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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (1)يهقض معهايا قوال وفعال إال اهلل ( وما هى ) ال إلٌمقدمة يف بياى مع

وظذ آفف  ,, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهللاحلّد هلل رب افًٚدغ

 أمٚ بًد : ,ِٔف واهتدى هبداه إػ يقم افديـ, ومـ شِؽ شٌوأصحٚبف

فَد رأت افِجْٜ افتل وـؾ إفٔٓٚ تقزيع افْدوات  !أهيٚ اإلخقة ذم اهلل

وادحٚضات ذم هذا افٌِد أن يُقن ظْقان افُِّٜ هذه افِِٜٔ ) بٔٚن مًْك 

يـ وأشٚس ُِّٜ هل أصؾ افدّ ٕن هذه اف٤ٓ إفف إٓ اهلل ( ؾقاؾَٝ ظذ ذفؽ 

, وهل افتل دظٝ إفٔٓٚ ؾرق اهلل هبٚ بغ افُٚؾر وادًِؿادِٜ وهل افتل 

ِؼ مـ أجِٓٚ افثَالن اجلـ وخ ,وإٔزفٝ مـ أجِٓٚ افُتٛ ,ًٔٚافرشؾ مج

شٚر ظِٔٓٚ هق وذريتف و ,دظٚ إفٔٓٚ آدم أبقٕٚ ظِٔف افهالة وافًالمؾ, واإلٕس

ؾٖرشؾ اهلل إفٔٓؿ ٕقحٚ ظِٔف  ٤, ثؿ وؿع افؼك ذم ؿقم ٕقحإػ ظٓد ٕقح

 شقرةـام جٚء ذم : يدظقهؿ إػ تقحٔد اهلل ويَقل هلؿ ,افهالة وافًالم

 . [٩٣]إظراف: چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  چ  :إظراف أيٜ

ـِٓؿ  ؾشوهُذا هقد وصٚفح وإبراهٔؿ وفقط وصًٔٛ وؽرهؿ مـ افرّ 

وترك ظٌٚدة مٚ  ,, إػ تقحٔد اهلل واإلخالص ففدظقا أممٓؿ إػ هذه افُِّٜ

افهالة وظِٔٓؿ ْٚ حمّد ظِٔف وآخرهؿ وخٚمتٓؿ وأؾوِٓؿ ٌّٕٔ  ٤شقاه

َٓ إَِلَه  َٓ ُقوُلوا »  :قمف هبذه افُِّٜ وؿٚل هلؿ يٚ ؿقمبًثف اهلل إػ ؿ ٤وافًالم  إِ

                           
 ( . 66- 4/6جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز رؿؿ ) ((1
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ظِٔف ـٚن قا مٚ ظُ دَ وأن يَ  ,وأمرهؿ ب٘خالص افًٌٚدة هلل وحده (6)«ُتْػؾُِحوا اهللَ

وثٚن وإصجٚر وإ ,ك بٚهلل وظٌٚدة إصْٚموأشالؾٓؿ مـ افّؼ  ,آبٚؤهؿ

ڄ  ڃ  ڃ       چ : ؾٚشتُْرهٚ ادؼـقن وؿٚفقا ٤وإحجٚر وؽر ذفؽ

وإوثٚن  ,ٕهنؿ ؿد اظتٚدوا ظٌٚدة إصْٚم٤[٩]ص: چڃڃ  چ      چ  چ  چ  

َوٚء فذر هلؿ وضٌِٓؿ بح هلؿ وافّْ ٚفذّ ب وؽر ذفؽ ,وإوفٔٚء وإصجٚر

آهلتٓؿ  ٕهنٚ تٌىؾ ;ؾٚشتُْروا هذه افُِّٜ ,احلٚجٚت وتٍريٟ افُروب

ذم شقرة ؿقهلؿ شٌحٕٚف ويٌغ ربْٚ  ,مـ دون اهللوافًٌٚدة هلٚ ومًٌقداهتؿ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   گ  گچ : افهٚؾٚت

ٌل ظِٔف افهالة وافًالم شّقا افّْ و [٥٩,٥6ٔيٜ]اچں  ڻ   ڻ    ڻ

أصدق    وهؿ يًِّقن إٔف ,ٚ بجِٓٓؿ ووالهلؿ وظْٚدهؿا جمْقًٕ صٚظرً 

, وفُْف اجلٓؾ وإٔف فٔس بنٚظر ,وإٔف أظَؾ افْٚس ,وإٔف إمغ ,ٚسافّْ 

ؾُؾ  ٤ظذ افْٚس سٌُِٔذيٛ وافتّ وادٌٚفىٜ وافتّ ؾٔٓؿ, وافيِؿ وافًدوان 

, ؾٚدًِؿ هبٚ ؾِٔس بًِّؿويًرف مًْٚهٚ ويًّؾ  ,مـ مل حيَؼ هذه افُِّٜ

, ؾٔهع فف ويهقم فف وخيهف بٚفًٌٚدة دون ـؾ مٚ شقاه ,هق افذي يقحد اهلل

إػ ؽر ذفؽ مـ إٔقاع  ,, ويًتٌٔٞ بف ويْذر ويذبح ففوحدهويدظقه 

وأن مٚ شقاه ٓ  ٤, ويًِؿ ئَْٚ أن اهلل شٌحٕٚف هق ادًتحؼ فًٌِٚدةافًٌٚدات

ّٔ  ,يًتحَٓٚ أو ؽر  ,ٚأو صْام أو صجرا أو جّْٔ  ,ٚٚ أو مُِٚ أو وفّٔ شقاء ـٚن ٌٕ

وهلذا ؿٚل اهلل ظز  ,بؾ هل حؼ هلل وحده ٤ذفؽ ـِٓؿ ٓ يًتحَقن افًٌٚدة

                           
      (.٥/4٣6)أخرجف ظـ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ ظـ ربًٜٔ بـ ظٌٚد افّديع  رؿؿ  ((6
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ل يًْ  [6٥ أيٜ]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ : ذم شقرة اإلهاء وجؾ

أمر وأوص أٓ تًٌدوا إٓ إيٚه, وهذا هق مًْك ٓ إفف إٓ اهلل, وهق إٔف ٓ 

وإثٌٚت هلٚ  ,ٍٕل فإلهلٜٔ ظـ ؽر اهلل ,ٍٕل وإثٌٚت, ؾٓل حؼ إٓ اهللبمًٌقد 

 بحؼ هلل وحده شٌحٕٚف وتًٚػ.

شٌحٕٚف  هلل وحدهبحؼ ثٚبتٜ  اإلهلٜٔو ,افتل يقصػ هبٚ ؽر اهلل بٚضِٜ ؾٚإلهلٜٔ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  :ذم شقرة احلٟ ـام ؿٚل ظز وجؾ ,وتًٚػ

ؾٚفًٌٚدة هلل وحده دون ـؾ مٚ  [ 66 ٔيٜ]اچے  ے  ۓ      ۓ  ﮲ ﮳   

ٚ ذم ؽر ؾذفؽ بٚضؾ وووع هل ,ٚ سف افٍُٚر هلٚ فٌره شٌحٕٚف, وأمّ اهشق

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ  :ذم شقرة افٌَرة , ؿٚل اهلل تًٚػحمِٓٚ

 ,افٍٚحتٜ وؿٚل شٌحٕٚف ذم شقرة [ 61 يٜ]أچڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

مر اهلل ٖؾ [٥ يةاآل]چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ: ذم افَرآن وهل أظيؿ شقرة

 ,يًْل ًٌٕدك وحدك چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  ادٗمْغ أن يَقفقا هُذا:

ڳ  ڳ  ڳ  چ  :ذم شقرة افًْٚء وجؾ, وؿٚل ظز وحدكبؽ ًٕتًغ  و

ڳ  ڳ  ڱ  چ : ذم شقرة افٌْٜٔ وؿٚل شٌحٕٚف, [٥6 يٜ]أچ ڱ  ڱ  ڱ

: ذم شقرة ؽٚؾر وؿٚل ظز وجؾ [٩ يٜ]أچڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ

 وؿٚل شٌحٕٚف [14 أيٜ]چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆچ

 يٜأ]چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچ : ذم شقرة افزمر

ِّ  ,ؽر ذفؽ مـ آيٚت ـثراتإػ   [٥ ,6 ٓٚ تدل ظذ إٔف شٌحٕٚف هق ادًتحؼ ـ
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 ٤, وهذا هق مًْك ٓ إفف إٓ اهللوأن ادخِقؿغ ٓ حظ هلؿ ؾٔٓٚ ,فًٌِٚدة

وتٍْٔٓٚ بحؼ ظام  ,هلل وحدهختص افًٌٚدة بحؼ أهنٚ وتًٍرهٚ وحََٔتٓٚ 

 .شقاه

 ,وؿد ظٌدت أصْٚم وأوثٚن مـ دون اهلل ,ومًِقم أن ظٌٚدة ؽر اهلل مقجقدة

شؾ وظٌدت افرّ  ,وظٌدت ادالئُٜ مـ دون اهلل ,وظٌد ؾرظقن مـ دون اهلل

 ,وفُْف بٚضؾ ,ـؾ ذفؽ ؿد وؿع ,وظٌد افهٚحلقن مـ دون اهلل ,مـ دون اهلل

 .ٚحلؼ هق اهلل وحده شٌحٕٚف وتًٚػوادًٌقد ب ٤وهق خالف احلؼ

ظـ ؽر اهلل  , ٍٕل فًٌِٚدةبٕٔٚف ٍٕل وإثٌٚت ـام شٌؼ ((إفف إٓ اهللٓ )) ّٜوـِ

ذم شقرة  وظال ـام ؿٚل جّؾ  ,هلل وحدهوإثٌٚت افًٌٚدة بٚحلؼ  ,ـٚئْٚ مـ ـٚن

ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  چ : ظِٔف افًالم إٔف ؿٚل ظـ إبراهٔؿ اخلِٔؾ :افزخرف

 يٜأ] چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ گ  گ  گ   ژ  ژ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ :شقرة ادّتحْٜذم وؿٚل شٌحٕٚف  [66,6٢

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

 [ 4 يٜأ] چ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮸  

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ : ٕن ؿقفف شٌحٕٚف ٤شؾ مجًٔٚوهذا ؿقل افرّ 

إػ شؾ مجًٔٚ, وهؿ افذيـ مًف مـ أوهلؿ يًْل بف افرّ  چھ  ھ    ہ

ومـ  ,ودظقهتؿ دظقتف وـِّتٓؿ هل افزاءة مـ ظٌٚدة ؽر اهلل ,آخرهؿ

, ؾٚدٗمـ يتزأ ـ روقا بٚفًٌٚدة هلؿ ودظقا إفٔٓٚادًٌقديـ مـ دون اهلل افذي
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٤ حده ادًٌقد بٚحلؼ شٌحٕٚف وتًٚػويٗمـ بٚهلل و ٤ويُْر ظٌٚدهتؿ ,مْٓؿ

ڎ     ڎ      ڈ   چ : ؿٚل ظـ إبراهٔؿ إٔفذم أيٜ افًٚبَٜ  :وهلذا ؿٚل شٌحٕٚف

وؾىر  ,افذي ؾىرههق شٌحٕٚف وتًٚػ ؾٚهلل  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

زاءة , ؾٚفاهلل ام يتزأ مـ ظٌٚدة ؽروإّٕ اهلل  ٓ يتزأ مـ ظٌٚدتف ؾّٕ٘  ٤ؽره

وخَِٓؿ  ,افذي ؾىر افًٌٚد ٚ هق , أمّ تُقن مـ ظٌٚدة ؽره شٌحٕٚف

ًٌِٚدة شٌحٕٚف فؾٓق ادًتحؼ  ٤ًؿوؽذاهؿ بٚفّْ  ,وأوجدهؿ مـ افًدم

وحََٔتٓٚ افزاءة  ٤هٚ ومٍٓقمٓٚومًْٚ ,, ؾٓذا هق مدفقل هذه افُِّٜوتًٚػ

واإليامن بٖن افًٌٚدة بحؼ هلل  ٤وإُٕٚرهٚ واظتَٚد بىالهنٚ ,مـ ظٌٚدة ؽر اهلل

يب  چ :ذم شقرة افٌَرة وظال وحده شٌحٕٚف وتًٚػ وهذا مًْك ؿقفف جّؾ 

مث  ىث  يث  حجمج  ىت   يت  جث  جت  حت  خت  مت  

يُْر ظٌٚدة أي  ,ومًْك يٍُر بٚفىٚؽقت [6٩6يٜأ] چجح  مح  جخ

ؾُؾ  ,: اشؿ فُؾ مٚ ظٌد مـ دون اهللافىٚؽقتو ,مْٓٚ أافىٚؽقت ويتز

ؾٕٚصْٚم وإصجٚر وإحجٚر  ,مًٌقد مـ دون اهلل يًّك ضٚؽقتٚ

مـ ظٌد وهق ـؾ وهُذا  ٤وافُقاـٛ ادًٌقدة مـ دون اهلل ـِٓٚ ضقاؽٔٝ

يَٚل فف ضٚؽقت, وهُذا افنٔٚضغ  ,ـٍرظقن وّٕرود وأصٌٚهٓامراض 

 ك.ٕهنؿ يدظقن إػ افّؼ  ٤ضقاؽٔٝ

ـٌٕٕٚٔٚء وافهٚحلغ وادالئُٜ  ,ومل يرض بذفؽ مـ دون اهلل دَ ٌِ ٚ مـ ظُ وأمّ 

افذي دظٚ إػ ظٌٚدهتؿ ٔىٚن افّن  :ام افىٚؽقتوإّٕ  ,ىقاؽٔٝبؾٓٗٓء فًٔقا 

وإٌٕٔٚء وافهٚحلقن وادالئُٜ ؾٓؿ  شؾأمٚ افرّ  ٤إٕس وأمـ جـ شقاء ـٚن 
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 ,ٕهنؿ إُٔروا ظٌٚدهتؿ وحذروا مْٓٚ ٤ىقاؽٔٝبوفًٔقا  ,براء مـ ذفؽ

يب  چ ـام ؿٚل جؾ وظال: ,وبْٔقا أن افًٌٚدة حؼ اهلل وحده شٌحٕٚف وتًٚػ

 ويٌّغ  ,ويتزأ مْٓٚ وجيحدهٚ ,يًْل يُْر ظٌٚدة ؽر اهلل چجت  حت

ف وإّٔ  ,يًْل يٗمـ بٖن اهلل هق ادًٌقد بٚحلؼچخت  متچ, أهنٚ بٚضِٜ

رب ـؾ رء  ,وإٔف احلؼ افًِٔؿ ,ف رب افًٚدغوإّٔ  ,هق ادًتحؼ فًٌِٚدة

ًرش, ؾقق وهق ؾقق اف ,وافَٚهر ؾقق ظٌٚده ,افًٚمل بُؾ رءو, ومُِٔف

 ًٌِٚدة جّؾ فوهق ادًتحؼ  ,, وظِّف ذم ـؾ مُٚنافًاموات شٌحٕٚف وتًٚػ

وإُٕٚرهٚ  ,ؾال يتؿ اإليامن وٓ يهح إٓ بٚفزاءة مـ ظٌٚدة ؽر اهلل ٤وظال

 , وهذاق ادًتحؼ فًٌِٚدة شٌحٕٚف وتًٚػواإليامن بٖن اهلل ه ٤واظتَٚد بىالهنٚ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ: مًْك ؿقفف شٌحٕٚف ذم شقرة احلٟ

ڤ  ڤ     چ  :وذم شقرة فَامن [ 66 يٜأ] چ ۓ  ﮲  ﮳ے  ۓ  

وهق مًْك أيٚت  [٥٣ أيٜ] چڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  

 ًّ  ڱ  ڱ  ں  ںچ :ذم شقرة افٌَرة وهل ؿقفف شٌحٕٚف ,ٚبَٚتاف

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : ذم شقرة افًْٚء وظال وؿقفف جّؾ  [ 61 ٔيٜ]اچ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ: ذم شقرة افٌْٜٔ وجؾ وؿقفف ظزّ   [٥6يٜ]أچڱ

 إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت .  [٩ يٜ]أ چڻ ڱ   ں  ں 

 ,ـِٓؿ ظذ تقحٔد اهلل ,وبًده إػ ظؼة ؿرونوـٚن افْٚس ذم ظٓد آدم 

ؾًٌدوا مع  ,ثؿ وؿع افؼك ذم ؿقم ٕقح ٤ـام ؿٚل ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام
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ذفؽ ذم شقرة ٕقح  ـام ذـر اهلل  ,اٚ ويٌقث ويًقق وًٕن ا وشقاظً اهلل ودً 

, إفٔٓؿ ٕقحٚ ؾٖرشؾ اهلل, ويْذرهؿ َّٕٜ ,يدظقهؿ إػ تقحٔد اهلل 

ومل يٗمـ بف مْٓؿ إٓ  ,, ؾٚشتّروا ذم ضٌٔٚهنؿ وـٍرهؿ ووالهلؿاهلل وظَٚبف

ذفؽ ذم   اهلل ـام بّغ  ,, ؾٖـثرهؿ ومًيّٓؿ اشتُزوا ظـ ذفؽافَِٔؾ

 ؟!ـتٚبف افًئؿ, ؾامذا ؾًؾ اهلل هبؿ

افًئؿ مـ إهالـٓؿ بٚفىقؾٚن: وهق فْٚ ذم ـتٚبف  ْف ؾًؾ هبؿ مٚ بّٔ وفَد 

 ,وأؽرق اهلل بف مـ ـٍر بٚهلل ,وظال ؾقق اجلٌٚل ,ادٚء افًٚم افذي مأل إرض

 ًّ ـام ؿٚل  ,ٍْٜٔوظل رشقفف ٕقحٚ, ومل يْٟ إٓ مـ ـٚن مع ٕقح ذم اف

ذم شقرة  ٕٚفـــــشٌح

 [1٩يٜ]أچٻٻٻپٻٱچ:افًٌُْقت

وهق  ,ظَٚب آخر ذم أخرة, وهلؿ ٕٔٚوهذا ظَٚهبؿ ذم افًٚجؾ ذم افدّ 

 ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ . ,ٚر يقم افَٔٚمٜافًذاب ذم افّْ

 بًد ٕقح  وأرشؾ اهلل إفٔٓؿ هقدا  ,ثؿ جٚءت ظٚد بًد ذفؽ

 ذم افًْٚد وافٍُر بٚهلل  مـ ؿقم ٕقح ,ؾًُِقا مًِؽ مـ ؿٌِٓؿ

ومل يْٟ  ,ؾٖهُِقا ظـ آخرهؿ ,, ؾٖرشؾ اهلل ظِٔٓؿ افريح افًَٔؿوافوالل

 ّٓ  . وهؿ ؿِٔؾ  مـ آمـ هبقد مْٓؿ إ

ؾًُِقا مًِؽ مـ ؿٌِٓؿ مـ  ,وهؿ ثّقد  ثؿ جٚء بًدهؿ ؿقم صٚفح

 ٤ؾًهقا افرشؾ واشتُزوا ظـ احلؼ,  وأمٜ هقد أمٜ ٕقح  ,إمتغ
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ومل يْٟ إٓ  ,حتك هُِقا ظـ آخرهؿ ,جٍٜؾٖخذهؿ اهلل بًَٚب افهٔحٜ وافرّ 

 ,أخرىأمؿ ثؿ جٚء بًدهؿ  ,بٌْٔف صٚفح ظِٔف افهالة وافًالم مـ آمـ

وأمٜ يًَقب  وصًٔٛ , وأمٜ فقط , أمٜ إبراهٔؿ مْٓؿ 

, ثؿ جٚء بًدهؿ مقشك وهٚرون وداود ظِٔٓؿ افًالموإشحٚق ويقشػ 

ـِٓؿ دظقا افْٚس إػ تقحٔد  ,وؽرهؿ مـ إٌٕٔٚء ,ظِٔٓؿ افًالموشِٔامن 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :إػ ذفؽ يَقفف اهلل تًٚػ وأصٚر, ـام أمروا اهلل

 :وؿٚل اهلل تًٚػ[ ٥6]افْحؾ: چ ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺچ

 غ وافٌٔٚن ظِٔٓؿ افهالة وـِٓؿ أدوا مٚ ظِٔٓؿ مـ افٌال  [6٩]إٌٕٔٚء: 

ْك هذه مً وبْٔقا هلؿ ,وٕهحقا إمٜ, بٌِقا افرشٚفٜ وأدوا إمٕٜٚ وافًالم

ّٔ  ((ٓ إفف إٓ اهلل  )): افُِّٜ  ,ْقا أن افقاجٛ إخالص افًٌٚدة هلل وحدهوب

, وأن إصجٚر وإحجٚر ذي يًتحؼ افًٌٚدة دون ـؾ مٚ شقاهف هق افوإّٔ 

دخِقؿٚت ـِٓؿ ٓ وؽرهؿ مـ ا ,وإصْٚم وافُقاـٛ واجلـ واإلٕس

وؾرظقن دٚ بٌك  ,افًٌٚدة جيٛ أن تكف هلل وحده٤ ٕن فًٌٚدةان ًتحَقي

وظال فٌِحر,  شٚؿف اهلل جّؾ  ,وخرج فَتِف وظٕٚد مقشك  ,وضٌك

 ,, وهذا ظذاب مًجؾ وهق افٌرقأؽرؿف ومـ مًف ؾٔف ذم حليٜ واحدةو

 . ْٚر, ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ وافًالمٜوبًده ظذاب اف

 ,دظٚ افْٚس إػ ظٌٚدة اهلل, وبؼ بٚجلْٜ مـ آمـ , ٌْٕٔٚ حمّدـذفؽ و

, ثؿ بًٌٛ إذى بٚفْٚر مـ ـٍر, ؾآمـ مـ آمـ وهؿ افَِٔؾ ذم مُٜوحذر 
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ـ ومـ آمـ مًف ممّ  , ؾٓٚجر إفٔٓٚأمره اهلل بٚهلجرة إػ ادديْٜ ,ففف وٕصحٚب

جرة , وافًٚصّٜ إوػ فًِِّّغ, اشتىٚع اهلجرة, ؾهٚرت ادديْٜ دار اهل

, وإيذاء ٛ ظئؿبًد تً ,, وؿٚمٝ ؾٔٓٚ شقق اجلٓٚدوإتؼ ؾٔٓٚ ديـ اهلل

 .وفِّٗمْغ مًف ذم مُٜ  فرشقل اهلل ,صديد مـ ؿريش وؽرهؿ

ظِٔٓؿ افًالم شؾ ٚفرّ ؾ, ((ٓ إفف إٓ اهلل  ))ـؾ ذفؽ مـ أجؾ هذه افُِّٜ 

اظتَٚد إػ إػ اإليامن هبٚ , و ٚإػ ذفؽ, دظ ٚدظ ّد خٚمتٓؿوحم ,إفٔٓٚ ٝدظ

ػ إـام دظٚ  ,تًىٔؾ أهلٜ افتل ظٌدوهٚ مـ دون اهلل وإُٕٚرهٚإػ , ومًْٚهٚ

ن إهنؿ , ويَقفقيٖبقن ذفؽا قـٕٚ غادؼـفُـ , خالص افًٌٚدة هلل وحدهإ

ڀ  چ  :ـام ذـر اهلل شٌحٕٚف ظْٓؿ, ويَقفقن شٚئرون ظذ ضريَٜ أشالؾٓؿ

افًرب ؾٖمٜ  [6٥افزخرف: ] چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ًْٚد وافٍُر شُِقا مًِؽ مـ ؿٌِٓؿ ذم افأوٓ , ٌل افذيـ بًٞ ؾٔٓؿ افّْ 

شْٜ ذم مُٜ, يدظقهؿ إػ  ةظؼ ضِٜٔ ثالث ْٚ, ؤٌّٕ وافوالل وافتُذيٛ

دأهبؿ هذا بَل , ؾِؿ يٗمـ بف إٓ افَِٔؾ, وك بٚهلل, وإػ ترك افّؼ تقحٔد اهلل

, َٚتِقه يقم بدرؾ, ضٌٔٚهنؿاشتّروا ذم حٔٞ , بًد اهلجرة إػ ادديْٜحتك 

دهؿ , وشٚظدا وـٍرا ووالٓظْٚـؾ ذفؽ ـٚن , ويقم إحزاب ويقم أحد

وادٗمْغ  ف أيد ٌّٕٔ  ,, وفُـ اهلل جِٝ ؿدرتفمـ شٚظدهؿ مـ ـٍٚر افًرب

م بدر مـ اهلزيّٜ ظذ أظداء اهلل, وافْك , وجرى مٚ جرى يقوأظٚهنؿ

متحٚن افذي ـتٌف اهلل ظذ مـ آ, ثؿ جرى مٚ جرى يقم أحد ٕوفٔٚء اهلل

ّٔ  ٤, وحهؾ مٚ حهؾ مـ اجلراح وافَتؾ ظذ ادًِّغظٌٚده ٚ ذم ْٓبٖشٌٚب ب
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 قلثؿ جٚءت وؿًٜ إحزاب بغ افرش ٤ـتٚبف افًئؿ شٌحٕٚف وتًٚػ

ده وٕك ظٌده وإٔزل بٖشف بٚفٍُٚراهلل جْ , ؾٖظزّ وبغ أهؾ افٍُر ,

ثؿ جٚءت ٤ وٕك اهلل ادًِّغ ود أظدائٓؿ ,اؾرجًقا خٚئٌغ مل يْٚفقا خر

, وحهؾ ؾٔٓٚ مٚ حهؾ مـ ظٚم شٝ مـ اهلجرة ,ؽزوة احلدئٌٜ بًد ذفؽ

دٓٚدٕٜ ظؼ شْغ حتك يٖمـ افْٚس, , واوأهؾ مُٜ شقلِح بغ افرافّه 

ومٚ جٚء بف مـ , وحتك يتٖمِقا دظقتف وحتك يتهؾ بًوٓؿ بًٌض

ظٚم ثامن مـ اهلجرة ذم  ٌلؾٌزاهؿ افّْ  ,, ثؿ َٕوٝ ؿريش افًٓداهلدى

 .س ذم ديـ اهلل أؾقاجٚ واحلّد هلل, ودخؾ افْٚ, وؾتح اهلل ظِٔف مُٜرموٚن

حيتٚج مـ أهِف إػ صز ومهٚبرة  ,ؾٓذا افديـ افًئؿ وهق اإلشالم

فقؿقف ظْد حدوده وترك , واودظقة إفٔف وإيامن بف وبرشِف ,هللوإخالص 

وإٔزل بف  ,افذي بًٞ بف رشِف هذا هق ديـ اهلل ,ظْفظز وجؾ اهلل  دٚ هنك

, وهق تقحٔد اهلل واإلخالص ٌٕٔف حمّدا  , وهق افديـ افذي بًٞ بفـتٌف

, َٕٔٚد فؼيًتف ؿقٓ وظّال وظَٔدة, وآبرشقفف حمّد  واإليامن ,فف

َٓ  صٓٚدة))أشٚشف وأصِف و ّٓ  أ , فتل بًٞ اهلل هبٚ مجٔع افرشؾا((   اهللإفف إ

بٚفَٔٚم ٓ إشالم إٓ و, ػ ظٓد حمّد إشالم إٓ هبٚ مـ ظٓد ٕقح إٓ و

ٓ )):ؾَٔقل ادًِؿ ,ؿقٓ وظّال وظَٔدة ((ٓ إفف إٓ اهلل  )):هذه افُِّٜحؼ ب

 ,بًِٕٚف ويهدؿٓٚ بٌَِف وأظامفف, ؾٔقحد اهلل وخيهف بٚفًٌٚدة ((إفف إٓ اهلل

ال ؾ, ٌل بٚفرشٚفٜ افنٓٚدة فِْ, وٓ بد مع هذا مـ ويتزأ مـ ظٌٚدة مٚ شقاه

مـ مع هذا اإليامن ٓ بد و, ن بٚهلل وحده وإخالص افًٌٚدة ففبد مـ اإليام
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حمّد ٌْٕٔٚ إػ ظٓد  مـ ظٓد ٕقح  ,افتهديؼ فِرشؾ افذيـ بًثقا بذفؽ

, ؾال إشالم إٓ بذفؽ . 

, مع مبتهديؼ هقد ظِٔف افهالة وافًال وذم ظٓد هقد ـذفؽ ٓ إشالم إٓ

, وهُذا ذم ((ٓ إفف إٓ اهلل))واإليامن بًّْك  ,تقحٔد اهلل واإلخالص فف

ٌْل اهلل , واإليامن بواإلخالص ففبتقحٔد اهلل  ٓ إشالم إٓ ظٓد صٚفح 

ا مـ بًدهؿ ـؾ ٌٕل يًٌٞ إػ , وهُذ قل اهلل حَٚ, وإٔف رشصٚفح 

افذي بًٞ ك افرشقل , ٓ بد ذم اإلشالم مـ تقحٔد اهلل واإليامن بذاأمتف

, هق آخر إٌٔٔٚء بْل ظًٔك بـ مريؿ , وآخرهؿ إفٔٓؿ وتهديَف

ؾال إشالم إٓ دـ آمـ بف واتٌع مٚ جٚء  ,ؿٌؾ حمّد  وآخر إٌٕٔٚء ,إهائٔؾ

  .بف

, وجًؾ افدخقل ذم خٚتؿ إٌٕٔٚء وآخرهؿ ّداحمشٌحٕٚف ثؿ بًٞ اهلل 

مـ تقحٔد اهلل واإليامن , ؾال بد بٚإليامن بف اإلشالم ٓ يتؿ وٓ يهح إٓ 

ٚهٚ تقحٔد اهلل وأن مًْ ,واظتَٚد مًْٚهٚ ((ٓ إفف إٓ اهلل  )), فُِّٜهبذه ا

 برشقفف حمّد, مع اإليامن وإؾراده بٚفًٌٚدة, وختهٔهف هبٚ دون ـؾ مٚ شقاه

ُٓذا ظِؿ افرشقل ؾ, ال ٌٕل بًدهؾ, , وإٔف خٚتؿ إٌٕٔٚء ظذ , وأمتف

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ : ؾٔف تًٚػاهلل ؿٚل  حٔٞ افُريؿـتٚب اهلل  ذا دّل ه

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٌٔغ ال بد مـ اإليامن بٚفّْ ؾ [1١١افٌَرة: ] چٺ  ٿ   ٿ  

 ؟ظـ اإليامن حمّدٌل افّْ  , ودٚ شٖل جزائٔؾ وآخرهؿ حمّد مجًٔٚ 
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َوَماَلئَِؽتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسؾِِه َواْلَقْوِم أِخِر َوُتْمِمَن بِاْلَؼَدِر  بِاهللَِأْن ُتْمِمَن » : ؿٚل

ِه  ِه َوََشِّ  .(٥)«َخْرِ

مـ  ,ا رشقل اهللوأن حمّدً  ,وصٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل ,ؾال بد مع اإلشالم

, , واإليامن بجّٔع ادالئُّٜٔع إٌٕٔٚء وادرشِغ افًٚبَغاإليامن بج

, وٓ بد فرشؾ ظِٔٓؿ افهالة وافًالم مجًٔٚادْزفٜ ظذ إٌٕٔٚء واوافُتٛ 

, وافًٌٞ بًد اإليامن بٚفٔقم أخرمـ  ,خره وذهاإليامن بٚفَدر  مع

ؾ ذفؽ وأشٚشف , وفُـ أصادقت, واجلْٜ وافْٚر, وأن ذفؽ حؼ ٓ بد مْف

هق , وهذا هذا هق إصؾ٤ ًٌِٚدةفاإليامن بٚهلل وحده, وإٔف هق ادًتحؼ 

, ؾّـ أراد افدخقل ذم اإلشالم وآشتَٚمٜ وافٌَٜٔ تٚبًٜ فذفؽ ,إشٚس

 ـ أتٌٚع حمّد , وأن يُقن موافٍقز بٚجلْٜ وافْجٚة مـ افْٚر ,ظِٔف

إٓ بتحَٔؼ صٓٚدة أن ٓ إفف  ,ؾٕ٘ف ٓ يتؿ فف ذفؽ ,ادقظقديـ بٚجلْٜ وافُرامٜ

 .إٓ اهلل وأن حمّدا رشقل اهلل 

, , وختهٔهف هبٚب٘ؾراد اهلل بٚفًٌٚدة «ٓ إفف إٓ اهلل  »ؾتحَٔؼ إوػ وهل 

ؾ ٚر وافُتٛ وافرشٜ وافّْواإليامن بُؾ مٚ أخز اهلل بف ورشقفف مـ أمر اجلّْ 

 . وافٔقم أخر وافَدر خره وذه

, ؾٌٚإليامن بف صذ «ا رشقل اهللصٓٚدة أن حمّدً  »وهل  :وأمٚ حتَٔؼ افثٕٜٚٔ

, إػ اجلـ واإلٕس شٌحٕٚفاهلل  أرشِف ,اهلل ورشقفف, وإٔف ظٌد شِؿاهلل ظِٔف و

                           
 (. 8أخرجه مسؾم يف كتاب اإليامن، باب: بقان اإليامن واإلسالم واإلحسان رقم ) ((3
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مع  بف رشقل اهللمٚ جٚء  ٚعٌتاو, ظقهؿ إػ تقحٔد اهلل واإليامن بفيد

ن بؼائع اهلل اإليامن بجّٔع ادٚوغ مـ افرشؾ وإٌٕٔٚء, ثؿ بًد ذفؽ اإليام

, وإخذ هبٚ وآشتًّٚك هبٚ رشقفف حمّد  , ظذ يدافتل ذظٓٚ فًٌٚده

إذا شئؾ ظـ  وـٚن .وزـٚة وصقم وحٟ وجٓٚد وؽر ذفؽمـ صالة 

فف : تنٓد أن ٓ اهلل  ؿٚل  ,ويْجق بف مـ افْٚر ,يدخؾ بف افًٌد اجلْٜ ,ظّؾ

فف : تًٌد اهلل وٓ تؼك بف صٔئٚ  وربام ؿٚل  ,إٓ اهلل وأن حمّدا رشقل اهلل

صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل: أن تًٌد اهلل وٓ تؼك بف  ن مًْكؾًز فف بٚدًْك , ؾ٘

 .صٔئٚ

 وَل ُس ا رَ : يَ اَل قَ هحٔح اف ة ذم حديٞ أيب هريرٖفف جزائٔؾ وهلذا دٚ ش

ََ ِن ِز ْخ ، أَ اهللِ َٓ  اهللَاإِلْساَلُم َأْن َتْعُبَد :» َقاَل  مِ اَل ْس اإْل  نْ   َك بِِه َشْقًئا َو  . (4)«ُتْْشِ

َٓ اإِلْساَلُم َأْن َتْشَفَد َأْن َٓ إَِلَه »: وذم حديٞ ظّر ريض اهلل ظْف ؿٚل   اهللُ  إِ

َٓ َأْن َٓ إَِلَه »ؾ٘ن صٓٚدة  ,ؾٓذا يٍن هذا(٩)«َوَأَن ُُمََؿًدا َرُسوُل اهللِ : «اهللُ إِ

يامن مع اإل ,ظٌٚدة اهلل وظدم اإلذاك بف له ه, وهذةمًْٚهٚ إؾراد اهلل بٚفًٌٚد

 . برشقفف 

                           
(، ومسؾم 4777رقم ) چوئ  وئ       ائ  ەئ  ەئچ  البخاري يف كتاب التػسر ، باب: قوله تعاىل:أخرجه  ((4

 (. 9يف كتاب اإليامن، باب: بقان اإليامن واإلسالم واإلحسان رقم)

 سبق خترجيه . ((5
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ََ ـِ لَ دُ  اهللِ وَل ُس ا رَ يَ  » :وجٚءه رجؾ ؾَٚل ََ َذ ي   نْ و مِ ُج كْ أَ وَ  ةَ ـَ الْ  هِ بِ  ُل ُخ دْ أَ  لٍ ؿَ  

َٓ  اهللَ َتْعُبُد  » :اَل قَ  ارِ الـَ  َك بِِه َشْقًئاَو   ٤ وتَٔؿ افهالة إػ آخره :ثؿ ؿٚل ,(6)« ُتْْشِ

: ؿٚل اهلل تًٚػ ,ٓ إفف إٓ اهلل هذا هق مًْك ,ؾًٌٚدة اهلل وظدم اإلذاك بف

ظِؿ إٔف ايًْل:  [1٣]حمّد:  چحت  خت  مت ىت  يت  جث  يب  جتچ

, وإٔف اإلفف فٌره, بؾ هق ادًتحؼ هلٚ وحده , وإٔف ٓ ظٌٚدةادًتحؼ فًٌِٚدة

 وجؾ . , افذي ٓ تٌٌْل افًٌٚدة فٌره ظزّ احلؼ

دٚ ظِّقا أهنٚ تٌىؾ ٤ ٕهنؿ إٕام إُٔروهٚ  مًْٚهٚوإُٕٚر ادؼـغ هلٚ يٌّغ 

ڄ  ڃ     ڃ       چ :ؾَٚفقا ,وهلذا إُٔروهٚ ,ذ والفٜ أهنؿ ظوتٌّغ  ,آهلتٓؿ

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گ  گ   گ  گ  چ: ظْٓؿشٌحٕٚف وؿٚل اهلل  [٩ص: ]چ ڃ

 [٥6 - ٥٩افهٚؾٚت: ] چڻ   ڻ   ڻ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ظٌٚدهتؿ  , وأنفًٌِٚدة ٚ ٓ تهِحوأهّن  , زيٍٓٚؾًرؾقا أهنٚ تٌىؾ آهلتٓؿ وتٌّغ 

وهلذا  ٤احلؼ هق اهلل وحده شٌحٕٚف وتًٚػ, وأن اإلفف بٚضِٜأهلٜ  هلذه

ؿ فألصْٚم أو إصجٚر أو ظٌٚدهت ٕهنٚ تٌغ هلؿ أن ٤وا ـِّٜ افتقحٔدإُٔر

 .أو اجلـ أو ؽر ذفؽ ظٌٚدة بٚضِٜ , أو إمقاتإحجٚر

ـِٓؿ ممِقـقن هلل شٌحٕٚف  ,خِقؿٚت فٔس ظْدهؿ ض وٓ ٍٕعؾجّٔع اد

ـؾ , ؾال يهِحقن فًٌِٚدة ٤ ٕن اهلل شٌحٕٚف خٚفؼ وتًٚػ, ظٌٔده جؾ وظال

                           
مسؾم ( ،و7397البخاري َن أيب هريرة ريض اهلل َـه يف كتاب الزكاة ، باب : وجوب الزكاة رقم ) أخرجه  ((6

بقان اإليامن الذي يدخل به الـة وأن :َن َبد اهلل بن َؿر َن أبقه ريض اهلل َـفام ، باب يف كتاب اإليامن 

 ( . 74رقم ) من متسك بام أمر به دخل الـة
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مئ       ىئ        يئ    جب    یجئ  حئ       ی  ی   چ: رء وهق افَٚئؾ شٌحٕٚف وتًٚػ

ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  مئ    جئ   حئ  چ: وؿٚل جؾ وظال [ 16٥افٌَرة: ]چحب  

, وظذ ـؾ مٗمـ ؾٚفقاجٛ ظذ ـؾ مُِػ [٣٢]ضف: چىب  يب   جت  حت

وأن يًتْل بف ـثرا, حتك  ,ومٗمْٜ مـ اجلـ واإلٕس افتٌك ذم هذا إمر

, صؾ افديـ وأشٚشف ظٌٚدة اهلل وحده٤ ٕن أيُقن جِٔٚ ظْده, واوحٚ فديف

بحؼ إٓ اهلل وحده , أي: ٓ مًٌقد ق مًْك صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهللوه

ال ؾ, خٚمتٓؿ حمّد  ذفؽ اإليامن بٚفرشؾ وب, ويوٚف إػشٌحٕٚف وتًٚػ

, وبٚفَدر , وافٔقم أخرمـ ذفؽ مع اإليامن بّالئُٜ اهلل, وـتٛ اهلل بد

 .بف ورشقفف يامن بُؾ مٚ أخز اهللواإل ,خره وذه

, ذفؽشٌؼ بٔٚن  فَدو ,ُؾ ذفؽ ٓ بد مْف ذم حتَٔؼ افدخقل ذم اإلشالمؾ

ا أن حمّدً أصٓد ٓ إفف إٓ اهلل, وأصٓد أن : وـثر مـ افْٚس ييـ أن ؿقل

وفق ؾًؾ مٚ ؾًؾ, وهذا مـ اجلٓؾ افًئؿ, ؾ٘هنٚ فًٔٝ  ,رشقل اهلل ئٍُف

بٖن يَقهلٚ ويًّؾ  ,بؾ ـِامت هلٚ مًْك ٓ بد مـ حتََٔف ٤ـِامت تَٚل

, ك وظٌٚدة ؽره, وهق حيٚرب اهلل بٚفّؼ ؾ٘ذا ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل ,بَّتوٚهٚ

 رأشٓؿ ظٌد اهلل بـ أيب بـ , ؾَد ؿٚهلٚ ادْٚؾَقن وظذهذه افُِّٜ ف مٚ حَؼؾّٕ٘ 

ۓ  چ:ـام ؿٚل ظز وجؾ ,, وهؿ مع ذفؽ ذم افدرك إشٍؾ مـ افْٚرشِقل

 [14٩افًْٚء: ] چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ِّ  ٤دٚذا؟ , ومل يًتَدوهٚ ومل يًِّقا ًٚن وـٍروا هبٚ بَِقهبؿٕهنؿ ؿٚفقهٚ بٚف

ِّ  ؿؾِ ,بَّتوٚهٚ  ًٚن.يًٍْٓؿ ؿقهلٚ بّجرد اف
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هٚرى وظٌٚد إوثٚن, ـِٓؿ ظذ هذا وهُذا مـ ؿٚهلٚ مـ افٔٓقد وافّْ 

, وحتك وحتك خيهقا اهلل بٚفًٌٚدة ,ال تًٍْٓؿ حتك يٗمْقا بًّْٚهٚؾ, افىريؼ

 . يَْٚدوا فؼظف

وادختٚر بـ أيب ظٌٔد  ,وإشقد افًْز ,تٌٚع مًِّٜٔ افُذابأوهُذا 

ا , وأن حمّدً ٓ إفف إٓ اهلل ويَقفقن ,ٌقة وؽرهؿظقا افّْ افذيـ ادّ  ,افثٍَل

ـٍروا, وصٚروا  د حمّدبً ف ٌّٕل ظك إّٔ , فُـ دٚ صدؿقا مـ ادّ رشقل اهلل

ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ىىچ: ٤ ٕهنؿ ـذبقا ؿقل اهلل تًٚػمرتديـ

, ومـ ؾٓق خٚمتٓؿ وآخرهؿ [4٣إحزاب: ]چ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ّٓ أو رشقل صٚر ـٚؾرً  ف ٌّٕل إّٔ  ظك بًده ادّ  , وهُذا مـ صدؿف ـٖتٌٚع ا وٚ

وؽرهؿ  ,وادختٚر ذم افًراق ،وإشقد افًْز ذم افّٔـ ,مًِّٜٔ ذم افٔاممٜ

 .بذفؽ واشتحَقا أن يَٚتِقا واـٍر ,ؿقا هٗٓء افُذابغ بٖهنؿ إٌٔٔٚءدٚ صد

مٚ فٔس فف ذم هذا  ظكف ادّ ّٕٕ  ;اٌقة يُقن ـٚؾرً ؾ٘ذا ـٚن مـ ادظك مَٚم افّْ 

, ويْهٛ ٜظل مَٚم إفقهّٔ , وـذب ظذ اهلل ؾُٔػ بٚفذي يدّ ادَٚم افًئؿ

 . صؽ أن هذا أوػ بٚفٍُر وافواللًٍٕف فًٌٔد مـ دون اهلل؟ ٓ

ظِٔف ؾَد , ويقايل ظذ ذفؽ ويًٚدي , ويكف فف افًٌٚدةؾّـ يًٌد ؽر اهلل

 .أتك أظيؿ افٍُر وافوالل

, ؾال إشالم وٓ ؾٓق ـٚؾر وٚل ,ٌقة بًد حمّد ؾّـ صٓد دخِقق بٚفّْ 

 ّٓ إفف إٓ اهلل ؿقٓ وظّال وظَٔدة, وإٔف ٓ مًٌقد بحؼ   بنٓٚدة أن ٓإيامن إ



18 

 

, مع تهديؼ إٌٕٔٚء  ا رشقل اهلل, وٓ بد مـ اإليامن بٖن حمّدً شقى اهلل

 . ٜ ظِٔٓؿ افهالة وافًالمشٚفؿ بٌِقا افرّ ادٚوغ وافنٓٚدة هلؿ بٖهّن 

, هذا هق ٛ اهلل ظِٔف مـ إوامر وافْقاهلبًد ذفؽ يَقم افًٌد بام أوج ثؿ

بٚفًٌٚدة واإليامن  إؾراد اهلل ,يُقن افًٌد مًِام إٓ هبذا إصؾٓ و ,إصؾ

امن وٓ بد مع ذفؽ مـ اإلي ـ ((ٓ إفف إٓ اهلل ))ـ  ,هذه افُِّٜ فبام دفٝ ظِٔ

وا شٚفٜ وأدّ ؿ بٌِقا افرّ واظتَٚد أهّن وتهديَٓؿ  برشقل اهلل وإٌٕٔٚء ؿٌِف,

إٔف متك  ,وـثر مـ اجلِٜٓ ـام تَدم ييـ ـ ظِٔٓؿ افهالة وافًالمـ إمٕٜٚ 

 وفق ظٌد ف يًتز مًِاًم ؾّٕ٘  ,ا رشقل اهللؿٚل ٓ إفف إٓ اهلل وصٓد أن حمّدً 

 ,, وهذا مـ اجلٓؾ افًئؿو إصْٚم أو إمقات أو ؽر ذفؽأ ,إٌٕٔٚء

ـ افًّؾ بًّْٚهٚ وآشتَٚمٜ بؾ ٓ بد م ٤وافًٍٚد افٌُر وافوالل افًٌٔد

ًٓ ظِٔف وظال  , وهلذا يَقل جّؾ  وظَٔدةً  وظّاًل , وظدم اإلتٔٚن بود ذفؽ ؿق

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ  :ذم شقرة ؾهِٝ

ٿ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ   ڀ  ڀ

 ,[  ٥1 - ٥٣ؾهِٝ: ]چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ

, ووحدوه وأضٚظقه وادًْك أهنؿ ؿٚفقا: ربْٚ اهلل ثؿ اشتَٚمقا ظذ ذفؽ

اشتَٚمقا ظذ ذفؽ صٚرت اجلْٜ , ؾِام ًٌقا مٚ يرؤف, وترـقا مًٚصٔفواتّ 

خرى مـ شقرة إحَٚف ؿٚل , وذم أيٜ إهلؿ, وؾٚزوا بٚفُرامٜ

يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  چ:شٌحٕٚف

إحَٚف: ]چمث  ىث  يث  حج  مج   جح   مح  جخ  حخيت  جث   
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, ٍَف ؾٔف بٌٚيٜ افًْٚيٜؾًِٔؽ يٚ ظٌد اهلل بٚفتٌك ذم هذا إمر وافتّ  [14,1٥

ف ٓ إشالم ؾّٕ٘  ٤وإشٚس افًئؿ فديـ اهلل ,إصٔؾحتك تًِؿ إٔف إصؾ 

, وافنٓٚدة بٖن إفف إٓ اهلل ؿقٓ وظّال وظَٔدة وٓ إيامن إٓ بنٓٚدة أن ٓ

هلل بف ورشقفف , واإليامن بُؾ مٚ أخز اا رشقل اهلل ؿقٓ وظّال وظَٔدةحمّدً 

الم مـ صالة وزـٚة , ثؿ بًد ذفؽ تٖيت بٖظامل اإلشظام ـٚن ومٚ شُٔقن

 .وصقم وؽر ذفؽ

ويدظقن ذيـ دظقا ك اف, ودظٚة افّؼ ٌٌْل فًٚؿؾ أن يٌس بدظٚة افٌٚضؾوٓ ي

ؿ , وزظّقا أهّن ادخِقؿغ مـ دون اهلل, وظٌدوا , وأذـقا بٚهلل ؽرهؽر اهلل

, َٚفقهٚ بٕٚفًْٜؾ ٤((ٓ إفف إٓ اهلل)) :ؿ ؿٚفقا٤ ٕهّن بذفؽ ٓ يُقٕقن ـٍٚرا

, ؿٚفقهٚ وأؾًدوهٚ بؼـٓؿ بٚهلل, َوقهٚ بٖظامهلؿ وأؿقاهلؿ افٍُريٜوٕ

, ؾٍل هؿ وٓ أمقاهلؿ, ؾِؿ تًهؿ دمٚءَ وظٌٚدة ؽره شٌحٕٚف وتًٚػ

ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل الـَاَس » :ؿٚلإٔف  ٌلظـ افّْ  هحٔحغ ظـ ابـ ظّراف

 َٓ َٓ َحَتى َيْشَفُدوا َأْن  ، َأَن ُُمََؿًدا َرُسوُل اهللِ، َوُيِؼقُؿوا الَصاَلةَ اهللُ وَ   إَِلَه إِ

َصُؿوا ِمـِّ وا الَزَكاةَ َوُيْمتُ  ََ َٓ  ي، َفنَِذا َفَعُؾوا َذلَِك  ْم إِ بَِحقِّ  ِدَماَءُهْم َوَأْمَواََلُ

َذ اهللِاإِلْساَلمِ  ََ ْم  ٓ بد مـ  فُ إّٔ  ٌل   افّْ هُذا بّغ  ,وجؾ ظزّ  (١)ش ، َوِحَساُُبُ

 هذه إمقر.

                           
بقان  :ع، بابمسؾم يف كتاب اإليامن (، و7397يف كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة رقم ) البخاري أخرجه  ((7

 ( . 74رقم ) اإليامن الذي يدخل به الـة وأن من متسك بام أمر به دخل الـة



21 

 

َمْن َوَحَد »  :إٔف ؿٚلٌل ظـ افّْ  ٚرق بـ أصٔؿ إصجًلوذم حديٞ ض

 .(٢)«َوَكَػَر باَِم ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللِ َحُرَم َماُلُه َوَدُمُه  اهللَ

واإلخالص  ف ٓ بد مـ تقحٔد اهللإّٔ  ,ثٚهلامهبذيـ احلديثغ وأم ٌلٚن افّْ ؾٖبَ 

ٍِظ , مع افتّ , وإُٕٚر ذفؽ وافزاءة مْففف, وٓ بد مـ افٍُر بًٌٚدة ؽره

وهذا  ,وأداء بَٜٔ احلَقق اإلشالمٜٔـٚة الة وإيتٚء افزٓٚدتغ وإؿٚم افّه بٚفّن 

 .ه افٍُر بٚهلل ظز وجؾ, وودّ هق اإلشالم حَٚ

 ًّ , وختِص فف ر ظِٔف, وهق أن تقحد اهللوهذا إصؾ جيٛ افتزامف واف

مع أداء احلَقق افتل ؾروٓٚ اهلل, وترك مٚ حرم اهلل  ,افًٌٚدة أيْام ـْٝ

شٌحٕٚف وتًٚػ ذم , مًتحَٚ فثقاب اهلل وفُرامتف ظِٔؽ, وهبذا تُقن مًِام

ڄ  ڄ  ڃ  ڄ چ: ؿقففجؾ وظال  افدٕٔٚ وأخرة, وفذفؽ إٔزل اهلل

يًٌدوا اهلل , وهل أن  احلُّٜ ذم خَِٓؿؾٌّغ  [٩6]افذاريٚت:  چڃڃ

٤ بؾ خَِقا هلذا إمر افًئؿ ٤ىٚ وٓ شدً , وأهنؿ مل خيَِقا ظٌثً وحده

ؿ وخقؾٓؿ , وخيهقه بدظٚئٓيؼـقا بف صٔئٚ فًٌٔدوا اهلل جؾ وظال, وٓ

, مـ افًٌٚدات ورجٚئٓؿ وصالهتؿ وصقمٓؿ, وذبحٓؿ وٕذرهؿ وؽر ذفؽ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ: وجؾ , ـام ؿٚل ظزّ شؾوؿد بًٞ هبذا إمر افرّ 

ؾُؾ مـ أتك بْٚؿض  [ ٥6]افْحؾ: چ ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

                           
(، ولػظه : 33مسؾم بؿعـاه يف كتاب اإليامن ،باب : إمر بؼتال الـاس حتى يؼولوا ٓ إله إٓ اهلل  رقم )أخرجه  ((8

َذ  اهللَِوَكَػَر باَِم ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن  َمْن َقاَل َٓ إَِلَه إَِٓ اهللُ»  ََ  .« اهللَِحُرَم َماُلُه َوَدُمُه َوِحَساُبُه 
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ٚ إذا ام تٍْع أهِٓإّٕ  ٤ ٕن هذه افُِّٜاإلشالم أبىؾ هذه افُِّٜ مـ ٕقاؿض

, وترـقا ظٌٚدة ؾٖؾردوا اهلل بٚفًٌٚدة وخهقه هبٚ, ظِّقا هبٚ واشتَٚمقا ظِٔٓٚ

وامر اهلل وترـقا , ؾٖضٚظقا أٝ ظِٔف مـ ادًْكمٚ شقاه واشتَٚمقا ظذ مٚ دفّ 

افٍقز , ووبذفؽ يًتحَقن ـرامٜ اهلل ٤, ومل يٖتقا بْٚؿض يَْوٕٓٚقاهل اهلل

 .افْٚربٚفًًٚدة وافْجٚة مـ 

ؿٚهلٚ أفػ مرة ذم افًٚظٜ ٚ ٓ تًٍْف وفق ؾ٘هّن  ,ٚ مـ َٕوٓٚ بَقل أو ظّؾأمّ 

ـّ   وصٚموصّذ  ,ا رشقل اهللأن حمّدً و ,, ؾِق ؿٚل ٓ إفف إٓ اهللافقاحدة ك وز

 ,ظٓد رشقل اهلل افذي خرج ذم  : إن مًِّٜٔ افُذابوفُْف يَقل ,وحٟ

, ـٍر صٚدق مًِّٜٔ فق ؿٚل: إن ,ظٓد افهحٚبٜ يدظل إٔف رشقل اهللثؿ ذم 

: إن ادختٚر بـ أيب ظٌٔد ؿٚلوـذفؽ فق . مـ افَقل أو افًّؾ ومل يًٍْف رء

افذيـ ؿٚتِقه  وأنّ  ,صٚدق ف ٌّٕل افثٍَل افذي ادظك افٌْقة ذم افًراق إّٕ 

ف ظك ذم افّٔـ إّٔ افذي ادّ  وا ذم ؿتٚفف, أو ؿٚل ذم حؼ إشقد افًّْز ٖخىأ

ا, وفق ؿ صٚدؿقن يُقن ـٚؾرً إهّن ؿٚل: فق  ,ابغمـ افُذّ , أو مـ بًدهؿ ٌّٕل 

 .ؿٚل ٓ إفف إٓ اهلل, وـررهٚ آٓف ادرات

أو  ابـ ظِقان ًٌداحلًغ أو ي ًٌدأو ي ,افٌدوّي  ًٌدوهُذا فق ؿٚهلٚ وهق ي

 دظقا, أو يابـ ظٌٚس  ًٌد, أو ي افٌْل حمّدا ًٌد, أو يافًٔدروس

يدظقهؿ ويًتٌٔٞ هبؿ, ويْذر بٖن , أو ؽرهؿ افنٔخ ظٌد افَٚدر اجلٔالين

ٓ )), وهل تًٍْف هذه افُِّٜ ؾًْد ذفؽ ٓ ٤, ويىِٛ مْٓؿ اددد وافًقنهلؿ

 . هلٚ, مٌىاًل ؾرا وٚٓ, وٕٚؿوٚ هلذه افُِّٜ, وصٚر بذفؽ ـٚ((إفف إٓ اهلل 
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, أو ل ْف يًٛ افٌْوفُ ,, وصذ وصٚموهُذا فق ؿٚل ٓ إفف إٓ اهلل

 َّ  ,بؾ ؿك ذم ذفؽ ٤, أو يَقل: إٕف مل يٌِغ افرشٚفٜ ـام يٌٌْلهيزأ بفهف أو يتْ

فف إٓ اهلل آٓف ادرات, , وإن ؿٚل ٓ إا, صٚر ـٚؾرً أو ئًٌف بقء مـ افًٔقب

, وهلذا ؿض تٌىؾ ديـ افًٌد افذي يٖيت هب٤ٚ ٕن هذه افْقاوإن صذ وصٚم

ادرتد, وهق افذي حُؿ : بٚب ء رمحٓؿ اهلل ذم ـتٌٓؿ بٚبٚ شّقهذـر افًِام

مْٓٚ مٚ ذـرٕٚ و ,قاؿض اإلشالم, وذـروا ؾٔف إٔقاظٚ مـ ٕيٍُر بًد إشالمف

 .إٍٓٚ

الة, ؾَٚل: إن افهالة افّه  , وجحد وجقبف إٓ اهللوهُذا فق ؿٚل ٓ إف

, أو احلٟ فٔس فًٔٝ واجٌٜ, أو افهقم فٔس واجٌٚ, أو افزـٚة فًٔٝ واجٌٜ

أو  أو صالتف ,: ٓ إفف إٓ اهللؿقفف, ـٍر إمجٚظٚ ومل يًٍْف ٚ مع آشتىٚظٜواجًٌ 

 : إنّ إذا جحد وجقب ذفؽ, وفق صٚم وصذ وتًٌد, وفُْف يَقل ,صقمف

ـٍر ظْد مجٔع ادًِّغ,  ,ٚ أمجًٝ إمٜ ظذ حتريّف, أو ؽره ممَ الٌل ٕك َح افزّ 

رشقل   ا, وصٓد أن حمّدً وَٕض ديْف هبذا افَقل, وإن ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل

بَقفف  , افذي حرمفصٚر مُذبٚ هلل ,كَٕ ٤ ٕٕف بتحِِٔف افز  اهلل وصذ وصٚم

 [٥6اإلهاء:] چژ  ژ  ڑڑ  ک    ک  ک  ک   گچ :شٌحٕٚف وتًٚػ

:  وصٚم, وفق ؿٚل, ـٍر وفق صّذ وهُذا فق ؿٚل: إن اخلّر أو ادٔن حالل

ـً ؾّٕ٘  ,ٓ إفف إٓ اهلل ف مُذب هلل ذم ٤ ّٕٕ ادًِّغا ظْد مجٔع ٚ ـٚؾرً ف يهر مؼ

پ  پ  پ  پ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  :ؿقفف شٌحٕٚف

مثؾ ـٚن مـ ؿٚل  فُـ إنّ  [٣٣ادٚئدة:] چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
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بغ فف حُؿ ذفؽ  ,ف ٕنٖ ذم بالد بًٔدة ظـ ادًِّغفُقٕ ٤جيٓؾ احلُؿ ذفؽ

ٕحقمهٚ مـ و ,ك أو اخلّرَٕ , ؾ٘ذا أس ظذ حؾ افزّ بٕٚدفٜ افؼظٜٔ

 .ادحرمٚت ادجّع ظِٔٓٚ, ـٍر إمجٚظٚ

ُِّٜ ٓ إفف ب ؼوافْى ,أن يًِؿ أن افدخقل ذم اإلشالم ,وادَهقد مـ هذا

م وادٚل, ٓ يٍُل ذم ظهّٜ افدّ  , إٓ اهلل, و افنٓٚدة بٖن حمّدا رشقل اهلل

 .ٚإذا أتك ؿٚئِٓٚ بام يَْوٓ

آٓف ادرات ذم ه افُِّٜ وؿٚل هذ , وصٚم وتًٌدإًٕٕٚٚ صّذ  وهُذا فق أنّ 

 , ـٍر ظْدبْتف أو أختفا, أو لف حالأمّ مجٚع  نّ أ , ثؿ ؿٚل مع ذفؽـؾ جمِس

بٚفْص   فُقٕف اشتحؾ مٚ حرم اهلل ٤, وصٚر مرتدا بذفؽمجٔع ادًِّغ

  .واإلمجٚع

وإٔٚ مٗمـ بف ا رشقل اهلل : إن حمّدً ٚ مـ إٌٕٔٚء, وؿٚلوهُذا فق ـذب ٌّٕٔ 

 , وفُْل أؿقل إن ظًٔك ابـ مريؿ إٓ اهللومقحد هلل, وأؿقل ٓ إفف 

شِٔامن أو ٕقحٚ أو  , أو مقشك أو هٚرون أو داود أوـذاب فٔس برشقل هلل

ص افَرآن ظذ أو ؽرهؿ ممـ ٕظِٔٓؿ افهالة وافًالم, ٚ ا أو صٚحلً هقدً 

وٓ  ,ومل يًٍْف ؿقل ٓ إفف إٓ اهلل ,ٚ, أو شٌٓؿ ـٍر إمجٚظً ٌٕقتف فًٔقا إٌٔٔٚء

ٕف أتك بام يُذب ٕ ٤, وٓ صالتف وٓ صقمفرشقل اهلل  اصٓٚدة أن حمّدً 

, بُؾ رء ممٚ ذظف اهلل , وهُذا فق أتكبف اهلل ورشقفف, وضًـ ذم رشؾ اهلل

, مـ صٚء ـٚة فًٔٝ واجٌٜوفُْف يَقل افزَ  ,وظٌد اهلل وحده وصذ وصٚم

افذيـ يًتحَقن أن يـ , وصٚر مـ ادرتدومـ صٚء مل يزك ـٍر إمجٚظٚ ,زـك
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ٕف خٚفػ ؿقل اهلل وٕ ٤ٕٕف ؿٚل: افزـٚة ؽر واجٌٜ ;تراق دمٚؤهؿ

هقص مـ وخٚفػ افّْ  [4٥افٌَرة: ] چڱ  ڱ  ڱ   ںچ:تًٚػ

 ًّ  .ورــ مـ أرـٕٚف ,ٚ ؾرض مـ ؾروض اإلشالمافٜ ظذ أهّن ْٜ افدّ اف

, ؾٕ٘ف يٍُر ذم أصح ؿقيل : إهنٚ واجٌٜوهُذا فق ترك افهالة, وفق ؿٚل

 َبْقـَـَا َوَبْقـَُفُم الَصاَلُة َفَؿنْ  ياْلَعْفُد اَلذِ »  :فَقل افٌْل  ٤افًِامء ـٍرا أـز

إَِن »  : ح, وؿقل افٌْلأهؾ افًْـ ب٘شْٚد صحٔف أخرج (٣)«َتَرَكَفا َفَؼْد َكَػرَ 

ِك َواْلُؽْػِر َتْرَك الَصاَلِة  ْ  .(1٣)«َبْْيَ الَرُجِل َوَبْْيَ الْشِّ

, ومـ افٜ ظذ ـٍر تٚرك افهالةمـ أيٚت وإحٚديٞ افد ,إػ ؽر ذفؽ

فًٔرف مٚ ذـر  ٤ؾِراجع بٚب حُؿ ادرتد ,ذا إمرأراد افتٍهٔؾ ذم ه

 . مـ افْقاؿض افُثرةؾٔف افًِامء 

أن ٓ إفف إٓ اهلل هل , ويًرف ن ادٗمـ ظذ بهرة ذم هذا افديـوبذفؽ يُق

, وإٔف ٓ رشقل اهلل أن حمّدا ِٜ مع صٓٚدة , وهل أشٚس ادأصؾ افديـ

بف , مع اإليامن بُؾ مٚ جٚء ن وٓ ديـ إٓ هبٚتغ افنٓٚدتغإشالم وٓ إيام

 , , مع اإليامن بُؾ مٚ أخز اهلل بف ورشقفف, وآفتزام بذفؽ رشقل اهلل

, ومع افقؿقف ظْد ومع اإليامن بٍرائض اهلل, ومع اإليامن بّحٚرم اهلل

 .اهلل حدود

                           
ذم ـتٚب إؿٚمٜ شْـ ابـ مٚجف و(,6661)مٚ جٚء ذم ترك افهالة رؿؿ , بٚب: اإليامنذم ـتٚب افسمذي أخرجف  ((9

 (.٩/٥46أمحد بـ حٌْؾ )اإلمٚم  مًْد و(,1٣١٣) افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ, بٚب: مٚ جٚء ؾّٔـ ترك افهالة

 ( .٢6رؿؿ )  بٚب بٔٚن إضالق اشؿ افٍُر ظذ مـ ترك افهالة, بٚب: أخرجف مًِؿ ذم ـتٚب اإليامن ((70
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حمؾ إمجٚع ووؾٚق بغ أهؾ  ق, وهأووحف افًِامء, وبْٔقه ذم ـتٌٓؿوهذا أمر 

ّٓ ؽ يٚ ظٌد اهلل أن تُقن ظذ بهرة, ؾٌٌْٔل فافًِؿ  تْخدع بَقل , وأ

 , افذيـ وّؾ ٚفغ مـ افٌَقريغ وؽرهؿ, مـ ظٌٚد ؽر اهللاجلٚهِغ وافّو 

, , حتك ظٌدوا مع اهلل ؽره, وجِٓقا ديـ اهللشًٔٓؿ ذم احلٔٚة افدٕٔٚ

وهؿ  ,ؿ بذفؽ فًٔقا ـٚؾريـ٤ ٕهنؿ يَقفقن: ٓ إفف إٓ اهللويزظّقن أهّن 

ِّ  ,, وتًِؿ أيوٚ أن هٚتغ افنٓٚدتغيَْوقهنٚ بٖظامهلؿ وأؿقاهلؿ تغ مهٚ اف

ذم حؼ مـ أتك بْٚؿض مـ يْتَوٚن  ,أصؾ افديـ وأشٚس ادِٜ يْتَوٚن

 اإلشالم . ٕقاؿض

رشقل  وأن حمّدا  ,ٓ إفف إٓ اهللهذا افرجؾ أو هذه ادرأة صٓدا أَ ؾِق أن 

اجلْٜ  : إنّ يَقٓن , فُْٓامافز, وصِٔٚ وصٚمٚ إػ ؽر ذفؽ مـ أظامل اهلل

بؾ ـِف ـالم مٚ فف  ٤ٚر فًٔٝ حََٜٔ, ؾال جْٜ وٓ ٕٚرفًٔٝ حََٜٔ أو إن افّْ 

 ب٘مجٚع ادًِّغ. ام يٍُران بذفؽ افَقل ـٍرا أـز, ؾ٘هنحََٜٔ

ف مًِؿ مقحد هلل وترك وزظؿ إّٔ  ,ؿٚل ذفؽ وصٚم مـافرجؾ وفق صذ 

ٚر فًٔتٚ حَٚ, مٚ هْٚك جْٜ وٓ ٕٚر, أو ٜ أو افّْ إن اجلّْ  :وفُْف يَقل ,كافّؼ 

, ؾٕ٘ف بذفؽ خرأٔقم اف أو إُٔر, ؿٚل: مٚ هْٚك مٔزان, أو مٚ هْٚك ؿٔٚمٜ

 يهر مرتدا ـٚؾرا وٚٓ ظْد مجٔع ادًِّغ. 

, ؾٕ٘ف يٍُر أو ٓ يًِؿ إصٔٚء ظذ حََٔتٓٚ ,: إن اهلل مٚ يًِؿ افٌٔٛأو ؿٚل

مئ    ىئ  يئ  جب  چ : ذا افَقل مُذبٚ فَقل اهلل شٌحٕٚففُقٕف هب ٤بذفؽ
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وٕٕف ؿد تَْص ربف  ٤ومٚ جٚء ذم مًْٚهٚ مـ أيٚت [١٩]إٍٕٚل: چحب

إٓ  إفف َٓ وهبذا تًِؿ يٚ أخل أن صٓٚدة أ ,ف هبذا افَقل, وشٌّ شٌحٕٚف وتًٚػ

, وفُْٓٚ ٓ ادِٜ هل أصؾ اإليامن وهل أشٚس ,حمّدا رشقل اهللاهلل وأن 

بؾ ٓ بد مـ اإليامن بٚهلل  ٤إذا أتك بْٚؿض مـ ٕقاؿض اإلشالمتًهؿ ؿٚئِٓٚ 

 .الئُتف وـتٌف ورشِف وافٔقم أخر, وبٚفَدر خره وذهوم

, ؾّـ أتك بًد ذفؽ ٓ بد مع ذفؽ مـ أداء ؾرائض اهلل, وترك حمٚرم اهللو

بىؾ ذم حَف ؿقل ٓ إفف إٓ اهلل, وصٚر مرتدا  مـ ٕقاؿض اإلشالمبْٚؿض 

ك َٕص ديْف, إن أتك بًّهٜٔ مـ ادًٚيص افتل دون افّؼ فُْف ـٚؾرا, 

, ومل يٍُر ـٚفذي يزين أو يؼب اخلّر, وهق يٗمـ بتحريّٓٚ ووًػ إيامٕف

ٚر مـ دخقل افّْ , وهق ظذ خىر ؾ٘ن ديْف يُقن ٕٚؿهٚ, وإيامٕف ؤًٍٚ

إذا مٚت ظذ ذفؽ, وفُْف ٓ خيِد ؾٔٓٚ إذا ـٚن ؿد مٚت ذاب ؾٔٓٚ وافً

ٔف حًٛ منٔئٜ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ, وفُْف بؾ فف أمد يْتٓل إف ٤ا مًِاًم مقحدً 

إيامٕف ؿد وًػ ٤ ٕن بؾ هق ظذ خىر مـ دخقل افْٚر ٤ٓ يُقن آمْٚ

أو  ٕك أو هقّـ زـ,  يتٛ, افتل مٚت ظِٔٓٚ وملوَٕص هبذه ادًهٜٔ

 .مـ افٌُٚئر ٚؽره

 ٚدخٚفٍٜ ٕمر اهلل ؿًامن :ؾ

ا , ويُقن صٚحٌف ـٚؾرً دة, ويٌىؾ اإلشالم بٚفُِٜٔؿًؿ يقجٛ افرّ 

 . قاؿض افتل أووحتٓٚ شٚبَٚـٚفّْ 
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, ويُقن صٚحٌف ظذ وفُـ يَْهف ويوًٍف يامنيٌىؾ اإل : ٓوافًَؿ افثٚين

جْس مـ  هذا افًَؿ, ووظَٚبف إذا مل يتٛخىر ظئؿ مـ ؽوٛ اهلل 

, ـٚفذي مٚت يص افتل يًرف مرتٌُٓٚ أهنٚ مًٚيص, وفُـ ٓ يًتحِٓٚادًٚ

 ٤أو ظذ افربٚ وٕحق ذفؽ ,قافديـ, أو ظذ ظَقق اف, أو ظذ اخلّرٕكظذ افزّ 

: ؾٓذا حتٝ منٔئٜ اهلل, إن صٚء ظذبف وإن صٚء ؽٍر فف, فَقل اهلل ظز وجؾ

٤ ٕٕف [4٢افًْٚء:]چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ

ٌٚظٚ فِٓقى ام ؾًِٓٚ اتّ , وإّٕ فُقٕف مل يًتحؾ هذه إمقر ;ُٚؾرب فٔس

ف يٍُر ـام تَدم بٔٚن ؾّٕ٘  ,بٕٚك أو اخلّر أو افرّ ٚ مـ اشتحؾ افزّ , أمّ وافنٔىٚن

ظذ بهرة , وأن يُقن ادًِؿ , واحلذر مٌْْٓٚف هلذه إمقر, ؾٌٌْٔل افتّ ذفؽ

حٚب وأص ,وهذا افذي ذـرٕٚه هق ؿقل أهؾ افًْٜ واجلامظٜ ٤مـ أمره

 .وقان اهلل ظِٔٓؿ وأتٌٚظٓؿ ب٘حًٚنر رشقل اهلل

بٚفٍَف ذم  ظِْٔٚ مجًٔٚ ـَ , ومَ ٔع ادًِّغ آشتَٚمٜ ظذ ديْفرزؿْل اهلل ومج

ومـ شٔئٚت  ,, وأظٚذٕٚ اهلل مجًٔٚ مـ ذور إًٍْٔٚ, وافثٌٚت ظِٔفافديـ

, وصذ اهلل وشِؿ وبٚرك ظذ ظٌده ورشقفف ٌْٕٔٚ ؿريٛأظامفْٚ إٕف شّٔع 

 وظذ آفف وأصحٚبف وأتٌٚظف ب٘حًٚن إػ يقم افديـ .  ,حمّد

 .بياى أراء العلماء يف حتديد نواقض اإلسالم وذكريا باجلملة

أربًامئٜ, ـِٓٚ تَْض افًِامء أوصؾ ظددهٚ إػ  بًض أنحتك  ٕقاؿض اإلشالم ـثرة,

إذا أتك بقاحد  م, وفق ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل,افديـ, وفق صذ وصٚاإلشالم, ـِٓٚ تٌىؾ 

مْٓٚ ـٍر, ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ, ؾ٘ذا صٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل, وأن حمّدًا رشقل اهلل, وصذ 
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وفُـ متك أتك بْٚؿض بىِٝ  ,قق, وترك ادحٚرم, هذا هق ادًِؿوصٚم, وأدى احلَ

ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ی چ :ؿٚل اهلل تًٚػهذه إظامل, 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ وؿٚل شٌحٕٚف: [٩]ادٚئدة:چجب  حب  خب

وحد اهلل, وـٚن ؿد , افديـ ٕقاؿضض مـ [ ؾ٘ذا أتك بْٚؿ٢٢]إًٕٚم:چ﮶

 : إن حمّداً وفُْف يَقل مثالً  ,ـٚة, وحٟ, إػ ؽر ذفؽى افزّ وصذ, وصٚم, وأدّ 

مٚ بِغ افٌال غ ادٌغ, يًْل: ؿك, و ىمٚ أدّ أو , اهلل شٌحٕٚفمـ ه ـتؿ بًض مٚ جٚء

وـذفؽ  ٤وصٚم, أو ؾًؾ ـؾ مٚ أمر اهلل بف ـٍر وفق صذؾّثؾ هذا  ٤مٚ أدى افقاجٛو

, أو يًٌد فُْف يًٌد افٌدوي, أو يًٌد احلًغ, فق صذ وصٚم, وؾًؾ ـؾ مٚ أمر اهلل بف

اددد مْٓؿ  يدظقهؿ ويًتٌٔٞ هبؿ ويىِٛأو اجلـ, فَّر, افنّس, أو يًٌد ا

 ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵       ۓچ  :ؿٚل تًٚػ ,بىِٝ أظامففـذفؽ مثؾ هذا  قن,وافً

ِّ أن  , وؿٚل:اشتٓزأ بٚجلْٜفق ـذفؽ و  چ ﮶ ٚر مٚ ف ـذب, أو افّْ مٚ هلٚ حََٜٔ, ـ

 ِّ هذه مٍُرات ٕن  ٤ب٘مجٚع أهؾ افًِؿ وبىِٝ أظامفف ف ـذب, ـٍرهلٚ حََٜٔ, ـ

أو هحٔح, ب فٔس افَرآنأن  ؿٚل:فق وـذفؽ  ٤وفق صذ وصٚم ,وٕقاؿض ذم اإلشالم

ًٚ ـ مٚ هق بُالم اهلل, جًِف حتٝ ؾاشتٓٚن بف  ـذفؽ فقو -ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ-ٍر إمجٚظ

وهق يًِؿ ذفؽ  ,رجِف, أو جِس ظِٔف يًتٓغ بف, أو بٚل ظِٔف أو ظذ رء مْف

 .(11) وصٚموفق صّذ  ـ ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ ـ ـٍر بذفؽ ,ؿرآنيدري إٔف و

ٕقاؿض اإلشالم ـثرة وفٔس هلٚ حك٤ ٕن ظددهٚ ؿد : رمحف اهلل ـوؿٚل ـ 

ء افًِامء واجتٓٚدهؿ واشتٌْٚضٓؿ حيكه زيد وٓ حيكه ظّرو, حًٛ آرا

 ,أربًامئٜ ٕٚؿض -مثالً -ألحُٚم مـ إدفٜ افؼظٜٔ, ؾَد يًدهٚ زيد ف

                           
 . (١١أشئِٜ اجلٚمع افٌُر ادجّقظٜ إوػ رؿؿ ) ((77
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آخر مخًامئٜ ٕٚؿض٤ ٕٕف اشتٌْىٓٚ مـ أدفٜ أخرى, ؾٓذا خيوع ويًدهٚ 

 ظٜٔ. ٕقاؿض اإلشالم ختوع فألدفٜ افّؼ وفألدفٜ افؼظٜٔ, 

 ـ أرادهّٚؾذـرهٚ افًِامء ذم بٚب حُؿ ادرتد,  ,ٕقاؿض اإلشالم ـثرةو

 ٤ل بف حتك يًرف مْف ٕقاؿض اإلشالمويًتْ ,راجع هذا افٌٚب افًئؿؾِ

ٚٓشتٌٚثٜ بوذفؽ  ,افٌَقرأهؾ و ,وظٌٚدة إصْٚم ,بٚهللك افّؼ ومـ ذفؽ 

دة ظـ اإلشالم, ـؾ هذا مـ ٕقاؿض ُؾ هذا مـ افرّ ؾ ٤ذر هلؿهبؿ وافّْ 

 ّٛ ّٛ وافديـ مـ ٕقاؿض اإلشالم,  اإلشالم, ـذفؽ ش مـ  قلافرش ش

مـ َْص افتّ ومـ ٕقاؿض اإلشالم, شٌحٕٚف شٛ اهلل وٕقاؿض اإلشالم, 

مـ ٕقاؿض  ٚحرامفٔس َقل بٖن افزٕٚ افواإلشالم مـ ٕقاؿض اإلشالم, 

أن إذا ؿٚل: ومـ ٕقاؿض اإلشالم,  ٚحرامافربٚ فٔس أن  :إذا ؿٚلواإلشالم, 

إذا ؿٚل: افهالة وهذا مـ ٕقاؿض اإلشالم,  ,افيِؿ فِْٚس فٔس بحرام

واجٌٜ مـ فًٔٝ  إذا ؿٚل: افزـٚةوهذا مـ ٕقاؿض اإلشالم,  ,واجٌٜ فًٔٝ

هذا مـ ٕقاؿض  ٚواجٌ فٔسن إذا ؿٚل: صقم رموٚوٕقاؿض اإلشالم, 

هذا مـ ٕقاؿض  ,مع آشتىٚظٜ ٚواجٌإذا ؿٚل: احلٟ فٔس واإلشالم, 

هذا مـ ٕقاؿض  ,إذا ؿٚل: افٌٌٜٔ حالل وافّّْٜٔ حاللواإلشالم, 

وظذ اإلشالم, هُذا فف أؿًٚم ـثرة, فُـ مـ أراد أن يًرؾٓٚ ظذ احلََٜٔ 

ؾًِٔف أن يراجع بٚب حُؿ ادرتد, ظِٔف أن يدرس هذا افٌٚب ذم مجٔع متٚمٓٚ, 
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ظِٔف أن  ,احلٍْل وادٚفُل وافنٚؾًل واحلٌْع وؽرهؿ :ادذاهٛ إربًٜ

 . (16)ويتٖمؾ ويْير إدفٜ افؼظٜٔ حتك يًرف افْقاؿض ,يدرس هذا افٌٚب

  .تقسيم نواقض االسالم إىل قولية وفعلية وعقدية

 

افتل موّقهنٚ تقحٔد اهلل واإلخالص و ,افًئّٜ افًَٔدة اإلشالمٜٔؾٓذه 

ًٚ, واإليامن بجّٔع , وإّٔ  ن برشقفف حمّدفف, واإليام ف رشقل اهلل حَ

ٔٚم واحلٟ, واإليامن ـٚة وافّه الة وافزّ ادرشِغ, مع اإليامن بقجقب افّه 

وذه, بّالئُٜ اهلل, وـتٛ اهلل ورشؾ اهلل, وافٔقم أخر, وبٚفَدر خره 

أن يُّـ افًَٔدة اإلشالمٜٔ  فُـ, بف واإليامن بُؾ مٚ أخز اهلل ورشقفف

 فذفؽ ٤مٚ ادظٚه مْٓٚ َقادح تَدح ذمفوْقاؿض تَْوٓٚ, فظْده تتًرض 

 .ًَؿجيٛ أن ٌْٕٔٓٚ ذم هذه اف

 .لعؼقدة اإلكسان باإلسالموالؼوادح الـواقض  

 :  قسامنالعؼقدة  كواقض

, ويُقن صٚحٌف ويٌىِفاإلشالم بًَٔدة مٚ ادظٚه مـ إيامن  ؿًؿ يَْضــ 1

 .ـ ًٕقذ بٚهللـ ـٚؾرًا 

 ويوًٍٓٚ. بٚإلشالم  ظَٔدتفإيامٕف و وؿًؿ يَْصــ 6

ويًٍدهٚ, ويُقن ظَٔدة اإلشالم  ٚفذي يٌىؾؾ :ٕٚؿض ؾٕٚول يًّك

يًّك مًٍد,  ,ـٚؾرًا مرتدًا ظـ اإلشالم, هذا يًّك ٕٚؿضبًٌٌف صٚحٌف 

                           
 ( . 6١6ٕقر ظذ افدرب رؿؿ )  ((73
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دة, ـٕٚمقر افَقفٜٔ وافًِّٜٔ ادقجٌٜ ؾْقاؿض اإلشالم وهل ادقجٌٜ فِرّ 

ٚؿض يُقن ؿقًٓ, ويُقن ظّاًل, ويُقن فِردة, هذه تًّك ٕقاؿض, وافّْ 

ًٚ, ؾَد يرتد اإلًٕٚن ظـ اإلش الم بَقل يَقفف, أو بًّؾ اظتَٚدًا, ويُقن صُ

يًِّف, أو بٚظتَٚد يًتَده, أو بنؽ يىرأ ظِٔف, هذه أمقر أربًٜ ـِٓٚ يٖيت 

مْٓٚ افْٚؿض, افذي يَدح ذم افًَٔدة ويٌىِٓٚ, وؿد ذـره أهؾ افًِؿ ذم 

, وـؾ ُؾ مذهٛ مـ مذاهٛ افًِامءؾـتٌٓؿ, وشّقه: بٚب حُؿ ادرتد, 

 ًٚ ظْدمٚ يذـر احلدود, أفػ  اميذـر ؾٔ ٍل افٌٚفٛؾ ٤ؾَٔف مـ افٍَٓٚء أفػ ـتٌ

افذي يًْل  هق افذي يٍُر بًد اإلشالم,وادرتد: يذـر بٚب حُؿ ادرتد, 

, (1٥)«َمْن َبَدَل ِديـَُه َفاْقُتُؾوهُ »:ٌل رتد ظْف, ؿٚل ؾٔف افّْيو رجع ظـ ديـ اهلل,ي

، مَ ؾَ ْس أَ  ْد قَ  قهِ لَ إِ ي ودِ فُ قَ بِ  يءَ ه جِ كَ أَ : » ظـ أيب مقشكافٌخٚري  حوذم صحٔ

 نُ بْ  اذٌ عَ مُ  هُ اءَ َج فَ  -رجع إىل القفودية يف القؿن - َد تَ وارْ  ةِ وديّ فُ قَ  الْ ىَل إِ  عَ َج رَ  مَ ثُ 

، ىوَس ا مُ بَ أَ  َث عَ  بَ اَم كَ  ؿنِ قَ  الْ ىَل إِ  مَ ؾَ َس وَ  هِ قْ ؾَ ََ   اهللَُذ َص  وُل ُس الرَ  هُ ثَ عَ بَ  قْد وَ  لٍ بَ َج 

 ي  ودِ َيُ  ٌل ُج ا رَ َذ ى: هَ وَس و مُ بُ أَ  اَل ا؟ قَ َذ ا هَ مَ :اَل ؼَ ، فَ ٌد قَ ؼَ مُ  وَ هُ وَ  هِ قْ ؾَ ََ  َف قَ وَ فَ 

ْ  نْ إِ  َل تَ ؼْ قُ لِ  هِ بِ  يءَ جِ ، وَ لِ اصِ بَ الْ  هِ يـِ  دِ ىَل إِ  عَ َج رَ  مَ ، ثُ مَ ؾَ ْس أَ    عْ َج رْ يَ  َل
ْْ ىَل إِ  اَل ؼَ ، فَ ِق  ا

َٓ  اذٌ عَ مُ   أَس ف , ؾٖمر بف ؾَتؾ٤ ّٕٕ (14)شهِ ولِ ُس رَ وَ  اهللِ اءُ َض ، قَ ْل تَ ؼْ ى يُ تَ َح  ْل زِ كْ  أَ : 

                           
  .( ٥٣1١ٓ يًذب بًذاب اهلل رؿؿ )ٌخٚري  ذم ـتٚب اجلٓٚد, بٚب: أخر جف اف((1٥

 
 .(  4٥41إػ افّٔـ رؿؿ ) بًّْٚه ذم ـتٚب ادٌٚزي, بٚب: بًٞ أبٚ مقشك ومًٚذ  أخر جف افٌخٚري((14
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 ّٓ ؾَتؾ بغ يدي أيب مقشك و مًٚذ ذم افّٔـ, وؿد  (1٩) يرجع إػ اإلشالم,أ

 إػ افّٔـ أمريـ ومًِّغ ومرصديـ وؿٚؤغ.  بًثٓام ؿد افٌْل ـٚن 

ًتتٚب ؾ٘ن يُ حٔٞ ؾدل ذفؽ ظذ أن ادرتد ظـ اإلشالم يَتؾ إذا مل يتٛ, 

ظذ ـٍره ووالفف يَتؾ,  تٚب ورجع ؾٚحلّد هلل, وإن مل يرجع وأّس 

 .(16)«َمْن َبَدَل ِديـَُه َفاْقُتُؾوهُ » : ٌلٚر٤ فَقل افّْ ويًجؾ بف إػ افّْ 

  :بعض نىاقض اإلسالم القىلًة
, هذا ؿقل  شٛ اهلل :َْض اإلشالم ـثرة, مْٓٚقاؿض افتل تؾٚفّْ        

إن أو ٔؾ, ــإن اهلل بخأو يـ, أو افًٔٛ, ـقٕف يَقل: إن اهلل طٚمل, يَْض افدّ 

يًِؿ بًض إمقر, أو ٓ يَدر ظذ بًض  ٓ وظال إن اهلل جّؾ أو ر, ـــاهلل ؾَ

ف أو شٌّ شٌحٕٚف َص اهلل ْتّـ ؾة ظـ اإلشالم, إمقر, ـؾ هذه إؿقال ردّ 

ّٛ وـذفؽ إذا ٤ أو ظٚبف بقء ِّ ب, يًْل:  شقلافرّ  ش ًّ ٚف  ٛ هللًِـ واف

 ٚؾر مرتد ظـ اإلشالم, ًٕقذ بٚهللؾٓق ـ ,ؾّـ وؿع بقء مـ هذا ,وفرشقففِ 

  مـ ذفؽ.

أو تَْهف أو وصٍف بٖمر ٓ  ,٘ذا شٛ اهلل أو اشتٓزأ بفؾ :ٜهذه ردة ؿقفّٔ و

اهلل ؾَر وٕحـ أؽْٔٚء,   إنَ واهلل بخٔؾ,  افٔٓقد: إنَ  ٝفٚ, ـام ؿبف شٌحٕٚف ئِؼ

                           
وألنو واهلل أعلم أنو كان من خطط اليهود يف التسبيط عن اإلسالم أن يؤمنوا مث يكفروا ليغروا من آمن (  15

 آمىُا انرٌه عهى أوزل تانري آمىُا انكتاب أٌم مه طائفة انتَق من الناس بالكفر كما ذكر اهلل سبحانو عنهم يف قولو:

 تانري آمىُا : نهسفهة مه قُمٍم :، قانُااَغٍسٌم َمانك ته انصٍف كعة ته األشسف وزنت فً ،ٌسجعُن نعهٍم آخسي َاكفسَا انىٍاز َجً

فً أَل  تمحمد : أظٍسَا اإلٌمانقال تعضٍم نثعض انٍٍُد معىى اٌَة أنَ ٌعىً أَنً ،انىٍاز َجً آمىُا انرٌه عهى أوزل

; فإوكم إذا فعهتم ذنك ظٍس نمه ٌتثعً ازتٍاب فً دٌىً فٍسجعُن عه دٌىً إنى دٌىكم ، ٌَقُنُن انىٍاز ثم اكفسَا تً آخسي

      .أعهم تً مىا أٌم انكتاب إن
 شٌؼ خترجيف .((16

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=938&idto=938&bk_no=48&ID=358#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=938&idto=938&bk_no=48&ID=358#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=938&idto=938&bk_no=48&ID=358#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=938&idto=938&bk_no=48&ID=358#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=938&idto=938&bk_no=48&ID=358#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=938&idto=938&bk_no=48&ID=358#docu
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ومل يٗمـ هبٚ, ؾٓذا يُقن مرتدًا أو بًوٓٚ  شٌحٕٚف أو ٍٕك صٍٚت اهلل

 ًّ ٓذا ردة ظـ ؾ, ةَ الاهلل مل يقجٛ ظِْٔٚ افّه  ٔئٜ, أو ؿٚل مثاًل: إنّ بٖؿقافف اف

ؾَد ارتد ظـ اإلشالم, ب٘مجٚع  اهلل مل يقجٛ افهالة إنّ  ّـ ؿٚل:ؾاإلشالم, 

ؾّثؾ , حُّٓٚ مٚ يًرفوظـ ادًِّغ  ابًٔد ادًِّغ, إٓ إذا ـٚن جٚهال

ادًِّغ يًرف أمقر افديـ, ؾ٘ذا ٚ إذا ـٚن بغ ـٍر, أمّ  يًِؿ, ؾ٘ن أّس هذا 

 ذم هذا,مـ وؿع ة, يًتتٚب , ؾٓذه ردّ بقاجٌٜ ظِْٔٚافهالة فًٔٝ  ؿٚل: إنّ 

 ٚس, أو صقم رموٚنـٚة ؽر واجٌٜ ظذ افّْ ؾ٘ن تٚب وإٓ ؿتؾ, أو ؿٚل: افزّ 

ٚس, أو احلٟ فٌِٔٝ مع آشتىٚظٜ ؽر واجٛ ظذ بقاجٛ ظذ افّْ فٔس 

ًٚ, ويًتٚس, مـ ؿٚل هذه افّْ  تٚب ؾ٘ن تٚب وإٓ ؿتؾ ًٕقذ ادَٚٓت ـٍر إمجٚظ

 دة افَقفٜٔ.هذه افرّ مـ  بٚهلل

  :بعض نىاقض اإلسالم الفعلًة
وافردة افًٍِٜٔ مثؾ: ترك افهالة, ـقٕف ٓ يهع, وإن ؿٚل: إهنٚ واجٌٜ, فُـ 

اْلَعْفُد   »:  ٌلمٚ يهع, هذه ردة ظذ إصح مـ أؿقال افًِامء٤ فَقل افّْ 

َبْْيَ الَرُجِل  »: , وؿقفف (1١)شاَلِذي َبْقـَـَا َوَبْقـَُفُم الَصاَلُة َفَؿْن َتَرَكَفا َفَؼْد َكَػرَ 

ِك َتْرَك الَصاَلِة  ْ ترك افهالة  وهق ,هذا رء ؾًع (1٢)شَوَبْْيَ اْلُؽْػِر َوالْشِّ

 وظدم ؾًِٓٚ. 

                           
(, وابـ مٚجف ذم ـتٚب إؿٚمٜ افهالة 6661افسمذي ذم ـتٚب اإليامن, بٚب: ترك افهالة رؿؿ ) أخرجف  ((77

 .( 1٣١٣وافًْٜ ؾٔٓٚ , بٚب : مٚ جٚء ؾّٔـ ترك افهالة رؿؿ ) 

  . (٢6مًِؿ ذم ـتٚب اإليامن بٚب: بٔٚن إضالق اشؿ افٍُر ظذ مـ ترك افهالة  رؿؿ) أخرجف ((78
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ًٚ بف, أو فىخف مـ ذفؽ: فق اشتٓٚن بٚدهحػ افؼيػ, ؾًَد  ظِٔف مًتْٓٔ

, هذا ردة ظـ اإلشالمـؾ يًتٓغ بف,  ْجٚشٜ ظّدًا, أو يىٖه حتٝ أؿدامفبٚف

  ذم مثِٓٚ.مـ افقؿقع  ٓذه ردة ؾًِٜٔ ًٕقذ بٚهللؾ

ـام بٚفَز  ٔىقفؾٚفٌَقر, يًٌد أهِٓٚ, ومـ افردة افًٍِٜٔ ـقٕف يىقف ب

بٚفىقاف, ـام يًٍِقن ذم يىقف بٚفًٌُٜ, يًٌد صٚحٌف ويتَرب إػ صٚحٌف 

بَز احلًغ ذم مك, أو بٌَقر أخرى ذم بًض  قنبًض إمهٚر, يىقؾ

ًٚ إػ أهِٓٚ وظٌٚدًة هلؿ ـٍر وردة  ,افٌِدان إخرى, ؾٚفىقاف بٚفٌَقر تَرب

ؾٓق بدظٜ ؿٚدحٜ ذم افديـ, ٓ  ,ؾ٘ن ؾًِف يَهد ظٌٚدة اهلل ٤ظـ اإلشالم

أن هذا حيًٛ ادًِؿ ٘ذا ضٚف ؾ مـ افْقع افثٚين,تُقن  دة, فُـيُقن ر

إٔف  اهلل, وإٔف يىقف ظْد افَز, حيًٛإٔف ؿربٜ إػ وزيـ,  فوإٔ ,ضٔٛظّؾ 

ٓذا بدظٜ ؿٚدحٜ ذم افديـ, فُـ ؾٓ يًٌد صٚحٛ افَز وفُـ يًٌد اهلل, 

 ن افٍُر, يُقن صٚحٌٓٚ ابتدع بدظٜدوهل فًٔٝ مثؾ ؿدح افٍُر, بؾ 

فُـ ٓ خيرج هبٚ إػ افٍُر, إذا ـٚن مٚ , بًٌٌٓٚ وًػ إيامٕفتو َْص ديْفت

ن ؾًِف هْٚك ؿهد بٚفىقاف ظٌٚدة ادٔٝ, وإٕام ؿهد ظٌٚدة اهلل, ييـ أ

بدظٜ, وهذا مُْر وٓ جيقز, وافىقاف يُقن بٚفًٌُٜ  مْٚشٛ, ؾٓذا يَٚل فف

 ؾَط. 

ومـ افٍُر افًٍع: ـقٕف يذبح فٌر اهلل, يتَرب بٚفذبٚئح, يذبح افًٌر أو 

ًٚ إفٔٓؿجٚجٜ أو افٌافدّ افنٚة أو  يًٌدهؿ هبٚ, أو  ,َرة ٕصحٚب افٌَقر٤ تَرب

بف فٌر اهلل,  هَؾ ٓذا ممٚ أُ ؾفِجـ يًٌدهؿ هبٚ, أو فُِقاـٛ يًٌدهؿ هبٚ, 
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 دة وافْقاؿضؾُٔقن مٔتٜ, ويُقن ـٍرًا, ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ! هذا مـ إٔقاع افرّ 

 .فإلشالم افًٍِٜٔ

  :بعض نىاقض اإلسالم العقدية
ٓ تُِؿ , حٔٞ بٌَِفادًِؿ افتل يًتَدهٚ إمقر  :دة افًَديٜٕقاع افرّ ومـ أ

وظال ؾَر,  اهلل جّؾ  ٘ذا اظتَد بٌَِف أنّ ؾ ,بٌَِف هيًتَد اظتَٚداوٓ ؾًؾ, فُـ 

 جمرد ٓذا ـٍرؾ, ٔئًٍٚؾ صي ملتُِؿ, وفق ي ملف طٚمل, وفق أو إٔف بخٔؾ, أو إّٔ 

بًٞ  كاظتَد بٌَِف أن مٚ هْٚؾّـ افًَٔدة, ـٍر  آذؾ ظـ افَقل وافًّؾ,

ؾّـ  ,ؾٓذا مـ ـٍر افًَٔدةـؾ هذا مٚ فف حََٜٔ, ا ظتَد أن ووٓ ٕنقر, 

 ملبٌَِف وفق هذا ٘ذا اظتَد ؾوٓ حٔٚة أخرى,  جْٜ وٓ ٕٚرإٔف ٓ  ,اظتَد بٌَِف

تُقن و ـ ًٕقذ بٚهللـ  ,ة ظـ اإلشالمردّ افٍُر ووؿع بٚفيُقن تُِؿ بقء, ي

اظتَد إذا  ـذاوهبذه افًَٔدة,  ٚرإػ افّْ مهره بٚضِٜ, ويُقن افهٚحلٜ أظامفف 

وفٔس أفٔس بهٚدق ظِٔف افهالة وافًالم, أن حمّدًا  ,بٌَِف ومٚ تُِؿ

ف فٔس بخٚتؿ إٌٕٔٚء, بؾ هْٚك إٌٔٔٚء, أو اظتَد برشقل, أو اظتَد بٌَِف إّٔ 

اظتَد  بٌَِف أن مًِّٜٔ افُذاب ٌٕل صٚدق٤ يُقن ـٚؾرًا هبذه افًَٔدة, أو

ـٚذب, أو مقشك ـٚذب, أو ظًٔك ـٚذب, أو ؽرهؿ مـ  ٚبٌَِف أن ٕقح

ة ظـ اإلشالم هبذه افًَٔدة ردّ مْف ُقن تإٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افهالة وافًالم, 

 هبذه افًَٔدة ؾَط. ؾٍُٔر افتل ذم ؿٌِف, وفق مٚ تُِؿ وٓ ؾًؾ رء, 

ٓ بٖس أن يًٌد مع اهلل ؽره, وف ٓ بٖس أن يدظك مع اهلل ؽره, أو اظتَد إّٔ 

, أو يًٌد مًف , أو يًٌد مًف افٌدويشٌحٕٚف مع اهللافٌْل ٓ بٖس أن يًٌد و

٘ذا اظتَد بٌَِف إٔف ؾ و افُقاـٛ, أو افنّس أو ؽر ذفؽ,ؾالن أو ؾالن, أ
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ًٚ مـ , ـٚن هذا ردّ دــــيًٌد مع اهلل أحأن ٓبٖس  ة ظـ اإلشالم, وٕٚؿو

ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ھچ يَقل:شٌحٕٚف ٕقاؿض اإلشالم٤ ٕن اهلل 

ی  ی           چ  ويَقل شٌحٕٚف:[ 66]احلٟ: چے  ے  ۓ      ۓ  ﮲  ﮳

ٿ  چ  ويَقل شٌحٕٚف:[ 16٥]افٌَرة:چمئ       ىئ        يئ    جب  حب   یجئ  حئ    

 ويَقل[٩]افٍٚحتٜ:چٿ

ڭ  چ  :شٌحٕٚف ويَقل [6]اإلهاء:چڱڱڳڳڳڱچشٌحٕٚف:

ؾّـ زظؿ بٌَِف واظتَد  [14]ؽٚؾر:چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ

مِؽ أو ٌٕل أو صجر أو جـ ؾٓق ـٚؾر, شقاء ف جيقز أن يًٌد مع اهلل ؽره, إّٔ 

ًٚ, وإن  وإن ٕىؼ بذفؽ وؿٚل بًِٕٚف ذفؽ صٚر ـٚؾرًا بٚفَقل وبٚفًَٔدة مجًٔ

دظٚ ؽر اهلل, واشتٌٚث بٌر اهلل٤ صٚر ـٚؾرًا بٚفَقل وافًّؾ وؾًؾ ذفؽ, 

ًٚ, ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ.   وافًَٔدة مجًٔ

ًٕٖل اهلل ـ  اإلشالم, هذه ٕقاؿض فديـ اهللوؿقادح ٕقاؿض  تًّكٓذه ؾ

 افًٚؾٜٔ.

  :بعض نىاقض اإلسالم العقدية والفعلًة والقىلًة
يًٍِف ظٌٚد افٌَقر افٔقم ذم ـثر ومـ افْقاؿض افًَديٜ وافًٍِٜٔ وافَقفٜٔ: مٚ 

مـ إمهٚر, مـ دظٚء إمقات, وآشتٌٚثٜ بٕٚمقات, وضِٛ اددد 

افٌقث افٌقث, أو! اددد اددد, ؾالن : يٚ شٔديأحدهؿ يَقلمْٓؿ, حٔٞ 

إكين أو أصِح ؿٌِل, أو ؽٚئٌل,  دَ رُ أو اصػ مرييض,  إٔٚ ذم جقاركأو 

, خيٚضٛ إمقات افذيـ يًّقهنؿ ٝادٔهبذا ظذ ظدوي, خيٚضٛ 
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بٕٚوفٔٚء, يًٖفقهنؿ هذا افًٗال, ًٕقا اهلل وأذـقا مًف ؽره شٌحٕٚف 

 وتًٚػ, ؾٓذا ـٍر ؿقيل وظَدي وؾًع. 

)يٚ رشقل اهلل!  ة, يْٚدي:بًٔديْٚدي مـ بًٔد وهق ذم أمهٚر  وبًوٓؿ

: يٚ ؿُ ِ  ًَ مـ أمٚــ بًٔدة, وبًوٓؿ ظْد ؿزه إذا جٚء يُ يْٚدي  ,إكين

رشقل اهلل! اصػ مرييض, يٚ رشقل اهلل! اددد اددد, إكٕٚ ظذ أظدائْٚ, 

مٚ يًِؿ افٌٔٛ, مٚ  شقلإٔٝ تًِؿ مٚ ٕحـ ؾٔف, إكٕٚ ظذ أظدائْٚ, افرّ 

 ّٓ ك افَقيل وافًَدي, وإذا  اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ, هذا مـ افّؼ يًِؿ افٌٔٛ إ

 ـ ذك ظَدي ؿقيل ؾًع ف ٓ بٖس صٚراظتَد مع ذفؽ أن هذا جٚئز, وإٔ

َٓ ـ  ,فْٚس افٔقمذم اوهذا واؿع  ـ ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ  ـ بٚهلل وٓ حقل وٓ ؿقة إ

ًٚ ذم  واؿع ذم دولوهذا  ًٚ ذم هذه افٌالد, ـٚن واؿً وبِدان ـثرة, وـٚن واؿً

رظٜٔ وشٚئر ٕجد, ؿٌؾ دظقة افنٔخ حمّد رمحٜ اهلل ظِٔف, ـٕٚٝ افريٚض وافدّ 

هلؿ آهلٜ ذم افريٚض وذم افدرظٜٔ وذم ـؾ مُٚن, أصجٚر تًٌد مـ دون اهلل, 

وإٔٚس يَٚل هلؿ: )إوفٔٚء( يًٌدوهنؿ مع اهلل, وؿٌقر تًٌد مع اهلل, وـٚن 

ِّٜ, ؾ أيٚم مًٔتِ ـ ؿُ مموهق , أخق ظّرزيد  ,ؿز زيد بـ اخلىٚب امقجقد

يًٌد مـ دون اهلل, حتك هدم ذفؽ افَز,  ةزيرذم اجل امقجقدافَز ـٚن 

وٕز افٔقم واحلّد هلل٤ بٖشٌٚب دظقة افنٔخ حمّد بـ ظٌد افقهٚب رمحٜ 

ٚ وظـ ادًِّغ اهلل ظِٔف, وؿدس اهلل روحف, وأـرم مثقاه, وجزاه اهلل ظّْ 

 أؾوؾ اجلزاء وأحًْف. 

ظقة فٌر اهلل, وإٔقاع افًئؿ, وافدّ  كـٕٚٝ ٕجد واحلجٚز ؾٔٓٚ مـ افّؼ 

آظتَٚدات افٌٚضِٜ مٚ ٓ حيل, ؾِام جٚء رمحف اهلل ذم افَرن افثٚين ظؼ ؿٌؾ 
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ظٚداه ـثر مـ ظِامء  ٤ٚسمٚئتل شْٜ وشْقات, ودظٚ إػ اهلل وأرصد افّْ 

ظِامء بالده اجلِٜٓ, وأهؾ اهلقى, فُـ اهلل أيده وٕكه بًِامء احلؼ, و وضْف,

ؾدظٚ إػ اهلل, وأرصد افْٚس إػ تقحٔد  ؼ, ودظقة احلؼ,بف مـ احل وبام ؿٚم

اهلل, وبغ هلؿ أن ظٌٚدة اجلـ, وظٌٚدة إصجٚر وإحجٚر, ودظقة أصحٚب 

هذه أظامل أيب جٓؾ وهذا ظّؾ اجلٚهِٜٔ, وك, افٌَقر, هذا هق افّؼ 

 آهلٜ أخرى, ى ومْٚة, ومع ؿٌقرت وافًزّ وأصٌٚهف مـ ـٍٚر ؿريش, مع افاّل 

ٚس, وهدى اهلل ظذ يده مـ هدى, ثؿ  رمحف اهلل فِّْهذه أظامهلؿ, ؾٌّغ ؾُٕٚٝ 

بالد ٕجد ـِٓٚ, وإتؼ ؾٔٓٚ افتقحٔد واإليامن, واحلّد هلل ظّٝ افدظقة 

بًوٓؿ يًٌد وـٚن إوفٔٚء, و ك بٚهلل, وظٌٚدة افٌَقروترك افْٚس افّؼ 

 ؿيًّقهنـٕٚقا مع اهلل,  ونًٌديمٓٚبٔؾ, مٓٚبٔؾ مٚ ظْدهؿ ظَقل  إٔٚشًٚ 

جمٚذيٛ, فٔس هلؿ ظَقل, يًّقهنؿ بٕٚوفٔٚء ويًٌدوهنؿ, وهؿ ٓ ظَقل 

 هلؿ, هذا مـ جٓؾ افْٚس ووالهلؿ. 

ًٚ, يًْل تٌىِٓٚ, ويُقن صٚحٌٓٚ  ؾٓذه أمقر تَدح ذم افًَٔدة وتَْوٓٚ َٕو

 ـام ؿٚل (1٣)«َمْن َبَدَل ِديـَُه َفاْقُتُؾوهُ »:بدفٔؾ مرتدًا ظـ اإلشالم, جيٛ أن يَتؾ

ك, وهذا ن هذا هق افّؼ أ فف: يٌّغ و ًتتٚب, يَٚل ففبًد أن يُ وهذا  : ٌلافّْ 

ًّ  ٚمم   فف إذا ـٚنْٜ, وأمجع ظِٔف ادًِّقن, ؾٌّٔغ جٚء ضِٛ افْٓل ظْف ذم اف

فف إمر  َح و   فف إدفٜ, ؾ٘ذا وُ تٌّغ تمثِف جيٓؾ, حتك يًرف احلؼ, حتك 

َ بُ وَ  تَقفقن,  افذيؿٚل: مٚ أؾٓؿ مٚ أظرف  ثؿ مل يتٛ يَتؾ, وفق ,فف إمر غ 

                           
 شٌؼ خترجيف .((1٣
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مٚ يىٚع٤ ٕن إدفٜ واوحٜ, إذا بغ فف إمر ـٍك, إذا ـٚن مثِف جيٓؾ, أمٚ 

 ومـ يًرف ثؿ يُٚبر, هذا يَتؾ وافًٔٚذ بٚهلل!  ,إذا ـٚن مـ أهؾ افًِؿ

وهذه افٍُريٚت يًتتٚب٤ إؿٚمٜ  ,ـٔٚتؾٚدَهقد أن مـ أتك هبذه افّؼ 

ًٚ, ؾ٘ذا رجع إػ احلؼ وتٚب وإٔٚب٤  , وبراءة فِذمٜظِٔف فِحجٜ واحتٔٚض

 ًٚ ؾٚحلّد هلل وخيذ شٌِٔف, وؿد يٗدب إذا ـٚن مثِف يًتحؼ افتٖدي٤ٛ ردظ

ٕمثٚفف٤ وٕن بًض افْٚس ؿد يَقل: )تٌٝ( وهق ـٚذب٤ فٔتخِص مـ 

إذا أتك بٖمر مـ ادُْرات افٍُري٤ٜ  افَتؾ, وهلذا رأى بًض أهؾ افًِؿ: إٔف

زيٚدة٤ حتك ظذ ؾًِف أو ؿقفف قبٜ يٗدب ف يًتتٚب ويٗدب, ؾ٘ذا أطٓر افتّ ؾّٕ٘ 

أو , شقل شٛ افرّ أو , شٌحٕٚف ٓ يَدم ظذ مثؾ هذا مـ شٛ اهلل

, مـ شٛ اهلل ٜبًض أهؾ افًِؿ ؿٚل: ٓ تٌَؾ تقبيـ, وآشتٓزاء بٚفدّ 

يَتؾ أبدًا وٓ يًتتٚب٤ ٕن شٛ اهلل ـٍر ؾٓذا   أو شٛ رشقففشٌحٕٚف 

شٛ مـ فق ؿٚل: تٌٝ, وهُذا ظئؿ, ؾال يًتتٚب صٚحٌف بؾ يَتؾ و

 . افرشقل

  :الهىاقض املبهًّة على الشك
ل وافردة بٚفًّؾ وافردة افردة بٚفَق مـ افردة افتل تُقن بٚفنؽ,و

 .بٚفًَٔدة

ظـ  يَقل: إٔٚ مٚ أدريمثؾ مـ ؾتُقن ذم  :وافٍُر بٚفنؽ أمٚ افردة بٚفنؽ 

وـذفؽ افذي ٓذا ـٚؾر, ؾ ؟إٔٚ صٚك أو ؽر ذفؽ حؼهق هؾ  ,اهلل ذات

مٚ ظْدي خز,  ؟صٚدقهؾ هق  حمّدصحٜ إمر ذم  يَقل: واهلل مٚ أدري

إٔٚ ظْدي  برشقل أم فٔسرشقل هق  ؾهو ؟هق صٚدق وإٓ ـٚذبهؾ 
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 أو ؿٚل: إٔٚ مٚ أدري ـ ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔـ  ,ـٍر افنؽ ٓذا ـٚؾر أيوًٚ ؾ ؟صؽ

افْٚس ظـ بًٞ مٚ أدري ؿٚل:  وأ أو ؽر ذفؽ؟ هق حؼهؾ  ,افًٌٞظـ أمر 

وإذا  أم ؽر ذفؽ؟اجلْٜ حؼ هؾ  ٓ أدريؿٚل:  وأ ؟يًٌثقنهؾ بًد ادقت 

بغ ادًِّغ هذا  ٘ذا ـٚن مثؾؾٔٓٚ؟ ؾ افْٚر ـذفؽ, مٚ ظْدي خزؿٚل ذم 

ادًِّغ ذم ؽٚبٚت أؾريَٚ وؽٚبٚت يَتؾ إذا مل يتٛ, أمٚ إذا ـٚن بًٔد ظـ 

ـالم اهلل وـالم   ففيٌّغ  ت ٓ يهِٓٚ افَرآن وٓ افًْٜ,أمريُٚ, ذم حمال

بًٌٛ  ومل يتٛ يَتؾ ,ظذ ادظٚء افنؽ مجٜ, ؾ٘ذا أّس وفق بٚفّس  فرشقف

 ,فف إيامن مل يُـإذا و ,٤ ٕٕف ٓبد مـ اإليامنبٚفنؽ ظذ افٍُرإساره 

 . ـاهلل افًٚؾًٜٕٖٔل ـ  ؽ ـٍرؾٚفّن 

يًٌد ٓ جيقز أن إٔف و ,هؾ اهلل حؼ ,ٚفذي ينؽ ذم ديْف ويَقل: مٚ أدريؾ

 وأهق صٚدق هؾ  أو ؟حؼ أم ٓ ٓ أدري أن افرشقليَقل: ؟ أو إٓ اهلل

ظـ مٚ أدري يَقل: أو   ؟بخٚتؿ افٌْٔغ أم فٔسهق خٚتؿ افٌْٔغ  هؾأو  ٓ؟

إشقد فق ؿٚل: ظـ وـذفؽ  إٔف رشقل؟ ؾٔام ادظٚه ٚـٚذبهؾ ـٚن مًِّٜٔ 

هذه مـ ومٚ أصٌف ذفؽ,  ٚ؟ـٚذب ؾ ـٚنٌقة ذم افّٔـ هظك افّْ افًْز افذي ادّ 

 ـ. ًٕقذ بٚهللـ ردة ظـ اإلشالم افتل تًتز ادٍُرة فهٚحٌٓٚ افنُقك 

 ؟واجٌٜ أم ؽر هل واجٌٜهؾ ؿقل: أصؽ ذم افهالة  ـ افنُقك ادٍُرةمو

أو  أم ٓ؟هق واجٛ هؾ أو أصؽ ذم رموٚن  ,افزـٚةوجقب أو أصؽ ذم 

 إلًٕٚن ذم ظّره مرةاهق واجٛ ظذ هؾ أصؽ ذم احلٟ مع آشتىٚظٜ ؿٚل: 

ردة ظـ , وتًتز ـ ًٕقذ بٚهللـ  مٍُرةصُقك هذه ـِٓٚ  ؟واجٛأم ؽر 

  .ممـ هق ذم ديٚر اإلشالم٤ ٕهنٚ مًِقمٜ مـ افديـ بٚفيورةـ  اإلشالم
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تقحٔد اهلل حؼ, واجلْٜ حؼ, وافْٚر حؼ, وافًٌٞ حؼ,  بٖن البد مـ اإليامنؾ

وافهالة حؼ, وافهٔٚم حؼ, وافزـٚة حؼ, واحلٟ مع آشتىٚظٜ حؼ, 

صٚر  ,ذم هذه إمقر صؽظْده , ؾ٘ذا ـٚن يٗمـ هبذافًِِّؿ أن البد ؾ

ؾٚحلّد   فف افهقاب,ـٚؾرًا هبذا افنؽ ًٕقذ بٚهلل, ؾ٘ن تٚب بًدمٚ يَرر ويٌّغ 

ًٚ ر مرتدًا ظـ اهلل, وإٓ صٚ , صٚر فإلشالمإلشالم, وصٚر هذا افَٚدح ٕٚؿو

ًٚ ذم ظَٔد  صٚحٌف مرتد ًٕقذ بٚهلل. و, فإلشالم ٚو ٕٚؿو تف,ؿٚدح

  .اإلسالمالعلة مو ترتيب احلدود على مو أتى بهاقض مو نوقض 

 :ٌٓٚتـنػ افّن ـتٚب ذم   :ؿٚل افنٔخ حمّد بـ ظٌد افقهٚب ـ رمحف اهلل ـ

وفق اؿسف ٕٚؿوٚ مـ  ,يٍُر ظذ صٌٜٓ أن مـ ؿٚل ٓ إفف إٓ اهلل ٓ د  افرّ بٚب 

ًٚ شّقه بٚب: ٕقاؿوٓٚ ذم  , شقاءحُؿ ادرتد وهُذا إئّٜ ظَدوا بٚب

مذهٛ احلْٚبِٜ وافنٚؾًٜٔ وادٚفُٜٔ واحلٍْٜٔ, بٚب مًروف أمجع ظِٔف 

 (6٣)«ُه َفاْقُتُؾوهُ َمْن َبَدَل ِديـَ »ٌل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:ادًِّقن ظّاًل بَقل افّْ 

دٚ أشِؿ شيَتؾ ؿوٚء اهلل ورشقفف »ؾّٔـ بدل ديْف:   ؿقل مًٚذ بـ جٌؾو

قجقد ظْدهؿ يًتتٌٔقٕف هيقدي ثؿ ارتد, ؿدم مًٚذ ظذ أيب مقشك وهق م

.. إػ ٕٕف بدل ديْف(61)ش هِ ولِ ُس رَ وَ  اهللِ  اءُ َض قَ  َل تَ ؼْ ى يُ تَ َح  ُل زِ كْ  أَ َٓ »ؿٚل مًٚذ :

  .[(66)آخر ـالمف ـ رمحف اهلل ـ  ذم هذا افٌٚب 

                           
      .شٌؼ خترجيف  ((6٣
      .شٌؼ خترجيف  ((61
      (.11٥,11٩ـنػ افنٌٓٚت )ص ((66
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ٚ ظذ ـالم افنٔخ حمّد بـ ظٌد افقهٚب  ًَ ـ رمحف اهلل ؾَٚل افنٔخ ابـ بٚز مًِ

وظذ آفف وأصحٚبف  ,: احلّد هلل وصذ اهلل وشِؿ ظذ رشقل اهللأظاله ـ 

ؾٓذه ادًٖفٜ مًٖفٜ مّٜٓ ظئّٜ, أووحٓٚ  ومـ اهتدى هبداه, أمٚ بًد:

ادٗفػ رمحف اهلل وهل: تًِؼ ادؼـغ بٖحٚديٞ مىَِٜ ظٚمٜ ذم إمر 

 ّّ قا أن مـ ؿٚهلٚ ٓ يٍُر وفق ؾًؾ مٚ ـ ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل, ـام طّْ بٚفُػ ظ

ـّ   فف , ؾَقك جلِٓفٍُر بٖصٔٚء دون افّؼ ف يإّٔ  ؾًؾ, وبًوٓؿ ط

َٓ »فـٖشٚمٜ: َٓ  إَِلَه َأَقَتْؾَتُه َبْعَد َما َقاَل  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل »  وؿقفف:(6٥)« اهللُ  إِ

 َٓ َٓ الـَاَس َحَتى َيُؼوُلوا  َصُؿوا ِمـِّي ِدَماَءُهْم  ، اهللُ إَِلَه إِ ََ َوَأْمواََلْم َفنَِذا َقاُلوَها 

 َٓ َفا إِ وؽرهؿ ذم حٚبٜ دفٔؾ ظذ مٚ درج ظِٔف ادٗفػ وافّه  (64)«بَِحؼِّ

ـُ أن مـ أطٓر افتّ ؿتٚل ادرتديـ, وادًْك مـ ذفؽ  ظْف,  ّػ قحٔد واإلشالم 

طـ إٔف ؿٚهلٚ تًقذًا ٚفذي ؿتِف أشٚمٜ ؾحتك يًِؿ مْف مٚ خيٚفػ ذفؽ, 

ًٚ مـ افًالح ؾَتِف, خىٖه افّْ  أن افقاجٛ افُػ  ٌلوبغ فف افّْ  ٌلخقؾ

 ظْف, حتك يْير ذم أمره.

أن  , مـ افٍُٚر افذيـ يٖبقنف إٓ اهللٓ إفوهُذا ـؾ إًٕٚن ٓ يَقل: 

ـام ذـر اهلل  :ؿٚفقا ٤دٚ ؿٚل هلؿ ؿقفقا: ٓ إفف إٓ اهلل ,يَقفقهٚ مثؾ ـٍٚر ؿريش

 [٩ص:شقرة ]چڃڃ  چ      چ  چ  چ   ڄ  ڃ  ڃ چ :شٌحٕٚف ظْٓؿ

گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  وؿٚل جؾ وظال:

                           
      .(466٣أشٚمٜ بـ زيد إػ احلرؿٚت مـ جْٜٓٔ رؿؿ )  رواه افٌخٚري ذم ـتٚب ادٌٚزي ,بٚب: بًٞ افٌْل  ((6٥

 (. 6٣رؿؿ ) چں  ں  ڻ  چ رواه افٌخٚري ذم ـتٚب آظتهٚم بٚفُتٚب, بٚب: ؿقفف تًٚػ:  ((64
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[ ؾٚفذيـ جيحدون ٓ ٥6-٥٩]افهٚؾٚت:چں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  

ٓؿ حتك يْير ذم أمرهؿ, ؾ٘ن اشتَٚمقا إٓ اهلل إذا ؿٚفقهٚ يُػ ظّْ إفف 

 ,ع ظِؿ إشالمٓؿوافتزمقا بٚفّؼ  ,وأخِهقا فف افًٌٚدة ,ووحدوا اهلل

ٚ مـ ؿٚهلٚ وهق ٓ يٗمـ بًّْٚهٚ وٓ يًتَد تؿ افُػ ظْٓؿ, أمّ جٛ ووو

وـام ؾًؾ ًٍؾ ادْٚؾَغ, يمًْٚهٚ, يَقل: ٓ إفف إٓ اهلل وهق يًٌد ؽر اهلل, ـام 

, , يَقفقن: ٓ إفف إٓ اهلل ويهِقن, ويَقفقن: مًِّٜٔ ٌّٕل أصحٚب مًِّٜٔ

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ې  ىچ  ؿد ـذبقا ؿقفف جؾ وظال:

وحمّد خٚتؿ  ٚ,[ ـٔػ يُقن ٌّٕٔ 4٣]إحزاب:چ ۇئ  ۇئ  ۆئ

وهذا ـٍر  ٕهنؿ زظّقا ذم مًِّٜٔ إٔف ٌٕل, ٤حٚبٜإٌٕٔٚء, ؾِٓذا ؿٚتِٓؿ افّه 

 ,بٚإلمجٚع, وفق ؿٚفقا: ٓ إفف إٓ اهلل, وهُذا افذيـ حرؿٓؿ ظع بـ أيب ضٚفٛ

ف هق اهلل, ؾحرؿٓؿ, وهؿ يَقفقا: ٓ إفف إٓ اهلل, يَقفقن وإّٔ  ,ف إففزظّقا إّٔ 

 بٖفًْتٓؿ مٚ ٓ يىٚبؼ أؾًٚهلؿ.

وإٔف ٓ يـ, وهُذا ادْٚؾَقن يَقفقا: ٓ إفف إٓ اهلل وهؿ يًتَدون بىالن افدّ 

 ريًٚء وتًقذًا, ومع هذا ؿٚل اهلل ذم حَٓؿ: ٓ إفف إٓ اهلل َقفقنوي ,حََٜٔ فف

[ وفـ يًٍْٓؿ 14٩]افًْٚء:چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 

 ٕهنؿ ؿٚفقهٚ بٕٚفًْٜ وـٍروا ذم ادًْك ذم افٌٚضـ. ٤ؿقل: ٓ إفف إٓ اهلل

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      چ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک     ک  گ    ڌ  ڌ 

[ مٚ ظْدهؿ إيامن, ؾُٓذا ـؾ إًٕٚن يَقل: 14٥-146]افًْٚء:چ  گ   گ
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أو يُْر افًٌٞ  ,ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وهق يًٌد ؽر اهللو ,ٓ إفف إٓ اهلل

ٕٚ, أو يًتحؾ اخلّر, أو يُْر وجقب افهالة, أو يًتحؾ افزّ  ,وافْنقر

 6٩ر بذفؽ ظْد مجٔع ادًِّغ, وفق ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل.يٍُ

وهلذا ظَد افًِامء مـ ـؾ مذهٛ بٚب حُؿ ادرتد, ؿٚفقا: بٚب حُؿ ادرتد, 

ثؿ ؾنوه ؾَٚفقا: ادرتد هق افذي يٍُر بًد إشالمف, يًْل هق افذي يٖيت 

 بْٚؿض مـ ٕقاؿض اإلشالم, ؾٍُٔر بذفؽ وإن ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل, ؾِق ـٚن

وفُـ يَقل: افزٕٚ حالل مـ صٚء زٕك  ,يَقل: ٓ إفف إٓ اهلل, ويهع ويهقم

اخلّر حالل٤ ـٍر ظْد  أهؾ افًِؿ, أو ؿٚل: إنّ  ؾال بٖس٤ ـٍر ظْد اجلّٔع

مجٔع أهؾ افًِؿ, أو ؿٚل: إن ظَقق افقافديـ حالل٤ ـٍر ظْد مجٔع أهؾ 

 افًِؿ.

افديـ, ؾٚدًِؿ يرتد إذا أتك ؾٚفقاجٛ افَٔيٜ وإٓتٌٚه وافتٌك وافٍَف ذم 

أو  ,بْٚؿض مـ ٕقاؿض اإلشالم, وفق أتك بٚفٌَٜٔ, ؾ٘ذا ـٚن يًٌد افٌدوي

أو يًٌد احلًـ أو احلًغ أو  أو يًٌد زيْٛ ,ٌل صذ اهلل ظِٔف وشِؿيًٌد افّْ 

يًٌدهؿ ويًتٌٔٞ هبؿ ـٍر, ومل يًٍْف ؿقل: ٓ إفف إٓ اهلل, وهُذا  ,ظع

, وفق ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل, اشتٌٚث هبؿ أو بٚجلـدالئُٜ وإذا دظٚ ايٍُر 

تًٍؾ ـٕٚٝ حجٚر أو إصْٚم, ـام إذا دظٚ إصجٚر أو إ ريٍُوهُذا 

 .ت و مْٚةى و افاّل مع افًزّ  ؿريش

                           
  (، 17،16)ص ( شرح كتاب كشف الشبهات لسماحة الشيخ عبدالعزيز ان باز25
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 ,ذكأّـ وأن يُقن ظذ بْٜٔ ذم ديْف, ؾ ,ؾٚفقاجٛ ظذ ادًِؿ أن يتٌك

وإن ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل, مؼك وإن ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل, وافُٚؾر ـٚؾر هق 

ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل الـَاَس »: تك يٗدي حَٓٚ ـام ؿٚلحتك يٗمـ بًّْٚهٚ, وح

َٓ إَِلَه  َٓ َحَتى َيُؼوُلوا  َصُؿوا ِمـِّيَفنَِذا َقاُلوَها  ،اهللُ إِ َٓ َوَأْمواََلْم ُهْم ءَ ِدَما ََ  إِ

َفا َٓ » : ظّر افٍِظ أخر ذم حديٞ ابـ وذم(66)«بَِحؼِّ ، بَِحقِّ اإِلْساَلمِ  إِ

َذ اهللِ ََ ْم  ؾالبد مـ حؼ اإلشالم وحؼ ٓ إفف إٓ اهلل, وهق  (6١)ش َوِحَساُُبُ

يًٌٛ تُذيٛ اهلل ورشقفف,  أو ,كتزام بديـ اهلل, واحلذر ممٚ يًٌٛ افّؼ فآ

يًٍؾ ـؾ ظٌٚدة, ويًتَد ـؾ مٚ أوجٛ اهلل, وفُْف يَقل مثاًل:  ٚإًٕٕٚأن  وفق

ـٍر ظْد  ,بًٞ مٚ بًد ذفؽو ,مٚ هْٚك بًٞ وٓ ٕنقر, مـ مٚت مٚت

ف أظٌد افْٚس, إذا يهقم ويهع وفٔس بّؼك وفق إّٔ ـٚن اجلّٔع, وفق إٔف 

مٚ هْٚك بًٞ وٓ ٕنقر وٓ جْٜ وٓ ٕٚر ـٍر ظْد اجلّٔع, وهُذا فق  ؿٚل:

الة ٕٚ حالل, أو اخلّر حالل, أو افّه ـٚن يٗمـ بُؾ رء وفُـ يَقل: افزّ 

واجٌٜ, أو صقم رموٚن مٚ هق بقاجٛ, أو احلٟ مٚ هق بقاجٛ مع مٚ هل 

ضٚفٛ ٌْف هلذه إمقر, وأن يُقن آشتىٚظٜ ـٍر ظْد اجلّٔع, ؾٚفقاجٛ افتّ 

ادرتديـ, هٗٓء اجلِٜٓ افوٚفغ, افذيـ  ؿ ظذ بهرة وأٓ يٌس بَقلافًِ

يًٌدون افٌَقر ويًتٌٔثقن بٕٚمقات, ويَقفقن: ٕحـ مًِّقن, ًٕٖل اهلل 

 افًٚؾٜٔ, رزق اهلل اجلّٔع افتقؾٔؼ واهلدايٜ.

                           
 شٌؼ خترجيف . ((66

چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ :: ؿقفف تًٚػاإليامن, بٚبأخرجف افٌخٚري ذم ـتٚب ((6١

 ( .35رقم ) 
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  .تفصيال اإلسالمتهاول نىاقض 

ًّ احلّد هلل, وافّه  بف ومـ بًده, وظذ آفف وأصحٚ الم ظذ مـ ٓ ٌّٕل الة واف

 أمٚ بًد:, هبداه اهتدى

خقل ذم ٚ ادًِؿ أن اهلل شٌحٕٚف أوجٛ ظذ مجٔع افًٌٚد افدّ ؾٚظِؿ أهّي  

فِدظقة إػ  اف حمّدً ًّؽ بف واحلذر ممٚ خيٚفٍف, وبًٞ ٌّٕٔ اإلشالم, وافتّ 

 ٤ؾَد اهتدى, ومـ أظرض ظْف ؾَد وؾ وجؾ أن مـ اتًٌف ذفؽ, وأخز ظزّ 

دة, وشٚئر إٔقاع ذم آيٚت ـثرات مـ أشٌٚب افرّ  اهلل افُريؿ  ـتٚبوحذر 

أن ادًِؿ  ,ذم بٚب حُؿ ادرتد ـ رمحٓؿ اهللـ ك وافٍُر, وذـر افًِامء افّؼ 

ويُقن  ,ؾ دمف ومٚففافتل حُت  ,قاؿضبٖٕقاع ـثرة مـ افّْ ,ؿد يرتد ظـ ديْف

ٕقاؿض  ظؼة ,وؿقظٚهبٚ خٚرجٚ مـ اإلشالم, ومـ أخىرهٚ وأـثرهٚ 

وؽره مـ أهؾ افًِؿ , ذـرهٚ افنٔخ اإلمٚم حمّد بـ ظٌد افقهٚب

ظذ شٌٔؾ اإلجيٚز أهيٚ ادًِؿ! رمحٓؿ اهلل مجًٔٚ, وٕذـرهٚ فؽ ؾٔام يع 

ًّ ذ  فتحذرهٚ وحتُ  المٜ وافًٚؾٜٔ مْٓٚ, مع تقؤحٚت ر مْٓٚ ؽرك, رجٚء اف

 ؿِِٜٔ ٕذـرهٚ بًدهٚ.

, ؿٚل اهلل ك ذم ظٌٚدة اهللافّؼ  قاؿض افًؼة:مـ افّْ  :األولالهاقض 

 [4٢]افًْٚء: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچتًٚػ:

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  چ  وؿٚل تًٚػ:



47 

 

ومـ ذفؽ دظٚء إمقات وآشتٌٚثٜ  [١6]ادٚئدة: چڎ  ڈ  ڈ

 .(6٢)بح هلؿذر وافذّ هبؿ وافّْ 

  .حقيقة الشرك ومعهاه: إيضاح

ـٖن يدظق إصْٚم  ,ظذ اشّف هق تؼيؽ ؽر اهلل مع اهلل ذم افًٌٚدة :كافّؼ 

 .(6٣)أو ؽرهٚ , يًتٌٔٞ هبٚ أو يْذر هلٚ أو يهع هلٚ أو يهقم هلٚ أو يذبح هلٚ

ؾٔف افْزاع ك هق أظيؿ افذٕقب, وهق أظيؿ اجلرائؿ, وهق افذي جرى ٚفّؼ ؾ

افؼك إٓ مـ هداه اهلل وحٍظ بغ افرشؾ وبغ إمؿ , ؾٕٚمؿ ـٕٚٝ ظذ 

مـ أؾراد افْٚس, وافرشؾ تدظقهؿ إػ تقحٔد اهلل واإلخالص فف, وـٚن 

ك ؿد حدث ذم ؿقم ٕقح بٖشٌٚب ؽِقهؿ ذم ود وشقاع ويٌقث هذا افّؼ 

ًئؿ افذي هنك اهلل ظْف, وؿًقا , دٚ ؽِقا ؾٔٓؿ وظيّقهؿ افتّ اً ويًقق وٕن

هبؿ, ويْذرون هلؿ, ويذبحقن هلؿ, ك بًد ذفؽ, وصٚروا يًتٌٔثقن ذم افّؼ 

ًٚ ك بًٞ اهلل ؾِام طٓر ؾٔٓؿ هذا افّؼ  يدظقهؿ إػ تقحٔد   إفٔٓؿ ٕقحـ

 ,ك وحيذرهؿ مْف, ومل يزل ؾٔٓؿ يدظقهؿ إػ اهللاهلل, ويْذرهؿ هذا افّؼ 

وافتقبٜ إػ اهلل مـ ذـٓؿ,  ,ويٖمرهؿ بٚإلخالص هلل شٌحٕٚف وتًٚػ

وفُْٓؿ اشتّروا ظذ ضٌٔٚهنؿ ووالهلؿ إٓ افَِٔؾ, ؾًٌد ذفؽ أمره اهلل 

                           
 .(  1٥1/ 1جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز )  ((6٢

 .(  ٥6/ 4جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز )  ((6٣
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 ًّ ومـ ـؾ زوجغ اثْغ, وأهِؽ  ,وأن حيّؾ ؾٔٓٚ مـ آمـ مًف ,ٍْٜٔبهْع اف

 . (٥٣)وأؽرؿٓؿ بًٌٛ ـٍرهؿ وذـٓؿ بٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ,اهلل أهؾ إرض

 (٥1) ركــىاع الشـأن

 , واحلََٜٔ إٔف ٕقظٚن: ذك أـز, وذك أصٌر.ثالثٜ فإٔقاظ افؼك

هق مٚ يتوّـ سف افًٌٚدة فٌر اهلل أو بًوٓٚ, أو يتوّـ  :فالْشك إكز

 ,ورةيـ بٚفّي جحد رء ممٚ أوجٛ اهلل مـ إمقر ادًِقمٜ مـ افدّ 

الة, وصقم رموٚن, أو يتوّـ جحد رء ممٚ حرم اهلل, ممٚ هق مًِقم ـٚفّه 

افديـ بٚفيورة ـٚفزٕٚ واخلّر وٕحقهٚ, أو يتوّـ ضٚظٜ ادخِقق ذم مـ 

ظذ وجف آشتحالل فذفؽ, وإٔف جيقز أن يىٚع ؾالن أو  ,مًهٜٔ اخلٚفؼ

 ٤وجؾ, مـ رئٔس أو وزير أو ظٚمل أو ؽرهؿ ؾالٕٜ, ؾٔام خيٚفػ ديـ اهلل ظزّ 

تٌٚثٜ وآش ,ؾُؾ مٚ يتوّـ سف بًض افًٌٚدة فٌر اهلل ـدظٚء إوفٔٚء

ذر هلؿ, أو يتوّـ اشتحالل مٚ حرم اهلل, أو إشَٚط مٚ أوجٛ اهلل, هبؿ وافّْ 

أو افهقم ٓ جيٛ أو احلٟ مع آشتىٚظٜ ٓ  ,الة ٓ دمٛـٚظتَٚد أن افّه 

ـٚة ٓ دمٛ, أو اظتَد أن مثؾ هذا ؽر مؼوع مىَِٚ, ـٚن هذا جيٛ, أو افزّ 

 . ورشقففشٌحٕٚف  ٕٕف يتوّـ تُذيٛ اهلل ;ا أـز, وذـٚ أـزـٍرً 

ورة يـ بٚفّي وهُذا فق اظتَد حؾ مٚ حرم اهلل ممٚ هق مًِقم مـ افدّ 

ـٚشتحالل افزٕٚ واخلّر, وظَقق افقافديـ, أو اشتحؾ ؿىع افىريؼ أو 

                           
 . (226)  ربٕقر ظذ افدّ  ((٥٣
 .( 44/ 1جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز )  ((٥1
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ص و أـؾ افربٚ, ومٚ أصٌف ذفؽ مـ إمقر ادًروف حتريّٓٚ بٚفّْٚفِقاط ـ

وصٚر حُّف حُؿ  ,اهلل افًٚؾٜٔإمجٚظٚ, ًٕٖل  إذا اظتَد حِٓٚ ـٍر ,واإلمجٚع

 ادؼـغ ذـٚ أـز. 

يـ, وشخر بف حُّف حُّٓؿ, وـٍره ـٍر أـز, ـام وهُذا مـ اشتٓزأ بٚفدّ 

 ؿٚل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ:

ککگ  گ  گ  گ       ڳ  ڑککژڑچ

ّّ  , [66 - 6٩]افتقبٜ: چ ڳ ا ف اهلل احتَٚرً وهُذا فق اشتٓٚن بقء ممٚ ظي

ف, ـٖن يًتٓغ بٚدهحػ, أو يٌقل ظِٔف, أو يىٖ ظِٔف, أو يًَد ب , وازدراءً فف

ٕٕف بذفؽ يُقن  ;شتٕٜٓٚ بف, ـٍر إمجٚظٚمـ آظِٔف, أو مٚ أصٌف ذفؽ 

ٕن افَرآن ـالمف شٌحٕٚف وتًٚػ, ؾّـ  ;هلل, حمتَرا فففُتٚب ٚ متًَْه 

ؾَد اشتٓٚن بٚهلل ظز وجؾ, وهذه إمقر ؿد أووحٓٚ افًِامء ذم  ,اشتٓٚن بف

 شّقه بٚب ذـر ,ـؾ مذهٛ مـ ادذاهٛ إربًٜبٚب حُؿ ادرتد, ؾٍل 

أووحقا ؾٔف مجٔع إٔقاع افٍُر وافوالل, وهق بٚب و, حُؿ ادرتدبٚب 

جدير بٚفًْٚيٜ, وٓ شٔام ذم هذا افًك افذي ـثرت ؾٔف إٔقاع افردة, وافتٌس 

ٚس, ؾّـ ظْل بف حؼ افًْٚيٜ ظرف ٕقاؿض مر ذم ذفؽ ظذ ـثر مـ افّْ إ

 اإلشالم, وأشٌٚب افردة, وإٔقاع افٍُر وافوالل.

ـً والـوع الثان ٚ, فُْف : افؼك إصٌر , وهق مٚ ثٌٝ بٚفْهقص تًّٔتف ذ

يٚء وافًًّٜ إـز, ؾٓذا يًّك ذـٚ أصٌر مثؾ: افرّ ك مل يٌِغ درجٜ افّؼ 

 يدظق إػ اهلل يرائل وٕحق ذفؽ.ـّـ يَرأ يرائل, أو يهع يرائل, أو 
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ُك إَْصَغرُ » ؿٚل: ذم احلديٞ إٔفثٌٝ  ؾَد ْ َؾْقُؽُم الْشِّ ََ  ،َأْخَوَف َما َأَخاُف 

َياُء َيُؼوُل  :اَل ؼَ فَ  هُ ـْ ََ  َل ئِ ُس فَ  َز َوَجَل َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ  اهللُالرِّ اْذَهُبوا إىَِل  :ْيَ رائِ ؿُ ؾْ لِ  ََ

ْكَقا َفاْكُظُروا هَ  وَن يِف ؤُ اَلِذيَن ُكـُْتْم ُتَرا ـَْدُهْم َجَزاءً الدُّ َِ رواه  (٥6)شْل ََتُِدوَن 

ورواه   ٔد إصٓع إٕهٚرياإلمٚم أمحد ب٘شْٚد صحٔح ظـ حمّقد بـ فٌ

وهق صحٚيب  ,ومجٚظٜ مرشال ظـ حمّقد ادذـقر ,افىزاين أيوٚ وافٌَٔٓل

وفُـ مرشالت افهحٚبٜ صحٔحٜ وحجٜ  ,ٌل صٌر مل يًّع مـ افّْ 

 أهؾ افًِؿ, وبًوٓؿ حُٚه إمجٚظٚ. ظْد

وؾالن, أو هذا مـ  ومـ ذفؽ ؿقل افًٌد: مٚ صٚء اهلل وصٚء ؾالن, أو فقٓ اهلل

, ـام ذم احلديٞ افذي رواه أبق مـ افؼك إصٌرهذا ـِف ٤ اهلل ومـ ؾالن

َٓ َتُؼوُلوا » إٔف ؿٚل: , ظـ افٌْل صذ ٘شْٚد صحٔح ظـ حذيٍٜ داود ب

مـ هذا مٚ و (٥٥)«ُثَم َشاَء ُفاَلٌن  اهللَُوَشاَء ُفاَلٌن َوَلؽِْن ُقوُلوا َما َشاَء  اهللَُما َشاَء 

إَِكُؽْم »  : ٌلأن افٔٓقد ؿٚفقا ٕصحٚب افّْ  :رواه افًْٚئل ظـ ؿتِٜٔ

ُكوَن َتُؼوُلوَن: ؾٖمرهؿ  (٥4)«َواْلَؽْعَبِة  َوَتُؼوُلوَن: َوَشاَء ُُمََؿٌد  اهللَُما َشاَء  ُتْْشِ

إذا أرادوا أن حيٍِقا أن يَقفقا: ورب افًٌُٜ وأن يَقفقا مٚ صٚء اهلل  ٌل افّْ 

                           
إَِن َأْخَقَف َمٚ » وفٍيف :(٩/46٢)مع اختالف بًٔط ذم فٍيف برؿؿ  ذم مًْده أمحد بـ حٌْؾأخرجف اإلمٚم  ((٥6

ُر  ٌَ ُك إَْص ْ ُؿ افؼ  ُُ ْٔ َِ ُر َيٚ َرُشقَل ش. َأَخُٚف َظ ٌَ ُك إَْص ْ قُل » :َؿَٚل  اهللَؿُٚفقا َوَمٚ افؼ  َُ َيُٚء َي َظَز َوَجَؾ  اهللافر 

ٌُقا إَِػ  ْؿ اْذَه
ْظاَمهِلِ َٖ ِٜ إَِذا ُجِزي افَُْٚس بِ ََٔٚم

َِ ـَ هَلُْؿ َيْقَم اْف ُْْتْؿ ُتَرااَفِذي ُْٕيُرواؤـُ َٔٚ َؾٚ ْٕ َهْؾ دَمُِدوَن  وَن ذِم افد 

 . شِظَْْدُهْؿ َجَزاًء 

(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ 4٣٢٣): خٌثٝ ٍٕز رؿؿ , بٚب: ٓ ُيَٚلإدبذم ـتٚب أبق داود  أخرجف ((٥٥

(٩/٥٣٣.) 

 ( .٥١١٥: احلِػ بٚفًٌُٜ رؿؿ ) ل ذم ـتٚب إيامن وافْذور, بٚبأخرجف افًْٚئ ((٥4
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أن رجال ؿٚل: يٚ  أيوٚ ظـ ابـ ظٌٚس  ًٚئلوذم روايٜ فِّْ  {ثؿ صٚء حمّد

 اهللُ َبْل َما َشاَء  كًِدا هللَِأَجَعْؾَتـِي  : َفَؼاَل  ،َوِشْئَت  اهللَُما َشاَء »  :رشقل اهلل

ذم تًٍر ؿقفف تًٚػ:  ٚ ثٌٝ ظـ ابـ ظٌٚس ومـ ذفؽ م (٥٩)«َوْحَدُه 

ك ذم هق افّؼ  ؿٚل: [66افٌَرة: ] چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ

ّؾ ظذ صٍٚة شقداء ذم طِّٜ افِٔؾ, وهق أن هذه إمٜ أخٍك مـ دبٔٛ افّْ 

وحٔٚتؽ يٚ ؾالن وحٔٚيت, وتَقل: فقٓ ـٌِٜٔ هذا ٕتٕٚٚ : واهلل تَقل

 ِّ هقص, وفقٓ افٌط ذم افدار ٕتك افِهقص, وؿقل افرجؾ: مٚ صٚء اهلل اف

. رواه هذا ـِف بف ذك ٤اهلل وؾالن, ٓ دمًؾ ؾٔٓٚ ؾالٕٚوصئٝ, وؿقل: فقٓ 

 ابـ أيب حٚتؿ ب٘شْٚد حًـ. 

وهُذا احلِػ بٌر اهلل, ـٚحلِػ  ٤ك إصٌرجْس افّؼ ؾٓذا وأصٌٚهف مـ 

, وإٌٕٔٚء وإمٕٜٚ وحٔٚة ؾالن, وبؼف ؾالن وٕحق ذفؽ, ؾٓذا بٚفًٌُٜ

ٔح ظـ ظّر بـ اخلىٚب  ادًْد ب٘شْٚد صحدٚ ثٌٝ ذم ;مـ افؼك إصٌر

 ظـ افٌْل  َك  ٍء ُدوَن اهللَِمْن َحَؾَف بَِم » :إٔف ؿٚل وروى  (٥6)«َفَؼْد َأَْشَ

 صحٔح ظـ ابـ ظّر اإلمٚم أمحد وأبق داود وافسمذي رمحٓؿ اهلل ب٘شْٚد 

َك  َمْن َحَؾَف بَِغْرِ اهللِ»  ؿٚل:  أن افٌْل  .(٥١)« َفَؼْد َكَػَر َأْو َأَْشَ

                           
 ( .1٢٥٣) أخرجف اإلمٚم أمحد ذم مًْده رؿؿ  ((٥٩

 ( .1/4١) أخرجف اإلمٚم أمحد ذم مًْده ظـ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف رؿؿ  ((٥6

(, وافسمذي ذم ـتٚب ٥6٩1أخرجف أبق داود ذم ـتٚب إيامن وافْذور, بٚب: ـراهٜٔ احلِػ بٚٔبٚء رؿؿ  ) ((٥١

 ( 6/6٣) مًْد اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ رؿؿ  ( 1٩٥٩بٌر اهلل رؿؿ )إيامن وفْذور,  بٚب: ـراهٜٔ احلِػ 
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ك افقاو, اوي, وحيتّؾ أن أو بًّْوهذا حيتّؾ أن يُقن صُٚ مـ افرّ 

ظـ افٌْل  واه افنٔخٚن ظـ ظّر ومـ هذا مٚ ر ٤وادًْك: ؾَد ـٍر وأذك

 :وإحٚديٞ ذم  (٥٢)«َأْو لَِقْصُؿْت  َمْن َكاَن َحالًِػا َفْؾَقْحؾِْف بِاهللِ» إٔف ؿٚل

 هذا ادًْك ـثرة.

, وؿد يُقن أـز ظذ حًٛ مٚ يُقن ذم ك إصٌرإٔقاع مـ افّؼ وهذه 

افنٔخ أو افٌدوي أو ٌل ؿِٛ صٚحٌف, ؾ٘ذا ـٚن ذم ؿِٛ احلٚفػ بٚفّْ

ف يتكف ذم , أو إّٔ شٌحٕٚف ف يدظك مع اهلل, أو إّٔ شٌحٕٚف ف مثؾ اهللؾالن, إّٔ 

ٚ إذا أو ٕحق ذفؽ, صٚر ذـٚ أـز هبذه افًَٔدة, أمّ شٌحٕٚف افُقن مع اهلل 

ـٚن احلٚفػ بٌر اهلل مل يَهد هذا افَهد, وإٕام جرى ظذ فًٕٚف مـ ؽر 

 ٚ أصٌر. فُقٕف اظتٚد ذفؽ, ـٚن ذفؽ ذـ ٤هذا افَهد

فٞ, ذـر بًض أهؾ افًِؿ إٔف ؿًؿ ثٚ :ك اخلٍلافّؼ  ٚل ففوهْٚك ذك يَ

»  ؿٚل: ٌل أن افّْ: ذم حديٞ أيب شًٔد اخلدري  واحتٟ ظِٔف بَقفف

 َٓ ـْ  مْ ؽُ ئُ بِ كَ  أُ َأ َِ َؾْقُؽْم  ََ ا َبَذ يَ : َقالوا «؟ِدي ِمَن اْدَِسقِح الَدَجالِ باَِم ُهَو َأْخَوُف 

ِػيُّ » َقاَل: ،اهللِ وَل ُس رَ  ُك اْْلَ ْ ُن َصاَلَتُه دَِا َيَرى  َيُؼومُ  ،الْشِّ الَرُجُل فُقَصذِّ َفُقَزيِّ

 خرجف اإلمٚم أمحد . (٥٣)« هِ لقْ ِمْن َكَظِر َرُجٍل إِ 

                           
, إيامنذم ـتٚب صحٔح مًِؿ و(,66١٣) , بٚب: ـٔػ يًتحِػ رؿؿافنٓٚداتذم ـتٚب افٌخٚري أخرجف  ((٥٢

 .(1646)بٚب: افّْٓل ظـ احلِػ بٌر اهلل رؿؿ

 (.٥/٥٣)رؿؿمًْد أمحد بـ حٌْؾ و(,46٣4)افّريٚء وافًًّٜ رؿؿ , بٚب: افزهدذم ـتٚب ابـ مٚجف  أخرجف ((٥٣
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ثٚفثٚ, بؾ هق مـ افؼك إصٌر, وهق ؿد  وافهقاب: أن هذا فٔس ؿًام

ٕٕف يَقم بٚفَِقب, ـام ذم هذا احلديٞ, وـٚفذي يَرأ يرائل,  ;يُقن خٍٔٚ

 أو يٖمر بٚدًروف ويْٓك ظـ ادُْر يرائل, أو جيٚهد يرائل, أو ٕحق ذفؽ.

 ,بٚفًٌْٜ إػ بًض افْٚس ,وؿد يُقن خٍٔٚ مـ جٜٓ احلُؿ افؼظل

وؿد يُقن خٍٔٚ وهق مـ  ٤افًٚبؼ ـ ظٌٚس ـٕٕٚقاع افتل ذم حديٞ اب

ؾ٘هنؿ يراءون بٖظامهلؿ افيٚهرة, وـٍرهؿ  ٤ـٚظتَٚد ادْٚؾَغ ,افؼك إـز

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ  , ـام ذم ؿقفف تًٚػ:خٍل مل ييٓروه

ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  

 [14٥ - 146افًْٚء: ]چ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک     ک  گ   گ   گ

 أيٜ,وأيٚت ذم ـٍرهؿ وريٚئٓؿ ـثرة, ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ.

ك ٓ خيرج ظـ افْقظغ افًٚبَغ: ذ ,ك اخلٍلافّؼ  يًِؿ أنّ وبام ذـرٕٚ 

ؾٚفؼك يُقن خٍٔٚ  ,خلٍٚء أصِف أـز, وذك أصٌر, وإن شّل خٍٔٚ

 ويُقن جِٔٚ.

 , وٕحق ذفؽ.وافْذر هلؿ دظٚء إمقات وآشتٌٚثٜ بٕٚمقات ؾٚجلع:

ٚس, ويهقمقن مع مٚ يُقن ذم ؿِقب ادْٚؾَغ يهِقن مع افّْ  واخلٍل:

وإصْٚم, وهؿ  ٚس, وهؿ ذم افٌٚضـ ـٍٚر يًتَدون جقاز ظٌٚدة إوثٚنافّْ 

 ف ذم افَِقب. ك اخلٍل٤ ّٕٕ هق افّؼ ؾٓذا  ٤ظذ ديـ ادؼـغ
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ٚس, أو بهالتف ـٚفذي يَهد بَراءتف ثْٚء افّْ  :ك اخلٍل إصٌروهُذا افّؼ 

أو مٚ أصٌف ذفؽ, ؾٓذا ذك خٍل, فُْف ذك  ,مدح افْٚسأو بهدؿتف 

 أصٌر.

: أـز, وأصٌر, وـؾ مْٓام يُقن خٍٔٚ: ك ذـٚنؾٚتوح هبذا أن افّؼ 

ـٚفذي يَقم يرائل ذم خٍٔٚ,  اأصٌر وهق أـز, ويُقن ,ـؼك ادْٚؾَغ

أو أمره بٚدًروف أو هنٔف  ,دظٚئف هلل, أو دظقتف إػ اهللصالتف أو صدؿتف أو 

 أو ٕحق ذفؽ. ,ظـ ادُْر

, وأن يٌتًد ظـ هذه إٕقاع, أن حيذر ذفؽ ؾٚفقاجٛ ظذ ـؾ مٗمـ:

بف, وأظيؿ جريّٜ وؿع ف أظيؿ ذٕٛ ظيص اهلل إـز, ؾّٕ٘ ك افّؼ شٔام وٓ

ۓ  ۓ  ﮲  چ وهق افذي ؿٚل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ؾٔف:  ؾٔٓٚ اخلِؼ,

چ    چ  چ وؿٚل ؾٔف شٌحٕٚف وبحّده: [٢٢إًٕٚم: ] چ﮳  ﮴  ﮵               ﮶  

وؿٚل ؾٔف ,[١6ادٚئدة: ]چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  شٌحٕٚف أيوٚ:

حرام, وهق ؾّـ مٚت ظِٔف ؾٓق مـ أهؾ افْٚر جزمٚ, واجلْٜ ظِٔف , [4٢افًْٚء: ]

 خمِد ذم افْٚر أبد أبٚد ًٕقذ بٚهلل مـ ذفؽ.

ؾٓق أـز مـ افٌُٚئر, وصٚحٌف ظذ خىر ظئؿ, فُـ  ,إصٌر كٚ افّؼ أمّ 

ؿد يّحك ظـ صٚحٌف برجحٚن احلًْٚت, وؿد يًٚؿٛ ظِٔف بًٌض 
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ٚر خِقد افٍُٚر, ؾِٔس هق ممٚ يقجٛ اخلِقد فُـ ٓ خيِد ذم افّْ  ,افًَقبٚت

 ممٚ حيٌط إظامل, وفُـ حيٌط افًّؾ افذي ؿٚرٕف. ذم افْٚر, وفٔس

بؾ  ٤ن فف, ـّـ يهع يرائل ؾال أجر ففحيٌط افًّؾ ادَٚر ,ؾٚفؼك إصٌر

 ظِٔف إثؿ.

, بخالف افؼك إـزوهُذا مـ ؿرأ يرائل ؾال أجر فف. بؾ ظِٔف إثؿ, 

ۓ  ۓ  چ  ؾ٘هنام حيٌىٚن مجٔع إظامل, ـام ؿٚل تًٚػ: ,وافٍُر إـز

﮴   ﮵ ﮶  ﮲ ؾٚفقاجٛ ظذ افرجٚل وافًْٚء, ,[٢٢]إًٕٚم: چ﮳ 

وظذ افًٚمل وادتًِؿ, وظذ ـؾ مًِؿ, أن يًْك هبذا إمر ويتٌك ؾٔف, حتك 

ك بْقظٔف: إـز افّؼ يًِؿ حََٜٔ افتقحٔد بٖٕقاظف, وحتك يًِؿ حََٜٔ 

إـز, أو ٚدؿٜ ممٚ ؿد يَع مْف مـ افؼك قبٜ افّه وإصٌر, وحتك يٌٚدر بٚفتّ 

, وحتك يِزم افتقحٔد, ويًتَٔؿ ظِٔف, وحتك يًتّر ذم افؼك إصٌر

افتقحٔد فف حَقق, وهل أداء افٍرائض, وترك  ضٚظٜ اهلل, وأداء حَف, ؾ٘نّ 

ادْٚهل, ؾال بد مع افتقحٔد مـ أداء افٍرائض, وترك ادْٚهل, وٓ بد أيوٚ 

 . مـ ترك اإلذاك ـِف: صٌره وـٌره

 يْٚذم افتقحٔد, ويْٚذم اإلشالم ـِٔٚ. وافؼك إصٌر يْٚذم ؾٚفؼك إـز

 ـامفف افقاجٛ, ؾال بد مـ ترك هذا وهذا.

ٚس بُؾ ظْٚيٜ هبذا إمر, وٕتٍَف ؾٔف, وٌٌِٕف فِّْ  لْتؾًِْٔٚ مجًٔٚ أن ًٕ

 حتك يُقن ادًِؿ ظذ بْٜٔ مـ هذه إمقر افًئّٜ. ,وبُؾ إيوٚح
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ٚ وإيٚـؿ فًِِؿ افْٚؾع, وافًّؾ افهٚفح, وجؾ أن يقؾَْ ول ظزّ ٗواهلل ادً

وافثٌٚت ظِٔف, وأن يْك ديْف  ,وأن يّْحْٚ وادًِّغ مجًٔٚ افٍَف ذم ديْف

ويًع ـِّتف, وجيًِْٚ وإيٚـؿ مـ اهلداة ادٓتديـ, وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ 

 حمّد وظذ آفف وأصحٚبف وأتٌٚظف ب٘حًٚن إػ يقم افديـ . 

  (4٣)التىحيد وأقسامه

واحد  إٔف اهلل أي اظتَد تقحٔدا, يًْل: وحدافتقحٔد : مهدر وحد يقحد 

ٓ ذيؽ فف ذم ربقبٔتف, وٓ ذم أشامئف وصٍٚتف, وٓ ذم أفقهٔتف وظٌٚدتف, 

 شٌحٕٚف وتًٚػ.

ام شّل إؾراد اهلل بٚفًٌٚدة وإن مل يقحده افْٚس, وإّٕ  ,وظال ؾٓق واحد جّؾ 

إٔف  وجؾ, واظتَد ؿد وحد اهلل ظزّ يُقن  ,ٕن افًٌد بٚظتَٚده ذفؽ ;تقحٔدا

 ,ؾًٚمِف ظذ وقء ذفؽ ب٘خالص افًٌٚدة فف شٌحٕٚف ,واحد شٌحٕٚف وتًٚػ

وحده, واإليامن بٖٕف مدبر إمقر وخٚفؼ اخلِؼ, وإٔف صٚحٛ فف دظقتف بو

 يًتحؼ افًٌٚدة دون ـؾ مٚ شقاه. إشامء احلًْك, وافهٍٚت افُٚمِٜ, وإٔف

ٓ جمرد  وظـ صدق , وظـ ظّؾ, بٚفًٌٚدة ظـ إيامن,هلل هق إؾراده ؾتقحٔد ا

ع , وم, وأن ظٌٚد ؽره مؼـقنمع اظتَٚده بٖن ظٌٚدة ؽره بٚضِٜو ,ـالم

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  :, ـام ؿٚل ظز وجؾافزاءة مْٓؿ

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

                           
 .( ٥4/ 1جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز )  ((4٣
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﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    :وؿٚل تًٚػ [4]ادّتحْٜ:چ﮻  ﮼ 

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ

 . (41), وممٚ يًٌدون ؽر اهلل ٚدِ ٌَ ؾتزأ مـ ظُ  [٦٢ - ٦٢الزخرف: ] چک  ک 

 :(43)وَـد التػصقل تؽون أكواع التوحقد ثالثة

بقبٜٔ , وتقحٔد إفقهٜٔ, وتقحٔد إشامء وافهٍٚت , ؾتقحٔد تقحٔد افرّ 

ؿ ٕهّن  ;بف ادؼـقن ومل يُْروه, فُْٓؿ مل يدخِقا بف ذم اإلشالم افربقبٜٔ أؿرّ 

ؿ هق هٜٔ, بؾ أؿروا بٖن رهّب قف بٚفًٌٚدة, ومل يَروا بتقحٔد إهللامل خيهقا 

ازق, وأن اهلل هق رهبؿ, وفُْٓؿ مل يقحدوه بٚفًٌٚدة, ؾَٚتِٓؿ اخلٚفؼ افرّ 

 حتك خيِهقا افًٌٚدة هلل وحده.ل ٌافّْ 

ب, وتدبره فًِٚمل, وتكؾف ؾٔف, اإلؿرار بٖؾًٚل افرّ  ف مًْٚه:بقبّٔ ؾتقحٔد افرّ 

زاق مدبر ق افرّ ف اخلاّل وهق آظساف بّٖٕ  بقبٜٔ,هذا يًّك: تقحٔد افرّ 

إمقر ومكؾٓٚ, يًىل ويّْع, وخيٍض ويرؾع, ويًز ويذل, وحئل 

 وئّٝ, وهق ظذ ـؾ رء ؿدير.

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ  ادؼـقن, ـام ؿٚل شٌحٕٚف:وهذا ذم اجلِّٜ أؿر بف 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ وؿٚل شٌحٕٚف:  ,[٢١]افزخرف: چۈئ  ۈئ

                           
 .( 6٣/ 6جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز )  ((41

 .( ٥٩/ 1جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز )  ((46
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې  چ  :وؿٚل تًٚػ[ ٦٥لقمان: ]چۆ  ۈ  ۈ

وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  ې    ې  ې  ى  ى  ائ

فُْٓؿ مل يًتٍٔدوا مـ  ,ؾٓؿ مًسؾقن هبذه إمق ,[٥1]يقٕس: چۈئ  ېئ

ٌٚدة, وإخالصٓٚ فف شٌحٕٚف ذم تقحٔد اهلل بٚفًمل يَقمٚ ٕهنؿ  ٤اإلؿرارهذا 

وأهنٚ تَرهبؿ إػ اهلل  ,بؾ اختذوا مًف وشٚئط, وزظّقا أهنٚ صًٍٚء ٤وتًٚػ

ہ  ہ  ہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ چ  زفٍك, ـام ؿٚل تًٚػ:

ؾَٚل شٌحٕٚف ردا [78]يوكس: چ ھ   ے  ےھ  ھھ

ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ ظِٔٓؿ: 

يُٚ, ٓ ذم ؾٓق شٌحٕٚف ٓ يًِؿ فف ذ ,[78]يوكس: چۋ  ۅ  ۅ

بؾ هق افقاحد إحد, شٌحٕٚف وتًٚػ, افٍرد  ٤افًامء وٓ ذم إرض

ڇ  ڇ  چ  وظال, وؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ: افهّد, ادًتحؼ فًٌِٚدة جّؾ 

  چ  ثؿ ؿٚل شٌحٕٚف: [ ٥ - 6]افزمر: چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

]افزمر: چڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  

٥] ّٓ  ;ٌدٕٚهؿ فَٔربقٕٚ إػ اهلل زفٍك, يًْل: مٚ ظوادًْك: يَقفقن مٚ ًٌٕدهؿ إ

ٕهنؿ يدبرون  ٕهنؿ خيَِقن ويرزؿقن, أو أو ٕهنؿ ييون ويًٍْقن,

ـام فَٔربقٕٚ إػ اهلل زفٍك, وفٔنًٍقا فْٚ ظْده,  ;وفُـ ظٌدٕٚهؿ إمقر,

وظرف  چھ  ھ   ے  ےچ َٜ مـ شقرة يقٕسذم أيٜ افًٚب :ؿٚفقا

ؿ مل يًتَدوا أن آهلتٓؿ تٍْع وتي, وحتٔل ومتٔٝ, وترزق وتًىل هبذا أهّن 

ام ظٌدوهؿ فٔنًٍقا هلؿ وفَٔربقهؿ إػ اهلل زفٍك, ؾٚفالت ومتْع, وإّٕ 
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دهؿ ى ومْٚة وادًٔح ومريؿ وافهٚحلقن مـ افًٌٚد, ـؾ هٗٓء مٚ ظٌوافًزّ 

ادؼـقن إوفقن, ٕهنؿ يًٍْقن وييون, بؾ ظٌدوهؿ ٕهنؿ يرجقن 

صٍٚظتٓؿ, وأن يَربقهؿ إػ اهلل زفٍك, ؾحُؿ اهلل ظِٔٓؿ بٚفؼك ذم ؿقفف 

ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  تًٚػ

ڳ  ڳ  ڳ  چ  وؿٚل ذم آيٜ افزمر: ,[78]يوكس: چۋ  ۅ  ۅ

 چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  

ؾحُؿ ظِٔٓؿ بٚفٍُر وافُذب, حغ ؿٚفقا: مٚ ًٌٕدهؿ إٓ  [ ٥]افزمر: 

ؿ يَربقهنؿ إػ اهلل ؿ ـذبٜ ذم زظّٓؿ أهّن  أهّن فَٔربقٕٚ إػ اهلل زفٍك, ؾٌّغ 

وافْذر وافدظٚء ٚهؿ بٚفذبح ـٍرة هبذا افًّؾ, وهق ظٌٚدهتؿ إيّ وأهنؿ زفٍك, 

 وآشتٌٚثٜ وٕحق ذفؽ.

َٓ ولُ وم قُ ا قَ يَ » ظؼ شْغ يَقل هلؿ:  وؿد دظٚهؿ  (4٥)«واُح ؾِ ػْ تُ   اهللَُٓ إِ  هَ لَ  إِ وا 

 ّٓ  إؿِقن, ثؿ أمجع رأهيؿ ظذ ؿتِف, ؾٖظرض ظْف إـثرون, ومل هيتد إ

ؾٖؿٚم هبٚ ذيًٜ  إػ ادديْٜ ـٔدهؿ, وهٚجر  ـْ هؿ ومِ ؾٖٕجٚه اهلل مـ ّذ 

وجٚهد  وجٚهدوا مًف   ٌؾ افدظقة إٕهٚراهلل ودظٚ ؾٔٓٚ إػ اهلل, وتَ

, ومـ ؽرهؿ حتك أطٓر اهلل ديْف, وأظذ ـِّتف, مًف ادٓٚجرون مـ ؿريش

 وأذل افٍُر وأهِف.

                           
 (.٥/4٣6أمحد بـ حٌْؾ )اإلمٚم مًْد  ((4٥
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بف ادؼـقن هق تقحٔد افربقبٜٔ: وهق تقحٔد اهلل  وهذا افْقع افذي أؿرّ 

 ذفؽ مـ وإحٔٚء وإمٚتٜ وؽر ,خِؼ ورزق وتدبرمـ ذم خَِف, بٖؾًٚفف 

 وهق حجٜ ظِٔٓؿ ذم إُٕٚرهؿ تقحٔد اهلل ,بٕٔٚف أؾًٚفف شٌحٕٚف ـام شٌؼ

وافًٌٚدة هلل  ,اإلؿرار بٕٚفقهٜٔ يًتِزم تقحٔد افربقبٜٔ ٕن ٤بٚفًٌٚدة

ؾِٓذا أؿٚم اهلل احلجٜ ظِٔٓؿ هبذا اإلؿرار  ٤ظِٔف ويقجٌف , ويدلشٌحٕٚف

 وذم أيٚت إخرى أؾال تًَِقن, أؾال [٥1]يقٕس:چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  ؾَٚل:

  .تذـرون

ومـ تدبر هذا إمر افذي أؿروا بف, اشتٍٚد فق ظَؾ أن هذا ادتهػ هبذه 

زاق وهق ق وهق افرّ هق ادًتحؼ ٕن يًٌد, مٚ دام هق اخلاّل  ,ٍٚتافّه 

وهق افًٚمل  وهق اددبر فألمقر, ,وهق ادًىل وهق ادٕٚع ,ادحٔل وهق ادّٔٝ

وافَٚدر ظذ ـؾ رء, ؾُٔػ تكف افًٌٚدة فٌره, بؾ ـٔػ  ,بُؾ رء

چ  :يرجك ؽره, وخيٚف ؽره فق ظَؾ أوفئؽ افٍُٚر, وفُْٓؿ ٓ يًَِقن

ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی   یی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ جب  حب  

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ ذم ادْٚؾَغ:شٌحٕٚف وؿٚل  [1٣ادجٚدفٜ:] چخب  مب

ٱ  ٻ  ٻ   چ  وهُذا أصٌٚهٓؿ ـام ؿٚل شٌحٕٚف: [1٢افٌَرة: ] چٹ

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

إظراف: ]چٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ

بؾ هؿ أوؾ مْٓٚ, ـام  ٤افٌٚؾِقن حَٚ وهؿ أصٌٚه إًٕٚم ٓٗٓء هؿؾ ,[1١٣

ات, وبراهغ شٚضًٚت, ْٚت, وحجٟ ّٕر وصٍٓؿ اهلل بذفؽ ذم آيٚت بّٔ 
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ؿ, حتك ومع ذفؽ مل يٍّٓقهٚ ومل يًَِقهٚ, واشتّروا ظذ ـٍرهؿ ووالهل

اشتّروا و ب ـيقم إحزاـ يقم بدر, ويقم أحد, ويقم اخلْدق   حٚربقه

ذم ـٍرهؿ ووالهلؿ, ومل تٍْع ؾٔٓؿ أيٚت, ومل يًتٍَٔقا مـ ؽٍِتٓؿ 

 واحلجٜ افدامٌٜ. وإظراوٓؿ, وهلل احلُّٜ افٌٚفٌٜ شٌحٕٚف وتًٚػ

افٍتح,  يقم ظداء, ؾٌزاهؿ ديْف, وؿٓر إ ف, وأظزّ ف شٌحٕٚف أطٓر ٌّٕٔ ثؿ إّٕ 

ظْد ذفؽ وٕكه اهلل ظِٔٓؿ, وؾتح بالدهؿ, ودخِقا ذم ديـ اهلل أؾقاجٚ, و

وؿٌِف افْٚس, ودخِقا ذم احلؼ, ثؿ ؿٚمٝ وده  هٜٔقفتقحٔد إ  أطٓر

 ٓؿ, وصتٝ صِّٓؿ, واشتقػ ؾٖطٓره اهلل ظِٔ هقازن , وأهؾ افىٚئػ

,  ظذ ًٕٚئٓؿ وذريٚهتؿ وأمقاهلؿ, وجًؾ اهلل افًٚؿٌٜ وافْك فٌْل

 وفًٌٚده ادٗمْغ ؾٚحلّد هلل ظذ ذفؽ.

وهق أيوٚ مـ جْس تقحٔد  تقحٔد إشامء وافهٍٚت, والـوع الثان:

ٕن مـ ـٚن هق  ;افربقبٜٔ, ؿد أؿروا بف وظرؾقه. وتقحٔد افربقبٜٔ يًتِزمف

زاق وادٚفؽ فُؾ رء, ؾٓق ادًتحؼ جلّٔع إشامء احلًْك ق افرّ اخلاّل 

وافهٍٚت افًذ, وهق افُٚمؾ ذم ذاتف وأشامئف وصٍٚتف وأؾًٚفف, ٓ ذيؽ 

فف, وٓ صٌٔف فف, وٓ تدرـف إبهٚر وهق افًّٔع افًِٔؿ, ـام ؿٚل شٌحٕٚف: 

 وـام ؿٚل ظزّ  [11]افنقرى: چٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :وجؾ

 ,وهؿ أي افٍُٚر [4 -1]اإلخالص:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
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ؿ بٖشامئف وصٍٚتف, وؿد ـٚبر بًوٓؿ ؾُٖٕر اشؿ افرمحـ, يًرؾقن رهّب 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  ؾٖـذهبؿ اهلل بَقفف شٌحٕٚف:

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  

 [ .٥٣]افرظد:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

وهق مًْك ٓ إفف إٓ اهلل, ؾ٘ن مًْٚهٚ  ,هق تقحٔد اهلل بٚفًٌٚدة:  الـوع الثالث

حؼ إٓ اهلل, ؾٓل تٍْل افًٌٚدة بجّٔع إٔقاظٓٚ ظـ ؽر اهلل, بٓ مًٌقد 

 وتثٌتٓٚ هلل وحده شٌحٕٚف وتًٚػ. 

يـ وأشٚشف ـِف, وهل افُِّٜ افتل دظٚ إفٔٓٚ وهذه افُِّٜ هل أصؾ افدّ 

 ومٚت ظذ ديـ ؿقمف. ,ؿقمف, ودظٚ إفٔٓٚ ظّف أبٚ ضٚفٛ ؾِؿ يًِؿ  ٌلافّْ 

مقاوع ـثرة مـ افُتٚب افُريؿ, مْٓٚ مًْٚهٚ ذم شٌحٕٚف وؿد أووح اهلل 

 افٌَرة:] چی  ی    یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    چ  :ؿقفف شٌحٕٚف

وؿقفف  [6٥]اإلهاء: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ  وؿقفف جؾ وظال: [16٥

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ   وؿقفف: [٩افٍٚحتٜ: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   تًٚػ:

وـِٓٚ تٍن  ,إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت ,[٩]افٌْٜٔ:  چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

هذه افُِّٜ, وتقوح أن مًْٚهٚ: إبىٚل افًٌٚدة فٌر اهلل, وإثٌٚت افًٌٚدة 

ہ  ہ  چ  وظال, ـام ؿٚل شٌحٕٚف ذم شقرة احلٟ: بحؼ هلل وحده جّؾ 

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

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  چ  فَامن:وؿٚل ذم شقرة  [ 66]احلٟ: چ﮸     
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ؾٚهلل شٌحٕٚف  [٥٣فَامن:] چچ      ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

وتًٚػ هق احلؼ, وفف دظقة احلؼ, وظٌٚدتف هل احلؼ دون ـؾ مٚ شقاه 

 ّٓ ّٓ شٌحٕٚف وتًٚػ, ؾال يًتٌٚث إ ّٓ  بف, وٓ يْذر إ  ظِٔف,  فف, وٓ يتقـؾ إ

مـ إٔقاع ف, وٓ يىٚف إٓ بٌٔتف افًتٔؼ, إػ ؽر هذا ٍٚء إٓ مْوٓ يىِٛ افّن 

وديْف احلؼ شٌحٕٚف وتًٚػ, ومـ أتَـ هذه إٕقاع  ,افًٌٚدة, وهق احلؼ

ٚ واشتَٚم ظذ مًْٚهٚ, ظِؿ أن اهلل هق افثالثٜ: أظْل إٔقاع افتقحٔد, وحٍيٓ

ا ف هق ادًتحؼ فًٌِٚدة دون مجٔع خَِف, ومـ ؤع واحدً افقاحد حَٚ, وإّٔ 

 ًً ٚ, ومـ إُٔر صٍٚت مْٓٚ أوٚع اجلّٔع ؾٓل متالزمٜ, ٓ إشالم إٓ هبٚ مجٔ

, ٚ فُِقن يدبر إمقراهلل وأشامءه , ؾال ديـ فف, ومـ زظؿ أن مع اهلل مكؾً 

 ٜ ب٘مجٚع أهؾ افًِؿ.ؾٓق ـٚؾر مؼك ذم افربقبّٔ 

بؾ  ٤افهٍٚت, وفُـ مل يًٌد اهلل وحدهبقبٜٔ وإشامء وومـ أؿر بتقحٔد افرّ 

أو ادالئُٜ أو اجلـ أو افُقاـٛ أو  ,ظٌد مًف شقاه مـ ادنٚيخ أو إٌٕٔٚء

وٓ تًٍْف بَٜٔ  ؾَد أذك بٚهلل وـٍر بف شٌحٕٚف, ,أو ؽر ذفؽ ,إصْٚم

ٍٚت, حتك جيّع بغ إؿًٚم ٓ تقحٔد افربقبٜٔ, وٓ تقحٔد إشامء وافّه 

ادٚفؽ جلّٔع إمقر, ويَر بام ازق هق اخلٚفؼ افرّ  ,افثالثٜ, ؾَٔر بٖن اهلل ربف

ف شٌحٕٚف فف إشامء احلًْك وافهٍٚت ـٍر بف ادؼـقن, وحتك يٗمـ بّٖٕ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  افًذ, ٓ صٌٔف فف, وٓ ذيؽ فف, ـام ؿٚل ظز وجؾ:

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   چ  وؿٚل شٌحٕٚف: ,[4 -1]اإلخالص:  چٿ 
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ٿ       ٺ  ٿ ٿٿ چ  وؿٚل ظز وجؾ: [١4]افْحؾ:  چٹ  ڤ   ڤ

 . [11الشورى:] چٹ  ٹ

افثٚفٞ: وهق تقحٔد افًٌٚدة , هق مًْك ٓ إفف إٓ اهلل, وهق إشٚس افًئؿ 

ام ٕن افْقظغ أخريـ مل يُْرمهٚ ادؼـقن ـام تَدم, وإّٕ  ٤شؾفدظقة افرّ 

افْقع وهق تقحٔد افًٌٚدة, دٚ ؿٚل هلؿ: ؿقفقا ٓ إفف إٓ اهلل, إُٔروا هذا 

وؿٚفقا  ,[٩]ص: چڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  چ  ؿٚفقا:

وؿٌِٓٚ ؿقفف [ ٥6]افهٚؾٚت:  چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ چأيوٚ:

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   گ  گ  چ شٌحٕٚف: 

ۀ  ۀ  چ   ؾُذهبؿ اهلل بَقفف: [ ٥6 - ٥٩افهٚؾٚت: ]چں  ڻ   ڻ    ڻ    

وهق افذي وهذا افْقع هق تقحٔد افًٌٚدة,  [٥١]افهٚؾٚت: چہ  ہ  ہ  

بؾ  ٤ه ادؼـقن افٔقم, وٓ يٗمْقن بف, ويُْرإُٔره ادؼـقن إوفقن

إصجٚر وإحجٚر وظٌدوا إصْٚم, وظٌدوا  ظٌدوا مع اهلل شقاه, ؾًٌدوا

واشتٌٚثقا هبؿ, وٕذروا هلؿ وذبحقا هلؿ, إػ ؽر هذا إوفٔٚء وافهٚحلغ, 

وظٌٚد إصْٚم وإحجٚر وأصٌٚهٓؿ, وهؿ بذفؽ  ,ممٚ يًٍِف ظٌٚد افٌَقر

ڻ  ڻ  ۀ  چ  مؼـقن ـٍٚر, إذا مٚتقا ظذ ذفؽ مل يٌٍر هلؿ, ـام ؿٚل شٌحٕٚف:

 وؿٚل شٌحٕٚف: [4٢افًْٚء: ]چ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

چ    چ وؿٚل شٌحٕٚف: ,[٢٢إًٕٚم: ]چ﮶     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵         چ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
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قع, وإؾراد اهلل بٚفًٌٚدة وٍٕل ؾال بد مـ حتَٔؼ هذا افّْ [١6]ادٚئدة: چڈ  

اإلذاك بف شٌحٕٚف وتًٚػ, وآشتَٚمٜ ظذ ذفؽ, وافدظقة إفٔف, وادقآة 

ؾٔف, وادًٚداة ظِٔف, وبًٌٛ اجلٓؾ هبذا افْقع, وظدم افٌهرة ؾٔف يَع افْٚس 

ی  جئ  چ ؿ مٓتدون, ـام ؿٚل ظز وجؾ:وحيًٌقن أهّن  افؼكذم 

 [٥٣اف: ]إظرچحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  وؿٚل ذم حؼ افْهٚرى وأمثٚهلؿ:

 [1٣4 - 1٣٥افُٓػ: ]چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  

ف حمًـ, وهق يًٌد ؽر اهلل, ويدظق ؾٚفُٚؾر جلِٓف وإتُٚس ؿٌِف, حيًٛ إّٔ 

 ؽر اهلل, ويًتٌٔٞ بٌر اهلل, ويتَرب بٚفذبٚئح وافْذور فٌره ظز وجؾ, ومٚ

 ّٓ ٱ  ٻ  چ  :وجؾ ؿقفف  جلِٓف وؿِٜ بهرتف, وؿد إٔزل اهلل ؾٔٓؿ ظزّ ذفؽ إ

 چٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  چ  وؿقفف ظز وجؾ: [44]افٍرؿٚن:

 .[1١٣إظراف: ]چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

قع أظيؿ أن يًْقا هبذا افّْ  أهؾ افًِؿ, وظذ ضالب افًِؿ ؾٚفقاجٛ ظذ 

 ظْٚيٜ, فُثرة اجلٓؾ بف, ووؿقع أـثر اخلِؼ ذم وده.

ٚ افْقظٚن أخران: ؾٓام بحّد اهلل مـ أووح إصٔٚء وأبْٔٓٚ, فُـ هذا أمّ 

ٌف افُثرة افتل بًٌٛ افّن  ٤ٚسافْقع أظْل: تقحٔد افًٌٚدة ينتٌف ظذ أـثر افّْ 
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ر مـ افْٚس, وإمر ؾٔٓٚ بحّد اهلل يروجٓٚ أظداء اهلل, ويًٌِقن هبٚ ظذ ـث

 واوح دـ ٕقر اهلل بهرتف وهل صٌف بٚضِٜ ٓ وجف هلٚ. 

ؾٚحلؼ واوح أبِٟ, وهق وجقب إخالص افًٌٚدة هلل وحده, دون ـؾ مٚ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  چ  شقاه, ـام ؿٚل ظز وجؾ:

]اجلـ: چچ  چ  چ  چ  ڇ  چ  وؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ: [14ؽٚؾر: ]چۆ

ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  چ  وؿٚل شٌحٕٚف: [1٢

ڇ  ڇ  ڍ  چ  ويَقل شٌحٕٚف وتًٚػ: ،[1٣6يقٕس: ]چيب  جت    حت  

ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   

ڱ  ڱ  ڱ   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ  

ې  چ  ويَقل شٌحٕٚف: ,[14 - 1٥ؾٚضر: ]چڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ 

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   

ـِٓٚ دافٜ ظذ وجقب  ,آيٚت ـثرات وهْٚك [11١]ادٗمْقن: چېئ   

إخالص افًٌٚدة هلل وحده, وأن سف افًٌٚدة فٌر اهلل ذك وـٍر, وهُذا 

 وإن مل يًٌده, ؾِق اظتَد ,فق اظتَد أن صخهٚ أو مجٚدا يهِح أن يًٌد ـٍر

ظٌد  أو افنٔخ ,ٌل حمّد أن هذا افهْؿ, أو هذا افنخص جلزائٔؾ أو افّْ 

 , فق اظتَد, أو ظع بـ أيب ضٚفٛأو احلًغ يافَٚدر اجلٔالين أو افٌدو

ا مْٓؿ أو ؽرهؿ يهِح فًٌِٚدة, وإٔف ٓ بٖس أن يدظك مـ دون أن واحدً 

 اهلل, وٓ بٖس أن يًتٌٚث بف صٚر ـٚؾرا, وإن مل يًٍؾ صٔئٚ.
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 ٤اوهُذا فق اظتَد أهنؿ يًِّقن افٌٔٛ, أو يتكؾقن ذم افُقن ـٚن ـٚؾرً 

هبذا آظتَٚد, ظْد مجٔع أهؾ افًِؿ, ؾُٔػ إذا دظٚهؿ مـ دون اهلل, أو 

ـً  ,اشتٌٚث هبؿ أو ٕذر هلؿ  ٚ أـز. ؾٕ٘ف يُقن بذفؽ مؼـٚ ذ

ـً  , هلؿ أو صٚم هلؿأو صّذ  ,وهُذا إذا شجد هلؿ ـً صٚر بذفؽ مؼ  ٚٚ ذ

 . أـز, ًٕٖل اهلل افًالمٜ مـ ذفؽ

ٍٚظٜ يدظقهؿ ويًٖهلؿ افّن  ,: مـ جًؾ بْٔف وبغ اهلل وشٚئطالهاقض الثاني

 .(44)ؾَد ـٍر إمجٚظٚ ,ويتقـؾ ظِٔٓؿ

 ,يتقـؾ ظِٔٓؿ ويدظقهؿ ,اهلل وشٚئطمـ جًؾ بْٔف وبغ  :إيضاح

أو جْل  ,, ؾّـ اظتَد أن فٌر اهلل مـ ٌٕل أو ويلويًٖهلؿ ؾٕ٘ف يٍُر إمجٚظٚ

أو ؿوٚء حٚجٜ أو رؾع مرض أو  ,أو روح أو ؽر ذفؽ تٖثرا ذم ـنػ ـربٜ

والل ـٌر وذم واد مـ اجلٓؾ ؾَد وؿع ذم  ,دون اهلل شٌحٕٚفمـ دؾع بالء 

, فُقٕف ؿد أذك بٚهلل افًئؿ ٤, ؾٓق ظذ صٍٚ حٍرة مـ افًًرخىر

ظذ وجف ضِٛ  ,مـ افهٚحلغ وإوفٔٚء وؽرهؿ وهُذا مـ ذـر أحداً 

ٍع ؽره شٌحٕٚف ؾع وافّْ إذ ٓ ؿٚدر ظذ افدّ  ٤ؾَد أذـف مع اهلل ,اإلمداد مْف

 . وتًٚػ

ممٚ جيقز ؾٓذا  ,وآشتًٕٜٚ بف ؾٔام يَدر ظِٔف ,أمٚ دظٚء احلل احلٚض افَٚدر

 ٤غوفٔس داخال ذم إٔقاع افؼك ب٘مجٚع ادًِّ ,ٓ حرج ذم ذفؽو ,ذظٚ

                           
 .( 1/1٥1جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ) ((44
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :ؿهٜ مقشكفَقل اهلل ظز وجؾ ذم 

 . (4٩)[1٩]افَهص: چڃ

إٌٔٔٚء ؿٌقر و أصٚحلغ ؿٌقر ـٕٚٝ أشقاء  ,ًِؼ بٚفٌَقرٓ جيقز افتّ  وؿٚل

أو يًتٌٔٞ بٖهِٓٚ, أو  ,يىقف هبٚ يرجق ًٍٕٓٚ ,ؽرهؿ, ؾٚفذي يتًِؼ هبٚ وأ

يذبح ٍع, أو يًتًغ هبؿ أو يرجق مْٓؿ افّْ ,يْذر هلؿ, أو يتًّح بٌَقرهؿ

 ًّ إمجٚع وْٜ واجلامظٜ, هلؿ, أو يًجد هلؿ, ـؾ هذا مـ افٍُر ب٘مجٚع أهؾ اف

ې  چ  وظال: ٚهلل يَقل جّؾ ؾأهؾ افًِؿ, وهذا ذك ادؼـغ إوفغ, 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ     ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ   

ڃ   ڃ  ڃ  چ  شامهؿ ـٍٚر, وؿٚل جؾ وظال: [11١]ادٗمْقن:چېئ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ, وؿٚل شٌحٕٚف: [1٢]اجلـ:چچ  چ  چ  چ  ڇ  

ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  

 ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

اُء ُهَو اْلِعَباَدةُ : »ٌل ؿٚل افّْو, ذـٚ هؿؤدظٚ كشّ[ 11-1١]ؾٚضر:چ ََ  (46)شالدُّ

يٚ شٔدي! إكين أو اصػ مرييض,  ؿٚل:ٚفذي يدظقهؿ ؿد ظٌدهؿ, ؾ٘ذا ؾ

أو اصٍع يل, أو إٔٚ ذم جقارك, أو إٔٚ ذم حًٌؽ, إٔٚ متقـؾ ظِٔؽ, إٔٚ 

 هذا مٚ يًٍؾ إٓ مع اهلل جّؾ مثؾ أرجقك, إٔٚ أخٚؾؽ, هذا ذك أـز, 

                           
 .( ٥/1٣1جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ) ((4٩

(, وافسمذي ذم ـتٚب تًٍر افَرآن,  14١٣أخرجف أبق داود ذم ـتٚب شجقد افَرآن, بٚب: افدظٚء رؿؿ ) ((46

 (. 6٣6٣بٚب: شقرة افٌَرة رؿؿ )
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اصػ  ,, يٚ رب! إكينشٌحٕٚف اهللبف إٓ خيٚضٛ مٚ مثؾ هذا وذم وظال, 

ْجقم, أو مع , أو مع افٚ مع ادخِققأمّ  ٤ؽشٌحٕٚهلل ؽ يٚ أأخٚؾإٔٚ  ,مرييض

هذا ذك وـؾ هذا ـٍر أـز,  ,ٓذا افؼك إـزؾ, اجلـ, أو مع إصْٚم

, أو ظٌٚد افنٔخ ظٌد افَٚدر اجلٔالين ادؼـغ, وهذا مٚ يًٍِف ظٌٚد احلًغ

ذفؽ, ـؾ هذا ـٍر أـز,  زيْٛ أو ؽررمهٚ, أو ظٌٚد افًٔدروس أو أو ؽ

أو اشتٌٚث أو اشتًٚن , افًٔدروس, أو دظٚ احلًغ, أو احلًـ٘ذا دظٚ ؾ

أو ؿٚل: يٚ رشقل اهلل! إكين, أو اصٍع يل, أو  , ٌل, أو بٚفّْ بـًع 

 يـ, هذا ـِف ـٍر أـز.اصػ مرييض, أو ثٌتْل ظذ افدّ 

نقر, وذم يقم افَٔٚمٜ بًد افًٌٞ وافّْ , افٌْل  تىِٛ مـؾ :ٍٚظٜافّن أمٚ 

 الؾحٔٚتف ؿٌؾ ادقت يَٚل: اصٍع يل يٚ رشقل اهلل, ٓ بٖس, أمٚ بًد ادقت 

ًٚ يَقل افّه اف يىِٛ مْف حٚيب: يٚ نٍٚظٜ وٓ ؽرهٚ, فُـ حغ ـٚن حٔ

رشقل اهلل! اصٍع فْٚ, اشتٌٞ فْٚ, ٓ بٖس ٕٕف ؿٚدر, ويقم افَٔٚمٜ ـذفؽ 

 إػ آدم ْٚس اف يذهٛ ,وظْد صدة اهلقل ,بًدمٚ يًٌٞ اهلل افْٚس

ْْٔٚ ؾٔتًذر يَقفقن: اصٍع فْٚ إػ ربؽ حتك يرحيْٚ مـ ـرب ادقؿػ, يَيض ب

 وحئِٓؿ إػ إبراهٔؿ, ويتًذر ٕقح  , وحئِٓؿ إػ ٕقح آدم 

 , ويتًذر إبراهٔؿ ,وحئِٓؿ إػ مقشك ؾٔتًذر مقشك , , 

,  ويَقل: اذهٌقا إػ حمّد, ؾٔتًذر ظًٔك  , وحئِٓؿ إػ ظًٔك

 -يٖتٔف افْٚس-ؾٖٔتقين : »ومٚ تٖخر, ؿٚل ظٌد ؽٍر اهلل فف مٚ تَدم مـ ذٌٕف 

بغ يدي اهلل حتٝ افًرش,  ؾًٔجد  هلٚ, ثؿ يذهٛؾٖؿقل: إٔٚ هلٚ إٔٚ 
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َيا ُُمََؿُد  »وحيّد اهلل بّحٚمد يٍتحٓٚ ظِٔف, يثْل ظِٔف ـثرًا حتك يَٚل فف:

ٓ ينٍع إٓ بًد  (4١)ش ، َواْشَػْع ُتَشَػعْ ُتْعطَ  َوُقْل ُيْسَؿْع، َوَسْل ، اْرَفْع َرْأَسَك 

ؾ٘ذا  [6٩٩]افٌَرة:چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ  اإلذن٤ ٕن اهلل يَقل:

ٚس أن يَٙ بْٔٓؿ, وينٍع ذم أهؾ اجلْٜ أن صٍع ذم افّْ  ,ففاهلل شٌحٕٚف أذن 

ٚر أن خيرجقا مْٓٚ يدخِقا اجلْٜ, وينٍع ذم إٔٚس مـ افًهٚة دخِقا افّْ 

 .ففصٍٚظٚت ـثرة 

 (4٣) ينٍع إؾراطو (4٢)تنٍع ادالئُٜو ,وهُذا ينٍع ادٗمْقن ذم افًهٚة

 . (٩٣) ٌل هقص ظـ افّْ جٚءت بف افّْـِف  هذاو

أو صحح  ,أو صؽ ذم ـٍرهؿ ,مـ مل يٍُر ادؼـغ :الهاقض الثالث

 ـٍر. مذهٌٓؿ

إدفٜ افؼظٜٔ مـ افُتٚب دفٝ  :ذم ٕقر ظذ افدربؿٚل  :إيضاح

وافًْٜ ظذ وجقب افزاءة مـ ادؼـغ, واظتَٚد ـٍرهؿ, متك ظِؿ ادٗمـ 

 ذفؽ, واتوح فف ـٍرهؿ ووالهلؿ, ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾ ذم ـتٚبف افًئؿ:

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

                           
( , ومًِؿ ذم ـتٚب 7570ذم ـتٚب افتقحٔد, بٚب: ـالم افّرب ظّز وجؾ يقم افَٔٚمٜ رؿؿ )أخرجف افٌخٚري  ((4١

 ( .1٣٥اإليامن ,بٚب: أدٕك أهؾ اجلْٜ مْزفٜ رؿؿ ) 

هذا حديٞ صحٔح ظذ ذط افنٔخغ  :( وؿٚل6/1٢6أخرجف احلٚـؿ ذم ادًتدرك ظذ افهحٔحغ رؿؿ ) ((4٢

 .ومل خيرجٚه

 ( .164٢اجلْٚئز, بٚب: ؾوؾ مـ مٚت فف وفد رؿؿ ) أخرجف افٌخٚري ذم ـتٚب  ((4٣

 ( .٩1٩ؾتٚوى ٕقر ظذ افدرب رؿؿ )  ((٩٣
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 [6٢-66]افزخرف: چک  ک   ک  ک  گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

أي: فًِٓؿ يرجًقن إفٔٓٚ ذم تٍُر ادؼـغ وافزاءة مْٓؿ, واإليامن بٖن اهلل 

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ  هق ادًٌقد بٚحلؼ شٌحٕٚف وتًٚػ, وؿٚل ظز وجؾ:

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ﮲  

 [4]ادّتحْٜ:چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ﮷     ﮸  ﮹  ﮺

ًٚ, افزاءة مـ ظٚبد ؽر  ,اهٔؿؾٓذا هق ديـ إبر ومِٜ إبراهٔؿ وإٌٕٔٚء مجًٔ

  .اهلل, واظتَٚد ـٍرهؿ ووالهلؿ, حتك يٗمْقا بٚهلل وحده شٌحٕٚف وتًٚػ

ؾٚفقاجٛ ظذ ادًِؿ أن يتزأ مـ ظٚبد ؽر اهلل, وأن يًتَد ـٍرهؿ 

ووالهلؿ, حتك يٗمْقا بٚهلل وحده شٌحٕٚف وتًٚػ, ـام حُك اهلل ظـ 

ًٚ, وهُذا ؿقفف شٌحٕٚف وتًٚػ:إبراهٔؿ  يب  جت  چ وإٌٕٔٚء مجًٔ

حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  

وافٍُر بٚفىٚؽقت: مًْٚه افزاءة مـ ظٌٚدة ؽر اهلل  [6٩6]افٌَرة:چجخ  

واظتَٚد بىالهنٚ, وأن افقاجٛ ظذ ـؾ مُِػ أن يًٌد اهلل وحده, وأن 

يٗمـ بف, ويًتَد إٔف شٌحٕٚف هق ادًتحؼ فًٌِٚدة, وأن مٚ ظٌده افْٚس مـ 

ـّ  ,مـ أصْٚم أو أصجٚر أو أحجٚر أو أمقات ,دون اهلل أو مالئُٜ أو  أو ج

ہ  ہ  ھ چ  ؽر ذفؽ٤ إٔف مًٌقد بٚفٌٚضؾ, ؿٚل تًٚػ: ـقاـٛ أو

[66]احلٟ:چھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ﮲  ﮳  ھ  



72 

 

ًٚ يًٌد ؽر اهلل٤ وجٛ ظِٔف افزاءة مْف, واظتَٚد  ؾٚدٗمـ إذا ظِؿ أن ؾالٕ

ـ ـٚن بغ ـ بٌِتف احلجٜ, ممّ بىالن مٚ هق ظِٔف, وتٍُره بذفؽ إذا ـٚن ممّ 

ٺ  ٺٺ چ  ف احلجٜ, ـام ؿٚل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ:ادًِّغ, أو ظِؿ إٔف بٌِت

ى  ى  ائ  ائ چ وؿٚل تًٚػ:, [1٣]إًٕٚم:چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ًٚ فإػ ٌّٕٔ افُريؿ ٚفَرآن بأوحك شٌحٕٚف , ؾٚهلل [٩6]إبراهٔؿ: چەئ     , وجًِف بالؽ

ووالفف٤ وجٛ  ومل يرجع ظـ ـٍره َرآن أو افًْٜ,فِْٚس, ؾّـ بٌِف اف

                                                          .  هق ظِٔف وـٍرهاظتَٚد بىالن مٚ 

َواَلِذي َكْػيس بَِقِدِه َٓ َيْسَؿُع » :رشقل اهلل  يَقل ,احلديٞ افهحٔح هذا ذمو

اِن   يِب َأَحٌد ِمْن َهِذِه إَُمِة َيُوِدي   ُثَم َيُؿوُت َوَلْ ُيْمِمْن بِاَلِذي ُأْرِسْؾُت  َوَٓ َكْنَ

بٌِف مٚ بًٞ  ف إذاإّٔ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ,  ؾٌّغ  (51)«بِِه إَِٓ َكاَن ِمْن َأهل الـَاِر 

بذفؽ٤ صٚر مـ أهؾ افْٚر, ٌل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ, ثؿ مٚت ومل يٗمـ بف افّْ 

شٌحٕٚف ٛ دٚ بٌِف ظـ اهلل ـٚؾرًا مـ أهؾ افْٚر٤ فُقٕف مل يًتجيُقن  يًْل

ٺ  ٺ   چ  وهذا هق مًْك ؿقفف شٌحٕٚف:صذ اهلل ظِٔف وشِؿ,  رشقففوظـ 

ى  ى  چ  وؿقفف شٌحٕٚف: [1٣]إًٕٚم: چ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

.                                                                                                      [٩6]إبراهٔؿ: چائ  ائ   ەئ    

                           
إػ مجٔع افْٚس وًٕخ ادِؾ بِّٜ  ٜ ٌْٕٔٚ حمّد وجقب اإليامن برشٚف: خرجف مًِؿ ذم ـتٚب اإليامن, بٚبأ ((٩1

 (  .1٩6رؿؿ ) 
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ظـ ضٚرق بـ أصٔؿ ريض اهلل ظْف, ظـ افٌْل ظِٔف  ,مًِؿ ظْدوذم افهحٔح 

َٓ إَِلَه  َٓ َمْن َقاَل » :افهالة وافًالم إٔف ؿٚل  اهللَِوَكَػَر باَِم ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن  اهللُ إِ

، ، َوَكَػَر باَِم ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللَِمْن َوَحَد اهللَ»وذم فٍظ آخر: (52)«َحُرَم َماُلُه َوَدُمُه 

ًٚ بَقفف: ٓ إفف إٓ  (53)شَماَلُه َوَدَمُه  َحَرَم اهللُ ؾجًؾ حتريؿ افدم وادٚل مربقض

اهلل, وبتقحٔده اهلل, وـٍره بٚفىٚؽقت, ؾال حيرم مٚفف ودمف حتك يقحد اهلل, 

مْٓٚ,  ويتزأ ,يًْل: حتك يٍُر بًٌٚدة ؽر اهلل وحتك يٍُر بٚفىٚؽقت,

.ويًتَد بىالهنٚ  

وهق راض. ـؾ مٚ ظٌد مـ دون اهللهق ت: افىٚؽقو                                   

يب  جت  حت  خت  مت  چ  وهق مًْك أيٜ افُريّٜ افًٚبَٜ:

وافذي  [6٩6]افٌَرة: چىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  

يًِؿ افُٚؾر ومٚ هق ظِٔف مـ افٌٚضؾ, ثؿ ٓ يٍُره, أو ينؽ ذم ـٍره٤ مًْٚه: 

قد ــمـ افٍُر, ؾـٚفٔٓ ٔفـــإٔف مُذب هلل ورشقفف, ؽر مٗمـ بام حُؿ اهلل ظِ

.و افْهٚرى ـٍٚر بْص افَرآن وٕص افًْٜ   

                           
 افْٚس حتك يَقفقا ٓ إفف إٓ اهلل حمّد رشقل اهللبٚب إمر بَتٚل : أخرجف مًِؿ ذم ـتٚب اإليامن, بٚب ((٩6

 ( 6٥رؿؿ.  ) 

 

 ( .  ٥١6/  ١(  افٌٚب افثٚين )  ٢116أخرجف افىزاين ذم ادًجؿ افٌُر  رؿؿ ) ((٩٥
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اظتَٚد ـٍرهؿ ووالهلؿ, ومـ مل  مـ ادًِّغفقاجٛ ظذ ادٍُِغ ؾٚ

يٍُرهؿ, أو صؽ ذم ـٍرهؿ٤ يُقن مثِٓؿ٤ ٕٕف مُذب هلل ورشقفف, صٚك 

.بام أخز اهلل بف ورشقفف   

يًْل: ظْده صؽ: هؾ هْٚك بًٞ وٕنقر؟ هؾ هُذا مـ صؽ ذم أخرة, و

٤ هذا يَغويًٌٞ اهلل ادقتك؟ هؾ هْٚك جْٜ؟ هؾ هْٚك ٕٚر؟ مٚ ظْده إيامن 

يُقن ـٚؾرًا, حتك يٗمـ بٚفًٌٞ وافْنقر, وبٚجلْٜ وافْٚر, وأن اهلل أظد اجلْٜ 

افْٚر فُِٚؾريـ, ٓ بد مـ اإليامن هبذا, ب٘مجٚع  فِّتَغ ادٗمْغ, وأظدّ 

.ادًِّغ  

وهُذا مـ صؽ ذم أن اهلل يًتحؼ افًٌٚدة٤ يُقن ـٚؾرًا بٚهلل ظز وجؾ, ؾ٘ن 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      چ اهلل شٌحٕٚف يَقل:   

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ , ويَقل شٌحٕٚف:  [66]احلٟ: چۓ  ﮲  ﮳  

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  أن يَقل افًٌدشٌحٕٚف وضِٛ   [6٥]اإلهاء:چڱ    

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڳ  ڳچ   :وؿٚل شٌحٕٚف [٩]افٍٚحتٜ:

.ـثرةادجٚل [, وأيٚت ذم هذا ٩]افٌْٜٔ:چ  

 اوهُذا مـ صؽ ذم افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ, وؿٚل: ٓ أظِؿ أن حمّد

ظْدي صؽ٤ يُقن حُّف حُؿ  أدري,مٚ برشقل اهلل,  فٔسرشقل اهلل, أو 

ًٚ أن حمّدًا رشقل مـ إُٔر رشٚفتف, أو ـذب بف٤ يُقن ـٚؾرًا حتك  يٗمـ ئَْ

: ــْقح و هقد و صٚفح و شٌحٕٚف اهلل, وهُذا ادرشِقن افذيـ بْٔٓؿ اهلل
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ّـ صؽ ذم ؾ ,وشِؿ ؿصذ اهلل ظِٔٓ مقشك و ظًٔك و إبراهٔؿ وٕحقهؿ

.رشٚفتٓؿ أو ـذهبؿ٤ يُقن ـٚؾرا ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ   

وهُذا مـ اشتٓزأ بٚفديـ, مـ شٛ افديـ أو اشتٓزأ بٚفديـ٤ يُقن ـٚؾرًا, 

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  چ ـام ؿٚل تًٚػ: 

يـ ويًٛ وافذي يًٛ افدّ [, 66-6٩]افتقبٜ: چ گ  گ  گ            ڳ  ڳ

.افرشقل, مثؾ ادًتٓزئ أو أؿٌح وأـٍر   

مْٓؿ  ؾٓذا ؾٔف خالف بغ افًِامء: أمٚ مـ ترك افهالة ومل جيحد وجقهبٚ,

اْلَعْفُد » فَقل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: وهق افهقاب ,مـ يرى تٍُره

, وؿقفف صذ اهلل ظِٔف (54)«َبْقـَـَا َوَبْقـَُفُم الَصاَلُة َفَؿْن َتَرَكَفا َفَؼْد َكَػَر  ياَلذِ 

ِك َواْلُؽْػِر »  وشِؿ: ْ وؿٚل آخرون , (55)«َتْرُك الَصاَلِة َبْْيَ الَرُجِل َوَبْْيَ الْشِّ

ف ٓ يٍُر بذفؽ, إذا ـٚن ٓ جيحد وجقهبٚ, بؾ يُقن مـ أهؾ افًِؿ: إّٕ 

ًٚ دون ذك, فُـ ٓ يُقن  ًٚ, ويُقن ـٚؾرًا ـٍرًا دون ـٍر, وذـ ظٚصٔ

ـٚؾرًا ـٍرًا أـز, هذا ؿٚفف مجع مـ أهؾ افًِؿ, ومـ صؽ ذم ـٍر هذا مٚ 

ومل فذي ؾٔف, مـ صؽ ذم ـٍر تٚرك افهالة يُقن ـٚؾرا٤ ٕجؾ اخلالف ا

ـ َّ بغ أهؾ افًِؿ, ؾَ  ٚدبؾ هذا حمؾ اجتٓ ٤جيحد وجقهب٤ٚ مٚ يُقن ـٚؾراً 

                           
 , و ابـ مٚجف ذم ـتٚب إؿٚمٜ( 6661ٚ جٚء ذم ترك افهالة رؿؿ ): مأخرجف افسمذي ذم ـتٚب اإليامن, بٚب ((٩4

 ( .  1٣١٣: مٚ جٚء ؾّٔـ ترك افهالة رؿؿ )افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ, بٚب

 

  ( .٢6رؿؿ ) بٔٚن إضالق اشؿ افٍُر ظذ مـ ترك افهالة  :أخرجف مًِؿ ذم ـتٚب اإليامن, بٚب ((٩٩
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وجٛ ظِٔف تٍُره, ومـ صؽ ذم ذفؽ ومل  ,ف ـٚؾررف بٕٚدفٜ افؼظٜٔ إّٔ ظُ 

ف ٓ يٍُر ـٍرًا أـز بؾ ـٍر أصٌر٤ هذا مًذور ذم تيٓر فف إدفٜ, ورأى إّٔ 

ٚ مـ جحد وجقهبٚ, وؿٚل: افهالة ؽر يُقن ـٚؾرًا بذفؽ, أمّ  اجتٓٚده, وٓ

.ومـ صؽ ذم ـٍره ؾٓق ـٚؾر ًٕقذ بٚهلل ,واج٤ٌٜ ؾٓذا ـٚؾر ظْد اجلّٔع   

صٔٚم  جحد وجقبافزـٚة ٓ دمٛ وجحد وجقهبٚ, أو  وهُذا مـ ؿٚل: إنّ 

ؾٓذا يٍُر بذفؽ٤ ٕٕف  ,, أو ؿٚل: إن احلٟ مع آشتىٚظٜ ٓ جيٛ رموٚن

مُذب هلل وفرشقفف ظِٔف افهالة وافًالم, ومُذب إلمجٚع ادًِّغ٤ 

ؾُٔقن ـٚؾرا, ومـ صؽ ذم ـٍره ؾٓق ـٚؾر, بًدمٚ يٌغ فف افدفٔؾ ويقوح فف 

يُقن ـٚؾرًا بذفؽ٤ فُقٕف ـذب اهلل ورشقفف, وـذب إمجٚع  ,إمر

. ادًِّغ  

افتثٌٝ ؾٔٓٚ, وظدم افًجِٜ ؾ٤ٚٓٔ وهذه أمقر ظئّٜ جيٛ ظذ ضٚفٛ افًِؿ 

 ّٔ افًٚمٜ: جيٛ ظِٔٓؿ أن يتثٌتقا, ْٜ وظذ بهرة, وهُذا حتك يُقن ظذ ب

حتك يًٖفقا أهؾ افًِؿ وحتك يتٌكوا٤ ٕن هذه  , يَدمقا ظذ رءّٓ أو

.       مًٚئؾ ظئّٜ, مًٚئؾ تٍُر فًٔٝ مًٚئؾ خٍٍٜٔ, بؾ مًٚئؾ ظئّٜ

أن يقوحقهٚ فِْٚس بٕٚدفٜ  ,ضٌِٜ افًِؿؾٚفقاجٛ ظذ أهؾ افًِؿ وظذ 

افؼظٜٔ, وافقاجٛ ظذ مـ أصُؾ ظِٔف رء أن ٓ يًجؾ, وأن يْير ذم 
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إدفٜ, وأن يًٖل أهؾ افًِؿ٤ حتك يُقن ظذ بهرة وظذ بْٜٔ ذم ذفؽ, 

.              (56)رزق اهلل اجلّٔع افتقؾٔؼ واهلدايٜ وافًِؿ افْٚؾع وافًّؾ افهٚفح   

افٔٓقد وافْهٚرى ومـ أحٛ افٍُٚر : ذم اجلٚمع افٌُر اهللرمحف وؿٚل 

وادؼـغ, وفق ـٕٚقا ذم ظٓد وفًٔقا ذم حرب, مـ أحٌٓؿ فديْٓؿ, 

فؽ ؾٓق مثِٓؿ, وافروٚ بديْٓؿ, وافتًٚون مًٓؿ ظذ مهٚفح ديْٓؿ وٕحق ذ

٤ًٚأمّ  ًٚ  ٚ إن أحٛ ؿقم ٤ًٚ ٕهنؿ أظىقه ـذا أو ٕن ٕهنؿ أظىقه حٌ فف  خٚص

مًهٜٔ ـٌرة, وأمٚ  فَرابتٓؿ ٓ فديْٓؿ, ؾٓذه مًهٜٔ,ٖحٌٓؿ ؾؿرابٚت ؾٔٓؿ 

ويٍوِٓؿ ظذ ادًِّغ ويرى  ,إذا أحٌٓؿ فديْٓؿ وٕخالؿٓؿ ودٚ هؿ ظِٔف

ردة طٚهرة, وـٍر طٚهر ًٕٖل  ى وظذ خر, ؾٓذا وافًٔٚذ بٚهللأهنؿ ظذ هد

 اهلل افًٚؾ٤ٜٔ ٕن ادقآة ؿًامن:

مقآة مًْٚهٚ ادحٌٜ وافْكة وافتٖئد هلؿ ظذ ادًِّغ, وافروٚ إول: 

 ٓذا ـٍر أـز.ؾبديْٓؿ وأخالؿٓؿ 

ًٚ فف  إذا ـٚنوافثٚين:  فَرابٜ أو فُقهنٚ زوجتف مـ أهؾ افُتٚب, أو فُقٕف ؿريٌ

حيٌف ويدظق فف بٚهلدايٜ وٕحق ذفؽ, وفُـ ٓ حيٛ ديْف, وٓ يرى بديْف, 

ؾٓذه حمٌٜ ٕٚؿهٜ, حمٌٜ خٚصٜ مـ أجؾ ؿرابٜ أو صِٜ  ,وٓ يقافٔف ظذ ديْف

وجيٛ ظِٔف بٌوف ذم اهلل,  ,أخرى, ؾٓذه حمٌٜ تَْص ديْف وتوًػ ديْف

                           
 ( .6٣٣ؾتٚوى ٕقر ظذ افدرب رؿؿ )  ((٩6
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ومًٚداتف ذم اهلل٤ فُـ ٓ تُقن ردة ـزى, بؾ هل دون ذفؽ ًٕٖل اهلل 

 (٩١)افًالمٜ. 

ّتٚبيرد ظذ بًض افوهق وؿٚل رمحف اهلل  أمٚ ؿقل افُٚتٛ وإْٕٚ ٕحسم : ُُ

أن إديٚن  ئذا حؼ وفُـ يٌٌْل أن يًِؿ افَٚرمجٔع إديٚن افًامويٜ ؾٓ

  ٩٢فًامويٜا

مٚ ظدا ديـ  ,دخِٓٚ مـ افتحريػ وافتٌٔر مٚ ٓ حيهٔف إٓ اهلل شٌحٕٚفؿد  

ٌْٕٔٚ وإمٚمْٚ  ,وخِِٔف وخرتف مـ خَِٜ ,افذي بًٞ اهلل بف ٌٕٔف ,اإلشالم

 ,ؾَد محٚه اهلل وحٍيف مـ افتٌٔر وافتٌديؾ ,د بـ ظٌداهلل وشٔدٕٚ حمّ

إمغ ظِٔف مـ ربف أؾوؾ  وشْٜ رشقفف ,وذفؽ بحٍيف فُتٚبف افًزيز

إٕٚ ٕحـ ٕزفْٚ افذـر وإٕٚ فف حٔٞ ؿٚل اهلل ظز و جؾ  ,وافتًِٔؿ افهالة

 ,ؾَد حٍظ اهلل افديـ وصٕٚف مـ مُٚئد إظداء[٣احلجر أيٜ ] حلٚؾيقن

وإتحٚل ادٌىِغ وـذب  ,يٍْقن ظْف حتريػ افٌٚفغ ,بجٓٚبذة َٕٚد أمْٚء

إٓ ؾوحف  ,ؾال يَدم أحد ظذ تٌٔر أو تٌديؾ ,وتٖويؾ اجلٚهِغ ,ادٍسيـ

بؾ  ٤أمٚ إديٚن إخرى ؾِؿ يوّـ حٍيٓٚ شٌحٕٚف ,اهلل وأبىؾ ـٔده

ؾدخِٓٚ مـ افتٌٔر  ,اشتحٍظ ظِٔٓٚ بًض ظٌٚده ؾِؿ يًتىًٔقا حٍيٓٚ

إٕٚ إٔزفْٚ افتقراة ؾٔٓٚ هدى   :ـام ؿٚل ظز و جؾ ٤بف ظِٔؿ وافتحريػ مٚ اهلل

 وٕقر حيُؿ هبٚ افٌْٔقن افذيـ أشِّقا فِذيـ هٚدوا وافربٕٚٔقن وإحٌٚر

                           
 ( .4١)  أشئِٜ اجلٚمع افٌُر ادجّقظٜ إوػ ((٩١

 (.183،184،184،185،186ص  2الفتاوى )ج( جمموع  58
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وؿٚل ظز [ 44] ادٚئدة  ـتٚب اهلل وـٕٚقا ظِٔف صٓداءاشتحٍيقا مـ بام  

ؿٚفقا يٚ أهيٚ افرشقل ٓ حيزٕؽ افذيـ يًٚرظقن ذم افٍُر مـ افذيـ  جؾ و

آمْٚ بٖؾقاهٓؿ ومل تٗمـ ؿِقهبؿ ومـ افذيـ هٚدوا شامظقن فُِذب شامظقن 

وؿٚل ظز [ 41ادٚئدة]فَقم آخريـ مل يٖتقك حيرؾقن افُِؿ مـ بًد مقاوًف

ؾقيؾ فِذيـ يُتٌقن افُتٚب بٖيدهيؿ ثؿ يَقفقن هذا مـ ظْد اهلل   :و جؾ

وويؾ هلؿ ممٚ فٔنسوا بف ثّْٚ ؿِٔال ؾقيؾ هلؿ ممٚ ـتٌٝ أيدهيؿ 

مْٓؿ فٍريَٚ يِقون أفًْتٓؿ  وإنَ   :وؿٚل تًٚػ  [١٣افٌَرة ]يًٌُقن

بٚفُتٚب فتحًٌقه مـ افُتٚب ومٚ هق مـ افُتٚب ويَقفقن هق مـ ظْد اهلل 

آل ظّران  ] ومٚ هق مـ ظْد اهلل ويَقفقن ظذ اهلل افُذب وهؿ يًِّقن

ومقوقظٚت ؾَرات أمٚ مٚ ـٚن مـ  ٤وأيٚت ذم هذا ادًْك ـثرة ١٢

 ٜبًٌث ؾَد ًٕخف اهلل ,إديٚن افًامويٜ افًٚبَٜ شِّٜٔ مـ افتٌٔر وافتٌديؾ

 رشقفف حمّدا ؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف أرشؾ ,وإٕزافف افَرآن افُريؿ  رشقل اهلل

 ٜوجًؾ ـتٚبف افُريؿ  ,وًٕخ بؼيًتف شٚئر افؼائع ,إػ افْٚس ـٚؾ

ؾٚفقاجٛ ظذ مجٔع أهؾ إرض مـ  ,مّْٓٔٚ ظذ شٚئر افُتٛ افًامويٜ

أو ؽرهؿ مـ شٚئر  ,شقاء ـٕٚقا مـ افٔٓقد أو افْهٚرى ,اجلـ واإلٕس

افذي  ,أن يدخِقا ذم ديـ اهلل ,ومـ شٚئر أجْٚس اجلـ ,أجْٚس بْل آدم

ٕٕف  ٤ويًتَّٔقا ظِٔف ,وأن يِتزمقا بف ,بًٞ بف خٚتؿ افرشؾ إػ افْٚس ظٚمٜ

ـام ؿٚل شٌحٕٚف  ,هق ديـ اإلشالم افذي ٓ يٌَؾ اهلل مـ أحد ديْٚ شقاه

إن افديـ ظْد اهلل اإلشالم ومٚ اختِػ افذيـ أوتقا افُتٚب إٓ   :وتًٚػ

مـ بًد مٚ جٚءهؿ افًِؿ بٌٔٚ بْٔٓؿ ومـ يٍُر بآيٚت اهلل ؾ٘ن اهلل هيع 
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اتًٌـ وؿؾ فِذيـ أوتقا احلًٚب ؾ٘ن حٚجقك ؾَؾ أشِّٝ وجٓل هلل ومـ 

ظِٔؽ  وإمٔغ أأشِّتؿ ؾ٘ن أشِّقا ؾَد اهتدوا وإن تقفقا ؾٕ٘ام افُتٚب

ؿقفقا   :وؿٚل ظز و جؾ[1٣,6٣]آل ظّران  واهلل بهر بٚفًٌٚد  غافٌال

ويًَقب  إٔزل إػ إبراهٔؿ وإشامظٔؾ وإشحٚق إفْٔٚ ومٚ آمْٚ بٚهلل ومٚ إٔزل

وإشٌٚط ومٚ أويت مقشك وظًٔك ومٚ أويت افٌْٔقن مـ رهبؿ ٓ ٍٕرق بـ 

أحد مْٓؿ وٕحـ فف مًِّقن ؾ٘ن آمْقا بّثؾ مٚ آمْتؿ بف ؾَد اهتدوا وإن 

 افٌَرة]تقفقا ؾٕ٘ام هؿ ذم صَٚق ؾًٍُُٔٔٓؿ اهلل وهق افًّٔع افًِٔؿ

ٌؾ مْف وهق ذم ومـ يٌتغ ؽر اإلشالم ديْٚ ؾِـ يَ :وؿٚل تًٚػ[1٥6,1٥١

ؿٚل تًٚػ ذم شقرة ادٚئدة بًدمٚ ذـر [ ] آل افًّرانأخرة مـ اخلٚهيـ

وإٔزفْٚ إفٔؽ افُتٚب بٚحلؼ  ٛ ٌٕٔف حمّدا خيٚض :اإلٕجٔؾوافتقراة 

مهدؿٚ دٚ بغ يديف مـ افُتٚب ومّْٓٔٚ ظِٔف ؾٚحُؿ بْٔٓؿ بام إٔزل اهلل وٓ 

تتٌع أهقاءهؿ ظام جٚءك مـ احلؼ فُؾ جًِْٚ مُْؿ ذظٜ ومْٓٚجٚ وفق صٚء 

اهلل جلًُِؿ أمٜ واحدة وفُـ فٌِٔقـؿ ذم مٚ آتٚـؿ ؾٚشتٌَقا اخلرات إػ اهلل 

ؿ بام ـْتؿ ؾٔف ختتٍِقن وأن احُؿ بْٔٓؿ بام إٔزل اهلل مرجًُؿ مجًٔٚ ؾٌْٔئُ

وٓ تتٌع أهقاءهؿ واحذرهؿ أن يٍتْقك ظـ بًض مٚ إٔزل اهلل إفٔؽ ؾ٘ن 

ـثرا مـ افْٚس وإن  ذٕقهبؿتقفقا ؾٚظِؿ إٔام يريد اهلل أن يهٌٔٓؿ بًٌض 

 فٍٚشَقن أؾحُؿ اجلٚهِٜٔ يٌٌقن ومـ أحًـ مـ اهلل حُام فَقم يقؿْقن

وافزهٚن افَٚضع  ,ؾٍل هذه أيٚت افُريامت افدٓفٜ افيٚهرة [ظّرانآل ]

ذ ٌٕٔف ظذ وجقب احلُؿ بغ افٔٓقد وافْهٚرى وشٚئر افْٚس بام إٔزل اهلل ظ

وأن مٚ  ,وظذ إٔف ٓ إشالم ٕحد وٓ هدايٜ إٓ بٚتٌٚع مٚ جٚء بف ,حمّد 
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 ,ُؿ اهللوإٔف ٓ حُؿ أحًـ مـ ح ,خيٚفػ ذفؽ ؾٓق ذم حُؿ اجلٚهِٜٔ

واـتٛ فْٚ ذم هذه افدٕٔٚ حًْٜ وذم أخرة  وؿٚل تًٚػ ذم شقرة إظراف 

إٕٚ هدٕٚ إفٔؽ ؿٚل ظذايب أصٔٛ بف مـ أصٚء ورمحتل وشًٝ ـؾ رء 

ؾًٖـتٌٓٚ فِذيـ يتَقن ويٗتقن افزـٚة وافذيـ هؿ بآيٚتْٚ يٗمْقن افذيـ 

افتقراة  يتًٌقن افرشقل افٌْل إمل افذي جيدوٕف مُتقبٚ ظْدهؿ ذم

واإلٕجٔؾ يٖمرهؿ بٚدًروف ويْٓٚهؿ ظـ ادُْر وحيؾ هلؿ افىٌٔٚت وحيرم 

ظِٔٓؿ اخلٌٚئٞ ويوع ظْٓؿ إسهؿ وإؽالل افتل ـٕٚٝ ظِٔٓؿ ؾٚفذيـ 

هؿ  آمْقا بف وظزروه وٕكوه واتًٌقا افْقر افذي إٔزل مًف أوفئؽ

افدفٔؾ  تغافُريّ تغأي ٚتغٍل هؾ [1٩6,1٩١إظرف]ادٍِحقن

وإٔف  ,فِٔٓقد وافْهٚرى  م بًثٜ افٌْلظذ ظّق ,واحلجٜ افدامٌٜ ,افَٚضع

وإٔف ٓ حيهؾ افٍالح فُؾ مـ ـٚن ذم زمٕٚف مـ  ,ًٞ بٚفتخٍٔػ ظْٓؿبُ 

 ,إٓ بٚإليامن بف وٕكه وتًزيزه ,وهُذا مٚ بًد ذفؽ إػ ؿٔٚم افًٚظٜ ,إمؿ

وبٕٔٚٚ  ,ثؿ ؿٚل شٌحٕٚف بًد ذفؽ تٖـٔد فَِّٚم ,واتٌٚع افْقر افذي إٔزل مًف

ؿؾ يٚ أهيٚ افْٚس إين رشقل اهلل إفُٔؿ مجًٔٚ افذي فف مِؽ  : فًّقم افرشٚفٜ

افًاموات وإرض ٓ إفف إٓ هق حئل وئّٝ ؾآمْقا بٚهلل ورشقفف افٌْل 

 [1٩٢] إظرافإمل افذي يٗمـ بٚهلل وـِامتف واتًٌقه فًُِؿ هتتدون

يتوح فُؾ ظٚؿؾ أن اهلدايٜ وافْجٚة  ,أيٜ ومٚ ؿٌِٓٚ مـ أيٚتومـ هذه 

ومـ  ,واتٌع مٚ جٚء بف مـ اهلدى ,ـ آمـ بّحّد إٕام حتهؾ د ,وافًًٚدة

بؾ هق افُٚؾر حَٚ  , وبًد ظـ اهلدى٤ؾٓق ذم صَٚق وواللحٚد ظـ ذفؽ 

ومـ يٍُر بف مـ إحزاب ؾٚفْٚر  : ـام ؿٚل شٌحٕٚف ,وفف افْٚر يقم افَٔٚمٜ
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ومٚ أرشِْٚك إٓ ـٚؾٜ فِْٚس بنرا  :وؿٚل تًٚػ[1١] هقد مقظده 

تٌٚرك افذي ٕزل افٍرؿٚن ظذ ظٌده فُٔقن   :وؿٚل تًٚػ [6٢شٌٖ] وٕذيرا

 :ؿٚل ظـ جٚبر بـ ظٌداهلل  وذم افهحٔحغ[ 1افٍرؿٚن ] فًِٚدغ ٕذيرا

مل يًىٓؿ أحد مـ إٌٕٔٚء ؿٌع ٕكت أظىٔٝ مخًٚ  } ٚل رشقل اهللؿ

ؾٖيام رجؾ مـ  ,وجًِٝ يل إرض مًجدا وضٓقرا ,بٚفرظٛ مًرة صٓر

 ,ومل حتؾ ٕحد مـ ؿٌع ,وأحِٝ يل افٌْٚئؿ ,أمتل أدرـتف افهالة ؾِٔهؾ

وبًثٝ إػ افْٚس  ,وـٚن افٌْل يًٌٞ إػ ؿقمف خٚصٜ ,وأظىٔٝ افنٍٚظٜ

 :اهلل رشقل  ؿٚل :ؿٚل ح مًِؿ ظـ أيب هريرة وذم صحٔ (59){ظٚمٜ

ثؿ  ,هيقدي وٓ ٕكاين ,بٔده ٓ يًّع يب أحد مـ هذه إمٜ وافذي ٍٕز

 (60){افْٚر صحٚبإٓ ـٚن مـ أ ,يّقت ومل يٗمـ بٚفذي أرشِٝ بف

ؾٔام ذـرٕٚه  وأرجق أن يُقن ,وأيٚت وإحٚديٞ ذم هذا ادًْك ـثرة

 ,ظذ وجقب مًٚداة افٍُرة مـ افٔٓقد وؽرهؿ ئومَْع فَِٚر ,دٓفٜ

وظذ ًٕخ مجٔع  ,واختٚذهؿ أوفٔٚء ,وحتريؿ مقدهتؿ ,وبٌوٓؿ ذم اهلل

 ,افتل بًٞ اهلل هبٚ خٚتؿ افٌْٔغ ,مٚ ظدا ذيًٜ اإلشالم ٤افؼائع افًامويٜ

وظذ شٚئر افٌْٔغ  ,د بـ ظٌداهلل ٌْٕٔٚ حمّ ,وشٔد ادرشِغ وإمٚم ادتَغ

إٕف ظذ ـؾ رء  ,وجًِْٚ مـ اتٌٚظٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ ,وادرشِغ

أو إٔف جيقز افتَْص  ,أهنٚ ٓ حتسم ,وفٔس مًْك ًٕخ افؼائع افًٚبَٜ ,ؿدير

 ,وإٕام ادراد رؾع مٚ ؿد يتقمهف بًض افْٚس ٤فٔس هذا ادًْك هق ادراد ,مْٓٚ

                           
 (.335( والبخاري رقم )521( أخرجو مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة رقم ) 59
 (.153( أخرجو مسلم يف كتاب اإلميان رقم ) 61
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 ,أن مـ إتًٛ إفٔٓٚ مـ افٔٓقد أو ؽرهؿ أو ,إٔف يًق غ اتٌٚع رء مْٓٚ

ٓ جيقز اتٌٚع رء مْٓٚ فق  ,بؾ هل ذائع مًْقخٜ ٤يُقن ظذ هدى

ؾُٔػ وؿد جٓؾ  ,وشِّٝ مـ افتٌٔر وافتٌديؾ ,ظِّٝ ظذ افتحَٔؼ

افذيـ يُتّقن احلؼ وهؿ  ,دٚ أدخؾ ؾٔٓٚ مـ حتريػ أظداء اهلل ,افُثر مْٓٚ

ويُتٌقن  ,مٚ تَتؤف أهقاؤهؿ ,ديْف وظذ ويُذبقن ظذ اهلل ,يًِّقن

وبذفؽ يًِؿ ـؾ  ٤ويَقفقن إهنٚ مـ ظْد اهلل ,افُتٛ مـ ظْدهؿ وبٖيدهيؿ

 ,أن افقاجٛ ظذ مجٔع ادٍُِغ مـ اجلـ واإلٕس ,مـ فف أدٕك ظِؿ وبهرة

وإٔف ٓ يًق غ ٕحد  ,وأن يِتزمقه ,أن يدخِقا ذم ديـ اهلل افذي هق اإلشالم

بؾ  ٤ هيقديٜ وٓ إػ ٕكإٜٔ وٓ إػ ؽرهٚٓ إػ ,اخلروج ظـ ذفؽ

إػ و , ورشقفف حمّدامـ حغ بًٞ اهلل ٌٕٔف  ,ادٍروض ظذ مجٔع ادٍُِغ

ومـ اظتَد إٔف يًق غ فف  ,وافتًّؽ بف ,ؿٔٚم افًٚظٜ هق افدخقل ذم اإلشالم

ـام وشع اخلي اخلروج ظـ ذيًٜ مقشك  , اخلروج ظـ ذيًٜ حمّد

 ,ًٔتتٚب وتٌغ فف إدفٜؾ ,ؾٓق ـٚؾر ب٘مجٚع أهؾ افًِؿ , ـِٔؿ افرمحـ

وإحٚديٞ افٌْقيٜ  ,ظّال بام تَدم مـ أيٚت افَرإٜٓٔ ,ؾ٘ن تٚب وإٓ ؿتؾ

واهلل ادًتًٚن وهق  ٤إػ مجٔع افثَِغ  افدافٜ ظذ ظّقم رشٚفٜ حمّد

وأن يهِح  ,وًٕٖفف ظز و جؾ أن يثٌتْٚ ظذ ديْف ,حًٌْٚ وًٕؿ افقـٔؾ

وافٍُر بام  ,وأن يّـ ظذ ظٌٚده بٚفدخقل ذم ديْف ,ل ادًِّغ مجًٔٚأحقا

ورشقفف حمّد  وصذ اهلل وشِؿ ظذ ظٌده ,إٕف ظذ ـؾ رء ؿدير ,خٚفٍف

  ,واحلّد هلل رب افًٚدغ ,وشٚئر افهٚحلغ ,وظذ شٚئر افٌْٔغ وادرشِغ

 , وجًؾ ذيًٜ حمّد ديـ اإلشالم  احلّد هلل افذي ارتٙ ٕمٜ حمّدو
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 . , وأرشؾ هبٚ أؾوؾ خَِف حمّداخٚمتٜ افؼائع وأـِّٓٚ

 ديار ادسؾؿْي.اْؽم يف إقامة معابد يف 

ظـ  ادًِّغصػ أحد ظِامء وظـ جٚء اضًِٝ ظذ مٚ  :وؿٚل افنٔخ 

ينُؾ خىرا  هذا ادًٌدؿٔٚم وأن  ذم بِد ظريب, مًٌد ؽريٛ فًِٔخؿٔٚم 

هذا  ٚ ذم : إن افديٕٚٚت ادًّقح هبوؿٚل ,ويٌٌْل إزافتف ,را ظذ ادًِّغـٌ

أمٚ مٚ ظدا ذفؽ ؾٓل مًتَدات  ,هل افتل هلٚ ـتٚب شاموي ؾَط ,افٌِد

حتك ٓ تٗثر ظذ  ٤يٌٌْل إزافٜ مًٚبدهٚ ومًْٓٚ مـ ممٚرشٜ ضَقشٓٚ ,ـٚؾرة

 .ٓك ـالمفإت "(61).ادًِّغ ذم هذه إرض

 :يدرك مْف أمريـ هذا افًٚملومـ يَرأ ـالم 

 ,هذا افٌِد افًريبافْكإٜٔ مًّقح هبام ذم : أن افٔٓقديٜ وإمر إول

أو مزاوفٜ ـٚؾٜ  ,أو إؿٚمٜ مًٚبد هلام افْكإٜٔافٔٓقديٜ و شقاء إٓتامء إػ

ف رشّٔٚ بن افتٌنر افْكاين ظِْل ومًّقح ومًْك ذفؽ أ ,ضَقشٓام

 وهذا أمر خىر. ,هْٚك

احلُؿ وّْٚ مـ واؿع ـالم أن ؾٔف  ٤وهق أخىر مـ إول: وإمر افثٚين

, وافْكإٜٔ فًٔٝ ـٚؾرة ـٚفٔٓقديٜ افًامويٜافديٕٚٚت بٖن  ,هذا ادتحدث

 ,جيقز افدخقل ؾٔٓام وإٓتامء إفٔٓام ,وبٚفتٚيل ؾٕ٘ف إذا ـٚن إمر ـذفؽ

                           
ذم اإلمٚرات َٕال ظـ  مًٌد ؽريٛ فًِٔخؿٔٚم هـ افهٍحٜ إخرة حتٝ ظْقان  14٣4/ ٢/ 16وتٚريخ  4٣٢٣ٕؼ ذم جريدة افٔقم افًدد  ( 61

 ,هذا ادًٌد ينُؾ خىرا ـٌرا ظذ ادًِّغ, وأن ؿٔٚم ديبذم  مًٌد ؽريٛ فًِٔخؿٔٚم  وؿد جٚء ذم ذفؽ اخلز مٚ يع: ٤وـٚفٜ إٌٔٚء اخلِٟٔ

يٌٌْل  ,ًتَدات ـٚؾرةأمٚ مٚ ظدا ذفؽ ؾٓل م ,هل افتل هلٚ ـتٚب شاموي ؾَط هذا افٌِد, وؿٚل: إن افديٕٚٚت ادًّقح هبٚ ذم  ,ويٌٌْل إزافتف

 ٓك ـالمف.إت .حتك ٓ تٗثر ظذ ادًِّغ ذم هذه إرض ٤إزافٜ مًٚبدهٚ ومًْٓٚ مـ ممٚرشٜ ضَقشٓٚ
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ٕن اخلز جٚء  ٤وفـ أتًرض دًٌد افًٔخ هذا ,وافدظقة إفٔٓام وافتٌنر هبام

 ,أن افٌِديٜ شقف تزيؾ هذا ادًٌد: ؿٚل ِدؽ افٌتِؾٔف بٖن مدير أوؿٚف 

 ,ؾجزاه اهلل خرا٤ ٕن وجقد هذا ادًٌد يتوّـ افدظقة إػ ظٌٚدة إوثٚن

 .افتل جيٛ إُٕٚرهٚ

ؾ٘ن افديـ  ,مٚ ؾٔف مـ بىالن وؽِط مًِقمٕ٘ف ؾًٚمل هذا افأمٚ ـالم 

  :ؿٚل اهلل تًٚػ ,هق افديـ افهحٔح ادىِقب مـ أهؾ إرض ,اإلشالمل

ـَ  ي ـَ اخْلَِٚهِ ِخَرِة ِم ْٔ ٌََؾ ِمُْْف َوُهَق ذِم ا َْ ـْ ُي َِ ْشاَلِم ِديًْٚ َؾ ٌَْتِغ َؽْرَ اإْلِ ـْ َي ]  َوَم

ْشاَلُم َوَمٚ  : وؿٚل تًٚػ[ ٢٩آل ظّران أيٜ  ـَ ِظَْْد اهللَِ اإْلِ ي ََِػ إَِن افد  اْخَت

ْر  ٍُ ُْ ـْ َي ْؿ َوَم ُٓ َْْٔ ًٔٚ َب ٌْ ُؿ َب ِْ
ًِ ِد َمٚ َجَٚءُهُؿ اْف ًْ ـْ َب َٓ ِم ـَ ُأوُتقا اْفَُِتَٚب إِ اَفِذي

ِٚب  ًَ
يُع احْلِ َل هللَِِ  بِآَيِٚت اهللَِ َؾَِ٘ن اهللََ َهِ ِٓ ُٝ َوْج ّْ َِ ْؾ َأْش َُ قَك َؾ َؾِْ٘ن َحٚج 

ِذي َِ ـِ َوُؿْؾ فِ ًَ ٌَ ـِ اَت ِد َوَم ََ قا َؾ ُّ َِ ُتْؿ َؾِْ٘ن َأْش ّْ َِ ٔ َغ َأَأْش ُم  ْٕ ـَ ُأوُتقا اْفَُِتَٚب َوا

ٌَِٚد 
ًِ ٌَاَل ُغ َواهللَُ َبِهٌر بِْٚف َْٔؽ اْف َِ اَم َظ َٕ آل ظّران أيٜ ] اْهَتَدْوا َوإِْن َتَقَفْقا َؾِ٘

دٚ  ٤هذا وؿد وصػ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ افٔٓقد وافْهٚرى بٚفٍُر [6٣,1٣

, ودمٚوزهؿ احلد ذم ذم ـتٌٓؿ اوؽرو اٚ حرؾقد, وشٌحٕٚف ظـ اهلل افقؿٚ

 ـ ؿٚتِٓؿ اهللـ  ,, وتًتٓقي ٍٕقشٓؿتًٌٚ دٚ تهػ أفًْتٓؿ ,افَقل وافًّؾ

ـُ  : إٔك يٗؾُقن. ؿٚل اهلل تًٚػ ُٔح اْب
ًِ ـَ َؿُٚفقا إَِن اهللََ ُهَق اْدَ َر اَفِذي ٍَ ـَ ْد  ََ َف

ـْ  َّ ـَ َمْرَيَؿ َوُأَمفُ َمْرَيَؿ ُؿْؾ َؾ َٔح اْب
ًِ ًْٔئٚ إِْن َأَراَد َأْن هُيَِِْؽ اْدَ ـَ اهللَِ َص ُِِؽ ِم ّْ  َي

ٚ ًً َْرِض مَجِٔ ْٕ ـْ ذِم ا  .[1١ادٚئدة أيٜ ] َوَم
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ُٔح   :وؿٚل تًٚػ ًِ ـُ َمْرَيَؿ َوَؿَٚل اْدَ ُٔح اْب
ًِ ـَ َؿُٚفقا إَِن اهللََ ُهَق اْدَ َر اَفِذي ٍَ ـَ ْد  ََ َف

ِْٔف  َِ ْد َحَرَم اهللَُ َظ ََ ْك بِٚهللَِ َؾ ـْ ُيْؼِ ُف َم َٕ ْؿ إِ ُُ ٌُُدوا اهللََ َريب  َوَرَب اِئَٔؾ اْظ َيٚ َبِْل إِْهَ

َْٖواُه افَُْٚر َومَ  َٜ َوَم َْٕهٚرٍ اجْلََْ ـْ َأ ـَ َؿُٚفقا إَِن اهللََ ٚ فَِِيٚدَِِغ ِم َر اَفِذي ٍَ ـَ ْد  ََ َف

ـَ  ـَ اَفِذي ًَ َّ َٔ قُفقَن َف َُ قا َظاَم َي ُٓ َٓ إَِفٌف َواِحٌد َوإِْن مَلْ َيَْْت ـْ إَِفٍف إِ  َوَمٚ ِم
ٍٜ ُٞ َثاَلَث َثٚفِ

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ُٓ ُروا ِمْْ ٍَ قٌر َأَؾاَل َيُتقُبقَن ـَ ٍُ ُف َواهللَُ َؽ َٕ ُرو ٍِ ٌْ َت ًْ إَِػ اهللَِ َوَي

ِٝ  : وؿٚل تًٚػ [١٥,١6,١4 ادٚئدة أيٜ] َرِحٔؿٌ  ـُ  َوَؿَٚف قُد ُظَزْيٌر اْب ُٓ َٔ اْف

ْؿ ُيَوِٚهُئقَن َؿْقَل  ِٓ َْٖؾَقاِه ـُ اهللَِ َذفَِؽ َؿْقهُلُْؿ بِ ُٔح اْب
ًِ ِٝ افََْهَٚرى اْدَ اهللَِ َوَؿَٚف

قنَ  ُُ َؾ ْٗ َٕك ُي ُؿ اهللَُ َأ ُٓ َِ ٌُْؾ َؿَٚت ـْ َؿ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ٌَٚهَنُْؿ اَفِذي ٌََٚرُهْؿ َوُرْه اخَتَُذوا َأْح

َٓ إَِفَف َأْرَبٚبً  ٌُُدوا إهَِلًٚ َواِحًدا  ًْ َٔ
َٓ فِ ـَ َمْرَيَؿ َوَمٚ ُأِمُروا إِ َٔح اْب

ًِ ـْ ُدوِن اهللَِ َواْدَ ٚ ِم

قنَ  ـُ ُف َظاَم ُيْؼِ َٕ ٌَْحٚ َٓ ُهَق ُش  .[٥٣,٥1فتقبٜ أيٜ]اإِ

ف بٖن افديٕٜٚ افٔٓقديٜ ْ, ممٚ يًِؿ م وأيٚت افُريامت ذم هذا ادًْك ـثرة

وأن مٚ ؾٔٓام مـ حؼ أثٌتف  ,وافديٕٜٚ افْكإٜٔ ؿد ًٕختٚ بؼيًٜ حمّد 

 ٤َقم, وبدفقه حًٛ أهقائٓؿاإلشالم , ومٚ ؾٔٓام مـ بٚضؾ هق ممٚ حرؾف اف

ؾديـ اإلشالم هق افديـ افهحٔح  ٤ا بف ثّْٚ ؿِٔال ؾٌئس مٚ ينسونفٔنسو

 . افذي بؼ بف مجٔع إٌٕٔٚء افديـوهق  ,ادىِقب مـ أهؾ إرض

ورؿٜ مـ افتقراة  ظّر بـ اخلىٚب  رأى ذم يد} افٌْل أن  روى افًْٚئل

: أمتٓقـقن يٚ ابـ اخلىٚب فَد جئتُؿ هبٚ بٔوٚء َٕٜٔ, فق ـٚن ؾَٚل

 (66){حٔٚ واتًٌتّقه وترـتّقين وِِتؿ مقشك

                           
 (.6/6٢٣ )رؿؿ  افًْٚئل  (4٥٩(,شْـ افدارمل ادَدمٜ )٥/٥٢١مًْد أمحد بـ حٌْؾ ) ( 62
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رؤٝ  ؾَٚل ظّر  ,فق ـٚن مقشك حٔٚ مٚ وشًف إٓ اتٌٚظل}: وذم روايٜ

 .{ٌٕٚٔبٚهلل ربٚ وبٚإلشالم ديْٚ وبّحّد 

وفٔحؾ هلؿ بًض مٚ حرم ,  كدا فديٕٜٚ مقشجٚء جمد وـام أن ظًٔك

ُِحَؾ : , ـام ذم ؿقفف تًٚػ(6٥)ظِٔٓؿ ِٕ ـَ افَتْقَراِة َو َٚ َبْغَ َيَدَي ِم
ًؿٚ دِ َوُمَهد 

ْؿ  ُُ ْؿ َوِجْئُت ُُ ْٔ َِ َم َظ َض اَفِذي ُحر  ًْ ْؿ َب ُُ قا اهللََ َف َُ ْؿ َؾَٚت ُُ ـْ َرب   ِم
ٍٜ بِآَي

قنِ  ًُ ٔؿٌ َوَأضِٔ َِ َت ًْ اٌط ُم ٌُُدوُه َهَذا ِسَ ْؿ َؾْٚظ ُُ آل ]  إَِن اهللََ َريب  َوَرب 

 .[٩٣,٩1ظّران

ؿٚل افْقوي  , ذم آخر افزمٚن فٔجدد رشٚفٜ حمّدـذفؽ شْٔزل ؾٕ٘ف 

 . (64)اإلشالم أو افًٔػٌَؾ إٓ : يوع اجلزيٜ : أي ٓ ي: ؿقفف ذم ذحف

ع فديـ اإلشالم مـ ؾًْد ذفؽ يرج ,وظْدمٚ يرى هذه أيٜ أهؾ إرض

 ٤اهلل بهرتف مـ افٔٓقد وافْهٚرى , ويدخؾ ؾٔف مـ إٔٚرهدى اهلل ؿٌِف

تتجذ ؾٔٓٚ  , افتلًدمٚ طٓرت أمٚمف أيٚت افًٚضًٚتؾٔٗمـ بًًٔك ب

يؼ برشٚفٜ ؿٝ تهدذم ذفؽ افق إٔقار احلؼ افقاوحٜ واإليامن بًًٔك

حٔٞ يُْنػ  ٤جٚء بف مـ ظْد ربف وهق اإلشالم وبٚفديـ افذي حمّد 

                           
ًؿٚ دَِٚ  تًٚػ, ـام أصٚر افَرآن افُريؿ ذم ؿقفف تًٚػ: ا ومًدٓ ؾٔٓٚ ب٘ذن اهللجمدد, و كا فديٕٜٚ مقشمهدؿٚ  ظًٔك أتى (  63 َوُمَهد 

ؿْ  ُُ ْٔ َِ َم َظ َض اَفِذي ُحر  ًْ ْؿ َب ُُ ُِحَؾ َف
ِٕ ـَ افتَْقَراِة َو بينما يأيت يف آخر الزمان كما جاء يف احلديث جمددا لرسالة رسول  َبْغَ َيَدَي ِم

    .ذم آخر افزمٚن فٔجدد رشٚفٜ حمّد  ـذفؽ شْٔزلؾٕ٘ف  : قال: الشيخ اهلل حممد 
(,شْـ أبق داود ادالحؿ 66٥٥(,شْـ افسمذي افٍتـ )1٩٩(,صحٔح مًِؿ اإليامن )61٣٣افٌخٚري افٌٔقع )(  64

يقصؽ أن يْزل ؾُٔؿ ابـ مريؿ } (. 6/٩٥٢(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ )4٣١٢(,شْـ ابـ مٚجف افٍتـ )4٥64)

, ـٔػ إٔتؿ إذا ٕزل ؾُٔؿ ابـ مريؿ ؾٖمُؿ مُْؿ, وؿٚل اخلْزير ويوع اجلزيٜحُام مًَىٚ ؾُٔن افهِٔٛ ويَتؾ 

 (.155)  رواه مًِؿ  {ابـ أيب ذئٛ: ؾٖمُؿ بُتٚب ربُؿ تٌٚرك وتًٚػ وشْٜ ٌُٕٔؿ
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ظذ افديٕٜٚ افْكإٜٔ افذي أدخِف إحٌٚر وافرهٌٚن  ,افُذب وييٓر افزيػ

ٚػ ذم ؿهٜ . ؿٚل اهلل تًوافٔٓقديٜ, فٔوِقا افْٚس, ويًٌِقا ظِٔٓؿ ديْٓؿ

أن و ,مقوحٚ ـذهبؿ ,افذيـ ؿٚفقا بٖهنؿ ؿتِقه ,مع أهؾ افُتٚبظًٔك 

ؿٌؾ مقتف ٤ ٕن ادقت حؼ ظذ مجٔع  مْٓؿ مـ شقف يٗمـ بًًٔك 

َٚن اهللَُ  :  (6٩)افٌؼ ذم هذه احلٔٚة افدٕٔٚ ـَ ِْٔف َو ُف اهللَُ إَِف ًَ َظِزيًزا َبْؾ َرَؾ

قُن  َحُِٔاًم  ُُ ِٜ َي ََٔٚم
َِ ٌَْؾ َمْقتِِف َوَيْقَم اْف ـَ بِِف َؿ ِمَْ ْٗ ُٔ َٓ َف ـْ َأْهِؾ اْفَُِتِٚب إِ َوإِْن ِم

ًٔدا ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ وهذا ادقؿػ افذي أبٕٚف افَرآن افُريؿ جٚء  [1٩٢ افًْٚء] َظ

ؿْ  وهل ؿقفف تًٚػ : ,بًد أن وصٍٓؿ بٚفٍُر ذم آيٜ ؿٌِٓٚ ِرِهْؿ َوَؿْقهِلِ ٍْ ُُ  َوبِ

ًٕٚ َظئِاًم  َتٚ ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللَِ  َظَذ َمْرَيَؿ هُبْ ك اْب ًَ َٔح ِظٔ
ًِ َْٚ اْدَ ِْ ٚ َؿَت َٕ ْؿ إِ َوَؿْقهِلِ

ٌ َف هَلُؿْ  ـْ ُص
ٌُقُه َوَفُِ َِ ُِقُه َوَمٚ َص  [.1٩١ ,1٩6 افًْٚء ] َوَمٚ َؿَت

 ,وبًد أن ووحٝ ذيًٜ اإلشالم ٕهؾ إرض, وذم ظٓد رشقل اهلل 

بًدمٚ ظرف  ,دخؾ مـ إٔٚر اهلل بهرتف مـ افٔٓقد وافْهٚرى ذم اإلشالم

, وهل هوتزأ مـ آظتَٚدات افتل تْٚؿض ذع اهلل افذي ذع فًٌٚد ,احلؼ

 .إلذاك مًف ذم افًٌٚدة وآظتَٚدوظدم ا, افقحدإٜٔ هلل جؾ وظال

ارتوٚه اهلل ٌٕٕٔٚئف مْذ إزل, ؿٚل اهلل  : افديـ افذيوديـ اإلشالم هق 

ْشاَلمُ  : تًٚػ ـَ ِظَْْد اهللَِ اإْلِ ي  ؿٚل تًٚػ:و [1٣آل ظّران أيٜ ] إَِن افد 

 َٚٔ ْٕ َُْْٔٚه ذِم افد  ٍَ ِد اْصَى ََ ُف َوَف ًَ ٍْ َٕ َف 
ٍِ ـْ َش َٓ َم  إِْبَراِهَٔؿ إِ

ِٜ َِ ـْ ِم ُٛ َظ ـْ َيْرَؽ َوَم

                           
 (6/6٢1)اجلزء  جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز )(  65
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ِخ  ْٔ ُف ذِم ا َٕ غَ َوإِ ـَ افَهٚحِلِ
ُٝ فَِرب  َرِة َدِ ّْ َِ ُف َأْشِِْؿ َؿَٚل َأْش إِْذ َؿَٚل َفُف َرب 

َٚدَِغ  ًَ قُب َيٚ َبَِْل إَِن ااْف َُ ًْ ٚ إِْبَراِهُٔؿ َبِِْٔف َوَي ُؿ َوَوَص هِبَ ُُ ك َف ٍَ هللََ اْصَى

ـَ  ي قنَ  افد  ُّ
ِِ
ًْ ُتْؿ ُم ْٕ َٓ َوَأ ـَ إِ  (66)[1٥٣,1٥1,1٥6افٌَرة] َؾاَل مَتُقُت

ـام ورد ذم تًٍر شقرة  ٤َٔؿ ادقصؾ إػ اهللوديـ اإلشالم هق افىريؼ ادًت

, وأن يًٌده ظـ ف بٖن هيديف إػ افكاط ادًتَٔؿ, ؾ٘ن افًٌد يدظق ربافٍٚحتٜ

, د افذيـ ظهقا اهلل ظـ ظِؿ ومًرؾٜوهؿ افٔٓق ,ضريؼ ادٌوقب ظِٔٓؿ

 . يًٌدون اهلل ظذ جٓؾ وواللافذيـ وهؿ افْهٚرى  ,وضريؼ افوٚفغ

وممٚ ذـرٕٚه يتوح أن افىريؼ إػ اهلل واحد وهق ديـ اإلشالم, وهق افذي 

وأن مجٔع مٚ خٚفٍف مـ  ;مجٔع افرشؾبف ـام بًٞ , بًٞ اهلل بف ٌٕٔف حمّدا 

ـِف  مـ ٕحؾ افٍُر ,أو جمقشٜٔ أو وثْٜٔ أو ؽر ذفؽ ,هيقديٜ أو ٕكإٜٔ

جْتف وإٕام يقصؾ إػ ؽوٌف  وٓ يقصؾ إػ , وفٔس ضريَٚ إػ اهللبٚضؾ

ٌََؾ ِمُْْف َوُهَق ذِم  : وظذابف, ـام ؿٚل تًٚػ َْ ـْ ُي َِ ْشاَلِم ِديًْٚ َؾ ٌَْتِغ َؽْرَ اإْلِ ـْ َي َوَم

ـَ  ي ـَ اخْلَِٚهِ ِخَرِة ِم ْٔ ٓ يًّع يب أحد } : وؿٚل افٌْل [٢٩ظّران آل ا

يٗمـ بٚفذي أرشِٝ بف إٓ  مـ هذه إمٜ هيقدي وٓ ٕكاين ثؿ يّقت ومل

ّغ افٍَف ذم . واهلل ادًٗول أن يّْحْٚ ومجٔع ادًِ(6١){ـٚن مـ أهؾ افْٚر

أن هيديْٚ مجًٔٚ افكاط و ,, وأن يهِح ؿِقبْٚ وأظامفْٚافديـ وافثٌٚت ظِٔف

ٌْٚ ضريؼ ادٌوقب ظِٔٓؿ وافوٚفغ, إٕف ويل ذفؽ , وأن جيْادًتَٔؿ

                           
 .(6/6٢6ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز (  66
 (.6/٥٩٣( وأمحد ذم مًْده )1٩٥) رواه مًِؿ ذم صحٔحف(  67
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 6٢.ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف وشِؿ , وصذ اهللوافَٚدر ظِٔف

, أو أن أـّؾ مـ هديف ٌل مـ اظتَد أن هدي ؽر افّْ  :الرابعالهاقض 

حُؿ افىقاؽٔٝ ظذ حُؿ ؽره أحًـ مـ حُّف, ـٚفذيـ يٍوِقن 

 .ّـ يىٚفٛ بتحُٔؿ ادٌٚدئ آصساـٜٔ وافنٔقظٜٔـ ٤حُّف, ؾٓق ـٚؾر

ل اهلل وظذ آفف وصحٌف, احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشق: إيضاح

افذيـ يىٚفٌقن بتحُٔؿ ادٌٚدئ ذم ُؿ احل ظـؾَد ورد إيل شٗال  أمٚ بًد:

ومٚ حُؿ افذيـ  ؟وافنٔقظٜٔ, وحيٚربقن حُؿ اإلشالمآصساـٜٔ 

إلشالم, يًٚظدوهنؿ ذم هذا ادىِٛ, ويذمقن مـ يىٚفٛ بحُؿ ا

ىٌٚء ذم ء أئّٜ وخوهؾ جيقز اختٚذ هٗٓ ؟ويِّزوهنؿ ويٍسون ظِٔٓؿ

 مًٚجد ادًِّغ؟

اجلقاب: احلّد هلل, وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل, وظذ آفف وأصحٚبف 

أن  ,فقاجٛ ظذ أئّٜ ادًِّغ وؿٚدهتؿومـ اهتدى هبداه, ٓ ريٛ أن ا

هنؿ, وأن حيٚربقا مٚ خٚفٍٓٚ, وهذا ٗوقا افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ذم مجٔع صحيُّ

فٔس ؾٔف ٕزاع بحّد اهلل, وإدفٜ ظِٔف  أمر جمّع ظِٔف بغ ظِامء اإلشالم,

َؾاَل  مـ افُتٚب وافًْٜ ـثرة مًِقمٜ ظْد أهؾ افًِؿ, مْٓٚ ؿقفف شٌحٕٚف: 

ْؿ  ِٓ ًِ ٍُ ْٕ َٓ جَيُِدوا ذِم َأ ْؿ ُثَؿ  ُٓ َْْٔ قَك ؾِٔاَم َصَجَر َب ُّ  ُ ِمُْقَن َحَتك حُيَ ْٗ َٓ ُي َؽ  َوَرب 

قا تَ  ُّ  ِ ًَ َٝ َوُي ْٔ ِِٔاًم َحَرًجٚ مِمَٚ َؿَو َٚ  وؿقفف ظز وجؾ:[ 6٩ افًْٚء ] ًْ َيٚ َأهي 

ْؿ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ذِم  ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ قا افَرُشقَل َوُأويِل ا ًُ قا اهللََ َوَأضِٔ ًُ ـَ آَمُْقا َأضِٔ  اَفِذي

                           
 .(6/6٢٥ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز (  68
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وُه إَِػ اهلل  َؾُرد 
ٍ
ء ِمُْقَن بِٚهلل َوافَرُشقِل إِنْ  َرْ ْٗ ُْْتْؿ ُت ِخِر َذفَِؽ َخْرٌ  ـُ ْٔ َْٔقِم ا َواْف

ِْٖوياًل  ـُ َت ًَ  وؿقفف شٌحٕٚف  [ ٩٣ افًْٚء] َوَأْح
ٍ
ء ـْ َرْ ُتْؿ ؾِِٔف ِم ٍْ َِ َوَمٚ اْخَت

ُف إَِػ اهللَِ ُّ ُْ قَن  وؿقفف شٌحٕٚف:  [1٣افنقرى ] َؾُح ٌُ ٌْ  َي
ِٜ
َٔ
َؿ اجْلَِٚهِِ ُْ َأَؾُح

اًم  ُْ ـَ اهللَِ ُح ـُ ِم ًَ ـْ َأْح ْقٍم ُيقِؿُْقنَ َوَم ََ  (6٣)[٩٣ادٚئدة] فِ

ٚؾُِرونَ وؿقفف شٌحٕٚف:  َُ ُٖوَفِئَؽ ُهُؿ اْف َزَل اهللَُ َؾ ْٕ ْؿ باَِم َأ ُُ ـْ مَلْ حَيْ  َوَم

ُٖوَفِئَؽ ُهُؿ افَيٚدُِقنَ  [44ئدةادٚ] َزَل اهللَُ َؾ ْٕ ْؿ باَِم َأ ُُ ـْ مَلْ حَيْ  [4٩ادٚئدة] َوَم

ْؿ باَِم  ُُ ـْ مَلْ حَيْ قنَ َوَم َُ ِٚش ٍَ ُٖوَفِئَؽ ُهُؿ اْف َزَل اهللَُ َؾ ْٕ وأيٚت ذم [4١ ادٚئدة] َأ

ؽر اهلل أحًـ حُؿ  د أمجع افًِامء ظذ أن مـ زظؿ أنوؿ ٤هذا ادًْك ـثرة

 أحًـ مـ هدي افرشقل ؽر رشقل اهلل أن هدي  , أواهللحُؿ  مـ

ظـ  ؾٓق ـٚؾر, ـام أمجًقا ظذ أن مـ زظؿ إٔف جيقز ٕحد مـ افْٚس اخلروج

وبام ذـرٕٚه مـ إدفٜ ؾٓق ـٚؾر وٚل,  ,أو حتُٔؿ ؽرهٚ , ذيًٜ حمّد

افَرإٜٓٔ, وإمجٚع أهؾ افًِؿ يًِؿ افًٚئؾ وؽره, أن افذيـ يدظقن إػ 

ادْٚؿوٜ حلُؿ  ,مـ ادذاهٛ اهلدامٜ ٚأو ؽره ,آصساـٜٔ أو افنٔقظٜٔ

٤ ٕهنؿ مالحدة ٓ افٔٓقد وافْهٚرىاإلشالم, ـٍٚر والل, أـٍر مـ 

أحد مْٓؿ خىٌٔٚ وإمٚمٚ  َؾ ًَ يٗمْقن بٚهلل وٓ بٚفٔقم أخر, وٓ جيقز أن جُيْ 

ذم مًجد مـ مًٚجد ادًِّغ, وٓ تهح افهالة خٍِٓؿ, وـؾ مـ 

ظٚة اإلشالم ذم دمـ وـؾ  ٤ظذ والهلؿ, وحًـ مٚ يدظقن إفٔف شٚظدهؿ

 افىٚئٍٜ ادِحدة, افتل شٚر ذم رـٚهبٚحُؿ  ودزهؿ, ؾٓق ـٚؾر وٚل, حُّف

                           
 (.269، 1/268 ج) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز (  69
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وأيدهٚ ذم ضٌِٓٚ, وؿد أمجع ظِامء اإلشالم ظذ أن مـ طٚهر افٍُٚر ظذ 

وشٚظدهؿ ظِٔٓؿ بٖي ٕقع مـ ادًٚظدة, ؾٓق ـٚؾر مثِٓؿ, ـام  ,ادًِّغ

ـَ آَمُْ  ؿٚل اهلل شٌحٕٚف:  َٚ اَفِذي ََٔٚء َيٚ َأهي 
قَد َوافََْهَٚرى َأْوفِ ُٓ َٔ َٓ َتَتِخُذوا اْف قا 

ْقَم  ََ َٓ هَيِْدي اْف ْؿ إَِن اهللََ  ُٓ ُف ِمْْ َٕ
ْؿ َؾِ٘ ُُ ـْ َيَتَقهَلُْؿ ِمْْ ٍض َوَم ًْ َُٔٚء َب

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َب

َٓ  وؿٚل تًٚػ:  [٩1ادٚئدة] افَيٚدِِغَ  ـَ آَمُْقا  َٚ اَفِذي ْؿ َيٚ َأهي  ـُ َتَتِخُذوا آَبَٚء

ُٖوَفِئَؽ  ْؿ َؾ ُُ ـْ َيَتَقهَلُْؿ ِمْْ ياَمِن َوَم َر َظَذ اإْلِ ٍْ ُُ ٌ قا اْف ََٔٚء إِِن اْشَتَح
ْؿ َأْوفِ ُُ َٕ َوإِْخَقا

وأرجق أن يُقن ؾٔام ذـرٕٚه ـٍٚيٜ ومَْع , [6٥ افتقبٜ] ُهُؿ افَيٚدُِقنَ 

ًٕٖفف شٌحٕٚف أن فىٚفٛ احلؼ, واهلل يَقل احلؼ وهق هيدي افًٌٔؾ, و

يهِح أحقال ادًِّغ, وجيّع ـِّتٓؿ ظذ احلؼ, وأن يٌُٝ أظداء 

ًِّغ ذهؿ, إٕف ظذ اإلشالم, ويٍرق مجًٓؿ, وينتٝ صِّٓؿ, ويٍُل اد

 .ـؾ رء ؿدير

  (١٣).وصذ اهلل وشِؿ ظذ ظٌده ورشقفف ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف

 ، والسـة.آحتؽام إىل الؼواكْي الوضعقة مع وجود الؼرآن الؽريم 

: مٚ رأيُؿ ذم ادًِّغ افذيـ حيتُّقن إػ افَقإغ افقؤًٜ مع ٗالش

 ؟فُريؿ وافًْٜ ادىٓرة بغ أطٓرهؿوجقد افَرآن ا

: رأيل ذم هذا افهْػ مـ افْٚس افذيـ يًّقن إًٍٔٓؿ بٚدًِّغ, قابج

قن ؾٔف إػ ؽر مٚ إٔزل اهلل, ويرون ذيًٜ اهلل ؽر ذم افقؿٝ افذي يتحٚـّ

ؿٚل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ذم   ٚمهق  ,وٓ صٚحلٜ فِحُؿ ذم هذا افًك ,ـٚؾٜٔ

                           
 (.1/6١1,6١6ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز (  71
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َٓ جَيُِدوا   :صٖهنؿ ْؿ ُثَؿ  ُٓ َْْٔ قَك ؾِٔاَم َصَجَر َب ُّ  ُ ِمُْقَن َحَتك حُيَ ْٗ َٓ ُي َؽ  َؾاَل َوَرب 

ْؿ َحَرًجٚ مِمَٚ ِٓ ًِ ٍُ ْٕ ِِٔاًم  ذِم َأ ًْ قا َت ُّ  ِ ًَ َٝ َوُي ْٔ ويَقل   [6٩ افًْٚء] َؿَو

ٚؾُِرونَ شٌحٕٚف وتًٚػ:  َُ ُٖوَفِئَؽ ُهُؿ اْف َزَل اهللَُ َؾ ْٕ ْؿ باَِم َأ ُُ ـْ مَلْ حَيْ ـْ مَلْ َوَم َوَم

ُٖوَفِئَؽ ُهُؿ افَيٚدُِقنَ  َزَل اهللَُ َؾ ْٕ ْؿ باَِم َأ ُُ ْؿ باَِم حَيْ ُُ ـْ مَلْ حَيْ ُٖوَفِئَؽ َوَم َزَل اهللَُ َؾ ْٕ َأ

قنَ  َُ ِٚش ٍَ  . [44,4٩,4١ ادٚئدة] ُهُؿ اْف

إذا ؾٚفذيـ يتحٚـّقن إػ ذيًٜ ؽر ذيًٜ اهلل, ويرون أن ذفؽ جٚئز هلؿ, 

ٓ صؽ أهنؿ خيرجقن بذفؽ  ,أو أن ذفؽ أوػ مـ افتحٚـؿ إػ ذيًٜ اهلل

ظـ دائرة اإلشالم, ويُقٕقن بذفؽ ـٍٚرا طٚدغ ؾٚشَغ, ـام جٚء ذم 

ـْ أيٚت افًٚبَٜ وؽرهٚ, وؿقفف ظز وجؾ:  قَن َوَم ٌُ ٌْ  َي
ِٜ
َٔ
َؿ اجْلَِٚهِِ ُْ َأَؾُح

ْقٍم ُيقِؿُْقنَ  ََ اًم فِ ُْ ـَ اهللَِ ُح ـُ ِم ًَ  واهلل ادقؾؼ. [٩٣ادٚئدة] َأْح

  :م بغر ما أكزل اهللأحوال اْؽ

مـ جٜٓ حُؿ مـ ترـٓٚ, ؾَد شًّتؿ ذم ـالم  ؿ افؼيًٜبحُأمٚ مٚ يتًِؼ 

ؾِف أربع  ,إغ وآراء افرجٚل وترك حُؿ اهللوأن مـ حُؿ افَق ,ادنٚيخ

ذم ثالث حٚٓت يٍُر, وذم احلٚفٜ افرابًٜ يُقن  :حٚٓت ٓ خيرج ظْٓٚ

وـٌرة ظئّٜ يًتحؼ ظِٔٓٚ افًَٚب افنديد, وفُْف ٓ  ,صٚحٛ جريّٜ

 يٍُر.

 :ؾٕٚحقال افثالثٜ افتل يٍُر ؾٔٓٚ

إحداهٚ: إذا حُؿ بٌر ذيًٜ اهلل, وهق يرى أن افَقإغ أؾوؾ مـ ذيًٜ  

جيٛ ظذ وٓة إمقر أن و ٤ٍر أـز ًٕقذ بٚهلل, يَتؾ ـٚؾراً اهلل, هذا ـٚؾر ـ

 ًٖل اهلل افًٚؾٜٔ.جيٚهدوه وأن يَتؾ ـٚؾرًا, ٕ
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 ٝأؿّٔإؾوؾ فُْٓٚ مثؾ افؼيًٜ, إن افَقإغ هل  : أن يَقلٜافثٕٚٔ ٜاحلٚف

بٖس ـِف جٚئز, افَقإغ ؾال  تافؼيًٜ ؾال بٖس, وإن ٍٕذ تٍٕذو احلدود,

ًٚ ًٕقذ بٚهلل,ؾ ,هذا وهذا ـِف شقاء مرتد ظـ اإلشالم, ًٕٖل  ٓذا ـٚؾر أيو

 اهلل افًٚؾ٤ٜٔ ٕٕف اشتحؾ مٚ حرمف اهلل وـذب ذع اهلل.

 قز احلُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل,وفُـ جي افؼيًٜ أؾوؾ, َقلافثٚفثٜ: أن ي ٜاحلٚف

وفُـ ذع اهلل أؾوؾ وأوػ, وفُـ ٓ مٕٚع مـ حتُٔؿ افَقإغ, وٓ بٖس 

هبقاه ورأيف افذي خيٚفػ افؼع ادىٓر  ,أن حيُؿ افَٚيض بٌر افؼيًٜ

ًٚ ـٍر أـز, وردة ظـ اإلشالم ًٕقذ بٚهلل, وفق  ويًتحؾ ذفؽ, ؾٓذا أيو

ؿٚل: إن افؼيًٜ أؾوؾ, وفق ؿٚل: إهنٚ مَدمٜ, مٚدام يرى إٔف جيقز احلُؿ 

وإٔف ٓ حرج ذم ذفؽ, ؾٓذا ـٚؾر ًٕقذ بٚهلل٤ ٕن اهلل  ,بٌر مٚ إٔزل اهلل

ؾَد ـذب  ,فؼيًٜ, ؾّـ ؿٚل: جيقز خالف حُؿ اهللجٛ ظِْٔٚ حُؿ اأو

 واشتحؾ مٚ حرمف اهلل, ؾُٔقن ـٚؾرًا. ,اهلل

ـام ؿٚل ابـ ظٌٚس وؽره مـ إئّٜ,  ,افرابًٜ: هل افتل ٓ يٍُر ؾٔٓٚ ٜا حلٚف

زل اهلل أمر مُْر, وإٔف جريّٜ, وهل افتل يَقل ؾٔٓٚ: إن احلُؿ بٌر مٚ إٔ

وإمٚ فُقٕف  ٤زل اهلل إمٚ هلقى, وإمٚ فرصقةإٔ احلُؿ بٌر مٚ ذفؽ يَع ذممع و

ظٚيص, حُؿ ظذ ظدٍو فف أو مٚ أصٌف ذفؽ, هق يًِؿ إٔف خمىل, هق يًِؿ إٔف 

وأن احلُؿ بٚهلقى أو بٚفرصقة بٚضؾ, وفُْف حيِّف  ,وأن افَقإغ بٚضِٜ

ظذ أن يًتحؾ خالف افؼيًٜ,  ,وحيِّف مَٚصد وأؽراض خٌٔثٜ ,اهلقى

 أو فرصقة ,وحيُؿ بخالف افؼيًٜ, ويٌِل احلُؿ افؼظل هلقًى ذم ًٍٕف

مـ إؽراض افتل يًتحؾ هبٚ احلُؿ بٚفٌٚضؾ,  ,ٓٚ أو ٕصٔٚء أخرىأظىٔ
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هق يًِؿ أن حُّف هذا بٚضؾ, وإٔف ظٚيص وأن افقاجٛ حتُٔؿ افؼيًٜ, 

ك جريّٜ وإٔف ظٚص هلل, وؿد أتك إٔف أت ,ؾٓذا هق افذي ؿٚل أهؾ افًِؿ ظْف

ًٚ دون ؾًؼ.  مُْرًا ظئاًم, وإٔف أتك ـٍرًا دون ـٍر, وطِاًم دون طِؿ, وؾًَ

 ,ًٚ ًٚ, وـٍر مىَِ ًٚ, وطِؿ مىَِ وهبذا تًِؿ أن احلُؿ بٌر افؼيًٜ مُْر مىَِ

ًٚ, فُْٓٚ ذم حٚل إؿًٚم افثالثٜ ـٍر أـز, وطِؿ أـز, وؾًؼ  وؾًؼ مىَِ

 إلشالم ًٕقذ بٚهلل.أـز, وردة ظـ ا

وطِؿ أصٌر وـٍر أصٌر  ,ـٌرة مـ ـٌٚئر افذٕقب :وذم حٚل افًَؿ افرابع

ٓ يرتَل إػ افردة ظـ اإلشالم ًٕقذ بٚهلل٤ ٕٕف مل يًتحؾ  ,وؾًؼ أصٌر

ذفؽ ومل يرض بذفؽ, هق يًِؿ إٔف ظٚيص وإٔف خمىل, وأن حُؿ اهلل هق 

 افقاجٛ آتٌٚع وافقاجٛ افتٍْٔذ.

فِجّٔع افتقؾٔؼ واهلدايٜ, وًٕٖفف شٌحٕٚف أن يّْحْٚ وإيٚـؿ افٍَف ًٕٖل اهلل 

أمقر ادًِّغ, ًٕٖل اهلل  , وًٕٖل اهلل أن يقؾؼ وٓةذم افديـ وافثٌٚت ظِٔف

أن يقؾَٓؿ فِحُؿ بٚفؼيًٜ وافتحٚـؿ إفٔٓٚ, وأن هيدهيؿ ساضف ادًتَٔؿ, 

وأن هيدي صًقهبؿ حتك تىٚفٌٓؿ هبذا إمر, وحتك دمتٓد ذم ضِٛ احلؼ, 

وحتك تٍْذ احلؼ ذم إًٍٔٓٚ, ًٕٖل اهلل أن هيديْٚ ساضف ادًتَٔؿ, وأن يقؾؼ 

ؾٔف صالح افًٌٚد وافٌالد, وأن ئًذٕٚ وادًِّغ دٚ  ,وٓة أمرٕٚ ذم ـؾ مُٚن

ًٚ مـ ذور افٍْس ومـ شٔئٚت إظامل, إٕف شّٔع ؿريٛ, وصذ اهلل  ,مجًٔ

 71وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وظذ آفف وأصحٚبف.

                           
 .(57) أشئِٜ اجلٚمع افٌُر ادجّقظٜ إوػ (  71
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 وفق ظّؾ بف ؾَد شقل مـ أبٌض صٔئٚ ممٚ جٚء بف افرّ  :الهاقض اخلامس

 . [٣حمّد: ]چەئ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   ەئ چ فَقفف تًٚػ: ;ـٍر

قا افََْٚر اَفتِل ُأِظَدْت ظّران : ذم شقرة آل  :ؿٚل تًٚػ ذم ـتٚبف افُريؿو َُ َواَت

ـَ  ٚؾِِري َُ ِْ ْؿ فِ ُُ َِ ًَ قا اهللََ َوافَرُشقَل َف ًُ  آل ظّران] ُتْرمَحُقنَ َوَأضِٔ

رمحٜ بىٚظٜ , ثؿ ظِؼ افبىٚظتف ضٚظٜ افرشقلاهلل شٌحٕٚف ؾَرن  [1٥1,1٥6

قا ل شٌحٕٚف وتًٚػ:, وؿٚورشقففاهلل  ًُ ٔ
قا اهللََ َوَأضِ ًُ ـَ آَمُْقا َأضِٔ َٚ اَفِذي َيٚ َأهي 

وُه إَِػ اهللَِ َوافَرُشقِل إِْن   َؾُرد 
ٍ
ء ْؿ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ذِم َرْ ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ افَرُشقَل َوُأويِل ا

ِخِر  ْٔ َْٔقِم ا ِمُْقَن بِٚهللَِ َواْف ْٗ ُْْتْؿ ُت ِْٖوياًل ـُ ـُ َت ًَ  [٩٣ افًْٚء ] َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْح

, وأمر بىٚظٜ , وـرر افًٍؾ ذم ذفؽبىٚظٜ اهلل وضٚظٜ رشقففشٌحٕٚف ؾٖمر 

ّدة , ثؿ ٌٕف أن افًروا بف ٓ خيٚفػ أمر اهلل ورشقففأويل إمر إذا ـٚن مٚ أم

وُه إَِػ اهللَِ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ذِم : ذم ذفؽ ظذ ضٚظٜ اهلل ورشقفف, ؾَٚل  َؾُرد 
ٍ
ء َرْ

أن : ظذ : إػ أويل إمر مُْؿ, ؾدل ذفؽومل يَؾ  [٩٣ًْٚءاف] َوافَرُشقلِ 

 .وفرشقففشٌحٕٚف وتًٚػ ع واخلالف إٕام يُقن هلل افرد ذم مًٚئؾ افْزا

 ,مًْك افرد إػ افرشقلذم , ومًْك إػ اهلل: أي إػ ـتٚب اهللذم : ؿٚل افًِامء

ؾًِؿ بذفؽ: أن شْتف  , , وفًْتف بًد وؾٚتفأي إػ افرشقل ذم حٔٚتف

ـْ  : وأهنٚ أصؾ مًتَؾ مـ أصقل اإلشالم, وؿٚل جؾ وظال, مًتَِٜ َم

ْد َأَضَٚع اهللََ ََ قَن وؿٚل شٌحٕٚف :  [٢٣ءافًْٚ]  ُيىِِع افَرُشقَل َؾ ًُ ـَ َيَتٌِ اَفِذي

َل  ُم  ْٕ ـَ آَمُْقا بِِف َوَظَزُروُه  شٌحٕٚف  :إػ أن ؿٚل افَرُشقَل افٌََِْل ا َؾَٚفِذي

ُِِحقنَ  ٍْ ُف ُأوَفِئَؽ ُهُؿ اْدُ ًَ ِزَل َم ْٕ قا افْ قَر اَفِذي ُأ ًُ ٌَ وُه َواَت ََٕكُ  إظراف] َو



97 

 

ًف ظِٔف افهالة وافًالم دون افٍالح دـ اتٌاهلل شٌحٕٚف ؾجًؾ   [1٩١

وفٔس  ,ومل يتًٌف ؾٕ٘ف فٔس بٍِّح ,, ؾدل ذفؽ ظذ أن مـ إُٔر شْتفؽره

ٚ  مـ ادٍِحغ , ثؿ ؿٚل بًدهٚ :  ًً ْؿ مَجِٔ ُُ ْٔ َٚ افَُْٚس إيِن  َرُشقُل اهللَِ إَِف ُؿْؾ َيٚ َأهي 

ُٝ َؾآِمُْقا بِٚهللَِ  ٔ
ِّ ِٔل َوُي َٓ ُهَق حُيْ َٓ إَِفَف إِ َْرِض  ْٕ اَمَواِت َوا ًَ ُِْؽ اف اَفِذي َفُف ُم

َتُدونَ َوَرُشقفِِف افَْ  ْؿ هَتْ ُُ َِ ًَ قُه َف ًُ ِاَِمتِِف َواَتٌِ ـَ ـُ بِٚهللَِ َو ِم ْٗ ل  اَفِذي ُي ُم  ْٕ  ٌِل  ا

 وؿٚل ظز وجؾ ذم آيٜ اهلدايٜ بٚتٌٚظفاهلل شٌحٕٚف ؾجًؾ   [1٩٢إظراف]

اَم  : أخرى مـ شقرة افْقر َٕ قا افَرُشقَل َؾِْ٘ن َتَقَفْقا َؾِ٘ ًُ قا اهللََ َوَأضِٔ ًُ ُؿْؾ َأضِٔ

 َٓ َتُدوا َوَمٚ َظَذ افَرُشقِل إِ قُه هَتْ ًُ ُتْؿ َوإِْن ُتِىٔ ِْ ْؿ َمٚ مُح  ُُ ْٔ َِ ِْٔف َمٚ مُح َؾ َوَظ َِ َظ

ٌَاَل ُغ اْدٌُِغُ  قا : شقرة افْقر أيوٚوؿٚل ذم  [٩4افْقر] اْف ُّ افَهاَلَة َوَأِؿٔ

ْؿ ُتْرمَحُقنَ  ُُ َِ ًَ قا افَرُشقَل َف ًُ َٚة َوَأضِٔ ـَ وؿٚل ذم آخر   [٩6افْقر] َوآُتقا افَز

ْؿ : شقرة افْقر ُٓ ٌَ ٌٜ َأْو ُيِهٔ ْؿ ؾِْتَْ ُٓ ٌَ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهٔ قَن َظ ٍُ
ٚفِ ـَ خُيَ َْٔحَذِر اَفِذي ِْ َؾ

ُؿْؾ إِْن : وؿٚل جؾ وظال ذم شقرة آل ظّران  [6٥افْقر ] َظَذاٌب َأفِٔؿٌ 

ؿْ  ُُ ُٕقَب ْؿ ُذ ُُ ْر َف ٍِ ٌْ ُؿ اهللَُ َوَي ُُ ٌْ ٌِ قيِن حُيْ ًُ ٌ قَن اهللََ َؾَٚتٌِ
ُْْتْؿ حُتِ   [٥1 نآل ظّرا] ـُ

 .وأيٚت ذم هذا ادًْك ـثرة

مـ أن تهٌٔف ؾتْٜ  , ظذ خىر ظئؿ وبذفؽ يًِؿ أن ادخٚفػ ٕمر افٌْل 

: ذم شقرة احلؼ والل أو ظذاب أفٔؿ , وؿٚل ظز وجؾبٚفزيغ وافؼك واف

قا اهللََ إَِن اهللََ َصِديُد  َُ قا َواَت ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُؿ افَرُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ هَنَٚ ـُ َوَمٚ آَتٚ

ِٚب  ََ ًِ دافٜ ظذ وهذه أيٚت ومٚ جٚء ذم مًْٚهٚ ـِٓٚ  [,١ احلؼ] اْف

وافًٚؿٌٜ احلّٔدة  ,, وأن اهلدايٜ وافرمحٜ وافًًٚدة ٌٚظف وضٚظتفوجقب ات

: إٕف ـ إُٔر افًْٜ ؾَد إُٔر ـتٚب اهلل, ومـ ؿٚلؾّ  ,ـِٓٚ بٚتٌٚظف وضٚظتف
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ٕن افَرآن أمر  ;ؾَد ـذب وؽِط وـٍر ,اتٌع ـتٚب اهلل مـ دون افًْٜ

٤ ومل يٗمـ بُتٚب اهلل ,بُتٚب اهللؾٕ٘ف مل يًّؾ  ٚؾّـ مل يتًٌٓ , بٚتٌٚع افٌْل

وأمر بٚتٌٚظف وحذر مـ خمٚفٍتف, , ـتٚب اهلل أمر بىٚظٜ افرشقل  حٔٞ أن

ويتٌع افَرآن دون افًْٜ ؾَد ـذب٤ ٕن افًْٜ , ؾّـ زظؿ إٔف يٖخذ بٚفَرآن

ظذ افَرآن , ودل افَرآنضٚظٜ جزء مـ   , ؾىٚظٜ افرشقلجزء مـ افَرآن

ؾال يُّـ أن يٍْؽ هذا ظـ  ٤إخذ هبٚافَرآن إخذ هبٚ, وأمر وجقب 

, وٓ بدون اتٌٚع افًْٜ ,وٓ يُّـ أن يُقن اإلًٕٚن متًٌٚ فَِرآن ,هذا

تالزمٚن ٓ يٍْؽ أحدمهٚ ظـ , ؾٓام مقن متًٌٚ فًِْٜ دون اتٌٚع افَرآنيُ

 (١6).أخر

مٚ مـ أضٚظْل ؾَد أضٚع اهلل , ومـ  ظـ رشقل اهلل وممٚ جٚء ذم افًْٜ 

ٚظْل , ومـ ظل إمر ؾَد ظل اهلل , ومـ أضٚع إمر ؾَد أض ظهٚين

: ؿٚل   افٌْل, أن ظـ أيب هريرة  وذم صحٔح افٌخٚري (١٥).ؾَد ظهٚين

: مـ مـ يٖبك؟ ؿٚلو ؿٔؾ: يٚ رشقل اهلل ,ـؾ أمتل يدخِقن اجلْٜ إٓ مـ أبك

ظل ـ وهذا واوح ذم أن م (١4)., ومـ ظهٚين ؾَد أبكل دخؾ اجلْٜأضٚظْ

 .ومـ ظل اهلل ؾَد أبك دخقل اجلْٜ, شٌحٕٚف ؾَد ظل اهلل افرشقل 

  , أن افٌْلبـ مًدي ـرب افُْدي , ظـ ادَدام ب٘شْٚد جٔد وذم شْـ

                           
 (.1٥4,1٥٩,1٥6/ ٢ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز (  72

 (.6/٥٢١(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ )41٣٥افًٌٜٔ )ذم شْـ افًْٚئل وذم  ه افنٔخٚن ذم افهحٔحغ روا(  73

 (.6/٥61مًْد أمحد بـ حٌْؾ ) (1٢٥٩صحٔح مًِؿ اإلمٚرة ) (6٢٩1آظتهٚم بٚفُتٚب وافًْٜ ) صحٔح افٌخٚري ( 74
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: هق ادراد بٚفُتٚبو (75){أٓ وإين أوتٔٝ افُتٚب ومثِف مًف} : ؿٚل

أٓ يقصؽ } : وقال, افقحل افثٚين ,: أي افًْٜمًف ّثِفوادراد ب, افَرآن

: بْْٔٚ رجؾ صًٌٚن متُئٚ ظذ أريُتف حيدث بحديٞ مـ حديثل ؾَٔقل

, ومٚ وجدٕٚ ؾٔف مـ حرام , مٚ وجدٕٚ ؾٔف مـ حالل حِِْٚهوبُْٔؿ ـتٚب اهلل

يقصؽ رجؾ صًٌٚن ظذ } : ؿٚل وذم فٍظ : شْـ افسمذي  (١6).{حرمْٚه

بْْٔٚ وبُْٔؿ  ت بف وهنٔٝ ظْف, ؾَٔقل:أريُتف حيدث بٕٚمر مـ أمري ممٚ أمر

ٚ حرم رشقل اهلل مثؾ مٚ حرم , أٓ وإن مـتٚب اهلل, مٚ وجدٕٚ ؾٔف اتًٌْٚه

 .وإحٚديٞ ذم هذا ادًْك ـثرة (١١).{اهلل

, وأن تًرف ؿدرهٚ,  ؾٚفقاجٛ ظذ مجٔع إمٜ أن تًيؿ شْٜ رشقل اهلل

, ٚرحٜ وادٍنة فُتٚب اهلل ظز وجؾ, ؾٓل افنٚ, وتًر ظِٔٓوأن تٖخذ هبٚ

, دَٔدة دٚ ؿد يىِؼ مـ ـتٚب اهلل, واافٜ ظذ مٚ ؿد خيٍك مـ ـتٚب اهللوافد

وتدبر افًْٜ  ,, ومـ تدبر ـتٚب اهللادخههٜ دٚ ؿد يًؿ مـ ـتٚب اهللو

َ فَِِِْٚس َمٚ   :ظرف ذفؽ٤ ٕن اهلل جؾ وظال يَقل ٌَغ  َر فُِت ـْ َْٔؽ افذ  َزْفَْٚ إَِف ْٕ َوَأ

ْؿ  ِٓ ْٔ َل إَِف ُرونَ ُٕز  َُ ٍَ ْؿ َيَت ُٓ َِ ًَ ادٌغ فِْٚس مٚ ٕزل  ؾٓق [ 44افْحؾ] َوَف

 ,, ؾُٔػ يٌغ فِْٚس ديْٓؿٕٝ شْتف ؽر مًتزة وٓ حيتٟ هبٚؾ٘ذا ـٚ ,ظِٔٓؿ

هق ادٌغ فُتٚب   ؾًِؿ بذفؽ إٔف ٤تٚب رهبؿ؟! هذا مـ أبىؾ افٌٚضؾوـ

                           
 .(46٣4شْـ أبق داود افًْٜ )(  75

 (.٩٢6(,شْـ افدارمل ادَدمٜ )16(,شْـ ابـ مٚجف ادَدمٜ )46٣4(,شْـ أبق داود افًْٜ )6664شْـ افسمذي افًِؿ ) ( 76

 (.٩٢6(,شْـ افدارمل ادَدمٜ )16(,شْـ ابـ مٚجف ادَدمٜ )46٣4(,شْـ أبق داود افًْٜ )6664) افسمذي بٚب افًِؿ ( 77
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شٌحٕٚف ذم شقرة , وؿٚل فادٍن دٚ ؿد خيٍك مْ, وإٔف شٌحٕٚف اهلل ـام ؿٚل

قا ؾِِٔف َوُهًدى  : افْحؾ ٍُ َِ َ هَلُُؿ اَفِذي اْخَت ٌَغ  َٓ فُِت َْٔؽ اْفَُِتَٚب إِ َِ َزْفَْٚ َظ ْٕ َوَمٚ َأ

ِمُْقنَ  ْٗ ْقٍم ُي ََ
ًٜ فِ ظِٔف ؾٌغ جؾ وظال إٔف إٔزل افُتٚب  [64افْحؾ]  َوَرمْحَ

 ,وٓ حيتٟ هبٚ ,, ؾ٘ذا ـٕٚٝ شْتف ٓ تٌغ فِْٚسفٌٔغ فِْٚس مٚ اختٍِقا ؾٔف

هق افذي يٌغ فِْٚس  , ٌٕٔف , ؾٓق شٌحٕٚف وتًٚػ يٌغ أنبىؾ هذا ادًْك

, ؾدل ؾٔام اختٍِقا ؾٔف ٚفْزاع بغ افْٚسبيٍهؾ هق افذي , ومٚ ٕزل إفٔٓؿ

, وفٔس هذا خٚصٚ ٓزمٜ آتٌٚع وواجٌٜ آتٌٚع, ذفؽ ظذ أن شْتف 

ؾ٘ن  ٤جيلء بًدهؿ إػ يقم افَٔٚمٜودـ بؾ هق هلؿ  ٤ بٖهؾ زمٕٚف وصحٚبتف

إػ افْٚس  , ؾٓق رشقل اهلل ودـ بًد زمٕٚف إػ يقم افَٔٚمٜ فزمٕٚف افؼيًٜ

َٓ َرمْحَ شقرة إٌٕٔٚء ذم ـام ؿٚل تًٚػ :   (١٢)ظٚمٜ ََْٚك إِ ِْ ٚدَِغَ َوَمٚ َأْرَش ًَ ِْ
 ًٜ فِ

ًٜ فَِِِْٚس َوَمٚ   :شقرة شٌٖ ذم وؿٚل شٌحٕٚف [1٣١أيٜ ] َٚؾ ـَ  َٓ ََْٚك إِ ِْ َأْرَش

ِذيًرا َٕ َٚ  إظرافشقرة ذم  وؿٚل ظز وجؾ  [6٢ شٌٖ ] َبِنًرا َو ُؿْؾ َيٚ َأهي 

ٚ ًً ْؿ مَجِٔ ُُ ْٔ رشقل اهلل إػ  ؾٓق [٤ 1٩٢ إظراف] افَُْٚس إيِن  َرُشقُل اهللَِ إَِف

, إشقد وإبٔضو, افًرب وافًجؿو, اجلـ واإلٕسمـ  مجٔع افًٚمل

, ؾٓق فٔس بًده ٌٕلو, ُٚم وادحُقمغ إػ يقم افَٔٚمٜاحلو, افٌْل وافٍَرو

مقوحٜ  ؾقجٛ أن تُقن شْتف٤  ِغ ظِٔف وظِٔٓؿخٚتؿ إٌٕٔٚء وادرش

 .ُتٚبافدافٜ ظذ مٚ ؿد خيٍك مـ , وتٚبففُتٚب اهلل, وصٚرحٜ فُ

                           
 (.137،138،139/ ٢ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز (  78



111 

 

 ,جٚءت بٖحُٚم مًتَِٜ, ـتٚب اهلل ٚءت بٖحُٚم مل يٖت هبٚشْتف جـذفؽ و

 مـ ذفؽ تٍهٔؾو, مل تذـر ذم ـتٚب اهلل ظز وجؾ ,ذظٓٚ اهلل ظز وجؾ

, ؾ أحُٚم افزـٚة, وتٍهٔؾ أحُٚم افروٚع, وتٍهٔقاتوافزـ افهِقات

, وجٚءت وإخقات مـ افروٚع ,ؾِٔس ذم ـتٚب اهلل إٓ ظـ إمٓٚت

حيرم مـ } : اهلل  رشقل, ؾَٚل (١٣)ادحرمٚت بٚفروٚعافًْٜ بٌَٜٔ 

مثؾ  ,ٜم مًتَِٚحُٖ, وجٚءت افًْٜ ب(٢٣){افروٚع مٚ حيرم مـ افًْٛ

, وجٚءت بٖحُٚم أخرى , وادرأة وخٚفتٓٚحتريؿ اجلّع بغ ادرأة وظّتٓٚ

ذـر ذم ـتٚب اهلل ذم أصٔٚء ـثرة: ذم اجلْٚيٚت, وافديٚت, مل ت ,مًتَِٜ

 .إػ ؽر ذفؽ ..ـٚة, واحلٟ ., وأحُٚم افزوافٍَْٚت

 ,ٚ مـ احلديٞ: دظْ بـ حهغ ظّرانودٚ ؿٚل بًض افْٚس ذم جمِس 

ٓ افًْٜ ـٔػ ًٕرف أن : فقوؿٚل  وحدثْٚ ظـ ـتٚب اهلل, ؽوٛ ظّران

, وافٍجر افيٓر أربع, وافًك أربع, وادٌرب ثالث, وافًنٚء أربع

ؾٚفًْٜ بْٔٝ تٍٚصٔؾ افهالة, وتٍٚصٔؾ إحُٚم, ومل يزل ؟! رـًتٚن

, ودٚ ارتد رجًقن إػ افًْٜ ويتحٚـّقن إفٔٓٚ, وحيتجقن هبٚي افهحٚبٜ 

تقؿػ ظّر ذم وؾدظٚ إػ جٓٚدهؿ,  يؼ مـ ارتد مـ افًرب ؿٚم افهد

أمرت أن أؿٚتؾ افْٚس حتك } : ٚتِٓؿ وؿد ؿٚل افٌْل: ـٔػ َٕذفؽ وؿٚل

يَقفقا : ٓ إفف إٓ اهلل , ؾ٘ذا ؿٚفقهٚ ظهّقا مْل دمٚءهؿ وأمقاهلؿ إٓ 

                           
 (.139/ ٢ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز (  79
(,شْـ ابـ مٚجف افُْٚح ٥٥٣6(,شْـ افًْٚئل افُْٚح )144١مًِؿ افروٚع ) (,صحٔح6٩٣6صحٔح افٌخٚري افنٓٚدات ) ( 81

 (.1/٥٥٣(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ )1٣٥٢)
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ة مـ حَٓٚ مـ حؼ ٓ إفف إٓ أفًٔٝ افزـٚ}: َٚل افهديؼ ؾ (81){بحَٓٚ

 ـٕٚقا يٗدوٕف إػ رشقل اهلل : ظَٚٓ واهلل فق مًْقين ظْٚؿٚ أو ؿٚل ؟اهلل

: ؾام هق إٓ أن ظرؾٝ أن اهلل ؿد ذح صدر ؾَٚل ظّر ,فَٚتِتٓؿ ظذ مًْف

افهحٚبٜ اؾؼ ادًِّقن وواؾؼ ثؿ و {ؾًرؾٝ إٔف احلؼ ,أيب بُر فَِتٚل

 .ؿتٚل ادرتديـ بٖمر اهلل ورشقفف , واجتّع رأهيؿ ظذـِٓؿ

مٚ أظِؿ فؽ صٔئٚ ذم ـتٚب }: تًٖل, ؿٚل دة إػ افهديؼ ودٚ جٚءت اجل

, , وفُـ شقف أشٖل افْٚس, ؾًٖل افْٚس اهلل وٓ ذم شْٜ رشقل اهلل

 , ؾَٙؿٙ هلٚ بٚفًدس ظْد ظدم إم}  أن رشقل اهلل ,ؾٚجتّع رأهيؿ

 .هلٚ بٚفًدس ريض اهلل ظْف وأروٚه

هؾ تُقن  ,ظِٔف حُؿ ادًتدة مـ افقؾٚة , دٚ أصُؾأيوٚ وهُذا ظثامن 

ْده ؾريًٜ بْٝ مٚفؽ أخٝ ؾنٓدت ظ}ذم بٔٝ زوجٓٚ أو تْتٍؾ إػ أهِٓٚ؟ 

 . أمرهٚ أن تًتد ذم بٔتٓٚ, ؾَٙ بذفؽ ظثامن أن رشقل اهلل  , أيب شًٔد

أي متًٜ , فْٚس يُْر ظِٔف افٍتقى بٚدتًٜبًض ا ودٚ شّع ابـ ظٌٚس 

: وأهنام يريٚن إؾراد احلٟ, ؿٚل,  بَقل أيب بُر وظّروحيتٟ ظِٔف  ,احلٟ

 : : ؿٚل رشقل اهللؽ أن تْزل ظُِٔؿ حجٚرة مـ افًامء٤ أؿقليقص

 .أبق بُر وظّر :ؿٚل وتَقفقن

ويذهٌقن إػ  ,مجٚظٜ يسـقن احلديٞأن مٚم أمحد بـ حٌْؾ ودٚ ذـر فإل

                           
شْـ افًْٚئل حتريؿ افدم  (66٣6شْـ افسمذي اإليامن ) (61صحٔح مًِؿ اإليامن ) (6٣46صحٔح افٌخٚري اجلٓٚد وافًر )(  81

 (.1/11مًْد أمحد بـ حٌْؾ ) (٥٣6٢مٚجف افٍتـ )شْـ ابـ  (664٣شْـ أبق داود اجلٓٚد ) (٥٣١1)



113 

 

: ظجٌٝ فَقم , ويًٖفقٕف ظام فديف وظام يَقل, ؿٚلرأي شٍٔٚن افثقري

يذهٌقن إػ رأي شٍٔٚن, واهلل ثؿ  ,ظرؾقا اإلشْٚد وصحتف ظـ رشقل اهلل 

ْؿ   :شقرة افْقرذم  تًٚػ يَقل ُٓ ٌَ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهٔ قَن َظ ٍُ
ٚفِ ـَ خُيَ َْٔحَذِر اَفِذي ِْ َؾ

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ُٓ ٌَ ٌٜ َأْو ُيِهٔ  [.6٥افْقر ] ؾِْتَْ

وإػ ترك  ,يدظق إػ افَرآن رجال أن  د أيب أيقب إٕهٚريودٚ ذـر ظْ

أن افًِػ افهٚفح ظرؾقا هذا : وادَهقد٤ , ؿٚل: دظقه ؾٕ٘ف وٚلافًْٜ

بًٌٛ اخلقارج ذم هذا افٌٚب, ؾٚصتد إُٕٚرهؿ  ٤, وٌٌٕٝ ظْدهؿ ٕقابغإمر

وه اظتَدرج, ومٚمع إٔف إُٕٚر فف صٌٜٓ بٚفًٌْٜ إػ اخلقا ,, ووِِقهؿظِٔٓؿ

  (٢6).ذم بًض افهحٚبٜ 

ٌالء ـٌر, ب, وؾَد أتقا مُْرا ظئام ,ُرون فًِْٜأمٚ هٗٓء ادتٖخرون ادْ

ضًْقا ؾٔٓٚ وذم رواهتٚ , وافًْٜ ٓ حيتٟ هبٚ حٔٞ ؿٚفقا: إن ومًهٜٔ ظئّٜ,

 ؽرهٚ, , وشٚر ظذ هذا ادْٟٓ وأظِْف ـثر مـ افْٚس ذم مك وذموذم ـتٌٓٚ

 حٔٞ ٤ومٚ ؾًِقه وشّقا إًٍٔٓؿ بٚفَرإٓٔغ, وؿد جِٓقا مٚ ؿٚفف ظِامء افًْٜ

حٍيٚ ظـ افهحٚبٜ  :تَِقهٚ أوٓ, إذ احتٔٚضٚ ـثرافًِْٜ  احتٚضقا

بًْٚيٜ تٚمٜ, وَِٕقهٚ إػ وحٍيٚ دؿَٔٚ و, وحٍيقهٚ حٍيٚ ـٚمالودرشقهٚ 

, وؿد  افَرن افثٚين وذم افَرن افثٚفٞذمافًْٜ , ثؿ أفػ افًِامء مـ بًدهؿ

حرصٚ ظذ  ٤, ؾٖفٍقا افُتٛ ومجًقا إحٚديٞفؽ ذم افَرن افثٚفٞـثر ذ

, ؾٕٚتَِٝ مـ افهدور إػ افُتٛ ادحٍقطٜ وصٕٔٚتٓٚهلٚ  ٚافًْٜ وحٍي

                           
 (.     141،141/ ٢ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز (  82
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ـ افرجٚل وظرؾقا , ثؿ ٌَٕقا ظوٓ صؽ افتل ٓ ريٛ ؾٔٓٚ ,ادتداوفٜ ادتْٚؿِٜ

, , حتك حرروا ذفؽ أتؿ حتريراحلٍظ مْٓؿ ئمـ شٔوثَتٓؿ مـ ؤًٍٓؿ, 

, ومـ حيتٟ ومـ ٓ يهِح فِروايٜظْف مـ افرجٚل هِح فِروايٜ وبْٔقا مـ ي

 ,أوهٚم وأؽالطواظتْقا بام ؿد وؿع مـ بًض افْٚس مـ  ٤بف ومـ ٓ حيتٟ بف

يد اهلل , ؾٖوظرؾقا افُذابغ وافقوٚظغ, ؾٖفٍقا ؾٔٓؿ وأووحقا أشامءهؿ

تٌِٔس , وزال أؿٚم هبؿ احلجٜ وؿىع هبؿ ادًذرة, وشٌحٕٚف وتًٚػ هبؿ افًْٜ

 ,واوحٜ , وبَٔٝ افًْٜ بحّد اهلل جِٜٔادًٌِغ, وإُنػ والل افوٚفغ

, ـثراويدؿَقن يًيّقن ذفؽ ٓ صٌٜٓ ؾٔٓٚ وٓ ؽٌٚر ظِٔٓٚ, وـٚن إئّٜ 

 مـ ذفؽ أنو, أو إظراوٚ إُٔروا ظِٔف ,وإذا رأوا مـ أحد تًٚهال بٚفًْٜ

ؿقل بًٌٛ  ٤أمروبغ أحد أبْٚئف  ظٌد اهلل بـ ظّر بغ حدث م ذات يق

. ؾَٚل بًض أبْٚئف: واهلل (83){ٓ متًْقا إمٚء اهلل مًٚجد اهلل}:  افٌْل

 وفٔس ,مـ تًٚهؾ افًْٚء ذم ذفؽخقف ظـ اجتٓٚد مْف وـ  ,فًّْْٓـ

: , وؿٚل: أؿقلوشٌف شٌٚ شٔئٚ هلل ؾٖؿٌؾ ظِٔف ظٌد ا ,ؿهده إُٕٚر افًْٜ

  (٢4)!: واهلل فًّْْٓـ, وتَقلقل اهلل ؿٚل رش

: ذف بٚحلل, ؾَٚل ففبًض أؿٚربف خي  اهلل بـ مٌٍؾ ادزينورأى ظٌد 

 ,ُْٖ ظدواي: إٕف ٓ يهٔد صٔدا وٓ ظـ اخلذف وؿٚل هنك رشقل اهلل }

ثؿ  ,إن رشقل اهلل هنك ظـ هذا: , ؾَٚل: أؿقل فؽثؿ رآه ذم وؿٝ آخر خيذف

                           
 (.6/16(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ )16(,شْـ ابـ مٚجف ادَدمٜ )446(,صحٔح مًِؿ افهالة )٢٩٢صحٔح افٌخٚري اجلًّٜ ) (  83

 (.142/ ٢ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز  ( 84
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 (85){أـِّؽ أبدآ  ؟ختذف

وحيذرون افْٚس مـ افتًٚهؾ  ,ـٕٚقا يًيّقن هذا إمر جدا  ؾٚفهحٚبٜ

أو اجتٓٚد مـ  ,أو اإلظراض ظْٓٚ أو اإلُٕٚر هلٚ بٖي رأي مـ أراء ,بٚفًْٜ

 .ظِامء افًْٜ بًدهؿ, وهُذا ٓٚداتآجت

ؾًذ  ظـ رشقل اهلل : إذا جٚء احلديٞذم هذا ادًْك ق حٍْٜٔ ؿٚل أب

, وإذا جٚء ؾًذ افًغ وافرأس ٚء ظـ افهحٚبٜ, وإذا جافًغ وافرأس

 .لظـ افتٚبًغ ؾٓؿ رجٚل وٕحـ رجٚ

: ومردود ظِٔف إٓ صٚحٛ هذا افَز, يًْل : مٚ مْٚ إٓ رادوؿٚل مٚفؽ 

 . رشقل اهلل

: وهق اتٌٚع آخر هذه إمٜ إٓ مٚ أصِح أوهلٚ: ٓ يهِح أيوٚوؿٚل 

 افُتٚب وافًْٜ.

حديثٚ صحٔحٚ  شقل اهلل: إذا رويٝ ظـ روؿٚل افنٚؾًل رمحف اهلل تًٚػ

ؾٚظِّقا أن ظَع ؿد ذهٛ. وذم فٍظ آخر ؿٚل: إذا جٚء  ,ثؿ رأيتّقين خٚفٍتف

  احلٚئط.بَقيل وؿقيل خيٚفٍف, ؾٚضبقا احلديٞ ظـ رشقل اهلل

ين وٓ تَِدوا مٚفُٚ وٓ افنٚؾًل, وخذوا مـ : ٓ تَِدووؿٚل أمحد 

 .حٔٞ أخذٕٚ

, وؿد , وإمر ذم ذفؽ واوح وجعـثرإمر وـالم أهؾ افًِؿ ذم هذا 

, وابـ  افًِؿ ذم هذا ادَٚم ـالمٚ ـثرا. ـٖيب افًٌٚس ابـ تّٜٔٔتُِؿ أهؾ 

                           
(,شْـ ابـ مٚجف افهٔد ٩6١٣(,شْـ أبق داود إدب )4٢1٩(,شْـ افًْٚئل افًَٚمٜ )4٩61صحٔح افٌخٚري تًٍر افَرآن ) ( 85

  (. 44٣(,شْـ افدارمل ادَدمٜ )٩/٩6(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ )٥66١)
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, وأووحقا أن مـ إُٔر افًْٜ تًٚػ وؽرهؿبـ ـثر رمحٓؿ اهلل , واافَٔؿ

  ؾَد وؾ شقاء افًٌٔؾ.

, وأن افقاجٛ ؾَد وؾ وأخىٖ ,ومـ ظيؿ آراء افرجٚل وؿدمٓٚ ظذ افًْٜ

, ؾام صٓدا فف ظرض آراء افرجٚل مٓام ظيّقا ظذ ـتٚب اهلل وشْٜ رشقفف

 ومٚ مل ينٓدا فف بٚفٌَقل مل يٌَؾ, وإصؾ ذم هذا: ؿقل اهلل ,بٚفٌَقل ؿٌؾ

قا  [٩٣أيٜ ]شقرة افًْٚء ذم : تًٚػ ًُ ٔ
قا اهللََ َوَأضِ ًُ ـَ آَمُْقا َأضِٔ َٚ اَفِذي َيٚ َأهي 

وُه إَِػ اهللَِ َوافَرُشقِل إِْن   َؾُرد 
ٍ
ء ْؿ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ ذِم َرْ ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ افَرُشقَل َوُأويِل ا

َْٔقِم  ِمُْقَن بِٚهللَِ َواْف ْٗ ُْْتْؿ ُت ِْٖوياًل ـُ ـُ َت ًَ ِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْح ْٔ  [٩٣أيٜ ]ا

ُف إَِػ شقرة افنقرى ذم وؿقفف شٌحٕٚف :  ُّ ُْ  َؾُح
ٍ
ء ـْ َرْ ُتْؿ ؾِِٔف ِم ٍْ َِ َوَمٚ اْخَت

 .[1٣أيٜ ]اهللَِ

ٍتٚح اجلْٜ ذم آحتجٚح رشٚفٜ شامهٚ : ) موؿد ـتٛ احلٚؾظ افًٔقضل

ٕف ٓ حيتٟ هبٚ ؾَد ـٍر إُٔر افًْٜ وزظؿ أ: أن مـ بٚفًْٜ (, وذـر ذم أوهلٚ

 . ذفؽ, وَٕؾ ـثرا مـ ـالم افًِػ ذمبٚإلمجٚع

, وأهنٚ ديـٚ إصؾ افثٚين مـ أصقل اف, وأهنؾٓذه مُٕٜٚ افًْٜ مـ اإلشالم

وافرجقع إفٔٓٚ متك صح  ,جيٛ إخذ هبٚ ,حجٜ مًتَِٜ ؿٚئّٜ بًٍْٓٚ

 .بذفؽ ظـ رشقل اهلل افًْد

, وافًٚؾٜٔ مـ ـؾ مٚ قؾٔؼ وافًداد وآشتَٚمٜ ظذ ذفؽافتؾًْٖل اهلل تًٚػ 

, وصذ ذظف, إٕف ويل ذفؽ وافَٚدر ظِٔف. واحلّد هلل رب افًٚدغخيٚفػ 

 . ٌْٔٚ حمّد, وظذ آفف وصحٌف وشِؿاهلل ظذ ٕ
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أن  ينٓدا مجًٔٚأن  ظذ افرجؾ وادرأة"ا رشقل اهلل صٓٚدة حمّد "وهُذا 

مـ اجلـ  ,افْٚس ظٚمٜ , أرشِف اهلل إػحَٚ فرشقفو ظٌد اهلل احمّد

وافذـقر واإلٕٚث وإؽْٔٚء وافٍَراء وافرؤشٚء  ,واإلٕس وافًرب وافًجؿ

, ويهدؿقه افُريؿ افرشقل  يىًٔقا هذا مجًٔٚ أن, ظِٔٓؿ شغووادرؤ

, ثؿ اددين  ,اهلٚصّل افًريب ادُل ,وهق حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد ادىِٛ

ٌالد, وهل مُٜ ادُرمٜ وبٖذف افأذف  ذمذف ؿٌِٜٔ وبًثف اهلل مـ أ

 , ويٗمْقاويَْٚدوا فف بف  افثَِغ أن يٗمْقاؾًذ مجٔع  ٤, وهق اإلشالمديـ

شقرة ذم ذم ـتٚبف افًئؿ : ؿٚل تًٚػ  ٕن اهلل ٤بٖٕف خٚتؿ إٌٕٔٚء ٓ ٌٕل بًده

َٚ افَُْٚس إيِن  َرُشقُل إظراف  ُٚؿْؾ َيٚ َأهي  ًً ْؿ مَجِٔ ُُ ْٔ  [1٩٢أيٜ ]اهللَِ إَِف

ِذيًراشقرة شٌٖ ذم : وؿٚل تًٚػ َٕ ًٜ فَِِِْٚس َبِنًرا َو َٚؾ ـَ  َٓ ََْٚك إِ ِْ  َوَمٚ َأْرَش

ٚدَِغَ شقرة إٌٕٔٚء ذم : وؿٚل تًٚػ [6٢أيٜ ] ًَ ِْ
ًٜ فِ َٓ َرمْحَ ََْٚك إِ ِْ  َوَمٚ َأْرَش

ل جلّٔع افًٚدغ مـ اجلـ ورشق ,افًٚدغرمحٜ جلّٔع  ؾٓق  [1٣١أيٜ ]

, يهدؿقه ويَْٚدوا ٕوامره وٕقاهٔفو ,بف ؾًِٔٓؿ أن يٗمْقا, واإلٕس

شقرة ذم : ـام ؿٚل تًٚػ (٢6)٤وينٓدوا إٔف خٚتؿ افٌْٔغ ,يًِّقا بؼظفو

ـْ رَ إحزاب 
ْؿ َوَفُِ ُُ ـْ ِرَجٚفِ ٌد َأَبٚ َأَحٍد ِم َّ َٚن حُمَ ـَ َوَخَٚتَؿ ُشقَل اهللَِ َمٚ 

ٔ غَ   [4٣أيٜ ] افٌَِْ

, وؿد ؿٚل اهلل ظز ٚفقاجٛ ظذ ادًِّغ ضٚظٜ هذا افرشقل افُريؿؾ

ِْٔف َمٚ مُح َؾ وجؾ:  َِ اَم َظ َٕ قا افَرُشقَل َؾِْ٘ن َتَقَفقا َؾِ٘ ًُ قا اهللََ َوَأضِٔ ًُ ُؿْؾ َأضِٔ

                           
 (.211/ 5ج  ) خ ظٌدافًزيز ابـ بٚز جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔ ( 86
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َتُدوا قُه هَتْ ًُ ُتْؿ َوإِْن ُتىِٔ ِْ ْؿ َمٚ مُح  ُُ ْٔ َِ ٌَال ُغ اْدٌُِغُ َوَمٚ َظَذ افَرُش  َوَظ َٓ اْف  قِل إِ

ـْ َتَقَػ َؾاَم ل شٌحٕٚف: ؿٚ[ و٩4]افْقر: ْد َأَضَٚع اهللََ َوَم ََ ـْ ُيىِِع افَرُشقَل َؾ َم

ًٔيٚأَ  ٍِ ْؿ َح ِٓ ْٔ َِ ََْٚك َظ ِْ ـؾ أمتل يدخِقن : »افٌْل  لٚؿ[ و٢٣]افًْٚء: ْرَش

اهلل! ومـ يٖبك؟ ؿٚل: مـ أضٚظْل دخؾ اجلْٜ إٓ مـ أبك, ؿٔؾ: يٚ رشقل 

 (٢١)ش.اجلْٜ ومـ ظهٚين ؾَد أبك

, ذم إمقرذم ـؾ , بىٚظٜ افرشقل افًْٚيٜ ؾٚفقاجٛ ظذ أهؾ اإلشالم

افهالة, وافزـٚة, وافهٔٚم, واحلٟ, واجلٓٚد, وإمر بٚدًروف, وافْٓل ظـ 

 ؽر ذفؽ,ظدم إشٌٚل افثٔٚب إػ ادُْر, وإظٍٚء افِحك, وؿص افنقارب, و

ًٚ ؾ, جٚء بف افرشقلٚ مم ٔجٛ ظِْٔٚ أن ٕٖخذ بف٤ ؾًاًل فألوامر وترـ

فِْقاهل, وهذا هق ضريؼ اجلْٜ وضريؼ افًًٚدة, يَقل اهلل شٌحٕٚف ذم ـتٚبف 

ـْ : افًئؿ ِري ِم ُف َجٍَْٚت دَمْ ِْ ـْ ُيىِِع اهللََ َوَرُشقَفُف ُيْدِخ َِْؽ ُحُدوُد اهللَِ َوَم
تِ

ٚ إهَْنَ  َٓ
تِ َٓ حَتْ ـَ ؾِٔ ئِؿُ ُٚر َخٚفِِدي ًَ ْقُز اْف ٍَ ِص اهللََ َوَرُشقَفُف ٚ َوَذفَِؽ اْف ًْ ـْ َي َوَم

ٌغ) ]افًْٚء: ِٓ ٚ َوَفُف َظَذاٌب ُم َٓ ًَٕٚرا َخٚفًِدا ؾِٔ ُف  ِْ َد ُحُدوَدُه ُيْدِخ ًَ [ 14,1٥َوَيَت

َٚ افَُْٚس إيِن  َرُشقُل اهللَِ ل شٌحٕٚف: ٚوؿ ُِْؽ ُؿْؾ َيٚ َأهي  ٚ اَفِذي َفُف ُم ًً ْؿ مَجِٔ ُُ ْٔ إَِف

ُٝ َؾآِمُْقا بِٚهللَِ َوَرُشقفِِف افٌَِْل   ٔ
ِّ ِٔل َوُي َٓ ُهَق حُيْ َقاِت َوإَْرِض ٓ إَِفَف إِ َّ ًَ اف

ِاَِمتِِف َواتَ  ـَ ـُ بِٚهللَِ َو ِم ْٗ ل  اَفِذي ُي َتُدونَ إُم  ْؿ هَتْ ُُ َِ ًَ قُه َف ًُ [ 1٩٢]إظراف: ٌِ

, وضٚظٜ أوامره وترك ًالمٜ وافْجٚة وافٍالح ذم اتٌٚظفدايٜ وافؾٚهل

 ٕقاهٔف.

                           
  (.7281( رواه البخاري رقم )87
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ُؿ ل جؾ وظال ذم ـتٚبف افًئؿ: ٚوؿ ُُ ٌْ ٌِ قيِن حُيْ ًُ ٌ قَن اهللََ َؾَٚتٌِ
ُْْتْؿ حُتِ ـُ ُؿْؾ إِْن 

ؿْ  اهللَُ ُُ ُٕقَب ْؿ ُذ ُُ ْر َف ٍِ ٌْ , وحيٛ [ ؾّـ ـٚن حيٛ اهلل٥1]آل ظّران: َوَي

, ؾٚتٌٚظف وافتًّؽ بام جٚء  أن يتٌع هذا افرشقل افًئؿ, ؾًِٔف  رشقفف

وافْجٚة مـ افْٚر ودحٌٜ اهلل  ,فٌٍِّرة ودخقل اجلْٜ هق افًٌٔؾ افقحٔد ,بف

 ٤ ؾٓق ـٚؾر.ض بحُؿ افرشقلؾ٘ن مـ مل ير (٢٢.)ًٌِدف

, ؾّـ ـره ؾٚفقاجٛ افروٚ بؼع اهلل وافروٚ بحُؿ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ

ِرُهقا َمٚ َإَٔزَل اهلَلُ : ؿٚل شٌحٕٚف ,(٢٣)حُؿ اهلل٤ ؾٓق ـٚؾر ـَ َٖهَنُْؿ  َذفَِؽ بِ

ٌََط َأْظاَمهَلُْؿ) ]حمّد: َْٖح   .[, ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ, رزق اهلل اجلّٔع افًٚؾ٣َٜٔؾ

بقء مـ مـ اشتٓزأ افردة وَٕض اإليامن ويَع ذم : الهاقض السادس

ُؿْؾ شقرة افتقبٜ ذم , وافدفٔؾ ؿقفف تًٚػ: أو ثقابف أو ظَٚبف ديـ افرشقل

ِزُئقنَ  ْٓ َت ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ؿْ َأبِٚهللَِ َوآَيٚتِِف َوَرُشقفِِف  ُُ َد إِياَمِٕ ًْ ْرُتْؿ َب ٍَ ـَ َتِذُروا َؿْد  ًْ  َٓ َت

 [6٩,66أيٜ ]

وإمهٚر ظذ ـٍر مـ اشتٓزأ  ,وؿد أمجع ظِامء اإلشالم ذم مجٔع إظهٚر

, وأمجًقا ظذ أن مـ اشتٓزأ أو رء مـ افديـ ,رشقفف أو ـتٚبف أو ,بٚهلل

جيٛ  ,وهق مًِؿ إٔف يُقن بذفؽ ـٚؾرا مرتدا ظـ اإلشالم ,بقء مـ ذفؽ

 .(٣٣)مـ بدل ديْف ؾٚؿتِقه :, فَقل افرشقل ؿتِف

                           
 (. 11١ٕقر ظذ افدرب رؿؿ )  ( 88
 .(66٩)ص  , بٚب ؿقفف تًٚػ : امل تر إػ افذيـ يزظّقن أهنؿ آمْقا بام إٔزل إفٔؽ (افتقحٔد مقشقظٜ ( كتاب 89
 .(4٣6٣(,شْـ افًْٚئل حتريؿ افدم )14٩٢(,شْـ افسمذي احلدود )6٢٩4صحٔح افٌخٚري اجلٓٚد وافًر ) ( 91
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أن  ٤ومـ إدفٜ افَٚضًٜ ظذ ـٍر مـ اشتٓزأ بٚهلل أو رشقفف أو ـتٚبف

, واهلل شٌحٕٚف فف صٍٜ افُامل ,آشتٓزاء تَْص واحتَٚر فًِّتٓزأ بف

هق  , ورشقفف حمّد صٍٚت ـامفف ظز وجؾ , وـالمف مـوـتٚبف مـ ـالمف

, ؾّـ اشتٓزأ خٚتؿ ادرشِغ وخِٔؾ رب افًٚدغو٤ أـّؾ اخلِؼ وشٔدهؿ

, واحتَٚر و رء مـ ديْف ؾَد تَْهف واحتَرهأ ,بٚهلل أو رشقفف أو ـتٚبف

 ,وظداء فرب افًٚدغ ,ق شٚؾروٍٕٚ ,وتَْهف ـٍر طٚهر ,رء مـ ذفؽ

 .وـٍر برشقفف إمغ 

إمجٚع افًِامء ظذ ـٍر مـ شٛ افرشقل  ,وؿد َٕؾ ؽر واحد مـ أهؾ افًِؿ

 ., وظذ وجقب ؿتِفافُريؿ أو تَْهف 

د مـ : أمجع ظقام أهؾ افًِؿ ظذ أن ح مٚم أبق بُر بـ ادْذرؿٚل اإل

وإشحٚق, وهق مذهٛ  وأمحد, وممـ ؿٚفف مٚفؽ وافِٔٞ افَتؾ شٛ افٌْل

 .رمحٓؿ اهلل تًٚػ افنٚؾًل

, ؾّراده رمحف اهلل أن ظقام: مجع ظٚمٜ, وافًٚمٜ هْٚ بًّْك اجلامظٜ وؿقفف:

 . أمجًقا ظذ وجقب ؿتؾ مـ شٛ افٌْل ,مجٚظٚت افًِامء

  زاء بف, وٓ ريٛ أن آشتٓ صؽ أن افًٛ يتْقع إٔقاظٚ ـثرةوٓ

, وأظيؿ افتَْص ,(٣1)ومتثِٔف بحٔقان حَر مـ أؿٌح افًٛ ,وتَْهف

 ؾٚظؾ ذفؽ ـٚؾرا حالل افدم وادٚل.ؾُٔقن 

                                                                     
 
( يشري الشيخ رمحو اهلل إىل ما ورد يف صحيفة صوت اإلسالم يف القاىرة يف الرد على اجلريدة الفاجرة،  91
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مـ وشٚبف  َهف: أمجًٝ إمٜ ظذ ؿتؾ متْوؿٚل افَٚيض ظٔٚض

 .ًِّغاد

: أمجع افًِامء ظذ أن صٚتؿ حمّد بـ شحْقن مـ أئّٜ ادٚفُٜٔ وؿٚل

, وحُّف ظْد إمٜ وافقظٔد جٚء بًذاب اهلل فف ,وادتَْص فف ـٚؾر  افٌْل

 صؽ ذم ـٍره وظذابف ـٍر. , ومـافَتؾ

بًدمٚ َٕؾ أؿقال افًِامء ذم  :ؿٚل صٔخ اإلشالم أبق افًٌٚس ابـ تّٜٔٔ

   افهٚرم ادًِقل ظذ صٚتؿ افرشقل :ومتَْهف ذم ـتٚبف صٚتؿ افرشقل

إٔف يٍُر ويَتؾ بٌر  ,أن افًٚب إن ـٚن مًِام ٕهف: وحترير افَقل ؾٔف مٚ

, وؿٚل حٌْؾ: شًّٝ أبٚ ظٌد ئّٜ إربًٜ وؽرهؿ, وهق مذهٛ إخالف

, مًِام ـٚن أو ـٚؾرا ؾًِٔف افَتؾ أو إتَهف, : مـ صتؿ افرشقل اهلل يَقل

 (٣6)يًتتٚبوأرى أن يَتؾ وٓ 

افًحر ومْف افكف وافًىػ, ؾّـ ؾًِف أو رى بف ـٍر, وافدفٔؾ  :الهاقض السابع

رْ افٌَرة شقرة ذم ؿقفف تًٚػ:  ٍُ ُْ ٌٜ َؾاَل َت ـُ ؾِْتَْ ْح َٕ اَم  َٕ َٓ إِ ق َُ ـْ َأَحٍد َحَتك َي ِ اَمِن ِم ًَ  َوَمٚ ُي

 [.1٣6افٌَرة ]

, وظذ آفف  رشقل اهلل, وافهالة وافًالم ظذاحلّد هلل :ًحر وإٔقاظفاف

 صحٚبف ومـ اهتدى هبداه, أمٚ بًد:وأ

س بف افْٚ ِعَ تُ بْ اممٚ هق إن افًحر مـ اجلرائؿ افًئّٜ, ومـ إٔقاع افٍُر, و

                           
 (6٩4 /6ج  )ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز  ( 92



112 

 

ذم إمؿ ادٚؤٜ, وذم اجلٚهِٜٔ, وذم هذه إمٜ, وظذ حًٛ  ,ؿديام وحديثٚ

يُثر أهؾ افًحر  , وؿِٜ افقازع اإليامين وافًِىٚينـثرة اجلٓؾ, وؿِٜ افًِؿ

وافتٌِٔس ظِٔٓؿ,  ,ويْتؼون ذم افٌالد فِىّع ذم أمقال افْٚس, وافنًقذة

, ويَقى افًِىٚن وظْدمٚ ييٓر افًِؿ ويُثر اإليامن, وٕشٌٚب أخرى

 ٤ِقن مـ بالد إػ بالدَالمل يَؾ هٗٓء اخلٌثٚء ويُّْنقن, ويْتاإلش

قن ؾٔف مـ افنًقذة , ويتُّْتامس ادحؾ افذي يروج ؾٔف بٚضِٓؿٓف

 .وافًٍٚد

 فُتٚب وافًْٜ إٔقاع افًحر وحُّٓٚ.غ اوؿد ب

, وٕن افًحرة يتًٚضقن أصٔٚء ؾٚفًحر شّل شحرا٤ ٕن أشٌٚبف خٍٜٔ

وافتٌِٔس ظِٔٓؿ, وافتزوير ظذ  ,خٍٜٔ يتُّْقن هبٚ مـ افتخٔٔؾ ظذ افْٚس

بىرق خٍٜٔ , ظٔقهنؿ, وإدخٚل افير ظِٔٓؿ, وشِٛ أمقاهلؿ إػ ؽر ذفؽ

٤ ٕٕف يُقن ذم آخره ا يًّك آخر افِٔؾ شحرآ يٍىـ هلٚ ذم إؽِٛ, وهلذ

وؿِٜ حرـتٓؿ, ويَٚل فِرئٜ شحر٤ ٕهنٚ ذم داخؾ اجلًؿ  ,ظْد ؽٍِٜ افْٚس

 . وخٍٜٔ

: مٚ يتًٚضٚه افًحرة مـ افتخٔٔؾ وافتٌِٔس افذي يًتَده ومًْٚه ذم افؼع

:  ؿٚل اهلل شٌحٕٚف ظـ شحرة ؾرظقن, ـامَٜوهق فٔس بحَٔ ,ادنٚهد حََٜٔ

ـْ ضفة شقرذم  قَن َأَوَل َم ُُ َٕ َل َوإَِمٚ َأْن 
َِ ِْ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك إَِمٚ َأْن ُت

ك ََ ـْ ِشْحِرِهْؿ َأهَنَٚ َأْف ِْٔف ِم َُٔؾ إَِف ْؿ خُيَ ُٓ  ٔ ٌَٚهُلُْؿ َوِظِه قا َؾَِ٘ذا ِح َُ َؿَٚل َبْؾ َأْف

ك ًَ ًْ ًٜ ُمقَشكَت ٍَ ِف ِخٔ ًِ ٍْ َٕ َْٖوَجَس ذِم  َٓ خَتَْػ إِ َؾ  َْٚ ِْ َٝ ُؿ ْٕ ََٕؽ َأ
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َْظَذ  ْٕ َٓ ا ُْٔد َشِٚحٍر َو ـَ قا  ًُ اَم َصَْ َٕ قا إِ ًُ ْػ َمٚ َصَْ ََ ِْ َِْٔؽ َت ِّ َوَأْفِؼ َمٚ ذِم َي

ُٞ َأَتك ْٔ ِٚحُر َح ًَ ُح اف
ِِ ٍْ  (٣٥[.)6٩,66,6١,6٢ضف أيٜ] .ُي

ًٍِٓٚ افًحرة مع ظَد يٍْثقن ؾٔٓٚ, ـام ؿٚل وؿد يُقن افًحر مـ أصٔٚء ي

دِ  ٜشقرة افٍِؼ أيذم : اهلل شٌحٕٚف ََ ًُ َٚثِٚت ذِم اْف ٍَ ـْ َذ  افَْ وؿد يُقن  َوِم

ؾًِّٔقن أظامٓ ؿد  ,مـ أظامل أخرى يتقصِقن إفٔٓٚ مـ ضريؼ افنٔٚضغ

ريَٚ بْٔف وبغ , وؿد تًٌٛ تٌٍر ظَؾ اإلًٕٚن, وؿد تًٌٛ مروٚ ففت

مًٓٚ  ؿد يًّؾادرأة  زوجتف ؾتٌَح ظْده, ويٌَح مْيرهٚ ؾُٔرهٓٚ, وهُذا

, وهق ـٍر سيح بْص افًٚحر مٚ يٌٌض زوجٓٚ إفٔٓٚ, ويٍْرهٚ مـ زوجٓٚ

َٔٚضُِغ َظَذ شقرة افٌَرةذم : افَرآن, حٔٞ ؿٚل ظز وجؾ ُِق افَن قا َمٚ َتْت ًُ ٌَ َواَت

قَن افََْٚس  ُّ  ِ ًَ ُروا ُي ٍَ ـَ َٔٚضَِغ  ـَ افَن
ْٔاَمُن َوَفُِ َِ َر ُش ٍَ ـَ ْٔاَمَن َوَمٚ  َِ ِِْؽ ُش ُم

  ً ف ظـ ـٍرهؿ بتًِّٔٓؿ افْٚس افًحر, ؾٖخز شٌحٕٚ [1٣6أيٜ ] ْحرَ اف

ٌَٚبَِؾ َهُٚروَت  شقرة أيٜذم ٍٕس : وؿٚل بًدهٚ ْغِ بِ َُ َِ ِزَل َظَذ اْدَ ْٕ َوَمٚ ُأ

رْ  ٍُ ُْ ٌٜ َؾاَل َت ـُ ؾِْتَْ ْح َٕ اَم  َٕ َٓ إِ ق َُ ـْ َأَحٍد َحَتك َي اَمِن ِم  ِ ًَ ثؿ ؿٚل  َوَمُٚروَت َوَمٚ ُي

 َوَزْوِجِف َوَمٚ أيٜ  ذم ٍٕسحٕٚف: شٌ
ِ
ُؿقَن بِِف َبْغَ اْدَْرء ر  ٍَ اَم َمٚ ُي ُٓ قَن ِمْْ ُّ َِ ًَ َت َٔ َؾ

َٓ بِِْ٘ذِن اهللَِ ـْ َأَحٍد إِ ـَ بِِف ِم ي  : هذا افًحر ومٚ يَع مْف مـيًْل ُهْؿ بَِوٚر 

مٚ ٓ ربْٚ جؾ وظال, وٓ يَع ذم مُِف  ـِف بَدر شٚبؼ بّنٔئٜ اهلل ,افؼ

حلُّٜ  ;بؾ ٓ يَع رء ذم هذه افدٕٔٚ وٓ ذم أخرة إٓ بَدر شٚبؼ ٤يريد

هٗٓء بٚفًحر, ويٌتذ هٗٓء , ؾٍد يٌتذ بٚفٌٜ صٚءهٚ شٌحٕٚف وتًٚػ
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احلُّٜ افٌٚفٌٜ ؾٔام  , وهللإػ ؽر ذفؽ هٗٓء بٚفَتؾ . . , ويٌتذبٚدرض

أيٜ  ذم ٍٕس: ذا ؿٚل شٌحٕٚف, وؾٔام يؼظف شٌحٕٚف فًٌٚده, وهلرُ د  ََ يَيض ويُ 

َٓ بِِْ٘ذِن اهللَِ  ـْ َأَحٍد إِ ـَ بِِف ِم ي ف : ب٘ذٕيًْل[ 1٣6]افٌَرة َوَمٚ ُهْؿ بَِوٚر 

ع يًّْٓؿ مـ ذفؽ وحيرم ظِٔٓؿ , ؾٚفؼافُقين افَدري ٓ ب٘ذٕف افؼظل

ره افًٚبؼ إٔف يَع وؿد ,, فُـ بٚإلذن افَدري افذي مٙ بف ظِؿ اهللذفؽ

, ويَع ظذ ؾالن, وظذ ؾالٕٜ, ـام مٙ افًحر, ويَع مـ ؾالٕٜمـ ؾالن 

قت ذم بِد ـذا, , ويّ, أو يهٚب بّرض ـذإٚ يهٚب بَتؾ: بٖن ؾالؿدره

بّنٔئٜ اهلل وؿدره شٌحٕٚف وتًٚػ, ـام , وـِف ويرزق ـذا, ويٌتْل أو يٍتَر

َُْٚه شقرة افَّر ذم : ؿٚل جؾ وظال َْ َِ  َخ
ٍ
ء َؾ َرْ ـُ  ٚ َٕ َدرٍ إِ ََ [ 4٣]افَّر بِ

ٍٜ ذِم  شقرة احلديدذم : وؿٚل شٌحٕٚف ٌَ ـْ ُمِهٔ َٓ ذِم َمٚ َأَصَٚب ِم َْرِض َو ْٕ ا

ؿْ  ُُ ًِ ٍُ ْٕ رٌ  َأ ًِ َأَهٚ إَِن َذفَِؽ َظَذ اهللَِ َي ْزَ َٕ ٌِْؾ َأْن  ـْ َؿ َٓ ذِم ـَِتٍٚب ِم  [66]أيٜ  إِ

تَع ظـ جٓؾ مـ , ٓ افتل ؿد تَع مـ افًحرة ومـ ؽرهؿؾٓذه افؼور 

ٓ خيٍك ظِٔف خٚؾٜٔ جؾ وظال, ـام ؿٚل و, ٓق افًٚمل بُؾ رءؾ ربْٚ 

 َظِِٔؿٌ شقرة إٍٕٚلذم : شٌحٕٚف
ٍ
ء ؾ  َرْ ُُ وؿٚل  [١٩]أيٜ  إَِن اهللََ بِ

 َؿِديٌر َوَأَن اهللََ َؿْد  : شقرة افىالقشٌحٕٚف
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ قا َأَن اهللََ َظَذ  ُّ َِ ًْ فَِت

اًم َأَح  ِْ  ِظ
ٍ
ء ؾ  َرْ ُُ  مُِف مٚ , وٓ يَع ذمؾٓق يًِؿ ـؾ رء  [16أيٜ ] َٚط بِ

 , وافٌٚيٚت ادحّقدةّٜ افٌٚفٌٜ, وفُـ فف احلُٓ يريد شٌحٕٚف وتًٚػ
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َدر ممٚ يَع ؾٔف افْٚس مـ ظز وذل, وإزافٜ مِؽ, وإؿٚمٜ مِؽ, ؾٔام يَيض وي

  (٣4).ومرض وصحٜ, وشحر وؽره

  ٤مْف , وظـ ؿدر شٚبؼتَع ذم افًٌٚد ـِٓٚ ظـ منٔئٜفتل وشٚئر إمقر ا

ذم : ِٜٔٔٔ, ـام تَدم ذم ؿقفف ظز وجؾوهٗٓء افًحرة ؿد يتًٚضقن أصٔٚء خت

كشقرة ضف  ََ ـْ َأْف قَن َأَوَل َم ُُ َٕ َل َوإَِمٚ َأْن 
َِ ِْ شقرة  َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك إَِمٚ َأْن ُت

ٌَٚهُلُؿْ ضف قا َؾَِ٘ذا ِح َُ ك َؿَٚل َبْؾ َأْف ًَ ًْ ـْ ِشْحِرِهْؿ َأهَنَٚ َت ِْٔف ِم َُٔؾ إَِف ْؿ خُيَ ُٓ  ٔ  َوِظِه

 , وأن هذه احلٌٚل حٔٚتخئؾ إػ افْٚطر أن هذه افًيص[ 66,6٩]أيٜ 

, فُـ افًحرة خِٔقا فِْٚس دٚ تًًك ذم افقادي, وهل حٌٚل وظيص

ر إػ ئؼ ظذ افْٚس بٚفْيتٌر احلَٚ ,أطٓروا أمٚم أظْٔٓؿ مـ أصٔٚء تًِّقهٚ

ك ؿٚل شٌحٕٚف:فذفؽ , أبهٚرهؿ ًَ ًْ ـْ ِشْحِرِهْؿ َأهَنَٚ َت ِْٔف ِم َُٔؾ إَِف وؿٚل  خُيَ

ْقا َشَحُروا َأْظُغَ افَِْٚس تًٚػ ذم شقرة إظراف: ََ اَم َأْف َِ قا َؾ َُ َؿَٚل َأْف

ْحٍر َظئِؿٍ  ًِ ٌُقُهْؿ َوَجُٚءوا بِ َه وهل ذم احلََٜٔ مٚ  [116]أيٜ َواْشَسْ

بًٌٛ افًحر ؾٚظتَدوهٚ  ٤, وفُـ تٌر ٕيرهؿ إفٔٓٚ, حٌٚل وظيصتٌرت

بًٌٛ افتٌِٔس افذي حهؾ مـ افًحرة, وتًّٔف بًض افْٚس:)  ٤حٔٚت

ٓ ينًر بٚحلََٜٔ ظذ مٚ : أن يًّؾ افًٚحر أصٔٚء دمًؾ اإلًٕٚن تَّر( وهق

أو  ,ؾَد يٗخذ مـ حٕٚقتفـام هل, بكه ٓ يدرك احلََٜٔ  ٔهٌحهل ظِٔف, ؾ

ؾَد يرى احلجر , ف مٚ ؾٔف وٓ ينًر بذفؽ, يًْل إٔف مل يًرف احلََٜٔمْزف

٤ دجٚجٜ, أو يرى احلجر بٔوٜ, أو مٚ أصٌف ذفؽ٤ ٕن افقاؿع تٌر ذم ظْٔٔف

                           
 (.8/68جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ) ( 94
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وجًؾ هْٚك مـ إصٔٚء  ,ؾ افًٚحر وتًٌِٔف , ؾًحرت ظْٔٚهبًٌٛ ظّ

ذ مٚ هل ٓ تريٚن احلََٜٔ ظمـ ادقاد مٚ دمًؾ ظْٔٔف وافتل يتًٚضٚهٚ افًحرة 

ذم ؿقفف جؾ وظال ذم شقرة : ظئام ظِٔف, هذا مـ افًحر افذي شامه اهلل

ْحٍر  :إظراف ًِ ٌُقُهْؿ َوَجُٚءوا بِ َه ْقا َشَحُروا َأْظُغَ افَِْٚس َواْشَسْ ََ اَم َأْف َِ َؾ

  [.116]أيٜ َظئِؿٍ 

٤ فًيؿ ذه وافهحٔح ظْد أهؾ افًِؿ: أن افًٚحر يَتؾ بٌر اشتتٚبٜ

وأهنؿ ـٚفٍُرة  ,هٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ إٔف يًتتٚب, وؿد ذهوؾًٚد

وفُـ افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ: إٔف ٓ يًتتٚب٤  ,أخريـ يًتتٚبقن

ٕن ذه ظئؿ, وٕٕف خيٍل ذه, وخيٍل ـٍره, ؾَد يدظل إٔف تٚئٛ وهق 

٤ ؾِٓذا ذهٛ ادحََقن مـ أهؾ افًِؿ إػ يُذب, ؾٔي افْٚس ضرا ظئام

وفق زظؿ إٔف تٚئٛ وٕٚدم, ؾال يهدق ذم  ,مـ ظرف وثٌٝ شحره يَتؾ أن

أن يَتِقا ـؾ مـ  ,وهلذا ثٌٝ ظـ ظّر إٔف ـتٛ إػ أمراء إجْٚد ٤ؿقفف

وجدوا مـ افًحرة, حتك يتَك ذهؿ, ؿٚل أبق ظثامن افْٓدي: ؾَتِْٚ ثالث 

, وهُذا صح  صحٔح افٌخٚري ظـ بجٚفٜ بـ ظٌدةهُذا جٚء ذمو, شقاحر

ذا , وهُأهنٚ ؿتِٝ جٚريٜ هلٚ, دٚ ظِّٝ أهنٚ تًحر ؿتِتٓٚ ٍهٜظـ ح

جلِٔؾ دٚ رأى شٚحرا يًِٛ برأشف يَىع افهحٚيب ا جْدب بـ ظٌد اهلل

: وؿٚل ,أتٚه مـ جٜٓ ٓ يًِّٓٚ ؾَتِف ,, خئؾ ظذ افْٚس بذفؽرأشف وئًده

 )أظد رأشؽ إن ـْٝ صٚدؿٚ(.

أن يَتِقا, ؾقيل إمر إذا  وادَهقد: أن افًحرة ذهؿ ظئؿ٤ وهلذا جيٛ
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٤ وجٛ ظِٔف ؿتِٓؿ  ,, وثٌٝ فديف ذفؽ بٚفٌْٜٔ افؼظٜٔظرف أهنؿ شحرة

 (٣٩).صٕٜٔٚ فِّجتّع مـ ذهؿ وؾًٚدهؿ

, بٚفًحر فٔس فف أن يتداوى بٚفًحر, ؾ٘ن افؼ ٓ يزال بٚفؼ ومـ أصٔٛ

افْؼة ظـ  ٤ وهلذا دٚ شئؾبٚفٍُر, وإٕام يزال افؼ بٚخلروافٍُر ٓ يزال 

وافْؼة ادذـقرة ذم احلديٞ: هل حؾ  (٣6){نهل مـ ظّؾ افنٔىٚ{: ؿٚل

 . افًحر ظـ ادًحقر بٚفًحر

ؾٓذا ٓ بٖس  ,ٜٔ افىٌٜٔوإدويٜ ادٌٚحٜ وافرؿ ,أمٚ إن ـٚن بٚفَرآن افُريؿ

, ؾٚفًٚحر دم٤ ٕن افًحر ظٌٚدة فِنٔٚضغَبف, وأمٚ بٚفًحر ؾال جيقز ـام ت

افًحر بًد ظٌٚدتف فِنٔٚضغ, وبًد خدمتف فِنٔٚضغ, ويًرف إٕام يًحر 

, فُـ ٓ ًد ذفؽ يًِّقٕف مٚ حيهؾ بف افًحر, وبوتَربف إفٔٓؿ بام يريدون

, حقر بٚفَراءة وبٚفتًقذات افؼظٜٔمٕٚع واحلّد هلل مـ ظالج ادً

, ض مـ إٔقاع ادرض مـ جٜٓ إضٌٚء, ـام يًٚفٟ ادريبٕٚدويٜ ادٌٚحٜو

دريض , ؾَد يًٚفٟ اأن ينٍك٤ ٕٕف مٚ ـؾ مريض ينٍك موفٔس مـ افالز

, وفق وؿد ٓ ينٍك ويّقت ذم هذا ادرض ,ؾٔنٍك إذا ـٚن إجؾ مٗخرا

إجؾ مل يٍْع ٤ ٕٕف متك ٕزل ظذ أحذق إضٌٚء وأظِؿ إضٌٚء ظرض

َر اهللَُ  شقرة ادْٚؾَقنذم : افدواء وٓ افًالج٤ فَقل اهلل تًٚػ خ  َٗ ـْ ُي ٚ َوَف ًً ٍْ َٕ

ٚ َٓ ُِ ي إجؾ وؿدر , ويٍْع افدواء إذا مل حيوإٕام يٍْع افىٛ إَِذا َجَٚء َأَج

                           
 (.8/71،69بٚز ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ(   95

 (.٥/6٣4(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ )٥٢6٢شْـ أبق داود افىٛ ) ( 96
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ٛ بٚفًحر ؿد يُتٛ اهلل فف افنٍٚء, , ـذفؽ هذا افذي أصٔاهلل فًٌِد افنٍٚء

ٕشٌٚب أخرى اهلل , وؿد يُقن وؿد ٓ يُتٛ فف افنٍٚء٤ ابتالء وامتحٕٚٚ

ظْده افًالج  ي ظٚجلف فٔس: إٔف ؿد يُقن افذيًِّٓٚ جؾ وظال, مْٓٚ

, ؾ٘ذا فُؾ داء دواء}:إٔف ؿٚل فٌْلوؿد صح ظـ ا (,٣١)ادْٚشٛ هلذا افداء

إٔزل اهلل داء  مٚ}:, وؿٚل(٣٢){دواء افداء برئ ب٘ذن اهلل ظز وجؾأصٔٛ 

 . (٣٣){إٓ إٔزل فف صٍٚء, ظِّف مـ ظِّف وجِٓف مـ جِٓف

ؾٚدًحقر يَرأ ظِٔف أظيؿ , افًالج افؼظل: أن يًٚفٟ افًحر بٚفَراءةومـ 

, ؾ٘ذا ؿرأهٚ افَٚرئ افهٚفح فَرآن: وهل افٍٚحتٜ, تُرر ظِٔفشقرة ذم ا

, وإٔف شٌحٕٚف وتًٚػ يًرف أن ـؾ رء بَوٚء اهلل وؿدرهادٗمـ افذي 

: ــ ؾٕ٘ف يُقن, ؾ٘ذا صدرت افَراءة ءمكف إمقر, وإٔف متك ؿٚل فِق

زول ؽ افَٚرئ ؾَد ي, وـرر ذفخالص, وظـ إظـ إيامن, وظـ تَقى

 .افًحر وينٍك صٚحٌف ب٘ذن اهلل

ظذ بٚديٜ ؿد فد غ صٔخٓؿ, يًْل: أمرهؿ, وؿد   وؿد مر بًض افهحٚبٜ

ؾًِقا ـؾ رء ومل يًٍْف, ؾَٚفقا فًٌض افهحٚبٜ: هؾ ؾُٔؿ مـ راق؟ 

, ؾَٚم ـٖٕام ٕنط مـ ظَٚل ذم ؿٚفقا: ًٕؿ. ؾَرأ ظِٔف أحدهؿ شقرة افٍٚحتٜ

ٓ بٖس بٚفرؿك مٚ مل }ؿٚل: . وافٌْل مـ ذ فدؽٜ احلٜٔ, وظٚؾٚه اهللاحلٚل

                           
 (.8/71جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ) ( 97
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 (.464٣(,شْـ أبق داود افٍتـ وادالحؿ )66٥٣صحٔح افٌخٚري افَدر ) ( 99



119 

 

, ؾٚفرؿٜٔ ؾٔٓٚ خر ـثر, وؾٔٓٚ ٍٕع ؿد رؿك ورؿل. و(1٣٣){تُـ ذـٚ

وبآيٜ افُرد, وبَؾ هق اهلل أحد, , ظذ ادًحقر بٚفٍٚحتٜ, ؾ٘ذا ؿرئ ظئؿ

, مع افدظقات افىٌٜٔ افقاردة ذم وادًقذتغ, أو بٌرهٚ مـ أيٚت

افِٓؿ رب }:دٚ رؿك بًض ادرى , مثؾ ؿقففظـ افٌْلديٞ إحٚ

افْٚس, أذهٛ افٌٖس, واصػ إٔٝ افنٚذم, ٓ صٍٚء إٓ صٍٚؤك, صٍٚء ٓ 

 :ثؾ مٚ ورد ظْف , وم. يُرر ذفؽ ثالث مرات أو أـثر(1٣1){يٌٚدر شَام

, ـؾ رء يٗذيؽبٚشؿ اهلل أرؿٔؽ مـ }:بَقفف ك افٌْلرؿ أن جزيؾ

. (1٣6){(اهلل ينٍٔؽ, بٚشؿ اهلل أرؿٔؽ ,شدظغ حٚومـ ذ ـؾ ٍٕس أو 

رؿك هبٚ افِديغ , يؼع أن يظـ افٌْل ٚبتٜثالث مرات ؾٓذه رؿٜٔ ظئّٜ وث

ادًحقر وافِديغ , وٓ بٖس أن يرؿك ادريض ووادًحقر وادريض

إذا مل يُـ ؾٔٓٚ حمذور  ـ مَْقفٜ ظـ افٌْل, وإن مل تُبٚفدظقات افىٌٜٔ

وؿد يًٚذم  (1٣٥).{ٓ بٖس بٚفرؿك مٚ مل تُـ ذـٚ}:قم ؿقففذظ٤ٚ فًّ

ٕف ٕ ;وبٌر أشٌٚب مـ اإلًٕٚن ,اهلل ادريض وادًحقر وؽرمهٚ بٌر افرؿٜٔ

وؿد ؿٚل  ,شٌحٕٚف هق افَٚدر ظذ ـؾ رء, وفف احلُّٜ افٌٚفٌٜ ذم ـؾ رء

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد شقرة يس ذم : شٌحٕٚف ذم ـتٚبف افُريؿ َٕ قَل َفُف إِ َُ ًْٔئٚ َأْن َي َص

قنُ  ُُ َٔ ـْ َؾ د وافنُر ظذ ـؾ مٚ يَؤف فف شٌحٕٚف احلّ[ ٢6]أيٜـُ

                           
 (.٥٢٢6(,شْـ أبق داود افىٛ )66٣٣صحٔح مًِؿ افًالم ) ( 111
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 .(٥٩6٥) (,شْـ ابـ مٚجف افى٣١6ٛ(,شْـ افسمذي اجلْٚئز )61٢6صحٔح مًِؿ افًالم ) ( 112
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٤ وؿد ٓ ينٍك ادريض, احلُّٜ افٌٚفٌٜ ذم ـؾ رء ظز وجؾ, وفف ويَدره

وممٚ يًتًّؾ ذم افرؿٜٔ آيٚت  ,ؿد تؿ أجِف وؿدر مقتف هبذا ادرضٕٕف 

إظراف, وهل ؿقفف شقرة ذم , وهل آيٚت افًحر تَرأ ذم ادٚء افًحر

ُػ َمٚ  :تًٚػ ََ ِْ َْْٔٚ إَِػ ُمقَشك َأْن َأْفِؼ َظَهَٚك َؾَِ٘ذا ِهَل َت َوَأْوَح

قنَ  ُُ ْٖؾِ ُِقنَ َي َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ٌُقاَؾَقَؿَع احْلَؼ  َوَبَىَؾ َمٚ  َِ ََ ْٕ ٌُقا ُهَْٚفَِؽ َوا
ِِ ٌُ َؾ

ـَ   :ؿقفف تًٚػ يقٕسشقرة وذم  [11٢,11١,11٣ أيٜ] َصِٚؽِري

ؾ  َشِٚحٍر َظِِٔؿٍ  ُُ َوحُيِؼ  اهللَُ  :إػ ؿقفف جؾ وظال َوَؿَٚل ؾِْرَظْقُن اْئُتقيِن بِ

ِرَه اْدُْجِرُمقنَ  ـَ ِاَِمتِِف َوَفْق  َُ  مٚ جٚءوـذفؽ   [٢٣,٢1,٢6,١٣أيٜ ]احْلََؼ بِ

َل مـ ؿقفف تًٚػ: شقرة ضف ذم  َِ ِْ قَن  َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك إَِمٚ َأْن ُت ُُ َٕ َوإَِمٚ َأْن 

ك إػ ََ ـْ َأْف ُٞ َأَتك :ؿقفف شٌحٕٚف َأَوَل َم ْٔ ِٚحُر َح ًَ ُح اف
ِِ ٍْ َٓ ُي أيٜ ]مـ َو

, وإن ؿرأ افَٚرئ هبٚ ذم رؿٜٔ افًحروهذه أيٚت ممٚ يٍْع اهلل [ 6٣إػ 6٩

, وبَؾ هق اهلل ذم ادٚء وؿرأ مًٓٚ شقرة افٍٚحتٜ, وآيٜ افُردهذه أيٚت 

 ,, أو حمٌقس ظـ زوجتفثؿ صٌف ظذ مـ ييـ إٔف مًحقر ,وادًقذتغ ,أحد

بًد  ,, إن ووع ذم ادٚء شٌع ورؿٚت مـ افًدر إخيؾٕ٘ف ينٍك ب٘ذن اهلل

ذم )ؾتح  فنٔخ ظٌد افرمحـ بـ حًـ, ـام ذـر ذفؽ اٚشٌٚدؿٓٚ ـٚن مْ

 1٣4.افًِؿ ذم بٚب )مٚ جٚء ذم افْؼة(ادجٔد( ظـ بًض أهؾ 

و شقرة  ,: شقرة اإلخالصيُرر ؿراءة افًقر افثالث, وهلًتحٛ أن وي

 ثالث مرات. ,و شقرة افْٚس ,ؼافٍِ

                           
 (.214،باب: ما جاء يف النشرة ) ص ( كتاب التوحيد، لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 114
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ممٚ يًٚفٟ بف هذا افٌالء: وهق  ,ٌٓٓٚ هل: أن هذه إدويٜ ومٚ أصوادَهقد

وؿد جرب ذفؽ ـثرا ؾٍْع  ,ويًٚفٟ بف أيوٚ مـ حٌس ظـ زوجتف ,افًحر

هلل أحد ؿد يًٚفٟ بَؾ هق ا, ووؿد يًٚفٟ بٚفٍٚحتٜ وحدهٚ ؾٔنٍك ,اهلل بف

 .ب٘ذن اهلل وادًقذتغ وحدهٚ وينٍك

ًٚفٟ وادًٚفٟ ظْدمهٚ إيامن صٚدق, وظْدمهٚ ثَٜ ومـ ادٓؿ جدا أن يُقن اد

إذا مل , وبٚهلل, وظِؿ بٖٕف شٌحٕٚف مكف إمقر, وإٔف متك صٚء صٔئٚ ـٚن

ـٚن ومٚ مل , مٚ صٚء اهلل ينٖ مل يُـ شٌحٕٚف وتًٚػ, ؾٕٚمر بٔده جؾ وظال

 ,ِٔف, ؾًْد اإليامن وظْد افهدق مع اهلل مـ افَٚرئ وادَروء ظـينٖ مل يُ

 .وتٍْع إدويٜ احلًٜٔ وادًْقيٜ ,يزول ادرض ب٘ذن اهلل وبنظٜ

 .مجًٔٚ دٚ يرؤف, إٕف شّٔع ؿريًٕٖٛل اهلل أن يقؾَْٚ 

ذم افُتٚب وافًْٜ أن يٌِغ ذم بالده, و افقاجٛ ظذ ـؾ مـ فديف ظِؿ مـو

إمقر, وحتك يْتؼ  ف, حتك يُقن افْٚس ظذ ظِؿ هبذه, وذم أهِجمتًّف

ؾٌِِٔغ افنٚهد }:إذا خىٛ افْٚس وذـرهؿ يَقل ٤ وهلذا ـٚنافًِؿ

بٌِقا ظْل وفق }:ويَقل (1٣٩){, ؾرب مٌِغ أوظك مـ شٚمعافٌٚئٛ

 (1٣6){.آيٜ

, يٌِغ افٍٚئدة افتل ظَِٓٚ وؾّٓٓٚ أن ,ؾٚفقاجٛ ظذ مـ شّع مـ أهؾ افًِؿ

                           
(,شْـ ابـ مٚجف 16١٣(,صحٔح مًِؿ افًَٚمٜ وادحٚربغ وافَهٚص وافديٚت )16٩4صحٔح افٌخٚري احلٟ ) ( 115
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٤ ٕن بًض افْٚس ؿد يٌِغ أصٔٚء أن يٌِغ مٚ مل يًَؾ ومٚ مل يٍٓؿ وفٔحذر

ؾال جيقز فف افتٌِٔغ  ,بٚ وميا بّـ بِغ ظْف وبٚدٌٌِغؾُٔقن ـٚذ ,يٌِط ؾٔٓٚ

ظِؿ, , وـام حتك يٌِغ ـام شّع ,, وظـ حتَؼ وبهرة ممٚ شّعإٓ ظـ ظِؿ

ًّٔؽ حتك ٓ يُذب ظذ مـ بِغ , وإٓ ؾِون َٕصمـ دون زيٚدة ومـ د

 .ظْف, وحتك ٓ يي ؽره

بف وأتٌٚظف ب٘حًٚن إػ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد , وظذ آفف وأصحٚ

 (1٣١).يقم افديـ

 

ؿقفف تًٚػ: : ميٚهرة ادؼـغ ومًٚوٕتٓؿ ظذ ادًِّغ, الهاقض الثامو

ـْ َيَتَقهَلُْؿ  شقرة ادٚئدة ذم  ؿْ َوَم ُُ َٓ هَيِْدي  وافدفٔؾ ِمْْ ْؿ إَِن اهللََ  ُٓ ُف ِمْْ َٕ
َؾِ٘

ْقَم افَيٚدِِغَ  ََ  [٩1أيٜ  .]اْف

: مـ اظتَد أن بًض افْٚس يًًف اخلروج ظـ ذيًٜ الهاقض التاسع

ٌَْتِغ َؽْرَ  ,شقرة آل ظّرانذم فَقفف تًٚػ:  ٤ؾٓق ـٚؾر ّدحم ـْ َي َوَم

ـْ  َِ ْشاَلِم ِديًْٚ َؾ ـَ اإْلِ ي ـَ اخْلَِٚهِ ِخَرِة ِم ْٔ ٌََؾ ِمُْْف َوُهَق ذِم ا َْ  [.٢٩أيٜ ] ُي

ٓ يتًِّف وٓ يًّؾ بف, بٖن ديـ اهلل  : اإلظراض ظـالعاشرالهاقض 

ِف ُثَؿ  :شقرة افًجدةذم  وافدفٔؾ ؿقفف تًٚػ َر بِآَيِٚت َرب  ـ  ـْ ُذ َ ُؿ مِم َِ ـْ َأْط َوَم

ـَ ادُْ  ٚ ِم َٕ ٚ إِ َٓ قنَ َأْظَرَض َظْْ ُّ
َِ  [66أيٜ ] ْجِرِمَغ ُمَْْت

                           
 (.8/75،74،73،72) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز(  117
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وٓ ؾرق ذم مجٔع هذه افْقاؿض بغ اهلٚزل واجلٚد واخلٚئػ, إٓ ادُره, 

, ؾٌٌْٔل فًِِّؿ أن ٚوؿقظوـِٓٚ مـ أظيؿ مٚ يُقن خىرا, وأـثر مٚ يُقن 

حيذرهٚ, وخيٚف مْٓٚ ظذ ًٍٕف, ًٕقذ بٚهلل مـ مقجٌٚت ؽوٌف وأفٔؿ ظَٚبف, 

وظذ آفف وصحٌف وشِؿ, إتٓك ـالمف رمحف  ,خَِف حمّدوصذ اهلل ظذ خر 

  (1٣٢)اهلل.

ويدخؾ ذم افًَؿ افرابع: مـ اظتَد أن إٕيّٜ وافَقإغ افتل يًْٓٚ افْٚس 

أو أهنٚ مًٚويٜ هلٚ, أو إٔف جيقز افتحٚـؿ إفٔٓٚ,  ,أؾوؾ مـ ذيًٜ اإلشالم

هِح تىٌَٔف أو أن ٕيٚم اإلشالم ٓ ي ,وفق اظتَد أن احلُؿ بٚفؼيًٜ أؾوؾ

ذم افَرن افًؼيـ, أو إٔف ـٚن شٌٌٚ ذم ختِػ ادًِّغ, أو إٔف حيك ذم 

ظالؿٜ ادرء بربف دون أن يتدخؾ ذم صئقن احلٔٚة إخرى, ويدخؾ ذم افرابع 

ين أيوٚ: مـ يرى أن إٍٕٚذ حُؿ اهلل ذم ؿىع يد افًٚرق, أو رجؿ افزا

ٚ ـؾ مـ اظتَد إٔف , ويدخؾ ذم ذفؽ أيوادحهـ ٓ يْٚشٛ افًك احلٚض

جيقز احلُؿ بٌر ذيًٜ اهلل ذم ادًٚمالت أو احلدود أو ؽرمهٚ, وإن مل يًتَد 

ٕٕف بذفؽ يُقن ؿد اشتٌٚح مٚ حرمف اهلل  ;أن ذفؽ أؾوؾ مـ حُؿ افؼيًٜ

, ممٚ هق مًِقم مـ افديـ بٚفيورة إمجٚظٚ, وـؾ مـ اشتٌٚح مٚ حرم اهلل

 ذيًٜ اهلل ؾٓق ـٚؾر ب٘مجٚع ادًِّغ. ـٚفزٕٚ واخلّر وافربٚ واحلُؿ بٌر

وأن هيديْٚ ومجٔع ادًِّغ ساضف  ,وًٕٖل اهلل أن يقؾَْٚ مجًٔٚ دٚ يرؤف

 إٕف شّٔع ؿريٛ, وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف. ,ادًتَٔؿ

                           
 .(1٥6 /1ج  ) افًزيز بـ بٚزجمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد  ( 118
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 أسئلة حول قوادح االسالم ونواقضه

  {إيامنولقس وراء ذلك حبة خردل من }معـى حديث:السمال َن 

شٗال: أحًـ اهلل إفُٔؿ يٚ صٔخ! ذـر ذم اختٔٚرات صٔخ اإلشالم ابـ 

 م أٓ يُْر ادُْر بٌَِف؟مـ ٕقاؿض اإلشال أن تّٜٔٔ

مـ ٓ يُْر ادُْر وٓ حتك أن  ى,يرإن بًض أهؾ افًِؿ مـ  جلقاب:ا

وهذا ود اإليامن, وفق  فٔس ذم ؿٌِف حٌٜ خردل مـ إيامن, هذابٌَِف, ؾّثؾ 

 :وافَقل أخر ٤ٌف مـ اإليامنِمـ بٚب خِق ؿإليامن, ؾٓذا افَقل: ادظك ا

بام يتًِؼ ول, حٌٜ خردل ممٚ يتًِؼ بٕٚمر وافْٓفٔس ذم ؿٌِف أن ادراد 

 ؾر. ٕٚف ـأمًْٚه  وفٔسبٚإلُٕٚر, 

 هذا حمؾ خالف يٚ صٔخ؟أن  مداخِٜ: يذـر ـذفؽ ظـ ابـ افَٔؿ

ظدم إُٚره  أنون هذا ؾٔام يتًِؼ بٕٚمر وافْٓل, أييٓر يل  ذيافنٔخ: اف

 (1٣٣.)جٓؾ مْفهق  ,مثالً 

 هؾ ٕقاؿض اإلشالم حمددة بًدد مًغ ومٚ هل؟ شٗال:

جقاب: ٕقاؿض اإلشالم ـثرة وفٔس هلٚ حك٤ ٕن ظددهٚ ؿد حيكه زيد 

واشتٌْٚضٓؿ إحُٚم  ,وٓ حيكه ظّرو, حًٛ آراء افًِامء واجتٓٚدهؿ

أربًامئٜ ٕٚؿض ويًدهٚ أخر  مثالً  ظٜٔ, ؾَد يًدهٚ زيدٜ افؼمـ إدف

مخًامئٜ ٕٚؿض٤ ٕٕف اشتٌْىٓٚ مـ أدفٜ أخرى, ؾٓذا خيوع فألدفٜ افؼظٜٔ, 

 ْقاؿض اإلشالم ختوع فألدفٜ افؼظٜٔ. ؾ

                           
 ـنػ افنٌٓٚت ) ذح حديٞ وفٔس وراء ذفؽ حٌٜ خردل مـ إيامن (.(  119
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ذم بٚب حُؿ  بٚب حُؿ ادرتد, مـ أرادهٚ وجدهٚوؿد ذـرهٚ افًِامء ذم 

يًتْل بف حتك يًرف مْف ٕقاؿض و ,راجع هذا افٌٚب افًئؿؾِ ادرتد,

وآشتٌٚثٜ  ,اإلشالم, ـٚفؼك بٚهلل وظٌٚدة إصْٚم وافٌَقر مـ دون اهلل

هبؿ وافْذر هلؿ, ـؾ هذا مـ افردة ظـ اإلشالم, ـؾ هذا مـ ٕقاؿض 

مـ ٕقاؿض اإلشالم,  لشٛ افرشقو, , ـذفؽ شٛ افديـاإلشالم

افَقل: و, اإلشالممـ افتَْص ومـ ٕقاؿض اإلشالم, شٌحٕٚف اهلل  شٛو

إذا ؿٚل: افيِؿ و, مـ ٕقاؿض اإلشالمؾٓق بحرام  فٔسوافربٚ  زٕٚبٖن اف

أو افزـٚة إذا ؿٚل: افهالة وض اإلشالم, ٓذا مـ ٕقاؿؾفِْٚس فٔس بحرام 

واجٛ فٔس  وٚن, إذا ؿٚل: صقم رمض اإلشالمواجٌٜ هذا مـ ٕقاؿ فًٔٝ

مـ  احلٟ فٔس بقاجٛ مع آشتىٚظٜ إذا ؿٚل:ومـ ٕقاؿض اإلشالم, 

هذا مـ ٕقاؿض  ,إذا ؿٚل: افٌٌٜٔ حالل وافّّْٜٔ حاللوٕقاؿض اإلشالم, 

 .اإلشالم

ؾًِٔف أن  ,هُذا فف أؿًٚم ـثرة, فُـ مـ أراد أن يًرؾٓٚ ظذ احلََٜٔو 

ادذاهٛ إربًٜ  د, ظِٔف أن يدرس هذا افٌٚب ذميراجع بٚب حُؿ ادرت

 ,ًِٔف أن يدرس هذا افٌٚبؾ ,نٚؾًل واحلٌْع وؽرهؿاحلٍْل وادٚفُل واف

 .حتك يًرف افْقاؿض ,ٜ افؼظٜٔويتٖمؾ ويْير إدف

ادٌىالت مـ  رء ذم شٗال: مٚ هل مٌىالت اإلشالم؟ وإذا وؿع أحد 

 ؾُٔػ يًقد إػ اإلشالم مرة أخرى, جزاـؿ اهلل خرًا؟ 

أشٌٚب افردة, هل و ,هل ٕقاؿض اإلشالمو ,جقاب: مٌىالت اإلشالم

ؿد شّقه: بٚب حُؿ ووهذه بْٔٓٚ افًِامء ذم بٚب مًتَؾ ذم ـتٛ افٍَف, 
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 ,ذم أواخر ـتٛ افٍَف, ظْدمٚ ذـروا افديٚت وافَقد واحلدود ادرتد, ذـروه

ذـروا هذا افٌٚب, ؾٍل إمُٕٚؽ أن تراجع هذا افٌٚب ذم ـتٛ احلْٚبِٜ, 

ٞ, حتك تًتٍٔد مـ هذه وافنٚؾًٜٔ, وادٚفُٜٔ, واحلٍْٜٔ, وـتٛ أهؾ احلدي

 افُتٛ افًئّٜ. 

وأظيّٓٚ:  ب ظئؿ, ذـروا ؾٔف ٕقاؿض اإلشالمبٚ ,ادَهقد أن هذا افٌٚب

يدظق أصحٚب افٌَقر, أو أو ٖن يدظق إوثٚن, ـافؼك بٚهلل ظز وجؾ, 

يدظق افْجقم, أو يدظق إصْٚم, أو يدظق إصجٚر وإحجٚر, يًتٌٔٞ 

 . بٚهلل تًٚػ إـز , هذا مـ افؼكٚ, أو يذبح هلٚهبٚ أو يْذر هل

ٓذا ؾاإلشالم  فأو ئًٌف, أو يتَْه ,ًٛ افديــٖن يإلشالم: ومـ ٕقاؿض ا

 مـ ٕقاؿض اإلشالم.

ومـ ٕقاؿض آشالم: آشتٓزاء بٚفديـ, آشتٓزاء بام ؿٚفف اهلل ورشقفف, 

هذا مـ ٕقاؿض ؾُؾ , افُريؿ أو بٚفَرآن ,تٓزاء بٚفرشقلأو آش

 اإلشالم.

افزٕٚ حالل, أو اخلّر حالل,  إذا ؿٚلمثؾ إذا اشتحؾ مٚ حرم اهلل,  ـذفؽ:

 ب٘مجٚع ادًِّغ. يُقن ردة ظـ اإلشالمأو افربٚ حالل, 

بقاجٌٜ,  فًٔٝهلل, مثؾ افذي يَقل: افهالة ـذفؽ: إذا أشَط مٚ أوجٛ ا

ٟ فزـٚة ؽر واجٌٜ, أو احلواجٛ ظذ ادٍُِغ, أو افٔس  أو صقم رموٚن

ًٚ ـثرة  ٚواجٌفٔس  ظذ ادًتىٔع, هذا ـِف ردة ظـ اإلشالم, وذـروا إٔقاظ

 ء.ؽر هذه إصٔٚ

َٓ اهلل  . كواقض ٓ إله إ



127 

 

وأن مـ وّـ  ,يَقل: ٕحـ ًِٕؿ أن تٚرك افهالة ـٚؾرشٚئؾ شٗال: 

إصٔٚء افتل ٓ جيقز افتًٚمؾ مًف ؾٔٓٚ, إٔف ٓ دمقز افهالة ظِٔف إذا مٚت 

ش صؾ ظذ مـ ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل»وهق تٚرك فِهالة, وهْٚك حديٞ مًْٚه: 

 أرجق اجلّع بغ هذا وذاك جزاـؿ اهلل خرا؟

حديٞ ش صؾ ظذ مـ ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل»جقاب: احلديٞ ادذـقر: 

تدل  ,, فُـ ذم افٌٚب أحٚديٞ صحٔحٜلهحٔح ظـ افٌْفٔس ب ,ؤًػ

فُـ إذا افتزمقا بحؼ ٓ إفف إٓ اهلل,  ,ظذ أن أهؾ افتقحٔد هلؿ حُؿ اإلشالم

 ٚدقحد حمُقم فف بٚإلشالم إذا صٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا رشقل اهللؾ

شالم, وهلذا ذم  يٖيت بقء يَْض هذا اإلَٓ حيُؿ فف بٚإلشالم, فُـ بؼط أ

 ش.إٓ بحَٓٚ»احلديٞ: 

أتك بٚفنٓٚدتغ ثؿ أتك بْٚؿض مـ ٕقاؿض اإلشالم, ؾٕ٘ف إذا إٔف  ؾٚدَهقد:

أو شٛ  ,أو جحد حتريؿ افزٕٚ ,يْتَض إشالمف, ؾِق جحد وجقب افهالة

 ـٍر ظْد اجلّٔع, وفق ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل. ,اهلل ورشقفف

وٓ يٖيت بْٚؿض مـ  ,م بًّْٚمهٚ وحَٓامؾٚدَهقد: إٔف يٖيت بٚفنٓٚدتغ ويِتز

وفق ؿٚل: ٓ إفف إٓ  ,وٓ يهذ ظِٔف ,ٕقاؿض اإلشالم, ؾ٘ذا أتك بْٚؿض ـٍر

ـ  ,وهؿ ذم افدرك إشٍؾ مـ افْٚر ,ؾٚدْٚؾَقن يَقفقن: ٓ إفف إٓ اهلل ,اهلل

وادرتديـ افذيـ ارتدوا ظـ اإلشالم ـثر مْٓؿ يَقل: ٓ إفف إٓ ـ ًٕقذ بٚهلل 

 ,وزظّٓؿ إٔف فق ـٚن رشقًٓ مل يّٝ ,تُذيٌٓؿ افٌْلفُْٓؿ ـٍروا ب ,اهلل

وفُـ ـٍروا بٚإليامن بٖن  ,وهُذا ـثر مـ أهؾ افردة يَقفقن: ٓ إفف إٓ اهلل

 أو مٚ أصٌف ذفؽ. ,أو ادختٚر ٌٕل ,مًِّٜٔ ٌٕل
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ؾٚحلٚصؾ: أن ادقحد ادًِؿ افذي ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا رشقل 

ـتٛ  وهلذا ,إذا أتك بْٚؿض مـ ٕقاؿض اإلشالم ـٍر, وصٚر مرتداً  ,اهلل

 ًٚ وذـروا ؾٔف ٕقاؿض  ,ه بٚب حُؿ ادرتدشّق ,افًِامء ذم مٗفٍٚهتؿ بٚب

افتل يرتد هبٚ اإلًٕٚن وفق ـٚن يَقل: ٓ إفف إٓ اهلل وينٓد أن  ,اإلشالم

قب أو جحد وج ,حمّدًا رشقل اهلل, ومـ ذفؽ إذا جحد وجقب افهالة

أو اشتحؾ ذب  ,أو اشتحؾ افزٕٚ ,أو جحد وجقب صقم رموٚن ,افزـٚة

أو دظٚ إصْٚم أو افْجقم أو  ,أو دظٚ إمقات واشتٌٚث هبؿ ,اخلّر

 .وفق ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل ,ـؾ هذه ردة يٍُر هبٚ ,اشتٓزأ بٚفديـ

  .حؽم من أتى بـاقض من كواقض اإلسالم وهو يـطق بالشفادتْي

هؾ جيقز فًِِّؿ أن يٍُر رجاًل مًِاًم ٓ يهع افهِقات ادُتقبٜ,  شٗال:

أو اشتٓزأ بٚفَرآن, ؾٓؾ جيقز أن َٕقل دثؾ هٗٓء: ـٍٚر وهؿ ينٓدون أن 

 ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا رشقل اهلل؟

جقاب: ًٕؿ أهيٚ افًٚئؾ! إذا وجد ممـ ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا 

 ـٍره وجٛ أن يٍُر٤ ٕن ادًِؿ يٍُر بقء مـ مٚ يَتيض ,رشقل اهلل

ٕقاؿض اإلشالم, ؾِٔس مـ ؿٚل: أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا رشقل 

ًٚ مـ أن يَع مْف مٍُر ,اهلل بؾ متك وجد مْف مٍُر ـٍر بف, ؾٚفذي  ٤مًهقم

, أو يًتٓزئ بٚفهالة, أو ًتٓزئ بٚفرشقلأو ي ,يًتٓزئ بٚفَرآن

 ٤يُقن ـٚؾرا ظْد مجٔع افًِامء ,بقء ممٚ ذظف اهلل أو ,يًتٓزئ بٚفهٔٚم

وؿد ذـر افًِامء ذفؽ ذم بٚب حُؿ ادرتد, ؾٌٌْٔل فؽ إذا ـْٝ ضٚفٛ ظِؿ 

أن تراجع ـالم أهؾ افًِؿ, وإٓ ؾِتًِؿ أن هذا ـٍر ووالل وردة ظـ 
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ُْتْؿ ِف ُؿْؾ َأبِٚهللَِ َوآَيٚتِِف َوَرُشقفِ اإلشالم, ـام ؿٚل اهلل جؾ وظال:  ـُ

ِزُئقنَ  ْٓ َت ًْ ؿْ َت ُُ َد إِياَمِٕ ًْ ْرُتْؿ َب ٍَ ـَ َتِذُروا َؿْد  ًْ  [.66-6٩]افتقبٜ: ٓ َت

ذم أصح ؿقيل  ,وهُذا افذي يسك افهالة ظّدًا وٓ يهع هذا ـٚؾر أيوًٚ 

ًٚ وتُٚشاًل ؾٕ٘ف يٍُر بذفؽ  ,افًِامء, وإن مل جيحد وجقهبٚ, متك ترـٓٚ هتٚوٕ

رأس إمر اإلشالم وظّقده » :ل افٌْلفَقذم أصح ؿقيل افًِامء٤ 

ؾٔام رواه مًِؿ ذم  ر٤ وفَقففؾّـ ترك ظّقد اإلشالم ـٍش افهالة

رواه مًِؿ ذم ش بغ افرجؾ وبغ افٍُر وافؼك ترك افهالة»افهحٔح: 

ًٚ:  ٤ وفَقففافهحٔح مـ حديٞ جٚبر افًٓد افذي بْْٔٚ وبْٔٓؿ »أيو

 قاب مـ أؿقال أهؾ افًِؿ.هذا هق افهش افهالة ؾّـ ترـٓٚ ؾَد ـٍر

مٚ مل  ٤بؾ ـٍره ـٍر أصٌر ٤وؿٚل بًض أهؾ افًِؿ: إٕف ٓ يٍُر ـٍرًا أـز

جيحد وجقهبٚ, ؾ٘ن جحد وجقهبٚ ـٍر بٚإلمجٚع, أمٚ مٚ دام يًِؿ أهنٚ 

ؾال يٍُر بذفؽ  ,وفُـ يٌِٛ ظِٔف افًُؾ وافتًٚهؾ ؾال يهع ,ؾريوٜ

ًٚ مًهٜٔ ظئّٜ أظيؿ مـ  ,ظْد مجع مـ أهؾ افًِؿ, وفُـ يُقن ظٚصٔ

مًهٜٔ افزٕٚ وذب اخلّر وٕحق ذفؽ, ويُقن ـٚؾرًا ـٍرًا دون ـٍر, هذا 

 ؿقل مجع مـ أهؾ افًِؿ.

وافهقاب: افَقل إول إٔف ـٚؾر ـٍرًا أـز٤ فألحٚديٞ افًٚبَٜ وٕدفٜ 

 أهؾ اإلشالم احلذر مـ ذفؽ, أخرى دفٝ ظذ ذفؽ, ؾٚفقاجٛ ظذ

وادحٚؾيٜ ظذ افهِقات وافًْٚيٜ هبٚ, وافًْٚيٜ بٖدائٓٚ ذم اجلامظٜ هذا هق 

افقاجٛ ظذ ـؾ مًِؿ, وفٔس ؿقفف: أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًا 

إذا وجد مْف ٕٚؿض مـ ٕقاؿض اإلشالم, ـام  ,رشقل اهلل ظٚصاًم مـ تٍُره
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شتٓزاء بٚفديـ ـٍر بٚإلمجٚع, وفق ؿٚل: أصٓد أن ظرؾٝ أهيٚ افًٚئؾ, ؾ٘ن آ

وهُذا فق إُٔر افًٌٞ بًد ادقت, أو  ٤إٓ اهلل, وأن حمّدًا رشقل اهلل ٓ إفف

أو إُٔر افْٚر ـٍر ب٘مجٚع ادًِّغ, وفق ؿٚل: أصٓد أن ٓ إفف إٓ  ,إُٔر اجلْٜ

 ِرشقلتُذيٛ ف اهلل وأصٓد أن حمّدًا رشقل اهلل٤ ٕن إُٕٚره هلذه إمقر

شٛ اهلل  أو ,ف ذم ـتٚبف, وهُذا فق شٛ افديـ, وتُذيٛ هلل ؾٔام أخز ب

ـٍر بٚإلمجٚع, وفق أتك بٚفنٓٚدتغ, وهُذا فق   شٛ افرشقل شٌحٕٚف, أو

, ؿٚل: إن صقم رموٚن ؽر واجٛ, أو افزـٚة مع تقاؾر ذوضٓٚ ؽر واجٌٜ

 ـٍر بٚإلمجٚع. أو احلٟ مع آشتىٚظٜ ؽر واجٛ

يٌٌْل فُؾ مًِؿ افتٌْف هلذه إمقر, واحلذر , وـذا ؽ أهيٚ افًٚئؾؾٌٌْٔل ف

ويٌٌْل فِّٗمـ  ,واخلروج ظـ دائرة اإلشالم ,مـ ـؾ مٚ يًٌٛ افٍُر

ًٚ أن يتٍَف ذم ديْف, وأن يتٌك وأن حيذر افقؿقع ؾٔام حرم اهلل ظِٔف وهق  ,أيو

 .وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل ٓ ينًر,

 ؟افٍُٚرمٚ حُؿ مقآة شٗال:   

 ,حرام واختٚذهؿ بىٕٜٚ ,مقآة افٍُٚر بٚدقدة وادْٚسةأن افٍتقى  جقاب:

ٓ دمد ؿقمٚ  :ؿٚل اهلل تًٚػؾَد  ,بْص افَرآن افُريؿ مْٓل ظْفوأمر 

 ,[66دجٚدفٜ ]ايٗمْقن بٚهلل وافٔقم أخر يقادون مـ حٚد اهلل ورشقفف

افذيـ اختذوا ديُْؿ هزوا وفًٌٚ يٚ أهيٚ افذيـ آمْقا ٓ تتخذوا  :وؿٚل تًٚػ

مـ افذيـ أوتقا افُتٚب مـ ؿٌُِؿ وافٍُٚر أوفٔٚء واتَقا اهلل إن ـْتؿ 

يٚ أهيٚ افذيـ آمْقا ٓ تتخذوا افٔٓقد  :وؿٚل تًٚػ [,٩١ادٚئدة]مٗمْغ

وافْهٚرى أوفٔٚء بًوٓؿ أوفٔٚء بًض ومـ يتقهلؿ مُْؿ ؾٕ٘ف مْٓؿ إن اهلل 
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يٚ أهيٚ افذيـ آمْقا ٓ  :وؿٚل تًٚػ [,٩1ادٚئدة]ٓ هيدي افَقم افيٚدغ

وأخز  [,11٢آل ظّران ] تتخذوا بىٕٜٚ مـ دوُٕؿ ٓ يٖفقُٕؿ خٌٚٓ

وافذيـ ـٍروا  ٤وٓؿ أوفٔٚء بًضًإٔف إذا مل يُـ ادٗمْقن بشٌحٕٚف: 

ؾ٘هنٚ تُقن ؾتْٜ ذم إرض  ,ويتّٔز هٗٓء ظـ هٗٓء ٤بًوٓؿ أوفٔٚء بًض

مٓام أطٓر مـ ادقدة  ,يٌٌْل أبدا أن يثؼ ادٗمـ بٌر ادٗمـوٓ  ٤وؾًٚد ـٌر

ودوا فق تٍُرون ـام ـٍروا  :ؾ٘ن اهلل تًٚػ يَقل ظْٓؿ ,وأبدى مـ افْهح

وفـ ترى ظْؽ  ,ويَقل شٌحٕٚف فٌْٔف [,٢٣افًْٚء ]ؾتُقٕقن شقاء

وافقاجٛ ظذ  [,16٣افٌَرة ]افٔٓقد وٓ افْهٚرى حتك تتٌع مِتٓؿ

وأٓ  ,وأٓ تٖخذه ؾٔف فقمٜ ٓئؿ ,ادٗمـ أن يًتّد ظذ اهلل ذم تٍْٔذ ذظف

إٕام ذفُؿ افنٔىٚن خيقف أوفٔٚءه ؾال  :ؾَد ؿٚل اهلل تًٚػ ,خيٚف مـ أظدائف

ؾسى  :وؿٚل تًٚػ [,1١٩آل ظّران ]ختٚؾقهؿ وخٚؾقن إن ـْتؿ مٗمْغ

فقن ٕخنك أن تهٌْٔٚ دائرة افذيـ ذم ؿِقهبؿ مرض يًٚرظقن ؾٔٓؿ يَق

ؾًًك اهلل أن يٖيت بٚفٍتح أو أمر مـ ظْده ؾٔهٌحقا ظذ مٚ أهوا ذم إًٍٔٓؿ 

يٚ أهيٚ افذيـ آمْقا إٕام ادؼـقن  :وؿٚل شٌحٕٚف [,٩6ادٚئدة  ]ٕٚدمغ

ٕجس ؾال يَربقا ادًجد احلرام بًد ظٚمٓؿ هذا وإن خٍتؿ ظِٜٔ ؾًقف 

واهلل  [,6٢افتقبٜ ]اهلل إن اهلل ظِٔؿ حُٔؿئٌُْؿ اهلل مـ ؾوِف إن صٚء 

  .(11٣)ادقؾؼ

: هؾ يًذر ادًِؿ إذا ؾًؾ صٔئٚ مـ افؼك ـٚفذبح وافْذر فٌر اهلل ٗالش

                           
 .(111٣)ؾتٚوي افنٔخ ابـ ظثّٔغ (  111
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  ؟جٚهال

وؿًؿ ٓ يًذر  ,: ؿًؿ يًذر ؾٔف بٚجلٓؾغؿًّظذ إمقر ؾٓذه : قابج

 ؾٔف بٚجلٓؾ.

, وظٌد شٌحٕٚف بْٔٓؿ, وأتك افؼك بٚهلل ٘ذا ـٚن مـ أتك ذفؽ بغ ادًِّغؾ

ؾُٔقن ؽر  ,, ومل يتٌك ذم ديْفٕٕف مَك مل يًٖل ٤, ؾٕ٘ف ٓ يًذرؽر اهلل

, أو أحجٚر أو أصْٚم ,مـ أمقات أو أصجٚر ,مًذور ذم ظٌٚدتف ؽر اهلل

شقرة إحَٚف ذم : ـام ؿٚل اهلل شٌحٕٚف ٤إلظراوف وؽٍِتف ظـ ديْف

ُرو ٍَ ـَ ـَ  ِذُروا َواَفِذي ْٕ ِرُوقنَ ا َظاَم ُأ ًْ دٚ اشتٖذن   ٤ وٕن افٌْل[٥أيٜ ] ُم

ٕهنٚ  ;ٕهنٚ مٚتٝ ذم اجلٚهِٜٔ مل يٗذن فف فًٔتٌٍر هلٚ ٤ربف أن يًتٌٍر ٕمف

ؿٚل فنخص شٖفف ظـ أبٔف,   ٤ وٕٕفوثٚنمٚتٝ ظذ ديـ ؿقمٓٚ ظٌٚد إ

 ٤(111){: إن أيب وأبٚك ذم افْٚرهق ذم افْٚر, ؾِام رأى مٚ ذم وجٓف ؿٚل }:ؿٚل

ذي , ؾُٔػ بٚفٕٕف مٚت ظذ افؼك بٚهلل, وظذ ظٌٚدة ؽره شٌحٕٚف وتًٚػ

يًٌد افنٔخ ظٌد افَٚدر  , أوبغ ادًِّغ وهق يًٌد افٌدوي, أو يًٌد احلًغ

 ., أو يًٌد ظِٔٚ أو يًٌد ؽرهؿ افرشقل حمّدا, أو يًٌد اجلٔالين

إـز وهؿ  ا افؼك٤ ٕهنؿ أتقـ بٚب أوػؾٓٗٓء وأصٌٚهٓؿ ٓ يًذرون م

مقجقدة  ْٜ رشقل اهللوهُذا ش ,بغ ادًِّغ, وافَرآن بغ أيدهيؿ

  (116).بْٔٓؿ, وفُْٓؿ ظـ ذفؽ مًروقن

                           
 .(٥/11٣(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ )4١1٢(,شْـ أبق داود افًْٜ )6٣٥صحٔح مًِؿ اإليامن ) ( 111
 .(6١ /4 ج ) جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ( 112
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ا وؿًقا ذم افؼك, إذبٚجلٓؾ  ونيًذرادًِّغ افذيـ  مـ: وافًَؿ افثٚين

, أو ٕشٌٚب أضراف افدٕٔٚ اإلشالم ذمديٚر ـٚفذي يْنٖ ذم بالد بًٔدة ظـ 

, ؾٓٗٓء مًذورون ة وٕحقهؿ ممـ مل تٌٌِٓؿ افرشٚفٜأخرى ـٖهؾ افٍس

هنؿ يّتحْقن يقم افَٔٚمٜ , وافهحٔح أبجِٓٓؿ, وأمرهؿ إػ اهلل ظز وجؾ

ظهقا دخِقا افْٚر٤ فَقفف جؾ , وإن ؾٔٗمرون, ؾ٘ن أجٚبقا دخِقا اجلْٜ

َٞ َرُشقًٓ  :شقرة اإلهاءذم : وظال ًَ ٌْ َٕ بَِغ َحَتك  ذ  ًَ َْٚ ُم ـُ أيٜ ]َوَمٚ 

  .وٕحٚديٞ صحٔحٜ وردت ذم ذفؽ [1٩٤

ضريؼ  الم ذم هذه ادًٖفٜ ذم آخر ـتٚبف:افُبًط افًالمٜ ابـ افَٔؿ وؿد

  (11٥).دٚ ذـر ضٌَٚت ادٍُِغ, ؾِراجع هْٚك فًيؿ ؾٚئدتف ,اهلجرتغ

 .، ومعاَشة الػساقحؽم التوسل

مًٚذة دمقز : هؾ جيقز افتقشؾ بجٚه ؾالن أو حؼ ؾالن , وهؾ ٗالش

 افًٍٚق وصحٌتٓؿ؟

ظْد مجٓقر أهؾ مـ افٌدع وهذا  ,: هذا مـ افٌدع افتل مل يؼظٓٚ اهللقابج

 ,, وإٕام ادؼوع افتقشؾ إػ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ بٖشامئف وصٍٚتفافًِؿ

ذم  :ـام ؿٚل شٌحٕٚف ,ٕٚظامل افهٚحلٚت, وبوتقحٔده وحمٌتف واإليامن بف

َْك َؾْٚدُظقُه هِبََٚوهللَِِ شقرة إظراف  ًْ َْشاَمُء احْلُ ْٕ ومل يَؾ   [1٢٣أيٜ ]ا

, أو ٕوفٔٚءأو بجٚه ام , أو بجٚه إٌٕٔٚء: ؾٚدظقه بجٚه حمّد شٌحٕٚف

َْك  :وإٕام ؿٚل شٌحٕٚف ,, أو ٕحق ذفؽبحؼ بٔتف افًتٔؼ ًْ َْشاَمُء احْلُ ْٕ َوهللَِِ ا

                           
 (.864،865وباب السعادتني)ص  ـتٚبف ضريؼ اهلجرتغ ابـ افَٔؿ ( 113
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ءت ـام جٚ ,أيوٚ بتقحٔده , ويدظكأي بٖشامئف هق وصٍٚتف َؾْٚدُظقُه هِبَٚ

افِٓؿ إين أشٖفؽ بٖين أصٓد إٔؽ إٔٝ }: حديٞ, ومْٓٚ إحٚديٞ بذفؽ

اهلل ٓ إفف إٓ إٔٝ إحد افهّد افذي مل يِد ومل يقفد ومل يُـ فف ـٍقا 

ٚ د ,افذيـ إىٌَٝ ظِٔٓؿ صخرة ,ومـ ذفؽ حديٞ أهؾ افٌٚر (114){أحد.

ظِٔٓؿ صخرة وشدت ظِٔٓؿ ؾؿ  , ؾَد إىٌَٝؽٚر ذم فٔؾ ؾٔف مىرأووا إػ 

: ٓ يْجْٔٚ مـ هذا إٓ أن ومل يًتىًٔقا اخلروج, ؾَٚفقا ؾٔام بْٔٓؿ ,افٌٚر

قشؾ أحدهؿ إػ اهلل بزه , ؾتؾ إػ اهلل بٖظامفْٚ اخلٚفهٜ, ؾتقشِقا إػ اهللٕتقش

فقافديف, وافثٚين تقشؾ بًٍتف ظـ افزٕك, وافثٚفٞ تقشؾ بٖدائف فألمٕٜٚ, 

 .ؾٍرج اهلل ظْٓؿ

قشؾ إػ اهلل بٖشامئف أو بتقحٔده, أو أن افًٌد إذا ت ,ؾًِؿ بذفؽ ممٚ ذـرٕٚ

وحمٌتف فف, أو بٖداء مٚ اؾسض اهلل  إليامن بٌْٔف , أو بٚوحمٌتف فف ٚهللب٘يامٕف ب

, ؾٓق تقشؾ مؼوع وصٚحٌف حري ظِٔف, مـ ضٚظتف, أو بسك مٚ حرم ظِٔف

 .(11٩)بٚإلجٚبٜ.

  ومًٚذهتؿ؟افًٍٚق مٚحُؿ جمٚفًٜ شٗال: 

ٕهنؿ جيرون إػ ؾًَٓؿ  ;وأمٚ مًٚذة افًٍٚق وجمٚفًتٓؿ ؾال دمقزجقاب: 

ظِٔف مـ افٌٚضؾ, وإُٕٚر مٚ هؿ  ,, فُـ إذا خٚفىٓؿ فِدظقة إػ اهللووالهلؿ

٤ أمرهؿ بٚدًروف وهنٔٓؿ ظـ ادُْر, ؾٓذا ٓ بٖس بف, ووتقجٔٓٓؿ فِخر

                           
  (.٥٢٩١(,شْـ ابـ مٚجف افدظٚء )٥4١٩شْـ افسمذي افدظقات ) ( 114
 (6٣ ,4/6٢ج  )جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ( 115



135 

 

جيٚفًٓؿ ويٖـؾ  ,بٚ وخالٕٚ, أمٚ مـ يتخذهؿ أصحٕٚن ادًِؿ مٖمقر بذفؽ

 . ًٓؿ ويٖٕس هبؿ, ؾذفؽ ٓ جيقزم

 :واكْي العرفقة والؼواكْي الؼبؾقةالتحاكم إىل الؼ

, هؾ حََقا إػ افَقإغ افًرؾٜٔ, وافَقإغ افٌَِٜٔ قامـ يتحٚـّ :ٗالش

 مًْك ٓ إفف إٓ اهلل؟

ؾٓذا مُْر ٓ جيقز,  ,: أمٚ حتُٔؿ افَقإغ وإظراف افٌَِٜٔجقاب

َٓ ذم : , ـام ؿٚل شٌحٕٚفوافقاجٛ حتُٔؿ ذع اهلل شقرة افًْٚء َؾاَل َوَرب َؽ 

ْؿ َحَرًجٚ مِمَٚ  ِٓ ًِ ٍُ ْٕ َٓ جَيُِدوا ذِم َأ ْؿ ُثَؿ  ُٓ َْْٔ قَك ؾِٔاَم َصَجَر َب ُّ  ُ ِمُْقَن َحَتك حُيَ ْٗ ُي

ِِٔاًم  ًْ قا َت ُّ  ِ ًَ َٝ َوُي ْٔ  [.6٩أيٜ ] َؿَو

ذع اهلل وأن تدع أن حتُؿ  ,وافقاجٛ ظذ مجٔع افدول اددظٜٔ اإلشالم

, وٓ ترجع ؿ اهللأن ترجع إػ حُ ,, وظذ افٌَِٜٔ أي ؿٌِٜٔحتُٔؿ افَقإغ

 .ؿقإْٔٓٚ وأظراؾٓٚ وشقافػ آبٚئٓٚإػ 

مـ , أو أحد ؾ٘ذا أصِح صٔخ افٌَِٜٔ ,افهِح ؾال بٖس بف مـ ؽر إفزامأمٚ 

, بٖن ٓ خيٚفػ ذع اهلل ,وأظٔٚهنٚ بغ متخٚصّغ صِحٚ ,أؾراد افٌَِٜٔ

, ًٚمح ظـ بًض حَفذا بٖن يًَط بًض حَف, وهذا بٖن يأصٚروا ظذ ه

 ,ػ أشالؾٓؿ, أمٚ أن يِزمقهؿ بَقإغ ترجع إبٖن يًٍق٤ ؾال بٖس هبذا وهذا

ايض ظذ أن هذا يًّح ظـ بًض , أمٚ افهِح بٚفسوآبٚئٓؿ ؾٓذا ٓ جيقز

فَقل  (116)ؾٓذا ٓ بٖس بف ,ّح ظـ شٌف ٕخٔف, أو مٚ أصٌف ذفؽحَف, أو يً

                           
 (4/٥6 ج )جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ( 116
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إٓ افهِح جٚئز بغ ادًِّغ }  وفَقل افٌْل : وافهِح خراهلل تًٚػ

  (117){صِحٚ حرم حالٓ أو أحؾ حرامٚ

 .توضقح معـى الْشك باهلل

َٚ ذم : مٚ هق افؼك ومٚ تًٍر ؿقفف تًٚػ : ٗالش ـَ شقرة ادٚئدة َيٚ َأهي  اَفِذي

 َٜ َِ ِْٔف اْفَقِشٔ قا إَِف ٌُ قا اهللََ َواْبَت َُ  .[٥٩أيٜ ] آَمُْقا اَت

ـٖن يدظق  ٤هق تؼيؽ ؽر اهلل مع اهلل ذم افًٌٚدة ,: افؼك ظذ اشّفقابج

أو  ,أو يهع هلٚ أو يهقم هلٚ ,, يًتٌٔٞ هبٚ أو يْذر هلٚإصْٚم أو ؽرهٚ

أو يىِٛ اددد مـ  ,أو يهع فٍالن ,ومثؾ أن يذبح فٌِدوي ,يذبح هلٚ

أو ؽرهؿ مـ  ,أو مـ افًٔدروس ذم افّٔـ ,أو مـ ظٌد افَٚدر اهلل رشقل 

, وهُذا إذا دظٚ افُقاـٛ أو ؾٓذا ـِف يًّك ذـٚ ,إمقات وافٌٚئٌغ

, ؾ٘ذا ؾًؾ صٔئٚ مـ أو ضٌِٓؿ اددد أو مٚ أصٌف ذفؽ ,أو اشتٌٚث هبؿ ,اجلـ

ٚئٌغ صٚر هذا ذـٚ أو افٌ ,ات أو مع إمقاتمع اجلامد ,هذه افًٌٚدات

قا حَلٌََِط شقرة إًٕٚم ذم : بٚهلل ظز وجؾ, ؿٚل اهلل جؾ وظال ـُ َوَفْق َأْذَ

ُِقنَ  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ َمٚ  ُٓ ْد شقرة افزمر ذم وؿٚل شٌحٕٚف :  [,٢٢أيٜ ]َظْْ ََ َوَف

ٌَِِْؽ  ـْ َؿ ـَ ِم َْٔؽ َوإَِػ اَفِذي ـَ ُأوِحَل إَِف َٕ ق ُُ َُِؽ َوَفَت َّ ـَ َظ ٌََى َْٔح َٝ َف ـْ ـْ َأْذَ َفِئ

ـَ  ي ـَ اخْلَِٚهِ ك أن يًٌد ؽر اهلل ظٌٚدة ـٚمِٜ, ؾٕ٘ف ومـ افؼ ,[6٩أيٜ ]ِم

وجًؾ ظٌٚدتف  ,, ؾّـ أظرض ظـ اهلل بٚفُِٜٔيًّك ذـٚ ويًّك ـٍرا

أو اجلـ أو بًض إمقات  ,ـٕٚصجٚر أو إحجٚر أو إصْٚم ,فٌر اهلل

                           
  (.6٥٩٥(,شْـ ابـ مٚجف إحُٚم )1٥٩6شْـ افسمذي إحُٚم ) ( 117
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ويًْك  ,يًٌدهؿ أو يهع هلؿ أو يهقم هلؿ ,مـ افذيـ يًّقهنؿ بٕٚوفٔٚء

 فًٚؾٜٔ., ًٕٖل اهلل اؾٓذا أظيؿ ـٍرا وأصد ذـٚ ,اهلل بٚفُِٜٔ

 ,مٚدة ةفٔس هْٚك إفف واحلٔٚ :وهُذا مـ يُْر وجقد اهلل, ويَقل

 ,هٗٓء أـٍر افْٚس وأوِٓؿ ,اهلل ٔقظٔغ وادالحدة ادُْريـ فقجقدـٚفن

, وادَهقد أن أهؾ هذه ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ ,وأظيّٓؿ ذـٚ ووالٓ

, وؿد وتًّك ـٍرا بٚهلل ظز وجؾ ,وأصٌٚهٓٚ ـِٓٚ تًّك ذـٚ ,آظتَٚدات

قة إمقات وآشتٌٚثٜ هبؿ وشِٜٔ, ؾًّٔل دظ ,يٌِط بًض افْٚس جلِٓف

, وإن مـ أظيؿ افؼك بٚهلل ن هذا افًّؾ٤ ٕوييْٓٚ جٚئزة وهذا ؽِط ظئؿ

 افذي ذمٓؿ اهلل , وهق ديـ ادؼـغه بًض اجلِٜٓ أو ادؼـغ وشِٜٔشام

, وأمٚ إٔزل افُتٛ إلُٕٚره وافتحذير مْف, وأرشؾ افرشؾ وظِٔف وظٚهبؿ بف

ـَ آَمُْقا شقرة ادٚئدةذم : قرة ذم ؿقل اهلل ظز وجؾافقشِٜٔ ادذـ َٚ اَفِذي َيٚ َأهي 

قا  َُ َٜ َوَجِٚهُدوا ذِم َشٌِِِٔفِ اَت َِ ِْٔف اْفَقِشٔ قا إَِف ٌُ  .[٥٩أيٜ ] اهللََ َواْبَت

, وهذا هق مًْٚهٚ ظْد أهؾ افًِؿ ؾٚدراد هبٚ افتَرب إفٔف شٌحٕٚف بىٚظتف

افذبح هلل وشِٜٔ ـٕٚوٚحل مجًٔٚ , ؾٚفهالة ؿربٜ إػ اهلل ؾٓل وشِٜٔ , و

ذـر اهلل وؿراءة افَرآن و ,واهلدي, وافهقم وشِٜٔ, وافهدؿٚت وشِٜٔ

َٜ  جؾ وظال :, وهذا هق مًْك ؿقفف وشِٜٔ َِ ِْٔف اْفَقِشٔ قا إَِف ٌُ قا اهللََ َواْبَت َُ اَت

, هُذا ؿٚل فٔف بىٚظتفيًْل ابتٌقا افَربٜ إ [٥٩أيٜ ]َوَجِٚهُدوا ذِم َشٌِِِٔفِ 

, وادًْك (11٢)وؽرهؿ مـ أئّٜ افتًٍر وافٌٌقي ابـ ـثر وابـ جرير

                           
  (.113، ص 2،3( تفسري ابن كثري ) ج 118
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قهٚ أيْام ـْتؿ ممٚ ذع اهلل فُؿ, مـ صالة واضٌِ ,افتًّقا افَربٜ إفٔف بىٚظتف

شقرة ذم : وصقم وصدؿٚت وؽر ذفؽ, وهُذا ؿقفف ذم أيٜ إخرى

ُْؿ َأْؿَرُب اإلهاء  َٜ َأهي  َِ ُِؿ اْفَقِشٔ قَن إَِػ َرهب  ٌُ ٌَْت ـَ َيْدُظقَن َي ُأوَفِئَؽ اَفِذي

هُذا افرشؾ وأتٌٚظٓؿ و ,[٩١أيٜ ]َوخَيَُٚؾقَن َظَذاَبفُ َوَيْرُجقَن َرمْحََتُف 

مـ جٓٚد وصقم وصالة وذـر  ,يتَربقن إػ اهلل بٚفقشٚئؾ افتل ذظٓٚ

, أمٚ طـ بًض افْٚس أن (11٣)ذفؽ مـ وجقه افقشِٜٔإػ ؽر  ,وؿراءة ؿرآن

وهذا , ٓشتٌٚثٜ بٕٚوفٔٚء ؾٓذا طـ بٚضؾوا ,افقشِٜٔ هل افتًِؼ بٕٚمقات

ـْ ُدوِن شقرة يقٕس ذم : ٚد ادؼـغ افذيـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿاظتَ ٌُُدوَن ِم ًْ َوَي

َٕٚ ِظَْْد اهللَِ ُٚؤ ًَ ٍَ  ُص
ِ
ء َٓ ُٗ قُفقَن َه َُ ْؿ َوَي ُٓ ًُ ٍَ َٓ َيْْ ُهْؿ َو َٓ َيُي  ؾرد ظِٔٓؿ  اهللَِ َمٚ 

َِؿُ   :بَقففذم ٍٕس أيٜ شٌحٕٚف  ًْ َٓ َي ٌ ُئقَن اهللََ باَِم  َٓ  ُؿْؾ َأُتَْ اَمَواِت َو ًَ ذِم اف

قنَ  ـُ َٚػ َظاَم ُيْؼِ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ َْرِض ُش ْٕ   [.1٢أيٜ ]ذِم ا

.ذلك من أمور الدينأو غر  ؽم من سب الدينح     

؟مـ ادًِّغ يًٛ افديـ مـحُؿ شٗال: مٚ   

ًٕٖل اهلل ـ اجلقاب: شٛ افديـ مـ أظيؿ افٌُٚئر, ومـ ٕقاؿض اإلشالم, 

اإلشالم, أو شٛ ٌٕل اإلشالم, أو شٛ  ـؾّـ شٛ دي ـوافًالمٜافًٚؾٜٔ 

ؾ٘ذا فًـ افرشقل أو فًـ  ـ ًٕقذ بٚهللـ رشقًٓ مـ افرشؾ, ارتد ظـ اإلشالم 

                           

119
 (٥٩,,4/٥٥,٥4ج  )جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز (

 



139 

 

م ديـ جٚمد, أو بٖن ؿٚل: اإلشال ,اإلشالم, أو شٛ اإلشالم بٖٕقاع افًٛ

أؾٔقن افنًقب, أو أصٌٚه ذفؽ مـ افتَْهٚت٤ ؾ٘ن هذا  ديـ ٕٚؿص, أو

ًٚ, ويُقن صٚحٌف مرتدًا ظـ اإلشالم, يًّ ًٔتتٚب ؾ٘ن تٚب وإٓ ؾك: شٌ

ـّـ  ,مىًَِٚ  بؾ يَتؾ ٤ؿتؾ, وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ إٔف ٓ يًتتٚب

.اهلل وشٛ رشقفف ظِٔف افهالة وافًالم شٛ  

ردة ظـ اإلشالم, وؿد ؿٚل  ,أن افًٛ هلل أو فرشقفف أو فديْف :ؾٚدَهقد

ؾٚفقاجٛ ظذ مـ ش مـ بدل ديْف ؾٚؿتِقه»افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

ؾًؾ ذفؽ أن يٌٚدر بٚفتقبٜ, وافرجقع إػ اهلل, واإلٕٚبٜ إفٔف, وافْدم ظذ مٚ 

أمٚ وٓة , صدر مْف, وآشتُثٚر مـ افًّؾ افهٚفح٤ فًؾ اهلل يتقب ظِٔف

, وتٖديٌف بام فؾًِ ظذوتٌٔخف ف, وتٖديٌف ٛ ظِٔٓؿ اشتتٚبتإمقر ؾٚفقاج

يردظف وأمثٚفف ظـ ذفؽ, أمٚ ؿٌقل افتقبٜ ؾٓل حمؾ ٕير وخالف بغ أهؾ 

رأى ؿتِف وظدم  ٓؿ مـ, ومْفرأى ؿٌقل تقبتف ؾِف وجٓمـ  ٓؿافًِؿ, ؾّْ

ًٚ فِْٚس ظـ افتًٚهؾ هبذا إمرففف وجٓوؿٌقل تقبتف  ًٜ جلْٚب٤ ردظ  ٤ ومحٚي

ًٜ وجلْٚب ديْف شٌحٕٚف اهلل  ٤جلْٚب رشقفف ظِٔف افهالة وافًالم٤ ومحٚي

أم  ,وبُؾ حٚل ؾٚفًٛ ردة ظـ اإلشالم, أمٚ ـقٕف تٌَؾ تقبتف بحُؿ افيٚهر

ٓ تٌَؾ ؾٓذا حمؾ خالف بغ أهؾ افًِؿ, وأمٚ ؾٔام بْٔف وبغ اهلل ؾ٘هنٚ تٌَؾ 

مٙ مْف٤  تقبتف, إذا صدق ذم تقبتف ورجع إػ اهلل وإٔٚب إفٔف, وٕدم ظذ مٚ

ؾ٘ن اهلل يٌَِٓٚ مْف٤ فًّقم إدفٜ افدافٜ ظذ ؿٌقل افتقبٜ, ؾٓق شٌحٕٚف افذي 

َٚ ظـ ظٌٚده, وهق افَٚئؾ جؾ وظال:  يٌَؾ افتقبٜ ٚ َأهي  ًً َوُتقُبقا إَِػ اهللَِ مَجِٔ
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ُِِحقنَ  ٍْ ْؿ ُت ُُ َِ ًَ ِمُْقَن َف ْٗ ؾًِٓٚ ؾ٘ذا  ,[ ؾٚفتقبٜ هلٚ صٖن ظئؿ٥1]افْقر: اْدُ

ًٚ ٕٚدمًٚ افً ًٚ دٚ ؾًِف مـ افذٕٛ ـٌرًا أو صٌرًا, واشتَٚم ظذ  ٌد صٚدؿ تٚرـ

, فُـ هؾ يٌَِٓٚ ويل إمر ذم افدٕٔٚ يٌَِٓٚ مْف ؾٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ,ذفؽ

ؿٚل:  ,رأى ظدم ؿٌقل تقبٜ افًٚب ـيَتِف؟ هذا هق حمؾ اخلالف, ؾّ وٓ

افتًٚهؾ هبٚ, ظئؿ٤ وٕن ؿٌقهلٚ ؿد جيرئ افْٚس ظذ ذٕٛ افًٛ  ٕن

ٓ تٌَؾ تقبتف مـ جٜٓ ٓ يًتتٚب ؾِٓذا رأى مجع مـ أهؾ افًِؿ إٔف يَتؾ, و

 ًٜ ًٜ فرشقفف٤ ومحٚي ًٜ فديـ اهلل٤ ومحٚي احلُؿ, حًاًم دٚدة هذا افؼ٤ ومحٚي

جلْٚبف شٌحٕٚف ظـ شٛ افًٚبغ, وصتؿ افنٚمتغ, وشخريٜ افًٚخريـ, 

. , وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهللواهلل ادًتًٚن  

.حتى ٓ يؼعوا يف مثل هذه الؽبرةلـاس اعامة من سامحة الشقخ ل كؾؿة   

يَع مـ ـثر مـ افًٍٓٚء, ؾٚفقاجٛ ظذ مجٔع أمر شٛ افديـ إن ًٕؿ,  

ادًِّغ أن حيذروا ذفؽ, وأن يهقٕقا أفًْتٓؿ ظام يتًِؼ بًٛ افديـ, أو 

ذظف اهلل , أو شٛ رشقفف, أو شٛ اجلْٜ, أو ؽر هذا ممٚ ظز وجؾ شٛ اهلل

ٓ بؼع اهلل, وٓ بٚجلْٜ, وٓ آشتٓزاء,  ٓ جيقز ذاشٌحٕٚف وتًٚػ, وهُ

بٚفْٚر, وٓ بٚهلل, وٓ برشقفف, وٓ بقء ممٚ ذظف اهلل, وٓ بٚفِحٜٔ, وٓ 

جيٛ أن يهقن اإلًٕٚن فًٕٚف, وأن تهقن ادرأة , بٌر هذا ممٚ ذظف اهلل

, أو اشتٓزاء, ؿٚل اهلل شٛ, أو صتؿفًٚهنٚ ظـ ـؾ مٚ حرم اهلل ظز وجؾ مـ 

ُْتْؿ ظز وجؾ:  ـُ ِزُئقنَ ُؿْؾ َأبِٚهللَِ َوآَيٚتِِف َوَرُشقفِِف  ْٓ َت ًْ َتِذُروا َؿْد  َت ًْ ٓ َت

ْؿ) ]افتقبٜ: ُُ َد إِياَمِٕ ًْ ْرُتْؿ َب ٍَ [6٩,66ـَ  
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ًٚ ؿتؾ جٚريتف ٕٝ ـٚحٔٞ أهنٚ  ٤ودٚ بٌِف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن صخه

دٚ اشتتٚهبٚ ؾٖبٝ ؿتِٓٚ, ؿٚل ظِٔف  ,ؾَتِٓٚ اهلل ظِٔف وشِؿتًٛ افٌْل صذ 

ظِٔف ٕهنٚ شٌٝ افرشقل ش أٓ اصٓدوا إن دمٓٚ هدر»افهالة وافًالم: 

  .افهالة وافًالم

أن حيذروا  ,أن افقاجٛ ظذ أهؾ اإلشالم مـ افرجٚل وافًْٚء :ؾٚدَهقد

وأن يهقٕقا  هذه اجلريّٜ افًئّٜ, وأن حيذروهٚ افْٚس,مـ وهذا إمر, 

أفًْتٓؿ ظـ شٛ اهلل ورشقفف, أو آشتٓزاء بٚهلل ورشقفف, أو آشتٓزاء 

ظـ ـؾ مٚ يتًِؼ بٚفًٛ وافنتؿ و ؼظف, أو بام أخز بف ظـ أخرة,ب

.وآشتٓزاء, رزق اهلل اجلّٔع افًٚؾٜٔ وافًالمٜ  

  سبحاكه.بصػات اهلل، والتخؾق بلخالقه  الؼول يف آتصاف

ظذ آتهٚف بهٍٚت  ذم خىٌٜ اجلًّٜافْٚس بًض اخلىٌٚء حٞ  :شٗال

 ؟, وهؾ شٌؼ أن ؿٚهلٚ أحد؟هؾ هلٚ حمّؾشٌحٕٚف اهلل, وافتخِؼ بٖخالؿف 

اجلقاب: هذا افتًٌر ؽر ٓئؼ, وفُـ فف حمّؾ صحٔح, وهق احلٞ ظذ 

افتخِؼ بَّتٙ صٍٚت اهلل وأشامئف ومقجٌٓٚ, وذفؽ بٚفْير إػ افهٍٚت 

دخِقق أن يتهػ بَّتوٚهٚ, بخالف افهٍٚت ادختهٜ افتل حيًـ مـ ا

ـٚخلالق وافرزاق واإلفف وٕحق ذفؽ , ؾ٘ن هذا رء ٓ يُّـ  ,شٌحٕٚفبٚهلل 

أن يتهػ بف ادخِقق, وٓ جيقز أن يدظٔف, وهُذا مٚ أصٌف هذه إشامء, 

, هلل مـ ظٌٚده أن يتهٍقا بَّتوٚهٚافهٍٚت افتل حيٛ ا: وإٕام ادَهقد
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قة ذم احلؼ, وافرمحٜ واحلِؿ وافُرم واجلقد وافًٍق وأصٌٚه ـٚفًِؿ وافَ

ذفؽ, ؾٓق شٌحٕٚف ظِٔؿ حيٛ افًِامء ؿقي حيٛ ادٗمـ افَقي, أـثر مـ 

ظٍق حيٛ  ,حٌف فِّٗمـ افؤًػ, ـريؿ حيٛ افُرمٚء, رحٔؿ حيٛ افرمحٚء

أـّؾ وأظيؿ  ,افًٍق, إفخ, فُـ افذي هلل شٌحٕٚف مـ هذه افهٍٚت وؽرهٚ

ذم ٕٕٓف شٌحٕٚف فٔس ـّثِف رء  ;ّخِقق, بؾ ٓ مَٚرٕٜ بْٔٓاممـ افذي فِ

ادخِقق أن  َٛ ًْ أؾًٚفف, ـام إٔف ٓ مثٔؾ فف ذم ذاتف, وإٕام َح ٓذم صٍٚتف و

بف ويْٚشٌف ظذ احلد ئِؼ  باميُقن فف ٕهٔٛ مـ مًٚين هذه افهٍٚت, 

احلد  دمٚوز ذم افُرم احلد صٚر منؾٚ, وفق دمٚوز ذم افرمحٜ افؼظل, ؾِق

ظىؾ احلدود وافتًزيرات افؼظٜٔ, وهُذا فق زاد ذم افًٍق ظذ احلد 

د , وؿ(16٣)افؼظل ووًف ذم ؽر مقوًف, وهذه إمثِٜ تدل ظذ شقاهٚ

وإفٔؽ  ,ادًْك ذم ـتٚبف افقابؾ افهٔٛظذ هذا  ٕص افًالمٜ ابـ افَٔؿ

) ودٚ ـٚن شٌحٕٚف هق افنُقر ظذ احلََٜٔ,  :ٕص ـالمف ذم افًدة وافقابؾ

ـٚن أحٛ خَِف إفٔف مـ اتهػ بهٍٜ افنُر, ـام أن أبٌض خَِف إفٔف مـ 

ظىِٓٚ, أو اتهػ بودهٚ, وهذا صٖن أشامئف احلًْك, أحٛ خَِف إفٔف مـ 

 اتهػ بّقجٌٓٚ, وأبٌوٓؿ إفٔف مـ اتهػ بٖودادهٚ, وهلذا يٌٌض

افَٚد افَِٛ وافٌخٔؾ واجلٌٚن, وادٓغ افُٚؾر وافيٚمل واجلٚهؾ, و شٌحٕٚف

وافِئٔؿ, وهق شٌحٕٚف مجٔؾ حيٛ اجلامل, ظِٔؿ حيٛ افًِامء, رحٔؿ حيٛ 

افرامحغ, حمًـ حيٛ ادحًْغ, شتر حيٛ أهؾ افًس, ؿٚدر يِقم ظذ 

                           
 (1/1٥4,1٥٩ج  ))جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ( 121
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افًجز, وادٗمـ افَقي أحٛ إفٔف مـ ادٗمـ افؤًػ, ؾٓق ظٍق حيٛ 

ٌف ؾٓق مـ آثٚر أشامئف وصٍتف ومقجٌٓٚ, افًٍق, وتر حيٛ افقتر, وـؾ مٚ حي

 (.ٚ يٌٌوف ؾٓق ممٚ يوٚدهٚ ويْٚؾٔٓٚوـؾ م

) واجلقد مـ صٍٚت افرب جؾ جالفف, ؾٕ٘ف يًىل وٓ يٖخذ,  :وؿٚل

ويىًؿ وٓ يىًؿ, وهق أجقد إجقديـ, وأـرم إـرمغ, وأحٛ اخلِؼ 

 إفٔف مـ اتهػ بَّتؤٚت صٍٚتف, ؾٕ٘ف ـريؿ حيٛ افُرمٚء مـ ظٌٚده,

 إتٓك. (161)وظٚمل حيٛ افًِامء وؿٚدر حيٛ افنجًٚن, ومجٔؾ حيٛ اجلامل (

ؾٚئدة, وأشٖل اهلل  فرجق أن يُقن ؾٔأو ,ٍُٚيٜافف ؾٔ ذـرٕٚطـ أن مٚ وأ

إٕف شّٔع شٌحٕٚف وافَٔٚم بحَف  ,شٌحٕٚف أن يقؾَْٚ مجًٔٚ فٍَِف ذم ديْف

 ؿريٛ, وافًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف . 

 :أياتمن خالل بقان معـى بعض  يف العؼقدة إجابة َن أسئؾة

تقؤح مًٚين أيٚت افُريّٜ افتٚفٜٔ: بًؿ اهلل مـ شامحتُؿ  ىِٕٛ شٗال:

َُِؿ شقرة إًٕٚم  مـافرمحـ افرحٔؿ  ًْ َْرِض َي ْٕ اَمَواِت َوذِم ا ًَ َوُهَق اهللَُ ذِم اف

ٌُقنَ 
ًِ ُْ َُِؿ َمٚ َت ًْ ْؿ َوَي ـُ َر ْٓ ْؿ َوَج ـُ َوِشَع شقرة افٌَرة  مـو ,[ ٥أيٜ ] ِهَ

ئِؿُ  ًَ ِع  اْف ًَ اَم َوُهَق اْف ُٓ ُي ٍْ َٓ َيُئقُدُه ِح َْرَض َو ْٕ اَمَواِت َوا ًَ ٔ ُف اف ْرِش أيٜ ] ـُ

َْرِض إَِفٌف شقرة افزخرف  مـو  ,[6٩٩ ْٕ  إَِفٌف َوذِم ا
ِ
اَمء ًَ َوُهَق اَفِذي ذِم اف

ِِٔؿُ  ًَ ُٔؿ اْف
ـْ شقرة ادجٚدفٜ ومـ  ,[ ٢4أيٜ ]َوُهَق احْلَُِ قُن ِم ُُ َمٚ َي

ـْ َذفَِؽ  َٕك ِم َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ َٓ ُهَق َشِٚدُش  إِ
ٍٜ
ًَ َٓ مَخْ ْؿ َو ُٓ ًُ َٓ ُهَق َرابِ  إِ

ٍٜ َْٕجَقى َثاَلَث

                           
 (٥1٣)ؿٚل ذم افًدة صٍحٜ و ,مـ جمّقظٜ احلديٞ 4٥صٍحٜ  افقابؾ افهٔٛ ( 121
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ُِقا َيْقَم  ِّ ْؿ باَِم َظ ُٓ ٌ ُئ ُٕقا ُثَؿ ُيَْ ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُٓ ًَ َٓ ُهَق َم َثَر إِ ـْ َٓ َأ ِٜ إَِن اهللََ َو ََٔٚم
َِ اْف

 َظِِٔؿٌ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ُُ  [١أيٜ ]بِ

 ٤أيـ اهلل ؾَٚفٝ ذم افًامء :بَقفف ٚ رشقل اهلل شٖهل تلديٞ اجلٚريٜ افوح

: أظتَٓٚ ؾ٘هنٚ  افرشقلَٚل ؾوؿٚل هلٚ: مـ إٔٚ؟ ؿٚفٝ: رشقل اهلل. 

 (166).مٗمْٜ

 جلٚريٜ؟يٞ اأيٚت افُريّٜ, وتقؤح حد ْرجق تقؤح مًٚين هذهؾ

بٖن ادًْك افًٚم فميٚت افُريامت واحلديٞ افٌْقي  ؿأؾٔدـجقاب: 

 ,وظِقه ظذ خَِف ,افؼيػ هق افدٓفٜ ظذ ظيّٜ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ

, وإحٚضٜ ظِّف وصّقفف فُؾ رء ـٌرا ـٚن أو وأفقهٔتف جلّٔع اخلالئؼ

حٕٚف ء, وٍٕل افًجز ظْف شٌصٌرا ها أو ظِْٚ, وبٔٚن ؿدرتف ظذ ـؾ ر

  (16٥).وتًٚػ

اَمَواِت شقرة افٌَرة ذم وأمٚ ادًْك اخلٚص هلٚ ؾَقفف تًٚػ:  ًَ ٔ ُف اف ْرِش ـُ َوِشَع 

َْرَض  ْٕ , ـام يدل ٚ افدٓفٜ ظذ ظيّٜ افُرد وشًتفؾٍٔٓ [6٩٩أيٜ ] َوا

 : شٌحٕٚف ذم ٍٕس أيٜ تف, وؿقففذفؽ ظذ ظيّٜ خٚفَف شٌحٕٚف وـامل ؿدر

َٓ َيُئقُدُه  ئِؿُ َو ًَ ِع  اْف ًَ اَم َوُهَق اْف ُٓ ُي ٍْ أي ٓ يثَِف وٓ يُرثف حٍظ  ِح

افًاموات وإرض ومـ ؾٔٓام ومـ بْٔٓام, بؾ ذفؽ شٓؾ ظِٔف يًر فديف, 

ؾال يًزب  ,وهق افَٚئؿ ظذ ـؾ ٍٕس بام ـًٌٝ, افرؿٔٛ ظذ مجٔع إصٔٚء

                           
122
 (.٣٥٣(,شْـ أبق داود افهالة )161٢(,شْـ افًْٚئل افًٓق )٩٥١صحٔح مًِؿ ادًٚجد ومقاوع افهالة ) ( 

 (.1/136،137ج  ))جمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ ظٌد افًزيز بـ بٚز ( 123
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تقاوًٜ م ,ظْف رء وٓ ئٌٛ ظْف رء, وإصٔٚء ـِٓٚ حَرة بغ يديف

, وهق افٌْل احلّٔد  ٤إفٔف شٌحٕٚف, حمتٚجٜ وؾَرة إفٔفذفِٜٔ صٌرة بٚفًٌْٜ 

افذي ٓ يًٖل ظام يًٍؾ وهؿ يًٖفقن, وهق افَٚهر فُؾ  ,افًٍٚل دٚ يريد

ؽره وٓ رب  افرؿٔٛ افًع افًئؿ ٓ إفف ,احلًٔٛ ظذ ـؾ رء ,رء

َْرِض َوُهَق شقرة إًٕٚم ذم  وؿقفف شٌحٕٚف ٤شقاه ْٕ اَمَواِت َوذِم ا ًَ اهللَُ ذِم اف

ٌُقنَ 
ًِ ُْ َُِؿ َمٚ َت ًْ ْؿ َوَي ـُ َر ْٓ ْؿ َوَج ـُ َُِؿ ِهَ ًْ ؾٔٓٚ افدٓفٜ ظذ أن اددظق اهلل  َي

ذم افًاموات وذم إرض, ويًٌده ويقحده ويَر فف بٚإلهلٜٔ مـ ذم افًاموات 

ـٍر مـ اجلـ  إٓ مـ ,ومـ ذم إرض, ويًّقٕف اهلل ويدظقٕف رؽٌٚ ورهٌٚ

واضالظف ظذ ظٌٚده  ,إلٕس, وؾٔٓٚ افدٓفٜ ظذ شًٜ ظِؿ اهلل شٌحٕٚفاو

شقاء ـٚن ها أو جٓرا, ؾٚفن واجلٓر ظْده شقاء  ,وإحٚضتف بام يًِّقٕف

 امهلؿ خرهٚ وذهٚ.شٌحٕٚف وتًٚػ, ؾٓق حييص ظذ افًٌٚد مجٔع أظ

ًَ  شقرة افزخرفذم  وؿقفف شٌحٕٚف َْرِض إَِفٌف َوُهَق اَفِذي ذِم اف ْٕ  إَِفٌف َوذِم ا
ِ
اَمء

ِِٔؿُ  ًَ ُٔؿ اْف
وإفف مـ ذم  ,إٔف شٌحٕٚف هق إفف مـ ذم افًامء مًْٚهٚ َوُهَق احْلَُِ

إٓ مـ ؽٌِٝ  ,وـِٓؿ خٚوًقن فف أذٓء بغ يديف ,يًٌده أهِٓام ,إرض

افًِٔؿ  ,ظِٔف افنَٚوة ؾٍُر بٚهلل ومل يٗمـ بف, وهق احلُٔؿ ذم ذظف وؿدره

 بجّٔع أظامل ظٌٚده شٌحٕٚف. 

اَمَواِت  :شقرة ادجٚدفٜ ذم ٕف وتًٚػوؿقفف شٌحٚ ًَ َُِؿ َمٚ ذِم اف ًْ َأمَلْ َتَر َأَن اهللََ َي

َٓ ُهَق  ٍٜ إِ ًَ َٓ مَخْ ْؿ َو ُٓ ًُ َٓ ُهَق َرابِ  إِ
ٍٜ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ  قُن ِم ُُ َْرِض َمٚ َي ْٕ َوَمٚ ذِم ا

ُٕقا  ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُٓ ًَ َٓ ُهَق َم َثَر إِ ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو َٕك ِم َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ ْؿ باَِم َشِٚدُش ُٓ ٌ ُئ ُثَؿ ُيَْ
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 َظِِٔؿٌ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ُُ ِٜ إَِن اهللََ بِ ََٔٚم

َِ ُِقا َيْقَم اْف ِّ مىِع شٌحٕٚف ظذ  اهلل مًْٚهٚ أن َظ

يًّع ـالمٓؿ وههؿ وٕجقاهؿ, ويًِؿ أظامهلؿ,  ,مجٔع ظٌٚده أيْام ـٕٚقا

غ احلٍيٜ أيوٚ مع ذفؽ يُتٌقن ورشِف مـ ادالئُٜ افُرام وافُٚتٌ

وادراد بٚدًٜٔ ادذـقرة ذم هذه  ٤ بف وشًّف ـِفمع ظِؿ اهلل ,يتْٚجقن بفمٚ

أيٜ ظْد أهؾ افًْٜ واجلامظٜ: مًٜٔ ظِّف شٌحٕٚف وتًٚػ, ؾٓق مًٓؿ بًِّف 

ٓ ئٌٛ  ,حمٔط هبؿ, وبكه ٕٚؾذ ؾٔٓؿ, ؾٓق شٌحٕٚف وتًٚػ مىِع ظذ خَِف

ؿد اشتقى ظذ  ,مع إٔف شٌحٕٚف ؾقق مجٔع اخلِؼ ,ظْف مـ أمقرهؿ رء

ذم رء مـ صٍٚتف, ـام ظرصف اشتقاء ئِؼ بجالفف وظيّتف, ٓ ينٚبف خَِف 

ٌَِهرُ  :شقرة افنقرى ذم ؿٚل ظز وجؾ ُٔع اْف
ِّ
ًَ ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس    َف

ٕٕف شٌحٕٚف  ;ثؿ يٌْئٓؿ يقم افَٔٚمٜ بجّٔع إظامل افتل ظِّقهٚ ذم افدٕٔٚ

ء حمٔط, ظٚمل افٌٔٛ ٓ يًزب ظـ ظِّف مثَٚل بُؾ رء ظِٔؿ, وبُؾ ر

وٓ أصٌر مـ ذفؽ وٓ أـز إٓ ذم ـتٚب  ,ذرة ذم افًاموات وٓ ذم إرض

 مٌغ. 

 ٤ـٍٚرة دٚ حهؾ مْف مـ ضهبٚ ,أمٚ حديٞ اجلٚريٜ افتل أراد شٔدهٚ إظتٚؿٓٚ

أيـ اهلل؟ ؿٚفٝ: ذم افًامء. ؿٚل: مـ إٔٚ؟ ؿٚفٝ: رشقل } : َٚل هلٚ افٌْلؾ

, ف افدٓفٜ ظذ ظِق اهلل ظذ خَِف. ؾ٘ن ؾٔ(124){اهلل ؿٚل: أظتَٓٚ ؾ٘هنٚ مٗمْٜ

هذا هق ادًْك و ٤دفٔؾ ظذ اإليامن ,وبرشٚفتف  ,وأن آظساف بذفؽ

 .ظْف افًٗال ـٚنادقجز دٚ 

                           
  ( سبق خترجو.124
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ومٚ ذم مًْٚهٚ مـ  ,وافقاجٛ ظذ ادًِؿ أن يًِؽ ذم هذه أيٚت 

مًِؽ أهؾ افًْٜ  ,افدافٜ ظذ أشامء اهلل وصٍٚتف ,إحٚديٞ افهحٔحٜ

شٌحٕٚف  ف هللوإثٌٚت ,وهق اإليامن هبٚ, واظتَٚد صحٜ مٚ دفٝ ظِٔف ,واجلامظٜ

وٓ تُٔٔػ وٓ متثٔؾ,  ,مـ ؽر حتريػ وٓ تًىٔؾ ٤ظذ افقجف افالئؼ بف

ـام  ٤واتٍَقا ظِٔف ,افذي شُِف افًِػ افهٚفح ,وهذا هق ادًِؽ افهحٔح

 ,دمٌْٔٓٚ افقؿقع ؾٔام يٌوٛ اهلل ,جيٛ ظذ ادًِؿ افذي يريد افًالمٜ فًٍْف

أو يٍْقهنٚ  ,صٍٚت اهلل افذيـ يٗوفقن ,ظـ ضريؼ أهؾ افواللوافًدول 

وًٕٖل اهلل  ٤هِقن ظِقا ـٌراافيٚدقن واجلٚ فشٌحٕٚف وتًٚػ ظام يَقف ,ظْف

ؼ اجلّٔع دٚ يرؤف إٕف أن يرزق اجلّٔع افًِؿ افْٚؾع وافًّؾ بف, وأن يقؾ

 (16٩)شّٔع جمٔٛ.

 ؟خَِفذم  لحٚشٌحٕٚف أن اهلل مـ يَقل ذم ؿقل مٚ ؿقل افنٔخ  شٗال:

 ,احلّد هلل وحده, وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌفجقاب: 

شٌحٕٚف حٚل بغ خَِف, ؾَد تُررت إشئِٜ ظّـ يَقل بٖن اهلل  أمٚ بًد:

ذم , وأن ذفؽ هق مًْك ادًٜٔ افًٚمٜ, وصٌٓقا أيوٚ بَقفف تًٚػ: وخمتِط هبؿ

ْريِب  شقرة افَهص  ٌَ ِٛ اْف
َٝ بَِجِٕٚ ْْ ـُ شقرة آل ذم  وؿقفف[44أيٜ ]َوَمٚ 

َٝ ظّران  ْْ ـُ ُؾ َمْرَيَؿ َوَمٚ  ٍُ ُْ ُْؿ َي ْؿ َأهي  ُٓ قَن َأْؿاَلَم َُ ِْ َٝ َفَدهْيِْؿ إِْذ ُي ْْ ـُ َوَمٚ 

قنَ َفَدهْيِْؿ إِْذ  ُّ َتِه مل يُـ   أن افرشقل ومًْك ذفؽ [44أيٜ ]خَيْ

 ٕٕف ذم ـؾ مُٚن, ظذ حد ؿقهلؿ. ;ظْدهؿ, وإٕام ـٚن اهلل تًٚػ بذاتف مًٓؿ

                           
 (.1/1٥٣,1٥٢ج  )ظٌد افًزيز بـ بٚزجمّقع ؾتٚوى ومَٚٓت افنٔخ  (125
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ودٚ ـٚن افَٚئؾ هبذا افَقل ؿد أشٚء افٍٓؿ, وارتُٛ خىٖ ؾٚحنٚ, خمٚفٍٚ 

فًَِٔدة افهحٔحٜ, افتل جٚء هبٚ افَرآن وافًْٜ, واظتَدهٚ شِػ هذه 

إمٜ, رأيٝ بٔٚن احلؼ, وإيوٚح مٚ خٍل ظذ هذا افَٚئؾ ذم هذا إمر 

ػ بام افًئؿ, افذي يتًِؼ بٖشامء اهلل وصٍٚتف, ؾٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يقص

ظذ مٚ ئِؼ بجالفف, مـ ؽر  بف رشقفف حمّد وصػ بف ًٍٕف, وبام وصٍف 

شقرة  ذم حتريػ وٓ تًىٔؾ, ـام ؿٚل تًٚػ تُٔٔػ وٓ متثٔؾ, ومـ ؽر

ٌَِهرُ افنقرى  ُٔع اْف
ِّ
ًَ ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس  وإن ممٚ ثٌٝ   [11أيٜ ]َف

أن اهلل شٌحٕٚف ؾقق خَِف, بٚئـ  ,ٕمٜآن وافًْٜ, وأمجع ظِٔف شِػ اذم افَر

مْٓؿ, مًتق ظذ ظرصف, اشتقاء ئِؼ بجالفف, ٓ ينٚبف خَِف ذم اشتقائٓؿ, 

 مْٓؿ خٚؾٜٔ, وهذا هق مٚ يدل ظِٔفوهق شٌحٕٚف مًٓؿ بًِّف, ٓ ختٍك ظِٔف 

افَرآن, بٖبِغ افًٌٚرات وأووحٓٚ, ومٚ تدل ظِٔف افًْٜ بٕٚحٚديٞ 

إدفٜ افَرإٜٓٔ ظذ أن اهلل شٌحٕٚف ذم افًامء ؾقق افهحٔحٜ افكحيٜ, ومـ 

ُِِؿ شقرة ؾٚضر  ذمَِف, مًتق ظذ ظرصف ؿقفف شٌحٕٚف خ َُ ُد اْف ًَ ِْٔف َيْه إَِف

فُ  ًُ ُؾ افَهٚفُِح َيْرَؾ َّ ًَ ُٛ َواْف  ٔ إيِن  شقرة آل ظّران ذم وؿقفف [1٣أيٜ ]افَى

َؽ إيَِلَ  ًُ
َٔؽ َوَراؾِ ُٜ شقرة ادًٚرج وذم  [٩٩أيٜ]ُمَتَقؾ  َُ ُرُج اْدَاَلِئ ًْ َت

ْٔفِ  وُح إَِف ْرِش شقرة افٍرؿٚن وذم   [4أيٜ ]َوافر  ًَ ُثَؿ اْشَتَقى َظَذ اْف

ـُ  ُؿ شقرة ادِؽ وذم   [٩٣أيٜ ]افَرمْحَ ُُ َػ بِ ًِ  َأْن خَيْ
ِ
اَمء ًَ ـْ ذِم اف َأَأِمُْْتْؿ َم

َْرَض  ْٕ ْؿ َأْم َأِمُْْتْؿ  ًقرةٍٕس افوذم  ا ُُ ْٔ َِ  َأْن ُيْرِشَؾ َظ
ِ
اَمء ًَ ـْ ذِم اف َم

ًٌٚ ْرِش شقرة ضف وذم  [16,1١أيٜ]َحِٚص ًَ ـُ َظَذ اْف افَرمْحَ
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ُُِغ شقرة ؽٚؾر وذم  [٩أيٜ ]اْشَتَقى ع  َأْب ًَ ًحٚ َف ـِ يِل َسْ َيٚ َهَٚمُٚن اْب

ٌََٚب  َْش ْٕ ََٖضِِعَ ًقرة ٍٕس افوذم  ا اَمَواِت َؾ ًَ ٌََٚب اف إَِػ إَِفِف ُمقَشك َوإيِن   َأْش

ِٚذًبٚ ـَ َُطْ ُف   أيٚت.  [٥6,٥١أيٜ]َٕ

ؾَد ورد ذم إحٚديٞ افهحٚح واحلًٚن مٚ ٓ حيل  :وأمٚ إدفٜ مـ افًْٜ

إػ ربف, وذم حديٞ افرؿٜٔ افذي   مًراج افرشقل إٓ بٚفٍُِٜ, مثؾ ؿهٜ

افًامء ربْٚ اهلل افذي ذم افًامء تَدس اشّؽ أمرك ذم }ؾٔف:

وافًرش ؾقق ذفؽ } :احلديٞ, وؿقفف ذم حديٞ إوظٚل (126){وإرض

وؿقفف ذم احلديٞ افهحٔح (127){واهلل ؾقق ظرصف وهق يًِؿ مٚ إٔتؿ ظِٔف

أيـ اهلل؟ ؿٚفٝ ذم افًامء ؿٚل مـ إٔٚ؟ ؿٚفٝ إٔٝ رشقل اهلل ؾَٚل }فِجٚريٜ: 

رشقل  إػ أمثٚل ذفؽ مـ إحٚديٞ افثٚبتٜ ظـ (128){أظتَٓٚ ؾ٘هنٚ مٗمْٜ

اهلل شٌحٕٚف ظذ ظرصف, وإٔف بِغ أن  ٔٚ أن افرشقل وادٍٔدة ظِام ئَْ,اهلل

افًامء, ـام ؾىر اهلل ظذ ذفؽ مجٔع إمؿ, ظرهبٚ وظجّٓٚ, ذم اجلٚهِٜٔ  ؾقق

إٓ مـ اجتٚفتف افنٔٚضغ ظـ ؾىرتف, ثؿ ظـ افًِػ ذم ذفؽ مـ  ,واإلشالم

ذم شْٜ  وٓ ,ؿقال مٚ فق مجع فٌِغ مئغ أو أفقؾٚ, ثؿ فٔس ذم ـتٚب اهللإ

وٓ ظـ أحد مـ شِػ إمٜ, ٓ مـ افهحٚبٜ وٓ مـ افتٚبًغ   رشقفف

 ,يـ أدرـقا زمـ إهقاء وآختالفهلؿ ب٘حًٚن, وٓ ظـ إئّٜ افذ

                           
  (. ٥٢٣6أبق داود افىٛ )رواه  (126

 ( ؤًػ.4١6٥)وأبق داود ( 1٣٥ه ابـ مٚجف رؿؿ )روا (127

   .(٩٥١) وشٌؼ خترجف ظْد مًِؿ (6/6٣1(,مًْد أمحد بـ حٌْؾ )٥6٢4شْـ أبق داود إيامن وافْذور ) (128
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حرف واحد خيٚفػ ذفؽ, ٓ ٕهٚ وٓ طٚهرا, ومل يَؾ أحد مْٓؿ ؿط أن اهلل 

إٔف بذاتف ذم ـؾ مُٚن, وٓ أن فٔس ذم افًامء, وٓ إٔف فٔس ظذ افًرش, وٓ 

داخؾ افًٚمل وٓ خٚرجف, وٓ إٔف  مجٔع إمُْٜ بٚفًٌْٜ إفٔف شقاء, وٓ إٔف ٓ

بؾ ؿد ثٌٝ ذم افهحٔح ظـ ٓ دمقز اإلصٚرة احلًٜٔ إفٔف بٕٚصٚبع وٕحقهٚ, 

خىٛ خىٌتف افًئّٜ ذم يقم ظرؾٚت,  دٚ أن افٌْل   جٚبر بـ ظٌد اهلل

جًؾ يَقل: أٓ هؾ بٌِٝ؟ ؾَٔقفقن   ذم أظيؿ جمّع حيه افرشقل

ؽر  ,ويَقل افِٓؿ اصٓد ,ؾرؾع أصًٌف إػ افًامء ثؿ يٌُْٓٚ إفٔٓؿ ,ًٕؿ

 مرة, وأمثٚل ذفؽ ـثر.

 (16٣)وؽره مـ أهؾ افًِؿ.شالم ابـ تّٜٔٔ ـام أووح هذا صٔخ اإل

ومـ شٚر  ,وادَهقد أن هذا ادًتَد افٍٚشد افذي تًتَده اجلّٜٓٔ ادًىِٜ

ظذ شٌِٔٓؿ مـ أهؾ افٌدع, مـ أؾًد ادًتَدات وأخٌثٓٚ, وأظيّٓٚ بالء 

وإدفٜ ظذ بىالن  ٤وظال, ًٕقذ بٚهلل مـ زيغ افَِقب وتَْهٚ فِخٚفؼ جؾ

هذا ادذهٛ افوٚل ـثرة, ؾ٘ن افًَؾ افهحٔح وافٍىرة افًِّٜٔ يُْران 

ذفؽ, ؾوال ظـ إدفٜ افؼظٜٔ افثٚبتٜ, أمٚ اشتدٓل بًوٓؿ بٚٔيٚت 

ادذـقرة إٍٓٚ, ؾٕ٘ف مـ أبىؾ افٌٚضؾ, حٔٞ زظّقا إٔف يٗخذ مـ أيٚت أن 

 ٤ػ اهلل ظـ ذفؽ ظِقا ـٌراقر تًٚبجٕٚٛ افى ,اهلل مقجقد بذاتف ذم إرض

: ظٚمٜ وخٚصٜ, ؾٚخلٚصٜ ـَقفف ظذ هذا افَٚئؾ أن ادًٜٔ ٕقظٚن وؿد خٍل

ُْقنَ شقرة افْحؾ ذم تًٚػ:  ًِ ـَ ُهْؿ حُمْ ْقا َواَفِذي ََ ـَ اَت أيٜ ]إَِن اهللََ َمَع اَفِذي

                           
   .(1ص 1جـ )ٓبـ تّٜٔٔ إير افٍتٚوى  (129



151 

 

َزْن إَِن اهللََ شقرة افتقبٜ ذم  شٌحٕٚف وؿقفف [16٢ ََْٚٓ حَتْ ًَ  [4٣أيٜ ]َم

ُع َوَأَرىشقرة ضف ذم   وؿقفف َّ اَم َأْش ُُ ًَ َِْٕل َم أصٌٚهٓٚ و [46أيٜ ]إِ

ؾٓق شٌحٕٚف مع إٌٔٔٚئف وظٌٚده ادٗمْغ ادتَغ بٚفْك وافتٖئد,  ٤مـ أيٚت

واإلظٕٜٚ وافتقؾٔؼ وافتًديد وافٍُٚيٜ وافرظٚيٜ واهلدايٜ. ـام ؿٚل ظز وجؾ 

وٓ يزال ظٌدي يتَرب إيل بٚفْقاؾؾ حتك }إذ يَقل:   ٌٕٔفظْف ؾٔام رواه 

أحٌف ؾ٘ذا أحٌٌتف ـْٝ شًّف افذي يًّع بف وبكه افذي يٌك بف ويده 

وفٔس مًْك ذفؽ أن يُقن اهلل  ,(130)ل يٌىش هبٚ ورجِف افتل يّق هبٚافت

 إٕام ادراد تًديد -ظِقا ـٌرا  تًٚػ اهلل ظـ ذفؽ -شٌحٕٚف جقارح فًٌِد 

ـام تٍن ذفؽ افروايٜ إخرى, حٔٞ ؿٚل  ٤قارح افًٌد ـِٓٚجل وتقؾَٔف, اهلل

ؾقوح هبذا  {ؾٌل يًّع ويب يٌك ويب يٌىش ويب يّق}شٌحٕٚف: 

شٌحٕٚف أن ادراد مـ ؿقفف: ـْٝ شًّف إفخ: تقؾَٔف وتًديده وحٍيف فف مـ 

 افقؿقع ؾٔام يٌوٌف. 

, وهذه ادًٜٔ هل ادذـقرة ِؿوأمٚ ادًٜٔ افًٚمٜ ؾًّْٚهٚ: اإلحٚضٜ افتٚمٜ وافً

َٓ شقرة ادجٚدفٜ ذم  تًٚػ ذم آيٚت ـثرة ـَقفف ٍٜ إِ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ  قُن ِم ُُ َمٚ َي

َٓ ُهَق  َثَر إِ ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو َٕك ِم َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ َٓ ُهَق َشِٚدُش  إِ
ٍٜ
ًَ َٓ مَخْ ْؿ َو ُٓ ًُ ُهَق َرابِ

ُٕقا ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُٓ ًَ ْؿ شقرة احلديد وؿقفف تًٚػ ذم  [ه ١أيٜ ]َم ُُ ًَ َوُهَق َم

ُْْتؿْ  ـُ ـَ َمٚ  ْؿ شقرة إظراف ذم  شٌحٕٚف وؿقفف ,[4أيٜ ]َأْي ِٓ ْٔ َِ ـَ َظ َه َُ َْ َِ َؾ

َْٚ َؽِٚئٌِغَ  ـُ ٍِْؿ َوَمٚ  ًِ قُن شقرة يقٕس ذم  شٌحٕٚف وؿقفف [١أيٜ ]بِ ُُ َوَمٚ َت
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ُِق  ٍْٖن َوَمٚ َتْت قًدا ذِم َص ُٓ ْؿ ُص ُُ ْٔ َِ َْٚ َظ ـُ  َٓ ٍؾ إِ َّ ـْ َظ ُِقَن ِم َّ ًْ َٓ َت ـْ ُؿْرآٍن َو ِمُْْف ِم

ُٔوقَن ؾِٔفِ  ٍِ إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت, ؾٓق جؾ وظال مًتق   [61أيٜ ]إِْذ ُت

 ,وهق حمٔط بخَِف ظِام ,ظذ ظرصف, ظذ افٍُٜٔٔ افالئَٜ بُامفف وجالفف

ٕقا, مـ بر أو بحر, ذم فٔؾ أو هنٚر, ذم وصٓٔد ظِٔٓؿ أيْام ـٕٚقا, وحٔٞ ـٚ

وحتٝ بكه وشًّف, ؾًّٔع  ٍٚر, اجلّٔع ذم ظِّف ظذ افًقاء,افٌٔقت وافَ

ذم  , ـام ؿٚل تًٚػ(1٥1)ـالمٓؿ, ويرى مُٚهنؿ, ويًِؿ ههؿ وٕجقاهؿ

َٓ ِحَغ شقرة هقد  قا ِمُْْف َأ ٍُ َتْخ ًْ َٔ
َٓ إهَِنُْؿ َيْثُْقَن ُصُدوَرُهْؿ فِ ُنقَن َأ ٌْ َت ًْ َي

ُدورِ  ٌٔؿ بَِذاِت افه 
ِِ ُف َظ َٕ ُِِْقَن إِ ًْ وَن َوَمٚ ُي ُؿ َمٚ ُيِن  َِ ًْ ْؿ َي َٔٚهَبُ

 [٩أيٜ ]ثِ

ـْ شقرة افرظد ذم وؿقفف تًٚػ:  َر بِِف َوَم َٓ ـْ َج ْقَل َوَم ََ ـْ َأَهَ اْف ْؿ َم ُُ َشَقاٌء ِمْْ

ٚرِ  َٓ ِْٔؾ َوَشِٚرٌب بِٚفَْ َِ َتْخٍػ بِٚف ًْ شقرة شٌحٕٚف ذم  وؿٚل [1٣أيٜ ]ُهَق ُم

 افىالق 
ٍ
ء ؾ  َرْ ُُ  َؿِديٌر َوَأَن اهللََ َؿْد َأَحَٚط بِ

ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ قا َأَن اهللََ َظَذ  ُّ َِ ًْ فَِت

اًم  ِْ وؿد بدأ شٌحٕٚف  ٤وٓ رب شقاهشٌحٕٚف ؾال إفف ؽره   [,16أيٜ ]ِظ

آيٚت ادًٜٔ افًٚمٜ بٚفًِؿ, وختّٓٚ بٚفًِؿ, فًِٔؿ ظٌٚده أن ادراد بذفؽ: 

إٔف شٌحٕٚف مًْك ذفؽ  وفٔس ٤ف شٌحٕٚف بٖحقاهلؿ, وشٚئر صئقهنؿظِّ

ؿ, تًٚػ اهلل ظـ ذفؽ خمتِط هبؿ ذم بٔقهتؿ, ومحٚمٚهتؿ وؽر ذفؽ مـ أمٚـْٓ

ادًٜٔ هق اختالضف بٚخلِؼ بذاتف, هق مٚ يَقل  كوافَقل بٖن مًْ ٤ظِقا ـٌرا

, ويْزهقٕف ذم ـؾ مُٚن بذاتفبف أهؾ احلِقل, افذيـ يزظّقن أن مًٌقدهؿ 

ظذ خَِف, ومل يهقٕقه ظـ أؿٌح أمٚــ  ظـ اشتقائف ظذ ظرصف, وظِقه
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ئّٜ افًِػ ؿٌحٓؿ اهلل وأخزاهؿ, وؿد تهدى فِرد ظِٔٓؿ أ ٤أؿذرهٚ

ٌد اهلل بـ ادٌٚرك, وإشحٚق بـ راهقيف, وأيب افهٚفح, ـٖمحد بـ حٌْؾ, وظ

ومـ بًدهؿ مـ أئّٜ اهلدى, ـنٔخ  ,وؽرهؿرمحٓؿ اهلل , حٍْٜٔ افًْامن

رمحٓؿ اهلل واحلٚؾظ ابـ ـثر  ,اإلشالم ابـ تّٜٔٔ , وافًالمٜ ابـ افَٔؿ

 وؽرهؿ. 

َوُهَق شقرة احلديد تًٚػ ذم  ؾٕ٘ف ٓ يٗخذ مـ ؿقفف ,وإذا تٌغ هذا

ؿْ  ُُ ًَ  ومٚ جٚء ذم مًْٚهٚ مـ أيٚت, إٔف خمتِط وممتزج [4أيٜ ]َم

وٓ يدل فٍظ )مع( ظذ هذا بقجف مـ  ٤بٚدخِقؿٚت, ٓ طٚهرا وٓ حََٜٔ

وؽٚيٜ مٚ تدل ظِٔف ادهٚحٌٜ وادقاؾَٜ, وادَٚرٕٜ ذم أمر مـ إمقر,  ٤قجقهاف

وهذا آؿسان ذم ـؾ مقوع بحًٌف, ؿٚل أبق ظّر افىُِّْل رمحف اهلل 

شقرة ذم  هؾ افًْٜ ظذ أن مًْك ؿقفف تًٚػتًٚػ: أمجع ادًِّقن مـ أ

ُْْتؿْ  احلديد ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ  افَرآن: إٔف ـالموٕحق ذفؽ مـ  َوُهَق َم

, ـام ٕىؼ ق افًاموات بذاتف, مًتق ظذ ظرصفًِّف, وأن اهلل تًٚػ ؾقمًٓؿ ب

ٖن اهلل بمل خيتٍِقا و ,وظِامء إمٜ, وأظٔٚن إئّٜ مـ افًِػ اهلل  بف ـتٚب

قق شامواتف, وؿٚل أبق ٕك افًجزي: أئّتْٚ ـًٍٔٚن افثقري, ظذ ظرصف ؾ

وشٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ, وافٍؤؾ, وابـ  ومحٚد بـ شِّٜ, ومحٚد بـ زيد,, ومٚفؽ

متٍَقن ظذ أن اهلل ـ رمحٓؿ اهلل وريض ظْٓؿ ـ  ادٌٚرك, وأمحد, وإشحٚق

: وؿٚل أبق ظّر ابـ ظٌد افز ٤وظِّف بُؾ مُٚن ,شٌحٕٚف بذاتف ؾقق افًرش

ٖويؾ, ؿٚفقا ذم تٖويؾ افذيـ محؾ ظْٓؿ افت أمجع ظِامء افهحٚبٜ وافتٚبًغ 
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َٓ ُهَق دجٚدفٜ شقرة اذم  ؿقفف تًٚػ ٍٜ إِ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ  قُن ِم ُُ َمٚ َي

ؿْ  ُٓ ًُ مٚ خٚفٍٓؿ ذم وهق ظذ افًرش, وظِّف ذم ـؾ مُٚن, و [١أيَٜرابِ

ذم وؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثر رمحف اهلل ظذ ؿقفف تًٚػ:  ٤ذفؽ أحد حيتٟ بَقفف

ُْْتْؿ َواهللَُ شقرة احلديد  ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ ُِقَن َبِهرٌ َوُهَق َم َّ ًْ   [4أيٜ ]باَِم َت

أي رؿٔٛ صٓٔد ظذ أظامفُؿ, حٔٞ ـْتؿ وأيـ ـْتؿ, مـ بر أو بحر ذم فٔؾ 

أو هنٚر, ذم افٌٔقت أو ذم افٍَٚر, اجلّٔع ذم ظِّف ظذ افًقاء وحتٝ بكه 

ًِؿ هـؿ وٕجقاـؿ, ـام ؿٚل وشًّف, ؾًّٔع ـالمُؿ, ويرى مُُٕٚؿ وي

َٓ شقرة هقد ذم  تًٚػ َٓ ِحَغ َأ قا ِمُْْف َأ ٍُ َتْخ ًْ َٔ
 إهَِنُْؿ َيْثُْقَن ُصُدوَرُهْؿ فِ

ُف َظٌِِٔؿ بَِذاِت  َٕ ُِِْقَن إِ ًْ وَن َوَمٚ ُي ُؿ َمٚ ُيِن  َِ ًْ ْؿ َي َٔٚهَبُ
ُنقَن ثِ ٌْ َت ًْ َي

ُدورِ  ـْ َأَهَ شقرة افرظد ذم  وؿٚل تًٚػ [٩أيٜ ]افه  ْؿ َم ُُ َشَقاٌء ِمْْ

ـْ  ْقَل َوَم ََ َتْخٍػ بِٚاْف ًْ ـْ ُهَق ُم َر بِِف َوَم َٓ ٚرِ َج َٓ ِْٔؾ َوَشِٚرٌب بِٚفَْ َِ  [1٣أيٜ ]ف

قُن يٜ شقرة ادجٚدفٜ: وؿٚل ذم تًٍر آ ,ؾال إفف ؽره وٓ رب شقاه ُُ َمٚ َي

 ٍٜ َْٕجَقى َثاَلَث ـْ  َٓ ُهَق  ـ ه ثالثٜأي م ِم ٍٜ إِ ًَ َٓ مَخْ ْؿ َو ُٓ ًُ َٓ ُهَق َرابِ إِ

ُٕقا ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُٓ ًَ َٓ ُهَق َم َثَر إِ ـْ َٓ َأ ـْ َذفَِؽ َو َٕك ِم َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ مىِع أي  َشِٚدُش

ورشِف أيوٚ مع ذفؽ تُتٛ مٚ  ِٔٓؿ يًّع ـالمٓؿ وههؿ وٕجقاهؿ,ظ

َأمَلْ شقرة افتقبٜ ذم  ل تًٚػٚيتْٚجقن بف, مع ظِؿ اهلل بف, وشًّف فف, ـام ؿ

ُٔقِب  ٌُ َْٕجَقاُهْؿ َوَأَن اهللََ َظاَلُم اْف ُهْؿ َو َُِؿ ِهَ ًْ قا َأَن اهللََ َي ُّ َِ ًْ   [١٢أيٜ ]َي

َْٕجَقاُهْؿ شقرة افزخرف ذم  وؿٚل تًٚػ ُهْؿ َو ُع ِهَ َّ ًْ َٕ  َٓ  ٚ َٕ ٌُقَن َأ ًَ َأْم حَيْ

َْٚ َفَدهْيِْؿ يَ  ُِ ٌُقنَ َبَذ َوُرُش ُت وهلذا حُك ؽر واحد اإلمجٚع ظذ   [٢٣أيٜ ]ُْ

أن ادراد هبذه أيٜ مًٜٔ ظِّف تًٚػ, وٓ صؽ ذم إرادة ذفؽ, وفُـ شًّف 



155 

 

 أيوٚ مع ظِّف حمٔط هبؿ, وبكه ٕٚؾذ ؾٔٓؿ, ؾٓق شٌحٕٚف وتًٚػ مىِع ظذ

ػ ذم هذا ادَٚم أـثر مـ وـالم اف٤ًِ خَِف ٓ ئٌٛ ظْف مـ أمقرهؿ رء

 .أن حيك

وهق افَقل بٖن اهلل بذاتف ذم ـؾ مُٚن, وأن  ,وادَهقد بٔٚن أن هذا ادًتَد 

ؿْ شقرة احلديد تًٚػ ذم مًْك ؿقفف  ُُ ًَ وإٔف ٓ  ,إٔف مًٓؿ بذاتف َوُهَق َم

ؿقل ذم ؽٚيٜ افًَقط وافٌىالن, ـام هق جع مـ إدفٜ  ٤دمقز اإلصٚرة إفٔف

ٓٚ, وواوح بىالٕف مـ إمجٚع أهؾ افُثرة افكحيٜ, افتل شٌؼ ذـر بًو

 ـ شٌؼ ذـره مـ إئّٜ.ومم ,ظْٓؿ َٕؾ ـافًِؿ, افذي

 ,وهبذا يتوح أن افَٚئِغ بٚحلِقل, أظْل حِقل اهلل شٌحٕٚف بغ خَِف بذاتف

ومـ ؿٚل بَقهلؿ, ؿد جٌٕٚقا افهقاب وأبًدوا افْجًٜ, وؿٚفقا ظذ اهلل 

افذي ؿٚفف  ,خالف احلؼ, وتٖوفقا أيٚت افقاردة ذم ادًٜٔ ظذ ؽر تٖويِٓٚ

ًٕقذ بٚهلل مـ اخلذٓن, ومـ افَقل ظذ اهلل بال ظِؿ, وًٕٖفف  ٤أهؾ افًِؿ

ذفؽ وافَٚدر ظِٔف  واهلدايٜ إػ شٌٔؾ افرصٚد, إٕف ويل ,افثٌٚت ظذ احلؼ

  (1٥6)وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف.

 :حؽم من سب الدين أو الرب

هؾ مـ  -غ أشتٌٍر اهلل رب افًٚد -؟ : مٚ حُؿ شٛ افديـ أو افربٗالش

ة ظِٔف ذم افديـ ومٚ هل افًَقبٜ ادَرر ؟شٛ افديـ يًتز ـٚؾر أو مرتد
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وهذه  ٤مـ أمر ذائع افديـ؟ حتك ُٕقن ظذ بْٜٔ اإلشالمل احلْٔػ

 .س ذم بالدٕٚ أؾٔدوٕٚ أؾٚدـؿ اهللافيٚهرة مْتؼة بغ بًض افْٚ

وهُذا شٛ  ,ومـ أظيؿ ادُْرات ,: شٛ افديـ مـ أظيؿ افٌُٚئرقابجـ

, و مـ أشٌٚب ٕقاؿض اإلشالم, وهذان إمران مـ أظيؿ افرب ظز وجؾ

شٛ افديـ يْتًٛ أو  ,, ؾ٘ذا ـٚن مـ شٛ افرب شٌحٕٚفافردة ظـ اإلشالم

ؾ٘ن  ,, ويُقن ـٚؾرا يًتتٚبـ اإلشالمؾٕ٘ف يُقن مرتدا بذفؽ ظ ,فإلشالم

, وؿٚل بقاشىٜ ادحُّٜ افؼظٜٔ ,تٚب وإٓ ؿتؾ مـ جٜٓ ويل أمر افٌِد

, وفُـ بؾ يَتؾ٤ ٕن جريّتف ظئّٜ ٤أهؾ افًِؿ إٕف ٓ يًتتٚببًض 

, وفُـ يٌٌْل ؾِٔزم احلؼ ,إٔف يًتتٚب فًؾ اهلل يّـ ظِٔف بٚهلدايٜ ,إرجح

, وهُذا  يًقد دثؾ هذه اجلريّٜ افًئّٜحتك ٓ ٤أن يًزر بٚجلِد وافًجـ

ؾٕ٘ف يًتتٚب ؾ٘ن  ٤أو ؽره مـ إٌٕٔٚء  أو شٛ افرشقل ,فق شٛ افَرآن

 .تٚب وإٓ ؿتؾ

ٕقاؿض أو شٛ افرب ظز وجؾ مـ , أو شٛ افرشقل  ,ؾ٘ن شٛ افديـ 

ٖوامر أو ب ,أو بٚجلْٜ أو بٚفْٚر ,وهُذا آشتٓزاء بٚهلل أو برشقفف ٤اإلشالم

, ؾٚٓشتٓزاء بقء مـ هذه إمقر مـ ٕقاؿض اهلل ـٚفهالة وافزـٚة

ُْْتْؿ شقرة افتقبٜ ذم  , ؿٚل اهلل شٌحٕٚفاإلشالم ـُ ُؿْؾ َأبِٚهللَِ َوآَيٚتِِف َوَرُشقفِِف 

ِزُئقنَ  ْٓ َت ًْ ـَ َت َتِذُروا َؿْد  ًْ ؿْ َٓ َت ُُ َد إِياَمِٕ ًْ ْرُتْؿ َب ًٕٖل اهلل  (,6٩,66أيٜ  ٍَ

 . افًٚؾٜٔ
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