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لقف كستغػره، وكتقب إ قـف، و مـ  وكعقذ باهلل ،إن الحؿد هلل، كحؿده وكستع

يضؾؾ فال هادي لف مـ  مـ يفده اهلل فال مضؾ لف و قئات أطؿالـا   ،شرور أكػسـا وس

محؿدً  لف وأشفد أن  يؽ  حده ال شر ف إال اهلل و ل ك  اوأشفد أن ال إ ؾ بده ورسقلف ص ط

ؿً  اهلل طؾقف وسؾؿ تسؾق لف وصحبف   .اكثقرً  اوطؾك آ

 :أما بعذ

مـ رحؿة اهلل  ف  ۵فنن  لقؼظة يف حقات يرزقف ا الؿممـ أن  بده  وتقفقؼف لع

لدكقا، فال تراه إال حذرً  مضالت الػتـ وزلة الؼدم بعد خائػً  ،لـػسف امحاسبً  اا مـ  ا 

بقهتا لك ربف  ،ث مـ الػؼر ويجلر إ يـف  هناره، يػر بد لقؾف و هذا دأبف يف  يف دطائف  ۵و

مـاجاتف يسللف تل كان طؾقفا  و لسـة ال لقفاة طؾك اإلسالم وا ثبات وا قؼ وال تقف ال

بف األجالء  رسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأصحا قر وال  ،ڤال قر مبدل وال مغ غ

رف وال م  قل.ئمح

لؿستؼقؿ، ۵كؿا يسللف  صراط ا تل تحرفف طـ ال ـبف السبؾ ال يف  أن يج كؿا 

سبحاكف  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ :ققلف 

 .[351: ]األكعام ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ
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مـ ذلؽ سبحاكف  يًضا  وكؿا حذر  لكأ  ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: يف ققلف تعا

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

لـساء ﴾ڍ ڍ ڇ  .[335: ]ا

ؾ  السف مر لقس بالفقـ و لـجاة وسبقؾ أهؾ االستؼامة أ يؼ ا لتؿسؽ بطر وإن ا

لتب لك مزيد طـاية بالشرع، وا اقعـا الؿعاصر، بؾ إكف يحتاج إ صر وبخاصة يف و

يـ، واإلخالص لد االكحراف،  ۵هلل  با سباب  ثبات طؾقف، وتجـب أ لتقاصل بال وا

ثبات وسمال اهلل  سباب ال لتؿاس أ يـ  ۵وا ثبات طؾك الد قبؾ ذلؽ وبعده ال

ريػ الؼؾب طؾك صاطتف.   الصحقح، وتص

رسقل  سقؾة، وقد رأى  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان ال رهبؿ إلقف و وهق أطؾؿ الخؾؼ بربف وأق

ى قد الؽرب سبحاكف مـ آيات ربف  ف  ل لف رب  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: قا

راء] ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ هذا  [77: االس لتثبقت، ويف  فؿـ سقاه أحقج إلك ا

سبحاكف. لتقفقؼ  التثبقت وا مـ بقده  لدطاء وسمال  ة ا هؿق قد طؾك أ  تلك

يؼ  لصد يقسػ ا  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿: ڠوقد قال 

 .[11: يقسػ] ﴾ڱ ڱ ڳ

ة يؿقـ رسقل اهلل  طام  .(1)«ال ومؼؾب الؼؾقب» :ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

إن شاء أن  ۵ما مـ قؾب إال وهق بقـ أصبعقـ مـ أصابع الرحؿـ » :وقال

 .(2)«يؼقؿف أقامف، وإن شاء أن يزيغف أزاغف

 .(1)«صاطتؽ طؾك قؾقبـا صرف الؼؾقب مصرف الؾفؿ» :يؼقل أن يؽثر وكان

                                            

اري كتاب اإليؿان ) (1) لبخ 66( )6637ا 28.) 

 (.365« )صحقح ســ ابـ ماجف»وصححف األلباين يف  ،(399ابـ ماجف ) (2)

ؾؿ ) (3) 26مس 57.) 
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 ڦ ڤ﴿ :۵طؾك ققلف  رحؿف اهلل تعالكويعؾؼ اإلمام ابـ الؼقؿ 

راهق] ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ 2: ؿاب 7]. 

لؿَ » :فقؼقل مـ وفؼ  ة كـز طظقؿ،  هذه اآلي ف ـ  ظِ تحت  ستخراج تف وأحسـ ا

مـ ُح  مـف، فؼد غـؿ، و كػؼ  ـل طـ رِ مف فؼد ُح رِ واقتـاءه وأ يستغ بد ال  الع م، وذلؽ أن 

رفة طقـ بتف، وإال زالت سؿاء إيؿاكف وأرضف طـ مؽاهنؿا :تثبقت اهلل لف ص  ،فنن لؿ يث

ؼف طؾ رم خؾ لك ألك بده ورسقلفوقد قال تعا  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: قف ط

لك[77: االسراء] ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ل تعا  ڈ﴿: ألكرم خؾؼف ، وقا

 .[32: األكػال] ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

صحقحقـ»ويف  لبجؾل قال «ال  .(3)«وهق يسللفؿ ويثبتفؿ»: مـ حديث ا

رسقلف لك ل  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: وقال تعا

ؿان[321: هقد] ﴾ڃڃ فؿ قس لخؾؼ كؾ فؼ بال: ،، فا تثبقت ومخذول برتك مق

لتثبقت هـ .(2)«ا  .ا

الفقـ،  مر  ؼ أهؾ االستؼامة لقس باأل ثبات طؾك صريؼ الحؼ وطؾك صري وإن ال

لك يؼظة دائؿة ومح وتقاصٍ وإكؿا يحتاج إ مستؿرة، وطؾؿ وإخالص،  ـ  اسبة  بق

لسبؾ التل تبعد طـف  مـ اتباع ا لحذر  لؿستؼقؿ، وا صراط ا أهؾ الحؼ بؾزوم ال

ره.  وتؽد

                                            

أحؿد ) ،«الصحقحقـ»لؿ أقػ طؾقف يف  :«بدائع التػسقر»قال صاحب  (1) لرتمذي 2/168لؽـف طـد  (، وا

قال7/596)  .«حسـ صحقح» :( و

ئع التػسقر» (2)  (.1/37« )بدا
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يدل ط بقؾف ذلؽ ومؿا  يـ طـ س رفقـ طـف والصاد لؿـح رة ا ؾ الحؼ وكث ؾك ثؼ

ع  مـ اتبا لحذر  الستؿساك بف وا مر بؾزومف وا تل تل مـ اآليات ال قر  الؽب لحشد  ا

لصاد طـف.  ا

مقج   ها  كجد يات  هذه اآل مؾ يف  لتل رسقل وبا مَ  ملسو هيلع هللا ىلصفة لؾ هق  كً و يؿا هق إ  اـ 

اتً  اوطؾؿً  ى وثب تؼق  ژ ڈ﴿: ۵ومع ذلؽ احتاج أن يؼقل لف ربف  او

 .[332: هقد] ﴾ژ

 ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ﴿: وقال لف

 .[71: الزخرف]

مـ صاطة الؿؽذبقـ فؼال  ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: وحذره 

ؼؾؿ] ﴾ۈ ۆ ل  .[9، 8: ا

اء الظالؿقـ فؼال مـ اتباع أهق ريعة الؿـزلة طؾقف وحذره  مره باتباع الش : وأ

 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

لجاثقة]  .[38: ا

هذا  الؿؼام مؼام حصر لفا، وإكؿا الؿؼصقد واآليات يف  ـك كثقرة، ولقس  الؿع

بقف طؾك أكف إذا كان الرسقل  لتـ مَ  ملسو هيلع هللا ىلصا يم مـ احتاج أن  يحذر  لتؿسؽ بالحؼ وأن  ر با

لصاد   ة ا لؿستؼقؿ صاط لصراط ا لك-يـ طـ ا مـ دوكف مـ  -وهق كبل اهلل تعا فنن 

ال ففق الفال لحذر والؿحاسبة وإ لك بالقؼظة وا  ك والخسار.األتباع أحقج وأو

يصقر اإلمام ابـ الؼقؿ  لكو عا بد طـ  رحؿف اهلل ت رف الع العقائؼ التل تص

تثبقت اهلل تعالك،  مر الفقـ إال ب لقس باأل ثبات طؾقف  الؿستؼقؿ، وأن ال لصراط  ا



 

9 

سبة فقؼقل ام القؼظة والؿحا سباب الفداية مـ الدطاء ودو لتؿاس أ لذلؽ ..»: وا . و

لك أ ضرورتف، إ شتدت حاجة العبد بؾ  ن يفديفا أ لؿستؼقؿ،  ن يسلل اهلل  صراط ا ال

مـفا. لدطقة، ولقس شلء أكػع لف  بد أحقج مـف إلك هذه ا الع  فؾقس 

مً  يتضؿـ طؾق لؿستؼقؿ  لصراط ا نن ا طؿااًل ف ة  اوتروكً  ا وإرادات وأ هر ضا

ي طؾقف كؾ وقت ـة تجر ال  ،وباص بد، وقد  الع الؿستؼقؿ قد يعؾؿفا  صراط  فتػاصقؾ ال

ثر مؿا يعؾؿف، وما يعؾؿف قد يؼدر طؾقف وقد ال  يعؾؿفا، وقد يؽقن ما ال يعؾؿف أك

صراط الؿستؼقؿ وإن طجزت طـف، وما يؼدر طؾقف  ف يؼدر طؾقف، وهق ال يده كػس قد تر

يده، كساًل  كً  وقد ال تر او يده قد يػعؾف وقد ال وهت قر ذلؽ، وما تر ا، أو لؼقام ماكع وغ

فقف بشروط اإلخالص ؾف قد يؼقم  فقف  وقد ال ،يػعؾف، وما يػع يؼقم، وما يؼقم 

ة  بع لؿتا فقف با ؼقم، وما يؼقم  ة وقد ال ي لؿتابع ل ا فقف بؽؿا اإلخالص قد يؼقم  بشروط 

هذا كؾف واقع سار يف الخؾؼ ،قد يثبت طؾقف  فؿستؼؾ   ،وقد يصرف قؾبف طـف، و

ثر مستؽ  .هـ.ا(3)«...و

لشبفا لقان الػتـ والػساد وا مـ أ ققم وما يعج بف  كـا ال ت وإن الؿتلمؾ يف زما

لشفقات لَ  مـ أن يزيغ قؾبف أو تزل وا لخقف الشديد، واإلشػاق طؾك كػسف  قشعر با

العاتقة، وكقػ ال يخاف وهق يرى تؼؾب الؼؾقب  قدمف يف وسط هذه األمقاج 

كؿاصً  ى أ ير هق  مـ حقلف، كقػ ال و مزالت األقدام  قر و لتػؽ مـ السؾقك وا ا 

قئات لؿ تؽـ معفقدة لفؿ م الؿقاقػ تظفر طؾك أشخاص وه تصقر و ـ قبؾ، وال ي

بحـا كسؿع وكرى ما مثالفؿ؟ حقث أص مـ أ لؿ كؽ كعفده يف الؿـتسبقـ  أن تصدر 

قدة أهؾ االستؼامة أهؾ لك طؼ بتقا طؾك ما كان طؾقف  إ لذيـ ث السـة والجؿاطة، ا

                                            

ايف» (1) قاب الؽ  (.367ص)« الج



 
3 1 

رسقل  لؽرام طؼقدة وسؾقكً ملسو هيلع هللا ىلصال ، وما أبرئ اوطبادة ودطقة وجفادً  ا، وصحبف ا

.  كػسل فالؾفؿ سؾؿ سؾؿ

هذه ا الققػات الرتبقية يف ضقء الؼرآن ويف  مـ رسائؾ  لجديدة  رسالة ا ل

يـ اهلل  لك مسللة االستؼامة طؾك د لك إ لؽريؿ؟ سلتطرق فقفا إن شاء اهلل تعا  :۵ا

لسـة، وآثار السؾػ الصالح طـفا، وما هل  ما حؼقؼتفا، وما ورد يف الؽتاب وا

هر البعد طـفا يف واق االستؼامة أو ضعػفا، وما مظا سباب ترك  ، أ الؿعاصر عـا 

لؿباحث. مـ ا قر ذلؽ   وسبؾ تحؼقؼفا إلك غ

تل دفعتـل إلك  يحسـ ذكر بعض األمقر ال لدخقل يف مباحث الرسالة  وقبؾ ا

لؽتابة يف هذا الؿقضقع ال اقعـا الؿعاصر، وبخاصة يف ؿفا لذي لف مساس بق ؿ، وا

هؿقة الؼصقى لؾؿقضقع وأبعا مـ خاللفا األ يظفر  لتل  دطقة والدطاة، وا ده واقع ال

.  وخطقرتف

 :ومـ هذه األمقر ما يؾل

العؾؿ  :األمر األول اين الؿسؾؿقـ وبخاصة صؾبة  لـػسل وإلخق الـصقحة 

مـفؿ لدطاة  لػتـ، وفشق   :وا يام ا لكد أ لؿسؾؿقـ، وتت ة بقـ ا ة واجب لـصقح  ألن ا

هذه األزمـة، وقد قال  الشفقات كؿا هق واقع يف  ثرة الشبفات و الؿـؽرات، وك

رسقل  ل اهلل؟ قال«الـصقحةالديـ »: ملسو هيلع هللا ىلصال  ،ولؽتابف ،هلل» :، قؾـا لؿـ يا رسق

 .(3)«وألئؿة الؿسؾؿقـ وطامتفؿ ،ولرسقلف

                                            

ؾؿ يف اإليؿان (1) لديـ الـصقحف، حديث رقؿ ) :باب ،مس  (.95أن ا
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لصالة  ملسو هيلع هللا ىلصبايعت رسقل اهلل  :وقال جرير بـ طبد اهلل البجؾل طؾك إقام ا

لزكاة والـصح لؽؾ يتاء ا  .(3)«مسؾؿ وإ

صقحة لؾؿسؾؿقـ هل مـ لقازم ققلف  لـ ال يممـ أحدكؿ حتك يحب »: ملسو هيلع هللا ىلصوا

 .(2)«ما يحب لـػسف ألخقف

لبعض ثرت الؿـاصحة بقـ الؿسؾؿقـ، وأداها بعضفؿ  تك ما ك هذا  :وم فنن 

لتقاصل بؾزوم  ،دفع بف الشرور والػتـمؿا تُ  لتقاصل بالحؼ، وا مـ ا هذا  و

 االستؼامة طؾك ديـ اهلل تعالك. 

ومعؾقم أن الؿـاصحة ضرب مـ التقاصل بالحؼ، والذي هق مـ صػات 

: قـ مـ الخسران، والؿذكقريـ يف سقرة العصر يف ققلف تعالكأهؾ االستؼامة الـاج

 ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ﴿

أن يؽقن ما أكتبف  ۵أسلل اهلل  [1 -3: العصر] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 يف هذه الرسالة هق مـ التقاصل بالحؼ والـصح لـػسل وإلخقاين الؿسؾؿقـ.

مـ الػتـ العظقؿة ا :األمر الثاين لزمان  هذا ا يف  لذي ما ضفر  لؿتالصؿة: وا

لك كِ  يثار ب  تتق هد، وذلؽ مؿا  الؿشا مـفا والؿسؿقع، و ره وسائؾ اإلطالم الؿؼروء 

الشفقات التل تدطق  مـ  يبث فقفا  لؿـحرفة، أو ما  مـ الشبفات، واألفؽار ا فقفا 

الؽريؿة. ة وتؼتؾ العػة والحقاء، واألخالق  لك الرذيؾ  إ

                                            

اري يف اإليؿان (1) لبخ قؿ ) «ةالديـ الـصقح» ملسو هيلع هللا ىلص:ققل الـبل  :باب ،ا  (.57ر

اري يف اإليؿان (2) لبخ  (.31خقف ما يحب لـػسف )مـ اإليؿان أن يحب أل :باب ،ا
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ض العالؿ بع اكػتح  عد أن  ت ب تـة وصؿ لسـقات وقد طؿت الػ ؾك بعض يف ا ف ط

تل فتـ الػضائقة وشبؽة اإلكرتكت ال يؼ الؼـقات  مـ  هبا األخقرة طـ صر الـاس إال 

لك الؿـؽرات،، رحؿ اهلل تعا اء ذلؽ أن فشت  مـ جز ن  مـ العادات  وكا قر  وضفر كث

االستؼامة لـاس  ،والتصقرات، واألكؿاط السؾقكقة الؿخالػة لطريؼ أهؾ  وساير ا

الؿسبعضفؿ بعًض  لقفاا يف  ػ  ،ارطة إ كتشار أن ضع ثرة وسرطة اال وكاكت مـ الؽ

قـ؟ فللؼقا سالح الؿؼاومة وحـقا ر قر مـ الؿسؾؿ وسفؿ ءأمام ضغقصفا كث

زامقة والتبعقة لؾغرب  االهن تـازالت، وسرت روح  قر مـ ال لؾعاصػة، وضفرت كث

لقسائؾ مـ ا كقا طؾك أهؾفا، وضفرت صقر  هذه الػتـ اكػتاح الد  الؽافر، وتزامـ مع 

لـاس بشبفة أو شفقة، ولؿ يسؾؿ مـ  ثقر مـ ا لقفا ك الؿحرمة يف كسب الؿال فؿال إ

مـ  لصرب  ۵رحؿف اهلل هذه الػتـ كؾفا إال  بتف أمام هذه الػتـ، ورزقف ا فقفؼف وث

ـبل  لذيـ أخرب طـفؿ ال مـ الؼؾة ا يـ، فؽان  يلتل طؾك »: بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصوالؼبض طؾك الد

 .(3)«ؼابض طؾك الجؿرالـاس زمان الصابر فقفؿ طؾك ديـف كال

لحديث كؿا ال : قال الؼاري» :«التحػة»قال صاحب  الظاهر أن معـك ا

يد وتحؿ   لجؿرة إال بصرب شد لؼبض طؾك ا الؿشؼة كذلؽ يف ذلؽ يؿؽـ ا ؾبة  ؾ غ

ظ ديـف وكقر إيؿاكف إال بصرب طظقؿ يتصقر حػ  .(2)«الزمان ال 

لشديدة تذك   ة ا لؿشؼ هذه ا لعبد طؾك  يعقـ ا مؿا  لؽـ  لعظقؿ الذي ر او ألجر ا

                                            

لرتمذي6/519( )2163« )حقذيتحػة األ» (1) قال ا تحؼقؼف  :(، و اؤوط يف  قال األرك حديث غريب. و

امع األصقل»ـل تؼل«ج هد ير ا : لف شقا  (.7/31) .هب

 الؿصدر كػسف. (2)



 

3 1 

الؿستعصل طؾك ضغط القاقع، والؿستعؾل بنيؿاكف إن » :ملسو هيلع هللا ىلص مـ ذلؽ ققلف ،يـالف ا

 «أجر خؿسقـ مـؽؿ مـ ورائؽؿ أيام الصبر لؾؿتؿسؽ فقفـ يقمئذ بؿا أكتؿ طؾقف

 .(3)«بؾ مـؽؿ» :يا كبل اهلل أو مـفؿ؟ قال: قالقا

تـازالت هذه ال ة ذكر شلء مـ  رسال هذه ال لتل وسقليت يف ثـايا  يرات ا الؿسا ، و

فقؿا  تـاصح  ـا كحاسب أكػسـا وك مجتؿعاتـا لعؾ مـ بققتـا، و قر  ضربت بلصـاهبا يف كث

كحـ مؼقؿقن طؾك ما يسخط اهلل  األجؾ و ــا لـتخؾص مـفا قبؾ أن يباغتـا   .۵بق

ؿ  :األمر الثالث العؾ لك  بقـ إ ـتس الغريبة مـ بعض الؿ ضفقر بعض الػتاوى 

مـ خالل  ى  يـ لؾػتق لؿتصدر ا تتب  ا يغؾب طؾقف لتل  و وسائؾ اإلطالم وا ع الرخص، أ

مـ الشرور  هذه وما تػتح  فتاويفؿ  تبار لؿآالت  العؾؿاء دون اط الشاذ مـ أققال 

ـتظرون أدكك  لدمار، وي يـ يرتبصقن باألمة الشر وا ألهؾ الػساد الذ الؿربرات  و

يـ األم مـ إفساد د لقف، ويخططقن لف  يدطقن إ ما  ة، شبفة شرطقة يربرون هبا 

الؿسؾؿقـ طـ صريؼ أهؾ االستؼامة، وسقاء  مـ األحؽام الشرطقة وإبعاد  لتحؾؾ  وا

ؿ  نهن يـ وخداطفؿ، أم لؿ يعؾؿقا، ف الؿاكر لؿتصدرون لؾػتقى بؿؽر  طؾؿ همالء ا

مطق   لـاس هبا، وتطقر فقفؿ كؾ  يػتقن ا لتل  ى ا لػتاو هذه ا يُ بؿثؾ  مزيد ر،  سفؿقن يف 

لك الػساد، وتؼديؿ لـاس إ تـازالت  مـ اكحدار ا مـ ال فقف  الؿربرات لؿا يؼعقن 

مـاقشة لفذه  ،والتبعقة الؿفزومة هذا البحث  لك يف ثـايا  وسقؽقن إن شاء اهلل تعا

مـ الؿخاصر. رة وما فقفا   الظاه

تـازالت، والرض ما ضفر طؾك بعض :األمر الرابع مـ بعض ال لدطاة   اا

                                            

 .«السؾسؾة الصحقحة»وصححف األلباين يف  ،(7173« )الؿالحؿ»أبق داود يف  (1)
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العؼقدة أمام بطش األكظؿة الطاغقتقة ال مـ بلكصاف الحؾقل يف  قر  تل تحؽؿ يف كث

الؿسؾؿقـ، أو ر لقة دبؾدان  لبعض الجؿاطات الغا رفات الخاصئة  لبعض التص  ،فعؾ 

دطقة أن يؿدوا جسقر التعاون مع  ـقة وحؿاية ال فرأوا مـ باب الؿصؾحة القص

هذه  مر هبؿ إلك مد الجسقر مع  كقة، بؾ وصؾ األ بعض األحزاب القصـقة العؾؿا

ألكظؿة الؽػرية والعقش معفا ت واحدة، والسؽقت طؾك كػرهؿ حت مظؾة ا

لؿسؾؿقـ، أو درءً  ااجتفادً  لؾدطقة وا ة  بعض الؿػاسد طـ  امـفؿ أن يف ذلؽ مصؾح

الؿسؾؿقـ. مجتؿعات  لدطقة و  ا

مَ فؽان ال معفؿ و ة  لؿـاصح مـ ا صريؼ أهؾ االستؼامة بد  ـ تلثر هبؿ وبقان أن 

لصالة والسالم مـفج األكبقاء طؾقفؿ ا لرسقل  وبخاصة ما ،الؿتؿثؾ يف  كان طؾقف ا

ـ  ملسو هيلع هللا ىلص الؿساومات يف دي هـة وقبقل  مـفج الؿدا ام أن ذلؽ مؿا يخالػ  لؽر وصحبف ا

 .۵اهلل 

ن األجدر هبمالء أ تل وكا اغقت ال مـ الطق مـ إطالن براءهتؿ  ال يتحرجقا 

يبقـقا شرك هذه األكظؿة لؾـاس قر ما أكزل اهلل، وأن  ؿ  ،تحؽؿ بغ أما أن يشاركقه

يسؽتقا طـ بقان حؼقؼة ا مـفج و مـ الشرك ففذا مؿا يخالػ  قد وما يضاده  لتقح

مـ الشرك، وأهؾف  يـ صدطقا بالتقحقد وتربءوا  األكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم الذ

هذا  لبحث بقان خطقرة  لك يف ثـايا ا يقم يف دطقهتؿ وسقليت إن شاء اهلل تعا مـ أول 

ة مـ مـ جاكب وطؾك األمة اإلسالمق ة والعؾؿاء  لداطق  جاكب آخر. السؽقت طؾك ا

ير بعض الؿصطؾحات الشرطق :األمر الخامس الؼقاطد  ، وبعضةطدم تحر

مـ جر   ،مؿا أدى إلك ضفقر خؾط واضطراب يف مدلقالهتا ةالػؼفق كشل  : اء ذلؽو
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الؿخالػات  ير بعض  هذه الؼقاطد يف ترب مثؾ  ستخدام  بقس، وذلؽ يف ا لتؾ الؾبس أو ا

لتؿاس العذر لؾقاقعقـ يف ذلؽ، و استغالل ذلؽ مـ قبؾ الؿػسديـ يف الشرطقة، وا

يدوكف مـ شر وبالء  .تؿرير ما ير

تخدام  :ومـ أمثال ذلؽ الخؾط بقـ مػفقمل الؿداراة والؿداهـة، واس

لضقابطفا  مراطاة  ، ودون  قر يف غقر محؾفا تقس الؼقاطد الػؼفقة الؼائؿة طؾك ال

ضر تقسقر، وإذا ضاق األمر اتسع، وال ورة تبقح الشرطقة، كؿػفقم الؿشؼة تجؾب ال

هذه الؿصطؾحات . إلخ، فؽان ال..طدة طؿقم البؾقىالؿحظقر، وقا ير  مـ تحر بد 

يُ  يؿؽـ أن  مجال  ي  لقالهتا ويف أ مد تدل هبا وما ضقابطفاو هذا ما ..س . إلخ. و

لك.  سقؽقن يف هذا البحث إن شاء اهلل تعا

العؾؿ  :األمر السادس ـل جؾدتـا، وبعضفؿ يـتسب إلك  مـ ب ضفقر كابتة 

دطقة ف  وال رفعقن ما يسؿقك لصالح، وي مـفج السؾػ ا مـ  يـ  لتفق لك ا يدطقن إ

هقؿ  ير الؿػا ير ومقاكبة العصر يف مستجداتف، وتطق تـق بشعار الـفضة وال

ـدهؿ  الػؽر، وط العؼؾ و يستحسـف  تـاسب مع العصر و الؿقاقػ بؿا ي والتصقرات و

لراسخة ة وثقابتفؿ ا لـظر يف أصقل أهؾ السـ دة ا ش فؽؾ شلء قا :يؿؽـ إطا بؾ لؾـؼا

هؿ ثقابَت  لثقابت، فؼد تؽقن طـد لؽ ا يف طصر وال تؽقن كذلؽ يف طصر  بؿا يف ذ

لك أن تجر ،آخر هبؿ إ مر وصؾ  هلل  وا طؾك مؼام أصحاب محؿدءبؾ إن األ صؾك ا

رضل اهلل طـفؿ، فؿ  طؾقف وسؾؿ و مـ شلهنؿ وحجقة إجؿاطفؿ، وقال بعض وهقكقا 

لصحابة فتح لفؿ ،ڤ بعدم طدالة كؾ ا هذا  ل و وا طؾك مـ دون ءباب لقتجرا
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إلسالم،  لصحابة، مؿـ أجؿعت األمة طؾك إمامتفؿ كاألئؿة األربعة، وشقخ ا ا

مـ يسلء األدب معفؿ بحـا كسؿع  مق   ويؽقؾ االكتؼاد الػج لفؿ وأص يزال أ ما  هق  ا و

لك لؿدرسة فؽان ال :إذا ققس طؾؿف بعؾؿفؿ رحؿفؿ اهلل تعا بد مـ التصدي لفذه ا

يؼ أهؾ كصحً  الؿخالػة لطر ة  م يرً  ااالستؼا هؾفا، وتحذ مـ شرها وخطرها،  األ ة  لألم

لك. رز سؿاهتا إن شاء اهلل تعا لبحث الحديث طـ أب سقليت يف ثـايا ا  و

لتل  :األمر السابع الؽػر وا كحرافات يف مػفقم اإليؿان و اال ض  ضفقر بع

لثرت ببعض الطقائػ  لسـة والجؿاطة وت االستؼامة أهؾ ا يؼ أهؾ  كبت صر جا

بدطقة ك رار والؽػر يف التؽذيب ال يؼ واإلق تصد صروا اإليؿان يف ال يـ ح لؿرجئة الذ ا

االستحالل ى  ،و األخالق، وتؿاد اء ذلؽ مػاسد يف العؼقدة و مـ جر فـشل 

األخالق قدة و رهبؿ طؾك العؼ  وكجؿ الؽػر ،الؿػسدون يف فسادهؿ وإفسادهؿ، وح

ريقن و يؼ السؾػ بلهنؿ تؽػق لتفؿ لؾؿتؿسؽقـ بطر ج الـػاق، ووجفت ا وخقار

شر فتـة و صقحة لألمة، وبقان الحؼ لفا، وإزالة الؾبس فؽان ال :وأهؾ  بد مـ الـ

بقس طـفا. لتؾ  وا

هذا الؿقضقع  :األمر الثامـ لؽتابة يف  لك ا دفعت إ تل  افع ال هذه الدو وآخر 

ل مَ ؿفا ة  مخاصب هق  ثبات طؾك ما  ۵اهلل  ـ  مَ  ـ  ؿ  يـف، وال باالستؼامة طؾك د طؾقفؿ 

رسقل  بضقا طؾك ديـفؿ كؼبضفؿ  ،ڤ وأصحابف األجالء ،ملسو هيلع هللا ىلصكان طؾقف ال فؼ

رسالة هذه ال مـ خالل  يبدلقا، ألققل لفؿ  قروا ولؿ  لجؿر فؾؿ يغ لؽؿ  اهـقئً : طؾك ا

االستؼامة العاقبة لؾؿتؼقـ !هذه  يستخػـ   !واطؾؿقا أن  لذيـ ال يققـقنوال   !ؽؿ ا

رسقل  لصحقح ملسو هيلع هللا ىلصتذكروا ققل ال سقعقد و اإن اإلسالم بدأ غريبً »: يف الحديث ا
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مـ هؿ الغرباء يا رسقل اهلل؟ قال: ، ققؾ«كؿا بدأ فطقبك لؾغرباء اغريبً  الذيـ » :و

أكاس صالحقن يف أكاس سقء كثقر، مـ »: ويف رواية ،(3)«يصؾحقن إذا فسد الـاس

 .(2)«يعصقفؿ أكثر مؿـ يطقعفؿ

ا » :رحؿف اهلل تعالكواسؿعقا ققل سػقان  اسؾؽقا سبقؾ الحؼ وال تستقحشق

 .(1)«هؾفمـ قؾة أ

يـف واالستؼامة  ۵أسلل اهلل  ثبات طؾك د لل ولؽؿ ولجؿقع الؿسؾؿقـ ال

مره.  طؾك أ

دفعت  لتل  افع ا لدو لـا فقفا أهؿقة الؿقضقع، وا تل ضفر  هذه الؿؼدمة ال وبعد 

لتالقة رسالة إلك الػصقل ا اضقع ال فقف يؿؽـ تؼسقؿ مق ة   :إلك الؽتاب

تك تلمر باالستؼامة  ارثبعض اآليات واألحاديث واآل ذكر :الػصؾ األول ال

لؿـحرفة.وتـفك ط مـ السبؾ ا يضادها   ؿا 

لقققع  ذكر :الػصؾ الثاين لك ضعػ االستؼامة وا الؿمدية إ سباب  بعض األ

 فقؿا يضادها.

هر الؿعـالؿض ـبع رـذك :الػصؾ الثالث الػة صريؼ أهؾ ـالؿخ رةـاصـظا

ة. وذلؽ . ةثالثيف  االستؼام  مباحث

                                            

لداين يف  (1) قاردة يف الػ»أخرجف أبق طؿر ا 1/61) «تـالســ ال لسؾسؾة»(، وصححف األلباين يف 1  ا

 (.1/267« )الصحقحة

ؾك  (، وصححف أحؿد شاكر يف222، 2/377أخرجف أحؿد ) (2) ؾقؼف ط 66« )الؿسـد»تع 51.) 

اصبل )« االطتصام» (3) ؾش اللل.3/76ل  (، ت: سؾقؿ الف
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هر ـالؿ ضـر بعـذك :ألولا الؿبحث رةـالؿعظا أهؾ  ريؼـالػة لطـالؿخ اص

ة يف قدة والػؽر االستؼام  .العؼ

رةـاهر الؿعـالؿظ ضـر بعـذك :الؿبحث الثاين يؼـالػة لطـالؿخ اص أهؾ  ر

ة يف  .األحؽام اإلفتاء واالستدالل طؾك االستؼام

هر الؿعـالؿظ ضـر بعـذك :الؿبحث الثالث رةـا أهؾ  ريؼـالػة لطـالؿخ اص

ة يف  السؾقك والؿعامالت. االستؼام

الؿـسباأل :ؾ الرابعـالػص ثبات طؾك ـل كـمدية إلـاب  زوم االستؼامة، وال

يـ اهلل   .۵د

لًص  ۵أسلل اهلل  لعؿؾ خا هذا ا يجعؾ  مقافؼً أن  لؽريؿ  لقجفف ا بف  اا  لؿا جاء 

رسقل األمقـ  يـف حتك  ۵، كؿا أسللف ملسو هيلع هللا ىلصال أن يرزقـا االستؼامة طؾك د

هبذه الرسالة كاتبفا وقار يـػع  يـػعئكؾؼاه، وأن  يقم ال  مال وال بـقن إال مـ  فا 

.  أتك اهلل بؼؾب سؾقؿ

لعظقؿ  .وال حقل وال ققة إال باهلل العؾل ا

pn  mP 

 



صل األًل   امف 
 ًاآلاثر  ًاألاحديت     بعض  اآلياث     ذكر

قاىت       امىت تأرم  تاملنرحف  السبل  نم  ا ياادىا ًتهنى مع        ابالست 
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 :األًل    املبحث
 ذكل   يف   اولاردة  اآلياث  

مـفا قرة   :وهل كث

لك :ولكاآلية األ  گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: ققلف تعا

33: هقد] ﴾ڳ گ گ گ 2]. 

لك » :يف تػسقر هذه اآلية رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ كثقر  يلمر تعا

ام طؾك االستؼامة لدو ثبات وا الؿممـقـ بال مـ أكرب العقن  ،رسقلف وطباده  وذلؽ 

لطغقان و هنك طـ ا صر طؾك األطداء، ومخالػة األضداد، و لـ هق البغل، فنكف طؾك ا

ؾ ةٌ طَ رَ ص  مَ  قر بلطؿال العباد ال يغػ بص لك أكف  عا ك مشرك، وأطؾؿ ت تك ولق كان طؾ ، ح

هـ .(3)«طـ شلء وال يخػك طؾقف شلء  .ا

معـك االستؼامة يف اآلية وصؾتفا  رحؿف اهلل تعالكويبقـ الطاهر بـ طاشقر 

لتسؾقة التل تضؿـفا ققلف» :بؿا قبؾفا فقؼقل  ڤ ٹ ٹ﴿ :ترتب طـ ا

تثبقت الؿػاد بؼقلف ﴾ڤڦ ڤ ڤ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وطـ ال

ك التؿسؽ باإلسالم طؾك وجف ققيؿ. ﴾پپ لدوام طؾ ض طؾك ا  الح

مً  لقؿ اإلسالم، دوا لعؿؾ بتعا ة إلفادة الدوام طؾك ا لؽ باالستؼام ا وطرب طـ ذ

قره.جِ  ة طؾقف والحذر مـ تغق  ؿاطف االستؼام

االختالف يف كتاب مقسك  لؽتاب ططػ إكؿا جاء مـ  ڠولؿا كان  أهؾ ا

بل  مر الـ يًض  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك أ ة أ م لؿممـقـ بتؾؽ االستؼا مر ا ة طؾك كتابف أ م ألن  :اباالستؼا

                                            

 ( مـ سقرة هقد.332طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (1)
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بديؾف  لؽتاب بـفقض فرق مـ األمة إلك ت االختالف يف ا االطقجاج مـ دواطل 

ة طؿدً  م لػ األ مخا هقائفؿ، وألن  مـ لؿجاراة أ رب  هق إال ض لك أحؽام كتاهبا إن  ا إ

تالففا طؾك أحؽامف.ف كضروب االختالف فقف، أل  اخ

فنكؿا أهؾؽ الذيـ مـ قبؾؽؿ كثرة مسائؾفؿ واختالففؿ طؾك »: ويف الحديث

رم أن كاكت االستؼامة حائاًل  ،(3)«أكبقائفؿ ن ذلؽ فال ج إذ االستؼامة هل  :دو

يـحرف طـفا قِ  يعة بحقث ال  لشر لعؿؾ بؽؿال ا العؿؾ بالشريعة  ،شرب قدَ ا متعؾؼفا  و

هـ(2)«...بعد اإليؿان  .. ا

ة  فضؾ أهؾفا تار مر باالستؼامة تارة، وتذكر  ثقرة تل وقد وردت آيات ك

لك ،أخرى  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: مـ ذلؽ ققلف تعا

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

ؾت] ﴾ٿ  .[11: فص

لك ؾت] اآلية  ﴾ڎڈ ڎ ڌ﴿: وققلف تعا  .اآلية [6: فص

لك عا  ہ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: وققلف ت

لجـ] ﴾ہھ  .[37، 36: ا

قر  :واالستؼامة هل رف التؼص إلفراط وص لزوم العدل بقـ صرف الغؾق وا

لذي هق مجاوزة الحدود يف كؾ شلء، كؿا أهنا ضد  لطغقان ا هل ضد ا يط، و لتػر وا

الؿحرمات. ي هق ترك القاجبات وفعؾ  قر الذ يط والتؼص  التػر

ا مـ أققال السؾػ يف معـك شقئً  رحؿف اهلل تعالكويذكر اإلمام ابـ الؼقؿ 

طـ  -ڤأبق بؽر الصديؼ - سئؾ صديؼ األمة وأطظؿفا استؼامة» :االستؼامة فقؼقل

                                            

ؾؿ ) (1)  فرض الحج مرة يف العؿر. :باب ،( يف الحج3117مس

لتحرير والتـقير» (2)  (.6/375« )ا
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 يريد االستؼامة طؾك محض التقحقد. «اأن ال تشرك باهلل شقئً »: االستؼامة فؼال

مر والـفل: االستؼامة» :ڤوقال طؿر بـ الخطاب   ،أن تستؼقؿ طؾك األ

لثعالب  .«وال تروغ روغان ا

 .«عؿؾ هللأخؾصقا ال: استؼامقا» :ڤوقال طثؿان بـ طػان 

 أدوا: استؼامقا» :ڤوابـ طباس  ،ڤوقال طؾل بـ أبل صالب 

 .«الػرائض

مر اهلل» :وقال الحسـ ا طؾك أ ـبقا معصقتف ،استؼامق  .«فعؿؾقا بطاطتف واجت

ا طؾك شفادة أن ال إلف إال» :وقال مجاهد  .«اهلل حتك لحؼقا باهلل استؼامق

استؼامقا طؾك  :قليؼ -قدس اهلل روحف -وسؿعت شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

يَ  يؾتػتقا طـف  يتف، فؾؿ  يَ محبتف وطبقد  سرة.ؿـة وال 

لثؼػل « صحقح مسؾؿ» ويف بد اهلل ا ػقان بـ ط ل : قال ڤطـ س قؾت يا رسق

لل يف اإلسالم ققأل ال أسلل طـف أحدا غقرك، قال: اهلل قؾ آمـت باهلل ثؿ » :قؾ 

 .(3)«استؼؿ

ن  لـبل  ڤوفقف طـ ثقبا واطؾؿقا أن  ،ولـ تحصقااستؼقؿقا »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ ا

 .(2)«وال يحافظ طؾك القضقء إال مممـ ،خقر أطؿالؽؿ الصالة

ستؼامة بد اال مـ الع ة  ،والؿطؾقب  ب فنن لؿ يؼدر طؾقفا فالؿؼار هل السداد،  و

                                            

ؾؿ يف اإليؿان (1) الم :باب ،مس 1( )3/651) جامع أوصاف اإلس 8.) 

ارة فابـ ماج (2) لقضقء :باب ،يف الطف ؾك ا فظة ط قؿ )( 3/313) الؿحا ( وصححف األلباين يف 278، 277ر

 (.227برقؿ )« فصحقح ســ ابـ ماج»
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 . ..ةفنن زل طـفا فالتػريط واإلضاط

لديـ وهل الؼقام بقـ يدي اهلل  ،فاالستؼامة كؾؿة جامعة، آخذة بؿجامع ا

واالستؼامة تتعؾؼ باألققال، واألفعال،  ،الصدق والقفاء، بالعفدطؾك حؼقؼة 

ة فقفا ستؼام الـقات فاال ر اهلل. : واألحقال، و  وققطفا هلل، وباهلل، وطؾك أم

لؽرامة :قال بعض العارفقـ استؼامة ال صالب ا فنن كػسؽ  :كـ صاحب 

لبؽ باالستؼامة.  ة، وربؽ يطا لؽرام  متحركة يف صؾب ا

ؿ  :يؼقل -قدس اهلل تعالك روحف -ابـ تقؿقةسؿعت شقخ اإلسالم  أطظ

لزوم االستؼامة لؽرامة  هـ(3)«ا  .. ا

ـبف  لكوي لقفاة، ط رحؿف اهلل تعا ضره ا بد حقـ تح ك أثر االستؼامة طؾك الع ؾ

يؿقت صقبً  كف  ة، وتطؿ   اوأ لجـ ة با لؿالئؽ ُ ئِ تبشره ا ف بذهاب الخقف والحزن طـف يف ـ

مَ  ،قربه وكشره لؽ  قتف ووضد ذ مـ مـ خقاكتف ـ أتتف  يتب  رف طؾك كػسف ولؿ  قد أس

مُ  هذا  مثؾ  ـد مقتف، أو يف قربه أور  عَ وأن  يقم بعثف يف  ض لؾخقف والحزن ط

يقم الؼقامة.  طرصات 

لكيؼقل  ؿ »: رحؿف اهلل تعا ستدراك الػارط بالعؾ فنذا صالع جـايتف شؿر ال

العؿؾ لـدم ،و ستغػار وا مـ رق الجـاية باال وهق  ،وصؾب التؿحقص ،وتخؾص 

لجـاية، كتؿحقص الذهب والػضة، وهق  فتف مـ خبث ا معر تخؾقص إيؿاكف و

بثفؿا مـ خ قصفؿا  لتؿحقص ،تخؾ هذا ا قبة  :وال يؿؽـ دخقلف الجـة إال بعد  فنهنا ص

                                            

ج السالؽقـ» (1) ر(.316-2/317« )مدار غدادي )باختصا  ( ت الب



 

25 

يدخؾفا إال صقب  ې ې ې ې﴿: ولفذا تؼقل لفؿ الؿالئؽة ،ال 

 .[71: ]الزمر ﴾ى ى

لك  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ﴿: وقال تعا

حؾ] ﴾ۋ لـ ة ذرة خبث. ، فؾقس[12: ا  يف الجـ

ستغػار،  :وهذا التؿحقص يؽقن يف دار الدكقا بلربعة أشقاء اال لتقبة، و با

رة الؿؽػ الؿاحقة، والؿصائب  لحسـات  هذه األربعة  :وطؿؾ ا صتف  فنن مح

صتف لذيـ  وخؾ مـ ا ن  ة، وكا لجـ يبشروهنؿ با قـ  قب تقفاهؿ الؿالئؽف ص لذيـ ت مـ ا كان 

الؿقت ﴾ڀ پ پ﴿ ـد   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿: ط

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

ؾت] ﴾چ چ 1: فص 3- 1 ؾؿ  [2 قصف، ف خؾ قصف وت هذه األربعة بتؿح تػ  ن لؿ  وإ

كصقًح  ة  لتقب لصادقة- اتؽـ ا هل العامة الشامؾة ا لـافع، ال  -و االستغػار ا ولؿ يؽـ 

مَ  يده قدح السؽر، وهق يؼقلاستغػار  فقف: ـ يف  لك  ؿ  ،أستغػر اهلل، ثؿ يرفعف إ ول

قر، وال الؿصائب لتؽػ فقة با لحسـات يف كؿقتفا وكقػقتفا وا هذا إما لعظؿ  ،تؽـ ا و

لضعػ الؿؿحص، وإما لفؿا لجـاية، وإما  ة أشقاء.-ا ص يف الربزخ بثالث  مح

 .فقف وشػاطتفؿ ،لف واستغػارهؿ ،طؾقف الجـازة اإليؿان أهؾ صالة :أحدهؿا

تـة الؼرب :الثاين قصف بػ كتفاروا ،وروطة الػتان ،تؿح اال صرة و ع  ،لع وتقاب

 ذلؽ.
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مـ الصدقة  :الثالث هدايا األطؿال،  مـ  لقف  ما يفدي إخقاكف الؿسؾؿقن إ

لصالة، وجعؾ ثقاب ذلؽ لف لصقام طـف، وقراءة الؼرآن طـف وا الحج، وا  ،طـف، و

صقل الصدقة والدطاء. قال اإلمام أحؿد لـاس طؾك و ال يختؾػقن يف : وقد أجؿع ا

فقف ا الحج. وأبق حـقػة ذلؽ. وما طداهؿا  ثرون يؼقلقن بقصقل  ختالف. واألك

لقف ثقاب اإلكػاق. وأحؿد: يؼقل مـ وافؼف إكؿا يصؾ إ هبفؿ يف ذلؽ أوسع : و مذ

لقف: الؿذاهب. يؼقلقن ع  يصؾ إ لقفا، والجام كقفا وما ثقاب جؿقع الؼرب. بد

يـ. واحتجقا بلن مـ بر  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  لألمر يبؼك  قال لؿـ سللف يا رسقل اهلل، هؾ 

فذكر الحديث(3)«كعؿ» :قي شلء أبرهؿا بف بعد مقهتؿا؟ قالأب : ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال . 

 .(2)«مـ مات وطؾقف صقام صام طـف ولقف»

 :ص بقـ يدي ربف يف الؿققػ بثالثة أشقاءفنن لؿ تػ هذه بالتؿحقص مح  

الؿققػ ة وشدة  ة الشػعاء ،أهقال الؼقام ق اهلل  ،وشػاط  .۵وطػ

بد لف مـ دخقل الؽقر، رحؿة يف حؼف ن لؿ تػ هذه الثالثة بتؿحقصف فالفن

ويؽقن  ،ا لخبثففتؽقن الـار صفرة لف وتؿحقًص  ،لقتخؾص ويتؿحص، ويتطفر يف الـار

فنذا خرج خبثف  ،مؽثف فقفا طؾك حسب كثرة الخبث وقؾتف، وشدتف وضعػف وتراكؿف

 .(1)«ا أخرج مـ الـار، وأدخؾ الجـةا صقبً وصػل ذهبف، وصار خالًص 

                                            

قالديـ ) :باب ،دبرواه أبق داود يف األ (1) « ضعقػ ســ أبل داود»اين يف ( وضعػف األلب5372بر ال

(3313. ) 

لبخاري يف الصقم (2) قؿ ) :باب ،رواه ا ؾؿ ر  (.3377مـ مات وطؾقف صقم، ومس

ج السالؽقـ» (3) 37 - 3/372« )مدار  ( ط. الػؼل.1
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لكق :اآلية الثاكقة  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: قلف تعا

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
 ﴾         ﯁ ﯀ ﮿

لبؼرة]  .[219-218: ا

لك» :يةيؼقل شقخ اإلسالم طـد هذه اآل  ے ھ﴿: وقد قال تعا

هد وقتادة ،﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے كزلت يف الؿسؾؿقـ : قال مجا

مـ قال يـايف ققل  هذا ال  إلسالم كؾفا، و لدخقل يف شرائع ا مرهؿ با زلت فقؿـ ك: يل

لؽتاب أو فقؿـ لؿ يسؾؿ مـ أهؾ ا يًضا  ألن همالء كؾفؿ ملمقرون :أسؾؿ  بذلؽ، أ

الجؿفقر يؼقلقن صائػة ﴾﮲ ۓ﴿: و إلسالم، وقالت  هق الطاطة، : أي يف ا

ا  :وكالهؿا حؼ ،ڤوكالهؿا ملثقر طـ ابـ طباس  اإلسالم هق الطاطة كؿ فنن 

ل األطؿا مـ باب  اد ادخؾقا : فؼد ققؾ ﴾﮳﴿: وأما ققلف ،تؼدم أكف  لؿر ا

هذا هق الصحقح: وققؾ ،كؾؽؿ اد بف فادخؾقا يف اإلسالم جؿقعف، و لؿر فنن  :ا

 ...اإلكسان ال يممر بعؿؾ غقره، وإكؿا يممر بؿا يؼدر طؾقف

. والؿؼصقد أن اهلل أمر بالدخقل يف جؿقع اإلسالم كؿا دل طؾقف هذا ..

طؾك األطقان  ان واجبً الحديث، فؽؾ ما كان مـ اإلسالم وجب الدخقل فقف، فنن كا

طؾك الؽػاية اطتؼد وجقبف، وطزم طؾقف إذا تعقـ، أو أخذ  الزمف فعؾف، وإن كان واجبً 

 .اهـ .(3)«اطتؼد حسـف وأحب فعؾف ابالػضؾ فػعؾف، وإن كان مستحب  

                                            

7/26« )مجؿقع الػتاوى» (1) ر(.267 - 6 ختصا  ( )با
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ك » :يف تػسقر هذه اآلية رحؿف اهلل تعالكويؼقل اإلمام ابـ كثقر  يؼقل تعال

مرً  رسقلفا طباده الؿممـقـ بف اآ يلخذوا بجؿقع ُطَرى اإلسالم  -لؿصدققـ ب أن 

رائعف مره ،وش وا العؿؾ بجؿقع أ مـ ذلؽ. وترك جؿقع زواجره ما ،و ستطاطقا   ا

لضحاك، وطؽرمة،  هد، وصاوس، وا العقيف، طـ ابـ طباس، ومجا قال 

يد، يف ققلف ي، وابـ ز لسد ـل ﴾﮲ ۓ ۓ﴿: وقتادة، وا إلسالم: يع  ...ا

العالقة، وطؽرمة، قال ابـ طبا ﴾﮳﴿: . وققلف.. هد، وأبق  س، ومجا

لضحاك ؾ بـ حقان، وقتادة وا هدجؿقعً : والربقع، والسدي، ومؼات : ا، وقال مجا

ي  ...اطؿؾقا بجؿقع االطؿال ووجقه الرب :أ

ي ﴾ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :. وققلف.. ـبقا : أ اطؿؾقا الطاطات، واجت

لشقطان فـ  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿ما يلمركؿ بف ا

: . ولفذا قال﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿و ،﴾يئ ىئ

رف﴾ېئ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ قد اهلل الشقطان.: . قال مط لعب  أغش طباد اهلل 

ي ﴾   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾﴿: وققلف لتؿ طـ : أ طد

الحؼ بعدما قامت طؾقؽؿ الحجج، فاطؾؿقا أن اهلل طزيز يف اكتؼامف، اليػقتف هرب، 

لقة وق ،وال يغؾبف غالب العا تادة حؽقؿ يف أحؽامف وكؼضف وإبرامف، ولفذا قال أبق 

يز يف كؼؿتف، حؽقؿ يف أمره. وقال محؿد بـ إسحاق: والربقع بـ أكس العزيز يف : طز

لك طباده ا شاء، الحؽقؿ يف طذره وحجتف إ صره مؿـ كػر بف إذ هـ .(3)«ك  .ا

                                            

ختص219، 218طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (1)  ار(.( مـ سقرة البؼرة )با
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إهنا دطقة » :ية الؽريؿة فقؼقلطؾك هذه اآل رحؿف اهلل تعالكويعؾؼ سقد قطب 

مـقـ باسؿ اإليؿان القصػ الؿحبب ،لؾؿم ردهؿ،  هبذا  يؿقزهؿ ويػ لذي  لقفؿ، وا إ

يدطقهؿ ي  لذ يصؾفؿ باهلل ا ا يف السؾؿ كافة..و  .... دطقة لؾذيـ آمـقا أن يدخؾق

ت  مـقن بؽؾقاهتؿ هلل يف ذوا الؿم يستسؾؿ  لدطقة أن  هذه ا هقؿ  وأول مػا

مـ أمرهؿ قر والؽبقر  يف الصغ لذي ال تبؼك  :أكػسفؿ، و يستسؾؿقا االستسالم ا أن 

زة مـ  مـ رغبة أو رهبة، ال بعده بؼقة كاش كقة أو طؿؾ، و مـ  تصقر أو شعقر، و

استسالم الطاطة القاثؼة الؿطؿئـة  ،تخضع هلل وال ترضك بحؽؿف وقضاه

لراضقة  ...ا

يدخؾقا يف السؾؿ كافة حذرهؿ أن يتبعقا .. لذيـ آمـقا أن  . ولؿا دطا اهلل ا

لشقطان هـاك إال اتجاهان اثـان :خطقات ا السؾؿ كافة،  إما الدخقل يف :فنكف لقس 

هدى وإما ضالل ،وإما اتباع خطقات الشقطان إما  ،إما إسالم وإما جاهؾقة ،إما 

يؼ الشقطان يؼ اهلل وإما صر لشقطان ،صر هدى اهلل وإما غقاية ا هذا ..وإما  . وبؿثؾ 

شتك  يتحقر بقـ  وال يرتدد وال  يتؾجؾج  يدرك الؿسؾؿ مققػف، فال  الحسؿ يـبغل أن 

شتك االتجاهات. لسبؾ و  ا

يختار واحدً إ مـ أن  لؾؿم متعددة  هج  مـا لؽ  لقست هـا ا مـفا، أو يخؾط كف 

احدواحدً  مـفا بق مـ ال يسؾؿ كػسف ..ا  قتف، و بؽؾ مـ ال يدخؾ يف السؾؿ  . كال! إكف 

مـفج آخر  مـ كؾ  مـ كؾ تصقر آخر و رد  يتج مـ ال يعتف، و لصة لؼقادة اهلل وشر خا

لشقطان. إن هذا يف سبقؾ الشقطان، سائر ..ومـ كؾ شرع آخر ات ا  ...طؾك خطق

ا  كصػف مـ هـا و ة كصػفا  مـفج بقـ بقـ، وال خط هـالؽ حؾ وسط، وال  لقس 
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هـاك مـفج اهلل أو  ،إسالم وجاهؾقة ،هدى وضالل ،إكؿا هـاك حؼ وباصؾ ،مـ 

لدخقل يف السؾؿ كافة،  ،غقاية الشقطان يدطق الؿممـقـ يف األولك إلك ا واهلل 

لثاكقة مـ اتباع خطقا يحذرهؿ يف ا لشقطانو ؿ  ،ت ا تجقش ضؿائره ويس

تؾؽ العداوة  لشقطان لفؿ،  قرهؿ بعداوة ا قر مخاوففؿ بتذك تث ومشاطرهؿ، ويس

لتل ال يـساها إالغافؾ بقـة، ا لقاضحة ال يخقففؿ ، والغػؾة ال تؽقن مع اإليؿان ،ا ثؿ 

بقان لزلؾ بعد ال      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾﴿: طاقبة ا

لبؼرة ﴾      .(3)«[219: ]ا

لك :اآلية الثالثة  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: ققلف تعا

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

لـساء 3: ]ا 35] . 

ي» :طـد هذه اآلية رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ كثقر  مـ سؾؽ غقر  :أ و

رسقل لتل جاء هبا ال يؼ الشريعة ا فصار يف شؼ، والشرع يف شؼ، وذلؽ طـ  ملسو هيلع هللا ىلص صر

مـف بعد ما ضفر لف الحؼ وتبقـ لف، واتضح   ڃ ڃ ڃ﴿: وققلف ،لفطؿد 

لك، ولؽـ قد ﴾چ تؽقن الؿخالػة لـص الشارع، وقد  هذا مالزم لؾصػة األو

ؼً  تؽقن لؿا فؿ طؾقف تحؼق ة فقؿا طؾؿ اتػاق لؿحؿدي ة ا م قف األ نكف اجتؿعت طؾ ا، ف

مـ العصؿة يف إجتؿاطفؿ  يػً  ضؿـت لفؿ  لخطل تشر تعظقؿً  اا د  ،لـبقفؿ الفؿ و وق

رة يف ذلؽ، ثق ك مـفا صرفً  وردت أحاديث صحقحة  كا  لحً  اقد ذكر ب  اصا يف كتا

األصقل» معـاها. «أحاديث  مـ ادطك تقاتر  مـ العؾؿاء   . و

                                            

الل الؼرآن»يف  (1) ر(233-3/216« )ض  ط. الشروق. ،( )باختصا
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يف االحتجاج طؾك كقن اإلجؿاع  رحؿف اهلل تعالكوالذي طقل طؾقف الشافعل 

وهق مـ أحسـ  ،حجة تحرم مخالػتف هذه اآلية الؽريؿة بعد الرتوي والػؽر الطقيؾ

بعضفؿ قد استشؽؾ ذلؽ واستبعد الداللة مـفا طؾك  االستـباصات وأققاها، وإن كان

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ﴿ :ولفذا تقطد تعالك طؾك ذلؽ بؼقلف :ذلؽ

إذا سؾؽ هذه الطريؼ جازيـاه طؾك ذلؽ بلن كحسـفا يف صدره  :أي ﴾ڍ ڍ

ـ خرج طـ الفدى لؿ . وجعؾ الـار مصقره يف اآلخرة ألن مَ ..لف اوكزيـفا لف استدراًج 

 .(3)«...ك الـار يقم الؼقامةيؽـ لف صريؼ إال إل

لك :اآلية الرابعة  ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿: ققلف تعا

 ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[351: ]األكعام

ة » :يف تػسقره لفذه اآلية $يؼقل اإلمام ابـ كثقر  قال طؾل بـ أبل صؾح

يف  ،﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: يف ققلف ڤطـ ابـ طباس  و

هذا يف ﴾کگ ک ک ک ڑ ڑ﴿: ققلف مر اهلل : الؼرآن، قال، وكحق  أ

مَ  هؾؽ  ا أ كؿ كف إ هؿ أ ة، وأخرب هؿ طـ االختالف والتػرق ة وهنا لجؿاط مـقـ با لؿم ـ ا

يـ اهلل لخصقمات يف د لؿراء وا فؿ با احد. كان قبؾ هد وغقر و  وكحق هذا، قالف مجا

ؾ ـب ق : وقال اإلمام أحؿد بـ ح مر بـ شاذان، حدثـا أب حدثـا األسقد بـ طا

ـجقد، طـ أبل وائؾ، طـ طبد اهلل بـ  بؽر بـ طقاش طـ طاصؿ هق ابـ أبل ال

قالخط   ملسو هيلع هللا ىلص خط رسقل اهلل: قال ڤمسعقد  قده ثؿ  ، «هذا سبقؾ اهلل مستؼقؿا»: ا ب

                                            

ر(.335طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (1)  ( مـ سقرة الـساء )باختصا
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قـف وشؿالف ثؿ قال طؾقف شقطان يدطق  هذه السبؾ لقس مـفا سبقؾ إال» :وخط طـ يؿ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿، ثؿ قرأ «إلقف

لك..(3)﴾ڎڎ ڌ ف  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ﴿: . وققلف تعا إكؿا وحد سبقؾ

لسبؾ لتػرقفا وتشعبفا  .(2)«...ألن الحؼ واحد، ولفذا جؿع ا

لك :اآلية الخامسة  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿: ققلف تعا

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[1 -2: ]األطراف ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

ي» :يف تػسقره لفذه اآلية الؽريؿة رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ كثقر   :أ

مـ ربؽ  هذا لقؽ  د  ،﴾ڀ ڀ پ پ پ پ﴿كتاب أكزل إ قال مجاه

لسدي مـف. وققؾ: وططاء وقتادة وا ف  :شؽ  اإلكذار ب أال تتحرج بف يف إبالغف و

ي ﴾ڀ ڀ﴿: ، ولفذا قال﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ ه  :أ أكزلـا

فريـ  الؽا لتـذر بف  لقؽ  مخاصبً ﴾ٺ ٺ ٺ﴿إ لك  عا لؾعالؿ  ا، ثؿ قال ت

ي ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ ب اقتػقا آثار ال :أ لذي جاءكؿ بؽتا مل ا بل األ ـ

ي ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ أكزل إلقؽؿ مـ رب كؾ شلء ومؾقؽف ال  :أ

لتؿ طـ حؽؿ اهلل إلك  قره، فتؽقكقا قد طد لك غ تخرجقا طؿا جاءكؿ بف الرسؾ إ

قره  .(1)«حؽؿ غ

                                            

درك»رواه الحاكؿ يف  (1) قؿ ) ،(2/138« )الؿست رواه أحؿد وصححف شاكر بر  (7372و

ختصا351طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (2) قرة األكعام )با  ر(.( مـ س

قرة األطراف.1، 2طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (3)  ( مـ س
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الطقائػ التل تؽقن يف صدورها  رحؿف اهلل تعالكويبقـ اإلمام ابـ الؼقؿ 

بفواهلل » :حرج مـ الؼرآن فقؼقل لك رفع الحرج طـ الصدور بؽتا عا ؾ  ،ت وكاكت قب

بف طـفا ذلؽ  تػع  لضقؼ، فؾؿا أكزل كتابف ار لؽتاب يف أطظؿ الحرج وا كزال ا إ

لك مـقا بف، كؿا قال تعا مـ لؿ يم قؼ طؾك   ٻ ٱ﴿: الحرج، وبؼل الحرج والض

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[325: ]األكعام ﴾ٺ

مـ وجف دون وجف ارتػع مـ بف  مـ آ مـ القجف الذي  و قؼ  طـف الحرج والض

مـ بف دون ذلؽ القجف كزلف طؾك رسقلف، ولؿ يؼر  ،آ ـزل مـ طـد اهلل أ فؿـ أقر أكف م

قً  مخؾق بؾ جعؾف  ي تؽؾؿ بف،  لذ مف ا كف كال ضقؼ  ابل مـ ال كان يف صدره  مـ مخؾققاتف 

يـاسب ذلؽ.  رج ما   والح

مـ أقر بلكف تؽؾ الؿعاين دون شطره اآلو وهق  بشطره  ن  ،هق حروففخر وؿ  كا

مـف  ما يـاسب ذلؽ. مـ الحرج 

يحتاجقن معف إلك  معرفة الحؼ وأن العباد  قر كاف يف  مـ زطؿ أكف غ و

يقس اء ومؼا مباحث طؼؾقة، ،معؼقالت، وآر مـطؼقة، و مـف  وققاطد  فػل صدره 

 أطظؿ حرج.

مَ  مـف  العؼؾ وأطظؿ حرج  ريح، ويشفد  لص العؼؾ ا يـاقض  فقف ما  اطتؼد أن  ـ 

 بخالفف. 

مـ  لؽ مـ زطؿ أن آياتف الوكذ يستػاد مـفا طؾؿ وال يؼقـ، فػل صدره مـف 

 .الحرج ما اهلل بف طؾقؿ
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يـتػعقن بف ما  يخقؾ لؾعامة ما  مـ زطؿ أن الخطاب بف خطاب جؿفقري  و

ة يف كػس األمر مـف أطظؿ حرج. :لقس لف حؼقؼ  فػل صدره 

جؾ   مـ زطؿ أن أ الؿ و قد  فضؾف وهق قسؿ التقح رفف وأ فقف وأش تضؿـ ما 

لصػات، مجازات واستعارات وتشبقفات ال حؼائؼ مـ :لألسؿاء وا ف فػل صدره 

 أطظؿ حرج.

ى  هد لقس يف حؼفؿ  مـف حرج وريب، و هذه الطقائػ يف صدورهؿ  فؽؾ 

 .(3)«...وال شػاء، وال رحؿة

لؿً  » :ويؼقل أيضا لتل  افاجرً  اوال تجد ضا إال ويف صدره حرج مـ اآليات ا

قـ إرادتف ؽ ما شئت :تحقل بقـف وب لـػس هذا الؿعـك ثؿ ارض   (.3)«فتدبر 

ا آخر مـ الحرج الذي يقاجفف الداطل جاكبً  رحؿف اهلل تعالكويبقـ سقد قطب 

 ٻ ٻ ﴿» :إلك الحؼ، الذي يـبغل أال يلبف بف وال يصده طـ الصدع بف فقؼقل

كتاب ».: ..﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

قر تذك لقؽ لإلكذار بف وال لـاس . كتاب لؾصد..أكزل إ مـ الحؼ ولؿقاجفة ا فقف  ع بؿا 

يحبقن قد وارتباصات :بؿا ال  وتؼال ع  :ولؿجاهبة طؼائد  ولؿعارضة كظؿ وأوضا

مجتؿعات كذار بف قائؿة ،و الؿشؼة يف اإل ثقر، و يدرك ذلؽ..فالحرج يف صريؼف ك  . ال 

مَ  -كؿا قؾـا يف التعريػ بالسقرة- هذا الؿققػإال  مَ  :ـ يؼػ هبذا الؽتاب  ـ وإال 

هذه يعاين مَ  :الؿعاكاة مـ الصدع بف  يستفدف مـ التغققر الؽامؾ الشامؾ يف وإال  ـ 

                                            

ئع التػسقر» (1)  (.392-2/393« )بدا
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دفف حامؾ  يستف هرها وفروطفا، ما كان  لحقاة البشرية وجذورها، ويف مظا ققاطد ا

رة  لؽتاب أول م لعربقة ويف  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ا لققاجف بف الجاهؾقة الطاغقة يف الجزيرة ا

مؼصقرً  ...األرض كؾفا لقس  لؿققػ  هذا ا رة العربقة طؾك م او ا كان يف الجزي

مـ حقلفا يقمذاك، األرض  لقس حادثً  ...وما كان يف  يخق  إن اإلسالم  قع ا تار ا، و

اءه ػف ور لتاريخ وخؾ رة، ثؿ مضك ا لبشرية إلك ..م مقاجفة دائؿة لفذه ا إلسالم  . إن ا

رفت هل وارتدت إلك ..يقم الؼقامة رة كؾؿا اكح . وهق يقاجففا كؿا واجففا أول م

رةمثؾ ما كا  . ..كت فقف أول م

لك جاهؾقتفا لبشرية تـتؽس بقـ فرتة وأخرى وترجع إ هل - إن ا هذه  و

لرجعقة» يف  -البائسة الؿرذولة «ا رة أخرى لقمدي دوره  إلسالم م ـدئذ يتؼدم ا وط

كتشالفا مـ لرجعقة»هذه  ا مرة أخرى كذلؽ واألخذ بقدها يف صريؼ التؼدم  «ا

لحضارة ـذر ب :وا الؿ لداطقة ؽتابف لؾحرج الذي تعرضويتعرض حامؾ دطقتف و  لف ا

ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاألول  ح يف و مـ االرتؽاس  ستؽاكت إلقف  قر ما ا وهق يقاجف البشرية بغ

الشفقات،  :الجاهؾقة لتصقرات، وضالم  قبقبة يف ضالمفا الطاغل! ضالم ا والغ

يضا!  بقد أ لذايت، وألهقاء الع لعبقدية لؾفقى ا لذل، وضالم ا لطغقان وا وضالم ا

مـ يتعرض لؿ هذا الحرج،ويتذوق  ع  ثؾ  مـ مستـؼ لبشرية  تـؼاذ ا يتحرك الس وهق 

بل  لتقجقف اإللفل لؾـ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصالجاهؾقة صعؿ هذا ا

 ...﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

بقعة القاقع- ويعؾؿ لذكرى، -مـ ص يـ لفؿ ا لذ مـقن ا الؿم ؿ  مـ هؿ  مـ ه و

بً  لؼرآن طـده كتا هذا ا يعقد  كذار. و لفؿ اإل يـ  لذ مـقـ ا لؿم تـزل الؾحظة، ي احقً  اغقر ا

لؼرار جفادً  هق هبذا ا هده  يجا ة واقع  مقاجف  ...اكبقرً  ايف 
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سبحاكف.. لذي وجف اهلل  لتؽؾقػ إلك رسقلف، وجف إلك - . ويف الققت ا هذا ا

رة هبذا الؼرآن أول م الؿخاصبقـ  إلسالم لقخرجفؿ  -ققمف  لك كؾ ققم يقاجففؿ ا وإ

لؽتاب، و -مـ الجاهؾقة هذا ا كزل يف  مـ األمر باتباع ما أ لقاء  الـفل طـ اتباع األو

هل قضقة  الؼضقة يف صؿقؿفا  لبشر ويف  ..«االتباع»دون اهلل. ذلؽ أن  مـ يتبع ا

ا  قره ففؿ مشركقن؟ إهنؿ مر غ تبعقن أ مر اهلل ففؿ مسؾؿقن. أم ي تبعقن أ حقاهتؿ؟ ي

يجتؿعان مختؾػان ال   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: مققػان 

 هـ.ا. (3)«﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

لك :اآلية السادسة  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: ققلف تعا

حؾ ﴾ڃ ڃ ڄ لـ  .[9: ]ا

فالسبقؾ الؼصد هق » :طؾك هذه اآلية فقؼقل رحؿف اهلل تعالكيعؾؼ الشاصبل 

يؼ الحؼ، وما سقاه جائر طـ الحؼ ي :صر بدع : أ هل صرق ال طادل طـف، و

بػضؾف لضالالت، أطاذكا اهلل مـ سؾقكفا  ،  -وا مـف يحذر  ػك بالجائر أن  وك

يد ير والـفلفالؿساق  لتحذ  ...ل طؾك ا

يتَ س  . طـ الت  .. ـل ﴾ڦڄ ڦ﴿صريؼ السـة. : ﴾ڦ ڦ﴿: ر  :يع

لؽ الؿؾؾ والبدع. ك الـار، وذ  إل

وذلؽ  ،الؿؼتصد مـفا بقـ الغؾق والتؼصقر: أي ﴾ڦ ڦ﴿ :وطـ مجاهد

 .اهـ .(2)«البدع يػقد أن الجائر هق الغالل أو الؿؼصر، وكالهؿا مـ أوصاف

                                            

الل الؼرآن»يف  (1) 1/325« )ض 7 - 325 ر(.9  ( )باختصا

ؾقؿ الفاللل.79-3/78)« االطتصام» (2) ر( ت: س ختصا   ( )با
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لكققلف تع :اآلية السابعة  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: ا

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 .[75 -71: سراء]اإل ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

تـة التل  اختؾػ أهؾ التلويؾ» :يؼقل اإلمام الطبري يف تػسقر هذه اآلية يف الػ

تـقا رسقل اهلل الؿشركقن أن يػ لك غقره ملسو هيلع هللا ىلص كاد  لقف إ لذي أوحك اهلل إ ل  :هبا طـ ا فؼا

ألن الؿشركقـ دطقه إلك ذلؽ، ففؿ بف رسقل اهلل  :ذلؽ اإللؿام باآللفة: بعضفؿ

كان ذلؽ أن: . وقال آخرون..ملسو هيلع هللا ىلص يُ  هؿ   ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل إكؿا  مً ـظِ أن  ا بنسالمفؿ ر قق

لقفا ة سللقه اإلكظار إ  ...إلك مد

بقف  :. والصقاب مـ الؼقل يف ذلؽ أن يؼال.. لك ذكره أخرب طـ ك إن اهلل تعا

الؿشركقـ  ملسو هيلع هللا ىلص قره، وذلؽ هق أن  لقعؿؾ بغ لقف  تـقه طؿا أوحاه اهلل إ أن يػ كادوا 

الفرتاء طؾك اهلل مـ ذكر أهنؿ دطقه أن  وجائز أن يؽقن ذلؽ كان ما ،ا ذكر طـفؿ 

مـ  ڤوجائز أن يؽقن كان ذلؽ ما ذكر طـ ابـ طباس  ،يؿس آلفتفؿ، ويؾؿ هبا

لتفؿ إياه ما مر ثؼقػ، ومسل ن يؽقن  :سللقه مؿا ذكركا أ قر ذلؽ، وال بقان وجائز أ غ

ي   لعذر أ ع ا يؼط رب  لؽتاب وال يف خ مقجقد طؾك ما  ،ذلؽ كان يف ا فقف  االختالف  و

تك يليت خرب يجب التسؾقؿ لف  هره، ح مـ اإليؿان بظا فقف أصقب  ذكركا، فال شلء 

مـف. ـل بذلؽ  بقان ما ط  ب

لك ذكره ﴾ەئ ەئ ائ ائ﴿: وققلف عا ولق فعؾت ما : يؼقل ت
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لقف مـ الػتـة طـ ال لقؽ التخذوك إذدطقك إ قـا إ ت ألكػسفؿ خؾقاًل  نذي أوح ، وكـ

لقاء.  لفؿ وكاكقا لؽ أو

 .﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿

لك ذكره تـاك يا محؿد بعصؿتـا إياك طؿا دطاك إلقف : يؼقل تعا لقال أن ثب

تـة  الؿشركقن مـ الػ : يؼقل ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿همالء 

ؿئـ شقئً  وتط لقفؿ  ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصان ، وذلؽ ما كا قؾقاًل لؼد كدت تؿقؾ إ مـ أن يعؿ هؿ بف 

لذي كاكقا سللقه فعؾف، فؼال رسقل اهلل هذه اآلية،  فقؿا ذكر ملسو هيلع هللا ىلص بعض ا حقـ كزلت 

هالل، طـ قتادة، يف ققلف  ثـا أبق: ثـا سؾقؿان، قال: ما حدثـا محؿد بـ بشار، قال

 فؼال رسقل اهلل ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿

هـ .(3)«ال تؽؾـل إلك كػسل صرفة طقـ»: ملسو هيلع هللا ىلص  .ا

طـد هذه اآلية طـ خطر الركقن  رحؿف اهلل تعالكسقد قطب  ويتحدث

هذه » :ببعض مساوماتفؿ فقؼقل ااغقت مـ الؽػار والؿـافؼقـ والرضلؾطق

هل محاوالت أصحاب السؾطان مع  مـفا رسقلف،  الؿحاوالت التل طصؿ اهلل 

لدطقات دائؿً  رفقاأصحاب ا قـح رائفؿ ل طـ استؼامة  -ولق قؾقاًل - ا محاولة إغ

لدطقة ؿ  ا يرضقا بالحؾقل القسط التل يغروهنؿ هبا يف مؼابؾ مغاك وصالبتفا، و

                                            

ار(.313 - 35/329« )تػسقر الطربي» (1)  ( )باختص

قلف  ق اء أيًض  «إلك كػسل صرفة طقـالتؽؾـل »: ملسو هيلع هللا ىلصو ققلفج يا حل يا قققم برحؿتؽ استغقث »: ملسو هيلع هللا ىلص ا يف 

لذهبل )«أصؾح لل شلين كؾف وال تؽؾـل إلك كػسل صرفة طقـ (، 3/575: صححف الحاكؿ ووافؼف ا

لرتهقب»وصححف األلباين يف  65« )صحقح الرتغقب وا 7.) 
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رة ثق ً  ،ك هقـ مر  يرى األ كف  يػتـ هبذا طـ دطقتف أل مـ  ة الدطقات  مـ حؿؾ ا، و

لقف أن يرتك دطقتف كؾقة، إكؿ فلصحاب السؾطان ال ا هؿ يطؾبقن تعديالت يطؾبقن إ

لقؾتؼ يؼ لصػقػة  رفان يف مـتصػ الطر لدطقة وقد يدخؾ الشق ،الط طان طؾك حامؾ ا

لق  لقفا و تصقر أن خقر الدطقة يف كسب أصحاب السؾطان إ رة، فق لثغ هذه ا مـ 

مـفا! تـازل طـ جاكب   بال

ولؽـ االكحراف الطػقػ يف أول الطريؼ يـتفل إلك االكحراف الؽامؾ يف 

يؼ مـفا ولق يسقر، ويف  ،هناية الطر زء  وصاحب الدطقة الذي يؼبؾ التسؾقؿ يف ج

رف م رةإغػال ص ـد ما سؾؿ بف أول م ن  :ـفا ولق ضئقؾ، ال يؿؾؽ أن يؼػ ط أل

اء! يتزايد كؾؿا رجع خطقة إلك القر اده لؾتسؾقؿ   استعد

لدطقة كؾفا الؿسللة مسللة إيؿان با مـفا مفؿا صغر،  ،و زء  لذي يـزل طـ ج فا

 ً مـ مم يؽقن  يؿؽـ أن  مفؿا ضمل! ال  يسؽت طـ صرف مـفا  ي  لذ ا بدطقتف حؼ وا

لدطقة يف كظر الؿممـ هق حؼ كاآلخرفؽؾ جاك ،اإليؿان اكب ا ولقس  ،ب مـ جق

لقس فقفا ضروري وكافؾة ،(3)فقفا فاضؾ ومػضقل لقس فقفا ما يؿؽـ  ،و و

هل كؾ   فا حقـ يػؼد أحد أجزائف االستغـاء طـف، و  ،متؽامؾ يػؼد خصائصف كؾ

كؾفا إذا فؼد أحد طـاصره! لؿركب يػؼد خقاصف   كا

يستدرجقن أصحاب طان  لدطقات وأصحاب السؾ نذا سؾؿقا يف الجزء  ،ا ف

ع  رار الؿساومة وارتػا لؿتسؾطقن أن استؿ رف ا كتفؿ، وط هقبتفؿ وحصا فؼدوا 

                                            

الم ال يسؾؿ بنصالق أل (1) لؽ قد يؽقن مؼصقد سقد  ن الديـ بالجؿؾة فقف فاضؾهذا ا لؽـ  ومػضقل، و

لدطقة اإلسالمقة. عؼدية التل يجب أن تـطؾؼ مـفا ا قابت ال تعالك تؾؽ الث  قطب رحؿف اهلل 
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لك تسؾ   لسعر يـتفقان إ فاا  !ؿ الصػؼة كؾ

ن  طا لدطقة لؽسب أصحاب السؾ مـ جقاكب ا ئقؾ  لتسؾقؿ يف جاكب ولق ض وا

لك صػفا: رة  هق هزيؿة روحقة باالطتؿاد طؾك أصحاب السؾطان يف إ دطقةكص  ،ال

مـقن بدطقهتؿ الؿم لذي يعتؿد طؾقف  متك دب   ،واهلل وحده هق ا الفزيؿة يف أطؿاق و ت 

كصرً  يؿة  لفز يرة، فؾـ تـؼؾب ا لسر  هـ.ا .(3)«اا

لك :اآلية الثامـة   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: ققلف تعا
صص ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ لؼ 6: ]ا 5-6 6]. 

ي» :طـد هذه اآلية رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  فال يسللفؿ رهبؿ : أ

اب والعؼاب ؾف فعؾقف يؼع الثق ا رس مقجبات طؼقلفؿ بؾ طؿا أجابق  .(2)«طـ 

 :الؿشفقرة «مقؿقتف»ويؼقل يف 

ءاوبالسننننننراء لننننننن   ءكنننننن ء   سنننننن  ء

 

ءهنناء لونن ووء لننلتي ء ل نناءلنن  ء   نن  ء 

 
ء  سنننهءبمننناء سنننهء له  ننن ءب الننن 

 

ننننن  ءوع  ءعل مننننناءبالرل لننننن ء سنننننل  ءءض 

 
ءونننن هاوإيننننا ء نننناءاسنننن  ء لرننننا ءب

 

ءف   ننننتءها  ننننهء لخننننل   ءاو نننن  ء 

 
ءاءعرنننن  اء سنننن تء لرنننن  لل ب ننننءئوهنننن

 

ء نننن ء مءيننننلمء لونننن  ء ننننا  ءالهنننن   ء 

 
ءبننن ءي نننلاءل ننناءا نننلك ءف ننن ءي ننن 

 

ء(3) ننل ه ء نن  ندءعرنن ء   ءويرنن م ء 

 

                                            

الل الؼرآن»يف  (1)  (.7/2275« )ض

2/5« )مػتاح دارالسعادة» (2) 3.) 

5ص)« صريؼ الفجرتقـ» (3) لحديث.2  ( ط. دار ا
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 :البؾقغة «كقكقتة»يف أيًضا  وقال

ءويننننن وأءاأءا نننننا م ءينننننلمء للينننننا

 

ءمء سننننننننننننننننن ل اأء نننننننننننننننننا ل اأ ء 

 
ء  ءقنننن ءالهننننن ننننا  ءعهنننن   ءتنننن ء ننننا

ء

ءننننن  ء نننن ءا نننن ءبننننالخ ءو له هنننناأ ء 

ء
ءاءللسنننننه ئءوه  نننننل هنننننا ل ءلل ب ننننن

ء

ننننناءانننننل ب اءلل نننننل  ءيننننن    ء  ءاايض 

ء
ءو  يرننننل ءاأءلنننن  ءير نننن   ء ننننلد

ء

ء   ينننننننن ك ءلخيننننننننا  ء  ي نننننننناأ ء 

ء
ء   ينننن ك ء لس نننن  ء ننننهخا  ءعنننن 

ء

ء ننننننننن كاء لوننننننننن  اأءو  وتننننننننناأ ء 

ء
ءوكننننن   ء   يننننن ء  هنننننا ءي نننننلل 

ء

ءعننننننننن ءهننننننننن  ء  ي  ءو لمننننننننن ياأ ء 

ء
ءو مء نننناءير نننناء ل  نننن ءعنننن ءيبنننن 

ء

ء(1) نننا ء نننلدءهننن  ءبننن ءيو ننناأ ء 

ء
هذه اآلية وإن كاكت يف الؿشركقـ والؽػار نن فقفا تقجقفً  :و ا لؽؾ مسؾؿ ف

الؿققػ الرهقب لعظقؿ يف  ويحاسب كػسف  بلن يخاف ويعد الجقاب لفذا السمال ا

رسقل كقا طـ مدى إجابتف لؾ ػؼ   ملسو هيلع هللا ىلص يف الد لشرطف وت مف  لئال يؽقن  :د كػسفواستسال

يً  ا أو طؼاًل ذوقً  ملسو هيلع هللا ىلصقد قدم طؾك ما جاء بف الرسقل  و رأ مـ الرجالأ لرجؾ   :ا 

لذلؽ حذر اإلمام ابـ الؼقؿ  لكو عا لتعصب  رحؿف اهلل ت مـ ا تل  الحاكؿ والؿػ

لؽتاب والسـة ألن اهلل  األئؿة وتؼديؿفا طؾك ا سقسللفؿ طـ رسقلف  ۵ألققال 

 .جاء بف وما ملسو هيلع هللا ىلص

تل غقر هذا » :رحؿف اهلل تعالكيؼقل  لبتة، فنن اهلل أوال يسع الحاكؿ والؿػ

ل  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  سائؾفؿا ل وما جاء بف، ال طـ اإلمام الؿعقـ وما قالف، وإكؿا يس

                                            

قصقدة» (1) ح   (.2/171ابـ الؼقؿ )« شر
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رسقل يقم معادهؿ طـ ال لـاس يف قبقرهؿ و ل : فقؼال لف يف قربه ،ملسو هيلع هللا ىلص ا تؼق ما كـت 

هذا الرجؾ الذي بعث فقؽؿ   ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿يف 

بف وال يسلل أحد قط طـ  قره، بؾ يسلل طؿـ اتبعف وأتؿ  إمام وال شقخ وال متبقع غ

لؾجقاب صقابً  لقعد  يجقب؟ و هـ .(3)«اغقره، فؾقـظر بؿاذا   .ا

لقة..» :يف مقصـ آخرأيًضا  ويؼقل العا كؾؿتان يسلل طـفؿا : . قال أبق 

قـ؟ فالسمال طؿاذا : األولقن واآلخرون رسؾ الؿ بتؿ  بدون؟ وماذا أج ـتؿ تع ماذا ك

يعب رسؾقـ سمال طـ كاكقا  الؿ دون هق السمال طـفا كػسفا، والسمال طؿاذا أجابقا 

لقف سقؾة والطريؼ الؿمدية إلقفا هؾ سؾؽقها وأجابقا الرسؾ لؿا دطقهؿ إ فعاد  ،الق

لقفا لخـاصر ويعض طؾقف  ،األمر كؾف إ ؾقف ا ط قؼ بلن تـعؼد  هذا شلكف حؼ مر  وأ

لـقاجذ، ويؼبض فقف طؾك الجؿر، وال هـ .(2)«ألكامؾيمخذ بلصراف ا با  .ا

 ڻ ڻ﴿ :يف تػسقره لفذه اآلية رحؿف اهلل تعالكويؼقل الشقخ السعدي 

هؾ صدقتؿقهؿ، واتبعتؿقهؿ أم كذبتؿقهؿ  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ

ي ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ وخالػتؿقهؿ؟ لؿ : أ

لك الصقاب قروا طـحِ يُ  تدوا إ الؿعؾقم أكف ال  ،هذا السمال جقابا، ولؿ يف مـ  و

هذا الؿقضع إال ـجل يف  صحقحي تصريح بالجقاب ال الفؿ : ال مـ  :الؿطابؼ ألحق

بـاهؿ باإليؿان كـا أج االكؼقاد :أ  :ولؽـ لؿا طؾؿقا تؽذيبفؿ لفؿ وطـادهؿ ألمرهؿ ،و

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  ( ط مؽتبة ابـ تقؿقة.7/295« )إط

 (.281ص)« صريؼ الفجرتقـ» (2)
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يـطؼقا بشلء يتساءلقا ،لؿ  لق  :فبؿاذا يجقبقن بف :ويرتاجعقا بقـفؿ :وال يؿؽـ أن  و

بً   .هـا .(3)«اكان كذ

لك :اآلية التاسعة  گ گ ک ک ک ک ڑ﴿: ققلف تعا

لـقر ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ 6: ]ا 1]. 

: وققلف» :يف تػسقره لفذه اآلية رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ كثقر 

ي ﴾ک ک ک ک ڑ﴿ بقؾف هق  .ملسو هيلع هللا ىلص طـ أمر رسقل اهلل: أ س

األطؿال بلققالف وأطؿالف،  يعتف، فتقزن األققال و شر ، و ـتف مـفاجف، وصريؼتف، وس و

لؽ قُ  ردبِ فؿا وافؼ ذ الػف ففق م وفاطؾفؾ، وما خ ً  ،ود طؾك قائؾف  كان، كؿا  اكائـ مـ 

صحقحقـ»ثبت يف  لقس طؾقف  مـ طؿؾ طؿاًل »: أكف قال وغقرهؿا، طـ رسقل اهلل «ال

 .(2)«أمركا ففق رد

ي ً : أ لرسقل باصـ ة ا يع لػ شر لقخش مـ خا هرً فؾقحذر و ضا  گ﴿ا ا أو 

ي ،﴾گ گ بدطة، : يف قؾقهبؿ: أ  ڳ ڳ گ﴿مـ كػر أو كػاق أو 

ي ،﴾ڳ ڳ لد: أ  كقا، بؼتؾ أو حد أو حبس أو كحق ذلؽ.يف ا

: حدثـا طبد الرزاق حدثـا معؿر، طـ هؿام بـ مـبف قال: قال اإلمام أحؿد

رة  هري ؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل اهلل: قالڤ ففذا ما حدثـا أبق  مثؾل ومثؾؽؿ كؿثؾ رج

ا، فؾؿا أضاءت ما حقلفا جعؾ الػراش وهذه الدواب الالتل يؼعـ يف استققد كارً 

                                            

عدي» (1) ص.66، 65طـد اآلية )« تػسقر الس قرة الؼص  ( مـ س

ؾح (2) لبخاري، كتاب الص ؾح مردود، ومسؾؿ يف األقضقة :باب ،ا ؾح جقر فالص ؾك ص ؾحقا ط  ،إذا اصط

ؾة، ورد محدثات األمقر :باب حؽام الباص ض األ  (.5/312) كؼ
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فذلؽ مثؾل : فقفا. قال ـ  ؿ  ف ويتؼح  ـ  ب  هـ ويغؾ  قفا، وجعؾ يحجز  الـار يؼعـ ف

. (3)«فتغؾبقين وتؼتحؿقن فقفا !هؾؿ طـ الـار: ومثؾؽؿ، أكا آخذ بحجزكؿ طـ الـار

مـ حديث طبد هـ .(2)«لرزاقا أخرجاه   .ا

لك :اآلية العاشرة  ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ﴿: ققلف تعا

 .[71: ]الزخرف ﴾﮴ ﮳

 ھ ھ﴿» :طـد هذه اآلية ف اهلل تعالكرحؿيؼقل الشقخ السعدي 

لقف، وحرًص  اواتصافً  فعاًل  ﴾ےے ھ مر باالتصاف بف ودطقة إ يل قذه  ابؿا  طؾك تـػ

 بـػسؽ ويف غقرك.

متف ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ ا  ،مقصؾ إلك اهلل وإلك دار كرا وهذا مؿ

اء، إذا طؾؿت أكف حؼ، وطدل، وصدق،  تد االه لتؿسؽ بف و يجب طؾقؽ زيادة ا

كقً  ؿ ا طؾك أتؽقن با ـك غقرك طؾك الشرك واألوهام، والظؾ أصقؾ إذا ب صؾ 

الجقر هـ .(1)«و  .ا

لك :اآلية الحادية طشر عا  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: ققلف ت

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

لجاثقة ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے  .[39، 38: ]ا

                                            

ئؾ (1) ؾؿ يف الػضا ؾك أمتف ) ملسو هيلع هللا ىلصشػؼتف  :باب ،مس اري مـ صريؼ أخرى الرقائؼ ،(7/61ط رواه البخ  ،و

 االكتفاء طـ الؿعاصل. :باب

قرة الـقر.61طـد اآلية )« تػسقر بـ كثقر» (2)   ( مـ س

عدي» (3)  (.7/778« )تػسقر الس
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ي» :يف تػسقره لفذه اآلية رحؿف اهلل تعالكيؼقل الشقخ السعدي  ثؿ شرطـا : أ

مركا الشرطل لؽ شري مـ أ قر، وتـفك طـ كؾ شر،  عة كامؾة، تدطق إلك كؾ خ

ة، والصالح والػالح. ﴾ڱ﴿ دة األبدي  فنن يف اتباطفا السعا

ي ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ قر : أ يتفؿ، غ الذيـ تؽقن أهق

شقة خؾػف عؾؿ، وال ما مَ  ،تابعة لؾ هؿ كؾ  ريعة الرسقل و هقاه  ملسو هيلع هللا ىلصـ خالػ ش

ال يعؾ :وإرادتف مـ أهقاء الذيـ  نكف   ؿقن.ف

ي ﴾ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ ـد اهلل،: أ يـػعقكؽ ط ؾقا فقحص   ال 

افؼفؿ  ،لؽ الخقر، ويدفعقا طـؽ الشر، إن اتبعتفؿ طؾك أهقائفؿ يصؾح أن تق وال 

تبايـقن. لقفؿ، فنكؽ وإياهؿ م  وتقا

يخرجفؿ مـ  ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ﴿

طاطتف ـقر، بسبب تؼقاهؿ، وطؿؾفؿ ب هـ .(3)«الظؾؿات إلك ال  .ا

فالشريعة » :طؾك هذه اآلية فقؼقل رحؿف اهلل تعالكمام ابـ الؼقؿ ويعؾؼ اإل

مره بف، ورضقف لف ـ ما أ فا تتضؿ ووج   ،التل جعؾف ربف طؾق د وكؾ طؿؾ وحب وذوق 

مـ أهقاء  ، وهق  فباصؾ وضالل تل جعؾف طؾقفا  ريعة ال هذه الش وحال ال تشفد لف 

لذيـ ال فقلمر بف،  :يعؾؿقن ا تبع ما يحبف  ً فؾقس ألحد أن ي يتخذه ديـ ا، ويـفك طؿا و

مره  لتل جعؾ طؾقفا رسقلف، وأ شريعتف ا يبغضف ويذمف إال هبدى مـ اهلل، وهق 

مـقـ باتباطفا الؿم ريعة يف شلء  :و مـ خرج طـ الش ولفذا كان السؾػ يسؿقن كؾ 

                                            

عدي» (1)  (.781-7/779« )تػسقر الس
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اء بدع هؿ أهؾ األهق اء، ويجعؾقن أهؾ ال يـ مـ أهؾ األهق لد يذمقهنؿ بذلؽ  :يف ا

يحذرون طـفؿ فر ،و هد والػؼر  ولق ض لز لعبادة وا العؾؿ وا مـ  طـفؿ ما ضفر 

 .هـا. (3)«واألحقال والخقارق

 :يف ضالل هذه اآلية الؽريؿة فقؼقل رحؿف اهلل تعالكويتحدث سقد قطب 

يـ» ة اهلل، وإما أهقاء الذ مر فنما شرط يتؿحض األ هـالؽ  ،ال يعؾؿقن وهؽذا  لقس  و

سط بقـ الشريعة لؿتؼؾبةالؿستؼق مـ فرض ثالث، وال صريؼ و وما  ،ؿة واألهقاء ا

يـ ال  اء فؽؾ ما طداها هقى يفػق إلقف الذ يرتك أحد شريعة اهلل إال لقحؽؿ األهق

 .«يعؾؿقن

ففؿ ال يغـقن  ،أن يتبع أهقاء الذيـ ال يعؾؿقن ملسو هيلع هللا ىلصواهلل سبحاكف يحذر رسقلف 

ا وهؿ ال يؿؾؽقن أن يضروه شقئً  ،اوهؿ يتقلقن بعضفؿ بعًض  ،اطـف مـ مـ اهلل شقئً 

 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿: ألن اهلل هق مقاله :اـ يتقلك بعضفؿ بعًض حق

 .﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ

وتغـل يف  ،دهـ سبقؾ صاحب الدطقة وتحد  تعق  وإن هذه اآلية مع التل قبؾفا ل  

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ :هذا طـ كؾ ققل وطـ كؾ تعؾقؼ أو تػصقؾ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

القصػإ شريعة واحدة هل التل تستحؼ هذا  ا  ،هنا  اء مـبعف وما طداها أهق

                                            

ئع التػسقر» (1)  (.7/377« )بدا



 

7 7 

دطقة أن يتبع الشريعة وحدها .الجفؾ يدع األهقاء كؾفا ،وطؾك صاحب ال  ،و

لك شلء مـ األهقاء مـ الشريعة إ رف طـ شلء  يـح ه لف ،وطؾقف أال  هذ صحاب 

يغـقا طـف مـ اهلل صاحب الشريعة مـ أن  اء أطجز  هؿ إِ  ،األهق فبعضفؿ  ،طؾقف ٌب ل  و

ريعة كدون فقؿا بقـفؿ ضد صاحب الش لبعض وهؿ يتسا لل  فال يجقز أن يلمؾ يف  ،و

لف أو جـقًح  كصرة  الفقىبعضفؿ  صف ا طـ  ربط بقـفؿ بربا ػ  ،الذي ي ضع ولؽـفؿ أ

يمذوه ة؟ ﴾﮵ ﮴ ﮳﴿ .مـ أن  مـ والي يـ والية  ؾ  أ زي يـ ضعاف جفال مفا وأ

يتقاله امـ صاحب ش ابعضفؿ بعًض  يتقلك قـ؟ كهلل ولريعة  هـ .(3)«الؿتؼ  .ا

لك :اآلية الثاكقة طشرة  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: ققلف تعا

ؼؾؿ ﴾ۈ ۆ ل  .[9 ،8: ]ا

لك» :طـد تػسقر هذه اآلية رحؿف اهلل تعالكالؼرصبل  يؼقل  ڭ ڭ﴿: ققلف تعا

الؿشركقـ، وكاكقا يدطقكف إلك أن يؽػ طـفؿ  ﴾ڭ ڭ هناه طـ مؿايؾة 

قـ اهلل تعالك أن مؿا فب ا طـف،  لك ،يؾتفؿ كػرلقؽػق قال تعا  ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: و

 ...﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

لك عا قال ابـ طباس وططقة  ،﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: وققلف ت

لسدي لضحاك وا  ن طؾك كػرهؿ.و  ودوا لق تؽػر فقتؿادَ : وا

فقرخصقن لؽ. :اوطـ ابـ طباس أيًض   ودوا لق ترخص لفؿ 

فقؾقـقن لؽ. :وقال الػراء والؽؾبل  لق تؾقـ لفؿ 

                                            

الل الؼرآن»يف  (1)  (.6/1229« )ض
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لتؾقـ ل :واإلدهان ـبغل لف التؾققـا اء.  .ؿـ ال ي  قالف الػر

لقفؿ وترك   :وقال مجاهد لؿعـك ودوا لق ركـت إ لك ..الحؼ فقؿالئقكؽ َت ا . إ

لحسـ: أن قال يـف: وقال ا ؽ يف د قصاكعقك يـؽ ف  إلخ.. ..ودوا لق تصاكعفؿ يف د

تضك الؾغة  :ثؿ قال الؼرصبل قؾت كؾفا إن شاء اهلل صحقحة طؾك مؼ

ـك اإلدهان :والؿع ة، وققؾ مجامؾة العدو ومؿايؾتف :فنن  الؿصاكع  .(3)«الؾقـ و

كالم كػقس طـ أولئؽ الذيـ يداهـقن يف  رحؿف اهلل تعالكولإلمام ابـ الؼقؿ 

 ٿ ٿ﴿ :ققل الحؼ ويتـازلقن طـف أمام كقد الؽائديـ وذلؽ طـد ققلف تعالك

سبحاكف طؾك وضعفؿ ..»: فقؼقل [83: ]القاقعة ﴾ٹ ٹ ٿ . ثؿ وبخفؿ 

هـقن بؿا حؼف أن يصدع بف ويػرق بف ويعض  اإلدهان يف غقر مقضعف، وأهنؿ يدا

فئدة، ويحارب  لخـاصر، وتعؼد طؾقف الؼؾقب واأل ـك طؾقف ا اجذ، وتث لـق طؾقف با

يَ  يويسالؿ ألجؾف، وال يؾتق رة، وال يؽقن لؾؼؾب التػات إلك يَ  ؿـة والطـف ال  س

هت ال ا بف، و لقف، وال مخاصؿة إال  قره، وال محاكؿة إال إ داء يف صرق الؿطالب غ

العالؿ، ومدار السعادة  لقجقد وحقاة  لقة إال بـقره، وال شػاء إال بف ففق روح ا العا

لبصائر فؽقػ تُ  كقر ا لرشاد، و يؼ الـجاة، وسبقؾ ا لػالح وصر طؾب الؿداهـة وقائد ا

هذا شلكف، ولؿ يـزل لؾؿداهـة كزل بالحؼ ولؾحؼ ؟بؿا  إكؿا  (2)والؿداهـة ،وإكؿا أ

متف، فقحتاج تؽقن يف با صؾ ققي ال يؿؽـ إزالتف، أو يف حؼ ضعقػ ال يؿؽـ إقا

لباصؾ هـ إلك أكف يرتك بعض الحؼ ويؾتزم بعض ا ي قام بف كؾ  ،الؿدا فلما الحؼ الذ

                                            

38/21« )تػسقر الؼرصبل» (1) 1-21 ختصار(.3  ( )با

الؿداهـة( هـا: الؿداراة. (2)  يعـل )ب
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هـ بف؟ هـ .(3)«حؼ فؽقػ يد  .ا

ـ  بعض الػقائد يف رحؿف اهلل تعالكويذكر شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  الـفل ط

الؿرء هنل  :مـفا» :ه اآلية فقؼقلصاطة الؿؽذبقـ القاردة يف هذ أن الـفل طـ صاطة 

ؾفؿا لحالف، وال يعؿؾ بؿثؾ طؿ لك فال يطاع الؿؽذب وا لتشبف بف باألو  ،طـ ا

مثالف: كؼقلف لؿـافؼقـ وأ يـ وا فر الؽا مـ يلمر  فنن :وال تطع  الـفل طـ قبقل ققل 

لخُ  لـفل طـ التخؾؼ بف.ؾُ با مـ ا لـاقص أبؾغ يف الزجر   ؼ ا

امأن ذل :ومـفا االحرت ام و اإلكر ال : فنن ققلف :ؽ أبؾغ يف  ال تؽذب، و

متؾبًس : هتؿز تحؾػ، وال تشتؿ، وال يؽقن  مـ  لف ال تطع  مثؾ قق هق  هبذه لقس  ا 

. :األخالق راءتف  لؿا فقف مـ تشريػف وب

مـ  :ومـفا ير طـ اكتساب شلء  رة، فػقف تحذ تسبة بالؿعاش األخالق مؽ ن  أ

خالطة لفؿ لطتفؿ ألجؾ فؾقلخذ حذره: أخالقفؿ بالؿ لك مخا محتاج إ ، فنكف 

لك.  دطقهتؿ إلك اهلل تعا

مرون بف :ومـفا بدون مصالح فقؿا يل مَ  :أهنؿ ي ـ كان هؽذا ولق فال تطع 

مـ الجفؾ والظؾؿ :أبداها ػقسفؿ  مرون بف هق ما يف ك ؾك ما يل  ،فنن الباطث لفؿ ط

مر فاسدً  لأل لؿؼتضل  مروإذا كان األصؾ ا مر  :ا لؿ يؼبؾ مـ اآل مداره طؾك فنن األ

نذا كان جاهاًل العؾؿ ب لؿ يعؾؿ الؿصؾحة، وإذا كان الخؾؼ  الؿصؾحة وإرادهتا، ف

ردهافاسدً   ...وهذا معـك بؾقغ: ا لؿ ي

                                            

 (.377ص)« التبقان يف أقسام الؼرآن» (1)
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يحبقن إدهاكف  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: . وققلف.. اآلية. أخرب أهنؿ 

كف كصحً  مرو يل ندهاكف إلك لقدهـقا، ففؿ ال  تقسؾقن ب اإلدهان وي مـف  يدون  ير ا، بؾ 

لـاصحإدهاهنؿ، وي يبفؿ  وذلؽ :ستعؿؾقكف ألغراضفؿ يف صقرة ا لؿا كشل مـ تؽذ

لقفا مـ الحؼ ـتفقن إ ال يف الحؼ الؿؼصقد  ؟بالحؼ، فنكف لؿ يبؼ يف قؾقهبؿ غاية ي

مرً  ،طـف ارً بَ ال َخ  ،وال الحؼ الؿقجقد  .هـا . (3)«اوال اقتصادً  ،اوال اطتؼادً  بف، اوال أ

اآلية مـ الرضقخ لؿساومة  طـد هذه رحؿف اهلل تعالكويحذر سقد قطب 

الؿساومة إذن، » :الؿؽذبقـ وااللتؼاء معفؿ يف مـتصػ الطريؼ فقؼقل ففل 

لتؼاء يف مـتصػ الطريؼ اال لتجارة ،و وفرق بقـ االطتؼاد والتجارة  ،كؿا يػعؾقن يف ا

قر لؽب قر مـفا كا مـفا ألن الصغ العؼقدة ال يتخؾك طـ شلء  فصاحب  قر!  بؾ لقس  ،كب

قدة صغقر قر يف العؼ اء ،وكب احدة متؽامؾة األجز يطقع فقفا صاحبفا  ،إهنا حؼقؼة و ال

مـفا أبدً  ،اأحدً  يتخؾك طـ شلء   .اوال 

يؼ إلسالم والجاهؾقة يف مـتصػ الطر وال أن  ،وما كان يؿؽـ أن يؾتؼل ا

يؼ ؽان ،يؾتؼقا يف أي صر إلسالم مع الجاهؾقة يف كؾ زمان وم ة  وذلؽ حال ا جاهؾق

لققم اءوج ،األمس وجاهؾقة ا لفُ  ،اهؾقة الغد كؾفا سق اإلسالم ال ق  إن ا ة بقـفؿ وبقـ 

رة، والرُ بَ ع  تُ  سؿة وال ، وال تؼام طؾقفا قـط الؽامؾ  ،صؾة تؼبؾ ق ـضال  وإكؿا هق ال

قؼ لتقف يستحقؾ فقف ا  !(2)الذي 

بل  الؿشركقن لؾـ هـ بف  يد تك فقؿا كان  هـ  ملسو هيلع هللا ىلصولؼد وردت روايات ش لقد

                                            

ختصار(.66-36/61« )مجؿقع الػتاوى» (1)  ( )با

هؾقة. (2) الم والجا قفقؼ بقـ اإلس  يؼصد الت
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سػقف :لفؿ ويؾقـ بعفؿ يف شلء مؿا هؿ طؾقف  ويرتك سب آلفتفؿ وت يتا طبادهتؿ، أو 

يـف قتابعقه يف د قر العرب! طؾك طادة  وهؿ حافظقن ماء وجقهفؿ أمام ،ل جؿاه

ؿً  ملسو هيلع هللا ىلص الؿساومقـ الباحثقـ طـ أكصاف الحؾقل! ولؽـ الرسقل يف  اكان حاس

يـف، ال يدهـ فقف وال يؾقـ مـ د كبً  ،مققػف  لخؾؼ جا لقـ ا يـ أ لد  اوهق فقؿا طدا ا

ة وأبر  وأحسـفؿ مع مؾ لقسر والتقسقرا رة وأحرصفؿ طؾك ا عشق يـ ففق  ،هؿ ب فلما الد

فقف طـد تقجقف ربف هق  لديـ! و  !﴾ڭ ڭ ڭ﴿ :ا

قبة يف مؽة ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يساوم  الؿقاقػ العص يـف وهق يف أحرج  وهق  ،يف د

يُ  ،محاصر بدطقتف لؼالئؾ  بف ا يُ ط  خَ تَ وأصحا يُ ذ  عَ ػقن و يذاء و  ذَ م  بقن و ن يف اهلل أشد اإل

ولؿ يسؽت طـ كؾؿة واحدة يـبغل أن تؼال يف وجقه األققياء  ،رونوهؿ صاب

لقػً  يـ، تل لؿتجرب لؼؾقهبؿ، أو دفعً ا ألذاهؿا  ؼة  ،ا  ولؿ يسؽت كذلؽ طـ إيضاح حؼق

قد دة مـ قريب أو مـ بع العؼق هـ .(3)«تؿس   .ا

يؿات التل ُس  لؽر يات ا مـ اآل لؼدر  لؿثال ال تُ ؼ  وأكتػل هبذا ا فا طؾك سبقؾ ا

صر، وإال  يـ اهلل الح لتحذير مـ ۵فاآليات يف األمر بؾزوم االستؼامة طؾك د ، وا

لؿـافؼقـ كثقرة وكثقرة جد   يـ وا لؽافر ة ا كحراف وصاط  ا.اال

يدل  لذي  قر مـ اآليات القاردة يف ذلؽ، وا لحشد الؽب هذا ا ـل  ولؼد هال

سقف وتـا مر جد خطقر، وال يجقز بحال الغػؾة طـف   ،داللة واضحة طؾك أن هذا األ

ؼً  وكؿا الؿعصقم محؿد ذكرت ساب بل الؽريؿ   ملسو هيلع هللا ىلصا إذا كان شخص كشخص الـ

                                            

الل الؼرآن»يف  (1)  (.1659-6/1658)« ض
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اء الؿػسديـ  يـ واتباع أهق فر الؽا مـ صاطة  يحذره  مره ربف باالستؼامة و احتاج أن يل

لؽ بؿثؾ ما مر بـا يف اآليات السابؼة  .﴾ژ ژ ڈ﴿ :كؼقلف وذ

 .﴾ےے ھ ھ ھ﴿

 .﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 .﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

 .﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿

 .﴾کگ ک ک ک ڑ ڑ﴿

قرها وغقرها مـ اآليات ،﴾پپ پ پ ٻ﴿ ن  ،وغ إذا كان الشل

لدطاة  ملسو هيلع هللا ىلصمعف  مـ ا مـ أتباطف  رة  ثق مـ دوكف بدرجات ك فؽقػ تؽقن الحال مع 

اطف قـ؟ إن حاجة أتب لرباكقة أشد  ملسو هيلع هللا ىلص والؿصؾح هذه التقجقفات والتحذيرات ا لك  إ

 وأشد.

pn  mP 
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 املبحث اثلاين
 األاحديت  اولادرة يف ذكل

 :ا أذكر مـفا ما تقسر مؿا يدل طؾك غقرهاكثقرة جد   وهل

لثؼػل قال :الحديث األول بد اهلل ا ؾ : طـ سػقان بـ ط قؾت يا رسقل اهلل، ق

 .(3)«قؾ آمـت باهلل ثؿ استؼؿ»: ا بعدك. قالدً ال أسلل طـف أح اًل لل يف اإلسالم قق

ؾ ففذا الرج» :يف شرحف لؾحديث رحؿف اهلل تعالكيؼقل الشقخ السعدي 

ـبل  مـ ال مً  ملسو هيلع هللا ىلصصؾب  معً كال كافعً ا جا لؾخقر  لك الػالح، فلمره  صاحبف ا، مقصقاًل ا  إ

لذي يشؿؾ ما يجب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  مـ طؼائد اإليؿان  باإليؿان باهلل، وا اطتؼاده 

 ً االستسالم هلل باصـ كؼقاد و لؼؾقب واال مـ أطؿال ا لؽ  ما تبع ذ لف، و هرً وأصق ضا ، اا و

االستؼامة ام طؾك ذلؽ و لدو  .(2)«لك الؿؿاتطؾقف ا ثؿ ا

ة  :الحديث الثاين بد الرحؿـ بـ طؿر السؾؿل طـ العرباض بـ ساري طـ ط

 ،[92: ]التقبة ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿وكان مؿـ أكزل اهلل فقفؿ 

بسقـ فؼال: فدخؾـا فسؾؿـا طؾقف وقؾـا: قال يـ ومؼت قـاك زائريـ وطائد صؾك : أت

لسـد-وقال أبق طاصؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل صؾك بـا : -أحد رجال ا

                                            

ؾؿ يف اإليؿان (1) قؿ ) :باب ،مس الم ر  (.3/65( )62جامع أوصاف اإلس

قؾقب األبرار» (2)  (.31ص« )هبجة 
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مً  يق لصبح  مـفا ا مقطظة بؾقغة ذرفت مـفا األطقـ ووجؾت  قـا فقطظـا  ا فلقبؾ طؾ

مقدع فؿاذا تعفد إلقـا؟ قال أبق  ،يا رسقل اهلل: قؾـا: الؼؾقب قال مقطظة  هذه  كلن 

يثف أوصقؽؿ طباد اهلل بتؼقى اهلل والسؿع والطاطة وإن »: فلوصـا قال: طاصؿ يف حد

وطؾقؽؿ بسـتل  ،اكثقًر  اف مـ يعش مـؽؿ فسقرى بعدي اختالفً ك  فن ؛احبشق   اكان طبًد 

وسـة الخؾػاء الراشديـ الؿفديقـ، وطضقا طؾقفا بالـقاجذ، وإياكؿ ومحدثات 

 .(3)«األمقر فنن كؾ بدطة ضاللة

ن رسقل اهلل $طـ مالؽ بـ أكس  :الحديث الثالث غف أ ل  ملسو هيلع هللا ىلص بؾ قا

 .(2)«تاب اهلل وسـة رسقلفك: تركت فقؽؿ أمريـ لـ تضؾقا ما تؿسؽتؿ بفؿا»

بل  ڤ طـ أبل مقسك :الحديث الرابع إن مثؾل ومثؾ ما »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـ

يا ققم إين رأيت الجقش بعقـل وإين الـذير : اهلل بف كؿثؾ رجؾ أتك ققمف فؼال بعثـل

فلصاطف صائػة مـ ققمف فلدلجقا، واكطؾؼقا طؾك مفؾفؿ فـجقا،  !العريان فالـجاء  

ؿ فلصب  وكذبت صائػة مـفؿ  حقا طؾك مؽاكتفؿ فصبحفؿ الجقش فلهؾؽف

ومثؾ مـ طصاين  ،فذلؽ مثؾل ومثؾ مـ أصاطـل واتبع ما جئت بف ،واستباحفؿ

 .(1)«وكذب ما جئت بف مـ الحؼ

                                            

ئل يف  (1) لؽا (، 312« )شرح السـة»(، وحسـف البغقي يف 3/75« )أصقل اطتؼاد أهؾ السـة»رواه بطقلف الال

ابقح»(، وصححف األلباين يف 312) 3/5« )مشؽاة الؿص 8.) 

اؤوط يف  :باب ،يف الؼدر« الؿقصل» مالؽ يف (2) ال األرك ق ا و لؼدر بالًغ ا قل ب لؼ فل طـ ا لـ جامع »ا

لحاكؿ»: (3/277« )األصقل فد لف حديث ابـ طباس طـد ا بسـد حسـ فقتؼقى ( 3/91) لؽـ يش

 .«بف

اري يف الصحقح ) (3) لبخ  (.2281(، مسؾؿ )7281، 6782ا
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 ملسو هيلع هللا ىلصخط لـا رسقل اهلل : قال ڤطـ طبد اهلل بـ مسعقد  :الحديث الخامس

كبف خطقصً  «هذا سبقؾ اهلل»: ا فؼالخط   ً  اثؿ خط يف جا ؿقـ قال وشؿااًل  اي هذه » :ثؿ 

يد بـ هارون «سبؾ اد يز هذه  «متػرقة طؾك كؾ سبقؾ مـفا شقطان يدطق» :ز ثؿ قرأ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿اآلية 

ام (3)﴾ڎڎ  .[351: ]األكع

افع  :الحديث السادس قل اهلل : قال ڤطـ أبل ر ال ألػقـ » ملسو هيلع هللا ىلصقال رس

ما  :مرت بف أو كفقت طـف فقؼقلطؾك أريؽتف يلتقف األمر مـ أمري مؿا أ اأحدكؿ متؽئً 

 .(2)«وجدكا يف كتاب اهلل اتبعـاه

يرة  :الحديث السابع الؿؼربة  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل : ڤطـ أبل هر لك  خرج إ

الحديث،  «...وإكا إن شاء اهلل بؽؿ الحؼقن ،السالم طؾقؽؿ دار ققم مممـقـ»: فؼال

لك أن قال فقف أال  :الضال أكاديفؿذادن رجال طـ حقضل كؿا يذاد البعقر ق  ؾ  ف  »: إ

 افسحؼً  افسحؼً : إكفؿ قد بدلقا بعدك. فلققل: أال هؾؿ فقؼال !ؿ  ؾ  هؾؿ أال ه  

 .(1)«افسحؼً 

العاص  :الحديث الثامـ بد اهلل بـ طؿرو بـ  ل  ڤطـ ط ت رسق قال سؿع

ولؽـ  ،اإن اهلل ال يـتزع العؾؿ مـ الـاس بعد إذ أططاهؿقه اكتزاطً »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                            

طدة صرق يف  (1) أحؿد مـ  طربي يف  (،3/715) «الؿسـد»رواه  لحاكؿ 8/88« )التػسقر»وال (، وا

 (.3/59« )حاشقة الؿشؽاة»(، وحسـف األلباين يف 2/138وصححف )

لرتمذي ) (2) 266ا قال1 ح السـة»حسـ صحقح، وحسـف البغقي يف  :(، و  (. 313« )شر

ؾؿ ) (3) قوي.1/171مس  ( ك
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 ،قن برأيفؿت  ػ  ق  ن ف  ق  ت  ػ  ست  فقبؼك كاس جفال ي   ،قبض العؾؿاء بعؾؿفؿيـتزطف مـفؿ مع 

 .(3)«قنؾ  ض  قن وي  ؾ  ض  فق  

إن مثؾ ما بعثـل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل مقسك  :الحديث التاسع

فؽاكت مـفا صائػة صقبة فؼبؾت  ااهلل بف مـ الفدى والعؾؿ كؿثؾ غقث أصاب أرًض 

ؽثقر، وكاكت صائػة مـفا أجادب أمسؽت الؿاء الؿاء وأكبتت الؽأل والعشب ال

وأصاب صائػة مـفا أخرى هل  ،فـػع شربفا الـاس، فشربقا مـفا وسؼقا ورطقا

فذلؽ مثؾ مـ فؼف يف ديـ اهلل وكػعف ما بعثـل اهلل  ؛ققعان ال تؿسؽ ماء وال تـبت كأل

ؾت ا وال تؼبؾ هدى اهلل الذي أرسبف فعؾؿ وطؾؿ، ومثؾ مـ لؿ يرفع بذلؽ رأًس 

 .(2)«بف

الـبل :الحديث العاشر إن مـ ورائؽؿ »: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص طـ طتبة بـ غزوان طـ 

يا كبل : قالقا «أيام الصبر لؾؿتؿسؽ فقفـ يقمئذ بؿا أكتؿ طؾقف أجر خؿسقـ مـؽؿ

مـفؿ، قال  .(1)«بؾ مـؽؿ»: اهلل أو 

pn  mP 
 

                                            

لصغقر»حسـف األلباين يف  (1)  (.3/386« )صحقح الجامع ا

اري ) (2) لبخ ؾؿ )79ا  (.2282(، ومس

 (.797« )السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف األلباين يف 7173« )الؿالحؿ»أبق داود يف  (3)
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 :املبحث اثلاثل
  ڤ   الصاحبت  اآلاثر اولاردة عً  

ن ـاب عًاـتل  ياـئحس ـب      مــيـم  ي 
مستـ  » :قال ڤطـ طبد اهلل بـ مسعقد : األثر األول ان  ـ  مـ ك بؿـ  ا فؾقست

كاكقا أفضؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلص فنن الحل التممـ طؾقف الػتـة، أولئؽ أصحاب محؿد :قد مات

ها قؾقبً : هذه األمة ؿً اأبر ػً ا، وأطؿؼفا طؾ ؽؾ ؾفا ت بقفا، وأق لصحبة ك  ، اختارهؿ اهلل 

فضؾفؿ،  ،ملسو هيلع هللا ىلص رفقا لفؿ  يـف، فاط واتبعقهؿ طؾك أثرهؿ، وتؿسؽقا بؿا وإلقامة د

لؿستؼقؿ ى ا الفد نهنؿ كاكقا طؾك  سقرهؿ ف مـ أخالقفؿ و  .(3)«استطعتؿ 

ب » :قال ڤوطـف : األثر الثاين بضف بذها بض، وق بالعؾؿ قبؾ أن يؼ طؾقؽؿ 

يُ  ،أهؾف متك  ي  يدر أحدكؿ ال  نن  عؾؿ، ف ل ؿ با ن طؾقؽ تجدو ـده، وس لك ما ط ػتؼر إ

مً  يدطقن إأققا ؿ ا يزطؿقن أهنؿ  ؽ اء ضفقرهؿ، فعؾق بذوه ور لك كتاب اهلل وقد ك

لتبد   اكؿ وا ي لعؿؾ، وإ لتـط  با لتعؿ  ع وا قؼع وا لعت  .(2)«ؼ وطؾقؽؿ با

س ال تبتدطقا وال تَ » :اوقال أيًض  لـا يفا ا طؾقؽؿ ؿ  عَ عقا، وال تَ ط  ـَ يا أ ؼقا و

قؼ لعت اد بالعتقؼ ما كان طؾقف (1)«خذوا ما تعرفقن، ودطقا ما تـؽرون ،با لؿر  وا

رسقل   .ڤوأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصال

                                            

لرب يف  (1) ؾؿ وفضؾف»أخرجف ابـ طبد ا امع بقان الع  (.2/97« )ج

اصبل )« االطتصام» (2) ؾش  ( ت الفاللل.3/317ل

ابؼ (3) در الس  (.3/317) الؿص
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 ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل  اشقئً  الست تاركً » :قال ڤطـ أبل بؽر الصديؼ : األثر الثالث

ـ أمره أن أزيغ ايعؿؾ بف إال طؿؾت بف، إين أخشك إن تركت شقئً   .(3)«م

ؽؿ » :أكف قال وخرج ابـ الؿبارك وغقره طـ أبل بـ كعب :األثر الرابع طؾق

لسـة بد طؾك السبقؾ والسـة ذكر اهلل، فنكف ما طؾك األ !بالسبقؾ وا مـ ط رض 

ة اهلل، فقعذبف اهلل أبدً  مـ خشق مـ طبد طؾك السبقؾ  ،افػاضت طقـاه  وما طؾك األرض 

مـ خشقة اهلل لسـة ذكر اهلل يف كػسف، فاقشعر جؾده  رة قد  :وا مثؾف كؿثؾ شج إال كان 

 حط اهلل يبس ورقفا، ففل كذلؽ إذا أصابتفا ريح شديدة، فتحات طـفا ورقفا؟ إال

ياه كؿا تحات   نن اقتصادً  :طـ الشجرة ورقفا طـف خطا يف سبقؾ وسـة خقر مـ  اف

فادً  كان اجت ؿ إن  ؽ يؽقن طؿؾ كظروا أن  ة، وا  اواقتصادً  ااجتفاد يف خالف سبقؾ وسـ

بقاء وسـتفؿ مـفاج األك  .(2)«أن يؽقن طؾك 

با» :سؿعت أبا إدريس يؼقل: طـ الزهري قال: األثر الخامس  أدركت أ

اد بـ  مـف، وأدركت طبادة بـ الصامت ووطقت طـف، وأدركت شد الدرداء ووطقت 

معاذ بـ جبؾ فلُ  خربت أكف كان يؼقل يف كؾ مجؾس أوس ووطقت طـف، وفاتـل 

ً  ،هؾؽ الؿرتابقن ،اهلل حؽؿ قسط تبارك اسؿف: يجؾسف مـ ورائؽؿ فتـ ا إن  ا يؽثر فقف

لؿر لرجؾ وا تك يلخذه ا لصغقر الؿال، ويػتح فقفا الؼرآن ح بد وا الع أة والحر و

لرجؾ أن يؼرأ الؼرآن، فقؼقل قد قرأت الؼرآن فؿا لؾـاس ال  فققشؽ ا بقر،  الؽ و

 
 

هؿ بؿتبعل ما  لؼرآن ثؿ  تك  يتبعقين، وقد قرأت ا قرهأح تدع لفؿ غ  فنياكؿ وما :ب

لحؽقؿ ،ابتدع فنن ما ابتدع ضاللة ة ا ا زيغ لحؽقؿ  :واتؼق فنن الشقطان يؾؼل طؾل يف ا

لضال لؿـافؼ كؾؿة الحؼ. قالكؾؿة ا يـا يرحؿؽ اهلل أن : قؾـا: لة ويؾؼل ا يدر وما 

                                            

ابؼ ) (1) در الس  ( 3/318الؿص

ابؼ )الؿص (2)  ( 3/331در الس
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يؾؼل طؾك فِ  لشقطان  لحؼ وأن ا ة ا يؾؼل كؾؿ لؿـافؼ   ا
 

ة؟ قال ل لضالل : الحؽقؿ كؾؿة ا

ا سؿعتف قؾت لذي إذ متشابف ا لحؽقؿ كؾ  مـ كالم ا ـبقا  يَ  :اجت هذا وال  بؽ ذلؽ  لَ ـ  ما 

يراجع ويؾؼل الحؼ إذا :طـف كقرً  فنكف لعؾف أن  لحؼ  نن طؾك ا  .(3)«اسؿعف ف

بد اهلل بـ مسعقد » :ء قالتز  طـ طاتؽة بـت ج   :األثر السادس قـا ط  ڤأت

لـا لدجال قال  لـاه طـ ا لدجال رُ ق  غَ لَ : فسل مـ ا أمقر تؽقن : الدجال أخقف طؾقؽؿ 

مُ  ا  يؿ لس  ق  َج ة أو رُ ي  رَ مـ كربائؽؿ فل مان فا لز لس  األو   َت ؿ  ؾ أدرك ذاك ا َ  َت ؿ  ل ا ، َل و  األ

لسـة لققم طؾك ا  .(2)«فلما ا

سعقد قال: األثر السابع ق بدخؾ أ» :طـ حؿقد بـ هالل حدثـل مقلك ألبل م

لل فؼالا: فؼال ڤمسعقد طؾك حذيػة  قـ؟ قال: طفد إ بؾك وطزة : ألؿ يلتؽ القؼ

ة حؼ  : ربل قال لضالل ا  فاطؾؿ أن ا رف ما كـت تـؽر، وأن تـؽر م لضاللة أن تع ا

احدكـت تعرف، وإيا يـ اهلل و لك فنن د يـ اهلل تعا لتؾقن يف د  .(1)«ك وا

كقػ أكتؿ إذا لبستؽؿ فتـة يربق » :قال ڤ طـ طبد اهلل بـ مسعقد: األثر الثامـ

متك ذلؽ يا : قال !تركت السـة :فقفا الصغقر، ويفرم فقفا الؽبقر، إذا ترك مـفا شلء ققؾ

الؽؿ، وكثرت قراؤكؿ، ذلؽ إذا ذهب طؾؿاؤكؿ، وكثرت جف: أبا طبد الرحؿـ؟ قال

 .(7)«وقؾت فؼفاؤكؿ والتؿست الدكقا بعؿؾ اآلخرة وتػؼف لغقر الديـ

سـ رسقل اهلل » :قال رحؿف اهلل تعالكطـ طؿر بـ طبد العزيز : األثر التاسع

ً  ملسو هيلع هللا ىلص مر بعده ســ يؼ لؽتاب اهلل  اووالة األ ألخذ هبا تصد ، ۵ا ستؽؿال لطاطتف ، وا

                                            

رواه أبق داود ،ا( مختصرً 77ص)« الشريعة»رواه اآلجري يف  (1) (، وطبد الرزاق يف 7633ح) و

 (.21751ح) «الؿصـػ»

ح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة» (2) ئل )« شر لؽا  (.3/97لال

ح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة» (3) لؽا« شر  (.3/313ل )ئلال

ابؼ ) (4) در الس  (.3/311الؿص
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قق لقس ألحد تغ يـ اهلل،  مـ خالػفا ،رها وال تبديؾفاوققة طؾك د لـظر يف رأي   :وال ا

تدى بؿا صر، ومـ خالػفا واتبع غقر سبقؾ  فؿـ اق بصر بف أب است مـ  هتدى، و سـقا ا

مصقرً  ۵الؿممـقـ واله اهلل  ت  ـؿ وساء  .(3)«اما تقاله وأصاله جف

مـ كػقس » :طؾك هذا األثر بؼقلف رحؿف اهلل تعالكويعؾؼ الشاصبل  هذا  و

ـل ي ط لذ لؽً  كالمف ا ما ِجب  ُيع  ان  لعؾؿاء وك يحػظف ا  ...اجد   ابف و

مـ السـة اًل فنكف كالم مختصر جؿع أصق :ما كان يعجبفؿ . وبحؼ  .. : حسـة 

بديؾفا وال الـظر يف شلء »: مـفا ما كحـ فقف ألن ققلف ألحد تغققرها وال ت لقس 

االبتداع جؿؾة، وققلف «خالػفا ر .! إلك آخ..مـ طؿؾ هبا مفتد» :قطع لؿادة 

لدال طؾك ذلؽ، وهق ققل اهلل  لقؾ ا لد تبع السـة وذم لؿـ خالػفا با الؽالم، مدح لؿ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: گ

لـساء ﴾ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ 3: ]ا 35]»(2). 

إكف لؿ يبتدع الـاس بدطة » :رحؿف اهلل تعالكقال طؿر بـ طبد العزيز  :األثر العاشر

والسـة ما استـفا إال مـ طؾؿ ما يف خالففا  ،مـفاإال وقد مضك فقفا ما هق دلقؾ وطربة 

 .(1)«لـػسؽ ما رضل الؼقم َض مـ الخطل والزلؾ والحؿؼ والتعؿؼ، فار  

، » :اوقال أيًض  :األثر الحادي طشر قػ حقث وقػ الؼقم، وقؾ كؿا قالقا

فا  صر كاقد كػقا، وهؿ طؾك كشػ نهنؿ طـ طؾؿ وقػقا، وبب اسؽت كؿا سؽتقا؟ ف و

ى، وب  .(2)«الػضؾ لق كان فقفا أحرىكاكقا أقق

ي» :طؾك هذا األثر بؼقلف رحؿف اهلل تعالكويعؾؼ اإلمام ابـ الؼقؿ  ن : أ فؾئـ كا

                                            

لخطقب يف 65، 3/78« )الشريعة»اآلجري يف رواه  (1)  (.3/71« )الػؼقف والؿتػؼف»(، وذكره ا

اصبل )« االطتصام» (2) ؾش  ( ت: الفاللل.337/3ل

قعقـ» (3) الم الؿق  ( ط. مؽتبة ابـ تقؿقة.397 - 7/392« )إط
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ف  لقف. ولئـ قؾتؿ حدث بعدهؿ، فؿا أحدث كتؿ طؾقف فؾؼد سبؼتؿقهؿ إ الفدى ما أ

بقؾفؿ ورغب بـػسف طـفؿ، قر س مـ سؾؽ غ ا  إال ؽؾؿق فؿ السابؼقن، ولؼد ت إهنؿ ل

مـف مايشػل، فؿا دوهنؿ مؼصر، وال فققفؿ مجسر، ولؼد مـف بؿا يؽػل، و وصػقا 

صر طـفؿ ققم فجػقا، وصؿح آخرون طـفؿ فغؾقا، وإهنؿ فقؿا بقـ ذلؽ لعؾك  ق

مستؼقؿ  .(3)«هدى 

ؽ » :وقال الشعبل :رأيفؿ األثر الثاين طشر فض وإن ر مـ سؾػ  ر  طؾقؽ بآثا

رفقها لؽ بالؼقل اء الرجال وإن زخ لـاس، وإياك وآر يًض  وقال «ا ف »: اأ ما حدثقك ب

محؿد   .(3)«فخذه، وما حدثقك بف طـ فاكبذه يف الحش ملسو هيلع هللا ىلصطـ أصحاب 

اصرب كػسؽ طؾك السـة وقػ حقث » :قال األوزاطل :األثر الثالث طشر

اسؾؽ سبقؾ سؾػؽ الصالح، فنكف يسعؽ ما وسعفؿ، وقؾ كؿا  وقػ الؼقم، و

صتؿ بف دون أ قر ما خص هذا خ كػق. ولق كان  ؿا  نهنؿ لؿ قالقا، وكػ ط ؽؿ؟ ف سالف

بكء لؽؿ دوهنؿ لػضؾ طـدكؿ، وهؿ أصحاب رسقل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصيدخر طـفؿ خقر خ

فؿ فؼال وصػ لذيـ اختارهؿ لف وبعثف فقفؿ و  پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿: ا

لػتح ﴾ڀڀ ڀ پ پ  .(3)«[29: ]ا

ؿ  ملسو هيلع هللا ىلص قبض رسقل اهلل » :رحؿف اهلل تعالكقال مالؽ  :األثر الرابع طشر وقد ت

نكؿا  مر واستؽؿؾ، ف ر رسقل اهللهذا األ لرأي، فنكف  ملسو هيلع هللا ىلص يـبغل أن كتبع آثا تبع ا وال ك

بع الرأي جاء رجؾ أققى يف الرأي مـؽ فاتبعتف، فلكت كؾؿا جاء رجؾ غؾبؽ متك ات  

يتؿ هذا ال  ى   .(2)«اتبعتف! أر

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  ( ط. مؽتبة ابـ تقؿقة.397 - 7/392« )إط

اصبل )« االطتصام» (2) ؾش  (.3/371ل
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كاكقا يرون أهنؿ طؾك » :طـ محؿد بـ سقريـ قال :األثر الخامس طشر

األثر ا طؾك  يؼ ما كاكق  .(3)«الطر

ؿ » :يؼقل رحؿف اهلل تعالككان إبراهقؿ التقؿل  :ادس طشراألثر الس الؾف

الفقى مـ اتباع  االختالف يف الحؼ، و مـ  بقؽ  سـة ك ـل بديـؽ و بقؾ  ،اطصؿ مـ س و

مـ الزيغ والخصقمات شبفات األمقر، و مـ  ة و لضالل  .(2)«ا

ن » :أكف قال رحؿف اهلل تعالكطـ الحسـ  :األثر السابع طشر إكؿا هؾؽ مـ كا

يؼ فرتكقا األثر، وقالقا يف الديـ  قبؾؽؿ حقـ تشعبت هبؿ السبؾ وحادوا طـ الطر

فضؾقا وأضؾقا  .(1)«برأيفؿ 

الفدى »: قال طـ الػضقؾ بـ طقاض :األثر الثامـ طشر يؼ  وال  اتبع صر

السالؽقـ رك قؾة  رة الفالؽقـ ،يض ة وال تغرت بؽث لضالل رق ا  .(7)«وإياك وص

اطؾؿ أي أخل أن » :قال اهلل تعالك رحؿفطـ ابـ الؿبارك  :األثر التاسع طشر

لققم كرامة لؽؾ مسؾؿ لؼل اهلل طؾك السـة لقف راجعقن، فنلك فنكا هلل و ،الؿقت ا إكا إ

ضفقر اهلل كشؽق ألطقان، و اإلخقان وقؾة ا تـا وذهاب  لك اهلل كشؽق  وحش بدع، إ ال

العؾؿاء وأهؾ مـ ذهاب  هبذه األمة  بدع طظقؿ ما حؾ  ة وضفقر ال  .(5)«السـ

pn  mP 
 

                                            

ح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة» (1)  (.3/98« )شر

اصبل )« االطتصام» (2) ؾش  (.3/336ل

ابؼ ) (3) در الس  (.3/315الؿص

ابؼ ) (4) در الس  (.3/332الؿص

ابؼ ) (5) در الس  (.3/335الؿص
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صل اثلاين  امف 
قاىت  ذكر عف االست  اب املؤديت إىل ض   األست 

 ًاولوقع يفام ياادىا
لسبؾ الؿضادة لفا  إن األسباب الؿمدية إلك ضعػ االستؼامة، واتباع ا

رة، لؽـفا ال تخرج يف أصؾفا طـ مصد ثق ريـ اثـقـ هؿا أصال كؾ الشرور، وهؿا ك

هـاك أسباب تُ  لشفقات. و لشبفات وا ات ا الشفق ت وأخرى تققع يف  لشبفا ققع يف ا

لتالقة لؿباحث ا هذا يف ا  :ويظفر 
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 : املبحث األًل 
هباث اب امىت وتقع يف الس   األست 

يـ وققاطده  :( ضعػ العؾؿ الشرطل1) لد األصؾ يف الشبفات هق الجفؾ با

لصحقح العؾؿ الشرطلالشرطقة ا مَ إحقث  :ة، وضعػ  ة ن بعض  ـ يؼع يف مخالػ

صر طؾقفا إكؿا يؼع فقفا إما جفاًل شرطقة، و كقهنا مخالػة شرطقة، أو أكف  ي مـف يف 

رة الػساد ببعض  لؽـف تلول يف ارتؽاهبا أمام ضغقط القاقع، وكث متفا  يعؾؿ بحر

لتلويالت الؿخالػة  كلن يؽقن يف الؿسللة ققل ولق ضعقػ أو شاذ يبقحفا، :ا أو أن 

لـاس جؿقعً  فتلول يف قد استشرت وطؿت طؾك ا رتؽاهبا يف أهنا مؿا طؿت بف اا 

قر،  تقس الؿشؼة تجؾب ال مبـقة طؾك التقسقر ورفع الحرج؟ و لبؾقى، وأن الشريعة  ا

مـ الؼقاطد  قر ذلؽ  لك غ قر بتغقر الزمان والؿؽان والحال، إ وأن الػتقى تتغ

تل هل صحقحة يف أصؾفا مـ الشرطقة ال لتحؾؾ  بقؼفا يف ا قر صالحة لتط ، لؽـفا غ

مفؿا طؿ   لشرطقة  لػساد وصؿ   األحؽام ا  .ا

لك. دم إن شاء اهلل تعا لشبفات يف مبحث قا هذه ا سقليت الرد طؾك   و

لشبفات شفقة وهقى مـ أصحاهبا جعؾتفؿ  مثؾ هذه ا وال يبعد أن يصاحب 

شبفة يغطقن هبا أهقاءهؿ اهتؿ طـ  بقس  ،يبحثقن لشفق يعرف وهذا تؾ ومغالطة 

قره مـ كػسف قبؾ غ الؿطؾع طؾك ما  ،صاحبفا ذلؽ  واهلل وحده هق طالم الغققب، و

 يف الؼؾقب. 
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ع  يحبقن أن تشق لذيـ  مثالفا الؿػسدون ا لشبفات وأ هذه ا ويسفؿ يف كشر 

مـقـ  يؿقؾقا بالؿم يدون أن  لذيـ ير يـ آمـقا، وا األخالق الػاسدة يف الذ األفؽار، و

تخدم ،ا طظقؿً مقاًل  لبعض ويس مـ ذلؽ استخدامفؿ  قن يف ذلؽ شتك القسائؾ، و

ؼ  لـاس وتحؼق تل يقضػقهنا يف تضؾقؾ ا ر الػتاوى ال ـتسبقـ لؾعؾؿ يف إصدا الؿ

يـ وأهؾف. لد  مآرهبؿ باسؿ ا

ـصارى ومـ 2) لقفقد وال مـ ا مـ الؽػار الصرحاء  يـ  لد هذا ا اء  ( تؽالب أطد

الؿسؾؿقـ فحؽؿقهؿ  لذيـ تسؾطقا طؾك رقاب  لؿـافؼقـ ا لك، ا قر شرع اهلل تعا بغ

ع  لـؽال، ووض كؽر طؾقفؿ مـ الؿصؾحقـ بشتك صـقف األذى وا وتصدوا لؿـ أ

ن  :العؼبات يف صريؼفؿ قدو فؿ يع لقلس وجعؾ لك شلء مـ ا مؿا أدى ببعض الدطاة إ

ثبات طؾك الؿبادئ، مؿا حد لصؾبة وال لـظر يف تؿسؽفؿ بالؿقاقػ ا ببعضفؿ إلك  اا

هذه الضغقط طـ بع تـازل أمام  لثقابتال شبفة  ،ض الؿبادئ وا وحجتفؿ يف ذلؽ 

تـازالت، بؾ  مـ ال الؿصالح ودرء الؿػاسد، وأن ذلؽ ال يحصؾ إال بشلء  قؼ  تحؼ

يعـقن بالقاقعقف لقاقعقة، و ألخذ بؿبدأ ا لرضا باألمر القاقع، : حجة بعضفؿ هل ا ا

متف. الؼدرة طؾك مصاد دم   ومسايرتف، لع

ث  ا الصـػ مـ الـاسوقد أجاد األستاذ محؿد الحامد يف وصػ هذ حق

كـا قد حددوا » :قال لـاس يف زما لحقاة وا لذي يرى أن ا القاقعل ذلؽ الشخص ا

لـظؿ استؼرار تؾؽ األوضاع والؼقؿ وا  :مسارهؿ وساطدت طقامؾ طديدة طؾك 

الجؿاطقة لديف  ردية أو  لحقاة الػ قر يف ا بحقث أصبحت محاولة اإلصالح والتغق

لؿستحقؾ.ضربً  مـ ا  ا 
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الػؽر ال الػؽر الذي يعطل الشرطقة لؾؿسار العام الذي أما  قاقعل ففق ذلؽ 

القضع وتحسـ مـ  هذا  يراها تخدم  اكب  يزكل بؾ يعؿؾ لتـؿقة جق فقف، و يعقش 

قت ما مَ  ،مستقى الؿسار العام يف و ك  يـؼؿ طؾ لققت  كػس ا يف  ه و ـ يخالػ فؽر

مـ  وأفضؾ يم الؿخالػ يعؿؾ إليجاد وضع أحسـ  هذا  القاقعل حتك لق كان 

ل  قاقعل بجدواه.ا

كب حقاتف َج  كف يف كثقر مـ جقا لقاقعل أ يدري أوب  طقب ا ال  ري مـ حقث 

ف  مـ وج مقاصػاهتا، لؽـ  لؿدرسة الؼديؿة بؽؾ  يتف قد ال تؽقن تؾؽ ا يدري، وجرب

يتف واضحة صارخة حقـؿا يؼقل لؽ ،أو آخر هق جربي مـ التغققر : وجرب ال فائدة 

لك ما هق أ العؿؾ طؾك تبديؾ القضع إ كً أو  ا يف حقاتف وسؾقكف حسـ مـف، بؾ أحقا

لتامة. ة ا هق السؾبق لشخصل ترى معالؿ االستسالم لؿا يسؿقف القاقع وواقعف   ا

 . لـاس طـ قرب، وأثؼ بؼدرهتؿ وطؼقلفؿ وطؾؿفؿ لؼد طرفت بعض همالء ا

لل أحدهؿ راطاة القاقع والظروف الصعبةال: قال  مـ م هبذه  ،بد  وكان يفؿس 

مـ جدوا رةاألفؽار يف شؽ  رة االستسالم - ها وصحتفا، كان ال يثؼ هبذه الػؽ فؽ

الؽؾؿات -والخـقع هق يسقق تؾؽ  لباصـة يف أطؿاقف و لفزيؿة ا  ...ويشعر با

مً  يق ان  لزمـ طؾك صاحبل، وك يبحث طـ أدلة وحجج، مر ا ن وا بعد آخر  كا

مً  يق ر طؾك شبفة، أو ايعثر  بقر  بعد آخ ربر حتك اجتؿع لف حشد ك أو م مققػ ضعػ، 

كت حججً طرضف  متفافتة كؾ  لل، وكا سر مؽسقر، وقؾت لف ا  معؽ دلقؾ : مـف كا

احد فؼط هق لب مققػؽ وخالصتف العجز، العجز الذي يؼقد إلقف الخقف : و

مقت الفؿة. بـ و  والج
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ب  لبس جؾبا جف وقد  بل ولقى وجفف، وأدبر يجؿع حج غضب صاح

لتعؼؾ واإلصالح، ولؿ يعؾؿ أكف إكؿا يؼر هبدم أمة،  لقاقعقة وا و ا ويمكد ضقاع جقؾ أ

الفدى تل حاربت  لؿدرسة الفقان ال يستسؾؿ لفقان، بؾ يمصؾ  وإال  ،أجقال، و

رسقل  ػسر رقػة ال رة األكبقاء بؿقاجفة أمؿفؿ؟ وكقػ ي طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصكقػ يػسر مغام

لصػا؟ وكقػ يػسر ذهابف لؾطائػ، ثؿ العقدة إلك مؽة يف جقار الؿطعؿ؟ وكقػ  ا

هذا كقػ ي الفجرة؟ بؾ أطظؿ مـ  بقة وجؾ يػسر  لحدي ػسر معركة بدر وأحد وا

ات والسرايا. لغزو  ا

ر لؼال ى وخق قة تؼق ر اهلل هبا: لقال خشقة صاحبل وبؼ ة لؿ يلم وهؾؽ  ،إهنا هتقر 

لـؼؾ ـدع تؾؽ األمثؾة و اقعقة بؾ  لؿ: ل بد القهاب ما فعؾ؟ أيـ الق فعؾ محؿد بـ ط

لداطقة؟ هذا ا مـ مققػ  بـا هذا  يـ جربية صاح  أ

مصؾح  مقت وهؽذا ما مـ  مـ  بل متفقر، وما  ومغقر إال وهق يف كظر صاح

ات واقع.  وهق حل إال وهق واقعل، وكؾ الجؿاد

كصارً  لقاقعققـ فستجد أ يف شارع ا ؾس طؾقفا  رب  اصاحبل خذ واقعقتؽ واج أك

ثر مؿا كـت تتققع التغققر، يـؽرون  همالء القاقعققن يـؽرون قدرة الحؼ طؾك ،وأك

لـافع الرائد دور طباد اهلل الؿخؾصقـ يف مسار يستغربقن العؿؾ ا . إهنؿ ..األمؿ، و

رسؿ لفؿ  مرتددون ال قر مسارهؿ وأن ي غقر، إهنؿ يرتكقن لؾقاقع، لؾؿجتؿع أن يغ

لخطقة الؼادمة بل ،الطريؼ وا يغقر مسارها؟ : بؾ قال صاح لريح و مـ يؼػ يف وجف ا

لؽـ ال هتب  ال تؼػ إن كـت طاجزً : قؾت لف هب   ا، و ك ما ت ذلؽ أسؿمعفا حقث 

يد مـؽ.  أر
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واقعق   !هقفات كػسف  ى  ير كف  همالء رجال خق   ،اإ رون يػؽرون يف مـ 

هبت  اإلصالح ولؽـ يجب أن يدركقا أن الثقب الخرق مـ جاكب  كؾؿا رقعتف 

 .(3)«الريح طؾقف فاكخرق

لؿردرد طؾقف، 1) رف آخر يؼابؾ ا لك ص لتل تدفع بلصحاهبا إ ( ردود األفعال ا

ق ولق استؼرأكا تاريخ الػر لرأيـا بعضفا رد فعؾ لػرقة أخرى، كؿا ه لضالة  ق ا

الؼدرية لؾجربية، والؿشبفة لؾؿعطؾ لؿرجئة لؾخقارج، و ، ويف ةالحال يف مؼابؾة ا

ثر بالػؽر اإلرجائل يف مؼابؾ بعض الطقائػ التل غؾت  مـ تل يـا  الؿعاصر رأ اقعـا  و

قر. لتؽػ  يف ا

لشبفات7) اهتؿوحضقر كقاديفؿ و ،( مجالسة أهؾ األهقاء وا و  مـاضر أ

،  :الؼراءة يف كتبفؿ، وسؿاع أشرصتفؿ لتلثر بشبففؿ لك ا ألن ذلؽ قد يمدي إ

لتل آلت هبؿ وبؽؾ مـ أخذ هبا االستدالل، وا مـاهجفؿ يف  يؼ أهؾ  و إلك مجاكبة صر

الؿعتؼد أو السؾقك اء يف  ة؟ سق مَ  ،االستؼام هذا  كـا  ما يـا يف ز ـ تبـك بعض وقد رأ

ة الذيـ يؼدمقن  تزل لشبفات مآخذ الؿع لطتفؿ لؿتبعل ا مخا لـؼؾ بسبب  العؼؾ طؾك ا

مَ  لؼراءة يف كتب  قرها مـ أو ا كققـ، أو غ صرا كققـ أو الع ـ يسؿقن أكػسفؿ بالعؼال

 األلػاظ الؿحدثة.

مـ  لتل تعد  هذه الشبف والؿآخذ البدطقة وا مـ  تحذير  مـ باب الػائدة وال و

بل االستؼامة أكؼؾ ما ذكره الشاص اف طـ صريؼ  االكحر سباب  لك أ عا يف  رحؿف اهلل ت

بقؾ طـ مآخذ أهؾ البد «طتصاماال»كتابف الؼقؿ  ستدالل وذلؽ طؾك س ع يف اال

تصار. اال  خ

                                            

عدد الثاين  (1)  (.313-99ص)مجؾة السـة: ال
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لكقال  عا يؼً ..» :رحؿف اهلل ت لؾراسخقـ صر ع . إذا تبقـ أن  ا يسؾؽقهنا يف اتبا

تل سؾؽفا  تجـا إلك بقان الطريؼ ال قر صريؼفؿ؟ فاح الحؼ، وأن الزائغقـ طؾك غ

لـسؾؽفا، وقد بقـ ذلؽ  همالء لـتجـبفا، اسخقن  لر تل سؾؽفا ا كبقـ الطريؼ ال كؿا 

لزائغقـ يؼ ا فقف، ولؿ يبسطقا الؼقل يف صر ففؾ  :أهؾ أصقل الػؼف، وبسطقا الؼقل 

ها أواًل  مآخذ  ؟يؿؽـ حصر 

لك هل ققلف تعا اسخقـ، و لر : فـظركا يف آية أخرى تتعؾؼ هبؿ كؿا تتعؾؼ با

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿

ا قً ، فلفادت اآلية أن صريؼ الحؼ واحدة، وأن لؾباصؾ صر[351: ]األكعام ﴾ڎڎ

يـحصر بعدد مخصقص. احدة، وتعددها لؿ   متعددة ال و

لـا رسقل: وهؽذا الحديث الؿػسر لمية، وهق ققل ابـ مسعقد اهلل  خط 

لـا خطقصً «سبقؾ اهلل هذا»: فؼال ،اخط   ملسو هيلع هللا ىلص قـف ا، ثؿ خط   :ويساره، وقال طـ يؿ

هذه اآلية. ،(3)«سبقؾ مـفا شقطان يدطق إلقفهذه سبؾ، طؾك كؾ »  ثؿ تال 

لـا سبقؾ  محصقرة بعدد، فؾؿ يؽـ  فػل الحديث أهنا خطقط متعددة غقر 

لـؼؾ، وال لـا لك حصر طددها مـ جفة ا يًضا  إ العؼؾ أ سبقؾ إلك حصرها مـ جفة 

اء. ستؼر اال  أو 

العؼؾ يؼضل طددً  :أما  كف ال ن لك أمر م :ا دون آخرف قر راجع إ حصقر أال ألكف غ

فصار صؾب  ترى أن الزيغ راجع إلك الجفاالت؟ ووجقه الجفؾ ال تـحصر، 

 حصرها طـاء مـ غقر فائدة.

                                            

تخريجف. (1)  تؼدم 
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اء ستؼر اال يًضا  فغقر كافع :وأما  لؿ   :يف هذا الؿطؾبأ كا  ا كظركا يف صرق أل

مـ  يبة  أليام، وال يليت زمان إال وغر اد طؾك ا زد مـ حقـ كبتت وجدكاها ت بدع  ال

ـباط  االست رائب  هذا، وإذا كان كذلؽغ كـا  لك زما فقؿؽـ أن يحدث بعد  :تحدث، إ

استدالالت أ كـا  لـا هبا فقؿا تؼدم، الزما ة خر ال طفد  رة الجفؾ، وقؾ ـد كث سقؿا ط

لعؾؿ، وبُ  االجتفاد، فال يؿؽـ إذا حصرها يف هذا ا لـاضريـ فقف طـ درجة  عد ا

 القجف.

فنن وجقه :وال يؼال يؼ الحؼ  لك مخالػة صر ال  إهنا ترجع إ الؿخالػات 

يًض  لؽ أوجفً تـحصر أ كذكر مـ ذ لؽـا  لقجف طـاء،  هذا ا ا كؾقة يؼاس ا، فثبت أن تتبع 

 :طؾقفا ما سقاها

حاديث القاهقة الضعقػة والؿؽذوب فقفا طؾك األاطتؿادهؿ طؾك  :فؿـفا

ة الحديث يف البـاء طؾقفاملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  تل ال يؼبؾفا أهؾ صـاط  ...، وال

ه :ومـفا د هق ر و  ، هذا د  ة اؿ ض ؼ مقاف ر  ت غق ر تل ج ل ث ا ي اد ح أل

ك  ض ؼت ك م ة طؾ اري ج ، غقر  ل ؼق ؾؿع ل ة  مخالػ ا  أهن دطقن  ي ؿ، و بف ذاه م ؿ و ف راض ألغ

د   ب ر ج ق ف  ، قؾ ل د ل اهلل ا ة  ؤي ور ن  ا لؿقز وا ط،  ا صر ل ا و  ، ؼرب ب ال ا عذ ـ ل ري ؽ ؿـ ل ا ، ك ا ه

ف ۵ وقتؾ اب  ب الذ ث  ي لؽ حد ذ ك رة، و آلخ ا ءً  ،يف  دا حقف  ا ـ ج د  ح ن يف أ يف وأ  و

اءً  دو خر  آل قدا أكف  اء، و الد ف  ي فق ذ ل ا ة ..م  حقح ص ل ا ديث  ألحا لؽ مـ ا ذ شبف  أ ما  . و

ول عد ؼؾ ال ة ك ؼقل لؿـ  .ا
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لك طـفؿ، ومـ  لصحابة والتابعقـ رضل اهلل تعا لرواة مـ ا وربؿا قدحقا يف ا

لؽ لقردوا بف طؾك مَ  كؾ ذ متفؿ،  ما لؿحدثقـ طؾك طدالتفؿ وإ مـ ا ة  ـ اتػؼ األئؿ

الؿذهب  .خالػفؿ يف 

فتاويفؿ وقبحقه العامة لقـػروا األمة طـ اتباع السـة وربؿا ردوا  ا يف أسؿاع 

 ...وأهؾفا

ا .. االستؼصار طؾك م لك كػل أخبار اآلحاد جؿؾة، و مـفؿ إ ئػة  . وذهب صا

 ...استحسـتف طؼقلفؿ يف ففؿ الؼرآن

د .. لظـ وق قد ا تدطة طؾك رد األحاديث بلهنا تػ لؿب مـ ا . وربؿا احتج صائػة 

لظـ لكيف  ذم ا  ﴾ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: الؼرآن لؼقلف تعا

لـجؿ ن  ، وما[21: ]ا لك طؾك لسا رمفا اهلل تعا ح حؾقا أشقاء مؿا  تك أ ـاه، ح جاء يف مع

بقف كص   ،ملسو هيلع هللا ىلص ك لؼرآن  يؿفا يف ا لقس تحر مـ ذلؽ أن يثبت لفؿ مـ و اكؿا قصدوا  ا، و

ستحسـقا  ...أكظار طؼقلفؿ ما ا

لعرو   :ومـفا مع ا لعربققـ  لسـة ا لؼرآن وا لؽالم يف ا ـ طؾؿ ط تخرصفؿ طؾك ا

يـقن  ريعة بؿا ففؿقا، ويد فقػتاتقن طؾك الش العربقة التل يػفؿ بف طـ اهلل ووسقلف، 

مـ جفة تحسقـ الظـ  يف ذلؽ  وإكؿا دخؾقا  العؾؿ،  اسخقـ يف  لر ن ا بف، ويخالػق

ـباط، ولقسقا كذلؽ االست  ...بلكػسؿ واطتؼادهؿ أهنؿ مـ أهؾ االجتفاد و

ن »: قالحقث  ،ڤ. فحؼ ما حؽل طـ طؿر بـ الخطاب .. هذا الؼرآ إكؿا 
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هقاءكؿ ي :«كالم فضعقه مقاضعف، وال تتبعقا بف أ الؽالم  :أ مقاضع  فضعقه طؾك 

الفقى.  لؿستؼقؿ إلك اتباع   وال تخرجقه طـ ذلؽ فنكف خروج طـ صريؼف ا

اف طؾقؽؿ رجؾقـ» :ڤأيًضا  وطـف قر ترجؾ : إكؿا أخ لول الؼرآن طؾك غ

الؿال طؾك أخقف يـػس  يؾف، ورجؾ   .«تلو

قؿ : أكف ققؾ لف :الحسـ وطـ يتعؾؿ العربقة لقؼقؿ هبا لساكف ويؼ لرجؾ  أرأيت ا

مـطؼف؟ قال فقعقاه تقجقففا فقفؾؽ: هبا  لرجؾ يؼرأ باآلية   .«كعؿ فؾقعؾؿفا فنن ا

. :قالأيًضا  وطـف يتلولقن الؼرآن طؾك غقر تلويؾف ة،   أهؾؽتفؿ العجؿ

ؿتشاهب :ومـفا اع ال تب ك ا ة إل ألصقل القاضح ـ ا ل اكحراففؿ ط لت ت ا ا

تلوياًل لؾعؼقل فقفا مقا وصؾب األخذ بف  أخرب اهلل تعالك يف كتابف قػ،  -، كؿا 

ققلفؿ بالثالقثل يف  لـصارى   ہ ہ ہ ہ ۀ﴿: بؼقلف -إشارة إلك ا

ان] ﴾ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ؿر ل ط ء  [7: آ ؿا د طؾؿ العؾ وق

ؼة الحؼق يف  ؾ  س بدلق لق شؽال  ؾ فقف اشتباه وإ دلق ر أن كؾ  ـ معـاه ويظف  حتك يتبق

د مـف ؾ قطعل ،الؿرا لؽ أال يعارضف أص يف ذ ط  ا ..ويشرت . ومدار الغؾط يف هذ

رف واحد ح ؿا هق طؾك  ؿ : الػصؾ إك ؿؼاصد الشرع، وطدم ض وهق الجفؾ ب

ة  شريع ذ ال تمخ ن  إكؿا هق طؾك أ راسخقـ  ملخذ األئؿة ال ، فنن  أصرافف بعضف ببعض

تبة اهتا الؿر ت مـ كؾقاهتا وجزئق ة بحسب ما ثب ا  كالصقرة القاحد وطامف طؾقفا، 

ا الؿػسر  ، ومجؿؾف مؼقدها ك  ؿقل طؾ ومطؾؼفا الؿح  ، ك خاصفا ب طؾ الؿرت

مـ مـاحقفاؿب لؽ  سقى ذ إلك ما  ة ..بقـفا  عة صقر صقر الشري الراسخقـ ت . فشلن 
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ا بعًض  خدم بعضف واحدةواحدة ي صقرت صقرة  ذا ت سان إ ء اإلك ن  ،ا كلطضا وشل

ا ذ دلقؾ م أخ اهبات  ن :أي- متبعل الؿتش كا ػ -دلقؾ  ذً  اقً ط ولق   اوأخ ؿ  اأ ن ث ن كا وإ

و جزئل ـ كؾل أ  ...ما يعارضف م

يف  اهتا أو  قد لـظر يف مؼ ؼات قبؾ ا ألخذ بالؿطؾ مـ اتباع الؿتشاهبات ا و

مـ غقر تلمؾ، هؾ لفا مخصصات أم ال، وكذلؽ العؽس بلن يؽقن  العؿقمات 

مؼقدً  لـص  قر دلقؾ سقاه اخاص   فقطؾؼ، أو اا مـ غ لرأي  هذا ال: فقعؿ با ؿسؾؽ فنن 

مل يف طَ  لدلقؾ.ر ى يف ا ة، واتباع لؾفق  ؿاي

رف  :ومـفا فقص مـاط،  لقؾ طؾك  رد الد مقاضعفا، بلن ي ألدلة طـ  تحريػ ا

هؿً  مق لؿـاط إلك أمر آخر  هق مـ خػق   اطـ ذلؽ ا لؿـاصقـ واحد، و ات تحريػ أن ا

. لعقاذ باهلل مقاضعف وا  الؽؾؿ طـ 

إلسالم وبلكف يذم تح ـ أقر با لظـ أن م ـ ويغؾب طؾك ا الؽؾؿ ط ريػ 

لقف ُص  يؾجل إ يعرض لف ،اراًح مقاضعف ال  تباه  اش أو جفؾ يصده طـ الحؼ  ،إال مع 

ى يعؿقف طـ أخذ الدلقؾ ملخذه، فقؽقن بذلؽ مبتدطً  مع هق لسبب  هـ .(3)«..اا  .ا

تل  بدع يف االستدالل وال لـؼؾ الـػقس يف بقان مآخذ أهؾ ال هذا ا وبعد 

مـ جالسفؿ، أو كاضرهؿ يثفؿ ،أو قرأ لفؿ ،يشبفقن هبا طؾك  ستؿع حد فقؽقن  :أو ا

                                            

اللل: )« االطتصام» (1) ؾقؿ الف اصبل ت. س لؽتاب 121 - 3/283لؾش د( وهق يف ا ر( شدي ))باختصا  )

لبدع باالستدالل خذ أهؾ ا قان: الباب الرابع: يف مل ق ،بعـ ه افع اختصرتف هـا واقتصرت  :باب ،و ك

اًل  ام تف ك قراء هذا طـ  غـل  جة وال ي ا ؾك الح  .مـف ط
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لؽ سببً  االستؼامة اذ يؼ أهؾ  اف طـ صر ؾ - يف اإلضالل واالكحر ا كؼ هذ يحسـ بعد 

بدع  رة أهؾ ال مـاض بعض ما روي طـ أهؾ االستؼامة يف الـفل طـ مجالسة أو 

رفة لؿـح الفؿ الؿحدثة وآرائفؿ ا االستؿاع إلك أقق الفؿ و لقظفر لـا : (3)وجد

لتل تؽقن سببً  حرص السؾػ طؾك يف  احؿاية قؾقهبؿ واالبتعاد طـ األسباب ا

لضالل واإلضالل.  ا

 :ؼقالتومـ هذه الـ  

إكؿا أخشك طؾقؽؿ ثالثة مـ » :ڤقال معاذ بـ جبؾ : طـ الحسـ قال* 

ر  ،زلة طالؿ :بعدي مـار كؿـا فؼ بالؼرآن، والؼرآن حؼ، وطؾك الؼرآن  وجدال مـا

مـف فخذوه فتؿ  يؼ فؿا طر مـ  ،الطر يؽـ غـق  و كقا فال الؿ  لد يـ لف مـ ا بد  ،د قال ط

مـ لـاه فؼال: فؼال ؟فسللت أبل ما يعـل هبذا :الؿم لدكقا : سل مـ لؿ يؽـ لف مـ ا

يـ لف لح فال د  .(2)«طؿؾ صا

كجدة: ڤققؾ البـ طؿر » :طـ مجاهد قال * ي- إن    :أ
 

لخارجل  -ا

ة أن يؼع يف قؾبف م: يؼقل مـف كراهق  .(1)«ـف شلءكذا وكذا، فجعؾ ال يسؿع 

                                            

ؾقف مـ التلثر بشبفات ال (1) قؾبف ويخشك ط ؾؿ الصحقح مـ  هذا التحذير لؿـ لؿ يتؿؽـ الع ؼقم أو أن و

ؾؿ ؾك كػسف مـ الشبفات ،طـده ط تؿؽ  أم   ،ولؽـف يخشك ط ـ مـ العؾؿ بطريؼ أهؾ االستؼامف ا مـ 

فاهتؿ وبقان ضاللفؿ لؾـاس فذا متعقـ كؿا قام بذلؽ بعض  :وأراد مـاضرة أهؾ البدع لتػـقد شب ف

ؾػ. ئؿة الس  أ

ح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة» (2) ئل )« شر لؽا  (.3/317لال

در  (3) ابؼ )الؿص  (.3/318الس
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ال تجالسقا أهؾ األهقاء وال تجادلقهؿ وال تسؿعقا » :كان الحسـ يؼقل *

 .(3)«مـفؿ

دخؾ رجالن طؾك : سؿعت أسؿاء يحدث قال» :طـ سعقد بـ طامر قال* 

اء فؼاال مـ أهؾ األهق يـ  قر ديث؟ قال: محؿد بـ س كحدثؽ بح . : يا أبا بؽر  ال

مـ كتاب اهلل؟ قال: قاال . قال: فـؼرأ طؾقؽ آية  م : ال ، فؼا ـل وإال قؿت قمان ط تؼ

الؼقم ة؟ قال أاماكان طؾقؽ أن يؼر: الرجالن فخرجا فؼال بعض  ن : آي إين كرهت أ

ية فقحرفاهنا فقَ أيؼر بل ر  ؼَ ا آ  .(2)«ذلؽ يف قؾ

ن  :ال تجالسقهؿ وال تخالطقهؿ» :طـ أبل قالبة قال*  مـ أ نين ال آ ف

قرا مؿ بسقا طؾقؽؿ كث لتفؿ ويؾ  .«ا تعرفقنيغؿسقكؿ يف ضال

لل أبق قالبة» :طـ أيقب السختقاين قال*  : ااحػظ طـل أربعً : يا أيقب: قال 

الؼدر، وإذا ذكر أصحاب محؿد لـ يف الؼرآن برأيؽ، وإياك و فلمسؽ،  ملسو هيلع هللا ىلص ال تؼق

اء مـ سؿعؽوال تؿؽ    .(1)«ـ أصحاب األهق

لًس » :طـ معؿر قال اوس جا ص تزلة قال اكان ابـ  مـ الؿع ؾ  ؾ : فجاء رج فجع

كقف قال: ؾؿ قاليتؽ ـل: وقال البـف: فلدخؾ ابـ صاوس أصبعقف يف أذ أدخؾ : أي ب

                                            

ابؼ ) (1) در الس  (.3/351الؿص

ابؼ ) (2) در الس  (.3/353الؿص

ح أصقل اطتؼاد أهؾ السئـة » (3) ئل ) «شر لؽا  (.3/352لال
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مف شقئً  مـ كال ـل أن الؼؾب : قال معؿر .اأصبعقؽ يف أذكقؽ واشدد ال تسؿع  يع

 .«ضعقػ

يرون فتح  يـ  لبعض دطاة أهؾ السـة الذ مـ طذر  هذه اآلثار  ففؾ بعد 

يرد طؾ اء لقؼقلقا ققلفؿ، و ألهؾ البدع واألهق مـ يرد، وذلؽ لػتح الؿجال  قفؿ 

لباب لؾـؼاش الحر زطؿقا؟!  ا

يـ لؾػتقى، وقؾة 7) لؿتصدر لذرائع طـد بعض ا ألخذ بؼاطدة سد ا ( إهؿال ا

لؿستػتقـ،  تباه لؿؽر وخداع بعض ا لؿستػتك طـفا وطدم االك الؿسللة ا الػؼف بقاقع 

فتقاهؿ،  فتاوى مجردة لؿ يراطقا فقفا مآالت  لك إصدار  دفع بعضفؿ إ مؿا مؿا قد ي

ؾ  مجتؿعات الؿسؾؿقـ، كؿا هق الحاص لك بعض الؿػاسد والشرور يف  قد يمدي إ

تل يػرح هبا ضعاف اإليؿان، ويرتبص هبا  مـ بعض الػتاوى ال لققم مؿا كسؿعف  ا

لققضػقها يف مخططاهتؿ اإلفسادية.  الؿػسدون 

لذرائع،  لك مـاقشة لؿبدأ سد ا مبحث قادم إن شاء اهلل تعا وسقليت يف 

مراط كقازل.وضرورة  مـ قضايا و ـقهبؿ  فتاء الـاس، وما ي  اتف يف إ

يف معرض حديثف طـ الػقائد الؿتعؾؼة  رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ 

رم طؾقف :الػائدة الرابعة واألربعقن» :بالػتقى ي- يح ة  -الؿػتل :أ إذا جاءتف مسلل

أو خداع أن يفقفا تحق   رم أو مؽر  ؼاط واجب أو تحؾقؾ مح تل ؾ طؾك إس الؿستػ قـ  ع

لك مؼصقده، بؾ يـبغل  لذي يتقصؾ بف إ تقف بالظاهر ا يرشده إلك مطؾقبف، أو يػ فقفا و

يؽقن بصقرً  لظـ  الف أن  الفؿ، وال يـبغل لف أن يحسـ ا لـاس وخداطفؿ وأحق بؿؽر ا
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يؽقن حذرً  ً طِ فَ  اهبؿ، بؾ  يقازره فؼفف يف الشرع افؼقفً  اـ لـاس وأمقرهؿ،   ،بلحقال ا

هرها ضاوإن لؿ يؽـ كذلؽ  مـ مسللة ضا فا مؽر زاغ وأزاغ، وكؿ  هر جؿقؾ، وباصـ

هـ. (3)«وخداع وضؾؿ  .ا

العؾؿ الصحقح بالشرع ويؽثر  :وبالجؿؾة لشبفات إكؿا تليت حقـؿا يؼؾ  فنن ا

العؾؿ  يـ يجؿعقن بقـ  لذ مـ أهؾ العؾؿ ا اسخقـ  لر د ا ـدما يؼؾ وجق الجفؾ، وط

يقجدون ولؽـ أثرهؿ  يف األمة قؾقؾ. والقرع والػؼف يف القاقع، أو 

pn  mP 
 

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  (.7/286« )إط
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 :املبحث اثلاين
وهاث اب امىت وتقع يف الس   األست 

تل  سباب ال هذا الـقع مـ األ يـ اهلل ضعِ تُ و لقس  ۵ػ االستؼامة طؾك د

معرفة الحؽؿ الشرطل، وإكؿا مصدرها  تباه يف  مصدرها قؾة العؾؿ بالشرع، أو االش

ـل لدي لقازع ا الفقى، وضعػ ا مـ يؼع يف ا :الشفقة و ب ألن  لؿخالػات بسب

فتف بالحؽؿ الشرطل مـ طدم معر يمت  ا  الشفقة لؿ  ام، وإكؿ رف أهنا حر فقفا، بؾ يع

قره مؿـ  رة شفقة غ رة هقاه وشفقتف أو مساي مـ ضعػ إيؿاكف وصربه ومساي أيت 

.  يؾتؿس رضاهؿ ويتؼل سخطفؿ

 :ومـ أهؿ هذه األسباب ما يؾل

اهبا -أ مـ أوسع أبق لـاس  ء كػتاح مجاالت اإلفساد طؾك ا الؿؼرو ا 

الشفقات، وإشاطة الػاحشة بقـ  هد والتل تركز طؾك إثارة  الؿشا والؿسؿقع و

لك كِ  يتق ها، و مر لـاس وتسفقؾ أ ك  رَ ب  ا األرض سقاء الؼائؿقن طؾ ذلؽ الؿػسدون يف 

مؽ   لذيـ  قـشروا فسادهؿممسسات اإلفساد أو ا فؼ ذلؽ ضعػ  ،ـقا لفؿ ل ووا

ثقر م ـل طـد ك لدي لقازع ا الشفقاتالرتبقة، وضعػ ا لك  لـاس، ومقؾفؿ إ وساير  ،ـ ا

لؿػسدة، فرتب  ابعضفؿ بعًض  لقسائؾ ا لفذه ا ا ، فػتحقا قؾقهبؿ وبققهتؿ  ك طؾقف

لصغقر، وشاَب  ر، فال ا لؽبق لعظقؿ. طؾقفا ا العؾل ا  حقل وال ققة إال باهلل 

يـلى بـػسف وأهؾف  هذه الشفقات والؿػاسد، و لخقر  وقد يؼاوم بعض أهؾ ا

تل تضغط طؾقف مـ  طـفا يف أول األمر، لؽـ ققة تقار الػساد، وشدة الضغقط ال
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رار يف الؿؼاومة والثبات  تطقع االستؿ مـ خارجف تجعؾ بعضفؿ ال يس قتف و داخؾ ب

يصعب  السالح يف هناية الؿطاف، و فقؾؼل  الؿشؼة يف ذلؽ؟  لؿا يقاجف مـ العـت و

لـاس وش اء ا رة القاقع، وأهق لجؿر فقسؼط ضحقة مساي اهتؿطؾقف الؼبض طؾك ا  ،فق

لؿً  متل يؽقن  مرور الققت،  اوقد  الؿـؽر مع  يستؿرئ  يف أول األمر، لؽـ ما يؾبث أن 

. لك يستسؾؿ لفقاه يف ذلؽ والعقاذ باهلل تعا  و

يـ اء اآلخر رة هقى الـػس وأهق هذا مؽؿـ الخطر يف مساي ن إحقث  :و

مـ يد  لؿز مـ التـازل بؾ يسعك  لشقطان ال يؼـع بخطقة واحدة  الخطقات يف  ا

تـا مـ األحؽام الشرطقةال لتحؾؾ  لشقطان  ۵وقد حذركا اهلل  ،زل وا مـ خطقات ا

لك لبؼرة] ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: بؼقلف تعا : ا

ك  ،[368 لـدم، واأللؿ ويعرتف بقققطف يف الؿحذور، ويسع بد يشعر با الع ام أن  وما د

لك يرجك لف التقبة إن شاء اهلل تعا لتقبة ففذا طؾك خقر و لك اإلقالع وا أما  ،بجفده إ

صقؾفا، ومزج شفقتف وهقاه  الؿخالػات وتل هذه  ير  ـده إلك ترب مر ط إذا تحقل األ

قتف قبة :بشبفة يغطل هبا معص الؿص هل  قـف  :ومخالػتف ففذه  بقس بع هذا هق التؾ ألن 

مـ سؼطتف إال أن  ۵واهلل  يرجك لف أن يؼؾع  هذا ال  مثؾ  ال تـطؾل طؾقف الحقؾ، و

لك.  يشاء اهلل تعا

 :قا وإغراءاتفا وشفقاتفاالطؿع يف الدك -2

مـ ثب   مفا إال  ما يتؿاسؽ أ ياهتا، وشفقاهتا ال  مغر لدكقا و ؟ ۵تف اهلل إن ا

ن يف طؿره حذرً  ى، وكا لفق كف وهنك الـػس طـ ا مؼام ربف سبحا مـ  اخائػً  افخاف 

مضالت الػتـ. ام و  مزالت األقد
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ما أ لدكقا وفتـفا، وشفقاهتا  يات ا مغر مـ  كـا الققم  ما لؼد جد  يف ز  اصبح سببً و

قر مـ الـاس يف حبائؾفا، وبعدهؿ طـ صريؼ االستؼامةيف تساقُ  حقث اكػتحت  :ط كث

لدكقا بزخرففا وزيـتفا وشؿؾ ذلؽ جؿقع جقاكب الحقاة، وساير الـاس بعضفؿ ، ا

رم، والتػاخر باألمقال  ابعًض  فقفا، وتـافسقا فقفا حتك أوقعفؿ ذلؽ يف الرتف الؿح

الؿساكـ والؾباس وكان لؾؿرأة الـصقب األكرب مـ هذه الػتـة،  ،إلخ ...واألوالد و

الؿخالػات الشرطقة لؿ  مـ  لقان  لقان وأ قرها، وضفرت أ فػتـت كػسفا وفتـت غ

مـفا إال مـ رحؿ اهلل   .۵يسؾؿ 

هر  الؿظا هذه  لك ذكر بعض  مبحث قادم إن شاء اهلل تعا وسقليت يف 

لتػصقؾ مـ ا الؿخالػات بشلء  مـ أ ،و لسبب  هذا ا ـدرج تحت  سباب ضعػ وي

فقؼع بعض : االستؼامة رة  الشف لدكقا وشفقة حب الظفقر و مـاصب ا الطؿع يف 

ؼ أهؾ االستؼامة. كبة لطري الؿجا الؿخالػات  تـازالت و لـاس بسببفا يف بعض ال  ا

ـ  ؿ يـا م لؼ الخطقر، فؾؽؿ رأ الؿز هذا  مـ  اين الدطاة  وأحذر كػسل وإخق

هؾف صؿعً  يثـل طؾك أ يؼقل الباصؾ، و لحؼ، أو  كقا  ايؽتؿ ا رة أو د مـصب أو شف يف 

مَ  ،زائؾة هك  لشلء وأد يـشره مع طؾؿف ببطالكف ال  لباصؾ و مـ يتبـك ا ـ ذلؽ وأشـع 

لـاس ولق طؾك  ادون طؾقف، ويرتدد اسؿف بقـ ا ثر الر لقشتفر بقـ الـاس، ويؽ إال 

لؽ صبؼً  لحؼ، وذ ة ا كب مجا ئؾ اسبقؾ التشفقر و ا «خالػ تذكر»: لؼقل الؼا هذ ، و

لسبب مرض كػسل وشفقة خ اإلحباط  هذا شلكف بالـؼص و مـ  ػقة أصؾفا شعقر 

مرضف هذا مال مع  مـ األسباب، وبداًل  سباب الشرطقة يف طالج  مـ أن يلخذ باأل

ف وإشف فار كػس لباصؾ طقاذً هقاه وشفقتف يف إض لق با لـاس و ها بقـ ا لك. اار  باهلل تعا
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مـ أشد األمراض فتؽً  :الحؼد والحسد -1 لؿرضان  هذان ا ، او ب  بالؼؾق

يـ اهلل  مـ االستؼامة طؾك د مـ أققى األسباب الؿاكعة  مراض  ،۵و مـ أ وهؿا 

لك ارتؽاب  الشفقات التل تدفع أصحاهبا إلك رد الحؼ، مع طؾؿفؿ أكف حؼ، وإ

لباصؾ مع طؾؿفؿ ببطالكف لقفقد، وكؾ   ،ا ي كػر بسببف إبؾقس، وا لذ هق ا لحسد  مـ  وا

د بقاكف. رد    الفدى بع

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :طـ القفقد ۵قال اهلل 

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

لبؼرة] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ 9 ،89: ا 1]. 

 گ گ گ گ ک ک ک ک﴿: طـفؿ گوقال 

 ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

لبؼرة] ػة الحؼ، حقث يتعؿد الحاسد مخال :وهؽذا يعؿؾ الحسد يف الؼؾقب ،[319: ا

كً  ة الباصؾ ألن فال مالبس لقف او يحسده، ويحؼد طؾقف جاء بف، ودطا إ هلل  ،الذي  كعقذ با

لخذالن.  مـ ا

هذا :التعصب الؿذمقم -7 يًضا  و لتل تصد العبد طـ أ ات ا الشفق مراض  مـ أ

مَ  ة، فبسببف يتعصب  م لحؼ وتصرفف طـ صريؼ االستؼا هذا الؿرض ا ـ يف قؾبف 

لذي يعؾؿ بطالكف،  متفا ال لؾباصؾ ا تل يعؾؿ حر الؿخالػات الشرطقة ال ويؼع يف 

ا طؾك  تل يتحزب لفا كاكق ال ئػتف  يتعصب لف أو صا ي يحب! و لذ شقخف ا لشلء إال أن 
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كبة االستؼامة يد أن يخالػفؿ، أو يحؽؿ طؾقفؿ بالخطل ومجا الؿخالػة فال ير  ،هذه 

لفقى واالستؽبار طقاذً  هق ا هذا  مـ ذلؽ. او  باهلل 

اف :شفقاتمخالطة أصحاب ال -5 االكحر سباب  مـ أطظؿ أ لسبب  هذا ا  ،و

لقققع يف الشفقات اإلكسان بطبقعتف  :ومخالػة أهؾ االستؼامة وصريؼفؿ ،وا ألن 

يتلثر نذا ،يمثر و الشفقات ف لط أهؾ  ضر ،خا د  وح بالؿػاس مجالسفؿ الؿؿؾقءة 

جاًل  ن طا لـػس  :أو آجاًل  والشرور، تلثر هبؿ إ لشقطان وا اإلكسان ضعقػ، وا ن  أل

مر قـ يل سقر أطدائف مـ شقاص هذه الشرور أصبح أ لسقء؟ فنذا اجتؿعت طؾقف  اكف با

مـ طـده،  تداركف اهلل برحؿة  ن ي تقؾفؿ، إال أ يصبح ق لجـ، وال يؾبث أن  اإلكس وا

مـفا. يـؼذه  هذه الؿجالس و  فقبغض لف 

مـ  تحقل أهؾفا  تل ال يس الؿجالس ال الشفقات تؾؽ  ـل بؿجالس أهؾ  وكع

لغرائز ققل الؽالم الػاحش الذ تل تثار فقفا ا ثقر الشفقة، ويحببفا لؾـػس، أو ال ي ي

قر ذلؽ  الؿجالت الخبقثة، واألفالم الخؾقعة، وغ الؿاجـة، ورؤية  الؼصص  بؼراءة 

يؿقؾقا  يدون أن  الشفقات الذيـ ير فقف أهؾ الػساد و كـا الققم وتػــ  مؿا جد يف زما

مقاًل  لـاس   .اطظقؿً  با

التجارات الذيـ ال يػرققن بقـ الحالل ويؾحؼ بذلؽ مجالس أهؾ الدكقا و -

طؾك مـ  افنن يف مجالسة همالء خطرً  ؟بقـ البقع الحالل والربا الحرام والحرام، وال

ثؿ يستؿرئ  ؟جالسفؿ حقث يحذو حذوهؿ، ويؼع فقؿا وقعقا فقف مـ الؿال الحرام

ؿال ال عَ ؿَ َج الؼؾب بشفقة حب الؿال؟ فال يبالل بعد ذلؽ أَ  ئذلؽ مع الققت، ويؿتؾ

 مـ حالل أو حرام؟ كؿا ال يبالل يف إكػاقف أيف حالل أم حرام.
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لتل تُ  - لس ا لؿجا مـ ا ه ققِ كؿا أن  الشفقات مجالس أهؾ الجا بد يف  الع ع 

لك وأحرى أو مـ دوهنؿا  مـ طالؿ وداطقة، و ؽؿ فتـت  مثؾ  :والسؾطان، ف ذلؽ أن 

ـت لدكقا ومشاهدة زخرففا وزي الؿجالس ال يؽقن فقفا إال ذكر ا وأشد مـ  ،فاهذه 

ألهؾ العؾؿ الؿساومات  اء و اإلغر تك يؽتؿقا  ذلؽ ما يؽقن فقفا مـ  دطقة، ح وال

مـ  هـقا أصحاب السؾطان  يدا لباصؾ، و لباصؾ، أو يؾبسقا الحؼ با الحؼ، أو يؼقلقا ا

مـصب   لؽ  ة، سقاء كان ذ لزائؾ كقا ا لد هذه ا مااًل  اأجؾ  ض  أو  مـ أطرا أو أي طرض 

 الدكقا التاففة.

هذه الػتـة يـ  و تل قد يز هذه الؿجالس ال مثؾ  إكؿا كان بدايتفا حضقر 

بؾبُ  لفؿ  يؾبسفا  ها، و لشقطان حضقر تـة ا هذه الػ تك يؼعقا يف حبائؾ  شرطل ح قس 

رسقل  شركفا، وقد حذر ال هذه الػتـة بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصو ومـ اتبع  ،ـ بدا جػام  »: مـ 

إال  اان قربً ـ، وما ازداد أحد مـ السؾطت  ومـ أتك أبقاب السالصقـ افت   ،الصقد غػؾ

 .(3)«اازداد مـ اهلل بعًد 

رب وما الفزيؿة الـػسقة طـد بعض الؿسؾؿقـ -6 الغ لذيـ رأوا حضارة  ا  ا فقف

الرتف الؿادي، فاكبفروا بذلؽ واكساققا وراء  صـاطل، و مـ التؼدم العؾؿل وال

لئؽ  قده، وبخاصة أو ؼال مـ طاداتف وت قر  الغرب يف كث ن  روا يحاكق اهتؿ، وصا شفق

لذيـ درسق لؿُ ا مـ ا كقا  كا لغرب، أو  اء ؽ  ا يف بالد ا اهنؿ سق لك بؾد األسػار إ مـ  يـ  ثر

ققهتؿ لثؼافات  يـ فتحقا قؾقهبؿ وطؼقلفؿ وب سقاحة أو غقرها، أو الذ لتجارة أو 

مُ  لغرب وطاداتف وفساده و ها؟ فقافؼ ذلؽ َخ ا لؼـقات وغقر كف التل تبث طرب ا  اءً قَ جق

                                            

 (.3272« )الصحقحة»( ، وصححف األلباين يف 771، 2/173رواه أحؿد ) (1)
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لشرطل، وضعػً  لعؾؿ ا  :اكقةا يف الرتبقة اإليؿيف ا

  ران  نال  اءفنله اء ن ءقنل فنف

هل مقاالة  مـ أخطرها أال و الؿخالػات الشرطقة، بداية  مـ  قر  وضفرت كث

مـفؿ عػ الرباءة  تشبف هبؿ، وض كتفاءً  ،الؽػار، وال ت  وا بدقائؼ العادات والؿؿارسا

الؿلكؾ والؿؾبس قرها...والؿسؽـ يف   . وغ

زيؿة يف بؾدان الؿسؾؿقـ قق يد  ومؿـ كرس هذه الف مـ بـل جؾدتـا  طقن م 

قد،  راكقة واالستـارة، وهؿ مع ذلؽ قد سؼطقا يف حؿلة التؼؾ العص كقة و العؼال

الغرب،  لك محاكاة  يـػع، فرتاهؿ يدطقن إ يضر وفقؿا  وأهؿؾقا إطؿال العؼقل فقؿا 

يـاسب العصر ويساير القاقع، كربت كؾؿة تخرج  ير اإلسالم وأحؽامف بؿا  وتطق

شرع  اهتؿ.مـ أفقاهفؿ؟ فال  فؼ أهقاءهؿ وشفق  لديفؿ وال طؼؾ إال ما وا

شاء اهلل مبحث قادم إن  هلل وسقليت يف  شبفاهتؿ؟ أسلل ا لك مـاقشة لؾؼقم و عا  ت

قؼ. ۵ لتقف  العقن وا

و  سباب بعامة، ما كان مصدرها الشبفات أ رة حقل األ هـا كؾؿة أخق و

لشقطان الرجقؿ  لك خطر ا اين الؿسؾؿقـ إ كبف فقفا كػسل وإخق لذي هق الشفقات أ ا

ي   مـ أ لل  ي ال يبا لذ لشرور كؾفا، وا هذه ا اإلكسان،  مصدر  مـف طؾك  باب يدخؾ 

ـده اإلضالل ـ  مِ أَ  ات؟ فالؿفؿ ط لشبفات أو الشفق س  ،باب ا لـا كان إضالل ا وإن 

مـ إضاللفؿ بالشفقات لقف  لشبفات أحب إ ف  :با أك لشبفات يحسب  ألن صاحب ا

يتقب ويؼؾع، أما  الشفقات فقعؾؿ أكف طؾك طؾك الحؼ، فؼؾقؾ مـفؿ مـ  صاحب 

رب وأحرى. ة مـف أق لتقب ة ومعصقة فا  مخالػ
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اء  :وهـاك أمر آخر يتعؾؼ بالشقطان وإغقائف مـ إغق أال وهق طدم يلسف 

تك  الؿحاوالت، وش يستخدم جؿقع  لـاس مفؿا فشؾ يف محاوالتف؟ بؾ يستؿر و ا

لقسائؾ حتك يػق اء، بؾ يػ يحؼر أي شلء يف ببغقتف، وهق ال زا رح بلي قدر اإلغق

اف يحصؾ لؾـاس مـ اال قر معفؿلق كان قؾقاًل وكحر ل  ، ويس خطقة خطقة كؿا قا

مـ خطقات امحذرً  ۵اهلل  الؿممـقـ   ۓ ۓ ے ے ھ﴿: طباده 

 ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

لبؼرة]  .[218: ا

مً  ة كال لؿـاسب يعً  اوأسقق هبذه ا لكلإلمام ابـ الؼقؿ  ابد ح  رحؿف اهلل تعا يقض

الغقاية فقف خطر الشقطان  تـقطة يف اإلغقاء، واستخدامف جؿقع أسباب  الؿ وخطقاتف 

الشفقات، وفرحف  لشبفات أو  اء كان با يؼ االستؼامة، سق لـاس طـ صر يف إبعاد ا

قكف.  ي شلء يؼدح يف طؼقدة الؿسؾؿ أو سؾ  بل

ي- . فنكف..» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل  بد :أ لشقطان الؿقكؾ بالع يريد أن  -ا

مـ س عضيظػر بف يف طؼبة  مـ ب ب  العؼبة  ،بع طؼبات، بعضفا أصع مـ  يـزل مـف  ال 

 :الشاقة إلك ما دوهنا إال إذا طجز طـ الظػر بف فقفا

ت  :العؼبة األولك رب ؿا أخ صػات كؿالف، وب ئف، وب يـف ولؼا الؽػر باهلل وبد طؼبة 

ؾف طـف اسرتاح :بف رس العؼبة بردت كار طداوتف و هذه  فنن اقتحؿ  :فنكف إن ضػر بف يف 

الفداية، وسؾؿ معف كقر اإليؿان صؾبف طؾكهذه ال رة  بصق مـفا ب  :عؼب! وكجا 

اهلل بف  إما باطتؼاد خالف الحؼ الذي أرسؾ ،وهل طؼبة البدطة :العؼبة الثاكقة

بد بؿا لؿ يلذن بف اهلل ،رسقلف، وأكزل بف كتابف لتع إما با رسقم : و مـ األوضاع وال
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مـفا شقئً  يؼبؾ اهلل  لديـ التل ال  ة يف ا لؿحدث متان قبؾ  ،اا متالز بدطتان يف الغالب  وال

اهؿا طـ األخرى لسـ ة،  . فنن قطع..أن تـػؽ إحد مـفا بـقر ا ة، وخؾص  لعؼب هذه ا

لصحابة  مـ ا لؿتابعة، وما مضك طؾقف السؾػ األخقار،  مـفا بحؼقؼة ا تصؿ  واط

هقفات لتابعقـ لفؿ بنحسان و هذا  وا مـ  رة بقاحدة  الؿتلخ سؿح األطصار  أن ت

نن َس  لضرب! ف لقا ا لغقائؾ، وقا لحبائؾ، وَبُغقه ا لبَِدع ا هُؾ ا لف أ َؿَحت  بف َكَصب 

محِدث.  مبتِدع 

لؽبائر :العؼبة الثالثة ة ا هل َطؼب فا :و لف، وحسـ ـفا  ي  ا َز نن ضػر بف فقف ،  ف قـف يف ط

لتصديؼ: ف بف، وفتح لف باب اإلرجاء، وقال لفوسق   فال تؼدح  :اإليؿان هق كػس ا

األطؿال، وربؿا أجر ى طؾك لساكف وأذكف كؾؿة صالؿا أهؾؽ هبا الخؾؼ، وهل فقف 

قد ذكب، كؿا ال يـػع مع الشرك حسـة» :ققلف لتقح ضر مع ا . والظػر بف يف طؼبة «ال ي

دفعفا لؿا بعث اهلل بف رسقلف يـ، و لؿـاقضتفا الد لقف  بدطة أحب إ وصاحبفا ال  ،ال

يدطق الخؾؼ إلقفا، ولتضؿـفا ا يرجع طـفا، بؾ  مـفا، وال  لؼقل طؾك اهلل يتقب 

االجتفاد طؾك إصػاء كقر السـة،  ريح السـة ومعاداة أهؾفا، و اة ص بالطؾؿ، ومعاد

لقة مـ طزلف اهلل ورسقلف، وطزل مـ واله اهلل ورسقلف تبار ما رده اهلل  ،وتق واط

االه ،ورسقلف، ورد ما اطتربه مـ و اة  مـ طاداه، ومعاد ،  ،ومقاالة  وإثبات ما كػاه

بتف يؼ الؽاذبوتؽذي ،وكػل ما أث لباصؾ ،ب الصادق، وتصد  ،ومعارضة الحؼ با

لباصؾ حؼ  وقؾب الحؼائؼ بجعؾ الحؼ باصاًل  يـ اهلل ،ا، وا اإللحاد يف د ة  ،و وتعؿق

الؿستؼقؿ العقج لصراط اهلل  ب  وفتح باب تبديؾ الديـ  ،الحؼ طؾك الؼؾقب، وصؾ

 جؿؾة.
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مـ ا يـسؾخ صاحبفا  تك  قرها، ح لك كب قرها إ تدرج بصغ لديـ فنن البدع تس

العجقـ كؿا تـسؾ   مـ  رة  لبصائر،  ،الشع لبدع ال يؼػ طؾقفا إال أرباب ا فؿػاسد ا

العؿك  ضؾؿة  العؿقان ضالقن يف   ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿و

لـقر  .[71: ]ا

 :فنن قطع هذه العؼبة بعصؿة مـ اهلل، أو بتقبة كصقح تـجقف مـفا، صؾبف طؾك

هل طؼبة الصغائر :العؼبة الرابعة لؼُ  فؽال لف ،و ما طؾقؽ : زان، وقالػ  مـفا با

لؾ   مـ ا ما غشقت  لؽبائر  تُ مَ وَ ؿ، أَ ؿَ إذا اجتـبت ا ت بلهنا  ر ػ  ؽَ ا طؾؿ الؽبائ تـاب  ر باج

لحسـات يفق   ،وبا يزال  ها حتك يصر  وال  مر بق ،طؾقفا ن طؾقف أ الؽ رة فقؽقن مرتؽب 

لـادم أحسـ حااًل  لقجؾ ا لخائػ ا مـف ،مـف ا رار طؾك الذكب أقبح  رة  ،فاإلص بق وال ك

رار.  رة مع اإلص ستغػار، وال صغق ة واال  مع التقب

لذلؽ مثاًل  «إياكؿ ومحؼرات الذكقب»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  كزلقا  ثؿ ضرب  بؼقم 

مـ األرض تك  ،بػالة  الحطب، فجعؾ هذا يجلء بعقد وهذا بعقد، ح فلطقزهؿ 

كارً  :اكثقرً  اجؿعقا حطبً  زهتؿ؟ فؽذلؽ فنن محؼرات افلوقدوا  كضجقا خب ، وأ

لذكق تك هتؾؽفا يستفقـ بشلهنا ح هق   .(3)ب تجتؿع طؾك العبد و

غؾف هبا  :العؼبة الخامسة تل ال حرج طؾك فاطؾفا: فش لؿباحات ال هل طؼبة ا و

لتزو   لطاطاث، وطـ االجتفاد يف ا مـ ا أن طـ االستؽثار  فقف  د لؿعاده، ثؿ صؿع 

                                            

قصل يف  (1) لصغقر»طزاه السق امع ا لج ح «ا لفقثؿل: رجال أحؿد رجال أل طرباين والبقفؼل، وقال ا ؿد وال

حجر: سـده حسـ  .الصحقح قال ابـ  صحقح »(، وصححف األلباين يف 328/1« )فقض الؼدير»و

امع لج 26رقؿ )« ا 86.) 
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مـ ترك الســ إلك ترك القاجبات لك ترك الســ، ثؿ  مـفا إ ا  وأقؾ ،يستدرجف  م

مـف لؿـازل: يـال  الؿؽاسب العظقؿة، وا األرباح، و يتف  رف السعر  تػق لقة، ولق ط العا

كػسف شقئً  لؽـف جاهؾ بالسعر.لؿا فقت طؾك   ا مـ الؼربات، و

هادٍ  كقر  مة و ة ببصقرة تا لعؼب هذه ا كجا مـ  نن  ت ف رفة بؼدر الطاطا ، ومع

مـفا، وقؾة الؿؼام طؾك الؿقـاء، وخطر التجارة، و الؿشرتي، وقدر واالستؽثار  رم  ك

قر ربح صؾبف  ن تذهب يف غ تف، وضـ بلكػاسف أ فبخؾ بلوقا ما يعقض بف التجار، 

 :العدو طؾك

الؿرجقحة الؿػضقلة مـ الطاطات :السادسة العؼبة األطؿال  هل طؼبة   ،و

قـف مره هبا وحسـفا يف ط لقشغؾف هبا  ،فل لربح،  مـ الػضؾ وا يـفا لف، وأراه ما فقفا  وز

مـفا ؿ سببً طؿا هق أفضؾ  لثقاب،  :اا وربحً ، وأطظ قره أصؾ ا ألكف لؿا طجز طـ تخس

 ، لقة: فشغؾف بالؿػضقل طـ الػاضؾ العا فضؾف، ودرجاتف  قره كؿالف و صؿع يف تخس

لؿُ ، وبالؿحبقب هلل طـ األوبالؿرجقح طـ الراجح لقف، وبا ضل طـ ر  حب إ

 األرضك لف.

اد يف العالؿ، واأل ة؟ ففؿ األفر العؼب هذه  يـ أصحاب  ثرون قد ضػر ولؽـ أ ك

 هبؿ يف العؼبات األول.

معرفة  لػضؾ، و لفا يف ا مـاز مراتبفا طـد اهلل، و ال و ٍف يف األطؿ كجا مـفا بِػؼ  نن  ف

مر فا و فا ومػضقلفا وفاضؾفا، ورئقس يرها، والتؿققز بقـ طالقفا وسافؾ وسفا، ءمؼاد

مَ  ها و نن يف األطؿال واألققال سقدً  :قدهاُس وسقد مر ا، ورئقًس اومسقدً  اف ، اًس وءو

لصحقح لحديث ا يف ا كؿا  الؾفؿ : أن يؼقل العبد: سقد االستغػار» وذروة وما دوهنا، 
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 .(3)«الحديثإلف إال أن  ال ،أكت ربل

لحديث اآلخر  .(2)«الجفاد ذروة سـام األمر»: ويف ا

األطؿال تػاخرت» :ويف األثر اآلخر فضؾف ،إن  مرتبتة و مـفا   ،فذكر كؾ طؿؾ 

ة يف الػخر  مزي ة   .(1)«طؾقفـوكان لؾصدق

يـ  العؾؿ، والسائر مـ أولل  العؼبة إال أهؾ البصائر والصدق  هذه  وال يؼطع 

ي حؼ حؼف. األطؿال مـازلفا، وأططقا كؾ ذ قؼ، قد أكزلقا  لتقف دة ا  طؾك جا

نذا كجا مـفا لؿ يبؼ هـاك طؼبة  ،بد مـفايطؾبف العدو طؾقفا سقى واحدة ال ف

بق رم الخؾؼ طؾقفولق كجا مـفا أحد لـجا مـفا رسؾ اهلل وأك وهل طؼبة  ،اؤه، وأك

يف  بتف  قد والؾسان والؼؾب، طؾك حسب مرت ألذى، بال ـده طؾقف بلكقاع ا قط ج تسؾ

لخقر، فؽؾؿا طَ  رَ  ت  ؾَ ا لعدو بخقؾف و هر طؾقف بجـده، ؾِ جِ مرتبتف أجؾب طؾقف ا ضا ف، و

قطوسؾ   لتسؾ مـفا: ،ط طؾقف حزبف وأهؾف بلكقاع ا لتخؾص  هذه العؼبة ال حقؾة لف يف ا  و

اء  مره، جد العدو يف إغر الؼقام لف بل لك اهلل، و دطقة إ فنكف كؾؿا جد يف االستؼامة وال

لبس ألمة الحرب، وأخذ يف محاربة العدو هلل  ففق ،السػفاء بف عؼبة قد  هذه ال يف 

يتف فقفا طبقدية خقاص العارفقـ بقد راغؿة، وال  ،وباهلل: فع هل تسؿك طبقدية الؿ و

مراغؿة ولقف ،التامةالبصائر  ا إال أولقيـتبف لف مـ  لعدوه،  وال شلء أحب إلك اهلل 

مـ ة يف مقاضع  بقدي هذه الع سبحاكف إلك   :كتابف وإغاضتف لف وقد أشار 

                                            

اري ) (1) لبخ 61ا 16.) 

لرتمذي وصححف األلباين يف  (2) رواء»رواه أحؿد وا  (.731« )اإل

ؾك شرط (3) قال: صحقح ط لحاكؿ و  (.3/736وأقره الذهبل ) ،الشقخقـ ولؿ يخرجاه ا
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 ﴾ ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ﴿: ققلف :أحدها

لـساء مراغؿً  كسؿ ،[311: ]ا لك طبادة اهلل  يفاجر إ ي  لذ لؿفاجر ا هلل ا وه ا يراغؿ بف طد ا 

.  وطدوه

مـ ول تفواهلل يحب  لك ،قف مراغؿة طدوه، وإغاض ؿا قال تعا ک  ﴿: ك

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

3: ]التقبة ﴾ھ ے ے ۓ ۓ لك[21 مثؾ رسقل اهلل : ، وقال تعا  ملسو هيلع هللا ىلصيف 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: وأتباطف

ػتح ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ ل  .[29: ]ا

راغؿة طدوه، فؼد أخ.. بد اهلل بؿ فر. فؿـ تع مـ الصديؼقة بسفؿ وا وطؾك  ،ذ 

لؿراغؿة هذه ا مـ  قبف  لربف، ومقاالتف ومعاداتف لعدوه، يؽقن كص بد   ،قدر محبة الع

لت   لخقالء وا لصػقـ، وا لتبخرت بقـ ا لؿراغؿة حؿد ا هذه ا ر طـد صدقة تُ خ  بَ وألجؾ 

مـ إرغام العدو :حقث ال يراه إال اهلل :السر ف  ،لؿا يف ذلؽ  مـ كػس محبقبف  وبذل 

م هـ .(3)«۵الف هلل و  .ا

pn  mP 
 

                                            

ج السالؽقـ» (1) 3/21« )مدار غدادي.273- 7  ( ت الب



صل اثلاثل  امف 
اىر  بلعض    ذكر   املعارصة   اممظ 
ت  يف  قاىت أىل  طريق   خمالف   االست 

 



 
97 



 

95 

صل اثلاثل  امف 
اىر املعارصة   ذكربلعض  اممظ 
قاىت ت طريق أىل االست   يف خمالف 

لبُ  هر ا مظا هؿ  لك أل عا لػصؾ سلتطرق إن شاء اهلل ت هذا ا عد طـ االستؼامة ويف 

اقعـا الؿعاص أكصح وأحذر هبا كػسل بادئ ذي بدء، ثؿ أخص هبا إخقاين  :ريف و

يـ تُ  لذ لـاس، وا لؿجتؿعات، وقدوات ا كقر ا هؿ  يـ  لذ لعؾؿ ا ة ا لدطاة وصؾب  دُ ؼَ ع  ا

قر واإلصالح، وإكؼاذ األمة مؿا حؾ هبا مـ  ۵طؾقفؿ اآلمال بعد اهلل  لتغق يف ا

 الشرور والػتـ.

الؿخالػات: فؾست  هذه  عض  لذكر ب ؽ وحقـؿا أتطرق  تؾ ـل هبا  أط

فرد مـ بعض الذكقب والؿعاصل، ثؿ يتقب  الؿخالػات التل تطرأ يف حقاة كؾ 

الؿخالػات ال هذه  لقاء اهلل  مـفا ويؼؾع: فؿثؾ  مـ أو حد، ولق كان  مـفا أ يسؾؿ 

تؾؽ األن  :الؿتؼقـ ـل هبا  تقابقن: وإكؿا أط قر الخطائقـ ال بـ آدم خطاء وخ

ة التل يصر   لقاضح لػات ا لؿخا أصحاهبا، إما بشبفة فاسدة، أو شفقة طاتقة طؾقفا  ا

مـفجف ال يحاسب كػسف يف تركفا، بؾ قد أو هبؿا جؿقعً  ا، وتصبح طادة لف يف حقاتف و

.  يـاضؾ طـفا ويربر فعؾف لفا

لذيـ يسعقن  يـ ا الؿػسد لئؽ  الؿظاهر أو هبذه  كؿا أكرر الؼقل بلين ال أقصد 

ة أفرادً  م مجتؿعات يف جؿقع مجاالت إلفساد األ يـػذوكف بؿؽر الؾقؾ ا و الحقاة، و

ين  مرهؿ معروف وفسادهؿ مػضقح، وإكؿا أقصد كػسل، وإخقا لـفار: ففمالء أ وا
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يـ يتعرضقن لفذه الػتـ لذ العؾؿ ا فقفا  مـ الدطاة وصؾبة  الؿتالصؿة، وقد يؼع 

يرً  لعؾ فقفا تحذ ة أو شفقة،  مـا بشبف لبعض  تبف لخطرها ا ا لؿـ لؿ يؼع فقفا أن يـ

. وقع فقفا أن يحاسب كػسف ويؼؾعولؿـ  ،ويتققاها  طـفا

لقة لتا مـ خالل الؿباحث ا الؿخالػات  هذه  لحديث طـ مظاهر   :ويؿؽـ ا
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 املبحث األًل 
اىر   ذهه   بعض     ذكر  كر   دمال   يف     اممظ  دة    الف   ًالعقي 

هر األًل   :اممظ 
عف  د  ض  ي  راء   ةعف  ًامب   اولالء 

لتقحقد وأس   هق صؾب ا لرباء  لقالء وا ن حؼقؼة أل :ف الذي ال يؼقم إال بفإن ا

قد واإلخالص كؾؿة  ة )التقحقد تؼقم طؾك كؾؿة التقح الؽؾؿ هذه  ال إلف إال اهلل( و

ة تؼقم طؾك ركـقـ  :العظقؿ

اهتؿ وهذا معـك  :األول بقد ءة مـ الشرك والؿشركقـ ومع  ال إلف(.)الربا

لعبادة والقالء الشريؽ لف :والثاين سبحاكف وحده با اد اهلل  فر معـك  ،إ هذا  و

ال اهلل)  .(إ

قدوبد ـقان التقح يـ الركـقـ ال يؼقم ب هذ ؿا  ،ون  وبسؼقط أحدهؿا أو كاله

قد. ـقان التقح  يسؼط ب

مـ  مـ الشرك والؿشركقـ تعـل طداوهتؿ وبغضفؿ، وبغض  والرباءة 

مر ،أحبفؿ زم األ مـ بؾدهؿ إذا ل رة  الفج ؿا ،وجفادهؿ بعد دطقهتؿ ،و ض  ك ـل بغ تع

فضحف، وبقان خطره لؾـاس، وت مـفشركفؿ والؽػر بف، و يرهؿ  ذ  .ح
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ـل محبة اهلل  محبة  ۵أما القالء فقع محبة رسؾف و تف وحده و وطباد

مـقـ. الؿم لقائف  كصر أو صرة ديـف، و  الؿقحديـ لف وك

براء محبة اهلل  :وخالصة معـك القالء وال محبة ما  ۵هق  رة ديـف و كص و

مـ يحبف يبغضف اهلل  ،يحبف و . ۵والرباءة مؿا  مـ يبغضف وطداوهتؿا  و

لصالة ك آمرً قال اهلل تعال الؿممـقـ بالتلسل بنمام الحـػاء طؾقف ا ا طباده 

لسالم يف ذلؽ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿: وا

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

حـة ﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ لؿؿت  .[7: ]ا

سبحاكف  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقال 

 ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

لة ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ لؿجاد  .[22: ]ا

قرة  لؿـافؼقـ كث فريـ وا اة الؽا مـقـ، ومعاد واآليات يف ذكر مقاالة الؿم

 ومعروفة. 

ت  الؿسللة العظقؿة، وإكؿا أرد هذه  لقس الؿؼصقد هـا تػصقؾ الؼقل يف  و

لك خ لقققع فقاإلشارة إ يُ  ؿاطقرة التساهؾ فقفا، أو ا هِ يضعػفا، و ُ ق هبذه ـ هل  فا و

ي   اًل أصق ـزلة العظقؿة، وذلؽ بؽقهنا أصاًل لؿا لتقحقد، وأن أ قل طؼقدة ا  مـ أص

هق ضعػ يخدشفا، إكؿا  يصقبفا أو  قد.  ضعػ   وخدش يف التقح
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 :وما أحسـ ما أوصك بف اإلمام محؿد بـ طبد القهاب إخقاكف حقـؿا قال

دة بلصؾ ديـؽؿ أولف وآخره، أسف ورأسف،  اقؽُ تؿس  : إخقاين اهللَ  .فاهللَ ..» وهق شفا

اكؽؿ، ولق كاكقا  أن ال رفقا معـاها، وأحبقا أهؾفا، واجعؾقهؿ إخق إلف إال اهلل، واط

لطقاغقت، وطادُ  يـ: واكػروا با ، وأَ بعقد هؿ و بغِ و أ جادل طـفؿ  مـ أحبفؿ، أو  ضقا 

مـفؿ، أو قال: لؿ يؽػرهؿ، أو قال ـل اهلل هبؿ فؼد كذب طؾك اهلل : ما طؾل  ما كؾػ

افرتى، بؾ كؾػف اهلل مـفؿ، ولق كاكقا و الؽػر هبؿ والرباءة  فرض طؾقف  ف : هبؿ و إخقاك

ؼَ  :وأوالده تؾ لعؾؽؿ  يـؽؿ  سؽقا بلصؾ د بف ق  فاهلل اهلل تؿ ن ربؽؿ ال تشركقن 

 .(3)«اشقئً 

تدل طؾك ضعػ  لاألمثؾة مـ واقعـا الؿعاصر والت وأسقق فقؿا يؾل بعض

 :هذه العؼقدة يف بعض الـػقس

 :املثال ألاول 

لشرك األكرب تؾب   السؽقت مـ بعض مـ ا لدطاة طؾك صقر  ـ ا بف صقائػ م س 

مـ بؾدان الؿسؾؿقـ ثقر  لـاس يف ك كقاطً  ،ا لدطاة أ يرى بعض ا ا مـ الشرك باهلل فؽؿ 

الؿقالد  ۵ لذبح والـذر لفؿ، وإقامة  لـسؽ مـ سمال الؿقتك وا لعبادة وا يف ا

هـاك مـفؿ الدطق الجادة الشركقة، وغقر ذلؽ مـ الصقر الشركقة، ثؿ اليؽقن  ة 

هذه الشركقات، بؾ القاقع مـ  مثؾ  ير مؿا يضاده مـ  لتحذ لتقحقد، والـؽقر وا لك ا إ

لدطاة هر الشركقة هق التساهؾ وطدم الحزم  بعض ا الؿظا هذه  يرون مثؾ  لذيـ  ا

لـاس إلك  الؿختؾػة يف دطقة ا امج، والقسائؾ  زم، ووضع الخطط والرب الع و

                                            

لد» (1)  (.321، 2/339« )ر السـقةرا
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قر الذ مـ هذا الشرك الخط يرهؿ  ال التقحقد وتحذ األطؿال، بحقث  ي يحبط جؿقع 

سباب  تـػع معف صالة وال صقم وال حج وال غقر ذلؽ مـ الؼربات، وأكف مـ أ

ي   كار جفـؿ: فحر لخؾقد يف  كقب أن يخص  ا لذ بذكب هذا خطره وهق أطظؿ ا

قد الخالص الذي ال يصح إال  لك التقح ن خطره لؾـاس ودطقهتؿ إ هتؿام وبقا باال

ءة   مـ الشرك وأهؾف.بعبادة اهلل وحده والربا

القالء والرباء يف كػس الداطقة، دفعف ذلؽ  طؼقدةُ  ت  يَ قِ أكف كؾؿا قَ  :والؿؼصقد

مضجعف رؤيتف لؿظاهر الشرك  إلك بقان التقحقد الخالص لؾـاس، وأزطجف، وأقض  

األكرب يتؾبس هبا بعض الـاس، كؿا يدفعف ذلؽ إلك بذل الجفد يف تحذير الـاس مـف، 

تعالك مؿا يمدي هبؿ إلك الشؼاء يف الدكقا، والخؾقد يف كار جفـؿ يف  وإكؼاذهؿ بنذن اهلل

والعؽس مـ ذلؽ حقـؿا تضعػ طؼقده القالء والرباء يف الـػس: فنكف  ،الدار اآلخرة

 يف الؿؼابؾ تضعػ الفؿة والحركة لػضح الشرك وتحذير الـاس مـف ومـ شره.

 :املثال الثاوي

هر الشرك مـ مظا األكرب، ضفر بشؽؾ جؾل يف  السؽقت طؾك مظفر آخر 

قتف وتـح لحؽقؿ العؾقؿ،  رة أال وهق تبديؾ شرع اهلل ا الؿتلخ ،  طصقركا  الحؽؿ طـ 

لسقادة ة بداًل  ،وأن تؽقن لف ا هؾق لجا يعات ا ة، والتشر لقضعق لؼقاكقـ ا ، وتحؽقؿ ا  مـف

العؾقا لفا، مؿثؾة يف صاغقت يشرع لسقادة  ما فردً  وجعؾ ا لك، إ ، أو امـ دون اهلل تعا

كً امجؾًس  لؿا قر ذلؽ.ا، أو بر  ، أو غ

س  هذا الشرك والرباءة مـف وبقاكف لؾـا اء فضح  مـ مؼتضقات القالء والرب وإن 

 حتك يؽػر بف.
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الؽػر الؿستبقـ هذا  مـ  الؿسؾؿقـ  مـ بؾدان  ـ  إال- ومع أكف لؿ يسؾؿ بؾد  م

لك ؿ  -رحؿ اهلل تعا اة أهؾف ل تف ومعاد هذا الشرك، والرباءة مـف ومعادا فنن فضح 

قر مـ يلخ مة، بؾ بؼل كث طؾؿاء األ العؾؿ، و ة  مـ بعض الدطاة وصؾب بقان  مـ ال ذ حظف 

لؿضؾ   لـاس تحت تلثقر اإلطالم ا ؾ لفذه األكظؿة يحسبقن أهنؿ يف ضؾ أكظؿة ا

مـ يعاديفا رة، وطادوا  الحب والـص فبذلقا لفا القالء و مقة:  فؿـ هق  ،إسال

هذا الشرك األكرب؟ئالؿس  قل طـ السؽقت طـ 

هـاك تؼصقرً  :والجقاب العؾؿ يف بقانأن  لدطاة وأهؾ  مـ ا قر  مـ كث هذا  ا 

الؿ لدطاة يف كؾ بؾد هؿ  ر يف هذا البقانسئقالشرك لؾـاس، فا صق ي تؼ  .لقن طـ أ

مـ مؼتضك الؽػر بالطاغقت :أواًل  ره : ألن  مـف ومعاداتف وبقان خط اءة  الرب

مـف يرهؿ   .لؾـاس، وتحذ

بقان الحؼ لؾـاسقد أخذ طؾك أهؾ ال ۵ألن اهلل  :اوثاكقً  قثاق ب الؿ  ،عؾؿ 

لحؼ   أحؼ   وإن   ؾ  ا مـ أبطؾ الباص قد، والتحذير  قر بقاكف هق التقح لذي ال يجقز تلخ ا

لك. هق الشرك باهلل تعا  و

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :۵قال اهلل 

 ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ن  .[387: ]آل طؿرا

فقؼقل وفؼف اهلل  ويـبف الدكتقر الصاوي طؾك وجقب العؾؿ بفذه الؼضقة

لسقادة فقفا » :تعالك تل ال تؽقن ا إن التلكقد طؾك قضقة اكعدام الشرطقة طـ الـظؿ ال

لبشر مـ دوكف وال يؽقن الرسقل ۵لشريعة اهلل  تبقع  ملسو هيلع هللا ىلص، بؾ  فقفا هق الؿ
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تل تسؿك إرادة األمة، اء ال العؾؿ بذلؽ بقـ الخاصة،  الؿطاع، بؾ األهق وإشاطة 

مـ  العامة يعد  يجب أن تُ كد الؼضاآو لتل  اإلسالمقة  كـَ ع  يا ا هبا الجؿاطات 

ة سقاء يف دطقهتا إلك اهلل   فا  ۵الؿعاصر ة، أو يف طالقاهتا بعض وخطاهبا إلك العام

 ...ببعض

العامة هق بسبب تراكؿ .. هبذه الؼضقة يف أوساط  العؾؿ  . إن أهؿقة إشاطة 

هذه األ مرت هبا  االكحطاط التل  قد طرب طصقر  تل كان الجفؾ بحؼائؼ التقح مة، وال

كقفا األساسقة، مؿا أتاح ألطدائفا مـ  قد مـ معا فراغ كؾؿة التقح مـ كتاجفا إ

كققـ أن يـح   لعؾؿا لقفقد وا لصؾقبققـ وا لتشريع، ا الحؽؿ وا شريعة اهلل طـ مقاقع  قا 

الؿطؾؼ إلك بشر مـ دون اهلل، مع إيفام الـاس أن  لتشريع  وأن يجعؾقا الحؼ يف ا

شرطقة أوضاط ر بذلؽإسالمفؿ و  ...فؿ ال تتلث

ماس  .. ة ضرورة  لؼضق لعؾؿ هبذه ا ة ا ؿ . إن إشاط هذه األمة ه ة لتحؿؾ 

إلسالم وتتحرك بف بعد أن استـامت صقياًل  هقؿ مغؾقصة، صقرت لفا فقؿا ا لك مػا  إ

لـظام أو إسالمف، وأن  ريعة ال طالقة لف بشرطقة ا صقرت أن أمر تحؽقؿ الش

كتخابات  اال والربلؿاكات ومعسقل الشعارات: األمر الشرطقة تتحؼؼ مـ خالل 

الؿسؾؿقـ أن يؼقؿ حؽقمات مـ  ققشف مـ بالد  لذي أتاح لعدوها بعد اكسحاب ج ا

مقة،  ـحقة الشريعة اإلسال الؼقاكقـ القضعقة وت هذه البالد تستؿر يف تحؽقؿ  أهؾ 

هل تتؿتع يف حس األمة بشرطقة كامؾة، لـاس بـظؿفا الػاسدة،  بقـؿا  فتؼبؾفا ا

ً  وققاطدها يحركقا ساكـ ة دون أن  لباصؾ ة ا لقضعق والقاجب طؾقفؿ أن يؼػقا يف  ،اا

لـظؿ تك تتحؼؼ لفذه ا ريعة اهلل ح إلسالم والحؽؿ بش لبقـ بالعقدة إلك ا : وجففا مطا
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ة وتجب لفا  .(3)«الطاطة الشرطق

لبقاح، والشرك األكرب لألمة  الؽػر ا قـقا هذا  يب يـ لؿ  لذ وقد يؼقل الساكتقن ا

لذا يـبغل الصرب والسؽقت بلكـا كخشك الػت بقان،  الؿػاسد طؾك ال مـ  ـة، وما يرتتب 

يبقـقن ذلؽ ويقاجفقن هبحتك يتؼق    لطقا غقت.ا ى الؿصؾحقن ثؿ 

هـاك فرقً  :ولؾرد طؾك هذا الؽالم أققل وباهلل التقفقؼ ققـ إن  لتب ا بقـ ا

لتغققر قد والس ،وا لتغققر بال ا أو الؼؾؿ دون  سان  البقان بالؾ هـا  ـان، فنن والؿطؾقب 

الؿصالح والؿػاسد مراطاة  فقف الؼدرة، و قر بالجفاد والؿقاجفة يشرتط  لتغق أما  ،ا

قره  لؿـؽر األكرب وهق الشرك فال يجقز تلخ قد، وا الؿعروف األكرب وهق التقح بقان 

 ا.أبدً 

يقم،  مـ أول  لصالة والسالم  تل بقـفا الرسؾ طؾقفؿ ا هل ال ضقة  هذه الؼ إن 

امفؿ، ولؿ  ا  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا هق الرسقل ،ؾقها لحظة واحدةيمج  وواجفقا هبا أقق أطؾـف

سبحاكف باإلكذار بؼقلف مره ربف  ـذ أن أ ػ ﴾ۓ ۓ ے﴿: لؼقمف م ، وهق خائ

كجده مستضعَ  نسالمفؿ، بقـؿا  مستخػقن ب قر  ملسو هيلع هللا ىلصػ، وأصحابف  يتعؾؼ بالتغق فقؿا 

لؼقة قد أج   لتل وا ة ولؿ يحطؿ األصـام ا الؼدر تك تؿت لف الؼقة و ؾ ذلؽ ح

الؽعب يف س جقف  لـا زم اهلل الشرك وأهؾف، ودخؾ ا ـدما ه ة إال بعد فتح مؽة ط

                                            

لصػحة األخقرة مـ كتاب  (1) ؾك شرطقة األكظؿة القضعقة»اكظر ا الح  «كظرية السقادة وأثرها ط د. ص

لؽتاب هذا االختصار طـ قراءة ا اوي، وال يغـل  لص جد   ا ابف  فق كافع يف ب ا، كؿا أكصح لؿـ أراد ف

الرجقع إلك كتاب  هلل سبحاكف ب الحؽؿ »القققف طؾك مزيد مـ األدلة يف إثبات كػر الؿبدلقـ لشرع ا

تعالك.« بغقر ما أكزل اهلل حػظف اهلل   د. طبد الرحؿـ الؿحؿقد 
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يـ اهلل أفقاًج  يف ثتف د هذه األصـام بعد بع مً  ملسو هيلع هللا ىلصا، وبؼقت  يـ طا ى وطشر ا لؿ إحد

رة لثامـة مـ الفج يعبدها ةبعد فتح مؽ تحطؿ إال يف السـة ا مـ  ، بقـؿا تؿ بقان شرك 

مـ أول ي مـ الطقاغقت  مثالفا  لقفا وأ يتحاكؿ إ مـ   قم يف البعثة.وشرك 

هـاك فرقً  :والحاصؾ لتغق اأن  لتبققـ وا قـ ا يتعؾؼ باألمر قب ر، وكذلؽ فقؿا 

لؿراد بقاكف لؾـاس قتف وخطقرتف، فؿا  :ا سب أهؿ تعجقؾف ح فنكف يختؾػ تلجقؾف أو 

قد العبادة اهلل  يتعؾؼ بتقح مر  مـ أ مـ الشرك األكرب ۵كان  اده  يض ففذا  :وبقان ما 

مر ال يحتؿؾ التلخقر، وال الؿصالح أ ػاسد و الؿ فتـة وال مػسدة  :تدخؾف  ألكف ال 

ي   لشرك، وأ مـ ا ؿ  أكرب  يـف ضؾقؾفؿ يف د فتـة تربق طؾك ترك الـاس طؾك شركفؿ أو ت

الؿشركقـ ويعادون الؿصؾحقـ  !؟فققالقن 

الؿـؽرات دون ذلؽ مـ جـس الؿعاصل مـ  لؿراد بقاكف   :أما إذا كان األمر ا

الؿقازكة بقـ لك  فقف إ يـظر  ابط الشرطقة  ففذا  لضق الؿصالح والؿػاسد حسب ا

ة، واهلل أطؾؿ.  والؼقاطد الؿرطق

مرً  هـا أ مفؿ  ثؿ إن  س ا  ير الـا بقان لؿظاهر الشرك األكرب، وتحذ ا يتعؾؼ بال

هق ضرورة التسؾ   االبتالءمـفا، أال و مقاجفة  لـػس طؾك  لصرب وتقصقـ ا  ح با

لك صقحة يف سبقؾ اهلل تعا اء، وطؾك الـ لضر اء وا البقان ال يرضك طـف  بالسر هذا  ألن 

لتقحقد الحؼ، وما يضاده  يصدطقن ببقان ا يـ  الطقاغقت: وقد يقاجفقن الدطاة الذ

تك يؽػقا طـ ذلؽ هقب، ح بالرت تارة  قحذر  :مـ الشرك، تارة بالرتغقب و فؾ

ا  مـ أجؾفا م ام وكل ال يرتكقا  لؿزالؼ كل ال تزل فقفا األقد هذه ا مـ  الؿصؾحقن 

البقان. أوجبف اهلل طؾقفؿ م  ـ 
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الؽػر والشرك باهلل  لتقحقد وما يضاده مـ  لـعؾؿ أن بقان ا يستحؼ أن  ۵و

يستعؾك ميضح   لـػقس وأن  ا لـػس و لخقف والطؿع لـ أجؾف با لـا يف  ،فقف طؾك ا و

ؿ  ۵أكبقاء اهلل  العظق لصرب  تضحقة وا مـ أتباطفؿ أسقة حسـة يف ال والؿصؾحقـ 

يض قد وما  لذي بذلقه يف سبقؾ بقان التقح ة ا العاقب مـ الشرك ثؿ كاكت  اده 

 .(3)لؾؿتؼقـ

 :املثال الثالث

لضقء طؾقف، أال  قز ا فردتف هـا لخطقرتف وترك وهق متصؾ بؿا قبؾف، وإكؿا أ

هداهؿ اهلل مـ بعض الدطاة  قـا يف اآلوكة األخقرة  ن األمر إحقث  :وهق ما ضفر طؾ

ـسبة لفؿ هذا -ويا لألسػ الشديد- بال كرب الذي األ الؽػر قد تجاوز السؽقت طـ 

كػً  لقف آ كً أشرت إ كف شر لدفاع طـ كق مـ شلكف وا يـ  لتفق لك ا ة إ لسابؼ لػؼرة ا ا ا يف ا

الؿشرع  ام أن  كقب التل يػعؾفا العباد ما د لذ مـ جـس الؿعاصل وا أكرب، إكؿا هق 

مـ جـس  هذا  هذا: فنن  يستحؾ فعؾف  يجحد، ولؿ  لفذه الؼقاكقـ، والحاكؿ هبا لؿ 

كقب، والؿعاصل،  ـتس: وبخاصة أكف يؼقلسائر الذ ب إلك ال إلف إال اهلل، وي

! د شرائعف  اإلسالم، ولؿ يجح

                                            

ئؾ (1) قا القف لفؿا بضعػ القالء  :قد يؼقل  قرتقـ السابؼتقـ ال ط لفؿا إن الص ققتف واكؿا  والرباء أو 

ار ومراتبف القة باإلكؽ لؿُ  :وأققل ،ط قت ا لسؽ ِ ط  إن ا ـ ب قر الشرك األكرب يف مجتؿع ما م ؾك ضف ؼ ط

ؾك ضعػ طؼقدة القالء والرباء الن إإذ  :غقر إكؽار لفذا الؿـؽر يدل ط هذه العؼقدة إط ن مـ لقازم 

ؾػ الرباءة مـ الشرك األكرب، إال ؾك كػسف الت ؾك اإلكؽار  لؿـ يخشك ط ار ط فقجقز لف االقتص

المة فؾقس هذا مـ مـفج األكبقاء. ،الؼؾبل ؾب الس يرتك بقان الشرك لؿجرد ص  أما أن 
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يف  اا يف القالء والبراء إلك أن يؽقن اكحرافً وهذا الؼقل قد يتجاوز كقكف ضعػً 

 العؼقدة والتصقرات.

ولؾرد طؾك هذه الػرية أكؼؾ فقؿا يؾل كؼقالت مختصرة مـ بعض طؾؿاء 

بغقره مـ  ۵لـا مـفا أن تبديؾ شرع اهلل األمة يف الؼديؿ والحديث؛ يظفر 

 تشريعات البشر هق يف حد ذاتف كػر أكبر سقاء وجد االستحالل أم لؿ يقجد.

وكان مؿـ طاصر التتار الذيـ وضعقا - رحؿف اهلل تعالكيؼقل شقخ اإلسالم 

ـً » :-ققاكقـ مؾػؼة ألزمقا الـاس بفا ا لؽـف حؽؿ بغقر طؾؿ كان مـ إن الحاكؿ إذا كان دي

ا لؽـف حؽؿ بخالف الحؼ الذي يعؾؿف كان مـ أهؾ الـار، وإذا هؾ الـار، وإن كان طالؿً أ

هذا إذا حؽؿ يف قضقة معقـة  ،حؽؿ بال طدل وال طؾؿ كان أولك أن يؽقن مـ أهؾ الـار

ا،  والباصؾ حؼ  ا يف ديـ الؿسؾؿقـ فجعؾ الحؼ باصاًل ا طام  وأما إذا حؽؿ حؽؿً  ،لشخص

طؿا أمره اهلل بف  ا، وهنكا والؿـؽر معروفً سـة، والؿعروف مـؽرً  والسـة بدطة، والبدطة

يحؽؿ فقف رب العالؿقـ وإلف  ورسقلف، وأمر بؿا هنك اهلل طـف ورسقلف ففذا لقن آخر

 حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی ی﴿الؿرسؾقـ، مالؽ يقم الديـ، الذي 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ ،[71: ]الؼصص ﴾خبمب

 .(3)«[28: ]الػتح﴾ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ

، بعد أن ساق بعض فؼرات القاسؼ الذي رحؿف اهلل تعالكل الحافظ ابـ كثقر ويؼق

خاتؿ  ملسو هيلع هللا ىلص. فؿـ ترك الشرع الؿحؽؿ الؿـزل طؾك محؿد بـ طبد اهلل ..» :يحؽؿ بف التتار

األكبقاء، وتحاكؿ إلك غقره مـ الشرائع الؿـسقخة كػر، فؽقػ بؿـ تحاكؿ إلك القاسا، 

                                            

 (.15/188) «مجؿقع الػتاوى» (1)
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 جئحئ ی ی﴿: جؿاع الؿسؾؿقـ، قال تعالكبن رَ ػَ ذلؽ كَ  وقدمفا طؾقف؟ مـ فعؾ

 .[51: ]الؿائدة ﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :تعالك وقال

 .(3)«[65 :]الـساء ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

جاء الؼرآن وصح» :رحؿف اهلل تعالكويؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  ع  وقد  ؿا اإلج

كَ  يـ اإلسالم  مَ  َخ َس بلن د يـ كان قبؾف، وأن  اة ـ الكؾ د لتقر زم ما جاءت بف ا ت

لتقراة  ريعة كاكت يف ا كجقؾ ولؿ يتبع الؼرآن فنكف كافر، وقد أبطؾ اهلل كؾ ش اإل و

لجـ افرتض طؾك ا الؿؾؾ، و كجقؾ وسائر  اإل شرائع اإلسالم و اإلكس  فال حرام  :و

إلسالم وال فرض إال ،إال ما حرمف اإلسالم  .(2)«ما أوجبف ا

مَ  ن  لتوإذا كا ءت بف ا لتزم بؿا جا زم الؼرآن هق ـ ا كجقؾ، ولؿ يؾت اإل اة و قر

قر  مـ دسات رهؿا  اإلكجؾقزي أو غق كسل أو  زم بالؼاكقن الػر لت كافر، فؽقػ بؿـ ا

هذا اإلمام  لكالؽػر؟! وتلمؾ كالم  زم»وققلف  رحؿف اهلل تعا قر ذكر  «مـ الت مـ غ

اإلسالم كػر يف حد ذاتف. ريعة  ة غقر ش ة طام ام بشريع االلتز رد   لالستحالل، ألن مج

هقؿ  :اأخقًر و لشقخ محؿد بـ إبرا لكأكؼؾ ما ذكره العالمة ا د  رحؿف اهلل تعا وق

تل بدلت شرع اهلل  هذه الدول ال يعتف، حقث ذكر ۵طاصر  قر شر التزمت بغ ، و

كقاطً  كزل اهلل كػرً أ ما أ لحؽؿ بغقر  يؽقن فقفا ا ة   .اأكربً اا ست

                                            

 (.31/328« )البداية والـفاية» (1)

لذمة» (2) 3/25« )أحؽام أهؾ ا 9.) 
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لبشر طؾك شرع اهلل تعال الؿػضؾ لؼقاكقـ ا الجاحد، و ك، فبعد أن ذكر 

لك  قر شرع اهلل تعا قـفؿا، والؿجقز لؾحؽؿ بغ الؿساوي ب ذكر : «وهق الؿستحؾ»و

، : الخامس»: بعد ذلؽ الـقع الخامس والسادس فؼال ؿؾفا وهق أطظؿفا وأش

مضاهاة  رسقلف، و رة ألحؽامف ومشاقة هلل ول وأضفرها معاكدة لؾشرع ومؽاب

كؿ الشرطقة مدادً  اإطدادً : بالؿحا يغً و وتلصقاًل  اوإرصادً  اوإ تشؽقاًل  اتػر يعً  و  اوتـق

مً  اوحؽؿً  لزا راجع مستؿدات اإ كؿ الشرطقة م ـدات، فؽؿا أن لؾؿحا راجع ومست ، وم

سـة رسقلف ب اهلل و لك كتا فا إ هل الؼاكقن  ،ملسو هيلع هللا ىلص مرجعفا كؾ راجع  ؿحاكؿ م فؾفذه ال

مـ شرائع شتك، وققاكقـ كسل والؼاكقن األمريؽل  الؿؾػؼ  رة، كالؼاكقن الػر كثق

الربيطاين اهب بعض البدطققـ الؿـتسبقـ والؼاكقن  مـ مذ مـ الؼقاكقـ، و  وغقرها 

ة، وغقر ذلؽ.  إلك الشريع

مفقئة مؽؿؾة، مػتقحة مصار اإلسالم  الؿحاكؿ اآلن يف كثقر مـ أ  ففذه 

سراب، يحؽؿ حؽامفا بقـفؿ بؿا يخالػ حؽؿ  سراب إثر أ لـاس إلقفا أ األبقاب، وا

زمفؿ  مـ أحؽام ذلؽ الؼاكقن، وتؾ لؽتاب  ؿف السـة وا وتحت  ، وتؼرهؿ طؾقف بف 

محؿدً  لؾشفادة بلن  ي مـاقضة  هذا الؽػر، وأ ي كػر فقق  ا رسقل اهلل بعد طؾقفؿ، فل

معروفة، ال  بسط معؾقمة  لؿـاقضة، وذكر أدلة جؿقع ما قدمـا طؾك وجف ال هذه ا

هذا الؿقضع  .(3)«يحتؿؾ ذكرها يف 

مـ رؤسا ما: السادس» :ثؿ ذكر الـقع األخقر فؼال ثقر  العشائر يحؽؿ بف ك ء 

اهتؿ التل  ادهؿ وطاد مـ حؽايات آبائفؿ وأجد لبقادي وكحقهؿ  مـ ا والؼبائؾ 

                                            

قاكقـ» (1)  (.7 - 6ص)« تحؽقؿ الؼ
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لتحاكؿ  «سؾقمفؿ»يسؿقهنا  مـفؿ، ويحؽؿقن بف، ويحضقن طؾك ا يتقارثقن ذلؽ 

ة، وإطراًض  هؾق لجا لقف طـد الـزاع بؼاء طؾك أحؽام ا رغبة طـ حؽؿ اهلل ورسقلف، إ ا و

هـ .«فال حقل وال ققة إال باهلل  .ا

الـقع الخامس  رحؿف اهلل تعالككقػ وضع الشقخ  -رحؿؽ اهلل-ظر فاك

ز الؿستحؾ، وهذا يدل طـده طؾك أن والسادس بعد الـقع الرابع وهق الؿجق  

 التبديؾ لؾشرع كػر بذاتف ولق لؿ يقجد استحالل.

مـ حؽؿ االستحالل يف كػر  لجحقد أو  الؿشرتصقن ا كقـ  ولؿا رأى  الؼقا

هذه الـؼقل القا ؿ القضعقة  البقـة خرجقا طؾك الـاس بتقجقف لفذه األققال، ل ضحة 

كد لقفا، ولؿ  فؿ رِ يسبؼقا إ ئؾ ل قا يـ جاءوا هبا، فؼا الحؽؿ يف » :مـ أ تبديؾ يف  ال

ـد اهلل، كؿـ حؽؿ  مـ ط قر ما أكزل اهلل طؾك أكف  العؾؿاء هق الحؽؿ بغ اصطالح 

لك، و: بالؼقاكقـ الػركسقة وقال مـ شرطف تعا ـد اهلل أو  مـ ط ال يخػك أن هل 

هؿ يصر   لؽ، بؾ  لققم ال يزطؿقن ذ ما أكزل اهلل ا لحؽام بغقر  كقـ ا هذه الؼقا حقن أن 

رةا محض كتاج طؼقل البشر  .(3)«لؼاص

لعظقؿ لؿبد   !سبحان اهلل ا لطقاغقت ا ققم بؿثؾ ما أطظؿ فرح ا لقـ لشرع اهلل ال

الؽالم لَ  !هذا  لؽالم  هذا ا اءؿ  ؿِ إن  قدة القالء والرب  ۵القالء هلل  :ا يؼدح يف طؼ

الؿشركقـ، وطداوهتؿ  مـ الشرك و مـقـ، والرباءة  الؿم يـف وطباده  وشرطف ود

اهتؿ. بقد الؽػر هبؿ وبؿع  وفضح كػرهؿ و

                                            

قرة يف حؼقؼتف (3) لص ؾك اهلل هذه ا هل: كذب ط لك وإكؿا  عا لشرع اهلل ت تبدياًل  لقست  ، ومجرد ۵ا 

ؾك اهلل  حد ذاتف. ۵الؽذب ط  كػر يف 
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وقد كاقش فضقؾة الشقخ صالح الػقزان حػظف اهلل هذه الشبفة يف مؼال لف 

تبديؾ الذي ذكرت أكف كػر بنجؿاع ..» :كشر يف مجؾة الدطقة قال فقف هذا ال  .

مـ الؿ ـدك ال يؼقل بف أحد  افرتاضل مـ ط قر مقجقد وإكؿا هق  سؾؿقـ هق تبديؾ غ

تقار جعؾ الؼقاكقـ  بدال وهق اخ ست هـاك ا لققم وال قبؾ الققم، وإكؿا  الحؽام ا

الؿحاكؿ الشرطقة، وهذا كػر اإلسالمقة: وإلغاء  ريعة  يًضا  القضعقة بديؾة طـ الش أ

اإلسالمقة ويـحقفا ريعة  كقـ  ألكف يزيح تحؽقؿ الش هنائقا، ويحؾ محؾفا الؼقا

يبؼك لإلسالم يراها أحسـ مـ  ،القضعقة، فؿاذا  تـؼفا و وما فعؾ ذلؽ إال ألكف يع

هذا لؿ تذكره ولؿ تبقـ حؽؿف، مع أكف فصؾ لؾديـ طـ  مقة، و الشريعة اإلسال

التبديؾ فؼط ـدك طؾك  الحؽؿ قاصر ط لدولة، فؽلن  ك  :ا حقث ذكرت أكف مجؿع طؾ

مـ يراه، وكلن ق هذا إيفام كػر  فقف خالف حسبؿا ذكرت،  بدال  االست سقؿف وهق 

هـ .(3)«...يجب بقاكف  .ا

أن الؿتؽؾػقـ لفذه الشبفة قد أتقا مـ تلثرهؿ  -واهلل أطؾؿ-والذي يظفر 

بالؿدرسة اإلرجائقة التل تحصر اإليؿان يف التصديؼ واإلقرار، وال تدخؾ العؿؾ يف 

التؽذيب أو الجحقد أو االستحالل حؼقؼة اإليؿان، وبالتالل فالؽػر طـدهؿ هق 

الؿضاد لؾتصديؼ، ولذلؽ جاءوا هبذه البدطة الؿحدثة يف كقن الؿبدل لشرع اهلل 

أكف ال يؽػر  :أي :تعالك ال يؽػر إال إذا كسب ما جاء بف مـ البديؾ إلك شرع اهلل تعالك

طـد اهلل، طـدهؿ إال إذا أطؾـ كذبف طؾك اهلل تعالك، وقال هذا مـ طـد اهلل وما هق مـ 

 ،۵حالل، والؽذب طؾك اهلل ـذيب واالستــدهؿ إلك التؽـؽػقر طـاط التـاد مــفع

ػر ــرون الؽـذيـ ال يـرجئة الـة الؿـؾ بدطـق أصـذا هـبديؾ، وهـرد التـمج ال إلك

                                            

عدد ) (1) لدطقة السعقدية: ال ريخ )37791كؼأل طـ مجؾة ا تا هـ 7/7/723(   (.9ص)( ا
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التؽذيب والجحقد أو االستحالل، وال يروكف يف اإلباء واالستؽبار، ورفض  إال يف

 غقر مؽذب وال جاحد وال مستحؾ! االلتزام بشرائع اإلسالم ما دام أكف مصدق

 :املثال الزابع

يـ :مـ سابؼاتف اوهق أشد خطًر  اء الد مـ  أال وهق السؼقط يف مقاالة أطد

يـ اهلل  لؿـافؼقـ، ومداهـتفؿ يف د ػاقفؿ  ۵الؿشركقـ وا مع ضفقر كػرهؿ وك

 . ۵ومحاربتفؿ لشرع اهلل 

لدطقة  :ومـ ذلؽ العؾؿ أو ا ـتسبقـ إلك  مـ يتؼرب إلك أن يقجد يف بعض الؿ

شرع اهلل  لـاس بغقر  يـ يحؽؿقن ا ثـاء ۵الطقاغقت الذ يؽقؾقن لفؿ ال ، و

يخقؾ لؿـ  تك  العامة أو يف بعض الؿملػات، ح الؿحافؾ والؿجالس  والتعظقؿ يف 

مقج   كف  يح وكل لؿد هذا ا يـ، وقد تحصؾ بعض يسؿع  ألحد الخؾػاء الراشد ف 

كص لرضا بل لثقابت، وا قرة طـ بعض ا تـازالت الخط لتل تؼضل طؾك ال اف الحؾقل ا

لدطقة وأهداففا.  ا

كقا  لقققع يف الؿداهـة والـػاق مـ أجؾ د وال يخػك ما يف ذلؽ مـ خطر ا

لحصقل طؾقف وما درى  ،خسقسة مـ مال أو مـصب يحصؾ طؾقف الؿداهـ أو يريد ا

الؿسؾؿقـ. مـ  مـ تسبب يف تضؾقؾف  زر  قـ أكف تحؿؾ بذلؽ وزر كػسف وو  الؿسؽ

يطً  -ألسػويا ل-ولؼد سؿعت بقـ  مسجاًل  اشر ألحد الؿـتس رة  لؿحاض

ريعة اهلل  ؿف ش ال تحؽ يف بؾد  لذي ، بؾ يحؽؿف الؼاكقن ال۵لؾعؾؿ  قضعل ا

لرض لربا، وقد ۵، وال يؼقؿ حدود اهلل ايستحؾ الزكا حالة ا لخؿر وا يستحؾ ا ، و

هذا الؽػر  يـ واجفقا  لدطاة والؿصؾحقـ الذ مـ ا السجقن يف ذلؽ البؾد  متألت  ا

كؽروه وحاولقا بقاكف لؾـاسالؿستبق ومع ذلؽ فؼد سؿعت هذا الؿحاضر  ،ـ وأ
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لـظام الؽػري ويسؿل الرأس الؼائؿ طؾقف مر  :يضع كػسف يف خـدق هذا ا لل أ و

كقة أو حذر كؽر طؾقف طال مـ  الؿسؾؿقـ وأن مـ أ لؿبقـ، ففق  مـ هذا الؽػر ا

الؿسؾ شرهؿ طـ  لذيـ يجب الؼضاء طؾقفؿ وكػ  يـ ا  ؿقـ! الخقارج أطداء الد

 !إن هذا واهلل لؿـ أشد الؼقادح يف طؼقدة القالء والبراء

ل  » :حقـؿا قال رحؿف اهلل تعالكوصدق ابـ طؼقؾ  محا  إذا أردت أن تعؾؿ 

اإلسالم مـ أهؾ الزمان فال تـظر إلك زحامفؿ يف أبقاب الجقامع، وال ضجقجفؿ 

الؿققػ بـ)لبقؽ(،   .(3)«وإكؿا اكظر إلك مقاصلتفؿ أطداء الشريعةيف 

 :شبهة والزد عليها

قد  بؾ ،قد ال يؽقن الدافع إلك هذه الؿقاقػ طـد البعض شفقة محضة

الؿداراة  :تؿزج بشبفة تبررها وذلؽ مثؾ ققل بعضفؿ مـ باب  الؿقاقػ  هذه  إن 

مصؾحة أكرب. مـ ورائفا  فع هبا شر أكرب، أو تتحؼؼ  لتل يد  ا

مـ تقضقح الػرق بقـ الؿدا ولؾرد طؾك هذه الشبفة هل صػة البد  تل  اة ال ر

هـة التل هل صػة ذم لل  :مدح، والؿدا لتا قر ما يختؾط الؿػفقمان ببعضفؿا، وبا فؽث

فتـتفا إلك  مـ الؿداهـة يسعك أولئؽ القاقعقن يف  الؿقاقػ وتربز صقر  تبس  تؾ

قرهؿ بلهنؿ يدارون أو غ سبحاكف هق طال   ،إقـاع أكػسفؿ  ا واهلل  الغققب، ويعؾؿ م م 

وكؾ إك هذه  ،سان أدرى بـػسفتخػقف الصدور،  ػصقؾ الجقاب طؾك  ت ويؿؽـ 

فقؿا يؾل لشبفة   :ا

الؿداراة مع » :يف الجامع الصحقح بؼقلف رحؿف اهلل تعالكبقب البخاري  باب 

                                            

ؾح )« اآلداب الشرطقة» (1) 3/26البـ مػ 8.) 
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لـاس اء : وقال «ا لدرد لـَ » ڤيذكر طـ أبل ا كا  ام وإن قؾقبـا  (3)رُ ِش ؽ  إ يف وجقه أقق

 .«لتؾعـفؿ

الـبلاأكف  ڤوطـ طائشة  ئذكقا لف فبئس ابـ ا» :فؼالرجؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ستلذن طؾك 

الؽالم فؼؾت لف «-بئس أخق العشقرة :أو- العشقرة يا رسقل : فؾؿا دخؾ أالن لف 

الؼقل، فؼال :قؾت ،اهلل لف يف  لـت  د : أي طائشة» :ما قؾت ثؿ أ إن شر الـاس مـزلة طـ

 . (2)«الـاس اتؼاء فحشف -ودطف :أو- اهلل مـ تركف

قال » :طؾك هذيـ الحديثقـ بؼقلف لكرحؿف اهلل تعاوطؾؼ الحافظ ابـ حجر 

ة : ابـ بطال الؽؾؿ هل خػض الجـاح لؾـاس ولقـ  مـقـ و الؿم مـ أخالق  اة  الؿدار

 وترك اإلغالظ لفؿ يف الؼقل وذلؽ مـ أققى أسباب األلػة.

الؿداهـة فغؾط اة هل  الؿدار ن  فؿ أ ،  :وضـ بعض لقفا اة مـدوب إ ألن الؿدار

الؿداهـ ،والؿداهـة محرمة يظفر طؾك الشلء والػرق أن  لدهان وهق الذي  مـ ا ة 

.  ويسرت باصـف

قر مـ غ فقف  بؿا هق  لرضا  سؼ وإضفار ا رة الػا العؾؿاء بلهنا معاش  وفسرها 

.  إكؽار طؾقف

ك  :والؿداراة سؼ يف الـفل طـ فعؾف وتر ػا لتعؾؿ، وبال هل الرفؼ بالجاهؾ يف ا

فقف، واإلكؽار طؾقف بؾطػ الؼ :اإلغالظ طؾقف ال حقث ال يظفر ما هق  و قل والػعؾ، 

 .(1)«سقؿا إذا احتقج إلك تللػف وكحق ذلؽ

                                            

ل التؽشقر: (1) ا وا ا أو غضًب تبسًؿ ان  ار األسـ قام مداراة لفؿ.إضف ق  ؿراد هـا: إكا لـبتسؿ يف وجقه أ

اري» (2)  ( ط )دار الريان(.31/577« )فتح الب

ابؼ ) (3) در الس (.( )مختصرً 31/575الؿص  ا
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ا وال فاحًش  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يؽـ الـبل »يف باب  ڤثؿ طؾؼ طؾك حديث طائشة 

يف الحديث جقاز غقبة الؿعؾـ بالػسؼ أو الػحش : وقال الؼرصبل» :بؼقلف «امتػحًش 

 تؼاءاوكحق ذلؽ مـ الجقر يف الحؽؿ، والدطاء إلك البدطة، مع جقاز مداراهتؿ 

والػرق : ا لعقاضعً ثؿ قال تب ،لؿ يمد ذلؽ إلك الؿداهـة يف ديـ اهلل تعالك شرهؿ، ما

ا هؿا معً  بذل الدكقا لصالح الدكقا أو الديـ أو: بقـ الؿداراة والؿداهـة أن الؿداراة

 .اهـ .(3)«ترك الديـ لصالح الدكقا: وهل مباحة، وربؿا استحبت والؿداهـة

. ..» :بقـ الؿداراة والؿداهـة فقؼقل اهلل تعالك رحؿفويػرق اإلمام ابـ الؼقؿ 

قـفؿا هـة صػة ذم، والػرق ب اة صػة مدح والؿدا الؿدار أن الؿداري : وكذلؽ 

بف  هـ يتؾطػ  رده طـ الباصؾ، والؿدا مـف الحؼ أو ي يستخرج  تك  يتؾطػ بصاحبف ح

اة ألهؾ اإليؿان، والؿداهـة ألهؾ لباصؾ ويرتكف طؾك هقاه، فالؿدار  لقؼره طؾك ا

هـ .(2)«...الـػاق  .ا

الؿداهـة، كعقد  اة و فقف يف الػرق بقـ الؿدار لبس  لذي ال  هذا القضقح ا وبعد 

ثـاء  لؿبطؾقـ، وال اغقت ا مـ الطق لـرى هؾ الؼرب  لشبفة الؿطروحة  لك مـاقشة ا إ

هذا مـ قبقؾ  تـازالت يف الديـ هؾ  طؾقفؿ والسؽقت طؾك باصؾفؿ، وتؼديؿ ال

هـ لك تعريػ الؿداراة الؿداراة أم مـ قبقؾ الؿدا ة؟ ولؾجقاب طؾك ذلؽ كعقد إ

مر. ة األ قـ لـا حؼقؼ يتب هذه الؿقاقػ، وطـدها  كعرض طؾقفؿا  ة و ريػ الؿداهـ  وتع

معً  هؿا  يـ أو  لد لدكقا أو ا لدكقا إلصالح ا هل بذل ا مرت بـا  لؿداراة كؿا  ، إن ا ا

مَ  هق  ي  لؿدار يستخرج مـف الحؼ، أووا تك  يتؾطػ بصاحبف ح لباصؾ ـ   :يرده طـ ا

فقف  مـ ضؾؿ وشرك، وفساد يف األمة  اغقت  ففؾ السؽقت طؾك ما يػعؾف الطق

                                            

ابؼ ) (1) در الس ر(.31/769الؿص  ( )باختصا

ح» (2) 21ص) «الرو 3.) 
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لظ   يؿدحقن ا يـ يثـقن و لذ هؾ ا لف؟ و يـ أو إفساد  لؾد يصقروهنؿ ؾَ إصالح  ؿة و

فقف  اإلسالم ويحؽؿقن بف! هؾ هذا  يحبقن  لؾـاس أهنؿ أهؾ صالح وخقر، وأهنؿ 

ضؾقؾ؟!  م إفساد وتؾبقس وت يـ األمة وطؼقدهتا أ لد ألفعال إصالح  لؿتلمؾ لفذه ا إن ا

يرتدد أبدً  لؿقاقػ ال  مً وا كطباقفا تؿا لؽ ال ة، وذ هـ لؿدا فا با ػ ا يف وصػ ا طؾك تعري

كقا. ة وهل ترك الديـ لصالح الد هـ  الؿدا

يتؾطػ  :طـ الؿداهـ بلكف رحؿف اهلل تعالكأو كؿا قال ابـ الؼقؿ  الذي 

لقؼره طؾك باصؾ .و بصاحبف   يرتكف طؾك هقاه

كعتبر السؽقت طـ ققل الحؼ يف بعض الظروف واألحقال ولق جاز لـا أن 

هق مـ باب الؿداراة إذا كان الساكت يخشك أن يترتب طؾك الؽالم مػسدة طظقؿة 

 طؾقف أو طؾك غقره.

هذه الحالة :أققل لـا يف  اة فنكف ال يجقز بحال  لق جاز  مـ الؿدار اطتبار ذلؽ 

لباصؾ و لتؽؾؿ با ره يف صقرة حؼ، أو الثـاءإا لؿبطؾقـ الؿػسديـ طؾ ضفا ك ا

الؿحبقـ لؾديـ وأهؾف، لؿا يف ذلؽ مـ  مـ الؿصؾحقـ و فارهؿ لؾـاس بلهنؿ  وإض

القن مـ  فؿ يق لباصؾ، وجعؾ لبس الحؼ با تضؾقؾفؿ و لـاس ب لعظقؿة طؾك ا الؿػاسد ا

ة  ۵أوجب اهلل  هـاك حال مقاالتف، كعؿ  بتف و أوجب مح مـ  مـف، ويعادون  الرباءة 

مـ الؽػر وماوحقدة يجقز أن يؼقل فقفا ا لباصؾ  ـد  ،دوكف لؿسؾؿ كؾؿة ا هل ط أال و

ا  ،اإلكراه الؿؾجئ لتعذيب الشديد، فعـده لسقػ أو ا يعرض طؾك ا وذلؽ بلن 

الؿسؾؿقـ، وذلؽ  لتؾػ طـ كػسف أو طـ إخقاكف  دفع ا تك ي يجقز لف ذلؽ ح

 :بشرصقـ

مطؿئـ   :أحدهؿا لؼؾب  يؽقن ا مـ الؿشركقـ أن  زم لؾرباءة  لؿستؾ ا باإليؿان ا

ف تؼقة.و ؾساك ؿا قالفا ب  شركفؿ، وإك
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اإلكراه الؿؾجك. :الثاين  أن يؽقن تحت 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :والشرصان مذكقران يف ققلف تعالك

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

حؾ﴾گ گ گ گ ک ک لـ ومع ذلؽ فؾق أخذ بالعزيؿة  [316: ]ا

ألفضؾ. لباصؾ ففق ا ة ا  وصرب حتك قتؾ ولؿ يؼؾ كؾؿ

ة وا ۵كسلل اهلل  ــا ودكقاكا.السالم ة يف دي فق  لعا

مـ اشرتط شرصً  لعؾؿ  هؾ ا مـ أ هـاك  لثً و الؿؽره وذلؽا ثا ال بل ا يخص حال 

الفؿ وأفعالفؿ لذيـ يؼتدى بلقق لبارزيـ يف األمة، وا العؾؿاء ا مـ  ن  :يؽقن  فنن كا

لباصؾ، ولق أكره طؾك ذلؽ همالء فال يجقز لف أن يرتخص يف ققل ا ألن األمة  :مـ 

ب أن وتحس تدي بف  ة  تؼ لباصؾ تؼق مـ ا أن ما قالف  ما قالف هق الحؼ وال تدري 

مـ ذلؽ فتـة لؾـاس وإضالل ـ  :فقحصؾ  هذه الحالة يرتؽب أهقن الؿػسدتق فػل 

مـ  ئػة  لديـ، وتعؿ صا ؾك ا تل تؽقن ط الؿػسدة ال تزاحؿ و ـد ال رفع أطظؿفؿا ط ل

لتل تخص فردً  لؿػسدة ا مـ ا لـاس أطظؿ  ذ  ،ا يف كػسفا مـ أجؾ ذلؽ لؿ يلخ و

لباصؾ، وهق الؼقل بخؾؼ  $إلمام أحؿد بـ حـبؾ ا لتؼقة حقـؿا أكره طؾك ققل ا با

يب خقفً  لتعذ لسجـ وا لؼرآن، بؾ صرب طؾك ا يـفؿ، ا لـاس مـ الػتـة يف د ا طؾك ا

لكوقال  ؿف اهلل تعا رخصة رح ألخذ بال لتؼقة، وا لبف با ـدما صا إذا  ،يا طؿ» :لعؿف ط

بق متك يت الجاهؾ يجفؾ،  ة، و العالؿ تؼق  .(3)«ـ الحؼأجاب 

                                            

تعالك يف  :اكظر( 1) رحؿف اهلل  الء»محـة اإلمام أحؿد  الم الـب 33/1« )سقر أط 1 لبداية والـفاية»و ،(2 « ا

(31/176.) 
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مقم  :والحاصؾ الؿذ الؿداهـة  لؿبطؾقـ هق مـ  لباصؾ، والثـاء طؾك ا أن ققل ا

ع  لـ يـػ ؾف، و أو فع كخدع بؼقلف  ؾ وا مـ ض ووزر  يتحؿؾ وزر كػسف،  لذي  فاطؾفا، وا

اء ذلؽ إذا  مـ جر قبفؿا  يص و جاه  مـصب أ أو  يحصؾفا،  هـ يف ذلؽ دكقا زائؾة  الؿدا

لـاس طؾك رحؼ   فقة.ت الحؼائؼ، وطرض ا مـفؿ خا يقم الؼقامة ال تخػك   هبؿ 

لباصؾ كقا مؼابؾ ققل ا هـ يف صؾبف الد مـ الؿدا لؿبادرة  د  ،وقد ال تؽقن ا بؾ ق

ف  تـازالت، ويؾقحقن ل اغقت يساومقكف طؾك بعض ال لقف الؿػسدون والطق يسعك إ

ض  يرضك بؿقافؼتفؿ، ويؼدم بع تك  أخرى، ح هقب تارة  بالرت ارة، و بالرتغقب ت

تـازالت معؾاًل  كً ال ة شرطقة أحقا لؽ بشبف تـازالت بعد ذلؽ طـد  ،ا ذ ؼػ ال ثؿ ال ت

يتؾقها تـازالت وتـازالت، وهؽذا خطقات الشقطان مع اإلكسان كعقذ  ،حد، بؾ 

لشقطان وشركف.  باهلل مـ شر ا

هـة الؿبطؾقـ، وتـفك مدا مـ  رم طدة آيات تحذر  الؽ ـ  وقد ورد يف الؼرآن  ط

لقفؿ لركقن إ مر بـا يف ،صاطتفؿ وا قد  لكو مثؾ ققلف تعا لبحث بعضفا، وذلؽ   : أول ا

ضقػ  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ ـدها، وك يـ ط وذكركا أققال بعض الؿػسر

مً  لسقد قطب ا جقدً هـا كال لكا  الؿداهـة  رحؿف اهلل تعا لدطاة مـ  فقف ا يحذر 

لك يـ اهلل تعا الؿساومة يف د لتؽؾقػ مـ  ملسو هيلع هللا ىلص لؼد تؾؼك رسقل اهلل: حقث يؼقل: و ا

لقـذر وققؾ لف ، [2، 3: ]الؿدثر ﴾ۓ ۓ ے  ے ھ ھ﴿: ربف  فؾؿا أن هنض  ،

قر يف  دطقة الجديدة، وتث الؼقم طـ ال سباب التل تصد  امؾ واأل العق واجفتف تؾؽ 

العـقد  دفاع  لك ال يد، ثؿ إ لك العـاد الشد ؾقف، وتؼقدهؿ إ كػقسفؿ التشبث بؿا هؿ ط

لذائذهؿ  لقف حقاهتؿ، و مل كتفؿ ومصالحفؿ و ، ومؽا طفؿ اهتؿ وأوضا طـ معتؼد

اهت يد.وشفق يدة أشد التفد لدطقة الجد ر ما هتدده ا  ؿ، إلك آخ
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لعـقد صقرً  لدفاع ا هذا ا يذاء الؼؾة الؿممـة التل وأخذ  تك، يف أولفا إ ا ش

لتعذيب والتفديد ئؿ  ستجابت لؾدطقة الجديدة، ومحاولة فتـتفا طـ طؼقدهتا با ا

يـ لقب كل ال  ألسا لتفؿ وا تك ا لغبار حقلفا بش ارة ا العؼقدة، وإث هذه  لقفا تشقيف  ضؿ إ

مـقن جدد كضؿام إلك راية العؼقدة قد :مم يؽقن أيسر مـ فتـة  فؿـع الـاس طـ اال

لذيـ طرفقا حؼقؼتفا وذاققها، ويف الققت ذاتف راحقا يحاولقن مع صاحب  ا

دطقة  يف صرقً  ملسو هيلع هللا ىلصال لقؾتؼل هبؿ  اء،  يذ اإل لتفديد و اء إلك جاكب ا اإلغر تك مـ  ا ش

تصػ الطريؼ، ويؽػ طـ الحؿؾة الساحؼة  فؿ مـ اهتؿ وأوضاط طؾك معتؼد

يرتضقكف، كؿا تعقد  ضقف و يرت قدهؿ، ويصالحفؿ ويصالحقكف طؾك شلء  ؼال وت

الؿصالح والؿغاكؿ  ـد االختالف طؾك  يؼ ط ـتصػ الطر لـاس أن يؾتؼقا يف م ا

األرضشئقو هذه   لؿعفقدة.ا ن 

طقة لد حب ا صا جففا  ا تل يق هل ال فا  اهب يش ما  اهتا أو  ئؾ ذ قسا ذه ال هلل  وه ا لك  إ

أ ؾيف كؾ  ويف كؾ جق ـب ،رض  ؿف  ملسو هيلع هللا ىلص لوال ص وط تـة  مـ الػ اهلل  ظف  حػ قل  رس كف  لق أ و

س لـا ػ :مـ ا ع قـ وض مـ الؿم مـ  قؾة  قؾ يف  قع الثؼ جف القا ا يق هلل  ،إال أكف بشر  ا و

ك  ل قف إ قج مدد وت قن و ط بال  قؾ  قع الثؼ جفة القا ا لؿق حده  طف و د فال ي هذا  ـف  ؾؿ م يع

ؼ لؿ الطري ها ،معا قجقف و لت د وا لؿد قن وا ع  يب ىب مب خب حب جب﴿هق ال

هنا  ﴾جت ، إ فا قؼت حؼ يـبقع  ة و لدطق ذه ا قػ هب ؽؾ ت صدر ال لك م إ لك  ألو ؾػتة ا ل هل ا و

د قحق ها ال در مص هق  اهلل  ال  ،مـ  و  ، آخر در  مص فا  س ل ق رآن فؾ لؼ هبا ا ل  كز ي  لذ ق ا وه

ا  هذ ما طدا  وكؾ  قـبقع،  ذا ال ـ ه قض م يػ آخر ال  ء  بشل تفا  قؼ حؼ ط  تؾ تخ ن  ؽـ أ يؿ

ـف ال يستؿد م يتؾؼك طـف، و صدر ال  ال الؿ ء، و مـف شل قدة  لعؼ فذه ا ل عار  ت وال يس  ،

. شلء ـف  هبا م ؾط   يخ
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دطقة لـ يرتكفا هبذه ال كزل الؼرآن، وكؾػ  لذي  لـ يرتك  ،ثؿ إن اهلل ا و

لقف لداطل إ هق كزل الؼرآن طؾقفا والشر يـتػش،  ولؽـ الباصؾ يتبجح ،ا، وهق كؾػف و

تـة ترصد لفؿ ألذى يصقب الؿممـقـ، والػ لصد طـ سبقؾ اهلل  ،وا يؿؾؽف أطداء وا

فؿ  رارهؿ طؾك طؼقدهتؿ وأوضاط يصرون طؾقف، فقق إص دطقة ويؼقمقن بف و ال

يَ  هؿ الذي  هؿ وشر هؿ وفساد لقد ؼا يعرضقن الؿصالحة  ،قن فقفجُ ؾِ وت ثؿ هؿ 

يؼ تصػ الطر مـ يـ، وااللتؼاء يف  لبؾد بؾد يصعب رد   ،وقسؿة ا هق طرض  فضف و ه ور

العصقبة مثؾ تؾؽ الظروف    ...يف 

ة الؾػت لءهـا تج لثاكق إن  ﴾حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت﴿ة ا

الؿحـة طؾك  يطقؾ أمد  لباصؾ، ويؿؾل لؾشر، و األمقر مرهقكة بؼدر اهلل، وهق يؿفؾ ا

االبتالء والتؿحقص كؾ أولئؽ لحؽؿة يعؾؿفا يجري هبا قدره  ...الؿممـقـ و

يـػذ هبا حؽؿف  رسقم ﴾مت خت حت﴿و الؿ تك يجلء مقطده  اصرب طؾك  ،ح

ألذى والػتـة، واصرب طؾ ثر طؾك ما ا تـػج، ثؿ اصرب أك لباصؾ يغؾب والشر ي ك ا

مـ الحؼ الذي كزل بف الؼرآن طؾقؽ قتف  اصرب وال تستؿع لؿا يعرضقكف مـ  ...أوت

العؼقدة لتؼاء يف مـتصػ الطريؼ، طؾك حساب   ىث مث جث يت ىت﴿ :الؿصالحة واال

.  ﴾يث ػار قر ففؿ آثؿقن ك لك خ لك بر، وال إ يدطقكؽ إلك صاطة وال إ ففؿ ال 

الؽػر يدطقكؽ مـ اإلثؿ و لتؼاء هبؿ يف  :إلك شلء  يدطقكؽ إلك اال إذن حقـ 

تصػ يؼ مـ وحقـ يعرضقن طؾقؽ ما يظـقكف يرضقؽ ويغريؽ، وقد كاكقا  ،الطر

الؿال، وباسؿ شفقة باسؿ شفقة  لجسد يدطقكف باسؿ شفقة السؾطان، و  :ا

ـك ثراء حتك يؽقن أغ مـاصب الرياسة فقفؿ، وال ا مـ أغـاهؿ، كؿ فقعرضقن طؾقف 

تبة بـ ربقعة يؼقل لف حقث كان :يعرضقن طؾقف الحسان الػاتـات ارجع طـ »: ط

نهنا مـ أجؿؾ قريش بـات تل ف األمر حتك أزوجؽ ابـ الشفقات التل «هذا  ! كؾ 
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لباصؾ رففا أصحاب ا كؾ جقؾ يع اء الدطاة يف كؾ أرض ويف   ...لشر

قـؽ وبقـفؿ ﴾حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت﴿  ،فنكف ال لؼاء ب

مـفجؽ طـ وال يؿؽـ أن  لتل تػصؾ  اسعة ا الفقة الق تؼام قـطرة لؾعبقر طؾقفا فقق 

ـ  ؾف طـ تصقرهؿ، وحؼؽ طـ باصؾفؿ، وإيؿاكؽ ط د ك مـفجفؿ، وتصقرك لؾقجق

فتؽ بالحؼ طـ جاهؾقتفؿ معر ل  ...كػرهؿ، وكقرك طـ ضؾؿاهتؿ، و اصرب ولق صا

يؼ تد الطر اإلغراء، وام ي  شتدت الػتـة، وقق مد، وا  .(3)«...األ

 :الخامظاملثال 

اإلسالمقة، - قد يرى بعض الدطاة مـ مـطؾؼ الحرص طؾك شباب الصحقة 

لدطقة، وخقفً  مؽتسبات ا لسقاسقة يف الؼضاء طؾك الدطقة و مـ الؼقادات ا ا 

ألذى بلهؾفا ألكظؿة الحاكؿة، وأن  -ومؽتسباهتا، وإلحاق ا الجسقر مع ا تؿد  أن 

ـقة والؼقمقة لؽل تتظافر  ة يؼقم تحالػ مع األحزاب القص الؽؾؿ تقحد  الجفقد وت

العدو الخارجل الؿشرتك. ة  ة والقصـ، ومحارب ة األم مصؾح  يف 

هذه االجتفادات مثؾ  يًضا  وقد جاءت  ت أ لبعض الحركا كردة فعؾ 

اهنا، مؿا  أو الؿسؾحة مع أكظؿتفا الحاكؿة قبؾ  ستخدمت الؿقاجفة  تل ا الجفادية ال

قر. الؽب لشلء  سد ا مـ الؿػا قرهؿ   جر طؾقفؿ وطؾك غ

ن  :مػاده أهؾ هذا االجتفاد سمااًل ويطرح  مققن العامؾق اإلسال لؿاذا يحرتم 

تل يعقشقن فقفا لغرب الؽافر أكظؿة البؾدان ال يسقد بقـفؿ ،يف ا وبقـ الؼقادات  و

؟  الؿسؾؿقـ هل بالعؽس يف بؾدان  لسقاسقة يف الغرب الفدوء واالسرتخاء بقـؿا  ا

                                            

لدطقة يف  (1) الل الؼرآن»صريؼ ا  (.96 - 97ص )« ض
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لـظر مـ هذا السمال اإلشارة إلك إطادة ا يف طالقة العؿؾ اإلسالمل  وكلن الؼصد 

لغرب  العالقة مع ا يسقد  يسقدها ما  الؿسؾؿقـ، وأن  لسقاسقة يف بؾدان  بالؼقادات ا

الجسقر!الؽافر م مد  الفدوء و  ـ االسرتخاء و

الالفت لؾـظر بقـ واقع ..» :يؼقل صاحب هذه االجتفادات مـ  . ولعؾ 

الؿش ثقؾف يف بالد  ربقة، وم الغ الؿجتؿعات  مل يف  اإلسال ة العؿؾ  رق، هذه الؿػارق

الؿذهؾة بقـ الفدوء واالسرتخاء الؾذيـ يسقدان طالقة العؿؾ اإلسالمل 

هذه العالقة يف  يـ يسقدان  لسقاسقة يف الغرب، والتحػز واالستػزاز الؾذ بالؼقادات ا

الؿسؾؿقـ لؼد التؼك  ...» :. إلك أن قال..«وقد كان الؿتققع هق العؽس ،بالد 

الغرب طؾك أن ه ه  -لؿة كاكت أو طادلةضا-ـاك دولة قائؿة الػريؼان يف  وأن لفذ

لد كظؿً ا ة  ل الؿو لتغققر  لقات ا مـ خالل آ قرها إال  لك تغق بقؾ إ عتؿدة يف ا سارية ال س

تل تؿثؾ إشارة هذه الؿجتؿعات، وأكف ال لحدود ال هذه ا ـد  لقققف ط مـ ا بد 

العالقة بقـ الػريؼقـ ضبط السقر وتحدد  قة، ت  :ضقئ

اإلسالمل يرى أ قد بـظؿفا فالعؿؾ  كف يعقش يف إصار دولة يجب طؾقف أن يتؼ

كقطً  مثؾت  مـ أكقع الجقر طؾك حؼققف يف بعض الجقاكب، أو تـاقضت مع وإن  ا 

بذل  اكب أخرى، وهق ي يـ هبا يف جق يد بعض ققاطد الؿشروطقة التل يعتؼدها، و

كظؿفا حدودً  ى يف  ة تر ل لدو ة واختقار، وا كضباط طـ صقاطق ز هذا اال ا مؾزمة ال يجق

بذل الحؼقق  لؿـعة وت الحؿاية وا قر حؼ، فتؽػؾ  تبطش بؿقاصـقفا بغ أن تـتفؽفا: ل

لؽؾ مَ  ية  لرطا لحدود التل  ـ يؼقؿقن طؾك أرضفاوا هذه ا ـد  ما دامقا وقافقـ ط

ة والشرائع السارية.  ألكظؿ  فصؾتفا ا

اال ضباط الؿتبادل سـة التعامؾ بقـ الػريؼقـ يف هذه وهؽذا أصبح  ك
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الؿسؾؿقـالؿجتؿعات، ولؽـ األ ؾ  :مر طؾك الـؼقض مـ ذلؽ يف بالد  حقث مسؾس

ؾ بالعالقة لالمعؼقل، وتدخ الؿعؼقل وا تل تتجاوز  لصارخة ال كتفاكات ا بقـ - اال

لطرفقـ  يف سراديب مؾتقية كثقرة التعاريج. -ا

قد :ولفذا مـ آكد محاور الرتش الؿؼام- فنن  هذا  ك  -التل كسجؾفا يف  يدر أن 

مل بػصائؾف ال تقار اإلسال ة ال ؾ وتحت مظ صار دول قائؿة،  ؾ يف إ ؿختؾػة أكف يعؿ

الؿتاح  تـػد  هذه الحؼقؼة، وأن يس يرتب برامجف يف ضقء  أكظؿة سارية، وأن طؾقف أن 

يدرك أن تشق   لك غقره، وأن  يتطؾع إ الؿتاح وغقر قبؾ أن  الؿتاح قد يػؼده  قر  فف لغ

 الؿتاح.

لإلسالم العامؾقـ  مـ  قر  ن  -ةخالل الحؼبة الؿاضق- لؼد درج كث طؾك أ

لتل  مـ خالل الشرطقة ا لدطقية والرتبقية واالحتسابقة  يـطؾؼقا يف أطؿالفؿ ا

لتؼت مع الؿرجعقة السائدة يف  يـقن هبا سقاء ا الؿرجعقة التل يد يعتؼدوهنا، و

مجتؿعاهتؿ أم تعارضت، وقد ترتب طؾك ذلؽ ما ترتب طؾقف مـ صراطات 

مقاجفات أسقػة دامقة هـ .(3)«و  .ا

سقة يف هذا ما يؼقلف  العالقة بالؼقادات السقا االجتفاد طـ  هذا  أصحاب 

االتجاهات العالقة مع اآلخريـ ذوي  الؿسؾؿقـ أما طـ رأيفؿ يف  الؼقمقة  بؾدان 

فقؼقلقن مل  اإلصار اإلسال ـقة خارج  لحديث طـ خارصة » :والقص إذا تجاوزكا ا

لص   العالقة مع ا لك الحديث طـ  مل إ اإلسال يـ الت والعالئؼ داخؾ اإلصار  اآلخر

مل، ففؾ يشرع  اإلسال اإلصار  مقة أو القصـقة خارج  االتجاهات الؼق مـ ذوي 

لتصدي لعدو مشرتك  قؼ والتحالػ مع بعض همالء لدفع غائؾة طامة، وا تـس ال

                                            

لجديد» (1) عدد العاشر«: مجؾة الؿـار ا  (.78ص) ال
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كطالقً  لعباد ا لبالد وا ن يجتاح ا لتعاو تل تحض طؾك ا ـصقص ال مـ طؿقمات ال ا 

ى، وتلسقًس  لتؼق لرب وا تل اتػؼ فقفا مع جؿقع ا طؾك صحقػة الؿديـة الطؾك ا

ة.  ة الشريع ة يف إصار مرجعق يـ  الطقائػ طؾك الدفاع طـ الؿد

ي   مام تساؤل دققؼ حر كـا أ راهـة  ال شؽ أ لظروف ال بلن كتدبره يف ضؾ ا

الؿعاصر مل  اإلسال لتحالػ  (3)«...لؾعؿؾ  ألدلة الؿتعارضة يف جقاز ا ثؿ ساق ا

مـ ذلؽ بطرحفؿ السمال مع غقر الؿسؾؿقـ ثؿ ذهب أهؾ هذا االجتفاد إلك أ بعد 

لل لتا مل أن يدخؾ يف تحالػ مع سائر ..»: ا اإلسال . هؾ يجقز لالتجاه 

قامة بديؾ سقاسل، يؽقن  لسقاسقة الؼائؿة إلزاحة ضؾؿ قائؿ، وإ االتجاهات ا

يؿققراصق   لحؽؿ فقف د ي :اا  .(2)«يرتك األمر يف تحديده إلك األمة؟ :أ

قدوه بال هذا الطرح قد ق يف  ضقابط الشرطقة، وبؿا تؼررومع أن أصحاب 

ؾ  فا وتعطق وتؽؿقؾ الؿصالح  بـقة طؾك تحصقؾ  ريعة م مـ أن الش األصقل  ققاطد 

لتالقة الؿالحظات ا االجتفادات  هذه  لـا طؾك  قؾفا إال أن  سد وتؼؾ  :الؿػا

ت  :الؿالحظة األولك هذه الؿقاقػ إكؿا ضفر مثؾ  لتساؤالت، و هذه ا إن 

لشديد الذي تقا تقجة لضغط القاقع ا مقةك اإلسال دطقة  مـ  ،جفف ال والؼائؿقن طؾقفا 

لؿ تلُل  لتل  ة، وا لغاشؿ ة ا لؿ لظا ة ا لسقاسق لؼقادات ا ا يف الؼضاء طؾك جفدً  قبؾ ا

لت كرد   كش لؼائؿقـ طؾقفا، كؿا  لبطش با لصحقة، وا لدطقة وا طؾك ما تؼقم بف  ؾٍ فع ا

سد  لدطقة بسببفا مػا مـ مقاجفة مسؾحة تحؿؾت ا بعض الجؿاطات الجفادية 

 رة.كثق

                                            

ابؼ  (1) در الس 5ص)الؿص 3 ،52.) 

در  (2) 5ص)كػس الؿص 1.) 
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قر  ن يف الغالب طاصػقة غ مـ ردود األفعال تؽق تل تـشل  الؿقاقػ ال و

ي هق بقـ  لذ ؼك يف القسط ا رف الؿؼابؾ، وال تب لك الط ممصؾة، ويف الغالب تذهب إ

يط إلفراط والتػر كحـ بصددها فنكف باإلمؽان مراجعة األخطاء  ،ا تـا التل  فػل حال

مـفج األكبقاء لسـة و الؿقاقػ طؾك الؽتاب وا لسالم يف  وطرض  لصالة وا طؾقفؿ ا

لك اهلل  دطقة إ دطقة الرسقل ۵ال يتبقـ إن شاء اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وبخاصة  ـدها  ، وط

مـ مقاقػ  ؾؿ  رة، ويف الؿؼابؾ تس لؿسق الؿققػ الحؼ، وتتعدل األخطاء وتؼقم ا

لذي يػرح بف الظالؿقن  لخضقع لألمر القاقع، وا الؿقاالة، والؿداهـة لؾظؾؿة، وا

لرأيـا أن مـ أهؿ ولق تتبعـا ال ،الؿػسدون تدطة، ومالبسات كشلهتا،  لؿب ػرق ا

هذه  اف معقـ، فال تؾبث  لتل تبدأ بؿعالجة اكحر ألفعال ا سباب ضفقرها ردود ا أ

اف األول اف آخر مؼابؾ االكحر لؿرجئة  :الؿعالجة أن تققع أصحاهبا يف اكحر فا

 ا.. وهؽذ..إكؿا كشلت رد فعؾ لؾخقارج، والجربية كشلت رد فعؾ لؾؼدرية مثاًل 

متلث   لؿقاقػ  هذه ا رة بؿقاقػ أخرى وإكؿا شدة االبتالء وقد ال تؽقن 

اإلحباط الذيـ لقلس، و يمدي إلك ا  وضغط القاقع طؾك الدطقة وأهؾفا قد 

دطقة مؼابؾ  مـفؿ بالؽػ طـ ال لك مفادكة الظؾؿة والرضا  يمديان إ بدورهؿا 

لتعاون معفؿ، والسؽقت طـ باصؾفؿ، وفسادهؿ مـ أخطر ما  ،ا هذا  ك و يؽقن طؾ

دطقة وأهؾفا لبالد  :ال كقة يف ا العؾؿا ألكظؿة  تصالحقة مع ا لدطقة ال هذه ا فنن ذريعة 

هل  هذه إاإلسالمقة  تصادم مع  مـ محرقة ال مقة وشباهبا  لصحقة اإلسال كؼاذ ا

ر  االكصفا هذه الصحقة وشباهبا يف بقتؼة  ألكظؿة، ولؽـ الخشقة مـ إلؼاء  ا

مل ففل دطق لذوبان يف واقع غقر إسال االكصفار بحجة الفروب مـ وا لك  ة إ

 االحرتاق.
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تصادم رار اسؾقب ال الؽالم إق هذا  مـ  ولؽـ الؿؼصقد أال كعالج  ،وال يػفؿ 

ة والؿقضقطقة.  الخطل بخطل مؼابؾ يػتؼر إلك األسس العؾؿق

ة  :الؿالحظة الثاكقة سئؾ الؿقاقػ وإن كاكت ال تزال يف صقرة أ هذه  إن 

تضؿـ بعض الؿغالطات نهنا ت ة ف  ، وطدم تحؼقؼ الؿـاط فقفا.مطروح

مثااًل  ك  و لتعاون طؾ تل تحض طؾك ا ـصقص ال ستشفاد بعؿقمات ال لذلؽ اال

رسقل  تل تعاون فقفا ال الؿديـة ال ستشفاد بصحقػة  لتؼقى، أو باال مع  ملسو هيلع هللا ىلصالرب وا

لتحالػ مع  تدلقؾ طؾك جقاز ا الؿديـة، وذلؽ لؾ الطقائػ الؽػرية طؾك الدفاع طـ 

لققم مؼ الؿشرتك!األحزاب الؽػرية ا ي بر   ابؾ التصدي لؾعدو  وأي تؼقى يؿؽـ  فل

هل ما  لتؼقى، و تل تتـؽر لؾرب وا ألكظؿة، أو األحزاب ال ن طؾقفؿا مع ا يتعاو أن 

اإلثؿ والعدوان؟!  قامت إال طؾك 

ستدالل بالؿعاهدات التل تؿت اال مـف  هذا الشلء طجاب، وأطجب  ـ  إن  بق

رسقل  دف ملسو هيلع هللا ىلصال يـة طؾك ال الؿد الؿسؾؿقـ يف  قر  يـةوغ الؿد ألن  :اع الؿشرتك طـ 

لؿـاصَ  رسقل  :ـ مختؾػانق  ا هق  ملسو هيلع هللا ىلصفال هق رئقس الدولة، والؽؾ خاضعقن لف، و

ي   ى يف أ لُ  األقق فقف تحا الؿعاصر الذي يظفر  مـ القاقع  يـ هذا  ػ أو معاهدة، فل

ة  :العؽس الفقؿـة لؾظؾؿ العامؾقـ فقفا بقـؿا الؼقة و حقث االستضعاف لؾدطقة و

فرة؟ الؽا هذا التقجف واألحزاب  رد طؾك  الؿؼام هـا ال يتسع لؾ ! وطؾك أية حال فنن 

ة والحر تؽػقف اإلشارة. ات السريع هبذه اإلشار لخطقر وإكؿا أكتػل   ا

لتساؤالت،  :الؿالحظة الثالثة هذه ا يثقرون  مـ  يدرك  ال أدري هؾ 

رفف طؿـ  قرة التل ترتتب طؾقفا؟ الذي أط الؽب ويطرحقهنا لؾـؼاش تؾؽ األخطار 

هذ ة تصقره وتؿؽ  يطرح  لتساؤالت سالم العؾؿ الشرطل، وحرصف الشديد ه ا مـ  ـف 

العامؾقـ فقفا. ثقث طؾك وحدة  لدطقة وأهؾفا، وسعقف الح  طؾك ا
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العجب واالستغراب قر  هذا هق الذي يث الؿقاقػ لق صرحت  :و هذه  ألن 

مُ  هق  يف غبًش َج ز  مؿـ  لد لشرطل، أو أن  لعؾؿ ا ة يف ا لبضاط ا يف التصقر لؿا كاكت ك ا

كاء بؿا فقف يـضح، أَ  :استغراب حؾ  م ا وإهنا تصدر مـ أكاس لفؿ باع يف مَ ألن كؾ إ

لدطقة إلك اهلل  هذا مؿا يحز يف الـػس ويخاف طؾك مـ  :۵العؾؿ الشرطل وا فنن 

دطقة، وثؾؿ  مـ يؼؾدهؿ فقفا مـ مزلة الؼدم، بتؿققع ال هذه الؿقاقػ و ـك  يتب

هداففا مضؿقهنا وأ مـ  تػريغفا  ك أل :ثقابتفا، و طؾ دطقة إكؿا تؼقم يف حؼقؼتفا  ن ال

لؿقاقػ تُ  هذه ا مثؾ  لرباء، و لقالء وا شركفؿ، ضعِ طؼقدة ا الؿشركقـ و مـ طداوة  ػ 

لـػقس إِ  هذه فُ ػَ ل  وتقرث يف ا مداهـتفؿ ومقاالهتؿ، فالذي أكصح بف أن كعل  ؿ و

لصالة والسالم مـفج األكبقاء طؾقفؿ ا لك  قـا  وبخاصة ،األخطار، وأن كعقد إ كب مـفج 

ا  ،ملسو هيلع هللا ىلصحؿد م لؿـاط فقؿ كستفدي بف، وأن كتلكك يف اجتفاداتـا، وأن كحؼؼ ا كتلمؾف و

قرة الرسقل  تدل لف بس اء.  ملسو هيلع هللا ىلصكريد أن كس مـ األطد  يف دطقتف ومقاقػف 

مَ  لطروحات أن  هذه ا يالحظ يف  مؿا قد  يصرح بتبـ  و لؿ  يطرحفا  ا ـ  قفا، وإكؿ

قـا أال رفة الحؼ فقفا، ومع ذلؽ فؽؿ تؿـ هذه  صرحفا لؾـؼاش ومع تؽقن مثؾ 

مقضعً  لؿقاقػ  رة، ا تـا الؿعاص لخطقرة مآالهتا، وبخاصة يف أزمـ ا لؾـؼاش العام 

مَ  لدطاة فقفا إلك  يحتاج ا لتل  لصرب وا ثبات طؾك الؿبادئ، وا ـ يتقاصك معفؿ بال

 ً هـ هؿ و يد يز لقاقع ال أن   .ا وتـازاًل طؾك ضغقط ا

ا البراء أكؼؾ كالمً وقبؾ أن كـتؼؾ إلك الؿثال السادس مـ أمثؾة ضعػ القالء و

 ا لؾتل بعدها.ا لفذه الصقرة ومؿفًد ا لؾؿؼام يحسـ أن يؽقن تعؼقبً ا مـاسبً جقًد 

لتل تسر  ..» :وهق مؼال لألستاذ إياس الؿزين قال فقف مـ األمراض ا لك .  بت إ

تبطاء  اس الستعجال و مل يف الدطقة، ا اإلسال مقة، واطرتت الػفؿ  الساحة اإلسال
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ـتائج هذا الحال، ضغط الجاهؾقة، وققة ومـ أهؿ األسب ،ال تل أدت إلك  اب ال

لحقؾقلة دون الدطقة والقصقل إلك اففا. وسائؾفا يف ا  أهد

هذا الؿققػ؟  فنلك ماذا أدى 

لـؽقص طـ صريؼ  لك االكسحاب وا الؿالحظ أكف أدى ببعض العامؾقـ إ

دطقة تقجة فؾقست مـ مؼاصد الؽالم..ال هذه الـ تقجة واضحة،  :. أما  ألهنا ك

الؿق مـفاو لذلؽتبعً - قػ  لقست محال   ال يحتاج لؽثقر بقان، ففل -ا  لؾبحث  إذن 

 .«مقزان الحؽؿة»يف 

مستؿر   يبؼك  ة تتؿثؾ فقؿـ  لعؾ لفذه ا ة  لدققؼ لخطقرة وا ة ا لـتقج يؼ  اإن ا يف صر

دطقة، ال لتل  ال لثقابت ا لتؿسؽ با مـ ا يصاب بالؿؾؾ  لؽـف  لخروج طـفا، و يصرح با

لقفا!  يدطق إ لتحقالت هق قام يف األصؾ  مثؾ هذه ا لؿستخدم طادة يف  والغطاء ا

لؿبَ  لتـازل ا ر!ا  ...ر 

ـ .. ـدما تؿؾ الجاهؾقة م هذا الؿققػ يربز ط لتقضقح أن  مـ الؿفؿ ا . و

السجقن لقب الؼؿع و لك ما هق أخطر،  :أسا لدطقة، وتؿقؾ إ لتؿسؽ با ألهنا ترسخ ا

مل. االحتقاء وتؿققع الطرح اإلسال ة  هق محاول  و

لدولة! اتػضؾقا،  :قةوتعؾـ الجاهؾ ممسسات ا مـ خالل  لإلسالم  طؿؾقا 

مـ مؽاسب! ا ما تستطقعقن  لتحؼؼق لـاس، و اطرضقا برامجؽؿ طؾك ا  و

لصػ   لتل تربؽ ا ماح، ا لر لؿصاحػ طؾك ا ة رفع ا يؼ الؿقاجف،  إهنا صر

ؾ  مـ أج يـبغل الؿحافظة طؾقفا! و طا خطقة لألمام، وحؼؼ مؽاسب  وتقهؿف بلكف خ

لـػسف يؾج لتلصقؾ لخطقاتف أن يسقغ  قد وا لك التؼع لذكقة»ل إ رة يؼقل لؽ«ا  :، فؿ
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قر األحؽام رة يؼقل تغق إلسالم، وم لثة..مؼاصد ا لدطقة، ورابعة: . وثا : مصؾحة ا

ة  ام الجاهؾق لبساط مـ تحت أقد  طـ صريؼ إحراجفا أمام الجؿاهقر!كريد سحب ا

مـاقشتف، وسرد األدلة طؾك بطالن ققلف، يققػؽ نذا حاولت  ـتفك وبؿ ...ف

كقة يؼقل لؽ متل كراطل الحؼائؼ» :الحؽؿة، بؽؾؿات  قـا أن  األرض طؾ مـ  :طؾك  و

ـد الشعارات كتققػ ط ة والتطبقؼ :الخطل أن  لـظري قـ ا هـاك فارق ب  .«و

تل تدل طؾك أن قائؾفا  لعبارات ال مـ ا قر ذلؽ  ن «واقعل»وغ ، يف حقـ أ

قر غقر مطؾع طؾك بقاصـ األمقر،  «جاهؾ»الؿعرتض  ة تجر   «متحؿس»كب ه العاصػ

دم تؼدير القاقع!  إلك ط

مر الوال  معطقات القاقع أ الؽالم طـ شؽ أن حساب  بد مـف، وأن 

معؼقاًل  يؽقن  يجب أن  هداف  لطؿقحات واأل اء يقشؽ أن يؼع ا الفق ء طؾك  ، ال بـا

مَ  لبحر التحصدطؾك  زراطة يف ا الجفد- ـ بـاه، وال  لذلؽ فنكـا  -بعد  قر الؿاء! و غ

مَ  مققػ  ة راشدة اطتؿادً ـ يسعكرفض  ط ك إلك خالف ، ويسؼ ا طؾك بضعة رجال

ال استـادً  بف،  يـػؾفا أصحا يؽا، و مر كؿا اطتؿادً أ لقاقع، وإ مـ فؼف ا ة  ة مـبثؼ ي ا ا طؾك رؤ

يدز»طؾك  مـ الداخؾ! «اإل  الذي سقؼضل طؾك أمريؽا 

مً  مققػ مرفقض تؿا كف  مَ اإ اءه ، كؿققػ  لثقابت ور األصقل وا يضع  ـ 

مدطقً ي  رِ ف  ضِ  متعؾؼً  ا فؼفا  لقاقع،  بؿا يسؿقف ا قر» ا، رافًض «الحؼائؼ»ا   !«التـظ

لـظري  :والسمال الؿفؿ اآلن هق قؼ بقـ ا لتقف تطقع الداطقة ا إلك أي مدى يس

ـك آخر يبؼل متؿسؽً : والعؿؾل؟ وبؿع لداطقة أن  يستطقع ا افف إلك هؾ  هد ا بؿبادئف وأ

لقاقع سقجر   ية؟ أم أن ضغط ا لـفا الؿربر طـ ما التـازل  لك  افف؟ه إ هد  بادئف وأ
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ممس   مـ خالل  لدطاة إلك اإلصالح  ة ا هؾق لجا ساهتا، تؿثؾ إغراء إن دطقة ا

وتمثر سؾبً  متف،  مؼاو قرتصعب  لتغق لؿـفج السؾقؿ يف ا  ...ا طؾك ا

وطروض  ،واقع صعب ضاغط ،مثؾ هذا الؿققػ ملسو هيلع هللا ىلصلؼد واجف رسقل اهلل 

مؾؽً  :مـ الجاهؾقة تقهؿ بالتـازل كَ كـ  قدكاا، كـ أغـا ولؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلص . فؾؿ يـثـ..ا، كـ س

ؼل ثابتً  يؾ، بؾ ب لك التلو مبادئف يـسحب إ لـظرية»ا طؾك   التل بدأ هبا. «ا

لدطقة مؼابؾ أي  :وهذا مـفج يف الدطقة تـازل طـ ثقابت ا فال يجقز ال

لؿـفج، إلقؽ  صر متقهؿ، لؼد طربت أكثر مـ آية طـ هذا ا بل، أو ك مؽسب جاك

 :بعضفا

لك  گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :قال تعا

تك يحؽؿ اهلل. ،[319: ]يقكس ﴾گ الؿـفج ح  إكف الصرب طؾك 

سبحاكف  ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ﴿ :وقال 

وم ﴾جت يب 6: ]الر يؼً  ،[1 لدطاة صر مام ا تـة  وصعبً ا صقياًل إن أ أن بداية الػ ا و

تـة، وماكع  ،تلويؾ الؿرحؾقة حاجز أمام الػ الؼدرات  الؿـسجؿة مع  الغاية  ووضقح 

قرد طؾقؽ قائاًل كالشقمـ أن يؼػ لؽ أحدهؿ  هـاك فرق بقـ »: كة يف الحؾؼ ل

تـظقر والقاقع  .(3)«. وكالمؽ كظري..ال

 :املثال الطادص

لصقرة السابؼة هل ال تـػؽ طـ ا ؾ  :و العامؾقـ يف حؼ عض  حقث يسارع ب

تل تدطل لبؾدان ال اإلسالمقة يف ا دطقة  الؿشاركة مع األكظؿة  ال لك  الديؿؼراصقة إ

                                            

عدد )« مجؾة السـة» (1) ار(.333 - 317ص)( 67ال  ( )باختص
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الؽػري ة  ة يفالطاغقتقة، واألحزاب  كقة تسؿك تار رلؿا لبؾدان يف مجالس ب تؾؽ ا

بؿجؾس األمة تارة  تارة بؿجؾس الشعب، و ـل، و هذه  ...بالؿجؾس القص إلخ 

كققـ،  العؾؿا مققن مع  اإلسال الؿجالس يشرتك  ألسؿاء الجاهؾقة، ويف هذه  ا

الؽػر تحت سؼػ  ـصارى وغقرهؿ مـ مؾؾ  لدروز، والرافضة، وال مققـ، وا والؼق

احد فذ يف األمة وما يتػؼ ،و الؿجؾس أو ما يؽقن باألغؾبقة ففق الـا ألن لف  :طؾقف 

ريعات العؾقا، وهق الؿرجعقة يف كؾ األكظؿة والتش لسقادة  لؿ يلذن  وهق يشرع ما ،ا

ب  لك، وال معؼ رم ما أحؾ اهلل تعا لك ويح رم اهلل تعا ح لك، ويحؾؾ ما  عا بف اهلل ت

لؿقن طؾق   لظا يؼقل ا لك اهلل طؿا  عا  ا.رً ا كبقلحؽؿف، ت

لدطاة لس كثقرً  -هداهؿ اهلل- إن يف مشاركة بعض ا لؿجا مـ  ايف هذه ا

اء يـف ورسقلف  ۵القالء هلل  :الؿخاصر العظقؿة طؾك طؼقدة القالء والرب  ملسو هيلع هللا ىلصود

لبغضاء لفؿ العداوة وا شركفؿ، وبذل  مـ الؿشركقـ و مـقـ، والرباءة  الؿم  ،و

قدة الؿشارك تل قد هتدد طؼ هذه األخطار ال الؿجالس  ويؿؽـ ذكر أهؿ  هذه  يف 

فقؿا يؾل  :وذلؽ 

م  :أواًل  ا الؿجالس باحرت هذه  مـ كؾ مشرتك يف  لدستقرية  لقؿقـ ا إططاء ا

ؾ  لرضا، وتستح ـقد التل تستحؾ الزكا حالة ا لدستقر العام لؾدولة بؿا يف ذلؽ الب ا

تل تؿـح  ألكظؿة ال مـ ا الؿحرمات، وبؿا فقفا  مـ  لربا، وغقرها  الؿسؽرات وا

لرخص لؿقاخقر الز رم اهلل ا الخؿقر، وغقرها مؿا ح اكات   .۵كا، وح

الؽػر باهلل  ام  لقؿقـ طؾك احرت سبحان اهلل كقػ تعطك ا ي   ،۵فقا  ة  وأ مػسد

ي   لجسقؿ، وأ لقققع يف هذا الخطر ا مـ ا لعريض  أطظؿ  هذا الػساد ا مصؾحة تؼابؾ 

الؿشارك وطؾك األمة. رد   طؾك الػ
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هل ال تؼؾ طـ الخطر السابؼ :اثاكقً  هذه حقث يؼب :و الؿشرتكقن يف  ؾ 

يصقتقا طؾك أحؽام اهلل  ققـ أن  السؿقات  ۵الؿجالس مـ اإلسالم خالؼ 

األرض لـػاذ وما طارض :و فؼ طؾقف الؿجؾس ففق الذي لف الشرطقة وا ف ففق فؿا وا

 الؿؾغل، وال يلخذ الشرطقة.

بقر رَ ع  فقا سبحان اهلل وبحؿده كقػ تُ  لعظقؿ الخ لحؽقؿ ا العؾقؿ ا ض أحؽام 

لتحؾقؾ؟!طؾك طؼقل ا لتحريؿ أو ا  لبشر ويصقت طؾقفا با

ح  فت الؿسؽرات، أو  الؿرأة، أو شرب  أن يقضع حجاب  كقػ يؼبؾ مسؾؿ 

تل حسؿفا شرع اهلل  هذه األمقر ال يف  ۵مقاخقر الزكا؟  وأكزل حؽؿفا الؼاصع 

لؽريؿ اهلل  ،كتابف ا حؽام  و مجااًل  ۵كقػ يؼبؾ مسؾؿ أن تؽقن أ  لؾؼبقل أ

لسقادة لرفض، وأن تؽقن ا ة؟! ا ة الجاهؾ  العؾقا طؾقفا لؿجالس البشر الظالؿ

إين بقجقدي يف  :وقد يؼقل الؿشارك يف هذه الؿجالس مـ اإلسالمققـ

لك وتحؾقؾ ما ۵الؿجؾس أقػ مع شرع اهلل  رم اهلل تعا ، وأصالب بتحريؿ ما ح

لك وال أقبؾ خالف ذلؽ الؿطالبقـ بشرع اهلل  ،أحؾ اهلل تعا وإذا كثرت أصقات 

تقجة ۵ الؿجؿؾ طؾك هذا  كاكت ك لك! والجقاب  رار شرع اهلل تعا لتصقيت إق ا

لتصقيت طؾك  لك، وا الؼقل هق أن الخطر يؽؿـ يف قبقل محاكؿة شرع اهلل تعا

ا  العؾق لسقادة  تصقيت، فاألصؾ أن تؽقن ا تقجة ال لـظر طـ ك فضف بغض ا قبقلف أو ر

ض يمخذ بف، وما طار لك، فؿا وافؼف  رفض.هل لشرع اهلل تعا  ف يرتك وي

ل الؿجالس الجاهؾقة هق العؽسو العؾقا هل  :ؽـ الحاصؾ يف  حقث السقادة 

لعظقؿ  هذا هق الخطر ا ك، و شريعاهتا أقر وما خالػفا يرت فؼ ت الؿجالس فؿا وا لفذه 
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قده مـ قبؾ بف فنن تقح لذي  اءه يف خطر ا ويف طؾؿل أكف ال مػسدة أكرب  ،ووالءه وبر

دة  دفع بف مػس  أطظؿ.مـ هذا الخطر، حتك ال يؼال إكـا ك

س  :اثالثً  ق لدخقل تحت مظؾتفا، والجؾ الؿجالس، وا هذه  الؿشاركة يف  إن 

الؿجالس  اجـبً  رار لفذه  اإلق يـ فقفا يعد بؿثابة  الؽػرة والؿؾحد لك جـب مع  إ

الؿ شرطقة الؼائؿقـ طؾقفا، و لتالل  مـ الطقاغقت بالشرطقة، وبا ـشئقـ لفا 

اهبؿ.  وأحز

ؿ ويف دخقل اإلسالمققـ فقفا تـاقض طجقب بق لقف وبقـ صـقعف يدطقن إ ـ ما 

لك اهلل  :هذا لدطاة إ مـ ا مـ أك ۵فالؿطؾقب  الؿجالس و ها، لشأن يؽػروا هبذه 

لذي هق  :ويحاربقها لك، وا ألن ذلؽ مـ الؽػر بالطاغقت واإليؿان باهلل تعا

دطقة إلك اهلل  ألساس لؾ ، ۵الفدف ا لسقادة لفا طؾقفؿ ، أما أن يؼبؾقها ويؼبؾقا با

العج مـ  ؿا أنفنن هذا  لس قبقاًل  ائب والعجائب جؿة! ك لؿجا لفذه ا ة   يف االستجاب

ة وخداطفؿ، ففؿ قطعً  لسقاس مـ ألالطقب أرباب ا مصؾحة الؿسؾؿقـ  ا ال يريدون 

الؿسؾؿقـ اء اإلسالم و ء  ،ذلؽ بؾ هؿ أطد مـ ورا لقال أهنؿ يحؼؼقن مؽاسب  و

مق اإلسال كؿ يػرح الطقاغقت بسؼقط  الؿشاركات، و قـ يف ذلؽ لؿا سؿحقا هبذه 

مداهـتفؿ لفؿ خط   ،فخفؿ، ويف  و  لق أحؿرَ  امع أهنؿ قد خطقا  خرجقا طـف أ

يد سقؽقن لؿـ تسقل لف كػسف ذلؽ. ضرب بقد مـ حد زوه فنن ال  تجاو

لباب مػتقح ؛إذن الؿشاركات فا هذه  مـ  يـ  مستػقد لسقاسة  ام أرباب ا  :فؿا د

مققن مـفا، إو يستػقد اإلسال لك أن  تتحقل إ فعـدئذ تتخذ ذا رأوا أن الؽػة س

هذا األمر، وهال   اإلسالمققن  قا طُ  وَ اإلجراءات الؽػقؾة بنحباط ذلؽ، ففال وطك 

قرها. الؽقيت وغ  تجارب إخقاهنؿ يف الجزائر وتركقا و
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استالم بعض  مـ  الؿجالس، وما يـبثؼ طـفا  الؿشاركقن يف هذه  يحتج  وقد 

لقزارات بؿشاركة يقسػ   ڃ ڄ﴿ :يف حؽقمة مؾؽ مصر! حقث قال ڠا

سبحان [55: ]يقسػ ﴾ڃڃ ڃ فقا  ؾ !  مر يختؾػ ك تدل بل ػ يس اهلل كق

ستدالل لفا؟اال ة التل يراد اال  ختالف طـ الؼضق

ـ يف كال الؼضقتقـ فسـجد أن الؿـاصقـ ق  وذلؽ أكف طـدما كحؼؼ الؿـاص  

 :ا وتقضقح ذلؽ فقؿا يؾلمختؾػان تؿامً 

يقسػ  لقة  األرض يف حؽقمة الؿؾؽ بؼقل  ڠبدأت تق طؾك خزائـ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :لؿؾؽا

لقف، مـ غقر  ،[57: ]يقسػ ﴾ڄ ڄ لذي سققكؾف إ فاشرتط لف أن يؿؽـف يف األمر ا

ال مساءلة  .تدخؾ و

سبحاكف بؼقلف وقد بق    ڇ ڇ ڇ﴿: ۵ـ ذلؽ أصدق الؼائؾقـ 

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ققسػ ۵فاهلل  :[56: ]يقسػ ﴾ک ک هذه اآلية يبقـ أكف مؽـ ل  ڠ يف 

 ً مـ ققلف تؿؽقـ وذلؽ  فقف ما يشاء  ـ (3)﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ﴿ا يػعؾ  ، وم

لذي لف األمر  مر الحاكؿ الػعؾل ا قره يف حؼقؼة األ هذا التؿؽقـ الذي ص خالل 

ؿاهؿ بنذن اهلل تعالك  ، وح لـاس اهتؿ، أصؾح اهلل بف أققات ا لـاس وأقق والـفل يف ا

لبؾدان مـ ا ة طؾك مصر وما جاورها   .مـ مجاطة محؼؼ

                                            

قد  (1) تػسقرهكد هذا الؿعـك اإلأو تعالك يف  تػسقر هذه اآلية:  ،مام ابـ كثقر رحؿف اهلل  قال طـد  حقث 

ؾؿ: يتصرف فقفا كقػ يشاء»  .«قال السدي، وطبد الرحؿـ بـ زيد بـ أس



 
317 

هذا التؿؽقـ دطا ي ولؿ مـ خالل  رفاتف، بؾ إكف و تعؼبف أحد يف حؽؿف وتص

لك اهلل  مـف، ولؿ يتـازل يف  ۵إ لـاس  هنك طـ الشرك وحذر ا لك تقحقده، و وإ

يـػذ ما يؼقل  مصر  يـف وال والئف وبرائف، ولؿ يؽـ أداة لطاغقت  هذا طـ د قـف  تؿؽ

هنقف. مره و يخضع لـظامف وأ  و

لبصائر هؾ العؼقل وا مـ  طـدما تؿؽـ ڠما قام بف يقسػ  فقا أرباب 

ألكظؿة الطاغقتقة  ققم يف مجالس ووزارات ا األمقر هق ما يؼقم بف الؿشاركقن ال

لؿـاصَ  لػ ال، ألن ا لؾفؿ ال وأ لققم؟! ا لَ ق  ا لحا االختالف، إن ق  ـ وا ـ مختؾػان كؾ 

متطابؼتقـ لؿـ الشطط والؿغالطة. قـ  لت  جعؾفؿا حا

لققم تك ما حصؾ لإلسالمققـ ا مر  إكف م أن يؽقن لفؿ مـ التؿؽقـ، واأل

ؿ  الف أدياهنؿ وأكػسفؿ وأمق لـاس يف  ستؼالل الؼرارات، وإصالح ا والـفل، وا

ققسػ  ؿا حصؾ ل ال  :ڠوأطراضفؿ ك يتحػظ طؾقفا أحد، و هذه الحالة ال  فنن 

لققم؟ أم أن الحاصؾ هق  هذا هق الحاصؾ ا ؽـ هؾ  يجقز التخؾػ طـفا، ول

ي   :العؽس لخضقع التام أل ألكظؿة السؾطة  حقث ا س أو وزارة  مشارك يف مجؾ

يخرج طـفا قِ  يستطقع أن  ة، وال  لؼائؿ مـػذون  ،قد أكؿؾةا الؿشاركقـ أهنؿ  وحؼقؼة 

يُ  مقن بؿا  مؾز يرؾِ ؿ  و ثر تؼد قـف، أو طؾك أك الطاغقت وققاك يرسؿ لفؿ : قف طؾقفؿ كظام 

محددً إصارً  بالخرو «يؾعبقن»ا ا  يتجاوزوكف، ولق حدث أحد كػسف  ف فقف وال  ج طـ

صبف. مـ مـ يبعد ة لف أن يعػك و  فلقؾ طؼقب

اإلسالمققـ عض  ب كقة وصؾ فقفا  مـ أثؼ بف يف دولة طؾؿا ـل  إلك  ولؼد حدث

لبؾدية الؿسؾؿ كان يعطل لبؾديات، بلن رئقس ا لقزارات وا تصاريح لػتح  بعض ا ال

لـظام يؾزمف بذلؽ لدطارة ألن ا لرئقس  ،حاكات الخؿقر، وبققت ا هذا ا اد  ولق أر
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مـع ذلؽ بشرع اهلل  الؿسؾؿ تطقع  أن يؿـع فتح خؿارة أو بقت دطارة، فنكف ال يس

لن  ۵ كقن، ك ؼا لؾ لػتفا  مـع بعضفا بؿخا يحاول  كؿا  فقف  ، وإ تقفر  يؽقن الؿحؾ لؿ ت

الؿطؾقبة لشروط  ريح بذلؽ  :ا لتص زم بنططاء ا نكف مؾ فنذا تقفرت الشروط الؼاكقكقة ف

. لك  والعقاذ باهلل تعا

هذا حجة ل قـ : ؿـ يؼقلففؾ بؼل بعد  لؿـاص هبتان، وأن ا ضقتقـ متشا إن الؼ

ترجح طؾك كؾ الؿصالح  ؽػل ألن  الؿخاصر السابؼة ت مـ  واحد؟! إن واحدة 

 الؿقهقمة التل يدطل همالء اإلسالمققن أهنؿ يحؼؼقهنا؟

هذه  :فـصقحتل إلخقاين الؿفتؿقـ بفذه الؿشاركات أن يعقا خطر 

ردوا والءهؿ هلل  لدي ۵الؿؿارسات، وأن يج الؿممـقـ، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصـف ولرسقلف و و

قز  الجاد الؿؿ الؿشركقـ، وأن يتقجفقا لؾعؿؾ  يعؾـقا براءهتؿ وطداوهتؿ لؾشرك و

لذي كان طؾقف الرسقل  لـصر  ملسو هيلع هللا ىلصا لـجاة والؿخرج وا فنن فقف ا ام  لؽر وصحابتف ا

لك. نذن اهلل تعا  ب

ة  يتشاور صؾب مثالفا، وذلؽ بلن  لـقازل وأ هذه ا اسة  لتلين يف در كؿا أكصح با

ل ه ا هذ دوا دورات تطرح فقفا  دطقة مع طؾؿائفؿ وأن يعؼ العامؾقن يف حؼؾ ال عؾؿ 

يتحؼؼ  ضقة تطرح، و لسـة وففؿ القاقع لؽؾ ق األمقر لؾؿـاقشة يف ضقء الؽتاب وا

يا بعقدً  لؼضا درس كؾ ا لؼقاس طؾقفا، وت يراد ا لتل  ة ا لؼضق مـاط ا ا طـ مـ مـاصفا، و

لـػس مـ اهلل  :الفقى وحظقظ ا ـل  لكشقئً فنهنا ال تغ  ۀ﴿: ا، ولـعد لؼقلف تعا

لـحذر أن  ﴾ہ ہ ہ لك و ـد اهلل تعا قـا ط لذي يـج الجقاب السديد ا

هذا بعد  اء كؽقن كؿـ قال اهلل فقفؿ  لـد  ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ :ا

لؼصص: ﴾ے 6]ا 6]. 
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نذكف إكف يفدي مـ يشاء  ۵أسلل اهلل  فقف مـ الحؼ ب يـا لؿا اختؾػ  أن يفد

مستؼقؿ. لك صراط   إ

 :املثال الطابع

ـققـ،  ضعػ لباص لزكادقة ا ـصارى، وا مـ القفقد وال الشعقر بالعداوة لؾؽػار 

لغرب الؽافر،  مـفؿ ومـ كػرهؿ، وذلؽ بعد االكػتاح طؾك ا وضعػ الرباءة 

ؽاثُ  لقالء والرباء وت الؿسؾؿقـ مؿا أدى إلك مقادهتؿ، وضعػ طؼقدة ا رهؿ يف بؾدان 

مد فر و الؽا محبة  فا  ؾ حؾ لـاس، وح ـد بعض ا ر إن لؿ تـعدم ط ـتف وطدم إضفا اه

. ره شركف وكػ  العداوة لف والرباءة مـ 

م   لؿسؾؿقـ وطا ة ا مر طـد جفؾ يتققػ األ لؿ  فؿ، بؾ إكف تجاوزهؿ إلك تِ و

يـ لؾػتقى، وتلسست بذلؽ  لؿتصدر مققـ، وبعض ا يـ اإلسال بعض الؿػؽر

قـ،  ة لؾؿسؾؿ رة تعد مصدر فتـ ة خطق إلسالم.مدرس ضؾقؾ لفؿ باسؿ ا  وتؾبقس وت

 :عض ما قالف أحد رمقز هذه الؿدرسة ومـظريفاوفقؿا يؾل ب

د » :قال طـ الـصارى ــا مشرتكة فـحـ أبـاء وصـ واح الؼضايا بق فؽؾ 

احدة، أكا أققل طـفؿ تـا و احد، أم صقركا و يـؽر : م قحققـ، والبعض  كـا الؿس إخقا

قـ  قحق الؿس مـقن  ﴾ۋ ٴۇ ۈ﴿طؾل هذا، كقػ أققل إخقاكـا  كحـ مم كعؿ 

مـقن بقجف آخر  .(3)«وهؿ مم

                                            

قان:  (1) ؾؼة بعـ لحقاة، ح امج الشريعة وا ؾؿقـ يف ضؾ الشريعة اإلسالمقة»برك ريخ«غقر الؿس تا  ، 

لجزيرة. (م32/31/97)  يف قـاة ا
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مـقن بقجف آخر؟! ألؿ يسؿع هذا  هذا هبتان طظقؿ كقػ هؿ مم سبحاكؽ 

لك تل الظالؿ لـػسف ولؾؿسؾؿقـ ققل اهلل تعا  ک ک ڑ ڑ ژ﴿: الؿػ

لؿائدة ﴾گگ ک ک لك ،[71: ]ا  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: وققلف تعا

لؿائدة ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱ الؽػرة أهنؿ قفؽ ،[72: ]ا ػ يؼقل طـ همالء 

مـقن بقجف آخر، واهلل  لغقر »: ويؼقل ؟بؽػرهؿيصرح  ۵مم الؿسؾؿ  إن مقدة 

رج فقفا  .(3)«الؿسؾؿ ال ح

لك فقا عا مـ العؾؿ ققل اهلل ت تل بؿا آتاه اهلل  : سبحان اهلل ألؿ يسؿع هذا الؿػ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

لة ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ لؿجاد  .اآلية [22: ]ا

األرض فؼط، ال» :وقال ــا وبقـ القفقد مـ أجؾ  العداوة بق ؾ إن  مـ أج  

لديـ لك تعؾقؼ ،(2)«ا قر ال يحتاج إ لتؼرير الخط هذا ا ب  ،و فسبحان مؼؾب الؼؾق

 واألبصار.

ـسبقن أكػسفؿ لإلسالم، واإلسالم  بدع الؽػرية مؿـ ي * أما أصحاب ال

لسـقات األخقرة  ـققـ، فؼد ضفر يف ا لباص قرهؿ مـ ا افضة وغ لر يء، كا مـفؿ بر

لك التؼارب م دطق إ افع طـفؿ، وت قدة أصقات تد لـا يف العؼ ألهنؿ إخقان  عفؿ 

يـَس  يـ! و لد يدافع طؿـ ق  وا الؽػرية، فؽقػ  فضة وأصقلفؿ  لرا ن بذلؽ طؼائد ا

ل   وكقػ يتؼارب ،يعتؼد العصؿة ومعرفة الغقب ألئؿتفؿ يم مـ  فقن أئؿتفؿ، مع 

                                            

الملغقر » (1) ؾؿقـ يف الؿجتؿع اإلس  (.3715( الطبعة الرابعة )68)ص« الؿس

 (.71)ص« األمة اإلسالمقة حؼقؼة ال وهؿ» (2)
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يستغقثقن هبؿ مـ دون اهلل  رابقـ.  ۵و لقفؿ ويؼربقن لفؿ الؼ  ويحجقن إ

افع طؿـ يعتؼد تح يد كَ  ،ريػ الؼرآنوكقػ  هذا تؼقة فؾقتربق  ػَ وإن  ا ءوا ققلفؿ 

ـل «الؽايف»: مـ كتاهبؿ الؿؼدس فصؾ الخطاب يف إثبات تحريػ »وكتاهبؿ  :لؾؽؾق

. «كتاب رب األرباب قرهؿ لفؿا تؽػ لقعؾـقا براءهتؿ مـ كاتبقفؿا و  لؾطربسل، و

كصار  يـ واأل مـ الؿفاجر افع طـ مـ يسب السابؼقـ األولقـ  يد وكقػ 

قرهؿ ويؾع ڤ بقدة، وغ سعد، وأبل ط ، و بل بؽر، وطؿر، وطثؿان ـفؿ ويؽػرهؿ كل

األجال   الؿممـقـ  ؟ڤء مـ الصحابة  الؽػر والحؼد أن رمقا أم  بؾ بؾغ هبؿ 

لصديؼة بـت الصديؼ  لزكا، وقد بر ڤا مـ فقق سبع سؿقات؟ أبا ها اهلل 

 .(3)!. وكقػ؟..وكقػ

ال  ك التؼارب معفؿإن مـ يدافع طـ الرافضة الققم وأشباهفؿ ويدطق إل

 :يخؾق أن يؽقن مـ إحدى ثالث فئات

الؽػرية، وحؼدهؿ  :الػئة األولك وأصقلفؿ  إما جاهؾ هبؿ وبعؼائدهؿ، 

. لشديد طؾك السـة وأهؾفا  ا

لؽـف مـخدع بـػاقفؿ :الػئة الثاكقة الؽػرية،  ، تِ وتؼق   وإما طالؿ بلصقلفؿ  فؿ

لفؿ بلهنؿ تخؾ   ا يممـقن هبا، فصدقفؿ يف ذلؽ ا طـ هذه العؼائد ولؿ يعقدوق  وقق

ذهبؿ وتؼقتفؿ كخدع بؽ فضة العصر  ،وا لتحري طـ را مع أكف لق بذل أدكك جفد يف ا

                                            

لؽػرية كتاب: ( 1) هذه األصقل ا تػاصقؾ   ، وكتاب«فؽرة التؼريب بقـ السـة والشقعة»اكظر لؿعرفة 

اري« أصقل الطائػة األثـل طشرية» ر: كاصر الؼػ ؾدكتق إحسان إلفل رحؿف وكذلؽ كتب الشقخ  ،ل

تعالك:   ، وغقرها.«الشقعة وأهؾ البقت»، و«الشقعة والؼرآن»، و«الشقعة والسـة»اهلل 



 

319 

هؿ بؾ أشد  لَ  هؿ طؾك أصقل أجداد  .وأكؽك قجد

وذلؽ يف  ڤففذا الخؿقـل الفالؽ صرح بؾعـ الشقخقـ أبل بؽر وطؿر 

ل  » :القثقؼة الؿـشقرة طـف والتل مطؾعفا لؾفؿ ا ريش وجبتقفؿا صـؿل ق ـ  عَ ا

تقفؿا ابـ فؿا و لخ «...وصاغقتق  .إ

بف  فؿ  «والية الػؼقف»وقد صرح يف كتا الغقب وتخضع ل بلن أئؿتفؿ يعؾؿقن 

لسؿاء واألرض، وترح   لديـ الطقسل كؾ ذرة يف ا صقر ا العؾؼؿل، وك ؿ طؾك ابـ 

لرافضق   لحاقدَ ق  ا ؿاآلذَ ؾ  ـ، الي  ـ ا تك  يـ خاكا الخؾقػة العباسل، وت تتار ح مع ال

سبقا الـساء وأحدثقا فقفا مـ الؿآسل ما لؿ  اجتاحقا بغداد وقتؾقا فقفا الرجال و

مثؾف. قـ  ر طؾك الؿسؾؿ  يؿ

ـخدع بتؼقتفؿ وكػاقفؿ ما  لـاس ي فتـة ويجعؾ بعض ا مر  يد األ يز ومؿا 

مـ يسؿل  ريؽا، والقفقد، كؿا هق الحاصؾ بقـ  مقاجفة ألم ققم مـ  يظفروكف ال

حقث اكتفك الؿققػ  :مـ الصراع يف جـقب لبـانوبقـ القفقد  «حزب اهلل»كػسف 

لؽ فتـةً  ،باكسحاب القفقد هره وغؾبت طؾقف  وال شؽ أن يف ذ مـ ضا مر  لؿـ كظر لأل

 العاصػة.

طؾقف هذه الػتـة ولؿ يـخدع  ؾ  ط  ـ  ولؽـ هـا أمران إذا فطـ لفؿا الؿسؾؿ لؿ ت  

 :بفا

افضة والقفقد  :األمر األول يخقة بقـ الر والـصارى كاكت أن العالقة التار

رة، وبخاصة إذا كان التحالػ طؾك أهؾ السـة ةطالق ؿ  ،تحالػ، ومقادة وكص ول

ـصارى وال بققـ ال لصؾق رف لؾرافضة يف تاريخفؿ جفاد ضد ا التتار،  يع القفقد، وال 
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هبذه الـظرة قد يؿؽ ،بؾ الحاصؾ هق العؽس مخططً ـو هـاك  لؼقل بلن  ماكرً ـا ا ا ا 

االكسحاب، وقد يؽقن وبقـ ال «حزب اهلل»وس ءبقـ ر هذا  قفقد واألمريؽان يف 

رهبؿ مع القفقد ة جادون يف ح افض مـ الر  .(3)واهلل أطؾؿ ،سقاد الجـقد 

رهبؿ مع القفقد واألمريؽان :األمر الثاين بصدقفؿ يف ح ن  ولق سؾؿـا  أ و

بـان إكؿا هق لقفقدي مـ جـقب ل هزيؿة لؾقفقد أمام حزب اهلل وأن  االكسحاب ا

 قـفؿا.العداوة حؼقؼة ب

مريؽا  :أققل طؾـ طداوتف أل ب القفقد أو أ مـ حار هبذا، ففؾ كؾ  لق سؾؿـا 

الؿسؾؿ لف ما لـا وطؾقف ما طؾقـا؟! دون الـظر إلك طؼقدتف؟! ال أضـ  يؽقن أخاكا 

ريؽاا طاقاًل مسؾؿً  ققطققن طداؤهؿ معروف لؾغرب وأم  ، يؼقل بذلؽ، وإال فالش

اءهؿ لؾقفق مققن يظفرون طد ثققن والؼق لبع هؿ مَ وا لفؿ، و ـ هؿ يف د، وحرهبؿ 

الؿسؾؿقـ لإلسالم و رهبؿ  الؽػرية، وح لـ   ،طؼائدهؿ  يُ وا يقن الباصـققن  رون ظفِ صقر

ـصارى. مـ القفقد وال اءهؿ لؾقفقد ورفضفؿ لؾسالم، وهؿ أكػر   طد

يجد مـ حروب  ؛إذن فضة لؾقفقد يف جـقب لبـان، أو ما  لرا فال يعـل قتال ا

مـ ال ،مػتعؾة ر مػتعؾة  قـ أهنؿ طؾك حؼأو غق رف  ؟كال واهلل ،ط

مـ الشؿس يف  ح  الؽػرية أوض ؼائدهؿ  ن فباصؾفؿ وط آ لـفار، ولؼد  بعة ا را

قـا األوان أ سـة كب سبحاكف و مـ كتاب ربـا  مـ طقاصػـا، بؾ  العؼدية  ال كلخذ مقاقػـا 

                                            

حزب »اكظر لؿعرفة حؼقؼة حزب اهلل وضروف كشلتف ومـ وراءه، وحؼقؼف صراطف مع القفقد: كتاب ( 1)

رؤية مغايرة ؾة السـة»لألستاذ طبد الؿـعؿ شػقؼ، وما كشر يف  «اهلل:  طدد« مج ( طـ 98، 97ها )يف 

 حزب اهلل.
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ة  ،ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لصحاب مـ ا سؾػ األمة  لتابعقـ لفؿ بنحسان. ڤوما كان طؾقف   وا

ؼائد الرافضة وتدرك خطرهؿ وكػاقفؿ، ومع ذلؽ تعؾ :الػئف الثالثة ؿ ط

صرة ظفِ يُ  لـ فؿ، وقد يحالػقهنؿ أو يطؾبقن ا رون لفؿ الؾقـ والسؽقت طـ باصؾ

اهتؿ، أجابقا بلهنؿ  :مـفؿ فنذا بقـ لفؿ خطر الرافضة ومخططاهتؿ وخبث معتؼد

سقة  فضة مقاقػ سقا لرا لشقعة ا قالقا بلن مقاقػـا مع ا يعرفقن ذلؽ كؾف، و

مصؾحق مـلى طـ و العؼقدة يف  تك كاكت  سبحان اهلل، م فقا  لقست طؼدية.  ة، و

لسقاسة الؿقاقػ تؾؽ األخطار التل ترتتب طؾك التؼارب مع  ،ا وهؾ يعل أهؾ هذه 

فتـتفؿ  ول مـ سقؽتقي بـار  الؿداهـة لفؿ والسؽقت طـ باصؾفؿ؟ إن أ فضة و لرا ا

الؿسؾ لك طامة  سقتعدى خطرهؿ إ هذه الؿقاقػ أكػسفؿ، و ؿقـ الذيـ هؿ أهؾ 

هذه الؿداهـةؾ  َض يُ  مر بسبب  تبس طؾقفؿ األ فقحسبقن أن الرافضة طؾك  :ؾقن ويؾ

شرهؿ.   حؼ فقؼعقن يف فتـتفؿ و

اء  :والؿؼصقد مؿا سبؼ يف هذه الػؼرة لك ضعػ طؼقدة القالء والرب اإلشارة إ

الؽػرية بدع  بدع وبخاصة أصحاب ال يتعؾؼ بلهؾ ال لك هذا  :فقؿا  تباه إ فقـبغل االك

يتفاأل مـ قِ  ،مر وتداركف وتؼق هؾ فقف  لتسا ق جاز ا ل ؾ العامة فال يجقز بحال أن بَ و

لصحقحة ومحاربة  ۵يتساهؾ فقف الدطاة إلك اهلل  العؼقدة ا ـصرة  يـ تصدروا ل الذ

ؾة. د الباص العؼائ مـ  يضادها   ما 

  :املثال الثامً

لتشبفَ  لؾؽػار ا مـ صقر القالء  لؿعؾقم أن  قد هبؿ يف مـ ا ؼال اهتؿ وت هؿ، طاد

هر، أو يف أكؿاط  لديـقة أو يف هديفؿ الظا اء كان ذلؽ فقؿا يتعؾؼ بؿـاسباهتؿ ا سق
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لصقر  الؽالم طـ ا قرها، وسلرجئ  الؿلكؾ والؿسؽـ والؿؾبس وغ سؾقكفؿ يف 

لتل تشب   مبحث الحديث طـا لك  ققم بلطدائفؿ الؽػار إ الؿسؾؿقن ال مظاهر : ف فقفا 

لبُ  االستؼامة يف السؾقك واألخالق،ا هـا طـ أثر  عد طـ  لحديث  ولؽـ يحسـ ا

تك ال يؼقل قائؾ الؿقدة لفؿ، وذلؽ ح ر طؾك  ة لؾؽػار يف هديفؿ الظاه ا : الؿشاهب وم

األطؿال طؾك الديـ واإليؿان، أو يؼقل هذه  هر يـبغل أال : أثر  هذه قشقر ومظا

هذه األققال رد طؾك  تبف شقخ  :كـشغؾ هبا طـ الؾب والحؼائؼ! ولؾ أكؼؾ ما ك

إلسالم  لكرحؿف ا لبقاصـ اهلل تعا تشبف بالؽػار يف هديفؿ الظاهر طؾك ا  :طـ أثر ال

لكحقث يؼقل  عا هر تُ ..»: رحؿف اهلل ت لظا ة يف ا لؿشاهب محبة قرِ . إن ا ث كقع مقدة و

لباصـ تُ  ة يف ا لؿحب ا لباصـ، كؿا أن  مقاالة يف ا هذا أمر  ،ث الؿشاهبة يف الظاهرقرِ و و

لحس   تك إن الرجؾقـ  يشفد بف ا لتجربة، ح كا مـ بؾد واحد، ثؿ اجتؿعَ وا يف إذا كا ا 

االئتالف أمر طظقؿ وإن كاكا يف  االة و قـفؿا مـ الؿقدة والؿق دار غربة كان ب

متعارفَ هِ رِ ص  مِ  كا  يؽق لؿ  متفاجرَ ق  ؿا  كا  . بؾ لق اجتؿع رجالن يف سػر أو ..ـي  ـ، أو كا

لؿر لشعر أو ا ثقاب أو ا قـفؿا مشاهبة يف العؿامة أو ال ت ب ريب، وكاك ب بؾد غ كق

رهؿا: وكحق ذلؽ ثر مؿا بقـ غق مـ االئتالف أك قـفؿا  . فالؿشاهبة الظاهرة ..لؽان ب

الؿقدة، فتؽقن محرمة  .(3)«مظـة 

 :املثال الحاضع

الؿؼقت لحزبقة  لقالء والرباء يف  ة،ا مـ ضعػ طؼقدة ا وهذه اآلفة ال تليت إال 

الؼقم أو القص تل تؼقم طؾك أساس  لتجؿعات ال هل تؽثر يف ا بقؾة الؼؾقب، و ـ أو الؼ

                                            

قتضاء الصراط الؿستؼقؿ» (1) ر(.221)ص« ا ختصا  (، مؽتبة الرياض الحديثة )با



 

3 7 1 

ا  ؿ لتجؿعات أو إلك صالحف أو فساده، وإك لؿـتؿل لفذه ا لك طؼقدة ا لـظر إ دون ا

لتجؿعات  هذه ا بقؾة، وما خرج طـ  القصـ أو الؼ الؼقم أو  مـ  الؿفؿ أن يؽقن 

مسؾؿً  لق كان  لقالء و مـ ا لحً  افقحرم   .اصا

لؾ   هذه ا بذل وقد سرت  اإلسالمقة، فبدل أن ي قثة إلك بعض الجؿاطات 

اد الحزب الق ألفر الؿحبة لؽؾ مسؾؿ صحقح الؿعتؼد، أصبح يقجف  صرة و الء والـ

مـ ا مـفؿ، فال يحب وال يقالل إال مـ كان  يـ هق   لحزب.أو الطائػة أو الؼقم الذ

لصحقح لعؼقدة  اف طـ الؿػفقم ا االكحر مـ الخؾؾ و هذا  وال يخػك ما يف 

اء لقالء والرب الؿعاداة يف اإلسالم :ا العؼقدة، فؽؾ مسؾؿ  ألن أصؾ الؿقاالة و طؾك 

 ، الؿحبة والؿقاالة ما يؽايفء إيؿاكف وتؼقاه صحقح اإليؿان يجب أن يبذل لف مـ 

الؿتخؾؼ  بغض   ة  لصحقح العؼقدة ا كتؿائف، وصاحب  لغتف وا لـظر طـ جـسف ولقكف و ا

و  أ لتام، أما الؿسؾؿ الؿؼدوح يف طؼقدتف  بلخالق السؾػ يجب أن يبذل لف القالء ا

الؽػر بحقث ال :سؾقكف لك حد  هذه الؼقادح إ بذل لفؿ  :تصؾ  هذا وأمثالف ي فنن 

مـ بدطتفؿ ومعصقتفؿ  ئالقالء العام الؿؽاف قر، ويتربأ  مـ اإليؿان والخ لؿا فقفؿ 

الؿشقـ فؿ  اءة  ،وخؾؼ ال يجقز يف حؼف إال الرب ة، و لقالء بالؽؾق يـتػل طـف ا وأما الذي 

لؿـافؼ كػاقً  لؽافر وا ة، ففق ا لتام ي  ا .ا ا اطتؼاد طالماتف  ضفرت طؾقف 

يـ مـ شلن الجؿاطات اإلسالمقة هذا الؽالم التفق مـ  لتجؿع  وال يػفؿ  وا

لت لتؼقى، حاشطؾك الخقر وا مـ  كعاون طؾك الرب وا لحذر  وكال، وإكؿا الؿؼصقد ا

و لُ  أ لقفا  كتؿاء إ اال مقم لفذه التجؿعات، وجعؾ  قتة والتعصب الؿذ قثة الحزبقة الؿؼ

الة وال هق أساس الؿقا اة.طدمف   ؿعاد
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لك اهلل  لداطقة إ اطات ا الجؿ هذه  لؾ   ۵أما إذا سؾؿت  هذه ا قثات مـ 

لك اهلل  ، هبافحقفاًل  الؼربات إ فضؾ  مـ أ فا  ن ۵وطؿؾ لتعاو ب ا مـ با ، وققامفا 

لتؼقى.  الرب وا  طؾك 

س الحزب » :رحؿف اهلل تعالكويف هذا يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  وأما رأ

لتل تتحزب ي :فنكف رأس الطائػة ا فنن كاكقا مجتؿعقـ طؾك ما أمر تصقر حزبً  :أ ا، 

مـقن لفؿ ما مـ غقر زيادة وال كؼصان ففؿ مم لفؿ وطؾقفؿ ما  اهلل بف ورسقلف 

ادوا يف ذلؽ وكؼصقا مثؾ كاكقا قد ز إن  زهبؿ : طؾقفؿ، و لتعصب لؿـ دخؾ يف ح ا

و  اء كان طؾك الحؼ أ زهبؿ، سق اإلطراض طؿـ لؿ يدخؾ يف ح لباصؾ، و بالحؼ وا

لبا لك ورسقلفا لذي ذمف اهلل تعا مـ التػرق ا فنن اهلل ورسقلف أمر  :صؾ، ففذا 

االبالج كَ ؿاطة و االقَ فَ ئتالف، و لتعاون طؾك الرب ا طـ الػرقة و مر با ختالف، أ

العدوان اإلثؿ و لتعاون طؾك  هنقا طـ ا ى، و لتؼق  .(3)«وا

pn  mP 

 

                                            

 (.33/92« )مجؿقع الػتاوى» (1)



 

3 7 5 

هر  اثلاين    اممظ 
ت   نم  اىر املاخلف  دة  يف   مظ  كر  العقي   ًالف 

دح  نيا   أصحاب   دعاةل  يف    الف   ملسو هيلع هللا ىلص حممد   ن ي 
قـا  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ورضل اهلل طـفؿأصحاب محؿد  لذيـ كؼؾقا إل ا

بقف  ۵اهلل  كتاب سـة ك ؿ ملسو هيلع هللا ىلصو وصؾ اهلل هب إلسالم، وأ يـ فتحق الدكقا با لذ ، وهؿ ا

الفؿ، وضحقا يف سبقؾ اهلل  إلسالم إلقـا، حقث بذلقا أكػسفؿ وأمق ك  ۵ا حت

كؼق   يـ  لد هذا ا لقـا  ا، فجزاهؿ اهلل طـا وطـ الؿسؾؿقـ يف كؾ مؽان خقر صافقً  اوصؾ إ

 الجزاء.

لتفؿ يف كتاب اهلل  ـز طؾق م فؿ، و فضؾ استػاض  ل  ۵ولؼد  ق وأحاديث رس

يد طؾقف. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مز م سؾػ األمة بؿا ال   وكال

لتل جاءكا طـ صريؼفا كتاب اهلل  اسطة ا بقف  ۵وما دامقا هؿ الق ة ك سـ  :ملسو هيلع هللا ىلصو

يعد قدًح فنن الؼدح فقفؿ، أو الشؽ يف  لتفؿ  لسـةطدا ألن الؼدح يف  :ا يف الؼرآن وا

الؿـؼقل.  الـاقؾ قدح يف 

لك أهؾ السـة تجرأت طؾك  رة كابتة تـتسب إ األزمـة األخق ولؼد خرجت يف 

رسقل  افضة، أو  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب ال شبف الر شر ببعض  مبا قر  مباشر، أو غ رة بشؽؾ  متلث

ققـ والعصراكققـ، وأصبحـا كمَ  الك بضات ـ يسؿقن أكػسفؿ بالعؼ لروي مـ ا سؿع 

مً  كقا سببً ا طجقبً كال يـ كا لذ كبقاء، ا لبشر بعد األ مؼام أفضؾ ا مـ  يـال  هداية ا  ا يف 
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فضؾفؿ يـ لؿعروففؿ و الؿـؽر العاققـ لفؿ و هداية همالء  لبشرية، و  .(3)ا

لتفؿ،  ۵وأكؼؾ فقؿا يؾل بعض ما ورد يف كتاب اهلل  ـز فضؾفؿ وطؾق م يف 

قرية، مـ الػقز  وشفادة رب العالؿقـ لفؿ بالخ واإليؿان الحؼ، وما أطد لفؿ 

لؿُ  هذه ا مـ  لؼدم يف شلء  لت بف ا مـ ز لعظقؿ يف جـات الـعقؿ، أكصح هبا  ؽات ؾِ ف  ا

مـ أسر الفقى،  الؿتجرد  الطالب لؾحؼ  بؼؾبف يتدبرها تدبر  يتلمؾفا ويؼبؾ طؾقفا  أن 

لك اهلل  صقر إ مـ بالؿ الؿم قد األطؿك، و ، وسمالف ۵والشفقة الخػقة والتؼؾ

 .﴾ہ ہ ہ ۀ﴿ :حاكف لفسب

لك :اآلية األولك عا  چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: ققلف ت

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

لحجرات ﴾ک ک ڑ ڑ ژژ هذا كالم اهلل [7: ]ا فؿـ  ۵، 

 ق؟كصد  

الؼقم طؾقفؿ بالؽػر  لرشد واإليؿان، أم شفادة  صدق شفادة الؼرآن لفؿ با أك

لل األ صقان؟ فاكتبفقا يا أو الع الػسقق و يُ و مـ  يا  افضة حِس لباب، و لظـ بالر ـ ا

ققـ. لباصـ  ا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :تعالك ققلف :الثاكقة اآلية

 .[77 :]األكػال ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ

                                            

ؾت طؾقفؿ بعض شبفات الؼقم  (1) أبـاء السـة الذيـ اكط خقاكـا مـ  ض إ جفة إلك بع والـصقحة هـا مق

اصؾفؿ مدفقع، أما الرافضة الباصـققن فلمرهملسو هيلع هللا ىلصطـ أصحاب الـبل  لحؿد هلل رب  ،ؿ مػضقح وب وا

 العالؿقـ.
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لك :اآلية الثالثة  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ققلف تعا

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[311: ]التقبة ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

لك :اآلية الرابعة  ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿: ققلف تعا

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ

 ٱ  خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 وهذا كان يف أطؼاب غزوة أحد. ،[377 -372: ]آل طؿران ﴾ٺ

لك :اآلية الخامسة  مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿: ققلف تعا

ب ﴾يث ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب : ]األحزا

يقم األحزاب ط ،[22 هذا كان  ما تحز  و الؿسؾؿقـ يف الؿديـة ـد ب أهؾ الشرك طؾك 

العفد وغدرت بالؿسؾؿقـ. ة   وطـدما كؼض يفقد بـل قريظ

لك :اآلية السادسة  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿: ققلف تعا

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ػتح ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ل ؾ  ،[26: ]ا ف ف

دة اهلل  لتؼقى ۵بعد شفا  فادة؟مـ ش -وهؿ أحؼ هبا- لفؿ بلهنؿ أهؾ ا

لك :اآلية السابعة  گ گ گ گ ک ک کک﴿: ققلف تعا

 ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ػتح ل بقـ اهلل  ،[38: ]ا هذه اآلية ي هذه البقعة ويزكل  ۵فػل  رضاه طـ أصحاب 
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صدق. مـ القفاء وال فقفا   قؾقهبؿ وبؿا وقر 

لك :اآلية الثامـة ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿: ققلف تعا

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ػتح ﴾ڑ ژ ڑ ل  .[29: ]ا

هذه اآلية اكتزع اإلمام مالؽ » :رحؿف اهلل تعالكقال اإلمام ابـ كثقر  مـ  و

لروافض الذيـ يبغضقن الصحابة  -اهلل طؾقف يف رواية طـف-رحؿة  قر ا  ڤتؽػ

يغقظقهنؿ: قال مـ  ،ألهنؿ  ةُ و لصحاب ة  ڤ غاظ ا صائػ فر لفذه اآلية، ووافؼف  ففق كا

فؿ اهللمـ العؾؿاء   .(3)«رحؿ

رة أكتػل بؿا ذكرتف ثق سبؼفؿ لؿـ بعدهؿ ك ؼً  واآليات يف ذكر فضؾفؿ و  .اساب

فؿ، فؽثقرة جد   لتفؿ وفضؾ مـاقبفؿ وطدا ة يف  لثابت يث ا ما األحاد ويؽػل  اوأ

الطالب لؾحؼ إلك  الؿـصػ،  الؿسؾؿ  يرجع  لبخاري ومسؾؿصحق»أن   ،«حل ا

مـاقب  قرها مـ كتب الحديث، لقطؾع طؾك ما جاء يف  قد، وغ الؿساك لســ و وكتب ا

لصحابة  لؿبشريـ ڤا رة ا لجـة، وأهؾ بدر وأهؾ  بلسؿائفؿ وأطقاهنؿ، كالعش با

قرهؿ. هؾ بقعة الرضقان، وغ ة، وأ  العؼب

 ال تسبقا أصحابل فقاهلل لق أكػؼ أحدكؿ مثؾ» :ملسو هيلع هللا ىلصمـ ذلؽ بؼقلف  وأكتػل

                                            

قرة الػتح.29طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (1)  ( مـ س
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 .(3)«ما بؾغ مد أحدهؿ وال كصقػف اذهبً  أحد

مـ الؽالم لتابعقـ لفؿ بنحسان  يف  أما ما كؼؾ طـ أئؿة السؾػ الصالح، ا

لصحقح مؿـ جاء  لتفؿ وطظقؿ فؼففؿ وففؿفؿ، وكقهنؿ أسعد بالحؼ والػفؿ ا طدا

ثقر ثقر وك  .بعدهؿ ففق ك

لكوقد أحسـ اإلمام ابـ الؼقؿ  هذه الـ   رحؿف اهلل تعا  ،(2)ؼقالتيف بقان 

لصحابة  تل جعؾت ففؿ ا سباب ال وفؼففؿ هق األصؾ يف ففؿ  ڤوبقان األ

يف  ذكره  مـ سقاهؿ، وفقؿا يؾل بعض ما  لسـة، وأهنؿ مؼدمقن طؾك  لؽتاب وا ا

ـباصاهتؿ. «أطالم الؿققعقـ»كتابف الؼقؿ  ست ة ففؿفؿ وا ة وصح لصحاب ة ا  طـ طدال

لتؾؼل طـف » :رحؿف اهلل تعالكقال  كقطقـطؾ ملسو هيلع هللا ىلصولؿا كان ا اسطة، : ك  كقع بق

يـ حازوا قَ  لذ ة، وكان التؾؼل بال واسطة حظ أصحابف ا كقع بغقر واسط بات َص و

ـ  ، ولؽ مـ األمة بعدهؿ يف الؾحاق ألحد  ستقلقا طؾك األمد، فال صؿع  لسباق، وا ا

لؿُ  ؼقيؿر  بَ ا مـفاجفؿ ال لؿستؼقؿ، واقتػك  لؿتخؾ   ،ز مـ اتبع صراصفؿ ا مَ وا ـ طدل ػ 

لؿَ طـ صريؼفؿ ذات ال لؿـؼطع التائف يف بقداء ا لؽ ا لشؿال، فذ فالؽ قؿقـ وذات ا

شد لؿ يستقلقا طؾقفا؟! ة ر ي خط لقفا، وأ يسبؼقا إ قر لؿ  ة خ لضالل فلي خصؾ  وا

لحقاة طذبً  مـ طقـ ا لؿاء  لؼد وردوا رأس ا يدوا ققاطد الاًل ا زُ ا صافقً تاهلل  ، وأ

مؼااًل  هؿ  يدطقا ألحد بعد ،  ؿ، فتحقا الؼؾقب بعدلفاإلسالم، فؾؿ  بالؼرآن واإليؿان

بقة  مـ مشؽاة الـ لتابعقـ ما تؾؼقه  لسـان، وألؼقا إلك ا والؼرى بالجفاد بالسقػ وا

                                            

اري ) (1) لبخ ؾؿ 1197ا  .(7631)(، ومس

قعقـ» (2) الم الؿق 3/1« )إط  ( ط. مؽتبة ابـ تقؿقة.2
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لًص  فقف طـ كبقفؿ ا صافقً خا ـدهؿ  كان س لؿقـ سـدً  ملسو هيلع هللا ىلصا، و لعا يؾ، طـ رب ا  اطـ جرب

لقً  اصحقحً  قالقااطا ،  :، و هذه وصقة ربـا لقؽؿ، و قـا، وقد طفدكا إ قـا إل كب هذا طفد 

قـا فرضف طؾ ك و ، فجرى التابعقن لفؿ بنحسان طؾ فرضف طؾقؽؿ قتف و هل وص ، و

لتابعقـ  بعق ا لؿستؼقؿ، ثؿ سؾؽ تا مـفاجفؿ الؼقيؿ، واقتػقا طؾك آثارهؿ صراصفؿ ا

هُ  لرشقد، و لؿسؾؽ ا هُ هذا ا لؼقل، و مـ ا لطقب  لك ا قد، دوا إ لك صراط الحؿ دوا إ

مـ قبؾفؿ كؿا قال أصدق الؼائؾقـ لك  ـسبة إ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿: وكاكقا بال
 .(3)[37، 31: ]القاقعة ﴾ې ې ې

التل رواها طـف  يف رسالتف البغدادية $قال الشافعل » :وقال يف مقصـ آخر

أثـك اهلل تبارك وتعالك طؾك أصحاب  وقد: الحسـ بـ محؿد الزطػراين وهذا لػظف

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوسبؼ لفؿ طؾك لسان رسقل اهلل ، يف الؼرآن والتقراة واإلكجقؾ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

لهؿ بؿا آتاهؿ مـ ذلؽ ببؾقغ أطؾك فرحؿفؿ اهلل، وهـ   ،لقس ألحد بعدهؿالػضؾ ما 

وشاهدوه،  ملسو هيلع هللا ىلصمـازل الصديؼقـ والشفداء والصالحقـ، أدوا إلقـا ســ رسقل اهلل 

 اوإرشادً  اوطزمً  اوخاص   اطام   ملسو هيلع هللا ىلصوالقحل يـزل طؾقف، فعؾؿقا ما أراد رسقل اهلل 

وأمر  ،وطؼؾ  كؾ طؾؿ واجتفاد، وورعوطرفقا مـ سـتف ما طرفـا وجفؾـا، وهؿ فققـا يف

ـ وأولك بـا مـ رأيـا طـد أكػسـا ومَ  ،وآراؤهؿ لـا أحؿد ،ـبط بفواستُ  ،استُدرك بف طؾؿ

فقف  ملسو هيلع هللا ىلصصاروا فقؿا لؿ يعؾؿقا لرسقل اهلل  ،أدركـا مؿـ يرضك أو ُحؽل لـا طـف ببؾدكا

ولؿ كخرج طـ  ،وهؽذا كؼقل ،أو ققل بعضفؿ أن تػرققا ،سـة إلك ققلفؿ أن اجتؿعقا

 ...أخذكا بؼقلف ،ولؿ يخالػ غقره ،وإن قال أحدهؿ ،أقاويؾفؿ

                                            

تباطفؿ يف ظاك (1) ؾفؿ ووجقب ا هذه الـؼقالت يف فض الم الؿققعقـ»ر   (.398-7/355ج)« إط
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 ،وكقػ يساويفؿ ،مؿـ بعدهؿ ال يساويفؿ يف رأيفؿ اأن أحدً  :والؿؼصقد

لرأيأوقد كان  يرى ا افؼتف ،حدهؿ  قـزل الؼرآن بؿق ؿا رأى طؿر يف أسارى بدر  ،ف ك

رَب أطـاقفؿ افؼتف ،أن ُتض  بلورأى أن ت ،فـزل الؼرآن بؿق ـزل  ملسو هيلع هللا ىلص حجب كساء الـ ف

افؼتف مصؾك ،الؼرآن بؿق هقؿ  مـ مؼام إبرا تخذ  ـزل الؼرآن بؿقافؼتف ،ورأى أن ي  ،ف

لـساء الـبل رة طؾقف ملسو هيلع هللا ىلص وقال  الغق  ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿: لؿا اجتؿعـ يف 

لتحريؿ] ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے افؼتف [5: ا طبد ،فـزل الؼرآن بؿق يف  لؿا تق  و

 
 

قصؾل طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصقام رسقل اهلل  اهلل بـ أبل يا رسقل : فؼال ،فلخذ بثقبف ،فؼام طؿر ،ل

فؼ ،اهلل  ﮲ ۓ ۓ ے﴿: فلكزل اهلل طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصفصؾك طؾقف رسقل اهلل  ،إكف مـا

 .[87: التقبة] ﴾﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

لـا خقرً .. يفؿ  يؽقن رأ ة أن  ل لؿـز هؿ هبذه ا كت آراؤ ا  ا. وحؼقؼ بؿـ كا يـ مـ رأ

مؿتؾئة كقوكقػ ال ،ألكػسـا مـ قؾقب  لصادر  كً  ارً ! وهق الرأي ا يؿا ة  اوإ وحؽؿ

ة وففؿً  اوطؾؿً  معرف صقحة لألمة او اهلل ورسقلف وك قؾب كبقفؿ ،طـ   ،وقؾقهبؿ طؾك 

قـف اسطة بقـفؿ وب العؾؿ ،وال و لـبقة غض   وهؿ يـؼؾقن  مشؽاة ا مـ  يؿان  ي   اواإل ، اصر

يشبف خالف، ولؿ تدكسف معارضة، فؼقاس رأي غقرهؿ  يشبف إشؽال ولؿ  لؿ 

فسد الؼقاس مـ أ  .(3)«بآرائفؿ 

جاء بعدهؿ  وما اكػردوا بف طؿـ ملسو هيلع هللا ىلصطـ خصائص الصحابة  $ثؿ تحدث 

لصحابل إذا قال ققاًل  :القجف الثالث واألربعقن» :فؼال فتك أن ا  أو حؽؿ بحؽؿ أو أ

مداركُ  فقجقز أن  بػتقا، فؾف  يختص بف،  لما ما  رد هبا طـا، ومدارك كشاركف فقفا، ف يـػ

                                            

ابؼ ) (1) در الس ر(.323 - 3/339الؿص ختصا  ( )با
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ـبل  مـ ال مـ صحاب ملسو هيلع هللا ىلصيؽقن سؿعف  فنن ما  :ملسو هيلع هللا ىلصل آخر طـ رسقل اهلل شػاها أو 

يَ  يحاط بف، فؾؿ  مـ أن  لعؾؿ طـا أكثر  مـ ا كػردوا بف  ـ  وِ ر  ا مـفؿ كؾ ما سؿع، وأي كؾ 

لصديؼ ما سؿعف لصحابة ڤ ا رهؿا مـ كبار ا لك ما  ڤ والػاروق وغق إ

 ...رووه

مـ دالالت .. تل شاركـاهؿ فقفا  الؿدارك ال ردوا بف طـا، أما  هذا فقؿا اكػ  .

بً األلػاظ واأل كقا أبر قؾق يب أهنؿ كا ة فال ر وأطؿؼ طؾؿً ققس ؾػً اا،  رب ، وأقؾ تؽ ، وأق ا

يقف   لك أن  ِ إ ل كقف  ؿَ ؼقا فقفا  ؿ  ل كحـ؟ لؿا خصفؿ ؼ  ا  مـ تقق   لف  ف  لك ب تعا د اهلل 

ألخذ، وحسـ اإلدراك  العؾؿ، وسفقلة ا فصاحة الؾسان، وسعة  ألذهان، و ا

سرطتف، وقؾة الؿعا و طدمف، وحسـرِ و أ لكالؼصد، وت ض  ربقة  :ؼقى الرب تعا فالع

مركقزة يف فِ  ة  لصحقح اين ا لؿع ة طَ صبقعتفؿ وسؾقؼتفؿ، وا رهؿ وطؼقلفؿ، وال حاج

لتعديؾ، وال  لحديث والجرح وا اة وطؾؾ ا لرو لـظر يف اإلسـاد وأحقال ا لك ا هبؿ إ

لـظر يف لك ا لققـ، بؾ قد غُ  إ ُ ققاطد األصقل وأوضاع األصق قا طـ ذلؽ كؾف، يف ـ

 :حؼفؿ إال أمران

لك كذا، وقال رسقلف كذا. :أحدهؿا  قال اهلل تعا

متقـ، وأحظك األمة  :والثاين لـاس هباتقـ الؿؼد معـاه كذا وكذا، وهؿ أسعد ا

ة طؾقفؿاهبؿا، فؼُ  مجتؿع رة  متقف  ..قاهؿ 

ما ُخ  لك  ، ص  هذا إ صحتفا وققة إدراكفا ألذهان وصػائفا، و قا بف مـ ققى ا

وقؾة الصارف، وق رة الؿعاون،  وكث لتؾؼل مـ وكؿالف،  بقة، وا رب العفد بـقر الـ

قـا، وما  قزوا بف طؾ هذا حالـا وحالفؿ فقؿا تؿ الـبقية، فنذا كان  الؿشؽاة  تؾؽ 
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مـ قؾدكاه أسعد  شققخفؿ، أو  شققخـا أو  كحـ أو  فقف، فؽقػ كؽقن  شاركـاهؿ 

الؿسائؾ؟ مـفؿ يف مسللة مـ  لصقاب  يـ  با لد مـ ا لفا  ػسف هبذا، فؾقعز ك ث  ـ  حد  َم و

العؾؿ،   .(3)«واهلل الؿستعانو

لـ   هذه ا تل بقـت فضؾ وبعد  ـ وتػر   ،ملسو هيلع هللا ىلصصحاب محؿد أؼقالت ال دهؿ طؿ

كاكقا  زمفؿ هبا و صائص حباهؿ اهلل هبا، وأل بصػات، وخ سقاهؿ مؿـ جاء بعدهؿ 

 ...أحؼ هبا وأهؾفا

الؿسؾؿ الباحث طـ الحؼ الؿحب  :أققل بعد هذه الـؼقالت يبؼ أمام  لؿ 

يرتض   لخقر إال أن  لؿحبة  ،ويحػظ لفؿ حؼققفؿ ،طـفؿ كلـػسف ا بذل لفؿ ا وي

لتفؿ ،والقالء فضؾفؿ وطدا لؿستؼقؿ  ،وأن يعتؼد  أن يفديف صراصف ا بف  وأن يسلل ر

لصالحقـ اء وا لصديؼققـ والشفد لـبققـ وا مـ ا يـ أكعؿ طؾقفؿ  وكشفد  ،صراط الذ

مَ  ملسو هيلع هللا ىلصأن أصحاب محؿد  الؿـعؿ طؾقفؿ بعد األكبقاء هؿ أول  ـ يدخؾ يف صػات 

لسالمطؾقف  .ؿ الصالة وا

رهتؿ ۵كسلل اهلل  مـ الؿتبعقـ لفؿ  ،أن يحشركا يف زم وأن يجعؾـا 

يؼفؿ حقاًل  ،بنحسان كبغل طـ صر ـك  ،ال  وأن يجعؾـا مؿـ قال اهلل فقفؿ بعد أن أث

كصار يف سقرة الحشر يـ واأل  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :طؾك الؿفاجر

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

لحشر ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  .[31: ]ا

                                            

الم الؿققعقـ» (1) ر(، ورحؿ اهلل ابـ الؼقؿ فؽلكف يسؿع الققم مـ يؼقل طـ 391-7/387« )إط ختصا ( )با

 .«كحـ رجال وهؿ رجال»ڤ:  الصحابة
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لل طائشة » :قال رحؿف اهلل تعالكوة بـ الزبقر طـ طر ـ : ڤقالت  يا ب

تل يستغػروا ألصحاب محؿد ،اخ  .(3)«فسبقهؿ ملسو هيلع هللا ىلص أمروا أن 

 :شبفة ومـاقشتفا

يؿق   مؿا  لؿستػقض أن  لؿعؾقم ا الجؿاطة طـ غقرهؿ مـ مـ ا ز أهؾ السـة و

مرجعقتفؿ اء والبدع ققلفؿ يف  مـفج االستدالل لديفؿ بلكف قا ،أهؾ األهق  :ئؿ طؾكو

بقف  ۵كتاب اهلل  سـة ك لصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصو مؼد   ،ڤوإجؿاع ا ة  لصحاب م وأن ففؿ ا

ردود طؾك صاحبف :طؾك ففؿ رهؿ فؽؾ ففؿ يخالػ ما ففؿقه ففق م  .غق

ؾ  :وقد شرق بعض مـ تلثر بلهؾ األهقاء والبدع بفذا الؼقد وقالقا األص إن 

لسـة لؽتاب وا لك ا لؿـفج الرجقع إ قده ،يف صحة ا بػفؿ الصحابة  وال داطل لتؼق

هذا الؼقد م :ڤ معروفً  ،دثحألن  يؽـ  لؿ  قرهؿ او  .لؾصحابة وال لغ

 :لجقاب طؾك هذه الشبفة أققل وباهلل التقفقؼاو

بدع يخل لظفقر ال لـاضر لؾخط التار وبداية كشلهتا يالحظ مرحؾتقـ  ،إن ا

م   تك يزول ها الؿطروحاإلتقـ البد مـ تلمؾفؿا ح لشبفة الؼائؿة ،شؽال   ،وتدحض ا

الؿرحؾتان هؿاو  :هاتان 

تصػ خالفة طؾل  ملسو هيلع هللا ىلصمـذ بعثة الـبل  :األولك تك مـ تحديد سـة  ڤوح وبال

لحِ  ،(هـ17) هذه ا مجتؿعة طؾك ففؿ و قـ فقفا  الؿسؾؿ تل كاكت كؾؿة  ؼبة الذهبقة ال

لصحابة  تل تؾؼاها ا لؽتاب والسـة الػفؿ الصحقح ال  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  ڤا

مـ بعدهؿ  .وتؾؼاها طـفؿ 

                                            

ؾؿ ) (1)  ( كتاب التػسقر.1122مس
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ة  حاب ص ل ا ن  كا ل  ڤو ق رس ل ث ا ي اد ح أ و ن  آ ر ؼ ل ن ا ق سؿع ن  ،ملسو هيلع هللا ىلصي ق ؿ ف ػ ي و

ؿا ف ق ك عا ؿا ،م هب قن  ـ م يم ؿا ،و ف ق ف ؿا  ب ن  ق ؾ ؿ ع ا  ،وي م قن  ؿ ف ػ ي قا  ك كا هنؿ  د أ ؼ ت كع ـ  ح وك

هـ  ذ ال ء  ػا ص ـ  م هلل  ا هؿ  طا ط أ ؿا  ب ت  قا ؾ ؿ ع ل ا و ت  قا ؿ ؾ ع ل ا ـ  م بف  ن  ق ب ص خا ي

ن قا ب ال ة و ح صا ػ ل ا قل  ،و ب لؼ با كف  ق ؼ ؾ ت ي و ـف  ط ن  لق ل س ي ا  ق ك كا فؿ  ق ؾ ط ؾ  ؽ ش ما أ و

قؿ  سؾ ت ل ا هلل و ا ل  ق رس ـ   .ملسو هيلع هللا ىلصم

رسقل  كاكقا  ألهنؿ :طؾك طؼقدة واحدة كاصعة كؼقة ملسو هيلع هللا ىلصوكاكقا يف حقاة ال

فققـ. ققـ الصا قـ القح مـ مع  يـفؾقن 

يؼ جاءت خالفة أبل بؽر الصد د  ،ڤ ثؿ  طؾك طف كان  األمر فقفا كؿا  فؽان 

لسـة. ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  دة مرجعفؿ الؽتاب وا دة واح  الؿسؾؿقن طؾك طؼق

فؽان األمر طؾك ما كان طؾقف رسقل اهلل  ڤلخطاب ثؿ جاء طفد طؿر بـ ا

الذي كان يسلل طـ  ؾٍ س  بـ طِ  قغِ بِ إال ما وقع مـ َص  ،ڤ وأبق بؽر الصديؼ ملسو هيلع هللا ىلص

 ولؿ تعد مثؾ هذه الحقادث يف الظفقر. ،(3)متشابف الؼرآن فضربف طؿر حتك تاب

يظفر شلء يذكر مؿا يخالػ ڤثؿ جاء طفد طثؿان بـ طػان  ما كان  ولؿ 

لر بـ أبل صالب  ملسو هيلع هللا ىلصسقل طؾقف ا خالفة طؾل  الؿعتؼد، ثؿ كاكت  ن  ،ڤيف  وكا

الؿدة بعد وفاة  هذه  رف طـفؿ يف  الؿسؾؿقن يف صدرها طؾك طؼقدة واحدة، ولؿ يع

رسقل  م  ملسو هيلع هللا ىلصال قا يف بعض مسائؾ األحؽا العؼقدة، إكؿا اختؾػ أن تـازطقا يف مسائؾ 

الخالف ويسعف االجتفاد.   مؿا يؼبؾ 

                                            

تػاصقؾ الؼصة يف  (1) لج»اكظر  ح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة وا  (.7/712« )ؿاطةشر
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لصحابة ..» :رحؿف اهلل تعالكالؼقؿ بـ اويف ذلؽ يؼقل اإلمام  . وقد تـازع ا

كً  ڤ يؿا ة إ م مـقـ، وأكؿؾ األ لؿم هؿ سادات ا مسائؾ األحؽام و مـ  ا يف كثقر 

لصػات  ألسؿاء وا تـازطقا يف مسللة واحدة مـ مسائؾ ا ولؽـفؿ بحؿد اهلل لؿ ي

 .(3)«...واألفعال

لصحابة  مجتؿ ڤهذا هق القاقع الذي طاشف ا الؿدة، فؽان  هذه  عفؿ يف 

مـفجفؿ  ابصقرتف تؾؽ سؾقؿً  كان  اف يعؽر صػاءه أو يشقه كؼاءه، و ؾ اكحر مـ ك

لصحابةقائؿً  قده بػفؿ ا لك تؼق لسـة ولؿ يؽقكقا بحاجة إ لؽتاب وا ألكف  :ا طؾك ا

العؼقدة.  مجتؿع واحد متقحد يف الػؽر و

تصػ خالفة طؾل  :الؿرحؾة الثاكقة فتـة التحؽقؿ يف مـ وهل التل بدأت بعد 

سـة  ڤالب بـ أبل ص يد  لتحد لبدع ضفقرً  (:هـ17)وبا وهل  احقث برزت أول ا

الؼدرية. رت  ة ثؿ ضف الؿرجئ ة و لشقع ة ا ة الخقارج ثؿ ضفرت يف مؼابؾفا بدط  بدط

مَ  لبدع كؾ  هذه ا كؽر  رسقل وقد أ ال مـ أصحاب  ودطقا  ملسو هيلع هللا ىلصـ أدركفؿا 

بل  مـ الـ لسـة حسب ما ففؿقه  لؽتاب وا لك تؿسؽفؿ با لـاس إ ـذ ضفقر  ملسو هيلع هللا ىلصا وم

بد مً ال لزا هذا، كان  مـا  يق لك  لحؼبة إ لؽتاب اهلل ع يف تؾؽ ا بقف  ۵ا لؽؾ متبع  سـة ك و

لصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص قد ففؿف لفؿا بػفؿ ا ألهؾ  ،ڤأن يؼ قد ما بؼل  هذا الؼ ؼك  قب وس

ن  لتابعقن لفؿ بنحسا هذا ما سار طؾقف السؾػ الصالح وا لبدع وجقد، و اء وا األهق

اهتؿ هـا يليت الجق ،يف كتبفؿ ومجالسفؿ، ومـاضر ما  :اب طؾك شبفة الؼائؾو

 ، لقفؿا يف معتؼده لسـة، فؿـ رجع إ لؽتاب وا قد، ولؿاذا ال يؽتػك با هذا الؼ ضرورة 

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  (.3/79« )إط
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لؿبتدع؟!ففق ا مـ خالػفؿا ففق ا  لؿتبع و

ن يؼال :والجقاب لؽتاب والسـة بػفؿ: أ لك ا قد الرجقع إ ؼق ت لبدع،  إن  ا

بدطقة مـفج  :وأفؽارهؿ ال احدة، و دة و ا طؾك طؼق لـاس كاكق احد.ألن ا  و

لقؿقز السائرون طؾك ما أما بعد كشلة البدع، فؽان ال قد وذلؽ  بد مـ هذا الؼ

بل لـ الؿخالػقـ ملسو هيلع هللا ىلص كان طؾقف ا تدطة  ام، طـ غقرهؿ مـ الؿب لؽر ألن كؾ  :وأصحابف ا

لسـة.  صائػة تدطل أهنا ترجع إلك الؽتاب وا

وإذا لؿ يقجد هذا الؼقد،  ،ولقؾك التؼرلفؿ بذاك بؾقؾك وكؾ يدطل وصاًل 

اختؾطت األمقر والتبس طؾك  :كؾ ففؿ الؽتاب والسـة إلك طؼقل كؾ صائػةوو

ـصقص هق الػفؿ  يـفؿ، وصارت كؾ صائػة تدطل أن ففؿفا لؾ لـاس أمر د ا

لصحقح ؾف ،ا مـ طؼ ـدما يليت الؿعارض بػفؿ آخر  الؿخالػ لف ال :وط ؾؿ لف  فنن  يس

لك مـ طؼ :بػفؿف واجتفاده قره وففؿف أو  ،ؾف هق وففؿفإذ ما الذي يجعؾ طؼؾ غ

ـصقص ة بػفؿفا لؾ ػ ـد ذلؽ تتؿسؽ كؾ صائ بدطقة. ،وط رق ال مـ هـا كشلت الػ  و

وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصأما أهؾ السـة والجؿاطة الؿستؿسؽقن بؿا كان طؾقف الـبل 

كتعامؾ مع الـصقص بػفؿـا  :فؼالقا لؾؿخالػقـ لـا وال لؽؿ أن  إكف ال يسقغ 

ــا وب رة، وإكؿا الػقصؾ بق لـا الؼاص لصحابة الخاص وطؼق لؾؽتاب  ڤقـؽؿ ففؿ ا

لسـة الجؿقع،  :وا الحؽؿ طؾك  ن هق  أن يؽق لقف، و كرجع إ لذي يجب أن  ففق الػفؿ ا

لؿا َح  لؽ  محؿد  ۵اهلل  ابَ وذ ة كقرً  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب  مؿتؾئ كً مـ قؾقب  يؿا ة ا وإ ا وحؽؿ

ة وففؿً وطؾؿً  معرف صقحة لألمة ،ملسو هيلع هللا ىلصوطـ رسقلف  ۵ا طـ اهلل ا و وقؾقهبؿ  ،وك

اس ،طؾك قؾب كبقفؿ العؾؿ واإليؿان وال و لتـزيؾ، وكؼؾقا  قـف، شاهدوا ا طة بقـفؿ وب
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لـبقة غض   مشؽاة ا ي  مـ  كػردوا بف مـ تقق  ا صر ما ا فصاحة ا، فقق  د األذهان، و

اة وقؾة الؿعارض أو طدمف هذه صػاهتؿ (3)«الؾسان، وسعة العؾؿ وحسـ اإلدر  .

ة فقؿـ بعدهؿ. لتل ال تقجد مجتؿع  ا

 اأذكر تطبقؼً  ڤالتؼقد بػفؿ الصحابة ولؽل يتضح لطالب الحؼ أهؿقة 

 :وصػاتف القاردة يف الؽتاب والسـة ۵لذلؽ يف مسللة االطتؼاد يف أسؿاء اهلل 

لصحابة  قدة طـ ففؿ ا هل  :ڤفحقـؿا تطرح دراستفا بع ئػة تدطل أهنا  فنن كؾ صا

ة  صائػ ؾؿ كؾ  لصػات، وال تس ألسؿاء وا لصحقح لػفؿ ا لؿـفج ا تل طؾك ا ال

لؽتاب بػفؿفا أل :لألخرى ـصقص ا ن كؾ صائػة تدطل أكف هل األففؿ واألطؼؾ ل

ة، وهذا أمر بَ  لسـ .دَ وا العؼؾ وحده مرجعفا  تل  ات ال لؿـاضر  هل يف ا

ا  ،أما حقـ يرفع شعار ففؿ الصحابة لألسؿاء والصػات وأكف هق الؿرجع فؿ

تـا طـف بف وففؿقه أخذكا بف وتؽؾؿـا، وما سؽتقا طـف سؽ ئذ  :تؽؾؿقا  قـ فنن الػفؿ ح

ـصقص بعؼؾف فؼطي مستـدً  :ـضبط ويؼال لؿـ تعامؾ مع ال لـا  مـ ققل هات  ا 

لصحابة  فؿ  ڤا طؾك ف قـا  لرأس، وإال رددكاه طؾقؽ، وبؼ العقـ وا وكؼبؾف طؾك 

محؿد  هؿ أبر قؾقبً  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب  يـ  لذ كً ا يؿا وطؾؿً ا وأطؿؼ إ لذيـ تؾؼقا طـ ا  ا، وهؿ ا

ة وال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ة والػصاح ة، وهؿ أهؾ الؾغ اسط  ذكاء والػطـة.بال و

ة خقرً  لؿبتدط لطقائػ ا بف ا أتت  ما  لق كان  هلل ا وحؼ  و ا، لؽان أصحاب رسقل ا

مـفؿ ملسو هيلع هللا ىلص لقف وأسعد بػفؿف  سبؼ إ هؾ البدع حجرً  ،أ يؾؼؿ أ ويبفتقن، وتصبح  اوهبذا 

ة  لصحاب ة، وحجة الؿتبعقـ لػفؿ ا احض لقة وهادية مفدية. ڤحجتفؿ د  طا

                                            

قعقـ» :اكظر (1) الم الؿق  ( )بتصرف(.3/387( وكذلؽ )7/387« )إط
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قد لؿثال يسري طؾك جؿقع أبقاب العؼ هذا ا ر و الشعا رفع هذا  ة األخرى، وي

لك ما ـبل  يف وجقه كؾ الطقائػ الؿبتدطة التل أحدثت يف ديـ اهلل تعا  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يؼؾف ال

حابف   .ڤولؿ يػفؿف أص

ف وها تزلة يف وقت رة رأس الؿع مـاض تخدمف يف  هبذا الؿـفج يس هق أحد السعداء 

لؿـاضرة وبؽؾؿات مع ،ابـ أبل دؤاد الؼائؾ بلن الؼرآن مخؾقق ق  وتـتفل ا  دودة بعؾ

لخصؿ وهتافُ  ة ا ة، وسؼقط حج لصحاب لؿتؼقد بػفؿ ا ة ا ؾ حج تفا، ولؾػائدة أكؼ

لكالؼصة بطقلفا كؿا ذكره الشاصبل   .«االطتصام»يف كتابف الؼقؿ  رحؿف اهلل تعا

مً  :قال :ذكر صالح بـ طؾل الفاشؿل» يق أليام جؾقس حضرت  مـ ا ا 

ة القصقل وكػقذ ال فرأيت مـ سفقل تدي لؾؿظالؿ،  فقؿا الؿف لـقاحل  ؽتب طـف إلك ا

الؼصص، فنذا رفع  صري إذا كظر يف  ؼف بب ـتف، فلقبؾت أرم استحس لقف ما  يتظؾؿ بف إ

لل أصرقت. رفف إ  ص

صالح :فؽلكف طؾؿ ما يف كػسل، فؼال لل كػسؽ شقئً  ،يا  ب أن يف  ب أحس ا تح

مقر الؿممـقـ!: فؼؾت: أن تذكره. قال  كعؿ يا أ

فرغ مـ جؾقسف مر أال :فلمسؽ، فؾؿا   اجؾقًس  فجؾست ،وهنض ،أبرح أ

للصقياًل  لصالة، فؼال  لقف وهق طؾك حصقر ا أتحدثـل بؿا يف  ،يا صالح :، فؼؿت إ

الؿممقـ أحسـ. فؼال :كػسؽ أم أحدثؽ؟ فؼؾت مقر  مـ أ ـل بؽ وقد : بؾ هق  كلك

مـ مجؾسـا، فؼؾت ـ  يأ: استحسـت  ل أبقف م لؿ يؽـ يؼقل بؼق تـا إن  خؾقػة خؾقػ

 الؼقل بخؾؼ الؼرآن!

ؼ شقخً  :ؼالف لقاث هر، حتك قدم طؾك ا لد مـ ا ة  ه ا مـ قد كـت طؾك ذلؽ بر
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مـ  مؼقدً  «أذكة»أهؾ الػؼف والحديث  مل  لشا لشقبة، ا، صقااًل مـ الثغر ا ، حسـ ا

لقاثؼ والرحؿة  ـل ا قؼ طق فرأيت الحقاء مـف يف حؿال قر هائب، ودطا فلوجز،  فسؾؿ غ

 طؾقف.

اد طؿا يسللؽ طـف. فؼالأجب أبا طبد اهلل أحؿد بـ أب ،يا شقخ :فؼال : ل دؤ

يض ـقـ! أحؿد يصغر و الؿمم قر  رة.عيا أم لؿـاض ـد ا  ػ ويؼؾ ط

د  :ا، فؼالفرأيت القاثؼ وقد صار مؽان الرحؿة طؾقف والرقة لف غضبً  أبق طب

ـد مـاضرتؽ؟! فؼال مـقـ: اهلل يصغر ويضعػ ويؼؾ ط الؿم  ،هقن طؾقؽ يا أمقر 

لقاثؼ  أذكت لؽ.قد : أتلذن لل يف كالمف؟ فؼال لف ا

: إالم دطقت الـاس؟ فؼال أحؿد ،يا أحؿد :فلقبؾ الشقخ طؾك أحؿد، فؼال

لشقخ لك الؼقل بخؾؼ الؼرآن. فؼال لف ا مـ : إ لقفا  لـاس إ هذه التل دطقت ا لتؽ  مؼا

م   يـ تا لد يؽقن ا يـ فال  لد لؼرآن أداخؾة يف ا لؼقل بخؾؼ ا كعؿ. : إال بالؼقل هبا؟ قال اا

لشقخ رسقل اهلل : قال ا لـاس إلقفادط ملسو هيلع هللا ىلصف يعؾؿفا أم : ال. قال لف: أم تركفؿ. قال ا ا

لـاس إلك ما: طؾؿفا، قال: لؿ يعؾؿفا؟ قال  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يدطفؿ رسقل اهلل  فؾؿ دطقت ا

مـف  ؟إلقف وتركفؿ 

 هذه واحدة. ،يا أمقر الؿممـقـ :فلمسؽ، فؼال الشقخ

يز ،أخربين يا أحؿد :ثؿ قال لف لعز بف ا لك يف كتا  چ چ﴿: قال اهلل تعا

لؿائدة ﴾ڇ چ فؼؾت أكت[1: ]ا م  : ،  يؽقن تا يـ ال  لد ا إال بؿؼالؽ بخؾؼ إن ا

 أصدق يف تؿامف وكؿالف أم أكت يف كؼصاكؽ؟!  ۵الؼرآن، فاهلل تعالك 

كقة! ،يا أمقر الؿممـقـ :فلمسؽ، فؼال الشقخ هذه ثا  و
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 چ چ چ ڃچ﴿ ۵قال اهلل  ،أخربين يا أحؿد :ثؿ قال بعد ساطة

ل ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ ا 6: ؿائدة] هذه  ،[7 لتؽ  فؿؼا

لقفا فقؿا بؾغف رسقل اهلل  لـاس إ لتل دطقت ا ة أم ال؟إلك  ملسو هيلع هللا ىلصا  األم

لثة! ،يا أمقر الؿممـقـ :فلمسؽ، فؼال الشقخ هذه ثا  و

اهلل  ،أخربين يا أحؿد :ثؿ قال بعد ساطة هذه  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا طؾؿ رسقل  لتؽ  مؼا

لقفا؟ ا لتل دطقت الـاس إ بؾ اتسع لف : دسع لف أن أمسؽ طـفؿ أم ال؟ قال أحؿتا

وكذلؽ ألبل بؽر، وكذلؽ لعؿر، وكذلؽ لعثؿان، وكذلؽ : ذلؽ. فؼال الشقخ

ة اهلل طؾقفؿ؟ قال  كعؿ.: لعؾل، رحؿ

لـا ما  ،يا أمقر الؿممـقـ :فصرف وجفف إلك القاثؼ، وقال يتسع  تسع اإذا لؿ 

رسقل اهلل  لقاثؼفال وس   :وألصحابف ملسو هيلع هللا ىلصل ل ا قـا. فؼا  كعؿ؟ ال وسع اهلل: ع اهلل طؾ

رسقل اهلل  لـا ما اتسع ل  بف.وألصحا ملسو هيلع هللا ىلصطؾقـا إذا لؿ يتسع 

لقاثؼ :ثؿ قال القاثؼ دطقه. : اقطعقا قققده. فؾؿا فؽت جاذب طؾقفا. فؼال ا

بت طؾقفا؟ قال ،يا شقخ: ثؿ قال تل أن أجاذب طؾقفا، : لؿ جاذ ألين طؼدت يف كق

ـل حتك أققل يدي وكػ قـ  نذا أخذهتا، أوصقت أن تجعؾ ب بدكسؾ  ،يا ربل: ف لؿ : ط

مـ حضر.ققدين ضؾؿً   ا وارتاع يف أهؾل؟ فبؽك القاثؼ، وبؽك الشقخ وكؾ 

ـل يف حؾ.  ،يا شقخ :ثؿ قال لف القاثؼ  اجعؾ

قر الؿممـقـ :فؼال لل حتك جعؾتؽ يف حؾ  ، يا أم مـ مـز مً  ما خرجت  ا إطظا

رسقل اهلل  رابتؽ مـف. ملسو هيلع هللا ىلصل  ولؼ
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ي آكس بؽ :لف وسر، ثؿ قال فتفؾؾ وجف القاثؼ ـد  . أقؿ ط

ة.  :فؼال لف لل حاج بقر، و شقخ ك  مؽاين يف ذلؽ الثغر أكػع، وأكا 

 سؾ ما بدا لؽ.  :قال

هذا  :قال يلذن أمقر الؿممـقـ يف رجقطل إلك الؿقضع الذي أخرجـل مـف 

 الظالؿ. 

. :قال زة، فؾؿ يؼبؾفا مر لف بجائ  قد أذكت لؽ. وأ

مـ ذلؽ الققت طـ تؾؽ الؿؼالة، وأحسب يًضا  فرجعت  ع أن القاثأ ؼ رج

 .«طـفا

بل شاص ل ال ، » :قا ب ا لب أل ا ل  ل و أل ة  رب ا ط ف ػق ف  ، ة ي ا ؽ ح ل ا ذه  ه ا  ؾق م ل فت

ؿ  ف ؾق د ط ر ل ا ب ؿ  ف م صق خ ل ؿ  ف م ا ح ف إ يف  م  صق خ ل ا ذ  خ ل ي كقػ  ا  و ر ظ ك ا و

ة  سـ و اهلل  ب  ا ؽت  .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصب

pn  mP 
 

                                            

اللل.133 - 118/3« )االطتصام» (1)  ( ت. سؾقؿ الف
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هر اثلاثل  اممظ 
ت  قاىت   أىل  خمالف  رهتو  يف   االست  ظ   ن 
صٌص  نم   ًىٌفقو   العلق  إىل   امن 

االتبا إلفراط أهؾ االستؼامة و األبقاب بقـ ا سط يف جؿقع  ع كعادهتؿ و

يط لتػر ء  ،وا تف إزا لك العؼؾ، ووضقػ رهتؿ إ صقر؟ ومـ ذلؽ كظ لتؼ الغؾق وا بقـ 

ـصقص سط بقـ مـ غال :ال مـزلتف وقد   ففؿ و كؿ فقف ورفعف فقق  لـؼؾ وحا مف طؾك ا

مَ  لقف الـصقص، وبقـ  لغك دوره يف ففؿ الـصقص وتدب  إ هؿؾف، وأ  هارَ ـ فرط فقف وأ

مؽان، وجعؾف هنبً  حسب اإل ها وطؾؾفا  مؼاصد معرفة  ألساصقر التل و افات وا ا لؾخر

كزل اهلل هبا مـ سؾطان.  ما أ

مثؼػل  شباب الؿسؾؿقـ، و رة كابتة مـ  هذه األزمـة الؿعاص ولؼد ضفرت يف 

كققـ، أو العصراكققـ  العؼال أهؾ السـة تلثرت بشؽؾ أو بآخر بؿـ يسؿقن أكػسفؿ ب

يـ، وكحق الؿستـقر لتل هلأو   چ چ چ ڃ  ﴿ ها مـ الؿسؿقات ا

، ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ اء ذلؽ بعض األفؽار مـ جر ، وضفر 

مؾفؿ  ستدالل، وتعا اال فؿ يف  مـفج تل تصادم أصقل السؾػ، و الؿقاقػ الغريبة ال و

لسـة  مع الـصقص، وصركا كرى مـ بعضفؿ جرأة طجقبة طؾك أصقل أهؾ ا

دة واألحؽام. العؼق ابتفؿ يف   وثق

هذا الؿبحث  هبذه ويف  لسـة  مـ أهؾ ا الؿخدوطقـ  اين  صقحة إلخق أوجف الـ

مَ  ة و لؿدرس هذه ا مـ خالل فضح  ة، وذلؽ  لؿحدث لؿدرسة ا اءها ومحاكؿة ا ـ ور
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لصحابة  لؽتاب والسـة وففؿ ا لك ا لتل  ،ڤآرائفا إ قرة ا هل الؿآالت الخط وما 

ـزلة ئت رفة ففؿ السؾػ الصالح لؿ مـ خالل مع ؾ ذلؽ  صق قتؿ تػ لقفا؟ وس قل إ

العؼؾ ،العؼؾ لك  كققـ إ مـ يسؿقن أكػسفؿ بالعؼال رة  بقـ فقؿا  وكظ وذلؽ كؿا هق م

 :يؾل

 :بقان ففؿ السؾػ الصالح لؿـزلة العؼؾ يف الؽتاب والسـة :أواًل 

لتف يف ضقء  ـز العؼؾ، وم يد دور  مـفج واضح يف تحد لؼد كان لسؾػـا الصالح 

بقف  ۵كتاب اهلل  سـة ك لبملسو هيلع هللا ىلصو مـ أهؾ ا قفؿ  قزوا بف طـ مخالػ دع الذيـ ، تؿ

لزالت. فقف بالشطحات وا لباب، وأتقا  هذا ا  اكحرفقا يف 

 :لؿـفج السؾػ الصالح يف هذا الشلن ؿ  ؾ  ع  وإن أبرز م  

أن ال تعارض بقـ كصقص الؽتاب والسـة الصحقحة، وبقـ شلء مـ 

ـد أهؾ  :الؿعؼقالت الصريحة الؿشفقر ط بالؼقل  هذا الؿعؾؿ  تصار  ــا اخ ويؿؽ

ة والجؿاطة بلن ال  ريح والـؼؾ الصحقح. السـ العؼؾ الص قـ   تعارض ب

ن  ...» :وبقان ذلؽ أن يؼال أ مـ وضائػف  لك وجعؾ  العؼؾ خؾؼف اهلل تعا إن 

يجقز يف حؼف أن يرد شقئً  يعؼؾ ديـف وشرطف، فال  لؽتاب - ا مـ القحليػفؿ طـف، و ا

لسـة ريعة كؾفا بلخبارها وأحؽامفا لقس  -وا بحجة أكف يخالػ الؿعؼقل، بؾ الش

اإلجؿال والتػصقؾ. فقفا م صحتفا طؾك  العؼؾ يشفد ب  ا يعؾؿ بطالكة بالعؼؾ، بؾ 

بقة وصدق الرسقل  :أما اإلجؿال العؼؾ بصحة الـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ جفة شفادة 

لـبل  هـ ذلؽ تصديؼ ا زم  مـ الؽتاب والحؽؿة. ملسو هيلع هللا ىلصفقؾ  يف كؾ ما يخرب بف 

رده العؼؾ، بؾ كؾ :وأما التػصقؾ لقس فقفا ما ي ريعة  ف ما أد فنن مسائؾ الش رك
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يؼً  ة تصد لصح لف با يشفد  ا ففق  مسائؾف مـ  لعؼؾ  عضقدً  اا ـ  اوت العؼؾ ط صر  وما ق

مـ مسائؾفا العؼؾ ما  ،ففذا لعظؿة الشريعة وتػققفا :إدراكف  ومع ذلؽ فؾقس يف 

تل طجز العؼؾ طـ إدراكفا فالشريعة تليت بؿا يحقر  :يؿـع وققع تؾؽ الؿسائؾ ال

قل العؼقل ال بؿا ؿا وذلؽ كالعؾ :تحقؾف العؼ ، ففذه إك ؽؿفا بقة وما يف ح لغق قم ا

الؿعتاد  مـ العؾقم طؾك  قر الؿعتاد  حال غ مـ أ ع، وأما  مـ جفة خرب الشار رف  تع

حؼقؼتفا: ر  مـفا لؿعرفتفا وكشػ  يف التؽذيب أو التشؽقؽ، كؿـ أكؽ فؼد يؼع 

كً إ لشجر حققا كبقاء كؼؾب ا لشارع بؿعجزات األ ا، واكشؼاق الؼؿر، وغقرها، خبار ا

كؽر ، وأحقال الؿعاد والجزاء  وكؿـ أ لك وأسؿائف إخبار الشارع بصػات اهلل تعا

الؿسائؾ  مـ مسائؾ الغقب، فؿـ قايس هذه  والحساب، وتػاصقؾ ذلؽ، وكحقها 

تد فقفا إلك الصقاب،  دة الؿحسقسة لؿ يف الؿشاه قة وحاكؿفا إلك الؿعؾقمات  لغقب ا

يسؿقف ا بؿا  يحتج يف إكؽارها  رد، و باإلكؽار وال ر بؾ يؼابؾفا  يـؽ لؿعؼقل، كؿـ 

لؿقزان صراط وا . إلخ، ألكف ال يعؼؾ وجقد صػة طؾك غقر ..أحقال الربزخ وال

الؿخؾقققـ مـ صػات   ...الؿعتاد 

فقف إثبات  :والحؼ مـ ذلؽ، وإكؿا  العؼؾ ما يشفد بنحالة شلء  لقس يف  أكف 

لعؼؾ طـ دَ  ك هذه الؿسائؾ طؾك حؼقؼتفا، وما ذلؽ إال لؽؿال الشريعة، ر  طجز ا

قصقرهوتػق العؼؾ و فا وطجز  ؾؿ..ق العؼؾ الصحقح  . أما أن يليت الشرع بؿا يع

 بطالكف ففذا محال!

ن  :والؿؼصقد لـؼؾ الصحقح، وأ لصحقح ال يعارض ا عؼؾ ا هق بقان أن ال

بل  لـؼؾ، بؾ كؿا يؼقل الشاص ـزاع هق ا مقارد ال  رحؿف اهلل تعالكالحاكؿ والؿؼدم يف 

الؿسائؾ» ؾ طؾك  لـؼؾ والعؼ لـؼؾ،  إذا تعارض ا الشرطقة فعؾك شرط أن يتؼدم ا
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لعؼؾ فقؽقن تابعً فقؽقن متبقطً  يتلخر ا لـظر إال ا، و العؼؾ يف مجال ا ا، فال يسرح 

لـؼؾ  .(2)«(3)بؼدر ما يسرحف ا

وهق يرد طؾك مـ يسؿقن أكػسفؿ  رحؿف اهلل تعالكويؼقل سقد قطب 

األمر  «العؼؾ». فنصالق كؾؿة ..» :بلصحاب الؿدرسة العؼؾقة إلك شلء إصالق 

قر واقعل قؾـا- غ فالن وطؼؾ طالن -كؿا  ؼؾؽ وطؼؾ  ولقس  ...ففـاك طؼؾل وط

الشفقة والجفؾ يحاكؿ الـص  الفقى و هـالؽ طؼؾ مطؾؼ ال يتـاوبف الـؼص و

لك  كـا «مؼرراتف»الؼرآين إ رة، فن هذه العؼقل الؽثق فؼ الـص  لققا لتلويؾ  بـا ا . وإذا أوج

لك فقضك!  كـتفل إ

مـ ا هذا كؾف  اف معقـوقد كشل  ة اكحر مقاجف  ولق أخذ األمر ...الستغراق يف 

قر  -يف ذاتف- فراط، وبدون تؼص لعرف لؾعؼؾ مؽاكف ومجال طؿؾف بدون غؾق وال إ

يط كذلؽ قـفؿا يف مؽاهنا  :وال تػر لـسبة ب ت ا حػظ رف لؾقحل مجالف، و وط

لصحقح  ..ا

مطرودً  القس مـػق   «العؼؾ»إن  لقحل، يف مجال التؾؼل طـ ا وال مفؿاًل  اوال 

يدركف يتؾؼك وإدراك ما مـ شلكف أن  لتسؾقؿ بؿا هق خارج طـ مجالف :وففؿ ما   ،مع ا

لقس هق  لؽـف كذلؽ  قر «الحؽؿ»و ، فالؿدلقل امحؽؿً  وما دام الـص ،األخ

الحؽؿ قر تلويؾ هق  لصريح لؾـص مـ غ مـ  ،ا يتؾؼك مؼرارتف هق  ؾ أن  وطؾك العؼ

لصريح هذا الـص ا  .(1)«مدلقل 

                                            

 (.3/87) «الؿقافؼات» (1)

ئؾ االطتؼاد طـد أهؾ ال» :اكظر كتاب (2) ؾك مسا 1 - 2/152) «ـة والجؿاطةسمـفج االستدالل ط 5 6 )

ار. ختص  بتصرف وا

المل» (3) قر اإلس ئص التص  (.22)ص« خصا
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 :ارض بين الىقل والعقل ووجىه دفعهأضباب ثىهم الحع

لصحقح لـؼؾ ا لصحقح وا العؼؾ ا رض بقـ  بؼ بقان أن ال تعا وهذا  ،لؼد س

ن  نما أن يؽق العؼؾل، ف لـؼؾل و لقؾ ا لد قـ ا عارض ب د أهؾ االستؼامة، وإذا ضفر ت معتؼ

لصريح، أو يؽقن الـؼؾ صحقحا،  العؼؾ ا لـؼؾ لقس بثابت، ففـا ال يعارض بف  ا

تدل غؾط الؿس ستدالل بف ولؽـ  وهـا يؽقن العؼؾ فاسدا غقر صحقح ويف  ،يف اال

قتف $ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ   :يف كقك

ءفنننننع  ء وننننناي ء ننننن ءل ننننن ءو ي 

 

ءو لوينننننن ءس نننننن ءلنننننن  ءيل ي نننننناأ ء 

ءفالوينننن ءإ نننناءفا نننن ءوي رنننن ء لنننن  

ء

ءاءوهنننننلء وءب ننننن أ ء  ننننناءانننننخ خ ءي ء 

ء ءاوءاأء   ء لننننننر ءلنننننن  ءب ابنننننن 

ء

ء نننننناءقالنننننن ء ل و ننننننلمءباله هنننننناأ ء 

ء ء  لاننن ءلننن  ء وننناي ءبوضنننماو

ء

نننن  ءفسنننن ءعرمنننناءعلنننن  ء  نننناأ ءءابوض 

ء ننننهننننا  ء ررنننن ء واي ءاءف منننناءفنننن  ض 

ء

ء(1) ننننن ءألفننننناء  فمنننننامءو   هننننناأ ء 

ء  :ولؾتعارض الؿقهقم طدة صقر

يف » :الصقرة األولك لـؼؾ صحقح ثابت  لقس بصحقح، وا العؼؾ  ن  أن يؽق

 الؽتاب والسـة. 

وقد تلمؾت ذلؽ يف طامة ما » :رحؿف اهلل تعالكويف ذلؽ يؼقل شقخ اإلسالم 

فقجدت ما خالػ الـصقص الصحقحة الصريحة شبفات فاسدة يعؾؿ  :تـازع الـاس

ف يف مسائؾ تُ بالعؼؾ بطالهنا، بؾ يعؾؿ بالعؼؾ ثبقت كؼقضفا الؿقافؼ لؾشرع، وهذا تلمؾ  

                                            

قصقدة» (1) ح   (.2/95ابـ الؼقؿ )« شر
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األصقل الؽبار، كؿسائؾ التقحقد، والصػات، ومسائؾ الؼدر والـبقات، والؿعاد، 

 .(3)«...عؾؿ بصريح العؼؾ لؿ يخالػف سؿع قطووجدت ما يُ وغقر ذلؽ، 

ؼؾ صحقحً  :الصقرة الثاكقة لع ا ، اصريحً  اأن يؽقن  ؽـ الـؼؾ غقر ثابت ، ول

ؼ   د تق ع بع السؿ ت  ر يف ثبق ـاض ر مـ ال صق ؼ ؽ بت يف وذل ـ  ، فقظ ة العؼؾ ف مـ دالل ـ

ـ  ض بق هق تعار ده التعارض، و ، فقظفر طـ صحة، واألمر لقس كذلؽ السؿع ال

لقاًل دل ن د ؾح أن يؽق يص د ال  لدلقؾ الػاس ، وا ؾ فاسد دلق ؾ صحقح و ـ  فضاًل  ق ط

قح سؿعق   صح قؾ ال لدل ا ؿ  ؼدي اجب ت الق ؾ  ، ب صحقح ل ؾ ا لق لد ف ا رض ب ن  اأن يعا كا

ق   ؼؾ  .اأو ط

لـؼؾ صحقحً  :الصقرة الثالثة ن ا يؽق ستدالل ؾِ لؽـ غَ  ،اأن  اال تدل يف  الؿس ط 

تقجة الػفؿ الؼاصر، فا لتعارض ك يف بف فقظفر ا لـؼؾ تارة يؽقن  رفة ا قر يف مع لتؼص

ن تارة يؽق مـ السؼقؿ، و لصحقح  قز ا رفة صرقف وتؿق لتف وتحؼقؼ  مع رفة دال يف مع

قـ  لتعارض ب سباب ادطاء ا مـ أ صحقحة لؾسؿع  كقف، فعدم إدراك الداللة ال معا

الؿـؼقل  .(2)«الؿعؼقل و

 :وضطية أهل الطىة في هظزتهم للعقل

بؼ وسط يف كظر يـ غؾقأهؾ السـة كؿا س يف العؼؾ  اهتؿ لؾعؼؾ بقـ الذ

يؼد  وطظ   يؿؽـ أن  كف  لف، وضـقا أ مجا قه يف غقر  م طؾك الـؼؾ، وردوا ؿقه وأدخؾ

                                            

ارض العؼؾ والـؼؾ» (1)  (.3/377) «درء تع

ئؾ االطتؼاد طـد أهؾ السـة» :اكظر (2) ؾك مسا ر( 165 - 2/163) «مـفج االستدالل ط ( )باختصا

تصرف.  و
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ـ الطرف الؿؼابؾ لفمالء، صحقحة بزطؿ مخالػتفا لؾؿعؼقل، وبق  األحاديث ال

لؿـاقض حتك يـ وقعقا يف الطرف ا لبَ  وهؿ الذ ي ا هل: فابتعدوا طـ دَ لؾعؼؾ الػطر

ألساصقر تعؾقؾ األح لخرافات وا ؽام الشرطقة وإضفار الحؽؿة فقفا، أو قبؾقا با

لبدهقة العؼقل لسـة ،الؿصادمة  رفقـ ابتعدا طـ مـفج أهؾ ا هدى اهلل  ،وكال الط و

لؿا اختُ  لسؾػ وأتباطفؿ  نذكفا فقف مـ الحؼ ب الالئؼة  :ؾػ  كتف  حقث أططقا العؼؾ مؽا

ج   كؿا و لـصقص، وإ يعارضقا بف ا لؿ  لتدبرهبف و ؿ فقه  مـفا، والتسؾق االستـباط  ا، و

لؿ تُ  ا. ط  حِ بؿا  مـف  ، بف العؼقل 

لـظرية كاألققسة  الرباهقـ ا العؼؾقة، و تدالالت  والؼرآن مؾلء باالس

لك ـصقص التل تذم الؿعطؾقـ لعؼقلفؿ كؿا يف ققلف تعا مثال، ومؾلء بال  :واأل

 ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿

لحج ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ف و ،[76: ]ا ؿا يف ققل ك

لك ثر مـ آية- تعا لروم ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ -ويف أك : ]ا

ي ﴾ائ ى ى﴿: . وققلف[27 6: س] 8]. 

مسؾ  » كف طؼؾ  ة أ لسـ لعؼؾ طـد أهؾ ا مـ سؿات ا ق و آلفا رف حجؿف، وا ؿ يع

تل يحظر طؾقف أن يخرتقفا، أو أن يخطر  يتحرك فقفا، واآلفاق الؿغؾؼف ال لتل لف أن  ا

حظقرة، ومساحات مؼقدة، ومساحات مػتقحة ذلؽ ببالف: ففـاك مساحات م

مً  لصػات، وفق   ،اتؿا يات ا ؾؼك أسالفـا آ ؿا ت اسخقـ گضقا كقػقتفا هلل وك لر ، شلن ا

العؾؿ الذيـ يؼقلقن لؿـاصؼ ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :يف  : فالعؼؾ يف ا

لؼدرة طؾك إدراكفا َح  يعط ا لؿ  لتل  لؿحظقرة ا وق   رٌ ذِ ا اف، وشلكف فقفا التسؾقؿ و

اإلذطان ال مر أكرب و الؿساحات أ هذه  اء  قـف أن ففؿ ما ور ـصقص لعؾؿف ويؼ ؽامؾ لؾ
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مـ صاقتف كقتف وأبعد   .(3)«...مـ إمؽا

 :وضطية أهل الطىة في هظزتهم للثىابت واملحغيرات

ة تتجؾ   هؾ السـ لعؼؾ طـد أ ة ا ما تتجؾك يف تؿس  إن سؾػق ت ك أكثر  ثقاب بال ؽف 

لتجاوز، وال التغق تل ال تؼبؾ الـؼض، وال ا مـ الػروع ال لثقابت  قر، وما سقى ا

ب  كتف واجتفاده فقفا حس مرو العؼؾ تظفر  فنن  رة:  لؿتغق لـقازل ا لؿتجددة وا ا

مـطؾؼً  ة واألزمـة  مؽـ لثقابت الؿؼررة األحقال واأل مـ األصقل، وا ا يف اجتفاداتف 

ة اإلسالمقة.  يف الشريع

دمقة اآلدمل بؾ هق إقرار واقعل بآ ،اوال تحجرً  ،اولقس التؿسؽ بالثقابت جؿقدً 

 .(2)وكؿالف وطظؿتف وجاللف ۵وقصقر طؼؾف ومحدوديتف، وربقبقة الرب 

لػَ  يؿؽـ ا لثقابت ال  ؽاك طـفا وال تجاهؾفا، والبد مـفا حتك طـد وا

لؿـحرفة مـ أصحاب الؿذاهب واألحزاب األرضقة، وطـد  أصحاب األفؽار ا

ثقاب ـد أصحاب اإلدارة، فؽؾفؿ يمكدون طؾك ال ت، وطدم الغرب والشرق، وط

تـازل طـفا لبشر: وهق مـ طـد  ،ال لك ا رساالت إ يـ سؿاوي هق خاتؿ ال فؽقػ بد

قر لخب لحؽقؿ، والؾطقػ ا العؾقؿ ا لتل  اهلل  لسـة هل تؾؽ ا تل يعـقفا أهؾ ا لثقابت ال وا

وصػف اهلل  ن وال األحقال، فؿـ  قر الزمان وال الؿؽا قر بتغ و  ۵ال تتغ بالشرك أ

يصبح يف زم فؼالؽػر أو الـػاق ال   ،ان آخر، أو مؽان آخر غقر مشرك، أو غقر مـا

مثاًل  لثابتة ال تتغقر: فال يتحقل  األخالق والؼقؿ ا لعري يف  وكذلؽ  لزكا والسػقر وا ا

                                            

قايف»اكظر:  (1) هداية أم غ الكقة   (.25)ص« العؼ

قاية»اكظر:  (2) هداية أم غ الكقة  (.77)ص« العؼ  ( )بتصرف
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مباًح  مؽـة  مـ األ مؽان  مـ األوقات أو يف  ً  اوقت   ...امستحسـ

وهق يتحدث طـ خاصقة الثبات كخاصقة  رحؿف اهلل تعالكيؼقل سقد قطب 

مل» :ة اإلسالمقةمـ خصائص العؼقد سقة لؾتصقر اإلسال الخاصقة األسا - مـ 

بثؼ سائر الخصائص األخرى -خاصقة الرباكقة مـ اهلل،  «رباين»وبؿا أكف  ،تـ صادر 

االستجابة والتؽقػ والتطبقؼ يف واقع  لتؾؼل و هل ا قـقكة اإلكساكقة فقف  الؽ ووضقػة 

معقـة، وال قئة  لقس كتاج فؽر بشري، وال ب لحقاة، وبؿا أكف  مـ خاصة،  ا لز مـ ا فرتة 

العؿقم وال هقب لإلكسان  ...طقامؾ أرضقة طؾك وجف  الؿق إكؿا هق ذلؽ الفدى 

ة باإلكسان لؼ اإلكسان، رحؿ مـ خا لصة   ...هبة لدكقة خا

 :خاصقة ...بؿا أكف كذلؽ فؿـ هذه الخاصقة فقف تـشل خاصقة أخرى

بت حقل محقر ثابت»  .«الحركة داخؾ إصار ثا

لذاتقةيف مؼقم «ثبات»هـاك  هذا التصقر األساسقة، وققؿف ا ال  ففل ،ات 

قر  قر وال تتطقر: حقـؿا تتغ لحقاة القاقعقة، و «ضقاهر»تتغ األوضاع  «أشؽال»ا

مً  ...العؿؾقة محؽق يظؾ  لحقاة وأشؽال األوضاع،  هر ا لتغقر يف ضقا ا ففذا ا

ة لفذا التصقر لثابت  ..بالؿؼقمات والؼقؿ ا

هذا  قد»وال يؼتضل  لحقاةحركة الػؽر  «تجؿ لفا  ولؽـف يؼتضل السؿاح ،وا

لك الحركة- بالحركة دفعفا إ هذا  -بؾ  لثابت، وحقل  هذا اإلصار ا ولؽـ داخؾ 

 ...الؿحقر الثابت

يره لتغققر القاقع األرضل وتطق كزوع هذا اإلكسان إلك الحركة  حؼقؼة  ...و

مـبثؼة أواًل  لؽ  ة كذ العامة، الؿؿثؾة يف حركة الؿاد ثابت ة الؽقكقة مـ الطبقعة الؽقكقة 
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لك وحركة سائر األجرام يف الؽقن كقً  ،األو ة ثا مـبثؼ هذا اإلكسان او رة  هل  ،مـ فط و

ففذه الخالفة تؼتضل الحركة لتطقير القاقع  ،مؼتضك وضقػتف يف خالفة األرض

قتف . ،األرضل وترق قر وتتطقر تـقع وتتغ هذه الحركة فت  أما أشؽال 

ة  «محقر ثابت الحركة داخؾ إصار ثابت حقل» :وهؽذا تبدو سؿة سؿ

لفقة كؾفا بقعة التصقر  ،طؿقؼة يف الصـعة اإل مـ ثؿ ففل بارزة طؿقؼة يف ص و

 اإلسالمل.

الؿؼقمات والؼقؿ الثابتة لسقاق هـا، فـستعرض كؿاذج مـ  كحـ كسبؼ ا يف  و

هل التل تؿثؾ ..هذا التصقر لثابت». و يدور طؾقف «الؿحقر ا لذي  لؿـفج  ا ا

لثابت.  اإلسالمل يف إصاره ا

ثابت  -وهل قاطدة التصقر اإلسالمل- كؾ ما يتعؾؼ بالحؼقؼة اإللفقةإن 

 :وغقر قابؾ لؾتغققر وال لؾتطقير ،االحؼقؼة، وثابت الؿػفقم أيًض 

مر  قره أل ـتف، وتدب هقؿ قتف، وقدرتف، و يتف، ووحداك مد سر حؼقؼة وجقد اهلل و

ئتف لك آخر صػات اهلل ..الخؾؼ، وصالقة مشق اة وآثارها يف الؽقن والحق ۵. إ

لـاس  ..وا

اده اهلل  ،مـ خؾؼ اهلل وإبداطف -أشقاءه وأحقاءه- وحؼقؼة أن الؽقن كؾف أر

هذا  ،سبحاكف فؽان مـ أمر الخؾؼ يف  هذا الؽقن أثارة  لحل يف  لشلء وال  لقس  و

لتدبقر وال الفقؿـة وال مشاركة يف شلء مـ خصائص األلقهقة  ،الؽقن، وال ا

 ..بحال

بقدية هلل الع لعبقدية  ...األشقاء واألحقاءطبقدية  ...وحؼقؼة  هذه ا وطؿقم 
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لصالة والسالم طبقدية مطؾؼة، ال تتؾبس الؾـاس جؿقعً  ، بؿا فقفؿ الرسؾ طؾقفؿ ا

هقة مـ خصائص األلق هذه ،هبا أثارة  بقديةا مع تساويفؿ يف   ..لع

تبف -بصػتف التل وصػ هبا كػسف- وحؼقؼة أن اإليؿان باهلل مالئؽتف وك ، و

ققم اآلخر و بقلفا، وإال ففل ورسؾف وال شرط لصحة األطؿال وق قره وشره  الؼدر خ

بة وغقر مؼبقلة تصحقح، مردودة غقر محتس ة لؾ ؾ قر قاب ألساس، غ مـ ا ة   ..باصؾ

إلسالم يـ طـد اهلل ا لد ً  ،وحؼقؼة أن ا لـاس ديـ يؼبؾ مـ ا  ،سقاه اوأن اهلل ال 

سبحاكف باأللقهقة وكؾ خصائصفا معـاه إفراد اهلل  إلسالم  ست ،وأن ا اال سالم و

لرض ئتف، وا ريعتف الؿشق مـفجف وش مره و لك أ لتحاكؿ إ لذي  ،با يـف ا هذا هق د وأن 

 ارتضاه، ال أي ديـ سقاه.

مؽر   -بجـسف- «اإلكسان»وحؼقؼة أن  الخالئؼ يف مخؾقق  م طؾك سائر 

مستخؾَ  مـ ثَ  ،ػ مـ اهلل فقفا، مسخر لف كؾ ما فقفااألرض،  ؿ فؾقست هـاك ققؿة و

هذه األرض تعؾ ة يف  مـ أجؾفا ققؿتفمادي ة هذا اإلكسان أو هتدر  طؾك ققؿ  ..ق 

احد صؾ و مـ أ لـاس  مـ ثؿ ففؿ ،وحؼقؼة أن ا هذه الـاحقة- و  -مـ 

تل يتػاضؾقن هبا ،متساوون الؼقؿة القحقدة ال هل التؼقى  -فقؿا بقـفؿ- وأن 

العؿؾ الصالح: ال أية ققؿة أخرى، مـ كسب، أو مال، أو مركز، أو صبؼة، أو  و

 خر الؼقؿ األرضقة.إلك آ ...جـس

لعبادة هلل هل ا لقجقد اإلكساين  ة  ...وحؼقؼة أن غاية ا لعبقدية الؿطؾؼ بؿعـك ا

مره ل ب بقدية، وأولفا االئتؿار  الع ضقات  ، بؽؾ مؼت يف كؾ أمقر  -وحده- هلل وحده

لقف لحقاة صغقرها وكبقرها والتقجف إ بؽؾ كقة وكؾ حركة، وكؾ خالجة  -وحده- ا
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لخالفة يف األ ،وكؾ طؿؾ مـفجفوا فؼ  يـف- رض و فؼ د قر الؼرآن و إذ هؿا  -أو بتعب

قران مرتادفان طـ حؼقؼة واحدة  ..تعب

لؿـفج هذا ا هل  هل العؼقدة، و لتجؿع اإلكساين  اإللفل:  وحؼقؼة أن رابطة ا

لطبؼة، وال الؿصالح  لجـس، وال الؼقم، وال األرض، وال الؾقن، وال ا ال ا

سقة، تصادية أو السقا ات األرضقة. رآخ وال أي اطتبار االق  مـ االطتبار

لدكقا دار ابتالء وطؿؾ اء. ،وحؼقؼة أن ا رة دار حساب وجز  وأن اآلخ

مؿتحَ  مبتؾك و كسان  يـالف وأن اإل قر  ـ يف كؾ حركة، ويف كؾ طؿؾ، ويف كؾ خ

ؾ ضر ة ويف ك مرد   ...أو شر، ويف كؾ كعؿ ك اهلل وأن   ...األمقر كؾفا إل

الؿؼقمات والؼقؿ ك.. مـ  مثالفا  هذه وأ قر.  قر قابؾة لؾتغ فا ثابتة، غ ال  ؾ و

دة  مشدو وتظؾ  تتحرك ضقاهر الحقاة وأشؽال األوضاع يف إصارها،  لؾتطقر، ثابتة ل

لقفا يف  ،إ لحقاة، ويف كؾ ارتباط يؼقم  ضاع ا تضقاهتا يف كؾ تطقر ألو ولرتاطل مؼ

لـاس أفرادً  لؿجتؿع، ويف كؾ تـظقؿ ألحقال ا وجؿاطات يف جؿقع األحقال  اا

األصقار.  و

هذه الؿؼقمات والؼقؿ،وق لقالت  الؿساحة التل تتجؾك فقفا مد ؿا  د تتسع  كؾ

العؾؿ اإلكساين، وكؾؿا تعددت  لحقاة القاقعقة: وكؾؿا اتسع مجال  اكب ا اتسعت جق

لتل تتجؾ   هقؿ ا لؿػا ابتً ا يظؾ ث فا  لؽـ أصؾ لؼقؿ، و مات وا لؿؼق هذه ا ، ك فقفا  ا

هقؿ  ...وتتحرك يف إصاره تؾؽ الؿدلقالت والؿػا

لـحق هل. .. هذا ا ضبط  وققؿة وجقد تصقر ثابت لؾؿؼقمات والؼقؿ طؾك 

لبشرية والتطقرات الحققية، فال تؿضل شاردة طؾك غقر هدى، كؿا وقع  الحركة ا
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لحقاة األوربقة  قدة-يف ا مـ طروة العؼ لك تؾؽ الـفاية  -طـدما أفؾتت  كتفت إ فا

لأل    لخادع وا لربيؼ ا ة، ذات ا لبائس يُ  ءِ اَل ا لذي  لؽاذب، ا لش  خػل يف صق  ا تف ا ة ا ؼق

ة واالرتؽاس. لـؽس رة وا لحق  وا

لذي يرجع إلقف  الؿقزان الثابت ا هل وجقد  بؽؾ ما يعرض  «اإلكسان»وققؿتف 

ف  مـ مالبسات وضرو يجد يف حقاتف  مـ مشاطر وأفؽار وتطقرات: وبؽؾ ما  لف 

لصقا مـ الحؼ وا رهبا أو بعدها  لقرى ق لثابت  الؿقزان ا زهنا هبذا  فق ب، وارتباصات، 

يظؾ دائؿً  مـ ثؿ  لت  و لك ا يشرد إ ة، ال  ك مق لؿل لدائرة ا فقف مـ ا يف ا لذي ال دلقؾ  قف، ا

ة يف مـ معالؿ هادي يؼ! كجؿ ثابت، وال   الطر

هل وجقد  أن  مؼقم مـضبط بذاتف، يؿؽـ ،لؾػؽر اإلكساين «مؼقم»وققؿتف 

الشفقات والؿمثرات يتلرجح مع  الػؽر اإلكساين: فال  هذا  وإذا لؿ يؽـ ،يـضبط بف 

لضابط ثابتً  لؿؼقم ا يـضبط بف شلء إصالقً ا قػ  لبشريا، فؽ الػؽر ا - ا إذا دار مع 

لبشري -كقػؿا دار ر- ودار مع القاقع ا فؽقػ تصبح طؿؾقة الضبط  -كقػؿا دا

لد   لػؽر ا يؿسؽ هبذا ا بت  لك ضابط ثا هل ال ترجع إ ة، و ار؟ أو هبذا القاقع و  مؿؽـ

لد    ار؟!و  ا

لبشرية، والحقاة البشرية أن تتحرك ات صرإهنا ضرورة مـ ضرو لـػس ا قاكة ا

هذا الـحق تؿضل طؾك  طؾك  يدور! إهنا  ر طؾك محقر ال  ن تدو ، وأ داخؾ إصار ثابت

لتل ال تتخؾػ يف جِ  لؽقن كؾف، وا لظاهرة يف ا ة ا كق لؽق ة ا لسـ ام!ر  ا  م مـ األجر

ققم، وقد تركت البشرية هذا األصؾ  إهنا ضرورة ال تظفر كؿا تظفر ال

لثابت يشد  ا ما  مـ كؾ  ا  مف ما أصبحت أشبف بجِ ؟ وأفؾت ز محقر،  لك  م فؾؽل ر  ها إ
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الؿدار هذا  يدور طؾقف يف  لذي  محقره ا مـ مداره، وفارق  يقشؽ أن  ،خرج  و

. لدمار الؽقن كؾف با مر كػسف ويصقب  فقد  يصطدم 

 ﴾ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿

مـقن لؿم  [73 :]ا

العاقؾ  لد   «القاطل»و يلخذه ا لؿ  ي  ققم، حقـ وار الذي يلخالذ لبشرية ال ذ ا

 ، فا أوضاط ، و اهتا، وأكظؿتفا بط يف تصقر يراها تتخ لؿـؽقدة  لبشرية ا هذه ا لك  يـظر إ

كؾفا تخبطً  ها، وطاداهتا، وحركاهتا  لقد ؼا يراها تخؾع ثقاهبا  ،اشـقعً  امـؽرً  اوت

بط تشـج يف حركاهتا وتتخ قوس! وت بط كالؿؿسقس وتؿزقفا كالؿف يراها  ،وتتؾ

قر أزياءها يف الػ اء بققت تغ فؼ أهق قر أزياءها يف الؿالبس و االطتؼاد، كؿا تغ ؽر و

يراها تصرخ مـ األلؿ، وتجري كالؿطارد، وتضحؽ كالؿجـقن،  ..األزياء!

لسؽقر، وتبحث طـ البِ ر  عَ وتُ  كا لثؿـ ما  د  اء أخقؾة! وتؼذف ب شلء! وتجري ور

! ر مـ أحجار وأوضا يداها  ؿسؽ بف   تؿؾؽ، وتحتضـ أقذر ما ت

قر!لعـة! لعـة كا ألساص  لتل تتحدث طـفا ا

كتاج! ...وتحقلف إلك آلة «اإلكسان»إهنا تؼتؾ  اإل  لتضاطػ 

ؼ «اإلكساكقة»إهنا تؼضل طؾك مؼقماتف  ، وطؾك إحساسف بالجؿال والخؾ

ـتجل  الشفقات، وم مـ الؿرابقـ وتجار  لتحؼقؼ الربح لعدد قؾقؾ  مقة  الؿعاين السا و

ققت األزياء! ة وب  األفالم السقـؿائق

، وتـظر إ ؽارهؿ أزيائفؿ، وأف اهتؿ، وحركاهتؿ، و ، وكظر لـاس لك وجقه ا

لقؽ أهنؿ هاربقن! مطاردون! ال يؾقون طؾك شلء،  اهتؿ: فقخقؾ إ وآرائفؿ، ودطق
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يثقن لقروا شقئً  يرت مـ شلء! وال  يتثبتقن  ؿ  اوال  ما رؤية واضحة صحقحة، وه

مـ كػقسفؿهاربقن فعاًل  ـقهبؿ! هاربقن  تل بقـ ج مـ كػقس ال هاربقن  ة  !  الجائع

رة التل ال تستؼر طؾك شلء  ال «ثابت»الؼؾؼة الحائ ، و تدور طؾك محقر ثابت ، وال 

بت تطقع أن تعقش وحدها شاذة طـ كظام  ،تتحرك يف إصار ثا لبشرية ال تس لـػس ا وا

لك دلقؾ هاد،  ،الؽقن كؾف فة، ال تطؿئـ إ هل هؽذا شاردة تائ تسعد و ؿؾؽ أن  وال ت

ريح! رار م ر طؾك ق  وال تستؼ

رة الطاغقة،  وحقل مـ الؿستـػعقـ هبذه الحق رة  الؿـؽقدة زم هذه البشرية 

هذا الشرود الؼاتؾ ـتجل السقـؿا، وصاكعل األزياء  ،و رابقـ، وم مـ الؿ زمرة 

لؽُ  لصحػققـ، وا لدوار، كؾؿا  ...ابت  وا لتخبط وا لصرع وا مـ ا يد  لؿز يفتػقن لفا با

كؾ   لؿـضبط والؿحقرتعبت و الؿدار ا لك  ـت إ طاها، وح ن  ت خ لثابت، وحاولت أ ا

!  تعقد

هتتػ لفا رة  يد ...االكطالق ...التطقر ...زم لتجد ابط وال  ...ا بال ضق

لؿثابة، باسؿ التطقر،  مـ ا لؿتاهة كؾؿا قاربت  لك ا يديفا إ تا  دفعفا بؽؾ حدود، وت

يد. تجد كطالق، وباسؿ ال اال  وباسؿ 

هذا ،إهنا الجريؿة رة يف حؼ البشرية كؾفا، ويف حؼ  الؿـؽ لجقؾ ا الجريؿة 

هـ .(3)«الؿـؽقد!  .ا

قد قطب  لكوما ذكره س لؿثال رحؿف اهلل تعا ال  مـ الثقابت هق طؾك سبقؾ ا

                                            

المل» (1) قر اإلس ئص التص ر( وتصرف يسقريـ.91 - 85ص )« خصا  ( )باختصا
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هل األخرى مـ  هذه العـاصر  حت  طؾك سبقؾ الحصر، وإال ففـاك تػصقالت ت

رسقل  تل ثبت طؾقفا ال لثقابت ال لتابعقن لفؿ بنحسان،  ملسو هيلع هللا ىلصا الؽرام وا وصحابتف 

لتل قرروقد تؿث   األصقل ا هذا يف  مة يف العؼقدة، ودو  ؾ  كقها يف كتبفؿ، ها سؾػ األ

لسـة. لؽتاب وا مـ ا لقؾفؿ طؾقفا  بدع، وبـقا د  وردودهؿ طؾك أصؾ ال

لثابتة، وكؾ ما لتل تتعؾؼ باألخالق والؼقؿ ا لثقابت ا هـاك ا مـ  وكذلؽ  طؾؿ 

ى تعد   لضرورة ففل األخر يؿف با لديـ تحر مـذ وُ  ا لتل ال تتغقر  لثقابت ا د جِ مـ ا

لؿرأة وطُ  الحؼ طؾك ر ا لظؾؿ، وسػق كا، وا لز فا، وطؼقق يُ ر  وجف األرض، فا

لربا هتؽ العرض وا يـ، وقطع األرحام، و لد األخالق  ،القا مـ مساوئ  قرها  وغ

بقت الحؼ. رمات الثابتة بث الؿح مـ   كؾفا 

تل » :وبالجؿؾة فنن الثقابت التل كعـقفا هل الؼطعقات ومقاضع اإلجؿاع ال

طؾك لسان رسقلف  أقام اهلل هبا الحجة بقـة يف ير أو ملسو هيلع هللا ىلصكتابف أو  ، وال مجال فقفا لتطق

فة ، باإلضا الخالف فقفا لؿـ طؾؿفا تقارات  اجتفاد، وال يحؾ  االخ لك بعض  إ

كقطً  لػتفا  مخا لتل تؿثؾ  ة ا لراجح ة ا لعؾؿق زلؾ اا لشذوذ أو ال ه ..مـ ا . ومجال هذ

ل  االطتؼاد، وأصق لثقابت إكؿا يؽقن يف كؾقات الشريعة، وأغؾب مسائؾ  ا

الػضائؾ الؿحرمات وأصقل  ا  الػرائض، وأصقل  مقاديـف واألخالق، وأبرز 

ات واألخالق أصقل  .(3)«الؿعامالت العؼائد والعباد

مـفا ما إلسالم و لبؼاء طؼد ا شرط  مـفا ما هق  لثقابت وأمثالفا  هذه ا هق  و

 شرط لؾبؼاء يف دائرة أهؾ السـة.

                                            

1 - 15)ص« الثقابت والؿتغقرات» (1) الح الصاوي.7 ختصار( د. ص  ( )با
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االجتفاد ا :وأما الؿتغقرات لتل تتعؾؼ بؿقارد  فقفا ففل ا يضؾؾ  تل ال  ل

لؿتبعقـ  لل يسع ا لتا با االختالف فقفا، و تل وسع السؾػ الصالح  الؿخالػ، وال

لدلقؾ لقؾ، أو االختالف يف ففؿ ا أو  ،(3)لفؿ ما وسع سؾػفؿ، إما لالختالف يف الد

يـشل  االختالف يف مسللة لؿ يرد بشلهنا دلقؾ معقـ وال ققل لؾسؾػ: وإكؿا 

مـ االجتفاد يف الرت ، االختالف  الؿتعؾؼف هبا الؿصالح  الؿػاسد و جقح بقـ 

لتل تجد   لؿستجدات ا صر كا قرات كؾ ما تركف الشرع  ،يف كؾ ط كؿا يؾحؼ بالؿتغ

لـػؼة وبعض  رة وا العش الؿعروف يف  اهتؿ يف الؼبض والحرز و لـاس وطاد اف ا ألطر

الؿتعؾؼ لـاس مؿا لؿ يلت يف الشرع هنل طـف كتغطقة الرأس  ةاألخالق  بلطراف ا

لـاس.لؾرجؾ  ، وكشػف أمام ا

مـطؾؼة إ :وطـدما يؼال طـ بعض الؿسائؾ لؿتغقرات: فال يؼصد أهنا  مـ ا هنا 

قد قطب  هل كؿا أشار س ؿا  ضابط، وإك قد وال  لكبال ق حؿف اهلل تعا ؾ » :ر خ دور دا ت

بت ي :«إصار ثابت حقل محقر ثا لثابتة يف الشريعة  :أ األصقل ا مـ  أهنا تـطؾؼ 

معقـ  اإلسالمقة، بحقث ال يؼبؾ أي مـ  العؿؾ طؾقف يف ز قر أمر كان  أمر جديد أو تغق

هدفً  مـطؾؼً إذا كان األخذ بف  كان  لديـ، أو  مـ أصقل ا ة ألصؾ  لػ مخا مـ هقى ا أو  ا 

كقة.  وفساد 

صركا، ولؿ يؽـ :مثال ذلؽ تل ضفرت يف ط مـ الؿستجدات ال قر  ا  كث لف

                                            

طدم اإل (1) طؾقف ويبقـوال يعـل هذا  الػ لؾدلقؾ الصحقح بؾ يـؽر  ار طؾك الؿخ لؽـ ال  كؽ لحؼ  لف ا

ارق.  يعادي أو يػ

ؾؿفا وال يحؾ لف تركفا إلك ما يعؾؿ  ؾزمة لؿـ ط ؾف ثابتة وم وتبؼك الؿسللة التل ضفر فقفا الحؽؿ بدلق

الكف.  بط
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تل ال تشتؿؾ  لتعؾقؿ ال قر مـ وسائؾ اإلطالم وا رموجقد قبؾ ذلؽ، كؽث  ،طؾك مح

ى اإلسالم بلًس  ير هذه ال  م  افؿثؾ  صالح، ودرء الػساد، ويحر اإل ألخذ هبا يف  يف ا

واإلفساد ألخذ هبا إذا كان لؾػساد  ـقازل التل تـزل يف كؾ  ،ا مثؾ ذلؽ يف ال وقؾ 

كطالقً  لعؾؿ فقفا ا هؾ ا يجتفد أ لديـ. اطصر، و ة يف هذا ا لثابت األصقل ا  مـ 

تجدات طصرهؿ ولق كان يفأما أهؾ العصركة والعؼؾـة فقلخذ ذلؽ  ون بؿس

لتطقر! لتجديد وا ة ا  هدم لؾثقابت بحج

يف مقصـ آخر طؾك األهؿقة الؽبرى  رحؿف اهلل تعالكويعؾؼ سقد قطب 

بقت » :لخاصقة الثبات يف هذا الديـ فقؼقل هل تث الؼقؿة الؽربي لفذه الخاصقة،  و

لؿسؾؿ وتصق   يؼقم طؾقف شعقر ا فتؼقم طؾقف رُ األصؾ الذي  لحقاة اإلسالمقة ه:  ا

رار وثبات، مع إصالق الحرية لؾـؿق الطبقعل يف  مل يف استؼ لؿجتؿع اإلسال وا

يد ،األفؽار والؿشاطر، ويف األكظؿة، واألوضاع - مقت يفال تتجؿد يف قالب حد

لقسطك ـقسة يف العصقر ا الؽ لذي أرادتف  ط  -كا مـ كؾ ضاب ػؾت كذلؽ  وال تـ

لـجؿ الفالؽ مـ مداره وفؾؽفاكػ لؿَ  !الت ا لشارد يف ا لؼطقع ا كػالت ا ة ؽَ ؾَ ف  وا

قر  ! كؿاالؿؼطقطة كتفت إلك ذلؽ التػؽ صـعت أوربا يف تاريخفا الحديث، حتك ا

! الؿاركسل  الشائف

تف  مل تؿاسؽف وقق اإلسال هل التل ضؿـت لؾؿجتؿع  الخاصقة  هذه  ولعؾ 

لفِ  مـ جؿقع ا لػ طام، طؾك الرغؿ  ضربات، ومـ جؿقع ز  مدى أ ات، ومـ جؿقع ال

ل لؿحقطقـ بف يف كؾ مؽانا ولؿ يبدأ تػؽؽف  ...فجؿات القحشقة طؾقف مـ أطدائف ا

يف  ـذ أن أفؾح أطداؤه  الخاصقة يف تصقره، وإال م هذه  خؾك طـ  ـذ أن ت ػف إال م وضع
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مل. اإلسال العالؿ  ة مؽاكف يف  لتقجقفات الغربق لتقجقف اإلسالمل، وإحالل ا ة ا ـحق  ت

لذي يجري د لؿجتؿع ا فقف أن ا ة أبدً ائؿً ومؿا ال شؽ  ا، ا وراء تصقرات متؼؾب

لك أصؾ ثابت إصالقً  لظـل ال تستـد إ الؿعرفة، ا لبشري الؿحدود  الػؽر ا مـ  ـبع  ا، ت

يبـل طؾؿف رفة كذلؽ، الذي  لحدس والخرص،  -مفؿا طؾؿ- الؿع طؾك الظـ وا

ة أبدً  لؿتؼؾب لػروض ا لفً اوا لظـل إ لعؾؿ ا هذا ا مـ  يجعؾ  الفقى ا، ثؿ  مـ  ؾ  ، أو يجع

ات والؼقؿافً الؿتؼؾب إل يتؾؼك مـف التصقر ا لؿقا زيـ. ،   و

مجتؿعً  معر   امؿا ال شؽ فقف أن  َ  اض دائؿً كفذا  ة، واأل لعـقػ ة حَ َج ر  لؾفزات ا

تل تـش رة، ال يف  ئالؿستؿ و لتعب،  لبؾبؾة، ويف أطصابف ا قره ا رة، ويف ضؿ لحق يف طؼؾف ا

لشرود، ويف كقاكف الػساد.  حقاتف ا

هذا هق الذي حدث يف ال مـ كؾ أصؾجتؿعات ؿو الؿػؾتة  ت األوربقة   ،ثاب

ققم لبشرية كؾفا ال لذي تشؼك بف ا هذا هق ا لت   ،و هل تخبط يف ا لؿجتؿعات  قف،و اء ا ور

ة الشاردة!  األوربق

العؾؿ ال مـ مصدر ثابت  الؿؼقمات والؼقؿ، يجلء  بد مـ تصقر ثابت 

الؿجال كؾف والخط كؾف، فال تخػك طؾقف مـحـقات الدروب ،واإلرادة ى  ، مصدر ير

لققم تؼديرً  يؼدر ا ى يمثر  اوال  ؾبس بف شفقة أو هق يظفر يف غد خطمه وكؼصف، وال تت

لـؿق،  لتطقر، وا قر، وا لتغ هذا مـ الحركة، وا قر بعد  يـف، وتؼديراتف، وال ض يف مقاز

بقة لؾػطرة فا تؾ  والرتقل، بؾ تصبح كؾفا مطؾقبة، وتصبح كؾفا ملمقكة، وتصبح كؾ

ولؽـفا حركة راشدة  ،ثابت حقل محقر ثابتالؼائؿة طؾك الحركة داخؾ إصار 

مستؼقؿ راسخ لقفا، يف خطق متزن،  تل تتجف إ لثابتة ال مدركة لؾغاية ا هذا  ،واطقة،  و
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تصؿقؿ ة ال ى، الؿتـاسؼ ة الؿد لحقاة الطقيؾ  .(3)«هق ضؿان ا

مـ كتابف بالحديث طـ الخسارة العظقؿة طؾك  هذا الػصؾ الؼقؿ  يختؿ  ثؿ 

لبشرية ج لعظقؿ  نِ ؿعاء إِ الؿسؾؿقـ بؾ طؾك ا يـفؿ ا الؿسؾؿقن ضقعقا ثقابت د

يد لتطقر والتجد اسؿ ا  .وجروا وراء كؾ كاطؼ لفؿ ب

كحـ كؼقل» :رحؿف اهلل تعالكفقؼقل  قـا :و لـ ترجع طؾ كحـ - إن الخسارة 

ولؽـفا سرتجع طؾك البشرية كؾفا، سرتجع طؾك البشرية كؾفا  -الؿسؾؿقـ وحدكا

قد البا الؿصدر القح مـ هداية اهللبتشقيف وتحريػ  ير ،قل لفا   -تسؿقؿ أو- وتؽد

لرباين الخالص وسرتجع طؾك  الفدى ا مـف  قد، الذي يؿؽـ أن تستؼل  الؿقرد القح

األرض رة، يف  لثابتة الؿستؼ لؿثابة ا هذه ا لبشرية كؾفا بحرماهنا  الؿرجرجة التل  ا

اء لـاس ،تؿقر باألهق يدي ا لبحر بؿا كسبت أ تل ضفر فقفا الػساد يف الرب وا ولؿ  ،وال

الؿقصقلة باهلل الؿستؼرة،  ة اآلمـة  لؿثاب هذه ا مـجاة إال يف   ...تعد لفا 

لؿثابة يـ يحاولقن زطزطة هذه ا لذ اء باسؿ التجديد واإلصالح  ...وا سق

ر  حت أي شعا مـ مخؾػات الؼرون القسطك! أو ت لتخؾص  لتطقر: أو باسؿ ا وا

اء الجـس البشري، وهؿ  :آخر، هؿ يـ يـبغل أن أطداؤكا الحؼقؼققن، هؿ أطد الذ

لبشري مطاردهتؿ كذلؽ!  كطاردهؿ، وأن كطؾب إلك الجـس ا

تحدثقن باسؿ  مقة»إهنؿ ي لتؼد ن  «الرجعقة»ضد  «ا يزالق يف حقـ أهنؿ ال 

مـ طشر لثا الؼرن ا لتاسع طشر أو  الؼرن ا ال - يؼتاتقن طؾك كتاج  كتاج أوربا 

                                            

المل» (1) قر اإلس ئص التص  (.311، 312)ص« خصا
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! يصؾقا بَ  -كتاجفؿ لؿ  متخ دُ ع  و يـ! إهنؿ  الؼرن العشر لك كتاج  ؿ إ قره تػؽ ؾػقن يف 

األقؾ لتػؽقر الؿضاد لؾؿاركسقة، ولؾحققاكقة،  ،كصػ قرن طؾك  لؿ يعؾؿقا بعد أن ا

يتعب   هؿ  بقـؿا  كػسف،  لػؽر األوربل  مة يف ا هرة طا يبدو كظا دون لؿادية قد أخذ 

مشتؼاتف! إهنؿ  ء دارون و ـشقء وارتؼا الػؽر الؿاركسل ومشتؼاتف! ول لقة  وجد

 ...!«مققنتؼد»يزطؿقن أهنؿ  «رجعققن»

ردت الػؽر .. تل ش لتاريخقة ال يـ وقاكا اهلل شر تؾؽ الؿالبسات ا كحـ الذ . و

لت   هؾ ا لغربل يف مجا ردكا يف ...قفا يـ  كؽقن أحؿؼ الحؿؼك إذا كحـ ش تقف مختار ال

لتاريخ! مـ مالبسات ا ة   بدون طذر وال سبب وال مالبس

مضقعقـ  تقف فحسب: بؾ كؽقن  مضقعقـ ألكػسـا يف ال لؾبشرية وال كؽقن 

يقم لقفا ذات  لثابتة، التل يؿؽـ أن تػلء إ لؿثابة ا ، حقـ كػؼدها ا تجد طـدها  ،كؾفا ف

االستؼرار، بعد صقل ة و كقـ مـ والطؿل  لعثار.الشرود والؼؾؼ وا األ

هذا األمر  لبشرية كؾفا يف  جاه ا قرة تجاه أكػسـا وت تـا الخط فؾـؼدر تبع

قر  .(3)«الخط

 :ن أكػسفؿ بالعؼالكققـ إلك العؼؾكظرة العصراكققـ ومـ يسؿق :اثاكقً 

هذه الؿدرسة هل أن يحؾ العؼؾ محؾ الـص، وأن يؼقم » إن كظرة أصحاب 

هدى الرحؿـ  اإلكسان مؼام  لبشرية حاكؿة طؾك ۴هقى  لـظريات ا ، وأن تؽقن ا

لرباكقة.  الؼطعقات ا

                                            

المل» (1) قر اإلس ئص التص (.318، 317ص )« خصا ار يسقر  ( )باختص
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بلن العؼالكقة يراد هبا  -يقسػ خقاط- وقد جاء يف معجؿ الؿصطؾحات العؾؿقة

 ،طؼؾقة ئالؿذهب الػؾسػل الذي ترى أن كؾ ما هق مقجقد مردود إلك مباد اطؿقمً 

االطتداد بالعؼؾ ضد الديـ بؿعـك طدم تؼبؾ  -وهذا محؾ كالمـا- اويراد بف خصقًص 

 .اهـ .(3)«...الؿعاين الديـقة إال إذا كاكت مطابؼة لؾؿبادئ الؿـطؼقة

العؼالكقة بذور دطقة  لظـ أن تؽقن بذور ال كصراكقة  يفقدية والغالب طؾك ا

لؿقزان الذي تقزن بف  يـ طـ أن يؽقن هق مـطؾؼ التعامؾ وا لد مـفا إبعاد ا اد  ير

 الؿقاقػ واألشقاء. 

قر ل يقجد يف مـطؾؼات القفقد الـصاري تػس كقة وقد  الؿدارس العؼال ـشقء 

ـدهؿ ال لؽـقسة ردًح ط ،  اسقؿا بعد سقطرة ا العؼؾ مـ الزمـ طؾك الـاس، وإلغائفا 

يـ، وكشرها الخر فا اإلبداطات العؼؾقة أهنا خروج طـ الد ألساصقر ووصػ افة وا

لؼضاء طؾقف وطؾك إبداطف، فـشل كرد   يجب ا مؾحد  الجؿقد  وصاحبفا  فعؾ لفذه 

العؼؾ،  لك تؼديس  اهب ومدارس شطحت بلهؾفا إ لديـ مذ لتحجر واحتؽار ا وا

بقات. وإكؽار كؾ ما الغق دة و العؼق لديـ و صؾة با  لف 

مـا ـل قق مـ ب ة  فجاء  لديـ اإلسالمل وحؼقؼ مؿـ جفؾقا أو تجاهؾقا حؼقؼة ا

العؼؾ مـ  قـا يف الصػحات السابؼة- مققػف  بد :كؿا ب يتاجرون بالعؼؾـة، ءف وا 

إلسالم طؼالين، وهق أبق  مل، وقالقا بلن ا ويطرحقهنا كجزء مـ الػؽر اإلسال

تديـقـ الذيـ يـفجقن هنج السؾػ الصالح لفذ كقة، واهتؿقا طؼقل الؿ ه األمة العؼال

متحجر ة جامدة.أوطؼقل  ةبلهنؿ أصحاب طؼقل   سطقرية غقبق

                                            

هداي»اكظر:  (1) الكقة  قايةالعؼ  (.31)ص« ة أم غ
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فق لـاضر  مَ وا ة، أو  لؿدرس هذه ا يـتؿل إلك  لقسقا طؾك ؿـ  يرى أهنؿ  ـ تلثر هبا 

مـ ال احد  رة كؾ فريؼ ضمستقى و اف حسب كظ االكحر الل، بؾ هؿ متػاوتقن يف 

لتالقة. ألصـاف ا لؽ حسب ا بثف أو جفؾف وذ يـ وحسب خ العؼؾ والد  إلك 

ـ » :الصـػ األول صـػ الزكادقة والؿـافؼقـ الذيـ يتالطبقن بالؿسؾؿق

لديـ هزوً  مـ ا يتخذون  لفقً  اوطؼقدهتؿ، و بالتعريض تارة او تصريح تارة و  بال

ى، ويتؼـ   عقن بلقـعة مـ الديـ مؽذوبة مـ الؿقضقطقة والعؾؿقة يؿررون مـ أخر

مً  ؿؽـت أهؾؽت.اتحتفا سؿق  ، إن ت

مؽ   لصـػ قد  هذا ا ستحداث ـ لو ألقـعة وا قر ا ؽثقر مـفؿ، وهق بارع يف تغق

يدرك أن يف  يحسبف الظؿآن ماء وال  لشقاغؾ، والفاء الؿسؾؿقـ بسراب  الؼضايا وا

فراز البشر،  ،وروده الفالك يـ تطقر اجتؿاطل مـ إ يرون أن الد أن الؼرآن ووهؿ 

هبف مذ قر مؼدس، والسـة غقر معتربة، وأن السؾػ و صركغ ا، ؿ ال مؽان لفؿ يف ط

ي  ئوهؿ يؿؾ لدكقا دو كققـ، فقتشـج ألػ  :ويؼقلقن لؾؿسؾؿقـ اقن ا كتؿ لستؿ طؼال أ

بدأ : يؼقل صقت أبح   إلسالم ثؿ ي كقة هل ا العؼال العؼالكقة، و إلسالم هق  ؾ ا ب

لس   لط  ذ  ا بقثةج يف ابتالع ا ى الخ لتؼاط العدو  .(3)«عؿ والسؿ وا

دفاطفؿ وطدم وهؿ الذيـ وقعقا يف أحابقؾ الؿـاف :الصـػ الثاين ؼقـ الك

الؿؾبسقـ،  لؿـافؼقـ  فؿ أمام ضغقط القاقع والفجؿة الشرسة مـ ا تؿاسؽ

مـ ذلؽ  فـشل  متحجرون  مدون  متطرفقن، وجا متشددون و بلهنؿ  ووصػفؿ لف 

كخدطقا ببعض صُ  ة، وا لـػسق ة ا يؿ لفز لـؼص وا هؿ مركب ا قـ طـد لؿـافؼ روحات ا

الؿسؾؿقـ ببِ وقَ  مـ  كقهنؿ  لقفا مع  مـ رو  ؾقها، ودطقا إ كقا  كا اد الدطقة ؾ ربؿا 

                                            

الكقة هداية أم غقاية» (1) ر( وتصرف يسقريـ.32، 33)ص« العؼ ختصا  ( )با
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د  لققم العصراكققن أو أصحاب معاه يـ يطؾؼ طؾقفؿ ا مل، وهؿ الذ اإلسال الػؽر  و

مل متطقر :الػؽر اإلسال لك إسالم  يدطقن إ مر ببعضفؿ حقث صاروا  تك آل األ ! ح

األصقل لثقابت و لك إطادة الـظر يف ا صر  إ اإلسالمقة، وصقاغتفا صقاغة تالئؿ الع

مـفا باألحؽام واألخالق.وتطقراتف سقاء  يتعؾؼ  مـفا بالعؼائد أو ما  يتعؾؼ   ما 

قدة أهؾ السـة، وأصقل الحديث  :مثال ذلؽ إطادة الـظر يف أصقل طؼ

لققم،  لحدود الشرطقة ا بقؼ ا لتعديؾ والؼقاطد الػؼفقة، وتط وققاطد الجرح وا

لك آخر هذه اختالصفا بالرجال، إ الؿتعؾؼة بحجاب الؿرأة وطؿؾفا و الؿسائؾ   و

لط   لـا ولفؿ ا اهتؿ، كسلل اهلل  ـتدياهتؿ وحقار متألت هبا كتبفؿ وم تل ا روحات ال

اد. لسد ة وا  الفداي

هـا  :الصـػ الثالث هذه الؿدرسة وإكؿا ذكروا  مـ أهؾ  همالء لقسقا  و

لذيـ تلثروا  صقـ ا الؿخؾ لدطاة  لظفقر بعض شبفات الؼقم طؾقفؿ، وهؿ بعض ا

لثاين السابؼ ذكره وذل صـػ ا ، بطروحات ال اهتؿ رة الجؾقس معفؿ ومحاور ؽ بؽث

لشبفات،  لتلثر ببعض ا وأمام ضغط القاقع وكثرة الػساد: حقث حصؾ لفؿ بعض ا

لتل ـدوا طؾك بعض الؼقاطد الشرطقة ا ست مـاط الحؽؿ  وا يحرروا ولؿ يحؼؼقا  لؿ 

ضرورة، ة، والتقسقر، وتغق   فقفا، كؿثؾ ققاطد ال لشرطق ة ا لؿصؾح ققر وا ر الػتقى بتغ

لخ؟ فِص  ...ؿؽانالزمان وال الؿػتقـر  إ لدطاة و يـ ال كشؽ - كا كسؿع مـ بعض ا لذ ا

ت  -يف طؼقدهتؿ، وصدقفؿ تل تضؾؾفا شبفا بعض الؿؼاالت والػتاوى الغريبة، وال

صراكققـ  .(3)الع

                                            

قادم إن شاء اهلل تعالك. (1) هذه الشبفات يف فصؾ   سقتؿ رد مثؾ 
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 :ذكر بعض معالؿ الؿدرسة العؼؾقة وسؿات أهؾفا

عرفقن بفا مـ خالل أحاديثفؿ ألصحاب هذه الؿدرسة معالؿ وسؿات ي  

 :اتفؿ وكتاباتفؿ يؿؽـ اختصار أهؿفا فقؿا يؾلوحقار

لـؼؾ الصحقح. :السؿة األولك  تؼديسفؿ لؾعؼؾ وتؼديؿف طؾك ا

يُ  ما  هل أبرز  ة  لسؿ هذه ا ن و درسة، ففؿ يجعؾق الؿ هذه  رف بف أصحاب  ع

كد   ي  لرأ لعؼؾ وا فؼ طؼقلفؿ  اا تل ال تقا ـصقص ال لـصقص القحققـ، وهؿ أمام ال

لؿتقاتر م ـصقص ا ـفا بحجة أهنا غقر صريحة، وذلؽ إذا كاكت مـ بقـ تلويؾ لؾ

رة بحجة أهنا  قر الؿتقات صحقحة غ الؿتقاتر، وبقـ رد األخبار ال الؼرآن أو الحديث 

 
 

لل يؾ، و لؽ بقـ تلو يث آحاد: ففؿ بذ رة، أو أحاد متقات ـصقص إذا كاكت  لفا  رد   لؾ

 .إذا كاكت أخبار آحاد

ع يف االستدالل اإلمام ويػصؾ الؼقل يف هذا الؿلخذ مـ مآخذ أهؾ البد

مـفا» :فقؼقل رحؿف اهلل تعالكالشاصبل  ي- و االستدالل :أ ؿ  -مـ مآخذهؿ يف  رده

يد   مذاهبفؿ، و ة ألغراضفؿ و مقافؼ لتل جرت غقر  يث ا ة لألحاد طقن أهنا مخالػ

رب  يـ لعذاب الؼ لقؾ فقجب ردها، كالؿـؽر قر جارية طؾك مؼتضك الد لؾؿعؼقل، وغ

صراط والؿقزان، ورؤية رة ۵اهلل  وال  ...يف اآلخ

لك طـفؿ .. لصحابة والتابعقـ رضل اهلل تعا مـ ا لرواة  . وربؿا قدحقا يف ا

مَ  ردوا طؾك  لؽ لق متفؿ، كؾ ذ ما لؿحدثقـ طؾك طدالتفؿ وإ مـ ا ة  مـ اتػؼ األئؿ ـ و

يفؿ وقب   هب، وربؿا ردوا فتاو لؿذ لػفؿ يف ا قـػروا األمة خا العامة، ل حقها يف أسؿاع 

ة وأه  ...ؾفاطـ اتباع السـ
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تصار طؾك ما .. مـفؿ إلك كػل أخبار اآلحاد جؿؾة، واالق هبت صائػة  . وذ

لؿ  ..استحسـتف طؼقلفؿ يف ففؿ الؼرآن ها بتحؽ  . و الؽالم ا ردو العؼقل، كان  ؿ 

مذكقر يف امعفؿ راجعً  هق  قـ والتؼبقح، و لتحس  ...األصقل إلك أصؾ ا

ة طؾك رد األ.. تدط لؿب ة ا مـ كابت ة  صائػ احتجت  د  حاديث بلهنا إكؿا. وربؿا  تػق

لك لظـ يف الؼرآن، كؼقلف تعا لظـ، وقد ذم ا  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: ا

لـجؿ ﴾ۈئۈئ 2: ]ا هلل ..،[1 رمفا ا تك أحؾقا أشقاء مؿا ح ، ح معـاه . وما جاء يف 

بقف  لك طؾك لسان ك كص  ملسو هيلع هللا ىلصتعا لؼرآن  يؿفا يف ا لقس تحر مـ ذلؽ ا، و ، وإكؿا قصدوا 

تحسـق اس مـ أكظار طؼقلفؿ ما  ير..اأن يثبت لفؿ  د  . فعؾك كؾ تؼد كؾ خرب واح

ـده فال تـادهصح س لك أصؾ يف الشريعة قطعل فقجب قبقلف بد مـ اس هـا  ،إ مـ  و

مطؾؼً  ناقبؾـاه  ؿا أن ضـق مستـدة إلك شلء، فال ، ك قر  مـ ردها وطدم الؽػار غ بد 

ب  مـ أصؾ وقع بسطف يف كتا قر مستؿد  هذا الجقاب األخ تبارها، و اط

لؿقافؼات»  .(3)«والحؿد هلل ،«ا

يـزل بؼؾؿف البؾقغ وطباراتف الجزلة  رحؿف اهلل تعالكهق اإلمام ابـ الؼقؿ وها

رم » :كزول الصاطؼة طؾك الؿغروريـ بعؼقلفؿ وآرائفؿ فقؼقل سبحان اهلل! ماذا ح

مـ العؾؿ  تباس  كصقص القحل، واق لذخائر؟!  الؿعرضقن طـ  مـ كـقز ا تف  مشؽا

بص تـارة ال اس مـ حقاة الؼؾقب و ل وماذا فاهتؿ  ـبطتفا معاو ائر؟ قـعقا بلققال است

هؿ بقـفؿ ألجؾفا زبرً ا، وتؼط  اآلراء فؽرً  مر لك بعض  ،اعقا أ وأوحك بعضفؿ إ

لؼقل غرورً  مفجقرً  ،ازخرف ا لؼرآن  لؽ ا  .افاتخذوا ألجؾ ذ

                                            

ر( )ص« االطتصام» (1) ختصا ؾقؿ الفاللل.111 - 297)با  (، ت: س
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رفقهنا ـدهؿ  ،درست معالؿ الؼرآن يف قؾقهبؿ فؾقسقا يع هده ط ودثرت معا

فقهنا يتف وأطالم ،فؾقسقا يعر مـ أيديفؿ فؾقسقا يرفعقهناووقعت ألق ت  ،ف  وأفؾ

يحبقهنا قرة مـ آفاق كػقسفؿ فؾذلؽ ال  ـد اجتؿاع  ،كقاكبف الـ وكسػت شؿسف ط

بصروهنا. آرائفؿ وطؼدها فؾقسقا ي  ضؾؿ 

لقحل طـ سؾطان الحؼقؼة، وطزلقها طـ والية القؼقـ،  كصقص ا خؾعقا 

لباصؾة: فال يزال يخرج طؾقفا  لتلويالت ا شـقا طؾقفا غارات ا ـ و مـ جققشفؿ كؿق

ضقػ طؾك أققام لئام قر ما يؾقؼ هبا  :بعد كؿقـ! كزلت طؾقفؿ كزول ال فعامؾقها بغ

ام لدفع يف صدورها واألطجاز، ق  وتؾؼ   ،مـ اإلجالل واإلكر قد، ولؽـ با مـ بع ها 

مـ طبقر، وإن كان وال ما :وقالقا تقازلؽ طـدكا  االج لقا زَ ك  أَ  ،بد، فعؾك سبقؾ 

ـصقص مـزلة الخؾقػة هذا الزمان ال فذ وال  لف السؽة والخطبة وما ،يف  لف حؽؿ كا

مبخقس حظف مـ  ،سؾطان هر،  لسـة صاحب ضقا لؽتاب وا الؿتؿسؽ طـدهؿ با

هق  ،الؿعؼقل فتة لديفؿ  الؿتفا تـاقضة الؿتعارضة، واألفؽار  اء الؿ الؿؼؾد لمر و

ل  ،الػاضؾ الؿؼبقل لسـة الؿؼدمقن لـصقصفا طؾك غقرها جفا وأهؾ الؽتاب وا

مـؼقصقن لد  ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿يفؿ 

لبؼرة ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  .[31: ]ا

ققعفؿ -واهلل- حرمقا مـفج القحل، وتض  األصقل. القصقل، بعدولفؿ طـ 

جاز ال ت  وتؿسؽقا بلط ع كتفؿ أحرص ما كاكقا طؾقفا، وتؼط صدور لفا، فخا

لقفا ثر ما يف الؼبقر وح ،هبؿ أسباهبا أحقج ما كاكقا إ تك إذا بع صؾ ما يف الصدور، ح

اكؽشػت لفؿ حؼقؼة ما اطتؼدوه،  قز لؽؾ ققم حاصؾفؿ الذي حصؾقه، و وتؿ
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، [77 :]الزمر ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿وقدمقا طؾك ما قدمقه 

.وُس  ا غؾة ما بذروه يـق ـد الحصاد لؿا طا يديفؿ ط  ؼط يف أ

ـد فقا رة ط هباءً شدة الحس ه  لؿبطؾ سعقف وكد يعايـ ا ؿ  ويا! امـثقرً  اما  طظق

ل كقف خؾبً ا ما يتبقـ بقارق أ ما  ة طـد  ة غرورً  اؿصقب لف كاذب ما كطقت  !اوآ مـ ا فؿا ضـ 

اء بربف يقم تبؾك السرائر؟ الفقى، والتعصب لمر البدطة و وما طذر  !سريرتف طؾك 

بذ القحققـ وراء ضفره يف قـ فقف الؿعا مـ ك  ذر؟يقم ال تـػع الظالؿ

سـة رسقلف أن يـجق مـ الؿعرض طـ كتاب ربف و ل  أفقظـ  اء الرجا ربف بآر

رة البحقث والجدال، وضروب األققسة وتـقع  مـ بلس اهلل بؽث يتخؾص  أو 

الشطحات وأكقاع الخقال؟ ات و ألشؽال؟ أو باإلشار  ا

ت  ،لؼد ضـ أكذب الظـ، ومـتف كػسف أبقـ الؿحال !هقفات واهلل ـ وإكؿا ضؿ

هدى اهلل طؾك غقره، وتزو   لؿـ حؽؿ  لـجاة  لقؾ،ا وسؾؽ  د التؼقى وائتؿ بالد

لعروة القثؼك لقحل با لؿستؼقؿ، واستؿسؽ مـ ا لصراط ا لتل ال اكػصام لفا واهلل  ا ا

هـ .(3)«سؿقع طؾقؿ  .ا

لصحقح  فقف حديث اآلحاد ا ردون  مـ طجقب أمرهؿ أهنؿ يف الققت الذي ي و

كً  هؿ أحقا لظـ، تجد يػقد ا ف  ك ة أ لفؿ بحج لػ طؼق يحتجقن ببعض األحاديث  اإذا خا

افؼت طؼقل العؼؾ يف تـاول الضعقػة إذا و تـاقض داللة طؾك تحؽقؿ  فؿ، ويف هذا ال

لـصقص.   ا

                                            

ج السالؽقـ» (1)  (.6، 5/ص 3)« مدار
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ف  :ومثال ذلؽ لؿدرسة وذلؽ يف كتابف فؼ هذه ا يـ بلفؽار  ما قالف أحد الؿتلثر

ريج لسقرة وهق يعؼب طؾك تخ لؽتاب حقث  $الشقخ األلباين  ا ألحاديث ا

رة، فؼبؾت األثر الذي يستؼ ..» :يؼقل لؿـفج يف كتابة السق ا آثرت هذا ا تـف مع م قؿ م

ـده هل س مـ ققاطد األحؽام، وإن و ػ ..صح  . وأطرضت طـ أحاديث تقص

ألهنا لصحة  لدطقة- با يـ اهلل وسقاسة ا لد لسقاق  -يف ففؿل  لؿ تـسجؿ مع ا

 .(3)«...العام

 :ادطاء التجديد والتطقير والعصراكقة :السؿة الثاكقة

يُ  لؽ بلهنؿ  ة األولك، وذ لؾسؿ هل ثؿرة  ك السـة فقن هبجقمفؿ طؾعرَ و

لػؼفاء الؿعظ   ة، وطؾك ا لؿشرف لؾـصقص، وبطعـفؿ يف بعَض ا لثقابت يف  ؿقـ  ا

تجداتف وخاصة فقؿا  رة القاقع ومس الشريعة اإلسالمقة، وإلحاحفؿ طؾك مساي

يتعؾؼ بتحؽقؿ ،وكزع حجاهبا ،يتعؾؼ بالؿرأة وأكذوبة تحريرها الشريعة  أو ما 

لحقارات ال، واتباع السؾػ ى، وكذلؽ بؿطالبتفؿ با يبقة مع الـصار تؼر

الؽػر األخرى مققـ ومؾؾ  كققـ، والؼق العؾؿا قر القاقع: فال ،و بد كؾ ذلؽ بحجة تغ

لتطقير ا لتجديد وا يـ يتؿشقان مع القاقع وضروفف، ومع العصر لمـ ا ؾذ

تجداتف.  ومس

 سقء الخؾؼ واإلرهاب الػؽري مع الؿخالػ. :السؿة الثالثة

لؿشقـة، كس السؿات الخؾؼقة ا ػ مع مخالػفؿ ؾَ قء األدب والص  يتػؼقن يف 

                                            

ؾغزالل «فؼف السقرة» (1) اديثف الشقخ األلباين رحؿ اهلل الشقخقـ31)ص ل قد خرج أح لؽتاب   ،(، وهذا ا

هَ  اب مـ  لؽت ا يف ا قطة.ا كبقرً عً فنن فقف كػ اٍت ـَ ومع م ئد متـ  ا وفقا
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أكثر اتباطً  لػ  لؿخا كان ا ؿا  كؾ فؿ. و مع باصؾ يـسجؿ  ي ال  لذ يً  اا مـاد ػ و  الؾسؾ

قة اإلسالم كان طداؤهؿ لف أشد.  بشؿقل

ت  :وهذا الؿدطق حسقـ أحؿد أمقـ يحؿؾ بصؾػ وبذاءة طؾك الجؿاطا

ققـ بلكف يصػ أسؾقب اإلسالم قض بذاءة يػ» :اإلسالمقة بؽؾ فصائؾفا فقؼقل وهق 

مر يتعذر ففؿف إال  لرأي! وإكف أل قر اختالف ا هر غ يـضح بالحؼد دون مربر ضا و

تـا ربق يــا العؼؾل وفساد ت   .(3)«طؾك ضقء تؽق

ؿ » :طـفؿأيًضا  ويؼقل لصػاقة ما يسؿح لف مـ ا لدى مػؽريـا  قر أن  غ

ة الشرق كق الغرب وروحا لحديث طـ مادية   .(2)«با

الشؿ ر  رة قؾؿ يحاول إلغاء كق ثر أن يؽقن لألمة سؾػ صالح، وبج قستؽ س ف

العزيز  بد  طؿر بـ ط لكووصػ  عا ء  رحؿف اهلل ت األئؿة والػؼفا ػ  ، ووص بالجفؾ

مربع الجبـاء ،بؼؾة األماكة وبالؾمم بذاءات وقؾة  . إلك..وصـػفؿ يف  هذه ال آخر 

 .(1)األدب

ؾ سقءُ  لك أصحاب محؿد ػُ ؾَ أدهبؿ وَص  ووص فؽالقا لفؿملسو هيلع هللا ىلصفؿ إ لـؼد  ،  مـ ا

لتجر مـ ذكره إجالاًل وا يستحك  ما  واكظر إن شئت إلك  ،ملسو هيلع هللا ىلصألصحاب محؿد  يح 

كقة هداية أم غقاية» :كتبفؿ، ومؿـ كتب يف كؼدهؿ كؽتاب بد لأل «العؼال ستاذ ط

لبسققين  لسالم ا  .(وما بعدها 87-81ص)ا

                                            

قاية»طـ كتاب ( 1) هداية أم غ الكقة   (.81، 82« )العؼ

قاية»طـ كتاب  (2) الكقة هداية أم غ  (.81، 82« )العؼ

ابؼ )ص (3) در الس  (.87الؿص
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لؿدرسة ومـ تلثر هبؿ تتؿ بالصالفة وسقء  :والؿؼصقد هذه ا أن كتابات أهؾ 

فض أباصق مـ ير .األدب مع  افعفا يد  ؾفؿ و

ؿ  هل قديؿة يف سؾػف لقست جديدة، وإكؿا  هذه السؿة  مر أن  ريب يف األ الغ و

تزلة، ففاءالؿتؼدمقـ مـ ر الؿع الؿعتزلة يف ءهق طؿرو بـ طبقد أحد روس  وس 

بل يف  مـ أئؿة السؾػ ما أورده الشاص لثاين الفجري يؼقل طـ مخالػقف  الؼرن ا

ال ابـ طُ » :حقث قال «االطتصام» ل   ةق  ؾَ ق ء : . قالعُ َس قَ حدثـل ا ؽؾؿ واصؾ بـ ططا ت

مً  قد :. قالايق طب ـد ما  أال تسؿعقن؟ ما: فؼال طؿرو بـ  يـ ط سقر لحسـ وابـ  كالم ا

. قضة مؾؼاة ة ح  تسؿعقن إال خرق

ـده فلجاب :وقال طؿر بـ الـضر قد طـ شلء وأكا ط قف  سئؾ طؿرو بـ طب ف

مـ أصحابؽ ال: لقس هؽذا يؼقل أصحابـا، قال: فؼؾت لف : لؽ؟ فؼؾت أبا و

لتقؿل. قال يقب، ويقكس، وابـ طقن، وا جاس أمقات غقر : أ لئؽ أكجاس أر أو

 .(3)«أحقاء

مُ  ة  لسؿ ة هبذه ا لؿتعؾؼ ؿ ا مـ صػاهت ، و يـ وتسػقففا اء اآلخر صادرهتؿ آلر

الؿخالػ اإلرهاب الػؽري يف إلغاء الرأي  تخدام  اس ـدهؿ إال  :و بحقث ال يصح ط

هؿ صحقحً  ما كف   .ايرو

أن التدين يف األخالق واإلسػاف يف الؼقل هق مـ  :لؽوكخؾص مـ ذ

كقة الؿدرسة العؼال نفالسفؿ وطدم  :سؿات أصحاب  يقحل ب وأن ذلؽ 

لسباب والػحش يف مصداققتفؿ، وهتافُ  لك سرت ذلؽ با مـفجفؿ مؿا يؾجئفؿ إ ت 

                                            

اصبل )« االطتصام» (1) ؾش اللل.3/295ل  ( ت: سؾقؿ الف
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يؿؾؽقن أخالقً  يقحل بلهنؿ ال  لؼقل، كؿا  بقؾة ولق تؿؽـقا لؼؿعقا الرأي  اا ك

ردد وال حقاء، وباألخص أتباع السؾػ الصالح.الؿخالػ لفؿ د  ون ت

لتفؿ  قؼ ا يقحل بالحؼد الدفقـ طؾك أهؾ الحؼ وأهنؿ ال يرتددون يف تؾػ كؿا 

الؿؽذوب ة طؾك مؽاسبفؿ. ةوالؼذائػ  استعدائفا محافظ لقب السؾطات و  وتل

بد  بـ تقؿقة، وابـ ط ، وا مـ سؾػـا الصالح كاإلمام أحؿد ففؾ سؿعـا 

لقهاب، وابـ باز، لك شقئً  ا هذا يف الحقار ومـاقشة الؿخالػ ارحؿفؿ اهلل تعا  ؟مـ 

 الؾفؿ ال.

 بدطة تؼسقؿ الديـ إلك قشر ولباب. :السؿة الرابعة

 ، ل الؼشقر واألشؽا ن  لؾباب، دو ر وا جقه ؾك ال رتكقز ط هؿ ال وذلؽ بدطقا

مـطققف هره و ا ع ض ، ال م ح الـص مع رو ن  ؿ يتعامؾق لهن ة  ،أو ققلفؿ ب وهذه البدط

ا ؾ  فروبهل مدخ ؾ وال يؿة إلك التلوي ة الؼد لـص لعؼالكق م با لتزا ل  ،مـ اال وه

ؾ   ػ لت وا جـقح،  ال د إلك  جدي ل كقة ا ؼال ؾ الع ا أكف اآلن مدخ صقص، كؿ لـ ت مـ ا

ؼ  تصدي ن هق  ء الذي يزطؿ أن اإليؿا إلرجا ب ا إلك فتح با يمدي  ر  مـزلؼ خطق

أهنا تػت باإليؿان، كؿا  اهرة ال طالقة لفا  ل الظ ألطؿا ، وأن ا ب الؼؾب ح البا

ؾ   ػ ة لؾت حق لؾ نطػاء ا ــ اإلسالم، ك دي الظاهر الذي هق مـ س والف ت مـ األطؿال 

ك مَ  ر إل والـظ ؿحرمات،  ـاب ال جت ب وا لثقا ؼصقر ا ه وت ص طؾك هذ ـ يحر

شقر واألشؽال ع الؼ ؼػ م أكف ي سخرية، و ل بال عة ،األطؿا ة شـق ذه بدط ال  :وه إذ 

ريع العؾقؿ ا هق تش محؽؿ، و ؽؾف  ؽقؿ الؿربقشقر يف اإلسالم: ف ؾ  ألح مـ الجف

قئً  هلل فقف ش ا ع  ؿ يشر لذي ل شامؾ ا ال ؾ  لؽام ق ا ه ، و ؼص ثً  اوالـ ء اطب ؾ شل ا ك إكؿ  ،
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لعباد ا صالح  ما أمر بف،  ،فقف بحؽؿة، ويف م ك يف كؾ  د هلل تعال ملمقر بالتعب العبد  و

ًر  ن أو اأو هنك طـف صغق  .اكبقرً  كا

لك عا  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :قال اهلل ت

لبؼرة ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ فج »، [218: ]ا مـ إن 

يـ بال «الؿزطقم»رفض الؼشقر  لـا مـ جفتف الؼريبة الؿحتؿؾة طؾؿاء ومػؽر  أفرز 

ة، حتك إن كثقرً  م لدى جؿفقر األ ة، وبال تؿقز، وبال حظقة  مـفؿ ال يؿؽـ  اهقي

صً  ى هذا إلك سؼقصفؿ سؼق يف، وقد أد مـطؼف وسؾقكف وز  اتؿققزه طـ غقره يف 

يعً   .اذر

ق ذه البدطةومـ أخطر طقا ؾباب »بدطة - ب ه وال ة  -«الؼشقر  دط أو ب

ره» ز  -«روح الـص وضاه ؿقق هقؿ واألسؿاء وطدم ت ما حدث مـ اختالط الؿػا

ؿاضل يف ال د كان الـاس  الؿستؼقؿة، فؾؼ لؿـاهج  ا فة مـ  ؿـحر  الؿـاهج ال

ـ معروفقـ وسـة :محددي عة  ػة، ومرجئة ،شق وفالس  ، ، وخقارج لخ ...ومعتزلة  ،إ

ؾ مـ ه ق  وكان لؽ ؿ ء ت ز ففؿفا زُ مال م وط سال ز دولة اإل يف ط ذلؽ  ه ومعالؿف و

الصح فقلؾديـ  طبقؼفا ل  ...ح وت

ولؼد تغقر هذا اآلن فتداخؾت الؿػاهقؿ، وضعػ األصؾ الشرطل العظقؿ أال 

لل  :لفذا االضطراب والتداخؾ ا.، وصبؼً ..وهق أصؾ القالء والبراء صار الحؾق

تزللمؼبقاًل  اوإسالمق   امػؽرً  مػؽرً  ! والؿع لعؼالين  لعؾؿاين ا لعؼالين أو ا  اإسالمق   اا

لقاضح طؾك اختالف اسؿفامستـقرً  ـل ا ي  : ، والباص ي   ادرز كصقر و  ق   اأ  اأو إسؿاطقؾ

مجتفدً  لؾباب  لؼشر وا ة ا مظؾ صار..وصار ...! وصارمؼبقاًل  اصار تحت   .... و
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لخؾط سببً  هذا ا لرؤية، وإدخا اطظقؿً  اوكان  سباب االضطراب يف ا ل مـ أ

ح  يره وإضػاء الشرطقة طؾقف برو لرضا بالقاقع وترب متاهات ا لـاس يف  ا

ـصقص!  .(3)«ال

صطـاع الشبفات والؿغالطات والتفؿ الباصؾف وجر التقار ا: السؿة الخامسة

 .اإلسالمل إلك متابعتفا والدفاع طـفا

لك أن  أشرت فقؿا مضك» :«العؼالكقة هداية أم غقاية»يؼقل صاحب كتاب  إ

ققـ الؿضل  العؼالك كـا هبا طـ  افرتاء األكاذيب التل يشغؾق لتفؿ و مفرة يف اختالق ا

دطقة تك وإن لؿ تؽـ - أكػسـا ولؽل كضقع الققت يف دفعفا طـ ،طؾك دروب ال ح

كحـ بحاجة  -اوال طارً  اطقبً  يزة  د مقاقع طز تبدد الجفد، وتتقزع الطاقات، وكػؼ فق

يـا. يد فا بل لك كسبفا وبؼائ  إ

الؼضايا الت مـ أبرز  ضقة ما و ة ق مـظؿ قرها بصقرة  تػج هتا و ل يؾحقن طؾك إثار

اإللفل ـصارى بالحؽؿ  والؽفـقت أو سؾطة رجال  theocracy :يدطك طـد ال

لديـ.  ا

اإلمام  يدطقن أن اإلسالم يجعؾ  مقر - الخؾقػة - الحاكؿ»و  - األ

لرئقس ام، ..ا مره ققة الؼرآن يف اإللز . إلخ خؾقػة طـ اهلل يف األرض، ويجعؾ ألوا

مره وحل!فؽ  .«المف مؼدس، وأوا

يستغرق  ...الفجقم الشديد طؾك السؾػقة :ومـفا ـدهؿ  ـك مطاط ط ولفا مع

                                            

اًل طـ:  (1) الكقة هداية أم غقاية»كؼ ر( وتصرف.« العؼ ختصا  )با
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قر حؼ، إلك  قر بغ لتؽػ لؿتطرفة كا تقارات اإلسالمقة مـ أقصك األجـحة ا كؾ ال

مـفجفؿ. فؼ  العاصػل ما دام ال يقا كتؿاء  لك مجرد اال  الجؿعقات الرسؿقة، إ

اإلسالمالؿبالغة يف إثارة قضاي :ومـفا لحدود، وترويج أن  ققـ وا لذم لـ  ا ا

مق   ستؽػل لؼطع لساكف!يدع ذ لحدود فنن التعازير  مـ ا ا أفؾت أحد   ا إال أذلف، وإذ

لإلسالم  :ومـفا ـتسبقـ  الؿ اإللحاح طؾك تشقيف  ة التطرف و ز طؾك قضق الرتكق

تدلقـ، ففؿ يبد: ، ففؿ يؼقلقناجؿقعً  تدلقـ ويـتفقن ءاحذروا الؿع ون مع

 .«؟!متطرفقـ

يُ  هؿ إال مرتبطً فال  مل طـد لتقار اإلسال مـ األوصاف،ذكر ا ح  ا بؼائؿة  و ترتا

قر والتعصب والجؿقد  ..بقـ التؽػ

ب لعـػ واالكؼال سقاق ا قؼ الشريعة إال يف  لك دطقات تطب  وال يشار إ

اد.  واالرتد

فنن  مل،  اإلسال لدطاة أو الؿشتغؾقـ بالعؿؾ  يتطرق الحديث إلك ا ـدما  وط

تل تر لصقرة ال لقفاا اف إ ير  -بدوال- سؿ لفؿ تض لجـاز لخـاجر وا قرن  «ومطاوي»ا

لغزال ة  ،ا لتخؾػ والتػاه مـ ا قط  هل خؾ اء  مـ آر لقفؿ  يـسب إ كاهقؽ طؿا 

ة  لسقاسل مـ  «فؽر»كدوة مجؾة  :اكظر»والسػاه لديـل ا لتطرف ا  ...«333 -12طـ ا

تل ال يػت مـ الؼضايا ال د سبؼ الؽالم ئو ضقة الؿرأة وق يثقروهنا ق  .طـفاقن 

تشقيفقة  :ومـفا كتؼائقة ال اال لـظرة  قط ا مل وتسؾ اإلسال لتاريخ  ضقة العبث با ق

ستشراقل أو الؼقمل  اال رفة، كالؿـظقر الؿادي أو  قر مـح مـاض مـ  طؾقف، وكتابتف 
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مل إلك بدوي  ،العروبل اإلسال اث  ة تؼسقؿ الػؼف والرت ضق ة ق ضق هذه الؼ وتتػرع طـ 

ضري هر طـ ،وح هذا ضا ارةو قـ أمقـ، فضاًل  د طركقن، وطؿ طـ بعض  وحس

تل  ة ال الطعؿ.االرمقز اإلسالمق  بتؾعت 

لقة أو السؾػقة :ومـفا ألصق مصطؾحات ال غبار طؾقفا، كا لك  أو  اإلساءة إ

لك  ـصقصقة، وتحقيؾفا إ كً  «بعبع»ال لل شقطا ك القصقر كؾ أصق ، وكؾ سؾػل سػا

 دماء!

ريب»لعبة  :مـفا تبار العؼائد ك «التؼ رة، ومحاولة اط ، اواحدً  اؾفا شقئً الخطق

فر الؽا الؿسؾؿ و تقجة بقـ   ..فقسقون يف الـ

مـ  :ومـفا لـاس  قر طؾك ا لتلث لك الؿال، وا إلسالم إ رة ا التشؽقؽ يف صبقعة كظ

لباب  ..هذا ا

لربا قذهب صرففؿ الؼريب إلك الؼقل بتحؾقؾ ا اسعة- ف هل مدرسة و وقد  -و

ألفغاين يـ ا لد ؿال ا ضقة قبؾفؿ ج ؾؿ طـ الؼ مـ الؿد -تؽ سقطةوهق  لذي  -رسة الق ا

ضعافً  هبً حرم الربا إذا كان أ ة، ذا مضاطػ الؿعؼقل اا  لك جقاز الربا  لذي ال »؟! «إ ا

يصقر أضعافً  لؿال و مـ رأس ا لز مـ ا ة  ه يقن، وال يتجاوز يف بر لؿد هؾ ا  ايثؼؾ كا

 مضاطػة.

الشقخ محؿد طبده الذي ذهب إلك أن الربا حالل أيًضا  كؿا قال بجقازه

لققت » :مستدال  لضرورة الققت، فؼال  لربا لضرورة ا قزوا ا إن أهؾ بخارى ج

يقن قد ابتُ  لؿصر هؿ، وا ن طـد يرو لبالد، فصاروا  ـقاء ا أغ فشدد الػؼفاء طؾك  هبذا،  ؾقا 

كاقًص  لديـ  رف، ففق ال ،اا لؿتط لل ا الغا ريب، أما صرففؿ  مـ  هذا يف الطرف الؼ يم
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تصاد أصاًل  مل، بؾ يعده بشلء اسؿف االق اإل- اإلسال سبؼت  ممامرة  -شارةكؿا 

لؿجتؿع! الؿصرية وقفر ا  .هـا .(3)«إلفساد الحقاة 

سقؿا الؿتعالؿقن وال -ؾقفاومـ أبرز الشبفات التل يثقروكفا ويتؽئقن ط

معتربة شرطً  :-مـفؿ هل يف ذاهتا صحقحف و لتل  ة ا لشرطق لؼقاطد ا ، لؽـفؿ (2)اتؾؽ ا

يَ ققِ يُ  و ك  ؾقهنا طـ ضقابطفا الشرطقة،ِص ػ  عقهنا يف غقر مـاصفا،  ويشبفقن هبا طؾ

اء يف ذلؽ و تبعفؿ أهؾ األهق مـ الـاس، وي س الجفؾة  مـفؿ يعؾؿ أكف مؾب قر  كث

لط.  ومغا

يشب   لتل  لؼقاطد ا هذه ا هؿ  لك ذكر أ عا س وسقليت إن شاء اهلل ت لـا فقن هبا طؾك ا

رد طؾقفؿ.  وال

اة القاقع وطدم  :السؿة السادسة اقعقة ومجار ح الق رة صرحفؿ لؿصطؾ كث

متف، وققلف مر القاقع مصاد اف باأل مستجداتف، واالطرت راطاة ضغقط القاقع و ؿ بؿ

تل تعد مـ  لـظر يف بعض الؿقاقػ العؼدية ال يحتجقن بف يف إطادة ا قر ذلؽ مؿا  وغ

وما أحسـ ما  أصقل السؾػ، أو يف بعض مسائؾ األحؽام والحالل والحرام!

قد قطب  يد األستاذ س لكسطرتف  يحذر دطاة اإلسال رحؿف اهلل تعا م مـ مجاراة وهق 

لذي ه يـ!القاقع وا ـقر الؿست الؿفزومقـ   ق مـ سؿات 

لقرب   ئلؿ يج» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل  لـاس اإلسالم  ت طؾك شفقات ا

لؿؿث   قدهؿا ؼال اهتؿ وت أوضاطؿ وطاد اهتؿ وأكظؿتفؿ و اء ...ؾة يف تصقر مـفا ما  سق

                                            

قاية»طـ كتاب  (1) هداية أم غ الكقة  ار(« العؼ  (.331 - 317ص) )باختص

طدة الضرورات» (2) ؾب التقسقر»، و«كؼا تج طدة «الؿشؼة  قا ؾقى»، و  إلخ. «...طؿقم الب
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فقف اآلن، يف الشرق لبشرية  لغرب  أو يف طاصر مجلء اإلسالم، أو ما تخقض ا ا

اء كسخً  ...سق يـسخف  غاء، و ل هذا كؾف إ لقؾغل  كؿا جاء  لبشرية طؾك  ،اإ لحقاة ا ويؼقؿ ا

قـش ،أسسف الخاصة بط القـشلء حقاة تـبثؼ مـف اكبثاقً  ،كشاءإالحقاة  ئجاء ل ، وترت

صً  تل يعقشفا الـاس يف  ،ابؿحقره ارتبا مـف جزئقات يف الحقاة ال بف جزئقات  وقد تشا

لقس ،الجاهؾقة مـفاولؽـفا  لقست  ف  ...ت هل، و لتشاب هذا ا رد مصادفة  هل مج إكؿا 

بل يف الػروع مً  ،الظاهري الجاك ؿا لشجرة ففق مختؾػ ت ما أصؾ ا رة  ،اأ تؾؽ شج

لبشر اء ا رة تطؾعفا أهق هذه شج فا حؽؿة اهلل، و  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تطؾع

5: ألطرافا] ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ 8]. 

هذا الـحق.. كدرك حؼقؼة اإلسالم طؾك  هذا اإلدراك بطبقعتف ف :. وحقـ  نن 

ؼة وققة، ويف ططػ كذلؽ  إلسالم يف ث كحـ كؼدم لفؿ ا لـاس و سقجعؾـا كخاصب ا

لباصؾ ...ورحؿة لـاس هق ا لذي يستقؼـ أن ما معف هق الحؼ وأن ما طؾقف ا  ،ثؼة ا

ى ِش  ي ير لذ لذي يرى  ،قة البشر، وهق يعرف كقػ يسعدهؿؼ  وططػ ا ورحؿة ا

هق يعرف أيـ الفدى لـاس و لقس بعده هدى! ضالل ا  الذي 

لقفؿ باإلسالم تدسًس  كتدسس إ ؿ الـ  اهت اهتؿ وتصقر كربت طؾك شفق لـ  ، و

صراحةسـؽقن ُص  ...الؿـحرفة كتؿ فقفا  ...رحاء معفؿ غاية ال تل أ هذه الجاهؾقة ال

يطفركؿ يريد أن  يد أن  ...كجس واهلل  لتل أكتؿ فقفا خبث، واهلل ير هذه األوضاع ا

تل ...يطقبؽؿ لحقاة ال رفعؽؿتحققهنا دونٌ  هذه ا يد أن ي ير كتؿ  ...، واهلل  هذا الذي أ

يد أن يخػػ طـؽؿ ويرحؿؽؿ ويسعدكؿ واهلل ير .فقف شؼقة وبمس وكؽد،  .. 

قر تصقراتؽؿ إلسالم سقغ لك حقاة أخرى  وا رفعؽؿ إ سق و  ، ؽؿ وققؿؽؿ أوضاط و

ا  ف لك أوضاع أخرى تحتؼرون مع تل تعقشقهنا، وإ لحقاة ال هذه ا تـؽرون معفا 
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ؽؿ يف ئزون معفا مـ أوضاط لك ققؿ أخرى تشؿ األرض ومغارهبا، وإ  مشارق 

لسائدة يف األرض جؿقعً  كتؿ ...اققؿؽؿ ا ـتؿ أ ؽؿ- وإذا ك لؿ تروا صقرة  -لشؼقت

اإلسالمقة، ألن أطداءكؿ اقعقة لؾحقاة  لديـ- و اء هذا ا يتؽتؾقن لؾحقؾقلة  -أطد

يـاها فـحـ قد رأ هذه الصقرة،  ن تجسد  لحقاة، ودو هذه ا  -والحؿد هلل- دون ققام 

بدع لؾؿستؼبؾ  الؿ يخـا وتصقركا  شريعتـا وتار كـا و مـ خالل قرآ مؿثؾة يف ضؿائركا 

قئف! ؽ يف مج  ...الذي ال كش

تحدثقن طـ اإلسالم يؼدمقكف لؾـاس.. يـ ي كجد بعض الذ كف  . وكذلؽ  كل

رة  ألكظؿة الحاض مـ بقـ ما يدفعقن بف أن ا متفؿ يحاولقن هؿ دفع التفؿة طـف! و

يصـع شقئً تػعؾ كذا و لؿ  مثؾف، وأن اإلسالم  طؾك اإلسالم  مؿا تعقب  هذه - اكذا  يف 

صـعف  -األمقر لحضارات»إال ما ت ؿ «ا ة بعد ألػ وأربع لحديث  ئة طام!اا

لؽ دفاطً  هان ذ  !ا! وساء ذلؽ دفاطً او

لـظؿ الجاهؾقة والتصرفات الـؽدة  مـ ا الؿربرات لف  يتخذ  اإلسالم ال  إن 

مـفا تل تـبعث  هذه  ،ال لحضا»و لقست  «راتا زم أرواحفؿ  يـ وهت لؽثقر تل تبفر ا ال

قبة مفؾفؾة هابطة حقـ تؼاس إلك ، سقى كظؿ جاهؾقة يف صؿقؿفا هل كظؿ مع و

إلسالم فقوال طربة بلن  ...ا السؽان  مـ حال  قر  ؿا يسؿك القصـ حال أهؾفا بخ

مل أو  مل»اإلسال م «العالؿ اإلسال لك هذا البمس برتكفؿ لإلسال ! ففمالء صاروا إ

لل هبا ...هنؿ مسؾؿقنال أل تل يد إلسالم ال ال  :لؾـاس وحجة ا مـفا بؿا  قر  أكف خ

ة طـ وَ  ي لبشر لقرفع ا ها، و لقؼر ها ال  لقغقر كف جاء  دهتا ال لقبارك تؿرغفا ه  يؼاس، وأ

هذا القحؾ الذي يبدو يف ثقب لحضارة» يف   ..«ا
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يؿة أن كتؾؿ   لفز لإلسالم مشاهبات يف بعض األكظؿة الؼائفال تبؾغ بـا ا ؿة، س 

اهب الؼائؿة، ويف بعض األفؽار الؼائؿة هذه األكظؿة  :ويف بعض الؿذ رفض  ـحـ ك ف

الغرب سقاء متخؾػة بالؼقاس  ...يف الشرق أو يف  ألهنا مـحطة و رفضفا كؾفا  كـا ك إ

لقف. لبشرية إ يبؾغ با يد اإلسالم أن   إلك ما ير

اإلسالم لإ :ولست يف حاجة بعد هذا إلك أن أققل دم  يـ كؼ لذ كحـ ا ؾـاس، كـا 

ال  اهتا، وال يف شلء مـ أوضاطفا، و ي الجاهؾقة يف شلء مـ تصقر لـا أن كجار لقس 

قدها قـا. ،يف شل مـ تؼال  مفؿا يشتد ضغطفا طؾ

يف مؽان  إن وضقػتـا األولك هل إحالل التصقرات اإلسالمقة والتؼالقد اإلسالمقة

ت يف أول الطريؼ، ولـ يتحؼؼ هذا بؿجاراة الجاهؾقة والسقر معفا خطقا ،هذه الجاهؾقة

 ..إن هذا معـاه إطالن الفزيؿة مـذ أول الطريؼ ...كؿا قد يخقؾ إلك البعض مـا

قد االإن ضغط التصقرات ا جتؿاطقة الشائعة، إلجتؿاطقة السائدة، والتؼال

الؿرأة الؿسؾؿة ،ضغط ساحؼ طـقػ، وبخاصة يف دكقا  لؿرأة  هذه  وا تقاجف يف 

ة ضغطً  هؾق لجا مـف بدالبد  ولؽـ ...احؼ   امً شئقم اقاسقً  اا لقس  ثبت البد  ،مؿا  أن ك

كقً والبد  ،أواًل  كستعؾل ثا كروالبد  ،اأن  لذي ه يأن  لدرك ا فقف  لالجاهؾقة حؼقؼة ا

آلفاق العؾ ة التبالؼقاس إلك ا ة لؾحقاة اإلسالمق يدها. لقا الؿشرق  كر

لـ يؽقن  هذا بلن كجاري الجاهؾقة يف بعض الخطقات، كؿا أكف  لـ يؽقن  و

كعتزلبلن كؼ ـزوي طـفا و فا اآلن وك قز،  ...اصع الؿخالطة مع التؿ هل  كال، إكؿا 

االستعالء باإليؿان يف  مقدة، و ألخذ والعطاء مع الرتفع، والصدع بالحؼ يف  وا

هـ .(3)«تقاضع  .ا

                                            

لطريؼمعالؿ يف» (1) ر(.359 - 353)ص«  ا  ( )باختصا
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 االطتؼاد قبؾ االستدالل والحؽؿ قبؾ الؿداولة. :السؿة السابعة

كققـ يحد مسبؼً وذلؽ أن معظؿ مـ يسؿقن أكػسفؿ بالعؼال مققػفؿ مـ  ادون 

االالرتاث اإلسالمل، دون أن يج صالع طؾك ما فدوا أكػسفؿ يف التعرف طؾقف، و

يفؿ وغرورً  لد ة بؿا  قر ما هؿ مؼتـعق اواستـؽافً  ا، واستؽبارً افقف، ثؼ ن بف مـ قراءة غ

صراين!  مـ الػؽر األوربل الع

يؿؾؽ شقئً  ؿ  مـ وبعضف مـ الشجاطة، فقبقـ طـ محصقلف الحؼقؼل  ا 

يدطل ا فؿ يؽابر و يتعؿؼ يف ففؿف، وبعض إلسالم، وأكف لؿ يؼرأ طؾقمف ولؿ  رفة با لؿع

ؾ  مجتفدو اإلسالم يف ك ؾؽف  ثقر طـ اإلسالم وأكف يؿؾؽ أكثر مؿا يؿ الؽ أكف قرأ وقرأ 

ؾ  الؿتفؿ، وقب ضل الذي يصدر حؽؿف قبؾ سؿاع أققال  العصقر! ففؿ إذن كالؼا

ألدلة، أل الشفقد وفحص البقـات وا الحؽؿ استؿاع  ف ن  لقس طؾق قد جفز لف سؾػا و

اال شبفة، ثؿإال  لؿجرم سؾػً  ستدالل طؾقف بلية  ة طؾك الؿتفؿ ا لعؼقب لـطؼ با ا اا هذ ، و

القضع هق الذي حذر مـف سؾػـا الصالح وكبفقا طؾك الرتتقب الصحقح وهق أن 

 ثؿ يعتؼد. يستدل أواًل 

ـحرف يف طؼقدة إلك هذا الؿـفج الؿ رحؿف اهلل تعالكوقد أشار شقخ اإلسالم 

يً ..» :الؿعتزلة ومـفجفؿ فؼال همالء اطتؼدوا رأ مثؾ  ن  ا. إن  ثؿ حؿؾقا ألػاظ الؼرآ

لتابعقـ لفؿ بنحسان وال مـ أئؿة  لصحابة وا مـ ا لقس لفؿ سؾػ  طؾقف، و

قرهؿ يـ، ال يف رأيفؿ وال يف تػس  .(3)«الؿػسر

                                            

31/1« )مجؿقع الػتاوى» (1) 5 8.) 
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هذا الؿـفج الرد كققـ، ف يءو مـ العؼال قر  لققم بقـ كث فؿ يف هق السائد ا

مف، بؾ رُ  ة بال اصالع طؿقؼ، وال ففؿ صحقح ألصقل اإلسالم وأحؽا لجؿؾ قا هـا ب  ا

مجتفؿ يف أوكسػقرد، وكامربدج، والس هـاك، وتؿت بر قرها، فعادوا قأو  ربقن وغ

لؾغرب طاق   هـالؽ طاشؼقـ  ربقة، كاقؿقـ مـ  الغ لحضارة  لإلسالم مـصبغقـ با قـ 

ة زطؿقا. لتحجر والرجعق  طؾك ا

معظؿ ِس هق الففا يعرتف بشجاطتف أكف قضك  محؿقد  كجقب  ِ دكتقر زكل  ل ـ

كك صؾة بالرتاث  ربقة! دون أن تؽقن لف أد الغ ػات  طؿره يف محراب الغرب والػؾس

اإلسالمل ففق واحد مـ ألقف الؿثؼػقـ العرب الذيـ فتحت أطقـفؿ طؾك فؽر 

يد- أوربل لك خقاصرهؿ -قديؿ أو جد سبؼت إ تك  اإلكس ح اين بلن ذلؽ هق الػؽر 

مً  معف أطقا لة  لحا هذه ا لبثت  لذي ال فؽر سقاه، و ام؟ فالػؽر األوربل اا  :بعد أطق

ستف وهق صالب، وتدريسف وهق ت  درا قا يتسؾك يف أو ن  اد أ أستاذ، ومسالتف كؾؿا أر

 .(3)«الػراغ

ه  الؽالم طـ هذ لؿدرسة أختؿ  هذه ا السؿات ألصحاب  وبعد ذكر أهؿ 

طـدما رأى الؿعارضقـ  رحؿف اهلل تعالكؼقؿ الطائػة بؽالم بديع خطف اإلمام ابـ ال

،  ۵أو الؿعرتضقـ طؾك شرع اهلل  سقاساهتؿ الػاسدة ذواقفؿ و مره بعؼقلفؿ وأ وأ

فؿ صره فػضح فتـتفؿ قد طؿت وصؿت يف ط وذلؽ بعد أن فضح  ،ورأى 

يسؿقهنا الؼقاصع  تل  ؾة، وال لباص لشبف ا با تف  لك وصػا الؿعرتضقـ طؾك أسؿاء اهلل تعا

 لـقع األول مـ االطرتاض.العؼؾقف، وهل ا

                                            

قاية أم هداية» :اكظر (1) الكقة غ ر( )ص« العؼ ختصا عدها 336)بتصرف وا  .(وما ب
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لـقع الثاين» :قال بعد ذلؽ مره :ا وأهؾ هذا  ،االطرتاض طؾك شرطف وأ

 :االطرتاض ثالثة أكقاع

الؿتضؿـة تحؾقؾ ما :أحدها حرم اهلل  الؿعرتضقن طؾقف بآرائفؿ وأققستفؿ، 

اب ما أسؼطف، وإبطال ما گ ، وتحريؿ ما أباحف، وإسؼاط ما أوجبف، وإيج

، صححف، وتصحقح ما أ قد ما أصؾؼف تبار ما ألغاه، وإلغاء ما اطتربه، وتؼق ؾف، واط بط

. قده  وإصالق ما ق

هل اآل هذه  لتحذير و تل اتػؼ السؾػ قاصبة طؾك ذمفا، وا اء واألققسة ال ر

األرض ،مـفا مـ أقطار  هبا  مـفؿ، وكػروا طـفؿ. ،وصاحقا طؾك أصحا وا   وحذر

ألذواقاالطرتاض طؾك حؼائؼ اإليؿان والشرع ب :الـقع الثاين الؿقاجقد  ا و

لشقطاكقة، الؿتضؿـة شرع ديـ لؿ يلذن بف اهلل،  الؽشقفات الباصؾة ا لخقاالت و وا

لذي شرطف طؾك لسان رسقلف، والتعقض طـ حؼائؼ اإليؿان بخدع  يـف ا وإبطال د

لـػقس الجاهؾة. لشقطان، وحظقظ ا  ا

رون طؾك أهؾ الحظقظ يـؽ هؿ فقف فحظ   ،والعجب أن أرباهبا  ما  ، وكؾ 

يـف، واطتؼاد أكف قربة إلك  ولؽـ اد اهلل، واإلطراض طـ د حظفؿ متضؿـ مخالػة مر

مـفا،  ،اهلل يـ  الؿستغػر الشفقات، الؿعرتفقـ بذمفا،  فليـ هذا مـ حظقظ أصحاب 

يـ بـؼ مـافقة لؾديـ؟الؿؼر  !صفؿ وطقبفؿ، وأهنا 

 ً يـ ها د همالء يف حظقظ اتخذو يـفاو واغتالقا هبا  ،، وقدمقها طؾك شرع اهلل ود

ل   يؼ اهلل: فتق ها طـ صر لؼؾقب، واقتطعق يـ ا اء اآلخر لئؽ، وآر د مـ معؼقل أو

لباصؾة، وأذواق همالء لقجقد، وهدم ققاطد  :وأققستفؿ ا العالؿ، وفساد ا خراب 
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لديـ مَ  ،ا يؼقم بف  يزال  كف ال  لقال أن اهلل ضؿـ أ مر وكاد:  قؿ األ يبقـ وتػا ـ يحػظف، و

قد مـ يؽد.  معالؿف، ويحؿقف مـ ك

رة، التل ألرباب  :الثالثالـقع  لسقاسات الجائ االطرتاض طؾك ذلؽ با

ا  حؽؿقا هبا بقـ طباده، وططؾق تل قدمقها طؾك حؽؿ اهلل ورسقلف، و القاليات، ال

وده.  لفا وهبا شرطف وطدلف وحد

لـؼؾ :فؼال األولقن العؼؾ وا العؼؾ.: إذا تعارض   قدمـا 

 اس.قدمـا الؼق: إذا تعارض األثر والؼقاس :وقال اآلخرون

لقجد  :وقال أصحاب الذوق والؽشػ والقجد رض الذوق وا إذا تعا

لذوق والقجد والؽشػ. رع قدمـا ا  والؽشػ وضاهر الش

ة والشرع، قدمـا السقاسة. :وقال أصحاب السقاسة لسقاس ضت ا  إذا تعار

ة قُ  صائػ ة ديـ اهلل وشرطف صاغقتً فجعؾت كؾ  ل لقف. ابا  يتحاكؿقن إ

لـ :ففمالء يؼقلقن لـؼؾ، و أكتؿ أصحاب : ا العؼؾ. واآلخرون يؼقلقنلؽؿ ا

اء وأفؽار كحـ أصحاب أققسة وآر بار، و لئؽ يؼقلقن ،آثار وأخ كتؿ أرباب : وأو أ

 ولـا السقاسة. ،لؽؿ الشرع: واآلخرون يؼقلقن ،الظاهر، وكحـ أهؾ الحؼائؼ

مت فلص   ة ر ي ة، طؿت فلطؿت، ورز لفا مـ بؾق تـة دطت الؼؾقب ت  ؿَ فقا  ، وف

ب م ؾ قؾ ة طصػت فُص فلجاهبا ك ي هق مـفا ؿ  ػتقن، وأ مـفا اآلذان، وطؿقت  ت 

الجالل  -واهلل- ططؾت لفا ،العققن معالؿ األحؽام، كؿا كػقت لفا صػات ذي 

ام اإلكر ا طؾك اهلل وبقـ طباده  ،و وحؽؿق ضؾؿات آرائفؿ،  استـد كؾ ققم إلك ضؾؿ و و



 

217 

هقائفؿ لقحل طرضة لؽؾ تحريؿ وتل ،بؿؼاالهتؿ الػاسدة وأ ، وصار ألجؾفا ا ويؾ

يـ وقػً  لد د يؾ اوا  .هـا. (3)«طؾك كؾ إفساد وتب

 :التقاضع وقال يف مقصـ آخر وهق يتحدث طـ التقاضع لؾديـ ولقازم ذلؽ

رسقل » االكؼقاد لؿا جاء بف ال يـ هق اإلذطان، ملسو هيلع هللا ىلصالتقاضع لؾد ، واالستسالم لف، و

ؽ بثالثة أشقاء.  وذل

يعارض شقئً أ :األول ات  اال  ض مـ الؿعار بف بشلء  األربعة السارية مؿا جاء 

الع لسقاسة: لؿ، الؿسؿاةايف  لك ،بالؿعؼقل، والؼقاس، والذوق، وا : فاألو

لقحل بؿعؼقالهتؿ  يـ طارضقا كصقص ا لذ مـ الؿتؽؾؿقـ، ا الؽرب  رفقـ أهؾ  لؾؿـح

مـا العؼؾ: الػاسدة، وقالقا لـؼؾ قد العؼؾ وا لـؼؾ، إما طزل  ،إذا تعارض  لـا ا وطز

.  تػقيض، وإما طزل تلويؾ

لك الػؼف، قالقا :والثاين تسبقـ إ لؿـ مـ ا يـ  س : لؾؿتؽرب ض الؼقا إذا تعار

لقف. لـص، ولؿ كؾتػت إ ي والـصقص قدمـا الؼقاس طؾك ا لرأ  وا

هد، فنذا  :والثالث بقـ إلك التصقف والز مـ الؿـتس رفقـ  لؿـح يـ ا لؾؿتؽرب

يعب لذوق والحال، ولؿ  ر، قدمقا ا لذوق واألم ـدهؿ ا رض ط  قا باألمر. ئتعا

يـل :والرابع اء الجائر األمر مـ القالة و لؿـحرفقـ  يـ ا ت  ،ؾؿتؽرب ض إذا تعار

ة، ولؿ يؾتػتقا إلك حؽؿ الشريعة. لسقاس ة، قدمقا ا لسقاس ة وا ـدهؿ الشريع  ط

لؽ كؾف. ،هؿ أهؾ الؽرب :ففمالء األربعة  والتقاضع التخؾص مـ ذ

                                            

ج السالؽقـ» (1)  ( ط. الػؼل.73 - 2/69« )مدار
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لقاًل  :الثاين يتفؿ د يظـف فاسد الداللة أال  يـ، بحقث  أو كاقص  ،مـ أدلة الد

مـ ذلؽ  تك طرض لف شلء  مـف، وم لك  قره كان أو ن غ لداللة، أو قاصرها، أو أ ا

مـف، والبؾقة فقف، كؿا ققؾ ة  آلف لقعؾؿ أن ا قتفؿ ففؿف، و  :فؾ

ء اءوكننن ء ننن ءعا ننن ءقنننل   ءانننخ خ 

 

ءوألف ننننننن ء ننننننن ء ل مننننننن ء لسننننننني   ء 

ءول نننننن ء   نننننن ء   هنننننناأء رنننننن  

ء

ءعلنننننن ءقنننننن يء لينننننن    ءو ل مننننننلم ء 

ء لقاًل وهؽذا القاقع يف القاقع حؼقؼة  د د اهتؿ أح فؿ  أكف ما  لؿت كان ا لؾديـ إال و

لذهـ العؾقؾ، ال يف كػس  آلفة مـ ا هـف، فا هـ، الؿلفقن يف طؼؾف، وذ هق الػاسد الذ

لدلقؾ.  ا

كف  ـبق ففؿؽ طـف فاطؾؿ أ يـ ما يشؽؾ طؾقؽ، وي مـ أدلة الد وإذا رأيت 

ؿ تُ  العظؿتف وشرفف استعصك طؾقؽ، وأن تحتف كـزً  ل لعؾؿ، و ف  َت م  مـ كـقز ا ح مػتا

ا يف حؼ كػسؽ. هذ  بعد 

لقؽـ  لقحل، و كصقص ا اء الرجال طؾك  ـسبة إلك غقرك فاهتؿ آر وأما بال

. ..ردها أيسر شلء طؾقؽ لؾـصقص، فؿا لؿ تػعؾ ذلؽ فؾست طؾك شلء، ولق

العؾؿاء...ولق فقف بقـ  هذا ال خالف   . و

الؿسؾؿقن طؾك أن مـ استباكت لف» :-قدس اهلل روحف-قال الشافعل   أجؿع 

ة رسقل اهلل  يدطفا لؼقل أحد ملسو هيلع هللا ىلصسـ  .«لؿ يحؾ لف أن 

بقاًل  :الثالث لـص س لك خالف ا يجد إ ال  أال  و ساكف  ألبتة، ال بباصـف، وال بؾ

لؿُ  لخالف ففق كخالف ا مـ ا لف، بؾ إذا أحس بشلء  ؾف، وال بحا م طؾك الزكا، دِ ؼ  بػع

هذا الخال  عٍ داف أطظؿ طـد اهلل مـ ذلؽ، وهق وشرب الخؿر، وقتؾ الـػس، بؾ 
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ة طؾك كػقسفؿ. األئؿ لؽبار، و هق الذي خافف ا ك الـػاق، و  إل

الؿخالػ لؾـص ن  ،  واطؾؿ أ لرأيف ومعؼقلف شقخف ومؼؾده، أو  متبقطف و لؼقل 

معذورً  طـد اهلل  كان  ر- اوذوقف، وسقاستف، إن  ػ  -وال واهلل ما هق بؿعذو فالؿخال

مالئؽتف،  ـد اهلل ورسقلف، و لقحل أولك بالعذر ط ـصقص ا مـ لؼقلف ل مـقـ  الؿم و

 طباده.

تؼؾقدً  اطجبً  فقا لػفا  لعذر مـ خا لؾـصقص  لػقـ  لؿخا و اإذا اتسع بطالن ا ، أ

الفؿ، وأققال شققخفؿ، تلوياًل  أقق ػ  مـ خال قر ذلؽ، فؽقػ ضاق طـ طذر  أو لغ  ،

ه  لحبائؾ، وبغقه الغقائؾ، ورمق صبقا لف ا ـصقص؟ وكقػ ك افؼة ال ألجؾ مق

حااًل  قه أسقأ  لعظائؿ، وجعؾ مـف مـ أر با باب الجرائؿ؟ فرمقه بدائفؿ واكسؾقا 

مالذً القاذً  لؿتبقطقـ  معاذً  ا، وقذفقه بؿصاهبؿ، وجعؾقا تعظقؿ ا واهلل  ،الفؿ و

هـ .(3)«أطؾؿ  .ا

pn  mP 

 

                                            

1 - 11( )2/7« )السالؽقـ جمدار» (1) 1  عة الػؼل.ب( ص5



 
231 

 اثلاين  املبحث 
اث  اًٍ    املتعنقت   املاخلف  ي   امرشيعت   ابلف 

دالل   األحكاه   ىلع   ًاالست 
يـفؿ أماكة طظقؿة كان السؾػ إإن  لـاس يف د د فتاء ا مـفا أش لصالح يخافقن  ا

ألهنؿ يبؾغقن طـ اهلل  لخقف  يـ، وما يتعؾؼ بف مـ  ملسو هيلع هللا ىلص، وطـ رسقلف ۵ا هذا الد

حؽام يـػ   ،طؼائد وأ لعؾؿ، و هؾ ا ى أ بػتاو يتعؾؼقن  لـاس  ة ا م طؾك وطا الفؿ  ذون أقق

لك عا ن طؾك طؾؿ بقجف الحؼ يف  ،أهنا حؽؿ اهلل ت كا الؿػتل بال طؾؿ، أو  تك  فنذا أف

لـاس واتباطً  الؿسائؾ، ثؿ كتؿ لقاقع ا يرة  مسا لحؼ  لحؼ أو أفتك بخالف ا  اا

عً  هقائفؿ، أو صؿ مـ سمال اهلل  األ لقيؾ لف  كقة، فا كقا فا ؿ  :لف ۵يف د بت بؿاذا أج

ـ  اسطة بقـفؿ وبق يـ جعؾقه و لذ لـاس ا مـ آثام ا يتحؿؾ  قـ؟ والقيؾ لف مؿا  رسؾ الؿ

 الؽتاب والسـة.

فا الـاس الققم لرأيـاها ال تخرج ولق تلمؾـا يف أكثر الؿخالػات التل يؼع فق

 :طـ االسباب التالقة

و  حقث يؼعقن يف الحرام جفاًل  :۵جفؾفؿ بلحؽام اهلل  -3 متف أ مـفؿ بحر

هقة. ة وا  تعؾؼفؿ بشبف

الظالؿقـ ألكػ -2 العؾؿ،  فؿ بػتاوى بعض أهؾ  قرهؿ مؿـستعؾؼ لؿ  فؿ ولغ

يؿـعفؿ  ـدهؿ القرع الذي  مـ كتؿ الحؼ يراطقا ققاطد الػتقى، أو لؿ يؽـ ط
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صحقحة يف أصؾفا  فؿ ببعض الؼقاطد الشرطقة ال لـاس، أو تعؾؼ اء ا رة أهق ومساي

مـاصفا. قر  كزلقها يف غ  لؽـفؿ أ

اهتؿ  -1 اءهؿ وشفق الؿسللة لؽـفؿ اتبعقا أهق اهلل يف  ؽؿ  بالحؼ وبح فؿ  طؾؿ

 وخالػقا الحؼ طـ طؿد وشفقة وهقى.

فقف، وال تقسع  هذا الؼسؿ مـ الؿخالػات ال يحسـ يف  لتل  تعرض لؾشبفاتو ا

رد طؾقفا ت  :تتعؾؼ بف، وال الؿخالػا لـاس ووققطفؿ يف  سباب اكحراف ا مـ أ إذ أن 

 
 

لؽ بؾل لؾـاس، وذ لػات  لؿخا هذه ا لؿػتقـ  يقـ بعض ا ة تز لشرطق أطـاق  ا

هقة، أو  لرأي يف مؼابؾة الـصقص، أو التعؾؼ بلدلة وا العؼؾ وا ـصقص، وتحؽقؿ  ال

ألخذ بشذوذات الػؼفاء وزالهتؿ، ستدالل بؼقاطد التقسقر وإكزالفا يف غقر  ا اال أو 

.  محؾفا

رة حقث  الؿتلخ مـة  األز هذه  يظفر يف  هذه الػتاوى، كؿا  يظفر خطر مثؾ  وال 

رب  قر ط لـاس بػتاوى تط هداهؿ اهلل، وتسرطقا يف إفتاء ا الؿػتقـ  تساهؾ بعض 

لـاس، مع مخالػ كقا، فقعؿؾ هبا ا تك صقرها إلك أصؼاع الد تفا وسائؾ اإلطالم بش

كً  لـظر يف حال  اأحقا اسة، وا لدر مـ التلمؾ وا يد  مز لك  لصحقح، أو حاجتفا إ لقؾ ا لؾد

اإلفتاء يف مسللة دون الـظر إلك مآالت  تل وزماكف ومؽاكف وقصده، أو  الؿستػ

 الػتقى فقفا.

هذا الزمان جرأة طؾك أحؽام اهلل  كرى يف  لـػس أن  مـ  ۵ومؿا يملؿ ا

لؿرأة والرجؾ،  لصغقر والؽبقر وا لك بال ا مـ الؼقل يف شرع اهلل تعا ال يتقرطقن 

الؿجا ؽ يف  تؼؾقد أطؿك وذل الؿجالت!طؾؿ، أو   لس أو طؾك أطؿدة الصحػ و
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إلك  لعظؿ شلن الػتقى وخطقرتفا أكبف كػسل وإخقاين مـ أهؾ العؾؿ اوكظًر 

 :الققػات التالقة

لصحابة  :الققػة األولك مـ ا قـا ما كان طؾقف سؾػ األمة  ال يخػك طؾ

لت لتقققع طـ رب وا لـاس، وا مـ إفتاء ا يد  لخقف الشد مـ ا ابعقـ لفؿ بنحسان 

األمر الؿ مً  ل طـف حالاًل سئقالعالؿقـ يف كقن  ػ اأو حرا ، وإذا كا ن خقف السؾ

يدً  يد، فحري  اشد القرع الشد ير و لغز العؾؿ ا مـ  مـ اإلفتاء، وهؿ طؾك ما هؿ طؾقف 

هؿ أشد خقفً  مـ بعد يؽقن  قً  اأن   مـفؿ. اوإشػا

العؾؿ وفقؿ لذيـ جؿعقا بقـ  ؾػـا الصالح ا ضقئة مـ حال س مثؾة م ا يؾل أ

لعظقؿ والخقف مـ اهلل  ، ومع ذلؽ كاكقا يؽرهقن اإلفتاء وال يجقبقن طؾك ۵ا

يُ  ة  ل مسل ة وطربة.كؾ  اءتـا لفا أكرب طظ  سللقن طـفا: لعؾ يف قر

العالؿ بقـ اهلل: طـ محؿد بـ الؿـؽدر، قال» :(1)قال ابـ الصالح ـ  إن  وبق

ـظر كقػ يدخؾ بقـفؿ  ...(2)«خؾؼف، فؾق

ؾ .. ض العامؾقـ وأفا ء  العؾؿا مـ أكابر  مـ هاهبا  تقا  . ولؿا ذكركاه هاب الػ

رفة  السالػقـ والخالػقـ، وكان أحدهؿ ال تؿـعف شفرتف باألماكة، واضطالطف بؿع

مَ  لؿعضالت يف اطتؼاد  يدافع بالجقاب، أو يؼقلا مـ أن  العامة  مـ  ال : ـ يسللف 

قـ يدري. أدري، أو  يمخر الجقاب إلك ح

مـ  أدركت طشريـ ومائة» :فرويـا طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك أكف قال

                                            

 (.77)ص« أدب الؿػتل»يف  (1)

 (.2/368« )الػؼقف والؿتػؼف» :واكظر (2)
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هذا إلك هذا،  يسلل أحدهؿ طـ الؿسللة يردها ملسو هيلع هللا ىلصاألكصار مـ أصحاب رسقل اهلل 

ما مـفؿ مـ أحد يحدث بحديث »: . ويف رواية«وهذا إلك هذا، حتك ترجع إلك األول

 .(3)«اه، وال يستػتك طـ شلء إال ود أن أخاه كػاه الػتقاإال ود أن أخاه كػاه إي

لـاس يف كؾ ما يستػتقكف ففق » :أكف قال ڤوطـ ابـ مسعقد  مـ أفتك ا

 .(2)«مجـقن

 .(1)كحقه ڤوطـ ابـ طباس 

الؿسللة، ولق » :ورويـا طـ أبل حصقـ األسدي أكف قال تل يف  إن أحدكؿ لقػ

ر بـ الخطاب   .«بدرلجؿع لفا أهؾ  ڤوردت طؾك طؿ

مثؾف الشعبل  لحسـ و ي طـ ا  ...ورو

ؾف» :وقال محؿد بـ طجالن العالؿ ال أدري أصقب يف مؼات ذا أغػؾ   ...(7)«إ

مثؾ ذلؽ طـ ابـ طباس  ى مالؽ   ...(5)ڤورو

ـ » :ڤطـ الؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر الصديؼ  ط ؾ فسللف  أكف جاءه رج

حسـف: فؼال الؼاسؿ ،شلء لرجؾ يؼقل ،ال أ رف  دفعت إين: فجعؾ ا لقؽ ال أط إ

لل، واهلل ما »: غقرك؟ فؼال الؼاسؿ لـاس حق رة ا تل، وكث لك صقل لحق تـظر إ ال 

                                            

 (.6/331البـ سعد ) «الطبؼات» :واكظر (1)

 (.2/398« )الػؼقف والؿتػؼف» :واكظر (2)

امع بقان العؾؿ» :واكظر (3)  (.2/367« )ج

 (.2/371« )الػؼقف والؿتػؼف» :واكظر (4)

امع بقان العؾؿ»واكظر:  (5)  (.2/57« )ج
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ـبف«حسـفأُ  لك ج مـ قريش جالس إ ل شقخ  أخل : ، فؼا ـ  يتؽ م  لزَ ايا ب فقاهلل ما رأ فا، 

َ : يف مجؾس أكبؾ مـؽ الققم فؼال الؼاسؿ مـ أن  ن  واهلل أَل يؼطع لساين أحب إلل 

لل ؾؿ  ؾؿ بؿا ال ط .(3)«فب أتؽ .. 

جاء رجؾ إلك مالؽ بـ أكس يسللف » :ورويـا طـ طبد الرحؿـ بـ مفدي قال

مً  يا قبف، فؼال اطـ شلء أ بد اهلل :ما يج با ط الرتدد  ،يا أ لخروج، وقد صال  يد ا إين أر

لقؽ؟ قال ؿ : ، ثؿ رفع رأسف، فؼالفلصرق صقياًل  :إ ؾ ء اهلل يا هذا، إين إكؿا أتؽ ما شا

هذهفقؿا أحتسب فقف الخقر، ول لتؽ   .(2)«ست أحسـ مسل

أال تجقب  :أكف سئؾ طـ مسللة، فسؽت، فؼقؾ لف» :ڤوروي طـ الشافعل 

الػضؾ يف سؽقيت، أو يف: رحؿؽ اهلل؟ فؼال ي   .«لجقابا حتك أدر

رم، قال ثر أن يؼقل  :وطـ أبل بؽر األث تك فقؽ سؿعت أحؿد بـ حـبؾ يستػ

فقف فقؿا قد طرف األقاويؾ   ...(1)«ال أدري، وذلؽ 

مـف» :سحـقن أكف قال وطـ مـ باع آخرتف بدكقاه، وأشؼك  ـ  أشؼك الـاس  م

كقا غقره. قال تل، : باع آخرتف بد كقا غقره، فقجدتف الؿػ فػؽرت فقؿـ باع آخرتف بد

ورققؼف، فقؼقل لف مرأتف  لرجؾ قد حـث يف ا الحاكث : يلتقف ا فقذهب  ال شلء طؾقؽ، 

تل ديـف بدك مرأتف ورققؼف، وقد باع الؿػ قتؿتع با هـ .(7)«قا هذاف  .ا

                                            

امع بقان العؾؿ»واكظر:  (1)  (.2/51)« ج

 (.1/121) «الحؾقة»واكظر  (2)

 (.375-2/377« )الػؼقف والؿتػؼف»واكظر:  (3)

ح )ص« أدب الؿػتل»كؾ الـؼقالت السابؼة جاءت يف  (4) لصال  (.77البـ ا
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ف  ڤسلل ابـ طؿر  أن رجاًل » :وطـ كافع يجب طـ مسللة فطلصل رأسف ولؿ 

لتف، فؼال لف تك ضـ الـاس أكف لؿ يسؿع مسل تل؟  :ح يرحؿؽ اهلل! أما سؿعت مسلل

ا  :قال لقس بسائؾـا طؿا تسللقكا طـف، اتركـ لك  ترون أن اهلل تعا بؾك، ولؽـؽؿ كلكؽؿ 

ـدكا وإال أطؾؿـاك أكف ال رحؿؽ اهلل حتك كتػفؿ يف مسلل تؽ، فنن كان لفا جقاب ط

لـا بف  .(3)«طؾؿ 

استػتاء : ڤقال ابـ طؿر » :وطـ سقار أبل الحؽؿ، قال كـا  إكؽؿ تستػتق

 .(2)«ققم كلكا ال كسلل طؿا كػتقؽؿ بف

ة فؼال ڤأن طؾل بـ أبل صالب » :وطـ طبد اهلل بـ بشر ال : سئؾ طـ مسلل

ردها طؾك وا :طؾؿ لل، ثؿ قال بد ب  .(1)«ال أطؾؿ: سئؾت طؿا ال أطؾؿ فؼؾت: الؽ

ثؿ  ،ال أدري: أن ابـ طؿر سئؾ طـ شلء، فؼال» :وطـ طؼبة بـ مسؾؿ

لؽؿ جسقرً : أتبعفا، فؼال كا  تجعؾقا ضفقر يدون أن  يف جفـؿ: أن تؼقلقا أفتاكا  اأتر

 .(7)«ابـ طؿر هبذا

ـك فقؼقل» :وطـ أيقب قال الؼاسؿ يسلل بؿ  ،ؾؿال أدري، ال أط: سؿعت 

ثروا طؾقف قال ال : فؾؿا أك كؿ، و سللقكا طـف، ولق طؾؿـا ما كتؿـا واهلل ال كعؾؿ كؾ ما ت

كؽتؿؽؿ لـا أن   .(5)«يحؾ 

                                            

لصػقة» (1) 3/5) «صػة ا 6.) 

 (.2/156« )الػؼقف والؿتػؼف» (2)

 (.2/162) «الػؼقف والؿتػؼف» (3)

 (.2/165« )الػؼقف والؿتػؼف» (4)

لصػقة» (5)  (.2/89« )صػة ا
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ما كعؾؿ كؾ ما كسلل طـف: : سؿعت الؼاسؿ يؼقل :وطـ يحقك بـ سعقد قال

 َ مـ أن يؼقل ما  يعقش الرجؾ جاهاًل  ن  وأَل قر لف  لك طؾقف خ ؼ اهلل تعا رف ح بعد أن يع

.2ؿ)ال يعؾ ) 

مـ  مـ تؽؾؿ يف شلء»: سؿعت أبا حـقػة يؼقل» :وطـ أبل يقسػ قال

يظـ أن اهلل ال يسللف طـف فتقت يف ديـ اهلل؟ فؼد سفؾت : العؾؿ وتؼؾده وهق  كقػ أ

يـف  .(3)«طؾقف كػسف ود

ما أفتقت أحدً » :اوقال أيًض  لعؾؿ  لػرق مـ اهلل أن يضقع ا ؟ يؽقن لف القال ا

القزر  (.1)«الؿفـل، وطؾل 

مً » :ـ ططاء بـ السائبط لقُ  اأدركت أققا هؿ  سلل طـ الشلء إن كان أحد

قرطد  .(2)«فقتؽؾؿ وإكف ل

مـ» :يؼقل رحؿف اهلل تعالكوكان مالؽ  فقـبغل  قبؾ أن  مـ أجاب يف مسللة، 

رة،  لـار، وكقػ يؽقن خالصف يف اآلخ لجـة وا يعرض كػسف طؾك ا يجقب فقفا أن 

يجقب فقفا  .(1)«ثؿ 

مـفؿ » :قال ڤب وطـ البراء بـ طاز مـ أهؾ بدر ما  لؼد رأيت ثالثؿائة 

 .(7)«أحد إال وهق يحب أن يؽػقف صاحبف الػتقى

                                            

 (.2/156« )الػؼقف والؿتػؼف» (1)

 (.2/151« )الػؼقف والؿتػؼف» (2)

 (.3/377« )ترتقب الؿدارك» (3)

 (.2/179« )الػؼقف والؿتػؼف» (4)
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هذه بعض أحقال السؾػ رحؿفؿ اهلل تعالك مع العؾؿ والػتقى؟ وهؿ أهؾ 

العؾؿ والػتقى والتؼقى: فؿا بالـا الققم مع قؾة طؾؿـا وتؼقاكا يتجرأ أحدكا طؾك الػتقا 

ـ  ـ: ، أو ببال طؾؿ، أو بـصػ طؾؿ  ، ولعؾ، وكلن الػتقى طـده شربة ماء؟!أض

ل ۵ـتؼ اهلل أال فؾ   ، وكحسب لؾقققف بقـ يدي اهلل حسابف، ولـعد لؾسما

 .اجقابً 

يـ ضؾؿقا أكػسفؿ، وتجر لئؽ الذ هبذا الؽالم أو وا طؾك الػتقى، ءوأخص 

يُ  مً صدِ فصاروا  قر طؾؿ أو ب ارون أحؽا ، كصاف طؾنيف قضايا األمة، وكقازلفا بغ ؿ

دة الصحػ وبرامج الؼـقات لقف راجعقن. :فامتألت بآرائفؿ أطؿ  فنكا هلل وإكا إ

يؿقؾ :الققػة الثاكقة سبحاكف أال  رد هلل  الؿتج مع  إن مـ طالمة طالؿ الؿؾة 

يراقب اهلل  يشتفقن، بؾ  لـاس وما  اء ا سبحاكف، وهق ۵أهق ، ويػتل بؿا يرضل اهلل 

لـظر إل لصحقح، دون ا لقؾ ا لد لـاس وما سقؼقلقكف طـ ما كان طؾقف ا ك أغراض ا

مـ اهلل شقئً  يغـقا طـف  لـ  لؿػتل وشدتف أو سؿاحتف: ألهنؿ  يقم الؼقامة. ا  ا 

فتاء » :رحؿف اهلل تعالكويف ذلؽ يؼقل ابـ الؼقؿ  مـ أهؾ اإل قر  قد تؽرر لؽث

يقافؼف  ،اإلمساك طؿا يػتقن بف مؿا يعؾؿقن أكف الحؼ إذا خالػ غرض السائؾ ولؿ 

مـفؿ ي قر  مػٍت أو وكث لف طؾك  لف، وإال د نن صادفف طـده كتب  لف طـ غرضف، ف سل

ـده اإلصالق، بؾ ،مذهب يؽقن غرضف ط قر جائز طؾك  هذا غ : البد  و مـ تػصقؾ فقف 

الؿ الؿسائؾ العؾؿقات التل سئقفنن كان  لؿحـة أو مـ  العؾؿ وا مـ مسائؾ  ل طـف 

كصـ طـ رسقل اهلل  تل تركف إلك غرض السائؾ ملسو هيلع هللا ىلصفقفا  ، بؾ ال يسعف لؿ يسع الؿػ

أن  مـ اهلل  طظقؿ، وكقػ يسعف  رض السائؾ، بؾ ذلؽ إثؿ  اإلفتاء بف طؾك غ تققػف يف 

ك اهلل ورسقلف؟  يؼدم غرض السائؾ طؾ
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يتجاذب أط تل  االجتفادية ال الؿسللة مـ الؿسائؾ  تفا األققال ـ  وإن كاكت 

لغرض فنن لؿ يرتجح لف ققل مـفا لؿ يسع لف أن يرتجح  إن السائؾ، و واألققسة، 

لك بذلؽ: فنن السائؾ إكؿا يسلل طؿا يؾزمف  ترجح لف ققل مـفا وضـ أكف الحؼ فلو

الحؽؿ ويسعف طـد اهلل  رفف :۵يف  افؼ غرضف أو  فنن ط اء و تل أفتاه بف سق الؿػ

يًضا  وال يسعف ذلؽ ،خالػف ؽ أ تقف بغرضف يف تؾ مـ يػ ؾك  يدور ط ؾ  إذا طؾؿ أن السائ

قذا لغرض، ػ فقجعؾ استػتاءه تـ ؾ ال تعبدً  الؿسللة  ب ال يسعف،  اء حؼف: ف لك بلد عا ا هلل ت

ا  وال يجب لـاس فنهنؿ ال يسللقن دياكة وإكؿ مـ ا هذا الضرب  تل  طؾقف أن يػ

تل يستػتقن تقصاًل   إلك حصقل أغراضفؿ بلي صريؼ اتػؼ، فال يجب طؾك الؿػ

يدون يدون الحؼ، بؾ ير نهنؿ ال ير فؼ مساطدهتؿ، ف ي صريؼ وا راضفؿ بل  .(3)«أغ

يتػطـ لؿؽر  :لثالثةالققػة ا يقم الحساب أن  لذي يخاف  الؿػتل ا طؾك 

لتل يف بعضفا تحق   مسائؾفؿ ا لؿستػتقـ، و و وخداع بعض ا ؾ طؾك إسؼاط واجب أ

رم  يجب أن يؽقن بصقرً »تحؾقؾ مح لؽ، بؾ  يعقـفؿ طؾك ذ لـاس فال  ا بلحقال ا

لكوخداطفؿ، ويف ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  تل رحؿف اهلل تعا يحرم »: طـ الؿػ

رم أو مؽر، أو  طؾقف إذا جاءتف مسللة فقفا تحقؾ طؾك إسؼاط واجب، أو تحؾقؾ مح

يتقصؾ  لذي  هر ا تقف بالظا يػ أو  لك مطؾقبف،  يرشده إ فقفا، و تل  الؿستػ خداع أن يعقـ 

يؽقن بصقرً  مؼصقده، بؾ يـبغل لف أن  لك  ، بف إ الفؿ ا بؿؽر الـاس وخداطفؿ وأحق

يحسـ الظـ هبؿ، ب يؽقن حذرً وال يـبغل لف أن  ً ؾ  لـاس ا فؼقفً ا فطـ ا بلحقال ا

مـ مسللة  يمازره فؼفف يف الشرع، وإن لؿ يؽـ كذلؽ زاغ وأزاغ، وكؿ  وأمقرهؿ، 

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  (.7/259« )إط
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هرها  لغبل يـظر إلك ضا ؟ فا مؽر وخداع وضؾؿ هر جؿقؾ، وباصـفا  هرها ضا ضا

يتػؼد مؼصدها وباصـفا: فاألول يروج طؾقف زغؾ  قرة  لبص ويؼضل بجقازه، وذو ا

لـؼد زغؾ الدراهؿالؿسائؾ كؿا  لثاين يخرج زيػفا كؿا  ،يروج طؾك الجاهؾ با وا

لـؼقد. لـاقد زيػ ا رج ا  يخ

رازه يف صقرة حؼ ب لرجؾ بحسـ لػظف وتـؿقؼف وإ مـ باصؾ يخرجف ا  ،وكؿ 

مـ قره يف صقرة باصؾ؟ و قـف، وسقء تعب مـ حؼ يخرجف بتفج فطـة  وكؿ  كك  لف أد

هذا أغؾب أحقال ،وخربة ال يخػك طؾقف ذلؽ هـ .(3)«لـاسا بؾ   .ا

تل تحتؿؾ  :الققػة الرابعة الؿػتل أن يػصؾ يف جقابف طؾك الؿسللة ال طؾك 

ب  :طدة صقر وأحقال مختؾػ حس ؿا  لتان صقرهتؿا واحدة وحؽؿف فؼد ترد مسل

فقفا تػصقؾ إال إذا » حال السائؾ وضروفف س لؾؿػتل أن يطؾؼ الجقاب يف مسللة  فؾق

الؿسللة تحتاج إلك طؾؿ أن السائؾ إكؿا سلل طـ أحد تؾؽ األ كقاع بؾ إذا كاكت 

لتػصقؾ استػصؾف  .(2)«ا

 :لصقر طديدة إذا كان السمال محتؿاًل » :رحؿف اهلل تعالكويؼقل ابـ الؼقؿ 

يُ  لؿ  لؿسئقل طـفا  لصقرة ا لؿػتل ا يعؾؿ ا لؿ  نن  مـفا، وإن  ب  جِ ف طـ صقرة واحدة 

لئ قد  ن يخصفا بالجقاب، ولؽـ يؼ الؿسئقل طـفا فؾف أ لصقر  ن طؾؿ ا يتقهؿ أ ال 

الؿسئقل طـف كذا : الجقاب طـ غقرها فقؼقل مر كقت وكقت، أو كان  إن كان األ

رد كؾ صقرة بجقاب فقػصؾ األقسام  وكذا، فالجقاب كذا وكذا، ولف أن يػ

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  (.7/229« )إط

ابؼ ) (2) در الس  (.7/387الؿص
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يذكر حؽؿ كؾ قسؿ. ة، و  الؿحتؿؾ

 :ومـع بعضفؿ مـ ذلؽ لقجفقـ

لؿستػت :أحدهؿا لدخقل ا لحقؾ، وفتح باب  ل أكف ذريعة إلك تعؾقؿ ا

مـ حقث شاء.  وخروجف 

ضقع  :الثاين مل فق العا األقسام طؾك ففؿ  سبب الزدحام أحؽام تؾؽ  أكف 

 مؼصقده.

ن  :والحؼ التػصقؾ يستحب إذا كا يؽره بؾ  ستؾزم ذلؽ، وال  فقؽره حقث ا

يضاح وبقان و لبسإفقف زيادة إ ة   .(3)«زال

ضرع إلك اهلل  :الققػة الخامسة يت الؿػتل أن  لك ويسللف الفداية إ ۵طؾك 

ر  االستغػا مـ  ثر  ، وأن يؽ ؼؾف وشفرتف ئف وط رة طؾؿف وذكا تد بؽث لصقاب وأال يع ا

الؿسائؾ.  ۵وذكر اهلل  تبفت طؾقف   إذا اش

ثر » :رحؿف اهلل تعالكويف ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  تل أن يؽ قؼ بالؿػ حؼ

صحقح لدطاء بالحديث ال الؾفؿ رب جبرائقؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾ فاصر »: ا

رض طالؿ الغقب والشفادة أكت تحؽؿ بقـ طبادك فقؿا كاكقا فقف السؿقات واأل

يختؾػقن، اهدين لؿا اختؾػ فقف مـ الحؼ بنذكؽ إكؽ تفدي مـ تشاء إلك صراط 

 .(2)«مستؼقؿ

                                            

قعق» (1) الم الؿق 25 - 7/255« )ـإط 6.) 

الة الؿسافريـ ) (2) ؾؿ يف ص 3/5( )771مس 1 7.) 
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قخـا ـل- وكان ش قف  -ابـ تقؿقة :يع لدطاء بذلؽ، وكان إذا أشؽؾت طؾ قر ا كث

ستعا: الؿسائؾ يؼقل ثر اال ـل، ويؽ هقؿ طؾؿ إبرا ل يا معؾؿ  كة بذلؽ، وكان مؽحق

ـد اإلفتاء: يؼقل ؼقل ط كان بعض السؾػ ي سبحاكؽ : ال حقل وال ققة إال باهلل، و

لحؽقؿ العؾقؿ ا تـا إكؽ أكت  لـا إال ما طؾؿ  .(3)«...ال طؾؿ 

ر » :اويؼقل أيًض  الفتؼا مـ قؾبف ا ـبعث  الؿسللة أن ي زلت بف  تل إذا ك يـبغل لؾؿػ

لك العؾؿل الؿجرد إ لل، ال  لصقاب، ومعؾؿ الحؼقؼل الحا لخقر، وهادي  مؾفؿ ا ا

يدلف طؾك حؽؿف الذي  يؼ السداد، و لصقاب، ويػتح لف صر الؼؾقب، أن يؾفؿف ا

لتقفقؼ، وما  لباب فؼد قرع باب ا هذا ا الؿسللة، فؿتك قرع  هذه  شرطف لعباده يف 

م   مـ أ  . ..ال يحرمف إياهؾ فضؾ ربف أأجدر 

قتف ُت وشفد   استعصت طؾقف شقخ اإلسالم قدس اهلل روحف إذا أط  الؿسائؾ، و

لصقاب مـ  ـزال ا ست لقف، وا االستعاكة باهلل والؾجل إ االستغػار، و لك التقبة و فر مـفا إ

ف  تتابع طؾق اإللفل أن ي الؿدد  ؿا يؾبث  مـ خزائـ رحؿتف: فؼؾ ـده، واالستػتاح  ط

لفقة إلقف بليتفـ يبدأامد    .(2)«، وتزدلػ الػتقحات اإل

ن كذكر أهؾ الع :الققػة السادسة لك فقؿا يؼقلقكف ويػتق ؾؿ باإلخالص هلل تعا

لـاس بف مَ  :ا مققعفؿ  لؽ ألن  ام.ـ  ظِ ذ ة األقد ة ومزل  ة الػتـ

 :ومـ أخطر ما يـايف اإلخالص طـد الؿتصدريـ إلفتاء الـاس ما يؾل

الشفرة بقـ الـاس -3 لـػس،  ،حب الظفقر و هذا بدوره يقرث اإلطجاب با و

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  (.7/256« )إط

ابؼ ) (2) در الس  (.7/372الؿص
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مـ إضعاف ا سباب حبقط العؿؾ وال يخػك ما يف ذلؽ كؾف  مـ أ كف  إلخالص وكق

.  وتحؿؾ اآلثام

ف  -2 مـ الشرع واالستـؽا العؾؿ بؽؾ شلء  إضفار  يـ لؾـاس بالعؾؿ و التز

يظفر لف جقاب فقفا. ة طـدما ال  العؾؿ بالؿسلل  طـ االطرتاف بعدم 

لـاس ب -1 لك ا تزلػ إ ؿ نال العال ظفر  مامفؿ بؿ ، والظفقر أ فتائفؿ ما يفقوكف

لـاس، وذلؽ باتباع الؿرن الؿقاكب لعج تقسقر طؾك ا رة القاقع وال لتطقر، ومساي ؾة ا

ذة والؿفجقرة يف أحقان أخرى. رجقحة، بؾ الشا ة واألققال الؿ  الرخص القاهق

مـ باب إضفار طؾؿف ألرباب السؾطة  -7 تل  لشقطان طؾك الؿػ يدخؾ ا وقد 

يراطل ضروف القاقع  الؿػتل الؿرن الذي  واشتفاره يف وسائؾ اإلطالم بلكف 

لؽ سؾؿً  ن ذ لقؽق لسؾطان  ضاء ا ػسف إر ك لؿعاصرة، ويف  ؾف ا مشاك لؾقصقل إلك  او

مااًل  لؽ  ة، سقاء كان ذ كق لدكقا الػا مـ أغراض ا هً  غرض  مـصبً  اأو جا ، أو غقر اأو 

لؽريؿ لتجرد هلل تعالك وابتغاء وجفف ا اإلخالص وا  .ذلؽ مؿا يـايف 

يتساهؾ يف الػت» :$يؼقل ابـ الصالح  تل أن  ىال يجقز لؾؿػ ومـ  ،ق

تك، وذلؽ قد يؽقن بلال يتثبت ويسرع بالػتقى قبؾ  رف بذلؽ لؿ يجز أن يستػ ط

سراع براطة،  اإل أن  ؾف طؾك ذلؽ تقهؿف  ؿا يحؿ لـظر والػؽر، ورب مـ ا تقػاء حؼفا  اس

مـؼصة، وذلؽ جفؾ اإلبطاء طجز و بطئ وال يخطوأل ،و ن  ئن ي أ مـ  أكؿؾ بف 

يضؾ   يعجؾ فقضؾ    .و

فتف بؿا  معر ـد السمال بالجقاب فنن تؼدمت  فبادر ط سئؾ طـف طؾك السمال 

هذا الؼبقؾ. مـ  قـ  مثؾف يحؿؾ ما ورد طـ األئؿة الؿاض  فال بلس طؾقف، وطؾك 
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ؾ  لحق تبع ا ؿؾف األغراض الػاسدة طؾك ت اكحاللف بلن تح وقد يؽقن تساهؾف و

لشبف، صؾبً  لتؿسؽ با ة وا لؿؽروه لؿحظقرة، أو ا خقص طؾك مَ  اا ـ يروم كػعف، لؾرت

لت يـف، وكسلل اهلل غؾقظ طؾك مَ أو ا مـ فعؾ ذلؽ فؼد هان طؾقف د يد ضره، و ـ ير

العػق ة و فق العا   .هـ. ا(3) «...تعالك 

يد إلك مآالت الػتقى، وما يرتتب طؾقفا :الققػة السابعة تباه الشد ـ  االك م

ـقازل،  فقف ال لذي كثرت  اقعـا الؿعاصر ا األفعال والؿقاقػ، وبخاصة يف و

اء  كتشرت فقف األهق لشفقات فال َج وا اال مَ رَ وا ً كان  متعقـ ة  ل لؿسل إذ قد  :اهتؿام هبذه ا

ن  ق رد بلس وال حرج، أو قد تؽ الؿج فا  لؿراد بحث حؽؿ الؿسللة ا ال يؽقن يف 

و  أ مـ ما أو مؽان ما  لك مآالت الحؽؿ يف ز يـظر إ مسللة خالفقة، لؽـ طـدما 

لظـ أن  فنن كان يغؾب طؾك ا يتغقر:  ئذ قد  قـ الحؽؿ ح فنن  الحؽؿ شخص ما: 

مً  نهنا تصبح حرا لحرام، ف مػسدة وشر، ووققع يف ا لقسائؾ لفا  :اسقئقل إلك  ألن ا

الحؽؿ ال ي ،حؽؿ الؿؼاصد ام، أو مػسدة طؾك ئوإن كان  قل إلك وققع يف الحر

زة. لديـ فاهنا تبؼك جائ  ا

شريػ يعرف بؼاطدة سد الذرائع، وهل قاطدة طظقؿة  هذا يدخؾ فقؿا   ةو

مراطا نلغائفا وطدم  طؼقلفؿ يحصؾ ب لـاس وكػقسفؿ و هتا مػاسد طظقؿة يف أديان ا

الفؿ اطقفا يف ،وأطراضفؿ وأمق ف  والعجب مؿـ ال ير تل ب كظره لألحؽام وما يػ

مع أن كثقرً  هؿ،  كقا مقر ديـفؿ ود لـاس يف أ لؽتاب  اا اإلسالمقة يف ا لتشريعات  مـ ا

لسـة كان قائؿً  هذه الؼاطدة اوا مـفا م :طؾك  إلسالم  الؿحرمات يف ا ا هق محرم ألن 

رم لغقره.  هق مح مـفا ما   لذاتف و

                                            

 (.333)ص« أدب الؿػتل»يف  (1)
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قمدي إلك القققع ام، وإكؿا لؿا س قره إكؿا حرم ال ألكف يف ذاتف حر رم لغ الؿح  و

رة. األمثؾة يف ذلؽ كثق لذاتف، و رم  الؿح  يف 

لفذه الؼاطدة  ا تعالك تسعة وتسعقـ وجفً وقد ذكر اإلمام ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل

يُ » :قدم لفا بؼقلف «ـأطالم الؿققعق»يف كتابف الؿشفقر  د ال  لؿؼاص كت ا ؾ لؿا كا تقص

 ، أسباهبا تابعة لفا معتربة هبا لقفا كاكت صرقفا و ػضل إ وصرق ت سباب  لقفا إال بل إ

يتفا  فقسائؾ فضائفا إلك غا هتفا والؿـع مـفا بحسب إ رمات والؿعاصل يف كرا الؿح

اإلذن فقفا  الؼربات يف محبتفا و الطاطات و ب وارتباصاهتا هبا، ووسائؾ  بحس

سقؾة الؿؼصقد تابعة لؾؿؼصقد، وكالهؿا مؼصقد، لؽـف  لك غاياهتا. فق فضائفا إ إ

 مؼصقد قصد الغايات، وهل مؼصقدة قصد القسائؾ.

لك شقئً  نذا حرم الرب تعا ا اف لقف، فنكف يحرمف صل إ ، ولف صرق ووسائؾ تػ

مـفا، تحؼقؼً  يؿـع  يؿف، وتثبقتً  او مـعً لتحر لف، و لقسائؾ ولق أباح  ،ا أن يؼرب حؿاها  ا

كؼًض  لؽ  لؽان ذ لقف  ة إ لؿػضق لذرائع ا اء لؾـػقس بفوا تف  ،ا لؾتحريؿ، وإغر وحؽؿ

ؾ اإلباء، بؾ سقاسة  ؿف يلبك ذلؽ ك لك وطؾ كقا تلبتعا فنن أحدهؿ  كمؾقك الد ذلؽ، 

قتف مـ شلء، ثؿ أباح لفؿ الطرق واألسباب  ـده أو رطقتف أو أهؾ ب إذا مـع ج

لَ  لقف  ة إ لؿقصؾ لذرائع ا تـاق د  عُ وا ـده ضد مؼصقده.اًض م قتف وج مـ رط لحصؾ   ، و

لذرائع  مـعقا صاحبف مـ الطرق وا لداء  ادوا حسؿ ا األصباء إذا أر وكذلؽ 

يرومقن إصالحف فسد طؾقفؿ ما  لقف، وإال  لظـ هبذه الشريعة  :الؿقصؾة إ فؿا ا

م   مـ تل لؽؿال؟ و ة وا لؿصؾح ة وا لحؽؿ هل يف أطؾك درجات ا لتل  ة ا مؾ لؽا ؾ ا

مقاردها طؾ الؿحارم مصادرها و لك  لذرائع الؿػضقة إ لك ورسقلف سد ا ؿ أن اهلل تعا



 

225 

هنك طـفا يؼً  ،بلن حرمفا و ة وصر ما كان وسقؾ ة  يع لذر  .(3)«...إلك الشلء اوا

وتسعقـ  حقث ذكر تسعة ؛ثؿ شرع يف ذكر األوجف الؿختؾػة لفذه الؼاطدة

 :أختار مـفا ما يؾل اوجفً 

لك :األول  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: ققلف تعا

 .[318: ]األكعام ﴾﮷﮸ ﮶ ﮵

لسب غقظً  مع كقن ا لفة الؿشركقـ  لك سب آ ا وحؿقة هلل وإهاكة فحرم اهلل تعا

لك أرجح  بتف تعا مصؾحة ترك مس لك، وكاكت  لك سبفؿ هلل تعا آللفتفؿ لؽقكف ذريعة إ

لئال  لؿـع مـ الجائز  تصريح طؾك ا بقف بؾ كال لتـ هذا كا بـا آللفتفؿ، و مـ مصؾحة س

 يجقز. يف فعؾ ما ال ايؽقن سببً 

لك :الثاين عا  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿: ققلف ت

لـقر مـ الضرب باألرجؾ، وإن كان جائ[13: ]ا لئال يؽقن  :يف كػسف ازً ، فؿـعفـ 

لقفـ.سببً  مـفؿ إ لك سؿع الرجال صقت الخؾخال فقثقر ذلؽ دواطل الشفقة   ا إ

بل  :الثالث مصؾحة: لئال  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـ لؿـافؼقـ مع كقكف  كان يؽػ طـ قتؾ ا

محؿدً يؽقن ذ لفؿ إن  لـاس طـف، وقق ة إلك تـػقر ا يع هذا الؼقل  ار يؼتؾ أصحابف، فنن 

فقف مـ لؿ يدخؾ  فقف و إلسالم مؿـ دخؾ  لـػقر طـ ا رب  ،يقجب ا قر أك لتـػ ومػسدة ا

الؼتؾ. ة  لتللقػ أطظؿ مـ مصؾح ة ا مصؾح  مـ مػسدة ترك قتؾفؿ، و

اء الؼرآن، وا ملسو هيلع هللا ىلصأكف  :الرابع بقة ولق يف إقر رم الخؾقة باألجـ ق  لسػر هبا،ح ول

يـ، س يحاذَ د  يف الحج وزيارة القالد ما  ة  يع لذر لطباعا  ة وغؾبات ا مـ الػتـ  ...ر 

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  (.1/379« )إط
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ِ  :الخامس مر بغض  لك أ تعا ـ  أن اهلل  ؿا يؼع طؾك محاس صر وإن كان إك لب ا

ة والتػؽر يف صـع اهلل: سد   لخؾؼ لذريعة اإلرادة والشفقة الؿػضقة إلك  اا

 ...الؿحظقر

بل  :السادس مَ هن ملسو هيلع هللا ىلصأن الـ لعـ  لؼبقر، و لؿساجد طؾك ا ـ فعؾ ك طـ بـاء ا

لصالة  ذها مساجد، وطـ ا هنك طـ تجصقص الؼبقر، وتشريػفا، واتخا ذلؽ، و

ها طقدً  يتفا، وهنك طـ اتخاذ مر بتسق لؿصابقح طؾقفا، وأ يؼاد ا ها، وطـ إ لقفا وطـد ، اإ

كً  ثا ها أو ة إلك اتخاذ يع لؽ ذر يؽقن ذ لئال  لقفا:  شراك هب اوطـ شد الرحال إ اإل  ،او

يؼصده، بؾ قصد خالفف سد   لؿ  مـ  مـ قصده، و لؽ طؾك   ...لؾذريعة اوحرم ذ

طـ بقع السالح يف الػتـة، وال  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رسقل اهلل : قال اإلمام أحؿد :السابع

يؾزم مَ  ة، و لؿعصق ة طؾك ا ك ة اإلطا يع لذر هذا سد  يب أن  لذرائع أن يجقز ر يسد ا ـ لؿ 

الؿعؾقم أن هذ مـ  اإلثؿ هذا البقع كؿا صرحقا بف، و بقع يتضؿـ اإلطاكة طؾك  ا ال

العدوان.  و

هذا كؾ بقع أو إجارة أو معاوضة تعقـ طؾك معصقة اهلل كبقع  معـك  ويف 

قطاع الطريؼ، وبقع الرققؼ لؿـ يػسؼ بف أو يماجره  لبغاة و السالح لؾؽػار وا

خاكف لؿـ يؼقؿ فقفا سقق الؿعصقة، وبقع  لذلؽ، أو إجارة داره أو حاكقتف أو 

جارتف لؿـ يعصل اهلل طؾقف، وكحق ذلؽ مؿا هق إطاكة طؾك ما يبغضف اهلل الشؿع أو إ

 ويسخطف.

يتخذه خؿرً  لؿـ  لعـب  هذا طصر ا مـ  لعـف رسقل اهلل او هق  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد 

معً  لؿعتصر  مَ  ،اوا يؾزم  يسدو لذرائع أ ـ لؿ  يجقز لف أن يعصر  ال يؾعـ العاصر، وأنا

معترب يف :العـب لؽؾ أحد، ويؼقل قر  لذرائع غقر معتربة، وكحـ العؼد الؼصد غ ، وا
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تـايف  هبذا، وال ريب يف ال لك السرائر، وقد صرحقا  لبقن يف الظقاهر، واهلل يتق مطا

قـ هذا وبقـ سـة  .(3)«...ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ب

لذرائع أحد أرباع » :ثؿ طؼب طؾك هذه األوجف وغقرها بؼقلف وباب سد ا

هنل لتؽؾقػ: فنكف أمر و كقطان، أحدهؿا ،ا لثاينمؼصقد : واألمر  سقؾة : لـػسف، وا و

لـفل كقطان: أحدهؿا لك الؿؼصقد. وا الؿـفل طـف مػسدة يف كػسف، : إ ما يؽقن 

لثاين لذرائع الؿػضقة إلك الحرام أحد : وا فصار سد ا الؿػسدة:  لك  سقؾة إ ما يؽقن و

يـ لد  .(2)«أرباع ا

هذه الـ   لؿـطؾؼة مـ خالل  مراطاة مآالت الػتقى ا ؼقالت الـػقسة يف أهؿقة 

ن ذلؽ يمـ ق ، وأ لـا خطقرة إهؿالفا لذرائع، يتبقـ  سد ا دة  ثقرة، ئاط قل إلك مػاسد ك

يـ الؿرتبصقـ بؿثؾ هذه  مـ قبؾ الؿػسد وتحايالت طؾك الشرع، وكشر لؾػساد 

لك مسايرة  بقثة الداطقة إ يف مخططاهتؿ الخ لك تقضقػفا  يـ يسعقن إ لذ الػتاوى، وا

ر يف أفؽاره وأخالق رب الؽاف لركب، ومقاكبة الغ  قاتف الػاسدة.ا

ا ؼ هق الذي يتلكك يف إفتاء الؿستػتقـ قبؾ إفتائفؿ، وبخاصة إذوإن الؿػتل الؿقف  

بعالقتفا باألمؿ الؽافرة، أو ما  جتؿاطقة يف األمة، أوكاكت الػتقى تتعؾؼ بالجقاكب اال

حقث يجب طؾك الؿػتل أن يتلمؾ يف الؿسائؾ الؿطروحة طؾقف  :يتعؾؼ بالدطقة وأهؾفا

قل إلقف طؾك الػرد ئقعفا ومؼاصد أهؾفا وما يحقط هبا مـ الؿالبسات وما تويػفؿ وا

                                            

لؼقؿ يف  (1) ام ابـ ا ها اإلم ا ذكر جًف عقـ و تس عة و تس جف مـ ضؿـ  عة أو ق»هذه سب الم الؿق « عقـإط

(1/381-218.) 

در ) (2)  (.1/218كػس الؿص
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وإن لؿ يػعؾ ذلؽ فؼد  ،والؿجتؿع، ثؿ يػتل بعد ذلؽ طؾك ضقء هذه الؿعؾقمات

يؽقن يف الػتقى الؿجردة مػسدة طؾك األمة، وقد يؽقن مـ وراء السمال مـ يرتبص 

قتصادية جتؿاطقة، أو اال جقاكبفا االفا يف إفساد األمة يفباإلجابة الؿحررة طؾقف لققضػ

 أو السقاسقة أو غقرها.

إلك ضرورة اطتبار الؿآالت يف فتقى  رحؿف اهلل تعالكويـبف الشاصبل 

مؼصقد شرطً » :الؿجتفد فقؼقل معترب  مآالت األفعال  لـظر يف  ألفعال اا ، كاكت ا

افؼة أو مخالػة ألفعال ال ،مق مـ ا الؿجتفد ال يجتفد طؾك فعؾ  لؽ أن  صادرة طـ وذ

لك ما ي ام أو باإلحجام إالبعد كظره إ قـ باإلقد لقف ذلؽ الػعؾئالؿؽؾػ  .(3)«...قل إ

الؿجتفد، حقـ  :. أي..» :ويعؾؼ األستاذ الريسقين طؾك هذا الـؼؾ فقؼقل أن 

 ، وإفتائف هل محؾ حؽؿف  لتل  تل، طؾقف أن يؼدر مآالت األفعال ا يجتفد ويحؽؿ ويػ

فتقاه، و ؿف و يعترب أن مفؿتفوأن يؼدر طقاقب حؽ صر يف  -أال  ؿ »تـح الحؽ إططاء 

ر «الشرطل تحضر مآلف أو مآالتف، وأن يصد ، بؾ مفؿتف أن يحؽؿ يف الػعؾ وهق يس

ره نذا لؿ يػعؾ، ففق إما قاصر طـ درجة ..الحؽؿ وهق كاضر إلك أثره أو آثا . ف

 االجتفاد أو مؼصر فقفا.

هذا فرع طـ كقن  ؼاصدها»و لؿجتفد  :«األحؽام بؿ لذي أققؿ فعؾك ا ا

يًص متؽؾؿً  يؽقن حر لشرع، أن  ً  اا باسؿ ا طؾك بؾقغ األحؽام مؼاصدها، وطؾك  اأمقـ

ة إلك أحسـ مآالهتا لقػ الشرطق لتؽا فضاء ا  .(2)«...إ

                                            

 ( ت: دراز.3/371) «الؿقافؼات» (1)

اصد طـد اإلمام الشاصبل» (2)  (.151)ص «كظرية الؿؼ
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الؿعاصر أحدهؿا  اقعـا  مـ و مثؾة ثالثة  جتؿاطل، واآلخر اوأضرب أ

تبار ا مـ خاللفا أثر الحؽؿ يف حال اط لـا  قتبقـ  لثالث دطقي ل لؿآالت، سقاسل، وا

تبارها. دم اط  ويف حال ط

 األحؽام الؿتعؾؼة بالؿرأة يف مجاالتفا الؿختؾػة.: الؿثال األول

قرة طـ الؿرأة، كلن يسلل طـ  الؿػتل لؿسائؾ كث وذلؽ بلن يتعرض 

جقز ققادهتا لؾسقارة؟ لرجؾ، وهؾ ت وغقر  ..الحجاب الشرطل، وحؽؿ اختالصفا با

. لتل تخصفا مـ الؿسائؾ ا  ذلؽ 

و فنن أفتك ا لـظر إلك مآالت الحؽؿ، أ الؿسائؾ دون ا مثؾ هذه  تل يف  لؿػ

ف  لـظر لؿـ سققضػ الػتقى يف مخطط لؿستػتل، أو دون ا لـظر لؿؽر ا دون ا

فتقى مجردة  تل  هذه األمقر، فنكف سقػ تل  يراع الؿػ لؿرأة. إذا لؿ  رسقم إلفساد ا الؿ

أو جقاز اخ الؿرأة لقجففا،  الؿرجقح يف جقاز كشػ  لرأي  با ا كلن يؼقل  تالصف

ابط الشرطقة! أو جقاز ققادهتا لؾسقارة، كؿا كاكت لضق لرجؾ با قر  ،با لبع تؼقد ا

الحؿار يف الؼديؿ!  و

يعقشف لذي  فا، ووطك واقعف ا الؿسائؾ وتلمؾ هذه  الؿػتل يف   أما إذا كظر 

مَ  لقف فتقاه، و ماذا ستئقل إ لذي ستـتشر فقف فتقاه، و لذيـ وا ـ هؿ الؿػسدون ا

تخذون الػتقى ذريعة ل قتقهنا وتطػح طؾك ألسـتفؿ وكتاباهتؿسق يب ا  :ؿػاسد  إكف إذ

يف  شػ القجف  االطتبار مػاسد ك فنن الػتقى حقـئذ ستلخذ يف  لك ذلؽ كؾف،  كظر إ

لتربج مـ الػتـ، وأكف باب إلك السػقر وا وكذلؽ  ،هذا الزمان، وما يرتتب طؾقف 

يريدون زج   أة  لؿر لؿرتبصقـ با لرجؾ، وأن ا لؿرأة با لرجؾ مػاسد اختالط ا فا مع ا
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رة  ستؽقن سؽرتق الؿرأة مـفا وما ال يـاسبفا، و يـ العؿؾ، ما يـاسب  مقاد يف كؾ 

مـ الؿػاسد. قر ذلؽ  الؿصـع مع الرجؾ، تخؾق بف ويخؾق هبا، وغ ة يف   وطامؾ

يـظر إلك الؿػاسد العظقؿة التل ـدما  يتعؾؼ بؼقادة السقارة: فع  وكذلؽ ما 

يصبحتئقل  فنن الػتقي تتغقر وال  لقفا،  مر شبقفً  إ قر! وإكؿا  ااأل لبع الحؿار أو ا بؼقادة 

الؿخاصر ما اهلل بف طؾقؿ مـ  فقف  ر  إوال يؼال  ،األمر  لؽالم تخ هذا ا ه  ن  ؿ، ص وتق

ما جد   لؿـ تبصر واقعف، و ة  لحؼقؼ هق طقـ ا كؿا  ل  ،فقف مـ الػتـ والشرور وإ ويؽػ

الؿسؾؿقـ هذه الػتـ مـ بؾدان  مـ وقع يف  رة فاحصة طؾك  لتؽقن  أن كؾؼل كظ

هدً  قد.شا هق شف السؿع و  ا لؿـ كان لف قؾب أو ألؼك 

تػصؾ وتذكر مـ أن  ضح  هذه الؿػاسد، ففل أو تػصقؾ  الؿؼام مؼام  لقس   ،و

مـ الذيـ  تؼ اهلل بـق ققمـا  ي لك أن  تـا إ ، وإكؿا حاج لك ذكر ذلؽ كؾف لسـا بحاجة إ و

قضؾقن  يتؽؾؿقن بال طؾؿ أو وطل لقاقعفؿ، فقػتقن بال مراطاة لؿآالت فتقاهؿ ف

يضؾقن مؽر  ،و مـ  الؿسؾؿقـ، ولقحذروا  قتؼقا اهلل يف ديـ األمة وأطراض  ل

لذيـ يػرحقن يـ ا الؿػسد يـ ومغالطات  قـػذوا هبا  الؿاكر هذه الػتاوى ل بؿثؾ 

يـ. ة باسؿ الشرع والد لخبقث  مخططاهتؿ ا

فتقاه  :وبالجؿؾة فؼ يف هذا الزمان هق الذي يلخذ حذره يف  الؿق فنن الؿػتل 

ربقة يف وبخاصة ف الغ الؿرأة  ألهنا مستفدفة، ويراد لفا أن تحاكل  يتعؾؼ بالؿرأة  قؿا 

إلفسادي، وأدرك  هذا الؿخطط ا تل  زيفا ومؿارساهتا يف هناية األمر، فنذا أدرك الؿػ

كف حقـئذ سقؽقن فَ  ن لحجاب، ف ة الققم بقـ السػقر وا لؿعرك ة ا ً طِ حؼقؼ يُ  اـ صدر وال 

هذا يؼتضل وطقف بالقاقع، وسمال أهؾ ية ومعرفة بؿآالت فتقاه إال بعد رو   فتقاه، و
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يتعؾؼ بسمالف مـ السائؾ طـ كؾ ما  االستػصال  ويػصؾ  ،الخربة واالختصاص و

مـف يف تقضقػ الػتقى  يف جقابف بحقث يسد طؾك الؿػسد أي باب يؿؽـ أن يدخؾ 

قر مؼصقدها الشرطل.  يف غ

رة طؾك أهؾفا، بؾ تسؾ لققم أن الػتقى لؿ تعد قاص قبة ا لقفا كؾ والؿص ؼ إ

كساء ورجااًل  ى  مرأة، وصغقر وكبقر، فلصبحـا كر مـ رجؾ وا ة  يبض قد وضعقا  رو

الؿجالت بجرأهتؿ  فسقدوا الصحػ و كقازل األمة،  أكػسفؿ يف رتبة الؿجتفديـ يف 

يـ اهلل  لعجقبة طؾك د ذه  ۵ا لباسفا، وه الؿرأة و تل يف حجاب  ، ففذا يػ وأحؽامف

رم وققادهت مح تل يف حؽؿ سػرها بال  ع تػ تل يف حؽؿ طؿؾفا م خرى تػ ا لؾسقارة، وأ

ى التل تصدر طـ جاهؾ أو جاهؾة بشرع اهلل  مـ الػتاو لرجؾ، وغقر ذلؽ   . ۵ا

ات  لقضقء أو مػسد شروط ا لصالة أو  هذا الظالؿ طـ أركان ا ولق سللت 

لؽ جقابً  لذ لؿا طؾؿ  لصقم  ن  !اا مر يجفؾق اإلفتاء يف أ فؽقػ يبقح همالء ألكػسفؿ 

لتف وققاطده؟ ب كقا كالطبأد مـ طؾقم الد تصاصف  قر اخ  قـؿا لق تؽؾؿ أحد يف غ

كؽروا طؾقف وشـعقا! أَ  ة أل لفـدس لجَ اَل وا ى وا لفق كف ا يـ اهلل  إ ق ۵رأة طؾك د ، وخؾ

دهبؿ.  الساحة مؿـ يلخذ طؾك أيديفؿ ويم

 أحؽام الصؾح والسالم مع الؽػار. :الؿثال الثاين

ق وذلؽ كتقجة لعدم وهذا مؿا كثرت فقف األققال، واختؾطت فقف األورا

ة  ،تحؼقؼ الؿـاط أو طدم مراطاة لؿآالت األحؽام وسبب هذا الخؾط هق طدم معرف

فعـدما ال يـظر الؿػتل إلك هذه  :إلقف يف هناية األمرتئقل  القاقع، وأبعاد الؼضقة وما

 ملسو هيلع هللا ىلصمجردة وسقؼقسفا طؾك صؾح الرسقل  ىاألبعاد ومآالهتا، فنكف سقػتل فتقً 
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مع القفقد يف الؿديـة، أو غقرها  ملسو هيلع هللا ىلصحديبقة، أو طؾك معاهدتف الؿشركقـ يقم ال مع

 وسقؽقن الحؽؿ بالجقاز! ،مـ معاهدات الؿسؾؿقـ مع الؽػار

يَ  لصؾح ال  لقاقع، وأن صريف ا ة ا لك حؼقؼ كظر إ ما إذا  إلسالم ت  ؿُ أ لك ا ان إ

فر األصؾل الؽا رف فقف  رف اآل ،بصؾة: فط لإلسالم مع رفضف والط يـسب كػسف  خر 

مَ لإلسالم  يؼاس  لرحؿـ، فؽقػ  ة ا يع رسقل وشر لؿستسؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصـ هذا شلكف بال ا

شئقن األمة؟ ۵لشرع ربف  لك يف كؾ شئقكف و  الؼائؿ بلمر اهلل تعا

فضقن لشرع اهلل  لرا همالء ا رة الرسقل  ۵كقػ يعطك   ملسو هيلع هللا ىلصفتقى مـ سق

لقفا؟ إن يف هذا إهاكة لإلسالم  يتحاكؿقن إ إلسالم وال  يرضقن بشريعة ا مع أهنؿ ال 

ة  اغقت.وخدم اء الطق  ألهق

السالم مع العدو  الحؽؿ بجقاز  لك مآالت  تل إ يـظر الؿػ وكذلؽ طـدما 

لعظقؿة يف أديان الـاس الؿػاسد ا بقع معفؿ مـ  لتط  الؽافر، وما يرتتب طؾك ا

سقؽقن  ئذ سقتغقر، و قـ فنن الحؽؿ ح الفؿ،  طؼقلفؿ وأطراضفؿ وأمق وأكػسفؿ و

لؿـع سد   لرفض وا مـ اا  هذه الشرور العظقؿة. لؾذريعة وحؿاية لألمة 

ن  أ ؾحة، لؽـ إذا طؾؿ  تل بجقاز الصؾح الؿمقت معفؿ لؿص تل الؿػ وقد يػ

مجااًل  لحؽؿ  هذا ا رار الؿطؾؼ لؾقفقد يف  يف  لدائؿ واإلق لصؾح ا لتقضقػف يف ا

الؿسؾؿقـ ام أكف ذريعة لؿػاسد  :استقالئفؿ طؾك بالد  قتغقر ما د هذا الحؽؿ س فنن 

لقف.  تـتفل إ

األثر أن اطت :والؿؼصقد لذريعة، ومراطاة مآالت الػتقى لفا  بار قاطدة سد ا

لقققف أمام مخططات األطداء الؽػار مـفؿ والؿـافؼقن يف تؿرير  الؽبقر يف ا
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لديـ  اء ا فقف تؼديؿ خدمة ألطد تبارها  مخططات االستسالم والخـقع، وأن طدم اط

قد لفذه األمة. يرومقكف مـ الؽ  فقؿا 

طالمقة الدطقة يف بعض الؿـابر اإلخروج بعض رمقز  :الؿثال الثالث

 كتباه إلك ما قد يترتب طؾك ذلؽ مـ الؿػاسد الجؾقة.الؿشفقرة بػسادها دون اال

 :وحسبـا يف هذا الؿثال أن كذكر بعض هذه الؿـزلؼات دون الحصر

لدطقي اإلسالمل مطؾب  -3 قز الخطاب ا لقة، وتؿ ستؼال فقف أن ا مؿا ال شؽ 

لبً  اأساس يف ذاتف قؾبً  ؾبً  ،اوقا لبً  اق لخطاب ذاتف، وقا هذا ا مضؿقن  ى  مستق ك  اطؾك  طؾ

دطقة وأوطقتفا مـابر  :مستقى وسائؾ ال فنن خروج بعض الدطاة الرمقز يف  لذا 

صريحة أو امجفا محاربتفا ال مقة تعؾـ يف بر األخالق  إطال بطـة لؾعؼقدة، و الؿ

ضقؾة فقف تزكقة لفذه الؼـقات ج يف أطقـ بعض الـاس، كؿا  اإلسالمقة، والػ أن خرو

لداطقة الؿتؿقز يف الؼـقات بخاصة هذه األجفزة  ا تـاء  لـاس ذريعة الق يجعؾف بعض ا

 الؿػسدة.

سئؾة محرجة مـ -2 مز إلك أ هذه الؿـابر قد  قد يتعرض الداطقة الر قبؾ 

لك أ مضة، ال يؼقل الحؼ فقفا كاماًل تدفعف إ سقة غا سقا لك أن يليت بلجقبة  قضطر إ ، ف

ة وا العام لقس طؾقفؿ.مـ شلهنا تضؾقؾ   لتد

مققػ  -1 لحديث يف مسائؾ يعرف الؿؾبسقن  قد يطؾب مـ الداطقة الرمز ا

يدون  قر والحركات الجفادية، ولؽـفؿ ير لتؽػ الغؾق وا مـفا كالحديث طـ  لداطقة  ا

يرى الداطقة أكف يؼقل الحؼ فقفا  دطقة وأهؾفا، وقد  محاربة ال مـ ذلؽ تقضقػفا يف 

تقققت قد ال يامجردً  ـسك أن ال الؼضايا اؽقن مـاسبً ، وي هذه  تـاول مثؾ  وقد يؼدم  ،ل
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ا  هذه الؼضايا قد يرى أهن الؿسقغات فقؿا يخص  تـازالت أو  مز بعض ال لداطقة الر ا

لك إضعاف  الؿقاقػ إ قر يف  لتغ فقمدي هذا ا رف أو ذاك،  ضرورية يف هذا الظ

مـ ثؿ  لصحقة و ـد شباب ا كتف ط لدطقية طـد باقل إمؽا قتف العؾؿقة وا مرجع سؼاط 

العؾؿاء الؿرجعقات، وهذا ما مة وتصبح بذلؽ الساحة اإلسالمقة مػرغة مـ األ

صبق لؿشبقه. ي إلطالم ا مـ ا هذا الـقع  اء  مـ ور  إلقف 

هذه الؼـقات  :والؿؼصقد يراطل مآالت خروجف يف  مز أن  ة الر أن طؾك الداطق

تل ،أو ما يؼقلف فقفا تف وال كا رة التل ترتتب طؾك مشار ثق الؽ ـسك الؿػاسد  قد  وأال ي

. ال لدطاة ضخامة أخطارها، واهلل أطؾؿ  يؼدر بعض ا

يحذر فقف لد أبق الػتقح،  تبف األستاذ خا طؾك مؼال كػقس ك مـ  وقد وقػت 

اإلطالم الؿػسدة. ة يف وسائؾ   الؿؽر اإلطالمل ويـبف الدطاة إلك مخاصر الؿشارك

اختار مـف بعض الػؼرات بشلء مـ االختصار والتصرف القسقر، يؼقل 

لتضؾقؾ والتزيقػ بشتك » : تعالكحػظف اهلل ـد حد ا مل ط اإلطال الؿؽر  ػ  لؿ يؼ

لرمقز  لدطاة وا ام بعض الؿشايخ وا ستخد الطرق، بؾ تعدى ذلؽ إلك محاولة ا

يدها هذا  تل ير لصقرة ال لرأي العام با لسقاسقة اإلسالمقة لؾؿشاركة يف تشؽقؾ ا ا

يريدها همالء لتل  لدطقية ا الؿاكر طؾك حساب الصقرة ا لدطاة والؿشايخ  اإلطالم  ا

ؿ  ـسبة ألتباطف قتفؿ هؿ بال مرجع لرمقز، وطؾك حساب صقرهتؿ هؿ و وا

مريديفؿ  ...و

الؿاكر لك الزج بدطاة ورمقز حقث يتقجف اإلطالم  قدهؿ - إ لفؿ رص

صقـ الؿخؾ ستؼاللقة واألتباع  اال مـ  الؿـظقمة اإلطالمقة يف معرتك  -الؿعروف 
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كقة بـ مـابر إطالمقة الؿجال أمامفؿ لؾحديث ط «فتح»العؾؿا ـ قضايا طامة يف 

مشبقهة قة أو   ...رسؿ

لتف الؿحددة وأهدافف القاضحة يف ذهـ .. مل لف رسا . إن كؾ جفاز إطال

الؿدى التل  قرة  الؼائؿقـ طؾقف والؿقجفقـ لف، كؿا أن لف خططف صقيؾة الؿدى وقص

الفدف وتؾؽ  هذا  رسالة و هذه ال اف، وطؾك أساس  هذه األهد مـ خاللفا  يحؼؼ 

لقب الخطط ألسا امج وا رسؿ الخطقط العامة لؾرب كً - ت تل يـبغل  -الؿقاد اوأحقا ال

الجفاز أو العامؾقن يف هذا  يراطقفا الؿـػذون و لقس  أن  سقؾة اإلطالمقة، و تؾؽ الق

العامؾقن أبعاد تؾؽ الخطط أو كؾ  يدرك همالء الؿـػذون و بالضرورة أن 

قؾفا، بؾ قد يؽقكقن لؿستقى الشخصل- تػاص هذه األهداف ال يتػ -طؾك ا ؼقن مع 

فا، ولؽـ مع ذلؽ  افؼقن طؾك تؾؽ الخطط إذا طؾؿقا بجؿقع تػاصقؾ وال يق

قذها مـفؿ، وبحسب إمؽاكاهتؿ  يشاركقن يف تـػ بؽػاءة وكجاح بحسب الؿطؾقب 

قرهؿ وتس تل تحؽؿفؿ  اإلدارية ال لتل هتقلت أو هقئت لفؿ وفؼ اآللقة  ا ..ا هذا م . و

مـظؿة  .كجده يف أي مـشلة ذات إدارة 

يـ الشخصقة،  :والؿؼصد اء أو تقجفات الؿـػذ ـخدع بآر قـا أال ك أكف يـبغل طؾ

 - ويغقب طـا وضع تصقر
 

يبل لق تؼر الجفاز أو تؾؽ  -و هذا  ألهداف الؼائؿقـ طؾك 

اف هد لتحؼقؼ تؾؽ األ تـػقذية  ة، والؿقجفقـ لفا وخططفؿ ال سقؾ  . ..الق

هذه األجفزة هؾ أتاح الؼائؿقن طؾك  :جدير بالـؼاش لاوهـا يبرز سم

لرمقز  كقة والؿشبقهة الػرصة لبعض الدطاة والؿشايخ وا اإلطالمقة العؾؿا

يتفا  كخبق مـ  دطقة  مـ أجؾ الخروج بال اإلسالمقة بالظفقر يف تؾؽ الؿـابر 

ؿ  لتقسقع طؾك رمقز الصحقة بتؿؽقـف مـ أجؾ ا اد، و مـ األفر بؿخاصبة أكرب قطاع 
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يصال الخقر قـ  مـ وسائؾ دطقية جدية وفعالة، وإ لـاس؟ أم أن لفمالء الؼائؿ إلك ا

هذا الـقع مـ  مـ خالل  تل رأوا أن تحؼقؼفا  هداففؿ الخاصة ال زة أ طؾك تؾؽ األجف

لدطاة والؿشايخ أجدى وأكػع؟  ا

لذي يؿـع :ثؿ كطرح تساؤالت أخرى ال تؼؾ أهؿقة طـ السابؼ مـ ققام  وما ا

اإلطال هذه الؿـابر  مـ خالل  لرمقز بدورهؿ  تك ولق كاكت همالء الدطاة وا مقة ح

مقطظة مخؾصة كاكقا  يبؾغ همالء كؾؿة حؼ أو  ة؟ أال  هداف الؼائؿقـ طؾقفا خبقث أ

لؽ خقرً  ة؟ ألقس ذ ي لدطق هؿ ا مـابر مـ طؾك  لقهنا  هذه الؿـابر بالؽؾقة سقؼق ا مـ ترك 

يصقلقن فقفا ويجقلقن؟ ثؿ يـ  يـ والؿػسد يذهب  ملسو هيلع هللا ىلصألؿ يؽـ الرسقل : لؾػاسد

قـ يف م الؿشرك ـتديات  ة اهلل؟إلك م  ؽة لقبؾغفؿ رسال

 ، ؽ ؾ س لؿ ا ا  هذ يف  ل  رط لش ؽؿ ا ح ل ـ ا ط ث  د ح ت أ ـا ال  ه ل  كـ ح أ ض و أ ن  أ ب  ح أ

ت  ػ ل ق  ه ، و ل ؼا ؿ ل ذا ا يخص ه ي  لذ كب ا جا ل ػ ا ش تؽ أس أن  ؼط  ف يد  أر ـل  ؽ ل و

كب  جا ل ذا ا وه كا،  يا ضا ص ق يخ ؿا  ق ف ل  طالم إل ا ؽر  ؿ ل ا قب  سال أ بعض  ك  إل باه  كت اال

ق صب ك  ر د ن ك أ د  ع ب ال  ـ إ ق تب ال ي ؽ  ؾ س ؿ ل ا ا هذ ى يف  د ل ل الم ط اإل ر  ق لث ت ال ـ  ي ق ة تؽ ع

ي   أ حب  ا ص ف  ، ر هق ؿا ج ل ة ا مق طال إ لة  ة - رسا مق طال إ سالة  فا ر ب ك قا د ج ح قة يف أ ط لد ا و

ًض  ي قفا  -اأ ؼ ؾ ي ـف  لؽ و  ، ة حد ا و عة  ف د ر  هق ؿا ج ال ك  ل ة إ مق طال إل ا لتف  سا ر ة  اد ؿ ب ل  ؼ ؾ ي ال 

ءً  ز فدج ت س ، م زء ج د  ع ب ه فً ا  ذ ه ى  لد ة  مق طال إل تف ا ل رسا ل ة  ؾق ؽ ل ر ا ق ص ال ـ  ي ق ؽ ت ا 

ر هق ؿا ج ل ه  ا ذ وه فف،  ر ـ ص جفة م ق م ـفا  ؽ ل و ؿقة  ك ا تر ؼة  ي طر ب يؾ  ق الط ى  ؿد ل ؾك ا ط

ء  سا ػ ق ػس ل ا ـ  م قحة  ل ـ  ي ؽق ت ب بف  أش ة  يؼ ر لط ؽ»ا يق زا ق ؿ ل ء  «ا زا أج ـ  م ن  ق ؽ ت ت ل  لت ا

ـ  ة م ؾق ك ة  طام ة  قر ص ة  ي فا لـ ا يف  ل  ط يع ة  الصؼ ت م ة  ر و جا ت فا م ب ق رك ت ـ  ؽ ل ة و ر ق غ ص

ء. ا جز أل ذه ا ل ه ال  خ
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الؿس قر طؾك الجؿاهقر  يتداخؾ يف التلث مـ صاحب رسالة وقد  تفدفة أكثر 

لـفائقة  لصقرة ا مـ مصدر، وحقـفا قد تؽقن ا ثر  تبايـة مـ أك مقة مختؾػة أو م إطال

كقطً  ة واحدة، بؾ قد تحؿؾ  ل مصدر واحد ورسا مؼتصرة طؾك  ى األفراد غقر  مـ  الد

لصقر  مختؾػة طـ ا لصقر التل قد تخرج صقرة أخرى، ربؿا تؽقن  اختالط ا

لؿبثقثة جؿقعً  مقة، لؽـ الاا قر األققى يف الساحة اإلطال لتلث لصاحب ا ستؽقن   :غؾبة 

لرأي العام القصقل :لذا إلك  -ما استطاطقا- كجد محاوالت مـ يريدون تشؽقؾ ا

مل اإلطال قر  لتلث فذ ا مـا الؿجالت واإلذاطة - جؿقع  كالؿدارس والصحػ و

الؿساجد مـابر  زيقن و لتؾػ مـع أصح -ا مقاقع اإلكرتكتوأخقرً  ...وا اب واحتؽاره و

اإلغراق  مـ  مـ استخدامفا، أو مؿارسة كقع  مقة الؿخالػة لفؿ  رسائؾ اإلطال ال

مل األقؾ اإلطال لتفؿ طؾك  لتشقيش طؾقفؿ وطؾك رسا  ...تجاهفؿ، أو ا

لصقر اإلطالمقة .. كحـ بصدده، ا الؿؽر فقؿا  . أرى أكف اآلن بدأ يتضح خط 

يد اإلطالم العؾؿاين تؽق تل ير لرأي العام تحتقييال لدى ا طؾك بعض أجزاء  ـفا 

لدطقي إيصالفا:  لصقرة اإلطالمقة التل يريد اإلطالم ا اء أخرى مـ ا مـ أجز تتشابف 

قؼ ما يؿؽـ أن يطؾؼ طؾقف  لذا هذا التشابف يف تطب العؾؿاين  كظرية »يستغؾ اإلطالم 

لصقر الؿتؼاصعة ـدما تـتزع مـ  «ا اء ط هـا هق أن هذه األجز الحؽؿ  لصالحف، ووجف 

لتقضع يف صقر لصقرة صقرة  ة طـ ا ئذ ال تخدم وال تؽقن معرب قـ خرى فنهنا ح ة أ

لتصبح جزءً  ة  كق لثا لصقرة ا هك يف ا لك، بؾ تتؿا ـبتة األو كسقج صقرة كؾقة م ا مـ 

لتل قد تصبح صقرة مشقهة، ومع ذلؽ لصقرة األولك ا لصؾة طـ ا همالء  ا يظؾ 

لذيز ساهؿقا قر قصد- ا مقة  -طـ غ لصقرة اإلطال هذه ا كقة»يف بـاء  ، يظـقن «العؾؿا

يدوهنا،  تل ير ة ال لدطقي هذه الجزئقة إكؿا يرسؿقن صقرهتؿ ا تحدثقن يف  أهنؿ طـدما ي

هذا غقر صحقح واقعً   .او
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لدطاة والرمقز  :ثؿ أضرب لف مثااًل  اأزيد األمر وضقًح  الؿعؾقم أن ا مـ 

هذه الؿـابر هؿ  لذيـ يخرجقن يف  ققف»ا ضقػ»طؾقفا يعرفقن حدود  «ض ، «ال

لؿـاب هذه ا ـك أن  يدبؿع رف األققى يف تحد هل الط ة  مق اإلطال لؿقافؼة طؾك- ر   -أو ا

استضافة آخريـ يف  الؿطروحة، ويف تقجقف اتجاه الحديث، ويف  الؿقضقطات 

لصقرة الؿطروحة،  الؿـاسبة طؾك جزئقة ا لرتقش  قره لقضع ا الققت كػسف أو يف غ

مـ ثؿ لدطقية التل  و ستؽؿال صقرهتؿ ا مـ ا ن فنن همالء الدطاة ال يتؿؽـقن  يريدو

لؿـابر. هذه ا مـ خالل  يصالفا   إ

تديات  ملسو هيلع هللا ىلص إن رسقل اهلل :وهـا تلتل مـاسبة الؼقل كان يذهب إلك مـ

قدطقهؿ فقفا رسقل  ،الؿشركقـ ل لؽـف مع ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصصحقح أن ال كان يػعؾ ذلؽ، و

يبؾغ رسالة اهلل  ضقف  ۵كان  البالع »كامؾة غقر مـؼقصة كؿا يريد هق كؿا يؼت

لؿبقـ الؿشركقن، ولؿ يؽـ ولقس كؿا يؿؾقفا «ا يضع رغبات همالء  ملسو هيلع هللا ىلص طؾقف 

معقارً  ؿ  ة بقـف وبقـف لؿشرتك لـؼاط ا لؿشركقـ وال ا تقار صبقعة الؿقضقع الذي  اا الخ

فقف قتحدث  مَ  ...س لؽ  يػعؾ ذ يستطقع أن  مـابر اإلطالم ففؾ  ـ يخرج اآلن يف 

تطقعقن الالت  -واءإذا شا- العؾؿاين؟ هؾ يس هذه الؿـابر  قبقا مـ فقق  أن يع

الؿعاصريـ، فقبقـقاو هبؾ  لعزى و لؿثال- ا ة  -طؾك سبقؾ ا كق العؾؿا حؼقؼة 

يستطقعقن تجؾقة  اء األمة، وحؽؿفؿ يف ديـ اهلل؟ هؾ  لتفؿ ألطد كققـ، وطؿا العؾؿا و

مَ  لك  لؿعاداة، وإ لؿقاالة وا لرباء وا لقالء وا رف هذه الؿشاطر أصؾ ا ـبغل أن تص ـ ي

 هذه واحدة. ؟...يف القاقع

لؿختؾػ طـ جؿفقر همالء هل أن هذه ا :وأخرى لؿـابر لفا جؿفقرها ا

لدطاة والرمقز: أي فقفا أن مَ  :ا تل تحدثقا  هذه الجزئقة ال مـ الدطاة  يتؾؼك  ـ 
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لؿتؾؼ   همالء ا لك  هذه إ مـ  ى  تصحقح سقؽؿؾ طؾقفا أجزاء أخر مرات أخرى ل قـ 

يثفؿ، أو  يدون إيصالفا مـ حد لتل ير لذي يؿؽـ أن يحدث لؾؿعاين ا لتشقيف ا ا

ستؽؿ كققن ال العؾؿا يريدها  يدوهنا ولقس كؿا  لصقرة الدطقية كؿا ير اء ا ال بؼقة أجز

لذي  يد لفؿ، أو ا لؿر هؿ ا لؿـابر، وذلؽ بعؽس جؿفقر هذه ا الؼائؿقن طؾك 

لدطقية  لصقرة اإلطالمقة ا يستؽؿؾ ا تطقعقن القصقل إلقف بسفقلة، ففق إن لؿ  يس

مـ شريط مسجؾ أو مـ رسامـ تتابُ  فا  لحضقر لفؿ استؽؿؾ لة مطبقطة أو مـ ع ا

مز مـ داطقة أو ر تك  مـشقر أو ح زئقات  ...آخر مؼال  هذه الج وبذلؽ تتجؿع 

احد.  وتقضع يف سقاق و

فؾق أن أحد الؿـابر اإلطالمقة  :أطرف أكف ذو حساسقة وكضرب لذلؽ مثااًل 

مزً  يدور حقل  اإسالمق   اهذه استضافت ر ق »لؾحديث طـ مقضقع  الغؾ مشؽؾة 

قر لتؽػ لؿتققع أ«وا مثؾ، فا فرطقة،  يـ  ؾ »: ن تدور محاور الحديث حقل طـاو أص

مـفج أهؾ السـة»، «هذه الؿشؽؾة وصؾتفا بالخقارج اف أصحاهبا طـ  ، «اكحر

لؿجتؿع» ة طؾك ا هذه الؿشؽؾ هذه الؿشؽؾة»، «خطقرة   ...«مؼرتحات لؿعالجة 

سقف يتحدث هذا الرمز مـ مـطؾؼ حرصف طؾك الشباب وطؾك  اصبعً 

يـتظؿ فقف هذا الحديث  «يف ذهـف»، وضؿـ إصار كؾل تقضقح مـفج أهؾ السـة

 :وتستؽؿؾ صقرتف، وهذا اإلصار وهذه الصقرة تشؿؾ أجزاء أخرى، مثؾ

قر»خطر اإلرجاء  - لتؽػ  وأثره يف األمة. «الؿؼابؾ لؾغؾق وا

يـ. - ر يف األصؾ يؼقل بف كؾ د  التؽػق

لقس طؿـ لؿ يحؼؼ أصؾ - الؿسؾؿقـ، و قر   أن الحديث هق طـ خطر تؽػ

إلسالم. يـ ا  د
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صقة - لتؽػقر بالؿع ت  -كؿا هق معتؼد الخقارج- الػرق بقـ ا ومؼاال

لتؽػقر بـقاقض اإلسالم. قـ، وا  الؿتؽؾؿ

قر - صقل أهؾ السـة- أن الخطل يف التؽػ االجتفاد حسب أ هق  -إذا كان 

ي   لقس اطتؼاد  .اخطل فؼفل و

يـ  - الغؾق صػة غقر محصقرة بالؿسؾؿقـ، بؾ مقجقدة يف كؾ د وكؾ أن 

ألساس هذه الؿسائؾ الجزئقة التل يعرففا ..فؽر، ففل مشؽؾة كػسقة يف ا لك آخر  . إ

هذه  لؽـفا مع ذلؽ لـ تطرح يف   .«االستضا فة»هذا الرمز بال شؽ، و

بقـؿا الؿـبر اإلطالمل الذي يتحدث مـ خاللف هذا الرمز ال يشغؾف مـفج أهؾ 

 فا يف ذهـ الجؿفقر مستغال  ثبقتالسـة وال أهؾ البدطة، بؾ تشغؾف أمقر أخرى يريد ت

طؾقفا أجزاء أخرى مـ الصقرة التل تخصف هق والتل يبثفا  هذه الجزئقة ومستؽؿاًل 

 :، مثؾاأو الحؼً  اسابؼً 

ـ  - مققـ يؽػرون الؿسؾؿق اإلسال مـ  العؾؿاين الحاكؿ  لـظام  أن معارضل ا

اء طؾقفؿ» افرت لق   .«و

إن بعض  بؾ»إلسالم الصحقح أهنؿ خقارج مـحرفقن ال يؿثؾقن أهؾ السـة وا -

 .«ڤالـظؿ تشبففؿ بالذيـ خرجقا طؾك الخؾقػة الراشد طؾل بـ أبل صالب 

مـحرفقن أخالقق   -  .اوسؾقكق   اأهنؿ 

هذا الـظام. - ل التل يؿثؾفا  ة واالطتدال ه لقسطق  أن ا

لؿجتؿع - ألهنؿ خطر طؾك ا مقاصـ:  مقاجفتفؿ واجب طؾك كؾ   .كؾف أن 
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ة فبقـؿا الرم ...وهؽذا مل يتحدث يف إصار طؾؿل ضؿـ صقر ز اإلسال

يثف هذا ويضعف ضؿـ «ولؽـفا غائبة»دطقية كؾقة  لؿـرب اإلطالمل حد يستغؾ ا  ،

مستفدفً  سل،  صار دطائل سقا ى ضؿـ إ ة أخر تثبقت شرطقة  اجزئقات صقرة كؾق

ـل طـ  لدي ع الغطاء ا ، وخؾ راره استؼ لذي يتحدث باسؿف ودطؿ  العؾؿاين ا لـظام  ا

لسقا اف بشرطقة الـظام مـ معارضقف ا يصرح بعضفؿ بعدم االطرت سققـ الذيـ 

 مـطؾؼ إسالمل.

مز  يد محاور الحديث مع الر هؿقة الحرص طؾك تحد هـا كاكت أ مـ  و

لتل سقف تػسد طؾقف  الؿحاور األخرى ا تبعاد  اس السابؼ، و اإلسالمل بالشؽؾ 

مز استؽؿالفا أمام هذا الجؿفقر الذي تؾؼل  تطقع الر دفف، والتل لـ يس مـف هذا ه

لط  » مل وال أي مػؽر !«عؿا يصؾح إللؼائف صبقب وال إطال البد  بؾ ...وهق صعؿ ال 

لؿً  يؽقن طا يـق   اأن  مزً وال اد ان ر ي   اسقؿا إن ك  .ادطق

وهؽذا كرى أن اإلطالم العؾؿاين، والؼائؿقـ طؾقف، ومـ وراءهؿ أصابقا مـ 

 :وراء ذلؽ األسؾقب طدة أهداف برمقة واحدة

لقفا بؿشاركة همالء اكتسب مشرو -3 فقف يػتؼر إ لقفا، وثؼة  طقة هق يف حاجة إ

لدطاة والؿشايخ والرمقز.  ا

لدطاة  -2 الؿؽتسبة تتآكؾ مرجعقة همالء ا ؿشروطقة  هذه ال وبؿؼدار كؿق 

لقفؿ  يـظر بعضف إ لدطقي الذي سقف  لدى جؿفقرهؿ ا لرمقز  والؿشايخ وا

هذا الج مـ  اد  فر إذا تطاول أ هذاطؾك أهنؿ مفادكقن، خاصة  ، و  ؿفقر طؾقفؿ

!  مطؾب طؾؿاين
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يؿثؾف صبغة تعددية  -1 لـظام السقاسل الذي  طؾك ا أصبغ طؾك كػسف و

راصقة»  زائػة. «ديؿؼ

ؼ  -7 بشؽؾ دطائل طـ صري مقة بدقة ومفارة و اإلطال تف  اء صقر كقن بعض أجز

قر. الجؿاه ى  لد قـ مقثقق يف كالمفؿ  تخصص  م

اإلطالمقة ا -5 رسائؾ  أصحاب ال ألخرى الؿـافسة لف بؿا استفؾؽ جفقد بعض 

رففؿ طـ بذل الجفقد الخاصة هبا. رسائؾ، وص  يمثر طؾك أدائفؿ لفذه ال

مـفا -6 ة،  لؽـفا مفؿ رضقة و هـاك مؽاسب ط  :و

لؿسؾ   ك هز بعض ا الؿختارة بؼصد والتشؽقؽ فقفا بزطؿ طرضفا طؾ ؿات 

كققـ مؽسب يف حد ذاتف  العؾؿا لـسبة لفمالء  هذا با لتؿحقص، و ساحة الـؼاش وا

مز، ح لشقخ أو الر لداطقة أو ا تك ولق اكتفك الحديث إلك صقرة الرأي الذي قال بف ا

لؿسؾ   ة تصبح هذه ا لـفاي تك وإن ذكر أن  «ةمحتؿؾ»ؿة فػل ا فقفا هق  «الراجح»ح

كققن اآلن. العؾؿا هذه الخطقة مفؿة يرضك هبا  ة، و لؿـاقش الؿسؾؿ بف قبؾ ا  الؼقل 

الؿفؿة وإلفاء ال :ومـفا الؼضايا  ى هتؿقش  لك قضايا أخر قر وصرففؿ إ جؿاه

لتلخذ حجؿً  لؽالم وتتضخؿ  مـ حجؿفا الحؼقؼل، وإقحام الدطاة  ايؽثر فقفا ا أكرب 

حقلفا.  وإشغالفؿ يف معارك تدور 

فصائؾ الحركة ببعضفا وذلؽ بنتاحة الحديث لرمز  :ومـفا ضرب بعض 

يتبـاها. لتل   فصقؾ ما طـ رمقز فصقؾ آخر أو آرائف واجتفاداتف ا

تحقل بعض مشاركات همالء الرمقز إلك حؾبة صراع كالمل  :ومـفا

الؿشاركقن  صروا»، وهؿ وإن «طضالهتؿ الؽالمقة والػؽرية»يستعرض فقفا  كت  «ا
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يظؾ أثرً  لؿتؾؼل  هـ ا لؿـطبع يف ذ ية إال أن األثر ا لـفا لبً  اباردً  ايف ا يمدي غا إال إلك  اال 

يـعؽس سؾبً  ما  هذا  ة، و لق ة جد ة كالمق هـق ا  طؾك اإثارة ذ تل يؾؼقف الؿعاين والؼقؿ ال

لؿـرب هذا ا مـ  مـابرها: حقث  ،همالء الرمقز  مـ  هذه الرمقز كػسفا  بعؽس حديث 

قر يتؾؼك رغبة  هذا األخ لؿتؾؼل، تجعؾ  الؿؾؼل وا تقجد طالقة تػاطؾ إيجابل بقـ 

ة يف الؿجتؿع. ة إيجابق ة يف حرك الؿشارك تزام بؿا يسؿع ويف  االل  يف 

لد :ومـفا مـ حقث ال يؼصدون أو - طاة والؿشايخ والرمقزمشاركة همالء ا

همالء  -يـتبفقن يرى  لؿتؾؼقـ: وذلؽ طـدما  كقة يف شعقر ا سقخ معـك العؾؿا يف تر

كػصااًل  لؿتؾؼقن ا واسعً  احاد   ا ـل»بقـ صبقعة الخطاب  او لدي يظفر مـ  «ا لذي  ا

لتل ال تؿت   ى التل يتابعقهنا وا لؿقاد األخر ة ا همالء وصبقع لف  يـ ب خال صؾة، بؾ لؾد

ة أو خػقة. ؿف صراح أو هتاج  قد تخاصؿف 

هـاك أبعادً  لـظر هذه اال شؽ أن  يد وجفة ا هذا الؿقضقع تم و  أخرى يف  أ

نين أرى  قر ف الجؿاه لدطقي طؾك  بضرورة االكػتاح ا تل  ضفا، ومع قـاط تعار

هذا االكػتاح يـبغل أن يؽقن بطريؼة مـفجقة مدروسة تحسب  اشخصق   أن 

لالؿصالح والؿػاسد، و الؿختارة، والحؾق ألسالقب  لؿتاحة، وا  القسائؾ ا

لؿراطاة ابط ا لضق كدري يف ..الؿؼرتحة، وا مـ حقث ال  تك ال كشارك  . وذلؽ ح

هذه األمة حاك ضد  يقػ وتضؾقؾ ت  .(3)«طؿؾقات تز

مـة، وذلؽ  :وبالجؿؾة هذه األز لذي يلخذ حذره يف  فؼ هق ا الؿق الؿػتل  فنن 

الؿتعؾؼة بؼضايا األمة ا صقرية، وطالقتفا مع الؽػار، فال يػتل إال بعد يف الػتاوى  لؿ

                                            

عدد )«. مجؾة البقان» (1)  (.317 - 313( )ص377ال
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الؿصالح والؿػاسدتئقل  ففؿ القاقع، وما لقف الػتقى مـ  مثؾ  ،إ اإلفتاء يف  مع أن 

ـقازل تحتاج إلك تشاور بقـ أهؾ العؾؿ، واجتؿاع طؾك دراستفا،  الؼضايا وال هذه 

لـازلة والقاقعة، حتك تؽقن الػت العؾؿ يف ا الخربة و قى قد أخذت واستعاكة بلهؾ 

ئذ تؽقن هذه الػتاوى أسعد بالحؼ  لبحث وبذل الحفد، وحقـ مـ ا حظفا 

لك. نذن اهلل تعا اب ب لصق  وا

 شبفات والرد طؾقفا. :الققػة الثامـة

الؿػتقـ يمتقا رسقًخ - يتؿسؽ بعض  لؿ  يـ  لسـة االذ لؽتاب وا  -يف طؾؿ ا

لشبفات والؼقاطد الشرطقة، وذلؽ فقؿا يػتقن بف، مؿا يعد مخ لقؾ ببعض ا الػة لؾد

تل يـزلقن  لقاقعة ال الشرطل، إما طـ جفؾ بالؼاطدة وضقابطفا، أو طـ جفؾ با

الحؽؿ الشرطل أو الؼاط هقً طؾقفا  ة، أو طـ شفقة و لشرطق وأهؿ هذه  ،ىدة ا

 :الشبفات التل يـطؾؼقن مـفا هل

االستدالل ببعض الؼقاطد الشرطقة الؿـطؾؼة مـ قاطدة التقسقر ورفع الحرج  -1

لبـطؿ :كؼاطدة ذ باأليسر مـ أققال ـرورة، واألخـدة الضـؾقى، وقاطـقم ا

.  العؾؿاء ورخصفؿ

رسؾة. -2 الؿ  األخذ بالؿصالح 

1- . قر الزمان والؿؽان والحال ى بتغ  تغقر الػتق

 :مـاقشة هذه الشبفات

تقس :أواًل  لق ة رفع الؿشؼف، وا لبؾقىشبف فقؿا تعؿ بف ا لـاس  ر طؾك ا  .ق
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اإل لشبفة يحسـ  هذه ا رد طؾك  لبؾقىوقبؾ ال  بطفا.وضقا لؿام بؼاطدة طؿقم ا

ى يف االصطالح الشرطل العام. م البؾق  تعريػ طؿق

لتؽؾقػ هبا» تل تؼع شامؾة مع تعؾؼ ا الحادثة ال احرتاز  بحقث يعسر :هق 

مـفا، أو يعسر استغـاء الؿؽؾػقـ، أو الؿؽؾػ طـ العؿؾ هبا  الؿؽؾػقـ أو الؿؽؾػ 

قر والتخػقػ ، أو يحتاج جؿقع الؿؽؾػقـ، أو كثقر إال بؿشؼف زائدة تؼتضل التقس

رة السمال طـف أو تضل كث  .(3)«شتفارها مـفؿ إلك معرفة حؽؿفا، مؿا يؼ

 :مـفا مـ هذا التعريػ يتضح صؾة طؿقم البؾقى بعدة ققاطد فؼفقة

 :قاطدة سد الذرائع -1

قر، التقس مضؿقن ما يرتتب طؾك  لـظر يف  مـ خالل ا لصؾة  هذه ا فنذا  وتربز 

لت دم ترتب طؾك ا مـ مػسدة ط ى مػسدة مساوية، أو أطظؿ  لبؾق قر يف حال طؿقم ا قس

سقؾة لشلء  ئذ يؽقن و قـ هـا، وذلؽ ألكف ح لبؾقى  يعترب طؿقم ا تقسقر، فنكف ال  ال

ـده مؿـقطة قر ط تقس لبؾقى وال هل اطتبار طؿقم ا و سقؾتف  فتؽقن و أيًضا  مـفل طـف، 

مـ باب سد الذرائع. هذا   و

 :قاطدة الؿشؼة تجؾب التقسقر -2

رب  يعت ـدها، و تل يخػػ ط سباب ال لبؾقى أحد تؾؽ األ وذلؽ ألن طؿقم ا

طً  ؼف ضاب لبؾقى داخاًل  اتحؼ ـد طؿقم ا لتخػقػ ط هـا كان ا مـ   لحصقل الؿشؼة و

                                            

تطبقؼقة»اكظر:  (1) ؾقى دراسة كظرية  لدوسري )ص« طؿقم الب ( 62، 63لألستاذ مسؾؿ بـ حؿد ا

 ر( وتصرف.)باختصا
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دة  قر»تحت قاط التقس ب  ة تجؾ  .«الؿشؼ

 :ومـ أدلة ذلؽ مـ السـة

افقـ مـ الطق ألهنا  تحرز مـفا  لصعقبة ال الفرة  لتسامح يف سمر   * ا

افا  ت.والطق

لحقاض التل تَ  مح يف ا لتسا لسباع والؽالب والحؿر، وأهنادُ رِ * ا رة.صا ها ا  ه

لـعؾ. ة بباصـ ا ة العالؼ  * تطفقر الرتاب لؾـجاس

ستغـاء طـف  اال فقف مشؼة يف االحرتاز مـف، أو صعقبة يف  ولؽـ هؾ كؾ ما كان 

لبؾقى فقف بحجة طؿقم ا  ذلؽ؟  وهؾ كؾ أحد يػتل يف ؟يتسامح 

مـ أحؽام وإ :ال :والجقاب لـاس  الشفقات وتحؾؾ ا ال دخؾت األهقاء و

يـ لد لـاس با لتالطب ا تقسقر، و لبؾقى وال كؾ يجتفد فقف  ،الشريعة بحجة طؿقم ا

ر طؾؿ وال ورع. مـ غق لل بدلقه  يد  و

مـ البد  لؾتقسقر اولذلؽ ففـاك شروط وضقابط الطتبار طؿقم البؾقى سببً 

 :اإلحاصة بفا وهل كؿا يؾل

ى متحؼؼً أن ي :الشرط األول هؿً  اؽقن طؿقم البؾق متق  .اال 

 :ويدخؾ تحت هذا الشرط حالتان

متحؼؼً  -أ ى  يؽقن طؿقم البؾق العؿؾ اأن  الحادثة بحقث يؽقن  يف  يف طقـ 

مـف، أو مؿا يعسر االستغـاء طـف بالػعؾ الحادثة مؿا يعسر االحرتاز  فنن لؿ  :هذه 

مـ ق يعترب  اإلستغـاء طـف، فال  مـف، أو  لبؾقىيعسر االحرتاز  فؿـ ذلؽ  ،بقؾ طؿقم ا
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مـف، فنكف لق  مثاًل  قـ، واآلخر سالؿ  فقف ص لق أكف كان أمام شخص صريؼان أحدهؿا 

لتل فقفا الطقـ الؿختؾط بـجاسات البققت ال يعػك طـف ألن هذا  سؾؽ الطريؼ ا

ال يعسر االحرتاز مـف.  الطقـ 

بقب مثاًل  لك الؿقضع ا وكذا فنن كظر الط لذي إلك طقرة الؿريض يؽقن إ

لقف الحاجة، أو  لك ما طداه مؿا ال تدطق إ يـظر إ يعسر االستغـاء طـ الـظر إلقف، وال 

لبؾقى. االستغـاء طـف، فال تعؿ بذلؽ ا هذا مؿا ال يعسر  ضرورة ألن   ال

قر متحؼؼ يف طقـ  هذيـ الؿثالقـ وما ماثؾفؿا غ لبؾقى يف  ئذ فنن طؿقم ا قـ وح

هق تقهؿ. ،الحادثة  فؿـ ادطك تحؼؼف فنكؿا 

لبؾقى ...أن يؽقن طؿقم -ب  لجؿقع الؿؽؾػقـ إذا كان وققطف امتحؼؼً  ...ا

م   االستغـاء شاماًل  اطا ،  ألشخاصفؿ بحقث يؽقن طسر االحرتاز أو طسر  ألفرادهؿ

يعترب  فؾق أن أحدهؿ، أو بعضفؿ لؿ يعسر احرتازه أو لؿ يعسر استغـاؤه يف حادثة 

م   طا يعترب اوققطفا  هـا ال  لبؾقى  فنن طؿقم ا رد، أو امتحؼؼً :  لئؽ  لذلؽ الػ ألو

لبعض.  ا

كؿا يعترب طذرً  :ومـ ذلؽ مثاًل  لؿطر إ لػؼفاء قد ذكر أن ا الجؿع  اأن بعض ا يف 

ؼً  مطؾ ة  لؿشؼ تؾحؼف ا لؿ  مـ  ما  ؿالبستف، أ لؿشؼف ب لؿـ تؾحؼف ا لصالتقـ  ف بقـ ا ا لؽقك

ً  اجارً  هـا طذرً  الؾؿسجد، أو ساكـ لؿطر  يعترب ا ها فال  كحق ذلؽ ألن . و..لف افقفا أو 

لقفؿ لـسبة إ متقهؿ با لئؽ، وإكؿا هق  ى لؿ يتحؼؼ ألو م البؾق  .(3)طؿق

                                            

حذًرا مـ  (1) ؾؿة و ؾؽ ل ا  ع جؿ امة  ا ط هـ خصة  لر اء أن ا لػؼف ض ا ع حقث يرى ب ظر  ال محؾ ك لؿث هذا ا

فرتاق  واهلل أطؾؿ. ،اال
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لبؾقى مـ صبقعة الشلء وشلكف وحالف :الشرط الثاين فنذا  :أن يؽقن طؿقم ا

كاشئً  لشلء  ى يف ا لبؾق ؾ   اكان طؿقم ا لؿؽ هؾ ا لتؾبس بذلؽ الشلءمـ تسا  :ػ يف ا

يعترب سببً  لبؾقى ال  نن طؿقم ا هذ اف ه الحال، ويؿؽـ أن كؾؿس أثر هذا يف التقسقر يف 

لـقوي أكف يشرتط  ؼد ذكر ا الشرط فقؿا ذكره بعض الػؼفاء يف الػروع الػؼفقة، ف

مـ غقر تعؿد بالؿشل  ا  لـجاسة الجافة إذا دلؽت أن تؽقن مالبستف فؾق  ،لؾعػق طـ ا

لخُ  خ ا كف تعؿد تؾطق بقؾ  ػ  أ مـ ق هذا  رب  يعت لـجاسة فنكف يجب طؾقف غسؾفا، وال  با

ي طؿت بف البؾقى. طؿقم لذ  البؾقى لتساهؾ الؿؽؾػ بالػعؾ ا

لبؾقى بؼصد الرتخص :الشرط الثالث فنذا  أال يؽقن التؾبس بؿا تعؿ بف ا

لرخصة لؿ يجز لف أن  لبؾقى بؼصد حصقل ا الحادثة التل تعؿ هبا ا دخؾ يف 

هـا سببً  ى  لبؾق يعترب طؿقم ا  . ..يف التقسقر ايرتخص، وال 

لقف ب :ومـ ذلؽ لؿرأة إذا شربت دواًء ما أشار إ مـ أن ا ة  لحـابؾ عض طؾؿاء ا

لرتخ   امباًح  لؽ حصقل ا مـ ذ ها  ن قصد لحقض، وكا ص بالػطر يف لحصقل ا

مثاًل  مضان   فنكف ال يجقز لفا ذلؽ. ر

مؼقدً  :الشرط الرابع لرتخص يف حال طؿقم البؾقى  يؽقن ا بتؾؽ الحال  اأن 

لبؾقى فنكف :ويزول بزوالف مرً  وذلؽ ألكف إذا زال طؿقم ا هؿً  ايصبح أ ، فقػؼد امتق

السابؼ وهذا الشرط يدخؾ تحت قاطدة ما جاز لعذر بطؾ »: الشرط األول 

 .(3)«بزوالف

                                            

ؾقى دراسة كظرية تطبقؼقة» (1) 1)ص« طؿقم الب 1 عدها 8  )باختصار( وتصرف. (وما ب



 

279 

ى سببً  لبؾق ا مراطاهتا يف كقن طؿقم  يجب  لتل  لشروط ا هؿ ا قر،  اهذه أ تقس لؾ

الؿشؼة. رج و  ورفع الح

ل  ز ا ـق ال ك  ؾ ط ؽؿ  ح ل ا ؼ يف  لح لف ا ـ  بؿ ؼ  ؾ ع ت س ي خام ط  ر فة ش ضا إ ـ  س ح ي و

د ا حق ل ا الو م  ى أ ؾق ب ل هبا ا عؿ  ت ؿا  م هنا  كق يف  لؿ  ،ث  عا ل إال ا فا  ق ؽؿ ف ح ال ي ذ  إ

ؾؿ  ع ل قـ ا ، وب ده اط ق ق و تف  ل أد و مف  ؽا ح أ و رع  لش با ؾؿ  ع ل ـ ا بق ؿع  ج ي ي  لذ فد ا ت ؿج ل ا

فا ق ؾ ط ؽؿ  ح ال زل  ـ تك ي ح ها،  د جق و ت  سا ب ال م و زلة  ـا ل وا قعة  ا ق ل ؿك  ،با س ما ي هذا  و

ط ـا ؿ ل ؼ ا ؼق ح ت قف ،ب ؿ ح ي ي لذ ا ـ  ي لد وا ع  ر ق ال قف  ف ط  شرت ي ؿا  ى  ك فق ل ع ا با ت ا ـ  م

س. ـا ل ت ا با غ ر  و

َت  م ي ؿ  ل ـ  مؿ  ، دب و ب  ه ـ  م ل  ز ا ق ـ ل يف ا ؿ  ؽ ح ؾ ل ر  د ص ت ي ن  أ ا  م مـ  احظ   أ

قئً  ة ش ق رط لش م ا ا ؽ ح مـ األ س  ا ـ ل ؾؾ ا ح ت ي أن  ة  قج ـت ل ا نن  ف ع،  ر ق ل أو ا ؿ  ؾ ع ل ئً  اا شق ، اف

ف  ب عؿ  ت ؿا  م ك  ا و ذ أ ر  ألم ا ا هذ ن  أ جة  ح ، ب ـ ت ػ ل ر ا ث ؽ ت و ر  ش ل عؿ ا ي د و سا ػ ل ا ر  ش ـت ي و

ى. ق ؾ ب  ال

لؿراقِ  هد ما ضفر فقف مـ التساهؾ يف ديـوا اقعـا الؿعاصر يشا لققم لق اهلل  ب ا

الؿرأة۵ بقر والرجؾ و لصغقر والؽ لجرأة طؾك الػتقى مـ ا ففذا يػتل يف  ،، وا

لتعؾقؿ بحجة  ـدوات وا لرجؾ يف األطؿال وال الؿرأة با الؼـاة الػالكقة بجقاز اختالط 

الؿرأة وضرورتغق   ! ر العصر، وطؿقم البؾقى بخروج  العؿؾ يف  ة مشاركتفا لؾرجؾ 

كف أخػ شر   لبؾقى بف، وكق لعؿقم ا لؿعاصر  يػتل بجقاز اقتـاء التؾػاز ا مـ  اوآخر 

لبؾقى! وغقر  لربا لؿا طؿت بف ا مقـ وبعض صقر ا لتل تل بجقاز ا قره! وثالث يػ غ

لؿتػؾتة مـ الشروط ابط الشرطقة والؿتـاسقة لم ذلؽ مـ الػتاوى ا لضق ثار وا

لخطقرة الؿرتتب  ة طؾقفا.ا
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ؿ  العؾ مـ أهؾ  مـ الؼضايا هؿ  ضقة  لبؾقى يف ق م ا ئؾقن بعؿق وأما إذا كان الؼا

كبفا يـ أحاصقا بالحادثة مـ جؿقع جقا لذ لدراية بؿؼاصد الشرع، وا فنن همالء  :وا

يـ تُ  لذ هؿ ا لفؿ  مثا لك سقاء أخطؼبَ وأ قا ئؾ فتقاهؿ، وهؿ ملجقرون إن شاء اهلل تعا

 أم أصابقا.

قة معاصرة أفتك فقفا أهؾ العؾؿ واالجتفاد بجقازها يؾل مثال لؼض وفقؿا

رم. :لعؿقم البؾقى فقفا أال وهل ف يف سطح الح  الطقا

مع أن بعض الػؼفاء الؿتؼدمقـ قد » :«طؿقم البؾقى»يؼقل صاحب كتاب 

ة إال أن اطتبار جِ  لؼضق هذه ا  :فا قد جاء مـ جفتقـتِ د  تحدثقا طـ حؽؿ 

السطح لقؽقن مال :األولك هتقئة  اف طؾقف إكؿا جاء يف العصقر  ائؿً أن  لؾطق

يؽـ قائؿً  لؿ  لؿتلخرة، و لتشريع اا مـ ا ب  :ز يره يف طفد طؿر بـ الخطا إذ كان تسق

الؿسجد يف  ،ڤثؿ اتخاذ األروقة يف طفد طثؿان بـ طػان  ،ڤ وتقسعة 

مفق   لسطح  لذي صار فقف ا يث ا لحد لعصر ا هذا ا ة حتك  لؿتالحؼ لعصقر ا ثر مـ  لا أك

ء  العصقر الؿاضقة إلمؽان الطقاف طؾقف، والصالة فقف، فؽلن حديث الػؼفا

التـظقر الػؼفل مـف إلك القاقع العؿؾل. لك  ة أقرب إ الؼضق هذه   الؿتؼدمقـ طـ 

رة: لسفقلة  :الثاكقة الؿتلخ األزمـة  هذه  يـ يف  رة أطداد الحجاج والؿعتؿر كث

يثة الت ل القصقل إلك البالد الؿؼدسة بسبب تقفر وسائؾ الؿقاصالت الحد

ة  اساطدت كثقرً  االزدحام، وخاص ثر مع ذلؽ  تـؼؾ والسػر، فؽ يف تسفقؾ حركة ال

هذا جعؾ االبتالء هبذه  مضان، و ألشفر األخرى كر الحج، وبعض ا يف وقت 

هذه  األزمان الؿاضقة، وصار لؾحديث طـ  مـف يف  ضقة أشد يف هذا الزمان  الؼ
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العؿؾل. لـظر يف القاقع  ضقة حظ مـ ا  الؼ

بقـ أن جدة هذا ي ،  و رة االبتالء هبا يف هذا الزمان مـ كث ضقة آتقة  هذه الؼ

األزمان الؿاضقة. مـف يف   وشدتف أكثر 

 :بقان وجف طؿقم البؾقى يف الؿسللة

يتضؿـ ضررً  لزحام  مع شدة ا لؿسجد  لطقاف يف صحـ ا يؾحؼ  اإن ا

تك طؿت  رم، ح اف طؾك سطح الح الؿؽؾػقـ، بحقث يعسر استغـاؤهؿ طـ الطق

لبؾقى  ...بذلؽ ا

اف يف صحـ الؿسجد، والؼقل بعدم  ... فؿعؾقم أن التؽؾقػ بؾزوم الطق

االزدحام  لك إلحاق الضرر والؿشؼة بالؿؽؾػقـ بسبب  السطح يػضل إ جقازه طؾك 

ستغـاؤهؿ طـ الطقاف طؾك  اف يف صحـ الؿسجد، إذ سقعسر ا يف حال الطق

لحرم تقسقرً  لطقاف طؾك سطح ا لؽ البؾقى، فقؼال بجقاز ا لسطح، وتعؿ بذ طؾك  اا

دف لؽ تبعً عً الؿؽؾػقـ، و لؾضرر طـفؿ، وذ قر»لؼاطدة  اا  تقس  «الؿشؼة تجؾب ال

دة   .«ال ضرر وال ضرار»وقاط

اف طؾك سطح  لك أن جقاز الطق لؽقة إ الؿا لذلؽ ذهب جؿفقر طؾؿاء 

مؼقدً  لؿسجد  مـ زحام وكحقه اا قر بـاء طؾك  ،بقجقد العذر  التقس هذا يتػؼ مع  و

قر»عؿؾ بؼاطدة وهق داخؾ تحت ال ،طؿقم البؾقى تقس ، وقاطدة «الؿشؼة تجؾب ال

رار»  .«ال ضرر وال ض

لف حظ   ة  لؼضق ى يف هذه ا لبؾق هذا الزمان  واطتبار طؿقم ا تبار يف  مـ االط

اف يف صحـ  :خاصة ستؿر طؾك الطق الؿسؾؿقـ يف أزمان ماضقة قد ا إذ إن طؿؾ 
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لؿ تَ  لؿسجد، و العؿؾ عُ د  ا هذا  قر  لك تغ الؿسج :الحاجة إ ع إذ إن صحـ  د كان يس

رة يف طدد  هـاك كث هذا الزمان صارت  يـ، ويف  مـ الحجاج والؿعتؿر قاصديف 

معق يـ يف مقاسؿ  اف طؾالحجاج والؿعتؿر سطح  كـة، وطسر استغـاؤهؿ طـ الطق

اف طؾك سطح الحرم  لبؾقى فالؼقل بالتقسقر بجقاز الطق الحرم حتك طؿت بذلؽ ا

مـ  ااطتبارً  فقـبغل أن يختؾػ لعؿقم البؾقى يف هذا الزمان أدطك  أي وقت مضك، 

لحؽؿ اطتبارً  ى باختالف األحقال اا م البؾق هـ .(3)«لعؿق  .ا

كؿقذًج  يعد أ لؿثال  هذ ا يجد   او ما  ى طؾك   مـ الحقادث لتطبقؼ طؿقم البؾق

اسخقـ يف  لضقابط الشرطقة التل هل مـ شلن الر بعد أن تقفرت فقف الشروط وا

هذه األمة.  العؾؿ يف 

هل هل  :الشبفة الثاكقة لـاس، أال و متعؾؼة بشبفة التقسقر ورفع الحرج طـ ا

االختالف، ويؼقلقن  ـد  العؾؿاء ط مـ أققال  تقار األيسر  قر اخ تقس مـ ال ققلفؿ بلن 

ما دام أن فقف اختالفً إ لـاس،  لتقسقر طؾك ا لرخص، وا مـ باب األخذ با هذا  بقـ  ان 

!  العؾؿاء

 :جؾقؾقـمامقـ إل اكػقًس  اولؾرد طؾك هذه الشبفة أكؼؾ كالمً 

هذا  . وقد..» :حقث يؼقل رحؿف اهلل تعالكطـ اإلمام الشاصبل  :أولفؿا زاد 

معدودً  ؾ  لؿسائ لخالف يف ا ة، حتك صار ا ي لؽػا  ،يف حجج اإلباحة ااألمر طؾك قدر ا

مختؾػً  كف  مان االطتؿاد يف جقاز الػعؾ طؾك كق لز مـ ا وتلخر  ا فقف ووقع فقؿا تؼدم 

                                            

تطبقؼقة» (1) لدوسري )ص «طؿقم البؾقى دراسة كظرية  ؾؿ بـ محؿد ا 71تللقػ مس 6 - 719 )

ار(.  )باختص



 

251 

ـك مراطاة  كظرً بقـ أهؾ العؾؿ، ال بؿع لف  نن  لخالف، ف فربؿا  ،آخر، بؾ يف غقر ذلؽ اا

الؿسللة بالؿـع، فقؼال اإلفتاء يف  فقجعؾ : وقع  فقفا؟  للة مختؾػ  الؿس لؿ تؿـع و

مختؾػً  لجقاز لؿجرد كقهنا  ة يف ا لخالف حج يدل طؾك صحة  اا لدلقؾ  فقفا: ال 

مَ  لتؼؾقد  لجقاز، وال  هب ا قد مـ الؼائؾ بالؿـعمذ لك بالتؼؾ قـ وهق ط ،ـ هق أو

لقس بؿعتؿد ة حجة. امعتؿدً  الخطل طؾك الشريعة حقث جعؾ ما  لقس بحج  وما 

الـاس أكف  الؿذكقرة يف الحديث طـ بعض (1)عت  ب  حؽك الخطابل يف مسللة ال

شربة، وأجؿعقا طؾك تحريؿ خؿر العـب،  :قال لـاس لؿا اختؾػقا يف األ إن ا

هذا  :قال ،ا ما سقاهواختؾػقا فقؿا سقاه حرمـا ما اجتؿعقا طؾك تحريؿف وأبحـ و

لك اهلل  ،خطل فاحش فقف إ يردوا ما تـازطقا  تـازطقـ أن  الؿ لك  مر اهلل تعا وقد أ

رسقل، قال صرف : وال لربا وال مثؾف يف ا هذا الؼائؾ لؾزم  لقف  زم ما ذهب إ ولق ل

الؿتعة االختالف حجة: قال ،ألن األمة قد اختؾػت فقفا :وكؽاح  وبقان  ،ولقس 

لؿختؾػ ة طؾك ا ة حج يـالسـ قـ واآلخر مـ األول تصر ما قال. ،قـ   هذا مخ

ف  فؼ حجة ل الؿقا تبع ما يشتفقف، ويجعؾ الؼقل  لك أن ي هبذا راجع إ والؼائؾ 

 ، سقؾة إلك تؼقاه سقؾة إلك اتباع هقاه، ال و ويدرأ هبا طـ كػسف، ففق قد أخذ الؼقل و

تثاًل  مر الشارع، وأقرب  وذلؽ أبعد لف مـ أن يؽقن مؿ لك أن يؽقن مؿـ األ تخذ إ

 إلفف هقاه.

هذا مـ  يًضا  و االختالفأ لـاس  رحؿة لؾتقسع يف األققال،  (2)جعؾ بعض ا

                                            

 كقع مـ أكقاع الـبقذ. البتع: (1)

حديث:  (2) ؾك  لؾرد ط ف اتؿام الؿـة والـعؿة يف ذم إ»كتاب:  «إن اختالف أمتل رحؿة»اكظر  ال خت

ؾشقخ طبد الؾطقػ بـ طبد الرحؿـ بـ حسقـ «األمف 1ت: القلقد بـ فريان )ص ل الشقخ.آ، ل 3.) 
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يحتج يف ذلؽ بؿا روي طـ الؼاسؿ بـ محؿد  احد، و قر طؾك رأي و لتحج وطدم ا

لعزيز وغقرهؿا مؿا تؼدم ذكره.  بد ا  وطؿر بـ ط

ـقع طؾك : ويؼقل لتش هذا الؼقل با االختالف رحؿة وربؿا صرح صاحب  إن 

لـظر، والذي مـ الز ـد أهؾ ا لراجح ط لقؾ أو ا فؼ لؾد الؿقا م الؼقل الؿشفقر أو 

ثر الؿسؾؿقـ. ويؼقل لف مِ ات واسعً ر  لؼد حج  : طؾقف أك لك الحرج،  َت ؾ  ، و لـاس إ با

شبف ذلؽ مـ حرج، وما أ يـ  لد ت  ،وما يف ا ع ؾف وجفؾ بؿا وض وهذا الؼقل خطل ك

ريعة لقؾ ،والتقفقؼ بقد اهلل ،لف الش مـ الد فقف وقد مر  كػاية  طؾك خالف ما قالقه ما 

مثؾف. اهـا بعًض اولؽـ كؼرر مـف ه ،والحؿد هلل دم   طؾك وجف لؿ يتؼ

مثاًل  يؽقن حاكؿً  وذلؽ أن الؿتخقر بالؼقلقـ  ما أن  لغرض إ ة ا مقافؼ  ابؿجرد 

مػتقً  مؼؾدً ابف، أو  . طاماًل  ا، أو  تل فتاه بف الؿػ  بؿا أ

متخقرً فال يصح طؾك اإلصالق، ألكف إن ك :أما األول لقؾ لؿ اان  يؽـ  بال د

مـ اآلأ لك  ـده بالػرض إال إذ ال مرج   :خرحد الخصؿقـ بالحؽؿ لف أو ح ط

لتشفل لحقػ طؾك اآلخر ،ا ن  ،فال يؿؽـ إكػاذ حؽؿ طؾك أحدهؿا إال مع ا ثؿ إ

لـسبة إلك األول  يـ فؽذلؽ، أو با لـسبة إلك خصؿقـ آخر وقعت لف تؾؽ الـازلة با

رة رة فؽذلؽ، أو يحؽؿ لفذا م لك مػاسد ال  ،ولفذا م ممد إ وكؾ ذلؽ باصؾ و

بط بحصر ـض ة االجتفاد، وحقـ فُ اومـ ه ،ت لحاكؿ بؾقغ درج د لؿ ؼِ هـا شرصقا يف ا

مـ اال احد كؿا فعؾ والة قرصبة حقـ شرصقا طؾك يؽـ بد  مر و ضباط إلك أ ك

فاكضبطت األحؽام بذلؽ وارتػعت الؿػاسد  ،الحاكؿ أال يحؽؿ إال بؿذهب فالن

االرتباطالؿتققع مـ غقر ذلؽ  مـ إصـاٍب  ،ة  معـك أوضح  هذا   فقف. و
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معً  :وأما الثاين لقـ  لؼق كف إذا أفتك با ن لـازلة تطؾك ال اف تك يف ا خققر فؼد أف

وهق ققل ثالث خارج طـ الؼقلقـ لعـان،  صالق ا اليجقز لف إن  ،باإلباحة وإ هذا  و

االجتفاد باتػاق يبؾغ درجة  فا لؿ يصح لف الؼقالن  ،لؿ  بؾغ يف وقت واحد وإن 

يًضا  وكازلة واحدة األصقلأ يًض  ،حسبؿا بسطف أهؾ  تل قد أقامف  اوأ فنن الؿػ

فتاه بف تل ما أ تل مؼام الحاكؿ طؾك كػسف، إال أكف ال يؾزمف الؿػ ال  ،الؿستػ فؽؿا 

هذا. تخققر كذلؽ   يجقز لؾحاكؿ ال

لك شفقتف وهقاه، واتباع ال :اوأما إن كان طامق   فتقاه إ ـد يف  ست فقى ففق قد ا

لقخرج طـ اتباع  :طقـ مخالػة الشرع ؾك كػسف  العؾؿ ط مل إكؿا حؽؿ  العا وألن 

زلت الؽتب :هقاه لَ : ولفذا بعثت الرسؾ وأك تف دائر بقـ  لعبد يف تؼؾبا نن ا ة ؿ  لَ  :تقـؿ  ف

لَ  شقطانؿ  مؾؽ و كبقـ، وقد قال  :ة  الؿقؾ مع أحد الجا ففق مخقر بحؽؿ االبتالء يف 

لك شؿس ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿: تعا ل  ۆئ﴿، [8، 7: ]ا

 ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ ،[1: ]االكسان ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

لبؾد لـػل واإلثبات[31: ]ا  ،، وطامة األققال الجارية يف مسائؾ الػؼف إكؿا تدور بقـ ا

يَ  ى ال  لفق تل ففق قائؾ لف ،وهؿادُ ع  وا لتف طؾك الؿػ مل كاز العا أخرجـل : فنذا طرض 

ي ودُ  هقا هذهو- ـل طؾك اتباع الحؼ فال يؿؽـل  طـ  يف »: أن يؼقل لف -الحال 

لتؽ ققالن، فاخرت لشفقتؽ أيفؿا شئت؟ الفقى دون  «مسل فنن معـك هذا تحؽقؿ 

ل طالؿ ت إال بؼق هذا أن يؼقل ما فعؾ مـ  يـجقف  ة  :الشرع، وال  مـ جؿؾ ألكف حقؾة 

ض  لـػس وقاية طـ الؼال والؼقؾ، وشبؽة لـقؾ األغرا تل تـصبفا ا لحقؾ ال ا

قط الؿػت لدكققية، وتسؾ مـف إخراجف طـ ا الفقى بعد أن صؾب  مل طؾك تحؽقؿ  ل العا
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ـك جار يف  هذا الؿع لـصقحة و ريعة، وغش يف ا هقاه رمل يف طؿاية وجفؾ بالش

لك فقؼ بقد اهلل تعا لتق قره وا هـ .(3)«الؿحاكؿ وغ  .ا

ن : . وققلفؿ..» :حقث يؼقل رحؿف اهلل تعالكطـ اإلمام ابـ الؼقؿ  :ثاكقفؿا إ

لخالف ال إكؽا فقفامسائؾ ا لك الؼقل  فنن اإلكؽار إما :لقس بصحقح «ر  أن يتقجف إ

العؿؾ. تقى أو   والػ

طً  :أما األول ة أو إجؿا لػ سـ يخا لؼقل  نذا كان ا ره  اا شائعً ف ؽا وجب إك

مثؾفاتػاقً  ؾ  ،ا: وإن لؿ يؽـ كذلؽ فنن بقان ضعػف ومخالػتف لؾدلقؾ إكؽار  وأما العؿ

نذا كان طؾك خالف سـة ره ف جب إكؽا ػ  أو إجؿاع و سب درجات اإلكؽار، وكق بح

مـ سائر الطقائػ قد : يؼقل فؼقف لؿختؾػ فقفا، والػؼفاء  ال إكؽار يف الؿسائؾ ا

لػ كتابً  لحاكؿ إذا خا فقف بعض  اصرحقا بـؼض حؽؿ ا افؼ  أو سـة، وإن كان قد و

سـة وال إجؿاع ولالالعؾؿاء؟ وأما إذا لؿ ي ة  الؿسلل جتفاد فقفا مساغ لؿ تـؽر ؽـ يف 

مـ طؿ مجتفدً طؾك  مؼؾدً  اؾ هبا  مـ جفة أن الؼائؾ اأو  هذا الؾبس  ، وإكؿا دخؾ 

لؽ صقائُػ  مسائؾ االجتفاد، كؿا اطتؼد ذ لخالف هل  مسائؾ ا لـاس  يعتؼد أن  مـ ا

لصقاب ما طؾقف األئؿة أن مسائؾ االجتفاد ما ،مؿـ لقس لفؿ تحؼقؼ يف العؾؿ لؿ  وا

بً  لعؿؾ بف وجق يجب ا لقؾ  هرً  ايؽـ فقفا د ـ مثؾ حدي اضا ض لف م ث صحقح ال معار

فقسقغ فقفا العؿؾ بف -جـسف  هر الذي يجب  لقؾ الظا االجتفاد - إذا طدم فقفا الد

 .(2)«...لتعارض األدلة أو لخػاء األدلة فقفا

                                            

 (.317 - 2/312) «الؿقافؼات» (1)

ج السالؽقـ» (2)  (.1/288« )مدار
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الؿشروع مـفا وغقر  ويؼقل يف مقصـ آخر وهق يذكر أكقاع الرخص

 :الرخصة كقطان» :الؿشروع

كص   :أحدهؿا لشرع  مـ ا ة  لؿعؾقم ة ا لرخص ؿ  اا قتة والدم ولح الؿ كلكؾ 

لخـزير طـد الضرورة تبا ،ا زيؿة باط األمر والقجقب ففل رخصة  روإن ققؾ لفا ط

اإلذن والتقسعة تبار  صر الصالة يف السػر،  ،باط الؿريض والؿسافر، وق كػطر 

الؼقام لؿريض إذا شؼ طؾقف  لؿرضع خقفً اقاطدً  وصالة ا مؾ وا لحا طؾك  ا، وفطر ا

 َ كؽاح األ يفؿا، و لد هذه  :مـ العـت، وكحق ذلؽ اقفً ة خمَ و فؾقس يف تعاصل 

لرخص ما يقهـ رغبتف ادتف  ،ا إر ة، وال يـؼص صؾبف و يرد إلك غثاث مـفا أوال  ة، فنن  بت ل

مـفا ما هق راجح الؿصؾحة، كػطر  ما هق واجب، كلكؾ الؿقتة طـد الضرورة، و

قره مصؾحتف لؾؿرتخص وغ مـفا ما  فر وفطره، و صر الؿسا لؿريض، وق  :الصائؿ ا

هذه الرخص » الؿرضع: فػعؾ  الحامؾ و رة ومتعدية، كػطر  مصؾحتان قاص فػقف 

. مـ تركفا  أرجح وأفضؾ 

لتلويالت، واختالف الؿذاهب :الـقع الثاين ام ففذه تتب   ،رخص ا عفا حر

لرخص. ة ا يرجع بالؿرتخص إلك غثاث هـ الطؾب، و ة، ويق لرغب  يـؼص ا

 ،(2)يف األشربةوأهؾ العراق  ،(3)فنن مـ ترخص بؼقل أهؾ مؽة بالصرف

                                            

ققل ابـ طباس  (1) اًل  ڤيؼصد  اض لػضة متػ ا لػضة ب هب وا لذ ا هب ب لذ لؿؽققـ يف بقع ا عف مـ ا تب ومـ 

لف  ق لؼ قه كسقئة فؼط  ع اًل ومـ اض  .«ال ربا إال يف كسقئة»: ملسو هيلع هللا ىلصمتػ

لعراقققـ يف الـبقذ (2) ققل ا ائر األكبذة الؿسؽرة هق  ،يؼصد  وأكثر طؾؿاء البصرة يف أن الؿحرم مـ س

لعقـ فد». السؽر كػسف ال ا رشد «بداية الؿجت  (.3/773) البـ 
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وققل ابـ طباس  ،(3)وأصحاب الحقؾ يف الؿعامالت ،وأهؾ الؿديـة يف األصعؿة

ز كؽاح البغايا الؿعروفات األهؾقة، وققل مـ جق   يف الؿتعة، وإباحة لحقم الحؿر ڤ

مـ  :وققل مـ أباح آالت الؾفق والؿعازف ،(2)زوج َقحبة ز أن يؽقنوجق   ،بالبغاء

مـ  وققل ،وققل مـ أباح الغـاء ،والعقد والطبؾ والؿزمار ،(7)والطـبقر (1)القراع

: وقال ،درَ وققل مـ جقز لؾصائؿ أكؾ البَ  ،ز استعارة الجقاري الحسان لؾقطءجق  

كؾ ما بقـ صؾقع الػجر وصؾقع الشؿس أوققل مـ جقز  ،لقس بطعام وال شراب

 ،فوركع كؾحظة الطر ،بالػارسقة ﴾ۆئ﴿ بـوققل مـ صحح الصالة  ،لؾصائؿ

طؾك الـبل  ولؿ يصؾ   ،وفصؾ بقـ السجدتقـ كحد السقػ ،ثؿ هقى مـ غقر اطتدال

وكؽاح  ،وققل مـ جقز وطء الـساء يف أطجازهـ، (5)وخرج مـ الصالة بحبؼة ملسو هيلع هللا ىلص

وأمثال  ا،حؼقؼة، إذا كان ذلؽ الحؿؾ مـ زك بـتف الؿخؾققة مـ مائف الخارجة مـ صؾبف

 .ذلؽ مـ رخص الؿذاهب وأققال العؾؿاء

                                            

حـاف. اكظر (1) لحقؾ طـد األ ائر» :يؼصد ا ( 736-716)ص -الحـػل-البـ كجقؿ « األشباه والـظ

ار لػظ  عضفؿ اخت ج»وب لحقؾ»بداًل مـ  «الؿخار لحقؾ يف «ا الم ابـ الؼقؿ يف ا الم ». واكظر ك إط

 «. الؿققعقـ

عؾ :-ف وتسؽقـ الحاءبػتح الؼا-الؼحبة  (2) ا إذا س ؾب قحًب عقر والؽ ل قحب ا اب، مـ  ا قح عف  ،جؿ

خذها السعال قز التل يل بذلؽ ألهنا يف  ،والؼحبة العج ؾزكا وسؿقت  طدت كػسفا ل وهـا الؿرأة التل أ

السعال. تجؾس يف خقؿة وتمذن صالهبا بالدخقل طؾقفا ب لجاهؾقة كاكت   ا

لعرب»القراع كؿا يف  (3) لراطل البـ مـظق« لسان ا ا ا ف لتل يـػخ فق لؼصبة ا حده يراطة، أو ا لَؼصب وا ر: ا

(6/7955.) 

ارسقة معربة.  (4) ؾؿة ف قسقؼقة ذات وتر، وهل ك لطـبقر: آلة م  ا

حدث  ،الضرصة الحبؼة: (5) الة بالتسؾقؿ وإكؿا لق أ ج مـ الص بذلؽ الؼائؾقـ بلكف ال يؾزم الخرو ويؼصد 

الة فد األخقر ولق بضرصة خرج مـ الص  ، وصالتف صحقحة.يف التش
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بتف، ويقهـف غثاثة الرخص، يف  صؾبف، ويؾؼقف فذا الذي تـؼص برتخصف رغ

هـ .(3)«ففذا لقن واألول لقن  .ا

صركا، وما :وبعد يعقشان ط يـ اإلمامقـ الجؾقؾقـ فؽلهنؿا  هذ  جد   فرحؿ اهلل 

لذيـ  ـل جؾدتـا، وا مـ ب يـ هؿ  الؼقم الذ فقف مـ  اء والػتـ، وما خرج  مـ األهق فقف 

رة الق العؾؿ ولق كان يـادون بؿساي ألهؾ  ألخذ بلي ققل  صر، وا الع اقع ومقاكبة 

 -زطؿقا-لؾحرج طـفؿ  اطؾك الـاس ودفعً  اتقسقرً  :ا، أو مرجقًح اشاذ   امفجقرً 

مـاصاهتا ريعة وأدلة األحؽام و مـ الجفؾ بؿؼاصد الش  ،وبعض همالء يـطؾؼ 

لؿَ  يف  يبد كػسف و يخػقف يف  لغرض  مـ ذلؽ  لك أبعد  هب إ يذ  ـ هق طؾكوبعضفؿ 

لقس الؿؼصقد  الؿثارة، و الػؽري لؾؼضايا  شاكؾتف، أال وهق البعد االجتؿاطل و

لص   لػؼفل ا لخالف ا لققم :رفا كقة- حقث كرى ا صرا قرون  -مؿـ يـادي بالع يث

لذلؽ أبعد  افع  لد العؾؿ، وا مـ خالف بقـ أهؾ  بالؿرأة، وما كؼؾ فقفا  مسائؾ تتعؾؼ 

اء ستار يخػل ور لخالف الػؼفل، بؾ هق  رد ا رب مـ مج الغ اء  ه الؾفث ور

لك ما تل هل محؾ خالف إ الؿسائؾ ال يتجاوزون  ال خالف  ومحاكاتف، وسرطان ما 

مـعف.  يف تحريؿف و

مزجاة يف طؾقم الشريعة مثالفؿ وجدكا بضاطتفؿ  - وإذا تلمؾـا همالء وأ

هؿ   كؿا  ها، وإ لفا وققاطد يتصق  أصق اءهؿ، فؿ أن  يـاسب أهق مـ أققال الػؼفاء ما  دوا 

.ويقضػقه يف حؼقؼ رغبتفؿ ومخططاهتؿ   ت

                                            

لؽقـ» (1) ج السا غدادي )« مدار 2/5بتحؼقؼ الب 8-5 امش هق لؾؿحؼؼ البغدادي: 9 (، والتعؾقؼ يف الف

(2/5 8-5 9.) 
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 :حتجاج بالضرورةاال :الشبفة الثالثة

 ، مـ الـاس يف محظقرات قر  مبدأ التخػقػ يؼع كث ر الضرورة و ستا وتحت 

لقس كؾ   يعؾؿقا أن  يرتكقن واجبات دون أن  ه  و ادطك الضرورة يسؾؿ لف ادطاؤ مـ 

ابط دققؼة: فال: إذ لؾضرورة حد محدود، اشرطً  معقـة، وضق مـ  بدوحاالت 

هذه الشبفة. رد طؾك  ة هبا لؾ  اإلحاص

لجرجاين يف تعريػاتف» :يؼقل الدكتقر الزحقؾل مـ  الضرورة مشتؼة»: قال ا

ال مدفع لف ـك طـد  «الضرر، وهق الـازل بؿا  ريػ متؼاربة الؿع عا ولؾضرورة ت

 .(3)«...أسالفـا الػؼفاء

ضر» :ثؿ ساق بعض هذه األققال وخرج مـفا بؿعـك شامؾ هق ققلف : رةوال

لشديدة: بحقث يخاف  الؿشؼة ا مـ الخطر أو  اإلكسان حالة  هل أن تطرأ طؾك 

ل  بالؿا لعرض أو بالعؼؾ أو  حدوث ضرر، أو أذى بالـػس أو بالعضق أو با

ـ  قره ط لقاجب، أو تلخ ام، أو ترك ا ـدئذ ارتؽاب الحر ط يتعقـ أو يباح  فا، و وتقابع

 .(2)«لؾضرر يف غالب ضـف ضؿـ قققد الشرع اوقتف دفعً 

ألففام يختؾػ حسب العؼقل وا كان مػفقم الضرورة وحدودها  ن ولؿا   كا

مـ يدخؾ يف الضرورة ماالبد  تك ال يليت  اإلحاصة بضقابطفا ح مـفا، إما  مـ  لقس 

وجقد الضرورة يسؾؿ لف  طـ جفؾ، أو طـ شفقة وهقى: فؾقس كؾ مـ ادطك

و  يباح فعؾف. ادطاؤه أ

                                            

 (.6)ص« كظرية الضرورة الشرطقة» (1)

 (.68-67)ص« كظرية الضرورة الشرطقة» (2)
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 :ومـ أهؿ هذه الضقابط ما يؾل

ن -أ ـتظرة أن تؽق وبعبارة أخرى أن يحصؾ يف القاقع  ،الضرورة قائؿة ال م

الؿال لظـ حسب التجارب،  ،خقف الفالك أو التؾػ طؾك الـػس أو  وذلؽ بغؾبة ا

و ضروري أ لؿرء مـ وجقد خطر حؼقؼل طؾك إحدى ال تل يتحؼؼ ا الخؿسة ال ات 

تل صا لدياكات والشرائع السؿاويةت  كَ ذكركاها وال يـ  :فا جؿقع ا هل الد والـػس و

تثـائقة لدفع الخطر،  االس فقجقز حقـئذ األخذ باألحؽام  الؿال:  العؼؾ و لعرض و وا

اًل  ؿ لقاجب ط ؽاب الحرام أو ترك ا لقققع يف مػسدة ارت لك ا  ولق أدى ذلؽ إ

تان روطل أطظؿفؿا ضررً »: بؼاطدة مػسد ػفؿا اإذا تعارض  نذا لؿ  ،«بارتؽاب أخ ف

اإلكسان طؾك شل يبح لف  مؿا ءيخػ  مـ مذكر، لؿ  الحؽؿ األصؾل العام  خالػة 

 إيجاب. يؿ أوتحر

هل الشرطقة، وأال يؽقن  -2 مر أو الـقا يتعقـ طؾك الؿضطر مخالػة األوا أن 

يجد  يقجد يف مؽان ال  الؿخالػة، بلن  لؿباحات إال  سقؾة أخرى مـ ا لدفع الضرر و

الؿباحات يدفع بف الضرر طـ  مـ  هـاك شلء  لؿ يؽـ  رم تـاولف، و فقف إال ما يح

مؿؾقكً ك لشلء  لق كان ا قر اػسف، حتك و مً  فؾق وجد مثاًل  ،لؾغ لدى آخر فؾف أن  اصعا

يبذلف لف ب الطعام أن  ح  ...يلخذه بؼقؿتف وطؾك صا

لؿباحات -1 قره مـ ا جقد الؿحظقر مع غ حالة و ي :أن يؽقن يف  يف  :أ

وجز أن ام، وبعبارة أ ام طؾك الػعؾ الحر اإلقد الؿعتادة طذر يبقح  ن  الحاالت  ق تؽ

ضر ك  ورةال طؾ لـػس واألطضاء، كؿا لق أكره إكسان  مؾجئة بحقث يخشك تؾػ ا

قبات  أطضائف، مع وجقد الط تؾػ بعض  سف، أو  مـف تؾػ كػ قد يخاف  قتة بقط الؿ أكؾ 

لؿباحات أمامف  ...ا
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لتل ذكركاها  -7 سقة ا أال يخالػ الؿضطر مبادئ الشريعة اإلسالمقة األسا

اء  قؼ العدل وأد يـ وتحؼ األماكات ودفع الضرر والحػاظ مـ حػظ حؼقق اآلخر

العؼقدة اإلسالمقة: فؿثاًل  يـ وأصقل  لزكا والؼتؾ  حؼقؼة طؾك مبدأ التد ال يحؾ ا

ي حال اهتا :والؽػر بل هذه مػاسد يف ذ  ...ألن 

د  -5 ولف لؾضرورة يف رأي جؿفقر الػؼفاء طؾك الح صر فقؿا يباح تـا أن يؼت

لدفع الضرر، ألن إباحة  الؼدر الالزم  لضرورة تؼد  األدكك أو  لحرام ضرورة، وا ر ا

 ...بؼدرها

يؿر -6 ن  -يف رأي الظاهرية- أن  لقؾة، دون أ يقم و اء  طؾك الؿضطر لؾغذ

ام. لقس أمامف إال الطعام الحر لؿباحات، و مـ ا تـاولف   يجد ما ي

ألشخاص يف  مـ مخصقص الختالف ا رار بز قد اإلض واألصح أكف ال يتؼ

 ذلؽ.

يُ إن الضرورة ال» :قال اإلمام أحؿد ة هل التل  ك ؿبقح لتؾػ هبا إن تر خاف ا

مـ جقع،  اء أكان  ام، وذلؽ إذا كان الؿضطر يخشك طؾك كػسف سق مـ الحر األكؾ 

لرفؼ لؿقتة وكحقها، طجز طـ الؿشل، واكؼطع طـ ا مـ ا ، ةأو يخاف إن ترك األكؾ 

يتؼقد ذلؽ مخصقص ففؾؽ، أو يعجز طـ الركقب فقفؾؽ، وال  مـ  هـ .(3)«بز  .ا

مجتؿعة :تـبقف إلقفومؿا يـبغل ال هذه الضقابط  لـظر إلك  قد  ألكف :ضرورة ا

اد بحثفا ضابط، أو أكثر: فقظـ أهنا قد أصبحت ضرورة  الؿر يتحؼؼ يف الؿسللة 

لقست كذلؽ لتخؾػ ضابط أو أكثر.  وهل 

                                            

ار( وتصرف يسقر72 - 69)ص« كظرية الضرورة الشرطقة» (1)  .( )باختص
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ؼ  ي لطر ا د  يس فا  ط ب ا ضق و ة  رطق ش ال ة  ر و ر لض ة ا ؼ حؼق ة  رف مع ك  ل ل إ ق ص ق ل با و

رخ فق  : قف اط ر مص ؾك  ط ب  با ال ح  ت يػ مـ  ك  ؾ ض ط بع ب  ؽا ت ر ا ـاس  ؾ ل و  أ سف  ػ ـ ل ص 

ـك  ع م فؿ  ػ ي لؿ  كف  ما أل ، إ ة رور ض ال ة  حج ب ات  ب اج ق ل بعض ا ك  ر و ت أ ت،  ما ر ؿح ل ا

ها  ا هق سف  ػ ك ع  ب ت أ ـف  ؽ ل و  ، فا بط ا ضق و ها  ـا لؿع رك  د م كف  أ و  أ فا،  ط ب ا ق ض وال  رة  و ر لض ا

م هـو شبـزج  ب اه  لضـق لقـفة ا ة  ر و ضـر ؾ  ص ؾـم ، وي ػف ؿ ـع ف ـ ي س د ـا ؾك ال ط س  ب

ك. ل عا ت هلل  با اذ  ق ع ل ا  و

مـ يؼقلوإال ـك ققل  األرواح،  : فؿا مع لتؾػاز، وصقر ذوات  إن دخقل ا

مـ باب فرات يف البققت هق  الؽا الخادمات  اد و  الضرورة؟! مع أن الضرورة يف و

آخر اد  هذه الؿؿارسات يف و مَ  ،و معـك ققل  ما  ض و لربا وبع لتعامؾ با ـ يؼقل إن ا

لتلمقـ أصبح ضرورة؟! ويعؾؿ الؼائؾ الؿحرمة، وا لبققع  ت   صقر ا هنا ال تؿ لؽ أ  بذ

ضرورة بصؾة.  لؾ

ت  الؿحرما ؽاب  بارت لذيـ يػتقن ألكػسفؿ أو يػتقن لؾـاس  تؼ اهلل ا أال فؾق

مـ دون تحر   لضرورة  ة ا لقعدوا جقابً  بحج  ۵لسمال هلل  الؾضرورة وضقابطفا، و

 ؟﴾ہ ہ ۀ﴿ إياهؿ

ـ ..» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل الشاصبل  ستجاز بعضفؿ يف مقاص وربؿا ا  .

قفا الضرورة وإلجاء الحاجة بـاء طؾك أن الضرورات تبقح الؿحظقرات، يدطل ف

افؼ الغرض ـد ذلؽ بؿا يق  .(3)«...فقلخذ ط

                                            

 (.7/375« )افؼاتالؿق» (1)
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رسؾة :الشبفة الرابعة رسؾة  الؿصؾحة الؿ الؿ لـاس بالؿصؾحة  تدل بعض ا يس

لؿستجدة الؿقاقػ ا هذا الباب حتك دخؾ  ،يف إحداث بعض القسائؾ و وقد اتسع 

شرطقة مـف ما .لقس بؿصؾحة  ه وتضاده لشرطقة تلبا ة ا  ، بؾ الؿصؾح

رسؾة ستدالل بالؿصؾحة الؿ االجتفاد وطدم اال هذا قػؾ باب  يعـل  طؾك  وال 

لـقازل. كال، بؾ الؿؼصقد هـا  مـ بعض ا الؿقاقػ  تجدات، و ألخذ ببعض الؿس ا

رسؾة، وضقابطفا الشرطقة والتل يسقغ  لتعرف طؾك حؼقؼة الؿصؾحة الؿ ا

لؿستجدات ستدالل هبا يف ا ة  ،اال تدل أهؾ البدع طؾك بدطفؿ بالؿصؾح اس وكؿ 

رسؾة ا  ،الؿ رسؾة بضقابطفا الشرطقة والػرق بقـف ولفذا يـبغل ففؿ الؿصؾحة الؿ

تبف. ة حتك ال تختؾط األمقر وتش لبدط قـ ا  وب

 :تعريػ الؿصؾحة الؿرسؾة

 :يحسـ قبؾ التعريػ ذكر أقسام الؿصالح وهل ثالثة

لقؾ  :األول  معقـ فقفا ففذا ال سبقؾ إلك ردها والأن يشفد الشرع بؼبقلفا بد

مـاقضة لؾشريعة ،خالف يف مشروطقة األخذ هبا وإطؿالفا ركفا  ريعة  وت وذلؽ كش

لؼصاص حػظً  اف. اا األصر  لؾـػقس و

بقؾ إلك قبقلفا. :الثاين فال س  ما شفد الشرع بردها 

تبار :الثالث قـف ال باالط لقؾ خاص بع رد د وال  ما سؽت طـفا الشرع فؾؿ ي

يف باإللغ يقجد لؿعـاه جـس اطتربه الشارع  رفات الشرع، بلن  لؽـف يالئؿ تص اء، و

رسؾة الؿ هق االستدالل الؿسؿك بالؿصالح  قـ وهذا  لقؾ مع ة بغقر د  .(3)الجؿؾ

                                            

اللل. :( ت632-2/633« )االطتصام» :اكظر لؿزيد مـ البقان (1)  سؾقؿ الف
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الؿالئؿ  :يؿؽــا تعريػ الؿصؾحة الؿرسؾة بلكفا نإذ لؿـاسب  الؿعـك ا

تباره وال بنلغائف. قـ باط لقؾ مع رع الذي لؿ يلت د تصرفات الش  ل

ويتضح مـ هذا التعريػ أكف ال يؿؽـ أن تقجد مصؾحة شرطقة ولؿ يدل 

الشرع طؾقفا، إما بدلقؾ معقـ طؾقفا، أو بدخقلفا تحت معـك طام يالئؿ تصرفات 

معقـ » :وطـد التلمؾ يف التعريػ السابؼ يالحظ جؿؾة ،الشرع لقؾ  لؿ يلت د

تباره وال بنلغائف لقؾ فؼط، وهبذا يؿ: ولؿ يؼؾ «باط مَ لؿ يلت د لؼقل بلن كؾ  ـ ؽـ ا

مـ يعرففا بلهنا  رسؾة هق  الؿصالح الؿ يرد »ورد طـف الؼقل بعدم حجقة  التل لؿ 

نلغائفا تبارها وال ب لقؾ باط هبذا التعريػ ،«د رفقها  يـ لؿ يع لصقاب مع الذ أما  ،وا

لقؾ معقـ»: إذا أضقػ يظـ«د ألخذ بالؿصالح  اأن أحدً  : فال  يخالػ يف حجقة ا

رسؾة وإال سد باب لؿستجدات  الؿ مـ ا ـقهبؿ  لـاس فقؿا ي االجتفادات، واحتار ا

ـقازل، وأصاهبؿ يد وال اء ذلؽ حرج شد هذه  ،مـ جر لذا يـبغل لؾباحث يف 

لقست بحجة،  ضقع بقـ ققل فالن أهنا حجة وققل اآلخر أهنا  الؿصطؾحات أال ي

هق لؿ يػفؿ مؼصقد هذا العالؿ أو ذاك ة يف االصطالح. :و  إذ ال مشاح

ثقر مـ األمقر  ڤصحابة ولؼد أخذ ال بالؿصؾحة بضقابطفا الشرطقة يف ك

الؿعـك  لؽتاب والسـة، لؽـفا تدخؾ تحت  قـف يف ا لقؾ بع يقجد طؾقفا د تل لؿ  ال

ي هق مـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة.  الؿالئؿ لؾشرع، والذ

ك  يـ، وجؿع طثؿان الـاس طؾ لدواو يـ ا وذلؽ مثؾ جؿع الؼرآن، وتدو

احد، وطدم إكػاذ ط مـ ثَ  ،. إلخ..حد السرقة طام الؿجاطة ڤؿر مصحػ و  ؿ  و

مصطؾح  العؾقم كعؾقم العربقة و فدوكقا  األئؿة األطالم ومـ بعدهؿ،  تبعفؿ 
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لذي ال يشؽ طاقؾ أهنا  ...الحديث، وأصقل الػؼف مـ الؿصالح ا إلك غقرها 

 .امعتربة شرطً 

هذا األمر أو مـ هق الذي يؼرر أن  رسؾة؟ إهن ولؽـ  الؿ ؿ ذاك مـ الؿصالح 

مَ  لـاس، أو  لقس طقام ا لعؾؿ، و لراسخقن يف ا لؿفتدون ا لعؾؿاء ا مـ ا ـتػ  ـ أخذوا ب

اسخقـ يف العؾؿ لر مـ ا يحسبقن أهنؿ  لؽؾ مد   ،العؾؿ و مر  لق ترك األ ؾ  عٍ و لؾعؼ

لديـ ما العؾؿ لػسدت أديان الـاس، وألدخؾ يف ا مـف، وبخاصة يف مثؾ  و لقس 

الشفق لشبفات و ققم الذي طؿت فقف ا كـا ال قره زما لـاس يس مـ ا قر  ات، وصار كث

 ا باهلل.هقاه وشفقتف طقاذً 

كظرً  بدطة فقـبغل لال او يحصؾ بقـ الؿصؾحة وال لذي يؿؽـ أن  تباه ا ش

ابط الشرطقة التل يجب رفة الضق قـفؿا ومع الػروق الدققؼة ب لتعرف طؾك  فرها ا  تق

مشروطة.يف  رسؾة  مصؾحة م  األمر حتك يؽقن 

 :سؾةالػرق بقـ البدطة والؿصؾحة الؿر

 :ما مؾخصف رحؿف اهلل تعالكقال الشاصبل 

ي :متفا مع مؼاصد الشرعءمال :إن مـ شروط الؿصؾحة كؿا سبؼ -1 أن  :أ

لبدطة ال تتالءم مع  ولؽـ ا كصقصف،  لشرع بؿجؿقع  رب با معت يؽقن لفا أصؾ 

كً  لؿؼاصد بؾ تؽقن أحقا كً  اا لفا وأحقا ة  م بتة.أأصؾ  ال يؽقن لفا امصاد  ل

لـظر يف -2 رسؾة إكؿا هقأن طامة ا الؿ مـفا وجرى طؾك   الؿصالح  مؿا طؼؾ 

سبات الؿعؼقلة التل إذا طرضت طؾك العؼقل السؾقؿة تؾؼتفا بالؼبقل لؿـا ي :ا  :أ

لتعب   لفا يف ا مدخؾ  ألن طامة  :دات، وال ما جرى مجراها مـ األمقر الشرطقةأهنا ال 
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لقضقء، وطدد ركعات ال معـاها طؾك التػصقؾ كا صالة، التعبدات ال يعؼؾ 

ا  الحج، وكحق ذلؽ مؿ ف يف مشاطر  لققق مخصقص دون غقره، وا مـ  والصقام يف ز

لتػصقؾ. زم بؿصؾحتف وإن لؿ كعؾؿ ذلؽ با  يج

لك حػظ أمر ضروري مـ -2 يرجع إ رسؾة  الؿصالح الؿ ب  أن حاصؾ  با

هل تل  لل التخػقػ ورفع الحرج، بعؽس البدع ال لقسائؾ، أو إ الؿؼاصد  ا مـ باب 

يتعب   مضاد لؾتخػقػد هبا، وألو هق   .هـا .(3)«هنا زيادة يف التؽؾقػ و

.» :ويؼقل يف مقصـ آخر مَ . تحسـ . واستدالل كؾ  اس ـ اخرتع بدطة أو 

ن  محدثة لؿ تؽـ يف السؾػ الصالح بلن السؾػ اخرتطقا أشقاء لؿ تؽـ يف زما

يـ وتضؿقـ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  لدواو يـ ا ـقػ الؽتب، وتدو ، كؽتابة الؿصحػ، وتص

لص   الؿرسؾةاع، وسـ  ا لققن يف أصؾ الؿصالح  فخؾطقا وغؾطقا  :ائر ما ذكر األصق

ابتغاء الػتـة  مـ الشريعة  لديـ  ،ابتغاء تلويؾفاوواتبعقا ما تشابف  وهق كؾف خطل طؾك ا

يـ الؿدارك وطربوا طؾك  ...واتباع لسبقؾ الؿؾحد هذه  لذيـ أدركقا  همالء ا فنن 

و  أ األولقن،  مـ ففؿ الشريعة مالؿ يػفؿف  الؿسالؽ إما أن يؽقكقا قد أدركقا  هذه 

لصقاب ،حادوا طـ ففؿفا قر هق ا هذا األخ مـ السؾػ الصالح  ،و لؿتؼدمقن  إذ ا

شب مـ األدلة الؿذكقرة وما أ لصراط الؿستؼقؿ، ولؿ يػفؿقا  ففا إال هؿ كاكقا طؾك ا

الؿحدثات لؿ تؽـ فقفؿ ،ما كاكقا طؾقف هذه  فدل طؾك أن تؾؽ  ،و وال طؿؾقا هبا: 

الؿعاين الؿخرتطة بحال هذه  ألدلة لؿ تتضؿـ  لقاًل  ،ا  وصار طؿؾفؿ بخالف ذلؽ د

ل  اإجؿاطق   مخطئقن ومخالػقن لؾسـة: فقؼا فؿ  تداللفؿ وطؿؾ اس طؾك أن همالء يف 

                                            

2/62« )االطتصام»اكظر  (1) ختصار. 7  وما بعدها( بتصرف وا
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هذا ا مثال ذلؽ هؾ وجد  تدل بل و لؿـ اس لقـ أ لذي استـبطت يف طؿؾ األو لؿعـك ا

مـ ذلؽ يقجد والبد  يقجد؟ فنن زطؿ أكف لؿ  أفؽاكقا غافؾقـ طؿا  :فقؼال لف ،لؿ 

ـبفت لف أو ضقحة  ت هبذا ألكف فتح لباب الػ جاهؾقـ بف أم ال؟ وال يسعف أن يؼقل 

رق لإلجؿاع.   طؾك كػسف وخ

ألدلة كؿا كا :وإن قال هذه ا ذ إهنؿ كاكقا طارفقـ بؿآخذ  كقا طارفقـ بؿآخ

قرها  .غ

تك  :ققؾ لف تضاها طؾك زطؿؽ ح العؿؾ بؿؼ فؿا الذي حال بقـفؿ وبقـ 

قرها، ما لك غ ألهنؿ اجتؿعقا فقفا طؾك الخطل دوكؽ أيفا  خالػقها إ ذاك إال 

لؿتؼقل.   ا

لػً  مخا ما جاء  ة: فؽؾ  لؼضق لعادي دال طؾك طؽس ا لشرطل وا هان ا لرب  اوا

لضال لؿا  ل بعقـف. طؾقف السؾػ الصالح ففق ا

مـ قبقؾ الؿسؽقت طـف يف األولقـ،  مـ ذلؽ إكؿا هق  كتحؾف  فنن زطؿ أن ما ا

مسؽقتً  كد طـف ووجد لف يف األ اوإذا كان  دلة مساغ فال مخالػة، إكؿا الؿخالػة أن يعا

رة. هق البدطة الؿـؽ  ما كؼؾ طـفؿ بضده و

ة طؾك وجفقـ :ققؾ لف ة ألن ما سؽت طـف يف الشريع  :بؾ هق مخالػ

، فؾؿ يشرع ملسو هيلع هللا ىلصة العؿؾ بف مقجقدة يف زمان رسقل اهلل ـ  ظِ أن تؽقن مَ  :هؿاأحد

ألن تركفؿ لؿا طؿؾ بف همالء  :فال سبقؾ إلك مخالػتف :لف أمر زائد طؾك ما مضك فقف

 لؾسـة حسبؿا تبقـ يف كتاب الؿؼاصد. امضاد لف فؿـ استؾحؼف صار مخالػً 
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فقشرع :والثاين ؿ تقجد  العؿؾ بف ث ة  مظـ مر زائد يالئؿ تصرفات  أال تقجد  لف أ

الؿبـل طؾقفا مـ أصقل الشريعة  هل  رسؾة و الؿ هل الؿصالح  مثؾف و ذ  :الشرع يف  إ

األصقل لك أدلة الشرع حسبؿا تبقـ يف طام  فال يصح إدخال ذلؽ  :هل راجعة إ

بدع  .تحت جـس ال

بدات  :اوأيًض  ـد الؼائؾ هبا ال تدخؾ يف التع ة ط رسؾ الؿ كؿا إلبتة، وأفالؿصالح 

لذلؽ تجد هل  الؿؾة وحقاصة أهؾفا يف تصرفاهتؿ العادية، و راجعة إلك حػظ أصؾ 

لؽً  مشددً ما ة  لؿرسؾ لح ا لؿصا لؼقل با لؿسرتسؾ يف ا هق ا ال يف العبادات أ اا و ال تؼع إ

هـ .(3)«...طؾك ما كاكت طؾقف يف األولقـ  .ا

 :أما ضقابط الؿصؾحة التل تػرقفا طـ الؿصؾحة الؿؾغاة والؿقهقمة ففل

  اكدراجفا يف مؼاصد الشرع. :األول الضابط

هذا هق معـك الؼقل أو إلغائف»يف تعريػفا أكف  و تباره  لقؾ معقـ باط رد د  «لؿ ي

يـ  لتل هل مؼاصد الشريعة يف حػظفا لؾد العامة ا مـ الـصقص  تباره أخذ  ولؽـ اط

الؿال لعرض و لـػس وا العؼؾ وا قؼ الؿؼاصد ،و لتحؼ الؿصالح وسائؾ   ،وجؿقع 

الؿ فؿثاًل  سقؾة لحػظجؿع  احد و يـ، وقتؾ الجؿاطة بالق  صحػ وسقؾة لحػظ الد

قن  وهؽذا ...لـػسا أو يؽ ؼاصد  الؿ مـ ذلؽ يؿؽـ الؼقل بلن كؾ ما يعارض  و

مُ  ة ففق  هر مصؾح لظا ان يف ا مفا أو بعضفا ففق وإن ك لفد ة   .كغً ؾ  وسقؾ

                                            

ؾقف.77 - 1/72« )الؿقافؼات» (1) تعؾقؼ محؿد حسـقـ مخ  ( كشر: دار الػؽر 
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 :طدم معارضتفا لؾـص :الضابط الثاين

لؽتاب أو السـة معارضتفا وإ نذا ورد يف ا م ف اء بؿـطقق أو مػفق لغاؤها سق

لقست مرسؾة. لـص ففل مؾغاة و  ا

ت  مـ بعض الؿصالح وكاك وقد يشؽؾ طؾك ذلؽ ما أجؿع طؾقف السؾػ 

مثؾ إيؼاف طؿر  ـصقص  هر بعض ال لسفؿ الؿملػة قؾقهبؿ يف  ڤتخالػ ضقا

صره يُ  ،ط يـ  لذ ة قؾقهبؿ، وأهنؿ ا لػ مؾ يف الؿم لتل لؽـ با لؽػ  ق  طَ ع  و لزكاة  مـ ا  ن 

مـفؿشرهؿ  مـ يرجك إسالمف  زة أققياء، فؾقسقا  ،مـ الؽػار، أو  أما والؿسؾؿقن أط

العؾة  الحؽؿ، و لقؾ طـد وجقد طؾة  لد العؿؾ با هذا مـ باب  لك ذلؽ، و بحاجة إ

لحؽؿ وجقدً  مع ا مً  اتدور   .اوطد

 طدم معارضتفا لإلجؿاع. :الضابط الثالث

 ،شروصف الشرطقةطدم معارضتفا لؾؼقاس الصحقح الذي تقفرت  :الضابط الرابع

والؼقاس  ،هبذا التعارض ال تتقفر فقف شروط الؼقاس، فال يعتد   اأما إذا كان الؼقاس فاسدً 

 .ايف حؼقؼتف مصؾحة، فؽؾ ققاس مصؾحة، ولقس كؾ مصؾحة ققاًس 

 طدم تػقيتفا لؿصؾحة أهؿ مـفا أو مساوية لفا. :الضابط الخامس

دفع جؿقع الؿضار، ولؽـ مؿا ال شؽ فقف أن األصؾ تحصقؾ جؿقع الؿصالح و

فنذا  ،لـا مـ تحصقؾ بعضفا، وتػقيت اآلخرالبد  قد تتعارض بعض الؿصالح، ويؽقن

تزاحؿت مصؾحتان وال يؿؽـ أخذ أحدهؿا إال بتػقيت األخرى، فنكف يمخذ بلكربهؿا 

مصؾحة ولق فاتت الؿصؾحة الصغرى أما إذا كان أمامـا مصؾحة ال يؿؽـ األخذ هبا إال 

 والحالة هذه تعترب مؾغاة وال تعد مصؾحة. صؾحة أكرب مـفا فنهناإذا فقتـا م
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ن مصؾحتا ض  ـدما تتعار قؼ األخرىالبد  وط لتحؼ اهؿا  فنكا  مـ تػقيت إحد

لقة. لتا اكب ا مـ الجق لقفؿا   كـظر إ

ة التحؼؼ،  مـ حقث تحؼؼ   -أ ى الؿصؾحتقـ قطعق ؿا، فنذا كاكت إحد وققطف

ؼؼفا لظـ تح لظـ طدم واألخرى مقه ،أو يغؾب طؾك ا قمة، أو يغؾب طؾك ا

الؿؼطقع تحؼؼفا تؼدم طؾك  ة  فا، فنن الؿصؾح الؿقهقمة ولق كاكت تحؼؼ ة  ؿصؾح ال

 كرب واألهؿ.هل األ

ا  -ب لقفؿا مـ كاحقة كػعفؿا، فؿ كـظر إ وققطفؿا: فنكا  حؼؼ  يتا يف ت إذا تساو

مـػعتفا  الؿسؾؿقـ تؼدم طؾك ما كاكت  بقر مـ  زء ك مـػعتفا طامة شامؾة لج كاكت 

الؿسؾؿقـ.خ مـ  فرديـ أو جزء قؾقؾ  ة لػرد، أو   اص

م   -ج كػعفؿا سقاء كان طا يتا يف تحؼؼ القققع ويف  فنكا  اأو خاص   اإذا تساو

كبقـ مـ جا لقفؿا   :كـظر إ

كتا برتبة واحدة :األول ي :إن كا ري أو حاجل :أ و  (3)أن كؾقفؿا ضرو أ

مـ الضروريات يـ طؾك غقره  لد ـل فنكـا كؼدم ما يتصؾ با  .تحسق

مختؾػة :الثاين كتا برتبة  ي :إذا كا أن أحدهؿا برتبة الضروريات واألخرى  :أ

                                            

ؾفا بحقث هل التل تؽقن األمة بؿجؿقطفا أو آ الؿصؾحة الضرورية: (1) تحصق حادها يف ضرورة إلك 

حد الضروريات الخؿس تت آللت حال األمة إلك الػساد أو التؾػ يف أ الديـ، الـػس،  :لق فا

 العؼؾ، الؿال، الـسؾ )العرض(.

ث  والؿصؾحة الحاجقة: ج وال ضقؼ بحق اجة إلقف الكتظام أمقرها بدون حر تؽقن األمة محت وهل ما 

ج وضقؼ.لق لؿ تراع لؿا فسد كظام حقاة  لحقاة تسقر بحر لؽـ ا  األمة و
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ة الحاجقات ي طؾك الحاجل.  :برتب ضرور نكا كؼدم ال  ف

 :وفقؿا يؾل مثال لؿا سبؼ

العدة مـ العدد و ة  قـ لؾؽػار إذا كاكقا يف قؾ الؿسؾؿ ك  :جفاد  بحقث يغؾب طؾ

قر كؽا مـ غ الؿسؾؿقـ،  قر مـ  لظـ أهنؿ سقؼتؾ كث هـا أن ا قـبغل  ية يف أطدائفؿ، ف

مصؾحة حػظ الـػس لديـ  :كؼدم  هل مصؾحة حػظ ا ألن الؿصؾحة الؿؼابؾة و

لقققع. ـتػقة ا مة، أو م  مقهق

ـد التعارض :مثال آخر يـ ط ـل طؾك صاطة القالد ن  :تؼديؿ الجفاد العق أل

العام طؾ ،الجفاد هـا فقف كػع طام وشامؾ فقؼدم  لقالديـ فقفا كػع خاص:  ك وصاطة ا

 الخاص.

افؾ العبادات :ومثؾف لـاس طؾك كق العؾؿ الشرطل وتعؾقؿ ا  .(3)تؼديؿ صؾب 

إلسالم  لشقخ ا لكو ابط  رحؿف اهلل تعا لضق كره بعض ا كالم كػقس يف ذ

بدطة.  الؿؾغاة أو ال ة  ة والؿصؾح ة الشرطق تل يػرق هبا بقـ الؿصؾح لدققؼة ال  ا

ط » :لؿصؾحةبعد ذكره لؾػروق بقـ البدطة وا رحؿف اهلل تعالكيؼقل  والضاب

ؿ- يف هذا ثقن شقئً : أن يؼال -واهلل أطؾ د ف  اإن الـاس ال يح ك يرو ألهنؿ  إال 

وال ديـ دطق إلقف طؼؾ  فنكف ال ي دثقه:  لؿ يح ػسدة  م تؼدوه  ؾحة، إذ لق اط ا  ،مص فؿ

قف لؿحقج إل السبب ا ظر يف  ؾحة ك مص ف: رآه الـاس  ؿحقج إلق بب ال كان الس  ،فنن 

مرً  ـبل  اأ دث بعد ال ق مـ غق ملسو هيلع هللا ىلصح ط اث ما تد قد يجقز إحد فـا  تػريط مـا: ف ر 

                                            

ؾحة الشرطقة كتاب:  (1) قابط الؿص ؾحة»اكظر لؿزيد مـ البقان حقل ض  لؾبقصل.« ضقابط الؿص
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ائؿً  ف ق ل لػعؾ ؿؼتض كان ال إن  ؽ  ذل وك  ، إلقف جة  اهلل  االحا ، ملسو هيلع هللا ىلصطؾك طفد رسقل 

ل  ف الـب ترك ف. ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ  ال بؿقت رض ز  لؿعا

لقف بعض  وأما ما لسبب الؿحقج إ لقف، أو كان ا يحدث سبب يحقج إ لؿ 

كقب العباد، ففـا ال يجقز اإلحداث: فؽؾ أمر يؽقن الؿؼت ضل لػعؾف طؾك طفد ذ

لقس امقجقدً  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ؾؿ أكف  مصؾحة ولؿ يػعؾ، يع وأما ما  ،بؿصؾحة لق كان 

مصؾحة مـ غقر معصقف الخؾؼ، فؼد يؽقن  الؿؼتضل لف بعد مقتف   ...حدث 

مقجقدً .. لؿؼتضل لػعؾف  ما كان ا ما  مصؾحة، وهق مع ا. فل هذا لؿ  لق كان 

لديـ اهلل، وإكؿا دخؾ مَ  يشرطف، فقضعف تغققر  يـ، مـ فقف  لك تغققر الد ـ كسب إ

مَ  لعباد، أو  لعؾؿاء وا لؿؾقك وا ـبل ا مـفؿ باجتفاد، كؿا روي طـ ال قر  ،ملسو هيلع هللا ىلصـ زل  وغ

لصحابة مـ ا احد  إن أخقف ما أخاف طؾقؽؿ زلة طالؿ، وجدال مـافؼ بالؼرآن، » :و

 .(3)«وأئؿة مضؾقن

لؿ   :فؿثال هذا الؼسؿ هذا  نن  لعقديـ، ف اء ا أحدثف بعض ااألذان يف ا مر أل

الؿسؾؿقن ألكف بدطة، فؾق لؿ يؽـ كقكف بدطة دلقاًل  كؽره  هتف؟ وإال لؼقؾ أ : طؾك كرا

لك طبادة اهلل لك ،فقدخؾ يف العؿقمات :هذا ذكر هلل ودطاء لؾخؾؼ إ عا : كؼقلف ت

7: ]األحزاب ﴾حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ لك[3 : ، وققلف تعا

ؾت ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ أو يؼاس طؾك األذان يف  ،[11: ]فص

ةالجؿ االستدالل طؾك  :ع مـ  يـ، أققى  ستدالل طؾك حسـ األذان يف العقد فنن اال

بدع ثر ال مؼتضقً  ملسو هيلع هللا ىلصترك رسقل اهلل : بؾ يؼال ،حسـ أك يعتؼد  ما  ل ، امع وجقد  وزوا

                                            

قؿ ) «أخقف ما أخاف طؾك أمتل األئؿة الؿضؾقن»أورده األلباين يف الصحقحة بؾػظ:  (1)  (.3582ر
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سـة سـة ،الؿاكع  ؾف  مر باألذان يف الجؿعة ،كؿا أن فع يـ بال  ،فؾؿا أ قد الع وصؾك 

سـة،  ،أذان وال إقامة ألحد أن يزيد يف ذلؽ، بؾ  فؾقسكان ترك األذان فقفؿا 

و  الشفر، أ أو أيام  اد الركعات،  لصؾقات أو أطد اد ا الزيادة يف ذلؽ كالزيادة يف أطد

الظفر خؿس ركعات وقال الحج، فنن رجاًل  يصؾل  هذا زيادة طؿؾ : لق أحب أن 

مؽاكً  يـصب  لق أراد أن  لؽ  لؽ. وكذ لف ذ يؽـ  لؿ  لح،  آخر يؼصد لدطاء اهلل فقف  اصا

لقس لف أن يؼقل وذكره، لؿ كؾ : هذه بدطة حسـة، بؾ يؼال لف: يؽـ لف ذلؽ، و

 بدطة ضاللة.

كعؾؿ هنقً  ة قبؾ أن  ل هذا ضال كعؾؿ أن  كحـ  ، أو كعؾؿ ما اخاص   او فا مـ  طـ فقفا 

لق كان خقرً  ،الؿػسدة كع  لؿا لف، وزوال ا لؿؼتضل  مع ققام ا لؿا حدث،   :اففذا مثال 

لؿحد   يف ا يبد ما  نن كؾ  الؿف مـ  مـ األدلة، قد كان ث لفذا  صؾحة، أو يستدل بف 

ك سـة ر  ففذا الت   ،ملسو هيلع هللا ىلصومع هذا لؿ يػعؾف رسقل اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصطؾك طفد رسقل اهلل  اثابتً 

. ة طؾك كؾ طؿقم وكؾ ققاس ة مؼدم  خاص

لخطبة  :ومثال ما حدثت الحاجة إلقف مـ البدع بتػريط مـ الـاس تؼديؿ ا

مر بعض األ عؾف  يـ، فنكف لؿا ف لعقد لصالة يف ا ، طؾك ا الؿسؾؿقن ألكف بدطة اء أكؽره 

يـػض   لـاس قد صاروا  قن قبؾ سؿاع الخطبة، وكاكقا طؾك واطتذر مـ أحدثف بلن ا

د رسقل اهلل   ال يـػضقن حتك يسؿعقا، أو أكثرهؿ. ملسو هيلع هللا ىلصطف

بل  :فقؼال لف فنن الـ يخطبفؿ خطبة يؼصد هبا  ملسو هيلع هللا ىلصسبب هذا تػريطؽ؟  كان 

يتفؿ، وأكت قصدك إقامة ري هدا استؽ، أو إن قصدت صالح كػعفؿ وتبؾقغفؿ و

يـفؿ، فال تعؾؿفؿ ما يـػعفؿ مـؽ ال تبقح :د الؿعصقة  لؽ إحداث معصقة  ففذه 
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مر، و ستؼام األ سـة كبقف، وقد ا تبع  ك اهلل وت ن إأخرى، بؾ الطريؼ يف ذلؽ أن تتقب إل

 لؿ يستؼؿ فال يسللؽ اهلل إال طـ طؿؾؽ، ال طـ طؿؾفؿ.

اكحؾ طـف كثق مـ ففؿفؿا  الؿعـقان  الحادثةوهذان  مـ شبف البدع  قد  فنكف :ر 

بل  ما أحدث ققم بدطة إال كزع اهلل طـفؿ مـ السـة » :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصروي طـ الـ

الؿعـك فقؿا تؼدم، وبقـت أن الشرائع أغذية ، (3)«مثؾفا هذا  لك  وقد أشرت إ

فتؽقن بؿـزلة مـ فضؾ لؾســ،  يبؼ فقفا  بدع، لؿ  ا الؼؾقب، فؿتك اغتذت الؼؾقب بال

 م الخبقث.اغتذى بالطعا

كقاطً  كؿا أحدثقا أ ة األمراء إ م مـ أخذ أمقال اوطا لسقاسات الجائرة  ال  مـ ا

الؿشروع مـ  فرصقا يف  يجقز أخذها، وطؼقبات طؾك الجرائؿ ال تجقز؟ ألهنؿ 

قه  بضف، ووضع بضقا ما يسقغ ق الؿـؽر، وإال فؾق ق األمر بالؿعروف والـفل طـ 

لبقـ بذلؽ إقامة ديـ اهلل ، ال رياسة كػقسفؿ، وأقامقا حقث يسقغ وضعف، صا

يـ يف  متحر قد،  لبع لقضقع، والؼريب وا الؿشروطة طؾك الشريػ وا لحدود  ا

ترغقبفؿ وترهقبفؿ لؾعدل الذي شرطف اهلل؟ لؿا احتاجقا إلك الؿؽقس الؿقضقطة، 

مَ  لك  لجائرة، وال إ لعؼقبات ا لك ا يـ، كؿا وال إ الؿستعبد بقد و الع مـ  ـ يحػظفؿ 

لراشدون  اء بعض األقالقؿكان الخؾػاء ا مر العزيز وغقرهؿ مـ أ بد   .(2)«وطؿر بـ ط

لقؿ  .(2)«األقا

إلسالم رحؿف اهلل لـػقس لشقخ ا الؽالم ا هذا  مـ  لـا ضابط و لك يتبقـ   تعا

                                            

قؿ )« مشؽاة الؿصابقح»وضعػف األلباين يف  ،(7/315« )الؿسـد»أحؿد يف  هروا (1)  (.387ر

قتضاء الصراط الؿستؼقؿ» (2) ار(.315 - 313ت: كاصر العؼؾ مـ )ص«. ا ختص  ( )با
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يد يػرق بف بقـ الؿصؾحة الشرطقة الؿؾغاة ،جد بدطة أو الؿصؾحة  هذا  ،وبقـ ال و

يحدثف الـاس بحجة الؿصؾحة لبحث يف األمر الذي  هؾ السبب  :الضابط هق ا

مقجقدً ا لقف كان  رسقل  الؿحقج إ مقجقدً ملسو هيلع هللا ىلصطؾك وقت ال ا، ولؿ يلخذ ؟ فنن كان 

ـبل  ملسو هيلع هللا ىلصبف الـبل  ألخذ بف بعد ال مصؾحة ملسو هيلع هللا ىلصفنن ا لقس  وإن كان السبب  ،بدطة، و

مقجقدً  لؿحقج إلقف  بل ا نكف  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـف  ،ملسو هيلع هللا ىلصا يف زمـ الـ تركف لؿاكع زال بؿقتف، ف

لـاس يف صالة الرتاوي ڤيمخذ بف كؿا فعؾ طؿر   ح.يف جؿع ا

يف  اوإن كان السبب الؿحقج لألخذ بلمر ما كقكف مصؾحة، لقس مقجقدً 

 :وإكؿا صرأ بعد ذلؽ فنكا يف هذه الحالة كـظر إلقف مـ خالل أمريـ ،ملسو هيلع هللا ىلصوقت الـبل 

لؿُ  :األول لسبب ا ف ح  إن كان ا تحداث كقبـا فال يجقر اس يطـا وذ لقف تػر قج إ

هذه الح ،بحجة الؿصؾحة ألكف لقس بؿصؾحة العالج يف  كتدارك تػريطـا و الة أن 

تحداث ما لتل تضطركا إلك اس لذكقب ا مـ هذه ا لك  لؿ يؽـ طـد  وكتقب إلك اهلل تعا

هذه  لك مثؾ  كـا ال كحتاج إ كقب فػل الغالب أ لذ هذه ا نذا أقؾعـا طـ  سؾػـا، ف

سببتفا. تل  كقب ال  الؿحدثات ألهنا تزول بزوال الذ

اقعـا الؿعاصر :ومثال ذلؽ لدطقة إلك ققاد: يف و مـ  فنن :ة الؿرأة لؾسقارةا

اكشغال ولقفا،  لؿرأة، و حجج الؿـاديـ بذلؽ هق ما يسؿقكف بضرورة خروج ا

مـ ركقهبا مع السائؼ األجـبل، لك  لسقارة بـػسفا أو أن هذه  :فـؼقل فؽقهنا تؼقد ا

متفؿ  الؿحقج إلقفا هق تػريط معظؿ الـاس يف ققا لسبب  مصؾحة مؾغاة ألن ا

ـبل ي فؿ لألج  خؾق بـسائفؿ. لـسائفؿ وترك

لرجؾ  لك ا مـ طثاركا وذلؽ بلن تعقد إ لـفقض  قركا وا فالحؾ طالج تؼص
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لؿرأة لتؼر   هؾف، وتعقد ا متف طؾك أ يف بقتفا وتربل أبـاءها، وأال تخرج إال لحاجة  ققا

لؿرأة والخؾق هبا ماسة أو ـبل طـ ا الخادم األج يبعد  وطـد ذلؽ  ،ضرورة، وأن 

الؿرأة  سقف ال لك ققادة  الؿػاسد تلؾسقارة وما يرتكحتاج إ ب طؾك ذلؽ مـ 

اف ال  ،والشرور رف، فاالكحر مـح مـفج  ؾك الخطل بالخطل ففذا  كحتج ط أما أن 

لَ  لتقبة والرجقع إلك شرع اهلل الؿطفر الذي ال يلتقف يعا ج باالكحراف وإكؿا يعالج با

. مـ خؾػف مـ بقـ يديف وال  لباصؾ   ا

لؿُ  :الثاين لسبب ا ن ا لقس بح  إن كا لقف  يطـا، فػلقج إ ه  سبب ذكقبـا، وتػر هذ

لراسخقـ أن يجتفدو لتل  االحالة يسقغ لؾعؾؿاء ا لؿستحدثات ا ألخذ ببعض ا يف ا

مـ  لغقرهؿ  ابط الشرطقة، وال يسقغ  لضق مصؾحة لؾؿسؾؿقـ مراطقـ يف ذلؽ ا فقفا 

هذا األمر  اء أن يػتقا ألكػسفؿ، ولؿـ سقاهؿ بلن  األهق طامة الـاس، أو أصحاب 

ة شرطقة دو لراسخقـ.مصؾح لك أهؾ العؾؿ ا لرجقع إ  ن ا

مؽـة  :االحتجاج بؼاطدة :الشبفة الخامسة اختالف الػتقى باختالف األ

العقائد مـة واألحقال و األز هذه الؼاطدة صحقحة يف أصؾفا و ،  ،و رة ثق مثؾتفا ك وأ

لشبفة فقفا مـشل ا مَ  و هـاك  هذه الؼقاطد وضقابطفا، أو يؽقن أن  ـ يجفؾ حؼقؼة 

لؿً  بقة رغباتهبا وبضقاب اطا مـاصفا، أو يقضػفا يف تؾ تدل هبا يف غقر  لؽـف يس  طفا، و

مـ بعض األحؽام الشرطقة حقث أهنا  كػسف أو االكػالت  -رغبات الـاس يف 

مً  -بزطؿف ة واألحقال؟ فؿا كان حرا مؽـ مـة واأل يف زمـ  اتختؾػ وتتغقر بتغقر األز

مً  يؽقن حرا مؽان قد ال  يـ. اأو  مـ أو مؽان آخر  يف ز

شق فقوقد أ لك هذه الؼاطدة  الؽالمر إ مـ  يف  :ؿا مضك  حقث يدخؾ بعضفا 
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اطد أخرى. سد الذرائع، وبعضفا يف قق دة  ة وبعضفا يف قاط الؿرسؾ ة الؿصالح  مثؾ  أ

الحؽؿ  مـ الؿفؿ هـا التـبقف إلك الػرق بقـ اختالف الػتقى واختالف  و

لزمان أو الؿؽا تل لحال الشخص أو ا راطاة الؿػ ، فاختالف الػتقى تؽقن بؿ ن

و لعدم تقف   أ ى  لػتق لتل تغقر ا كع ا لؿقا تك هبا، ويف بعض ا الؿسللة الؿػ ر الشروط يف 

فرت  يطبؼ إال إذا تق الحؽؿ ألن الحؽؿ ال  تقافؼة مع  هذه الحالة تؽقن الػتقى م

اكعف. كتػت مق  شروصف وا

ؿة» :يؼقل البقصل يف تعؾقؼف طؾك قاطدة قر  «العادة محؽ وأثرها يف تغق

األزمان وتغقرت والحؼقؼة »: الػتقى بدل مفؿا تبدلت  هل أن الحؽؿ الشرطل ال يت

ـقػ  هذا الشرع الح د تؽامؾ  لـسخ، وقد أغؾؼ بابف بع األطراف الؾفؿ إال طـ صريؼ ا

بل  لـ لقس معـاها أن بعض  «العادة محؽؿة»: والؼاطدة الػؼفقة .ملسو هيلع هللا ىلصووفاة ا

لشرطقة تتبد   مـ ضاهر هاألحؽام ا األزمان حؼقؼة كؿا يػفؿ   ذا الؾػظ.ل بتبدل 

ن هذه الؼاطدة، فؾطالؿا كا ـك  قؼ يف مع لك تحؼ ال - وبقان ذلؽ يحتاج إ و

لؼً  -يزال مز ها  هر اد هبا اضا لؿر الؿعـك ا متاهة طـ حؼقؼة  هذه  ولق ،لألقدام و كاكت 

 ً هـ ة األحؽام كؾفا ر مصقر شرطق يؽقن  ها، القتضت أن  هر لؼاطدة طؾك ضا د  اا بق

هق ماال يؿؽـ أ  ن يؼقل بف أحد.طادات الـاس وأطراففؿ، و

ح طرفً  :وتحؼقؼ ذلؽ لـاس وأصب ارف طؾقف ا ما تع ن  اهق أن  ق لفؿ، إما أن يؽ

يًض  اشرطق   اهق بعقـف حؽؿً  مقجقدً اأ لشرع، أو كان  لقف وأكده،  ا، أوجده ا فدطا إ فقفؿ 

حؽؿً وإما أ يؽقن  صً  اشرطق   اال  مـا كان  لشرطل بلن  ؿ ا لحؽ لؽـ تعؾؼ بف ا ما  او لف، وإ

هذا وال مـاصً  اشرطق   اذاك فال يؽقن حؽؿً  أال يؽقن  شرطل اوال   ...لحؽؿ 
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لك.. لصقرة األو مثال ا مـ الـجس، والحدث طـد الؼقام إلك  :.  الطفارة 

ـتفا  الؿرأة زي الصالة، وسرت العقرة فقفا، وثبقت كػؼة الزوجة طؾك الزوج، وسرت 

لخؿر،  لزكا والسرقة وا لحدود يف ا وما طـ األجاكب، والؼصاص يف الجـايات، وا

هل يف كػس  :شابف ذلؽ اهتؿ، و اف الؿسؾؿقـ وطاد مـ أطر ر تعد  ففذه كؾفا أمق

ن  اء مـفا ما كا العؼاب؟ سق لثقاب وتركفا  يستقجب فعؾفا ا شرطقة  الققت أحؽام 

الحؽؿ الشرطل ممي امتعارفً  إلسالم ثؿ جاء  محس  دً طؾقف قبؾ ا ً ا و ؿ ـ ا لف، كحؽ

قر اف بالبقت، وما كان غ ده  الؼسامة والدية والطق معروف قبؾ ذلؽ وإكؿا أوج

رأة وغقر ذلؽ. الؿ ؽام الطفارة وحجاب  إلسالم كػسف كلح  ا

لتغققر مفؿا ت تبديؾ وا يدخؾفا ال لصقرة مـ األطراف ال يجقز أن  بدلت ففذه ا

شرطقة ثبتت بلدلة حقال، ألاألزمـة وتطقرت العادات واأل اهتا أحؽام  هنا بحد ذ

لصقر ةباقق هذه ا لقست  كقا، و لد لؿَ ما بؼقت ا هل ا ءة   :عـقة بالعادة يف ققل الػؼفا

دة محؽؿة»  .«العا

لـاس مـ و :ومثال الصقرة الثاكقة يتعارفف ا لقب سما  قر وأسا لتعب ائؾ ا

األطؿال وال مـ  تقاضعقن طؾقف  الؿخؾة بالؿروءة شئقالخطاب والؽالم، وما ي ن 

يعتادوكف مؿا ال حؽؿ  آلداب، وما  مـ لوا دة شئقشرطـا فقف  مالت، كعا ض ن الؿعا قب

يتؿ قبض الؿبقعات وما يج تل هبا  لدخقل، والصقرة ال مـ وسائؾ  دالصداق قبؾ ا

ال  اإلكسان مؿا  لحقاة يف  سـة الخؾؼ وا قؼ العؼقد والؿعامالت، وما تػرضف  تقث

ة  لبؾقغ وفرت فقف كاختالف طادات األقطار يف سـ ا لتؽؾقػ  مدخؾ لإلرادة وا

 الحقض والـػاس.
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األمثؾة أمقر لقست بحد ذا مً ففذه  ،  اهتا أحؽا مثؾة التل قبؾفا شرطقة كاأل

متعؾ   لؽـفا  مـاط لفاو لقست  :ؼ و قرهؿ وكالمفؿ  لـاس يف تعاب فاصطالحات ا

مً  لطالق  اأحؽا ة بصقغ العؼقد وا الؿتعؾؼ ت لألحؽام  مـاصا شرطقة ولؽـفا 

مـاصً  لقس إال  لؿروءة  ة با لؿخؾ مقر ا مـ األ ف  ما تعارفقا طؾق يؿان، و ؽؿ  اواأل لؾح

مـ وسائؾ قبض  بؼبقل شفادة يـ أو رفضفا، وما تعارفقه فقؿا بقـفؿ  الشاهد

لقس إال أساًس  ممخر،  مؼدم و لك  مف إ كؼسا لؿبقعات ووقت قبض الصداق، وا لؿا  اا

مثؾة الؿشاهبة. ة األ مثؾ ذلؽ بؼق مـ األحؽام، و  رتب طؾقف الشارع 

تل طـاها الػؼفاء بؼقلفؿ لعرف هل ال مـ ا لصقرة  هذه ا  :«العادة محؽؿة» :و

مـ أحؽام، وال َج  نأل ا  لؿا طؾؼ هب لؿـاط  هل األساس وا لشارع جعؾفا  ن رَ ا م أ

لحؽؿ تتغقر بتغق   بدل ما بقـ الؿاء صقرة ا ر مـاصف، أال ترى أن وسقؾة الطفارة تت

لرتاب حسب تبد   ن وا أل ستعؿال الؿاء وطدمفا  طؾك ا مـ قدرتف  ل حال الؿؽؾػ 

مـاط وجقب ال هق  ستعؿالف  .الشارع جعؾ قدرتف طؾك ا  طفارة بف

قر مختؾ  لصحة الشفادة يف الؼضاء أن يؽقن صاحبفا غ شرط الشارع  وقد 

ءة  لؿروءة، وجعؾ طادة الـاس يف كؾ قطر وبؾد هل الؿحؽؿة يف ضقابط الؿرو ا

يخدشفا بقع ،وما  بدل الؿ بدل صقرة الؼبض حسب ت الؿبقع مع ت  ،واشرتط قبض 

الؿعؼقد طؾقف، مع اختالف وسا قؼ العؼقد وضبط  لضبط وشرع تقث قؼ وا ئؾ التقث

األزمان ؽؿ  ،حسب اختالف  مـ ألػاظ الطالق يف ح لؽـاية  وفرق بقـ الصريح وا

ة  هل الؿحؽؿ اهتؿ  قر لـاس يف اصطالحاهتؿ وتعب وققع الطالق هبؿا، وترك طادة ا

يد الؿؼاصد رب  ،يف تحد يعت لـاس فقؿا  رف ا بقع وترك ط الؿ وشرع خقار العقب يف 

ضبطف، وشرع كػؼة الزوجة طؾك الزوج وكػؼة هق الؿحؽؿ يف حد العقب و امعقبً 
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ق  كقاطفا ه لـاس يف قدرها وأ الؿعروف بقـ ا األوالد الصغار طؾك اآلباء، وجعؾ 

هؾؿ جر   مـفا و لؿطؾقب  لؿحؽؿ يف ا  .(3)ا يف كؾ ما يشبف ذلؽا

هذا الػرق بقـ هاتقـ الصقرتقـ وما  «مقافؼاتف»وقد أوضح الشاصبل يف 

 : العقائد الؿستؿرة ضربان» :هلل تعالكرحؿف ايترتب طؾك ذلؽ، فؼال 

معـك ذلؽ  :أحدهؿا لقؾ الشرطل أو كػاها، و تل أقرها الد العقائد الشرطقة ال

يجابً  مر هبا إ لشرع أ يؽقن ا كدبً أن  يؿً ا أو  ة أو تحر ه أو هنك طـفا كرا ا، أو أذن فقفا ا، 

 ا.  وتركً فعاًل 

العقائد الجارية بقـ الخؾؼ بؿا لقس يف :والضرب الثاين تف هل   كػقف وال إثبا

لقؾ شرطل.  د

العبد  ، كسائر األمقر الشرطقة، كؿا قالقا يف سؾبافثابت أبدً  :فلما األول

لتلهب لؾؿـاجاة وسرت العقرات،  مر بنزالة الـجاسة وصفارة ا أهؾقة الشفادة، ويف األ

العقائد الجارية يف  مـ  شبف ذلؽ  لعري، وما أ بقت طؾك ا اف بال والـفل طـ الطق

لـاس؟ إما بقحة ا ـد الشارع أو ق مـ جؿؾة األمقر الداخؾة تحت  :حسـة ط نهنا  ف

اء الؿؽؾػقـ فقفا ب  ،أحؽام الشرع، فال تبديؾ لفا وإن اختؾػت آر فال يصح أن يـؼؾ

لحسـ فقفا قبقحً  ً  اا لؼبقح حسـ مثاًل  ،اوال ا تك يؼال  بد ال تلباه إ :ح ن قبقل شفادة الع

 ُ لعادات اآلن، فؾـ لقس بعقب وال قبقح  ه، أو أن كشػز  جِ محاسـ ا العقرة اآلن 

 ُ كسخً ز  جِ فؾـ لؽان  هذا  مثؾ  لق صح  لؽ؟ إذ  رة  اه، أو غقر ذ الؿستؼ لألحؽام 
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رة الـبل  ،الؿستؿ لـسخ بعد مقت  رفع العقائد الشرطقة باصؾ. ملسو هيلع هللا ىلصوا  باصؾ، ف

ب  :وأما الثاين بدل، ومع ذلؽ ففل أسبا فؼد تؽقن العقائد ثابتة وقد تت

لثاب ،ألحؽام ترتتب طؾقفا لقِ فا لشراب وا لطعام وا ة كقجقد شفقة ا لـظر ت قاع وا

شباه ذلؽ الؿشل وأ لبطش و كت أسبابً  ،والؽالم، وا ببات حؽؿ هبا  اوإذا كا لؿس

لحؽؿ طؾك وفؼفا دائؿً  لبـاء طؾقفا وا ها وا لشارع فال إشؽال يف اطتبار  .«اا

يؽقن متبداًل  ما  مـفا  ة  لؿتبدل مثؾ  وا مـ حسـ إلك قبح وبالعؽس،  العادة  يف 

لذوي الؿروءات قبقح يف كشػ  يختؾػ بحسب البؼاع يف القاقع، ففق  لرأس فنكف  ا

ربقة لبالد الؿغ الؿشرققة، وغقر قبقح يف ا لبالد  يختؾػ باختالف  :ا فالحؽؿ الشرطل 

هؾ الؿشرق قادًح  :ذلؽ ـد أهؾ الؿغرب غقر  افقؽقن طـد أ يف العدالة، وط

 .(3)«قادح

والعق ائد،  ة واألمؽـة واألحقالأمثؾة شرطقة طؾك تغقر الػتقى بتغقر األزمـ

 :والـقات

 :( مثال طؾك تغقر الػتقى بتغقر األزمان1)

 :تغقر الػتقى بؿسللة الطالق الثالث حسب األزمـة

إذا طرف هذا ففذه الؿسللة مؿا تغقرت » :رحؿف اهلل تعالكيؼقل ابـ الؼقؿ 

هنؿ رأوا الػتقى هبا حسب األزمـة كؿا طرفت، لؿا رأتف الصحابة مـ الؿصؾحة أل

مػسدة تتابع الـاس يف إيؼاع الثالث ال تـدفع إال بنمضائفا طؾقفؿ، فرأوا مصؾحة 

                                            

 )ط. دار الػؽر(. (398-2/397« )الؿقافؼات» (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص اإلمضاء أققى مـ مػسدة القققع، ولؿ يؽـ باب التحؾقؾ الذي لعـ رسقل اهلل

بقجف ما بؾ كاكقا أشد خؾؼ اهلل يف الؿـع مـف، وتقطد طؿر فاطؾف بالرجؿ،  افاطؾف مػتقًح 

 الق الؿلذون فقف وغقره.وكاكقا طالؿقـ بالط

الػروج فقفا إلك رهبا مـ مػسدة  لتل قد شؽت  هذه األزمان ا وأما يف 

يـ وشجً  لد مد بؾ طؿك يف طقـ ا هق ر مؿا  لؿحؾؾقن  يرتؽبف ا ما  لتحؾقؾ وقبح  ك يف ا

مـقـ الؿم لتحؾقؾ كثقرً » :إلك أن قال «....حؾقق  ة ا مـ هذه األز يف  ، امشفقرً  اوصار 

لثالث ثالثً  هذ ،اوا ر وطؾك  بف طؿ لـاس بؿا طاقبفؿ  هذه األزمـة معاقبة ا تـع يف  ا فقؿ

 :مـ وجفقـ

ام :أحدهؿا ن جؿع الثالث حر ثرهؿ ال يعؾؿ أ ء السقؿا  أن أك مـ الػؼفا قر  كث

مً  محر لؿ يرتؽب  مـ  يعاقب  يؿف، فؽقػ  ى تحر ير  طـد كػسف. اال 

مسدودً  :الثاين ي كان  لذ لتحؾقؾ ا طؾك  اأن طؼقبتفؿ بذلؽ تػتح طؾقفؿ باب ا

ن  مـ الػعؾ الؿعاقب طؾقف كا ثر  العؼقبة إذا تضؿـت مػسدة أك لصحابة، و طفد ا

 .(3)«تركفا أحب إلك اهلل ورسقلف

 :( مثال طؾك تغقر الػتقى بتغقر األمؽـة2)

الؿـؽر  نكؽار الؿـؽر، فالؿؽان الذي سقرتتب طؾك إكؽار  يتعؾؼ ب وذلؽ فقؿا 

فقف، بقـؿا الؿؽان مـف يحرم اإلكؽار  الؿـؽر بالؽؾقة  فقف مـؽر أكرب  فقف  يزول  الذي 

مـف، فنكف  سقرتتب طؾك ذلؽ مـؽر آخر أخػ  دون أي مػسدة، أو أكف يزول لؽـ 
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فقف ئذ يجب اإلكؽار  قـ . ...ح  وهؽذا فنن الػتقى تتغقر حسب ضروف كؾ مؽان

 :( مثال طؾك تغقر الػتقى بتغقر أحقال األشخاص3)

فال يجقز  ،ارتيف سقصـعف خؿرً ـ يشيجقز بقع العـب لؾـاس، إال إذا تحؼؼـا أن مَ 

حقـئذ، ومثؾ ذلؽ بقع السالح لؿـ يشارك بف يف حرب الؿسؾؿقـ أو حروب الػتـ، فنن 

ومثؾ ذلؽ تلجقر بقت أو محؾ لؿـ يغؾب طؾك الظـ أكف سقستخدمف يف  ،ذلؽ ال يجقز

 فنن ذلؽ ال يجقز وما سقى ذلؽ فجائز ألن األصؾ الجقاز. :الػساد وكشره

 :غقر الػتقى بتغقر العقائد واألطراف( مثال طؾك ت4)

لعرف» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل ابـ الؼقؿ  قر ا قر بف الػتقى لتغ العادة  مؿا تتغ و

قرها. فؿـ ذلؽ ـذور وغ رار وال ال : أن الحالػ إذا حؾػ: مقجبات األيؿان واإلق

قـف بف : أركب دابة وكان يف بؾد طرففؿ يف لػظ الدابة الحؿار خاصة، اختصت يؿ

 ...ـث بركقب الػرس، وال الجؿؾوال يح

، ءيف بؾد طادهتؿ أكؾ ر األكؾت رأًس  :وكذلؽ إذا حؾػ لضلن خاصة وس ا

يحـث بلكؾ ر طادهتؿ أكؾ رءلؿ  السؿؽ وكحقها، وإن كان  قر و س ءوس الط و

ؽ حـث بلكؾ ر  «....وسفاءالسؿ

ـل طؾقف، وطؾك » :إلك أن قال فتج رفف،  قتف وط الؿتؽؾؿ وك فنياك أن هتؿؾ قصد 

لقفاالشريع العاقد ما ة، وتـسب إ لـاذر و الؿؼر وا زم الحالػ و مـف، وتؾ هل بريئة   ما 

لـػس يؼقل ،لؿ يؾزمف اهلل ورسقلف بف كصػ الػؼقف يؼقل ،ما أردت: فػؼقف ا ما : و
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هـ .(3)«؟قؾت  .ا

ـا أكثر األمثؾة السابؼة لقجدكا بعضفا يؼع تحت قاطدة سد الذرائع  ،ولق تلمؾ

 «...هامقر بؿؼاصداأل :حة وبعضفا تحت قاطدةوبعضفا تحت الضرورة، والؿصؾ

 ا.وهؽذ

والؿؼصقد مـ كؾ ما سبؼ بقاكف حقل قاطدة تغقر الػتقى بتغققر األزمـة 

ال  :. إلخ..واألمؽـة والعقائد هذه الؼاطدة لفا ضقابطفا، وأهنا  قد طؾك أن  لتلك ا

بديؾفا لك وت قر أحؽام اهلل تعا ـل تغ لـسخ :تع هذا ال يؽقن إال با د وال ،فنن  ـسخ ق

بل  لـ األحؽام ما هق مرتبط  وإكؿا الؿؼصقد بقان أن مـ ،ملسو هيلع هللا ىلصأغؾؼ بابف بؿقت ا

تل تمثر بدورها  اف، وال العقائد واألطر ألمؽـة و مـة وا مـ األحقال واألز هتا  بؿـاصا

لؿػتل جقازً  ى ا مثؾة السابؼة.ا، أو مـعً ايف فتق  ، كؿا مر بـا يف األ

تبع الش هـاك مؿـ ي هذا األمر فنن  بفات ويؿقؾ مع الشفقات ومع وضقح 

لـاس مـفا  لك واكسالخ ا عا قر أحؽام اهلل ت هذه الؼاطدة يف تغق يريد أن يتؽئ طؾك 

لزمان أو الؿؽان يصؾح يف هذا العصر وال يقاكب  ،لتغقر ا مـ األحؽام ما ال  وأن 

 .تطقراتف

لـساء  :ويؼقل قائؾفؿ ققم وأصبح كشػ طقرات ا لزمـ ال قر ا لؼد تغ

اختالصفـ بالرجال أم ي   ارً و ؼؾقدً  اطاد مـ  ا، خصقًص امعروفً  اوت وقد أصبح لفـ 

تتغقر  لتسرت، فؾ ضرورات الخروج إلك القضائػ والؿصاكع ما يصعب طؾقفـ معف ا
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يـاسب حال العصر.  لك ما  ى يف ذلؽ إ  الػتق

يقم لؿ تؽـ  :أو يؼقل لربا  الؿال واالقتصاد معؼدة شئقلؼد كان تحريؿ ا ن 

ققم لذي كراه ال ققر الحؽؿ والػتقى حسب ما آلت  بد مـاآلن فالأما  ،بالشؽؾ ا تغ

لـاس! لقف حال الزمان وا  إ

يتشبعقن  ومؿا همالء الؼقم يفرفقن بؿا ال يعرفقن و الؿصقبة شـاطة أن  يزيد 

مـ حظ وال لؿ يعطقا، وما بؿا لتفا  ريعة وققاطدها وأد  ؟كصقب لفؿ مـ طؾؿ الش

مـ العؾؿ لؽـفؿ كؿا قال شقخ ا إلسالم طـ طؾؿاء وقد يؽقن لبعضفؿ شلء 

مً »: الؽالم مً  اأوتقا طؾق يمتقا ففق لؿ  يمتقا زكاءً او لؿ  هلل  «، وأوتقا ذكاء و كسلل ا

كقا. لد يـ وا لد ة يف ا ة والعافق  السالم

pn  mP 
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 املبحث اثلاثل
اث يف السولك  املعاىالثً  ذكر بعض  املاخلف 

لك إلك ذكر بعض مظاهر  هذا الؿبحث سلتطرق إن شاء اهلل تعا ويف 

مالت، الؿخا عا الؿ يتعؾؼ بالسؾقك و ققم، وذلؽ فقؿا  تل ضفرت يف حقاتـا ال لػات ال

لتساهؾ يف األخذ باألحؽام الشرطقة اين الدطاة وصؾبة  ،وا أخص هبا كػسل وإخق

هذه األمة. قـ يف   العؾؿ والؿصؾح

مـفا، وال الؿسؾؿ ثؿ يتقب  هبذه الؿخالػات تؾؽ التل يؾؿ هبا   وال أقصد 

مثؾ هذه فنن  صر طؾقفا؟  مـ طصؿ اهلل  ي مـفا أحد إال  د ۵ال يسؾؿ  ـل أقص ؟ ولؽ

مـا، وأصبحت  تل ضربت بلصـاهبا يف حقاة الؽثقر  الؿخالػات ال افات و االكحر تؾؽ 

متفا والسعل يف التخؾص مـفا؟  اجزءً  مـا طـ مؼاو ثقر  الؽ تـا، وضعػ  مـ مؿارس

كك شبفة إلضػاء الشرطقة طؾقفا. لتعؾؼ بلد لبعض إلك تربيرها وا ذهب ا  بؾ و

كظرً  ،  او اإلحاصة هبا ، وطدم االستطاطة طؾك  الؿخالػات وتـقطفا هذه  رة  لؽث

تؼسقؿفا إلك األقسام  اك خطقرهتا فنكف يؿؽـ  وإدر بعتفا  متا صرها، ولؽل يسفؾ  وح

لتالقة   :ا

ردي. :الؼسؿ األول ة بالسؾقك الػ  الؿخالػات الؿتعؾؼ

سرة. :الؼسؿ الثاين بقت واأل الؿتعؾؼة بال  الؿخالػات 

. :ثالثالؼسؿ ال مجتؿعفا  الؿخالػات الؿتعؾؼة بالؿرأة يف كػسفا و
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قف. :الؼسؿ الرابع ػا  الؿخالػات الؿتعؾؼة بؽسب الؿال وإك

هـاك ارتباصً  لك أن  أود اإلشارة إ كؾ قسؿ،  لدخقل يف تػاصقؾ  يدً وقبؾ ا ا ا شد

العؼقدة، وبقـ الؿخالػات السؾقكقة بشتك  الػؽر والتصقر و اف يف  االكحر بقـ 

تصقر  أكقاطفا؟ فال قر وال لتػؽ يؽقن هـاك خؾؾ يف السؾقك إال وقد سبؼف خؾؾ يف ا

هذا واضحً  ة لؽؾ قسؿ.واالطتؼاد، وسقظفر  مثؾ الؿظاهر واأل ـد ذكر   ا ط

اء  :وطؾك سبقؾ الؿثال الؿخالػات السؾقكقة سق مـ  كتلمؾ يف كثقر  فنكف طـدما 

رة ألس يتعؾؼ بالؿرأة أو ا الجؿاطقة، أو فقؿا  ردية أو  مرتبطة أشد  كجد ،مـفا الػ أهنا 

اء.  هذا ال يـػؽ طـ طؼقدة القالء والرب قدهؿ و ؼؾ لتشبف بالؽػار وت االرتباط بؿسللة ا

لؿتؿثؾة  االة أطدائفؿ ا لـاس لؿا وقعقا يف مق العؼقدة ققية يف كػقس ا هذه  ولق كاكت 

لػة لؿا شرع اهلل  الؿخا اهتؿ وسؾقكقاهتؿ  قدهؿ يف طاد تشبف هبؿ وتؼؾ كؿا  ،۵يف ال

الؿ ؟ أن بعض  مـاصف لقؾ أو ففؿ  لد مـ شبفة يف ففؿ ا ل  خالػات السؾقكقف إكؿا تـش

ة  وضعػ إيؿان، ال طـ شفب ل طـ شفقة  الؿخالػات إكؿا تـش مـ  قرا  أن كث كؿا 

بالحؽؿ الشرطل ستؼامة ،وجفؾ  اال لؿـفج أهؾ  أهؾ السـة والجؿاطة  :والؿؼتػل 

 ط.يجب أن يؾتزم بؿـفجفؿ يف السؾقك والؿعتؼد، ولقس يف أحدهؿا فؼ
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سو األًىل  :الف 
اث املتعنقت   ردي   ابلسولك   املاخلف   الف 

ردي، سقاء الؿخالػات الشرطقة يف سؾقكـا الػ فقف مـ  ثر ما كؼع  مـف ما  ما أك

قـ اهلل  قــا وب متعؾ۵كان ب  ا بحؼقق العباد.ؼً ، أوما كان 

ـا تؼسقؿ  ولؿا كاكت العبقديات مقزطة طؾك الؼؾب والؾسان والجقارح؟ فنكف يؿؽـ

ـ الثالثةالؿخالػا  :ت سقاء كاكت برتك واجب أو فعؾ محرم طؾك هذه الؿقاص

 :املخالفات القلبية )الباطىة(: ألاول 

بقة.  الؿحرمات الؼؾ لقققع يف  بقة، أو ا ويؼصد هبا اإلخالل بالقاجبات الؼؾ

ـ  بقة يعد أشد أكقاع الؿخالػات، وذلؽ لخػائفا ط لقققع يف الؿخالػات الؼؾ وا

ف لـاس، وغػؾة صاحبفا طـ رة :اا الؿخالػات الظاه ألهنا كذلؽ تعد أصؾ  حقث  :و

أو تػسد بؼقة األطضاءإ قد األطضاء؟ فبصالحف أو فساده تصؾح  لذا  :ن الؼؾب س

بد االطتـاء بؼؾبف، وما الع مـ  وجب طؾك  فقمديفا، وما طؾقف  مـ القاجبات  طؾقف 

قجتـبفا. رمات ف  الؿح

 :ومـ أهؿ الؿخالػات الؼؾبقة الشائعة ما يؾل

 : ۵التقكؾ طؾك اهلل ضعػ  -1

لتقكؾ طؾك اهلل  ل  ،مـ أطظؿ أطؿال الؼؾقب وطبقدياهتا ۵ا ؿا وحؼقؼتف ك

مـفا ۵االطتؿاد طؾك اهلل  ثقرة  بقديات ك ، مع كؿال الثؼة بف. ويتػرع طـ التقكؾ ط

سباب  لرهبة وغقرها. وال يعـل التقكؾ ترك األ لرجاء والرغبة وا لخقف وا ا

لتقاكؾ؟ وإك لك العجز وا لركقن إ تل أمر اهلل وا سباب ال رة األ مباش  ۵ؿا حؼقؼتة 
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االطتؿاد والثؼة طؾك اهلل  أو الثؼة هبا وإكؿا  د طؾقفا  ألخذ هبا، دون االطتؿا با

هلل لذي وضع يف األسباب  ۵ وبا لذي هق خالؼ األسباب ومسبباهتا، وهق ا ا

. لـزطفا مـفا فؾؿ تمد أثرها لق شاء   آثارها و

االطتؿاد طؾك ما خؾؼف  ۵طؾك اهلل نن مـ مظاهر ضعػ التقكؾ ـف :ذلؽـول

فقاهتا، وكلن السبب يـػع  اهلل سبحاكف مـ األسباب، والركقن إلقفا، والفؾع والخقف مـ

وألجؾ ذلؽ قد يؼع الراكـ إلك األسباب يف محرمات أو ترك  ،أو يضر استؼالاًل 

لؿخؾقق  -۵ال هلل إالؾذيـ ال يجقز صرففؿا - واجبات، وقد يصرف خقفف ورجاءه

 طـ أن يؿؾؽفؿا لغقره. فضاًل  اوال كػعً  اػ ال يؿؾؽ لـػسف ضر  ضعق

والتقكؾ ال يتحؼؼ يف الؼؾب بؿجرد العؾؿ بف وبحؼقؼتف، ففذا لقن والتعبد هلل 

 بف لقن آخر. ۵

هذا » :رحؿف اهلل تعالكويف ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  تبف يف  قر ما يش وكث

لباب لـاقص: ا مقم ا ل . ..الؿحؿقد الؽامؾ بالؿذ لتقكؾ بحا تباه طؾؿ ا اش مـف  و

لتقكؾ لتقكؾ وحؼقؼتف، وتػاصقؾف؟ فقظـ أكف متقكؾ،  ،ا رف ا فؽثقر مـ الـاس يع

ة  رف هذا كؿع ، و العؾؿ بف اء  مـ ور مر آخر  لتقكؾ أ لتقكؾ؟ فحال ا مـ أهؾ ا لقس  و

اطقفا اهبا، ودو سب لؿحبة والعؾؿ هبا وأ اء ذلؽ،  ،ا شؼ ور العا حال الؿحب  و

رفة طؾؿ الخقف لؿريض ما وحا ،وكؿع رفة ا بقف بؿع اء ذلؽ، وهق ش ل الخائػ ور

لصحة وحؼقؼتفا حالف بخالففا ،هقة ا فقف  ،و لدطاوي  ثر اشتباه ا لباب يؽ ففذا ا

سباب الؿقصؾة، واهلل  باأل آلفات الؼاصعة  بالحؼائؼ، والعقارض بالؿطالب، وا

مـ يشاء إلك صراط مستؼقؿ  .(3)«يفدي 

                                            

ج السالؽقـ» (1) ار(.2/325« )مدار ختص  ( )با
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وهق يمكد طؾك ضرورة  وطـ هذا الؿعـك يؼقل محؿد قطب حػظف اهلل

 ڎ ڌ ڌ﴿: گيؼقل  » :التربقة طؾقف وتحقيؾ الؿػاهقؿ إلك واقع وحال فقؼقل

لذريات ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ أكؽ سللت أي إكسان يف الطريؼ  ولق ،[58: ]ا

هذا اإلكسان إذا ضقؼ : مـ الذي يرزقؽ لؼال لؽ طؾك البديفة لك  اهلل، ولؽـ اكظر إ

ة؟فالن يريد قطع ر: طؾقف يف الرزق، يؼقل الؽؾؿ  زقل! فؿا داللة هذه 

ؿ  ؾ هـقة فحسب، وبديفة تستؼر يف وقت الس لبديفة ذ لتفا أن تؾؽ ا دال

لجذور. فال يصؾح  لقست طؿقؼة ا ألهنا  تز إذا تعرضت لؾشدة؟  مـ، ولؽـفا هت واأل

لرزاق ذو اهلل  لتؾؽ األطباء إال شخص قد استؼر يف قؾبف إلك درجة القؼقـ أن هق ا

لؿتقـ، وأن اهلل لضار الـافع، وأن اهلل هق  الؼقة ا هق الؿحصل الؿؿقت، وأن اهلل هق ا

قده كؾ شلء. ي ب هق الذ الؿاكع، وأن اهلل هق الؿدبر، وأن اهلل   الؿعطل و

ة؟! كـؿ جـرى كـت مقطـ! كا؟ـؿ درًس ـؾس ةـؿ  ا  ا! كؿ تقجقفً ؟ظ لقف يحتاج إ

يدبر، وأن الؿخؾققا؟اإلكسان لك درجة القؼقـ أن اهلل هق الذي  لقرسخ يف قؾبف إ ت ! 

ق  ضره فف هل إال أدوات لؼدر اهلل، وأهنا حقـ ت لبشرية التل يخالطفا يف حقاتف إن  ا

تبف اهلل لف، فال يتقجف إال  قد ك نكؿا تـػعف بشلء  قـ تـػعف ف بشلء قد قدره اهلل لف، وح

 ً يؼقـ يعؾؿ  لك اهلل يف سرائف وضرائف سقاء، و ال  اإ و ن لف  ؾؼ كؾفؿ ال يؿؾؽق أن الخ

كػسفؿ ضر   كػعً  األ هـ .(3)«اوال   .ا

 :إرادة الدكقا بعؿؾ اآلخرة -2

إال اهلل  بل ال يعؾؿف  هذا طؿؾ قؾ العؿؾ۵و حب  ـ  ،، وصا وقد يؽقن م

                                            

قعـا الؿعاصر» (1) ار(.786)ص «وا ختص  ( )با
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اإلكسان كػسف تك طؾك  ا :الخػاء والدقة بحقث قد يخػك ح لذ لحذر  و وجب ا

العؿؾ هبذا الؼقل أو هذا  لـػس طؾك ما أرادت  ة ا سب لقؼظة ومحا بل  ،وا لـ وقد سؿاه ا

أال أخبركؿ بؿا هق أخقف طؾقؽؿ طـدي مـ » :لؽ يف ققلفالشرك الحػل وذ ملسو هيلع هللا ىلص

الشرك الخػل؟ يؼقم الرجؾ » :بؾك يا رسقل اهلل. قال: اقالق «الؿسقح الدجال؟

 .(3)«فقصؾل فقزيـ مـ صالتف لؿا يرى مـ كظر رجؾ

هذه األمة بالسـاء  ر  بش  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  :قالڤ وطـ أبل بـ كعب 

فؿـ طؿؾ مـفؿ طؿؾ اآلخرة لؾدكقا لؿ يؽـ  ؛ األرضوالديـ والرفعة والتؿؽقـ يف

 .(2)«لف يف اآلخرة مـ كصقب

كجد مصداق ذلؽ يف كتاب اهلل  لك ۵و  ڃ ڃ﴿ :حقث يؼقل اهلل تعا

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[36 ،35: ]هقد ﴾ڳ ڳ

قره..» :رحؿف اهلل تعالكقال ابـ كثقر  وغ هد  زلت يف أهؾ : . وقال مجا ك

 .(1)«الرياء

 ذكر قد» :بؼقلف اآلية هذه طؾك تعالك اهلل رحؿف القهاب طبد بـ محؿد الشقخ وطؾؼ

 معـاه. يعرفقن وال الققم الـاس يػعؾ مؿا أكقاع فقفا العؾؿ أهؾ مـ السؾػ طـ

                                            

 (.89( )ص27« )صحقح الرتغقب والرتهقب»وحسـف األلباين يف  ،رواه اإلمام أحؿد وغقره (1)

 (.88، 87( )ص23« )لرتهقبصحقح الرتغقب وا» (2)

قرة هقد.36، 35طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (3)  ( مـ س
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ابتغاء وجف :األول مـ الـاس  قر  اهلل  مـ ذلؽ العؿؾ الصالح الذي يػعؾف كث

لـاس، وكحق ذلؽ، وكذلؽ ترك ضؾؿ أو كالم يف مـ صدقة وصؾة وإ لك ا حسان إ

لًص  يرتكف خا كسان أو  يػعؾف اإل مؿا  لؽ  كحق ذ لؽـف اطرض و ال يريد ثقابف يف  هلل، 

قتف، وحػظ أهؾف وطقالف، وإدامة  رة، إكؿا يريد أن اهلل يجازيف بحػظ مالف وتـؿ اآلخ

لـعؿة طؾقفؿ وكحق ذلؽ، وال هؿة لف يف صؾب الجـة، وال ال لـار ففذا ا مـ ا فرب 

رة كصقب. قس لف يف اآلخ لدكقا ول  يعطك ثقاب طؿؾف يف ا

هد أن اآلية  :والـقع الثاين مـ األول وأخقف، وهق الذي ذكر مجا وهق أكرب 

ؿااًل  يعؿؾ أط هق أن  لت فقف و ب ثقاب اآلخرة،  كز لـاس، ال صؾ قتف رئاء ا صالحف، وك

صام أو صؾك أو  اد وجف اهلل، وإكؿا  يظفر أكف أر ؾ  وهق  ؾؿ ألج الع صدق أو صؾب  ت

لدكقا. مـ أطظؿ أكقاع ا لـاس، ويجؾ يف أطقـفؿ؟ فنن الجاه   أن يؿدحف ا

مـ تسعر هبؿ  يـ هؿ أول  لثالثة الذ يرة يف ا ولؿا ذكر لؿعاوية حديث أبل هر

لـار وهؿ اد، وجاهد : ا صدق لقؼال جق تك ققؾ، وت العؾؿ لقؼال طالؿ ح الذي تعؾؿ 

ء ش: لقؼال شجاع ية بؽا يدً بؽك معاو هذه اآلية. اد  ثؿ قرأ 

مااًل  :الـقع الثالث مؼصده هبا  ة و لح لصا يعؿؾ األطؿال ا ج  ،أن  مثؾ أن يح

يـؽحفا، أو ،لؿال يلخذه، ال هلل مرأة  كقا يصقبفا، أو ا هد ألجؾ  أو يفاجر لد يجا

لـقع يًضا  الؿغـؿ، فؼد ذكر هذا ا لصحقحأ هذه اآلية، كؿا يف ا قر  تعس طبد »: يف تػس

العؾؿ  ،إلخ (3)«...د الدرهؿ، تعس طبد الخؿقصةالديـار، تعس طب يتعؾؿ  ؿا  وك

لصالة  ألجؾ مدارسة أهؾف أو مؽسبفؿ أو رياستفؿ، أو يؼرأ الؼرآن، ويقاضب طؾك ا

                                            

اري يف الجفاد (1) لبخ  (.2887الحراسة يف الغزو ) :باب ،ا
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قر. الؽث هق واقع  الؿسجد، كؿا  ة   ألجؾ وضقػ

ال شريؽ  يف ذلؽ هلل وحده اأن يعؿؾ اإلكسان بطاطة اهلل مخؾًص  :الـقع الرابع

يخرجف طـ اإلسالم، مثؾ القفقد والـصارى إذا طبدوا  ايؽػره كػرً لف، لؽـف طؾك طؿؾ 

صامقا ابتغاء وجف اهلل والدار اآلخرة، ومثؾ كثقر مـ هذه األمة الذيـ  اهلل وتصدققا أو

 .اهـ .(3)«...فقفؿ شرك أكرب، أو كػر أكرب يخرجفؿ مـ اإلسالم بالؽؾقة

ـ حج طـ الغقر لققيف طؿ رحؿف اهلل تعالكوقد سئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

العؾؿاء أيفؿا » :ديـف فلجاب أما الحاج طـ الغقر ألن يقيف ديـف، فؼد اختؾػ فقفا 

لت   ،أفضؾ يستػضؾ  :كر  واألصح أن األفضؾ ا اإلكسان يحج ألجؾ أن  فنن كقن 

تك قال اإلمام أحؿد اشقئً  مـ أطؿال السؾػ، ح لـػؼة لقس  ن  اما أطؾؿ أحدً : مـ ا كا

هذا طؿاًل  ،يحج طـ أحد بشلء لحً  ولق كان  يـ، واإلرتزاق  اصا مبادر لقف  ؽاكقا إ ل

ـل ،بلطؿال الرب لقس مـ شلن الصالحقـ كتساب اإذا كان إكؿا مؼصقده بالعؿؾ  :أط

يـ ،الؿال هذا الؿد لزكاة ما يقيف بف ديـف خقر لف مـ أن يؼصد أن يحج  و يلخذ مـ ا

خذ م يستحب لؾرجؾ أن يل يـف، وال  ،  ااًل لقلخذ دراهؿ يقيف هبا د قره يحج بف طـ غ

ألحد رجؾقـ  :إال 

الحج، ورؤية الؿشاطر، وهق طاجز - ف  فقلخذ ما يؼضل ،إما رجؾ يحب  ب

الحج. ي بف طـ أخقف فريضة  يمد لصالح، و  وصره ا

ة  - لرحؿ قـفؿا، أو  الحج، إما لصؾة ب ذمة الؿقت طـ  أو رجؾ يحب أن يربئ 

ي بف  لقمد كحق ذلؽ، فقلخذ ما يلخذ  قـ، و ة بالؿممـ  ذلؽ.طام

                                            

لدرر السـقة» (1)  (.99، 31/98« )ا
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لقلخذ :وجؿاع هذا لقحج، ال أن يحج  لؿستحب أن يلخذ  يف  وهذا ،أن ا

و اجؿقع األرزاق الؿلخقذة طؾك طؿؾ صالح، فؿـ  لقعؾؿ، أ رتزق لقتعؾؿ أو 

هد، فحسـ بل  ،لقجا ثؾ الذيـ» :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصكؿا جاء طـ الـ  ،يغزون مـ أمتل م

ـ ، (3)«مثؾ أم مقسك ترضع ابـفا وتلخذ أجرها ،ويلخذون أجقرهؿ شبففؿ بؿ

الؿستلجر طؾك  الظئر  فقف كرغبة أم مقسك يف اإلرضاع، بخالف  لرغبة  يػعؾ الػعؾ 

لرضاع، إذا كاكت أجـبقة.  ا

مـ  كقا.اوأما  لد لح ألن يرتزق ففذا مـ أطؿال ا لصا العؿؾ ا  شتغؾ بصقرة 

لد لديـ مؼصقده وا مـ يؽقن ا لدككفػرق بقـ  مـ تؽقن ا سقؾة، و ا ققا و

سقؾة لديـ و مـ خالق.وا ،مؼصقده وا رة  لقس لف يف اآلخ هذا  شبف أن   أل

هذا مقضعفا  .(2)«كؿا دلت طؾقف كصقص لقس 

فػرق بقـ مـ يؽقن الديـ » :والشاهد مـ هذه الػتقى ققلف يف آخر الػتقى

سقؾة يـ و كقا مؼصقده والد لد ة، ومـ تؽقن ا سقؾ لدكقا و  .«...مؼصقده وا

احد يـبغل أن يستعرض الق هذه الؼاطدة الجؾقؾة  ف  ويف ضقء  مـا أطؿال

مـ إمامة وأذان، وحج  لك مؼصده، ودافعف يف أدائف ألطؿال الرب  يـظر إ األخروية، و

اد ؾؿ، وجف دطقة، وصؾب ط م  ،. إلخ..و كقا فحسب أ لد الؿال وا مـ ذلؽ  يد  ير هؾ 

لك إصالح مؼصقده  كقا، فؾقبادر إ قتف لؾد فنن كاكت ك كقا تبع؟  يد اآلخرة والد أكف ير

تك ال يضقع ك مـفا يفح قبف  رة، وإن وجد األ ص لك طؾك اآلخ خرى فؾقحؿد اهلل تعا

ؾ  ،ذلؽ الؿسائ هذه  مثؾ  فنن  يزكل كقتف وقصده،  ألحد أن يزكل كػسف، و وال يـبغل 

                                            

امع»طزاه األلباين إلك أبل داود يف مراسقؾف وضعػف يف  (1) لج  (.5273« )صحقح ا

1، 26/29« )مجؿقع الػتاوى» (2) 1.) 
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ؼ: ففمالء هؿ  تدقق لتؼصل وال العبد إال بعد ا مـ الخػاء بحقث قد ال يشعر هبا  تؽقن 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب محؿد  يقم أحد ۵: قال   گ گ گ گ﴿ :فقفؿ 

 ، فؽقػ بؿـ بعدهؿ؟[352: طؿران]آل  ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ

لـقة هلل  مـ طدم إخالص ا ؾػـا الصالح يخافقن طؾك أكػسفؿ  ولؼد كان س

ادوا ۵ رة أم أر وا هبا الدار اآلخ اد الفؿ وأطؿالفؿ، هؾ أر ، وكاكقا يدقؼقن يف أقق

لدكقا.  هبا ا

قر بقر بـ كػ مـ » :* فعـ ج اء، وهق يف آخر صالتف، قد فرغ  أكف سؿع أبا الدرد

لتشفد  قرا مـف فؼال جب مـ الـػاق، فلكثر التعقذ  لؽ يا أبا الدرداء  وما :يتعقذ باهلل 

يـف يف : أكت والـػاق فؼال لرجؾ لقؼؾب طـ د دطـا طـؽ، دطـا طـؽ، فقاهلل إن ا

فقخؾع مـف ة القاحدة   .(3)«الساط

يقب قال»: * وطـ محؿد بـ مالؽ بـ ضقغؿ قال مقالكا أبق أ ـل  قال : حدث

مً  يق مالؽ  يقب :الل أبق  نين رأيت هؿقم ا ،يا أبا أ حذر كػسؽ طؾك كػسؽ، ف

مـ بالسرور لؼد  الؿم رة  اآلخ كقا ال تـؼضل، وأيؿ اهلل لئـ لؿ تلت  الؿممـقـ يف الد

رة. قال: اجتؿع طؾقف األمران يـا وشؼاء اآلخ ال : قؾت :هؿ الد بلبل أكت وكقػ 

لدكقا ويدأب؟ قال يـصب هلل يف دار ا رة بالسرور وهق  يقب: تلتقف اآلخ با أ  ،يا أ

ة؟ ثؿ قال بالسالم د : فؽقػ بالؼبقل وكقػ  يرى أكف قد أصؾح شلكف، ق مـ رجؾ  كؿ 

ؾف، يجؿع ذلؽ يقم الؼقامة ثؿ يضرب  تف، قد أصؾح طؿ أصؾح قرباكف، قد أصؾح هؿ

فف  .(2)«بف وج

                                            

الء» (1) الم الـب قال الذهبل: إسـاده صحقح.6/181) «سقر أط  (، و

لصػقة» (2)  (.1/161« )صػة ا
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ؿارة قال مً »: * وطـ طقن بـ ط هشا ستقائل يؼقل اسؿعت  لد ا : ا واهلل م

هبت يق :أستطقع أن أققل  .«۵قط أصؾب الحديث أريد بف وجف اهلل  امً إين ذ

ن  فؼد كان :واهلل وال أكا :قؾت» :وطؾؼ الذهبل طؾك هذا بؼقلف السؾػ يطؾبق

ؿة يؼتدى هبؿ، وصؾبف ققم ـبؾقا، وصاروا أئ ال هلل وحصؾقه، ثؿ  مـفؿ أواًل  العؾؿ هلل ف

سبقا أكػسفؿ، فجرهؿ العؾؿ ستػاققا، وحا اإلخالص يف أثـاء الطريؼ،  ا لك  كؿا إ

قره هد وغ لـقة بعد: قال مجا قر كقة، ثؿ رزق اهلل ا فقف كب لـا  العؾؿ وما  هذا  بـا   ،صؾ

قر اهلل فلبك أن يؽقن إال اهلل، ففذا: وبعضفؿ يؼقل هذا العؾؿ لغ بـا  يًضا  صؾ  ،حسـأ

ـقة صالحة كقا، ولقثـك طؾقفؿ فؾفؿ ما ،ثؿ كشروه ب ـقة فاسدة ألجؾ الد  وققم صؾبقه ب

لصال: كقوا وترى هذا  .(3)«فؾف ما كقى مـ غزى يـقي طؼااًل »: ة والسالمقال طؾقف ا

لفؿ وَ  لعؾؿ، وال  يستضقئقا بـقر ا لؿ  لضرب  بقر ق  هذا ا لـػقس، وال لعؾؿفؿ ك ا ع يف 

لك. يخشك اهلل تعا مـ  العالؿ  العؿؾ، وإكؿا  ة مـ  تقج  ك

ا  قد بالعؾؿ وركبق لؿـاصب، فظؾؿقا، وتركقا التؼ ا وققم كالقا العؾؿ، وولقا بف 

لؽبائر فت ا الػقاحش  !ب  و همالء بعؾؿاء  ا لفؿ، فؿا 

ى  تك بالرخص ورو لحقؾ، وأف تؼ اهلل يف طؾؿف، بؾ ركب ا وبعضفؿ لؿ ي

مـ األخبار  .(2)«...الشاذ 

بال كالم  ما»: ققؾ لحؿدون بـ أحؿد» :وطـ طبد اهلل بـ الؿبارك قال

لـػقس ورضا: السؾػ أكػع مـ كالمـا قال اإلسالم وكجاة ا  ألهنؿ تؽؾؿقا لعز 

                                            

ئل )5/135رواه أحؿد يف مسـده ) (1) ئل»(، وحسـف األلباين يف 6/27(، والـسا قؿ « صحقح ســ الـسا بر

(2973، 2972.) 

الء» (2) الم الـب  (.351، 7/352) «سقر أط
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لدكقا ورضا الخؾؼ لـػقس وصؾب ا كتؽؾؿ لعز ا كحـ  لرحؿـ، و  .(3)«ا

هل مـ اآلفات التل قد تؼدح يف  الؿـاسبة إلك آفة دققؼة  هبذه  شقر  وبؼل أن أ

تل أشار إلقفا اإلمام ابـ الؼقؿ  هل ال لكالـقات، و عا ـزلة  رحؿف اهلل ت يف شرحف لؿ

ـد ققل الفروي لتفذيب ط لك» :ا هل طؾك ثالث درجات األو ال هتذيب الخدمة أ :و

دة وال يؼػ طـدها هؿة ة وال يشقهبا طا  .«يخالجفا جفال

لثاين» :قال ابـ الؼقؿ يف شرحف لفذا الؽالم العادة.: الـقع ا  شقب 

مـػذة لفا،  مـ أحؽام طقائد الـػس تؽقن  لعبقدية حؽؿ  وهق أن يؿازج ا

اد الصقم ؼدها قربة وصاطة، كؿـ اطت يعت قـة طؾقفا، وصاحبفا  ن  -مثاًل - مع وتؿر

هذا التؼاضل  ،طؾقف فللػتف الـػس، وصار لفا طادة تتؼاضاها أشد اقتضاء، فقظـ أن 

العادة. هق تؼاضل  ة، وإكؿا  لعبقدي  محض ا

أكف إذا طرض طؾقفا صاطة دون ذلؽ، وأيسر مـف، وأزم  :وطالمف هذا

ؽ: مصؾحة ح يثارها لؿا اطتادتف وألػتف، كؿا  لصالحقـ مـ  للؿ تمثرها إ طـ بعض ا

لصق ن : فقة قالا لل أن جؿقع ذلؽ كا يد، فبان  لتجر حججت كذا وكذا حجة طؾك ا

فثؼؾ ذلؽ طؾك : وذلؽ ،بحظل امشقبً  ـل أن أستؼك لفا جرطة ماء،  أن والديت سللت

كػسل وإرادهتا ات كان بحظ  لحج  كػسل يف ا ة  مطاوط إذ لق  :كػسل، فعؾؿت أن 

كقة ؼ يف الشرع (2)كاكت كػسل فا هق ح هـ .(1)«لؿ يصعب طؾقفا ما   .ا

                                            

لصػقة» (1)  (.7/322) «صػة ا

 فاكقة يف مراد اهلل وطبادتف. :يعـل (2)

لؽقـ» (3) ج السا  درا  (.99-2/98« )م
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يتػطـ لفا ويخاصة مـ يجفدون أكػسفؿ هذه مسللة مفؿة يجب أن  يف  و

دطقة إلك اهلل  لك ۵ال هذه الجفقد إ تك ال تتحقل  بقؾف، وذلؽ ح ، والجفاد يف س

ابتغاء مرضاتف، وحتك  لك، و افع اإلخالص هلل تعا طادة، ويغقب فقفا أو يضعػ د

اطتادت طؾق لـػس، وما ألػتف و افع حظقظ ا مـ د هذا يحتاج إلك  ،فيتخؾص  و

لك يف كؾ ما تليت وتذر مـ  لعبقدية هلل تعا تك تستشعر ا سبة ويؼظة مع الـػس ح محا

افؼة لؾشرع الؿق األطؿال  قف  ،األققال و الؿسؾؿ فقؿا أشار إل ـد ذلؽ ال يؼع  وط

لكاإلمام ابـ الؼقؿ  يف كقكف يؼقم بطاطة طظقؿة شاقة بقسر وسفقلة ثؿ  رحؿف اهلل تعا

اإلتقان ا  ،بطاطة أيسر مـفا يعجز طـ  مثؾة يف ذلؽ ما كراه يف بعضـ مـ أقرب األ و

لدطقة إلك اهلل  لتحؿؾ يف ا لـشاط وا مـ ا لققم  لذهاب والحؾ  لءبالؿج ۵ا وا

األمر يتعؾؼ بخدمة القالديـ  مـ ذلؽ إذا كان  والرتحال، بقـؿا يحصؾ العؽس 

لذلؽ. قتػطـ   وقضاء حقائجفؿا فؾ

لتػتقش طؿا يشق :والحاصؾ لـػس أكف يجب ا مـ حظقظ ا بقدية  الع ب 

قز حؼ اهلل  سـا وكحـ ال مـ حظفا، فؾعؾ كثقرً  ۵وتؿق لـػق فقف حظ  مـفا يؽقن  ا 

 كشعر. 

مـ طؾؾ » :رحؿف اهلل تعالكيؼقل ابـ الؼقؿ  لـػقس  فال إلف إال اهلل، كؿ يف ا

لقف لصة، وأن تصؾ إ خا تؽقن هلل  األطؿال أن  د  ،وأغراض وحظقظ تؿـع  لعب وإن ا

العؿؾ ح لعققن  ،قث اليراه بشر ألبتة، وهق غقر خالص هلللقعؿؾ  العؿؾ وا ويعؿؾ 

كطاقً  هذا إال أهؾ البصائر  ،وهق خالص لقجف اهلل ا،قد استدارت طؾقف  قز  وال يؿ

لدوائفا وطؾؾفا العالؿقن ب العؿؾ وبقـ الؼؾب مسافة :وأصباء الؼؾقب  ويف  ،فبقـ 

لؼؾب تؾؽ لك ا لعؿؾ إ مـ وصقل ا اع تؿـع  ة ُقط  لؿساف رب  ...ا قـ ال قـ الؼؾب وب ثؿ ب
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مـ كرب وإطجاب، ورؤية  ،مسافة العؿؾ إلقف،  وطؾقفا قطاع تؿـع مـ وصقل 

استؼصل ة لق  ـة، وطؾؾ خػق الؿ كسقان  ى العجابيف  العؿؾ، و لرأ  .(3)«صؾبفا 

 :الخقاصر الرديئة واألماين الباصؾة - 3

ة إذا لؿ ترد يف أول األمر وتركت  ب، وكجاص مـ أطظؿ آفات الؼؾ هذه  ك و حت

فقف.  استحؽؿت 

كالم بديع يف تصقيره لخطر هذه اآلفات،  رحؿف اهلل تعالكولإلمام ابـ الؼقؿ 

ي  » :رحؿف اهلل تعالكقال  ،مزيد طؾقف ال واطؾؿ أن الخطرات والقساوس تمد

فقمديفا  لذكر  فقلخذها ا لك التذكر،  فقمديفا إ الػؽر  لك الػؽر، فقلخذها  متعؾؼاهتا إ

اإل لك اإلرادة، فتلخذها  قر إ فتص فتستحؽؿ  العؿؾ،  لك الجقارح و رادة فتمديفا إ

تؿامفا ،طادة و مـ قطعفا بعد ققهتا  مبادئفا أسفؾ  ردها مـ  عؾقم أكف لؿ يعط  ،ف وم

لـػس، إال  هجقم ا نهنا هتجؿ طؾقف  اإلكسان إماتة الخقاصر، وال الؼقة طؾك قطعفا؟ ف

بف ومساك قـف طؾك قبقل أحسـفا ورضاه  العؼؾ تع ع أن ققة اإليؿان و ـتف لف، وطؾك رف

لصحابة هتف لف وكػرتف مـف، كؿا قال ا إن أحدكا يجد يف  ،رسقل اهلل يا: أقبحفا وكرا

 َ ما أَل يتؽؾؿ بف فؼالؿَ يحرتق حتك يصقر َح  ن  كػسف  مـ أن  د»: ؿة أحب إلقف   أوق

الحؿد هلل الذي »: ويف لػظ (2)«ذاك صريح اإليؿان» :قال ،كعؿ: اقالق «وجدتؿقه؟

 :( وفقف ققالن3) «سقسةرد كقده إلك الق

هتف صريح اإليؿان.  :أحدهؿا  أن رده وكرا

                                            

ابؼ ) (1) در الس ر(.3/719الؿص  ( )باختصا

قسقسة، وصححف األلباين يف  ديف ر :باب ،أبق داود يف األدب( 2) 726) «صحقح ســ أبل داود»ال 1، 

726 ؾؿ يف 7 رواه مس  (.312بقان القسقسة ) :ابب ،يف كتاب اإليؿان« صحقحف»(، كؿا 
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لشقطان لف يف الـػس صريح اإليؿان :والثاين فنكف إكؿا  :أن وجقده وإلؼاء ا

لـػس صؾبً  يف ا لؼاه  لتف بف اأ رضة اإليؿان وإزا س  ،لؿعا سبحاكف الـػ قد خؾؼ اهلل  و

رة التل ال تسؽـ مـ شلء توالبد  شبقفة بالرحا الدائ فقفا لفا  فنن وضع  طحـف، 

ـتف و حصا صح وإن وضع فقفا تراب أ ـتف،  تل  :حب صح فاألفؽار والخقاصر ال

لـػس هل بؿـزلة الحب الذي يقضع يف الرحا وال تبؼك تؾؽ الرحا  ،تجقل يف ا

مـ تطحـ رحاه حب  البد  معطؾة قط، بؾ لـاس  يقضع فقفا، فؿـ ا مـ شلء   الفا 

قره، وأك ايخرج دققؼً  وغ يطحـ رماًل يـػع بف كػسف  ً  ثرهؿ  ، وكحق ذلؽ، اوحصك وتبـ

ة صحقـف. بقـ لف حؼقؼ نذا جاء وقت العجـ والخبز ت  ف

ما بعده، وإن قبؾتف صار فؽرً  لقارد طؾقؽ اكدفع طـؽ  لخاصر ا نذا دفعت ا  اف

فنن جقااًل  ام الجقارح؟  ستخد هل والػؽر طؾك ا اإلرادة فتساطدت  ستخدم  ، فا

لؿـ لك الؼؾب با امفا رجعا إ تخد اس الؿرادتعذر  لك جفة   ،ك والشفقة، وتقجفف إ

الؿعؾقم أن إصالح الخقاصر أسفؾ مـ إصالح األفؽار، و مـ  صالح األفؽار إو

مـ إصالح اإلرادات، وإصالح اإلرادات مـ تدارُ  أسفؾ   ،ك فساد العؿؾأسفؾ 

العقائد  .وتداركف أسفؾ مـ قطع 

يعـق فلكػع ـقؽ، دون ما ال  لدواء أن تشغؾ كػسؽ بالػؽر فقؿا يع ؽ، فالػؽر ا

شر يعـل باب كؾ  شتغؾ طـ أكػع  ،فقؿا ال  ـقف، وا ـقف فاتف ما يع مـ فؽر فقؿا ال يع و

فقف؟ فالػؽر والخقاصر واإلرادة والفؿة أحؼ شلء  مـػعة لف  شقاء لف بؿا ال  األ

هذه خاصتؽ وحؼقؼتؽ التل تبتعد هبا أو تؼرب مـ  مـ كػسؽ، فنن  بنصالحف 

بقدك الذي ال سعادة لؽ إال وكؾ الشؼاء يف  ،يف قربف، ورضاه طـؽ إلفؽ ومع

 ف، وسخطف طؾقؽ.ـبعدك ط
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مـ كان يف خقاصره ومجاالت فؽره دكق لؿ يؽـ يف سائر أمره إال  اا خسقًس ئً و

 كذلؽ.

مـ بقت أفؽارك و لشقطان  رادتؽ، فنكف يػسدها طؾقؽ إوإياك أن تؿؽـ ا

رة، يص افسادً  لقساوس واألفؽار الؿض لقؽ أكقاع ا ؼل إ ؾ ويحقل عب تداركف، وي

قـف مـ قؾبؽ  قـؽ وبقـ الػؽر فقؿا يـػعؽ، وأكت الذي أطـتف طؾك كػسؽ بتؿؽ ب

ؽ؟  رك فؿؾؽفا طؾق  وخقاص

عف  :فؿثالؽ معف قد الحبقب، فلتاه شخص م فقفا ج يطحـ  مثال صاحب رحا 

ـ  رده ولؿ يؿؽـف م فنن ص كتف،  قطحـف يف صاحق حؿؾ تراب، وبعر، وفحؿ وغثاء ل

ستؿر يـػعف إلؼاء ما معف يف الطاحقن ا مـ إلؼاء ذلؽ يف  ،طؾك صحـ ما  مؽـف  إن  و

لطحقـ كؾف فاسدً  لحب، وخرج ا ما فقفا مـ ا لطاحقن أفسد  ف  ،اا لذي يؾؼق وا

لقجقد لق كان طؾك  خؾ يف ا الػؽر فقؿا كان ود لشقطان يف الـػس ال يخرج طـ  ا

مـ  فقف  الػؽر  و فقؿا يؿؾؽ  كان يؽقن، أ ػ  خالف ذلؽ وفقؿا لؿ يؽـ لق كان كق

هؿقة ال حؼقؼة لفا، وإما يف باصؾ أو فقؿا أكقاع ال ام، أو يف خقاالت و ػقاحش والحر

تل ال  فقؾؼقف يف تؾؽ الخقاصر ال  ، مـ أكقاع ما صقي طـف طؾؿف لك إدراكف  ال سبقؾ إ

فقجعؾ ذلؽ مجال فؽره ومسرح وهؿف. مـفا طؾك هناية  مـفا غاية وال يؼػ   يبؾغ 

م والتصقرات بؿعرفة ما أن تشغؾ فؽرك يف باب العؾق :وجؿاع إصالح ذلؽ

يؾزمؽ مـ التقحقد وحؼققف، ويف الؿقت وما بعده إلك دخقل الجـة والـار، ويف آفات 

األطؿال وصرق التحرز مـفا، ويف باب اإلرادات والعزوم أن تشغؾ كػسؽ بنرادة ما 

وطـد العارفقـ أن تؿـل الخقاكة وإشغال  ،يـػعؽ إرادتف، وصرح إرادة ما يضرك إرادتف

سقؿا إذا فرغ قؾبف مـفا بعد ر طؾك الؼؾب مـ كػس الخقاكة، والوالؼؾب هبا أضالػؽر 
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 ..مباشرهتا، فنن تؿـقفا يشغؾ الؼؾب هبا ويؿؾمه مـفا ويجعؾفا هؿف ومراده

الػؽر :وبالجؿؾة مـ  ،  ،فالؼؾب ال يخؾق قط  إما يف واجب آخرتف ومصالحفا

األما س و لقساو اشف، وإما يف ا ع كقاه وم ات وإما يف مصالح د ين الباصؾة والؿؼدر

فقفا؟ فنن ألؼقت  ،الؿػروضة مثؾ رحا تدور بؿا يؾؼك  مثؾفا  وقد تؼدم أن الـػس 

لؼقت فقفا زجاًج  ا دارت بف، واهلل سبحاكف ا وحصك وبعرً فقفا حبا دارت بف، وإن أ

مصرففا مؾؽً  ،هق ققؿ تؾؽ الرحا ومالؽفا و لفا  يـػعفا،  اوقد أقام  يؾؼل فقفا ما 

تدور بف شقطا ،ف لشقطان  اكً و رة، وا تدور بف؟ فالؿؾؽ يؾؿ هبا م يضرها، ف فقفا ما  يؾؼل 

لحَ  مرة؟ فا يؼ بالقطد ب  يؾؿ هبا  لخقر، وتصد الؿؾؽ إيعاد با لذي يؾؼقف  لحَ ، ا  ب  وا

بالقطد لشقطان إيعاد بالشر وتؽذيب  لذي يؾؼقف ا الحب ،ا  ،والطحقـ طؾك قدر 

مـ إلؼائف إال إذا وجد  يتؿؽـ  الحب الؿضر ال  الرحك فارغة مـ الحب وصاحب 

ئذ يبادر إلك إلؼاء ما معف فقفا. فحقـ أطرض طـفا  لـافع، وققؿفا قد أهؿؾفا و  ا

الحب :وبالجؿؾة لـافع  فؼقؿ الرحا إذا تخؾك طـفا وطـ إصالحفا وإلؼاء  ا

ؿا معف هذه الرحك  ،فقفا وجد العدو السبقؾ إلك إفسادها وإدارهتا ب ح  وأصؾ صال

ـقؽ االشتغال بؿا الوفساد ،باالشتغال بؿا يع ـقؽ ها كؾف يف  هـ .(3)«يع  .ا

. وأما األماين فنهنا ..» :يف حديثف طـ األماين بالباصؾة رحؿف اهلل تعالكويؼقل 

وهل تصدر مـ  ،س أمقال الؿػالقس، أخرجقها يف قالب الرجاء وتؾؽ أماكقفؿوءر

اهتا، فلضؾؿ مـ دخاهنا، ففق يستعؿؾ قؾبف يف شفق ،قؾب تزاحؿت طؾقف وساوس الـػس

، وأن ػق والؿغػرة، والػضؾعالعاقبة والـجاة وأحالتف طؾك ال ذلؽ مـ ت ف حسـ وكؾؿا فعؾ

                                            

ئد» (1) ار يسقر(.372-371ص )« الػقا  ( )باختص
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ويسؿل ذلؽ رجاء  ،يستقيف حؼف وال تضره الذكقب، وال تـؼصف الؿغػرة الؽريؿ ال

 :تؼذف هبا الـػس إلك الؼؾب فقسرتيح إلقفا، قال تعالك ةوإكؿا هق وسقاس، وأماين باصؾ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 .(3)[321: ]الـساء ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

الخطقرة والخقاصر الرديئة التل تحقم الخقاصر  لقساوس  مـ ا و

االطرتاضات طؾك قدر اهلل  فقحصؾ مـ سقء  :وقضائف ۵و لشدائد،  الؿصائب وا

لظـ باهلل ؽف؟ إال أن يتدارك اهلل هذا الؼؾب  ۵ ا والتسخط يف الؼؾب ما يتؾػف ويفؾ

سريع لفذه الخقاصر.بنكابة إلقف   تعالك ورد 

ربف  وهق يعدد أكقاع اطتراضات العبد طؾك رحؿف اهلل تعالكيؼقل ابـ الؼقؿ 

هذا اطرتاض  ،االطرتاض طؾك أفعالف وقضائف وقدره :الـقع الرابع: »سبحاكف و

هق سارٍ  كقاع ال تحصك، و هق أ ما بقـ جؾل وخػل، و هق  لجفال و يف الـػقس  ا

الؿحؿ يد  قتف ،قمسريان الحؿك يف  مـ مف وأ بد كال الع تف وأحقالف،  ولق تلمؾ  اد وإر

كً  لؽ يف قؾبف طقا ى ذ كػًس  ،الرأ لف إال  عا ة طؾك قدر اهلل وقسؿف وأف معرتض كػس   افؽؾ 

لقفااقد  رفة التل يؿؽـ وصقل البشر إ فتف حؼ الؿع لقف، وطر ا فتؾ ،صؿلكت إ ؽ حظف

لرضا االتسؾقؿ واالكؼقاد، والرض  .(2)«كؾ ا

لقساو الؿقسقسقـ يف القضقء ومؿا يؾحؼ با بقة ما ابتؾل بف بعض  س الؼؾ

قر بقـة مـ غ لـاس  لظـقن الػاسدة با لصالة وا لقسقسة  ،. إلخ..وا هذه ا ويسؿقن 

تقاط االح   .و

                                            

ح» (1)  ( ط. دار إحقاء العؾقم ت: محؿد سؽر.5-7)ص «الرو

ج السالؽقـ» (2)  (. 2/73« )مدار
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لقسقسة أن » :رحؿف اهلل تعالكيؼقل ابـ الؼقؿ  والػرق بقـ االحتقاط وا

تقاط ستؼصاء: االح  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل وما كان طؾقف رسق ،والؿبالغة يف اتباع السـة ،اال

قر غؾق ومجاوزة مـ غ بف  يط ،وأصحا قر وال تػر لذي  :وال تؼص تقاط ا ففذا هق االح

 .يرضاه اهلل ورسقلف

لقسقسة تداع ما لؿ تلت بف السـة وأما ا وال  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولؿ يػعؾف رسقل ،يف اب

ة زاطؿً  لصحاب مـ ا الؿشروع اأحد  لك تحصقؾ  وضبطف، كؿا  أن يصؾ بذلؽ إ

ضا رف يف صب الؿاء يف  ءهيحتاط بزطؿف ويغسؾ أط فقس لثالثة،  لقضقء فقق ا يف ا

مرارً  لصالة  لتؾػظ بـقة ا يصرح با ؾف، و ف وضقئف، وغس ا أو مرة واحدة، ويغسؾ ثقاب

كجاستف احتقاصً  يتقؼقـ  صً  ،امؿا ال  لصالة يف كعؾف احتقا يرغب طـ ا ف  ...او عا لك أض إ

 ً يـ لؿقسقسقن د ه ا مؿا اتخذ هذا  تقاط، وقد كازو اأضعاف  ط طؿقا أكف اح تقا االح ن 

هدي رسقل اهلل  لك هبؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصباتباع  مـ خرج  :وما كان طؾقف أو تقاط الذي  االح فنكف 

اء الصراط تقاط، وطدل طـ سق االح تقاط طـ  ،طـف فؼد فارق  االح تقاط كؾ  واالح

فؿ ر أهؾ األرض بؾ كؾ لق خالػت كث ة و  .(3)«الخروج طـ خالف السـ

 :الحسد وكراهقة الخقر لؾـاس -4

مـ أ لداء  هذا ا مـ  ا يف قؾقب العباد، وال يسؾؿ مـف إالكثر األدواء اكتشارً و

لك.  رحؿ اهلل تعا

سبة الؿحا يتداركف صاحبف بالؿجاهدة و لحسد داء طضال إن لؿ  فنكف  :وا

                                            

ح» (1)  (.572)ص «الرو
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غضاء. قـ وحؼد وب  يفؾؽ الؼؾب بؿا يحؿؾف مـ غش لؾؿسؾؿ

الحاسد ـل زوال الـعؿة طـ الغقر سقاء وصؾت الك  لحسد ئعرف بتؿ أم  وا

ؿ لؿ تصؾ، و الغ ضرر والشر لؾؿسؾؿقـ و مؿا يؾحؼ بذلؽ الػرح بقصقل ال

لخذالن. مـ ا قر لفؿ كعقذ باهلل  لحزن بقصقل الخ  وا

لحسد وتؿؽ   يتػاوتقن يف شدة ا لـاس  مـ الؼؾقبوا الشر  فبعضفؿ يضؿر ؟ـف 

الؿسؾؿ لقف ،ألخقف  يصالف إ قر طـف ،ويسعك بجفده إل ع الخ ال  ،أو قط وبعضفؿ 

ف يف ذلؽ يُ فَ يَ  ولؽـ ،يسعك بعؿؾ ل  ر  َس ش و ا ضرر بالؿحسقد كؿا يسعد بزو بقققع ال

قر طـف ة والخ لـعؿ يـ ،ا مـ الحاسد شد وأخبث ،وكال الػريؼقـ   .وإن كان األول أ

مـ قؾبف يؽره ذلؽ  لؽـف  هذا الشعقر  ـده  ف  ،وبعضفؿ يؽقن ط ويسعك إلبطال

الؿسؾؿ لخقر ألخقف  يصال ا ي :وقطع الضرر طـف ،بن يشعر :أ بف  يسعك يف مضادة ما 

لحسد مـ ا لؿرض ،يف قؾبف  ا طؾك خقر يف مجاهدة كػسف لؾتخؾص مـ هذا ا هذ  .و

لؽُ  هؿ ا السؾقؿةؿ  وبعضفؿ و لـاس أصحاب الؼؾقب  مـ ا يـ ال  ،ؾ  الذ

قر لؽؾ مسؾؿ، ألحد مـ الؿسؾؿقـ ايضؿرون شر   هؿ الشر ءويسق ،ويػرحقن بالخ

لذي يحؾ بالؿسؾؿقـ لـاس ،ا همالء يف ا  .وما أقؾ 

يتػؼد قؾبفأن  :والحاصؾ قر يجب طؾك الؿسؾؿ أن  اء خط لحسد د د ، ا ويجاه

مـف لتخؾص   .كػسف يف إزالتف وا

فقحصؾ الؾبس بقـفا ويظـ  :والغبطة الؿشروطة ،وقد يختؾط بالؿـافسة

لغبطة ة وا مـ باب الؿـافس  واألمر خالف ذلؽ. ،الحاسد أن حسده 
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يف الػرق  هلل تعالكرحؿف اوإلزالة الؾبس بقـفؿا أكؼؾ ما ذكره اإلمام ابـ الؼقؿ 

لحسد» :حقث يؼقل ؛بقـفؿا لؿبادرة إلك : أن الؿـافسة: والػرق بقـ الؿـافسة وا ا

مـ غقرك هده  لذي تشا ف  ،الؽؿال ا شر ؼف، أو تجاوزه، ففل  تك تؾح فقف ح فتـافسف 

لـػس وطؾق الفؿة الؼدر ،ا كرب  لك ،و  ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ﴿: قال تعا

طػػقـ ﴾ې ې لؿ مـ الشلء الـػ ،[26: ]ا صؾفا  قس الذي تتعؾؼ بف وأ

لـػقس صؾبً  لـػسقـ األخرى، وربؿا فرحت إذا  اا مـ ا فقف كؾ  ورغبة فتـافس 

حاب رسقل فقف، كؿا كان أص ؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  شاركتفا  لخقر، ويػرح بعضف تـافسقن يف ا ي

ًض  يحض بعضفؿ بع ؿ فقف، بؾ  ـ  اباشرتاكف هل كقع م فقف، و طؾقف مع تـافسفؿ 

لك لبؼرة ﴾ڦڦ ڦ﴿: الؿسابؼة وقد قال اهلل تعا  .[378: ]ا

قر، .. لقس فقفا حرص طؾك الخ . والحسد خؾؼ كػس ذمقؿة وضقعة ساقطة 

، وتتؿـك  الؿحامد، ويػقز هبا دوهنا لخقر، و مـ يؽسب ا د  كتفا تحس فؾعجزها ومفا

لك العدم كؿا قال تعا يساويفا يف  تك   ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: أن لق فاتف كسبفا، ح

لـساء ﴾ڌڎ ڌ ڍ  .[89: ]ا

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ :تعالك وقال

 .[319 :]البؼرة ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ـ   ة متؿ لـعؿ لحسقد طدو ا هق،  فا الت طـف  الفا طـ الؿحسقد كؿا ز زو

مـ يـافسف؟ ففق يـافس غقره أن  لـعؿة متؿـ تؿامفا طؾقف وطؾك  والؿـافس مسابؼ ا

لَ  يحب  بف، أو مجاوزتف لف يف الػضؾيعؾق طؾقف، و لحسقد يحب اكحطاط  ،حاقف  وا

قره الؿحؿقدة ..حتك يساويف يف الـؼصان غ اسؿ الحسد طؾك الؿـافسة  . وقد يطؾؼ 
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بل  لصحقح طـ الـ رجؾ آتاه اهلل الؼرآن ففق : ال حسد إال يف اثـتقـ»: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا يف ا

فسؾطف طؾك هؾؽتف يف  يؼقم بف آكاء الؾقؾ وأصراف الـفار، ورجؾ آتاه اهلل مااًل 

يدل طؾك ط :(3)«الحؼ مـافسة وغبطة  ، ففذا حسد  كرب كػسف ؾق هؿة صاحبف، و

تشبف بلهؾ الػضؾ بفا لؾ  .(2)«وصؾ

 :الؽبر والتعالل طؾك الـاس والعجب بالـػس -5

هق  (1)«الؽبر بطر الحؼ وغؿص الـاس» :الؽبر بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصطرف الرسقل  و

بتف ققلف بتف وخقؿة، ويؽػل يف سقء طاق اء خبقث، وطاق ـ »: ملسو هيلع هللا ىلص د ال يدخؾ الجـة م

 (.3) «يف قؾبف مثؼال ذرة مـ كبر

لل  لتعا لـاس حؼققفؿ وا الؽرب هق رد الحؼ وطدم قبقلف، أو غؿط ا ولؿا كان 

متؾبًس  -لؿا كان كذلؽ- طؾقفؿ لؼؾب  يؽقن ا مـ أن  لخقف  مـف، وا لحذر  ا وجب ا

يشعر يشعر بف وقد ال  هذا يف قالب طؾق  ،بف، وصاحبف قد  ربه  يظفر الؿتؽرب ك وقد 

كتفا ومفابتفا.  لـػس وصقا زة ا  الفؿة، وط

الؽرب أن » :رحؿف اهلل تعالكابـ الؼقؿ يؼقل   «الؿفابة»والػرق بقـ الؿفابة و

نذا امتأل الؼؾب بذلؽ  بتف وإجاللف لف: ف ر امتالء الؼؾب بعظؿة اهلل ومح مـ آثا أثر 

الحالوة  تسك وجفف  قبة، فاك لبس رداء الف لسؽقـة وأ زلت طؾقف ا لـقر وك فقف ا حؾ 

محبة ومفابة، ألفئدة وقرت بف  والؿفابة، فلخذ بؿجامع الؼؾقب  لقف ا وحـت إ

                                            

ؾؿ (1) الة الؿسافريـ، باب ،رواه مس ؾؿف )وبالؼرآن  مـ يؼقمفضؾ  :كتاب ص قوي.6/97يع  ( شرح الـ

ح» (2) 5البـ الؼقؿ )ص «الرو 1 ر(.2-517 ختصا  ( )با

ؾؿ يف كتاب اإليؿان (3) لؽرب وبقاكف ) :باب ،رواه مس  (.93تحرم ا
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متأل بالجفؾ : «الؽرب». وأما ..العققن مـ قؾب قد ا مـ آثار العجب والبغل  فلثر 

بقدية وكزل طؾقف الع مـف  مشقف  والظؾؿ، وترحؾت  لـاس شزر، و لك ا فـظره إ الؿؼت؟ 

اإلكصاف، ذاهب بقـفؿ تبختُ  ئثار، ال اإليثار وال  ر، ومعامؾتف لفؿ معامؾة االست

اإلكعام، ال ابـػسف تقفً  لسالم وإن رد طؾقف رأى أكف قد بالغ يف  مـ لؼقف با ، ال يبدأ 

ى ألحد طؾقف حؼ   ،وال يسعفؿ خؾؼف ،يـطؾؼ لفؿ وجفف ير يرى حؼققف طؾك  ،اوال  و

لـاس مـ اهلل إال بعدً  ،ا يرى فضؾف طؾقفؿ، وال يزداد  ى فضؾفؿ طؾقف، و ير ، ومـ اوال 

لـاس إال صغارً   .(3)«اأو بغًض  اا

بعض دقائؼ مـ الؽبر التل قد يؽقن بعضـا  ايف مقصـ آخر واصػً ويؼقل 

ي ..» :بفا، وهق يشعر أو ال يشعر امتؾبًس  قد طؾك ما يف قؾبف، ويؽاد يعاد . فاهلل شف

الخؾؼ إذا لؿ يعظؿقه، ويرفعقه، ويخضعقا لف، ويجد يف قؾبف بغضة لؿـ لؿ يػعؾ 

تقش لرأى فقفا ذلؽ كام ،بف ذلؽ فتش كػسف حؼ التػ ً ولق  لفذا تراه طاتبً اـ ك  ا، و طؾ

متطؾبً  لف حؼف  يعرف  يعظؿف، و لؿ  قبف يف قالب حؿقة هلل، وغضب لف امـ   .(2)«...لع

 ، لك قرة حؿقة هلل تعا ضبف لفا يف ص لـػسف وغ قتف  الؿتؽرب حؿ يظفر  وقد 

لك لقن، والحؿقة لؾـػس لقن آخروتعظقؿً  ة هلل تعا لحؿق  .ا ألمره، ولؽـ ا

وكذلؽ » :الػرق بقـفؿا فقؼقل اهلل تعالك رحؿفويصػ اإلمام ابـ الؼقؿ 

لحؿقة هلل مر ،ا مر واآل قرها تعظقؿ األ لك يث يثقرها  ،والحؿقة لؾـػس، فاألو لثاكقة  وا

الغضب لػقات حظقضفا لـػس و ؿ  ،تعظقؿ ا مـ تعظق لحؿقة هلل أن يحؿل قؾبف لف  فا

                                            

ح» (1) ر(.511، 799)ص« الرو ختصا  ( )با

ج السالؽقـ» (2)  (.3/299« )مدار
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متأل قؾبف بذلؽ ا ،حؼققف هل حال طبد قد أشرق طؾك قؾبف كقر سؾطان اهلل فا  ،لـقرو

لذي ألؼل طؾك قؾبف نذا غضب فنكؿا يغضب مـ أجؾ كقر ذلؽ السؾطان ا ن  ،ف وكا

ـتاه، وبدا وآلف وسؾؿ إذا غضب احؿرت وج ـقف  رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  بقـ طق

يدر   يـتؼؿ هللطرق  تك   ...ه الغضب، ولؿ يؼؿ لغضبف شلء ح

رارة نهنا ح الحؿقة لؾـػس ف هذا بخالف  مـ كػسف لػقات حظف و ا أو هتقج 

الشفقة  هل الحريؼ، والـػس متؾظقة بـار  تـة  تـة يف الـػس، والػ فنن الػ صؾبف، 

مـ قبؾ الـػس  نكؿا هؿا حرارتان تظفران طؾك األركان، حرارة  الغضب، ف و

ر  استشعا لـػس األمارة أثارها  مـ قبؾ ا ؼ اهلل، وحرارة  تعظقؿ ح الؿطؿئـة أثارها 

 .(3)«فقت الحظ

لحؿقة لؾـ يتعؾؼ با ض ولعؾ مؿا  ػس، واإلطجاب هبا ما دأب طؾقف بع

مـ مخالػقفؿ، والحديث  مـ جعؾ جؾ أوقاهتؿ ومجالسفؿ يف الـقؾ  يـ  الؿغرور

هذا شغؾفؿ الشاغؾ يف مجالسفؿ،  العؾؿاء، وأصبح  لدطاة أو  الؿستؿر طـ أخطاء ا

لـاس صالح ا قر يف إصالحفا وإ مـ تؼص هل طؾقف  تك كسقا أكػسفؿ وما  فؿثؾ  :ح

يخشك طؾقفؿ م فا.همالء  ة لؾـػس وحظقض لحؿق  ـ العجب والؽرب، وا

 :حب الدكقا وركقن الؼؾب إلقفا -6

لك  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :يؼقل اهلل تعا

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

                                            

ح» (1)  (.797)ص« الرو
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 ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 . [27: ]التقبة ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

طؾقؽؿ  واهلل ما الػؼر أخشك طؾقؽؿ، ولؽـ أخشك أن تبسط»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

فتفؾؽؽؿ كؿا  فتـافسقها كؿا تـافسقها ،كان قبؾؽؿ الدكقا كؿا بسطت طؾك مـ

 .(3)«أهؾؽتفؿ

لؿتؿثؾ ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف ۵هؽذا حذركا اهلل  كقا وزخرففا ا يف األمقال  مـ الد

كقة السالػة  لثؿا العؼبات ا سبحاكف يف  ؿا ذكرها اهلل  لؿـاصب والجاه، ك واألوالد وا

لذكر.  ا

قـ لدكقا طؾ لققم بعد اكػتاح ا لـا ا كػتاًح وإن الؿتلمؾ ألحقا هبا ا  اا مـ جؿقع أبقا

لقشعر بالخقف طؾك كػسف يف كؾ لحظة مـ أن تلخذه األمقاج،  لؿ يسبؼ لف مثقؾ، 

لدطقة والجفاد. لصالح وا بـان يف ا لقفؿ بال قره مؿـ كان يشار إ  كؿا أخذت غ

هذا الخطر إو مـ  لدطاة  اين ا ل وإخق العجالة ألخاصب وأحذر كػس هذه  ين يف 

لذي بدأ يسري يف حقاتـا، كشعر بف، وقد  ا رة ويف أودية متشعبة، قد ال  ثق وبلشؽال ك

مـف. لتخؾص  يصعب التغؾب طؾقف وا ؽ بحقث  لثؼؾ والتشاب مـ ا  كشعر بف، ولؽـف 

أكف لق وازن أحدكا بقـ هؿ الدكقا والحقز الذي تشغؾف مـ قؾبف  :وطالمة ذلؽ

بقر، وتػؽقره، وبقـ هؿ اآلخرة، وهؿ هذا الديـ لقجد أن البقن شاسع والػرق ك

فر طؾك الؾسان واألطؿال الظاهرة، أما الؼؾقب: ضد أن الدطقة وأمر هذا الديـ َج قَ ولَ 

                                            

اري ) (1) لبخ ؾؿ ) :باب ،( يف كتاب الجزية1358ا قادطة، ومس 1الجزية والؿ 277.) 
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فؾؿ يشغؾ مـفا إال الؼؾقؾ، وأما الفؿ األكرب ففق لفذه الدكقا ومتاطفا الزائؾ: كؾ حسب 

أهؿفا يف سقرة  ۵اهتؿامف وواديف الذي ذهب فقف مـ ودياهنا وشعاهبا التل ذكر اهلل 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :فآل طؿران بؼقل

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[37: ]آل طؿران  ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲

مـا: حقث  قر  العاجؾة طؾك اآلخرة يؽاد أن يطؿ طؾك حقاة كث يثار  مرض إ إن 

لك اهلل  دطقة إ رة يف حؼؾ ال ثرة الؽاث لدطقة  ۵كجد أن الؽ لك ا صر اكتؿاءها إ تح

مقطظة، أو حضقر جؾسة، أو د سبقطل أو شفري ثؿ يف إلؼاء خطبة، أو  رس أ

 ، اهتا، ومساكـفا لدكقا، والتؿتع بؿؾذ لك أطؿال ا لبف إ يـصرف مـ ذلؽ بؼؾبف وقا

هذه حالف أكف سقخؾد  لك الؿتلمؾ فقؿـ  يقحل إ ومراكبفا، ويتقسع يف ذلؽ بشؽؾ 

لزائؾ. هـف إال متاطفا ا هذه الدكقا، وأن لقس لف ما يشغؾ ذ  يف 

لـػقس يف لل وا الغا لك اهلل أما أن كسفؿ يف دفع   ۵ سبقؾ الدطقة إ

لدطاة قؾقؾ يف هذا  مـ ا لصـػ  هذا ا بقؾف، فلحسب أن  مرضاتف، والجفاد يف س و

إكؿا الـاس كاإلبؾ الؿائة ال تؽاد تجد فقفا » :ملسو هيلع هللا ىلصالعصر، وصدق الرسقل 

 .(3)«راحؾة

تـاع طـ  االم مـ الطقبات أو  تـاع طؿا أحؾ اهلل  الؽالم االم هذا  مـ  وال يػفؿ 

ك وصؾب ال التجارة، لتجارة ال تطغك طؾ بؾ كؾ ذلؽ محؿقد ما دامت ا رزق، 

لتؼديؿ آلخرتف قد مـ ذلؽ كؾف يف دطقتف، وا لداطقة يستػ دطقة، وما دام ا أما أن  ،ال

                                            

اري يف الرقائؼ ) (1) لبخ 679ا ابة )8 لصح ئؾ ا فضا ؾؿ يف  25(، ومس 77.) 
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دطقة، لدكقا بشؽؾ طام طؾك ال بدأ  تطغك التجارة، وا لقة، وي هتؿامات العا واال

مقم ذا هق الؿذ فاه، فف رف، وتـعؿ ور لتجار يف ت لداطقة يعقش حقاة ا هذا هق ا ، و

لداطل رأًس  لذات إذا كان ا كزالق، وبا ة اال هـا بداي لققم، و يـتشر يف حقاتـا ا لذي بدأ   اا

مقجفً  دطقة إلك اهلل  او  .۵يف حؼؾ ال

مقجفً  ة و مقجفً  افؾـتصقر داطق يعترب  يف ايؼقد دطقة، و س  لفا، ثؿ هق  كػ

لـفار، وفؽ لط أهؾفا، ويشغؾ جسؿف يف ا كقا، يخا مـ تجار الد يف الققت كراه  ره 

لؽ أبدً  يؿؽـ تصقر ذ كف ال  لزائؾ: إ متاطفا ا لدكقا و لؾقؾ هبذه ا لرجؾ اا ؾ اهلل  ، فؿا جع

قـ يف جقفف.  مـ قؾب

الؿقضػ الذي أخذت طؾقف وضقػتف كؾ مثؾ ذلؽ، يف الداطقة  :  وقؾ  وقتف

لـفار األول، ثؿ إضافق   ارسؿق   طؿاًل  كصػ ا دطقة  ايف  تك وقت ال يـ وم يف آخره، فل

العؿؾ يف سبق لققت يف الؾقؾ، حقث يليت وهق ۵ؾ اهلل و ؟ الؾفؿ إال ما تبؼك مـ ا

صرم  كال   يدور الققت هؽذا، ويـ يعزي كػسف بذلؽ، ثؿ  لجسد، و هـ، متعب ا لذ ا

قر رففا الػاين ،العؿر الؼص متاع الدكقا وزخ هق   واهلل الؿستعان. ،والفؿ األكرب 

قره يف أكف يريد  لدطاة كػسف ويؾبس طؾك غ تقسع يف وقد يغالط بعض ا مـ ال

بذل يف سبقؾ اهلل  دطقة، وال لدكقا كػع ال مـ ۵ا يـا  ، واهلل أطؾؿ بالسرائر، فؽؿ رأ

مـ تقغ   ؿ همالء  لشقطان لف لقفا ووضع ا مقاجفا، وركـقا إ لدكقا، فلخذهتؿ بل ؾقا يف ا

يتفا شغاًل  اد مـ أود هؿ   يف كؾ و الؿال او مـ  لد  هـ فقفا، وتق الػؽر والذ فتشعب   ،

سراف يف الؿؽتسب استثؿار اإل لؿباحات، و بـا يف ا ات جديدة، وتقسع صاح

لؿراكب الؿشارب وا يف  الؿآكؾ و العؾؿ، وال  يرى يف دروس  الؿساكـ، فؾؿ يعد  و

لقف.  لدكقا والراكـقـ إ جار ا ؤه ت قر، وإكؿا أصبح جؾسا  لؼاءت الخ
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 ، اهتا شبفاهتا وشفق كقا و مـ الد السالمة  لـػسف  اد  ر لك بؿـ أ مـ األو لذا كان  و

ف وبخاصة يف مـفا بالؽػا لؿستطاع، وأن يرضك  مـفا قدر ا ققم أن يتخػػ  كـا ال  زما

هـاك تـاسبً  ي   األن  لتؽث   اصرد لققم بقـ ا ثرة القققع يف ا كقا، وبقـ ك ر مـ أمقر الد

الشفقات، إال أن يؽقن طؿاًل  لشبفات و ي   ا دطقة ومجاالهتا: فنن  ااستثؿار لدطؿ ال

لعبادة والدط الؿجال مـ ا دطقة والجفاد يف العؿؾ يف هذا  الؿال لؾ مـ  قة إذ البد 

لك. بقؾ اهلل تعا  س

 :قسقة الؼؾب وطدم رقتف وخشقطف -7

قرً  يعؿ كث لؿرض أن  هذ ا يقجد  ايؽاد  رة، ويـدر أن  لؿتلخ األزمة ا هذه  مـا يف 

لك  سباب قسقة الؼؾقب معؾقمة ال تحتاج إ مـ هذه اآلفة، وأ شخص ال يشؽق 

العزي اتػصقؾ، د ائؿً  لك  جة إ حا هذه كحـ ب مـ  سباب ويؽػل  هذه األ ؿة يف ترك 

 ، اهتا كقا وامتالء الؼؾب بشفق لد مـ حب ا رة السابؼة  سباب ما أشرت إلقف يف الػؼ األ

يتفا أن يخشع أو يرق  لدكقا وأود هذه حالف قد تػرق يف شعاب ا فؽقػ يؿؽـ لؼؾب 

استحؽؿ تحجر الؼؾب، ولؿ ير  لذكقب والؿعاصل  نذا أضقػ إلك ذلؽ ا يتدبر، ف أو 

هرً  اخشقطً إال  ة  اضا يف الجقارح أثـاء الصالة، أوقراءة الؼرآن، أو يف سؿاع خطب

مقطظة مثؾ هذا الخشقع خشقع الـػاق.، أو  وكان بعض السؾػ يسؿقن 

بقـ خشقع اإليؿان وخشقع  رحؿف اهلل تعالكوقد فرق اإلمام ابـ الؼقؿ 

لـػاق» :الـػاق بؼقلف يؿان هق أن خشقع اإل :والػرق بقـ خشقع اإليؿان وخشقع ا

لحقاء، فقـؽسر الؼؾب هلل  خشقع الؼؾب بالتعظقؿ لققار والؿفابة وا واإلجالل وا

الحب والحقاء، وشفقد كعؿ اهلل وجـاياتف هق،  القجؾ، والخجؾ و رة مؾتئؿة مـ  كس

بدو طؾك  ،فقخشع الؼؾب ال محالة فقتبعف خشقع الجقارح فق وأما خشقع الـػاق 
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لجقارح تصـعً  ػً  اا ؼؾب غقر  اوتؽؾ  خاشع.وال

مـ خشقع الـػاق، ققؾ لف :وكان بعض الصحابة يؼقل وما خشقع : أطقذ اهلل 

لجسد خاشعً : قال: الـػاق ى ا ير ع.اأن  قر خاش  ، والؼؾب غ

 ، كقران شفقتف، وسؽـ دخاهنا طـ صدره بد قد خؿدت  فالخاشع هلل ط

لققار  فقف كقر العظؿة فؿاتت شفقات الـػس لؾخقف وا فاكجؾك الصدر وأشرق 

لذي حشل  ه ابف، وخؿدت الجقارح، وتققر الؼؾب، وا لك اهلل وذكر صؿلن إ

مخبتً  لت طؾقف مـ ربف فصار  كز لتل  ة ا لسؽقـ  لف. ابا

لتؿاوُ  ما ا لجقارح تصـعً وأ ؽان ا ؾػ إس اق ففق حال طـ تؽ لـػ  ات وخشقع ا

ادات، ففق يتخشع يف  لباصـ شابة صرية ذات شفقات وإر اة، وكػسف يف ا اء مر و

سد  ي وأ ة القاد هر وحق ـتظر الػريسةالظا بقف ي قـ جـ ة رابض ب  .(3)«الغاب

 :والحب فقف ۵ضعػ محبة اهلل  -8

مـ أحب هلل، وأبغض هلل، » :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  ڤطـ أبل أمامة 

 .(2)«وأططك هلل، ومـع هلل فؼد استؽؿؾ اإليؿان

لققم هذه البضاطة ا ؿ  :وما أقؾ أهؾ  لـاس وبغضف ثر ا حقث صار حب أك

كقا  اقائؿً  لد ، طؾك ا مـ يحب ألجؾفا، ويعادي ألجؾفا كجد  بحـا  مصالحفا، وأص و

محبة اهلل  هذا خؾؾ طظقؿ يف  هل أصؾ العبادة  ۵ويعطل ويؿـع ألجؾفا، و تل  ال

لبفا.   و

                                            

ح» (1)   (.797-791البـ الؼقؿ )ص« الرو

ؾسؾة الصحقحة»(، وصححف األلباين يف 7683أخرجف أبق داود ) (2)  (.181« )الس
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يـ جعؾقا  دطقة والذ ـتسبقـ لؾ الؿ لك بعض  اء حتك وصؾ إ لد سرى هذا ا وقد 

صائػق   فؿ  مَ احزبق   احبفؿ، وبغض يحبقن  ئػت، بحقث  معفؿ يف صا فؿ، ويـؼص ـ كان 

مـفؿ.   هذا الحب أو يـعدم لؿـ لقس 

فالحب يف اهلل » :وأفاد حقـ قال رحؿف اهلل تعالكوقد أجاد اإلمام ابـ الؼقؿ 

مـ كؿال اإليؿان قـفؿا أن الؿحب  ،هق  الحب مع اهلل هق طقـ الشرك. والػرق ب و

لؿحب بد أوجبت تؾؽ ا مـ قؾب الع بتف  لؿحبة اهلل، فنذا تؿؽـت مح الحب تابع  ة يف 

فقف، كؿا  ن ذلؽ الحب لف و كا لقف  يحبف اهلل، فنذا أحب ما أحبف ربف وو أن يحب ما 

يبغضفؿ  مـ  يبغض  لك يحبفؿ، و عا لقاءه لؽقكف ت ؽتف وأو يحب رسؾف وأكبقاءه ومالئ

يبغضفؿ.  لؽقكف تعالك 

ض اهلل حب   لبغق يـؼؾب بغضف  كف ال  لحب والبغض يف اهلل أ هذا ا ة  م  اوطال

متف لف  لقف وخد لحبقب اهلل بغًض إلحساكف إ ب حبف  يـؼؾ ا  اوقضاء حقائجف، وال  إذ

ما طؿدً  ما خطل، وإ لؿف إ يم هف و يؽر ما  مـ جفتف  لقف   هلل فقف، أو متلواًل  امطقعً  اوصؾ إ

مجتفدً  بً  اكازطً  اأو باغقً  اأو   .اتائ

ؾ  ،حب وبغض :والديـ كؾف يدور طؾك أربع ققاطد ع ويرتتب طؾقفؿا ف

غضف وفعؾف وت وترك، ركف هلل فؼد استؽؿؾ اإليؿان، بحقث إذا فؿـ كان حبف وب

ؾ هلل، وإذا ترك ترك هلل، وما  وإذا أبغض أبغض هلل، وإذا فعؾ فع ب هلل،  أحب أح

يـف بحسبف. كؼص مـ إيؿاكف ود ة كؼص   مـ أصـافف هذه األربع

لتقحقد وهق شرك،  :وهذا بخالف الحب مع اهلل ففق كقطان يؼدح يف أصؾ ا

اإلخالص ومح كقع يؼدح يف كؿال   إلسالم.ا بة اهلل وال يخرج مـو
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لك :فاألول لك تعا ادهؿ قا كد الؿشركقـ ألوثاهنؿ وأ  ڇ چ﴿: كؿحبة 

لبؼرة ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ الؿشركقن [365: ]ا ، وهمالء 

ل   ة تل محب يحبقن اهلل، ففذه  مع اهلل، كؿا  لفتفؿ  ؿ وآ ف م ف يحبقن أوثاهنؿ وأصـا

لرجاء والعبادة والدطاء الؿحبة هل محض  ،ومقاالة يتبعفا الخقف وا هذه  و

هذه األكداد وشدة بغضفا  ،الشرك الذي ال يغػره اهلل اة  يتؿ اإليؿان إال بؿعاد وال 

ع  ق اهتؿ ومحاربتفؿ، وبذلؽ أرسؾ اهلل جؿقع رسؾف وأكزل جؿ وبغض أهؾفا ومعاد

ا  لؿحبة الشركقة، وخؾؼ الجـة لؿـ حارب أهؾف ألهؾ هذه ا لـار  تبف وخؾؼ ا ك

فقف ويف مرضاتف مـ طبد شقئً وطاداهؿ  رشف إلك قرار أرضف، فؼد  ا، فؽؾ  مـ لدن ط

لفً  مـ دون اهلل إ لقً  ااتخذ  ً اوو يتربأ والبد  ذلؽ الؿعبقد ما كان، ا، وأشرك بف كائـ أن 

لقف.  مـف أحقج ما كان إ

لبـقـ وا :والـقع الثاين لـساء وا مـ ا يـف اهلل لؾـػقس  الػضة محبة ما ز لذهب و

لخقؾ الؿسقمة، واأل ث، فقحبفا محبة شفقة، كؿحبة الجائع لؾطعام كعام والحروا

ة ثالثة أكقاع لؿحب الظؿآن لؾؿاء، ففذه ا   :و

مرضاتف وصاطتف فنن أحبفا هلل تقصاًل  - لقف واستعاكة طؾك  فا  :هبا إ أثقب طؾق

مـ قسؿ الحب هلل تقصاًل  لقف، ويؾت وكاكت  هذا حال أكؿؾ  ،بالتؿتع هبا ذهبا إ و

كقا ا لد مـ ا لقف  كً الخؾؼ الذي حبب إ لفؿا طق محبتف  لطقب، وكاكت  لف طؾك  الـساء وا

مره. الؼقام بل  محبة اهلل وتبؾقغ رسالتف و

يُ  - لؿ  هقاه وإرادتف، و ة صبعف و لؿقافؼ رها طؾك ما يحبف اهلل ثِ م  وإن أحبفا 

ب  عاق لؿباحات، ولؿ ي مـ قسؿ ا لطبقعل كاكت  الؿقؾ ا ؽؿ  فا بح يرضاه، بؾ كال و
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بتف هلل مـ كؿال مح لؿحبة فقف.طؾك ذلؽ ولؽـ يـؼص    وا

صقؾفا والظػر هبا وقدمفا  - اده وسعقف يف تح مر وإن كاكت هل مؼصقده و

لؿً  ضا مـف كان  يحبف اهلل ويرضاه  ما  متبعً  اطؾك   لفقاه. الـػسف 

لثاكقة :فاألولك لثف: محبة السابؼقـ، وا يـ والثا تصد  محبة: محبة الؿؼ

 الظالؿقـ.

هذا الؿقضع، وما مـ الجؿع والػرق، فن فتلمؾ  لـػس األمارة فقف  كف معرتك ا

ي   لؿفد ة وا لؿطؿئـ  .(3)«مـ هداه اهلل وا

محبة اهلل  كعرات  ۵ومؿا يؼدح يف صدق  مـ  ققم  فقف ما كراه ال لؿحبة  وا

يـ  يتعصب أهؾفا لبـل ققمفؿ أو وصـفؿ أو قبقؾتفؿ طؾك حساب الد جاهؾقف 

األخالق ى مَ  :و كر قرهؿحقث  بقؾتف طؾك غ مـ يػضؾ أبـاء وصـف أو ق لـاس  ولق  ـ ا

هذا قدح يف صدق محبة اهلل  ـل جـسف، و مـ ب لك  بد هلل تعا قرهؿ أتؼك وأط كان غ

فقف. الحب   تعالك و

لتل ُس  لباصـة، وا ة واآلثام ا لؼؾبق لػات ا لؾؿخا ة  مثؾ فا طؾك تُ ؼ  وأكتػل هبذه األ

لؿثال ال طؾك الحصر، ألكبف كػسل يؼ سبقؾ ا مـ صر اين طؾك أن  أهؾ  وإخق

غر م  االستؼامة الؿحافظف طؾك ث هذه اآلثا مـ  قتف  قد األطضاء وتـؼ لذي هق س الؼؾب ا

رسقل  خرب ال لقف فنكف كؿا أ لشقطان إ ستف مـ دخقل ا قرها وحرا طـف بلكف إذا  ملسو هيلع هللا ىلصوغ

فسد الجسد كؾف فسد  ا   .صؾح صؾح الجسد كؾف وإذ

                                            

ح» (1) 5 - 517)ص« الرو 1 9.) 
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يـ أساسقـ  مـػذ الخقر أو الشر مـ ثغريـ و لقف  ولؿا كان الؼؾب إكؿا يصؾ إ

رم  لبصر، فال ج تـان اهلل هؿا السؿع وا ؿ  ۵تؽرر ذكر ام لـع هبذه ا طؾك طباده 

لثالثة لك :ا بصر فؼال تعا اد، والسؿع، وال  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿: الػم

ؿؾؽ ﴾ىئ مئ حئ جئ یی ی ل  .[21: ]ا

لك عا  ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿: وقال ت

حؾ ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ لـ ر [78: ]ا ، ثؿ حذ

لـعؿ وأهنؿ سقسللقن طـفا، قا هذه ا يط يف  مـ التػر لكسبحاكف طباده   وئ﴿: ل تعا

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

اء ﴾جئ  .[16: ]االسر

قر» :يف معـك اآلية رحؿف اهلل تعالكيؼقل الشـؼقطل  مـ التػس  :فقف وجفان 

معـك اآلية: األول : أن اإلكسان يسلل يقم الؼقامة طـ أفعال جقارحف فقؼال لف: أن 

لك ما؟لؿ سؿعت ما ال يحؾ لؽ سؿاطف لقف ال يحؾ ! ولؿ كظرت إ لـظر إ ! ؟لؽ ا

هلل  ولؿ طزمت طؾك ما ـك آيات مـ كتاب ا العزم طؾقف؟ ويدل لفذا الؿع لؿ يحؾ لؽ 

لك، كؼقلف  پ پ﴿: ، وققلف﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿: تعا

مـ اآليات.﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  ، وكحق ذلؽ 

هل التل تسلل :والقجف الثاين طـ أفعال صاحبفا، فتشفد طؾقف  أن الجقارح 

.  جقارحف بؿا فعؾ

يبف :«تػسقره»يف قال الؼرصبل  الؿعـك أبؾغ يف الحجة، فنكف يؼع تؽذ هذا  مـ  و

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: جقارحف، وتؾؽ غاية الخزي كؿا قال

 مئ حئ جئ ی ﴿: ، وققلف﴾ھ ہ ہ ہ ہ

 .﴾ حب جب يئ ىئ
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ـدي، وهق ققل الجؿفقر.  :قال مؼقده طػا اهلل طـف والؼقل األولك أضفر ط

مقاضع أخر لك :ويف اآلية الؽريؿة كؽتة كبف طؾقفا يف   ېئ ېئ﴿: ألن ققلف تعا

 وئ﴿: يػقد تعؾقؾ الـفل يف ققلف ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

بالسمال طـ الجقارح الؿذكقرة، لؿا تؼرر يف األصقل  ،﴾ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

لتعؾقؾ.  «إن»أن : يف مسؾؽ اإليؿان والتـبقف مـ حروف ا  الؿؽسقرة 

ـك  :وإيضاحف لسؿع ألن اهلل أكعؿ طؾقؽ با :طؿا ال يحؾ لؽ فِ تَ ك  اأن الؿع

يف  مختربك بذلؽ وسائؾؽ طـف، فال تستعؿؾ كعؿف  العؼؾ لتشؽره، وهق  صر و لب وا

قتف هـ .(3)«معص  .ا

لك عا كان ققلف ت لك الؾسان امتقجفً : ﴾ۇئ وئ﴿ :ولؿا  ،  ،إ أن السؿع و

بصر، والػماد لئؽ سقُ  وال هذه الجقارح مـ كؾ أو فتف  ؿا اقرت بد طـفا وط الع سلل 

لصػحات الؼادمة أن :الؿعاصل آثام فحسـ يف ا رف طؾك مخالػات و هذه  كتع

ققم كـا ال مـفا يف زما ثر  لؽالم أواًل  ،الجقارح وبخاصة ما يؽ طـ  وقد سبؼ ا

صر  الؽالم طـ الؿخالػات التل مصدرها الب بقة فقبؼك  الؿخالػات الؼؾ

. لصادرة طـ الؾسان الؿخالػات ا لصادرة طـ السؿع، و الؿخالػات ا  و

 :مخالفات البصز: اثاهي  

تسؾط الشقطان طؾك ثغر العقـ  رحؿف اهلل تعالكـ الؼقؿ يصقر اإلمام اب

مـعقا ثغر العقـ أن يؽقن كظره » :ويحؽل وصقة الشقطان لجـقده بذلؽ بؼقلف فا

                                            

قاء البقان» (1) 1/5« )أض 1 6.) 
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كظره تػرًج ااطتبارً  كً  ا، بؾ اجعؾقا  ؾف   اواستحسا فنن اسرتق كظره طربة، اقً وت  ،

ة واالستحسان والشفقة، فنهنا أقرب إل رة الغػؾ فسدوها طؾقف بـظ ، فل ؼ بـػسف طؾ قف وأ

ـل آدم  نين ما أفسدت ب مـف تـالقن بغقتؽؿ: ف العقـ، فنكف  ، ودوكؽؿ ثغر  وأخػ طؾقف

لـظر، فنين أبذر بف يف الؼؾب بذر الشفقة، ثؿ أسؼقف بؿاء األمـقة، ثؿ ال  بشلء مثؾ ا

مـ  لك االكخالع  زمام الشفقة إ يؿتف، وأققده ب تك أققي طز ـقف ح أزال أطده وأم

ة: فال هتؿؾ استطاطتؽؿالعصؿ فسدوه بحسب  لثغر، وأ هذا ا مر  هـ .(3)«...قا أ  .ا

 :مايؾل -والتل حصؾ فقفا التفاون يف هذه األزمـة- ومـ أخطر آثام البصر

بالـظر إلك الـساء األجـبقات، أو إلك  ۵( إصالق البصر إلك ما حرم اهلل 1)

 الؿردان مـ الغؾؿان.

لك  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :قال اهلل تعا

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

لـقر ﴾ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  .[13، 11: ]ا

هُ  لؼد حصؾ تسا ة التل تربجت و هذه األزمـ ة يف  هذا األمر، وبخاص ر يف  بق ؾ ك

الؿرأة بشؽؾ لؿ يسبؼ لف كظقر، وأصبحت الؿرأة ومػاتـفا ر  فقفا  تعرض بصق

ؼروء الؿ تك مجاالتف  لك اإلطالم الػاجر بش هد كِ  متعددة، وتق لؿشا هذهب  وا  ر 

بقات وإلك  ،الؿػاسد والػتـ لك األجـ لـظر إ مـ فتـ ا لزمان  هذا ا ؾؿ يف  ولؿ يس

هـ إال مـ رحؿ اهلل  ضفقر الؼـقات الػضائقة وشبؽات  وبخاصة بعد ،۵صقر

                                            

ايف» (1) قاب الؽ  حسقـ طبد الحؿقد. ( ت:315)ص« الج
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إلكرتكت» لـاس،«ا مـ ا قر  تل أقبؾ طؾقفا كث قر الذيـ  ، ال مـفؿ بعض أهؾ الخ و

مـ خاللفا، فال يؾبث الؿتعامؾ معيريد قر  هذه األجفزة ومع مرور  ون تؼديؿ الخ

مـاضر الـساء، وشقئً  لػ  يل لققت إال أن  معتادً ا فشقئً ا مر  يؽقن األ  .اا حتك 

اال هذه الحال، كؿـ يخؾق بالؿرأة األجـبقةبؾ إن  هبذه األجفزة طؾك  اد   :كػر

فنن الخؾقة  لؿرأة بالػجقر هبا،  تغري الخؾقة با لثفؿا، فؽؿا  لشقطان ثا حقث يؽقن ا

مـ باب الػضقل هبذه األجفزة تغري ب لـساء الػاجرات  الؿقاقع التل فقفا ا اقتحام 

لشقطان ذلؽ باستباكة سبقؾ تارة يربر لف ا الؿقاقع  تارة، و مقـ ورصد  الؿجر

تطقع الصرب  الؿػسدة! شباك الشقطان، وال يس فال يؾبث هذا الؿسؽقـ أن يؼع يف 

لؿـاضر، وال يعؾؿ إال اهلل  ػساد مدى ما يرتتب طؾك ذلؽ مـ ال ۵طـ هذه ا

مر حاصؾ فؾؼد سؿعت أن بعض أهؾ ،وضعػ اإليؿان واالستؼامة هذا أ الخقر  و

مـ ضعػ يف  يصاحبف  هذا التحقل، وما  جاهتؿ يالحظـ طؾقفؿ  صارت زو

ة والسؾقك بعامة.  االستؼام

بد اهلل  طـ الـظرة الػجاءة  ملسو هيلع هللا ىلصسللت رسقل اهلل  :قال ڤطـ جرير بـ ط

 .(3)«اصرف كظرك»: قال

ا و» :قال ابـ الجقزي يتلمؾ هب ضرها الؼؾب، وال  لك لؿ يح هذا ألن األو

كقة يف  هـ كاكت الثا امفا مؼدار حضقر الذ ستد لتؾذذ هبا، فؿـ ا الؿحاسـ، وال يؼع ا

 .(2)«اإلثؿ

                                            

قؿ ) (1) ؾؿ بر لػجلة. :( يف اآلداب، باب2359مس  كظرة ا

 (.3/87« )غذاء األلباب» (2)
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صره مـا بنصالق ب ثقر  الؽ لصغائر، أو أكف  :وقد تساهؾ  مـ ا حقث يرى أهنا 

تك يؾؼقف يف حبائؾف يقـ الشقطان ح هذا مـ تز ن وَ أَ  ،يـظر بدون شفقة! و ـا أ ما طؾؿ

لـظر مـ ا بدؤه   .الزكا م

لـظر أصؾ طامة » :«الداء والدواء»قال اإلمام الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ يف  وا

اإلكسان لتل تصقب  ادث ا رة،  :الحق رة فؽ رة، ثؿ تقلد الخط لـظرة تقلد الخط فنن ا

فقؼع  زيؿة جازمة،  لد الشفقة إرادة، ثؿ تؼقى فتصقر ط رة شفقة، ثؿ تق لد الػؽ ثؿ تق

هذا ققؾ ،لؿ يؿـع ماكع ماوالبد  الػعؾ مـ : ويف  رف أيسر  لصرب طؾك غض الط ا

 .الصرب طؾك ألؿ بعده

 :وقال الشا طر

ءكننن ء لخنننل   ء هننن  هاء ننن ء لر ننن  ء

 

ءو و ننن ء لرنننايء ننن ء س  نننن ء لوننن ي ء 

ءكنن ء  نن وءف  نن ءصءقلنن ءانناسهما 

ء

ءف ننننهء لسننننمامءبنننن ءقننننل ءو ءو نننن  ء 

ء ءو لوهنننننن ء ننننننا  مء  عنننننن  ءييلهمننننننا

ء

ء لقنننللءعلننن ء  ننن  ءء ننن  ءن ءصءاعننن  ء ل 

ء ءيسننننن ء نننننا   ء ننننناءضننننن ء نننننا   

ء

ء(1) ء  سه ننناءبسننن ويءعنننا ءبالضننن ي ء 

ء  ( الـظر يف كتب الؽػر واإللحاد والبدع، والػسؼ والؿجقن.2)

هذا يًضا  و لطريؼ أهؾ االستؼامةأ حقث كاكقا  :يعد مـ آثام البصر، ومخالػة 

مـ الـظر فقفا لؾؼراءة الؿجردة، لؿا  لشبفات، يتحتقيـفقن أشد الـفل  مـ ا ف 

فقف إال لعالؿ  لـظر  هذا ال يجقز ا يـ وأهؾف: فؽؾ  اء بالد ستفز اال والؽػريات، و

مـفا.  ير  تحذ لرد طؾك باصؾفا وال  متؿؽـ مؼصقده ا

                                            

ختصار(.86، 85، 3/87« )غذاء االلباب» (1)  ( )با
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ة  :ويؾحؼ بذلؽ بدع واإللحاد يف الؼـقات أو يف شبؽ لك مقاقع أهؾ ال لـظر إ ا

اإلكرتكت(.  ( 

لجـس والؿ لـظر يف كتب ا مثؾ ذلؽ يف ا جقن والخالطة، والتل تثقر وقؾ 

لك  لقققع يف الػساد والػاحشة، وما أدى إ الشفقات، وتمدي إلك ا هتقج  لغرائز و ا

ام. م ففق حر  الحرا

رم  ققم مـ هق مغ كـا ال كجد يف زما قئة، فنكا  ومع وضقح خطرها وآثارها الس

رد طؾقفا، بؾ إن الحاصؾ  ـقدها، وال بجؿعفا والؼراءة فقفا، مع طدم الؼدرة طؾك تػ

لتلثر بشؽؾ أو بآخر ببعض ما فقفا مؿا يؽقن لف األثر السق طؾك العؼقدة أو  ئهق ا

األخالق مـ، السؾقك و اال وحجة  صالع طؾك الػؽر يػعؾ ذلؽ هق ضرورة 

لذي ال تس لتػؽقر يف هذا الزمان ا لعزلة الؿعادي، وفتح حرية الؼراءة وا فقف ا تطاع 

قـقـ! الع  وتغؿقض 

قـان كعؿة طظؿقة مـ كعؿ ا الع رف إالال تُ يـبغل أ ۵هلل و يـػع  ص فقؿا 

ضر. رفت فقؿا ال يـػع بؾ فقؿاصاحبفا يف اآلخرة، فؽقػ إذ ُص   ي

 ( الـظر إلك الؿـؽرات دون قدرة طؾك تغققرها.3)

هذه يًضا  و كسان مـؽرً  :مـ مخالػات الـظرأ ى اإل لؿـؽرات،  اإذ قد ير مـ ا

يحضر يف مؽاكف مع طدم قدرتف طؾك ال يـظر إلقف و يبؼك  مـؽر إذ ال و هذا  قر، و تغق

هذه الحالة  الؿتعقـ يف  قر وإكؿا  لك دون تغق لك معاصل اهلل تعا صر إ يجقز إصالق الب

قر الؿـؽر، أو صرف الـظر طـف وهجر مؽاكف يف  ،تغق يؽثر وققطفا  الؿخالػة  هذه  و

البدطقة بؾ الشركقة، أو الؿفرجاكات  االحتػاالت  فقف  ثر  تل تؽ هذه األزمـة ال

الشعقذة ما الؿؿؾقءة بالؾع مـ السحر و الغـاء والؿجقن، وقد يؽقن فقفا  ب و
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رف البصر طـف إال لؿغقر لف هذا مؿا يـبغل ص لـاس إلقفا، فؽؾ  ثر  ،يجذب ا وتؽ

الؿخالػات يف أسػار الـاس سقاحا هذه   هتؿ.و

ف ( اإلكثار مـ الـظر إلك متاع الدكقا وزخرففا والػتـة بؿد البصر إلك تر4)

 هتؿام بذلؽ والقلقع بالـظر إلقف.اكب، واالالؿساكـ والؿآكؾ والؿر

رم، إال أن إدامة الـظر إلك أحقال أهؾ  هذا وإن كان يف ذاتف لقس بؿح و

ؿا  سف ب رم، أو تؽؾقػ كػ لـاضر فقفا يف الؿح رة، وقد يققع ا رف طـ اآلخ الرتف يص

كقا. رة ألهؾ الد  ال تطقؼ مساي

لـبقف   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصقال اهلل تعال 

 .[313: ]صف ﴾ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ

 .ر إلك الـاس كضرة شزر وحؼد وتعال  ( الـظ5)

ويتلكد حرمة هذه الـظرة مع القالديـ الذيـ يجب أن يؽقن الـظر إلقفؿا 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :قال اهلل تعالك ،كظرة ود ورحؿة وتقاضع وإكؽسار

اء ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  [27: ]االسر

العقـ لؾ :( ومـ مخالػات الـظر6) د غؿز  ؾػسا زهؿا ل سخرية والؾؿز، أو غؿ

الغزل.  والػاحشة كؿا يػعؾف أهؾ الؿجقن و

الؿرأة إلك الؿرأة :( ومـ مخالػات الـظر7) لك طقرة الرجؾ و  ،كظر الرجؾ إ

تل دوهنا، ويؾحؼ بذلؽ كظر الطبقب أو  اء كان ذلؽ إلك العقرة الؿغؾظة أو ال سق

لـظر لك ا تل ال ضرورة إ الؿريض ال لك طقرة  لطبقبة إ يحصؾ كثقرً  ا هذا  لقفا، و يف  اإ

الؿسؾؿ إلك ذلؽ. قتـبف الطبقب  ات فؾ  الؿستشػقات وأثـاء العؿؾق
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قظ يف ذلؽ يف ققلف  :( الـظر إلك طقرات البققت8) لتغؾ ـ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء ا م

، ويؾحؼ بذلؽ (3)«ا طقـفقئاصؾع يف بقت ققم بغقر إذكفؿ فؼد حؾ لفؿ أن يػؼ

باهتؿ الخاص وكتا .االصالع طؾك رسائؾفؿ  قرهؿ طؾقفا يرضقن باصالع غ  ة التل ال 

 
 
 :مخالفات الطمع: اثالث

تحريض الشقطان لجـقده يف  اواصػً  رحؿف اهلل تعالكيتحدث اإلمام ابـ الؼقؿ 

مـعقا ثغر األذن أن ..» :ققامفؿ طؾك ثغر اإلذن بلن الشقطان يؼقل لجـقده . ثؿ ا

مر مـف ما يػسد طؾقؽؿ األ مـف :يدخؾ  ا أال تدخؾقا  ل فاجتفدو الباصؾ: فنكف خػقػ  كإ

لباب،  قروا لف أطذب األلػاظ وأسحرها لأل تحسـف، وتخ لـػس، تستحؾقف وتس طؾك ا

لقفا فزجقه  ،امزجقه بؿا هتقى الـػس مزًج او مـف إصغاء إ فنن رأيتؿ  الؽؾؿة  وألؼقا 

ل   مـف استحسان شلء فا ا صادفتؿ  كؾؿ ؾ جُ فَ بلخقاهتا، و يدخ قا لف بذكره، وإياكؿ أن 

مـ كالم اهلل أو كالم رسقلف  مـ هذا الثغر بتؿ  :، أو كالم الـصحاءملسو هيلع هللا ىلصشلء  فنن غؾ

مـ ذلؽ شلء، فحُ  لؽ ودخؾ  فقف طؾك ذ لتػؽر  قلقا بقـف وبقـ ففؿف وتدبره وا

العظة بف هذا أمر قد  ،و أن  ندخال ضده طؾقف، وإما بتفقيؾ ذلؽ وتعظقؿف، و إما ب

ؼؾ طؾ يث هق حؿؾ  قـف فال سبقؾ لفا إلقف، و لـػقس وب قـ ا كحق حقؾ ب ؾ بف و ال تستؼ قفا 

ـبغل أن يؽقن بؿا هق أطؾك  ،ذلؽ االشتغال ي لـػقس، وأن  وإما بنرخاصف طؾك ا

ثر ـدهؿ، وزبقكف الؼابؾقن لف أك لـاس، وأطز طؾقفؿ وأغرب ط ـد ا وأما الحؼ ففق  ،ط

ػسف لؾعداوة معرض ك يثار وكحق  ،مفجقر، وقائؾف  لك باإل لـاس أو لرابح بقـ ا وا

                                            

ققم (1) اري يف الديات، باب مـ اصؾع يف بقت  لبخ ؾؿ )...ا رواه مس  (.2358، و
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لباصؾ طؾ ؼ ذلؽ: فتدخؾقن ا ػ طؾقف، وتخرجقن لف الح ؾف ويخ قف يف كؾ قالب يؼب

يثؼؾ طؾقف لب يؽرهف و هـ .(3)«يف كؾ قا  .ا

بد الع قر والشر إلك قؾب  الخطقر لؾخ مـػذ األذن لقعد الؿـػذ  ن  ،وإن  وإ

مـ الؿخالػات واآلثام هق سؿاع ما حرم اهلل  مـ هذا الؿـػذ   ۵أخطر ما يدخؾ 

مد رة ومتـقطة، و هل كثق مـفا متعددة، وبخاصة مـ الؿسؿقطات، و اخؾ الشقطان 

الؿحرمة  مـ الؿسؿقطات  دثقا  فقف الؿػسدون ما أح لذي أحدث  ققم ا كـا ال يف زما

مـفا ويـجق. مـ يسؾؿ  تل قؾ   وال

 :ومـ أشفر هذه الؿحرمات الؿـتشرة يف مجتؿعاتـا الققم ما يؾل

لـػس ويمزها إلك  -3 الشفقة يف ا لذي يمجج  الؿحرم ا الغـاء  سؿاع 

ها سؽرً الػقاحش  يسؽر رة الخؿرة وفعؾفا.و مـ سؽ شد   ا أ

تقـ أو كالهفؿا لتالق قـ ا سقؾت ى الق نحد أداؤه ب لغـاء الؿحرم هق ما كان   :وا

لؿزمار :األولك العقد وا لطبؾ و الؿقسقؼك كا  ،. إلخ..بلدوات الؿعارف و

لقؾ  يصاحبف أي شعر وال كالم والد ام ولق لؿ  هذه الؿعازت حر مـ  فسؿاع شلء 

 ؛والحرير والخؿر والؿعازف ر  ـ مـ أمتل أققام يستحؾقن الح  لقؽقك»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

: ولقـزلـ أققام إلك جـب طؾؿ، يروح طؾقفؿ بسارحة لفؿ يلتقفؿ لحاجة يؼقلقن

 .(2)الحديث «...اارجع إلقـا غًد 

                                            

ايف» (1) قاب الؽ  (.316)ص« الج

تع (2) لبخاري   (.31/223(، والبقفؼل )3/367(، ووصؾف الطرباين )5591ا )ؼً ؾقرواه ا



 
128 

 صقت مزمار طـد كعؿة، وصقت ويؾ طـد :صقتان مؾعقكان»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

 .(3)«مصقبة

هذه الؿعازف إال  يستثـ مـ  قد «الدف»ولؿ  الع  ،لؾـساء فؼط يف األطراس و

لطبؾ  راس بالزيادة طؾك الدف، كا مـاسبات األط يتقسع يف  مـ  لـاس  مـ ا هـاك  و

هذا ال يجقز ولق كان بقـ الـساء ألن الشارع لؿ  :وأدوات الؿعازف األخرى، و

لطبؾ الؿػتقح مـ أحد جفات ء يلذن إال بالدف لفـ وهق ا اإلذن لؾـسا ف، كؿا أن 

لشحـاء المشروط بل قر ا يث الشفقات أو  رم يثقر   ،يؽقن فقؿا يؼال مع الدف كالم مح

مـ الرجال  مـ يسؿع أصقاهتـ  مـفـ  ريب  لـساء أو ق وأال يؽقن بحضقر ا

 األجاكب.

ء  :الثاين لـسا صػ ا لشعرية الؿتضؿـة لؾؿجقن وو ألبقات ا اء بعض ا أد

فقف كغؿة لؿز بعض الـاس والسخرية هبؿ بصقت  العشؼ أو  الغـاء ا أيًض  ففذا ،و مـ 

ة طزف وصرب. يصاحبف أي آل  الؿحرم، ولق لؿ 

هذا لـاس، ويظـقن أكف بخؾق اإلكشاد مـ أيًضا  و يتساهؾ فقف بعض ا مؿا 

هذا غؾط  يريدون و الؿعازف، فنن الحرمة ترتػع، ويؼقلقن حقـئذ ما  أدوات 

 فاحش.

 ، مـغؿ يجقز إذا خال مـ أدوات الؿعازف اءه بصقت  لشعر أو أد إن سؿاع ا

                                            

ؾة الصحقحة»حسـف األلباين يف  (1) لسؾس قال الفقثؿل يف 728« )ا قال:  رواه (1/31« )الؿجؿع»(، و  :

ر. ورجالف ثؼات.  البزا
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مبـن الشاـوك فقااًح ـعر  ن ـقر والـفاد والخـك الجـريض طؾـف تحـ، أو  كا رب كؿا 

ة  لصحاب مـفا ڤا  :يرتجزون أثـاء حػر الخـدق بلبقات 

ء خنننننن ء لنننننن ي ءبننننننايول ء خ نننننن  

 

ءعلنننننن ء ل مننننننا ء نننننناءبي رنننننناءابنننننن   

بل   اإلبؾ ويؼطع  حادٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوكؿا كان لؾـ فقف  ـشط  مـغؿ ت اإلبؾ بصقت  يحدو 

لطريؼ.  بف ا

ان الخطقرأما أن يليت  م يف هذا الز فقف الؿعازف- آت  ؾ  الذي تـقطت  وسف

ع  ر والجق وتـافس الؿػسدون يف تـقي لبح رب وا يف ال س  ا لؾـا وصقل سؿاطف

ازففؿ الغـا -أغاكقفؿ ومع ـ  ا الـقع م ل بنباحة هذ :فقؼق ن  ء ف أ ة طؾق ة طظقؿ ففذه زل

هؿ ي ؾ أوزار يتحؿ ففؾ   ، لـاس ر يف ا تلثق ف  ا كان ل ، وبخاصة إذ ب مـفا م يتق ق

بً  كان سب ؼقامة، وقد  يف  :يف جرأهتؿ طؾك هذه الؿػاسد اال فؼ هقى  وا حقث 

اآلخرة الـػقس ومقاًل  ار  الد ـ  وغػؾة ط فقات،   :قال اهلل تعالك ،إلك الش

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

حؾ ﴾ەئ ائ ائ ى ى ېې ـ ال [: 2 5]. 

طـ أكقاع السؿاع، وأن سؿاع  رحؿف اهلل تعالكويتحدث اإلمام ابـ الؼقؿ 

ة » :مـ السؿاع الؿذمقم الؿسؽر لؾعؼقل فقؼقل ءالغـا فلما الؿسؿقع فعؾك ثالث

 :أضرب

ـك طؾك أهؾف ورضل  :أحدها مر بف طباده، وأث يحبف اهلل ويرضاه، وأ مسؿقع 

.  طـفؿ بف

قـ طـف. :الثاين يؽرهف، وهنك طـف، ومدح الؿعرض  مسؿقع يبغضف و
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فقف، ال يحبف وال يبغضف، وال قمسؿ :الثالث مدح صاحبف وال ع مباح ملذون 

لؿباحات لؿشام  : ذمف: فحؽؿف حؽؿ سائر ا لؿـاضر، وا الؿطعقمات، مـ ا ، و

لؿباحة الؿؾبقسات ا  .(3)«و

مـ » :ثؿ فصؾ يف السؿاع الؿذمقم الذي يبغضف اهلل فؼال لثاين  الؼسؿ ا

الؿعرض طـف: السؿاع ؽرهف، ويؿدح  يضر  وهق سؿاع كؾ ما :ما يبغضف اهلل وي

د يف قؾبف وديـف، ك لعب لباصؾ كؾفا  .(2)«سؿاع ا

لغـا :ثؿ ذكر مـ السؿاع الباصؾ الؿحرم شبف  ءسؿاع ا رد طؾك  وشرع ي

مـف ققلف بقحقـ لف يف كالم صقيؾ  لقؾ طؾك تحريؿ » :. وأما ققلؽؿ..»: الؿ لؿ يؼؿ د

 .«السؿاع

أي السؿاطات تعـل؟ وأي الؿسؿقطات تريد؟ فالسؿاطات  :فقؼال لؽ

الؿؽروه رم، و الؿح لؿستحب؟ فعق  والؿسؿقطات فقفا  لقاجب، وا لؿباح، وا  ـ  ، وا

كػقً  اكقطً  لؽالم فقف   .اوإثباتً  ايؼع ا

الؼصائد :فنن قؾت  .سؿاع 

ي   :ققؾ لؽ مُ  أ ما  لؼصائد تعـل؟  هُ دح با تابف، و يـف وك لف ود  جِ ف اهلل ورسق
َ

بف  ل

تل  سقهنا، وهل ال يتدار يرووهنا ويسؿعقهنا و أطداؤه: ففذه لؿ يزل الؿسؾؿقن 

كً  ملسو هيلع هللا ىلص سؿعفا رسقل اهلل رض حسا فا، وح أثاب طؾق صحابف، و هل التل  اوأ طؾقفا، و

السؿاع الشقطاين. فؼالقا رت أصحاب   تؾؽ قصائد، وسؿاطـا قصائد.: غ

                                            

ج السالؽقـ» (1)  (، ط. الػؼل.3/782« )مدار

ابؼ )ص (2) در الس  (.786الؿص
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قبة كالم،  ،فـعؿ إذن الغ لتسبقح كالم، و بدطة كالم، وا لسـة كالم، وال وا

لدطاء كالم، والؼذف كالم، ولؽـ هؾ سؿع رسقل اهلل  ؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوا وأصحابف سؿاط

لشقط هذا الؿقضعهذا ا قر  ثر مـ مػسدة مذكقرة يف غ لؿشتؿؾ طؾك أك وقد  ،(3)اين ا

لك بعضفا؟ فقؿا تؼدم إ  أشركا 

مـ استحساكف  :وكظقر هذا لصقت الحسـ بالؼرآن ملسو هيلع هللا ىلصما غرهؿ  ف  ،ا وآدكف ل

ة اهلل لف. محب  وإذكف فقف و

قرهؿ، بالغـاء  ردان وغ هذا االستحسان إلك صقت الـسقان والؿ فـؼؾقا 

لؼد   الؿؼرون بالؿعازف هد، وذكر ا ا لش صر، ووصػ العققن  وا والـفد والخ

القصؾ  لخدود، وذكر  يد ا لشعر األسقد، ومحاسـ الشباب، وتقر ، وا وفعؾفا

تقا ستعطاف، واالش اال لعتاب و الفجران، وا ـل و لتج ، والؼؾؼ قوالصد، وا

مـ شرب الخؿر، بؿا ال  فسد لؾؼؾب  والػراق، وما جرى هذا الؿجرى مؿا هق أ

قـفؿا ؼ  ،كسبة ب رة العشؼ التل ال يستػق كسبة لؿػسدة سؽر يقم وكحقه إلك سؽ وأي 

لدهرَ  لؽقـ، سؾقبً صاحبُ  ا لفا يبً  افا إال يف طسؽر ا تقاًل  ا، أسقرً احر  ؟ق

يظـ بحؽقؿ وهؾ  األرواح بالسؿاع؟  رة  رة الشراب بسؽ ؼاس سؽ ن  وهؾ ت أ

فقف معؾقمة ايحرم سؽرً  يبقح سؽرً  ،لؿػسدة  دة مػسدت او ف أضعاف أضعاف مػس

. كلشراب؟ حاشا  أحؽؿ الحاكؿقـ

طـ الذوق  خرجقا :فنن كازطقا يف سؽر السؿاع، وتلثقره يف العؼقل واألرواح

                                            

ئد الشقطان»يف كتابف  فصؾ ابـ الؼقؿ $ ذلؽ (1) ؾفػان مـ مصا اثة ال  .«إغ
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لؿريض طؿا يشقش طؾقف  بقب ا رة الؼقم، فؽقػ يحؿل الط والحس، وضفرت مؽاب

ـصػ يعؾؿ أكف ال كسبة بقـ سؼقؿ  الؿ فقف أطظؿ السؼؿ؟ و صحتف، ويبقح لف ما 

السؿاع األرواح بسؽر الشراب، وسؼؿفا اجد ال فاقد، ففق  ،بسؽر  مـا مع و ال ك و

 ...الؿؼصقد بالخطاب

الؿسللة.. هذه  الـزاع يف حؽؿ  أهؿ ققاطد  مـ ،ثالث ققاطد :. والذي يػصؾ 

ك شػا جرف هار. ،اإليؿان والسؾقك بـاؤه طؾ  فؿـ لؿ يبـ طؾقفا ف

 :القاعذة ألاولى

فقح :أن الذوق والحال والقجد ؽؿ طؾقف هؾ هق حاكؿ أو محؽقم طؾقف، 

؟ لقف يتحاكؿ إ  بحاكؿ آخر، و

صحقحة يؼ الؼقم ال مـ الؿػسديـ لطر مـ ضؾ  حقث  ،ففذا مـشل ضالل 

اكؿً  تـع، وفقؿا هق صحقح وفاسد،  افتحاكؿق اجعؾقه ح لقف فقؿا يسقغ ويؿ إ

محؽ   قه  لباصؾ اوجعؾ ا  ،لؾحؼ وا لـصقص، وحؽؿق لذلؽ مقجب العؾؿ وا بذوا  فـ

قد ألذواق واألحقال والؿقاج قؿ الػساد والشر، وصؿست  ،فقفا ا فعظؿ األمر، وتػا

السؾقك الؿستؼقؿ  ...معالؿ اإليؿان و

 :القاعذة الثاهية

فعؾ مـ األفعال، أو ؽؿ  ع يف ح لـزا ع ا ق  إكف إذا وق مـ األحقال، أو ذو حال 

ك  ،مـ األذواق جقع فقف إل وحؼ أو باصؾ؟ وجب الر هق صحقح أو فاسد؟  هؾ 

وطـد طباد مـقـالحجة الؿؼبقلة طـد اهلل  م  ،ه الؿم وهل وحقف الذي تتؾؼك أحؽا

ا  ا زكاه مـف ن بف، فؿ وتقز ض طؾقف،  ، وتعر دات مـف ل والقار واألحقا ازل  الـق
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 ، ففق الباصؾ الؿردود ورده  ما أبطؾف  ففق الؿؼبقل، و جحف وصححف  وقبؾف ور

 ، ء مـ الديـ س طؾك شل ؿؾف فؾق ؾقكف وط ألصؾ طؾؿف وس ا ا ك هذ ؿ تبـل طؾ ومـ ل

ا مع ،وإن وإن ع وغروروإكؿ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ف خد

 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

ر ﴾ڑ ڑ ژ لـق 1 :]ا 9]. 

 :القاعذة الثالثة

لـاضر أو السالؽ حؽؿ شلء لتحريؿ؟  :إذا أشؽؾ طؾك ا هؾ هق اإلباحة أو ا

مشتؿاًل  ن  فنن كا يتف:  تف وغا لك مػسدتف وثؿر قـظر إ رةفؾ ؾك مػسدة راجحة ضاه  : ط

نكف يستحقؾ طؾك الشرع األمر ب مـ شرطف قطعل.ف تحريؿف  العؾؿ ب  ف أو إباحتف، بؾ 

يؼً وال لك ما يغضب اهلل ورسقلف مقصاًل  امػضقً  اسقؿا إذا كان صر إلقف طـ  إ

لبصائر: فؽقػ  ،يدرقرب، وهق رققة لف ورائد وب ففذا ال يشؽ يف تحريؿف أولق ا

مـ الؿسؽر رة  مثؾ رأس اإلب رم  قر أن يح لخب لحؽقؿ ا يسقق الـػس  :يظـ با ألكف 

لك الؿحرمات إ لسؽر الذي يسققفا إلك  مـف سققً  ،ا ما هق أطظؿ  يبقح  لؾـػقس  اثؿ 

لك الحرام بؽثقر؟ فنن الغـاء وقد  «رققة الزكا»هق  -ڤكؿا قال ابـ مسعقد - إ

هد الـاس ،  :شا وإال فسد، وال امرأة إال وبغت، ال شاب إال  بل إال و أكف ما طاكاه ص

الع ـل طـوال شقخ إال وإال، و مـ ذلؽ يغ ن  قئة الربهان، وال قا سقؿا إذا جؿع ه

لـػقس أطظؿ  ي  وٍ َحد  تحدو ا لذ الؿعصقة والػجقر، بلن يؽقن طؾك القجف ا لك  إ

اإلخقان وآالت الؿعازف اء و العشر مـ الؿؽان واإلمؽان، و مـ : يـبغل ألهؾف، و

ل لعقداندراع، والقا وا  ا شجال شادكً ق  وكان الؼ ،ف، واألوتار 
 

لطقػ  ل الصقت، 
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لصد  ،ؿردان أو الـسقانالشؿائؾ مـ ال وكان الؼقل يف العشؼ والقصال، وا

الفجران.  و

ءل ء لمننننننلدءب ننننننرم  ننننننو  يتءك

 

ءافلسنننننن ء ننننننن دءفنننننن م ءاننننننناس  ء 

ءف ننننننن ءعلننننننن ءقننننننن يء وننننننن وب  

ء

ءاوكنننننن ءالننننننا ء لمننننننلدء لنننننن  ع  ء 

ء ءف نننننالل ء ننننن ايدءو  ننننن  ء ننننن 

ء

ءا رننننننننننناوئءامء لمنننننننننننلدء ال  ننننننننننن 

ء ءولننننننا ءعلنننننن ء ليننننننلمء نننننناق م  ء

ء

ءاولنننننننن ءيننننننننهت و ء  نننننننن  ء نننننننناق  ء 

ء ءقء ننننننرم ءقللب نننننناء نننننن تنف نننننن

ء

نننننننن  ءااءعل نننننننن ءينننننننن دءضنننننننناف  ءلها  

ء ءفلنننننن ءيسنننننن   يل ءإلنننننن ءاأءا نننننن 

ء

ءاإلننننننن م ء رنننننننا  ء لليننننننناء  ع  ننننننن 

ء ءال هننننننل ءف نننننن ء  نننننن  ء ننننننر   ء

ء

ءاعلننننننننن ءسالننننننننن ءيبننننننننن ء ق  ننننننننن 

ء ءهرالنننننننهء ولننننننن ء ننننننن ءس ننننننن و

ء

ءا نننننن ب ء ننننننتء ليننننننلم ءامءانننننناف  ء 

ء ءوبننننننننامء بنننننننن ءقهنننننننن ء لليننننننننا

ء

ءا نننننننننن ول ء  ءإأء ننننننننننهءو ع  نننننننننن 

ء ءع ننننننناءهرنننننننا  نننننننخلءفءو بننننننن 

ء

ء.ء هنننن.«(3)اوإ ننناءهرنننا  ءف ننن ءي ضننن  ء 

ء  سؿاع الؾغق والباصؾ مـ الؼقل مـ غقر إكؽار وال رد. -2

بؾ قد  وما أكثر الؾغق واألققال الباصؾة التل يسؿعفا كثقر مـا مـ غقر إكؽار،

 :يصاحبفا االكبساط والؿشاركة، ومـ ذلؽ ما يؾل

لـساء وأ الؼصص الغرامقة ووصػ ا يثفـ، وقد يؽقن * سؿاع الخـا و حاد

لـاس. قـ ا ثقر ب  مـ ذلؽ أحاديث الجؿاع وكـاياتف، وهذا ك

                                            

ج السالؽقـ» (1)  .ا(( )مختصرً 797 - 3/791« )مدار
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مـقن ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :قال اهلل تعالك لؿم  [1: ]ا

لك  عا  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: وقال ت

صص ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ لؼ  .[55: ]ا

كقـ  يـ بعامة كلئؿة الؿساجد والؿمذ الؼصص التل تتعؾؼ بلهؾ الد * سؿاع 

يـ بالؿعروف لؿـؽر واآلمر لتـدر  ،والـاهقـ طـ ا لـاس ووذلؽ بغرض ا إضحاك ا

يؼال طـفؿ صحقحً  ما   .اأو كذبً  اسقاء كان 

يًضا  :ومـ ذلؽ مـ الؽتب التل تؽتب يف الـقادر، أ يـؼؾ  ما يؼرأ طـفؿ أو 

مـ الغقبة  مـ غقر إكؽار، أما الؽالم يف معقـ، ففذا  فقؼرأ طؾك الـاس ويسؿعقكف 

سقليت الؽالم طـفا يف لتل  لك. ا رة قادمف. إن شاء اهلل تعا  فؼ

كقة،  * اإلذاطقة أو التؾػزيق الؿسؾسالت  بثف  مـ الؼقل الذي ت سؿاع الػاحش 

مـ  فقف  الؿتخضعات بالؼقل مع الرجال األجاكب وما  الؿتضؿـ ألصقات الـساء  و

مـ الؼقل. ام والػاحش   الغزل والغر

قئة حقا اء كاكت طؾك ه رفة سق لؿـح أو  رات،* سؿاع الشبفات واألفؽار ا

ثقؾقات مـ غقر إكؽار وال رد ...محاضرات، أو مـتديات، أو تؿ هذا  ،إلخ.  وكؾ 

لشبفات،  هذه ا يتشرب الؼؾب ببعض  يـبغل لؾؿسؾؿ أن يحؿل سؿعف طـف لؽقال 

رة. فقؿا ال يـػعف يف اآلخ الؿسؾؿ وقتف وطؿره مـ أن يضقع   ولؽل يحػظ 

قد ال لشبفات وتػـ لديف الؼدرة طؾك رد ا مـ كاكت  فضحف لؾـاسأما   :باصؾ و

مصؾحة لؿعرفة لباصؾ  يصبح يف سؿاع ا يختؾػ و ئذ  مر حقـ لرد  فنن األ اءه وا مـ ور

. مـ خطره وشبفاتف يتفؿ  ؿا فضحف لؾـاس وح  طؾقف و
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الؿممـقـ مـ حضقر الؿجالس التل يخاض فقفا بالباصؾ  ۵وقد حذر اهلل 

 ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ :فؼال

6: كعام]األ ﴾ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب 8]  

إكؽار لؿا فقفا ۵وقد جعؾ اهلل   مـ األققال  الؿشارك يف مجالس الباصؾ دون 

لك لباصؾ وذلؽ يف ققلف تعا لباصؾة مـ ضؿـ أهؾ ا  ائ ى ى ې ې﴿: ا

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

لـساء ﴾یجئ ی ی ىئی ىئ  .[371: ]ا

لدطاة تجا الؿتؿقعة مـ بعض ا الؿقاقػ  لققم تؾؽ  يمسػ لف ا ه وإن مؿا 

لؿـحرفة بتدطة واألفؽار ا فؿ  :األققال الؿ بدع بلن يؼقلقا باصؾ مؽـقا ألهؾ ال حقث 

مقة يف شبؽة  اإلسال مجالهتؿ، ومقاقعفؿ  ـتدياهتؿ،  «اإلكرتكت»يف  ققهتؿ، وم أو يف ب

هذا مخالػة  الػؽرية والـؼاش الحر! ويف  جة الحرية  لقفؿ بح وألؼقا سؿعفؿ إ

ة رسقلف ۵لؽتاب اهلل  سـ مـفج املسو هيلع هللا ىلص، و لصالح، و  .ڤ لسؾػ ا

لـفل  :ؿيأما الؿخالػة لؾؼرآن الؽر لـساء مـ ا مر بـا يف آية األكعام وآية ا فؽؿا 

ويـؽر طؾقفؿ، يف حالة طدم  يبقـ باصؾفؿ  طـ مجالسة الخائضقـ يف الباصؾ، إال أن 

مـعفؿ لبققت ففذا  ،الؼدرة طؾك  الؿقاقع وا الت و الؿج فؿ أبقاب  ن تػتح ل أما أ

هنك اهلل  شد الـفل.طـ ۵مـؽر قد   ف أ

 :طـد ققلف تعالك يف سقرة األكعام رحؿف اهلل تعالكيؼقل الشقخ السعدي 

اد بالخقض يف آيات اهلل» ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ : الؿر

مدح  لدطقة إلقفا، و لباصؾة، وا مـ تحسقـ الؿؼاالت ا لتؽؾؿ بؿا يخالػ الحؼ،  ا
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فقف ويف أهؾف اإلطراض طـ الحؼ، رالؼدح  مر اهلل رسقل ،أهؾفا، و ، وأمتف ف أصاًل فل

مـ يخقض يف آيات اهلل بشلء مؿا ذكر، باإلطراض طـفؿ، وطدم اتبعً  ، إذا رأوا 

لبحث  تك يؽقن ا رار طؾك ذلؽ، ح االستؿ لباصؾ و ضقـ با حضقر مجالس الخائ

قره قره، زال الـفل الؿذكقر ،والخقض يف كالم غ نذا كان يف كالم غ فنن كان  :ف

مقرً  مل ة، كان  قر ذ امصؾح إن كان غ قد وال ملمقر بفبف، و قر مػ م  ،لؽ، كان غ ويف ذ

رة بالحؼ. لبحث والـظر، والؿـاض لباصؾ حث طؾك ا  الخقض با

ي ﴾خب حب جب﴿ :ثؿ قال ن : أ ـسقا جف ال بلن جؾست معفؿ، طؾك و

ضقـ  ﴾ىت مت خت حت جت يب ىب مب﴿: والغػؾة يشؿؾ الخائ

لحضقر،  رم الجؾقس وا رم، فنكف يح رم، أو فاطؾ لؿح ؾؿ بؿح متؽ لباصؾ، وكؾ  با

د حضق  ر الؿـؽر، الذي ال يؼدر طؾك إزالتف.طـ

يستعؿؾ تؼقى اهلل ن  بلن :هذا الـفل والتحريؿ لؿـ جؾس معفؿ ولؿ  كا

رم، أو يسؽت طـفؿ، وطـ اإلكؽار العؿؾ الؿح فنن استعؿؾ  :يشاركفؿ يف الؼقل و

الؽالم الذي يصدر  لخقر، ويـفاهؿ طـ الشر و مرهؿ با ل كان ي لك، بلن  تؼقى اهلل تعا

فقرتتب طؾ خػقػفمـفؿ،  إثؿ: ك ذلؽ زوالف وت لقس طؾقف حرج وال  ا  :ففذا  ولفذ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال

6: ]األكعام ﴾ڀ ڀ لقذك  : ، أي[9 لؽـ  يتؼقن اهلل و رهؿ ويعظفؿ، لعؾفؿ 

لك هـ .(3)«تعا  .ا

                                            

عدي» (1) 2/1« )تػسقر الس 1.) 
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لصقاب» :طـد هذه اآلية رحؿف اهلل تعالكويؼقل الشقخ رشقد رضا  مـ  وا

قدكا الرسقل  لؿخاصب هبا أواًل الؼقل يف اآلية أهنا طامة وأن ا لذات س ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصبا وك

قرها صحقحمَ  الؿعـك  ،ـ كان معف مـ الؿممـقـ، فؽؾ ما ورد طـ السؾػ يف تػس و

مـ مـ يف كؾ ز الؿخاصب بف كؾ مم الؿممـ  ﴾ېئ ېئ﴿: العام الجامع  أيفا 

مـ أهؾ األهقاء  ﴾ی ىئ ىئ ىئ﴿ لؿـزلة مـ الؽػار الؿؽذبقـ، أو  ا

ي ﴾ڳ ڳ﴿الؿػرققـ،  رف : أ رك، بداًل ر  طُ  ؿ  هِ رِ طـفؿ وأَ اكص مـ  ض ضف

اإلقبال طؾقفؿ بقجفؽ،  ي: ﴾ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ﴿الؼعقد معفؿ، أو   :أ

يات اهلل واالستفزاء هبا مـ قِ  لؽػر بآ مقضقطف ا ي  لذ يث ا لحد لؽ ا ، بَ غقر ذ ؾ الؽػار

اء،  اآلر مـ الؿذاهب و ستحدثقا  قد ما ا لتلي مـ قبؾ أهؾ األهقاء،  لباصؾ  با لويؾفا  أو ت

قد أققا د وتػـ بالؼعق قره فال بلس  نذا خاضقا يف غ اء، ف لؿر لجدل وا ل خصقمفؿ با

 معفؿ.

قر يف إ :وققؾ لضؿقر  ﴾ىئی﴿ن الضؿ قد ا اد باآليات فلط لؾؼرآن ألكف هق الؿر

ـك.  طؾقفا بحسب الؿع

فقف هذا الـفل أن اإلقبال طؾك الخائضقـ والؼعقد معفؿ أقؾ ما  ف  وسبب  أك

لتؿادي  اء با رار لفؿ طؾك خقضفؿ، وإغر فقفإق  ،فقف، وأكربه أكف رضاء بف ومشاركة 

تقاره هر ال يؼرتفف باخ اء كػر ضا الؽػر واالستفز الؿشاركة يف  مراءٍ  و مـافؼ  أو  إال 

هر.  كافر مجا

فتـتف  اء، و بدع واتباع األهق اء مزلؼة يف ال اآلر لتلويؾ لـصر الؿذاهب أو  ويف ا

تـة األول لؿراء :أشد مـ ف يـ يخقضقن يف الجدل وا ثر الذ بدع  فنن أك مـ أهؾ ال
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يخدمقن الشرع، وي لهنؿ يـصرون الحؼ و قرهؿ تغشفؿ أكػسفؿ ب يدون األئؿة موغ

بتدطقـ الؿضؾقـ يـ، ويخذلقن الؿ تد ولذلؽ حذر السؾػ الصالحقن مـ  :الؿف

مـ مجالسة الؽػار اء أشد مؿا حذروا  يخشك طؾك  :مجالسة أهؾ األهق إذ ال 

تـة  مـ ف يخشك طؾقف  فر ما  الؽا فتـة  مـ مـ  تدعالؿم لؿب مـ األول طؾك  :ا يحذر  ألكف 

ؼعد  ضعػ شبفتف، ما مـف، وال يعؼؾ أن ي مـ مل لثاين وهق يجقئف  مـ ا ر  يحذ ال 

وصعـفؿ  يبفؿ بف  زائفؿ بآيات اهلل وتؽذ ر يف حال استف تقاره مع الؽػا مـ باخ الؿم

مختارً  فقفا، كؿا ال لؿتلولقـ لفا، وإكؿا يتصقر قعقد  ايؼعد  لقـ فقفا ا مع الؿجاد

مـ اإلكراه الؿم لؿستفزئ يف حال  لضعػ،  مع الؽافر ا مـفا، كشدة ا وما يؼرب 

ـد كزول هذه اآليات ،سقؿا إذا كان يف دار الحربوال  ،ولؿ تؽـ مؽة دار إسالم ط

قؼ آيات اهلل  يـ يحاولقن تطب لذ مدون ا دون الجا اء الؿؼؾ ويدخؾ يف أهؾ األهق

ردوهنا ويحر لتؽؾػ، أو ي اء مؼؾديفؿ با مقن العؾؿ هبا بدطقى وســ رسقلف طؾك آر

لـسخ أو وجقد معارض آخر  .(3)«...احتؿال ا

، ۵اهلل  أما ما ورد يف السـة مـ الـفل طـ سؿاع الباصؾ والخقض يف آيات

كاكقا  اأن كػرً  :فؽؿا روى الاللؽائل بسـده طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده

فسؿعفؿ رسقل : لقا ؟!اهلل كذا وكذا ألؿ يؼؾ: فؼال بعضفؿ ملسو هيلع هللا ىلصبباب الـبل  اجؾقًس 

 -بفذا بعثتؿ :أو-بفذا أمرتؿ »: فخرج فؽلكؿا فؼئ يف وجفف حب الرمان فؼال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فاكظروا الذي  ،إكؿا هؾؽت األمؿ قبؾؽؿ يف مثؾ هذا ؟!أن تضربقا الؼرآن بعضف ببعض

 .(2)«مرتؿ بف فاطؿؾقا بف، واكظروا الذي كفقتؿ طـف فاكتفقا طـفأ

                                            

 (.517، 7/516« )تػسقر الؿـار» (1)

ح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة» (2) قال الؿحؼؼ: سـده حسـ.3/329« )شر  (، و
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بل اهلل  ، ولؿ يػتحغضب أشد الغض ملسو هيلع هللا ىلصففذا ك مرهؿ بالؽػ ب  ب وأ لفؿ با

الػؽر لرأي و رة بحجة حرية ا لؿـاض لحقار وا فؿ  ملسو هيلع هللا ىلصألكف  :ا متف يخاف طؾق رحقؿ بل

يؽقن سببً   يف زيغفؿ واكحراففؿ. امؿا 

ػ  ؾ س ل ـ ا ء ط جا ما  ما  أ ع  ڤو ؿا س ل م ا د ط ع و د ب ال ؾ  ك أه ؾ ط د  دي تش ل ـ ا م

يف ت  يا ا رو ل فا  : فؿ ئ ا ر آ و هؿ  ر ؽا ف أ ح  طر ل جال  ؿ ل فؿ ا ئ طا ط إ و  أ  ، فؿ ـ رة  م ق كث ؽ  ذل

ها ر شف أ ـ  م ب  و طا خ ل ـ ا ب طؿر  ػ  ق ق ؾ ڤم س ط ـ  غ ب ق ب ص ـ  ى : م رو د  ؼ ف

ل قا ده  سـ ب ل  ئ ؽا ل لال طؾ: ا ـ  د ب ؿ ح أ كا  رب ل لأخ قا ء  ال لع ث، : بـ ا ع ش أل ق ا ب أ ـا  ث

ل د : قا زي ـ ي ط د  ي ـ ز د ب ؿا ح ـا  اًل اث ج ر ن  أ ر،  سا ي ـ  ن ب ؿا ق ؾ س طـ  زم  حا ـ  ـل  ب ـ ب م

لف ؼال  ي قؿ  ؿ طِ  :ت بـ  قغ  ؾٍ صب ة  س يـ ؿد ل ك-قدم ا كا تبو ك ده  طـ لل طـ  -ت  س ي جعؾ  ف

ن آ ر لؼ ا بف  شا ت ر  ،م ؿ لؽ ط بؾغ ذ قف  :ڤف ث إل ع ب خؾ-ف ـ ال ـ  جق ا طر لف  د  ط أ د  ق ، -و

ل قا س  ؾ ج و قف  ؾ ط ؾ  خ د ؿا  ؾ ل :ف قا ؟  ت ك ـ أ ر: م طؿ ل  قا  . غ ق صب هلل  ا د  ب كا ط كا : أ أ و

ك  حت بف  ر يض ل  ا ؿا ز ف ـ  ق اج عر ل ؾؽ ا ت بف ب ر يض ؾ  ع ج ف قف  طؾ ل  م و أ و ر،  طؿ اهلل  بد  ط

ج   وش ـ  ؾ ط ق يس م  د ال ؾ  ع ج و لف  ؼا ف  ، فف اهلل : ج و د  ؼ ف ـ  ق مـ ؿم ل ر ا مق أ يا  ؽ  سب ح

ل س رأ يف  جد  أ ذي  ال ب  ه  .(3)«ذ

مع الخائضقـ يف الباصؾ الؿتبعقـ لؾشبفات، حقث لؿ  ڤففذا هق فعؾ طؿر 

رحؿف اهلل وكان الحسـ  !يؿؽـفؿ مـ ققل الباصؾ بحجة الـؼاش الحر وحرية التػؽقر

                                            

ح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة» (1) رواها الؿملػ(، و7/711) «شر هذه الؼصة   مـ صريؼقـ. قال الؿحؼؼ: 

(، وصحح  األولك: اري ئب طزاها ابـ حجر إلك )ابـ األكب ابف»سـادها. إرواية السا  (.5/369) «اإلص

ار الثاكقة: رمل يف  ،رواية ابـ يس رواها الدا  (.376) «الســ»و
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 .(3)«، وال تسؿعقا مـفؿال تجالسقا أهؾ األهقاء وال تجادلقهؿ» :يؼقل تعالك

يتؽؾؿ قال» :فجاء رجؾ مـ الؿعتزلة قال اوكان ابـ صاوس جالًس  : فجعؾ 

كقف قال صبعقؽ يف أأي بـل أدخؾ : وقال البـف: فلدخؾ ابـ صاوس أصبعقف يف أذ

مف شقئً  مـ كال كقؽ واشدد ال تسؿع  ـل: قال معؿر ،اأذ . :يع  أن الؼؾب ضعقػ

إلك الشقخ  احة الشقخ طبد العزيز بـ بازوأختؿ هذه الؿقاقػ بؽتاب أرسؾف سؿ

يـبفف فقف سؿاحتف حقل مؾحقضة وردت  -رحؿفؿا اهلل- العالمة محب الديـ الخطقب

 شر يف الؿجؾة التل كان يصدرها محب الديـ الخطقب.يف مؼال كُ 

خ الؿؽرم العالمة بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة األ مـ طبد العزيز» :فنلقؽ كصفا

 وفؼف اهلل آمقـ. (2)الغراء ـ الخطقب رئقس تحرير مجؾة األزهرالشقخ محب الدي

تف ة اهلل وبركا  ...سالم طؾقؽؿ ورحؿ

 :أما بعد

سـة  لغراء طدد ربقع ثاين  الؽؾؿة الؿـشقرة يف مجؾتؽؿ ا فؼد اصؾعت طؾك 

اإلرشاد  (157)صػحة  (76) مدير طام القطظ و قـحل  لطـ قخ محؿد ا لؾش

كصفلؾجؿفقرية الؿصرية: حقث يؼقل يف  ـد » :آخرها ما  قد طؾؿت أن اإليؿان ط

بل  لـ يؼ بؿا جاء بف ا الؿحؼؼقـ هق التصد هذا التصديؼ هق مـاط  ملسو هيلع هللا ىلصجؿفقر  و

ألكف هق الؿؼصقد مـ غقر حاجة إلك إقرار أو  :األحؽام األخروية طـد أكثرهؿ

 ً مـ مم ان  ارحف ك يعؿؾ بجق لؿ  كف، و يؼر بؾسا لؿ  طـد  اشرطً  اغقره: فؿـ صدق بؼؾبف، و

                                            

ابؼ كػسف. (1) در الس  الؿص

درها ا (2) ؾفا مجؾة الزهراء التل كان يص لخطقب.لع  لشقخ محب الديـ ا
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مؼر  اهلل تع لك و ء اهللا لجـة إن شا  اكتفك. .«ه ا

فاستغربت صدور هذا الؽالم، وكشره يف مجؾتؽؿ الغراء الحافؾة بالؿؼاالت 

 :العؾؿقة واألدبقة الـافعة مـ جفتقـ

قرة تؿثؾ القطظ واإلرشاد يف بالد واسعة  :إحداهؿا صقة كب مـ شخ صدوره 

السؽان. رة  ثق  األرجاء ك

لتعؾقؼ طؾقف، وهق كالمكشره يف مجؾتؽ :والجفة الثاكقة - ؿ وسؽقتؽؿ طـ ا

يـ، -كؿا ال يخػك فراط: تػريط يف جاكب الد ودطقة إلك االكسالخ  فقف تػريط وإ

فراط يف لتؼقد بلحؽامف، وإ دم ا رائعف، وط هدى،  مـ ش يظـ صاحبف أكف طؾك  اإلرجاء 

تك قال بعضفؿ رد التصديؼ قد بؾغ الذروة يف اإليؿان، ح إن إيؿاكف : ويزطؿ أكف بؿج

هذا األصؾ الػاسد، وهق أن اإليؿان مجرد  نيؿان أبل بؽر وطؿر بـاء طؾك  ك

لتصديؼ وأكف ال يتػاضؾ!  ا

ػ  ؾ لسـة، وأجؿع طؾقف س هذا خالف ما دل طؾقف الؼرآن وا وال شؽ أن 

 األمة.

صرة تصؾؽؿ بطقف، فلرجق كشرها يف  لباصؾ كؾؿة مخت هذا ا وقد كتبت يف رد 

يـشر  مـ مجؾتؽؿ، وأرجق أن تالحظقا ما  يخشك  الؿجؾة مـ الؿؼاالت التل  يف 

يـ رد طؾقفا ألمر مـ شرها وال لـاس  إلسالم: فرتيح ا دم ا  :كشرها ه

دطقة :أحدهؿا مـ ترويجف وال ؼ طؾقف كقع  مـ غقر تعؾق لباصؾ  لقف. أن كشر ا  إ

مـ ال :والثاين لباصؾ  ،  أكف قد يسؿع ا تبع قائؾف رد طؾقف فتغرت بف، وي يسؿع ال

عً  فا جؿق ا سؿع ؿؽ  فعش اوربؿ لباصؾ وت يَ ؼ ا لؿ  مـ قؾبف، و رد طؾك إزالة ذلؽ  قَ ؼ  ـ  ال
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يؽً  لؾباصؾ شر مَ  امـ قؾبف: فقبؼك الـاشر  ثؿ  .لؼائؾف يف إ  ـ ضؾ بف

ـا  لضالل واإلضالل، وجعؾ سباب ا كـا مـ أ ـل اهلل وإياكؿ وسائر إخقا طصؿ

ضقؾتؽؿ ما ثبت يف الصحقح طـ  لقؽـ طؾك بال ف الؿفتديـ، و مـ الفداة  وإياكؿ 

أجقر مـ تبعف ال يـؼص  مـ دطا إلك هدى كان لف مـ األجر مثؾ» :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ا إلك ضاللة كان طؾقف مـ اإلثؿ مثؾ آثام مـ تبعف ال ا، ومـ دط  ذلؽ مـ أجقرهؿ شقئً 

هلل  (3)«ايـؼص ذلؽ مـ آثامفؿ شقئً  لسالم طؾقؽؿ ورحؿة ا ، وا طؾؿ واهلل أ

تف  .(2)وبركا

هذا ال مقاقػفؿ يف  قرة ومعروفة.وأققال السؾػ و  شلن كث

سـة رسقلف  ۵ففؾ بعد كتاب اهلل  مـ كالم  ملسو هيلع هللا ىلصو ومقاقػ سؾػـا الصالح 

يرد  اء لقؼقلقا باصؾفؿ بحرية ثؿ  ألهؾ األهق لباب  يرى فتح ا أو اجتفاد لؿجتفد 

مـ شاء؟!  طؾقفؿ بعد ذلؽ 

ـ مقاقع أهؾ الػساد ويا لباصؾ م صر طـدهؿ طؾك سؿاع ا مر اقت  :لقت أن األ

الخطب  الؿصقبة أن يػتح بعض اإلسالمققـ صحػ  ،أهقنإذن لؽان  ولؽـ 

م هقاء إلقفا ضققفً جالهتؿ، ومقاو هؾ األ يدطقن أ ياهتؿ، و مـتد ققهتؿ و ا قعفؿ، وب

ـ  ،مؽرمقـ صؾفؿ، ويعطقن م لقؼقلقا فقفا با لصػحات،  الؿجالس، وا يتصدرون 

لؽتابة ما ألهؾ الحؼ وأتباع السؾػ الققت وا  !ال يعطك 

قر يـبغ األمر خط هذا  ، إن  سف تك ال يحؿؾ فاطؾف وزر كػ اإلقالع طـف ح ل 

                                            

ؾؿ ) (1) 26رواه مس 77.) 

 (.769 - 767)ص «جقاكب مـ سقرة االمام طبد العزيز بـ باز» (2)
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ة ا لؿبطؾقـ بحج يضؾفؿ بلققال ا مـ  قر زطؿقا!ووزر   لـؼاش الحر وحرية التػؽ

 سؿاع الغقبة والـؿقؿة والبفتان دون إكؽار. -3

كتشارً  ها ا لسؿع وأشد مـ أخطر آفات ا ة  هذه اآلف مـ طباداو اهلل  ، والؼؾقؾ 

 مـ يـجق مـفا. ۵

ؿ وإن إلؼاء السؿع لف الؿسؾ مـ غقر إكؽار لفا أو ذب طـ طرض  ذه اآلفات، 

هبذه  ،يعد مشاركة مـ السامع لؾؿتؽؾؿ هذا األمر أن الؿتؽؾؿ  قر يف  والخط

تحذير  لؿستؿع لفا قد يربر لـػسف ذلؽ بحجة اإلصالح تارة، وال الؿحرمات أو ا

لرثاء لحالف تارة أخرى. لشر تارة، والتقجع لحال الؿغتاب وا  مـ ا

ـبل وقد ثبت طـ  ـ  امسؾؿً  أً ما مـ امرئ يخذل امر» :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصال طـد مقص

يف مقصـ يحب فقف  ۵تـتفؽ فقف حرمتف، ويـتؼص فقف طرضف إال خذلف اهلل 

امر وما ،كصرتف يف مقصـ يـتؼص فقف مـ طرضف وتـتفؽ فقف  امسؾؿً  أً مـ امرئ يـصر 

 .(3)«مـ حرمتف إال كصره اهلل يف مقصـ يحب فقف كصرتف

ه  :ويؾؽ :ـ طتبة مقاله مع رجؾ وهق يؼع يف آخر فؼال لفورأى طؿر ب» كز

شريؽ الؼائؾ لؿستؿع  ـزه كػسؽ طـ الؼقل بف، فا لخـا، كؿا ت  ،سؿعؽ طـ استؿاع ا

شر ما يف وطائف فلفرغف يف وطائؽ، ولق فقف لسعد  ردت إكؿا كظر إلك  كؾؿة سػقف يف 

فا ادها، كؿا شؼل هبا قائؾ  .(2)«هبا ر

                                            

أحؿد» (1) 7/1« )مسـد  امع»(، وحسـف األلباين يف 1 569« )صحقح الج 1.) 

 (.373ص )« مختصر مـفاج الؼاصديـ» (2)
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رد طـ  م وإذا لؿ يؿؽـ ال الؿغتاب والـؿا الؿسؾؿ واإلكؽار طؾك  طرض 

آلفات. هذه ا لـاس: فال يجقز البؼاء يف مجؾس تػشق فقف  الؿستفزئ با  و

كحقهؿا،  شريط أو  مذياع أو  هذه اآلفات مشاففة أو يف  وقد يؽقن سؿاع 

لقاجب تجـب سؿاع ذلؽ كؾف لَ  ،فا لسعقد   جـب الػتـ. ـ  ؿَ وإن ا

مـ األققال يف سب ال -7 ة سؿاع الػاحش  ص شتؿفؿ ولعـفؿ، وبخا ـاس و

الؿظالؿ لؿسؾؿ تجـ   ،فقؿا يجري بقـفؿ مـ الخصقمات و لقاجب طؾك ا ب فا

السب والؾعـ، ولق كان أهؾفا راضقـ ويؿزحقن  لتل يـتشر فقفا الشتؿ و الؿجالس ا

لؿتػحش ۵ألن اهلل  :بذلؽ حش وال ا ل  ،ال يرضك هبا، وال يحب الػا ابتؾ وإذا 

الؿجالس ف هذه  قف الؿسؾؿ بؿثؾ  والـصح، وإال وجب طؾ قجب طؾقف اإلكؽار 

بف. ة لسؿعف وقؾ  مغادرهتا حؿاي

ؼ  -5 ان ذلؽ طـ صري سس طؾقفا، سقاء ك والتج سؿاع أسرار الـاس 

ر  ػ أو غق لفات وراء حجاب، أو با رون مـ  ؿ ال يشع ه لؾؿتحدثقـ و اإلصغاء 

رم اهلل  ،ذلؽ ا ح ؽ مؿ تعالك ۵وكؾ ذل اهلل  قال  اطف   ﴾ٺ ڀ﴿ :سؿ

ت ا جر ح ل ا [ :32]. 

يف أذكقف  ب  ققم يؽرهقكف ص   . ومـ استؿع إلك حديث..»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(2)«يقم الؼقامة (1)ؽ  اآلك  

                                            

 الرصاص الؿذاب. :ؽ  اآلك   (1)

أحؿد» (2) قال الؿحؼؼ5/171( )1181« )مسـد  اري. :(، و لبخ  إسـاده صحقح طؾك شرط ا
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 :مخالفات اللطان أو آفات اللطان: ارابع  

رة إذ هل الؿرتجؿة طؿا يف الؼؾب، وهل الثغر  :جارحة الؾسان جارحة خطق

لباصؾ، وما قر أو الشر، والحؼ أو ا مـفا يصدر الخ لذي  ؼال  األطظؿ ا ـ ي هـا ط

مً  يـطبؼ تؿا لؾسان  ن. اا ؾؿ لسا  طؾك ما يؽتب بالؼؾؿ ألن الؼ

رة ومتـقطة، ولفا يف الؼؾقب الؿريضة حالوة،  ثق وآفات الؾسان ومخالػاتف ك

مـ الفقى والـػس، وقد قال رسقل اهلل  مـ يضؿـ لل ما بقـ » :ملسو هيلع هللا ىلصولفا بقاطث 

 .(3)«لحققف وما بقـ رجؾقف أضؿـ لف الجـة

يا رسقل اهلل وإكا : فؼؾت «كػ طؾقؽ هذا ...»: رهويف حديث معاذ يف آخ

قال كتؽؾؿ بف؟  اخذون بؿا  وهؾ يؽب الـاس يف الـار  ،ثؽؾتؽ أمؽ يا معاذ» :لؿم

 .(2)«طؾك مـاخرهؿ إال حصائد ألسـتفؿ؟: طؾك وجقهفؿ أو قال

يتف طؾك لشقطان يسؾط ذر العقـ، بلن ا مر بـا يف ثغر األذن و يـ  وكؿا  هذ

يـ. وقد مر لثغر لكتصقير اإلمام ابـ الؼقؿ  بـا ا الشقطان طؾك  بالإج رحؿف اهلل تعا

ة الشقطان ألولقائف يف سبؼ، وهق هـا يذكر وصق فقؿا  يـ  يـ الثغر ر  هذ ققامفؿ طؾك ثغ

ي- ثؿ يؼقل» :الؾسان قائاًل  لشقطان :أ فنكف الثغر  :ققمقا طؾك ثغر الؾسان -ا

هق قُ  مـ الؽالم ما األطظؿ، و ا طؾقف  لة الؿؾؽ، فلجرو ن با أ مـعقه  ضره وال يـػعف، وا ي

يـػعف صقحة : يجري طؾقف شلء مؿا  ، وك وتالوة كتابف ره،  ستغػا لك وا مـ ذكر اهلل تعا

                                            

اري يف الرقاق (1) لبخ لؾسان ) :باب ،ا  ما جاء يف حػظ الؾسان. :باب ،(، والرتمذي يف الزهد6777حػظ ا

لؾسان.  ا

قيؾ (2) (، 1971(، وابـ ماجف )5/213(، وأحؿد )2639أخرجف الرتمذي ) ،جزء مـ حديث معاذ الط

ؾ»وصححف األلباين يف   (.731« )قؾإرواء الغ
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لـافع لتؽؾؿ بالعؾؿ ا لثغر أمران طظقؿان، ال تبالقن  ،طباده، وا ويؽقن لؽؿ يف هذا ا

تؿ  :بليفؿ ضػر

لباصؾ :أحدهؿا مـ أك :التؽؾؿ با اكؽؿ و لباصؾ أخ مـ إخق رب فنن الؿتؽؾؿ با

اكؽؿ.  جـدكؿ وأطق

ن : السؽقت طـ الحؼ :والثاين أ ؿا  فنن الساكت طـ الحؼ أخ لؽؿ أخرس ك

ل  كان األخ الثاين أكػع أخقيؽؿ لؽؿ، أما سؿعتؿ قق األول أخ كاصؼ، وربؿا 

لـاصح شقطان أخرس»: ا شقطان كاصؼ، والساكت طـ الحؼ  لباصؾ   ؟«الؿتؽؾؿ با

يتؽؾؿ بح لثغر أن  هذا ا لرباط الرباط طؾك  يـقا لف فا ؼ أو يؿسؽ طـ باصؾ، وز

يؼ. مـ التؽؾؿ بالحؼ بؽؾ صر يؼ، وخقفقه  لباصؾ بؽؾ صر لتؽؾؿ با  ا

ـل آدم، وأكبفؿ مـف ب ـل أن ثغر الؾسان هق الذي أهؾؽ  ك  واطؾؿقا يا ب مـف طؾ

مـ قر وجريح أخذتف  تقؾ وأس لثغر؟  مـاخرهؿ يف الـار، فؽؿ لل مـ ق هذا ا

قـطؼ أحدك :وأوصقؽؿ بقصقة فاحػظقها ، ل اإلكس بالؽؾؿة مـ  ن أخقف  ؿ طؾك لسا

مـفا،  لتعجب  قـطؼ باستحساهنا وتعظقؿفا، وا ويؽقن اآلخر طؾك لسان السامع، ف

مـ أخقف إطادهتا هـ .(3)«ويطؾب   .ا

كؼؾ شقئً  هذه اآلفات أ ل وقبؾ تعداد بعض  الفؿ تد مـ أققال السؾػ، وأحق ا 

مـ ألسـتفؿ.  طؾك خقففؿ وحذرهؿ 

 :ومـ ذلؽ

بذ  وهق ڤأن طؿر دخؾ طؾك أبل بؽر » :طـ أبقف * طـ زيد بـ أسؾؿ يج

                                            

ايف» (1) قاب الؽ  (.317)ص« الج
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 .(3)«الؿقارد هذا أوردين: مف غػر اهلل لؽ، فؼال أبق بؽر :لساكف، فؼال طؿر

ما طؾك األرض » :يحؾػ باهلل الذي ال إلف إال هق ڤ* وكان ابـ مسعقد 

مـ الؾسان لء أحقج إلك صقل سجـ   .(2)«ش

لك س» :* وطـ مقؿقن بـ مفران قال ل: ؾؿان فؼالجاء رجؾ إ ـل، قا : أوص

قال تطقع: ال تتؽؾؿ.  لـاس أ ال يس يتؽؾؿ. قالمـ طاش يف ا ؾؿ : ال  ؽؾؿت فتؽ فنن ت

قال اسؽت،  ين. قال: بحؼ أو  قال :قال .ال تغضب: زد لقغشاين ما ال أمؾؽف.  : إكف 

يدك. قال لـاس: زدين قال: فنن غضبت فلمسؽ لساكؽ و ال : قال .ال تالبس ا

لـا مـ طاش يف ا تطقع  يث وأد  فنن ال: يالبسفؿ. قال س أاليس لحد  بستفؿ فاصدق ا

 .(1)«األماكة

: قال ما القرع؟: الؼـقع، ققؾ: ما الزهد؟ قال» :* وققؾ لؾػضقؾ بـ طقاض

تـاب الؿحارم. ققؾ اء الػرائض. ققؾ: ما العبادة؟ قال: اج تقاضع؟ قال: أد أن : ما ال

شد القرع يف الؾسان: تخضع لؾحؼ. وقال  .«أ

لرجؾ ورطً » :لقال الذهب ى ا هق، فؼد تر ،  اهؽذا  ؾف ومؾبسف ومعامؾتف ك يف مل

صدق، فال يؽؿؾ  يتحرى ال مـ حديثف، فنما أن  وإذا تحدث يدخؾ طؾقف الداخؾ 

ـ  يظفر أحس أن  فقـؿؼ حديثف لقؿدح طؾك الػصاحة، وإما  يصدق،  لصدق، وإما أن  ا

ـده لقعظؿ، هق ـك طؾقف ما ط ف ود ،إما أن يسؽت يف مقضع الؽالم، لقث واء ذلؽ كؾ

                                            

 (.3/73« )اآلداب الشرطقة» (1)

 (.3/72« )اآلداب الشرطقة» (2)

لصػقة» (3)  (.3/579« )صػة ا
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مـ الجؿاطة لـاس إال   .(3)«االكؼطاع طـ ا

ؽ بقـ لحققؽ : سؿعت ابـ السؿاك يؼقل» :وطـ طباية بـ كؾقب قال * سبع

مر   مـ  بف كؾ  تك تعاصقت أهؾ الؼبقر،  تلكؾ  طؾقؽ، قد آذيت أهؾ الدور يف الدور ح

 ِ لب ى ا لفؿ وقد جر كرى أن كؾَ فؿا ترثل  بشفؿ، إكؿا  هـا تـ بشفؿ ك طؾقفؿ، وأكت ها

يـبغل لؽ أن يدلؽ طؾك  ،أخذ الخرق طـفؿ كبشتفؿ، إكف  إذا ذكرت مساويفؿ فؼد 

ا : ترك الؼقل يف أخقؽ ثالث خالل فقؽ فؿ مر هق  أن تذكره بل عؾؽ  أما واحدة فؾ

فقؽ أطظؿ مـف،  مر  مر هق فقؽ؟ ولعؾؽ تذكره بل ضـؽ بربؽ إذا ذكرت أخاك بل

مً  لؽ أشد استحؽا مـف ففذا جزاؤه لؿؼتف إياك، ولعؾؽ تذكره ب افذ مر قد طافاك اهلل  ل

ي طافاك؟»: إذ طافاك. أما سؿعت لذ  .(2)«ارحؿ أخاك، واحؿد ا

ي يؼقل» :* وقال بؽر بـ مـقر لبخار بد اهلل ا ا ط ن ألؼك الـف : سؿعت أب أرجق أ

يحاسبـل أين اغتبت أحدً   .«اوال 

ؿ $صدق » :قال الذهبل لتعديؾ طؾ مـ كظر يف كالمف يف الجرح وا ، و

ثر ما يؼقلورطف يف  يضعػف، فنكف أك فقؿـ  كصافف  مـؽر : الؽالم يف الـاس، وإ

هذا فقف كظر، وكحق  ؼقل ،الحديث، سؽتقا طـف،  ن : وقؾ أن ي فالن كذاب، أو كا

تك إكف قال ،يضع الحديث يثف كظر، ففق متفؿ واه: ح ا  ،إذا قؾت فالن يف حد هذ و

يحاسبـك اهلل أين اغتبت أحدً : معـك ققلف هق واهللاال  هذا   .(1)« غاية القرع. و

                                            

الء» (1) الم الـب  (.8/717) «سقر أط

لصػقة» (2)  (.1/376« )صػة ا

الء» (3) الم الـب  (.32/719) «سقر أط
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يت أحدً » :* وقال يقكس بـ طبقد ما مـف طؾك بال إال رأيت ذلؽ  ارأ لساكف 

 .(3)يف سائر طؿؾف اصالًح 

مـطؼ رجؾ إال طرفت ذلؽ» :* وقال يحقك بـ أبل كثقر يف سائر  ما صؾح 

فسد مـطؼ رجؾ قط إال طرفت ذلؽ يف سائر  .(2)«طؿؾف طؿؾف، وال 

 رحؿف اهلل تعالكرة أكؼؾ مـفا ما ذكره ابـ قدامة وآفات الؾسان ومخالػاتف كثق

 وذلؽ بشلء مـ االختصار.  «مختصر مـفاج الؼاصديـ»يف 

 :رحؿف اهلل تعالكيؼقل 

ـل. :اآلفة األولك» ال يع  الؽالم فقؿا 

هذه  يـػؼف إال يف فائدة، و رف قدر زماكف، وأكف رأس مالف لؿ  مـ ط واطؾؿ أن 

رفة تقجب حبس الؾسان طـ الؽال مـ ترك ذكر اهلل تعالك الؿع ـل ألكف  م فقؿا ال يع

مَ  هرة، فلخذ طقضفا  يعـل، كان كؿـ قدر طؾك أخذ جق هذا ةٌ رَ دَ واشتغؾ فقؿا ال  ، و

ران العؿر.  خس

بل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ قال لصحقح أن الـ مـ حسـ » :ويف الحديث ا

 .(1)«ال يعـقف إسالم الؿرء تركف ما

قتف،: ـ حؽؿتؽ؟ قالما بؾغ م» :وققؾ لؾؼؿان الحؽقؿ ال  ال أسلل طؿا كػ و

ـل ـق ال يع ؾؿ بؿا   ...«أتؽ

                                            

 (.61البـ أبل الدكقا )ص «الصؿت» (1)

 (.1/68) «لحؾقةا» (2)

لرتمذي يف  (3) هد»رواه ا قؿ ) «الز قال ،(33باب ر صحقح »حديث غريب، وصححف األلباين يف  :و

لرتمذي  (.3886« )ا
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لثاكقة.. ة ا لباصؾ.: . اآلف  الخقض يف ا

هق الؽالم يف الؿعاصل، كذكر مجالس الخؿر، ومؼامات الػساق.  و

رة ثق اع الباصؾ ك   .(3)وأكق

رة  ـبل صؾك اهلل ،ڤوطـ أبل هري إن » :طؾقف وآلف وسؾؿ أكف قال طـ ال

الؽؾؿة ما يتبقـ فقفا يزل بفا يف الـار أبعد مؿا بقـ الؿشرق العبد لقتؽؾؿ ب

 .(2)«والؿغرب

ف  بقان غؾط الؿالحاة لؾشخص ل اء وهق كثرة  لؿر لجدال وا مـ ذلؽ ا ريب  وق

الرتفع. لباطث طؾك ذلؽ   وإفحامف، وا

يبقـ الصقاب مـ الؼقل، و قـبغل لإلكسان أن يـؽر الؿـؽر  مـف  فنن قبؾ :ف

هذا  اة،  معؾؼً وإال ترك الؿؿار مر  لدكقا، فال  اإذا كان األ يـ، فلما إذا كان يف أمقر ا لد با

 ، لباطث طؾك إضفار الػضؾ الؽرب ا هذه اآلفة بؽسر  فقف، وطالج  وجف لؾؿجادلة 

اء. لؿراء الخصقمة، فنكف أمر زائد طؾك الؿر مـ ا  وأطظؿ 

ؾؿ أكف قال بل صؾك اهلل طؾقف وآلف وس اهلل  إن أبغض الرجال إلك» :وطـ الـ

قر طؾؿ، فلما ، (1)«ؿص  الخ  األلد  لباصؾ أو بغ ـل هبا الخصقمة با لخصقمة كع هذه ا و

لخصقمة مفؿا أمؽـمَ  ألهنا تقغر الصدر،  :ـ لف حؼ فاألولك أن يصدف طـ ا

                                            

ؾف وكشرها بقـ الـاس. لومـفا تبـ (1) قال الـػاق وأه ق لبدع وأ قاء وا قال أهؾ األه  أق

قاق (2) اري كتاب الر لبخ لؾسان رقؿ ) :باب ،ا  (.6777حػظ ا

لبخا (3) قؿ )األ :باب ،حؽامري يف األا ؾؿ بر ؿ، ومس لخص  (.2668لد ا
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لعرض  .(3)وهتقج الغضب، وتقرث الحؼد، وتخرج إلك تـاول ا

الؽالم :اآلفة الثالثة ر يف  لتشدق، وتؽؾػ السجع. ،التؼع  وذلؽ يؽقن با

وإن »: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ :أبل ثعؾبة قالوطـ 

الثرثارون الؿتشدققن  اأبغضؽؿ إلل وأبعدكؿ مـل يقم الؼقامة مساويؽؿ أخالقً 

 .(2)«الؿتػقفؼقن

قر  مـ غ قر  لتذك لخطقب، وا لتصـع ألػاظ ا وال يدخؾ يف كراهة السجع وا

فراط، وال إغراب مـ ذلؽ تحريؽ الؼؾق :إ ة ألن الؿؼصقد  شاق فا، ور ب، وتشقيؼ

 الؾػظ وكحق ذلؽ.

مقم مـفل طـف،  :اآلفة الرابعة مذ اء، وكحق ذلؽ، فنكف  بذ الػحش والسب وال

الؾمم. ويف الحديث لخبث و إياكؿ والػحش، فنن اهلل ال يحب الػحش »: ومصدره ا

 ...(1)«والتػحش

لقس الؿممـ بالطعان وال الؾعان وال الػاحش وال » :ويف حديث آخر

 .(7)«البذيء

ات  :واطؾؿ لعبار لتعبقر طـ األمقر الؿستؼبحة با اء هق ا بذ أن الػحش وال

                                            

معرفتفؿ  (1) عدم  تضؾقؾ الـاس ب إال إذا كان السؽقت يمدي إلك ذهاب الحؼ أو لبسف بالباصؾ أو 

اصؾ طـف. لحؼ والخصقمة فقف ورد الب ققل ا قال يجب  هذه األح ؾحؼ، فػل مثؾ   ل

لسؾسؾة الصحقحف»أورده األلباين يف  (2) ؾرتمذي )وطز ،(792« )ا  (.3/161اه ل

 (.885« )يف ضعقػ أبل داود»وضعػف األلباين  ،(7189أبق داود ) (3)

لرب، باب (4) لرتمذي يف ا ؾعـة :ا لرتمذي»لباين يف وصححف األ ،ما جاء يف ال  (.3631برقؿ )« صحقح ســ ا
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لخقر  فنن أهؾ ا يتعؾؼ بف،  الجؿاع وما  ثر ما يؽقن ذلؽ يف ألػاظ  لصريحة، وأك ا

ات ويؽـقن طـفا.  يتحاشقن طـ تؾؽ العبار

 الغـاء. :ومـ اآلفات

سبؼ فقف كالم يف غقر هذا الؿقضع.  وقد 

 الؿزاح. :آلفة الخامسةا

يـفك طـف إذا كان صدقً  لقسقر مـف، فال  ما ا لف اأ بل صؾك اهلل طؾقف وآ لـ فنن ا  :

ل إال حؼ   يؼق يؿزح وال  لرجؾاوسؾؿ كان  ل  ،(3)«يا ذا األذكقـ» :، فنكف قال  وقا

جقز ،(2)«إكا حامؾقك طؾك ولد الـاقة»: آلخر ل لؾع إكف ال يدخؾ الجـة »: وقا

لقا ﴾ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: ثؿ قرأ (1)«طجقز   [16-15: قعة]ا

الثة أشقاء .. ؾؿ ث ؼ يف مزاحف صؾك اهلل طؾقف وآلف وس  :فؼد اتػ

كف حؼ   :أحدها  .اكق

ء :والثاين يبف مـ ضعػا مـ يحتاج إلك تلد  كقكف مع الـساء والصبقان، و

 الرجال.

ام طؾقف، ،ارً كقكف كا :والثالث يد الدو مـ ير يحتج بف  ؿ  فال يـبغل أن  فنن حؽ

لدائؿ، لقس كحؽؿ ا لـادر  كً  ا كسا لق أن إ لقاًل  او لحبشة  يـظر إلك  اوهنارً  دار مع ا

                                            

ال: صحقح  :باب ،(، والرتمذي يف الرب والصؾة5112أبق داود ) (1) ق ح، و غريب، وصححف ما جاء يف الؿزا

 (.7382« )صحقح ســ أبل داود»وصححف األلباين يف 

اري يف  (2) لبخ ابقح»(، وصححف األلباين يف 268« )دب الؿػرداأل»ا  (.1/3169« )مشؽاة الؿص

لرتمذي يف الشؿاثؾ )ص (3) قال محؼؼف: حسـ، وحسـف األلباين يف 397ا  (.235)ص« غاية الؿرام»(، 
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ػ لعائشة وأذن لفا أن تـظر  ـبل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ وق لعبفؿ، واحتج بلن ال

لطً  لؽان غا ة،  لحبش لك ا فراط يف الؿزاح والؿداومة طؾقف مـفل اإ ـدور ذلؽ: فاإل ، ل

لضغائـ واألحؼاد، وأما ا :طـف لققار، ويقجب ا ـ ألكف يسؼط ا قر كؿا تؼدم، م لقس

ؾؿ ـبل صؾك اهلل طؾقف وآلف وس كبساصً  :كحق كقع مزاح ال نن فقف ا . اف  وصقب كػس

ة واالستفزاء. :اآلفة السادسة  السخري

لـؼائص  :ومعـك السخرية العققب وا بقف طؾك  لتـ االستفاكة، وا االحتؼار و

مـف، وقد يؽقن ذلؽ بالؿحاكاة يف الػعؾ والؼقل، وقد يؽقن يضحؽ   طؾك وجف 

لـفل طـف يف الؽتاب والسـة. مـف يف الشرع، ورد ا ؾف مؿـقع   باإلشارة واإليؿاء، وك

لقؿقـ. والؽذب يف الؼقل ،وإخالف القطد ،فشاء السرإ :اآلفة السابعة  وا

لزوجتف، ويف الحرب،  فقف مـ الؽذب  وكؾ ذلؽ مـفل طـف، إال ما رخص 

 فنن ذلؽ يباح.

لتقص :وضابطف فقف أن كؾ مؼصقد محؿقد اليؿؽـ ا لقف إال بالؽذب، ففق  ؾ إ

مباًح  لؿؼصقد  لؽ ا قد واجبً  ،امباح إن كان ذ لؿؼص  :(3)واجب ففق ،اوإن كان ا

 ن يحرتز طـ الؽذب مفؿا أمؽـ.أ لفقـبغ

إن يف الؿعاريض » :وتباح الؿعاريض، لؼقلف صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ

                                            

ؾط يسلل طـ رجؾ (1) حد  كلن يليت ضالؿ متس قت أ جؾ مختػ يف بقت مـ بق لر هذا ا ا و ؾًؿ ؾف ض لقؼت

ؾؿقـ قدً  :الؿس قج لقس م ؿ بلكف  ال لظ ئؾ ا ا لس ؾك ا قز الؽذب بؾ يجب أن يرد ط حػاضً فحقـئذ يج ا ا 

عصقم. لدم الؿ ؾك ا  ط
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الؽذب إكؿا تصؾح الؿعاريض طـد الحاجة إلقفا، فل ،(3)«مـدوحة طـ  ما مع غقر و

الؽذب. ة ألهنا تشبف  ة فؿؽروه  الحاج

لغقبة. :اآلفة الثامـة  ا

لؿقتة. آكؾ ا العزيز بالـفل طـفا، وشبف صاحبفا ب  وقد ورد الؽتاب 

 .(2)«حرام ؿإن دماءكؿ وأمقالؽؿ وأطراضؽؿ طؾقؽ» :ويف الحديث

يا »: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ :وطـ أبل برزة األسؾؿل قال

ال تغتابقا الؿسؾؿقـ، وال تتبعقا : مـ آمـ بؾساكف ولؿ يدخؾ اإليؿان قؾبف معشر

يػضحف ولق  طقرتف ومـ تتبع اهلل   ،طقرتف فنكف مـ تتبع طقرة أخقف تتبع اهلل   ؛طقراتفؿ

 .(1)«يف جقف بقتف

لـاس: ڤ. وقال طؾل بـ الحسقـ .. قبة، فنهنا إدام كالب ا الغ  .إياك و

رة مشفقرة.واألحاديث واآلثار يف ذلؽ  ثق  ك

الغائب بؿا يؽرهف إذا بؾغف، سقاء كان كؼ :ومعـك الغقبة ا يف ًص أن تذكر أخاك 

لطقل، والؼصر، وكحق ذلؽ. لحقل، والؼرع، وا العقر، وا  بدكف، كالعؿش، و

                                            

اري يف  (1) لبخ امع الصغقر»وضعػف االلباين يف  ،(885« )دب الؿػرداأل»ا قد 3917برقؿ )« ضعقػ الج (، و

ؾػظ آخر قد جاء ب ققفً  و ؾك طؿر مق ؾؿ مـ الؽذب »: ڤا ط ض ما يؽػل الؿس اري  «أما يف الؿع

قؿ )« األدب الؿػرد»وصحح هذا األثر الشقخ األلباين يف صحقح   (.681بر

لحج (2) اري يف ا لبخ قؿ ) :باب ،ا ؾؿ بر  (.3679الخطبة أيام مـك، ومس

لرب والصؾة (3) لرتمذي يف ا ممـ :باب ،ا صحقح ســ » لباين يفوصححف األ ،ما جاء يف تعظقؿ الؿ

لرتمذي  (.3655« )ا
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ق  :أو يف كسبف، كؼقلؽ ، وكح ـدي، أو فاسؼ، أو خسقس بطل، أو ه أبقه ك

 ذلؽ.

 تؽرب، وكحق ذلؽ.الخؾؼ، بخقؾ، م ئهق سق :أو يف خؾؼف كؼقلؽ

الؽؿ ،هق صقيؾ الذيؾ :كؼقلؽ ،أو يف ثقبف  الثقاب. وسخ ،واسع 

ُس  :والدلقؾ طؾك ذلؽ لف وسؾؿ  لـبل صؾك اهلل طؾقف وآ ة أن ا  :ؼالفئؾ طـ الغقب

 :أرأيت إن كان يف أخل ما أققل يا رسقل اهلل؟ قال :قال. «ك أخاك بؿا يؽرهر  ك  ذ  »

 .(3)«فؼد بفتف ؛، وإن لؿ يؽـ فقف ما تؼقلفؼد اغتبتف ؛إن كان يف أخقؽ ما تؼقل»

ن  :واطؾؿ اء كا قبة، سق الغ مـف مؼصقد الذم، ففق داخؾ يف  أن كؾ ما يػفؿ 

لؽتابة بالؼؾؿ، فنن الؼؾؿ أحد الؾساكقـ. اإلشارة، وا قره، كالغؿز، و  بؽالم أو بغ

ذكر طـدهؿ إكسان ديـ الؿرائقـ، مثؾ أن ي  زه  ت  غقبة الؿ   :وأقبح أكقاع الغقبة

ب  :قؼقلقنف بذل يف صؾ لت لدخقل طؾك السؾطان، وا بتؾـا با لذي لؿ ي الحؿد هلل ا

ن : الحطام، أو يؼقلقن نهنؿ يجؿعق فقة، ف العا لحقاء، أو كسلل اهلل  مـ قؾة ا كعقذ باهلل 

. بقـ ذم    الؿذكقر ومدح أكػسفؿ

ب  ذاك الؿسؽقـ قد بؾل بآفة طظقؿة، :وربؿا قال أحدهؿ طـد ذكر إكسان تا

 .اهـ .(2)«وطؾقف، ففق يظفر الدطاء ويخػل قصدهاهلل طؾقـا 

                                            

لصؾة (1) لرب وا لرتمذي يف ا لرتمذي»ما جاء يف الغقبة وصححف األلباين يف  :باب ،ا برقؿ « صحقح ا

(3578.) 

ختصار(.371-365« )مختصر مـفاج الؼاصديـ» (2)  ( )با
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 :ومـ اآلفات التل لؿ ترد يف كالم ابـ قدامة السابؼ

الؽالم بقـ الـاس لإلفساد الـؿقؿة :اآلفة التاسعة ر  ،وهل كؼؾ  وإيغا

 صدورهؿ طؾك بعض.

محاواًل  لققم،  ها ا مـ يتعاصا ما أكثر  ير و لتحذ ـصقحة، أو ا ير ذلؽ بال مـ  ترب

لتؾبقس والؿغالطاتالشر وأهؾف، أ قر ذلؽ مـ ا ة ما ،و غ رف الؼقل  مع مع يرتتب طؾك 

مـ طذاب اهلل تعالك وسخطف  .هبا 

مـ ذلؽ بل  و لـ مر بؼربيفؿا ا يـ  لذ ل ملسو هيلع هللا ىلصحديث الرجؾقـ ا ؼا  :وهؿا يعذبان ف

ما أالبقل و أما أحدهؿا فؽان ال يستتر مـ ،كفؿا لقعذبان وما يعذبان يف كبقرإا م  أ  »

 .(3)«الـؿقؿة بقـ الـاساآلخر فؽان ال يؿشل ب

ر  لك الظؾؿة وإيغا لـاس إ مـ أشد وأشـع أكقاع الـؿائؿ كؼؾ حديث ا و

ألذى ك أهؾ الخقر لقؾحؼقا هبؿ ا  .صدورهؿ طؾ

: فؼقؾ لف ڤمر رجؾ طؾك حذيػة بـ القؿان  :فعـ هؿام بـ الحارث قال

لـاس فؼال حذيػة  اء الحديث طـ ا هذا يبؾغ األمر  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل : ڤإن 

 .(2)«ال يدخؾ الجـة قتات»: ليؼق

لـؿام: والؼتات: قال سػقان :«الرتمذي»قال أبق طقسك   .ا

                                            

اري يف  (1) لبخ قؿ ) :باب ،«األدب»ا  (.6125الغقبة ر

لرب والصؾة (2) لرتمذي كتاب ا ؾس»وصححف األلباين يف  ،ما جاء يف الـؿام :باب ،ا « ة الصحقحةؾالس

(3117 .) 
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الؿحصـات :اآلفة العاشرة قـ و الؿحصـ  .قذف 

تل ورد ذكرها يف الحديث  ملسو هيلع هللا ىلصوقد طدها الرسقل  لسبع ال الؿقبؼات ا مـ 

لصحقح وقتؾ الـػس التل حرم  ،والسحر ،الشرك باهلل: اجتـبقا السبع الؿقبؼات» :ا

ذف  ،والتقلل يقم الزحػ ،وأكؾ مال القتقؿ ،وأكؾ الربا ، إال بالحؼاهلل وق

 .(3)«الؿحصـات الؿممـات الغافالت

يحً  لؼذف صر يدً  اوسقاء كان ا لباصؾة ،لؾشائعات اأو ترد لتفؿ ا دوكؿا  ،وا

يعد ضؾؿً : تثبت وبرهان نن ذلؽ  كً  اف  .اوهبتا

ن قذف الربيء طؾك الؿؼذوف بالػاحشة، إال أ هذا وإن كان الؼذف يطؾؼ

يعد   لـاس  لتف وتجرحف طـد ا ة تؼدح يف طدا ي هتؿ الؿحرم كاهتامف  بل مـ الؼذف 

لباصؾ وكحق ذلؽ. ة واالختالس، أو أكؾ األمقل با  بالسرق

يؽقن حسدً  ة قد  كق لؾسا هذه اآلفة ا مـشل  تـشر  اوحؼدً  او طؾك الؿؼذوف، ف

وتشقيف سؿعتف، لـاس،  ا  اإلشاطة الؽاذبة طـف إلكؼاص قدره بقـ ا مـشمه وقد يؽقن 

مـ األققال ؿع  كػك » :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسقل اهلل  ،طدم التثبت، والحديث بؽؾ ما تس

 .(2)«أن يحدث بؽؾ ما سؿع ابالؿرء كذبً 

 الؽالم بؿا يخالػ ما يف الؼؾب. :اآلفة الحادية طشر

لؿـافؼقـ طقاذً  مـ أخص صػات ا هذه اآلفة  مـ الـػاق او حقث  :باهلل 

                                            

اري ) (1) لبخ ؾؿ )5/297ا  (.89(، ومس

ؾؿ يف الؿؼدمة ) (2)  (.7992يف التشديد يف الؽذب ) :باب ،(، وأبق داود يف األدب3/8مس
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فؿ اهلل   ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :بؼقلف ۵وصػ

ن ﴾ڇ ڇ 3: ]آل طؿرا لَ  ،[67 كػسف  مـا طـ  لقاحد  لق بحث ا مـ  اشقئً  دَ َج قَ و

مؼؾ   لؽ بقـ  لبً  ذ هل تؽثر غا مؽثر، و لقط   او لخطباء وا لؿتحدثقـ لؾـاس، كا ظ طـد ا ا

الؿتحدث مـ الؽالم يظفر  العؾؿ والرتبقة، حقث  لقطظ  والؿعؾؿقـ يف حؾؼ  وا

لتقجقف والحرقة طؾك اإلسال يظـ السامع أن هذا هقوا ،  م ما  الذي يف باصـف وقؾبف

لؾسان فؼط، دون تؿؽ   يث با لحد هذا ا يؽقن  .بقـؿا قد  مـ الؼؾب وتلثره بف  ـف 

لؿحتؽ   يعرففا ا كػسف و مـ  كسان  يعرففا اإل مات وقرائـ  لؽ طال لذ مـ  قن بفو

لـاس.  ا

همالء بقجف ولسان،  :ويؾحؼ بفذه اآلفة لذي يؾؼك  لقجفقـ ا صاحب ا

لسان آخر ويؾؼك قرهؿ بقجف آخر و لـاس ،غ مـ أشد ا هذا القصػ  حب  فؼد  ،وصا

. وتجدون شر الـاس ذا القجفقـ، الذي يلتل همالء بقجف ..»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

 .(3)«وهمالء بقجف

. :اآلفة الثاكقة طشر يؼ الؾسان لباصؾ طـ صر لـاس با  أكؾ أمقال ا

قر يصػ السؾعة بغ الؿحرمة، كلن  هذا يؽثر يف البققع  ك  و بقع طؾ ما فقفا، أو ي

بقع أخقف أو يزيد يف سعر السؾعة وهق ال يريد شراءها وهق الـجش، أو يؽذب يف 

 ذكر سعر شرائف لؾسؾعة.

ؾ  لـاس بؽالم باص يـ يبتزون أمقال ا ـد الؿتسقلقـ الذ ثر ذلؽ ط أو كؿا يؽ

                                            

اري ) (1) لبخ 615ا ؾؿ )8  (.2526(، ومس
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قتصدققن طؾقفؿ، وهؿ  لـاس، ف الفؿ، لقؽسبقا طقاصػ ا يصػقن بف أحق كذب 

لؾسان ضؾؿً  ،قفؿ طـ الؿسللةيجدون ما يؼ لـاس با يؾحؼ بذلؽ قطع حؼقق ا  اكؿا 

كً   .اوطدوا

ة والثـاء طؾقفؿ. :اآلفة الثالثة طشرة  مدح الػساق والظؾؿ

لـفل يشتد ا مدح الـاس يف وجقهفؿ بعامة، ولؽـ  لـفل طـ  إذا  لؼد جاء ا

مـ شعب الـػاق آلفة شعبة  هذه ا ساق و رة  وقد ،كان ذلؽ لؾظؾؿة والػ ضفرت بؽث

بحـا كسؿع  لدطقة، وأص بقـ لؾعؾؿ وا هذه األزمـة حتك صال شررها بعض الؿـتس يف 

مً  كؼرأ كال لػساق شعرً  اأو  لؿقـ وا لظا مدح ا  .اأو كثرً  ايف 

ا  الؿتؽؾؿ هبا، فقق ما فقف لشديد طؾك  اإلثؿ ا هذه اآلفة مـ  وال يخػك ما يف 

تزيقـ صقرة الظؾؿة والػساق يف يضؾؾقن ب لذيـ  لـاس ا آثام ا ققهنؿمـ تحؿؾ   ، ط

لـػاق  اء يف الؼؾقب، وتـبت ا لقالء والرب هذه اآلفة أهنا تضعػ طؼقدة ا وأخطر ما يف 

 فقفا.

قـ  :فة الرابعة طشرةاآل لثالث.االتـاجل ب  ثـقـ دون ا

الؿشفقر طـ رسقل اهلل  لـفل طـ ذلؽ الحديث  فعـ ابـ  :ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد يف ا

ـاجك اثـان دون اآلخر يت إذا كـتؿ ثالثة فال» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤمسعقد 

 .(3)«حتك تختؾطقا بالـاس؛ مـ أجؾ أن ذلؽ يحزكف

كً  لؽ إحزا لؽ ألن يف ذ لؿتـاَج  اوذ ؾؿ ا ،  ،ك دوكفلؾؿس مـ الشقطان والـجقى 

                                            

اري )ا (3) 62لبخ  (.2387(، ومسؾؿ )91
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 ،وكذلؽ الحال لق تـاجك أربعة دون الخامس أو خؿسة دون السادس، وهؽذا

لثالث ولق ك ان الحديث كؿا يؾحؼ بذلؽ التحدث بقـ اثـقـ بؾغة ال يػفؿفا ا

ة الـفل يف ذلؽ. ـقة لقجقد طؾ  بصقرة طؾ

األطجؿقة لغقر حاجة. :اآلفة الخامسة طشرة ة  لتحدث بالؾغ  ا

لؽريؿ هل لغة الؼرآن ا ربقة  واألصؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلصولغة أحاديث الرسقل  ،الؾغة الع

لؽريؿ، ولغة أحاديث الرسقل  تحدث بؾغة الؼرآن ا الؿسؾؿ أن ي ، إال إذا لؿ ملسو هيلع هللا ىلصيف 

 يؽـ يف مؼدوره ذلؽ.

قزية،  ققم لغة األطاجؿ وبخاصة الؾغة اإلكجؾ لـاس ال مـ ا قر  يتؽؾؿ كث أما أن 

ة لؾؽػار، إال أن تؽقن هـاك حاجة  اهنزامقة ومشاهب مع أن لساهنؿ طربل ففذا مـؽر و

رفة لحال  مـػعة، أو مع جة أو  ربقة، أو لؼضاء حا الع دطقة أو مخاصبة لؿـ اليعؾؿ  يف 

لتجسس طؾقفؿ وكح قدهؿ، أو ا  ق ذلؽ، ففذا شلن آخر.الؽػار وك

لؿالحظ الققم أن كثقرً  ا وا ا مؿـ تعؾؿقا لغة األطاجؿ وأتؼـقها صارو

تحدثقن هبا بقـفؿ كؿا هق الحاصؾ بقـ األصباء  قر حاجة، بؾ ي تحدثقن هبا لغ ي

لققم.  ا

بؾغة  مسللة التحدث رحؿف اهلل تعالكوقد كاقش شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ربقةوأما » :األطاجؿ لغقر حاجة فؼال قر الؾغة الع تل هل - اطتقاد الخطاب بغ ال

إلسالم ولغة الؼرآن ألهؾ الدار،  -شعار ا صر وأهؾف، أو  قر ذلؽ طادة لؾؿ حتك يص

يقان، أو ألهؾ  ألهؾ الد اء، أو  مر ألهؾ السقق، أو لأل أو  أو لؾرجؾ مع صاحبف، 

مؽروه كؿا تؼد هق  تشبف باألطاجؿ، و مـ ال نكف  هذا مؽروه، ف  م.الػؼف، فال ريب أن 
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مصر، الشام و الؿتؼدمقن لؿا سؽـقا أرض  الؿسؾؿقن  ولغة  ولفذا كان 

سقة، اسان ولغة أهؾفؿا فار لعراق وخر مقة، وأرض ا وأهؾ الؿغرب،  أهؾفؿا رو

ربرية تك :ولغة أهؾفا ب هذه البالد العربقة، ح هذه  طقدوا أهؾ  غؾبت طؾك أهؾ 

مصار كت خراسان قديؿً : األ هؽذا كا هؿ، و  .امسؾؿفؿ وكافر

تك غؾبت ثؿ إهن سقة، ح اطتادوا الخطاب بالػار مر الؾغة و ؿ تساهؾقا يف أ

مؽروه، إكؿا  هذا  مـفؿ، وال ريب أن  قر  ـد كث ربقة مفجقرة ط الع صارت  طؾقفؿ، و

يف  يتؾؼـفا الصغار يف الؿؽاتب، و تك  ربقة، ح لحسـ اطتقاد الخطاب بالع يؼ ا الطر

اإلسالم وأهؾف، ويؽقن ذلؽ أسفؾ طؾك أهؾ لدور فقظفر شعار  اإلسالم يف فؼف  ا

لؽتاب والسـة وكالم السؾػ اد أن يـتؼؾ إلك  ،معاين ا بخالف مـ اطتاد لغة ثؿ أر

يصعب نكف  ى ف  .(3)«أخر

لعربقة، أن يسؿل » :وقال يف مقصـ آخر يعرف ا فؼد كره الشافعل لؿـ 

لطً  يتؽؾؿ هبا خا ها، وأن  األئؿة ملثقر طـ  ابغقر هذا الذي قالف  لفا بالعجؿقة، و

لصحابة والت  ابعقـ.ا

مـا طـ طؿر وطؾل   ماذكره. ڤوقد قد

وروى أبق بؽر بـ أبل شقبة يف الؿصـػ، حدثـا وكقع، طـ أبل هالل، طـ 

ة إال خب  »: قال طؿر :ابـ بريدة قال لػارسق لرجؾ ا  إال (2)، وال خبما تؽؾؿ ا

مروءتف  .(1)«كؼصت 

                                            

 ت: د. كاصر العؼؾ. ،(3/526« )قتضاء الصراط الؿستؼقؿا» (1)

لخداع أو الخقاكة. :: أيب  َخ  (2)  وقع يف ا

ابؼ ) (3) در الس  (.3/522الؿص
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 الؼقل بال طؾؿ وال طدل. :اآلفة السادسة طشرة

لك راء ﴾ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :يؼقل اهلل تعا يف  [16: ]االس ويؼقل 

م ﴾ڤ ٹ ٹ﴿: اآلية األخرى فػل اآلية األولك تحريؿ الؼقل : [352: ]األكعا

لثاكقة تحريؿ الؼقل بال طدل قظقـ  ،بال طؾؿ ويف ا الغؾ يـ  يـ الؼقد لـاس إزاء هذ وا

 :لؾؼقل أربعة أقسام

لؽُ  ،ـ كان ققلف بالعؾؿ والعدلمَ  :األول  ، وقؾقؾ ماؾ مـ الـاسؿ  وهمالء ا

لتثب   لعؾؿ وا يـ ال يتؽؾؿقن إال بعد ا لذ هؿ ا د هؿ، و ت مؿا يؼقلقكف، ثؿ إهنؿ بع

لتثب   مقؾ مع هقى ا ت يعدلقن يف أققالفؿ، وال يجقرون فقفا بزيادة أو كؼصان، أو 

بقة.  وطص

هذا مذمقم :الثاين ؽـ بدون طدل و ألن طدم العدل قد  :مـ تؽؾؿ بعؾؿ ول

العؾؿ، أ مـاصف، أو تلويؾف يدفعف إلك كتؿان  لباصؾ، أو وضعف يف غقر محؾف و و لبسف با

.  وتحريػف

لؽـ بال طؾؿ وتثب   :الثالث  تِ ت: ففذا أُ مـ تؽؾؿ بعدل، 
َ

ػف  ل ؼ مـ جفؾف وتؾ

مـ الظؾؿ  مـ التؼقى ما يؿـعف  لديف  لألخبار دون تثبت مؿا يؼال ويسؿع، لؽـ 

هذا ،والؿقؾ مع هقاه يًضا  و مقمأ مً ألكف قد يؼقل أو يـؼ :مذ بً  اؾ كال ن امؽذو و يؽق ، أ

مـ ذلؽ وتؽؾؿ بال يتثبت  هق لؿ  يد فقف وكؼص، ثؿ  . قد ز  طؾؿ

ـد اهلل  :الرابع وال طدل وهق أشر األقسام وأمؼتفا ط  .۵مـ تؽؾؿ بال طؾؿ 

الؽــ. واهلل يح..» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  الم ــب 

الؽـدل، ويؽـبعؾؿ وط بل  فؾ وضؾؿ،ـالم بجـره  ل الـ قا : الؼضاة ثالثة»: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا 
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رجؾ قضك لؾـاس طؾك جفؾ ففق يف الـار،  ،قاضقان يف الـار، وقاض يف الجـة

ورجؾ طؾؿ الحؼ وقضك خالفف ففق يف الـار، ورجؾ طؾؿ الحؼ وقضك بف ففق يف 

هـ .(2)«(3)«الجـة  .ا

ن ؿا يؽق اد والجؿاطات إك فر تل تقجف لأل لباصؾة ال لتفؿ ا ثر الشائعات وا  وأك

مـ آفات الؾسان لخطقرة  و  :مـشمها هذه اآلفة ا أ إما الؼقل بال طؾؿ وال تثبت، 

لـاس بال طؾؿ وال  ،۵الؼقل بال طدل والخقف مـ اهلل  مـ الؼقل طؾك ا وأخطر 

 بال طؾؿ وال طدل. ۵طدل، الؼقل طؾك اهلل 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :۵قال اهلل 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

رافا]  .[11: ألط

تك يف ديـف بغقر طؾؿ، فؼد تؽؾؿ بال طؾؿ  ،فؿـ قال طؾك اهلل ما ال يعؾؿ، أو أف

اد اهلل  مر لباصؾ، أو أو  ۵أما إن كان يعؾؿ  لبسف با ف أو  ؿ لؽـف أخػاه أو كت لف ، 

فؼ مع هقاه فؼد قال طؾك اهلل  قتقا  طدل. بال ۵ل

ل لؽـف بال طد عؾؿ و ؾؿ، أو كان ب اء كان الؼقل بال ط هذا مؿا حرمف  :وسق فنن 

ة أشد   ۵اهلل  هذه اآلي هؾف، بؾ جعؾف يف  مؼت أ  ۵ألن الشرك باهلل  :مـ الشرك و

                                            

(، وصححف األلباين يف 2135) «األحؽام»(، وابـ ماجف يف 1571) «األقضقة»رواه أبق داود يف  (1)

 .(1153« )صحقح ســ أبل داود»

 (.36/96« )مجؿقع الػتاوى» (2)
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الفقى  لك بال طؾؿ، وإما أن يؽقن  إما أن يؽقن مـشمه الجفؾ، والؼقل طؾك اهلل تعا

 والتؽرب طؾك الحؼ بعد معرفتف.

لقققع يف بعض األلػاظ الؿـفل طـفا وذلؽ م :اآلفة السابعة طشرة  :ثؾا

لقال اهلل وأكتؾما شاء اهلل وشئت، وال :ققل لل إن شئت، و . ..فؿ اغػر 

ؽ الـاس. وققل: خبثت كػسل. وققل: وققل هر.: هؾ  يا خقبة الد

هل كثقرة جد   لؿـفل طـفا، و لػاظ ا مـ األ لـاس اوغقر ذلؽ  رة بقـ ا ـتش ، وم

لك كتاب قرجع إ االستزادة مـ معرفة ذلؽ فؾ اد  مـ أر  «لؾػظقةمعجؿ الـقاهل ا» :و

لك.  لؾشقخ بؽر أبق زيد حػظف اهلل تعا

pn  mP 
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اث  ردي  السولك   يف  أخرٍ  خمالف   الف 
 :مخالػات يف الفدي الظاهر -1

هديف الظاهر،  :والؿؼصقد بالفدي الظاهر الؿسؾؿ يف سؿتف و يظفر طؾك  ما 

رسقل  الؿخالػقـ لفدي ال قره مـ الؽػار، أو الػساق  قزه طـ غ وسؿتف  ملسو هيلع هللا ىلصمؿا يؿ

ل    .فود

، وإ لتفاون هذه األمقر بؿـظار ا لك  يـظر إ مـ  لققم  يقجد ا يمسػ لف أن  ن مؿا 

هتؿام بالؾب اإل ـبغل تجاوزها، و مـ الؼشقر الذي ي وال يخػك ما يف هذه  ،وأهنا 

مـ غؾط واكحراف لـظرة  مـ اهلل  :ا لباب، بؾ كؾف  يـ قشر و لقس يف الد ، ۵إذ 

بق قر والؽ سبحاكف يف الصغ االستسالم لف  لل يجب  لتا ر، وأن يؼقم يف الؼؾب وبا

. ۵تعظقؿ شعائر اهلل   وحرماتف

لك عا  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :قال ت

لبؼرة ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵  .(3)[218: ]ا

يسؿ   مـ  مـ بدع  هق  لك قشر ولباب  لديـ إ قؿ ا لؼقل بلن تؼس قن وقد سبؼ ا

صراكققـأكػس الع ققـ أو  هذه ، فؿ الققم بالعؼالك ا يف  وجدو مـ تلثر مؿـ  وقد تلثر هبؿ 

متؽلً  ة  لشبف اهتؿ. ا هقائفؿ وشفق  لفؿ يف الؿقؾ مع أ

                                            

هذه اآلية يف أول البحث. (1) تػسقر   اكظر 
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 :ومـ أشفر الؿخالػات يف الفدي الظاهر ما يؾل

ص  * طدم األخذ بالفدي الظاهر مـ ســ الػطرة كنطػاء الؾحقة وق

 لشارب.ا

 ،قص الشارب، وإطػاء الؾحقة، والسقاك: طشر مـ الػطرة» :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

وكتػ اإلبط، وحؾؼ العاكة،  واستـشاق الؿاء، وقص األضػار، وغسؾ البراجؿ،

يف هذا الحديث أن إطػاء الؾحقة وقص  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد ذكر الرسقل : (3)«واكتؼاص الؿاء

الشارب، وتؼؾقؿ األضافر مـ الســ التل تدطق إلقفا الػطرة السقية، ومع ذلؽ كجد 

 افقفا، مع أن هـاك كصقًص  ملسو هيلع هللا ىلصالتفاون الشديد يف األخذ هبا، واالقتداء بالرسقل 

ث ســ الػطرة تلمر بنطػاء الؾحقة وإرخائفا، وقص الشارب، أو حػف أخرى غقر حدي

 .(2)«أكفؽقا الشقارب وأطػقا الؾحك»: ملسو هيلع هللا ىلص، مـ ذلؽ ققلف اوممكدً  امؽررً  اأمرً 

 .«الشقارب اروا الؾحك وأحػقوف   خالػقا الؿشركقـ،»: ويف رواية

و  أ فا،  مـ حجة لؿحتج يف حؾؼ الؾحقة أو بعض ـصقص  هذه ال ففؾ بعد 

؟االكت قرها بؿا يشبف حؾؼفا مـ الشعر الخػقػ، أو تؼص فقع  قط ر  !ػاء بخ

مـ يجادل فقفا،  ألدلة وصراحتفا، إال أكف مع ذلؽ يقجد  هذه ا ومع وضقح 

لتل ال تـفض لؿقاجفتفا، ولق قام هذا الؿتساهؾ مع  لشبفات ا فا ببعض ا ويعارض

رد،، ثؿ تػؽ  ۵كػسف ققمة هلل  ألدلة بتج هذه ا اإلذطان  إاللؿا كان أمامف  ر يف 

رة القاقع! ى والشفقة ومساي الفق  .(1)والتسؾقؿ، ولؽـف 

                                            

ؾؿ يف الطفارة (1)  خصال الػطرة. :باب ،مس

اري ) (2) لبخ  (.5891، 5892ا

تحريؿ حؾؼ الؾحقة» :اكظر كتاب (3) حػظف اهلل تعالك. «أدلة  اطقؾ الؿؼدم  ؾشقخ محؿد إسؿ  ل
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 اإلزار لؾرجال. * إسبال الثقاب وجر  

قد يؽاد لتغؾقظ والقط مـ ا هذه الؿخالػة، مع ما جاء فقفا  لقققع يف  ال أ وا

لـاس مـ ا ة  ة الؼؾقؾ لققم إال الؼؾ  .يسؾؿ مـف ا

اإلمام مسؾؿ يف  قـا يف ذلؽ الحديث الذي رواه  طـ أبل ذر  «صحقحف»ويؽػ

ثالثة ال يؽؾؿفؿ اهلل يقم الؼقامة وال يـظر إلقفؿ، وال » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل ڤ

مرات. قال أبق ذر ملسو هيلع هللا ىلصفؼرأها رسقل اهلل : قال .«يزكقفؿ ولفؿ طذاب ألقؿ : ثالث 

مـ هؿ يا رسقل اهلل؟ ؼ سؾعتف ػ  ـ  ـان، والؿ  الؿسبؾ والؿ» :قال !خابقا وخسروا 

 .(3)«ذبلؽاا بالحؾػ

راويؾ، وطباءة  مـ قؿقص وإزار وس الثقاب  سبال يشؿؾ جؿقع أكقاع  اإل و

رم. الؿح مـ اإلسبال  هذه الثقاب تحت الؽعب ففق  مـ   فؽؾ ما كزل 

 تؼؾقد الؽػار يف الفدي الظاهر. *

قر الشقارب،  مـ حؾؼ الؾحك وتقف بؼ ذكره  مـفا ما س رة،  هر ذلؽ كثق ومظا

األلبسة التل غزت الؿسؾؿقـ مـ ذلؽ أكقاع  مـ أشفرها  ،وضربت أصـاهبا فقفؿ و و

ام يف وسطف ـ شد الحز بـطؾقن، وتقابعف م مـ غقر  لبس ال قؼ طؾك البسف  ضق لت وا

ـؼ صاحبفا لقال  لعـؼ التل تؽاد تخ لبس ربطة ا حاجة أو ضرورة لذلؽ، وكذلؽ 

قد األطؿك.  التؼؾ

ير شرطقة أخرى، وذلؽ  ػار فػقفا محاذ لبسة مـ تشبف بالؽ هذه األ ومع ما يف 

لك تحجقؿ أطضاء الجسؿ، بؾ  ،كقهنا ضقؼةيف  األمر الذي يمدي يف الغالب إ

                                            

ؾؿ ) (1)  (.317رواه مس
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لركقع والسجقد يف الصالة، ومع ما يف  ـد ا يدها، وبخاصة ط العقرة وتحد تحجقؿ 

ض  ثر الؿسؾؿقـ بؿا يف ذلؽ بع الؿحاذير الشرطقة إال أهنا تؽاد تعؿ أك ذلؽ مـ 

ـد السػر إلك بالد الؽػ ة ط العؾؿ، وبخاص ة  لدطاة، وصؾب  ر والػساد.ا

ريب هق مـ شعار الؽػار لباس غ ققم بقـ أبـاء الؿسؾؿقـ  ال  ولؼد ضفر ال أ

لتل تؿثؾ  مـ الشعارات ا لتل تقضع طؾك الرأس، وما تحؿؾ فققفا  وهق الؼبعة ا

فقف فسـمجؾ  فرات  قدها لؾؽا لباس الؿرأة وتؼؾ ـتجاتف، أما  الؽػر وم بعض كقادي 

الؿخالػات التل ـد الحديث طـ  لحديث طـف ط  تتعؾؼ بالؿرأة بشؽؾ طام. ا

فؿ  :أيًضا ومـ ذلؽ ؾ هر يف مساكـفؿ ومآك تشبف هبؿ يف هديفؿ الظا ال

فؿ رهبؿ وأثاث وش فؿ  هذه  ،إلخ ...ومشارهبؿ وصريؼة أكؾ وسـمجؾ الحديث طـ 

سر. ققت واأل قط الب الؿخالػات التل تؽقن يف مح ـد الحديث طـ   الؿخالػات ط

يف هديفؿ  خطقرة التشبف بالؽػار تعالك رحؿف اهللويبقـ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف األمقر الظاهرة  فالؿشاهبة والؿشاكؾة» :الظاهر، وأن ذلؽ لقس مـ الؼشقر فقؼقل

 ...تقجب مشاهبة ومشاكؾة يف األمقر الباصـة طؾك وجف الؿسارقة والتدرج الخػل

هر تقجب.. الؿشاركة يف الفدي الظا د عُ بَ  ، وإنامـاسبة وائتالفً أيًضا  . و

ل لزمانا  ...ؿؽان وا

لباصـ، كؿا هر تقرث كقع مقدة ومحبة ومقاالة يف ا ن  والؿشاهبة يف الظا أ

هر ث الؿشاهبة يف الظا لؿحبة يف الباصـ تقر مر يشفد بف الحس  ،ا وهذا أ

تجربة  .(3)«...وال

                                            

قتضاء الصراط الؿستؼقؿ» (1) ار( (579 -3/577« )ا  ت: العؼؾ. )باختص
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 * طبقس القجف وتؼطقب الجبقـ.

لقـ يللػ ويملػ قـ  ي الظاهر صالقة  ،الؿممـ ه مـ حسـ السؿت يف الفد و

ل يرها ة أسار مـ هديف  ،قجف واكطالق هذا   .وفعؾف ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كان 

 .(3)«ؽ يف وجف أخقؽ صدقةؿ  تبس  » :وقد قال طؾقف الصالة والسالم

يًض  ولق أن تؾؼك أخاك بقجف  ،اال تحؼرن مـ الؿعروف شقئً » :اوقال أ

 .(2)«صؾؼ

رار يف ؛إذن الؿخالػات يف الفدي الظاهر طبقس القجف، وإالكػف ه  فؿـ  وجق

لـاس،  تبسؿ.ا دم ال  وط

لـعؿان بـ » :بـ حؿاد كوقد أورد الذهبل يف ترجؿة يحق أن محؿد بـ ا

يضحؽقمـ يح دَ بَ ط  أَ  لؿ أرَ  :السالم قال فقف طبد ثؿ طؾؼ  ،ك بـ حؿاد، وأضـف لؿ 

بل طؾك هذا الؼقل بؼقلف لذه مـ : ا لقسقر والتبسؿ أفضؾ، وطدم ذلؽ  لضحؽ ا ا

العؾؿ طؾك قسؿقـ  :مشايخ 

بً  اًل يؽقن فاض :أحدهؿا ؿـ تركف أد هلل اوخقفً  ال كً  ،مـ ا ف  طؾك اوحز س كػ

قـة.  الؿسؽ

لؿـ فعؾف حؿؼً  :والثاين مقم  لضحؽ اعً وتصـ   ارً وكب   امذ ثر ا مـ أك أن  ، كؿا 

                                            

اري يف  (1) لبخ لرتمذي يف الرب«فضؾ اهلل الصؿد» ،(893) «دب الؿػرداأل»ا ئع  :باب ،، وا ما جاء يف صـا

 الؿعروف وحسـف.

ؾؿ يف الرب والصؾة (2) قجف ) :باب ،مس 26استحباب صالقة ال 26.) 
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ستخػ بف مـف وأطذر سـف يف الشققخ. ،ا لشباب أخػ  ؽ يف ا  وال ريب أن الضح

ما رآين » :ڤ. وقال جرير ..وأما التبسؿ وصالقة القجف فلرفع مـ ذلؽ كؾف

 .(3)«إال تبسؿ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

مـ كان بؽ   مات  لؿؼا هق خؾؼ اإلسالم، فلطؾك ا مً ففذا  سا لؾقؾ ب  ااء با

لـفار  .(2)«با

 :التساهؾ يف صالة الجؿاطة - 2

لتساهؾ يف أداء  لدطقة ا لك ا تسبقـ إ الؿـ مـ  ضـا  ققم طؾك بع إن مؿا يالحظ ال

لصالة جؿاطة يف الؿسجد، وبخاصة صالة الػجر، إما  لذلؽا بالؽؾقة،  ترك 

رة  بق فا وفقات تؽ قر طـفا يف أول وقت و بالتلخ لصالة يف البقت، أ االكتػاء با و

رار طؾك ذلؽ االستؿ لصالة و لصػقف  ،اإلحرام، أو بعض ا لـاضر يف ا حتك أن ا

ى أن فقفا طددً  لقر مام  لتل تؼضل بعد سالم اإل لقس بالؼؾقؾ مـ  ااألخقرة وا

هرهؿ االستؼامة يـ ضا قـ الذ  .الؿؾتح

يرون أن صالة الجؿاطة لذيـ  لك مـاقشة ا لـ أتطرق إ رة  هذه الػؼ يف  ويف 

اضحة وصريحة، ويؽػل أن  :الؿسجد سـة ألدلة يف وجقب صالة الجؿاطة و ألن ا

مـا ققمة هلل  احد  مـ الفقى، ويػؽر يف هذه األدلة، لقرى  امتجردً  ۵يؼقم الق

صريح لتفا ال يتلخر طـ صالة ال ةوضقحفا ودال مـ  جؿاطة، وأن ذلؽ طؾك مؼت 

لؿـافؼقـ هذه األدلة بحديث طـ رسقل اهلل  ،مـ خصال ا مـ  ـ  ملسو هيلع هللا ىلصوأكتػل  وأثر ط

ة  ڤابـ مسعقد  لصحاب  .ڤيتؽؾؿ طؾك لسان ا

                                            

اري يف الجفاد ) (1) لبخ ؾؿ )1115ا  (.2775(، ومس

الء» (2) الم الـب  (.373، 31/371) «سقر أط
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رة  :أما الحديث كاًس  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤفعـ أبل هري يف بعض  افؼد 

لصؾقات فؼال يصؾل بالـاس، ثؿ أخالػ إلك رجال  لؼد هؿؿت أن آمر رجاًل »: ا

ولق طؾؿ أحدهؿ أكف  ،ن طـفا فآمر بفؿ فقحرققا طؾقفؿ بحزم الحطب بققتفؿيتخؾػق

ـً  ايجد طظؿً  ـل «لشفدها اسؿق  .(3)صالة العشاء :يع

لصحابة  ڤوأما أثر ابـ مسعقد  يدل طؾك ما ففؿف ا مـ  ڤففق 

ـصقص طؾك وجقب أداء الصالة جؿاطة يف الؿساجد، وأن التلخر طـفا مـ  ال

لؿـافؼقـ.  خصال ا

 امسؾؿً  امـ سره أن يؾؼك اهلل غدً » :قال ڤاهلل بـ مسعقد  فعـ طبد

لصؾقات حقث يـادى هبـ، فنن اهلل شرع لـبقؽؿ  فظ طؾك همالء ا ســ  ملسو هيلع هللا ىلصفؾقحا

هذا  يصؾل  قتؿ يف بققتؽؿ كؿا  ســ الفدى، ولق أكؽؿ صؾ الفدى، وإهنـ مـ 

لضؾؾتؿ بقؽؿ  سـة ك لؿتخؾػ يف بقتف تركتؿ سـة كبقؽؿ، ولق تركتؿ  جؾ وما مـ ر ،ا

ؾ  هذه الؿساجد إال كتب اهلل لف بؽ مـ  مسجد  لك  عؿد إ يتطفر فقحسـ الطفقر ثؿ ي

سقئة تـا وما  ،خطقة يخطقها حسـة ويرفعف هبا درجة، ويحط طـف هبا  ولؼد رأي

فؼ معؾقم الـػاق مـا قـ  ،يتخؾػ طـفا إال  لرجؾ يمتك بف يفادى ب ولؼد كان ا

تك يؼام يف الصػ قـ ح  .(2)«الرجؾ

لصريحة طذر لؿعتذر يف التخؾػ طـ صالة  ففؾ بؼل بعد هذه ـصقص ا ال

ة يف الؿسجد ة والؽسؾ!الؾفؿ إال أ ،الجؿاط ى وحب الراح الفق  ن يؽقن 

                                            

ؾؿ» (1) الة الجؿاطة والتشديد يف التخؾػ طـفا ) :باب ،كتاب الؿساجد« صحقح مس ( 5/351فضؾ ص

قوي.  الـ

ؾؿ» (2) لجؿاطة والتشديد يف :باب ،جدالؿسالك، إكتاب « صحقح مس الة ا التخؾػ طـفا  فضؾ ص

قوي.ا( 5/336)  لـ
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 األثرة والشح واإلفراط يف حب الذات. -3

قر يف ذلؽ، مر فطري وال ض لـػس، والسعل يف مصالحفا أ أما إذا  إن حب ا

رة الشح، واألث واألكاكقة، ولق طؾك حساب  تعدى العدل يف ذلؽ وتحقل األمر إلك 

يـ ومصالحفؿ، وحؼققفؿ ف ـد اهلل ناآلخر وطـد  ۵ن هذا مؿا يؿؼت صاحبف ط

لـاس.  ا

 ائ ى ى ې ې﴿ :بؼقلف ڤاألكصار  ۵وقد مدح اهلل 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

لحشر ﴾جب  .[9: ]ا

ا هؾؽ مـ كان فنكؿ !إياكؿ والشح»: مـ صػة الشح بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصوحذر الـبل 

أمرهؿ بالبخؾ فبخؾقا وأمرهؿ بالؼطقعة فؼطعقا، وأمرهؿ بالػجقر  ؛قبؾؽؿ بالشح

 .(3)«فػجروا

م لذات طدم االو رة وحب ا الؿسؾؿقـ ـ طالمة األث هتؿام بشئقن 

ب  لـػس فؼط، وال يفؿ بعد ذلؽ ما أصا مصؾحة ا وحقائجفؿ، والحرص طؾك 

كقاهؿ يـفؿ أو د يـ يف د  .اآلخر

. ..» :هذا الصـػ مـ الـاس بؼقلف رحؿف اهلل تعالكـ الؼقؿ ويصػ اإلمام اب

مباالة  يـ إال مـ همالء الذيـ إذا سؾؿت لفؿ مآكؾفؿ ورياساهتؿ، فال  وهؾ بؾقة الد

                                            

369يف الشح ) :باب ،أبق داود يف الزكاة (1) اؤوط يف وصحح إس ،(8 امع األصقل»ـاده األرك  «ج

(3/618.) 
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فقف  الؿتحزن الؿتؾؿظ، ولق كقزع يف بعض ما  يـ؟ وخقارهؿ  بؿا جرى طؾك الد

مر د واستعؿؾ  بذل وجد واجتف و مالف بذل وت جاهف أ اتب اإلكؽار غضاضة طؾقف يف 

لثالثة بحسب وسعف  .(3)«...ا

 :مـفا كثقرة اأمقرً  يشؿالن وإكؿا فؼط الؿال طؾك يؼتصران ال والشح واألثرة

- . ي سؾطان وكحقه لك ذ الؿشل مع الرجؾ إ ة و  الشح بالجاه كالشػاط

بقؾ اهلل  - لـػس فال يبذلفا يف س بؾ يؼدم راحتفا ورفاهقتفا طؾك  ،۵الشح با

لدطقة إلك اهلل  لـاس. ،۵ا  أو قضاء حقائج ا

لـاس كحؿؾ الؿتاع وإطاكة الرجؾ - لـػع ا يف  الشح بـػع البدن، فال يبذلف 

لـاس. ى طـ ا ة األذ  دابتف، وإماص

اه اهلل طؾؿً  - آت لؿـ  لعؾؿ  لشح با لـاساا يعؾؿف ا متػرقة  ،، فال  ـتػ  فب ن طؾؿفؿ  وإ

الغالب. يحصؾ مـفا كػع يف   ال 

الؿـصب، حقث يؼدم - ف طؾك ققل الحؼ، أو يشح طؾك الشح بالرياسة و

ستف. مـ خالل رئا لـاس بؿـصبف فال يؼضل حقائجفؿ   ا

كبسقـؾؼ الطـح بالخـالش - اال لعبقس ـب و كرى مـف إال ا لـاس، فال  لك ا اط إ

العػق. دم االحتؿال و ة والػظاضة وط الغؾط  و

 السػر إلك بالد الؽػر والػسؼ مـ غقر حاجة وال ضرورة. - 4

ن ي الؿسؾؿ أ لقاجب طؾك  لك الػتـ، ولؼد إن ا مـ الػتـ ال أن يػر إ يـف  ػر بد

الػقاحش  الػسقق و ـتشر فقفا الؽػر و لك البالد التل ي كتشر يف هذه األزمـة السػر إ ا

قر حاجة دطقة ،مـ غ ـتسبقـ لؾعؾؿ وال الؿ لك بعض  مر العامة إ هذا األ  ،وقد تعدى 

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق لجقؾ.2/377« )إط  ( ط دار ا
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األخال يـ و مـ الػتـة طؾك الد لصـقع  هذا ا ومؿا  ،قوال يخػك طؾك الؾبقب ما يف 

هذه الػتـ لك  ومـ األمقر  ،يزيد األمر خطقرة اصطحاب بعضفؿ أهؾف وأوالده إ

لتل تـجؿ طـ هذه لخطقرة ا األسػار وققع الؽثقر مؿـ رق ديـفؿ يف فاحشة الزكا  ا

مـفؿ طؾك ديـف صار يتؽئ طؾك الػتقى الؼائؾة  ،وشرب الخؿر وغقرها والحريص 

لزواج بـقة الطالق فلصبح يتزوج ألسبقع طدة زيجات بجقاز ا لشفر أو يف ا  ،يف ا

ك شرع اهلل  هذا تحايؾ طؾ هذه الػتقى  ۵و رم بشبفة  الؿح لؿتعة  اج ا زو ووققع يف 

هذا كؾف  مـ الزواج، و هذا الؾقن  تل هبا  رد الؿػ لؿـاط فقفا، ولؿ ي تل لؿ يحؼؼ ا ال

مقاصـ الػتـ  .بسبب السػر إلك 

لشقخ ابـ طثقؿقـ  بط ا لكولؼد ض لك بالد الؽػر جقاز  رحؿف اهلل تعا السػر إ

مـفا لؿ يجز السػر. ة شروط متك ما تخؾػ واحد   والػساد بثالث

ة أو ضرورة. :الشرط األول  أن يؽقن هـاك حاج

 الشفقات. يف القققع مـ تؿـعف تؼقى الؿسافر لدى يؽقن أن :الثاين الشرط

لشبفات. :الشرط الثالث دفع بف ا  أن يؽقن لديف طؾؿ ي

 حبة واألخقة والجقار.التػريط يف حؼقق الص - 5

رسقل  مـفا ما ذكره ال رة  ثق الؿسؾؿ ك الؿسؾؿ طؾك أخقف   :بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصحؼقق 

إذا لؼقتف فسؾؿ طؾقف، وإذا دطاك فلجبف، وإذا : حؼ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ ست»

، وإذا مات ه  د  ع  استـصحؽ فاكصح لف، وإذا ططس فحؿد اهلل فشؿتف، وإذا مرض ف  

 .(3)«فاتبعف

                                            

ؾؿ ) (1)  (.2362رواه مس
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ققم هذه الحؼقق، وتساهؾـا فقفا، وما وإن مؿا يالحظ ال يطـا يف  ذاك  هق تػر

الؿسؾؿ إال مـ اال لك درجة أال يجد  اءها إ كقا والؾفث ور لشديد يف الد هنؿاك ا

قراكف، وإن وجد الققت حصؾ  الؿسؾؿقـ وج فقف حؼقق إخقاكف  الققت الذي يقيف 

الحؼقق. تثاقؾ والؽسؾ والتسقيػ يف أداء هذه   ال

الحؼقق الؿضاطة ال مـ  لؿـاصحة* و مـ الؿسؾؿقـ ا قر  إذ قد  :ققم طـد كث

لؿسؾؿ طقبً  لؿسؾؿ طؾك أخقف ا شرطقة، فال يـاصحف فقفا، بؾ ايرى ا ، أو مخالػة 

ؽ طؾقف بحجة داحضة. لشقطان ذل يثؼؾ ا  يجامؾف، و

هذه  لك ذكر  لؿـاصحة: بؾ قد تعداه إ األمر وقػ طـد ترك ا لقت أن  و

يؼ  يـ، فرتك الطر ـد اآلخر الؿثالب ط لؿـاصحة مع العققب و الشرطل وهق ا

لؿـفل طـفا. ة والغقبة ا الؿحرم ـاجاة   صاحب الشلن، وأخذ بالؿ

مـ الغش  رة أدكاها سالمة الؼؾب  لجقار كثق صحبة واألخقة وا * وحؼقق ال

لـػس،  يثارهؿ طؾك ا أطالها إ ألذى طـفؿ، و ػ ا قـ، وك لحسد لؾؿسؾؿ والحؼد وا

ة لفذا الؿمثر بف. خصاص ة و لـػس حاج  ولق كان با

كصرتف حقـ يظؾؿ* و ؾؿ  الؿس الؿسؾؿ تجاه أخقف  الحؼقق القاجبة طؾك   مـ 

رد طـف الظؾؿ القاقع  ستطاطة حقـ يظؾؿ وي اال افع طـف قدر  يد أو يظؾؿ، وذلؽ بلن 

صره طـدما  يـ مـاصحتف يظطؾك كػسف أو طرضف أو مالف، كؿا  ؾؿ بؿـعف طـ الظؾؿ و

لـاس ؾؿ ا ـك ققلف  ،برتك ض هذا مع ل  ،(1)«اأو مظؾقمً  ااكصر أخاك ضالؿً » :ملسو هيلع هللا ىلصو فؼا

                                            

لبخاري ) (1)  .«الػتح»( 32/289رواه ا
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مً : رجؾ مظؾق كصره إذا كان  لؿً  ،ايا رسقل اهلل أ ضا ن  يت إن كا ؟  اأرأ صره ػ أك كق

 .(3)«تحجزه أو تؿـعف مـ الظؾؿ فنن ذلؽ كصره» :قال

كقة  - كقا فا ألخقة التفاجر والتؼاصع بقـ اإلخقان ألجؾ د مـ مػسدات ا و

سـقات بقـ رة، فؽؿ سؿعـا طـ هجر دام طدة أشفر أو  يـ مسؾؿقـ قد  حؼق أخق

لدطاة إلك اهلل  العؾؿ، أو ا مـ صالب  ، وال كدري أكسقا تؾؽ األحاديث ۵يؽقكان 

مـ ذلؽ ققلف  الؼطقعة بقـ الؿسؾؿقـ أم تـاسقها؟! و الفجر و لصريحة يف تحريؿ  ا

ال يحؾ لؿسؾؿ أن يفجر أخاه فقق ثالث لقال يؾتؼقان فقعرض هذا، ويعرض »: ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)«سالمهذا، وخقرهؿا الذي يبدأ با ل

ثـقـ وخؿقس، فقغػر اهلل لؽؾ امرئ ال إتعرض األطؿال يف كؾ » :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

اتركقا هذيـ حتك : كاكت بقـف وبقـ أخقف شحـاء، فقؼقل أً إال امر ايشرك باهلل شقئً 

 .(1)«يصطؾحا

ألسؾؿل ويؼال راش حدرد بـ أبل حدرد ا أكف  ڤ -السؾؿل- وطـ أبل خ

الـبل   .(7)«ة ففق كسػؽ دمفمـ هجر أخاه سـ»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسؿع 

الفؿ وحاجاهتؿ ومقاساهتؿ مـ حؼقق اإلخقان والجقران تػؼد أحق يف  * و

ألذى طـفؿ. زهنؿ وكػ ا لحزن لح  مصائبفؿ والػرح لػرحفؿ وا

                                            

لبخاري ) (1)  .«الػتح»( 32/289رواه ا

اري (2)  (.561(، مسؾؿ )31/731) البخ

ؾؿ ) (3)  (.2565رواه مس

 (.7935رواه أبق داود ) (4)
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 .(3)«ال يدخؾ الجـة مـ ال يلمـ جاره بقائؼف» :ملسو هيلع هللا ىلص قال

 التػريط يف شعقرة األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر. -6

مـ خصائص أهؾ االستؼامفاألمر بالؿعروف وال الؿـؽر  أهؾ - ـفل طـ 

ريؼتفؿ -السـة والجؿاطة لؿـفجفؿ وص رة األمر  ،ويف تركف مخالػة  الؼقام بشعق وإن 

هق صؿ   لـفل طـ الؿـؽر  لؿعروف وا ققت با لك لؾب ام األمان بنذن اهلل تعا

الؿج العظـذه الشـر هبـاء األمـد جـوق ،ؿـتؿعات، واألمـو رة  حذير ـقؿة والتـعق

لكـ. فؼملسو هيلع هللا ىلصوطؾك لسان رسقلف  ۵ـ تركفا يف كتاب اهلل م  ڳ﴿ :د قال تعا

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ان ﴾ۀ ۀ  .[317: ]آل طؿر

لك ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: وقال تعا

لؿائدة ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  .[78: ]ا

فنن  فؾقغقره بقده، فنن لؿ يستطع فبؾساكف، امـ رأى مـؽؿ مـؽًر » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(2)«بف وذلؽ أضعػ اإليؿانلؿ يستطع فبؼؾ

يًضا  وقال لسالمأ لصالة وا والذي كػسل بقده لتلمرن بالؿعروف »: طؾقف ا

مـف ثؿ تدطقكف فال  اأو لققشؽـ اهلل أن يبعث طؾقؽؿ طؼابً  ولتـفقن طـ الؿـؽر

 .(1)«يستجاب لؽؿ

                                            

ؾؿ ) (1)  (.76رواه مس

ؾؿ ) (2)  (.3371(، وأبق داود )79رواه مس

لرتمذي وحسـف ) (3)  (.2371رواه ا
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لشعقرة العظقؿة،  لتؼصقر يف الؼقام هبذه ا وإن الؿتلمؾ يف أحقالـا الققم يجد ا

الؽ قده ثؿ ال و قره بؾساكف أو ب ستطاطتف أن يغ مـا قد يرى الؿـؽر أو يسؿعف وبا ثقر 

قر ما يؾل هذا التؼص هر  مـ مظا  :يغقر ويؽتػل باإلكؽار الؼؾبل، و

لقس فققف سؾطة يف - قتف، و قد الجؿقع يف داخؾ ب بقتف  األب يف بقتف هق س

يغقرها بق هبفا، فؽؿ مـ الؿـؽرات يراها ويسؿعفا فال  ير ده ويف مؼدوره يخاففا و

 ذلؽ وال حتك بؾساكف؟!

ز  - رفع وترب لتجارية ت الؿحالت ا ألسقاق، و مـا مـؽرات يف ا قر  يرى كث كؿ 

الؿحالت  مـا هذه  احد  رهؿا، ثؿ يدخؾ الق الخؾقعة، والدخان وغق مثؾ الؿجالت 

يـؽر شقئً  يخرج وال   مـ ذلؽ؟! او

مَ  - مـا  فقؽقنوكؿ  العامة  االجتؿاطات  الؿجالس، و ضر بعض  فقفا  ـ يح

كؽارً  يـؽره إ لؽ، أو  يـؽر ذ لؿقسقؼك ثؿ ال  لؾفق وا يعً  اأجفزة ا يف  اسر يبؼك  ثؿ 

يتغقر الؿـؽر. لق لؿ   الؿجؾس و

مَ  - مـا  يـؽر، بؾ وكؿ  ق ثؿ هق ال  لباصؾ والؾغ ضر مجالس الخقض با ـ يح

الؿجالس ولق استؿر  هذه  يبؼك يف  اء، أو قد يـؽر و لجدال والؿر قد يشارك يف ا

 باصؾ فقفا.الخقض والؾغق ال

مَ  - مـا  يصؾقن يف الؿسجد أو يؿر بالالهقـ يف وكؿ  لذيـ ال  ـ يرى جقراكف ا

لصالة، ثؿ ال ألسقاق يف وقت ا يـفاهؿ. ا مرهؿ وال   يل

مَ  - مـا  الؿالقةوكؿ  يتعامؾقن الؿعامالت  مـ  رابقـ، و الؿحرمة،  ـ يخالط الؿ

يـاصحفؿ وال يـؽر طؾقفؿ.  ثؿ ال 
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مَ  - مـا  لط الظؾؿة أوكؿ  فؿ ـ يخا يضاحؽ صحاب السؾطان، ثؿ هق 

. فؿ فؿ وفسؼ  ويؿازحفؿ وال يـؽر طؾقفؿ ضؾؿ

كؿ ...كؿو -  ...و

 تصقير ذوات األرواح واقتـاؤها مـ غقر ضرورة. - 7

األرواح كصقص صحقحة صريحة ال تدع  جاء يف الـفل طـ تصقير ذوات 

هذا الـقع مجااًل  هذه األزمـة يف  مـا يف  قر  لؽث مـ  لؾتلويؾ، ومع ذلؽ تساهؾ ا

مـ رحؿ اهلل  إال  مدر إال دخؾتف  تك لؿ يبؼ بقت وبر وال  ـ ۵الؿحرمات، ح ، وم

 :هذه األدلة

 .(3)«يقم الؼقامة الؿصقرون اإن أشد الـاس طذابً » :ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

: إن الذيـ يضعقن هذه الصقر يعذبقن يقم الؼقامة، يؼال لفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

 .(2)«خؾؼتؿ أحققا ما

: ڤقال لل طؾل بـ أبل صالب » :الوطـ أبل الفقاج حقان بـ حصقـ ق* 

 ارً أال تدع صقرة إال صؿستفا وال قب   ؟ملسو هيلع هللا ىلصأال أبعثؽ طؾك ما بعثـل طؾقف رسقل اهلل 

يتفمشرفً  ال سق  .(1)«ا إ

سرتت سفقة  مـ سػر وقد ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسقل اهلل : قالت ڤوطـ طائشة  *

                                            

اري (3) ؾؿ )122، 31/123) البخ  (.2319(، مس

اري (2)  (.2318(، مسؾؿ )31/121) البخ

ؾؿ ) (3) 96مس  (.1238(، أبق داود )9
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رآه رسقل اهلل  ؿا  فقف تؿاثقؾ، فؾ ام  جفف وقال ملسو هيلع هللا ىلصلل بؼر شد يا طائشة، أ»: تؾقن و

فؼطعـاه، فجعؾـا : ، قالت«طـد اهلل يقم الؼقامة الذيـ يضاهقن بخؾؼ اهلل االـاس طذابً 

 .(3)«مـف وسادة أو وسادتقـ

كؾ مصقر يف »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل : قال ڤوطـ ابـ طباس  *

ن : ، قال ابـ طباس«الـار، يجعؾ لف بؽؾ صقرة صقرها كػس فقعذبف يف جفـؿ فن

فقف ـع الشجر وما، فاصفاطاًل البد  كـت  .(2)الروح 

ا  ير واقتـائف تصق ألدلة الصحقحة الصريحة يف تحريؿ ال هبذه ا وأكتػل 

اين الؿسؾؿقـ يف القققف مع حدود اهلل  وطدم تعديفا،  ۵ألكاصح كػسل وإخق

هبذه الؿحرمات لـبحث طـ طذر أو وأ لبؾقى  كستسؾؿ لضغقط القاقع، وطؿقم ا ال 

الؿ لقققع يف هذه  ة شبفة تبقح لـا ا حرمات الؿغؾظة، بحجة الضرورة تارة، والحاج

ى.   تارة أخر

قر معتربة ولؽـ أطـل أن الضرورة والحاجة  ،وال أقصد أن هذه الؼقاطد غ

لقس غقغاء الـاس  ،لفا ضقابطفؿا لراسخقن يف العؾؿ، و لذي يؼدرها هؿ ا وا

متفؿ اء مـ أكصاف العؾؿاء؟! ،(1)وطا اين  وال أصحاب األهق إخق كؿا أكاصح 

لذيـ قها ئوالشباب واألصػال ثؿ مؾ اجتفدوا يف إصدار مجالت هادفة لؾؿرأة ا

قل لفؿ العؾؿاء قد أباحفا: أق الشؿسقة بحجة أن بعض  لصقر  لقتؽؿ وقػتؿ مع  يا :با

                                            

اري )ا (3)  (.92(، مسؾؿ )31/125لبخ

اري ) (2) لبخ ؾ7/1775ا  (.2331ؿ )(، مس

لضقابط والشروط يف مبحث الضرورة )ص (3) هذه ا 26اكظر إلك  9.) 
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لشؿسقة بضقابطفا بقحقـ لؾصقر ا الؿ العؾؿاء  وزتؿ ذلؽ (3)فتاوى  جا ، لؽـؽؿ ت

لتل قال بتحريؿفا جؿ قد، وا لصقر الؿصقرة بال لك تؾؽ ا مـ إ العؾؿاء  قر  اه

مـ بعدهؿ لتابعقـ و لصحابة وا لخطقة األولك إلك  ،ا ـد ا التـازل ال يؼػ ط وهؽذا 

تؼ اهلل وال كؽقن  يتؾقها خطقات أخرى، وهؽذا خطقات الشقطان فؾـ اء، بؾ  القر

كؽاثً  مـ بعد ققة أ لفا  كؼضت غز لتل  رم اهلل اكا قبة بؿا ح ، وال كؾقث أهدافـا الط

لك.  تعا

pn  mP 

 

                                            

تـزاًل  أققل: (1) قر دون تػريؼ، وهذا ما أفتك بف شقخـا  ،هذا  وإال فالراجح أن التحريؿ يعؿ جؿقع الص

تعالك.  ابـ باز رحؿف اهلل 
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سو ا  :ثلاينالف 
اث   ًاألرس  اببليٌث   املتعنقت   املاخلف 

وما أكثر تؾؽ الؿخالػات التل تعج هبا أكثر بققت الؿسؾؿقـ وأسرهؿ، 

وبخاصة يف هذه األزمـة التل اكػتح الـاس فقفا طؾك طادات الؽػار وأكؿاط حقاهتؿ، 

وامتألت البققت بقسائؾ اإلطالم بشتك صقرها الؿؼروء والؿسؿقع والؿرئل، مؿا 

ون، أو ءف أكرب األثر يف فشق الؿـؽرات يف بققت الؿسؾؿقـ، وتلثرهؿ بؿا يؼركان ل

ل األول طـ هذه الؿخالػات أولقاء أمقر األسر سئقوالؿ ،يسؿعقن أو يشاهدون

، االذيـ اكشغؾ كثقر مـفؿ طـ أسرتف بالدكقا. وقد يؽقن ولل األمر يف البقت محافظً 

وخاصة ما - ، لؽـ ضغط القاقع۵ ويؽره أن يؽقن يف بقتف وأسرتف ما يسخط اهلل

 يجعؾف يستسؾؿ، ويجاري -يليت مـ جاكب الـساء الؿقصقفات بضعػ العؼؾ والديـ

 ؼاومة ضغط الؿرأة أو ضغط أوالده.القاقع، وال يستطقع م

يؽقن طدو   ۵وقد حذركا اهلل  مـ  مـفؿ  لـساء، وأن  ة األوالد وا  امـ فتـ

مً  لك ،اوشم  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: قال تعا

لتغابـ ﴾گگ ک  .[37: ]ا

لـساء بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ـذركا رسـوح فتـة ا ما تركت بعدي فتـة أضر »: مـ 

 .(3)«طؾك الرجؾ مـ الـساء

                                            

اري )ا (3)  (.2771(، ومسؾؿ )5196لبخ
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يف حضقر  مـ صاطة الـساء امحذرً  رحؿف اهلل تعالكويف ذلؽ يؼقل شقخ اإلسالم 

. لؽـ يحال األهؾ طؾك طقد اهلل ورسقلف، ويؼضل لفؿ فقف مـ ..» :أطقاد الؽػار

ومـ  ،ق ما يؼطع استشراففؿ إلك غقره، فنن لؿ يرضقا فال حقل وال ققة إال باهللالحؼق

 .ولقحذر العاقؾ مـ صاطة الـساء يف ذلؽ ،أغضب أهؾف هلل أرضاه اهلل وأرضاهؿ

لصحقحقـ»فػل  يد قال طـ أسامة «ا ما تركت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  :بـ ز

 .(3)«بعدي فتـة أضر طؾك الرجال مـ الـساء

ر ما  لـساء.وأكث ة ا الؿؾؽ والدول صاط  يػسد 

لبخاريص» ويف : ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ـال رسـق: الـق ڤرة ـل بؽــ أبـط «حقح ا

 .(2)«أمرهؿ امرأة اقل  لـ يػؾح ققم و  »

يًض  ى أ  .(1)«هؾؽت الرجال حقـ أصاطت الـساء» :اورو

الؿمم ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال يؿ أبل بؽريف  قـ لؿا راجعـفـألمفات  إكؽـ » :تؼد

يد أن ا (7)«صقاحب يقسػ يف ير مـ شلهنـ مراجعة ذي الؾب، كؿا قال  لـساء 

ما رأيت مـ كاقصات طؼؾ وديـ أغؾب لؾب ذي الؾب مـ »: الحديث اآلخر

 .(5)«إحداكـ

                                            

اري )ا (3)  (.2771(، ومسؾؿ )5196لبخ

اري ) (2) لبخ  (.31/51« )فتح الباري»(، و7199ا

قصل يف 5/75« )الؿسـد»أحؿد يف  (3) امع الصغقر»(، وحسـف السق 95) «الج (، وضعػف األلباين يف 96

لصغقر» امع ا 619« )ضعقػ الج 7.) 

اري (7)  (.1185، 1187) البخ

اري ) (5) لبخ ؾؿ )117ا  (.79(، ومس
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تل يؼقل فقفا كشده أطشك باهؾة أبقاتف ال  :ولؿا أ

ءل ننن  ء نننال ءلننن ء ننن ء نننوه

 

ء

 

ـبل   .(3)«وهـ شر غالب لؿـ غؾب»: يرددها ويؼقل ملسو هيلع هللا ىلصجعؾ ال

لذل  ﴾ېې ۉ ۉ﴿: حقث قال ڠؽ امتـ اهلل طؾك زكريا و

9: ]االكبقاء 1]. 

ف  :وقال بعض العؾؿاء ج لك اهلل يف إصالح زو يـبغل لؾرجؾ أن يجتفد إ

 .(2)«لف

 :ومً أخطز املخالفات التي جعج بها البيىت وألاضز ما يلي

3-  ، لتؾػاز الخؾقعة، وا الؿػسدة، كالؿجالت  إدخال وسائؾ اإلطالم 

شرصة الغـاء، اإلكرتكت،  وأ شبؽة  األصباق الػضائقة، و السقئة، و قديق  شرصة الػ وأ

يتخؾؾفا صقر محرمة.  وبعض برامج األصػال التل 

يد شرح وأدلة ففق مز لك  لقسائؾ ال يحتاج إ هذه ا الؽالم يف تحريؿ  مـ  و

يؼدر أحد طؾك رد   لقضقح، بحقث ال  ؽابرً ا م يؽقن  كدً  اه، إال أن  معا إال فؿـ ذا و ،او

لذي يشؽ يف  الشعر ا الؿحرمة كالقجف و مـ طقرهتا  قر  مرأة قد بدا كث تحريؿ ضفقر ا

مـ ذا الذي يتجرأ طؾك اهلل  مـ ذلؽ!  يـ بؾ أكثر  العضد  :ويؼقل ۵والساققـ و

قديق أو كحق ذلؽ  ػاز أو ف لؿـاضر طؾك غالف مجؾة أو شاشة تؾ هذه ا مثؾ  إن ضفقر 

هدهتا إن ذلؽ حالل وجائز وال يسخط اهلل   !؟۵ومشا

                                            

 (.2/212حؿد )أ (1)

قتضاء الصراط الؿس» (2)  (.8-2/6« )تؼقؿا
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يـ لذ ققهتؿ، إهنؿ  إن ا لك ب يرضقن بندخالفا إ هذه القسائؾ، أو  يدخؾقن 

يتحؿؾقن م ققهتؿ بليديفؿ، و مـ جراء سئقبذلؽ يخربقن ب رة  لقة طظقؿة وتبعة خطق

ال  ۵ذلؽ، فؾقتؼقا اهلل  الؿقت ثؿ  مـ الؿفؾة قبؾ أن يػاجلهؿ  ما دامقا يف ز

مقهتؿ لؿقت بؾ تبؼك مػتقحة يسجؾ فقفا طؾك  ،تطقى صحقػة سقئاهتؿ بعد  هذا ا

مـ أوزارهؿ  مـ دون أن يـؼص  مـ تلثر بف بعد مقتف  هذه القسائؾ و الؿسؽقـ وزر 

لك ،اشقئً   ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :قال تعا

لـحؾ ﴾ېې ې ې  .[25: ]ا

د  ق ضالؿ لفؿ، و أوالده و هذا الظالؿ لـػسف أكف غاش ألهؾف و يدري  ثؿ أال 

قتف حقث يؼقل ال لشديد لؿـ مات وهق غاش لرط ما مـ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل جاء القطقد ا

طبد يسترطقف اهلل رطقة يؿقت يقم يؿقت وهق غاش لرطقتف إال حرم اهلل طؾقف 

  .(3)«الجـة

 (.3) «فؾؿ يحطفا بـصحف لؿ يجد رائحة الجـة»: ويف رواية

لقسائؾ، وال أسؿح بظفقر ما :وقد يؼقل قائؾ هذه ا رم إين أراقب  اهلل  ح

الجادة كاألخبار ،فقفا ستػقد مـ الجقاكب  امج العؾؿقة ،وا  ،وكحق ذلؽ ،والرب

الطقبقـ لشقطان طؾك بعض  قسقة يدخؾ هبا ا هذه حجة إبؾ األمر حتك  ،و ثؿ ال يؾبث 

لرققب الغارب ،أو يؿؾ أو يؼؾ وجقده يف البقت ،يغػؾ ا  ،ثؿ يؾؼل الحبؾ طؾك 

ملوً  لبقت  يصبح ا ؾف ىو يتف وخقؾف ورج لشقطان ومؽائف وتصد  ؾ  َس ثؿ ال تَ  ،لؿزامقر ا

                                            

اري ) (1) لبخ  (.1/3761(، ومسؾؿ )31/332ا
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مـ هؿ بعد ذلؽ طـ ا ة وسائر  بـات والزوج قـ وال بـ ي يحصؾ لؾ لذ العظقؿ ا لخراب 

يتف لتجارب شاهدة بذلؽ ،تحت رطا وال يؿاري فقفا إال أطشك البصر  ،وا

رة بصق  .وال

مـ طذاب اهلل  يتفؿ  محبة األوالد والزوجات تؼتضل وقا بؿـع  ۵إن 

سباب ذلؽ طـفؿ سباب التل يـالقن هبا سخط اهلل و ،أ  ،طؼقبتفأما أن يسفؾ لفؿ األ

لبغض والغش لفؿ ولؾـػس  .ففذا واهلل هق ا

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :۵قال اهلل 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

لتحريؿ] ﴾ۇئ  .[6 :ا

 .إهؿال تربقة األهؾ واألوالد -2

متعؾؼة بؿا قبؾفا الؿخالػة  هذه  اإلطالم  :و وذلؽ لؿا يف إدخال وسائؾ 

ربقة األهؾ واأل األثر السلء يف ت مـ  هـاك صقر أخرى إلهؿال  ،والدالؿػسدة  و

ة أفراد األسرة مـفا ربق  :ت

يـ اهلل  3 قد ،۵ـ طدم تػؼقففؿ يف د معرفة  ،وطؾك رأس ذلؽ طؾؿ التقح و

ـقة ،ما يضاده مرهؿ بالعبادات القاجبة ،وطؾؿ األحؽام العق وحثفؿ طؾك مؽارم  ،وأ

مـ ،األخالق يقجد  قر مـ بققت الؿسؾؿقـ حقث  هذا اإلهؿال مقجقد يف كث  و

مـ الشرك،  مـ قد يجفؾ حؼقؼة التقحقد، وما يضاده  بـات والزوجات  لبـقـ وال ا

لصقام  صحقحة، وأحؽام ا لصالة ال لقضقء الصحقح، وصػة ا وقد يجفؾ صػة ا

الؿحرمات.  وقد يجفؾ بعض 
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مـفا -2 ب : و لحبؾ طؾك الغار مراقبة، وترك ا ترك األوالد بال رطاية وال 

مـ شا مـ شاءوا، ويخالطقن  والؿرأة تذهب كقػ شاءت وإلك  ،ءوايؿشقن مع 

لثؿار  ،أي مؽان شاءت مـ شاءت، وهؽذا حتك تظفر ا والبـت تؽؾؿ بالفاتػ 

لـدم والتحسر. لسقئة لفذا اإلهؿال، وحقـئذ ال يـػع ا  ا

لحسـة يف البقت -1 ألهؾ لؾؼدوة ا األوالد وا لل  حقث ال يرون يف :فؼد  و

مـ اهلل لخقف  الؼدوة يف مؽارم األخالق، وا مرهؿ  الؿسارطة إلك ۵ أ ، و

الؽالم الػاحش،  ئالطاطات يف وقتفا، واالبتعاد طـ سق األخالق، كالؽذب و

تداء  االق لرطقة إلك  العدوان، وغقر ذلؽ مؿا يدفع ا وإخالف القطد، والظؾؿ و

قئة، فقؽقن أسقة سقئة لفا أثرها الؽبقر يف تربقتفؿ  هذه الصػات الس لراطل يف  با

.  وحقاهتؿ

لحً وقد يؽقن ولل ا -7 مر صا يروكف إال قؾقاًل  األ قبة، لؽـ أهؾف ال   وقدوة ص

حالفؿ  لقعؾؿ  ـك لف الجؾقس معفؿ  الكشغالف خارج البقت أكثر الققت، فال يتس

اكشغالف خارج البقت يف  تدون بف فقفا، وقد يؽقن  لطقبة التل يؼ فقف الصػات ا يروا  و

مـ طذاب يتفؿ  ربقـ ووقا دطقة األق لتعؾقؿ، لؽـ تعؾقؿ و لدطقة وا لـار أولك مـ  ا ا

قرهؿ الؿقفؼ مـ وفؼف اهلل  ،غ يـ. ۵و األمر قـ   جؿع ب

لتفؿ -5 حا ألمفات طـ حضاكة أصػالفـ وتربقتفؿ، وإ خؾل بعض ا ك  ت إل

بقات. الؿربقات األجـ  الحاضـات و

 كثرة الخدم والسائؼقـ يف البققت دون ضقابط شرطقة. -3

الؿسؾؿقـ القق مـ بققت  قر  تل تعج هبا كث مـ الػتـ ال هذه  تك أصبحت و م، ح

رة إال هبا تل ال يؼقم بـاء األس قر مـ الـاس مـ األصقل ال ـد كث وال جدال يف أن  ،ط
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رة  رة ومساي قد والؿػاخ محتاجة لخادم أو سائؼ، ولؽـ التؼؾ سر قد تؽقن  بعض األ

لقاقع جعؾت كثقرً  كك حاجة اا الخادمة أو السائؼ دون أد لـاس يستؼدم  وإكؿا  ،مـ ا

رة القاقع.هق ضغقط الـساء والقلد  ان ومساي

ثؿ إن الذيـ هؿ يف حاجة إلك الخدم والسائؼقـ ال يراطقن الضقابط الشرطقة 

ومـ هذه الضقابط التل  ،يف وجقد الخادمة األجـبقة، أو السائؼ األجـبل يف بققتفؿ

 :أهؿؾت يف كثقر مـ البققت ما يؾل

بق :كقن الخادمة أو السائؼ مسؾؿقـ -أ فر ال يممـ طؾك ال قت ألن الؽا

رة،  مـ بث معتؼداتف بقـ أفراد األس مـ شره وبقائؼف، وال يم رارها، كؿا ال يم وأس

مـ ال تؿتؾومع ذلؽ فؽؿ  الؽػر  مـ مؾؾ  قر مـ  ئخدم والسائؼقـ  لؽث هبؿ بققت ا

ققم. قـ ال  الؿسؾؿ

ت  -ب ؽ مـ البققت تعامؾفؿ وكلهنؿ مؿا مؾ قر  وإذا كاكقا مسؾؿقـ فؽث

لقسقا أجاكب، فتجد الخادم لقؿقـ، و مـ الرجالا لبقت بلهؾف  وال  ة تختؾط يف ا

الؿحرمة هبا حصؾ الخؾقة  وكذلؽ السائؼ قد ال  ،(3)تحتجب طـفؿ، وقد ت

مـ األماكـ،  لسقارة، أو غقرها  يحتجب طـف أهؾ البقت، وقد يخؾق بالؿحارم يف ا

رم ال يجقز ألدلة واضحة ال تحتاج إلك ذكر وتػصقؾ ،وكؾ ذلؽ مح زم  ،وا وقد يؾت

رة بال الؿطالب والحاجات يف داخؾ رب األس ثر  ضقابط الشرطقة، ولؽـ ما إن تؽ

                                            

اك محذورً  (1) هـ ا أن  حتجاب كثقر طـ الؿسؾؿات  اكؿ افرات وهق طدم ا ادمات الؽ آخر مـ وجقد الخ

ققلف تعالك ،طـفـ ؾؿ يف  ض أهؾ الع أما  :أي :﴾﮼ ﮻﴿: وهذا ما ذهب إلقف بع الؿسؾؿات و

لؽافرة فقحتجب طـفا.  ا
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لتـازل شقئً  يبدأ ا لبقت وخارجف إال و رة طـ افشقئً  اا ألس قد يغقب رب ا ، ثؿ إكف 

التـازالت  الؿخالػات و البقت، فقؽقن األمر لؾـساء واألوالد وحقـئذ تؽقن 

رة. لؽبق  ا

رم لفا -ج الخادمة مع مح ام  إهؿ ،استؼد مـ وال يخػك ما يف  هذا الشرط  ال 

لقؾة دون  ،الؿخالػف الشرطقة لحؽقؿ طـ سػر الؿرأة مسافة يقم و هنك الشرع ا ولؼد 

رم الؿرأة دون محرم  ،(3)مح فقف مػسدة، وسػر  والشارع ال يـفك طـ شلء إال و

ساد والجرأة طؾقفا  يعرضفا لؾػ رم كؾ ذلؽ  ريب دون مح بؾد غ ووجقدها يف 

الؿحرم مع الؿرأة ضروري لفا  ن فقجقد  افع طـفا ويذب طـ طرضف، وإن كا قد ل

. ازوًج  ػف ويعػفا  ففل تع

إلسالم  -د طدم إهؿال الخدم الؿستؼدمقـ دون تقطقة لفؿ بعؼقدة ا

مً  ،وأحؽامف كجد خد كـا  لقاقع أ لؽـ ا سـقات يف أكثر او بققت  يعقشقن ولعدة 

. اهنؿ كؿا جاءوا لك بؾد قـ، ويعقدون إ  الؿسؾؿ

مرن بالحشؿة بؾ  :لؾخادماتوبخاصة أيًضا  ومـ مظاهر اإلهؿال أهنـ ال يم

اء شلء مـ  مـ البقت لشر يتحػظ يف خروجفـ  ؿا ال  يؽـ يف البقت كاإلماء، ك

مـ اإلماء! بؾ ،السقق أو بعث حاجة إلك الجقران هنـ  رجـ سافرات وكل  يخ

طدم تؽؾقػ الخدم أو السائؼقـ بلكثر مـ صاقتفؿ، أو بلطؿال لؿ يتػؼ  -هـ

السقئة ف :معفؿ طؾقفا يف العؼد مـ الؿعامؾة  يـ يعاكقن  مـ الخدم والسائؼقـ الذ ؽؿ 

                                            

رواه « مع ذي محرمؾ المرأة تممـ باهلل والققم اآلخر تسافر مسقرة يقم ولقؾة إال  ال يح»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  (1)  ،

اري: ) لبخ  (.3119(، ومسؾؿ )2/768ا
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ـ  مستحؼاهتؿ ط قر رواتبفؿ و ؿال شاقة، أو تلخ فؿ بلط الؿـزل، أو تؽؾقػ مـ أهؾ 

مـ الظؾؿ البقـ. ،وقتفا هذا   وكؾ 

ات األرواحا -7  .قتـاء صقر ذو

هذه األزمـة حتك لؿ  يف  تـة اقتـاء صقر ذوات األرواح قد طؿت وصؿت  إن ف

بؼ بقت ثر ي ؾ ومؽ مدر إال دخؾتف، ولؽـ بقـ مؼ ألدلة  ،وبر وال  بؼ بقان ا وقد س

ير والصقر تصق لصريحة يف تحريؿ ال اال ،ا صر طؾك ما تدطق ولق أن  قتـاء اقت

ؿا يف العؿالت أو الفقيات، أو الجقازات- (3)الضرورة أو الحاجة إلك اقتـائف  -ك

مر أهقن لذلؽ وجف، ،لؽان األ لبققت قد امتألت مـ ولؽـ القاقع أن  وقد يؽقن  ا

و  قـا أ كـا قد كس لقفا ضرورة وال حاجة، وكل تل ال تدطق إ األرواح ال صقر ذوات 

قـا ققلف  ؼ طؾقف. (2)«ا فقف كؾب وال صقرةتً ال تدخؾ الؿالئؽة بق» :ملسو هيلع هللا ىلصتـاس  متػ

ض  الؿجالت، وبع لصقر لـساء متربجات كؿا يف بعض  هذه ا وقد تؽقن 

اد التجؿقؾقة أو الغذائقة، قرها، وتبؼك دون صؿس  العؾب لؾؿق أو أدوات الـظافة وغ

 أو إهاكة.

يسؿ   ةؼَس لبعض الػَ  اوقد تؽقن صقرً  مؿـ  لؿاجـقـ  قن بالػـاكقـ تطبع وا

لؽبار بقسات األصػال أو ا س  ،طؾك بعض مؾ لبا اء أو  مـ غذ جف األصػال  يحتا أما ما 

مـظػات فحدث وال حرج.  أو 

                                            

اجة والضرورة هؿ الراسخقن يف العؾؿ ولقس أهقاء الـاس وشفقاهتؿ. (1) در الح لذي يؼ  وا

اري ) (2)  (.2616(، مسؾؿ )31/128البخ
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لصحػ ققم ا ثر يف البققت ال مـ األشقاء التل تؽ لصقر  و الؿؾقئة با والجرائد 

مً  يا ؿس، أو إتالف لفا، مع أكف ال حاجة وال اوتبؼك أ لقفا، ويؿؽـ دون ص  ضروة إ

لك ذلؽ.اال  صالع طؾقفا خارج البقت لق دطت الحاجة إ

ك  ؾ كصبفا ط قؼ الصقر، أو  لك تعؾ عض البققت إ يف ب وقد تصؾ الحال 

ستائر معؾؼف، أو حػظفا لؾذكرى، و اإلثؿ الؿؽاتب، أو كقهنا يف  هذا زيادة يف  يف 

الحب واإلجالل.  لقجقد التعظقؿ و

لذوات األرواح كؿا هق لتؿاثقؾ  لصقر إلك وجقد ا مر ا الحال  وقد تجاوز األ

لتل فقفا الؿضاها يدة لخؾؼ اهلل  ةيف لعب األصػال ا ، بؾ مـفا ما يصدر ۵الشد

ـقف أو يديف كؿا يػعؾ األصػال، ومع ذلؽ امـف صقتً  يحرك طق قد  كصقت الطػؾ و

قر فقفا لؽث تدل بخقؾ طائشة  ،تساهؾ ا فؿ يس لذي كاكت تؾعب هبا يف  ڤوبعض ا

لتؿاثقؾ الؿضاهقة  مك وا لد هذه ا قر فال تؼاس  لصقرتقـ كب صغرها! الػارق بقـ ا

س  ڤطؾك خقؾ طائشة  ۵لخؾؼ اهلل  اد متؼاصعة وكق والتل هل أشبف بلطق

فقف أدكك مضاهاة.  مؿؾقء بالؼطـ لقس 

الؿ :والحاصؾ هذه  لقفة أن  تك صارت مل ستشرت يف البققت، ح ـؽرات قد ا

يبً  لفا غر لؿـؽر  مستـؽرة، بؾ أصبح ا مً  اغقر  مصاد لـاس، و غ  لؾقاقع! ابقـ ا وال أبال

األوهام واألمراض  :إذا قؾت رة  مـ البققت وكث قر  إن الشؼاق الذي يحصؾ يف كث

تل حؾت فقفا الصقر، و لـػسقة، إكؿا كشلت برحقؾ الؿالئؽة طـ البققت ال مزامقر ا

لشقاصقـ ال تحؾ يف  فقفا ألن ا لؿـؽرات وتػردت الشقاصقـ  لشقطان، وغقرها مـ ا ا

 محؾ فقف الؿالئؽة.
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 إهؿال حؼقق القالديـ وصؾة األرحام. -5

قد طؾقفا  لتلك لعظقؿة التل جاء ا مـ القاجبات ا يـ وصؾة األرحام  لد إن بر القا

ة تلكقدً  لسـ لؽتاب وا حؼقق القالدياطظقؿً  ايف ا يت ، بؾ إن  لقفؿا تل اإلحسان إ ـ و

الؽريؿ يف ۵بعد األمر بعبادة اهلل  ادائؿً  قد طؾك ذلؽ يف الؼرآن  لتلك . وقد جاء ا

ثر مـ آية،  لكأأك مـفا بؼقلف تعا  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿ :كتػل 

ء ﴾ںں ڱ ا  .[21: ]االسر

قد لقط لك.  وجاء ا  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿لؼاصعل األرحام يف ققلف تعا

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

م ﴾ک ک  .[21، 22: حؿد]

بد اهلل بـ مسعقد  لسـة طـ ط بل : قال ڤويف ا لـ العؿؾ  :ملسو هيلع هللا ىلصسللت ا أي 

لك لك اهلل تعا ي   :قؾت« الصالة طؾك وقتفا»: قال ؟أحب إ  «بر القالديـ» :؟ قالثؿ أ

ي   :قؾت ؼ طؾقف. (3)«الجفاد يف سبقؾ اهلل»: ؟ قالثؿ أ  متػ

قػف، ومـ كان يممـ مـ كان يممـ باهلل والققم اآلخر فؾقؽرم ض» :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

أو  اباهلل والققم اآلخر فؾقصؾ رحؿف، ومـ كان يممـ باهلل والققم اآلخر فؾقؼؾ خقًر 

ؼ طؾقف.. (2)«لقصؿت  متػ

                                            

اري ) (3)  .(85(، مسؾؿ )31/116البخ

اري ) (2) ؾؿ )31/171البخ  (.77(، مس
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ة األرحام كثقرة جدً  يـ وصؾ لد لقا ة طؾك وجقب بر ا لسـ مـ ا ة  ل ، اواألد

لقس الؿؼصقد هـا حصر هذه األدلة الؿسؾؿقـ، وإكؿا  :و مـ  قر  ففل معروفة طـد كث

هذه الؿ مـ يفؿؾ  مـا  هذه األدلة والعؾؿ هبا، إال أن  فر  لك أكف مع تظا بقف إ لتـ ؼصقد ا

 الحؼقق ويػرط فقفا.

لسفر لؿتاطب وا يتحؿؾ ا مـ مظاهر ذلؽ أن ترى داطقة  لدطقة  و والسػر يف ا

لك اهلل  بذل  ۵إ هذا الجفد وال لك، لؽـ  عا قر يف ذلؽ إن شاء اهلل ت وهق طؾك خ

كص فقف  مـ خدمة والديف، ولق لقس لقالديف وأقاربف  يتربم  تضجر و قب: بؾ إكف قد ي

لذلؽ ثؼاًل  لقجد  لدطقية خارج  ! فؾؿاذا الاكبقرً  قام هبا  هذا الثؼؾ يف أطبائف ا يجد 

و مـف أحد والديف أ ـدما يطؾب  لثؼؾ ط يجد ا رهتا وشدهتا، ثؿ هق   البقت طؾك كث

مـف خدمة دطقة  ،كالهؿا  يـ وصاطتفؿ واجبة، وال قد تؽقن يف مع أن خدمة القالد

ػاية فرض ك  ؟حؼف 

،  :والجقاب واهلل أطؾؿ ف فقفا ف وبذل يف دطقت شقب كقتف  وجقد طؾة خػقة ت

ئب، وكان هؿف إرضاء اهلل  شقا خؾصت مـ ال د  ۵وإال لق  ج أطؿالف كؾفا، لق يف 

لديف اكشاصً  اهلل  :يف خدمة وا ل إلك  أحب األطؿا  ۵ألن اإلحسان لؾقالديـ مـ 

.  وأرضاها لف

 ةوطالم» :الـػس فقؼقليف  طالمة هذا رحؿف اهلل تعالكويصػ ابـ الؼقؿ 

مـف ،ذلؽ دون ةأكف إذا طرض طؾقفا صاط :هذا مصؾحة ،وأيسر  تؿ  لؿ يمثرها : وأ

اطتادتف وألػتف يثارها لؿا   .إ
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صقفقة قال لكؿا حؽ لصالحقـ مـ ال حججت كذا وكذا حجة : طـ بعض ا

يد لتجر بً  ،طؾك ا مشق لؽ كان  لل أن جؿقع ذ ديت : وذلؽ ،بحظل افبان  أن وال

تـل أن أستؼل لفا جرطة ماء فعؾؿت أن مطاوطة كػسل  ،فثؼؾ ذلؽ طؾك كػسل ،سلل

لحج   يصعب طؾقفا ما هق  (3)إذ لق كاكت فاكقة :ات كان بحظ كػسل وإرادهتايف ا لؿ 

ؼ يف الشرع هـ .(2)«ح  .ا

ؼً  ب ا س ؾ  ق ق ا  م ل او ا ؼ ي ـ  ي د ل ا لق ا ؼ  ح يف  ر  صق ؼ لت ا ا  يف  ًض ي ق أ ق ؼ ح ل  ا ؿ ه إ يف 

ب ر ا ق أل م ا ا ح ر أل ا ة  ؾ ص رً : و ق ث ك ت  ػ ع ض ث  ق ة اح مـ ز أل ا ذه  ه ر  ،يف  ثق ك ن  ؽق ي د  ق و

ة د ح ا و ة  يـ د م يف  ب  ر ا ق أل ا ـ  ؼ   ،م ػ ت ي ال  و ن  و ر و ا ز ت ي ال  ؿ  ه ؿ  ًض ث ع ب ؿ  ف ض ع ب ؾ  ،اد  ب

ر م أل ا ن  فِ  إ ل ا ك  ل إ ب  ر ا ق أل ا ض  ع ب ب ؾ  ص ي د  نق ا ر د ،ج ق د  و ي د ش ل ا د  ق ط لق ا ا  ـ ب ر  م

ه و  ، س ػ لـ ا ظ  ح و ا  كق د ل ا ؾ  ج أل ث  ال ث ق  فق ؿ  ؾ س ؿ ل ا ه  ا خ أ ر  ج ه ـ  ؿ ـ ل بق ق 

. ظ ؾ أغ و د  ش أ م  ا ح ألر  ا

لؿسؾؿقـ أن تػؽ   ، وقد بؾغ األمر يف بعض بؾدان ا سرة فقفا ت طرى األ ؽ

لف  بـ طـ أمف وأبقف، واألخ طـ أخقف وأختف، فضاًل الواكشغؾ ا طـ طؿف وطؿتف وخا

لتف: فالؽؾ مشغقل لؽ تقس   ،وخا كقا، وساطد يف ذ لد اء ا ع الؿدن والؾفث ور

لـاس يف األطؿال ال قد الغرب الؽافر يف واهنؿاك ا سباب ذلؽ تؼؾ مـ أ ققمقة، و

.  أكؿاط حقاتف

                                            

 .۵فاكقة يف مراد اهلل  :أي (1)

ج السالؽقـ» (2) قد سبؼ هذا الـؼؾ، وكررتف هـا لؾؿـاسبف.2/99« )مدار  ( و
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سرة الؿسؾؿة يف » :يؼقل األستاذ الشباكة وفؼف اهلل تعالك لؼد تػؽؽت طرى األ

كسقاق  قد لؾغرب الؽافر، واال تقجة لؾسؼقط يف حؿلة التؼؾ الؿسؾؿقـ ك معظؿ بالد 

لقفا، ثؿ كؾحؼ بف يف  بقؼفا، ولؼد سبؼت األطؿك وراء كؾ كحؾة ترد مـف أو يسبؼ إ تط

ك  هـا ام التام، فؾؿ تعد  االكعد هنقار الؽامؾ و اال لك  لتػؽؽ، بؾ إ لك ا ألسرة الغربقة إ ا

لؿعر   مـ االرتباط ا كقع  ما بؼل  لؿػفقم بؼدر  لؿعـك ا ض لالكػصام يف أية أسرة با

لقؾ  مـ  لحظة بقـ رجؾ وامرأة ال يؾتؼقان يف مؼر إقامتفؿا إال ساطة أو بعض ساطة 

بدً  أو هنار، يؾتؼقان أ ـقف طـ  اأوقاتً  اوقد ال  مـفؿا ما يغ رة، فؾؽؾ  صق صقيؾة أو ق

.  صاحبف

رة تؾػت كظر الؾبقب، بؾ لؼد بدأ اآلالف مـ  الطالق كث ولؼد كثرت حاالت 

لـساء والرجال يعزفقن طـ الزواج أصاًل  رهتؿ إلك الؿؼاصد  ا الختالل كظ

لحسقة فح صروها طؾك الؾذة ا مـ ورائف: حقث ق ئذ وجد الؿطؾقبة  قـ سب، وح

لؿتاع الحسل  مـفؿ أن إكػاق العؿر يف ارتباط مؾزم مـ أجؾ هذا ا القاحد والقاحدة 

قجد يف كؾ لحظة ام أكف س قر صحقح ما د مر غ ً  أ يدً  احضـ تجد هل كذلؽ، اجد ، وس

احدة؟! ؿَ فؾِ   .(3)«االرتباط بقاحد أو و

لتقاصؾ األ..» :ويؼقل يف مقصـ آخر مـ أطظؿ ققؿـا اإلسالمقة ا سري . و

يدً  لتػؽؽ رو محؾف ا يحؾ  لذي بدأ  يدً  اا ؽ ارو ألسري بدأ تػؽ ، ومع التػؽؽ ا

                                            

 (.367، 361)ص «الؿسؾؿقن وضاهرة الفزيؿة الـػسقة» (1)
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قر حدات صغ لك و ؾف إ لؿجتؿع وتحؾ اء متـاثر ةا ن  ،هل الؿساكـ ةوأجز لؼد كا

مرتابطً  مجتؿعً امتؼاربً  امجتؿعـا  لؽربى  كـا ا مجتؿع مد  امتػؽؽً  امتباطدً  ا، فلصبح 

 .(3)«...مؼطع األوصال

لؿباحات والتشبف بالؽػار يف األخذ بفا واإلسراف التقسع الؽبقر يف ا -6

 .فقفا

لؿعاصر تقسعً  يدً  ايشفد واقعـا ا قر مـ  اشد مـ كث لؿباحات  ألخذ با يف ا

لباسفؿ كؾفؿ ومراكبفؿ و لـاس، وذلؽ يف مساكـفؿ ومآ ا ..ا و صار . إلخ، و

األمر تك آل  ت - يتػاخرون ويتباهقن بذلؽ، وأصبح بعضفؿ يؼؾد بعضا ح وتح

رة القاق رة ألجؾ  -عمساي مـ الديقن الؽبق اء إلك أن يحؿؾقا أكػسفؿ  ببعض الػؼر

لـاس رة ا لؿ  ،الؿباهاة ومساي فا ما لـػس وتحؿقؾ مـ ضؾؿ ا وال يخػل ما يف ذلؽ 

 تحتؿؾ.

ء  لتقسع يف األخذ بالؿباحات دون الؾجق لذيـ يف مؼدورهؿ ا أما األغـقاء ا

تداكة لك االس مصدر ال :إ يف  ؿال حالاًل فاألصؾ يف ذلؽ اإلباحة إذا كان  وإكػاقف 

لؿباحات وإشغال كحالل: ولؽـ يبؼ ف  أن التقسع الؽبقر يف ا قر هبا وكقػق لتػؽ ا

الؿحافظة طؾقفا كتفا و قرها، وصقا قر  ...تقف مـ الققت والتػؽ هذا مؿا يلخذ  إلخ كؾ 

كقا  اكبقرً  احقزً  متاع الد صقر، و يـػع يف اآلخرة، فالعؿر ق لك ما  ألفضؾ تقجقفف إ كان ا

 ئؾ.قؾقؾ وزا

                                            

 (.379الؿصدر كػسف )ص (1)
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الحالل  :وشلء آخر يتعؾؼ بالتقسع يف الؿباحات ام و قـ الحر أال وهق أن ب

هل حؿك  ةمـطؼ لؿتشاهبات، و هل ا لقققع فقفا، أال و مـ ا لحذر  محايدة يـبغل ا

مَ  ،الؿحارم لؿباحات و يتقسع يف ا ام، والذي  يقشؽ أن يؼع يف الحر ـ وقع فقفا 

لـػس ال ت ترضك بالؼؾقؾ: بؾ  يقشؽ أن يؼع فقفا ألن ا تاق كؾؿا حصؾ لفا شل 

فا  تل ال تؼدر طؾق لؿباحات ال بعض ا مـف، حتك إذا ضفر لفا  ثر  لك ما هق أك إ

نهنا تب ام.ؿ  حث طبالحالل، ف هذا الؿباح ولق بالحر  ا يقصؾفا إلك 

تل تقسع :وشلء ثالث يتعؾؼ بفذا األمر لؿباحات ال ثر ا فقفا  أال وهق أن أك

لققم إكؿا كشلت مـ محاكاة ال ة بعض الـاس ا كؾفؿ وصريؼ غرب يف مساكـفؿ ومآ

لك ديارهؿ وخالطفؿ، أو رأى ذلؽ يف  اء كان ذلؽ مؿـ سافر إ قرها سق فؿ، وغ أكؾ

اإلطالم، أو  . حتؽ  اوسائؾ   بؿـ تلثر هبؿ

مـف  مر قد حذر  قدهؿ يف أكؿاط حقاهتؿ أ تشبف بالؽػار وتؼؾ وال يخػك أن ال

هذه الد هل  زائؾ بخالف الشرع، وبقـ أن الؽػار إكؿا هؿفؿ وحقاهتؿ  متاطفا ال كقا و

كقا إكؿا هل  هذه الد قر، ويعؾؿ أن  قص لك أيـ س رف لؿاذا جاء، وإ الؿسؾؿ الذي يع

الؿسؾؿ  هذا شلن  مر، وتصبح غاية فؾقس  لك اآلخرة أما أن يـعؽس األ سقؾة إ و

فؼ لك طـ الؽػار ،الؿق  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :قال تعا

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

 .[21: حؼاف]اال ﴾مت خت حت جت يب ىب

  يب ىب مب خب حب جب  يئ ىئ مئ حئ جئ﴿: وقال سبحاكف

 .[217-215: ]الشعراء ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
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األطؿك لؾؽػار قد  مـ أسباب التؼؾ ـك. : و الغ  الرتف و

قد األطؿك مؼارن لؾرتف، بؾ هق إحدى » :يؼقل الشباكة حػظف اهلل هذا التؼؾ و

لت هبذا ا يتشبث  فبؿـطؼ الؼرآن لؿ  رة،  الؿري لحتؿقة  مػتخرً كتائجف ا بف  اؼؾقد األطؿك 

لقفا رسقاًل  ة أرسؾ اهلل إ مرتفق كؾ قري  .إال 

لك..  ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿: . قال اهلل تعا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  جب يئ

لزخرف ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ػفقم  :[21، 22: ]ا فؽلن م

لؿرتفقـ أكؿؾ طؼقاًل  ة أن غقر ا ؼؾقدً  اآلي إلسالم الرت :اوأقؾ ت لذلؽ حارب ا  ...فو

معتبَ  مـف  مرًض رً وحذر  ياه  ة، وُس  اوداًء خطقرً  اا فتاكً ا إ م  اقًس يؼضل طؾك كقان األ

 .(3)«يـخر يف طظامفا

وتحدث يف مقصـ آخر طـ تؼؾقد الؽػار يف بعض أكؿاط حقاتفؿ الؿترفة 

لـا..» :فؼال يًضا  . وتـاز قـا إلك أ اإلسالمل يف العؿارة والبـاء وسع طـ صابعـا 

قدهؿ يف أشؽال ققهتؿ تؼؾ اهنؿ وتصؿقؿ ب كقفؿ وكظام طؿر ؿ  مبا ومساكـفؿ، رغ

تصؿقؿ بققتـا قده: ف ؼال شر - ارتباط أشؽال البـاء بديـ كؾ وطاداتف وت معا

ـتف  -الؿسؾؿقـ يراطك فقف فصؾ الرجال طـ الـساء مـذ وضع مخطط البـاء ولب

هؿ شقئً  يراطقن  لك، بقـؿا ال  ومع ذلؽ قؾدكاهؿ بشغػ يف  ،مـ ذلؽ ااألو

مق لـساء  ،ؿفؿتصا ولؿ ال وقد قؾدكاهؿ قبؾ ذلؽ يف إلغاء الػصؾ بقـ الرجال وا

                                            

 بتصرف يسقر.( 317-316) «الؿسؾؿقن وضاهرة الفزيؿة الـػسقة» (1)
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راطاة  لك م االختالط بعدما أخذوا بف: مؿا لؿ يعد معف حاجة إ ألخذ بؿبدأ  كػسف وا

قد أي مرفؼ آخر. الؿساكـ أو تشق لجـسقـ طـد بـاء  قـ ا  الػصؾ ب

الؿفزومقن  الؿشرب «سادهتؿ»وقؾد  الؿلكؾ و فق- يف  ف وهق مؿا يستقي 

لـساء ة -الرجال وا قؾدوهؿ يف صريؼ ، فؼؾدوهؿ يف أكقاطف وصريؼة إطداده، ثؿ 

 ...أكؾف

ا .. يد أشؽالف تعد قرها وتـقيعفا و . كؿا قؾدوهؿ يف االطتـاء باألصعؿة وتؽث

قر،  سقؾة لؾبؼاء والعقش لقس غ هل يف األصؾ و اهتا، و اهنا، فجعؾقها غاية يف ذ وألق

ه  «لغربقةطؾك الطريؼة ا»وأصبح األكؾ والشرب  هذ قر مـ أبـاء  ـد كث مثار فخر ط

كقة وألؿاكقة وإيطالقة  ريؽقة وفركسقة وبريطا مـ أم ربقة  األمة، فغزت األكالت الغ

م   «فـادقفؿ»و أسقاق الؿسؾؿقـ كظرة تل لؼ  إن شئت فل ؾ طؾك أسؿاء وبققهتؿ، و

لؿستقردة تر طجبً  ة ا  .(3)«اتؾؽ األصعؿ

ثرة محالت األكؾ مـ :خقرةومؿا يؾػت االكتباه يف هذه السـقات األ  ك

فا  بل واآلخر محؾل، وكؾ جـ بخ ومحالت القجبات الخػقػة، بعضفا أ مطاطؿ ومطا

يدل طؾك أن كثقرً  هذا  لـاس طؾقفا أفقاج إثر أفقاج، و مـ  اطؾك كثرهتا تعؿؾ، وا

ة والبـت  هذه الؿحالت، وططؾ بذلؽ دور الزوج سر أصبح يعتؿد يف أكؾف طؾك  األ

سق ،واألخت يف بققهتـ هذا بال شؽ لف مردود  لؿجتؿع ئو ألسرة وا سبب ،طؾك ا  و

ي أصاب كثقرً  لذ لرتف ا لؽ ا لـاس وذلؽ االسرتخاء والؽسؾ اذ ر  ،مـ ا وسبب آخ

                                            

در ) (1) ر(.377-371كػس الؿص  ( )باختصا
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السؽـ  قر  ات البقت، وتقف زلفا، واكشغالفا طـ مفؿ الؿرأة خارج مـ هق طؿؾ 

ة إن ش ات الؼادم لحديث طـف يف الػؼر هذا ما سقؽقن ا األوالد، و اء الصالح لؾزوج و

لك.  اهلل تعا

مـ صػات أهؾ  :والحاصؾ لؿباحات هق  اف والتقسع يف ا سر اإل الرتف و أن 

الشفقات شباع  الؿتعة، وإ يـ ال غاية لفؿ إال  لدكقا الذ يدرك  ،ا لذي  الؿسؾؿ ا أما 

مدي يف  لـػسف لقتفـك ويتؿتع الؿتاع الحؼقؼل السر يتف، ففق يعد ويؿفد  يتف وهنا غا

يـ هؿ وأكصح بذلؽ كػسل و ،جـات الـعقؿ لذ لدطاة بصػة خاصة، وا اين ا إخق

زائؾ متاطفا ال كقا و تـة الد مـ ف لـاس  يحذرون ا لذيـ  لـاس، وهؿ ا ففؾ  ،قدوات ا

لك طـ  لقف؟! قال اهلل تعا فقف خالف ما يدطق إ لـاس  هذه مفؿتف أن يرى ا قؼ بداطقة  يؾ

لصالة والسالم أكف قال لؼقمف  ەئ ائ ائ ى﴿: الـبل الصالح شعقب طؾقف ا

 .[88 :هقد] ﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ

ـ  السػر باألسرة مـ زوجة وأوالد إلك بالد الؽػر والػسؼ والؿجقن -7 م

مـ اآلثار  وال يخػك ما يف غقر ضرورة وال حاجة، وإكؿا لؾػرجة والسقاحة، ذلؽ 

مرة لؾعؼائد واألخالق، فقق ما فقف مـ إسراف الؿد لسقئة  فقف  ا بذير لألمقال، وما  وت

الؿحرم لؾـساء وضفقر ص ات مـ التصقير  الؿطار مـ مقضػل  هـ أمام األجاكب  قر

مـ غقر ضرورة إلك ذلؽ. ات وغقرهؿ  لجقاز  وا

 َ مـ األ هؾ كثقر  لؽ تسا مـ ذ لبالد بتَ س  واألشد  متفؿ يف تؾؽ ا رك ر طـد إقا

لؿختؾطة مـ  لك أماكـ الػساد ا لـساء لحجاهبـ وإختالصفـ بالرجال، والذهاب إ ا

ة، والؿ م محر مالٍه  لـػسف وأهؾف ل األول هق رب اسئقمسارح و رة الظالؿ  ألس
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مستجقبً  ة  لػتـ أتقن ا فؿ يف  لؼائ ن يف ذلؽ لرغبة الزوجة واألوالد الذيـ  اوأوالده ب

افع اتسق   العقاصػ والعؼقل الضعقػة، فقستجقب األب الؿسؽقـ بد لحب لفؿ رهؿ 

فق رم اهلل  ؿافقؼع  مً ۵ح مؼد هذا  ا،  اده، و مر لك و عا حب اهلل ت حب األوالد طؾك 

لؿحبة الشركقة. كقع طبقدية وإن ا  كاكت دون 

أثر تعؾؼ الرجؾ بزوجتف ومحبتف لفا  رحؿف اهلل تعالكويصػ شقخ اإلسالم 

مباحة لف، يبؼك » :الؿحبة الشديدة فقؼقل مرأة ولق كاكت  لرجؾ إذا تعؾؼ قؾبف با فا

يد، وهق يف اقؾبف أسقرً  صرف بؿا تر فقف وتت هر سقدها ألكف زوجفا،  لفا تتحؽؿ  الظا

ال السقؿا  أسقرها ومؿؾقكفا ويف الحؼقؼة هق ؼف لفا، وأكف  لقفا وطش ػؼره إ إذا درت ب

بده  فقف حقـئذ حؽؿ السقد الؼاهر الظالؿ يف ط قرها، فنكف تحؽؿ  يعتاض طـفا بغ

لذي ال مـف الؿؼفقر ا  .(3)«...يستطقع الخالص 

pn  mP 

 

                                            

1البـ تقؿقة )ص «العبقدية» (1) 8.) 
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سو اثلاثل  : الف 
اث املتعنقت   املاخلف 

دمتمعها سهاً   ابملرأة يف ب ف 
تجزأالؿرأة هل  مـ األسرة ال ي زء  ؼ  ،ج تل تتعؾ الؽالم طـ الؿخالػات ال و

ت  الؿخالػا كدرج تحتفا  ن  ن أ سبؼ، كان باإلمؽا الؿذكقرة فقؿا  رة، و ألس با

ـقع أسباهبا الؿخالػات، وتـقطفا وت رة هذه  لقال كث رت  :الؿتعؾؼة بالؿرأة  لذلؽ آث و

مستؼؾ. مبحث  مـ الؿخالػات يف  يتعؾؼ بالؿرأة  اد ما  فر  إ

 :باهلل التقفقؼفلققل و

ققم يف  الؿسؾؿة ال رأة  تل تتعؾؼ بالؿ صر جؾ الؿخالػات ال كخت لق أردكا أن 

دة لؼؾـا إهنا  ة واح قد»كؾؿ  .«التؼؾ

الؿخالػات مـ  فقف  ققم، وما وقعـ  الؿسؾؿقـ ال ثر كساء   كعؿ إن مشؽؾة أك

مـ  لتؼؾقد لؾغرب الؽافر، وذلؽ بعد االكػتاح الشديد طؾقف  مـ ا إكؿا كشل معظؿف 

لدطاية واإلطالم الؿؼروءة خال مـ خالل وسائؾ ا لك بؾداكف الؿختؾػة، أو  ل السػر إ

الؿشاهدة ة و  .والؿسؿقط

وساهؿ يف اإلجالب طؾقفـ ققم مـ بـل جؾدتـا هبرهتؿ حضارة الغرب الؿـتـة، 

ؾفؿ طؾك الؿرأة الؿسؾؿة يطالبقهنا بـزع الحجاب والعؿؾ خارج جِ فلجؾبقا بخقؾفؿ ورَ 
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مثؾ الرجؾ، تصاحب مـ تشاء، وتذهب كؿا تشاء  اريتفا تؿامً البقت، وأن تلخذ ح

وتؼقد سقارهتا بـػسفا إلك أي مؽان تشاء! واكربى زمرة مـ التجار الـػعققـ يقفرون 

 لفا الػاضح مـ الؾباس واألزياء ومقاد التجؿقؾ واألصباغ وغقرها.

مـ جر   ها طقاصػفا، فؽان  ة طؼؾ، وتسقر كاقص ة خؾؼتفا  لؿرأة بطبقع ذلؽ  اءوا

لـساء يؼؾدن ض ا صار بع اإلجالب، و مـفـ هبذا الغزو و قر  لؽث لؿ  ،ابعًض  تلثر ا و

الحافظات  كتات  لصالحات الؼا قد إال مـ رحؿ اهلل مـ الـساء ا مـ بالء التؼؾ يسؾؿ 

ظ اهلل هـقؾقؾ و ،لؾغقب بؿا حػ  !ما 

 :ومـ األسباب التل ساطدت يف ضفقر مظاهر هذا التؼؾقد والتشبف بالؽافرات

متف  :قامة الرجؾ طؾك أهؾف ويف أسرتفضعػ ق يشعر بؼقا لرجؾ  إذ لق كان ا

م لَ سئقو هذه الؼقامة، لقتف  يستسؾؿ لف، ولؽـ لؿا ضعػت  لغزو، ولؿ  ؼاوم هذا ا

يرو لـساء، استسؾؿ الرجال، وسا مـ رحؿ اهلل مـ الرجال  اوتسؾط ا واقعفؿ إال 

لذيـ أحسقا بلهنؿ م بضقا طؾكسئقاألتؼقاء ا الجؿر  لقن طـ رطقتفؿ، فؼ يـفؿ قبض  د

لـاس وإن كاكقا أقرب  وصادمقا القاقع الػاسد، وأرضقا رهبؿ وإن سخط طؾقفؿ ا

ريب.  ق

 :ومً أهم املخالفات التي ضزت في أوضاط كثير مً اليطاء ما يلي

 :الؿخالػات الشرطقة يف الؾباس -1

لؼد صان اإلسالم الؿرأة الؿسؾؿة طـ كؾ ما يخدش طػتفا وحقاءها وطرضفا، 

 :قال تعالك ،ا مـ كؾ ما يعرضفا لألذى والػتـة مـ شقاصقـ الجـ واإلكسوحػظف
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 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿

 .[59: ]األحزاب ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ

كَ  لؼد  ة  ؿَ عِ و هذه العػ هبذا الحػظ و لطقيؾ  ؾة تاريخفـ ا ؿات صق الؿسؾ

يمذَ  ة، فؾؿ  ك لصقا يمذِ ي  وا لؿ  مـ الرجالـ و هـ  لـساء صق ،يـ غقر هذا وكان ا ؾة 

فرضف اهلل  لذي  مـ بالؾباس الشرطل ا لتاريخ يؾتز مـفـ مـ  طؾقفـ، إال ۵ا ما شذ 

لبغايا هذا اال ،اإلماء أو ا ستؿر  لبالد وا الغربل  االستعؿار  لتزام إلك أن جاء 

لقابس ضر وا الؿػسدة لألخ وأفؽاره وأخالقف  ققشف  وبدأت  ،الؿسؾؿقـ وجاء بج

الغرب وتؼؾد  الؿسؾؿة تـػتح طؾك  لباسفاالؿرأة  فرات يف  يتؿ  ،الؽا هذا  وكان 

قئة قرة  ،بعجؾة بط الشامؾ وبعجؾة متسارطة يف العؼقد األخ لك أن جاء االكػتاح  إ

تل اجتاحت بققت الؿسؾؿقـ يف كؾ مؽان بقثة ال  ،بسبب وسائؾ اإلطالم الخ

كقفا اهتا وأغا كدو الؿسؾؿة بؿجالهتا ومسؾسالهتا و الؿرأة  طؾك   ،إلخ ...وأجؾبت 

لتلثر ا لذي فظفر ا مـ الؿسؾؿات طـ الؾباس الشرطل ا قر  فتخؾك كث لسريع والؽبقر 

مً  كف وإكرا لفـ صقا  .لفـ اأراده اهلل 

والؿخالػات التل صرأت طؾك لباس الؿرأة الؿسؾؿة الققم هل واحدة أو أكثر 

 :مـ الؿخالػات التالقة

لبدن -أ استقعابف جؿقع ا  .طدم 

ة يف كػسف -ب يـ  .كقكف ز

كف رققؼً  -ج  .يشػ اكق
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كف ضقؼً  -د ض اكق ر فضػا  .غق

 .مشاهبتف لؾباس الرجال -هـ

فرات -و الؽا  .مشاهبتف لؾباس 

رة -ز هبتف لباس شف  .مشا

قبف -ح قره وتطق  .(3)تبخ

الؿرأة لباس  الؿخالػات التل هنك الشرع طـفا يف  بعضفا مـفل  ،هذه مجؿؾ 

لرجؾ فرات أو ا فقف تشبف بالؽا لذي  لذاتف كا - كبوكؾفا مـفل طـف أمام األجا ،طـف 

كف رققؼً  لزوج، كؽق ما طدا ا لؿحارم  مام ا مـفل طـف أ ؼً شػ  يَ  اوبعضفا  أو ضق ر  ا،  غق

مـ بدن الؿرأة. تـة  فقف ف  فضػاض، أو أكف لؿ يستقطب ما كان 

 :وبعد هذا اإلجؿال كلتل إلك تػصقؾ هذه الؿخالػات وذكر أدلتفا

 :مخالػة طدم استقعابف جؿقع بدن الؿرأة -أ

لك لقؾ ققلف تعا لد  گ گ گ گ ک ک﴿ :وا

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

لـقر ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ، [13: ]ا

ب  مـفا لألجاك لقؾ طؾك وجقب سرت الزيـة كؾفا وطدم إضفار شلء  فػل هذه اآلية د

مـفـ. ر قصد   إال ما ضفر بغق

                                            

ؾؿة»كظر: كتاب ا (1) تعالك )ص «جؾباب الؿرأة الؿس ؾشقخ األلباين رحؿف اهلل  1ل 7.) 
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ي» :قال اإلمام ابـ كثقر يُ  :أ ـ مـ الزيـة لأل ان شقئً ر  ظفِ ال  جاكب إال ما ال يؿؽ

ثقاب: ال ابـ مسعقدخػاؤه: قإ  .(3)«الرداء وال

مـ ع البدن و رة طؾك وجقب سرت جؿق متظاف ألدلة  لسـة فا مـ ا أققاها  أما 

ـقـ  بؿا يف ذلؽ القجف والؽػقـ  ۶وأشفرها ما كان طؾقف حجاب أمفات الؿمم

مع مَ  لـؼاش  ة أو ا ل هذه األد مؼام تػصقؾ  لؿؼام  لقس ا اء القجف و يرى جقاز إبد ـ 

مـ أشفرها كتاب والؽػقـ لألجاكب: فؾ رة  لؽثق الؽتب ا رسائؾ و ؼد كتب يف ذلؽ ال

د  :ألخقـا الشقخ محؿد بـ إسؿاطقؾ الؿؼدم حػظف اهلل «طقدة الحجاب» فؾؼد أجا

وأفاد يف إثبات وجقب سرت القجف والؽػقـ طـ األجاكب وذلؽ باألدلة الصريحة 

لقف. صحقحة فؾقرجع إ  ال

نين  وما الؿخالػة ف هذه  مـا بصدد الحديث طـ  مً د لزا ى  ض  اأر ذكر بع

هذه  يبحث يف  يـبغل لؿـ  مـ طدمف  الؿفؿة حقل مسللة سػقر القجف  لتـبقفات  ا

يعقفا لة أو يػتل فقفا أن   :الؿسل

هـاك فرقً أ :التـبقف األول الؿرأة ان  ضقة حجاب  وهؾ يجب سرت  ،يف تـاول ق

صقـ  الؿخؾ االختالف بقـ العؾؿاء  هذا  القجف والؽػقـ أم ال؟ بقـ أن يؽقن 

صحقحةالؿ ألدلة ال يـ يف صؾب الحؼ، وتحري ا ء  ،تجرد ففمالء ملجقرون إن شا

لك همالء  ،اهلل تعا احد، وفرق بقـ  جر و ؾف أ مـ أخطل ف مـفؿ فؾف أجران و مـ أصاب 

مَ  يسق  وبقـ  لذي يـ  لـاس فقؿقؾ مع الؼقل ا رة ا فقاه ره هقاه وضغط القاقع ومساي

فقجده الحؼ.  ولقس ألكف تحرى 

                                            

1طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (1) قرة الـقر.3  ( مـ س
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وهـاك فرق بقـ » :حػظف اهلل تعالك «طقدة الحجاب»ويف ذلؽ ققل صاحب 

تؾؽ الػتاوى الؿحؾقلة العؼال الؿبـقة طؾك التجري ال طؾك التحري والتل يصدرها 

ؿ الؿػؽريـ تعج مـفؿ الحؼقق إلك هُ ق  خالق لفؿ مـ الصحػققـ ومـ أسؿَ  ققم ال

طقة القجف ال ققن مـ تغرَ ػ  يَ  ،اوتضج مـفؿ األحؽام إلك مـ أكزلفا ضجقجً  ااهلل طججً 

ػقن، جِ ر  بدطة كؿا يُ  ألن البحث العؾؿل الؿجرد أداهؿ إلك أكف مؽروه أو جائز أو

بقـ كسائـا  د  فالؾفؿ باطِ  ،ز مـف متبقطقهؿ مـ كػار الشرق والغربولؽـ ألكف يشؿئِ 

 .(3)«وبـاتـا وأخقاتـا وبقـفؿ كؿا باطدت بقـ الؿشرق والؿغرب

قن طؾك تغطقة الؿرأة لقجففا وكػقفا ال وهـاك أكاس مـ بـل جؾدتـا مؿـ يشـع

يؼصدون القققف طـد سػقر القجف فحسب، بؾ إهنؿ يريدون مـ كشػ الؿرأة لقجففا 

أن تؽقن الخطقة األولك، أو كؿا يحؾق لفؿ أن يعربوا طـف بالطؾؼة األولك، لتؽشػ 

الؿرأة الؿسؾؿة طـ شعرها وكحرها وغقر ذلؽ مـ أجزاء جسؿفا، لتحاكل الؿرأة 

 . إلخ هذه الـقايا الخبقثة...ربقة وتخالط الرجؾ وتؽقن حرة يف كػسفاالغ

الؿرأة أو سرته أفحري بؿـ يبحث طـ الحؼ يف  ب مسللة كشػ وجف  ق ال يغ

الؼقم هـف مؼاصد  ب  :طـ ذ اإلفتاء يف حجا الؿخططات لف أثر يف  هبذه  فنن القطل 

هذا الزمان، وبخاص الؿسؾؿة يف  لؿجتؿع ال ي ةالؿرأة  فقف إذا كان ا زال معظؿ الـساء 

 يحافظـ طؾك سرت القجف.

ـ جقز مـ العؾؿاء كشػ القجف لؾؿرأة بعد البحث الؿتجرد إن مَ  :التـبقف الثاين

جؿعقن ويمكدون طؾك أن األفضؾ يف حؼ الؿرأة سرت وجففا وكػقفا طـ يف األدلة لقُ 

                                            

 (.1/717) «طقدة الحجاب» (1)
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وفرق بقـ هذا الؿققػ وبقـ مققػ أهؾ األهقاء الذيـ يسخرون مـ  ،األجاكب

 تغطقة القجف ويطالبقن بؽشػف وكلكف واجب وخالفف محرم وتزمت.

هق أن مَ  :وهـا أمر آخر قده بو القجف ق ء الػتـة.اـ أباح كشػ   كتػا

جؿعقن طؾك جدت الػتـة، أو غؾب طؾك الظـ وجقدها، فنن العؾؿاء يُ إذا وُ  أما

 الزمان. وأي فتـة أشد مؿا كحـ فقف معشر الؿسؾؿقـ يف هذا ،وجقب تغطقتف

فؿ  :أمر ثالثو تاريخ الؿسؾؿقـ يف  العؾؿ لقاقع  تبع بعض أهؾ  مـ ت ضفر 

ي   كظر ان  لؿرأة أو ضفقره ك لخالف يف تغطقة وجف ا يبقـ أن ا ي  لذ يؾ، وا لطق هـق   اا ، اذ

العؾؿ أن تغطقة القجف كان هق السائد بقـ  أما يف القاقع فؼد كؼؾ بعض أهؾ 

الؿسؾؿقـ.  الؿسؾؿات الحرائر صقؾة تاريخ 

 الؿرأة تـتؼب ال» حديث طؾك تعالك اهلل رحؿف تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ يعؾؼ

 كاكا والؼػازيـ الـؼاب أن طؾك يدل وهذا» :بؼقلف (1)«الؼػازيـ تؾبس وال الؿحرمة

 .(2)«وأيديفـ وجقهفـ سرت يؼتضل وذلؽ يحرمـ، لؿ الاليت الـساء يف قـمعروفَ 

هذا يًضا  ويمكد  تل تذكر أن سرت الأ لروايات ال قجف والؽػقـ لؿ يؽـ بعض ا

ـقـ  اخاص   الؿمم  ڤ، ومـ ذلؽ ما ورد طـ أسؿاء بـت أبل بؽر ۶بلمفات 

ام»: قالت اإلحر كؿتشط قبؾ ذلؽ يف  هـا مـ الرجال، وكـا   .(1)«كـا كغطل وجق

ص   يؽـ خا لؿ  لقجف  ا يدل طؾك أن حجاب  بل  اففذا  لـ ا ن  ملسو هيلع هللا ىلصبـساء  وإكؿا كا

                                            

اري ) (1) لبخ ئل )(، و7/72ا  (.31، 2/9الـسا

قر  (2) قرة الـ  (.65ص )تػسقر س

لحاكؿ ) (3) ؾك شرط الشقخ :(، وقال3/757ا لذهبل. .صحقح ط  ووافؼف ا
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هق السائد  ة وأكف كان   بقـ الحرائر.لـساء الؿسؾؿقـ طام

مر الزمان » :رحؿف اهلل تعالكوقال اإلمام الغزالل  لرجال طؾك  لؿ يزل ا

ـتؼبات  .(3)«مؽشقيف القجف والـساء يخرجـ م

لق أن الذيـ يـادون الققم بؽشػ وجف الؿرأة وكػقفا أمام األجاكب  :التـبقف الثالث

ؾظة مـ جسؿ كاكقا يف مجتؿع يعج بالسػقر والتعري الػاضح الذي يظفر أجزاء مغ

ـ   -لق أهنؿ كذلؽ- الؿرأة، ويطالبقن بتغطقة ما سقى القجف والؽػقـ ا الظـ هبؿ ألحس

لعؾفؿ يؼصدون ارتؽاب أهقن الؿػسدتقـ والتدرج بالـساء إلك الحجاب : وقؾـا

الشرطل والحشؿة والحقاء، وطدم تـػقرهـ، وذلؽ أن الؿرأة التل تؽشػ وجففا 

ـً  تػسخ هل بال شؽ أحسـ حااًل وم وكػقفا فؼط يف مجتؿع متعر   ؾؽ التل مـ ت اودي

ا وأن الؿـاديـ بؽشػ مَ أَ  ،ؿا سقى ذلؽ مـ جسدهاكزطت ثقب الحقاء وكشػت ط

فنن هذا  :عد طـ الرجالالقجف هؿ يف مجتؿع ال يعرف كساؤه إال الحجاب الؽامؾ والبُ 

اؤهؿ وكساء فؿاذا طؾقفؿ لق بؼقت كس ،مؿا يثقر العجب وطالمات االستػفام طؾك الؼقم

 هذه الحشؿة والعػة والحقاء؟! الؿسؾؿقـ طؾك

وكعقد اآلن وبعد هذا االستطراد إلك الؿخالػة األولك يف لباس الؿرأة وهق 

االكتػاء  :افؿـ صقر هذه الؿخالػة أيًض  ،طدم استقعاب الؾباس لجؿقع جسدها

يـ واكحسار الثقب طـ الؼدمقـ ر الؽػقـ والساطد  ،بتغطقة القجف فؼط وإضفا

قتفؿا مثؾ القجف، أما الساطدان والؼدمان فقجب تغط ، ومع ذلؽ اإجؿاطً  والؽػان 

الؿسؾؿات يف ذلؽ  .تتساهؾ بعض 

                                            

ؾقم الديـ» (1)  (.7/729) «إحقاء ط
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الؿ مر الؿرأة حقث يجب طؾقف أمر سئقومؿـ تؼع طؾقف  لل أ األمر و هذا  ة يف  لق

ؼ   يجب طؾقف تػ كب، و مام األجا مؾ أ لؽا لسرت ا هؾف با كصحفـ وطدم أ د كسائف، و

مـ اهلل الغػؾة طـفـ، كؿا  قتفـ طؾك الخقف  واالستسالم  ۵يجب طؾقف ترب

بد هلل  لتع مرً  ۵ألحؽامف وا لفـ أ مره  يؽقن أ يجعؾفـ  امجردً  اهبذه األحؽام، وأال 

مـ بف خقفً  لؿخؾقق، ال خقفً  ايؾتز ، وذلؽ ألن األمر الؿجرد ۵مـ اهلل  امـ ا

تؼؾقدً  هذه األحؽام طادة و يلخذن  لقؾ أن مؿـ حقلفـ فؼط، بد اوخقفً  ايجعؾفـ 

لؿتػسخة حتك تؾؼل  لؿجتؿعات ا لك ا مجتؿعفا إ لـسقة ما إن تغادر  همالء ا بعض 

كبً  مـ بالدها، فعؾك  ،احجاهبا جا رة الؿؼؾعة  قـف فقر ركقب الطائ لقؾؼ فـ  بؾ إن بعض

هذا؟ يدل  ي شلء   !أ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :كـالــال اهلل تعــق

 ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

اب حز األ [ :1 6]. 

. ففذه اآلية طامة يف جؿقع ..» :قال اإلمام ابـ كثقر يف تػسقر هذه اآلية

تقار  ألحد مخالػتف، وال اخ األمقر، وذلؽ أكف إذا حؽؿ اهلل ورسقلف بشلء فؾقس 

لكاألحد ه عا  ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿: هـا، وال رأي وال ققل، كؿا قال تبارك وت

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

لـساء ﴾وئ وئ ەئ ەئ 6: ]ا 5]. 

لؿا  اوالذي كػسل بقده ال يممـ أحدكؿ حتك يؽقن هقاه تبعً »: حديثويف ال

 .«جئت بف
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: ولفذا شدد يف خالف ذلؽ فؼال

لك ،﴾ڤ ٹ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿: كؼقلف تعا

لـقر ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ 6: ]ا 1](3)». 

رب ..» :اطـد هذه اآلية أيًض  رحؿف اهلل تعالكويؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  . فلخ

قر بعد ذلؽسبحاكف أ مـ تخ سقلف، و مـ أن يختار بعد قضائف وقضاء ر لقس لؿم  :كف 

 .(2)«ابعقدً  فؼد ضؾ ضالاًل 

مـ » :وقال يف مقصـ آخر ة  فدل هذا طؾك أكف إذا ثبت هلل ورسقلف يف كؾ مسلل

الحؽؿ  قر ذلؽ  قر لـػسف غ ألحد أن يتخ لقس  بل أو خربي، فنكف  الؿسائؾ حؽؿ صؾ

مـ لقف، وأن ذلؽ لقس لؿم فدل طؾك أن ذلؽ مـاف وال مممـة أصاًل  فقذهب إ  ،

الشافعل  ،لإليؿان مَ  $وقد حؽك  لصحابة والتابعقـ طؾك أن  ـ استباكت إجؿاع ا

ة رسقل اهلل  سـ يدطفا لؼقل أحدملسو هيلع هللا ىلصلف   .(1)«...لؿ يؽـ لف أن 

الؿحارم :مسللف مفؿة الؿرأة لزيـتفا أمام الرجال  هل حدود كشػ  وأمام  ما 

لـساء؟  ا

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ﴿ :۵يؼقل اهلل 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮻  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

                                            

 ( مـ آية األحزاب.16طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (1)

ئع التػسقر» (2)  (.1/725« )بدا

در ) (3)  (.1/727كػس الؿص
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﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

لـقر ﴾        .[13: ]ا

هذ االو يتعؾؼ بؽشػ  :ضطرابه مسللة مفؿة حصؾ فقفا الخؾط و فلما ما 

كف واضح وبق   مام زوجفا فن لؿرأة أ مـفا كؾ شلءا ى  ى مـف وير  .ـ فؾفا أكف تر

االأما م يتعؾؼ ببؼقة الؿحارم كاألب و بـ واألخ وابـ األخ وابـ األخت، ا 

لـساء وكحقهؿ لققم، وأبدت بعض الـساء فقف  :وا لـاس ا فقف ا فنن هذا مؿا تساهؾ 

إال لؾزوج فؼط ؤه  كتشر  ،مـ العقرات أمام همالء الؿحارم ما ال يجقز إبدا وقد ا

ألفراح ب لـسائقة وقصقر ا لققم يف الحػالت ا مـ ا بدي  لبسة فاضحة ت لـساء أ قـ ا

لألزواج حقث تُ إال يجقز  العقرات ما لؿرأة كثقرً ر  عَ بداؤه إال  مـ أجزاء  اي ا

رة والركبة لـساء ،جسؿفا طدا ما بقـ الس فؿا هق  ،وحجتفـ يف ذلؽ أهنـ بقـ ا

ة والجقاب طـفا؟ الؿسلل ير هذه   تحر

أصدرتف الؾجـة  وأكؼؾ يف الجقاب طؾك هذه الؿسللة البقان الشايف الذي

 الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء حقل هذه الؿسللة الؿـؽرة.

 :وكص البقان ما يؾل

بقـا محؿد وطؾك آلف » السالم طؾك ك لصالة و الحؿد هلل رب العالؿقـ وا

قـ وبعد  :وصحبف أجؿع

مـقـ يف صدر اإلسالم قد الؿم لط   فؼد كاكت كساء  ة يف ا ي لغا فر والعػة، بؾغـ ا

لحقاء وال حشؿة بربكة اإليؿان باهلل ورسقلف واتباع الؼرآن والسـة وكاكت الـساء وا

رة، الثقاب السات العفد يؾبسـ  بذل طـد  يف ذلؽ  لت لتؽشػ وا رف مـفـ ا وال يع
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ؿحارمفـ، اجتؿاطفـ ببعضفـ أو لسـة ب هذه ا ء  وطؾك  الؼقيؿة جرى طؿؾ كسا

كً  -وهلل الحؿد- األمة ثق اقر لـساء ما بعد قرن إلك طفد قريب فدخؾ يف ك ر مـ ا

هذا مقضع بسطفا. يدة لقس  مـ فساد يف الؾباس واألخالق ألسباب طد  دخؾ 

لؽثرة االستػتاءات القاردة إلك الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة  اوكظًر 

فنن الؾجـة تبقـ  ؛واإلفتاء طـ حدود كظر الؿرأة إلك الؿرأة وما يؾزمفا مـ الؾباس

ف أكف يجب طؾك  :لعؿقم كساء الؿسؾؿقـ لحقاء الذي جعؾ الؿرأة أن تتخؾؼ بخؾؼ ا

لؿلثقر بف شرطً  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  لحقاء ا مـ ا مـ شعبف، و ة  يؿان وشعب ر تست   اوطرفً  امـ اإل

مفا، وتخؾ   لؿرأة واحتشا مقاضع ا تل تبعدها طـ مقاقع الػتـة و فا باألخالق ال ؼ

يبة.  الر

ل ضـوق ن طـاهر الؼـد د ن الؿـرآ ال تبـؾك أ ة  ا تـرأ ال م لؾؿرأة إ ف دي  بدي

فا مـلؿح ا جـارم عـؿ ت ال ل تعالكـشػف فـادة بؽـر ا قا ة كؿ حال الؿفـ ت و لبق  :ل ا

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 اآلية.  ،﴾﮼ ﮻

هذا هق كص الؼرآن وهق ما دلت طؾقف السـة ن؛وإذ لذي جرى  :كان  فنكف هق ا

رسقل  مـ كساء األمة وكساء الصحابة ومـ اتبعفـ بنح ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف طؿؾ كساء ال سان 

 إلك طصركا هذا.

لؽريؿة هق وما يـ يف اآلية ا ؾؿذكقر ػف ل العادة بؽش ـ : جرت  ما ضفر م

لبً  لؿرأة غا لرأس  اا مـف، كاكؽشاف ا الؿفـة، ويشؼ طؾقفا التحرز  يف البقت وحال 
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لتؽشػ، ـؼ والؼدمقـ، وأما التقسع يف ا الع قديـ و ك  وال يدل طؾ فعالوة طؾك أكف لؿ 

مـ  لقؾ  يًضا  هق سـة، كتاب أوجقازه د مـ بـات أ تـة الؿرأة واإلفتتان هبا يؼ لػ صر

قـفـ، هذا مقجقد ب فقف جـسفا و يًضا  و هـ مـ الـساء، كؿا أن يف أ لغقر قدوة سقئة 

لؽ تشبفً  بل  اذ لباسفـ وقد ثبت طـ الـ الؿاجـات يف  فرات والبغايا  أكف  ملسو هيلع هللا ىلصبالؽا

 وأبق داود.  أخرجف اإلمام أحؿد .(3)«مـ تشبف بؼقم ففق مـفؿ»: قال

بد اهلل بـ طؿرو «صحقح مسؾؿ»ويف  ـ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :طـ ط رأى طؾقف ثقبق

يـ فؼال   .(2)«إن هذه مـ ثقاب الؽػار فال تؾبسفا»: معصػر

يًضا  «صحقح مسؾؿ» ويف صـػان مـ أهؾ الـار لؿ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل أ

طاريات وكساء كاسقات  ،ققم معفؿ سقاط كلذكاب البؼر يضربقن بفا الـاس: أرهؿا

سفـ كلسـؿة البخت الؿائؾة ال يدخؾـ الجـة وال يجدن وءرمائالت مؿقالت 

ـك  (1)«ريحفا، وإن ريحفا لققجد مـ مسقرة كذا وكذا : «كاسقات طاريات»ومع

تسل الؿرأة ما مَ  هق أن تؽ ة، مثؾ  ي لحؼقؼة طار هل يف ا ة و ها: ففل كاسق يسرت ـ ال 

لثق رهتا، أو ا لثقب الرققؼ الذي يشػ بش ع تؾبس ا قؼ الذي يبدي تؼاصق ب الض

ثقب الؼصقر الذي ال يسرت بعض أطضائفا.  جسؿفا، أو ال

ت  فا ن طؾقف أم الفدي الذي كا تزام  الؿسؾؿقـ ال فالؿتعقـ طؾك كساء 

هذه األمة،  ڤالؿممـقـ وكساء الصحابة  مـ كساء  ومـ أتبعفـ بنحسان 

                                            

 (.1713« )صحقح ســ أبل داود»وصححف األلباين يف  ،(7113ود )أبق دا (1)

ؾؿ ) (2)  (.2328مس

ؾؿ ) (3)  (.2177مس
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ة لؾـػس فذلؽ أبعد طـ أسباب الػتـة وصقاك :والحرص طؾك التسرت واالحتشام

الػقاحش. ى الؿققع يف  الفق قره دواطل   طؿا تث

لقققع فقؿا حرمف اهلل ورسقلف  كؿا يجب طؾك كساء الؿسؾؿقـ الحذر مـ ا

لثقاب  جاء  هرات صاطة هلل ورسقلف ور العا تل فقفا تشبف بالؽػارات و لبسة ال مـ األ

. ااهلل وخقفً   مـ طؼابف

يتف وال فقؿـ تحت  يتؼل اهلل  أن  ؾؿ  لـساء كؿايجب طؾك كؾ مس فال  مـ ا

لقعؾؿ  الؽاشػة والػاتـة و الخؾقعة و لبسة  مـ األ يرتكفـ يؾبسـ ما حرمف اهلل ورسقلف 

قتف يقم الؼقامة. ئقل طـ رط  أكف راع ومس

يـا سقاء السبقؾ إكف سؿقع  الؿسؾؿقـ وأن يفد كسلل اهلل أن يصؾح أحقال 

قـا محؿد وطؾك آلف وصحبف كب  .(3)«قريب مجقب وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك 

يقدً وأ لعؾؿ تل هؾ ا عض أققال أ يؾل ب ػائدة فقؿا  لؾ ة  اكؼؾ  يف بقان الؾجـ لؿا جاء 

مـ كؿفا » :الؿذكقر لك سػقان يف الؿرأة تخرج ثديفا  ـده إ بد الرب بس كؼؾ ابـ ط

رم مـفا فؽرهف يدي ذي مح رم..(2)ترضع صبقفا بقـ  سللت : . وقال أبق بؽر األث

بد اهلل ـل– أبا ط لر -$أحؿد بـ حـبؾ  :يع مرأتف أو طـ ا يـظر إلك شعر أم ا جؾ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿هذا يف الؼرآن : امرأة ابـف أو امرأة أبقف؟ فؼال

 ...وكذا وكذا ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

لك ساق امرأة أبقف أو : قؾت اآلية، مـ أختف  :فؼال بـفايـظر إ يرى ذلؽ  أحب أن  ما 

                                            

ؾؿقة واإلفتاء» (1) ئؿة لؾبحقث الع لدا تاريخ )23112رقؿ ) «بقان الؾجـة ا  (.هـ25/3/3723( و

فقد» (2)  (.36/213) «التؿ
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قرهؿا؟  .(3)«وأمف، فؽقػ بغ

اهلل تعوقال شقخ اإلسالم  الؿرأة وكذلؽ ..» :الكرحؿف  الؿرأة مع  . وكذلؽ 

فا ابـف وابـ أخقفا وابـ أختفا ومؿؾقك مثؾ ابـ زوجفا و ـد مـ - محارم الؿرأة،  ط

مً  محر ؾ  -ايجعؾف  االحتجاب ب متك كان يخاف طؾقف الػتـة أو طؾقفا تقجف 

 .(2)«وجب

الؿشفقرة يف أن طقرة الؿرأة أمام الؿرأة مـ السرة إلك الركبف لعبارة  فؾؿ  أما ا

لقاًل  يـ وقد ورد يف ذلؽ حديث ضعقػ  أجد طؾقفا د الؿعترب مـ أققال أهؾ العؾؿ 

تد بف ال  .(1)يع

مـ الؿرأة  بدو  العؾؿ فقؿا ي فا بعض أهؾ  لعبارة فؼد وجف ير صحة ا وطؾك تؼد

الؿرأة إلك  مـ غقر قصد، أما أن تعؿد  الؿفـة، أو اإلرضاع  أمام كسائفا يف طؿؾ 

لباسفا طؾك هقئة تبد يجتؿع فقف خقاصة  ي فقف معظؿ جسدها أمام الـساء حقث 

العؾؿاء قاصبة  فرات: ففذا مؿا كؼطع بلن  الؽا قد  رة، وتؼؾ لباس الشف لعري، و ا

مـفءيترب لتسامح يف  ،ون  لقفا ا البقان حجة لؿـ يجقز لؾؿرأة أو لق هذا  ففؾ بؼل بعد 

لـساء؟ قـ ا العارية بحجة أهنا ب هذه الؿالبس شبف   !مثؾ 

لتسامح يف حضقر الحػالت التل تعج وهؾ يجقز لؾؿرأة هبذه  أو لقلقفا ا

لؿـ تـؽ   ،الؿـؽرات؟ الؾفؿ ال  ر.ر وتغق  إال 

                                            

36/21الؿصدر كػسف ) (1) 7.) 

 .(35/177)« مجؿقع الػتاوى» (2)

امع الصغقر» :اكظر (3) لج 7/5« )ضعقػ ا 9.) 
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 :كقكف زيـة يف كػسف -ب

رة والجؾباب إذا كاكت مزيـة بزيـة تؾػت كظر  ثقاب الظاه لزيـة تشؿؾ ال وا

سبحاكف هنك اهلل طـف يف ققلف  لذي  مـ التربج ا هذا  لقفا، و  ڃ ڃ﴿ :الرجال إ

 .[11: ]األحزاب ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ

ا  :التربج» :«فتح البقان»قال يف  لؿرأة مـ زيـتفا ومحاسـفا وم بدي ا أن ت

دطل بف شفقة الرجال  .(3)«يجب طؾقفا سرته مؿا تست

ر » :رحؿف اهلل تعالكويؼقل الذهبل  الؿرأة إضفا تل تؾعـ طؾقفا  مـ األفعال ال

لـؼاب، وتطققبفا بالؿس يـة والذهب والؾملم تحت ا لطقب إذا الز لعـرب وا ؽ وا

 ُ لبسفا الصباغات واأل يريف واألقبقة الؼصار، مع تطقيؾ الثقب زُ خرجت، و ر الحر

ت  مـ التربج الذي يؿؼت اهلل طؾقف، ويؿؼ ، وكؾ ذلؽ  فا وتقسعة األكؿام وتطقيؾ

لدكقا واآلخرة هـ .(2)«...فاطؾف يف ا  .ا

كـا  لؿرأة يف زما لبسة ا يصػ أ بل فؽلكف  لذه ققم حقث صار رحؿ اهلل اإلمام ا ال

كقة  يـة يف كػسف، ففـاك العباءة الػركسقة، والعؿا الجؾباب أو ما يسؿك بالعباءة ز

يـة يف لـؼاب بحقث صار ز ــ يف أكقاع ا هـاك تػ  كػسف. وغقرها، و

ر  :والحاصؾ رة وزيـة يف كػسف، ويؾػت أكظا لباس شف أن الؾباس إذا كان 

ويدخؾ يف ذلؽ ما أحدثف  ،ابغً الرجال، فنكف يحرم طؾك الؿرأة لبسف ولق كان سا

لققم مـ  لـساء ا ثر القجف فنكف زيـة يف كػسف إا ك شؽال مختؾػة لؾـؼاب، ففق وإن سرت أ

                                            

 (.7/277لصديؼ خان ) «فتح البقان» (1)

ؾذهبل» (2) لؽبائر ل  (.313)ص «ا
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ة الرجال هبـ. فتـ يزيد يف   و

 :يشػ ما تحتف اكقكف رققؼً  -ج

ف  الؿرأة، فنكف ال يتحؼؼ السرت ب مـ جسؿ  إذا كان الجؾباب يشػ ما تحتف 

الؿرأة فتـة فضاًل  يد   وزيـة. طؾك أكف يز

ـ وءرسقؽقن يف آخر أمتل كساء كاسقات طاريات، طؾك » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  سف

 .(3)«فنكفـ مؾعقكات ـ  قه  ـ  ع  أل   ،كلسـؿة البخت

الثقاب الشلء الخػقػ » :قال ابـ طبد البر مـ  ايت يؾبسـ  اد الـساء الؾق أر

يصػ وال يسرت، ففـ كاسقات باالسؿ، طاريات يف الحؼقؼة  .(2)«الذي 

 :قر فضػاضغ اكقكف ضقؼً  -د

لبست  نذا  تـة هبا وطـفا، ف الؿرأة سرتها وإبعاد الػ لباس  مـ  لغرض  إن ا

كً  لق ة البشرة  لصػ لعدم سرته  لػتـة  لؿ ترتػع ا ها،  يحجؿ أطضاء ي  لذ لثقب الضقؼ ا  اا

ؿً  ًض  ،اأو حج يؽقن فضػا ن  مقجب أ هذا  عً  او يف  ،اواس ت  الؿخالػا هذه  ثر  ما أك و

الؿرأة بحؽ ققم حقث تجد  الؿرأة ال ضعػلباس  قدها و كً  ؿ تؼؾ ا أحقا فؾف ا وج ؼؾف  اط

لؿشل فقف إال  لك حد أهنا ال تستطقع ا لضقؼ إ متـاٍه يف ا ها بؾباس  تحقط جسد

بصعقبة، كؿا تشعر بضغطف طؾك جسدها وصدرها إلك حد الضقؼ واأللؿ: لؽـف 

يقاريـف بالؿخالػة  لذي  لـؼص ا لـساء با متابعة الؿقضة، وشعقر بعض ا قد و التؼؾ

                                            

عجؿ الصغقر»رواه الطرباين يف  (1) 21)ص« الؿ لسؾسؾة الصحقحة»(، وصححف األلباين يف 2  (.3126« )ا

قصل يف  (2) قالؽ»ذكره السق  (.1/311) «تـقير الح
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ـ  ولػت األكظار و قد األطؿك. لق ك مـ التؼؾ  ال يردكف وال يسرتحـ لؾبسف! كعقذ باهلل 

 :مشابفتف لؾباس الرجال -هـ

الرجؾ يؾبس  ملسو هيلع هللا ىلصلعـ رسقل اهلل » :أكف قال ڤوذلؽ لؿا روى أبق هريرة 

ة الرجؾ رأة والؿرأة تؾبس لبس الؿ  .(3)«لبسة 

؟ : ڤققؾ لعائشة » :وطـ ابـ أبل مؾقؽة قال لـعؾ الؿرأة تؾبس ا إن 

لر   ملسو هيلع هللا ىلصلعـ رسقل اهلل  :التفؼ لـساءج  ا  .(2)«ؾة مـ ا

لـاس يف  اف ا سب أطر مـ مؽان آلخر ح يختؾػ  لرجؾ  لباس ا وبؿا أن 

لك آخر مـ مؽان إ لـساء لؾرجال يف الؾباس تختؾػ  فنن مشاهبة ا ن  :الؾباس:  فالؿؽا

بـطؾقكات ال يجقز لؾؿرأة أن  راويؾ أو ال لباس الرجال فقف الؿعاصػ والس لذي  ا

رداء ال يجقز  ،هذا الؿؽان تؾبسف يف لرجؾ اإلزار وال لباس ا فقف  لذي  والؿؽان ا

هذا الؿؽان ؾف يف  مث لذي يؾبس ،لؾؿرأة أن تؾبس  ن ا فقف الرجال العؿامة  والؿؽا

هذا الؿؽان فقة ال يجقز لؾـساء أن يؾبسـف يف  الؽق قـ  ،و يعـل الؼقل بلن الػارق ب وال 

هذا الؿؽا رف  لـساء يف الؾباس هق ط اطتاده الرجال والـساءالرجال وا ال - ن أو ما 

هذا ـل  يشتفقكف ويعتادوكف وإكؿا الؿؼصقد -يع لـساء ما  لرجال أو ا  :أن يؾبس ا

لؿـضبط بشرع اهلل  لعرف ا لباس الرجؾ واال ۵ا لتزام بالشروط الشرطقة يف 

الؿرأة.  و

                                            

ؾؿ7/397(، والحاكؿ )2/382أبق داود ) (1) ؾك شرط مس قال: صحقح ط لذهبل .(، و أقره ا قال  ،و و

ؾؿة» :اكظر .األلباين: وهق كؿا قاال  (.373ص)لأللباين « جؾباب الؿرأة الؿس

هده يف 2/387أبق داود ) (2) قا ؾؿة»(، وصححف األلباين بش  (.376ص)« جؾباب الؿرأة الؿس
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كان الؾباس الػارق..» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل شقخ اإلسالم  ـ  . فؾق  بق

تقارهؿ وشفقهتؿ: لؿ الرجال والـ لـساء أو الرجال باخ رد ما يعتاده ا ـده مج ساء مست

رم  يضربـ بالخؿر طؾل الجققب، ولؿ يح يدكقـ طؾقفـ الجالبقب وال أن  يجب أن 

لتربج تربج الجاهؾقة لقس الضابط يف ذلؽ وألن ذلؽ كان طادة أل :طؾقفـ ا لئؽ، و

ً  الباًس  ـبل امعقـ لـساء طؾك أو مـ جفة طادة ال ملسو هيلع هللا ىلص، مـ جفة كص ال رجال وا

الربد لؿ تـف طـ ..طفده لك ذلؽ لدفع  فروة لحاجتفا إ لبست جبة و . فالؿرأة لق 

لـساء يؾبسـ الػراء؟ قؾـا: ذلؽ. فؾق قال قائؾ يتعؾؼ بالحاجة:  :لؿ يؽـ ا فنن ذلؽ 

يحتج إلك ذلؽ يف  لك غؾظ الؽسقة، وكقهنا مدفئة، وإن لؿ  لباردة تحتاج إ فالبالد ا

 ...البالد الحارة

 :وأصؾ هذا أن تعؾؿ أن الشرع لف مؼصقدان

لـساء. :أحدهؿا  الػرق بقـ الرجال وا

 احتجاب الـساء. :الثاين

االختالف،  فؾق كان مؼصقده مجرد الػرق لحصؾ ذلؽ بلي وجف حصؾ 

يًضا  . وكذلؽ..وقد تؼدم فساد ذلؽ لـساء أ لقس الؿؼصقد مجرد حجب ا

هـ دون الػرق بقـفـ ن أيًضا  قوبقـ الرجال، بؾ الػر وسرت تك لق قدر أ مؼصقد، ح

لصـػقـ لباس الصـػقـ لـفق طـ ا تبف   اشرتكقا فقؿا يسرت ويحجب بحقث تش

قر فقفا..ذلؽ يص تك  القفؿ ح مـ أخ تشبفة بالرجال تؽتسب  الؿ الؿرأة  مـ  . و

يظفره  دهنا كؿا  ة الرجؾ ما قد يػضل ببعضفـ إلك أن تظفر ب لتربج والربوز ومشاهب ا

عؾق ط لرجؾ، وتطؾب أن ت لـساءا لرجؾ طؾك ا  .(3)«...ؾك الرجؾ كؿا يعؾق ا

                                            

ؾشقخ األ« جؾباب الؿرأة الؿسؾؿة»طـ كتاب  (1) ار( شديد.359 - 352لباين )صل  ( )باختص



 
722 

 :التشبف بؾباس الؽافرات -و

لؽتاب والسـة الفؿ، يف  لؼد تظافرت أدلة ا تشبف بالؽػار يف أحق لـفل طـ ال ا

ـصارى  ،هقئاهتؿ، وشعائرهؿو مر بؿخالػة الؿشركقـ والقفقد وال وجاء األ

هر مـ الؾباس واألكؾ،  العوالؿجقس يف هديفؿ الظا لفقئة  امة والعادات وا

قرها.  وغ

ة  لكوقد فصؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿق لـافع  رحؿف اهلل تعا ة يف كتابف ا ألدل هذه ا

قد  لصراط الؿؿستؼقؿ»الؿػ لقس «اقتضاء ا هـا  الؿؼام  فنن  هـاك،  لقفا  قرجع إ ، فؾ

 مؼام تػصقؾ.

لكوذكر  ة الؽػار رحؿف اهلل تعا ض الحؽؿ يف مخالػ  .بع

. مـفا ..» :مخالػتفؿ يف الفدي الظاهربعض الحؽؿ مـ يف  ومـ ذلؽ ققلف

هر تقرث تـاسبً  لظا ي ا لفد ة يف ا لؿشارك اًل  اأن ا هبقـ يؼقد إلك  وتشاك لؿتشا بقـ ا

هذا األخالق واألطؿال، و فنن الالبس ثقاب أهؾ  :أمر محسقس مقافؼة ما يف 

مـ يجد  لقفؿ، والالبس العؾؿ  مثاًل  كػسف كقع اكضؿام إ ـد الؿؼاتؾة  اب الج يجد  ثق

متؼاضقً مـ كػ يصقر صبعف  كقع تخؾؼ بلخالقفؿ، و . ..لذلؽ إال أن يؿـعف ماكع اسف 

تك يرتػع التؿقز هر ح هر تقجب االختالط الظا يف الفدي الظا ركتفؿ  مـفا أن مشا  و

هرً  لضالقـ اضا قـ الؿغضقب طؾقفؿ وا قـ، وب لؿرضق يقـ ا قـ الؿفد  .(3)«ب

لؾؽافرات مبؾغً  لققم  ت ا لؿسؾؿا لؼد بؾغ تؼؾقد ا ةاوشـقعً  اكبقرً  او  ، وبخاص

                                            

قتضاء الصراط الؿستؼقؿ» (1)  ( ت: د. كاصر العؼؾ.97-3/91« )ا
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لباسفـ وطاداهتـ، مـ خالل  فرات، و الؽا لؿرأة الؿسؾؿف طؾك أزياء  بعد اكػتاح ا

يـشر فقفا مـ  تل  لدطاية يف وسائؾ اإلطالم الؿرئقة، وال مجالت األزياء، ووسائؾ ا

لديـ  األلبسة الػاضحة العارية ما يـؽره أصحاب الػطر السقية، فضاًل  طـ أهؾ ا

ـ والخؾؼ، ومع ذلؽ وقع يف لاليت ضعػت طؼقلف مـ الؿسؾؿات ا قر  قد كث هذا التؼؾ  

يشعروا بؿ شباه رجال لؿ  يـفـ، ولؿ يجدن إال أ ، سئقورق د لقتفؿ وال ققامتفؿ

ؿ  زر مـ ضؾ بسبب إهؿالف فلهؿؾقا رطقتفؿ، وخاكقا أماكاهتؿ، وتحؿؾقا وزرهؿ وو

يـ شقئً  لؿؼؾد مـ أوزار ا يـؼص  مـ غقر أن  يطفؿ   .اوتػر

يدل طؾك أن ك قد األطؿك يف  اثقرً ومؿا  دفعفـ التؼؾ الؿسؾؿات إكؿا ي مـ 

زمت كػسفا بزي معقـ ال يحؿؾ أ الؿرأة الؿؼؾدة قد أل لباسفـ أكؽ تجد  زيائفـ و

لجؿال شقئً  يشقهفا وقد يضقؼ طؾقفا مـ ا ا: بؾ إن كػس الؿؼؾدة تؽرهف وتعؾؿ أكف 

لذي يعؿل األطؿك ا قد  لتؼؾ لخـاق يف جسدها، ولؽـفا الؿقضة الجديدة وا  ا

لـػقس ويؾغل الشخصقة. بد ا لبصائر، ويستع  ا

الؿؼؾد س حقاة  قره وجقده، ويؼضل » :أال ما أتع قده لغ تؼؾ الؿؼؾد يؾغل ب إن 

ػ  يقق اهنؿ، و لقسؿع بآذ يـ وأذكقف  لقرى بعققن اآلخر ـقف  طؾك كقاكف، ويغؿض طق

لقػؽر بعؼقلفؿ قره  كػسف  إكف يسحؼ: . ولق أردكا االختصار لؼؾـا..حركة طؼؾف وتػؽ

قد  ،مـ اآلخريـ وتؽؿؾة لفؿ اقن جزءً لقؽ قد كؽؾ، فؽقػ إذا كان التؼؾ هذا يف التؼؾ

لطقب، والػاسد دون الصالح لـافع، والخبقث دون ا لضار دون ا ئذ ال  :يف ا قـ إكف ح

ن قتاًل  لؽـف يؽق صقة فحسب، و اإلكسان، وتحطق يؽقن إلغاء لؾشخ كقة يف   اؿً لإلكسا

كزواًل  لفل، و يؿف اإل ت العجؿاوات التل يؼقد قطقعفا واحد إلل دركا لؿبدأ تؽر
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متتابعً  لؼطقع كؾف  احد امـفا، فقسؼط ا  .(3)«...إن سؼط ذلؽ الق

ما تقاجفف الؿؼؾدات والالهثات وراء بققت  رحؿف اهلل تعالكويصػ سقد قطب 

. هذه العادات والتؼالقد التل تؽؾػ ..» :األزياء مـ العـت والؿشؼة واإلرهاق فقؼقل

هذه األزياء  ...ايف حقاهتؿ، ثؿ ال يجدون ألكػسفؿ مـفا مػر   الـاس العـت الشديد

ما ال يطقؼقن مـ الـػؼة،  اػتفؿ أحقاكً ، وكؾاوالؿراسؿ التل تػرض كػسفا طؾك الـاس فرًض 

ومع ذلؽ ال يؿؽؾقن إال  ،وتلكؾ حقاهتؿ واهتؿاماهتؿ، ثؿ تػسد أخالقفؿ وحقاهتؿ

األزياء الؼصقرة،  ...فر، وأزياء الؿساءأزياء الصباح، وأزياء بعد الظ ...الخضقع لفا

. إلك آخر ..واألزياء الضقؼة، واألزياء الؿضحؽة! وأكقاع الزيـة والتجؿقؾ والتصػقػ

مـ الذي يصـعف ومـ الذي يؼػ وراءه؟ تؼػ وراءه بققت  ...هذا االسرتقاق الؿذل

ـ  وتؼػ وراءه شركات اإلكتاج! ويؼػ وراءه الؿرابقن يف بققت الؿال ،األزياء والبـقك م

ـاطات لقلخذوا هؿ حصقؾة كد   ها! ويؼػ وراءه القفقد الذي الذيـ يعطقن أمقالفؿ لؾص

والجـد  ولؽـفؿ ال يؼػقن بالسالح الظاهر ..يعؿؾقن لتدمقر البشرية كؾفا لقحؽؿقها!

الؿؽشقف، إكؿا يؼػقن بالتصقرات والؼقؿ التل يـشئقهنا، ويمصؾقهنا بـظريات وثؼافات: 

ففؿ يعؾؿقن أن الـظريات  ،«طرف اجتؿاطل»ضغط طؾك الـاس يف صقرة ويطؾؼقهنا ت

لؿ تتؿثؾ يف أكظؿة حؽؿ، وأوضاع مجتؿع، ويف طرف اجتؿاطل  وحدها ال تؽػل ما

 .(2)«ألكف مؾتبس طؾقفؿ متشابؽة جذوره وفروطف! :غامض ال يـاقشف الـاس

ؿرأة الؿسؾؿة مـ جقاكب تؼؾقد ال اويصػ األستاذ الشباكة حػظف اهلل تعالك بعًض 

                                            

 (.316)ص« الؿسؾؿقن وضاهرة الفزيؿة الـػسقة» (1)

الل الؼرآن» (2)  (.1/3239« )يف ض
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: وقد قؾدت الؿرأة الؿسؾؿة الؿرأة الغربقة الؽافرة يف أشقاء كثقرة» :لؾؽافرات فقؼقل

قؾدهتا يف السػقر واكتفاك حرمة الحجاب، مستجقبة يف اهنزام ضاهر لدطقة الداطقـ 

إلك ذلؽ وتزيقـ الؿزيـقـ وتضؾقؾ الؿضؾؾقـ، مـ الغزاة ومـ بـل جؾدهتا مـ 

 ...يف حب الغزاة وتؼؾقد الغزاة والتؾؼل طـ الغزاةالؿفزومقـ القالغقـ 

ا  ف ستعؿال الزيـة بؿختؾػ أشؽال سراف يف ا لتربج واإل وقؾدهتا كذلؽ يف ا

هبت بعقدً  كقاع أدواهتا، وذ كسقت ققؿتفا  اوأ تك  لعـاية بذلؽ واالهتؿام بف ح يف ا

هرها وتذكرت  يريد لفا الؿػسدون يف  «شؽؾفا»وجق فؼط: فراحت تصقغف كؿا 

مرأة األر ضر وأسقد، فؾؿ تعد ا قؼ ما بقـ أحؿر وأخ فا بالؿساح ض، وتؾطخ وجف

ة اختؾطت فقفا  ...أللقانا بؼدر ما أصبحت لقحة تشؽقؾق

مـ السػقر  اوما الؾباس؟ لقس أطظؿ شلكً  -وقؾدتفا مرة أخرى يف الؾباس

لبست :يف أمر لباسفا حذو الؼذة بالؼذة «السقدة الغربقة»فراحت تتابع  ،والتبرج  إن 

لبست ضقؼً لبست صقياًل  ، وإن لبست صقياًل البست قصقرً  اقصقرً  لبست  ا، وإن 

لبست واسعً  قدها يف أمر  افضػاًض  امثؾفا، وإن  لبست كذلؽ، وراحت يف تؼؾ

مـ ذلؽ: فجعؾت ؾؽ- الؾباس إلك أبعد  ت لباًس  -كؿا جعؾت  ً  الؾصباح  ، امعقـ

لباًس  لؾظفقرة  لباًس امحددً  او رهؿا، ول ا، ولؾؿساء  يختؾػ طـفا آخر غق رة ما  ؾسف

لبست الغربقةاجؿقعً  اء ذا  ، و لل»الحذ العا هل «الؽعب  . وهل يف ذلؽ ..فؾبستف 

فتسري يف كسائف  «الؿقضة»كؾف إكؿا تالحؼ  يتؾؼػفا الشرق  لتل تؿر بالغرب، ثؿ  ا

لفشقؿ  .(3)«سريان الـار يف ا

                                            

ار(.319، 318)ص« الؿسؾؿقن وضاهرة الفزيؿة الـػسقة» (1)  ( )باختص
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 :كقكف لباس شفرة -ز

اهلل ثقب مذلة يقم  مـ لبس ثقب شفرة يف الدكقا ألبسف» :ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ لؼقلف 

لـساء. (3)«االؼقامة ثؿ ألفب فقف كارً  هذا طام لؾرجال وا  و

اء كان الثقب  لـاس، سق االشتفار بقـ ا رة هق كؾ ثقب قصد بف  الشف لباس  و

لدكقا وزيـتفا أو ايؾبسف تػاخرً  اكػقًس  ارً  اخسقًس  با  (.1لؾزهد والرياء) ايؾبسف إضف

قرقال ا» :«كقؾ األوصار»وقال الشقكاين يف  رة ضفقر الشلء، : بـ األث الشف

لقف  لـاس إ فقرفع ا لـاس لؿخالػة لقكف أللقان ثقاهبؿ،  يشتفر بقـ ا لؿراد أن ثقبف  وا

لتؽرب يختال طؾقفؿ بالعجب وا  .(2)«أبصارهؿ، و

فقع » :اوقال أيًض  فرق بقـ ر لـاس، فال  االشتفار يف ا وإذا كان الؾبس لؼصد 

افؼ لؿؾبقس الـاس و الؿق ثقاب ووضقعفا و يدور مع  :الؿخالػال لتحريؿ  ألن ا

صد وإن لؿ يطابؼ القاقع  .(1)«االشتفار والؿعترب الؼ

ثر  يتػاخر  أوما أك يـتشر بقـفـ و لؿا  لؽ  لـساء، وذ لققم بقـ ا لشفرة ا ة ا بف  نَ لبس

لذي  ،مـ أكقاع الؾباس وألقاكف ر بقـ الـساء بؾباسفا ا يد أن تشتف ففذه تػتخر وتر

مـ الرياال اشرتتف يبؾغ ققؿتف اآلالف  ت، واألخرى تريد أن تشتفر بؾباسفا الذي 

لث مثؾف بقـ الـساء، وثا الػالين، ويـدر وجقد  الغربل  يظفر  ةمـ البؾد  لباًسا  تؾبس 

لـساء وتشتفر بف، وغقر  اكثقرً  قز بقـ ا تك تتؿ لقان صارخة ح ل اء جسؿفا وب مـ أجز

                                            

اجف»األلباين يف  ف(، وحسـ2/278ماجف ) (، ابـ2/372أبق داود ) (1)  (.2916رقؿ )« صحقح ســ ابـ م

ؾؿة» :اكظر (2)  (.231ص)« جؾباب الؿرأة الؿس

 (.2/97« )كقؾ األوصار» (3)
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لذي جاء ،باهلل تعالك اهذا وغقره طقاذً  الشفرة ا لباس  ريؿف طؾك  فؽؾ هذا مـ  تح

رسقل   .ملسو هيلع هللا ىلصلسان ال

 يشؿ رائحتف األجاكب. اومطقبً  اكقكف مبخًر  -ح

أيؿا امرأة تطقبت ثؿ خرجت إلك الؿسجد لؿ تؼبؾ لفا » :ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ لؼقلف 

 .(3)«صالة حتك تغتسؾ

 .(2)«اوإذا خرجت إحداكـ إلك الؿسجد فال تؼربـ صقبً » :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

 .(1)«معـا العشاء اآلخرةفال تشفد  اأيؿا امرأة أصابت بخقرً »: ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلف 

ا  لؿرأة لـػسف هذه األحاديث تدل داللة واضحة طؾك حرمة تطقب ا فؽؾ 

لتحريؿ أال وهل  ،جاكبأوثقاهبا إذا كاكت ستؿر بؼقم  هذا ا مـ  وال تخػك الحؽؿة 

لرجؾ ـد ا لطقب يحرك داطل الشفقة ط  .واهلل أطؾؿ ،أن ا

ل -2 ة واختالصفا با رأة مـ بقتفا مـ غقر حاج  .رجالخروج الؿ

لـػؼة طؾقفا  الؿسؾؿة أن جعؾ إسؽاهنا وا مـ تؽريؿ اإلسالم لؾؿرأة  إن 

جفا ا  ،أو ابـفا ،مضؿقكقـ لفا يف كـػ أبقفا أو زو العؿؾ خارج بقتف مـ  وأطػاها 

لتتػرغ لؿفؿتفا الشريػة يف بقتفا ،لتـػؼ طؾك كػسفا رأة  .وذلؽ  الؿ لزوم  واألصؾ يف 

لك  ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :بقتفا ققلف تعا

                                            

اجف (1)  (.1211« )صحقح ســ ابـ ماجف»وصححف األلباين يف  ،رواه ابـ م

لصغقر» (2) امع ا  (.513« )صحقح الج

قؿ ) (3) ؾؿ بر  (.773مس
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هذا الخطاب  ،[11: ]األحزاب ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ و

بل  لـ لـساء ا كان  الؿطفرات ملسو هيلع هللا ىلصوإن  هرات  لك لؿـ دوهنـ :الطا  ،فنكف مـ باب أو

لسبب قتف  ،والعربة بعؿقم الؾػظ ال بخصقص ا لذيـ يؼقلقن بخصقص وطؾك ا

هذه اآلية مـ  مر يف  ؿقع األوا ج الؿممـقـ رضل اهلل طـفـ أن يؼقلقا بلن  ألمفات 

لصالة ،ج تربج الجاهؾقةطدم الترب بل  ،وإقامة ا لـ لزكاة خاص بـساء ا يتاء ا  ،ملسو هيلع هللا ىلصوإ

فقف طؿقم كساء األمة هذا ال يؼقلف طاقؾ فضاًل  ،وال يدخؾ  طـ أن يؼقلف مـتسب  و

دطقة  .لؾعؾؿ أو ال

السالم ۵ولؼد قص اهلل  قـا قصة قدوم مقسك طؾقف الصالة و إلك ماء  طؾ

رد ال لكمديـ لـلخذ مـفا العربة، ولقس لؿج  ەئ ائ﴿ :تسؾل بالؼصص قال تعا

33: ]يقسػ ﴾ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ 3]. 

 :ومـ العبر العظقؿة الؿتعؾؼة بؿسللتـا يف هذه الؼصة ما يؾل

لك -أ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :يف ققل اهلل تعا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

صص ﴾چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ لؼ هذه اآلية[21: ]ا مـ  أن  :، والعربة 

لصالة والسالم  لـاس امرأتقـ مقسك طؾقف ا مـ دون ا يـ وجد  ـدما ورد ماء مد ط

االمـعزلت لـاس تذودان غـؿفؿا طـ  لـاسقـ طـ ا غـؿ ا وذلؽ لؿا تربقا  :ختالط ب

مـ أن تختؾط بالرجال. مـ أبقفؿا الصالح باحرتاز الؿرأة يف خروجفا   طؾقف 

لك -2  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ﴿: ويف ققل اهلل تعا

هذه اآلي ،﴾چ چ ڃ ڃ مـ  أن مقسك طؾقف الصالة  :ةوالعربة 
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ن  لسالم سللفؿا طـ سر ابتعادهؿا طـ الرطاء الرجال، فلخربتاه أهنؿا ال تسؼقا وا

تك ي االح مـ  لرطاء صقاكة ألكػسفؿا  يعً  ،ختالطذهب ا سبب  اثؿ ذكرتا سر

يستطقع الرطل  قر ال  مـ ضرورة: فلبقهؿا شقخ كب وأهنؿا ما خرجتا إال  خروجفؿا، 

 والسؼقا.

لكويف ققل اهلل -1  ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ﴿:  تعا

صص ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ لؼ هذا الؼقل ، والعربة[26: ]ا أن الؿرأة لؿا  :مـ 

كتف  كارهة لؾخروج ومزاحؿةڠرأت ققة مقسك وأما الرجال رأت أن  ، وكاكت 

مـزلفؿا لبؼائفؿا يف  فرصة  تئجاره  اس صارئً  ألن خروجفؿا :يف  هذا  ،ولضرورة اكان 

شرع اهلل  رسؾقـ. ۵هق  الؿ  وسـة طباده 

لذي ضاق هبا بقتفا هذا كؾف كؼقل لؾؿرأة ا يـ والـاطؼقـ و ،وبعد  كؼقل لؾؿـاد

لخروج ؟ :لفا با مـ سؽـفا وسرتها راج الؿرأة  اء إخ يدون مـ ور  ماذا تر

ال يبؼك كصػ عؿؾ لؽل يـؿق اقتصاد البؾد، ولؽقإن كـتؿ تريدون أن ت

لق :بزطؿؽؿ، فـؼقل لؽؿ الؿجتؿع معطاًل  الؿرأة يف بقتفا  ػ  س تعطقاًل إن بؼاء  ـص ل

ربقة  لزوجفا وت قر السؽـ  العؿؾ، فقاهلل إن طؿؾفا يف بقتفا ويف تقف لؿجتؿع طـ  ا

ا  تـاسب مع فطرهت لذي ي العؿؾ ا األطؿال وأشرففا، وهق  أوالدها لؿـ أطظؿ 

ؽؿ سبحاكف أطؾؿ وأح العؼؾل، واهلل  يـفا الجسؿل و رار يف  :وتؽق مرها بالؼ حقث أ

قتفا  كتؿ أطؾؿ أم اهلل؟!ب  ففؾ أ

ؾ ث سبحان اهلل وه فقا  لبؾد:  ؿؾفا يساهؿ يف تـؿقة اقتصاد ا بلن ط إن ققلؽؿ  ؿ 

تك بؼل فائض مـ  لتـؿقة ح ل يف ا شباب وكفق مـ  صاقات الرجال  ت جؿقع  وضػ
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 َ مأل  يدون  مـ بؾدان األطؿال تر مـ بؾد  قن والؽؾ يعؾؿ أكف ما  لـساء!؟ إكؽؿ تعؾؿ ه با

لبطالة وطدم وجقد مـ ا لققم إال ويشؽق  آلالف  الؿسؾؿقـ ا العؿؾ لعشرات ا فرص 

لرجال أواًل ءمـ الرجال الشباب، فابد ـدئذ يؿؽـ لؽؿ  وا با فنذا بؼل فائض فع

 الؼقل بؼقلؽؿ.

مـ  زلفا لعدم وجقد  مـ رة لؾعؿؾ خارج  الؿرأة الؿضط يدون  ـتؿ تر وإن ك

 يـػؼ طؾقفا؟ ففذا لف جقاب آخر وهق أن الضرورة لفا ضقابطفا وأحؽامفا

شروصفا والضرورة تؼد لـساء قؾقؾة ألن و مـ ا هذه الشريحة  ستؽقن  ر بؼدرها، ثؿ 

مـ أب أو زوج أو ابـ أن يـػؼ طؾقفا، وال  ۵اهلل  الؿرأة  لل  أوجب طؾك و

ؼ طؾك كػسفا، إال طـد طجزه أو وفاتف.  لتـػ  يضطرها لؾعؿؾ 

األطقان وأحؽام الضرورة وسائؾ هتدمقن هبا  جعؾقن مسائؾ  ثؿ كقػ ت

لؿر ربقة األصؾ الؽؾل وهق بؼاء ا مـ ت تل شرففا اهلل هبا  أة يف بقتفا تزاول مفؿتفا ال

لك لزوجفا قال تعا لـػسل والعضقي  قر السؽـ ا  ژ ژ ڈ﴿ :أوالده وتقف

لروم ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ األصقل الؽؾقة [23: ]ا ، إن هدم 

بدع ومآخذهؿ يف االستدالل قع أهؾ ال مـ صـ ة وقضايا األطقان   .بالؿسائؾ الجزئق

ض » :بؼقلف رحؿف اهلل تعالكشاصبل هذا ما قرره اإلمام ال وال يؿؽـ أن تعار

تؼتض طؿاًل  :الػروع الجزئقة األصقل الؽؾقة يف  ألن الػروع الجزئقة إن لؿ  ففل 

تضت طؿاًل  لتققػ، وإن اق لؿستؼقؿ،  محؾ ا األصقل هق الصراط ا لك  فالرجقع إ

لؽؾقات، فؿـ طؽس األمر حاول شططً وتُ  لك ا لجزئقات حتك ترجع إ ل ا ؾ اتلو  ودخ

لراسخقـ تصق  ..يف حؽؿ الذم يخدم بعضفا بعًض . فشلن ا ة صقرة واحدة  يع لشر  ار ا

لشبفات أخذ دلقؾ ما اإلكسان إذا صقرت صقرة متحدة، وشلن متبعل ا - كلطضاء 
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ي لقؾ كان: أ لق   اوأخذً  اطػقً  -د ن اأو رضف مـ كؾل أو جزئل، فؽا كان ثؿ ما يعا ، وإن 

ة حؽؿً العضق القاحد ال يعطل يف مػفقم أحؽام ا يع تبع احؼقؼق   الشر ، فؿتبعف م

مَ  مـ أصدق مـ اهلل  ـ يف قؾبف زيغ كؿا شفد اهلل بفمتشابف، وال يتبعف إال  و

يثا  .«(3)«حد

أن تؼقم  ؿا يـاسبفا مـ األطؿال التل ال يصؾحوإن كـتؿ تريدون أن تعؿؾ فق

طف ولؽـ بضقاب ،كعؿ :بفا إال الؿرأة كتدريس الـساء وتطبقبفـ وكحق ذلؽ فـؼقل

ة ومـ أهؿفا شروصف الشرطق  :و

يط يف  -3 لتػر هذا تعطقؾ لؿفـتفا األساسقة يف بقتفا، كا أال يؽقن يف طؿؾفا 

السؽـ أو التػريط يف تربقة األوالد،  لزواج وهق  لزوج وغقاب الفدف مـ ا حؼقق ا

بقات. الحاضـات األجـ ة هبؿ إلك الخادمات و لعـاي كتفؿ وا  وإحالة حضا

مراطاة الشروط أن يؽقن خروج الؿرأة  -2 مـ بقتفا بالحشؿة والسرت و

لؿرأة. لباس ا  السابؼ ذكرها يف 

اء مشاففة -1 الؽالم الؾقـ معفؿ سق أو  ابتعادها طـ االختالط بالرجال أو 

. تػ  بالفا

لقفا. -7  أن يؽقن خروجفا طـ حاجة تدطق إ

تك ما ك  إكف م الؿستشػقات طؾ الؿدارس و ابط وأسست  هذه الضق روطقت 

مـ اهلل و ى  الؿسؾؿة العؿؾ فقفا.تؼق رأة   رضقان جاز لؾؿ

                                            

اصبل )« الطتصاما» (1) ؾش  (.132، 3/115ل
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ـل أشؽ يف ذلؽ  :والسمال هـا ابط مؿؽـة يف هذا الزمان؟! إك لضق هذه ا هؾ 

 :وذلؽ لؿا يؾل

األزواج مـ ضقاع  لبعض  رة  الؿ مـ الشؽاوى  يـا وسؿعـا  كؿ رأ * كؿ و

، وضقاع األوالد وفؼدهؿ  قتف، وكشقز امرأتف طؾقف سؽـ يف ب حؼققف، وفؼده لؾ

ققملعاصػة األم وططؾت بذلؽ  قمف، وذلؽ لؿا خرجت الؿرأة مـ بقتفا معظؿ ال

 .واجباهتا

مـ  مـ بالؾباس الشرطل طـد خروجفـ  الاليت ال يؾتز لـساء  مـ ا * كؿ وكؿ 

ت إالبقت، بؾ  لذي تعرضف بقق مـ الؾباس الػاضح ا يد  لجد يتػاخرن بقـفـ با هنـ 

فر زة الؿر ةاألزياء الؽا مجالهتؿ ودطاياهتؿ، ويف األجف  ئقة.يف 

لخضقع لرجؾ، أو الخؾقة بف أو الؽالم الؾقـ وا يف  وأما مسللة االختالط با

لؿختؾطة  الؿستشػقات ا لؿختؾط و الؼقل معف، فال يخػك طؾك أحد وضع التعؾقؿ ا

ير والؿػاسد مـ الؿحاذ الؿسؾؿقـ، وما تعج بف  ثر بؾدان  فؽقػ يرضك مسؾؿ  ،يف أك

لر لط ا لـػسفا أن تخا قتف، أو ترضك مسؾؿة  ق لؿقل ؾ و تخ تخضع بالؼقل معف أ جؾ أو 

ؽ يف كتابف وهناكا رسقل اهلل  ۵وقد هناكا اهلل  ،بف ـتف. ملسو هيلع هللا ىلصطـ ذل  يف س

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :۵قال اهلل 

: ]األحزاب ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

رسقل 12-11  .(3)«ال يخؾقن أحدكؿ بامرأة إال مع ذي حرم»: ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال ال

                                            

لحج ) (1) اري يف ا لبخ  (.3173(، ومسؾؿ برقؿ )1116ا
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يًض   .(3)«ة إال كان الشقطان ثالثفؿاال يخؾقن رجؾ بامرأ»: اوقال أ

مـ الشؽاوى واال لاليت س* وكؿ  مـ بعض الـساء ا ػتاءات ألهؾ العؾؿ 

مـ لتحرشات  مـ الؿخالػات وا اء مختؾطة يذكرن فقفا  الرجؾ  يعؿؾـ يف أجق

يـ، أما يف  وبخاصة مـ خقر ود ة  يزال فقفا بؼق رأة ال  الؿ هذا إذا كاكت  الؿستشػقات، 

يـ فاهلل أطؾ لد  ؿ بحالفـ.رققؼات ا

اهتا  لخدمة ألخق ة تؼديؿ ا اء الػاسدة بحج هذه األجق ة التل تعقش يف  إن الؿرأ

الؿسؾؿة بقبة  لك الطبقب الرجؾ، وذلؽ بقجقد الط تك ال تحتاج إ إن  ،الؿسؾؿات ح

لغقرها وتحرف كػسفا. تل تضلء  ة ال هذه كؿثؾ الشؿع  مثؾ 

لضقابط ا مـ ذكر هذه ا الؿرأة ولقوالؼصد  لك أن طؿؾ  سبفا فق إلشارة إ يـا ؿا 

مَ  لققم إال  كـا ا ما ير شرطقة يف ز محاذ يخؾق مـ  لعؾؿ ال  لتزممـ ا هبذه  ـ ا لـساء  مـ ا

لضقبط وهـ قؾقؾ كسلل اهلل  هذا الؼؾقؾ ۵ا يبارك يف   .(2)أن 

هق  مـ بقتفا و رأة الؿسؾؿة  الؿ اج  الؼقم يف إخر صد  مـ مؼا وبؼل احتؿال آخر 

رد طؾقفؿ، ولؽـ يلبك  لؿ يػصحقا طـف، ولق أفصحقا طـف ألراحقكا ما مـ طـاء ال

مـفؿ ۵اهلل  لحـ الؼقل  يظفره طؾك فؾتات ألسـتفؿ ويف  هذا الؿؼصد  ،إال أن  و

                                            

لرتمذي يف الرضاع (1) ؾك الؿغقبات. :باب ،ا لدخقل ط  ما جاء يف كراهقة ا

ؾعؿؾ، ال  :ومـ العجائب (2) ج مـ البقت ل ؾك الخرو لؽت ط قد هتا أن ترى امرأة مـ بقت محافظ 

قد يؽقن اجة بؾ لذات العؿؾ، و ؾفا بال  لح ائقة طـ مديـتفا فتسافر إلك مؼر طؿ لعؿؾ يف مـطؼة ك ا

تضطر والدها الؿسـ أو زوجفا الؿشغقل لقؼقؿ  بدون محرم، أو  ؾد طؿؾفا  محرم، أو تؼقؿ يف ب

ؾفا السؽـ وال العقش الرغقد. ،معفا جد فقفا أه قاهلل ما و لحقاة ف هذه ا  أال ما أتعس 
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السرت  العػاف و فقف  لذي وجدت  مـ بقتفا ا لتخرج  الؿسؾؿة  لخطقر هق جر الؿرأة  ا

كً  ربقة فتفجر ةصقيؾ اقرو ؿ  إلك أن تحاكل الؿرأة الغ لرجؾ يف العؾ لط ا بقتفا وتخا

قثويستؿتع ا هبذا الخروج ويقضػقكف يف مخططاهتؿ الخب لؿـافؼقن   .ةلؿػسدون وا

ويف الققت الذي » :رحؿف اهلل تعالكيؼقل األستاذ محؿد محؿد حسقـ 

ض كت   ان بع لؿرأة طؾك فطرهتا ووضقػتفا، ك لغرب آثار خروج ا ابـا يتجرع فقف ا

لك ما يـادون بلن كلخذ يف ذلؽ الطريؼ الذي اكتفك بالغرب إ يـا  مـ  ومػؽر فقف  هق 

هز   مجتؿعف  هزت دطائؿ  ية  ة واقتصاد ه  اطـقػً  امشاكؾ اجتؿاطق استؼرار أفؼده 

متف وكقاكف ألشد األخطار بدو لؾدارس الؿتلمؾ أن  ،واتزاكف، وطرض سال ولؼد ي

لك أن  -صحقحة كاكت أو مزطقمة- الؿرأة ال تقضع اآلن حقث تدطق الحاجة إ

ات وجقدها يف كؾ م ن تقضع، ولؽـفا تقضع إلثب ؽان وإلقحامفا طؾك كؾ ما كا

يـادي بعدم صالحقتفا لف رف  الع هذه األيام  ،العؼؾ و فؾقس الؿؼصقد بتقضقػفا يف 

دة  سد حاجة مقجقدة، ولؽـ الؿؼصقد هق مخالػة طرف راسخ، وتحطقؿ قاط

يـ ويف األخالق ويف الذوق، وخؾؼ  يد يف الد قائؿة مؼررة، وإقامة طرف جد

لتل تجع الؿؼقمات ا مرً الؿربرات و مـا وطروبتـا وشرققتـا أ مـ إسال كسالخـا   اؾ ا

مرً اواقعً  لغرب أ لغرب وفسؼ ا هب ا مذا لغرب و يـ ا لـا يف د عؾ دخق ؿا تج  اواقعً  ا، ك

 .(3)«كذلؽ

دار  -رطاك اهلل- فاكظر» :ويعؾؼ األستاذ الشباكة طؾك هذا الؽالم بؼقلف مؼ

لذي يبدو األمر ا مـ جراء هذا  هره بسقطً  الخطر الذي يفدد حقاة الؿسؾؿقـ   ايف ضا

                                            

ؾفا»طـ كتاب  (1) فددة مـ داخ  (.337ص) «حصقكـا م
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الؿسؾؿة مـ بقتفا وتقضقػفا بجاكبمفؿاًل  إكف خطر  ،الرجؾ ، وهق إخراج الؿرأة 

مر حٌؼ ما  ...مد

يؿً .. يار اإلسالمقة قد لد مـ بـل جؾدتـا يف ا مقن  لؿـفز يدطق إلقف ا ما   ا. إن 

يثً  لرجؾ يف كؾ  اوحد اختالصفا با مـ خروج الؿرأة مـ بقتفا، وصرحفا حجاهبا، و

العامةمؽان، ومشار مقر - كتفا إياه يف القضقػة  مقر الؿرأة كػسفا وتد سعل كحق تد

مـ ثَ  مقر الؿجتؿع كؾف و لرجؾ كذلؽ، بؾ وتد ة يف مجؿقطفا. ؿ  ا  األم

كً  ؽ، بقا ل ما ققؾ طـ ذ ما كتب و ما أكثر  لؽ خطر كبقر، وشر مستطقر، و  اإن ذ

يرً  لػتً  اوتحذ لبَ  او مقـ ا لؿـفز لئؽ ا كظار أو يف قـ إلك اآلثغائق  ب  أل رة لذلؽ كؾف  ار الؿدم

الغربل بؾ واألمة  لؿجتؿع  رة الغربقة وا ألس ربقة والرجؾ الغربل وا الؿرأة الغ

ة طامة.  الغربق

لػتً  لتل  او الؿتعاقبة ا صقحات الؿتتالقة والصرخات  ألكظارهؿ كذلؽ إلك ال

مؿـ اكتقوا واكتق   كساء غربقات،  لحقـ رجال غربققن و لحقـ وا ـ يَ يطؾؼفا بقـ ا

الؿؽر لتدبقر الشقطاين الخبقث. بـار   القفقدي الؿؼقت وا

ألؿ يؼؾ رئقس وزراء فركسا طؼب هزيؿة بالده الساحؼة مـ قبؾ ألؿاكقا 

االكحالل قبؾ االحتالل» :خالل أسبقع واحد هزمفا  فركسا   ؟!«إن 

رهتا «مارلقـ مقكرو»وألؿ تؼؾ  ريؽقة التل صبؼت شف ،  الؿؿثؾة األم اآلفاق

كتحرت فجلة يف لحظة تل ا ثك صبقعقة وكلم وال لتعاسة كلك ؾ - إحساس مرير با ألؿ تؼ

كصقحتفا تل وجفتفا إلك فتاة تطؾب  احذري كؾ  ،احذري الؿجد» :يف الرسالة ال

اءمَ  يخدطؽ باألضق م   إين أتعس امرأة طؾك ،ـ  ن أكقن أ لؿ أستطع أ ، اهذه األرض، 
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لؿرأة ؾ البقت والحقاة العائؾقة الشريػة طؾك كؾ شلء، إن سعادلؼد كـت أفض   ة ا

اإلكساكقة ثك بؾ  مز سعادة األك هل ر رة التل  لزوجقة الطاه لحقاة ا لؼد  ،الحؼقؼقة يف ا

مـ  قصة مفؿا كؾت  ـل سؾعة رخ العؿؾ يف السقـؿا م لـاس، وجعؾ  ـل كؾ ا ضؾؿ

ة والشفرة الزائػة  .«السؿع

هذا التحذير مً - ففؾ بعد  يق كت  مرأة كا تل «هقلققد»سقدة  امـ ا لك، وال ، األو

لـس العالؿكاكت ا ـظرإلقفا طؾك أهنا أسعد امرأة يف  مـ تحذير؟! ففؾ مـ  -اء ت

 مدكر؟!

يؼطر حسرة وأسك  كشرت كاتبة إكجؾقزية مؼااًل  «ستقرن مقؾإ»ويف جريدة 

َ » :قالت فقف بالحرف القاحد كظام اإلسالم، وأَل كا طؾك  كـل أتؿـك أن تسقر بالد  ن  إ

بققت، أو كالخقادم خقر شتغالفـ  يشتغؾ بـاتـا خقادم يف ال مـ ا لفـ وأخػ بالء 

الؿسؾؿقـ  تل تذهب بجؿال أكقثتفـ أال لقت بالدكا كبالد  الؿعامؾ ال يف الؿصاكع و

يُ  يتـعؿان بلسعد طقش، و لخادم والرققؼ  لطفر؟ إذ ا ة وا لعػ ة وا لحشؿ مَ فقفا ا ن عا ال

يُ  مَ كؿا  لـا ال كسعك لجعؾ البـت عا بقت، وال تؿس األطراض بسقء، فؿا با أوالد ال ؾ 

لد، وتدع أطؿال  تعؿؾ مـ شئقن البقت والزوج والق رهتا الطبقعقة  فؼ فط ما يقا

ة لشرففا؟! لرجال لؾرجال سالم  ...ا

مً .. ى كال ثر  ا. إين ال أر لصراحة أك ؿـتفل ا الؿلساة وتتؽؾؿ ب مـ أكثك تعقش 

رون؟! وهؾ ك  يذ   وهؾ «مفزومقكا»ففؾ يتعظ  ؟صراحة وواقعقة مـ هذا الؽالم

 .(3)«يعتربون؟!

                                            

ر(.366 - 362« )الؿسؾؿقن وضاهرة الفزيؿة الـػسقة» (1)  ( )باختصا
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قرها -1 لبطاقات وغ الؿرأة وضفقرها يف ا ير  بؼ الحديث طـ صقر  تصق س

لك ذلؽ قرجع إ صحقحة القاردة بتحريؿفا فؾ األرواح وبقان األدلة ال ولؽـ  ،ذوات 

 ، قـ األجاكب هل طقرة، ويجب أن تصان طـ أط تل  لؿرأة ال لجديد هـا هق تصقير ا ا

ير األمر حرمة، واجتؿع الـفل طـ التصقير بعامة مع تصق اد  ر  فز الؿرأة وضفق

مـ شعقر  قر ذلؽ، مع ما يف ذلؽ  صقرهتا لألجاكب يف شؽؾ بطاقة أو جقاز أو غ

متف طؾقفا. عػ ققا لقفا وض  الؿرأة باستؼاللقتفا طـ و

فا يف الخارج  الؿرأة مـ بقتفا وطؿؾ الؿخالػة أثر مـ آثار خروج  هذه  وإن 

هق خروجفا  لك و الؿخالػة األو لك  األمر إ لرجؾ، فعاد  ؾ ا ؾكؿا يعؿ  :مـ بقتفا لؾعؿ

لقفً  مل لؽ األمر وأصبح  لتالقة افؾؿا استؼر ذ ات - جاءت الخطقة ا وهؽذا خطق

هل أكف -الػساد تك ال تضقع حؼقق البد  و رف هبا، ح مـ هقية وصقرة تع لؾؿرأة 

االا ير و لصقرة ضرورية لـساء وأمقالفـ بسبب التزو دطاءات الؽاذبة، فلصبحت ا

لتعرف طؾك أصحاهبا الحؼقق وا هره فقف  ،-(3)هؽذا زطؿقا- لحؿاية  ضا وهق كالم 

مـ قِ  لرحؿة وباصـف  فقفا  ألن الؿـاديـ ببطاقة الؿرأة :ف العذابؾِ بَ ا وضفقر صقرهتا 

مـاقشتفؿ يف ذلؽ  شرط وقد سبؼ  قد وال  يـ كادوا بخروجفا لؾعؿؾ دون ق هؿ الذ

مرهؿ.  وفضح أ

لك الخطقة ا هـ يف األطؿال اكتؼؾقا إ ثر وجقد لـساء وك لثاكقة فؾؿا خرجت ا

                                            

تؽقن الضرورة مؾجئة (1) قابط الضرورة أن  تؽقن هـاك وسقؾة أخرى مباحة  ،سبؼ أن ذكركا يف ض وأال 

تصقير الؿرأة يف البطاقة ضرورة ألن هـاك وسقؾة مباحة  لضرورة، وهبذا يبطؾ ادطاؤهؿ بلن  لدفع ا

قير الؿحرم :ب وبشؽؾ أدق وهل البصؿاتتحؼؼ الؿطؾق لتص ؾجقء إلك ا مع  ،ففؾ يجقر حقـئذ ال

قسقؾة الؿباحة التل تمدي غرض الصقرة وبشؽؾ أدق.  وجقد ال
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مر، حتك إذا أَ  ة األ لؽ يف بداي يذكروا ذ لؿ  ها و ير هل تصق ِ و لـاس الخطقة  َػ ل ا

هذه الخطقة.  األولك اكتؼؾقا إلك 

لتؼقى قر ا ؾك غ لبطاقة تلسس ط اة بتصقير الؿرأة يف ا وما  ،إذن ففذه الؿـاد

 .بـل طؾك باصؾ ففق باصؾ

قرها مط الؿرأة وضفقرها يف بطاقة أو غ يدل طؾك أن صقرة  ؾقب بذاتف ومؿا 

صقة قد اقرتحقا صريؼة أدق  تصقـ بؿعرفة إثبات الشخ مـ الؿخ يـ  لغققر أن بعض ا

مثاًل إيف  قصة كالبصؿات  كً  :ثبات الشخ يجد هذا االقرتاح آذا قحذر  افؾؿ  صاغقة، فؾ

بـا وكعؿ  الؿخالػات واهلل حس هذه  مـ  الؿسؾؿات  الؿسؾؿقـ وأخقاتـا  كـا  إخقا

 القكقؾ.

لذي تظفر إن :وقد يؼقل بعض الطقبقـ مثؾ جقاز السػر ا الؿرأة  فقف  بطاقة 

ضرو :صقرهتا، فـؼقل احد إال يف حاالت ال ا و دة والحؽؿ طؾقفؿ قـ واح ة رإن الحال

شروط  مـ  الؿحذور بعد التلكد  لقققع يف هذا  يستطقع الؿسؾؿ سدها إال با لتل ال  ا

لقققع يف الؿحذور الحؽؿ  ،الضرورة وضقابطفا، فحقـئذ يجقز لؾؿضطر ا يبؼك  و

يد الحاالت  يبؼك تحد ستثـاءات الطارئة، و اال طؾك أصؾف ال يفدم هبذه 

لضرورة طائدً  مػفقم ا يؼعقن تحت  لذيـ  سخقـ  اواألشخاص ا لرا لك أهؾ العؾؿ ا إ

. كصاف العؾؿاء يـ لفؿ مـ أ ير لـاس أو الؿسا لك أهقاء ا لقس إ  و

لقفً  :وقد يؼقل قائؾ مل مر أصبح  معتادً  اإن األ لبؾدان او مـف والبد  يف جؿقع ا

سباحة ضد  رة فال فائدة مـ هذا الؽالم ألكف  لحقاة الؿعاص ألكف مـ متطؾبات ا

تقار.  ال
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لؽر ۵كؼقل ما قالف اهلل  :ولؾجقاب طؾك هذه االكفزامقة  :ؿييف كتابف ا

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

36: ]األطراف ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ـسك أن الجـة [7 ، ثؿ ال ك

هذ ،محػقفة بالؿؽاره ض طؾك الجؿر.وأن أيامـا   ه هل أيام الصرب والؼب

لقحث  الؿـؽرات، و هذه  الؿسؾؿ طؾك كػسف وأهؾف يف تجـقبفؿ  فؾقحرص 

كقا بسببفا لد مـ ا هتؿ  لق فاهتؿ ما فا مـ ترك شقئً  :الؿسؾؿقن طؾك مؼاصعتفا و نن  هلل  اف

مـف.طقضف اهلل خقرً   ا 

فتاوأختؿ الحديث ط يتعؾؼ بالؿرأة ببقان مـ الؾجـة الدائؿة لإل ء يف ؿا 

لدطقات الؿحؿقمة إلخراج الؿرأة  فقف مـ تؾؽ ا ربقة السعقدية تحذر  الؿؿؾؽة الع

يدي. تـاولفا األ قات ت ير وجففا يف بطا اختالصفا بالرجال وتصق قتفا و  مـ ب

 :وفقؿا يؾل بقان الؾجـة

ـ » م ؾك آلف وصحبف و لصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وط الحؿد هلل، وا

هتدى هبداه وبعد  :ا

الؿسؾؿة تحت فؿؿا ال ي الؿرأة  يـف ما تعقشف  قر بد خػك طؾك كؾ مسؾؿ بص

إلسالم لبالد خصقًص - ضالل ا هذه ا مـ كرامة وحشؿة وطؿؾ الئؼ هبا،  -اويف 

فً  لفا، خال ة التل أوجبفا اهلل  لشرطق لحؼققفا ا كقؾ  لؿا كاكت تعقشف يف الجاهؾقة،  او

آلداب الؿخالػة  لؿجتؿعات  مـ ت وتعقشف اآلن يف بعض ا إلسالم  ب وضقاع سق  ا

ؾؿ هـاك  ،وض قـا الؿحافظة طؾقفا، إال أن  هذه كعؿة كشؽر اهلل طؾقفا، ويجب طؾ و

هذا القضع  فئاٍت  يرضقفؿ  الغرب ال  ؽار  ؼافتفؿ بلف مـ الـاس مؿـ تؾقثت ث
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ن  يدون أن تؽق ير ة، و وصقاك مـ حقاء، وسرت،  ذي تعقشف الؿرأة يف بالدكا  الؿشرف ال

رة وال لؿرأة يف البالد الؽاف لصحػ، مثؾ ا كقة، فصاروا يؽتبقن يف ا العؾؿا بالد 

الؿرأة بلشقاء لبقن باسؿ   :تتؾخص يف ويطا

لذي أمرها اهلل بف يف ققلف -3  ڻ ں ں ڱ﴿ :هتؽ الحجاب ا

 ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

زاب  .[59: ]األح

لك زاب ﴾ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿: وققلف تعا  .[51: ]األح

لك عا لـقر ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں﴿: وبؼقلف ت ةاآل [13: ]ا  .ي

الؿعطؾ  ڤوققل طائشة  مرور صػقان بـ  لركب و فا طـ ا يف قصة تخؾػ

قرها لقجففا لؿا أحست بف قالت ڤ وكان قد رآين قبؾ »: طؾقفا وتخؿ

 «.الحجاب

بل » :وققلفا لـ كحـ محرمات فنذا مر بـا الرجال سدلت  ملسو هيلع هللا ىلصكـا مع ا و

نذا جاوزوكا كشػـاه لك غقر ذلؽ مؿا يدل«إحداكا خؿارها طؾك وجففا ف طؾك  ، إ

همالء مـفا أن  لؽتاب والسـة، ويريد  الؿسؾؿة مـ ا وجقب الحجاب طؾك الؿرأة 

مَ  مع وكؾ  لقفا كؾ صا لـظر إ يتؿتع با وتصبح سافرة  كبقفا،  ة  تاب رهبا وسـ لػ ك ـ تخا

 يف قؾبف مرض.

ؽ  -2 مـ ققادة السقارة، رغؿ ما يرتتب طؾك ذل الؿرأة  لبقن بلن تؿؽـ  ويطا

قر.مـ مػاسد، وما يعرضفا لف مـ   مخاصر ال تخػك طؾك ذي بص
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ا  -1 الؿرأة ووضع صقرهتا يف بطاقة خاصة هب ير وجف  تصق لبقن ب ويطا

مَ  يطؿع فقفا كؾ  ي، و يد لفا األ سقؾة إلك تتداو وال شؽ أن ذلؽ و ـ يف قؾبف مرض، 

 كشػ الحجاب.

لتل ه -7 لبقن باختالط الؿرأة والرجال، وأن تتقلك األطؿال ا مـ  لويطا

تصاص الرجال وأن ترت ، اخ الالئؼ هبا والؿتالئؿ مع فطرهتا وحشؿتفا ك طؿؾفا 

الالئؼ هبا تعطقاًل  العؿؾ  وال شؽ أن ذلؽ  ،لفا ويزطؿقن أن يف اقتصارها طؾك 

هذا خالف  فنن تقلقتفا طؿاًل  :خالف القاقع قؼ هبا هق تعطقؾفا يف الحؼقؼة، و ال يؾ

مـع  لـساء، و مـ مـع االختالط بقـ الرجال وا ريعة  الؿرأة ما جاءت بف الش خؾق 

هذه  رم، لؿا يرتتب طؾك  مـع سػر الؿرأة بدون مح لرجؾ الذي ال تحؾ لف، و با

ير التل ال تحؿد طؼباها مـ الؿحاذ إلسالم االختالط بقـ  ،األمقر  ولؼد مـع ا

لعبادة تك يف مقاصـ ا لصالة خؾػ  :الرجال والـساء ح لـساء يف ا فجعؾ مققػ ا

لرجال، ورغ   ـبل  ب يف صالة الؿرأة يف بقتفا،ا ال تؿـعقا إماء اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال ال

مـ أجؾ الؿحافظة طؾك كرامة الؿرأة  ،(1)«مساجد اهلل وبققتفـ خقر لفـ كؾ ذلؽ 

تـة. دها طـ أسباب الػ  وإبعا

لقاجب طؾك الؿسؾؿقـ أن يحافظقا طؾك كرامة كسائفؿ، وأال يؾتػتقا إلك  فا

الؿرأة  لقف  يعتربوا بؿا وصؾت إ لدطايات الؿضؾؾة، وأن  لتل  يفتؾؽ ا لؿجتؿعات ا ا

مـ وُ  لسعقد  ة، فا كخدطت هبا، مـ طقاقب وخقؿ يات، وا مثؾ تؾؽ الدطا طظ قبؾت 

همالء  يدي  هذه البالد أن يلخذوا طؾك أ الة األمقر يف  قره، كؿا يجب طؾك و بغ

                                            

 (.576« )صحقح أبل داود»(، وصححف األلباين يف 568، 567، 566أبق داود )( 1)
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قئة  مـ آثارها الس لسقئة، حؿاية لؾؿجتؿع  مـ كشر أفؽارهؿ ا السػفاء ويؿـعقا 

لقخقؿة اقبفا ا ما تركت بعدي فتـة أضر طؾك الرجال مـ » :ملسو هيلع هللا ىلصفؼد قال  :وطق

 .(3)«الـساء

لسالم لصالة وا لخقر  ،(2)«اواستقصقا بالـساء خقًر »: وقال طؾقف ا مـ ا و

تـة. ة طؾك كرامتفـ وطػتفـ وإبعادهـ طـ أسباب الػ  الؿحافظ

قـا محؿد وف   كب لصالح، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك  فقف الخقر وا ؼ اهلل الجؿقع لؿا 

.  وآلف وصحبف

 الرئيسلرئيسنائب ا

 عبذ العشيش بً عبذ هللا بً باس.... عبذ العشيش بً عبذ هللا بً محمذ آل الشيخ

 عضو عضو عضو

 صالح بً فىسان الفىسان.. بكز بً عبذ هللا أبىسيذ.. عبذ هللا بً عبذ الزحمً الغذيان

pn  mP  

                                            

تخريجف. (1)  سبؼ 

ح (2) اري يف الـؽا لبخ ؾؿ )الؿداراة مع الـساء :باب ،ا  (.3768، مس
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سو ارلابع   :الف 
ًاال اث املتعنقت ابملال  صاداملاخلف   قن 

يتؿقلف اإلكسان ويـؿقف ويحقزه هـا هق كؾ ما  تصاد   الؿؼصقد بالؿال واالق

كؼدً  لؿال  لؽ ا كقا، سقاء كان ذ لحقاة الد متاع ا مـ  كػسف  لك  الػضة وما  اإ لذهب و كا

 ً لقرققف، أو كان طقـ لعؿالت ا مـ ا متالك البققت والحروث  ايـقب طـفا  كا

بضائع. ات وال ققان، وأكقاع التجار  والح

لكقال ا  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :هلل تعا

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ن ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲  .[37: ]آل طؿرا

لؿال وتؿؾ   ۵وقد زيـ اهلل  لـػقس، وجعؾف فتـة واختبارً حب ا لك ا  ،لؾـاس اؽف إ

الؿال مـ  لك كسب  يالم إذا أداه ذلؽ إ الؿال، ولؽـ  بد طؾك حب  الع يالم  وال 

ام، أ يؼ حر رفف يف صر ام أو ص يؼ حر االستعداد صر رة و و أشغؾ صاحبف طـ اآلخ

الخؾؼ، أو أداه إلك ترك حؼ اهلل فقف وهق الزكاة. لك التؽرب طؾك   لفا، أو أداه ذلؽ إ

د حذركا اهلل  مـفا. ۵ولؼ ال يف أكثر مـ آية  ة األمق  مـ فتـ

لك  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ﴿ :ققلف تعا

ـ لتغاب  .[35: ]ا

 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ۵وققلف 

لؽفػ ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  .[76: ]ا
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لك  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿: وققلف تعا

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

لحديد ﴾گ ک ک  .[21: ]ا

سبحاكف لتؽاثر ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿: وققلف   .[2، 3: ]ا

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿: ۵وققلف 

لؿـافؼقن ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ  .[9: ]ا

 :حذير مـ فتـة الؿال فؽثقرة مـفاوأما األحاديث يف الت

واهلل ما الػؼر أخشك طؾقؽؿ، ولؽـ أخشك أن تبسط طؾؽقؿ الدكقا » :ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

فتـافسقها كؿا تـافسقها فتفؾؽؽؿ كؿا  ،كؿا بسطت طؾك مـ كان قبؾؽؿ

 .(3)«أهؾؽتفؿ

ـ » :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  لقلتقـ طؾك الـاس زمان ال يبالل الؿرء مؿا أخذ الؿال م

 .(2)«مالحالل أم مـ الحرا

كقػ أكتؿ إذا فتحت طؾقؽؿ خزائـ فارس والروم أي ققم » :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

مركا اهلل : قال طبد الرحؿـ بـ طقف «أكتؿ؟  :غقر ذلؽأو  » :قال ۵كؼقل كؿا أ

 .(1)«تتـافسقن، ثؿ تتحاسدون ثؿ تتدابرون

                                            

اري ) (3) 672البخ 296(، ومسؾؿ )5 3.) 

اري يف البققع ) (2) لبخ  (.2181ا

ؾؿ يف الزهد ) (3)  (.2962مس
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كػتاًح اولؼد  لـاس ا مان طؾك ا لز هذا ا لؿال يف  ت اطظقؿً  اكػتح ا ، وتـقط

لتجارة فشق   اـقطً مصادره ومصارفف ت كظقر، وفشت فقف ا لف  يسبؼ  ، هائاًل  الؿ 

لؿقة  ألسقاق العا مـ ا بقع ويشرتي  تك إن الرجؾ لق كقا ح فقف أسقاق الد ؼاربت  وت

إلكرتكت»وهق يف بقتف طـ صريؼ شبؽة  وشؿااًل  اوجـقبً  اوغربً  اشرقً   .«ا

الـبل  هذا الػشق والتؼارب يؽقن يف آخر الزمان طـد  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء طـ  أن 

إن بقـ يدي الساطة تسؾقؿ الخاصة وفشق » :قرب ققام الساطة وذلؽ يف ققلف

التجارة حتك تعقـ الؿرأة زوجفا طؾك التجارة، وقطع األرحام وشفادة الزور 

 .(3)«وكتؿان شفادة الحؼ وضفقر الؼؾؿ

ال تؼقم الساطة حتك تظفر الػتـ ويؽثر الؽذب ويتؼارب »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

لفرج؟ قال :ققؾ «ؽثر الفرجاألسقاق ويتؼارب الزمان وي  .(2)«الؼتؾ» :وما ا

قرة  رة وكب ثق ػات شرطقة ك لك تـازالت ومخال الفائؾ إ هذا االكػتاح  وقد أدى 

ع  يـ تعامؾقا م لصالحقـ الذ مـ طباده ا لك  مـ رحؿ اهلل تعا لـاس إال  ثر ا وقع فقفا أك

فقف لذي قال  يقم الحساب ا يـسقا  لقفا ولؿ  يركـقا إ ـبل  هذه األمقال بحذر فؾؿ  ال

ال تزول قدما طبد يقم الؼقامة حتك يسلل طـ طؿره فقؿا أفـاه، وطـ طؾؿف »: ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)«كػؼف، وطـ جسؿف فقؿا أبالهأ عؾ، وطـ مالف مـ أيـ اكتسبف وفقؿفقؿا ف

                                            

تحؼقؼ الؿسـد: إسـاده صحقح718، 3/717) «مسـد اإلمام أحؿد» (1) قال شاكر يف   (.5/181) .(، و

أحؿد»(، وقال محؼؼ 2/539) «الؿسـد» (2) اشؿ يف ط. الؿعارف« مسـد   سـاده صحقح.إ :ه

لرتمذي كتاب صػة الؼقامة (3) قال: حسـ صحقح ،( يف الؼقامة3) :باب ،ا ؾة » :واكظر .و لسؾس ا

 (.2/666) «الصحقحة
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كطالقً  الؿخالػات ال اوا هذا الحديث الشريػ يؿؽـ تؼسقؿ  تل تحصؾ مـ 

اال لققم يف طالؿ الؿال و يـا ك قسؿقـ كبقر  :قتصاد إل

. :األول ة يف اكتسابف شرطق  مخالػات 

. :الثاين ة يف إكػاقف  مخالػات شرطق

 :ويـدرج تحت كؾ قسؿ صقر وأمثؾة كثقرة وذلؽ حسب التػصقؾ التالل

 :مـ صقر الؿخالػات الشرطقة يف اكتساب الؿال :أواًل 

هؿ : لعـ اهلل آكؾ الربا ومقكؾف وكاتبف شاهديف وقال»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  :أكؾ الربا -أ

 .(3)«سقاء

 :وهق طؾك كقطقـ

أو مقزون بؿقزون :ربا الػضؾ -1 مـ جـسف،  ـ  وهق بقع مؽقؾ بؿؽقؾ  م

 .جـسف متػاضاًل 

قر جـسف، أو  :ربا الـسقئة -2 مـ غ مـ جـسف أو  وهق بقع مقزون بؿقزون 

مـ جـسف أو مـ غقر جـسف إلك أجؾ.  مؽقؾ بؿؽقؾ 

لك ما هق ش قؾ، ولؽـ أود اإلشارة إ هـا مؼام تػص الؿؼام  لقس  ققم مـ  ائعو ال

لربقية لربا باسؿ الػقائد ا رد أو ممسسة  ،أكؾ ا رد أو ممسسة مـ ف وهق أن يؼرتض ف

مدة معؾقمة بـسبة زائدة  الؿؼرض بعد  لك  الؿال إ يعقد الؿؼرتض  شريطة أن  أخرى 

ـسبة  الؿتػؼ طؾقفا ضقطػت ال الؿدة  يقف يف  ، وإذا لؿ  الؿال الؿؼرتض طؾك أصؾ 

لربا أضعافً  ػة اوصار ا لربا الشائع الققم يف البـقك والؿصارف و ،مضاط هذا هق ا

مـ رحؿ اهلل لتجارية إال  ـدها :ا لبـقك الؿقدطقـ ط ة وهؿ يف الحؼ- حقث تعطل ا قؼ

                                            

قؿ )391أخرجف مسؾؿ يف كتاب الؿساقاة باب ) (1)  (.3598( ر
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لبـقك فقائد ربقية طـ كؾ سـة تؿر  -مؼرضقن لؾبـقك ولقسقا مقدطقـ فتعطقفؿ ا

فرا لبـقك بدورها تلخذ فقائد طؾك ما تؼرضف لأل هذه األمقال طـدهؿ، وا و طؾك  د، أ

رة بق لبـقك العالؿقة الؽ لربا آخذة  ،ما تقدطف يف ا ـد البـقك قائؿ طؾك ا فالؿال ط

ـسقئة. الػضؾ وربا ال هذا الـقع مـ الربا قد جؿع بقـ ربا  ة، و معطق  و

لربا نن كثقرً  :ومع بقان حرمة ا فقف إما بنيداع  اف لققم قد وقعقا  مـ الؿسؾؿقـ ا

لربا وأخذ الػقائد طؾق الفؿ يف بـقك ا بـقك أمق هذه ال فا، وإما بدخقلفؿ مساهؿقـ يف 

يُ  ة يف شركات كبقرة  هؿ لؿسا ما با ة، وإ ي لربق لقؼقـ أهنا تقدع جزءً ا ا مـ  اعؾؿ طؾؿ 

لتقزطفا طؾك الؿساهؿقـ  لربقية  لربقية، ثؿ تلخذ الػقائد ا لبـقك ا رأس مالفا يف ا

استثؿارية.  طؾك أهنا أرباح 

مـ ا ام الؿال الؿؽتسب  لربقية كؿا يؾحؼ بالؿال الحر هذه البـقك ا لعؿؾ يف 

مَ  هـاك  لعؼقد والشفادة طؾقفا، و ة ا ة كتاب تك مـ أهؾ العؾؿ بحرمة وبخاص ـ أف

ت  العؿؾ ولق كان يف حراستفا، أو مؼسؿا بـقك مفؿا كان كقع  هذه ال العؿؾ يف 

لربا وتحؿقفا. األطؿال التل تعزز صروح ا قر ذلؽ مـ   الفاتػ فقفا، أو غ

هؾ يـطبؼ طؾك كاتب  :ؾبحقث العؾؿقة واإلفتاءوقد سئؾت الؾجـة الدائؿة ل

؟ (3)«لعـ اهلل آكؾ الربا ومقكؾف وشاهديف وكاتبف» :الحسابات يف بـؽ أجـبل حديث

ومع  اـ يقدع فقفا كؼقدً ـ تؼرضف، ومع مَ البـقك األجـبقة تتعامؾ بالربا مع مَ »: فلجابت

لؿعامالت الربقية، لؾحسابات أن يتقلك حساب ا الؿـ طؿؾ فقفا كاتبً والبد  غقرهؿ،

ويؼقد يف الدفاتر ما طؾك كؾ صرف مـ أصراف الؿعامالت ومالف، ويتحدد بذلؽ الؿديـ 

مـ الدائـ، وطؾك ذلؽ يـطبؼ الحديث الؿذكقر طؾك كاتب الحساب يف البـقك 

                                            

تخريجف )ص (1)  (.762سبؼ 
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 .(3)«األجـبقة وما يف حؽؿفا مـ الؿصارف

ام وما  :ًقاثاك ثؿ سلل السائؾ سمااًل  لبـقك حر العؿؾ يف ا يتؼاضاه هؾ 

ام؟ فقفا حر  الؿقضػ 

تبقـ أن العؿؾ » :فلجابت الؾجـة مؿا تؼدم يف الجقاب طـ السمال األول ي

رم: لربا مح لتل تتعامؾ با لبـقك ا ب حساب الربقيات،  يف ا كات الؿقضػ فقفا إما  ألن 

مسؾ   لربا، أو  يتعامؾ فقفا با لتل  لـؼقد ا متسؾؿ ا ، أو  فا فا أو كاقؾ أوراق ؿ لفا، أو حامؾ

مؽت ء مـ  بؼضا و مساطد همالء طؾك أطؿالفؿ  لك آخر، أو مؽان آخر أ ب إ

شر مبا رم بطريؼ  لبـؽ وكحقه ففؿ يف طؿؾ مح شر وما  ،مصالحفؿ يف ا مبا قر  أو غ

ام مـ األجر حر الؼقام بعؿؾ محرم  ؾك  ؽ ط  .(2)«يتؼاضاه الؿؽؾػ بذل

 :التحايؾ طؾك أكؾ الربا -ب

لربا ما يسؿك  لتحايالت الؿشفقرة يف أكؾ ا مـ ا قـة»و هل التل ورد  «بقع الع و

وأخذتؿ أذكاب البؼر، ورضقتؿ بالزرع،  ،إذا تبايعتؿ بالعقـة» :ملسو هيلع هللا ىلصذكرها يف ققلف 

 .(1)«ال يـزطف حتك ترجعقا إلك ديـؽؿ وتركتؿ الجفاد سؾط اهلل طؾقؽؿ ذال  

ؿ أن يبقع شقئً  :والعقـة قره بثؿـ ممجؾ ويسؾؿف إلك الؿشرتي، ث ا مـ غ

لثؿ مـف قبؾ قبض ا كؼدً يشرتيف  يدفعف  لؼدر  لؽ ا مـ ذ  .اـ بثؿـ أقؾ 

ـسقئة، ولؽـ صاحبفا تحايؾ يف ذلؽ  ؛إذن مـ ربا ال لعقـة يف حؼقؼتفا  فا

كحقهؿا لقضػل الشرطقة طؾك فعؾف وأكف لؿ  ندخال سؾعة مـ ثقب أو صعام أو  ب

محظقرً  ل  ۵، واهلل ايرتؽب  ؿ ما يف الؼؾقب، وال تـطؾ فقة، ويعؾ ف خا ال تخػك طؾق

                                            

ؾؿقة» (1) ؾبحقث الع ئؿة ل اوى الؾجـة الدا  (.175، 31/177) واإلفتاء« فت

ؾؿقة» (2) ؾبحقث الع ئؿة ل اوى الؾجـة الدا  (.175، 31/177) واإلفتاء« فت

ــف»أخرجف أبق داود يف  (3) فل طـ العقـة )56كتاب البققع باب )« س ورواه أحؿد بللػاظ  ،( والؾػظ لف1762( يف اـل

 (.3/35) «السؾسؾة الصحقحة» :(، وصححف األلباين بؿجؿقع صرقف. اكظر72، 2/28مؼاربة )
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لحقؾ، و إثؿ الؿتحايؾ طؾك الحرام بحقؾة الستحاللف أطظؿ مـ القققع يف طؾقف ا

.  الحرام كػسف مع اطتؼاد تحريؿف

لحقؾ..» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  اب ا ما شاءوا،  . فؾقصـع أرب

لقسؾؽقا أية صريؼ سؾؽقا: فنهنؿ ال يخرجقن بذلؽ طـ بقع مائة بؿائة وخؿسقـ  و

قدخؾقا محػؾ ا لك سـة، فؾ هق الؿؼصقد، والؿؼصقد  لربا أو يخرجقه فؾقسإ

لحقؾ والدمعؾقم، واهلل ال يخا  .(3)«س طؾقف األمقرتؾب   ع وال تروج طؾقف ا

ويتحدث يف مقصـ آخر طـ بـل إسرائقؾ لؿا اطتدوا يف السبت بحقؾة والػرق 

ي- ولؿ يعاقب أولئؽ» :بقـ ذلؽ وبقـ أكؾفؿ الربا فقؼقل خ  -أكؾة الربا: أ بالؿس

امكؿا ط استحؾ الحر مـ  بف  مً  ققب  كقا أطظؿ جر كا همالء لؿا  ة: ألن  لحقؾ ت  ابا كاك

لؿـافؼقـ يػعؾقن ما يػعؾقن وال يعرتفقن بالذكب،  ـزلة ا نهنؿ بؿ طؼقبتفؿ أطظؿ، ف

ؾ  لباص مـ أكؾ الربا وأمقال الـاس با بؾ قد فسدت طؼقدهتؿ وأطؿالفؿ، بخالف 

لؿً  لؿحرم طا لصقد ا  بتحريؿف. اوا

مً فنكف يؼرتن بؿعص يق يؿ وخشقتف هلل واستغػاره وتقبتف  لتحر ،  اقتف اطرتافف با ما

افف بلكف مذكب  صقة، وازدراؤه طؾك كػسف  طاصٍ واطرت الؿع مـ ذل  اكؽسار قؾبف  و

د   لف، وط لؿغػرة ربف  ؤه  كبقـ الخاصئقـ. ورجا الؿذ مـ   كػسف 

الؿخا الؿاكر  لك خقر، بخالف  هذا كؾف إيؿان يػضل بصاحبف إ لؿحتال دو ع ا

يـ اهلل: ولفذا حذر الـبل  طؾك قؾب لحقؾ فؼال ملسو هيلع هللا ىلصد متف مـ ارتؽاب ا ال » :أ

وقد أخرب اهلل  ،(2)«ترتؽبقا ما ارتؽبت القفقد فتستحؾقا محارم اهلل بلدكك الحقؾ

كؽااًل  هؾفا  لتل فعؾفا بل ة ا لػعؾ هذه ا ة أو  ي لؼر هذه ا كف جعؾ  لك أ لؿا بقـ يديفا وما  تعا

                                            

قعقـإ» (1) الم الؿق  (.1/715« )ط

 (.3/35( ط. دار الشعب )1/792سـاده )إأورده ابـ كثقر يف التػسقر وجقد  (2)
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ة لؾؿتؼقـ. مقطظ  خؾػفا و

قؼ بؿـ اتؼك ا يحذر استحالل محارم اهلل بلكقاع فحؼ هلل وخاف كؽالف أن 

مؽرً  ا أضفره  م مـ اهلل  يخؾصف  كف ال  ؾؿ أ يع لؿؽر واالحتقال، وأن  وخديعة مـ  اا

مً  يق يعؾؿ أن هلل  فقف الجبال،  ع  ؽِ تَ  ااألققال واألفعال، وأن  فقف الرجال، وتـسػ 

فق لجقارح واألوصال، وتبؾك  فقف ا فقف األهقال، وتشفد  ف السرائر، وتظفر وترتادف 

هرً  يصقر الباصؾ فقف ضا لضؿائر، و مؽشقفً افقف ا لؿستقر  ة، وا كق لسر طال ، ا، وا

معروفً  لؿجفقل  يُ اوا بدو ما يف الصدور، كؿا يبعثر ويخرج ما يف الؼبقر، ص  حَ ، و ؾ وي

لؼُ  لؽ طؾك ا هـا لك  لرب تعا ي أحؽام ا يف وتجر ـقات، كؿا جرت أحؽامف  صقد وال

ب  ،ققال والحركاتهذه الدار طؾك ضقاهر األ يقم تبقض وجقه بؿا يف قؾق

اإلخالص  لصدق و مـ الرب وا صقحة هلل ورسقلف وكتابف، وما فقفا  مـ الـ أصحاهبا 

مـ الخديعة والغش  اهبا  قؾقب أصح وجقه بؿا يف  قر الؿتعال، وتسقد  لؾؽب

الؽذب والؿؽر واالحتقال  .(3)«و

 :البققع الؿحرمة -ب

لك بقع مباح لؼقلف تعا لبؼرة ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :أصؾ ال ، [275: ]ا

الجفالة أو الغرر أو  بققع الؼائؿة طؾك  الؿحرمات، وال مـ البقع الؿباح بقع  ويخرج 

تل رار بالؿسؾؿقـ أو ال تل فقفا إض لقس والغش والخداع، أو ال لتد إلك تئقل  ا

الجفالة  ثر فقفا الخداع و لتل ك ققم وا كـا ال ثر البققع الؿحرمة يف زما رم: وما أك مح

تباه ة ما يؾل ،واالش هذه البققع الؿحرم  :ومـ أشفر 

وهل البققع التل تتؿ طؾك سؾعة مجفقلة لؿ تعرف  :بققع الغرر والجفالة -1

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  (.237-1/231« )إط
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: ملسو هيلع هللا ىلصصػتفا، أو لؿ تحدد بعقـفا، أو لؿ يحدد ثؿـفا، ومـ أمثؾة ذلؽ ما جاء طـ الـبل 

 وذلؽ أن يرمل بحصاة طؾك مجؿقطة مـ: (3)«أكف هنك طـ بقع الحصاة وطـ بقع الغرر»

وطؾة التحريؿ هـا هق الغرر  ،السؾع فالتل تؼع طؾقفا الحصاة تؽقن ققؿتفا بؽذا مـ

 وجفالة الؿبقع فؼد تؼع الحصاة طؾك مبقع زهقد وقد تؼع طؾك سؾعة غالقة.

ي   -2 لؽ أ يؼاس طؾك ذ لتلمقـ و لة كعؼقد ا الجفا طؾك  طؼد قام طؾك الغرر أو 

قر ذلؽ و غ الؿؿتؾؽات أ لحقاة أو  مـ يريد ن العؼد يإحقث  :ا ؼقم طؾك أن يدفع 

مبؾغً  مؿتؾؽاتف  مقـ  ي   اتل ي   اشفر إلحدى شركات التلمقـ طؾك أن تؼقم  اأو سـق

م   لؿم لطرف ا ات ا مؿتؾؽ مـ  يتؾػ  ما  ة إلصالح  م لالز لـػؼات ا ـ فقؿا لق األخقرة با

قر ذلؽ مقت أو غ  ،حصؾ لفا تؾػ، أو ططؾ، أو حصؾ لؾحقاة خطر بؿرض أو 

مـ  رفقـ، فؼد تدفع الجفة وال يخػك ما يف ذلؽ  الجفالة طؾك كال الط الغرر و

م   لؿم هذا ضرر طؾقفاا سـقات، وال يحصؾ لفا شلء مـ التؾػ: ويف  دة   ،ـة مبالغ لع

قر ذلؽ بقـؿا لؿ يدفع إال  مقت أو غ يؼ أو غرق أو  بقر، كحر وقد يحصؾ لفا تؾػ ك

شركة التلمقـ ايسقرً  اقسطً  مبالغ  حقث تتحؿؾ :مـ التلمقـ فقؽقن الضرر طؾك 

قسطً  لؿ تستؾؿ إال  هل  ؾف، و  .اواحدً  اصائ

أو  ويؾحؼ بذلؽ االتػاقات التل يربمفا صرفان دون تحديد لؼقؿة البقع -1

األجرة، أو دون معرفة لؿاهقة وصػة البضاطة أو العؿؾ الؿتػؼ طؾقف، وال يخػك ما يف 

 ،والؼضاةذلؽ مـ الغرر الؿمدي إلك االختالف، والخصقمات، والرتافع إلك الؿحاكؿ 

وحدوده التل  ۵وما أكثر هذه الخصقمات الققم وسببفا طدم التزام أحؽام اهلل 

 طؾك مصالحفؿ ولؽـ أكثر الـاس ال يػؼفقن. اجاءت رحؿة لؾعباد وحػاضً 

                                            

ؾؿ برقؿ ) (1)  ( يف البققع.3531رواه مس
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أو غقر  كؿا يؿؽـ أن يؾحؼ بذلؽ ما يحصؾ مـ اتػاقات يف بقع أو شراكة -7

تػؼا اكتػاء بالثؼة بقـ الطرفقـ، وما ذلؽ مـ االتػاقات دون كتابة لبـقد اإلتػاق، واال

الذي أمر بؽتابة  ۵طؾقف مـ كالم شػقي غقر مؽتقب، ويف هذا مخالػة لؽتاب اهلل 

: لؾخالف كؿا قال تعالك يف آخر آية الديـ بعد أن أمر بالؽتابة واإلشفاد الديـ درأً 

 .[282: ]البؼرة ﴾﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿

طجت بلصقات ا الؿحاكؿ، و مـوكؿ زخرت   قبُؾ  لؿتخاصؿقـ الذيـ كاكقا 

ا متقاد   اتػؼق تل جعؾتفؿ ال يؽتبقن ما  يـ، وكؾ ذلؽ بسبب فرط الثؼة بقـفؿ، وال

يجدوا شقئً  لؿ  لقف، ويؽقن بقـة طؾك ي امؽتقبً  اطؾقف، فؾؿا اختؾػقا  تحاكؿقن إ

ة وبغضاء.اال ك خصقم اإلخاء إل  دطاء، فاكؼؾب القد و

 :عالبققع الؼائؿة طؾك الغش والخدا -5

ات  لتجار كقا، وتعدد ا لققم حقث اكػتاح الد كـا ا رة وبخاصة يف زما ثق هل ك و

بققع. هذه ال مـ أشفر   ومصادرها وشبفاهتا و

لـجش الؿشرتي :* بقع ا يتقاصل مع البائع ،وهق قائؿ طؾك خداع   حقث 

يدون شراءها حتك يقرصقا ويخدطقا  يدوا يف السؾعة وهؿ ال ير رف أو أكثر فقز ص

يد ه فقز ة الؿشرتي،  لقف البقع بثؿـ ال تستحؼف السؾع تك يـتفل إ ق طؾك سقمفؿ ح

ة لؾؿزايدة  .(3)«وال تـاجشقا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ،الؿعروض

اشرتى شرائف كؼقلف لؿـ  شرائف طؾك  الؿسؾؿ طؾك بقع أخقف أو   اشقئً  * بقع 

رة لؿ باع شقئً  :بعش لف  ة، أو قق مثؾف بتسع كا أططقؽ  رة،  :بتسعة اأ مـؽ بعش أكا أشرتيف 

 .(2)«يبع بعضؽؿ طؾك بقع بعض وال»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف 

                                            

لبخاري يف األدب (1) ؾؿ ) :باب ،رواه ا رواه مس دابر، و  (.2561ما يـفك طـ التحاسد والت

ؾؿ رقؿ )رواه م (2)  ( يف كتاب اإليؿان.313س
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الؿشرتي الؿباطة بلن يؽقن فقفا طقب ثؿ يسرت طـ  وال  * الغش يف السؾعة 

لؿُ  لشاة ا لقس، كبقع ا لتد لؽ ا مـ ذ لف و يجؿع حؾقبفا يف َض ر  َص يذكر  لتل  ا رَ اة ا طف

يقم. ققم واحد أو بعض  قبفا ل الؿشرتي طؾك أن حؾ  طدة أيام ثؿ تباع طؾك 

ي * اإلفراط يف مد دفع الؿشرت يـ تك  ح السؾعة وإحاصتفا بدطاية كاذبة ح

كخداطً  ققم الشرائفا ا كـا ال ثر يف زما لؿرئقة، وهذا يؽ لدطايات الؿسؿقطة وا حقث  :با

لـاس دفعً  يدً  ايدفع ا لدطايات  اشد شرائف بػعؾ ا يرغبقن يف  اء ما قد ال  لشر

ة. قال رسقل اهلل   .(3)«مـ غشـا فؾقس مـا»: ملسو هيلع هللا ىلصالؿخادطة وغقر الصادق

قع كؾ ما حرمف اهلل  :ومـ البققع الؿحرمة -6 و  ۵ب الؿحرمات لذاتف أ مـ 

الخؾقعة والؼصص الؿاجـة، ومـ ذلؽ بقع  زة الػساد والؿجالت  قره، كلجف لغ

ام، كبقع العـب لؿـ  امفا يف الحر ستخد لظـ ا تل يغؾب طؾك ا لؿباحات ال بعض ا

تخدامف يف صـع الخؿر، وبقع السالح أيام  الػتـة، أو ألهؾ يغؾب طؾك الظـ اس

يؼ لذرائع، ويؾحؼ بذلؽ  ،الحرب، أو قطاع الطر ـدرج تحت قاطدة سد ا هذا ي و

مَ  لؿحالت طؾك  لبققت أو ا بقع أجفزة تلجقر ا رم ك يستخدمفا يف بقع مح ـ 

قرها  ومجالت الػساد، أو أشرصة األغاين وأفالم الػقديق الخؾقعة، أو تلج

مـ يغ قرها طؾك  لبـقك الربقية أو تلج لظـ استخدامفا يف ألصحاب ا ب طؾك ا ؾ

لؿـحرفة، أو  لشبفات وكشر األفؽار ا االجتؿاع طؾك الػساد والػجقر أو طؾك ا

. اح وتعؾقؼفا ير ذوات األرو تصق  تلجقرها ل

وضع بعض الؿحالت جقائز كؼدية أو طقـقة يشجعقن بفا الـاس  -7

 وقد ال ،ويدفعقكفؿ إلك الشراء مـ هذه الؿحالت دون رغبة مـفؿ يف الشراء

رة زة الؽبق فقػقز هق بالجائ هقد  مرة واحدة وبؿبؾغ ز وقد  ،يشرتي أحدهؿ إال 

بقرة وال يحصؾ طؾك الػقز وال يخػك ما يف ذلؽ مـ  ،يشرتي آخر مشرتيات ك
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لؿقسر لك الؼؿار وا هل أقرب إ الجفالة التل  تك يف حرمة هذا العؿؾ  ،الغرر و وقد أف

ز بـ  العزي بد  ة الشقخ ط ضقؾ مـفؿ ف العؾؿ  ض أهؾ  لكباز بع  .(3)رحؿف اهلل تعا

 :ومـ الؿخالػات يف كسب الؿال أكؾ أمقال الـاس بغقر حؼ -ء

هنك اهلل  لذي  لباصؾ ا الؿال با مـ أكؾ   ڱ ڱ﴿ :طـف بؼقلف ۵وهق 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

لبؼرة ﴾ھ ھ ھ ہ  .[388: ]ا

هذا : . طـ ابـ طباس..» :يف تػسقر هذه اآلية رحؿف اهلل تعالكقال ابـ كثقر 

لك الحؽام يف صؿ إ قجحد الؿال ويخا فقف بقـة ف لقس طؾقف  لرجؾ يؽقن طؾقف مال و  ا

آكؾ هق يعؾؿ أكف آثؿ  ؼ طؾقف و هق يعرف أن الح  .(2)«الحرام و

بد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد لعـ رسقل اهلل  ،«الرشقة» :ومـ ذلؽ آخذها ومعطقفا فعـ ط

لراشل والؿرتشل ملسو هيلع هللا ىلصلعـ رسقل اهلل » :قال ڤ بـ طؿرو  .(1)«ا

رشقة» :«تحػة األحقذي»يف قال الشارح  لراشل هق دافع ال لؿرتشل  ا وا

ـل «والرائش»آخذها. زاد يف حديث ثقبان  لذي يؿشل بقـفؿا.  :يع  ا

لر   :«الـفاية»قال ابـ األثقر يف  لر  ا لقُ : شقةشقة وا لك الحاجة ؾَ ص  ا ة إ

لر   مـ ا ؾف  ة وأص كع لؿصا يُ  ءشابا ي  لذ لراشل ،ؾ بف إلك الؿاءص  قَ تَ ا الذي  ـ يعطلمَ  :فا

لباصؾ قـف طؾك ا آلخذ، والرائش :والؿرتشل ،يع قـفؿا يستزيد لفذا  :ا الذي يسعك ب

                                            

اوى إسالمقة»اكظر ذلؽ يف كتاب  (1)  (.166، 2/165د )ـجؿع محؿد الؿس ،«فت

قرة البؼرة.388طـد اآلية )« تػسقر ابـ كثقر» (2)  ( مـ س

لرتمذي (3) حؽام3151) رواه ا  «تحػة األحقذي»ما جاء يف الراشل والؿرتشل  :باب ،( يف كتاب األ

لرت7/565) قال ا حديث حسـ صحقح.(، و هذا   مذي: 
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يستـؼص لفذا  . ..أو 

الؿشؽاة»ويف  رح  لرشقة: ققؾ «الؿرقاة ش ما يعطك إلبطال حؼ أو إلحؼاق  :ا

.  باصؾ

كػسف ضؾؿً  لقدفع بف طـ  لك حؼ أو  ما إذا أططل لقتقصؾ بف إ . اأ بف  فال بلس 

آلخذ إذا أخ لقسعك يف إصابة صاحب الحؼ فال بلس بفوكذا ا هذا  ،ذ  لؽـ 

قر الؼضاة والقالة ف  :يـبغل أن يؽقن يف غ ألن السعل يف إصابة الحؼ إلك مستحؼق

الؿظؾقم واجب طؾقفؿ فال يجقز لفؿ األخذ طؾقف دفع الظؾؿ طـ   .(3)«و

ت  لققم وبخاصة ما يؽقن يف طؼقد الؿـاقصا الؿرتشقـ يف زماكـا ا ثر  وما أك

لتل ي الؿوا الؿقضػ  لؿـاقصات سئقرشل فقفا صاحب البضاطة أو الؿؼاولة  ل طـ ا

تك يرسقفا طؾقف تل تباع أو  ،ح رة ال وكذلؽ ما يؽقن يف األراضل والعؼارات الؽبق

ع  دف رة لؾعؼار إال ب الؿستلج الجفة الشارية أو  تمجر بؿبالغ باهظة ال يققع العؼد مع 

تص تمخذ مـ ققؿة ا الؿقضػ الؿخ الؿمجر.رشقة لؾقسقط أو  لؿباع أو   لعؼار ا

ؾ  يتخػك أصحاهبا هبا ب هذه الرشاوي تمخذ وال  قبة يف األمر أن  والؿص

ب  عا رة أو أت السؿس لتحايؾ طؾك أخذها باسؿ  يحاولقن إضػاء الشرطقة طؾقفا وا

ة التل ال تخػك طؾك طالم الغققب. لباصؾ لحقؾ ا قر ذلؽ مـ ا  السعل فقفا، أو غ

تل :لؿالومـ الؿصادر الؿحرمة لؽسب ا -هـ الؿحرمة ال  اإلتجار باألطؿال 

لؾـاس. أفرادً  لخراب  لػساد وا ات.  اتجر ا  كاكقا أو جؿاط

                                            

 (.566-7/565« )تحػة األحقذي» (1)
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 :لذلؽ ما يؾل ومثااًل 

مـ الخبائث. لدخان وما شاهبف  ة كبقع ا االتجار ببقع البضائع الؿحرم  * 

زة  * بقع أجف الػؽري والخؾؼل ك زة التل تستخدم يف اإلفساد  بقع األجف

لتؾػاز واألصباق ال زماهتا.ا مستؾ ة و  ػضائق

الخؾقعات واألزياء  * لـساء  تل تظفر فقفا صقر ا الخؾقعة ال الؿجالت  بقع 

ثقر الشفقات وتشقع الػاحشة  مـ الؼصص الؿاجـة التل ت يتخؾؾفا  الػاضحة وما 

 بقـ الـاس.

تل  * لؿـحرفة والبدع الؿضؾة، وال لك األفؽار ا تل تدطق إ بقع الؽتب ال

مـ الش لباصؾة.يشحـفا مملػقها بسقؾ  ات ا لؿـاضر  بفات وا

رذيؾة ومؼارفة  لك ال تل تدطق إ الغزل الفابط ال ام و لغر العشؼ وا * بقع كتب 

 اآلثام.

لتربج والسػقر  اب ا تل تػتح ب الؿالبس الـسائقة الػاضحة ال بقع  االتجار ب  *

العػاف. السرت و لحقاء و  وإلؼاء جؾباب ا

ير ذوات األرواح و لصقر الؿحرمة وتصق بقع ا االتجار ب اإلطاكة طؾك * 

لقان متـقطة. ة وأ مختؾػ  إبرازها وتعؾقؼفا طؾك الجدران والؿؽاتب بلشؽال 

لـاس  مـ ا قر  فقر الػرصة لؽث سقاحقة مـ شلهنا تق االتجار بػتح مؽاتب   *

لسقاحقة  لك ديار الؽػر والرذيؾة وتعريػفؿ باألماكـ ا لشباب يف السػر إ وبخاصة ا

سدة يف تؾؽ الديار.  الػا

ب * الؿساهؿة بالؿ الؿحرمة يف كس مالهتا  ال مع شركات معروفة بتعا

لربقية طؾقفا، ،الؿال لربقية وأخذ الػقائد ا بـقك ا أو أن  كقضع أمقال الشركة يف ال

كػً  ي ذكر آ لذ ة كا محرم ة تتجر يف بقع وسراء بضائع  لشرك  ا.ا
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مَ  لعؼار طؾك  لؾؿال تلجقر ا ة  لؿحرم لؿؽاسب ا مـ ا قستخدمف يف* و بقع  ـ س

بقع الحرام أو الؿعا مـ ي لربقية أو طؾك  قر طؾك البـقك ا الؿحرمة كالتلج مالت 

زة الػساد وغقر ذلؽ مؿا ذكر آكػا أو لؿ يذكر. لدخان وأجف  ا

 ،أن الؿال الؿؽتسب مـفا مال سحت :ومـ خطقرة االتجار بالبققع الؿحرمة

وصاحب الؿال ، (3)«كؾ جسد كبت مـ سحت فالـار أولك بف» :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الرسقل 

داخؾقن تحت هذا القطقد طافاكا اهلل مـ  -أقروا ذلؽ اإذ- ت واليتف وكػؼتفـ هؿ تحومَ 

ما يتعدى إفسادها  اومـ خطقرتف كذلؽ أن البضاطة الؿحرمة التل يتجر هبا غالبً  ،ذلؽ

ـ يشرتيفا ويؼتـقفا، ويف هذه الحالة يؽقن طؾك بائعفا وزره ووزر مـ اشرتاها إلك مَ 

 .اـ أوزار الؿشرتيـ شقئً واكتقى بػسادها مـ غقر أن يـؼص م

دم  -و قر أو بخسف بعض حؼف أو ط الؿحرمة أكؾ مال األج مـ الؿؽاسب  و

يف وقتف ا  ،وفائف لف  لغقر وكؿ مـ اإلضرار بحؼقق ا لباصؾ و با مـ أكؾ الؿال  كؾ ذلؽ 

رجؾ : ثالثة أكا خصؿفؿ يقم الؼقامة ومـ كـت خصؿف خصؿتف» :جاء يف الحديث

ستقىف مـف اف افلكؾ ثؿـف، ورجؾ استلجر أجقًر  اأططك بل ثؿ غدر، ورجؾ باع حر  

 .(2)«ولؿ يعطف أجره

لؿعسر البق   -ز لتضققؼ طؾك ا لؿال ا لػات ا مخا مـ  يذاؤه وطدمو  ـ إطساره وإ

رة كؿا قال اهلل  لؿقس لك ا ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ :۵إكظاره إ

لبؼرة ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  .[281: ]ا

                                            

امع»صححف األلباين يف  (1)  (، وطزاه إلك أحؿد والدارمل.7539« )صحقح الج

اري كتاب البققع ) (2) لبخ  (.2227ا
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الؿخالػات -ح الؿال مـ  يتعؾؼ بؽسب  تؼان األجقر طؿؾف طـد إطدم : ومؿا 

العؿؾ إذا مَ  قر يف ساطات  لتلخ فقف أو ا قر  لتؼص العؿؾ أو ا ستلجره، إما بالغش يف  ـ ا

لققم. ة يف ا رة بساطات معؾقم  كاكت األج

الؿال -ط الؿشبقهة يف كسب  اف ألمقال  :ومـ الؿصادر  ستشر اال

آلخذ مـ مداهـة ل ة،السالصقـ الؿؾقث ة، ؿَ ؾَ ؾظ  وال يخػك آثار ذلؽ يف كػس ا

ػ  ؾ مـ أجؾفا أوصك الس الؿحاذير التل  مـ  قر ذلؽ  وسؽقت طـ ققل الحؼ، وغ

ض أططقاهتؿ تزال السالصقـ ورف عالك باط  .رحؿفؿ اهلل ت

ب » :قال أبق سؾقؿان الخطابل هد صاح لك أبل طؿر الزا بعث بعض العؿال إ

لعباس رسقاًل  لـػؼة يف سـة: يؼقل لف أبل ا حتك  أخربين بؿؼدار ما يؿر لؽ يف ا

رسقل ك اهلل :قؾ لف: أجريف لؽ؟ فؼال لؾ ة مَ  !طافا ي يف جرا كا  ـ إذا سخط طؾل لؿ أ

تل  .(3)«يسؼط جراي

الؿال -ي الؿتعؾؼة بؽسب  الؿخالػات  مـ  لتصرف : و لقتقؿ، أو ا ل ا أكؾ ما

مـ مال زوجتف  قر حؼ كؿـ يلخذ  ريب بغ يف مؾؽ الغقر بدون إذكف أو أكؾ مال الؼ

ذهنا أو بنجبارها طؾ قر إ قر ذلؽ بغ رار أو غ لرضا بالضغط طؾقفا بالطالق أو اإلض ك ا

يريد.مَ  مـ مالفا ما  لضغقط إن لؿ تعطف   ـ ا

 الؿخالػات الشرطقة يف إكػاقف. :اثاكقً 

اج  لبخؾ بنخر مـعف طـ مستحؼقف، كا لبخؾ بف و ا آثامف  الؿال و مـ آفات  * و

                                            

ؾخطابل )ص «العزلة» (1)  (.95ل
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لتحايؾ طؾك إخراجف اء أو ا ػؼر الؿال وإططائفا لؾ لزكاة القاجبة طؾك  لبخؾ ا ا، وكا

اآلباء وا ألمفات. األوالد و لزوجات و كحق ا  بالـػؼات القاجبة 

لتبذير * اف يف إكػاقف وا سر اإل الؿال  نكػاق  تل تتعؾؼ ب الؿخالػات ال مـ  يف  و

لزائدة والؿَ  ة ا لؿتع لرتف وا فقف مـ فؼراء خِ ا لذي يقجد  قؾة والػخر، يف الققت ا

الؿلكؾ والؿؾبس مـ  يجد ضرورياتف  مـ ال  قـ   والؿسؽـ. الؿسؾؿ

لؿبذ   لؿسرف وا هذا ا يؽقن  لـاس ماوقد  يقففا لفؿ  ر طؾقف مـ ديقن ا لؿ 

حات لؿبا ام ،بسبب تقسعف يف ا لؿـطؼة الحر لك ا هـا يصؾ اإلسراف إ اء إإذ  :و ن أد

لؿباحات. لتقسع يف ا لقات وا دم طؾك الؽؿا لـاس مؼ  حؼقق ا

اء ما ح ر ػاقف يف ش الؿال إك الؿخالػات الشرطقة يف إكػاق  مـ   ۵ رم اهلل* و

رم أو الؾفق  الؿح قرها، أو إكػاقف يف السػر  الؿؾبقسات أو غ مـ الؿطعقمات أو 

يستعقـ بف  ؤه لؿـ  لـاس أو إططا الؿحرم أو يف كؾ ما مـ شلكف كشر الػساد بقـ ا

 .۵طؾك معصقة اهلل 

س  :* ومـ مخاصر الؿال بالـػ لغرور  لل طؾقفؿ وا لتعا لـاس وا لتؽرب طؾك ا ا

لتؽس  واإلطجاب هبا وبؿؼدر طؾك ا كسقان كعؿة اهلل هتا  فضؾف ۵ب و هق  ،و وأكف 

كً  يجعؾ فال لؿ  كف  لق شاء سبحا لػضؾ واألول و كً  اغـق   اصاحب ا ولؽـفا  ،افؼقرً  اوفال

لرزق لؿـ بسط ا لـافذة، ي لبالغة وقدرتف ا مَ  حؽؿتف ا يؼدر طؾك  ـ يشاء، ويذل يشاء و

مَ مَ  يعز  يشاء و لخقر وهق طؾك كؾ شلء قديـ  قده ا  ر.ـ يشاء ب

لك  يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب﴿ :قال تعا
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 .[365: ]األكعام ﴾حجمج يث ىث مث جث

ؿ  نططائف لـساء ب بقان وا الؿالقة تؿؽقـ السػفاء مـ الص الؿخالػات  مـ  * و

فقهنا يف مساخط اهلل  يصر تل  هـاك مـ غقر وازع ۵األمقال ال هـا و ، أو يبذروهنا 

 وال طؼؾ.

استثؿاره يف دول  الؿال  الؿخالػات يف إكػاق  مـ  ف * و يداط الؽػر والػساد وإ

مـ  لذي فقف  ثر يف دطؿ اقتصاد الؽػار وققتف، يف الققت ا يف بـقكفؿ مؿا يؽقن لف األ

لسد  مـ هق أحقج ما يؽقن الستثؿارات األمقال الؿسؾؿة  الؿسؾؿقـ  بؾدان 

اهنؿ. هتؿ يف بؾد الؿسؾؿقـ ومعاكا  حاجات 

pn  mP 

 



صل   ارلابع  امف 
اب املعنيت  ذكر بعض   قاىت     زلًه  ىلع   األست   االست 

 ب عاىل اهلل   ديً   ىلع   ًاثلباث 
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صل ارلابع  امف 
اب  ذكر بعض   قاىت    زلًه   ىلع   املعنيت    األست   االست 

 ب عاىل  اهلل   ديً    ىلع   ًاثلباث 
لك مخالػة صريؼ أهؾ االستؼامة ال تخرج الؿمدية إ سباب  طـ  لؿا كاكت األ

مبحث سابؼ- كقهنا شبفات أو شفقات مر بـا يف  الؿ :-كؿا  سباب  عقـة فنن األ

لشبفة أو الشفقة الؾتقـ هؿا أصاًل  يـػل ا ثبات تؽقن بؿا يضاد و  طؾك االستؼامة وال

اف لزوم  ،االكحر ثبات و قـة طؾك ال هذا فنكف يؿؽـ تؼسقؿ األسباب الؿع وطؾك 

بقريـ هؿا لك قسؿقـ ك ة إ  :االستؼام

دفعفا. -3 لشبفات و ة طؾك كشػ ا سباب الؿعقـ  األ

ة الش -2 الؿعقـة طؾك إزال  فقات وردها.األسباب 

تحؼقؼف  وتحت كؾ قسؿ مـ هذيـ الؼسؿقـ طدة وسائؾ وأسباب تساطد يف

 :واكتؿالف

وقبؾ الدخقل يف تػصقؾ كؾ قسؿ وما يـدرج تحتف مـ األسباب يجب التـبقف 

 :بفا العبد مـ الشبفات والشفقات أال وهل گإلك القسقؾة العظقؿة التل يؼل اهلل 

لقف وسمالف  ۵دطاء اهلل  ضرع إ ثبات طؾقف والت لؿستؼقؿ وال هداية الصراط ا

الشفقات لشبفات و تـة ا مـ ف االستعاذة بف  لؿث   :و كف وحده ا ن والفادي والؿقفؼ  بتف

قؼ واإلطاكة لتقف لذي يؿؾؽ ا االستؼامة، وهق وحده ا لك صريؼ  هادَي إحقث  :إ  كف ال 

مضؾ    لؿـ هدى. لؿـ أضؾ وال 
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :۵قال اهلل 

 .[27: براهقؿإ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ

لتثبقت بصدق وإخالص أططاه اهلل سمالف  سبحاكف الفداية وا فؿـ سلل ربف 

يخقب رجاءه صدق ،ولؿ  يظفر طؾك  :وطالمة ال مـ قؾبف و سبحاكف ذلؽ  أن يعؾؿ اهلل 

قـة طؾك ذلؽ سباب الؿع باأل يؿتف بلخذه  لف  ،أفعالف وطز يدطق ربف بؾساكف وحا أما أن 

رفف ويبعده تـايف ذلؽ بلن يػرط  صر طؾك ما يح سباب االستؼامة بؾ يرتؽب وي يف أ

يعد صادقً  . اطـفا ففذا ال   يف دطائف

رسقل  يدطق بف ال فا ذلؽ الدطاء الذي كان  مـ أكػع األدطقة وأجؿع  ملسو هيلع هللا ىلصو

يستػتح بف صالتف وهق ققلف  الؾقؾ حقث  الؾفؿ رب » :ملسو هيلع هللا ىلصبخاصة يف جقف 

طالؿ الغقب والشفادة أكت  جبرائقؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾ، فاصر السؿقات واألرض

ختؾػ فقف مـ الحؼ بنذكؽ اهدين لؿا اتحؽؿ بقـ طبادك فقؿا كاكقا فقف يختؾػقن 

 .(3)«إكؽ تفدي مـ تشاء إلك صراط مستؼقؿ

 .(2)«يا مؼؾب الؼؾقب ثبت قؾبل طؾك ديـؽ»: وققلف

حسـ  والؿعقل يف ذلؽ كؾف طؾك» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ 

لـقة، و ستؿداد مـ الؿعؾؿ األولا معؾؿ : خؾقص الؼصد، وصدق التقجف يف اال

رسقل واألكبقاء صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ لقف  :ال مـ صدق يف التقجف إ رد  فنكف ال ي

                                            

افريـ ) (1) الة الؿس ؾؿ يف ص  (.771رواه مس

در (2) لرتمذي يف الؼ لرتمذيما جا :باب ،ا قال ا  .حسـ صحقح :ء أن الؼؾقب بقـ أصبعل الرحؿـ، و

279« )صحقح الرتمذي»وصححف األلباين يف  2.) 
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لتخؾص مـ الؼقل طؾقف بال طؾؿ قده وكصقحتفؿ وا تبؾقغ ديـف وإرشاد طب  .(3)«ل

 :أما األسباب التل يمخذ بفا مع الدطاء ففل طؾك قسؿقـ

فا :لؼسؿ األولا فا بعد وققط لشبفات أو ترفع سباب التل تدفع ا ـ : األ وم

 :ذلؽ ما يؾل

لؽتاب والسـة بػفؿ  -3 مـ ا ريعة الؿستؿدة  العؾؿ بالش لديـ و قرة يف ا لبص ا

لصحابة  الجفؾ  :ڤا االكحراف طـ صريؼ االستؼامة  سباب  وذلؽ ألن مـ أ

رائعف ومؼاصده يـ وش لد رف طـ الشريعة يحس :با لؿـح ب أكف طؾك الحؼ فرتى ا

مُ  لتؼؾقده و لحرام، أو  لحالل وا ؾ لجفؾف با الؿخالػة بشبفة أو تلوي سايرتف لؿـ يربر 

قر ذلؽ بدطة والسـة، فنن  ،أوغ ام، وال العؾؿ بالشرع، والحالل والحر نذا وجد  ف

متجردً  لشبفة سقـدفع إن كان صاحبف  لجفؾ أو ا كحراف بسبب ا لف  الؾحؼ متبعً  ااال

هقً بعد بقاكف، أما إن كا لشرع طالًج  ىن ذا  لعؾؿ با يؽقن ا إذ  :امػقدً  اوشفقة فؼد ال 

ـاد. يرتؽبفا طـ ضعػ وشفقة وط ة و بد الؿخالػ الع د يعؾؿ   ق

قتف أو  العؾؿ ألم اءة يف كتب  لبحث بـػسف والؼر يستطقع ا وإذا كان الشخص ال 

لذكر وا العؾؿ  يؼ أهؾ  لك طـ صر يـ اهلل تعا قتػؼف يف د يـ يجؿعقن بقـ اكشغالف، فؾ لذ  ا

 ، يـف ودكقاه مر د لقسللفؿ طؿا أشؽؾ طؾقف يف أ رفة القاقع، و العؾؿ والقرع، ومع

لـاس،  اء ا قرون مع أهق يؽتؿقن الحؼ ويس يـ  لذ بقـ إلك العؾؿ ا ـتس الؿ لقتجـب  و

الؿخالػة لؾـصقص الشرطقة، وما طؾقف سقاد  اآلراء الشاذة  يتؾؿسقن الرخص و و

ة والجؿاطة.  أهؾ السـ

                                            

قعقـ» (1) الم الؿق  (.7/258« )إط
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بالشرع هق الذي يق العؾؿ  لذي و العؿؾ بف، واالستؼامة طؾقف، وهق ا رث 

اآلراء واألخالق والؿقاقػ.  لثابت الذي تقزن بف  زان ا  يقرث الؿق

 هق الذي االستؼامة أهؾ :والجؿاطة السـة أهؾ مقزان :الؿقزان بفذا والؿؼصقد

 طدل. بف وزن ومـ أصاب بف حؽؿ مـ والذي ء،والجػا الغؾق بقـ والقسط الحؼ

ػ رحؿ ن ولؼد كان السؾ يرو العؾؿ، و بطؾب  لك يقصقن صالهبؿ  اهلل تعا فؿ 

العصؿة ك- فقف  اهلل تعال قـ  -لؿـ وفؼف  شقاص لشبفات ودفع وساوس  فتـة ا مـ 

 اإلكس والجـ.

مري يف : قال ابـ وهب» :فؼد ذكر ابـ طبد البر يف كتاب العؾؿ قال كان أول أ

لشقطان يف ذكر طقسك بـ مريؿ  العؾؿ، فقلع بل ا لعبادة قبؾ صؾب  وكقػ  ،ڠا

لل هذا فشؽقت ذلؽ إلك شقخ فؼال  : ابـ وهب قؾت: خؾؼف اهلل تعالك؟ وكحق 

العؾؿا: كعؿ، قال ؽان سبب صؾبل  العؾؿ. ف  .(3)«صؾب 

ده وققاطده الػؼفقة بؿؼاص مـ الػؼف بالشرع الػؼف  هبذه  :و ألن الجفؾ 

تل لؾـاس مـ يػ االكحراف والشطحات  دون  الؼقاطد أو الغػؾة طـفا يققع يف 

راطاة  مَ م لذرائع، أو  ة بؼاطدة سد ا لتل هل مرتبط ى، وا لػتق ـ يػتل لؿآالت ا

الؿصالح دون ا ابط الضرورة والؿصؾحة.بالضرورة و  إللؿام بضق

لك مـ  :والحاصؾ لديـ ومؼاصد الشريعة تؼل بنذن اهلل تعا رة يف ا بصق أن ال

هؾفا إذا وُ  ة وأ م ة االستؼا لػ الفقى.مخا لتجرد طـ  اإلخالص وا  جد 

                                            

الء» (1) الم الـب 31/1) «سقر أط 3.) 
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 :كاة وطدم العجؾةالتمدة واأل -2

إن العجؾة والتسرع وترك التمدة واألكاة يف األمقر لفل مـ أخطر األبقاب 

التل تدخؾ مـفا الشبفات إلك الؼؾقب، وبالتالل يؼع االكحراف ومخالػة صريؼ أهؾ 

بقل ما االستؼامة سقاء يف الؿعتؼد أو العؿؾ، بقـؿا لق حصؾ التلين وطدم التسرع يف قَ 

ؽان يف ذلؽ فرصة لؿزيد مـ البحث والؿشقرة وطرض كؾ ما يطرح مـ أفؽار، ل

 .ڤوففؿ الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوسـة رسقلف  ۵يطرح طؾك كتاب اهلل 

رسقل  لتمدة يف األمقر بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصوقد مدح ال التمدة يف كؾ شلء خقر إال » :ا

 .(3)«يف طؿؾ اآلخرة

رفة حؽؿ اهلل :ومـ ذلؽ لـاس قبؾ مع لتسرع والعجؾة يف إفتاء ا ، ۵ طدم ا

معر يُ و لتل  ة ا لقاقع ة ا .ف  ستػتقن طـفا مـ جؿقع جقاكبفا وما يرتتب طؾقفا

لـاس يف قضايا لؿ تؼع بعد :ومـ ذلؽ لقاقعة  :طدم التسرع يف إفتاء ا ألن ا

فقف د يؽقن  فا قبؾ وققطفا طـفا بعد وققطفا، وق مـ الؿالبسات  تختؾػ يف وصػ

لقققع. واألحقال ما ر إال بعد ا  ال تظف

هذا بعد؟ : طـ مسللة فؼال ڤسئؾ طؿار » :فعـ طامر الشعبل قال كان 

 .(2)«دطقكا حتك يؽقن فنذا كان تجشؿـاه لؽؿ: ال، قال: قالقا

لك الـبل  ڤوطـ معاذ بـ جبؾ  لبؾقة : قال» :قال ملسو هيلع هللا ىلصرفعف إ ال تعجؾقا با

                                            

 (.3797« )السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف األلباين يف 7831أبق داود يف األدب ) (1)

القة» (2)  (.1/316« )الؿطالب الع
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مـ إذا قال  الؿسؾؿقن أن يؽقن مـفؿ  نكؽؿ إن لؿ تػعؾقا لؿ يـػؽ  كزولفا، ف قبؾ 

لب وإكؽؿ ،سدد وفؼ، أو قال لسبؾ هاإن استعجؾتؿ با هـا، ؾقة قبؾ كزولفا ذهب بؽؿ ا

هـا  .(3)«وها

ؾ  :وإن مـ فقائد األكاة وطدم العجؾة فرصة لؿشاورة أه هـاك  أن يؽقن 

تجربة. العؼؾ وال  العؾؿ و

العؾؿ والػتقى أيام الػتـ أن  ألهؾ  لتسرع وبخاصة  لتمدة وطدم ا مـ فقائد ا و

لقسبُ  يفؿ وقت  لد الؿسيؽقن  فقف حال  يظفر روا  الفؿ، فؼد  مـ سم تػتقـ ومؼصدهؿ 

لتػؽ   لتلين وا مَ بعد ا مـفؿ  يُ ر أن  لف و يزخرف سما يستؾ  ـ  لب  لتل  ظفره يف قا تقا ا بف الػ

مـف وخداع ،يريد مؽر  هذا  مثال همالء ،و تك أ تل وأف نذا تسرع الؿػ فنكف بذلؽ قد  :ف

يُ يَ  يشعر.ضؾ و  ضؾ وهق ال 

 :لشبفات والبدعمصاحبة أهؾ العؾؿ الصادققـ وتجـب أهؾ ا -3

اف والجـقح طـ  سباب االكحر لشبفات التل هل مـ أ هذا مؿا يتؼك بف ا و

يؼ أهؾ االستؼامة يـ يجؿعقن صحة العؾؿ  :صر لذ مصاحبة أهؾ العؾؿ ا ألن يف 

لؼصد طاصؿً  لشبفات ورافعً  اوحسـ ا مـ ا لك  نذن اهلل تعا ألن  :لفا إذا وجدت اب

قئات الجفؾ وقؾة  ـتشر إال يف ب لشبفات ال ت كبة مجالس أهؾ  ،العؾؿا ؿا أن يف مجا ك

الؿزالؼ  مـ  لك  السؿاع لفؿ حؿاية بنذن اهلل تعا بدع والشبفات وطدم  اء وال األهق

الؿخالػات اء فتعؾؼ  :و لؿر ثر الجدال وا لشبفات ويؽ السفؿ تثار ا ألن يف مج

                                            

رواه 1/316الؿصدر كػسف ) (1) قال البقصقري:   سحاق بنسـاد حسـ البـ أبل شقبة.إ(، و
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لتخؾص مـفا بعد ذلؽ يصعب ا شبفاهتؿ، و السامعقـ لفا  لذلؽ شدد  :بؼؾقب  و

لشبفات، وطـ السؾػ رحؿفؿ اهلل  اء وا رة أهؾ األهق مـاض لك يف ذلؽ وهنقا طـ  تعا

مـفؿ السؿاع  و  مبحث  ،حضقر مجالسفؿ أ هذه األققال يف  مـ  صائػة  ت  وقد كؼؾ

اف فؾقرجع إلك ذلؽ. االكحر  أسباب 

لـفلإو يدهؿ يف ا لشبفات وتشد مـ أهؾ ا مققػ السؾػ  هذا  طـ  ذا كان 

و فؽقػ بؿـ يػتح  :حضقر مجالسفؿ أو قراءة كتبفؿ ققم مجؾتف أو قـاتف أ لفؿ ال

فتح  الػؽر والـؼاش و مققعف يف شبؽة الؿعؾقمات لقبث شبفاتف بحجة حرية 

! لرد طؾقفا؟  الؿجال لطرح األفؽار وا

بً  لسؾػ وبا لؿـفج ا يدة  ة شد لػ مخا هذا  مـ أبقاب كشر  اإين ألحسب أن يف 

مَ  يخشك طؾك  ة، و لؿـحرف بدع أاألفؽار ا اء وال ألهؾ األهق مـربه  ن يتحؿؾ ـ يػتح 

. هذه األفؽار يف تضؾقؾف تسبب  ووزر مـ ت  وزره 

ع  ؿا تبفؿ ومؼاالهتؿ وس مصاحبة ك ويؾحؼ بؿصاحبة أهؾ العؾؿ واالستؼامة 

الؿسجؾة مـفا  ،أشرصتفؿ  تـػقر  بدع وال ويف مؼابؾ ذلؽ هجر كتب أهؾ األهقاء وال

لؾؿتؿؽ   مـ سؿاع أشرصتفؿ إال  العؾؿ الذيـ يؼرو مـ أهؾ  ؾ ون أو يسؿعقن ألهءـ 

ضالالهتؿ. شبففؿ وبقان  بدع بغرض الرد طؾك   ال

 :التقاصل بالحؼ والدطقة إلقف -4

ما تُ  مـ أطظؿ  هذا  لـاس طـ صريؼ و لشبفات التل تحرف ا دفع بف ا

كتشار الػتـ ،االستؼامة ن فؽؾؿا وُ  ،وبخاصة يف طصقر الغربة وا أو مؽا جد يف زمان 

يقصل بعضفؿ بعًض  لحؼ  لك ا يـشروكف بق ادطاة إ لبدع بؾزومف و لـاس قؾت ا ـ ا
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لشبفات، والعؽس بالعؽس لؿـفج الحؼ ويؼؾ  :وا فعـدما تضعػ الدطقة إلك ا

الؿـؽر لـفل طـ  مـ  :األمر بالؿعروف وا يـشل  قـفا تػشق و لشبفات ح فنن األهقاء وا

لباصؾ لذي يؼقم بف أهؾ ا اف ا االكحر لتؾبقس و لتضؾقؾ وا اء ذلؽ ا حقث  :جر

العؾؿ والعؼقل لضعاف  يرضقن بف،  يزخرفقن كالمفؿ  لقف، و لـاس فقصغقن إ مـ ا

كف حؼ   يحسبق لؿا كَ و لؼقل غرورً َس ا  مـ زخرف ا  .اقه 

ع  :ويؾحؼ بالتقاصل بالحؼ لدطاة وصؾبة العؾؿ بعضفؿ م لؿـاصحة بقـ ا ا

لؿـاصحة  :بعض لدطاة بشبفة ما ويتعؾؼ هبا، فنذا وجدت ا ألكف قد يتلثر أحد ا

نهنا ت لشبفة ف لصادقة يف إزالة ا رة ا لؿـاض لك، أما إذا رأى أحدكا وا زول بنذن اهلل تعا

مققػً  سؾقكً  اطؾك أخقف  ً  اأو  جامؾف امشقـ ببف شبفة ثؿ تركف و مـ أسباب  :س هذا  فنن 

كتشارها. االكحرافات وا  رسقخ 

 :لزوم الجؿاطة وكبذ الػرقة -5

قف الرسقل  تزمة بؿا كان طؾ الؿؾ الؿسؾؿقـ  لزوم جؿاطة  بف  ملسو هيلع هللا ىلصإن  وأصحا

سباب يف الق ة لؿـ أطظؿ األ هـا جؿاط اف، والؿؼصقد بالجؿاطة  مـ االكحر قاية 

فؼ لؾشرع لزوم جؿاطة الؿسؾؿقـ التل لفا إمام مقا لؿـفج الحؼ، مع   :العؼقدة وا

لتزام هبؿا جؿقعً  لقصػان وجب اال هذان ا نذا تحؼؼ  ا اف ، والؿػارق لفؿا أو ألحدهؿ

افات االكحر معرض كػسف لؾشبفات و اإل ،مػارق لؾجؿاطة و يقجد  مام أما إذا لؿ 

العؾؿل العؼدي هق األصؾ وال يؿؽـ أن  ،الشرطل ـك  لزوم الجؿاطة بالؿع فقبؼك 

مـف زمان.  يخؾق 

ت  يـاها إكؿا كؿ لرأ افات يف التاريخ اإلسالمل  ولق تتبعـا كشقء الػتـ واالكحر
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ة وا  الختالف.وترطرطت يف أرض الػرق

رسقل  ؿ . طؾقؽؿ بالجؿاطة وإياك..» :بؾزوم الجؿاطة قال ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصك ال

حبقحة الجـة ثـقـ أبعد، ومـ أراد ب  فنن الشقطان مع القاحد وهق مـ اال ؛والػرقة

 .(3)«ف حسـتف وساءتف سقئتف فذلؽؿ الؿممـت  فؾقؾزم الجؿاطة، ومـ سر  

العؾؿل  كتؿاء  رد اال ققم ال يؽػل مج صركا ال ويف طصقر الغربة والػتـ كع

لتقاصلالبد  ألهؾ االستؼامة، بؾ وطدم  ،بالحؼ معفؿ مـ العقش الجؿاطل وا

العزلة طـفؿ شقاصقـ اإلكس والجـ يؽقكقن مع القاحد، وهؿ م :االكػراد أو   ـألن 

لذكر.اال  ثـقـ أبعد كؿا جاء يف الحديث اآلكػ ا

الشفقات وإزالتفا. :الؼسؿ الثاين ة طؾك اتؼاء  سباب الؿعقـ  األ

هذا لشبفة و بؼ وأن ذكرت بلن االكحراف قد يؽقن بسبب الجفؾ أو ا  كؿا س

لشبفات لتل تدفع هبا ا لقسائؾ السابؼة ا ولؽـ قد يؽقن القاقع يف  ،دواؤه يف ا

الؿخالػة لؿ يمت مـ شبفة أو جفؾ بالحؽؿ، بؾ إكف يعؾؿ بالؿخالػة ومع ذلؽ 

سقطرة الشفقة التل ضعػت الـػس  لتؼقى، و تؾبس هبا طـ طؿد، وذلؽ لضعػ ا

متفا يبح ،طـ مؼاو ػف وقد تصؾ الحال بصاحب الشفقة إلك أن  ث لفػقتف وضع

لط هبا. ػف ويغا شرطقة يربر ويمصؾ هبا ضع ة   وشفقتف طـ شبف

رافات ويف هذه الػؼرة سلتطرق إلك ذكر بعض القسائؾ التل تدفع بفا االكح

 الـاشئة مـ الشفقة والفقى.

                                            

لرتمذي يف الػ (1) رواه ا لرتمذي»وصححف األلباين يف  تـ،جزء مـ حديث  375« )صحقح ســ ا 8.) 
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 :ومـفا ما يؾل

 :ر الؿقت والرغبة يف اآلخرةالزهد يف الدكقا وتذك   -1

لدكقا وصقل األ لركقن إلك ا لباب القاسع إن ا رة هق ا كسقان اآلخ مؾ فقفا و

لك الؼؾقب مـف الشفقات إ لذي تدخؾ  يُ  ،ا لعبد  يجعؾ ا لذي  هق ا م طؾك دِ ؼ  و

مـ العؼاب، وذلؽ لغػؾة الؼؾب  الؿخالػات مع طؾؿف بحرمتفا وما يرتتب طؾقفا 

ر  كقا التل ال تجعؾف يػؽ لد با مـ الحساب والعذاب، ولسؽرتف  رة وما فقفا  طـ اآلخ

تف.يف معاده   وآخر

ا  الؿقت وم الػؽر فقفا، وتذكر  رة وإطؿال  صر األمؾ وإكشاء هؿ اآلخ إن ق

لك، كؾ ذلؽ مـ شلكف أن يدي اهلل تعا لقققف بقـ  يخػػ أو يؼطع  بعده، وخقف ا

لركقن إلقفا كقا وا لعبد طؾك شفقتف وال يتعدى حدود اهلل  ،حب الد يسقطر ا لل  لتا وبا

لك لك  :تعا قـف باصالع اهلل تعا ن يؼ ؿا أ يقم الؼقامة ال ك أكف سقعرض  قؾبف و طؾك ما يف 

شرطق ة شفقتف بشبف  ة وتغطق لتؾبقس والؿغالط مـ ا يؿـعف  هذا  ة، كؾ  فق  ةتخػك مـف خا

قره. ؼص لقمصؾ ضعػف وت فقفا طؾك حرمات اهلل تعالك   يتحايؾ 

مً  يؾل كال كؼؾ فقؿا  لكلإلمام ابـ الؼقؿ  اكافعً  اوأ فقف رحؿف اهلل تعا رشد  إلك  ي

لققم الؿعاد.الطريؼ التل ي  حصؾ هبا قصر األمؾ واالستعداد 

ففق العؾؿ بؼرب الرحقؾ، وسرطة : فلما قصر األمؾ» :رحؿف اهلل تعالكيؼقل 

ة األيام، َص افَ عَ وهق مـ أكػع األمقر لؾؼؾب. فنكف يبعثف طؾك مُ  ،اكؼضاء مدة الحقاة

ساكـ  السحاب، ومبادرة صل صحائػ األطؿال، ويثقر واكتفاز الػرص التل تؿر مر  

طزماتف إلك دار البؼاء ويحثف طؾك قضاء جفاز سػره، وتدارك الػارط، ويزهده يف 
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شاهد مـ  -إذا داوم مطالعة قصر األمؾ- فقؼقم بؼؾبف :الدكقا، ويرغبف يف اآلخرة

ؾت شقاهد القؼقـ، يريف فـاء الدكقا، وسرطة اكؼضائفا، وقؾة ما بؼل مـفا، وأكف قد ترح  

فا صاحبفا، وأهنا لؿ يبؼ مـفا إال بابة اإلكاء يتصاب  بابة كُص ال ُص مدبرة، ولؿ يبؼ مـفا إ

كؿا بؼل مـ يقم صارت شؿسف طؾك رءوس الجبال، ويرى بؼاء اآلخر ودوامفا، وأهنا 

ؾت مؼبؾة، وقد جاء أشراصفا وطالماهتا، وأكف مـ لؼائفا كؿسافر خرج صاحبف قد ترح  

 .ان يؾتؼقا سريعً يتؾؼاه، فؽؾ مـفؿا يسقر إلك اآلخر، فققشؽ أ

 جب  يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ :ويؽػل يف قصر األمؾ ققلف تعالك

 .[217-215: ]الشعراء ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  يب ىب مب خب حب

لكـقلف تعـوق  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ڤ﴿: ا

لـقلف تعـوق .[75: ]يقكس  ﴾جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت﴿: كـا

لـازطات  .(3)«[76: ]ا

رة إال» :اوقال أيًض  لرغبة يف اآلخ لزهد ال تتؿ ا يستؼقؿ ا لدكقا، وال  هد يف ا لز  با

يـ صحقحقـ كقا إال بعد كظر  :يف الد

ؼصفا وخستفا، فا وك فـائفا واضؿحالل سرطة زوالفا و كقا و لـظر يف الد وألؿ  ا

لغُ  مـ ا لؽ  يف ذ ما  لحرص طؾقفا، و ة طؾقفا وا لؿزاحؿ لـ  َص ا ص واألكؽاد، غَ ص وا

رة و مـ الحس لزوال واالكؼطاع مع ما يعؼب  لبفا ال يـػؽ وآخر ذلؽ ا األسػ، فطا

هؿ   هؿ   مـ  لفا، و اهتا قبؾ حصق ففذا أحد  :يف حال الظػر هبا، وغؿ وحزن بعد فق

يـ. لـظر  ا

                                            

ج السالؽقـ» (1)  (.3/779« )مدار
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رف ما يف اآلخرة وإقبالفا ومجقئفا وال :الـظر الثاين ئفا وش امفا، وبؼا بد، ودو

ل  هـا ففل كؿا قا قـف وبقـ ما ها لذي ب الؿسرات، والتػاوت ا الخقرات و مـ  فقفا 

ه  :[37: ]األطؾك ﴾پ پ پ پ﴿: سبحاكف ففل خقرات كامؾة دائؿة، وهذ

العؼؾ  نذا تؿ لف هذان الـظران آثر ما يؼتضل  مـؼطعة ومضؿحؾة. ف خقاالت كاقصة 

يثاره وز تضإ فقؿا يؼ فقف لهد  هد   .(3)«الز

رة لدكقا الغافؾقـ طـ اآلخ مـف مجالسة أهؾ ا لحذر  فنن يف  :ومؿا يـبغل ا

كً  لستفؿ ركق كقا امجا ة طـ اآلخرة وما فقفا. اوتـافًس  إلك الد غػؾ  فقفا و

 :۵كثرة العبادة والعؿؾ الصالح وذكر اهلل  -2

ن  ق يـف مرون بف وترك ما  لقف بػعؾ ما يم يتؼربقن إ لذي  سبحاكف طباده ا وطد اهلل 

لك لؿستؼقؿ، قال اهلل تعا االستؼامة طؾك الصراط ا تثبقت و  ٻ ٻ ٱ﴿ :طـف بال

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

لـساء ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ 6: ]ا 6-6 8]. 

ؿ » :طـد هذه اآلية رحؿف اهلل تعالكيؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  فالخؾؼ كؾف

مـش: قسؿان لتثبقت وأصؾف و تثبقت، ومادة ا تثبقت ومخذول برتك ال فؼ بال مـ ممق ه 

فبفؿا يثبت اهلل طبده بد،  الع مر بف  لثابت وفعؾ ما أ كان أثبتف :الؼقل ا  ققاًل  ؽؾ ما 

ظؿ تثبقتً  وأحسـ فعاًل   .اكان أط

                                            

ئد» (1)  (.377)ص «الػقا
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 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :تعالك قال

 هـ.ا .(3)«والصدق الحؼ الؼقل هق الثابت والؼقل ،ققاًل  أثبتفؿ اقؾبً  الـاس فلثبت

صحقـديث الؼـاء ذلؽ يف الحـؿا جـوك  . وما..» :قفـذي فـح والـدسل ال

 مؿا افترضتف طؾقف، وما يزال طبدي يتؼرب إلل   طبدي بشلء أحب   تؼرب إلل  

فنذا أحببتف كـت سؿعف الذي يسؿع بف وبصره الذي يبصر بف  ؛بالـقافؾ حتك أحبف

ويده التل يبطش بفا، ورجؾف التل يؿشل بفا، ولئـ سللـل ألططقـف ولئـ استعاذين 

 .(2)الحديث «...ألطقذكف

لصالحة مـ األطؿال ا هذا الحديث يتبقـ أثر  لـقافؾ يف فؿـ   الػرائض وا

هذا شلكف، وذلؽ بحػظ جقارحف ۵حػظ اهلل  ي  الؿممـ الذ بده  تد إلك  :لع فال تؿ

لصالحة الدطقة إلك اهلل  مـ أفضؾ األطؿال ا لك، و واألمر  ۵ما يسخط اهلل تعا

لك وال يخػك ما لفذه  ،بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر والجفاد يف سبقؾ اهلل تعا

لصالحة الجؾقؾة  لـػقس والعؼقل واألمقال األطؿال ا يـ وا مـ حػظ الد

يـ هؿ  الشفقات الذ لشبفات و لباصؾ وأهؾ ا افعة ا مد واألطراض، وما فقفا مـ 

االكحراف ومادتف.  أصؾ 

لك اهلل  لصالحة الؿحبقبة إ األطؿال ا مـ أطظؿ  لك ۵و ققم  ذكر اهلل تعا يف ال

ستغػاره بقحف وا قده وتس مـ ويف كؾ ذلؽ أ ،والؾقؾة، والثـاء طؾقف وتحؿ كرب العقن 

اف، كؿا يف الحديث الؼدسل االكحر مـ الزيغ و ظف لف  بده وحػ لك لع أكا » :اهلل تعا

                                            

ئع التػسقر» (1)  (.3/37« )بدا

لبخ (2) قاق )ا 65اري كتاب الر 12.) 
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وإن  ،كػسف ذكرتف يف كػسل فنن ذكرين يف ؛طـد ضـ طبدي بل وأكا معف إذا ذكرين

 .(3)الحديث «...ذكرين يف مأل ذكرتف يف مأل خقر مـفؿ

 :شفقاتمجالسة الصالحقـ والؿباطدة مـ الؿػسديـ وأهؾ ال -3

لؾجؾقس أثرً  مَ  اكبقرً  اال جدال يف أن  قر  ـ يجالسف سقاءيف التلثقر طؾك  يف الخ

لتل تُ  :أو يف الشر لؽ فؿـ أكرب األسباب ا لذ لقف مـ و دفع هبا الشفقات وما تمدي إ

افات يـ تُ  :االكحر لذ لحقن ا لصا لجؾساء ا م ا لك وبالؽال عا عؿر مجالسفؿ بذكر اهلل ت

لصالحة ا لطقب، والؼدوات ا فقلا تقاصل تل تمثر  ؿـ يجالسفا، كؿا أن فقفا ال

يـ الؿعروف والتحذير مـ الػساد والؿػسد لصالحقـ  ،بالحؼ و وإن مجالس ا

لَ  ياهتؿ وتجؿعاهتؿ  مـتد تل تحؿل أهؾفا بنذن اهلل  د  عَ تُ و مـ الؿحاضـ الرتبقية ال

لذي  لزمان ا هذا ا وصؿت يف  تل طؿت  لقققع يف الؿػاسد ال الشفقات وا مـ  لك  تعا

كتش ر بصقرة لؿ يسبؼ لفا مثقؾ.ا ريات الش فقف وسائؾ الػساد ومغ  رت 

قـا يف بقان أثر الجؾقس الصالح والجؾقس السقء ققلف  إكؿا مثؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؽػ

الجؾقس الصالح والجؾقس السقء كحامؾ الؿسؽ وكافخ الؽقر، فحامؾ الؿسؽ 

لؽقر إما أن صقبة، وكافخ ا اإما أن يحذيؽ، وإما أن تبتاع مـف، وإما أن تجد مـف ريًح 

 .(2)«خبقثة ايحرق ثقابؽ، وإما أن تجد مـف ريًح 

العؾؿ األتؼقاء القرطقـ مـ أكػع الؿجالس وأصؾحفا مجالس أهؾ  ألكف  :و

ـدهؿ تحرق  لذي ط لتؼقى والقرع ا لشبفات، وبا لذي لديفؿ تحرق ا بالعؾؿ ا

                                            

حقد ) (1) اري كتاب التق لبخ ؾؿ كتاب الذكر )7715ا 26(، مس 75.) 

لبخاري يف البققع (2) ؾؿ ) :باب ،ا 26يف العطاء وبقع الؿسؽ، ومس استحباب مجالسة  :باب ،( يف الرب28

لصالحقـ.  ا
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هقف مره وكقا لك، وتعظقؿ أوا عا مـ اهلل ت ، الشفقات، وترى فقفؿ الؼدوة يف خقففؿ 

الؿـؽر. مر بالؿعروف والـفل طـ   واأل

 :التربقة الجادة داخؾ األسر ويف دور التعؾقؿ -4

سر تصؾح الؿجتؿعات بصالح األ لؿجتؿع: ف لبـة ا هل  ألسرة  لل  ،ا لتا با و

لؿجتؿعات سادها تػسد ا الشفقات، وبػ لباب طؾك أهؾ  لذي يتبعقن  ،يسد ا يجد ا و

مرتعً  لشفقات فقفا  . اخصبً  اا شرورهؿ  لػسادهؿ و

م مرهاسئقو لل أ رة تؼع طؾك رهبا وو نن   :لقة األس ك  ۵هق اتؼك اهلل  ف وحؿ

مـ وسائؾ الػساد الؿدمرة مجؾة وقصة ماجـة وغقرها  -أهؾف وأوالده  مـ تؾػاز و

اإلرشاد مـ الؿقاطظ و اإلكثار  عؾقؿ الؼرآن و إن هق  ،وأقام مؽان ذلؽ كشر الخقر وت

قتف وك ـ فعؾ ذلؽ فنكف يؽقن قد أدى األماكة يف رط مـ صؾح م ان لف أجره وأجر 

ببف ب  ،أهؾف بس الشفقات وأصحا وإن هق ضقع األماكة وفتح الؿجال لقسائؾ 

لشفقات لقعقثقا يف بقتف فسادً  يتدارك كػسفاا يتب و لقيؾ لف إن لؿ  ألكف بذلؽ  :، فا

ب   مـ تس ووزر  يد الذي يتحؿؾ وزره  قد الشد لقط ت صائؾة ا ح ب يف إضاللف ويدخؾ ت

لرسقل  فقف ا ما مـ طبد يسترطقف اهلل رطقة يؿقت يقم يؿقت وهق غاش » :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 .(3)«لرطقتف إال حرم اهلل طؾقف الجـة

دطقة  سقؾة ال سقؾة مستؼؾة مع أهنا تدخؾ يف و رة بق ربقة األس فردت ت وقد أ

سباب  :واألمر والـفل مـؽرات البققت يرى أن مـ أ ثقر مـ  ؽ ألن الؿتلمؾ يف ك وذل

ها ضغقطَ  لقاقع والتؼؾقدَ  وجقد رة أو ربة  ولذلؽ قد يؽقن :األطؿك ا رب األس

                                            

اري ) (1) لبخ ؾؿ )7353ا  ( والؾػظ لف.372( بؾػظ مؼارب، مس
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قتفؿا، لؽـ ضغط األوالد  يدان وسائؾ الػساد يف ب قر وال ير فقفؿا صالح وخ بقت  ال

مَ  يتؿاسؽ بعض  لقاقع قد ال  يرة ا مسا هذه الضغقط واألقارب و قر أمام  فقفؿ خ ـ 

األزواج والجقران تـة األوالد و يخضع لػ قستسؾؿ لؾقاقع و  لذا كاكت تربقة أفراد ،ف

ألسرة طؾك االستؼامة. مـ أكرب العقن لرب ا  األسرة 

الشفقات مـ مفؿة أرباب  لـشء ضد  وكؿا أن مفؿة الرتبقة وتحصقـ ا

ألسر، ففل يًضا  ا هدأ ن إحقث  :مـ مفؿة الؿربقـ والؿعؾؿقـ يف الؿدارس والؿعا

يرهؿ مـ  اكبقرً  الفؿ دورً  مـ الشر، وتحذ قرهؿ  الخقر وتـػ لك  صالهبؿ إ يف تقجقف 

لحسـة  ،د وأهؾفالػسا رة، والؼدوة ا مـفا الؿقطظة الؿباش ثقرة  يتؿ ذلؽ بصقر ك و

لؿدرسة وخارجفا لؿختؾػة داخؾ ا امج ا وكؾ ذلؽ يعد  ،لؾؿعؾؿ أمام صالبف، والرب

 ً تزكقة. امفؿ   امحضـ ة وال  مـ محاضـ الرتبق

 .األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر وإشاطتف يف الؿجتؿعات -5

لقسائؾ مـ أكرب ا هذا  الشفقات ويؼضك طؾك أوكارها و و  التل تدفع هبا  أ

مرتؽبقها دفع  ،يخػػ مـ شرها ويعاقب  وقد سبؼ ذكر هذه القسقؾة يف وسائؾ 

ألهنا هـا  رة التقاصل بالحؼ، وأكررها  لذكر يف فؼ لشبفات اآلكػة ا يًضا  ا مـ أطظؿ أ

لقسائؾ التل تدفع هبا الشفقات.  ا

pn  mP 
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 اخلامتت
لبحث أح هذا ا هذا  ۵ؿد اهلل يف ختام  تؿام  تـاكف طؾك إ طؾك تقفقؼف وام

قـا، فلسللف سبحاكف  يـا والتصدقـا وال صؾ هتد الؿقضقع الؿفؿ فؾقاله سبحاكف ما ا

لصديؼقـ  ققـ وا لـب مـ ا لذيـ أكعؿ طؾقفؿ  الؿستؼقؿ صراط ا لك صراصف  يـا إ أن يفد

. ثبتـا طؾقف حتك كؾؼاه قـ وأن ي لصالح  والشفداء وا

 :جسجيل الىقاط الحاليةوفي هذه الخاثمة أود 

مؾخًص 3) يذكروا  لػقـ أن  لؿم يعً  ا( قد جرت طادة ا لؽتاب اسر يف  لؿباحث ا

رسائؾ السابؼة، ول العادة يف أغؾب ال هذه  سقرت طؾك  لؿرة خاتؿتف. وقد  هذه ا ـل  ؽ

الؽر العؿؾأطتذر لؾؼارئ  هذا  رة مباحثف وما  ،يؿ طـ  لؽتاب وكث وذلؽ لطقل ا

لؽتاب إشارة ولق سريعة ولعؾ يف ففرس ال ،يتػرع طـفا ؿقضقطات الؼادم يف آخر ا

لؿباحث التل تضؿـفا لك الػصقل وا فؼد تعقـ الؿطؾع طؾقفا طؾك أخذ فؽرة  :إ

لؽتاب وفؽرتف.  طامة طـ مقضقع ا

راءتف لؾؽتاب2) بعد ق اال: ( قد يؼقل قائؾ  تعريػ  مـ  ت  ستؼامة يف لؼد ففؿ

يؼ أهؾ االستؼامة وهق ما  لأو لزوم صر لؽتاب أهنا  رسقل ا طؾقف ال  ملسو هيلع هللا ىلصكان 

لؽتاب تحدث  كجد أن ا افراط، ومع ذلؽ لؿ  يط وال غؾق و مـ غقر تػر بف  وأصحا

ؿ  ؾ لطغقان ف الغؾق وا إلفراط و يتعؾؼ با قر أما ما  يط والتؼص لتػر إال طـ جاكب ا

ؼ أهؾ االستؼامة. رق لف مباحث الؽتاب مع أكف مخالػ لطري  تتط



 
781 

ققم إكؿ :والجقاب طؾك ذلؽ الؿخالػقـ ال ثر  يؼ االستؼامة أن أك ا خالػقا صر

هذا مـ  يتضح  ريطفؿ يف حؼؾ القاجبات وترك الؿحرمات، و قرهؿ وتػ بتؼص

لؽتاب تل تضؿـفا ا ثقرة ال ف  ،األمثؾة الؽ الغؾق خطره شديد، لؽـ أهؾ وصحقح أن 

لـاس ألهؾ السـة  ،قؾة بقـ ا مـ الؿػارققـ  وشلء آخر وهق أن أهؾف قد يؽقكقن 

صقف ة ال قرهؿوالجؿاطة كالخقارج وغال وهمالء لؿ يؽقكقا مؿـ أردهتؿ يف  ،قة وغ

لؽتاب مقجفً إإذ  :هذا ا كؿا كان  لبحث إ هذا ا لرتكقز يف  لك أهؾ  ان ا ـتسبقـ إ الؿ لك  إ

مـ مخالػات طؼدية، أو سؾقكقة لؽـفا لؿ  السـة والجؿاطة، وما ضفر طؾقفؿ 

 تخرجفؿ طـ دائرة أهؾ السـة.

لتضاطػ هبت أتابع كؾ مخالػة وبدطة  دفف  ثؿ إين لق ذ الؽتاب وخرج طـ ه

لرئقس، ولعؾ اهلل  الغؾق ووجقدها طـد  ۵ا أن يعقـ طؾك كتابة أخرى طـ مسللة 

ة والجؿاطة. قـ إلك أهؾ السـ ـتسب الؿ  بعض 

هق ما  ( ما ذكرتف يف هذا البحث مـ أمقر تخالػ صريؼ أهؾ االستؼامة1)

ؾؿ والدطاة الحظتف طؾك كػسل وطؾك بعض الؿـتسبقـ ألهؾ السـة، وبخاصة صؾبة الع

مـفؿ، ولؿ يؽـ الؿؼصقد يف هذا البحث استؼصاء جؿقع الؿخالػات ففذا متعذر، 

ولؿ يؽـ الؿؼصقد بف أهؾ الؼبؾة وإكؿا أهؾ السـة، ولذلؽ لؿ أتطرق الكحرافات 

ـ فنكؿا ورد طؾك سبقؾ ذكر مَ  :الػرق وأهؾ البدع، وإن ورد ذكر بعضفا يف هذا البحث

 هذه األهقاء مع بؼائف يف دائرة أهؾ السـة.تلثر مـ أهؾ السـة بشلء مـ 

 ۵إلك اهلل  ثؿ إين ال أقصد هبذه الؿخالػات تؾؽ التل يؾؿ هبا العبد ثؿ يتقب

 ڑ ژ ژ ڈ﴿ :مـفا أحد ففذه كؿا ذكرت يف أثـاء البحث ال يسؾؿ :ويرتكفا

، [213: ]األطراف ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

ت بذلؽ تؾؽ الؿخالػات التل ضربت ، وإكؿا قصدافالؿتؼقن يؾؿ هبؿ الشقطان أحقاكً 
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بلصـاهبا يف حقاة كثقر مـ الؿسؾؿقـ وأصروا طؾقفا وضعػقا طـ مؼاومتفا فلصبحت 

 .مـ حقاهتؿ وكقاهنؿ اجزءً 

لتقاصل 7) الؿسؾؿقـ، ومـ مـطؾؼ ا تـاصح القاجب بقـ  مـ مـطؾؼ ال  )

كصائح  لبحث  هذا ا مـ صػات أهؾ االستؼامة، أوجف يف خاتؿة  بالحؼ الذي هق 

و  لذيـ تلثروا بشؽؾ أ اين الؿسؾؿقـ ا لك إخق ريعة أخص هبا كػسل، ثؿ أوجففا إ س

ؼ أهؾ ة لطري الؿخالػ  :ا الستؼامة بآخر ببعض األفؽار واألخالق 

ف  :الـصقحة األولك مت ستسؾؿقا لؾقاقع الػاسد وضعػقا طـ مؼاو لذيـ ا إلك ا

ة الػساد، يف كػقسفؿ وأهؾقفؿ، فاكصبغت حقاهتؿ وحقاة أسرهؿ يف بققهتؿ بصبغ

لذي يسخطف اهلل  قد الؽػار ا ؼؾ ل لفؿ ۵وت  :ويؿؼت أهؾف، أقق

كارً  ۵اتؼقا اهلل  هؾقؽؿ  كػسؽؿ وأ ا  اوققا أ لـاس والحجارة، واتؼق وققدها ا

مً  فقسللؽؿ ايق فقف إلك اهلل  بتؿ محؿد بـ طبد اهلل  :ترجعقن  فؿاذا ؟ملسو هيلع هللا ىلصبؿاذا أج

قـ؟ احذروا أن تؽقكقا مؿـ وصػفؿ اهلل  ئؾ الؼصص بؼقلف يف  ۵طساكؿ قا آية 

 ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :سبحاكف

صص ﴾ۓ ے ے ھ ھ لؼ 6: ]ا 5-6 حذروا أن تؽقكقا مؿـ ا ،[6

لـاس ايؾتؿس رض قرهؿ مـ- ا ريب وغ لك، فنن  -ولد وزوجة وق يف سخط اهلل تعا

رسقل  وأرضك طـف  رضل اهلل طـفمـ التؿس رضا اهلل يف سخط الـاس »: قال ملسو هيلع هللا ىلصال

يف سخط اهلل سخط اهلل طؾقف وأسخط طؾقف  الـاس، ومـ التؿس رضا الـاس

 .(1)«الـاس

                                            

لرتمذي يف الزهد (1) صحقح ســ »(، ويف 6177« )صحقح الجامع»وصححف األلباين يف  ،(79باب ) ا

لرتمذي  (.3967« )ا
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مـ الػعؾ، وال : احذروا أن تؼقلقا فنن هذا الؼقل أقبح  ير القاقع!!  كحـ كسا

ـد اهلل  مَ  ۵يـػعؽؿ ط ى  لقر لالبتالء، و كف خؾؼ طباده  كف سبحا يصرب طؾك أل ـ 

يصرب وال يـؼاد. ة مؿـ ال  الؼدري  أحؽامف الشرطقة و

صر ا لققم هق ط صركا ا رة القاقع وط لصرب والؼبض طؾك الجؿر، ثؿ إن مساي

لدكقئة لقـ وأصحاب الفؿؿ ا الؿفزومقـ والؿخذو ؿ  ،هق مـ صػات  إن الؿسؾ

لعبد  مـ ا لذي يصادم واقعف الػاسد ويسعك إلصالحف، فالؿطؾقب  الحؼ هق ا

يتلثر بف يره و قره ال أن يسا إن الحققاكات  ،الؿسؿؾؿ أن يمثر يف واقعف ويغ

تصادم كؾ واقع العجؿاوات ال تس ضر هبا وبلوالدها، بؾ إهنا ل لذي ي ير القاقع ا ا

تدي طؾك  لقع لدجاجة الضعقػة لق دخؾ طؾقفا طدو  تك أن ا يجؾب لفا الػساد، ح

لضعقػ  مر القاقع بؾ تصادمف وتـػش ريشفا ا نهنا ال تستسؾؿ لفذا األ صغارها ف

. تدي الؿصادم لفا ة الؿع  لؿؼاوم

يـ يسعق :الـصقحة الثاكقة لك الذ ة إ مر ديـفا وإقام يد أ ن إلصالح األمة وتجد

التـازالت مـ   :حؽؿ اهلل تعالك يف األرض بشلء 

حذروا أالطقب الطغاة مـ الؽػار والؿـافؼقـ، فتاريخفؿ يف الؼديؿ والحديث ا

معروف ومػضقح، ففؿ يراوحقن يف حرهبؿ بقـ الرتغقب والرتهقب، وذلؽ لزطزطة 

العؼدية الـاصعة، والتل أساسفا وصؾبفا  الدطاة الصادققـ طـ مبادئفؿ وثقابتفؿ

 طؼقدة القالء والرباء، وإذا اهتز هذا األساس فعؾك الدطقة وأهؾفا السالم.

صر اهلل مـ ك قئسقا  هذه األالطقب، وال ت إلسالم مـ   ۵ فاحذروا يا دطاة ا

سـة اهلل  كبقائف  ۵إذا رأيتؿ الحرب الشرسة طؾك اإلسالم وأهؾف ففذه  يف أ

.  وأولقائف
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وا أن يضغط طؾقؽؿ القاقع األلقؿ وإرهاب الؽػار والؿـافؼقـ طؾك شباب احذر

فنن التـازل ولق  :يسقرا طـ مبادئؽؿ وثقابتؽؿ االدطقة، فتستسؾؿقا أو تتـازلقا ولق شقئً 

 يتؾقه تـازالت أخرى كثقرة ما دام أن باب التـازالت قد فتح. اكان يسقرً 

مـ مالمس األفعك التل  يظفرها الؿـافؼقن لرتغقب واحذروا يف الؿؼابؾ 

مـ  لرحؿة وباصـفا  مشبقهة ضاهرها فقفا ا لدطاة يف مشاركات مسؿقمة وتحالػات  ا

الؽػرية :ؾفا العذاببَ قِ  مبادئفؿ  نذا  :ألن الطغاة إكؿا يسعقن لؿصالحفؿ ومصالح  ف

هذه الؿصالح دطقهؿ وفتحقا لفؿ  قؼ  لك بعض الدطاة لتحؼ أحسقا بحاجتفؿ إ

لدطقية الؿجاالت ا لصػ أمام العدو  بعض  وخاصبقهؿ بؿـطؼ القصـقة ووحدة ا

الؿشاركة ويسؽت  لؿزخرف وتبدأ  هبذا الؼقل ا قـخدع بعض الدطاة  الؿشرتك، ف

لدطاة إلك  الؽػر الذي يؿارسف الطغاة، وبذلؽ يؼدم ا لدطاة طـ بقان الحؼ وفضح  ا

يشعروا رة شعروا بذلؽ أم لؿ  مصالحف  ،الطغاة خدمة كبق ثؿ إذاحؼؼ الطاغقت 

دطقة لفؿ  فؿ وأحرقفؿمـ شباب ال الؿشاركات أمام الؿسؾؿقـ و هبذه  وأسؼطفؿ 

استدراك الػقائت. ،بعد ذلؽ ضفر الؿجـ لـدم و  وال يـػع بعد ذلؽ ا

كصر اهلل  :دطاة اإلسالم فقا ستعجال  دطقة۵إن ا لخروج بال مـ محـتفا  ، وا

لب ن با تـازل طـ الثقابت، إكؿا يؽق ـ ال يؽقن بالرضقخ لضغقط القاقع وال حث ط

لف فَ  وأسباب حصق  ، ؼؾع طـفا تبطئ الطريؼ، وال ـَ أسباب تلخره فـ ض طؾقفا وال كس ع

هابً  لشلء إر هذا ا ة شلء، وسقاء كان  ي لؿحؿد لدطقة ا يؼ ا مـ  ايحرفـا طـ صر دة  وش

يـ، أو كان ترغقبً  لد إن الحؾ يف الخروج مـ  :ومؽاسب مقهقمة لؾدطقة اأطداء ا

يـ اهلل كصر د قؼ  يدة وتحؼ لك، إكؿا يؽقن بؿعالجة األخطاء  الضغقط الشد تعا

الؽريؿ  ۵والرجقع إلك كتاب اهلل  قرة رسقلف  ـ ملسو هيلع هللا ىلصوس كستؾفؿ مـفا السـ  ،

لسالم يف الدطقة، وكقػ  لتغققر وكؼتدي بؿـفج األكبقاء طؾقفؿ الصالة وا لرباكقة يف ا ا
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األرض ۵كصرهؿ اهلل   .(3)ومؽـ لفؿ يف 

لك :الـصقحة الثالثة رمفؿ اهلل تعا لك الذيـ أك ؾؿ بالشرع والػؼف إ يف  بالع

لديـ  :ا

مختربون فقف، فبق   ۵اهلل  ااتؼق كتؿ  ؿ فل ال يف طؾؿؽ ـقا الحؼ لؾـاس و

ؾ فتَ  ص لبا تؾبسقه با  .ؾقاضضؾقا وتُ تؽتؿقه، وال 

لـاس بف ۵اهلل  اواتؼق ن  :فقؿا تػتقن ا نكؽؿ تققعقن طـ رب العالؿقـ، وإ ف

الرسقل  :سائؾؽؿ طـ ۵اهلل  بتؿ   . ملسو هيلع هللا ىلصماذا أج

ـ يصقغ فتقاه بصقرة يريد فنن مـفؿ مَ  :أهقاء الؿستػتقـ ومؽرهؿ واحذروا

الجقاب الذي يقافؼ هقاه، حتك يقضػف يف مخططف  مـ الؿػتل مـفا أن يستؾ  

يف مآالت الػتقى التل تػتقن الـاس هبا، وبخاصة إذا كاكت  افػؽروا كثقرً  ،اإلفسادي

 ،الػتقى لف أثر كبقر يف البحث فقفا تتعؾؼ بؼضايا األمة وكقازلفا: فنن اطتبار الؿآالت يف

ستغؾ الػتقى يف تؿرير الػساد إذ قد تُ  :وإن إغػال الؿآل يرتتب طؾقف مػاسد طظقؿة

ولق فؽر الؿػتل يف هذه الؿآالت لتغقرت فتقاه، فالعالؿ الػؼقف هق الذي  ،والؿـؽرات

 ماذا قؾت؟: ماذا أردت؟ وكصػ الػؼقف هق مـ يسللف: يسلل الؿستػتل

ب  ،لؿػتقنأيفا ا الؿقافؼ لؾؽتا لصحقح  لـاس بؿا تعؾؿقن أكف الراجح ا فتقا ا أ

لسـة اإل وا ـبقا  الؿفجقر وففؿ السؾػ الصالح، واجت الؿرجقح أو  فتاء بالشاذ أو 

مـ يؼقل ػتقا إلك أهقاء الـاس، أو ققل  العؾؿاء، وال تؾت روا طؾك يس  : مـ أققال 

مـ األققال. لـاس يف الػتقى ولق بالؿرجقح   ا

العامة، إن ط تل بؿا هتقاه  العامة يػ لدلقؾ، وطالؿ  مـ ا تل بالراجح  الؿؾة يػ الؿ 

                                            

الة:  (1) ئؾ سابؼة مـفا رس رسا طدة  هذه األسباب يف  تػصقؾ  الة «متك كصر اهلل»سبؼ  رس فداهؿ »، و فب

قتده الة«ا ؾقرجع إلقفا «مـارات يف الطريؼ»يف كتاب  «أصقل الـصر والتؿؽقـ » ، ومؼ  !ف
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فقاه السؾطان تل بؿا ي ء  ،وطالؿ السؾطة يػ ؿا مـ طؾ الؿؾة ال  مـ طؾؿاء  فؽقكقا 

مَ  ،العامة وال السؾطة لك  محتاجقن إ مان  لز هذا ا لـاس يف  يشد  وإن ا لك الديـ ـ  هؿ إ

مـ يزيدهؿ   لقتؽؿ.سئقفتـبفقا لعظؿ م اًص وترخ اكػالتً اوأحؽامف ال إلك 

فؿ  :الـصقحة الرابعة بؿـ يسؿقن أكػس بآخر  ؾ أو  روا بشؽ لك الذيـ تلث إ

ققـ أو العصراكققـ  :بالعؼالك

ة؟ هذه الؿدرسة الؿضطرب كتفؿ باألثر  !ماذا أطجبؽؿ يف  أطجبؽؿ فقفؿ استفا

؟ العؼؾ ضخقؿفؿ دور   وت

الغ لحقاة  تتاهنؿ با اف قدهؿ لؾغرب و ربقة ومحاولة جر أم أطجبؽؿ فقفؿ تؼؾ

لتُ  ة  لؿسؾؿ لؿجتؿعات ا  حاكقفا؟ا

مَ  لشرس طؾك كؾ  مفؿ ا هجق لصالح أم أطجبؽؿ فقفؿ  ـ رفع شعار السؾػ ا

هجقمفؿ قد تعدى إلك  إن  لتؿسؽ هبديفؿ وطؼقدهتؿ وأخالقفؿ؟ بؾ  وكادى با

ة قؾقبً  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب محؿد  هؿ أبر األم يـ  لذ ؽؾػً اا فؿ ت ة ا، وأقؾ بالؾغ ؾؿفؿ  ، وأط

ؿ؟ومؼاصد الشرع، ف كتف لتفؿ وففؿفؿ ومؽا  ؼدحقا يف طدا

ـ  :أم أطجبؽؿ فقفؿ تؾؽ الروح االهنزامقة أمام ضغقط القاقع فؾؿ يؽـ لديفؿ م

فـادوا بالتطقير يف أصقل الديـ وفروطف  :بف طؾك طؼقدهتؿ وأخالقفؿ ناإليؿان ما يصؿدو

 س.باألم االققم ما كان ثابتً  افؼد ال يؽقن ثابتً  :ومراجعة الثقابت اإلسالمقة

يتلثر ببعض  لصادق حتك  الؿسؾؿ ا يغري  إكف واهلل ال شلء فقفؿ يعجب و

يـ بعؼقلفؿ :أصروحاهتؿ الؿعتزلة الؿغرور مـ  فؿ  نهنؿ خؾػ لسؾػ وإذ األمر  :ف

الؿدرسة  هذه  يـفجقا مع أهؾ  لصادققـ، أن  إلسالم ا لقاجب طؾك دطاة ا كذلؽ فا

تزلة يف لجديدة ما هنجف السؾػ الصالح مع الؿع مـفؿ، االطتزالقة ا ير  لتحذ  ا

مـابركا اإلطالمقة  كروجفا أو كػتح لفا  أفؽارهؿ، ال أن  و قد آرائفؿ  رهتؿ وتػـ مـاض و

الػؽر!لقؼقلقا باصؾف لحر وحرية  ة الـؼاش ا  ؿ بحج
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دطقة  لك  مـ أي زمان آخر إ فقف  كـا أيفا اإلخقان لػل زمان أحقج ما كؽقن  إ

لك ما كان طؾقف سؾػـا الصالح يف الؿع لـاس بالرجقع إ كتؿسؽ بف،  تؼد والسؾقك،ا

رة التل  بدع الؿعاص اء واألفؽار وال لؽثرة األهق اجذ، وذلؽ  لـق وكعض طؾقف با

رة، واالتصاالت السريعة يف بث سؿقمفا،  سخرت لفا وسائؾ اإلطالم الؿعاص

الؿجال لفؿ  وكشر ضالالهتا، فؾقس مـ الحؽؿة الفقادة معفا أو الؿساهؿة يف فتح 

لباصؾ مـ ققل ا لبث أفؽارهؿ ف :وتؿؽقـفؿ  لؿختؾػة  لقسائؾ ا يـؼصفؿ ا نهنؿ ال 

مَ  يليت  .حتك  فقف مـربه لقـشروا باصؾفؿ  ـة لقػتح هق اآلخر  مـ أهؾ الس  ـ يليت 

مقاقػؽؿ وزِ  كـا، وراجعقا  يا إخقا لؽتاب والسـة كُ فاتؼقا اهلل  قها بؿقزان ا

لؽؿ  ۵ومقاقػ السؾػ الصالح ترشدوا وتػؾحقا، وأطدوا الجقاب لسمال اهلل 

 ؟!﴾ہ ہ ۀ ﴿ :الؼقامة يقم

ة يف هذا الزمان :الـصقحة الخامسة الؿسؾؿ  :إلك الؿرأة 

ؽ  رة، فؾؼد أجؾب الؿػسدون طؾق يتفا الؿسؾؿة الؿعاص كان اهلل يف طقكؽ أ

لقضؾقك طـ سبقؾ اهلل  :فؿؾجِ مـ كؾ حدب وصقب بخقؾفؿ ورَ   ،۵وذلؽ 

لػساد جر   لك ا يجروك إ صرفقك طـ  لتؽقين ألعقبة ومتعة بليديفؿ، اطـقػً  او لق و

السؽـ ۵طبادة اهلل  فقر  ربقة األجقال وتق شرفؽ اهلل هبا مـ ت تل  ، وطـ مفؿتؽ ال

هذه األالطقب مـ  ربقة األجقال  إلسالم ويا م  ،لزوجؽ وأبـائؽ: فاحذري يا فتاة ا

ـل باهلل  استعق سباب الثبات  ۵و لعظقؿ، وخذي بل هذا الػساد ا يف مؼاومة 

مـ هذا  الجؿر، وال الؿذكقرة يف الػصؾ األخقر  لؽتاب واقبضل طؾك ديـؽ قبض  ا

مَ  لؾؿتؼقـ، وأن  لعاقبة  لؾضغقط، واطؾؿل أن ا يصربه اهلل، ومَ تستسؾؿل  يصرب  ـ ـ 

مـ الػتـ هد يف سبقؾ اهلل بصدق ثبتف اهلل وطصؿف   .جا

 ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :۵قال اهلل 

لعـؽبقت ﴾ھ 6: ]ا 9]. 
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يـ اهلل وال شؽ أن الضغقط شديدة، ولؽـ إن هل إال صرب سا طة طؾك د

لك فتحؿد العاقبة ويفـل العقش يف ج كَ ـتعا ؽ مؼتدر: فَ اٍت و ـد مؾق ر يف مؼعد صدق ط

استعتاب  يـػع كدم وال طذر وال  لك وطذابف، وحقـفا ال  بك سخط اهلل تعا وإال فالعؼ

لـار يـ مـ أهؾ ا الؿؼؾد يـػع ققل   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: وال 

 .[18: ]األطراف ﴾ڄڄ

هذه الػ5) كبف يف  ن ( أ لك أن االستؼامة الحؼة ال يؽػل لتحؼقؼفا أن يؽق رة إ ؼ

مستؼقؿً  لعبد  بد ويسعك لتحؼقؼ  اا الع هد  جا فا أن ي سب، بؾ البد لؽؿال يف كػسف فح

مجتؿعاهتؿ لـاس و لصقرة صعبً  ،االستؼامة يف واقع ا تحؼقؼفا هبذه ا  اهذا وإن كان 

مستؿرة، إال أن األمة ال سبة ويؼظة  لك مجاهدة ومحا خؾق بحؿد اهلل مـ ت ويحتاج إ

لك طؾؿً  مر اهلل تعا لؿستؼقؿقـ طؾك أ دطقة وصب   وحااًل  وطؿاًل  اا ، وهؿ اوجفادً  ارً و

مـ الخسران، كسلل اهلل  لـاجقن  ن  ۵الؿذكقرون يف سقرة العصر، الػائزون ا أ

اهتؿ. قـا بصػ  يؾحؼـا هبؿ ويؿـ طؾ

لك  ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ﴿ :قال تعا

لعصر ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ه  .[1-3: ]ا ففذ

لؽُ  االستؼامة.ؿ  صػات ا  ؾ مـ أهؾ 

 ال تزال مـ أمتل أمة قائؿة بلمر اهلل ال» :ملسو هيلع هللا ىلصوهؿ الؿذكقرون يف ققلف 

ل : (3)«يضرهؿ مـ خذلفؿ وال مـ خالػفؿ حتك يلتل أمر اهلل وهؿ طؾك ذلؽ فػ

                                            

اري يف االطتصامرو (1) لبخ ئػة...، :ملسو هيلع هللا ىلصققل الـبل  :باب ،اه ا رواه يف التقحقد ) ال تزال صا (، 7761و

قؿ ) ؾؿ بر  (.3117ومس
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مر اهلل يف  يـ جؿعقا بقـ االستؼامة طؾك أ هذا الحديث صػات أهؾ االستؼامف الذ

هد لك إلقامة الحؼ يف واقع الـاسأكػسفؿ، وجا بقؾ اهلل تعا الؼقام  ،وا يف س ولؿا كان 

مرً  لـاس أ ويف واقع ا لـػس  لك يف ا مر اهلل تعا لك  اشديدً  ابل تحتاج اإلستؼامة طؾقف إ

لك أن مـ  اء، جاءت اإلشارة يف الحديث إ صرب وتحؿؾ ومجاهدة لؾـػس واألطد

الؿ اء  لك األطد تؾتػت إ هذه الطائػة أهنا ال  اققؾ، صػات  مـ طر خالػقـ وما يضعقكف 

لؿخذ   يؾ ا لك تخذ لحؼ، كؿا أهنا ال تؾتػت إ هؾ ا يدة طؾك أ لقـ مـ وضغقط شد

ن  لك، ويؿضق يضرهؿ شلء مـ ذلؽ، بؾ يستعقـقن باهلل تعا ضعاف اإليؿان، وال 

يضرهؿ الؿخالػ وال الؿخذل ـصر اهلل  ،يف صريؼفؿ ال  الؿقطقدون ب همالء هؿ  و

لتؿؽقـ لفؿ يف رة. تعالك وبا  األرض، وبرضقاكف وجـتف يف اآلخ

أن أهؾ هذه الطائػة هؿ أهؾ االستؼامة الحؼة وال يخؾق مـفؿ زمان،  :والحاصؾ

حقق هبؿ وهؿ مقجقدون يف هذه األمة والحؿد هلل، وطؾك الؿسؾؿ الصادق الؾ  

وحؽؿف يف  ۵ومجاهدة الـػس بالتحؾل بصػاهتؿ، وااللتحام معفؿ إلقامة ديـ اهلل 

فؿا تؽالب طؾقفؿ األطداء الؿخالػقن لفؿ، ومفؿا كثر مـ حقلفؿ وم ،األرض

الؿخذلقن، ومفؿا اشتدت طؾقفؿ الخطقب والضغقط ففؿ صامدون، مؿتثؾقن ألمر 

يف األرض،  ۵أكػسفؿ، قابضقن طؾك الجؿر، ساطقن إلقامة شرع اهلل  اهلل تعالك يف

 يستعجؾقن، وال ال يخالجفؿ شؽ وال ريب يف وطد اهلل لفؿ بالـصر والتؿؽقـ، ال

يصقبفؿ إحباط وال يلس وال تغققر وال تبديؾ حقـؿا يتلخر كصر اهلل تعالك طؾقفؿ، بؾ 

فنذا  :يراجعقن أكػسفؿ وصريؼفؿ، فؾعؾ التلخقر كان لخؾؾ يف الـػقس أو الؿـفج

كقا إلك سالمة الؿـفج فنهنؿ يققـقن بلن الشدة إن هل إال سـة اهلل تعالك لعباده لاصؿ

  التؿحقص والتؿققز الذي يعؼبف الـصر والتؿؽقـ.الؿممـقـ يف
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 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :۵قال اهلل 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

لـقر ﴾گ گ گ ک ک  .[55: ]ا

لك عا  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: وقال ت

صػ ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ل  .[9: ]ا

رسقل لـفار، وال يترك اهلل بقت لقبؾغـ هذا األمر ما بؾغ الؾقؾ وا»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال ال

يعز اهلل بف  اطز   ،إال أدخؾف اهلل هذا الديـ بعز طزيز، أو بذل ذلقؾ ر  ب  وال و   ر  د  م  

 .(3)«يذل بف الؽػر اإلسالم وذال  

وهـا كصقحة أخقرة أتقجف بفا يف خاتؿة البحث إلخقاين الؼابضقـ طؾك 

 :يـف ألققل لفؿالجؿر الؿستؼقؿقـ طؾك أمر اهلل تعالك الساطقـ لـصرة د

لقاء اهلل وال أحد أحسـ  اهـقئً  لـاس، وأو كتؿ طؾقف، فلكتؿ صػقة ا لؽؿ ما أ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿وال غاية  وال طؿاًل  مـؽؿ ققاًل 

ؾت ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ؿ ِص [11 :]فص كت ؿ ؿَ ، وأ ؽ لؿجتؿعات ام األمان 

متؽؿ لصالة والسال :وأ م، فال ألكؽؿ تؼقمقن بؿا قام بف أكبقاء اهلل ورسؾف طؾقفؿ ا

عػاء يؼ وال تشعروا بلكؽؿ قؾة وض كتؿ  :تستقحشقا الطر كتؿ أققياء بنيؿاكؽؿ وأ فل

لرحؿـ  لقفا مالئؽة ا ثرون إذا تذكرتؿ أكؽؿ ضؿـ قافؾة شريػة طظقؿة تـتسب إ األك

                                            

361« )صحقحف»رواه ابـ حبان يف  (1) تعالك يف 3 « السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف األلباين رحؿف اهلل 

(3/7.) 
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يحصقن طددً  لذيـ ال  مـ طباده، بؾ والؽقن كؾف ۵، وأكبقاء اهلل اا ، والصالحقن 

مـقـ الؿم لكألكف مسبح طاب :هق رفقؼ  لعبقدية  ،د لربف تعا هذه ا يـػرد طـ  ولؿ 

فر الظالؿ لـػسف الؽا ة  :الشرطقة إال  الؿستسؾؿ العقالؿ  لـسبة لبؼقة  فؿاذا يساوي با

رهبا  ي شقئً  ،۵ل يساو كف ال  يؼ الالحب القاسع الذي  اإ وإكؿا هق كشاز طـ الطر

بقؾف ۵هق صريؼ اهلل  لك :وس  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: قال تعا

 .[7: ر]غاف ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ل   ۵واصربوا طؾك صاطة اهلل  يفق معاصقف وال  ـؽؿ ضغط القاقع وترك 

األرضئوال تق ،وشدتف يـ اهلل يف  لـاس وإقامة د فنن العاقبة  :سقا مـ إصالح ا

لبقا طؾك حربف، ومفؿا كثر  لديـ وتؽا اء ا يـ، مفؿا أجؾب أطد لؾؿتؼقـ الصابر

االستؼامة ا الؿخذلقن فنن العاقبة ألهؾ  بتقا طؾك ديـ اهلل الؿـافؼقن و  ۵لذيـ ث

يضعُ  لؿ  يَ و لؿ  قـقافِ ػقا و يستؽ الؿشبقبة طؾك  ،ـقا ولؿ  ومفؿا كاكت ققة الحرب 

نهنا  إلسالم ف يـ ال»ا الؿطؾؼة يف أن الؿستؼبؾ لفذا الد لؼد صؿد  ،تػؼدكا الثؼة 

لتل  هذه الضربات القحشقة ا مـ  إلسالم يف حقاتف الؿديدة لؿا هق أطـػ وأقسك  ا

لققم إل لبعثتقجف ا لذي حؿك  ،اإلسالمل يف كؾ مؽان ك صالئع ا اإلسالم هق ا إن 

ققـ  لصؾقب مـ هجؿات ا تتار، كؿا حؿاه  مـ هجؿات ال القصـ اإلسالمل يف الشرق 

مـ جـس  تتار لؿ يؽقكقا  لبؼعة مـ ال هذه ا يـ حؿقا  لقؽ الذ اء والؿؿا طؾك السق

ألهنؿ ..العرب،  كاكقا. ولؽـفؿ صؿدوا يف وجف الؿفاجؿقـ حؿقة لإلسالم 

مـ اإلمام الؿسؾؿ  ،مسؾؿقـ العؼقدة اإلسالمقة، وبؼقادة روحقة  نيحاء مـ  صؿدوا ب

 .«ابـ تقؿقة»
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ة  العرب والؾغ مـفا و لعروبة  كدثار ا مـ ا لبؼعة  يـ هذه ا لد ولؼد حؿك صالح ا

هق كردي ال ...العربقة  ...طربل و

إلسالم يف قبققـ: كؿا كان ا لصؾ قره هق الذي كافح ا إلسالم يف ضؿ  وكان ا

ر قطز. ر بقربس، والؿظػ  ضؿقر الظاه

لـاصر الؿؾؽ ا يـ.  :و تتار الؿترببر ي كافح ال لذ  هق ا

لذي كافح يف الجزائر م إلسالم هق ا مً اوا ة وخؿسقـ طا اة: ائ لغز ، يؽافح ا

ـل رأسف لفؿ لصؾقبققن»ألهنؿ أطداؤه  :ويستعؾل طؾقفؿ، وال يح ح «ا رو ، وبؼقت 

يد  مـ جد تك أذكتفا  تل قام هبا طبد الؿؼاومة يف الجزائر ح الحركة اإلسالمقة ال

يد مـ جد قد بـ باديس فلضاءت شعؾتفا  ن  ،الحؿ تل يحاول أ وهذه الحؼقؼة ال

لصؾقبققن جقدً  كسققن وا لػر يعرففا ا ضؾؾقن،  لؿ لؿغػؾقن وا ألهنؿ  ايطؿسفا ا

طؾك أطدائف هق الذي  ،«صؾقبققن» إلسالم باستعالء روحف  قـ أن ا إهنؿ طؾك يؼ

مـ ثَ وقػ يف صريؼفؿ يف الج ها حربً  ؿ  زائر، و الؿسؾؿقـ ال اأطؾـق طؾك  طؾك 

رب، وال طؾك الجزائريقـ  ...الع

إلسالم مـ يف  -وهق أطزل- لؼد كافح ا مـ يف صبقعتف، كا ـصر الؼقة كا ألن ط

حف وشؿقلف ومال قتفءبساصتف ووضق لبشرية وتؾب رة ا ،  متف لؾػط لحاجاهتا الحؼقؼقة

االستعالء طـ العبقدية لؾعباد ب مـ يف  لتؾؼل كا لعبقدية هلل رب العباد، ويف رفض ا ا

مـ دون العالؿقـ لخضقع إال لف  مـف، ورفض ا مـ ثَ  ...إال  زيؿة  ؿ  و الف ال تؼع 

لؿا طؿ   ة صا لروحق قرا إلسالم الؼؾب والضؿ زيؿة الظاهرية يف  :ر ا الف وإن وقعت 

 بعض األحايقـ.

لؿـ هذه الحرب ا إلسالم يحاربف أطداؤه  هذه الخصائص يف ا مـ أجؾ  رةو  :ؽ
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االألكف يؼػ لفؿ يف الطريؼ، ي هداففؿ االستعؿارية  ا عققفؿ طـ أ ستغاللقة، كؿ

هذه الخصائص  مـ أجؾ  يريدون، و األرض كؿا  لطغقان والتللف يف  يعققفؿ طـ ا

لتشقيف،  ن طؾقف حؿالت ا يطؾؼقن طؾقف حؿالت الؼؿع واإلبادة، كؿا يطؾؼق

لتضؾقؾ لخداع، وا لص   ...وا يح ا ِ ق  قَ ف  لتسرت لؿقة، ة اق  ك لؿقة، والصؾقبقة العا لعا

قد. العـ لؿـاضؾ  هذا ا مـ  ستعؿار العالؿل  اال  و

األصقؾ.. افعفا  هذا هق د هل حؼقؼة الؿعركة: و هذه  لذي ،.  ال شؽ  ولؽـ ا

مـ ذلؽ كؾف- فقف يـ -طؾك الرغؿ  لد بقعة الؿـفج  ،هق أن الؿستؼبؾ لفذا ا فؿـ ص

هذا ال لبشرية إلك  مـ حاجة ا لديـ، و هذا ا لذي يرسؿف  كحـ يؼقــا ا ـفج كستؿد 

رً  لف دو يـ، وأن  لد لفذا ا لؿستؼبؾ  يتزطزع يف أن ا ي ال  لذ مدطق  اا األرض هق  هذه  يف 

يدوا- ألدائف اد أطداؤه ذلؽ أم لؿ ير الؿرتؼب ال تؿؾؽ طؼقدة  -أر هذا  وأن دوره 

أن يمديف، وأن البشرية بجؿؾتفا ال تؿؾؽ كذلؽ  -كؿا ال يؿؾؽ مـفج آخر- أخرى

ـل طـف ص مـ ثَ ..قياًل أن تستغ يجقز  فال  العاقبة الؿحتقمة ؿ  .  القؼقـ يف  صـا   ،أن يـؼ

الخادطة  هر  الؿظا مـ جؿقع  لـا طؾك الرغؿ  مـ حق لقفا كؾ شلء  تل يشقر إ العاقبة ال

قط بـا تل تح مـ ...ال كراه  لك قؾقبـا الشؽ بسبب ما  يتطرق إ حقلـا،  وال يجقز أن 

لبعث ا ع ا مل يف كؾمـ الضربات القحشقة التل تؽال لطالئ مؽان، وال  إلسال

لحضارة الؿادية، إن  تل تؼقم طؾقفا ا مـ ضخامة األسس ال كراه كذلؽ  بسبب ما 

لقس هق ضخامة الباصؾ، إكؿا الذي يػصؾ يف األمر هق ققة  لذي يػصؾ يف األمر  ا

لصؿقد لؾضربات. ى ا  الحؼ، ومد

مرً .. سابـا اواحدً  ا. أ ًح  :يجب أن يؽقن يف ح كػا مـا  ما رً  اإن أ ي اًل  ااق  ش امر  صقي

مـ الركام رة  تـؼاذ الػط يرً  ا. كػاًح ..الس ، صقياًل  ااستعدادً  يجب أن كستعد لف امر
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كرتػع يـ،  هذا الد لك مستقى  مستقاه يف حؼقؼة  يجب أن كستعد بلن كرتػع إ لك  إ

تـا باهلل معرف حؼقؼة  كـا باهلل، ويف  مـ :إيؿا لـ كم كـا  رفف حؼ  فن تك كع بف حؼ اإليؿان ح

رفة الؿعرفة إال إذا  إلك مستقاه يف طبادتـا هلل، وكرتػع ،الؿع فنكـا لـ كعرف اهلل حؼ 

لعبادة بدكاه حؼ ا لقب  ،ط ألسا لـا، ومعرفتـا  لك مستقاه يف وطقـا بؿا حق وكرتػع إ

صركا، ورحؿ اهلل رجاًل  ستؼامت صريؼتف ط رف زماكف وا مستقاه يف  ...ط لك  وكرتػع إ

لحقاة البشرية، وحاجاهتا الح الؿتجددإدراكـا لطبقعة ا رفض ةؼقؼقة  ، فـرفض ما ك

تبؼل هذه الحضارة، وكستبؼل ما كس ف ..مـ  لؽـ ير، وكػاح صقيؾ، و هذا كػاح مر . و

معـا  قر وكػاح أصقؾ، واهلل   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿كػاح بص

هـ .(3)[23: ]يقسػ ﴾ۈئ ۆئ ۆئ  .ا

 ...ويف الختام

هذا الؿقضقع ال ۵ففذا ما يسره اهلل  فقف م فؿا ،فؿؿمـ الؽتابة يف  ـ كان 

مـ حؼ وصقاب فقف  مـ الشقطان، وما كان  ـل و لؿان   :خطل فؿ بف هق اهلل سبحاكف  فا

لشؽر. الحؿد ولف ا  فؾف 

مملػف غرمفلؽ غُ  ،فقا أيفا الؼارئ لف» طؾك  ف وطؾقف تَ  ،ـؿف و ، بِ لؽ ثؿرت عتف

لك قائؾف مـ صقاب وحؼ فاقبؾف، وال تؾتػت إ فقف  ل  ،فؿا وجدت  لك ما قا بؾ اكظر إ

مـ قال لك  فقف مـ خطل فنن قائؾف لؿ..ال إ ويلبك  ،جفد اإلصابة يلُل  . وما وجدت 

يتػرد بالؽؿال  .(2)«اهلل إال أن 

                                            

تعالك )ص «الؿستؼبؾ لفذا الديـ» (1) قطب رحؿف اهلل   (.371-311لسقد 

تؿة  (2)  (.1/522)البـ الؼقؿ « مدارج السالؽقـ»طـ خا

 هـ(17/11/1422)الؿقافؼ:  ضحك الثالثاء
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ك  ــا طؾ يعق ألداء حؼف، وأن  يقفؼـا  سبحاكف أن يقزطـا شؽر كعؿتف وأن  كسللف 

يرزقـا االستؼامة طؾك ذلؽ، وأن يجعؾ مؼصدي  ذكره وشؽره وحسـ طبادتف وأن 

لبحث ويف غقره خالًص  هذا ا صقحة لعباده ايف  الؽريؿ، وك الؾفؿ اكصر ديـؽ  ،لقجفف 

كبقؽ محؿد  ة  سـ  والؿستؼقؿقـ طؾك أمرك. ملسو هيلع هللا ىلصوكتابؽ و

فقف  يذل فقف طدوك ويممر  لقؽ و رم لفذه األمة أمر رشد يعز فقف و الؾفؿ أب

فقف طـ الؿـؽر إكؽ سؿقع الدطاء، وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل  بالؿعروف ويـفك 

قـ، وصؾك اهلل وسؾ .رب العالؿ محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ بقـا   ؿ طؾك ك

pn  mP 
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