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 ةمقدم

شرور  لقف، وكعقذ باهلل مـ  كتقب إ كستغػره و كستعقـف و الحؿد هلل كحؿده و إن 

يضؾؾ فال هادي لف،  مـ  لـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، و قئات أطؿا أكػسـا وس

لف صؾك  محؿًدا طبده ورسق لف، وأشفد أن  لف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ  وأشفد أن ٓ إ

وسؾؿ تسؾ .اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف  ًؿا  ق

 أما بعد:

مـ رحؿة اهلل  ة أنْ  ۵فنن  م ققـ  هبذه إ ـب تؿ ال فضؾ رسؾف خا بعث فقفا أ

كقا ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  لخقري الد فا  تبف وأكؿؾفا وأققمفا وأشؿؾ كزل طؾقف أفضؾ ك ، وأ

رة.  وأخ

بفذه الـعؿة العظقؿة طؾك هذه إمة يف أكثر مـ آية: كؿا  ۵ولؼد امتـ اهلل 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿ يف ققلف سبحاكف:

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

:] ﴾ىئی ىئ ىئ  .[461آل طؿران
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لك ملسو هيلع هللا ىلصووصػ رسقلف  عا رحؿة لؾعالؿقـ: قال ت  گ ک ک﴿: بلكف 

 .[407إكبقاء:] ﴾گ گ گ

لؽؾ شلء  ًكا  هل أققم، وأنَّ فقف تبقا لؾتل  ي  يفد كف  يؿ بل لؽر تابف ا ووصػ ك

لك عا هدى ورحؿة: قال ت  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: و

 .[9اإلسراء:] (1)﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

سبحاكف  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :وقال 

لـحؾ: ] ﴾ڃ ڃ ڃ  .[89ا

مَ  لعظقؿ، و يثً وصدق اهلل ا مـ اهلل حد هلل اـ أصدق  فنن الؿتلمؾ يف كتاب ا  :

لؽريؿ  ۵ سـة رسقلف ا ة وضقَح  ملسو هيلع هللا ىلصو ة واضح لعظقؿ لؿعاين ا هذه ا  يجد 

سـة  ۵حقث ٓ يخػك طؾك مـ لف أدكك بصقرة ما تضؿـف كتاب اهلل  :الشؿس و

رسقل  مصالح العباد، مع مراطاة لؽؾ  ملسو هيلع هللا ىلصال الشؿقل لؽؾ  مـ الفدى والرحؿة و

لبشرية ومخاصبتفا بؿـفج متقازن ومقزان قسط وطدل ٓ يطغك فقف  لـػس ا اكب ا جق

فقف صرف طؾك آخر. يرجح   جاكب طؾك جاكب، وٓ 

لك ففق ۵وٓ غرابة يف ذلؽ ففق صادر طـ اهلل  ، وما صدر طـ اهلل تعا

لذي ٓ حدود الؽامؾ ال عالف، ا تف وأف لؿتقازن: ٕكف صدر طـ الؽامؾ يف صػا شامؾ ا

لذي يجب  يضع الشلء يف مقضعف ا ي  لذ لحؽقؿ ا العالؿ بؿصالح خؾؼف، وا لؽؿالف، 

                                                 

شـؼقطل  (1) ل ام ا ما كتبف اإلم ك-اكظر  ل اهلل تعا يف  -رحؿف  ية  هذه أ ـد  س ط يؾ وكػق صق الم  ـ ك م

لؿبارك  سقره ا ن»تػ لبقا )أضقاء ا  »3/373-147. ) 
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يـفاهؿ طـف مـ  قر و مـ خ مرهؿ بف  لرحقؿ الذي يرحؿ طباده بؿا يل فقف، ا أن يقضع 

لقٓ تدي  لـف ي هداكا لفذا وما كـا  اكا اهلل. شر: فالحؿد هلل الذ هد  أن 

متسؿ  هل أققم أكف  تل  لرباين الفادي لؾ لؿـفج ا هذا ا مـ أبرز سؿات  وإن 

متـ اهلل  لقسطقة والعدل: ولذلؽ ا هذه إمة التل  ۵بالشؿقل والتقازن وا طؾك 

لك الؽريؿ ومـفجف الؼقيؿ بؼقلف تعا لقفا كتابف   ڤ ڤ ڤ﴿: أكزل إ

 ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

لبؼرة:] ﴾ڱ ڱ  .[413ا

طـ هذه السؿة البارزة يف هذا الديـ  -رحؿف اهلل تعالك-ويتحدث سقد قطب 

ـْ َثؿَّ -وهق » فقؼقل:
لبشرية  -مِ قـقكة ا الؽ اكب  لك كؾ جق مـظقر فقف إ شامؾ متقازن 

 ًٓ ا أخقرً أو كب وتـاسؼف لجقا هذه ا لك تقازن  مـظقر فقف إ فقف كذلؽ ، و مـظقر  ا، و

هذه إصقار جؿقًعا لك تقازن  ي، وإ لبشر لجـس ا لك جؿقع أصقار ا صاكعف ،إ ؿا أن   ب

لخبقر: .هق صاكع هذا اإلكسان لؾطقػ ا هق ا مـ خؾؼ، و يعؾؿ  ي  لذ ي َخؾؼ، وا . الذ

لجـس، ومـ كؾ  سبحاكففؾقس أمامف  هذا ا لـظر مـ حقاة  قد طـ آفاق ا مجفقل بع

هبذ لتل تحقط  مؾ الؿالبسات ا لشا لصحقح ا لتصقر ا لف ا مـ َثؿَّ فؼد وضع  لحقاة، و ه ا

كتف ومع  قـق اكب ك الؿتقازن مع كؾ جق تف،  كتف، ولؽؾ أصقار حقا قـق اكب ك لؽؾ جق

. لقاقعل الؿتـاسؼ مع كقـقكتف ومع كؾ ضروف حقاتف  كؾ أصقار حقاتف، ا
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ـْ َثؿَّ -وهق 
يف  -مِ و لذي يرجع إلقف اإلكسان يف كؾ مؽان  قد ا قزان القح الؿ

خالقف ك وضاطف وأحقالف، وأ أ مـاهجف وكظؿف، و ؿف، و ؾ زمان: بتصقراتف وقق

مـ اهلل يـ هق  مـ الحؼ، وأ يـ هق  ؾؿ أ لقع هـالؽ مقزان آخر يرجع  ،وأطؿالف  ولقس 

هذا الشلن،  لقفا يف  يرجع إ هـالؽ مؼررات سابؼة وٓ مؼررات ٓحؼة  لقس  لقف، و إ

يؽق   لتصقر، و هذا ا مـ  مقازيـف  يتؾؼك ققؿف و هق  كؿا  ع إ يطب ػ هبا طؼؾف وقؾبف، و

الؿقزان هبا يعرض لف إلك ذلؽ  ع يف كؾ أمر   حئ جئ﴿: شعقره وسؾقكف، ويرج

 جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

لـساء: ] ﴾ىث مث هـ. (1)«[59ا  . ا

 ٺ ٺ﴿ :طـد ققلف تعالك -رحؿف اهلل تعالك-شـؼقطل وقال اإلمام ال

ء: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ريؿة ذكر جؾ وطال يف هذه ا: »[9اإلسرا ٔية الؽ

فا لجؿقع العؾقم،  لعظقؿ الذي هق أطظؿ الؽتب السؿاوية وأجؿع هذا الؼرآن ا أن 

ي لؾتل هل أققم: أ يفدي  لؿقـ جؾ وطال  لعا ها طفًدا برب ا الطريؼة التل هل  :وآخر

اء: لؾحال التل هل أققم .أسدُّ وأطدل وأصقب بل والػر الؽؾ .. وقال الزجاج و

قد اهلل واإليؿ رسؾف.الحآت، وهل تقح  ان ب

ة أجؿَؾ  يؿ لؽر ة ا ي هذه أ الفدى إلك  و مـ  اهلل جؾ وطال فقفا ما يف الؼرآن 

لفا وأصقهبا: فؾق تتبَّ  لطرق وأطد قـا طؾك عْ خقر ا صقؾفا طؾك وجف الؽؿال ٕت ـا تػ

                                                 

ل» (1) الم صقر اإلس لت .50، 19)ص « خصائص ا ) 
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كقا  قر الد فقف مـ الفدى إلك خ لعظقؿ، لشؿقلفا لجؿقع ما  جؿقع الؼرآن ا

رة  .(1)«وأخ

لة أية الؽريؿة مـ سقرة البؼرة: وهل ققلف وقد جعؾت طـقان هذه الرسا

لبؼرة: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :تعالك مـفا يف بقان [413ا . وذلؽ ٕكطؾؼ 

لدراسة  هذه ا مقضًحا يف  لبشرية،  لف، وبركتف وخقره طؾك ا يـ وشؿق هذا الد ة  طظؿ

 ، مف حؽا كف يف طؼائده وأ تقاز لف، ووسطقتف و كب طد مـ جقا لك بعًضا  عا إن شاء اهلل ت

مـ ا فقف  لقُ وما  لحؼ، وا رة ْس لؿقزان ا العؼؾ السؾقؿ والػط فؼ مع  لتقا الخقر وا ر و

. لـاس طؾقفا لتل فطر اهلل ا ة ا  السؾقؿ

كظًرا لبُ  لـا طـ ذلؽ بؿـاهج بشرية  ۵عدكا طـ تدبر كتاب ربـا و اكشغا و

يضخؿ جاكب الروح،  العؼؾ، والبعض أخر  يضخؿ جاكب  جاهؾة ضالؿة: بعضفا 

لؿـحرفة: وبعضفا يؼدس أققال الرجال وآر لتؾؼل ا مصادر ا قر ذلؽ مـ  اءهؿ، وغ

معقجَّ  مقاقػ  هج و مـا كشل طـف  لؽ  الغؾق كؾ ذ تقازكة: بعضفا يـزع إلك  ة غقر م

يط لتػر لك الجػاء وا يـزع إ فراط، وبعضفا  اإل الخقر كؾف والعدل والشؿقل  ،و و

لتق مقجقد يف كتاب ربـا اوا لذي ۵زن   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: ا

ػ  [13فصؾت:] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ لعظقؿ يف وص وصدق اهلل ا

لبشرية بؼقلف سبحاكف  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: الؿـاهج ا

لـساء: ] ﴾ڈ ڈ  .[83ا

                                                 

ن» (1) لبقا ء ا 3/37« )أضقا .(، باخ3  تصار
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مـفج  مضطربة وغريبة طؾك  الؿعاصر مقاقػ وأفؽار  اقعـا  ولؼد ضفرت يف و

لؽتاب والسـة، ومخالػة لؿـفج السؾػ الصالح أصحاب الؼرون الؿػضؾة ولق  ،ا

الؿقاقػ صدرت طـ صقائػ ال هذه  مستغربأن  قر  مر غ بدع لؽان إ  :ضالل وال

الؿـتسبقـ  مـ بعض  فقف يـضح، ولؽـ الؿستغرب صدورها  ؿا  ٕن كؾ إكاء ب

 ، لبسف بالباصؾ لداطقـ إلك صريؼة السؾػ الصالح: مؿا أدى إلك تشقيف الحؼ أو  وا

لحؼ   لؿـفج ا ة وآختالف بقـ أصحاب ا لػرق مـ ا يد  مز لك  ى إ احد. كؿا أد  الق

ؾ ما س لققػات ويف ضقء ك مـ سؾسؾة ا رسالة الجديدة  هذه ال ليت  بؼ ت

ؿالف، وتقازكف  يـ، وشؿقلف وك هذا الد لؽريؿ لبقان طظؿة  الرتبقية يف ضقء الؼرآن ا

دفعفا إلك  الؿقاقػ و بط إفؽار والحركات و وطدلف، وأثر ذلؽ يف تقازن وض

رة. لدكقا وأخ ر يف ا  فعؾ الخقر الؿثؿ

فؿ أمقر كثقرة أشقر فقؿا يؾل ؿضقع الوقد دفعـل إلك الؽتابة يف هذا الؿق

 إلك أهؿفا:

 ألامس ألاول:

هذا الديـ  لحد آطتدال يف  الؿخالػة  مـ  مـ الـاس  قر  -ما ضفر يف حقاة كث

صقر لك التؼ الغؾق أو إ لك  اء إ يـ سقاء ما  -سق اكب الد مـ جق قر  يتضح هذا يف كث و

ؼدر، وإسؿا آطتؼاد: كؿػفقم اإليؿان، وال جاكب  مـف يف  ، كان  الصػات ء و

جاكب ال مـف يف  كان  لخقف والرجاء، أو ما  لتقكؾ وا لـسؽ ما بقـ غاوا  لٍ عبادة وا

مؼص   ُمْػِرط.و ط و ُمػر  ما بقـ  لسؾقك  كب إخالق وا  ر، أو يف جا
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مقؿ،  قصد وكال صريف» :-رحؿف اهلل تعالك-الؼقؿ يؼقل اإلمام ابـ  إمقر ذ

إخالق الػاضؾة كؾفا  قر إمقر أوسطفا، و يط، وخ سط بقـ صريف إفراط وتػر و

سط بقـ  لسـة و سط بقـ اكحرافقـ، وكذلؽ ا لؿستؼقؿ و يـ ا لد وكذلؽ ا

 .(1)«بدطتقـ

 :ألامس الثاوي

ـك  مـحرف لؿع مـ ففؿ  رة  مـة الؿتلخ هذه إز لقسطقة»ما ضفر يف   (2)«ا

ة  لدطق ـتسبقـ لؾعؾؿ وا الؿ مـ بعض  وإمة القسط: حقث أصبحـا كؼرأ وكسؿع 

صحقح  تػسقًرا غريًبا هذا الديـ يخالػ الؿػفقم الشرطل ال لؿػفقم القسطقة يف 

ققع الديـ وأحؽامف  ،لفا لك تؿ سطقة طـدهؿ إ الؿـحرف لؾق الؿػفقم  وقد أثؿر هذا 

لديـ  هذا ا تـازٓت يف ثقابت  لك بعض ال ذا بدوره أدى إ وطدم أخذه بؼقة وجد، وه

تقس لؿروكة وال سطقة وا مـ الق هذا  ن  قر، وبخاصة يف هذا وأخالقف وققؿف: زاطؿقـ أ

فقف الضغقط، فقف الػساد وكثرت  لذي كثر  هذا ْخ مـ التقسط يف أَ  فالبد الزمان ا ذ 

لـاس مـف. تك ٓ يـػر ا  الديـ ح

ـك القسطقة لف ما يػسره، لؽـ لقس لف ما  لؿـحرف لؿع هذا الؿػفقم ا و

هذه إفؽار مـ الػفؿ الخاصئ لؾتشديد  يربره، وقد اكطؾؼ بعض مـ يدطق إلك 

لت يـ وأْخ وا لد لتزام هبذا ا يرى بعضفؿ أن آ جاء يف كتاب ذَ قسقر: حقث  ه بؼقة كؿا 

                                                 

ـ» (1) حبق لؿ 3)ص « روضة ا 30. ) 

(2) . مبحث قادم طقة( يف  ؿػفقم )القس ل حقح  لص لؿعـك ا قان ا شاء اهلل تعالك ب  سقليت إن 
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رسقل  ۵اهلل  سـة ال دطقة  ملسو هيلع هللا ىلصو لـاس يف هذا الزمان، وأن  ثقر مـ ا ٓ يستطقعف ك

لؿـايف لؾقسطقة الغؾق ا يد و مـ التشد لـاس إلك ذلؽ هق  ولذلؽ أصبحـا كسؿع  :ا

مـ َيِصؿُ مـ بعض ا لدطاة  مـ بعض ا مقـ  بعض لعقام بؾ  الؿؾتز أبـائف أو إخقاكف 

رف متط متشدد أو  فؿ بلكف  صحقحة يف طبادهتؿ وسؾقك لسـة ال هذا كؾف إكؿا كشل  ،با و

تقسقر: لؿـحرف لؾقسطقة والتشديد وال مـ تحرير مػفقم  فالبد مـ الػفؿ ا إذن 

لصالح  لقسطقة كؿا جاء طـ السؾػ ا  .ڤا

 ألامس الثالث:

 وهق فرع طـ الذي قبؾف، أٓ وهق:

ا يسؿك بلكصاف الحؾقل أو الحؾقل القسطقة مـ قبؾ بعض ضفقر م

لدطقة لقسطقة أٓ يبؼك الدطاة يف مقاقػفؿ  ،الؿشتغؾقـ با ويؼصدون بالحؾقل ا

الؿقاقػ  مثؾ هذه  شركفؿ: ٕن  مـ  مـ الطقاغقت والرباءة مـفؿ و تصؾبة الؼقية  الؿ

تـازل طـ مـ  ٓبد إٓ الضرر طؾك الدطقة والؼضاء طؾك أهؾفا، فؽان رِ جْ لؿ تُ  ال

ك  آتػاق معفؿ طؾ دطقة و اء ال الجسقر مع أطد مد  تصؾبة و الؿقاقػ الؿ هذه  بعض 

سطقة،  مـفؿا لمخر ويسؿقن ذلؽ و تـازل كؾ  رفان وي مـفا الط ـتػع  سط ي حؾقل و

معـاها  سطقة طـ  اف لؿػفقم الق مـ اكحر هذه الؿؿارسات  وٓ يخػك ما يف 

لؿُ  لعدل والؼسط ا هق ا ي  لذ لشرطل ا التـازل طـ جقاكب مـ ضل هلل ترْ ا لك، ففؾ  عا

لك بسبب  تل اختصفا اهلل تعا العؼقدة أو إحؽام هق مـ صػات إمة القسط ال

هذا  لـاس؟! وهؾ  يرضل اهلل تعالك؟!وسطقتفا بالشفادة طؾك ا تـازل هق ما   ال
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 ألامس السابع:

الغالقة  قرات  لتػس سطقة ضفرت بعض ا لؿتؿقع لؾق الؿػفقم ا يف مؼابؾ 

سطقة: وذلؽ لقة بلهنا مـ صػات إمة  لؾق لؿتشددة الغا الؿقاقػ ا ير بعض  بترب

هرة  كتج طـف مقاقػ ومعالجات خاصئة لظا لديـ بؼقة: مؿا  مقرة بلخذ ا الؿل لقسط  ا

العؾؿ لؽ إٓ بسبب فِ  ،آختالف الحاصؾ بقـ الدطاة وصؾبة  كشل ذ ما  ؼدان و

رف  لتط إخالق والؿعامالت: ومـ ذلؽ ا لقسطقة يف بعض  تقازن وا يف معالجة ال

هؿ إٓ  ى أخطاء ير ير لبعض إشخاص فال  لتؼد لحب وا ما بقـ غاٍل يف ا إخطاء: 

ن  ما كا يرى إٓ إخطاء، و مة فال  لخصق لؽره وا ير، وغاٍل يف ا لترب لحسـ وا بؿـظار ا

. لظـ بصاحبف فقسلء ا  مـ صقاب 

الؿقاقػ  مثؾ هذه  يدخؾ  -ا فاقدة لؾتقازن والقسطقة والعدلفقق أهن-وإن 

رفقـفقفا ا يـ الط سط والعدل بقـ هذ لـػس، والق ت  ،لفقى وحظ ا وٓ أبالغ إذا قؾ

لك فؼدان  لسبب إكرب فقفا إ يعقد ا كؿا  ة إ لسـ هؾ ا ة الققم بقـ أ لحاصؾ لُػرقة ا إن ا

لتق العدل وا ة و لقسطق لخالف.اا  زن يف طالج ا

ـتسبقـ ٕهؾ  الؿ لـػسل ولجؿقع  لدراسة مساهؿة أقدمفا  هذه ا ولعؾ يف 

الجؿ آجتؿاع، السـة و قؼ لؾشر كحب إلػة و قر مغال تك كؽقن مػاتقح لؾخ اطة: ح

هدة طؾك الـاس،  لـؽقن مـ إمة القسط العادلة الشا آختالف، و كؽره الػرقة و و

الؿسؾؿقـ مـ كؾ صقب،  هذه إزمـة التل تؽالب فقفا إطداء طؾك  وبخاصة يف 

لصػ ا ة، فتعقـت الؿحافظة طؾك وحدة ا احد لداخؾل يف ورمقهؿ طـ ققس و
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لقس يف مسللة أو مسائؾ  لـا يف أصؾ الؿؾة و مقاجفة العدو الخارجل الؿخالػ 

اإلكصاف يػرضان  ريعة، والتحؾل بالعدل و يـ ومؼاصد الش لد فرطقة: ٕن الػؼف يف ا

الؽربى التل يريدها  حؿؾ خالفاهتؿ الجزئقة أمام الطامة  الؿسؾؿقـ تآلػفؿ وت طؾك 

الؿسؾؿقـ.  الؽػار باإلسالم و

لك اإلجحاف وال لؿقزان يؼقد إ ؿؼصقد أن غقاب القسطقة واضطراب ا

مـ لف طذر،  الؿقاقػ، وطدم إطذار  لرفؼ يف تؼقيؿ الرجال والؽتب و كبة ا ومجا

العدوان الغؾق و لتعصب و لتػرق وا لك ا هذا بدوره يؼقد إ قزان  ،و الؿ ـد فؼد  وط

مَ  لشخص أو  يعؿؾفا ا لتل  لعدل تصبح الؽبائر ا ة وا لقسطق مـ ـ معف يف صاوا ئػتف 

ـ  لك كبائر حقـؿا تؼع م آجتفادات الخاصئة إ ؼؾب الصغائر و لصغائر، وتـ الؾؿؿ وا

يـ.  أخر

ؾ  العامؾقـ يف حؼ ققم بقـ بعض  لظقاهر ٓ يشؽ أحد يف وجقدها ال هذه ا و

مـ أبرز سؿات  هل  تل  سطقة والعدل ال لؿقزان الحؼ والق دطقة: وسببفا غقاب ا ال

هذه إ مـ أخص خصائص  يـ، و تل اختارها اهلل هذا الد لتؽقن  ۵مة القسط ال

لـاس. هدة طؾك ا ة أخرجت لؾـاس، ولتؽقن شا  خقر أم

 :ألامس الخامع

طؾؿ  يـ مؿـ لؿ يؽـ لفؿ  رة طؾك الد لغق دطقة وا ؾ ضفقر بعض الؿتحؿسقـ ل

زت  ة: حقث ركَّ مق يعة اإلسال لشر كات يف ا لؿقاز ة، وبؿبدأ ا يع لشر اصد ا كاٍف بؿؼ

لـظر يف الؿػاسد مـفؿ ا لؿستجدة دون  صائػة  الؼضايا ا ٕخذ ببعض  الؿرتتبة طؾك ا

ما فقفا مـ الؿصالح مراطاة لؿا فقفا مـ الؿصالح، وصائػة أخرى ركزت طؾك 
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مقمبغض الـظر ط فقـ مذ مـ الؿػاسد وكال الطر والحؼ هق  ،ؿا يرتتب طؾقفا 

كت  لق كا كقا ُأخذ بف و لد يـ أو ا لد لخقر والصالح يف ا محصؾتف ا كت  ة: فؿا كا لؿقازك ا

لح كؿ   لؿصا ة ترجح هبا كثرة ا مػاسد قؾقؾ ًػافقف  محصؾتف الػساد  ،ا أو كق وما كان 

لؿػاسد كؿ   لتل ترجح هبا كثرة ا لح ا لؿصا لق ضفرت فقف بعض ا يرتك و كف  لشر فن ا وا

 .اأو كقػً 

لققم مـ  :والؿؼصقد رة إحادية يف الـظرة والتعصب لفا تقجد ا أن ضاه

ها تُ  يـ، وهل بدور لغققر مصادمة دائؿة مع إخقاهنؿ ع ققِ بعض ا حاهبا يف  أص

. لبعض أو مع أكػسفؿ لدطاة، بؾ قد تققعفؿ يف مصادمة مع بعضفؿ ا  ا

الؿقازكات هق أصؾ طظقؿ يف  بدأ  ٕخذ بؿ لتقازن يف ا لقسطقة والعدل وا وا

مـ قال:  ـقازل، ورحؿ اهلل  ؿ »تشريع إحؽام والحؽؿ طؾك ال مـ يعؾ لقس الػؼقف 

مـ الشر، ولؽـ الػؼ لخقر  يـا يـ وشر الشر الخقر قر   «.قف مـ يعؾؿ خ

 ألامس الظادض:

سطقة يف أحؽام اهلل  اإللؿام بخاصقة العدل والتقازن والق الؽقكقة  ۵إن 

لَ  ة  لشرطق رفة ســ اهلل مـفا وا بدل وٓ تتغقر،  ۵ؿـ أكرب العقن طؾك مع تل ٓ تت ال

لتقازن لشؿقل وا لثبات وا راد وا ة آص  لتل تتسؿ بصػ هذا بدوره ي :وا ك و ؼقد إل

لك ُحسـ أو طؽس ذلؽ مـ سقء إ لؿجتؿعات سقاء  كقة يف تغقر ا لســ الربا  ،معرفة ا

لرباكقة هذه الســ ا لك إدراك  ققم إ فا ئوبخاصة دطاهتا وطؾؿا !وما أحقج إمة ال

هد الؿسيومجا يـ يؼع طؾقفؿ طبء  نذن -قلقة وثؼؾ إماكة يف إكؼاذ إمة ئفا الذ ب

لك مـ ذل -اهلل تعا هل فقف   ة وشؼاء وفساد.مؿا 
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لصحقح  لؿـفج ا ة ا معرف لك  ة إ ي هدا ة  ك لؿتقاز ردة ا لؿطَّ لســ ا هذه ا ويف إدراك 

ـبل  طؾقف ال قر كؿا كان  ـدما يؽقن  ملسو هيلع هللا ىلصلؾتغق ام، ويف الؿؼابؾ فنكف ط لؽر وصحبف ا

لؿـفج  اف طـ ا لرباكقة فنن ذلؽ ممذن بآكحر هذه الســ ا الجفؾ أو الغػؾة طـ 

ققر واإلصال لصحقح لؾدطقة والتغ  ح.ا

 ألامس الظابع:

ف  لديـ وأحؽام إن الحديث طـ سؿة القسطقة والعدل والتقازن يف هذا ا

هذا  إلسالم، و يـ ا قبعث يف الـػس الغبطة والػرح والسرور، والػخر بد وأخالقف ل

بقف  ۵بدوره يقرث يف الـػس تعظقؿ اهلل  يـف وكتابف وك وحؿده وشؽره، وتعظقؿ د

لك صراصف ال ملسو هيلع هللا ىلص ـدما كـظر إلك الؿـاهج الذي هداكا اهلل بف إ ؿستؼقؿ: وبخاصة ط

هبت هبا إهقاء تارة ذات القؿقـ،  الخاصقة فذ هذه  لتل فؼدت  لبشرية الؿضطربة ا ا

الشؿال يـ،  ،وتارة ذات  هذا الد ثبات طؾك  الطؿلكقـة وال يبث يف الـػس  كؿا أن ذلؽ 

قـعؿقا بف يف ال لـاس ل يصالف إلك ا لديـ وإ كقا ويدفع الؿسؾؿ إلك الدطقة لفذا ا د

ؾ  لتؽؿ ، و مـ العدل والتقازن والشؿقل والؽؿال قف  بؿا ف هتؿ بف و وتسعد حقا

ـد مؾقؽ مؼتدر. دار أخرة يف مؼعد صدق ط  سعادهتؿ يف ال

 طـ خاصقة التقازن يف ديـ اإلسالم: -رحؿف اهلل تعالك-يؼقل سقد قطب 

هـ»... هـاك، والغؾق  هـا و كدفاطات  هذه الخاصقة الػريدة مـ آ كتف  ا وقد صا

يُّ  مـفا أ يسؾؿ  لؿ  لتل  ة ا هذه أف هـاك:  لتصادم هـا و هـاك، وا سقاء  ،تصقر آخر و
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ا  لبشرية بؿ تل شقهتفا التصقرات ا يـقة ال تصقرات الػؾسػقة، أو التصقرات الد ال

ياًل  لتف تلو مـفا، أو أوَّ كؼصتف  لقفا أو  لخاصئ  أضافتف إ يؾ ا لتلو هذا ا خاصًئا وأضافت 

العؼقدة لك صؾب   .(1)«إ

قرها  وأكتػل رسالة لتدل طؾك غ هذه ال لك كتابة  دفعت إ تل  بقاطث ال هبذه ال

ريعات لفا. سبؼ، وإكؿا هل تػ لتل ٓ تبعد طؿا  بقاطث التل لؿ تذكر، وا  مـ ال

وسقؽقن البحث يف هذه الرسالة مـ خالل إبقاب والػصقل التالقة إن شاء 

 اهلل تعالك:

رة  :الباب إول قر آية سقرة البؼ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿تػس

لبؼرة: ] ٔيات وإحاديث. [413ا مـ ا معـاها   وما يف 

مره. :الباب الثاين تقازن يف خؾؼ اهلل تعالك وأ العدل وال  مظاهر 

 وتحتف فصالن:

يره. :الػصؾ إول تقازن يف خؾؼ اهلل تعالك وتؼد هر العدل وال  مـ مظا

لتق :الػصؾ الثاين  وشرطف. ۵زن يف أمر اهلل امـ مظاهر العدل وا

 :وتحتف مباحث

آطتؼاد. الؿبحث إول: ة والتقازن يف  لقسطق  مـ مظاهر العدل وا

                                                 

ل ومؼقماتف» (1) الم صقر اإلس لت .436)ص « خصائص ا ) 
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إمر بالؿعروف  الؿبحث الثاين: سطقة والتقازن يف  هر العدل والق مـ مظا

لك. بقؾ اهلل تعا الؿـؽر والجفاد يف س  والـفل طـ 

لتق الؿبحث الثالث: ة وا سطق العدل والق  زن يف العبادات.امـ مظاهر 

لقسـهر العاــ مظـم الؿبحث الرابع: الق ـزن يف إخاقـطقة والتـدل وا

 والؿعامالت.

 .الخاتؿة

pn  mP 

 



 ابلاب األول 
ر وقهل  سي   :ت عاىل    ت ف 
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 الباب األول

 [341]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿تفسري قوله تعاىل

لقققف  هذه أية هـا هق ا قر  الؿؼصقد مـ استعراض أققال السؾػ مـ تػس

لقسطقة»ؿعـك الحؼ لؿػفقم طؾك ال هذا  «ا مـ  سط: وذلؽ حتك كـطؾؼ  وإمة الق

زة لإلسالم  الؿؿق السؿة  تـقطة لفذه  هر الؿ الؿظا مثؾة و ـك الصحقح يف ذكر إ الؿع

.  وأهؾف

ـ  يف الس   «إمة القسط»وقد ورد تػسقر  ة، كؿا ذكر لفا الؿػسرون طد  ـة ال ة بقي 

 معاٍن، وتػصقؾ ذلؽ كؿا يؾل:

لخدري  روى -4 قد ا لبخاري طـ أبل سع : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤا

؟ فقؼقل: غَت ُيدطك كقح يقم الؼقامة فقؼقل: لبقؽ وسعديؽ يا رب، فقؼقل: هؾ بؾ  »

َغُؽؿ؟ فقؼقلقن: ما أتاكا مـ كذير، فقؼقل: مـ يشفد لؽ؟  تف: هؾ َبؾ  كعؿ، فُقؼال ٕم 

غ، وي ف قد بؾ  تف، فتشفدون أك  سقل طؾقؽؿ شفقًدا فذلؽ ؽقن الر  فقؼقل: محؿد وأم 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: -جؾ  ذكره-ققلف 

لبؼرة: ] ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ لقسط: العدل[413ا  .(1)«. وا

                                                 

لبخاري ) (1) 11ا افظ يف 87 لح ػتح»(، وقال ا ل 8/3) «ا ع » :(3 ق مرفق ( ه لعدل ط: ا : )القس لف قق

لق خرب و ل ضفؿمـ كػس ا ف بع هؿ فق ؿا و رواة ك ل مـ ققل بعض ا  .«س بؿدرج 
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ـبل  -3  ڤ ڤ ڤ﴿: يف ققلف ملسو هيلع هللا ىلصوروى الطربي بنسـاده طـ ال

لبؼرة: ] ﴾ڤ ًٓ » قال: [413ا  .(1)«طدو

لؿعـك هذا ا يات يف  وا لر  مـ ا ي طدًدا  لطرب هذه ثؿ ذكر تػسق ،وقد ساق ا ر 

هؿا هد وغقر مجا ابعقـ: كلبل سعقد و لتَّ ة وا حاب لصَّ لك بعض ا ة مـسقًبا إ حقث  :أي

ها ب رو ًٓ » ـفسَّ  «.طدو

ًٓ »وكذلؽ كؼؾ تػسقر ابـ طباس لفا:  ة طدو م ؽؿ أ  «.جعؾ

الـبل » وقال ابـ زيد:  .(2)«وبقـ إمؿ ملسو هيلع هللا ىلصهؿ وسط بقـ 

الخقار، ُيؼال مـف: فالن  ا القسط فنكف يف كالم العرب:وأمَّ » وقال اإلمام الطبري:

 متقسط الحسب، إذا أرادوا بذلؽ الّرفع يف حسبف. :أي :وسط الحسب يف ققمف

لقسط: هقر بـ أبل ُسؾؿك يف ا مف وواسط: قال ز هق وسط يف قق  و

 هممممط يرممممأل ام ممممه   كمممم     ؽؿفممممط

 

 إذ  كزلمممممى إلممممم ب  لؾقممممم ل   ؿعظ مممممط   

 
هذا الؿقضع هق القسط ال قال: لقسط يف  زء وأكا أرى أن ا ذي بؿعـك الج

لدَّ  رفقـ، مثؾ وسط ا لطَّ هق بقـ ا لذي   ار.ا

لك ذكره-وأرى أن اهلل  كَّ  -تعا لتقسُّ إ فؿ وسط  كَّ فؿ بل وصػ لد  ؿا  يـ، طفؿ يف ا

هؾ غؾق   هؿ أ ب وقِ  فقف، غؾقَّ  فال  لتَّرهُّ يـ غؾقا با ى الذ َّصار قسك ما قالقا قؾِ الـ فؿ يف ط

                                                 

ي» (1) لطرب لرتمذي )3/7« )تػسقر ا يث رواه ا لحد 5/49(، وا ين يف 0 لبا ح »(، وصححف إ صحق

.3364« )الرتمذي ) 

ي» (2) لطرب .3/7« )تػسقر ا ) 
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هؾ تؼصقر فقف تؼصقرَ  ،فقف هؿ أ هؿ، القفقد ا وٓ  كبقاء لقا كتاب اهلل، وقتؾقا أ يـ بدَّ لذ

هؾ تقسُّ  لؽـفؿ أ ا بف، و فؿ، وكػرو فقف، فقصػفؿ اهلل وكذبقا طؾك رب  تدال  ط واط

لك اهلل أوسطفا. إذ كان أحبُّ  :بذلؽ  إمقر إ

لتلو ا ا مَّ لعدل وأ ف جاء بلن القسط ا كَّ ن بؼ-يؾ ف لخقار -كؿا س معـك ا  :وذلؽ 

لخقار مـ الـاس طدولفؿ  .(1)«ٕنَّ ا

لكوققلف » :(2)قال ابـ كثقر -3 . ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: تعا

ي:  كسًبا وداًرا، أ لعرب  يش: أوسط ا ُيؼال يف قر لخقار وإجقد، كؿا  هـا: ا لقسط  ا

قرها.  خ

كسًبا. ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسقل اهلل  ي: أشرففؿ  مف، أ  وسًطا يف قق

ت  لعصر، كؿا ثب لّصؾقات، وهل ا هل أفضؾ ا لقسطك، التل  لصالة ا مـف ا و

لص    وغقرها.حاح يف ا

قد، قال: (3)وروى اإلمام أحؿد يدطك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  طـ أبل سع

غؽؿ؟ غَت يقم الؼقامة فُقؼال لف: هؾ بؾ   ؟ فقؼقل: كعؿ، فقدطك ققمف فُقؼال لفؿ: هؾ بؾ 

فُقؼال لـقح: مـ يشفد لؽ؟ فقؼقل:  :فقؼقلقن: ما أتاكا مـ كذير، وما أتاكا مـ أحد

تف، قال: فذلؽ  القسط  :. قال﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ققلفمحؿد وأم 

                                                 

ي» (1) لطرب .3/6« )تػسقر ا ) 

ر» (2) كثق بـ  لتػسقر طـ ا .4/363« )طؿدة ا شاكر أحؿد   ( تحؼقؼ: 

لؿسـد» (3) .3/33) «ا ) 
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لبخاري  .«العدل، فُتدطقن فتشفدون لف بالبالغ، ثؿ أشفد طؾقؽؿ وقد رواه ا

لـسائل وابـ ماج ي وا مذ  .(1)«فوالرت

ح ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿» قال صاحب الؿـار: -4 . وهق تصري

مـ ققلف لبؼرة: ] ﴾ے ھ ھ ھ﴿: بؿا ففؿ  34ا ي :[3 هذا الـحق مـ  :أ طؾك 

مَّ  ة جعؾـاكؿ أ ي لفدا  وسًطا.ة ا

يف  قالقا: زيادة طؾك الؿطؾقب  لخقار: وذلؽ أن ال سط هق العدل وا إن الق

 َّ لـ يط، وكؾ  إمر إفراط، وا يط مْقٌؾ طـ  ؼص طـف تؼصقر وتػر ػر لتَّ مـ اإلفراط وا

لجادَّ  ة، ففق شر  ا يؿ لؼق سط بقـ صريف إمر، أي ة ا لخقار هق الق مقم، فا مذ  :و

لؿتقس   قـفؿاا  .(2)«ط ب

 ڤ﴿ :طـد ققلف تعالك رحؿف اهلل تعالكالسعدي  وقال الشقخ -5

ًٓ : »﴾ڤ ڤ ڤ ي: طد اف داخؾة تحت وخقارً  أ سط فلصر ا، وما طدا الق

لد   مقر ا ة وسًطا يف كؾ أ لخطر، فجعؾ اهلل هذه إم كبقاء بقـ مـ ا يـ: وسًطا يف إ

مَ  ى، وبقـ  لـصار مـقا هبؿ كؾ  ـ جغال فقفؿ كا آ لقفقد، بلن  هؿ كا ف  ػا طؾك القج

 ئؼ بذلؽ.الال

لشَّ  ـصارى.ووسًطا يف ا ات القفقد وآصارهؿ، وٓ هتاون ال ة: ٓ تشديد  ريع

                                                 

ص  (1) ي ) لبخاري، والرتمذ ـد ا ؿ 47سبؼ تخريجف ط ق ف بر ـ ماج ب وهق طـد ا تاب،  لؽ هذا ا ـ  ( م

(1381. ) 

ر» (2) لؿـا .3/1« )تػسقر ا ) 
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لطَّ  يـ ٓ تصحُّ ويف باب ا لذ لقفقد ا لؿطاطؿ: ٓ كا َّٓ  فارة وا يف  لفؿ صالة إ

يطف   سفؿ، وٓ  لـجاسات، وقد حرَّ بَِقِعِفْؿ وكـائ مـ ا لؿاء  هؿ ا بات ر مت طؾقفؿ صق 

 طؼقبة لفؿ.

ـصارى الذي ٓ ُيـجس  وٓ كال يحر    ما دبَّ قن شقًئا وٓ  مقن شقئًا، بؾ أباحقا 

 ودرج.

فارهتؿ  ي-بؾ ص تؿُّ  -هذه إمة :أ لطق  أكؿؾ صفارة وأ لفؿ ا باح  مـ فا، وأ بات 

لؽ. مـ ذ لخبائث  ؾقفؿ ا م ط لؿـاكح، وحرَّ لؿالبس، وا لؿشارب، وا لؿطاطؿ، وا  ا

مَّ  لد  فؾفذه إ مـ ا مـ إخالق أجؾُّ ة  ف، و فضؾفا.فا، وميـ أكؿؾ إطؿال أ  ـ 

ووهبفؿ اهلل مـ العؾؿ والحؾؿ والعدل واإلحسان ما لؿ يفبف ٕمة سقاهؿ، 

لقؽقكقا ﴾ڤ ڤ﴿ :فؾذلؽ كاكقا تدلقـ،  . ﴾ڦ ڦ ڦ﴿: كامؾقـ مع

يان،  هؾ إد مـ سائر أ َّاس  لـ يحؽؿقن طؾك ا لؼسط،  با لتفؿ وحؽؿفؿ  بسبب طدا

قرهؿ  .(1)«وٓ يحؽؿ طؾقفؿ غ

إهنا إمة » يف تػسقر هذه أية: - تعالكرحؿف اهلل-وقال سقد قطب  -6

لـاس جؿقًعا لتل تشفد طؾك ا لقسط ا فتؼقؿ بقـفؿ العدل والؼسط، وتضع لفؿ  :ا

لرأي الؿعتؿد: وتزن ققؿفؿ  فقؽقن هق ا بدي فقفؿ رأيفا  يـ والؼقؿ، وت الؿقاز

هذا  هذا حؼ مـفا و فتػصؾ يف أمرها، وتؼقل:  اهتؿ  قدهؿ وشعار ؼال اهتؿ وت وتصقر

                                                 

لسعدي» (1) .4/457« )تػسقر ا ) 
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يـفا ،باصؾ مقاز اهتا وققؿفا و لتل تتؾؼك مـ الـاس تصقر قدة طؾك  ،ٓ ا وهل شف

لـاس هؽذا، فنن  فد طؾك ا هل تش الحؽؿ العدل بقـفؿ وبقـؿا  لـاس، ويف مؼام  ا

ؽؿ طؾك أطؿالفا  يـفا وققؿفا: ويح مقاز فقؼرر لفا  رسقل هق الذي يشفد طؾقفا:  ال

الؽؾؿة إ فقف  يزيـ ما يصدر طـفا، ويؼقل  قدها: و ؼال رةوت . وهبذا تتحدد حؼقؼة .خق

لتؼدر دورها حؼ قدره،  متفا، و هذه إمة ووضقػتفا لتعرففا، ولتشعر بضخا

لف استعداًدا ٓئًؼا.  وتستعد 

لَ  لحسـ  ةُ مَّ ْلُ وإهنا  ـك ا لقساصة بؿع اء مـ ا سط سق سط بؽؾ معاين الق الق

سط بؿعـاه الؿادي مـ الق ـك آطتدال والؼصد، أو  سط بؿع مـ الق  والػضؾ، أو 

لحسل..  ا

ة وسًطا» م يف « أ لروحل وٓ  يف التجرد ا آطتؼاد ٓ تغؾق  يف التصقر و

متؾبس بجسد، أو جسد  ،آرتؽاس الؿادي الؿؿثؾة يف روح  رة  إكؿا تتبع الػط

لطاقات حؼَّ  ،تتؾبس بف روح لؿزدوج ا لؽقان ا لفذا ا عطل  اد، وت مـ كؾ ز لؿتؽامؾ  ف ا

لذي  لحقاة ورفعفا يف الققت ا لحقاة وتعؿؾ لرتققة ا فقف طؾك حػظ ا تعؿؾ 

يط وٓ  ـقازع، بال تػر تدادها، وتطؾؼ كؾ كشاط يف طالؿ إشقاق وطالؿ ال وام

تدال. فراط، يف قصد وتـاسؼ واط  إ

يف التػؽقر والشعقر: ٓ تجؿد طؾك ما طؾؿت وتغؾؼ مـافذ التجربة « أمة وسًطا»

، إكؿا تستؿسؽ بؿا كاطؼ، وتؼؾد تؼؾقد الؼردة الؿضحؽ وٓ تتبع كذلؽ كؾَّ  ،والؿعرفة

لديفا مـ تصقرات ومـاهج وأصقل: ثؿ تـظر يف كؾ كتاج لؾػؽر والتجريب: وشعارها 

 ت ويؼقـ.الدائؿ: الحؼقؼة ضالة الؿممـ أكك وجدها أخذها، ويف تثبُّ 
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ة وسًطا» م ـظقؿ والتـسقؼ.«أ ، .. يف الت فا لؾؿشاطر . ٓ تدع الحقاة كؾ

لتل لضؿائر، وٓ تدطفا كذلؽ لؾتشريع وا لبشر بالتقجقف  ،ديبوا رفع ضؿائر ا إكؿا ت

هذه وتؾؽ،  لتلديب: وتزاوج بقـ  لتشريع وا لتفذيب، وتؽػؾ كظام الؿجتؿع با وا

لك وحل القجدان ُؾ ؽِ فال تَ  ؽؾفؿ كذلؽ إ لك سقط السؾطان، وٓ ت لـاس إ ولؽـ  ،ا

هذا وذاك. مـ   مزاج 

ة وسًطا» م العالقات.«أ رد .. يف آرتباصات و صقة الػ ؾغل شخ . ٓ ت

م لدولة: وٓ تطؾؼف كذلؽ و قتف يف شخصقة الجؿاطة أو ا ؼقماتف، وٓ تالشل شخص

لف إٓ ذاتف هؿ  يمدي إلك  ،فرًدا أثًرا جشًعا ٓ  لدوافع والطاقات ما  مـ ا إكؿا تطؾؼ 

صقة الػرد وكقاكف ـقازع والخصائص ما يحؼؼ شخ ، الحركة والـؿاء: وتطؾؼ مـ ال

مـ الؽقابح ما يؼػ دون الغؾق، و مـ  رد يف  ثؿ تضع  قر رغبة الػ يث لؿـشطات ما  ا

 ، ة لؾجؿاط ًما  لػرد خاد يجعؾ ا ما  لقاجبات  لقػ وا لتؽا ا مـ  ة: وتؼرر  لجؿاط ة ا م خد

رد يف تـاسؼ واتساق. ة لؾػ ة كافؾ  والجؿاط

ة وسًطا» م سط بؼاطفا.. يف الؿؽان.«أ ل  ،. يف سرة إرض، ويف أو وما تزا

هذه الؾحظة  لك  إلسالم إ ر هذه إمة التل غؿر أرضفا ا تقسط أقطا لتل ت هل إمة ا

س  لـا هذا تشفد ا إرض بقـ شرق وغرب، وجـقب وشؿال، وما تزال بؿققعفا 

ة: وطـ  هؾ إرض قاصب ها ٕ ما طـد لـاس جؿقًعا: وتعطل  جؿقًعا، وتشفد طؾك ا

هذه  لروح والػؽر مـ هـا إلك هـاك: وتتحؽؿ يف  ؿار الطبقعة وثؿار ا صريؼفا تعرب ث

ـقيف اء...الحركة ماديفا ومع  .(1)«ا طؾك السق

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا 4/43« )يف  4. ) 
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 ڤ﴿ :بؼقلف تعالك -رحؿف اهلل تعالك-ويستدل اإلمام ابـ الؼقؿ  -7

ووجف » فقؼقل: ڤطؾك وجقب اتباع الصحابة  ﴾ڤ ڤ ڤ

ستدٓل بأية ًٓ  :آ ة خقاًرا طدو م فؿ أ كف جعؾ لك أخرب أ كف تعا ة القسط، أ هذا حؼقؼ  :

الفؿ وأطؿالفؿ وإرادهت يف أقق قر إمؿ، وأطدلفا  ستحؼقا ففؿ خ هبذا ا كقاهتؿ، و ؿ و

ؿ  لك يؼبؾ شفادهت يقم الؼقامة، واهلل تعا اء لؾرسؾ طؾك أمؿفؿ  أن يؽقكقا شفد

كقَّ  :طؾقفؿ، ففؿ شفداؤه لفذا  لك لؿا و ـك طؾقفؿ: ٕكف تعا ه هبؿ، ورفع ذكرهؿ، وأث

اء، وأمر  مـ الؿالئؽة وغقرهؿ بحال همٓء الشفد اء أطؾؿ خؾؼف  اتخذهؿ شفد

تدطق لفؿ وتستغػر لفؿ.مالئؽتف أن تصؾل طؾ و  قفؿ، 

والشاهد الؿؼبقل طـد اهلل الذي يشفد بعؾؿ وصدق: فقخرب بالحؼ مستـًدا إلك 

 .[86الزخرف: ] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿: طؾؿف بف، كؿا قال تعالك

 ، يخرب بف يعؾؿف وٓ  مـ غقر طؾؿف بف، وقد  لحؼ اتػاًقا  كسان با يخرب اإل فؼد 

ي ي د اهلل هق الذ هد الؿؼبقل طـ  .(1)..«.خرب بف طـ طؾؿفالشا

ٌد  محد ضٌح  يتبقـ لـا ففٌؿ وا يـ  لؿػسر ما سبؼ مـ أققال ا وبعد استعراض 

ة وسًطا. ة وكقهنا أم م هذه إ ة  لؿذكقرة يف صػ ة ا لقسطق  لؿعـك ا

 وهذا الػفؿ يتحدد يف معـققـ هؿا:

فضؾقة. إول: ة وإ  الخقري

العدل والؼقام بالحؼ، والبقـقة بقـ اإل الثاين: لتقازن و لتػريط.ا  فراط وا

                                                 

لتػسقر» (1) دائع ا )ب  »4/36 9. ) 
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هذه  لخقرية وإفضؾقة لؿ تتصػ هبا  ققـ داخؾ يف أخر: فنن ا الؿعـ وكال 

لجايف لل وا لغا لؽقهنا وسًطا بقـ ا لحؼ، و لؼسط وا لعدل وا ة با لؽقهنا قائؿ ة إٓ   ،إم

مَ  ة والػضؾ.وكؾ  لخقري ة ا  ـ قام بالعدل والحؼ ففق إولك بصػ

لقسطقة والعدل والبقـقة تؼتضل أن يؽقن ن  وا يؽتـػا مذمقمان  رفان  هـاك ص

لقسط والعدل.  ا

فراط. أحدهؿا: اإل  يـزع إلك الغؾق و

ة والجػاء. وأخر: اإلضاط  يـزع إلك التػريط و

ض »...  :-رحؿف اهلل تعالك-ويف هذا الؿعـل يؼقل ابـ الؼقؿ  قال بع و

ك  يط، وإما إل لك تػر كزغتان: إما إ فقف  إٓ ولؾشقطان  مر  مر اهلل بل السؾػ: ما أ

ر: زيادة أو كؼصانمج لل بليفؿا ضػ يبا إلفراط، وٓ   .(1)«اوزة، وهل ا

فراط، ومػفقم  اإل يحسـ بـا يف هذا الؿؼام أن كتعرض لؿػفقم الغؾق و و

ـك القسط والعدل والتقازن. لـا مع لتػريط بعد أن اتضح   الجػاء وا

 
ً

 :الغلى وؤلافساط :أول

ا» قال الجقهري: يغؾق غؾق  مر  ي: جاوز :وغال يف إ لحد أ  .(2)«فقف ا

يف » وقال يف الؾسان: قال  ده، و جاوز ح ا:  يغؾق غؾق  مر  لديـ وإ يف ا وغال 

زيؾ  لتـ لـساء: ] ﴾پ ٻ ٻ ٻ﴿ا 47ا فؿ: غؾقت يف إمر [4 . وقال بعض ...

                                                 

لؽقـ» (1) لسا ، ط. دار 3/313« )مدارج ا ).  صقبة

لصحاح» (2)  (.6/3118« )مختار ا
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لحد وأفرصت فقف ة وغالكًقا إذا جاوزت فقف ا كق ا وغال ا .غؾق  .. ويؼال لؾشلء إذ

 .(1)«ارتػع: قد غال، وغال الـبت: ارتػع وطظؿ

وقد جاء يف الؼرآن الؽريؿ الـفل طـ الغؾق يف الديـ يف أكثر مـ مقضع: ومـ 

 ذلؽ:

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ققلف تعالك

لـساء: ] ﴾ڀڀ ڀ ڀ 47ا 4]. 

اهلل تعالك-قال ابـ الجقزي  : »...  يف تػسقر هذه أية: -رحؿف  الغؾق و

الغ لزجاج:  لسعر. وقال ا مـف: غال ا لحد، و إلفراط ومجاوزة ا ؾق: مجاوزة الؼدر ا

ـ .يف الظؾؿ فؿ: هق اب قسك ققل بعضفؿ: هق اهلل، وققل بعض ـصارى يف ط .. وغؾق ال

هق ثالث ثالثة  .(2)«اهلل، وققل بعضفؿ: 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وققلف تعالك

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

لؿائدة:] ﴾ٹ ٹ  .[77ا

ُتػِرصقا يف » :-رحؿف اهلل تعالك-قال اإلمام الطبري  ف ٓ  ب يـقن  الؼقل فقؿا تد

لك الباصؾ فتجاوزوا فقف الحؼ إ لؿسقح  فتؼقلقا فقف: هق اهلل أو هق ابـف،  :مـ أمر ا

هق طبد مـف ولؽـ ققلقا:  مريؿ وروح   .(3)«اهلل وكؾؿتف ألؼاها إلك 

                                                 

لعرب» (1) .«: لسان ا ال(  مادة )غ

ؿسقر» :اكظر (2) ل .3/360« )زاد ا ) 

ي» (3) لطرب .6/346« )تػسقر ا ) 
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ى أكثر غؾق  » :-رحؿف اهلل تعالك-وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  لـصار يف وا ا 

ات وإطؿال مـ سائ هنك اهلل طـ الغؾق يف الؼرآنآطتؼاد لطقائػ، وإياهؿ   .(1)«ر ا

ا » يف آية الؿائدة: -رحؿف اهلل تعالك-وقال اإلمام ابـ كثقر  و أي: ٓ تجاوز

لحد يف اتباع الحؼ مـ  ،ا مِْرتؿ بتعظقؿف فتبالغقا فقف حتك تخرجقه  مـ ُأ وٓ ُتْطروا 

كب ـبقة إلك مؼام اإللفقة كؿا صـعتؿ يف الؿسقح، وهق  قز ال مـ إكبقاء فجعؾتؿقه ح ل 

مـ دون اهلل لًفا   .(2)«إ

 ٺ ٺ ٺ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصكؿا جاء الـفل طـ الزيادة والتؽؾػ يف ققلف تعالك لـبقف 

 .[86ّص:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

أي: قؾ يا محؿد لفمٓء » قال اإلمام ابـ كثقر يف تػسقر هذه أية:

هذا الـصح أجًرا تُ  هذا البالغ و لؽؿ طؾك  ما أسل لؿشركقـ:  ِ طُ عْ ا ك مـ َطَرض ق قف 

كقا  لحقاة الد يد طؾك ما أرسؾـل اهلل بف وٓ أبتغل : ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ا أي: وما أز

لؽ  كؿا أبتغل بذ كؼص مـف، وإ يد طؾقف وٓ أ يتف ٓ أز مِْرُت بف أد ما ُأ يادة طؾقف، بؾ  ز

دار أخرة ۵وجف اهلل   .(3)«وال

رة تـفك طـ الغؾق والتشديد يف ثق لسـة فؼد وردت أحاديث ك يـ، وأما يف ا  الد

الغؾق وحدوده. معـك  هـا يساطد يف ففؿ   وذكر بعضفا 

لل رسقل اهلل  ڤطـ ابـ طباس  الحديث إول: ل  اة ملسو هيلع هللا ىلصقال: قا ، غد

                                                 

ستؼقؿ» (1) لؿ ط ا لصرا )اقتضاء ا  »4/389. ) 

ـ كثقر» (2) اب .3/83« )تػسقر  ) 

ـ كثقر» (3) اب )« تػسقر  .86طـد أية  ص رة   ( مـ سق
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لْ »جؿع:  ا «لل الحصك طْ ؼُ هؾّؿ ا مـ حصك الخذف، فؾؿَّ ت  لف حصقا ، فؾؼطت 

يده قال:  َـّ يف  مثال همٓء :كعؿ»وضعف يَّ  ،بل لغؾقَّ وإ لد   اكؿ وا ؿ !ـييف ا كَّ ن ا أهؾؽ مـ ف

لغؾقُّ  ؽؿ ا لد   كان قبؾ  .(1)«يـيف ا

سقل اهلل  ڤطـ ابـ مسعقد  الحديث الثاين: قال ر ؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال:  هؾ

لفا ثالًثا«عقنالؿتـط    .(2). قا

ـ قوُي: ن » قال ال لؿجاوزو لقن ا ؼقن الؿغا لؿتعؿ  ي ا لؿتـّطعقن: أ هؾؽ ا

لحدود يف أققالفؿ وأفعالفؿ  .(3)«ا

ن يؼقل:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أنَّ رسقل  ڤالؽ طـ أكس بـ م الحديث الثالث: ٓ » ، كا

دَ  دوا طؾك أكػسؽؿ فُقشد  د اهلل  تشد  دوا طؾك أكػسفؿ فشد  اهلل طؾقؽؿ: فنن  ققًما شد 

قامع والد    ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿يار طؾقفؿ، فتؾؽ بؼاياهؿ يف الص 

 .(4)«[27الحديد: ]

فـفك » ديث:يف تعؾقؼف طؾك هذا الح -رحؿف اهلل تعالك-قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

يد  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  لزيادة طؾك الؿشروع، وأخرب أن تشد يـ: وذلؽ با يد يف الد لتشد طـ ا

لتشديد  لشرع: فا ما با لَؼَدر وإ ما با يد اهلل طؾقف: إ لتشد لسبب  هق ا كػسف  لعبد طؾك  ا

. لقفاء بف لثؼقؾ فقؾزمف ا ـذر ا يشدد طؾك كػسف بال لشرع: كؿا   با

                                                 

ل )ا (1) 5/36لـسائ ؿ )8 3( برق ف )057 ـ ماج ب وا  ،)30 ين يف 39 لبا صححف إ سؾسؾة »(، و ل ا

لصحقحة .4383) «ا ) 

سؾؿ ) (2) .3670م ) 

لؾـقوي» (3) سؾؿ  )شرح م  »46/330. ) 

اود ) (4) 19أبق د لباين يف 01 وضعػف إ د»(،  داو أبل  ــ  )ضعقػ س  »4019.) 
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نهنؿ شددوا  وبالؼدر: طؾك أكػسفؿ فشدد طؾقفؿ كػعؾ أهؾ القسقاس: ف

ة ٓزمة لفؿ استحؽؿ ذلؽ وصار صػ تك   .(1)«الؼدر ح

رة  الحديث الرابع: إن الديـ يسر ولـ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤطـ أبل هري

يشاد الديـ أحد إٓ غؾبف، فسددوا وقاربقا وأبشروا، واستعقـقا بالغدوة والروحة 

 .(2)«وشلء مـ الدلجة

الؼصد » :-رحؿف اهلل تعالك-قال ابـ رجب  اد: وهق  لسد العؿؾ با يد:  لتسد وا

يتحؿؾ ما ٓ يطقؼف تقسط يف العبادة: فال يؼصر فقؿا أمر بف وٓ   .(3)«وال

بد الحديث الخامس: ا ءواقر»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالرحؿـ بـ شبؾ أن رسقل اهلل  طـ ط

 .(4)«الؼرآن وٓ تلكؾقا بف، وٓ تستؽثروا بف، وٓ تجػقا طـف وٓ تغؾقا فقف

لـبل  :ڤطـ أكس بـ مالؽ  الحديث السادس: مـ أصحاب ا كػًرا   ملسو هيلع هللا ىلصأن 

لس   ملسو هيلع هللا ىلصسللقا أزواج الـبل  لـساء، وقال ر  طـ طؿؾف يف ا ، فؼال بعضفؿ: ٓ أتزوج ا

قف  ـك طؾ راش. فحؿد اهلل وأث آكؾ الؾحؿ، وقال بعضفؿ: ٓ أكام طؾك ف بعضفؿ: ٓ 

وأتزوج  ما بال أققام قالقا كذا وكذا: لؽـل أصؾل وأكام، وأصقم وأفطر،»وقال: 

 .(5)«الـساء: فؿـ رغب طـ سـتل فؾقس مـل

لبخاري: ـد ا لك بققت أزواج الـبل  وط هط إ يسللقن طـ  ملسو هيلع هللا ىلصجاء ثالثة ر

                                                 

فػان»طـ كتاب  (1) لؾ ة ا غاث .4/433« )إ ) 

لبخاري ) (2) .39ا ) 

ل» (3) لجةا جة يف سقر الد .54)ص « ؿح ) 

لباين يف 3/138أحؿد ) (4) إ لجامع»(، وصححف  حقح ا 4« )ص 468. ) 

سؾؿ ) (5) 410م 4. ) 
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بل  بل بِ ْخ ، فؾؿا أُ ملسو هيلع هللا ىلصطبادة الـ مـ الـ كحـ  يـ  أ ؼالقها فؼالقا: و قد  ملسو هيلع هللا ىلصروا كلهنؿ ت

ا، لؾقؾ أبًد كا أصؾل ا كا فل ما أ هؿ: أ ما تلخر؟ قال أحد مـ ذكبف و ما تؼدم  لف  ل  غػر  وقا

ا. فجاء  كا أطتزل الـساء فال أتزوج أبًد هر وٓ أفطر، وقال آخر: أ لد كا أصقم ا آخر: أ

أكتؿ الذيـ قؾتؿ كذا وكذا، أما واهلل إين ٕخشاكؿ هلل وأتؼاكؿ »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

لف، لؽـل أصقم وأفطر، وأصؾل وأرقد، وأتزوج الـساء: فؿـ رغب طـ سـتل 

 .(1)«فؾقس مـل

مـ خالل إح لغؾق وحدُّ و معـك ا يتبقـ لـا  ة  لسابؼ يث ا ة اد ه وأكف مجاوز

يشرطف اهلل  ي ما أمر اهلل بف، أو فعؾ ما لؿ  لحد وتعد ٓ رسقلف  ۵ا  .ملسو هيلع هللا ىلصو

فراط ومـ إلػاظ الؿرادفة لؿعـك الغؾق:» كف  ،اإل الغؾق يف كق وهق يشرتك مع 

لثاين يف بعضإمجاوزة لؾحد، و مـ ا ـك أبؾغ  مـفؿا يحؿؾ مع احد  ن كؾ و ما  ن كا

مـفا  سف  لطقبات أو بحرمان كػ لذي يشدد طؾك كػسف بتحريؿ بعض ا فقف: فا يستعؿؾ 

مـ اطتدى طؾقف طؼقبة يتعدى هبا  لذي يعاقب  صؼ بف، وا الغؾق أل يؽقن وصػ 

الغؾق فراط ألصؼ بف مـ  اإل العؼقبة يؽقن وصػ  مثؾ تؾؽ   .(2)«حدود 

لقسطقة. أن كال   :والؿؼصقد فراط خروج طـ ا اإل  مـ الغؾق و

ط والجفاء :اهًياث  :التفٍس

سطقة، كؼػ يف بعد فراط، وأكف مجاكب لؾق اإل ـك الغؾق و فـا طؾك مع ما تعر

اإلضاطة  رف أخر الؿؼابؾ لف، أٓ وهق التػريط و رة لـتعرف طؾك الط هذه الػؼ

                                                 

50لبخاري )ا (1) 63.) 

سـة» :كظرا (2) ل اب وا لؽت طقة يف ضقء ا ر.« القس عؿ ل صر ا كتقر كا  لؾد
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ـك  لؿستؼقؿ. فؿا مع الؿقزان ا سطقة والعدل و لذي هق أخر مجاكب لؾق وا

يط؟  التػر

يط» قال يف الؾسان: ققع. وقال الزجاجالتػر لتض  ڦ ڦ ڦ﴿: : هق ا

ؽفػ: ] ﴾ڦ ل مر يػرط  [38ا فرط يف إ مره التػريط وهق تؼديؿ العجز، و أي: كان أ

يط :فرًصا لتػر لؽ ا ر فقف وضقعف حتك فات، وكذ ي: قصَّ  اهـ. .(1)«أ

ط يف إمر فرًصا» وقال الجقهري: ي :فرَّ تك فات، قصر فقف وضقَّ  :أ عف ح

يط  .(2)«وكذلؽ التػر

ة مقاضع: «فرط»ردت مادة وقد و  يف الؼرآن يف طد 

لك  ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :قال تعا

3إكعام: ] ﴾گ گ گ گ ک 4]. 

عـا فقفا.» قال الطبري: ما ضقَّ يا كدامتـا طؾك   يؼقل: 

ؾ «َيا َحْسَرَتـَا»أما  :دي  قال الس   مـ طؿ عـا  صـا فقفا، فضقَّ ما فرَّ . فـدامتـا طؾك 

 .(3)«الجـة

معـاه» لؼرصبل:وقال ا صـا  لتؼدُّ  :وفرَّ ؾف ا عـا، وأص  :م: يؼال: فرط فالنضقَّ

ي مـف: تؼدَّ  :أ لك الؿاء، و بؼ إ لدطاء .(4)«أكا فرصؽؿ طؾك الحقض»م وس مـف يف ا .. و

                                                 

لعربل» (1) .«سان ا رط(  : مادة )ف

لصحاح» (2) 3/4« )مختار ا 418. ) 

لطربيتػ» :اكظر (3) 7/47) «سقرا 8. ) 

ي يف  (4) لبخار ق»أخرجف ا سؾؿ يف 6575) «الرقا لػضائؾ»(، وم 3) «ا 397. ) 
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لفؿ يف: فؼق لؾفؿ اجعؾف َفَرًصا ٕبق لعجز. وققؾ: ﴾گ﴿: لؾصبل: ا مـا ا ي: قدَّ . أ

ابؼ« صـافرَّ » لسَّ لػارط ا كا ا ي: جعؾـا غقر ؾَّ  أ ة اهلل وتخ لك صاط  .(1)«ـاػْ لـا إ

لك يف سـتع الـوق ٕكعـا يًضاـقرة ا  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :ام أ

 .[38إكعام: ]

مـف.» :قال الطبري   عـا إثبات شلء  ما ضقَّ  معـاه: 

َّٓ  وقال ابـ طب اس:  الؽتاب. قد كتبـاه يف أم   ما تركـا شقًئا إ

: لؿ كغػؾ، م﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :وقال ابـ زيد مـ شلء. قال  ا 

 َّٓ لؽتابإ هق يف ا  .(2)و

لــال تعــوق  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :كـا

6إكعام: ] ﴾چ چ 4]. 

ؽ  :قال الطبري   ل مضك قبؾ، وكذ لتَّضققع فقؿا  يط: ا ػر معـك التَّ َّا أنَّ  قد بقَّـ

لؿقضع. هذا ا لقن يف  لؿتلو  لف ا  تلّو

ُيػّرصقن» قال ابـ طب اس: عقن.«. ٓ  يضق   ٓ 

يػّرصقن» :دي  وكذلؽ قال الس   عقن«. ٓ  يضق   ٓ»(3). 

 .[80يقسػ: ] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :ويف سقرة يقسػ

                                                 

ل» :كظرا (1) 6/1« )تػسقر الؼرصب 43. ) 

ي» :كظرا (2) لطرب 7/48« )تػسقر ا 8. ) 

ي» :كظرا (3) لطرب 7/3« )تػسقر ا 4 8. ) 
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مـ قبؾ فَ » :قال الطبري   لؿ تِ ؾَ عْ و يف يقسػ، يؼقل: أو ريطؽؿ  هذه تػ ؽؿ 

يقسػ هذا تػريطؽؿ يف  مـ قبؾ   .(1)«تعؾؿقا 

كف﴾ڃڃ ڄ ڄ﴿ :قال الؼاسؿل   رتؿ يف شل  .(2)«. قصَّ

ـ وبالتعرف طؾك معـك التػريط كؽ قن قد أحطـا طؾًؿا بالطرفقـ الؿذمقمق

لتػريط  الؿخالػقـ لؾقسطقة والعدل، وهؿا: رف ا فراط، وص اإل رف الغؾق و ص

قزان العدل وسط بقـفؿا يف كؾ إمقر. صقر، وأن الؿ  والتؼ

ـًا مـفج السؾػ الؼائؿ  -رحؿف اهلل تعالك-ويف ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  مبق

يذ» طؾك العدل والقسط: يـ إصؾقـ كثقًرا والسؾػ  هذ تصا-كرون  د وهؿا آق

ـة يف لسُّ َيَش  -إطؿال وآطتصام با لشقطان  نن ا يختربهف لعبد و فنن رأى  :ؿُّ قؾب ا

ة أخرجف طـ آطتصام بف:  ـ لؾسُّ كؼقاد  ة، وإطراًضا طـ كؿال آ لؾبدط فقف داطقة 

ن ب اق وإ مـ با ػر بف  يظ لؿ  ا  لف ة، وشدة صؾب  ـ لسُّ ى فقف حرًصا طؾك ا : رأ تطاطف طـفا

لـػس، ومجاوزة حد آقتصاد فقفا، قائاًل  مره بآجتفاد والجقر طؾك ا لف:  فل

آجتفاد فقفا أكؿؾ: فال تػرت مع أهؾ الػتقر، وٓ  إن هذا خقر وصاطة، والزيادة و

فقفا:  ؿْ ـَ تَ  تك يخرجف طـ آقتصاد  يحرضف ح يحثف و ـقم، فال يزال  مع أهؾ ال

لحد، فؽذا هذا أخر خارج طـ  فقخرج طـ حدها، كؿا أن إول هذا ا خارج طـ 

لحد أخر.  ا

ة صالتَ  م هؾ آستؼا َيْحِؼر أ لذيـ  لخقارج ا هذا حال ا ، فِ مع صالتِ  فؿُ و ؿ

                                                 

سف ) (1) لؿصدر كػ .43/35ا ) 

اسؿل» :كظرا (2) لؼ  (.9/3579« )تػسقر ا
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لك  ة إ ـ لسُّ يـ خروج طـ ا مر مع قراءهتؿ، وكال إ راءهتؿ  ، وق مفؿ مع صقا مفؿ  وصقا

الؿ اإلضاطة، وأخر إلك بدطة  لتػريط و بدطة: لؽـ هذا إلك بدطة ا جاوزة ال

اف. سر اإل  و

كزغتان. إما إلك  وقال بعض السؾػ: ما أمر اهلل بلمر إٓ ولؾشقطان فقف 

فراط. وٓ يبالل بليفؿا ضػر اإل هل  ة، و لك مجاوز يط، وإما إ و  :تػر أ زيادة 

 .(1)«كؼصان

مر إٓ ولؾشقطان » يف مقصـ آخر: -رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل  مر اهلل بل وما أ

لك غؾق وم كزغتان فنما إ فتان ٓ يخؾص فقف  صقر، وهؿا آ ؼ يط وت لك تػر جاوزة وإما إ

مَ  لعؿؾ إٓ  لؼصد وا مشك خؾػ رسقل اهلل مـفؿا يف آطتؼاد وا ل  ملسو هيلع هللا ىلصـ  وترك أققا

مَ  لؿا جاء بف، ٓ  هؿ  لـاس وآراء الفؿ وآرائفؿ، وهذان ا ـ ترك ما جاء بف ٕقق

مـف لسؾػ  ر ا لفذا حذَّ لقا طؾك أكثر بـل آدم، و لخطران قد استق لؿرضان ا شد ا ؿا أ

لفالك هؿا با مـ ابتؾل بلحد فقا  ير وخقَّ لتحذ يجتؿعان يف الشخص القاحد  ،ا وقد 

يـف، غالًقا متجاوًزا يف  مػرًصا يف بعض د مؼصًرا  يؽقن  لخؾؼ:  هق حال أكثر ا كؿا 

ي مـ هداه اهلل الؿفد  . اهـ. (2)«بعضف، و

 :جىبيه

ع ل ك ا ؾ ط ئؿ  قا كف  أ و ـ،  ي لد ا ا هذ يف  ة  ز بار ة  سؿ ة  سطق ق ل ن ا أ م  دا ط ما  قس ال و دل 

ق لت ا يث او د لح ا د  صد يف  حـ  ك و ذر  ح ل غل ا ب يـ كف  فن  ، ر صق ؼ ت ال ق و ؾ غ ل ريف ا ص قـ  ن ب ز

                                                 

لؽقـمد» (1) لسا .3/313« )ارج ا ر صقبة ، ط. دا ) 

ح» (2) لرو لؼقؿ ) «ا بـ ا ٓ515. لعؾقم ار إحقاء ا  (، د
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ا  ـ ؿ ف ف يف  و  أ  ، ط را إلف ا و ق  غؾ ؾ ل ـا  ؿ ف ف يف  ق  ؾ غ ل يف ا ع  ؼ ك ن  أ ـ  ء م ػا ج ل وا ق  ؾ غ ل ـ ا ط

ر صق ؼ ت وال ط  ي ػر ت ؾ دة  ،ل با وط ة  د ق طؼ ـ  ي لد با ؽ  س تؿ ال ر  س ػ ي د  ق س  ـا ال ض  ع ب أن  ؽ  ل ذ

ا تز ٓل وا ة  ق ؼ ب ؾف  ك لؽ  ذ ذ أخ و ة  يع ر ش دو ي شد ت ال ق و ؾ غ ل با لؽ  ر ذ س يػ د  ق ة،  سـ ل با  ،م 

قف  كب ة  سـ ب ؽ  ؿس ت ؿ ل ا ـف  ي بد م  تز ؾ ؿ ل ـ ا بق ق  ر ػ ف  : ؾق غ ل ا يف  ق  ؾ غ و ط  غؾ ا  ذ ه  ملسو هيلع هللا ىلصو

ؿ  ل ر  ق م بل سف  ػ ك ك  طؾ د  شد ي مـ  قـ  ب و سـة  ل وا اب  ت ؽ ل ء ا ضق تف يف  د ق طؼ ؾك  ط ت  ب ثا ال

هلل  ا د  و د ح ز  و تجا و ي أ  ، ـ ي لد ا ا هذ يف  ع  ر ش يـ  ۵ت تد ل ؽ ا ل ذ ا ب ًد ص ا ق ـ  ي ر خ أ يف 

هلل د  ب تع ل ا ك.و ل عا ت   

لؿتؼقن الؼابضقن طؾك ۵فإول مؿدوح ومحبقب هلل  ، وأهؾف هؿ ا

الجؿر أيام الصرب والػتـ، وهؿ أهؾ اهلل  يـفؿ قبض  وخاصتف، وهؿ الطائػة  ۵د

الغؾق  مـ صػات  رمقهؿ بف  الؿخذلقن و الؿخالػقن أو  ـصقرة مفؿا قال طـفؿ  الؿ

فؿ يف حديث الطائ جاء وصػ رف: فنهنؿ كؿا  لتط تـطع وا لؿـصقرة: وال ٓ »ػة ا

 .(1)«يضرهؿ مـ خالػفؿ حتك يلتل أمر اهلل

لك بؿا لؿ يلذن بف  لك وتعبدت هلل تعا أما الػئة التل غؾت يف ديـ اهلل تعا

ق  الغؾ صدق طؾقفا وصػ  تل ي لك ففل الػئة ال ؿا يسخط اهلل تعا سبحاكف أو ب

تـطع. لتطرف وال  وا

الغؾق فنن هـاك مـ يغؾق  مـ يغؾق يف ففؿ  يط ويف مؼابؾ  يف ففؿ التػر

بف  العؾؿ وما يػتقن  لك بعض اجتفادات الراسخقـ يف  يـظر إ صقر: وذلؽ بلن  والتؼ

                                                 

يف  (1) اود  ق د رجف أب ؿ»أخ ؿالح ل لػتـ وا ؿ يف 1353« )ا سؾ ـد م رة»(، وبـحقه ط 49) «اإلما 31 ، )

. ؿا  وغقره
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سد  لؿستجدات مؿا هق قائؿ طؾك الؿقازكة طـد تزاحؿ الؿػا ـقازل وا يف بعض ال

لبعض  لبعض الســ أو فعؾ  مر أو  لبعض إوا الؿصالح، مؿا يـتج طـف ترك  و

لل يف ففؿ التؼ آجتفادات طؾك أهنا الؿـفقات: فقـظر الغا هذه  لك  لتػريط إ قر وا ص

يـ، دون أن يـظر إلك ما يؼابؾ ذلؽ مـ  هذا الد مر  قر يف أ يط وتؼص إضاطة وتػر

يـ والشريعة. لد لح طظقؿة فقفا حػظ مؼاصد ا  مصا

ؾ حال قؿ  :وطؾك ك الؿصالح والؿػاسد شلهنا طظ فنن مسللة الؿقازكات يف 

يشتغؾ هبا إٓ الراسخقن يف  يصؾح أن  لذيـ وٓ  كققن ا لربا العؾؿ، الؿجتفدون ا

لدكقا: ففمٓء  ى وأغراض ا لفق مـ ا هؿ  ى، وحؿا لتؼق لعؾؿ وا هؿ اهلل رسقًخا يف ا حبا

فتاواهؿ  لك أن يف  ٕهنؿ وإن بدا لؾقهؾة إو فتاواهؿ ومقاقػفؿ  يـ تتبع إمة  هؿ الذ

مـ تجرُّ  ة، و ة دققؼ مـ ضقابط شرطق ها  ير كطؾؼقا يف تؼر د تؼصقًرا، فنهنؿ قد ا

هل مـ  :وإخالص صقر، وإكؿا  يط وتؼ هذه الػتاوى ٓ يؼال طـفا إهنا تػر فؿثؾ 

لك.   العدل والحؼ إن شاء اهلل تعا

و  أ ؾؿ  ع ل خ يف ا ق رس ل با ـ  فق و ر لؿع ا ر  غق ـ  م ن  كا ؽ  لذل ى  صد يت مـ  أن  ق  عؿ ل ك

ى  هق ـ  م ؼ  ؾ ط ـ ت ب  ل غا ل ا يف  هؿ  وا تا ف ن  ن ف  : قا ك لد ظ ا ق ظ وح ى  فق ل با ـ  فق و ر لؿع ا ـ  م

و ة،  ق رط ط ش اب ق ض ن  و د و  ط أ ري تػ ل با فؿ  ػ ص و ء  ٓ هم ثال  أم ؾك  ط ق  صد ي ذ  ـئ ق ح

طة. ضا إل ا  و

 ذهس بعض آلاًاث التي وزد فيها الليام باللظط وألامس به:

لك أية إولك:  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿: ققلف تعا

ن:] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ  .[48آل طؿرا
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لك أية الثاكقة:  پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿: ققلف تعا

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

لـساء:] ﴾چ ڃ  .[435ا

مر سبحاكف بالؼقام » طـد هذه أية: -رحؿف اهلل تعالك-قال اإلمام ابـ الؼقؿ  فل

لؼقام بف يف حؼ كؾ أحد طدو   -وهق العدل-بالؼسط  ة، وهذا أمر با ي ن يف هذه أ ا كا

لعبد بؼصٍد: إققال وأ لف ا ما قام  ا، وأحؼ  لق  ة أو و هل متعؾؼ اهب: إذ  راء والؿذ

 بلمر اهلل وخربه.

. لف لؿا بعث بف رسق ُمـاٍف  ة مضاد ٕمر اهلل،  لؿعصق ى وا لفق لؼقام فقفا با  فا

 ٓ رسقل يف أمتف وأمـائف بقـ أتباطف، و الؼقام فقفا بالؼسط وضقػة خؾػاء ال و

 ، لؽتابف صقحة هلل، و الؿحض ك بالعدل  اسؿ إماكة إٓ مـ قام فقفا  يستحؼ 

لر لقارثقن حؼ   ،سقلف، ولعبادهو هؿ ا لئؽ  ِ وأو ك يجعؾ أصحابف و مـ  ف حْ ا، ٓ  ؾت

مـ وافؼف بؿجرد  لل  يقا لػف و مـ خا ي  يعاد لف،  ًكا  مقزا لحؼ و معقاًرا طؾك ا هبف  مذ و

مـ الؼقام بالؼسط الذي فرضف اهلل طؾك كؾ أحد؟ وهق  هذا  يـ  افؼتف ومخالػتف، فل مق

ًبا لباب أطظؿ فرًضا، وأكرب وجق هذا ا  .(1)«يف 

لك أية الثالثة:  ﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: ققلف تعا

443هقد: ] 4]. 

 ِض آطتدال والؿُ  فآستؼامة:»
ُّ

اف ل لـفج دون اكحر لَ .طؾك ا كف  ا ؿَّ ؿِ .. وإ

                                                 

لتػسقر» (1) دائع ا )ب  »3/84-83. ) 
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هنًقا طـ  يؽـ  لؿ  ة،  م ي أطؼب إمر بآستؼا لذ لـفل ا هـا أن ا يستحؼ آكتباه 

لؿجاو لطغقان وا كؿا كان هنًقا طـ ا لؼصقر والتؼصقر، إ ا .زةا يـف كؿ يد د .. واهلل ير

إلفراط والغؾق يخرجان  كزلف، ويريد آستؼامة طؾك ما أمر دون إفراط وٓ غؾق، فا أ

قر يط والتؼص لتػر يـ طـ صبقعتف كا  .(1)«هذا الد

لك أية الرابعة:  ک ڑ مت خت حت جت﴿: ققلف تعا

لشعراء:] ﴾محگ گ گ گ ک ک ک 48ا 3 ،483]. 

ققم شعقب الذ هذه أية وإن كاكت يف  لؽـفا و الؿؽقال  يـؼصقن  يـ كاكقا 

ي   لعدل يف أ طاس وا لؼس معـقي. تشؿؾ كؾ وزن با  أمر حسل أو 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :ويف هذا الؿعـك أيًضا ققلف تعالك
طػػقـ:] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ لؿ ، وهل وإن [3-4ا

ن  مـ التطػقػ يف كؾ شلء وتـفك طـ أ لؿقزان لؽـفا تحذر  الؿؽقال وا كاكت يف 

ف يؽقن لؾرجؾ م لغقره أو خصؿ ك، وإن كان  يحب وفَّ مـ  لـػسف و عقاران: إن كان 

الؿقزان  احد: وهق  رء معقار و لقاجب أن يؽقن لؾؿ كؼصف وبخسف حؼف، وإكؿا ا

مَ  مع  لعدل  مَ ا يحب و  ـ يبغض.ـ 

لك أية الخامسة:  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ققلف تعا

لحديد: ] ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ  .[35ا

: ﴾پ پ ٻ﴿ :طـد ققلف تعالك $قال اإلمام ابـ كثقر 

صدق، » لـؼؾ ال ْلِؿقَزانَ »وهق ا هق  وهق «َوا رهؿا، و هد وقتادة وغق العدل: قالف مجا

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا 1/49« )يف  34. باختصار  ) 
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ا  السؼقؿة، كؿ اء  لصحقحة الؿستؼقؿة الؿخالػة لمر الحؼ الذي تشفد بف العؼقل ا

لك عا ل [47هقد: ] ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: قال ت قا ، و

لك لروم: ] ﴾ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: تعا لك[30ا  ژ﴿: ، وقال تعا

هذه أية  ،[7الرحؿـ:] ﴾ک ڑ ڑ ژ  ڀ پ﴿ولفذا قال يف 

لحديد: ] ﴾ڀڀ ،  :أي [35ا بالحؼ والعدل وهق: اتباع الرسؾ فقؿا أخربوا بف

اءه حؼ، كؿا  لقس ور مروا بف: فنن الذي جاءوا بف هق الحؼ الذي  وصاطتفؿ فقؿا أ

لك عا 4إكعام: ] ﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿: قال ت ي: [45 ر  :أ صدًقا يف إخبا

 ًٓ مـقن إذا تبقيف وطد لـقاهل: ولفذا يؼقل الؿم إوامر وا لجـات ء  رف ا وا غ

لقات والسرر الؿصػقفات العا لؿـازل   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: وا

 .(1)«[13إطراف: ] ﴾جئحئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

ث » :-رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ع لك ب واهلل تعا

لـاس بالؼسط، لقؼقم ا لؼسط طبادة اهلل وحده ٓ  الرسؾ وأكزل الؽتب  وأطظؿ ا

لـػس العدل طؾك ا العدل طؾك الـاس يف حؼققفؿ، ثؿ   .(2)«شريؽ لف، ثؿ 

وأيات يف ذكر العدل والؼسط وإمر بف ومدح أهؾف وذم أهؾ الجقر 

لتػريط كثقرٌة جد   هؾ اإلضاطة وا لعدوان وأ لقس الؿؼصقد استؼصاوا هذا ءا، و ها يف 

اد اإل لؿر يـ وسؿتف الؿؼام، وإكؿا ا هذا الد لك أن العدل والحؼ هق أصؾ  شارة إ

تك يؼقم أطظؿ  ت الرسؾ ح زلت الؽتب وأرسؾ مـ أجؾف أك لرئقسة، وهق الذي  ا

                                                 

سق» (1) ـ كثقرتػ اب 3طـد أية )« ر  5. لحديد رة ا  ( مـ سق

لػتاوى» (2) 40/9« )مجؿقع ا 9. ) 
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كد   ۵العدل وهق طبادة اهلل  شريؽ، ثؿ العدل مع الخؾؼ  وتقحقده بال   ٓ و

 ٓ لـػس دون غؾق و حؼققفؿ وطدم بخسفؿ أشقاءهؿ، ثؿ العدل مع ا وإططاؤهؿ 

يط.اط، ودوإفر صقر وٓ تػر  ن تؼ

ما أجؾَّ  يـ، و مـ د مـ تشريعفؿا أطظؿف  ؿ  !ف  لـاس وإخراجف جاء إلسعاد ا

س  قد والعدل والؼسطا لتقح لك كقر ا العدوان إ مـ ضؾؿات الشرك والبغل و

لعظقؿ يـ الؼقيؿ ا لد سبحاكف طؾك الفداية لفذا ا لؿستؼقؿ: فـحؿده   ۵وكسللف  ،ا

تـا طؾقف، وأن يج يؿق تـا طؾقف وأن  يثب ن أن  لؿستؼقؿ، وأ بقؾف ا لك س مـ الداطقـ إ عؾـا 

لك طبادتف وحده  مـ طبادة العباد إ مـ طباده  يـا إخراج مـ يشاء  يد يؽتب طؾك أ

لدكقا  لك سعة ا كقا إ قؼ الد مـ ض لك طدل اإلسالم، و مـ جقر إديان إ سبحاكف، و

رة.  وأخ

pn  mP 

 



 ابلاب اثلاين

اهر العدل واتلو   زن انم مظ 
 هوأرم يف لخق اهلل ت عاىل
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 الباب الثاين

 زن يف خلق اهلل تعاىل وأمرهامن مظاهر العدل والتو

لك : ] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں﴿ :قال اهلل تعا إطراف

51] ، لخبقر الذي أحسـ كؾ شلء خؾؼف لحؽقؿ ا مر أمره، وهق ا . فالخؾؼ خؾؼف وإ

زان الؿستؼقؿ. الؿق مره طؾك الحؼ والعدل و ي قام خؾؼف وأ لذ  وا

لك لؿؾؽ: ] ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :قال تعا  .[3ا

لك عا  ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: وقال ت

 .[3إحؼاف:] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

لؽريؿ الؿتضؿـ ٕمره وشرطف  گگ ک ک ک﴿: وقال طـ كتابف ا

 .[13 ،14فصؾت:] ﴾ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

يًض  الؽريؿ اوقال أ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: طـ شؿقل كتابف 

لـحؾ: ] ﴾ڄ  .[89ا

سبحاكف ط تفوقال  خؾققا  جث يت متىت خت حت جت يب ىب﴿: ـ إتؼاكف لؿ

لـؿؾ: ] ﴾يث ىث مث  .[88ا

هذه أيات  :ومـاسبة إيراد أيات السابؼة لؿقضقع البحث ـتف  هق ما تضؿ

شرطف،  ۵مـ ذكر شؿقل طؾؿ اهلل  مره و لبالغة يف خؾؼف وأ وبديع صـعف وحؽؿتف ا

بالح العدل وققام ذلؽ كؾف  ة والتـاسؼ والتقازن و مـ الدق فقفا   ؼ ولؾحؼ.وما 
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 ڻ ں ں﴿ :طـد ققلف تعالك -رحؿف اهلل تعالك-يتحدث اإلمام ابـ الؼقؿ 

: ] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ راف َص »فقؼقل:  [51إط مره  ا رَ دَ فخؾؼف وأ

مره خؾؼف وأ ضقا ضفقر  ؿتف وطؾؿف اقت ؿف، وحؽ .. ولفذا يؼرن .طـ حؽؿتف وطؾ

قتف: إذ ـد ذكر مؾؽف وربقب ـد ذكر إكزال كتابف، وط قـفؿا ط هؿا مصدر  سبحاكف ب

مر  .(1)..«.الخؾؼ وإ

فقؿا  ۵فاكظر حؽؿة اهلل » وقال يف مقصـ آخر: مره فقؿا خؾؼف و يف خؾؼف وأ

يختؾُّ شرَّ  لتل ٓ  ة ا لغ ة البا لحؽؿ ف ا مصدر ذلؽ كؾ يـخرم أبًدا  طف تجد  مفا وٓ  كظا

يختؾُّ  يؽقن حظُّ أصاًل  وٓ  َمـ  لـاس  مـ ا مـ ، و إمر أطظؿ  مـ مشاهدة حؽؿة  ف 

لخؾؼ، وهمٓء خقاصُّ مشاهدة حؽ ة ا ،  ؿ يـف مره ود يـ طؼؾقا طـ اهلل أ العباد الذ

ُ طَ وطرفقا حؽؿتف فقؿا أحؽؿف، وشفدت فِ  فؿ وطؼقلفؿ أن مصدر ذلؽ حؽؿة ـ

أريدت بالعباد يف معاشفؿ ومعادهؿ، وهؿ يف ذلؽ  مصؾحة  ن و بالغة وإحسا

يحصقفا َّٓ  درجات ٓ   اهلل.إ

يؽقن حظُّ  مـ  مـفؿ  مـ مشاهدة حؽؿة او مـ حظ  ف  ة لخؾؼ أوفر  مـ حؽؿ ف 

رفقا أفؽارهؿ إلك ا لذيـ ص الـبات إمر: وهؿ أكثر إصباء ا مـافع  ستخراج 

لحققان وقُ  مركَّ وا مػردة و لف  ؾح  ما تص ها و لقس لفؿ كصقب يف حؽؿة إمرقا  بة: و

 َّٓ ة الخؾؼ بؾ أقؾُّ إ مـ حؽؿ ؼفاء  لؾػ  مـ ذلؽ. كؿا 

لخؾؼ وإم هدة ا َمـ فتح طؾقف بؿشا مـفؿ  فرأى ر بحسب استعداده وققَّ و تف 

فقف مـ  نذا كظر إلك خؾؼف وما  هذا: ف هذا و هبرت العؼقل يف  لباهرة التل  الحؽؿة ا

                                                 

لتػسقر» (1) دائع ا )ب  »3/348. ) 
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لرُّ  يًؼا بؿا جاءت بف ا ة وتصد معرًف ًكا و يؿا لحؽؿ ازداد إ سؾ، وإذا كظر إلك أمره وما ا

ٓ كَؿـ ُح  سؾقًؿا،  يؼقـًا وت ًكا و يؿا هرة ازداد إ لبا لحؽؿ ا مـ ا صـتضؿـف  بال عة طـ جب 

لؽقاكب طـ مؽقكبفا، فعؿل بصره وغَ  كع، وبا لصا ظ طـ اهلل حجابف: ولق أططك ؾُ ا

كف اصَّ  ًكا ٕ يؿا لـاس إ مـ أققى ا لؽان  ؼف  ف طؾؿف ح هر آيات ؾع مـ حؽؿة اهلل وبا

لَّ  لدا  طـ غقرهوطجائب صـعتف ا
َ

ما َخِػل ؿتف طؾك  ؽ  ،ة طؾقف وطؾك طؾؿف وقدرتف وح

يًضا أنْ  ة اهلل أ مـ حؽؿ لؽـ  همٓء خاصقَّ سؾب  و مـ طؼقل  ـ كثقًرا  تفا، وحجبفا ط

لحقاة الدُّ  لعؾؿ با هر مـ ا رة هؿ غافؾقن-كقا معرفتف وأوقػفا طـد ضا  -وهؿ طـ أخ

كاءهتا وخسَّ  هؾقَّ لد ؼارهتا، وطدم أ ر تفا وح سرا تف وأ ػا فتف ومعرفة أسؿائف وص تفا لؿعر

مـ يشاء، واهلل ذو الػضؾ ال قد اهلل يمتقف  يـف وشرطف والػضؾ ب هذا باب ٓ  ،عظقؿد و

لخايف طـفؿ مـف أبًدا: بؾ طؾؿ إوَّ يطَّ  لك ا كسبة إ ما لف  مـف طؾك  لخؾؼ  لقـ ؾع ا

لبحر، ومع هذا فؾقس ذلؽ بؿقجب لإلطراض  مـ ا رة العصػقر  مـف كـؼ يـ  وأخر

يستدلُّ  مـف بؾ  لقلس  اءه طـف وا مـف طؾك ما ور ر لف   .(1)«العاقؾ بؿا ضف

 الؼائؿ طؾك العؾؿ الؿطؾؼ والحؽؿة طـ مـفج اهلل $ويتحدث سقد قطب 

ماًل » البالغة يف الخؾؼ والشرع فقؼقل: ة اهلل تؿثؾ مـفًجا شا يع لؾحقاة  متؽاماًل  إن شر

كقة: يف جؿقع  لحقاة اإلكسا اكب ا لتطقير كؾ جق ـظقؿ والتقجقف وا لت لبشرية: يتـاول با ا

أشؽالفا  ..حآهتا، ويف كؾ صقرها و

الؿطؾؼ مـفج قائؿ طؾك العؾؿ  ت  وهق  بحؼقؼة الؽائـ اإلكساين، والحاجا

                                                 

ة» (1) لسعاد )مػتاح دار ا  »4/311-315. ) 
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تل  اإلكسان: وبطبقعة الـقامقس ال لذي يعقش فقف  الؽقن ا اإلكساكقة، وبحؼقؼة 

كقة قـقكة اإلكسا الؽ حؽؿ  مـ ثَ .تحؽؿف وت مـ أمقر هذه  ؿَّ . و ٓ يػرط يف شلء 

مر بقـ أكقاع الـشاط اإلكساين، وٓ  يـشل طـف أي تصادم مد لحقاة، وٓ يؼع فقف وٓ  ا

تدال أي ت آط مقس الؽقكقة: إكؿا يؼع التقازن و لـقا هذا الـشاط وا مدمر بقـ  صادم 

سؼ التـا ي ٓ .والتقافؼ و لذ كسان ا لؿـفج مـ صـع اإل يتقافر أبًدا  ي ٓ  لذ مر ا . إ

ؿ  يسؾ ة، وٓ  معقـ ة  مـق لؿؽشقف يف فرتة ز كب ا لجا مر، وإٓ ا مـ إ هًرا  يعؾؿ إٓ ضا

تدطف مـ آثار الجفؾ اإلكساين مر بقـ بعض مـفج يب الؿد تصادم  ، وٓ يخؾق مـ ال

لفِ  «مـ»و ألقان الـشاط وبعض، هذا التصادم.زَّ ا ة طـ  لـاشئ ة ا العـقػ  ات 

 . .وهق مـفج قائؿ طؾك العدل الؿطؾؼ

 ًٓ العدل الؿطؾؼ وكقػ يتحؼؼ :أو يتحؼؼ  العؾؿ بؿ  اهلل يعؾؿ حؼ   . .ٕن 

لذي يؿؾؽ أن يع سبحاكفٕكف  وثاكًقا: دل بقـ الجؿقع، رب الجؿقع: ففق ا

مربأً  مـفجف وشرطف  يجلء  الؿقؾ والضعػ  وأن  الفقى و ـ كؿا أكف مربأ م-مـ 

لتػريط الغؾق وا الؼصقر و مـفج أو  -الجفؾ و فر يف أي  يتقا لذي ٓ يؿؽـ أن  مر ا إ

ي   اإلكسان ذي ا يف أ مـ صـع  الفقى شرع  الؿققل، والضعػ و فقق ما -لشفقات و

مـ الجفؾ والؼصقر اء كان ا -بف  ة، أو جقاًل سق م ة، أو أ مـ  لؿشرع فرًدا، أو صبؼ

لبشر ققلفا ورغباهتا: .أجقال ا اهتا وم هذه الحآت أهقاؤها وشفق . فؾؽؾ حالة مـ 

تك  اكب إمر كؾف ح الؽامؾة لجق فقق أن لفا جفؾفا وقصقرها وطجزها طـ الرؤية 

احد لجقؾ الق احدة يف ا  ..يف الحالة الق
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مـفج متـاسؼ مع كامقس الؽقن كؾ هذا وهق  ف: ٕن صاحبف هق صاحب 

ر  ـص شرع لإلكسان شرع لف كع نذا  اإلكسان: ف ، صاكع الؽقن وصاكع  الؽقن كؾف

هداه،  قر طؾك  ؼف: بشرط الس مر خال كقة مسخرة لف بل رة طؾك طـاصر كق سقط كقين، لف 

كقـ التل تحؽؿفا هذه العـاصر والؼقا معرفة  هـا يؼع التـاسؼ بقـ .وبشرط  مـ  . و

الؽقن الذي يعقش فقف، وتلخذ الشريعة التل تـظؿ حقاتف حركة اإلكسان وحركة 

كق   ًعا كق ـل جـسف فحسب! ولؽـ صاب يتعامؾ هبا ٓ مع كػسف فحسب، وٓ مع ب ا، و

يعق لعريض الذي  هذا الؽقن ا شقاء يف  فقف وٓ يؿؾؽ أن كذلؽ مع إحقاء وإ ش 

معف وَ يـػذ مـف، وٓ لتعامؾ  مـ ا لف  مـفاج سؾقؿ ققيؿبدَّ   .(1)«فؼ 

لتق الشؿقل وا هذه الؿؼدمة الؿجؿؾة طـ سؿة  زن والحؼ والعدل يف اوبعد 

الشؿقل والتقازن والعدل  ۵خؾؼ اهلل  هر هذا  وشرطف كدخؾ يف تػصقؾ مظا

مـ خالل هذيـ الػصؾقـ: ة  لقسطق  وا

يره. :الػصؾ إول تقازن يف خؾؼ اهلل تعالك وتؼد هر العدل وال  مـ مظا

لت :الػصؾ الثاين  وشرطف. ۵قازن يف أمر اهلل مـ مظاهر العدل وا

 وتحتف مباحث:

اب آطتؼاد. الؿبحث إول: لتقازن يف أبق  مـ مظاهر العدل وا

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا 3/89« )يف  0. ) 
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لتقازن يف إمر بالؿعروف والـفل طـ  الؿبحث الثاين: مـ مظاهر العدل وا

لك. بقؾ اهلل تعا الجفاد يف س  الؿـؽر، و

تقازن يف العبادات. الؿبحث الثالث: العدل وال  مـ مظاهر 

إخالق. ث الرابع:الؿبح لتقازن يف الؿعامالت و هر العدل وا  مـ مظا

pn  mP 
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 الفصل األول

 من مظاهر العدل والتوازن يف خلق اهلل تعاىل وتقديره

لػرقان: ] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿ :قال اهلل تعالك  .[3ا

ي» يف تػسقر هذه أية: -رحؿف اهلل تعالك-قال الؼرصبل  قدر كؾ شلء  :أ

ير طؾك ما مؿا خؾؼ بحؽؿتف طؾ اد ٓ طـ شفقة وغػؾة، بؾ جرت الؿؼاد ك ما أر

بدوه ة: ففق الخالؼ الؿؼدر فنياه فاط ة وبعد الؼقام يقم الؼقام لك   .(1)«خؾؼ اهلل إ

قد » طـد هذه أية: «أضقاء البقان»يف  -رحؿف اهلل تعالك-وقال الشـؼقطل 

لك عا لف ت لؿقضع كؼق هذا ا يًضا يف غقر   ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿: جاء أ

[ٕ لك[3 ،3طؾك:ا عا : ] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿: ، وققلف ت وققلف [8الرطد  ،

لك ؼؿر:] ﴾جث يت ىت مت خت حت﴿: تعا ل مـ أيات. [19ا  إلك غقر ذلؽ 

هق حدُّ  وقال ابـ ططقة: ير إشقاء  ر تؼد الؿؼادي إزمان و مؽـة و ها بإ

اإلتؼان ة و  .(2)«والؿصؾح

ي» طـد هذه أية: -رحؿف اهلل تعالك-وقال سقد قطب  ر :أ حجؿف  قدَّ

مـ أفراد  مع غقره  ر تـاسؼف  دَّ كف، وق مؽا كف و ما ر ز ؾف، وقدَّ ؿ وضقػتف وط ر  وشؽؾف، وقدَّ

قر لؽب لقجقد ا لَ  ،هذا ا لؽقن وتركقب كؾ شلء فقف  هذا ا يدطق إلك ؿَّ ؿِ وإن تركقب  ا 

                                                 

ل» (1) )تػسقر الؼرصب  »43/3. ) 

ن» (2) لبقا ء ا .6/367« )أضقا ) 
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هشة حؼ   لد كػًقا بات  ا لؿصادفة  يـػل فؽرة ا يُ ا، و لذي يعجز ا، و ظفر التؼدير الدققؼ ا

لبشر طـ تتبُّ  دم  عا بقر، وكؾؿا تؼ الؽ هذا الؽقن  اكب  مـ جق احد  هره يف جاكب و مظا

 ِ ك لؽقن و كقـ ا لعجقب يف ققا لتـاسؼ ا كب ا ي فؽشػ طـ بعض جقا لبشر لعؾؿ ا ف بِ َس ا

مػرداتف اتسع تصقُّ  لـص الؼرآين الفائؾ رُ و ـك ذلؽ ا لبشر لؿع  وئ ەئ ەئ﴿: ا

لػرقان: ] ﴾ۇئ ۇئ وئ  . [3ا

يؿقة العؾق ن يؼقل كريسل مقريسقن رئقس أكاد ـققيقرك يف كتابف بعـقا م ب

ابط» :«اإلكسان ٓ يؼقم وحده» لضق ذي مـع أي  ... ما أطجب كظام ا الؿقازكات ال و

متف أومفؿا ي-حققان  قتف أو ضخا مـ وحش العالؿ،  -مؽره ؽـ  رة طؾك  مـ السقط

هذا  ـذ طصر الحققاكات الؼشرية الؿتجؿدة! غقر أن اإلكسان وحده قد قؾب  م

لك آخرالتقازن الذي لؾطبقعة  لحققاكات مـ مؽان إ ـباتات وا وسرطان ما  ،بـؼؾف ال

سل طؾك ذلؽ، ماثاًل  اءه الؼا ـبات. لؼل جز ات وال ققان والحشر  يف تطقر آفات الح

يتعؾؼ بقجقد  لضقابط فقؿا  هؿقة تؾؽ ا لقاقعة أتقة فقفا مثؾ بارز طؾك أ وا

صبار يف  :اإلكسان مـ ال يدة زرع كقع  ـذ سـقات طد لقا كسقاج وأم ـ  ،قائلسرتا ولؽ

تك غطك مساحة تؼرب مـ مساحة  مضك يف سبقؾف ح لزرع  كجؾرتا، وزاحؿ إهذا ا

لزراطة ن ا ل دو ؾػ مزارطفؿ، وحا الؿدن والؼرى، وأت يجد إهالل ، أهؾ  ولؿ 

لقا يف خطر مـ اكتساحفا بجقش مـ  كتشار: وصارت أسرتا سقؾة تصده طـ آ و

! بقؾف دون طائؼ لزرع صامت، يتؼدم يف س  ا

ؿا لؿ حتك وجدوا أخقرً وصاف طؾ لعا لحشرات بـقاحل ا حشرة ٓ تعقش  اء ا

لقس لفا طدو  كتشار، و آ ريعة  هل س قره، و إٓ طؾك ذلؽ الصبار، وٓ تتغذى بغ

صبار ،سرتالقاأيعققفا يف  هذه الحشرة حتك تغؾبت طؾك ال ثؿ تراجعت،  ،وما لبثت 



 
55 

آ صبار طـ  ية، تؽػل لصد ال ة قؾقؾة لؾققا ى بؼق مـفا سق بؼ   كتشار إلك إبد.ولؿ ي

كت دائؿً  يـ، وكا لؿقاز لضقابط وا هؽذا تقافرت ا  .(1)«مجدية او

إن التقازن مؾحقظ يف مؾؽقت » :«الظالل»ويؼقل يف مقصـ آخر يف 

لسؿقات وإرض جؿقًعا لذرة كؿا هق مؾحقظ يف بـاء .ا .. إكف مؾحقظ يف بـاء ا

اء لتقازن بقـ إحقاء وبقـ إشقاء سق رة! ومؾحقظ يف ا ، ولق اختؾ هذا الؿج

ة التقازن  يؿسؽ بعجؾ ي  ة، فؿـ الذ لحظ لؽقن قائًؿا  هذا ا ما ضؾ  لتقازن شعرة  ا

لسؿقات وإرض جؿقًعا ى يف ا لؽرب  .(2)«ا

بعض صقر هذه الؿقازكات والتؼديرات  -رحؿف اهلل تعالك-ثؿ يذكر 

الؿػقد أن كشقر إشارة سريعة إلك شلء مـ هذا » الدققؼة الحؽقؿة فقؼقل: مـ  ولعؾف 

مـ التػصقؾ يف  :التقازن يف طالقات بعض إحقاء ببعض شركا بشلء  أ إذ كـا قد 

الؽقن، ويف ضروف إرض ؼ يف بـاء  تـاس  ...سقر أخرى إلك ال

العدد لطققر قؾقؾة  تل تتغذى بصغار ا لبقض،  :إن الجقارح ال ٕهنا قؾقؾة ا

ريخ، فضاًل  محدودة قؾقؾة التػ وهل يف  ،طؾك أهنا ٓ تعقش إٓ يف مقاصـ خاصة 

مستطقعة  رة الػراخ  ثق إطؿار، ولق كاكت مع طؿرها الطقيؾ ك هذا صقيؾة  مؼابؾ 

ثرة  لطققر وأفـتفا طؾك كثرهتا وك لحقاة يف كؾ مقصـ، لؼضت طؾك صغار ا ا

ريخفا هذه الجقارح  ،تػ رة الالزمة بدورها لطعام  ادها الؽبق طد مـ أ ؾؾت  أو ق

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا .3519-5/3518« )يف  واختصار  ( بتصرف 

لؼرآن» (2) ضالل ا 3/410« )يف  6. ) 
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ـل اإلكسان، ولؾؼقام بلدوارها إخ مـ ب هذه وسقاها  رة يف  ثق الؽ فا  ضائػ رى، وو

 إرض!

  غمممممممم أ  لطقممممممممم    مهمممممممم   ممممممممم  

 

  َّ ممممممممممم ؼ  مممممممممممزي ي    لصمممممممممممؼم     ٌت ك 

 
امؾ البؼاء وطقامؾ  طق يـا، كل تتعادل  وذلؽ لؾحؽؿة التل قدرها اهلل كؿا رأ

لبغاث. قـ الجقارح وا  الػـاء ب

بقض ماليقـ البقيضات لذبابة ت ت  ،ولؽـفا ٓ تعقش إٓ أسبقطقـ ،ا ولق كاك

: تعق جف ـتا إرض ب لذباب وجف  لـسبة لغطك ا هبذه ا بقض فقفا  ام، ت ش بضعة أطق

لَ  مـ إجـاس  ْت دَ غَ و قر  اإلكسان-حقاة كث هذه  -وأولفا  تحقؾة طؾك وجف  مس

هذا الؽقن،  ،إرض تل تدبر  يد الؼدرة ال لتل ٓ تختؾ يف  لتقازن ا ولؽـ طجؾة ا

لذي كراه هذا ا لـسؾ وقصر العؿر فؽان  رة ا قـ كث  !وازكت ب

الؿقؽروبات  ها فتًؽا-و اثًرا، وأشد هل أكثر إحقاء طدًدا، وأسرطفا تؽ  -و

مـ  يقـ  لؿال يقـ ا ها طؿًرا. تؿقت بؿال ة وأقصر م مؼاو لؽ أضعػ إحقاء  هل كذ

مصال الدم، ومـ  مـ أ الؿعدات، و مـ أحؿاض  مـ الضقء، و مـ الحر، و الربد، و

ثقرة امؾ أخرى ك مـ ال ،طق محدود  ولق  ،حققان واإلكسانوٓ تتغؾب إٓ طؾك طدد 

لحقاة وإحقاء! رت ا ة العؿر لدم ؾ مة أو صقي ة الؿؼاو  كاكت ققي

يتؼل بف هجؿات أطدائف ويغالب بف خطر  مزود بسالح  مـ إحقاء  وكؾ حل 

ٕسؾحة وتتـقع ،الػـاء هذه ا لبطش سالح،  ،وتختؾػ  العدد سالح، وققة ا رة  فؽث

لقان وأكقاع. قـفؿا أ  وب



 
57 

مزودة با رة  لحقات الصغق ـ ا لثعابق بالسرطة لؾفرب مـ أطدائفا، وا لسؿ أو 

مـ ثَ  لعضؾ، و لؽبقرة مزودة بؼقة ا السام! ؿَّ ا فقفا  ـدر   ي

لخـػساء  هل قؾقؾة الحقؾة-وا مزودة بؿادة كاوية ذات رائحة كريفة،  -و

مـ إطداء! ة  مـ يؾؿسفا، وقاي صبفا طؾك كؾ   ت

مزودة بؼقة ا مزودة بسرطة الجري والؼػز، وإسقد  لظباء  لبلس وا

 وآفرتاس!

اء. لؽبار طؾك السق مـ إحقاء الصغار وا  وهؽذا كؾ حل 

 ، تل يحصؾ هبا طؾك صعامف لقسائؾ ال مزود كذلؽ بالخصائص وا وكؾ حل 

لتل يـتػع معفا هبذا الؾقن مـ الطعام . اإلكسان والحققان والطقر وأدكل أكقاع .وا

اء ء سق  ..إحقا

لؿـقي تؾص قان ا لحق يضة بعد تؾؼقحفا با لبق هل مزودة بخاصقة  ،ؼ بالرحؿا و

لؿـاسب ٓمتصاصفا  مـ الدم ا لك بركة  أكالة، تؿزق جدار الرحؿ حقلفا وتحقلف إ

 ، يتؿ وضعف تك  مـفا ح قتغذى  ربط الجـقـ بلمف ل لحبؾ السري الذي ي وكؿقها! وا

لغرض الذي تؽقن مـ أجؾف، دون إصالة قد تسبب  يـف ما يحؼؼ ا روطل يف تؽق

فقف، أو قتخؿُّ  اء  يمذيف.ر الغذ لقف بؿا قد  دفاع الغذاء إ لك اك يمدي إ ر قد   ص

القضع سائاًل  الحؿؾ وبدء  ثدي يػرز يف هناية  رار أبقض مائاًل  وال آصػ لك   ،إ

مـ  اد كقؿاوية ذائبة تؼل الطػؾ  هذا السائؾ طبارة طـ مق مـ طجقب صـع اهلل أن  و

يـ لتؽق لل لؾؿقالد يبدأ الؾبـ يف ا لتا لققم ا م ،طدوى إمراض. ويف ا قر و ـ تدب

مً  يق ي  لثد يػرزه ا ي  لذ لؾبـ ا مؼدار ا يزداد  لؿدبر إطظؿ أن  تك يصؾ  اا يقم، ح بعد 
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يد كؿقتف يف إيام إولك طؾك  قـؿا ٓ تز ة، ب سـ لقرت وكصػ يف الققم بعد  إلك حقالل 

ـد كؿقة الؾبـ التل تزيد طؾك حسب زيادة  ،بضع أوققات وٓ يؼػ اإلطجاز ط

ـ كذ مؽق  الطػؾ: بؾ إن تركقب الؾب اده، ففق يؽاد يؽقن لؽ تتغقر  رتكز مق كاتف، وت

لسؽريات يف أول إمر، ثؿ ترتكز مؽقكاتف فتزيد  ماء بف الؼؾقؾ مـ الـشقيات وا

مً  يق ى، بؾ  ة فرتة بعد أخر هـق لد ة وا ي لسؽر ة وا ي لـشق افؼ  اكسبتف ا يقم بؿا يق بعد 

لـؿق الؿستؿر ا زة الطػؾ  ة وأجف  .(2)«(1)«أكسج

هذاأو الؽالم يف  لتقازن والعدل  ختؿ  رة وا الحؽؿ الباه هر  لباب طـ مظا ا

ببعض ما ذكره اإلمام ابـ الؼقؿ  لرحؿـ  ن يف خؾؼ ا اإلتؼا لك-و عا هلل ت يف  -رحؿف ا

لـػقس  السعادة»كتابف ا لصقر «مػتاح دار  هذه ا اد  لـػس يف تعد ل ا : حقث أصا

وحؽؿتف فقفا.وطج  ائب صـع اهلل تعالك 

أِطد أن الـظر فقؽ ويف كػسؽ مرة » :-رحؿف اهلل تعالك-ومـ ذلؽ ققلف 

رك بللطػ التدبقر وأكت جـقـ يف بطـ ُأمؽ يف مقضع ٓ يد تـالؽ ثاكقة، َمـ الذي دبَّ 

وٓ بصر يدركؽ وٓ حقؾة لؽ يف التؿاس الغذاء وٓ يف دفع الضر؟ فؿـ الذي 

ولؿ  ، وقؾب ذلؽ الدم لبـًاالـباَت  أجرى إلقؽ مـ دم إُم ما يغذوك كؿا يغذو الؿاءُ 

 .ب والطؾبيؽ بف يف أضقؼ الؿقاضع وأبعدها مـ حقؾة التؽسُّ يزل يغذ  

الفقاء وبصرك  رة  استحؽؿ وققي أديؿؽ طؾك مباش تك إذا كؿؾ خؾؼؽ، و ح

لتؼؾُّ  ي وا يد مؽ طؾك مباشرة إ مالقاة الضقاء، وَصُؾبت طظا ب طؾك الغرباء طؾك 

                                                 

يث»طـ  (1) لحد عؾؿ ا ل وا اهلل  تاب  اق كقفؾ )ص  «ك لرز د ا .18-16طب ) 

لؼرآن» (2) ضالل ا .3138، 6/3137« )يف  ) 
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لطَّ  لك طهاج ا يؿا إزطاج إ لخروج أ لك ا مؽ، فلزطجؽ إ فركضؽ ؾؼ بُل الؿ آبتالء، 

لرَّ  يضؿَّ ا لؿ  كف  كؽ كل مؽا مـ  ة  ـ  ؽ قطُّ حؿ ركض ما بق يشتؿؾ طؾقؽ؟! فقا ُبعد  لؿ  و

لدَّ  هذا ا ة، وبقـ  كطػ لؼبقل وآشتؿال حقـ ُوِضعت  لؽ ا لطَّ ذ اإلخراج، فع وا رد و

يعجُّ  يستغقث و ار  يحؿؾؽ فص مبتفًجا  ي فتح  وكان  لذ مـ ثؼؾؽ. فَؿـ ا لك ربؽ  إ

تك ولجت،  ت وكؿؾت، ثؿ فتح لؽ ذلؽ ثؿ ضؿَّ لؽ بابف ح تك حػظ ف طؾقؽ ح

لباب ووسَّ  لؿ يخـؼؽ ِض ا لبصر  مـف كؾؿح ا ؽ قؼُ عف حتك خرجت  ف ولؿ تحبس

فقف؟! ة صريؼؽ   صعقب

هب بؽ  لذ مـف  لباب وخروجؽ  مـ ذلؽ ا لؽ  لؽ يف دخق ّمؾت حا فؾق تل

ة حتك ٓ  ،العجب كؾ مذهب كطػ كت  يؼ طؾقؽ وأ لقف أن يتضا ي أوحك إ فَؿـ الذ

مـف سؾقؿً تػسد ه يـػسح حتك تخرج  لؽ و يتسع  أن  لقف  أوحك إ ن  اـاك؟ و لك أ إ

هلل  ؼ ا مال، أحقج خؾ متاع وٓ  لباس وٓ  يًدا وحقًدا ضعقًػا ٓ قشرة وٓ  خرجت فر

ي كـت تتغذَّ  لؾبـ الذ لؽ ا هؿ، فصرف ذ ػفؿ وأفؼر لك وأضع ؽ إ ى بف يف بطـ ُأم

معؾَّ  كتقـ  رها كؿاخزا اءك طؾك صد ،  ؼتقـ طؾك صدرها تحؿؾ غذ حؿؾتؽ يف بطـفا

مجاٍر وصرق قد هتقَّ  لطػ َسقق طؾك  لخزاكتقـ أ لك تقـؽ ا لت لف: فال يزال ثؿ ساقف إ

ؽ: ففق بئر  يـساق إلق ي و كة فقجر لخزا ما يف ا يف حتك تستقيف  مجار واقًػا يف صرقف و

مادهتا، وٓ تـسدُّ  لطقَّ  ٓ تـؼطع  ي إلقفا ا يفتد لقؽ يف صريؼ ٓ  يسققفا إ اف صرقفا 

لرجال؟! فَؿـ رقَّ  وٓ يسؾؽفا لؽ وصػَّ ا اب صعؿف، وحسَّ ؼف  أص ـ لقكف، اه، و

لحار   م، ٓ با ؿ صبخف أطدل إحؽا لؿر   وأحؽ يء، وٓ ا لرد بارد ا ل ي وٓ با لؿمذ وٓ  ا

لؿـػعة خالف  لتغذية وا مـ ا لك ضرب آخر  لرائحة؟! بؾ قؾبف إ لؽريف ا الؿالح وٓ ا

لبطـ فقافاك يف أشد   يف ا يد وجقع أوقات الحاجة إل ما كان  ؾك حقـ ضؿل شد قف، ط
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لد قد تؾؿَّ  لغذاء، فحقـ تق لشراب وا لؽ فقف بقـ ا تقؽ ظت وحرَّ ُمػِرط جؿع  كت شػ

لؿعؾَّ  ي ا لثد ؾ ر  ك إلقؽ وأقبؾ بدَ ؼ كاإلداوة قد تدلَّ لؾرضاع: فتجد ا ه طؾقؽ، ثؿ جع

ضقؼ طـفا، وٓ تتعب  هل بؿؼدار صغر فؿؽ: فال ي تل  يف رأسف تؾؽ الحؾؿة ال

لتؼامفا،  يقس  با لؿ  لؽ، و لطقًػا بحسب احتؿا كؼًبا  لؽ يف رأسفا  كؼب  تـؼ ثؿ  فتخ عف 

يضق   لؿ  لؾبـ و ؾف بؼدرٍ صَّ تؿَ ؼف فَ با ة، بؾ جع مصؾحتؽ ف بؽؾػ تضتف حؽؿتف و  .اق

لباهرة  ة ا رحؿ ل لعجقب وا لحـان ا ف ا ٕم ووضع فق فَؿـ ططػ طؾقؽ قؾب ا

مـ شلهنا وراحتفا ومؼقؾفا: فنذا أ تك تؽقن يف أهـل ما يؽقن  مـؽ بلدكك حسَّ ح ت 

صقت أو بؽاء قامت إلقؽ، وآثرتؽ طؾك كػسفا طؾك طدد إكػس، مـؼادة إلقؽ 

قر قائد وٓ سائؼ َّٓ  بغ لحـان، تقدُّ إ لرحؿة وسائؼ ا يملؿؽ  قائد ا لق أن كؾ ما 

ي وضع  لذ مـف شلء، وأن حقاهتا ُتزاد يف حقاتؽ؟! فَؿـ ا يطرقؽ  لؿ  كف  بجسؿفا وأ

 ؟!ذلؽ يف قؾبفا

تك إذا قق كؽ، واتَّ ح لك ي بد سعت أمعاؤك، وخشـت طظامؽ، واحتجت إ

لقشتدَّ  مـ غذائؽ  بف طظؿؽ ويؼقى طؾقف لحؿؽ وضع يف فقؽ آلة  غذاء أصؾب 

لطَّ  لؼطع وا هبا؟! فَؿـ ا لطعام وصقاحقـ تطحـف  ًكا تؼطع هبا ا حـ: فـصب لؽ أسـا

م   ة بُل يام رضاطؽ رحؿ ي حبسفا طـؽ أ لذ أا يام  كفا أ ثؿ أططا لطًػا هبا،  ؽ ؽ و كؾ

لطًػا بؽ لقؽ و ًكا إ ة بؽ وإحسا ـ   ؟!رحؿ لبطـ ذا س مـ ا كؽ خرجت  وكاب  فؾق أ

مُ  كؽ  لق أ مؽ بؽ؟ و ن حال ُأ كا كاجذ وضرس، كقػ  ِ و لقفا فَ تَ عْ ـ ا وقت الحاجة إ

ة التل ٓ تسقغفا هبذه إصعؿ حالؽ  َّٓ  كقػ كان   بعد تؼطقعفا وصحـفا؟ إ

ؿا ازددت قق   سـان يف أكؾ الة وحاجوكؾ لك إ إ لؽ ة  يَد  ة ِز لؿختؾػ ؿطاطؿ ا

قؼ هنش الؾحؿ، وقطع الخ فتط اجذ:  لـق لك ا تك تـتفل إ بز، وكسر يف تؾؽ أٓت ح
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لصؾب، ثؿ إذا ازددت ققَّ  هل آخر ا لتل  لطقاحـ ا يَد لؽ فقفا حتك تـتفل إلك ا ة ِز

مؽَّ  كجدك هبا، و ي ساطدك هبذه أٓت، وأ ب إضراس: فَؿـ الذ مـ ضرو ـؽ هبا 

اء؟   الغذ

ا ـؿتف أن أخرجـضت حؽـقتثؿ إكف ا ؾؿ شقًئا، بؾ غبق  مؽ ٓ تع مـ بطـ ُأ ؽ 

طؼؾ وٓ ففؿ وٓ طؾؿ، وذلؽ مـ رحؿتف بؽ، فنكؽ طؾك ضعػؽ ٓ تحتؿؾ  ٓ

ة، بؾ كـت تتؿزَّ  لؿعرف لػفؿ وا لعؼؾ وا فقؽ ق وتتصدَّ ا ـتؼؾ  بؾ جعؾ ذلؽ ي ع، 

يصادفؽ  ًة واحًدة، بؾ  هؾ لؽ و يج شقًئا فشقًئا: فال يصادفؽ ذ لتدر يسقًرا با يسقًرا 

فقؽ.   حتك يتؽامؾ 

لف  رْ بِ واطتَ  يف وٓ طؼؾ  مـ بقـ أبق مـ بؾده و  صغقًرا 
َ

لطػؾ إذا ُسبِل لؽ بلن ا ذ

شؼَّ  ان أ لعؼؾ ك لك ا كان أقرب إ ا  لؽ، وكؾؿ لؿف ذ يم كف ٓ  ن تك إذا  ف طؾقف وأصعب، ح

َّٓ  فال تراه كان طاقاًل  لحقران. إ  كالقالف ا

لؽ يف ثؿ لق ولدت طاقاًل  ؿ  كربك تـغَّ ففقًؿا كحا صت طؾقؽ حقاتؽ أطظ

ًٓ تـغقص، وتـؽَّ  محؿق كػسؽ  ى  كؽ تر معصَّ  دت أطظؿ تـؽقد: ٕ ا رضقًعا  ًب

مربَّ  لِخَرق،  لؿفد طاجًزا ضعقًػا طؿَّ با ًكا يف ا لؼؿط، مسجق بقر: ًطا با الؽ ا يحاولف 

مع تعؾُّ  يؽقن طقشؽ  لتام  فؽقػ كان  هذه الحالة؟ ثؿ لؿ يؽـ يقجد لؽ مـ  ؼؽ ا يف 

ؾ الحالو لقد الطػؾ، ب يقجد لؾؿق لرحؿة بؽ ما  ة والؾطافة والققع يف الؼؾب وا

 ًٓ هؿ فضق فؿ وأطـتفؿ وأكثر ؾ ثؼ خؾؼ اهلل وأ كؽد  العالؿ تؽقن أ هذا  كان دخقلؽ  ، و

بل ٓ تعؼؾ ش حض الحؽؿة والرحؿة بؽ  قًئاوأكت غ فقف أهؾف م ؾؿ ما  وٓ تع

رفة كاقصة ثؿ ٓ  فتؾؼك إشقاء بذهـ ضعقػ ومع قر،  العؼؾ والتدب فقؽ  يد  تزا يزال ي
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لػ إشقاء وتتؿرَّ  ة شقًئا فشقًئا حتك تل لؿعرف مُّ وا لتل مـ ا وتخرج  فا،  ؾ لفا ن طؾق

لتصرُّ  ُحْسـ ا لحقرة فقفا وتستؼبؾفا ب ؼان لفا. وا تدبقر لفا واإلت فقفا وال  ف 

كاه ما ذكر ة غقر  لؽ وجقه ُأَخر مـ الحؽؿ هق قّقؿ  :ويف ذ ي  لذ هذا ا فَؿـ 

ٔٓت  طؾقؽ بالؿرصاد يرصدك أراب وا مـ الؿـافع و يقافقؽ بؽؾ شلء  تك  ح

ها طـف؟ يمخر مفا طـ وقتفا، وٓ  يؼّد  .(1)«يف وقت حاجتؽ، ٓ 

مَّ : »$ اوقال أيًض  ي خصَّ  ۵حؽؿة اهلل  ْؾ ثؿ تل لذ لـسقان ا لحػظ وا  يف ا

لقٓ  بف كف  ن لح: ف لؿصا مـ ا لؾعبد فقفؿا  ما  لِحَؽؿ، و مـ ا ؿا  لف فقف ما  كسان، و كقع اإل

لتل ُخ الؼقة ال ة ا لَ  صَّ حافِظ لف دَ هبا  رف ما  ، ولؿ يع كؾفا ؾ يف أمقره  خؾ طؾقف الخؾ

وما طؾقف، وٓ ما أخذ وٓ ما أططك وٓ ما سؿع ورأى، وٓ ما قال وٓ ما ققؾ لف، 

مـف،  كػعف فقؼرب  َمـ  مؾف وٓ  َمـ طا لقف وٓ  َمـ أساء إ َمـ أحسـ إلقف وٓ  وٓ ذكر 

َمـ ضرَّ  قـلى طـف، ثؿ كان وٓ  لق ه ف رة و لذي سؾؽف أول م يؼ ا لك الطر تدي إ ٓ يف

لق درسف طُ  يعرف طؾًؿا و مراًرا، وٓ  تطقع أن رَ ؿُ سؾؽف  تجربة وٓ يس يـتػع ب ه، وٓ 

ة أصاًل  كق كسا مـ اإل يـسؾخ  ًؼا أن  مضك، بؾ كان خؾق ما  مَّ يعترب شقًئا طؾك  ؾ طظقؿ : فتل

لقاحدة مـفا فضاًل  مققع ا لِخالل و هذه ا ة طؾقؽ يف  لؿـػع َـّ طـ ج ا  .ؿقعف

َلَؿا َساَل  لـسقان  لقٓ ا كف  ة الـسقان: فن كعؿ لـ َعؿ طؾقف  مـ أطجب ا شقًئا، وٓ  و

زَّ  لف حسرة، وٓ تع كؼضت  حؼى طـ مصقبةا ٓ د، وٓ مات لف حزن، وٓ بطؾ لف  ، و

مع تذكُّ تؿتَّ  كقا  متاع الد مـ  ر أفات، وٓ رجا غػؾة طدو وٓ كؼؿة مـ ع بشلء 

 .حاسد

                                                 

ة» (1) لسعاد .367-365« )مػتاح دار ا ) 
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مَّ  اد   ؾ كعؿة اهللفتل مع اختالففؿا وتض لـسقان  لحػظ وا ؾ يف ا ك ؾف يف  هؿا، وجع

ة لؿصؾح مـ ا مـفؿا ضرًبا   .(1)«واحد 

مَّ » يف مقضع آخر: اوقال أيًض  تل يف  ْؾ ثؿ  هذه الشؿس  قال  بعد ذلؽ أح

مـ الؿصالح  هذه إزمـة والػصقل، وما فقفا  فا إلقامة  تػاط اكخػاضفا وار

الحؽؿ: إذ لق كان الزمان كؾف فصاًل  لػصقل الباققة فقف، وا و لح ا مصا لػاتت  حًدا 

لصقػ،  لح ا مصا لػاتت  لق كان شتاًء  لشتاء، و لح ا مصا ػاتت  ل كؾف  فؾق كان صقًػا 

يػً  ؾف أو خر لق كان ربقًعا ك لؽ   .كؾف اوكذ

لَّ  فػل الشتاء لجبال، فتتق لحرارة يف إجقاف وبطقن إرض وا اد تغقر ا د مق

فقف هر ويستؽثػ  قرها وتربد الظقا لثؿار وغ لسَّ  ا لفقاء: فقحصؾ ا الؿطر ا حاب و

اد أبدان الحققان وققهتا، وتزايد  تد اش إرض وأهؾفا و الربد الذي بف حقاة  لثؾج و وا

ما حؾَّ  ة واستخالف  لطبقعق ى ا لؼق إبدان. ا مـ  صقػ  ارة ال  ؾتف حر

ل  تتحرَّ  ويف الربقع لؿتق لؿقاد ا لطبائع وتظفر ا دة يف الشتاء فقظفر الـبات، ك ا

يتـقَّ  ققان لؾتـاسؾ. ر الشجو  ر بالزهر، ويتحرك الح

لثؿار وتـحؾُّ  يحتدُّ  ويف الصقػ ا، فتـضج ا يسخـ جد  لفقاء و فضالت  ا

اف هترب إلك إجق لشتاء، وتغقر الربودة و اكعؼدت يف ا لتل   :إبدان وإخالط ا

لشتاء  أبار، وٓ هتضؿ الؿعدة الطعام التل كاكت هتضؿف يف ا ولفذا تربد العققن و

الغؾقظةمـ إصع لبطقن :ؿة  فؾؿا  :ٕهنا كاكت هتضؿفا بالحرارة التل سؽـت يف ا

فقف.  دة  لجسد وغارت الربو صقػ خرجت الحرارة إلك ضاهر ا  جاء ال

                                                 

سف ) (1) لؿصدر كػ .4/388ا ) 



 

 

61 

ؿقم،  لسَّ ؽ ا لفقاء وبرد فاكؽسر ذل مان وصػا ا يػ اطتدل الز لخر نذا جاء ا ف

لح يـتؼؾ ا لشتاء لئال  لصقػ وبرد ا ؾف اهلل بحؽؿتف برزًخا بقـ سؿقم ا ققان وهؾة وجع

لحر   مـ ا لقف  واحدة  نذا اكتؼؾ إ فقجد أذاه ويعظؿ ضرره، ف يد،  يد إلك الربد الشد الشد

يستعدُّ بتدرُّ  كف طـد كؾ جزء  ن يصعب طؾقف: ف لؿ  هق أشدُّ  ج وترتب  ما  ف  لؼبقل  مـ

رة اد وقبقل: حؽؿة بالغة وآية باه الربد بعد استعد رة  تك تليت جؿ لربقع  ،ح وكذلؽ ا

لشتاء وا ر  برزخ بقـ ا لك ح هذا إ مـ برد  لحققان  يتـؼؾ فقف ا ج هذا بتدرُّ  لصقػ 

 .(1)«!العالؿقـ وأحسـ الخالؼقـ فتبارك اهلل ربُّ  :وترتقب

الفقاء الؾطقػ الؿحبقس بقـ السؿاء » وقال: هرة هذا  مـ آياتف البا و

يدرك بحس   يرى شخصف: ففق  وإرض  يدرك جسؿف، وٓ  هبقبف  ـد  ؿس، ط الؾ

لطقرُ يجري بقـ السؿاء وإ فقف سابحة بلجـحتفا يف أمقاجف كؿا  رض وا محؾؼة 

هقجاكف كؿا  كبف وأمقاجف طـد  تسبح حققاكات البحر يف الؿاء، وتضطرب جقا

لبحر، فنذا شاء  ًة حرَّ  گتضطرب أمقاج ا ة فجعؾف رخاًء ورحؿ لرحؿ ة ا كف بحرك

لؾسَّ  ي رحؿتف، وٓقًحا  يد ى بقـ  لذَّ وبشر يؾؼح ا لؿاء كؿا  يؾؼحف بحؿؾ ا  كرحاب 

لحؿؾ ُكثك با لؿبش   ،إ ة ا ياح الرحؿ لـشر والذاريات والؿرسالت وتسؿك ر رات وا

لرخاء والؾقاقح العاصػ والؼاصػ  ،وا لبحر-ورياح العذاب  العؼقؿ  -وهؿا يف ا و

لبَ  هؿا يف ا لصرصر و  .ر  وا

لــك قــ، إل﴾ى ې ې ې ې﴿  ېئ ېئ ېئ﴿: فــق

7القاقعة:] ﴾ىئ ىئ 4-71]. 

                                                 

سف ) (1) لؿصدر كػ .4/345ا ) 
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لؼد تعرَّ  لعظقؿ  كا ببق  ف فسبحان ربـا ا ػا ياتف وش لقـا بآ ـ إ ط ـاتف وأغـاكا هبا 

مـفا،  رة، فـستجقر  رة بـار أخ ذك فا ت سبحاكف أكف جعؾ دٓٓت العالؿقـ فلخرب 

هل  لؼقاء  لؼقاء، وا لقن با لـاز لؿسافرون ا هؿ ا يـ و لؾؿؼق مـفا، ومتاًطا  وهنرب إلقف 

لخب لطبخ وا لـار لإلضاءة وا آكتػاع با لك  دفئة إرض الخالقة وهؿ أحقج إ ز والت

 .(1)«وإكس وغقر ذلؽ

ػ ر بلن يؽقن صائًرا يف الجق خػَّ ؾ جسؿ الطائر وخؾؼتف فنكف حقـ قدَّ ثؿ تلمَّ »

ؼتف، واقتصر بف مـ الؼقائؿ إربع طؾك اثـتقـ، ومـ إصابع الخؿس ؾْ جسؿف، وأدمج ِخ 

طؾك أربع، ومـ مخرج البقل والزبؾ طؾك حد واحد يجؿعفؿا جؿقًعا، ثؿ ُخؾؼ ذا 

ف فقف كؿا يجعؾ صدر السػقـة هبذه جمجم محدود لقسفؾ طؾقف اخرتاق الفقاء كقػ تقجَّ 

الؿاء بسرطة وتـػذ فقف، وجعؾ يف جـاحقف وذكبف ريشات صقال متان لقـفض  الفقئة لقشؼَّ 

 ف الريش لقتداخؾف الفقاء فقحؿؾف.جسؿف كؾَّ  ا، وكسهبا لؾطقران

لؿَّ  لحبَّ ا قدَّ و لؾحؿ وا مف ا صعا يؽقن  ن  كؼَّ  ر أ مضغ  بال  ا  بؾًع مـ يبؾعف  ص 

يتػسَّ  مف فال  عا يتـاول بف ص مـؼاًرا صؾًبا  لف  لحبَّ خؾؼف إسـان وخؾؼ  لؼط ا مـ   خ 

يتعؼَّ  لؿَّ  ،ػ مـ هنش الؾحؿوٓ  لحبَّ و يزدرد ا صحقًحا  ا َطِدَم إسـان، وكان 

لحبَّ  لجقف تطحـ ا يًضا ُأطقـ بػضؾ حرارة يف ا لؾحؿ طر وتطبخ الؾحؿ  وا

ـك طـ   .الؿضغفاستغ

لُّ  يد ي  لذ لف ؽ طؾك ققَّ وا مثا زبقب وأ ل ى طجؿ ا كؽ تر لتل ُأطقـ هبا أ لحرارة ا ة ا

لف أثر.  ى  لطائر حتك ٓ ُيَر يـطبخ يف جقف ا كسان صحقًحا و مـ بطـ اإل  يخرج 

                                                 

سف ) (1) لؿصدر كػ .4/333ا ) 
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يثؼؾ طـ  لئال  يؾد وٓدة،  يبقض بقًضا وٓ  ُجعؾ  ة أن  لحؽؿ ثؿ اقتضت ا

ؾف يف لطقران: فنكف لق كان مؿا يحؿؾ ويؿؽث حؿ يثؼؾ  ا يستحؽؿ و تك  جقفف ح

لطقران.  وا لـفقض   ٕثؼؾف وطاقف طـ ا

مَّ  لجق  وتل لسائح يف ا لُؿرَسؾ ا لطائر ا ة يف كقن ا لحؽؿ ف  ؾ ا س كػ ُيؾَفؿ صرب 

مشؼَّ  يحتؿؾ  لف، و لحبس: أسبقًطا أو ُأسبقطقـ باختقاره قاطًدا طؾك بقضف حاضـًا  ة ا

لحب  ؾ مشؼَّ ثؿ إذا خرج فراخف تحؿَّ  لَؽْسب وَجْؿع ا يف حقصؾتف، وبزق فراخف  ة ا

يَّ  ي َرِو لقس بذ اإلكسان يف و فراخف ما يممؾ  مره وٓ يممؾ يف  رة يف طاقبة أ ة وٓ فؽ

لر   لَعْقن وا مـ ا لده  لذ  و فراخف  ،كرفد وبؼاء ا مـ فعؾف يشفد بلكف معطقف طؾك  ففذا 

ام الـسؾ وبؼائفلعؾَّ  مـ دو فقفا  ٓ يػؽر  هق و ٓ يعؾؿفا   .(1)«ة 

مَّ » الحؽثؿ تل لقؼطقـ والبَ ؾ  ة يف شجرة ا لؿَّ ط  ؿ ا اقتضت الحؽؿة أن قخ كقػ 

مـبسًطا طؾك إرض كباتف  جعؾ  ؿاًرا كباًرا  ؿا  :يؽقن حؿؾفا ث كتصب قائًؿا ك لق ا إذ 

لـؼصت قبؾ إدراكفا  لثؼقؾة و لثؿار ا هذه ا لزرع لضعػت ققتف طـ حؿؾ  ـتصب ا ي

أن ب لؼفا  ُمبدطفا وخا ة  ، فاقتضت حؽؿ ياهتا لك غا كتفائفا إ مدَّ وا طف و ك س طؾ ه 

قؼ مـ  لدق لضعقػ ا إرض فرتى العرق ا لقؾؼل طؾقفا ثؿاره، فتحؿؾفا طـف  إرض 

ها  لقف كلهنا حققان قد اكتـػفا جراؤ ة حقا مبثقث ؿاره  لؽ مـبسًطا طؾك إرض وث ذ

لؿَّ  ،ففل ُترضعفؿ لباقالء وغقرها مؿا يؼقى و لباذكجان وا كان شجر الؾقبقاء وا ا 

بتف اهلل مـتصًبا قائًؿا طؾك ساقفطؾك حؿؾ ثؿرتف أك مـ حؿؾ ثؿاره م :  قكة ئإذ ٓ يؾؼك 

يضعػ طـف  .(2)«وٓ 

                                                 

سف ) (1) لؿصدر كػ .4/351ا ) 

سف ) (2) لؿصدر كػ .4/338ا ) 
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 :طؤال وحىابه

فـا طؾك بعض آيات اهلل  ٔفاق ويف  ۵قد يسلل سائؾ بعدما تعر يف ا

هذه  رة: ما طالقة ذلؽ بؿقضقع  لباه الحؽؿ ا العجائب و مـ  إكػس، وما فقفا 

لك ة بؼقلف تعا ة الؿقسقم رسال لبؼرة: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ال  ؟[413ا

لؼ  والجقاب: لخا ة ا لك طظؿ لؽ تـبقًفا إ ؿف  ۵أن يف ذ وكؿالف وشؿقل طؾ

هل مؼتضك طؾؿف  يره  رة يف خؾؼف وتؼد لباه هذه أيات ا وحؽؿتف لؽؾ شلء، وأن 

ؽؿتف ۵ تف وطدلف وح تف  ،وطزتف وقدرتف ورحؿ هذه صػا ـْ  َم أن  لذي  گو هق ا

محؿد  ـف ،ملسو هيلع هللا ىلصأكزل الؽتاب الحؽقؿ طؾك كبقـا  مـ إوامر والـقاهل والشرائع  وضؿَّ

مَ  لؾعباد، وأن  ة  ة بؽؾ خقر ورحؿ لؽػقؾ ة ا مؾ لؽا يف كػسف ا زم هبا وقام بحؼفا  لت ـ ا

تل اختارها اهلل  سط ال لـاس ففق مـ إمة الق هدة طؾك الـاس  ۵ومع ا لتؽقن شا

لقفؿ. يـ اهلل إ مبؾغة د  و

ستحؼت هذا القصػ  :والؿؼصقد الع-أن إمة القسط ما ا دل الذي هق 

لؿقزان الؿستؼقؿ الؼقام بالحؼ وا تثؾت لؿا أكزل طؾك محؿد  -و لؽقهنا ام  ملسو هيلع هللا ىلصإٓ 

العؾ الذي ۵مـ طـد اهلل  ـك والصػات  ٕسؿاء الحس ، ومـ مؼتضقاهتا ما كلف ا

ة. م لعا لح ا لؿصا ة وا لعظقؿ لِحَؽؿ ا مـ ا هل  لـقا مر وا لـػس وأفاق وإوا  كراه يف ا

يره، وتؼد سبحاكف يف خؾؼف  ن  فػل ذكر حؽؿتف  اإلتؼا مـ  وما يشتؿؾ طؾقف 

الؿتبعة لؿا أكزل طؾك  قـة طؾك أن إمة  والتقازن والعدل زيادة إيؿان ويؼقـ وب

لتل تؼقم بالعدل وبالحؼ: فؽؿا أن خؾؼ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  لخقار ا هل إمة القسط ا

تزم  ۵ يط، فؽذلؽ الؿؾ فقف وٓ تػر سط الذي ٓ إفراط  يره هق الحؼ والق وتؼد
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لؼ  مر الخا ِ  ۵بلوا ل لؽ  لقسط: وذ مة ا مـ إ هق   ۵ومف شرع اهلل ؾزُ وشرطف 

لعظقؿ يط، وصدق اهلل ا فقف وٓ تػر فراط  لذي ٓ إ سط العدل ا  ڻ ں ں﴿: الق

، [51إطراف: ] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ سبحاكف مـف  : فالؽؾ صادر 

مره والشرع شرطف، وما صدر طـ اهلل  مر أ ففق الحؼ  ۵فالخؾؼ خؾؼف وإ

الحؽؿ لخقر وفقف  العدل وا  ة والؿصؾحة.و

لض   ۵أما ما سقى اهلل  لؿخؾقققـ ا محدودي مـ ا عاف الجفؾة الظؾؿة، 

مـ الجفؾ والظؾؿ  يـاسب صػاهتؿ  مـفؿ إٓ ما  العؼؾ، فال يصدر  الزمان والؿؽان و

لجائرة  كظؿف ا كقـف و لضعقػ وققا لؿخؾقق ا يمثر شرع ا مؿـ  ى، فقا طجًبا  لفق وا

مـ الـؼص والجفؾ وا ۵طؾك شرع اهلل  مـ أجؾ ذلؽ كرى أن الؿربأ  لظؾؿ، و

اءها قد  لك وحؽؿت أهق قر ما أكزل اهلل تعا لؿجتؿعات التل التزمت بغ الدول وا

كبة لؾقسطقة والعدل والحؼ، وحؾ  ظؿفا ومقاقػفا مجا الفا وأفعالفا وك جاءت أقق

لتػريط، مؿا أفرز لؾـاس حقاة تعقسة كؾفا  فراط أو ا اإل مؽان ذلؽ الظؾؿ والطغقان و

قؾؼ  واضطراب. ضؾؿ وشؼاء و

ا  يـ الحؼ وأك ثبتـا طؾك د سبحاكف أن ي فالحؿد هلل طؾك كعؿة اإلسالم، وكسللف 

يفـ لديـ حتك  هذا ا لك  لـاس إ اء واجب دطقة ا ــا طؾك أد لدكقا ئيعق قا يف ضاللف يف ا

رة. دار أخ  ويػقزوا بالـعقؿ الؿؼقؿ يف ال

pn  mP 
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 الفصل الثاين

 ورشعه ۵من مظاهر العدل والتوازن يف أمر اهلل 

هر العدل والحؼ والتقازن يف خؾؼ  ديث طـ مظا السابؼ كان الح يف الػصؾ 

هرة يف أفاق وإكػس. ۵اهلل  لبا  وآياتف ا

لؿباحث س مـ ا هذا الػصؾ وما تحتف  لك-قؽقن الؽالم ويف   -إن شاء اهلل تعا

ة يف أمر اهلل  لقسطق العدل والحؼ وا  وشرطف. ۵طـ بعض مظاهر 

ئف  :بف ۵وأول ما أمر اهلل  قتف وأسؿا قتف وألقه سبحاكف يف ربقب قده  تقح

يتضح  ،وصػاتف يط، كؿا  لتػر لغؾق وا كف وسًطا بقـ ا لتقسط واضح فقف بؽق وا

ات والؿعامالت. لعباد مـ إحؽام يف ا فقؿا شرطف سبحاكف  لتقسط والعدل   ا

الشريعة جارية يف » :-رحؿف اهلل تعالك-ويف ذلؽ يؼقل اإلمام الشاصبل 

تضاه لتؽؾقػ بؿؼ رفقـ بؼسط ٓ مقؾ ا مـ الط لقسط إطدل، أخذ  يؼ ا ا طؾك الطر

ر  ة طؾقف وٓ اكحالل، بؾ هق تؽؾقػ جا قر مشؼ مـ غ بد  الع فقف، الداخؾ تحت كسب 

لقػ الصالة، والصقام،  آطتدال كتؽا مقازكة تؼتضل يف جؿقع الؿؽؾػقـ غاية  طؾك 

اء طؾك غقر قر ذلؽ مؿا شرع ابتد الحج، والجفاد، والزكاة، وغ هر  و سبب ضا

لك يؼ العؿؾ: كؼقلف تعا العؾؿ بطر لك طدم  لسبب يرجع إ : اقتضك ذلؽ، أو 

لبؼرة: ] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ﴿ 3ا  ﴾ېې ې ې ۉۉ﴿، [49

لبؼرة: ] شباه ذلؽ. [349ا  وأ
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مَ  لؿؽؾػ، أو وجقد  يع ٕجؾ اكحراف ا لتشر نن كان ا َّ ظِ ف كحرافف طـ ـ ة ا

لقسط إطد لك ا ا إ يع راد  لتشر لطرفقـ، كان ا لك أحد ا لقسط إ ل: لؽـ طؾك وجف ا

يحؿؾ  ِؼ:  رفق لطبقب ال لقحصؾ آطتدال فقف: فِْعَؾ ا كب أخر  لجا لك ا يؿقؾ فقف إ

مرضف وضعػف: حتك إذا  طادتف، وققة  لف و ما فقف صالحف بحسب حا لؿريَض طؾك  ا

َٓ استؼؾَّ  لف، أَو لتدبقر وسًطا ٓئًؼا بف يف جؿقع أحقا يًؼا يف ا لف صر هقل  ى ت صحتف   تر

لك خاص مـ أن اهلل تعا فؿ  لتؽؾقػ خطاب التعريػ بؿا أكعؿ طؾق اء ا تد لـاس يف اب ب ا

 ، مـافعفؿ لحصقل  هذا القجقد ٕجؾفؿ، و تل بثفا يف  الؿصالح ال قبات و الط

لك ؽؿؾ هبا تصرفاهتؿ: كؼقلف تعا تل يؼقم هبا طقشفؿ، وت افؼفؿ ال مر  ہ﴿: و

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

لبؼرة: ] ﴾﮸﮹ ﮷  .[33ا

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿: وققلف

 ﴾ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې

قؿ: ] راه قؿ: ] ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿: إلك ققلف [33إب  .[31-33إبراه

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿: وققلف

لـحؾ:] ﴾ڎ ڌ ڌ ما طدَّ  [40ا لك آخر  ك  إ لـعؿ، ثؿ ُوطدوا طؾ مـ ا لفؿ 

لؽػر مـ ا هؿ طؾقف  ما  لعذاب إن تؿاَدوا طؾك  مـقا، وبا لـعقؿ إن آ لؽ با كدوا  فؾؿا ،ذ طا

فؿ الرباهقـ  وشؽقا يف صدق ما ققؾ لفؿ، أققؿت طؾق بالؽػران،  لـعؿ  وقابؾقا ا

. ة بصدق ما ققؾ لفؿ وصحتف  الؼاصع
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ة  لحؼقؼ تفا، وأهنا يف ا ة ُأخربوا بحؼقؼ لعاجؾ لرغبتفؿ يف ا لقفا  يؾتػتقا إ لؿ  فؾؿا 

لك مثال يف ذلؽ: كؼقلف تعا ٕهنا زائؾة فاكقة، وضربت لفؿ إ  ڭ﴿: كال شلء: 

3يقكس: ] ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ھ ہ ہ﴿: ، وققلف[1

حؿد: ] ﴾ھھ ھ  ... [36م

ا  كقا رغبة ربؿ تضل الرغبة يف الد مـ الـاس وضفر مـ بعضفؿ ما يؼ بؾ لؿا آ

لَ  ما لؿعـكتْ أ هذا ا كظًرا إلك  ا، أو   .ف طـ آطتدال يف صؾبف

لسالم:  لصالة وا  إن  مؿا أخاُف طؾقؽؿ َما ُيْػتَح لؽؿ مـ زهرات»فؼال طؾقف ا

 . (1)«الدكقا

لؿَّ  مَ و لؽ وٓ  يظفر ذ لؿ  َّ ظِ ا  لكـ عا  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: تف قال ت

 ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

راف: ]  .[33إط

مـقن: ] ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: وقال لؿم  ... [54ا

لؿَّ  يتبتَّ و ة رضقان اهلل طؾقفؿ أن  لصحاب مـ ا ة  هؿَّ جؿاط متاطفا  كقا و لد ؾقا ا ذم ا

لـساء وال لعبادة، فرد ذلؽ طؾقفؿ رسقل اهلل ويرتكقا ا يـؼطعقا إلك ا لدكقا و ؾذة وا

الؿال والقلد ، ود(2)«مـ رغب طـ سـتل فؾقس مـل»وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص رة  طا ٕكاس بؽث

كزل اهللبعد لتغابـ: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ما أ  .[45ا

                                                 

سؾؿ ) (1) .4053رواه م ) 

(2) .  سبؼ تخريجف
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لتؿتُّ  والؿال والقلد هل الدكقا: ة طؾك جؿع الدكقا وا ع بالحالل وأقر الصحاب

د ه  ُيز لؿ  مـع مـ مـفا، و ـد ضفقر حرص أو وجقد  هؿ وٓ أمرهؿ برتكفا، إٓ ط

مَ  َّ ظِ حؼف، وحقث تظفر  سط بسبب ذلؽ. وما سقاه فالـ .. فنذا كظرت .ة مخالػة التق

سط لتق دها حامؾة طؾك ا شرطقة فتلمؾفا تج مقاًل  :يف كؾقة  لك جفة صرف  فنن رأيت  إ

و متققع يف الطرف أخر بؾة واقع أ فذلؽ يف مؼا يد  :مـ إصراف،  لتشد رف ا -فط

هقب والزجروطامة ما  لتخقيػ والرت مـ غؾب طؾقف  -يؽقن يف ا ة  مؼابؾ ُيمتك بف يف 

يـ. كحالل يف الد  آ

رف التخػقػ  ُيمتك  -جقة والرتغقب والرتخقصوطامة ما يؽقن يف الرت-وص

يد لتشد هذا وٓ ذاك رأيت  ،بف يف مؼابؾة مـ غؾب طؾقف الحرج يف ا فنذا لؿ يؽـ 

لتقسط ٓئًحا لقف، ا يرجع إ ي  لذ هق إصؾ ا مسؾؽ آطتدال واضًحا، و ، و

لقف. ي يؾجل إ لذ  والؿعؼؾ ا

سط  :وطؾك هذا لتق يـ مـ مال طـ ا لد يـ يف ا الؿعترب مـ  لـؼؾ  إذا رأيت يف ا

رف واقع أو متققع يف الجفة إخرى: وطؾقف يجري  مـف لط راطاة  فاطؾؿ أن ذلؽ م

قابؾفا، هد وأشباهفؿا وما  القرع والز لـظر يف  رف بالشرع، وقد يعرف  ا ط يع تقس وال

لـػؼات سراف واإلقتار وا اإل العؼالء كؿا يف  ائد وما يشفد بف معظؿ   .(1)«بالعق

pn  mP 

 

 

                                                 

لؿقافؼات» (1) .441-3/400« )ا لػؽر دار ا باختصار، ط.   ) 
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 املبحث األول

 من مظاهر العدل والوسطوة والتوازن

 يف أبواب االعتقاد وأصول الدين

آكحراف طـ  مـ  يـ ما اطرتى غقره  قدة يف هذا الد لؼد اطرتى جاكب العؼ

اده اهلل ا لقسط العدل الذي أر هذا  ۵لؿـفج ا العؼقدة، وتراوح  يف أبقاب 

صقر الغؾق واإلفراط وبقـ التػريط والتؼ اف بقـ  ؿ اهلل  ،آكحر مـ شاء  ۵وسؾَّ

رفقـ، ورزقفؿ آستؼامة  يـ الط لك أحد هذ اف إ مـ آكحر مـ طباده الؿممـقـ 

يؼ إمة القسط لسـة والجؿاطة و ،والعدل وصر آتباع لؾؽتاب والسـة وهؿ أهؾ ا

ة  لصحاب  .ڤبػفؿ ا

اإلسالم  آطتؼاد ما ذكره شقخ  لتقازن يف  سطقة وا هر العدل والق مـ مظا و

لك-ابـ تقؿقة  يـ اهلل  -رحؿف اهلل تعا طـ أهؾ السـة والجؿاطة وأهنؿ وسط يف د

الغالل والجايف ۵ قـ   .ب

وهؿ وسط « أهؾ السـة»وهذه الػرقة الـاجقة  -1»  :-رحؿف اهلل تعالك-قال 

ـ   سط يف أكبقاء اهلل ؾَح يف ال الؿؾؾ: فالؿسؾؿقن و سط يف  إلسالم و ن مؾة ا : كؿا أ

لصالحقـ: لؿ يغؾقا فقفؿ كؿا غؾت الـصارى فاتخذوا أحبارهؿ  ده ا ورسؾف وطبا

ا ٓ  لًفا واحًد لقعبدوا إ مروا إٓ  ما أ يؿ و مر لؿسقح بـ  مـ دون اهلل وا ًبا  هباهنؿ أربا ور

هق سبحاكف ط  ؿا يشركقن.إلف إٓ 
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ن  ق قر حؼ، ويؼتؾ ٕكبقاء بغ جػت القفقد: فؽاكقا يؼتؾقن ا وٓ جػقا طـفؿ كؿا 

ؿا جاءهؿ رسقل بؿا ٓ هتقى أكػسفؿ كذبقا  مرون بالؼسط مـ الـاس، وكؾ لذيـ يل ا

يًؼا. يًؼا وقتؾقا فر  فر

صروهؿ ووق مـقا برسؾ اهلل وطزروهؿ وك قهؿ ـروهؿ وأحبـبؾ الؿممـقن آ

هـاطـوأص لكـعبؿ يـؿ، ولـق هؿ أرباًبا، كؿا قال تعا يتخذو لؿ  هؿ و  ڦ ڦ﴿: دو

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ

ن:]  .[80، 79آل طؿرا

: فؾؿ يؼقلقا هق اهلل وٓ ابـ «الؿسقح»ومـ ذلؽ أن الؿممـقـ تقسطقا يف  -2

ؼقلف الـاهلل وٓ ثالث ثالثة ًكا ، كؿا ت هبتا يؿ  مر لقا طؾك  ى، وٓ كػروا بف، وقا صار

هذا  لقا  قا لقفقد، بؾ  ة كؿا زطؿت ا غق لد ب ورسقلف  طبد اهللطظقًؿا، حتك جعؾقه و

مـف. ء البتقل وروح  مريؿ العذرا تف ألؼاها إلك   وكؾؿ

: فؾؿ يحرمقا طؾك اهلل أن «وسط يف شرائع ديـ اهلل»وكذلؽ الؿممـقن  -3

لك ذلؽ يـسخ ما شاء ويؿحق ما شاء  لقفقد كؿا حؽك اهلل تعا لتف ا ويثبت، كؿا قا

 ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿: طـفؿ بؼقلف

لبؼرة: ] بؼقلف[413ا  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿: ، و

لبؼرة: ] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ 9ا 4]. 

فقلمروا بؿا شاءوا وٓ جقَّ  يـ اهلل،  زوا ٕكابر طؾؿائفؿ وطبادهؿ أن يغقروا د
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يـفقا طؿا شاءوا،  ـصارى، كؿا ذكر اهلل ذلؽ طـفؿ بؼقلفو : كؿا يػعؾف ال

لتقبة: ] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿  .[34ا

بدوهؿ؟ قال:  :ڤقال طدي بـ حاتؿ  ما »قؾت: يا رسقل اهلل ما ط

طبدوهؿ: ولؽـ أحؾقا لفؿ الحرام فلصاطقهؿ، وحرمقا طؾقفؿ الحالل 

 .(1)«فلصاطقهؿ

 يخؾؼ غقُره ٓ يلمر غقُره.فؽؿا ٓ « هلل الخؾؼ وإمر»والؿممـقن قالقا:  -4

اطقا كؾ ما أمر اهلل بف، وقالقا وقالقا:  ڻ ڻ ں ں﴿: سؿعـا وأصعـا: فلص

لؿائدة: ] ﴾ڻ ڻ ن [4ا لك ولق كا يبدل أمر الخالؼ تعا . وأما الؿخؾقق فؾقس لف أن 

 طظقًؿا.

لك بصػات وكذلؽ يف صػات اهلل تعالك -5 : فنن القفقد وصػقا اهلل تعا

لـاقصة: فؼا يد اهلل مغؾقلة، وقالقا: الؿخؾقق ا كحـ أغـقاء، وقالقا:  قر و لقا: هق فؼ

لسبت، إلك غقر ذلؽ. يقم ا ؼ فاسرتاح  مـ الخؾ  إكف تعب 

لؿختصة بف: فؼالقا: إكف يخؾؼ  ـصارى وصػقا الؿخؾقق بصػات الخالؼ ا وال

يتقب طؾك الخؾؼ ويثقب ويعاقب.  ويرزق، ويغػر ويرحؿ، و

مـقا باهلل  مـقن آ الؿم لف َس گو لقس   ؿِ ، 
 

ِ  ل ك لف كػًقا أحد، د  وٓ  يؽـ  لؿ  ، و

لؼ كؾ شلء، وكؾ ما سقاه طباد لف  لؿقـ وخا العا لقس كؿثؾف شلء: فنكف رب  و

لقفرَ ؼَ فُ   ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: اء إ

                                                 

لطربي يف أ (1) رجف ا ر»خ سق لتػ ، 41/340) «ا اءة بر سقر سقرة  يف تػ ي  مذ لرت صًرا ا خت م ه  (، وروا

فف إٓ م يب ٓ كعر يث غر حد ذا  ل: ه .وقا بـ حرب الم  لس بد ا حديث ط  ـ 
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9مريؿ:] ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ 3- 9 5]. 

 ۓ ۓ﴿: فنن القفقد كؿا قال اهلل تعالك ومـ ذلؽ أمر الحالل والحرام: -6

: فال يلكؾقن ذوات الظػر: [460الـساء: ] ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

إلك غقر ذلؽ  ،وٓ شحؿ الثرب والؽؾقتقـ: وٓ الجدي يف لبـ أمف ،مثؾ اإلبؾ والبط

مؿا حرم طؾقفؿ مـ الطعام والؾباس وغقرهؿا: حتك ققؾ: إن الؿحرمات طؾقفؿ 

كذلؽ شدد والقاجب طؾقفؿ مئتان وثؿاكقة وأربعقن أمًرا، و ،ثالثؿائة وستقن كقًطا

 طؾقفؿ يف الـجاسات حتك ٓ يماكؾقا الحائض وٓ يجامعقها يف البققت.

شروا جؿقع  الؿحرمات، وبا لخبائث وجؿقع  ستحؾقا ا ـصارى فا وأما ال

رم طؾقؽؿ. ي ح لذ لؿسقح، وٕحؾ لؽؿ بعض ا لـجاسات، وإكؿا قال لفؿ ا  ا

لك  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :ولفذا قال تعا

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

لتقبة:] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  .[39ا

فؿ اهلل بف يف ققلف كعت مـقن فؽؿا  الؿم  ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿: وأما 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ف:] ﴾ڻ ڻ  .[457، 456إطرا

يطقل وصػف. هذا باب   و



 
77 

ياتف »: ففؿ يف ؿاطة يف الِػَرقوهؽذا أهؾ السـة والج -7 اب أسؿاء اهلل وآ ب

سط بقـ « وصػاتف ن « أهؾ التعطقؾ»و يـ يؾحدون يف أسؿاء اهلل وآياتف، ويعطؾق الذ

يشبفقه بالعدم والؿقات، وبقـ  تك  سف: ح لتؿثقؾ»حؼائؼ ما كعت اهلل بف كػ « أهؾ ا

.  الذيـ يضربقن لف إمثال ويشبفقكف بالؿخؾققات

ف فقممـ أهؾ السـة وا لجؿاطة بؿا وصػ اهلل بف كػسف وما وصػف بف رسقل

مـ غقر تؽققػ وتؿثقؾ.ملسو هيلع هللا ىلص ريػ وٓ تعطقؾ و  : مـ غقر تح

يـ ٓ  وسط بقـ الؿؽذبقـ بؼدرة اهلل:« باب خؾؼف وأمره»وهؿ يف  -8 لذ ا

لديـ  يـ  ئتف الشامؾة وخؾؼف لؽؾ شلء: وبقـ الؿػسد مشق الؽامؾة و مـقن بؼدرتف  يم

لعبد ل يـ يجعؾقن ا لـفل اهلل الذ قس لف مشقئة وٓ قدرة وٓ طؿؾ: فقعطؾقن إمر وا

لذيـ قالقا الؿشركقـ ا ـزلة  قصقرون بؿ العؼاب، ف لثقاب و  ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: وا

 .[418إكعام: ] ﴾ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ير: فقؼدر أن يفدي العباد ويؼؾب  فقممـ أهؾ السـة بلن اهلل طؾك كؾ شلء قد

ن وما لؿ يشل ل كا يد وٓ  :ؿ يؽـقؾقهبؿ، وأكف ما شاء اهلل  ير فال يؽقن يف مؾؽف ما ٓ 

لصػات والحركات. لؼ كؾ شلء مـ إطقان وا راده، وأكف خا  يعجز طـ إكػاذ م

مجبقًرا:  كف  يسؿق مختار، وٓ  كف  ة وطؿؾ، وأ مشقئ لف قدرة و لعبد  مـقن أن ا يم و

لؿا  مختاًرا  لعبد  كف جعؾ ا لؿجبقر مـ أكره طؾك خالف اختقاره، واهلل سبحا إذ ا

لقس لف كظقر: فنن اهلل يػعؾف: ف هذا  تقاره، و لؼ اخ يد، واهلل خالؼف وخا مختار مر فق 

 .(1)لقس كؿثؾف شلء ٓ يف ذاتف وٓ يف صػاتف وٓ يف أفعالف

                                                 

طب  (1) تاذ سقد ق ك-وقد تقسع إس ل س  -رحؿف اهلل تعا الم كػق ؿفؿة بؽ ل لة ا لؿسل يف هذه ا

ل:  ة »حقث قا إلكساكق لؿشقئة ا ومجال ا طؾقؼة،  ل فقة ا ل لؿشقئة اإل جال ا لتقازن بقـ م وا
= 
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= 

لؿعتؼدات لؿ كؾف، ويف ا لعا دل يف ا لج يخ ا رة يف تار لؿشفق ضقة ا لؼ وهل ا لؿحدودة،  ،  ا ا ؾف ك

ضقة  لؽ باسؿ ق سػات والقثـقات كذ ػؾ ل در»ويف ا لؼ وا لؼضاء  قار»أو « ا جرب وآخت ل . ا »

ا  عف اها وٓ م ؾقة سق لتل ٓ فاط ؾقة ا لػاط لفا ا يثبت  القة و لط فقة ا ل ؾؿشقئة اإل ل يثبت  الم  واإلس

ٕرض  ٕول يف ا دور ا ل إلكسان ا ل ؾؿشقئة اإلكساكقة اإليجابقة ويجعؾ  ل يثبت  لققت ذاتف  ويف ا

ال ف  ،فتفاوخ ح يؿـ كؾف، و لؽقن  ظام ا ك يف  مؿتاًزا  ًزا  ك مر سان  طل اإلك ع ي خؿ،  وهق دور ض

شقئة  لؿ القة ا ط مع آطتؼاد ب ام  يف تقازن ت ؽـ  ل قر، و لتلث لػاطؾقة وا لؾعؿؾ وا اًل  ًٓ هائ جا م

ط  ا لـش ر أن ا اطتبا لؽ ب : وذ لظاهرة باب ا ء إس لحؼقؼقة، مـ ورا ؾقة ا لػاط با ا  ػرده لفقة، وت اإل

ق  ين ه ، اإلكسا رادتف وطؿؾف ء، وإ تدا سان اب وجقد اإلك ن  ر أ اطتبا وب لظاهرة  ا ب  ٕسبا هذه ا د  أح

. مـ فقف القجقد وما فقف و طة هبذا  لؿحق طؾقؼة، ا ل لؿشقئة ا ق ا اخؾ يف كطا شاصف، د  وحركتف وك

﴿ ؿ:  لؼرآن الؽري  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ويؼرأ اإلكسان يف ا

لحديد:     ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﴿[33﴾ ]ا  ڎ ڎ ، 

﴾  گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

لتقبة: ﴿[54]ا  جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ، 

ية يئ ىئ مئ حئ لـساء: مـ أ .78﴾ ]ا ..) 

﴿ ر:  لجاكب أخ لؽ يف ا :  ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ويؼرأ كذ ﴾ ]الرطد

ية ﴿44مـ أ ﴾  ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ [، 

ية : مـ أ ﴿53]إكػال : ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ [،  مة لؼقا ، 41﴾ ]ا

45﴿  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ [، 

لشؿس: ڃ ڃ ﴿40 -7﴾ ]ا . ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ [،  ﴾ 

﴿ لؽ:  هذا وذ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ثؿ يؼرأ بعد 

ثر:ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ]الؿد  ﴾51-56﴿  ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ [، 

اإلكسان:  چڇ چ چ چ ڃ ڃ ی ی ی ی ىئ [  ﴾39 ،30﴿  ی [، 

 يت ىت مت خت جتحت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

ران:  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىث مث جث  [.466، 465﴾ ]آل طؿ

مػفقم  ـفا سعة  قدرك م الثة: ف لث لؿـقطة ا لؿجؿقطات ا هذه ا مثال  ان أ لؼدر»يؼرأ اإلكس يف « ا

ر  هذا الؼد دود  إلكساكقة يف ح لؿشقئة ا لذي تعؿؾ فقف ا ؿجال ا ل قان ا المل، مع ب لتصقر اإلس ا

لؿحقط.  ا
= 
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= 

سػا ػؾ ل لتقف لؼد ضربت ا ؿحرفة يف ا ل د ا عؼائ ل ضقة-ت وا لؼ ة  -يف هذه ا ر لحق لؿ تعد إٓ با و

ؽ  ل سفؿ.. ذ سؾؿقـ أكػ لؿ ا ؾؿل  ضقة مـ متؽ لؼ هذه ا ضقا يف  خا مـ  لؽ  ؿا يف ذ ؾقط ب لتخ وا

ه  ج هذ ال يف ط المل  ج اإلس لؿـف وا با لثر مؿا ت ر  ؼقة أكث إلغري ػؾسػة ا ل مـفج ا ا  ؿ قؾدو أهن

ضقة. لؼ  ا

ست هـاك  لق المل  لتصقر اإلس شؽؾة»يف ا ا « م ذ مر بؿػفقم ه ٕ يقاَجف ا حؼقؼة، حقـ  ل يف ا

: صقر وإيحائف لت  ا

يُ  ما  كؾ  خؾؼ  ي شئ و ـ ي ي  لذ لـاس هق ا يف ا َش إن قدر اهلل  ؾَ ـ خ ُي ما  وإشقاء ل و داث  ؼ مـ إح

صر   ي ي  لذ وهق ا قاء..  ٕح يؽق  وا لـاس و كؾ ف حقاة ا لقجقد كؾف  ا شلن هذا ا هنؿ يف هذ شل ػفا. 

كؾ ح ، و ؾقق بؼدر ؼدرشلء فقف مخ ف ب ل  ،ركة تتؿ فق ال مـ خ حؼؼ  يت س  لـا اهلل يف ا قدر  ؽـ  ل و

﴿ قرات.  دثقكف فقفا مـ تغق سفؿ، وما يح ػ ؾفؿ يف ذات أك وطؿ لـاس   ے ے ھ ھ إرادة ا

ية ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ : مـ أ ة 44﴾ ]الرطد شقئ لؿ ك ا ل ر كؾف إ ن مرد إم ، وكق ]

يعطؾف يبطؾ هذا وٓ  ؾؼة، ٓ  لؿط فقة ا ل ؿع ،اإل جقئان مجت ٕمران ي ص فا لـ يف ا ًكا  قـ أحقا

ض  رت ػ حـ إكؿا ك اذج، وك لـؿ هذه ا لثة مـ  لثا جؿقطة ا لؿ ا ا يف  يـ ؿا رأ حد، ك لقا لؼرآين ا ا

ة  طـ حؼقؼ سـا  ضقة بتصقر معقـ كصقغف مـ طـد أكػ لؼ لك ا إ قـ كـظر  ض ح لتـاق ض وا لتعار ا

ركة اإلكسان يف كطاقفا.  ح لؽربى و لؿشقئة ا القة بقـ ا لع  ا

لصحقح: هق أٓ  لؿـفج ا ابؼةإٓ أن ا ؾقة س مؼررات طؼ مـ  ٕمر  ذا ا ـا يف ه ؾ  ،كستؿد تصقرات ب

ا  ؾقـ صف ط لؿقضقطات، وفقؿا تؼ مثؾ هذه ا ؾقة يف  عؼ ل تـا ا ا مؼرر ص  صق لـ مـ ا أن كستؿد 

ف  اهلل طؾق طؾعـا  ما ي لـا فقف غقر  لقؾ  لذي ٓ د لؿجال ا لفقة يف ا اإل لتؼديرات  شلن ا صقص مـ  لـ ا

﴿ ل:  قال ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ مـف: ففق قا ق  ، وه ﴾﴿  چ چ ڃ ڃ : 

﴿ چڇ چ  : قال وهق   ، لؼقامة:ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ﴾ ]ا  ﴾41 ،

45﴿  : قال وهق   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ [، 

ية ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ : مـ أ ام يف 435﴾ ]إكع [، وهق قال 

﴿ لققت كػسف:  ﴾  مخ حخ جخ مح جح حجمج يث ىث جثمث يت ىت مت ا

 [.16]فصؾت:

ال بد إذن  لف يف -ف لفف وطد سؾؿ إل لؿ فؼ تصقر ا شقئتف وقدرهو ؿقل م زائف، وش ن  -ج أ مـ 

ح  سؿ هنا أن ت شل ص يف حساب اهلل مـ  صق لـ قٓت هذه ا ل سب بقـ مد لـ تؽقن حؼقؼة ا

ن  ن أ اء دو جز ل لتؽؾقػ وا يؼقم طؾقف ا لعؿؾ،  ه وا جا يف آت ابقة  ج ي ـ اإل م سان بؼدٍر  إلك ل
= 
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: وسط بقـ القطقدية« باب إسؿاء وآحؽام والقطد والقطقد»وهؿ يف  -9

لـار، ويخرجقهنؿ م يـ يف ا الؿسؾؿقـ مخؾد لؽبائر مـ  لذيـ يجعؾقن أهؾ ا ـ ا

بل  لـ بشػاطة ا ن ملسو هيلع هللا ىلصاإليؿان بالؽؾقة، ويؽذبقن  يـ يؼقلقن: إيؿا الؿرجئة الذ ، وبقـ 

                                                 

= 

ء قا ٕش وا لـاس  طة با حق لؿ ا طؾؼة،  لؿ لفقة ا شقئة اإل لؿ ال ا ج م مع  لْؼدر  ض هذا ا  يتعار

؟ كقػ حداث..   وإ

لقس يف  ؾفا..  ؼف وإكشاؤه ك شقئتف بؿا يراد خؾ ؾفا، وكقػقات اتصال م كقػقات فعؾ اهلل ك

كفا لبشري إدرا لعؼؾ ا ر  ،مؼدور ا ق دب لت طؾؼ، وا لؿ عؾؿ ا لؾ فا  يشقر برتك المل  لتصقر اإلس وا

طؾؼ  لؿ ف-ا ضؾ ؿتف وف لف ورح اهلل وطد ير  لك تؼد طؿلكقـة إ ل د :-مع ا لؿحدو لبشري ا لتػؽقر ا  فا

ب  َس ـ  ل ه ا ؾ هذ مث يدرك  ي  ذ ل س هق ا لق اتقة،  ذ ل لققتقة وا ت ا را لث لت وبا  ، لؿؽان مان وا لز د ا حدو ب

فقة  ل لؿشقئة اإل ـ ا اصات بق ب ٓرت القات وا لع حؽؿ يف ا ذي ي ل لقس هق ا ، و لؽقػقات وهذه ا

ين سا لـشاط اإلك مؾ ،وا لؽا طؾؼ ا لؿ عؾؿ ا ل طة وا لؿحق إلرادة الؿدبرة ا ل ذا كؾف مرتوك   ،إكؿا ه

هلل  ك  ، مرتو حؼقؼل ل وطؿؾف ا ات فطرتف  ق كقـقكتف، وصا وتركقب  كسان،  عؾؿ حؼقؼة اإل الذي ي

ـ  لؼدر م ذا ا ك ه ا يرتتب طؾ لؿحقطة، ومدى م لؿشقئة ا طاق ا ٓختقار، يف ك مـ ا ومدى ما فقف 

. ء جزا مـ   آختقار 

ؼ  لحركة وف لك ا ؿئـان إ ٓص عقر، وا لش لتقازن يف ا صقر، وا لت لتقازن يف ا يؼع ا حده  ذا و وهب

سان مـفج اهلل طرة اإلك يؾ ف طؾك تبد ا  اهلل قادر صبًع . إن  صقر.. لؿ سـ ا لك ح معفا إ طؾع  لت -، وا

غقر صريؼف يـ أو طـ  ا الد هذ صريؼ  رى -طـ  ؼ  ،أو خؾؼف بػطرة أخ خؾ ن ي ؽـف شاء أ ل و

راه لـحق الذي ك ذا ا لؽقن طؾك ه ؼ ا خؾ وأن ي ػطرة،  ل ف  ،اإلكسان هبذه ا ؾؼ حد مـ خ لقس ٕ و

هذا؟ ٕن لؿاذا شاء  لف  يسل اك  أن  لعؾؿ واإلدر يف ا لد لقس  لًفا! و لقس إ مـ خؾؼف  وٓ -أحًدا 

ك ا عؾؿ واإلدر ل مؽان ا ـ  -إ ئ كؾ كا صبقعة  لـظام يف  ضقات هذا ا لؿؼت ؾؽقن، و ل ؽؾل  ل ا لؾـظام 

. فا لتل خؾؼ طؾق عتف ا طبق مـة يف خؾؼف كؾ كائـ ب لؽا حؽؿة ا لؾ لقجقد، و  يف هذا ا

ل ؾؼ ا ٕكف وحده هق الذي خ عؾؿ:  وحده هق الذي ي اهلل  ه و حد ف، وهق و مـ فقف وما فق ؽقن و

يبؼقف، شئف و قر فقـ ق خ ما ه ي يرى  :  الذ شئف فقف ؼ فقـ خؾ لؾ سـ وضع  ر أح وحده الذي يؼد ق  وه

مـقن:  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ لؿم  .«[41﴾ ]ا

المل ومؼقماتف»طـ كتاب  إلس صقر ا لت صائص ا . (450-413ص)« خ صًرا خت  م
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لديـ واإليؿان،  مـ ا لقست  لصالحة  إطؿال ا بقاء، و مثؾ إيؿان إك الػساق 

العؼاب بالؽؾقة. قد و لقط  ويؽذبقن با

ن  بعض اإليؿا معفؿ  الؿسؾؿقـ  الجؿاطة بلن فساق  لسـة و مـ أهؾ ا فقم

فؿ جؿق لقس مع ؾف و ٓ وأص لجـة، وأهنؿ  لقاجب الذي يستقجبقن بف ا ع اإليؿان ا

مثؼال حبة مـ إيؿان أو مثؼال  مـفا مـ كان يف قؾبف  لـار، بؾ يخرج  يخؾدون يف ا

بل  لـ مـ إيؿان، وأن ا ة  ردل الؽبائر مـ أمتف. ملسو هيلع هللا ىلصخ  ادخر شػاطتف ٕهؾ 

ورضل طـفؿ وسط بقـ الغالقة  ملسو هيلع هللا ىلص« أصحاب رسقل اهلل»يف  اوهؿ أيًض  -11

كف  ڤفقػضؾقكف طؾك أبل بؽر وطؿر  ،ڤالقن يف طؾل الذيـ يغ ويعتؼدون أ

سؼقا، وكػروا إمة بعدهؿ  لصحابة ضؾؿقا وف اإلمام الؿعصقم دوهنؿا، وأن ا

ن  كػر طثؿا يعتؼدون كػره، و يـ  لذ ة ا لجافق لًفا، وبقـ ا كبًقا أو إ لؽ، وربؿا جعؾقه  كذ

مـ تقٓهؿا. ويستحبقن سب طؾل ڤ يستحؾقن دماءهؿا ودماء  وطثؿان ، و

ة طؾل  كحقهؿا، ويؼدحقن يف خالف متف ڤو  .(1)وإما

هلل  هؿ وسط:« أبقاب السـة»وكذلؽ يف سائر  -11 متؿسؽقن بؽتاب ا ٕهنؿ 

سـة رسقلف  كصار  ملسو هيلع هللا ىلصو يـ وإ مـ الؿفاجر إولقن  وما اتػؼ طؾقف السابؼقن 

يـ اتبعقهؿ بنحسان لذ هـ. (2)«وا  . ا

                                                 

لـبل  (1) حبقن أهؾ بقت ا ئؽ: فق ل وأو قـ همٓء  سط ب ؿ و ملسو هيلع هللا ىلصففؿ و قالقهن ام وي حابف الؽر أص

. تل هؿ طؾقفا ل لتفؿ ا قهنؿ طـ مـز ؾقن فقفؿ وٓ يخرج يغ فؿ، وٓ   ويرتضقن طـ

لػتاوى» (2) .375-3/370« )مجؿقع ا ) 
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مـ إمثؾة طؾك  -تعالكرحؿف اهلل -ويضاف إلك ما ذكره شقخ اإلسالم 

 القسطقة والتقازن يف أبقاب آطتؼاد ما يؾل:

 التقازن بقـ الخقف والرجاء: -12

د  صحقحة: فؼؾؿا تليت آيات القطق لسـة ال الؽريؿ وا قر يف الؼرآن  هذا كث و

فا ذكر آيات القطد  ۵والتخقيػ وذكر طظؿة اهلل  أو يؾحؼ فا  وبطشف إٓ ويسبؼ

ة اهلل ت .والرجاء، وذكر رحؿ لك وبره ولطػف  عا

قد وكسل آيات القطد والرجاء فنكف  لقط مـ كزع إلك آيات الخقف وا و

قدية لخقارج القط مـ ا شبف  فقف  لقسطقة و لك آيات  ،مجاكب لؾعدل وا ومـ كزع إ

لتخقيػ القطقد وا كسل آيات  لرجاء والقطد و يًض  :ا نكف أ لؾعدل  اف كًبا  مجا يعد 

لقسط وفقف شبف مـ الؿرجئة.  وا

الحؼ هق مذهب أهؾ السـة وآتباع الذيـ يجؿعقن بقـ  والؿذهب القسط

خقف يسققفؿ  بجـاحل الخقف والرجاء: ۵إدلة كؾفا ويؼبؾقن طؾك اهلل 

يحدوهؿ.  ورجاء 

ويػصؾ الؼقل يف التقازن بقـ مقجبات الخقف والرهبة ومقجبات إكس 

بد بربف بقـ» فقؼقل: $والرجاء إستاذ سقد قطب  الع لتقازن يف طالقة   وا

كقـة وإكس:  مـ والطؿل ٓستفقال، ومقحقات إ مقحقات الخقف والرهبة وا

هذا اإليحاء فصػات اهلل الػاطؾة يف الؽقن لـاس وإحقاء تجؿع بقـ  ، ويف حقاة ا

 وذاك يف تقازن تام.
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ويؼرأ الؿسؾؿ يف كتاب اهلل الؽريؿ مـ صػات ربف ما يخؾع الؼؾقب ويزلزل 

 ائ ى ى ې ې﴿ :ققلف تعالكالػرائص، ويفز الؽقان، مـ مثؾ 

: ] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  .[31إكػال

فر:] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿  ٻ ٱ﴿ .[49غا

 .[46ّق:] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

لبؼرة: ] ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿  خس حس جس﴿ .[335ا

لبؼرة: ] ﴾حض جض مص حص مس 49ا  گ گ گ ک ک ک﴿ .[6

ؼؾؿ:] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ ل  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ .[15 ،11ا

ج:] لربو : ] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ .[43ا ران  ک ک ک ڑ﴿ .[1آل طؿ

 ڳ گ﴿ .[403هقد:] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

لؿزمؾ:] ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  .[41-44ا

قبة هد الؼقامة رطقبة رط الؿسؾؿ كذلؽ مـ .وصقر العذاب يف مشا .. ويؼرأ 

وقربً  كًسا  ة، وروحف أ ة وراح كقـ ؿل ف ص يؿل قؾب ا  م بف  : ا، وكػسف رجاء وأماًل صػات ر

لك  ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿: مـ مثؾ ققلف تعا

لبؼرة: ] ﴾ۈئۈئ ۆئ  .[486ا

 ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

لـؿؾ: ] ﴾ېې ې ۉ 6ا 3]. 
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 ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

9مريؿ:] :] ﴾ۓ ۓ ے ے﴿ .[6 لربوج  ﴾ھ ھ ھ ہ﴿ .[41ا

لبؼرة: ]  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ .[307ا

ؽفػ:] ﴾ىئ ىئ Ê ېئ ل  .[3، 3ا

لـ هد الؼقامة رخقة رخقة!وصقر ا  عقؿ يف مشا

لرهبة  لضؿقر بقـ الخقف والطؿع، وا لتقازن يف ا هذا وذاك يؼع ا مـ  و

ت  لك اهلل، ثاب يؼ إ ، يؼطع الطر اإلكسان يف حقاتف قر  كقـة، ويس الطؿل وإكس، والػزع و

لخَ  ا أبًدا طْ ا لؿزالؼ، صاطًد مـ ا مؾ، حذًرا  مقصقل إ لؼؾب،  لعقـ، حل ا مػتقح ا ق، 

فؼ لك إ ـسك ،القضلء إ يستفقـ، وٓ يغػؾ وٓ ي وهق يف الققت  ،ٓ يستفرت وٓ 

لسقء،  يد بف ا ير أن اهلل ٓ  فضؾف: و ذاتف شاطر برطاية اهلل وطقكف، ورحؿة اهلل و

لك اهلل طـ ذلؽ  وٓ مـف، تعا كتؼام  قتشػك بآ قئة ل يقد لف العـت، وٓ يققعف يف الخط

 ا كبقًرا.طؾق  

قر آلفتفؿ، الؼاسل  وحقـ كقازن بقـ هذا التصقر إلغريؼ لؽب وتصقر ا

لعربقد، الؿضطغـ الحؼقد لحسقد الشفقان ا لؿـحرف  ،ا سرائقؾققـ ا اإل قر  أو تص

لؿتفقر رسطق إللفف الؿرتفع الذي  ،إللففؿ الغققر الؿتعصب، البطاش ا أو تصقر أ

هنا أشرف  يػؽر إٓ يف ذاتف، ٕ لخؾؼ طؾك اإلصالق: وٓ  مر ا كػسف بل ُيعـل   ٓ

لذوات،  شرف ذات! أو تصقر الؿاديقـ إللففؿ ا وٓ يؾقؼ باإللف أن يػؽر إٓ يف أ

بقعة» الؿتقازن يف « الط الجاكب  هذا  بدو ققؿة  ـدئذ ت لصؿاء العؿقاء الخرساء! ط ا

لبشر، وأثره كذلؽ يف مـفج حقاهتؿ  مل، وأثره القاقعل يف حقاة ا تصقر اإلسال ال
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ل  .(1)«وأخالقفؿ وكظامفؿ العؿؾ

لذلؽ فالؿسؾؿ الس مـ و يؼـ ط الـاس  يقلس وٓ  ي ٓ  لذ هق ا ي العدل  ق

لك: قال اهلل  مؽر اهلل تعا لـاس مـ  ـ ا م  يم مـ وٓ  يل كف ٓ  لك، كؿا أ ة اهلل تعا رحؿ

 .[87يقسػ: ] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: ۵

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ﴿: وقال يف مقضع آخر

9إطراف:] ﴾ڍ ڍ 9]. 

لك رب لؿـضبط يسقر العبد إ هبذا التقازن ا ـ محب   ۵ف و م مـف و لف، خائًػا  ا 

لظـ بف  محسـًا ا كف،  مًعا وراجًقا يف ثقاب ربف سبحا صا مَ  ،۵طؼابف،  كجد أن  لذا  ـ و

يحبف اهلل  الؽدح يف فعؾ ما  يسخطف حب  ۵هذا شلكف يسعك بالعؿؾ و ما  ا هلل ، وترك 

ورجاء ثقابف بف،  مـ طؼا لك، وخقًفا  تقجة  ،تعا فنن الـ جاكب طؾك آخر  أما إذا تغؾب 

لك. لظـ باهلل تعا ءة ا العؿؾ أو ضعػف، وإسا  ترك 

س  سط، ولفا مسا اف طـ العدل والق هـا مسللة وقع فقفا شطط واكحر و

يـ يزطؿقن محبتفؿ  مـ الصقفقة الذ صائػة  فقف  هل ما وقع  لرجاء: أٓ و لخقف وا با

ا ما طبدتؽ خقًفا مـ كارك وٓ صؿًعا يف جـتؽ ولؽـ حب  »حتك قال قائؾفؿ:  ۵هلل 

 .«لؽ

عالك و هلل ت بدوا  لك، وتع عا ؾ همٓء أكاس ضعػت محبتفؿ هلل ت يف مؼاب

همٓء أيًض  يعبدوا رهبؿ، و لؿ  لؽ  لرجاء فؼط، ولقٓ ذ لخقف وا كبقا العدل  ابا جا

سط.  والق

                                                 

ل» (1) الم صقر اإلس لت ص « خصائص ا (460-463.  ( باختصار
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ى اهلل  َهَد ؾ  ۵و ص لؿـفج الحؼ العدل فجعؾقا أ لك ا آتباع إ لسـة و أهؾ ا

محبة اهلل  لرجاء۵طبادهتؿ  ا لخقف سائؼفؿ، و بدوا هلل  ، وجعؾقا ا حاديفؿ: فتع

ئف. جا  تعالك بؿحبتف وخقفف ور

ت » :-رحؿف اهلل تعالك-ويف هذا يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ظ فؿا حػ

بتف لقف بؿثؾ خقفف ورجائف ومح لقاصؾقن إ صؾ ا تك  :حدود اهلل ومحارمف، وو فؿ

متك ضعػ فقف  لثالث فسد فساًدا ٓ يرجك صالحف أبًدا، و هذه ا مـ  لؼؾب  خال ا

 .(1)«هذه ضعػ إيؿاكف بحسبفشلء مـ 

ق » وقال قبؾ ذلؽ: بد اهلل بالحب وحده فف مـ ط ولفذا قال بعض السؾػ: 

لرجاء وحده ففق  بده با لخقف وحده ففق حروري، ومـ ط مـ طبده با يؼ، و كد ز

لؿحبة ففق مممـ بده بالرجاء والخقف وا  .(2)«مرجئ، ومـ ط

ك » يف هذه الؿسللة: -رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل ابـ الؼقؿ  قره إل الؼؾب يف س

لخقف والرجاء جـاحاه ۵اهلل  ـزلة الطائر: فالؿحبة رأسف، وا تك سؾؿ  :بؿ فؿ

متك فُ  لطائر، و مات ا متك قطع الرأس  لطقران، و لطائر جقد ا لجـاحان فا لرأس وا ؼد ا

سر لجـاحان ففق طرضة لؽؾ صائد وكا ستحبقا أن يؼقى يف  ،ا ولؽـ السؾػ ا

لصحة جـاح الخقف طؾك جـاح الرجا كقا يؼقى جـاح ا مـ الد ء، وطـد الخروج 

لخقف لرجاء طؾك جـاح ا ن  ،ا قره: قال: يـبغل لؾؼؾب أ هذه صريؼة أبل سؾقؿان وغ

لرجاء فسد. لخقف، فنن غؾب طؾقف ا الغالب طؾقف ا  يؽقن 

                                                 

لػتاوى» (1) 40/3« )مجؿقع ا 4. ) 

لػتاوى» (2) 40/3« )مجؿقع ا 4. ) 
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الحب وقال غقره: لخقف والرجاء، وغؾبة   ،أكؿؾ إحقال: اطتدال ا

لخقف سا لرجاء حاٍد، وا لؿركب، وا ة هل ا لؿحب الؿقصؾ بؿـف فا ئؼ، واهلل 

 .(1)«وكرمف

ٍج » ويؼقل أيًضا: ا محب ر لرجاء: فؽؾ  يؽقن ا ة وققهتا  لؿحب سب ا وطؾك ح

لقف قبف أحب ما يؽقن إ لضرورة، ففق أرجك ما يؽقن لحب وكذلؽ خقفف:  ،خائػ با

شد  محبقبف لف وإبعاده، واحتجابف طـف: فخقفف أ رد  قـف، وص مـ ط فنكف يخاف سؼقصف 

ايت ل ؤه ذ نذا لؼقف خقف، ورجا لقف، ف ؾؿحبة: فنكف يرجقه قبؾ لؼائف والقصقل إ

ف  مـ: ألطا مـ حقاة روحف وكعقؿ قؾبف  يحصؾ لف بف  تد الرجاء لف لؿا  اش ووصؾ إلقف 

لقف بعقـ الرضمحبقبف، وبره وإق بتف، وغقر ذلؽ ابالف طؾقف، وكظره إ هقؾف يف مح ل ، وت

لقف م كعقؿ وٓ فقز إٓ بقصقلف إ ٓ حقاة لؾؿحب، وٓ  محبقبفمؿا  فرجاؤه أطظؿ  ،ـ 

. ف أتؿُّ ف و ؾُّ  رجاء، وأَج

مْؾ  يُ  فتل مؾ  لتل لؿقضع حؼ ا مـ أسرار عْ ؾِ طْ هذا ا سرار طظقؿة  ؽ طؾك أ

لؿحبة لعبقدية وا لرجاء: وطؾك قدر تؿؽُّ  :ا لخقف وا ة با مصحقب ة ففل  محب ـفا فؽؾ 

ة:  صحبف وحش تد خقفف ورجاؤه، لؽـ خقف الؿحب ٓ ي مـ قؾب الؿحب يش

صحبف طؾة: بخالف رجاء إجقر. بخالف خقف الؿسل ء، ورجاء الؿحب ٓ ي

لقفؿا قـ حا ر؟ وبقـفؿا كؿا ب مـ رجاء إجق يـ رجاء الؿحب   .(2)«وأ

                                                 

لؽقـ» (1) لسا . .ط ،(3/415« )مدارج ا ر صقبة  دا

لؽقـ» (2) لسا 3/33« )مدارج ا 7 ،3 . .ط ،(38 ر صقبة  دا
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ؿ الـاس يف مقاقػفؿ مـ طبادة اهلل  ـًا الؿققػ العدل والؿقاقػ  ۵وُيَؼس  مبق

الؿؼام أربعة أقسام:»الؿـحرفة فقؼقل:  هذا  لـاس يف   فا

يد ربف وٓ أحدهؿ: يد ثقابف: ففمٓء أطداؤه حؼ  مـ ٓ ير ؾ  ير ا، وهؿ أه

لدائؿ ؾ  ،العذاب ا ج العا يثار  ، أو إما إل ثقابف إما لعدم تصديؼفؿ بف وطدم إرادهتؿ ل

. فقف سخطف  طؾقف ولق كان 

خؾؼف والؼسؿ الثاين: يد ثقابف: وهمٓء خقاص  يده وير لك ،مـ ير : قال اهلل تعا

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿

زاب:] ﴾ائ ى اج كبقف [39إح لؿقـ، أزو العا قر كساء   . ملسو هيلع هللا ىلص. ففذا خطابف لخ

لك  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿: وقال اهلل تعا

ء:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ـ [49اإلسرا الؿشؽقر: سعل م السعل  ، فلخرب أن 

 أراد أخرة. 

مـفا: ققلف لخقاص أولقائف  صؾك اهلل طؾقف وهؿ أصحاب كبقف -وأصرح 

يقم أحد -ورضل طـفؿ وسؾؿ  ڳ ڳ گ گ گ گ﴿: يف 

الؼسؿقـ الؾذيـ ٓ ثالث  [453آل طؿران: ] ﴾ڳڱ ڳ لك هذيـ  فؼسؿفؿ إ

 لفؿا.

ننَّ  وقد غؾط مـ قال: يد اهلل؟ ف ير مـ  يـ  هلل  فل إرادة أخرة طبارة طـ إرادة ا

ة اهلل. اد لثقاب ٓ تـايف إر دة ا  تعالك وثقابف: فنرا

يد مـ اهلل وٓ يريد اهلل: ففذا كاقص غاية الـؼص والؼسؿ الثالث: وهق  ،مـ ير

ة  لجـ كعقؿ ا كاًرا: فؾقس يف قؾبف غقر إرادة  ة و ي سؿع أن َثؿَّ جـ هؾ بربف، الذ لجا حال ا
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بؾ هذا حال أكثر الؿتؽؾؿقـ، الؿـؽريـ رؤية  ،الؿخؾقق، ٓ يخطر ببالف سقاه ألبتة

الؿـؽريـ  رة، وسؿاع كالمف وحبف، و لـظر إلك وجف يف أخ لتؾذذ با لك، وا اهلل تعا

مـ يزطؿ أكف يحب الؿحضة ،اهلل طؾك  رة  قد إج يدون اهلل  ،وهؿ طب ففمٓء ٓ ير

لك وتؼدس  ...تعا

ل- الؼسؿ الرابع أن يريد اهلل وٓ يريد مـف: ففذا هق الذي يزطؿ  :-وهق محا

العارف يـتفل (1)همٓء أكف مطؾقهبؿ مـ لؿ يصؾ إلقف فػل سقره طؾة، وأن  ، وأن 

مراده، وٓ ير ،إلك هذا الؿؼام  .(2)..«.يد مـف شقًئاوهق أن يؽقن اهلل 

وهق طؾك » ويؼقل يف مقصـ آخر وهق يشرح ققل الفروي يف مـزلة إدب:

لقلس، وحبس الرجاء  مـع الخقف أن يتعدى إلك ا لدرجة إولك:  ثالث درجات: ا

مـ لك حد يققعف يف : »«.. إلخ.أن يخرج إلك إ لخقف يػضل بف إ يريد أكف ٓ يدع ا

ة اهلل: ف مذمقم.الؼـقط والقلس مـ رحؿ لخقف   نن هذا ا

ـ » يؼقل: $وسؿعت شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  لخقف: ما حجزك م حد ا

لقف اد طؾك ذلؽ ففق غقر محتاج إ  .«معاصل اهلل: فؿا ز

ت  وهذا الخقف الؿققع يف اإلياس: تل سبؼ حؿة اهلل ال إساءة أدب طؾك ر

 غضبف وجفٌؾ هبا.

يبؾغ  :«حبس الرجاء أن يخرج إلك إمـ»وأما  لرجاء إلك الحد ففق أٓ  بف ا

سرون الؼقم الخا مؽر اهلل إٓ  مـ  العؼقبة: فنكف ٓ يل مـ معف  لذي يل هذا إغراق يف  ،ا و

رف أخر.  الط

                                                 

ون اهلل حب   (1) د يعب أهنؿ  طقن  دَّ ي يـ  لذ !وهؿ ا ابف مـ طؼ ابف وٓ خقًفا  لثق جاًء  لف ٓ ر  ا 

لؽقـ» (2) لسا . .ط ،(399-3/397« )مدارج ا ر صقبة  دا
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ة  بؾ حد الرجاء: ل لسقر: ففق بؿـز لعبادة، وحؿؾؽ طؾك ا َب لؽ ا ما َصقَّ

لتل تسق   ياح ا لر لك ا نذا اكؼطعت وقػت السػقـة، وإذا زادت ألؼتفا إ ر السػقـة، ف

 .(1)«لؽ، وإذا كاكت بؼدر أوصؾتفا إلك البغقةالؿفا

 وفعؾ إسباب: ۵القسط والتقازن بقـ التقكؾ طؾك اهلل  -13

ك-يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  لـاس : »-رحؿف اهلل تعال فقف ا هذا مقضع اكؼسؿ  و

لتقكؾ. ،صرفقـ ووسًطا ة طؾك ا محافظ ؾ إسباب  لطرفقـ ططَّ  فلحد ا

ة ط والثاين: محافظ لتقكؾ  ؾ ا ؾ ططَّ سط: طؾؿ أن حؼقؼة التقك ؾك السبب، والق

لسبب، فتقكؾ طؾك اهلل يف كػس السبب ٓ لسبب  ،تتؿ إٓ بالؼقام با ؾ ا مـ ططَّ ما  وأ

ـ ٍ  مخدوع متؿ مغرور  متقكؾ ففق  كف  ؾ وزطؿ أ لـؽاح والتسري وتقك ؾ ا : كؿـ ططَّ

لزرع، وططؾ إكؾ  حصقل ا لد، وططؾ الحرث والبذر وتقكؾ يف  يف حصقل الق

العجز كظقر  والشرب لرجاء، و قر ا وتقكؾ يف حصقل الشبع والري: فالتقكؾ كظ

لتؿـل.  ا

بد ربف وكقاًل  :فحؼقؼة التقكؾ تخذ الع ض  أن ي لقف، كؿا يػق لف قد فقض إ

ـ  خربتف وحس كتف، و كصحف وأما ضتف، و يتف وهن العالؿ بؽػا لك وكقؾف  الؿقكؾ إ

تقاره تقال وتقكؾ لف أن ،اخ بده بآح مر ط سبحاكف قد أ لرب  يستخرج لف مـ حقؾتف  وا

ه  ر ؽ كؿا قدَّ ل يطؾب رزقف يف ضؿان ذ يسعك و يبذر و يحرث و مره أن  يصؾحف: فل ما 

لف  قره، بؾ يجعؾ رجاءه  بغ مره أٓ يعؾؼ قؾبف  ضتف حؽؿتف، وأ سبحاكف ودبره واقت

حاكف الؿؾل بالقكالة القيف  سب ربه أكف  كؾف طؾقف، وأخ ق مـف وثؼتف بف وت وخقفف 

 بالؽػالة.

                                                 

لؽقـ» (1) لسا 3/3« )مدارج ا . .ط ،(41 ر صقبة  دا
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ك هذا كؾف وراء ضفره، وقعد كسالن صالًبا لؾراحة ممثًرا فالعاجز مـ رم

لل طؾك  طة: يؼقل:لؾد   ـل ما قدر  سقلتق الرزق يطؾب صاحبف كؿا يطؾبف أجؾف، و

مـ  ؿا أهرب  مـ رزقل ك هربت  لل مع ققيت، ولق أين  در  ل ما لؿ يؼ لـ أكا ضعػل، و

ـل.  الؿقت لؾحؼ

لرزق مؼد فقؼال لف: أن ا ػ كعؿ هذا كؾف حؼ، وقد طؾؿت  يدريؽ كق ر فؿا 

قدر لؽ؟ بسعقؽ أم بسعل غقرك؟ وإذا كان بسعقؽ فبلي سبب ومـ أي وجف؟ 

 ٓ كف طػًقا بال سعل و يؼدر لؽ إتقا كف  يـ طؾؿت أ هذا كؾف فؿـ أ وإذا خػل طؾقؽ 

مـ شلء سعقت فقف فؼد   فقف غقرك فؼدر كد؟ فؽؿ  مـ شلء سعك  ر لغقرك، وكؿ 

ًكا فؽقػ ط هذا طقا يت  نذا رأ كؾف بسعل غقرك؟لؽ رزًقا! ف  ؾؿت أن رزقؽ 

يجب طؾقؽ صَ  :وأيًضا ي أوَرَدْتف طؾقؽ الـػس  لذ ه يف جؿقع دُ رْ ففذا ا

مـ الـار، ففؾ تعطؾفا  سباب دخقل الجـة والـجاة  تك يف أ سباب مع مسبباهتا ح إ

متقكؾ صرب  مـ  لـ تخؾق إرض  لتقكؾ؟ بؾ  مع ا اطتؿاًدا طؾك التقكؾ أم تؼقم هبا 

لظـ بفكػسف هلل ومل قؾبف  ئف وحسـ ا فضاق قؾبف مع ذلؽ طـ  :مـ الثؼة بف ورجا

هذا مـ  شرة بعض إسباب فسؽـ قؾبف إلك اهلل واصؿلن إلقف ووثؼ بف، وكان  مبا

سبب  لك  سبب إ سباب حصقل رزقف، فؾؿ يعطؾ السبب، وإكؿا رغب طـ  أققى أ

باهلل وسؽقكف  سباب طـده: فؽان اشتغال قؾبف  ؼ إ مـف فؽان تقكؾف أوث لقف أققى  إ

يتسع  لقف مـ اشتغالف بسبب يؿـعف مـ ذلؽ، أو مـ كؿالف: فؾؿ  لقف أحب إ وتضرطف إ

مريـ فلطرض طـ أحدهؿا إلك أخر.  قؾبف لل

 ًٓ ا ح كؿؾ  هذا أ يب أن  ربف وٓ ر شتغؾ بف طـ  لسبب، وا متل قؾبف با  ،مؿـ ا

لصحابة: فؼد كان زكريا  يـ: وهل حال الرسؾ وا مر مـ جؿع إ مـفؿا  وأكؿؾ 
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كقًح كجارً  لصحابة مـ يعطؾ السبب  اا، وقد أمر اهلل  أن يصـع السػقـة، ولؿ يؽـ يف ا

لقا جفدهؿ يف  ااطتؿادً  ى أهنؿ بذ لـاس بإمريـ: أٓ تر لتقكؾ، بؾ كاكقا أققم ا طؾك ا

ا  لتقكؾ، وطؿرو قامقا يف ذلؽ بحؼقؼة ا يـ بليديفؿ وألسـتفؿ، و اء الد محاربة أطد

الفؿ وأصؾحقها وأطدوا ٕهؾقفؿ  لؿتقكؾقـ أمق قد ا اء بس مـ الؼقت اقتد يتفؿ  كػا

آلف ات اهلل وسالمف طؾقف و  .(1)«صؾق

 ەئ ائائ ى﴿ :طـد ققلف تعالك -رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل سقد قطب 

لروم:] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ  :[5ا

سبحاكف» ئتف  لؿشق قد  مـ يشاء: ٓ مؼ صر  يـ مـ بعد، وهق  مـ قبؾ و مر لف   ،فإ

اهت هل ذ لـتقجة  يد ا قئة التل تر الؿش تل تقسر إسبابو عؾقؼ  ،ا ال رض بقـ ت فال تعا

سباب ة ووجقد إ قئ لـصر بالؿش ة  ،ا صادر هذا القجقد كؾف  صرف  لـقامقس التل ت وا

لؿشقئة الطؾقؼة اد اهلل  ،طـ ا ن  ۵وقد أر أن تؽقن هـاك ســ ٓ تتخؾػ: وأن تؽق

كُ  رار وثباتظُ هـاك  استؼ لفزيؿة أحقال تـشل طـ ممثرات، وفؼ  ،ؿ لفا  صر وا لـ وا

ؾؽ الؿشقئة الطؾقؼة. تل اقتضتفا ت ــ ال  تؾؽ الس

ردُّ  لؿجال: ففل ت هذا ا ة يف  مـطؼق ة و ة واضح لعؼقدة اإلسالمق ف  وا مر كؾ إ

مـ شلهنا أن  لتل  سباب الطبقعقة ا لك اهلل: ولؽـفا ٓ تعػل البشر مـ إخذ بإ إ

لك طالؿ الشفادة والقاقع ـتائج إ ـتائج فعاًل  ،تظفر ال أو ٓ  أما أن تتحؼؼ تؾؽ ال

مردَّ  تتحؼؼ فؾقس داخاًل  لـفاية إلك تدبقر اهلل يف التؽؾقػ: ٕن  ولؼد ترك  ،ذلؽ يف ا

مسجد رسقل اهلل  يصؾل قائاًل  ملسو هيلع هللا ىلصإطرابل كاقتف صؾقؼة طؾك باب  ت ودخؾ  ؾ : تقك

                                                 

ح» (1) لرو .513-514)ص « ا ) 
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قد (1)«اطؼؾفا وتقكؾ: »ملسو هيلع هللا ىلصطؾك اهلل، فؼال لف رسقل اهلل  لتقكؾ يف العؼقدة مؼ . فا

ٕخذ بإسباب، ورد إم لك اهللبا  .(2)«ر بعد ذلؽ إ

ذلؽ الخالف الؼديؿ والجديد  أو ترًكا: ومؿا لف طالقة بؿسللة إسباب فعاًل 

ن  كؽارها: فؽا لتعؾؼ هبا، أو إلغائفا وإ الؿبالغة يف أثرها وا لك إسباب و يف الـظر إ

هدى اهلل  رفقـ، و مـح لـاس فقفا صرفقـ مذمقمقـ  مـ شاء مـ طباده إلك  ۵ا

 دل فقفا.الؿققػ القسط الع

 حقث يؼقل: :-رحؿف اهلل تعالك-ويجؾل هذه الؿسللة اإلمام ابـ الؼقؿ 

ى والطبائع ثالثة أقسام:» لـاس يف إسباب والؼق  وا

ف  ،مـ بالغ يف كػقفا وإكؽارها، فلضحؽ العؼالء طؾك طؼؾف مـفؿ: وزطؿ أك

. العؼؾ والشرع، وسؾط خصؿف طؾقف ـصر الشرع، فجـك طؾك   بذلؽ ي

ؾ  مـ ربط ومـفؿ: قئة فاط تباصفا بؿش دون ار العؾقي والسػؾل هبا ب العالؿ 

هذا ققة  هذا ويؼقؿ لؼقة  اد: فقسؾب ققة  مختار، ومدبر لفا يصرففا كقػ أر

يختار. صرف فقفا كؿا يشاء و يت قر مع بؼائفا، و لتلث هذا طـ ا ضف، ويؽػ ققة   تعار

ران طـ الصقاب. رفان جائ  وهذان ص

مًرا، وقد ومـفؿ: زلفا  ،ًرا وشرًطامـ أثبتفا خؾًؼا وأ لذي أك وأكزلفا بالؿحؾ ا

قئة و الؿش هل صقع  ئتف، و مشق قره و دب مـ: كقهنا تحت ت اإلرادة، ومحؾ اهلل بف 

فا يبطؾ فقؼ :جريان حؽؿفا طؾق كف بعضفا ببعض، و ي سبحا ء-ق  بعضفا  -إن شا

                                                 

361رواه الرتمذي ) (1) ؿ )9 لباين برق وصححف إ ي»( يف 3011(،  حقح ســ الرتمذ  .«ص

لؼرآن» (2) ضالل ا .5/3758« )يف  ) 
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ا  ف مع بؼائ مقجبفا  مـ  مـفا، ويؿـعف  يفا  ُيعر تف وسببقتف، و يسؾب بعضفا قق ببعض، و

مشقئتف، طؾقف: ل لتلثقر غقر  لػعؾ وا مستؼؾ با كف ٓ  يد، وأ ير لؿا  ل  ا لػعَّ كف ا ؾؼف أ قعؾؿ خ

كف سبًبا. مع كق لعـؽبقت،  لتعؾؼ ببقت ا كف كا لسبب دو لتعؾؼ با  وأن ا

هذا باب طظقؿ كافع يف التقح لؾعبد و يقجب  لِحَؽؿ  صر -قد، وإثبات ا إذا تب

لك مسببفا، والتعؾؼ بف دوهنا،  -فقف سباب إ ضر وٓ تـػع الصعقد مـ إ وأهنا ٓ ت

كافعفا ضار   كف إذا شاء جعؾ  كف، وأ نذ ها دواءً إٓ ب ها داًء وداء كافًعا ودواء ها   :ا وضار

ة قدح  لؽؾق كؽار أن تؽقن أسباًبا با لؾتقحقد، وإ مـاف  ة شرك  لؽؾق لقفا با لتػات إ فآ

اإلطراض طـفا  ،الشرع والحؽؿة يف ا أسبابً -و لعؾؿ بؽقهن ؾ -امع ا  ،كؼصان يف العؼ

عضفا طؾك بعض، وشفقد  قط ب مدافعة بعضفا ببعض، وتسؾ ـزيؾفا مـازلفا، و وت

لتقحقد  رفة، وإثبات ا لعبقدية والؿع الؼقام هبا هق محض ا الجؿع مع تػرقفا، و

الؼدر والحؽؿة  .(1)«واهلل أطؾؿ ،والشرع و

 التقازن بقـ صالقة الؿشقئة اإللفقة وثبات الســ الؽقكقة: -14

مـ التقازن لصقرة  هذه ا لؽـ آثْ  و ة، و لسابؼ لصقرة ا ة با ادها  رُت لفا طالق فر إ

سط. رفان وو فقفا ص ة ٕهؿقتفا: وذلؽ أن الـاس   يف صقرة مستؼؾ

صر كظره طؾك ثبات الســ الؽقكقة، واطتؿد طؾك ذلؽ  الطرف إول: مـ ق

سبحاكف اطتؿاًدا كؾق   لؿشقئة اإللفقة، وغػؾ طـ أن اهلل  لك صالقة ا يـظر إ ا دون أن 

ت ي ثبَّ لذ رق  ا أن يخ تك شاء وكقػ شاء  هذه الســ وجعؾفا مطردة حاسؿة قادر م

ؾ شلء يريد، والؼادر طؾك ك ــ: ٕكف الػعال لؿا  لذي أفرط  ،هذه الس هذا الطرف ا و

                                                 

لؽقـ» (1) لسا 1، 4/110« )مدارج ا . .ط ،(14 ر صقبة  دا
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ا  مـ أفرط يف فعؾ إسباب وتعؾؼ هب مثؾ  مثؾف  كقة  لـظر إلك ثبات الســ الؽق يف ا

 كؿا يف الصقرة السابؼة.

ثبات الســ مـ كظر إلك  الطرف الثاين: يعترب ب لفقة ولؿ  صالقة الؿشقئة اإل

ة وترتُّ  كق لؽق لفقة مؿا ا لؿشقئة اإل ٕسباب، فلفرط يف كظرتف لطالقة ا ـتائج طؾك ا ب ال

ة، بؾ اطتؿد طؾك  كق لؽق لســ ا مـ ا ط يف إخذ بإسباب وآكتػاع  يػر  جعؾف 

العؿؾ لخقارق دون بذل الجفد و مثؾ  ،ا هذا مثؾف يف الصقرة السابؼة  مـ ترك و

لك. متقكؾ طؾك اهلل تعا كف   إخذ بإسباب زاطًؿا أ

لك ثبات السـة الؽقكقة وطؿؾ يف ضقئفا وبذل إسباب  والقسط: مـ كظر إ

مـ بلن اهلل  يم يتعؾؼ هبا أو بؽقهنا ٓ تـخرق أبًدا. بؾ  ة دون أن  لؿؿؽـ يخرقفا  ۵ا

العؿؾ  مـ  تـػد ما يف وسعف  اس تك شاء لؿـ بذل إسباب والجفد و لجفد م وا

هل حال الـبل  العؿؾ يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالجفاد: كؿا  ام: حقث بذلقا الجفد و لؽر وصحبف ا

صرهؿ اهلل ۵سبقؾ اهلل  يـ ستحؼقا أن  مـ  ۵، وا ـده، ويخرق لفؿ  ـد مـ ط بج

لؽريؿ: حقث ذكر  هذا هق ما يف الؼرآن ا لـاس أهنا ٓ تـخرق و يظـ ا لثابتة ما  الســ ا

ة ٓ تتبدل وٓ ۵اهلل  لف ســًا ثابت ـضبط  أن  لـاس وت تتحقل ويف ضقئفا يعؿؾ ا

لك قال تعا فا كؿا  يؽقػقن حقاهتؿ وفؼ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿: حركاهتؿ وأطؿالفؿ، و

 .[13فاصر: ] ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ

متك  يد، وأكف  يذكر اهلل سبحاكف أكف فعال لؿا ير مـ الؼرآن  مقاصـ أخرى  ويف 

لك مـ طباده كؿا يف ققلف تعا هذه الســ لؿـ شاء  سبحاكف خرق   ې ې﴿ :شاء 

لـحؾ:] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې  .[10ا
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لك  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿: وققلف تعا

 .[10آل طؿران:] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

لك  ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: وققلف تعا

ران: ] ﴾ٹٹ ٹ ٹ  .[17آل طؿ

لــوق لكـف تعــق  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿: ا

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

:] ﴾  6إكبقاء 8-70] . 

قرها  تل تؼرر كػقذ مشقئة اهلل وغ ها بؼقدٍ  ۵مـ أيات ال ما مؿا  وطدم تؼقد

مـف. ًما ٓ فؽاك  ًكا ٓز كق لـاس قا مؿا يحسبف ا  يخطر طؾك قؾب بشر 

قئة » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل سقد قطب  الؿش ت الســ وصالقة  وبقـ ثبا

ؾؿ ص رة: يعؿؾ فقفا وهق يع لبشري طؾك أرض ثابتة مستؼ قر ا ة اإللفقة يؼػ الضؿ بقع

اء الحركة مقس  ،إرض، وصبقعة الطريؼ، وغاية السعل، وجز لك كقا ويتعرف إ

لثابتة فقفا بؿـفج  وبتجاربف ا ـتػع هبا  اقات إرض، وي الؽقن، وســ الحقاة، وص

ئتف: ٓ  ،طؾؿل ثابت لروح باهلل، معؾؼ الؼؾب بؿشق ويف الققت ذاتف يعقش مقصقل ا

ا، وٓ يستبعد طؾقفا شايستؽثر طؾقفا شقئً  لقاقع أبًد مام ضغط ا يقئس أ  ،قًئا، وٓ 

تصقر  يضع فقفا كػسف، وي يدية،  قؼ التصقر، غقر محصقر يف ققالب حد يعقش صؾ

قئة اهلل  ٓ  سبحاكفأن مش ؤه، و يضُؿر رجا يتبؾد حسف، وٓ  هؽذا ٓ  محصقرة فقفا! و

مؽرور! قش يف إلػ   يع
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فؼ ال عؿؾ و ؿ يلخذ بإسباب ٕكف ملمقر بإخذ هبا. وي ف والؿسؾ َّة، ٕك سُّ

ت  شئة لؾؿسببا ئؾ هل الؿـ يعتؼد أن إسباب والقسا ف  ، ٓ ٕك راطاهتا ملمقر بؿ

ء  ويتعؾؼ بف وحده مـ ورا كؾف إلك خالؼ إسباب،  ففق يرد إمر  والـتائج: 

ة  ؿؾ واتخاذ إسباب صاط والع داء واجبف يف الحركة والسعل  إسباب، بعد أ

.  ٕمر اهلل

ثبا الؿسؾؿ ب ؿقة وصرائؼف العؿؾقة، وهؽذا يـتػع  العؾ لســ يف بـاء تجاربف  ت ا

العؾقم  مدخراتف: فال يػقتف شلء مـ مزايا  تف و قا سراره وصا يف التعامؾ مع الؽقن وأ

لتجريبقة والطرائؼ العؿؾقة ب  ،ا وهق يف الققت ذاتف مقصقل الؼؾب باهلل، حل الؼؾ

قر بالؿشاطر إدبقة إخالققة، الت ر هبذا آتصال، مقصقل الضؿ العؿ رفع  ل ت

لحقـقف، وتسؿـف وتزككُ ارِ ـوتب اإلكسـق با لك أقصـاة  الؽـاكقة إ الؿـك  فا ـؼدر لـؿال 

اإلكسان ة   .(1)«يف إرض، ويف حدود صاق

 :التقازن والقسطقة يف تؽػقر الؿعقـ -15

 إن مسللة تؽػقر الؿعقـ مسللة خطقرة وذلؽ مـ جفتقـ:

يستحؼ إولك: قر الؿعقـ الذي ٓ  رد شبفات ٓ  مـ جفة تؽػ قر بؿج التؽػ

قره.  ترتؼل إلك الؼطع بتؽػ

نسالمف. الثاكقة: الحؽؿ ب  طدم تؽػقر الؿعقـ الؿؼطقع بؽػره و

                                                 

ل» (1) الم صقر اإلس لت ص « خصائص ا (414 ،413. ) 
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سط  مذمقمان وو قر الؿعقـ صرفان  لـاس يف تؽػ وبـاء طؾك ذلؽ فنن ا

 محؿقد.

مؽػ   الطرف إول: مر  رد تؾبسف بل لؿعقـ بؿج ر مـ غال وأفرط يف تؽػقر ا

لك تقف يـظر إ اكعدون أن  ؿق كتػاء ال قره وا لتؾبس  ،ر الشروط يف تؽػ رد ا بؾ إن مج

مؽػ   ـ يْ رَ بؼقل أو طؿؾ  قـف مفؿا وجد م فر بع لـاس كا مـ ا ـد هذا الػريؼ  ـ، فنكف ط

لتلول، أو الخطل مـ ذلؽ: كاإلكراه أو ا اكع  قر ذلؽ مـ العقارض  الؿق أو غ

 الشرطقة.

لؿعقـ  الطرف الثاين: هؾ يف طدم تؽػقر ا ط وتسا تك أدى بف إمر مـ فرَّ ح

مـ كقاقض اإلسالم ما لؿ  الؿعقـ مفؿا أتك بـاقض  قر  لك الؼقل بلكف ٓ يجقز تؽػ إ

كع لؿقا كتػت ا ا لشروط، و مفؿا تقفرت ا يؼصده قصًدا،  لؽػر و هذا جػاء  ،يعتؼد ا و

يط وي ققع وتػر مرتدَّ ئوتض كف ٓ  لك أ لك وجقد  قل إ لل ٓ حاجة إ لتا إلسالم، وبا يف ا

الؿرتد يف ال مل.أحؽام  اإلسال  ػؼف 

ؽ  الؿققػ القسط العدل: ل ؾ يف ذ لؽػر، وفصَّ مرتؽب ا لؽػر و ق بقـ ا مـ فرَّ

ن  لؿتعقـ يف حؼف أ فنن ا مـ كقاقض اإلسالم  أو كاقض  مـ تؾبس بؿؽػر  ن  وقال: إ

مـ  كع  ما وجد  لشروط يف تؽػقره أو  لؿ تتقفر ا نذا  لؿعقَّـ ف هذا ا لك حال  يـظر إ

رهؿا:  وغق قره: كاإلكراه والخطل  هذهتؽػ قره والحالة  ل ئأما إذا ر ،فنكف ٓ يجقز تؽػ

قره  قره فنكف يحؽؿ بتؽػ مـ تؽػ شرطل  يقجد ماكع  رة وٓ  تقف قره م شروط تؽػ أن 

بؼ طؾقف أحؽام الؿرتد قـف وتط العؾؿ،  ،بع سخقـ يف  هذا التػصقؾ هق شلن الرا و

الغالل والجايف، كسلل اهلل  سط بقـ  لذيـ هؿ و هبذا الؿققػ ،أن يؾحؼـا هبؿ ۵ا  و
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مـ جعؾ الؽافر  قر مـ لؿ يستحؼ التؽػقر، كؿا يسؾؿ  الؿسؾؿ مـ تؽػ العدل يسؾؿ 

الؿرتد يف طداد الؿسؾؿقـ.  أو 

 :التقازن والقسط بقـ الدكقا وأخرة -16

لك  ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى﴿: قال اهلل تعا

 ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ

لؼصص:] ﴾حب جب يئ  .[77ا

ي»...  يف تػسقر هذه أية: -رحؿف اهلل تعالك-يؼقل السعدي  ؾ  :أ قد حص

ـد اهلل،  ـد غقرك مـ إمقال فابتغ هبا ما ط لقس ط مـ وسائؾ أخرة ما  ـدك  ط

الشفقات وتحصقؾ الؾذات.  كقؾ  رد  صر طؾك مج صدق وٓ تؼت  ۇئ وئ﴿وت

ؾ  ﴾ۆئۈئ ۆئ ۇئ ب لؽ وتبؼك ضائًعا،  ما مرك أن تتصدق بجؿقع  كل ي ٓ  أ

استؿتا يضر آخرتؽأكػؼ ٔخرتؽ، واستؿتع بدكقاك  يـؽ وٓ   .(1)«ًطا ٓ يثؾؿ د

 ى﴿: وققلف» طـد هذه أية: -رحؿف اهلل تعالك-وقال اإلمام ابـ كثقر 

ي: استعؿِ ﴾ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ما  ْؾ ، أ

لقف  لتؼرب إ لـعؿة الطائؾة يف صاطة ربؽ وا زيؾ وا هبؽ اهلل مـ هذا الؿال الج و

لثقاب يف ا رة، بلكقاع الؼربات، التل يحصؾ لؽ هبا ا  ۇئ ۇئ وئ﴿لدار أخ

ـ ﴾ۆئۈئ ۆئ الؿساك الؿالبس و الؿشارب و الؿآكؾ و ، أي: مؿا أباح اهلل فقفا مـ 

لربؽ طؾقؽ حؼ   نن  لؿـاكح، ف لـػسؽ طؾقؽ حؼ  وا ؽ حؼ  ا، و هؾؽ طؾق ا، ا، وٕ

                                                 

لسعدي» (1) .1/10« )تػسقر ا ) 
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لَزْورك طؾقؽ حؼ   ي حؼ حؼفو  .(1)«ا، فآت كؾ ذ

 ائ ى ى﴿ طـد هذه أية: -رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل سقد قطب 

لؿـفج »: ﴾ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ هذا يتؿثؾ اطتدال ا ويف 

رة، وٓ يحرمف أن يلخذ  ،اإللفل الؼقيؿ الؿال بأخ اجد  لؿـفج الذي يعؾؼ قؾب و ا

لؿتاع يف هذه الحقاة مـ ا ؽؾقًػا، كل ٓ  ،بؼسط  اه ت ي يؽؾػف إ هذا و يحضف طؾك  بؾ 

. هد الذي يفؿؾ الحقاة ويضعػفا هد الز  يتز

قبات الحقاة إرض  لؼد خؾؼ اهلل ص لـاس، ولقعؿؾقا يف  لقستؿتع هبا ا

ه  هذ ؼؼ خالفة اإلكسان يف  لحقاة وتتجدد، وتتح صقؾفا: فتـؿق ا قرها وتح لتقف

يـحرفقن طـ  :إرض رة، فال  هذا الؿتاع هل أخ ذلؽ طؾك أن تؽقن وجفتفؿ يف 

فا لقػ اع طـ تؽا لؿت با غؾقن  ُيش يؼفا، وٓ  مـ ألقان  ،صر هذه الحالة لقن  لؿتاع يف  وا

لؾؿـعؿ، وتؼبُّ الشؽ مـ الطاطات يجزي طؾقفا ر  ؾ لعطاياه، واكتػاع هبا، ففق صاطة 

ـك.  اهلل بالحس

يؿؽ   كسان، و لتعادل والتـاسؼ يف حقاة اإل لؿـفج ا هذا ا يحؼؼ  هؽذا  مـ و ـف 

فقفا،  لتل ٓ حرمان  لؿتعادلة، ا لدائؿ مـ خالل حقاتف الطبقعقة ا لروحل ا آرتؼاء ا

لحقاة ا هدار لؿؼقمات ا بسقطةوٓ إ  .(2)«لػطرية ال

 والـاس يف كظرهؿ لؾدكقا وأخرة صرفان ووسط:

صر كظره طؾقفا، وكلكف مخؾد فقفا الطرف إول: كقا وق  ،مـ جعؾ هؿف لؾد

                                                 

ـ كثقر» (1) اب )طـ« تػسقر  .77د أية  صص لؼ رة ا  ( مـ سق

لؼرآن» (2) ضالل ا 5/374« )يف  4. ) 
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لك أكف ٓ يؿؽـ الجؿع  لدكقا وكظر إ فصؾفا طـ ا مـ بأخرة إٓ أكف  وهق وإن كان يم

كقا وإما إل لك الد يـصرف إ رة: فنما أن  كقا وأخ تدل أصحاب بقـ الد رة، واس ك أخ

ٕدلة  العؿؾ والؽسب وكسقا ا الحث طؾك  ـصقص التل فقفا  رف بال هذا الط

 إخرى.

رة: وذلؽ  الطرف الثاين: رف إول يف ففؿف لؾدكقا وأخ يشارك الط

صرف إلك أخرة  رة، ويػرتق طـف يف أكف اك ستحالة الجؿع بقـ الدكقا وأخ با

، وترك ا كقا وأهؾفا لد ، واكؼطع طـ ا ٕهؾ الػساد يعقثقن فقفا ويػسدون كقا  لد

لدكقا. هذا الطرف بأيات التل تحث طؾك الزهد يف ا ستدل أصحاب   وا

لتل سبؼ  الطرف العدل والقسط: يـ طؿؾقا بأية ا وهؿ أهؾ الحؼ الذ

العؿؾ  لقاردة يف  شرحفا يف سقرة الؼصص، وطؿؾقا بؽؾ أيات وإحاديث ا

كقا، وكذلؽ الت اد واإلصالح يف الد آستعد كقا و مـ الد ير  لتحذ ل وردت يف ا

 ، فا كقا بعؿارهتا وإصالح لد لك ا رة: فجؿعقا بقـ الـصقص، وتقجفقا إ لمخ

هبؿ،  يفؿ ٓ يف قؾق يد ها يف أ مزرطة أخرة فجعؾق ها  و يـ فقفا، وطدُّ لؿػسد مدافعة ا و

شق كقة ٓ تساوي  مـفا لمخرة، وأهنا فا مؿر ومحطة لؾتزود  لقفا طؾك أهنا  ئًا وكظروا إ

رة. دار أخ ي يف ال إبد  يف مؼابؾ الـعقؿ 

لـاس أقسام:» :-رحؿف اهلل تعالك-ويف ذلؽ يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة   وا

رة. «:دكقا محضة»أصحاب  هؿ الؿعرضقن طـ أخ  و

ؿ  «:ديـ فاسد»وأصحاب  يـقن بؿا ل يتد لذيـ  تدطة ا لؿب وهؿ الؽػار وا

زهادات.  يشرطف اهلل مـ أكقاع العبادات وال
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ن  «:الؼسؿ الثالث»و لؿستؿسؽق لصحقح: أهؾ اإلسالم ا يـ ا وهؿ أهؾ الد

هداكا لفذا وما كـا لـفتدي لقٓ أن  لسـة والجؿاطة، والحؿد هلل الذي  لؽتاب وا با

اكا اهلل لؼد جاءت رسؾ ربـا بالحؼ  .(1)«هد

 :-حػظف اهلل تعالك  -ويؼقل الشقخ سػر الحقالل 

 قاتفؿ العؿؾقة:وأهؾ السـة والجؿاطة وسط حتك يف ح»

مـ كان يؾل الؼضاء، ومـ كان  ض يفؿـ أهؾ السـة والجؿاطة  ؾل بع

مـ كان ذا مال وسعة وفضؾ لؿـاصب، و حاب رسقل اهلل  ،ا إسقة  ملسو هيلع هللا ىلصويف أص

ـبل  ـك، كؿا كان يف أصحاب ال ثراء والغ يًضا  ملسو هيلع هللا ىلصالؽامؾة: فؼد كان فقفؿ أهؾ ال أ

هد، وكان يف أ لز دة  ملسو هيلع هللا ىلصصحاب الـبل أهؾ الػاقة والػؼر، وأهؾ الصرب وا أهؾ العبا

لـفل طـ الؿـؽر. مر بالؿعروف وا الجفاد، وإ فقفؿ أهؾ   والذكر، كؿا كان 

كقا،  لد لك ا مال إ لؽ: فبعضفؿ  هؿ آضطراب يف ذ هؿ حصؾ طـد ـْ بعَد َم و

مـ قبقل أي مـصب، وٓ  تحرز  مـ قبقل أي وٓية، ولؿ ي تحرز  لقفا، ولؿ ي وركـ إ

مـف كقا وإخذ  تقسع يف الد فتقسعقا يف ال قبات أحؾفا اهلل:  هذه خقرات وص ا، وقالقا: 

ة يف  لرغب لدكقا وا مـ ا لتؼؾؾ  مـ ا لسؾػ  ان طؾقف ا لؽ تقسًعا أخرجفؿ طؿا ك يف ذ

رة، وصدق التقجف إلك اهلل   .گأخ

كقا،  ومـفؿ صائػة مالت إلك العؽس: لحقاة الد متاع ا كقا  هد وتر لز فلخذوا با

لطقبات، أو طؾك إ مقا ا لطقبات حتك أهنؿ حرَّ مـ ا يلخذ شقًئا  لك مـ  كظروا إ قؾ 

ة الحؼ. اب وطـ إصاب لصق  بلكف خارج طـ ا

                                                 

لػتاوى» (1) .633، 40/633« )مجؿقع ا ) 
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مرا واقعًقا فف مر وإن كان أ ي-ذا إ ا  -يف التطبقؼ العؿؾل :أ إٓ أكف يقصؾـ

ة والجؿاطة فقف. لـا طؾك تقسط أهؾ السـ يد  و

يف  خاصقة طظؿك يتؿقز بفا أهؾ السـة والجؿاطة: يدخؾقن  هل أهنؿ  و

لديـ كؾف اإلسالم كؾف  .(1)«ويجؿعقن ا

لؼد افرتق » حقث يؼقل: -رحؿف اهلل تعالك-ويجؾل هذه الحؼقؼة سقد قطب 

قرهؿ وو لـاس وضؿ ثقر مـ ا قر ك كقا وصريؼ أخرة يف تػؽ يؼ الد ث صر اقعفؿ: بحق

العادي  الػؽر العام لؾبشرية الضالةو-أصبح الػرد  هـالؽ  -كذلؽ  ٓ يرى أن 

بقاًل  فقـ س لدكقا  ،لاللتؼاء بقـ الطر يرى طؾك العؽس أكف إما أن يختار صريؼ ا و

 ، لدكقا مـ حسابف يختار صريؼ أخرة فقفؿؾ ا مـ حسابف، وإما أن  فقفؿؾ أخرة 

لـاس  إرض وا قـفؿا يف تصقر وٓ واقع: ٕن واقع  بقؾ إلك الجؿع ب وٓ س

هبذا. مـ الزمان تقحل  هذه الػرتة   وأوضاطفؿ يف 

لحقاة الجاهؾ حؼقؼة: ضاع ا ققم إن أو مـفجف لؾحقاة ال دة طـ اهلل، وطـ  لبعق ة ا ق

يريدون الربوز يف  لذيـ  رة، وتحتؿ طؾك ا كقا وصريؼ أخ تباطد بقـ صريؼ الد

ن  رة، وأ يؼ أخ كققية أن يتخؾقا طـ صر لد الؿـافع ا لؿجتؿع، والؽسب يف مضؿار  ا

لـظقػ السؾقك ا الؿثؾ الخؾؼقة والتصقرات الرفقعة و لديـقة و  يضحقا بالتقجقفات ا

يـ لذي يحض طؾقف الد لـجاة يف أخرة أن  ،ا يريدون ا لذيـ  كؿا تحتؿ طؾك ا

مثؾ  لـاس يف  تل يصؾ هبا ا لقسائؾ ال لحقاة وأوضاطفا الؼذرة، وا هذه ا يتجـبقا تقار 

الؿـافع: ٕهنا وسائؾ  لؿجتؿع، والؽسب يف مضؿار  لك الربوز يف ا هذه إوضاع إ

                                                 

عـقان:  (1) شقخ غقر مطبقطة ب لؾ لة  سا جؿاطة»طـ ر ل لسـة وا طقة أهؾ ا  .«وس
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كظقػة وٓ مطابؼة لؾديـ و مُ ٓ يؿؽـ أن تؽقن  لخؾؼ، وٓ  سبحاكفقَ ِض رْ ا ولؽـ  ،ة هلل 

ها َض  لتعقسٍب ٓزِ  ةَ بَ رْ ترا هذا الحال ا مـ  ء  !! ترى أكف ٓ مػر  لك الؾؼا وٓ سبقؾ إ

رة يؼ أخ قـ صريؼ الدكقا وصر  !ب

ٓفرتاق بقـ  :كال رة، وا كقا وأخ اء بقـ الد لقست ضربة ٓزب! فالعد إهنا 

لقس هق الحؼقؼة ا رة  يؼ أخ كقا وصر يؼ الد تبديؾ، بؾ إهنا صر لـفائقة التل ٓ تؼبؾ ال

هذه الحقاة أصاًل  مـ صبقعة  مـ اكحراف صارئ!لقست   ، إكؿا هل طارض كاشئ 

كقا وصريؼ  اإلكساكقة أن يؾتؼل فقفا صريؼ الد لحقاة  إن إصؾ يف صبقعة ا

كقا،  رة هق ذاتف الطريؼ إلك صالح الد لك صالح أخ رة، وأن يؽقن الطريؼ إ أخ

اإلك ـقؾ ثقاب وأن يؽقن  إرض هق ذاتف الؿمهؾ ل فرة يف طؿؾ  تاج والـؿاء والق

لتؼقى  لدكقا، وأن يؽقن اإليؿان وا هذه الحقاة ا رة، كؿا أكف هق الؿمهؾ لرخاء  أخ

ل  هذه إرض، كؿا أهنا هل وسائؾ الحصق سباب طؿران  العؿؾ الصالح هل أ و

اة اإلكساكقة: هذا هق إصؾ يف صبقعة الحق ،طؾك رضقان اهلل وثقابف إخروي

مـفج اهلل الذي رضقف  لحقاة طؾك  هذا إصؾ ٓ يتحؼؼ إٓ حقـ تؼقم ا ولؽـ 

العؿؾ طبادة، وهق الذي يجعؾ الخالفة يف  لؿـفج هق الذي يجعؾ  لؾـاس: ففذا ا

يف  رة وكؿاء، وطدل  الخالفة طؿؾ وإكتاج، ووف شريعة اهلل فريضة. و فؼ  إرض و

لجؿقع م لتقزيع يػقض بف الرزق طؾك ا هلل ا مـ تحت أرجؾفؿ كؿا يؼقل ا ـ فققفؿ و

لؽريؿ  ...يف كتابف ا

لؿـفج اإلسالمل  رة يف  -هبذا-وا العؿؾ لمخ العؿؾ لؾدكقا و يجؿع بقـ 

ف  ت طؾقف آخر ت  يػق  تف، وٓ  لقـال آخر كقاه  كسان د ت طؾك اإل يػق  تقافؼ وتـاسؼ: فال 

مل تصقر اإلسال قضقـ وٓ بديؾقـ يف ال كقاه: ففؿا لقسا كؼ قـال د الػصام .ل .. إن هذا 
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 َّ لـ ؾ ؽِ ا كقا والعؿ العؿؾ لؾد رة يف حقاة الـاس، وبقـ  يؼ أخ كقا وصر د بقـ صريؼ الد

كقا،  لروحقة واإلبداع الؿادي، وبقـ الـجاح يف الحقاة الد لعبادة ا رة، وبقـ ا لمخ

 َّ لػصام الـ هذا ا ى: إن  لحقاة إخر لـجاح يف ا لقس ضريبة مػروضة طؾك ؽِ وا د 

لبشرية بحؽؿ م لبشرية ا فرضتفا ا يبة بائسة  لحتؿقة! إكؿا هق ضر الؼدر ا ـ أحؽام 

هل تُ  كػسفا و مـ طـد أكػسفا رُ ْش طؾك  اهج أخرى  مـ لـػسفا  تخذ  مـفج اهلل، وت د طـ 

. آتجاه لؿـفج اهلل يف إساس و  معادية 

لدكقا، فقق ما  لحقاة ا مـ دمائفؿ وأطصاهبؿ يف ا لـاس  هل ضريبة يمديفا ا و

مـفا يف أخ شد وأكؽك.يمدوكف  هق أ  رة و

هبؿ  مـ جراء خقاء قؾق ة خاصر،  بؾ ب وبؾ وشؼاء قؾ ًؼا وحقرة  يمدوهنا قؾ إهنؿ 

هؿ آثروا اص   يف، إذا  يؿان وبشاشتف وزاده ور ة اإل كقـ لديـ كؾف، طؾك مـ صؿل راح ا

لـجاح  تجربة، وا العؾؿ وال اإلكتاج و قد لؾعؿؾ و يؼ القح هذا هق الطر ن  زطؿ أ

الجؿاطل يف الؿعرتك  ردي و يصارطقن الػ هذه الحالة  العالؿل! ذلؽ أهنؿ يف 

قؼ الػراغ  يصارطقن الجقطة الػطرية إلك طؼقدة تؿل الؼؾب، وٓ تط رهتؿ،  فط

اء ـقة طؾك  ،والخق اهب اجتؿاطقة، أو فؾسػقة، أو ف مذ هل جقطة ٓ تؿؾمها  و

لك إلف. ـزطة إ ٕهنا جقطة ال  اإلصالق، 

لؽ قؾًؼا وحقرة وشؼاء قؾب وبؾبؾ يمدوهنا كذ هؿ  ة خاصر إذا هؿ حاولقا و

لؿجتؿع العالؿل  هذا ا لحقاة يف  آحتػاظ بعؼقدة يف اهلل، وحاولقا معفا مزاولة ا

قف  ، وتؼقم وسائؾ الؽسب ف قم أوضاطف وتؼقم تصقراتف لذي يؼقم كظامف كؾف وتؼ ا

ـل،  لدي فقف العؼقدة الديـقة والخؾؼ ا تصادم  قر مـفج اهلل، وت ووسائؾ الـجاح طؾك غ

يـ السائدة يف هذا والسؾقك الديـل ، مع إوضاع والؼقاكقـ والؼقؿ والؿقاز

 الؿجتؿع الؿـؽقد.
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اء اتبعت الؿذاهب الؿادية اإللحادية،  لبشرية كؾفا ذلؽ الشؼاء، سق وتعاين ا

يـ طؼقدة بعقدة ط لد تبؼاء ا اس تل تحاول  اهب الؿادية ال لحقاة أو الؿذ ـ كظام ا

تصقر  لبشرية-العؿؾقة، وت يصقر لفا أطداء ا !  -أو  يـ هلل، وأن الحقاة لؾـاس أن الد

! ؾ كتاج وطؿ لحقاة كظام وقاكقن وإ لديـ طؼقدة وشعقر وطبادة وخؾؼ، وا  وأن ا

وتمدي البشرية هذه الضريبة الػادحة ضريبة الشؼاء والؼؾؼ والحقرة والخقاء 

ٕهنا ٓ هتتدي إلك مـفج اهلل الذي ٓ يػصؾ بقـ الدكقا وأخرة بؾ يجؿع، وٓ يؼقؿ 

 ض والتعارض بقـ الرخاء يف الدكقا والرخاء يف أخرة، بؾ يـسؼ.التـاق

مـ  مًؿا ٓ تم ى أ كر ة: إذ  مقققت ة، يف فرتة  يجقز أن تخدطـا ضقاهر كاذب وٓ 

اإلكتاج  ثقرة  لخقرات، ك هل مقفقرة ا مـفج اهلل يف حقاهتا، و وٓ تتؼل، وٓ تؼقؿ 

لرخاء. ة ا  طظقؿ

لثابتة ف مقققت حتك تػعؾ الســ ا تك تظفر كؾ إكف رخاء  لثابت، وح عؾفا ا

 َّ لـ لػصام ا لرباين. ؽِ آثار ا ي والؿـفج ا اإلبداع الؿاد قـ   د ب

 وأن تظفر بعض هذه أثار يف صقر شتك:

الؿجتؿع حافاًل  - هذه إمؿ: مؿا يجعؾ  ،  تظفر يف سقء التقزيع يف  بالشؼاء

تقجة هذه إحؼاد الؽظقؿة وحافاًل  مـ آكؼالبات الؿتققعة ك وهق  ،بالؿخاوف 

لرخاء!  بالء طؾك رغؿ ا

ا  - ًط كق لتل أرادت أن تضؿـ  مؿ ا لخقف يف إ ع وا لؼؿ لؽبت وا وتظفر يف ا

تحطقؿ والؼؿع واإلرهاب وكشر الخقف  يؼ ال لتقزيع، واتخذت صر مـ طدالة ا

مـ اإلكسان  لتقزيع وهق بالء ٓ يل تل تلخذ هبا إلطادة ا اءات ال اإلجر رار  لذطر إلق وا

يطؿئ ة يف سالم!فقف طؾك كػسف وٓ  لقؾ  ـ وٓ يبقت 
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آكحالل ا - يمدي بدوره وتظفر يف  و  إن طاجاًل -لـػسل والخؾؼل الذي  أ

اًل  اهتا -آج لحقاة الؿادية ذ قر ا لك تدم ة  :إ لتقزيع: كؾفا يف حاج كتاج وا اإل فالعؿؾ و

إخالق لك ضؿاكة  العجز طـ تؼديؿ  ،إ طاجز كؾ  إرضل وحده  والؼاكقن 

لضؿاكات لسقر العؿؾ كؿا ك !ا ى يف كؾ مؽان  ر

العالؿ  - لؿـقطة التل تجتاح أمؿ  صبل وإمراض ا -وتظفر يف الؼؾؼ الع

ي   ماد ها رخاء  ة أشد بط بعد  -اوبخاص بط بؿستقى الذكاء وآحتؿال، ويف مؿا يف

قر آقتصاد الؿادي والرخاء!  لك تدم يـتفل إ اإلكتاج، و ذلؽ بؿستقى العؿؾ و

ة وضقًح  لققم واضح لدٓئؾ ا هذه ا  يؾػت إكظار! اكافقً  او

مـ الدمار العالؿل  - لبشرية كؾفا  فقف ا لخقف الذي تعقش  وتظفر يف ا

كُ  لف  ي تحقم حق لؿضطرب: الذ لؿ ا لعا ة يف هذا ا لحظ لؿتققع يف كؾ  ر الحرب ذُ ا

رة يشعرون أو ٓ  ،الؿدم يضغط طؾك أطصاب الـاس مـ حقث  وهق خقف 

العصبقة تك إمراض  قصقبفؿ بش الؿ ،يشعرون، ف ـتشر  قت بالسؽتة واكػجار ولؿ ي

لرخاء كتشر يف أمؿ ا كتحار كؿا ا آ  . اهـ. (1)«الؿخ و

 :العدل والتقازن يف القٓء والبراء -17

القٓء والبراء صؾب طؼقدة التقحقد: فؽؾؿة التقحقد كصػفا براءة مـ الشرك 

ـصػ أخر وٓء هلل «ٓ إلف» وأهؾف: وذلؽ مـ ققل: بقدية لف  ۵. وال وط

مـ قده إٓ بعبادة اهلل «إٓ اهلل»ققل:  سبحاكف: وذلؽ  قح بد ٓ يصح ت  ۵: فالع

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا 3/9« )يف  34 - 9 31.  ( باختصار
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مـ دون اهلل  يُعبد  ما  لرباءة مـ كؾ  كف، وا يحبف سبحا مـ  يحبف و ما  ة  محب مقآتف، و و

لك، وبغض ما يبغضف ومـ يبغضف  اء ولؼ ،۵تعا -د حصؾ يف طؼقدة القٓء والرب

مـ أبقاب آطتؼاد قرها  لـاس  -كؿا يف غ ؽان ا الحب والقٓء غؾق وجػاء، ف يف ففؿ 

: سط رفان وو  ص

مـ غال وأفرط يف ففؿف لؾؿحبة والقٓء: حقث غال يف  الطرف إول:

رة وغقر  الؿؽػ الؿقآة  الحؽؿ طؾك مـ وقع يف مقآة الؽػار، ولؿ يػرق بقـ 

لطرف  هذا ا ن  ؿا أ لؾؽػار ردة وكػر. ك لؿقآة  كقاع ا كقع مـ أ ي  لؿؽػرة، بؾ طدَّ أ ا

مداهـة لؿ يػرق بقـ الؿدا ة  لتؼق لؿداراة وا مـ صقر ا ة: فعدَّ أي صقرة  هـ لؿدا راة وا

. مـ الؽػار يتربأ  مـف كؿا  فتربأ  آة، كؿا غال يف بغضف لؾؿخالػ   ومق

ة، ووقع يف  الطرف الثاين: لعظقؿ لشعقرة ا لفذه ا ط يف ففؿف وتطبقؼف  مـ فرَّ

الؿ اة والتؼقة، ولؿ يػرق بقـ  مداهـتفؿ بحجة الؿدار مـفا مقآة الؽػار و حرم 

رج مـ الؿؾة. ـده إما جائزة أو محرمة ٓ تخ الؿؾة، بؾ هل ط مـ  رج  الؿخ  و

ـ  الؿققػ القسط: لصحابة والتابعق لسـة والجؿاطة مـ ا مققػ أهؾ ا وهق 

محبة اهلل  إطؿال ۵لفؿ بنحسان: وهق وجقب  مـ اإليؿان و محبة ما يحبف  ، و

باطفؿ  مـ أكبقائف وأت سبحاكف  يحبف  مـ  لصالحة، ومحبة  مـ الؿممـقـ، وبغض ما ا

صقان، والرباءة مؿـ يبغضف اهلل  ۵يبغضف اهلل  الع الػسقق و الؽػر و مـ الشرك و

فر والعاصل يف  ۵ الؽا صقان، ولؽـفؿ يػرققن بقـ  الع مـ أهؾ الشرك والؽػر و

لَّ  يتق لؿقآة: ففؿ  يتربا مـ كؾ وجف وٓ  بقهنؿ  مـفؿ ءقن الؿممـقـ إتؼقاء ويح ن  و

يترب لقهنؿ  ونءمـ أي وجف، و مـافؼ مـ كؾ وجف، وٓ يقا فر ومشرك و مـ كؾ كا

لؿصرُّ  لؿممـ العاصل ا ما ا ي وجف، وأ يترب مـ أ مـف بنصالق، ءطؾك فسؼف ففؿ ٓ  ون 

يتقلقكف ب مـ اإليؿان، نوٓ  لقٓء العام لؾؿممـقـ بؿا معف  صالق، بؾ يتقلقكف ا
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يترب صقان.ءو الػسقق والع مـ  ر طؾقف  يص  ون مـف مـ وجف بؿا 

ؿ ٓ يـظرون إلك مقآة الؽػار بحؽؿ واحد، بؾ يرون أن مقآة كؿا أكف

ؿ  الؽػار تـؼسؿ إلك: لل الؽػار ومحبتف الؿؾة: وهق تق مـ  وٓء مؽػر مخرج 

الؽػر وهق ما لؿ يؽـ  كصرهتؿ طؾك الؿسؾؿقـ، ووٓء دون  رهتؿ و يـفؿ، أو مظاه لد

يعدوا جؿق لؿ  ر: ففؿ  لؾؽػا كصرة  ة و محب لًقا و آة التق ربَ ع صقر مق  ؽػار كػًرا أك

رة كالطرف  قر الؿؽػ مـ إمقر الؿحرمة غ رف إول، ولؿ يعدوها جؿقعفا  كالط

اة والتؼقة الؿشروطة  الؿدار سط بقـ الطرفقـ كؿا أهنؿ يػرققن بقـ  لثاين: ففؿ و ا

الؿدار لتؼقة الؿحرمة: فال يؾغقن  الؿداهـة وا ا اوبقـ  هن يػتحق مطؾًؼا، وٓ  لتؼقة  ة وا

صراطقفا حتك  .طؾك م ة والؿقآة الؿحرمة لؾؽػار الؿداهـ  تققعفؿ يف 

ك  سط يف بغضفؿ ومحبتفؿ: فال يغؾقن يف حبفؿ للشخاص حت كؿا أهنؿ و

ص  قن يف بغضفؿ للشخا العصؿة، وٓ يغؾ فؿ ثقب  سقهنؿ أو يخؾعقن طؾق يؼد

و  ؿا ٓ يؼقلقكف أو يعتؼدوكف أ فؿ أو اهتامفؿ ب خسفؿ حؼ تك يؼعقا يف ضؾؿفؿ وب ح

وبالءهؿ.يعؿؾقكف، وٓ ي  تجاهؾقن حسـاهتؿ وجفادهؿ 

أحبب حبقبؽ هقًكا ما طسك أن يؽقن بغقضؽ يقًما ما، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسقل 

 .(1)«وأبغض بغقضؽ هقًكا ما طسك أن يؽقن حبقبؽ يقًما ما

 وأطرض فقؿا يؾل بعض إمثؾة لػؼد التقازن يف الحب أو البغض:

لك-ذكر الذهبل  ـقسابقري أن محؿد  «:السقر»يف  -رحؿف اهلل تعا يحقك ال بـ 

                                                 

ؾة (1) لص لرب وا ل :باب ،رواه الرتمذي يف ا ين يف آقتصاد يف ا لبا لبغض، وصححف إ ا و حب 

ع» لجام حقح ا )ص  »478. ) 
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لحزن طؾك أحؿد بـ حـبؾ  ك-أخذه ا ودفعف حبف ٕن يؼقل: يـبغل  -رحؿف اهلل تعال

ة يف دورهؿ. الـقاح ا طؾقف   لؽؾ أهؾ دار بغداد أن يؼقؿق

لحزن ٓ بؿؼتضك » طؾؼ الذهبل طؾك هذا بؼقلف: لذهؾل بؿؼتضك ا ؽؾؿ ا ت

 .(1)«الشرع

مـ ذلؽ أن إمام الحرمقـ أبا  لل و ـقسابقرشقخ -الؿعا قـ  -الشافعقة ب ح

ا  قذه محابرهؿ وأقالمفؿ وجؾسق ٕسقاق، وكسر أربعؿائة مـ تالم مات غؾؼت ا

يغطقن ر ًما ٓ  مبالغقـ يف الصقاح ءطا يطقفقن يف البؾد كائحقـ طؾقف   ، وسفؿ

بل:  ،والجزع ء »قال الذه هذا كان مـ زي إطاجؿ ٓ مـ فعؾ العؾؿا

 .(2)«الؿتبعقـ

ن » :-رحؿف اهلل تعالك-اإلمام أحؿد ومـ ذلؽ ققل مـ قال يف  اسا طـدكا بخر

مـ الؿالئؽة يظـقن أكف  يشبف البشر:  كظرة طـدكا »وققل أخر:  «يظـقن أن أحؿد ٓ 

لؿحب «مـ أحؿد تعدل طبادة سـة لغؾق مـصًػا ا لذهبل طؾك هذا ا . طؾؼ ا

بقب بؼقلف:  الؿح لباطث لف حب ولل اهلل يف اهلل»و  .(3)«هذا غؾق ٓ يـبغل، لؽـ ا

 ومـ صقر غؾق الؿخالػقـ يف البغض:

 : قؼ تؾ لك درجة ٓ تعؼؾ وٓ  مـ قدره إ مـ شلن مخالػفؿ والحط  لتفقيـ  ا

مـ  لعراق و مـ فؼفاء ا مـ الحج  -وهق مـ أهؾ الرأي-ذلؽ أن فؼقًفا  لؿا رجع 

                                                 

لػضالء» (1) .841)ص « كزهة ا ) 

لػضالء» (2) 43)ص « كزهة ا 44. ) 

لػضالء» (3) 8، 845« )كزهة ا 46. ) 
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 : ل مـ خالػفؿ فؼا لؽقفة بتؼدمفؿ يف طؾقم الشريعة طؾك  يبشر أهؾ ا اد أن  أر

لؽقف» يت ططاء وصاوًسا أبشروا يا أهؾ ا لحجاز، فرأ هؾ ا مت طؾك أ ة: فنين قد

مـفؿ كؽؿ أفؼف  صبقان صبقا كؽؿ بؾ  هًدا، فصبقا مجا رة «و الؿغق يؼقل  هذه -.  راوي 

لقاقعة مـف»: -ا  .(1)«فرأيـا أن ذاك بغل 

مـ ذلؽ أكف كسب  اء والبفتان: و ٓفرت لك ا الغؾق إ وقد يدفع البغض أصحاب 

لك ابـ ُكالَّ  لبعض إ الؿتؽؾ-ب ا أس  صرةر الؿعتزلة  -ؿقـ يف الب رد طؾك  لذي كان ي ا

تدطف والج تدع ما اب الؼضايا الؽالمقة-فؿقة أكف إكؿا اب ـصارى يف  -مـ  يـ ال لقدس د

أختف بذلؽ تـا، وأكف أرضك  لرجؾ:  ،مؾ بل يف إكصاف ا لذه ، »يؼقل ا هذا باصؾ و

لرجؾ أقرب الؿتؽؾؿقـ إلك السـة  .(2)«وا

 طؾك ابـ بطقصة يف كتابف مـ أكف سؿع ومـ آفتراء طؾك أهؾ العؾؿ ما ُدس  

لقؾة» ابـ تقؿقة يؼقل طؾك مـبر مسجد دمشؼ إمقي: ـزل كؾ  قال:  «..إن اهلل ي

لل هذا، وكزل طؾك الؿـرب ـزو قد دطقاهؿ فقؿا  ،ك لتلي افرتوا ذلؽ طؾك ابـ تقؿقة 

بقف والتجسقؿ، مع أن ابـ تقؿقة كان يف سجـ قؾعة دمشؼ أثـا مـ التش لقف  ـسبقكف إ ء ي

 .(3)مرور ابـ بطقصة بدمشؼ

لغؾق وفِ  مـ ا ية  ممذ ة  مثؾ لؿعاصر صقر وأ ؼدان العدل يف الحب ويف واقعـا ا

يت  سقل كان  ن  لك ذكر وتػصقؾ، وإ ج إ القضقح بحقث ٓ تحتا مـ  هل  لبغض، و أو ا

لك. مبحث العدل والتقازن مع الؿخالػ إن شاء اهلل تعا ر يف   لفا ذك

                                                 

لػضالء» (1) .186)ص « كزهة ا ) 

لـبالء» (2) الم ا )سقر أط  »44/471.) 

الف» :كظرا (3) لخزكدار  «فؼف آئت ؿقد ا ذ مح اهلل-للستا لكرحؿف  عا ص - ت (330.) 
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 :لعؼؾالعدل والتقازن يف الؿققػ مـ ا -18

ه  لعؼؾ وطظؿق يـ غؾق يف ا لذ لؾعؼؾ بقـ ا كظرهتؿ  ـة وسط يف  لسُّ هؾ ا أ

قر مجالف، وضـقا أكف يؿؽـ أن يؼدم طؾك الـؼؾ، وردوا إحاديث  وأدخؾقه يف غ

لذيـ  رف الؿؼابؾ لفمٓء: وهؿ ا صحقحة بزطؿ مخالػتفا لؾؿعؼقل، وبقـ الط ال

هل: ف لؿـاقض حتك لؾعؼؾ الػطري البد ؾ وقعقا يف الطرف ا ابتعدوا طـ تعؾق

الؿصادمة  قر  ٕساص افات وا بالخر إحؽام الشرطقة وإضفار الحؽؿة فقفا، أو قبؾقا 

لسؾػ  ،لبدهقة العؼقل ى اهلل ا ة، وهد ـ لسُّ هؾ ا لطرفقـ ابتعد طـ مـفج أ وكال ا

ؿ  ل ، و ة بف لالئؼ كتف ا مؽا كف: حقث أططقا العؼؾ  نذ لحؼ ب مـ ا ؾػ فقف  لؿا اخُت فؿ  وأتباط

ـصق لتدبُّ يعارضقا بف ال فقه  مـفا، والتسؾقؿ بؿا لؿ ص، وإكؿا وجَّ رها، وآستـباط 

مـفا. طْ حِ تُ   بف العؼقل 

لـظرية: كإققسة  الرباهقـ ا العؼؾقة، و تدٓٓت  والؼرآن مؾلء بآس

لك ـصقص التل تذم الؿعطؾقـ لعؼقلفؿ كؿا يف ققلف تعا مثال، ومؾلء بال : وإ

 ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿

لحج:] ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ، وكؿا يف ققلف[16ا

لك  ثر مـ آية-تعا : ] ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: -ويف أك لروم ا

6س: ي] ﴾ائ ى ى﴿: ، وققلف[31 8](1). 

مـ » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  قر  لؿا أطرض كث و

العؿؾ والصقت، طـ الؼرآن واإليؿان الؽالم والحروف، وأرباب  تجدهؿ  :أرباب 

                                                 

رت» :اكظر كتاب (1) م كؿا أ ؼؿ  لػ.474-470)ص  «فاست لؾؿم  ) 
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، يف ال فؿ ؾ طؾؿ ده أص الؿتؽؾؿة: يجعؾقن العؼؾ وح مـ  قر  يؼ كث عؼؾ طؾك صر

لؼرآن تابعَ  يؿان وا يجعؾقن اإل كف، و يػردو .قْ و  ـ لف

ـقة بـػسفا طـ  الؽؾقة إولقة، الؿستغ هل إصقل  ـدهؿ  والؿعؼقٓت ط

 اإليؿان والؼرآن.

العالقة،  يرون أن إحقال  قبقكف، و العؼؾ ويع صقفة يذمقن  الؿت مـ  قر  وكث

ب بف وال ُيؽذ  مقر بؿا  مـ إ يؼرون  مف، و مع طد ة، ٓ تحصؾ إٓ  لرفقع مات ا ؿؼا

العؼؾ.  صريح 

لسُّ  يؿدحقن ا لقَ ؽْ و لجـقن وا لؿعارف وإحقال التل ٓ لَ ر وا مـ ا مقًرا  ف، وأ

يُ  يصدققن بلمقر  لتؿققز، كؿا  لعؼؾ وا مع زوال ا ريح تؽقن إٓ  لص عؾؿ بالعؼؾ ا

مقم.بطالهنا مؿـ لؿ يعؾؿ صدقف، وكال الط  رفقـ مذ

ؿ  العؾ إطؿال، وبف يؽؿؾ  ة العؾقم، وكؿال وصالح  معرف شرط يف  العؼؾ  بؾ 

لؽـف لقس مستؼاًل  العؿؾ:  لـػس، وققة فقفا بؿـزلة ققة و لؽـف غريزة يف ا  بذلؽ: 

لعقـ إذا اتصؾ  العقـ: فنن اتصؾ بف كقر اإليؿان والؼرآن، كان كـقر ا البصر التل يف 

لـار. الشؿس وا  بف كقر 

ل وإن اك ن طز تل يعجز وحده طـ دركفا، وإ صر إمقر ال يب رد بـػسف لؿ  ػ

ة،  محب يؽقن فقفا  ة، قد  كق مقًرا حققا مف أ مع طد كت إققال وإفعال  ة كا لؽؾق با

يحصؾ لؾبفقؿة. كؿا قد   ووجد، وذوق، 

 فإحقال الحاصؾة مع طدم العؼؾ كاقصة، وإققال الؿخالػة لؾعؼؾ باصؾة.
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ؼؾ طـ دركف، لؿ تلت بؿا يعؾؿ بالعؼؾ امتـاطف، والرسؾ جاءت بؿا يعجز الع

امتـاطفا لحجج طؼؾقة  فقف قضقا بقجقب أشقاء وجقازها، و رفقن  لؽـ الؿس

ؼ   ها ح ، بزطؿفؿ اطتؼدو ـبقات وما جاءت بف هل باصؾ، وطارضقا هبا ال ا، و

 ، خؾقا يف أحقال وأطؿال فاسدة الؿعرضقن طـف صدققا بلشقاء باصؾة، ود و

ـل آدم طؾك غقرهؿوخرجقا طـ التؿققز  لذي فضؾ اهلل بف ب  .(1)«ا

شقاء وقبحفا: مسللة: معرفة حسـ إ يف  العؼؾ  ؼ بدور   تتعؾ

هدى اهلل  لحؼ، و لتل ضؾ فقفا صرفان طـ ا لؿسائؾ ا مـ ا يًضا  هذه أ  ۵و

سط طدل  :أتباع السؾػ إلك الحؼ فقفا رفان مذمقمان وو لـاس فقفا ص فؽان ا

 محؿقد.

معرفة قبح  مـ غال وأفرط يف الطرف إول: قتف يف  ستؼالل العؼؾ وا دور 

ؾ  ؼ بت بالع لثقاب أو العؼاب طؾقفا ثا إمر إلك أن ا إشقاء وحسـفا، حتك آل هبؿ 

متققػ طؾك الشرع وإبالغ الرسؾ.  ولقس 

لتؼبقح  الطرف الثاين: لؾعؼؾ دور يف التحسقـ وا يؽقن  كػك أن  ط و مـ فرَّ

متققػ طؾك الشرع.  وإكؿا ذلؽ 

العؼاب يثبت القسط العدل: لحسـ والؼبقح: أما  رفة ا العؼؾ يف مع قن دور 

لثقاب طؾقفا فؿتققػ طؾك الشرع وإبالغ الرسؾ.  وا

                                                 

لػتاوى» (1)  (.339، 3/338« )مجؿقع ا
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يف ذكر إدلة التل يرد بفا طؾك  -رحؿف اهلل تعالك-وقد أفاض اإلمام ابـ الؼقؿ 

رحؿف اهلل -الغالة والجػاة، وبخاصة طؾك الـػاة مـفؿ: فؼال  الػريؼقـ الؿذمقمقـ:

ؾؿ أن هذا مؼام طظقؿ زلت فقف أقدام صائػتقـ مـ الـاس: صائػة مـ أهؾ فاط: »-تعالك

 الؽالم والـظر، وصائػة مـ أهؾ السؾقك واإلرادة.

 ُّ مـ الـ ٕفعال ظَّ فـػك ٕجؾف كثقر  لتحسقـ والتؼبقح العؼؾققـ، وجعؾقا ا ار ا

يؿق اهتا إلك حسـ وقبقح، وٓ  مـؼسؿة يف ذو قر  اء يف كػس إمر، وأهنا غ ز كؾفا سق

لحسـ، فؾقس  مـشل الؼبح، وكذلؽ ا الؼبقح بصػة اقتضت قبحف، بحقث يؽقن 

قـ السجقد  ة وٓ مػسدة، وٓ فرق ب مصؾح وٓ قبح، وٓ  مـشل حسـ  ـدهؿ  لؾػعؾ ط

الؽذب، وٓ بقـ  لسجقد لؾرحؿـ يف كػس إمر، وٓ بقـ الصدق و لؾشقطان وا

هذا: فؿ هذا وأوجب  م  لشارع حرَّ لـؽاح، إٓ أن ا لسػاح وا مقًرا ْس عـك ُح ا مل كف  ـف كق

مػسدة، وٓ فقف  مـشل  كف  ا طـف، ٓ أ مـفق  كف  ة، ومعـك قبحف كق مصؾح مـشل  كف  بف، ٓ أ

مصؾحة، وٓ فقف  مـشل  مر بف ٓ أكف  ـك حسـف أن الشارع أ صػة اقتضت قبحف، ومع

ة اقتضت حسـف.  صػ

لؿسؿك  ابـا ا مـ ستقـ وجًفا يف كت لؿذهب  هذا ا ة »وقد بقـا بطالن  تحػ

لـ لقـ بجقار رب العالؿقـا هـاك. وذكركا  (1)«از الؿسللة  وأشبعـا الؽالم يف هذه 

قـا بطالكف. ذهب وب الؿ هذا   جؿقع ما احتج بف أرباب 

                                                 

سؿ:  (1) با لققم  لؿطبقع ا لؽتاب ا سعادة»لعؾف يعـل ا ل دار ا تاح  ر «مػ ث لؼقؿ أك بـ ا : حقث ذكر فقف ا

لؿذهب. ا ذا  الن ه ط ًفا طؾك ب ـ وج  مـ ستق
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هذا الؿذهب  لقازمف-فنن  العؼؾ ببطالكف -بعد تصقره، وتصقر  وقد  ،يجزم 

يًض  لػطرة أ مقضع، وا لؼرآن طؾك فساده يف غقر  العؼؾ. ادل ا  وصريح 

سبحا ة فنن اهلل  لعػ لعدل، وا لصدق وا كف َفَطر طباده طؾك استحسان ا

لشؽر لـعؿ با بؾة ا اإلحسان، ومؼا ها ،و هؿ طؾك استؼباح أضداد هذا  ،وَفَطَر وكسبة 

لك فِ  ـسبة رائحة طَ إ رهؿ وطؼقلفؿ كـسبة الحؾق والحامض إلك أذواقفؿ، وك

لك أسؿا يذ وضده إ لؾذ لصقت ا ة ا فؿ، وكـسب م  لك مشا َّتْـ إ لـ ة ا لؿسؽ ورائح  ،طفؿا

قبف وخبقثف،  فقػرققن بقـ ص لباصـة  رة وا ؿشاطرهؿ الظاه ب يدركقكف  وكذلؽ كؾ ما 

. ضاره  وكافعف و

لك  هذا متػؼ طؾقف، وهق راجع إ لتحسقـ والتؼبقح أن  وقد زطؿ بعض كػاة ا

كَ ءالؿال كتػاطفا بف، و لؾشلء، وا لفا  لطباع، وقبق لؿـافرة، بحسب اقتضاء ا ة وا رهتا م ػ

 مـ ضده.

لقس قالقا: هذا  ُمَتَعؾَّ  و لػعؾ  لؽالم يف كقن ا كؿا ا لؽالم فقف، وإ م ا لؾذ ًؼا 

الؿدح طاجاًل  لثقاب والعؼاب آجاًل و ٓ  ،، وا ففذا الذي كػقـاه، وقؾـا: إكف ٓ يعؾؿ إ

لف. مؼتٍض  لعؼؾ  لعؼؾ، وا معؾقم با كف  مـا: إ لشرع. وقال خصق  با

مـ الزحػ: إذ ه فقؼال: رار  قـفؿاهذا ف ران متغايران ٓ تالزم ب :هـا أم  ا

تضت حسـف وقبحف، بحقث  أحدهؿا: هؾ الػعؾ كػسف مشتؿؾ طؾك صػة اق

مـش الؼبح مـف: فقؽقن   لفؿا أم ٓ؟ ًئايـشل الحسـ و

لؿرتب طؾك حسـ الػعؾ،  والثاين: لؿرتب طؾك قبحف، أن الثقاب ا والعؼاب ا

 بالعؼؾ، أم ٓ يؼع إٓ بالشرع؟ -بؾ واقع-ثابت 



 
4 4 7 

لك تال افؼفؿ إ مـ و الؿعتزلة و استطؾتؿ طؾقفؿ، ولؿا ذهب  إصؾقـ  زم 

لقا  كتؿ إصؾقـ جؿقًعا استطا كػقتؿ أ ؿا  ل مـ إبداء تـاقضفؿ وفضائحفؿ، و وتؿؽـتؿ 

فضائح مـ  دوا  رة ما أبدوه: وهؿ ؽطؾقؽؿ، وأب العؼؾ والػط ريح  لص ؽؿ  ؿ وخالف

كتؿ غَ ؾِ غَ  إصؾقـ.تُ طْ ؾِ طقا يف تالزم إصؾقـ، وأ  ؿ يف كػل 

ل  ف السبقؾ:والحؼ الذي ٓ يجد التـاقض إلق قـفؿا، وأن إفعا أكف ٓ تالزم ب

بقحة، كؿا أهنا كافعة وضارة قـ  ،يف كػسفا حسـة وق قـفؿا كالػرق ب الػرق ب و

لؿرئقات الؿشؿقمات وا ولؽـ ٓ يرتتب طؾقفا ثقاب وٓ طؼاب إٓ  ،الؿطعقمات و

مر والـفل مع قبحف ،بإ لؾعؼاب  مقجًبا  يؽقن قبقًحا   وقبؾ ورود إمر والـفل ٓ 

ل الرسؾ طؾقف إٓ بعد إرسا الؼبح، واهلل ٓ يعاقب  ؾ هق يف غاية   ،يف كػسف: ب

بقحة يف  الػقاحش كؾفا ق الؽذب والزكا، والظؾؿ و لسجقد لؾشقطان وإوثان، و فا

 ذاهتا: والعؼاب طؾقفا مشروط بالشرع.

اهتا قبقحة، وقبحفا والعؼاب طؾقفا إكؿا يـشل  فالـػاة يؼقلقن: لقست يف ذ

بالعؼؾوا ،بالشرع ء  ،لؿعتزلة تؼقل: قبحفا والعؼاب طؾقفا ثابتان  مـ الػؼفا قر  وكث

د  رو العؼاب متققػ طؾك و ت بالعؼؾ، و مـ الطقائػ إربع يؼقلقن: قبحفا ثاب

لزَّ  ي ذكره سعد بـ طؾل ا هق الذ لشرع: و مـ ا مـ الشافعقة، وأبق الخطاب  كجاين 

ا ة كص  ة وحؽقه طـ أبل حـقػ لحـػق ة، وذكره ا لحـابؾ الؿعتزلة مـفؿ ل ،ا ؽـ 

. العؼاب ثابت بالعؼؾ  يصرحقن بلن 

وقد دل الؼرآن أكف ٓ تالزم بقـ إمريـ، وأكف ٓ يعاقب إٓ بنرسال الرسؾ، 

 وأن الػعؾ كػسف حسـ وقبقح. 
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 وكحـ كبقـ دٓلتف طؾك إمريـ:

لك أما إول:  ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿: فػل ققلف تعا

[ : راء  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: ، ويف ققلف[45اإلس

لـساء: ] ﴾ڈڈ ڎ ڎ  .[465ا

لـل قـوف  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿: فـق

        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

ؿؾؽ: ] ﴾ ل ؽ دخؾقا [9، 8ا ل لؾـُذر. وبذ لؾعؼؾ، بؾ  لػتفؿ  مخا هؿ طـ  لق يسل : فؾؿ 

لـار  ...ا

قر  وأما إصؾ الثاين: سف حسـ وقبقح فؽث لتف طؾك أن الػعؾ يف كػ وهق دٓ

لك اجدً   ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: كؼقلف تعا

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 ڭ ڭ ڭ         

 يئ ىئ مئ حئ جئ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ ىب مب خب حب جب

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ
 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

راف:] ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ سبح[33 -38إط فؿ : فلخرب  ن فعؾ اكف أ

ٌة قبؾ هنقف طـف لزيـة ،فاحش بلخذ ا تـابف  مر باج هل صقاففؿ اه« الػاحشة»و ،وأ هـا 

لبقت ُطراة  لك ،غقر قريش -الرجال والـساء-با  ﮺ ﮹ ﮸ ﮷﴿: ثؿ قال تعا

ي :﴾﮻﮼  ٓ يلمر بؿا هق مـاف لؾحؽؿة. :أ
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، ولق كان كقهنا ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :ثؿ قال

لتعؾُّ  هق  كؿا  ؾ ؼ افقاحش إ لتحريؿ هبا، ولقست فقاحش قبؾ ذلؽ، لؽان حاص

م ما َحرَّ كؿا حرم ربل  لؽالم: قؾ إ وكذلؽ تحريؿ اإلثؿ والبغل: فؽقن ذلؽ  ،ا

لـفل وبعده. كػسف قبؾ ا لشرك شرًكا: ففق شرك يف  ة كقن ا ل ة وإثًؿا وبغًقا بؿـز  فاحش

ذلؽ بعد الـفل، ففق فؿـ قال: صارت ك ٔثام إكؿا  بائح وا  إن الػاحشة والؼ

لؽ. لقس شرًكا قبؾ ذ لـفل، و كؿا صار شرًكا بعد ا لشرك إ يؼقل: ا مـ  ة  ل  بؿـز

ؾؿ يف كػسف  رة: فالظؾؿ ض رة صريحة لؾعؼؾ والػط هذا وهذا مؽاب ومعؾقم أن 

بقح قبقح يف كػسف قبؾ الـفل وبعده، والػاحشة كذلؽ،  قبؾ الـفل وبعده، والؼ

هذه الحؼائؼ صارت بالشرع كذلؽ.  وكذلؽ الشرك: ٓ أن 

مـ ذاهتا، وازدادت قبًحا كع ها بـفقف طـفا قبًحا: فؽان قبحفا  لشارع كسا ؿ ا

مَّ  لك طـفا، وَذ لعؼؾ بـفل الرب تعا طؾفاطـد ا باره ببغضفا وبغض فا ؿا  ،ف لفا، وإخ ك

 ، كػسف لشؽر: حسـ يف  لثـاء وا لؿـعؿ با كِعَؿ ا َة  مؼابؾ لتقحقد، و لصدق وا لعدل وا أن ا

لرب بف لك حسـف بلمر ا بتف ذلؽ وازداد حسـًا إ ره بؿح ، وثـائف طؾك فاطؾف. وإخبا

ة فاطؾف محب  .(1)«و

 :العدل والتقازن يف اإلخالص هلل تعالك -19

ـد اهلل  بقلفا ط إطؿال وق ص  ،۵اإلخالص شرط يف صحة  واإلخال

تـػف  إطؿال يؽ مـ  قره  رة، وهق كغ إطؿال الظاه ك  بدو آثاره طؾ بل ت طؿؾ قؾ

قـفؿا مذمقمان والقسط العدل ب رفان  سط. ،ص رفان وو  إذن فاإلخالص فقف ص

                                                 

لؽقـ» (1) لسا .137-4/130« )مدارج ا ر صقبة دا صار، ط.  باخت  ) 
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يـ تتعرض بعض  الطرف إول: صقر: وأهؾف هؿ الذ رف اإلفراط والتؼ ص

يدوا ببعض  ير لك: كلن  ابتغاء وجف اهلل تعا اإلخالص و لك ما يؼدح يف  أطؿالفؿ إ

قر ذلؽ ما يؼدح يف  رة وثـاء، أو غ مـصب أو شف مـ مال أو  كقا  لد أطؿالفؿ ا

 اإلخالص.

رف ا الطرف الثاين: اإلخالص، ص راطقن  يـ ي فراط: وهؿ الذ اإل لغؾق و

ن  لك، ويحاسبقن، ويدقؼق ابتغاء وجف اهلل تعا ويحرصقن طؾك أن تؽقن أطؿالفؿ 

فقف بحقث يصؾ هبؿ الحال  يتجاوزوا العدل القسط  لك أن  طؾك أكػسفؿ يف ذلؽ إ

ة ضـ   لح لصا عض إطؿال ا يرتكقن ب لـاس، أو  يا ا كقا هؿ و يا كقا لك التشؽقؽ يف  ا إ

تك ي مـفؿ ؼف، ح قبة تحؼق ، أو صع لك السؾبقة ئبعدم اإلخالص فقفا مر هبؿ إ قل إ

دطقة وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر: وهذا مـ  والؼعقد طـ أطؿال الرب وال

لك طؿؾ سؾبل يعقق  اإلخالص إ يتحقل  رة: حقث  لشقطان ومداخؾف الخطق تزيقـ ا

قر.  طـ فعؾ الخ

هدون أكػ القسط والعدل: لذيـ يجا قؼ اإلخالص يف وهؿ ا تحؼ سفؿ يف 

لك كؾ طؿؾ يرضل اهلل  دفعقن إ يـ الفؿ وأطؿالفؿ، و ن ۵جؿقع أقق ق ، وٓ يؾتػت

يحبف اهلل  لشقطان يف ترك ما  لك وساوس ا لك، أو  ۵إ خشقة طدم اإلخالص هلل تعا

  ،صعقبة تحؼقؼف
 

يرون أن اإلخالص طؿٌؾ قؾبل لؽ حقث  كقن يف ذ متقاز هؿ   و

لك فعؾ ك رء إ يحبف اهلل إيجابل يدفع الؿ مرضا ۵ؾ ما يستطقعف مؿا  اهلل  ةابتغاء 

د  رء وفعؾ الطاطات ومجاهدة الػسا بل يحقل بقـ الؿ لك، ٓ أكف طؿؾ سؾ تعا

يـ.  والؿػسد
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 :العدل والتقازن يف تحؼقؼ شروط آجتؿاع وآئتالف -21

سـة رسقلف  ۵إن الؿتلمؾ يف كتاب اهلل  كصقًصا كثقرة بعضفا  ملسو هيلع هللا ىلصو يجد 

مر بآجتؿاع وا يحذر يل ٓئتالف طؾك الحؼ، وبعضفا يـفك طـ التػرق والتـازع، و

رة لتػرق يف الدكقا وأخ هـا بذكر أيات القاردة يف سقرة آل  ،مـ طقاقب ا وأكتػل 

آطتصام بحبؾف وبقـ الـفل طـ  إمر بآجتؿاع و تل جؿعت بقـ  طؿران وال

رق وآختالف:  التػ

 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :۵قال اهلل 

ل ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ : فــقلــك قـإ

 ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿

ن:] ﴾﮵ ﮴  .[405-403 آل طؿرا

ن  رفا يؽتـػف ص مـ إمقر السابؼة  قره  آئتالف كغ مر آجتؿاع و وأ

قـفؿا. ،مذمقمان العدل الؿتقازن ب سط   والق

شروط آجتؿاع  الطرف إول: يط يف تحؼقؼ  قر والتػر رف التؼص ص

الؿسؾؿقـ الذوهؿ  ،وآئتالف ؿ -يـ يحرصقن طؾك اجتؿاع  العؾ وبخاصة أهؾ 

لدطقة لـ   -وا لعؼائد وا لـاس ٓ  ،ؾحَ دون أن يراطقا اختالف ا مـ ا رف  هذا الط و

مراطاة  تحدوا فقؿا بقـفؿ دوكؿا  الؿسؾؿقـ وي مـ  يجتؿع أهؾ الؼبؾة  تـع طـده أن  يؿ

لسـة والجؿاط يجتؿع أهؾ ا فقؿؽـ أن  عقـ:  ة مع أهؾ لتقجفات وطؼائد الؿجتؿ

الؿعتزلة، بؾ إن  بتدطة أو الخقارج أو الؿرجئة أو  الؿ صقفقة  اء، كال بدع وإهق ال

ـده مـ آجتؿاع والتؼارب مع أهؾ  الؽؾؿة ٓ ماكع ط يصقـ طؾك جؿع  بعض الحر
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ققـ الؿـافؼقـ العؾؿاك افضة و لشقعة الر بدع الؽػرية كا هذا  ،ال لـا أن كتصقر  و

مـ العؼا مـ خؾقط  الؿشؽؾ  زب آجتؿاع  تضاد إخرى، وكؾ ح ئد: كؾ طؼقدة 

لفا قفا واستدٓ مصادر تؾؼ  لفا  ة  يفؿ فرحقن، وكؾ فرق لد فؿاذا طسك أن يثؿر  ،بؿا 

لؿُ  هذا آجتؿاع إٓ ا لحـظَؾ  رَّ مثؾ  يدات وا مزا لـ يـتج طـف إٓ تـازٓت أو  : ٕكف 

. ة وثقابتفؿ ة والجؿاط  تخرم أصقل أهؾ السـ

آتب لك أن كعؿ: قد تؿر بلهؾ السـة و يضطرون فقفا إ ة  اع ضروٌف صارئ

يجتؿعقا مع بعض أهؾ الؼب تدطة يتحالػقا أو  لؿب رة الؿالحدة-ؾة ا يف  -ٓ مع الؽػ

مـ قِ  هؿ  و يف دفع مـؽر وفساد يتػؼ بَ دفع خطر دا أ الؿسؾؿقـ،  ؾ الؽػار طؾك بالد 

معقـة، ٓ أكف دائؿ  ،طؾك دفعف الجؿقع ويف مفؿة  هذا آجتؿاع صارئ وممقت  و

ب ًٓ وثا از ؿ. ت أو أن فقف تـ لبدع أو سؽقًتا طـ بدطف هؾ ا ٕ 

لؽ بلن  الطرف الثاين: لؿْػِرط يف تحؼقؼ ضقابط آجتؿاع: وذ لغالل وا ا

لتل ت لضقابط ا لشروط وا ر واسًعا، ويتشدد يف وضع ا قل بلهؾف إلك أن ئيَحج 

لؽقان  لؿؿثؾ  هق ا لحؼ، و هق ا كف  يرون أ مغؾًؼا  معقـًا  ًكا  كػسفؿ كقا أهؾ يرسؿقا ٕ

لدخقل ففق  ابط ا مـ ضق مـ أخؾ بشلء  مـفؿ و آتباع: فؿـ دخؾف كان  السـة و

لـظرة  ،خارج طـ دائرة أهؾ السـة وما كان طؾقف سؾػ إمة هذه ا وٓ يخػك ما يف 

قجدون أكػسفؿ يف  رف س لـػس: ٕن أصحاب هذا الط مـ الغؾق واإلطجاب با

هذه ـدهؿ، وغقرهؿ خارج  رة ضقؼة تؿثؾ أهؾ السـة ط رة دائ لدائ مستحؼقن  ا

مـفؿ. ير  لتحذ بديع وا  لؾت

مَ  لطرف أن  هذا ا ة  يف وحج اء كاكت  ـ تؾبس بلي بدطة دقت أو جؾت، وسق

جاهاًل  ء كان الؿتؾبس هبا  إطؿال، وسقا مبتدطة  العؼائد أو  لئؽ  مؼؾًدا: كؾ أو و  أ
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تبع ما  ،وٓ يجقز آجتؿاع معفؿ لؿتؾبس ببدطة دققؼة يعتؼد وي هذا ا وقد يؽقن 

طؾ بدطة أو بدطتقـ: ففذا طـدهؿ كان  قر أكف تؾبس ب ػ إمة يف جؿقع أمقره غ قف سؾ

 .مـ الؿػارققـ

رجقح  قـ راجح وم مسللة اجتفادية أو تدور ب الؿخالػة يف  وقد تؽقن 

لـاس يػارق طؾقفا،  هذا الطرف مـ ا لقست يف مسللة أصقلقة، ومع ذلؽ كجد أن  و

لؿمد   ،ويـابذ صاحبفا لغؾق واإلفراط ا هذا مـ ا ـ إلك مزيد مـ الػرقة قْ يَ و

ابر. تد لتخاصؿ وال  وا

يـ يحرصقن طؾك آجتؿاع  الؿققػ الؿتقازن وهق القسط العدل: وهؿ الذ

العؼقدة وثقابتفا: ففؿ  ساب  لسـة، دون أن يؽقن ذلؽ طؾك ح وآئتالف بقـ أهؾ ا

هؿ يف  لػق يخا ة بؾ  لشرطق ط يف ضقابط آجتؿاع ا لؿػر  لطرف إول ا لقسقا كا

لدطقة ذلؽ: فال بدطقة وبا فقـ بلصقلفؿ ال آجتؿاع مع أهؾ البدع الؿعرو يرون   

لقفا، ولق مـ أهؾ الؼبؾة  إ لؿرجئة وغقرهؿكال-كاكقا  تزلة وا  فضاًل  -خقارج والؿع

فضة وغقرهؿ. ومع  مـ را لباصـقة  الؿؾة كػرق ا مـ الخارجقـ طـ  طـ أن يؽقكقا 

لؿػِرط يف لغالل ا لطرف ا ي ا يذهبقن إلك رأ لؽ ففؿ ٓ  شروط آجتؿاع،  ذ قؼ  تحؼ

لسـة والجؿ يرون آجتؿاع مع كؾ مـتسب ٕهؾ ا ـ  بؾ إهنؿ  متب ة غقر  مـ  اط ٕصؾ 

مـ البدع جفاًل  ة  بدط بدع، ولق تؾبس ب ف  ،مـف أو تؼؾقًدا أصقل أهؾ ال ـد الطر ا ط ففذ

لػفؿ يف مسللة جزئقة مـ  لسـة والجؿاطة جؿؾة، وإن خا مـ أهؾ ا العدل يعد 

آطتؼاد: ف ف مسائؾ  مـ أهؾ السـة بالجؿؾة مخالػ لفؿ يف بدطت ؿثؾ هذا يؼال إكف 

ها ٓ ُيَػارَ  هق طؾقفا: وطـد لتل  ـ ا ام أكف لؿ يـطؾؼ يف مخالػتف تؾؽ م فا ما د ق طؾق

لشبفة طـف. ة ا كصحف وإزال  أصقل أهؾ البدع، مع آجتفاد يف 
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تل يخالػقن فقف آجتفادية ال الؿسائؾ  لك ٓ يجعؾقن  مـ باب أو ا كؿا أهنؿ 

ة وآتباع  لسـ هؾ ا لؿـتسبقـ ٕ مع ا يرون آجتؿاع  هؿ سبًبا يف آفرتاق، بؾ  غقر

فروع إحؽام ثر مـ  فرع أو أك مـ الؼديؿ  ،ولق اختؾػقا معفؿ يف  العؾؿاء  فؿا زال 

ًكا  كقا إخقا لؽ فؼد كا مع ذ مفؿ واجتفاداهتؿ، و يختؾػقن يف أحؽا كا  ويف طصر

ا بسبب اختالفاهتؿ.  متآلػقـ لؿ يتػرقق

ض  ريعة الؿحافظة طؾك الؽؾقات ولق تخؾػت بع مـ الػؼف بؿؼاصد الش و

يُ  ما أن  لجزئقات: أ مر فقُ ا إ ؽس  لك ذهاب الؽؾل،  ظَ افَ حَ ع طؾك جزئل ولق أدى إ

ؼاصد الشريعة ال  ،ففذا غؾط وقؾة فؼف بؿ وبـاء طؾك ذلؽ فنن آجتؿاع أصؾ كؾل ف

يضقع بؿحافظتـا طؾك جزئل فرطل ط فقف وٓ  لك ذهاب أما  ،ُيػرَّ إذا أدى آجتؿاع إ

لزَّ  هق كا لتـازل طـ الثقابت ففذا اجتؿاع باصؾ و لؽؾقات وا كف بَ ا هب جػاًء: ٕ يذ د 

ك شػا جرف هار. بـل طؾ  م
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 املبحث الثاين

 من مظاهر العدل والوسطوة والتوازن

 يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبول اهلل تعاىل

روف والـفل طـ الؿـؽر أصؾ مـ أصقل هذا الديـ: ومـف إمر بالؿع

هلل  الجفاد يف سبقؾ اهلل تعالك الذي هق يؼ إلك أن تؽقن كؾؿة ا سـامف، والطر ذروة 

متققػان طؾك  ،۵هل العؾقا، ويؽقن الديـ كؾف هلل  زهتا  هذه إمة وط قرية  وخ

لك: قال اهلل عا لـفل والجفاد يف سبقؾ اهلل ت مر وا رة إ  ٺ﴿: ۵ الؼقام بشعق

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[440آل طؿران: ] ﴾ٹڤ

لؿُ  لؿشروع ا لقجف ا لؼقام هبا طؾك ا مـ أجؾ ا لك جاءت أيات ِض رْ و ل هلل تعا

يؿقـًا  هبا  كحراف  ر طـ آ فا وتحذ لؿفا وضقابط يث التل ترسؿ معا وإحاد

 ًٓ تل هلوشؿا سط ال لذي هق سؿة بارزة للمة الق لقسطقة والعدل ا لك ا  ، وهتدي إ

ة أخرجت لؾـاس.  خقر أم

الؿـؽر إلك  رة إمر بالؿعروف والـفل طـ  الؼقام بشعق لـاس يف  وقد افرتق ا

سط. قـ وو رف  ص

شروا  الطرف إول: رة وبا الشعق يـ قامقا هبذه  فراط: وهؿ الذ الغؾق واإل أهؾ 

لـظر يف  مراطاة لؾضقابط الشرطقة للمر والـفل، ودون ا إمر والـفل دون 
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راطاة ٕحقال الزمان أو الؿؽان أو الؿقازكة بقـ ال ؿػاسد والؿصالح، ودون م

لخروج طؾك إمة إلفراط إلك ا ٕشخاص، بؾ قد يصؾ هبؿ ا بالسقػ، كؿا حصؾ  ا

مـ الخقارج ر هبؿا. ذلؽ  ة ومـ تلث الؿعتزل  و

طـ شؿقل الشريعة وكؿالفا  -رحؿف اهلل تعالك-ويتحدث اإلمام ابـ الؼقؿ 

لِحَؽؿ » قؼقل:وخقريتفا ويضرب لذلؽ أمثؾة ف ها وأساسفا طؾك ا مبـا ة  يع لشر نن ا ف

ح  ل مصا فا، و ة كؾ ا، ورحؿ هل َطْدل كؾف لؿعاد، و لؿَعاش وا لعباد يف ا لح ا مصا و

ة إلك  لرحؿ لجْقِر، وطـ ا لعدل إلك ا مـ ا ة خرجت  ل مسل ؾ  ؾفا: فؽ ة ك ؽؿ ، وح فا كؾُّ

مـ  لَعبث، فؾقست  لك ا لحؽؿة إ لؿػسدة، وطـ ا ة إلك ا لؿصؾح ها، وطـ ا ضد

ـ الشريع ف بق ة َطْدل اهلل بقـ طباده، ورحؿت يع لشر يؾ: فا لتلو ة، وإن أدخؾت فقفا با

صدق رسقلف  لدالة طؾقف، وطؾك  حؽؿتف ا ضف، و ضؾف يف أر ، و أتؿ دٓلة  ملسو هيلع هللا ىلصخؾؼف

لؿفتدون،  هتدى ا لذي بف ا ُهَداه ا لؿبصرون، و ي بف أبصر ا لذ كقره ا هل  وأصدقفا، و

الؿس اء كؾ طؾقؾ، وصريؼف  لتام الذي بف دو ؤه ا ـْ استؼام طؾقف فؼد وشػا َم تؼقؿ الذي 

إرواح، وهبا  رة العققن، وحقاة الؼؾقب، ولذة  ستؼام طؾك سقاء السبقؾ: ففل ق ا

العصؿة. لدواء والـقر والشػاء و الغذاء وا لحقاة و  ا

مستػوك هق  كؿا  لقجقد فن ؾ هباؾُّ خقر يف ا مـفا، وحاص وكؾ كؼص يف  ،اد 

لقٓ رسقمٌ  ،القجقد فسببف مـ إضاطتفا كقا، وُصقِ قد ب و لد لَخِربت ا العالؿ،  يؼقت 

لسؿقات وإرض أن تزوٓ يؿسؽ اهلل ا لؿ، وهبا  لعا لؾـاس، وِققام ا ة  لعصؿ هل ا  ،و

اد اهلل  نذا أر لدكقا، وصَ  گف ريعة  لَخراَب ا مـ رسقمفا: فالش بؼل  لقف ما  العالؿ رفع إ

لدك السعادة يف ا العالؿ، وقطب الػالح و هل طؿقد  تل بعث اهلل هبا رسقلف  قا ال

رة.  وأخ
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وكحـ كذكر تػصقؾ ما أجؿؾـاه يف هذا الػصؾ بحقل اهلل وتقفقؼف ومعقكتف 

 بلمثؾة صحقحة:

بل  الؿثال إول: لـ الؿـؽر، لقحصؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأن ا متف إيجاب إكؽار  شرع ٕ

لف ما ُيحبف اهلل ورسق لؿعروف  مـ ا كؽاره  ن يستؾزم ما هق  :ب الؿـؽر  فنذا كان إكؽار 

مـف، وأبغض إلك اهلل ور كؽر  يبغضف، أ ان اهلل  وإن ك كؽاُره،  يُسقغ إ كف ٓ  ن لف، ف سق

ا .ويؿؼت أهؾف لؽبار والصغار رآه مـ الػتـ ا اإلسالم  مـ تلمؾ ما جرى طؾك  .. و

مـف مـؽر أكرب  لد  فتق لتف  هذا إصؾ وطدم الصرب طؾك مـؽر، فطؾب إزا مـ إضاطة 

:.مـف الؿـؽر أربع درجات  .. فنكؽار 

يخؾُ  إولك: يزول و ضده.ػُ أن   ف 

. لثاكقة:ا  أن يؼؾ وإن لؿ يزل بجؿؾتف

مثؾف. الثالثة: هق   أن يخؾػف ما 

مـف الرابعة: شر  هق   .أن يخؾػف ما 

مةُ  فنذا  :فالدرجتان إولقان مشروطتان، والثالثة مقضع اجتفاد، والرابعة محرَّ

رأيت أهَؾ الػجقر والػسقق يؾعبقن بالشطركج كان إكؽارك طؾقفؿ مـ طدم الػؼف 

اب، وسباق ك ما هق أحب إلك اهلل ورسقلف َكرَ إذا كؼؾتفؿ مـف إلوالبصقرة، إٓ  ُّشَّ مل الـ

اق قد اجتؿعقا طؾك لفق ولعب أو سؿاع ُمؽاء  الخقؾ، وكحق ذلؽ، وإذا رأيت الُػسَّ

وَتْصدِية، فنن كؼؾتفؿ طـف إلك صاطة اهلل ففق الؿراد، وإٓ كان تركفؿ طؾك ذلؽ خقًرا 

ذلؽ، وكؿا إذا كان  طـ ؽ، فؽان ما هؿ فقف شاغاًل مـ أن تػرغفؿ لؿا هق أطظؿ مـ ذل

بؽتب الؿجقن وكحقها، وِخْػت مـ كؼؾف طـفا اكتؼالف إلك كتب البَدع  الرجؾ مشتغاًل 
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 .(1)«والضالل والسحرة، فدطف وكتبف إولك، وهذا باب واسع

أهؾ التػريط والتؼصقر: وهؿ الذيـ قعدوا طـ إمر بالؿعروف  الطرف الثاين:

ـ الؿـؽر وآثروا الراحة طؾك الدطقة والجفاد، وبرروا ذلؽ باجتـاب الػتـ والـفل ط

 التل ترتتب طؾك إمر والـفل كؿا حصؾ ذلؽ مـ الؿرجئة وأهؾ الػجقر.

لذي طؾقف أهؾ آستؼامة: أهؾ السـة  الؿققػ القسط الؿتقازن: وهق ا

لضقابط مراطقـ يف ذلؽ ا مر والـفل  رة إ يـ قامقا بشعق الشرطقة  والجؿاطة الذ

لخروج طؾك  مـ ا روا  لح، وَحِذروا وحذَّ لؿصا لؿػاسد وا كة بقـ ا لؿقاز لـظر يف ا وا

يصدطقن بالحؼ مـ دون سقػ وٓ  لسقػ، ومع ذلؽ ففؿ  الؿسؾؿقـ با جؿاطة 

مـ إذى ما أصاهبؿ: قال اهلل   ى ې﴿: ۵طصا: ولق أصاهبؿ يف ذلؽ 

ؼؿان: ] ﴾وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  .[47ل

يؼقل  -صرف اإلفراط وصرف التػريط-قمقـ وطـ هذيـ الطرفقـ الؿذم

هنك رسقل اهلل » :-رحؿف اهلل تعالك-شقخ اإلسالم  طـ قتال أئؿة الجقر،  ملسو هيلع هللا ىلصو

لخقارج  لبدع مـ ا هنك طـ الؼتال يف الػتـة، فلهؾ ا لصرب طؾك جقرهؿ، و مر با وأ

لخروج طؾقفؿ إذا فعؾقا ما هق ضؾؿ أو  يرون قتالفؿ وا تزلة والشقعة وغقرهؿ  والؿع

لؿـؽرما ضـ لـفل طـ ا لؿعروف وا مر با مـ باب إ لؽ  يرون ذ ، و ضؾًؿا هؿ   ،قه 

مر بالؿعروف والـفل طـ  الؿرجئة وأهؾ الػجقر قد يرون ترك إ مـ  وآخرون 

لئؽ يؼابؾقن ٕو همٓء  ة، و لػتـ مـ باب ترك ا لؿـؽر ضـ ا أن ذلؽ   .(2)«ا

                                                 

لؿققعقـ» (1) الم ا .7-3/5« )إط باختصار  ) 

رطقة» (2) لش ٔداب ا 4/4« )ا 77. ) 
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ؽ ومع ذل» :رحؿف اهلل تعالكأما طـ القسط بقـ هذيـ الطرفقـ فقؼقل 

ة، والـفل  ريع ة والش لسـ الؿـؽر بحسب إضفار ا فقجب إمر بالؿعروف والـفل طـ 

لؽتاب والسـة  وجقب ذلؽ ا لضاللة بحسب اإلمؽان، كؿا دل طؾك  بدطة وا طـ ال

 وإجؿاع إمة.

مر والـفل ٓ  ريعة يف ذلؽ: فقرى أن إ يرى تعارض الش لـاس قد  مـ ا قر  وكث

تـة: فنما أن يممر هبؿا  ؾ يؼقم إٓ بػ ؽ، ب ل لقس كذ يـفك طـفؿا جؿقًعا، و و  ا أ جؿقًع

لك يصرب طـ الػتـة، كؿا قال تعا يـفك و  ائ ائ ى ى ې﴿: يممر و

 .[47لؼؿان: ] ﴾وئۇئ وئ ەئ ەئ

ة يف  ملسو هيلع هللا ىلصبايعـا رسقل اهلل » :ڤوقال طبادة بـ الصامت  السؿع والطاط طؾك 

مر أهؾف، وأن  كـازع إ قـا، وأٓ  رة طؾ هـا، وأث ـشطـا ومؽر -كؼقم طسركا ويسركا، وم

ة (1)«بالحؼ حقثؿا كـا، ٓ كخاف يف اهلل لقمة ٓئؿ -كؼقل :أو ، فلمرهؿ بالطاط

ة إ مـازط مرهؿ بالؼقام بالحؼ.وهناهؿ طـ   مر أهؾف، وأ

لحَ  يـ َتْعِرض ا هذ ض  عار ـْ ت
مِ ُـّ  ُيَظ ما  لـاسقْ وٕجؾ   ،رة يف ذلؽ لطقائػ ا

يدري  مـلعدم ضفقر -والحائر الذي ٓ  قز الؿػعقل  ما  -الؿرتوك الحؼ، وتؿق

هقاه طؾقف يـاسب  ؼ طؾقف أو لخػاء ما  هـ. (2)«يػعؾ إما لخػاء الح  . ا

إمر ۵أما الجفاد يف سبقؾ اهلل  السابؼ طـ  الؽالم  ن كان يدخؾ يف  ، وإ

                                                 

لػتـ (1) لبخاري يف ا لف  :باب ،ا »ملسو هيلع هللا ىلصقق روكفا:  70ح )« سترون بعدي أمقًرا تـؽ ؿ 56 سؾ رواه م (، و

باب ) :مسؾؿ يف اإلمارة،  صقة ح  مع راء يف غقر  4وجقب صاطة إم 70 9.) 

مة» (2) .13-4/14)« آستؼا ) 
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يُ  لؿفؿ أن  مـ ا كف  لؿـؽر إٓ أ لـفل طـ ا لؿعروف وا لقسط رَ ػَ با د بؽالم خاص طـ ا

رف الؿذمقمقوالط لذي اختؾػت ؽتـػاكف وبخاصيـ يـ الؾذقـ  الؿعاصر ا اقعـا  ة يف و

لرؤى حقل الجفاد يف سبقؾ اهلل  : ما بقـ قاطد طاجز ٓ يػؽر يف ۵فقف ا

الؽػر وأهؾف  متسرع ومطالب بجفاد  العدة لؾجفاد، وما بقـ  اد  اد وإطد آستعد

بقان الذي تستب لحصقل طؾك الحد إدكك مـ الؼدرة وال بقؾ قدوكؿا ا فقف س ـ 

الؿجرم لؿتقازن. ،قـالؿممـقـ وسبقؾ  العدل ا قـ هذيـ الطرفقـ يؼع الؿققػ   وب

وهؽذا » طـ هذيـ الطرفقـ الؿذمقمقـ فقؼقل: $ويتحدث سقد قطب 

يف  هذه  يتف، إلك جاكب سؿاحتف وتغاضقف:  مـ حسؿ اإلسالم وجد كرى صػحة 

فا هذه  ،مقضعفا، وتؾؽ يف مقضع لقاقعة هل التل تحدد  وصبقعة الؿققػ وحؼقؼة ا

 ..وتؾؽ

لصػحتقـ ورؤية هات لـحق-قـ ا هذا ا لتقازن يف  -طؾك  ـشئ ا كػقؾة بلن ت

لتقا شئ ا ؿا تـ الؿسؾؿ: ك مل شعقر  لـظام اإلسال السؿة إساسقة -زن يف ا

ٕصقؾة ة  :-ا ة وشد لؿتشددون فقلخذون إمر كؾف طـًػا وحؿاس يجلء ا ما حقـ  فل

ن  لؿرتقؼق لؿتؿقعقن ا يجلء ا ما حقـ  هق اإلسالم! وأ هذا  كدفاًطا فؾقس  وا

ل إلسالم ا افعقن -ؿعتذرون طـ الجفاد يف ا آهتام وهؿ يرت إلسالم يف قػص  كلن ا

الؿتفؿ قر! طـ  :  -الػاتؽ الخط طػًقا ة وسؾًؿا وإغضاء و اح فقجعؾقن إمر كؾف سؿ

رد دفاع طـ القصـ اإلسالمل وطـ جؿاطة الؿسؾؿقـ  لقس دفًعا طـ  -ومج و

ة،  ة يف إرض بال طؼب لدطقة وإبالغفا لؽؾ زاوي ة ا ؾ حري ي فرد يف ك مقـًا ٕ لقس تل و

لقس سقادة لـظام فاضؾ  يختار اإلسالم طؼقدة، و مـ زوايا إرض يريد أن  زاوية 

اء مـ لؿ يخرتها سق مـ اختار طؼقدتف و ضؾف:  لـاس كؾفؿ يف  مـ ا . .وقاكقن فاضؾ يل
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ئذ فؾقس هذا هق اإلسالم قـ  .(1)«فلما ح

ؾ  ولؿزيد مـ التػصقؾ يؿؽـ الؼقل بلن الـاس يف مققػفؿ مـ الجفاد يف سبق

 اهلل تعالك صرفان ووسط:

فؿ وطجزهؿ  الطرف إول: ققم وضعػ لك أحقال الؿسؾؿقـ ال مـ كظر إ هق 

مر القاقع  لزمان، ورضل بإ ستحالة الجفاد يف هذا ا فرأى ا طـ مقاجفة أطدائفؿ 

لتشـقع طؾك  لك ا ير ضعػف ومققػف إ اد، وتجاوز ترب آستعد ولؿ يسع لإلطداد و

يف الحركات الج دفاع طـ الؿسؾؿقـ يف بؼاع إرض: كؿا  فادية التل قامت لؾ

قرها. لشقشان وفؾسطقـ وغ كستان وا  كشؿقر وأفغا

هديف  لك  هذا الرأي إ ـد أصحاب  يست مَِر  ملسو هيلع هللا ىلصو ة: حقث ُأ مؽ لؿشركقـ يف  مع ا

لصرب قد وا هذا  ،بؽػ ال ستدٓل صحقح يف حد ذاتف فقؿا لق كظر أصحاب  هذا آ و

ة م لك أهنا مرحؾ لرأي إ ققر ا اد لتغ دطقة واإلطد لك بذل الجفد يف ال ة يسعقن فقفا إ مقت

بقؾ اهلل  لبذل يف س ة وا تضحق قتفا طؾك ال شحذ الفؿؿ وترب لـػقس و  .۵ا

ة،  ل لذ لؾقاقع وُتستؿرأ ا ة فقستسؾؿ  ة وكلهنا دائؿ لؿرحؾ لفذه ا يـظر  ما أن  أ

اد لؾجفاد يف سبقؾ اهلل  اإلطد ػرت الفؿؿ وٓ يحصؾ  : ففذا مخالػ لفديف ۵وت

قد الخالص، والصرب يف ملسو هيلع هللا ىلص لتقح قد يربل الصحابة طؾك ا ػ ال : حقث كان مع ك

لـػس يف سبقؾ اهلل ۵سبقؾ اهلل  تضحقة بالؿال والقصـ وا لـػقس لؾ ، ويعد ا

لفجرة ۵ مـ ا ُيـتظر  لؿا  لعدة والزاد  مـ أطظؿ ا كف  لذاتف كؿا أ مطؾقب  هذا  : و

لئؽ ا ،۵والجفاد يف سبقؾ اهلل  لرأي أو هذا ا لذيـ ويؾحؼ بلصحاب  لؿفزومقن ا

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا .3/731« )يف  ) 
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ـصقص التل  قد ال رضقة الجفاد، وحاولقا تؼق دطقة وف لك لؾ الؿراحؾ إو وقػقا مع 

لتل فقفا إمر بجفاد  ة ا لسابؼ لؿراحؾ ا ِؼُػقا بـصقص ا يـؿا ُث لؽػار أ مر بجفاد ا تل

دفع ورد إطداء فحسب.  ال

تل » :-رحؿف اهلل تعالك-ويف ذلؽ يؼقل سقد قطب  ـصقص ال هذه ال إن 

يتؽرر يؾتجئقن  لؿعقـ قد  لقاقع ا هذا ا معقـًا. و ة تقاجف واقًعا  مرحؾق كصقص  إلقفا 

الؿرحؾقة ٕن  ـصقص  بؼ هذه ال هذه الحالة تط الؿسؾؿة، ويف  وققطف يف حقاة إمة 

ـصقص بتؾؽ  تؾؽ ال الؿرحؾة التل واجفتفا  مثؾ تؾؽ  واقعفا يؼرر أهنا يف 

ـك، و هل غاية الؿ هذه  معـاه أن  لقس  هل هناية إحؽام، ولؽـ هذا  هذه  أن 

يـ هذا الد ًما يف تحسقـ .خطقات  ة أن تؿضل قد لؿسؾؿ ة ا م كؿا معـاه أن طؾك إ . إ

قؼ إحؽام  مـ تطب لـفاية  تك تتؿؽـ يف ا مـ صريؼفا ح العقائؼ  ضروففا، ويف إزالة 

لذي  لقاقع ا كت تقاجف واقًعا غقر ا لتل كا لسقرة إخقرة، وا لقاردة يف ا ة ا لـفائق ا

ـصقص الؿ  . اهـ.(1)«رحؾقةواجفتف ال

لتل كزلت يف  الطرف الثاين: رف يرون أن آية السقػ ا هذا الط وأصحاب 

لقد أو الؿسالؿة  سقرة براءة قد كسخت كؾ مراحؾ الجفاد السابؼة: سقاء يف كػ ا

هدكة معفؿ . إلخ، وكظروا إلك أن قتال الؽػار ..مع الؽػار، أو طؼد صؾح أو 

لك يـظروا إ فرض دون أن  ققم  يـ ال ن  والؿرتد دون أ ، و عػفؿ الؿسؾؿقـ وض أحقال 

ن  لـاس بالبقا مـ: الؼدرة، وإقامة الحجة طؾك ا شرائط الجفاد  قؼ  يـظروا إلك تحؼ

مـ كػر ويفؾؽ  لقؽػر  الؿجرمقـ:  لتامة لسبقؾ  مـقـ، والتعرية ا الؿم الؽايف لسبقؾ 

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا .3/4584« )يف  ) 
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يحق مـ مـ و مـ مـ آ هـاك  لمـ حق اهؾؽ طـ بقـة، ويم قـة: ودون أن يؽقن  طـ ب

يـ طؾًؿا وطؿاًل اإلطداد  هد لؾؿجا لروحل  ي ا لؿعـق ادة وأخالًقا ودطقة. ا  وطب

ـقـ » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  الؿمم مـ  فؿـ كان 

لصرب  بلرض هق فقفا مستضعػ، أو يف وقت هق فقف مستضعػ فؾقعؿؾ بآية ا

لؿشركقـ لؽتاب وا يـ أوتقا ا مـ الذ لف  ي اهلل ورسق يمذ ـ  لصػح طؿَّ ما أهؾ وأ ،وا

يـ  يـ، وبآية قتال الذ لد يطعـقن يف ا يـ  الؽػر الذ الؼقة فنكؿا يعؿؾقن بآية قتال أئؿة 

ك يعطقا الجزية طـ يد وهؿ صاغرون  . اهـ. (1)«أوتقا الؽتاب حت

رة مـ  لك الؿرحؾة إخق هذا الطرف الذي لؿ يـظر إٓ إ مققػ  وقد جاء 

لذي رف السابؼ ا مققػ الط ؾ  فرض الجفاد يف مؼاب لك  مراحؾ  يـظر إٓ إ لؿ 

هل كػ القد-الؿرحؾة إولك  ُيِعدَّ  -و لؿ  لقد  و لتل تؾت كػ ا لؾؿراحؾ الجفادية ا

ى الؽػار. لصرب طؾك أذ  وا

الؿقافؼ  الؿققػ القسط الؿتقازن: وهق الؿققػ العدل الذي أحسب أكف 

يعقشقكف  ملسو هيلع هللا ىلصلفديف  ققم وما  ؿسؾؿقـ ال دطقة والجفاد: حقث رأى أن واقع ال يف ال

ل مـ ذلة وم شبف ما يؽقن بحا فؿ هق أ لت فاكة وتسؾط أطدائفؿ طؾقفؿ وذهاب دو

رسقل  تضعاف وتسؾط الؽػار ملسو هيلع هللا ىلصال هذا  ،يف مؽة: حقث آس حاب  ولؽـ أص

لذي رضخ لؾقاقع يف أهنؿ لؿ يرضقا بآستسالم  الؿققػ فارققا الؿققػ إول ا

بل  لذل والؿفاكة: بؾ قامقا باتباع أثر الـ يرضقا با هذه يف م ملسو هيلع هللا ىلصلؾقاقع، ولؿ  ثؾ 

لؾـاس وأوضح سبقؾ  لخالص  لتقحقد ا غ ا ؾَّ هد وصرب وب لظروف حقث جا ا

مـفا، وربَّ  لؿجرمقـ وحذر  ضقاتف، وأطدهؿ  ڤك أصحابف ا قد ومؼت لتقح طؾك ا

                                                 

ل» (1) لؿسؾق لصارم ا 3/1) «ا 41. ) 
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ا  طؾًؿا وطؿاًل  صابروا، وهجرو لك: فصربوا و ضحقة يف سبقؾ اهلل تعا لت لؾجفاد وا

 ۵ك إذا طؾؿ اهلل : حت۵ن وإوصان، واستعذبقا ذلؽ يف سبقؾ اهلل الخالَّ 

سبحاكف،  بقؾف  مـ مراحؾ الجفاد يف س لتالقة  هقل لفؿ الؿراحؾ ا صدق ذلؽ مـفؿ 

مـفا لؾجفاد يف سبقؾ اهلل  يـطؾؼقن  تل  لدولة ال كصار وا هقل لفؿ إ ، فػتحقا ۵و

كقار التقحقد ورسالة اإلسالم يف كؾ مؽان قدروا طؾقف حتك أصبح  لدكقا وكشروا أ ا

لديـ كؾف هلل، وصارت ك يـ هل السػؾك.ا فر الؽا ة  ة اهلل هل العؾقا وكؾؿ ؿ  ؾ

ـ  كؿا فارققا الؿققػ الثاين بالصرب وطدم العجؾة يف جفاد الطؾب لؾؽػار والؿرتدي

 قبؾ اإلطداد الشامؾ لذلؽ والبقان التام لسبقؾ الؿممـقـ وسبقؾ الؿجرمقـ.

 جىبيه:

تل تدافع ال لثاين تؾؽ الحركات الجفادية ال رف ا ققم طـ لقس الؿؼصقد بالط

قرها: ففذا جفاد دفع ٓ  قر وفؾسطقـ وغ كستان والشقشان وكشؿ الؿسؾؿقـ يف أفغا

يـ يرون  لئؽ الذ فقف ما يشرتط لجفاد الطؾب: وإكؿا الؿؼصقد هؿ أو يشرتط 

الؿسؾؿقـ دون الحصقل طؾك الحد إدكك  مقاجفة إكظؿة الطاغقتقة يف بؾدان 

اد والؼدرة، وقبؾ وضقح راية الؽػر و اإلطد ؽ مـ  أهؾفا وراية أهؾ اإليؿان يف تؾ

تختؾط إوراق ويجد  بقس طؾك الـاس، ف لبؾدان لؾـاس: مؿا يـشل طـف الؾبس والتؾ ا

لؿسؾؿقـ  مام إخقاهنؿ ا ف أ لقج ًفا  كػسفؿ وج لؿستعجؾقن أ هدون ا لؿجا همٓء ا

لذيـ غُ  لُ ر  ا إمر.ب  ر هبؿ و  س طؾقفؿ 

pn  mP 
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 املبحث الثالث

 ة والتوازن يف العباداتمن مظاهر العدل والوسطو

لتل بقـ العبد وربف  والؿؼصقد بالعبادات هـا: ا  سبحاكفتؾؽ العبادات ا كؿ

اءة  لذكر وقر الحج وا لزكاة و لصقام وا لصالة وا لتعبد: كا هق الحاصؾ يف شعائر ا

يدخؾ يف معامالت الخؾؼ قرها، مؿا ٓ  مـ باب التؼسقؿ الػـل  ،الؼرآن وغ هذا  و

الع هلل فؼط، وإٓ فؽؾ أطؿال  فا طبادة  كؾ يـبغل أن تؽقن  تف  تف ومعامال بد وحركا

لك لشرطف: قال اهلل تعا لربف خاضًعا  مستسؾًؿا  لعبد  يؽقن فقفا ا لك، وأن   ڭ﴿: تعا

 ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .[463، 463إكعام:] ﴾ې ې ې ۉ

العامة  :وأول ما كبدأ بف يف وسطقة هذا الديـ يف العبادات لقسطقة  تؾؽ ا

لبارزة هذه  ا لؿـضبط يف تشريع العبادات وأحؽامفا ويسرها، ولؽل تربز  والتقازن ا

مـ التعرض لؾؿـاهج إخرى السائدة فقؿا يتعؾؼ  فالبد السؿة بصقرة واضحة

يؾل: لؽ كؿا  وذ يًطا أو إفراًصا:  لعبادة تػر  با

لتق الؿـفج إول:» ؾق تلمؾـا يف ا فؿ: ف جػائ ريطفؿ و يؿثؾف القفقد يف تػ -اة رو

لتق -ريػفابعد تح ػار ا ـقدها، فال تؼرأ يف أس الؿادة غؾب طؾك ب اة رلقجدكا تؼديس 

لدكقا فؼط، فال  اذكرً  متعؾؼ با نكؿا هق  قد ف مـ وطد ووط تك ما ورد فقفا  رة، ح لمخ

و خقفً  جؾ، أ لتحؼقؼ كسب طا لشخص إٓ  بؾغقا  ايعؿؾ ا مـ طؼقبة طاجؾة، بؾ 
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ة اهلل، فؼالقا رف يتفؿ حتك يف مع لـساء: ] ﴾ۆ ۇ ۇ﴿: وصبؼقا ماد ا[453ا : ، وقالق

لبؼرة: ] ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿  .[55ا

لؿحسقسات،  يس ا همٓء يف تؼد ي أغرق  كقق لد ي ا لؿاد لتصقر ا لفذا ا ا  ووفًؼ

ن  كسا لحقاة، وتحقل اإل محقر ا ة  ي لؿاد لؼقؿ ا أصبحت ا لؾرقل، و ا  يًؼ ها صر واتخذو

دة هتضؿ، وكائـ يؾفق.  يف كظر همٓء إلك آلة تتحرك، ومع

فؿ ا ؿ وقد وصػ لدكقا وحرصف حقاة ا مدى تعؾؼفؿ بال لؽريؿ وبقـ  لؼرآن ا

لك لبؼرة: ] ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: طؾقفا فؼال تعا يَّ حقاة:  [96ا أ

الؿقت لبفائؿ وكحقها: وذلؽ ٕهنؿ يخشقن  تك لق كاكت حقاة ا  ٿ ٿ﴿: ح

لبؼرة: ] ﴾ٿ 9ا كقا وطبادهتؿ لؿآرب [5 لدكقا، فعؾؿفؿ لؾد يتفؿ با ٕهنؿ ربطقا غا  :

كققية! فنذا اك دوا د لشفقات، وطبَّ ؾ شلء ففؿ هبذا أغرققا يف ا كقا فؼد فاهتؿ ك لد تفت ا

يـ قالقا ؿشركل قريش الذ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: أكػسفؿ لؾؿاديات، ففؿ ك

هذا الؿـفج يؿثؾ التػريط يف أسقأ صقره [31الجاثقة: ] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ، و

لذلؽ بـ وحآتف، و يجـ ، وكسللف أن  مـف يف كؾ صالة قذ  كستع ركا اهلل أن   ڦ﴿: ا إياهأم

لػاتحة: ] ﴾ڦ ڦ  .[7ا

وهق الؿـفج الؼائؿ طؾك الروحاكقات: وذلؽ بنطالئفا  أما الؿـفج الثاين:

ـصارى،  لؿـفج ال اإلغراق يف مػفقم العبادة والرهبـة، ويؿثؾ هذا ا قدها، و وتؿج

لـػس: تحرم  سقة طؾك ا هباكقة قا تداع الـصارى ر الغؾق واب إلفراط و مـفج ا وهق 

الغ لزواج، وتؽبت  قبات الرزق، وترى ذلؽ ا رائز، وتؿـع كؾ أكقاع الزيـة وص

لؿراد  لعبادة، وأخرجقها طـ كقػقتفا، وطـ ا لغقا يف ا لشقطان، وبا مـ طؿؾ ا رجًسا 

 ، مـ أكػسفؿ ابتدطقها  لقة مشقهة، ممذية للجساد،  هباكقة غا مـفا، وأصبحت ر
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 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿حجة وٓ برهان:  بال

لحديد: ] ﴾ںڻ ں ڱ ڱ  ...[37ا

آكحراف  لثاين مـ وجقه  لؿـفج يؿثؾ اإلفراط والغؾق، وهق القجف ا هذا ا و

ياه يجـبـا إ كسلل اهلل أن  كا بلن  لؽ ُأمِْر لذ لؿستؼقؿ، و لصراط ا  ڄ ڄ﴿: طـ ا

لػاتحة: ] ﴾ڄ  .(1)«[7ا

ك  :إذن لؿـفج الؼائؿ طؾ اإلسالم وسط وطدل يف العبادات بقـ ا فشريعة 

لرهباكقة.التػريط والجػاء، وبقـ الؿـفج الؼا فراط وا اإل  ئؿ طؾك الغؾق و

ػ » :-رحؿف اهلل تعالك-ويف ذلؽ يؼقل شقخ اإلسالم  ؾ ولفذا كان الس

كقاه،  يـف والػاجر يف د لحسـ: هق الؿبتدع يف د يحذرون مـ هذيـ الصـػقـ: قال ا

كقاه، وصاحب هقى متبع لفقاه،  كقا أغقتف د وكاكقا يؼقلقن: احذروا صاحب د

ة  كب مرون بؿجا لبدع والػجقر.وكاكقا يل  أهؾ ا

الؿـعؿقن أوقعفؿ يف الػجقر ما  فالؼسؿ إول: أهؾ الػجقر: وهؿ الؿرتفقن 

فقف.  هؿ 

يدهؿ والؼسؿ الثاين: بدع غؾقهؿ وتشد هبقن: أوقعفؿ يف ال همٓء  ،الؿرت

يـ  لذ يـ مـ قبؾفؿ: وذلؽ أن ا لذ ؿا خاض ا همٓء خاضقا ك استؿتعقا بخالقفؿ، و

الؿـفل طـفا،  تبعقن الشفقات  ات ي لصؾق لؿباحات ويرتكقن ا أو يسرفقن يف ا

تحقذ طؾقفؿ الشقطان والفقى فقـسقفؿ اهلل والدار  والعبادات الؿلمقر هبا يس

هد كثقًرا مـفؿ. مشا هق  لفؿ، كؿا  يػسد حا  أخرة، و

                                                 

ؽريؿ»اكظر:  (1) ل لؼرآن ا طقة يف ا البل )ص « القس لص 19طؾل ا 4-193. يسقر صار  باخت  ) 
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إن اهلل لؿ  وإن كاكقا يؼقلقن:-والذيـ يحرمقن ما أحؾ اهلل مـ الطقبات 

: إ زمقن أٓ يػعؾقه رم هذا، بؾ يؾت لقؿقـ، كؿا حيح با بالـذر وإما  ـ ما  قر م رم كث

شقاء زهاد أ   -العباد وال
َّ

هؿ: هلل طؾل مً  يؼقل أحد هد أٓ آكؾ صعا يعا ا، و ار أبًد لـف ا با

زم ذلؽ بؼصده وطزمف، وإن لؿ يحؾػ ولؿ أحدهؿ أ ة، ويؾت الشفقة الؿالئؿ ٓ يلكؾ 

هذ ،يـذر لخبز، و زم أٓ يلكؾ ا هذا يؾت زم أٓ يشرب الؿاء، و زم أٓ ففذا يؾت ا يؾت

اع لُػؼَّ يؾتزم أٓ (1)يشرب ا هذا  كػسف، و َيُجبُّ  هذا  يتؽؾؿ قط، و يؾتزم أٓ  هذا  ، و

يذبح ابتدطقها طؾك سبقؾ  ،يـؽح وٓ  تل  هباكقة ال مـ الر وأكقاع هذه إشقاء 

ى والشفقة. الفق لـػس، وقفر  دة ا  مجاه

ا وٓ ريب أن مجاهدة الـػس ملمقر بفا، وكذلؽ قفر الفقى والشفقة، كؿ

الؿجاهد مـ جاهد كػسف يف ذات اهلل، والؽقس مـ دان » أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلصثبت طـ الـبل 

. (2)«تبع كػسف هقاها وتؿـك طؾك اهللأكػسف وطؿؾ لؿا بعد الؿقت، والعاجز مـ 

لؿحر   هق ا يعة اإلسالم  لشر لؿتبع  لؿسؾؿ ا م لؽـ ا م ما حرمف اهلل ورسقلف: فال يحر

تـا رف يف تـاولف: بؾ ي ، الحالل وٓ يس أو كؽاح لباس  أو  مـ صعام  لقف  ول ما يحتاج إ

قؼ ة: فال يحؿؾ كػسف ما ٓ تط تصد يف ذلؽ، ويؼتصد يف العباد  .(3)«ويؼ

ولؿزيد مـ البقان لفذه القسطقة والعدل والتقازن يف العبادات أذكر بعض 

                                                 

اع: (1) . الُػؼ  بد ز ل مـ ا ه  يعؾق لؿا  شعقر سؿل بف  ل مـ ا خذ  ُيت ب  شرا  هق 

لف (2) جد  ٕول: لؿ أ ستؼؾقـ: ا يثقـ م حد وإكؿا ورد يف  لرتكقب  ذا ا هب يث  لحد ا ا ـ »ذ الؿجاهد م

ذي )«. جاهد كػسف م لرت واه ا هذا ر اين يف 4687و لب ي»(، وصححف إ حقح الرتمذ 43« )ص 33 ،)

اين:  لث يث «الؽقس مـ دان كػسف...»وا لحد باب رقؿ ) .ا لؼقامة،  ي يف ا ا رواه الرتمذ هذ ( 36و

. حديث حسـ ل:   وقا

ج» (3) لػتاوىم 16-14/159« )ؿقع ا 4. ) 
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 الـؿاذج والؿظاهر الدالة طؾك ذلؽ: وذلؽ فقؿا يؾل:

 :الىمىذج ألاول 

ال قال: ڤطـ أكس  بل جاء ث لك بققت أزواج الـ هط إ يسللقن طـ  ملسو هيلع هللا ىلصثة ر

بل  بل  ملسو هيلع هللا ىلصطبادة الـ مـ الـ كحـ  يـ  وا كلهنؿ تؼالقها، فؼالقا: وأ رب وقد  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا أخ

لؾقؾ أبًدا،  نين ُأصؾل ا كا ف ما أ هؿ: أ ما تلخر: قال أحد كبف و مـ ذ ما تؼدم  لف  غػر اهلل 

لدهر وٓ أفطر، وقال آخر: ا.  أكا أطتزل الـساء وقال آخر: أكا أصقم ا فال أتزوج أبًد

أكتؿ الذيـ قؾتؿ كذا وكذا؟ أما واهلل إين ٕخشاكؿ هلل »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء رسقل اهلل 

وأتؼاكؿ لف، لؽـل أصقم وأفطر، وأصؾل وأرقد، وأتزوج الـساء: فؿـ رغب طـ 

 .(1)«سـتل فؾقس مـل

الغؾق » :«القسطقة يف الؼرآن»يؼقل صاحب كتاب  مـ مقاقػ  ففذا مققػ 

سبب  تل دفعتفؿ يجؾل لـا  قر ال مـ الخ لصادقة يف التزود  لرغبة ا هذه الـزطة: وهق ا

بل  طؾؿقا، رأوا أن ذلؽ قؾقؾ فؼالقا ما  ملسو هيلع هللا ىلصلؾسمال طـ أسؾقب الـ يف طبادتف، فؾؿا 

 قالقا.

رسقل  رهتؿ  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ ال حح كظ جف، وص فبادر بعال آتجاه  هذا  لؿ يؼر 

تضؾع مـ أطؿ لقست بال صقؾ خشقة اهلل وتؼقاه: فبقـ أهنا  يط يف لتح ال والتػر

لقسطقة  هذا هق طقـ ا ؿقازكة بقـ جؿقع مطالب اهلل، و أخرى، ولؽـفا تحصؾ بال

ة وآطتدال والعدل ة وآستؼام  .(2)«والحؽؿ

                                                 

لبخاري» (1) حقح ا لـؽاح«ص ) :باب ،، كتاب ا ح  لـؽا ب يف ا لرتغق 50ا 63.) 

لؼرآن» (2) طقة يف ا 19)ص « القس 1. ) 
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 طؾك هذا الحديث وأمثالف فقؼقل: -رحؿف اهلل تعالك-ويعؾؼ سقد قطب 

ؾ » لذي يحاول أن يعط لجسدية الحققية هق كا لذي يحاول أن يعطؾ صاقاتف ا وا

مـ كػسف ما لؿ صا يد  ير لروحقة الطؾقؼة: كالهؿا يخرج طؾك سقاء فطرتف و قاتف ا

إصقؾ لؿركب يف كقاهنا  مقر ذلؽ ا مر كػسف بتد يد لؼ لف، وكالهؿا  رده الخا وهق  ،ي

 محاسب أمام اهلل طؾك هذا التدمقر.

رسقل  كؽر ال هذا أ لـساء،  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أجؾ  اد أن يرتهبـ فال يؼرب ا مـ أر طؾك 

يصقم اد أن  مـ أر يـام و الؾقؾ فال  مـ أراد أن يؼقم  لدهر فال يػطر، و أكؽر طؾقفؿ  ،ا

ة   .«فؿـ رغب طـ سـتل فؾقس مـل»وقال:  ڤكؿا ورد يف حديث طائش

وقد أقام اإلسالم شريعتف لإلكسان طؾك أساس تؽقيـف ذاك: وأقام لف طؾقفا كظاًما 

ُر بشري   هذا الـظام أن يحؼؼ  إكؿا قصارى ،فقف صاقة واحدة مـ صاقات البشر ا ٓ ُتَدمَّ

التقازن بقـ هذه الطاقات، لتعؿؾ جؿقعفا يف غقر صغقان وٓ ضعػ وٓ اطتداء مـ 

 .(1)«وكؾ صغقان يؼابؾف تدمقر ،فؽؾ اطتداء يؼابؾف تعطقؾ ،إحداها طؾك إخرى

 :الىمىذج الثاوي

بل  طـ ابـ طباس قال: ،  ملسو هيلع هللا ىلصبقـؿا الـ يخطب إذا هق برجؾ قائؿ فسلل طـف

ل فؼالقا: أبق  يتؽؾؿ ويصقم. قا يستظؾ وٓ  كذر أن يؼقم وٓ يؼعد وٓ  ائقؾ:  سر إ

يدل طؾك (2)«ُمْرُه فؾقتؽؾؿ ولقستظؾ ولقؼعد ولقتؿ صقمف»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  . ففذا 

ة ويسر الشريعة.  سؿاح

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا .1/3439« )يف  ) 

لبخاري» (2) حقح ا باب« ص ذور،  لـ يؿان وا إ ح  :كتاب  صقة،  مع ؿؾؽ ويف  قؿا ٓ ي لـذر ف ا

(670 1. ) 
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 :الىمىذج الثالث

بل  فرأى أم  ملسو هيلع هللا ىلصآخك الـ اء  زار سؾؿان أبا الدرد بقـ سؾؿان وأبل الدرداء ف

يف  الدرداء متبذلة فؼال لفا: لقس لف حاجة  ما شلكؽ؟ قالت: أخقك أبق الدرداء 

لدكقا لد ،ا آكؾ حتك فجاء أبق ا كا ب ما أ ائؿ. قال:  نين ص كؾ ف ؼال:  ًما ف رداء فصـع صعا

اء يؼقم فؼال: كؿ. فـام، ثؿ ذهب يؼقم  لدرد الؾقؾ ذهب أبق ا كان  تلكؾ، فلكؾ. فؾؿا 

الؾقؾ قال سؾؿان: قؿ أن. قال:  : قَ فصؾَّ فؼال: كؿ. فؾؿا كان آخر  ا، فؼال لف سؾؿان

لربؽ طؾقؽ حؼ   لـػسؽ طؾقؽ حؼ  إن  هؾؽ طؾقؽ حؼ  ا، و ا، فلطط كؾ ذي ا، وٕ

ـبل  ،حؼ حؼف لـبل  ملسو هيلع هللا ىلصفلتك ال  .(1)«صدق سؾؿان»: ملسو هيلع هللا ىلصفذكر ذلؽ لف، فؼال ا

 :الىمىذج السابع

 رسقل اهلل  قالت: ڤطـ طائشة 
َّ

ـدي امرأة فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصدخؾ طؾل ـ »وط م

طؾقؽؿ مـ العؿؾ ما تطقؼقن: فقاهلل ٓ »تـام ُتصؾل. قال: فؼؾت: امرأة ٓ  «هذه؟

لديـ إلقف ما داوم طؾقف صاحبف«يؿؾ اهلل حتك تؿؾقا . وهذا تقجقف (2)، وكان أحب ا

تقسط. ي كريؿ كحق آطتدال وال  كبق

 :الـؿقذج الخامس

خؾ رسقل اهلل  ، قال:ڤطـ أكس  ـ مالؿسجد وحبؾ  ملسو هيلع هللا ىلصد ؿدود بق

يتقـ. فؼال:  . ق «ما هذا؟»سار أو فرتت أمسؽت بف نذا كسؾت  لزيـب تصؾل، ف القا: 

                                                 

ري، كتا (1) بلبخا با دب،  لؾضقػ، ح ) :اب إ لتؽؾػ  طعام وا ل .6439صـع ا ) 

اب (2) جؿعة، ب ل لبخاري، كتاب ا لعبادة، ح ) :ا لتشديد يف ا 445ما يؽره مـ ا ب 4 تا سؾؿ، ك (، وم

( ها، ح  لؿسافريـ وقصر الة ا لف.785ص ؾػظ  ل وا  ،) 
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 .(1)«ؾ أو فتر قعدِس ، فنذا كَ فُ أحدكؿ كشاصَ  قه، لقصؾ  ؾ  ُح »فؼال: 

َـّ » يؽ لؿ  لـساء  يدل طؾك أن ا يث  لحد لرجال طؾك  ففذا ا مـ ا أقؾ حرًصا 

هذه الـزطة الجامحة  تـافس يف أطؿال الرب، وقد تجؾك ذلؽ يف  تزود مـ الخقر، وال ال

رسقل كحق ا يؼرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلعبادة، ولؽـ ال لزجر طـف،  لؿ  لك ا هذا الجؿقح الضار، فعؿد إ

لـافع لقسط ا  .(2)«وأمر با

 ولـستؿع أن إلك تعؾقؼ اإلمام الـقوي الـافع حقل هذيـ الحديثقـ حقث يؼقل:

فقف دلقؾ طؾك الحث طؾك آقتصاد يف العبادة واجتـاب التعؿؼ، ولقس الحديث »

 ملسو هيلع هللا ىلص.. ويف هذا الحديث كؿال شػؼتف .ق طام يف جؿقع أطؿال الرببالصالة بؾ ه امختص  

ورأفتف بلمتف: ٕكف أرشدهؿ إلك ما يصؾحفؿ، وهق ما يؿؽـفؿ الدوام طؾقف بال مشؼة وٓ 

 .(3)«ضرر، فتؽقن الـػس أكشط والؼؾب مـشرًحا، فتتؿ العبادة...

اإلفراط، وأكف قد  الغؾق و مـ  ير  لتحذ لـؿاذج السابؼة ا يـتفل ويالحظ يف ا

زيادة طؾك ما لؿ يشرطف اهلل  لتققػ، أو ال لك آكؼطاع وا لل ۵بصاحبف إ لتا ، وبا

 طؾك صاحبف. ايصبح مردودً 

 :طـ التػريط واإلضاطة لؾصالة، فؼال تعالك ۵ويف مؼابؾ الغؾق كفك اهلل 

 ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ﴿

 .[59مريؿ:]

                                                 

اب (1) جؿعة، ب ل لبخاري، كتاب ا ح ) :ا  ، يد... لتشد مـ ا 4ما يؽره  ال450 ب ص سؾؿ كتا ، وم ة (

ح ) ها،  لؿسافريـ وقصر .781ا ) 

لؼرآن» (2) طقة يف ا 19)ص « القس 7. ) 

سؾؿ» (3) م حقح  لـقوي طؾك ص .6/74« )شرح ا ) 
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لؿا ذكر اهلل » لفذه أية: يف تػسقره -رحؿف اهلل تعالك-قال اإلمام ابـ كثقر 

لك حزب السعداء، وهؿ إكبقاء  مـ الؼائؿقـ بحدود اهلل  ۏتعا مـ اتبعفؿ  و

لؿمد   مره، ا فرائض اهلل، التاركقـ لزواجره، ذكر أكفوأوا  ے ے ھ﴿: يـ 

ي :﴾ۓ . وإذا أضاطقها ففؿ لؿا سقاها مـ ﴾ھ ھ﴿قرون أخر.  :أ

يـ وققامف، و لد ٕهنا طؿاد ا قر أطؿال العباد، وأقبؾقا طؾك القاجبات أضقع:  خ

كقا هبا: ففمٓء سَقْؾَؼْقن غق ا  كقا واصؿل لد لحقاة ا ها، ورضقا با مالذ لدكقا و شفقات ا

يقم الؼقامة  .(1)«أي: خسارة 

 :الىمىذج الظادض

لــقلف تعــل قـف  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: كـا

ء: ] ﴾ڻ ڻ 4اإلسرا 40]. 

تعالك-قال ابـ كثقر  اإلم» :-رحؿف اهلل  دقال  هشقؿ، (2)ام أحؿ : حدثـا 

قر طـ ابـ طباس  قد بـ جب زلت أية ورسقل »، قال: ڤحدثـا أبق بشر طـ سع ك

ةملسو هيلع هللا ىلصاهلل  متقاٍر بؿؽ ك ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: ،  ن إذا صؾ . قال: كا

لؿشركقن سبُّ  لؽ ا لؼرآن، فؾؿا سؿع ذ با تف  بف رفع صق لؼرآن وسبُّ بلصحا مـ قا ا قا 

كزلف، ومـ جاء بف، قال: فؼال اهلل تعال بقف أ  :: أي﴾ڱ ڳ ڳ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصك لـ

قسبقا الؼرآن،  الؿشركقن ف فقسؿع  راءتؽ  طـ أصحابؽ فال  ﴾ڱ ڱ ڱ﴿بؼ

فؿ الؼرآن، حتك يلخذوه طـؽ.  . أخرجاه يف ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿تسؿع

                                                 

ـ كثقر» (1) اب .3/437« )تػسقر  ) 

لؿسـد» (2) 4/35« )ا شاكر )4 أحؿد  .4853( وصححف  ) 
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صحقحقـ  مـ حديث أبل بشر جعػر بـ إياس بف. (1)ال

لدطاء» وقال أشعث بـ سقار طـ طؽرمة طـ ابـ طباس:  .(2)«كزلت يف ا

 ڳ ڳ﴿: ۵يف ققلف  ڤروى مسؾؿ طـ طائشة » :وقال الؼرصبل

لدطاء ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ا يف ا لت: أكزل هذ  .(3)«قا

ر  :والشاهد الجف يـ مـفل طـفؿا: وهؿا  سط بقـ أمر لتق أن هذه أية تلمر با

ة واإلسرار:  لشديد أو الؿخافت  .﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ا

 :الىمىذج الظابع

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ :يف ققلف تعالك

طراف:] ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  .[305إ

رفع يف الؼقل: أي :: أي﴾ى ى﴿» قال الؼرصبل: ع  :دون ال أسؿ

ي :﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: كػسؽ: كؿا قال فتة :أ الؿخا قـ الجفر و  .(4)«ب

 :الىمىذج الثامن

 ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿ :يف ققلف تعالك

راف:]  .[55إط

                                                 

لبخاري» (1) حقح ا سؾؿ )1733« )ص وم  ،)116. ) 

ـ كثقر» :كظرا (2) اب 3/6« )تػسقر  8 ،6 9.) 

ل» (3) )تػسقر الؼرصب سؾؿ» :كظرا(، و40/311«  حقح م .117« )ص ) 

ل» (4) .7/355« )تػسقر الؼرصب ) 
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ؿسؾؿقن يجتفدون » :-رحؿف اهلل تعالك-قال اإلمام ابـ كثقر  يف لؼد كان ال

لؽ أن اهلل  هؿًسا بقـفؿ وبقـ رهبؿ: وذ لفؿ صقت: إن كان إٓ  يسؿع  ما  لدطاء و ا

لك يؼقل لًحا رضل ﴾ھھ ھ ہ ہ﴿: تعا لؽ أن اهلل ذكر طبًدا صا ، وذ

ه  [3مريؿ:] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: فعؾف فؼال ُيؽر يج:  قال ابـ جر و

آستؽاكة، ثؿ رو مر بالتضرع و لدطاء، ويم لصقاح يف ا ـداء وا ى رفع الصقت وال

: يف ﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿: طـ ططاء الخراساين طـ ابـ طباس يف ققلف

بق مجؾز قره. وقال أ لدطاء وٓ يف غ : ٓ يسلل ﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿: ا

بد لرحؿـ بـ مفدي، حدثـا شعبة طـ زياد  مـازل إكبقاء. وقال أحؿد: حدثـا ط ا

هق  :بـ مخراق، سؿعت أبا كعامة طـ مقلك لسعد لف يدطق و أن سعًدا سؿع ابـًا 

كعقؿفا وي هذا، وأطقذ بؽ مـ إؼقل: الؾفؿ إين أسللؽ الجـة و مـ  كحًقا  ستربقفا و

مـ شر كثقر،  ف  لت اهلل خقًرا كثقًرا وتعقذت ب لؼد سل ؼال:  لفا ف لـار وسالسؾفا وأغال ا

:  «إكف سقؽقن ققم يعتدون يف الدطاء»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوإين سؿعت رسقل اهلل  ويف لػظ

هذه «يعتدون يف الطفقر والدطاء» أية، وإن  ﴾ھ ہ ہ﴿: أية وقرأ 

مـ ققل أو طؿؾ، وأطقذ  لقفا  بحسبؽ أن تؼقل: الؾفؿ إين أسللؽ الجـة وما قرب إ

مـ ققل أو طؿؾ لـار وما قرب إلقفا  مـ ا  .(1)بؽ 

مـ حديث شعبة طـ زي اد بـ مخراق طـ أبل كعامة طـ ابـ ورواه أبق داود 

فذكره واهلل أطؾؿ، وقال اإلمام أحؿد: حدثـا طػان حدثـا حؿاد بـ  لسعد طـ سعد 

بد اهللسؾؿة أخربكا الحريري طـ أبل كعامة أن  ابـف يؼقل: الؾفؿ  ط بـ مغػؾ سؿع 

                                                 

د» (1) أحؿ 4/47« )مسـد  اب3 ب  ، رة طفا ل د يف ا داو أبق  ورواه   ، لؿاء ) :( ف يف ا 9اإلسرا 6 ، )

ين يف  لبا د»وصححف إ بل داو حقح أ .87« )ص ) 
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لجـة  ـل، سؾ اهلل ا صر إبقض طـ يؿقـ الجـة إذا دخؾتفا: فؼال: يا ب إين أسللؽ الؼ

نين سؿعت رسقل اهلل  لـار: ف مـ ا يؽقن ققم يعتدون يف الدطاء »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوُطْذ بف 

 .(1)««والطفقر

 :الىمىذج التاطع

، (2)«إن اهلل يحب أن تمتل رخصف كؿا يؽره أن تمتك معصقتف» :ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

سط. رفان وو ة ص لـاس مع الرخص الشرطق  وا

لرخصة، ويسرتسؾ معفا حت الطرف إول: يتؿادى يف أخذ ا ك يخرج هبا مـ 

 طـ الؿؼصقد الشرطل.

يشدد طؾك  الطرف الثاين: القرع حتك يرتك الرخص الشرطقة و مـ يتشدد يف 

 كػسف.

ف وهنقف: فال يعارضفؿا  ۵وهق الذي يعظؿ أمر اهلل  القسط: برتخص جا

يد غا تشد يعرضفؿا ل يزهد يف رخص اهلل  لٍ وٓ   .۵و

فحؼقؼة » فقؼقل: -كرحؿف اهلل تعال-ويػصؾ هذا إمر اإلمام ابـ الؼقؿ 

يُ   ٓ ص جاف، و ا برتخُّ لـفل أٓ يعاَرض للمر وا لتعظقؿ  يد غال: فنن ر  عَ ا تشد ضا ل

الؿقصؾ إلك اهلل  لؿستؼقؿ  . ۵الؿؼصقد هقالصراط ا  بسالؽف

يط، وإما  بلمر إٓ ولؾشقطان فقف كزغتان: ۵وما أَمَر اهلل  قر وتػر إما تؼص

ل مـ ا لل بؿا ضػر  يبا ، فال  لك قؾب العبد إفراٌط وُغُؾق  قئتقـ، فنكف يليت إ بد مـ الخط ع

                                                 

ـ كثقر» (1) اب 3/33« )تػسقر  4-333. ) 

د» (2) سـد أحؿ لباين يف 3/408« )م صححف إ ؾقؾ»(، و لغ واء ا .561« )إر ) 
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مُّ َش فقَ  طف، ا ة، فثبَّ لخط هذه ا مـ  ه  كًقا وترخقًصا: أخذ نن وجد فقف فتقًرا وتقا ف: ف

لرخاء، وغقر  لتلويالت وا لتقاين والػتقر، وفتح لف باب ا وأقعده، وضربف بالؽسؾ وا

ة. مقَر جؿؾ لؿل لعبُد ا لؽ، حتك ربؿا ترك ا  ذ

هذا وإن وجد طـده حذًرا وج مـ  يلخذه  ة، وأيس أن  ا، وتشؿقًرا وهنض د 

هذا،  هؿتؽ فقق  يؽػقؽ، و هذا ٓ  لف أن  ل  لزائد، وسقَّ مره بآجتفاد ا لباب: أ ا

ـب ٓ ترقد إذا رقدوا، وٓ تػطر إذا أفطروا، وأٓ غل لؽ أن تزيد طؾك العامؾقـ، وأوي

مرات فاغس يف ووجفف ثالث  يد هؿ  ا َتْػُتَر إذا َفَتروا، وإذا غسؾ أحد كت سبًعا، وإذ ؾ أ

ي، فقحؿؾف طؾك  لتعد  مـ اإلفراط وا لؽ  كحق ذ لفا، و ت  ك لؾصالة فاغتسؾ أ تقضل 

كف  لتؼصقر دو ؿؾ إول طؾك ا يح لؿستؼقؿ: كؿا  لصراط ا ي ا لؿجاوزة وتعد  لغؾق  وا ا

 وأٓ يؼربف.

يؼرَبف وٓ  ومؼصقده مـ الرجؾقـ إخراجفؿا طـ الصراط الؿستؼقؿ: هذا بلٓ 

هذ  ا بلن يجاوزه ويتعداه.يدكق مـف، و

ة  يؿان وقق لؽ إٓ طؾٌؿ راسٌخ، وإ ل مـ ذ ُيـَج  لخؾؼ، وٓ  وقد ُفتِـ هبذا أكثُر ا

لزوم القسط واهلل الؿستعان  .(1)«طؾك محاربتف، و

مر والـفل: أٓ يسرتسؾ مع الرخصة » وقال أيًضا: مـ طالمات تعظقؿ إ و

لؿـفج ا مستؼقؿ طؾك ا يؽقن صاحبف جافًقا غقر  لك حد  سط.إ  لق

لظفر يف شد مثال ذلؽ: ََّة وردت باإلبراد با لسـ لجايف أنَّ ا ص ا لرتخُّ لحر، فا ة ا

يُ  .رِ بْ أن  مرتخًصا جافًقا ة خروجف، فقؽقن  مؼارب لققت، أو  لك فقات ا  َد إ

                                                 

لصقب» (1) لقابؾ ا ص« ا (3 اللل.3 لف  ( ت سؾقؿ ا
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مـ الخشقع  :وحؽؿة هذه الرخصة أن الصالة يف شدة الحر تؿـع صاحبفا 

ة  ه وضجر، فؿـ حؽؿ لعبادة بتؽرُّ يػعؾ ا لحضقر، و قرها وا الشارع أن أمرهؿ بتلخ

مـ  لصالة  بد بؼؾب حاضر، ويحصؾ لف مؼصقد ا الع يـؽسر الحر، فقصؾل  تك  ح

لك. اإلقبال طؾك اهلل تعا لخشقع و  ا

هنقف  مـ هذا  الغائط:  ملسو هيلع هللا ىلصو لبقل و مدافعة ا ضرة الطعام، أو طـد  يصؾل بح أن 

مـفا. راد  لؿ يحصؾ ا لصالة، وٓ  مؼصقد ا ش طؾقف  يشق  لؽ بؿا  مـ ذ  لتعؾؼ قؾبف 

ُيؼْ  فؿـ فؼف الرجؾ يف طبادتف: ، بِ أن  ة لؾصال يػرغ قؾبف  ثؿ  ؾف،  ؾف فقعؿ َؾ طؾك شغ

قتف طؾقف: فركعتان  أقبؾ بؽؾ  و لف،  كصب وجفف  لك، و غ قؾبف هلل تعا فقؼقم فقفا وقد فرَّ

كبف. مـ ذ ما تؼدم  لؾؿصؾل هبؿا  ُيْغَػُر  لصالة  هذه ا  مـ 

يرتخص ترخًصا جافًقا. :والؿؼصقد  أٓ 

ر أكف  ومـ ذلؽ: ـد العذر، وتعذ لصالتقـ ط فر يف الجؿع بقـ ا رخص لؾؿسا

نذا أقام يف  فعؾ كؾ صالة يف وقتفا لؿقاصؾة السقر، وتعذر الـزول أو تعسره طؾقف، ف

لتؿؽـف  لققم: فجؿعف بقـ الصالتقـ ٓ مقجب لف:  زل الققمقـ والثالثة، أو أقام ا لؿـ ا

سـ مـ غقر مشؼة، فالجؿع لقس  ة راتبة كؿا يعتؼد أكثر مـ فعؾ كؾ صالة يف وقتفا 

ة،  لجؿع رخص يقجد، بؾ ا لسػر الجؿع، سقاء ُوِجَد طذر أم لؿ  يـ أن سـة ا لؿسافر ا

ما  يؽـ، وأ لؿ  لف طذر أو  ة، سقاء كان  لرباطق لؿسافر قصر ا ة، فسـة ا لؼصر ُسـة راتب وا

هذا لقن. لصالتقـ فحاجة ورخصة، ففذا لقن، و قـ ا  جؿعف ب

غقر محرمة، فال يـبغل أن يجػق العبد فقفا  أن الشبع يف إكؾ رخصة ومـ هذا:

متالء، فقتطؾب ما يصرف بف الطعام، فقؽقن هؿف  حتك يصؾ بف الشبع إلك حد التُّخؿة وٓا
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بؾ يـبغل لؾعبد أن يجقع ويشبع، ويدع الطعام وهق يشتفقف،  ،بطـف قبؾ إكؾ وبعده

 .(1)«، وُثُؾٌث لـَػِسفِ ُثُؾٌث لطعاِمِف، وُثُؾٌث لَشرابِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصومقزان ذلؽ ققل الـبل 

. لثالثة إثالث كؾفا لؾطعام وحده  وٓ يجعؾ ا

لل: ففق كؿـ يتقسقس يف القضقء  يد الغا تشد لـفل لؾ إمر وا وأما تعريض 

مام  مع اإل لك أن تػقتف  د تؽبقرة اإلحرام إ يرد  لققت، أو  يػقت ا لًقا فقف حتك  متغا

يتشدد يف لركعة، أو  تف ا ق يلكؾ شقئً قراءة الػاتحة، أو يؽاد تػ لل حتك ٓ  لغا لقرع ا  ا ا

لشبفات طؾقف. قـ خشقة دخقل ا ة الؿسؾؿ  مـ صعام طام

مـ  كؼص حظفؿ  لذيـ  اد ا لعبَّ لػاسد طؾك بعض ا لقرع ا لؼد دخؾ هذا ا و

ـ  م لقف  يحؿؾ إ ت بؿا  يتؼقَّ ان  مـ بالد اإلسالم، وك يلكؾ شقًئا  متـع أن  لعؾؿ، حتك ا ا

لتحصقؾ ذلؽ، ـصارى، ويبعث بالؼصد  لُغُؾقُّ  بالد ال لؿػرط، وا لجفؾ ا فلوقعف ا

ـصارى كعقذ باهلل مـ  لزائد يف إساءة الظـ بالؿسؾؿقـ، وحسـ الظـ بال ا

لخذٓن  .(2)«ا

 :الىمىذج العاشس

 الىططيت في الطهازة والصالة:

سط بقـ » :-رحؿف اهلل تعالك-قال اإلمام ابـ الؼقؿ  وإدب: القققف يف الق

رفقـ: فال يؼصر بحدود الشرع طـ ت لف: ص ما جعؾت حدوًدا  يتجاوز هبا  مفا، وٓ  ؿا

                                                 

بـ ماجف )3380رواه الرتمذي ) (1) وا  ،)331 ين يف 9 ا لب ف»(، وصححف إ بـ ماج حقح ســ ا « ص

(3701. ) 

لصقب» (2) لقابؾ ا اللل )ص « ا لف .34-39ت ا ) 
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يـ تد  والعدوان: هق سقء إدب. ،فؽالهؿا طدوان، واهلل ٓ يحب الؿع

الغالل فقف والجايف طـف. وقال بعض السؾػ: قـ  يـ اهلل ب  د

لصالة  يقف ا لقضقء، ولؿ  ؿـ لؿ يؽؿؾ أطضاء ا فنضاطة إدب بالجػاء: ك

َّفا رسقل اهلل  هل قريب مـ مائة أدب: ما بقـ واجب  ،اوفعؾف ملسو هيلع هللا ىلصآداهبا التل َسـ و

مستحب.  و

لجفر  وإضاطتف بالغؾق: كالقسقسة يف طؼد الـقة، ورفع الصقت هبا، وا

لدطقات التل شرطت سر   لتشفد بإذكار وا ُة تخػقػف وحذفف كا لسـ ما ا يؾ  ا، وتطق

ف رسقل اهلل  ما فعؾ يؾ طؾك  لتطق يادة ا ة، وز ي َحْذُفف سـ لذ لسالم ا ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصإول وا

يظـف ُسرَّ طؾ ما  َّ ك  لـ لصالة وا بل اق ا لـ فنن ا يشتفقكف:  فا و لقلمر  ملسو هيلع هللا ىلصؼارون ل لؿ يؽـ 

مـ ذلؽ مر ويخالػف، وقد صاكف اهلل  ؿ  ،بل يممف مرهؿ بالتخػقػ و وكان يل

لصافَّ  لبؼقع با اهب إلك ا لظفر فقذهب الذ تؼام صالة ا مرهؿ بالتخػقػ و ات، ويل

يدرك رسقل اهلل  يتقضل و و لك ملسو هيلع هللا ىلصفقؼضل حاجتف ويليت أهؾف  لركعة إو ففذا  :يف ا

تصار  تصار بؾ اق لصالة وسرقفا: فنن ذلؽ اخ مر بف، ٓ كؼر ا لذي أ هق التخػقػ ا

مصؾقً  يسؿك بف  يؼع طؾقف آسؿ و ما   .(1)...«اطؾك 

 وقال يف مقصـ آخر وهق يػرق بقـ آحتقاط يف العبادة والقسقسة فقفا:

تقاط والقسقسة» تقاط آستؼ :والػرق بقـ آح صاء والؿبالغة يف اتباع أن آح

لسُّ  مـ غقر غؾق ا بف  وأصحا سؾؿ  لف و قف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وآ ما كان طؾ َّة و ـ

يرضاه اهلل ورسقلف هق آحتقاط الذي  يط: ففذا  ػر قر وٓ ت وأما  ،ومجاوزة وٓ تؼص

                                                 

لؽقـ» (1) لسا 34، 4/344« )مدارج ا .ط. د ،(3 ر صقبة  ا
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لسُّ  لؿ تلت بف ا ما  ة ففل ابتداع  لقسقس ف ا ل يػعؾف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وآ لؿ  َّة و ـ

لؿشروع و لك تحصقؾ ا لؽ إ يصؾ بذ كف  ة: زاطًؿا أ لصحاب مـ ا سؾؿ، وٓ أحد 

رف يف  ضقء فقق الثالث فقس ضاءه يف الق يحتاط بزطؿف ويغسؾ أط وضبطف: كؿـ 

مرة واحدة،  مراًرا، أو  ة الصالة  لتؾػظ بـق يصرح با سؾف، و لؿاء يف وضقئف وغ صب ا

لص يرغب طـ ا مؿا ٓ يتقؼـ كجاستف احتقاًصا، و يغسؾ ثقابف  ، و كعؾف احتقاًصا الة يف 

كف احتقاط. يـًا وزطؿقا أ لؿقسقسقن د هذا مؿا اتخذه ا لك أضعاف أضعاف   إ

ن  كا ؾؿ وما  ك اهلل طؾقف وآلف وس هدي رسقل اهلل صؾ تقاط باتباع  آح وقد كان 

تقاط، وطدل طـ  آح مـ خرج طـف فؼد فارق  تقاط الذي  آح لك هبؿ: فنكف  طؾقف أو

لصراط اء ا لسُّ  وآحتقاط كؾُّ  ،سق لخروج طـ خالف ا لػت آحتقاط ا لق خا َّة و ـ

هؾ إرض بؾ كؾَّ   .(1)«فؿأكثر أ

 :الىمىذج الحادي عشس

لل رسقل اهلل  قال: ڤطـ ابـ طباس   طْ ؼُ هؾؿ الْ »غداة َجْؿٍع:  ملسو هيلع هللا ىلصقال 

يده قال: «لل لَخْذف، فؾؿا وضعفـ يف  مـ حصك ا لف حصقاٍت  كعؿ ». فؾؼطُت 

 الديـ: فنكؿا هؾؽ مـ كان قبؾؽؿ بالغؾق يف يف بلمثال همٓء، وإياكؿ والغؾق  

 .(2)«الديـ

الحؿص  مك بف أكف بقـ  لذي ير العؾؿ يف حجؿ الحصك ا وقد قال أهؾ 

                                                 

ح» (1) لرو .513، 513)ص « ا ) 

لـسائل ) (2) 30ا بـ ماجف )57 وا  ،)30 اين يف 35 لب لصحقحة»(، وصححف إ يف 4383« )ا ؿد  وأح  ،)

لؿسـد» 4/3« )ا ؾػظ لف، وصححف أحؿد شاكر )45 ل وا  )485 4. ) 
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يط،  الحؿص ففق تػر ـدق، فؿا زاد طؾك البـدق ففذا إفراط، وما كؼص طـ  لب وا

إلفراط والتػريط. قـ ا  والعدل ب

-إلمام ابـ تقؿقة وأختؿ الؽالم طـ القسطقة يف العبادات بؽالم كػقس ل

يحبف اهلل ورسقلف » حقث يؼقل: :-رحؿف اهلل تعالك فنن الؿشروع الؿلمقر بف الذي 

بل  ملسو هيلع هللا ىلص لـ آقتصاد يف العبادة كؿا قال ا طؾقؽؿ هدًيا قاصًدا، طؾقؽؿ هدًيا »: ملسو هيلع هللا ىلصهق 

إن هذا الديـ متقـ، ولـ يشاد الديـ أحد إٓ غؾبف، فاستعقـقا ». وقال: (1)«قاصًدا

يف (2)«احة وشلء مـ الدلجة، والؼصد الؼصد تبؾغقبالغدوة والرو . وكالهؿا 

لصحقح.  ا

تك  «اقتصاد يف سـة، خقر مـ اجتفاد يف بدطة» :ڤوقال أبل بـ كعب  فؿ

ة:  م محر كت  مـفا كا لف  يؿـعف طـ فعؾ واجب أكػع  لف ضرًرا  لعبادة تقجب  كت ا كا

لعؼؾ، أ لقاجب أو يؿـعف طـ ا لؽسب ا يضعػف طـ ا ًما  ؿ مثؾ أن يصقم صق و الػف

لؽ إذا كاكت تُ  لقاجب، وكذ يؿـعف طـ الجفاد ا لقاجب، أو  ف يف محؾ محرم ٓ عُ ققِ ا

لـاس  رف إلك أمقال ا يستش مثؾ أن يخرج مالف كؾف، ثؿ  يؼاوم مػسدتف مصؾحتفا، 

.  ويسللفؿ

وأما إن أضعػتف طؿا هق أصؾح مـفا، وأوقعتف يف مؽروهات، فنكفا مؽروهة. 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ :قلفوقد أكزل اهلل تعالك يف ذلؽ ق

                                                 

حقح (1) لص ؾػظ يف ا ل ا ا حده هبذ ؿد يف  ،لؿ أ م أح رواه اإلما ؿا  ، 5/350« )مسـده»وإك ه ( وغقر

ين يف وصح لبا لجامع»حف إ حقح ا 10« )ص 86. ) 

حقح (2) لص ؾػظ يف ا ل يؿان، باب ،لؿ أجده هبذا ا اب اإل لـسائل، كت واه ا ،  :وإكؿا ر يـ يسر الد

ين يف  لبا لـسائل»وصححف إ حقح ا قؿ )« ص 16ر 64. ) 
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ة:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ لؿائد نهنا كزلت يف  :[87ا ف

هذا يسرد  لتبتؾ لؾعبادة:  لصحابة كاكقا قد اجتؿعقا وطزمقا طؾك ا ام مـ ا أقق

لـساء،  هذا يجتـب ا هذا يجتـب أكؾ الؾحؿ، و هذا يؼقم الؾقؾ كؾف، و الصقم، و

قبات مـ أكؾ الؾحؿ،  گفـفاهؿ اهلل  اء وهق طـ تحريؿ الط والـساء، وطـ آطتد

الؼقام، والؼراءة، والذكر، وكحق ذلؽ،  الؿشروع يف الصقام، و يـ  الزيادة طؾك الد

لؿباح طؾك ما أبقح رم والزيادة يف ا ريؿ طؾك ما ح لتح زيادة يف ا د  ،وال مرهؿ بع ثؿ إكف أ

العدوان هذا التحريؿ و مـ القؿقـ طؾك   .(1)«هذا بؽػارة ما طؼدوه 

pn  mP 

 

 

                                                 

لػتاوى» (1)  (.35/373« )مجؿقع ا
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 ث الرابعاملبح

 من مظاهر العدل والوسطوة 

 والتوازن يف األخالق واملعامالت

إخالق  ۵لؼد فطر اهلل  قر، وركز يف فطرتف أصقل  اإلكسان طؾك الخ

 َّ لـ لحسـ، وا لك ا لؿقؾ إ ة: وركب فقفا ا لػاضؾ كتؽست ا مـ ا ػرة مـ الؼبقح، إٓ 

لشقطان لـػس وا اء ا بقئة وسقء الرتبقة، وإغق وصلة ال ومع ذلؽ جاء  ،فطرتف تحت 

مـ إخالق  قر  لتـػ الحث طؾقفا، وا قد طؾك إخالق الػاضؾة، و لتلك إلسالم با ا

العدل والتقازن. ة و لقسطق ة بصقرة تتسؿ با لسقئ  ا

سئؾت طائشة  والديـ كؾف خؾؼ: تف: كؿا  طؼائده وطباداتف وأحؽامف ومعامال

لـبل  ڤ  .(1)«كان خؾؼف الؼرآن»فؼالت:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ خؾؼ ا

اد » :-رحؿف اهلل تعالك-الؼقؿ ويؼقل اإلمام ابـ  خؾؼ: فؿـ ز يـ كؾف  الد

يـ ؽ يف الخؾؼ زاد طؾقؽ يف الد  .(2)«طؾق

ص  لخا لؿعـك ا هذا الػصؾ سقؽقن متقجًفا إلك ا يث يف  لحد لؽـ ا و

يدخؾ يف العؼائد والعبادات. قد: مؿا ٓ  الحؿ السؾقك  مالت، و  للخالق: كالؿعا

تقازن: فؽؾ خؾؼ حؿقد وقد جاءت أخالق اإلسالم متصػة بصػة العدل وال

                                                 

سؾؿ» (1) حقح م .716« )ص ) 

لؽقـ» (2) لسا ر ص ،(3/73« )مدارج ا .ط. دا  قبة
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يـزع إلك  ففق وسط بقـ خؾؼقـ ذمقؿقـ: فراط، وأخر  اإل يـزع إلك الغؾق و أحدهؿا 

تضققع.  التػريط وال

ك » :-رحؿف اهلل تعالك-ويف ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  ؾ والعدل يحؿؾف ط

ؼ  يط: فقحؿؾف طؾك خؾ فراط والتػر اإل تدال أخالقف، وتقسطف فقفا بقـ صريف  اط

لجقد وا تبذير، وطؾك خؾؼ ا اف وال اإلمساك واإلسر سط بقـ  لذيـ هؿا تق لسخاء ا

لحقاء الذي هق  لذُّ وا لؼِ  ل  سط بقـ ا لذي هق تقسط حَ وا ة، وطؾك خؾؼ الشجاطة ا

سط بقـ الغضب والؿفاكة  لذي هق تق بقـ الجبـ والتفقر، وطؾك خؾؼ الحؾؿ ا

لـػس مؽتـَ .وسؼقط ا محؿقد  مقؿقـ، وهق .. وكؾ خؾؼ  قـفؿا، سوػ بخؾؼقـ ذ ط ب

مقؿان ؼان ذ رفاه خؾ تقسط اكح.وص لـػس متك اكحرفت طـ ال رفت إلك أحد .. فنن ا

رب الخؾؼقـ الذمقؿقـ ٓ لتقاضع اكحرفت إما إلك ك بد، فنذا اكحرفت طـ خؾؼ ا

لحقاء اكحرفت إما  لك ذل ومفاكة وحؼارة، وإذا اكحرفت طـ خؾؼ ا وطؾق، وإما إ

لك قِ  لك طجز وَخَقر وحَ إ ما إ كػسف طدوه، ة وجرأة، وإ ُيطِؿع يف  ة، بحقث  ك مفا

هق الؿفاكة  لحقاء: وإكؿا  مصالحف، ويزطؿ أن الحامؾ لف طؾك ذلؽ ا مـ  ثقر  ويػقتف ك

لـػس. مقت ا العجز و  و

لك جزع  اكحرفت:« الصبر الؿحؿقد»وكذلؽ إذا اكحرفت طـ خؾؼ  إما إ

ة كبد، وقسقة قؾب، وتحجُّ  لك غؾظ ما إ وتسخط، وإ هؾع وجشع  .. وإذا .ر صبعو

ك لطقش والـزق والحدة والخػة، وإما ا لك ا حرفت طـ خؾؼ الحؾؿ اكحرفت إما إ

لذل والؿفاكة والحؼارة لك ا ،  ،إ مـ حؾؿف حؾؿ ذل ومفاكة وحؼارة وطجز فػرق بقـ 

رف. زة وش مـ حؾؿف حؾؿ اقتدار وط قـ   وب
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:  كؿا ققؾ

  مممممممت لؾمممممممط   مممممممه  غقمممممممم    ممممممم   

 

 لجمممممممممه  اممممممممم  إلقفممممممممم   لؾ ممممممممم     

 
لرفؼإك»وإذا اكحرفت طـ خؾؼ  ش « اة وا ق لك طجؾة وص اكحرفت: إما إ

قـفؿا. ٕكاة ب لرفؼ وا ة. وا  وطـػ، وإما إلك تػريط وإضاط

زة»وإذا اكحرفت طـ خؾؼ  مـقـ، اكحرفت إما إلك « الع هبفا اهلل لؾؿم تل و ال

قـفؿا.كرب،  زة الؿحؿقدة ب الع  وإما إلك ذل. و

ام غق« الشجاطة»وإذا اكحرفت طـ خؾؼ  لك هتقر وإقد ر اكحرفت ما إ

مقم. بـ وتلخر مذ  محؿقد، وإما إلك ج

لغبطة»وإذا اكحرفت طـ خؾؼ  لقة وا العا لؿراتب  اكحرفت إما « الؿـافسة يف ا

ة وطجز وذل ورضحإلك  لك مفاك لدُّ  اسد، وإما إ .با  ون

ة « الؼـاطة»وإذا اكحرفت طـ  لك ِخسَّ ما إ لك حرص وَكَؾب، وإ ما إ كحرفت إ ا

ة وإضاطة.  ومفاك

ل»وإذا اكحرفت طـ خؾؼ  ػ « رحؿةا لك ضع لك قسقة، وإما إ اكحرفت إما إ

 : لد ٓ يؼدم طؾك ذبح شاة، وٓ إقامة حد، وتلديب و قؾب وجبـ كػس، كؿـ 

لرحؿة تحؿؾف طؾك ذلؽ لخؾؼ  ،ويزطؿ أن ا قده يف مقضع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذبح أرحُؿ ا ب

لـساء، وضرب إطـاق،  مـ الرجال وا ي  يد ة، وقطع إ ك ًثا وستقـ بد واحد ثال

لحدود ورج رجقموأقام ا تك مات الؿ حؿ خؾؼ اهلل طؾك  ،ؿ بالحجارة ح وكان أر

.  اإلصالق وأرأففؿ
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لتؼطقب  بقس وا سط بقـ التع الؿحؿقد: فنكف و وكذلؽ صالقة القجف، والبشر 

 
 

لخد، وصل مع كؾ أحد بحقث  وتصعقر ا لؽ  لَبَشر، وبقـ آسرتسال بذ لبِْشر طـ ا ا

ؿا  كب، ك لجا يطؿع يف ا لققار، و يؾ ا ة، ويز لفقب هب ا يققع ُيذ آكحراف إول  أن 

لبِ  ة وا لقحش َّ غْ ا لـ ة وا  رة يف قؾقب الخؾؼ.ػْ ض

ويف  ،وصاحب الخؾؼ القسط مفقب محبقب، طزيز جاكبف، حبقب لؼاؤه

 .(3)«واهلل أطؾؿ ،(4)«ومـ خالطف ِطْشرة أحبف ،مـ رآه بديًفة هابف»: ملسو هيلع هللا ىلصصػة كبقـا 

لقسطقة والتق هذا اإلجؿال يف بقان ا لديـ: زن يف بعض أخالق اوبعد  هذا ا

مـفا تؾؽ التل  السؿة يف بعض إخالق، و هذه  لتػصقؾ يف إضفار  يحسـ بـا ا فنكف 

هنا َس  ة وأ لؾتقسط وآطتدال، خاص ة  كب مجا هل  لحاضر و كا ا يف رَ ضفرت يف طصر ت 

بة العؾؿ. لدطاة وصؾ  الؿجتؿع حتك وصؾت إلك بعض ا

 
ً

 :العدل والتىاشن في الكالم والبيان :أول

لـطؼ وال ـ إن كعؿة ا بقان كعؿة طظقؿة ٓ يؼدرها حؼ قدرها إٓ م ؾسان وال

. لـاس أبؽًؿا ها أو طاش بقـ ا  فؼد

 ً مؿتـ لك  بقان اقال تعا  چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: طؾك طباده بـعؿة ال
 .[4-1الرحؿـ:] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

ي أكعؿ اهلل بف طؾك اإلكسان. بقان الذ مـ ال ة  لؽتاب  والؼؾؿ وا

                                                 

لؿـاقب (1) وقال :باب ،رواه الرتمذي يف ا لـبل،  جاء يف صػة ا ف  :ما  عػ يب، وض سـ غر ح

لباين يف  مذي»إ لرت عقػ ا 7« )ض 18.) 

لؽقـ» (2) لسا . .ط ،( باختصار79-3/71« )مدارج ا ر صقبة  دا
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كرى »البقان فقؼقل:  طـ كعؿة -رحؿف اهلل تعالك-يتحدث سقد قطب  كـا  إ

ـسك بطقل إلػة  يـ فـ ٔخر يتجاوب مع ا يبقـ، ويتػاهؿ، و يـطؼ ويعرب و اإلكسان 

لقفا، ويققظـا لتدبرها يف  قردكا الؼرآن إ هذه الخارقة، ف لفبة، وضخامة  هذه ا طظؿة 

 مقاضع شتك.

لبقان؟ ُيعؾؿ ا يبدأ؟ وكقػ  ما أصؾف؟ كقػ  كسان؟   فؿا اإل

هذه الخؾقة القاحد ة ساذَ إكف  خؾق لرحؿ:  رة، ة التل تبدأ حقاهتا يف ا جة صغق

ة، تُ  مفقـ ة،  هل ٓ ُتبقـضئقؾ لؿجفر وٓ تؽاد تبقـ، و ى با هذه الخؾقة ما  ،ر ولؽـ 

لجـقـ ن ا ق  الخاليا الؿـقطة: طظؿقة،  ،تؾبث أن ُتؽ مـ ماليقـ  الجـقـ الؿؽقن 

ة، وجؾدية بق قة، وطص ة، وطضؾ فق ضرو لؽ تتؽقن الجقارح وا ،وغ مـفا كذ لحقاس و

بصر، الذوق، الشؿ، الؾؿس ثؿ فا الؿدهشة: السؿع، ال ضائػ ة ..وو . ثؿ الخارق

اإللفام البقان، والشعقر و مـ تؾؽ الخؾقة  ،الؽربى والسر إطظؿ: اإلدراك و كؾف 

لتل ٓ ُتبقـ! لتل ٓ تؽاد َتبقـ، وا ة، ا لؿفقـ ة ا ة الصغقرة الضئقؾ لساذج لقاحدة ا  ا

صـع  مـ الرحؿـ، وب يـ؟  مـ أ لرحؿـ.كقػ؟ و  ا

بقان؟.  ــظر كقػ يؽقن ال  ى ى ې ې ې ې﴿فؾ

لـحؾ: ] ﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  .[78ا

 ، قبة ٓ يـؼضل مـفا العجب: الؾسان لـطؼ وحده طج يـ جفاز ا إن تؽق

لرئتان  الؼصبة الفقائقة، والشعب، وا رة، و لحـج سـان، وا والشػتان، والػؽ، وإ

هل حؾؼة ؿؾقة التصقيت ألقة، و فا تشرتك يف ط بقان إهنا كؾ هل طؾك  ،يف سؾسة ال و

ة  الؿتعؾؼ الؿعؼدة،  الؿقؽاكقؽل ألل يف هذه العؿؾقة  الجاكب  متفا ٓ تؿثؾ إٓ  ضخا
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لذي ٓ كعرف طـف إٓ اسؿف، وٓ  ،بعد ذلؽ بالسؿع والؿخ وإطصاب ثؿ بالعؼؾ ا

هقتف وحؼقؼتف ما ي شقًئا طـ  ! ،كدر يؼتف ي شقًئا طـ طؿؾف وصر كدر كؽاد   بؾ ٓ 

لـا يـطؼ ا احد؟كقػ   صؼ بالؾػظ الق

رة الؿراحؾ والخطقات وإجفزة، مجفقلة يف بعض  ثق إهنا طؿؾقة معؼدة ك

ة حتك أن.  الؿراحؾ خافق

هذا  معقـ.  لؾػظ ٕداء غرض  لك الـطؼ هبذا ا إ ة  لحاج إهنا تبدأ شعقًرا با

ـتؼؾ  كدري كقػ-الشعقر ي العؿؾ  -ٓ  لك أداة  لروح إ العؼؾ أو ا مـ اإلدراك أو 

هبذا .. الؿخ.الحسقة لـطؼ  يؼ إطصاب با إن الؿخ يصدر أمره طـ صر . ويؼال: 

معـاه ،الؾػظ الؿطؾقب رفف  ؿف اهلل لإلكسان وط رد الرئة  ،والؾػظ ذاتف مؿا طؾ هـا تط و

لحـجرة  لك ا ة، إ لفقائق ة ا لؼصب لشعب إلك ا مـ ا لقؿر  لؿختزن فقفا،  لفقاء ا مـ ا قدًرا 

أو لقفا  لصقتقة العجقبة التل ٓ تؼاس إ اإلكسان، وحبالفا ا تار أية آلة صقتقة صـعفا 

ا  لحـجرة صقًت لفقاء يف ا كغام! فقصقت ا ة إ لؿختؾػ لصقتقة ا وٓ جؿقع أٓت ا

يد العؼؾ ير ؾف حسبؿا  ا  ،تشؽ كاطًؿا، ضخًؿ و  قًئا، خشـًا أ يًعا أو بط خافًتا، سر لًقا أو  طا

ن ،إلك آخر أشؽال الصقت وصػاتف ...أو رفقًعا رة الؾسان والشػتا لحـج  ومع ا

ج  قتشؽؾ بضغقط خاصة يف مخار هذا الصقت ف يؿر هبا  سـان:  والػؽ وإ

لؿختؾػة لحروف ا مـف ذات إيؼاع  ،ا رف بؿـطؼة  يؿر كؾ ح خاصة  ويف الؾسان 

لقصق   لؿعقـ،  لضغط ا  ت الحرف بجرس معقـ.معقـ، يتؿ فقف ا

احد الؿشاطر  ،وذلؽ كؾف لػظ و رة، و العبارة، والؿقضقع، والػؽ اءه  وور

الال لعجقب  ،حؼةالسابؼة و لؽقان ا هذا ا ريب، يـشل يف  وكؾ مـفا طالؿ طجقب غ
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فضؾ الرحؿـ لرحؿـ، و ة ا ريب، بصـع  .(4)«الغ

لبديع مـ سقد قطب  ستعراض ا آ هذا  لـعؿة  -رحؿف اهلل تعالك-وبعد 

لـاس  رف طؾك تػاوت ا قـا التع اإلكسان هبؿا، يتعقـ طؾ بقان، وكقػ يؼقم  لـطؼ وال ا

البقان حقث ة الؽالم و سط. يف كعؿ قـ وو  يـؼسؿقن إلك صرف

لذي يطؾؼ  الطرف إول: اإلفراط يف الؽالم والبقان: وصاحبف هق الؿفذار ا

لؽثقر  يعرض كػسف  ـقف: وهذا يف الغالب  فقف: وما ٓ يع لساكف أو قؾؿف يف ما ٓ فائدة 

لباصؾ  الؽذب وققل ا قبة والـؿقؿة و الغ رياء و لؽتابة، والؾسان: كال مـ آفات ا

لشتؿ و السب وا ؾؿ.و مـ آفات الؾسان والؼ قرها   غ

رف هق الطرف الثاين: التػريط يف الؽالم والبقان الـافع:  هذا الط وصاحب 

الؽالم حتك يققعف ذلؽ يف السؽقت طـ ققل  لصؿت، وقؾة  لذي يغؾب طؾقف ا ا

الؿـؽر  لـفل طـ  مر بالؿعروف وا السؽقت طؾك باصؾ، أو ترك إ الحؼ أو 

قر يف  لتؼص كػسف كثقًرا بالؾسان، وقد يصؾ بف ا يػقت طؾك  لؽالم إلك أن  ة ا كعؿ أداء 

لدطاء وقراءة الؼرآن. قة: كالذكر وا ات الؾساك  مـ العباد

وطـ هذيـ الطرفقـ يتحدث اإلمام ابـ الؼقؿ وهق يصقر وصقة الشقطان 

ققمقا طؾك ثغر الؾسان: فنكف الثغر » لذريتف يف الؼقام طؾك ثغر الؾسان فقؼقل:

لة الؿؾؽ، هق قبا ن رُ فلْج  إطظؿ، و أ مـعقه  ضره وٓ يـػعف، وا مـ الؽالم ما ي ا طؾقف  و

صقحة  ، وك وتالوة كتابف ره،  ستغػا لك وا مـ ذكر اهلل تعا يـػعف:  يجري طؾقف شلء مؿا 

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا .3117، 6/3116« )يف  ) 
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لثغر أمران طظقؿان، ٓ تبالقن  لـافع، ويؽقن لؽؿ يف هذا ا لتؽؾؿ بالعؾؿ ا طباده، وا

: ضػرتؿ  بليفؿا 

الؿتؽؾؿأحدهؿا:  لباصؾ: فنن  لتؽؾؿ با رب  ا مـ أك اكؽؿ، و مـ إخق لباصؾ أخ  با

اكؽؿ.  جـدكؿ وأطق

ؿا والثاين:  فنن الساكت طـ الحؼ أخ لؽؿ أخرس، ك السؽقت طـ الحؼ: 

أن إول أخ كاصؼ، وربؿا كان إخ الثاين أكػع أخقيؽؿ لؽؿ: أما سؿعتؿ ققل 

شقطان كا لباصؾ  الؿتؽؾؿ با لـاصح:  شقطان أخرس؟ا  صؼ، والساكت طـ الحؼ 

لرباطَ  يـقا لف  رباطَ ال فا يتؽؾؿ بحؼ أو يؿسؽ طـ باصؾ، وز لثغر أن  هذا ا طؾك 

يؼ. مـ التؽؾؿ بالحؼ بؽؾ صر يؼ، وخقفقه  لباصؾ بؽؾ صر لتؽؾؿ با  ا

ل هق ا لؾسان   أن ثغر ا
َّ

يا َبـِل بُّ واطؾؿقا  مـف بـل آدم، وأُك هؾُِؽ  ي ُأ ك ذ مـف طؾ فؿ 

هذا  مـ  سقر وجريح أخذتف  تقؾ وأ لل مـ ق رهؿ يف الـار، فؽؿ   .(4)«الثغرمـاخ

اء شؽر كعؿة  الؿققػ القسط العدل: فقف أهؾف بلد لذي يؼقم  وهق الؿققػ ا

هلل  مر حقـ يؽقن صاطة  بقان: فقتؽؾؿقن ويؽتبقن يف إ مًرا ۵الؾسان وال ، وأ

لؾَّ  ة يف ا لـعؿ هذه ا رون  ُيسخ  لؿـؽر، و لؿعروف، وهنًقا طـ ا ج بذكر اهلل تعالك، فَ با

حؼاق الحؼ، وإب لباصؾوشؽره وطبادتف، وإ ويسؽتقن حقـ يؽقن السؽقت  ،طال ا

قـ۵محبقًبا هلل  صق: وذلؽ ح الؽالم مع رياء ۵هلل  ةً ؿا يؽقن  كالظؾؿ وال  :

لـؿقؿة، وققل ة وا قب الغ قر ذلؽ مـ آفات الؾسان و  .الباصؾ وغ

                                                 

يف» (1) لؽا لجقاب ا ص « ا (437 ،4 لحؿق38 بد ا قـ ط .( ت: حس  د
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هذه الؿقاقػ الثالثة فقؼقل:  -رحؿف اهلل تعالك-ويصػ اإلمام ابـ الؼقؿ 

ن خ» ن، إ ؿتا فتان طظق ن آ لؾسا ة ويف ا : آف ـ إخرى خؾص م ؿ ي ؿا ل ؾص مـ إحداه

 : قتفا يف و ثًؿا مـ إخرى  ؿ إ أطظ ؾ مـفؿا  ن ك قد يؽق ؽقت: و ، وآفة الس الؽالم

ك  خػ طؾ ا لؿ ي ء مداهـ إذ ان أخرس، طاص هلل، مرا لحؼ شقط فالساكت طـ ا

ػسف ص هلل ،ك لباصؾ شقطان كاصؼ، طا يف  ،والؿتؽؾؿ با رف  خؾؼ مـح وأكثر ال

قسط  ،هذيـ الـقطقـ كالمف وسؽقتف: ففؿ بقـ ل هؾ ا ط -وأ را وهؿ أهؾ الص

ؿ يف  -الؿستؼق ػعف  ؿ ك عقد طؾقف فقؿا ي قها  ؼ ، وأصؾ باصؾ ؿ طـ ال سـتف قا أل ػُّ ك

عة بال مـػعة، فضاًل  تذهب طؾقف ضائ ؽؾؿة  يتؽؾؿ ب ؿ  أحده ن  أخرة: فال ترى  أ

ف  ساك د ل ج ، فق جبال أمثال ال ت  حسـا م الؼقامة ب يق يت  ن العبد لقل آخرتف، وإ يف  تضره 

ة  هدمفا مـ كثر قد  د لساكف  ج ويليت بسقئات أمثال الجبال فق قد هدمفا طؾقف كؾفا، 

صؾ بف  .(4)«ذكر اهلل وما ات

لصالح  لك  -وهؽذا كان السؾػ ا و  -رحؿفؿ اهلل تعا ريؼتفؿ يف الؽالم أ يف ص

لتػريط. لسؽقت وسًطا بقـ اإلفراط وا  ا

لك سؾؿان فؼال: أوصـ»فعـ مقؿقن بـ مفران قال:  ل. قال: ٓ جاء رجؾ إ

ؿ  ؿت فتؽؾ نن تؽؾ ؿ. قال: ف يتؾؽ لـاس أن ٓ  مـ طاش يف ا يستطقع  ْؿ. قال: ٓ  ؾَّ َتؽ

 : قال مؾؽف.  ما ٓ أ لقغشاين  كف  ل: إ ين. قال: ٓ تغضب. قا قال: زد بحؼ أو اسؽْت. 

 : لـاس. قال يدك. قال زدين. قال: ٓ تالبس ا فنن غضبت فلمسؽ طؾقؽ لساكؽ و

                                                 

يف» (1) لؽا لجقاب ا 3)ص « ا 30. لحؿقد سقـ طبد ا  ( ت: ح
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لـاس أٓ مـ طاش يف ا يستطقع  فنن ٓبستفؿ فاصدق الحديث ٓ   يالبسفؿ. قال: 

 .(4)وأد إماكة

دخؾـا طؾك محؿد بـ سققة فؼال: أحدثؽؿ بحديث »وطـ يعؾك بـ طبقد قال: 

إن مـ كان  ،لعؾف يـػعؽؿ، فنكف قد كػعـل. ثؿ قال: قال لـا ططاء بـ رباح: يا بـل أخل

أن  ۵ا طدا كتاب اهلل ون فضقلف مقبؾؽؿ كاكقا يؽرهقن فضقل الؽالم، وكاكقا يعدُّ 

لؽ  ٓبد تؼرأه، وتلمر بؿعروف، أو تـفك طـ مـؽر، أو تـطؼ بحاجتؽ يف معقشتؽ التل

أتـؽرون أن طؾقؽؿ حافظقـ كراًما كاتبقـ، طـ القؿقـ وطـ الشؿال قعقد: ما يؾػظ  ،مـفا

مـ ققل إٓ لديف رققب طتقد؟ أما يستحل أحدكؿ أن لق كشرت طؾقف صحقػتف التل أمؾَّ 

 .(3)«َر هناره، فنن أكثر ما فقفا لقس مـ أمر ديـف وٓ دكقاهصد

بد اهللسؿعت أبا »وقال بؽر بـ مـقر:  لؼك اهلل  ط يؼقُل: أرجق أن أ ي  لبخار ا

ل اغتبُت أحدً  ك  يحاسبـل أ  .«اوٓ 

ؿ $َصَدَق »قال الذهبل:  يؾ طؾ لتعد مف يف الجرِح وا كظر يف كال مـ  ، و

كصا لؽالم يف الـاس، وإ يؼقُل: مـؽر َوَرطف يف ا ما  كف أكثر  ن ُػف: ف ُيَضع  فف فقؿـ 

ؼقل: فالٌن كذَّ  ي هذا. وقؾَّ أن  كحق  يث، سؽُتقا طـف، فقف كظر، و لحد ن ا اب، أو كا

ا  هذ فؿ واٍه. و كظر، ففق متَّ يثف  كف قال: إذا قؾُت فالن يف حد يث. حتك إ لحد يَضُع ا

يحاسبُـل اهلل أين اغتمعـك  لف: ٓ  هق واهللبْ قق هذا   .(3)«غاية القرع ت أحًدا. و

                                                 

ػقة» (1) لص .4/519« )صػة ا ) 

ػقة» (2) لص 3/3« )صػة ا 43. ) 

لـبالء» (3) الم ا )سقر أط  »43/139. ) 
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 :العدل والىطط في اإلاصاح والاهبظاط :ثاهًيا

 والـاس يف هذا الخؾؼ صرفان ووسط:

لذيـ يسرتسؾقن يف  الطرف إول: أهؾ اإلفراط يف الؿزاح وآكبساط: وهؿ ا

كبساط: كالؽذب،  لؿزاح وآ ثرون مـف، حتك يققعفؿ يف الؿحذور مـ ا ذلؽ، ويؽ

رة، كؿا والسخرية، والػرح الؿذمقم ال لبطر والغػؾة طـ أخ ذي قد يمدي إلك ا

لـاس. قـ ا مـ أط السؼقط  لحقاء و لققار وا ي إلك قؾة ا  يمد

لؿزاح  :الطرف الثاين: أهؾ التػريط يرون آكبساط مع الـاس، وٓ ا الذيـ ٓ 

س  لعبق لـاس، وا لحزن، وآكؼباض طـ ا لذي يغؾب طؾك حقاهتؿ ا الؿباح، وإكؿا ا

 يف وجقهفؿ.

رسقل  عدل القسط:الؿققػ ال ام:  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الذي كان طؾقف ال لؽر وأصحابف ا

ؿ  هذا الخؾؼ، فؾؿ يؽقكقا يػرصقن يف ضحؽف حقث التقازن والقسطقة يف 

بقـ الحزن،  لـاس، طابسقـ يف وجقهفؿ، مغؾ مـؼبضقـ طـ ا ومزاحفؿ، ولؿ يؽقكقا 

 والغؿ طؾك حقاهتؿ.

سـ هذا الؿققػ ويحسـ يف هذا الؿؼام إيراد بعض إدلة وإمثؾة طؾك ح

 واطتدالف:

بـا. قال:  رة قال: قالقا يا رسقل اهلل إكؽ تداط إين ٓ أققل إٓ »طـ أبل هري

 .(4)«احؼ  

                                                 

ابا (1) لصؾة، ب لرب وا ي، يف ا . :لرتمذ حقح حسـ ص زاح، وقال:  لؿ اء يف ا  ما ج
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قك بـ حؿاد، » السالم: وقال محؿد بـ الـعؿان بـ طبد بد مـ يح لؿ أر أط

يضحؽ  .«وأضـف لؿ 

ل» قال الذهبل تعؾقًؼا طؾك ذلؽ: ُؿ أفضُؾ، وطدم ذ لتبسُّ لضحؽ القسقُر وا ؽ ا

 مـ مشايخ العؾؿ طؾك قسؿقـ:

ف  يؽقُن فاضاًل  أحدهؿا: س كػ ًكا طؾك  هلل، وُحز مـ ا ًبا وخقًفا  ؿـ ترَكُف أد ل

قـة.  الؿسؽ

َؽ  والثاين: لضح ـْ أكثر ا َم أنَّ  ًُّعا، كؿا  وِكْبًرا وتصـ لؿـ فعؾف حؿًؼا  مقٌم  مذ

لشققخ اسُتِخػَّ  مـف يف ا مـف وأطذُر  لشاب أخػُّ  يب أن الضحؽ يف ا  .بف، وٓ ر

 
ُّ

لـبل لؽ كؾف: قال ا مـ ذ لقجف فلرفُع  ُة ا ُؿ وصالق لتبسُّ ما ا ؿَؽ يف » :ملسو هيلع هللا ىلصوأ تبس 

 .(1)«وجف أخقؽ َصَدقة

ين رسقل اهلل » :ڤوقال جرير  ؿ ملسو هيلع هللا ىلصما رآ  .(2)«إٓ تبسَّ

هق خؾُؼ اإل مـ كان بؽَّ ففذا  مات  لؿؼا لؾقؾ، َبسَّ سالم، فلطؾك ا ا اًء با ًم ا

. لـفار  با

لصالة والسالم: ـ تسعقا الـاس بلمقالؽؿ، فؾقسعفؿ مـؽؿ ل» وقال طؾقف ا

 .(3)«بسط القجف

                                                 

89لبخاري )ا (1) 4. ) 

لبخاري ) (2) 30ا سؾؿ )35 31(، وم 75). 

لبزار ) (3) 49ا ؿ يف 77 لحاك ستدرك»(، وا لؿ لف4/431« )ا ل بؼق ؼبف الذهب لحاكؿ وتع ف ا ، وصحح ): 

. واه ؿؼربي  ل  طـ طبد اهلل ا
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قًكا بسَّ  بؼل هـا شلٌء: لؿـ كان ضح يؾقم يـبغل  ؽ، و مـ ذل ؼصر  ُي أن  ًما  ا

ـ  ُيحس يتبسؿ، و مـؼبًضا أن  لؿـ كان طبقًسا  يـبغل  كػس، و ُف إ جَّ كػسف حتك ٓ تؿ

ك كػسف طؾك رداءة ُخُؾؼف، وكؾُّ ا ؼت  يؿ مقٌم، وٓحراف طـ آطتدال فَ خؾؼف، و بدَّ َؿذ

مـ مجاهدة وتلديب  .(1)«لؾـػس 

لك الطؾؼ  يؿقؾقن إ لـاس  لدطاة: فا العؾؿاء وا لؿـفج يف حؼ  هذا ا يتلكد  و

لبشقش.  لبسام ا  ا

اًحا. َمزَّ ي كان  لثقر ي أن سػقان ا  رو

العامة، ولؽؾ  تبسط بقـ خقاص الجؾساء غقر حالف مع  لرجؾ يف ال وحال ا

ى آخر طـ سػقان  ،مؼام مؼال افؼد رو لؼقف إٓ باكًق ما  كف   .أ

لخقف» وكؿا قال الذهبل: لف وا لتل لزهد وا رأًسا يف ا وهؽذا يؽقن  ،كان 

 .(2)«التقازن والؼصد

ا
ً
 العدل والتىاشن في ؤلاهفاق: :ثالث

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: ۵قال اهلل 

ء:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ  .[39اإلسرا

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿: ۵وقال 

لػرقان:] ﴾مئ حئ 6ا 7]. 

                                                 

لـبالء» (1) الم ا 0« )سقر أط 4/410-414. ) 

الف» :اكظر (2) 3)ص  «فؼف آئت دار 34 خازك ؿقد  لستاذ مح ل ك-(  ل  .-رحؿف اهلل تعا
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لقسقا » طـد هذه أية: -رحؿف اهلل تعالك-ام ابـ كثقر يؼقل اإلم أي: 

فقؼصرون يف  رفقن فقق الحاجة، وٓ بخالء طؾك أهؾقفؿ  فقص يـ يف إكػاقفؿ  بؿبذر

 ًٓ يؽػقهنؿ بؾ طد هذا حؼفؿ فال  هذا وٓ  مقر أوسطفا ٓ   «.خقاًرا، وخقر إ

يف وصػ أهؾ التقسط  -رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ 

قر مقضع » وآطتدال: رفقـ يف غ لؿـح سط بقـ الطرفقـ ا لتق لك أهؾ ا مدح تعا وقد 

لك  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿: مـ كتابف: فؼال تعا

لػرقان:] ﴾مئ حئ جئ 6ا 7]. 

لك عا  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: وقال ت

ء:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ  .[39اإلسرا

 ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: وقال

راء:] لؿ[36اإلس لؼربك وا ي ا ب . َفَؿـُْع ذ اف يف جاك سؽقـ وابـ السبقؾ حؼفؿ اكحر

قـفؿا بذل، ورضاء اهلل فقؿا ب اف يف جاكب ال ت  ،اإلمساك، والتبذير اكحر ولفذا كاك

لؼِ  مؿ، وقبؾتفا أوسط ا ة أوسط إ رفتقـبَ هذه إم لؿـح والقسط  ،ؾ بقـ الؼبؾتقـ ا

محؿل إصرف  .(1)«دائًؿا 

ؼ وأما الػرق بقـ آقتصاد و» ويؼقل يف مقصـ آخر: لشح: أن آقتصاد ُخُؾ ا

بذل،  تدل يف الؿـع وال فبالعدل يع محؿقد يتقلد مـ خؾؼقـ: طدل وحؽؿة: 

مـ بقـفؿا  لد  قتق قؼ بف، ف لذي يؾ مـفؿا مقضعف ا حد  يضع كؾ وا وبالحؽؿة 

                                                 

الةا» (1) ص «لص لؼقؿ ) 49ٓبـ ا 3 ،49 1. ) 
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لك رفقـ مذمقمقـ كؿا قال تعا سط بقـ ص  ٺ ٺ ٺ﴿: آقتصاد: وهق و

:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ راء  .[39اإلس

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿: كوقال تعال

لػرقان:] ﴾مئ حئ جئ 6ا 7]. 

لك عا  .[34إطراف: ] ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ﴿: وقال ت

يؿده وطد  لـػس، و لظـ وضعػ ا مـ سقء ا لد  يتق لشح ففق ُخُؾؼ ذمقؿ  ما ا وأ

لد طـف  لشره بف فتق لشلء وا لحرص طؾك ا لفؾع شدة ا هؾًعا، وا يصقر  لشقطان حتك  ا

لك عا ل ت لبذلف والجزع لػؼده كؿا قا  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ﴿ :الؿـع 
لؿعارج:] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  .(1)«[34-49ا

ة » طـد آية الػرقان: -رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل سقد قطب  هل سؿ هذه  و

لتشريع:  لقفا يف الرتبقة وا يتجف إ اد والجؿاطات و ٕفر اة ا تل يحؼؼفا يف حق إلسالم ال ا

تدال. طؾك التقازن وآط  يؼقؿ بـاءه كؾف 

الؿسؾؿ  اف ا-و ا يف لقس حر   -سالم بالؿؾؽقة الػردية الؿؼقدةإلمع اطرت

ـد إمؿ  لل، وط لرأسؿا لـظام ا ؿا هق الحال يف ا يشاء ك إكػاق أمقالف الخاصة كؿا 

مقدان لتل ٓ يحؽؿ التشريع اإللفل حقاهتا يف كؾ  لتقسط يف  ،ا إكؿا هق مؼقد با

قر اف والتؼت يـ اإلسر لؿجتؿع، وا ،إمر الؿال وا اف مػسدة لؾـػس و سر قر فاإل لتؼت

اة  مـ حقلف: فالؿال أد بف، واكتػاع الجؿاطة  مثؾف حبس لؾؿال طـ اكتػاع صاحبف 

                                                 

ح» (1) لرو ص« ا (50 3. ) 
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ًٓ  ،اجتؿاطقة لتحؼقؼ خدمات اجتؿاطقة يحدثان اختال يف  واإلسراف والتؼتقر 

مثؾف  يحدث أزمات، و تصادي، وحبس إمقال  قط آجتؿاطل والؿجال آق الؿح

 ٕخالق.ذلؽ فقق فساد الؼؾقب وا ،إصالقفا بغقر حساب

واإلسالم وهق يـظؿ هذا الجاكب مـ الحقاة يبدأ بف مـ كػس الػرد، فقجعؾ 

 ﴾مئ حئ جئ ی ی﴿ :آطتدال سؿة مـ سؿات اإليؿان

لػرقان:] 6ا 7]»(1). 

يؿ قد بقَّ  لؽر لؼرآن ا كخؾص إلك أن ا ما سبؼ  لؿـفج العدل مـ كؾ  لـا ا ـ 

قـ صرفقـ: لقسط يف إكػاق الؿال وأكف وسط ب  ا

ؿ صرف الؼا إول: يـ طؾك أكػسف لبخالء بلمقالفؿ الؿؼرت بضقـ أيديفؿ، ا

مـ سقاهؿ. وطؾك أهؾقفؿ فضاًل   طـ 

لذيـ بسطقا  الثاين: لؿال ا كػاق ا لؿْػِرُصقـ يف إ لؿرتفقـ، ا لؿسرفقـ ا صرف ا

لبسط.  أيديفؿ كؾ ا

التزمقا  فقـ تؼػ قؾة مـ الـاس سؾؽقا السبقؾ الؼقيؿ و يـ الطر وبقـ هذ

لرحؿـ حؼ  العدل والتقازن: وهمٓء ه  ا.ؿ طباد ا

 العدل والىططيت والتىاشن في حلىق الخلم: :زابًعا

لعباده حؼقًقا بعضفؿ طؾك بعض: فؾؾقالديـ حؼقق وللوٓد  ۵شرع اهلل 

حؼقق، وللزواج حؼقق، وللقارب حؼقق، ولؾجقران حؼقق، ولؾضقػ حؼقق، 

                                                 

لؼرآن» (1) ضالل ا 3، 5/3578« )يف  579.) 
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 ولؾقتامك والؿساكقـ حؼقق، وللصحاب حؼقق، وغقر همٓء مـ الخؾؼ.

همٓء  والعدل يف ذلؽ والتقازن: أٓ يطغك حؼ طؾك حؼ، وٓ تطغك حؼقق 

لك لـػس وحؼقق الخؾؼ طؾك حؼ اهلل تعا  ،طؾك حؼ الـػس، وٓ يطغك حؼ ا

لؿقفَّ  . ۵ؼ مـ رزقف اهلل وا قـ الحؼقق كؾفا  الؿقازكة ب

والـاس يف الؿقازكة بقـ هذه الحؼقق وبقـ حؼ اهلل تعالك، أو حؼ الـػس 

 صرفان ووسط:

تك شغؾف ذلؽ  الطرف إول: مـ أفرط يف حؼقق الخؾؼ، وقام هبا ح رف  ص

ؾف ذلؽ طـ ۵طـ حؼ اهلل  بقؾف، أو شغ لقف، والجفاد يف س دطقة إ ، وصاطتف وال

لك. بتفا يف تػريطفا يف جـب اهلل تعا  كػسف، ومحاس

لعباد، حتك قصر فقصرف مـ فَ  الطرف الثاين: ط يف حؼقق ا ف رَّ ؿا يجب طؾق

مـ حؼقق دطقة أو تعؾقؿ أو حؼقق صؾة وبر، متعؾاًل  كحقهؿ  بحؼ اهلل  ديـقة: ك

لـػس.  تعالك أو حؼ ا

ـده حؼ طؾك حؼ، بؾ وازن بقـ الحؼقق  القسط والعدل: مـ لؿ يطغ ط وهق 

متؿثاًل  لذي يتؿثؾ  كؾفا وأططك كؾ ذي حؼ حؼف  لؽريؿ وا ـبقي ا يف ذلؽ التقجقف ال

لتالقة: لرواية ا  يف ا

بل آخك  قال: ڤطـ أبل جحقػة  لـ فزار  ملسو هيلع هللا ىلصا اء،  بقـ سؾؿان وأبل الدرد

لفا:  ة، فؼال  ل لدرداء ُمتبذ  ى أم ا لدرداء، فرأ قالت: أخقك  كؽ؟ما شلسؾؿان أبا ا

لف:  أبق ل  ، فؼا ًما لف صعا لدرداء، فصـع  كقا، فجاء أبق ا لد ة يف ا لف حاج لدرداء لقس  ا

كـؾ، فـك لكؾ، فؾؿا كان الـال: مـائؿ. قـل صـن تك تلكؾ، ف ذهب ا أكا بآكؾ ح ؾقؾ 
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ر  أبق مـ آخ كان  ؿا  َكْؿ، فؾ ال:  ؼ يؼقم، ف هب  كؿ، فـام، ثؿ ذ يؼقُم، فؼال:  لدرداء  ا

ن، فصؾَّ الؾق اُن: ُقِؿ أ بؽ طؾقؽ حؼ  قَ ؾ، قال سؾؿ لر  إنَّ  ؿاُن:  ف سؾ ل نَّ ا، فؼال  إ  ا، و

هؾؽ طؾقؽ حؼ  لـػسؽ طؾقؽ حؼَّ  لـبل ا، وٕ ُف، فلتك ا ي حؼ حؼَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصا، فلطط كؾ ذ

ؽ لف،   .(1)«صَدَق سؾؿانُ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال فذكر ذل

وهق يتحدث طـ إدب  -رحؿف اهلل تعالك-ويف ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ 

مثال ذلؽ » وأكف التقسط يف إمقر: ي-و لتقسط :أ يف حؼقق الخؾؼ: أٓ يػرط  -ا

يشتغؾ هبا طـ حؼقق اهلل، أو طـ  يف الؼقام بحؼققفؿ، وٓ يستغرق فقفا، بحقث 

مصؾحة فا، أو طـ  ن  تؽؿقؾ تك يعطؾفا بالؽؾقة: فن يـف وقؾبف، وأٓ يجػق طـفا ح د

لضار العدوان ا مـ  هذا الحد، فحؼقؼة إدب هل العدل ،الطرفقـ  واهلل  ،وطؾك 

 .(2)«أطؾؿ

 :العدل والتىاشن في التىاضع :خامًظا

فقع يحبف اهلل  تقاضع خؾؼ ر  ويحب الؿتصػقـ بف. ۵ال

لرحؿـ ۵قال اهلل   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: يف وصػ طباد ا

لػرقان:] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ 6ا 3]. 

سبحاكف طـ ضده، ومؼت أهؾف  هنك  لتؽرب وال-و لبطروهؿ أهؾ ا  -ؿرح وا

ن ٓبـف سبحاكف يف وصقة لؼؿا  یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿: قال 

ؼؿان:] ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  .[48ل

                                                 

اب (1) ٕدب، ب ي، يف ا لبخار ضقػ ) :رواه ا لؾ لتؽؾػ  طعام وا ل .6439صـع ا ) 

لؽقـ» (2) لسا 3/3« )مدارج ا 43)، . ر صقبة  ط. دا
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 والتقاضع الؿحؿقد كغقره مـ إخالق وسط بقـ صرفقـ مذمقمقـ:

ُيْػرط صرف اإلفراط: هق أن  يف التقاضع حتك يققعف ذلؽ يف الؿفاكة  و

اهنا ابتذال الـػس وإذٓلفا وهق طباد الرحؿـ أهنؿ  ۵وأما وصػ اهلل  ،والخسة و

هـا كؿا قال ابـ الؼقؿ  لَفقن  ًكا: فا هق لك-يؿشقن طؾك إرض  : -رحؿف اهلل تعا

لَفقن» فؼ والؾقـ،  «وا لُفقن»بالػتح يف الؾغة: الر مـف: بالضؿ: الفقان. فالؿػتقح  «وا

ران والـقران ة أهؾ الؽػ ة أهؾ اإليؿان، والؿضؿقم: صػ  .(1)«صػ

لقققع يف ضده وهق  صرف التػريط: هبذا الخؾؼ، وا وهق التؼصقر يف التحؾل 

لتؽرب إما طؾك الخؾؼ وإما طؾك الحؼ برتك آكؼقاد لف.  الؽرب وا

رحؿف اهلل -ضع الذي وصػف اإلمام ابـ الؼقؿ : وهق التقاالقسط والعدل

ة » بؼقلف: -كتعال رف سبحاكف ومع العؾؿ باهلل  مـ بقـ  لد  لذي يتق لتقاضع ا وهقا

معرفة الـػس  مـ  إجاللف، و بتف و ؿف ومح جاللف وتعظق صػاتف وكعقتف  أسؿائف و

خؾؼ التقاضع: وهق  مـ بقـ ذلؽ كؾف  لد  قتق فا، وآفاهتا: ف فا وطققب طؿؾ وتػاصقؾ

يرى لف طؾك أحد  كؽسار الؼؾب هلل وخػض جـاح الذلة والرحؿة بعباده: فالا

لف طـد أحد حؼ  فضاًل  ى  ير الحؼقق لفؿ قبؾف، وٓ  الػضؾ لؾـاس طؾقف، و ى  ير  ،ا، بؾ 

هذا ُخ  يؽرمف ويؼربف ۵ؼ إكؿا يعطقف اهلل ؾُ و  .(2)«مـ يحبف و

بف اهلل  صػ  لك ۵ومؿا و هذا الخؾؼ العدل ققلف تعا  ھ ھ﴿: أهؾ 

لؿائدة: ] ﴾ے ے ھ ھ  .[51ا

                                                 

لؽقـ» (1) لسا . ،(3/408« )مدارج ا ر صقبة  ط. دا

ح» :كظرا (2) لرو )ص « ا لؼقؿ  بـ ا ٓ19 5.) 
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يف « إذلة»طـ معـك  -رحؿف اهلل تعالك-الؼقؿ وما أحسـ ما قالف اإلمام ابـ 

ة » :رحؿف اهلل تعالكأية: قال  مـفؿ ذل رحؿة وططػ وشػؼ لذل  لؿا كان ا

اه بلداة  لفقان « طؾك»وإخبات طدَّ يرد بف ذل ا لؿ  كف  هذه إفعال: فن لؿعاين  تضؿقـًا 

لذي صاحبف ذلقل قـ وآكؼقاد ا لقؾ، وإكؿا هق ذل الؾ لذي صاحبف ذ  .(1)«ا

 :التىطط والعدل والتىاشن في التأوي والتؤدة :ادًطاط

محبقبان هلل  قدان  لتمدة وإكاة خؾؼان محؿ رسقل  ۵ا  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال ذلؽ ال

بد ققس:   .(2)«إن فقؽ خصؾتان يحبفؿا اهلل ورسقلف: الحؾؿ وإكاة»ٕشج ط

 .(3)«التمدة يف كؾ شلء خقر إٓ يف طؿؾ أخرة»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

يـ الخؾؼ تـػ هذ يـزع ولؽـ يؽ مذمقمان: أحدهؿا  الؿحؿقديـ خؾؼان  قـ 

يط: لتػر فراط وأخر إلك ا  إلك اإل

لتلين حتك تضقع  فطرف اإلفراط: الغؾق يف ا هق الذي يغؾب طؾك صاحبف 

لك ذلؽ  يبادر إ دفعفا، ثؿ لؿ  مـ الشر ي فرص  يـالفا، أو  الخقر  مـ  فرص  طؾقف 

لتلين والتمدة. مـف يف ا  إغراًقا 

لؽ هق الذي  وصرف التػريط: يؼع بسبب ذ لتمدة والتلين و ط يف إخذ با يػر 

ء قبؾ أواكف. لشل ة والطقش وصؾب ا العجؾ  يف 

لك  :والقسط العدل الؽريؿ بحقث ٓ يدفعف ذلؽ إ هبذا الخؾؼ  وهق مـ يلخذ 

                                                 

لؽقـ» (1) لسا . ،(3/408« )مدارج ا ر صقبة  ط. دا

(2) ( يؿان  .48رواه مسؾؿ يف اإل ) 

اود ) (3) لباين يف 1840أبق د ٕ سؾسؾة»(، وصححف ا ل 479) «ا 1. ) 
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لعجؾة  ط فقف فقؼع يف ا يػر  لقفا يف وقتفا، كؿا ٓ  لؿبادرة إ لػرص وا يت ا لؽسؾ، وتػق ا

لطقش.  وا

ة: » :-رحؿف اهلل تعالك-ؼقؿ يؼقل اإلمام ابـ ال لؿبادرة والعجؾ والػرق بقـ ا

ب  ، ففق ٓ يطؾ تك إذا فاتت صؾبفا فا ح كتفاز الػرص يف وقتفا وٓ يرتك لؿبادرة ا أن ا

فا  ووثب طؾق لقفا،  ضر وقتفا بادر إ إمقر يف إدبارها وٓ قبؾ وقتفا، بؾ إذا ح

يبادر إلك أخذ ال مـ  يستف، ففق بؿـزلة  ثؿرة وقت كؿال وثقب إسد طؾك فر

.  كضجفا وإدراكفا

مـ  ـزلة  لشلء قبؾ وقتف: ففق لشدة حرصف طؾقف بؿ ذ ا العجؾة صؾب أخ و

مذمقمقـ أحدهؿا:  سط بقـ خؾؼقـ  لؿبادرة و رة قبؾ أوان إدراكفا، فا لثؿ يلخذ ا

ٓستعجال قبؾ الققت اإلضاطة، والثاين: ا يط و العجؾة مـ  ،التػر ولفذا كاكت 

نهنا خػة وصقش وح لشقطان: ف ؿ، ا مـ التثبت والققار والحؾ بد تؿـعف  الع دة يف 

لشرور  مـ ا كقاًطا  ب طؾقف أ جؾ مقاضعفا، وت لف وضع إشقاء يف غقر  وتقجب 

ؾ  لؽس أن ا كدم، كؿا  مـ استعجؾ إٓ  ة: فؼؾَّ  م لـدا هل قريـ ا لخقر، و مـ ا ف  وتؿـع

اإلضاطة يـ الػقت و  .(1)«قر

لشقطان، ف» ويؼقل يف مقصـ آخر: ؿـ ثبت طـد فالعجؾة والطقش مـ ا

ة  مـ لؿ يثبت لفا استؼبؾف بعجؾ زم، و مره بعؾؿ وح استؼبؾ أ اءات  لبد صدمة ا

تك قركت  مره، ولؽـ للول آفة م ـدامة، وطاقبة إول حؿد أ بتف ال طاق وصقش، و

لتثبقت مـ ا هل: الػقت: فنكف ٓ يخاف  مـفا، و العزم كجا  زم و َّٓ  بالح الػقت فنذا إ

                                                 

وح»كتاب  :اكظر (1) لؼقؿ )« الر .517-516ٓبـ ا ) 
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لحزم تؿَّ  لعزم وا مره اقرتن بف ا لدطاء الذي رواه اإلمام أحؿد أ . ولفذا جاء يف ا

لـسائل طـ الـبل  الؾفؿ إين أسللؽ الثبات يف إمر والعزيؿة طؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصوا

لعبد(1)«الرشد ا ا ُأيت  م لػالح، و ؿاع ا هؿا ج ن  ا لؽؾؿت تان ا ها َّٓ  ، و و إ مـ تضققعفؿا أ

ققع أحدهؿا: فؿا أيت أحد َّٓ  تض زاز البإ استػ داءات لف، مـ باب العجؾة والطقش و

لتفاون وال مـ باب ا ًٓ وؿاتأو  نذا حصؾ الثبات أو مقاتاهتا ف ة بعد  لػرص  ت وتضققع ا

كقً  ة ثا يؿ لعز   اوا
ُّ

لل لػالح، واهلل و  .(2)«التقفقؼ أفؾح كؾ ا

 :الىططيت والعدل والتىاشن في الشجاعت :طابًعا

فقع، وصاحبف محبقب إلك اهلل تعال هلل الشجاطة خؾؼ ر ك إذا كاكت شجاطتف 

فقتعا لتقسط فتؽقن هتقًرا لك و يد طـ حد آطتدال وا ؽـفا قد تز ل يحبف اهلل: و ا  ؿ

الفؾع. بـ و لد مـ ذلؽ الج قتق تؼؾ يف الؼؾب ف  وجرأة، وقد تضعػ و

 إذن فالشجاطة خؾؼ محؿقد متقسط بقـ صرفقـ مذمقمقـ:

لـظر يف طاقبة  الطرف إول: ام، دون ا اإلقد اإلفراط والغؾق يف الشجاطة و

ام معرضة طؿا  :هذا هتقًراذلؽ، ويسؿك  لـػس يف غقر مقضع اإلقد حقث تؼدم ا

سد والشرور وغقر مبالقة بذلؽ. الؿػا مـ   يرتتب طؾك إقدامفا 

هذا  الطرف الثاين: الؿخاوف: و ـد  يط وضعػ الؼؾب وطدم ثباتف ط التػر

لخقف والجبـ طادة يتقلد مـ سقء الظـ وطدم الصرب: فال » ،يتقلد طـف الجبـ وا

ء يظـ الجبان  لـػس بالسق لظـ ووسقست ا نذا ساء ا بالظػر، وٓ يساطده الصرب، ف

                                                 

ؿد ) (1) 1/4رواه أح 35( لـسائل  واه ا ، ور )430 اين يف 1 لب ئل»(، وضعػف إ لـسا عقػ ا .70) «ض ) 

ة» (2) لسعاد )مػتاح دار ا  »4/416.) 
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ضعػ ثباتف  .(1)«ضعػ الؼؾب و

وهق القسط العدل بقـ الطرفقـ السابؼقـ:  الؿققػ القسط الؿتقازن:

لجـان:  لصرب وحسـ »فصاحبف ثابت ا ٕن الشجاطة مـ الؼؾب، وهل تتقلد مـ ا

لظـ ضبف وققامف .ا تف .. والشجاطة حرارة الؼؾب وغ نذا رأ تصابف وثباتف: ف اك و

لك ولت سائر  ـقده، كؿا أكف إذا و كتف فنهنا خدم لف وج إطضاء كذلؽ أطا

ـقده  .(2)«ج

اإللؼاء  يتجرأ طؾك  يتفقر وٓ  ومع ثبات الؼؾب وشجاطة صاحبف إٓ أكف ٓ 

ام. ر يف طقاقبفا، وٓ يؼدم يف غقر مقضع اإلقد يـظ الؿخاصر دون أن   بـػسف يف 

ا
ً
 :ن والعدل والتىطط في الحرز وأخر الحيطتالتىاش  :ثامى

يظـ بف الشر هق أمر مطؾقب،  لحذر مـ إطداء ومؿـ  إن أخذ الحقطة وا

: قال اهلل  مـ الشرور قبؾ وققطفا لققاية  ٕسباب وا ٕخذ با مـ باب ا : ۵وهق 

لـساء: ] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ يختؾ [74ا هذا آحرتاز قد  ، ولؽـ 

إلفرا لك ا فقؿقؾ إما إ اإلضاطة. التقازن فقف،  يط و لك التػر لحد وإما إ ط ومجاوزة ا

مذمقمان ووسط طدل. رفان  لـاس فقف ص  وا

لتقسط  الطرف إول: لذيـ تجاوزوا العدل وا فراط وهؿ ا اإل أهؾ الغؾق و

لك  لذي أدى هبؿ إ لحذر الؿػرط ا لـاس وا لظـ بعؿقم ا تك أوقعفؿ ذلؽ يف سقء ا ح

قر أو السؽقت عض مجآت الخ لخقف الشديد، وترك ب طؾك بعض الؿـؽرات  ا

                                                 

وح»كتاب  (1) )ص « الر لؼقؿ  50ٓبـ ا 4 ،50 3. ) 

وح»كتاب  :اكظر (2) لؼقؿ )ص « الر 50ٓبـ ا 4-50 3. ) 
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لدطاة. لدطقة وا لحذر والخقف طؾك ا ة ا  بحج

ب  الطرف الثاين: سبا لذيـ لؿ يلخذوا بل اإلضاطة: وهؿ ا أهؾ التػريط و

لبَ  كؿا غؾب طؾقفؿ ا لشر، وإ يظـ بف ا مؿـ  ة وآحرتاز  لحقط وقؾة القطل حتك  فُ ؾَ ا

يحتسبقا. لؿ  مـ حقث  لـاس وُأتقا  لظـ بؽؾ ا  أحسـقا ا

سط بقـ الطرفقـ  لؿتقازن والؿتقسط:الؿققػ العدل وا وهق الؿتق

لحذر مؿـ غؾب طؾك الظـ شره  سباب الققاية وا السابؼقـ، الذي يرى إخذ بل

لػرق طـده  لظـ بؽؾ شلء، بؾ ا ة وإساءة ا لقسقس ُيْػِرط يف ذلؽ با لؿ  لؽـف  وفساده، 

لظـ الػاسد. قـ آحرتاز وسقء ا  واضح ب

آحرتاز وسقء » :-الكرحؿف اهلل تع-يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  والػرق بقـ 

يحرتز بجفده  مسافًرا ففق  مركقبف  لف و ة رجؾ قد خرج بؿا لؿحرتز بؿـزل لظـ: أن ا ا

مـف الشر، وكذلؽ يؽقن مع التلهب  مـ كؾ قاصع لؾطريؼ، وكؾ مؽان يتققع 

لؿتسؾح  يـجق مـ الؿؽروه: فالؿحرتز كا سباب التل هبا  وآستعداد وأخذ إ

لـجاة الؿتدرع الذي قد تل ة أسباب ا ف يف هتقئ فؿُّ َتف، ف لف ُطدَّ لؾؼاء طدوه وأطدَّ  هب 

لظـ بف، وكؾؿا ساء بف ا لظـ أخذ يف أكقاع ومحاربة طدوه قد أشغؾتف طـ سقء ا

 العدة والتلهب.

وأما سقء الظـ ففق امتالء قؾبف بالظـقن السقئة بالـاس حتك يطػح طؾك لساكف 

ز والطعـ والعقب والبغض: يبغضفؿ وجقارحف: ففؿ معف أبًدا يف الفؿز والؾؿ

ويبغضقكف، ويؾعـفؿ ويؾعـقكف، ويحذرهؿ ويحذرون مـف: فإول يخالطفؿ ويحرتز 

مـفؿ، والثاين يتجـبفؿ ويؾحؼف أذاهؿ، إول داخؾ فقفؿ بالـصقحة واإلحسان مع 
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 .(1)«آحرتاز، والثاين خارج مـفؿ مع الغش والدغؾ والبغض

يف  التقازن بقـ الحذر والطؿلكقـة:ومـ أيات التل يظفر فقفا  لك  ققلف تعا

لخقف  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: صالة ا

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

لـساء:] ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ  .[403ا

 »... فقؼقل: -كرحؿف اهلل تعال-ويجؾل هذا التقازن يف أية صاحب الظالل 

هذا  الؽامؾة تجاه العدو، و هذه التعبئة الروحقة  هذا الـص هق  لـظر يف  لذي يؾػت ا ا

الؿممـقن بف تجاه طدوهؿ الذي يرتبص هبؿ لحظة غػؾة  يقصك  لحذر الذي  ا

لتحذير  هذا ا مقؾة واحدة! ومع  لقؿقؾ طؾقفؿ  واحدة طـ أسؾحتفؿ وأمتعتفؿ 

التثبقت: إذ يخرب ًما كتب اهلل والتخقيػ، التطؿقـ و يقاجفقن قق كؿا  هؿ أهنؿ إ

هذا التؼابؾ بقـ ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ﴿: طؾقفؿ الفقان .. و

فقض الثؼة هق  تثارة حاسة الحذر وسؽب  اس هذا التقازن بقـ  ير والتطؿقـ، و لتحذ ا

ر  ة العدو الؿاك مقاجف الؿسؾؿ يف  ة والصػ  مـ الؿم ة الـػس  ربق الؿـفج يف ت هذا  صابع 

ـقد الؾئقؿ!  .(2)«الع

                                                 

ح» (1) لرو ص« ا (50 1. ) 

لؼرآن» (2) ضالل ا .3/718« )يف  ) 
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 :التىاشن والعدل والىططيت في العفى والصفح :اجاطعً 

العػق والصػح خؾؼان محؿقدان ورد الحث طؾقفؿا يف الؽتاب والسـة: قال اهلل 

 .[10الشقرى: ] ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿: تعالك

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: ۵وقال 

ان: ] ﴾ڤ ڤ  .[431آل طؿر

رسقل  بعػٍق إٓ  رجاًل  ما كؼصت صدقة مـ مال، وما زاد اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ال

 .(1)«ا، وما تقاضع أحد هلل إٓ رفعف اهللطز  

 والـاس يف هذا الخؾؼ الؽريؿ صرفان ووسط:

العػق يف غقر  الطرف إول: يـ يضعقن  فقف والغؾق: وهؿ الذ إلفراط  أهؾ ا

لؿتؽرب  يستحؼ العػق: كالظالؿ والؿستفرت ا طؿـ لؿ  مقضعف: إما أن يعػقا 

يده ا لذي ٓ يز يصؾح يف الؿتغطرس ا هذا ٓ  وًرا: فؿثؾ  وتؿرًدا وغر ؾًؿا  لعػق إٓ ض

اء: ففذا  آطتد العػق طـ ذلة ومفاكة وطدم قدرة طؾك رد  العػق، وإما أن يؽقن  حؼف 

لؾحؼقق. ة، وتضققع  ك مفا كؿا هق طجز و محؿقًدا، وإ لقس   طػقه 

هذا الخؾؼ  الطرف الثاين: يـ فرصقا يف  لذ اإلضاطة: وهؿ ا أهؾ التػريط و

لرفقع وأ ت ا مـ أخطل يف حؼفؿ، ولق كاك مـ كؾ  كتؼام  آ لقس لفؿ هؿ إٓ  صبح 

ة طابرة، أو خطً  ل مـف ز لفػقة  ن  اا يصػحق قر مؼصقد: فال يدفـقن لؿسؾؿ زلة وٓ  غ

ة. ل مز ـ ارتؽب يف حؼفؿ   طؿَّ

                                                 

ب (1) با لصؾة،  لرب وا لباين يف  :الرتمذي يف ا إ لتقاضع، وصححف  جاء يف ا ي»ما  حقح الرتمذ « ص

.4653)« الرتمذي ) 
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يحبف اهلل  القسط العدل الؿتقازن: لذي  العػق يف مقضعف ا لذيـ وضعقا  وهؿ ا

فقف ال ۵ يتجاوزوا  يرضاه: فؾؿ  يصؾح يف حؼف العػق، ولؿ حد فقعػقا طؿَّ و ـ ٓ 

يؽقكقا مؿـ طػقهؿ كاشئ طـ ذلة ومفاكة وطجز ٓ طـ حؾؿ وطػق واقتدار، ولؿ 

لؾـػس، بؾ  كتصار  كتؼام وآ لخؾؼ حتك أضاطقه بسبب شفقة آ هذا ا صقا يف  يػر 

فؿ  ي يعػقن بف طـ مـ ضؾؿفؿ أو أخطل يف حؼ هذا الخؾؼ الذ مـ  هؿ طؾك حظ كبقر 

رة أو خطل  مؿـ إكؿا هق زلة طاب لغرور صػتف، و ـتف وٓ التؽرب وا لؿ يؽـ الظؾؿ مف

 غقر مؽرر أو مؼصقد.

يبقـ اإلمام ابـ الؼقؿ  لك-و لـاشئ طـ  -رحؿف اهلل تعا العػق ا الػرق بقـ 

العجز طـ  لذل و لـاشئ طـ ا العػق ا كتؼام، وبقـ  آ ؾك  رم مع قدرتف ط الؽ لجقد و ا

كتؼام فقؼقل:  ًما  والػرق بقـ»آ لعػق إسؼاط حؼؽ جقًدا وكر لذل: أن ا لعػق وا ا

مؽارم  ة يف اإلحسان و لرتك رغب كتؼام: فتمثر ا مع قدرتؽ طؾك آ ًكا  وإحسا

 : كػس ة  ك مفا كتؼام طجًزا وخقًفا و يرتك آ نن صاحبف  لذل: ف إخالق، بخالف ا

 ًٓ لحؼ أحسـ حا لؿـتؼؿ با لعؾ ا محؿقد، و مقم غقر  مذ لك ففذا  : مـف: قال تعا

لشقرى:] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿  .[39ا

تك إذا  مـفا ذلؽ ح ؼاضقفؿ  لـػقسفؿ، وت فؿدحفؿ بؼقهتؿ طؾك آكتصار 

لك الخؾؼ  دهبؿ إ تقػاء ما لفؿ طؾقف ك اس مـ  مـ بغك طؾقفؿ وتؿؽـقا  قدروا طؾك 

لصػح فؼال العػق وا مـ   ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿: الشريػ 

لشقرى:] ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ لثالثة: [10ا . فذكر الؿؼامات ا

مف....ا لظؾَؿ وحر لقف، وا كدب إ لػضَؾ و  لعدل وأباحف، وا

هذه أية: تذلقا، فنذا قدروا  قال بعض السؾػ يف  رهقن أن يس كاكقا يؽ



 
484 

هق  هذا  ل وطجز ومفاكة، و بعد قدرة، ٓ طؾك طػق ذ طػق  طػقا، فؿدحفؿ طؾك 

سبحاكف بف كػسف يف ققلف لذي مدح   ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: الؽؿال ا

لـساء: ]  .(1)«[419ا

 :العدل والتىطط والتىاشن في اإلاىافظت والغبطت :ًساعاش

ؾ  ؿ لحؽقؿ، وط مر هبؿا الشارع ا ن أ ريؿا الخقر خؾؼان ك لغبطة والتـافس يف  ا

هلل  ل ا لقفا: قا بؼقا إ وتسا ـتف  هبؿا سؾػـا الصالح: حقث تـافسقا يف مرضاة اهلل وج

طػػقـ: ] ﴾ې ې ې ۉ ۉ﴿: ۵ لؿ  .[36ا

لك  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: وقال تعا

لحديد: ] ﴾ڱ  .[34ا

رسقل  سد إٓ يف اثـتقـ: رجؾ آتاه اهلل الؼرآن فؼام بف آكاء »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ال ٓ ح

 ًٓ  .(2)«ففق يـػؼف آكاء الؾقؾ وآكاء الـفار الؾقؾ وآكاء الـفار، ورجؾ أططاه اهلل ما

ػ بخؾؼقـ ومع جاللة هذا الخؾؼ، فنكف كغقره مـ إطؿال وإخالق مؽتـَ 

 ان ووسط:مذمقمقـ والـاس فقف صرف

يـ تجاوزوا الحد يف التـافس،  : أهؾ الغؾق واإلفراط:الطرف إول وهؿ الذ

فقف حتك أوقعفؿ ذلؽ يف الحسد  لك الغؾق واإلفراط  فؿالقا مـ العدل الؿؿدوح إ

ت  ،سابؼةؿوالحؼد لؾجفة الؿـافسة، أو ال مقؿة ساقطة مؿؼق لحسد خؾة ذ وا

ـد اهلل  ـد طباده. ۵صاحبفا ط  وط

                                                 

ح» (1) لرو 5، 543)ص « ا تصار.41  ( باخ

لبخاري ) (2) 50ا سؾؿ )35 .845(، وم ) 
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وهؿ الذيـ ضعػت هؿؿفؿ طـ  أهؾ التػريط واإلضاطة: الطرف الثاين:

ون، ولؿ يثر طزائؿفؿ تشؿقر الصالحقـ وتسابؼفؿ إلك التـافس يف الخقر ورضقا بالدُّ 

 الخقرات وإلك دار الؿتؼقـ، فؾؿ يـافسقهؿ ولؿ يحرك ذلؽ يف كػقسفؿ شقئًا.

لذي كان طؾقف سؾػـا الصالح  الؿققػ القسط والعدل الؿتقازن:   ڤوهق ا

لقة ا  :مـ الفؿة العا قرات، وتسابؼق لصالحات وسارطقا يف الخ حقث تـافسقا يف ا

يزي أو  ى ما طؾقف أخقه  مستق طؾك  لجـات، وتؿـك أحدهؿ أن يؽقن  ن إلك ا و د طؾقف د

لدكققكة طـ  ۵مـ أحدهؿ زوال كعؿة اهلل  ـ  حسد وٓ حؼد، وٓ تؿ يـقة أو ا الد

 أخقف الؿـافس.

مـ طؿر بـ الخ» مـافستف ٕبل بؽر الصديؼ  ڤطاب كؿا كان ذلؽ  يف 

لؾُّ  ڤ ة ا ل محاو ا طؾؿ أن أبا بؽر و قد استقلك طؾك  ڤحقق بف أو سبؼف، فؾؿَّ

ما سبؼتف إلك خقر إٓ  لك شلء أبًدا. وقال: واهلل  ة قال: واهلل ٓ أسابؼؽ إ مام اإل

لقف. ـل إ  وجدتف قد سبؼ

تباريان ويتـافسان يف  يدي سقدهؿا ي يـ بقـ  بد تـافسان كع الؿ تف و مرضا

مـفؿا  يحثفؿا طؾقف، وكؾ  يعجبف ذلؽ مـفؿا و لك محابف، فسقدهؿا  يتسابؼان إ و

قده ة س مرضا يحرضف طؾك   .(1)«يحب أخر و

 بقـ الحسد والؿـافسة فقؼقل: -رحؿف اهلل تعالك-ويػرق اإلمام ابـ الؼقؿ 

هده » لذي تشا لك الؽؿال ا لؿبادرة إ والػرق بقـ الؿـافسة والحسد: أن الؿـافسة ا

لـػس وطؾق الفؿة  مـ رف ا مـ ش ؼف أو تجاوزه: ففل  تك تؾح فقف ح غقرك، فتـافسف 

لك عا طػػقـ: ] ﴾ې ې ې ۉ ۉ﴿: وكرب الؼدر: قال ت لؿ  .[36ا

                                                 

وح»كتاب  (1) سقر.533)ص « الر تصرف ي  ( ب
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ة، فقـافس فقف  لـػقس صؾًبا ورغب ي تتعؾؼ بف ا لذ لـػقس ا لشلء ا مـ ا فا  وأصؾ

ل  فقف كؿا كان أصحاب رسق مـ الـػسقـ إخرى، وربؿا فرحت إذا شاركتفا  كؾ 

ؾ يحض  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا فقف، ب اشرتاكفؿ  ب تـافسقن يف الخقر، ويػرح بعضفؿ ببعض  ي

لك ة، وقد قال تعا مـ الؿسابؼ كقع  هل  مع تـافسفؿ فقف: و : بعضفؿ بعًضا طؾقف 

لبؼرة: ] ﴾ڦڦ ڦ﴿  .[418ا

لك  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: وقال تعا

لحديد: ] ﴾ڱ  .[34ا

لحسد خؾؼ كػس ذمقؿة وضقعة ساقطة لقس فقفا حرص طؾك الخ قر: وا

ْن  يػقز هبا دوهنا، وتتؿـك أ مد، و لؿحا لخقر وا يؽسب ا مـ  كتفا تحسد  مفا ها و فؾعجز

لك لعدم: كؿا قال تعا يفا يف ا يساو فا حتك   ک ک ک ک﴿: َلْق َفاَتُف كسُب

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

لبؼرة: ] ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں ں  .[409ا

ـ   ة متؿ لـعؿ لحسقد طدو ا هق،  فا الت طـف  الفا طـ الؿحسقد كؿا ز زو

ـ   متؿ ة  لـعؿ مسابؼ ا لؿـافس  قره أن  وا يـافس غ مـ يـافسف: ففق  طؾك  تؿامفا طؾقف و

لحسقد يحب اكحطاط  بف أو مجاوزتف لف يف الػضؾ، وا يعؾق طؾقف، ويحب لحاقف 

ـتػع بالؿـافسة:  رة ت لـػقس الػاضؾة الخق ثر ا تك يساويف يف الـؼصان، وأك قره ح غ

ل لػضؾ وا هؾ ا مـ أ كصب طقـقف شخًصا  كف فؿـ جعؾ  ن كتػع بف كثقًرا: ف سبؼ فـافسف ا

هذا ٓ كذمف لتؼدم طؾقف و  .(1)«يتشبف بف ويطؾب الؾحاق بف وا

                                                 

وح»كتاب  (1) ص« الر (533-531. ) 
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 :العدل والىططيت والتىاشن في العصلت :حادي عشس

سـة رسقلف ۵جاء يف كتاب اهلل  ويف  ، ويف فعؾ السؾػ الصالح ما ملسو هيلع هللا ىلص، 

لـاس أو تؼؾقؾفا، وورد ت لعزلة وطدم الخؾطة با ارة أخرى ما يدل تارة طؾك فضؾ ا

لـاس آختالط با لـفل طـفا، والحث طؾك الجؿاطة و لـاضر  ،يدل طؾك ا ويحسب ا

هذه إدل متعارضة: وحاشيف  الؿقاقػ أهنا  يـؼض  كة و لديـ ما  هذا ا قجد يف  أن ي

لفقى لـؼص وا لجفؾ وا لؿربأ مـ ا لحؽقؿ، ا لعؾقؿ ا مـ طـد اهلل ا كف   ،بعضف بعًضا ٕ

ٕدلة وا هذه ا يـ وطدلف ولؽـ بالجؿع بقـ  هذا الد سطقة  يظفر لـا و لؿقاقػ 

يـف طـفا بنصالق: وإكؿا  وتقازكف يف مسللة العزلة: حقث لؿ يلمر هبا بنصالق، ولؿ 

لؿقاقػ  مـ ا ها  لعدل فقفا كغقر لؿققػ ا ؾ يف ذلؽ بحقث يؽقن ا فصَّ

قـ صرفقـ مذمقمقـ.  والسؾقكقات: وسط ب

يـ رأوا  أهؾ الغؾق واإلفراط: الطرف إول: لذ ًٓ وهؿ ا لـاس اطتزا  اطتزال ا

لبُ كؾق   لػساد، وا لؿـؽرات وا مـ ا هؿ طؾقف  ما  ـ ا، واطتزال  مـاسباهتؿ وط عد طـ 

مـ  لؾرباءة  ًؼا  يـفؿ وأخالقفؿ، وتحؼق ة د مـفؿ طؾك صقاك آختالط هبؿ حرًصا 

 ًٓ متثا هؾف، وا لؿـؽر وأ ـك بف اهلل  ا مـفا ما أث لؾـصقص القاردة يف فضؾ العزلة: و

لك طؾك أهؾ الؽفػ ۵ عا  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: بؼقلف ت

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

ؽفػ:] ل لجُ [46ا ى هبؿ إلك ترك ا هذا أد لؽـ  ، ؿَ . و ع والجؿاطات وقطع إرحام

يـ  الؿـؽر، وفتح الؿجال لؾؿبطؾقـ والؿػسد مر بالؿعروف والـفل طـ  وترك إ

ال  يـفؿ وأخالقفؿ وأطراضفؿ ب لـاس د يصقلقن ويػسدون طؾك ا يجقلقن و

مقاجفة. وقد قال م الؿممـ الذي يخالط الـاس ويصبر طؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصجاهدة وٓ 
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 .(1)«أذاهؿ خقر مـ الذي ٓ يخالط الـاس وٓ يصبر طؾك أذاهؿ

فرصقا  أهؾ التػريط واإلضاطة: الطرف الثاين: العزلة وأ لذيـ فرصقا يف  وهؿ ا

رهبؿ وب قر أو الشر، ولؿ يؽـ لفؿ خؾقات ب اء كاكت يف الخ : يف الخؾطة، سق فؿ لكػس

لـاس فقؿا هؿ  هـقن ا يدا يـفؿ و يتلثرون بؿـ حقلفؿ، ويضعػ د العادة  وهمٓء يف 

مـ مـؽرات ومخالػات لتـػقر،  ،طؾقف  ء الـفل وا ـقعفؿ جا مثؾ همٓء وص وطـ 

تحذير مـ هذه إحقال مـ الخؾطة. كؿا قال طؿر بـ  لعزلة وال الحث طؾك ا وجاء 

لسقء: »ڤالخطاب  مـ أخالط ا ض (2)«العزلة راحة  ، وكؿا قال الػضقؾ بـ طقا

لك-طقاض  يـج مـ : »-رحؿف اهلل تعا حدى اثـتقـ: إمـ خالط الـاس لؿ يسؾؿ ولؿ 

ى مـًؽرا أو  يسؽت إذا رأ ما أن  لباصؾ، وإ معفؿ إذا خاضقا يف ا يخقض  ما أن  إ

فقف فقلثؿ ويشركفؿ  يغقر  مـ جؾسائف، فال   .(3)«سؿعف 

لك اإل القسط العدل الؿتقازن: يجـح إ العزلة وٓ وهق الذي لؿ  فراط يف 

مرضاة اهلل  فقفا  ة يؾتؿس  تقازك رة م ة كظ الؿسلل لك هذه  ا  ۵التػريط، وإكؿا كظر إ وم

لك. الؿحبقب مـفا هلل تعا  هق 

ابـ تقؿقة  الم  اإلس ه شقخ  ذكر بؿا  ػل  كت اهلل تعالك-وأ ا  -رحؿف  فذ ػف ل يف وص

ل  يؼق ازن: حقث  الؿتق فج  عالكالؿـ ن» :رحؿف اهلل ت كا ن  إ و ة  لل س ؿ ل ا فذه  ـاس  ف ل ا

فا  ق ف ن  ق ط ز ـا ق  -يت ؾ ك ا  اًط ز ك ا  م ق  إ ل ا ح ا  م إ و  ، ن  -اا أ ر:  م إ ة  ؼ ق حؼ ة»ف ؾط خ ل رة « ا تا

                                                 

لبخاري يف  (1) لؿػرد»رواه ا ٕدب ا اين يف 388) «ا لب وصححف إ د»(،  لؿػر ٕدب ا حقح ا  «ص

(30 0. ) 

راد» (2) لة وآكػ لعز لدكقا )ص ٓبـ  «ا بل ا 6أ 0. ) 

ص (3) سف ) ؼ كػ لساب لؿصدر ا 6ا 7. ) 
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ة،  ر ا ت ة  ط ل خا ؿ ل ا ب ا  ًر ق م ل م ن  ؽق ي د  ق د  ح قا ل ص ا شخ ل ا و  ، ة تحب س م و  أ ة  ب ج ا و ن  ق ؽ ت

ة. ر تا د  را ػ ك ٓ با  و

ن  وجؿاع ذلؽ: لتؼقى ففل « الؿخالطة»أ ك الرب وا إن كان فقفا تعاون طؾ

فق العدوان ففل مـفل طـفا، فآختالط ملمقر هبا، وإن كان  اإلثؿ و عاون طؾك  فا ت

يـ، وصالة  لعقد لصؾقات الخؿس، والجؿعة، وا بالؿسؾؿقـ يف جـس العبادات: كا

آستسؼاء، وكحق ذلؽ هق مؿا أمر اهلل بف ورسقلف.  الؽسقف، و

ن  الؿارققـ، وإ وكذلؽ آختالط هبؿ يف الحج، ويف غزو الؽػار والخقارج 

لذي كان أئؿة ذلؽ  لؽ آجتؿاع ا لجؿاطات فجار، وكذ فجاًرا، وإن كان يف تؾؽ ا

لؽ. حق ذ ك لف، و لـػعف  ما  بف، وإ كتػاطف  ما ٓ ًكا: إ يؿا لعبد بف إ  يزداد ا

وتػؽُّ  تف  كره وصال يـػرد هبا بـػسف يف دطائف وذ مـ أوقات  لؾعبد  ، وٓبد  ره

تل ٓ يشركف ف مـ إمقر ال يختص بف  بف، وما  سبة كػسف وإصالح قؾ قره: ومحا قفا غ

ة  قتف: كؿا قال صاوس: كعؿ صقمع ففذه يحتاج فقفا إلك اكػراده بـػسف، إما يف ب

صره ولساكف لرجؾ بقتف: يؽػ فقفا ب قتف. ،ا  وإما يف غقر ب

ا  م مؼدار  ا  م مطؾًؼا خطل، وأ كػراد  خطل، واختقار آ مطؾًؼا  ة  لط لؿخا فاختقار ا

هذا، وما هق إصؾح لف  مـ هذا و لقف كؾ إكسان  يف كؾ حال: ففذا يحتاج يحتاج إ

هـ. (1)«إلك كظر خاص كؿا تؼدم  . ا

العزلة » :-رحؿف اهلل تعالك-وبـحق ذلؽ قال ابـ قدامة  نذا طرفت فقائد  ف

ؼً  مطؾ ا  لحؽؿ طؾقف ن ا ؼت أ يـبغل أن  اوغقائؾفا تحؼ ؾ  طل، ب ًتا خ إثبا ًقا و كػ لتػضقؾ  با

                                                 

لػتاوى» (1) .4/135« )مجؿقع ا ) 



 
487 

لباطث طؾك  لك الخؾقط وحالف، وإلك ا لطتف، يـظر إلك الشخص وحالف، وإ مخا

مـ الػقائد، ويؼاس الػائت بالحاصؾ طتف  لك الػائت بسبب مخال ـد ذلؽ  ،وإ فع

فضؾ قـ الحؼ ويتضح إ  .(1)«يتب

يـا اإلمام الخطابل  لذلؽ رأ ك-و مـ  -رحؿف اهلل تعال ؿؾة  د أن ساق ج بع

 : ه ة باًبا سؿا ل لعز ة وتحسـفا استدرك وأفرد يف كتابف ا لعزل لتل تؿدح ا لـؼقٓت ا ا

لزو» لعزلة والخؾطةباب يف  تل ا الؽالم يف »قال فقف: « م الؼصد يف حال مـا  كتفك  قد ا

د  أن كؽقن ق مـ إخبار ما خػـا  ا  كبؾغف، وأوردكا فقف شرصـا أن  لة إلك حقث  العز أمر 

 َّ ـ يـا، وٓ إياه حسَّ هذا أجر لك  مـف، ولقس إ آحرتاز  ا معف الجػاء مـ حقث أردكا 

مقم، فنن اإلغراق يف كؾ شلء مذ لحسـة بقـ  أردكا:  وخقر إمقر أوسطفا، وا

لسقئتقـ لؼ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد طاب رسقل اهلل  ،ا ؾ  -طز وطال-اإلغراق يف طبادة الخا الحؿ و

مـفا ما ي لـػس  يَ ئطؾك ا ها و لتخؾؼ ؾُّ ؽَ قد ب ا مـ با ؿا دوهنا  فا: فؿا ضـؽ ب

لتؽؾػ؟ هـ.. (2)«وا  ا

 جىبيه:

الع كبة لؾقسطقة و لتامة لؾـاس فقفا مجا العزلة ا ا إن الؼقل بلن  ـل أهن دل ٓ يع

بعض إحقال  ة، بؾ قد تؽقن يف  ة أو إزمـ مؽـ ٓ ُتؿدح يف بعض إحقال أو إ

 هل الؿققػ الحؼ القسط العدل.

                                                 

صديـ» (1) لؼا ختصر مـفاج ا ص «م (447. ) 

لة» (2) لعز 9لؾخطابل )ص  «ا 7. ) 
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ؾ لذلؽ بإحقال التالقة:  وُأَمث 

يتعذر طؾل  الحالة إولك: كتشاًرا واسًعا  ها ا كتشار طـد فشق الؿعاصل وا

لـاس حقـفا الؼدرة طؾك اإلكؽار وٓ  ن بعض ا يقجد الؿؽا ، وٓ  يقجد الؿعاون

لذي يفاجر إلقف، هذه لبعض إفراد دون بعض  الصالح ا فنكف يشرع والحالة 

نكؽارها بصقرة  يتفا، فقتعجؾ ب لصرب طؾك رؤ يستطقع الػرد ا لعزلة: وذلؽ حقـ ٓ  ا

يتفا يف هؿ  الؿـؽرات تعؽر صػق حقاتف، ويعقش برؤ ضبطة، أو أن  يدة غقر مـ شد

هًرا  وحزن، أو أكف يخاف لػقاحش خقًفا ضا لؿعاصل وا لقققع يف ا مـ ا طؾك كػسف 

ي   ة لؽؾ إكسان. ،اقق ة مؼقدة بلحقال إفراد ولقست طزلة مطؾؼ هذه طزل  و

ؿتفؿ واقتتالفؿ: الحالة الثاكقة: قـ وتػرق كؾ الؿسؾؿ تـ واختالف   أيام الػ

ف  لـػس اد  لـاس حتك تـجؾل الػتـة. ومـ أر هذه إحقال يشرع اطتزال ا ويف 

ث ا ُيؾق  يده وٓ  كف و لسا لػتـ بؼؾبف و يام ا كقا وأخرة فؾقعتزل الـاس أ ة يف الد لسالم

رسقل  هذا ما وجف ال مـ كدرها وغبارها: و هقجان  ملسو هيلع هللا ىلصكػسف بشلء  ـد  لقف ط متف إ أ

 الػتـ.

دٌ  قال طثؿان الشحام: ؼت أكا وفرق سَّ  اكطؾ ة بَ ال ر إلك مسؾؿ بـ أبل بؽ خل 

قف، فؼؾت: ه ا طؾ ؾـ ، فدخ يف أرضف ؟ وهق  يًثا حد ػتـ  ال يف  ث  حد  ك ي ؾ سؿعت أبا

اهلل  ل  ل رسق : قا ث قال رة يحد ا بؽ ، سؿعت أب إكفا ستؽقن فتـ، »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: كعؿ

أٓ ثؿ تؽقن فتـة: الؼاطد فقفا خقر مـ الؿاشل فقفا، والؿاشل فقفا خقر مـ 

الساطل إلقفا، أٓ فنذا كزلت، أو وقعت، فؿـ كان لف إبؾ فؾقؾحؼ بنبؾف، ومـ 

، قال: فؼال «ؿ فؾقؾحؼ بغـؿف، ومـ كاكت لف أرض فؾقؾحؼ بلرضفكاكت لف غـ
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سقل اهلل ا ر : ي :  ،رجؾ ؿ وٓ أرض؟ قال ؾ وٓ غـ ت إن لؿ يؽـ لف إب يعؿد »أرأي

الؾفؿ هؾ بؾغت؟  !إلك سقػف فقدق طؾك حده بحجر، ثؿ لقـج إن استطاع الـجاء

 .(1)«الؾفؿ هؾ بؾغت؟ الؾفؿ هؾ بؾغت؟...

 ٕمة أيام الػتـ:وهذا ما كان طؾقف سؾػ ا

ص » فعـ ابـ سقريـ قال: ؽ ڤلؿا ققؾ لسعد بـ أبل وقا ؼاتؾ؟ إك : أٓ ت

مـ غقرك، قال:  هبذا إمر  ين مـ أهؾ الشقرى، وأكت أحؼ  تك تلتق ؾ ح ٓ أقات

مـ الؽافر، فؼد جاهدت وأكا أطرف  يعرف الؿممـ  قـان ولسان وشػتان  بسقػ لف ط

 .(3)«الجفاد

لؿا قتؾ طثؿان خرج سؾؿة بـ إكقع » ل:قا ڤوطـ يزيد بـ أبل طبقد 

يزل هبا، حتك قبؾ أن  لف أوًٓدا، فؾؿ  لدت  مرأة، وو لربذة، وتزوج هـاك ا لك ا إ

لبخاري، وأخرج هق ومسؾؿ .يؿقت بؾقال كزل الؿديـة، فؿات هبا جف ا ن » :أخر أ

بت؟  يا بـ إكقع، أرتددت طؾك طاقبقؽ؟ تعرَّ لحجاج، فؼال:  ة دخؾ طؾك ا سؾؿ

لؽـ رسقل اهلل قال: ٓ،  بدو ملسو هيلع هللا ىلصو  .(3)«أذن لل يف ال

:  الحالة الثالثة: مروج طفقدهؿ وأماكاهتؿ لـاس و ـد فساد الزمان وفساد ا ط

 :وذلؽ حقـ يتعذر اإلصالح يف الـاس ٓختالففؿ وتـاحرهؿ ورقة أدياهنؿ: أي

يعتزل  لتام العام والغربة الشامؾة: فحقـئذ يشرع لؾؿسؾؿ أن  اف ا حقـ يطبؼ آكحر

                                                 

باب (1) لػتـ،  سؾؿ يف ا لػتـ ) :م زول ا .3887ك ) 

د» (2) لزوائ جؿع ا .7/581) «م ) 

بابا (3) لػتـ،  ي يف ا لػتـة :لبخار ب يف ا ر لتع ) ا سؾؿ  486، وم 3. ) 
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لـاس  يفتؿ ا خؾصائف، و مـ أصحابف و ويعتـل بـػسف، كؿا يعتـل بلمر الخاصة 

يذر أمر العامةئبصالح ش هذه الحالة إما أن تؽقن يف مؽان دون مؽان:  ،قهنؿ، و و

آكحراف العام كؾ إرض  ققم، وإما أن يشؿؾ  كؿا هق الحال يف بعض إماكـ ال

إ هذا ٓ يؽقن  ٓ قرب ققام الساطة، واهلل وتستحؽؿ الغربة والجاهؾقة فقفا كؾفا: و

.  تعالك أطؾؿ

لذي جاء يف الحديث الذي رواه  ـك هق ا هذا الؿع بد اهللو ـ  ط ب بـ طؿرو 

 -يقشؽ أن يلتل زمان :أو-كقػ بؽؿ وبزمان » قال: ملسو هيلع هللا ىلصالعاص أن رسقل اهلل 

يغربؾ الـاس فقف غربؾة: تبؼك حثالة مـ الـاس قد مرجت طفقدهؿ وأماكاتفؿ، 

 وشبؽ بقـ أصابعف. فؼالقا: وكقػ بـا يا رسقل اهلل؟ قال: «اواختؾػقا فؽاكقا هؽذ

تلخذون ما تعرفقن، وتذرون ما تـؽرون، وتؼبؾقن طؾك أمر خاصتؽؿ، وتذرون »

 .(1)«أمر طامتؽؿ

طؾك هذا  -حػظف اهلل تعالك- «العزلة والخؾطة»صاحب كتاب: ويعؾؼ 

مـ إ» الحديث فقؼقل: : أن ٓ فائدة  الصػات كؾفا هذه  لـفل ومحصؾ  مر وا

ؾ  سقا وسادوا، ب لجؿفقر، وإن ترأَّ هؿاء وا لد هؿ ا لعامة و مجال ا واإلصالح يف 

مر  ُيمَذى أ يزداد، أو  لؿـؽر و لـفل ضرر بلن يتضاطػ ا مر وا ربؿا ترتب طؾك إ

.  يف كػسف، أو أهؾف، أو مالف

ـ  ولعؾ هذا هق الضابط العام لتؾؽ الحال: م َثؿَّ فائدة ترجك  يؽقن  أٓ 

                                                 

ؿالحؿ ) (1) ل لػتـ )1313أبق داود يف ا ماجف يف ا ابـ  39(، و لباين يف 57 ح »(، وصححف إ صحق

د داو 36« )أبل  18. ) 
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لدطقة وإ لـفل بقـ همٓء الؿسؿقـ بـا لتحؼؼ مـ طدم «العامة»مر وا ، ويف مؼابؾ ا

قره مر ولغ كققي لم يـل والد لحصقل الضرر الد لـػع، هـاك تققع  وٓ شؽ أن  ،ا

تضل ترك إمر والـفل  ة تؼ العام لتل ٓ  -حقـئذ-إصقل  ة ا لؿتققع لؾؿػسدة ا دفًعا 

فقؽقن  إمر والـفل:  مصؾحة تؽافئفا يف فضؾ  لؼاطدة تقجد  مع ا مطرًدا  يث  لحد ا

ة والؿػسدة ة يف الؿصؾح  .(1)«العام

 :الىططيت والعدل والتىاشن في الغيرة :ثاوي عشس

يـ اهلل  رة طؾك د هل الغق رة بؿعـاها العام  لغق ؽ ۵ا  ،ومحارم اهلل أن تـتف

لخاص: أَ  مفا ا لغقرة بؿػفق يد ا كر هـا  لؽــا  الؿحارم َٓ و رة طؾك  لغق هل ا و  

 وإطراض.

مـ سؿات الرجقلة والؼقامة،  ففل خصؾة الؿممـقـ، و مـ خصال  كريؿة 

إصالة زة و الع لذلة والؿفاكة والدياثة ،و  ،وٓ تػؼد إٓ طـد أهؾ الخسة والؾمم وا

رة سعد بـ طبادة  مـ غق لصحابة  أتعجبقن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسقل  ڤولؿا تعجب ا

 .(2)«مـ غقرة سعد؟ ٕكا أغقر مـف، واهلل أغقر مـل

 ة كغقرها مـ إخالق وسط بقـ صرفقـ مذمقمقـ:والغقرة الؿحؿقد

وهؿ الذيـ أفرصقا يف غقرهتؿ طؾك  أهؾ اإلفراط والغؾق: الطرف إول:

ر  الشؽقك والخقاص لقساوس و تك أوقعفؿ ذلؽ يف ا محارمفؿ وأطراضفؿ ح

مـشل  تعبقا محارمفؿ. و لرديئة فلتعبقا أكػسفؿ، وأ لظـ ا فراط يف ا اإل هذا الغؾق: 

                                                 

طة» (1) خؾ ل لعزلة وا لعقدة  «ا ؾؿان ا ك-لؾشقخ س ل عا ظف اهلل ت  (.70)ص  -حػ

لحدود )ا (2) ي يف ا )6816لبخار ؾعان  ل سؾؿ يف ا 419(، وم 9. ) 
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لسق لك، والتجسس ئا عا لتحسس: قال اهلل ت  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وا

لحجرات: ] ﴾ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ  .[43ا

ؿ  الطرف الثاين: أهؾ التػريط واإلضاطة: ف ـ فرصقا يف أماكت وهؿ الذي

ؿ  ماكاهت قعقا أ وض  ، ارمفؿ مح فؿ و اض طر ك أ ؿ طؾ تف ق وحؿ ؿ  قرهت فؿ وغ امت وقق

ؤهؿ عؾف كسا بالقا بؿا يػ اهلل إياها، ولؿ ي سرتطاهؿ  فؿ التل ا ا  ورطقت ومقٓياهتؿ مؿ

ب  ق ات والؼؾ لشفق جرأ أهؾ ا ديـ، وي ؿػس ام ال ـ لسف رضف ع اء، وي لحق دش ا يخ

قفـ يضة طؾ ،  ،الؿر ء ـسا طؾك ال ة  قر عػ الغ قم صقر مـ ض ا الق يف زماكـ ضفرت  وقد 

قت  لبق عض ا ؿرأة يف ب حت ال تك أصب ئفـ، ح ولقا ؾك أ فـ ط اء وغؾبت وتسؾط الـس

كس ل و رجا ا فقف مـ  بقت بؿ طؾك ال امة  و لفا الؼق ة أ وج مـ ز ؿرأة  وصارت ال اء، 

ب  ك حالت، وتر لؿ ب ا ق بلصحا دها، وتخؾ لسقق وح ا إلك  ب  ذه خت ت ت أو أ بـ

ج  رب الزو ا أو أقا رهب مـ أقا كب  ل إجا رجا ال مع  ؾس  تج دها، و ائؼ وح الس مع 

شؿة تذكر ون ح ون أن  ،د ٕب أو إخ د ج أو ا و لز اضري ا ام ك لؽ يتؿ أم ذ كؾ 

رك تح أن ت ، أو  ـًا ساك هؿ  د ؽ طـ رك ذل قهبؿ يح لغقرة يف قؾ هلل  ،ا ل ا ة  ۵كسل ق لعاف ا

ة. ر ٔخ ا وا  يف الدكق

هلل  القسط العدل: ؿ ا اه سرتط فؿ التل ا طقت هتؿ ور أماكا ا  ـ حػظق ؿ الذي وه

ا  كؾ م قهـ مـ  وصاك قفـ  ا طؾ فغارو ات،  ومقلق ات  وبـ ات  أخق زواج و إياها مـ أ

 ، ة لفـ لح لصا قة ا لرتب ؿ مـ ا عف يف وس ذلقا ما  وب هـ،  اء وحق ـ  اضف طر دش أ يخ

قفـو ال فـ وأخ فـ ديـ ػسد طؾق ا ي ؾ م ـفـ ك وا ط ة  ،أبعد بالثؼ ـ  ره إشعا ع  م

ـ  قع م ل تق تف الت ه ووسقس قطان وكقد طؾك الش الطريؼ  هبـ، وقطع  ـ  ان الظ وإحس
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رديئة ال لقساوس  لشؽ وا معفا يف ا سؾ  ن  ،اسرت كسان: إ مع اإل ان  ب الشقط ففذا دأ

اإلفر لغؾق و اه مـ ا لغقرة أت وقؾة ا تػريط  عف يف ال ؾح م ؽ لؿ يػ ش وال لغقرة  اط يف ا

ة. لرديئ وس ا  والقسا

 :التىاشن والعدل والىططيت في طالمت الللب :ثالث عشس

مدح اهلل  لسالم بؼقلف ۵لؼد  لصالة وا هقؿ طؾقف ا بقف ورسقلف إبرا  ڄ﴿: ك

لصافات:] ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ لك [81ا ، وبقـ أكف لـ يـجق مـ طذاب اهلل تعا

ك اهلل بؼؾب سؾقؿ مـ أت  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :يقم الؼقامة إٓ 
لشعراء:] ﴾ڃ ڃ ڄ  .[89، 88ا

هلل  ا ض خرب  ة تعار مـ كؾ شبف لك،  عا ؿف اهلل ت ي سؾَّ لذ هق ا لسؾقؿ  لؼؾب ا وا

سبحاكف مره  مـ كؾ شفقة تعارض أ لك و ومـ ذلؽ ما اشتفر طـد الـاس أن  ،تعا

شره، ولؽـ  لـاس مـ  ـبف وسؾؿ ا لذي طؾؿ الشر واجت صاحب الؼؾب السؾقؿ هق ا

مذمقمان:هذا العؿؾ ا رفان  تـػف ص لـظقػ يؽ  لؼؾبل ا

لك بَ  :الطرف إول يـؼؾب إ لؼؾب حتك  ة ا ة  فٍ ؾَ اإلفراط أو الغؾق يف سالم وغػؾ

ة معرفة بالشر وأهؾف.  واكخداع ٕهؾ الخداع، وقؾ

لتحؾل هبذا ا الطرف الثاين: لتػريط والجػاء يف ا لرفقع حتك يصبح ا لخؾؼ ا

ملوً  لؼؾب  لخداع  ىا ه لؾشبفات والشفقات وا وإحؼاد وإرادة الشر والؿؽرو

لغقر.  با

َـّ  القسط والعدل: م لذي  هق ا رد  و سؾقؿ مطؿئـ يحرق ما ي اهلل طؾقف بؼؾب 

ة  ًها وٓ غدًرا وٓ خقاك يحؿؾ حؼًدا وٓ مؽرو لشفقات، وٓ  لشبفات وا مـ ا طؾقف 
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هؾف، َح  ،لؿسؾؿ لشر وأ لخادطقـ، طارف با لخداع ا يؼظ  هق فقف  ي  لذ لققت ا ر ذِ يف ا

قدهؿ.مـفؿ وم  ـ ك

بقـ سالمة الؼؾب والبؾف والتغػؾ  -رحؿف اهلل تعالك-ويػرق اإلمام ابـ الؼقؿ 

ؾ: أن سالمة الؼؾب تؽقن مـ طدم ف والتغػُّ ؾب والَبؾَ والػرق بقـ سالمة الؼ» فقؼقل:

 إرادة الشر بعد معرفتف فقسؾؿ قؾبف مـ إرادتف وقصده ٓ مـ معرفتف والعؾؿ بف.

لبؾف والغػؾة هذا بخالف ا هذا ٓ يحؿد إذ هق و رفة، و قؾة مع نهنا جفؾ و : ف

مـف لـاس مـ هق كذلؽ لسالمتفؿ  ب  ،كؼص، وإكؿا يحؿد ا والؽؿال أن يؽقن الؼؾ

مـ إرادتف. لشر سؾقًؿا   طارًفا بتػاصقؾ ا

لخِ  ب  لست بخِ » :ڤقال طؿر بـ الخطاب  يخدطـل ا ، وكان طؿر «بُّ وٓ 

يَ  مـ أن  ُيخدع وأورع  مـ أن  لكخدع، وقال تعأطؼؾ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ا

ي ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ مـ أفات التل تعرت : ففذا هق السؾقؿ 

مرض الشفقة التل  تل تقجب اتباع الظـ، و لشبفة ال مرض ا مـ  يضة  الؿر الؼؾقب 

هذا وهذا مـ  ي سؾؿ  لذ ى إكػس، فالؼؾب السؾقؿ ا  .(1)«تقجب اتباع ما هتق

 :التىاشن والعدل والىططيت في الحياء :زابع عشس

يط  اء خقر كؾف، وحؼقؼتف:الحق لتػر مـ ا يؿـع  ئح، و لؼبا يبعث طؾك ترك ا ُخُؾٌؼ 

 .(2)يف حؼ صاحب الحؼ

                                                 

وح»كتاب  (1) .547ص« )الر ) 

لؽقـ» :كظرا (2) لسا . ،(3/604« )مدارج ا ر صقبة دا  ط. 
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رسقل  مر ال لحقاء قال:  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا  يعظ أخاه يف ا دطف: فنن الحقاء »برجؾ وهق 

 .(1)«مـ اإليؿان

 .(2)«الحقاء ٓ يلتل إٓ بخقر»وقال: 

ى شق ملسو هيلع هللا ىلصوكان » نذا رأ ها، ف لعذراء يف خدر مـ ا يف أشد حقاًء  هف طرفـاه  يؽر ًئا 

 . (3)«وجفف

رفان  يؽتـػف ص إخالق الحؿقدة  قره مـ  هذا الخؾؼ، إٓ أكف كغ ومع حسـ 

قـفؿا.  مذمقمان وهق وسط ب

لحقاء إلك  :أهؾ اإلفراط والغؾق الطرف إول: لذيـ وصؾ هبؿ اإلغراق يف ا ا

كقق لد مصالحفا ا لـػس  لتػقيت طؾك ا ة، ية وإخرويالعجز والؿفاكة والجفؾ، وا

لرض ر ذلؽ ا مـ آثا ققع  او لتبعقة لؾغقر، وتض رة الركب، وا لبؼاء يف ممخ لدون وا با

 الحؼقق.

يـ قؾ حقاؤهؿ وتجر أهؾ التػريط واإلضاطة: الطرف الثاين: لذ ا ءوهؿ ا و

لـاس، ولؿ ۵طؾك فعؾ ما يعاب وفعؾ ما يؼبح: دون حقاء مـ اهلل  مـ ا ، وٓ 

مروءة وٓ فقؿا يؼقلقكف أو يػعؾقكف   آداًبا، وٓ صغقًرا وٓ كبقًرا. يبالقا 

بل  القسط العدل: لـ لرفقع كؿا جاء طـ ا هبذا الخؾؼ ا يـ قامقا   ملسو هيلع هللا ىلصوهؿ الذ

 ًٓ لـاس: وفعاًل  قق مـ ا ستحققا  دوده، وا لك بحػظ حؼققف وح مـ اهلل تعا ستحققا  ، فا

                                                 

لبخاري ) (1) سؾؿ )31ا .36(، وم ) 

لبخاري ) (2) سؾؿ )6447ا .37(، وم ) 

لبخاري ) (3) سؾؿ: )6449ا 3(، وم 330. ) 
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ٔداب أو الؿروءات مـ ققل أو طؿؾ يخؾ با  ،فؾؿ يػعؾقا أو يؼقلقا ما يعابقن بف 

كققية كؿا أهنؿ م يـقة والد لد مـ السعل يف مصالحفؿ ا لحقاء  يؿـعفؿ ا ع ذلؽ لؿ 

كقاهؿ. د يـفؿ و  والصدع بالحؼ، والسمال طؿا أشؽؾ طؾقفؿ يف د

تك اكحرفت طـ » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  فنن الـػس م

لتقسط اكحر مقؿقـ وٓا لك أحد الخؾؼقـ الذ .. وإذا اكحرفت طـ خؾؼ .بدفت إ

لحقاء  اكحرفت إما إلك قحة وجرأة، وإما إلك طجز وخقر ومفاكة: بحقث يطؿع ا

مصالحف: ويزطؿ أن الحامؾ طؾك ذلؽ الحقاء مـ  قر   ،يف كػسف طدوه، ويػقتف كث

لـػس العجز ومقت ا ة و هق الؿفاك  .(1)«وإكؿا 

 الىططيت والعدل والتىاشن في ألاخر باللىاعد الشسعيت: :خامع عشس

لؽتاب مـ ا بط الػؼفاء  ستـ لقفا ما يجد يف  ا لسـة ققاطد شرطقة يحاكؿقن إ وا

قصؾقا بذلؽ إلك الحؽؿ الشرطل  كقازل، ل لـاس مـ أقضقة وأحداث و حقاة ا

ريعة لؿـطؾؼ مـ هذه الؼقاطد ومؼاصد الش هذه الؼقاطد  ،ا ومع ذلؽ فؼد تجرأ طؾك 

ن إحؽام  تقا وبقا الؿمهؾقـ لؾػ آجتفاد  العؾؿ و مـ أهؾ  لقس  مـ  ض فقفا  وخا

فررطقالش ادوا فقفا وكؼصقا، وأ ، ة: فز ؾقا مقا وحؾَّ رَّ صقا، وح صقا، يف تطبقؼاهتا وفرَّ

مـ جرَّ  يط وإضاطة وكشر لؾشر وحصؾ  ػر قؼ طؾك الـاس، أو ت ضق اء ذلؽ غؾق وت

فؼ اهلل  ،والػساد لتقسط يف تـاوُ  ۵وو لك ا لعؾؿ إ هؾ ا كققـ مـ أ لربا هذه ا ل 

فطبؼقها بعدل وتقازن وضبطقها بضقابط شرط ةالؼقاطد  تحؿقفؿ مـ التطرف  (2)ق

لتطرف كحق التػريط واإلضاطة. اإلفراط أو ا   كحق الغؾق و

                                                 

لؽقـ» (1) لسا 7، 3/76« )مدارج ا 7)، . ر صقبة دا  ط. 

طفا يف كتاب  (2) اب وضق لؼقاطد  هذه ا صقؾ بعض  ؿ ك»اكظر تػ ؼ . «ؿا أمرتفاست لػ  لؾؿم
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لقسط » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  اف طـ ا آكحر

ؿ  يتخذها بعضف ٕفعال  عض ا ب ؾفؿ يف  مثؾ تؼاب لـاس:  مقر يف أغؾب ا ثقر يف أكثر إ ك

مستحب   يـًا واجًبا أو  ملمقًرا بف يفد ًها أو  ا أو  مؽرو ًما  ها حرا يعتؼد ة، وبعضفؿ  لجؿؾ ا

ة لجؿؾ مـفًقا طـف يف ا ًما أو   .(1)«محر

هذا  ة طظقؿة قام طؾقفا ربع إحؽام يف  ة شرطق بقؾ الؿثال قاطد ك س ر طؾ وأذك

هل:  لديـ: أٓ و لذائع»ا لك-: يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ «قاطدة سد ا عا  -رحؿف اهلل ت

هذه الؼاطدة:  لذرائع أ»طـ  سد ا هنلوباب  لتؽؾقػ: فنكف أمر و  .حد أرباع ا

  وإمر كقطان:

 .مؼصقد لـػسف أحدهؿا:

لك الؿؼصقد.  والثاين: سقؾة إ  و

  والـفل كقطان:

الؿـفل طـف مػسدة يف كػسف. أحدهؿا:  ما يؽقن 

الؿػسدة والثاين: لك  سقؾة إ ضقة إلك  ،ما يؽقن و فصار سد الذرائع الؿػ

يـ  .(2)«الحرام أحد أرباع الد

لك-وقد ذكر  :  -رحؿف اهلل تعا لؼاطدة ة طؾك ا ل دٓ لؾ ة وتسعقـ وجًفا  تسع

                                                 

لػتاوى» (1) .3/359« )مجؿقع ا ) 

لؿققعقـإ» (2) الم ا .3/459« )ط ) 
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ن  يظفر فقفا أ لسـة، و لؽتاب أو ا شرطقة ثابتة با فا أحؽام  هل يف حؼقؼت هذه القجقه  و

قرجع إلقفا سد الذرائع، فؾ ريعفا هق  لسبب يف تش  .(1)ا

 وقد اكؼسؿ الؿتـاولقن لفذه الؼاطدة الشرطقة إلك صرفقـ ووسط:

ه أهؾ  الطرف إول: هذ يـ أفرصقا يف تطبقؼات  لذ اإلفراط والغؾق: وهؿ ا

كظرً  لؿباحات  يؿ بعض ا لـاس بتحر لؼاطدة، وتقسعقا فقفا، حتك ضقؼقا طؾك ا  اا

رم  لـدرة والظـ الضعقػ: كؿـ يح لك محرم، ولق طؾك وجف ا لك أهنا قد تمدي إ إ

مَ  مـ بقـفؿ  لـاس ٕن  لعـب طؾك ا لسبقع ا يحرم بقع ا مـف خؿًرا أو  يصـع  الح ـ قد 

لـاس. تخدم يف العدوان طؾك ا لـاس يف غقر أيام الػتـ خشقة أن يس  طؾك ا

ر  الطرف الثاين: ا تب صقا يف اط يـ فرَّ ذ يط واإلضاطة: وهؿ ال ػر أهؾ الت

ا ي ك م ا إل ولؿ يـظرو الشرطقة  ة  اطد ذه الؼ ؿؾقا استخدام ه ف ئالؿآٓت، وأه ل إلق ق

ا اًح ن مب ػسف: فنن كا ػعؾ ك ك ال الـظر طؾ وا  ح وقصر ك  الؿبا ح وإن غؾب طؾ ففق مبا

ك محرم د إل ف يؼق ه  ،الظـ أك ذ ت ه وُططؾ ظقؿة،  اسد ط ػ ؽ م ء ذل را ل مـ ج فـش

ا  ؾ لف القسائ م وأنَّ  ففق حرا م  الحرا إلك  ؾك أن ما أدى  ؼائؿة ط ال طقة  الشر طدة  ؼا ال

د همٓء مثاًل  فـج ب  حؽؿ الؿؼاصد:  غؾ جؾ ي ك ر اع العـب طؾ يب ن  اكعقن أ ٓ يؿ

تف أ سقر م طؾك الظـ مـ حالف و ح أيا السال ع  اكعقن مـ بق ؿ ، وٓ ي صـعف خؿًرا كف ي

ك  إل وا  ا كظر ؿ إكؿ ؾؿقـ: ٕهن س ل الؿ قتا الظـ أن يستخدم يف  ك  ب طؾ ولق غؾ الػتـ، 

ؾ  ػع إلك مآٓت ال ، ولؿ يـظروا  لسالح وهق اإلباحة وا العـب  بقع  أصؾ طؼد 

ؾقـ. اط  ومؼاصد الػ

                                                 

ه يف  (1) لؿققعقـ»اكظر هذه القجق الم ا .459-3/437« )إط ) 
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لؿرأة لؾسقا ومـ إمثؾة الؿعاصرة: مـ جقز ققادة ا يز  : إن رة قائاًل تجق

صد  قر ق رف بؼصد أو غ الط الحؿار، وغض  قر و مثؾ ققادهتا لؾبع مثؾفا  إصؾ مباح: 

لك ذكرها. الؿؼام إ يتسع  مـ أمقر طظقؿة ٓ   طؿا يرتتب طؾك ققادهتا لؾسقارة 

لشقخ لراحالن ا اإلمامان ا تك بف  لك ما أف لؽريؿ إ بد ال وأحقؾ الؼارئ ا عزيز ط

لشقخ محؿد بـ طثقؿقـ  لك  -بـ باز، وا ما ُسئال طـ ققادة  -رحؿفؿا اهلل تعا طـد

كحـ  هذه الؼاطدة الشرطقة التل  اهؿا طؾك  ـقا فتق لتحريؿ وب تقا با الؿرأة لؾسقارة فلف

رة التل ي ثق مرئبصددها وذكرا الؿػاسد الؽ هذا إ مبدأ سد  ،قل إلقفا  وبـاًء طؾك 

ة حرَّ  يع لذر رأة لؾسقارة.ا دة الؿ  ما ققا

هذه الؼاطدة  الؿتقازن:أهؾ الؿققػ القسط العدل  يـ تـاولقا  لذ وهؿ ا

ك  يغؾقا فقفا حت لؿ  صقن، و لؿػر  مـ آطتبار كؿا فعؾ ا ها  يؾغق ة: فؾؿ  بتقازن ووسطق

لؿْػِرصقن مقسًعا كؿا فعؾ ا هق  ما  يـ  لد مـ ا بؾ أوقعقها يف مؽاهنا الالئؼ  ،ضقؼقا 

الؿباح ي ،هبا تك ما غؾب طؾك الظـ أن الػعؾ  ء قل إلك مػاسد محرمة ئفؿ حرمقه بـا

تل ذكر لفا اإلمام ابـ الؼقؿ  هذه الؼاطدة وال لك-طؾك  عا ة  -رحؿف اهلل ت تسع

 ًٓ مثا لؽتاب والسـة وتسعقـ  لظـ أن فعؾ ذلؽ ٓ ي ،مـ ا قل ئومتك ما غؾب طؾك ا

فر دة لؿ تتق قؼ هذه الؼاط لك أمقر محرمة لؿ يحرمقه بـاء طؾك أن شروط تطب  .إ

حرب إمة  ڤؾ ابـ طباس وأسقق فقؿا يؾل فتقى لؾصحابل الجؾق

. بقؼفا دة والػؼف العظقؿ يف تط هبذه الؼاط ة  لعـاي  وترجؿان الؼرآن تدل طؾك ا

ق » قال: «تػسقره»يف  $كؼؾ الؼرصبل  أب : أخربكا  يد بـ هارون قال يز روى 

لك ابـ طباس  قدة قال: جاء رجؾ إ ٕشجعل طـ سعد بـ طب فؼال:  ڤمالؽ ا

ِ أَ  متعؿًدا تقبة؟  ـْ ؿَ ل مـًا  مم : قتؾ  قال: ٓ، إٓ الـار، قال: فؾؿا ذهب. قال لف جؾساؤه
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قـا أن لؿـ قتؾ تقبة مؼبقلة، قال: إين ٕحسبف رجاًل   أهؽذا كـت تػتقـا؟ كـت تػت

لؽ مممـًا. قال: فبعثقا يف أثره فقجدوه كذ يؼتؾ  يد أن  ير  .(1)«مغضًبا 

 طادض عشس: التىاشن والعدل والتىطط في عداء الكفاز والتعامل معهم:

لك قال  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ :اهلل تعا

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

لؿؿتحـة:] ﴾ہ ۀ ۀ  .[9، 8ا

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿: ۵وقال 

 ﮿﯀ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

:] ﴾     ﯁ لؿائدة  .[8ا

حسب  ة مع الؽػار  العالق لؿـفج الرباين يف  هذا ا ن ومع وضقح  أ الفؿ إٓ  أحق

لـاس، وأصبح  ثقر مـ ا العالقات طـد ك رف قد تطرق لفذا الـؿط مـ  لتط الخؾؾ وا

رف فقفا ص لـاس   :اـ ووسطً قا

الغ الطرف إول: فراط يف طداء الؽػار: حقث أدى هبؿ ذلؽ ؾأهؾ  اإل ق و

مـفؿ الؿسالؿ  خاصة  لك مجاكبة العدل والؼسط معفؿ وب ويف أيات السابؼة أمر  ،إ

لؼسط مع الؽػار، والرب هبؿ وبخاصة إذا كاكقا أقارب وأرحام ما دامقا بالعدل وا

ربققـ.  لقسقا ح

                                                 

ل» (1) .5/333« )تػسقر الؼرصب ) 
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لف » يف تػسقر آية الؿؿتحـة: -رحؿف اهلل تعالك-قال اإلمام ابـ كثقر  وقق

لك ي :﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: تعا ٓ  :أ

لـساء  يـ: كا يـ ٓ يؼاتؾقكؽؿ يف الد رة الذ اإلحسان إلك الؽػ والضعػة يـفاكؿ طـ 

ي :﴾ڎ ڎ﴿مـفؿ،  لقفؿ  :أ  ڤ ڤ﴿أي: تعدلقا  :﴾ڈژ ڈ﴿تحسـقا إ

 .﴾ڦ ڦ ڤ

حدثـا أبق معاوية، حدثـا هشام بـ طروة، طـ فاصؿة بـت  قال اإلمام أحؿد:

لت: َقدِ  -ڤهل بـت أبل بؽر  -الؿـذر، طـ أسؿاء  ة يف قا مشرك مل وهل  َمت أ

لـبل  هدوا، فلتقُت ا يش إذ طا هلل، إن أمل قدمت وهل فؼؾت: يا رسقل ا ملسو هيلع هللا ىلصطفد قر

ة، أَ   .(1): أخرجاه«ل أمؽكعؿ، ِصؾِ »صؾفا؟ قال: لَ فراغب

مصعب  طبد اهللحدثـا طارم، حدثـا  وقال اإلمام أحؿد: لؿبارك، حدثـا  بـ ا

مر بـ  لزبقر، طـ أبقف قال:  طبد اهللبـ ثابت، حدثـا طا ة طؾك ابـتفا »بـ ا مت ُقَتقؾ قد

يا: ِصـَاب  ة أبل بؽر هبدا ن أسؿاء ابـ هل مشركة، فلبت أسؿاء أ وأقط وسؿـ، و

، فسللت طائشة الـبل  يتفا وتدخؾفا بقتفا هد  چ ڃ﴿: ۵فلكزل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصتؼبؾ 

يتفا، وأن  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ هد لك آخر أية، فلمرها أن تؼبؾ  إ

 .(3)«(2)تدخؾفا بقتفا

يُ  لؿْػِرصقـ إلك أن  همٓء ا لحال طـد  فر عدُّ وقد تصؾ ا لتعامؾ مع الؽا وا ا

كققي ضروري، أو كحق ذلؽ مـ  الؿسالؿ اء، أو طؾؿ د شر بتجارة، أو بقع أو 

                                                 

لبخاري ) (1) سؾؿ )3630ا 400(، وم 3. ) 

لؿسـد» (2) )1/1« )ا لحاكؿ  وا ل.3/185(،  ووافؼف الذهب  ( وصححف 

ـ كثقرتػ» (3) اب حـة.9طـد أية )« سقر  لؿؿت رة ا  ( مـ سق
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آة الؿحرمة لؾؽافر، وأن طداوتف  مـ ضروب الؿق الؿعامالت إكؿا هق ضرب 

ي   مـف تؼتضل قطع أ لرباءة  . وبغضف وا  صؾة أو تعامؾ معف

سطقة يف القٓء  مبحث الق سبؼت اإلشارة إلك هذا الؿققػ الخاصئ يف  وقد 

اء.  والرب

لؿتساهؾقن  الثاين: الطرف اإلضاطة: وأهؾ هذا الؿققػ هؿ ا يط و أهؾ التػر

الؿسالؿ  تك تجاوزوا العدل والؼسط والرب مع  مـفؿ، ح ، والرباءة  يف طدائفؿ لؾؽػار

طؾك  وتؼديؿفؿ  تعظقؿفؿ  لخقف مـفؿ، و الؿحبة لفؿ، وا الؿداهـة و لك  مـفؿ إ

كقا وققة مـ د آغرتار بؿا هؿ طؾقف  كبفار و آ متؼدمة،  الؿسؾؿقـ، و وصـاطات 

ت  رارهؿ: بؾ وصؾ وائتؿاهنؿ طؾك أمقال الؿسؾؿقـ وأطراضفؿ وطؼقلفؿ وأس

لقفا. لـاس إ مـ إضفارها ودطقة ا لحقاء  قدتف وا تدسس بعؼ  الحال ببعضفؿ إلك ال

آتباع الذيـ اقتػقا  أهؾ الؿققػ القسط العدل الؿتقازن: وهؿ أهؾ السـة و

لؽريؿ محؿد  يـ تربوالتابعقـ ل ملسو هيلع هللا ىلصأثر الرسقل ا مـ الؽػر ءوف بنحسان، الذ ا 

هدوا يف  لقفا وجا إلسالم، ودطقا الـاس إ زاز طؼقدة ا وأهؾف، وأطؾـقا بؽؾ فخر واطت

بقؾفا ـ  ،س ، وهق أخ م قف ما طؾقفؿ سؾؿقـ وطؾ ؾف ما لؾؿ مـ الؽػار ف فؿـ أسؾؿ 

الؿسؾؿقـ لف حؼقق وطؾقف واجبات اهنؿ  مـ لؿ يدخؾ يف اإلسالم وصالح  ،إخق و

ة اإلسالمقة الؿسؾؿقـ أو  لدول مـًا داخؾ ا يعقش آ مؼابؾ أن  ة  ي لجز هؿ أو دفع ا هد طا

يبً  ن قر لؼسط وإن كا لعدل وا كحقه ا لقاجب  نن ا اإلحسان اف وٓ يجقز  ،فؾف الرب و

مـ  ها  معف ببقع أو شراء أو إجارة أو غقر مؾ  لتعا كف كافًرا، وجاز ا لؽق ضؾؿف 



 
303 

 ذلؽ تؼقية ٓقتصاد الؿعامالت يف ضقء الشريعة اإلسالمقة، بشرط أٓ يؽقن يف

الؿحاربقـ.  الؽػار 

ف  ۵وهذا العدل وضؿان إمـ لؾؽافر الؿسالؿ هق ما أمر اهلل  بف وصبؼ

الؿسؾؿقن يف تاريخفؿ الطقيؾ يف فتقحاهتؿ وتعامالهتؿ مع الذيـ بؼقا طؾك ديـفؿ 

 ھ ھ ھ ہ ہ﴿: ۵مـ أهؾ تؾؽ البالد الؿػتقحة: قال اهلل 

 ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ

 . [8الؿائدة:] ﴾     ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮼﮽ ﮻

ومـ بعدهؿ  ڤومـ تطبقؼات هذا الؿـفج الرباين العادل يف حقاة الصحابة 

 ما يؾل:

طؾك أهؾ خقبر يخرص طؾقفؿ  ڤبـ رواحة  طبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلؿا بعث الرسقل 

مـ أحب » ثؿارهؿ وزروطفؿ، أرادوا أن يرشقه لقرفؼ بفؿ فؼال: واهلل لؼد جئتؽؿ 

، وٕ
َّ

لل لخؾؼ إ  ا
َّ

لل ـل  كتؿ أبغض إ لخـازير، وما يحؿؾ مـ أطدادكؿ مـ الؼردة وا

بل إياه وبغضل لؽؿ طؾك أٓ أطدل فقؽؿ. فؼالقا: هبذا قامت السؿقات  ح

إرض  .(1)«و

لؿا جؿع هرقؾ لؾؿسؾؿقـ الجؿقع، وبؾغ الؿسؾؿقـ إقبالفؿ إلقفؿ لققعة 

شغؾـا طـ  :القاالقرمقك ردوا طؾك أهؾ حؿص ما كاكقا أخذوا مـفؿ مـ الخراج وق

كصرتؽؿ والدفع طـؽؿ، فلكتؿ طؾك أمركؿ، فؼال أهؾ حؿص: َلقٓيتؽؿ وطدلؽؿ 

                                                 

ر» (1) كثق بـ  3/14« )تػسقر ا م أحؿد ) ،(3 ضف اإلما 3/36وروى بع 7( اود  ق د وأب ل 3140(،  قا ، و )

لباين يف  اود»إ حقح )«: صحقح أبل د .3940حسـ ص ) 
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أحب إلقـا مؿا كـا فقف مـ الظؾؿ والغشؿ، ولـدفعـ جـد هرقؾ طـ الؿديـة مع 

وهنض القفقد فؼالقا: والتقراة ٓ يدخؾ طامؾ هرقؾ مديـة حؿص إٓ أن  ،طامؾؽؿ

سقها، وكذلؽ فعؾ أهؾ الؿدن التل صقلحت فلغؾؼقا إبقاب وحر ،كغؾب وكجفد

مـ الـصارى والقفقد، وقالقا: إن ضفر الروم وأتباطفؿ طؾك الؿسؾؿقـ صركا إلك ما 

كـا طؾقف، وإٓ فنكا طؾك أمركا ما بؼل لؾؿسؾؿقـ طدد. فؾؿا هزم اهلل الؽػرة وأضفر 

 الؿسؾؿقـ فتحقا مدهنؿ وأخرجقا الؿػؾسقـ فؾعبقا وأدوا الخراج.

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :القفقد والـصارى الذيـ قال اهلل طـفؿففمٓء 

لبؼرة: ] ﴾پڀ پ پ پ :  [430ا لذيـ طدلقا فقفؿ يؼقلقن لؾؿسؾؿقـ ا

هذا  «...لقٓيتؽؿ وطدلؽؿ أحب إلقـا مؿا كـا فقف مـ الظؾؿ والغشؿ» وهؾ فقق 

لـصر مـ كصر  .(1)ا

ة اصعزيز كتب إلك والقف طؾك البصرة طدي بـ أرطبد ال وُيذكر أن طؿر بـ

هؾ » يقصقف، وكؼتطػ مـ رسالتف بعض الؿؼاصع: يؼقل: مـ أ ؽ  َمـ قَِبؾ كظر  ثؿ ا

مـ بقت  اسب، فلْجر طؾقف  لؿؽ لت طـف ا ة، قد كربت سـف، وضعػت ققتف، وو لذم ا

يصؾحف الؿسؾؿقـ ما  مـقـ طؿر .مال  الؿم قر  ـل أن أم مر بشقخ  ڤ. وذلؽ أكف بؾغ

مـؽ مـ أهؾ الذمة يسلل طؾك أبقاب الـاس فؼال: ما أ كصػـاك، أن كـا أخذكا 

الؿال ما  مـ بقت  بتؽ، ثؿ ضقعـاك يف كربك، قال: ثؿ أجرى طؾقف  شبق الجزية يف 

 .(2)«يصؾحف

                                                 

هلل» :اكظر (1) لجفاد يف سبقؾ ا لؼادري ) «كتاب ا اهلل ا بد  .3/413ط ) 

ل» (2) ام أهؾ ا مةأحؽ ) «ذ قؿ  لؼ بـ ا ٓ4/38. لح لصا  (، ت: صبحل ا
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أكف  :ويذكر يف مقاقػ ابـ تقؿقة السامقة يف اإلكصاف حتك مع غقر الؿسؾؿقـ

لـ يطؾؼقا معفؿ  تتار، وطؾؿ أهنؿ  مـ ال الؿسؾؿقـ  سرى  سراح أ حقـ سعك بنصالق 

سرى أهؾ ا مًعا وقال: أ لجؿقع  ة، أصر طؾك إصالق ا مـ »لذم مـ معؽ  بؾ جؿقع 

لؿؾة  هؾ ا مـ أ كدع أسقًرا ٓ  كػؽفؿ، وٓ  كا  ن متـا: ف هؾ ذ هؿ أ لذيـ  ى ا لـصار لقفقد وا ا

لذمة  .(1)«وٓ مـ أهؾ ا

 :التىاشن والعدل والىططيت في التخطيط والتىظيم :طابع عشس

يـ يحتاج ل كقا والد لد مـ مشاريع ا اسة إن كؾ مشروع  لك در قذه إ قتؿ تـػ

تبع ذلؽ تقزيع لؾؿفؿات وإولقيات  لقسائؾ، ثؿ ي هداف وا يد لل قط وتحد وتخط

لـظرية إلك  اسات ا لدر تل مـ شلهنا تحقيؾ الخطط وا إطؿال ال ـظقؿ  وإدوار، وت

مـ  ،واقع وطؿؾ سباب وبذل القسع يف ذلؽ: ٕن  ٕخذ بإ هذا كؾف يدخؾ يف ا و

، سـة اهلل سبحاكف أن رتب ا ـتائج طؾك مؼدماهتا ببات طؾك أسباهبا، وال لؿس

ئتف  سبحاكف ومشق سباب  لؿسبب إ ٕهداف طؾك وسائؾفا: وكؾ ذلؽ خاضع  وا

مل دطقي رة أو مشروع إسال ـظقؿ ٕي فؽ لتخطقط والت لـافذة، ومع أهؿقة ا فنن  :ا

سط. قـ وو رف مـؼسؿقن فقفا إلك ص لـاس   ا

يـ أهؾ الغؾق واإلفراط: الطرف إول: تـظقر  وهؿ الذ غؾقا، وأغرققا يف ال

ؿ  لسـقات وهؿ ما زالقا يف تخطقطف قط حتك تؿر إيام والشفقر بؾ وا والتخط

مقن ِرْجاًل  يؼد يـ خائػقـ مـ  ودراساهتؿ  ويمخرون أخرى: ٓ تراهؿ إٓ مرتدد

ص  لػر مػقتقـ طؾقفؿ ا لحذر،  ة وا لحقط مْػِرصقـ يف أخذ ا لعؿؾ  اإلقدام طؾك ا

                                                 

الم» (1) قخ اإلس ص  «حقاة ش لبقطار ) جت ا حؿد هب شقخ م .45لؾ ) 
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أن دون  رة تؿر طؾقفؿ  لؽثق لتلين  ا لتثبت وا هذا با يـ طؿؾفؿ  يستثؿروها، مربر

ة.  ٕكاة»والحؽؿ مبحث التقازن والعدل يف الحؾؿ وا لك   .«ارجع إ

ن  نهنؿ يغؾق العؿؾ ف قذ و لك التـػ قط إ مـ التخط يـتؼؾقا  ثؿ إذا قدر لفمٓء أن 

لتل  لدققؼة ا ـظقؿقة ا قبات اإلدارية والت العؿؾ ويػرصقن يف وضع الرتت هذا  ـظقؿ  يف ت

ـَ  تعرقؾ يبؼك رهق كؿا  صاقتف، وإ يستخدم طؼؾف و لؾػرد أن  لعؿؾ، وٓ تؿـح   رٍ صُ أُ  ا

عؾفا تراوح يف مؽاهنا إن لؿ ترتاجع كؿا أن  ،تـظقؿقة ومركزية تؼقد إطؿال وتج

تـظقؿ والرتتقب قد يققع أهؾف  الغؾق يف ال إلفراط و بخاصة -ا ع و الؿشاري أصحاب 

لدطقية الجؿاطقة قتة ووٓءات -ا مؾقثة: بحقث يصبح طـد أهؾ  يف حزبقات مؼ

لقاحد تحزب وتعصُّ  لتـظقؿ ا ؿ ا يـاصر بعضف لبعضفؿ يقالل بعضفؿ بعًضا، و ب 

ة: ٓ طؾك أساس  مق لطقائػ اإلسال مـ ا هؿ  مـ سقا ن  يـابذو أو  يعادون  بعًضا: و

رف. ا غؾق وتط هذ تـظقؿ: و لحزب أو ال  اإلسالم، وإكؿا طؾك أساس ا

سباب  أهؾ اإلفراط واإلضاطة: الطرف الثاين: يـ أهؿؾقا إخذ بإ لذ وهؿ ا

لؿتل لدراسة ا قط وا لتخط العؿؾ والكفلهؿؾقا ا بؼ  تـػقذ، فؼامت مشاريعفؿ قة التل تس

لـتقجة الؿرتتبة طؾك ذلؽ ضقاع إوقات والتخبُّ  اطؾك الػقض ط، فؽاكت ا

مـ الؿػاسد العظقؿة والشرور  مـ ذلؽ  ثر  إطؿال: إن لؿ يؽـ أك وإمقال و

لجسقؿة هذا ا ،ا رف السابؼ أو هق ردة فعؾ لف.و  لطرف يؼابؾ الط

ٕخذ  قط فؽذلؽ أهؿؾقا ا لدراسة والتخط فرصقا يف ا وكؿا أهنؿ أهؿؾقا و

تـظقؿ والرتتقب رفات  ،بقسائؾ ال فجاءت أمقرهؿ كتاج أطؿال فقضقية، وتص

الجؿاطقة لروح  ردية تػتؼد الشقرى وا يَّ  ،ف مدروس بلكف  بؾ واهتؿقا أ مـظؿ  طؿؾ 

 طؿؾ حزبل بدطل.
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بل  القسط العدل الؿتقازن: يـ اقتػقا أثر الـ لذ يـ  ملسو هيلع هللا ىلصوهؿ ا اشد لر ؾػائف ا وخ

ل  الؿا دطقة والجفاد و اإللفقة، فؼامت أمقر ال سباب والســ  لذيـ أخذو بإ ا

مرتب يحؽؿف  قط، وحقلقا ذلؽ إلك طؿؾ مثؿر  لدراسة والتخط ـدهؿ طؾك ا ط

تـظقؿ وتقزيع إدوار وتػعقؾ الطاقات، دون طرقؾة لؾعؿؾ  رديةال  :وٓ فقضك وف

 ، تـظقؿ العؿؾ وال قط طـ  اسة والتخط لدر فؿ ا غؾ هذا الؿققػ لؿ تش إذن فلهؾ 

اسة وتخطقط،  ـظقؿفؿ دون در وتػعقؾ الطاقات وإدوار، ولؿ تـطؾؼ أطؿالفؿ وت

اًل  رة ٕطؿال دطقية وخقرية، أو تعطق تـظقؿقة حجر طث  ولؿ يجعؾقا أصرهؿ ال

دة  قتة تؾقث طؼق ة مؼ زبق  الحب يف اهلل والبغض يف اهلل.لؾطاقات، أو ح

 :التىاشن في جلىٍم ألاعمال الدعىٍت والجهادًت :ثامن عشس

ن  التؼقيؿ: لـؼد وبقا ـك ا لتؼقيؿ بؿع ـققـ كالهؿا مؼصقد: ا كؾؿة تحتؿؾ مع

لتعديؾ والتقجقف ـك ا متالزمان يؽؿؾ  ،ققؿة الشلء، والتؼقيؿ بؿع وهؿا أمران 

لح(1)أحدهؿا أخر مقن ا يـ يؼق  لذ لققم ، وا لدطقية والجفادية يف إمة ا ركات ا

: سط رفان وو  ص

يعرضقن  أهؾ اإلفراط والغؾق يف الؿدح والثـاء: الطرف إول: يـ  لذ وهؿ ا

لقة لؿثا دطقة ا أهنا ال دطقة أو تؾؽ طؾك  رسقل  ،هذه ال اد لدطقة ال تد . ملسو هيلع هللا ىلصوأهنا ام

متؽؾ يًرا  لؾؿقاقػ وإخطاء ترب ير  لك ترب ة إ لغالق لـظرة ا هذه ا هؿ  ًػا، حتك وتضطر

                                                 

لؿـفج» (1) ت يف ا 9)ص  «مؼآ 0. ) 
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لـظر يف  العصؿة يف الؼائؿقـ طؾقفا، كؿا يدفعفؿ ذلؽ إلك ا لؽلهنؿ يعتؼدون 

لـفضة اإلسالم  قد  ٕمؾ القح دطقة أو تؾؽ طؾك أهنا ا هذه ال اجتفادات 

الؿسؾؿقـ لدُّ  ،و كظر ا لدطقات  هؿ مـ ا لغقر يـظرون  هذا بدوره يجعؾفؿ  وكقة و

لتخطقط. ة وا لقطل والرتبق  وضعػ الػفؿ وا

يـظرون  أهؾ الغؾق واإلفراط يف الـؼد والتؼقيؿ: ين:الطرف الثا يـ  وهؿ الذ

يرون إٓ  رة تشاؤم وتحامؾ: فال  ة كظ لدطقات اإلصالحقة والحركات الجفادي لك ا إ

نن طؾؿقا شر   لعققب، ف ؾؿقا خقًرا كتؿقه أو أوَّ ا و ا أذاطقه وضخؿقه وإن ط أ لقه 

لظـ بػاطؾقف.  أساءوا ا

مممم   إن اسممممؿعب  رمممم ه امممم  ي   فمممم   مل 

 

 ي ممم  رمممؿعب   مممن اممم ل    ـمممب   عـ ممم 

 
 ي   غمممت ي  ممم أل  مممن    مممم ي   صممم 

 

 (1) ممممّ امممممي  صمممم     ممممب  ذ ممممقط 

 
رف يؼابؾقن الطرف إول. هذا الط  وأهؾ 

هذه الدطقات  أهؾ الؿققػ القسط العدل: يـ تـاولقا تؼقيؿ  وهؿ الذ

لت إلفراط يف التػاؤل أو ا شاؤم، وبعقدة ودراستفا دراسة طادلة متقازكة بعقدة طـ ا

ء  قر كثقر وبال مـ خ لدطقات  لؽره، وذكروا ما لفذه ا الحب أو ا إلفراط يف  طـ ا

ثرات وآستػادة مـفا يف  رار بإخطاء والع اإلق قر يف إمة، مع  طظقؿ وأثر كب

. مـاصحة أهؾفا ـبفا و  تج

                                                 

ؼ )ص  (1) لساب لؿصدر ا 9ا 0 . ا( بعده  وما 
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 في هلد اإلاخالف ومعالجت ألاخطاء: ن ش االتى و جاطع عشس: الىططيت والعدل 

ث يف ؿبح ف هذا ال ساس لؽ لؿ لفا: وذ أصق حثفا و ؿ مبا  هذه الرسالة مـ أه

د  لـؼ ئ يف ا الخاص ا الؿـفج  ة أفرزهؿ فرقة ومـابذ ف مـ  ا كعاين فق ، وم بالقاقع

س   يف أم كحـ  ت  يف وق  : الػ الؿخ ر مع  ق الج ء و ك  ومعالجة إخطا إل لحاجة  ا

كـا يف حاجة  ػرقة وآختالف، كؿا أ تؿاع، ٓ إلك ال وآج لقحدة  ك آئتالف وا إل

ا  ؼـ ػ ات فقؿا  طؾك بعض، وأن كتعاون  ػؼ بعضـا  أن يش ـا بعًضا، و أن يرحؿ بعض

ـا فقف ػ ختؾ ا فقؿا ا ًض ضـا بع صح بع ويـا د  ،طؾقف،  عف آجتفا ان إمر مؿا يس وإن ك

. ًضا فقف ـا بع ر بعض  طذ

تصام بالجؿاطة وآئتالف » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل شقخ اإلسالم  آط

يـ إصؾ والػرع ا ،مـ أصقل الد مـ الػروع الخػقة فؽقػ يؼدح يف  فقف  تـازع  لؿ

 .(1)«لحػظ الػرع

لدطاة  لتف بقـ ا مداو لك صرحف و لحاجة إ مر ومسقس ا ة هذا إ هؿق كظًرا ٕ و

 َّ لـ فقف ػَ فسقف أصقؾ ا لك-س  عا ًٓ  -إن شاء اهلل ت لؿختؾػة  محاو كبف ا مـ جقا قتف  تغط

يتح لؽريؿ أن  ئ ا مـ الؼار نذن اهلل تعالك، فلرجق  تل سلسعك إلك ؿؾ ب ة ال اإلصال هذه 

 ٓ تؽقن مؿؾة.أ

 ومـ أهؿ البقاطث طؾك التطقيؾ يف هذا الؿقضقع ما يؾل:

مـف، » -4 قؾة الػؼف بلكقاع الخالف، وما يسقغ مـف وما ٓ يسقغ، وما يـؽر 

                                                 

لػتاوى» (1) .33/315« )مجؿقع ا ) 
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إصقل أو الػروع،  لتؿققز بقـ الخالف يف  فقف، وطدم ا يـصح  وما يسؽت طؾقف، أو 

فا ب تبار أصـافف كؾ قر مـ الظؾؿ واط لك كث إصقل: كؾ ذلؽ أدى إ ـزلة خالف  ؿ

آختالف، فؽان ة و اإلجحاف والػرق ـصػ  ٓبد و لذي ي لك ذلؽ الػؼف ا مـ طقدة إ

قـ لقعقدوا ممتؾػقـ.  الؿخالػ

و  -3 هب أ مذ لك  لجفقد اكحقاًزا إ ضاطت ا هدرت إوقات وأ لتل أ ة ا لعصبق ا

ت  ٓبد إمام أو رأي فلورثت الػرقة والتباغض، وكان بقا مـ تخػقػ حدة العص

لػقـ. لؿخا لؼؾقب ا لؾحؼ وتطققًبا  كصاف، وًٓء   باإل

ؿ  -3 طؿقم اإلجحاف يف تؼقيؿ الرجال والجؿاطات والؽتب بسبب تعظق

تبار غؾبة الؿحاسـ، ولعدم التعامؾ  لؿقزان العدل، وطدم اط الفػقات، وغقاب ا

اء  ريح الظالؿ ٕهق لتج الالئؼ مع الؿخالػ، وبسبب ا ام  كػسقة أو لؿبالغة بآحرت

لتـافر لظؾؿ وا ت صقر ا لؽ طؿَّ ئ، بسبب كؾ ذ لؿساو ير ا مـ  ٓبد فؽان :يف تصق

 ضقابط لؾتؼقيؿ تحؼؼ اإلكصاف وتشقع روح إلػة.

لتعامؾ  -1 لؿختؾػقـ لؾؿقازكة بقـ الؿصالح والؿػاسد يف ا مـ ا قر  فتؼاد كث ا

دطقة، و الحؽقؿة يف ال لقب  ٕسا الؿخالػقـ، وطدم الخربة با مر والـفل: مع  يف إ

ؼاصع ـصػ الؿخالػقـ  :أدى إلك تظالؿ وت مـفج أهؾ السـة ت لك  يـا أن العقدة إ أ فر

الؼطقعة. زيؾ   وت

الؿخالػ  -5 لؿختؾػقـ إلك طدم إطذار  سباب تظالؿ ا ثقر مـ أ رجقع ك

لشبفة لديف، وطدم ققام الحجة طؾقف ، أو ققام ا تلولف أو اجتفاده، و مؿا أدى  بجفؾف، 

الؿخ لك تلثقؿ  ؽؿ بضاللف إ مـ  ٓبد فؽان -وقد يؽقن مؿـ يعذره اهلل-الػ، والح
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فقف، ففذا  مـاصحتف فقؿا أخطل  مـفؿ، مع  الؿخالػقـ بنطذار صاحب العذر  إكصاف 

لتآلػ لك ا  .(1)«أطدل وأدطك إ

فقف. الؽالم  يستؽثر  ٕهؿقة بحقث ٓ  مـ ا الؿقضقع   و

يجعؾ فقف بابً  ۵أسلل اهلل  هذا إمر، وأن  يعقــل طؾك  لك اإلصالح، أن  ا إ

لؽقد إطداء  لتصدي  لديـ وا قر الجفقد طؾك كشر هذا ا واجتؿاع الؼؾقب، وتقف

. يـ وتسؾطفؿ  والؿػسد

مـ » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل شقخ اإلسالم  لتػريؼ الذي حصؾ  هذا ا و

رائفا وكربائفا، هق الذي أوجب تسؾط إطداء يإمة: طؾؿائفا ومشا ، وأم خفا

فؿ ا تك ترك الـاس بعض ما .لعؿؾ بطاطة اهلل ورسقلفطؾقفا: وذلؽ برتك .. فؿ

الؼقم فسدوا وهؾؽقا،  العداوة والبغضاء، وإذا تػرق  مرهؿ اهلل بف وقعت بقـفؿ  أ

ة طذاب ة والػرق الجؿاطة رحؿ فنن   .(2)«وإذا اجتؿعقا صؾحقا ومؾؽقا: 

الؿتقازن يف كؼد إخطاء  صقؾ الؿققػ العدل  لدخقل يف تػ وقبؾ ا

مـ الؿخ متقـ:والؿققػ  متقـ ها لذلؽ بؿؼد  الػ يحسـ التؼدمة 

سبابف. الؿؼدمة إولك:  يف أكقاع الخالف الؿحؿقد مـف والؿذمقم وأ

ة يف الرد طؾك الؿخالػ. الؿؼدمة الثاكقة:  ضقابط شرطق

                                                 

الف» :كظرا (1) ص« فؼف آئت (43 ،43. سقر ي ف  صر ًصا وبت خ مؾ  ) 

لػتاوىمجؿق» (2) .3/134« )ع ا ) 
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 اإلالدمت ألاولى: في أهىاع الخالف وأطبابه:

لؿُ  لعؼقل وا لؽ ٓختالف ا لبشر: وذ ة ا مـ صبقع لخالف  ل رِ دْ ا كات، ودخق

ًكاا يتػجر أحقا ًكا وقد  يػرت أحقا لؽـف قد  يث،  يؿ وحد هق قد ى طؾك الـػقس، و  ،لفق

فنن الحؼ  لخالف، ومع كؾ ذلؽ  يدور حقلفا ا قـة  قز كؾ زمان بؿسائؾ مع يتؿ و

لؿختؾػقـ يضره اختالف ا محػقًضا ٓ  يبؼك  لخالف يف  ،واحد و يثقر ا ما  لًبا  وغا

هتؿام آ ؾ طـ  لـاس حقـؿا تـشغ يـشغؾ بف ا لقة والجفاد يف سبقؾ اهلل إمة و العا ات 

لدَّ  لك آسرتخاء وا لك، وتؿقؾ إ ئذ الرتف الػؽري تعا طة والرتف، فقظفر حقـ

الفقى.  والجدل و

هـاك كثقرً  مقم، بؾ إن  مقر مذ مر مـ إ لقس كؾ اختالف يف أ ؾ  او الؿسائ مـ 

ٓفرتاق والتـابذ، بؾ بؼقت لتل اختؾػ فقفا السؾػ والخؾػ، ولؿ تمد هبؿ إلك ا  ا

ة. ممتؾػ لؼؾقب  مقحًدا وا لصػ  لؿقدة بقـفؿ، وبؼل ا  ا

بدع فنن ذلؽ لؿ يؽـ إٓ  مـ أهؾ ال مـ الؿخالػقـ  مـ فارقف السؾػ  أما 

رسقل  قف ال إصقل، وخالػقا ما كان طؾ ق  ملسو هيلع هللا ىلصحقـؿا خالػقا  هذا تػر بف و وأصحا

 محؿقد.

ًما إٓ إذا  مق يعد مذ ة فال  لجؿاط ة وا لسـ هؾ ا لحاصؾ بقـ أ ما آختالف ا أ

ك الفقى ا لؿختؾػقـ إلك الخصقمة والتػرق: وذلؽ لقجقد الجفؾ، أو دخقل  تفك با

لؿختؾػقـ.   والبغل بقـ ا

لك-وقد ذكر شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  يًعا طـ  -رحؿف اهلل تعا ًما بد كال

لؿـاسب  مـ ا ى  يؽقن محؿقًدا، أر متك  ًما، و مق مذ متك يؽقن  كقاطف، و آختالف وأ
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لقؿفد لؿ يـف يف هذا الؿؼام  .تدو  ا بعده

رة » :-رحؿف اهلل تعالك-قال  هري قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤطـ أبل 

تػترق القفقد طؾك إحدى وسبعقـ فرقة، والـصارى مثؾ ذلؽ، وتػترق أمتل طؾك »

هذا حديث حسـ  ماجفرواه أبق داود وابـ  «ثالث وسبعقـ فرقة والرتمذي وقال: 

 . (1)صحقح

: قال رسقل اهلل  ڤوطـ معاوية  أهؾ الؽتاب افترققا يف إن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال

-ديـفؿ طؾك اثـتقـ وسبعقـ مؾة، وإن هذه إمة ستػترق طؾك ثالث وسبعقـ مؾة 

ـل آختالف (2)«كؾفا يف الـار إٓ واحدة وهل الجؿاطة -هقاءإ :يع هذا  ... ثؿ 

بل  لذي أخرب بف الـ لدكقا، ثؿ قد ي ملسو هيلع هللا ىلصا لديـ وا يـ فؼط، وإما يف ا قل إلك ئإما يف الد

لدماء، وقد  آختالف يف الدكقا فؼط.ا  يؽقن 

 :وهذا آختالف الذي دلت طؾقف إحاديث هق مؿا كفل طـف يف ققلف سبحاكف

 .[405آل طؿران: ] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ﴿

ص  «صحقحف»وهق مقافؼ لؿا رواه مسؾؿ يف  مر بـ سعد بـ أبل وقا طـ طا

لقة، حت ملسو هيلع هللا ىلصأكف أقبؾ مع رسقل اهلل  :ڤطـ أبقف  مـ العا ك يف صائػة مـ أصحابف 

قـا معف ودطا ربف صقياًل  فركع فقف ركعتقـ، وصؾ ـل معاوية، دخؾ  ، إذا مر بؿسجد ب

قـا فؼال:  رف إل كص سللت ربل ثالًثا فلططاين اثـتقـ ومـعـل واحدة: سللت ربل »ثؿ ا

متل بالغرق فلططاكقفا، أٓ يفؾؽ أمتل بالسـة فلططاكقفا، وسللت ربل أٓ يفؾؽ أ

                                                 

د» :اكظر (1) داو ــ أبل  159) «س والرتمذي )6  ،)361 ماجف )0 بـ  وا  ،)39 9 4. ) 

د» (2) سـد أحؿ .1/403« )م ) 



 

 

341 

لتػرقة (1)«ـعـقفآ يجعؾ بلسفؿ بقـفؿ فؿوسللتف أ يشقر إلك أن ا ... ففذا 

آختالف مـ شاء اهلل لف  ٓبد و مـف  لقـجق  يحذر أمتف  مـ وققطفؿا يف إمة، وكان 

ال بقـ سربة، طـ  َّزَّ لـ ى ا ة، كؿا رو لسالم د اهللا جاًل  بـ مسعقد قال: طب أ  سؿعت ر قر

ـبل ملسو هيلع هللا ىلصآية سؿعت الـبل  لك ال قده، فاكطؾؼت بف إ  ملسو هيلع هللا ىلص يؼرأ خالففا، فلخذت ب

راهقة، وقال:  الؽ كالكؿا محسـ، وٓ تختؾػقا: فنن »فذكرت لف، فعرفت يف وجفف 

 .(2)رواه مسؾؿ .«مـ كان قبؾؽؿ اختؾػقا ففؾؽقا

لؿختؾػقـ ما مع  ملسو هيلع هللا ىلصهنك الـبل  مـ ا احد  طـ آختالف الذي فقف جحد كؾ و

ن  ا مـ ك لؽ بلن  ؾؾ ذ محسـًا فقؿا قرأه، وط ان  لحؼ: ٕن كال الؼارئقـ ك أخر مـ ا

ا ففؾؽقا قئقـ:.قبؾـا اختؾػق  .. فلفاد ذلؽ بش

مثؾ هذا. أحدهؿا: آختالف يف   تحريؿ 

مـ مشاهبتفؿ. والثاين: لحذر  بؾـا، وا  آطتبار بؿـ كان ق

واطؾؿ أن أكثر آختالف بقـ إمة الذي يقرث إهقاء تجده مـ هذا 

لؿختؾػَ  الضرب: وهق: مـ ا يؽقن كؾ واحد  يثبتف، أقْ أن  مصقًبا فقؿا  و يف بعضف، ـ 

لؼارئَ  ما طؾقف أخر، كؿا أن ا كػل  مصقبً قْ مخطًئا يف  يف الؼراءة  اـ كؾ مـفؿا كان 

لـػل  يؼع يف ا كؿا  لجفؾ إ نن أكثر ا كػل حرف غقره: ف مخطئًا يف  لذي طؾؿف،  لحرف ا با

يسر مـ  بتف أ يث اإلكسان بؿا  ة  لتؽذيب، ٓ يف اإلثبات: ٕن إحاص هق الجحقد وا لذي  ا

يـػقف كُ  ،إحاصتف بؿا  لفذا  ضرب آيات اهلل بعضفا ببعض: ٕن و هذه إمة أن ت فقت 

                                                 

سؾؿ ) (1) 389م 0.) 

لبخاري ) (2) إكؿا يف ا و سؾؿ  يث ٓ يقجد يف م لحد 31ا 40. ) 
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نحدى أيتقـ، والؽػر بإخرى  لضرب: اإليؿان ب إذا اطتؼد أن بقـفؿا -مضؿقن ا

لضدان ٓ يجتؿعان -اتضاد   آختالف.إذ ا ن  (1).. و طؾك ما ذكره اهلل يف الؼرآ

:  قسؿان

ل أحدهؿا: لف تعا لطائػتقـ جؿقًعا، كؿا يف قق  ڀ ڀ پ﴿: كيذم ا

مستثـَ [449، 448هقد: ] ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ة  هؾ الرحؿ مـ قْ . فجعؾ أ ـ 

 .آختالف

لك  ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿: وكذلؽ ققلف تعا

لبؼرة:] ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی  .[476ا

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: وكذلؽ ققلف

 .[49آل طؿران: ] ﴾ژژ ڈ ڈ

لــوق  ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿: فـق

ن: ]  .[405آل طؿرا

ل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل وكذلؽ  الث وسبعقـ فرقة قا ق طؾك ث صػ أن إمة تػرت لؿا و

مـ كان طؾك »ويف الرواية إخرى:  (2)«كؾفا يف الـار إٓ واحدة وهل الجؿاطة»

 .(3)«مثؾ ما أكا طؾقف الققم وأصحابل

                                                 

(1) . صقمات لخ لتػرق وا يمدي إلك ا لؽ الذي  الف هـا ذ ٓخت الم با  يؼصد شقخ اإلس

(2) .  سبؼ تخريجف

اين  (3) لب شقخ إ ل ك-اكظر ما ذكره ا ل يث آفرتاق يف  -رحؿف اهلل تعا حد سؾسؾة »طـ  ل ا

لصحقحة .301) «ا ) 
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هؾ  هؿ أ ة واحدة، و لجاكبقـ، إٓ فرق مـ ا لؽقن  ها لؿختؾػقـ  مة ا ـَ أن طا فبقَّ

 َّ لسـ  ة والجؿاطة.ا

الـقة: لؿا يف  آختالف الؿذمقم مـ الطرفقـ يؽقن سببف تارة: وهذا فساد 

لذلؽ ذم  دة العؾق يف إرض، وكحق ذلؽ: فقحب  لبغل والحسد، وإرا مـ ا لـػقس  ا

يقافؼف يف كسب أو  مـ  قز طؾقف، أو يحب ققل  بتف لقتؿ ؾ ققل غقرها، أو فعؾف، أو غ

مـ حصقل الشرف لف مذهب أو بؾد أو صداقة، وكحق ذلؽ: لؿا يف ققام ققلف 

ـل آدم، وهذا ضؾؿ. مـ ب هذا  ثر  لرئاسة، وما أك  وا

بحؼقؼة إمر الذي يتـازطان فقف، أو الجفؾ  جفؾ الؿختؾػقـ ويؽقن سببف تارة:

بالدلقؾ الذي يرشد بف أحدهؿا أخر، أو جفؾ أحدهؿا بؿا مع أخر مـ الحؼ يف 

 .ـ الحؼ حؽًؿا ودلقاًل الحؽؿ، أو يف الدلقؾ، وإن كان طالًؿا بؿا مع كػسف م

سبحاكف  وئ وئ ەئەئ ائ﴿: والجفؾ والظؾؿ هؿا كؾ شر: كؿا قال 

اب: ] ﴾ۆئ ۇئ ۇئ  .[73إحز

: أما أكقاطف:  ففق يف إصؾ قسؿان

اختالف تضاد.  اختالف تـقع، و

 واختالف التـقع طؾك وجقه:

لؼقلَ  مـف: يؽقن كؾ واحد مـ ا لػعؾَ قْ ما  مشروًطا: كؿا يف ـ حؼ  قْ ـ أو ا ا 

آختالف رسقل اهلل  الؼراءات تك زجرهؿ طـ  لصحابة، ح تل اختؾػ فقفا ا ، ملسو هيلع هللا ىلصال

 .(1)«كالكؿا محسـ»وقال: 

                                                 

لبخاري ) (1) .3140ا ) 
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آستػتاح، والتشفدات،  مثؾف اختالف إكقاع يف صػة إذان، واإلقامة، و و

شرع  لك غقر ذلؽ مؿا قد  قرات الجـازة، إ قد، وتؽب الع قرات  لخقف، وتؽب وصالة ا

إن بعض أ كان قد يؼال:   كقاطف أفضؾ.جؿقعف، وإن 

تتال صقائػ  آختالف ما أوجب اق مـ  قر مـ إمة يف ذلؽ  لؽث كجد  ثؿ 

رم هذا طقـ الؿح ومـ لؿ يبؾغ  ،مـفؿ طؾك شػع اإلقامة وإيتارها، وكحق ذلؽ: و

كقاع واإلطراض طـ  ى ٕحد هذه إ لفق مـ ا لؿبؾغ فتجد كثقًرا مـفؿ يف قؾبف  هذا ا

لـفل طـف، ما دخؾ بف فقؿا هن ـبل أخر، أو ا  .ملسو هيلع هللا ىلصك طـف ال

يؽقن كؾ   ومـف: لعبارتقـ  ما  ـك الؼقل أخر: لؽـ ا مـ الؼقلقـ هق يف مع

لحدود، وصقغ إدلة،  لـاس يف ألػاظ ا مـ ا قر  يختؾػ كث مختؾػتان، كؿا قد 

لؿسؿَّ  لتعبقر طـ ا قر ذلؽوا ؾ  ،قات، وتؼسقؿ إحؽام، وغ ؿ أو الظؾؿ يح ثؿ الجفؾ 

ذم إخرى لتقـ و ى الؿؼا  .طؾك حؿد إحد

هذا  ومـف: فقان: ففذا ققل صحقح، و تـا يـ، لؽـ ٓ ي قر ـقان غ ما يؽقن الؿع

ثقر يف  هذا ك معـك أحدهؿا هق معـك أخر، و ققل صحقح، وإن لؿ يؽـ 

لؿـازطات جد    .اا

هذه الطريؼ،  ومـف: ما يؽقن صريؼتان مشروطتان، ورجؾ أو ققم قد سؾؽقا 

يـ لد ؾ  ،وآخرون قد سؾؽقا إخرى، وكالهؿا حسـ يف ا ؿ ثؿ الجفؾ أو الظؾؿ يح

ة وبال طؾؿ كق ؾؿ، أو بال  فا بال قصد صالح، أو بال ط ضقؾ ..طؾك ذم إحداهؿا أو تػ . 

لؿختؾػقـ  :-اختالف التـقع الذي سؿقـاه:-وهذا الؼسؿ  مـ ا احد  كؾ و

مَ  لؽـ الذم واقع طؾك  ـ بغك طؾك أخر فقف، وقد دل الؼرآن مصقب فقف بال تردد، 
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مـ  مثؾ ذلؽ طؾك حؿد كؾ واحدة  يف  -إذا لؿ يحصؾ بغل-الطائػتقـ يف  كؿا 

لحشر: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: ققلف ا

رار الـبل [5 صر يف وقتفا، ولؿـ لؿ -بـل قريظة يقم- ملسو هيلع هللا ىلص، وكؿا يف إق ـ صؾك الع

ك بـل قريظةرأخَّ  لك أن وصؾ إل  ...ها إ

إصقل، وإما يف  وأما اختالف التضاد ففق: الؼقٓن الؿتضادان إما يف 

احد»الػروع طـد الجؿفقر الذيـ يؼقلقن  كؾ مجتفد »وإٓ فؿـ قال: « الؿصقب و

اختالف التضاد« مصقب مـ باب اختالف التـقع، ٓ  ـده هق  فقف  ،فع ففذا الخطب 

مع  ي  لذ لباصؾ ا لؼقل ا يؽقن ا كجد كثقًرا مـ قد  لؽـ  لقـ يتـافقان،  لؼق أشد: ٕن ا

يؼتضل حؼ   لقؾ  معف د و  ما، أ ، ا مـازطف فقف حؼ  هذا كؾف رد الحؼ يف إصؾ  فق ما، 

مبطاًل  تك يبؼك هذا  لبعض، كؿا كان إول مبطاًل  ح يتف لؽثقر  يف ا يف إصؾ، كؿا رأ

 َّ لسـ هؾ ا ة، وغقرهؿ.مـ أ لصحاب لصػات وا  ة يف مسائؾ الؼدر وا

ر  وأما أهؾ البدطة: قر مـ الػؼفاء، أو ٕكث لؽث يتف  رأ فقفؿ ضاهر، وكؿا  مر  فإ

لؿتلخريـ يف مسائؾ ة،  ا لؿتػؼف يت آختالف كثقًرا بقـ بعض ا لؽ رأ لػؼف، وكذ ا

ة، وكظائره كثقرة. تصقف الؿ قـ فرق  ة، وب تصقف الؿ  وبعض 

يف  ما جاء  ة  مـػع لف بف  ما يتبقـ  مـ هذا  ى  كقًرا رأ ة و هداي لف  مـ جعؾ اهلل  و

ة تـؽر  لصحقح لؼؾقب ا ت ا ك هف، وإن كا هذا وأشبا لـفل طـ  مـ ا ّة  لسـ لؽتاب وا ا

اء، لؽ تد  ...ـ كقر طؾك كقرهذا اب

ف ـا حـق مـفف وأما الؼسؿ الثاين مـ آختالف الؿذكقر يف كتاب اهلل: د فق ؿ

، وهـدى الطـإح ذم فـؿ الؿممـائػتقـ ققلف تعالكــقن، و يف  خرى، كؿا  : قف إ
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ف ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿ ك ققل  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: إل

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

رة: ] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ ؼ ب 35ال 3]. 

حؿد إلحدى  ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ :فؼقلف

مـقن-الطائػتقـ  الؿم  ں ڱں﴿وذم إخرى، وكذلؽ ققلف:  -وهؿ 

لحج: ] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ لك ققلف [49ا : إ

لحج: ] ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ . مع ما ثبت يف [33ا

لصحقح طـ أبل ذر  تتؾقـ يقم بدر: طؾل وحؿزة : »ڤا زلت يف الؿؼ أهنا أك

يـ بارزوهؿ مـ قر قدة، والذ قدوطب ة وشقبة والقل  .(1)«يش وهؿ: طتب

لذي ي آختالف ا ثر  مـ الؼسؿ إول، ئوأك اء بقـ إمة  لك إهق قل إ

لبغضاء: ٕن إحدى  العداوة وا تباحة إمقال، و اس لك سػؽ الدماء، و وكذلؽ آل إ

ع  يد طؾك ما م ـصػفا، بؾ تز مـ الحؼ، وٓ ت الطائػتقـ ٓ تعرتف للخرى بؿا معفا 

مـ الحؼ زي رى كذلؽ.كػسفا  لباصؾ، وإخ مـ ا  ادات 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ :وكذلؽ جعؾ اهلل مصدره البغل يف ققلف

 : ٕن البغل: مجاوزة الحد.[343البؼرة: ] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

لقؽقن طربة لفذه إمة مـ الؼرآن  قر مقضع  ا يف غ هذ  .(2)«وذكر 

                                                 

لبخاري ) (1) .3713ا ) 

ستؼقؿ» (2) لؿ ط ا لصرا )اقتضاء ا  »4/435 - 456. لعؼؾ اصر ا ت: د. ك ًصا،  خ مؾ  ) 
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يف أكقاع  -رحؿف اهلل تعالك-ومـ هذا الـؼؾ الـػقس طـ شقخ اإلسالم 

 ٓختالف وأسبابف كخؾص إلك الـتائج التالقة:ا

تدطة خالف محؿقد: ٕن اهلل  :إولك لؿب لخالف مع الؽػار وا  ۵أن ا

آتباع. ة و الؿخالػ لفؿ مـ أهؾ السـ ة ويحب  بتدط الؿ ة الؽػار و  يلمر بؿػارق

يمد   الثاكقة: لؿ  ة إذا  لسـ هؾ ا مسائؾ آجتفاد بقـ أ لخالف يف  إلك الػرقة  أن ا

لك الػرقة والخصام، وفساد ال ؿقدة ففق خالف محؿقد، أما إذا اكتفك بالؿختؾػقـ إ

تقـ مذمقمتان: إذ الغالب يف مثؾ هذه الحال دخقل الفقى  فنن كال الطائػ

آختالف يف آجتفاد بقـ أهؾ السـة إلك  تك أدى  لـػقس. فؿ لك ا صبقة إ الع و

لـػقس. لبغل قد دخؾ يف ا  الػرقة، فؾقعؾؿ أن الفقى أو ا

فؽؾ مسللة حدثت يف »...  :-رحؿف اهلل تعالك-ذلؽ يؼقل الشاصبل ويف 

ء  آختالف بقـفؿ طداوة وٓ بغضا فقفا ولؿ يقرث ذلؽ  لـاس  إلسالم فاختؾػ ا ا

إلسالم، وكؾ مسللة صرأت فلوجبت العداوة  مـ مسائؾ ا وٓ فرقة طؾؿـا أهنا 

لديـ يف  مـ أمر ا لقست  فر والتـابز والؼطقعة طؾؿـا أهنا  تـا شلء، وأهنا التل طـك وال

قر أية وهل ققلف ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: بتػس

يـ وطؼؾ أن يجتـبفا.[459إكعام: ] ا .. فقجب طؾك كؾ ذي د نذا اختؾػقا وتؼاصعق . ف

الفقى لحدث أحدثقه مـ اتباع  لك .كان ذلؽ  يدطق إ . وهق ضاهر يف أن اإلسالم 

لتعاصػ، فؽؾ رأي  إلك خالف ذلؽ فخارج طـ إلػة والتحاب والرتاحؿ وا

لديـ  .(1)«ا

                                                 

لؿقافؼات» (1) 1/33« )ا 4-333. ) 
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د  الثالثة: لؿختؾػقـ: إما الجفؾ بؿا طـ سباب الخالف بقـ ا أن أهؿ أ

ٕدلة الشرطقة بعامة. لدلقؾ أو الجفؾ با مـ الحؼ وا  الؿخالػ 

ػ  :وإما البغل والفقى والحسد لؽـف يستـؽ يتضح الحؼ لؾؿخالػ و إذ قد 

اًذا باهلل  لف بغًقا وكرًبا طق كؼقاد   .۵طـ آ

ـ  ػ يؿؽ لخالف الحاصؾ بقـفؿ، وكق لسـة وا ٕهؾ ا هـا مقجف  الؽالم  و

لخالف هذا ا الؿقزان العدل الذي يقزن بف  شئة طـف، وما هق  أما  ،تػادي الػرقة الـا

ر ففق متعقـ ولف مؼام آخر. لبدع والؽػ مع أهؾ ا لخالف   ا

 اإلالدمت الثاهيت: ضىابط شسعيت في السد على اإلاخالف:

لر ة-د طؾك الؿخالػ قبؾ الشروع يف ا اء كان مشاففة أو كتاب ـ  فالبد -سق م

سد  يمدي إلك مػا الؿطؾقبة وٓ  تك يميت الرد ثؿرتف  مراطاة الضقابط الشرطقة ح

لرد.  شرطقة تربق طؾك مػاسد ترك ا

 ومـ أهؿ هذه الضقابط ما يؾل:

 ًٓ لـبل  :أو لسـة ا لؿقافؼ  لشرطل الصحقح ا لعؾؿ ا اد با لرَّ : ملسو هيلع هللا ىلصاتصاف ا

، وبخاصة يف ال لقؾ الؽالم بعؾؿ ود مـاقشتفا، وأن يؽقن  لرد طؾقفا و لؿراد ا ؿسللة ا

ردود طؾقف  التثبت مـ كالم الؿ لتقثؼ و مـ ذلؽ ا تدٓل: و آس وملخذ صحقح يف 

لـاس لظـقن وكالم ا مـ ا تبف أو كالمف ٓ  الـزاع  ،مـ ك يد مقضع  مـ ذلؽ تحد و

يره.  وتحر
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لتجرد هلل تعالك :ثاكًقا الفقى  اتصاف الراد باإلخالص وا يف رده وبعده طـ 

: رة مـ أهؿفا شقاء كثق لتشػل، وهذا يؾزم طؾقف أ ة وا صبق الع  و

مـ  ـده  كصافف، وتجـب ضؾؿف وإهدار حؼف وما ط الؿخالػ وإ العدل مع 

لتعصب إطؿك. ،الؿحاسـ ى وا مـ الفق هذا يؼتضل الحذر   و

بعض إسباب التل تمدي إلك طدم  -رحؿف اهلل تعالك-وقد ذكر الشقكاين 

لقققع » عدل واإلكصاف فؼال:ال لخروج طـ دائرة اإلكصاف وا سباب ا واطؾؿ أن أ

لتعصب كثقرة جد   مقبؼات ا مـفا:يف   ا 

ؿ  -أ ؾؼقا طـ طال ة تؿذهب أهؾفا بؿذهب معقـ، أو ت قئ العؾؿ يف ب كشلة صالب 

 مخصقص، فقتعصب وٓ يـصػ.

ا  -ب لتؿاس م اة أهؾ القجاهة والسؾطان، وا الؿال، ومدار حب الشرف و

ـصػ.ط يـاسبفؿ وٓ ي  ـدهؿ، فقؼقل ما 

،  -ج العؾؿ، والتعرض لؾؿـاضرات لؿراء مع أهؾ  الخقض يف الجدال وا

يـصػ. يده وٓ  صبف لؿا أ ى تع فقؼق ة،  الغؾب الظفقر و  وصؾب 

ؿ  -د الحجج الؿميدة لف، لؾؿباهاة بعؾ لبحث طـ  الؿقؾ لؿذهب إقرباء، وا

ـصػ. تك لخطئفؿ وٓ ي قتعصب ح  أقربائف، ف

يده واشتفر طـف، الح -ـه فتقى قالفا، أو ققل أ لـاس يف الرجقع طـ  رج مـ ا

يـصػ. لؾحرج وٓ  كف، فقتعصب دفًعا   ثؿ تبقـ بطال

هق أصغر سـ ا، أو أقؾُّ  -و مع مـ  لؿـاضرة  لة يف ا لز ف  ا ؾ طؾًؿا وشفرة، تجع

ـصػ.  يتعصب لؾخطل وٓ ي
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يخطئ ما خالػفا، وه -ز افؼفا، و معقـة يصحح ما و لتعؾؼ بؼقاطد  ا ا ل كػسف

مسؾَّ  بـاء طؾقفا وٓ يـصػ.غقر   ؿة طؾك اإلصالق: فقتعصب بال

الؿذهب  -ح يد  اطتؿاد أدلة إحؽام مـ كتب الؿذاهب: ٕكف سقجد ما يم

ـصػ. فقتعصب وٓ ي لقؾ الؿخالػ،  تبعاد د  باس

يعد   -ط لؿتعصبقـ: إذ  يؾ طؾك كتب ا لتعد لجرح وا لقن آطتؿاد يف ا

يجر   لؿقافؼ، و ـصػ. حقن الؿخالػ،ا  فؿـ بـك طؾك كتبفؿ يتعصب وٓ ي

ا  -ي هؿ يدفع أحد ة، قد  لؿـزل ة أو ا لػضقؾ لؿتؼارَبقْـ يف ا لتـافس بقـ ا ا

لإلكصاف. ة  كب مجا ة صقاب أخر تعصبًا و  لتخطئ

اء وإققال  -ك أر لرأي-آطتؿاد طؾك  الؿخؾقصة بعؾقم  -مـ طؾؿ ا

ي وخرو  .(1)«ج طـ اإلكصافآجتفاد كلصقل الػؼف مؿا يرتتب طؾقف تعصب لؾرأ

 ، َيستقيف فقف لؾـػس  مؽقال  لقـ:  لؽقؾ بؿؽقا مـ ا لحذر  يؼتضل ا واإلخالص 

. يبخسف حؼف ُيخسره فقف  لػ  لؾؿخا مؽقال   و

ر » لػف، ثؿ تؿ كخا لرجؾ  كستـؽر سؾقًكا  لرجال كؿ  مقاقػ ا يؿ  طـد تؼق

مققػ مشابف مـ رجؾ  لزمان دورتف، ويصدر كػس السؾقك يف  يدور ا لسـقن، و ا

تل قد ٓ كحبف وكتػ تف ال لظـ، بؾ وكؽرب حؽؿ كحسـ ا ؼ معف، فـعؾؾ لف وكربر و

كعده طقبً  ئ و مر مـ ا كػسف  كؼبؾ الشلء  ؿاذا  ل لـا!  قره؟! اتدركفا طؼق  يف غ

                                                 

لط» :اكظر (1) مـتـأدب ا ٕربـؾب و ص  «فك ا ط34) فـف آئتـفؼ»اب ــ كتـ(  ر  «ال كدا لخاز

.57)ص  ) 
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يرتكقن شرًفا  يحف، وقد ٓ  مد ئ و مر لغقن يف حب ا يبا لـاس  قد تجد بعض ا

لقف، وتؿر أقدار، وبالخؾطة والؿعايشة الطقي ـسبقكف إ كقا إٓ وي لد ؾة يف السػر يف ا

لقساوس ا يـار، وبالدخـ و لد لدرهؿ وا لتعامؾ با لحضر، وا الؿادح .وا . يغدو 

ًما مق مذ لؿؿدوح  ًحا، وا لؿزكل جار هذه إصـاف .قادًحا، وا مـ  رة  ثق . صقر ك

ا  يـ يرون فقؿ لـاصحقـ الذ لخطباء والؿقجفقـ وا لقطاظ وا كشفدها يف بعض ا

مقن بف واجًبا شرطق   يُ يؼق نذاسؽَ ا ٓ  لقف،  ت طـف، ف الؿقطظة إ صقحة و ألؼقت الـ

لتعؾقؿات طؾقف صار ذلؽ مـ سقء إدب أو سقء الظـ  وصرقت سؿعف واهنالت ا

لعققب الـاس  لشرح  كرى ذلؽ يف ا لؿـفل طـف شرًطا:  يح ا لتجر لظؾؿ وا بف، أو ا

ياًل  يًؿا وتعد هذا تؼق يحف  يسؿل تشر هؿ، و يا كقا الؿشرحة و نذا وضع هق طؾك  ، ف

قبة و لتؼقيؿ سؿاها غ ة سر  وا لـصقح لعققب با ة، وطدم سرت ا قرها  (1)..«.اكؿقؿ وغ

 مـ صقر الؽقؾ بؿؽقالقـ.

ن  لػ، وأ لؿخا كحق ا ة قؾبف  اد طؾك سالم لرَّ يؼتضل حرص ا واإلخالص 

مـ التشػ   لخصقمة: ٕن اإلخالص يؼتضل حب الخقر لؾـاس يحذر  لرد وا ل يف ا

ة والشػؼة هبؿ لرحؿ آتباع الؿخؾ ،وا ة و  .صقـوهذا شلن أهؾ السـ

ؿ » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  العؾ وأهؾ السـة و

 .(3)«واإليؿان يعؾؿقن الحؼ ويرحؿقن الخؾؼ

                                                 

الف» :اكظر (1) ص  «فؼف آئت (404 ،403. صار باخت يسقر   ( بتصرف 

لػتاوى» (2) 46/9« )مجؿقع ا 6. ) 
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هذا يؼ  و لصد رسقل  ڤأبق بؽر ا بق : »ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل طـف ال أرحؿ أمتل بلمتل أ

 .(1)«بؽر

هذا ترجؿان الؼرآن ابـ طباس  يذكر طـ كػسف أكف يحب الخقر  ڤو

قـ يف كؾ مؽا ي أصاهبؿ. ،نلؾؿسؾؿ لذ لخقر ا ـتػع با ق لؿ يؽـ يعرففؿ أو ي  ول

شتؿ رجؾ ابـ طباس فؼال ابـ طباس: إكؽ » فعـ ابـ بريدة إسؾؿل قال:

تشتؿـل وإن يفَّ ع  ل جؿق ٔيت طؾك أية يف كتاب اهلل فؾقددت أن  صال: إين  ثالث خ

الؿسؾؿقـ يعدل يف ح مـ حؽام  ٕسؿع بالحاكؿ  إين  لـاس يعؾؿقن ما أطؾؿ، و ف ا ؽؿ

مـ بالد  لبؾد  لغقث قد أصاب ا لعؾل ٓ أقاضل إلقف أبًدا، وإين ٕسؿع با فلفرح، و

رح وما لل بف سائؿة  .(2)«الؿسؾؿقـ فلف

مؼابؾ  :اثالثً  اد إلك صرف آخر  لرَّ هب با لتل قد تذ لحذر مـ ردود إفعال ا ا

متجاوًزا حدَّ  تقسط  لؾؿردود طؾقف  لتقاال آطتدالزوا  .ن و

ف قبقل ما يظ رابًعا: مـ الحؼ والػرح بف وبنصابت الؿخالػ  فر طؾك لسان 

. قده مـ كالمف وتػـ لباصؾ   لؾحؼ ورد ا

ف  :ڤقال رجؾ ٓبـ مسعقد  ب أوصاه  ـل بؽؾؿات جقامع، فؽان مؿا  أوص

مـ أتاك بحؼ ف»أن قال:  لباصؾ ا... و مـ أتاك با مـف وإن كان بعقًدا بغقًضا، و قبؾ 

يًبا حبقًبا كان قر  .(3)«فاردده وإن 

                                                 

د» (1) سـد أحؿ لباين يف 3/3884« )م وصححف إ لصحقحة»(،  سؾسؾة ا ل 43) «ا 31. ) 

د» (2) لزوائ جؿع ا لصحقح.9/381« )م لف رجال ا جا اين ور رب لط فقثؿل: رواه ا ل وقال ا  ،) 

م» (3) ا أصقل إحؽ .1/586) «اإلحؽام يف  ) 
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لتزم اإلكصاف إدبل بلٓ » الشقخ بؽر أبق زيد يف وصاياه لؾدطاة: ويؼقل ا

تخذ الققائع  كبف، وٓ ت مـ فضؾ، وإذا أذكب فال تػرح بذ تجحد ما لإلكسان 

ؾب،  لثَّ اح يف ا لجرَّ مـف ا يـػؼ  ها رصقًدا  لشخص، وباتخاذ لحال ا ة  مـفق ة  لعارض ا

لبحث طـ هػقاتف، أما التزيد طؾقف، وأما  ،والطعـ، وأن تدطق لف بالفداية ا

مضافة أخرى كقب  فذ قدها،  بقر مـ  ،وتص لك قدر ك والرسقخ يف اإلكصاف بحاجة إ

متقـ يـ  فقع ود  .(1)«خؾؼ ر

لقس بؿذهب خامًسا: الؿذهب  الؿخالػ بالزم ققلف: ٕن ٓزم  يمخذ   ٓ: 

ي بؿجرد  :أ لقف  مـ لقازم باصؾة ٓ يجقز أن تـسب إ الؿخالػ  زم طؾك كالم  أن ما يؾ

مـ لق مـ أحؾ الـبقذ بالزم ققلف وهق أهنا  زم  مـ الظؾؿ، كؿـ يؾ فنن هذا  ازم ققلف: 

رم اهلل  يرد ۵استحالل ما ح ير الجؿع بقـ الصالتقـ يف السػر بلكف  مـ لؿ  ، أو 

بـاه صراحة ويعرب طـف بـػسف، أو  ،السـة ويفجرها زم أحد بالزم ققلف حتك يت وٓ يؾ

فقؽقن مـطقق لساكف حجة طؾقف لقازم  ،أن يسلل فقجقب  يستخدم ذكر  وإكؿا 

ردود طؾقف لؽل يرتاجع طـ كالمف. الؿ ؾط وتـاقض   إققال إلبطالفا، وبقان غ

ا ت» :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل ابـ حزم  لـاس بؿ ر ا مـ كػَّ ما  لقف ئوأ قل إ

ؾؿ  لزمف ف لخصؿ، وتؼقيؾ لف ما لؿ يؼؾ بف، وإن  الفؿ فخطل: ٕكف كذب طؾك ا أقق

التـاقض فؼط،  قر  ـ يحصؾ طؾك غ م لقس كػًرا، بؾ قد أحسـ إذ قد فر  لتـاقض  وا

ن .الؽػر يـػع أحد أ . فصح أكف ٓ يؽػر أحد إٓ بـػس ققلف، وكص معتؼده، وٓ 

                                                 

لقؼقـ» (1) وا لظـ  قـ ا لـاس ب صـقػ ا .78، 77)ص  «ت ) 
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تضك ققلف  متجف، لؽـ الؿحؽقم بف هق مؼ يعرب طـ معتؼده بؾػظ يحسـ بف 

 .(1)«فؼط

،  سادًسا: رد طؾقفا لتف وكؼدها وال ؼا الؿخالػ طؾك وصػ م الحرص يف كؼد 

ائـ ققية تدل طؾك فساد دون ال لشخصف أو كقتف ومؼصده، إٓ إذا ضفرت قر تعرض 

لـقة وخبث الطقية.  ا

إلففام  :سابًعا قر وا لتعب يد بالدقة يف ا اء كان مشاففة أو -آطتـاء الشد سق

ؿ  -كتابة تك ٓ يػف الحؿالة ح الغامضة، أو  يبة  الغر والبعد يف الردود طـ إلػاظ 

اد. لراد طؾك غقر ما أر  كالم ا

 ذهس اإلايزان العدل والىطط في هلد ألاخطاء واإلاىكف من اإلاخالف:

،  بعد هاتقـ الؿؼدمتقـ طـ أكقاع الخالف: سبابف مذمقمف وأ محؿقده و

كحـ بصدده: وهق ذكر  لـؼد وأصقلف، كدخؾ يف صؾب الؿقضقع الذي  ابط ا وضق

لقسط يف كؼد إخطاء، والؿققػ مـ الؿخالػقـ، مع ذكر صريف لؿقزان العدل ا  ا

قؼ لتقف زان العدل. فلققل وباهلل ا  ..آكحراف طـ هذا الؿق

 الـاس يف مققػفؿ مـ إخطاء وكؼدهؿ ٕصحابفا صرفان ووسط:

فراط: :الطرف إول اإل  أهؾ الغؾق و

يـ أفرصقا يف كؼد إخطاء وأصحاهبا حتك جعؾقا مـ الػروع  وهؿ الذ

 ًٓ مـ بعض الجزئقات كؾقات أصق فؿ تصقد إ ،و هؿَّ خطاء والػرح هبا وجعؾقا 

                                                 

لػِ » (1) زم ) «ؾَص ا بـ ح ٓ3/391.) 
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العؾؿ بؾ جاروا طؾقفؿ يف ذلؽ  يرحؿقا مـ وقع فقفا مـ صالب  ضخقؿفا، ولؿ  وت

هدروا  بخسقهؿ حؼفؿ، وأ لظـ هبؿ، وبـقاياهؿ، ومؼاصدهؿ، و تك أساءوا ا ح

ؾ وتعؾقؿ دطقة وطؾؿ وطؿ وٓ يخػك ما يف  ،حسـاهتؿ وما لفؿ مـ بالء وجفاد و

ة لؾعدل وا كب مـ طدوان، ومجا  .إلكصافهذا الؿققػ 

ا » :-رحؿف اهلل تعالك-ويف أمثال همٓء يؼقل الشعبل  لق أصبُت تسًع واهلل 

لقاحدة وا طؾل تؾؽ ا مرة ٕطدُّ مرة، وأخطلت   .(1)«وتسعقـ 

يخطئقن هؾ  سبقا أكػسفؿ، وسللقها حقـؿا  ـتؼديـ حا الؿ ولق أن همٓء 

لؿـفج الجائر كؿا هبذا ا اهنؿ  قرهؿ لؽ يقدون أن يعامؾفؿ إخق ان يف ذلؽ يعامؾقن غ

لؿـفج الخاصئ يف كؼد الرجال ومعالجة  سبب كتشاففؿ لفذا ا لؿراجعة أكػسفؿ، وا

 إخطاء.

لقاء » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  مـ شرط أو فؾقس 

مـ  لفؿ، بؾ وٓ  مغػقًرا  مخطئقـ يف بعض إشقاء خطل  يؽقكقا  لؿتؼقـ أٓ  اهلل ا

ا، ب مطؾًؼ لصغائر  لذي تعؼبف شرصفؿ ترك ا شرصفؿ ترك الؽبائر أو الؽػر ا ؾ وٓ مـ 

لتقبة.  ا

لك  ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :وقد قال اهلل تعا

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

ُؼقنَ »و ،. فؼد وصػفؿ اهلل بلهنؿ متؼقن[35-33الزمر:] ْلُؿتَّ لقاء اهلل «ا ومع هذا  ،هؿ أو

                                                 

لػضالء» (1) 4/50« )كزهة ا 1. ) 
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العؾؿ  ،ؿؾقاالذي ط أفلخرب أكف يؽػر طـفؿ أسق هذا أمر متػؼ طؾقف بقـ أهؾ  و

 .(1)«واإليؿان

 ہ ہ﴿ :طؾك ققلف -رحؿف اهلل تعالك-ويعؾؼ اإلمام ابـ الؼقؿ 

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ

     ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸

لؿائدة:] ﴾ بغضفؿ ٕطدائف أٓ » فقؼقل: [8ا هنك طباده أن يحؿؾفؿ  نذا كان قد  ف

يسقغ يعدلقا طؾقفؿ مع ضفقر ط يبفؿ هلل ورسقلف فؽقػ  وتؽذ داوهتؿ ومخالػتفؿ 

رسقل تصقب وتخطئ  تسبة إلك ال مـ ضف لطائػة  يدطل اإليؿان أن يحؿؾف بغ لؿـ 

يدري أهنؿ طؾك أ ٕذى، ولعؾف ٓ  العداوة وأكقاع ا رد لفؿ  ٓ يعدل فقفؿ، بؾ يج

مـف طؾًؿا وطؿاًل  بف  ما جاء  لف و لك باهلل ورسق دطقة إلك اهلل طؾك بصقرأو ة، وصربًا ، و

مـ ققمفؿ طؾك إذى يف اهلل، وإقامة الحجة هلل ومعذرة لؿـ خالػفؿ 

 .(2)«؟!بالجفؾ

لؿسقر بـ  ـ فقفا ا لتل بقَّ ة ا لـافع لؿحاورة ا ة تؾؽ ا لؿـاسب وأسقق هبذه ا

بعض طققبف، وماذا رد طؾقف معاوية يف ذلؽ  ڤمخرمة لؿعاوية بـ أبل سػقان 

. ة أخطائـا لج معا مـفًجا يف   لتؽقن 

أن الؿسقر بـ مخرمة » :طؼقؾ، ومعؿر، طـ الزهري، حدثـل طروة طـ

فد طؾك معاوية، فؼضك حاجتف، ثؿ خال بف، فؼال: يا مسقر :أخربه ؾ  ،أكف و ما فع

                                                 

لػتاوى» (1) 4« )مجؿقع ا 4/6 6-6 7. ) 

لتػسقر» (2) دائع ا )ب  »3/405. ) 
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هذا وأحسـ. قال: ٓ واهلل، لتؽؾ   مـ  ة؟ قال: دطـا  ل بذات ـ  ؿَ صعـؽ طؾك إئؿ

مسقر: فؾؿ أترك شقًئا أطقبف ال  . ق
َّ

ي تعقب طؾل لذ ال:  كػسؽ با طؾقف إٓ بقـت لف. فؼ

نن  ة: ف م لعا ر ا م مـ اإلصالح يف أ كؾل  ما  مسقر  يا  لـا  كب. ففؾ تعدُّ  لذ مـ ا ٓ أبرأ 

ما ُتذكر إٓ  كقب، وترتك اإلحسان؟ قال:  لذ لفا، أم تعدُّ ا مثا ة بعشر أ لحسـ ا

كقٌب يف  مسقر ذ يا  لؽ  كبـاه، ففؾ  كب أذ كا كعرتف هلل بؽؾ ذ ة: فن ي معاو كقب. قال  لذ ا

لؿ تُ خاصتؽ ت ؽ إن  فؾؽ قال: فؿا يجعؾؽ اهلل برجاء ػَ غْ خشك أن ُت ر؟ قال: كعؿ. 

ر  لؽـ واهلل ٓ ُأخقَّ مؿا تؾل، و مـ اإلصالح أكثر  لل  ما أ مـل، فقاهلل  لؿغػرة أحؼ  ا

يؼبؾ  يـ  لعؾك د ما سقاه، وإين  يـ: بقـ اهلل وبقـ غقره، إٓ اخرتُت اهلل طؾك  مر بقـ أ

ي لحسـات، و يجزى فقف با لعؿُؾ، و لذكقب إٓ أن يعػق اهلل طـفا، فقف ا جزى فقف با

ك طؾقف ة إٓ صؾَّ ي معاو لؿسقر ذكر   .(1)«قال: فخصؿـل. قال طروُة: فؾؿ أسؿع ا

اإلضاطة: الطرف الثاين:  أهؾ التػريط و

لتؼؾقد إطؿك،  لحؼ ورد الباصؾ، وا صقا يف إخذ با كقا قد فرَّ همٓء وإن كا و

الغؾق يف أإٓ  فؿ هنؿ وقعقا يف الؿؼابؾ يف  الرجال والتعصب ٕخطائفؿ ولسان حال

ة لؿـ قؾدوهؿ.  يؼقل بالعصؿ

يزطجف ويؽدر خاصره إذا ققؾ مـفؿ  احد  لذا ترى الق شقخف وأستاذه  :و إن 

لشقخف وغؾقه يف  صبف  دفعف تع مخطئ يف بعض ما ذهب إلقف مـ ققل أو طؿؾ، وي

لؽ بؿرب مربًرا ذ يػعؾ  يؼقل أو  ما  لك تصحقح كؾ  معف إ لف وتلدبف  ات محبتف  ر

مجة متؽؾػة.  سا

                                                 

لـبالء» (1) الم ا ف.3/450« )سقر أط ل دطا  ف( أي:  معـك )صؾك طؾق ، و ) 
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هؾ الطرفقـ السابؼقـ  -رحؿف اهلل تعالك-يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  يف وصػ أ

ؾؿفؿ وكصحفؿ هلل ورسقلف »...  بعد أن ذكر فضؾ أئؿة اإلسالم: فضؾفؿ وط وأن 

تل خػل  ملسو هيلع هللا ىلص الؿسائؾ ال مـ  فؿ  فتاوي ٓ يقجب قبقل كؾ ما قالقه، وما وقع يف 

رسقل  ٓ يقجب  -والحؼ يف خالففا-بؾغ طؾؿفؿ فؼالقا بؿ ملسو هيلع هللا ىلصطؾقفؿ ما جاء بف ال

جائران طـ الؼصد، اص   رفان  لقققعة فقفؿ: ففذان ص ؼصفؿ وا الفؿ جؿؾة، وتـ راح أقق

مسؾؽ الرافضة يف طؾل  كسؾؽ هبؿ  َكْعِصؿ، وٓ  ؿ وٓ  كمث  لسبقؾ بقـفؿا، فال  وقصد ا

قـ  ڤ لشقخ  .(1)«ڤوٓ مسؾؽفؿ يف ا

ه هذيـ الطرفقـ  -رحؿف اهلل تعالك-ويـتؼد  بصقرة أوضح يف معرض رد 

مـازل »يف  -رحؿف اهلل تعالك-طؾك بعض الشطحات التل وقع فقفا الفروي 

شقخ اإلسالم » ، واكؼسام الـاس يف تعامؾفؿ مع هذه الشطحات فقؼقل:«السائريـ

الؿعصقم  مـ طدا  قـا مـف، وكؾ  قـا، والحؼ أحب إل مـ ققلف  ملسو هيلع هللا ىلصحبقب إل فؿلخقذ 

كحـ كحؿؾ كالمف طؾ فقفومرتوك، و بقـ ما    «....ك أحسـ محامؾف ثؿ ك

رة » إلك أن قال: رهتا بؽث مـ الشطحات التل ترجك مغػ هذا وكحقه 

يد  الحسـات، ويستغرقفا كؿال الصدق وصحة الؿعامؾة وققة اإلخالص وتجر

لبشر بعد رسقل اهلل  العصؿة  لتقحقد، ولؿ تضؿـ  ت ملسو هيلع هللا ىلصا هذه الشطحات أوجب . و

لـاس: مـ ا قـ  ة طؾك صائػت  فتـ

ق  ا:إحداهؿ هذه الطائػة ولطػ كػقسفؿ، وصد حجبت هبا طـ محاسـ 

روها غاية اإلكؽار هذه الشطحات، وأكؽ جؾ  هدروها ٕ ءوا  ،معامؾتفؿ: فل وأسا
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 ، ة جؿؾ أو غؾط ترك  مـ أخطل  ؾ  ن ك هذا طدوان وإسراف: فؾق كا مطؾًؼا: و لظـ هبؿ  ا

. فا طؾت معالؿ الحؽؿ، وتع العؾقم والصـاطات، و هدرت محاسـف، لػسدت   وأ

ة  لطائػة الثاكقة:وا هبؿ، وصح لؼقم، وصػاء قؾق محاسـ ا مـ  ُحجبقا بؿا رأوه 

مالهتؿ طـ رؤية طققب شطحاهتؿ، وكؼصاهنا، فسحبقا طؾقفا  طزائؿفؿ، وحسـ معا

يف  استظفروا هبا  كتصار لفا، و آ ؽؿ الؼبقل و ذيؾ الؿحاسـ، وأجروا طؾقفا ح

يًض  ،سؾقكفؿ همٓء أ  معتدون مػرصقن. او

لذيـ أططقا كؾ ذي حؼ  :-وهؿ أهؾ العدل واإلكصاف-ة والطائػة الثالث ا

الؿعؾقل،  لتف: فؾؿ يحؽؿقا لؾصحقح بحؽؿ السؼقؿ  مـز ة  مـزل ي  كزلقا كؾ ذ حؼف، وأ

يرد ما  وا  يؼبؾ، وردُّ ما  لصحقح، بؾ قبؾقا  لسؼقؿ بحؽؿ ا لؾؿعؾقل ا  .(1)«وٓ 

ل فػ»...  يف هذا الؿؼام: -حػظف اهلل تعالك-ويؼقل الشقخ سؾؿان العقدة 

لؿعاصر تعقَّ  يؾ ا لتعد لجرح وا يثؼقا بالرجؾ ثؼة مطؾؼة ٓ مجال ا قرون إما أن  لؽث د ا

مـ الحساب، فال يؼبؾقا  قر وإما أن يسؼطقه  الجؾقؾ والحؼ ثـقية فقفا، ويؼؾدوه يف  م

 ًٓ ض،  ،مـف صرًفا وٓ طد لـؼق لـؼقض إلك ا مـ ا يـتؼؾقن  ًكا  مـ طجب أهنؿ أحقا و

لققم ٓ كؿؾؽ إزاءه فذاك الذي كان بإمس مؾء أسؿا بحـا ا طـا وأبصاركا، أص

ة إذا  لعاصػ نن ا لبصقر: ف لعاصػل غقر ا كدفاع ا مـ ثؿرات آ هذه  سؿًعا وٓ بصًرا! و

ثبات. رار وال آستؼ ة التؼؾب ٓ تعرف  ريع  صغت س

مسللة كذا فال كسؿع  سؿعت أحدهؿ يؼقل طؾك لسان صائػة: فالن أخطل يف 

كتؿ ٓ ن. إذ.مـف شقًئا! حسـًا يـ لؽؿ هبؿ؟!  فل مـ أ الؿعصقمقـ؟! و مـ  تسؿعقن إٓ 

                                                 

لؽقـ» (1) لسا 3-3/330« )مدارج ا 31. ر صقبة دا صار. ط.  باخت  ) 
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سبقؾقـ: بقؾ أمامؽؿ إٓ أحد   ٓ س

مـ أحد إٓ ويخطئ، قؾَّ  أولفؿا: ما  كف  مـ أحد: ٕ خطمه أم  أٓ تستؿعقا 

ـتػعقا بشقخ، وٓ تجؾسقا إلك  معـك ذلؽ أن تعتؿدوا طؾك أكػسؽؿ فال ت كثر، و

مـ مػؽ تبسقا  لك داع وٓ تؼ مـ قال إكؽؿ ٓ تخطئقن؟ فؼقف، وٓ تسؿعقا إ ر، ثؿ 

لؿصقب  هق ا كف  ة التل تـؼؿقهنا طؾك فالن أو فالن أ ل لؿسل رتضقا أن ا َلْؿ تػ لَِؿ  و

كتؿ الؿخطئقن؟  وأ

ا  أما السبقؾ الثاين: تل اخرتطت لف لضالة ال ففق أن تسؾؽقا مسؾؽ الػرق ا

لرَّ «معدومقـ»وإن كاكقا يف الحؼقؼة « معصقمقـ» يًعا، وا لفؿ تشر  ادَّ ، وجعؾت قق

لك، وهق طؾك حد الشرك باهلل، وٓ يستغربـ هذا الؽالم طؾقفؿ راد   ا طؾك اهلل تعا

مـ يؼقل  لـاس  مـ ا فنن  الؿسؾؿقـ:  مـ بعض  يظـ أكف يستحقؾ أن يحدث  أحد، أو 

 .(1)«هذا بؾسان الحال إن لؿ يؼؾف بؾسان الؿؼال

ـًا ضفقر صريف اإلفراط  -حػظف اهلل تعالك-ويؼقل  والتػريط يف مقصـ آخر مبق

هؾ » يف الؿقاقػ مـ الؽتب، والؿملػات، وما فقفا مـ أخطاء الؿملػقـ فقؼقل:

لشباب-يرتبك قراؤكا  مـ ا ؿ « الؿقضقطقة»طؾك  -وخاصة  تدال يف أحؽامف وآط

كبف اإليجابقة التل  الؽتاب جقا مـ  يستطقع الؼارئ أن يلخذ  طؾك الؽتب: بحقث 

لشبا يدع ما سقى ذلؽ، أم أن ا ٓ يبقعقن  -أطـل كثقًرا مـفؿ-ب أصاب فقفا، و

ن «! بالجؿؾة»ويشرتون إٓ  يؽق ما أن  معتؿًدا، وإ ثًؼا و مق ف  لؽتاب كؾ يؽقن ا ما أن  ن ف

كحـ أكاس ٓ تقسط بقــا! ،وباصاًل  لً خط  و

                                                 

لؿـفج» (1) ت يف ا ص« مؼآ (84-83. ) 
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لؽتاب بالؿملػ طريؼة وطؿقؼة لبعض يتعامؾ مع .وصؾة ا فنن ا لذا  . و

مـ خالل مملػقفا فحسب: فؿملػات زيد كؾفا حسـة مملػات  الؽتب  ومػقدة، و

مـ ذلؽ. كعؿ قد كؾفا طؾك الضد  تبقكف صالح، .طب . هـالؽ مملػقن غالب ما يؽ

مثاًل  مـ يحتج  الفدم، فال يليت  يحسـقن إٓ  هـاك آخرون ٓ  ؾ  و بؿملػات أه

لضاللة قرها لف .ا يتعؾؼ هبا. وغ اسات اإلسالمقة وما  لدر . ٓ. الؽالم يف مجال ا

اقعقة لـاحقة الق ؿ  -غقر كتاب اهلل تعالك-فنن أي كتاب  حديث آخر، ومـ ا ٓ يسؾ

ة بف لعـاي يره وا مملػف يف تحر  .(1)«مـ الخطل والـؼص مفؿا بالغ 

 اإلاىكف العدل الىطط اإلاتىاشن:

ؿ فق -رحؿف اهلل تعالك-وأهؾف هؿ الذيـ ذكرهؿ ابـ الؼقؿ  ؿا سبؼ وسؿاه

يـ» بالطائػة الثالثة حقث قال طـفؿ: لذ اإلكصاف ا أططقا كؾ ذي  وهؿ أهؾ العدل و

صحقح بحؽؿ السؼقؿ  لتف، فؾؿ يحؽؿقا لؾ مـز كزلقا كؾ ذي مـزلة  حؼ حؼف، وأ

ما  ُيؼبؾ، وردوا  ما  لصحقح: بؾ قبؾقا  لؾؿعؾقل السؼقؿ بحؽؿ ا لؿعؾقل، وٓ  ا

رد  اهـ. .(2)«ي

ي إلفراط الؿضخؿ :أ الغؾق وا فقف أهؾ  ، قأهنؿ لؿ يؼعقا فقؿا وقع  ن للخطاء

لؿفدِ  لحؼ  ا يـ  لؿتفؿوالخطل، والؿفدر مـ وقع مـف ر لحسـاهتؿ، ا ن لـقاهتؿ، بؾ قن 

ا  يـسقا لفؿ بالءهؿ وجفادهؿ وحسـاهتؿ، ووضعق حػظقا لفؿ حؼققفؿ، ولؿ 

لذي تستحؼف، ووازكقا بقـ حسـاهتؿ وسقئاهتؿ ؾ  ،أخطاءهؿ يف حجؿفا ا ويف الؿؼاب

                                                 

ص (1) سف ) لؿصدر كػ .87-86ا ) 
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العصؿة لفؿ  لك تؼديس إشخاص، وادطاء  هبقا إ يذ و -لؿ  أ ؼال  الؿ اء بؾسان  سق

ل ع  -حالا دهبؿ م دفعفؿ حبفؿ وأ قر معصقمقـ، ولؿ ي بؾ كظروا لؾؿخطئقـ بلهنؿ غ

لحسـ طؾك كؾ ما  يسحبقا ذيؾ ا قدهؿ يف كؾ ما يؼقلقكف، أو أن  شققخفؿ إلك تؼؾ

 يػعؾقكف.

ا  مقـ أسقق فقؿ رفقـ الؿذمق وبعد وضقح الؿققػ العدل وما يؽتـػف مـ الط

لة مـ أخطاء الؿخالػقـ كؿاذج رفقعة ٕققال السؾػ، ومقاقػفؿ العاديؾل 

ؿ  وردودهؿ طؾك بعضفؿ: لذي يجب طؾك كؾ مسؾ لؿتقازن ا لؿـفج العدل ا تؿثؾ ا

ئف  يتعامؾقا مع بعضفؿ يف ضق لدطاة أن يلخذوا بف و ؾؿ وا الع وبخاصة صالب 

هداه  :(1)و

ة قال:  طـ طبد الـؿقذج إول: ة، »الرحؿـ بـ ُشَؿاَس دخؾُت طؾك طائش

ه مـ أ كت؟ قؾُت:  مؿـ أ لت:  يج يف فؼا لت: كقػ وَجْدُتؿ ابـ ُحد مصر. قا ؾ 

 َّٓ َّا فرٌس وٓ بعقٌر إ مـ لرجؾ  يؼُػ  ما  هذه؟ قؾُت: َخْقَر أمقر:  َكف  غزاتؽؿ  مؽا أبدَل 

 َّٓ ؿ  بعقًرا، وٓ غالٌم إ ؽ ث ـعـل قتُؾف أخل أْن أحد  يؿ كف ٓ  لت: إ ًما، قا َكُف ُغال مؽا أبدَل 

مِـ رسقل اهلل  الؾُفؿ  مـ ولل مـ أمر ُأمتل شقًئا »: إين سؿعتف يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصما سؿعُت 

 .(2)«َفرَفَؼ بفؿ فارُفْؼ بف، ومـ َشؼ  طؾقفؿ فاْشُؼْؼ طؾقف

                                                 

يف  (1) ج  ملسو هيلع هللا ىلصويف هد لؿـف للخطاء وا لة  لعاد ات ا لج ؿعا ل وا زكة  لؿتقا لؾؿقاقػ ا كثقرة  مثؾة  أ

ـل يغ ا يؽػل و لـؼد م مققػف  ،القسط يف ا لؽ  ا يف ذ ػقـ يؽ خطل  ملسو هيلع هللا ىلصو ل جتف  ل معا يف صريؼة 

بل بؾتعة بـ أ صب  لة .حا لجة يف رسا ؿعا ل صقؾ هذه ا لقا» :اكظر تػ إذا قؾتؿ فاطد لػ  «و لؾؿم

 .(37-31ص )
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الشافعل: كاضرتف »: قال يقكس الصديف: الـؿقذج الثاين مـ  ما رأيت أطؼؾ 

مقسك يا أبا  ي، ثؿ قال:  لؼقـل فلخذ بقد ة، ثؿ افرتقـا و ل مسل ًما يف  يستؼقؿ أن  ،يق أٓ 

ًكا وإن  .(1)«لؿ كتػؼ يف مسللة كؽقن إخقا

لل الشافعل:  الـؿقذج الثالث: بد إطؾك قال: قال  يا »طـ يقكس بـ ط

العداوة وقطع القٓية  ،يقكس إذا بؾغؽ طـ صديؼ لؽ ما تؽرهف فنياك أن تبادره 

لْ  لؽـ أ يؼقـف بشؽ، و مؿـ أزال  بؾغـل طـؽ كذا وكذا، واحذر أن  فُ ؼَ فتؽقن  لف:  وُقْؾ 

لؿبؾ   لف ا كؽر ذلؽ فؼؾ لف: أكت أصدق وأبر. ٓ تزيدن طؾك ذلؽ غ: فنتسؿل  ن أ

لؽ  لؿ تر ذ مـف، وإن  لعذر فاقبؾ  لف يف ذلؽ وجًفا  يت  لؽ فرأ شقًئا، وإن اطرتف بذ

مـف، وإن  مـ العذر فاقبؾ  ـل طـؽ؟ فنن ذكر ما لف وجف  فؼؾ لف: ماذا أردت بؿا بؾغ

لؿسؾؽ فحقـئذ أثبتفا طؾق لعذر وضاق طؾقؽ ا لذلؽ وجًفا  سقئة، ثؿ أكت يف لؿ تر  ف 

العػق  قر زيادة، وإن شئت طػقت طـف و مـ غ ذلؽ بالخقار: إن شئت كافلتف بؿثؾف 

لك لؼقل اهلل تعا ؽرم:  ل ى وأبؾغ يف ا ؼق لؾتَّ  ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿: أقرب 

لشقرى: ] ﴾﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ؿا  [10ا فق فنن كازطتؽ كػسؽ بالؿؽافلة فلفؽر 

كً  لف إحسا ها ثؿ ابدر  مـ اإلحسان فعد لديؽ  لف  َـّ سبؼ  ة، وٓ تْبَخس لسقئ باقل  ا هبذه ا

قـف فنن ذلؽ الظؾؿ بع لسقئة:  هبذه ا إذا كان لؽ صديؼ  ،يا يقكس ،إحساكف السالػ 

 .(2)«فشد يديؽ بف، فنن اتخاذ الصديؼ صعب ومػارقتف سفؾ

 قال الذهبل يف ترجؿتف لصاحب إكدلس الـاصر لديـ اهلل: الـؿقذج الرابع:

مع » لرأس وقد كـُت ذكرُت ترجَؿَتف  هؿ، فلطدُتفا بزوائَد وفقائد، وإذا كان ا جد 

                                                 

لـبالء» (1) الم ا )سقر أط  »40/46. ) 
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لجفاد،  مات ا ما إذا أ َهـَات، وحساُبف طؾك اهلل، أ لف  لجفاد، احتُؿؾت  ة يف ا لفؿَّ  ا
َ

لل طا

لؿرصاد لبا ؽ  ننَّ ربَّ لؾخزائـ أباد، ف لعباد، و َؾَؿ ا  .(1)«وض

ا » وقال يف ترجؿتف لؿحؿد بـ كصر الؿروزي: الـؿقذج الخامس: كَّ لق أ و

ف وبدَّ  كؾؿا لف، قؿـا طؾق ػقًرا  مغ ل  لؿسائؾ خط د ا ه يف آحا مام يف اجتفاد ل إ ـاه طْ أخط

مـفؿا ـده وٓ مـ هق أكرب  صر وٓ ابـ م معـا ٓ ابـ ك واهلل هق  ،وهجركاه لؿا سؾؿ 

مـ الفقى  هادي الخؾؼ إلك الحؼ، وهق أرحؿ الراحؿقـ، فـعقذ باهلل 

 .(2)«والػظاضة

سحاق بـ ر الـؿقذج السادس: ك-اهقيف كان إ ؾؿ  -رحؿف اهلل تعال قد بع يش

قد الؼاسؿ بـ سالم ويؼقل:  يحبف اهلل »اإلمام أبل طب قد الؼاسؿ ۵الحؼ  : أبق طب

ـل ـل وأطؾؿ م لك رحؿف اهلل-. وكان أحؿد بـ حـبؾ (3)«بـ سالم أفؼف م  -تعا

مثؾ إسحاق، وإن كان يخالػـا يف أشقاء: »يف إسحاق:  لؿ يعرب الجسر إلك خراسان 

لػ بعضفؿ بعًضا فنن يخا يزل  لؿ   .(4)«الـاس 

ق » :-رحؿف اهلل تعالك-قال الذهبل يف ترجؿة قتادة  الـؿقذج السابع: وه

يرى الؼدر كسلل  حجة باإلجؿاع إذا بقـ السؿاع: فنكف مدلس معروف بذلؽ، وكان 

هذا فؿا تققػ أحد يف ص العػق ومع  يعذِ اهلل  لعؾ اهلل  وحػظف و لتف  ف دقف وطدا ل مثا ُر أ

ل مؿـ  زيفف، وبذل وسعف، واهلل حؽؿ طد لباري وتـ يد هبا تعظقؿ ا بدطة ير تؾبس ب

                                                 

لـبالء» (1) الم ا )سقر أط  »45/561.) 

لػضالء» (2) 3/4« )كزهة ا 437. ) 

لػضالء» (3) .3/775« )كزهة ا ) 

سف ) (4) لؿصدر كػ  (.3/810ا
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لعؾؿ إذا َكُثَر صقاُبف،  ،لطقػ بعباده، وٓ يسلل طؿا يػعؾ ة ا مـ أئؿ لؽبقر  ثؿ إنَّ ا

، وُطؾِ  ف وورُطف واتباط ، وُطرف صالُحف  اؤه سع طؾؿف، وضفر ذك لؾحؼ، واتَّ يف  َؿ تحر 

كطرحف، كضؾؾف و لف زهلل، وٓ  ـسك محاسـف ُيغػر  تدي بف يف بدطتف  ،وك كعؿ وٓ كؼ

ة مـ ذلؽ لتقب رجق لف ا  .(1)«وخطئف، وك

إئؿة غؾطقا يف » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل ابـ رجب  الـؿقذج الثامـ: ثر  أك

متفؿ وطؾؿفؿ، فؽان ماذا؟ لؼد اكغؿر ذاك يف  يسقرة مؿا ٓ يؼدح يف إما مسائؾ 

رة وصقاهبؿ، وحسـ مؼاصدهؿ، و ،محاسـفؿ صرهؿ لؾديـوكث آكتصاب  ،ك و

مشؽقًرا، ٓلؾتـؼقب طـ زٓ لقس محؿقًدا وٓ  تل ٓ هتؿ  فضقل الؿسائؾ ال سقؿا يف 

فقفا الخطل وٓ يـػع فقفا كشػ خطئفؿ وبقاكف ضر   .(2)«ي

لظـ بـػسف طؾؿً .». وقال أيًضا: مـ أساء ا اهلل  ًٓ  وطؿاًل  ا. فرحؿ  حا ، و

م كؼًصا و كػسف  مـ  لظـ بؿـ سؾػ، وطرف  ًٓ وأحسـ ا ؿا لسؾػ ك جؿ ـ ا ، ولؿ يف

يـ لد صقحة.طؾك أئؿة ا رد طؾك أئؿة ... وإن أكت أبقت الـ .. وصار شغؾؽ ال

لـػسؽ إٓ ُطجًبا، وٓ  كؽ ٓ تزداد  يـ فن لد ة ا لتػتقش طـ طققب أئؿ لؿسؾؿقـ وا ا

لعؾق يف إرض إٓ حب   لباصؾ إٓ قرًبالطؾب ا مـ ا لحؼ إٓ بعًدا، و  .(3)«ا، وطـ ا

مـ لف طؾؿ » :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  :الـؿقذج التاسع و

لح،  لجؾقؾ الذي لف يف اإلسالم قدم صا يعؾؿ قطًعا أن الرجؾ ا لقاقع  لشرع وا با

ا  الفػقة والزلة، هق فقف مـف  وآثار حسـة، وهق مـ اإلسالم وأهؾف بؿؽان، قد تؽقن 

                                                 

لـبالء» (1) الم ا 5/3« )سقر إط 74. ) 

الف» (2) ص  «فؼف آئت (436. ) 

سف )ص  (3) لؿصدر كػ  (.306ا
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ي ُيتبع فقفا، وٓ  يجقز أن  ملجقر ٓجتفاده، فال  كتف معذور، بؾ و جقز أن هتدر مؽا

مـ قؾقب الؿسؾؿقـ لتف  ـز  .(1)«وإمامتف وم

هذا طؿؾق   ؼ  ُيَطب  مـ شطحات الفروي و لك-ا يف مققػف  عا يف  -رحؿف اهلل ت

يـ» ـدما شرحفا ابـ الؼقؿ يف  «مـازل السائر ورد طؾقفا، فرتاه  «مدارج السالؽقـ»ط

فقؼقل:  لقٓ أن الحؼ هلل ورسقلف، وأن كؾ م»بعد ذلؽ يعؼب  ا طدا اهلل ورسقلف و

لؿا اطرتضـا طؾك مَ  لخطل،  هؿ وا هق طرضة الق مرتوك، و لف و مـ قق ـ ٓ فؿلخقذ 

 ، كراهؿ فققـا يف مؼامات اإليؿان يف مضؿارهؿ، و كؾحؼ غبارهؿ، وٓ كجري معفؿ 

لدراري مـازل السائريـ، كالـجقم ا مـ رأى يف  ،و رشدكا، و ـده طؾؿ فؾق ومـ كان ط

ؾ خ كؼًصا و و  يًغا، أ مـا ز كشؽرْ  اًل كال لصقاب،  لقـا ا بِ  فؾقفد إ كؼا قل ؾْ لف سعقف، و ف بالؼب

فؼ الؿق هق  لتسؾقؿ، واهلل أطؾؿ و آكؼقاد وا اإلذطان و  .(2)«و

بعد رده طؾك الفروي يف مـزلة التقبة بعض  -رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل 

إلسالم» شطحاتف: مـ شقخ ا هذه الزلة  ة  (3)وٓ تقجب  إهدار محاسـف، وإساء

لظـ بف: فؿحؾ الؿحؾ ا يؼ السؾقك  رفة والتؼدم يف صر اإلمامة والؿع العؾؿ و مـ  ف 

لذي ٓ يجفؾ وكؾ أحد فؿلخقذ مـ ققلف ومرتك إٓ الؿعصقم صؾقات اهلل  ،ا

مـ ُطدَّ خطم ،وسالمف طؾقف مؾ  لؽا لضـؽ، ه: وٓوا هذا الؿجال ا مثؾ  سقؿا يف 

ت فقف أقدام، وضؾت فقف أففام، وافرتقت  لَّ لذي َز لصعب: ا لؿعرتك ا بالسالؽقـ وا

                                                 

لؿققعقـ» (1) الم ا .3/359« )إط ) 

لؽقـ» (2) لسا 3/39« )مدارج ا 1)، . ر صقبة  ط. دا

(3) . لفروي ـا: ا الم ه شقخ اإلس  يؼصد ب
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رفقا  الفؾؽات -إٓ أقؾفؿ-فقف الطرقات، وأش  .(1)«طؾك أودية 

ه   «التؾبقس»طؾك زلة كبقرة لؾفروي يف مـزلة  -رحؿف اهلل تعالك-ويف رد 

اإلسالم» يعؼب طؾك ذلؽ فقؼقل: قـا مـف (2)شقخ  بـا، ولؽـ الحؼ أحب إل بق  ،ح

إلسالم ابـ تقؿقة  مـ طؾؿف»يؼقل:  $وكان شقخ ا : $. وصدق «طؿؾف خقر 

فقفا  بدع ٓ يشؼ لف  أهؾ ال والـفل طـ الؿـؽر، وجفاد  مر بالؿعروف  فسقرتف بإ

رة اهلل ورسقلف. وأبك اهلل أن يؽسق ثقب  كص فقرة يف  الؿش غبار، ولف الؿؼامات 

يـطؼ طـ الفقى  لذي ٓ  لصادق الؿصدوق ا قر ا هذا ملسو هيلع هللا ىلصالعصؿة لغ . وقد أخطل يف 

معـك لػًظا و لباب   .(3)«ا

لك اإلمام مالؽ  رسالة شر:الـؿقذج العا هلل -الؾقث بـ سعد إ ؿا ا رحؿف

لك فقفا:  -تعا َّٓ »ومؿا جاء  لف إ ي ٓ إ لذ لقؽ ا نين أحؿد اهلل إ  هق. سالٌم طؾقؽ، ف

رة. أما بعد: لدكقا وأخ ة يف ا العاقب أحسـ لـا   طافاكا اهلل وإياك، و

ي يسرين، فلدام اهلل  لذ لؽؿ ا مـ صالح حا ذلؽ قد بؾغـل كتاُبؽ تذكر فقف 

لؽتب  كظرك يف ا كف، وذكرت  مـ إحسا يادة  لز لعقن طؾك شؽره، وا ف با ؿَّ لؽؿ، وأت

خاتؿؽ وقد أتتـا، فجزاك اهلل  ها، وختؿؽ طؾقفا ب يا متؽ إ لقؽ، وإقا لتل بعثُت هبا إ ا

ا  لقـا طـؽ، فلحببت أن أبؾغ حؼقؼتف كتفت إ نهنا كتب ا مـفا خقًرا، ف مت  طؿا قد

 بـظرك فقفا.

                                                 

لؽقـ» (1) لسا 4/36« )مدارج ا 6)، . ر صقبة  ط. دا

لفروي  (2)  .$يؼصد ا

لؽقـ» (3) لسا .ط. دا ،(1/353« )مدارج ا  ر صقبة
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ما كَشطؽ  كف قد أ لك  وذكرت أ ما أتاين طـؽ إ يؿ  مـ تؼق كتبُت إلقؽ فقف 

ـدي مقضع صقحة، ورجقت أن يؽقن لفا ط تدائل بالـ مـ ذلؽ  ،اب وأكف لؿ يؿـعؽ 

قـا جؿقاًل  َّٓ فقؿا خال إٓ أن يؽقن رأيت ف مثؾ هذا، وأكف بؾغؽ أين  ، إ أين لؿ أذاكرك 

لـاس طـدكؿ، وإين يحؼ طؾل الخق تل بلشقاء مخالػة لؿا طؾقف جؿاطة ا ف طؾك أف

مَ  ة التل إلقفا كػسل ٓطتؿاد  لؿديـ هؾ ا لـاس تبٌع ٕ ما أفتقتفؿ بف، وَأن ا ـ قبؾل طؾك 

. الفجرة، وهبا كزل الؼرآن  كاكت 

ع  ـل بالؿقق لك، ووقع م مـ ذلؽ إن شاء اهلل تعا لذي كتبت بف  وقد أصبت با

لػتقا وٓ أشد تػض لَشقاذ  ا ره  لعؾؿ أك لقف ا ُيـسب إ ا  ما أجد أحًد ي تحب، و لذ اًل ا  ق

د  لحؿ مـل، وا هؿ فقؿا اتػؼقا طؾقف  لُػْتقا لذيـ َمَضْقا، وٓ آخذ  ة ا يـ لؿد هؾ ا لعؾؿاء أ

 هلل رب العالؿقـ ٓ شريؽ لف.

مـ مؼام رسقل اهلل  ـ  ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما ذكرت  كزول الؼرآن هبا طؾقف بق بالؿديـة، و

راين[ لفؿ فقف، (1)]ضف لـاس صاروا بف تبًعا  مـف، وأن ا ما طؾؿفؿ اهلل  ؿا  أصحابف، و فؽ

 فؽؿا ذكرت.

لك  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وأما ما ذكرت مـ ققل اهلل تعا

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

لتقبة:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ن [400ا . فن

مرضاة  اكثقرً  لجفاد يف سبقؾ اهلل ابتغاَء  لك ا لقـ خرجقا إ لسابؼقـ إوَّ لئؽ ا مـ أو

                                                 

(1) . أثبتف ق ما  أطؾؿ أن مراده ه اهلل  و لظاهر  ت يف إصؾ، ضفرى، وا  كتب
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لقفؿ الـاس فلضفروا بقـ ضفْرا َّدوا إجـاد، واجتؿع إ ة اهلل، فجـ َكْقفؿ كتاب اهلل وسـ

هؿ شقًئا طؾؿقه يؽتؿق لؿ  مَ .كبقف، و مضك ما قد .. وكان  لبعض ما  ـ خالف ربقعة 

يحقك  الؿديـة:  مـ أهؾ  لرأى  طرفت، وحضرت وسؿعت ققلؽ فقف، وققل ذوي ا

ُـّ مـف، حتك  هق أَس مؿـ  بـ سعقد، وطبقد اهلل بـ طؿر، وكثقر بـ َفرقد، وغقر كثقر 

مـ ذلؽ إ رهت  اق مجؾسف.اضطرك ما ك  لك فر

كت وطبد بعض ما كعقب طؾك ربقعة مـ ذلؽ،  طبد اهللالعزيز بـ  وذاكرُتؽ أ

مـف ما أكرهف، ومع ذلؽ بحؿد اهلل طـد  الؿقافؼقـ فقؿا أكؽرت: تؽرهان  مـ  فؽـتؿا 

ٌة يف  ة َحَسـ يؼ لسان بؾقغ، وفضؾ مستبقـ، وصر ة خقر كثقر، وطؼؾ أصقؾ، و ربقع

إلسالم، ومقدة صادقة إلخقاكف  لـا خاصة، ا ـ $طامة، و ، وغػر لف، وجزاه بلحس

ؽ » :إلك أن قال يف ختام رسالتف «....ما طؿؾف فقؼ اهلل إياك وصقل بؼائ وأكا أحب تق

ة إذا ذُ  لضقع مـ ا ما أخاف  ة، و لؿـػع مـ ا لؽ  س يف ذ لؾـا مع لؿا أرجق  مثؾؽ  ِهَب 

َكَلْت  كؽ، وإن  ي استئـاسل بؿؽا ي، ورأ لداُر، ففذه مـزلتؽ طـد ْستقِؼـْف، فقؽ فا لا

لؽ،  كت  كا ٍة إن  هؾؽ، وحاج لِدك وأ لؽ وحال و  بخربك وحا
َّ

لل لؽتاَب إ وٓ ترتك ا

ك ل أسرُّ بذلؽ. ن ُيقَصُؾ بؽ، ف  أو ٕحٍد 

لقؽ، وكحـ صالحقن، معافقن، والحؿد هلل.  كتبت إ

لسالم  قـا، وا عؿ بف طؾ قـا، وتؿام ما أك يرزقـا وإياكؿ شؽر ما أول كسلل اهلل أن 

ة اهلل  .(1)«طؾقؽ، ورحؿ

                                                 

لؿققعقـ» (1) الم ا 3/4« )إط 40. ) 
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ي الـؿقذج الحادي طشر: لك صد  لشقخ حؿد بـ طتقؼ إ ة ا ل ؼ حسـ خان رسا

لك- ؿ  -رحؿفؿا اهلل تعا كصاف وإدب الجؿ بقـ أهؾ العؾ مـ العدل واإل وما فقفا 

ة  -وإن اختؾػقا- مـفا ما يؾل:أوهل رسالة صقيؾ  قتطػ 

الؿسؿك محؿد » لك اإلمام الؿعظؿ والشريػ الؿؼدم  مـ حؿد بـ طتقؼ إ

يؼ.الؿ اب الحر مـ طذ مـ التحؼقؼ وأجاره يف مآلف  يؼ زاده اهلل   ؾؼب صد

لسالم  السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، وبعد: فالؿقجب لؾؽتاب إبالغ ا

ــ وإحؽام. اإلسالم، وكشر بؽ الس ؽ ققاطد  شقد اهلل ب اإلكرام:  لتحػل و  وا

صادق ذي ف غـا أخبار سارة بظفقر أخ  يبؾ فؿ راسخ اطؾؿ وفؼؽ اهلل أكف كان 

رابة الزمان وقؾة اإلخقان  يؼ فـػرح بذلؽ وكسر: لغ صد مستؼقؿة يؼال لف  وصريؼة 

يث يف  ير إحاد ة وتحر لِحطَّ لقـا كتاب ا صؾ إ هؾ البدع وإغالل، ثؿ و وكثرة أ

مـ فضؾ اهلل طؾقـا  لؽ  لؽقن ذ لعظقؿ  لربـا ا كا  كا فرًحا وحؿد لػصقل، فازدد تؾؽ ا

لـاس.  وطؾك ا

يتشبث ب لل ابـ  الؾحقق بؽؿ وكان  لك  العؾؿ ويحب الطؾب، فجعؾ يتقق إ

مـ جقاهركؿ: لذهاب العؾؿ يف أقطاركا وطؿقم الجفؾ  لتؼاط  آ لتخرج طؾقؽؿ و وا

اء مًرا طجقبًا  :وغؾبة إهق يـا أ لف فرأ لتػسقر بؽؿا لؽ إذ وصؾ إلقـا ا كحـ كذ فبقـؿا 

قر ال لتػاس مـ ا مـف: لؿا  كظـ أن الزمان يسؿح بؿثؾف وما قرب  قـا ما كـا  تل تصؾ إل

اد اهلل،  مر قر  كالم اهلل طؾك غ لخروج طـ صريؼة آستؼامة، وحؿؾ  لتحريػ وا مـ ا

ا  لسـة كذلؽ، فؾؿ لباصؾة، وجعؾت ا اهب ا قر يف حؿؾف طؾك الؿذ لتػاس وركقب ا

ة طؼقدتف، وتبعُّ  م مـشقف، وسال لـا حسـ قصد  لتػسقر تبقـ  كا يف ذلؽ ا مـ كظر ده 
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قر ما طؾقف السؾػ اتعؿُّ  امد مذهب غ سبحاكف ،لؽر مـ قبقؾ ققلف  : فعؾؿـا أن ذلؽ 

لؽفػ: ] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ 6ا 5]. 

ؽ  ل يرضك، وذ ربـا و يحب  لؿقـ حؿًدا كثقًرا صقًبا كؿا  لعا لحؿد هلل رب ا فا

لعظقؿ الػضؾ ا ء اهلل ذو   .فضؾ اهلل يمتقف مـ يشا

ثبطات  رة والؿ ثق العقائؼ ك بتف، ولؽـ  اد اشتقاق التائؼ وتضاطػت رغ فز

ن شاءه مضاطػة، واهلل  ير فؿا شاء اهلل كان وما لؿ يشل لؿ يؽـ وإ لء قد طؾك كؾ ش

لـاس.   ا

لقؿامة،  فنن مؼركا يف فؾج ا الؿسافات:  العقائؼ تباطد الديار وصقل  فؿـ 

لؼُ  يؼ وكثرة ا لطر مـفا خطر ا تباحة طَّ و رامقة يف هنب إمقال واس اع وتسؾط الح

لدماء وإخافة السبقؾ، ومـفا ما يف الطريؼ مـ أهؾ ال لضالل بؾ وأهؾ ا بدع وا

ا  فؿ اهلل. ربـ اء قاتؾ لك معتزلل وكحقهؿ: وكؾفؿ أطد مـ رافضل وجفؿل إ الشرك 

كا رشدً  مر مـ أ لـا  هقئ  ة و كؽ رحؿ لد مـ   ا.آتـا 

ـ  ن يجعؾـا م مـ يـصره، وأ يـ  لد ومع ذلؽ فـحـ كرجق أن يبعث اهلل لفذا ا

الؿقاكع، وكسللف أن يؿـ بذلؽ ف  فق الؼادر طؾقف. أهؾف، وأن يسفؾ الطريؼ ويرفع 

ؿ  ؽ ة آصالع، وطرفـا تؿؽـ لتحؼقؼ وسع مـ ا ؽؿ  َـّ اهلل بف طؾق م ما  يـا  لؿا رأ و

فقة يف آكتصار لؾػرقة  فقة الشا الؿسؿاة بالؽا كقة ابـ الؼقؿ  مـ أٓت، وكاكت كق

مزجاة مـ أبقاب  تـا  رة وبضاط مـا قاص لـا هبا طـاية ولؽـ أففا يـا، و لـاجقة بقـ أيد ا
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يبؾغـا أن أحًدا تصدى العؾؿ جؿؾة،  لبقان، ولؿ  لك ا محتاجة إ مقاضع  وفقفا 

لظـ أكؽ تؼدر طؾك ذلؽ.   لشرحفا: غؾب طؾك ا

ؾ  هل واصؾة إلقؽ إن شاء اهلل، فاجع إجقر و فافعؾ ذلؽ يؽـ مـ مؽاسب 

لبدع:  هؾ ا لجؿقع أ لؽ تؽـ حرًبا  ة ذ لـق ؾح يف ا ، وأص ها معـا ها شرحفا وبقان  ِقَرا

لؿ تُ  نهنا  هؿا: ؼ صائػة مبْ ف لقؽ: أحد ـْ َبْعثِفا إ
مِ مؼصدان  ـفؿ إٓ ردت طؾقفا ففذان 

مثؾؽ يحتاج إلك  لبدع: ٕن  رد طؾك أهؾ ا آستعاكة هبا طؾك ال لثاين:  شرحفا، وا

لؽ يًصا طؾك ذ نن كـت حر ة، ف لغرب ة وبالد ا لغرب مان ا كؽ يف ز لؽق لؽ:  فعؾقؽ  :ذ

لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ـقة  لـؼؾ، والتسعق العؼؾ وا لصقاطؼ بؽتاب  وكتاب ا

مـ  هـ  اإلسالمقة ٓبـ الؼقؿ، وكحق لجققش  رسؾة طؾك الجفؿقة والؿعطؾة وا الؿ

ى والشػاء.  الفد فقفا  تبفؿا فنن   ك

سـة  قـا يف شعبان  لعظقؿ وصؾ إل قر ا لتػس هذا ا لـا مؼصد رابع مفؿ وهق أن  و

تقـ وألػ  الشفر ويف شقال، ( 4397)سبع وتسعقـ ومائ هذا  فـظرت فقف ويف  هجرية، 

فقف طؾك مقاضع ف مـ بعضف ومع ذلؽ وقػت  لـاس لؾحج ولؿ أتؿؽـ إٓ  تجفز ا

سببقـ لذلؽ   :تحتاج إلك تحؼقؼ، وضــت أن 

،  أحدهؿا: ؿامف هذا الؽتاب بعد إت مـؽؿ إمعان كظر يف  أكف لؿ يحصؾ 

مَ  لب طؾك  لغا بديف ويعقده، وا يده سـقـ ي اده وإبؼائف يف  رد رة ت ـ صـػ الؽتب كث

بدل ا لعؾ ويؿحق ويثبت: وي لًبا، و ة غا لصح يغؾب طؾك ضـف ا لعبارات: حتك 

قبؾ ذلؽ.   إصحاب طاجؾقك بتؾؼقف 
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ـ  والثاين: لظـ ببعض الؿتؽؾؿة، وأخذت م ـقع أكؽ أحسـت ا لص هر ا أن ضا

ًضا بؿعـاه، فدخؾ طؾقؽ ش لـظر طباراهتؿ بعًضا بؾػظف وبع لء مـ ذلؽ ولؿ تؿعـ ا

لداء العضالولفؿ -فقفا  مزخرفة فقفا ا فـؼقل:  -طبارات  مـ ذلؽ  وما دخؾ طؾقؽ 

صدق والعدل وهق قؾقؾ  ،إن شاء اهلل بحسـ الؼصد واطتؿاد الحؼ وتحري ال

فقف ـسبة إلك ما وقع  قر وغقره. بال  كثقر مؿـ صـػ يف التػس

يث وجد قؾَّ  لحد لؿـصػ يف كثقر مـ التػاسقر وشرح ا لسـل ا كظر ا تف وإذا 

مـف ثر  قر يف  ،وما هق أك هذا التػس لتلويؾ مع وقد سؾؽتؿ يف  مـف مسؾؽ أهؾ ا مقاضع 

مُ  ة و هل كافق مختصرة، و يؾ  ة يف ذم التلو ل لؽؿ رسا لقـا  كف قد وصؾ إ عة طؾك أن ؾِ طْ أ

مـ ذلؽ الؼؾقؾ.  مـ غقر تلمؾ وأكف   ما وقع يف التػسقر صدر 

هؾ التلويؾ ما يدل طؾك ذلؽ.  قر مـ مخالػة أ  وكذلؽ يف التػس

يـبغل-وأكا اجرتأت طؾقؽ  مثؾل ٓ  كان  ل  -لف ذلؽ وإن  ٕكف غؾب طؾك ضـ

رة، وطدم  بقف والؿذاك لتـ يـ قبقل ا مـ أخالق أئؿة الد بقف، وٕن  لتـ لك ا ك إ إصغاؤ

مـ اجتؿع بؽ أكؽ تحب  ـل طـ بعض  أهؾ، وٕكف بؾغ قر  كان الؼائؾ غ لتؽرب وإن  ا

قر:  العؾؿ ولق مؿـ هق دوكؽ بؽث العؾؿ وتحرص طؾك ذلؽ وتؼبؾ  آجتؿاع بلهؾ 

رجقت أن ذلؽ طـقا لؽ...ف لؽ وخقًرا مـ ذ  ن تقفقؼ جعؾؽ اهلل كذ

مرة أهؾ السـة  يـ، وأن يحشركا يف ز الؿقحد ر  فـسلل اهلل أن يؾحؼـا بآثا

مف.  ة بؿـ ف وكر لجؿاط  وا

مـ اهلل أن  كصًحا هلل ورسقلف، رجاء  لؽالم  وقد اجرتأت طؾقؽ بؿثؾ هذا ا
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بؼ إٓ  لـافع ولؿ ي فقف العؾؿ ا لزمان الذي ذهب  هذا ا كتظر أرسقمف، وأكا يـػع بؽ يف 

مـ الخطاب.مـؽ ا ـل   لجقاب ورد ما صدر م

ثؿ إين لؿا رأيت الرتجؿة وقد سؿل فقفا بعض مصـػاتؽ، وكـت يف بالد 

مقر الـاس ٕجؾ ضرورهتؿ كؿا ققؾ:  فقفا الؽتب، وقد ابتؾقت بالدخقل يف أ ة   قؾقؾ

 ػميمض  ي امب   قمّ لك  لجمخ

 

 

 

قـا ببؾ  لتؿس مـ جـابؽ تػضؾ طؾ قل مـ أقضقة الرسقل، ئقغ السوأ

م شرح آيات إحؽام. لؿرا كقؾ ا ة، و لبفق رح الدرر ا ة ش لـدي ة ا لروض  وا

مـ صالح أطؿالؽ معقكة  هذه كؾفا، فاجعؾ  فـحـ يف ضرورة طظقؿة إلك 

ؽ طؾك  ل لقؽـ ذ لك: و ملجقًرا إن شاء اهلل تعا لقـا  محبقؽ هبا، وابعث هبا إ كؽ و إخقا

يًػا يد إخ أحؿد بـ طقسك الساكـ يف لـا تعر ة، واكتب  ة الؿشرف م لؿؽر ة ا مؽ  

الؽؿ ؽ،  ،بلحق يحػظف طـ يعتـل بف و لعؾؿ و هذا ا يتؾؼك  مـ  مـؽؿ  لعؾ أحًدا  و

يفب  كسلل اهلل أن  كقا وأخرة، و لد يجؿع لؽ شرف ا واحرص طؾك ذلؽ صؿًعا أن 

 لؽ ذلؽ.

لؿـقة،  إطؿار ٓ آمـ هجقم ا ثؿ اطؾؿ أين قد بؾغت السبعقـ، وأكا يف معرتك 

 ًٓ لؿذكقر أو هؿ سعد ا لعؾؿ كبقر يطؾبقن ا ة  مـفؿ ثالث ة  كق لل أوٓد ثؿا  ، ويؾقفو

ل طبد يز، وتحتفا بد ال عز وكرجق أهنؿ أهؾ الؽتب ومؿـ يعتز هبا  ،ؾطقػط

مـ دطائـا ،ويحػظفا مـ هق يف الؿؽتب و مـفؿ  غار   ہ ہ ہ ۀ﴿: وبؼقتفؿ ص

لػرقان: ] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ، [71ا
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 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

لبؼرة:] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ـسـا مـ صالح دطائؽ كؿا هق لؽ [438ا ، ٓ ت

بف  صؾك اهلل طؾك محؿد وآلف وصح لسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف و بذول، وا م

 .«مؾخًصا». ا.هـ (1)«وسؾؿ

pn  mP 

 

                                                 

ن» (1) لصديؼ حسـ خا لة  المة «رسا لع شقخ ا ل لف يف تػسقره مـ ا عت  لف طؾك أخطاء وق : تـبقف 

. ًصا( خ مؾ بـ طتقؼ. )  حؿد 
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 اخلامتة

ا  تـ يحسـ طاقب سبحاكف أن  لصالحات وأسلل اهلل  لذي بـعؿتف تتؿ ا الحؿد هلل ا

رة.يف إمقر  ي الدكقا وطذاب أخ مـ خز قركا   كؾفا، وأن يج

ـل فقفا  استدرك يف أوٓهؿا بعض ما فات هذه الرسالة أقػ وقػتقـ  ويف ختام 

لؽتاب  مـ مسائؾ تتعؾؼ بالؿقضقع، وأقػ يف إخرى ٕلخص أهؿ ما جاء يف ا

 مـ مسائؾ ومقضقطات.

 
ً

 :وكفت الاطتدزان :أول

مبحث  رسالة  هذه ال مـ بقـ أبقاب  لزوم كان  لك  الؿمدية إ سباب  طـ إ

لتقازن لقسطقة والعدل وا لباب وجدتف مشاهبًا  ،ا هذا ا اصر  جؿعت طـ ولؽـ لؿا 

مـ رسالة  قر  قر لؾباب إخ لك حد كب لذي يبحث طـ  ،(1)«فاستؼؿ كؿا أمرت»إ وا

لقسطقة  ـك ا آستؼامة تحؿؾ مع لزوم آستؼامة، ولؿا كاكت  الؿمدية إلك  إسباب 

نين  والعدل والتقازن ٕسباب، وأحقؾ أف هـالؽ مـ تػصقؾ لفذه ا كتػل بؿا ذكر 

لبعضفا: يًعا  مؾخًصا سر هـا  يؿ وأورد  لؽر ئ ا لؼار لقفا ا  إ

 العلم بالشسع والبصيرة في الدًن: -1

يـ ومؼاصده ووزكت الحركات بؿقزان  هذا الد العؾؿ بلصقل  فؽؾؿا وجد 

مسددة ققيؿة طا الؿعتؼدات  تقازكةالشرع كاكت إققال وإفعال و وطؾك  ،دلة م

                                                 

شرة مـ سؾسؾة  (1) مسة ط لخا لة ا لرسا لققػات ا»وهل ا يةا رتبق  .«ل
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إطؿال  لتقازن يف إققال و لقسطقة وا العؽس مـ ذلؽ: فنن مجاوزة العدل وا

القزن  ؽامف وطدم  صده وأح يـ وققاطده ومؼا لد هبذا ا الجفؾ  مـ أسباهبا  الؿعتؼد  و

زان الشرع الؼقيؿ.  بؿق

تصقر حصقل آستؼامة »...  :-رحؿف اهلل تعالك-يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  ٓ ي

تبس مـ يف الؼ العؾؿ، وأكف مؼ مـ  إٓ بعد الثؼة بصحة ما معف  العؿؾ والحال  قل و

ة لف وٓ استؼامة مـ لؿ يؽـ كذلؽ فال ثؼ لـبقة، و  .(1)«مشؽاة ا

لؾشبفات التل طادة ما تؽقن سبًبا رئقًسا يف مجاوزة  اكؿا أن يف العؾؿ حرقً 

لك تػريط: كؿا هق شلن أهؾ ال العدل والقسط: لك إفراط، أو إ بدع وإهقاء إما إ

لتػريط. فراط وبقـ الجػاء وا اإل ة، والتل تراوح بقـ الغؾق و  الؿتؼابؾ

 :مصاحبت أهل العلم السباهيين وأهل الحكمت -2

لدطاة  مـ ا لتجربة  ة وا هؾ الحؽؿ كققـ وأ لعؾؿ الربا هؾ ا مصاحبة أ إنَّ يف 

كػعً  لتقازن  لعدل وا لؿعروف طـفؿ ا لصادققـ ا لصاحب يمثر طؾكاطظقؿً  اا  : ٕن ا

مـفجف ـطبع بلخالقف و فق مصاحبة السؾػ الصالح يف  ،صاحبف  ؿا يؾحؼ بذلؽ  وم

إلفراط  سط بقـ ا لتق لتقازن وا مـ العدل وا سقرهؿ وما كاكت طؾقف  كتبفؿ وقراءة 

يط لتػر لسؾقك. ،وا ة التػؽقر وا ر يف صقاغ ُيمث  مؿا   ففذا 

 :في ألامىز  مجاهبت من ٌعسف عنهم التظسع -3

يعرف  مـ  ة  كب مجا و إنَّ يف  إلفراط أ لك ا لؿقؾ إما إ لتسرع يف إمقر وا طـفؿ ا

يط  لك التػر تسبقـ لؾدطقة -إ لؿـ العؾؿ الؿتعجؾقـ أو بعض ا مـ بعض صؾبة  اء  سق

                                                 

لؽقـ» (1) لسا 3/4« )مدارج ا 35)، . ر صقبة  ط. دا
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مـ العؾؿ قؾق ادهؿ  لذيـ ز لتجربة والحؽؿة ضئقؾا مـ ا فؿ  ؿ  -ؾ وحظ يف مجاكبتف

لقققع يف مجاوزة العدل مـ ا لػات  ،حؿاية  لؿم لؽتب وا ي طؾك ا يسر يًضا  هذا أ و

الؿقاقػ  لتلين يف  لتقازن، وطدم ا لتل يغؾب طؾك أصحاهبا قؾة العدل وا ا

لحذر مـفا الؽتب وا هذه  مثؾ  ٕحداث: حقث يـبغل اإلطراض طـ  ا  ،وا وأول م

هؿ بقـ غاٍل  يـ  لذ هقاء والشفقات ا لشبفات وإ لبدع وا هؾ ا هذا كتب أ يدخؾ يف 

ط. مػر  مضقع   مْػِرط أو 

 :هثرة الىىافلالعمل الصالح بأداء الفسائض و  -4

مؿا  وما تؼرب إلّل طبدي بشلء أحب إلل  » فؼد جاء يف الحديث الصحقح:

افترضتف طؾقف، وما يزال طبدي يتؼرب إلل  بالـقافؾ حتك أحبف، فنذا أحببتف كـت 

سؿعف الذي يسؿع بف، وبصره الذي يبصر بف، ويده التل يبطش بفا، ورجؾف التل 

 .(1)الحديث «...يؿشل بفا

إطؿال الصالحة وآثارها يف حػظ اهلل فؿـ هذا   ۵الحديث يتبقـ فضؾ 

يتحرك إٓ يف مرضا لذي هذا شلكف: وذلؽ بحػظ جقارحف فال  بده الؿممـ ا اهلل  ةلع

فؼ لؾحؼ  الؿق هذا شلكف ففق  مـ  صر إٓ باهلل، وٓ يسؿع إٓ باهلل: و يب لك، وٓ  تعا

لسداد. العدل وا  و

لدطقة إلك اهلل الصالة، وا ومـ أفضؾ إطؿال الصالحة: لصقام، والذكر، وا

سبحاكف۵ لك: قال   ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: ، والجفاد يف سبقؾ اهلل تعا

لعـؽبقت: ] ﴾ۀۀ 6ا 9]. 

                                                 

لبخاري ) (1) 650ا 3. ) 
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 :السفم وألاهاة وعدم التعجل -5

مـفا  لتمدة لفل مـ أخطر إبقاب التل تدخؾ  لتسرع وترك ا العجؾة وا إن 

لت بد يؿقؾ إما إلك اإلفراط أو ا الع الشفقات، وتجعؾ  لشبفات و يط ا اء يف سق-ػر

العؿؾ ما  -الؿعتؼد أو الؼقل أو  لًبا  هنؿا غا ن لرفؼ: ف مـ ذلؽ يف إكاة وا لعؽس  وا

لعؿؾ. لؼقل وا لسداد يف ا ة وا لحؽؿ لتعؼؾ وا لك ا كان باًبا إ  يؽق

 :التىاص ي بالحم والتىاصح بين اإلاظلمين -6

 وهذا مـ أطظؿ ما يسد بف باب التطرف والغؾق واإلفراط والتػريط: فؽؾؿا كثر

التـاصح بقـ الؿسؾؿقـ، والتقاصل بالحؼ، وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر، 

كان يف ذلؽ آهتداء إلك الحؼ ومدافعة الباصؾ بشبفاتف  ۵والدطقة إلك اهلل 

وطؾك العؽس مـ ذلؽ: فعـدما يضعػ التـاصح والتقاصل بالحؼ، ويؼؾ  ،وشفقاتف

هبا الؼؾقب الـاس مـ غقر إكؽار، فتتشرَّ  إمر والـفل فنن إفؽار الؿـحرفة تـتشر بقـ

 وتستحسـفا العؼقل، وأصحاهبا يحسبقن أهنؿ يحسـقن صـًعا.

 :۵الصبر وجلىي هللا  -7

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿: ۵قال اهلل 

9يقسػ: ] ﴾ڻ ڻ 0]. 

لك  ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿: وقال تعا

لسجدة:] ﴾ڌ ڌ ڍ  .[31ا

 ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: ۵ال ـــوق

ن: ]  .[486آل طؿرا
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اء » :-رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  اء كؾ د لتؼقى دو لصرب وا فا

ـك أحدهؿا طـ صاحبف يـ وٓ يستغ  .(1)«مـ أدواء الد

الؿلمقر » :-رحؿف اهلل تعالك-ويؼقل شقخ اإلسالم  تـاول فعؾ  لتؼقى ت فا

لصرب طؾك الؿؼدور الؿحظقر، والصرب يتضؿـ ا  .(2)«وترك 

ى  ٓبد قازن يف إمقرـدل والتـامة والعـزوم آستؼـفؾ :إذن لف مـ تؼق

العؾؿ بالشرع ۵ اهلل لصرب طؾك ذلؽ: ٕن  ، والخقف مـ طؼابف، ورجاء ثقابف، وا

لتؼقى  سطقة والعدل وإصابة الحؼ إن لؿ يؽـ معف ا لزوم الق ٓ يؽػل وحده يف 

لضعػ  يـف وتؼقاه، وإما  يتجاوز العدل والحؼ إما لضعػ د والصرب: فؽؿ مؿـ 

.ص ؾف وتحؿ  ربه 

 :وطؤاله الهداًت إلى الحم ولصومه ۵دعاء هللا  -8

لزوم الحؼ والعدل: ٕن اهلل  سباب يف  لقسائؾ وإ مـ أطظؿ ا يعد الدطاء 

هق الفادي والؿقفؼ إلك الحؼ والعدل، فال هادي لؿـ أضؾ وٓ مضؾ لؿـ  ۵

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: ۵قال اهلل  ،هدى

اه] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ :إبر  .[37قؿ

قـة  ۵فؿـ سلل اهلل  سباب الؿع خذ بإ صدق وإخالص وأ الفداية لؾحؼ ب

يخقب رجاءه.  اهلل سمالف ولؿ   طؾك ذلؽ أططاه 

                                                 

يـ» (1) ابر لص .51)ص « طدة ا ) 

لػتاوى» (2) .3/386« )مجؿقع ا ) 
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رسقل  يدطق بف ال فا ذلؽ الدطاء الذي كان  مـ أكػع إدطقة وأجؿع  ملسو هيلع هللا ىلصو

الؾقؾ الؾفؿ رب جبرائقؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾ، فاصر » :حقـ يستػتح صالتف يف 

ض طالؿ الغقب والشفادة أكت تحؽؿ بقـ طبادك فقؿا كاكقا فقف السؿقات وإر

اهدين لؿا اختؾػ فقف مـ الحؼ بنذكؽ إكؽ تفدي مـ تشاء إلك صراط  ،يختؾػقن

 .(1)«مستؼقؿ

السالم:  .(2)«يا مؼؾب الؼؾقب ثبت قؾبل طؾك ديـؽ» وققلف طؾقف الصالة و

 .(3)«الؾفؿ إين أسللؽ الفدى والسداد» :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

قؾ: الؾفؿ اهدين وسددين، واذكر بالفدى هدايتؽ » :ڤلعؾل  ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

 .(4)«الطريؼ، والسداد سداد السفؿ

 :الىكىف مع أهم ما حاء في الكتاب من مىاضيع :ثاهًيا

لديـ  السؿة العظقؿة لفذا ا هذه  راز  مباحثف طؾك إب لؽتاب و تدور أبقاب ا

الؿلخقذة مـ ققلف تعال سطقة و العدل والق هل سؿة   ڤ﴿: كوأهؾف: أٓ و

 ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

لبؼرة: ]  .[413ا

                                                 

سؾؿ ) (1) .770رواه م ) 

ب (2) لؼدر، با ح :الرتمذي يف ا حق سـ ص رحؿـ، وقال ح ل ب بقـ ُأصُبعل ا لؼؾق  ،ما جاء أن ا

ين يف  لبا لرت»وصححف إ حقح ا .3793« )مذيص ) 

سؾؿ» (3) حقح م )ص  »3735. ) 

سؾؿ» (4) حقح م )ص  »3735. ) 
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 ومـ أهؿ الؿباحث التل جاءت يف الؽتاب ما يؾل:

ـك القسطقة، وأهنا  -4 الؿتؿثؾة يف تحرير مع الؿقضقع  هؿقة دراسة هذا  أ

لقست كؿا يػفؿفا  فراط والتػريط، وأهنا  العدل والحؼ والتقازن بقـ صريف اإل

لتؼاء مع ا يؼ، أو الرضلباصبعض الـاس يف كقهنا آ تصػ الطر بالحؾقل  اؾ يف مـ

سط ققؼ. ،الق لتض  كؿا أهنا ٓ تعـل التشدد وا

لؾعدل  ة  كب مجا مـ  لققم  كقف ا كعا ما  يًضا يف  لؿقضقع أ ة ا هؿق كؿا برزت أ

الغؾق  لك  ـزوع فقفا إما إ يـ وأحؽامف وأخالقف، وال لد قر مـ أصقل ا والتقازن يف كث

لتػريط وا فراط وإما إلك الجػاء وا اإل  إلضاطة.و

لك  ة باًبا إ لؿختؾػ كبف ا لعؾؿ بف وبجقا لؿقضقع يف كقن ا هذا ا ة  هؿق تليت أ كؿا 

مالت  لؿتساهؾة، وبخاصة يف جاكب الؿعا تشددة أو ا الؿقاقػ الؿ لـظر يف  إطادة ا

إخالق لك آجتؿاع وآئتالف،  ،والسؾقك و لك إ عا هذا الػفؿ يؼقد بنذن اهلل ت و

الؿخالػ وا فؿ رأي  لك تػ شاطة القد كؿا يؼقد إ لؿعالجة العادلة ٕخطائف، وإ

قـ وإن اختؾػقا. قـ الؿممـ  والرتاحؿ ب

لك -3 قر ققلف تعا أية، وذلؽ بذكر  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: تػس

الؽريؿة. ة طؾك ففؿ أية  الؿعقـ يـ وبعض إحاديث  الؿػسر  أققال بعض 

ق  -3 الغؾ مـ  الؿحذرة  سط والعدل، و لزوم الق ذكر إحاديث القاردة يف 

فراط اإل رح مقجز لبعضفا. و ة، مع ش  أو مـ التػريط واإلضاط
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لك قسؿقـ  -1 يـ إ هر القسطقة والعدل والتقازن يف هذا الد تؼسقؿ مظا تؿ 

يـ: قر  كب

 مظاهسها في الخلم والتلدًس: :اللظم ألاول 

 ، هذا الؽقن ودقة كظامف وتقازكف لحديث طـ طظؿة  تؿ ا هذا الؼسؿ  ويف 

تل تدل طؾك طظؿة خالؼف  مثؾة متػرقة وحؽؿتف وط ۵وال رحؿتف، وذكرت أ دلف و

لدققؼ يف خؾؼ اهلل  لـظام ا لتقازن وا ٔفاق كخؾؼ ۵لفذا ا مـفا يف ا اء ما كان  : سق

مـ أيات  إرض  ٕفالك، وما طؾك  مـ ا قـفؿا  السؿقات وإرض وما ب

ة  لك ودق مـ طجقب صـع اهلل تعا مـفا يف إكػس وما فقفا  لباهرات، أو ما كان  ا

ك  كظامفا، وما فقفا قر إلباب، وتدل طؾ تح تل تبفر العؼقل و لتقازكات ال مـ ا

كقة رب إرباب.  وحدا

 :مظاهسها في ألامس والشسع :اللظم الثاوي

هذا الؼسؿ تؿ الحديث طـ شريعة اهلل  الؿـزلة طؾك كبقـا محؿد  ۵ويف 

لتػريط. وذكرت  ملسو هيلع هللا ىلص فراط وا ة بقـ اإل ة والعدل والتقازن القاقع لقسطق مـ ا فقفا  وما 

مباحث مفؿة:تحت ه ة   ذا الؼسؿ أربع

يـ. :إول لد رها يف العؼقدة وأصقل ا  مظاه

بد. :الثاين  مظاهرها يف شعائر التع

الؿـؽر. الثالث: مر بالؿعروف والـفل طـ   مظاهرها يف الجفاد وإ

إخالق. :الرابع  مظاهرها يف الؿعامالت و
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يذ لتل  مثؾة ا يـ مجؿقطة مـ إ كرها وذكرت يف باب العؼقدة وأصقل الد

فراط، وأهؾ  اإل الغؾق و فقـ مذمقمقـ هؿا أهؾ  سط بقـ صر طؾؿاء السؾػ وأهنا و

ٕسؿاء  سط يف ا لسـة وآتباع و لتػريط: وذلؽ كؼقلفؿ إن أهؾ ا الجػاء وا

الؼدر  سط يف باب  الصػات بقـ الؿعطؾة الـػاة وبقـ الؿجسؿة الؿشبفة، وهؿ و و

سط يف الؼدرية والجربية، وهؿ و لخقارج  وأفعال العباد بقـ  القطقد بقـ ا القطد و

صقـ  لؿػر  لجػاة ا ة وبقـ ا ل لؿعتز هؿ كا كحق كحا  مـ  لؽبائر و هؾ ا يـ ٕ لؿؽػر لغالة ا ا

العؼقدة. مـ أبقاب  ة ومـ شاهبفؿ، وغقرها  لؿرجئ  كا

مـ  لتقسط يف كثقر  ة طؾك ا مثؾ مـ إ ة  مجؿقط لتعبد  يًضا يف شعائر ا وذكرت أ

اإل رف  مـ القققع يف ص ير  لتحذ لذي لؿ يشرطف اهلل العبادات، وا الغؾق ا  ۵فراط و

قر يط والتؼص رف التػر لصقام ومـاسؽ  ،أو يف ص لصالة وا وذكرت أمثؾة ذلؽ يف ا

لرخص الشرطقة  ٕخذ با مـ ا مـ بعض الطقبات، وحرماهنا  لـػس  الحج، وحرمان ا

قرها.  وغ

الؿـؽر وسطقة  مر بالؿعروف والـفل طـ  د وإ الجفا باب  كؿا ذكرت يف 

يـ فقفا،  مذمقمقـ هؿا اإلفراط هذا الد مـ صرفقـ  سط العدل  تـػ الق وما يؽ

لتػريط.  وا

رة  مثؾة كثق فقف، وذكرت أ لـػس  إخالق فؼد أصؾت ا وأما قسؿ الؿعامالت و

الؿذمقمان  رفان  فقفا؟ وما هؿا الط سط والعدل  لتق مـ إخالق، وكقػ يؽقن ا

هذا الؼسؿ ما كعا اإلصالة يف  كقف يف واقعـا الؾذان يؽتـػان كؾ خؾؼ محؿقد؟ وسبب 

لك أهؾ السـة  مـا إ يـتسب  مـ أزمة يف إخالق: وبخاصة مؿـ  الؿعاصر 

رق والخصقمات. ر يف التػ إث  والجؿاطة، مؿا كان لف أكرب 
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لتقسط والعدل  رهتا طؾك ا مثؾة التل ذك مـ بقـ إ ن يف زوالتقاوقد ركزت 

لـؼد مـ الط ا يؽتـػف  سط الؿحؿقد وما  فقـ ومعالجة إخطاء، وذكرت الق ر

ضقئة لؾؿقاقػ العادلة  الؿ لـؿاذج  مـ ا الؿذمقمقـ، وتقجت ذلؽ بذكر صائػة 

لبعض، ومعالجة أخطاء بعضفؿ  لبعضفؿ ا لؿتقازكة لسؾػـا الصالح يف كؼدهؿ  ا

هقاء،  مـ كثرت فقف إ كؼتدي هبا يف ز ة  لـا وأسقة حسـ كرباًسا  بعًضا طؾفا تؽقن 

مـ خارج إمة وداخؾفا. اء  لبت فقف إطد ؽا  وت

لك اهلل  هذه الخاتؿة أتقجف إ لصقاب  ۵ويف ختام  بسمالف اإلخالص وا

سبحاكف الفداية لؾحؼ والعدل وآكؼقاد لفؿا  ؿؾف، كؿا أسللف  تبف وأط فقؿا أققلف وأك

 والعؿؾ هبؿا.

ؿ  إرض طال سرافقؾ فاصر السؿقات و مقؽائقؾ وإ ائقؾ و الؾفؿ رب جرب

هدكا لؿا اختؾػ  الغقب والشفادة أكت تحؽؿ بقـ طبادك فقؿا كاكقا فقف يختؾػقن، ا

مستؼقؿ. مـ تشاء إلك صراط  ي  نذكؽ إكؽ هتد مـ الحؼ ب  فقف 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ.

 طصر يقم السبت

 هـ31/3/1424الؿقافؼ 

pn  mP 
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لديـ  73 ......................................................................... ا

لثاين مـ م لتقازن يف إمر بالؿعروف والـفل الؿبحث ا ة وا لقسطق هر العدل وا ظا

لك الجفاد يف سبقؾ اهلل تعا الؿـؽر و  435 ........................................ طـ 

بقف:  431 ........................................................................ تـ

ة والتقازن يف العبادات لقسطق هر العدل وا مـ مظا لثالث   435 ............. الؿبحث ا
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ة إلك الحؼ ولزومف: ۵دطاء اهلل  -8  353 ......................... وسمالف الفداي

مقاضق مـ  لؽتاب  ما جاء يف ا هؿ  مع أ لقققف  كًقا: ا  351 ......................... ع:ثا

 359 ..................................................................... الػفرس 
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