


 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 طريقة وضع الكتاب

 :جاء ترتيب هذا الكتاب على أمور مميزة كما يلي- 
 اآلايت القرآنية .1

 .1٠٣آل عمران: (يعا  ِل اّللِه جَِ ِِبَبْ  واْ َواْعَتِصم  ) : قوله تعاىلومثال ذلككتبت اآلايت ابلرسم القرآين مث اتبعت ابسم السورة ورقم اآلية، 
 

 بويةاألحاديث الن .2

 وضتتعت بتتس قوستتس مث اتبعتتت بتترقم يتت ل علتتى حاختتتية ستتثلية تبتتس كتتريل التت يل، وم تتال  لتت : قتتول ال تت   كتبتتت ااحاثيتتل ابللتتون اامحتتر
 .1(أنتم أعلم أبمر ثنياكم) صلى هللا عليه وسلم 

 

 األقوال املنقولة .٣

ووضتتا الكتت   بتتس معكتتوآس يتبتتا آدر تتا رقتتم يتت ل علتتى ميتتزت أقتتوال الصتتاابة والعلمتتاء وختت هم بتاتت يم استتم صتتاحب الكتت   أو  قلتته  -
 .2رمحه هللا ]واملراث ابلعلم: العلم الشرعي الذي ...[ابن حجر  قال ومثال ذلك:حاختية سثلية تبس مص ر هذا الك  ، 

على حاختية سثلية تبس  ( والذي ي لابلرمز ) بتا يم اخلط واإلختارة له على الباب السابا الشيخ أبو حممد املقدسيميزت تعليقات  -
 ...(واليت ي سمى جمموعها ابإلميان الكامل: )ومثال ذلكمص ر الك  ، 

 
 حاثيل.  كريل لألوإ ا ورثت اآلايت وااحاثيل ضمن ااقوال امل قولة آإهنا تتبا امل هل السابق يف الت سيق ولكن من خ 

 
 علتى مصت ر   يت ل تعبته رقتم صت يا واالستعاضة ع هما ابلقتو  املعكتوف التذي أضاف املؤلف حريف )أهت( ع   هناية كل قول م قول مت حذآهم

 –انظر ال قطة ال ال ة أع ه  -الك   

 
 
 

                                                 

 وضعت هذه اهلوامش للتوضيح
 ال يل رواه مسلم 1
 141ص  1)آتح الباري( ج  2

  :(13) ص[النكت اللوامع ...ال يصح بدونه" لكان أمنع وأدق "قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]أقول: بل لو قال 



 

 
 
 
 
 
 

 :صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 

آمن كانت هجرته إىل هللا  نوى، ما ئإمنا ااعمال ابل يات وإمنا لكل امر  )
 من كانت هجرته ل نيا يصيبها أو امرأةو  آهجرته إىل هللا ورسوله، ورسوله

( هاجر إليه ي كاها آهجرته إىل ما  

 
متثق عليه
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اجلامع يف طلب العلم الشريف

لته،  اثيلته ومتن ياتلل آت  هت  آت  ماتلإن الم  هلل حنم ه ونستعي ه ونست ثره، ونعو  ابهلل من خترور أنثس ا ومتن ستيتات أعمال تا، متن يهت ه هللا 
 ختري  له، وأخته  أن حمم ا  عب ه ورسوله. وأخته  أن ال إله إال هللا وح ه ال

 1٠2آل عمران: (نَ نت م مُّْسِلم و الَّ َوأَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ اتتَّق واْ اّللهَ َحقَّ تت َقاتِِه َواَل ََت وت نَّ إِ )
تتم  الَّتتِذي َدلَ ) تتم مِهتتن نتَّْثتتِح َواِحتتَ ِة وَ اَي أَيتَُّهتتا ال َّتتا   اتتَّق تتواْ َربَّك  َهتتا َوْوَجَهتتَدلَتتَق مِ َقك   ا  َوِنَستتاء َواتتَّق تتواْ اّللهَ الَّتتِذي ا َوبَتتلَّ ِم تْه َمتتا رَِجتتاال  َك ِتت تْ

  1ال ساء:   (َتَساءل وَن ِبِه َواَاْرَحاَ  ِإنَّ اّللهَ َكاَن َعَلْيك ْم َرِقيبا  
 ٧٠: ااحزاب ( َوق ول وا قَتْوال  َسِ ي ا  اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا اتتَّق وا اّللََّ )

 أما بع ،،،
نوى، آمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله آهجرته إىل هللا  ما امرئإمنا ااعمال ابل يات وإمنا لكل ) صلى هللا عليه وسلم  آق  قال رسول هللا 

 .1(ر إليههاج ورسوله، ومن كانت هجرته ل نيا يصيبها أو امرأة ي كاها آهجرته إىل ما
 مث أما بع :

نتتَح ) وجتتل آقتت  قتتال هللا عتتز ل لتتق إىل عباثتتته ستتباانه علتتى الوجتته التتذي لستتبيل  وال ،٥٦ايت: التتذار  (ِإالَّ لِيَتْعب تت  ونِ َوَمتتا َدَلْقتتت  اَِّْتتنَّ َواإْلِ
إلتيهم، قتال  والعلتم التذي أنزلته ه إىل رستلهحتاسبيل إىل معرآة أمتره وهنيته ستباانه إال عتن  ريتق التوحي التذي أو  يرضيه إال أبن يعب وه كما أمرهم، وال

َ ا ِإلَْيَ  ر وحا  مِهْن أَْمرَِ  َما ك  َت َتْ رِي َما الْ )تعاىل  ميَان  ِكَتاب  وَ وََكَذِلَ  َأْوَحيتْ ْتاَل اإْلِ  ِ ي بِتِه َمتْن نََّشتاء ِمتْن ِعبَتاِث َ  َوَلِكن َجَعْلَ اه  ن ورا  هنَّ
َ اه  َوَجَعْلَ ا َله  ن ور َميْ َأَو َمن َكاَن )، وقال تعاىل ٥2الشتورى:   (ِط مُّْسَتِقيمِ َوِإنََّ  لَتَتْهِ ي ِإىَل ِصرَا  ال َّاِ  َكَمن مَّ َتل ته  يف ا  مَيِْشي ِبِه يف تا  آََأْحيَتيتْ

َها َكَذِل َ   .122اانعا : (ْعَمل ونَ و يِهَن لِْلَكاِآرِيَن َما َكان واْ يتَ  الظُّل َماِت لَْيَح ِِبَارِِج مِه تْ
هتو آترع عتس  جاء به اانبياء عليهم الس   من الوحي والعلم إال بطلبه واالجتهاث يف حتصيله. وهذا الطلب م ته متا سبيل إىل معرآة ما وال

 هللا واليقبلهتا  يصتح عملته إال رعرآتته والتزامته بته وإال كانتت أعمالته آاست ة اب لتة مترثوثة ال أي واجب على كل مسلم ومسلمة وهو العلم التذي ال
 ( أي مرثوث خ  مقبول.آهو َرثه ، ومعىن )2(من عمل عم   ليح عليه أمر  آهو َرثه ) صلى هللا عليه وسلم  ت ثعه يف اآلدرة كما قال رسول هللا 

ه خت ه مث إن ه اك مرتبة أدرى أعلى من  لب آرع العس متن العلتم، وهتى مرتبتة  لتب آترع الكثايتة م ته، وهتو العلتم التذي ي ثتا املستلم  بت
صتلى  ال رستول هللا من إدوانه املسلمس يف التعليم والثتوى والقااء والوعظ، وهذه املرتبة يت َوآَّق لطلبها من كتب هللا له اخل  والسعاثة م ذ ااول، ق

 علماء الذي هم ورثة اانبياء ومحلة علمهم.. وأصااب هذه املرتبة العليا وامل زلة السامية هم ال٣(من ي رث هللا به د ا  يثقههه يف ال ين) هللا عليه وسلم 
 أبواب: ةو ل  يف سبع وق  جاء كتايب هذا )اَّاما يف  لب العلم الشريف( مبيه ا لثرع العس من العلم وآرع الكثاية م ه،

ىل إبتته آت بعتتل ِ هتتته ا  لالثاتتل إ و ي التته متتن اخلتت   م هتتا: يف آاتتل العلتتم وآاتتل أهلتته، ليعتترف اإلنستتان ختتترف املطلتتوب وآاتتله، ومتتا الباااب األول
  لبه.

 ثاية م ه.: يف بيان حكم  لب العلم الشرعي، وَح ه آرع العس م ه وصثته ومثرثاته، وَح ه آرع الكوالباب الثاين
 وجب عليه من العلم. : يف كيثية  لب العلم، ملعرآة كيف يطلب املسلم ماوالباب الثالث
 ؤيت التعلم مثرته.هبا حىت ي   إن الطلب له آثاب وإرختاثات الب  من اتباعها وااللتزا : يف آثاب العامل واملتعلم، إوالباب الرابع

: يف أحكتتا  املثتتيت واملستتتثيت وآثاهبمتتا، آمتتا آتتات املستتلم  لتتب علمتته آإنتته البتت  أن يستتأل ع تته ويستتتثيت آيتته داصتتة إ ا نتتزل بتته أمتتر والباااب امااام 

                                                 

 متثق عليه 1
 رواه مسلم 2

 متثق عليه ٣
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 ا يتعلق ابملثيت واملستثيت من أحكا  وآثاب.يستوجب العلم قبل العمل. آجاء هذا الباب مبي ا مل
خيلت  إليته  بته متن اَّهتل حتىت ال ا ال ي عذري عذر به وم : يف اَّهل والعذر به، إ  إن اَّهل نقيض العلم، وي ب ي للمسلم أن يعلم ماوالباب السادس

 آيكون آيه ه كه يو  ي كشف ع ه ال طاء.
تمتاث داصتة متا ك ترة االع لكتتاب ب ونتهايكتمتل  استها يف خمتلف العلو  الشترعية، وهتذا أمتر الر صي ب : آثي بيان الكتب اليت أو الباب السابعأما 

علتتو  كتل نتتون متن أنتتوان القت  قتت همت لو علتى الكتتتب يف التتعلم يف هتتذا الزمتان بستتبب نتت رة العلمتاء املتتؤهلس لتذل  أو بستتبب مشتقة االرحتتتال إلتتيهم. 
عتض املوضتوعات إمتتا براث يف ِبتتل متتا الوصتية ب راستة بعاتتها. هتذا وقت  اضتطررت يف هتتذا البتاب ل ستتطالشترعية ببيتان أهتم موضتتوعاته وأهتم كتبته 

 ب السبعة.بواب الكتاأ يهذه ه، بسبب ك رة أدطاء املؤلثس آيها، وإما بسبب نقص املؤلثات آيها ما خت ة الاجة إىل العلم هبا
 ستلم و صتلى هللا عليته  ولته إميتا  بق  صتلى هللا عليته وستلم ال صياة امة حممت   وق  كان الباعل على أتليف هذا الكتاب هو الرخبة يف أثاء

كلثها، و وبع ها من خثلتها  ثين اامة (، وبصثة داصة يف هذا املوضون املهم أال وهو  لب العلم الشرعي الذي يعتم  عليه جت ي ال ين ال صياة)
 وجتب ا الزمتان حتىت متاشترعي يف هتذرأيتت انصتراف ك ت  متن املستلمس عتن  لتب العلتم ال إ  لن يصلح آدر هتذه اامتة إال رتا صتلح بته أوقتا. وقت 

ض املستلمس ت بعتيتا ثونته، كمتا رأس ااهتم ومتمييتز بت مييز بس الثرياة وال اآلة م ه، وال على أعياهنم م ه، ورأيت من أثرك م هم أ ية  لب العلم ال
ل ستتتثتاء الواجتتب  ن املستتلمسمتتضتتررها أك تتر متتن نثعهتتا. آتتإ ا أضتتثت إىل هتتذا إ تتال ك تت   يشتتت لون بكتتتب ال تتل آيهتتا أك تتر متتن الستتمس وبكتتتبِ 

ملوضتتون اىل الكتابتتة يف هتتذا إة الشتت ي ة علتتيهم يف نتتواوقم وإقتت امهم علتتى ااقتتوال وااعمتتال ختت  مبتتالس رعرآتتة حكتتم هللا آيهتتا،  هتترت بتتذل  الاجتت
 ون  لب هذا العلم الشريف، ومن ه ا جاء هذا الكتاب.عظيم اخلطر وكب  ااثر على اامة أال وهو موض

متت أال كمتا التز ،   تعتاىلهللا يتته ذ ن وق  كتبت كتايب هذا أبسلوب م يسَّر ي اسب العامهة و  ب العلم املت صصتس، ودت  كتل م همتا آيته ب  
مت هل  -هل ذا امل حىت يرتسخ ه سبما تيسر،حأبقوال العلماء  أ كر آيه قوال  أو حكما  إال مقرو  أبثلته الشرعية من الكتاب والس ة ما االستشهاث

ملتذمو  ن ربقتة التقليت  امت و لت  لل تروج يف نثو  املستلمس عامتة ويف نثتو  العتاملس مت هم للت عوة لت ين هللا تعتاىل داصتة. -اتبان ال ليل الشرعي 
ابلكتتاب والست ة   لت  إال ابالعتصتا  رج قتم متنخمتاهنم حظتا  متا  كتروا بته، وال الذي آرهق املسلمس خِتيعا  وأحزااب  وألقى بي هم الع اوة والب ااء ب ستي

يعتا  َواَل تَتثَ ) تعتتاىلان التت ليل الشترعي كمتتا قتال بتو لت  ابت  عتاىل إمنتتا تعبت   بطاعتتته و اعتة رستتوله توهللا  .1٠٣آل عمتران: (رَّق تتواْ َواْعَتِصتم واْ ِِبَْبتتِل اّللِه جَِ
َن ِآيَهتا ن حَتِْتَها اَاهْنَتار  َدالِتِ ي َّاِت جَتْرِي مِ ْ ِدْله  جَ َوَمن ي ِطِا اّللهَ َوَرس وَله  ي  ) تعاىل قال ابتبان ال ليل الشرعي، ، و ل صلى هللا عليه وسلم 
، آتبتسه بتذل  أن 14 - 1٣ال ستاء:  (َولَته  َعتَذابم مُِّهتسم  يَهتاَداِل ا  آِ  را   َ ْ ِدْله  ي  َوَمن يَتْعِص اّللهَ َوَرس وَله  َويَتتَتَع َّ ح   وَثه   ،َوَ ِلَ  اْلَثْوو  اْلَعِظيم  

ستلم قتوال  يف ي ب تي أال يقبتل املالثتة  لت ، آخم، وأن اخليبتة واخلستران يف صتلى هللا عليته وستلم  العصمة والثوو والث ح ابتبتان قتول هللا وقتول الرستول 
 يقتتا املستتلم يف ىت اليح، و لتت  حتتتتتاب أو ستت ة أو إجتتان معتتتس أو قيتتا  صتتاثيتتن هللا متتن أحتت ِ  إال إ ا كتتان مستتت  ا  إىل ثليتتل ختتترعي متتن نتتص ك

لتراجح آتأ  يل الشترعي الصتايح اخمتالف للت ل وعلى هذا آإن أي قول قلتته يف كتتايب هتذا ثبتت أنته، حبائل قطهان الطريق إىل هللا ابسم ال عوة إىل هللا
 راجا ع ه يف حيايت وبع  ممايت، وأقول را صح به ال ليل. 

يف موضتوعه، استتكماال ل صتياة املستلمس التيت  هذا وق  احتجت يف كتايب هذا إىل نق  بعض أقوال أهل العلم ونق  ك   من الكتب، كل    
تتتتم إال ابلتاتتذير متتن اخلطتتأ يف التت ين، و كتترت ااثلتتة علتتى مشتتروعية هتتذا ال قتت  و لتت  يف داَتتتة مباتتل االعتقتتاث ابلبتتاب الستتابا، واتبعتتت يف  ال

يكتتون يف حكايتتة اخلتت ف: أن ت ستتتوعب ااقتتوال يف  آهتتذا أحستتن متتا]رمحتته هللا يف قولتته اباان ميميااة  ال ق يتتة املتت هل التتذي بيه تته ختتتيخ اإلستت  ثراستتيت 
ه آائت ة حتتته، آيشتت ل بت  ل  املقا ، وأن ي به على الصتايح م هتا، ويبطتل البا تل، وتتذكر آائت ة اخلت ف ومثرتته، لتت  يطتول ال تزان واخلت ف آيمتا ال

عتتن ااهتتم، آأمتتا متتن حكتتي د آتتا  يف مستتألة ومل يستتتوعب أقتتوال ال تتا  آيهتتا آهتتو  قتتص، إ  قتت  يكتتون الصتتواب يف التتذي تركتته أو  كتتي اخلتت ف 
ي به على الصايح من ااقوال آهو  قص أياا ، آإن صاهح خ  الصايح عام ا  آق  تعم  الكذب أو جاه  آق  أدطتأ، كتذل  متن  ويطلقه، وال
آائ ة حتته أو حكي أقواال متع ثة لثظا  ويرجا حاصلها إىل قتول أو قتولس معتىن آقت  ضتيا الزمتان، وَتَك هتر رتا لتيح بصتايح  ف آيما النصب اخل 
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  1[آهو ك بح ثَتْويَب وور، وهللا املوآق للصواب
مواضتا، أدتذا  رتذهب متن ديتز  لت  متن أهتل إىل أنين َّأت إىل ادتصار ال يل أحيا  ابالست الل جبزء م ه يف  القارئكما أوثه أن أنبهه 

ل احملذوف ِبكم املذكور من ال يل العلم كالب اري رمحه هللا وخ ه، وهو  .2املذهب الصايح كما رجاه ال ووي ختريطة أال خي 
هللا  يف كتل م هتا ذ ناب راجح والصتو وق  تكلمت يف هذا الكتاب يف ك   من املوضوعات اليت تش ل ابل املستلمس يف هتذا الزمتان مبيه تا الت
وضتون ا يتة وأستاليبها، ومكم ال ميقر حتعاىل، و ل  م ل موضون االتبان والتقلي ، وموضون اَّهل والعذر به، وموضون التكث  وضوابطه، وموضون 

 ومتا ون السياستة الشترعية  هبتا، وموضتأنزل هللا وحكتم أعتواهنم وأنصتارهم، وموضتون أحكتا  الت اير وحكتم عتوا  ال تا حكم الكا  الاكمس ب   ما
هتتر  امل بتتت يف آدتتر راجعتتة الثثدلتته متتن حتريثتتات املعاصتترين، وموضتتون الجتتاب وال قتتاب، وخ هتتا متتن املوضتتوعات التتيت ميكتتن معرآتتة مواضتتعها ر

ه داصتة على بقيتة مواضتع نبهأ ا خالبا ماأتكلم يف املوضون الواح  يف أك ر من موضا ابلكتاب وه  الكتاب. وأحب أن أنبه ه ا على أنين أحيا  ما
 املوضا ااساسي م ها.

 وحيتت  هتتو كتتتاب حتقيتتق)ثعتتوة الت وقتت  جتتاء هتتذا الكتتتاب مشتتتم   علتتى موضتتوعات كتتتايب )ثعتتوة التوحيتت ( التتذي مل يقتت هر هللا نشتتره، وكتتتايب
 ابلقتوانس أنتزل هللا مة ب   متا ث احملكو البالتوحي  بتاكيم ختريعة رب العاملس( وموضوعه: الك   يف حكم الكا  وأعواهنم وحكم ثايرهم و ل  يف 

 آنثا. يف( كما  كرتيف كتايب هذا )اَّاما يف  لب العلم الشر  -ولو بصورة موجزة  -الوضعية، وق  ورثت هذه املوضوعات كلها 
صتلى  اآر، وهتم أمتة ثعتوة حممت  وأحب أن أنبهه على أن كتايب هذا ليح داصا  أبهل بلِ  بعي ه أو بطائثة بعي ها، وإمنتا كتبتته لكتل مستلم وكت

 صتلى هللا عليته وستلم  إىل يتو  القيامتة. كمتا قتال  صلى هللا عليه وستلم  ، امل ا بون ب عوته ورسالته، وهم جيا اخللق من يو  مبع ه هللا عليه وسلم 
 يستتما يب أحتت  متتن هتتذه نثتتح حممتت  بيتت ه الوالتتذي ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ، وقتتال ٣(وكتتان ال تت  ي بعتتل إىل قومتته داصتتة وب ع تتت إىل ال تتا  عامتتة)

( يعتتين أمتة التت عوة التيت تعتتم كتتل متتن هتذه اامتتة، آقولته )4(اامتة يهتتوثي والنصتراين مث ميتتوت ومل يتؤمن ابلتتذي أرستتلت بته إال كتتان متن أصتتااب ال تتار
 .11٠: آل عمران (لِل َّا ِ  أ ْدرَِجتْ  ك  ت ْم َدْ َ أ مَّةِ ) مسلم وكاآر، ال أمة اإلجابة اخلاصة ابملسلمس كاملذكورة يف قوله تعاىل
ن رأى صتتتاحب يعتتتس إال عتت يعتتس عتتتن رأي حتتزب معتتس أو جاعتتتة معي تتة، بتتل ال كمتتا أحتتبه أن أنبتتته علتتى أن املكتتتوب يف هتتتذا الكتتتاب ال

 ن يبت تي إال التق ذ الحتل حمايت  يف هتذا الكتتاب هتو وجهتة نظتر اب الكتاب، هذا آا  عن أنين ال أنتمي إىل أي حزب أو جاعة. وقذا آإن متا
يت، آت   تل يف حيتايت وبعت  ممتا  راجتا ع تههللا تعاىل، وكما  كرت من قبل آإن أي ختيء يف كتايب هذا، ويف خ ه من كتت ، َصتحَّ الت ليل ِب آته آتأ 

 اح  أن ي سب إيله قوال  خيالف ال ليل ما رجوعي هذا.
آيلاقتين  يتة وعلمتا  ي تثتا بتهون صت قة جار  وابت اء مرضتاته، عستى هللا أن ي ثتا بته وأن يكتأري  به إال وجه هللا تعاىل وق  كتبت كتايب هذا ما

من املتؤلثس  ا حرا  على خ يذهأقول إن  وال ثوابه يف حمياي وممايت. وقذا آإين ال أ ِحله ل ثسي التكسب من كت  وال أ ِحله  ل  لورثيت من بع ي،
 هللا تعاىل. داصة ما الاجة، ولكين أحتسب علمي ع  

 يزيت  ؤهل لذل ، ختريطة أالعربية من موقذا آإين أجيز كل إنسان يف  باعة أي كتاب من كت ، أو  باعة أي جزء م ه أو ترجته إىل خ  ال
 ة.ه أ  َآْال ذآه م  يف ك مي أو ي قص م ه ختيتا. ولكين اجيز أح ا  يف ادتصار كت  آإين ال أثري أع م ة ما أح م 

الكتر  بت من  لقتارئا تصتل إىل كل من يقو  على  باعة كت  أال يتكستب متن َجترهاء  لت  إال رتا يستمح بطباعتهتا ونشترها، حتىت  وأرجو من
 اآلدتترة كتتل متتن قتت ه  يلو  يف التت نيا وأثعتتو هللا الستتميا القريتتب ا يتتب أن دتتزي دتت ا  ، ليستتت لتته حقتتوق  بتتا -وكمتتا ستتبق بيانتته  -وهيتت ، آتتاملؤلف 

 إدراج هذا الكتاب. آمس. مساع ة يف سبيل 
 والم  هلل رب العاملس وصل اللهم على حمم  وعلى آله وصابه وسلم.
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 الباب األول
 فضل العلم وفضل أهله

 )متهيد يف بيان املراد ابلعلم املمدوح وأهله(
الكتتتاب  متتن ى هللا عليتته وستتلم صتتل  نبيهِتته اارع، الِعلتتم املتتوَحى متتن هللا تعتتاىل إىلهتتو الِعلتتم امل تتزَّل متتن الستتماء إىل  :العلاام الشااريف - 1

 والس ة مث ماتثرهن ع هما من العلو  الشرعية.
 .11٣ال ساء:  (يما  اْلِكَتاَب َوالِْْكَمَة َوَعلََّمَ  َما ملَْ َتك ْن تَتْعَلم  وََكاَن َآْال  اّللِه َعَلْيَ  َعظِ  َوأَنَزَل اّلله  َعَلْي َ )تعاىل قال  
ْتِ ي بِتِه َمتْن   ر وحتا  مِهتْن أَْمترَِ  َمتاوََكتَذِلَ  َأْوَحيتْ َتا ِإلَْيتَ  )وقال تعاىل   ميَتان  َوَلِكتن َجَعْل َتاه  ن تورا  هنَّ ك  تَت تَتْ رِي َمتا اْلِكتَتاب  َواَل اإْلِ

 .٥2الشورى:  (نََّشاء ِمْن ِعَباِثَ  َوِإنََّ  لَتَتْهِ ي ِإىَل ِصرَاِط مُّْسَتِقيمِ 
 .٦1آل عمران: ( ِمن بَتْعِ  َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلمِ  َحآجََّ  ِآيهِ َآَمْن )وقال تعاىل 

يينور. وإمنا كو العلَم، ووصف هذا العلم أبنه روح  صلى هللا عليه وسلم  آبسه الق جل وع  أنه إمنا أوحى إىل نبيه  القلتوب امليتتة  ان كذل  انه   
َ اه  َوجَ )ظلمات إىل ال ور، كما قال تعاىل وخيرج ال ا  من ال ل ته  يف الظُّل َمتاِت ِشي ِبِه يف ال َّاِ  َكَمن مَّ تَ ه  ن ورا  ميَْ َعْلَ ا لَ َأَو َمن َكاَن َمْيتا  آََأْحيَتيتْ

َهالَْيَح    .122اانعا :  (َكَذِلَ  و يِهَن لِْلَكاِآرِيَن َما َكان واْ يَتْعَمل ونَ   ِِبَارِِج مِه تْ
واملراث ابلعلتم: العلتم الشترعي التذي ي ثيت  معرآتة مادتب علتى املكلَّتف متن أمتر ثي ته يف عباثاتته ومعام تته، والعلتم ]رمحه هللا ابن حجر  قال

 .1[ابهلل وصثاته ومادب من القيا  أبمره وت زيهه عن ال قائص. وم ار  ل  على التثس  وال يل والثقه
 كتاب.ه يف هذا الالذي ورثت ااثلة ببيان آاله وآال أهله، وهو العلم املقصوث بيانآهذا هو العلم املم وح ذ  ق، وهو 

 وإال آه اك علو  أدر، م ها ماهو مذمو  ذ  ق، وم ها ماهو مم وح يف حال ثون حال:
ِة ِمتْن َدتَ ِق َولَبِتْتَح ِن اخْترَتَاه  َما َله  يف اآلِدترَ َعِلم واْ َلمَ   َوَلَق ْ َويَتتَتَعلَّم وَن َما َيا رُّه ْم َواَل يَ َثع ه مْ )آمن املذمو  ذ  ق ما ورث يف قوله تعاىل 
لتو  ع، ومتن املتذمو : -وهتو الستار ه تا  -ن العلتم متا ياتر وال ي ثتا مت، آأثبتت هللا تعتاىل أن 1٠2البقترة:  (َما خَتَرْواْ ِبِه أَنث َسه ْم َلْو َكتان واْ يَتْعَلم تونَ 

ْْ ْم ر س تتل ه م اِبلْ ) قتتال تعتتاىلل علتتيهم الستت   كمتتا الكثتتار التتيت يعارضتتون هبتتا الرستت تتا َجتتاء تتوا ِرَتتبَتيِه َتتاتِ آَتَلمَّ تتَن اْلِعْلتتِم َوَحتتاقَ  َآرِح     هِبِتتم مَّتتاا ِع تتَ ه م مِه
 .8٣خاآر:  (َكان وا ِبِه َيْستَتْهزِئ ون

لتو  الزراعتة والصت اعات والطتب وحنوهتا، وهتي املقصتوثة ومن املم وح يف حال ثون حال: العلو  ال اآعة يف ال نيا، واليت هي من آروع الكثايتة، كع
 .2(أنتم أعلم أبمر ثنياكم) صلى هللا عليه وسلم  يف قول ال   
عتاملون الذا العلتم الشتريف الاملون قت : أما أهل العلم الذين ورثت ااثلة ببيان آالهم وعلو م زلتهم وعظيم ثواهبم، آهمأهل العلم - 2

َأن تَتق ول تتتوا َمتتتا اَل  تتتتا  ِع تتتَ  اّللَِّ َكتتتس َ َمقْ )   ب شتتتره وتبلي تتته. آقتتت  ورثت ااثلتتتة بتتتذ  متتتن َعلِتتتَم ومل يعمتتتل كمتتتا يف قولتتته تعتتتاىلبتتته يف أنثستتتهم ويف ال تتتا
قتت    أهتل الثاتتل. بتله آهتو متن أهتتل التذ  ال، آع لِتم متتن هتذا أن املمت وحس هتتم العلمتاء العتاملون بعلمهتتم، وأن متن مل يعمتل بعلمتت٣الصتف:  (تَتْثَعل تونَ 

 ا لَته  يف اآلِدتَرِة ِمتْن َدتَ قِ ِن اخْتترَتَاه  َمتَلَمتم تواْ َوَلَقتْ  َعلِ ) أنزل هللا تعاىل من مل يعمل بعلمته م زلتة اَّاهتل التذي ال علتم لته، و لت  يف قولته تعتاىل
ت)هتل الكتتاب ابلعلتم علتى ستبيل التوكيت  القستمي وصتف أب، آبت أ هللا 1٠2البقرة:  (يَتْعَلم ونَ  َولَِبْتَح َما خَتَرْواْ ِبِه أَنث َسه ْم َلْو َكان واْ  مث   (واْ َوَلَقتْ  َعِلم 

 حيل مل يعملوا بعلمهم، آأنزقم م زلة اَّهال. (يَتْعَلم ونَ  َلْو َكان واْ ) نثي العلم ع هم
ذين قتاموا ابلت ين علمتا ومتن املستتقر يف أ هتان املستلمس: أن ورثتة الرستل ودلثتاء اانبيتاء هتم الت]رمحته هللا قال شايخ اسسا ا ابان ميمياة 

أل والعشتب وعم  وثعوة إىل هللا والرستول، آهتؤالء أتبتان الرستول حقتا  وهتم ر زلتة الطائثتة الطيبتة متن اارع التيت َوَتَكتت، آقبلتت املتاء آأنبتتت الكت
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قتال هللا ة، ولذل  كانوا ورثة اانبيتاء التذين الك  ، آزكت يف نثسها ووََكى ال ا  هبا. وهؤالء هم الذين جعوا بس البص ة يف ال ين والقوة على ال عو 
تتْر ِعبَتتاَثَ  إبْتتترَاِهيَم َوِإْستتَااَق َويَتْعق تتوَب أ ْويل اْاَيْتتِ ي َواْاَْبَصتتارِ ) آتتيهم يف أمتتر هللا، واابصتتار البصتتائر يف ثيتتن هللا،  آاايتت ي القتتوة 4٥ص:  (َوا ْك 

 .1[وت ثيذه وال عوة إليهآبالبصائر ي رك الق ويعرف، وابلقوة يتمكن من تبلي ه 
العلم وسيلة من الوسائل، ليح مقصوثا  ل ثسه من حيل ال ظر الشرعى، وإمنا هو وسيلة إىل العمل، وكل متاورث ]رمحه هللا وقال الشاطيب 

 .2[يف آال العلم آإمنا هو اثبت للعلم من جهة ماهو مكلَّف ابلعمل به
هو العلتم الباعتل علتى العمتل، التذي  -أعىن الذي م ح هللا ورسوله أهله على اإل  ق  -س خترعا العلم الذي هو العلم املعت] وقال الشاطيب أيضا

َلهى صاحبه جاراي ما هواه كيثما كان، بل هو املقيِه  لصاحبه رَقتااه، الاِمل  له علي قواني ه  وعا أو كرها  .٣[الخي 
 العلماء العاملون بعلمهم. آع لم بذل  أن أهل العلم الذين ورثت ااثلة ببيان آالهم هم

بتاب ستوف نتورث يف هتذا الملس بته، و ع  هذا التمهي ، نقول إنه ق  ورثت أثلة ك  ة يف الكتاب والس ة ت ل علتى آاتل العلتم وأهلته العتاب
 يل: أربعة آصول لبيان هذه ااثلة ما أقوال بعض السلف، مث بيان مراتب ال ا  يف هذا الثال على ال او التا

 : ااثلة من كتاب هللا تعاىل علي آال العلم وآال أهله.ولالفصل األ
 : ااثلة من الس ة على آال العلم وآال أهله.الفصل الثاين
 : من أقوال السلف الصاحل يف آال العلم وآال أهله.الفصل الثالث
 : بيان مراتب ال ا  يف استاقاق هذا الثال.الفصل الرابع

 عاىل وقوته.ونشرن يف بيان املراث ِبول هللا ت
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 الفصل األول
 على فضل العلم وفضل أهله األدلة من كتاب هللا معاىل

قَتال واْ س تْبَااَنَ  ، َصتاِثِقسَ  أبَِْْسَتاء َهتتؤ الء ِإن ك  تت مْ  اَل أَنِبت توين ِئَكتِة آَتَقتَوَعلََّم آَثَ  اَاْْسَاء ك لََّها مث َّ َعَرَضته ْم َعلَتى اْلَم َ ) قول هللا تعاىل - 1
تتا أَنبَتتَأه ْم أبَِ نبِتتتتْه م أبَِْْسَتت آَث   أَ قَتتاَل ايَ ،  ِعْلتتَم لَ َتتا ِإالَّ َمتتا َعلَّْمتَت َتتا ِإنَّتتَ  أَنتتَت اْلَعلِتتيم  الَِْكتتيم  الَ  تتْم ِإينهِ َأْعلَتتم  آِئِهْم آَتَلمَّ ْْسَتتآِئِهْم قَتتاَل أملَْ أَق تتل لَّك 

 .٣٣ - ٣1لبقرة: ا (َوَما ك  ت ْم َتْكت م ونَ  َما تت ْب  ونَ  َخْيَب السََّماَواِت َواَاْرِع َوَأْعَلم  
 سائل:آيه مخح م  (قَاَل اَي آَث   أَنِبتتْه م أبَِْْسَآِئِهمْ ) قوله تعاىل]رمحه هللا قال القرطيب 

 بيهتا  علتى آاتله ستأقم ع ته تعلتم رتا أيعلمتوا أنته لقوله تعايل )أنبتهم أبْسائهم( أمره هللا أن ي عِلمهم أبْستائهم بعت  أن عرضتهم علتى امل ئكتة  -ااوىل 
ن جعلته أببة اَّ ل والعظمة اصلت له رتوعلوه ختأنه، آكان أآال م هم أبن ق همه عليهم وأسج هم له وجعلهم ت مذته وأمرهم أبن يتعلهموا م ه. آ

 مسجوثا له، خمتصَّا ابلعلم.
أي كاتا وتتواضتا، «  ن امل ئكة لتاا أج اتها ِرضا  لطالب العلتموإ» : ويف هذه اآلية ثليل على آال العلم وآال أهله، ويف ال يل -ال انية 

قتا   هتر وإمنا تثعل  ل  اهل العلم داصهة من بس سائر عيال هللا، ان هللا تعتاىل ألزمهتا  لت  يف آث  عليته الست   آتأثهبتت بتذل  ااثب. آكلمتا
ضى  م هم ابلطلب له والش ل به. هذا يف الط ب م هم آكيف اباحبتار آتيهم ِعْلما  يف بشر داعت له وتواضعت وتذلهلت إعظاما للعلم وأهله، ور 

نيس م هم ! جعل ا هللا م هم وآيهم، إنه  و آال عظيم  .1[والرابه
 .11٣ال ساء:  ( َعَلْيَ  َعِظيما  اّللهِ   َآْال  تَتْعَلم  وََكانَ   َتك نْ ملَْ َوأَنَزَل اّلله  َعَلْيَ  اْلِكَتاَب َوالِْْكَمَة َوَعلََّمَ  َما ) قول هللا تعاىل - 2

وََكتاَن ) ستباانه لعظتيم آقتالاهتذا العلتم ابلثاتل   تعتاىلووصتف هللا (َوَعلََّمتَ  َمتا ملَْ َتك تْن تَتْعلَتم  ) واآلية ت ل على آال العلم ب صِهها، لقولته تعتاىل
 (َآْال  اّللِه َعَلْيَ  َعِظيما  

اَي ) ليته الست  ىل يف حتق إبتراهيم عاء، آقتال تعتاب عمتة العلتم، آكتذل  امتنتَّ علتي ستائر اانبيت عليته وستلم  صتلى هللا وكما امنتَّ هللا تعتاىل علتى نبي تا 
 لَتذ و ِعْلتمِ  َوِإنَّته  ) ، وقتال تعتاىل يف حتق يعقتوب عليته الست  4٣متر :  (ِوايه  رَا ا  َستأََبِت ِإينهِ َقْ  َجاءين ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ ََيْتِتَ  آَتاتَِّبْعيِن َأْهتِ َك ِصت

ِويتِل َعلِهم تَ  ِمتن أتَْ وََكَذِلَ  َدَْتِبيَ  َربُّتَ  َويت  ) يوسف عليه الس  حق  ، وقال تعاىل يف٦8يوسف:  (لِهَما َعلَّْمَ اه  َولَتِكنَّ َأْك َتَر ال َّاِ  اَل يَتْعَلم ونَ 
، وقتال تعتاىل عتن ستليمان 2٥1لبقترة:ا (ا َيَشتاء  َمتَة َوَعلََّمته  ممَّت اْلم ْلتَ  َوالِْكْ اّلله  َوآََته  )عليته الست    ، وقال تعاىل يف حق ثاوث٦يوسف:  (اَاَحاِثيلِ 
، 1٦ال متل:  (اْلم بِتس   َو اْلَثْاتل  َق تا ِمن ك لِه خَتْيِء ِإنَّ َهتَذا ْ ِ َوأ وتِي َ  ِطَق الطَّ َوَوِرَث س َلْيَمان  َثاو وَث َوقَاَل اَي أَيتَُّها ال َّا   ع لِهْمَ ا مَ ) عليه الس  

تتْر نِْعَمتتِإْ  قَتتاَل اّلله  اَي ِعيستتى ابْتتَن ) وقتتال تعتتاىل عتتن عيستتى عليتته الستت   ْلق تت  ِ  ت َكلهِتتم  اَ ِتَ  ِإْ  أَيَّتت تَُّ  بِتتر وِح َ  َوَعلَتتى َوالِتتيِت َعَلْيتتَمتتْرَ َ ا ْك 
 .11٠ملائ ة: ا (اإِلجِنيلَ رَاَة وَ  َوالتتَّوْ اْلَمْهِ  وََكْه   َوِإْ  َعلَّْمت َ  اْلِكَتاَب َوالِْْكَمةَ  ال َّاَ  يف 

مِتَّ نِْعَمتتيِت َعلَتتْيك ْم َوا  ) آقتتال تعتتاىل ، لتتيهم الستت عوكمتتا امتتنتَّ هللا تعتتاىل علتتى أنبيائتته ب عمتتة العلتتم، آكتتذل  امتتنتَّ علتتى عبتتاثه املتتؤم س أتبتتان اانبيتتاء 
ْتَتت  ونَ  َْ تتْم  ل تتو َعلَتتيْ َكَمتتا أَْرَستتْلَ ا آِتتيك ْم َرس تتو ، َوَلَعلَّك  تت ك ْم يَتتتْ تتم  اْلِكتَتتاَب وَ  َتتا َويت تتزَكِهيك ْم آاَيتِ ال  مِه تتم مَّتتا ملَْ َتك ون تتواْ ك ْم َويت َعلِهم ك  الِْْكَمتتَة َويت َعلِهم ك 

تتتونَ  تتتؤِمِ َس ِإْ  بَتَعتتتَلَقتتتْ  َمتتتنَّ ) ، وقتتتال تعتتتاىل1٥1 - 1٥٠البقتتترة:  (تَتْعَلم  تتتاّلله  َعلَتتتى اْلم  ل تتتو َعلَتتتْيِهْم آاَيتِتتتِه َويت تتتَز يتَ ث ِستتتِهْم ْن أَنَل آِتتتيِهْم َرس تتتوال  مِه يِهمْ تتْ  كِه
 .1٦4ل عمران: آ (سِ َويت َعلِهم ه م  اْلِكَتاَب َوالِْْكَمَة َوِإن َكان واْ ِمن قَتْبل  َلِثي َض ِل مُّبِ 

 . 114 ه:  (َوق ل رَّبِه وِْثين ِعْلما  )قول هللا تعاىل  - ٣
وِْثين  َوق تتل رَّبهِ ) قتتول هللا عتتز وجتتل]رمحتته هللا اباان حجاار لتتم( يف أول كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه، وقتتال رمحتته هللا يف )ابب آاتتل الع يأورثه الب تتار 

بطلتب االوثايث متن ختتال إال متن العلتم، واملتراث ابلعلتم: العلتم  صلى هللا عليته وستلم  واضح ال اللة يف آال العلم، ان هللا تعاىل مل َيمر نبيه : (ِعْلما  
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مادتتتب علتتى املكلَّتتتف متتن أمتتتر ثي تته يف عباثاتتته ومعام تتتته، والعلتتم ابهلل وصتتتثاته ومادتتب متتتن القيتتا  أبمتتتره وت زيهتته عتتتن  آتتةمعر  يثيتتت  التتذي يالشتترع
 .1[ال قائص، وم ار  ل  على التثس  وال يل والثقه

َ اه  َرمْحَة  ِمْن ِع ِ َ  وَ ) قوله تعاىل - 4  . ٦٥الكهف:  ( ِعْلما  ه  ِمن لَّ   َّ َعلَّْمَ اآَتَوَجَ ا َعْب ا  مِهْن ِعَباِثَ  آتَتيتْ
آه تتا  (متتا  بِه وِْثين ِعلْ رَّ َوق تتل ) ستتلم صتتلى هللا عليتته و  هتتذه اآلايت يف حتتق موستتى واخلاتتر عليهمتتا الستت  ، وهتتي تشتتبه اآليتتة الستتابقة يف حتتق نبي تتا 

 موسى أياا املزي  من العلم وسعى من أجله و لبه ولو ممن هو أقل م ه آا  .  لب
إستترائيل إ  جتتاءه رجتتل آقتتال: هتتل تعلتتم أحتت ا  أعلتتم م تت    قتتال موستتي: ال،  بي متتا موستتى يف متتأل متتن بتتين) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ول هللا رستت وقتتال

اه، آأوحى هللا إىل موسى: بلى، عب   َدِار، آسأل موسى السبيل إليته، آجعتل هللا لته التوت آيتة، وقيتل لته: إ ا آقت ت التوت آتارجا آإنت  ستتلق
با أثتر التوت يف الباتر، آقتال ملوستى آتتاه: أرأيتت إ ا أوي تا إىل الصت رة آتإين نستيت التوت وماأنستانيه إال الشتيطان أن أ كتره، قتال:  لت  وكان يت

 . 2(، آارت ا على آاثر ا قصصا، آوج ا دارا ، آكان من ختأهنما الذي قصَّ هللا عز وجل يف كتابهيماك ا نب 
  سعى موسى عليه الس   ما كونه من أويل العز  من الرسل اجل  لب العلتم ولتوممن هتو أقتل م ته آات  وهتو وهو واضح ال اللة يف آال العلم إ
واخلار وإن كان نبيا  آليح برسول ابتثاق والرسول أآال من ن  ليح برسول، ولوت زهل تا علتى ]رمحه هللا ابن حجر اخلار، ويف املثاضلة بي هما قال 
وأمتته أك تر آهتو ااآاتل، وخايتة اخلاتر أن يكتون كواحت  متن أنبيتاء بتين استرائيل وموستى أآاتلهم، وإن قل تا اخلاتر  أنه رستول آرستالة موستى أعظتم

 . ٣[ليح ب   بل ويل، آال   أآال من الويل وهو أمر مقطون به عق   ونق   والصائر إىل د آه كاآر انه أمر معلو  من الشرن ابلارورة
 .18آل عمران:  (ه َو اْلَعزِيز  الَِْكيم   ا  اِبْلِقْسِط اَل ِإلَتَه ِإالَّ ِعْلِم َقآِئمَ أ ْول واْ الْ  اّلله  أَنَّه  اَل ِإلَتَه ِإالَّ ه َو َواْلَم َِئَكة  وَ خَتِه َ ) قول هللا تعاىل  - ٥ 

خَتتِهَ  اّلله  أَنَّته  اَل ِإلَتتَه ِإالَّ ) وحيت ه، آقتالاستشته  ستباانه أبوىل العلتم علتى أجتله مشتهوث عليته وهتو ت] - هتذه اآليتة يف -رمحه هللا ابن القيم قال 
وهذا ي ل علي آاتل العلتم وأهلته متن وجتوه، أحت ها: استشتهاثهم ثون خت هم متن البشتر، وال تاين:  (ه َو َواْلَم َِئَكة  َوأ ْول واْ اْلِعْلِم َقآِئَما  اِبْلِقْسطِ 

ئكتته، والرابتا: أن يف ِضتمن هتذا تتزكيتهم وتعت يلهم آتإن هللا اليستشته  متن دلقته إال العت ول اقرتان ختهاثْم بشهاثته، وال الل: اقرتاهنا بشتهاثة م 
 متل هتذا العلتم متن كتل دلتِف ع ولته، ي ثتون ع ته حتريتف ال تالس وانتاتال املبطلتس وأتويتل »  صتلى هللا عليته وستلم  وم ه ااثر املعروف عن ال   

باانه استشه  ب ثسه وهو أَجله ختاه  مث ِبيار دلقه وهم م ئكته والعلماء من عباثه، ويكثتيهم هبتذا ، الساث : أنه س- إىل أن قال -« اَّاهلس
 .4آا  وخترآا(

يف هذه اآلية ثليتل علتى آاتل العلتم وختترف العلمتاء وآاتلهم، آإنته لتو كتان أحت م أختترف متن العلمتاء لقترهنم هللا ابْسته واستم ]وقال القر   رمحه هللا 
 .٥[سم العلماءم ئكته كما قرن ا

 .9الزمر:  (اْاَْلَبابِ  ْول واا يَتَتذَكَّر  أ  وَن ِإمنََّ ق ْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَتْعَلم وَن َوالَِّذيَن اَل يَتْعَلم  ) قول هللا تعاىل - ٦ 
اَل )  تتة وأصتتااب ال تتار آقتتال تعتتاىلنثتتى التستتوية بتتس أصتتااب اَّ إنتته ستتباانه نثتتى التستتوية بتتس أهلتته وبتتس ختت هم كمتتا]رمحتته هللا اباان القاايم قتتال 

 .٦[، وهذا ي ل على خاية آالهم وخترآهم2٠الشر:  (َيْسَتِوي َأْصَااب  ال َّاِر َوَأْصَااب  اََّْ َّةِ 
َا أ نزَِل ِإلَْيَ  ِمن َربِهَ  الَْقُّ َكمَ ) قول هللا تعاىل - ٧ َا ْن ه َو أَ أََآَمن يَتْعَلم  أمنَّ  .19الرع :  (ْول واْ ااَْلَبابِ أ   َتذَكَّر  يتَ ْعَمى ِإمنَّ

َتا أ نتزَِل ِإلَْيتَ  ِمتن َربهِتَ  اْلَتقُّ َكَمتْن ) إنه سباانه جعل أهل اَّهتل ر زلتة العميتان التذين الي بصترون آقتال]رمحه هللا القيم  ابنقال  أََآَمتن يَتْعلَتم  أمنَّ
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 .1[ل أبهنم صم بكم عمي يف خ  موضا من كتابهأعمى، وق  وصف سباانه أهل اَّه آما مَثَّ إال عامل أو (ه َو َأْعَمى
تتْن أَْمتترَِ  َمتتا ك  تتَت تَتت) قتتول هللا تعتتاىل - 8 ميَتتان  اْلِكتَتتاب  َواَل اْ رِي َمتتا وََكتتَذِلَ  َأْوَحيتْ َتتا ِإلَْيتتَ  ر وحتتا  مِه ْتتِ ي بِتتِه َمتتْن َوَلِكتتن َجَعْل َتتاه  ن تت إْلِ ورا  هنَّ

 .٥2الشورى:  (ي ِإىَل ِصرَاِط مُّْسَتِقيمِ نََّشاء ِمْن ِعَباِثَ  َوِإنََّ  لَتَتْه ِ 
. ٦1آل عمتران:  (اْلِعْلتمِ  نَ ِ  َمتا َجتاءَك ِمتِمتن بَتْعت َآَمتْن َحآجَّتَ  ِآيتهِ ) آوصف هللا تعاىل ماأوحتاه إىل نبيته ابل تور، وهتو قت  أوحتى إليته العلتم كمتا قتال

َ اه  َوَجَعْلَ ا لَته   َكاَن َمْيتا  ن  َأَو مَ ) ىلبه بس الق والبا ل، قال تعا آكلما واث حظ العب  من العلم كلما واث حظه من ال ور اقاثي الذي مييز آََأْحيَتيتْ
َهتالَْيَح ِِبَارِِج مهِ  ن ورا  مَيِْشي ِبِه يف ال َّاِ  َكَمن مَّ َتل ه  يف الظُّل َماتِ  يف العلتم ال تاآا الباعتل علتى اخلشتية والتقتوى، قتال  . وهتذا كلته122اانعتا :  ( تْ

 (َويَتْ ِثتْر َلك تْم َواّللَّ  َخث تورم رَِّحتيمم  ش توَن بِتهِ ِه َوَدَْعتل لَّك تْم ن تورا  َتَْ  ِمن رَّمْحَتِت ِكْثَلْسِ اتتَّق وا اّللََّ َوآِم  وا ِبَرس ولِِه يت ْؤِتك مْ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا ) تعاىل
 .28ال ي : 

َتتَذ اّلله  َولَتت) قتتول هللا تعتتاىل -9 تتَو اْل َتتيِنُّ لَتته  َمتتقَتتال واْ اكَّ ْلطَاِن هِبَتتتَذا أَتق ول تتوَن اَاْرِع ِإْن ِع تت َك م مِهتتن س تت يف َماَوات َوَمتتا ا يف السَّتت ا  س تتْبَاانَه  ه 
 .٦8يونح:  (َعَلى اّللِه َما اَل تَتْعَلم ونَ 

وأنكتر ستباانه  (تَذان س تْلطَاِن هِبَتمِهت ت َك م ِإْن عِ ) عواهموصف هللا تعاىل العلم والجهة يف هذه اآلية ابلسلطان، آطالب هللا الكاآرين ابلجة على ث
 .(أَتق ول وَن َعَلى اّللِه َما اَل تَتْعَلم ونَ ) عليهم اثعاءهم ب   علم

ت م وَها أَنت ْم َوآََبؤك م ) وم ل هذه اآلية قوله َهؤ اَلء قَتْوم َ ا اكََّذ وا ) ، وقال تعاىل٧1ااعراف:  (ن س ْلطَانِ مِ َل اّلله  هِبَا ا نَتزَّ مَّ َأجت َاِثل وَنيِن يف َأْْسَاء َْسَّيتْ
 ِ َويَتْعب   وَن ِمن ث وِن اّللَِّ َمتا ملَْ ) ، وقال تعاىل1٥الكهف:  ( َكِذاب  رَتَى َعَلى اّللَِّ اآْ ِن ممَّ َآَمْن َأْ َلم   ِمن ث ونِِه آِقَة  لَّْواَل ََيْت وَن َعَلْيِهم ِبس ْلطَاِن َبسِه

َأْصتَطَثى اْلبَت َتاِت ، اِ ب ونَ  َوِإهنَّ تْم َلَكتَولَتَ  اّللَّ  ، م مِهتْن ِإْآِكِهتْم لَيَتق ول تونَ َأاَل ِإهنَّ ت) ، وقتال تعتاىل٧1التل:  (ِبِه س ْلطَا   َوَما لَْيَح َق تم بِتِه ِعْلتمم يت  َتزهِْل 
  ي. آثت1٥٧ - 1٥1الصتاآات:  (ِكتَتاِبك ْم ِإن ك  تت ْم َصتاِثِقسَ آَتْأت وا بِ ، سم طَانم مُّبِتك تْم س تلْ أَْ  لَ ، أَآَتَ  تَتذَكَّر ونَ ، َما َلك ْم َكْيَف حَتْك م ونَ ، َعَلى اْلَبِ سَ 

 آونه.على مايقرت  ب   حجة و البهم ابلجة كل هذه اآلايت ورث السلطان رعىن العلم والجة و   هللا املشركس يف ختركهم
 تعتاىل: رعىن القوة والقهر كما يف قوله والثاين: رعىن العلم والجة كما يف اآلايت السابقة، اأحدمهورثت كلمة )سلطان( يف القرآن رع يس  )فائدة(

ثت . وأك تتر متتاور ٣٣اإلستتراء:  (ِلَولِيهِتتِه س تتْلطَا    َوَمتتن ق تِتتَل َمْظل ومتتا  آَتَقتتْ  َجَعْل َتتا)، وقولتته تعتتاىل 8٠اإلستتراء:  (َواْجَعتتل يلِه ِمتتن لَّتت  نَ  س تتْلطَا   نَِّصتت ا  )
الجة، وك  املع يس يرجعان إىل معتىن واحت ، آهمتا مشتتقان متن كلمتة السَّت  ة ومع اهتا التتمكن متن القهتر وقت   يالكلمة يف القرآن ابملعىن ااول أ

 .2يكون القهر ابلجة وق  يكون ابلقوة املاثية
ا توجب تستلط صتاحبها واقتت اره آلته هبتا ستلطان علتى اَّتاهلس، بتل واملقصوث أن هللا سباانه ْسى علم الجة سلطا  اهن]رمحه هللا ابن القيم قال 

ا البتت ن، ستتلطان العلتتم أعظتتم متتن ستتلطان اليتت ، وقتتذا ي قتتاث ال تتا  للاجتتة متتاال ي قتتاثون لليتت  آتتإن الجتتة ت قتتاث قتتا القلتتوب وأمتتا اليتت  آإمنتتا ي قتتاث قتت
آقلبه داضا قا  ليل مقهور حتت سلطاهنا، بل ستلطان اَّتاه إن مل يكتن معته  آالجة أتسر القلب وتقوثه وتذل امل الف وإن أ هر الع اث واملكابرة

 .٣[علم يسا  به آهو ر زلة سلطان السبان وااسو ث وحنوها ق رة ب  علم وال رمحة ِب ف سلطان الجة آإنه ق رة بعلم ورمحة وحكمة
يح ]لت أباو األساود الاد يوالرايستة القيقيتة علتى ال تا ، قتال  يلقيقتوملا كان العلتم هتو الستلطان آتإن أصتاابه )العلمتاء( هتم أصتااب الستلطان ا
 . وي ل على هذا: 4[ختيء أعز من العلم، امللوك حكا  على ال ا ، والعلماء حكا  على امللوك

تتتَن اَاْمتتتِن َأِو اخْلَتتتْوِف أََ اع تتتواْ بِتتتِه َولَتتتْو َرثُّوه  إِ ) قتتتول هللا تعتتتاىل - 1٠ َوِإىَل أ ْويل اَاْمتتتِر ِمتتت تْه ْم َلَعِلَمتتته  الَّتتتِذيَن  ىَل الرَّس تتتولِ َوِإَ ا َجتتتاءه ْم أَْمتتترم مِه
                                                 

 49مثتاح ثار السعاثة ص  1
 (2٣8، ص انظر )املثرثات للراخب ااصثهاين 2

 ٥9 /1مثتاح ثار السعاثة  ٣
 18 /1لو  ال ين، إحياء ع 4
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 . 8٣ال ساء:  (َيْسَت ِبط ونَه  ِم تْه مْ 
يتة رمحته أن تت َرثَّ إليهم ال واول وي صَ ر عن أمترهم. وقتذا قتال ابتن تيم يمن أويل اامر الذين ي ب  (الَِّذيَن َيْسَت ِبط ونَه  ِم تْه مْ ) وهذا نص يف أن العلماء

ال ستاء:  (َوَأِ يع تواْ الرَّس توَل َوأ ْويل اَاْمتِر ِمت ك مْ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  تواْ َأِ يع تواْ اّللهَ ) هللا إن العلماء واامراء  ا من أوىل اامر املذكورين يف قوله تعاىل

. وكت  التثست ين ورث عتن 1[آست وا آست  ال تا  صلاوا صتلح ال تا ، وإ ا آلهذا كان أولو اامر ص ثس: العلماء واامراء، آإ ا] ابن ميمية. قال ٥9
ذست اث صتايح، وأدترج عتن  يوادتلف يف املراث أبويل اامتر يف اآليتة، آعتن أيب هريترة قتال: هتم اامتراء، أدرجته الطتس ] ابن حجرالصاابة كما قال 

 .2[م واخل ، وعن جماه  وعطاء والسن وأيب العالية: هم العلماءميمون بن مهران وخ ه حنوه. وعن جابر بن عب هللا قال: هم أهل العل
مل واَّاهتل متن ي َستوِه بتس العتا َّاهتل كمتا لتوومن آال العلم أن آاله تع ى من ال ا  إىل البهائم، آلم ي َسوه هللا بس الكلتب العتامل والكلتب ا - 11

هتذا أياتا  ي  الكلتب املعلتم، و لهتا وأابح صتاانه جعل صتي  الكلتب اَّاهتل ميتتة  تر  أكإن هللا سب]ال ا . وبيان  ل  آيما قال ابن القيم رمحه هللا 
 .لعلم وآالهمن خترف العلم أنه اليباح إال صي  الكلب العامل وأما الكلب اَّاهل آ   ل أكل صي ه، آ له على خترف ا

تتم  الطَّيِهبَتتات  ) قتتال هللا تعتتاىل تتَن اََّْتتَوارِِح م َكلِهبِتتسَ َمتتاَ ا أ ِحتتلَّ َق تتْم ق تتْل أ ِحتتلَّ َلك  تتم  اّلله  َآك ل تتواْ ممَّتتا أَْمَستتْكَن  َوَمتتا َعلَّْمتتت م مِه تت َعلِهم تتوهَن نَّ ممَّتتا َعلََّمك 
وختترآهما كتان صتي  الكلتب املعلتم واَّاهتل ولوال مزيتة العلتم والتعلتيم ، 4املائ ة: (َعَلْيك ْم َوا ْك ر واْ اْسَم اّللِه َعَلْيِه َواتتَّق واْ اّللهَ ِإنَّ اّللهَ َسرِيا  الَِْسابِ 

 .٣[سواء
 

 ة.آهذه بعض ااثلة من كتاب هللا تعاىل على آال العلم وآال أهله، مث نعرج على  كر ااثلة من الس 
 

                                                 

 (٥٥2 - ٥٥1 /11و ج ٣٥٥ - ٣٥4 /1٠وم له يف جممون الثتاوى ج 28/1٧٠جممون الثتاوى  1
 2٥4ص  8آتح الباري ج  2
 1/٥٥مثتاح ثار السعاثة  ٣
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 الفصل الثاىن
 على فضل العلم وفضل أهله األدلة من السُّنة

 .1(عليه أمر  آهو َرث   من َعِمل عم   ليح ) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  - 1 
ابب إ ا اجتهتتت  العاِمتتل أو التتتاكم آأدطتتأ ِدتت ف الرستتتول متتن ختتت  علتتم، آاكمتتته ]معلقتتا  يف كتتتتاب االعتصتتا  متتتن صتتاياه قتتال  البخااار ورواه 

 .2.[«من َعِمل عم   ليح عليه أمر  آهو رث» صلى هللا عليه وسلم  مرثوث، لقول ال   
 .٣[ث من أصول اإلس   وقاع ة من قواع ههذا ال يل مع و ] قال ابن حجر

 قلت: وإمنا كان هذا ال يل هبذه امل زلة انه: 
اة وأحكتتتا  القاتتت قتتتوث وخ هتتا،: علتتى بطتتت ن كتتتل عمتتل خمتتتالف للتت ليل الشتتترعي، ويتت دل يف هتتتذا العبتتاثات واملعتتتام ت متتن العياادل طنقوقاااه -أ 

إن   الترتتتتب عليتته آاثرهالقترابت، و و  تل، الي  تتاب عليته صتتاحبه إن كتتان متن العبتتاثات وحنتوهم، آكتتل متا دتتالف الشتتريعة متن هتتذا وخت ه آهتتو متترثوث اب
 كان من املعام ت والعقوث وااقاية.

إنتته إ ا كتتان العمتتل آ -ختتتاء هللا  االستتت الل بتته علتتى  لتت  يف البتتاب ال تتاين إن كمتتا ستتيأيت  -علتتى وجتتوب العلتتم قبتتل العمتتل  وياادل طفهومااه: -ب 
 لعلتتم وأنتته ختتترط لصتتاةعلتتى آاتتل ا تابعتتة الشتتريعة، آقتت  وجتتب معرآتتة حكتتم الشتتريعة يف كتتل عمتتل قبتتل الشتترون آيتته. وهتتذا يتت لالي قبتتل واليصتتح إالر

 العمل، وأنه واجب قبل العمل.
 وكما هو معلو  آإن ختر ي قبول العمل  ا: 

 : أبال يقص  العب  بعمله إال ابت اء مرضاة هللا.اسخ ص -أ 
 مل وآق الشريعة. إيقان العون عمله وآق ماورثت به الشريعة، وهذا يقتاى وجوب العلم قبل العمل ليتسىنه : أبن يكمتابعة الشريعة -ب 

. 11٠هتف: الك  (ي ْشرِْك ِبِعَباَثِة َربهِتِه َأَحت ا   َآَمن َكاَن يَتْرج و ِلَقاء َربِهِه آَتْليَتْعَمْل َعَم   َصاِلا  َواَل ) وق  جا هللا تعاىل هذين الشر س يف قوله تعاىل
وهو العمتل املواآتق للشتريعة،   (آَتْليَتْعَمْل َعَم   َصاِلا  )، وخترط املتابعة يف قوله (َواَل ي ْشرِْك ِبِعَباَثِة َربِهِه َأَح ا  ) آشرط اإلد ص ورث يف قوله تعاىل

م تا متأمور أبن يصت ق الرستول آيمتا أدتس بته، ويطيعته إن كتل واحت  ]رمحته هللا ابن القيم واليقا العمل مواآقا للشريعة إال بع  العلم أبحكامها. قال 
يف معاختتها  آيما أمر، وَ ل  اليكون إال بع  معرآة أمره َودسه. َومل يوجب هللا سباانه من  ل  على اامة إال ماآيه حثظ ثي ها وثنياها َوصت حها

َّهل، َوال عمارته إال ابلعلم. َوإ ا  هر العلم يف بل  أو حملة قل الشر َومعاثها، َوذ ال  ل  تايا مصالها َوتثس  أمورها، آما دراب العامل إال اب
م كتتان ال تتا   يف أهلهتتا، َوإ ا دثتتي العلتتم ه تتاك  هتتر الشتتر َوالثستتاث. وَمتتْن مل يعتترف هتتذا آهتتو ممتتن مل دعتتل هللا لتته نتتورا. قتتال اإلمتتا  أمحتت : ولتتوال العلتت

عتا  والشتراب، ان الطعتا  َوالشتراب  تتاج إليته يف اليتو  مترتس أو ثت اث، َوالعلتم  تتاج إليته كتل كالبهائم، َوقال: ال تا  أحتوج إىل العلتم مت هم إىل الط
 .4[َوقت
من ي رث هللا به دت ا  يت َثقَّته يف الت ين، وإمنتا أ  قاستمم وهللا ي عطتي، ولتن تتزال هتذه اامتة قائمتة علتى أمتر هللا ) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  -2

 .٥(دالثهم حىت َييت أمر هللا اليارهم من
 من آوائ  ال يل 

ملتته كمتتا أ( َثله التت يل علتتى آاتتل العلتتم وآاتتل أهلتته: وأن تثقتته العبتت  يف ثي تته متتن ع متتات إراثة هللا تعتتاىل اخلتت  بتته، إ  بتثقهتته يف ثي تته ي صتتلح ع

                                                 

 رواه مسلم عن عائشة رضي هللا ع ها 1
 ورواه الب اري موصوال  بلثظ آدر 2
 ٣٠2ص ٥آتح الباري ج  ٣
 2٣8 - 2/2٣٧اع   املوقعس  4
من ي رث هللا به د ا  يثقهه يف ال ين، والتزال عصابة من املسلمس يقاتلون على الق  اهرين ورواه مسلم ع ه مرآوعا بلثظ ) -- رواه الب اري عن معاوية رضي هللا ع ه ٥

 (.على من  وأهم إىل يو  القيامة
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واخلت  آيكتون لته م تل ثتواب عمتل متن أرختت ه، وهتذا كلته يبتس  ق هم ا من وجوب متابعة الشريعة لصاة العمل، وبتثقهه يف ثي ه ي رخت  خت ه إيل التق
 ِعَظم آال العلم وِعظم أجر أهله العاملس به.

وقت  أدترج أبتو يعلتى حت يل معاويتة متن وجته آدتر ضتعيف ] ابان حجاروي ل ال يل رثهومه علي أن من مل يتثقه يف ال ين آقت  ح ترَِ  اخلت ، قتال 
واملعتتىن صتتايح، ان متتن مل يعتترف أمتتور ثي تته اليكتتون آقيهتتا وال  التتب آقتته، آيصتتح أن «   ين مل يت بَتتال هللا بتتهومتتن مل يتثقتته يف التت» وواث يف آدتتره 

أبو الدرداء . وقتال 1[يوصف أبنه ما أري  به اخل ، ويف  ل  بيان  اهر لثال العلماء علي سائر ال ا ، ولثال التثقه يف ال ين علي سائر العلو 
 .2[العلَم السع اَء و رم ه ااختقياء يرو ق هللا  ]رضي هللا ع ه 

 بته متن يترث هللا) يته وستلم لى هللا علصت ب( وأن العلم اليكتون ابالكتستاب آقتط )أى ابلطلتب والتتعلهم( بتل ملتن يثتتح هللا عليته، وثليتل  لت :  قولته 
  ل . ( سببا يف)ابلتعلم ( ومل يقل )يتثقه( آ سب التثقيه إىل هللا ال إىل كسب العب ، وإن كان كسب العب د ا  ي ثقهه

ل متتن كتتقتته ملتتن يشتتاء، آلتتيح  يتتروق الث ي( أىوهللا يعطتتللعلتتم مبلهِتت  لتته ) ي( أوإمنتتا أ  قاستتم) -يف روايتتة الب تتاري  - صتتلى هللا عليتته وستتلم  وقولتته • 
 صار آقيها. صلى هللا عليه وسلم  بل ه ِقْسم من علم ال   

، آ بتت أن الكمتة إيتتاء ووهتب متن هللا 2٦9البقترة:  (َمن َيَشاء  َوَمن يت ْؤَت الِْْكَمَة آَتَقتْ  أ ويتَ َدتْ ا  َك ِت ا   ي ؤيت الِْْكَمةَ ) ويؤي  هذا قوله تعاىل• 
 .٣[الكمة هي الثقه يف ثين هللا]عن مال  رمحه هللا أنه قال:  ابن عبد الربتعاىل. وروى 

إن العلتم ]، وع ته أياتا قتال [كمة والعلم نور يه ي به هللا من يشاء ولتيح بك ترة املستائلال]عن اإلما  مال  رمحه هللا قال:  ابن عبد الربوروى • 
 .4[ليح بك رة الرواية ولك ه نور جعله هللا يف القلوب

ن َعلِتَم ومل يَتْعمتل الذي يصتح أن يقتال آيته )متن يترث هللا بته دت ا(، أمتا متج( وي ل ال يل أياا أن الرجل اليقال له آقيه إال إ ا َعِمَل را َعِلَم آهذا 
ل تتوَن اْلِكتَتتاَب أَآَتتَ  تَتْعِقل تتونَ ) بعلمتته آمتعتترع للتتذ  والوعيتت  كمتتا قتتال تعتتاىل ، وقتتال 44البقتترة:  (َأأَتْم تتر وَن ال َّتتاَ  اِبلْتتِسِه َوتَ َستتْوَن أَنث َستتك ْم َوأَنتتت ْم تَتتتْ

 ، والدتمتتا املقتتت وإراثة اخلتت ، آع لتتم بتتذل  أن٣ - 2الصتتف:  ( َأن تَتق ول تتوا َمتتا اَل تَتْثَعل تتونَ َكتتس َ َمْقتتتا  ِع تتَ  اّللَِّ ، ملَ تَتق ول تتوَن َمتتا اَل تَتْثَعل تتونَ ) تعتتاىل
ومن آَتقَّهه يف ثي ته آقت  أراث بته دت ا  إ ا أريت  ابلثقته العلتم املستتلز  للعمتل، وأمتا ] رمحه هللاابن القيم التثقه يف ال ين هو العلم والعمل به جيعا . قال 

 .٥[جمرث العلم آ  ي ل على أن من آقه يف ال ين آق  أري  به د ا  إن أري  به 
يف روايتة  - صتلى هللا عليته وستلم  ث( وي ل ال يل أياا على أن الثقهاء محلة العلتم العتاملس بته لتن يزالتوا يف هتذه اامتة حتىت َييت أمتر هللا، لقولته 

ل. والقيتتا  علتتى أمتتر هللا اليكتتون إال ابالعتصتتا  ابلتتق وبقتتاء حجتتة هللا تعتتاىل. وهتتذا ( التت يهللا ولتتن تتتزال هتتذه اامتتة قائمتتة علتتى أمتتر) -الب تتاري 
 .٦[لن كلو اارع من قائم هلل ِبجة]رضي هللا ع ه علي بن أيب طالب يستلز  بقاء العلماء العاملس الصالس، ومن ه ا قال 

( املتذكور يف أمتر هللا. و)٧أمتر هللا أن االجتهتاث يف الت ين الي قطتا حتىت َييتواست ل بعض العلماء هبذا الت يل علتى أن الزمتان الخيلتو عتن جمتهت ، و 
التذي رواية الب اري هو هبوب الريح اليت تقبض روح كل من كان يف قلبه ختيء من اإلميان ويبقى خترار اخللق عليهم تقو  الساعة، كمتا يف الت يل 

ْهرِى قال: ك ت 
َ
َاسة امل َلَّ  وع  ه عب هللا بتن عمترو بتن العتاص، آقتال عبت هللا )رواه مسلم عن عب  الرمحن بن ُش  التقتو  الستاعة إال ع   َمْسَلمة بن خم 

(، آبي متتا هتتم علتتى  لتت  أقبتتل عقبتتة بتتن عتتامر، آقتتال لتته مستتلمة: علتتى ختتترار اخللتتق، هتتم ختتتر  متتن أهتتل اَّاهليتتة، اليتت عون هللا بشتتيء إال َرثهه علتتيهم
التتزال عصتابة متن أمتيت يقتاتلون علتى يقتول ) صتلى هللا عليته وستلم  هتو أعلتم، وأمتا أ  آستمعت رستول هللا ايعقبة اْسا مايقول عب هللا، آقال عقبة 

                                                 
 1٦٥ /1آتح الباري  1
 1/٥٧رواه ابن عب  الس )جاما بيان العلم(  2
 1/1٧جاما بيان العلم  ٣
 2/2٥جاما بيان العلم  4
 1/٦٠مثتاح ثار السعاثة  ٥
 (1/٥٠( و )الثقيه واملتثقه، 4/1٥٠)اع   املوقعس، ٦
 1٦4 /1آتح الباري،  ٧
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(، آقتال عبت  هللا أجتل مث يبعتل هللا ر تا  كتريح املست  َمسُّتها َمتحه أمر هللا قاهرين لع وهم اليارهم من دالثهم حىت أتتتيهم الستاعة وهتم علتى  لت 
به م قال حبة من اإلميان إال قباته، مث يبقى خترار ال ا  عليهم تقو  الساعة. انتهتى. آهتذا يقيت  لثتظ )إيل يتو  القيامتة( الرير، آ  ترتك نثسا  يف قل

 الوارث يف رواية مسلم ل يل الطائثة امل صورة املذكور أع ه.
ط بطائثتس من املؤم س: أهتل العلتم كمتا  كتر ، وأهتل وت ل الرواايت السابقة ل يل الطائثة امل صورة على أن إ هار الق واستقامة هذه اامة م و 

(. التزال عصابة من املسلمس يقاتلون علتى التق  تاهرين علتى متن  وأهتم إىل يتو  القيامتة) -يف رواية مسلم  - صلى هللا عليه وسلم  اَّهاث لقوله 
تتتم  َلَقتتتْ  أَْرَستتتْلَ ا ر س تتتَلَ ا اِبْلبَتيِه َتتتاِت ) يف قولتتته تعتتتاىل وهتتتاَتن الطائثتتتتان: العلمتتتاء وا اهتتت ون هتتتم أهتتتل الكتتتتاب وأهتتتل ال يتتت  املتتتذكورون َوأَنَزْل َتتتا َمَعه 
َ ْيتتِب ِإنَّ اّللََّ َوَم َتتاِآا  لِل َّتتاِ  َولِتتيَتْعَلَم اّللَّ  َمتتن يَ ص تتر ه  َور س تتَله  اِبلْ  اْلِكتَتتاَب َواْلِميتتزَاَن لِيَتق تتوَ  ال َّتتا   اِبْلِقْستتِط َوأَنَزْل َتتا الَِْ يتتَ  ِآيتتِه أَبْ م خَتتتِ ي م 

أقترب ال تا  ]ذست اثه عتن إستاق بتن عبت هللا قتال  امقياب البداداد . وروى 1، هذا متا  كتره ابتن تيميتة يف هتاتس الطتائثتس2٥ال ي :  (َقِوي  َعزِيزم 
هتل اَّهتاث آجاهت وا علتى ماجتاءت بته من ثرجة ال بوة أهل العلتم وأهتل اَّهتاث، قتال: آأمتا أهتل العلتم آت لهوا ال تا  علتي ماجتاءت بته الرستل، وأمتا أ

 .2[الرسل
من جاء مسج ي هذا، مل َيتته إال خلت  يَتَتعلم ته أو يت َعلِهَمته، ) صلى هللا عليه وسلم  ومن آال العلم أن  البه ر زلة ا اه  يف سبيل هللا، لقوله  - ٣

 .٣(إىل متان خ ه آهو ر زلة ا اه  يف سبيل هللا، ومن جاء ل    ل  آهو ر زلة الرجل ي ظر
، وروي ع ته أياتا قتال [متن رأى ال  ت  وه والترواح إيل العلتم لتيح جبهتاث آقت  نقتص عقلته ورأيته]عن أيب ال رثاء رضي هللا ع ته قتال  ابن عبد الربوروى 

ه إال كتب له أجر جماه  الي قلب إال خامنا]  . 4[ما من أح  ي  و إىل املسج  خل  يتعلمه أو يت َعلمِه
 متارواه الرتمتذي متن حت يل أيب جعثتر التراوي عتن الربيتا بتن أنتح قتال قتال رستول هللا  -يف آال العلتم  -الوجه اخلمسون ]رمحه هللا لقيم ابن اقال 

( قال الرتمتذي هتذا حت يل حستن خريتب رواه بعاتهم آلتم يرآعته. وإمنتا من درج يف  لب العلم آهو يف سبيل هللا حىت يرجا) صلى هللا عليه وسلم 
آقتتوا  التت ين ابلعلتتم واَّهتتاث، وقتتذا كتتان اَّهتتاث نتتوعس: جهتتاث ابليتت  العلتتم متتن ستتبيل هللا ان بتته قتتوا  اإلستت   كمتتا أن قوامتته ابَّهتتاث جعتتل  لتتب 

ين لعظتم والس ان وهذا املشارك آيه ك  ، وال تاين: اَّهتاث ابلجتة والبيتان وهتذا جهتاث اخلاصتة متن اتبتان الرستل وهتو جهتاث اائمتة وهتو أآاتل اَّهتاث
َ ا لَبَتَع ْت َتا يف ك تلِه قَتْريَتِة نَتِذيرا  ) م ثعته وخت ة مؤنته وك رة أع ائه. قال تعاىل يف سورة الثرقان وهي مكيتة آَتَ  ت ِطتِا اْلَكتاِآرِيَن َوَجاِهتْ ه م ، َولَتْو خِتتتتْ

 اآقس أياا  آإن امل اآقس مل يكونوا يقتاتلون املستلمس بتل  آهذا جهاث قم ابلقرآن وهو أكس اَّهاثين، وهو جهاث امل ،٥2-٥1الثرقان:  (ِبِه ِجَهاثا  َكِب ا  
 (اَي أَيتَُّهتا ال َّتِ ُّ َجاِهتِ  اْلك ثَّتاَر َواْلم  َتاِآِقَس َواْخل تْظ َعلَتْيِهمْ )كانوا معهم يف الظتاهر، وررتا كتانوا يقتاتلون عت وهم معهتم، ومتا هتذا آقت  قتال تعتاىل 

 .٥[والقرآن. واملقصوث أن سبيل هللا هو اَّهاث و لب العلم وثعوة اخللق به إىل هللا ابلجةومعلو  أن جهاث امل اآقس ، ٧٣التوبة: 
من سل   ريقا يطلب آيه علما، سل  هللا به  ريقا متن  ترق اَّ تة، وإن امل ئكتة لتاتا ) صلى هللا عليه وسلم  وي ل علي آال العلم قوله  - 4

ر له متن يف الستموات ومتن يف اارع، واليتتان يف جتوف املتاء، وإن آاتل العتامل علتى العابت  كثاتل أج اتها رضا لطالب العلم، وإن العامل ليست ث
 . ٦(آمن أدذه أدذ ِبِظ واآرالقمر ليلة الب ر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة اانبياء، وإن اانبياء مل ي ورثوا ثي ارا  والثر ا، إمنا َورَّثوا العلم، 

 على آال العلم وآال أهله من أك ر من وجه: َثلَّ هذا ال يل 
 م ها أن العلم هو م اث ال بوة. -أ

                                                 

 ٣٥4 /1٠جممون الثتاوى،  1
 1/٣٥الثقيه واملتثقِهه،  2
 ابن حبان رواه ابن ماجه عن أيب هريرة رضي هللا ع ه وإس اثه حسن وصااه ٣
 ٣2 - ٣1 /1جاما بيان العلم،  4
 1/٧٠مثتاح ثار السعاثة  ٥

ومن سل   ريقا وروى مسلم عن أيب هريرة رضي هللا ع ه مرآوعا ) -- رواه أبو ثاوث واللثظ له والرتمذي وابن ماجة عن أيب ال رثاء رضي هللا ع ه وصااه ابن حبان ٦
 ( ال يل.اَّ ة يلتمح آيه علما ، سهل هللا له به  ريقا  إىل
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 وأن العلماء هم ورثة اانبياء يف تبلي  العلم والكم به بس ال ا  ال يف التشريا. -ب
 وأن العامل يست ثر له من يف السموات واارع. -ج 
 وأن  لب العلم من الطرق املوصِهلة إىل اَّ ة.  -ث 

 آايلة آوق هذا   آأي
تَت َتاَوْعت ْم يف آَتِإن ) والعلم هو الرايسة القيقية، إ  إىل أهله املرجتا والترثه ع ت  االدتت ف، وقت   كتر  أثلتة هتذا متن كتتاب هللا، وم ته قولته تعتاىل - ٥

والس ة، والرث إىل الكتاب والست ة هتو  هو الرث إىل الكتاب يه وسلم صلى هللا عل ، والرث إىل هللا والرسول  ٥9ال ستاء:  (خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس ولِ 
ذا دطتأ. قتال الرث إىل العلماء العاملس هبما. وي ل عليه قوله تعاىل آالعلماء هم الكا  على القيقة بقوقم هتذا دتوو وهتذا الدتوو، وهتذا صتواب وهت

عتتتس قاتتتاء أو آتيتتتا أو ارختتتتاثا  اهنتتتم اتصتتتثوا ابلعلتتتم الشتتترعي التتتذي هتتتو حتتتاكم ومتتتن  لتتت  صتتتار العلمتتتاء حكامتتتا  علتتتى اخل ئتتتق أج] الشااااطيب رمحاااه
 .1[ذ  ق

إن هللا اليقتبض العلتم انتزاعتا ي تزعته متن العبتاث، ولكتن يقتبض العلتم بقتبض العلمتاء، حتىت ) صلى هللا عليه وستلم   وق  ثله على هذا من الس ة: قوله
تتاال،  . آالتت يل يتت ل ذختتتارته علتتى وجتتوب تقتت   العلمتتاء يف الرايستتة 2(آستتتلوا آتتأآتوا ب تت  علتتم آاتتلوا وأضتتلواإ ا مل ي بتتق عاملتتا اكتتذ ال تتا  رءوستتا ج هه

 والتاذير من ترأ  اَّهال.
ال لته: متن استت لثت ع ْستثان. آقتأنته لقيته ب -وكان عامل عمتر رضتي هللا ع ته علتى مكتة  -وروى مسلم يف صاياه عن  آا بن عب  هللا اخلزاعى 

 كم ال عمتتر: أمتتا إن نبتتيلثتترائض، آقتتثت ابتتن أبتتزى متتوىل ل تتا، آقتتال عمتتر: استتت لثت متتوىل  ، قتتال: إنتته قتتاريء لكتتتاب هللا، عتتامل اب ، آقتتال استتت ل
 ه. ه وتق ميه على خ  م عاة لتأم (. آكان علم  ابن أبزىإن هللا يرآا هبذا الكتاب أقواما  وياا به آدرينق  قال ) صلى هللا عليه وسلم 

َعَليتْ َتا َوحَنْتن  َأَحتقُّ قَتال َواْ َأىَّ َيك تون  لَته  اْلم ْلت   ) تاب هللا على مراعاة خترط العلم آيمن يرتأ  على ال ا ، و ل  يف قوله تعتاىلكذل  آق  ثل ك  
تتَن اْلَمتتاِل قَتتاَل ِإنَّ اّللهَ اْصتتَطَثاه  َعلَتتْيك مْ  ْلتتِ  ِمْ تته  َوملَْ يت تتْؤَت َستتَعة  مِه  اْلِعْلتتِم َواَِّْْستتِم َواّلله  يت تتْؤيت م ْلَكتته  َمتتن َيَشتتاء  َواّلله  َووَاَثه  َبْستتطَة  يف  اِبْلم 

والعلمتتاء هتتم اام تتاء علتتى هتتذا التت ين: يعلمتتون اَّاهتتل، ويتترثهون ال تتاىل، ويكشتتثون ويتت  الزائتت  واملبتتت ن، كمتتا يف التت يل  - 24٧البقتترة:  (َواِستتام َعلِتتيمم 
 .٣(حتريف ال الس وانتاال املبطلس وأتويل اَّاهلس  مل هذا العلم من كل َدَلِف ع وله، ي ثون ع ه)

المتت  هلل التتذي جعتتل يف كتتل ومتتان آتترتة متتن ]رمحتته هللا مق متتة كتابتته )التترث علتتي الز ثقتتة واَّهميتتة( آقتتال: أمحااد باان حنباال ومتتن هتتذا التت يل أدتتذ 
ون بكتاب هللا املوتى. ويبصرون ب ور هللا أهل العمى، آكم اق ى، ويصسون م هم على اا ى،  ي الرسل، بقااي من أهل العلم، ي عون من ضل إىل

ي ثتتون عتتن كتتتاب هللا حتريتتف ، متتن قتيتتل إلبلتتيح قتت  أحيتتوه. وكتتم متتن ضتتال َتئتته قتت  هتت وه، آمتتا أحستتن أثتترهم علتتى ال تتا . وأقتتبح أثتتر ال تتا  علتتيهم
عقتال الثت تة، آهتم خمتلثتون يف الكتتاب، خمتالثون للكتتاب، جممعتون  ال الس، وانتاال املبطلس، وأتويل اَّاهلس. الذين عق وا ألوية الب عتة، وأ لقتوا

تال ال تا  رتا يشتب هون علتيهم. على مثارقة الكتاب، يقولون على هللا، ويف هللا، ويف كتاب هللا ب   علم يتكلمون ابملتشابه من الك  ، وخيت عون جهه
 .4[آ عو  ابهلل من آنت املالس

يت ل ياتته وبعت  مماتته، و بعلمته يف ح ري عليه بع  موته ثواب متا نشتره متن العلتم، آي تال م تل أجتر كتل متن انتثتاومن آال العلم: أن صاحبه د - ٧
 على هذا:

                                                 

 2/٣41االعتصا  للشا  ،  1
 متثق عليه 2
ح بل هو ح يل  رواه ابن ع ي عن علي وابن عمر، ورواه اخلطيب عن معا ، والطسي عن أسامة بن وي ، ور وى أياا عن أيب هريرة وابن مسعوث، وقال أمح  بن ٣

(، ونقل اخلطيب الب  اثي تصاياه عن أمح  يف كتابه )خترف 1/1٦٣)مثتاح ثار السعاثة، صايح كما  كر اخل هل يف كتاب العلل،  كر هذا كله ابن القيم يف 
 29أصااب ال يل( ص 

، ويف )اع   2٧٣ص  ٥، و )م هاج الس ة( البن تيمية، حتقيق ث. حمم  رختاث سامل ج ٥2  ص  19٧1انظر )جمموعة عقائ  السلف( ط ثار املعرآة ابإلسك  رية  4
 9ص  1يم ج املوقعس( البن الق
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ِإ َّ ) ومعىن قولته تعتاىل. 12: يح (يف ِإَماِ  م ِبسِ  َ اه   خَتْيِء أْحَصيتْ ه ْم وَك لَّ ِإ َّ حَنْن  حن ِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكت ب  َما َق َّم وا َوآاَثرَ ) قول هللا عز وجل -أ 
متن  أي متا دلهثتوه (َوآاَثَره تمْ ) ، ومعتىنال نيا متن ااعمتال يف حياْم أي ماق َّموه (َوَنْكت ب  َما َق َّم وا) أي يو  القيامة، ومعىن (حَنْن  حن ِْيي اْلَمْوَتى

م إن دتت ا  آ تت ، وإن ختتترا  آشتتر، كالصتت قة اَّاريتتة والعلتتم ال تتاآا دتت لتتى صتتاحبها عتتة والاتت لة دتتري عا، وكالب ري علتتى صتتاحبها ثواهبتتااثتتر بعتت  متتْو
 وورها ما ع مل هبا من بع ه كما ثلت عليه ااحاثيل وسيأيت بعاها.

تتمْ ) و كتتر ابتتن ك تت  رمحتته هللا قتتوال  اثنيتتا يف إال أن ت حتتملتته الل تتة هتتذا القتتول وإن كانتتو و املعصتتية. وأن املتتراث بتتذل  آاثر دطتتاهم إىل الطاعتتة أ (َوآاَثَره 
نثستهم يف حيتاْم، و اك متا آهتذا متا عملتوه أب  (م واَمتا قَت َّ ) يف مقابتل قولته تعتاىل (َوآاَثَره تمْ ) القول ااول هو الراجح إن ختاء هللا. لوروث قوله تعاىل

 دلثوه من ااثر بع  مماْم.
 .1(من َثله على دِ  آله م ل أجِر آاعله) صلى هللا عليه وسلم  قول رسول هللا  -ب 
من ثعا إىل ه ى كان له من ااجر م ل  أجور من تبعه ال ي قص  لت  متن أجتورهم ختتيتا، ومتن ثعتا ) صلى هللا عليه وسلم  وقول رسول هللا  -ج 

 .2(إىل ض لة كان عليه من اإلمث م ل آاث  من تبعه الي قص  ل  من آاثمهم ختيتا
 . ٣(مله إال من ث ث: ص قِة جارية، أو علِم ي تثا به، أو ولِ  صاحل ي عو لهإ ا مات ابن آث  انقطا ع) صلى هللا عليه وسلم  وقال  -ث 

ورَّثته، أو مستج ا    تركته، ومصتاثا  ا  وولت ا  صتال إن ممتا يلَاتق  املتؤمَن متن عملته وحست اته بعت  موتته، علمتا  َعلَّمته ونشتره،ورواه ابن ماجه ع ه مرآوعا )
 (. وتهه من بع  مأجراه، أو ص قة أدرجها من مالِه يف صاته وحياته، يلا ق   ب اه، أو بيتا  البن السبيل ب اه، أو هنرا  

  ي تاقم، رضتي هللا عت هم كتذل ته، والصاابةي اله م ل ثواب كل من عمل اخل  من أم صلى هللا عليه وسلم  آانظر إىل ِعَظم هذا ال واب، آإن ال   
القيامتة ي تال كتل  متن بعت هم وإىل يتو  لمتاء ااعت  وبله وه ل ا عس ااجيتال. مث الع  عليه وسلم صلى هللا إ  هم الذين محلوا إلي ا هذا العلم عن ال   

ذا محته هللا م تل أجتر هتر ل الب تاري   -علتى ستبيل امل تال  -م هم م ل ثواب من انتثا بعلمهم وكتبهم، آكل من قرأ يف صتايح الب تاري وانتثتا بته 
 ى هذا.. وِقح علم صلى هللا عليه وسل  ل هذا ااجر حىت ترتثا ااساني  إىل ال   القارئ، وي ال رجال أساني  الب اري م

ل ثتا يف مستتج ، آلت  م تتوجعلتتته وق ويت دل يف هتذا أياتتا َوْقتف كتتتب العلتم ال تتاآا كتالقرآن وكتتتب التثست  والت يل والثقتته، آتإ ا اختتترتيت مصتاثا
ْن َآَمتت) استتها، قتتال تعتتاىللشتترعية وأسا(، آتتالقرآن رأ  العلتتو  أو علتتمِ  ي تثتتا بتتهر )ثتتواب كتتل متتن قتترأ يف هتتذا املصتتاف، وثليتتل  لتت  التت يل املتتذكو 

ه ة )هل ي ال امليتت ثتواب متن قترأ القترآن وأهت ى ثوابته لت، وهذه الصورة ليست هي مسأل٦1آل عمتران:  (َحآجََّ  ِآيِه ِمن بَتْعِ  َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلمِ 
 .،بل هي مسألة أدرى وثليلها ما كر ه  (

. وهو أياا ادتيار ابن القتيم رمحهمتا 4أما مسألة هل ي ال امليت ثواب قراءة ااحياء   آثيها د ف، وادتيار ختيخ اإلس   ابن تيمية أنه ي اله ثوابه
 .٥[للتطوعا ب   أجرة آهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصو  وا -أي امليت  -وأما قراءة القرآن، وإه اؤها له ] قال ابن القيمهللا، 
متتن الثتتنت والشتترور، آكلمتتا نقتتص العلتتم كلمتتا اوثاثت الثتتنت. ومتتن ه تتا أورث الب تتاري رمحتته هللا يف   -ذ ن هللا  -ومتتن آاتتل العلتتم أنتته عاصتتم  - 8

متتن إن قتتال ) صتتلى هللا عليتته وستلم  ابب )رآتتا العلتم و هتتور اَّهتتل(، وروى آيته عتتن أنتح رضتتي هللا ع تته أن رستول هللا ]كتتاب العلتتم متن صتتاياه 
متن أختتراط قتال ) صتلى هللا عليته وستلم  (، وروى ع ته أياتا أن رستول هللا أختراط الساعة أن ي رآا العلم، وي ب ت اَّهتل، وي شترب اخلمتر، ويظهتر التز 

ب تاري يف نثتح (. وروى الالساعة أن يقل العلم، ويظهر اَّهل، ويظهتر التز ، وتك  تر ال ستاء، ويقتل الرجتال حتىت يكتون خلمستس امترأة القتيِهم الواحت 
( قيل ايرسول هللا وما ي قبض العلم، ويظهر اَّهل والثنت، ويك ر اقَرْجقال ) صلى هللا عليه وسلم  الباب أياا عن أيب هريرة رضي هللا ع ه عن ال   

                                                 

 رواه مسلم عن أيب مسعوث الب ري رضي هللا ع ه 1
 رواه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا ع ه 2
 رواه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا ع ه ٣
 (41ص  ٣1وج  ٣٦٦و  ٣24 - ٣21و  ٣٠٠ص  24)جممون الثتاوي ج  4

 192 - 191)الروح( البن القيم، ط مكتبة امل ين، ص  ٥
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 .1[اقرج   آقال: هكذا بي ه آارَّآها، كأنه يري  القتل
ت ابلتذكر لكوهنتا م شتعرة ابدتت ل اامتور التيت  صتل ِبثظهتا صت ح املعتاه واملعتاث وهتي: وكأن هذه اامور اخلمسة د صَّ ]رمحه هللا ابن حجر قال 

تله بته، والت ثح واملتال ان ك ترة الثتنت كتله هب تله بته، وال ستب ان التز  خي  لُّ به، والعقل ان خترب اخلمتر خي  متا. قتال الِكْرمتاين: ال ين ان رآا العلم خي 
ْؤِ    ِبراب العامل ان اخللق الي رتكون    ، والن  بع  نبي ا صتلوات هللا تعتاىل وست مه علتيهم أجعتس، آيتعتس  لت . وإمنا كان ادت ل هذه اامور م  

. آتتانظر كيتتف 2[)يف هتتذا التت يل علتتم متتن أعتت   ال بتتوة إ  أدتتس عتتن أمتتور ستتتقا آوقعتتت، دصوصتتا يف هتتذه ااومتتان«: املثهتتم»وقتتال القتتر   يف 
إن متن أختتراط الستاعة أن ي رآتا هتت( آقت  أورث يف كتابته )ثالئتل ال بتوة( حت يل أنتح ) 4٥8)ت  البيهقاي . وأختت  م ته متا كره وصف القر   ومانه 

بتذهاب العلتم و هتور اَّهتل، آتذهب  لت  يف ومان تا هتذا متن أك تر البلت ان،  صتلى هللا عليته وستلم  ماجاء يف إدباره ]ال يل، يف ابب  العلم...(
. آإ ا كان هذا هو وصف البيهقي رمحه هللا لعصره، أي م ذ ما يقرب من ألتف ست ة ٣[َّهل، و َهر سائر ماروي يف  ل  اخلسواستوىل على أهلها ا

 دلت، آكيف بزمان ا وأهله  . وق  كان حال أهل ومان ا من البواعل على أتليف هذا الكتاب كما  كرته يف املق مة.
 
آكلمتا ] حجار ابان( الت يل وقت  ستبق، قتال ولكن يقبض العلم بقبض العلمتاءح يل قبض العلم ) ( نقص العلم يقا روت العلماء كما يففائدة)

. و كر أبو سليمان اخلطايب رمحه هللا ح يل قتبض العلتم يف كتابته )العزلتة( وقتال آيته 4مات عاملمت  يف بل  ومل خيل ثه خ ه نقص العلم من تل  البل ة(
أن آآتة العلتم َ َهتاب أهلته وانتاتال اَّهتال وترؤستهم علتى ال تا  ابْسته وَحتذَّر ال تا  أن يقتت وا رتن كتان  ستلم صلى هللا عليته و  )ق  أعَلَم رسول هللا 

إن متن أختتراط الستاعة أن ) صتلى هللا عليته وستلم  عن أنح عن ال    -مث روى اخلطايب بس  ه  -من أهل هذه الصثة، وأدس أهنم ض ل م الون 
قال اخلطايب: يري  وهللا أعلم  هور اَّ هال امل تالس للعلم املرتئسس على ال ا  به قبل أن يتثقههتوا  -ق  رواه الب اري و  -( ي رآا العلم  ويظهر اَّهل

 .٥[يف ال ين ويرس وا يف علمه
الع متات   لت  بعت  بت ءؤم س. و أرواح امل ولكن العلم الي رآا ابلكلية من اارع ماثامت الطائثة امل صورة ابقية و ل  حىت هبوب الريح اليت تقبض

ا ودتتروج ال ابتتة مح متتن م رهبتتالكتسى ك تتروج التت جال ومقتلتته، ونتزول عيستتي عليتته الستت   وموتتته، ودتروج َيجتتوج ومتتأجوج ومهلكهتتم، و لتتون الشت
تتتم علتتى كتتل قلتتب رتتا آيتته، مث ْتتب تلتت  التتريح آتقتتبض أرواح املتتؤم س، ويبقتتى ختتترار اخللتتق علتتيهم ت لتتة علتتى  لتت  ج ، كمتتا ثلتتتقتتو  الستتاعةوهبمتتا خي 

ستائر املستلمس أن هللا تعتاىل ل تا ول يامتة. نستألأحاثيل أختراط الساعة. وكأن العلم واإلميان من لواو  بقاء ال نيا، آإ ا قبض العلتم واإلميتان قامتت الق
ن ال بيتتس أنعتتم هللا علتتيهم متت ذينب متتا التتي بت تتا علتتى ثي تته وأن خيتتتم ل تتا بصتتاحل ااعمتتال وأن دعتتل اَّ تتة متتأوا  ب تت  م اقشتتة حستتاب وال ستتابقة عتتذا
 والص يقس والشه اء والصالس وحسن أولت  رآيقا،  ل  الثال من هللا، إنه على كل ختيء ق ير، آمس.

 َّهل:كل ختر اب  -يف كتابه  -هذا، ونقص العلم و هور اَّهل م اسبان لشيون الثنت والشرور، إ  قرن هللا تعاىل 
َا التتَّْوبَة  َعَلى اّللِه لِلَِّذينَ ) يف قوله تعاىل آقرن سباانه آعل املعاصي ابَّهل  َتْصِرْف َعينِه  َوِإالَّ ) وقال تعاىل، 1٧ال ساء:  (َهاَلةِ َن السَُّوَء جِبَ يَتْعَمل و  ِإمنَّ

يوستف:  (ِهل ونَ ِإْ  أَنتت ْم َجتا ْلتت م بِي وس تَف َوَأِديتهِ  َعِلْمتت م مَّتا آَتعَ قَتاَل َهتلْ ) ، وقتال تعتاىل٣٣يوستف:  (َكْيَ ه نَّ َأْصتب  ِإلَتْيِهنَّ َوَأك تن مِهتَن اََّْتاِهِلسَ 

 . وقال بعض السلف: كل من عصى هللا تعاىل آهو جاهل.89
نَسان  ِإنَّه  َكاَن  َل وما  َجه  ) وقرن سباانه الظلم ابَّهل يف قوله تعاىل  .٧2احزاب: ا (وال  َومَحََلَها اإْلِ
 .119اانعا :  (َ  ه َو َأْعَلم  اِبْلم ْعَتِ ينَ ِم ِإنَّ َربَّ ْ ِ ِعلْ َوِإنَّ َكِ  ا  لَّي ِالُّوَن أبَِْهَواِئِهم ِب َ ) ىلوقرن سباانه الا ل ابَّهل يف قوله تعا
 . 8اآقون: امل  (َوَلِكنَّ اْلم َ اِآِقَس اَل يَتْعَلم ونَ ) وقرن سباانه ال ثاق ابَّهل يف قوله تعاىل
                                                 

 (٧121و  ٧٠٦٦إىل  ٧٠٦2ري جلة من أحاثيل نقص العلم يف كتاب الثنت من صاياه )أحاثيل وق  أورث الب ا 1

 1٧9ص  1آتح الباري( ج ) 2
 ه 14٠٥، ط ثار الكتب العلمية ٥4٣ص  ٦)ثالئل ال بوة( للبيهقي، ج  ٣
 1٧ص  1٣)آتح الباري( ج  4
 9٦)كتاب العزلة( ط السلثية ص  ٥
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َوِإْن ) اىلوقال تعت ،٦4الزمر:  (َها اََّْاِهل ونَ َأْعب    أَيتُّ  م ر وينهِ ق ْل أَآَتَ ْ َ اّللَِّ أتَْ ) اع عن الق ابَّهل، يف قوله تعاىلوقرن سباانه الكثر والشرك واإلعر 
َتذ وا )، وقتال تعتاىل ٦التوبتة:  (ْعَلم تونَ يتَ هنَّ تْم قَتتْو م الَّ  َ لِتَ  أبَِ ْ ته  َمْأَم َته   أَبْلِ َأَح م مِهَن اْلم ْشرِِكَس اْسَتَجاَرَك آََأِجْره  َحىتَّ َيْسَمَا َكتَ َ  اّللِه مث َّ  أَِ  اكَّ

 .24اانبياء:  (ْعِرض ونَ اَل يَتْعَلم وَن الَْقَّ آَته م مُّ  ْل َأْك َتر ه مْ ْبِلي بَ قتَ مَِّعَي َوِ ْكر  َمن  ِمن ث ونِِه آِقَة  ق ْل َهات وا بت ْرَهاَنك ْم َهَذا ِ ْكر  َمن
 لا .ظهر حس ه اي  على دطر اَّهل، وي ل رثهومه على آال العلم وآال أهله وأ ية نشره وإختاعته، آإن الا  وهذا كله ي ل 

 
 وهبذا خنتم الك   يف ِ كر ااثلة من الس ة على آال العلم وآال أهله.
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 الفصل الثالث
 يف فضل العلم وفضل أهله من أقوال السلف الصاحل

العلم د  من املال، ان املال حترسه، والعلم  رس ، واملتال ]محه هللا عن علي بن أيب  الب رضي هللا ع ه قال ر أبو عمر بن عبدالرب روى  - 1  
، أعيتاهنم مثقتوثة تث يه ال ثقة، والعلم يزكو على اإلنثاق، والعلم حاكم واملال حمكو  عليه، مات د زَّان املال وهم أحياء، والعلماء ابقون مابقي الت هر

 .1[القلوب موجوثة وآاثرهم يف
ن اليعلمتته صتت قة، هتتاث، وتعليمتته ملتتعلتتيكم ابلعلتتم آتتإن  لبتته هلل عبتتاثة، ومعرآتتته دشتتية، والباتتل ع تته ج]رضتتي هللا ع تته معاااذ باان  باال وقتتال  - 2

 [وي تهون إىل رأيه يهت ون هبم ثة وأئمةم لل ا  قاومذاكرته تسبيح، به ي عرف هللا وي عب ، وبه مي جَّ  هللا ويت َوحَّ ، يرآا هللا ابلعلم أقواما دعله
 .2[امللوك حكها  على ال ا ، والعلماء حكها  على امللوك]رمحه هللا قال أيب األسود الد ي وروى ابن عب الس عن  - ٣
 .٣[ما يص  كاث العلماء أن يكونوا أراباب، وكل عهز  مل يؤكَّ  بعلم آإىل  ل ِ ]عن ااح ف بن قيح رمحه هللا قال  ابن عبدالربوروى  - 4
قتتال بعتض العلمتتاء: متن ختتترف العلتم وآاتتله أن كتل متتن ن ستب إليتته آترح بتتذل  وإن مل يكتن متتن أهلته، وكتتل متن ث آِتتا ع تته ] اباان عبادالربوقتال  - ٥

 .4[ون ِسب إىل اَّهل َعزَّ عليه و ل  ل  من نثسه وإن كان جاه 
ت رون مام تل اَّهتل والعلتم  ، م تل ثار الكثتر وثار اإلست  ، آتإن تترك ] قال رمحه هللا عن سثيان بن عيي ة رمحه هللاامقيب البدداد  وروى  - ٦

 .٥[أهل اإلس   اَّهاث جاء أهل الكثر آأدذوا اإلس  ، وإن ترك ال ا  العلم صار ال ا  جههاال
 .٦[اء والعلماءأرآا ال ا  ع   هللا م زلة من كان بس هللا وبس عباثه، وهم اانبي]ع ه أياا قال  امقيبوروى  - ٧
 .٧[إن مل يكن أولياء هللا يف ال نيا واآلدرة الثقهاء والعلماء آليح هلل ويل]عن أيب ح يثة رمحه هللا قال  امقيبوروى  - 8
 .8[قلت لسعي  بن جب : اي أاب عب هللا ما ع مة ه ك ال ا   ، قال: إ ا هل  آقهاؤهم هلكوا]عن ه ل بن دباب قال  امقيبوروى  - 9

 .9[ما موت أح  أحب إىل إبليح من موت آقيه]عن جعثر بن حمم  قال  ابن عبدالربوروى  - 1٠
متا ]، وقتال [من أراث ال نيا آعليه ابلعلم، ومن أراث اآلدرة آعليته ابلعلتم]، وقال [ لب العلم أآال من ص ة ال اآلة]رمحه هللا الشافعي وقال  - 11

 .1٠[رائض أآال من  لب العلمتت ق رِهب إىل هللا تعاىل بشيء بع  الث
وقلمتتا يرضتتى اإلنستتان أبن ي  ستتب إىل اَّهتتل ابامتتور الستتيما ابلشتترن. ولتتذل  تتترى التتذي ي لتتب عليتته ]رمحتته هللا أبااو حامااد الدااز اي وقتتال  - 12

  والطبتان أحترص  ال اب كيف ي اب إ  ن بته علتى اخلطتأ واَّهتل  وكيتف دتهت  يف جماحت ة التق بعت  معرآتته ديثتة متن أن ت كشتف عتورة جهلته
يرجتا  على سرت عورة اَّهل م ها على سرت العورة القيقية، ان اَّهتل قت تْبح يف صتورة الت ثح وستواث يف وجهته، وصتاحبه ملتو  عليته، وقتبح الستوأتس

اره حصتوله، وال يف إىل صورة الب ن، وال ثح أختترف متن البت ن وقباهتا أختت ه متن قتبح البت ن. مث هتو خت  ملتو  عليته انته دلقتة مل يت دل حتتت ادتيت
بعلمتته مث ادتيتتاره إوالتتته وحتستتي ه. واَّهتتل قتتبح ميكتتن إوالتتته وتب يلتته ِبستتن العلتتم، آلتتذل  يعظتتم أتمل اإلنستتان بظهتتور جهلتته، ويعظتتم ابتهاجتته يف نثستته 

                                                 

 1/٥٧جاما بيان العلم،   1

 1/٦٠ا بيان العلم، جام 2
 1/٦٠املص ر السابق،  ٣
 1/٥9املص ر السابق،  4
 1/٥9املص ر السابق،  ٥
 1/٣٥جاما بيان العلم ،  ٦
 وروى اخلطيب عن الشاآعي رمحه هللا م ل هذا -- ٣٦ – ٣٥ /1السابق،  املص ر ٧

 1/٣٧املص ر السابق،  8
 1/٦٠جاما بيان العلم،  9

 12ص  1ج  كرها ال ووي يف )ا مون(  1٠
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 .1[لذته ع    هور جال علمه ل  ه
 وهذا آدر ما نذكره من أقوال السلف يف آال العلم وآال أهله.

                                                 

 ٣٥٧ص  2)إحياء علو  ال ين( ج  1
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 الفصل الرابع
 للفضل الوارد يف حق أهل العلم بيان مرامب الناس يف استحقاقهم

 رة.بيَّ ا يف الثصول السابقة الثال العظيم الوارث يف حق أهل العلم، وثواهبم ومكانتهم يف ال نيا واآلد 
ت مراتتب لتم وتعليمته. وتتثتاو  شتر الع  بوخيتلف ال ا  يف استاقاقهم قتذا الثاتل بقت ر  لتبهم للعلتم وانتثتاعهم بته يف أنثستهم ابلعمتل بته ويف ال تا

 ال ا  يف استاقاق هذا الثال تثاوَت عظيما كما ي ل عليه:
َا أ نزَِل ِإلَْيَ  ِمن َربِهَ  الَْقُّ َكَمْن أََآَمن يَتْعَلم  ) قوله تعاىل - 1 َا يَتَتذَ  َو َأْعَمىه  أمنَّ  .19لرع : ا (كَّر  أ ْول واْ ااَْلَبابِ ِإمنَّ
 .9الزمر:  (الَِّذيَن يَتْعَلم وَن َوالَِّذيَن اَل يَتْعَلم ونَ  ق ْل َهْل َيْسَتِوي) وقوله تعاىل - 2
َم َتل  متابع ين ) صتلى هللا عليته وستلم  يف بيان مراتب ال ا  يف هذا الشأن، وهتو قولته  صلى هللا عليه وسلم  وق  ورث ح يلم مثصَّلم عن ال    - ٣

الك تت  أصتتاب أرضتتا: آكتتان م هتتا نَقيَّتتة م قبلتتت املتتاء آأنبتتتت الكتتأل والع ْشتتَب الك تت ، وكانتتت م هتتا أجتتاِثب  هللا بتته متتن اقتت ى والعلتتم كم تتِل ال يتتل 
ِست   متاء  وال ت بتت   كتأل    ، آتذل  َم َتل   متن أمسكت املاء آ ثا هللا هبا ال ا  آشربوا وَسَقوا وورعوا، وأصابت م ها  ائثة   أدترى إمنتا هتي قيعتانم الَت 

 .1(هللا ونثَعه  ما بع ين هللا   به آَعِلَم وَعلَّم، وَمَ ل  من مل يرآا بذل  رأسا  ومل يقبل ه َ ى هللا الذي أ رِسلت  بهَآِقه يف ثين 
 حتال يف  الذي َييت ال ا   ابل يل العاقال القر   وخ ه: ضرب ال بيص ملا جاء به من ال ين م  ]يف خترح هذا ال يل  رمحه هللاقال ابن حجر 

ه لتت. مث ختتتبه الستتامعس لقلتتب امليتتتام إليتته، وكتتذا كتتان حتتال ال تتا  قبتتل مبع تته، آكمتتا أن ال يتتل  يتتي البلتت  امليتتت آكتتذا علتتو  التت ين حتيتتي حتتاجته
هم  هتا. ومت خثستها وأنبتتت آ ثعتت نانتثعتت يف ابارع امل تلثة اليت ي زل هبا ال يل، آم هم العامل العامل املعلم. آهو ر زلة اارع الطيبة ختربت آ

هتا املتاء آي تثتا ال تا  ارع التيت يستتقر آياهتو ر زلتة آاَّاما للعلم املست رق لزمانه آيه خ  أنه مل يعمل ب واآله أو مل يتثقه آيما جا لك ته أثاه ل ت ه، 
 ه، آهو ر زلتة عمل به وال ي قله ل ي ثظه وال  وم هم من يسما العلم آ «. نار هللا امرءا ْسا مقاليت آأثاها كما ْسعها»به، وهو املشار إليه بقوله 

ا يف االنتثتان هبمتا، موثتس الخترتاكهماوليس احملااارع السب ة أو امللساء اليت التقبل املاء أو تثس ه على خ ها. وإمنا جا يف امل ل بس الطائثتس 
 م ته متن ثدتل يف  اه، وال تاين ااوىلول قت  أوضتال م تل  تائثتس، آتااوأآرث الطائثة ال ال ة املذمومة لع   ال ثا هبا. وهللا أعلتم. مث  هتر يل أن يف كت

ا بتتذل  متتن مل يرآتت» يتته وستتلم لى هللا علصتت التت ين ومل يستتما العلتتم أو ْسعتته آلتتم يعمتتل بتته ومل يعلمتته، وم اقتتا متتن اارع الستتبا  وأختتت  إليهتتا بقولتته 
اء املستوية رع الصماء امللسااوم اقا من  دل يف ال ين أص ، بل بل ه آكثر به،أي أعرع ع ه آلم ي تثا به وال نثا. وال انية م ه من مل ي « رأسا

 «.ذي جتت بهومل يقبل ه ى هللا ال» صلى هللا عليه وسلم  اليت مير عليها املاء آ  ي تثا به، وأخت  إليها بقوله 
مل يعلِهمه خ ه، وال اين من مل ي تثا به يف نثسه وعلَّمته خت ه. قلتت: وقال الطي : بقي من أقسا  ال ا  قسمان: أح  ا الذي انتثا ابلعلم يف نثسه و 

ا. وأمتا وااول ثادل يف ااول ان ال ثا حصل يف اَّملة وإن تثاوتت مراتبه. وكذل  مات بته اارع، آم ه ما ي تثا ال ا  به وم ته متا يصت  هشتيم
ين كما قرر ه، وإن تترك الثترائض أياتا آهتو آاستق الدتوو اادتذ ع ته، ولعلته يت دل يف ال اين آإن كان عمل الثرائض وأ ل ال واآل آق  ثدل يف ال ا

 .2[وهللا أعلم«  من مل يرآا بذل  رأسا» عمو  
يف هتذا الت يل مراتتب الثقهتتاء  صتلى هللا عليته وستتلم  قتت  جتا رستول هللا ] -يف الكتت   عتن نثتح الت يل  -رمحته هللا امقياب البداداد  وقتال 

 متتن ختت  أن يشتتذ م هتتا ختتتيء. آتتاارع الطيبتتة هتتي م تتل الثقيتته الاتتابط ملتتا روى الثتتاهم للمعتتاين احملستتن لتترث متتا ادتلتتف آيتته إىل الكتتتاب واملتثقهتتس
والست ة. وااجتتاثب املمستتكة للمتتاء التتيت يستتتقي م هتتا ال تا  هتتي م تتل الطائثتتة التتيت حثظتتت متتا ْسعتت آقتتط وضتتبطته وأمستتكته حتتىت أثتتته إىل خ هتتا 

  ثون أن يكون قا آقه تتصترف آيته وال آهتم ابلترث املتذكور وكيثيتته لكتن نثتا هللا هبتا يف التلبيت  آبل تت إىل متن لعلته أوعتى م هتا كمتا حمثو ا خ  م 
متاْسا وال ضتبط آلتيح م تل اارع : ر بَّ مبلت  أوعتى متن ستاما وربَّ حامتل آقته لتيح بثقيته، ومتن مل  ثتظ صتلى هللا عليته وستلم  قال رستول هللا 

ق تْل َهتْل َيْستَتِوي الَّتِذيَن يَتْعَلم توَن ) وال م ل ااجاثب بل هو حمرو  وم له م ل القيعان اليت الت بت كأل وال َتس  ماء  وق  قتال هللا ستباانه الطيبة

                                                 

 (٧9متثق عليه عن أيب موسى رضي هللا ع ه، واللثظ للب اري )ح يل  1
 1٧٧ص  1آتح الباري ج  2
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َتتا أ نتتزَِل ِإلَْيتتَ  ِمتتن َربهِتتَ  اْلَتتقُّ َكَمتتْن ) وقتتال، 9الزمتتر:  (َوالَّتتِذيَن اَل يَتْعَلم تتونَ  تتوَ أََآَمتتن يَتْعلَتتم  أمنَّ وختتتبه التتتارك للعلتتم رخبتتة ع تته  ،19الرعتت :  (َأْعَمتتى ه 
َ اه  آاَيتَِ ا ) واستهانة به وتكذيبا له ابلكلب آقال تعاىل َهتا آَانَسَلخَ َواْتل  َعَلْيِهْم نَتَبَأ الَِّذَي آتَتيتْ إىل آدتر  (َكَم َتِل اْلَكْلتبِ َآَم َتل ته   ) إىل أن قتال (ِم تْ

 .1[1٧٦-1٧٥ااعراف:  اآلية
عت  يف هتذه أدتي املستلم أيتن موق. آتانظر ايكان هذا بيا   ملراتب ال ا  يف  لب العلم والعمل به، ويقابلها مراتبهم يف استتاقاق الثاتل  : آق وبعد

 ب سليم.ال من أتى هللا بلقإوال ب ون  املراتب  . واجته  يف  لب املزي  من الثال، قبل أن َييت يو  ال َمَرثَّ له من هللا، يو  الي ثا مال
إليته  ن آاتل العلتم لتتشتوفم ا ببيتاوهذا آدر متا نتذكره يف ابب )آاتل العلتم وآاتل أهلته(، مث نعترج علتى الكت   يف )حكتم  لتب العلتم(، وإمنتا قت َّ 

 ال ثو  آتعرف خترف املطلوب وق ره قبل معرآة حكم  لبه.
 ابهلل تعاىل التوآيقو 

 

                                                 

 49ص  1)الثقيه واملتثقه( ج  1
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 ال اينالباب 
 

 
 

كم  لب العلم ح
الشرعي



 

 الباب الثاين
 م طلب العلم الشرعيحك

 
بتسِه نتته. ويف هتذا البتاب رف إ ا  لق هم ا بيان آال العلم وآال أهله يف الباب السابق لتعرف ال ثح خترف املطلوب، ومتا ي اقتا متن الشت

 إن ختاء هللا تعاىل حكم  لب العلم. وسوف منه  قذا رق مة أصولية تشتمل على بعض التعريثات.
 )مقدمة أصولية( 

 وضع.كم الشرعي: هو خقاب هللا معاىل املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري أو الأوال: احل
 لشرعية.ا( أي ك مه وهو القرآن، أو ما يرجا إىل ك مه كالس ة واإلجان وخ  ا من ااثلة خقاب هللاومعىن )
 وا  تون ولكتن واجبة يف متال الصت كالقوق ال  ب هللا أحيا  ب   املكلثس( جا مكلَّف وهو املسلم البال  العاقل، وق  يتعلق دطااملكلفنيومعىن )

امل ت وب( و لتب كتف و وم ته الواجتب ( أي الطلتب: وهتو نوعتان  لتب آعتل )االقتضاءومعىن )، امل ا ب هبذا هو ويل الص  وا  ون من املكلثس
شتيء للشتارن لشتيء كع متة ( أي وضتا اعالوضاومعتىن )، والرتك، أي إابحتة الشتيء( أي التسوية بس الثعل التخيريومعىن )، )وم ه الرا  واملكروه(

 آدر.
 : ب اء  على التعريف السابق للاكم الشرعي آإنه ي قسم إىل قسمس:اثنيا: أقساا احلكم الشرعي

 يقتاي  لب آعل أو  لب كف أو كي . : وهو مااحلكم التكليفي - 1
 ب والرا  واملكروه واملباح.وي قسم مخسة أقسا : الواجب وامل  و  
 أو مانعا م ه. ر ا لشيء آدر: وهو وضا ختيء كع مة لشيء آدر، وم ه السبب والشرط واملانا، أي جعل ختيء سببا أو ختاحلكم الوضعي - 2

ت ح يتل ي تَذ  َتركته وي  ِبم واإللتزا ، ( آعله على سبيل التصلى هللا عليه وسلم   لب الشارن )هللا تعاىل أو رسوله  : وهو مااثلثا: الوا ب عاقَتب، ومي 
 آاعله وي  اب.

 : ي قسم إىل قسمس:أبدائه رابعا: أقساا الوا ب من  هة املُقاَلب
ن آدتتر. كالصتت ة عتتيتتا  مكلتتف بتته ق لتتب الشتتارن آعلتته متتن كتتل آتترث متتن أآتتراث املكلثتتس، وال دتتزيء  وهتتو متتا الوا ااب العياار )فاار( العااني(: - 1

 ت اب الرا . والزكاة ملن وجبت عليه واج
رتا  ا  به بعض املكلثتسقم، ِبيل إ ا  لب الشارن آعله من جممون املكلثس، ال من كل آرث م ه وهو ما الوا ب الكفائي )فر( الكفاية(: - 2

يعتتا جكثتتي أمثتتوا ثتتس رتتا يبعتتض املكل يكثتتي آقتت  أثى الواجتتب وستتقط اإلمث والتترج عتتن البتتاقس، والثاتتل وال تتواب آيتته ملتتن قتتا  بتته. وإ ا مل يقتتم بتته
 ذ اقم هذا الواجب. كاامر ابملعروف وال هي عن امل كر والص ة على اَّ اوة.

 :خامسا: الفروق بني فر( العني وفر( الكفاية
ط يستق . وآترع العتس العض ال ا  لهبيف القسمس: اخلطاب ابلطلب يت اول يف ابت ائه اَّميا، مث خيتلثان يف أن آرع الكثاية يسقط بثعل  - 1

 عن أح  بثعل خ ه له.
ل ظتر إيقتان الثعتل ب تض ا يتة ي ظتر إىلامل ظور إليه يف القسمس: يف آرع العس ي ظر الشتارن إىل إيقتان الثعتل متن كتل مكلتف، ويف آترع الكثا - 2

 عمن قا  به.
 ثاية:ثرع الك هب بعض العلماء كإما  الرمس إىل تثايل آرع الكثاية على آرع العس، من جهة أن القائم ب - ٣
 حل حمل املسلمس أجعس يف القيا  بواجب من واجبات ال ين.  -أ 

 وسعى يف صيانة اامة كلها عن املأمث. -ب 
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 .1ودالثه آدرون يف تثايل آرع العس من جهة خت ة اعت اء الشارن ذيقاعه من كل مكلف
 بع  هذه املق مة ااصولية نقول:

وأقستامه. وستوف  كتم  لتب العلتمهو آرع كثاية، وهذا الباب معقوث لبيان ح هو آرع عس وم ه ما ه ماإن  لب العلم واجب، وهذا الواجب م 
 يف آصول ث ثة، وهي:  -إن ختاء هللا  -يتم بيان املراث 

 حكم  لب العلم الشرعي وأقسامه. - 1
 آرع العس من العلم الشرعي. - 2
 آرع الكثاية من العلم الشرعي. - ٣

 
 ن يف بيان املراث ِبول هللا تعاىل وقوته.وهذا أوان الشرو 
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 الفصل األول
 حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه

 : اتثق العلماء على أن  لب العلم الشرعي واجب أوال  
 وأثلة الوجوب هي:

 .4٣ل ال: ا (ونَ آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم  ) من كتاب هللا تعاىل: قال تعاىل - 1
 .1( لب العلم آرياة على كل مسلمقوله ) صلى هللا عليه وسلم  ومن س ة رسول هللا  - 2
 اإلجان. - ٣

 وسوف َييت بسط هذه ااثلة يف هذا الثصل وبقية آصول هذا الباب إن ختاء هللا تعاىل.
 : واتثق العلماء على أن العلم الشرعي من حيل وجوبه قسمان:اثنيا

 لعلم الشرعي أحدمها: فر( العني من ا
 جتب الشترعي التذي تعتسن أثاء الوايتتمكن املكلَّتف مت وهو: ما دب على كل مكلَّف )أي كل مسلم ابلت  عاقتل( أن يتعلمته، وهتو: العلتم التذي ال

 عليه آعله إال بتعلمه.
 وآرع العس من العلم نوعان:

 ن:، وهذا أياا قسماجيب أن يتعلمه املسلم ابتداء، وذلك لتكرار وقوعه ما -1
طهتتارة اإلميتتان ا متتل والك  استتت  اء  بتتيشتترتك آيتته جيتتا املكلثتتس ويلتتزمهم معرآتتته  ، نستتميه )العلتتم الواجتتب العيتتين العتتا (، وهتتو متتاقساام عاااا .أ

 والص ة والصيا  وال ل والرا .

ه كالزكتاة والتل، على أثائْم دب على بعض املكلثس ثون بعض، إما لق ر  ، نسميه )العلم الواجب العيين اخلاص(، وهو ماقسم خاص .ب
جتب أو ليته واآمتن تعتسه ع راء اَّهتاث.وإما لشروعهم يف عمتل متن ااعمتال ادتيتارا  كال كتاح والتجتارة، وإمتا لتعتسه واجتب علتيهم كالقاتاة وأمت

 اختت ل رباح )كال كاح والتجارة( وجب عليه تعلم أحكامه ثون خ ه.
 توقتتا وقوعهتتا. وهتتذه قوعهتتا أو ع تت و ااختتتياء  ثرة التت وث، آهتتذه يتعلمهتتا ويستتأل ع هتتا ع تت  ، وهتتي ماااال جيااب أن يتعلمااه املساالم ابتااداء - 2

 ااختياء تسمى )ال واول(.
 اثنيهما: فر( الكفاية من العلم الشرعي 

 يقم الكل. وإن مل مث عنواب وسقط اإلدب على اامة اإلس مية ككل تعلمه وحثظه، آإن قا  هبذا البعض را يكثي كان قم الثال وال  وهو: ما
 هبذا البعض را يكثي أمث الكل.

واْتا، ر يتل وعلومهتا ومعرآتة لته، وااحاثالب  للمسلمس م ه يف إقامة ثي هم من العلو  الشرعية، كاثتظ القترآن ك ويشتمل هذا العلم على حتصيل ما
  والثقه وااصول، واإلجان واخل ف، والل ة وال او والصرف.

يتتة إن هتتا يف الثصتتول التالاملستتتثاث م  أقتتوال العلمتتاء التتيت تبتتس اتثتاقهم علتتى هتتذا التقستتيم، مث نل تتص -إن ختتتاء هللا  -ثصتتل وستوف نتتذكر يف هتتذا ال
 ختاء هللا تعاىل.

 -« الرسالة » يف  -هت(  2٠4رمحه هللا )ت قول اسماا الشافعي  -1
 ختَ  م لتوِب علتى َيَستا  ابل تا    ال ِ  علتم عامَّتةعلتم  . آقلتت لته: العلتم  علمتانِ آقتال يل قائتل: متا العلتم    ومتا دتب علتى ال تا  يف ال ] :الشاافعيُّ قال 

 عقله جهل ه. 
 قال: وِمْ ل   ما ا    

                                                 

 ، وق  روي هذا ال يل من ع ة  رق كلها ضعيثة وصااه السيو ي رجمون  رقه، رواه ابن ماجة 1
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: ِم تتل  الصتتلواِت اخلمتتِح، وأن هلل علتتى ال تتا  صتو  ختتتهِر رماتتان، وَحتتلَّ البيتتِت إ ا استتتطاعوه، ووكت  لتتيهم التتزهِ  والقتتتل عاقم، وأنتته َحتترَّ  اة  يف أمتتو قلتت 
   عليهم م ه.حرَّ  أن يكثوا عن: ماو وأمواقم،  كان يف معىن هذا، مما ك لِهَف الِعباث  أن يعقلوه ويعملوه وي عطوه من أنثسهم  والسرقَة واخلمَر، وما

ونتته عتتن مهم،  كماتتى متتن عتتوا هم عتتن متتنوهتتذا الصتت ف كلتته متتن العلتتم موجتتوث نصَّتتا يف كتتتاب هللِا، وموجتتوث عامَّتتا ع تت  أهتتل اإلستت  ، ي ق ل تته  عتتوامُّ 
 ، وال يت اوعون يف حكايته وال وجوبه عليهم.صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

 مي كن آيه ال لط  من اخلس، وال التأويل ، وال دوو  آيه الت اون . وهذا العلم العا  الذي ال
 قال: آما الوجه ال اين  

صُّ به قلت له: ما ن كانتت يف ك تره نتص  ست ةِ ، وإأ، وال يف  ِ متن ااحكتا  وخ هتا، ممتا لتيح آيته نتص  كتتاب ي وب  العباَث من آرون الثرائض، وما خي 
 قياسا . ختيء م ه س ة آإمنا هي من أدبار اخلاصهة، ال أدباِر العامهة، وما كان م ه  تمل  التأويَل وي ست رك  

 آمثِ  برتكته    ومتن تترك ِعلمته خت ه م  تتث   م ته، حتىت يكتون َمتن َعِلَمتقال: آيع و هذا أن يكون واجبا  وجوب العلم قبله   أو موضوعا  عتن ال تا ِ  عل
 أو من وجه اثلِل، آتوج  ه  دسا  أو قياسا  .

 آقلت له: بل هو من وجه اثللِ .
 قال: آصثه وا كر الجَّة آيه، ما يلز   م ه، ومن يلز  ، وعن مَّن يسقط    

عطلوهتا، ي  عهم كلهتم كاآتة  أن اصتة آت  يستمتة ، ومل ي كلثهتا كتل اخلاصَّتة، ومتن احتمتل بلوخهتا متن اخلآقلت لته: هتذه ثرجتة متن العلتم لتيح تبل هتا العا
 ن عطلها.هبا على م وإ ا قا  هبا من داصتهم من آيه الكثاية مل  رج خ ه ممن تركها، إن ختاء هللا، والثال  آيها ملن قا 

 ا قياسا  عليه  .آقال: آأوج ين هذا دسا  أو ختيتا  يف مع اه، ليكون هذ
نَّ َق م  أَنث َسه ْم َوأَْمَواَق م أبَِ  سَ َن اْلم ْؤِم ِ رَتَى مِ  اختْ ِإنَّ اّللهَ ) آقلت له: آرع هللا اَّهاث يف كتابه وعلى لسان نبيه، مث أك  ال ث  من اَّهاث آقال:

َأْوََف ِبَعْهِ ِه ِمَن اّللِه آَاْستَتْبِشر واْ  َواإِلجِنيِل َواْلق ْرآِن َوَمنْ   التتَّْورَاةِ يف َحقها   ْيهِ  ا  َعلَ اََّ ََّة يت َقاتِل وَن يف َسِبيِل اّللِه آَتيَتْقتت ل وَن َويت ْقتَتل وَن َوعْ 
 .111: التوبة  (بِبَتْيِعك م  الَِّذي اَبيَتْعت م ِبِه َوَ ِلَ  ه َو اْلَثْوو  اْلَعِظيم  

اْنِثتر واْ ِدَثاآتا  ) وقتال – اآعيالشت إىل أن قتال - ٣٦التوبتة:  (تَِّقتسَ ّللهَ َمتَا اْلم  اْ َأنَّ اَقاتِل وَنك ْم َكآآَّة  َواْعَلم تو اْلم ْشرِِكَس َكآآَّة  َكَما يت  َوقَاتِل واْ ) وقال:
 .41توبة: ال  (ْعَلم ونَ تتَ ْم ِإن ك  ت ْم  لَّك  َوثَِقاال  َوَجاِه  واْ أِبَْمَواِلك ْم َوأَنث ِسك ْم يف َسِبيِل اّللِه َ ِلك ْم َدْ م 

ت   ته، كمتا كانتت الصتلواع هم الت لتف  يستا أحت ا  مت : على كتل م طيتِق لته. ال-وال َّث  داصة  م ه  –قال: آاحتملت اآلايت أن يكون اَّهاث كله 
  ه.ي كتب  ل  يف هذا ال واللُّ والزكاة ، آلم خيرج أح   وجب عليه آرع م ها من أن ي ؤثي خ  ه الثرع عن نثسه، ان عمل أح ِ 

لكثاية يف جهاث من قا  اب آيكون واحتملت أن يكون معىن آرضها خ  معىن آرع الصلوات، و ل  أن يكون ق ص  ابلثرع آيها قص  الكثاية
 من ج وه  من املشركس م  ركا  أتثية الثرع و آلة الثال، وخمرجا  َمن كلف من املأمث.

ْمَواقِِْم َوأَنث ِسِهْم أبَِ َجاِه  وَن يف َسِبيِل اّللِه َواْلم   الاََّررِ  أ ْويل  ْ   خَ ِوي اْلَقاِع  وَن ِمَن اْلم ْؤِمِ َس الَّ َيْستَ ) ومل ي سوي هللا بي هما، آقال هللا :
ْلم َجاِهِ يَن َعَلى اْلَقاِعِ يَن َأْجرا  َآاََّل اّلله  ا اْل ْسىَن وَ  ًّ َوَعَ  اّلله  ة  وَك تَرجَ ثَ َآاََّل اّلله  اْلم َجاِهِ يَن أِبَْمَواِقِْم َوأَنث ِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِ يَن 

 . آأما الظاهر  يف اآلايت آالثرع  على العامة.9٥ال ساء:  (َعِظيما  
 قال: آأين ال اللة يف أنه إ ا قا  بعض العامة ابلكثاية أدرج املت لثس من املأمث  .

 آقلت له: يف هذه اآلية.
 قال: وأين هو م ها  

تتتت ًّ َوَعتتتَ  اّلله  اْل ْستتتىَن ) ل هللا :قلتتتت: قتتتا قاعتتت ين، ولتتتو كتتتانوا آمثتتتس  اهتتت ين علتتتى الا وأابن آاتتتيلة آوعتتت  املت لثتتتس عتتتن اَّهتتتاث علتتتى اإلميتتتان، (وَك 
 : أوىل هبم من السىن. -إن مل يعثو هللا  – ابلت لف إ ا خزا خ هم: كانت العقوبة   ابإلمث

 قال: آهل جت   يف هذا خ  هذا   
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ت تْ  ِمن ك لهِ  َوَما َكاَن اْلم ْؤِم  وَن لَِي ِثر واْ َكآآَّة  آَتَلْواَل نَتَثرَ ) لت: نعم، قال هللا :ق ينِ  لهِيَتتَتَثقَّه تواْ  ه ْم  َآئَِثتةم ِآْرَقِة مِه . وختزا رستول هللا 122التوبتة:  (يف الت ِه
آَتلَتْواَل ): ونتوا لي ثتروا كاآتة  لمس مل يكبتوك، وأدتس  هللا أن املستوخزا معه من أصاابه جاعة ودلف أدرى، حىت كلف علتي بتن أيب  التب يف ختزوة ت

 . ِ على بعاهم ثون بعض ثقه إمنا هوآأدس أن ال ث  على بعاهم ثون بعض، وأن الت (نَتَثَر ِمن ك لِه ِآْرَقِة مِه تْه ْم  َآئَِثةم 
 يسا جهلها، وهللا أعلم. وكذل  ماع ا الثرع يف ع ظِم الثرائض اليت ال

، آإ ا قا  به ِمن املسلمس َمن آي  كذا كلُّ ماوه  ن املأمث.مِ درج َمن كلف ع ه  ه الكثاية   كان الثرع  آيه مقصوثا  به قص  الكثاية آيما ي وب 
  –إىل قوله  –خيرج واح م م هم مطيقم آيه من املأمث  ولو ضيع وه معا  دثت  أن ال

 قال: وم ل ما ا سوى اَّهاث  
ا كلهم حاورها، وخي ْ   لُّ ترك ها وال اَّ اوة وثآ ها، القلت: الص ة  على     بكثايتها.ف ِمن املأمث َمن قارِج  َمن كلدب  على كل َمن ِباْر

هَ ) وهكذا رثه الس  ، قال هللا: ت م بَِتِايَِّة َآَايُّواْ أبَِْحَسَن ِم تْ . وقال رسول 8٦ال ساء:  (يبا  خَتْيِء َحسِ  ك لهِ    َكاَن َعَلىثُّوَها ِإنَّ اّللهَ ا َأْو ر  َوِإَ ا ح يِهيتْ
ا الستم لترث، آترث القليتل جتاماإمنتا أريت  هبتذا و « إ ا سلم من القو  واحت  أجتزأ عت هم» و:«.  ي سلم   القائم  على القاع » : صلى هللا عليه وسلم  هللا 
 ، والكثاية آيه مانا ان يكون الرث معط  .«الرث » 

، م ذ  بعل هللا نبيه وصث ومل يزل املسلمون على ما إىل اليو : يتثقه أقلهم، ويشه   اَّ ائز بعاهم، وداهت   ويترث الست   بعاتهم،  –آيما بل  ا  –ت 
ئمون ويت لف عن  ل  خ هم، آيعرآون الثال ملن قا  ابلثقه واَّهاث وحاور اَّ ائز ورث الس  ، وال يؤمثون من قصر عتن  لت ، إ ا كتان هبتذا قتا

 إىل قسمس:  –من حيل وجوبه  –ترى آق  قسهم الشاآعي رمحه هللا العلم  . وكما1[بكثايته
 ي املكلَّف.ال  العاقل أ. ويقص  ابلب[يسا ابل ا خ  م لوب على عقله جهله علم عامة ال]أبنه  الشافعيوصثه  : وهو مافر( العني

وإ ا قتتا  هبتتا متتن  – إىل قولتته –صتتة لعامتتة ومل يكلثهتتا كتتل اخلاهتتذه ثرجتتة متتن العلتتم لتتيح تبل هتتا ا]أبنتته  الشااافعيوصتتثه  : وهتتو متتاوفاار( الكفايااة
 .[طلهاداصتهم من آيه الكثاية مل َ ْرَج خ ه ممن تركها، إن ختاء هللا، والثال آيها ملن قا  هبا على من عه 

 مث نتابا سرث بقية أقوال العلماء حسب ترتيب وآياْم.
  -« اإلحكا  » يف  -هت( 4٥٦رمحه هللا )ت أيب حممد بن حزا األندلسي قول  – 2 

  لبه من ثي ه(. ئيلز  كل امر  التثقه يف ال ين، وما)الباب الاثي وال  ثون: يف صثة 
ينِ ِة مِه تْه ْم  َآئَِثةم لهِيَتتَتَثقَّ ن ك لِه ِآْرقَ مِ  نَتَثَر َوَما َكاَن اْلم ْؤِم  وَن لَِي ِثر واْ َكآآَّة  آَتَلْوالَ ) قال أبو حمم : قال هللا تعاىل:] َولِي  تِذر واْ قَتتْوَمه ْم  ه واْ يف ال ِه

 م قسمس: وجل يف هذه اآلية وجه التثقه كله، وأنه ي قس آبس هللا عز 122التوبة:  (ِإَ ا َرَجع واْ ِإلَْيِهمْ 
 علتتيم أهتتل العلتتم ملتتن جهتتل حكتتم متتاتآهتتذا مع تتاه  (ِهمْ واْ ِإلَتتيْ َولِي  تتِذر واْ قَتتتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع تت)أحتت  ا: خيتتص املتترء يف نثستته، و لتت  مبتتس يف قولتته تعتتاىل: 

 يلزمه.
آثتترع ، 4٣ال اتتل:  (اَل تَتْعَلم تونَ  ِإن ك  تتت مْ ْكِر َل التتذهِ آَاْستتأَل واْ َأْهت) وال تاين: تثقتته متن أراث وجتته هللا تعتتاىل أبن يكتون م تتذرا  لقومتته و بقتته، قتتال تعتتاىل:

آتعتال ابل أن االجتهتاث هتو ق، وق  بي ا جتهاث ل ثسه يف تعرف ما ألزمه هللا تعاىل إايهيلزمه على حسب ما يق ر عليه من اال على كل أح   لب ما
ثيتتن  الانتته   عليتته وستتلم صتتلى هللا  تت  متتن اَّهتت ، آهتتو يف التت ين إجهتتاث املتترء نثستته يف  لتتب متتا تعبتت ه هللا تعتتاىل بتته يف القتترآن، وآيمتتا صتتح عتتن ال

طلتب ء. وق   كر  كيف يجال وال سالعامة ومن ح ث عه ه ابَّلب من ب ث الكثر وأسلم من الر خ  ا، آأقلهم يف  ل  ثرجة َمن هو يف خمار ا
 .[الب  من  كره ما ه اا م ه ه يلزمهم من خترائا اإلس  ، يف ابب إبطال التقلي  من كتاب ا هذا آأخىن عن ترثاثه، ونذكر هؤالء علم ما

 «العلم الواجب العيين العا »
س، وتلتز  الطهتارة مل ابل  من  كر أو أن ى حر أو عب  يلزمه الطهارة والص ة والصيا  آرضا بت  دت ف متن أحت  متن املستلوهو أن كل مسلم عاق]

والصتت ة املرضتتى وااصتتااء، آثتترع علتتى كتتل متتن  كتتر  أن يعتترف آتترائض صتت ته وصتتيامه و هارتتته، وكيتتف يتتؤثي كتتل  لتت ، وكتتذل  يلتتز  كتتل متتن 
                                                 

 ٣٦9 -٣٥٧انتهى ك   الشاآعي رمحه هللا يف أقسا  العلم نق  عن )الرسالة( للشاآعي بتاقيق أمح  ختاكر، ص  1
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يستا جهلته أحت ا متن ال تا ،  عليه من املآكل واملشارب وامل بح والثروج وال ماء وااقوال وااعمتال، آهتذا كلته ال  كر  أن يعرف ما  ل له و ر 
  كورهم وإ ثهم أحرارهم وعبي هم وإمائهم. وآرع عليهم أن َيدذوا يف تعلم  ل  من حس يبل ون اللم وهتم مستلمون، أو متن حتس يستلمون بعت 

  كر ، إما أبنثسهم وإما ابإلابحة قم لقاء من يعلمهم.    أوواج ال ساء وساثات اارقاء على تعليمهم مابلوخهم اللم. ودس اإلما
  [وآرع على اإلما  أن َيدذ ال ا  بذل ، وأن يرتب أقواما لتعليم اَّهال.

 «العلم الواجب العيين اخلاص»
كتا  أصت  آلتيح تعلتم أح يكتن لته متال ال وال ستاء والعبيت  وااحترار، آمتن مليلزمته متن الزكتاة وستواء الرجت مث آرع على كل  ي مال تعلم حكم ما]

ى قتواث متال لته. مث آترع علت ة َّستمه واليلز   ل  َمن ال صا الزكاة عليه آرضا. مث من لزمه آرع الل آثرع عليه تعلم أعمال الل والعمرة، وال
لت  آرضتا لت وث، ولتيح تعلتم  ااقاتية واو آرع على اامراء والقااة تعلم ااحكتا   العساكر معرآة الس  وأحكا  اَّهاث وقسم ال  ائم والثيء. مث

 .[يشرتي يبيا وال ال رضا على َمن ل م ها وما  ر  وليح  ل  آ على خ هم مث آرع على التجار وكل من يبيا خلته تعلم أحكا  البيون وما
 «العلم الواجب الكثائي»
لطلتتب جيتتا  أن ي تتت ب متت هم أو حلتتة أعتتراب أو حصتتن –وهتتي ا شتترة ع تت    –قريتتة أو م ي تتة أو ثستتكرة مث آتترع علتتى كتتل جاعتتة جمتمعتتة يف ]

ا حكتا  أوقتا عتن آدرهتن أحاثيتل اامت صتلى هللا عليته وستلم  صتح عتن ال ت   أحكا  ال اينة أوقا عن آدرها، ولتعلم القترآن كلته، ولكتتاب كتل متا
التت يل واإلجتتان، و م متتن القتترآن : متتن يقتتو  بتعلتتيمهم وتثقتتيهه-ادتلثتتوا آيتته  ملستتلمون عليتته ومتتاأجتتا ا وضتتبطها ب صتتوص ألثا هتتا، وضتتبط كتتل متتا

م ابآليتة التيت تلتو  يف أول هتذا البتاب ِبستب متا صت ه، قيشتق علتى املستتثيت  لتعلتيم، واليقت ر أن يعمهتم اب ويكتثى بذل  على قت ر قلتتهم أو ك تْر
راء آلمثقته أن يقتصتر علتى  تل ل ، وال كتر  آنثتا يلزمه داصة نثسه آقط على ما ط عن ابقيهم إال ماآإ ا انت ب لذل  من يقو  را  كر  آق  سق

  كر . الرجال ثون ما
بعت ت آإن مل د وا يف حملتهم َمن يثقههم يف  ل  كله كما  كر  آثرع علتيهم الرحيتل إىل حيتل دت ون العلمتاء احملتتوين علتى صت وف العلتم، وإن 

ينِ ) ابلصتس، لقولته تعتاىل: ثايرهم ولو أهنتم ت تْه ْم  َآئَِثتةم لهِيَتتَتَثقَّه تواْ يف الت ِه التوبتة:   (َولِي  تِذر واْ قَتتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع تواْ ِإلَتْيِهمْ  آَتلَتْواَل نَتَثتَر ِمتن ك تلِه ِآْرقَتِة مِه

يلزمه رحيل يف  لت ،   كر  آاامة جممعة على أنه ال وال ثار والرجون ال يكون إال برحيل. ومن وج  يف حملته من يثقهه يف ص وف العلم كما ،122
. وهكتذا القتول يف حثتظ القترآن وتعليمته، صتلى هللا عليته وستلم  إال القص  إىل مستج  الثقيته أو م زلته آقتط، كمتا كتان الصتاابة يثعلتون متا ال ت  

قرية أو م ي ة أو حصن َمن  ثظ القرآن كلته ويعلمته  آثرع على كل مسلم حثظ أ  القرآن وقرآن ما، وآرع على جيا املسلمس أن يكون يف كل
 كتر  أن ال ثتار املتذكور آترع علتى اَّماعتة كلهتا حتىت يقتو  هبتا  بقراءته.آصتح بكتل متا صتلى هللا عليته وستلم  ال ا  ويقرؤه إايهم، امتر رستول هللا 

 .1[بعاهم آيسقط عن الباقس
 -« الثقيه واملتثقِهه»يف  -هت(  4٦٣رمحه هللا )ت  امقيب البدداد قول  - ٣ 

قته آرياتة علتى كتل  لتب الثال )قت صتلى هللا عليته وستلم  روى اخلطيب ذس اثه عن علي بتن أيب  التب وعتن أنتح رضتي هللا ع همتا أن رستول هللا 
أن و ن العامتل بته مؤم تا كتو لتوحيت  ومتا ياهبتذا القتول علتم  صتلى هللا عليته وستلم  قال بعض أهل العلتم إمنتا عتىن رستول هللا ] امقيب(. مث قال مسلم

 يسا أح ا جهله إ  كان وجوبه على العمو  ثون اخلصوص. العلم بذل  آرياة على كل مسلم وال
. أ  وقيل مع اه إن  لب العلم آرياة على كل مسلم إ ا مل يقم بطلبه من كل سقا و حية َمن آيته الكثايتة وهتذا القتول يتروى عتن ستثيان بتن عيي تة

ي الثقيه اَّيلي   أبو العبا  أمح  بن عب الرمحن بن يوسف ااس ي ااصبهاين   القاضي عمترو بتن ع متان أبتو ستهل قتال أبو مسلم جعثر بن اب
(  لتب العلتم آرياتة علتى كتل مستلم) صتلى هللا عليته وستلم  ْسعت أاب الثال جعثر بن عامر البزار قال ْسعت جماه  بتن موستى يف حت يل ال ت  

آجرى  كر هذا ال يل آقال ابن عيي تة لتيح علتى كتل املستلمس آرياتة إ ا  لتب بعاتهم أجتزأ عتن بعتض م تل اَّ تاوة إ ا قال: ك ا ع   ابن عيي ة 
عرآتة هللا قا  هبا بعاهم أجزأ عن بعض وحنو  ل ، قلت والذي أراث ابن عيي ة معرآة ااحكا  الثقهية املتعلقة بثترون الت ين آأمتا ااصتول التيت هتي م

                                                 

و « العلم الواجب العيين العا »وق  وضعت ث ثة ع اوين آرعية د ل ك   ابن حز  وهي  -- 12٣ – 121ص  ٥ااحكا ( البن حز  ج  )اإلحكا  يف أصول 1
 ، لبيان ااقسا  الوارثة يف ك مه«العلم الواجب الكثائي»و « العلم الواجب العيين اخلاص»
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 يصح أن ي وب آيه بعض املسلمس عن بعض. اته وص ق رسله آمما دب على كل أح  معرآته والسباانه وتوحي ه وصث
  حالته. وقت  بتسه  لت هلته متن علتمج( أن على كل أح  آرضتا أن يتتعلم متاال يستعه  لب العلم آرياة على كل مسلموقيل معىن قوله عليه الس   )

هيم املترووي   ا   إستااق بتن إبترا  ابتن م يت نصتر ال رستي أ  حممت  بتن عبت هللا بتن الستس الت قاقعب هللا بن املبارك آقال آيمتا أنبتأ  حممت  بتن أيب 
بتتون. إمنتتا  لتتب و التذي تطلهتت( أي ختتتال تثستت ه   قتال: لتتيح  لتتب العلتم آرياتتة علتتى كتتل مستلمحستن بتتن الربيتتا قتال ستتألت ابتتن املبتارك آقلتتت: )

بتن  جتار    يتي بتن ختتبلملقتريء ال األ ع ته حتىت يعلمته. أ  أبتو بكتر حممت  بتن عمتر بتن بكت  العلم آرياة أن يقا الرجل يف ختتال متن أمتر ثي ته يست
ال تا  متن  رك متا التذي دتب علتى بن املباالعبا  ال يين   أمح  بن حمم  بن عب اخلالق   أبو  ا    علي بن السن بن ختقيق قال سألت عب هللا

 لتيح لته ره قتال: لتو أن رجت العلتم وآسهت يء إال بعلم يسأل ويتعلم آهذا الذي دب على ال ا  من تعلتمتعلم العلم   قال أن اليق   الرجل على الش
 هذا. انتهى. وسائر ااختياء على ج وأين ياامال مل يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة آإ ا كان له مائتا ثرهم وجب عليه أن يتعلم كم خيرج ومىت خير 

وب  بتن أمحت  بتن يعقتهللالتب   عبيت   الب أنه أمر َتجترا ابلتثقته قبتل التجتارة. أدتسين بتذل  الستن بتن أيب  اقلت وهكذا روى عن علي بن أيب 
لتي أنته علي عن آابئته عتن ع عن وي  بن املقري   علي بن حمم  بن كا    السن بن علي العلوي   نصر بن مزاحم امل قري   أبو دال  الواسطي

 اب مث ارتطم.رتطم يف الر م س أري  أن أجتر آقال له: الثقه قبل التجارة إنه من جتر قبل أن يثقه اأم  املؤ  جاءه رجل آقال اي
ابتن وهتب  ح بتن عبت  ااعلتى  ايث   يتونأ  أبو نعيم الاآظ   أبو السن أمح  بن حمم  بن السن بتن مقستم الب ت اثي   عبت هللا بتن حممت  بتن و 

ر صتبح آالزمته وال تتؤثإىل حتس ت لم لسن ولكن انظر ما يلزم  من حس تصبح إىل حس َتسي ومن حس َتسيعن مال  و كر العلم آقال: إن الع
 عليه ختيتا.

لتب ن الرجتل دتب عليته  عتستألت أيب  أ  علي بن أمح  بن عمتر املقتري أ  أبتو حممت  إْساعيتل بتن علتي اخلطت    عبت هللا بتن أمحت  بتن ح بتل قتال
 ل . أن يعلم   يم به الص ة وأمر ثي ه من الصو  والزكاة و كر خترائا اإلس   قال ي ب ي لهالعلم   آقال: أمها ما يق

لت  عاقتل متن  كتر ابسه وكل مسلم يق ر عليه من االجتهاث ل ث يلزمه معرآته مما آرع هللا عليه على حسب ما قلت آواجب على كل أح   لب ما
 ضا آيجب على كل مسلم تعرف علم  ل . وأن ى حر وعب  تلزمه الطهارة والص ة والصيا  آر 

يستا أحت ا   ر  عليه من املآكل واملشارب وامل بتح والثتروج والت ماء واامتوال آجميتا هتذا ال  ل له وما وهكذا دب على كل مسلم أن يعرف ما
لتم، ودتس اإلمتا  أوواج ال ستاء وستاثات  يستلمون بعت  بلتول السجهله وآرع عليهم أن َيدذوا يف تعلم  ل  حىت يبل وا اللم وهم مستلمون أو حت

علتى  اإلماء على تعليمهن ما  كر ، وآرع على اإلما  أن َيدذ ال ا  بذل  ويرتتب أقوامتا لتعلتيم اَّهتال ويثترع قتم التروق يف بيتت املتال. ودتب
 .1[العلماء تعليم اَّاهل ليتميز له الق من البا ل

 -« جاما بيان العلم»هت( يف  4٦٣رمحه هللا )ت أيب عمر بن عبدالرب قول  - 4
(. مث روى ابتتن ستتلمياتتة علتتى كتتل م لتتب العلتتم آر قتتال ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  روى ابتتن عبتت الس ذستت اثه عتتن أنتتح رضتتي هللا ع تته أن رستتول هللا 

متتن   تتتاج إليتته ب علتتم متتازمتته  لتتنتته يلأ لتتب العلتتم واجتتب ومل يصتتح آيتته اخلتتس إال أن مع تتاه ]عبتت الس ذستت اثه عتتن إستتاق بتتن راهويتتة رمحتته هللا قتتال 
رج إليته متا كتان آاتيلة مل خيتو خلروج إليه وجب عليه من  ل  مل يستأ ن أبويه يف ا وضوئه وص ته ووكاته إن كان له مال وكذل  الل وخ ه قال وما

 ابل قتتل ولكتتن مع تتاه هتتل العلتتما حتتىت يستتتأ ن أبويتته. قتتال أبتتو عمتتر يريتت  استتاق وهللا أعلتتم أن التت يل يف وجتتوب  لتتب العلتتم يف أستتاني ه مقتتال
 صايح ع  هم.

بته  ي تثتا متن املترء متا ، ولكن يطلتبالس ِتل مال  عن  لب العلم أهو آرياة على ال ا ، قال:  ] ذس اثه عن ابن وهب قال ابن عبدالربمث روى 
 . [يف ثي ه
«.  لتتب العلتتم آرياتتة علتتى كتتل مستتلم» لى هللا عليتته وستتلم صتت عتتن الستتن بتتن الربيتتا قتتال ستتألت ابتتن املبتتارك قلتتت: قتتول ال تت   اباان عباادالربوروى 

                                                 

 ورث يف ك مه لثظ ) ( وهي ادتصار )ح ث ا( ولثظ )أ ( وهي ادتصار )أدس (.. و 4٦ - 4٣ص  1)الثقيه واملتثقه( لل طيب الب  اثي، ج  1
ك مه   صَّله اخلطيب يف هنايةم، وهو ما آ ع هنقله عن علي بن أيب  الب وابن املبارك ومال  وأمح  رضي هللا ويف ك   اخلطيب الب  اثي:آرع العس من العلم هو ما

 نقله عن سثيان بن عيي ة رمحه هللا وآرع الكثاية هو ما لم العيينبك   قريب من ك   ابن حز  يف الع
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 . [من أمر ثي ه أن يسأل ع ه حىت يعلمه يءليح هو الذي يطلبونه، ولكن آرياة على من وقا يف خت]قال
 ذه اآلية، وت  هاهم عن بعضآيه بع  لب العلم واَّهاث آرياة على جاعتهم ودزيء]ذس اثه عن سثيان بن عيي ة قال  ابن عبدالربوروى 

ينِ آَتَلْواَل نَتَثَر ِمن ك لِه ِآْرَقِة مِه تْه ْم  َآئَِثةم لهِيَتتَتَثقَّه واْ يف ال)  .[122التوبة:  (ِإلَْيِهمْ  ه ْم ِإَ ا َرَجع واْ  ِذر واْ قَتْومَ  َولِي   ِه
 :قال ابن عبدالربوبع   كرِه اقوال اائمة رمحهم هللا، 

   بته قتائم ستقط آرضتهكثايتة إ ا قتاهتو آترع علتى ال يف داصته ب ثسه، وم ته متا ئرع متعس على كل امر هو آ أجا العلماء على أن من العلم ما]
 . [على أهل  ل  املوضا

 «العلم الذي هو آرع عس»
ر اإلقتترااثة ابللستتان و عليتته حنتتو الشتته يستتا اإلنستتان جهلتته متتن جلتتة الثتترائض املثرتضتتة ال والتتذي يلتتز  اَّميتتا آرضتته متتن  لتت  متتا] اباان عباادالربقتتال 

املميتت  رجتا كتل ختتيء، احمليتييء وإليته مختتابلقلب أبن هللا وح ه الختري  له،ال ختبه له وال م ل، مل يل  ومل يول  ومل يكن له كثتوا أحت ، دتالق كتل 
ستتتوى. العتتره ا اتتاء وهتتو علتتىدريتتته انقالتتي التتذي الميتتوت، والتتذي عليتته جاعتتة أهتتل الستت ة أنتته مل يتتزل بصتتثاته وأْسائتته لتتيح اوليتتته ابتتت اء وال آل
ميتان والطاعتة اهتل الستعاثة ابإل يف اآلدترة والشهاثة أبن حمم ا عب ه ورسوله ودامت أنبيائه حق، وأن البعل بع  املتوت للمجتاواة اباعمتال، واخللتوث

حمكمته، وأن  ان جبميعه واستعمال دب اإلميآيه حق من ع   هللا يف اَّ ة، واهل الشقاوة ابلكثر واَّاوث يف السع  حق، وأن القرآن ك   هللا وما
تا وستائر أحكامهتا، وأن صتو  رماتان ه يثست  صتوم ه ِعْلتم متاآترع ويلزمت الصلوات اخلمح آترع ويلزمته متن ِعْلمهتا علتم متاال تتتم إال بته متن  هاْر

لتل عليته يلزمته أن يعلتم أبن اجتتب، و  كتم جتب آيه الزكاة ومىت جتب ويف وماال يتم إال به، وإن كان  ا مال وق رة على الل لزمه آرضا أن يعرف ما
ر، واخل زيتر، وأكتل التراب، وحتتر  اخلمتو   التز ، آرع مرة واح ة يف ثهره إن استطان إليه سبي ، إىل أختياء يلزمه معرآة جلها وال يعذر جبهلها حنو حتتر 

 يتا  الختتنثستهم إال إ ا كتان أ   يتب متن  تا  ابلبا تل وب تامليتة، وااجنتا  كلهتا، وال صتب، والرختتوة علتى الكتم، والشتهاثة ابلتزور، وأكتل أمتوال ال
متا كتان و املؤم تة ب ت  حتق،  قتتل الت ثح يتشاح آيه وال يرخب يف م له، وحتر  الظلم كلته، وحتتر  نكتاح اامهتات واادتوات ومتن  كتر معهتن، وحتتر 

 .[م ل هذا كله مما ق  نطق الكتاب به وأجعت اامة عليه
 «كثايةالعلم الذي هو آرع  »

  اَّميتا آرضته رع علتى الكثايتة يلتز ثنياهم آهو آمث سائر العلم و لبه والتثقه آيه وتعليم ال ا  إايه وآتواهم به يف مصاحل ثي هم و ] ابن عبدالربقال 
ت تْه ْم  َآئَِثتةم ِآرْ ن ك تلِه َر ِمتاَل نَتَثتآَتلَتوْ ) آإ ا قا  به قائم سقط آرضه عن الباقس ال د ف بتس العلمتاء يف  لت  وحجتتهم آيته قتول هللا عتز وجتل قَتِة مِه

يِن َولِي  ِذر واْ قَتتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع تواْ ِإلَتْيِهمْ   ثت  يف  لت  التبعض ثون الكتل مث ي صترآون آيعلمتون خت هم والطائثتة ال آتألز  ،122 التوبتة: (لهِيَتتَتَثقَّه واْ يف ال ِه
 .[يف لسان العرب الواح  آما آوقه

 «أم لة لثروع الكثاية»
تْؤِمِ َس َختْ   ) وكذا اَّهاث آرع على الكثاية لقول هللا عز وجل] ابن عبدالربقال  أ ْويل الاَّتَرِر َواْلم َجاِهت  وَن يف  الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِع  وَن ِمَن اْلم 

آثاتتتل ا اهتت  ومل يتتذ  املت لتتف واآلايت يف آتتترع  ،9٥ال ستتاء:  (َوَآاَّتتَل اّلله  اْلم َجاِهتتِ يَن َعلَتتتى اْلَقاِعتتِ يَن َأْجتترا  َعِظيمتتا  ) إىل قولتته (َستتِبيِل اّللهِ 
وصث ا ع   جاعة أهل العلم آإن أ ل الع و بل ة لز  الثترع حي تتذ جيتا أهلهتا وكتل  اَّهاث ك  ة ج ا  وترتيبها ما اآلية اليت  كر  على حسب ما

ا لزمه آرع  ل  أياا. قال الس   ع   أصااب ا من هذا البتاب آترع علتى الكثايتة أبو عمر ورثه  من قرب م ها إن علم ضعثها ع ه وأمكن نصْر
: وإن رثه واح  من القو  أجزأ ع هم: ودالثهم العراقيون آجعلوه آرضتا متعي تا علتى كتل واحت  متن اَّماعتة إ ا صلى هللا عليه وسلم  لقول رسول هللا 

 اب ا كتاب التمهي  آلاثر املو أ واآلية امل بتة لرث الس   ذجان هي قولته عتز وجتلسلم عليهم وق   كر  وجه القولس والجة ملذهب الجاويس يف كت
َهتا َأْو ر ثُّوَهتا) ت م بَِتِايَِّة َآَايُّواْ أبَِْحَسَن ِم تْ ومتن هتذا البتاب أياتا تكثتس املتوتى وخستلهم والصت ة علتيهم ومتواراْم والقيتا   ، 8٦ال ستاء:  (َوِإَ ا ح يِهيتْ
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 .1[ختاه  له خ  ا تعس إ ا  عليهما وصار من القسم ااول كا  آإن كان الشاه ان ع لس والابلشهاثة ع   ال
 -« إحياء علو  ال ين»يف  –هت(  ٥٠٥رمحه هللا )ت أيب حامد الدز اي قول  – ٥

 الباب ال اين من كتاب العلم يف اإلحياء )يف العلم احملموث واملذمو  وأقسامهما وأحكامهما(. 
ي حتِ  هتو وتثاتيل أن علتم الت ين إىل متهتو آترع كثايتة، وبيتان أن موقتا الكت   والثقته  هتو آترع عتس ومتا وآيه بيان متا] رمحه هللاحامد أبو قال 

 علم اآلدرة.
 بيان العلم الذي هو آرع عس

«  لتتم ولتتو ابلصتتسا لبتتوا الع»   لمصتتلى هللا عليتته وستت ، وقتتال أياتتا «  لتتب العلتتم آرياتتة علتتى كتتل مستتلم»  صتتلى هللا عليتته وستتلم  قتتال رستتول هللا 
ست ذكره: وهتو أن  ايسترتيب آيته مت والتذي ي ب تي أن يقطتا بته احملصِهتل وال –إىل أن قتال  –وادتلف ال ا  يف العلم الذي هو آترع علتى كتل مستلم 

لهِتف العبت  العاقتل ك  ة، واملعاملتة التيت  عاملتلتم املالعلم كما ق هم اه يف دطبة الكتاب ي قسم إىل علم معاملة وعلم مكاختثة، وليح املتراث هبتذا العلتم إال ع
 البال  العمل هبا ث ثة: اعتقاث وآعل وترك.

ال إلته إال »مع ا تا وهتو قتول  لشتهاثة وآهتمآإ ا بل  الرجل العاقل ابالحت   أو السن ضاوة هنار م    آأول واجب عليه تعلم كلمتيت ا«: االعتقاث»
  ختويعتق ه جزما  متن  أن يص هق به أن  صل كشف  ل  ل ثسه ابل ظر والبال وحترير ااثلة، بل يكثيهوليح دب عليه « هللا، حمم  رسول هللا

متن   عليته وستلم صتلى هللا  هللاادت ج ريب واضطراب نثح، و ل  قت   صتل رجترث التقليت  والستمان متن خت  ِبتل وال برهتان، إ  اكتثتى رستول 
لتم  عليته يف الوقتت تعهتو آترع عتس لم ثليل. آإ ا آعل  ل  آق  أثى واجب الوقت وكان العلم الذيأج ف العرب ابلتص يق واإلقرار من خ  تع

 اص لته، وإمنتا دتب خت وجتل خت  عت الكلمتس وآهمهما، وليح يلزمه أمر وراء هذا يف الوقتت، بت ليل أنته لتو متات عقيتب  لت  متات مطيعتا  هلل عتز
 الترتك وإمتا يف يفلثعتل وإمتا  ص بتل يتصتوهر االنثكتاك، وتلت  العتوارع إمتا أن تكتون يف ا ل  بعوارع تعرع وليح  لت  ضتروراي  يف حتق كتل ختت

 االعتقاث. 
و لتن صاياا وكتان ِبيتل ة، آإن كاأما الثعل: آبأن يعيش من ضاوة هناره إىل وقت الظهر آيتج ث عليه ب دول وقت الظهر تعلم الطهارة والص 

ه آيجتب قال: الظتاهر بقتاؤ ي آ  يبع  أن التعلم والعمل يف الوقت بل خيرج الوقت لو اختت ل ابلتعليم،صس إىل وقت ووال الشمح مل يتمكن من َتا  
ال، وهكتتذا يف بقيتتة ب قبتتل التتزو عليتته تقتت   التتتعلم علتتى الوقتتت. و تمتتل أن يقتتال: وجتتوب العلتتم التتذي هتتو ختتترط العمتتل بعتت  وجتتوب العمتتل آتت  دتت

يته ال يتة واإلمستاك ن الواجتب آوب تعلتم الصتو : وهتو أن وقتته متن الصتبح إىل ختروب الشتمح، وأالصلوات. آتإن عتاه إىل رماتان جتت هث بستببه وجت
عليته  دتب خته لزمته تعلتم متاال ع ت  بلو عن ااكل والشرب والوقان، وأن  ل  يتماثى إىل رؤية اق ل أو ختتاه ين، آتإن جتت هث لته متال أو كتان لته مت

بتل، وكتذل  يف ستائر إال تعلم وكاة اإل بل مل يلزمهع   َتا  الول من وقت اإلس  ، آإن مل ميل  إال اإل يلزمه يف الال إمنا يلزمه من الزكاة، ولكن ال
علمتتاء لثتتور، ولكتتن ي ب تتي لعلمتته علتتى اتااصتت اف، آتتإ ا ثدتتل يف أختتتهر التتل آتت  يلزمتته املبتتاثرة إىل علتتم التتل متتا أن آعلتته علتتى الرتادتتي آتت  يكتتون 

بتاثرة، آع ت  التز  ل ثسته يف امل  ررتا يترىل آرع على الرتادي على كل من مل  الزاث والراحلة إ ا كان هو مالكا  حىتاإلس   أن ي بهوه على أن ال
يكتون تعلمته آترع  ْلم ته أياتا نثتل آت لت  نثتل آعِ   ل  إ ا عز  عليه لزمه تعلم كيثية الل ومل يلزمه إال تعلم أركانه وواجباتته ثون نواآلته، آتإن ِآْعتل 

 س.عآعال اليت هي آرع لم سائر ااحتر  السكوت على الت بيه على وجوب أصل الل يف الال نظر يليق ابلثقه، وهكذا الت رج يف ع عس، ويف
ن الك  ، وال علتى معلم ما ر  يتج ث من الال، و ل  خيتلف ِبال الش ص إ  ال دب على اابكم ت وأما الرتوك: آيجب تعلم  ل  ِبسب ما

علم أنته قتايه الال، آما يي جب ِبسب ما ر  من ال ظر، وال على الب وي تعلم ما  ر  اَّلو  آيه من املساكن، آلذل  أياا  وا ما ااعمى تعلم
 خت   ي ل صب، أو   را  إىلالسا  يف اجي ث  ع ه ال دب تعلمه وما هو م بح له دب ت بيهه عليه كما لو كان ع   اإلس   البسا  للارير، أو 

 ى  ا كتان يف بلت  يتعتايمته، حتىت إر ، آيجب تعريثه بذل  وما ليح م بسا  له ولك ه بص ث التعرع له على القرب كااكل والشترب آيجتب تعلحم
 آيه خترب اخلمر وأكل لم اخل زير آيجب تعليمه  ل  وت بيهه عليه، وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه.

                                                 

و « العلم الذي هو آرع كثاية»و « العلم الذي هو آرع عس». وق  وضعت د ل ك مه ث ثة ع اوين آرعية وهي 12 - 9 /1)جاما بيان العلم( البن عب الس،  1
 «أم لة لثروع الكثاية»
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 م متاهاثة آيجتب عليته تعلتكلمتا الشت  ها ِبسب اخلوا ر، آإن دطر له خت  يف املعاين اليت ت ل عليهاوأما االعتقاثات وأعمال القلوب: آيجب علم
خت   لت   حمت   للاتواثث إىل ي وأنته لتيحيتوصل به إىل إوالة الش . آإن مل خيطر له  ل  ومتات قبتل أن يعتقت  أن كت   هللا ستباانه قت   وأنته مرئت

متن  بعاتها خيطتر ابلستمانو طتر ابلطبتا اإلست   إجاعتا ، ولكتن هتذه اخلتوا ر املوجبتة ل عتقتاثات بعاتها خيمما يذكر يف املعتق ات، آق  مات على 
البا تتل  ألقتتي إليتته ، آإنتته لتتوتلقتتس التتقأهتتل البلتت ، آتتإن كتتان يف بلتت  ختتتان آيتته الكتت   وت تتا ق ال تتا  ابلبتت ن آي ب تتي أن يصتتان يف أول بلوختته ع هتتا ب

لتراب، وهتذا هتو يه تعلتم التذر متن اراب وجب عل ل ، كما أنه لو كان هذا املسلم َتجرا  وق  ختان يف البل  معاملة ال لوجبت إوالته عن قلبه وررا عسر
س لعلتم التذي هتو آترع عتآقت  علتم ا الق يف العلم الذي هو آرع عس ومع اه العلم بكيثية العمل الواجب، آمن علم العلم الواجتب ووقتت وجوبته

حتىت يتؤمن بته  ال تار والشتر وال شتران ابَّ تة و  ي أن يباثر يف إلقائه إليه إ ا مل يكن ق  انتقتل عتن ملتة إىل ملتة أدترى: اإلميتومما ي ب –إىل أن قال  –
أ تان هللا  مبل هتا: وهتو أن متن لة التيت هتوويص ق، وهو من تتمة كلميت الشهاثة، آإنه بع  التص يق بكونه عليه الس   رسوال  ي ب ي أن يثهم الرستا

 آله اَّ ة، ومن عصا ا آله ال ار.  ورسوله
قتائا يف و خيلتو متن  وليلتته ال لته يف يومتهال واول: آإ ا انتبهت قذا الت ريل علمت أن املذهب الق هو هذا، وحتققت أن كل عب  هتو يف جمتاري أحوا

إىل  –ب خالبتا . توقتا وقوعته علتى القتر ي تعلم متا اثرة إىليقا له من ال واثر ويلزمه املب عباثته ومعام ته عن جت ث لواو  عليه آيلزمه السؤال عن كل ما
 بيان العلم الذي هو آرع كثاية –أن قال 

 –دترين. ى، ستقط الثترع عتن اآلا واحت  وكثتقال أبو حام  ال زايل: وهذه هي العلو  اليت لو د  البل  عمن يقو  هبا َحرج أهل البل . وإ ا قا  هبت
  –إىل أن قال 

 وهي أربعة أضرب:
إنته  اإلجتان أصتل متن حيتلالصتاابة، و  وجل، وس ة رسول هللا عليه الست  ، وإجتان اامتة وآاثر رب ااول: ااصول: وهي أربعة كتاب هللا عزالا

 زيتتل ختتتاه وا التتوحي والت  عتت هم قتت يتت ل علتتى الستت ة آهتتو أصتتل يف ال رجتتة ال ال تتة. وكتتذا ااثتتر آإنتته أياتتا يتت ل علتتى الستت ة. ان الصتتاابة رضتتي هللا
  –إىل أن قال  –خاب عن خ هم عيانه  ثركوا بقرائن ااحوال ماوأ

مللثتو  احتىت آهتم متن اللثتظ  سببها الثهمبآهم من هذه ااصول ال روجب ألثا ها بل رعان ت به قا العقول آاتسا  الارب ال اين: الثرون: وهو ما
ا رتترع. وهتتذا علتتى ئعتتا أو متأملتتأنتته ال يقاتتي إ ا كتتان دائثتتا أو جا« ال يقاتتي القاضتتي وهتتو خاتتبان»بتته ختت ه كمتتا آهتتم متتن قولتته عليتته الستت  : 

 ضربس:
 أح  ا: يتعلق رصاحل ال نيا و ويه كتب الثقه واملتكثل به الثقهاء وهم علماء ال نيا. 

و هتتو مكتتروه وهتت ومتتا ىل، تت  هللا تعتتاعيتعلتتق رصتتاحل اآلدتترة وهتتو علتتم أحتتوال القلتتب وأد قتته احملمتتوثة واملذمومتتة ومتتا هتتو مرضتتي  ال تاين: متتا
ب علتتى اَّتتوارح يف ختتتح متتن القلتتالتتذي  ويتته الشتتطر اادتت  متتن هتتذا الكتتتاب، أعتتين جلتتة كتتتاب إحيتتاء علتتو  التت ين، وم تته العلتتم رتتا يرت 

 عباثاْا وعاثاْا، وهو الذي  ويه الشطر ااول من هذا الكتاب.
ليته وستلم عصتلى هللا  ست ة نبيته  تعتاىل و هللاالل ة وال او، آإهنما آلة لعلتم كتتاب والارب ال الل: املق مات، وهي اليت جتري م ه جمرى اآلالت كعلم 

 ة الل تة العترب وكتل ختتريعالشتريعة ب ، وليست الل ة وال او من العلو  الشرعية يف أنثسهما، ولكن يلز  اخلوع آيهما بسبب الشترن إ  جتاءت هتذه
 – إىل أن قال –تظهر إال بل ة آيص  تعلم تل  الل ة آلة. 

يتعلتق ابللثتظ كتتعلم القتراءات وخمتارج التروف وإىل متا يتعلتق ابملعتىن كالتثست ،  الارب الرابا: املتممات: و ل  يف علم القترآن، آإنته ي قستم إىل متا
التت ص والظتتاهر. يتعلتتق أبحكامتته كمعرآتتة ال استتخ وامل ستتو  والعتتا  واخلتتاص و  تستتتقل بتته وإىل متتا آتتإن اعتمتتاثه أياتتا علتتى ال قتتل، إ  الل تتة رجرثهتتا ال

ابلرجتال  وكيثية استعمال البعض م ه ما البعض، وهو العلم الذي يسمى أصول الثقه ويت اول الس ة أياا. وأما املتممتات يف اآلاثر واادبتار آتالعلم
والعلم أبعمارهم ليميز املرستل عتن وأْسائهم وأنساهبم وأْساء الصاابة وصثاْم، والعلم ابلع الة يف الرواة، والعلم أبحواقم ليميز الاعيف عن القوي، 
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 .1[املس   وكذل  مايتعلق به، آهذه هي العلو  الشرعية وكلها حمموثة بل كلها ِمن آروع الكثاايت
  لب العلم ي قسم قسمس: ]هت(: قال  ٦٧1رمحه هللا )ت  قول القرطيب – ٦

 آرع على ااعيان: كالص ة والزكاة والصيا .
 ستتليمان عتتن ن محتتاث بتتن أيبعتتروى عبتت  القتت و  بتتن حبيتتب أبتتو ستتعي  الوحتتا ي «. إن  لتتب العلتتم آرياتتة»املتتروي  ويف هتتذا املعتتىن جتتاء التت يل

قتتال «. ستتلممرياتتة علتتى كتتل  لتتب العلتتم آ»يقتتول:  صتتلى هللا عليتته وستتلم  إبتتراهيم ال  عتتي قتتال ْسعتتت أنتتح بتتن مالتت  يقتتول: ْسعتتت رستتول هللا 
  يل. إبراهيم: مل أْسا من أنح بن مال  إال هذا ال

وآتترع علتتى الكثايتتة، كتاصتتيل القتتوق وإقامتتة التت وث والثصتتل بتتس اخلصتتو  وحنتتوه، إ  اليصتتلح أن يتعلمتته جيتتا ال تتا  آتاتتيا أحتتواقم وأحتتوال 
تته محسراايهم وت قص أو تبطل معايشهم، آتعس بس الالس أن يقو  به البعض متن خت  تعيتس، و لت  ِبستب مايستره هللا لعبتاثه وقستمه بيت هم متن ر 

 .2[وحكمته بسابق ق رته وكلمته.
 -« ا مون»يف مق مته ااصولية لكتابه  -هت( ٦٧٦رمحه هللا )ت النوو  قول  - ٧

 قسهم ال ووي العلم إىل ث ثة أقسا : آرع عس وآرع كثاية ونثل، آقال رمحه هللا:
اعتتات حنو تتا وعليتته محتتل جوالصتت ة و  لتته إال بتته. ككيثيتتة الوضتتوءااول آتترع العتتس: وهتتو تعلتتم املكلَّتتف متتاال يتتتأثى الواجتتب التتذي تعتتس عليتته آع]

هتذا الت يل وإن مل و «. ى كتل مستلم لتب العلتم آرياتة علت» صتلى هللا عليته وستلم  ال يل املروي يف مس   أيب يعلى املوصلي عن أنح عن ال   
ه جتاء بت لتصت يق بكتل متايكثتي آيته ا  ومتا يتعلتق ابلعقائت  آيكن اثبتا  آمع اه صايح: ومحله آدرون على آترع الكثايتة: وأمتا أصتل واجتب اإلست 

ملتكلمتتس، هتتذا هتتو اا تعلتتم أثلتتة واعتقتتاثه اعتقتتاثا  جاومتتا ستتليما متتن كتتل ختتت  واليتعتتس علتتى متتن حصتتل لتته هتتذ صتتلى هللا عليتته وستتلم  رستتول هللا 
بشتيء  مل يطالتب أحت ا   لم  عليته وستصتلى هللا . آتإن ال ت  الصايح الذي أ بق عليه السلف والثقهاء واحملققون من املتكلمس متن أصتااب ا وخت هم

  -إىل أن قال - كر ه، وكذل  اخللثاء الراخت ين ومن سواهم من الصاابة آمن بع هم من الص ر ااول  سوى ما
ن ل الوقتت مل يتتمكن متو س إىل ثدت)آرن( اليلز  اإلنسان تعلم كيثية الوضوء والصت ة وختتبههما إال بعت  وجتوب  لت  الشتيء آتإن كتان ِبيتل لتو صت

متا يلتز  الستعي إىل زمته تقت   التتعلم ك ه أنته يلَتا  تعلمها ما الثعل يف الوقت آهل يلزمه التعلم قبل الوقت   ترثث آيه ال زهايل والصايح ماجز  به خ
دتي: مث التذي ي كتالل آعلتى الرتالى الرتادع اَّمعة ملن بع  م زله قبل الوقت مث إ ا كان الواجب على الثور كان تعليم الكيثية على الثور وإن كان

آترع عتس  القبلتة أوجته أحت ها تعلتم أثلتة دب من  ل  كله ما يتوقف أثاء الواجب عليه خالبا  ثون مايطرأ  ثرا  آإن وقا وجب التتعلم حي تتذ: ويف
 .وال اين كثاية وأصاهما آرع كثاية إال أن يري  سثرا  آيتعس لعمو  حاجة املساآر إىل  ل 

 يقتال يتعتس اليثيتته وختتر ه. وقيتل كراثه تعلتم  أ)آرن( أما البيا وال كاح وختبههما مما الدب أصله آقال إما  الرمس وال زايل وخ  ا يتعس على من 
ما حممولة عليها، وكذا يقا ا علتى متن مل هبتر  التلتبح ل اآلتة  تال يف صت ة بل يقال  ر  اإلق ا  عليه إال بع  معرآة ختر ه وهذه العبارة أصح، وعباْر

 يعرف كيثيتها وال يقال دب تعلم كيثيتها.
لته ووجتة،  شترة ال ستاء. إن كتانل  أحكتا  ع)آرن( يلزمه معرآة ما ل ومتا ر  متن املتأكول واملشتروب وامللبتو  وحنوهتا ممتا الختىن لته ع ته خالبتا، وكتذ

 -إىل أن قال  -وحقوق املمالي  إن كان له مملوك وحنو  ل . 
ن( أمتتا علتتم القلتتب وهتتو معرآتتة أمتتراع القلتتب كالستت  والعجتتب وختتتبههما آقتتال ال تتزايل: معرآتتة حتت وثها وأستتباهبا و بهتتا وع جهتتا آتترع عتتس، )آتتر 

 قلبتته متتن وقتتال ختت ه: إن ر وِق املكلَّتتف قلبتتا ستتليما متتن هتتذه اامتتراع احملرمتتة كثتتاه  لتت  واليلزمتته تعلتتم ثوائهتتا، وإن مل يستتلم نظتتر إن َتكتتن متتن تطهتت 
 لت  حي تتذ وهللا  ل  ب  تعلم لزمه التطه  كما يلزمه ترك الز  وحنوه من خ  تعلم أثلة الرتك، وإن مل يتمكن من الرتك إال بتتعلم العلتم املتذكور لزمته 

                                                 

هت. وق  أثرج ا د ل ك مه ع وانس يف أوائل بعض الثقرات و ا  14٠٦. ط ثار الكتب العلمية 28 - 2٥ص  1ال زايل، ج  )إحياء علو  ال ين( ايب حام  1
وما كره من ح يل )ا لبوا العلم ولو ابلصس( رواه البيهقي واخلطيب وابن عب الس وخ هم عن أنح بس   ضعيف، و كره ابن اَّووي يف «. ال واول»و « االعتقاث»
 املوضوعات( وهللا تعاىل أعلم)
 29٥ص  8)تثس  القر  ( ج  2
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 أعلم.
 )القسم ال اين( آرع الكثاية 

ريف: ال اتتو والل تتة والتصتتو ول والثقتته ل وعلومهتتا وااصتتوهتتو حتصتتيل ماالبتت  لل تتا  م تته يف إقامتتة ثيتت هم متتن العلتتو  الشتترعية كاثتتظ القتترآن وااحاثيتت
 -إىل أن قال  -ومعرآة رواة ال يل واإلجان واخل ف: 

لترج ل بته الكثايتة ستقط اعلته متن حتصتوآرع الكثاية املراث به حتصيل  لت  الشتيء متن املكلثتس أو بعاتهم ويعتم وجوبته جيتا امل تا بس بته آتإ ا آ
 جا مثج اوة جا مث جا  إ ا صلى علىآحتصل الكثاية ببعاهم آكلهم سواء يف حكم القيا  ابلثرع يف ال واب وخ ه عن الباقس وإ ا قا  به جا 

لعلتم ِبيتل م وهتو قريتب أمك ته اأو مل يعلت آالكل يقا آرع كثاية، ولو أ بقوا كلهم على تركه أمث كل َمن ال عذر له ممن علم  لت  وأمك ته القيتا  بته
 -إىل أن قال  -َيمث من مل يتمكن لكونه خ  أهل أو لعذره ي سب إىل تقص  وال

رجيح تتتمس يف هتتذا يف آاتتل إمتتا  التتر  واعلتتم أن للقتتائم بثتترع الكثايتتة مزيتتة علتتى القتتائم بثتترع العتتس انتته أستتقط التترج عتتن اامتتة وقتت  قتت م ا كتت  
 االختت ال ابلعلم على العباثة القاصرة.

 .1[ أصول ااثلة، واإلمعان آيما وراء الق ر الذي  صل به آرع الكثاية.)القسم ال الل( ال ثل: وهو كالتبار يف
 -من جممون الثتاوى  -هت(  ٧28)ت  رمحه هللااسس ا ابن ميمية قول ختيخ  - 8

إن هتذا آترع علتى و لب العلم الشرعي آرع على الكثاية إال آيما يتعتس: م تل  لتب كتل واحت  علتم متا أمتره هللا بته وماهنتاه ع ته، آت]قال رمحه هللا 
وكل من أراث هللا به د ا  البت  «. من يرث هللا به د ا  يثقهه يف ال ين»أنه قال:  صلى هللا عليه وسلم  ااعيان كما أدرجاه يف الصاياس عن ال   

علتى املترء التصت يق بته والعمتل بته، وعلتى   أن يثقهه يف ال ين، آمن مل يثقهه يف ال ين مل يرث هللا به د ا ، وال ين: مابعل هللا به رسوله: وهو مادتب
آيمتا أدتس بته، ويطيعته آيمتا أمتر تصت يقا  عامتا و اعتة عامتة، مث إ ا ثبتت ع ته دتس كتان عليته أن  صتلى هللا عليته وستلم  كل أح  أن يص ق حممت ا  

 .2[يص ق به مثص ، وإ ا كان مأمورا  من جهة أبمر معس كان عليه أن يطيعه  اعة مثصلة.
ول علتى عرآتة ماجتاء بته الرستم، والريتب أن ال ريب أنه دب على كل أح  أن يؤمن را جتاء بته الرستول إميتا  عامتا جممت ]رمحه هللا ن ميمية ابوقال 

، وحثتظ لتم الكتتاب، والكمتةوآهمه، وع التثصيل آرع على الكثاية آإن  ل  ثادل يف تبلي  مابعل هللا به رسوله، وثادل يف ت بُّر القرآن وعقله
اجتب علتى آهتو و  -لتى املتؤم س جبته هللا عممتا أو  -الذكر، وال عاء إىل سبيل الرب ابلكمة واملوعظة الس ة، وا اثلة ابليت هي أحسن، وحنو  لت  

 الكثاية م هم.
ن بعض العلم، أو عن آهم وأما ما دب على أعياهنم آهذا يت ون بت ون ق رهم، ومعرآتهم، وحاجتهم وماأمر به أعياهنم آ  دب على العاجز عن ْسا 

ثقيقه مادب على القاثر على  ل ، ودب على من ْسا ال صوص وآهمها متن علتم التثصتيل متاال دتب علتى متن مل يستمعها، ودتب علتى املثتيت، 
 .٣[واحمل ث، وا اثل ماال دب على من ليح كذل .

ر ابإلميتان  بته، آتيعلم متاأمهللايعلم ماأمر  يت ون آإنه دب على كل مكلف أن الذي دب عليه علمه   آهذا أياا وأما قوله: ما]وقال أياا رمحه هللا 
كتذل  ه تعلتم علتم التل، و ه لوجتب عليتبتبه   ومتاأمر بعلمته، ِبيتل لتو كتان لته ماجتتب آيته الزكتاة لوجتب عليته تعلتم علتم الزكتاة، ولتو كتان لته متا ل 

 أم ال  ل  !.
تته أم ى هللا عليته وستلم صتل  ته ال ت  ، ِبيتل الياتيا متن العلتم التذي بلصتلى هللا عليته وستلم  ول ودب على عمو  اامة علم جيا ماجاء بته الرست

 .ائثة سقط عن الباقسقامت به   ختيء، وهو ماثل عليه الكتاب والس ة، لكن الق ر الزائ  على ما تاج إليه املعس آرع على الكثاية، إ ا
أمته لكتن يرختب كتل ختت ص يف العلتم التذي هتو إليته أحتوج، وهتو  صلى هللا عليه وسلم  ي علمه ال   آهو العلم الذ« العلم املرخب آيه جلة»وأما 

                                                 

وقول ال ووي )إن للقائم بثرع الكثاية مزهية على القائم بثرع العس(، هو ادتيار إما  الرمس اَّويين ووال ه رمحهم هللا،  -- 2٧ – 24ص 1)ا مون( لل ووي، ج  1
 2٠٣ص  2. وقول القرايف أياا يف كتابه )الثروق( ج 18٣ص  1سألة يف )جا اَّواما( ج ودالثهم يف  ل  آدرون، آانظر قول ابن السبكي يف امل

 (28/8٠)جممون الثتاوى،  2
 (.٣/٣12)جممون الثتاوى،  ٣
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ل له أنثا، وهذا يت ون، آرخبة عمو  ال ا  يف معرآتة الواجبتات واملستتابات متن ااعمتال والوعت  والوعيت  أنثتا قتم. وكتل ختت ص مت هم يرختب يف كت
 .1[آق  تكون رخبته يف عمل ي اآيها أنثا من خ   ل  ما تاج إليه من  ل ، ومن وقعت يف قلبه ختبهة

 : أميا  لب القرآن أو العلم أآال .بن ميميةوس تل ا
رآن، آتإن ثتظ متاال دتب متن القتمقت   علتى ح أما العلم الذي دب على اإلنسان عي ا  كعلم متاأمر هللا بته، ومتا هنتى هللا ع ته، آهتو]آأجاب رمحه هللا 

 لب ال اين مستاب، والواجب مق   على املستاب. لب العلم ااول واجب، و 
ريت  أن ي التعلم يف حتق متن ياا مق   يفأوأما  لب حثظ القرآن: آهو مق   على ك   مما تسميه ال ا  علما : وهو إما اب ل، أو قليل ال ثا، وهو 

مايثعلته   علو  ال ين، ِب ف ، آإنه أصل أ ِبثظ القرآنيتعلم علم ال ين من ااصول والثرون، آإن املشرون يف حق م ل هذا يف هذه ااوقات أن يب
و الثترون ال تاثرة، أ اخلت ف، أوك   من أهل الب ن متن ااعتاجم وخت هم، حيتل يشتت ل أحت هم بشتال متن آاتول العلتم، متن الكت  ، أو اَّت ال، و 

قترآن التذي حجتة، ويترتك حثتظ ال تقتو  عليهتاالالرايضتيات التيت التقلي  الذي ال تاج إليه، أو خرائب ال يل اليت ال ت بت، والي تثا هبا، وك   متن 
 هو أهم من  ل  كله، آ ب  يف م ل هذه املسألة من التثصيل.

 . 2[واملطلوب من القرآن هو آهم معانيه، والعمل به، آإن مل تكن هذه  ة حاآظه مل يكن من أهل العلم، وال ين، وهللا سباانه أعلم
ا العلم ابلكتاب والكمة آهو آرع على الكثاية: الدب على كل أح  بعي ه أن يكون عاملا  ابلكتاب: لثظه ومع اه، عاملا وأم]وقال أياا رمحه هللا 

ابلكمة جيعها، بل املؤم ون كلهم خما بون بذل  وهو واجب عليهم، كما هم خما بون ابَّهاث، بل وجوب  ل  أسبق وأوك  من وجوب اَّهتاث، 
اله مل يعرآتوا َعتَ َ  يقتاتلون، وقتذا كتان قيتا  الرستول واملتؤم س بتذل  قبتل قيتامهم ابَّهتاث، آاَّهتاث ست ا  الت ين، وآرعته وَتامته، آإنه أصل اَّهاث، ولتو 

 .٣[وهذا أصله وأساسه وعموثه ورأسه.
 : ام صة 

 -ل ابتن عبت الس ة. وقت  نقترع كثايتمما سبق ترى اتثاق العلماء على وجوب  لب العلم الشرعي، وأنه متن حيتل الوجتوب قستمان: آترع عتس وآت
 اإلجان على هذا كله. -يف ك مه السابق 

 
 وسوف نت اول يف الثصول التالية آرع العس وآرع الكثاية من العلم ابلبيان، إن ختاء هللا تعاىل.

 
  

                                                 

 ٣29 - ٣28 /٣جممون الثتاوى،  1
 ٥٥ - ٥4 /2٣جممون الثتاوى،  2

 ٣91 - ٣9٠ /1٥جممون الثتاوى،  ٣
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 الفصل الثاين
 فر( العني من العلم الشرعي

ول متتن العلتتم صتتل القستتم اانتت ر  يف هتتذا الث -و لتت  يف الثصتتل الستتابق  -امه بعتت  عتترع أقتتوال العلمتتاء يف حكتتم  لتتب العلتتم الشتترعي وأقستت 
 الواجب، وهو آرع العس من العلم، وآيه مخح مسائل هي:

 بيان حاجة ال ا  إىل الشرن. - 1
 وجوب العلم قبل القول والعمل. - 2
 تعريف آرع العس من العلم. - ٣
 ااثلة على آرضيته. - 4
 هو آرع عس. أقسا  العلم الذي - ٥

 .املسألة األوىل: بيان حا ة الناس إىل الشرع
تتْم ِإلَيتْ َتتا اَل ) وجتتل قتتال هللا عتتز َتتا َدَلْق َتتاك ْم َعَب تتا  َوأَنَّك  ت ْم أمنَّ تتَو َربُّ اْلَعتتْرِه اْلَكتتِر ِ اْلَتتقُّ اَل ِإلَتت ّللَّ  اْلَملِتت   اآَتتَتَعتتاىَل ، ونَ  تت ْرَجع تتأََآَاِستتبتْ  (َه ِإالَّ ه 

 .11٦ - 11٥ املؤم ون:
أي تعتاىل  (َملِت   ىَل اّللَّ  الْ آَتتَتَعتا) جتلو  أنكر هللا تعتاىل علتى متن يظتن أنته دلتق اخللتق عب تا بت  خايتة و نتزهه نثسته ستباانه عتن هتذا الظتن، آقتال عتز

 . 8التس:  (اِكِمسَ أَلَْيَح اّللَّ  أبَِْحَكِم الَْ ) وتق ه  عن هذا الظن، إ  اليثعل سباانه ختيتا إال لكمة قال تعاىل
نتَح ِإالَّ )آق  دلق هللا تعاىل اخللق لعباثته كما قال سباانه  ، والعبتاثة هتي امت تال ماختترعه هللا علتى ٥٦التذارايت:  (نِ يَتْعب ت  و لِ َوَمتا َدَلْقتت  اَِّْتنَّ َواإْلِ

 َوَمتتن ي ِطتتِا اّللهَ  ح تت  وث  اّللهِ تِْلتت َ ) عتتاىلتة، قتتال ألستت ة رستتله علتتيهم الستت  ، وهتتي التكليتتف اباوامتتر وال تتواهي، وقتت  وعتت  هللا تعتتاىل املطيعتتس ابَّ تت
 َوَرس توَله  َويَتتَتَعت َّ ح ت  وَثه  َوَمتن يَتْعتِص اّللهَ )، 1٣ال ستاء:  (يم  ْلَثتْوو  اْلَعِظتَ لِتَ  اَوَرس وَله  ي ْ ِدْله  َج َّاِت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اَاهْنَار  َداِلِ يَن ِآيَها وَ 

 .14ال ساء:  ( َداِل ا  ِآيَها َوَله  َعَذابم مُِّهسم ي ْ ِدْله  َ را  
نَسان  َأن ي رْتََك س   ى) وقال تعاىل آلتم خيتلتف أهتل العلتم ابلقترآن آيمتا علمتت أن ]يف هتذه اآليتة  رمحه هللا الشافعي، قال  ٣٦القيامة:  (َأَ َْسب  اإْلِ

 . 1[الس َ ى الذي الي ؤمر والي  هى
متتر ال ميكتتن امت تتال اا  أو وعيتت ، و هتتو أمتتر وهنتتي، ويرتتتتب علتتى امت اقمتتا أو التثتتريط آيهمتتا وعتت -هتتو ماتتمون العبتتاثة  التتذي -والتكليتتف الشتترعي 

ستتن لتتق تتثتتاوت وقتت  يستان عقتتول اخلوال هتتي إال بعتت  معرآتهمتتا، ومعرآتهمتتا لتتيح قتتا  ريتتق إال الشتترن، د آتتا ملتتن قتتال إن هتتذا ممكتتن ابلعقتتل، آتتإ
 ليح ملعرآة الق من البا ل، واخل  من الشر  ريق إال الشرن.إنسانم مايستقباه خ ه، آ

ْتِ ي بِتِه َمتْن نََّشتاء ِمتْن  ميَتان  َوَلِكتن َجَعْل َتاه  ن تورا  اب  َواَل اإْلِ ا اْلِكتَتوََكتَذِلَ  َأْوَحيتْ َتا ِإلَْيتَ  ر وحتا  مِهتْن أَْمترَِ  َمتا ك  تَت تَتْ رِي َمت) قال تعاىل هنَّ
 ري وجتل أنته متا كتان يت دت  بتين آث  آقت  أدتس هللا عتز ليه وسلم صلى هللا ع . وما كونه ٥2الشورى:  (تَتْهِ ي ِإىَل ِصرَاِط مُّْسَتِقيمِ ِعَباِثَ  َوِإنََّ  لَ 

 .لى هللا عليه وسلم ص سول هللا ماالكتاب وال اإلميان قبل الوحي، آلو كان ه اك أح  تم حريه رعرآة الق من البا ل ب   الشرن لكان ر 
ْتِ ي بِتِه )   وصف هللا تعاىل وحيه وخترعه ابل ور، آقال تعاىلوق  َوَمتن ملَّْ َدَْعتِل اّللَّ  ) آيتة أدترى يف، وقتال تعتاىل (اءْن نََّشتَمتَوَلِكن َجَعْلَ اه  ن تورا  هنَّ

 لق والبا ل إال نور الشرن.بس ا ، آ له على أنه ليح لإلنسان نور يهت ي به ومييز به 4٠ال ور: ( َله  ن ورا  َآَما َله  ِمن نُّورِ 
ولك هتا التستتقل بتذل ، ولتو استتقلت العقتول بتذل  الستت ىن ال تا  عتن بع تة  واليعين هذا أن العقول القت رة قتا علتى التمييتز بتس اَلَستن والقبتيح،

)مستتألة التاستتس والتقبتتيح العقلتتي( يف كتابتته الرستل ابلشتترائا، ولكتتان إرستتاقم عب تتا ، تعتتاىل هللا عتتن  لتت . وقتت  استتوَف ابتتن القتتيم رمحتته هللا الكتت   يف 
ثراك ال ْستن )مثتاح ثار السعاثة( را ال مزي  عليه، وتكلم يف نثح املسألة أياا يف كتابه )الصواعق املرسلة(. وحاصل املسألة أن العقل قاثر علتى إ
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هللا تعتتاىل علتتى ألستت ة الرستتل علتتيهم الستت  ، وهتتو متتايعس ع تته والقتتبح يف ك تت  متتن ااختتتياء إال أنتته اليرتتتتب علتتى هتتذا وجتتوب أو حتتتر  إال رتتا ختتترعه 
 . [الحكم قبل وروث الشرن]العلماء بقوقم 

والب  من اإلميان ابلشرن، وهو اإلميان ابامر وال هتي والوعت  والوعيت  كمتا بعتل هللا بتذل  رستله وأنتزل كتبته، ] رمحه هللاابن ميمية قال ختيخ اإلس   
يف حياته ال نيا، آإنه الب  له من حركة دلب هبا م ثعته، وحركة ي آا هبا مارته، والشرن هو الذي مييهز بتس ااآعتال التيت واإلنسان ماطر إىل خترن 

 .1[ويرتكونه ت ثعه، وااآعال اليت تاره، وهو ع ل هللا يف دلقه، ونوره بس عباثه، آ  ميكن لآلثميس أن يعيشوا ب  خترن مييزون به بس مايثعلونه
صت ح الان الرستالة، آكتذل  رتته إال ابتبتوالرسالة ضرورية يف إص ح العبت  يف معاختته ومعتاثه، آكمتا أنته ال صت ح لته يف آد]أياا  ابن ميميةل وقا

ه. والشترن ا يار ، وحركة ي آا هبا ما ماي ثعهله يف معاخته وثنياه إال ابتبان الرسالة، آإن اإلنسان ماطر إىل الشرن، آإنه بس حركتس: حركة دلب هب
 ا. له كان آم هو ال ور الذي يبسِه ما ي ثعه وماياره والشرن نور هللا يف أرضه وع له بس عباثه، وحص ه الذي من ثد
 ب، بتل التمييتزبتس الشتع  والترتا اَّمتل مييتزو وليح املراث ابلشرن التمييز بس الاار وال اآا ابلح، آإن  ل   صل للايتوا ت الع ْجتم، آتإن المتار 

ة واللتتم، نتتة والعثتتة، والشتتجاعان، واامابتتس ااآعتتال التتيت تاتتر آاعلهتتا يف معاختتته ومعتتاثه، ك ثتتا اإلميتتان والتوحيتت ، والعتت ل والتتس والتصتت ق واإلحستت
هلل والتوكتل  متللقتوق، وإدت ص العر، وأثاء اوالصس واامر ابملعروف وال هي عن امل كر، وصلة اارحا  وبر الوال ين، واإلحسان إىل املمالي  واَّتا

الشتهاثة، والتقتوى و ، ودشتيته يف ال يتب ثاة أع ائتهعليه واالستعانة به والرضا رواقا الق ر به، والتستليم لكمته واالنقيتاث امتره، ومتواالة أوليائته ومعتا
و نثتتا هتل متاأمروا بتته، ممتا يف كت  اعتتتهإليته أبثاء آرائاته واجت تاب حمارمتته، واحتستاب ال تواب ع تت ه، وتصت يقه وتصت يق رستتله يف كتل متاأدسوا بته، و 

 وص ح للعب  يف ثنياه وآدرته، ويف ض   ل  ختقاوته ومارته يف ثنياه وآدرته.
إلتيهم رستله،  ولوال الرسالة مل يهت  العقل إىل تثاصيل ال اآا والاار يف املعاه واملعاث، آمن أعظتم نعتم هللا علتى عبتاثه وأختترف م هتة علتيهم: أن أرستل

وبس قم الصراط املستقيم. ولوال  ل  لكتانوا ر زلتة اانعتا  والبهتائم بتل أختتر حتاال م هتا، آمتن قَبتَل رستالة هللا واستتقا  عليهتا آهتو  وأنزل عليهم كتبه،
 .2[من د  السية، ومن رثها ودرج ع ها آهو من ختر السية، وأسوأ حاال من الكلب واخل زير واليوان البهيم

ق إىل  تتا   ريتتآإنتته لتتيح لل لتتذي يرضتتيه،اىل الشتترن ليتمك تتوا متتن القيتتا  بو تتائف العبوثيتتة هلل تعتتاىل علتتى الوجتته إ ا ثبتت هتتذا، وثبتتتت حاجتتة ال تتا  إ
 ه آعله إال به.تعسه علي معرآة الشرن إال ابلتعلم، ومن ه ا كان آرضا  على كل مسلم أن يتعلم من العلم ماال يتأثى الواجب الذي

لتتة، هتتي إىل ووال ال حماو ا هتتي ممتتر العلتتم ويعمتتل بتته ليلقتتى هللا تعتتاىل وهتتو راع ع تته، آتتإن التت نيا إمنتت آالستتعي  متتن يستتعى لتاصتتيل مادتتب عليتته متتن
َتا َهتِذِه الَْ ) –حكاية عن مؤمن آل آرعون  -وجل  واآلدرة هي املستقر، كما قال عز  (رَارِ ِإنَّ اآْلِدتَرَة ِهتَي َثار  اْلَقتوَ نْتَيا َمتَتانم يَتاة  الت ُّ اَي قَتتْوِ  ِإمنَّ

نْتَيا ِإالَّ َقْتوم َوَلعِتبم َوِإنَّ ) . وقال تعاىل٣9آر: خا اَر اآْل الت َوَما َهِذِه اْلََياة  الت ُّ اليتوان ، ومعتىن ٦4الع كبتوت:  (ونَ ْلَيَتتَوان  لَتْو َكتان وا يَتْعَلم تِدتَرَة َقِتَي ا َّ
يَء يَتْوَمتِتتِذ َوِجت) –كتى هللا تعتاىل كمتا ح  -ا هبتاة الت نيا وا متتأنوا أي اليتاة الكاملتة، ويتو  القيامتة يقتول ال تاآلون عتتن  اعتة رهبتم التذين آرحتوا ابليت

نَستتان  َوَأىَّ لَته  التتذهِْكَرى تَتيِن قَتتلَ يَتق تتول  اَي ، جِبََهت ََّم يَتْوَمتِتتِذ يَتتَتذَكَّر  اإْلِ  ( م َواَل ي وثِتق  َواَثقَتته  َأَحتت، َعَذابَته  َأَحتت م  آَتيَتْوَمتِتتِذ الَّ يت َعتتذِهب  ، ايت  َّْمت  ِلَيَتيتْ
تَتتيِن قَتت َّْمت  ِلَيَتتايت ) . وقولتته2٦ - 2٣الثجتتر:  هنتتا ثار العتتذاب املقتتيم ألكاملتتة للستتع اء كمتتا اي ثار اليتتاة ثليتتل علتتى أن التت ار اآلدتترة هتت (يَتق تتول  اَي لَيتْ

 لألختقياء، آهي ثار اخللوث.
 .٣(ك م أصبت َعه يف الَيمِه، آلي ظر را يرجاماال نيا يف اآلدرة إال م ل  مادعل  أح  ) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا 

على حص  آقا  وق  أثهر يف َجْ به، قل ا: ايرسول هللا لو اكذ  لت   صلى هللا عليه وسلم  وعن عب هللا بن مسعوث رضي هللا ع ه قال:    رسول هللا 
. آتلت  هتي حقيقتة الت نيا 4(مث راح وتركهامايل ولل نيا  ، ما أ  يف ال نيا إال كراكب استظل حتت ختجرةِ  و اء ، آقال: ) ، والِو اء هو الثراه اللتسِه
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 وهذا هو ق رها.
متتن ال تتا   آالعاقتتل الستتعي  متتن يستتعى لتتتعلم ماتصتتح بتته عباثتتته لربتته يف هتتذه التت ار الثانيتتة ليكتتون متتن أهتتل ال عتتيم املقتتيم يف التت ار الباقيتتة. آتتإن ك تت ا

ثنياهم وهتم َتركوهنتا ال حمالتة، واليثكترون يف إنثتاق بعتض هتذا الوقتت واملتال يف زيلة يف التعلم إلص ح يقاون الس وات الطوال وي ثقون ااموال اَّ
م، أوالئتت  هتتم ال تتاآلون، آتت  تكتتن متت هم. قتتال تعتتاىل ، َوْعتتَ  اّللَِّ اَل خي ْلِتتف  اّللَّ  َوْعتتَ ه  َوَلِكتتنَّ َأْك َتتتَر ال َّتتاِ  اَل يَتْعَلم تتونَ ) تعلتتم ماي صتتلح آدتتْر

نْتَيا َوه ْم َعِن اآْلِدَرِة ه ْم َخاِآل ونَ  م وَن  َاِهرا  مِهنَ يَتْعلَ  أي أك تر ال تا  لتيح ]يف تثست  هتذه اآليتة  رمحته هللاابن كثري ، قال ٧ - ٦الرو :  (اْلََياِة ال ُّ
ن يف أمتتور التت ين ومتتاي ثعهم يف التت ار قتتم علتتم إال ابلتت نيا وأكستتاهبا وختتتؤوهنا وماآيهتتا، آهتتم حتتذاق أ كيتتاء يف حتصتتيلها ووجتتوه مكاستتبها، وهتتم ختتاآلو 

ه ومتا اآلدرة، كأن أح هم م ثهل ال  هن له والآكرة، قال السن البصري: وهللا ليبلت  متن أحت هم بت نياه أنته يقلتب الت رهم علتى  ثتره آي تسك بوونت
سن أن يصلي   ]1 . 
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 علم املسألة الثانية: و وب العلم قبل القول والعمل وحرمة القول والعمل بدري
 لتعلم.تبسه من املسألة السابقة حاجة ال ا  إىل الشرن يف هذه ال نيا، وأنه ال ريق إىل معرآة الشرن إال اب

عاقتل(.  وه ا ن بس إن ختاء هللا تعاىل أن هتذا التتعلم لتيح ادتيتارا  يثعلته متن يشتاء وي عته متن يشتاء، وإمنتا هتو واجتب علتى كتل مستلمِ  مكلَّتف )ابلت 
 تتر  علتتى املستتلم أن ي قتت   علتتى قتتوِل أو آعتتِل حتتىت يعلتتم حكتتم هللا تعتتاىل آيتته، آي قتت   علتتى مايريتت  علتتى بصتت ة وعلتتى علتتِم، آكتتان ووجتته الوجتتوب أنتته 

لصاة ستائر  العلم واجبا  قبل القول والعمل. وَييت وجوب العلم يف املرتبة التالية لإلميان ا مل الذي هو أول واجب على املكلَّف، والذي هو خترط
ورتا جتاء بته، وهتذا اإلميتان هتو املعتسَّ ع ته  صلى هللا عليه وسلم  ال. و ل  ان العب  أول ماي سلم إمنا دب عليه اإلميان ا مل ابهلل وابلرسول ااعم

ثَ 
 
صَّتتل، آكتتان العلتتم ابإلقتترار ابلشتتهاثتس، مث إنتته دتتب عليتته بعتت   لتت  أن يتتتعلم متتن ختتترائا اإلميتتان مادتتب عليتته العمتتل بتته، وهتتو متتايعرف ابإلميتتان امل

َثصَّل. وي ل على هذا بوضوح ماأوصى به ال ت  
 
معتا ا  حتس بع ته إىل التيمن، آقتال  صتلى هللا عليته وستلم  بذل  ق طرة بس اإلميان ا مل واإلميان امل

ذل ، آتتأعلمهم أن هللا اآتترتع علتتيهم إنتت  أتيت قومتتا  متتن أهتتل الكتتتاب آتتاثعهم إىل ختتتهاثة أن ال إلتته إال هللا وأين رستتول هللا، آتتإن هتتم أ تتاعوا لتتلتته )
َثُّ يف آقترائهم، آتإن هتم أ  تاعوا مخح صلوات يف كتل يتو  وليلتة، آتإن هتم أ تاعوا لتذل  آتأعلمهم أن هللا اآترتع علتيهم صت قة تؤدتذ متن أخ يتائهم آترت 

قتترار ابلشتتهاثتس هتتو اإلميتتان ا متتل، والعمتتل . آالتت عاء إىل اإل1(لتتذل  آتتإايك وكتترائم أمتتواقم، واتتتق ثعتتوة املظلتتو  آإنتته لتتيح بي هتتا وبتتس هللا حجتتاب
آتتأعلمهم أن هللا اآتترتع ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ابلشتترائا متتن الصتت ة والزكتتاة وخ  تتا هتتو اإلميتتان املثصتتل، والعلتتم ق طتترة بي همتتا وهتتو املتتراث يف قولتته 

 (، وحمل وجوبه بع  اإلميان ا مل وقبل اإلميان املثصل.عليهم
هتة جأن الت ين يعترف متن  ارة م ه إىلنظر الب اري رمحه هللا يف ترتيبه للموضوعات يف صاياه، آق  ب أ بكتاب ب ء الوحي إختوهبذا يتبس ختثوف 

مادب على العب  آة خترائا اإلميان و لة إيل معر الوحي ال العقل، مث أتبعه بكتاب اإلميان انه أول واجب على العب ، مث أتبعه بكتاب العلم انه الوسي
رمحته  لعبت . آجعتل الب تاريا استب عليته به م ها، مث أدذ يف سترث ختترائا اإلميتان وبت أها ابلطهتارة آالصت ة اهنتا آكت  آتروع العتس وأول ماالعمل 

ل ان ا متتتذا اليعتتين أن اإلميتت. علتتى أن هتتهللا العلتتم ق طتترة بتتس اإلميتتان ا متتتل واإلميتتان املثصهتتل كمتتا ثله عليتته حتتت يل معتتا  بتتن جبتتل رضتتي هللا ع تتته
قتول راث بته قتول القلتب و أن القتول يتاليشرتط لصاته العلم، بل العلم خترط لصتاة اإلميتان، وقت  قتال الستلف إن اإلميتان قتول وعمتل يزيت  ويت قص، و 

لتي مزيت ا  ي إلميتان. ونتذكر آيمتاار ا  لصتاة ختتاللسان، ومل خيتلثوا يف أن قول القلب هو معرآته وتص يقه، آصتارت املعرآتة رتا دتب اإلميتان بته إجتاال 
 من ااثلة على وجوب العلم قبل القول والعمل، من الكتاب والس ة واإلجان، وهي على ال او التايل:

 
  :ل والعملعلى حترمي القول والعمل بدري علم، وعلى و وب العلم قبل القو  أوال: األدلة من كتاب هللا معاىل

َا َحرََّ  َريبِهَ ) قال تعاىل - 1 َهتا َوَمتا َبطَتاْلَثتَواق ْل ِإمنَّ اْ اِبّللِه َمتا ملَْ يت  َتتزهِْل بِتِه س تْلطَا    َتْ ِ اْلَتقِه َوَأن ت ْشترِك و بِ  َواْلبَتْ تَي َن َواإِلمثَْ ِحَش َمتا َ َهتَر ِم تْ
 .٣٣ااعراف:  (َوَأن تَتق ول واْ َعَلى اّللِه َما اَل تَتْعَلم ونَ 

َا َحترََّ  َريبِهَ ق ْل إِ ) هذا نص صريح يف حتر  القول على هللا ب   علم لعتامل ا. وهتو وعيت  دتاص يف حتق (تَتْعَلم تونَ  اّللِه َمتا الَ  واْ َعلَتىَوَأن تَتق ول ت... منَّ
م تته و قبتتل القتتول والعمتتل  وجتتوب العلتتم علتتى -رثهومتته  -والقاضتتي واملثتتيت وكتتل مبلتت  احكتتا  هللا تعتتاىل أن يقتتول علتتى هللا متتاال يعلتتم. ويتت ل التت ص 

 ى.التعليم والكم والثتو 
ع تواْ د ط تَواِت الشَّتْيطَاِن َواَل تَتتَّبِ )عتاىلت  يف قوله وق  بسَّ هللا تعاىل يف آيِة أدرى أن اإلق ا  على خمالثة هذا ال هي إمنا هو من تزيس الشيطان، و ل

َا ََيْم ر ك ْم اِبلسُّوِء َواْلَثْاَشاء َوَأن، ِإنَّه  َلك ْم َع  و  مُِّبسم  َوِمَن ) اآلية قوله تعاىل . وم ل هذه1٦9 - 1٦8البقرة:  (ا اَل تَتْعَلم ونَ ى اّللِه مَ  َعلَ تَتق ول واْ  ِإمنَّ
ه  آَأَنَّه  ي ِالُّ  َعَلْيِه أَنَّ ك ِتبَ ،  ِ ال َّاِ  َمن د َاِثل  يف اّللَِّ ِبَ ْ ِ ِعْلِم َويَتتَِّبا  ك لَّ خَتْيطَاِن مَّرِي - ٣التل:  ( السَّتِع ِ َعتَذابِ  ه  َويَتْهِ يتِه ِإىَل ه  َمن تَتَوالَّ

 ب   علم من تزيس الشيطان، وبسَّ سوء عاقبة  ل . -أقوال  . آ ل على أن اَّ ال  وهو4
 .٣٦: إلسراءا (َعْ ه  َمْسؤ وال   ِتَ  َكانَ اَث ك لُّ أ ولت َواْلث ؤَ َواَل تَتْقف  َما لَْيَح َلَ  ِبِه ِعْلمم ِإنَّ السَّْمَا َواْلَبَصرَ ) قول هللا تعاىل - 2

                                                 

 واللثظ ملسلم، متثق عليه 1
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وماتمون متا كروه أن هللا تعتاىل هنتى عتن ]أقتوال الستلف يف اآليتة مث قتال  رمحته هللاابن كثري أي التتبا ماليح ل  به علم.  كتر  (َواَل تَتْقف  ) ومعىن
أي  (َعْ ته  َمْستؤ وال   نَ َكتا) -أي هتذه الصتثات متن الستما والبصتر والثتؤاث  (ك تلُّ أ ولتتِت َ ) –إىل قولته  -القول ب  علم بل ابلظن والتوهم واخليال 

 .1[ع ها يو  القيامة وت سأل ع ه وعما عمل آيهاسي سأل العب  
 .1٥ال ور:   ( اّللَِّ َعِظيمم َسب ونَه  َهيِه ا  َوه َو ِع  َ ِه ِعْلمم َوحتَْ بِ ْيَح َلك م ِإْ  تَتَلقَّْونَه  أِبَْلِسَ ِتك ْم َوتَتق ول وَن أِبَآْتَواِهك م مَّا لَ )قوله تعاىل  - ٣

اآليتة و ر عظيم ع   هللا وإن استهان ال ا  بته.  سباانه أن هذا أموبسه  (مم َوتَتق ول وَن أِبَآْتَواِهك م مَّا لَْيَح َلك م ِبِه ِعلْ ) َآَذ ه هللا تعاىل القول ب   علم
 وإن كانت يف حق من تكلم يف حاثثة اإلآ  إال أن العسة بعمو  اللثظ.

 .٦٦آل عمران:  ( ِعْلمم ْيَح َلك م ِبهِ لَ َن ِآيَما ؤ الء َحاَجْجت ْم ِآيَما َلك م ِبِه ِعلمم آَِلَم حت َآجُّو َهاأَنت ْم هَ ) قوله تعاىل - 4
ملتن وقت  ورث اامتر ابَّت ال  -إىل قولته  -يف اآلية ثليل على امل ا من اَّ ال ملن ال علم له، والظر على متن الحتقيتق ع ت ه ] رمحه هللاالقرطيب قال 

 .2[12٥ال ال:  (َوَجاِثْق م اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  ) قن آقال تعاىلَعِلم وأي
م وا َبْسَ َيَ ِي اّللَِّ اَي أَ ) قال هللا عز وجل - ٥  .1الجرات: (يمم اّللََّ ْسَِيام َعلِ ّللََّ ِإنَّ الِِه َواتتَّق وا  َوَرس و يتَُّها الَِّذيَن آَم  وا اَل تت َق ِه

التق موا قوال وال آع  بس ي ي هللا وقول رسوله وآعله آيما سبيله أن أتدذوه ع ه من أمتر الت ين والت نيا. ومتن قت ه  قولته أي ] رمحه هللاالقرطيب قال 
 .٣[إمنا َيمر عن أمر هللا عز وجل صلى هللا عليه وسلم  آق  ق همه على هللا تعاىل، ان الرسول  صلى هللا عليه وسلم  أو آعله على الرسول 

 يه.آ يه وسلم صلى هللا عل لة على حرمة اإلق ا  على قول أو عمل قبل معرآة حكم هللا تعاىل وحكم رسوله ويف اآلية ثال
 يكتون هتتو ال تقطعتوا أمترا  حتىتو ت توا حتىت يثتتيت، أي التقولتوا حتىت يقتول، وال أتمتتروا حتىت َيمتر، وال تت ثْ ] -يف نثتتح اآليتة  - رمحته هللاابان القايم وقتال 

: هن  توا أن روى العتويف ع ته قتالوالست ة، و  يه، روى علي بن أيب  لاة عن ابن عبا  رضي هللا ع هما: ال تقولوا ِد َف الكتتابالذي  كم آيه ومي اِ 
 يتكلموا بس ي ي ك مه. 

 .4[أو يثعل صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا والقول اَّاما يف معىن اآلية ال تعجلوا بقول وال آعل قبل أن يقول 
اانبيتاء:   (اَل َيْستِبق ونَه  اِبْلَقتْوِل َوه تم أِبَْمترِِه يَتْعَمل تونَ ، َبْل ِعَباثم مُّْكَرم ونَ )  تعاىل على امل ئكة وامت حهم من هذا الوجه، يف قوله تعاىلوق  أثىن هللا

مون قوال  قبل قوله تعاىل، وال يعملون إال أبمره تعاىل. قال 2٧ - 2٦ اَل َيْستِبق ونَه  ) هم لته يف خايتة الطاعتة قتوال وآعت و ] رمحه هللاابن كثري . آهم اليق ِه
 .٥[أي ال يتق مون بس ي يه أبمر وال خيالثونه آيما أمرهم به، بل يباثرون إىل آعله ،2٧اانبياء:  (أِبَْمرِِه يَتْعَمل ونَ  اِبْلَقْوِل َوه م

ْعِاتك ْم لِتبَتْعِض َأن حَتْتَبَط بتَ اِبْلَقتْوِل َكَجْهتِر  َهتر وا لَته   َواَل جتَْ ِت ال َّتِ هِ َتك ْم آَتتْوَق َصتوْ اَي أَيتَُّهتا الَّتِذيَن آَم  توا اَل تَتْرآَتع توا َأْصتَوا) وقال تعتاىل: - ٦
 . 2الجرات:  (َأْعَمال ك ْم َوأَنت ْم اَل َتْشع ر ونَ 

قوقم وأ واقهتم وسياستاْم ومعتارآهم علتى متا آإ ا كان رآا أصواْم آوق صوته سببا لبوط أعماقم آكيف تق   آرائهم وع] رمحه هللاابن القيم قال 
ْبطا  اعماقم  .  .٦[جاء به ورآعها عليه   أليح هذا أوىل أن يكون حم 

َا اْلم ْؤِم  وَن الَِّذيَن آَم  وا اِبّللَِّ َوَرس ولِِه َوِإَ ا)وقال تعاىل  - ٧  .٦2ال ور:   (ْسَتْأِ ن وه   يَ ملَْ َيْذَهب وا َحىتَّ  ِر َجاِماِ َعه  َعَلى أَمْ َكان وا مَ   ِإمنَّ
آإ ا جعل من لتواو  اإلميتان أهنتم ال يتذهبون متذهبا إ ا كتانوا معته إال ابستتتذانه، آتأوىل أن يكتون متن لواومته أن اليتذهبوا إىل ] رمحه هللاابن القيم قال 

                                                 

 ٣9ص  ٣ج )تثس  ابن ك  (  1
 1٠8ص  4)تثس  القر  ( ج  2
 (1٦/٣٠٠)تثس  القر  ،  ٣
 ٥1ص  1)اع   املوقعس( ج  4
 1٧٦ص  ٣)تثس  ابن ك  ( ج  ٥
 ٥1ص  1)اع   املوقعس( ج  ٦
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 .1[قول وال مذهب علمي إال بع  استتذانه، وإ ن ه ي عرف ب اللة ماجاء به على أنه أِ َن آيه
 لت: آوجب معرآة ما أِ ن آيه مما مل َي ن ابلتعلم قبل القول والعمل.ق
 .٣٦احزاب:ا (م  اخلَِْ َة  ِمْن أَْمرِِهمْ ن َيك وَن َق  أَْمرا  أَ  َوَما َكاَن ِلم ْؤِمِن َواَل م ْؤِمَ ِة ِإَ ا َقَاى اّللَّ  َوَرس ول ه  ) وقال تعاىل - 8

 .2[نه أنه ليح ملؤمن أن خيتار بع  قاائه وقااء رسوله، ومن ك َّ بع   ل  آق  ضل ض ال مبي ا  آأدس سباا] رمحه هللا القيم ابنقال 
ون علتتى آعتتلِ  برأيتته ث ي قتت   العبتت اليف كتتل أمتتر قبتتل اإلقتت ا  عليتته، حتتىت  صتتلى هللا عليتته وستتلم  قلتتت: آوجتتب بتتذل  معرآتتة ماقاتتى بتته هللا ورستتوله 

 .يه وسلم صلى هللا عل اعتبار لكم هللا ورسوله 
 .4٣ال ال:  (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ ) قول هللا عز وجل - 9

اء علتى أن العمتل. وأجتا العلمتبتل القتول و آأمر هللا تعاىل خ  العامل بستؤال العتامل، حتىت اليقت   علتى العمتل جبهتل، آت لت اآليتة علتى وجتوب العلتم ق
 عما وجب عليه من أمر ثي ه.  العامي دب عليه السؤال

آَاْستأَل واْ َأْهتَل التذهِْكِر ِإن ) مل كتلتف العلمتاء أن العامتة عليهتا تقليت  علمائهتا وأهنتم املتراثون بقتول هللا عتز وجتل] رمحته هللاأبو عمر بان عبادالرب قتال 
 .٣[ (ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ 

 تاب إن ختاء هللا تعاىل.وسيأيت تثصيل حكم التقلي  يف الباب اخلامح من هذا الك
 

 :على حترمي القول والعمل بدري علم، وعلى و وب العلم قبل القول والعمل اثنيا: األدلة من السنة
 .[ أ ابلعلم، آب«إله إال هللا آاعلم أنه ال»العلم قبل القول والعمل، لقول هللا تعاىل ]قال الب اري رمحه هللا يف كتاب العلم من صاياه، ابب  - 1

: أراث بته أن العلتم ختترط يف صتاة القتول والعمتل، آت  ي عتتسان إال بته، آهتو متقت   عليهمتا انته مصتاِهح لل يتة ] رمحه هللاابن حجر  قال قال ابن امل ت ه
 .4[املصاِهاة للعمل

 وحتت ه الختتتري  لتته، بعملتته هللا قلتتت: ولتتيح العلتتم مصتتااا لل يتتة آقتتط، بتتل وللمتابعتتة أياتتا، آتتإن ختتتر ي قبتتول العمتتل  تتا: اإلدتت ص: أبن يبت تتي
 واملتابعة: أبن يكون العمل مواآقا احكا  الشريعة يف صثته.

تتْم َأْحَستتن  َعَمتتالَّتتِذي َدلَتتَق اْلَمتتْوَت ) قتتال تعتتاىل ل تتوَك ْم أَيُّك   ن الثاتتيل بتتن عيتتاع رمحهمتتا هللا قولتته يفعتت، نقتتل ابتتن تيميتتة 2مللتت : ا (   َواْلَيَتتاَة لِيَتبتْ
 ، واإلد ص هو مقصوث ال ية،لصه وأصوبهإنه أد (َأْحَسن  َعَم   )

 والصواب مقصوث املتابعة. والعلم الو  لتصايح ال ية ولتصايح املتابعة أياا، وي ل على هذا:
 . ٥(من عمل عم  ليح عليه أمر  آهو رث) صلى هللا عليه وسلم  قول ال    - 2

 -ل تابعتة، ويت ل الت يهتو ختترط امل ( آهو مرثوث خ  مقبتول متن آاعلته، وهتذاليح عليه أمر وي ل ال يل على أن كل عمل خ  مواآق للشريعة )
 ن آاعله. ععلى وجوب العلم قبل العمل، ليكون العمل صوااب مواآقا للشرن وإال آهو آاس  مرثوث الدزيء  -ذختارته 

 س ال ووية(. ا )ااربعااربعس ح ي وهذا ال يل من ااحاثيل اليت عليها م ار اإلس  ، ومن ه ا أثرجه ال ووي رمحه هللا يف
 (.ليح عليه أمر واست ل به العلماء على إبطال الب ن احمل ثة لكوهنا مما )

واستتتت ل بتتته علتتتى إبطتتتال حكتتتم القاضتتتي وآتتتتوى املثتتتيت امل الثتتتة للشتتتريعة، ولتتتو كانتتتت صتتتاثرة متتتن جمتهتتت ، كمتتتا  كتتتره الب تتتاري يف كتتتتايب ااحكتتتا  

                                                 

 ٥1ص  1)اع   املوقعس( ج  1
 ٥1ص  1)اع   املوقعس( ج  2
 ٦8ص  2ب  اثي رمحه هللا يف )الثقيه واملتثقه( ج وقال م له اخلطيب ال -- 11٥ص  2)جاما بيان العلم( ج  ٣
 (1٦٠ - 1/1٥9)آتح الباري،  4
 رواه مسلم عن عائشة رضي هللا ع ها، ورواه الب اري معلهقا، ورواه متص  بلثظ مقارب ٥
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امل الثة للشريعة، كما  كره الب اري يف كتتاب الصتلح  -وماجرى جمراها  -به أياا على إبطال الصلح والعقوث ، واست ل 1واالعتصا  من صاياه
 .2من صاياه

ي ستأل  ممتا مل ي تزل عليته التوحي آيقتول  صلى هللا عليته وستلم  ابب ما كان ال   ]أدرج الب اري رمحه هللا يف كتاب االعتصا  من صاياه قال  - ٣
ب حىت ي زل عليه الوحي، ومل يقل برأي وال قيا ، لقوله تعاىلال أثري أو مل  صتلى هللا  . وقال ابن مسعوث: س تتل ال ت  1٠٥ال ساء:  (ِرَا أَرَاَك اّلله  ) د 
والبتتاب يتت ل علتتى وجتتوب  ،ع تته يف نتتزول آيتتة الك لتة مث روى الب تتاري حتت يل جتابر رضتتي هللا ٣ [عتتن التتروح آستتكت حتىت نزلتتت اآليتتة عليته وستتلم 

 العلم قبل القول والعمل.
روي أبو ثاوث رمحه هللا قال ح ث ا موسى بن عب الرمحن اانطاكي، ح ث ا حمم  بن ستلمة، عتن التزب  بتن د ريتق، عتن عطتاء، عتن جتابر رضتي  - 4

ه يف رأسته، مث احتتلم، آستأل أصتاابه، آقتال: هتل جتت ون يل  ردصتة يف التتيمم  ، هللا ع ه قال: درج ا يف سثر، آأصاب رج   م ا حجترمت  آشتلَّته
قتلتوه قتتلهم »، أ ْدتِسَ بتذل  آقتال: صتلى هللا عليته وستلم  آقالوا: ماجن  لت  ردصتة وأنتت تقت ر علتى املتاء، آاختستل آمتات. آلمتا قتِ م ا علتى ال ت  

علتى جرحته درقتة مث ميستح  -موستى  ختت  -« يعصب»أو « هللا، أال سألوا إْ  مل يعلموا، آإمنا ختثاء الِعيِه السؤال، إمنا كان يكثيه أن يتيمم ويعصر
 .4عليها وي سل سائر جس ه

ابلثتتوى ب ت  علتم وألتق هبتم الوعيت  أبن ثعتا علتيهم، وجعلهتم يف اإلمث  صتلى هللا عليته وستلم  ومعىن الِعيِه أي اَّهل، ويف هذا ال يل عاهبم ال ت  
له  لى حتر  القول والعمل ب   علم ملا ورث آيه من الذ  والوعي .. وال يل ي ل على وجوب العلم قبل القول والعمل، وي ل ع٥قَتتَتَلة  

إمنا ال نيا اربعة نثِر:عب ِ روقه هللا ماال  وعلما  آهو يتقي َربَّه آيه ويصل  به رمِحته ويعلتم  هلل آيته حقتا  آهتذا ) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  - ٥
وعبتِ  ، قه ماال، آهو صاثق ال ية يقول: لتو أن يل متاال  لعملتت آيته بعمتل آت ن، آهتو ب يَّتته، آأجر تا ستواءوعبِ  روقه هللا علما  ومل يرو ، أبآال امل اول

وعبِ  مل يروقه ، أبدبل امل اولروقه هللا ماال  ومل يروقه ِعلما ، آهو خيبط  يف ماله ب   علم، ال يتقي آيه َربَّه واليصل آيه رمحه، واليعلم  هلل آيه حقا ، آهو 
 .٦( ماال وال علما آهو يقول: لو أن يل ماال  لعملت آيه بعمل آ ن، آهو ب يته، آوور ا سواءهللا

 اث س، و   اث س: صلى هللا عليه وسلم  يف هذا ال يل م ح رسول هللا 
 ( بعلم: وهو صاحب املرتبة ااوىل.أنثق مالهآم ح من عمل )

 ل انية.كما م ح من قال قوال بعلم: وهو صاحب املرتبة ا
 ( ب   علم: وهو صاحب املرتبة ال ال ة.خيبط يف مالهو   من عمل )

 كما    من قال قوال ب   علم: وهو صاحب املرتبة الرابعة.
 هتذا يت ل علتى أنته ملتاقا للتوور و من قال وعمتل بعلتم، و   متن قتال وعمتل ب ت  علتم بتل جبهتل وجعلته مست صلى هللا عليه وسلم  آم ح رسول هللا 

 .ل هو واقا يف اإلمث ه اإلمث بعابَّهل إ  كان العلم واجبا عليه قبل القول والعمل، ومن آرهط يف أثاء الواجب الي عذر واليسقط  يعذره
 آ ل هذا ال يل على حتر  القول والعمل ب   علم وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل. 

واح  يف اَّ تة واث تان يف ال تار، آأمتا التذي يف اَّ تة آرجتل عترف التق آقاتى بته، ورجتل  القااة ث ثة:) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  - ٦
 .٧(جهل آهو يف ال ار عرف الق آجار يف الكم آهو يف ال ار، ورجل قاى لل ا  على

                                                 

 (٣1٧و 181ص  1٣)آتح الباري ج  1

 (٣٠٣ - ٣٠1ص  ٥)آتح الباري ج  2
 (29٠ص  1٣)آتح الباري ج  ٣

 ثاوث وابن ماجه عن ابن عبا  رضي هللا ع هماورواه أبو  4

  كره اخلطايب رمحه هللا يف )معامل الس ن( ٥

)َمَ ل  هذه اامة كم ل أربعة نثر( ال يل. ك  ا رواه عن أيب   ورواه ابن ماجة وآيه قال رسول هللا  -- (2441ال يل رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح ) ٦
  هكبشة اامناري رضي هللا ع

 رواه ااربعة عن ب ري ة رضي هللا ع ه، وصااه الاكم ٧
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وهتتو متتن قاتتى علتتى م )(، كمتتا    متتن عمتتل ب تت  علتتوهتتو متتن عتترف التتق آقاتتى بتتهعلتتى متتن عمتتل بعلتتم ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  آتتأثىن رستتول هللا 
علتى ( و كر الوعي  الوارث يف حقه را ي ل على أنه مل يعذره ابَّهل لتقص ه يف  لب العلم الواجب عليه قبل اختت اله ابلقااء. آت ل الت يل جهل

 حتر  القول والعمل ب   علم، وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل.
هتتو يهتتا يف ابب مستتتقل و آيتتة أن أتكلتتم  عتت   العتتذر ابَّهتتل، وهتتذه املستتألة آيهتتا تثصتتيل، ويف ال إىل -أعتت ه  -)ت بيتته( ورثت اإلختتتارة يف موضتتعس 

 الباب الساث  يف هذا الكتاب إ ا ختاء هللا تعاىل.
 اثلثا: اسمجاع: على حترمي القول والعمل بدري علم، وعلى و وب العلم قبل القول والعمل.

إلجتان اإن ال زايل حكتى ]، قال رمحه هللا يف الثرق ال الل والتسعس« الثروق » هت( يف كتابه  ٦84ت ) شهاب الدين القرايف املالكيقال الع مة 
ن وجتب عليته م هللا آيه. آمتن ابىت يعلم حكيف إحياء علو  ال ين، والشاآعي يف رسالته حكاه أياا يف: أن املكلَّف الدوو له أن ي ق   على آعِل ح

هللا تعتاىل  عليه أن يتعلم حكتم من قارع وجبيف البيا، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ماخترعه هللا تعاىل يف اإلجارة، و أن يتعلم ماعيه ه هللا وخترعه 
ى رقتاتمتن تعلهتم وعمتل ااعمتال. آو يف القراع، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم هللا تعتاىل يف تلت  الصت ة، وكتذل  الطهتارة وجيتا ااقتوال 

عصتتتاه و قتت  أ تتتان هللا  اعتتة تاتتى علمتتته آ تتاعتس، ومتتتن مل يعلتتم ومل يعمتتتل آقتت  عصتتتى هللا معصتتيتس، ومتتتن َعلِتتم ومل يعمتتتل رق متتاَعِلم آقتت  أ تتتان هللا
 معصية.

 (مم ِإينهِ َأع و   بِتَ  َأْن َأْستأََلَ  َمتا لَتْيَح يل بِتِه ِعْلت) –حكاية عن نوح عليه الس    -وي ل على هذه القاع ة أياا من جهة القرآن، قوله تعاىل 
ومع اه: ماليح يل جبتواو ستؤاله علتم، آت له  لت  علتى أنته الدتوو لته أن يقت   علتى الت عاء والستؤال إال بعت  علمته ِبكتم هللا تعتاىل يف  لت   ،4٧هوث: 

ِبال الول ،  السؤال وأنه جائز، و ل  سبب كونه عليه الس   عوتب على سؤال هللا عز وجل الب ه أن يكون معه يف السثي ة لكونه سأل قبل العلم
 إ ا تقرر هذا آم لته أياتا قولته، وأنه مما ي ب ي  لبه أ  ال   آالعتب واَّواب ك  ا ي ل على أنه الب  من تق   العلم را يري  اإلنسان أن يشرن آيه

املعلتو  آت  دتوو الشترون يف ختتال حتىت يعلتم، آيكتون هنتى هللا تعتاىل نبيهته عليته الست   عتن اتبتان خت  ، ٣٦اإلستراء:  ( لَتَ  بِتِه ِعْلتمم َواَل تَتْقف  َمتا لَتْيحَ )
قتال الشتاآعي رمحته هللا:  لتب العلتم قستمان: آترع ، ( لتب العلتم آرياتة علتى كتل مستلموم ته قولته عليته الست   )،  لب العلم واجبتا يف كتل حالتة

 .1[عس وآرع كثاية، آثرع العس علم  ِبالت  اليت أنت آيها، وآرع الكثاية ماع ا  ل 
 :صةام 

ل أو ر  اإلقت ا  علتى قتو عمتل، وعلتى حتتعلتى وجتوب العلتم قبتل القتول وال -التذي نقلته القترايف  -ثلت ااثلة السابقة متن الكتتاب والست ة واإلجتان 
 عمل إال بعلم.

 ت  علتم( القتول والعمتل ب ر العمتل، وحتتوق  أك رت  من إيراث ااثلة من الكتاب والس ة للت ليل على هتذه القاعت ة وهتي )وجتوب العلتم قبتل القتول و 
قبلتوا متن خت هم قتوال  عليته الت ليل، والي ال متاَثلَّ لترتسخ هذه القاع ة يف أ هان املسلمس، وليلتزموا هبا يف أنثسهم ومتا خت هم، آت  يقولتوا واليثعلتوا إ
الات الت ل البت ن وااهتواء و لثستاث أهت آيهتا ثرءال ثليل عليه من الشريعة. آثي االعتصا  هبذه القاع ة صت ح عظتيم للمستلمس ذ ن هللا تعتاىل، و 

 الذين يتكلمون يف ثين هللا تعاىل ب   علم، وهللا املستعان.
ل ب تت  علتتم لتتى ااقتتوال وااعمتتااإلقتت ا  ع إ ا علمتتت هتتذا، تبتتسَّ لتت  التثتتريط الشتت ي  الواقتتا آيتته ك تت  متتن املستتلمس يف هتتذه ااومتتان والتتذي َت تتل يف

 حرا   . الة بتاليل أو حتر ، حىت إن الرجل ليطلب الروق س س بعمل اليبايل أح ل هو أ وب   سؤال، وب  مبا
يهتتا ومل تقتصتتر هتتذه اآلآتتة علتتى العتتوا  بتتل قتت  ستترت يف بعتتض امل تستتبس إىل العلتتم الشتترعي، آتترتاهم ي صتت رون الثتتتاوى ويصتت ِهثون التتتآليف يبياتتون آ

ي ِاتلهون يتا ، وقت   كتر  الوعيت  الشت ي  يف حتق هتؤالء التذين يقولتون علتى هللا متاال يعلمتون والتذين و ظرون ب  ِبل وب  حتقيق بتل وبت  أهليتة أح
ْ  ْم َوي ْستأَل ونَ ) ، وقتال تعتاىل٥ - 4املطثثس:   (لِيَتْوِ  َعِظيمِ ، َأاَل َيظ نُّ أ ولَِتَ  َأهنَّ م مَّبتْع وث ونَ ) أبهوائهم ب   علم، قال . 19دترف: الز   (َستت ْكَتب  خَتتَهاَث

قتا متن الشتريعة  . وستوف أ كتر بعتض  وهل ثدل التب يل والتاريف على ال اي ت السابقة إال متن هتذا البتاب: ابب ااقتوال واآلراء التيت المستت  

                                                 

 ، ط ثار املعرآة149 - 148ص  2)الثروق( ج  1
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 ىل.اام لة ادطاء املؤلثس يف العلو  الشرعية را يبس ل  صاة قويل هذا، و ل  يف الباب السابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعا
لعلتم قبتل س، أال وهتي وجتوب امتو  املستلمويف هذا املقا  أوصتي اإلدتوة الت عاة والوعهتا  وكتل مشتت ل ابلعلتو  الشترعية أن ي شتروا هتذه املستألة يف ع

متتن   وهتتذا ابب عظتتيمس املستتلمسالقتتول والعمتتل، وحرمتتة اإلقتت ا  علتتى قتتول أو عمتتل ب تت  علتتم، آثتتي نشتتر هتتذا اامتتر إحيتتاء لثرياتتة  لتتب العلتتم بتت
 أبواب اخل ، بل العلم كما وصثه ابن القيم هو مثتاح ثار السعاثة وهي اَّ ة ذ ن هللا تعاىل.

 
 ( وآاء الشريعة رصاحل العباث إىل يو  القيامة.فائدة)

يتاتتمن القتتول  لقتتولالتتم أن هتتذا اعلتتم أن القتتول )بوجتتوب العلتتم قبتتل القتتول والعمتتل( يصتت ق علتتى اَّماعتتات والتت ول كمتتا يصتت ق علتتى ااآتتراث. واع
آيتة بتذل  اخنرمتت هنتا إ ا مل تكتن واادرويتة، ابوآاء الشريعة رصاحل العباث واَّماعات والت ول إىل يتو  القيامتة، ستواء يف  لت  املصتاحل ال نيويتة أو ا

 ة بذل .يعآاء الشر و قاع ة )وجوب العلم قبل القول والعمل(، آوجوب العلم ابلكم الشرعي يف كل أمر قبل اإلق ا  عليه يعين 
 يو  القيامة أثلة ك  ة م ها:وق  ثل على وآاء الشريعة اباحكا  إىل 

َيا   لِهك لِه خَتْيءِ ) قول هللا عز وجل - 1  .89ال: ال  (َونَتزَّْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب تِبتْ
خَتتْيِء آَتتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس توِل  ِمت ك ْم آَتِإن تَت َتاَوْعت ْم يف  أ ْويل اَاْمترِ س توَل وَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ َأِ يع واْ اّللهَ َوَأِ يع تواْ الرَّ ) وقول هللا تعاىل - 2

 .٥9ل ساء: ا (   ِإن ك  ت ْم تت ْؤِم  وَن اِبّللِه َواْليَتْوِ  اآلِدِر َ ِلَ  َدْ م َوَأْحَسن  أَتِْوي
من مسائل ال ين ِثقِهه وِجله،  ت اون آيه املؤم ون ط تعم كلَّ مانكرة يف سياق الشر  (اَوْعت ْم يف خَتْيءِ آَِإن تَت َ ) وم ها: أن قوله] رمحه هللاابن القيم قال 

ر تعتتاىل ابلتترث ع تت  متتن املمت تتا أن َيمتت ث إليتته، إ جِليتته ودِثيتته، ولتتو مل يكتتن يف كتتتاب هللا ورستتوله بيتتان حكتتم متتا ت تتاوعوا آيتته ومل يكتتن كاآيتتا مل َيمتتر ابلتتر 
 ال يوج  ع  ه آصل ال زان.ال زان إىل من 

هتو الترث إليته نثسته يف حياتته وإىل ست ته  صتلى هللا عليته وستلم  وم ها: أن ال ا  أجعوا أن الرث إىل هللا سباانه هو الترث إىل كتابته، والترث إىل الرستول 
 .1[بع  وآاته

واحت ،  ، وهتو مبتين علتى حترفاصتول وأنثعهتااوهتذ ااصتل متن أهتم ] رمحه هللاابن القيم ويف بيان وآاء الشريعة رصاحل اخللق إىل يو  القيامة، قال 
 ِ  بعت ه، وإمنتا   وج أمته إىل أحملماقم، وأنه ابل سبة إىل كل ما  تاج إليه العباث يف معارآهم وعلومهم وأع صلى هللا عليه وسلم  وهو عمو  رسالته 

ستبة إىل  إلتيهم، وعمتو  ابل  ىل املرَستلاليتطترق إليهمتا كصتيص: عمتو  ابل ستبة إ حاجتهم إىل من يبل هم ع ته ماجتاء بته، آلرستالته عمومتان حمثو تان
ثبتات عمتو  رستالته اإلميتان بته إال ذ ها، واليتتمكل ما تاج إليه من ب عل إليه يف أصول ال ين وآروعته، آرستالته كاآيتة ختتاآية عامتة، ال حت ْتوِج إىل ستوا

 به. ا وأعماقا عما جاءة يف علومهالته، والخيرج نون من أنوان الق الذي حتتاج إليه ااميف هذا وهذا، آ  خيرج أح  من املكلثس عن رس
ومتتا  تتائر يقلتتب ج احيتته يف الستتماء إال  كتتر لألمتتة م تته علمتتا ، وعلَّمهتتم كتتل ختتتيء حتتىت آثاب الت لتتي  صتتلى هللا عليتته وستتلم  وقتت  تتتويف رستتول هللا 

والشتترب، والركتتوب وال تتزول، والستتثر واإلقامتتة، والصَّتتْمت والكتت  ، والعزلتتة واخللطتتة، وال تتىن والثقتتر،  وآثاب اَّمتتان وال تتو  والقيتتا  والقعتتوث، وااكتتل
ه رأي والصتتاة واملتترع، وجيتتا أحكتتا  اليتتاة واملتتوت، ووصتتف قتتم العتتره والكرستتي، وامل ئكتتة واَّتتن، وال تتار واَّ تتة ويتتو  القيامتتة، وماآيتته حتتىت كأنتت

 تعريف حىت كأهنم يرونه ويشاه ونه أبوصاف كماله ونعوت ج له، وَعرَّآهم اانبيتاء وأممهتم ومتاجرى قتم ومتاجرى عس، وعرَّآهم معبوثهم وإقهم أمت
متتن  صتلى هللا عليتته وستتلم  علتيهم معهتتم حتتىت كتأهنم كتتانوا بيتت هم، وعتترآهم متن  تترق اخلتت  والشتتر ثقيقهتا وجليلهتتا متتامل يعرآتته نت  امتتته قبلتته، وعتترآهم 

 صتلى هللا عليته وستلم  بع ه يف السو  وما صل آيه من ال عيم والعذاب للروح والب ن مامل يت َعرهف به ن  خت ه، وكتذل  عترآهم  أحوال املوت ومايكون
ه ويبي تته متتن أثلتتة التوحيتت  وال بتتوة واملعتتاث والتترث علتتى جيتتا آتترق أهتتل الكثتتر والاتت ل متتاليح ملتتن عرآتته حاجتتة متتن بعتت ه، اللهتتم إال إىل َمتتْن يبل تته إاي

متن مكايت  التروب ولقتاء العت و و ترق ال صتر والظثتر متالو َعلمتوه  وَعَقلتوه وَرَعتْوه  صتلى هللا عليته وستلم  ضح م ه متادثي عليته، وكتذل  عترآهم ويو 
مكتره متن مكايت  إبلتيح و رقته التيت َيتتيهم م هتا ومتا يتاتروون بته متن كيت ه و  صلى هللا عليه وسلم  حق رعايته مل يقم قم ع و أب ا ، وكذل  عرآهم 
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ومايتت آعون بتته ختتتره متتاال مزيتت  عليتته، وكتتذل  عتترآهمص متتن أحتتوال نثوستتهم وأوصتتاآها وثسائستتها وكمائ هتتا متتاال حاجتتة قتتم معتته إىل ستتواه، وكتتذل  
 من أمور معايشهم مالو علموه وعملوه الستقامت قم ثنياهم أْعَظَم استقامة. صلى هللا عليه وسلم  عرآهم 

ريعة أكمتل م هتا ختتلتيت متا  ترق العتامل الكاملتة ا آلدترة ِبر مَّتته، ومل  توجهم هللا إىل أحت  ستواه، آكيتف يظتن أن ختتريعتهوابَّملة آجاءهم ِب  الت نيا وا
ن ابل تا  حاجتة أآهتو كمتن  تن  سياسة دارجة ع ها تكملها، أو إىل قيا  أو حقيقة أو معقتول دتارج ع هتا   ومتن  تن  لت »  قصة حتتاج إىل 

ا رتا ب نبيته التذين اكتثتو  لته أصتااذا كله دثتاء ماجتاء بته علتى متن  تن  لت  وقلتة نصتيبه متن الثهتم التذي َوآَّتَق هللاإىل رسول آدر بع ه، وسبب ه
ع ته مي تا متن    كتان عمتر رضتي هللاإلتيكم، وقت جاء به، واست  وا به عما ماسواه، وآتاوا به القلوب والب ث، وقتالوا: هتذا عهت  نبي تا إلي تا وهتو عهت  

ابلتتة وَوبَتت  أآكتتارهم وو   ل تا  َبرائهتتمادشتتية أن يشتتت ل ال تتا   بتته عتن القتترآن، آكيتتف لتتو رأى اختتتت ال  صتتلى هللا عليتته وستلم   الت يل عتتن رستتول هللا
 أ هاهنم عن القرآن وال يل   آاهلل املستعان.

َلى َعَلْيِهمْ ) وق  قال هللا تعتاىل:  ، وقتال تعتاىل:٥1الع كبتوت:  (َوِ ْكَرى ِلَقْوِ  يت ْؤِم  ونَ   ِإنَّ يف َ ِلَ  َلَرمْحَة  َأَوملَْ َيْكِثِهْم َأ َّ أَنَزْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب يت تتْ
َيا   لِهك لِه خَتْيِء َوه   ى) مَّْوِعظَتةم اَي أَيتَُّهتا ال َّتا   قَتْ  َجتاءْتك م ) ، وقال تعاىل:89ال اتل:  (َوَرمْحَة  َوب ْشَرى لِْلم ْسِلِمسَ  َونَتزَّْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب تِبتْ

 .1[٥٧يونح:  (لِهَما يف الصُّ  وِر َوه   ى َوَرمْحَةم لهِْلم ْؤِمِ سَ  مِهن رَّبِهك ْم َوخِتَثاء
 

 :وبعد
متا تبتسه كعلته قبتل أن يثعلته.  لعبت  أن يثآق  تبسه ل  مما سبق وجوب العلم قبل القول والعمل، أي وجوب معرآة الكتم الشترعي يف أي أمترِ  يريت  ا

 ىل يو  القيامة.إ ختريعة بع  ختريعته ، واليه وسلم صلى هللا عل الشريعة جبميا ااحكا  ال ومة للعباث إىل يو  القيامة إ  ال نبيا  بع  نبي ا ل  وآاء 
ه لعلتتم بتتبعض هتتذا أ  دتتب عليتته آتتإ ا كتتان العلتتم واجبتتا قبتتل القتتول والعمتتل، آهتتل دتتب علتتى كتتل مستتلم اإلحا تتة جبميتتا علتتو  الشتتريعة وأحكامهتتا،

 ااحكا   .
 سائل.الية ومايليها من مملسألة التوما ح ه هذا الق ر من العلم الواجب على كل مسلم، أو مايعرف بثرع العس من العلم  . وهذا هو موضون ا
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 املسألة الثالثة: معريف فر( العني من العلم الشرعي
عل ته آي التذي تعتسه عليته واجب الشترعلم الذي اليتمكن املكلهف من أثاء الهو ما دب على كل مكلهف )أي مسلم ابل  عاقل( أن يتعلمه، وهو الع

 إال بتعلمه.
أي متن العلتم  -آترع العتس ]لثترع العتس متن العلتم، وهتو قولته رمحته هللا  -املذكور يف الثصل الستابق  - النوو وهذا التعريف مقتبح من تعريف 

 .1[ي تعسَّ عليه آعله إال بهوهو تعلهم املكلهف ماال يتأثي الواجب الذ -الشرعي 
 م ها:و هذا هو التعريف امل تار، وه اك تعريثات أدرى   ِكَرت يف أقوال العلماء اليت ورثت يف الثصل السابق، 

 علتى علم عامَّة اليسا ابل ا خ  م لتوب علتى عقلته جهل ته... م تل الصتلوات اخلمتح، وأن هلل]لثرع العس من العلم أبنه  رمحه هللاالشافعي َوْصف 
هتتذا، ممتتا ال تتا  صتتو  ختتتهر رماتتان، وحتتل البيتتت إ ا استتتطاعوه، ووكتتاة يف أمتتواقم، وأنتته حتترَّ  علتتيهم التتز  والقتتتل والستترقة واخلمتتر، ومتتا كتتان يف معتتىن 

 .2[ك لِهف العباث أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنثسهم وأمواقم، وأن يكثوا ع ه ماَحرَّ  عليهم م ه
إمنتا ]. وقتال أياتا [أن على كل أح  آرضا أن يتعلم ماال يسعه جهلته متن علتم حالته]آرع العس من العلم أبنه  رمحه هللاملبارك عبدهللا بن اَوَوَصف 

 -وق  س ِتل ماالذي دب على ال ا  متن تعلتم العلتم  -. وقال أياا [ لب العلم آرياة أن يقا الرجل يف ختيء من أمر ثي ه يسأل ع ه حىت يعلمه
 .٣[ق   الرجل على الشيء إال بعلم، يسأل ويتعلم، آهذا الذي دب على ال ا  من تعلم العلمأن الي  ]آقال 

انظتتر مايلزمتت  متتن حتتس تصتتبح إىل حتتس َتستتي، ومتتن حتتس َتستتي إىل حتتس تصتتبح آالزمتته، ]آتترع العتتس متتن العلتتم بقولتته  رمحتته هللامالااك َوَوَصتتف 
 .4[والتؤثر عليه ختيتا

أمتتا متتايقيم بتته الصتت ة وأمتتر ثي تته متتن ]آقتتال:  -وقتت  س تتِتل عتتن الرجتتل عليتته  لتتب العلتتم  -آتترع العتتس متتن العلتتم  رمحتته هللاأمحااد باان حنباال َوَوَصتتف 
 .٥[الصو  والزكاة، و كر خترائا اإلس  ، قال ي ب ي له أن يعلم  ل 

 .٦[اه ع ه، آإن هذا آرع على ااعيان لب  كل واحِ  ِعلم ماأمره هللا به وما هن]آرع العس من العلم بقوله  رمحه هللاابن ميمية َوَوَصف 
 وكما ترى آإن تعريف ال ووي رمحه هللا لثرع العس من العلم أجا من تعريثات خ ه ولذل  ادرت ه.

ة يف املستألة اخلامست  بسِه هتذاوهذا العلم الواجب خيتلف ق ره متن ختت ص آلدتر، وإن كتان ه تاك قت ر مشترتك م ته واجتب علتى جيتا املكلثتس، وست
 سا  آرع العس من العلم( إن ختاء هللا تعاىل.)أق
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 املسألة الرابعة: األدلة على فرضيته
 األدلة على و وب طلب فر( العني من العلم:

 يَتَ ِي اّللَِّ م وا بَتْسَ اَل تت َقت هِ ) تعتاىل ان. كقولتهترث ه ا ااثلة املذكورة يف املستألة ال انيتة )وجتوب العلتم قبتل القتول والعمتل( متن الكتتاب والست ة واإلجت
 اثلة ال الة على وجوب العلم قبل القول والعمل.ا. وخ ها من 4٣ال ال:  (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ ) ، وقوله1الجرات:  (َوَرس ولِهِ 

 ا:ل ا ، وم هووجوب تعليمه ل وابإلضاآة إىل ما كر  ه اك، آس ذكر ه ا أثلة أدرى على وجوب  لب آرع العس من العلم
 .1( لب العلم آرياة على كل مسلم) صلى هللا عليه وسلم  قول رسول هللا  - 1
 .2(ارجعوا إىل أهليكم آَعلِهموهمملال  بن الويرث ) صلى هللا عليه وسلم  قول ال    - 2
 صتلى هللا عليته وستلم  . آتأمرهم ال ت  ٣(احثظتوه وأدتسوا َمتْن وراءكتمم )َوَآ  عب  القيح عن اإلميان، وقال ق صلى هللا عليه وسلم  وأدس ال    - ٣

 ِبثظ ماأدسهم به من العلم وأن خيسوا به قومهم.
ان عبت  القتيح علتى أن  ثظتوا اإلميت وآت  صلى هللا عليه وسلم  ( من صاياه: )ابب حتريض ال   2٥قال الب اري رمحه هللا يف كتاب العلم )ابب 

 «. لِهموهمىل أهليكم آعارجعوا إ» صلى هللا عليه وسلم  وا َمْن وراءهم. وقال مال  بن الويرث: قال ل ا ال   والِعلَم وخيس 
أو َمتتن  -َمتتن الوآتت  آقتتال: ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  مث روى الب تتاري ذستت اثه عتتن ابتتن عبتتا  رضتتي هللا ع همتتا قتتال: إن وآتت  عبتت  القتتيح أتتتوا ال تت  

( قالوا: إ  أنتي  متن خت تقَِّة بعيت ة، وبي  تا وبي ت  هتذا التيُّ متن كثتار خ  دزااي وال ن امى -أو ابلوآ   -مرحبا ابلقو  ة . آقال )( قالوا: ربيع-القو  
س  به َمْن وراء  ن د ل به اَّ ة، آأمرهم أبربا وهناهم عن أربا ) إلميتان ابهلل عتز أمترهم ابم َار، وال نستطيا أن أنتَِي  إال يف ختهر حرا ، آمر  أبمر خن 

ختتهاثة أن ال إلته إال هللا وأن حممت ا  رستول هللا، وإقتا  الصت ة (. قالوا: هللا ورسوله أعلتم. قتال: )وجل وح ه، قال: هل ت رون ما اإلميان ابهلل وح ه 
 زآهتتتت وإيتتتتاء الزكتتتاة

ء والَْ تتتتم وامل  قتتت َّ  قتتتال -( وصتتتو  رماتتتان، وت عطتتتوا اخل متتتح متتتن امل تتت م. وهنتتتاهم عتتتن التتت ُّابَّ
 -ختتتتعبة: ررتتتا قتتتال ال َّقتتت  وررتتتا قتتتال امل

. وااختياء امل هي ع ها هي آنية كان العرب ي تبذون آيهتا وكتان ي سترن آيهتا التَّ متر، آ هتاهم ع هتا ست ا  للذريعتة. 4(احثظوه وأدسوه َمْن وراءكمقال:)
. ومعتتىن االنتبتتا  ٥[مستتكر كمتتا ستتيأيت يف ااختتتربة إن ختتتاء هللامث ثبتتتت الردصتتة يف االنتبتتا  يف كتتل وعتتاء متتا ال هتتي عتتن ختتترب كتتل ] اباان حجاارقتتال 

ليالتتتو مذاقتتته  وال بيتتتذ املتتتردهص آيتتته أن العتتترب كتتتان يستتتتقون املتتتاء متتتن اآلابر وكتتتان آيهتتتا بعتتتض امللوحتتتة آكتتتانوا ي بتتتذون )ي لقتتتون( يف املتتتاء َتتتترا  أو وبيبتتتا  
وررا تركوه م ة  ويلة آيت مهر ملا آيه من التمر والزبيب آيصت   -آ  عب  القيح م ها ما  كر يف ح يل و  -وي ستسال، وكانوا  ثظون املاء يف أوعية 

وا عن كل م سكر.  مخرا . آر دهص قم يف االنتبا  لاجتهم إليه وهن 
متو  تعليمته لعو بطلتب العلتم  آيهتا أمتر صتريح -ح يل أنح وح يل مال  بن الويرث وح يل وآ  عبت  القتيح  -وبع  آهذه ااحاثيل ال  ثة 

 املسلمس.
هي اسم ج ح م َعرَّف  -(  لب العلم آرياة على كل مسلميف ح يل أنح ) -إال أن هذه ااثلة دب تقيي ها أبثلة أدرى، إ  إن كلمة )العلم( 

وهتتذا يعتتين  أبل وهتتي متتن صتتي  العمتتو ، وإن قيتتل )أل( للعهتت  آتت  معهتتوث ي صتترف إليتته اللثتتظ إال العلتتم الشتترعي، وهتتذا الي ثتتي العمتتو  عتتن اللثتتظ،
املستألة ال انيتة است راق اللثظ َّميا العلو  الشرعية وأهنا آرع عتس علتى كتل مستلم، ولتيح اامتر كتذل  آتإن هتذا العمتو  مقيت  اباثلتة املتذكورة يف 

                                                 

 رواه ابن ماجة وخ ه عن أنح رضي هللا ع ه. وق  روي هذا ال يل من  رق ع ة كلها ضعيثة، وق  صااه السيو ي رجمون  رقه 1
م من صاياه، ورواه موصوال  يف ع ة مواضا بكتاب اا ان واَّهاث وااثب وأدبار اآلحاث، وم ها مارواه يف  رواه الب اري عن مال  بن الويرث معلقا بكتاب العل 2

لو رجعتم إىل ب ثكم رحيما آقال ) وحنن خَتبَتَبةمت  آلب  ا ع  ه حنوا  من عشرين ليلة، وكان ال      كتاب اا ان عن مال  بن الويرث قال: قِ م ا على ال  
. ويف رواية أدرى ٦8٥( ح يل ، م روهم آليصلوا ص ة كذا يف حس كذا، وص ة كذا يف حس كذا، وإ ا حارت الص ة آليؤ ن لكم أح كم، وليؤمَّكم أكسكمآعلمتموهم

 ٦٣1( ال يل ارجعوا إىل أهليكم آأقيموا آيهم وعلِهموهم ومروهم) قال 
 رواه الب اري ٣

 8٧ح يل  4
 (1/1٣٥)آتح الباري،  ٥
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 -كمتا  كتره القترايف   -4٧هتوث:   (ِعْلتمم  بِتهِ  ِإينهِ َأع و   ِبَ  َأْن َأْستأََلَ  َمتا لَتْيَح يل ) من هذا الثصل )وجوب العلم قبل القول والعمل( كقوله تعاىل
. آتت لت هتتذه ااثلتتة وم هتتا اإلجتتان التتذي نقلتته القتترايف علتتى أن القتت ر 1(متتن عمتتل عمتت  لتتيح عليتته أمتتر  آهتتو رث) صتتلى هللا عليتته وستتلم  وكقولتته 

 لتب العلتم و  لثتظ )العلتم( يف حت يل )الواجب من العلم علي كل مسلم هو ماال يتمكن من أثاء ماتعس عليه آعله إال بتعلمه. وهذا خيصتص عمت
 (.آرياة على كل مسلم

ت تْه   ِمتن ك تلهِ  َوَما َكاَن اْلم ْؤِم  توَن لَِي ِثتر واْ َكآآَّتة  آَتلَتْواَل نَتَثترَ )كما خيصصه قوله تعاىل  يِن َولِي  تِذر واْ قَتتْوَمه ْم ِإَ ا يف لهِيَتتَتَثقَّه تواْ  ْم  َآئَِثتةم ِآْرقَتِة مِه  الت ِه
تتْم َ ْتتَذر ونَ َرَجع تتواْ إِ  ، آتت ل ابلتثقتته -الجتتيعهم  -علتتم، واآليتتة أمتترت بعتتض املستتلمس ، آالتت يل أمتتر جيتتا املستتلمس بطلتتب ال122التوبتتة:  (لَتتْيِهْم َلَعلَّه 

لعلتم ا  االعلماء يف أقس رث يف ك  ال يل على آرع العس من العلم وهو مادب على كل مسلم، وثلت اآلية على آرع الكثاية من العلم، كما و 
 يف الثصل السابق.

 
  

                                                 

 اه مسلمرو  1
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 املسألة امامسة: أقساا العلم الذ  هو فر( عني
 ي قسم العلم الواجب ِبسب تكرار الاجة إليه يف ااقوال وااعمال إىل قسمس أساسيس:

ستم متن العلتم اجة إليهتا، وهتذا القال تك ر ما دب أن يتعلمه املسلم ابت اء ليتمكن من أثاء الواجبات اليت يتكرر وقوعها، وأثاء املعام ت اليت (1
 ي قسم ب وره إىل قسمس: 

  (.لعيين العااقسم عا  مشرتك يلز  جيا املكلثس تعلمه يف جيا اامك ة وااوم ة، وسوف نسميه )العلم الواجب  .أ
هم، وهتذا ثون خت  بتات قسم داص: يلز  بعض املكلثس ثون بعض، وخيتلف ق ره بس خت ص وآدر ِبسب ما تعتسه علتيهم متن الواج .ب

 القسم سوف نسميه )العلم الواجب العيين اخلاص(.

ول، وستوف هذه اامور ابل وا اثة، وتسمىما ال دب أن يتعلمه املسلم إال ع   وقوعه أو قرب وقوعه، وهي اامور  ثرة الوقون اليت التتكرر ع (2
 ل.بتلى به من ال واو ر ِبسب ماي  قسم أياا خيتلف ق ره من خت ص آلدنسمي هذا القسم من العلم الواجب بت )العلم أبحكا  ال واول(. وهذا ال

اول، وقت  ا  ال تو والعلتم أبحكت يتين اخلتاص،يتل ص من هذا أن العلم الذي هو آرع عس ث ثة أقسا : العلم الواجب العيين العا ، والعلم الواجب الع
  تعاىل.هللااو إن ختاء ذكر آيما يلي صثة كل قسم م ها ذدأختر  إىل هذه ااقسا  ال  ثة يف الثصل ااول من هذا الباب. وس 

 العلم الوا ب العير العاا - أوال
  ه: تعلمه. وم وهذا القسم دب على جيا املكلثس تعلمه يف كل ومان ومكان، آيشرتك جيا املسلمس املكلثس يف وجوب 
وحتل بيتت  لزكتاة، وصتو  رماتان،اة، وإيتتاء  وأن حممت ا  رستول هللا، وإقتا  الصت : وهي ختهاثة أن ال إلته إال هللامعرفة أركان اسس ا اممسة - 1

 هللا الرا  ملن استطان إليه سبي .
بتت  آيمتتا ( حتتىت اليقتتا العإلتته إال هللا وال يكثتتي يف التتركن ااول )الشتتهاثتس( جمتترث ال طتتق، بتتل البتت  متتن معرآتتة مع ا تتا وختتتروط صتتاة ختتتهاثة أن )ال

 ي اقاهما.
آإ ا بَتَلَ  الرجل العاقل ابالحت   أو السنه ضاوة هنار م  ، آأول واجب عليه تعلُّتم كلمتيت الشتهاثة وآهتم مع ا تا، ] رمحه هللاو حامد الدزاي أبقال 

 .1[«ال إله إال هللا، حمم  رسول هللا » وهو قول 
بتتاثة ماثونتته، ععتتن ختت  هللا بتترتك  ثتتي االوهيتتةنوإثبتتات )إال هللا(، أي آأمتتا معرآتتة مع ا تتا: آشتتهاثة أن )ال إلتته إال هللا( مشتتتملة علتتى نثتتي )ال إلتته(  

العبتاثات  من صرف ختيتا من هتذهالتااكم، آوإثبات االوهية هلل وح ه، ذآراثه وح ه ابلعباثات كالص ة وال عاء وال ذر والذبح واخلوف والرجاء و 
ة هتذه الشتهاثة للشتهاثة آ بت  لصتا متور  قاتةأبمعتىن الشتهاثة، بتل يكتون كتاآرا  إلتيانته  أو خ ها إىل خ  هللا تعاىل آق  نقض آعل ه َقولَته ومل  قتق

 بتت  وستتك اته وأآكتتارهحركتتات الع متتن حتقيتتق مااختتتتملت عليتته متتن ال ثتتي واإلثبتتات. وحقيقتتة العبتتاثة هتتي التتتذلل واخلاتتون، ويتاقتتق هتتذا أبن تصتت 
َصتَ يت َون س تِكي َوحَمْيَتاَي  ق تْل ِإنَّ )  وستلم  هللا عليته صتلى يه يف كتل ختتأن، كمتا قتال هللا تعتاىل ل بيته ودطراته مواآقة ملراث هللا تعاىل ابلتزا  أَْمرِه وهنَْ 

متتن ه تتا َعرَّآهتتا و صتتة، . هتتذه هتتي العبوثيتتة اخلال1٦٣ - 1٦2انعتتا : ا (م ْستتِلِمسَ وَّل  الْ أَ اَل خَتتترِيَ  لَتته  َوبِتتَذِلَ  أ ِمتتْرت  َوَأَ ْ ، َومَمَتتايت ّللِِه َربِه اْلَعتتاَلِمسَ 
الثتتة التتيت تت ْبِطتتل راتتتب، آأخلظهتتا امل متتره وهنيتته مأ. مث إن هللا تعتتاىل قتت  جعتتل خمالثتتة [ر س تتِله امت تتال ماختتترعه هللا تعتتاىل علتتى ألستت ة]بعتتض العلمتتاء أبهنتتا 

رن علتى ك ْثتر متن عتال التيت نتصَّ الشتاوال وااآااقتحقيقة العباثة من أصلها وت قض ختهاثة )أن ال إله إال هللا( وهي اامور املكثِهترة متن االعتقتاثات و 
 أتى هبا، مث َييت بع ها كبائر الذنوب خ  املكثِهرة واليت يثسق آاعلها، مث الص ائر.

صتلى   اثهر بته، كمتا تعتين إآتر ه يف كل متاأميف كل ماأدس به و اعت صلى هللا عليه وسلم  وأما ختهاثة )أن حمم ا  رسول هللا(: آتعين تص يق الرسول 
)ختتهاثة  وجبه الشتهاثة ااوىلف يتؤثي ماتستتيعترف العبت  كيتف يعبت  ربَّته   وكيت صلى هللا عليه وستلم  ابملتابعة، آعن  ريق الرسول  هللا عليه وسلم 

متتن ه تتا قتتال هللا و ه وهتتواه. و بعقتتل ختت  لتته وَهتتَواه أالِوْآتتق مايستاستت ه بعق صتتلى هللا عليتته وستتلم  أن ال إلتته إال هللا(. آيعبتت  هللا ِوْآتتق ماجتتاء بتته رستتوله 
بُّوَن اّللهَ ) تعاىل  .٣1آل عمران:  ( َخث ورم رَِّحيمم ن وَبك ْم َواّلله   َلك ْم    آَاتَِّبع وين   ِْبْبك م  اّلله  َويَتْ ِثرْ ق ْل ِإن ك  ت ْم حتِ 

                                                 

 2٥ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  1
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ا كمتا هتو متذكور أعت ه، واليقتس امل تايف للشت ، واإلدت ص وأما ختروط صاة ختهاثة أن )ال إله إال هللا( آهي: العلم امل ايف للجهتل أي العلتم رع اهت
متتن ثون هللا. وهتتذه  امل تتايف للشتترك، والصتت ق امل تتايف للكتتذب، واحملبتتة امل اآيتتة للتتب  ض، واالنقيتتاث امل تتايف للتترتك، والقبتتول امل تتايف للتترث، والكثتتر رتتا ي عبتت 

 أحكتا  الت نيا الظتاهرة آت  دتوو ادتبتار ال تا  للتاقتق متن اتيتاهنم هبتذه الشتروط، الشروط الومة لصاة إميان العبت  وقبتول أعمالته يف اآلدترة. أمتا يف
كتتان ي طتتق داصتتة وأن م هتتا ختتترو ا  هتتي متتن أعمتتال القلتتب التتيت الستتبيل للعبتتاث إىل معرآتهتتا. وإمنتتا ي طالتتب العبتت  يف التت نيا ابإلقتترار واالنقيتتاث. آتتإ ا  

مستلم. أمتا اليقتس واإلدت ص والصت ق واحملبتة آمتن أعمتال القلتب وعباثاتته والستبيل إىل العلتم  ابلشهاثتس وال َييت ب اقض من نواقض اإلس   آهو
آتإ ا ) صتلى هللا عليته وستلم  آأمرهتا إىل هللا تعتاىل  استب عبتاثه عليهتا يتو  القيامتة، كمتا قتال رستول هللا  -وإن كانتت قتا ع متات  -هبا يف ال نيا 

 .1( ِبق اإلس  ، وحساهبم على هللا تعاىلقالوها عصموا مين ثماءهم وأمواقم إال
 س:الك   ه ا يف مقامو القيقة.  )ت بيه( معرآة معىن الشهاثتس ليست ختر ا  للاكم ابإلس   يف الظاهر، وإمنا هي خترط لصاة اإلس   على

 معرفة معىن الشهادمني ليست شرطا للحكم ابسس ا: .أ

ستت   آ دتتب ادتبتتاره يف هتتذا اامتتر لتتي اكم لتته ابإلستت  ، وكتتذل  إ ا كتتان ختتت ص  تتاهره اإلستت   رعتتىن أنتته إ ا أراث ختتت ص التت دول يف ثيتتن اإل 
صتتلى هللا عليتته  آ دتتب ادتبتتاره يف معرآتتة معتتين الشتتهاثتس إلثبتتات حكتتم اإلستت   لتته. والتت ليل علتتى عتت   وجتتوب االدتبتتار يف هتتذا اامتتر أن ال تت  

 االدتبتتار وأجتترى علتتيهم أحكتتا  اإلستت   مث كتتانوا يتعلمتتون مادتتب علتتيهم بعتت   لتت ، ويتت ل عليتته قولتته  قَبِتتَل إستت   متتن أستتلم ثون إلتتزا  هبتتذا وستتلم 
، آجعتل جمترث ال طتق ابلشتهاثة عاصتما  لصتاحبه وهتذا حكتم 2(بعت ما قتال الإلته إال هللا أقتلتتهاسامة بن وي  رضي هللا ع هما ) صلى هللا عليه وسلم 

 له ابإلس  .
متن ادتبتاره بعتض ااختت اص، آقت  كانتت حتاالت معت وثة التعتتس هتي ااصتل متا عت   ادتبتاره لعشترات  هللا عليته وستلم  صتلى وماورث عن ال ت  

 ، وادتبتتار بعتتض ااختتت اص دتتوو أو دتتب استتباب معي تتة، آاتت يل اَّاريتتة والتتذي قتتال آيتته صتتلى هللا عليتته وستتلم  يف حياتتته اآلالف ممتتن أستتلموا 
يف  -كتتان ستتبب االدتبتتار هتتو أن اإلميتتان الكمتتي ختتترط يف صتتاة العتتتق، آتتإن هللا تعتتاىل قتت  أوجتتب ،  ٣هنتتا مؤم تتة()أعتقهتتا آإ صتتلى هللا عليتته وستتلم 

. وتبتتسُّ إميتتان اَّاريتتة ه تتا هتتو كمتتا يتبتتسه القاضتتى إستت   الشتتهوث 92ال ستتاء:  (آَتَتْارِيتتر  َرقَتبَتتِة مُّْؤِم َتتةِ ) عتتتق الرقيتتق املتتؤمن كقولتته تعتتاىل -بعتتض اامتتور 
اَي أَيتَُّهتا الَّتِذيَن آَم  توا ِإَ ا َجتاءك م  اْلم ْؤِم َتات  م َهتاِجرَاِت ) م ليجيز ختهاثاْم ويقبلها آهذا واجب عليه. وهذا الك   يقتال يف قولته تعتاىلوَعَ الته

  الشرعي(.، ما ماورث يف تثس ها، آهذه املواضا وحنوها دب آيها االدتبار، وهذا هو )التبسُّ 1٠املمتا ة:  (آَاْمَتِا  وه نَّ 
ال دول يف اإلس   أو من كان  اهره اإلس   )وهو املسلم مستتور التال( آهتذا الدتب ادتبتاره يف معرآتة معتىن الشتهاثتس اجتل  أما من كان يري 

  يشتبه اختترتاط املتكلمتس الكم ذس مه يف ال نيا، ومن قال هبذا آهو مبت ن، وهذا هو )التبسُّ الب عي(. واخترتاط هذه املعرآة اجل الكم ابإلس 
قال ال زايل: أسرآت  ائثة آكثهتروا عتوا  املستلمس، ووعمتوا ] رمحه هللاابن حجر تعلم ااثلة العقلية كشرط لصاة اإلميان، وهو خترط اب ل كما قال 

 تة خمتصتة بشتر مة يست ة متن املتكلمتس. و كتر أن من مل يعرف العقائ  الشرعية اباثلة اليت حرهروها آهو كتاآر، آاتيهقوا رمحتة هللا الواستعة. وجعلتوا اَّ
ول بت الئلها ان حنوه أبو املظثر بن السمعاى وأ ال يف الرث على قائله، ونقل عن أك ر أئمة الثتوى أهنم قالوا: الدوو أن تكلَّف العوا  اعتقاث ااص

وقتتال بعاتتهم: املطلتتوب متتن كتتل أحتت  التصتت يق اَّزمتتى  -حجتتر إىل أن قتتال ابتتن  -يف  لتت  متتن املشتتقة أختتت ه متتن املشتتقهة يف تعلتتم الثتترون الثقهيتتة. 
متن التزلتزل.  الذي الريب معه بوجوث هللا تعاىل واإلميان بر س لِه ورا جاءوا به كيثما َحَصل وأبي  ريق إليه يوصل، ولو كان عن تقلي  حمض إ ا ستلم

 تقتت   متتن القتتول يف أصتتل الثطتترة ورتتا تتتواتر عتتن ال تت   واحتتتل بعاتتهم رتتاقتتال القتتر  : هتتذا التتذي عليتته أئمتتة الثتتتوى وَمتتْن قَتتبلهم متتن أئمتتة الستتلف، 
مث الصتتاابة أهنتتم حكمتتوا ذستت   متتن أستتلم متتن جثتتاة العتترب ممتتن كتتان يعبتت  ااواثن، آقبلتتوا متت هم اإلقتترار ابلشتتهاثتس، والتتتزا   صتتلى هللا عليتته وستتلم 

                                                 

 متثق عليه 1
 ال يل متثق عليه 2
 رواه مسلم  ٣
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 .1[أحكا  اإلس   من خ  إلزا  بتعلم ااثلة.
يف   -ايل متن ه تا قتال ال َتزَّ و  اآلدترة. يفأي اإلست   التذي ي ثعته ع ت  هللا تعتاىل  :هادمني شرط لصحة اسس ا علاى احلقيقاةمعرفة معىن الش .ب

 اب: إنه دب على الرجل إ ا بل  آَتْهم   معىن الشهاثتس، وإمنا كان هذا واجبا اسب -ك مه املذكور آنثا 
تابعتة اب الشترك وجتريت  ملوهيتة واجت تب علتى العبت  أن يعلتم أن معتىن الشتهاثتس هتو توحيت  اام ها أن مااليتم الواجب إال به آهو واجتب. آوجت -

َقتْ  َولَ ) اجتب: قولته تعتاىلعلى هتذا الو  وق  ثل-الجمرث ال طق ابلشهاثتس -، ان هذا هو الواجب القيقي على العب  صلى هللا عليه وسلم  ال   
ت ٣٦ اتل: ال (وتَ َأِن اْعب ت  واْ اّللهَ َواْجَتِ ب تواْ الطَّتاخ  بَتَع ْتَ ا يف ك لِه أ مَِّة رَّس وال   ر معتىن ختتهاثة )ال إلته إال هللا(، آوجتب العلتم رع اهتا ، وهتذه اآليتة تثسِه

 ليأيت العب  رادب عليه من حقيقتها.
 وهذا أياا يثسِهر معىن ختهاثة )ال إله إال هللا(.. 2)َحقُّ هللا على العباث أن يعب وه واليشركوا به ختيتا( صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا 

تتْم يَتْعَلم تتونَ  قهِ ن خَتتتِهَ  اِبْلَتتِإالَّ َمتت) أن الشتتهاثة ال تعتتتس ختتتهاثة يف الل تتة ويف الشتترن إال ابلعلتتم ابملشتتهوث عليتته، يتت ل علتتى هتتذا قولتته تعتتاىل -  (َوه 
 م رعىن الشهاثة أثلة أدر م ها: ، آ ب  من العلم لتصح الشهاثة. وق  ثل على وجوب هذا العل8٦الزدرف: 

َا ه وَ )قوله تعاىل   .٥2: إبراهيم (اِح م وَ  ِإلَتهم َهتَذا َبَ لم لهِل َّاِ  َولِي  َذر واْ ِبِه َولِيَتْعَلم واْ أمنَّ
روط ثدتول اَّ تة وانتثتان العبت  ، آجعتل العلتم رعتىن الشتهاثة متن ختت٣(من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا ثدل اَّ ة) صلى هللا عليه وسلم   وقوله

 ابلشهاثتس على القيقة، إ  إن العلم ابملعىن هو مثتاح العمل را توجبه الشهاثَتن.
اعت  قو  -أي أثلتة  -واه   مهم تؤدتذ ختتككانوا أهل اللسان والثصاحة والبيان، بل من    صلى هللا عليه وسلم  أن العرب الذين ب عل آيهم ال    -

اث هللا ابلعبتاثة، وحيت  االوهيتة وإآتر  تعتين تهللايف ختواه  كتب أئمة الل تة، وقت  آهتم هتؤالء العترب معتىن الشتهاثتس، وأن ال إلته إال  الل ة العربية، كما
، آعلمتوا أن ٥ص:  ( ا  َة ِإَقا  َواحِ َعَل اآْلقَِ َأجَ ) –كما حكى هللا تعاىل   -ملا  البهم ابلشهاثتس، قال كثارهم  صلى هللا عليه وسلم  ال   ب ليل أن 

  . ابلشهاثة دلا اآلقة اادرى، آإ ا كان هذا هو آهم من كثر من هؤالء العرب آكيف رن أسلم م هم املراث
جتوب ا قترر ه أوال متن و متيرجتا إىل  آهذا كلته يت ل علتى وجتوب العلتم رعتىن الشتهاثتس ليتتمكن متن العمتل روجبهمتا واليقتا آيمتا ي اقاتهما. وهتذا

 ول والعمل.العلم قبل الق
واقض اإلست  ، علم م ه  قض من نسلم مامل ي  موهذا كله على القيقة اليت ي تثا هبا العب  ع   هللا، أما يف أحكا  ال نيا آمن نطق ابلشهاثتس آهو 

 وحسابه على هللا تعاىل.
تتت آصتة يف هتتذا الشتتهاثتس، داعلتتى وجتوب تعلتتيم عمتتو  املستلمس معتتىن ا -يف هتذا املقتتا   -وأوثُّ أن أنبهِته ت بيهتتا ختتت ي ا   يتته البلتتوى لزمتتان التذي عمَّ

 ابلشرك امل اقض للتوحي  يف ختىت بل ان املسلمس يف صوِر من أدطرها: 
 (ْكِمتتِه َأَحتت ا  ح    ي ْشتترِك  يف َواَل ) ل تعتتاىل: آتتإن التشتتريا لل لتتق هتتو حتتق دتتالص هلل تعتتاىل، آتت  ي َشتترهِن إال التتربُّ جتتل وعتت  قتتاالشاارك يف التشااريع• 

ْم خت ترََكاء ْ  َق تأَ ) قتال تعتاىل تشتريا لل لتق،، آمن خترهن لل ا  مامل َي ن به هللا آق  جعل نثسه راب  قم، وجعتل نثسته ختتريكا هلل تعتاىل يف ال2٦الكهف: 
يِن َمتتا ملَْ ََيَْ ن بِتتِه اّللَّ   تتَن التت ِه   تتا  وختتترعهم حقتتا  كتتان أو اب تت ، ان هللاهتتو نظتتا  حيتتاة ال -انيتته مع يف أحتت  -، والتت ين 21الشتتورى:  (خَتتتَرع وا َق تتم مِه

 .٦رون:الكاآ( َلك ْم ِثي  ك ْم َويلَ ِثينِ )َْسَّى ماعليه الكثار من الكثر والا ل ثي ا، و ل  يف قوله تعاىل 
ية متن دتساء القتانون ومن صور الشرك يف التشريا يف هذا الزمان: انتاال  وائف من البشر حق التشريا لل تا ، ومتن هتؤالء واضتعو القتوانس الوضتع

ك ااكتتس وأعاتاء السملتتا ت التشتتريعية ورؤستتاء الت ول، آهتتؤالء هتتم يف القيقتتة أرابب مشترهِعون متتن ثون هللا. وعتتوا  املستتلمس يف خثلتة عتتن هتتذا الشتتر 

                                                 

. وكرر ابن حجر هذا 211 - 21٠ص 1وقال ال ووي رمحه هللا ك ما  قريبا  من هذا )صايح مسلم بشرح ال ووي( ج  -- ٣٥٣ - ٣49ص  1٣)آتح الباري( ج  1
َييت مزي  بيان يف مسأليت )التبسه الشرعي( و )التبسه الب عي( يف أوادر مبال االعتقاث ابلباب السابا من هذا الكتاب  (. وسوف2٥و  2٠املعىن يف خترحه لألحاثيل )

 إن ختاء هللا
 متثق عليه 2
 رواه مسلم عن ع مان رضي هللا ع ه ٣
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ء الت ول. وهتذا كلته ي تاقض قتول )ال ويشاركون يف نصتب هتؤالء اارابب ابملشتاركة يف االنت تاابت السملانيتة واملشتاركة يف االستتثتاءات الدتيتار رؤستا
ي بهتت  إىل أ يتتة إلتته إال هللا(، وِمتتَن العتتوا  َمتتْن يقتتا يف هتتذا الشتترك َّهلتته رعتتين )ال إلتته إال هللا(، ومتت هم َمتتْن لتتو عتترف مع اهتتا الحتتتاط ل ثستته، وهتتذا 

 تعليم عمو  املسلمس معىن الشهاثتس.
ِإىَل الَّتِذيَن أملَْ تَتتَر ) ل ستات  والقتوانس الوضتعية وست نتها، وهتذا ممتا َعمَّتت بته البلتوى، قتال تعتاىل: ابلتااكم ل ت  ختتريعة هللا، لالشرك يف التحاكم •

ر واْ بِتِه َوي رِيت   الشَّتْيطَان  ِإىَل الطَّتاخ وِت َوقَتْ  أ ِمتر واْ َأن َيْكث ت يَتْزع م وَن َأهنَّ ْم آَم  واْ ِرَا أ نزَِل ِإلَْيتَ  َوَمتا أ نتزَِل ِمتن قَتْبلِتَ  ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ 
تتتم ] رمحتتته هللاابااان القااايم . قتتتال ٦٠ال ستتتاء:  (َأن ي ِاتتتلَّه ْم َضتتتَ ال  بَِعيتتت ا   أدتتتس ستتتباانه أن َمتتتْن حتتتتاكم أو حتتتاكم إىل ختتت  ماجتتتاء بتتته الرستتتول آقتتت  َحكَّ

 َّه متن معبتوث أو متبتون أو م طتان، آطتاخوت كتل قتو  متن : كتل ماجتتاوو بته العبت   حت-كمتا عرهآته ابتن القتيم هتو   -الطاخوت وحتاكم إليه، والطتاخوت 
، آهتتتذه يتاتتتاكمون إليتتته ختتت  هللا ورستتتوله، أو يعب ونتتته متتتن ثون هللا، أو يتبعونتتته علتتتى ختتت  بصتتت ة متتتن هللا، أو يطيعونتتته آيمتتتا اليعلمتتتون أنتتته  اعتتتة هلل

باثة هللا إىل عبتاثة الطتاخوت وعتن التاتاكم إىل هللا وإىل الرستول إىل  واخيت العامل إ ا أتملتها وأتملت أحوال ال ا  معها رأيت أك رهم ع ل وا من ع
 . 1[التااكم إىل الطاخوت، وعن  اعته ومتابعة رسوله إىل  اعة الطاخوت ومتابعته

ك ااكس ن الشر م، وكل هذا موالذبح ق  ذر قم: ب عاء ااموات )أهل القبور( واالست اثة هبم والالشرك بعبادة األموات من دون هللا معاىل •
َمَر ك ل  ْيِل َوَس ََّر الشَّْمَح َواْلقَ َهاَر يف اللَّ ِلل  ال تَّ َوي و  ي وِلل  اللَّْيَل يف ال تََّهارِ ) معظم بل ان املسلمس. قال تعاىل عمهت به البلوى يف يالذ

وه ْم اَل َيْسَمع وا ث َعاءك ْم َوَلْو ِإن َتْ ع  ، ِلك وَن ِمن ِقْطِم ِ ث ونِِه َما ميَْ  وَن ِمنْ ع  تَ  َدْرِي ِاََجِل مَُّسمًّى َ ِلك م  اّللَّ  َربُّك ْم َله  اْلم ْل   َوالَِّذينَ 
 .14 – 1٣آا ر:  (َ  ِمْ ل  َدِب ِ  َتبِهت  يت  اَل ْسَِع وا َما اْسَتَجاب وا َلك ْم َويَتْوَ  اْلِقَياَمِة َيْكث ر وَن ِبِشرِْكك ْم وَ 

ب املِعي تة لشترك. ومتن أهتم الكتته متن هتذا اختهاثة )أن ال إله إال هللا وأن حمم ا  رسول هللا( حىت  تاط ل ثس علم معىنآالواجب على كل مسلم أن ي
 م هللا تعتتاىل، وهتتذالوهتتاب رمحهتتعلتتى هتتذا كتتتاب )آتتتح ا يتت  ختتترح كتتتاب التوحيتت ( للشتتيخ عبتت  التترمحن بتتن حستتن بتتن ختتتيخ اإلستت   حممتت  بتتن عبتت  ا

 البلوى. عمَّت هبا قاها اليتا  من نوانصح كل مسلم بقراءْا آإنه يبسِه جب ء معىن )ال إله إال هللا( ويبسِه ك   أ الكتاب من الكتب اليت
ن اإلميتان التوارثة يف ه وختترهِه. وهتي أركتاابلقت ر دت   : وهي اإلميان ابهلل وم ئكِته وكتبه ورسله واليو  اآلدتر، واإلميتانمعرفة أركان اسميان الستة - 2
 يل جسيل عليه الس  .ح 

 وما معرآة هذه ااركان يت  َتبَّه على أمرين: 
ل علتى  يقه اَّتاو  الباعتو معرآتته وتصت: قول القلب واللسان، وعمل القلب واَّتوارح، أمتا قتول القلتب آهتأن اسميان قول وعمل يزيد وينقص -أ 

يمتا آوست ذكرها  -التستليم واحملبتة و  و عبتاثات القلتب كتاإلد ص واخلشتيةاالنقياث واإل عان، وقول اللستان هتو ال طتق ابلشتهاثتس، وعمتل القلتب هت
 بقى م ه ختيء.ي صي حىت ال، وعمل اَّوارح هو امت ال ااوامر وال واهي الشرعية. وأن اإلميان يزي  ابلطاعات وي قص ابملعا-َييت 
ال اجيتة  يهتق واحت ة م هتا آقتط ر وأن هذه الثت ،عتقادات واآلراءيف اال صلى هللا عليه وسلم  أن األمة انقسمت إىل ِفَرٍق بعد وفاة النيب  -ب 

عت هم وهتم أهتل  وأصتاابه رضتي هللا  عليته وستلم صلى هللا والثرق الباقية هلكى واقعة يف ثائرة الوعي ، وأن ال اجية جنت ابتباعها ملا كان عليه ال   
هللا عتت هم.  وأصتتاابه رضتتي ه وستتلم ى هللا عليتتصتتل  ثتتة امل الثتتة ملتتا كتتان عليتته ال تت  الستت ة واَّماعتتة، وأن الثتترق اقالكتتة ضتتلَّت اببتتت اعها اآلراء احمل

. وآائت ة معرآتة ير الواجتب للمستلمسا من التاتذويتأك  الت بيه على هذا االآرتاق ووجه الق آيه يف الب ث اليت تثشو آيها الثرق الاالة والب ن، آهذ
 االعتقاثات وآق مذهب أهل الس ة واَّماعة.دب من هذه  هذا االدت ف: هو وجوب تعلم ما

 ان:: والتوحي  هو اإلميان ابهلل تعاىل وهو أول أركان اإلميان الستة، وهو قسممعرفة أقساا التوحيد – 3
الته وأْسائته وصتثاته ال توحيت  املعرِآتة واإلثبتات أو التوحيت  العلمتي اخلتسي( ومع تاه اعتقتاث أن هللا تعتاىل واحت  يف  اتته وأآع )وهتو موحيد الربوبياة –أ 

واعتقتتاث أن هللا تعتاىل آتتوق الستموات مستتتو علتي العتتره، ابئتن متتن اخللتتق، ، 4 – ٣اإلدت ص:  (َوملَْ َيك تن لَّتته  ك ث توا  َأَحتت م ، ملَْ يَلِتْ  َوملَْ ي ولَتت ْ ) ختتري  لتته،
، واعتقتاث أنته وحت ه 11الشتورى:  (خَتتْيءم َوه تَو السَّتِميا  الَبِصت    لَتْيَح َكِمْ لِتهِ ) وهو معهم بعلمه وق رته وإحا تته وْسعته وبصتره، واعتقتاث أنته ستباانه

                                                 

 ٥٠ص  1)اع   املوقعس( ج  1
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 َشترهِن خللقته اليشتاركه أحت  يف هتذا، واليقتا ختت
اِي املميتت امل

َ
يف الكتون ب ت  إ نته وإراثتته ستواء كتان ممتا  يءالرب املال  اخلالق الراوق ال اآا الاار امل

 يعجزه ختيء.  تعاىل على كل ختيء ق ير، ال به ويرضاه أو مما ي ب اه ويكرهه، واعتقاث أن هللا
لتى توحيت  ر توحيت  الربوبيتة علالتة يقتصتاوي  رِج  بعض املص ثس توحي  ااْساء والصثات يف توحي  الربوبية، وبعاهم يثترثه بقستم مستتقل ويف هتذه 

متذهب أهتل  ثة مقتصترة علتى بيتاننظريتة جمتر  الصتثات ثراستةهللا تعاىل يف  اتته وأآعالته. وأميتا كتان التقستيم، آتإنين أوصتي أبال تكتون ثراستة ااْستاء و 
ستتاياء متن هللا عرآتة صتثة املعيتة اال، آتثيت ه مالس ة ومذاهب املبت عة، بل دب ع   ثراستها ربطها ِبياة املستلم ومعام تته اليوميتة البا  تة والظتاهرة

يتراه هللا  هنتاه ع ته بتل علتى متا  أن يتراهرآة صثة البصتر أن يستتاي متن هللاتعاىل والطما يف معيته اخلاصة للمتقس آيجته  أن يكون م هم، وتثي ه مع
توكتل علتى عرآتة صتثة القت رة ال، وتثيت ه معلى  اعته، وتثي ه معرآة صثة السما أال ي طق رتا يؤادتذه هللا بته بتل ي طتق رتا يرضتيه ستباانه متن القتول

 تعتتاىل ومقتاتتيات اْستتاء هللا آاثر يمنتتا هتتيف العتتامل متتن دلتتق أو أمتتر إ . آتتإن جيتتا متتاهللا تعتتاىل وال قتتة يف وعتت ه، وهكتتذا يف بقيتتة ااْستتاء والصتتثات
اونة بتن القتيم، وكتبته مشتاا كمتا قتال وصثاته، إ  يستايل أن تتعطل هذه ااْساء والصتثات عتن آاثر تا، والعلتم هبتذا هتو متن أجتل املعتارف وأختترآه

 ببيان  ل . 
عباثة كمتا  كتر ه راث هللا تعاىل ابلوح ه، أو إآ أو التوحي  اإلراثي الطل ( ومع اه عباثة هللا تعاىل والقص )وهو توحي  العباثة  موحيد األلوهية -ب

 يف معىن ختهاثة أن )ال إله إال هللا(.
صتاة التوحيت  متا معتا ل، والبت  م هعمتال العبت ويتبس من  ل  أن توحي  الربوبية علم، وأن توحي  االوهية عمل، وهو أثر العلم بتوحي  الربوبيتة يف أ

متواقم كتانوا واستتال ثمتاءهم وأ   عليته وستلمصتلى هللا يت دل العبت  يف اإلميتان بتوحيت  الربوبيتة وحت ه، آتإن الكثتار التذين قتاتلهم ال ت   واإلميان. وال
 - عليتته وستتلم  صتتلى هللا ل بيتته  – قتتال تعتتاىل متتاكختتتري  لتته ال تتاآا الاتتار املتت بِهر َّميتتا اامتتور،   مقتترهِين بتوحيتت  الربوبيتتة وأن هللا هتتو اخلتتالق وحتت ه ال

ْترِج  اْلَت اَر َوَمتنق ْل َمن يَتتْرو ق ك م مِهتَن السَّتَماِء َواَاْرِع أَمَّتن مَيْلِت   السَّتْمَا وااَْبَصت) ْترِج  الْ يَّ ِمتَن خي  َميَّتَت ِمتَن اْلَتيِه َوَمتن ي تَ بِهر  اْلَميهِتِت َوخي 
 ابلتت عاء ر يف اإلستت   إ  كتتانوا يشتتركون يف االوهيتتة بعبتتاثْم ختت  هللا. آلتتم ي تت دلهم هتتذا اإلقتترا٣1يتتونح:  (ق تتْل أَآَتتَ  تَتتتَّق تتونَ اَاْمتتَر َآَستتيَتق ول وَن اّلله  آتَ 

 واالست اثة وال ذر والذبح والتااكم ل   ختريعة هللا تعاىل.
َوَلَقتتْ  بَتَع ْت َتا يف ك تتلِه أ مَّتتِة ) كمتتا قتتال تعتاىل  –توحيتت  االوهيتة أي  –وحت ه الختتتري  لته عبتتاثة هللا  يوقتذا كتتان أول متا يتت عو الرستل إليتته أقتوامهم هتت

إنت  تقت   علتى ) معتا ا  إىل أهتل التيمن قتال لته صلى هللا عليه وستلم   . وملا بعل رسول هللا٣٦ال ال:   (اْجَتِ ب واْ الطَّاخ وتَ رَّس وال  َأِن اْعب   واْ اّللهَ وَ 
ت وا هللا تعتاىلتت قو  متن أهتل الكتتاب آلتيكن أول متا ، واملقصتوث توحيت  االوهيتة ب اللتة الترواايت اادترى لت ثح الت يل وم هتا 1( عوهم إىل أن يوحِه

 .٣(جتتهم آاثعهم إىل أن يشه وا أن ال إله إال هللا وأن حمم ا  رسول هللا آإ ا، وم ها )2(ت عوهم إليه عباثة هللا آليكن أول ما)
ببقيتة أركتان اإلست    صتلى هللا عليته وستلم  ب، والتصح العبتاثات والت قبتل إال بته، وقتذا آقت  أمتر رستول هللا ثل هذا كله على أن التوحي  أول واج

آليكن أول مات عوهم إىل أن يوحِه وا هللا تعاىل، آإ ا عرآوا  ل  آأدسهم ) صلى هللا عليه وسلم  بع  اإلتيان ابلتوحي ، آقال  –يف ح يل معا   –
ث علتى آقت هم، آتإ ا أن هللا آرع عليهم مخ ح صلوات يف يومهم وليلتهم، آإ ا صلوا آأدسهم أن هللا اآرتع علتيهم وكتاة أمتواقم تؤدتذ متن خ تيِههم آترت 

 .4(أقروا بذل  آ ذ م هم وتوقَّ كرائم أموال ال ا 
 تته علمتتا  لتتى العبتت  متتن أمتتر ثيمتتا دتتب ع و أولآالواجتتب علتتى كتتل عبتت  معرآتتة ِقْستتمي التوحيتت  وأنتته اليصتتح إميانتته إال ابإلتيتتان هبمتتا معتتا ، وأن هتتذا هتت

 وعم  .
 : أي معرآة الكثر وما يكثر به العب . وإمنا وجب معرآة هذا:معرفة نواقض اسس ا – 4

                                                 

 (٧٣٧2ال يل رواه الب اري ) 1

 (14٥8ال يل رواه الب اري ) 2

 (4٣4٧ال يل رواه الب اري ) ٣
 (٧٣٧2متثق عليه، واللثظ للب اري ) 4
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 .٣٦ال ال:   (اْ الطَّاخ وتَ ْجَتِ ب و َوَلَقْ  بَتَع ْتَ ا يف ك لِه أ مَِّة رَّس وال  َأِن اْعب   واْ اّللهَ َوا) لقوله تعاىل
لطَّتتاخ وِت ابِ ْن َيْكث تتْر َآَمتت) ه تعتتاىلمعرآتتة الطتتاخوت ليجت بتته العبتت  علتتى بصتت ة، إ  اليصتتح إميانتته إال ابجت تتاب الطتتاخوت والكثتتر بتته، لقولتت آوجتتب

ميتتان ابهلل إ  اليصتح إال بته، والكثتتر وت علتى اإلابلطتاخ ، وق ت   الكثتتر2٥٦: البقترة  (َويت تْؤِمن اِبّللِه آَتَقتِ  اْسَتْمَستَ  اِبْلع تتْرَوِة الْتو ثْتَقَى اَل انِثَصتاَ  َقَتتا
 ابلطاخوت هو املراث ابل ثي يف ختهاثة أن )ال إله إال هللا(.

تترج العبتت  متتن اإلميتتان إىل ال كثتتر والطتتاخوت: مشتتتق متتن الط يتتان، وهتتو كتتل متتا جتتاوو بتته العبتت  َحتت هه متتن معبتتوث أو متبتتون أو مطتتان، أو هتتو كتتل متتا خي 
: الصتواب -يف تعريتف الطتاخوت  –قال الطسي ] رمحه هللاابن حجر بن القيم يف تعريف الطاخوت. وقال الذي هو أصل الط يان. وق  سبق قول ا

وقال ك ت  ، 1[جاثا   ع  ي أنه كل   اِل   ى على هللا ي عب  من ثونه، إما بقهِر م ه ملن َعَبَ  أو بطاعة ممن َعَبَ ، إنسا  كان أو ختيطا  أو حيوا  أو
قَتتاَل َربِه ِرَتتا ) –حكايتتة عتتن إبلتتيح  –وت يف ااصتتل هتتو الشتتيطان آهتتو التتذي يتتزين لل تتا  كتتل كثتتر ابهلل، كمتتا قتتال تعتتاىل العلمتتاء إن الطتتاخمتتن 

 .4٠ – ٣9الجر: (ِإالَّ ِعَباَثَك ِم تْه م  اْلم ْ َلِصسَ ، َأْخَويْتَتيِن ا َويهَِ نَّ َق ْم يف اَاْرِع َوا ْخِويَت تَّه ْم َأْجَِعسَ 
تتَو يَ ) –كمتتا قتتال تعتتاىل   –ول وصتتااي لقمتتان الب ته وقت  كانتتت أ تتْرَك لَ يَنَّ اَل ت ْشتترِ ب تتِعظ تته  اَي َوِإْ  قَتتاَل ل ْقَمتتان  اِلبْ ِتِه َوه   (ظ ْلتتمم َعِظتتيمم ْك اِبّللَِّ ِإنَّ الشِه

 . والشرك إ ا أ  لق آهو مراثف للكثر. 1٣لقمان: 
إلستتت   حممتتت  بتتتن عهتتتا ختتتتيخ استتت  ، وهتتتي تثتتتوق الصتتتر، وأختتتتهرها العشتتترة التتتيت جآوجتتتب معرآتتتة الكثتتتر ومتتتايكثر بتتته العبتتت  أي معرآتتتة نتتتواقض اإل

 ال.كله على سبيل امل   لثقه. وهذااعب الوهاب من ك   ختيخ اإلس   ابن تيمية رمحهم هللا، مث ال واقض امل بتة يف أبواب الرهِثة من كتب 
 ميان. رخم وجوهبا وثدول أك رها يف أصل اإل: وهي مما ي ثله ك   من ال ا  معرفة عبادات القلب الوا بة - 5
ينَ ِإالَّ لِيَتْعب   وا اّللََّ خم ِْلِصَس َله  اَوَما أ ِمر وا ) كاإلد ص: لقوله تعاىل  -أ   .٥لبي ة: ا (ل ِه

قتت  يكتتون  تتاهره  - ازكتتاة وخ  تتكالصتت ة وال  -آيجتتب أن يعلتتم كتتل مستتلم وجتتوب اإلدتت ص، وأنتته ختتترط لقبتتول العمتتل ع تت  هللا تعتتاىل، وأن العمتتل 
و ىل وحت ه ابلعمتل، وهت  هللا تعتاصاياا  يف ال نيا ولك ه خ  مقتول ع ت  هللا والي  تاب عليته صتاحبه لت لتف ختترط اإلدت ص. واإلدت ص هتو: قصت

 عمل قل .
 .1٣وبة: الت (آَاّلله  َأَحقُّ َأن َكَْشْوه  ِإن ك  ت م مُّؤ ِمِ سَ ) واخلشية: لقوله تعاىل -ب 
 .1٦٥البقرة:   (َوالَِّذيَن آَم  واْ َأخَت ُّ ح بها  ّللهِهِ )بة: لقوله تعاىل واحمل -ج 

ت  من كنَّ آيه وج  ح وة اإلميان: أن يكون هللا ورستوله أحتب إليته ممتا ستوا ا، وأن  تب املترء ال بته ) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا  ث ثم
ليستت ك متا  صتلى هللا عليته وستلم  . وحمبتة هللا ورستوله 2(نقتذه هللا م ته، كمتا يكتره أن ي قتذف يف ال تارإال هلل، وأن يكره أن يعوث يف الكثر بعت  إ  ا

 هى ع ه.يقال ب  حقيقة، بل حقيقتها أهنا عباثة قلبية ابع ة على مواآقة مراث احملبوب وب  ض ما ي ب اه احملبوب، بثعل ما َيمر به وترك ما ي 
َوان ك ْم َوأَْوَواج ك ْم آؤ ك ْم َوِإدْ  َوأَبْت َ َن آاَبؤ ك مْ ق ْل ِإن َكا) قال تعاىل: « صلى هللا عليه وسلم  يف لزو  حمبته  »] رمحه هللاعيا(  القاضيقال 

ولِِه َوِجَهاِث يف َسِبيِلِه َآرَتَبَّص وْا َحىتَّ  َوَرس  بَّ ِإلَْيك م مِهَن اّللهِ ْرَضْوهَنَا َأحَ اِكن  تتَ َمسَ َوجِتَاَرةم َكَْشْوَن َكَساَثَها وَ  َوَعِش َت ك ْم َوأَْمَوالم اْقرَتَآْتت م وَها
 .24 التوبة: (ََيْيتَ اّلله  أِبَْمرِِه َواّلله  اَل يَتْهِ ي اْلَقْوَ  اْلَثاِسِقسَ 

تة علتى إلتزا  حمبتته، ووجتوب آرضتها وِعظَتم َدطرهتا، واستتاقاقه قتا  ، إ  قترَّن تعتايل متن  ليته وستلم صتلى هللا ع آكثى هبذا حاَّا وت بيهتا وثاللته وح جَّ
مث آسَّقهم بتما  اآلية، وأعلمهم أهنم ممن  .(َآرَتَبَّص واْ َحىتَّ ََيْيتَ اّلله  أِبَْمرِهِ ) كان ماله وأهله وول ه أحب إليه من هللا ورسوله، وأوع هم بقوله تعاىل:

 .٣[ضل ومل يه ه هللا.

                                                 

 (٦٥٧٣خترح ال يل ) 448ص  11)آتح الباري( ج  1

 متثق عليه 2
 ٥٦٣ص  2)الشثا( ج  ٣
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كتن صتاثقا يف ح بهته واآقتته، وإال مل يم  اعلتم أن متن أحتب ختتيتا آثتره وآثتر «  هللا عليته وستلم صتلى  آصل يف ع متة حمبتته  »] القاضى عيا(مث قال 
لته وأآعالته، ل س ت ته واتبتان أقوابته، واستتعما من تظهتر ع متة  لت  عليته، وأوقتا االقتت اء صلى هللا عليه وسلم  حب ال   وكان م  هعيا . آالصاثق يف 

بُّتتق تتْل إِ ) اىللتتتأثب َبثابتته يف ع ستتره وي ستتره، وم شتتطه ومكرهتته، وختتتاه  هتتذا قولتته تعتتوامت تتال أوامتتره واجت تتاب نواهيتته، وا وَن اّللهَ آَتتاتَِّبع وين ن ك  تتت ْم حتِ 
 .٣1آل عمران:  (  ِْبْبك م  اّلله  

اَر وا اَوالَِّذيَن تَتبَتوَّؤ  ) وإي ار ماخترعه وحض عليه على هوى نثسه، ومواآقة ختهوته، قال هللا تعاىل: ميَاَن ِمنوَ ل َّ بُّوَن َمْن َهاجَ  اإْلِ َر قَتْبِلِهْم  ِ 
 .9الشر:  (هِبِْم َدَصاَصةم  ْم َوَلْو َكانَ نث ِسهِ أَ َلى عَ ِإلَْيِهْم َواَل دَِ  وَن يف ص   ورِِهْم َحاَجة  ممِهَّا أ وت وا َويت ْؤثِر وَن 

ب تتض هللا ورستتوله، ومعتتاثاة متتن عتتاثاه، وجمانبتتة متتن دتتالف ستت ته وابتتت ن يف : وم هتتا بت ْ تتض  متتن أ-إىل أن قتتال  -وإستت اط العبتتاث يف رضتتا هللا تعتتاىل 
، وهتؤالء 22ا اثلتة:  (اآْلِدِر يت تَواثُّوَن َمتْن َحتاثَّ اّللََّ َوَرس توَله  اَل جتَِ   قَتْوما  يت ْؤِم  وَن اِبّللَِّ َواْليَتْوِ  ) ثي ه، واست قاله كلَّ أمر خيالف ختريعته، قال تعاىل

 .1[ضاتهق  قتلوا أحبَّاءهم، وقاتلوا آابءهم وأب اءهم يف مر  هللا عليه وسلم صلى  أصاابه 
دتب اإلتيتان    من أعمتال اَّتوارحن قا لواو واملقصوث من نقل ك   القاضي عياع رمحه هللا بيان أن احملبة وإن كانت من أعمال القلب الواجبة إال أ

 لقلب كالرضا والتسليم وخ  ا. عباثات اهبا. وماقيل يف احملبة يقال يف خ ها من 
 .٥٦ااعراف:  (َواْثع وه  َدْوآا  َوَ َمعا  ) واخلوف والرجاء، لقوله تعاىل -ث 
 .1٦٠ران: آل عم (اْلم ْؤِم  ونَ  َوَعَلى اّللِه آَتْليَتتَتوَكِهلِ ) والتوكل على هللا، لقوله تعاىل -هت 
 .1٥٣البقرة:   (الصََّ ةِ اِبلصَّْسِ وَ  َتِعي  واْ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ اسْ ) تعاىلوالصس علي الطاعة وعن املعصية وعلى الب ء، قال  -و 

آتات متن  اعتته، وم هتا  وأآعتال القلتوب ك ت ة: م هتا حستن الظتن ابهلل، وم هتا التزن علتى متا] رمحته هللاعزالادين بان عبدالسا ا قال الشيخ اإلمتا  
طاعة واإلميان وكراهة الكثر والثسوق والعصيان، وم ها الب يف هللا والب ض يف هللا كاب اانبياء وب ض العصاة الثرح بثاله ورمحته، وم ها حمبة ال

ار علتى وااختقياء، وم ها الصس على البليات والطاعات، وعن املعاصي وامل الثات، وم ها التتذلل والت اتا والت شتا والتتذكر والتتيقظ وخبطتة اابتر 
 هم، وااتقياء على تقواهم، وم ها الكف عتن أضت اث هتذه املتأمورات، وم هتا الشتوق إىل لقتاء هللا، وم هتا أن  تب للمتؤم س برهم، وااديار على د

ت و كتر ما ب ل ثسه، وأن يكره قم م ل مايكره ل ثسه، وم ها جماه ة ال ثح والشيطان إ ا ثعوا إىل امل الثات والعصيان، وم ها  كتر هتا   اللتذا
 ي رب السموات، وم ها السرور بطاعة هللا واالختما  رعصية هللا، آإن املؤمن من سرته حس ته وساءته ستيتته كمتا قتال عليته الست  ، الوقوف بس ي

بتته متتن الستتابق وال حتتق، وم هتتا إضتتمار ال صتتياة لكتتل مستتلم، وم هتتا استااتتار  صتتلى هللا عليتته وستتلم  وم هتتا اإلميتتان جبميتتا متتاأدس هللا ورستتوله 
ر إ ا عب  ربه كأنه يراه لتقا العبتاثة علتى أكمتل ااحتوال آتإن عجتز عتن  لت  آليقت ر امل وآات  ع   نزون ال ثح إىل اتبان الشهوات، وم ها أن يق ِه

 .2[أن هللا   ر إليه ومطلا عليه، وهذا هو إحسان العباثات
قلبه آتستقيم جوارحه على الطاعة، آأعمتال القلتب هتي أصتل أعمتال  آهذه أم لة لعباثات القلب الواجبة، واليستقيم حال العب  إال هبا، آَِبَها يصل ح

أال إن يف اَّس  ملا ة إ ا صتلات صتلح ستائر اَّست ، وإ ا آست ت آست  ) صلى هللا عليه وسلم  اَّوارح وهي الباع ة عليها، كما قال رسول هللا 
 .٣(سائر اَّس ، أال وهي القلب

 اة الص ة، ومن أحكا  الطهارة الواجب معرآتها:: لكوهنا ختر ا  لصمعرفة أحكاا القهارة - 6
 معرآة صثة املاء الذي يصح التطهر به. -أ 

 معرآة ال جاسات وكيثية إوالتها. -ب 
 معرآة وجوب االست جاء. -ج 

                                                 

 ، ط عيسى الل ٥٧٦ - ٥٧1ص 2)الشثا( ج  1
 الكتب العلمية، ط ثار 189ص  1إىل آدر ما كره يف كتابه )قواع  ااحكا  يف مصاحل اا  ( ج  2
 متثق عليه ٣



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

60 

 معرآة ااخسال الواجبة: ك  سل اَّ ابة واليض وال ثا . -ث 
  اث وحنوها. معرآة س  ن الثطرة: كاخلتان وإ  ق اللاية واالستا -هت 
 معرآة الوضوء: خترو ه، وواجباته، وس  ه، ونواقاه. -و 
 معرآة التيمم: مىت ي شرن، وصثته. -و 
ن ليتتمكن العبت  جتويت  القترآ : اهنا من أركان الصت ة، ويستتاب حثتظ بعتض قصتار الستور. كمتا يستتاب معرآتة أحكتا حفظ سورة الفاحتة - 7

 من ت وته ت وة صاياة.
 : وهي آك  الثروع بع  الشهاثتس.اا الص ةمعرفة أحك - 8

استتب عليتته العبتت  يتتو  القيامتتة، وهتتي التتركن ال تتاين متتن أركتتان اإلستت  ، ومتتن تركهتتا آهتتو كتتاآر  ه، هتتذا أقتتر بوجوهبتتا أو جاتت مرتتت  ستتواء وهتتي أول متتا   
باتتل مىل هتتذه املستتألة يف  إختتتارة إة(، وستتوف أتيتمتتاَثله عليتته الكتتتاب والستت ة وأجتتا عليتته الصتتاابة، كمتتا  كتتره ابتتن القتتيم يف أول كتابتته )الصتت 

 االعتقاث يف الباب السابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا. ومما دب معرآته من أحكامها:
 معرآة ختروط وجوهبا: وهي اإلس   والعقل والبلول، ما صاتها من الص  املميِهز ويؤمر هبا. -أ 

 بلة وسرت العورة وثدول الوقت وال ية.معرآة ختروط صاتها: كالطهارة واستقبال الق -ب 
 معرآة صثة الص ة: وأركاهنا وواجباْا وس   ها. -ج 
 معرآة سجوث السهو: أسبابه، وماي جس به وماال ي جس، وكيثيته. -ث 
 معرآة ماي بطل الص ة، وماي كره آيها. -هت 

 التة املترء كمتا ركهتا ممتا يقت ح يف عاومة على تركعىت الثجر مث الرواتب، إ  امل وما هذه الواجبات ي ب ي معرآة ص ة التطون ومايتأك  م ها، كالوتر و 
لقيامتة بصت ة املثروضة ي جس يتو   الص ة ايفسيأيت يف تعريف الع الة يف البابس الرابا واخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل. كما أن ال قص 

 التطون كما صح ال يل بذل . 
 ص ة اَّماعة واَّمعة والعي ين.معرآة أحكا   -و 
آرين متات أحت  ا ، كترجلس مستا: وهي وإن كانت متن آتروع الكثايتة إال أهنتا قت  تصتبح آترع عتس يف بعتض ااحتوالمعرفة أحكاا اجلنائز - 9

 يف انقطان عن ال ا .
 آيجب معرآة كيثية: خسل امليت وتكثي ه والص ة عليه وثآ ه.

 إ ا وجبتت وط وجوهبتا حتىتكشتر   -من أركتان اإلست   اخلمستة، آيجتب علتى كتل مستلم معرآتة بعتض أحكامهتا  : وهيمعرفة أحكاا الزكاة - 10
مهتا العتا ، وبقيتة أحكا لواجتب العيتىناتت دل يف العلتم  -كشروط وجوهبا   -عليه تعلَّم تثاصيل أحكامها. وعلى هذا آإن معرآة بعض أحكا  الزكاة 

 من وجبت عليه. ت دل يف العلم الواجب العيىن اخلاص على
لتول يف ل صاب، والي شترتط اقت اكتمال او أما ختروط وجوهبا: آهي اإلس   والرية وِمل  ال صاب واملل  التا  قذا ال صاب، وَتا  الول من  -أ 

 اخلارج من اارع.
دتالثهم أبتو و َّمهتور وهتذا متذهب ا ال العقتل.و بلتول وعلى هذا آالزكاة واجبة يف مال الصىب خ  البال ، وا  ون خت  العاقتل، إ  الي شترتط لوجوهبتا ال

 ح يثة.
قت ار متجتارة. آيجتب معرآتة (، وعتروع المعرآة آيما جتب الزكاة: وهي سائمة هبيمة اانعا ، واخلارج من اارع، والعستل، واامثتان )اامتوال -ب 

 ال صاب يف كل ص ف من هذه ااص اف.
 ن الدزيء.ودب معرآة من دزيء ثآا الزكاة له وم -ج 
 ودب معرآة ختروط وجوب وكاة الثطر ومق ارها ووقت إدراجها. -ث 
 : ل عا . ودب معرآةر رماان من ك: وهو من أركان اإلس  ، آيجب أن يعلم املسلم أن هللا ق  آرع عليه صو  ختهمعرفة أحكاا الصياا - 11
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 ر أو أن ى، من حِر أو عب .ختروط وجوبه: الصو  واجب على كل مسلم ابل  عاقل مستطيا من  ك -أ 
 وختروط صاته: اإلس   والتمييز والعقل، وانقطان ث  اليض وال ثا ، وال ية. -ب 
ثِطرات )كالطعا  والشراب واَّمان وخ ها( من  لون الثجر إيل خرو  -ج 

 
 ب الشمح.وصثة الصو : هو اإلمساك عن امل

 ثطر ويقايان.و ر  الصو : على الائض وال ثساء آيجب عليهما ال -ث 
ثِطرات اليت ت بطل الصو  وما يوجب م ها القااء والكثارة وما يوجب الق -هت 

 
 ااء آقط.ودب أن يعلم املسلم امل

 لزمه اإل عا .يء م هم ومن ويَتْعلم من دوو له الِثطر: كاملريض والكب  العاجز عن الصو  واملساآر بشرو ه، ومن يلزمه القاا -و 
 ماان: ص ة الرتاويح واالعتكاف واإلك ار من قراءة القرآن وأآعال اخل .ومن س  ن ختهر ر  -و 
 .ة واح ة يف العمرليه الل َمره ع: وهو ركن من أركان اإلس   اخلمسة، آيجب على كل مسلم أن يعلم أن هللا آرع معرفة أحكاا احلج - 12
 لكتن الدزئته عتن حجتةي تاب عليته و و طاعة. ويصتح التل متن الصت  والرقيتق ختروط وجوبته: وهتي اإلست   والعقتل والبلتول وكمتال الريتة واالستت -أ 

 االس   آإ ا بل  الصىب أو ع تق الرقيق وجب عليه الل.
 ويف وجوب الع ْمرة د ف.

كِه ه من بلول بيت هللا الرا  اثاء م اس  الل والعو  -ب   ثة ثون ضرر.االستطاعة: من ختروط وجوب الل، وهي مامي 
 ثة االستطاعة بس خت ص وآدر آمايلز  البعي  اليلز  القريب ويشرتط للمرأة ماال يشرتط للرجل.وكتلف ص

 ويف اَّملة آإن الل عباثة َبَ نيهة مالية. واالستطاعة متعلقة بكل من الَبَ ن واملال، وأمن الطريق.
مستتتطيا  ونثقتة عيالتته، آهتتذا ثابتتة ودتتاث اجتتته ااصتتلية متن مستتكن و آمتن كتتان قتتاثرا  بب نته علتتى التتل ميلتت  املتال التت و  للستتثر وال ثقتتة وائت ا  عتتن ح

 دب عليه الل، وااآال تعجيل الل رجرث حصول االستطاعة. 
َاْرَ  الذي يراآقها يف السثر.

َ
 ويشرتط للمرأة ما هذا وجوث الزوج أو امل

 ومن ق ر على الل راله وعجز بب نه عجزا  ثائما يقيم  ئبا  ل ع ه.
ىت ا  لتيعلم كتل مستلم متالعيتين العت ن وجب عليه الل وعز  عليه وجب عليه تعلم أحكامه. والق ر السابق متن العلتم هتو متن العلتم الواجتبآم -ج 

ه أن عتز  عليته. آيجتب عليتليته التل و عدب عليه الل   أمَّا تعلمه أحكا  الل على التثصيل آهو من العلم الواجب العيين اخلاص على من وجب 
 ركان الل وواجباته وس  ه وما يثس ه وما يوجب الث ية.يعلم أ

 ودب معرآة أحكا  ااضاية الدت ف املذاهب يف وجوهبا. -ث  
تِتَب ك  ) قتال تعتاىل لتى املستلمس،ع -وهتو قتتال الكثتار  -: دب على كل مستلم أن يعلتم أن هللا تعتاىل آترع اَّهتاث معرفة أحكاا اجلهاد - 13

 (ك ْم َواّلله  يَتْعَلم  َوأَنت ْم اَل تَتْعَلم ونَ بُّواْ خَتْيتا  َوه َو خَتر  لَّ حت ِ َأن  ْم َوَعَسىْ م لَّك  َوه َو ك ْرهم لَّك ْم َوَعَسى َأن َتْكَره واْ خَتْيتا  َوه َو دَ  َعَلْيك م  اْلِقَتال  
 .21٦البقرة: 

 اْلم َجاِهتِ يَن َآاَّتَل اّلله  ) اىل، لقولته تعت تواب وستقط اإلمث عتن البتاقسواَّهاث من آروع الكثاية: آإ ا قا  به بعتض املستلمس رتا يكثتى كتان قتم ال
، وتعلتم 9٥ال ستاء:  (َعِظيمتا   يَن َأْجترا  اْلم َجاِهتِ يَن َعلَتى اْلَقاِعت ِ  َآاَّتَل اّلله  ْستىَن وَ َوأَنث ِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِ يَن َثَرَجة  وَك تت ًّ َوَعتَ  اّلله  اْل  أِبَْمَواقِِْم 

 حكامه يف هذه الال من العلم الواجب العيىن اخلاص.أ
 هي: و اضا ث ثة العا . وهذه املو  العلم الواجب العيين إال أن اَّهاث ق  يكون آرع عس يف مواضا، ومن ه ا أثرج اه يف

تتْم ) إ ا استتت ثر إمتتا  املستتلمس رجتت   أو قومتتا  بعيتت هم للجهتتاث لتتزمهم ال ثتت ، لقولتته تعتتاىل -أ  تتم  انِثتتر واْ يف َستتِبيِل َمتتا َلك  قَتْلتتت ْم ِإىَل ِإَ ا ِقيتتَل َلك  اّللِه ااثَّ
. ويف نثتتح املعتتين إ ا استتت ثر أمتت  جاعتتة جماهتت ة أو حتتزب جماهتت  أحتت  1(وإ ا استتت  ثرمت آتتانثروا) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ، وقولتته ٣8التوبتتة:  (اَاْرعِ 

 والطاعة على اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل.أتباعه لزمه ال ث  إ ا كانت بي هما بيعة توجب السما 
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النصراف ويتعسه من حار ا يار  علىاملسلمس بع وهم، آويتعسَّ اَّهاث على من درج يف ال زو الذي هو آرع كثاية حىت التقى جيش  -ب 
اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وْا ِإَ ا َلِقيت م  الَِّذيَن َكَثر واْ ) ىل، ولقوله تعا4٥انثال: ا (واْ ثْتبت ت  اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وْا ِإَ ا َلِقيت ْم ِآَتة  آَا) عليه ال بات، لقوله تعاىل

مِهَن اّللِه َوَمْأَواه  َجَه َّم  َوبِْتَح  ْ  اَبء ِبَ َابِ ْو م َتَايِهزا  ِإىَل ِآَتِة آَتقَ ا  لِهِقَتاِل أَ َتَارهِآ م  َوَمن يت َوقهِِْم يَتْوَمِتِذ ث بت َره  ِإالَّ ، َوْحثا  َآَ  تت َولُّوه م  اَاْثاَبرَ 
 .1٦ - 1٥اانثال:  (اْلَمِص   

ان نزول العت و ببلت  املستلمس هتو  (4٥و  1٦ - 1٥وإ ا نزل الع و ببل  أصبح اَّهاث آرع عس على أهل البل ، لألثلة السابقة )اانثال  -ج 
ائا الوضتعية الكتاآرة مس للمستلمس ابلشتر رتت ين التاكر ابملسلمس. ومن هذا البتاب: قتتال الكتا  املللزَّحثس، أي التقاء الكثا تقابل للصَّثَّْس والتقاء

لتذل  ث العت ة عليته إعت ا آهم عت و كتاآر متستلط علتى بت ث املستلمس وجهتاثهم آترع عتس علتى كتل مستلم هبتذه التب ث ومتن عجتز عتن هتذا وجتب
 . ٦٠اانثال:  (ت م مِهن قت وَّةِ َوَأِع ُّواْ َق م مَّا اْسَتَطعْ ) لقوله تعاىل

 آهذه هي املواضا ال  ثة اليت يتعسه آيها اَّهاث 
يتتن هللا تعتتاىل هتتي العليتتا لي صتتر ث كلمتتة هللا  واَّهتتاث عبتتاثة متتن العبتتاثات الت قبتتل ع تت  هللا تعتتاىل إال ذدتت ص ال يتتة آيتته، أبن يقاتتتل قاصتت ا  أن تكتتون

 ليظهره على ال ين كله ولوكره املشركون. 
 . 1(من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا آهو يف سبيل هللا) صلى هللا عليه وسلم  قال 

ملستتلمس، ن، وإ ن الوالتت ين استت مة البتت   والبلتتول والعقتتل، والذكوريتتة والريتتة، ووجتتوث ال ثقتتة ال ومتتة للجهتتاث، و  وختتتروط وجتتوب اَّهتتاث هتتي: اإلستت
 كثاية.  وإ ن ال ائن للم ين. هذا إ ا كان اَّهاث آرع

ع العتس لت ائن ك ت ه متن آترو الت ين أو اآإ ا صار اَّهاث آترع عتس آشترو ه: اإلست   والبلتول والعقتل والذكوريتة وست مة البت ن. آ يشترتط إ ن الو 
روع  ه متن آتياستا  علتي ختقلتى املترأة ولتذا دتب علتى العبت  وعلتى آاقت  ال ثقتة إ ا أمك ته اَّهتاث، و هتب بعتض الثقهتاء إيل وجتوب اَّهتاث العيتين ع

  دب عليها.ت به وإن ملالعس والصواب ع   وجوبه كما حققته يف كتايب )العم ة يف إع اث الع ة(. ويصح اَّهاث للمرأة إ ا تطوع
 : وم ها:معرفة الوا بات واآلداب العينية - 14
َواْعب ت  واْ ) لته تعتاىليف آايت ك ت ة كقو  اعة الوال ينتوحي ه وبس  ِبره الوال ين ولوكا  كاآرين، و اعتهما يف خ  معصية، آق  َقرَن هللا تعاىل بس  -أ 

 صلة  اارحا . ن اآلايت. ويلتاق بس الوال ين، وحنوها م٣٦ال ساء:  (اّللهَ َواَل ت ْشرِك واْ ِبِه خَتْيتا  َواِبْلَواِلَ ْيِن ِإْحَسا   
 اىل.اعة هللا تع عليهم وتعليمهم أمور ثي هم ومحلهم على  ويف مقابل هذا: رعاية الرجل اهله وعياله، ووجوب إنثاقه -ب 
 رعاية حقوق اَّار وهي من الواجبات. -ج 
 إكرا  الايف. -ث 
حملتتتاج وإخاثتتة ن اَّ تتائز وإعانتتة املتتريض واتبتتا معرآتتة حقتتوق املستتلم علتتى املستتلم والقيتتا  رادتتب متتن  لتت  داصتتة إ ا تعتتسَّ َكتتَرثِه الستت   وعيتتاثة ا -هتتت 

 وال صياة.امللهوف 
 وجوب  اعة والة أمور املسلمس يف خ  معصية، وإكرامهم وإكرا  العلماء وأهل اخل  والثال. -و 
 وجوب االستتذان، وخضه البصر وحثظ السما عن احملرمات.  -و 
 وجوب أكل ال ل واالحرتاو من احملرمات. -ح 
 هوث.وجوب الص ق واامانة ووجوب الوآاء ابلوعوث والعقوث والع -ط 
. -ى   اامر ابملعروف وال هي عن امل كر داصة إ ا تعسه
اب وبيتتان وجتتوب ىل حكتتم ال قتتإوجتتوب ل تتبح املتترأة للاجتتاب الشتترعى وال قتتاب الستتاتر للوجتته، واحتجاهبتتا عتتن ااجانتتب، وستتوف أتيت إختتتارة  -ك 

 عاىل.تكتاب إن ختاء هللا سرت املرأة وجهها ِبارة الرجال ااجانب يف املبال ال امن من الباب السابا هبذا ال

                                                 

 متثق عليه 1
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 وجوب  اعة املرأة ووجها يف خ  معصية ومراعاة حقوقه. -ل 
ار   كتار املست ونة، ومكتل تا ، وااوهذه كلها من الواجبات، ويستاب معرآتة خ هتا متن اآلثاب الشترعية كتآثاب الطعتا  وآثاب الصتابة ومعاختترة ا

 ااد ق.
 

 : معرفة احملرَّمات - 15
 معرآة احملرَّمات اليت هنى هللا ع ها وتوعَّ  آاعلها ابلعقوبة ليتوقهاها، وم ها: دب على كل مسلم 

 معاصي القلب:  -أ 
شتريعة، ض الت ين وأحكتا  اللبعتل، وبت ْ تاوم ها الكثر ابلقلب وإن مل يظهر يف قول أو عمل، وهو ال ثاق ااكس: كاعتقاث وجوث ختتري  هلل، وإنكتار 

 وح ب ماعليه الكثار من الكثر.
متتن أعمتتال  قستتوة القلتتب املانعتتةو ستتوء الظتتن، و ومتتن معاصتتي القلتتب: الِكتتس، والستت ، والتترايء، وح تتب املعاصتتي والثتترح هبتتا، وح تتبِه الظََّلمتتة والَثَستتقة، 

 الس، وال اب املذمو .
ية )اليت توجب إقامة ال ِه يف ال نيا( وهي:  -ب   الكبائر ال ِه

الستترقة وختتترب و ، والتتز ، والقتتذف،  إال ابلتتقبتته(، وقتتتل التت ثح التتيت َحتترَّ  هللا كثتتر  متتن َييت  يابلتت ليل الشتترعالتترثة )بقتتوِل أو عمتتِل أو اعتقتتاِث ثبتتت 
 اخلمر، وقطا الطريق.

 تقتتتار املستتتلم وإ هتتتارلستتت رية، واحاللستتتان: كالكتتتذب، وال يبتتتة وال ميمتتتة، وختتتتهاثة التتتزور، و القتتتذف، والستتتبه واللعتتتن، واالستتتتهزاء وا يمعاصتتت -ج 
 ، وال ياحة على امليت.الشماتة به

تْرَثان، وال ظتر إىل امل كترات يف املستارح وامل  يمعاص -ث 
 
ال ظتر إىل الظََّلمتة و والتلثتاو وحنوهتا،  هتي والستي ماالبصر: كتال ظر إىل ال ستاء ااج بيتات وامل

 ومواقف الظلم.
 السما: كاستمان املوسيقى وامل هي والك   الثاحش، والتجسح. يمعاص -هت 
 الَثرْج: كالز ، واللواط والسااق، واالستم اء، وترك اخلتان للرجال. ياصمع -و 
تتر اامتتن احملرمتتا احملرمتتات متتن اا عمتتة وااختتتربة: وم هتتا امليتتتة، والتت   ولتتم اخل زيتتر، واخلمتتر، وختتترب التت دان، وخ هتتا -و  هليتتة ولتتو  ت كلاتتم ال م 

 السبان وجوارح الط .
 هب والثاة علي الرجال وال ساء.و ر  ااكل والشرب يف آنية الذ

امانتة اال اليتتيم، وديانتة متا ها، وأكل حمرمات ااموال: وم ها السرقة، وال صب، والراب، والرختوة، وامليسر )القمار(، وأكل حقوق ال ا  وج -ح 
 مات.يف احملر  ارةوال ش يف البيا والشراء، واالحتكار، واإلسراف والسَّثه يف اإلنثاق، واإلنثاق يف احملرهمات، والتج

َتتا ََيْك ل تتوَن يف ب ط تتوهنِِ ) وكتتل متتاِل اكتستتب متتن حتترا ، آأكلتته حتترا ، والتتذين َيكلتتون التترا  . والكستتب التترا  1٠ال ستتاء:  (َستتِع ا   َوَسَيْصتتَلْونَ  ْم َ را  ِإمنَّ
 ي دل آيه: 

 حمرمات ااموال اليت سبق  كرها.
 عمال احملرمة وهي ك  ة.وي دل آيه ااجر املأدو  مقابل االختت ال يف اا

رضتا  للزراعتة أو أكانتت هتذه اامتوال   اعيتة، ستواءوي دل آيه ااموال املأدو ة من ااخ ياء ليتم توويعها على الثقراء ابسم االختترتاكية والع التة االجتم
 الب اء أو كانت عقارات أو كانت نقوثا ، آكلها  ر  أدذها وهي عس ال صب والحتل وإن  ال الزمن.
يل التت لص جارة احملرمة( آستبل )كمال اإلوكل من أمس  ماال  حراما جتب عليه التوبة، ومن خترو ها رث املال إىل أهله، آإن تعذر أو مل يكن له أه

 ن موضا. ممن هذا املال الرا  أن يتص ق به، آهذا مصرآه، كما  كره ابن تيمية وابن القيم رمحهما هللا يف أك ر 
تتثاآة التتيت تظهتتر العتتوارت متتن اللبتتا  و  يمعاصتت -ط  اقيتتتة: ككشتتف العتتورة ويف حكمهتتا ل تتبح امل بتتح الاَّتتيِهقة التتيت ت تتسو العتتورات أو امل بتتح الشَّ
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الوصتل د قا، والتسج، وإسبال ال ياب، ولبح الرير والذهب للرجال، وتشبه الرجال ابل ساء وعكسته، والتشتبه ابلكثتار، وحلتق اللايتة، والت مص و 
 والوختر.

عت   و تت  عتورات املستلمس ااعتراع، وهمعاِص متعلقتة رعاملتة ال تا : كعقتوق الوالت ين، وقطيعتة اارحتا ، و لتم ال تا  يف الت ماء واامتوال و  -ى 
 ب   حمر . ملرأةاباج بية، وسثر ا ق، واخللوةحالسرت عليهم، وإيذاء اَّار، واملكر وال ش واخل ان، وإعانة الظلمة، واخلروج على أئمة املسلمس ب   

ور شتتترون، وجتصتتتيص القبتتتوق القتتت ر املآتتتمعاصتتتى اَّ تتتائز والقبتتتور: كال ياحتتتة علتتتى امليتتتت، واالجتمتتتان للعتتتزاء بصتتتورة مبت عتتتة، ورآتتتا ب تتتاء القبتتتور  -ك 
 ملقبورين.ارك بعباثة وتسردها واَّلو  عليها والص ة إليها، وب اء املساج  على القبور وحنوها. وق  سبقت اإلختارة إىل الش

متتس أو تصتت يقهم. ومتتن هتتذا  -ل  تكتتاث حظهتت  اليتتو ( التتذي ال)لبتتاب قتتراءة احتتتر  الستتار والكهانتتة والت جتتيم، وحتتتر  إتيتتان الستتارة والكهتتان وامل جِه
 كلو م ه صايثة.

 ا. هماثيل واكاحتر  تصوير  وات اارواح واكا  صورها )وتست ىن الصور الثوتوخراآية للارورة( وحتر  ص اعة الت -  
يح أو االنت تاب شتريعية ستواء ابلرتختتملتا ت التحتر  التااكم للقوانس الوضعية الكاآرة انته حتتاكم للطواخيتت، وحتتر  املشتاركة يف انت تاابت الس  -ن 

 أو اإلعانة، وحتر  اخل مة يف جيوه الكا  الطواخيت املرت ين أو يف ختر تهم.
جتب الت تزه  ورث آيهتا وعيت  آيلكبتائر التيتالم لك ترة الاجتة إليهتا ولعمتو  االبتت ء هبتا، ومعظمهتا متن آهذه أهم املعاصى اليت دتب أن يعرآهتا كتل مست

 ع ها والتوبة م ها ملن قارآها.
اّللَِّ تَتْوبَتة   ِإىَل وب توا ت  ِذيَن آَم  توا يتَُّهتا الَّتاَي أَ ) : دب على كل مسلم أن يعلم أن التوبتة متن املعاصتي واجبتة، لقولته تعتاىلمعرفة و وب التوبة - 16

يعتا  أَيتَُّهتا اْلم ْؤِم  تونَ ) ، وقوله تعتاىل8التار :  (نَّص وحا   َوَأِن اْستتَتْ ِثر واْ َربَّك تْم مث َّ ت وب تواْ ) اىل، وقولته تعت٣1 ال تور: (ِلا تونَ تت ثْ   َلَعلَّك تمْ َوت وب توا ِإىَل اّللَِّ جَِ
 التوبة. ، آهذه بعض أثلة وجوب11ت: الجرا (آَأ ْولَِتَ  ه م  الظَّاِلم ونَ  َوَمن ملَّْ يَتت بْ ) ، وقال تعاىل٣هوث:  (ِإلَْيهِ 

وهذا مما اتثق عليه العلماء آتإهنم اتثقتوا علتى أن التوبتة متن كتل معصتية واجبتة علتى الثتور ]هت(. 1188)ت  رمحه هللاالسَّفارير احلنبلي قال الع همة 
 .1[ا من مهمات اإلس   وقواع  ال ين املتأك ةالدوو أتد ها، سواء كانت ص  ة أو كب ة، وأهن

 أما ختروط صاة التوبة، واليت يتوقف عليها قبول هللا تعاىل قا، آهي: 
 .1٣٥آل عمران:  (َوملَْ ي ِصرُّواْ َعَلى َما آَتَعل واْ ) تعاىلأن ي قلا عن املعصية، لقوله  -أ  

يَتتاهن  م  الَّتتِذي بَت َتتتْواْ رِيبَتتة  يف ) ، وقولتته تعتتاىل٦ت: الجتترا (ى َمتتا آَتَعْلتتت ْم َ ِثِمتتسَ آَتت ْصتتِبا وا َعلَتت) أن ي تت   علتتى آعلهتتا، لقولتته تعتتاىل -ب  اَل يَتتتزَال  بت  تْ
 .ملثسرين،  كره القر  ، وتقطا القلب هو ال    يف قول بعض ا11٠التوبة:  (قت ل وهِبِْم ِإالَّ َأن تَتَقطََّا قت ل وهب  مْ 

ال ت   »ل   : آإنه التتاقق التوبة إال بته، إ  متن مل ي ت   علتى القبتيح آتذل  ثليتل رضتاه بته وإصتراره عليته، ويف املست   آأما ا] رمحه هللاابن القيم قال 
 . 2[«توبة
ا آَتَعل واْ آَاِحَشتة  َأْو  ََلم تواْ َوالَِّذيَن ِإ َ ) ، وقوله٣هوث:  (هِ ب واْ ِإلَيْ َوَأِن اْستَتْ ِثر واْ َربَّك ْم مث َّ ت و ) تعاىلأن يست ثر بلسانه، واخترت ه البعض، لقوله  -ج 

 .1٣٥آل عمران:  ( يَتْعَلم ونَ ه مْ ِصرُّواْ َعَلى َما آَتَعل واْ وَ ّلله  َوملَْ ي  ا ِإالَّ أَنْتث َسه ْم  ََكر واْ اّللهَ آَاْستَتْ َثر واْ ِلذ ن وهِبِْم َوَمن يَتْ ِثر  الذُّن وبَ 
 َآَمتتن) ، وقولتته تعتتاىل٧1الثرقتتان:  (تَتتااب  اّللَِّ مَ ِإىَل  ه  يَتت تتوب  َوَمتتن ََتَب َوَعِمتتَل َصتتاِلا  آَِإنَّتت) ولتته تعتتاىلأن يعتتز  علتتي أال يعتتوث إىل معصتتية أبتت ا ، لق -ث 

 .٣9املائ ة:  (ََتَب ِمن بَتْعِ    ْلِمِه َوَأْصَلَح آَِإنَّ اّللهَ يَتت وب  َعَلْيهِ 
تيِهَتاِت َحتىتَّ ِإَ ا َحَاتَر َأَحتَ ه م  ) لته تعتاىلأن تقا التوبة يف وقتت القبتول، وهتو قبتل خرخترة املتوت، لقو  -هت  َولَْيَستِت التتَّْوبَتة  لِلَّتِذيَن يَتْعَمل توَن السَّ

                                                 

 ٣٧2ص  1هت، ج 1411)لواما اانوار البهية( للسثاريىن، ط املكتب اإلس مي، 1
 1/2٠2)م ارج السالكس(  2
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 . 1(إن هللا عز وجل يقبل توبة العب  مامل يت َ ْرِخر) صلى هللا عليه وسلم  ، وقال  18ال ساء:  (قَاَل ِإينهِ تت ْبت  اآلنَ اْلَمْوت  
   قسمان: أثاء القوق، ومعاصى العب -و 
  اء التقوقستم آيته أث شترب اخلمتر،كحق هللا تعاىل: وهذه قسمان: قسم ليح آيه أثاء حق بل تكثى آيته ختتروط التوبتة الستابقة وهتذا   يف يمعاص -

 آرَّط آيه. أثاء صو  أو إدراج وكاة أو أثاء كثارة أو آ ية أو نذر وحنوه آيجب عليه قااء ما كتقص  يف
لته رثَّ  ته، وإن  لمته يف ماواستتاله م ِعتْرِعِت أو متاِل أو بَتَ ن. آتإن  لتم العبت  أحت ا  يف ِعرضته  لتب عثتوه ظلمهم يفيف حق ال ا : ك يومعاص -

 ه ِبسب الال.ية أو اار إليه املال إن أمكن وإال تص ق به نيابة ع ه، وإن  لمه يف َبَ نِِه مكه ه من القصاص أو أثى إليه ال 
محتتته هللا يف كتابتتته ر  ياقيتمتتت رمحتتته هللا، وجعلهتتتا بعاتتتهم أك تتتر متتتن عشتتترة كتتتابن حجتتتر يبتتتة أربعتتتة آقتتتط كتتتال وو وقتتت  جعتتتل بعتتتض العلمتتتاء ختتتتروط التو 

ا. وقال بعض العلماء: وجتب التوبة من   ة.د  التوبأت)الزواجر(. وق  ادرتت من هذا كله هذه الشروط الستة اليت  كْر
 

 : وبعد
 دب أن يتعلمه كل مسلم. يالعا  الذ أهم مثرثات العلم الواجب العيين يآق  كانت هذه ه

 لوقون آيما ي قاه.ي ثس ه اب آيجب عليه أن يعرف أركان اإلس   وأركان اإلميان ومعىن التوحي  ومعىن الشرك والكثر ليصح إميانه وال
 ودب عليه تعلم أحكا  الطهارة والص ة والزكاة والصو  والل واَّهاث لتصح عباثته.

 الواجبات واآلثاب الشرعية وال ل والرا  لتصح معام ته. ودب عليه أن يتعلم
رستوله و ن هتذا هتو حكتم هللا أ، وأن يعلتم  كر ، وإمنا يكثيه معرآة حكم كل مستألة واجبتة وال دب على كل مسلم معرآة ااثلة التثصيلية َّميا ما

 ختاء هللا.  اخلامح إن )االتبان والتقلي ( يف الباب يف املسألة وإن مل يعرف ثليله على التثصيل، وسيأيت بسط القول يف مسألة
ذا لبتاب الستابا َبدتر هتاب العلتم يف ن صتح بقراءْتا يف كتل ابب متن أبتوا  كر  موجتوثة بكتتب العلتم، وستوف نشت  إىل الكتتب التيت وأثلة جيا ما

 الكتاب إن ختاء هللا تعاىل، ملن ختاء االستزاثة.
ر هتذا علتى كتل قتاثر أن ي شتو لى العلمتاء  كر ه مث يت َعلِهمه أهله وأوالثه وكل من هو مستول ع هم، ودب ع ودب على كل مسلم أن يتعلم جيا ما

ل ذكر يف البتتاب ال التتنتتليتته. وستتوف عالعلتتم الواجتتب يف ال تتا ، ودتتب علتتى والة أمتتور املستتلمس أن  ملتتوا ال تتا  علتتى تعلتتم هتتذا العلتتم ويعي تتوهم 
  تعاىل.هللاق ممن  كر  )والة اامور والعلماء والعامة( يف نشر العلم، إن ختاء )كيثية  لب العلم( واجبات كل آري

 
متن أئمتة أهتل الست ة التذين أك تر  وهتو -( هتت ٣8٧( وج ت يف كتاب )اإلابنة عن ختريعة الثرقة ال اجية( اىب عب  هللا بن بطة رمحه هللا )ت فائدة)

ستان، ت تبتان التتابعس ِبراأمتن مشتاه   وهو -وج ته نقل عن الاااك بن مزاحم رمحه هللا  -يه جممون آتاو  ابن تيمية رمحه هللا من ال قل ع هم يف
 املسلمون. تثا به إدواينالعا ، وأنقله ه ا لي  موجزا  عن خترائا اإلميان يصلح أن يكون خمتصرا  للعلم الواجب العيين -هت  1٠٥
لمت  هلل  وي تىن عليته. آاهللالكت   أن  مت  ابت أ بته العبت  متن  إن أحتقه متا]بن متزاحم قتال  ذس اثه عن الاااك رمحه هللاأبو عبد هللا بن بقة روى 

صتلى هللا عليته    الذي بعتل بته نبيتهأن ثين هللاحنم ه ون ىن عليه را اصط ا ع    أن ه ا  لإلس   وعلم ا القرآن ومنَّ علي ا رام  عليه الس   و 
لَتَه ِإالَّ ِإلَْيتِه أَنَّته  اَل إِ  ن توِحي ن رَّس توِل ِإالَّ ِمتن قَتْبلِتَ  َوَما أَْرَسْلَ ا ِمت)س   وبه أرسل املرسلون قبله، قال تعاىل: هو اإلميان، واإلميان هو اإل وسلم 

 .2٥اانبياء:  (َأَ  آَاْعب   ونِ 
ره، وهتتذا هتتو ه وحكمتته والرضتتا بقتت ستتليم لقاتتائهللا والتوهتتو اإلميتتان ابهلل واليتتو  اآلدتتر وامل ئكتتة والكتتتاب وال بيتتس والتصتت يق واإلقتترار رتتا جتتاء متتن 

 ااحكتتا ، ولكتتن ال ملستتلمس متتنادتتب علتتى  اإلميتتان ومتتن كتتان كتتذل  آقتت  استتتكمل اإلميتتان، ومتتن كتتان مؤم تتا  حتترَّ  هللا مالتته وثمتته ووجتتب لتته متتا
 ي ال الكرامة إال ابلعمل آيه، واستيجاث  ثواب اإلميان عمل تم به. يستوجب ثوابه وال
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  رماان وحتل البيتت وإيتاء الزكاة وصو  قا  الص ةأثاء الثرائض واجت اب احملار ، واالقت اء ابلصالس، وإ عمل به اتبان  اعة هللا تبارك وتعاىل يفوال
 الت ظيف.و  لص ةْسن الوضوء لالطهور وح   من استطان إليه سبي ، وحماآظة على إتيان اَّمعة واَّهاث يف سبيل هللا واالختسال من اَّ ابة وإسبال

قته متن حء ومعرآتة كتل  ي حتق ىل ااقترابوبر الوال ين وصلة الرحم وصتلة متا أمتر هللا بته أن يوصتل، وح ْستن اخللتق متا اخللطتاء، واصتط ان املعتروف إ
عتروف وال هتتي عتتن ، واامتتر ابملليمتتساآمتتا ملكتت  والتِ  آوالتت ِة آولت ِه آتتِذى قرابتتِة آيتتيِم آمستتكسِ آتابن ستتبيِل آستتائِل آ تارِ  آمكاتتتِب َآَجتتاِر آصتاحبِ 
الرضتا ووآتاء ابلعهت  و الة اامتر، وال اتب ، و اعتة و امل كر، والب يف هللا تعاىل والب ض يف هللا، ومواالة أوليائه ومعتاثاة أع ائته، والكتم رتا أنتزل هللا
اثة  وي ب الت ين املؤجتل بشتههلهتا، وكتتاأاامانتة إىل وص ق ال يل ووآاء ابل ذور وإجناو املوعوث، وحثظ اامانتة متن كتمتان الستر أو املتال وأثاء 

لتت ثح اهتتا ابلقستتط ولتتو علتتى ثة علتتى وجهعتت ول، واالستشتتهاث علتتى املبايعتتة، وإجابتتة التت اعى للشتتهاثة، وكتابتتة ابلعتت ل كمتتا علَّتتم هللا، وقيتتا  الشتتها
ختض البصتتر حتتال، وحثتظ التت ثح و  اىل علتتى كتلمتور و كتتر هللا تعتوالوالت ين وااقتربس، ووآتتاء الكيتل وامليتتزان ابلقستط، و كتتر هللا تعتاىل ع تت  عتزائم اا

اث يف ضتا وال اتب، واالقتصتقصت  يف الر وحثظ الثرج وحثظ ااركان كلها عن الرا ، وكظم ال يظ وثآا السيتة ابلس ة، والصتس علتى املصتائب، وال
إ ا رأي عاملته   املته، ومعرآتة اَّتورعل إ ا رأى لق وأهله، ومعرآتة العت والعمل، والتوبة إىل هللا تعاىل من قريب، واالست ثار للذنوب، ومعرآة ا ياملش

خيتلتف  مل ملته وجستور علتى متا ه إىل عاختكيما يعرآه اإلنسان من نثسه إن هو عمل به، واحملاآظة على ح وث هللا، ورثِه ما ادتلف آيه من حكتم أو 
متتاال  يريتتب إىل م، وتتترك متتات بطونه متت هرن آيتته متتن ختتتيء إىل أويل اامتتر التتذين يستتيتتتو  آيتته متتن قتترآن م تتزل وستت ة ماضتتية آإنتته حتتق الختتت  آيتته، ورثِه متتا

ا  آت  إن مل دت  آيهتا أحت ستتما آيته آتيريب، واستتذان يف البيوت، آ  ي دل البيت حىت يستأ ن ويستلم علتى أهلته متن قبتل أن ي ظتر يف البيتت أو ي
لستبيل أو ايهتا امل تاآا لعتابر يهتا ستكان وآآأ نوا آق  حل ال دول، وأما البيوت اليت ليح ي دل ب   إ ن أهلها آإن قيل: ارجعوا آالرجون أوكى وإن 

ت ث ثتة أحيتان م من حرمة أهل البييبل  الل ل  هم يسكن آيها ويتمتا آيها آليح آيها استتذان، واستتذان ما ملكت اليمس ص  ا  أو كب ا  ومن مل
اتاجعهم، مب البيت وأهلته إىل ر ء إ ا أوى جر وع   القيلولة إ ا د  رب البيت أبهله ومن بع  ص ة العشامن الليل وال هار أو آدر الليل قبل الث

 وإ ا بل  اا ثال من حرمة أهل البيت ال ل م آق  وجب عليه من االستتذان كل هذه ااحيان.
ليتتامى اأمتوال  واجت تاب أكتل تتراع مت هم. إال أن تكون جتارة عتنواجت اب قتل ال ثح اليت حر  هللا إال ابلق، واجت اب أكل أموال ال ا  ابلبا ل 

ْصتب، قمتار والرختتوة وال َ  تاب أكتل ال لما ، واجت اب خترب اخلمر، واجت اب خترب الرا  من ااختربة والطعا ، واجت اب أكتل التراب والستات، واجت
 وون والكيتتل واجت تتابطثيتتف يف التتقتتة يف ختت  حتتق، واجت تتاب التواجت تتاب التت جش والظلتتم، واجت تتاب كستتب املتتال ب تت  حتتق، واجت تتاب التبتتذير وال ث

عصتتتية، اب بتترِه اليمتتس ابملمثتتة واجت تتتنقتتص املكيتتال وامليتتتزان، واجت تتاب نكتتل الصتتتثقة ودلتتا اائمتتة، واجت تتتاب ال تت ر واملعصتتية، واجت تتتاب اليمتتس اآل
ب ز واللمتتز واجت تتامتتواجت تتاب اق ن، واجت تتاب قتتذف احملصتت ة،التت يل، واجت تتاب ختتتهاثة التتزور، واجت تتاب قتتول البهتتتا واجت تتاب الكتتذب والتزيتت  يف

ب ب اإلصتترار علتتى التتذنات، واجت تتاالت تتابز ابالقتتاب، واجت تتاب ال ميمتتة واالختيتتاب، واجت تتاب التجستتح، واجت تتاب ستتوء الظتتن ابلصتتالس والصتتال
ة ابلشتر.. واتقتاء اء الثجتور واملبتاراي ء واتقتالكتس والث تر واخلت والتقصت  عتن الرختت ، واتقتاء ييف ال  يوالتهاون به، واتقاء اإلمساك عن الق والتماث

 والقذر كله. ، والت زه من البولن سوء الظناإلعجاب ابل ثح، واتقاء الثرح واملرح، والت زه من لثظ السوء والت زه عن الثاش وقول اخل ا والت زه م
ا ي تثتا بته متآرائاته، قت  ْستى لكتم حرامته وست  ه و و جاء من ع   هللا وَبسَّ من ح لته  راخترن هللا آيه من اإلقرار  اإلميان وما آهذه صثة ثين هللا وهو

ق تا وإايكتم ملتا  أستأل هللا أن يوآة إال ابهللقتو   وو االباب من ال ا ، وآوق كل  ي علم عليم. ودما كل  ل  التقوى آاتقوا هللا واعتصموا ِببله وال
 -الاااك بن مزاحم انتهى ك    -نبل  به رضوانه وج ته. 

ئق اإلميتان قال الشيخ أبو عب  هللا بتن بطتة: آهتذه إدتواى رمحكتم هللا ختترائا اإلميتان وخت تَعبه وأدت ق املتؤم س التذين َمتن كملتت آتيهم كتانوا علتى حقتا
ق وماختتاكلها آيته والحتت أع مهتا وبصائر اق ى وإمارات التقوى، آكلما قوى إميان العب  واوثاث بص ة يف ثي ه وقتوة يف يقي ته تزيت ت هتذه اادت 

ه، وعلتى وأماراْا يف قوله وآعله، آكلها ق  نطق هبا الكتاب وجاءت هبتا الست ة وختته  بصتاتها العقتل التذي أعت  هللا رتبتته ورآتا م زلتته وأآلتل حجتت
هللا وإايكتم ملوجبتات الرضتا والعاآيتة يف  ق ر نقصان اإلميان يف العب  وضتعف يقي ته يقتل وجت ان هتذه اادت ق آيته وتعت   متن أآعالته وستجاايه وآق تا

 .1[ال ارين من جيا الب ء.
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ان وأركتان لتى بيتان أركتان اإلميتعجتري اختتتمل آهذا خمتصر يف بيان العلتم الواجتب العيتىن العتا  عتن الاتااك بتن متزاحم املتتوَف يف أول القترن ال تاى اق
 اآلثاب املستابة ومكار  ااد ق. اإلس   والواجبات واآلثاب الشرعية واحملرمات ما  ائثة من

 ص. اخلامث ن تقل بع  هذا إىل بيان القسم ال اين من أقسا  آرع العس من العلم، وهو العلم الواجب العيين
 

 العلم الوا ب العيىن اماص  -اثنيا 
كتتاة )كالز  يرعه واجتتب ختتتوهتتذا دتتب علتتى بعتتض املكلثتتس ثون بعتتض، وقتت  دتتب علتتى الشتت ص نثستته يف وقتتت ثون وقتتت. آكتتل متتن وجتتب عليتت

 لعمل.والل( وكل من خترن يف أمر مباح )كالتجارة وال كاح( وجب عليه تعلم أحكامه، لوجوب العلم قبل القول وا
مل حترار، آمتن ل ستاء والعبيت  واااء الرجتال وامث آرع على كتل  ي متال تَتَعلُّتم حكتم متا يلزمته متن الزكتاة، وستو ] رمحه هللاابن حزا وم ال هذا ما قاله 

اة اليلتز   لت  َمتن الصتوالعمترة، و  مث متن لزمته آترع التل آثترع عليته تعلتم أحكتا  التل يكن له مال أص  آليح تعلم أحكا  الزكتاة عليته آرضتا.
 َّسمه والمال له.

 مث آرع على قواث العساكر معرآة السِه  وأحكا  اَّهاث وَقْسم ال  ائم والثيء.
 حكا  وااقاية وال وث، وليح تعلم  ل  آرضا على خ هم.مث آرع على اامراء والقااة تعلم اا

 .1[مث آرع على التجار وكل من يبيا خلَّته تعلم أحكا  البيون وما ل م ها وما  ر  وليح  ل  آرضا على من ال يبيا وال يشرتى.
وارج أو القاثاينيتتة أو البهائيتتة أو الصتتوآية وخ هتتا، ومتتن هتتذا البتتاب أياتتا أن متتن أقتتا  ببلتت  بتته بعتتض البتت ن أو بعتتض الطوائتتف الاتتالة كالشتتيعة أو اخلتت

تَت َل رتا اب ِتلتى وجب عليه تعلم ماي آا به عن نثسه تل  الب ن لياثظ إميانه من الزلل، آيجب عليه من اإلميان املثصَّل ماال دب على خ ه ممتن مل يت بتْ
وأعمال القلتوب آيجتب علمهتا ِبستب اخلتوا ر، آتإن دطتر لته ختت  يف املعتاى  وأما االعتقاثات] رمحه هللاأىب حامد الدزاي به. وهذا هو معىن قول 

نه قت   اليت ت ل عليها كلمتا الشهاثة آيجب عليه تعلم مايتوصل به إيل إوالة الش . آإن مل خيطر له  لت  ومتات قبتل أن يعتقت  أن كت   هللا ستباا
ملعتقت ات، آقت  متات علتى اإلست   إجاعتا ، ولكتن هتذه اخلتوا ر املوجبتة ل عتقتاثات وأنه مرئى وأنه ليح حم   للاواثث إىل خ   ل  مما يذكر يف ا

بلوخته بعاها خيطر ابلطبا وبعاها خيطر ابلسمان من أهل البل ، آإن كتان يف بلت  ختتان آيته الكت   وت تا ق ال تا  ابلبت ن آي ب تى أن ي صتان يف أول 
والته عن قلبه وررا َعس ر  ل ، كما أنه لو كان هذا املسلم َتجرا  وق  ختان يف البلت  معاملتة التراب ع ها بتلقس الق، آإنه لو ألقى اليه البا ل لوجبت إ

قتت وجب عليه تعلم الذر من الراب، وهذا هو الق يف العلم الذي هو آرع عتس ومع تاه العلتم بكيثيتة العمتل الواجتب. آمتن علتم العلتم الواجتب وو 
 . 2[وجوبه آق  علم العلم الذي هو آرع عس

يت  أن يشتارك يف  . كمتن ير  وهكتذا كتل متن أقت   علتى عمتل دتب عليته أن يستأل عتن حكمته، آيقت   علتى بصت ة، آيستأل هتل دتوو لته آعلته أ  ال
 عيتها.أل عن مشرو قتال أو يري  أن يلتاق ره ة أو و يثة، أو يري  أن يتعامل رعاملة مالية، وحنو  ل ، دب عليه أن يس

 .قول والعملي سي ق   عليه آيه أحكا  تثصيلية، وجب عليه تعلمها، وهذا كله لوجوب العلم قبل الوإ ا كان اامر الذ
 مث ن تقل لبيان القسم ال الل من أقسا  آرع العس من العلم.

 العلم أبحكاا النوازل - اثلثا
ه ابتت اء دتب تعلمت وعته آت قو ي ت ر  أمتا متا ي ثت  م هتا، وال العلم الواجب العيىن بقسميه العا  واخلاص، هو العلتم ابامتور التيت يتكترر وقوعهتا للعبت 

 ي ق   على قول أو عمل ب   علم. آيجب أن يعلم حكمه حىت ال يءولكن من ابتلى بش
وجتب  يطترأ  ثرا  آتإن وقتا يتوقف أثاء الواجب عليه خالبا ثون متا دب من  ل  كله ما يمث الذ]يف قوله   النوو وهذا القسم هو الذي أختار إليه 
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 يطرأ  ثرا (. أبنه )ما يما وصثه ال وو  ي. آال واول ه1[التعلم حي تذ
ودتتب عليتته االستتتثتاء إ ا نزلتتت بتته حاثثتتة دتتب عليتته علتتم حكمهتتا آتتإن مل دتت  ببلتت ه متتن يستتتثتيه وجتتب عليتته الرحيتتل إىل متتن ]أياتتا   النااوو وقتتال 

. هتتذا وستتوف نتتذكر أحكتتا  املستتتثيت علتتى التثصتتيل يف 2[واااي  واحتت ة الليتتايلاملستتألة ال يثتيتته وإن بَتع تت ت ثاره، وقتت  رحتتل د ئتتق متتن الستتلف يف
 الباب اخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.

آرياتة علتى متن وقتا يف ختتال متن أمتر ثي ته أن يستأل ع ته ]ك  تا عتن عبت  هللا بتن املبتارك رمحهتم هللا قتال   وابان عباد الارب  امقيب البددادوروي 
 .٣[حىت يعلمه

إن كتتل عبتت  يف جمتتارى أحوالتته يف يومته وليلتتته الخيلتتو متتن وقتتائا يف عباثتته ومعام تتته عتتن جتتت ث لتتواو  عليتته ] -ال تواول  يف - أبااو حامااد الداازايوقتال 
 .4[آيلزمه السؤال عن كل مايقا له من ال واثر، ويلزمه املباثرة إيل تعلم مايتوقا وقوعه على القرب خالبا

يجب على جيتا آلقوانس الوضعية، ابة اإلس   و  املسلمس يف جيا البل ان ما ابتلوا به من حكمهم والكم بي هم ب   ختريعومن ال واول ال اولة بعم
رة إىل  هم، وستوف أتيت إختتامتية علتى كتل املسلمس املكلثس من الذكور واإل ث معرآة حكم هذه ال اولة ملا يرتتب على هذا الكم من واجبات عي 

  اولة يف املبا س ااول وال امن يف الباب السابا هبذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.حكم هذه ال
النت تاب، وكتل هتذا متن الرتختتيح وا عية، وتوابتايرتتب عليها متن إنشتاء ااحتزاب السياستية والسملتا ت التشتري ومن ال واول ال عوة إىل ال ميقرا ية وما

ر خت ه، وستوف أتيت دتوو ملستلم أ هذا من الشرك ااكتس التذي ال َتذِه وائتل البتاب م هتذه ال اولتة يف أختتارة إىل حكتإن يقتا آيته ودتب أن َ ْتذر م ته و  
 الرابا، ويف املبال ال امن يف الباب السابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.

ىت يعلتم م علتي قتول أو آعتل حتقت   املستلدتوو أن ي   وهبذا خنتم الك   يف أقسا  العلم الذي هو آرع عس على كل مسلم، واملقصوث م ه بيتان أنته ال
َعَلْيتَ  اْلِكتَتاَب  َونَتزَّْل َتا) عتاىلعتاىل، قتال تتمن ختال يف هذه ال نيا إال وله حكتم يف ختتريعة هللا  حكم هللا تعاىل آيه، ودب أن يعلم كل مسلم أنهه ما

َيا   لِهك لِه خَتْيءِ  لتاتر . إمتا ااإلابحتة أو الكراهتة أو  و ال ت ب أوأحكا  التكليتف اخلمستة: الوجتوب أ ، آما من ختال إال وله حكم من89ال اتل:  (تِبتْ
ا ع ت  بقت اإلختتارة إىل هتذلت ص، وقت  ستأن يرث حكم الشال م صوصا  عليه يف الكتتاب والست ة وإمتا أن يستت بط العلمتاء حكمته ذلاقته رتا ورث آيته ا

 امة(.الك   عن )وآاء الشريعة رصاحل العباث إىل يو  القي
 

 والم  هلل رب العاملس.
 
  

                                                 

 (1/2٥)ا مون،  1
 (1/٥4)ا مون،  2
 (1٠ /1( و )جاما بيان العلم، 4٥ /1)الثقيه واملتثقه،  ٣
 (1/2٧)إحياء علو  ال ين،  4
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 الفصل الثالث
 فر( الكفاية من العلم الشرعي

 ونبال يف هذا الثصل املسائل التالية ذ ن هللا تعاىل: 
 تعريف آرع الكثاية من العلم. - 1
 أثلة وجوبه. - 2
 كيف يتأثي آرع الكثاية من العلم  .   - ٣
 صثة آرع الكثاية من العلم. - 4
 مون علو  ال ين واجب على جممون القائمس بثرع الكثاية ال على أعياهنم.حثظ جم - ٥
 مىت دوو االختت ال بثرع الكثاية من العلم  . - ٦
 مىت يص  آرع الكثاية من العلم آرع عس  .  - ٧
 

 املسألة األوىل: معريف فر( الكفاية من العلم
ا وكتان مث والترج عتن اَّميتس ستقط اإلإ ا قا  به بعض املسلمس را يكثي جيا املسلمهو العلم الذي دب على جممون املسلمس تعلمه وحثظه، آ

 الثال وال واب ملن قا  به، وإ ا مل يقم به البعض را يكثي أمث اَّميا حىت يتأثى الواجب را يكثي. 
واْتا، ل وعلومهتا ومعرآتة ر ، وااحاثيتثتظ القترآن كلتهويشتمل هذا العلم على حتصيل ما البت  للمستلمس م ته إلقامتة ثيت هم متن العلتو  الشترعية، كا

 والثقه وااصول واإلجان واخل ف، وأصول االعتقاث، والل ة وال او والصرف.
يكثتتي جيتتا  قاتتاء واِلْستتبة رتتاالثتتتوى والو وقول تتا يف التعريتتف الستتابق )رتتا يكثتتي جيتتا املستتلمس( يعتتين للقيتتا  ابلو تتائف الثقهيتتة كتتالتعليم والتتوعظ 

 سلمس، ورا  ثظ نقل الشريعة ابلتواتر من جيل إىل جيل.امل
 ( قول الشا ىب رمحه هللا يف آروع الكثاية.فائدة)

ته علتتى اَّميتا، لكتن إ ا قتا  بت] رمحته هللا الشااطيبقتال  ف . وقت  دتتال[ن البتاقسه بعاتتهم ستقط عت لتب الكثايتة: يقتتول العلمتاء اباصتول إنته متوجِه
ذل  الثعتل يهم أهلية القيتا  بتض وهم من آبثروع الكثاية متوجِهه على اَّميا آقال إن اخلطاب هبا متوجِهه على البع الشا ىب يف مقولة إن اخلطاب

آها س علتتى متتن آيتته أوصتتاى إمنتتا تتعتتاملطلتتوب ال علتتى اَّميتتا عمومتتا. واستتت ل الشتتا ىب علتتى ماقتتال أبن آتتروع الكثايتتة كاإلمامتتة الكتتسى أو الصتت ر 
ن ابب ستتبة إىل املكلهتتف ومتتي طتتاق ابل  ، إ  اليصتتح أن ي طالتتب هبتتا متتن ال يبتت يء آيهتتا واليعيتت  آإنتته متتن ابب تكليتتف ماالاملرعيتتة ال علتتى كتتل ال تتا

   رستول هللا روى عتن حممت ن  لت  متاآم]بقوله  ك مه  الشاطىبالعبل ابل سبة إىل املصلاة ا تلبة أو املثس ة املست آعة، وك  ا اب ل خترعا. وأيَّ  
، وكت  «يم س والتتولهس متال يتترنَّ علتى اث تاي أاب ر إين أراك ضعيثا  وإى أحب ل  ماأحتب ل ثستى الأتمَّت» وق  قال ايب  ر:  يه وسلم صلى هللا عل

 متن كتان  حترج اإل تال، والل أىب  ر يفاامرين من آروع الكثاية، وما  ل  آق  هناه ع ها. آلو آ تِرَع إ تال ال تا  قمتا مل يصتح أن يقتال بت دو 
 .[وهذا ال هي يقتاى أهنا خ  عامة الوجوب« ال تسأل اإلمارة»م له. ويف ال يل: 

لكن ق  يصح أن يقال إنه واجب علتى اَّميتا علتى وجته متن التجتوو، ]وواآق علماء ااصول يف مقولتهم، آقال:  الشاطىبوبع  هذا التثصيل عاث 
 -بس ها على اَّملة. آبعاهم قاثر عليها مباخترة، و ل  متن كتان أهت   قتا. والبتاقون وان القيا  بذل  الثرع قيا  رصلاة عامة. آهم م طالبون 

قاثرون على إقامة القاثرين. آمن كان قاثرا  على الوالية آهو مطلتوب ذقامتهتا. ومتن ال يقت ر عليهتا مطلتوب أبمتر آدتر وهتو  -وان مل يق روا عليها 
اثر إ ا  مطلوب ذقامة الثرع. وخ  القاثر مطلوب بتق    ل  القاثر. إ  اليتوصل إىل قيتا  القتاثر إقامة  ل  القاثر وإجباره على القيا  هبا. آالق

 .1[إال ابإلقامة، من ابب مااليتم الواجب إال به. وهبذا الوجه يرتثا م اط اخل ف آ يبقى للم الثة وجه  اهر
ائثة معي ة وهم املؤهلتون لته، مستألة د آيتة ع ت  أهتل ااصتول. وادتتار اآلمت ي قلت: كون آرع الكثاية واجبا  على اَّميا ابت اء أو واجبا على  

                                                 

 ، ط ثار املعرآة1٧9 - 1٧٦ص  1)املواآقات( ج  1
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 . 1وابن الاجب القول ااول، وادتار الراوى يف )احملصول( القول ال اى وهو قول املعتزلة وهو ادتيار الشا ىب ه ا
إ ا قتا  ابلواجتب املؤهل وإعانته، آت ؤهل بتق   ثسه، وعلى خ  املوالتاقيق يف املسألة ماقاله الشا ىب ه ا من أنه واجب على اَّميا: على املؤهَّل ب

  أعلم.بعض املؤهلس أبنثسهم، وأعاهنم بعض خ  املؤهلس را يكثى اثاء الواجب ارتثا الرج عن اَّميا، وهللا
 

  
 

                                                 

 ٧٥هت ص  14٠1انظر )التمهي ( لإلس وى، ط مؤسسة الرسالة  1
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 املسألة الثانية: أدلة و وب فر( الكفاية من العلم
يِن َولِي  ِذر وْا قَتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع واْ لهِيَتتَتَثقَّه وْا يف    َآئَِثةم ْرَقِة مِه تْه مْ ك لِه آِ   َر ِمنْؤِم  وَن لَِي ِثر وْا َكآآَّة  آَتَلْواَل نَتثَ َوَما َكاَن اْلم  ) قول هللا تعاىل - 1  ال ِه

 . 122التوبة:  (ِإلَْيِهْم َلَعلَّه ْم َ َْذر ونَ 
 تعتاىل هللاين آرع كثايتة، ان لتثقه يف ال على االست الل هبذه اآلية على أن ا -ل من هذا الباب آيما نقل اه ع هم يف الثصل ااو  -اتثق العلماء 

 آرضه على  ائثة ثون  ائثة وقسهم هللا تعاىل املؤم س يف هذه اآلية إىل قسمس: 
 .(َولِي  ِذر واْ قَتْوَمه مْ )متثقِههة: وأمرهم سباانه بتعليم قومهم وإنذارهم،  -أ  

م. وخ  -ب   متثقهة: وأمرهم سباانه ابلتعلم من املتثقهة وقبول نذاْر
التثقُّته إمنتا علتى بعاتهم ثون ]مث قال إن اآليتة ثلتت علتى أن  -يف ك مه امل قول من رسالته يف الثصل ااول  -هذه اآلية  رمحه هللاالشافعى و كر 
 .1[بعض

 لتتب العلتتم واَّهتتاث آرياتتة علتتى جتتاعتهم ودتتزئ آيتته بعاتتهم عتتن ]رمحتته هللا قتتال عتتن ستتثيان بتتن عيي تتة  رمحتته هللااباان عباادالرب ونقل تتا كتتذل  قتتول 
يِن َولِي  ِذر واْ ) بعض(، وت  هذه اآلية  . 2[(قَتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع واْ ِإلَْيِهْم َلَعلَّه ْم َ َْذر ونَ  آَتَلْواَل نَتَثَر ِمن ك لِه ِآْرَقِة مِه تْه ْم  َآئَِثةم لهِيَتتَتَثقَّه واْ يف ال ِه

مث سائر العلم و لبه والتثقه آيه وتعليم ال ا  إايه وآتواهم بته يف مصتاحل ثيت هم ] -بع  أن  كر آرع العس من العلم  - رمحه هللاابن عبد الرب وقال 
جتتهم آيته قتول هللا وثنياهم آهو آرع على الكثاية يلز  اَّميا آرضه، آإ ا قا  به قائم ستقط آرضته عتن البتاقس، الدت ف بتس العلمتاء يف  لت  وح

يِن َولِي  تتِذر واْ ) عتتز وجتتل تتواْ يف التت ِه تت تْه ْم  َآئَِثتتةم لهِيَتتَتَثقَّه  آتتألز  ال ثتت  يف  لتت  التتبعض ثون  (قَتتتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع تتواْ ِإلَتتْيِهمْ  آَتلَتتْواَل نَتَثتتَر ِمتتن ك تتلِه ِآْرقَتتِة مِه
 .٣[ح  آما آوقالكل مث ي صرآون آيعلمون خ هم، والطائثة يف لسان العرب: الوا

أقتوال العلمتاء يف  لت ، آقتال رمحته  ابان القايموق  ادتلف املثسرون يف الطائثة املتثقهة يف هذه اآلية، هل هتم ال تاآرون أ  القاعت ون  . وقت  خلتص 
قيتا  الت ين هبتذين الثتريقس، وهتم  آإنه سباانه نوَّن عبوثيتهم وقيتامهم أبمتره إىل نتوعس، أحت  ا: نثت  اَّهتاث، وال تاين: التثقته يف الت ين، وجعتل]هللا 

هم استتت ركوا اامتتراء والعلمتتاء أهتتل اَّهتتاث وأهتتل العلتتم، آال تتاآرون داهتت ون عتتن القاعتت ين، والقاعتت ون  ثظتتون العلتتم لل تتاآرين، آتتإ ا َرَجع تتوا متتن نثتت  
ية قوالن، أح  ا: أن املعين آه َّ نَتَثر من كل آرقة  ائثتة ، وه ا لل ا  يف اآلصلى هللا عليه وسلم  ماآاْم من العلم ذدبار َمْن ْسعه ِمن رسول هللا 

ئثتتة تتثقتته وت تتذر القاعتت ة، آيكتتون املعتتين يف  لتتب العلتتم، وهتتذا قتتول الشتتاآعي وجاعتتة متتن املثستترين، واحتجتتوا بتته علتتى قبتتول دتتس الواحتت ، ان الطا
 ائثتة جتاهت  لتتثقته القاعت ة  وت تذر ال تاآرة للجهتاث إ ا رجعتوا إلتيهم وخيتسوهنم الدب أن تكون َعَ ث التواتر. وال اين: أن املعين آلوال نثر من كتل آرقتة 

وإ ا » صتتلى هللا عليتته وستتلم  رتتا نتتزل بعتت هم متتن التتوحي، وهتتذا قتتول ااك تترون، وهتتو الصتتايح، ان ال ثتت  إمنتتا هتتو اخلتتروج للجهتتاث كمتتا قتتال ال تت  
 .4[«اْستت ْ ِثْرمت آانثروا

دب علتى  إمنا -على التثصيل  رآة أحكامهوهو مع -ة هي ال اآرة أ  القاع ة، آق  ثلت اآلية على أن التثقه يف ال ين وسواء كانت الطائثة املتثقه
 بعض املسلمس ال كلهم، وهذه هي صثة آرع الكثاية.

َهتوْ ر وفِ اِبْلَمْعت َوْلَتك ن مِه ك ْم أ مَّةم َيْ ع وَن ِإىَل اخْلَتْ ِ َوََيْم تر ونَ ) قول هللا عز وجل - 2 آل عمتران:  (ه تم  اْلم ْثِلا تونَ  اْلم  َكتِر َوأ ْولَتتِت َ  َن َعتنِ  َويَت تْ

1٠4. 
ى الكثايتة، علتى قتول آترع علت -يل وهي واجبات تقتاى  لب العلم على التثص -ثلت اآلية على أن ال عوة واامر ابملعروف وال هي عن امل كر 

 وجبها هللا تعايل على البعض ال الكل.من يقول إن )ِمْن( يف اآلية للتبعيض، وهو الراجح، آأ

                                                 

 (٣٦٦)الرسالة، ص  1

 (1٠ص  /1)جاما بيان العلم،  2
 (11ص  /1)جاما بيان العلم،  ٣

 2/2٣٣)اع   املوقعس(  4



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

72 

 . ٧اانبياء:  4٣ل ال: ا (ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ   ِر ِإن َأْهَل الذهِكْ اْسأَل واْ آَ َوَما أَْرَسْلَ ا ِمن قَتْبِلَ  ِإالَّ رَِجاال  نُّوِحي ِإلَْيِهْم وجل ) قول هللا عز - ٣
ا  -ثلت اآلية  صتها علتي وجتوب  بآاآليتة ثلتت  ة متن اامتة علتى صتثِة َتكت هم متن إجابتة الستائلس.علتى وجتوب  لتب العلتم علتي  ائثت -ذختتاْر

ا على وجوب قيا   ائثة من اامة بطلب العلتم ليجيبتوا هتؤالء الستائ ت اآليتة س ويعلمتوهم، آقسهتملس اَّتاهلالسؤال على اَّاهل، كما ثلت ذختاْر
 املسلمس قسمس: متثقهة ي علِهمون، وخ  متثقهة يسألون.

تتَن اَاْمتتِن َأِو اخْلَتتْوِف أََ اع تتواْ بِتت) قتتول هللا عتتز وجتتل - 4 ِر ِمتت تْه ْم َلَعِلَمتته  الَّتتِذيَن َوِإىَل أ ْويل اَاْمتت لرَّس تتولِ اَرثُّوه  ِإىَل  ِه َولَتتوْ َوِإَ ا َجتتاءه ْم أَْمتترم مِه
 .8٣ال ساء: (ِلي   قَ ْيطَاَن ِإالَّ م  الشَّ تتَّبَتْعت  َيْسَت ِبط ونَه  ِم تْه ْم َوَلْواَل َآْال  اّللِه َعَلْيك ْم َوَرمْحَت ه  الَ 

متتة و االجتهتتاث( يف ااالستتت باط )وهتتاتتت ل ب اللتتة اإلختتتارة علتتي وجتتوب قيتتا   ائثتتة متتن أهتتل العلتتم القتتاثرين علتتى  -كاآليتتة الستتابقة   -وهتتذه اآليتتة 
 ة وخ  متثقهة.س إيل متثقهاملسلم -اآلايت السابقة ك  ها من   -ليتسىن َرثُّ ال واول )أمر اامن واخلوف( إليهم. وقسَّمت اآلية 

رع علتتى تتتاء املستتتثتس هتتو آتتاهلس وإآآهتتذه أربعتتة أثلتتة تتت ل علتتى أن  لتتب العلتتم علتتى وجتته البستتط رتتا يكثتتي للتت عوة إىل ثيتتن هللا تعتتاىل وتعلتتيم اَّتت
 كثاية.بعض املسلمس الجيعهم، را يعىن أنه آرع على الكثاية، إ  إن هذه هي صثة آرع ال
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 املسألة الثالثة: كيف يتأد  فر( الكفاية من العلم ؟
.  يتأثى آرع الكثاية من العلم إ ا حتقق أمران: أمر كيثى وأمر  كمىَّ

آتتة أصتت اف ا الواجتتب بتاصتتيل كالقتتائمون هبتتذآيتعلتتق بصتتثة آتترع الكثايتتة متتن العلتتم، ويتاقتتق اامتتر الَكْيثتتيه أبن يقتتو  ا أمااا األماار الَكّيِفااي : - 1
 ذكر يف ستتإن ختتتاء هللا. كمتتا  متتن العلتتم( العلتتو  الشتترعية التتيت حتتتيط أبحكتتا  ال اينتتة وهتتذه العلتتو  ستت ذكرها يف املستتألة الرابعتتة )صتتثة آتترع الكثايتتة

رع ثتتى جممتتون القتتائمس بذا واجتتب علتتاملستتألة اخلامستتة أنتته الدتتب علتتى كتتل قتتائم بثتترع الكثايتتة متتن العلتتم اإلحا تتة جبميتتا أحكتتا  ال اينتتة وإمنتتا هتت
 الكثاية.

 آيتعلق بع ث القائمس بثرع الكثاية من العلم، ويتاقق أبمرين:  وأما األمر الَكمِ ى: - 2
، وهتذه الواجبتات هتي  ميتا املستلمسعت ث متن العلمتاء يكثتون للقيتا  ابلواجبتات الثقهيتة َّ -يف كتل عصتر  -أن يوج  ابامة اإلس مية ككل  -أ 

 املسلمون جيعهم. لعلماء أمِث والثتوى والقااء واِلْسبة. آإن مل يوج  الع ث الكاَف من هؤالء اكما  كر  من قبل: التعليم والوعظ 
 ن بعتض العلمتاء  هبتوالتيمهم، حتىت أعت ث العلمتاء يكثتون الآتتاء أهلهتا وتع -أو آيمتا ثون مستاآة القصتر م هتا  -أن يوج  بكل بل ة أوقرية  -ب 

وحنوهتا(  لمس )بلت ة أو قريتةتما من املستمثِت كما س ذكره إن ختاء هللا. وثليل وجوب  ل  على أهل كل جمإىل حتر  السكىن ابلبل ة اليت ليح هبا 
ت تْه ْم  َآئَِثتةم لهِيَتتَتَثقَّه تواْ ) قوله تعاىل وهتي كتل جاعتة م ثصتلة متن املستلمس  ى كتل آرقتة. آأوجتب هللا هتذا علت122: التوبتة (آَتَلْواَل نَتَثتَر ِمتن ك تلِه ِآْرقَتِة مِه

 ل ة أو قرية.بب
 ة أعتراب أو حصتن أنأو حلهت -ع ت    وهتي ا شترة -آرع علي كل جاعة جمتمعتة يف قريتة أو م ي تة أو ثستكرة ] رمحه هللاابن حزا ويف هذا يقول 

متن أحاثيتل  يته وستلم لى هللا علصت ي ت ب م هم لطلتب جيتا أحكتا  ال اينتة أوقتا عتن آدرهتا، ولتتعلهم القترآن كلته، ولكتتاب كتل ماصتح عتن ال ت  
 رآنهم وتثقتيههم متن القتتقتو  بتعلتيمااحكتا  أوقتا عتن آدرهتا وضتبطها ب صتوص ألثا هتتا، وضتبط كتل متاأجا املستلمون عليته ومتاادتلثوا آيتته: َمتن ي

م ابآليتة التيت تلتو  يف هتذا البتاب  ت تْه مْ ِآْرقَتِمتن ك تلِه  اَل نَتَثترَ آَتلَتوْ ) –وال يل واإلجان، ويكتثى بذل  على قت ر ِقلَّتتهم أو ك تْر  -122التوبتة:  ...(ِة مِه
 داصتة يفقتيهم إال مايلزمته   ستقط عتن ابِبسب مايق ر أن يعمهم ابلتعليم، واليشقه على املستثىت قص ه. آإ ا انت ب لذل  َمن يقو  را  كر  آقت

 نثسه آقط علي ما كر  آنثا. وال ل للمثقه أن يقتصر على آراء الرجال ثون ما  كر .
 وا يف حملتهم من يثقههم يف  ل  كله كما  كر ، آثرع عليهم الرحيتل إيل حيتل دت ون العلمتاء احملتتوين علتى صت وف العلتم وإن بَتع ت ت آإن مل د

 .1[ثايرهم ولو أهنم ابلصس
 .2[ كل قريةوواجب أن يكون يف مسجِ  وحمَِلَِّة من البل  آقيه ي علِهِم ال ا  ثي هم، وكذا يف] رمحه هللاأبو حامد الدزاي وقال 
ولو دلت البلت ة متن مثتِت آقيتل  تر  املقتا  هبتا، وااصتح ال تر  إن أمكتن التذهاب إيل مثتِت. وإ ا قتا  ابلثتتوى إنستان يف ] رمحه هللا النوو وقال 

إن مل يكتن ه تاك متن تعليم الطالبس وإآتاء املستثتس آرع كثاية، آ -إىل أن قال  -مكان سقط به آرع الكثاية إىل مساآة القصر من كل جانب 
. وقتول ال تووي )إىل مستاآة القصتر(، وهتو ما كرتته آنثتا، اهنتا املستاآة التيت ميكتن للعبت  قطعهتا بت ون مشتقة. وإن كتان ٣[يصلح إال واح  تعتسه عليته

 أصل اعتبار هذه املساآة حمل د ف اليسا تثصيله هذا املقا .
 الَكمِه  . آهذا يبسِه كيف يتأثى آرع الكثاية من العلم من جهة
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 املسألة الرابعة: صفة فر( الكفاية من العلم
اة واحملتستتبس متتاء واملثتتتس والقاتتتأهيتتل العلواملقصتتوث بيتتان العلتتو  الشتترعية التتيت دتتب حتصتتيلها ليتتتأثى آتترع الكثايتتة يف اامتتة، وهتتي العلتتو  ال ومتتة ل

 كثاية من العلم.تأثىة آرع اللال و   -املذكور يف املسألة السابقة  -اثاء الو ائف الشرعية يف اامة، وهذا بيان لألمر الَكْيثيه 
ة قتائمس بثترع الكثايتى جممتون الوتب أ هتذه العلتو  بكتل متاواث عتن آترع العتس متن العلتو  إىل حتصتيل جيتا علتو  الت ين. وحتصتيل هتذا واجتب علت

 العلى أعياهنم، كما س ذكره يف املسألة التالية إن ختاء هللا تعاىل.
 ل ووي.له ال زَّايل وااقومن هذا ما    نقل ا يف الثصل ااول من هذا الباب وصف بعض العلماء للعلو  ال و  حتصيلها لتاقيق آرع الكثاية،وق
 إن هذه العلو  قا أصول وآرون ومق مات ومتممات: ] رمحه هللاأبو حامد الدزاي قال  - 1

 صاابة.مة وآاثر الوإجان اا صلى هللا عليه وسلم  وجل، وس ة رسول هللا  الارب ااول: ااصول: وهي أربعة، كتاب هللا عز
 الارب ال اى: الثرون: وهو ماآ هم من هذه ااصول، وهذا على ضربس 

 أح  ا: يتعلق رصاحل ال نيا و ويه كتب الثقه.
 .ال اى: مايتعلق رصاحل اآلدرة وهو علم أحوال القلب وأد قه احملموثة واملذمومة
 الارب ال الل: املق مات: وهي اليت جترى م ه جمرى اآلالت كعلم الل ة وال او.

 الارب الرابا: املتممات: وهي علو  القرآن وعلو  ال يل وأصول الثقه.
 .1[آهذه هي العلو  الشرعية وكلها حمموثة بل كلها من آروع الكثاايت

كاثتتظ القتترآن وااحاثيتتل وعلومهتتا وااصتتول والثقتته ]الكثايتتة متتن العلتتم وهتتو قولتته  لثتترع رمحتته هللاالنااوو  ونقل تتا يف الثصتتل ااول وصتتف  - 2
 .2[وال او والل ة والتصريف ومعرآة رواة ال يل واإلجان واخل ف

صتتثة ين و أن يثتتيت يف التت  ثتتيت التتذي لتتهوقتتال أبتتو حممتت  بتتن حتتز  رمحتته هللا، يف اإلحكتتا ، يف البتتاب التتاثي وال  ثتتس، يف ك متته عتتن )صتتثة امل - ٣
 االجتهاث الواجب على أهل اإلس  (.

ملتتعلم وآتيتا اة قتومهم، ولتعلتيم تتأهبون ل تذر وأما امل تصتبون لطلتب الثقته وهتم ال تاآرون للتثقته، التاملون لثترع ال ثتار عتن جتاعتهم، امل] ابن حزاقال 
صتتلى هللا عليتته    ، وحت يل ال تتهم، متتن أحكتتا  القتترآن: آثتترع علتتيهم تقصتتي علتو  ال اينتتة علتتى حستتب  تاقت-املستتثىت، وررتتا للاكتتم بتتس ال تا  

إلجتان اث إىل  لت  معرآتة ا  لته، آتإن و ، ور َتِب ال قل، وصثات ال قلة، ومعرآة املس   الصايح ممتا عت اه متن مرستل وضتعيف، هتذا آرضته الت و وسلم 
التيت  علتم كيثيتة الساهتسآترع عليته تو : آاستن، -اب والست ة واالدت ف، ومتن أيتن قتال كتل قائتل، وكيتف يترث أقاويتل امل تلثتس املت تاوعس إىل الكتت

 هبا الق من البا ل، وكيف يعمل آيما  اهره التعارع من ال صوص وكل هذا م صوص يف القرآن.يتميز 
ينِ ) قال تعاىل  صل ال ين.، ان هذين أ عليه وسلم صلى هللا وامر ال   ، آهذا إداب لتعلم أحكا  القرآن وأحكا  أ122التوبة:  (لهِيَتتَتَثقَّه واْ يف ال ِه
  هقلة من آسهاقهم، وآقهائهم ممن مل يتثقه م هم.، آوجب بذل  تعرهف ع ول ال٦الجرات:  (آَتتَتبَتيتَّ  وا ِإن َجاءك ْم آَاِسقم بِ َتَبأِ ) وقال تعاىل

آتة ، قتال آثترع علي تا معر ٥9ال ستاء:  ( ك مْ ِمتْويل اَاْمتِر وَل َوأ  واْ الرَّس  َأِ يع واْ اّللهَ َوَأِ يع  )وأما معرآة اإلجان آق  وعم قو  أن هذا دب بقوله تعاىل: 
 .عتهم آيهيلزم ا  ا ما اتثق عليه أولو اامر م ا، الن ا مأمورون بطاعتهم، والميك  ا  اعتهم إال بع  معرآة إجاعهم الذي

 (س تولِ اّللِه َوالرَّ   آَتتر ثُّوه  ِإىَل ْعت ْم يف خَتتْيءِ تَتَ اوَ  آَِإن) لكتاب والس ة آبقوله تعتاىلوأما معرآة االدت ف ومعرآة مايت اوعون آيه ومعرآة كيثية الرث إيل ا
ستمعه   تا أن القتول التذي نف االدتت ف  . آثرع علي ا معرآة ما يت اوعون آيه ومعرآة كيف يرث  ل  إىل الكتاب والس ة، الن تا إن مل نعتر ٥9ال ساء: 

 ي ا عن اتباعه. ذ  قوال هنآ تبعه ثون أن نعرضه على القرآن والس ة، آ  طيء ونعصى هللا تعاىل إ  أد من بعض العلماء الد ف آيه،
، آأمتا أن يقولتوا متن ع تت  صتلى هللا عليته وستلم  قتال أبتو حممت : وهتذا دطتأ، ان تا إمنتا أمتر  تعتاىل بطاعتة أويل اامتر آيمتا نقلتوه إلي تا عتن رستول هللا 

                                                 

 (28 - 1/2٧ابدتصار، وق  سبق ب صه يف الثصل ااول نق   عن )إحياء علو  ال ين،  1
 (2٦ /1)ا مون،  2
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 صتلى هللا عليته وستلم  ماجاو هذا قط اح  أن يثعله، والحل اح  قط أن يطيتا متن آعلته، وقت  توعت  هللا تعتاىل رستوله أنثسهم ِبكم النص آيه آ
، ْ ته  الْتَوِتسَ مث َّ َلَقَطْع َتا مِ ، َاََدتْذَ  ِمْ ته  اِبْلَيِمتسِ ، َولَتْو تَتَقتوََّل َعَليتْ َتا بَتْعتَض اْاَقَاِويتلِ ) على هذا أختت  الوعيت ، آكيتف علتى متن ثونته، قتال تعتاىل

تتنْ  . آصتتح أن متتن قتتال يف التت ين بقتتول أضتتاآه إىل هللا تعتتاىل آقتت  كتتذب وتقتتوهل علتتى هللا تعتتاىل 4٧ - 44الاقتتة:  (َأَحتتِ  َعْ تته  َحتتاِجزِينَ  َآَمتتا ِمتت ك م مِه
بتتتن جبتتت : أعلتتتم ال تتتا  أعلمهتتتم  ااقاويتتتل، وأن متتتن مل ياتتتثه إىل هللا تعتتتاىل آلتتتيح متتتن التتت ين أصتتت ، لكتتتن معرآتتتة االدتتتت ف علتتتم وائتتت ، قتتتال ستتتعي 

 ابالدت ف. وص ق سعي ، انه علم وائ ، وكذل  معرآة من أين قال كل قائل  .
 .٦4ال مل:   111لبقرة: ا (ِقسَ ق ْل َهات واْ بت ْرَهاَنك ْم ِإن ك  ت ْم َصاثِ ) آأما معرآة كيثية إقامة السهان آبقوله تعاىل

َها َأْو ِمْ ِلهَ َما نَ َسْخ ِمْن آيَِة أَ ) وقال تعاىل  امل سو .  آة ال اسخ منآثرع علي ا معر  ،1٠٦لبقرة: ا (اْو ن  ِسَها أَنِْت ِِبَْ ِ مِه تْ
   نبيته    ربته تعتاىل، وكت ه يف آهتم كتوآرع على من قص  التثقه يف ال ين كما  كر  أن يستعس على  ل  من سائر العلتو  رتا تقتاتيه حاجتته إليت

َ  بِِلَستتاِن قَتْوِمتتهِ َوَمتتا أَْرَستتْلَ ا ِمتتن رَّس تتوِل ِإالَّ ) قتتال تعتتاىل: .صتتلى هللا عليتته وستتلم  ان آثتترع علتتى الثقيتته أن يكتتون عاملتتا بلستت ،4اهيم: إبتتر  ( َق تتمْ لِيت بَتتسِه
بته و القترآن،  لتذي بته نتزلاعترب لك مهتم ، ويكون عاملا ابل اتو التذي هتو ترتيتب الصلى هللا عليه وسلم  العرب ليثهم عن هللا عز وجل، وعن ال   

لتذي هتو استميات، وجهتل ال اتو عة على امليثهم معاين الك   اليت يعس ع ها ابدت ف الركات وب اء االثا ، آمن جهل الل ة وهي االثا  الواق
ستان مل مل يعترف  لت  اللمتن و ليته الست  ، ع: آلم يعرف اللسان الذي بته دا ب تا هللا تعتاىل ونبي تا -الواقعة الدت ف املعاين علم ادت ف الركات 

 . وبقولتته تعتتاىل٣٦اإلستتراء:   (مم لَتتَ  بِتتِه ِعْلتت ا لَتتْيحَ َواَل تَتْقتتف  َمتت)  تل لتته الثتيتتا آيتته، انتته يثتتيت رتتاال يتت ري، وقتت  هنتتاه هللا تعتتاىل عتتن  لتت  بقولتته تعتتاىل
َتآجُّونَ ْم َهؤ الء َحاَجْجت ْم ِآيَما َلك م ِبِه ِعلتمم آَ اأَنت  هَ ) . وبقوله تعاىل٣الل:  (َوِمَن ال َّاِ  َمن د َاِثل  يف اّللَِّ ِبَ ْ ِ ِعْلمِ )  ِآيَمتا لَتْيَح َلك تم لِتَم حت 

تْلتمم َوحَتَْستب ونَه  َهيِه تا  وَ َح َلك تم بِتِه عِ آْتتَواِهك م مَّتا لَتيْ ِإْ  تَتَلقَّْونَه  أِبَْلِستَ ِتك ْم َوتَتق ول توَن أبَِ ) تعاىل . وقال٦٦آل عمران:   (ِبِه ِعْلمم   (َو ِع تَ  اّللَِّ َعِظتيمم ه 
 .1٥ال ور:

ن ستتامل، ن حتتارب، وِستتلمه ملتتليتته الستت   ملتتعلتتيعلم آدتتر أوامتتره وأوقتتا، وحربتته  صتتلى هللا عليتته وستتلم  وآتترع علتتى الثقيتته أن يكتتون عاملتتا بِستتَ  ال تت  
 .يت حكم هباوليعرف على ما ا حارب، وملا ا وضا الرب  ، وحر  ال   بع  حتليله، وأحكامه عليه الس   ال

و أن  كتم أن يثتيت بتس اث تس، را  عليته أآمن كانت هذه صثته، وكتان َورِعتا  يف آتيتاه، مشتثقا علتى ثي ته، صتليبا يف التق، حلتت لته الثتيتا، وإال آات
تثقته يف الت ين، يا  كتر  آلتم ملتا رتمل يكتن عا بس اث س، وحرا  على اإلما  أن يقل ه حكما، أو يتيح له آتيا، وحرا  علتى ال تا  أن يستتثتوه، انته إن

لتتى آرضتتان عي عتتن امل كتتر عتتروف وال هتتوإن مل يكتتن مشتتثقا علتتى ثي تته آهتتو آاستتق، وإن مل يكتتن صتتليبا مل َيمتتر رعتتروف والهنتتى عتتن م كتتر، واامتتر ابمل
َهتْونَ وِف ْلَمْعتر  َولْتَتك ن مِهت ك ْم أ مَّتتةم يَتْ ع وَن ِإىَل اخْلَتْ ِ َوََيْم تتر وَن ابِ ) ال تا ، قتال تعتتاىل توجته إىل العلمتتاء م. وهتتذا 1٠4آل عمتران:  (َعتتِن اْلم  َكترِ  َويَت تْ

 مل كر إال َمن َميهزه. اال يق ر على إنكار ْن عرآه، و ابملعروف وابمل كر، انه الدوو أن ي عو إىل اخل  إال َمْن علمه، والميكن أن َيمر ابملعروف إال مَ 
املتؤمن » : لم صتلى هللا عليته وست  رستول هللا َحَستن السياستة، َحتله لته القاتاء واإلمتارة، وإال آت . قتال آان كان ما ما كر  قواي على إنثتا  اامتور،
  أتمهتترن علتتى آتتثستتي إنتت  ضتتعيف ايأاب  ر إين أحتتب لتت  ماأحتتب ل » وقتتال عليتته الستت   ايب  ر: «.  القتتوي أحتتب إىل هللا متتن املتتؤمن الاتتعيف

  ر رضي هللا ع ه ممن له أن يثيت، ومل يكن ممن له أن يقاي.وكان أبو «. اث س وال تولس مال يتيم 
ة أبحكتا  القترآن   كمتا  كتر  املعرآت  هتذا التآا ه الثقه هو املعرآة أبحكا  الشريعة من القرآن، ومن ك   املرَسل هبا، الذي التؤدذ إال ع ه، وتثس

ء معرآتة متاأجا العلمتاا مل يصتح، و  ست ه وم ستوده، ومتا صتح نقلته ممت وستلم صتلى هللا عليته  و س ها وم ستودها، واملعرآتة أبحكتا  كت   الرستول 
 كا  الشريعة. العلم أبح، آهذا تثس صلى هللا عليه وسلم  عليه، وما ادتلثوا آيه، وكيف يرث االدت ف إىل القرآن وك   الرسول 

ا، ولتيح جهلته رتا جهتل رتانا متن أن يثتيت رتا علتم، وال علمته رتا علتم وكل من علم مسألة واح ة من ثي ه على الرتبة اليت  كر  جاو له أن يثيت هبت
إال وقت  ختاب ع ته متن العلتم ك ت  هتو موجتوث ع ت  خت ه، آلتو مل يت ْثتِت إال  صتلى هللا عليته وستلم  ربيح له أن يثيت آيما جهل، وليح أح  بع  ال   

أن يثتيت أصت ، وهتذا اليقولته مستلم، وهتو إبطتال للت ين، وكثتر  هللا عليته وستلم صتلى  من أحاط جبميا العلم ملا حل اح  متن ال تا  بعت  الرستول 
اامراء إىل الب ث ليعلموا ال ا  القرآن وحكم الت ين ومل يكتن أحت  مت هم يستتوعب جيتا  لت ، انته  صلى هللا عليه وسلم  من قائله. ويف بع ة ال   
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 .1[العلماء وإن آاْم ك   من العلم آإن قم أن يت ْثت وا ويقاوا را عرآوا.ق  كان ت زل بع هم اآلايت وااحكا : بيان صايح أبن 
 يها ومتن تعت اها رتتب الي ب تي تعتو  لتب العلتم ثرجتات وم اقتل ] -يف صتثة آترع الكثايتة متن العلتم  -رمحته هللا  أبو عمر بان عبادالربوقال  - 4

كتل  جتل وعتز وتثهمته و ثظ كتتاب هللاحضل ومن تع اه جمته ا  ول. آأول العلم  جلة آق  تع ى سبيل السلف رمحهم هللا ومن تع ى سبيلهم عام ا  
ا لتيح متن ابب ن يكتون عاملتمايعس على آهمه آواجب  لبه معه وال أقول إن حثظه كله آرع ولكتن أقتول إن  لت  واجتب الو  علتى متن أحتب أ

 ال حت ث ا ميمتون أبتون ستليمان قت  بتن وهت  قتال حت ث ا ستعي  بتالثرع   ح ث ا عب الوارث بن سثيان قال حت ث ا قاستم بتن أصتب  قتال حت ث ا أمحت
نِيِهَس ِرَا ك  ت ْم تت َعلِهم وَن اْلِكَتابَ ) عب هللا عن الاااك يف قوله لقترآن أن اقال حق على كتل متن تعلتم  ،٧9آل عمران:  (نَ َتْ ر س و  ت ْم ك  َوِرَا   ك ون واْ َرابَّ

 ول هللا اثه م ه ومتن ست ن رست ا على مر لسان العرب كان له  ل  عو   كب إىل مايستعس به على آهمه من يكون آقيها آمن حثظه قبل بلوخه مث آرل
بته متر قريتب علتى متن قره   لت  وهتو أ، مث ي ظر يف  سخ القرآن وم سوده وأحكامه، ويقتف علتى ادتت ف العلمتاء واتثتاقهم يفصلى هللا عليه وسلم 

هتتي تثتتتح لتته جتتل وعتتز يف كتابتته و  ىل متتراث هللاإآبهتتا يصتتل الطالتتب  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ورة ال ابتتتة عتتن رستتول هللا هللا عليتته، مث ي ظتتر يف الستت ن املتتأث
علتى  الست ن آلتيكن معولته لس ن ومن  لتبات بيه على ك   من ال اسخ وامل سو  يف  صلى هللا عليه وسلم  أحكا  القرآن آتاا. ويف س  رسول هللا 

 .يه وسلم صلى هللا عل ثا  الذين جعلهم هللا دزائن لعلم ثي ه وأم اء على س ن رسول هللاح يل اائمة ال قات ال
ا وجملها وِستَعة ومما يستعان به على آهم ال يل ما كر ه من العون على كتاب هللا وهو العلم بلسان العرب ومواقا ك م اوهتا وعمتو   تهتا واستتعاْر

ست ة آتاق أن يتعلمتوا الكتب إىل اآلين ق ر آهو ختال اليست ىن ع ه. وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه لثظ خما بتها ودصوصه وسائر مذاهبها مل
 والثرائض واللان يعين ال او كما يتعلم القرآن وق  تق    كر هذا اخلس ع ه آيما سلف من كتاب ا.

ويعتين بست هم وآاتائلهم ويعترف أحتوال ال تاقلس عت هم  ستلم صتلى هللا عليته و  ويلز  صتاحب الت يل أن يعترف الصتاابة املتؤثين للت ين عتن نبتيهم 
وأايمهتتم وأدبتتارهم حتتىت يقتتف علتتى العتت ول متت هم متتن ختت  العتت ول وهتتو أمتتر قريتتب كلتته علتتى متتن اجتهتت . آمتتن اقتصتتر علتتى علتتم إمتتا  واحتت  وحثتتظ 

ه حستتن صتتاحل آمتتن ق تتا هبتتذا اكتثتتى ماكتتان ع تت ه متتن الستت ن ووقتتف علتتى خرضتته ومقصتت ه يف الثتتتوى حصتتل علتتى نصتتيب متتن العلتتم واآتتر وحتتظ م تت
يستل   والكثاية خ  ال ىن واالدتيار له أن دعتل إمامته يف  لت  إمتا  أهتل امل ي تة ثار اقجترة ومعت ن الست ة ومتن  لتب اإلمامتة يف الت ين وأحتب أن

بتتذل  كمتتا أمتتر ه ابل ظتتر يف أقتتاويلهم يف  ستتبيل التتذين جتتاو قتتم الثتيتتا نظتتر يف أقاويتتل الصتتاابة والتتتابعس واائمتتة يف الثقتته إن قتت ر علتتى  لتت  أنمتتره
تثستت  القتترآن آمتتن أحتتب االقتصتتار علتتى أقاويتتل علمتتاء الجتتاو اكتثتتى واهتتت ى إن ختتتاء هللا وإن أحتتب اإلختتتراف علتتى متتذاهب الثقهتتاء متقتت ميهم 

متتن الكتتتاب والستت ة كتتان  لتت  لتته مباحتتا ومتتتأدريهم ابلجتتاو والعتتراق وأحتتب الوقتتوف علتتى ماأدتتذوا وتركتتوا متتن الستت ن ومتتاادتلثوا يف ت بيتتته وأتويلتته 
ووجهتتا حممتتوثا أن آهتتم وضتتبط متتاعلم أو ستتلم متتن الت لتتيط  ل ثرجتتة رآيعتتة ووصتتل إىل جستتيم متتن العلتتم واتستتا ونبتتل إ ا آهتتم متتاا لا وهبتتذا  صتتل 

 .2[الرسو  ملن آقهه هللا وصس على هذا الشأن واستالى مرارته واحتمل ضيق املعيشة آيه
 رع الكثاية من العلم.هذا يف بيان صثة آ

 
  

 ياهنمجمموع القائمني بفر( الكفاية ال على أع املسألة امامسة: حفظ جمموع علوا الدين وا ب على
آترع  م أن كتل مشتت ل بطلتب، قت  ي تتوههذه املسألة متعلقة ابلسابقة، آبع  بيان صثة آرع الكثاية من العلم وأنه يشتمل على جممتون علتو  الت ين

 لم دب عليه حتصيل جيا هذه العلو .الكثاية من الع
 والصواب: أن ه اك آرقا  بس مادب على جممون اامة ومادب على ااآراث يف  ل .

 أوال: أما ماجيب على جمموع األمة فهو حفظ جمموع علوا الدين 
ل قتم ابلت يل، والعلمتاء املتسوون يف الت يل روايتة وق  و ج  هذا على م ى َتريخ اامة آكان ه اك العلماء املتبارون يف علو  القراءات وال اختت ا

                                                 

 ابدتصار يس  128 - 124ص  ٥يف أصول ااحكا ( ج )اإلحكا   1

 ابدتصار 1٦9 - 1٦٦ص  2)جاما بيان العلم( ج  2
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الثقهاء ا ته ون الذين أدذوا من   -ما هؤالء  -وثراية وال اختت ال قم ابلقراءات، والعلماء املتبارون يف الل ة العربية وآ وهنا امل تلثة، وكان ه اك 
الت ين قتر  بعت  قترن: ئمته املتثترخس لته. ورجمتون هتؤالء مت حثتظ جيتا علتو  كل علم مايستكملون به آلة االجتهاث وإن مل يبل وا يف كل علم مبل  أ

 .1(من أميت قائمة أبمر هللا تزال  ائثة )ال صلى هللا عليه وسلم  ، وقال رسول هللا  9الجر:  (ِإ َّ حَنْن  نَتزَّْلَ ا الذهِْكَر َوِإ َّ َله  َلَاِآظ ونَ ) قال تعاىل
وقذا وجب على جممون اامة حثظ جيتا الكتتاب، وجيتا الست ن املتعلقتة ابملستتابات والرخائتب، وإن مل دتب  لت  علتى ] رمحه هللاابن ميمية قال 

ودتب علتى عمتو  اامتة علتم ]أياتا:  ابان ميمياة، وقتال 2 [آحاثها، وقذا أوجب على اامتة متن حتصتيل املستتابات العامتة متاال دتب علتى ااآتراث
أمته ختيء، وهو ماثله عليته الكتتاب  صلى هللا عليه وسلم  ، ِبيل اليايا من العلم الذي بله ه ال   ى هللا عليه وسلم صل جيا ماجاء به الرسول 

 .٣[والس ة، لكن الق ر الزائ  على ما  تاج إليه املعسه آرع على الكثاية إ ا قامت به  ائثة سقط عن الباقس
 الكفاية العلمية اثنيا: وأما ما جيب على أعيان القائمني بفرو(

 َعلِهم: آإنته دتب علتى كتل مت هم متن العلتم متاال يتتم الواجتب عليته إال بت
ب إال بته آهتو ب )متاال يتتم الواجتعلمته، متن ابكاملثيت والقاضي واحملتسب وامل

 واجب(.
ن جمتهتت ا ، انتته إن اختتترتط يف ا تهتت  واليقتتولن قائتتل: متتن مل يعتترف ااحاثيتتل كلهتتا مل يكتت] رمحتته هللااباان ميميااة ومتتن هتتذا البتتاب قتتول ختتتيخ اإلستت   

وآَتَعله آيما يتعلق اباحكا : آليح يف اامة جمته ، وإمنتا خايتة العتامل أن يعلتم جهتور  لت  ومعظمته،  صلى هللا عليه وسلم  علمه جبميا ماقاله ال   
 .4[ِبيل الخيثى عليه إال القليل من التثصيل

كِه ته آ  دب على كل قائم بثرع الكثاية من الع  تهت ون بته، ويت دل يف هتذا ان أثاء واجمتلتم اإلحا تة جبميتا علتو  الت ين، وإمنتا دتب عليته متا مي 
 امح من هذا الكتاب.الباب اخل آ  دب عليهم اإلحا ة بعلو  ال ين، وسوف نذكر علو  ا ته  إن ختاء هللا يف )صثة املثيت وخترو ه( يف

ظها رجمون القائمس بثروع الكثاية العلمية كالثقهاء واحمل ثس والوعا  والل ويس والقرهاء، وهتذا مصت اق وإمنا تتم اإلحا ة جبميا علو  ال ين وحث
 .٥(تزال  ائثة من أميت قائمة أبمر هللا ال) صلى هللا عليه وسلم  لقوله 

 
  
 

                                                 

 رواه مسلم 1
 2٥/1٧٥)جممون الثتاوى(  2
 ٣29 - ٣28 /٣)جممون الثتاوي(  ٣
 2٣9ص  2٠)جممون الثتاوى( ج  4
 رواه مسلم ٥
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 املسألة السادسة: مىت جيوز االشتدال بفر( الكفاية من العلم؟
 الكثاية من العلم: بشر س:دوو اختت ال املسلم بثرع 

 ع الكثاية. عس على آر ااول: أال يؤثي اختت اله بثرع الكثاية إىل تاييا آرع عس عليه. لإلجان على وجوب تق   أثاء آرع ال
، وإن نشتتره لستتنمت  إ ا صتتات آيتته ال يتتة،]ذستت اثه عتتن اإلمتتا  مالتت  رمحتته هللا قتتال: امقيااب البدااداد روى  ولكتتن انظتتر  إن  لتتب العلتتم لستتنمت 

 .1[مايلزم  من حس تصبح إىل حس َتسي آ  تؤثرن عليه ختيتا
 الشرط ال اين: أال يؤثي اختت اله بثرع الكثاية من العلم إىل تاييا آرع كثاية أهم وأوىل. 

 وإلي  أقوال بعض العلماء يف ال ص على هذه الشروط 
علتتى  مبتتين] -إن هتتذا  -قتتال ا ومتتا يتتؤدر آمستتألة تعتتارع الواجبتتات ومتتا ي قتت ه  م هتت - يف هتتذه املستتألة رمحتته هللاالقاارايف املااالكي تكلتتم الع متتة  -1

لتى املوسَّتا، ان   م هتا املاتيَّق علقتوق ق ت هِ معرآة قاع ة يف الرتجياات، وضابط ماق َّمه هللا تعاىل على خ ه من املطلوابت، وهي أنه إ ا تعارضت ا
  .ليه ثون  لا جعله م َايَّقا، وأن ما جوَّو له أتد ه وجعله موسعا عالتاييق ي شِعر بك رة اهتما  صاحب الشرن ر

 ويق   الَثْوري على املرتادي ان اامر ابلتعجيل يقتاي اارجاية على ما جعل له أتد ه.
الكثايتتة يعتمتت   ، وان آتترعويقتت   آتترع ااعيتتان علتتى الكثايتتة و ان  لتتب الثعتتل متتن جيتتا املكلثتتس يقتاتتي أرجايتتة متتا  لتتب متتن التتبعض آقتتط

 املصتتلاة معتته إال يف لتتذي التوجتت اعتت   تكتترر املصتتلاة بتكتترر الثعتتل، والثعتتل التتذي تتكتترر مصتتلاته يف جيتتا صتتوره أقتتوى يف استتتلزا  املصتتلاة متتن 
 بعض صوره.

شى آواته وإن كان أعلى رتبة م ه شى آواته على ماال خي   .2[ولذل  ي ق   ماخي 
متن  وهتي - تا رة الثقهيتة ك مته عتن امل  يف هتذه املستألة، وهتي ختتروط االختتت ال بثتروع الكثايتة، و لت  يف هللارمحته أبو حاماد الدازَّاي وتكلم  -2

 آقال رمحه هللا يف ختروط االختت ال به: -آروع الكثاية العلمية 
ة ووعتم أن مقصت ه كثايت  بثترع ااول: أن اليشت ل به وهو متن آتروع الكثتاايت متن مل يتثترل متن آتروع ااعيتان، ومتن عليته آترع عتس آاختتت ل]

إىل  - راي  والدت  ثتوابمن يصلي ع   الق آهو كذاب. وم اله من يرتك الص ة يف نثسه ويتجرث يف حتصيل ال ياب ونسجها ويقول خرضي أسرت عورة
 تيب.آ  يكثي يف كون الش ص مطيعا كون آعله من ج ح الطاعات مامل يمران آيه: الوقت والشروط والرت  -أن قال 

 ين: أن اليرى آرع كثاية أهم من امل ا رة آإن رأي ماهو أهم وآعل خ ه عصى بثعله وكان م الته م تال متن يترى جاعتة متن العطتاه أختترآوا علتىال ا
 هتتا اقتت ك وقتت  أ لهتتم ال تتا  وهتتو قتتاثر علتتى إحيتتائهم أبن يستتقيهم املتتاء آاختتتت ل بتتتعلم الجامتتة، ووعتتم أنتته متتن آتتروع الكثتتاايت ولتتو دتت  البلتت  ع

همتل ل  ال ا  وإ ا قيل له يف البل  جاعة من الجامس وآيهم خ ية آيقول هذا الخيرج هذا الثعل عن كونه آرع كثايتة. آاتال متن يثعتل هتذا ويق
 .٣[االختت ال ابلواقعة امللمة جبماعة العطاه من املسلمس كاال املشت ل ابمل ا رة ويف البل  آروع كثاايت مهملة القائم هبا.

آاتق علتى كتل مستلم أن يبت أ ب ثسته آي صتلاها ]هتذا املعتىن يف موضتا آدتر، يف معتِرع ك مته عتن نشتر العلتم، حيتل قتال  حاماد الدازايأبو وكترهر 
ه إىل قولت -هتل بلت ه ابملوا بة على الثرائض وترك احملرمات، مث ي علِهم  ل  أهل بيته، مث يتع ى بع  الثرال م هم إىل ج انه، مث إىل أهل حملته، مث إىل أ

 .4[واليتق   على هذا إال آرع عس أو آرع كثاية هو أهم م ه -إىل أن قال  -وهكذا إىل أقصى العامل، آإن قا  به ااثى سقط عن اابع   -
ان علتى طهتذا متن تلبتيح الشتي لتى م زلتة   أنيف هتذا اامتر، وبتسَّ أن االختتت ال بطاعتة متا تترك  اعتة أهتم وأوىل وأع رمحته هللاابن القايم وتكلم  - ٣

 ح.العب  بَشْ ِلِه ابملثاول عن الثاضل وابملرجوح الثال عن الراجح ليايِها على العب  ثواب العمل الراج
ال ظتر الرابتا: نظ تره إىل اآلمتر لته ابملعصتية، املتزيِهن لته ]آثي معِرع ك مه عن التوبة،  كر ابن القيم مراتب تسلُِّط الشيطان على العب ، آقال رمحه هللا 
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نتبتاه ملتا يريت  الاعِه له عليها، وهو ختيطانه املوكَّل به. آيثي ه ال ظر إليه وم حظته: اكاَ ه عت وها  وكمتال االحترتاو م ته، والتتاثظ واليقظتة واال آعلها،
ىل ماثوهنتا إال م ه ع وه وهو اليشعر، آإنه يري  أن يظثر به يف عقبةِ  من سبا عقبتات، بعاتها أصتعب متن بعتض، ال ي تزل م ته متن العقبتة الشتاقة إ

 . مث  كر ابن القيم هذه العقبات السبا ونذكرها ابدتصار وتصرهف من ع   ، وهي:[إ ا عجز عن الظََّثر به آيها
ءه  هتذه العقبتة، جتابت  متن الشتيطان يفعوإ ا جنا ال : عقبة الكثر ابهلل وب ي ه ولقائه، آإ ا  ثر الشيطان ابلعب  آيها آق  بل  مراثه م ه،العقبة األوىل

 يف اليت تليها، وهي: 
 : وهي عقبة الب عة والا الت وحتريف ال ين وتب يله.العقبة الثانية

 : وهي عقبة الكبائر برتك الثرائض أو ابرتكاب احملرمات.العقبة الثالثةمث 
 : وهي عقبة الص ائر حىت تك ر على العب  آتهلكه.العقبة الرابعةمث 
ان وقتتات، آيشتت له الشتتيطوتاتتييا اا ل ابملباحتتات: متتن آاتتول الَكْستتب والطعتتا  والشتتراب وال تتو  والصتتابة: وهتتي عقبتتة االختتتت االعقبااة امامسااةمث 

 ابملباح ليثوِهت عليه االختت ال ابلطاعات وآاائل ااعمال من ال واآل واملستابات.
أراه ماآيهتا و عي ته. ووي هتا لته.  ا. وحست ها يفمره هبوهي عقبة ااعمال املرجوحة املثاولة من الطاعات آأ] قال ابن القيم: وآيها العقبة السادسةمث 

آاتتله، يف كست ه كمالته و  ل تواب،  متامتن الثاتل والتربح، ليشت له هبتا عمتا هتو أآاتل م هتا، وأعظتم كستبا  ورِبتتا . انته ملتا عجتز عتن كست ه أصتل ا
 ارضى له.ملرضي عن اعن ااحب إليه، وابوثرجاته العالية. آش له ابملثاول عن الثاضل، وابملرجوح عن الراجح، وابحملبوب هلل 

 ولكن أين أصااب هذه العقبة   آهم ااآراث يف العامل، وااك رون ق   ثر هبم يف العقبات ااول.
ا، ورئيستها آاضتلهستاآلها، ومثاتوقا و  عاليهتا و آإن جنا م ها بثقه يف ااعمال ومراتبهتا ع ت  هللا، وم اوقتا يف الثاتل، ومعرآتة مقاثيرهتا، والتمييتز بتس

، ورئيستتا   ومرءوستتا ، و روة وماث   ستتتي» التت يل الصتتايح يفوهنتتا، كمتتا ومرءوستتها، وستتي ها ومستتوثها. آتتإن يف ااعمتتال وااقتتوال ستتي ا  ومستتوثا  
إن »اآلدتتتر يف ااثتتتر و «  ا  اامتتترستتتاَّهتتتاث  روة »ويف التتت يل اآلدتتتر « التتت يل - االستتتت ثار: أن يقتتتول العبتتت : اللهتتتم أنتتتت ريب. ال إلتتته إال أنتتتت

 البصتائر والصت ق متن قبتة إال أهتلواليقطتا هتذه الع« ااعمال تثتادرت. آتذكر كتل عمتل م هتا مرتبتته وآاتله. وكتان للصت قة مزيتة يف الث تر علتيهن
 أويل العلم، السائرين على جاثة التوآيق، ق  أنزلوا ااعمال م اوقا، وأعطوا كل  ي حق حقه.

خللتتق عليتته. وأنبيتتاؤه، وأكتتر  ا ا رستتل هللابتته العتت و عليهتتا ستتوى واحتت ة البتت  م هتتا، ولتتو جنتتا م هتتا أحتت  ل جتتا م هتتآتتإ ا جنتتا م هتتا مل يبتتق ه تتاك عقبتتة يطل
 :[وهي

أبنتوان  قبة تسليط ج ت ه عليتهوهي ع]يها آ وقال ابن القيمالعقبة السابعة: وهي عقبة تسليط أولياء الشيطان من ختيا س اإلنح واَّن على العب ، 
ستلط عليته اَهر عليته جب ت ه، و ورجلته. و ت ان والقلب، على حسب مرتبتته يف اخلت . آكلمتا َعلَتْت مرتبتته أجلتب عليته العت و ِبيلتهاا ى، ابلي  واللس

متره، جت  العت و يف ، والقيتا  لته أب عوة إىل هللاحزبه وأهله أبنوان التسليط. وهذه العقبة ال حيلة له يف الت لص م ها. آإنه كلما ج  يف االستقامة وال
وهتي تستمى  ثيتة دتواص العتارآس.ه آيهتا عبو راء السثهاء بته. آهتو يف هتذه العقبتة قت  لتبح امتة الترب. وأدتذ يف حماربتة العت و هلل وابهلل. آعبوثيتتإخ

ىل هتذه العبوثيتة إانه اوقت  أختتار ستب وإخا تته لته. عبوثية املراخمة، والي تبه قا إال أولو البصائر التامة. والختال أحب إىل هللا من مراخمة وليه لعت وه،
 يف مواضا من كتابه.

تتْ  يف اَاْرِع م رَاَخمتتا  َك ِتت ا  )أحتت ها: قولتته ملهتتاجر التتذي يهتتاجر إىل عبتتاثة هللا مراخمتتا   ا ْستتى ،1٠٠ال ستتاء:  (َوَستتَعة   َوَمتتن يت َهتتاِجْر يف َستتِبيِل اّللِه دَِ
 يراخم به ع و هللا وع وه. وهللا  ب من وليه مراخمة ع وه، وإخا ته.

ثَّاَر َواَل يَتَ ال وَن ِمْن َعت  وِه َطؤ وَن َمْوِ تا  يَِ يظ  اْلك  اّللِه َواَل يَ   َسِبيلِ يف َ َمأم َواَل َنَصبم َواَل خَمَْمَصةم َ ِلَ  أبَِهنَّ ْم اَل ي ِصيبت ه ْم ) كما قال تعاىل
 وأتباعته صلى هللا عليه وسلم  تعاىل يف َم ل رسول هللا  وقال ،12٠التوبة:  (ْاِسِ سَ َأْجَر اْلم   نتَّْي   ِإالَّ ك ِتَب َق م ِبِه َعَملم َصاِلحم ِإنَّ اّللهَ اَل ي ِايا  

جِنيتتِل َكتتَزرِْن َأْدتترََج خَتتتْطَأه  آَتتآَوَره  آَاْستتتَتْ َلَظ آَاْستت) آم ايظتتة  ،29ح: الثتتت ( اْلك ثَّتتارَ ِجتتب  التتزُّرَّاَن لَِي ِتتيَظ هِبِتتم  لَتتى س تتوِقِه يت عْ عَ  تَتَوىَوَمتت َتل ه ْم يف اإْلِ
تس،  ا ستها يف صت ته ستج إللمصتلي  لم صتلى هللا عليته وست الكثار خاية حمبوبة للرب مطلوبة لته، آمواآقتته آيهتا متن كمتال العبوثيتة. وختترن ال ت  

 «.املرخمتس»وْسا ا « ترخيما للشيطان»ويف رواية « إن كانت ص ته َتمة كانتا ترخمان أنف الشيطان»وقال 
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هتتذه   وه، يكتتون نصتتيبه متتنمعاثاتتته لعتت رراخمتتة عتت وه، آقتت  أدتتذ متتن الصتت يقية بستتهم واآتتر. وعلتتى قتت ر حمبتتة العبتت  لربتته، ومواالتتته و آمتتن تعبتت  هللا
تت  التب تترت بتتس الصتتثس، واخلتتي ء والتب تترت ع تت  صتت قة الستتر، حيتتل اليتتر  رختتا  العتت و. . ملتتا يف  لتت  متتن إاه إال هللااملراخمتتة. واجتتل هتتذه املراخمتتة مح 

 حمبوبه من نثسه وماله هلل عز وجل. وبذل
 وهذا ابب من العبوثية اليعرآه إال القليل من ال ا . ومن  اق  عمه ولذته بكى على أايمه ااول.

 .1[وابهلل املستعان. وعليه التك ن. وال حول وال قوة إال ابهلل.
 ل:ك   ابن القيم هذا، آ قو   آإ ا أرث  است راج ما  كر ه من ختروط ل ختت ال بثرع الكثاية من العلم من

رك آترع َتة الكبتائر(، إ  إن  ال تة )عقبتإن من اختت ل بثترع الكثايتة متن العلتم رتا يتؤثي إىل تركته لثترع عتسِ ، آقت   ثتر بته الشتيطان يف العقبتة ال
 العس مرتكب لكب ة، للوعي  الوارث يف حق َترك الثروع، والوعي  من ع مات الكبائر.

بتته  كتتر أحيتتا ، آقتت   ثتترهتتي عتتن امل ع الكثايتتة متتن العلتتم رتتا يتتؤثي إىل تركتته لثتترع كثايتتة أوىل وأهتتم، كتتاامر ابملعتتروف وال وأن متتن اختتتت ل بثتتر 
 الشيطان يف العقبة الساثسة، وهي عقبة االختت ال ابملرجوح الثال من الطاعات.

 

 ه.ثاية أهم م ال آروع العس أو آرع كتبسه ل  مما سبق أنه الدوو االختت ال بثرع الكثاية من العلم ما إ  (فائدة)
 تتاقم ذلتتى ادتتت ف متتراتبهم عذا الزمتتان وهبتتذا يتاتتح لتت  التقصتت  الشتت ي  والتثتتريط االتتيم املتلتتبح بتته ك تت  متتن امل تستتبس إىل العلتتم الشتترعي يف هتت

حتق ال تا  ن، وأهتل العلتم هتم ألبلت ان اآليف خمتلتف الثريايت اامر ابملعروف وال هتي عتن امل كتر واَّهتاث يف ستبيل هللا تعتاىل و تا متن آكت  الثتروع 
 ابلقيا  هبذه الواجبات.

م الشترعي. آالف من   ب العلت ْ ر   آيهاآثي كل بل  من بل ان املسلمس جت  عشرات املعاه  والكليات الشرعية، ي َ رِه  آيها متات الشيو ، ويَ 
استتس ال ادليتة  التشتريا ويف السييف الوضتعية وال راثن قتا، آتجت  التب ث حمكومتة ابلقتوانس ويف مقابل هذا جت  الكثر وامل كرات ترتا يف هتذه البلت ان

جتتت  التتتسج زيتتل الصتتلة ب ي تته، و ه تترج التت شء واخلارجيتتة، وجتتت  العلمتتانيس )ال ثي يتتس( قتت  آرضتتوا م تتاهجهم علتتى التعلتتيم ووستتائل اإلعتت   امل تلثتتة لي
ك رهتا. آتأي دت  خت  القانونيتة يف أالبلت ان و  بلت ان، وجتت  التراب واخلمتر، وجتت  بيتوت الت عارة القانونيتة يف بعتضواخل عة وامل هي والثجور يف ختتىت ال

 وأي ثين يف هؤالء امل تسبس إىل العلم الشرعي ما السكوت عن هذه املوبقات  .
اة هذه املوبقات هم أئمة الكثر: وهم الكتا  املرتت ون التاكمون بت ث املستلمس ب ت رة، آتإن كتل متا رائا الوضتعية الكتاآاملس ابلشت  ختتريعة رب العتومح 

وبقتتات تعتتتس  هتتي وخ هتتا متتن امللثجتتور واملهتتو ستتائ  يف بتت ث املستتلمس متتن الكثتتر والبتت ن والاتت الت واملعتتام ت احملرمتتة والتتراب واخلمتتر والتت عارة وا
ستتا عشتتر  أوادتتر القتترن التاالصتتلي  يف ملستتلمس ابلقتتوة املستتلاة ل حتتت لقانونيتتة ومشتتروعة رقتاتتى الشتترائا الوضتتعية التتيت مت آرضتتها علتتى بلتت ان ا

إلست مية يف إآريقيتا ا يتة وبقيتة البلت ان لقتارة اق املي ثي حس احتلت اجنلرتا وآرنسا وخ  ا من ال ول ااوربية معظم والايت ال ولة الع مانية وختتبه ا
يا والسياستة رة يف الكم والتشتر هبهم الكاآئف من أب اء البل ان اإلس مية احملتلة أرضعوهم مذاوج وب خترقي آسيا. واصط ا املستعمرون الكثار   وا

 اصتتط عها لطوائتف املرتتت ة التيتستلم حكمهتتا لأ -بعت ما َمزَّقهتتا عتن ال ولتتة الع مانيتة  -والتعلتيم واإلعت  ، وع تت  رحيتل املستتتعمر عتن بلت ان املستتلمس 
س اليتتو ،  ختتتىت بلتت ان املستتلموالستت ح يف الطوائتتف هتتي التتيت حتمتتي القتتوانس الوضتتعية ابل يتت  وال تتار، وابَّ تتوث لتواصتتل هنجتته يف هتتذه البلتت ان. وهتتذه

لكتتا  اثلتتة علتتى كثتتر هتتؤالء زة إىل ااومتتن ه تتا قل تتا إن هتتؤالء الكتتا  املرتتت ين هتتم أئمتتة الكثتتر وهتتم رأ  الثت تتة وأساستتها. وستتوف أتيت إختتتارة متتوج
 ل وال امن من الباب السابا َبدر هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.وأعواهنم يف املبا س ااو 

عيت  كتب لكبت ة آاستق للو هتو آمث مرتآوجهاث هؤالء الكا  الكاآرين آرع عس على كل مسلم، وكل من نكل عن القيا  هبذا اَّهتاث الواجتب عي تا  
عقبتتة  وهتتي - ك متته الستتابق يف -القتتيم   تتة متتن العقبتتات التتيت  كرهتتا ابتتنالتتوارث يف حتتق َترك اَّهتتاث العيتتين، وقتت   ثتتر بتته الشتتيطان يف العقبتتة ال ال

 الكبائر. 
 :وبعد

                                                 

 22٧ - 222ص  1)م ارج السالكس( البن القيم، ج  1
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املستلمس  آما ا كانت مواقف امل تسبس إىل العلم الشرعي من هذا الب ء الذي عتمه بت ث املستلمس آأآست ها ودرهبتا، هتل صت عوا بكلمتة التق آعرَّآتوا
ل حرضوهم على القيا  هبذا اَّهتاث  ، بتل قبتل هتذا و اك هتل تعلتم امل تستبون للعلتم الشترعي حكتم مادب عليهم من جهاث الكا  املثس ين  ، وه

ة ع ت هم هللا يف هذه ال واول  . بكل حسرة وأسف آإن من قا  ابلق يف هذا قلهة  ثرة من أهتل العلتم، أمتا ااك ترون آهتم يف خثلتة معرضتون المبتاال
ورتا كتان عليته هتو  صتلى هللا عليته وستلم  وَمْن لته دتسة رتا بعتل هللا بته رستوله ]يف قوله: ابن القيموصثهم  را دري لل ين وأهله، وهؤالء من الذين

تَ  هت   وحت وَثه ت َاتان وأصاابه رأى أن أك ر من ي َشار إليهم ابل ين هم أقل ال ا  ثي ا، وهللا املستتعان، وأيُّ ثيتنِ  وأيُّ دت  آتيمن يترى حمتار  هللا تت  تْ
يت ْرَخب  ع ها وهو ابرث القلب ساكت اللسان   ختتيطان أدتر  ! كمتا أن املتتكلم ابلبا تل ختتيطان  صلى هللا عليه وسلم  ك وس ة رسول هللا وثي ه ي رتَْ 

لتو ن تووَِن تلمظ، و   ق، وهل بَليَّة ال ين إال من هؤالء الذين إ ا سلمت قم مآكلهم ورايساْم آ  م َباالة را جرى على ال ين   وديتارهم املتاتزن املت
متا ستقو هم  -يف بعض ماآيه َخَااضة عليه يف جاهه أو ماله بذل وتبتذَّل وَجت َّ واجتهت ، واستتعمل مراتتب اإلنكتار ال  ثتة ِبستب و ستِعِه. وهتؤالء 

حياتته أمت كتان خاتبه ق  ب لوا يف ال نيا أبعظم بلية تكون وهم اليشعرون، وهو موت القلوب، آإن القلب كلمتا كانتت  -من عس هللا ومقت هللا قم 
 .1[هلل ورسوله أقوى وانتصاره لل ين أكمل

 

                                                 

 1٥8 - 2/1٥٧)اع   املوقعس(  1
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   املسألة السابعة:مىت يصري فر( الكفاية من العلم فر( عني
 يتعسه يف أحوال: 

 .1إ ا خترن يف  لب العلم يتعس عليه االستمرار - 1
 .2إ ا  هر نبوخه يف  لب العلم وق رته عليه - 2
 .٣م يف حمِل ما، تعسَّ عليهإ ا مل يقم خ ه بطلب العل - ٣
 .4إ ا أرص ته اامة لطلب العلم، أبن يتثرل لذل  وي روق عليه سواء من بيت املال أومن جاعة أو من رجل من املسلمس - 4

 ة: صتورة ومعتىن: وكتذل  أهتل العلتم التذين  ثظتون علتى اامتة الكتتاب والست]اليت  كر آيهتا هتذه ااحتوال، قتال:  رمحه هللاأقوال ابن ميمية وإلي  
ما أن حثظ  ل  واجب على اامة عموما  على الكثاية م هم، وم ه مادب على أعياهنم وهو علم العس الذي دب على املسلم يف داصة نثسته: 

ومتا وقت  يتعتس لكن وجوب  ل  عي ا  وكثاية على أهل العلم الذين رأسوا آيه أو روقوا عليته، أعظتم متن وجوبته علتى خت هم، انته واجتب ابلشترن عم
م عليته وعجتز خت هم: ويت دل يف القتت رة استتع اث العقتل، وستابقة الطلتب. ومعرآتة الطتترق املوصتلة  ليته، متن الكتتب املصت ثة، والعلمتتاء إعلتيهم لقت ْر

 ، كالشترون يف التل، يعتىن وقذا ماتت الست ة، أبن الشترون يف العلتم واَّهتاث يلتز  املتق مس، وسائر ااثلة املتع ثة، والتثرل له عما يش ل به خ هم.
 .٥[أن ماحثظه من علم ال ين، وعلم اَّهاث ليح له إضاعته

إن هتتذه ااعمتتال التتيت هتتي آتترع علتتى الكثايتتة متتىت مل يقتتم هبتتا ختت  اإلنستتان صتتارت آتترع عتتس عليتته، الستتيما إن كتتان ختت ه ]أياتتا  اباان ميميااةوقتتال 
 .٦[عاجزا  ع ها

يف تعي ته  رمحته هللا  الناوو يه ااحوال ااربعة اليت يص  آيها آرع الكثاية من العلم آرع عس. وق  دالف هذا ك   ابن تيمية رمحه هللا وق   كر آ
 .٧[وأصاهما اليتعس ان الشرون الي   املشرون آيه ع    إال يف الل والعمرة]ابلشرون آقال 

خ حممتت  بتتن حستتس املتتالكي يف حاختتتيته علتتى كتتتاب )الثتتروق( وستتبب ادتتت ف القتتولس، هتتو ادتتت ف املتتذاهب يف هتتذه املستتألة، كمتتا  كتتره الشتتي
ال اآلة وامل  وابت املتأك ة مما دب ع    وع   الساثة ااح اف د آا للشاآعية. وكذا آرع الكثايتة يصت  آترع عتس ابلشترون آيته ]، قال للقرايف

 .8[على ااصح، حىت  لب العلم ملن  هرت آيه قابليةم من جنابةِ 
متتل بستتبب االختتتت ال بتته آتتروع العتتس اادتتلتتيح  (منبيااه)  ْ ، أو اامتتإرى، كاَّهتتاث معتتىن صتت ورة آتترع الكثايتتة متتن العلتتم آتترع عتتس، أن  ر  ا تعتتسَّ

 ابملعروف وال هي عن امل كر إ ا تعيَّ ا.
 يعا.ج، ودب القيا  هبا عس كل آرعبل الواجب اَّما بس آروع العس والقيا  جبميعها. آ  ت رتك الص ة بعذر أثاء الزكاة أو الصو ، آال

شى آوات آإ ا تعارضت بعض الواجبات تعارضا  حقيقيا ، ق ِه  املايَّق م ها على املوسَّا، وق ِه  ما  ق يف كت   القترايفكن ت اركه، كما ستبه على ما ميخي 
 يف أول املسألة الساثسة. وهللا تعاىل أعلم.

 
 يفذا الكتاب مث نشرن من ه  اينلباب الانذكره يف )حكم  لب العلم الشرعي( وهو  وهو آدر ما وهبذا خنتم الك   يف آرع الكثاية من العلم،

 ذ ن هللا تعاىل. بيان كيف يطلب املسلم علَم ثي ه يف الباب التايل
                                                 

 (2٧ /1( ودالف آيه ال ووي )ا مون، 18٦ /28 كره ابن تيمية )جممون الثتاوى،  1

 (18٦ /28مون الثتاوى،  كره ابن تيمية )جم 2

 (82 /28 كره ابن تيمية )جممون الثتاوى،  ٣

 (18٧ - 1٧٦ /28 كره ابن تيمية يف )جممون الثتاوى،  4

 18٧ - 18٦ص  28)جممون الثتاوى( ج  ٥
 82ص 28)جممون الثتاوى( ج  ٦

 . وقول ال ووي )ع   ( أي ع   الشاآعية2٧ص  1)ا مون( ج  ٧

 ، ط ثار املعرآة1ج  1٦٣امش ص )الثروق للقرايف(، ه 8
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 الثالثالباب 
 كيفية طلب العلم

 ته متاهو ملتب العلتم واجتب وأن   َّتا أن لتم وأهلته، مث  كتر  حكتم  لتب العلتم يف البتاب ال تاين وبيتَّ  كر  يف الباب ااول من هذا الكتتاب: آاتل الع
 آرع عس على كل مسلم، وم ه ماهو آرع كثاية على جممون املسلمس.

 ثاية  .كيف يطلب املسلم العلم، سواء ماكان م ه آرع عس أو آرع ك  -إن ختاء هللا تعاىل  -ويف هذا الباب نذكر 
 وف يشتمل هذا الباب على الثصول التالية:وس

 : واجب اإلما  يف تعليم الرعية وحثظ العلم.األول
 : واجب العلماء يف تبلي  العلم.الثاىن
 يف  لب العلم وتبلي ه. ي: واجب العامالثالث
 : واجب الرجل يف تعليم أهله.الرابع

والعامتة،  هتم اائمتة والعلمتاءن اامتة: و يت هم مستتولية مشترتكة بتس أك تر متن آريتق متوما اختتملت عليه هتذه الثصتول يبتسه أن تعلتيم املستلمس أمتور ث
لتو قصَّتر آريتق  ق من اامة حىت أنهأك ر من آري أن أوجبه على -أمر تعليم املسلمس أمور ثي هم  -وهذا مما يبسه ل  خِت هة اعت اء الشارن هبذا اامر 

 ه.اآلدرين بواجبهم إال أن هذا اليرآا عن املقصِهر إمث تقص   م هم يف القيا  بواجبه الجنس اامر بقيا 
أدتتذه هللا  لتعلتتيم العامتتة ملتتا وا أبنثستتهمآتتإ ا تتتواى اائمتتة يف نصتتب العلمتتاء لتعلتتيم العامتتة وحتتضه الثتتريقس علتتى  لتت ، لوجتتب علتتى العلمتتاء أن ي تصتتب

 هم.ثي العامة من وجوب  لب الق أبنثسعلى العلماء من املي اق، وإ ا قصَّر اائمة والعلماء آإن هذا اليع
 

 وستأيت واجبات كل آريق من هؤالء يف هذا الباب وآيما يليه من أبواب إن ختاء هللا.
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 األول الفصل
 وا ب اسماا يف معليم الرعية وحفظ العلم

آقت  أوجبته هللا علتى أك تر متن آريتق متن املستلمس، ويف  -إ  كتان العلتم واجبتا قبتل القتول والعمتل  -ملا كان تعليم املستلمس أمتور ثيت هم أمترا  جلتي   
 . 1(كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته) صلى هللا عليه وسلم  مق مة هؤالء أئمة املسلمس ووالة أمورهم على ادت ف مراتبهم لقوله 
 وسوف نذكر يف هذا الثصل ع ة مسائل لبيان املقصوث م ه، وهي:

 يف اامة. صلى هللا عليه وسلم    بيان قيا  اإلما  مقا  ال  - 1
 بيان مستولية اإلما  عن تعليم اامة. - 2
 تثصيل واجبات اإلما  يف تعليم اامة. - ٣
 من هذه الواجبات.  -خ  اإلما   -ما دب على والة اامور  - 4
 يسقط عن املسلمس واجبهم. تقص  اائمة يف أثاء واجبهم ال - ٥

 يف األمة صلى هللا عليه وسلم  ياا اسماا مقاا النيب املسألة األوىل: بيان ق
يح قتم ختتيء لت، وبت هي أن اائمتة سياستة الت نيايف اامتة أي يف حراستة الت ين و  صتلى هللا عليته وستلم  )َتهي ( املراث بقول ا قيا  اائمة مقتا  ال ت   

الست ة  أ، هتذا هتو متذهب أهتلوا على دطتوالكثر والعصمة من أن يت َقرُّ  وراء  ل  مما ادتص به اانبياء عليهم الس   كالوحي والعصمة من الذنوب
َاْمتِر ِمت ك ْم االرَّس توَل َوأ ْويل َأِ يع تواْ وَ يع تواْ اّللهَ   تواْ َأ ِ اَي أَيتَُّها الَّتِذيَن آمَ ) د آا للراآاة الذين ي ي ون بعصمة اائمة، وهو قول اب ل لقوله تعاىل

ص يت ل علتى بطت ن عصتمة اائمتة متن ث ثتة أوجته، أحت ها: عت   إآتراثهم وهتذا الت  ،٥9ال ستاء:  (ْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس تولِ آَِإن تَتَ اَوْعت ْم يف ختَ 
والة  يتتة علتتى جتتواو م اوعتتة: ثلتتت اآلبطاعتتة مستتتقلة بتتل جعتتل  تتاعتهم َتبعتتة لطاعتتة هللا ورستتوله و لتت  لعتت   تكتترار الثعتتل )وأ يعتتوا( معهتتم، وال تتاى

 لت علتى آت لى هللا عليته وستلم صت قول رسوله امور ولو كانوا معصومس ملا جاوت م اوعتهم، وال الل: جعلت اآلية الرث ع   الت اون إىل قول هللا و ا
 . عصو كان كذل  آ   مل والرث، وما  تمل القبو  صلى هللا عليه وسلم  أن العصمة آيهما والعصمة وراء  ل  وأن ماع ا قول هللا وقول رسوله 

 بع  هذا التمهي  نعوث إىل املقصوث من املسألة، آ قول:
 . 2[اإلمامة موضوعة خل آة ال ُّبوة يف حراسة ال ين وسياسة ال نيا]رمحه هللا  املاورد قال  

 وي ل على هذا التعريف أثلة م ها:
ا هلتت  نتت م َدَلَثتته  نتت م، وإنتته النتت  بعتت ي، وستتتكون دلثتتاء إن بتتين إستترائيل كانتتت تسوستتهم اانبيتتاء، كلمتت) صتتلى هللا عليتته وستتلم  قتتول ال تت   - 1

أوآتتتوا ببيعتتتة ااول آتتتااول مث أعطتتتوهم حقهتتتم، واستتتألوا هللا التتتذي لكتتتم، آتتتإن هللا ستتتائلهم عمتتتا ( قتتتالوا: ايرستتتول هللا آمتتتا أتمتتتر   . قتتتال: )آيك تتترون
 . ٣(اسرتعاهم

عيتة كانتت متن ، أن سياستة الر سلم  عليه و هللاصلى  سياسة الرعية، إ  ق  بسه رسول هللا  وهذا ال يل يش  إىل أن اخللثاء يقومون مقا  اانبياء يف
يف سياستة  ليته وستلم صتلى هللا ع ء مقامته يتا  اخللثتاقختأن اانبياء يف بين إسرائيل، نىبِ  بع  ن ، مث بسه أنه ال ن  بع ه وإمنا دلثاء، إختارة م ه إىل 

 الرعية وخ ها من واجبات ال ين.
 عتتن جبتت  بتتن م طعتتم رضتتي هللا ع تته قتتال أتَتتِت ال تت  صتتامرأةمتم آكلمتتته يف ختتتيء، آأمرهتتا أن ترجتتا إليتته، قالتتت: ايرستتول هللا أرأيتتت إن جتتتت ومل - 2

د آتتته  . وآيتته إختتتارة ضتتم ية إىل استتت  ف أيب بكتتر، وإن كتتان اَّمهتتور علتتى أن4(إن مل جتتت يىن آَتتْأيت أاب بكتترقتتال ) -كأهنتتا تريتت  املتتوت   -أِجتتْ ك 
صتتلى هللا عليتته  ، إ  أحتتال ال تت ُّ صتتلى هللا عليتته وستتلم  ابلتت ص. ويتت ل التت يل علتتى قيتتا  اخلليثتتة يف اامتتة مقتتا  ال تت   انعقتت ت ذجتتان الصتتاابة ال

                                                 

 متثق عليه 1
 ٥)ااحكا  السلطانية( ص  2
 متثق عليه عن أيب هريرة رضي هللا ع ه ٣
 (٧22٠رواه الب اري )ح يل  4
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 املرأة على دليثته من بع ه.  وسلم 
صتلى هللا  ْتبعون أ  ب اإلبل حتىت ي ترَِي هللا  دليثتة نبيهِته تتَ وروى الب اري عن  ارق بن ختهاب عن أيب بكر رضي هللا ع ه أنه قال لوآ  ب زادة ) - ٣

، ودليثتة املترء هتو صلى هللا عليه وسلم  نثسه ِبليثة ال    -وهو اإلما   -. وثاللته يف تسمية أيب بكر 1(واملهاجرين أمرا  يعذرونكم به عليه وسلم 
 من قا  مقامه.

العلمتاء ورثتة ) يف اامتة للات يل م  عليته وستلهللاصلى  يف اامة يشبه قول ا بقيا  العلماء مقامه  وسلم  صلى هللا عليه وقول ا قيا  اائمة مقا  ال   
م اَّاهتتل تبليتت  التت ين وتعلتتي متتون مقامتته يفيف حراستتة التت ين وسياستتة التت نيا، والعلمتتاء يقو  صتتلى هللا عليتته وستتلم  (. آاائمتتة يقومتتون مقامتته اانبيتتاء

 عصمة أو حق يف التشريا. صلى هللا عليه وسلم  بع ه  وإآتاء السائل. وليح اح 
 

  

                                                 

 (٧221)ح يل  1
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 املسألة الثانية: بيان مسئولية اسماا عن معليم األمة
 ي ل على هذا: 

ل و َعَلْيك ْم آايَ ) قول هللا عز وجل - 1 يك ْم َويت  تَِ ا َويت  َكَما أَْرَسْلَ ا ِآيك ْم َرس وال  مِه ك ْم يَتتتْ َة َويت َعلِهم ك م مَّا ملَْ َتك ون تواْ َوالِْْكمَ اْلِكَتاَب  َعلِهم ك م  زَكِه
 . 1٥1البقرة:  (تَتْعَلم ونَ 

 عليته صتلى هللا م مقتا  ال ت  ن هتذا لقيتامهعن تعليم اامة، وت ل أياا على مستولية اائمتة عت صلى هللا عليه وسلم  ثلت اآلية على مستولية ال   
  (َمتتِة َواْلَمْوِعظَتتِة الََْستتَ ةِ بهِتتَ  اِبلِْكْ َستتِبيِل رَ  اثْن  ِإىِل ) وماقيتتل يف هتتذه اآليتتة ي قتتال يف قولتته تعتتاىلالستتابقة. يف اامتتة كمتتا تقتترر يف املستتألة  وستتلم 
 12٥ال ال: 

أال كلكتتم ران وكلكتتم مستتتول عتتن رعيتتته، آاإلمتتا  ااعظتتم التتذي علتتى ال تتا  ران وهتتو مستتتول عتتن رعيتتته، ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  قتتول ال تت   - 2
ران على أهله وهو مستول عن رعيته، واملرأة راعية على أهل بيتت ووجهتا وولت ه وهتي مستتولة عت هم، وعبت   الرجتل ران علتى متال ستي ه وهتو والرجل 

 .1(مستول ع ه، أال آكلكم ران وكلكم مستول عن رعيته
لتثش توا ]قول عمر بتن عبت  العزيتز رضتي هللا ع ته  آال يل ي ل على عمو  مستولية اإلما  عن الرعية، وم ها مستوليته عن تعليمهم، وي ل على هذا

 .2[العلم، ولتجلسوا حىت يت َعلَّم َمن ال يعلم، آإن العلم اليهل  حىت يكون ِسرا  
. والختتت  أن تعلتتيم الرعيتتة ٣(متتامن أمتت  يلتتي أمتتور املستتلمس مث الدهتت  قتتم وي صتتح قتتم إال مل يتت دل معهتتم اَّ تتة) صتتلى هللا عليتته وستتلم  وقولتته  - ٣
 ور ثي هم َييت على رأ  ال صياة قم.أم
إنت  أتتتى قومتا  متن أهتل الكتتاب آتاثعهم إىل ختتهاثة أن ال ملعا  بن جبل حس أرستله إىل أهتل التيمن ) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا  - 4

كل يو  وليلة، آإن هتم أ تاعوا لتذل  آتَأْعلمهم أن إله إال هللا وأين رسول هللا، آإن هم أ اعوا لذل  آَأْعلمهم أن هللا اآرتع عليهم مخح صلوات يف  
َثه يف آقرائهم، آإن هم أ اعوا لذل  آإايك وكرائم أمواقم، واتهِق ثعوة املظلتو  آإنته  لتيح بي هتا وبتس هللا هللا اآرتع عليهم ص قة تؤدذ من أخ يائهم آرت 

( ي ل على أن تعليم الرعية من واجبات والة اامور سواء علهمتوهم لمهم....آاثعهم.... آَأْعلمهم....آَأعْ ) صلى هللا عليه وسلم  . آقوله 4(حجاب
 أبنثسهم أو أقاموا يف الرعية من يقو  بذل .

ااول: حثتظ الت ين علتى أصتوله املستتقرة ومتاأجا عليته ستلف اامتة، آتإن جنتم مبتت ن أو ]رمحته هللا يف واجبتات اائمتة  املاورد ومن ه ا قال  - ٥
 .٥[، أوضح له الجهة وبسه له الصواب وأدذه را يلزمه من القوق وال وث، ليكون ال ين حمروسا  من دلل واامة مم وعة من وللوال  و ختبهة ع ه

 
  

                                                 

 (٧1٣8واللثظ للب اري )ح يل  متثق عليه عن ابن عمر رضي هللا ع هما 1

 رواه الب اري معلقا يف كتاب العلم من صاياه 2
 رواه مسلم عن معقل بن يسار رضي هللا ع ه ٣
 متثق عليه واللثظ ملسلم 4
 1٥)ااحكا  السلطانية( ص  ٥
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 املسألة الثالثة: مفصيل وا بات اسماا يف معليم األمة
تته  ي  ا ه تا عتن واجباحتا سيقتصتر احملتستبس، وإمنتلن يكون ال يل ه ا عن واجبات اإلما  الشرعية كلها ك صب أئمة الصلوات، ونصب القاتاة و 

 ايتتة متتن العلتتم، ونصتتبآتتروع الكث يف تعلتتيم املستتلمس أمتتور ثيتت هم، ومتتن هتتذه الواجبتتات: حثتتظ العلتتم وت وي تته، وإعتت اث  ائثتتة متتن اامتتة لتاصتتيل
  -التاىل: ملعلمس. كاملعلهمس لتعليم الرعية، وتصثهح أحوال املثتس واملعلمس، وإجراء اارواق على الثقهاء وا

 حفظ العلم ومدوينه:  - 1
 ع تته اول أيب بكتتر رضتتي هللااا اخلليثتتة ثلَّ قيتتا  اائمتتة ِبثتتظ العلتتم وت وي تته علتتى مستتتوليتهم عتتن هتتذا اامتتر يف كتتل جيتتل، وقتت  بتت أ هتتذا اامتتر جبمتت

تت ة اجبمتتا  -بعتت   لتت   -ز عبتت  العزيتت   اخلليثتتة عمتتر بتتنللقتترآن، مث قيتتا  اخلليثتتة ال التتل ع متتان بتتن عثتتان رضتتي هللا ع تته بتوحيتت  روايتتته. مث قيتتا لسه
 وت وي ها. آهذه ااعمال من س  ن اخللثاء الراخت ين امله يس وهي واجبة االتبان.

ء قتال أبتو بكتر رضتي هللا ع ته: إن عمتر أَتى آقتال إن القتتل قت  استتار يتو  اليمامتة بقترا]روى الب اري عتن ويت  بتن اثبتت رضتي هللا ع ته قتال:  -أ 
مل  القتترآن، وإى أدشتتى إن استتتار القتتتل ابلقتتراء ابملتتوا ن آيتتذهب ك تت  متتن القتترآن، وإى أرى أن أتمتتر جبمتتا القتترآن. قلتتت لعمتتر: كيتتف نثعتتل ختتتيتا

أى   قال عمتر: هتذا وهللا دت م. آلتم يتزل عمتر يتراجعىن حتىت ختترح هللا صت ري لتذل  ورأيتت يف  لت  التذي ر صلى هللا عليه وسلم  يثعله رسول هللا 
، آتتبتا القترآن آأجعته. صتلى هللا عليته وستلم  عمر. قال وي  قال أبو بكر: إن  رجتلم ختتاب عاقتل النتهمت ، وقت  ك تت تكتتب التوحى لرستول هللا 

 عليته صتلى هللا آوهللا لو كلث وى نقل جبل من اَّبال ما كان أثقل على ممتا أمترى بته متن جتا القترآن. قلتت: كيتف تثعلتون ختتيتا مل يثعلته رستول هللا 
  قال: هو وهللا د . آلم يزل أبو بكر ي راجعىن حىت خترح هللا صت ري للتذي ختترح لته صت ر أىب بكتر وعمتر رضتي هللا ع همتا. آتتبعتت القترآن وسلم 

ءك ْم َرس تولم َلَقتْ  َجتا) أجعه من الع س ب واللِه اف وص ور الرجال، حىت وج ت آدر سورة التوبة ما أيب دزمية اانصارى مل أج ها متا أحت  خت ه
تتْن  ، حتتىت داَتتتة بتتراءة، آكانتتت الصتتاف ع تت  أيب بكتتر حتتىت توآتتاه هللا، مث ع تت  عمتتر حياتتته، مث ع تت  128التوبتتة:  (أَنث ِستتك ْم َعزِيتتزم َعَلْيتتِه َمتتا َع ِتتتُّمْ مِه

 .1[حثصة ب ت عمر رضي هللا ع ه
ن، وكتان ي  تاوى أهتل الشتا  يف آتتح أرمي يتة وأ ربيجتان متا أهتل هللا ع ته أن حذيثتة بتن اليمتان قت   علتى ع متا يوروى الب اري عتن أنتح رضت -ب 

ليهتتتوث العتتتراق، آتتتأآزن حذيثتتتة ادتتتت آهم يف القتتتراءة، آقتتتال حذيثتتتة لع متتتان: ايأمتتت  املتتتؤم س، أثرك هتتتذه اامتتتة قبتتتل أن خيتلثتتتوا يف الكتتتتاب ادتتتت ف ا
حف مث نَتر ثُّهتا إليت . آأرستلت هبتا حثصتة إىل ع متان، آتأمر ويت  وال صارى. آأرستل ع متان إىل حثصتة أن أرستلى إلي تا ابلصتاف ن ست ها يف املصتا

ثتة: بن اثبت وعب  هللا بن الزب  وسعي  بن العاص وعب  الترمحن بتن التارث بتن هشتا ، آ ست وها يف املصتاحف، وقتال ع متان للترهط القرختتيس ال  
ا نتتزل بلستتاهنم، آثعلتتوا. حتتىت إ ا نستت وا الصتتاف يف املصتتاحف رثه إ ا ادتلثتتتم أنتتتم وويتت  بتتن اثبتتت يف ختتتيء متتن القتترآن آتتاكتبوه بلستتان قتتريش آإمنتت

 . 2ع مان الصاف إىل حثصة، آأرسل إىل كل أآق رصاف مما نس وا، وأمر را سواه من القرآن يف كل صايثة أو مصاف أن  رق(
آاكتبته، آتإين  صتلى هللا عليته وستلم  هللا  انظتر ماكتان متن حت يل رستول]أن عمتر بتن عبت  العزيتز كتتب إىل أيب بكتر بتن حتز   البخار وروى  -ج 

 .٣[صلى هللا عليه وسلم  ِدثت  ثر و  العلم و هاب العلماء، والتقبل إال ح يل ال   
يستتتثاث م تته ابتتت اء ]وقتتال  اباان حجااروأبتتو بكتتر بتتن حتتز  َتبعتتي آقيتته استتتعمله عمتتر بتتن عبتت  العزيتتز علتتى إمتترة امل ي تتة وقاتتائها وقتتذا كتتتب إليتته، قالتته 

متن  هتاب العلتم  -وكتان علتى رأ  املائتة ااوىل  -ال يل ال بوي، وكانوا قبل  لت  يعتمت ون علتى الثتظ آلمتا دتاف عمتر بتن عبت  العزيتز  ت وين
كتتب عمتر بتن عبت  العزيتز إىل اآلآتاق » روت العلماء رأى أن يف ت وي ه ضبطا  لته وإبقتاء. وقت  روى أبتو ن عتيم يف َتريتخ أصتبهان هتذه القصتة بلثتظ 

 .4[«آاجعوه  صلى هللا عليه وسلم  وا ح يل رسول هللا انظر 
)حثظ ال ين على أصتوله  -كما قال املاورثي   -آهذا كله يبسه ما دب أن يقو  به اائمة يف حثظ العلم وت وي ه إ  ي دل هذا يف واجباْم وأوقا 

                                                 

 (498٦)ح يل  1
 (498٧)ح يل  2
 ابب كيف ي قبض العلم -كتاب العلم بصايح الب اري   ٣
 19٥ - 194ص  1)آتح الباري( ج  4
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 املستقرة(.
 إعداد طائفة من األمة لتحصيل فرو( الكفاية من العلم. - 2

متة يف اا (َأْهتَل التذهِْكرِ ) ب اللة إختارته علتى وجتوب إدتاث هتذه الطائثتة، 4٣ال اتل:  (ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ  َأْهَل الذهِْكرِ آَاْسأَل واْ ) قول هللا تعاىلي ل 
 لتعليم املسلمس، وملا كان اإلما  مستوال عن تعليم الرعية آهو أول امل ا بس هبذا الواجب. 

ت تْه مْ َر ِمتن ك تلِه آِ اَل نَتَثتَوَما َكاَن اْلم ْؤِم  وَن لَِي ِثر واْ َكآآَّتة  آَتلَتوْ ) ل يقال يف قوله تعاىلونثح االست ال يِن َولِي  تِذر واْ  َآئَِثتةم لهِيَتتتَ  ْرقَتِة مِه َثقَّه تواْ يف الت ِه
 . 122التوبة:  (قَتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع واْ ِإلَْيِهْم َلَعلَّه ْم َ َْذر ونَ 

 ب املُعلِ مني لتعليم الرعية.نص - 3
 وي ل على أن هذا من واجبات اإلما .

مصعب بن عم  وابن أ  مكتو  رضي هللا ع همتا لتعلتيم متن أستلم متن أهتل ي ترب )امل ي تة( بعت  بيعتة العقبتة  صلى هللا عليه وسلم  إرسال ال    -أ 
مصتعب  صتلى هللا عليته وستلم  أول متن قَتِ َ  علي تا متن أصتااب ال ت   ع ه قال )إليها. آعن الساء رضي هللا صلى هللا عليه وسلم  وقبل هجرة ال   

 .1(بن عم  وابن أ  مكتو  آجع  يت ْقرائن ا القرآن
آقتتالوا أن ابعتتل مع تتا رجتتاال يعلِهمتتو  القتترآن  صتتلى هللا عليتته وستتلم  رواه مستتلم عتتن أنتتح رضتتي هللا ع تته قتتال: جتتاء   م إىل ال تت   وم لتته متتا -ب 
ل هتار ديتتون لس ة، آبعل إلتيهم ستبعس رجت  متن اانصتار يقتال قتم الق ترَّاء آتيهم دتايل َحترَا م، يقترءون القترآن ويت راستون ابلليتل يتعلمتون، وكتانوا ابوا

إلتتيهم آَعَرضتتوا قتتم  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ابملتتاء آياتتعونه يف املستتج  و تطبتتون آيبيعونتته ويشتترتون بتته الطعتتا  اهتتل الصُّتتثة وللثقتتراء، آبعتت هم ال تت  
أنتح متن دِلثته آطع ته آقتلوهم قبل أن يبل وا املكان، آقالوا اللهم بلِه  ع ا نبيه ا أ  ق  لقي اك آرضي ا ع   ورضيت ع ا، قال: وأتى َرج لم َحراما  دال 

إن إدوانكم ق  ق ِتلوا، وإهنم قالوا: اللهم بلهِت  ع تا اابه )اص صلى هللا عليه وسلم  ب رمح حىت أَنْتَثذه  آقال حرا م: آت ْزت  وربِه الكعبة. آقال رسول هللا 
 .2(نبي ا أن ق  لِقي اك آرضي ا ع   ورضيت ع ها

 ي ْشتَ ل آتإ ا قِت   رجتلم مهتاجر علتى رستول هللا  صتلى هللا عليته وستلم  وروى أمح  عن عبتاثة بتن الصتامت رضتي هللا ع ته قتال: كتان رستول هللا  -ج 
 .٣ه إىل رجل ِم ا يعلمه القرآن(ثآع صلى هللا عليه وسلم 

وأورث الب اري يف كتاب العلم من صاياه، ابب )ِعظة اإلما  ال ساء وتعليمهن( وروى آيه عتن ابتن عبتا  رضتي هللا ع همتا قتال: أختته  علتى  -ث 
ى الق ْرط واخلامت، وب ل َيدتذ يف  ترف درج ومعه ب ل آظن أنه مل ي ْسما آوعظهن وأمرهن ابلص قة، آجعلت املرأة ت لق صلى هللا عليه وسلم  ال   
نبهته هبتذه الرتجتة علتى أن متا ستبق متن ال ت ب إىل تعلتيم ااهتل لتيح خمتصتا  أبهلهتن، بتل « ابب عظتة اإلمتا  ال ستاء » قولته ]. قتال ابتن حجتر 4ثوبه

 .٥[ ل  م  وب لإلما  ااعظم ومن ي وب ع ه
دت  آيهتا متن يعلِهمته ختترائا ثي ته آثترع علتى جتيعهم متن رجتل أو امترأة أن يَتْرَحلتوا إىل  ابثيتة ال وكتل متن كتان ِم َّتا يف]رمحته هللا ابن حزا وقال  -هت 

تتل َرحِه لتتوا إىل أنثستتهم آقيهتتا يعلمهتتم أمتتور ثيتت هم. وإن كتتان اإلمتتا  يعلتتم  لتت  آَتْلي ت  إلتتيهم آقيهتتا   مكتتان دتت ون آيتته آقيهتتا يعلمهتتم ثيتت هم، أو أن يت َرحِه
عبيت ة إىل الباترين،  ، وبعتل عليته الست   معتا ا  وأاب موستى إىل التيمن، وأاب«إىل سبيل رب  ابلكمتة واملوعظتة الست ة اثن»يعلمهم، قال هللا تعاىل 

 .٦ [معلِهمس لل ا  أمور ثي هم، آَتَثْرع   ل  على اائمة
ت اارقتتاء علتتتى تعلتتيمهم متتتا كر ، إمتتتا ود ْتتس اإلمتتتا  أوواج ال ستتاء وستتتاثا] -بعتت  أن َوَصتتتف آتترع العتتتس متتن العلتتتم  -أياتتتا  ابااان حاازاوقتتال  -و 

                                                 

 (4941رواه الب اري ) 1
 متثق عليه، واللثظ ملسلم 2
 (٥/٣24)املس    ال يل ٣
 (98)ح يل  4
 192ص  1)آتح الباري( ج  ٥
 118ص  ٥اإلحكا ( ج ) ٦
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 . 1[أبنثسهم وإما ابإلابحة قم لقاء من يعلمهم، وآرع على اإلما  أن َيدذ ال ا  بذل ، وأن يرتب أقواما لتعليم اَّ هَّال
 آهذا بعض ماي ل على واجب اإلما  يف نصب املعلهمس لتعليم الرعية.

 مصفح أحوال املفتني واملعل مني. - 4
أدتتسين رجتتل أنتته ثدتتل علتتى ربيعتتة بتتن أيب عبتت الرمحن آوجتت ه يبكتتي، آقتتال لتته متتا يبكيتت  وارَتن ]عتتن مالتت  رمحهمتتا هللا قتتال:  عباادالرباباان روى 

يت هه تا لبكائه، آقال له: أمصيبة ثدلت علي   . آقال: ال، ولكن است ثيت َمن ال علم له و هر يف اإلس   أمر عظيم، قتال ربيعتة: ولَتَبعض متن ي ثت
 .2[لسجن من السُّرَّاقأحقه اب

ه هللا قتال يعتة رمحتآتإ ا كتان رب الت  الثقته.وربيعة هو املعروف بربيعة الرأي متن التتابعس ابمل ي تة، متات ست ة ستت وث ثتس ومائتة هجريتة، وع ته أدتذ م
 هذا يف ومانه آكيف بزمان ا  .

يعتة بتن عبت الرمحن يبكتي آقتال: متا ي بكيت    آقتال: اس تتثيت َمتن ال ورأى رجتل رب]هتت(:  ٦9٥رمحته هللا )ت  أمحد بان محادان احلنبلايوقال الع همة 
 علم لته و هتر يف اإلست   أمتر عظتيم، وقتال: ولَتَبعض متن يثتيت هتا ه تا أحتق ابلستجن متن الستراق. قلتت: آكيتف لتو رأى ومان تا وإقت ا  َمتن ال علتم

ة والتترايء ومماثلتتة الثاتت ء وال تتب ء واملشتتهورين املستتتورين، والعلمتتاء ع تت ه علتتى الثتيتتا متتا قلتتة دستتته وستتوء ستت ته وختتتؤ  ستتريرته، وإمنتتا قصتت ه الستتمع
وا متتا قتتم يف الراست س، واملتباتترين الستابقس، ومتتا هتذا آهتتم ي  هتتون آت  ي تهتتون، ويت  َتبَّهتون آتت  ي تبهتون، قتت  أملتتي قتم ابنعكتتاف اَّهتال علتتيهم، وتركت

و قاتاء أو تت ريح أمث. آتإن أك تر م ته وأصتره واستتمر آستق، ومل  تل قبتول قولته وال آتيتاه  ل  وما عليهم، آمن أق   على ما ليح له أه  من آتيا أ
 .٣[وال قااؤه، هذا حكم ثين اإلس   والس  . وال اعتبار ملن دالف هذا الصواب آإ  هلل وإ  إليه راجعون.

ذا ك ت ا  هتعة الات الت، وتترى لعظيم وإختاعلى هذا من الثساث ا مما سبق يتبسه ل  دطر الثتوى والتعليم، ودطر تص ي خ  املؤهلس قا ملا يرتتب
َأاَل ااي ، )االصاف والكتتب هتذه  اليت َتأل يف هذا الزمان ممن يتسمهون ابلعلماء وليسوا م هم، وترى هذا يف الثتاوى البا لة واالجتهاثات الثاس ة

حثتظ الت ين علتى  . وملتا كتان متن أول واجبتات اإلمتا ٦ - 4طثثتس: امل (اَلِمسَ َربِه اْلَعتيَتْوَ  يَتق و   ال َّا   لِ  ،لِيَتْوِ  َعِظيمِ ، َيظ نُّ أ ولَِتَ  َأهنَّ م مَّبتْع وث ونَ 
 ليت تبسه هذا:الي  أقوال العلماء ح أه . وإأصوله املستقرة، كان لزاما عليه تصثح أحوال املثتس واملعلِهمس، ليقر من هو أهل قذا، ومي ا من لي

ر متن لتى كتل واحت  مت هم واجتوالثتيتا، آع وأمتا جلتو  العلمتاء والثقهتاء يف اَّوامتا واملستاج  والتصت ي للتت ريح]رمحته هللا: ضي أباو يعلاى القاقتال 
 «. مؤكم على جراثيم جه الثتيا أجر  أجرؤكم على»نثسه أن اليتص ى ملا ليح له أبهل، آيال به املسته ي، ويزله به املسرتخت ، وق  جاء ااثر 

«. لستت ن  الصتتاياة، عاملتتا ابا اباستتانيي ب تتي للرجتتل إ ا محتتل نثستته علتتى الثتيتتا أن يكتتون عاملتتا بوجتتوه القتترآن، عاملتت»ال أمحتت  يف روايتتة صتتاحل وقتت  قتت
 «.ي ب ي ملن أآىت أن يكون عاملا بقول من تق  ، وإال آ  يثيت»وقال يف رواية ح بل 

هتتاث مل يمتتا يستتول آيتته االجتب امل تلثتتة آوإ ا ت تتاون أهتتل املتتذاه -إىل أن قتتال  -و إقتترار. وللستتلطان آتتيهم متتن ال ظتتر مايوجبتته االحتيتتاط متتن إنكتتار أ
 يعرتع عليهم آيه، إال أن   ث بي هم ت اآر آي َكثوا ع ه.

 ستتمه وإن حتت ث م تتاون ارتكتتب متتاال يستتول يف االجتهتتاث ك تتف ع تته وم  تتا م تته. آتتإن أقتتا  عليتته وتظتتاهر ابستتت واء متتن يتت عو إليتته لتتز  الستتلطان أن 
 .4[بزواجر السلط ة، ليبس  هور ب عته، ويوضح ب الئل الشرن آساث مقالته، آإن لكل ب عةِ  مستمعا ، ولكل مست وِ  متبعا .

وإ ا تظتاهر ابلصت ح متن استتبطن ماستواه ت ترك، وإ ا تظتاهر ابلعلتم ]رمحه هللا م له إىل قوله )ولكل مستت وِ  متبعتا ( وأضتاف املتاورثي املاورد  وقال 
 .٥[من َعرَِى م ه ه ِت ، ان ال اعي إىل ص ِح ليح آيه م ْصِلحم، وال اعي إىل علمِ  ليح آيه م ِالم 

قتتال اخلطيتتب: ي ب تتي لإلمتتا  أن يتصتتثح أحتتوال املثتتتس آمتتن صتتلح للثتيتتا أقتترهه ومتتن ال يصتتلح م عتته وهنتتاه أن يعتتوث وتواعتت ه ]رمحتته هللا النااوو  وقتتال 
                                                 

 4٦ /1وقال اخلطيب الب  اثي ك ما قريبا من هذا يف )الثقيه واملتثقه(  122ص  ٥)اإلحكا ( ج  1
 2٠1ص  2)جاما بيان العلم( ج  2

 21 - 11هت، ص  14٠4)صثة الثتوى( البن مح ان، ط املكتب اإلس مي  ٣
 هت 1٣94، ط ثار الثكر 22٧ - 22٦)ااحكا  السلطانية( ايب يعلى، ص  4
 هت 1٣9٣، ط الل  189)ااحكا  السلطانية( للماورثي، ص  ٥
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إىل معرآتة متتن يصتلح للثتتتوى أن يستأل علمتتاء وقتته ويعتمتت  أدبتار املوثتتوق هبتم. مث روى ذستت اثه عتن مالتت  رمحتته هللا ابلعقوبتة إن عتتاث و ريتق اإلمتتا  
ي قال: ما أآتيت حىت خته  يل سبعون أين أهل لذل . ويف رواية ما أآتيت حىت سألت َمن هو أعلم مين هل يراين موضعا لذل  قتال مالت  والي ب ت

 .1[حىت يسأل َمن هو أعلم م ه لرجل أن يرى نثسه أه  لشيء
 هو آمث أياا. مور على  ل  آمن أآىت ال ا  وليح أبهل للثتوى آهو آمث عاصِ ، ومن أقره من و اَلة اا]رمحه هللا ابن القيم وقال 

عمتى ور زلتة اا لتيح لته علتم الطريتق،و  ل الركتب، يتقال أبو الثرج ابن اَّووي رمحه هللا: ويلز  ويل اامر م عهم كما آعل ب و أمية، وهتؤالء ر زلتة َمتْن 
امتر م تا التى ويل وإ ا تعتس ع ؤالء كلهتم،الذي يرخت  ال ا  إىل القبلة، ور زلة َمن ال معرآة لته ابلطتب وهتو يطتبُّ ال تا ، بتل هتو أستوأ حتاال متن هت

سن التطبُّب من م َ اواة املرضى، آكيف رن مل يعرف الكتاب والس ة ومل يتثقه يف   ال ين  .َمْن مل   
لتى وكان ختي  ا رضي هللا ع ه خت ي  اإلنكار على هؤالء، آسمعته يقتول: قتال يل بعتض هتؤالء: أج ِعْلتَت حمتستبا  علتى الثتتوى   آقلتت لته: يكتون ع

 .2[اخلبَّاوين والطبادس حمتسب وال يكون على الثتوى حمتسب  
تعس علتى كتل ياجب آإن هذا الو  ،حيل ال إما  س واملعلمِهس، أما يف ومان ا هذا،آهذا ك   العلماء رمحهم هللا يف وجوب تصثح اإلما  احوال املثت

العلمتاء متن  قتم بته خت ه. ومتاواليصتة إ ا مل مؤهل له، انه من اامر ابملعروف وال هي عن امل كر وهتو متن آتروع الكثايتة ويتعتسه علتى املؤهَّتل لته دا
صلى هللا  ه لزائ ، مص اقا لقولا طيء ووي  ون على امل الف يف ااصول والثرون، ويبيِه ون دطأ املل ن الصاابة رضي هللا ع هم وإىل يوم ا هذا يرث

 (.َّاهلس مل هذا العلم من كل دلفِ  ع وله، ي ثون ع ه حتريف ال الس وانتاال املبطلس وأتويل ا) عليه وسلم 
 إ راء األرزاق على الفقهاء واملعلمِ ني. - 5

 أن يستتول للمثتتيت ال]قتتال  روق والعطتتاء(رمحتته هللا )ِ كتتر متتايلز  اإلمتتا  أن يثتترع للثقهتتاء ومتتن َنَصتتَب نثستته للثتتتوى متتن التتاد  امقيااب البداادقتتال 
 َيدذ ااجرة من أعيان َمن يثتيه كالاكم الذي الدوو له أن َيدذ الروق من أعيان من  كم له وعليه.

 مس.  يف بيت مال املسل، ودعل  لالثتوى يف ااحكا  ماي   يه عن االحرتاف والتكسُّبوعلى اإلما  أن يثرع ملن نصب نثسه لت ريح الثقه و 
واوقم ستال نتلثتتاويهم وكتتاابت  وقتا ليتثترلآإن مل يكن ه اك بيت مال أو مل يثترع اإلمتا  للمثتيت ختتيتا واجتمتا أهلته علتى أن دعلتوا لته متن أمتواقم ر 

  ل .
ن عبت العزيز إىل وايل محتص: انظتر إىل القتو  التذين نصتبوا أنثستهم للثقته وحبستوها يف املستج  عتن  لتب مث روى اخلطيب ذس اثه قال كتب عمر ب

لست   ال نيا آأعط كل رجل م هم مائة ثي ار يستعي ون هبا على ماهم عليه من بيت مال املسلمس حس َيتي  كتايب هتذا، آتإن دت  اخلت  أعجلته وا
 .٣[علي .

ة كالقاتتاء والثتيتتا والتعلتتيم واجبتتة علتتى جاعتتة املستتلمس علتتى ادتتت ف يف الواجتتب علتتى كتتلِ  متت هم لتاقيتتق الكثايتتة. وبيتتان هتتذا: أن آتتروع الكثايتت
ستلمس آالثتيا آرع كثاية على جممون املسلمس وليح كلهم مؤه  قا، آالواجب على املتؤهلس أن يقومتوا بتذل  أبنثستهم، مث الواجتب علتى بقيتة امل

. ومتن 4-ع ت  ك م تا عتن آترع الكثايتة متن العلتم يف البتاب ال تاين  -س على التص ِهي ملا هتم لته أهتل. وقت   كتر  هتذا املعتىن أن يعي وا هؤالء املؤهل
َعتتذهر، إعانتتة الكتتل للتتبعض املؤهتتل إجتتراء اارواق علتتيهم ليتمك تتوا متتن التثتترل ملتتا هتتم لتته أهتتل. ويكتتون هتتذا متتن بيتتت متتال املستتلمس، آتتإن مل يوجتت  أو تتَ 

 املسلمس بكثالة هؤالء املتثرخس للثتيا والتعليم سال هذا كما قال اخلطيب الب  اثي رمحه هللا.وتطون بعض 
 .٥[من ك لِهف رصاحل خ ه وجب على املسلمس القيا  رصاله، وإمنا يكون  ل  من بيت املال وحنوه]إىل هذا يف مسألة  الشاطيبوأختار 

 وثليل هذا من ال صوص 

                                                 

 1٥4 - 1٥٣ص  2. وهذا الك   الذي نقله ال ووي عن اخلطيب الب  اثي موجوث بكتاب اخلطيب )الثقيه واملتثقه( ج 41ص  1)ا مون( ج  1
 21٧ص  4املوقعس( ج )اع    2
 1٦4ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  ٣
 1٧9 - 1٧٦ص  1نق  عن الشا   من )املواآقات( ج  4
 ٣٦٧ - ٣٦٦ص  2)املواآقات( ج  ٥
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متن استتعمل اه علتى عمتل آروق تاه روقتا، آمتا أدتذ بعت   لت  ) صتلى هللا عليته وستلم  الروق علتى عمالته، قتال  هللا عليه وسلم  صلى إجراء ال    -أ 
 .1(آهو خ ل ول

ملتتتا وثليلتتته أياتتتا صتتت يا الصتتتاابة متتتا أيب بكتتتر الصتتت يق ملتتتا استتتت  ِلف رضتتتي هللا عتتت هم. روى الب تتتاري عتتتن عائشتتتة رضتتتي هللا ع هتتتا قالتتتت: ) -ب 
بو بكر الصت يق قتال: لقت  علتم قتومي أن حترآيت مل تكتن تعجتز  عتن َمؤ نتة أهلتي، وخت تِ لت  أبمتر املستلمس، آستيأكل آل أيب بكتر متن هتذا است  ِلف أ

يف قصة أيب بكر أن الَقْ ر الذي كتان يت اولته آ تِرَع لته ابتثتاق متن الصتاابة، آتروى ابتن ]يف خترحه  ابن حجر. وقال 2(املال وأَحرِتف  للمسلمس آيه
ملتتا استتت  ِلف أبتتو بكتتر أصتتبح ختتاثاي إىل الستتوق علتتى رأستته أثتتواب يتجتتر هبتتا، آلقيتته عمتتر بتتن اخلطتتاب وأبتتو »  ذستت اث مرستتل رجالتته ثقتتات، قتتال ستتع

طر عبي ة بن اَّراح آقال: كيتف تصت ا هتذا وقت  ولهِيتت أمتر املستلمس  ، قتال: آمتن أيتن أ عتم عيتايل  ، قتالوا: نثترع لت ، آثرضتوا لته كتل يتو ِ  ختت
 .٣[«ختاة

ا بواقتتا ور ثيتت هم، آقتتارن هتتذلمتتوه متتن أمتتوبعتت ، آتلتت  هتتي أهتتم الواجبتتات التتيت علتتى اإلمتتا  يف رعايتتة العلتتم وأهلتته، ويف تعليمتته للرعيتتة متتا دتتب أن يع
 املسلمس اليو    !. 

  
 

 من هذه الوا بات -غري اسماا  -املسألة الرابعة: ما جيب على والة األمور 
لَّتت هتذه لمس واليتة عامتة، قتَ ثتة متن املستوما دب على خ ه من والة اامور يف هذا الشتأن، آكتل متن َويلَ ختتأن  ائ ال آرق بس مادب على اإلما 

قم م متن يعلمهتم، أو يت ن يرتتب قتأبالطائثة أ  ك رت، آق  وجتب عليته أن يعلهمهتم مادتب علتيهم متن أمتور ثيت هم إمتا ب ثسته إن أمك ته  لت  وإمتا 
 قم س بل التعلم و اهم عليه. على من يعلهمهم وييسِهر

 .4(كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته) صلى هللا عليه وسلم  وثليل وجوب هذا على والة اامور عمو  قوله 
آيته و )أولوا اامر( أصااب اامر و ووه، وهم التذين َيمترون ال تا ، و لت  يشترتك ] رمحه هللا ابن ميمية ويف تعريف والة اامور قال ختيخ اإلس   

 ، كمتا قتال أهل الي  والق رة وأهل العلم والك  ، آلهذا كان أولو اامر ص ثس: العلماء، واامراء. آإ ا صلاوا صلح ال ا ، وإ ا آس وا آس  ال ا
ك واملشتايخ وأهتل أبو بكرالص يق رضي هللا ع ه لألمحسية ملا سألته: ما بقاؤ  علتى هتذا اامتر  قتال: متا استتقامت لكتم أئمتتكم. ويت دل آتيهم امللتو 

ممتن  ال يوان، وكل من كتان متبوعتا آإنته متن أويل اامتر، وعلتى كتل واحت  متن هتؤالء أن َيمتر رتا أمتر هللا بته، وي هتى عمتا هنتى ع ته، وعلتى كتل واحت 
 .٥[عليه  اعته أن يطيعه يف  اعة هللا، واليطيعه يف معصية هللا
قالتتت املتترأة: مابقتتاؤ  علتتى هتتذا اامتتر الصتتاحل التتذي جتتاء هللا بتته بعتت  اَّاهليتتة   قتتال أبتتو وحتت يل اامحستتية )امتترأة متتن أمحتتح( رواه الب تتاري، وآيتته 

ل: بكر: بقاؤكم عليه مااستقامت بكم أئمتكم، قالت: وما اائمتة  ، قتال: أمتا كتان لقومت  رءو  وأختتراف َيمتروهنم آيطيعتوهنم  ، قالتت: بلتى، قتا
 .٦آهم أولت  على ال ا 

اَّماعتات  يو  القبائتل وأمتراءاامتور: ختت الة اامور، ودب عليه تعليم أتباعه مايلزمهم من أمتور ثيت هم. ويت دل يف والةآكل متبون مطان آهو من و 
 اإلس مية امل تلثة وحنوهم.

 

                                                 

 رواه أبو ثاوث ذس اث صايح عن بري ة رضي هللا ع ه 1
 (2٠٧٠)ح يل  2
 ٣٠٥ص  4)آتح الباري( ج  ٣
 متثق عليه 4
 ٧٠1ص  28)جممون الثتاوي( ج  ٥
 (٣8٣4ال يل ) ٦
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 املسألة امامسة: مقصري األئمة يف أداء وا بهم ال يسقط عن املسلمني وا بهم
ة اامتتور يف ن تقصت  اائمتة ووالأيعتين  ا الواجتب علتى اائمتتة ابلكيثيتة التيت أختتر  إليهتا، آتتإن هتذ إ ا ك تا قت   كتر  يف هتذا الثصتتل أن تعلتيم الرعيتة

إلمث ء واجبته يوقعته يف اريتق يف أثاآأثاء واجبهم ي سقط عن املسلمس وجوب  لتب العلتم، إ  إن هتذا واجتب علتى كتل آريتقِ  استتق ال، وتقصت  أي 
 ي سقط الواجب عن الثريق اآلدر. وال
تا  لتيمهم اقت ىت أنه لتو قتا  اائمتة بعكتح الواجتب علتيهم، أي قتاموا بتاتليل الرعيتة وصت ِههم عتن ستبيل هللا بت ال متن تعح

َ
ان هتذا كتى وثيتن التق، مل

 عذرا  يرآا الرج عن الرعية  املا كان ذمكاهنم  لب الق ومعرآته، وثليل هذا: 
ِتتْم يَتْرِجتتا  ْو تَتتتَرى ِإِ  الظَّتتاِلم وَن َموْ  َيَ يْتتِه َولَتتِذي بَتتْسَ ْؤِمَن هِبَتتَذا اْلق تتْرآِن َواَل اِبلَّتتنتُّتتَوقَتتاَل الَّتتِذيَن َكَثتتر وا لَتتن ) قتتول هللا عتتز وجتتل ق وآ تتوَن ِع تتَ  َرهبِه

َن اْسَتْكَس وا لِلَِّذيَن اْست ْاِعث وا َأحَنْن  قَاَل الَِّذي، ك  َّا م ْؤِمِ سَ اَل أَنت ْم لَ وا َلوْ بَتْعا ه ْم ِإىَل بَتْعِض اْلَقْوَل يَتق ول  الَِّذيَن اْست ْاِعث وا لِلَِّذيَن اْسَتْكَس  
للَّْيِل َوال تََّهاِر ِإْ  أَتْم ر ونَتَ ا َأن اِذيَن اْسَتْكَس وا َبْل َمْكر  ت ْاِعث وا لِلَّ ِذيَن اسْ َوقَاَل الَّ ، َصَ ْثَ ك ْم َعِن اْق َ ى بَتْعَ  ِإْ  َجاءك م َبْل ك  ت م جمُّْرِِمسَ 

 (َن َكَثر وا َهْل د ْتَزْوَن ِإالَّ َمتا َكتان وا يَتْعَمل تونَ ْاَْخَ َل يف َأْعَ اِق الَِّذياَب َوَجَعْلَ ا اْلَعَذا نَّْكث َر اِبّللَِّ َوجَنَْعَل َله  أَنَ اثا  َوَأَسرُّوا ال ََّ اَمَة َلمَّا رََأو ا
 ٣٣ - ٣1سبأ: 

 ذر ااتبان بل حكم عليهم ابلكثر واخللوث يف اَّايم.بسَّ هللا تعاىل يف هذه اآلايت أنه مل يع
 .(يَتق ول  الَِّذيَن اْست ْاِعث وا)رخم أهنم كانوا مستاعثس ووصثهم هللا بذل  

 .(َبْل َمْكر  اللَّْيِل َوال تََّهارِ )ورخم التاليل املستمر الذي كان يقو  به القاثة والكساء 
 .(ِإْ  أَتْم ر ونَتَ ا َأن نَّْكث رَ )ابلكثر ويزي ونه قم  ورخم أن القاثة والكساء كانوا َيمروهنم

إن كتان أهلته حتترى التق و لبته و  لتى ااتبتانرخم هذا كله مل يعذر هللا ااتبان إ  ق  جاءهم اق ى وعلمتوا أنته ِبت ف ماعليته قتاثْم، آكتان واجبتا ع
َن َكَثتتر واْ َوقَتتاَل الَّتتِذي) ا قتتال تعتتاىلة والستت   مستاتتعثس يف أقتتوامهم كمتتال عتتوت والصتتثات آقتت  كتتان اانبيتتاء علتتيهم الصتت موصتتوآس ع تت هم أبقتتبح 

اانبياء عليهم الص ة والست   يوصتثون متن أقتوامهم أبقتبح الصتثات كمتا  ، وكان1٣براهيم: إ (ِلر س ِلِهْم لَ  ْ رَِج َّتك م مِهْن أَْرِضَ ا َأْو لَتَتع وث نَّ يف ِملَِّتَ ا
ى اْلِعبَتتاِث َمتتا اَي َحْستتَرة  َعلَتت) ، وقتتال تعتتاىل٥2لتتذارايت: ا (جَمْ  تتونم  ِحرم َأوْ َمتتا أَتَتتى الَّتتِذيَن ِمتتن قَتتتْبِلِهم مِهتتن رَّس تتوِل ِإالَّ قَتتال وا َستتا َكتتَذِل َ ) قتتال تعتتاىل

 لص ة والس   د  قيا .لجة ابلرسل عليهم ا، ورخم هذا آق  قامت ا ٣٠يح:  (ِإالَّ َكان وا ِبِه َيْستَتْهزِئ ون ََيْتِيِهم مِهن رَّس ولِ 
قال هللا عز وجل مته ثا قم ومتوعت ا وخمتسا  عتن متواقثهم الذليلتة بتس ي يته يف حتال ]رمحه هللا يف تثس  اآلايت السابقة من سورة سبأ ابن كثري قال 

لَتْواَل )م هم وهم قاثْم وساثْم  (لِلَِّذيَن اْسَتْكَس وا)هم ااتبانو  (ِإىَل بَتْعِض اْلَقْوَل يَتق ول  الَِّذيَن اْست ْاِعث وايَتْرِجا  بَتْعا ه ْم )كاصمهم وحتاجهم 
َأحَنْتن  َصتَ ْثَ ك ْم )وآم تا رتا جتاءو  بته، آقتال قتم القتاثة والستاثة وهتم التذين استتكسوا أي لوال أنتم تص و  لك ا اتبع ا الرسل  (أَنت ْم َلك  َّا م ْؤِمِ سَ 

حنتن آعل تا بكتم أك تر متن أ  ثعتو كم آتاتبعتمو  متن خت  ثليتل والبرهتان ودتالثتم ااثلتة والساهتس والجتل التيت  أي (ك مَعِن اْق تَ ى بَتْعتَ  ِإْ  َجتاء 
 (اللَّْيتِل َوال تََّهتارِ  َوقَاَل الَِّذيَن اْست ْاِعث وا لِلَِّذيَن اْستَتْكَس وا بَتْل َمْكتر  ، َبْل ك  ت م جمُّْرِِمسَ )جاءت هبا الرسل لشهوتكم وادتياركم لذل  وقذا قتالوا 

 قتتاثة وابتن ويت أي بل ك تم َتكرون ب ا لي  وهنارا  وت ترو  وَت ُّتو  وكتسو  أ ه علتى هت ى وأ ه علتى ختتيء، آتإ ا جيتا  لت  اب تل وكتذب وِمتس. قتال 
أستتلم مكتتركم ابلليتتل وال هتتار )إ  أتمرون تتا أن نكثتتر ابهلل يقتتول بتتل مكتتركم ابلليتتل وال هتتار، وكتتذا قتتال مالتت  عتتن ويتت  بتتن  (بَتتْل َمْكتتر  اللَّْيتتِل َوال تََّهتتارِ )

تتا رََأو اْ اْلَعتتَذابَ ) وجنعتل لتته أنتت اثا ( أي نظتتراء وآقتة معتته وتقيمتتوا ل تتا ختتتبها وأختتياء متتن احملتتال ت ِاتتلو  هبتتا أي اَّميتتا متتن الستتاثة  (َوَأَستترُّواْ ال ََّ اَمتَة َلمَّ
َهتْل د ْتَزْوَن ِإالَّ ) وهتي الس ستل التيت جتمتا أيت يهم متا أع تاقهم (يف َأْعَ اِق الَِّذيَن َكَثتر وا اْاَْخَ لَ  َوَجَعْلَ ا)وااتبان كل تم ن   على ماسلف م ه 

 .1[أي إمنا جناويكم أبعمالكم كل ِبسبه، للقاثة عذاب ِبسبهم، ولألتبان ِبسبهم (َما َكان واْ يَتْعَمل ونَ 

                                                 

 ٥٣9ص  ٣)تثس  ابن ك  ( ج  1
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ل كتت لبتته آتترع عتتس علتتى   لعلتتم إ  كتتانابتتواجبهم يف تعلتتيم الرعيتتة الي ستتقط عتتن الرعيتتة وجتتوب  لتتب واملقصتتوث ه تتا بيتتان أن تقصتت  اائمتتة يف القيتتا  
 َيستق ط امتر علتى الرعيتة وملهبتذا ختتقَّ ا وإن كتان واجتب اائمتة تيست   لتب العلتم علتى الرعيتة، آتإ ا مل يقومتوا -كما سبق يف البتاب ال تاين   -مسلم 

 ع هم الواجب، وااجر على ق ر ال َّصب.
ومتتن ثعتتا إىل ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ذل  آإنتته إ ا قتتا  اائمتتة بتاتتليل الرعيتتة كتتان علتتيهم وور الرعيتتة متتن ختت  أن ي ستتقط هتتذا ِوْور الرعيتتة، لقولتته كتت

 .1(ض لة كان عليه وورها ووور من عمل هبا من بع ه الي قص  ل  من أووارهم ختيتا
 بستتبب تاتتليل الكتتا  ملستتلمس أويف القعتتوث عتتن  لتتب العلتتم الواجتتب بستتبب خيتتاب إمتتا  ا واخل صتتة أن عتتوا  املستتلمس يف عصتتر  هتتذا الي عتتذرون

 املثس ين للرعية ر تلف الوسائل.
 وابهلل تعاىل التوآيق.
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 الفصل الثاين
 وا ب العلماء يف مبليغ العلم

 أربا مسائل: -إن ختاء هللا  -نذكر يف هذا الثصل 
 علماء.بيان أن تبلي  العلم واجب على ال - 1
 امل ا بون بوجوب تبلي  العلم. - 2
 أساليب تبلي  العلماء للعلم. - ٣
 تقص  العلماء يف تبلي  العلم الي سقط عن العامة وجوب  لبه.  - 4

 
 املسألة األوىل: بيان أن مبليغ العلم وا ب على العلماء

 وي له على هذا :
صلى هللا عليه  . وقال ال   ٦٧املائ ة:   (رَِسالََته    َما أ نزَِل ِإلَْيَ  ِمن رَّبِهَ  َوِإن ملَّْ تَتْثَعْل َآَما بَتلَّْ تَ اَي أَيتَُّها الرَّس ول  بَتلِه ْ ) قول هللا عز وجل - 1

 .1(إن العلماء ورثة اانبياء، وإن اانبياء مل يت َورهِث وا ثي ارا  وال ثر ا، وإمنا ورَّثوا العلم، آمن أدذه أدذ ِبِظ واآر) وسلم 
. آيجتتب صتتلى هللا عليتته وستتلم  ، وثله التت يل علتتى أن العلمتتاء ورثتتة علتتم ال تت  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ت اآليتتة علتتى وجتتوب التتب ل علتتى ال تت  ثلهتت

ل يف كت صتلى هللا عليته وستلم  . والعلمتاء ختتهوث علتم ال ت  2(ليبلهِت  الشتاه  ال ائتب) صتلى هللا عليته وستلم  عليهم من الب ل ماوجب عليه، ولقولته 
 عصر آوجب عليهم الب ل. 

 .1٥٣ - 1٥1نعا : اا  (ِإْحَسا    ْلَواِلَ ْينِ ِه خَتْيتا  َوابِ رِك واْ بِ ق ْل تَتَعاَلْواْ أَْتل  َما َحرََّ  َربُّك ْم َعَلْيك ْم َأالَّ ت شْ )قول هللا تعاىل  - 2
  أبن ي عو جيا اخللق إىل ْستان تت وة متاحره  هللا. وهكتذا دتب علتى متن بعت ه هذه اآلية أمر من هللا تعاىل ل بيِهه عليه الس ]رمحه هللا القرطيب قال 

 .٣[من العلماء أن يبلِه وا ال ا  ويبيِه وا قم ماحره  هللا عليهم مما َحله 
  ه تورِِهْم َواخْتترَتَْواْ بِتِه مَثَ تا  قَلِتي    آَت َتَبذ وه  َورَاءْكت م ونَه  تَ  لِل َّاِ  َوالَ  يِه ت  َّه  َوِإَ  َأَدَذ اّلله  ِمي َاَق الَِّذيَن أ وت واْ اْلِكَتاَب لَتت بتَ ) قول هللا عز وجل - ٣

 .18٧آل عمران:  (آَِبْتَح َما َيْشرَت ونَ 
قتال  .( ت  َّته  لَتت بَتيهِ ) اآلية ت ل على وجوب تبلي  العلمتاء للعلتم وبيانته وإ هتاره، ابملي تاق التذي أدتذه هللا علتى أهتل العلتم وأكهت ه بتوكيت ين ابلت   وال تون

، وهتذا متصتل بتذكر اليهتوث، آتإهنم أ ِمتروا ابإلميتان رامت  عليته الست   (َوِإَ  َأَدتَذ اّلله  ِمي َتاَق الَّتِذيَن أ وت تواْ اْلِكتَتابَ ) قوله تعتاىل]رمحه هللا القرطيب 
سن وقتاثة: هي يف كل َمن أوتتى ِعلتم ختتيء متن الكتتاب، وبيان أمره، آكتموا نعته، آاآلية توبيخ قم، مث ما  ل  هو دس عا  قم ول  هم. قال ال

آمتتن علتتم ختتتيتا آلي علِهمتته وإايكتتم وكتمتتان العلتتم آإنتته هلكتتة. وقتتال حممتت  بتتن كعتتب: ال تتله لعتتامل أن يستتكت علتتى علمتته والللجاهتتل أن يستتكت علتتى 
 .4[جهله

تتوَن َمتتا أَنَزْل َتتا ِمتتَن اْلبتَ ) قتتول هللا عتتز وجتتل - 4 أ ولَتتتِتَ  يَلَعتت ت ه م  اّلله   لِل َّتتاِ  يف اْلِكتَتتابِ  َّتتاه  بَتْعتتِ  َمتتا بَتيتَّ  َ ى ِمتتنيِه َتتاِت َواْق تتِإنَّ الَّتتِذيَن َيْكت م 
ِع  ونَ   .1٥9البقرة:  (َويَتْلَع ت ه م  ال َّ

بذل ، آقيل: اليهوث ورهبان ال صتارى أدَسَ هللا تعاىل أن الذي يكتم ماأنزل هللا من البي ات واق ى ملعون. وادتلثوا يف املراث ]رمحه هللا القرطيب قال 
، وقت  كتتم اليهتوث أمتر الترجم. وقيتل: كتل متن كتتم التق، آهتي عامتة يف كتل متن كتتم علمتا  متن ثيتن هللا صلى هللا عليه وستلم  الذين كتموا أمر حمم  

                                                 

 رواه أبوثاوث والرتمذي وصااه ابن حبان 1
 متثق عليه 2
 (1٣1 /٧)تثس  القر ىب،  ٣
 (٣٠4 /4)تثس  القر  ،  4
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تاج إىل بَت ِهه  علتى اَّملتة، ثون أدتذ ااجترة عليته، إ  اليستتاق  وهبا است ل العلمتاء علتى وجتوب تبليت  العلتم التق، وتبيتان العلتم -إىل أن قال  -  
 .1[ااجرة على ماعليه ِآعله، كما اليستاق ااجرة على اإلس  

: استتت الل الصتتاابة صتتوص الستتببويتت ل علتتى صتتاة االستتت الل هتتذه اآليتتة علتتى وجتتوب تبليتت  العلتتم وحتتتر  كتمانتته، وأن العتتسة بعمتتو  اللثتتظ الِب
 اثيل التالية: رضي هللا ع هم هبا كما يف ااح

ثت روى الب تتاري رمحتته هللا ذستت اثه عتتن أيب هريتترة رضتتي هللا ع تته قتتال: إن ال تتا  يقولتتون: أك تتَر أبتتو هريتترة، ولتتوال آيتتتان يف كتتتاب هللا متتا حتت َّ  - ٥
 .2«.(الرحيم -إىل أن قال  -إن الذين يكتمون ما أنزل ا من البي ات »ح ي ا، مث يتلو 

إىل قولته  -كما صرهح بته املصت ف يف البيتون   صلى هللا عليه وسلم  أي من ال يل عن رسول هللا « أك ر أبو هريرة»ه قول]رمحه هللا: ابن حجر قال 
ومع اه: لوال أن هللا   َّ الكاَتس للعلتم ماحت َّث أصت ، لكتن ملتا كتان الكتمتان حرامتا وجتب اإل هتار، آلهتذا حصتلت الك ترة «........ ولوال آيتان»

 .٣[لك رة ماع  ه
يقتول  صتلى هللا عليته وستلم  وروى الب اري أن ع مان رضي هللا ع ه توضتأ مث قتال: أال أحت ثكم حت ي ا لتوال آيتة ماحت ثتكموه . ْسعتت ال ت   - ٦
سن  وضوءه ويصلي الص ة إال خِثَر له مابي ه وبس الص ة حىت يصلِهيها)  : اآليتة-من رجتال ست   الت يل  -(، قال عروة بن الزب  اليتوضأ رجلم  ِ 
 .4(1٥9البقرة:  (ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما أَنَزْلَ ا ِمَن اْلبَتيِهَ اتِ )

ِع  تونَ ) يعتىن اآليتة التيت يف البقترة إىل قولته«  (ِإنَّ الَّتِذيَن َيْكت م توَن َمتا أَنَزْل َتا ِمتَن اْلبَتيِه َتاتِ ) قتال عتروة: اآليتة:»قولته ]رمحه هللا ابن حجر قال    (ال َّ
رِهع على التبليت ، وهتي وإن نزلتت يف أهتل الكتتاب لكتن العتسة بعمتو  اللثتظ، و كما ص قت  رَّح به مسلم. ومراث ع مان رضي هللا ع ه أن هذه اآلية حت 

 .٥[أعلم دشية عليهم من االخرتار، وهللا -لوال اآلية املذكورة  -تق   حنو  ل  ايب هريرة يف كتاب العلم، وإمنا كان ع مان يرى ترك تبلي هم  ل  
 . ٦(من س تل عن علم يعلمه آكتمه، أ َّم يو  القيامة بلجا  من  ر) صلى هللا عليه وسلم  وقال  - ٧
مث    تت إين أْنثتذ  كلمتة   ْسعتهتا  -وأختتار إىل قثتاه  -قتال أبتو  ر رضتي هللا ع ته: لتو وضتعتم الصَّْمَصتامة علتى هتذه ]وقال الب اري رمحته هللا  - 8

يزوا َعَلىَّ انثذْا عليه وسلم  صلى هللا من ال     .٧[قبل أن جت 
جيزوا( ت   ة حترص ختتقتلى. ويف ااثر:  أي تكملوا ومعىن )الصمصامة( أي السيف الصار  الذي الي ىن، ومعىن )أ نثذ( أي أ ِماى وأبلِه ، ومعىن )ت 

 العامل على تبلي  العلم.
يعتين  -روي اه موصوال يف مس   الت َّارمي وخت ه متن  ريتق ااوواعتى: حت ثين أبتو ك ت   هذا التعليق« قال أبو  ر اخل»قوله ]يف خترحه  ابن حجرقال 

عن أبيه قال: أتيت أاب  ر وهو جالح ع   اَّمرة الوسطى، وق  اجتما عليه ال ا  يستثتونه، آأَته رجل آوقف عليته مث قتال: أمل  -مال  بن مرث  
ت على   لو وضعتم. آذكر م له. وروي تاه يف الليتة متن هتذا الوجته، وبتس أن التذي دا بته رجتل متن ت  ه عن الثتيا   آرآا رأسه اليه آقال: أرقيب أن

َوالَّتِذيَن َيْك ِتز وَن ) تعاىلقريش، وأن الذي هناه عن الثتيا ع مان رضي هللا ع ه. وكان سبب  ل  أنه كان ابلشا  آادتلف ما معاوية يف أتويل قوله 
وآي تا. آكتتب معاويتة إىل ع متان، آأرستل إىل أىب  آقال معاوية: نزلت يف أهتل الكتتاب داصتة، وقتال أبتو ر: نزلتت آتيهم ٣4ة: التوبت (الذََّهَب َواْلِثاَّةَ 

إىل أن متات، رواه ال ستائى. وآيته  -بثتتح التراء واملوحت ة والتذال املعجمتة  - ر، آاصلت م اوعة أثت إىل انتقال أىب  ر عتن امل ي تة آستكن الربتذة 
ابلتبليت  ع ته   صلى هللا عليه وسلم    ر كان ال يرى بطاعة اإلما  إ ا هناه عن الثتيا، انه كان يرى أن  ل  واجب عليه امر ال   ثليل على أن أاب

                                                 

 (18٥ - 184 /2)تثس  القر ىب،  1
 (118ال يل )رقم  2
 (214 - 21٣ /1)آتح الباري،  ٣
 (1٦٠)ح يل  4
 (2٦1 /1)آتح الباري،  ٥
 رواه أبو ثاوث والرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة، وقال الرتمذي: ح يل حسن، وصااه ابن حبان ٦
 رواه أبو ثاوث والرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة، وقال الرتمذي: ح يل حسن، وصااه ابن حبان ٧
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وآيتته التتله علتتى تعلتتيم العلتتم واحتمتتال املشتتقهة آيتته والصتتس علتتى  -إىل أن قتتال  -كمتتا تقتت  ، ولعلتته أياتتا ْستتا الوعيتت  يف حتتق متتن كتتتم علمتتا يعلمتته 
 وااثلة يف وجوب تبلي  العلم وحتر  كتمه ك  ة آ كتثي را سبق.، 1[ ى  لبا  لل واباا

                                                 

 1٦1ص  1)آتح الباري( ج  1
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 املسألة الثانية: املخاطبون بو وب مبليغ العلم
 يبله  العلم مخسة: 

 العامل: املتص ي للت ريح والتعليم والتا يل والوعظ. - 1
 ِبكم هللا آيها. املثيت: املتص ي إلآتاء ال ا  وإجابة أستلتهم ذدبارهم - 2
  وإلزامهم به.هم ِبكم هللاالقاضي: املتص ي للاكم بس ال ا ، يبلِه  العلم سواء يف موعظة اخلصو  أو يف الكم بي هم ذدبار  - ٣
 عريف.ل مراتبه التن امل كر أو احملتسب: املتص ي لألمر ابملعروف وال هى عن امل كر، آإن اامر ابملعروف موعظة وتعليم، وال هي ع - 4
 العامي: عليه أن يبله  ما يعلمه من العلم، داصة إ ا احتيل إليه. - ٥

 .1(من رأى م كم م كرا  آلي  هوق  جتتما الو ائف ااربا ااوىل يف رجل واح ، كما أن اِلْسبة واجبة على كل هؤالء لقوقص )
 
  
 

                                                 

 رواه مسلم 1
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 املسألة الثالثة: أساليب مبليغ العلماء للعلم
ي قره أو ي َصوِهبه، ا ع  هم من العلم آضوا عليه مع  ه من العلم ذح ى ث ث  رق: إما أن يبت يء ال ا  را ع  ه من علم، وإما أن يعر ي بلِه  العامل ما

 وإما أن ديبهم إ ا سألوه. 
 الطريقة ااوىل: ابت اء العامل ابلب ل  

 وهذا هو ااصل، ونذكر أثلته مث صوره.
 ال ا  ابلب ل  أثلة وجوب ابت اء العامل - 1
   قول القر   يف تثس ها.، وق   كر  1٥1 اانعا : (ق ْل تَتَعاَلْواْ أَْتل  َما َحرََّ  َربُّك ْم َعَلْيك مْ ) قول هللا عز وجل -أ 

 .٦٧ملائ ة: ا  (اَي أَيتَُّها الرَّس ول  بَتلِهْ  َما أ نزَِل ِإلَْيَ  ِمن رَّبِه َ ) وقوله تعاىل -ب 
 .11الااى:  (َربِهَ  َآَا ِهثْ  َوأَمَّا بِِ ْعَمةِ ) وقوله تعاىل -ج 
تت) قولتته تعتتاىل -ث  تت تْه ْم  َ لِه ِآْرقَتتَوَمتتا َكتتاَن اْلم ْؤِم  تتوَن لَِي ِثتتر واْ َكآآَّتتة  آَتلَتتْواَل نَتَثتتَر ِمتتن ك  تتواْ يف اآئَِثتتةم ِة مِه ينِ لهِيَتتَتَثقَّه  ، ويف هتتذه اآليتتة 122التوبتتة:  (لتت ِه

 ليت تثقهت إنذار قومها. أوجب هللا على الطائثة ا
يف ]رمحته هللا يف كتابته )جتاما بيتان العلتم(: ابب  ابان عباد الاربوق  كان خالب حال ال بيص يف الب ل هو ابت اؤه ال تا  بتبليت  العلتم. وأدترج  -هت 

دتتذوا ) صتتلى هللا عليته وستتلم  هللا  ابتت اء العتتامل جلستاءه ابلثائتت ة وقولته ستتلوى، وحرصتهم علتتى أن يؤدتذ متتا ع ت هم( وروى آيتته ذست اثه قتتول رستول
، دذوا عىنِه ق  جعل هللا قتن ستبي   ال يهِتب ابل يتب جلت  مائتة ورجتم ابلجتارة، والبكتر ابلبكتر جلت  مائتة ونثتى ست ة  (. وروى أياتا أن رستول هللا عىنِه

 .1[ى لعلى ال أحل بع  حجىت هذهرمى اَّمرة يو  ال ار على راحلته وقال دذوا عىن م اسككم آإى ال أثر  صلى هللا عليه وسلم 
 صور ابت اء العامل ال ا  ابلب ل. - 2
به متا أصتاا  عليه وستلم صلى هللا   إلقاء العلم مشاآهة، وهو ااصل، سواء كان  ل  بسبِب ابعل أو ابت اء ، وكان هذا هو خالب حال ال  -أ 

 لعلم من صاياه.ا( يف كتاب قول احمل ث: ح ث ا أو أدس  وأنبأ رضي هللا ع هم أن يب أهم ابلتا يل. كما أدرجه الب اري يف ابب )
أصتتاابه عتتن الشتتجرة التتيت م لهتتا م تتل املستتلم وهتتو حتت يل  صتتلى هللا عليتته وستتلم  التعلتتيم بطريقتتة ستتؤال العتتامل للمتتتعلم، كمتتا يف ستتؤال ال تت   -ب 

 .2ال  لة
ل والتثست  هتا عت هم ككتتب الت يلكتتب وروايتولة يف التا يل، وم ه أتليف العلماء لكتابة العامل العلم لل ا  أو للط ب، وم ه اإلجاوة وامل ا  -ج 

ىل إاق يف عصتتره يتت عوهم ص مللتتوك اآلآتتلستترهية عبتت  هللا بتتن جاتتش رضتتي هللا ع تته، وكتتتابته صتتلى هللا عليتته وستتلم  والثقتته. ويتت ل عليتته كتابتتة ال تت  
 ن صاياه.متاب العلم كلة، وكتاب أهل العلم ابلعلم إىل البل ان(، يف  اإلس  ، كما  كره الب اري يف ابب )ماي ذكر يف امل او 

َولِي  تِذر واْ قَتتْوَمه ْم ِإَ ا ) )آائ ة( يتأك  ابت اء العامل ابلب ل: يف ال واول اليت ي بتلى هبا ال ا ، ولرث البت ن والات الت وحتتذير ال تا  م هتا، لقولته تعتاىل
 .٣(من رأى م كم م كرا  آلي  ه) صلى هللا عليه وسلم  ، ولقوله 122التوبة:  (َذر ونَ َرَجع واْ ِإلَْيِهْم َلَعلَّه ْم  َْ 

 -آقيته  قريتة، وواجتب علتى كتل م وكتذا يف كتلوواجتب أن يكتون يف مستجِ  وحمَِلهتِةمن البلت  آقيته يعلتم ال تا  ثيت ه] رمحته هللاأبو حامد الدزاي وقال 
 علمهتتم ثيتت هم وآتترائضوختت هم وي رج إىل متتن دتتاور بلتت ه متتن أهتتل الستتواث، ومتتن العتترب وااكتتراثأن خيتت -آتترل متتن آتترع عي تته وتثتترل لثتترع الكثايتتة

ن اآلدترين وإال عتم قط الترج عتستخترعهم، ويستصاب ما نثسه واثا  َيكله والَيكل من أ عمتهم آتإن أثرهتا م صتوب، آتإن قتا  هبتذا اامتر واحت  
 الرج الكاآة أجعس.

                                                 

 (1/11٣)جاما بيان العلم،  1

بيان العلم(: ابب ) رح العامل  أورثه الب اري يف كتاب العلم يف ابب ) رح اإلما  املسألة على أصاابه لي تس ماع  هم من العلم(. وأدرج ابن عب  الس يف كتابه )جاما 2
 119ص  1املسألة على املتعلم( ج 

 رواه مسلم ٣
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م آيتته أ هتتر وهتتو  -إىل أن قتتال  -وج. وأمتتا اَّاهتتل آلتقصتت ه يف تتترك التتتعلم أمتتا العتتامل آلتقصتت ه يف اخلتتر  ولعمتترى اإلمث علتتى الثقهتتاء أختتت  ان قتت ْر
 .1[بص اعتهم أليق.

 الطريقة ا ل انية: عرع ال ا  ماع  هم من ا لعلم على العامل آي ِقرهه أو يصااه قم.
ورأى الستتن وال تتوري ومالتت  القتتراءة جتتائزة، واحتتتل ]لعتترع علتتى احملتت ِهث. قتتال الب تتاري ابب القتتراءة وا -يف كتتتاب العلتتم  -وأدتترج آيهتتا الب تتاري 

: صلى هللا عليته وستلم  : آهلل أمرك أن تصلي الصلوات   قال صلى هللا عليه وسلم  بعاهم يف القراءة على العامل ِب يل ِضما  بن ثعلبة قال لل ىب 
عتن ستثيان قتال: إ ا قترَِئ علتى احملت ِهث  -إىل أن قتال  -، أدتس ِضتما م قومته بتذل  آأجتاووه ه وستلم صلى هللا علي نعم. قال آهذه قراءة على ال   

 .2[آ أب  أن تقول ح ثين
 قلت: وتعتس الس ة التقريرية أصل يف اَلعْرع على العامل وتقريره.

 العامل أستلة السائلس. الطريقة ال ال ة:إجابة
 آ قول: املسألة يف أحكا  املثيت واملستثيت ونش  إليها ه ا إختارة خمتصرةتثصيل هذه  -إن ختاء هللا  -وسيأيت 

 التالية:دب علي العامل إجابة السائل، لألثلة 
 .21٧البقرة:  (ِه َكِب م َيْسأَل وَنَ  َعِن الشَّْهِر اْلَرَاِ  ِقَتاِل ِآيِه ق ْل ِقَتالم ِآي) لقوله تعاىل -أ 

 .222البقرة:   (ْقَرب وه نَّ َحىتََّ َيْطه ْرنَ َمِايِض َواَل تتَ اء يف الْ َ  َعِن اْلَمِايِض ق ْل ه َو أَ  ى آَاْعَتزِل واْ ال ِهسَ َوَيْسأَل ونَ ) وقوله تعاىل -ب 
متن ) لم صتلى هللا عليته وست يف اآلايت السابقة أمر، ي ل على وجوب إجابة السائل، ويتأكت  هتذا بستبب الوعيت  التوارث يف قولته   (ق لْ ) وقوله تعاىل

 ، وق  سبق.٣(س تل عن علم يعلمه آكتمه، أَّم يو  القيامة بلجا  من  ر
 وما أن حكم إجابة العامل السائل هو الوجوب، إال أن اامر آيه تثصيل: 

ع ت ه علتم  ه ولكن ليحو ج  خ   كان أو إ اآق  تكون إجابة السائلس آرع كثاية إ ا تع ث املثتس يف املكان، وآرع عس إ ا مل يوج  خ ه ابمل -أ 
 املسألة.

 واملستتثىت كره يف أحكا  املثتىتخ ه مما نذ و وق  الجتب اإلجابة وهذا يف أحوال، كسؤال السائل عن املسائل اليت مل تقا، أوسؤاله عما اليع يه.  -ب 
 يف الباب اخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.

 
  
 

                                                 

 ٣٧1 - ٣٧٠ص  2)إحياء علو  ال ين( ج  1
 (1/148ي، )آتح البار  2
 رواه ابن ماجة ٣
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 بليغ العلم ال ُيسقط عن العامة و وب طلبهاملسألة الرابعة: مقصري العلماء يف م
 وال ليل علي هذا:

 كر هللا سباانه كيف ضل علماء أهل الكتاب بتلبيح الق ابلبا تل وكتتم التق عتن أتبتاعهم، وكيتف حهرآتوا الكلتم عتن مواضتعه، بتل بت هلوا يف   - 1
تتوَن اْلَتتقَّ َوأَنتتت ْم تَتْعَلم تتونَ اْلِكتَتتاِب ملَ تَتْلِبس تتاَي َأْهتتَل ) كتتتبهم رتتا كتبتتوه أبيتت يهم، قتتال تعتتاىل  ، وقتتال تعتتاىل٧1آل عمتتران:  (وَن اْلَتتقَّ اِبْلَباِ تتِل َوَتْكت م 

ِع تِ  اّللِه لَِيْشترَت واْ بِتِه  ِمتنْ آَتَوْيلم لهِلَِّذيَن َيْكتت ب وَن اْلِكَتاَب أِبَْيِ يِهْم مث َّ يَتق ول وَن َهتَذا ) ، وقال تعاىل41املائت ة:  (ِمن بَتْعِ  َمَواِضِعهِ    َرهِآ وَن اْلَكِلمَ )
نِيُّتتوَن َواَاْحبَتتار  َعتتن قَتتتْوقِِم  اإِلمْثَ ) ، وقتتال تعتتاىل٧9البقتترة:  (مَثَ تتا  قَلِتتي   آَتَويْتتلم قَّ تتم ممِهَّتتا َكتَتبَتتْت أَيْتتِ يِهْم َوَويْتتلم قَّ تتْم ممِهَّتتا َيْكِستتب ونَ  َهتتاه م  الرَّابَّ لَتتْواَل يَت تْ

َأْهتَواء ق تْل اَي َأْهتَل اْلِكتَتاِب اَل تَتْ ل تواْ يف ِثيتِ ك ْم َختْ َ اْلَتقِه َواَل تَتتَِّبع تواْ )، وقتال تعتاىل ٦٣املائت ة:  (لَبِتْتَح َمتا َكتان واْ َيْصت َتع ونَ  َوَأْكِلِهم  السُّتْاتَ 
تِبيلِ  علتى ضت ل علمتاء أهتل الكتتاب، وهتذا مل يت رأ اإلمث  ، آت لهت اآلايت٧٧املائت ة:  (قَتْوِ  َقْ  َضلُّواْ ِمن قَتْبل  َوَأَضلُّواْ َكِ  ا  َوَضلُّواْ َعتن َستَواء السَّ

، إ  كتتان قتت  بقتتي آتتيهم متتن كتتان علتتى التت ين صتتلى هللا عليتته وستتلم  عتتن عتتوامهم بتتل حكتتم هللا بكثتترهم جيعتتا علمتتائهم وعتتوامهم متتن قبتتل بع تتة نبي تتا 
إن هللا نظتر إىل أهتل اارع آمقتتهم ) صتلى هللا عليته وستلم  رستول هللا وهم حجتة هللا علتى أممهتم، كمتا ورث يف قتول  -ولو على ال ه رة  -الصايح 

صتتلى هللا عليتته  املقتتت أختت  التتب ض، واملتراث هبتتذا املقتت وال ظتتر ماقبتل بع تتة رستول هللا ] النااوو ، وقتال 1(عترهبم وعجمهتتم إال بقتااي متتن أهتل الكتتتاب
. وهتذا كلته يبتسِه أن تقصت  العتامل يف تبليت  التق، بتل تاتليل 2[الق من خ  تبت يل ، واملراث ببقااي أهل الكتاب: الباقون على التمس  ب ي هموسلم 

 العامل لل ا  اليسقط عن العامى وجوب  لب الق  املا كان هذا الطلب ممك ا.
 راعتتا  حتتىت لوثدلتتوا ج ارضتتبِه لتتتتبعن َستتَ َن متتن كتتان قتتبلكم ختتتسا  ختتتسا  و راعتتا  ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  وإ ا كتتان اامتتر كتتذل  آقتت  قتتال رستتول هللا 

قتال عيتاع: الشتس والتذران والطريتق وثدتول اَّ اتر َت يتل ل قتت اء ] ابن حجار. قال ٣(آمن ( قل ا: ايرسول هللا اليهوث وال صارى   قال: )تبعتموهم
أن أمتتته ستتتتبا احملتت اثت متتن  وستتلم صتتلى هللا عليتته  قتتال ابتتن بطتتال: أعلتتم  -إىل أن قتتال ابتتن حجتتر  -هبتتم يف كتتل ختتتيء ممتتا هنتتى الشتترن ع تته و مهتته 

، والساعة التقو  إال على خترار ال ا ، وأن  ال ين إمنتا يبقتى اامور والب ن وااهواء كما وقا لألمم قبلهم، وق  أنذر يف أحاثيل ك  ة أبن اآلِدَر خترم
. وق  ثل هتذا الت يل علتى أن 4[وسيقا بقية  ل  صلى هللا عليه وسلم  قائما ع   داصةِ  من ال ا . قال ابن حجر: وق  وقا معظم ماأنذر به 

ول ما وقا اهل الكتاب الب  أن يقا يف هذه اامة، وعلى هذا آإن املستلمس الي عتذرون يف تترك الستعي يف  لتب التق بستبب تقصت  العلمتاء يف قت
ر   الركتون ام تال هتؤالء العلمتاء ودتب الستتعي يف التق أو حتىت تاتليلهم لل تا . كمتا مل ي عتَذر عتوا  أهتل الكتتاب بستبب تاتليل علمتائهم قتم، آيات

  لب الق.
ْوق وآ وَن ِع َ  َرهبِهِْم يَتْرِجا  الظَّاِلم وَن مَ َلْو تَتَرى ِإِ  ْسَ َيَ ْيِه وَ لَِّذي بَ  ابِ َوقَاَل الَِّذيَن َكَثر وا َلن نتُّْؤِمَن هِبََذا اْلق ْرآِن َواَل ) قول هللا تعاىل - 2

َن اْسَتْكَس وا لِلَِّذيَن اْست ْاِعث وا َأحَنْن  قَاَل الَِّذي ،ك  َّا م ْؤِمِ سَ اَل أَنت ْم لَ وا َلوْ ْكَس  ْعِض اْلَقْوَل يَتق ول  الَِّذيَن اْست ْاِعث وا لِلَِّذيَن اْستَ بَتْعا ه ْم ِإىَل بتَ 
ال تََّهاِر ِإْ  أَتْم ر ونَتَ ا َأن للَّْيِل وَ ِذيَن اْسَتْكَس وا َبْل َمْكر  اْاِعث وا لِلَّ يَن اْست  لَّذِ ا َوقَالَ ، َصَ ْثَ ك ْم َعِن اْق َ ى بَتْعَ  ِإْ  َجاءك م َبْل ك  ت م جمُّْرِِمسَ 

 (َثر وا َهْل د َْزْوَن ِإالَّ َما َكان وا يَتْعَمل ونَ َن كَ ْاَْخَ َل يف َأْعَ اِق الَِّذي َوَجَعْلَ ا اْلَعَذابَ او ا نَّْكث َر اِبّللَِّ َوجَنَْعَل َله  أَنَ اثا  َوَأَسرُّوا ال ََّ اَمَة َلمَّا رَأَ 
امة. وق  لرج واإلمث عن العيف رآا ا ال عذرا  . وهذا نص يف أن الكساء إ ا ثعوا إىل الا لة مل يكن هذا عذرا  للعامة يف متابعتهم و ٣٣ - ٣1سبأ: 

 باب.سبق الك   يف هذه اآلايت يف آدر الثصل السابق )ااول( من هذا ال
. والشتاه  ٥(ومن ثعا إىل ض لة كان عليه من اإلمث م ل آاث  من تبعه الي قص   ل  من آاثمهم ختتيتا) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا  - ٣

                                                 

 رواه مسلم 1

 198 - 19٧ص  1٧)صايح مسلم بشرح ال ووي( ج  2
 متثق عليه ٣

 ٣٠1ص  1٣)آتح الباري( ج  4
 رواه مسلم ٥
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ب التتق آرضتتا م تته أن تقصتت  العتتامل يف تبليتت  التتق حتتىت يصتتل بتته اامتتر إىل التت عوة إىل الاتت لة اليرآتتا املؤادتتذة عمتتن َتبعتته متتن ال تتا ، إ  كتتان  لتت
 عليهم.
 .1[قال ابن مسعوث رضي هللا ع ه: أال ال يقل ن أح كم ثي ه رج  إن آمن آمن وإن َكَثر َكَثر آإنه ال أسوة يف الشر] ابن عبدالربوقال 

 د صة هذه املسألة:
 مشتتروط بقيتتا  العتتامل لعتتامي ختت لتتى اأن تقصتت  العتتامل يف تبليتت  العلتتم، الي ستتقط عتتن العتتامي وجتتوب  لتتب العلتتم والتتق، ان هتتذا واجتتب مستتتقل ع

 ين.( وق  سبق هذا ال يل يف الباب ال ا لب العلم آرياة على كل مسلم) صلى هللا عليه وسلم  بواجبه، قال 
عت هم أووار  ب هللا علتيهم وتستقطة صتاثقة َتبل ق   كر ختيخ اإلس   ابن تيمية أن العامل الاال املاتل والت عاة إىل البت ن والات الت إ ا َتبتوا توبت

ْستَرآ وا َعلَتى أَنث ِستِهْم اَل أَ اِثَي الَّتِذيَن اَي ِعبَت ق تلْ ) قول هللا تعاىل شيخ اسس اأتباعهم، ما بقاء هذه ااووار على ااتبان إال أن يتوبوا. آق   كر 
يعتا   وهتذه آيتة عظيمتة جامعتة متن أعظتم اآلايت نثعتا . وآيهتا رث علتى ]قتال رمحته هللا  ، مث٥٣الزمتر:  (تَتْقَ ط وا ِمن رَّمْحَِة اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ يَتْ ِثر  الذُّن وَب جَِ

«  ة آكيتف رتن أضتللت  لتذل  ال اعيت أنته قيتل»  وائف. رث على من يقول إن ال اعي إىل الب عة التقبل توبته، و تجون ِب يل إسرائيلي، آيته: 
اياة ن بتتس ااحاثيتتل الصتتن المييتزو ممتتعلمتتاء بتتذل ، كتتأىب علتي ااهتتواوي وأم التته وهتذا يقولتته  ائثتتة ممتتن ي تستب إىل الستت ة والتت يل وليستتوا متن ال

 واملوضوعة، وما  تل به وما ال تل به، بل يرو ون كل ما يف الباب حمتجس به.
لت اعي إىل اكمتا تقبتل توبتة بته  نه تقبل تو أوق  َحَكى هذا  ائثةم قوال   يف مذهب أمح  أو رواية ع ه، و اهر مذهبه ما مذاهب سائر أئمة املسلمس 

 الكثر، وتوبة من َآنَت ال ا  عن ثي هم.
جهتل، وخت هم بعت   رمتة بتن أيبوق  َتب قاثة ااحزاب: م ل أيب سثيان بن حرب، والارث بن هشا ، وسهيل بتن عمترو. وصتثوان بتن أميتة، وعك

ا قَتْ  يَ تَته تواْ يت َ َثتْر َق تم مَّت ِإن ِذيَن َكَثتر واْ ق تل لِلَّت): وخثتر هللا قتم. قتال تعتاىل أن ق ِتَل على الكثر ب  عاِئهم َمْن ق ِتَل، وكانوا من أحسن ال ا  إس ما  
ملتتا أستتلم  وستتلم  صتتلى هللا عليتته  لتته ال تت  . وعمتترو بتتن العتتاص كتتان متتن أعظتتم التت عاة إىل الكثتتر واإليتتذاء للمستتلمس. وقتت  قتتال٣8اانثتتال:  (َستتَلفَ 

 «. بُّ ماكان قبله   !ايعمرو أما علمت أن اإلس   َد  »
تَت  تتوَن ِإىَل رَ ) ويف صتتايح الب تتاري عتتن ابتتن مستتعوث يف قولتته: ِتتم  أ ولَتتتِتَ  الَّتتِذيَن يَتتْ ع وَن يَتبتْ تتْم ْلَوِستتيَلَة أَيتُّ اهبِه  م متتن قتتال كتتان   ٥٧اإلستتراء:  (أَقْتتتَرب  ه 

ن كتانوا عت  اإلست   قتم، وإباثة خت هم عبت مل ياتر التذين أستلموااإلنح يعب ون  سا  من اَّن، آأسلم أولتت  اَّتن واإلنتح يعبت وهنم. آثتي هتذا أنته 
 هم أضلوهم أوال.

ر  متن اتبعته إىل وأياا آال اعي إىل الكثر والب عة وإن كان أضل خ ه آذل  ال   يعاقب على  نبه: لكونه قَِبَل متن هتذا واتبعته. وهتذا عليته ِوو ره وِووْ 
آتإ ا َتب متن  نبته مل يبتق عليته ووره والمامحلته هتو اجتل إضت قم، وأمتا هتم آستواء َتب أو مل يتتب حتاقم يو  القيامة متا بقتاء أووار أولتت  علتيهم، 

   واح : ولكن توبته قبتل هتذا حتتتاج إىل ضت  ماكتان عليته متن الت عاء إىل اقت ى. كمتا َتب ك ت  متن الكثتار وأهتل البت ن. وصتاروا ثعتاة إىل اإلست
 .2[يف الكثر مث أسلموا ودتم هللا قم ِب . والس ة. وسارة  آرعوَن كانوا أئمة

قتا   أبنثستهم. وكتذل  لتو ب  لتب التقوقذا نقول إن قعتوث العلمتاء عتن أثاء واجتبهم يف اَّهتر ابلتق وتبلي ته، لتيح عتذرا  ي ستقط عتن العامتة وجتو 
 العلماء ِب ف ما دب عليهم.

آتإن مل دت وا يف ] ابان حازايف بلت ه أنته دتب عليته الرحيتل إىل حيتل دت   لت . قتال  وق  اتثقت أقوال العلماء على أن من مل د  من ي ثتيه ويعلمه
أهنتم حملتهم َمن يثقههم يف  ل  كله كما  كر ، آثرع عليهم الرحيل إىل حيل د ون العلماء احملتوين على ص وف العلم، وإن بع ت ثايرهتم ولتو 

إ ا نزلتت بته  ولتة أن يطلتب املثتىت ليستأله عتن حكتم  ولتته، آتإن مل يكتن يف حملتته وجتب  أول متايلز  املستتثىت] امقيب البدداد ، وقال ٣[ابلصس

                                                 

 114ص  2)جاما بيان العلم( ج  1
 2٥ - 2٣ص  1٦)جممون الثتاوى( ج  2
 12٣ص  ٥)اإلحكا ( ج  ٣
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. ونقتتل ابتتن عبتت  التتس عتتن إستتاق بتتن راهويتتة أن 1[عليتته أن مياتتي إىل املوضتتا التتذي دتت ه آيتته، آتتإن مل يكتتن ببلتت ه لزمتته الرحيتتل إليتته وإن بعتت ت ثاره
. وهبتذا 2[وماوجتب عليته متن  لت  مل يستتأ ن أبويته يف اخلتروج إليته] إساحقالوالت ين آيهتا، قتال الرحلة لطلب العلم الواجب العيين ال دب استتتذان 

 .٣قال أمح  ابن ح بل أن املرء اليستأ هنما يف  لب آرع العس من العلم
 

 وهبذا خنتم هذا الثصل املعقوث لبيان واجب العلماء يف تبلي  العلم، وابهلل التوآيق.
 
  

                                                 

 1٧٧ص  2)الثقية واملتثقة( ج  1
 9ص  1ان العلم( ج )جاما بي 2
 ، ط مكتبة ابن تيمية٦/199 ل  آيما نقله ابن مثلح يف )الثرون(  ٣
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 الفصل الثالث
 عامي يف طلب العلم ومبليدهوا ب ال

َتف معرآتتته، وهتتو   َتته َتته َتته ن العلتتم. رع العتتس متتآتت كتتر  يف البتتاب ال تتاين )حكتتم  لتتب العلتتم( أن ه تتاك علمتتا دتتب علتتى كتتل مستتلم مكتتلَّته
 ها.كل قسم م يَّ ا صثة  ل واول، وبوأوضا ا أنه ث ثة أقسا : العلم الواجب العيين العا ، والعلم الواجب العيىن اخلاص، والعلم أبحكا  ا

 لتم  ، ونتذكر يف هتذا لبته متن الع كيف يطلب املسلم العامي )أي خ  العتامل( متا وجتب عليته  -إن ختاء هللا تعاىل  -وسوف نبال يف هذا الثصل 
 الثصل ث ث مسائل وهي: 

 وقت وجوب  لب آرع العس من العلم. - 1
 كيف يطلب العامي العلم  .  - 2
 ي  العلم.دب على العامي من تبل ما - ٣
 

 املسألة األوىل: وقت و وب طلب فر( العني من العلم
 ن العلم.ماعلم أن ك  ا  من الواجبات الشرعية قا مواقيت بيه تها الشريعة، ومن هذه الواجبات:  لب آرع العس 

 .1[عس آمن َعِلَم العلم الواجب ووقت وجوبه آق  علم العلم الذي هو آرع] رمحه هللاأبو حامد الدزاي قال 
 وق   كر  يف الباب ال اى )حكم  لب العلم( أن العلم الواجب العيين قسمان: 

   ما دب أن يتعلمه املسلم ابت اء، لتكرار الاجة إليه، و كر  أنه قسمان: عا  وداص.
   وما دب أن يتعلمه املسلم ع   وجوث سببه ال ابت اء، وهي ال واول اليت التتكرر عاثة.

 إن وقت وجوب  لب العلم خيتلف يف القسمس كما يلي: وعلى هذا آ
 القسم األول: وقت و وب طلب ما جيب معلمه ابتداء.

 .2(ر آا القلتم عتن ث ثتة: عتن ال تائم حتىت يستتيقظ، وعتن الصت  حتىت  تتلم، وعتن ا  تون حتىت يعقتل) صلى هللا عليه وسلم  )َتهي ( قال رسول هللا 
علتى البتال ،   -وم هتا آترع العتس متن العلتم  -(، آ دت ف يف وجتوب الواجبتات  تتلمكليف عتن الصتىب حتىت يبلت  )وق  َثلَّ ال يل على رآا الت

َمتْن َعِمتَل َصتاِلا  ) كما أنه الد ف يف عت   وجوهبتا علتى الصتىب )خت  البتال (، إال أن الصتىب إ ا أثى بعتض الواجبتات أثيتب عليهتا، لقولته تعتاىل
)نعتم  صتلى هللا عليته وستلم  آقالتت: أقتذا حتل  ، قتال ال ت   صتلى هللا عليته وستلم  ل يل املرأة اليت رآعتت صتبيا  إىل ال ت  ، و 4٦آصلت:  (آَِل َتْثِسهِ 

 وإن مل جتب عليه. -كالص ة والصو  والل   -على آعل الطاعة  . آالصىب م اب٣وَلِ  أجر(
 و ابل ا: بع  هذا التمهي  نقول إن املسلم له حاالن: إما أن يكون صبيا أ

 الص  )خ  البال (: ادتلثت أقوال العلماء يف وقت وجوب تعليمه على قولس: -أوال 
بعت   كتره آترع العتس  - امقيابالقول ااول: دب تعليمه قبل البلول ليبل  عاملتا رادتب عليته، وهتو قتول اخلطيتب الب ت اثي وال تووي. قتال  - 1

قتال الشتاآعي وااصتااب رمحهتم هللا: علتى اآلابء ] الناوو . وقتال 4[م  ل  حىت يبل توا وهتم مستلمونوآرع عليهم أن َيدذوا يف تعله ] -من العلم 
ط والسترقة وختترب واامهات تعليم أوالثهم الص ار ما سيتعس عليهم بع  البلول آيعلمه الويل الطهارة والص ة والصو  وحنوها ويعرآه حتر  الز  واللوا

ا، ويعرآة أنه ابلبلول ي دل يف التكليف ويعرآه مايبل  به، وقيل هذا التعلتيم مستتاب والصتايح وجوبته، وهتو  تاهر املسكر والكذب وال يبة وختبهه
                                                 

 (1/2٦)إحياء علو  ال ين،  1
ة و رق عن ستة من الصااب رواه أبو ثاوث عن علي رضي هللا ع ه، ورواه الرتمذي وحسه ه، ورواه الب اري تعليقا عن على بلثظ مقارب يف الط ق وال وث. وله رواايت 2

 1٦٥ - 4/1٦1 كرها الزيلعي يف كتابه )نصب الراية( 
 رواه مسلم عن ابن عبا  رضي هللا ع هما ٣
 (1/4٦)الثقيه واملتثقه،  4
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ل نصتته وكمتتا دتتب عليتته ال ظتتر يف مالتته وهتتذا أوىل. وإمنتتا املستتتاب متتاواث علتتى هتتذا متتن تعلتتيم القتترآن وآقتته وأثب، ويعرآتته مايصتتلح بتته معاختتته وثليتت
 (َوَأْهِليك ْم َ را  اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا ق وا أَنث َسك ْم ) ململوك قول هللا عز وجلوجوب تعليم الول  الص   وا

 .1[٦التار :  
بعت   - ابان حازاالقول ال اين: أن تعليم الصبيان دب ع   بلوخهم ان هتذا هتو وقتت وجتوب العمتل عليته، وهتو قتول ابتن حتز  وال تزاىل. قتال  - 2

آتإ ا بلت  ] حاماد الدازاىل أباو. وقتال 2[وآترع علتيهم أن َيدتذوا يف تعلهتم  لت  متن حتس يبل تون اللتم وهتم مستلمون] -لم  كره آرع العس من الع
آتإن كتان يف بلت  ختتان  -إىل أن قتال  -الرجل العاقل ابالحت   أو السن ضاوة هنار م   آأول واجب عليته تعلهتم كلمتيت الشتهاثة وآهتم مع ا تا... 

 .٣[ل ا  ابلب ن آي ب ى أن ي صان يف أول بلوخه بتلقس الق...آيه الك   وت ا ق ا
  -التثريق بس الصىب ووىل أمره:  -وهللا تعاىل أعلم  -قلت: والصواب يف املسألة  
 آالَوىِله: دب عليه تعليم الصىب قبل بلوخه. 

 م ع   بلوخه.أما الصىب: آ دب عليه ختيء قبل بلوخه، آإ ا بل  ب تعلم آق  وجب عليه أن يتعل
م تر وا أوالثكتم ) صتلى هللا عليته وستلم  وال ليل على هذا: مارواه أبو ثاوث عن عمرو بن ختعيب عن أبيه عن ج ه رضي هللا ع ه قال: قتال رستول هللا 

 .4(ابلص ة وهم أب اء سبا س س، واضربوهم عليها وهم أب اء عشِر، وآرهِقوا بي هم يف املااجا
 .٥)اامر ابامر ابلشال ليح أمرا  ابلشيء مامل ي ل عليه ثليل()آائ ة( قاع ة أصولية: 

آ يت ل  متر الصت  ابلصت ة،متر للتويل أبوبتطبيق هذه القاع ة على هذا ال يل يتبس صاة ما  كر ه متن تثريتق بتس التويل والصت ، آالت يل آيته أ
ث( ر )رآتا القلتم عتن ثت لت ليل اآلدت  متن ثليتل آدتر يوجبته، وقت  ثل اعلى أمتر الصت  ابلصت ة والتعلمهتا، وإمنتا إ ا وجتب هتذا علتى الصت  آت  بت

 على ع   وجوبه. آالوجوب يف هذا ال يل )مروا أوالثكم...( هو على الوىل ال الصىب.
 .٧وابن تيمية رمحه هللا ٦وما قل اه يف املسألة هو ما هب إليه ابن ق امة رمحه هللا

 الصت  أن يعلمته الطهتارة والصت ة إ ا بلت  ستبا ست س وَيمتره هبتا ويَلزمته أن يؤثبته عليهتا إ ا بلت  عشتر قال القاضى: دب علي ويله ] قدامة ابنقال 
رواه ااثتر  وأبتو ثاوث والرتمتذي « الص  الص ة ابن سبا واضربوه عليهتا ابتن عشتر علمهوا» صلى هللا عليه وسلم  س س، وااصل يف  ل  قول ال   
« واضربوه عليها لعشر وآرقوا بي هم يف املاتاجا مروا الص  ابلص ة لسبا س س»ية الرتمذي، ولثظ ح يل خ ه وقال ح يل حسن وهذا لثظ روا

 .8[وهذا التأثيب املشرون يف حق الص  لتمري ه على الص ة كي َيلثها ويعتاثها واليرتكها ع   البلول، وليست واجبة عليه يف  اهر املذهب
شتال لتيح اامر ابامتر ابل] طبيق لقاع ةتما قوله عن الص ة إهنا ليست واجبة على الص  هو  [ الص  أن يعلِهمهدب على ويله ]وقول ابن ق امة: 

 .[أمرا  ابلشال
 قبل بلوخه.  رع العس من العلمأن يعلمه آ : أنه دب على َويله الص  )سواء أكان أاب  أو ج ا  أو وصيها  أو قيِهما  من جهة القاضي(وام صة

 
 ( ع مات البلول هي:فائدة)
َيِنه من الذكر )االحت  ( أو نزول ث  اليض يف اان ى. -أ 

 دروج امل
                                                 

 2٦ص  1)ا مون( ج  1
 (٥/122)اإلحكا  يف أصول ااحكا ،  2
 (2٦ -2٥ /1)إحياء علو  ال ين،  ٣
 رواه الرتمذي وقال ح يل حسن لص ة لسبا س س، واضربوه عليها ابن عشر س س(وإس اثه حسن. وعن سسة بن معب  مرآوعا )علموا الص  ا 4
 ، مباحل اامر، الثصل التاسا1٠٠انظر )ارختاث الثاول( للشوكاين ص  ٥

 (٦4٧ /1)امل ىن والشرح الكب ،  ٦

 (2٧ - 2٦ /22)جممون الثتاوى،  ٧
 (1/٦4٧)امل ين والشرح الكب ،  8
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 أو نبات الشعر اخلشن حول الثرج يف الذكر واان ى. -ب 
 أو بلول سنِ  معي ة، وهي استكمال مخح عشرة س ة ه لية. -ج 

ى هتذه ء مطالعة ااثلة علاجعه من ختاة( ع   الك   يف ختروط وجوب اَّهاث، آل  وق  تكلمت يف هذه الع مات يف كتايب )العم ة يف إع اث الع 
 الع مات.

قتتال الستتبكي: والكمتتة يف تعليتتق التكليتتف ِبمتتح عشتترة ستت ة: أن ع تت ها بلتتول ال كتتاح وهيجتتان الشتتهوة ] رمحتته هللاالساايوطي ( قتتال فائاادة أخاار )
وثواعي  ل ، وي عوه إىل ارتكاب ماال ي ب ي، وال َ ِْجتر ه عتن  لت  َوي ترثُّ الت ثح عتن جاحهتا، والتوَّقان، وتتسا معها الشهوات يف ااكل والتَّبسط 

يتف إليته، إال رابطة التقوى، وتش ي  املواثيق عليه والوعيت ، وكتان متا  لت  قت  كمتل عقلته، واختتت  َأْستره وقوتته، آاقتاتت الكمتة اإلقيتة توجته التكل
 .1[العقلية، واحتمال القوة للعقوابت على امل الثة.لقوة ال واعي الشهوانية، والصوارف 

 البال : وله حاالن -اثنيا 
لُّم ن جهتته، متاثا  التتعمتل آتالتثريط رجل مسلم م ذ صباه مل يتعلم مادتب عليته يف صتباه، آيجتب عليته أن يتتعلم  لت  ع ت  بلوخته. آتإن مل يثعت - 1

 متيسِهرا  ولو ابلرحيل إىل مظان العلم.
اآرا  يف صتتباه )كصتت  نصتتراين أو وثتتين( أستتلم ع تت  بلوختته أو بعتت   لتت ، آيجتتب عليتته أن يتتتعلم مادتتب عليتته ع تت  إستت مه،  كتتره رجتتل كتتان كتت - 2

 ي شَ ل آتإ ا قتِ   رجتلم مهتاجر صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا . وي ل عليه مارواه أمح  عن عباثة بن الصامت رضي هللا ع ه قال: )2اخلطيب
 .٣(ثآعه إىل رجل م ا يعلمه القرآن صلى هللا عليه وسلم  على رسول هللا 

 القسم الثاين: وقت و وب طلب علم أحكاا النوازل 
ن حرمتة القتول مته يف البتاب ال تاين ملتا  كتر  ووقت الوجوب هو: ع   وقون ال اولة أو قبيل وقوعها إن كانت متوقَّعة. و ر  اإلق ا  على أمر ب  علتم

 والعمل ب  علم.
لة أما قول ا دب  لب علم ال اولة ع   وقوعها: آي ل عليه ك ت  متن ااستتلة التوارثة يف القترآن )يستألون  عتن....( ويف الست ة، آمعظمهتا أستت - 1

لتارث ا عن نواول وقعت، وأآرث قا الب اري اباب يف كتاب العلم من صاياه، وهو )ابب الرحلة يف املسألة ال اولة( وآيه روى الب اري عن عقبتة بتن
ال أدستِتىن. آركتب أنه تزوج اب ة   اىب إهاب بن عزيز، آأتته امرأة آقالت: إين ق  أرضعت عقبة واليت تزوج. آقال قا ع ْقبَتة : متا أعلتم أنتِ  أرضتعتىن و 

رقهتتا عقبتتة، ونكاتتت ووجتتا )كيتتف وقتت  قيتتل  (، آثا صتتلى هللا عليتته وستتلم  ابمل ي تتة آستتأله، آقتتال رستتول هللا  صتتلى هللا عليتته وستتلم  إىل رستتول هللا 
 . وكان عقبة من أهل مكة آرحل إىل امل ي ة للسؤال عن ال اولة. 4خ ه
 وأما قول ا دب  لب علم ال اولة قبل وقوعها إ ا كانت متوقعة، آأم لته أياا ك  ة: - 2

أ   و متتالِ  واليتترثين إال اب تتةم يل واحتت ة،  وم هتتا ستتؤال ستتع  بتتن أيب وقتتاص رضتتي هللا ع تته عتتن مقتت ار مايوصتتى بتته، آع تته قتتال: قلتتت اي رستتول هللا
ال لتل، وال لتل ك ت ، إنت  إن تتذر ورثتت  أآأتص ق ب ل ي متايل   قتال )ال(، قلتت: أآأتصت ق بشتطره   قتال )ال(، قلتت: أآأتصت ق ب ل ِتِه   قتال: )

 .٥(أخ ياء د م من أن تذرهم عالة   يتكثثون ال ا 
 هما عن كيف يورِهث ماله، كما رواه الب اري عن حمم  بتن امل كت ر عتن جتابر رضتي هللا ع ته قتال: )عتاثين وم ها سؤال جابر بن عب هللا رضي هللا ع

ال َأْعِقتتل ، آتت عا رتتاءِ  آتوضتتأ م تته مث َرهَّ علتتيَّ  صتتلى هللا عليتته وستتلم  وأبتتو بكتتر يف بتتين ستتلمة ماخِتتتَيْس، آوجتت ين ال تت   صتتلى هللا عليتته وستتلم  ال تت  

                                                 

 22٣هت، ص  14٠٣قه الشاآعية( للسيو ي، ط ثار الكتب العلمية )ااختباه وال ظائر يف آ 1
 (٥/122( وابن حز  )اإلحكا ، 1/4٦)الثقيه واملتثقه،  2
 (٥/٣24)املس  ،  ٣
 (88)ح يل  4

 متثق عليه ٥
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، آقلت: ماأت  . 1 (11ال ساء:  (ي وِصيك م  اّلله  يف َأْواَلثِك مْ ) أص ا يف مايل اي رسول هللا ، آ زلتمرين أن آأآَتْقت 
 ياتتاآظون عليتته وهتتم يفلحتتىت أهنتتم  والتت ي ان يتت الهن علتتى وجتتوب العلتتم قبتتل العمتتل، ويتت ل علتتى ختتت ة اعت تتاء الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم هبتتذا ااصتتل

 لى  ل . ع لى هللا عليه وسلم ص  ا ال   هللا ع هما مرياس ع   سؤاقما، و لبا علم ال اولة املتوقعة وأقر خت ة املرع. آق  كان سع  وجابر رضي 
وهتو أن يطلبته يف  قتت استتابابهذا ما يتعلق بوقت وجوب  لب آرع العس من العلم أبقسامه. أما آرع الكثاية آلتيح لته وقتت وجتوب وإمنتا و 

 ب العلم( يف الباب الرابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.الصِه ر كما س ذكره يف )آثاب  ال
 مث ن تقل بع  هذا إىل املوضون ال اين يف هذا الثصل وهو كيف يطلب العامي العلم  .

 
  
 

                                                 

 (، ورواه مسلم بلثظ مقارب4٥٧٧)ح يل  1



  كيفية طلب العلم
 

107 

 املسألة الثانية: كيف يقلب العامي العلم؟
تكلم ه تا يف اصتل يف التتعلم. ونتاااول هتو  طالعتة الكتتب، والطريتق لب العلم ليح لته إال  ريقتان: التتعلم ابلتلقِهتي عتن العلمتاء مشتاآهة، والتتعلم ر

 الطريق ااول، مث نتكلم يف الطريق ال اين بع ه إن ختاء هللا.
 القريق األول: التعلم ابلتلقي عن العلماء مشافهة:
 شاآهة.قي ع هم مء ابلتلسواء كان العلم املطلوب آرع عس أو آرع كثاية، آإن ااصل يف التعلمه أن يكون على أي ي العلما

 وسوف نذكر يف هذه املسألة املوضوعات التالية:
 ااثلة على أن التلقي عن العلماء مشاآهة هو ااصل يف التعلم. - 1
 آوائ  التعلم ابلتلقي عن العلماء. - 2
 مايلز  املتلقي عن العلماء من إرختاثات. - ٣
 

 هو األصل يف التعلماألدلة على أن التلقي عن العلماء مشافهة  -أوال 
هم متن لصتاابة رضتي هللا عت ال، مث تعلمته من جسيل عليه الس   عن هللا عتز وجت صلى هللا عليه وسلم  ي ل على  ل : أن هذا ال ين تعلَّمه ال   

ان ليتتته ابلتعلتتتيم والستتتميي يتتتل إىل التتتذ، مث تعلتتتم التتتتابعون متتتن الصتتتاابة، مث انتقتتتل العلتتتم )الكتتتتاب والستتت ة( متتتن كتتتل جصتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  ال تتت  
ل عليته إىل جسيت عليته وستلم  صتلى هللا  آيقولون:أدس  وح ث ا. واتصلت أستاني  علتو  املستلمس بتذل  إىل الصتاابة رضتي هللا عت هم إىل رستول هللا

 الس   إىل رب العزة جل وع . وثليل هذا على ال او التاىل:
 لم عن رب العزة  ل وع .الدليل على ملقِ ي  ربيل عليه الس ا الع - 1
، ا َيَشتاء  ِإنَّته  َعلِتي  َحِكتيمم َرس توال  آَتي توِحَي ذِِْ نِتِه َمت  َأْو يت ْرِستلَ اء ِحَجابِ َوَما َكاَن لَِبَشِر َأن ي َكلِهَمه  اّللَّ  ِإالَّ َوْحيا  َأْو ِمن َورَ ) قال تعاىل -أ 

َ ا ِإلَْيَ  ر وحا  مِهْن أَْمرِ َ  ميَتان  اب  َواَل  َمتا ك  تَت تَتْ رِي َمتا اْلِكتَتاوََكَذِلَ  َأْوَحيتْ َأْو يت ْرِستَل ) . والرستول املتذكور يف قولته تعتاىل٥2 - ٥1لشتورى: ا  (إْلِ
قا   ْلبِتتَ  ذِِْ ِن اّللهِ زَّلَتته  َعلَتتى قتَ ِإنَّتته  نتَ ق تتْل َمتتن َكتتاَن َعتت  وها  َّهِِْسِيتتَل آَ ) عليتته الستت  ، كمتتا يف قولتته تعتتاىلهتتو جسيتتل  (َرس تتوال   لِهَمتتا بَتتْسَ َيَ يْتتِه  م َصتت ِه

 .9٧البقرة:  (َوه   ى َوب ْشَرى لِْلم ْؤِمِ سَ 
وحي ْستتتا أهتتتل كلتتتم هللا ابلتتتقتتتال )إ ا ت -موقوآتتتا  -وروى الب تتتاري يف كتتتتاب التوحيتتت  متتتن صتتتاياه تعليقتتتا عتتتن ابتتتن مستتتعوث رضتتتي هللا ع تتته  -ب 

 ق(. أنه الق، و ثوا ما ا قال ربكم قالوا ال السموات ختيتا، آإ ا آت زهِن عن قلوهبم وَسَكن الصوت عرآوا
ماء لتتوحي، ْستتا أهتتل الستتتكلتتم هللا اب )إ ا صتتلى هللا عليتته وستتلم  ورواه أبتتو ثاوث يف كتتتاب الستت ة متتن ستت  ه ع تته مرآوعتتا قتتال: قتتال رستتول هللا  -ج 

يل ما ا قتال ال )آيقولون: ايجس قن قلوهبم( عم جسيل آت زهِن َصْلَصلة كجرِه السلسلة على الصثا، آ  يزالون كذل  حىت َيتيهم جسيل، حىت إ ا جاءه
، آيقولون: الق، الق(.   رب    آيقول: الق ه

 العلم عن  ربيل عليه الس ا. صلى هللا عليه وسلم  الدليل على ملقي النيب  - 2
  (ي   اْلق َوىَعلََّمه  خَت ِ ، الَّ َوْحيم ي وَحىِإْن ه َو إِ ، ىَعِن اْقَوَ  يَ ِطق   َوَما، َما َضلَّ َصاِحب ك ْم َوَما َخَوى، َوال َّْجِم ِإَ ا َهَوى) تعاىلقال  -أ 

 .٥ - 1ال جم: 
وهتو  (خَتتِ ي   اْلق تَوى) أنته علهمته التذي جتاء بته إىل ال تا  صتلى هللا عليته وستلم  يقول تعاىل خمتسا  عتن عبت ه ورستوله حممت  ] رمحه هللاكثري  ابنقال 

 .1[الس  جسيل عليه الص ة و 
 ، قال:1٦القيامة:  (هِ َ  لِتَتْعَجَل بِ ِه ِلَسانَ اَل حت َرهِْك بِ ) وروى الب اري رمحه هللا ذس اثه عن سعي  بن جب  عن ابن عبا  يف قوله تعاىل -ب 
تترك ختتتثتيه، آقتتال  صتتلى هللا عليتته وستتلم  كتتان رستتول هللا   ]  أحركهمتتا لكتتم كمتتا كتتان رستتول هللا  ابتتن عبتتا : آتتأ ي عتتام متتن الت زيتتل خِتتت َّة، وكتتان ممتتا   

                                                 

 4/24٧تثس  ابن ك  ،  1
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َترهِْك بِتِه ِلَستاَنَ  ) ، آتأنزل هللا تعتاىل-آاترهك ختتثتيه  - ركهما، وقال سعي : أ  أحركهما كما رأيت ابن عبا   ركهمتا  صلى هللا عليه وسلم  اَل حت 
، قتال: آاستتما لته 18القيامتة:  (آَتِإَ ا قَتتَرْأَ ه  آَتاتَِّبْا قت ْرآنَته  )لت  يف صت رك وتقترأه،  ، قتال: جعته1٧ - 1٦القيامتة:  (ِإنَّ َعَليتْ َتا َجَْعته  َوقت ْرآنَته  ، لِتَتْعَجَل بِتهِ 
بعتت   لتت  إ ا أَته جسيتتل استتتما، آتتإ ا  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ، مث إن علي تتا أن تقتترأه. آكتتان رستتول هللا 19القيامتتة:  (مث َّ ِإنَّ َعَليتْ َتتا بَتَيانَتته  )وأنصتتت، 

 .1[كما قرأه  صلى هللا عليه وسلم  ل   انطلق جسيل قرأه ا
أجتوث ال تا ، وكتان أجتوث متايكون يف رماتان  صتلى هللا عليته وستلم  كتان رستول هللا ]عتن ابتن عبتا  رضتي هللا ع همتا قتال:  البخار وروى  -ج 

 .2[أجوث ابخل  من الريح املرسلة م صلى هللا عليه وسل حس يلقاه جسيل، وكان يلقاه يف كل ليلة من رماان آي ارس ه القرآن، آلرسول هللا 
 .صلى هللا عليه وسلم  الدليل على ملقِ ي الصحابة رضي هللا عنهم العلم عن النيب  - 3
ل تتتو َعلَتتتْيك ْم آاَيتِ َتتتا)قتتتال تعتتتاىل  -أ  تتت ك ْم يَتتتْ تتتم  اْلِكتَتتتابَ يك ْم َويت َعلِهم  َويت تتتزَكهِ  َكَمتتتا أَْرَستتتْلَ ا آِتتتيك ْم َرس تتتوال  مِه تتتم مَّتتتا ملَْ َتك ون تتتواْ َة وَ َوالِْْكَمتتت ك  يت َعلِهم ك 

 .1٥1البقرة:  (تَتْعَلم ونَ 
ل وْن أَنث سِ َلَقْ  َمنَّ اّلله  َعَلى اْلم ؤِمِ َس ِإْ  بَتَعَل ِآيِهْم َرس وال  مهِ ) وقال تعاىل -ب  يِهمْ عَ  ِهْم يَتتتْ  َويت َعلِهم ه م  اْلِكَتاَب َوالِْْكَمَة َلْيِهْم آاَيتِِه َويت زَكِه
 .1٦4آل عمران:  (ن َكان واْ ِمن قَتْبل  َلِثي َض ِل مُِّبسِ َوإِ 

إلتتيهم، يتلتتو علتتيهم آايت هللا  صتتلى هللا عليتته وستتلم  يتتذكهر تعتتاىل عبتتاثه املتتؤم س متتا أنعتتم بتته علتتيهم متتن بع تتة الرستتول حممتت  ] رمحتته هللااباان كثااري قتتال 
آعتال اَّاهليتة وخيترجهم متن الظلمتات إىل ال تور، ويعلمهتم الكتتاب: هتو القترآن، مبي ات، يزكيهم: أي يطهرهم من ر ائتل اادت ق وَثنتح ال ثتو  وأ

تن  ستثارته إيل حتال والكمة: وهي الس ة، ويعلمهم مامل يكونوا يعلمون، آكانوا يف اَّاهلية اَّه ء يسثهون ابلعقول ال تراء آتانتقلوا بسكتة رستالته ومي 
 .٣[ما، وأبرههم قلواب وأقلهم تكلثا  وأص قهم قجة.ااولياء وسجااي العلماء، آصاروا أعمق ال ا  عل

 .4(هذا ييوم جهلتم مما علهمين أن أعلمكم ما أال إن رىب أمرين) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا  -ج 
 .٥[ن القرآنيعلم ا االست ارة يف اامور كلها كالسورة م صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا ]قال   ابر رضي هللا عنهوعن  -ث 
 الدليل على معليم الصحابة رضي هللا عنهم ملن بعدهم. - 4
 . ٦(ليبل  الشاه  ال ائبقم ولألمة بقوله ) صلى هللا عليه وسلم  وأصله أمر رسول هللا  -أ 

 .٧(علهموهم وم ر وهمارجعوا إىل أهليكم آأقيموا آيهم و ملال  بن الويرث رضي هللا ع ه ) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا  -ب 
 صتلى هللا عليته وستلم  . آتأمرهم ال ت  8(احثظوه وأدتسوا َمتْن وراءكتموآ  عب  القيح عن اإلميان، وقال قم ) صلى هللا عليه وسلم  وأدس ال    -ج 

 بتعليم قومهم. 
م صتعب بتن عمت  وابتن أ  مكتتو ،  هللا عليته وستلم صتلى  أول من َقِ   علي تا متن أصتااب ال ت  ]عن الساء رضي هللا ع ه قال  البخار وروى  -ث 

أرستتل مصتتعب بتن عمتت  وابتتن أ  مكتتو  رضتتي هللا ع همتتا إىل ي ترب )امل ي تتة( بعتت  بيعتتة  صتتلى هللا عليته وستتلم  . وكتان ال تت  9[آجعت  ي قرائن تتا القتترآن
 اانصار له ابلعقبة وقبل اقجرة، ليعلما من أسلم من أهلها القرآن.

                                                 

 ٥ح يل  1

 ٦ح يل  2

 19٦ - 1/19٥تثس  ابن ك  ،  ٣
 رواه مسلم عن عياع بن محار رضي هللا ع ه 4
 رواه الب اري ٥
 متثق عليه ٦
 (٦٣1رواه الب اري )رقم  ٧
 (8٧و  ٥٣رواه الب اري )رقم  8
 (4941ال يل )رقم  9
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 ي حرص السلف على أخذ العلم عن العلماء الثقات ولي  من الكتب.الدليل عل - 5
 .1[وَرَحل جابر بن عب هللا مس ة ختهر إىل عب هللا بن أنيح يف ح يل واح ] رمحه هللاالبخار  قال  -أ 

 .2[إن هذا العلم ثين آانظروا عمن أتدذون ثي كم]قال  حممد بن سريين رضي هللا عنهوعن  -ب 
مل يكونوا يسألون عن اإلس اث، آلما وقعتت الثت تة قتالوا: ْسهتوا ل تا رجتالكم، آي  ظتر إىل أهتل الست ة آيؤدتذ حت ي هم، ]قال  سريينحممد بن وعن  -ج 

 .٣[وي ظر إىل أهل الب ن آ يؤدذ ح ي هم
 .4[اإلس اث من ال ين، ولوال اإلس اث لقال من ختاء ماختاء]قال  رمحه هللاعبد هللا بن املبارك وعن  -ث 
ف أبعت ، بتل علتى الكتتب والتصتاني ِضتىه آاالعتمتاثوإ ا كتان االعتمتاث علتى املستمون متن ال ت  تقليت ا  ختَ  َمرْ ] رمحه هللاأبو حامد الدزاىل وقال  -هت 

 جتترة وبعتت  وآتتاة جيتتارين متتن اقالكتتتب والتصتتانيف حم ثتتة مل يكتتن ختتتيء م هتتا يف ومتتن الصتتاابة وصتت ر التتتابعس، وإمنتتا حتت ثت بعتت  ستت ة مائتتة وعشتت
صت يف ون كتتب ااحاثيتل وتولتون يكرهتالصاابة وجلة التابعس رضي هللا ع هم، وبع  وآاة سعي  بن املسيب والسن وديتار التتابعس، بتل كتان اا
ابة لصتابتو بكتر وجاعتة متن التذل  كتره أو الكتب لت  يشت ل ال ا  هبا عن الثظ وعن القرآن وعن الت بر والتذكر وقالوا: احثظوا كما ك ا حنثظ. 

 ال ا  على املصاحف داآوا اتكالو   صلى هللا عليه وسلم  رضي هللا ع هم تصايف القرآن يف مصاف وقالوا: كيف نثعل ختيتا ماآعله رسول هللا 
القترآن ب وبقيتة الصتاابة بكتت ي هللا ع ته واإلقراء ليكون هذا خت لهم و هم حىت أختتار عمتر رضتسقرآن يتلقاه بعاهم من بعض ابلتلقوقالوا: نرتك ال

ضتي ر يب بكتر أآانشترح صت ر  ملتشتاهبات،ادوآا  من كا ل ال ا  وتكاسلهم وحذرا من أن يقا نزان آ  يوج  أصل ي رجا إليه يف كلمة أو قراءة متن 
 هللا ع ه لذل  آجما القرآن يف مصاف واح .

ة رضتتي هللا عتت هم وقيتتل: أول كتتتاب صتت ف يف اإلستت    وكتتان أمحتت  بتتن ح بتتل ي كتتر علتتى مالتت  يف تصتت يثه املو تتأ ويقتتول: ابتتت ن متتامل تثعلتته الصتتااب
كتتتاب ابتتن جتتريل يف اآلاثر وحتتروف التثاستت  عتتن جماهتت  وعطتتاء وأصتتااب ابتتن عبتتا  رضتتي هللا عتت هم ركتتة. مث كتتتاب معمتتر بتتن راختتت  الصتت عاى 

 .٥[ري.ابليمن جا آيه س  ا  مأثورة نبوية مث كتاب املو أ ابمل ي ة ملال  بن أنح، مث جاما سثيان ال و 
 صتلى هللا عليته وستلم  : يتبس من جممون ااثلة السابقة أن ااصل يف تعلم العلم أن يكتون ابلتلقِهتى عتن العلمتاء ال قتات. وهكتذا أدتذ ال ت  ام صة

تتتابعون العلتتتم عتتتن ، مث تلقتتتى الصتتتلى هللا عليتتته وستتلم  العلتتم )القتتترآن( عتتن جسيتتتل عليتتته الستت  ، مث أدتتتذ الصتتاابة رضتتتي هللا عتتت هم العلتتم عتتتن ال تت  
وهتو  رمحته هللاعاامر الشاعىب الصاابة، حىت أن كتابة العلم كانت مهجورة يف القرن ااول ومل حت ث إال بع  عصر الصاابة كما قتال ال تزايل، وقتال 

. ويعتين ٦[يل إال حثظتتهماكتبت ستوثاء يف بياتاء قتط، والحت َّثىن رجتل ِبت يل آأحببتت أن يعيت ه َعلَتىه، والحت َّثىن رجتل ِبت ]من أكابر التابعس 
 ابلسوثاء أي الس، والبيااء أي الورق.

ل تو ِمتن) حىت صار حثظ العلم بتلقيه ختثاهة عن العلماء صثة هتذه اامتة كمتا قتال تعتاىل َك طُّته  بَِيِمي ِتَ  ِإ ا  اَل ِمتن ِكتَتاِب وَ  قَتْبلِتهِ  َوَمتا ك  تَت تَتتتْ
ْرََتَب اْلم ْبِطل ونَ   . 49 - 48الع كبوت:  (اْلِعْلمَ  يِهَ اتم يف ص   وِر الَِّذيَن أ وت واَبْل ه َو آاَيتم بتَ ، الَّ

آتأول  -إيل أن قتال  -من أنثا  رق العلم املوصِهلة إيل خاية التاقق بته أدتذ ه عتن أهلته املتاققتس بته علتي الكمتال والتمتا  ] رمحه هللاالشاطىب قال 
 -إىل أن قتتال  -، وأدتتذهم أبقوالتته وأآعالتته، واعتمتتاثهم علتتي متتايرث م تته هللا عليتته وستتلم صتتلى   لتت  م ومتتة الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم لرستتول هللا 

م متا ال ت   حتىت آقهتوا، و لتوا  روة الكمتال يف العلتو   صتلى هللا عليته وستلم  وصار َم َتل   لت  أصت  ملتن بعت هم، آتالتز  التتابعون يف الصتاابة ستْ 
جت  عاملا اختتهر يف ال ا  اادذ ع ته إال ولته قت وة اختتتهر يف قرنته ر تل  لت . وقلمتا و جت ت آرقتة الشرعية. وحسب  من صاة هذه القاع ة أن  ال

                                                 

 19كتاب العلم من صايح الب اري، ابب   1
 رواه مسلم يف مق مة صاياه 2
 رواه مسلم يف مق مة صاياه ٣
 ة صاياهرواه مسلم يف مق م 4
 9٥ - 94ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  ٥
 ٣2٣ص  ٦رواه ابن أىب حامت ذس اثه ع ه )اَّرح والتع يل( البن أىب حامت الراوي، ج  ٦
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 .1[وائ ة والأح  خمالف للس ة إال وهو مثارق قذا الوصف.
 فوائد التعلم ابلتلقي عن العلماء: -اثنيا 

 وهي ث ث آوائ : 
يكتتون للطالتتب هبتتذا ذا الكتتتاب، آكتتتااب، لشتتي ه إستت اث متصتتل إيل م َصتت ِهف هتت: أبن َيدتتذ الطالتتب عتتن ختتتي ه  فوائااد متعلقااة ابمصااال السااند - 1

ه ع تته الطالتتب إمتتا ، آيأدتتذإستت اث متصتتل إىل مصتت ف الكتتتاب كتتأن دتت  الطالتتب ختتتي ا يتتروي صتتايح الب تتاري ذستت اث متصتتل إىل الب تتاري رمحتته هللا
 .س اث متصل إىل الب اري رمحه هللاْساعا من الشيخ أو عرضا  عليه أو ديزه به الشيخ، آيصبح للطالب هبذا إ

ن عتتستتتعرآه يف الكتت     ِهثيها، كمتتاأصتتبات قليلتتة اا يتتة يف هتتذا الزمتتان بعتت  ختتتهرة نستتبة الكتتتب إىل م َصتت -وهتتي اتصتتال الستت    -وهتتذه الثائتت ة 
 ه حت  كتتب الست ة عتن ختتيي الطالتب أالِوجاثة إن ختاء هللا، كما أن جهالة حال ك   من رجال الس   اآلن ي اعف قيمتة هتذه ااستاني . آقت  يترو 

رة يف ااعصتار املتتأد ح والتع يلعن ختيوده، وق  يعرف الطالب حال ختي ه ولك ه دهل حال بقية ختيو  سلسلة اإلس اث بسبب إ ال ت وين اَّر 
 الكتثاء العلماء بشهرة الكتب عن حتمهلها اباساني  املتصلة.

 ى ك تت  متتن الستتلف عتتن  هتتو ستتبب هنتت  التتتعلم ابلتلقتتى عتتن العلمتتاء والستتعي لتاصتتيل هتتذه الثوائتتوهتتي أهتتم آوائتت فوائااد متعلقااة بفهاام العلاام: - 2
ْصتاثيس، والحتملتوا العلتم عتن الصتاث

 
ن عمتن أدتذه اهتا الأتدتذوا القترآيس(. ومع التعلم من الكتب، واختتهرت بي هم مقولة )التقرءوا القرآن على امل

 هة. لوا العلم ممن تعلم من الصاف )أي الكتب( المن الشيو  مشاآبقراءة املصاف المن الشيو  مشاآهة، والحتم
 وسبب  ل  أن الذي يتعلم من الكتب مباخترة ثون إرختاث ختيخ الَيمن أن يقا يف أح  اادطاء التالية:

تته  وهتتذا أستتوأ متايقا آيتته املتتتعلم، وقتت  يكتتون ضتت ل ه  يف التت ني سااوء اختيااار الكتاااب الااذ  يااتعلم منااه: -أ  اره لكتتتاب اآلدتترة بستتبب ادتيتت يفا وه ك 
ن هتذا الكتتاب إن متا يف البتاب الرابتا القتول آيهت آاس  يتعلم م ه، وإمنا يرخت ه إىل الكتب ال اآعة ختيخ م صتاحل م ونظترا  ا يتة هتذه املستألة آس َتْبس تط   

 ختاء هللا تعاىل.
  ه املعينوهو ماي عرف ابلتصايف والتاريف واللان، راق  ي  امقأ يف نقق األلفاظ: -ب 

قتتالوا: والأتدتتذوا العلتتم ممتتن كتتان أدتتذه لتته متتن بطتتون الكتتتب متتن ختت  قتتراءة علتتى ختتتيو  أو ختتتيخ حتتا ق، آمتتن مل ] رمحتته هللاالنااوو  ويف هتتذا يقتتول 
 .2[َيدذه إال من الكتب يقا يف التصايف ويك ر م ه ال لط والتاريف

ل ابملعىن. آإ ا تلقى العلم عن ختتيخ متتمكن آيقف حيل دب وصل الك  ، أو يص امقأ يف الوقف والوصل: -ج  له حيل دب الوقف، را خي 
االبتت ان  أرخت ه إىل الصوب يف هذا. وق  أخَلَظ عب العزيز الك اين رمحه هللا القول لبشر املريستي الاتال بستبب جهلته ابلوقتف والوصتل رتا آل بته إىل

وآيته م ا رتته لبشتر يف حاترة اخلليثتة العباستي املتأمون.  -تشتكي  يف صتاة نستبته إليته  علتى -يف ال ين، راجا كتاب )الَْيَ ة( لعب العزيز الك اين 
القتول يف الَثصتل والَوْصتل: اعلتم أن العلتم رتا ي ب تي أن ي صتَ ا ]قتال  -وهو مؤسح علتم الب ختة  -هت  4٧1ت  رمحه هللاعبدالقاهر اجلر اين وقال 

إىل أن قتال  -آيها وا يء هبا م  ورة ت ستتأنف واحت ة م هتا بعت  أدترى، متن أسترار الب ختة  يف اَّ َمل من عطف بعاها على بعض، أو ترك العطف
إىل آدتر  [وق  بل  متن قتوة اامتر يف  لت  أهنتم جعلتوه حت ا  للب ختة، آقت  جتاء عتن بعاتهم أنته س تِتل ع هتا آقتال: معرآتة الثصتل متن الوصتل.... -

 .٣ماقال
هتذا هتو ستبب  هتور أول الثترق الاتالة يف هتذه اامتة، وهتم اخلتوارج التذين درجتوا علتى عهت  علتى بتن أىب وكتان  امقأ يف فهم املعىن املاراد: -د 

املتراث   الب رضي هللا ع ه، آاعتم وا على أنثسهم يف آهم معاين القرآن ثون الرجون إىل الشيو  )الصاابة رضي هللا عت هم( آثهمتوا متن القترآن خت 
( ويف روايتتة يقتترأون القتترآن الدتتاوو ح تتاجرهمآتتيهم ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  م، وهتتذا هتتو معتتىن قتتول رستتول هللا بتته، آاستتتالوا ثمتتاء املستتلمس وأمتتواق
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 واحتتت م وهلل ، أي قتتراءة ترثيتتت  ابل تتاجر ال تصتتل إىل القلتتوب حمتتتل الثهتتم، آأدطتتأوا يف آهتتم املعتتتاين، ومل يكتتن يف اخلتتوارج صتتاايبم 1(الدتتاوو تتتراقيهم)
 عن ختيخ صاحل متمكن. ين اخلطأ يف آهم املعىن إال ابلتلقالم . آ َيمن الطالب م

وال ثظ ابتت اء متن الكتتب استتق ال، بتل ي صتاِهح علتى الشتيخ كمتا  كتر ، آاالستتق ل بتذل  ] –يف آثاب  الب العلم  - يقول النوو ويف هذا 
 .2[ا ااحكا من أضر املثاس ، وإىل هذا أختار الشاآعي رمحه هللا بقوله: من تثقهه ِمن الكتب ضيَّ 

تته متتن أستتتا  يَتتْ ر   عليتته، ويرجتتا إليتته يف تثستت  ماأختتتكل عليتته، ويتعتترف م تته  تترق االجتهتتاث، ] رمحتته هللاامقيااب البدااداد  وقتتال  والبتت  للمتثقِه
م رأ   ، قتتالوا ال، ومتتايثرق بتته بتتس الصِهتتاة والثستتاث. مث روى اخلطيتتب ذستت اثه أنتته قيتتل ايب ح يثتتة: يف املستتج  حلقتتة ي ظتترون يف الثقتته، آقتتال: قتت

 .٣[قال اليَتْثقه هؤالء أب ا  
ا اَّهل راي قيت ه، الست الل ابملطلق مخيصصه، وا ومن اخلطأ يف آهم املعين: االست الل اب مل ما اَّهل را يبيِه ه، واالست الل ابلعا  ما اَّهل را

ستت ة ة امل الثتتة اهتتل اللثتترق الاتالال ابمل ستتو . وكتتل هتذا وقعتتت آيتته وقت  يستتت ل ابخلتتاص يف موضتتا العتا  أو ابملقيتت  يف موضتتا املطلتتق، وقت  يستتت 
اجهتتت املبت عتتة وص، آتتإ ا و واَّماعتتة، آعمتت ة أهتتل البتت ن والاتت ل: االستتت ل بتتبعض ال صتتوص ثون بعتتض، وعمتت ة أهتتل الستت ة: اَّمتتا بتتس ال صتت

 ابل صوص اليت ت بطل ب عتهم َتاثوا يف ض لتهم آتأوهلوها أو أنكروها.
كلته، وهتذا   اب ت   ويظ ته التق  مرجوحتا أو: سواء  يف ااحاثيل أو يف أقوال العلماء يف الثقه، آق  يقرأ قوال  متييز الصحيح من الضعيفعدا  -ها 

 بسبب ع   معرآته ابلقول الصايح الراجح يف املسألة. ولو ثر  على ي  ختيخ متمكن ارخت ه إىل هذا.
سألت أيب عن الرجل يكون ع  ه الكتب املصت ثة آيهتا قتول رستول اللهتص والصتاابة ]مح  بن ح بل قوله عن عب  هللا بن أ ابن القيمويف هذا نَتَقَل 

عمتل بته والتابعس، وليح للرجل َبَصر ابل يل الاعيف املرتوك وال اإلس اث القوي من الاعيف، آيجتوو أن يعمتل رتا ختتاء ويت ت  م هتا آيثتىت بته وي
 .4[ه م ها آيكون يعمل على أمر صايح، يسأل عن  ل  أهل العلم. ، قال: اليعمل به حىت يسأل مايؤدذ ب

، مث يقترأ وأهنتا ثون الواجتب هنتا امل ت وب: آقت  يقترأ الطالتب مصتطلح )الست ة( يف الثقته ويعلتم أعدا التمييز بني اصق حات العلاوا املختلفاة -و 
 تمكن.م هذا ختيخ يفوب. وإمنا يرخت ه إىل الصواب نثح املصطلح يف أصول الثقه أو علم ال يل آيظن أن كل س  هة هي من امل  

قتتال ت: )نتتص عليتته(، أو )آيتته مصتتطلاا : آقتت  يقتترأ الطالتتب كتتتااب يف الثقتته ويقتترأعاادا التمييااز بااني اصااق حات املااذاهب الفقهيااة املختلفااة -ز 
ع اهتا ت ختتيتا، وإ ا علتم ماملصتطلاا قته متن هتذه(، أو )قال الشيخ(، أو )يف أح  ااقوال كذا(، أو )ويف أحت  ااوجته كتذا(. والطالتب اليثيالقاض

 يف مذهبِ  ما آق  ي قل املعىن إىل مذهب آدر آي طال. وإمنا يرخت ه إىل الصواب يف هذا ختيخ متمكن.
ا اء االدتيتتار  . وإمنتتكيتتف إ ا أستتآهتتذه بعتتض اادطتتاء التتيت يقتتا آيهتتا الطالتتب إ ا ثر  متتن الكتتتاب استتتق ال، هتتذا إ ا أحستتن ادتيتتار الكتتتاب، آ

 طتق معرآتة الصتواب يف الو ه اادطتاء العلم عن ختيخ متتمكن، إمتا ْساعتا  متن الشتيخ وإمتا قتراءة عليته. واامتن متن هتذ يَيمن من هذه اادطاء بتلق
 عن العلماء. يواملعىن وااحكا  هي أهم آوائ  التعلم ابلتلق

ه، وقت  كتان علمتاء متن الشتيخ إىل   بت قتل ابحملاكتاةاآلثاب الثاضتلة والتيت ت تمن الِْلم والسَّكي ة والوقتار وخ هتا متن  التَّأدُّب أبدب العلماء: - 3
لتتى التتتعلم عهم كارصتتهم الستتلف  رصتتون علتتى أتثيتتب ت ميتتذهم كارصتتهم علتتى تعلتتيمهم. كمتتا كتتان الطتت ب  رصتتون علتتى التتتأثب َبثاب ختتتيود

 تعاىل. م هم. وسيأيت بسط هذا اامر يف الباب الرابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا 
 مايلزا املتلقي عن العلماء من إرشادات. -اثلثا
  للعلم عن العلماء له حاالن: يه املتلق

 .املتعلم( إن ختاء هللاو ثاب العامل إما أن يكون  البا للعلم ي ر  على العلماء، وهذا س ذكر مايلزمه من إرختاثات يف الباب الرابا )آ -أ  

                                                 

 متثق عليه 1

 ٣8ص  1)ا مون( ج  2
 8٣ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  ٣
 2٠٦ص  4)إع   املوقعس( ج  4



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

112 

ا( إن  واملستتتثيت وآثاهبتتأحكتتا  املثتتيتيف  ولتتة، وهتتذا ستت ذكر مايلزمتته متتن إرختتتاثات يف البتتاب اخلتتامح ) وإمتتا أن يكتتون مستتتثتيا يستتأل العلمتتاء -ب 
 ختاء هللا.

تتتب كلمتاء وختتروحهم لتبعض  لتت رو  الع ( متن الوستائل املستتتا ثة التيت تقتو  مقتا  التلقتتي عتن العلمتاء مشتاآهة ولتتو جزئيتا: ااختتر ة املستجلةفائادة)
حيتة آهتم متا ا التلقتي داصتة متن  ن آوائ  هذملو جزئيا، اهنا التسمح ابملراجعة واالستثسار، وما  ل  آهي حتقق ك  ا  العلم اقامة، وإمنا قلت: و 

 ابلكتب. 
 هذا مايتعلق ابلطريق ااول لطلب العلم، وهو التعلم ابلتلقي عن العلماء مشاآهة.

 
 القريق الثاين للتعلم: التعلم طقالعة الكتب:

 عات التالية: ونذكر ه ا املوضو 
 بيان أن مطالعة الكتب أثى م زلة من التلقي عن العلماء. - 1
 ف على كتابة العلم.لبيان السبب الباعل للس - 2
 بيان جواو االعتماث على مايكتبه العلماء من العلم وخترط  ل . - ٣
 بيان  رق حَتَمُّل مايكتبه العلماء من العلم والثرق بي ها. - 4
 ء يف جواو العمل ابلِوجاثة.أقوال العلما - ٥
 إرختاثات هامة ملن يتعلم من الكتب. - ٦
 

 بيان أن مقالعة الكتب أدىن منزلة من التلقي عن العلماء: -أواًل 
ل م هتا هتم ، آهذه ث ثة قرون واملقصوث ابلقرن ااو 1(د  القرون قرى، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  - 1

تتتم يف عتتا  متتائ تس وعشتترين الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم، والقتترن ال تتاين التتتابعون، وال التتل أتبتتان التتتابعس. و كتتر ابتتن حجتتر رمحتته هللا أن القتترن ال التتل د 
ا  خت ي ا  وآشت الب ن والا الت ت ااحوال ت  ه  .2هجرية روت آدر اتبان التابعس، وأنه بع ها ت  ه

ب ة وحثظتتا ومل تكتتن كتتتن أهلتته ختتتثاهكتتان يؤدتتذ عتت  -يف القتترن ااول  -صتتاابة دتت  ممتتا كتتان عليتته التتتابعون، وقتت   كتتر  أن العلتتم آمتتا كتتان عليتته ال
اآهة لعلتتم عتتن العلمتتاء مشتتا( أن أدتتذ دتت  القتترون قتترينالتت يل والثقتته قتت  ك ِتبتتْت وإمنتتا حتت ثت بعتت  الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم. آ بتتت هبتتذا التت يل )

 من أدذه رطالعة الكتب. أعلى م زلة ود 
هتتو حتت يل مرآتتون أياتتا، أورثه ابتتن أيب عاصتتم « إمنتتا العلتتم ابلتتتَّعلم» قولتته ]أهتتت. قتتال ابتتن حجتتر  [وإمنتتا العلتتم ابلتتتعلم] رمحتته هللاالبخااار  قتتال  - 2

، إست اثه « يترث هللا بته دت ا  يثقهته يف الت ينال تا  تعلمتوا، إمنتا العلتم ابلتتعلم، والثقته ابلتثقته، ومتن ايأيهتا » والطساى من ح يل معاوية أياا بلثتظ 
 حستتن، إال أن آيتته مبهمتتا اعتاتت  رجيتتته متتن وجتته آدتتر، وروى البتتزار حنتتوه متتن حتت يل ابتتن مستتعوث موقوآتتا، ورواه أبتتو نعتتيم ااصتتبهاى مرآوعتتا. ويف

ملعتتتس إال املتتأدو  متتن اانبيتتاء وورثتتتهم علتتى ستتبيل البتتاب عتتن أيب التت رثاء وختت ه. آتت  ي تترت بقتتول متتن جعلتته متتن كتت   الب تتاري، واملعتتىن لتتيح العلتتم ا
 .٣[التعلم.

تتلة إىل خايتتمتتن أنثتتا  تترق العلتتم املو ]يف ك متته امل قتتول ع تته آنثتتا، وآيتته قتتال  رمحتته هللاالشاااطىب وقتت  أختتتار إىل هتتذا  ن أهلتته ة التاقتتق بتته أدتتذه عتتصِه
 .[املتاققس به على الكمال والتما 

لثصتل ال التل وال  ثتون: يف أن الرحلتة يف  لتب العلتو  ولقتاء املشتي ة مزيت  كمتال يف التتعلم. ]يف )مق متته( آقتال  رمحته هللاابن خلدون وأختار إليته 
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لقي تتتا  والستتبب يف  لتت  أن البشتتتر َيدتتذون معتتتارآهم وأد قهتتم ومتتتاي تالون بتته متتن املتتتذاهب والثاتتائل: َترة علمتتتا  وتعليمتتا وإلقتتتاء ، وَترة حماكتتاة وت
َلكات ورسودهاابملباخترة. إال أن حصو 

َ
َلكات عن املباخترة والتلقس أخت  استاكاما  وأقوى رسودا آعلى ق ر ك رة الشيو  يكون حصول امل

َ
 .1[ل امل

 .بيان السبب الباعث للسلف على كتابة العلم -اثنيا 
عتن ويت  بتن اثبتت ] لبخاار اب أت كتابة العلو  الشرعية جبمتا القترآن، وكتان ستبب  لت  دشتية ضتيان ختتيء م ته بستبب متوت الثتا . آقت  روى 

ن استتتمر رضتتي هللا ع تته أن أاب بكتتر الصتت يق رضتتي هللا ع تته قتتال: إن عمتتر أَتى آقتتال إن القتتتل قتت  استتتارَّ يتتو  اليمامتتة بق تتراء القتترآن، وإين أدشتتى إ
صتتلى هللا عليتته   يثعلتته رستتول هللا القتتتل ابلقتتراء ابملتتوا ن آيتتذهب ك تت  متتن القتترآن، وإين أرى أن أتمتتر جبمتتا القتترآن، قلتتت لعمتتر: كيتتف نثعتتل ختتتيتا مل

 ، قال عمر: هذا وهللا د ، آلم يزل عمر يراجعىن حىت ختترح هللا صت رى لتذل  ورأيتت يف  لت  التذي رأى عمتر. قتال ويت : قتال أبتو بكتر:  وسلم 
 .2[عه، آتتبَّا القرآن آاجصلى هللا عليه وسلم  إن  رجلم ختاب عاقل ال نتهم ، وق  ك ت تكتب الوحي لرسول هللا 
هتتت( وانتشتترت املصتتاحف، آتتإن جتتا الستت ة أتدتتر حتتىت هنايتتة القتترن ااول  1٣وإ ا كتتان جتتا القتترآن قتت  مت يف د آتتة أيب بكتتر رضتتي هللا ع تته )تتتويف 

 ان السلف ادتلثتوا يف]:ابن حجراقجري وكان االعتماث على السمان والثظ و ل  ان كتابة العلم كانت موضا د ف بس السلف، كما قال 
ن  لتت  عمتت   وتركتتا وإن كتتان اامتتر استتتقر واإلجتتان انعقتت  علتتى جتتواو كتابتتة العلتتم بتتل علتتى استتتابابه بتتل اليبعتت  وجوبتته علتتى متتن دشتتي ال ستتيان ممتت

ا  كمتا قال العلماء: كره جاعة من الصاابة والتابعس كتابة ال يل واستابوا أن يؤدذ ع هم حثظت]أياا: ابن حجروقال  .٣[يتعس عليه تبلي  العلم
 .4[أدذوا حثظا ، لكن ملا قصرت اقمم ودشي اائمة ضيان العلم َثوَّنوه

صتتلى هللا عليتته  وستتبب ادتتت ف الستتلف يف كتابتتة التت يل تعتتارع ااثلتتة التتوارثة يف املستتألة آقتت  روى مستتلم عتتن أيب ستتعي  اخلتت ري أن رستتول هللا 
لتتبعض الصتتاابة يف الكتابتتة   صتتلى هللا عليتته وستتلم  . ومتتا هتتذا آقتت  أ ن ال تت  ٥(ال تكتبتتوا عتتين، ومتتن كتتتب عتتين ختت  القتترآن آليماتتهقتتال: ) وستتلم 

 صتتلى هللا عليتته وستتلم  عتتن أيب هريتترة رضتتي هللا ع تته قتتال َمتتا ِمتتن أصتتااب ال تت  ] البخااار كعبتت هللا بتتن عمتترو رضتتي هللا ع همتتا، و لتت  آيمتتا رواه 
يف الكتابتة ع ته  صتلى هللا عليته وستلم  . وورث إ ن ال ت  ٦[آإنته كتان يكتتب وال أكتتبأح مت  أك َر ح ي ا ع ه ِمين، إالما كان من عبت هللا بتن عمترو 

دطبة الثتح آطلب أح  الصاابة أن ت كتب له هتذه اخلطبتة، و لت  آيمتا رواه  صلى هللا عليه وسلم  صر ا ، و ل  يو  آتح مكة آق  دطب ال   
ت  متتن أهتتل التتيمن  -آقتتا  أبتتو ختتتاهِ  ]قتتال  البخااار  اكتبتتوا ايب : صتتلى هللا عليتته وستتلم  آقتتال: اكتبتتوا يل ايرستتول هللا  ، آقتتال رستتول هللا  -رجتتل م

. وعلى هذا مَحَل العلماء ح يل مسلم يف ال هي عن كتابة ال يل على أنه داص بزمن نزول القرآن دشية التباسه ب ت ه أو أنته م ستو  رتا ٧[ ِ ختاه
 .8ورث من اإل ن يف الكتابة

  ول اقجري أدذ السلف يف ت وين ال يل مث ث وِهن الثقه بع   ل ، مث ااصول بع ه.وما هناية القرن اا
وإمنتتا أدتتذ املستتلمون يف الكتابتتة دشتتية ال ستتيان ولقصتتور اقمتتم عتتن الثتتظ يتت ل علتتى هتتذا متتا أمتتر بتته عمتتر بتتن عبتت العزيز رضتتي هللا ع تته متتن جتتا 

هت(  كتر هتذا الب تاري رمحته هللا يف   1٠1 - 99ىل عماله َيمرهم بذل  ومن د آته )وت وي ها، حيل كتب إ صلى هللا عليه وسلم  أحاثيل ال   
 انظتر متا كتان متن حت يل رستول ]إىل أيب بكر بتن حتز   عمر بن عبدالعزيزكتاب العلم من صاياه، يف ابب )كيف يقبض العلم  ( قال: وكتب 

، ولتت ْثشتوا العلتم ولتجلستوا صتلى هللا عليته وستلم  ، والتقبتل إال حت يل ال ت  آاكتبه، آإين دثت ثرو  العلم و هتاب العلمتاء صلى هللا عليه وسلم 
أهتتت. ومعتىن ثرو  العلتتم أي انت اثره وضتتياعه، وأبتو بكتتر بتن حتتز : َتبعتي آقيتته استتتعمله  [حتىت يَعلَّتتم متن اليَتْعلَتتم، آتإن العلتتم اليَتْهلِت  حتتىت يكتون ِستترها  

                                                 

 ٥41)مق مة ابن دل ون( ص  1
 (498٦ال يل )رقم  2

 2٠4ص  1تح الباري( ج )آ ٣

 2٠8ص  1)آتح الباري( ج  4
 18/129صايح مسلم بشرح ال ووي،  ٥
 (11٣)ح يل  ٦
 (24٣4ال يل ) ٧
 (2٠8ص  1انظر )آتح الباري ج  8
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 ذا كتب إليه.عمر بن عب العزيز على إمرة امل ي ة وقاائها وق
 
 

 .بيان  واز االعتماد على مايكتبه العلماء من العلم وشرط ذلك -اثلثا 
 ي ل على هذا:

خ نتح: نستأوقتال ]وآيته:  ىل البلت ان(.إيف كتتاب العلتم متن صتاياه يف ابب )ماي تذكر يف امل اولتة، وكتتاب أهتل العلتم ابلعلتم  البخاار ماأورثه  - 1
يل او يف امل اولتة ِبتت ض أهتل الجتتاق، ورأى عبت هللا بتتن عمتر و تتع بتن ستعي  ومالتت   لت  جتتائزا ، واحتتل بعتتع متان املصتاحف آبعتتل هبتا إىل اآلآتت

تتريهة كتتتااب وقتتال: ال تقتترأه حتتىت تبلتت  مكتتان كتتذا وكتتذا،  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ال تت   ا  ملكتتان قتترأه علتتى ال تتالمتتا بلتت   لتت  آحيتتل كتتتب امتت  السه
 .يه وسلم صلى هللا عل وأدسهم أبمر ال   

أن  مث قال الب اري ح ث ا إْساعيل بن عب هللا قال ح ثين إبراهيم بن سع  عن صاحل عتن ابتن ختتهاب عتن عبيت  هللا بتن عبت هللا بتن عتبتة بتن مستعوث
الباتتترين إىل  بعتتتل بكتابتتته رجتتت   وأمتتتره أن ي آعتتته إىل عظتتتيم الباتتترين، آ آعتتته عظتتتيم   صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  عبتتت هللا بتتتن عبتتتا  أدتتتسه أن رستتتول هللا 

 سيَّب قال: آ عا عليهم رسول هللا 
َزَّقوا كل ممزق صلى هللا عليه وسلم  ِكسرى، آلما قرأه مزهقه. آاسبت  أن ابن امل  . 1[أن مي 

ِكسترى وقيصتتر   ث أن يكتتب إىلأرا صتلى هللا عليته وستلم  أن رستول هللا ]يف كتتاب اللبتا  متن صتاياه عتن أنتح رضتي هللا ع ته  مسالموروى  - 2
. وكتان هتؤالء [ش آيه حمم  رسول هللاه آاهة، ونقداَتا َحْلَقت   صلى هللا عليه وسلم  وال جاختي، آقيل إهنم اليقبلون كتااب إال ِبامت، آصال رسول هللا 
 ملوك اارع حي تذ وكتب إليهم ال بيص ي عوهم إىل اإلس  .

أن أاب بكتر رضتي هللا ع ته كتتب لته هتذا الكتتاب ملتا وجههته إىل الباترين: ] يف كتاب الزكاة من صاياه عن أنح رضي هللا ع ته البخار وروى  - ٣
 .2[على املسلمس، واليت أمر هللا هبا رسوله... صلى هللا عليه وسلم  بسم هللا الرمحن الرحيم، هذه آرياة الص قة اليت آرع رسول هللا 

واو جتتا آيهتا، وهتتذا ثليتل ب العمتل رتتتقتو  هبتتا الجتة ودتت -اثيتتل الستابقة قلتت: آت  دتت ف بتس أهتتل العلتم أن م تتل هتذه الكتابتتة املتذكورة يف ااح
 االعتماث على مايكتبه العلماء من العلم، وختر ه: التاقق من نسبة الكتابة إىل العامل.

الَعتْرع و متن تقريتر السهتمان  لوملتا آَتترَ «. اولةابب ما ي ذكر يف امل »قوله ] –يف خترح الباب املشار إليه يف صايح الب اري  - رمحه هللاابن حجر قال 
 أرثآه ببقية وجوه التامل املعتسة ع   اَّمهور.

ا أن يعطي الشيخ  الطالَب الكتاب آيقول له: هذا ْساعي من آ ن، أو هذا تص يث   -إىل أن قال  -عين.  ي آاْروِهِ آم ها امل اولة: وصوْر
يف روايتته   الطالتب، وَي ن لتهحتريتره إىل ه، أو َي ن ملتن ي تق بته بَكْتبته، ويرستله بعت واملكاتبة متن أقستا  التامتل: وهتي أن يكتتب الشتيخ ح ي ته ِبطت

 ع ه.
تتح قتتو  امل اولتتة عليهتتا لصتتول املشتتاآهة آيهتتا ابإل ن ثون ا لقتت ماء إ تت ق اقتت  جتتوَّو جاعتتة متتن ملكاتبتتة. و وقتت  ستتوى املصتت ِهف بي هتتا وبتتس امل اولتتة، ورجه

  -إىل أن قال  -ققون من اخترتاط بيان  ل . اإلدبار آيهما، وااوىل ماعليه احمل
تتوههم خترط قيتا  الجتة ابملكاتبتة: أن يكتون الكتتاب خمتومتا ، وحاملته مؤَت تا، واملكتتوب إليته يعترف دتط الشتيخ، إىل خت   لت  متن الشتروط ال اآعتة ل

 .٣[الت ي ، وهللا أعلم
 .بيان طرق حتم ل ما يكتبه العلماء من العلم والفرق بينها -رابعا 

إن الطالتتب آتت. ويف كتت  التالس ن يف الست  متا يكتبتته العلمتاء متتن العلتم يصتتل إىل  التتب العلتم إمتتا ابتصتال يف الستت   بتس العتتامل والطالتتب وإمتا ابنقطتتا 
 اليسمعه من العامل )السَّمان( واليقرأه عليه )الَعْرع(.

                                                 

...( هو ابن ختهاب٦4)ح يل  1  (. وقائل )آاسبت 

 (. ومعىن آرياة الص قة أي مقاثير الزكاة وأنصبتها14٥4ال يل ) 2
 1٥٥ - 1٥4ص  1ج  )آتح الباري( ٣
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  رق مايصل إىل الطالب مما كتبه العامل ابتصال الس  ، م ها  - 1
 امل اولة: أن يعطي العامل كتابه للطالب ل ويه ع ه.  -أ   

 ن هذا كتاب العامل.أيش  الطالب الويرسله ما ثقة إىل الطالب ِبيل  -أو َيمر ثقة بكتابته  -واملكاتبة: أن يكتب العامل كتااب  -ب 
 واإلع  : أن خيس العامل الطالب أن هذا الكتاب كتابه.  -ج  

لكتتتتاب إىل التتتب يف نستتتبة لعتتتامل ع تتت  ستتتثره أو موتتتته بكتبتتته أو بكتابتتته إىل ختتتت ص معتتتس، ِبيتتتل اليشتتت  الطاوالوصتتتية: أن يوصتتتي ا -ث 
 صاحبه.

ن كتتب ملطريق نتامل العلم  ، وهبذا ا رق مايصل إىل الطالب مما كتبه العامل ابنقطان يف الس   وهو  ريق واح  يسمى الِوجاثة، مص ر َوجَ  - 2
تت العلتتم امل تشتترة يف هتتذا الزمتتان ا حتقتتق وايتتته والعمتتل بتته إ ل العلتتم ور ستتواء كانتتت كتتتب تثستت  أو حتت يل أو آقتته أو خ هتتا. وهتتذا  ريتتق مشتترون لتامه

 الطالب من نسبة الكتاب إىل صاحبه، وتثصيل  ل  آيما يلي:
 أقوال العلماء يف  واز العمل ابلِوَ ادة -خامسا 

اجت  اويهتا ال يرويهتا الو ى أحاثيتل ِبتط ر م َولَّ  خ  مسمون من العرب. وهي أن يقتف علتالِوجاثة: وهي مص ر لَوَج ، ] رمحه هللاالنوو  قال  - 1
ر  ن، هتذا التذي استتمآت ن عتن آت آله أن يقول وج ت أو قترأت ِبتط آت ن أو يف كتابته ِبطته حت ث ا آت ن ويستوق اإلست اث واملتنت، أو قترأت ِبتط

 كر عليه.دس ، وأنختوب اتصال، وجاوف بعاهم آأ لق آيها ح ث ا وأ عليه العمل  ق ميا  وح ي ا ، وهو من ابب امل قطا، وآيه
بته، ثتق أبنته دطته أو كتاكلته إ ا و   وإ ا وج  ح ي ا  يف أتليف خت ص، قال:  كر آت ن أو قتال آت ن أدتس  آت ن وهتذا م قطتا ال ختتوب آيته، وهتذا

نته أ ن، أو  كتر كاتبته ت أنته دتط آتين آت ن أنته ِبتط آت ن، أو    توإال آليقل: بل ين عتن آت ن، أو وجت ت ع ته وحنتوه، أو قترأت يف كتتاب: أدتس 
 :-إىل أن قال  -آ ن، أو تص يف آ ن، أو قيل ِبط أو تص يف آ ن.

يس س الشتاآعأما العمتل ابلِوَجتاَثِة آ قتل عتن معظتم احملت ثس املتالكيس، وخت هم أنته الدتوو. وعتن الشتاآعي ون ظَّتار أصتاابه جتواوه، وقطتا بعتض احملققت
 .1[بوجوب العمل هبا ع   حصول ال قة، وهذا هو الصايح الذي اليتجه هذه ااومان خ ه.

ال قتتمث  [وة وال م اولتتة. ْستتان وال إجتتاقتتوقم وجتتاثة: آيمتتا أ ِدتتَذ متتن الِعلتتم متتن صتتايثة متتن ختت ]يف تعريتتف الوجتتاثة  رمحتته هللاالساايوطي وقتتال  - 2
 السيو ي:

قتتالوا:  ن وهتتم ع تت  رهبتتم  و وكيتتف اليؤم تت أي اخللتتق أعجتتب  إميتتا    قتتالوا: امل ئكتتة، قتتال:»ابلوجتتاثة ِبتت يل:  قتتال البلقيتتين: واحتتتل بعاتتهم للعمتتل]
و  َيتتون متن قرسول هللا   قال: ايالوا. آمن قاانبياء، قال: وكيف اليؤم ون وهم َيتيهم الوحي، قالوا: حنن، قال: وكيف التؤم ون وأ  بس أ هركم، 

 «.يؤم ون را آيهابع كم د ون صاثا  
 قال البلقيين: وهذا است باط حسن.

قلتتت: احملتتتل بتتذل  هتتو التتاآظ عمتتاث التت ين بتتن ك تت ،  كتتر  لتت  يف أوائتتل تثستت ه. والتت يل رواه الستتن بتتن عرآتتة يف جزئتته متتن  ريتتق عمتترو بتتن 
 كم َيتيهم كتاب بس لوحس يؤم تون بته ويعملتون رتا بل قو  من بع»ختعيب عن أبيه عن ج ه، وله  رق ك  ة أورثْا يف اامايل، ويف بعض ألثا ه 

أدرجته أمحت  والت ارمي والتاكم متتن حت يل أيب جعتة اانصتاري ويف لثتظ للاتتاكم متن حت يل عمتر: دت ون التتورق « آيته، أولتت  أعظتم مت كم أجتترا  
 .2[املعلم آيعملون را آيه، آهؤالء أآال أهل اإلميان إميا  .

متر أبقتي هه تا ]قتال رمحته هللا  - ين بعت  ك مته عتن أ يتة اإلست اث يف نقتل علتو  الت -هتت(  1٣٠4)ت  رمحه هللاو  احلسنات اللكنوقال أبو  - ٣
، الستيما يح  متن ي ستت   إليته  عليته، وتصتر لكن قت  يقتو  مقاَمته نقتل   َمتن ي عتمت -وإن كان الب  لإلس اث يف كل أمر من أمور ال ين  -آدر وهو أنه 

تصتريح َمتن عليته املتراث، آي كتثتى ب ل أمتِر آتاتلثوات اهتما  اإلس اث آيها ابلشروط املقررة، آإن خت  ث آيها بطلب اإلس اث يف كت يف ااعصار املتأدرة،
 االعتماث.

                                                 

 ٦٣ - ٦٠ص  2. وهو منت كتاب )ت ريب الراوي( للسيو ي ج 21)التقريب( لل ووي ص  1
 ٦4ص  2)ت ريب الراوي( ج  2
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و إىل  يل أمتصتل إىل صتاحب الت مل بتت  ريتقوقذا جوَّووا العمل واإلثبات اباحاثيل امل ونة يف الكتب املعتم ة، وإن مل يوج  قتا ع ت  العامتل وا
 مؤلف الكتب امل ونة.

 لعلية. اإىل حارات اائمة  س   مسلسل وجوَّووا أياا االعتماث يف املسائل الثقهية على نقل معتم ي امللة ال يثية، وإن مل يوج  ع   املثيت
صتتلى هللا عليتته    ت إىل ال تت ستت أوإين إ ا نستتبت  التت يل إلتتيهم كتتأين «: »املشتتكاة»ع تت  قتتول صتتاحب  -« مرقتتاة املثتتاتيح»قتتال علتتي القتتاري يف 

 :-« اخل... وسلم 
ؤلثتة، خ هتا متن الكتتب املو كتتب الستتة ع ِلَم من ك   املص ف أنه دوو نقل ال يل من الكتب املعتم ة اليت اختتتهرت وصتات نستبتها ملؤلثهتا كال

اه كت    قتول م ته. ومااقتاتعت ث ااصتل املج. والي شرتط تأو ل حتجا  -ولو يف ااحكا   -وسواء يف جواو نقله مما   كر أكان نقله للعمل رامونه 
بلتتة صتتاياة انتته معتمتت  مقا ابتتن الصتت ح متتن اختتترتا ه محلتتوه علتتى االستتتاباب. ولكتتن ي شتترتط يف  لتت  ااصتتل أن يكتتون قتت  ق وبتتل علتتى أصتتل لتته

 حي تذ  صل به ال قة اليت م ار االعتماث عليها صاة   واحتجاجا.
قتال ابتن  ىل مؤلثيهتا، ومتن مثإبته روايتة  اا أنه ال ي شرتط يف ال قل متن الكتتب املعتمت ة للعمتل أو ل حتجتاج أن يكتون لتهوع لم من ك   املص ف أي

ا. عمتل هبتا وإن مل يستمست ن جتاو البَتْرهان:  هب الثقهاء كاآتة إىل أنته اليتوقتف العمتل ابلت يل علتى ْساعته، بتل إ ا صتات ع ت ه ال ست ة متن ال
 انتهى.

ه ن كتتاب معتروف ت اولتتت  ، أو َيدتذ متتستأحت  أمتترين: إمتا أن يكتون لتته  -أي املثتيت عتتن ا تهت   - ريتتق نقلته « آتتح القت ير»متتا  يف وقتال ابتن  اق  
إىل أن  -لتراوي ملشهور، هكذا  كتر ار ع ه أو اااي ي حنو ك ت ب حمم  بن السن وحنوها من التصانيف املشهورة للمجته ين، انه ر زلة اخلس املتوات

 -ال اللك وي ق
دتوو ملتن نظتر  -ستخ وقت  ت اولتته ال  ومذهبه معروف -: آأما ما يوج  من ك   رجل -ايب بكر الراوي « أصول الثقه»نق  عن  -« الق  ية»ويف 

يف أصت اف  ملصت ثةاهتا متن الكتتب وحنو « مو تأ مالت »آيه أن يقول: قال آ نم: كذا وكذا، وإن مل يسمعه متن أحت ، حنتو كتتب حممت  بتن الستن و 
 العلو ، ان وجوثها على هذا الوصف ر زلة اخلس املتواتر واالستثاضة، ال  تاج إىل إس اث. انتهى.

 «:  ت ريب الراوي خترح تقريب ال واوي»ويف 
   ختتامل لكتتبثيها و لت   إىل مصت حكى ااستا  أبو إسااق اإلسثراييين اإلجان على جتواو ال قتل متن الكتتب املعتمت ة، وال يشترتط اتصتال الست

 ال يل والثقه.
نته ادوو له أن يرويته  ب ال يل: المن وج  ح ي ا يف كتاِب صايِح جاو له أن يرويه و تل به، وقال قو  من أصاا«: تعليقه»وقال الطسي يف 

يعتتتين  -ق ااصتتول يف حقتتتائ هبتتم عتتتن بعتتض احملتتت ثس وقتتال: هتتتم عصتتبة ال مبتتتاالة« السهتتان»مل يستتمعه، وهتتذا خلتتتط. وكتتذا حكتتتاه إمتتا  التتترمس يف 
 .-املقتصرين على السمان، ال أئمة ال يل 

اتثتق  اة املوثتوق هبتا آقت لثقته الصتاياوقال عز ال ين بن عب الس   يف جواب سؤال كتبه إليه أبتو حممت  بتن عب الميت : وأمتا االعتمتاث علتى كتتب 
ى الكتتب ذل  اعتمت  ال تا  علتلروايتة، ولتان ال قة ق  حصلت هبا كما حتصتل  ابالعلماء يف هذا العصر على جواو االعتماث عليها، واإلس اث إليها، 

ىل ابخلطتتأ خلطتتأ يف  لتت  آهتتو أو اتثقتتوا علتتى املشتتهورة يف ال اتتو والل تتة والطتتب وستتائر العلتتو  لصتتول ال قتتة هبتتا وبت ْعتتِ  التتت ليح، ومتتن وعتتم أن ال تتا  ا
دو ة يف ور، وليستت كتتبهم متأ بتاء يف صتاحل املتعلقتة هبتا، وقت  رجتا الشتارن إىل قتول اام هم، ولوال جواو االعتماث على  ل  لتعطل ك   من املصت

 ، لبع  الت ليح.ب وهم كثارااصل إال عن قو  كثار، ولكن ملا بع  الت ليح آيها اعتم  عليها، كما اعتم  يف الل ة على أختعار العر 
ئهم باتتبط ال ستتخ وحتريرهتتا، آمتتن قتتال: إن ختتترط الت تتريل متتن كتتتاب يتوقتتف علتتى قتتال: وك ت تتب التت يل أوىل بتتذل  متتن كتتتب الثقتته وخ هتتا، العت تتا

 .1[اتصال الس   إليه آق  درق اإلجان. انتهى
لتتو آرضتت ا والعيتتا  ابهلل دلتتو الزمتتان متتن الثتتا  وال قتتاة والتترواة ااثبتتات ملتتا تعتتذر الرجتتون إىل الستت ة ] رمحتته هللاحممااد باان إبااراهيم الااوزير وقتتال  - 4
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و ل  ان الكتب الصاياة املتق ة موجوثة يف امل ار  اإلس مية، والعمل را يف الكتب اليت عليها دطوط ال قاة الثتا  ختتاه ة ابلصتاة العزيزة، 
صتلى هللا عليته  جائِزمت  ع   ك   من أهل العلم وهو الذي يَتْقَوي يف ال ظر ويظهر عليه ال ليل، بتل هتو التذي أجتا علتى جتواوه أصتااب رستول هللا 

كما سيأيت، والعجب من املعرتع كيف خثل عن  ل  وهو قول أئمة الزي ية واملعتزلة كما سيأيت، والعمل هبذا هو املعتروف يف علتم الت يل   سلم و 
ابلوجاثة وهو أح  أنوان علتو  الت يل وقت   كرهتا ابتن الصت ح يف علتو  الت يل و تول الكت   آيهتا وحكتى القتول بوجتوب العمتل هبتا عتن اإلمتا  

توقتف اآعي و ائثة من نظار أصاابه يف أصول الثقه قال ابن الص ح رمحه هللا وما قطا به هو الذي اليتجه خ ه يف ااعصار املتأدرة آإنته لتو الش
هللا  إن الصتتاابة رضتتي -إىل أن قتتال  -العمتتل آيهتتا علتتى الروايتتة النستت  ابب العمتتل ابمل قتتول لتعتتذر ختتترط الروايتتة آيهتتا علتتى ماتقتت   يف ال تتون ااول 

  ع هم عملوا هبا وال ليل على  ل  ح يل عمرو بن حز  وق   كر  رقه الاآظ ابن ك   يف إرختاثه وقال بع   كر االدت ف يف بعض  رقه وعلتى
ن ال كل تق ير آهذا الكتاب مت اول بس أئمة اإلس   ق ميا وح ي ا يعتم ون عليه ويثزعون يف مهمات هذا البتاب إليته كمتا قتال يعقتوب بتن ستثيا

 أعلم يف جيا الكتب كتااب أصح من كتاب عمرو بن حز  كان الصاابة والتابعون يرجعون إليه وي عون آراءهم وصح عن ابن املسيب أن عمتر تترك
ن وابتن   تاهر كت   التاآظس يعقتوب بتن ستثيا -إىل أن قال  -رأيه ورجا إليه قال ابن ك   رواه الشاآعي والتابعون ذس اث صايح إىل ابن املسيب 

 .1[ك   ثعوى إجان الص ر ااول على قبول ح يل عمرو بن حز  و ل  يقتاى ثعوى اإلجان على جواو العمل ابلوجاثة
لح احملت ثون علتتى متن العترب، اصتط مصت ر م َولَّت  لتَو َجت  دت ، خت  مستمون -بكستر التواو  -الوجتاثة ] حمماد عجااج امقيابوقتال الت كتور  - ٥

 طته ستواء لقيته أ  ملاصره وعترف دعالعلم من صايثة، من خ  ْسان وال إجاوة وال م اولة، كأن د  خت ص كتااب ِبط من إ  قه على ماأدذ من 
الكتتاب  إىل صتاحبه أو بست   هرة الكتتابيَتْلَقه  أو ِبط من مل يعاصره ولك ته استتوثق متن أن الكتتاب صتايح ال ستبة إليته بشتهاثة أهتل اخلتسة أو بشت

كايتتة ال علتتى ستتبيل لتتى ستتبيل العلتت  ممتتا يؤكتت  نستتبة الكتتتاب إىل صتتاحبه، آتتإ ا ثبتتت ع تت ه هتتذا آلتته أن يتتروي م تته مايشتتاء امل بتتت آيتته أو ختت   
 السمان.

 ليلتتة ان جهتتور أهتتلة  ثرة وقوقت  ثبتتت عتتن بعتض الستتلف روايتتتهم عتن الصتتاف والكتتتب، ومتتا هتذا آقتت  كانتتت الروايتة وجتتاثة  يف العصتتور املتق مت
بيتت هم عبتتارة )ال  اف، وانتشتترتالروايتتة مشتتاآهة ابلستتمان أو العتترع، بتتل إن ك تت ا متتن الستتلف عتتاب علتتى متتن يتتروي متتن الصتتالعلتتم كتتانوا يثاتتلون 

  -ن قال أإىل  -كتب تقرؤوا القرآن على املصاثيِهس، وال حتملوا العلم عن الصاثيس( حىت إن بعاهم كان ياعف مايروى من ال
و أل: بل تتين عتتن آتت ن، ه، كتتأن يقتتو يتته إىل صتتاحب الكتتتاب إ ا ختتت  يف نستتبته إليتته إال رتتا يتت ل علتتى ختتتكوالدتتوو للتتراوي ابلوجتتاثة أن يعتتزو مايرو 

 )وج ت يف كتاب    ت أنه كتاب آ ن(.
 إس اثه. مل را د ه مىت صحنه دب العكل هذا آيما يتعلق ابلرواية وجاثة وأما ما يتعلق ابلعمل آالصايح الذي عليه احملققون من أهل العلم أ
التامتل  متهتا عتنالتقتل يف قي -ق العلميتة والوجاثة املوثوق هبا اليت يطمتن إليهتا أهتل العلتم، ابلتاقيتق متن نستبة املوجتوث إىل صتاحبه ر تلتف الطتر 
و قتول آت ن يف  أن مايرويه إمنا ه  ها، ويبسابإلجاوة، ان اإلجاوة على حقيقتها وجاثة معها إ ن من الشيخ ابلرواية آاس يروي املرء ابلوجاثة بشر 
   بي هما.قله ختبه اتصال الس نا هذا آثي كتاب كذا وكذا، آإنه ي قل اخلس بكل أمانة، وكل مايف اامر ع   اتصال اإلس اث بس ال اقل والشيخ وم

جيتا متا ن قلته اليتو   وليح اح  أن يش  يف قيمة التامل عن  ريق الوجاثة املوثوق هبتا، وال يف صتاة هتذا التامتل حتس يؤثيته َمتن ن تق بته، ان
لعمتل من ااحاثيل ال بوية الشريثة من الكتب الصاياة، وجيا ماي قله أهتل العلتو  امل تلثتة متن مؤلثاْتا إمنتا هتو ضترب متن الوجتاثة ولتو توقتف ا

 .2[آيها على السمان والرواية النس  ابب العمل ابمل قول لتعذر خترط الرواية كما قال ابن الص ح
 من إرختاثات.   املتعلم من الكتبيلي مايلز  اء آيما يتعلق رشروعية الرواية ابلوجاثة والعمل هبا أي التعلم من الكتب ونذكر آيماآهذا ك   العلم

 إرشادات هامة ملن يتعل م من الكتب: -سادسا 
لعتامى التذي ل يته نتون أهليتة ملطالعتة الكتتب )َتهي ( إ ا ك  ت ق   كرت  )التعلم رطالعتة الكتتب( يف كيتف يطلتب العتامى العلتم  ، آتإنىن أعتىن ه تا ا

 -هتذا ال تون وآهم ماآيها، وآهم ال ليل الشرعي وماي ل عليه من آوائ . وهذه ااهلية متاققة ِبمت  هللا تعتاىل يف ك ت  متن الشتبان املتت ي س اآلن، و 
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صتلى  الصاياان أو أح  ا أو كتاب متن ست ن رستول هللا  إ ا كان ع   الرجل]يف قوله: مسألة  ابن القيم كره  -وهو العامي الذي له نون أهلية 
وهتتذا كلتته إ ا كتتان مَثَّ نتتون أهليتتة ]عتترع ابتتن القتتيم ااقتتوال يف هتتذه املستتألة مث قتتال  [موثتتوق رتتا آيتته، آهتتل لتته أن يثتتىت رتتا دتت ه آيتته  هللا عليتته وستتلم 

َوَمتتا أَْرَستتْلَ ا ِمتتن قَتْبلِتتَ  ِإالَّ رَِجتتاال  ) مثَّتتة أهليتتة قتتط آثرضتته ماقتتال هللا تعتتاىل ولك تته قاصتتر يف معرآتتة الثتترون وقواعتت  ااصتتوليِهس والعربيتتة، وإ ا مل تكتتن
. وستتتأتى هتتذه املستتألة ابلتثصتتيل إن ختتتاء هللا يف ابب أحكتتا  املثتتىت، وإمنتتا 1[4٣ال اتتل:  (ِإن ك  تتت ْم اَل تَتْعَلم تتونَ  َأْهتتَل التتذهِْكرِ نُّتتوِحي ِإلَتتْيِهْم آَاْستتأَل واْ 

 م ها مايثي  تقسيم ابن القيم العامى إىل نوعس: نون له مثهة أهلية لل ظر يف الكتب ونون ليست له أهلية البتة.أورث  ه ا 
 بع  هذا التمهي  نذكر املقصوث من هذه املسألة، وهي إرختاثات هامة ملن يتعلم من الكتب، آ قول: 

لتتته يف لتتتعلم كمتتا  كتتر  أثاو ااصتتل يف ب التلقتتى مشتتاآهة متتن العلمتتاء، آهتتذا هتتال يلجتتأ املستتلم إىل التتتعلم متتن الكتتتب إال إ ا انستت ه أمامتته اب - 1
  ها: ن العلماء اسباب معذر التلقى الطريق ااول للتعلم. والق أن الواقا املعاصر ياطر املسلم يف أحيان ك  ة إىل التعلم من الكتب لتع

  ان كتاخلتب ااعتم، ومتن  اعتة اليتو  يف تب( أياا، آأستاني  حتمهتل كتتب الستلف م قطأن أخلب العلماء اليو  إمنا يتعلمون ابلوجاثة )أي من الك
متن  ة َّهالتة حتال ك ت ه قيمتة كبت  لتله إس اث متصل يروى به كتااب من كتب السلف ككتب الس ة ااصلية آإن هذا اإلست اث املتصتل عتاثة التكتون 

ة نستبة كتثتاء العلمتاء بشتهر  لت  بستبب ا  لتوقتف تت وين اَّترح والتعت يل م تذ ومتن، و رجال الس   املتأدرين را دعله يف حكم امل قطتا، و لت  نظترا  
 َعلهِتتم ال

يتت ة وآهتتم املكتتتوب رختتتاث إىل الكتتتب اَّيتتو  يف اإلالكتتتب اقامتتة إىل أصتتااهبا رتتا ي تتىن عتتن حتملهتتا ابإلستت اث املتصتتل. آاحنصتترت أ يتتة العتتامل امل
 آيها.
    ن يف املستاج   ن مل يعتوثوا دلستو لمائهتا التذيب املعاه  الشرعية، آيتعذر على خ    هبا تلقي العلم متن عوم ها َقْصر تعليم العلم اليو  على

 عاثة  إال الكتب. -كما كان السلف، آإ ا رخب مسلم من خ    ب هذه املعاه  يف التعلم آليح أمامه 
   ر  اث، آتإن خالتب مايت م اهل االعتقتاليكون هو االدتيار اام ل، كوم ها أن ماي ر  يف بعض املعاه  وبعض البل ان من الكتب وامل اهل ق

اب )وهتو لتم الصتو آمتن أراث تع  اإلميتان،يفيف معظم املعاه  يف ختىت البل ان هو اعتقاث ااختاعرة رتا يشتتمل عليته متن التأويتل يف الصتثات واإلرجتاء 
 تب.اعتقاث أهل الس ة( من   ب هذه املعاه  وخ هم آليح أمامه إال الك

 لسياستة اباصتة متايتعلق م هتا  ال تواول دوم ها ن رة العلماء اام اء الذين يوثق بعلمهم وآهمهتم، هتذا آات  عتن نت رة العلمتاء التذين يتكلمتون يف
 والسلطان، اسباب معروآة.

 امهم إال التتعلم ىت الدت  هتؤالء أمتحتستلمس، امل وم ها أن العلماء اام اء ك  ا  مايوج ون يف بل ِ  ثون بل ِ ، ما تعذر الرحلة إليهم على ك   متن
 من الكتب.

 ستتتجلة لتتت رو  العلمتتتاءاختتتتر ة املومتتتا  لتتت ، آقتتت   كتتترت آنثتتتا أن متتتن الوستتتائل املستتتتا ثة التتتيت تقتتتو  مقتتتا  التلقتتتي مشتتتاآهة عتتتن العلمتتتاء جزئيتتتا: ا
 ة واالستثسار. وختروحهم لبعض كتب العلم اقامة، وإمنا قلت: جزئيا ، ان هذه الوسيلة التسمح ابملراجع

 تكون جناتته يف حستن العلم. آق  آإ ا َّأ املسلم إىل التعلم من الكتب، آأهم ماي  صح به هو حسن ادتيار الكتاب يف كل ص ف من ص وف - 2
ر يف كمتتا ستت ذكختتتاء هللا،   الرابتتا( إناالدتيتتار، وقتت  يكتتون ه كتته يف ستتوء االدتيتتار، وستتوف نتتذكر أ يتتة إحستتان ادتيتتار الكتتتاب يف البتتاب التتتايل )

 الباب السابا الكتب امل تلثة اليت ن صح بقراءْا يف كل ص ف من ص وف العلم.
ب آإ ا أحسن  الب العلم ادتيار الكتاب يف علم من العلو ، آإنه عاثة مايلزمه إرختاث الذين ستبقوه يف تعلتم هتذا العلتم متن العلمتاء ومتن  ت  - ٣

كتتان العلتتم يف صتت ور »وهتتو معتتىن قتتول متتن قتتال ] الشاااطيبي رستته وآهتتم موضتتوعاته. وقتتذا قتتال  العلتتم املتقتت مس، لثهتتم مصتتطلاات العلتتم التتذي
 -جزئيتا  -. وللت لُّتب 2[والكتب وح ها التثي  الطالب م ها ختيتا ثون آتتح العلمتاء« الرجال، مث انتقل إيل الكتب، وصارت مثاحته أبي ي الرجال

 عاين ما ابلكتب ب صياتس:على هذه العقبة أنصح من مل د  من يت َعرهِآ ه م
: أال يبتت أ ثراستتته لعلتتم متتن العلتتو  ب راستتة متتنت أو خمتصتتر متتوجز، وإمنتتا يبتت أ بكتتتاب متوستتط، ع تت  انعتت ا  العتتامل املرختتت . و لتت  ان املتتتون إحاادامها
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نصتتتا ا ه تتتا ابلشتتتروح املتوستتتطة ال  وامل تصتتترات وضتتتعت ليشتتترحها الشتتتراح املعلِهمتتتون، آتتتإ ا ع تتتِ   هتتتؤالء آيلجتتتأ إىل الشتتتروح املتوستتتطة مباختتتترة. وإمنتتتا
ا الشتتروح املبستتو ة املطوَّلتتة، ان املتوستتطة عتتاثة ماتقتصتتر علتتى  كتتر أمهتتات مستتائل الَثتتنِه وأقتتوى ااقتتوال آيهتتا آيستتهل علتتى املتبتت يء استتتيعاهبا، أمتت

يء َتييتتز اَّلتتي متتن ال تتاثر، والتتراجح متتن املرجتتوح املطوهلتتة آتتتذكر املستتائل اَّليتتة وال تتاثرة وتتتذكر التتراجح واملرجتتوح متتن ااقتتوال وقتت  خيثتتى علتتى املبتتت 
 آيشوَّه عقله ويعسر عليه الثهم واالستيعاب را ق  دعله ي قطا عن متابعة ال راسة.

 اب يف متتاثة. آأحيتا  تقتترأ كتتاصتت ر ااول: أن يقترأ يف أك تر متتن مصت ر يف نثتتح املتاثة يف وقتت واحتت  إ ا ان لتق عليتته الثهتم متن املوالنصايحة الثانيااة
كتتاب أو يف هامشته. يف صتلب ال وتتوقف ع   مصطلح التثهمه، آإ ا راجعت كتااب آدر يف نثح املاثة آق  جتت  ختترح هتذا املصتطلح ال تامض إمتا

ة خريبتة، رواايت الت يل كلمت ث  يف إحت ىوررا أرخت ك يف هامشه ملرجا اثلل يثي ك أك ر. وهذا الك   يشبه جا رواايت ال يل الواح ، آق  َترِ 
 أو رجل مبهم، أو مكان مبهم ويتبسه املراث من كل هذا رراجعة الرواايت اادرى ل ثح ال يل.

الكتتتاب ومعانيتته.  متته مصتطلااتود صتة ماستتبق متن إرختتتاثات أن املتتعلم متتن الكتتب ي  صتتح أبمتترين: حستن ادتيتتار الكتتاب، والباتتل عمتن يت َثههِ 
 َصت ِهثس، ومت مطالعة كتت« ينالطريق ال ا»] مه عن الطريق ال اين للتعلم. آقال هاتس ال صياتس يف ك رمحه هللاالشاطيب وق  جا 

وِهين الت واوين. ب امل
 وهو أياا  آا يف اببه بشر س:

صتل ابلطريتق ااول  لكتتب. و لت  أن  صل له من آهم مقاص   ل  العلم املطلوب، ومعرآة اصط حات أهلته، متايتم لته بته ال ظتر يف ا« ااول»
صتتارت مثاحتتته أبيتت ي ىل الكتتتب، و إكتتان العلتتم يف صتت ور الرجتتال، مث انتقتتل »اآهة العلمتتاء أو ممتتا هتتو راجتتا إليتته، وهتتو معتتىن قتتول متتن قتتال متتن مشتت
 والكتب وح ها التثي  الطالب م ها ختيتا، ثون آتح العلماء، وهو م َشاه م معتاث.«. الرجال

املتراث، آتإهنم أقعت  بته متن خت هم متن املتتأدرين، وأصتل  لت  التجربتة واخلتس: أمتا التجربتة أن يتاترى كتتب املتقت مس متن أهتل العلتم « والشرط ال اين»
دتت  القتترون »وأمتتا اخلتتس آثتتي التت يل  -إىل أن قتتال  -آهتتو أمتتر مشتتاه  يف أي علتتم كتتان، آاملتتتأدر اليبلتت  متتن الرستتو  يف علتتمِ  متتا مابل تته املتقتت   

أول ثي كم نبوة » صلى هللا عليه وسلم   هذا إختارة إىل أن كل قرن ما مابع ه كذل . وروي عن ال   ، ويف«قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم
آلتذل   -إىل أن قتال  -، واليكتون هتذا إال متا قلتة اخلت  وتكتاثر الشتر ختتيتا بعت  ختتيء. «ورمحة مث م ل  ورمحة، مث م ل  وجسية، مث م ل  عاوع

 .1[أنثا ملن أراث اادذ ابالحتياط يف العلم، على أي نونِ  كان، ودصوصا علم الشريعةصارت كتب املتق مس وك مهم وسَ هم 
 .هذا الثصل وهبذا خنتم الك   يف هذه املسألة وهي )كيف يطلب العامي العلم  (. مث ن تقل إىل املسألة ال ال ة يف
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 املسألة الثالثة: ما جيب على العامي من مبليغ العلم
 علم.العامي لل مسائل: ااثلة على وجوب تلبي  العامي للعلم، وختروط تبلي  العامي للعلم، وصور تبلي  ونذكر آيها ث ث

 أوال: األدلة على و وب مبليغ العامي للعلم:
صتاابة رضتي هللا عت هم  ، ومل يقيت  التب ل ببلتول ال ايتة يف العلتم، ومعلتو  أن ال1( لي بلهِت  الشتاه  ال ائتب) صلى هللا عليته وستلم  م ها قول ال    - 1

( التت يل وقتت  أال ستألوا إ ا مل يعلمتتوا، آإمنتتا ختتتثاء العِتيه الستتؤال) صتتلى هللا عليتته وستتلم  كتان آتتيهم العلمتتاء )وهتتم الق ترَّاء( وختت  العلمتتاء، بتت ليل قولته 
 جيعا ابلتبلي  ومل يثرق بس عامل وخ  عامل.  صلى هللا عليه وسلم  سبق. آأمرهم 

، 2(ناَّر هللا اْمَرأ  ْسَِا مقاليت آبلَّ ها، آر بَّ حامل ِآقه خ  آقيته، ور به حامتل آقته إىل متن هتو أآقته م ته) صلى هللا عليه وسلم  له ويؤك  هذا قو  - 2
ليت  العلتم، آيته التله علتى تب] رمحته هللاابان حجار )خت  آقيته( ومتا هتذا َح هته علتى تبليت  العلتم. قتال  صلى هللا عليه وسلم  وموضا ال اللة م ه قوله 

 .٣[وأن الثهم ليح ختر ا يف ااثاء
 اثنيا: شروط مبليغ العامي للعلم:

تل ابمل  ته آيته وإنموختر ه: ضبط العامي ملا ي قله من العلم. وأعلتى الاتبط أن يت بَتلهِت  ماعلمته ابللثتظ التذي ْسعته ثون تصترف  عتىن. انته  تن أنته الخي 
 ة.ابملعىن اخترت وا أن يكون الراوي آقيها عاملا ابلل  ليح من أهل  ل ، آإن الذين جوَّووا رواية ال يل

 وال ليل على ما  كر ه من خترط:
 .4(ناهر هللا امْرأَ ْسا م ا ختيتا آبله ه كما ْسعه، آر ب م بَتلَّ  أوعى من ساما) صلى هللا عليه وسلم  قول ال    - 1

 ه، قلته متن العلتم إىل ختلعتامي ملتا ي ا(. وهتذا يت ل علتى ختترط ضتبط ه كمتا ْسعتهآبله ت) صتلى هللا عليته وستلم  وموضا ال اللة يف هذا ال يل، قولته 
 وهذا الشرط  قق آائ تس:

عتتذر علتتى أهلهتتا لتتو متتن العلمتتاء ويتكمتتاكن التتيت ااوىل: نشتتر العلتتم بقيتتا  العتتامل وختت  العتتامل بواجتتب التبليتت ، آَتتتيَتْعظ م نشتتر العلتتم هبتتذا، داصتتة يف اا
 الوصول إىل العلماء.

 انية: اامن من التاريف والتب يل، بابط العامي ملا ي قله.ال 
 اثلثا: صور مبليغ العامي للعلم:

 م ها: التعليم والثتوى واامر ابملعروف وال هي عن امل كر.
 أَيتَُّهتا الَّتِذيَن آَم  توا ق توا ايَ ) التعليم: ي بلهِت  العتامي العلتم بتعليمته ل ت ه، ابلشترط الستابق، داصتة َمتن هتم يف مستتوليته كأهلته ود مته. قتال تعتاىل - 1

 .٥(كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته) صلى هللا عليه وسلم  ، وقال رسول هللا ٦التار :  (َ را  َوق وث َها ال َّا   َوالَِْجاَرة   َوَأْهِليك مْ أَنث َسك ْم 
ف خت ه، وإال آهتو ختتري  يف اإلمث، ومعلتو  أن اإلنستان اليولت  عاملتا وكل عتامي عترف ختتروط الصت ة آعليته أن يعترهِ ] رمحه هللاأبو حامد الدزاي قال 

آاقه على كل مستلم أن يبت أ ب ثسته  -إىل أن قال  -ابلشرن وإمنا دب التبلي  على أهل العلم، آكل من تعلم مسألة واح ة آهو من أهل العلم هبا 
بيته، مث يتع ى بع  الثرال م هم إىل ج انه، مث إىل أهل حملتته، مث إىل أهتل بلت ه، آيصلاها ابملوا بة على الثرائض وترك احملرمات، مث يعلم  ل  أهل 

ن اابعت ، مث إىل أهل السواثي املكت ف ببل ه، مث إىل أهل البواثي من ااكراث والعرب وخ هم، وهكذا إىل أقصى العامل، آإن قا  به ااثى ستقط عت
بعي ا ، وال يسقط الرج متاثا  يبقتى علتى وجته اارع جاهتل بثترع متن آتروع ثي ته وهتو قتاثر علتى وإال حرج به على كل قاثر عليه قريبا  كان أو 

يف ثقتائق أن يسعى إليه ب ثسه أو ب  ه آيعلمه آرضه، وهذا خت ل ختاخل ملن يهمه أمر ثي ته يشت له عتن جتزئتة ااوقتات يف التثريعتات ال تاثرة والتعمتق 

                                                 

 متثق عليه 1
 س اث صايح عن وي  بن اثبت رضي هللا ع هرواه أمح  ذ 2

 1٥9ص  1)آتح الباري( ج  ٣
 رواه الرتمذي عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه، وقال الرتمذي: ح يل حسن صايح 4
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 .1[ق ه  على هذا إال آرع عس أو آرع كثاية هو أهم م هالعلو  اليت هي من آروع الكثاايت وال يت
ملثتيت ع ت  لبتاب اخلتاص أبحكتا  اايف  -هللا  إن ختتاء -الثتوى: هذه هي الصورة ال انية اليت يت بَتلِه  العتامي آيهتا العلتم إىل خت ه، وستوف نتذكرها  - 2

دبتار ال ي يف هتذا متن ابب اإلقتول العتام وى العتامل يف مستألة متا، ويكتونالك   عن مراتتب املثتتس. وحاصتلها أن العتامي دتوو لته أن خيتس خت ه بثتت
 الثتوى. وسيأيت هذا ابلتثصيل يف الباب اخلامح إن ختاء هللا. 

 اامر ابملعروف وال هتي عتن امل كتر: إ  إن أول مراتتب اإلنكتار: التعريتف وهتو تعلتيم، آللعتامي أن ي كتر آيمتا يعترف حكمته كتاملعلو  متن الت ين - ٣
، وهتتو آتترع كثايتتة وقتت  يتعتتسَّ يف 2(متتن رأى متت كم م كتترا  آلي تت ه) صتتلى هللا عليتته وستتلم  اتترورة متتن الثتتروع الواجبتتة واحملرمتتات املشتتهورة. لقولتته ابل

 أحوال.
 

                                                 

 ٣٧1 - ٣٧٠ص  2)إحياء علو  ال ين( ج  1
 رواه مسلم 2



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

122 

 خامتة هذا الفصل
 يف هذا الثصل املعقوث لبيان )واجب العامي يف  لب العلم وتبلي ه( تكلم ا يف ث ثة موضوعات وهي:

 ت وجوب  لب آرع العس من العلم.: وقاألول
 : كيف يطلب العامي العلم   وأن له  ريقس: التعلم من العلماء أو من الكتب.والثاين
 : مادب على العامي من تبلي  العلم.والثالث

إال أهنتا  بطلتب العتامي للعلتم ةانتت مرتبطتود ل ح ي  ا يف هذا الثصل أختر  إىل ع ة موضوعات وأرجأ  الك   آيها إىل أبواب قاثمة اهنتا وإن ك
 وضوعات هي:ِباجة إىل عرع مثصل الي اسبه هذا املقا  آآثر  إآراثها أببواب مستقلة قاثمة إن ختاء هللا، وهذه امل

 آثاب العامل واملتعلم، وموضعها يف الباب الرابا.
 وأحكا  املثيت واملستثيت وآثاهبما، وموضعها يف الباب اخلامح.

  تعاىل.هللاح ب راستها يف ص وف العلم امل تلثة، وموضعها يف الباب السابا من هذا الكتاب إن ختاء والكتب اليت ن ص
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 الفصل الرابع

 وا ب الر ل يف معليم أهله

 سه.كان الثصل السابق )واجب العامي يف  لب العلم وتبلي ه( معقوثا  لبيان مادب على كل مسلم يف داصة نث  

 -متتا هتتذا  -ف أياتتا منتتا هتتو مكلتتلبيتتان أن واجتتب املستتلم اليقتصتتر علتتى الع ايتتة أبمتتر نثستته آقتتط يف  لتتب العلتتم، وإ أمتتا هتتذا الثصتتل آهتتو معقتتوث
هم هتم أهلته لتى املستلم تعلتيمع وأول من دب بتعليم خ ه، وق  أختر  إىل هذا يف املسألة ااد ة من الثصل السابق )واجب العامي يف تبلي  العلم(،

ر  زوجتة بتل ستائر متن  كتصتره علتى الق ِمه وسائر من هو مستول ع هم. وإ ا أ لق ا لثتظ )أهلته( يف هتذا الثصتل آت  نقصت  من ووجته وأب ائه مث د
 ه ا، وقذا سوف نش  إليهم بام  جا املذكر )هم( ال املؤنل )هن(.

 .، وال ال تة: لهِتم  الرجتل  أهلَتهة: كيف يعله، وال انيوسوف يشتمل هذا الثصل على أربا مسائل وهى: ااوىل: ااثلة على مستولية الرجل عن تعليم أه
 مادب أن يعلمه الرجل  أهَله، والرابعة: مىت يب أ تعليم الص   .

 

 املسألة األوىل: األدلة على مسئولية الر ل عن معليم أهله
 ونذكر ااثلة على هذا من كتاب هللا مث من الس ة مث نذكر أقوال العلماء آيها.

 :من كتاب هللا معاىل أوال األدلة

َهتا َمَ ِئَكتةم  لَِْجتاَرة  َهتا ال َّتا   َواا  َوق وث  اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا ق توا أَنث َستك ْم َوَأْهلِتيك ْم َ ر ) م ها قوله تعاىل - 1  ِختَ  م خِتتَ اثم اَل يَتْعص توَن َعَليتْ
 .٦ر : التا (اّللََّ َما أََمَره ْم َويَتْثَعل وَن َما يت ْؤَمر ونَ 

يقتول أثبتوهم  (ق توا أَنث َستك ْم َوَأْهلِتيك ْم َ را  ) قال سثيان ال وري عن م صور عن رجل عن علي رضي هللا ع ته يف قولته تعتاىل]قال ابن ك   رمحه هللا 
واتقتوا معاصتي هللا َوْأم تروا أهلتيكم ابلتذكر يقتول اعملتوا بطاعتة هللا  (ق توا أَنث َستك ْم َوَأْهلِتيك ْم َ را  )وعلموهم، وقال علي بن أيب  لاة عن ابن عبا  

قتال اتقتوا هللا وأوصتوا أهلتيكم بتقتوى هللا، وقتال قتتاثة: أتمترهم بطاعتة هللا وت هتاهم  (ق وا أَنث َسك ْم َوَأْهِليك ْم َ را  ) ي جيكم هللا من ال ار، وقال جماه 
م ع هتتا، وهكتتذا قتتال الاتتااك عتتن معصتتية هللا وأن تقتتو  علتتيهم أبمتتر هللا وأتمتترهم بتته وتستتاع هم عليتت ه آتتإ ا رأيتتت هلل معصتتية قَتتَذْعتهم ع هتتا ووجتتْر

واه أمحت  وأبتو ومقاتل: حق املسلم أن يعلِهم أهله من قرابته وإمائه وعبيت ه متاآرع هللا علتيهم وماهنتاهم هللا ع ته. ويف معتىن هتذه اآليتة الت يل التذي ر 
متروا الصت  ابلصت ة إ ا بلت  » صتلى هللا عليته وستلم  عن أبيه عن ج ه قتال قتال رستول هللا ثاوث والرتمذي من ح يل عب املل  بن الربيا بن سسة 

هذا لثظ أيب ثاوث وقال الرتمذي هذا ح يل حسن، وروى أبو ثاوث من ح يل عمرو بتن ختتعيب « سبا س س آإ ا بل  عشر س س آاضربوه عليها
علتى العبتاثة لكتي يبلت  وهتو قتال الثقهتاء: وهكتذا يف الصتو  ليكتون  لت  َتري تا  لته م تل  لت .  صلى هللا عليته وستلم  عن أبيه عن ج ه عن رسول 

 .1[مستمر على العباثة والطاعة وجمانبة املعاصي وترك امل كر، وهللا املوآق
َها)وقوله تعاىل  - 2  .1٣2 ه:  (َوْأم ْر َأْهَلَ  اِبلصََّ ِة َواْصَطِسْ َعَليتْ

َها َوْأم ْر َأْهَلَ  اِبلصََّ ِة َواْصَطِسْ ) وقوله]قال ابن ك   رمحه هللا  أي است قذهم من عذاب هللا ذقا  الص ة واصس أنت على آعلها، كمتا قتال  َعَليتْ
 .2[(اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا ق وا أَنث َسك ْم َوَأْهِليك ْم َ را  )تعاىل 

نْتَيا َوِإنَّه  يف اآلِدَرِة َلِمَن الصَّالِِسَ َوَمن يَتْرَخب  َعن مِهلَِّة ِإبْترَاِهيمَ ) وقوله تعاىل - ٣ َ اه  يف ال ُّ ِإْ  قَاَل ،  ِإالَّ َمن َسِثَه نَتْثَسه  َوَلَقِ  اْصَطَثيتْ
يَن َآَ  ََت وت نَّ َإالَّ َوأَنت م َوَوصَّى هِبَا ِإبْترَاِهيم  بَِ يِه َويَتْعق وب  اَي َبيِنَّ ِإنَّ اّللهَ ، َله  َربُّه  َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمت  ِلَربِه اْلَعاَلِمسَ   اْصَطَثى َلك م  ال ِه

تَهَ  َوِإلَتَه آاَبِئَ  ِإبْترَاِهيَم أَْ  ك  ت ْم خت َهَ اء ِإْ  َحَاَر يَتْعق وَب اْلَمْوت  ِإْ  قَاَل لَِبِ يِه َما تَتْعب   وَن ِمن بَتْعِ ي قَال وْا نَتْعب    ِإلَ ، مُّْسِلم ونَ 

                                                 

 ٣91ص  4)تثس  ابن ك  ( ج  1
 1٧1ص  ٣)تثس  ابن ك  ( ج  2
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 .1٣٣ - 1٣٠البقرة:  (ِإْسَااَق ِإلَتها  َواِح ا  َوحَنْن  َله  م ْسِلم ونَ َوِإْْسَاِعيَل وَ 

يَن َآَ  ََت وت نَّ َإالَّ َوأَنت م مُّْسِلم ونَ )وقوله ]قال ابن ك   رمحه هللا  أي أحِس وا يف حال الياة والزموا هذا  (اَي َبيِنَّ ِإنَّ اّللهَ اْصَطَثى َلك م  ال ِه
اة عليه، آإن املرء ميوت خالبا على ماكان عليه وي بعل على ما مات عليه، وق  أجرى هللا الكر  عاثته أبن من قص  اخل  و آِهَق له ل وقكم هللا الوآ

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اَّ ة حىت مايكون بي ه وبي ها »يعارع ما جاء يف ال يل الصايح  و يِهَسر عليه ومن نوى صالا ثبت عليه. وهذا ال
و  ران  ابن أو  ران آيسبق عليه الكتاب آيعمل بعمل أهل ال ار آي دلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل ال ار حىت مايكون بي ه وبي ها إال ابن أإال

آيعمل بعمل أهل اَّ ة آيما يب و لل ا  »انه ق  جاء يف بعض رواايت هذا ال يل « اآيسبق عليه الكتاب آيعمل بعمل أهل اَّ ة آي دله
َوأَمَّا َمن ِبََِل ، َآَس ت َيسِهر ه  لِْلي ْسَرى، َوَص ََّق اِبْل ْسىَن ، َمن َأْعَطى َواتتََّقىآََأمَّا ) وق  قال هللا تعاىل« يعمل بعمل أهل ال ار آيما يب و لل ا و 

يقول تعاىل حمتجا على   چ ...ۆ  ۆ  ۇ چك   يف قوله تعاىل مث قال ابن   - 1٠ - ٥الليل:  (َآَس ت َيسِهر ه  لِْلع ْسَرى، وََكذََّب اِبْل ْسىَن ، َواْستَتْ ىَن 
أبن يعقوب ملا حارته  -إبراهيم عليهم الس   وهو يعقوب بن إساق بن  -املشركس من العرب أب اء إْساعيل وعلى الكثار من بين إسرائيل 

 1[(قَال واْ نَتْعب    ِإلَتَه َ  بَتْعِ ي َما تَتْعب   وَن ِمن)الوآاة وصَّى ب يه بعباثة هللا وح ه الختري  له، آقال قم 

هللا متر  أأستها التوحيت . وقت  ر ائعه وعلتى وموضا ال اللة يف هذه اآلايت: بيان حرص اانبياء عليهم الص ة والس   على وصية أب ائهم ابل ين وختتر 
 .9٠انعا : ا  (ِ هْ م  اقْتتَ أ ْولَتِتَ  الَِّذيَن َهَ ى اّلله  آَِبه َ اه  ) وجل تعاىل ابالقت اء هبم يف قوله عز

نَستاَن ِبَواِلَ يْتِه مَحََلْتته  أ مُّته  َوَوصَّتيتْ ، ْرَك َلظ ْلمم َعِظيمم ّللَِّ ِإنَّ الشهِ ْشرِْك ابِ َوِإْ  قَاَل ل ْقَمان  اِلبِْ ِه َوه َو يَِعظ ه  اَي ب يَنَّ اَل ت  ) تعاىلوقول هللا  -4 َ ا اإْلِ
ْيَح لَتَ  بِتِه ِعْلتمم آَتَ  لَتَ اَك َعلتى َأن ت ْشترَِك يب َمتا َوِإن َجاَهت،     اْلَمِصت يف َعتاَمْسِ َأِن اخْتتك ْر يل َوِلَوالِتَ ْيَ  ِإيَلَّ َوْه ا  َعَلى َوْهتِن َوِآَصتال ه  

نْتَيا َمْعر وآتتتا  َواتَّبِتتتْا َستتتِبيَل َمتتتْن َأَ َب  َمتتتا َوَصتتتاِحبتْه َما يف التتت ُّ َتتتا ِإن تَتتت   ،  تتتت ْم تَتْعَمل تتتونَ ك ْم آَتتتأ نَتبِهت ك م ِرَتتتا ك  ِجع   ِإيَلَّ َمتتترْ يَلَّ مث َّ إِ ت ِطْعه  اَي ب تتتيَنَّ ِإهنَّ
َوْأم تْر اَي ب تيَنَّ أَقِتِم الصَّتَ َة ،  م ّللَّ  ِإنَّ اّللََّ َلِطيتفم َدبِتا ََيِْت هِبَتا اْاَْرعِ  ِم ْتَقاَل َحبَِّة مِهْن َدْرَثِل آَتتَتك ن يف َصتْ َرِة َأْو يف السَّتَماَواِت َأْو يف 
 ََتْتِش يف اْاَْرِع َمَرحتا  ِإنَّ ت َصعِهْر َدت ََّك لِل َّتاِ  َواَل  َواَل ، ْا م ورِ ا َعْزِ  اِبْلَمْعر وِف َواْنَه َعِن اْلم  َكِر َواْصِسْ َعَلى َما َأَصاَبَ  ِإنَّ َ ِلَ  ِمنْ 

بُّ ك لَّ خم َْتاِل َآ  ورِ   19 - 1٣قمان: ل (ْصَواِت َلَصْوت  الَِْم ِ  أَنَكَر اْاَ ِتَ  ِإنَّ  َواْخا ْض ِمن َصوْ َواْقِصْ  يف َمْشِي َ ، اّللََّ اَل  ِ 

دت ق صاه أبصتول مكتار  اامث أو  كر، اختتملت موعظة لقمان الب ه على التاذير من الشرك وعلى الوصية ابلص ة واامر ابملعروف وال هي عن امل
ِهْم ِعتتْسَةم اِه ْويل اَن يف َقَصِصتتَكتتَلَقتتْ   ) ىله هللا لتتآلابء ليستت وا علتتى هنجتته يف موعظتتة أب تتائهم، قتتال تعتتامتتا وال يتته ويف  ات نثستته. وهتتذا َم َتتلم ضتترب

 .111يوسف:   (ااَْلَبابِ 

سا  عن وصية لقمان لول ه... الذي هو أختثق ال ا  عليه وأحبهم إليه، آهتو حقيتقم أن مي اته أ] رمحه هللاابن كثري قال  آاتل متايَعِرف، يقول تعاىل خم 
ْرَك َلظ ْلمم َعِظيمم ) يشرك به ختيتا مث قال حمذرا  له وقذا أوصاه أوال أبن يعب  هللا وح ه وال  .2[هو أعظم الظلم يأ (ِإنَّ الشِه

أهتم ماي وَصتى  اتثقت هذه اآلايت املشتملة على وصية لقمان، واآلايت قبلها املشتملة على وصية إبراهيم ويعقتوب عليهمتا الست   علتى أن )فائدة(
إنت  ملعتا  بتن جبتل ملتا أرستله إيل التيمن ) صتلى هللا عليته وستلم  به ااب اء هو التوحي  متا حتتذيرهم متن الشترك. وقت  َثله علتي هتذا أياتا قتول ال ت  

تت وا هللا تعتتاىل آتتإ ا عرآتتوا  لتت  آتتأدسهم أن هللا آتترع ع لتتيهم مختتح صتتلوات يف تقتت   علتتى قتتو  متتن أهتتل الكتتتاب آلتتيكن أول ماتتت عوهم إىل أن يوحه
َث علتى آقت هم، آتإ ا أقتروا بتذل  آ تذ مت هم  وتَتتَوقه كترائم يومهم وليلتتهم، آتإ ا صتلوا آتأدسهم أن هللا اآترتع علتيهم وكتاة أمتواقم تؤدتذ متن خ تيههم آترت 

عتن صتثة آترع العتس متن العلتم، يف  . آأوجب معرآة التوحيت  قبتل الثترائض إ  التصتح والتقبتل إال بته. وقت  أختتر  إىل هتذا يف الكت  ٣(أموال ال ا 
 الثصل ال اى من الباب ال اى.

                                                 

 18٦ - 18٥ص  1ابن ك  ( ج  تثس ) 1

 ابدتصار يس  444ص  ٣)تثس  ابن ك  ( ج  2
 (٧٣٧2متثق عليه، واللثظ للب اري ) ٣
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 وبع ، آق  كانت هذه بعض ااثلة من كتاب هللا تعاىل على مستولية الرجل عن تعليم أهله.
 :األدلة من السنة -اثنيا 

 .1(إىل أهليكم آعلهموهم ارجعواقال قم ) صلى هللا عليه وسلم  م ها ح يل مال  بن الويرث رضي هللا ع ه أن ال    - 1

 .2(احثظوه وأدسوا َمْن وراءكمأدسهم عن خترائا اإلميان وقال قم ) صلى هللا عليه وسلم  وم ها ح يل وآ  عب  القيح أن ال    - 2

أهلتته ومستتتول عتتن  كلكتتم ران وكلكتتم مستتتول عتتن رعيتتته، اإلمتتا  ران ومستتتول عتتن رعيتتته، والرجتتل ران يف) صتتلى هللا عليتته وستتلم  وم هتتا قولتته  - ٣
. وموضتا ٣(رعيته، واملرأة راعية يف بيت ووجها ومستولة عن رعيتهتا، واخلتاث  ران يف متال ستي ه ومستتول عتن رعيتته، آكلكتم ران ومستتول عتن رعيتته

 (. الرجل ران ومستول عن رعيته) صلى هللا عليه وسلم  ال اللة م ه قوله 

 .4(كم ابلص ة وهم أب اء سبا س س، واضربوهم عليها وهم أب اء عشرِ ، وآرهِقوا بي هم يف املااجام روا أوالث ) صلى هللا عليه وسلم  وقوله  - 4

 وق  سبق خترح هذا ال يل وبيان ثاللته يف أول الثصل السابق يف مسألة )وقت وجوب  لب العلم(.

 .٥[والثرائض وقيَّ  ابن  عبا  عكرمة علي تعلُّم القرآن والسُّ ن]وقال الب اري رمحه هللا  - ٥

متن  ريتق محهتاث بتن ويت  عتن التزب  بتن اخِلرهِيتت عتن « اِلليتة»وأبتو نعتيم يف « الطبقات»وصله ابن سع  يف ] –يف هذا ااثر املعلهق  -قال ابن حجر 
 .٦[آذكره، والكبل بثتح الكاف وسكون املوح ة بع ها ال  هو القي « كان ابن عبا  دعل يف رجلى الَكْبل»عكرمة قال 

علتيم  لت ، آتالرص علتى ت ْجلته اجتلاثتر يت ل علتى حترص ابتن عبتا  رضتي هللا ع همتا علتى تعلتيم عكرمتة وهتو متواله حتىت أنته كتان يت َقيهِت ه يف رِ وا
 ااب اء من ابب أوىل.

 ملسألة. ايفل العلماء وبع ، آهذه هي ااثلة من الس ة على وجوب تعليم الرجل أهله من ال ساء واا ثال وخ هم. مث نذكر أقوا
 :أقوال العلماء يف و وب معليم الر ل أهله -اثلثا 

آهذا كله اليستا جهلته أحت ا  متن ال تا ،  كتورهم وإ ثهتم، أحترارهم وعبيت هم ]قال  -بع  أن  كر آرع العس من العلم  - رمحه هللاابن حزا  - 1
ون، أو حتتس ي ستتلمون بعتت  بلتتوخهم اللتتم، ودتتس اإلمتتا  أوواج وإمتتائهم، وآتترع علتتيهم أن َيدتتذوا يف تعلتتمه  لتت  متتن حتتس يبل تتون اللتتم وهتتم مستتلم

 .٧[ال ساء وساثات اارقاء على تعليمهم ما كر  إما أبنثسهم وإما ابإلابحة قم لقاء َمن يعلمهم

رجتال أوالثهتم ونستاءهم، ماجتاء يف تعلتيم ال]رمحته هللا، قتال ك متا  م تل كت   ابتن حتز  هتذا، مث أآترث آصت   للمستألة آقتال امقيب البداداد   - 2
  .8[(مروا الصىب ابلص ة ابن سبا( و )كلكم رانو كر آيه ااحاثيل اليت  كر ها آنثا ) [والساثات عبي هم وإماءهم

ؤثبته عليهتا قال القاضي: دب على َوىِله الصىب أن يعلهمه الطهارة والصت ة إ ا بلت  ستبا ست س وَيمتره هبتا ويلزمته أن ي]قال  رمحه هللاابن قدامة  - ٣
رواه  «علهموا الص  الص ة ابن سبا س س، واضربوه عليها ابتن عشتر ست س» صلى هللا عليه وسلم  إ ا بل  عشر س س، وااصل يف  ل  قول ال   

ربوه عليهتا ابتن مروا الصت  ابلصت ة لستبا ست س، واضت»ااثر  وأبوثاوث والرتمذى وقال ح يل حسن وهذا اللثظ رواية الرتمذى، ولثظ ح يل خ ه 
وهذا التأثيب املشرون يف حق الصىب لتمري ه على الص ة كى َيلثها ويعتاثها واليرتكها ع ت  البلتول، وليستت واجبتة « عشر وآرقوا بي هم يف املااجا

                                                 

 ال يل رواه الب اري، وق  سبق 1
 ال يل رواه الب اري، وق  سبق 2
 متثق عليه ٣
 اوه أبوثاوث والرتمذي عن َسْسة بن َمْعَب  اَّهين رضي هللا ع ه قال: قال رسول هللا ور  ثاوث ذس اث حسن عن عمرو بن ختعيب عن أبيه عن ج ه رضي هللا ع ه رواه أبو 4

 )علِهموا الص  الص ة لسبا س س، واضربوه عليها ابن عشر س س( وقال الرتمذي ح يل حسن
 (٧ابب -)كتاب اخلصومات  ٥
 ٧٥ص  ٥)آتح الباري( ج  ٦
 122ص  ٥)اإلحكا ( ج  ٧
 4٧ - 4٦ص  1ج  )الثقيه واملتثقه( 8
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 ، كما سبق بيانه.أي الص ة  اْا، وتصح من الصىب املميز وي  اب عليها [وليست واجبة عليه]. وقول ابن ق امة 1[عليه يف  اهر املذهب

يعلمته علتيهم بعت  البلتول آ  ار متا ستيتعسقال الشاآعي وااصااب رمحهم هللا علتى ااابء واامهتات تعلتيم أوالثهتم الصت]رمحه هللا قال النوو   - 4
بلتتول يتت دل يف ويعرهآتته أنهتته ابل :يبتتة وختتتبههاالتتوىل الطهتتارة والصتت ة والصتتو  وحنوهتتا ويعرهآتته حتتتر  التتز  واللتتواط والستترقة وختتترب املستتكر والكتتذب وال 

 التكليف ويعرهِآه مايبل  به.

م اث علتتى هتذا متن تعلتتيملستتاب متاو اوقيتل هتذا التعلتيم مستتتاب والصتايح وجوبته وهتتو  تاهر نصهته كمتتا دتب عليته ال ظتتر يف مالته وهتذا أوىل، وإمنتتا 
 القرآن وِآْقه وأثب، ويعرهآه ماي ْصلح به معاخته.

التب . قال علي بتن أيب  ٦التار :  (َ را    َوَأْهِليك مْ نث َسك مْ أَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا ق وا ) ص   واململوك قول هللا عز وجلوثليل وجوب تعليم الول  ال
  هللا ع همتا عتن رستول عمتر رضتي هللا رضي هللا ع ه وجماه  وقتاثة مع اه علهموهم متا ي جتون بته متن ال تار وهتذا  تاهر وثبتت يف الصتاياس عتن ابتن

 «  كلكم ران ومستول عن رعيته» قال  صلى هللا عليه وسلم 

مستعوث الب توى  مث أجرة التعليم يف ال ون ااول يف مال الص  آإن مل يكن له مال آَتَعلى متن تلزمته نثقتته وأمتا ال تاين آتذكر اإلمتا  أبوحممت  الستس بتن
ىب لكونتته مصتتلاة لتته: وال تتاين يف متتال التتويل لعتت   الاتترورة إليتته. واعلتتم أن آيتته وجهتتس وحكا تتا ختت ه أصتتاهما يف متتال الصتت« التهتتذيب » صتتاحب 

يف ك مته  -. وقتول ال تووى 2[الشاآعى وااصااب إمنا جعلوا لأل  م د  يف وجوب التعليم لكونه من الرتبية وهي واجبة عليها كال ثقة وهللا أعلتم.
 ه ال ون ال اى يعين العلم املستاب كما قسَّمه يف ك مه السابق.: ال ون ااول يعين العلم الواجب، وقول-عن أجرة التعليم 

 ودتب تعلتيم أوالث املستلمس متاأمر هللا بتعلتيمهم إايه، وتتربيتهم علتى  اعتة هللا ورستوله، كمتا قتال ال ت  ]قتال  رمحته هللاشيخ اسس ا ابن ميمية  - ٥
 .٣[(لعشر وآرهقوا بي هم يف املااجا مروهم ابلص ة لسبا، واضربوهم عليها) صلى هللا عليه وسلم 

 

  

                                                 

 (1/٦4٧)امل ىن والشرح الكب ،  1
 2٦ص  1)ا مون( ج  2
 ٥٠4ص  11)جممون الثتاوى( ج  ٣
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 كيف يُعلِ م الر ُل أهله؟  املسألة الثانية:
لب العلتم.    هم من أو أن ميكهِ  يابة ع هم،نيقو  الرجل بتعليم أهله وَمن هم يف مستوليته بوسيلة من ث ث: أن يعلمهم ب ثسه، أو أن يسأل العلماء 

 كالتايل:

 :بنفسهالوسيلة األوىل: أن يعلمهم  - 1

ن بتتملالتت    عليتته وستتلم صتتلى هللا ل تت  ايلتتز  أهلتته متتن العلتتم مث يعلمهتتم ماتعلهمتته، وثليلتته قتتول  دتتب عليتته متتن العلتتم ومتتا و لتت  أبن يطلتتب الرجتتل متتا
 أهليهم. م أن يعلمواموا، آأمرهوتعله  صلى هللا عليه وسلم  ( ال يل و ل  بع ما أقاموا ع   ال   ارجعوا إىل أهليكم آعلموهمالويرث )

وحنتن خَتتبَتَبةم متقتاربون  صلى هللا عليه وستلم  وال يل كما رواه الب اري يف إح ى رواايته، عن مال  بن الويرث رضي هللا ع ه قال: أتي ا إىل ال   
َستأَلَ ا عمتن  -أوقت  اختتتق ا  -هل تا رحيمتا رآيقتا ، آلمتا  تنَّ أ ه قت  اختتتهي ا أ صتلى هللا عليته وستلم  آأقم ا ع  ه عشرين يومتا  وليلتة، وكتان رستول هللا 

وَصتتلهوا كمتتا رأيتمتتوين  -و كتتر أختتتياء أحثظهتتا أو ال أحثظهتتا  -ارجعتتوا إىل أهلتتيكم آتتأقيموا آتتيهم وعلهمتتوهم ومتتروهم »ترك تتاه بعتت  ، آتتأدس ه، قتتال: 
 .1«أصلي، آإ ا حارت الص ة آليؤ ِهن لكم أح كم وليؤ ِهَتكم أكس كم

 :سأل العلماء نيابة عنهمالوسيلة الثانية: أن ي - 2

 الستتتؤال ه، وثليتتتل اإل بتتتة يفابتتتة عتتتن أهلتتتآتتتإ ا أراث الرجتتتل أن يعلهِتتتم أهلتتته ختتتتيتا دهلتتته، أو إ ا نزلتتتت أبهلتتته  ولتتتة دهتتتل حكمهتتتا، آيستتتأل العلمتتتاء ني
 واالستثتاء: 

يته عتن علتيه رضتي هللا ع ته قتال )ك تت  رجت  رواه الب اري يف ابب )متن استتايا آتأمر خت ه ابلستؤال( متن كتتاب العلتم يف صتاياه، وروى آ ما -أ 
اء ، آتتأمرت املقتت اث أن يستتأل ال تت   وهتتو بت قيتتل التتذال « ك تتت متتذهاء » ] اباان حجاار. قتتال 2(آيتته الوضتتوء، آستتأله: آقتتال: صتتلى هللا عليتته وستتلم  َمتتذه

ْذى، وهو ذسكان املعجمة: املاء الذي خيرج من الرجل ع   امل 
َ
 .٣[عبةاملعجمة وامل ه، أي ك   امل

عن سهل بن سع  رضي هللا ع ه قتال: جتاء ع تو مْير العجت ين إىل عاصتم بتن عت ى، آقتال أرأيتت رجت   َوَجت  متا ]أياا  البخار وم ها مارواه  -ب 
 .4[صلى هللا عليه وسلم  امرأتِه رج  آيقت له، أتقتلونه به ، َسْل يل ايعاصم  رسول هللا 

 : ل أهله من طلب العلمالوسيلة الثالثة: أن مُيكِ ن الر  - 3

تس اإلمتا  أوواج ال ستاء وستاثات اارقتاء علتى تعلتيمهم متا] –يف ك مه املذكور قريبا من قبل  -رمحه هللا ابن حزا قال   كتر  إمتا أبنثستهم، وإمتا  ود 
 .٥[ابإلابحة قم لقاء َمن يعلِهمهم

   وخ ها وي ل عليه:ويكون هذا أبن َي ن الرجل اهله ابلذهاب إىل جمالح العلم ابملساج

 .٦(الَت عوا إماء هللا مساج  هللا) صلى هللا عليه وسلم   قول ال   -أ 

، آاجعتتل ل تتا يومتتا  متتن نثستت . صتتلى هللا عليتته وستتلم  وعتتن أىب ستتعي  اخلتت رى رضتتي هللا ع تته قتتال: قالتتت ال ستتاء لل تت   -ب  : َخَلَب تتا عليتت  الرجتتال 
(، آقالتت امترأة: متام كن امترأةم تقت ِه   ث ثتة متن ولت ها إال كتان قتا حجتااب متن ال تاررهن، آكان آيما قتال قتن )آوع ه نَّ يوما  لقيه ن آيه آوعظهن وأم

موعت كن بيتت آ نتة » ووقا يف رواية سهل بن أىب صاحل عن أبيه عن أىب هريرة ب او هتذه القصتة آقتال ] ابن حجر. وقال ٧(واث سواث س ، آقال )
. وتت ل روايتة أىب هريترة 8[ويف ال يل ماكان عليه نساء الصاابة من الرص على تعلتم أمتور الت ين -قال ابن حجر  إىل أن -آأَتهن آا ثهن « 

                                                 

 (٦٣1)ح يل  1
 (1٣2)ح يل  2
 2٣٠ص  1)آتح الباري( ج  ٣
 (٧٣٠4ال يل )رقم  4
 122ص  ٥)اإلحكا ( ج  ٥
 متثق عليه ٦
 رواه الب اري ٧

 19٦ص  1)آتح الباري( ج  8
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 على جواو هذا يف خ  املسج .

صتلى  ابب )عظة اإلما  ال ساء وتعليمهنَّ( وروى آيه عن ابن عبا  رضي هللا ع هما قتال: أختته  علتى ال ت  ]وأورث الب اري يف كتاب العلم،  -ج 
. [دترج ومعته بت ل آظتنَّ أنته مل ي ستِما، آتوعظه نَّ وأمتره ن ابلصت قة، آجعلتت املترأة تت ْلقتى الق تْرَط واخلتامت، وبت ل َيدتذ يف  ترف ثوبته هللا عليه وستلم 

هلهتن بتل  لت  م ت وب ابب عظة اإلما  ال ساء نبهه هبتذه الرتجتة علتى أن ماستبق متن ال ت ب إىل تعلتيم ااهتل لتيح خمتصهتا  أب»قوله ] ابن حجرقال 
 .1[لإلما  ااعظم ومن ي وب ع ه

يف   تعلتيم ال ستاء وهتناضتراْم يفهذا، وميكن أن يااف إىل هذه الوسائل ال  ث: استت  ا  ااختتر ة املستجلة )الكاستيت( لت رو  أهتل العلتم وحم
ن.  بيْو

 

لعتتس متتن بتتواه، كمتتا يف آتترع اإن مل َي ن أو مي تتا ولتت ه، وخيتترج الولتت  إ ا اقتاتتى  لتتب العلتتم الواجتتب عي تتا الستتثر لتاصتتيله مل دتتز للوالتت  أن )فائاادة( 
 اَّهاث وخ ه من آروع العس.

قال اساق بن راهوية:  لب العلم واجب ومل يصح آيه اخلس، إال أن مع اه أنه يلزمه  لب علم ما تاج إليه من وضتوئه وصت ته ] ابن عبد الربقال 
 ه، قال: وماوجب عليه من  ل  مل يستأ ن أبويه يف اخلتروج إليته، وماكتان آاتيلة مل خيترج إليته حتىت يستتأ ن ووكاته إن كان له مال وكذل  الل وخ

: يريتت  إستتاق وهللا أعلتتم أن التت يل يف وجتتوب  لتتب العلتتم يف أستتاني ه مقتتال اهتتل العلتتم ابل قتتل ولكتتن مع تتاه صتتايح اباان عبااد الااربقتتال  [أبويتته
وجتب عليته متن  لت ( أي آترع العتس متن العلتم،  أول الباب ال اين. ويقص  إساق رمحه هللا بقولته )ومتا . وق   كر  تصايح ال يل يف2[ع  هم

أنته الدتب استتتذان الوالت ين يف اخلتروج لطلتب ] عتن أمحت  بتن ح بتل رمحته هللا ابان مفلاح احلنبلايوبقوله )وماكان آايلة( أي آرع الكثاية. ونقتل 
 .٣[آرع العس من العلم

 
  
 

                                                 

 192ص  1ج  )آتح الباري( 1
 9ص  1)جاما بيان العلم( ج  2
 199/  ٦)الثرون(  ٣
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 جيب أن يعلِ مه الر ُل أهله لثالثة: مااملسألة ا
ب علتيهم  أهلته العلتم الواجتن   َصِهتلَ سواء كان الرجل ستيعلم أهلته ب ثسته أو بتمكيت هم متن حاتور جمتالح العلتم وستؤال العلمتاء. آإنهته مستتول عتن أ

 أبن َيمرهم به و ملهم عليه.

آتتة أركتتان وم هتتا معر  اب ال تتاينمتتن البتت اينستتبق بيتتان أهتتم مثرثاتتته يف الثصتتل ال تت يذالعتتا  التت واملقصتتوث ابلعلتتم الواجتتب ه تتا: هتتو العلتتم الواجتتب العيتتين
 ا .اإلس   واإلميان، والتوحي  والكثر، ومعرآة أحكا  العباثات، ومعرآة الواجبات الشرعية وال ل والر 

 وي ااف إىل هذا وجوب معرآة حكم ال واول على ال او الذي سبق تثصيله.

 ثي ه بطريقتس: م تعليم الطثل أمورييزه، ويت اء أمور ثي هم آ  به ه ا على أ ية أن يب أ هذا مبكرا  ما ب اية إثراك الطثل وَتومن جهة تعليم ااب

 أوال: ابلقدوة واحملاكاة: ويؤثر يف القفل أمران:

عتل قبتور وااضترحة، وكثختتركيات ال كممارستة  البيت الذي ي شأ آيه الطثل: دب أن يكون البيت داليا متن امل كترات التيت هنتت ع هتا الشتريعة - 1
رع ختترعي مبتاح، ت تاء الكت ب ل ت  ختع هتا، واق الب ن امل تلثة، وكاقت اء أثوات اللهو، واقت اء آنية الذهب والثاة، واقت تاء الصتور والتماثيتل امل هتي

تعوثهتتا، عتتل الطثتتل َيلثهتتا وي البيتتت ديفث هتتذه امل كتترات وكتتادت ط الرجتتال وال ستتاء، والتتتلثظ ابالثتتا  البذيتتتة، وخ هتتا متتن امل كتترات. إ  إن وجتتو 
 ِب ف ماإ ا د  البيت م ها آتكون خ  مألوآة للطثل بل ت ثر نثسه م ها.

ن يعمتل لقه وه متن آثاب آلت ي هم. ومهمابأد ق الكبار: من الوال ين وخ هم، إ  يكتسب الطثل ك  ا  من سلوكه رااكاة الكبار الذين ي شأ  - 2
 مامل يرها واقعا  عمليا يف سلوك الكبار. هبا

 جيب معليمه لألطفال: اثنيا: ابلتلقني والتعليم: ومن أهم ما

ر، وأنته ي يتب أنته علتى كتل ختتيء قت ي ويستمع ا، و تعريثه أبركان اإلميان الستة. وعلى رأسها اإلميان ابهلل وأن هللا تعاىل آوق السماوات وأنته يترا  - 1
متتا آيتته متتن ملتتوت يتتو  القيامتتة و لبعتتل بعتت  اَّ تتة يتتو  القيامتتة ويعاقتتب متتن عصتتاه ابل تتار. ومتتن اإلميتتان ابل يتتب تعريتتف الطثتتل ابَمتتن أ اعتته يف التت نيا اب

 الساب وال واب والعقاب.

لتى كتل أمتر، عبته  ستلم هللا عليه و  صلى  ورسوله ، وع مة احملبة تق   ماأمر هللاصلى هللا عليه وسلم  تعليم الطثل حمبة هللا تعاىل وحمبة رسوله  - 2
 الس ة يف كل أمر. هو الق وة سلم صلى هللا عليه و  ع ه. وتعليم الطثل أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  هنى هللا ورسوله  واجت اب ما

ف ختتوكة كة املتؤم س وتاتعو ختتوهبمتا تقتوى  تعليم الطثتل حمبتة املتؤم س وب تض الكتاآرين، آالتب يف هللا والتب ض يف هللا متن أوثتق ع ترى اإلميتان. - ٣
 الكاآرين.

ر اب حثتظ الستما والبصتمتن هتذه اآلثو تعليم الطثل اآلثاب اإلست مية: إ  إهنتا التكتستب إال ابلتمترين والتت ريب وأآاتله ماكتان يف الصت ر.  - 4
تتذان، لبتتا  والتايتتة واالستتالشتتراب والواللستتان متتن امل كتترات، وتعويتت ه الصتت ق وبيتتان قتتبح الكتتذب، وتعليمتته تتتوق  الكبتتار، وتعليمتته آثاب الطعتتا  و 

 وخ ها من اآلثاب الشرعية. ما حتذيره من احملرمات وامل كرات.

شتتمة متتن صتت رها لتتى الستترت والعتتت ريب الطثتتل علتتى العبتتاثات والواجبتتات: كالوضتتوء والصتت ة والصتتيا ، وح تته علتتى الصتت قة، وتتت ريب الب تتت  - ٥
 لتألف الجاب الشرعي.

 أثورة: كأثعية اليو  والليلة، وحتثظ ابلتكرار.حثظ ااثعية امل - ٦

ثتل إلست  . وتعريتف الطست  أبطتال اخر  حتب اَّهتاث والشتهاثة يف نثتو  اا ثتال: أبن يقترأ علتيهم ماتيستر متن الست ة ال بويتة وال تزوات، و  - ٧
 أبع اء اإلس   ووجوب جهاثهم.

التعليم العتا  آتن ثرو  يف املت ار  ه أب تاؤهم متار : دب أن يتابا أوليتاء اامتور متا يتلقتاتصايح املثاهيم اخلا تة اليت يتلقاها اا ثال يف امل  - 8
 ة ى أاب يتتل تصتتاث  عقيتتم اهجتته علتت يف بلتت ان املستتلمس اآلن قتت  نشتتأ نشتتأة علمانيتتة ومتتاوال يستتيطر عليتته العلمتتانيون يف معظتتم البلتت ان، وتشتتتمل

ْن طتات العلمتانيس وَمتإحباط خمط  ف إىل إضعاف الواون ال يين ع   ال شء املسلم. آيجباملسلمس، كما تشتمل على أكا يب وحتريف متعم  يه
 دلثهم ِمن الطواخيت، بتصايح املثاهيم اخلا تة ل ى اا ثال.
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 .تعاىل ة إن ختاء هللاسألة التاليتعليم اا ثال العلو  الشرعية: وعلى رأسها حثظ القرآن وجتوي ه، وحثظ ال يل، وهذا هو موضون امل - 9

 آهذا ما ارين اآلن يف الت بيه على الع اية بتعليم اا ثال أمور ثي هم، وابهلل التوآيق.
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 املسألة الرابعة: مىت يبدأ معليم الصدري؟
  تعاىل. مس ذ ن هللاأ ثال اليو  هم رجال ال   ذ ن هللا، وبق ر الع اية هبم يف التعليم والرتبية بق ر مايصلح حال املسل

إلحستان إىل ااآلدترة، وقتذا آمتن  الت نيا و اليعترف ماي ثعته ممتا ياتره يف مستتقبل أايمته يف    كر  مستولية الرجتل عتن تعلتيم أهلته وأوالثه، والصت وق
 يره.كما سبق تقر   إرختاثه إىل ماي ثعه وعلى رأ  هذا تعليمه أمور ثي ه، وهذا واجب على وىله أمر الص  الص 

ق  أوجب علتى ااوليتاء  صلى هللا عليه وسلم  التبك  يف تعليمه، آإن العلم يف الصِهَ ر كال َّقش على الجر، وما أنه ال    ومن اإلحسان إىل الص 
ق  يت رك العلتم و ثظته يف ِستنِه مبكترة  تعليم ااب اء الص ة وهم أب اء سبا س س، وق  سبق هذا ال يل وخترحه، إال أن ه اك أثلة بيَّ ت أن الص 

)ابب متىت يصتح ْستان الصت   ( وروى آيته عتن حممتوث بتن الربيتا ]يف كتتاب العلتم متن صتاياه  رمحته هللاالبخاار  هذا، ويف هذه املسألة أدترج عن 
 .1[جَمَّة  جمَّها يف وجهي وأ  ابن  مخح س س من َثْلو( صلى هللا عليه وسلم  رضي هللا ع ه قال )َعَقْلت  من ال   

َتلُّ هتو إرستال املتاء متن الثتم، وقيتل ] رمحه هللاابن حجر وقال 
قوله )عقلت( هو بثتح القاف أي حثظت، قوله )جَمَّتة ( بثتتح املتيم وتشت ي  اَّتيم، وامل

متا حممتوث إمتا م اعبتة  معته أو ليبتارك عليته هبتا كمتا كتان  لت  متن ختتأنه متا  صتلى هللا عليته وستلم  الي سمى جما  إال إن كان علتى ب عت . وآَتَعلَته  ال ت  
ويف هتتذا  -إىل أن قتتال  -إن املقصتتوث بلثتتظ الستتمان يف الرتجتتة هتتو أو متتاي زل م زلتتته متتن نقتتل الثعتتل أو التقريتتر.  -إىل أن قتتال  -الث الصتتاابة أو 

 لتىال يل من الثوائ  خ  ماتق   جواو إحاار الصبيان جمالح ال يل ووايرة اإلمتا  أصتاابه يف ثورهتم وم اعبتة صتبياهنم، واستت ل بته بعاتهم ع
ي ب تتي يف  لتت   يتبويتتب الب تتاري مايتت ل علتتى بتتل التتذ تستتميا متتن يكتتون ابتتن مختتح، ومتتن كتتان ثوهنتتا يكتتتب لتته حاتتور. ولتتيح يف التت يل واليف

ال أن  اعتبار الثهم، آمن آهم اخلطاب ْسا وإن كان ثون ابن مخح وإال آ ، وقال ابن رختي : الظاهر أهنم أراثوا بتا ي  اخلمح أهنا مظ ة لتذل ،
يتمست   حت ي . ومتن أقتوى متا خترط الب  من حتققه، وهللا أعلم. وقريب م ه ضبط الثقهاء سن التمييز بست أو سبا، واملرجَّح أهنا مظ ة ال بلوخها

 -وهتو ابتن ثت ث ست س  -به يف أن املراث يف  ل  الثهم آي تلف ابدت ف ااخت اص متا أورثه اخلطيتب متن  ريتق أىب عاصتم قتال:  هبتت اببتين 
التاآظ  يجريل آا هثه، قال عاصم:الأب  بتعليم الصت  الت يل والقترآن وهتو يف هتذا الستن، يعتين إ ا كتان َآِهمتا . وقصتة أىب بكتر بتن املقتر إىل ابن 

 .2[يف تسميعه البن أربا بع  أن امتا ه ِبثظ سور من القرآن مشهورة

محه هللا أن أهل الص عة حت ثوا أول ومتن يصتح آيته السهتمان ِبمتح ست س، عياع ر  يونقل القاض]ك ما  قريبا  من هذا، آقال   رمحه هللاالنوو  وقال 
َيهِتزا  صتايح الستمان وإال آت ، ور وي حنتو هتذا  عتن موستى بتن وعلى هذا استقر العمل والصواب اعتبار التمييز، آإن َآِهم اخلطتاب ورثه اَّتواب كتان مم 

 .٣[هارون وأمح  بن ح بل

ن يعلِهمته ويل أقترآن والت يل، إمتا تاثيظته البللمبتاثرة  اآلابء وخت هم متن ااوليتاء إىل اخت تا  بت ء َتييتز الصت  واملقصوث متن  كتر هتذه املستألة إرختتاث
تتر  لتت ، وأوصتتى أول اتتر لتته ختتتي ا  يعلمتته كيثمتتا تَيسَّ ستتواء يف  أن  رصتتوا علتتى هتتذا يتتاء اامتتورأمتتره ب ثستته أو يرستتله إىل مكاتتتب حتثتتيظ القتترآن أو   

، آتتإن امل هتتي ومشتتاه ْا ستتتمان إىلأو يف اإلجتتاوات، وال يرتكتتوا أوقتتات آتترال أب تتائهم تتتذهب ستت ى أو آيمتتا يثستت هم متتن اال يأث تتاء العتتا  ال راستت
ا الطريتتق هبتتذه الوصتتية قطعتتو  وراامتت وليتتاءأ(. آتتإ ا التتتز  وكلكتتم ران ومستتتول عتتن رعيتتتهالصتت  دهتتل مصتتلاته، وويل أمتتره مستتتول ع تته أمتتا  هللا تعتتاىل )

 أن يكتون جيتل ل شء املسلم، ورجو ا ون إآساث يس )ال ثي يس( املتاكمس يف وسائل التوجيه )من التعليم واإلع   وال قاآة( الذين يريعلي العلمان
 ال   جي   رختي ا  ي هض هبذه اامة.

مادتتب  اء أن يعتترف كتتل مستتلمعتت هم. رجتت ولوهبتتذا خنتتتم الثصتتل الرابتتا املعقتتوث لبيتتان واجتتب الرجتتل يف تعلتتيم أهلتته وأوالثه وَدَ ِمتتِه وكتتل متتن هتتو مستتت
ء أن ، ورجتتا89 - 88الشتتعراء:  (َستتِليمِ  َقْلتتبِ بِ تَتتى اّللََّ أَ ِإالَّ َمتتْن  ،يَتتتْوَ  اَل يَ َثتتا  َمتتالم َواَل بَت  تتونَ ) عليتته يف هتتذا وأن يعمتتل بتته آتتتسأ  متتته أمتتا  هللا تعتتاىل

ال بتاثه، آيصتلح هبتذا حتععتاىل وحقتوق أمتور ثيت هم ومادتب علتيهم متن حقتوق هللا تيصلح حال ااسر املسلمة ونساء املسلمس وأب ائهم، بتعليمهم 
 هذه اامة ذ ن هللا تعاىل.

                                                 

 (٧٧)ح يل  1
 1٧٣ص  1)آتح الباري( ج  2
 ، يف ال ون الرابا والعشرين )كيثية ْسان ال يل(1٥، ص ي)التقريب( لل وو  ٣
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 خامتة الباب الثالث
لبتتاب رع كثايتتة، أآتترث  ام تته متتاهو آتتوأن م تته متتاهو آتترع عتتس و  بعتت  بيتتان آاتتل العلتتم يف البتتاب ااول، مث بيتتان حكتتم  لتتب العلتتم يف البتتاب ال تتاين

 ان كيثية  لب العلم.ال الل لبي

جب كل آريتق عامة، مث آصهل ا والعلماء والوق  اختتمل الباب ال الل على أربعة آصول ثلهت رجموعها على أن التعليم مستولية مشرتكة بس اائمة وا
 م هم يف آصل مثرث.

هبمتتتا، ثتتتيت واملستتتتثيت وآثاأحكتتتا  املواملتتتتعلم، و  وه تتتاك بعتتتض املوضتتتوعات أختتتتر  إليهتتتا ذجتتتال يف الثصتتتل ال التتتل متتتن هتتتذا البتتتاب، وهتتتى آثاب العتتتامل
 .الكتاب إن ختاء هللا ثمة من هذاوالكتب اليت ن صح ب راستها يف ص وف العلم امل تلثة. وهذه املوضوعات سوف نتكلم آيها يف اابواب القا

 
  
 



 

 
 الراباالباب 
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 الرابعالباب 
 آداب العاِل واملتعلم

 (متهيد)
ب العبت  سبب كس  أي ابكتسا تعاىل، و اعلم أن التهثقهه يف ال ين وحتصيل العلو  الشرعية يعتم  على سببس أساسيس: سبب وه  أي هبة من هللا

 وسعيه، وإلي  بياهنما:
ُُ : السبب األول  :سُبُب َوّهيٌب

 ، وي ل على هذا:ي ثعه بعلمه ره للثهم واالستيعاب، و ويشرح صأي هبة من هللا تعاىل ملن يشاء من عباثه، آيت َيسِهر له سبيل التعلم 
ار لكتل أمتر َمتن يصتلح لته متن دلقته بستابق ، آهو سباانه خيت٦8لقصص: ا  (ة  َوَربَُّ  خَيْل ق  َما َيَشاء  َوخَيَْتار  َما َكاَن َق م  اخلِْ ََ ) قول هللا تعاىل - 1

اّللَّ  ) عتتاىلثوة دلقتته كمتتا قتتال تتتتار قتتا صتخيوملتتا كتتان رأ  العلتتم الرستتاالت آتإن هللا ستتباانه  علمته تعتتاىل، آهتتو ستتباانه خيتتار َمتتن يثتتتح عليتته ابلعلتم.
 .124اانعا :   (م  َحْيل  َدَْعل  رَِسالََته  اّلله  َأْعلَ )، وقال تعاىل ٧٥الل:   (َيْصَطِثي ِمَن اْلَمَ ِئَكِة ر س    َوِمَن ال َّا ِ 

ْمَ اَهتاآَتثَ ،  َّا ِل ْكِمِهْم خَتتاِهِ ينَ اْلَقْوِ  وَك   يِه َخَ م  آِ س َلْيَماَن ِإْ  َ ْك َماِن يف اْلَْرِث ِإْ  نَتَثَشْت وَ َوَثاو وَث ) وقوله تعاىل - 2 س تَلْيَماَن وَك ت ه   هَّ
ستتليمان عليتته     العلتتم، مث ادتتتص ستتباانهليهمتتا الستت، آبتتسَّ هللا تعتتاىل أنتته آتتتى ك تت   متتن ثاوث وستتليمان ع٧9 - ٧8اانبيتتاء:  (آتَتيتْ َتتا ح ْكمتتا  َوِعْلمتتا  

 الس   ابلثهم يف هذه القاية.
، وهللا ي عطتي، ولتن تتزال هتذه اامتة قائمتة علتى ) صلى هللا عليته وستلم  وقول رسول هللا  - ٣ متن ي ترث هللا بته دت ا  يثقِههته يف الت ين، وإمنتا أ  قاستممت 

ت  من هللا تعاىل وليح بكسب العب  آقط، إ  مل يقتل يثقِهههآقوقص ). 1(أمر هللا اليارهم من دالثهم حىت َييت أمر هللا ( ي ل على أن الثقه عطية م
، وهللا ي عطتتي) صتتلى هللا عليتته وستتلم  )يَتتَتَثقَّتته(، وأكتت  هتتذا بقولتته  ت   صتتلى هللا عليتته وستتلم  ( أي املعطتتي يف القيقتتة هتتو هللا. أمتتا قولتته وإمنتتا أ  قاستتم م

التتزال  ائثتة متن أمتيت قائمتة أبمتر ( آتاملراث  ائثتة متن اامتة للقيت  التوارث يف روايتة مستلم قتذا الت يل وآيته )على أمتر هللاولن تزال هذه اامة قائمة )
( ومتتتن هتتتذه الطائثتتتة أهتتتل الثقتتته املتتتذكورون يف أول التتت يل. آتتت ل هتتتذا التتت يل علتتتى إثبتتتات اخلتتت  ملتتتن تثقهتتته يف ثيتتتن هللا، وأن  لتتت  اليكتتتون هللا

ملن يثتتح هللا عليته بته، وأن متن يثتتح هللا عليته بتذل  اليتزال ج سته موجتوثا  حتىت َييت أمتر هللا. كتي الكلتو اارع متن قتائم هلل  ابالكتساب آقط بل
ويف الت يل بشترى لطت ب العلتم رجتاء أن يكونتوا متن أصتااب هتذا الوعت  املبتارك آي تالوا هبتذا مرتبتة  -كما ستبق بيانته يف البتاب الستابق   -ِبجةِ  
  هبوهة.وراثة ال

 آهذه ال صوص ت ل على السبب الوه  لتاصيل العلم والتثقه يف ال ين.
ُُ كّسبي  ت   م السبب الثاين: سبب ٌ

ه واجتهاثه يف حتصيل العلم والصس على  ل ، وي ل على هذا:  أي ابكتساب العب  وسعيه وج ِه
 . 2( لب العلم آرياة على كل مسلم) صلى هللا عليه وسلم  قوله  - 1
 .٣(ايأيها ال ا  تعلموا، إمنا العلم ابلتعلم) صلى هللا عليه وسلم  له وقو  - 2
 .٦٦الكهف:  (خْت ا  لِهْمَت ر  قَاَل َله  م وَسى َهْل أَتَِّبع َ  َعَلى َأن تت َعلِهَمِن ممَّا ع  ) وقول هللا عزوجل - ٣

الستتتبب الكستتت  متعلتتتق ابإلراثة الشتتترعية، والستتتعي  متتتن جتتمتتتا ومتتتن هتتتذا الشتتترح يتاتتتح أن الستتتبب التتتوه  متعلتتتق ابإلراثة الق ريتتتة هلل تعتتتاىل، وأن 
أباو وقذا قال اإلراثَتن يف حقه آيسعى يف  لب العلم ود ه يف حتصيله ويثتح هللا عليه بثهم ما صله ويبارك له يف علمه آي تثا به وي ثا ال ا  به. 

                                                 

 (٧1رواه الب اري )ح يل  1

 رواه ابن ماجه وصااه السيو ي 2
 (1/1٦1اوية رضي هللا ع ه، وإس اثه حسن ) كره ابن حجر، آتح الباري، رواه الطساين وابن أيب عاصم عن مع ٣
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 .1[ياءيرو ق  هللا  العلَم السع اء، و رمه ااختق]رضي هللا ع ه الدرداء 
ين: لكست ، والوجته ال تتالتى الستبب اوك م تا ه تا عتن الستبب الكست  للتثقته يف التت ين متن وجهتس، الوجته ااول: وهتو بيتان ترتتب الستتبب التوه  ع

 وهو بيان مثرثات السبب الكس .
 : وهو بيان ترتب السبب الوه  على السبب الكس أما الو ه األول

وآقته هللا آإنته ي رجتى أن ي - ستبب الكست وهتذا هتو ال -ب العلم وَج َّ يف حتصيله، وكانت له نيهة صتالة يف  لت  آاملراث به بيان أن من سعى يف  ل
 صوص:. وق  ثل على هذا ع ث من ال -وهذا هو السبب الوه   -تعاىل يف سعيه آيشرح ص ره للثهم وي ثعه بعلمه 

 تعتتاىل ه ايتتة يف هتتذه اآليتتة رتهتتب هللا .٦9الع كبتتوت:  (َا اْلم ْاِستتِ سَ ّللََّ َلَمتتْهتتِ يَت تَّه ْم س تتبت َلَ ا َوِإنَّ اَوالَّتتِذيَن َجاَهتت  وا ِآي َتتا لَ تَ ) م هتتا قولتته تعتتاىل - 1
خت ه متن الطاعتات،  لتب العلتم و  على سبب كس  مركب من أمرين: أح  ا: ا اه ة وهى السعي واالجتهتاث يف -وهو السبب الوه   -السبيل 

قتتط، آوصتتف ستتباانه آ چ  ڻچومل يقتتل  چ  ڻ  ڻچلة أبن تكتتون هتتذه ا اهتت ة ابت تتاء وجتته هللا الختتتري  لتته، وقتتذا قتتال تعتتاىل وال تتاين: ال يتتة الصتتا
 ورة يف قولته تعتاىلعيتته اخلاصتة املتذكره علتى هتذا ا اه ة اليت ترتتب عليها اق اية أبهنا ا اهت ة اخلالصتة لوجهته تعتاىل. مث أكهت  ستباانه ترتتب ه ايتت

 التوكي  و ا: إنه وال  .ثوات تأيي  أبثاتس من ألتوآيق وال، وآيها أك  هللا تعاىل معيته اخلاصة اهل اإلحسان اب (نَّ اّللََّ َلَمَا اْلم ْاِسِ سَ َوإِ )
نَّتتتا َأْجتترا  َعِظيمتتا  تَتيتْ َتتاه م مِهتتن لَّ َوِإ ا  آلَّ  ،ا  خَتتت َّ تَتْ ِبيتتتْم َوأَ َولَتتْو َأهنَّ تتْم آَتَعل تتواْ َمتتا ي وَعظ تتوَن بِتتِه َلَكتتاَن َدتتْ ا  قَّ تت) وم هتتا قولتته تعتتاىل - 2 َوَقَتتَ يْتَ اه ْم ،   

تم لل (ا ي وَعظ توَن بِتهِ آَتَعل تواْ َمت) هتذه اآلايت علتى أن امت تال اامتر الشترعي ، آت لت٦8 - ٦٦ال ستاء:  (مُّْستَتِقيما   ِصرَا ا    توآيتقت بيتت واق ايتة والستبب 
تَتيتْ َتاه  ) درةمن ثواب اآل ، ما ماي  هدر لصاحبه(مُّْسَتِقيما   َ يْتَ اه ْم ِصرَا ا  َوقََ ...  َوَأخَت َّ تَتْ ِبيتا  ) ، آثتي هتذه اآلايت (متا  م مِهتن لَّ  نَّتتا َأْجترا  َعِظيآلَّ

 رتهب هللا  عطاَءه الق ري على سعي العباث. 
ي ت ِه حتال العبت  بعت  أن يشترن  ، وتبتس اآليتة أن هللا تعتاىل11الرعت :   (واْ َمتا أِبَنْتث ِستِهمْ ِإنَّ اّللهَ اَل يت  َت ِه  َمتا ِبَقتْوِ  َحتىتَّ يت  َت ِه  ) وم ها قوله تعتاىل - ٣

َستههل هللا لته ستبيل اخلت  كمتا قتال  -وم ته  لتب العلتم ب يتة صتالة  -العب  يف ت يت  حالته، إن دت ا  آ ت  وإن ختترا  آشتر، آتإ ا ستعى العبت  يف اخلت  
)ومتتن ستتل   ريقتتا يلتتتمح آيتته علمتتا َستتهَّل هللا لتته بتته  ريقتتا إىل  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ، وقتتال ٧٦متتر :  (الَّتتِذيَن اْهتَتتَ ْوا ه تت  ىَويَزِيتت   اّللَّ  ) تعتتاىل
تتا وَ ) ، وقتتال تعتتاىل2٧إبتتراهيم:  (َوي ِاتتلُّ اّلله  الظَّتتاِلِمسَ ) . وإ ا ستتعى العبتت  يف الشتتر وأصتتر عليتته أضتتله هللا كمتتا قتتال تعتتاىل2اَّ تتة( اخ تتوا أَوَاَل اّللَّ  آَتَلمَّ
ا  ، وقتتال تعتتاىل )٥الصتتف:   (قت ل تتوهَب مْ  ْث لَتته  التترَّمْحَن  َمتت ه ، وحنوهتتا متتن اآلايت التتيت تبتتس ترتتتب القتت ر علتتى ٧متتر :   (ق تتْل َمتتن َكتتاَن يف الاَّتتَ َلِة آَتْلَيْمتت  

 .49القمر:  (ْقَ اه  ِبَقَ رِ ِإ َّ ك لَّ خَتْيِء َدلَ ) الكسب، وكل من الَكْسب والَوْهب بق ر هللا، قال تعاىل
 : وهو بيان مثرثات السبب الكس  وأما الو ه الثاين

 كتر   يف كيثيتة  لتب العلتمو لب العلم. آهو موضون هذا الباب، آق   كر  يف اابواب السابقة آال العلم وأهله، مث حكم  لب العلم، مث كيثية  
ب وإرختتتاثات ن هتتذين آثامتتدتتذ متتن الكتتتب. هتتذه هتتى  تترق اكتستتاب العلتتم. ولكتتل  ريتتق أن لتتذل   تتريقس إمتتا ابلتلقتتي عتتن العلمتتاء وإمتتا ابا

 وضوابط نذكر بعاها يف هذا الباب ونرجىء الك   عن الكتب داصة إىل ابب قاث  ذ ن هللا تعاىل.
اء ، كستبا  الصتايح حتمت   وأث بيل التتعلمستأما هذا الباب آست ثرثه للكت   يف اآلثاب واإلرختتاثات ال ومتة للعتامل ولطالتب العلتم علتى الستواء لستلوك 

 واجتهاثا ، ويثتح هللا تعاىل على من يشاء من عباثه، وهللا واسا عليم.
 وق  أجل ا هذه اإلرختاثات حتت ع وان )آثاب العامل واملتعلم( وقسم اها إىل ث ثة آصول وهى:

 : آثاب مشرتكة بس العامل واملتعلم.الفصل األول
 ب العامل املعلِهم.: آثاالفصل الثاين

      آثاب املتعلم. الفصل الثالث:
                                                 

 (1/٥٧)جاما بيان العلم،  1
 رواه مسلم 2
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 ونشرن يف بيان املراث ِبول هللا تعاىل وقوته.
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 الفصل األول
 آداب مشرتكة بني العاِل واملتعلم

لكتتب، و رطالعتة العلمتاء أالتلقتي عتن ابوهى آثاب تلز  كل مشت ل ابلعلتو  الشترعية، الختىن ع هتا، ستواء كتان عاملتا أو متعلمتا، وستواء كتان يتتعلم  
 ي رك  الب العلم مبت اه. -ما توآيق هللا تعاىل  -وهبا 

 ونذكر من هذه اآلثاب:
 الرص على الوقت. - 2   إد ص ال ية. - 1
 إحسان ادتيار مص ر العلم. - 4 االختت ال اباهم من العلو . - ٣
 الصس على  لب العلم وتعليمه. - ٦   العمل ابلعلم. - ٥

 األدب األول
 إخ ص النية يف طلب العلم ومعليمه

ذا اامر وِعظتم ة. وملعرآة حقيقة هنيا واآلدر إد ص ال يهة هو لب العباثة وخترط قبول ااعمال ع   هللا تعاىل، وآساث ال يهة وابل على صاحبه يف ال 
 ختأنه نذكر ع ة مسائل لبيانه، وهى:

 .حمل ال يهة - ٣  حقيقة ال يهة. - 2  تعريف ال يهة. - 1
 ال رع الذي خترعت اجله ال يهة ما بيان أقسامها. - 4
 تعريف اإلد ص وبيان حقيقته. - ٦  ااعمال اليت تؤثر آيها ال يهة. - ٥
 بيان أن اإلد ص خترط يف قبول ااعمال. - 8   التعب  ابإلد ص. - ٧
 لم.آاائل إد ص ال يهة يف  لب الع - 1٠ ع مات إد ص ال يهة يف  لب العلم. - 9

 دطر آساث ال يهة يف  لب العلم. - 11
 معريف النية: -أوال  

 .قص  القلب وإراثته()ال يهة هى آيقال نوى اامَر نيَّة: أي قصَ ه  وعز  عليه، آال يَّة: هى اإلراثة والقص ، وملا كان حملها القلب، 
 .1لل يةهذا هو التعريف امل تار من جممل تعريثات أهل الل ة وأهل الثقه وال يل  

 .2[ال يهة عبارة عن انبعاث القلب حنو مايراه مواآقا  ل رعِ  من جلب نثا أو ثآا ضرِه حاال  أو مآال  ]وَعرَّآها البيااوي بقوله 
، وليست كل نية إد صا ، كما  ت    يف ك إن ختاء هللا يف ال يأيت بيانهسأما اإلد ص آهو أدص من ال يهة، وهو أح  أقسامها، آكل إد صِ  نيهة م

 أقسا  ال ية وما بع ه.
 ية، وم ها لثظ لثا  أدرى رعىن الأق  ورثت آيه آ، أما القرآن صلى هللا عليه وسلم  (: مل يرث لثظ )ال يهة( يف القرآن وإمنا يف أحاثيل ال   فائدة) 

 االبت اء ولثظ اإلراثة.
 .2٦٥لبقرة: ا (ء َمْرَضاِت اّللهِ َوَمَ ل  الَِّذيَن ي  ِثق وَن أَْمَواَق م  ابِْتَ ا) قال تعاىل
 .2٠ - 19الليل:  (َلىِه اْاَعْ ِإالَّ ابِْتَ اء َوْجِه َربهِ ، َوَما ِاََحِ  ِع َ ه  ِمن نهِْعَمِة جت َْزى) وقال تعاىل
 .28الكهف:  (َهه  ي  وَن َوجْ يِه ي رِ َواْصِسْ نَتْثَسَ  َمَا الَِّذيَن َيْ ع وَن َرهبَّ م اِبْلَ َ اِة َواْلَعشِ ) وقال تعاىل
ْلَ ا َله  ِآيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّ ) وقال تعاىل  .18اإلسراء:  ( مَّْ ح ورا  ه  َجَه ََّم َيْص َها َمْذم وما   َجَعْلَ ا لَ رِي   مث َّ مَّن َكاَن ي رِي   اْلَعاِجَلَة َعجَّ

 

                                                 

 2٥1ص  18وانظر )جممون آتاوي ابن تيمية( ج  1

 1٣ص  1)آتح الباري( ج  2
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 حقيقة النية: -اثنيا 

حقتتا أو  ا العلتتمستتواء كتتان هتتذ -ث املقصتتوث يتصتتور وجوثهتتا إال بعلتتم قبلهتتا، أى علتتمِ  ابلشتتيء املتتراملتتا كانتتت ال يهتتة هتتى إراثة القلتتب وقصتت ه، آإنتته ال
تاقيقته وهتذا إن اَّتوارح ت بعتل لآتيف القلتب،  آإ ا علمت ال ثح  املراَث وانعقت ت إراثتته -اب   كاَّهل املركب، وسواء كان هذا العلم د ا أ  خترا  

 قا ِبسب الق رة عليه. هو العمل وق  يقا العمل أو ال ي
 آاخل صة: أن ال ية واقعة بس العلم والعمل.

ت  و معتتىن واحتت ،  اعلتتم أن ال يهتتة واإلراثة والقصتت  عبتتارات متتتوارثة علتتى]رمحتته هللا أبااو حامااد الداازاي ويف بيتتان هتتذا قتتال  ت  وصتتثة م لقلتتب لهتتو حالتتة م
 يكت ثها أمران: علم، وعمل.

 العلم: يَتْق  مه انه أصله وختر ه.
نته ال يريت  لتم وإراثة وقت رة. اثتة أمتور: عوالعمل: يتبعه انه مثرته وآرعه، و ل  ان كتل عمتل أعتين كتل حركتة وستكون ادتيتاري آإنته ال يتتم إال ب  

 اإلنسان ما ال يعلمه آ ب  وأن يعلم، وال يعمل مامل ي رِْث آ ب  من إراثة.
 رع إما يف الال أو يف املآل، آق  دلق اإلنسان ِبيل يواآقه بعض اامتور وي ئتم خرضته، وخيالثته ومعىن اإلراثة انبعاث القلب إىل مايراه مواآقا  لل

وال تاآا حتىت  بعض اامور، آياتاج إىل جلب امل ئم املواآق إىل نثسه وثآا الااره امل ايف عن نثسه، آاآتقر ابلارورة إىل معرآة وإثراك للشيء املاتر
آتتإ ا انبع تتت اإلراثة انتهاتتت القتت رة لتاريتت  ااعاتتاء آالقتت رة داثمتتة لتتإلراثة، واإلراثة َتبعتتة لكتتم  -أن قتتال إىل  -دلتتب هتتذا ويهتترب متتن هتتذا 

لتتال وإمتتا يف االعتقتتاث واملعرآتتة. آال يهتتة عبتتارة عتتن الصتتثة املتوستتطة وهتتى اإلراثة وانبعتتاث التت ثح ِبكتتم الرخبتتة وامليتتل إىل متتاهو مواآتتق لل تترع إمتتا يف ا
اوهل هتتو ال ترع املطلتتوب وهتو الباعتل، وال تترع الباعتل هتتو املقصت  امل تتوي، واالنبعتاث هتو القصتت  وال يتة، وانتهتتاع القت رة خل متتة املتآل. آتاحملرهك ا

 .1[اإلراثة بتاري  ااعااء هو العمل.
 

 حمل النية: -اثلثا 
 . وااثلة على هذا ك  ة م ها:2القلب ابتثاق العلماءال يهة عمل من أعمال القلب، آمالها 

 .22٥البقرة:  (َوَلِكن يت َؤاِدذ ك م ِرَا َكَسَبْت قت ل وب ك مْ ) قوله تعاىل
 .18الثتح:  (آَتَعِلَم َما يف قت ل وهِبِْم آَأَنَزَل السَِّكيَ َة َعَلْيِهمْ ) وقوله تعاىل
 . 2٣٥لبقرة: ا  (َواْعَلم واْ َأنَّ اّللهَ يَتْعَلم  َما يف أَنث ِسك ْم آَاْحَذر وه  ) وقوله تعاىل

رمحته هللا أباو حاماد الدازاي . قتال ٣(إن هللا الي ظتر إىل صتوركم وأمتوالكم ولكتن ي ظتر إىل قلتوبكم وأعمتالكم) صتلى هللا عليته وستلم  وقال رستول هللا 
 .4[وإمنا نظر إىل القلوب اهنا مظ ة ال يهة]

 آإ ا كانت ال يهة حملها القلب آإنه يرتتب على هذا مسألتان:
وال عتتن  صتتلى هللا عليتته وستتلم  التتتلثظ هبتتا ع تت  الشتترون يف العمتتل، بتتل التتتلثظ هبتتا ب عتتة، إ  مل يت تتْؤثَر يف  لتت  أثتترمت  عتتن ال تت   : أنتته ال دتتباألوىل

 ، آال يهة عمل القلب ال اللسان.٥الصاابة رضي هللا ع هم
 : هل يؤادذ العب  ابل يهة ا رهثة من العمل آي اب عليها أو ي عاقب الثانية

                                                 

 ٣8٥ - ٣84ص  4)إحياء علو  ال ين( ج  1
 (18/2٦٣انظر )جممون آتاوي ابن تيمية،  2

 مرواه مسل ٣
 ٣82ص  4)إحياء علو  ال ين( ج  4
 (18/2٦٣انظر )جممون آتاوي ابن تيمية،  ٥
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ا َكَستتتَبْت ن يت َؤاِدتتتذ ك م ِرَتتتَوَلِكتتت) عتتتاىلتآيهتتتا تثصتتتيل يرآتتتا اإلختتتتكال التتتوارث آيهتتتا بستتتبب ااثلتتتة املتعارضتتتة يف الظتتتاهر. آقتتت  قتتتال هللا وهتتتذه املستتتألة 
 ل القلب قسمان:. آمقتاى ال ص املؤادذة أبعمال القلب، وال يهة م ها ابتثاق. واَّواب أن أعما22٥البقرة:  (قت ل وب ك مْ 

 اعا .ا العب  إج: ككثر االعتقاث ع   امل اآق املِظهر لإلس  ، وكالس  آهذه ااعمال يؤادذ هبةأعمال قلبية حمض -أ 
 ا بل تت هتذه  ت مرتبة العز ، وإإال إ ا بل : وم ها ال ية وهى قص  القلب، وهذه اليؤادذ العب   هباأعمال حملها القلب ومتعد  إىل اجلوارح -ب 

 وته، وهى:قراتب ِبسب ماَّوارح. وبيان هذا أن مايقا ابل ثح من القص  واإلراثة ي قسم إىل  املرتبة آ ب  أن يظهر أثرها على
 : وهو ماخيطر ابلبال ويذهب يف الال وهو من الوسوسة. اماطرأضعثها:  •
 ر. يستق كذا آ )أو ح يل ال ثح(: وهو أن خيطر اامر ابلبال آت ِثر م ه ال ثح مث يعاوثها آت ثر، وه الرتددوآوقه:  •
   العز  عليه.عل على تركه ما ع جيح لقص  الث: وهو أن َتيل ال ثح   إىل اامر والت ثر م ه ولكن الي صمم على آعله، آاقمه آيه تر اهلَم  وآوقه:  •
تاه  صتميما جاومتا . وهتذاصمم علتى آعلته تي: وهو م تهى اقَمِه، وهو أن َتيل ال ثح إىل اامر والت ثر م ه بل الَعّزا -وهو أع ها  -وآوقه  • العتز  ْسه

تاه أمحت  بتن ح بتل رمحته هللا: َهتمه إصترار )وت ستمى املرتبت تاه ابتن ه يف هتذه الالتة: َهتة التيت قبلتعب هللا بن املبارك رمحه هللا: اإلصرار، وْسه مه دطترات(، وْسه
 تيمية رمحه هللا: اإلراثة اَّاومة أو اإلراثة التامة.

قت ور إال العجتز، وه تا ة آ  مي تا وقتون املاثة اَّاوماإلراثة اَّاومة إ ا و ِج ت معها الق رة وقا املق ور، وإ ا و ج ت اإلر  و كر ابن تيمية رمحه هللا أن
لعبت  عتن ااإلراثة، وإن عجتز  كتة تعتس عتن كر ابن تيمية آائ ة أدترى: وهتى أن اإلراثة اَّاومتة البت  أن تظهتر علتى اَّتوارح يف لثتظ أو إختتارة أو حر 

 
 
 راث ااصلي.آعل امل

. آهتذا 1(به أنثسها، مامل تعمل به أو تكلَّتم -أو ح َّثت  -إن هللا جتاوو اميت َعمها َوْسوست ) صلى هللا عليه وسلم  ودما ماسبق قول رسول هللا 
 ال يل جا مراتب ال ية ومايؤادذ به العب  م ها وما اليؤادذ به:

 به. معثو ع ه خ  مؤادذ -اخلا ر وح يل ال ثح وَهمه اخلطرات من  -آكل ماهو ثون العز  )اإلراثة اَّاومة( 
تر  امل تعمتل بته مت) ى هللا عليته وستلم صتل  قولته يفأما العز  )اإلراثة اَّاومة( آمؤادذ به، والب  أن يظهر على اَّوارح يف حركتة أو لثتظ وهتذا هتو السِه

ن دتت ا    يف حمتتل املؤادتتذة إدعتتل العبتت - مل يكتتن هتتو العمتتل املقصتتوث نثستته بتمامتتهوإن  -(. آكتتل عمتتل أو كتت   ي عتتسِه عتتن اإلراثة اَّاومتتة أو تكلهتتم
، إ  مل مي عه عن العمل ااصلي إال العجز.  آ  ، وإن خترا  آشر تم

اوى على اإلراثة اَّاومة إن د ا  آ  ، وإن خترا  آشر، قوله  عتة نثتر: عبت ِ  روقته هللا إمنتا الت نيا ارب) صلى هللا عليته وستلم  ومما ي ل على أن العب  د 
و صتاثق ال يتة يقتول: لتو ماال  وعلما  آهو يتقي ربه آيه ويصل به رمحه، ويعلم هلل آيه حقا  آهذا أبآال امل اوِل، وعب ِ  روقه هللا علما  ومل يروقه متاال  آهت

يروقه علما  خيبط يف ماله ب ت  علتم، اليتقتي آيته ربته واليصتل آيته أن يل ماال  لعملت  آيه بعمل آ ن آهو ب يهته آأجر ا سواء، وعب ِ  روقه هللا ماال  ومل 
 ن، آهتتو ب يتتته رمحتته، واليعلتتم هلل آيتته حقتتا ، آهتتو أبدبتتل امل تتاول، وعبتت ِ  مل يروقتته هللا متتاال  وال علمتتا  آهتتو يقتتول: لتتو أن يل متتاال  لعملتتت آيتته بعمتتل آتت

 .2(آوور ا سواء
آهتتو ة )رجتترث ال يهتت -لرتتيتتب اعلتتى  -اإلمث و علتتى أن التترجلس ال تتاين والرابتتا استتتاقا ال تتواب  عليتته وستتلم  صتتلى هللا ويف هتذا التت يل نتتصَّ رستتول هللا 

(، يه بعمل آ نن يل ماال  لعملت آلو أ هما )(، واملقصوث هبا اإلراثة اَّاومة اليت  هرت من ك  الرجلس يف ك   تكلماه، وهو قول كل مب يهته....
 وإن مل يعم  العمل املراث بتمامه.آاستاقا اَّزاء كام  

. آهتذا  ل ٣(من سأل هللا الشهاثة بصت ق بلَّ ته هللا م تاول الشته اء، وإن متات علتى آراختته) صلى هللا عليه وسلم  وهذا الك   ي قال أياا يف قوله 
 (.سأل هللا الشهاثة بص قة( اليت  هرت يف لثظ )ال واب )بلول م اول الشه اء( وإن مل يقا م ه العمل املراث )الشهاثة( ب يهته )إراثته اَّاوم

إ ا التقتتتى املستتتلمان يقتتتول ) صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  وهتتتذا ي قتتتال أياتتتا يف التتت يل املتثتتتق عليتتته عتتتن أيب بكتتترة رضتتتي هللا ع تتته قتتتال ْسعتتتت رستتتول هللا 
                                                 

 (٦٦٦4متثق عليه عن أيب هريرة رضي هللا ع ه، واللثظ للب اري )ح يل  1
 وابن ماجة عن أيب كبشة اامناري رضي هللا ع ه، وصااه الرتمذي -واللثظ له  -رواه الرتمذي  2
 رواه مسلم ٣
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(. آثي هذا الت يل إنه كان حريصا على قتل صاحبه، قال )(، آقلت: ايرسول هللا، هذا القاتل آما ابل املقتول بسيثيهما آالقاتل واملقتول يف ال ار
وإن مل يثعتتل املتتراث بتمامتته وهتتو قتتتل  -وهتتو املقاتلتتة  -استتتاق املقتتتول التتوور ذراثتتته اَّاومتتة علتتى قتتتل صتتاحبه، تلتت  اإلراثة التتيت  هتترت يف آعتتل 

أمتتا َمتتْن قاتتتل قتتتاال مشتتروعا كمتتن قاتتتل الب تتاة أو اخلتتوارج أو صتتاحبه. والخيثتتى أن الوعيتت  يف هتتذا التت يل هتتو يف حتتق متتن قاتتتل قتتتاال ختت  مشتترون، 
َ لِتَ   َويَتْ ِثتر  َمتا ث ونَ ) آ  ي دل يف هذا الوعي  بل هو م اب مأجور. كما أن الوعي  يف هذا ال يل معلهق علتى املشتيتة كمتا قتال تعتاىلالصائل 

  ة يف أصااب الكبائر. ، حسب القواع  املقررة يف مذهب أهل الس48ال ساء:  (ِلَمن َيَشاء  
يف قتول أو حركتة وِقْح على هذا جيا ال صوص اليت رتبت اَّزاء على ال يهة ا رثة من العمتل املتراث ااصتلي، آ بت  متن  هتور ال يهتة )اإلراثة اَّاومتة( 

 .1ليرتتهب اَّزاء. وماثون  ل  من مراتب القص  )كاخلا ر وح يل ال ثح( آ  يؤادذ به العب 
 

 الدر( الذ  ُشرعت أل له النية مع بيان أقسامها: -رابعا 
 اعلم أن ال رع الذي خترعت اجله ال يهة هو التمييز. أي َتييز اامور بعاها من بعض.

 وت قسم ال يهة إىل قسمس أساسيس: نيهة َتييز عملِ  من عملِ ، ونيهة َتييز معمولِ  له من معمول له.
  من عمل:القسم األول: الني ة اليت متيِ ز عم ً 

 وهبا تتميهز ااعمال اليت تتشابه صورها يف الظاهر وتلتبح ببعاها، ومن هذا القسم:
 نية َتييز العباثة من العاثة: كال  سل الواجب من خ سل التهسث.  -أ 

 نية َتييز ر َتب العباثات: كتمييز الثرع من ال ثل، والزكاة الواجبة من ص قة التطون. -ب 
 .2(إمنا ااعمال ابل يهات، وإمنا لكل امرىء مانوى) صلى هللا عليه وسلم  خترط يف صاة جيا العباثات، لقوله وهذه ال يهة  -ج 
ْقَت ية توجب الزكاة آيها.  -ث 

 
 نيهة إنشاء الوجوب: ك يهة التجارة يف العروع امل

 نيهة َتييز العم  من اخلطأ: كالقتل العم  من القتل اخلطأ يف بعض الصور. -هت 
يتتل، آصتتورَت   اتثتتاق علتتى التالقتتة ثتت اث ب تتنيتتة َتييتتز التت ل متتن التترا  يف ااآعتتال احملتملتتة: كتمييتتز نكتتاح الرخبتتة متتن نكتتاح التاليتتل متتن املطل -و 

 ال كاحس واح ة وتثرق بي هما ال يهة.
ااميتان والترهِثَّة تتق والوقتف والقتذف و لط ق والعلثتا : كتانيهة َتييز االثا  احملتملة )ألثا  الك تاايت( يف معظتم ااحكتا  الثقهيتة املب يتة علتى اا -و 

ْ ْ ره.  ابلقول، آال يهة َتيِهز اللثظ احملتمل )الك اية( آتامله على الصريح أو 
 القسم الثاين: الني ة اليت متي ز بني معمول له ومعمول له:

ة بت صتيص ، ولكتن العتاثة جاريتىل أ  خت هء كتان املعمتول لته هتو هللا تعتاآإ ا كان املعمول له واح ا  ْسيت نيهة دالصتة، وْستي صتاحبها خملصتا ، ستوا
راب و خملتص، ومتن  بتح تقت وحت ه آهتهللاسم اإلد ص ابلعمل هلل وح ه أي بتجري  قص  التقرب إىل هللا تعاىل عن جيتا الشتوائب. آمتن  بتح تقتراب 

 ل   هللا من وثنِ  أو جنِ  آهو كاآر.
 ر متتن واحتت ، آهتتى نيهتتة آيهتتا تشتتري ، كتتالرايء: يعمتتل العبتت  هلل تعتتاىل ولتته ختترع آدتتر كتتأن  متت ه ال تتا . قتتال رستتول هللا أمتتا إ ا كتتان املعمتتول لتته أك تت

. وهتل ي بطتل هتذا ال تواب ٣(يقول هللا تعاىل: أ  أخىن الشركاء عن الشرك، من عمل عم   أخترك آيه معي خت ي، ترْكت ته وخِتترَكه) صلى هللا عليه وسلم 

                                                 

 ان يف هذه املسألة يراجا املصاثر التالية:ومن أراث مزي  بي 1
ص  14و ج  ،٥٧٥ - ٥٧4ص  ٦، وج ٥2٧ - ٥2٥و ص  ٣41 - ٣4٠و ص  1٣8 - 1٣2ص  ٧و ج  ٧٦8 - ٧2٠ص  1٠)جممون آتاوي ابن تيمية( ج 

 ٣٣ هت، ص14٠٣لكتب العلمية اثار  و)ااختباه وال ظائر الثقهية( للسيو ي، ط . ٥٥2، وص ٣29 - ٣2٣ص  11. و)آتح الباري( البن حجر، ج 128 - 122
 . وللسيو ي رمحه هللا كتاب )ااختباه وال ظائر يف ال او(، وهو خ  املقصوث ه ا٣4 -

 متثق عليه 2
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  االختارة إليه ع   الك   يف اإلد ص إن ختاء هللا تعاىل.ابلكلية  ستأيت
 

 واخل صة أن ال ية نوعان:
 تب الثقه.: ال يهة اليت َتيِهز بس عمل وعمل، أو نيهة املقصوث من العمل. وهذا ال ون من ال يهة موضوعه كاألول
 لرقائق.اتب االعتقاث وكتب ة موضوعه كلعمل. وهذا ال ون من ال يه : ال يهة اليت َتيِهز بس معمول له ومعمول له، أو نيهة املقصوث ابوالثاين

 .1 ال وعسوال ون ااول يرتتب عليه صاة العمل يف الظاهر، وال ون ال اين يرتتب عليه قبول العمل يف البا ن )يف القيقة(. هذا ما بقية الشروط يف
 

 األعمال اليت مؤثر فيها الني ة: -خامسا 
 أقسا  متع ثة أبك ر من اعتبار: ت قسم ااعمال إىل

 آت قسم ااعمال من حيل االدتيار إىل أعمال ادتيارية وأعمال خ  ادتيارية. - 1
 أما ااعمال االدتيارية أي مايري ه العب  وخيتاره، آهذه تؤثر آيها ال يهة.  -أ 

قص ، بل تقا م ه ب  قص  وب   ادتيار، آهذه ال نيهة آيهتا، وم اقتا وأما ااعمال خ  االدتيارية: آهى ااعمال اليت ليح للعب  آيها إراثة وال -ب 
 2[.، والنيهة لل اسي وامل طيء« امريء مانوى لكل»  صلى هللا عليه وسلم  قال ال   ]رمحه هللا  البخار عمل ال اسي وامل طيء وال ائم. قال 

 واَّوارح.وت قسم ااعمال من حيل اَّارحة إىل: أعمال القلب واللسان  - 2
 أما أعمال القلب ا رثة: آ  تلزمها نيهة لت  يلز  التسلسل.  -أ 

 .٣وأما أعمال اللسان واَّوارح: )ااقوال وااآعال( آتؤثر آيها ال ية إجاال   -ب 
 وت قسم ااعمال من حيل كوهنا أآعال أو تروك إىل: - ٣
 أآعال: وهذه تؤثر آيها ال يهة. -أ 

 ابان حجارلزمها نيهة، كإوالة ال جاسة واجت اب احملرمات، آتصح بت ون نيهتة، آتإن استااتر نيتة امت تال أمتر الشتارن أثيتب. قتال تروك: وهذه الت -ب 
آكتفه  والتاقيق أن الرتك ا رث الثواب آيه، وإمنا  صل ال واب ابلَكفه الذي هو آعل ال ثح، آمن مل كطر املعصية بباله أص  ليح كمن دطرت]

اْمتَتَاَن اّللَّ  قت ل توهَب ْم لِلتتَّْقتَوى َق تم أ ْولَتِتَ  الَّتِذيَن ) . واست ِ ل على ثواب متن كتف نثسته عتن املعاصتي بقولته تعتاىل4[آا  من هللا تعاىلنثسه ع ها دو 
 .٣الجرات:  (مَّْ ِثَرةم َوَأْجرم َعِظيمم 

رجهتا ر يف املعصتية آت  كحتات وال تتؤثة تتؤثر يف الطاعتات واملباوت قسم ااعمال من حيل مشروعيتها إىل  اعاتِ  ومعاصِ  ومباحتات. وال يهت - 4
 ال ية عن كوهنا معصية والتقلبها إىل  اعة، وإمنا ق  تزي  ال يهة من إمث مرتكب املعصية.

لت  وِ ْكتر وخت   ِآْكتر و ن وجلتب وثآتا اعلم أن ااعمال وإن انقسمت أقستاما ك ت ة متن آعتل وقتول وحركتة وستكو ]رمحه هللا أبو حامد الدزاي قال 
 مما ال يتصور إحصاؤه واستقصاؤه، آهى ث ثة أقسا : معاص و اعات ومباحات.

« إمنتا ااعمتال ابل يهتات»القسم ااول: املعاصي، وهتى التت ت  عتن موضتوعها ابل يهتة، آت  ي ب تي أن يثهتم اَّاهتل  لت  متن عمتو  قولته عليته الست   
ذي ي تتاب إنستا  مراعتاة لقلتب خت ه، أو ي طعتم آقت ا  متن متال خت ه، أو يبتين م رستة أو مستج ا  أو راب تا آيظن أن املعصية ت قلب  اعة ابل يهتة، كالت

علتتى دتت ف  -رتتال حتترا ، وقصتت ه اخلتت .. آهتتذا كلتته جهتتل، وال يتتة التتتؤثر يف إدراجتته عتتن كونتته  لمتتا وعتت وا  ومعصتتية. بتتل قصتت ه اخلتت  ابلشتتر 
ان  للشرن، وإن جهله آهو عاصِ  جبهله، إ   لب العلم آرياتة علتى كتل مستلم، واخلت ات إمنتا ي عترف  ختر آدر، آإن عرآه آهو مع -مقتاى الشرن 

                                                 

 2٠ - 12، و )ااختباه وال ظائر الثقهية( للسيو ي ص 2٥٦ص  18راجا: )جممون آتاوي ابن تيمية( ج  1

 1٦٠ص  ٥، )آتح الباري( ج ٦ب اب -كتاب العتق بصايح الب اري   2

 1٣ص 1)آتح الباري( ج  ٣

 1٥ص  1)آتح الباري( ج  4
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 -إىل أن قتتال  -كوهنتتا دتت ات ابلشتترن، آكيتتف ميكتتن أن يكتتون الشتتر دتت ا   هيهتتات، بتتل املتتروهِج لتتذل  علتتى القلتتب دثتتيه الشتتهوة واب تتن اقتتوى 
 للتتتعلم، وقتت  قتتال هللا تعتتاىل  معتتذور، إال إ ا كتتان قريتتب العهتت  ابإلستت   ومل دتت  بعتت   مهلتتة واملقصتتوث أن متتن قصتت  اخلتت  رعصتتية عتتن جهتتل آهتتو ختت

خيتتتص متتن ااقستتا  « إمنتتا ااعمتتال ابل يهتتات»الستت  :  آتتإ ن قولتته عليتته -إىل أن قتتال  -. ٧اانبيتتاء:  (آَاْستتأَل واْ َأْهتتَل التتذهِْكِر ِإن ك  تتت ْم اَل تَتْعَلم تتونَ )
املباحات ثون املعاصي، إ  الطاعة ت قلب معصية ابلقص ، واملباح ي قلب معصية و اعة ابلقص ، آأما املعصية آ  ت قلب  اعتة ال  ثة ابلطاعات و 

 .-كما  كر   ل  يف كتاب التوبة   -ابلقص  أص  ، نعم لل يهة ثدل آيها وهو أنه إ ا انااف إليها قصوث دبي ة تااعف وورها وعظم وابقا 
، آتإن هللا تعتاىل ال خت  هبتا عبتاثة لطاعتات. وهتى مرتبطتة ابل يهتات يف أصتل صتاتها ويف تاتاعف آاتلها. أمتا ااصتل، آهتو أن ي تويالقسم ال تاين: ا

يهتة ن ت ة آيكتون لته بكتل ا دت ات كهبتنوى الرايء صارت معصتية. وأمتا تاتاعف الثاتل: آبك ترة ال يهتات الست ة آتإن الطاعتة الواحت ة ميكتن أن ي توي 
  -إىل أن قال  -اح ة م ها حس ة مث تااعف كل حس ة عشر أم اقا. كما ورث به اخلس. ثواب، إ  كل و 

متا أعظتم القسم ال الل: املباحات، وما من ختىء من املباحات إال و تمل نيهة أو نيهات يصت  هبتا متن حماستن القترابت وي  تال هبتا معتايل الت رجات، آ
 .1[املهملة عن سهوِ  وخثلة... اخلدسران َمن ي ثل ع ها ويتعا اها تعا ي البهائم 

 
 ( املعاصي ال ت باح ابل يهة وإمنا ب ليل خترعي داص:فائدة)

يف أحوال داصتة  او آعل بعض املعاصيأنه إ ا ج اعلم أن املعصية الت باح والت قلب  اعة ابل يهة كما سبق يف ك   أيب حام  ال زايل رمحه هللا. واعلم
 مبيح لثعل املعصية الرجرث ال ية. وم ال هذا:آإن هذا الدوو إال ب ليل داص 

: يف ة، وهتذه املواضتا هتى رجترث ال يتال صتلى هللا عليته وستلم  الكذب حمره  ومن الكبائر، ولك ه دوو يف ث ثة مواضا بت ص حت يل رستول هللا  -أ 
 .رضي هللا ع ها الرب، ويف اإلص ح بس ال ا ، وبس الرجل وووجه كما رواه مسلم عن أ  كل و  ب ت عقبة

َت) ل تعتاىلأكل امليتة حمر  ومن الكبائر، ولك ه دوو للماطر يف خممصة بت ص كتتاب هللا تعتاىل ال ابل يهتة، وقتا -ب  َ  لَتْيك م  ا َحترََّ  عَ ِإمنَّ تَتَة َوالت َّ اْلَميتْ
. والتت ليل املبتتيح يقصتتر 1٧٣البقتترة:  (يمم َلْيتتِه ِإنَّ اّللهَ َخث تتورم رَِّحتتِإمْثَ عَ   آَتت اَل َعتتاثِ وَ َوَلْتتَم اخْلِ زِيتتِر َوَمتتا أ ِهتتلَّ بِتتِه ِل َتتْ ِ اّللِه َآَمتتِن اْضتتط رَّ َختتْ َ اَبِل 

 الردصة على صورته واليقا  عليه.
تتا احتت  املشتتايخ املعاصتترين وهتتو الشتتيخ عبتت العزيز بتتن ابو ديتتز آيهتتا للمستتلم الرتختتتيح لعاتتوية الس   ْ ت ملتتا وقتت   كتترت هتتذه الثائتت ة بستتبب آتتتوى قرأ

آقت  «.  إمنتا ااعمتال ابل يهتات» التشريعية يف ال ول احملكومة ابلقوانس الوضعية، ب يهة ال عوة إىل هللا يف هتذه السملتا ت وحنتو  لت ، واستت ل ِبت يل 
كتم اإلست   يف الَحترَج يف االلتاتاق رجلتح الشتعب( رثا  علتى ستؤال حتول ختترعية الرتختتيح  لتح الشتعب، وح]جاء رجلة )لواء اإلست  ( متايلي 

صتلى هللا عليته  است راج بطاقة انت اب ب يهة انت اب ال عاة واإلدوة املت يه س ل دول ا لح، أآىت آايلة الشتيخ عبت العزيز بتن ابو بقولته )إن ال ت  
ملقصتوث متن  لت  أتييت  التق لتذا آت  حترج متن االلتاتاق رجلتح الشتعب إ ا كتان ا« إمنا ااعمال ابل يهات وإمنتا لكتل امتريء متا نتوى»قال:  وسلم 

عان هبتا وع   املواآقتة علتى البا تل ملتا يف  لت  متن نصتر التق واالناتما  إىل الت عاة إىل هللا. كمتا أنته الحترج كتذل  متن استت راج البطاقتة التيت يستت
 .2[على انت اب ال عاة الصالس وأتيي  الق وأهله، وهللا ويل التوآيق

ي بتتاح  جلتتح الشتتعب كثتتر آتت االلتاتتاق رعتتن ال تتزايل متتن أن املعاصتتي التبتتاح ابل يهتتة، والكثتتر أكتتس املعاصتتي، و  قلتتت: هتتذه الثتتتوى دطتتأ، ملتتا نقل تتاه
قرا يتة، لتى معرآتة حكتم ال ميعت تاب مبتين ابل يهة. آمجلح الشعب هو وسيلة تطبيق ال ظا  ال ميقرا ي، ومعرآة حكتم املشتاركة آيته ابلعاتوية أو االن

كة يف هتذه حكمهتا وحكتم املشتار  ية مث بيتانقتها. إ  الثتوى هى معرآة الواجب يف الواقا. آ ب أ ببيان حقيقة ال ميقرا وحكمها مبين على معرآة حقي
 ا الح آ قول وابهلل تعاىل التوآيق:

 حقيقة الدميقراطية:

                                                 

 ٣91 - ٣88ص  4)إحياء علو  ال ين( ج  1
 ابمللاق( ٧هت )ص 11/14٠9)لواء اإلس  ( ع ث  2



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

138 

كالشتتمح  ة والزكتتاة، ونتتون ي عتترف حتت هه ابلل تتة  قتتال الثقهتتاء: ااْستتاء ث ثتتة أنتتوان: نتتون ي عتترف َحتت هه ابلشتترن كالصتت]رمحتته هللا اباان ميميااة : قتتال متهيااد
كتان لثتظ ال ميقرا يتة مل يترث   . وملتا1[19ال ستاء:   (َوَعاخِتتر وه نَّ اِبْلَمْعتر وفِ ) والقمر، ونون يعرف ح ه ابلعرف، كلثظ القبض ولثظ املعتروف يف قولته
يف أحكتا   - ابان القايمرجون إىل ع رف أهله الذين وضعوه، ويف هذا قتال يف الشرن وال مما تعرآه العرب من ل تها، آ ب  ملعرآة مع اه وحقيقته من ال

ا الدوو له أن يثيت يف اإلقرار و ااميان والوصااي وخ ها مما يتعلق ابللثظ رتا اعتتاثه هتو متن آهتم تلت  االثتا  ثون أن يعترف عترف أهلهت] –املثيت 
. وهتتذا كلتته يف بيتتان وجتتوب 2[الثتتا لقائقهتتا ااصتتلية، آمتتىت مل يثعتتل  لتت  َضتتلَّ وأَضتتله واملتكلمتتس هبتتا آياملهتتا علتتى مااعتتتاثوه وعرآتتوه وإن كتتان خم

لتت  متتن الرجتتون إىل واضتتعي مصتتطلح ال ميقرا يتتة ملعرآتتة مع تتاه، حتتىت اليقتتول أحتت  إنتته يريتت  هبتتا الشتتورى، أو إنتته يريتت  هبتتا املمارستتة السياستتية وختت   
 .ااْساء اليت تايا معها القائق وابلتايل ااحكا 

ي ب تتي الرجتتون إىل أهلتته ملعرآتتة مع تتاه التتذي  -ورقتاتتى التمهيتت  الستتابق  -: ملتتا كانتتت ال ميقرا يتتة مصتتطلاا  سياستتيا خربيتتا  آإنتته حقيقااة الدميقراطيااة
دترى، يرتتب عليه معرآة حكمه. ومعىن ال ميقرا ية يف عرف أهلهتا: هتى ستياثة الشتعب، وأن الستياثة ستلطة عليتا مطلقتة خت  حمكومتة أبي ستلطة أ

ار وتتم ل هذه السلطة يف حق الشعب يف ادتيار حكامه وحقه يف تشريا مايشتاء متن القتوانس، وميتار  الشتعب هتذه الستلطة عتاثة ابإل بتة أبن خيتت
متة ال ميقرا يتة تقتو  كتل اانظ] عبادالوهاب الكياايللت كتور  نوااب  ع ه مي لونه يف السملان وي وبون ع ته يف ممارستة الستلطة. جتاء يف موستوعة السياستة

، ٣[على أسا  آكري واح ، وهو أن السلطة ترجا إىل الشعب وأنته هتو صتاحب الستياثة، أي أن ال ميقرا يتة يف ال هايتة هتى مبت أ الستياثة الشتعبية
ا يعهت  هبتا إىل نتواب اليقتو  ب ثسته رمارستة الستلطة التشتريعية، وإمنت -وهو صاحب السياثة  -تعين أن الشعب ]وقال يف تعريف ال ميقرا ية ال يابية 

هتو التذي يعتس عتن ع ه ي ت بهم مل ة معي ة، وي يبهم ع ه يف ممارسة هتذه الستلطة ابْسته. آالسملتان يف ال ميقرا يتة ال يابيتة هتو املم تل للستياثة الشتعبية و 
. 4[مث انتقتتل م همتتا إىل التت ول اادتترى إراثة الشتتعب متتن دتت ل مايصتت ره متتن تشتتريعات أو قتتوانس. وقتت  نشتتأ هتتذا ال ظتتا  َترخييتتا يف انكلتترتا وآرنستتا،

وممتتا ستتبق يتاتتح أن ال ميقرا يتتة تتتتل ص يف أهنتتا ستتياثة الشتتعب، وأن الستتياثة تتتتل ص أساستتا يف التتق املطلتتق يف التشتتريا التتذي الخياتتا لستتلطة 
ستياثة »يعتس ع هتا يف ال ستات  ربت أ ال ميقرا يتة ] –أستتا  القتانون ال ستتوري  - عبداحلمياد متاويأدرى، وإلي  بعض تعريثات السياثة: قتال ث. 

تعتتين الستتياثة: الستتلطة ] –سياستتي ختتريب  -  وزيااف فرانكاال. وقتتال ٥[ بقتتا  لتعريثهتتا هتتى ستتلطة عليتتا ال يوجتت  أعلتتى م هتتا« الستتياثة»، و «اامتتة
ااساستي مل يلاقته الت  علتى  تول العصتور  العليا اليت التعرتف بسلطة أعلى م ها أو من ورائهتا َتلت  صت حية إعتاثة ال ظتر يف قراراْتا. وهتذا املعتىن

أن الستياثة هتى الستلطة العليتا متن آتوق املتوا  س والرعتااي والتيت اليقيت ها » ، والتذي ماتمونه 1٥٧٦ال ي ة، وتعريف جان بوثان للسياثة يف عتا  
 .٦[يما بع  إىل اامةبقي صاياا  رخم أن مثهو  السياثة اليت دصه هبا بوثان اام  يف عصره ق  انتقلت آ« القانون

 نشأة الدميقراطية املعاصرة
 ، وإن كان ال ظتا  ال يتايب السملتاين قت  نشتأ يف اجنلترتا قبتل  لت  بقترن كامتل، ومتن ال احيتة 1٧89أما ال ميقرا ية آق  أرست ثعائمها ال ورة الثرنسية 

ر قبتتل ال تتورة الثرنستتية بعتت ة عقتتوث، و لتت  يف كتتتاابت جتتون لتتوك قتت  تبلتتو  -التتذي هتتو أستتا  املتتذهب التت ميقرا ي  -الثكريتتة آتتإن مبتت أ ستتياثة اامتتة 
ومونتسكيو وجتان جتاك روستو التذين أسستوا نظريتة العقت  االجتمتاعي وهتى أستا  نظريتة ستياثة اامتة، و لت  كترث آعتل وكمااربتة ل ظريتة التثتويض 

 -ن امللوك  كمون ابدتيار وتثويض من هللا، آكان للملتوك اإلقي اليت ساثت أورواب حنو عشرة قرون من الزمان، تل  ال ظرية اليت كانت تقاي أب
سلطان مطلق م عومس يف  ل  بتأيي  البابوات، وق  عانت الشعوب ااوروبية من هتذا الكتم املطلتق أختت  املعتا ة، آكانتت ستياثة اامتة  -بذل  

آال ميقرا يتة يف أصتل نشتأْا هتى  -بتزعمهم  - بتثويض من اإللته هى اخليار الب يل أمامها لل روج من السلطان املطلق للملوك والبابوات الاكمس

                                                 

 2٣٥/  19و  ٧/28٦وكرر هذا الك   يف مواضا م ها: )جممون الثتاوي(  1٣/82)جممون الثتاوي(  1
 228/  4ملوقعس( )اع   ا 2
 ٧٥٦ص  2)موسوعة السياسة( إع اث ث. عب الوهاب الكيايل، ج  ٣
 2/٧٥٧)املرجا السابق(  4
 ٦2٥، ص 198٥)أنظمة الكم يف ال ول ال امية( ث. متويل، ط  ٥
 2٥ ، ص  1984)الع قات ال ولية( َّوويف آرانكل، مطبوعات ْامة  ٦
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 َترث على سلطان هللا، لتعطي السلطان كل السلطان لإلنسان ليص ا نظا  حياته وقواني ه ب ثسه ثون أي قيوث.
ال ورات ثموية يف العامل، وهى ال ورة الثرنستية  ومل يكن االنتقال من نظرية التثويض اإلقي إىل نظرية سياثة اامة انتقاال سلميا وإمنا عس ثورة من أخت 

وَت اتت ال تورة عتن نتتائل ابل تة اا يتة، ] سفر احلاواي ، واليت كان من ختعاراْا )اخت قوا آدر مل  أبمعاء آدر قسيح(، ويقتول ث / 1٧89عا  
، وعلتى حريتة التت ين «وليح ابسم هللا»لكم ابسم الشعب آق  ول ت اول مرة يف َتريخ أوراب املسياية ثولة جهورية ال ثي ية تقو  آلسثتها على ا

 . 1[ب ال من الك لكة، وعلى الرية الش صية ب ال من التقي  اباد ق ال ي ية، وعلى ثستور وضعي ب ال من قرارات الك يسة
 صتتت املتتاثة الساثستتة متتن إعتت ن القتتوق وقتت   هتترت نظريتتة ستتياثة اامتتة وحقهتتا يف وضتتا قواني هتتا بوضتتوح يف مبتتاثيء ال تتورة الثرنستتية وثستتتورها، آ

  علتتى أن )القتتانون هتتو التعبتت  عتتن إثارة اامتتة(، أي لتتيح القتتانون تعبتت ا عتتن إراثة الك يستتة أو إراثة هللا، ويف إعتت ن حقتتوق اإلنستتان  1٧89ستت ة 
عبداحلمياد .. ولتذل  يقتول ث2[يف الشتعب الستياثة ترتكتز]  نصت املاثة اخلامستة والعشترين م ته علتى أن 1٧9٣الصاثر ما ال ستور الثرنسي عا  

 .٣[  الثرنسية أسا  مباثيء ال ميقرا ية ال ربية1٧89تع  مباثيء ثورة ] متوي
 حكم الدميقراطية وحكم نواب الربملاانت وانخبيهم:

بستتلطة أعلتتى م هتتا آهتتى تستتتم  عليتتا ال تعتترتف م تتاط الكتتم علتتى ال ميقرا يتتة هتتو كتتون الستتياثة آيهتتا للشتتعب، رتتا تع يتته الستتياثة متتن كوهنتتا ستتلطة 
َواّلله  َ ْك تم  ) سلطتها من  اْا ثون قي ِ  من ختيء، آتثعل ماتشاء وتشرهن ماتري  ثون مراجعة أحت  قتا، وهتذه هتى صتثة هللا تعتاىل، كمتا قتال تعتاىل

. وخنلتص متن هتذا إىل 14التل:  (ِإنَّ اّللََّ يَتْثَعتل  َمتا ي رِيت   ) ، وقال تعتاىل1: املائت ة (ِإنَّ اّللهَ َ ْك م  َما ي رِي   ) ، وقال تعاىل41الرع :   (اَل م َعقِهَب ِل ْكِمهِ 
إايه الق املطلق يف التشتريا، آجعلتته بتذل  إقتا متا هللا وختتريكا لته يف حتق التشتريا لل لتق،  أن ال ميقرا ية كلا صثة االوهية على اإلنسان ر اها

أَرَأَيْتَت ) ن اإلله اَّ ي  يف ال ميقرا ية هو َهَوى اإلنسان، آيشرن مايراه هبواه خ  مقي  بشتيء، قتال تعتاىلوبتعب  أثق آإوهذا كثر أكس الريب آيه. 
 (نْتَعتاِ  بَتْل ه تْم َأَضتلُّ َستِبي   أَْ  حَتَْستب  َأنَّ َأْك َتتَره ْم َيْستَمع وَن َأْو يَتْعِقل توَن ِإْن ه تْم ِإالَّ َكاْاَ ، َمِن اكَََّذ ِإَقَه  َهَواه  أَآَأَنَت َتك تون  َعَلْيتِه وَِكتي   

تعتاىل، كمتا قتال رستول  . وهذا دعل من ال ميقرا ية ثي ا قائما بذاته السياثة آيه للشعب يف مقابل ثين اإلس   الذي السياثة آيه هلل44 - 4٣الثرقان: 
 .4(السي  هللا تبارك وتعاىل) صلى هللا عليه وسلم  هللا 

قواع  امل نيتة ال ربيتة: إن امل نيتة ال ي تة التيت يقتو  يف  لهتا ] األعلى املودود  أبو ميقرا ية من أتليه للبشر، قال ااستا  ويف بيان مات طوي عليه ال
ية اآلتيتتة: نظتتا  اليتتاة التتايل ر تلتتف آروعتته العقائ يتتة وااد قيتتة واالقتصتتاثية والسياستتية وال قاآيتتة ترتكتتز علتتى ثعتتائم ثتت ث، هتتى املبتتاثيء الرئيستت

أمتا املبت أ ال التل: ال ميقرا يتة، أو أتليته اإلنستان، آباناتمامه إىل املبت أين الستابقس تكتمتل الصتورة  -إىل أن قتال  -لعلمانية، القومية، ال ميقرا يتة. ا
، أي أن يكتون أآتراث قطتر اليت تام يف إ ارها حم ة هذا العامل ومتاعبه، لق  قلت آنثا إن مثهتو  ال ميقرا يتة يف امل نيتة ال ي تة هتو حاكميتة اَّمتاه 

وإ ا أتمل تا املبتاثيء ال  ثتة  -إىل قولته  -من ااقطار أحرارا  آيما يتعلق بتاقيق مصالهم االجتماعية، وأن يكتون قتانون هتذا القطتر َتبعتا اهتوائهم 
 ابتة وألقت حبلهم علتى ختارهبم وجعلتتهم عبيت ا  اآلن آإن ا جن : أن العلمانية ق  حررت ال ا  من عباثة هللا و اعته ودشيته ومن الاوابط اخللقية ال

يت أدتت ا  انثستتهم ختت  مستتتولس أمتتا  أحتت . مث أتيت القوميتتة لتقتت   قتتم جرعتتات كبتت ة متتن مختتر اا نيتتة والكتتسايء واالستتتع ء وإحتقتتار اآلدتترين. وأت
علتتى عتتره التأليتته، آت تتوهل لتته جيتتا  -وأديتتذ نشتتوة اا نيتتة بعتت  أن أ  لتتق لتته الع تتان وصتتار أستت  أهتتواء التت ثح  -ال ميقرا يتتة وجتلتتح هتتذا اإلنستتان 

وإين أقتتتول  -مث قتتتال املتتتوثوثي  -ستتتلطات التشتتتريا والتق تتتس، وتستتت ر لتتته اَّهتتتاو الكتتتومي بكاآتتتة إمكانياتتتته يف الصتتتول علتتتى كتتتل ختتتتيء يطلبتتته. 
وإ ا استستتلمتم قتتا آكتتأنكم تتتركتم كتتتاب هللا وراء  هتتوركم، للمستتلمس بصتتراحة إن ال ميقرا يتتة القوميتتة العلمانيتتة تعتتارع متتاتعت قوه متتن ثيتتن وعقيتت ة، 

آايتل يوجت  هتذا ال ظتا  آإن تا النعتتس  -إىل قولته  -وإ ا سا تم يف إقامتها أو إبقائهتا آستتكونون بتذل  قت  د تتم رستولكم التذي أرستله هللا إلتيكم 

                                                 

 هت14٠2ط جامعة أ  القرى ، 1٦9)العلمانية( ث / سثر الوايل، ص  1
 ٥2ص  -)نق  عن مباثيء القانون ال ستوري( ث / السي  صسي  2

 ٣٠)أنظمة الكم يف ال ول ال امية( له، ص  ٣
 رواه أبو ثاوث يف كتاب ااثب من س  ه، وإس اثه صايح 4
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   بقتتتي أن يعلتتتم القتتتاريء أن جاعتتتة املتتتوثوثي، وهتتتى اَّماعتتتة . وبعتتت  هتتتذا الكتتت1[وحيتتتل وجتتت  اإلستتت   آتتت  مكتتتان قتتتذا ال ظتتتا اإلستتت   موجتتتوثا  
يف حيتاة املتوثوثي وبعت   -وهتى ثولتة علمانيتة  -اإلس مية بباكستان ق  اكذت ال ميقرا ية م هجتا  وختتاركت يف االنت تاابت السملانيتة يف ابكستتان 

َأأَتْم تتر وَن ) ، وقتتال تعتتاىل٣ - 2الصتتف:   (س َ َمْقتتتا  ِع تتَ  اّللَِّ َأن تَتق ول تتوا َمتتا اَل تَتْثَعل تتونَ َكتت، ملَ تَتق ول تتوَن َمتتا اَل تَتْثَعل تتونَ ) وآاتتته وإىل اليتتو . قتتال تعتتاىل
ل وَن اْلِكَتاَب أََآَ  تَتْعِقل ونَ  ال َّاَ  اِبْلِسِه َوتَ َسْونَ   .44البقرة:  (أَنث َسك ْم َوأَنت ْم تَتتتْ

سملتتا ت يف الكثتتر: نتتواب ال لثتتريقس واقتتاميتتار  ستتياثته بواستتطة نوابتته يف السملتتان. آتتإن كتت  ا -يف ال ميقرا يتتة  -وإ ا كتتان الشتتعب صتتاحب الستتياثة 
 ومن ي ت بوهنم من الشعب قذه امل اصب.

تا و  قتة املواآأما نواب السملتان آستبب كثترهم هتو أهنتم هتم أصتااب الستياثة الثعليتة آهتم املشترعون لل تا  متن ثون هللا ستواء بوضتا القتوانس أو ذجاْو
عيتة الو  يتة عليها، وت ص جيا ال سات  العلمانية املعاصرة على أنه )يتوىل السملان سلطة التشريا( سواء كان السملان يستمى رجلتح الشتعب أو اَّم

يِن أَْ  َق تْم خت تَر ) اَّمعية التشريعية أو خ   ل ، وهذا دعتل ال تواب ختتركاء متا هللا يف ربوبيتته، لقولته تعتاىلأو الكوجنر  أو  َكاء خَتتَرع وا َق تم مِهتَن الت ِه
تتْم ِثيتت  ك ْم َويلَ ِثيتتنِ ) هتتو نظتتا  حيتتاة ال تتا  حقتتا  كتتان أو اب تت   لقولتته تعتتاىل -يف أحتت  معانيتته  -، والتت ين 21الشتتورى:    (َمتتا ملَْ ََيَْ ن بِتتِه اّللَّ    (َلك 

لل تتا  آقتت  جعتل نثستته إقتتا قتم وختتتريكا متتا هللا، هتذا ثليتتل. وثليتتل آدتتر  آستتمهى هللا ستباانه ماعليتته الكثتتار متن الكثتتر ثي تتا . آمتتن ختترن ،٦الكتاآرون: 
ق تْل ) عتاىلعلى كثر هؤالء ال واب هو أهنم بتشريعهم لل ا  من ثون هللا ق  نصبوا أنثسهم أراباب قم من ثونه ستباانه، وهتذا الكثتر بعي ته كمتا قتال ت

َ ك ْم َأالَّ نَتْعب َ  ِإالَّ اّللهَ َواَل ن ْشرَِك ِبِه خَتْيتا  َواَل يَتتَِّ تَذ بَتْعا تَ ا بَتْعاتا  أَْراَباب   اَي َأْهَل اْلِكَتاِب تَتَعاَلْواْ ِإىَل َكَلَمِة َسَواء  (مِهتن ث وِن اّللهِ  بَتيتْ َتَ ا َوبَتيتْ
َتذ واْ أَ ) ، وقت  كانتت هتذه الربوبيتة املتذكورة يف اآليتة ابلتشتريا متن ثون هللا كمتا هتى يف قولته تعتاىل٦4آل عمران:  ْحبَتاَره ْم َور ْهبَتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتن ث وِن اكَّ

وهتو يقترأ ستورة بتراءة حتىت  صتلى هللا عليته وستلم  أتيتت رستول هللا قتال  -وكان نصترانيا آأستلم  -عن ع ي بن حامت رضي هللا ع ه ، و ٣1التوبتة:  (اّللهِ 
بلى، أليح  لتون لكتم قال: آقلت: ايرسول هللا إ  مل نت ذهم أراباب، قال: ) (اّللهِ   مِهن ث ونِ اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  ) أتى على هذه اآلية

ااك ترون ]يف تثست  هتذه اآليتة  األلوسي. قال 2(عباثْم آتل ( آقلت: بلى، قال )ماحر  عليكم آتالونه، و رمون عليكم ماأحل لكم آتارمونه 
. وهتذا كلته يبتس أن متن ختترهن [ارابب أهنتم اعتقت وا أهنتم آقتة العتامل، بتل املتراث أهنتم أ تاعوهم يف أوامترهم ونتواهيهممن املثسرين قالوا: ليح املراث متن ا

ؤالء ال تواب لل ا  من ثون هللا، كأحبتار اليهتوث ورهبتان ال صتارى ونتواب السملتا ت، آقت  جعتل نثسته راب  قتم، وكثتى بته كثترا  مبي تا . وَمتن كتان ِمتن هت
الو يثة الشركية للسملا ت أو مشاركا آيها آهذا كثره  اهر الخت  آيه، أما من يت عي متن ال تواب أنته خت  راعِ  عتن  لت  وأنته ماثدتل راضيا هبذه 

ن ثدولته إال لل عوة واإلص ح آهو كاآر أياا وقولته هتذا متاهو إال حيلتة خيت ن هبتا العتوا  واَّهتال وتقيهتة يت رأ هبتا عتن نثسته، أمتا ستبب كثتره آهتو أ
والتتزا  م ته رباثئهتا وربتاثيء ال ستتور التذي قامتت روجبته، وهتذا كلته حتتاك م  -وهو التااكم آلراء البشر  -ه السملا ت إقرار م ه بشرعية عملها هذ

تته  ِإىَل اّللَِّ ) للطتتاخوت يكثتتر آاعلتته، آتتاهلل تعتتاىل يقتتول َتتْوعي م تته  وال ميقرا يتتة تتت ص علتتى أن:  ،1٠الشتتورى:  (َوَمتتا اْدتَتَلْثتتت ْم ِآيتتِه ِمتتن خَتتتْيِء َآا ْكم 
 متتاادتلثتم آيتته متتن ختتتيء آاكمتته إىل نتتواب الشتتعب يف السملتتان أو إىل عمتتو  الشتتعب يف االستتتثتاء. وكتتل نتتواب جملتتح الشتتعب ملتزمتتون هبتتذا املبتت أ

 . ويكثر هذا الص ف أياا لقولته الكثري ولو أ هروا أثى معارضة له لتم آصلهم من ا لح روجب الئاته، ومن أ هر ل ا الكثر أ هر  له التكث
ْعتت ْم آاَيِت اّللِه ي َكَثتر  ) تعاىل هِبَتا َوي ْستتَتْهَزأ  هِبَتا آَتَ  تَتْقع ت  واْ َمَعه تْم َحتىتَّ خَي وض تواْ يف َحتِ يِل َختْ ِِه َوقَتْ  نَتتزََّل َعلَتْيك ْم يف اْلِكتَتاِب َأْن ِإَ ا ْسَِ

، وهذه السملا ت مؤسسة على الكثر َبايت هللا إ  كانت و يثتهتا ااوىل التشتريا متن ثونته ستباانه، آمتن قعت  معهتم 14٠ال ساء:  (ِإنَّك ْم ِإ ا  مِه ْتل ه مْ 
، ٣( آمتتن اتقتتى الشتتبهات آقتت  استتتسأ ل ي تته وعرضتته) صتتلى هللا عليتته وستتلم  آهتتو متت لهم يف الكثتتر آكيتتف رتتن التتتز  بقواني هتتا . وقتت  قتتال رستتول هللا 

 ر كهؤالء ال واب، كيف يسلم قم ثي هم ، وكيف يري ون أن يكف ال ا  عن أعراضهم وهم متلبسون ابلكثر .آكيف رن مل يتق الكث
وه تتاك و يثتتة كثريتتة أدتترى اعاتتاء السملتتا ت ي ثتتل ع هتتا التتبعض، آليستتت و يثتتتهم الوحيتت ة تتتويل ستتلطة التشتتريا متتن ثون هللا، بتتل تتت ص جيتتا 
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ملتتان هتتو التتذي يقتتر السياستتة العامتتة لل ولتتة وميتتار  الرقابتتة علتتى أعمتتال الستتلطة الت ثيذيتتة أي الكومتتة، وأن ال ستتات  العلمانيتتة املعاصتترة علتتى أن الس 
كتالكم ابلقتوانس الوضتعية واتبتان املت هل العلمتاين )ال ثيتين( يف   -الكومة مستولة أما  السملان. وهذا يعين أن جيا ماَتارسه الكومات من الكثتر 

كتتل هتتذا ي قتتره أعاتتاء السملتتا ت وديتتزون الكومتتات يف العمتتل بتته بتتل وقتتم   -وال ادليتتة ويف التعلتتيم واإلعتت   واالقتصتتاث وخ هتتا السياستتتس اخلارجيتتة 
حتق حماستتبة الكومتة إ ا حتتاثت عتن هتتذا الكثتر، والختتت  يف كثتر متتن أقتر الكثتتر أو أجتاو العمتتل بته. وقتتال الشتيخ ابتتن ابو نثسته يف ختتترح ال تتاقض 

ويتت دل يف  لتت  أياتتا كتتل متتن اعتقتت  أنتته دتتوو ]اباان ابز اإلستت   العشتترة التتيت جعهتتا ختتتيخ اإلستت   حممتت  بتتن عبتت الوهاب، قتتال الرابتتا متتن نتتواقض 
  هللا الكتتم ب تت  ختتتريعة هللا يف املعتتام ت والتت وث أو خ  تتا، وإن مل يعتقتت  أن  لتت  أآاتتل متتن حكتتم الشتتريعة، انتته بتتذل  يكتتون قتت  استتتباح متتاحرَّ 

. ويف 1[استباح ماحره  هللا مما هو معلو  من الت ين ابلاترورة كتالز  واخلمتر والتراب والكتم ب ت  ختتريعة هللا آهتو كتاآر ذجتان املستلمس إجاعا، وكل من
 .2[هذا هو الثساث العظيم والكثر املستبس والرثهة الساآرة]الكم ابلقوانس الوضعية أبنه  الشيخ ابن ابزرسالته )نق  القومية العربية( وصف 

وكت  ، ج  متن هتذه القتوانسشتريا مايستتآأعااء السملا ت مستولون عن استمرار الكومات يف الكم ابلقوانس الوضعية، كمتا أهنتم مستتولون عتن ت
ا ت الراضتتي متت هم السملتت  بيتتان أستتباب كثتتر أعاتتاء. وهتتذا كلتته يف4٠ال تتور:  (  ل َمتتاتم بَتْعا تتَها آَتتتْوَق بَتْعتتضِ ) التتو يثتس متتن الكثتتر ااكتتس املستتتبس،

ثوا َقَستَم يف السملتان أن يتؤ  بت ء عملهتم واملعرتع الذي يتزعم أنته متا ثدلهتا إال للت عوة اإلست مية، وقت  علمتت أن هتؤالء املعرتضتس   لتب مت هم ع ت 
هتو مزيت  كثتر  خيترجهم متن الكثتر بتل(، وهتذا الالسملان الذي ي ص على اإلقرار ابحرتا  ال ستتور والقتانون، آتأثوا الَقَستم وواثوا عليته )يف خت  معصتية

ورثت  ه يف ختت  معصتتية كمتتاوستت ة رستتول انتته استتت ثاف بتت ين هللا، آكلمتتة )يف ختت  معصتتية( إمنتتا تقتتال يف بيعتتة والة أمتتور املستتلمس علتتى كتتتاب هللا
 آهو مستتهزيء -قانون الوضعيَّْس ل ستور والوهو االلتزا  اب -اآلاثر بذل ، التقال يف اإلقرار ابلشرك، آمن قال )يف خ  معصية( ما إقراره ابلشرك 

  ت.ب ين هللا، كمن يقول أخته  أن املسيح ابن هللا يف خ  معصية، سواء بسواء، هذا مايتعلق ب واب السملا
وكلتتون ال تتواب يف ممارستتة أمتتا التتذين ي ت بتتوهنم متتن أآتتراث الشتتعب آيكثتترون أياتتا، انتته روجتتب ال ميقرا يتتة ال يابيتتة آتتإن ال تتادبس هتتم يف القيقتتة إمنتتا ي

أراباب مشترعس متن  -ابنت تاهبم  -نيابة ع هم، آال ادبون مي اون ال تواب حتق ممارستة الشترك، وي صتبوهنم  -التشريا من ثون هللا  -السياثة الشركية 
ْثتتِر  َواَل ََيْم تترَك ْم َأن تَتتَِّ تتذ واْ اْلَم َِئَكتتَة َوال ِهِبيهِتتْسَ أَْراَباب  ) ثون هللا، قتتال تعتتاىل ، آتتإ ا كتتان متتن 8٠آل عمتتران:  (بَتْعتتَ  ِإْ  أَنتتت م مُّْستتِلم ونَ َأََيْم تتر ك م اِبْلك 

ق تتْل اَي َأْهتتَل اْلِكتَتتاِب تَتَعتتاَلْواْ ِإىَل َكَلَمتتِة َستتَواء ) أياتتا قولتته تعتتاىل يت تتذ امل ئكتتة وال بيتتس أراباب يكثتتر، آكيتتف رتتن يت تتذ ال تتواب كتتذل   ويتترث ه تتا
تتَ ك   ، آاكتتا  ال تتا  أراباب متتن ثون ٦4آل عمتتران: (ن ْشتترَِك بِتتِه خَتتتْيتا  َواَل يَتتَِّ تتَذ بَتْعا تتَ ا بَتْعاتتا  أَْراَباب  مِهتتن ث وِن اّللهِ  ْم َأالَّ نَتْعب تتَ  ِإالَّ اّللهَ َوالَ بَتيتْ َت َتتا َوبَتيتْ

إن ] –يف ك مته عتن اآليتة الستابقة  -رمحته هللا  سايد ققابهللا هو الشرك والكثر ابهلل، وهذا مايثعله الذين ي ت بون نواب السملا ت. قال االستتا  
واء.. إن ال ا  يف جيا ال ظم اارضية يت ذ بعاهم بعاا أراباب من ثون هللا... يقا هذا يف أرقى ال ميقرا يات كما يقا يف أحط ال يكتاتورايت ست

س والقتتيم واملتتواوين.. وهتتذا التتق يف جيتتا اانظمتتة اارضتتية أول دصتتائص الربوبيتتة هتتو حتتق تعبتت  ال تتا ، حتتق إقامتتة التت ظم وامل تتاهل والشتترائا والقتتوان
وهتتذه ا موعتتة التتيت ك ْاتتا  -ويرجتتا اامتتر آيتته إىل جمموعتتة متتن ال تتا  علتتى أي وضتتا متتن ااوضتتان  -يف صتتورة متتن الصتتور  -ي عيتته بعتتض ال تتا  

ض ال تتا  أراباب متتن ثون هللا، ويستتماون قتتا ابثعتتاء االوهيتتة اآلدتترين لتشتتريعها وقيمهتتا ومواوي هتتا وتصتتوراْا هتتي اارابب اارضتتية التتيت يت تتذها بعتت
هبتذا املعتىن  -واإلست    -إىل قولته:  -والربوبية، وهم بذل  يعب وهنا من ثون هللا، وإن مل يسج وا قتا ويركعتوا، آالعبوثيتة عبتاثة ال يتوجته هبتا إال هلل 

لقت  أرستل هللا الرستل هبتذا الت ين لي رجتوا ال تا  متن عبتاثة العبتاث اىل عبتاثة هللا،  هو ال ين ع   هللا، وهو الذي جاء بته كتل رستول متن ع ت  هللا، -
. ٣[إلست  ومن جور العباث إىل ع ل هللا... آمن توىل ع ه آليح مستلما بشتهاثة هللا، مهمتا أوهل املؤولتون، وضتلل املاتللون... )إن الت ين ع ت  هللا ا

 آهذا ما يتعلق ببيان أسباب كثر ال ادبس.
ا بل واإللزا  ابلعمل هبا، هى اليو  أختبه ختيء رعاب  املشركس اإن  لتيت ي صتبون آيهتا هذه السملا ت العلمانية اليت يتم آيها تق س خترائا الكثر وإجاْو

                                                 

 18 - 1٧)جملة الباوث اإلس مية( الصاثرة عن الرائسة العامة للباوث وال عوة واالآتاء ابلسعوثية، الع ث السابا، ص  1
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و مايثعلته ال تواب أو ستواء ابالختترتاك يف عاتويتها وهت -آقتهم وميارسون آيها  قوسهم الشركية الوث ية. وإن كل من يعس على إقامة هذه السملتا ت 
 هو كاآر. -ابدتيار أعاائها وهو مايثعله ال ادبون أو بتزيس  ل  لل ا  

ختتاعة العلتم من هذا الكتاب. وإ باب الساباوت زيل هذه ااحكا  على املعي س يكون وآق الاوابط املذكورة يف )قاع ة التكث ( ربال االعتقاث ابل
  ل ابلعلم وال عوة ليهل  من هل  عن بي ة و ع من حيي عن بي ة.أبحكا  هذه ال اولة واجب على كل مشت

وأهوائهم، والرضا هبا ثدول يف ثي هم واتبان مللتهم ودروج من ملة اإلس  ، وقال هللا وال ميقرا ية وا الح السملانية ايإدواين هى من ثين الكثار 
َولَِتِن اتتَّبَتْعَت َأْهَواءه م مِهن بَتْعِ  َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّ  ) ، وقال تعاىل2٠الكهف:  (وا ِإ ا  أََب ا  َأْو ي ِعي  وك ْم يف ِملَِّتِهْم َوَلن تت ْثِلا  عزوجل )

 (ه م  الظَّاِلم ونَ َواْلَكاِآر وَن ) والظلم إ ا أ لق يراث به الشرك ااكس كما قال سباانه]نثسه  ابن ابز، وقال الشيخ 14٥البقرة:  (ِإَ ا  لَِّمَن الظَّاِلِمسَ 
آ  ترجعوا على ااثابر كثارا  مرت ين، وال يست ث كم الشيطان ومي ِهيكم بتاقيق الكم ابلشريعة عن  ريق جمالح الكثر هذه، قال ، 1[2٥4البقرة: 
َ ِهيِهمْ ) تعاىل ايإدواين أن ال ميقرا ية هى ثين أمريكا اليت تعتس نثسها حامية  . ولتعلموا12٠ال ساء:  (َوَما يَِع  ه م  الشَّْيطَان  ِإالَّ خ ر ورا   يَِع  ه ْم َومي 

و ل  ان ال ظا  ال ميقرا ية يف العامل، والكوجنر  )السملان( اامريكي وضا تشريعا  يشرتط تطبيق ال ميقرا ية يف ال ول اليت َت  ح معو ت أمريكية، 
ل يف ختتون ال ول بطريقة قانونية و ل  ابلسيطرة على أعااء السملا ت املشرهِعس، ال ميقرا ي هو من أيسر اانظمة اليت تتيح امريكا الت د

ت دلها يف وإجناح أعااء معي س يتم ذخراء العامة ال وخاء ابملال. وق  ت دلت أمريكا يف ك   من االنت اابت التشريعية وم ها على سبيل امل ال 
لرئيح اامريكي ترومان مب أه الشه  الذي سوهل للم ابرات اامريكية إنثاق مايزي  عن سبعس ، وآيها أص ر ا194٧االنت اابت االيطالية عا  

يف  مليون ثوالر إلجناح الزب ال ميقرا ي املسياي وإسقاط الزب الشيوعي اإليطايل، وأمريكا ت علن هذا وتث ر به، وت دلت أمريكا مرة أدرى
. آهذا هو ثين 2ووير اخلارجية اامريكي ه ري كيس جر مب أه للت دل يف االنت اابت اإليطالية وآيها أص ر 19٧٦االنت اابت اإليطالية عا  

لتتبعن َسَ ن من كان قبلكم ختسا  ختسا  و راعا  بقوله ) صلى هللا عليه وسلم  أمريكا، ثين اليهوث وال صارى، وهو ماحذهر  من الوقون آيه رسول هللا 
 .٣(آمن ) صلى هللا عليه وسلم  ( قالوا: اي رسول هللا اليهوث وال صارى  قال لتبعتموهم بذران، حىت لو ثدلوا ج ار ضبهِ 

 س لكتتاآرين، آيتتأيت ختتتياختت هم متتن او وهتتذه اي إدتتواين: متتاهى إال حيلتتة دبي تتة لصتترف املستتلمس عتتن اَّهتتاث الواجتتب علتتيهم، جهتتاث الكتتا  املرتتت ين 
آتىت أة يف الصت  وق، وقت  لتلقتي ورقت نت تاابت هتو التل ، وماعليت  متن واجتب ختترعي إال أن تتذهباإلنح ليقولوا وملَ اَّهتاث واملشتقة وصت  وق اال

اابت. تيجتتة صتت اثيق االنت تتناتستتثر ع تته الشتتيخ ابتتن ابو جبتتواو  لتت ، وإن مل تثلتتح هتتذه اَّولتتة آقتت  تثلتتح القاثمتتة، ليثتتين ال تتا  أعمتتارهم يف ترقتتب م
ىل اإلستت   بتت دول مل تستتبس إاهتتم الطواخيتتت علتتى ادتتت ف أختتتكاقم، التتذين متتاْساوا لتتبعض  والختتت  يف أن أستتع  ال تتا  هبتتذا املستتل  الشتتيطاين

( أن  هتتاج الستت ة ال بويتتة كتابتته )ميفالسملتتا ت إال لصتترف املستتلمس عتتن جهتتاثهم وقتت   كتتر ختتتيخ اإلستت   ابتتن تيميتتة رمحتته هللا يف أك تتر متتن موضتتا 
يتس البشتر لقتوة، والت ترت ر لشتوكة أي ابابذل  لتن تقتو  الكومتة اإلست مية يف ومان تا هتذا إال ، آكت-أي القتوة  -اإلمامة ت عق  ببيعة أهل الشتوكة 

جتل آترع الست ح واَّهتاث ا ب مت هم محتلالذين يصوتون لصاحل التذين يزعمتون أهنتم إست ميون يف االنت تاابت ال يابيتة، آتإن هتؤالء امل يتس لتو   لت
 َمتتَ ث، مثالقتتوة: رجتتال وستت ح   القتتوة، و يف هتتؤالء وقتتوة اَّيتتوه متتا الكتتا  الكتتاآرين ، وال ولتتة ملتتن ميلتت حكتتم اإلستت   لتستتللوا لِتتوا ا ، آتتأي ختتتوكة

انت اابْتا متاهى و را يتة بسملا ْتا ية وال ميقآ تائل هذه االنت اابت السملانية ماهى إال ويف ووهم اليست   إىل قتوة آات  عتن أن يكتون مستت  ا  لشترع
ْكتَره ْم َوِع تَ  َوقَتْ  َمَكتر واْ مَ ) ال تعتاىلقات اإلس مية، وماهى إال ق اة لتصريف هذه الطاقات بعي ا  عن عروه الطواخيت، قتإال حيلة لت  ير الطا

 . 4٦إبراهيم:  (اّللِه َمْكر ه ْم َوِإن َكاَن َمْكر ه ْم لِتَتز وَل ِمْ ه  اََِّْبال  
أن ها، ختتأهنم يف  لت  ختتول متن يهت ممتت حتقتق متآرهبم، آتإ ا تعارضتت ومصتالهم كتانوا أوالكثار علتى ادتت ف أنتواعهم يقولتون ابل ميقرا يتة ماثا

 لشرق وال رب.اك  ة من   الكاآر الذي ص ا ص ما من العجوة ليعب ه آلما جان يوما  أكل اإلهه الذي كان يعب ه، واام لة على  ل 
لل تتا  هتتم يف القيقتتة أرابب معبتتوثون متتن ثون هللا، والتتذين ي ت بتتوهنم متتن  واخل صتتة اي أدتتي املستتلم أن أعاتتاء السملتتان أصتتااب التتق يف التشتتريا
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تَ ك ْم َأالَّ ق ْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب تَتَعتاَلْواْ ِإىَل َكَلَمتِة )ال ا  هم إمنا ي صبوهنم أراباب من ثون هللا، وك  الثريقس يكثر هبذا، قال تعاىل  َستَواء بَتيتْ َت َتا َوبَتيتْ
، آت  ٦4آل عمتران:  (مِهتن ث وِن اّللِه آَتِإن تَتَولَّتْواْ آَتق ول تواْ اخْتتَه  واْ أبَِ َّ م ْستِلم ونَ   َواَل ن ْشرَِك ِبِه خَتْيتا  َواَل يَتتَِّ تَذ بَتْعا تَ ا بَتْعاتا  أَْراَباب  نَتْعب َ  ِإالَّ اّللهَ 

 دوو ثدول هذه ا الح وال املشاركة يف انت اب أعاائها.
ة وإمنتتا بتت ليل عاصتتي الت بتتاح ابل يهتتل تتا إن املقيف هتتذه السملتتا ت ابلرتختتتيح أو االنت تتاب متتن الكثتتر ااكتتس، وإ ا ك تتا قتت   وإ  قتت  تبتتس لتت  أن املشتتاركة

لشترعية اوإن حتققتت ختترو ها  ل ابملصتلاةداص من الشريعة، آالكثر أخت  من املعاصي وأكس، آ  ي باح ال ابل ية وال للارورة وال للمصلاة، آتالقو 
 اث، وال اجتهاث يف مورث ال ص.إمنا هو اجته

رىب إىل هللا لتقربتوا و كتانوا يريت ون القتأكتذهبم، آلتوق  وعم بعض الكثار أن نيتهم وقص هم من الكثر التقرب إىل هللا، آَرثه هللا عليهم قوقم وأكَثتَرهم و 
 إليه را خترعه ال را هنى ع ه، و ل  يف قوله تعاىل 

َتتذ وا ِمتتن ث ونِتت) تتم  َوالَّتتِذيَن اكَّ تتْم ِآيتتِه خَيَْتِلث تتوَن ِإنَّ اّللََّ اَل يَتْهتتِ ي  ِه َأْولِيَتتاء َمتتا نَتْعب تت  ه ْم ِإالَّ لِيت َقرهِب تتوَ  ِإىَل اّللَِّ و ْلَثتتى ِإنَّ اّللََّ َ ْك  تت َته ْم يف َمتتا ه  بَتيتْ
صت وا بعبتاثة اانبيتاء والصتالس واكتا هم ااصت ا  وااواثن وقت  وعتم املشتركون أهنتم ق]نثسته  ابان ابز. وقتال الشتيخ ٣الزمتر:   (َمْن ه َو َكتاِ بم َكثَّتارم 

َويَتْعب   وَن ِمن ث وِن اّللِه َمتا اَل ) القربة والشثاعة إىل هللا سباانه، آرثه هللا عليهم  ل  وأبطله بقوله عزوجلآقة ما هللا، وعموا أهنم إمنا أراثوا بذل  
تا تؤ الء خت َثَعاؤ َ  ِع َ  اّللِه ق ْل أَتت  َتبِهت توَن اّللهَ ِرَتا اَل يَتْعلَتم  يف السَّتَماَواِت َواَل يف اَاْرِع س تْبَاانَ َواَل يَ َثع ه ْم َويَتق ول وَن هَ  َيا رُّه مْ  ه  َوتَتَعتاىَل َعمَّ
 . 1[، مث  كر آية سورة الزمر السابقة18يونح:   (ي ْشرِك ونَ 

ابان القايم إىل هللا، هتو كتا ب َكثَّتار، وإن َْسَّتى إختتراكه ابهلل ثعتوة   إىل هللا، آقت  قتال آهذا نثسه هتو حتال متن يت دل السملتان ويقتول قصت ه الت عوة 
لت الشتتترائا واضتتتمال اإلستتت  ، وأي ختتتتيء نَتَثتتتَا ]رمحتتته هللا  ولتتتو أوجتتتب تبتتت يل ااْستتتاء والصتتتور تبتتت ل ااحكتتتا  والقتتتائق لثستتت ت التتت اي ت وب تتت ِه

إىل قولته  -من صثات اإلقية وحقيقتها ، وأي ختيء نثعهم تسميتهم اإلختراك ابهلل تقتراب  إىل هللا  املشركس تسميتهم أص امهم آقة وليح آيها ختيء 
ت م وَها أَنت ْم َوآاَبؤ ك م مَّا أَنَزَل اّللَّ  هِبَا ِمن س ْلطَانِ ) آهؤالء كلهم حقيق أن ي تلى عليهم -  .2[2٣ال جم:   (ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْْسَاء َْسَّيتْ

وى الشيخ ابن ابو هتذه دطتأ. وعليت  هبتذه الثائت ة، ا خْتت  ث عليهتا يت ي  وهتى أن )املعاصتي التبتاح ابل يتة وإمنتا بت ليل دتاص(. وقتال وعلى هذا آثت
آتيظن أن «  إمنا ااعمتال ابل يتات» آ  ي ب ي أن يثهم اَّاهل  ل  من عمو  قوله عليه الس   ] –يف ك مه السابق  -أبو حام  ال زايل رمحه هللا 

علتى  -آهذا كله جهل، وال ية التؤثر يف إدراجه عن كونه  لما  وع وا   ومعصية، بتل قصت  ه اخلتَ  ابلشتر  -إىل قوله  -عصية ت قلب  اعة ابل ية امل
 . ٣[ختر آدر، آإن َعَرآه آهو معان  للشرن، وإن جهله آهو عاصِ  جبهله -د ف مقتاى الشرن 

ات اصتي، آتإن ه تاك حمرمتجيتا املع ابل يتة الست ة وإمنتا بت ليل ختترعي دتاص، آتإن هتذا الي طبتق علتى هذا، وإ ا ك ت قت   كترت أن املعاصتي التبتاح
 مس، آقتال رمحته هللا هتذين القستالثترق بتس ابان ميمياةالتباح ِبال، وه اك حمرمات تباح يف حال ثون حال بت ليل دتاص، وقت   كتر ختتيخ اإلست   

 ت  علتم. ب، والقتول علتى هللا ، والثتواحشرن مل يتبح م ته ختتيتا  ال لاترورة وال ل ت  ضترورة: كالشتركإن احملرمتات قستمان: أحت  ا: متا يقطتا أبن الشت]
َتتا َحتترََّ  َريبِهَ اْلَثتتَواِحشَ ) والظلتتم احملتتض، وهتتى ااربعتتة املتتذكورة يف قولتته تعتتاىل َهتتا َوَمتت َمتتا َ َهتتق تتْل ِإمنَّ َوَأن  َتتْ ِ اْلَتتقِه بِ َبطَتتَن َواإِلمْثَ َواْلبَتْ تتَي ا َر ِم تْ
 .٣٣اعراف: ا (ْعَلم ونَ تتَ َما اَل  َعَلى اّللهِ  ت ْشرِك واْ اِبّللِه َما ملَْ يت  َتزهِْل ِبِه س ْلطَا   َوَأن تَتق ول واْ 

ه يف هتتذآهتتذه ااختتتياء حمرمتتة يف جيتتا الشتترائا، وبتارميهتتا بعتتل هللا جيتتا الرستتل، ومل يتتبح م هتتا ختتتيتا  قتتط، وال يف حتتال متتن ااحتتوال، وقتتذا أنزلتتت 
 السورة املكية، ونثي التار  عما سواها، آإمنا حرمه بع ها كال   وامليتة ولم اخل زير حرمه يف حال ثون حال، وليح حترميه مطلقا .

يبتتاح لتت آا ال صتتة ابالتثتتاق، ويبتتاح لتت آا العطتتش يف أحتت  قتتويل العلمتتاء، ومتتن مل يباهتتا قتتال: إهنتتا التتت آا العطتتش، وهتتذا مأدتتذ « اخلمتتر»وكتتذل  
آاي تتتذ آتتاامر موقتتوف علتتى ثآتتا العطتتش هبتتا، آتتإن علتتم أهنتتا ت آعتته أبياتتت بتت  ريتتب. كمتتا يبتتاح لتتم اخل زيتتر لتت آا ا اعتتة، وضتترورة العطتتش  أمحتت .
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الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة اَّون، وقتذا يبتاح ختترب ال جاستات ع ت  العطتش بت  نتزان، آتإن انت آا العطتش وإال آت  إابحتة يف ختتيء متن 
 .1 ل .(

كمتا قتال ابتن تيميتة رمحته هللا    -إ  ق  تبس ل  أن ال ميقرا ية من الشرك ااكس ان حقيقتها اكا  ال ا  أراباب مشترعس متن ثون هللا، آتإن الشترك و 
، آتإن الشترك والقتول وهذا الديء يف اانتوان ااربعتة] قال ابن ميميةمن احملرمات القطعية اليت التباح ال لارورة وال ل   ضرورة وال للمصلاة، آق  

. آهتذا هتو ضتابط مايبتاح متن املعاصتي بت ليل دتاص 2[على هللا ب  علم والثواحش ما هر م ها ومابطن والظلتم: اليكتون آيهتا ختتيء متن املصتلاة.
 وماال يباح م ها ِبال اللهم إال يف اإلكراه امللجيء بشرو ه املعتسة خترعا .

ه املشاركة يف السملا ت الشركية بعض أهل العلم بت عوى أهنتا ضترورة، وهتذا هتو التقليت  احملتر  املتذمو ، وبكل أسف آق  َتبا الشيخ ابن ابو يف إجاوت
، وقت  دصصتته ابلتذكر ٣والذي س بسط آيه القول يف الباب اخلامح من هتذا الكتتاب إن ختتاء هللا. وممتن َتبتا ابتن ابو يف هتذا الت كتور ستثر التوايل

 ا  العقيت ة ويعلتم حقيقتة الشترك وأنواعته، وال تاين: أنته كتتب كتتااب يف )العلمانيتة( بتسه آيته أصتل ال ميقرا يتة وحقيقتهتا لسببس: أح  ا: أنه ي  رِه  لل
ا يتة يف  الشركية. آكان بذل  من أوىل ال ا  أبال يقا يف هذا التقلي  املتذمو  وهتو التقليت  ِبت ف الت ليل الشترعي. وإليت  بعتض ك مته عتن ال ميوقر 

من هذه الشبهات استصتعاب بعتض ال تا  إ ت ق لثتظ الكثتر أو اَّاهليتة علتى متن أ لقهمتا ]( ٦8٧)ص  سفر احلوايانية( قال ث. كتابه )العلم
الت كتر وجتوث هللا والَتتانا يف إقامتة ختتعائر  -الستيما العلمانيتة ال ميوقرا يتة  -هللا تعاىل عليه من اانظمة وااوضان وااآراث بذريعة أن هذه اانظمتة 

بت  وبعتض أآتتراث اانظمتة العلمانيتة يتلثظتتون ابلشتهاثة ويقيمتون الشتتعائر متن صت ة وصتتيا  وحتل وصت قة و رتمتتون رجتال الت ين )!( واملؤسستتات التع
 ال ي ية... اخل. آكيف نستسي  القول أبن العلمانية نظا  جاهلي وأن املؤم س هبا جاهليون .

وهتذا علتى آترع حستن الظتن هبتم، وهتو متاال « اإلست  »رآتون معتىن ال إلته إال هللا وال مت لول ومن الواضح ج ا  أن التذين يلوكتون هتذه الشتبهة اليع
وجتت ير ب تتا أن نقتتف قلتتي  ع تت  قتتول ختتتيخ ]( ٦9٣ - ٦92أياتتا )ص  ساافروقتتال ث.  [دتتوو يف حتتق ك تت  متتن امل قثتتس التتذين يتعللتتون هبتتذه العلتتل
اصلي ع ها، ل قول: إن هذا هو ماأثركه امل طط اليهوثي الصتلي  كمتا ستبق يف وصتية اإلس   إن الرثة عن خترائا ال ين أعظم من دروج اخلارج ا

إىل متتاهو أدبتتل  -بعتت  التثكتت  والتتت ب   -ووميتتر آقتت  يتتتح امل طتتط متتن إدتتراج املستتلمس عتتن أصتتل ثيتت هم إىل املتتذاهب اإللاثيتتة واملاثيتتة آلجتتأ 
الوقت نثسه هى ت عي اإلس   وتظهر احرتا  العقي ة، آقتلتوا إحستا  اَّمتاه  وضتم وا  وأدطر: َّأ إىل اصط ان أنظمة حتكم ب   ماأنزل هللا ويف

لات ون أو والءها وَد هروا ضم ها، مث انطلقوا يه مون ختريعة هللا يف مأمن من انتثاضتها، ولذل  الدرؤ أرابب هذه اانظمتة علتى التصتريح أبهنتم م
 أن يتابا ابن ابو يف آتواه .  -ما ك مه هذا  -. آهل يستقيم 4[م   .« ميوقرا يونث»أبهنم  -مثت رين  -ال ثي يون بي ما يصرحون 

أبن يكون  ا بصت ة يف الواقتا التذي يثتيت آيته حتىت الخي عته املستتثيت يف  -أميا كانت رتبته  -وال يثوتين يف هذا املقا  أن أوصي كل من يثيت ال ا  
الء ال ميقرا يتة الشتركية ثتوب الت عوة إىل هللا، آتإن متن ختتروط املثتيت معرآتة الواقتا التذي يثتيت آيته،  عرع الواقا القبيح يف ثوب حسن، كما ألتبح هتؤ 

الثائت ة الرابعتة وااربعتون:  تر  عليته إ ا جاءتته مستألة آيهتا حَتَيُّتل علتى إستقاط واجتب أو حتليتل حمتر  أو ] –يف أحكا  املثتيت  - ابن القيمكما قال 
يت آيهتتا، ويرختتت ه إىل مطلوبتته، أو يثتيتته ابلظتتاهر التتذي يتوصتتل بتته إىل مقصتتوثه، بتتل ي ب تتي لتته أن يكتتون بصتت ا  ركتتر مكتتر أو دتت ان أن يعتتس املستتتث

سن الظن هبم، بل يكون حذرا  َآِط تا  آقيهتا  أبحتوال ال تا  وأمتورهم، يتواوره آقهته يف الشتر  ن، وإن مل يكتن  ال ا  ود اعهم وأحواقم، والي ب ي له أن   
ال، وكتتم متتن مستتألة  اهرهتتا  تتاهر جيتتل، واب  هتتا مكتتر ودتت ان ودتت ان و لتتم، آتتال رُّ ي ظتتر إىل  اهرهتتا ويقاتتي جبتتواوه، و و البصتت ة كتتذل  وَاَل وأو 

ث.  اق  َوْيف ال قتو ي ق  مقص ها واب  ها، آااول يروج عليه َوَخل املسائل كما يروج على اَّاهل ابل ق  َوَخل  ال راهم، وال اين خيرج ويثها كما خيرج ال
رجه الرجل  ِب سن لثظه وت ميقه وإبراوه يف صورة حق، وكم من حق خيرجه بتهجي ه وسوء تعبت ه يف صتورة اب تل، ومتن لته أثى  آط تة وكم من اب ل خي 

لهتا وجت ها قت  ودسة الخيثى عليه  ل ، بل هذا أخلب أحوال ال ا ، ولك رته وختهرته ي ست ىن عن اام لة. بتل متن أتمتل املقتاالت البا لتة والبِت َن ك
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. ول تا عتوث إىل الكت   عتن ال ميقرا يتة يف املباتل ال تامن 1[أدرجها أصااهبا يف قوالب مستاس ة وَكَستْوها ألثا تا يقبلهتا هبتا متن مل يعترف حقيقتهتا
 من الباب السابا َبدر هذا الكتاب إن ختاء هللا. هذا وابهلل تعاىل التوآيق.

 مث نتابا الك   يف بقية مباحل ال يهة.
 

 معريف اسخ ص وبيان حقيقته: -سادسا 
ول لته واحت ا  آهتى ه(. آتإ ا كتان املعمتلتة املعمتول  كر  يف أقسا  ال ية أهنا قسمان: نيهة العمل، ونية املعمول له، واإلدت ص متعلتق ابلقستم ال تاين )نيهت

 ة أي آيها تشري .نيهة دالصة، وإ ا عمل العب  اك ر من معمول له )أي أك ر من خرع( آهى نية خ  دالص
 ومن هنا ميكننا معريف اسخ ص أبنه: - 1

 يف الل ة: هو إآراث املعمول له ابلقص .
 أو هو كليص ال رع الباعل على العمل من املشاركة.

 أما يف الشرن: آاإلد ص هو قص  هللا تعاىل وح ه ابلعمل،  اعة له.
 ص آهتتو قصتت  ب أمتتا اإلدتتوليستتت كتتل نيهتتة إد صتتا، إ  ال يهتتة هتتى قصتت  القلتت وعلتتى هتتذا آتتاإلد ص أدتتصه متتن ال يهتتة، آكتتل إدتت ص هتتو نيتتة،

 خمصوص للقلب.
 -بيان أقاويل الشيو  يف اإلد ص: ]رمحه هللا أبو حامد الدزاي قال 

 ل إبتتراهيم بتتنع تتاه قتتو  تترع، ويف مقتتال ستتهل رمحتته هللا: اإلدتت ص أن يكتتون ستتكون العبتت  وحركاتتته هلل تعتتاىل داصتتة، وهتتذه كلمتتة جامعتتة حميطتتة ابل
 .ا آيه نصيبأثهم: اإلد ص ص ق ال ية ما هللا تعاىل. وقيل لسهل: أي ختيء أخت  على ال ثح  آقال: اإلد ص إ  ليح ق

 قط.آوقال أبو ع مان: اإلد ص نسيان رؤية اخللق ب وا  ال ظر إىل اخلالق آقط، وهذه إختارة إىل آآة الرايء 
 . 2[لظو  كلها، وهذا هو البيان الكاملوقيل: اإلد ص ثوا  املراقبة ونسيان ا

 بيان حقيقة اسخ ص: - 2
املصتثى اعلتم أن كتل ختتيء يتصتور أن يشتوبه خت ه، آتإ ا صتثا عتن ختتوبه ودلتص ع ته ْستي دالصتا ، ويستمى الثعتل ]رمحه هللا أبو حامد الدزاي قال 

ْ َلص: إد صتا . قتال هللا تعتاىل
 
دلتوص اللتأ أن اليكتون آيته ختتوب متن  آإمنتا ،٦٦ال اتل:  (َداِلصتا  َستآئِ ا  لِلشَّتارِِبسَ  ِمتن بَتْسِ آَتتْرِث َوَثِ  لََّب تا  ) امل

  ال   والثرث ومن كل ماميكن أن ميتزج به، واإلد ص يااثه اإلختراك، آمن ليح خملصا  آهو مشرك إال أن الشرك ثرجات، آاإلد ص يف التوحي
ه جلي، وكذا اإلد ص. واإلد ص وض هه يتوارثان على القلب آماله القلب وإمنا يكتون  لت  يااثه التشري  يف اإلقية. والشرك، م ه دثي وم 

إد صتا يف القصوث وال يات. وق   كر حقيقة ال ية وأهنا ترجا إىل إجابة البواعل، آمهما كان الباعتل واحت ا  علتى التجترث ْستي الثعتل الصتاثر ع ته 
لترايء آهتتو خملتتص، ومتتن كتان خرضتته حمتتض التقترب إىل هللا تعتتاىل آهتتو خملتص. ولكتتن العتتاثة جاريتتة ابإلضتاآة إىل امل تتوي، آمتتن تصت هق وخرضتته حمتتض ا

عتن بت صيص اسم اإلد ص بتجري  قص  التقرب إىل هللا تعاىل عن جيا الشوائب، كمتا أنه اإللتاث عبتارة عتن امليتل ولكتن دصصتته العتاثة ابمليتل 
 . ٣[الق
 
 
 

 التعب د ابسخ ص: -سابعا 
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  تعاىل عباثه ابإلد صأمر هللا
ينَ ) آقال تعاىل  .٥لبي ة: ا (َوَما أ ِمر وا ِإالَّ لِيَتْعب   وا اّللََّ خم ِْلِصَس َله  ال ِه
ينَ ) وقال تعاىل  .11مر: الز  (ق ْل ِإينهِ أ ِمْرت  َأْن َأْعب َ  اّللََّ خم ِْلصا  لَّه  ال ِه
 .11٠الكهف:  (َح ا  أَ ِه َباَثِة َربهِ رِْك ِبعِ ْليَتْعَمْل َعَم   َصاِلا  َواَل ي شْ َآَمن َكاَن يَتْرج و ِلَقاء َربِهِه آتَ ) وقال تعاىل

اهت ة ي رَوقته الستع اء اجتةِ  إىل علتم وجمإد صتها ِب وإ ا كان العب  مأمورا  ذد ص نيته هلل تعاىل وأال يبت ي بعمله وعباثته إال رضوان هللا تعاىل، آإن
 و  َْرمه ااختقياء.

 . 1[كليص ال يهات على الع مهال أخت  عليهم من جيا ااعمال]رمحه هللا أيوب السَّختياين ال وقذا ق
 . 2[كانوا يتعلهمون ال ية للعمل كما تتعلمون العمل]رمحه هللا سفيان الثور  وقال 

 وقال بعض العلماء: ا لب ال ية للعمل قبل العمل، وما ثمت ت وي اخل  آأنت ِب .
 
 أن اسخ ص شرط يف قبول األعمال: بيان -اثمنا  

ر ي قبتول العمتل، ، جعت هذه اآلية ختت11٠الكهتف:  (َأَح ا   َباَثِة َربِههِ رِْك ِبعِ َآَمن َكاَن يَتْرج و ِلَقاء َربِهِه آَتْليَتْعَمْل َعَم   َصاِلا  َواَل ي شْ ) قال تعاىل
 و ا:
أو  رضوان هللا تعاىل اليكون له آيه خرع آدتر أو حتظ متن حظتو  الت ثح العاجلتة ، أي أال يبت ي العب  بعمله إالالشرط األول: اسخ ص - 1

يقبتل هللا تعتاىل العمتل  . وإ ا انتثتى هتذا الشترط مل(َواَل ي ْشترِْك ِبِعبَتاَثِة َربهِتِه َأَحت ا  ) –يف اآلية الستابقة  -اآلجلة، وهذا الشرط هو املراث بقوله تعاىل 
يقتول هللا تعتاىل: أ  أختىن الشتركاء عتن الشترك، متن عمتل عمت   ) صتلى هللا عليته وستلم  ر ه  الصتاة يف الت نيا، لقولته ومل ي تثا به وإن كان العمل  اهِ 

 .٣(أخترك آيه معي خ ي، تركت ه وخترَكه
)آليعمتل عمت   -لستابقة يف اآليتة ا -، أي مواآقة العمل لألحكا  الشرعية، وهذا الشرط هو املراث بقوله تعاىل الشرط الثاين: متابعة الشريعة - 2

 .4(من عمل عم   ليح عليه أمر  آهو رثه ) صلى هللا عليه وسلم  صالا(. وإ ا انتثى هذا الشرط آس  العمل لقوله 
الوصتثان أو   ته، واملترثوث ماآقت  مللست ة مواآقتا  و ااعمال أربعتة: واحت  مقبتول، وث ثتة مترثوثة، آتاملقبول متا كتان هلل دالصتا  ]رمحه هللا ابن القيم قال 

إنه ال بهتا، آ ا  ل  من ااعمال وجهه، وماعلأح  ا، و ل  أن العمل املقبول هو ماأحبه هللا ورضيه، وهو سباانه إمنا  ب ما أَمَر به وما ع ِمَل 
  -إىل أن قال  -بل ميقتها وميقت أهلها 

آت  يكتون  العمتل هلل ول ت ه، هتو أن يعمتلوحت ه مقبتول، آبقتي قستم آدتر و  آإن قيل: آق  ابن هبذا أن العمل ل   هللا مرثوث خ  مقبول، والعمل هلل
 كان هلل .هلل حماا  وال لل ا  حماا ، آما حكم هذا القسم  هل يبطل العمل كله أ  يبطل ماكان ل   هللا ويصح ما 

يعتترع لتته التترايء وإراثة ختت  هللا يف أث ائتته، آهتتذا قيتتل: هتتذا القستتم حتتتته أنتتوان ث ثتتة، أحتت ها: أن يكتتون الباعتتل ااول علتتى العمتتل هتتو اإلدتت ص، مث 
املعتتتول آيتتته علتتتى الباعتتتل ااول متتتامل يثستتت ه ذراثة جاومتتتة ل تتت  هللا آيكتتتون حكمتتته حكتتتم قطتتتا ال يتتتة يف أث تتتاء العبتتتاثة وآستتت ها، أعتتتين قطتتتا تتتترك 

ال يتتة هلل، آهتتذا ال تستتب لتته رتتا َمَاتتى متتن استصتتااب حكمهتتا، وال تتاين: عكتتح هتتذا، وهتتو أن يكتتون الباعتتل ااول ل تت  هللا، مث يعتترع لتته قلتتب 
ل ت   العمل، و تسب له من حس قَتَلَب نيته، مث إن كانت العباثة اليصح آدرها إالبصاة أوقا وجبت اإلعتاثة، كالصت ة، وإال مل جتتب كمتن أحتر 

آ ي  أثاء آَتْرِضه واَّزاء والشكور من ال ا ، وهتذا كمتن يصتلى هللا مث قلب نيته هلل ع   الوقوف والطواف، ال الل: أن يبت ئها م ري ا  هبا هللا وال ا ، 
 اباجرة، آهو لو مل َيدذ ااجرة صلى، ولك ه يصلي هلل ولألجرة، وكمن  تل ليستقط الثترع ع ته ويقتال آت ن حتل، أو يعطتي الزكتاة كتذل ، آهتذا
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، آتإن حقيقتة اإلدت ص التيت هتى ختترط يف صتاة العمتل وال تواب الي قبل م ته العمتل. وإن كانتت ال يتة ختتر ا  يف ستقوط الثترع وجبتت عليته اإلعتاثة
هتذا هتو املتأمور  عليه مل توج ، والكم املعلق ابلشرط َعَ   ع   َعَ مه، آإن اإلد ص هو جتري  الَقْص   اعة   للمعبوث، ومل يؤمر إال هبتذا. وإ ا كتان

يقتتول هللا عزوجتتل يتتو  القيامتتة: أ  أختتىن الشتتركاء عتتن » كمتتا يف قتتوقص   بتته آلتتم َيت بتته بقتتي يف عهتت ة اامتتر، وقتت  ثلتتت الستت ة الصتتر ة علتتى  لتت 
وهتتذا هتتو معتتىن قولتته تعتتاىل )آمتتن كتتان يرجتتو لقتتاء ربتته آليعمتتل عمتت  صتتالا  « الشتترك، آمتتن عمتتل عمتت  أختتترك آيتته ختت ي آهتتو كلتته للتتذي أختتترك بتته 

 .1[واليشرك بعباثة ربه أح ا  
بيتان حكتم العمتل املشتوب واستتاقاق ال تواب بته: اعلتم أن العمتل إ ا مل يكتن دالصتا لوجته هللا ]ا، آقتال ك ما قريبا  من هتذ  أبو حامد الدزايوقال 

 تعاىل بل امتزج به ختوب من الرايء أو حظو  ال ثح آق  ادتلف ال ا  يف أن  ل  هل يقتاي ثوااب أ  يقتاي عقتااب أ  اليقتاتي ختتيتا أصت  آت 
 .2[يكون له وال عليه ... اخل

 
 ع مات إخ ص النية يف طلب العلم: -اتسعا  

 لإلد ص ح ، وع مات:
 أما َح ُّه: آأال يبت ي  الب العلم بطلبه إال رضوان هللا تعاىل.

رضتي هللا ن هللا وحت ه، ومتا ي  بت يتا رضتواموأما ع ماته: آلإلد ص ع مات، وهى أن يعمل يف علمه را ي رضي هللا تعتاىل إ ا كتان خملصتا يف الطلتب 
أمر هللا تعاىل به أهل   به ويرضاه، ومما عا إال راهو ماأمر به أهل العلم خترعا، للت و  بس اإلراثة الشرعية وصثة الرضا، آاهلل الَيمر عباثه ختر  تعاىل
 العلم:

لعلتتم لي صتتر بتته ا ثلتتة أو  لتتبأن يكتتون قصتت ه يف  لتتب العلتتم أن يتاتترى التتق واقتت ى ويطلبتته، واليكتتون قصتت ه  لتتب متتا يواآتتق هتتواه متتن اا - 1
تتب َل آَتتتَ تَِّبع تتواْ َوَأنَّ َهتتتَذا ِصتترَاِ ي م ْستتَتِقيما  آَتتاتَِّبع وه  َواَل تتَ ) ب عتتة   أو متتذهبا آاستت ا ، قتتال تتمْ  السُّ تتْم َعتتن َستتِبيِلِه َ لِ  َثتترََّق ِبك  تتْم َوصَّتتاك م بِتتِه َلَعلَّك  ك 

ْم لَتن يت ْ   توا َع تَ  ِمتَن ِإهنَّ ت، لَّتِذيَن اَل يَتْعَلم تونَ اتَّبِتْا َأْهتَواء تَِّبْعَهتا َواَل تتَ رِيَعِة مِهتَن اْاَْمتِر آَامث َّ َجَعْلَ اَك َعلَتى خَتت) ، وقال تعاىل1٥٣اانعا :  (تَتتتَّق ونَ 
 .19 - 18اَّاثية:  (م تَِّقسَ اّللَِّ خَتيتا  وِإنَّ الظَّاِلِمَس بَتْعا ه ْم َأْولَِياء بَتْعِض َواّللَّ  َويلُّ الْ 

. 112هتوث:  (ِرَتا تَتْعَمل توَن َبِصت م ِإنَّته   اَل َتْط َتْواْ وَ   َمَعت َ آَاْستَتِقْم َكَمتا أ ِمتْرَت َوَمتن ََتبَ ) مل و الب العلم را تعلمه، لقوله تعاىلأن يعمل العا - 2
 . ٣الصف:  (ا اَل تَتْثَعل ونَ مَ تَتق ول وا   َأنَ  اّللَِّ ِع  َكس َ َمْقتا  ) آإْن مل يعمل بعلمه آهو من أهل مقت هللا وخابه وإن كان دزانة للعلم، قال تعاىل

الَّتِذيَن أ وت تواْ ي َتاَق َأَدتَذ اّلله  مِ  َوِإ َ ) عتاىلأن يت بَتلِه  ما ع  ه من العلم داصة إ ا رأي الاجة ثاعية لذل ، وداصتة إ ا   لِتب م ته  لت ، قتال ت - ٣
 ِإالَّ اْلَتقَّ َوَثَرس تواْ اّللهِ ق ول واْ َعَلى ْؤَدْذ َعَلْيِهم مِهي َاق  اْلِكَتاِب َأن الَّ يِ يت  أملَْ ) ، وقال تعاىل18٧ران: آل عم (اْلِكَتاَب لَتت بَتيِه ت  َّه  لِل َّاِ  َواَل َتْكت م ونَه  

ار  اآلِدتتَرة  َدتتْ م لهِلَّتتِذيَن يَتتتَّق تتوَن أَآَتتَ  تَتْعِقل تتونَ   (ِإ َّ اَل ن ِاتتيا  َأْجتتَر اْلم ْصتتِلِاسَ  ام واْ الصَّتتَ ةَ ِكتَتتاِب َوأَقَتتاِبلْ  سَّتتك ونَ ِذيَن مي َ َوالَّتت، َمتتا ِآيتتِه َوالتت َّ
ِب أ ولَتتِتَ  يَلَعت ت ه م  يتَّ َّتاه  لِل َّتاِ  يف اْلِكتَتان بَتْعتِ  َمتا بتَ َواْق تَ ى ِمت الَّتِذيَن َيْكت م توَن َمتا أَنَزْل َتا ِمتَن اْلبَتيِه َتاتِ ِإنَّ ) ، وقتال تعتاىل1٧٠ - 1٦9ااعراف: 

ِع  ونَ اّلله  َويَتْلَع ت    .1٦٠ - 1٥9البقرة:  (لرَِّحيم  ا َعَلْيِهْم َوَأَ  التتَّوَّاب  لَتِتَ  أَت وب  واْ آَأ وْ ِإالَّ الَِّذيَن ََتب واْ َوَأْصَلا واْ َوبَتيتَّ   ، ه م  ال َّ
َ َة َوْأم تتتْر يَنَّ أَقِتتتِم الصَّتتتاَي ب تتت) عتتتاىلأن يصتتتس علتتتى مايصتتتيبه متتتن جتتتراء كتتتل هتتتذا، آهتتتذا ستتتبيل اانبيتتتاء علتتتيهم الستتت  ، والعلمتتتاء ورثتتتتهم، قتتتال ت - 4

تتوا َأن َأَحِستتَب ال َّتتا   أَ ) وقتتال تعتتاىل. 1٧متتان: لق (ْا م تتورِ ا  َعتتْز ِ اِبْلَمْعتتر وِف َوانْتتَه َعتتِن اْلم  َكتتِر َواْصتتِسْ َعلَتتى َمتتا َأَصتتاَبَ  ِإنَّ َ لِتتَ  ِمتتنْ  ن ي رْتَك 
تتْم اَل يت ْثتَت  تتونَ   ، وقتتال تعتتاىل٣ - 2الع كبتتوت:  (ْلَكتتاِ ِبسَ اِذيَن َصتتَ ق وا َولَتتيَتْعَلَمنَّ نَّ اّللَّ  الَّتتلَتتيَتْعَلمَ آتَ قَتتتْبِلِهْم  ْ  آَتتَت َّتتا الَّتتِذيَن ِمتتنَوَلَقتت، يَتق ول تتوا آَم َّتتا َوه 

 .24ة: السج  (ِق  ونَ تَِ ا ي و أَِئمَّة  يَتْه  وَن أِبَْمرَِ  َلمَّا َصَس وا وََكان وا َِبايَ َوَجَعْلَ ا ِم تْه ْم )
                                                 

 1٦٣ - 1٦2ص  2)اع   املوقعس( ج  1
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ص اء هللا. آتتإن اإلدتت ختتتي عشتتر( إن يف اَّملتتة آع متتة اإلدتت ص هتتى متابعتتة الشتتريعة وأال ي ادلتته ختتتيء ممتتا ي ثستت  ال يهتتة ممتتا ستت ذكره يف )حتتاثو 
 يتامن ثوا  مراقبة هللا تعاىل ومن أثا  املراقبة امت ل اامر.

 
 :فضائل إخ ص النية يف طلب العلم وغريه من القاعات -عاشرا 

علتتى  تتتب ااستتباب الوهبيتتةلكتت   يف تر اهلل تعتتاىل يف ااعمتتال ستتبب متتن أستتباب التوآيتتق يف التت نيا واآلدتترة، وقتت  أختتتر  إىل هتتذا ع تت  إدتت ص ال يتتة 
  ابإلد ص يف  اعته.و ال بطاعته إااسباب الكسبية، آإنه ال مانا ملا أعطى هللا وال م عطي ملا م ا هللا، وما ع   هللا تعاىل الي  ال 

 د ص وآاائله آ ذكر م ها:أما ثواب اإل
 قبول هللا تعاىل للعمل وإاثبة صاحبه: - 1

ذ ك م َوَلِكتن يت َؤاِدت) اىلعاىل، قتال تعتوهو عمل من أعمال القلوب آ  يطلا عليه إال هللا ت -سبق بيانه كما   -آاإلد ص أح  ختر ي قبول العمل 
لتتةِ  ا، ولك تته خت  مقبتتول ع تت  هللا تعتاىلاياا يف الظتتاهر جمتزائ عتتن صتتاحبه يف الت ني، والعمتل قتت  يكتتون صت22٥البقتترة:  (ِرَتا َكَستتَبْت قت ل توب ك مْ   آلآَتتةِ  خمِ 

 اّللَِّ َمتتتا ملَْ َيك ون تتتوا َ ا َق تتتم مِهتتنَ َوبَتت)  تعتتتاىلابإلدتت ص، آيلقتتتى العبتت   ربَّتتته، آتت  دتتت ه يف ميتتزان حستتت اته إ  مل يقبلتته هللا لت لهتتتف اإلدتت ص، قتتتال هللا
 . ابلقبول والرضوان . آالعاقل الكيِهح من جاه  نثسه يف اإلد ص كما داه ها يف ااعمال كي  ظى4٧لزمر: ا (َ َْتِسب ونَ 
ين  اخْلَاِلص  ) قال تعاىل  الي ثا صاحبه.، آإن مل يكن دالصا آليح هلل واليقبله و  ٣الزمر:  (َأاَل ّللَِِّ ال ِه
. ٦1 - ٦٠املؤم تون:  (أ ْولَِتَ  ي َسارِع وَن يف اخلَْْ َاِت َوه ْم َقَا َساِبق ونَ ، ل وهب  ْم َوِجَلةم َأهنَّ ْم ِإىَل َرهبِهِْم رَاِجع ونَ َوالَِّذيَن يت ْؤت وَن َما آَتوا وَّقت  ) وقال تعاىل

 (ا آتَتوا وَّقت ل توهب  ْم َوِجلَتةم َوالَّتِذيَن يت ْؤت توَن َمت) عتن هتذه اآليتة صلى هللا عليه وستلم  روى الرتمذي عن عائشة رضي هللا ع ها قالت: سألت رسول هللا 
يق، ولكت هم التذين يصتومون وي َصتلُّون ويتصت هقون ) صتلى هللا عليته وستلم  قالت عائشتة: أهتم التذين يشتربون اخلمتر ويسترقون  قتال  ال، ايب تت الصت ِه

 .1(وهم خياآون أن الت قبل م هم، أولت  الذين يسارعون يف اخل ات وهم قا سابقون
 إلد ص التوآيق يف العمل والس اث:ومن ثواب ا - 2

، (ِذيَن َجاَهت  واَوالَّت) ، آمن عمل واجته  ٦9الع كبتوت:  (َا اْلم ْاِسِ سَ  َلمَ َوالَِّذيَن َجاَه  وا ِآيَ ا لَ َتْهِ يَت تَّه ْم س بت َلَ ا َوِإنَّ اّللََّ ) كما قال هللا عزوجل
 َوِإنَّ ) ة، معيتة التوآيتق والتست ي  والثتظ معيتة هللا اخلاصت، وكتان يف(لَ َتْهتِ يَت تَّه ْم س تبت َلَ ا) قته وست َّثه، هت اه هللا إىل الستبيل ووآَّ (ِآي َتا) خملصا  هلل تعاىل

 ىل أعلم.وهللا تعا . وقذا آإن التوآيق والس اث من ع مات ح سن ال ية، وعكسه بعكسه(اّللََّ َلَمَا اْلم ْاِسِ سَ 
تتْؤِمِ َس ِإْ  يت َباِيع ونَتتَ  َلَقتتْ  َرِضتتَي اّللَّ  َعتتِن ) وقتتال تعتتاىل تتاْلم  تتِكيَ َة لِتتَم َمتتا يف قت ل تتَجَرِة آَتعَ حَتْتتَت الشَّ ، لَتتْيِهْم َوَأاَثهَب تتْم آَتْتاتتا  َقرِيبتتا  عَ وهِبِْم آَتتأَنَزَل السَّ

 .19 - 18الثتح:   (ََيْد ذ وهَنَا َوَمَ اِِنَ َكِ  َة  
 .٣٥ ال ساء: (ِب ا  ِليما  دَ بَتيتْ َته َما ِإنَّ اّللهَ َكاَن عَ  ِإن ي رِيَ ا ِإْصَ حا  يت َوآِهِق اّلله  ) وقال تعاىل

وكتب سامل بن عب هللا إىل عمر بن عب العزيز: اعلم أن عون هللا تعاىل للعب  على ق ر ال يهتة، آمتن َتَّتت نيهتته مت عتون ]رمحه هللا  أبو حامد الدزايقال 
 .2[هللا له، وإن نقصت نقص بق ره

 ص أن  ثظ هللا صاحبه من خواية الشيطان:ومن ثواب اإلد  - ٣
 .8٣- 82ص:  (سَ ه م  اْلم ْ َلصِ اَثَك ِم تْ ِإالَّ ِعبَ ، قَاَل آَِبِعزَِّتَ  َا ْخِويَت تَّه ْم َأْجَِعسَ ) حاكيا عن إبليح -قال تعاىل 
ِإالَّ ) هتتذه الكتتاايت تصتت يق قولتته تعتتاىل]مث قتتال  أثتترا  متتن اإلستترائيليات يف بيتتان أثتتر اإلدتت ص يف قهتتر العبتت  للشتتيطان، أبااو حامااد الداازايوحكتتى 

، إ  اليت لهص العب  من الشيطان إال ابإلد ص. ولتذل  كتان معتروف الكردتي رمحته هللا تعتاىل ياترب نثسته ويقتول: (ِعَباَثَك ِم تْه م  اْلم ْ َلِصسَ 
                                                 

 رواه الرتمذي عن عائشة وصااه االباين 1

 ٣84ص  4)إحياء علو  ال ين( ج  2
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 .1[اينثح أدلصي تت لهصي
 ي هم:ومن ثواب اإلد ص أن يكثي هللا صاحبه ختر ال ا  وك - 4

 .٣٦الزمر:  (اّللَّ  ِبَكاِف َعْبَ ه  أَلَْيَح ) قال تعاىل
 .24يوسف:  (سَ ْلم ْ َلصِ االسُّوَء َواْلَثْاَشاء ِإنَّه  ِمْن ِعَباِثَ   َكَذِلَ  لَِ ْصِرَف َعْ ه  ) وقال تعاىل

نَتة ال تا ، ومتن التتمح رضتا ال تا  بَستَ ط هللا، وََكلته هللا إىل من التمح رضا هللا بَسَ ط ال تا  كثتاه هللا م ؤ ) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا 
 . 2(ال ا 
آمن دلصت نيتته يف التق ولتو علتى نثسته كثتاه هللا مابي ته ] –يف كتاب القااء م ه ايب موسى ااختعري  -رضي هللا ع ه  عمر بن امقابوقال 

هذا ختقيق كت   ال هبتوة، وهتو جت ير أبن خيترج متن مشتكاة احملت َّث ]رمحه هللا يف خترحه  ابن القيم. قال [وبس ال ا ، ومن تزيَّن را ليح آيه ختانه هللا
 .٣[امللهم، وهاَتن الكلمتان من ك وو العلم، ومن أحسن اإلنثاق م هما نثا خ ه، وانتثا خاية االنتثان
ا ار هتذه املعتاين ثومتل تا  ابستااتاالعلتم هتم أوىل آهذه بعض آاائل اإلدت ص، ويكثتي أن الطاعتة التت ْقبتل إال بته، ومتن هتذا  لتب العلتم، وأهتل 

 .9الزمر:  (ابِ أ ْول وا اْاَْلبَ  ا يَتَتذَكَّر  َلم وَن ِإمنََّ َن اَل يَتعْ ق ْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَتْعَلم وَن َوالَِّذي) وجماه ة ال ثح يف امت اقا، قال تعاىل
 

 بيان خقر فساد النية يف طلب العلم. - حاد  عشر
 . ا معرآة آاائل اإلد ص دب معرآة دطر آساث ال ية لتكتمل املعرآة ابلعلم َِب ْسِن الشال وقت ْبح ض هوم
 آالاِه ُّ ي ظهر حس ه الا ..وبا ها تتميز ااختياء.  

 تترع متتن التت نيا، ومتتن أراثه اعلتتم أن متتا كر ه متتن الثاتتل يف  لتتب العلتتم إمنتتا هتتو يف متتن  لبتته مريتت ا  بتته وجتته هللا تعتتاىل ال ل]رمحتته هللا  النااوو قتتال 
َمتن ) ل رع ثنيوي كمال أو رايسة أو م صب أو وجاهة أو ختهرة أو استمالة ال تا  إليته أو قهتر امل تا رين أو حنتو  لت  آهتو متذمو   قتال هللا تعتاىل

نْتَيا ن ؤتِت َهتاَكاَن ي رِي   َحْرَث اآْلِدَرِة نَزِْث َله  يف َحْرثِِه َوَمن َكاَن ي رِيت   َحتْرَث الت ُّ  . وقتال تعتاىل2٠الشتورى:  (َوَمتا لَته  يف اآْلِدتَرِة ِمتن نَِّصتيبِ  ِه ِم تْ
ْل َتتا لَتته  ِآيَهتتا َمتتا َنَشتتاء ِلَمتتن نُّرِيتت   مث َّ َجَعْل َتتا لَتته  َجَهتت ََّم َيْصتت َها َمتتْذم وما  مَّتتمَّتتن َكتتاَن ) ِإنَّ ) وقتتال تعتتاىل ،18اإلستتراء:  (ْ ح ورا  ي رِيتت   اْلَعاِجلَتتَة َعجَّ
 .4[14الثجر:  (َ  لَِباْلِمْرَصاثِ َربَّ 

املال أو  ليه  لب مايكثيه منعلم ليسهل عأو يتعلم ال]رمحه هللا أم لة لألخراع اليت تثس  اإلد ص يف  لب العلم، آقال  أبو حامد الدزايو كر 
يتثترج  لص متن كترب الصتمت و التوعظ ليتتابلت ر  و  ليكون عزيزا  بس العش ة، أو ليكون عقاره أو مالته حمروستا  بعتز العلتم عتن اا متان. أو اختتت ل

يجتتوِهث ا. أو كتتتب مصتتاثا  ل يف التت نيبلتتذة التت يل. أو تكثتتل ِب متتة العلمتتاء الصتتوآية لتكتتون حرمتتته واآتترة ع تت هم وع تت  ال تتا ، أو لي تتال بتته رآقتتا  
ر ذه اخلطترات، حتىت صتاهتىته دطترة متن لكتن اناتاف إلآمهما كتان ابع ته هتو التقترب إىل هللا تعتاىل و  -إىل أن قال  -ابملوا بة على الكتابة دطه. 

  قتال ق إليه الشرك. وقتاىل وَتَطرَّ العمل أدف عليه بسبب هذه اامور، آق  درج عمله عن ح ه اإلد ص ودرج عن أن يكون دالصا  لوجه هللا تع
 «.أ  أخىن الشركاء عن الشركة»تعاىل: 

إ ا تطتتترق إىل العمتتتل َتكتتت َّر بتتته صتتتثوه ووال بتتته  -قتتتل أ  ك تتتر  -ثح ومييتتتل إليتتته القلتتتب وابَّملتتتة، كتتتل حتتتظ متتتن حظتتتو  التتت نيا تستتترتيح إليتتته التتت 
 .٥[إد صه

                                                 

 ٣98ص  4علو  ال ين( ج  )إحياء 1

 رواه الرتمذي عن عائشة رضي هللا ع ها 2

 1٦٠ - 1٥9ص  2)اع   املوقعس( ج  ٣

 2٣ص  1)ا مون( ج  4

 4٠2 - 4٠٠ص  4)إحياء علو  ال ين( ج  ٥
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 من هذا:و حق آاعله،  : أن من  لب العلم ل رع من أخراع ال نيا آق  آس  إد صه، أو نقص ِبسبه، وق  ورث الوعي  يفوام صة
بتته وجتته هللا عزوجتتل اليتعلمتته إال ليصتتيب بتته َعَرضتتا  متتن التت نيا مل دتت  َعتتْرف اَّ تتة يتتو   متتن تعلهتتم علمتتا ممتتا يت ْبت تتى) صتتلى هللا عليتته وستتلم  قتتال  -أ 

 .1(القيامة
َعرَّآَتته  آتَ ت شتتِهَ ، آتتأ يَت بتته رجتتل اس ة عليتتهإن أول ال تتا  ي قاتتى يتتو  القيامتتقتتال:) صتتلى هللا عليتته وستتلم  وعتتن أيب هريتترة رضتتي هللا ع تته عتتن ال تت   -ب 

. قتال: )كتذبَت، ولك ت  قانِْعَمَته  آَتَعَرآها، قا مث أ ِمتَر بته  قتال جتريء، آقت  قيتلتلتَت ان ي  ل:)آما عِملت آيهتا ( قتال: قاتلتت آيت  حتىت است شته ت 
 آس ِاَب على وجهه حىت ألقي يف ال ار 

م وعلمت ه، وقرأت  آي  القرآن، قتال: قال: تعلمت  العل( لتَ  آيها ورجل تعلم العلم وعلهمه، وقرأ القرآن، آأ يتَ به آَتَعرََّآه  نِْعَمَته  آَتَعَرآها، قال: )آما عمِ 
 ال ار. ىت ألقي يف)كذبت ولك   تعلمت ليقال عامل، وقرأت القرآن ليقال قارئ آق  قيل(، مث أ ِمَر به آس ِاَب على وجهه ح

َثتَق آيهتا إال ورجل َوسَّا هللا عليه وأعطاه من أص اف املال آأيت  به آعرآه نِْعَمَته آعرآها، قال )آما عملت آ يها ( قال: ماتركت  متن ستبيل حتتبُّ أن يت  تْ
 .2(أنثقت  آيها ل . قال:)كذبت، ولك   آعلت ليقال جواث آق  قيل( مث أ مر به آساب على وجهه حىت ألقي يف ال ار

. ومعتىن الت يل ٣(املتال والشترف ل ي ته ما ئبان جائعان أ رِس  يف خ م أبآسَ  قا من حترص املترء علتى) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا  -ث 
ب ثي ته أن الرص على املال والشرف يثس  ال ين أخت  من إآساث الذئبس اَّائعس لظ ة ال  م، آ  يسَلم للمرء ثي ه ما هذا الرص، بتل قت  يتذه

ء و    لتب العلتم للمباهتاة والت نيا(. وروى آيته عتن رمحه هللا يف )جتاما بيتان العلتم( ابب )   الثتاجر متن العلمتا أبو عمر بن عبدالربابلكلية.وأورث 
لو أن محلة العلم أدذوه ِبقته ومتا ي ب تي احتبهم هللا وم ئكتته والصتالون وَقَتاهَب م  ال تا ، ولكتن  لبتوا بته الت نيا )ابن عبا  رضي هللا ع هما أنه قال

اث بن سلمة رمحه هللا( آأب اهم هللا وهانوا على ال ا   .4[ قال:)من  لب ال يل ل   هللا َمَكَر به( وروي أبو عمر عن محه
 
 

 وهبذا خنتم ك م ا يف إد ص ال ية وهو ااثب ااول مما يلز  العامل واملتعلم، بل كل مسلم.
 

                                                 

 يعين ر ها، رواه أبو ثاوث ذس اث صايح عن أيب هريرة رضي هللا ع ه، وصااه الاكم والذه  1

 رواه مسلم 2

 رواه الرتمذي وال رامي عن كعب بن مال  رضي هللا ع ه، وقال الرتمذي: ح يل حسن صايح ٣

 191 - 18٦ص  1)جاما بيان العلم( ج  4
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 األدب الثاين
 احلرص على الوقت

 مه رقيق.لم أن علأهم  ع مات العامل و الب العلم: الرص  على الوقت، وكل مشت ل ابلعلم خ  حريص على وقته آاع
لتقت   متن  اإلد ص ج يرا  ابن الك   يفوق  كان الك   يف هذا ج يرا  ابلتق   يف أول هذا الثصل، لوال أن العمل الد  آيه ب   إد ص، آكا

 هذا الوجه.
  أن يتثقهتته ستت س ك تت ة وخيتتالط الثقهتتاء إال بعتت -أي التثقهتته يف التت ين  -الستتبيل للعتتامي إىل الوقتتوف علتتى  لتت  ]رمحتته هللا  امقيااب البدااداد قتتال 

 .1[امل هة الطويلة، ويتاقق  رق القيا  ويعلم مايصااه وي ثس ه، ومادب تق ميه على خ ه من ااثلة
ىل إىل هتتذا إن هتت اه هللا تعتتا -كمتتا  كتتر اخلطيتتب   -آاملشتتت لون ابلعلتتم الشتترعي إمتتا  التتب علتتم وهتتذا اليتت رك ب  يتتته وال يتثقتته إال بعتت  ستت س  ويلتتة 

بتل إن السبيل الصايح للتعلم، آكيف رن يال السبيل أو يت بهط ، وإما عامل ق  تثقهه وهذا يلزمه الوقت للمااآظتة علتى متا تعلمته حتىت الي ستاه، 
، آمراجعته 2(يف ع ق ِلها تعاه وا القرآن، آو الذي نثسي بي ه َق َو أخت ُّ تثصِهيا من اإلبل) صلى هللا عليه وسلم  هذا واجب عليه، وق  قال رسول هللا 

حترص  القرآن حىت الي  سى ِباجة إىل وقت، آكيف ب  ه متن العلتو   وكيتف رتن كانتت مه تته التت ريح والثتتوى وهتو العتامل  آت  يقتو  هبتذا إال متن
ستىن  لتب العلتم واحملاآظتة عليته إال على كل ثقيقةِ  من وقته. وهذا هو سر قول ا إن أهمَّ ع مات العامل و الب العلتم: الترص   علتى الوقتت، آت  يت

 بذل .
صتتابت الصتتوآية آلتتم استتتث  متت هم ستتوى حتترآس، أحتت  ا قتتوقم: الوقتتت ستتيف آتتإن قطعتتته وإال قطعتت . و كتتر الكلمتتة ]رمحتته هللا  الشااافعيقتتال 

 .٣[اادرى: ونثس  إن مل تش لها ابلق وإال خت لت  ابلبا ل
  ل . لى حثظ الوقت وتوآ ه ل ختت ال ابلعلم. آمما ي عس علىونذكر آيما يلي ماي عس العامل و الب العلم ع

بلوخته، أو بعت   ن يت ارك اامر آورأه دب عليه الشرون يف التعلم يف الصِه ر: وهذا يقا على عاتق أولياء اامور، آمن مل ي وجَّه إىل هذا يف صبا - 1
 يستتمح هبتتذا، كمتتا أن ة، والتبكتت كتتان أآاتتل، آالتثقتته ِباجتتة إىل ستت س  ويلتت لتت  إ ا ختتترح هللا صتت ره لطلتتب العلتتم، آكلمتتا ختتترن يف  لتت  مبكتترا   

آثاب   الصت ر وأ يتتته يف التتتعلم يفيفالصت   ع ئقته الشتتاخلة قليلتة آيكتون آتتارل القلتب والوقتت وهتتذا أكتس عتتون علتى  لتب العلتتم، وستيأيت الكت   
  الب العلم إن ختاء هللا.

يمتا آ شترح هتذا ابلتثصتيل ة حقيقيتة، وسما يش ل الوقت ممتا ميكتن أن يستت ىن ع ته العبت  وال تتاج إليته حاجتتقليل الع ئق الشاخلة: برتك كل  - 2
 يلي عقب تع اث مايعس على حثظ الوقت إن ختاء هللا.

 ترجيح االختت ال ابلعلم على االختت ال ابل واآل القاصرة، وسيأيت خترحه كذل . - ٣
م الس ة وحرصهم على  لب العلم، وهتذقراءة سَ  العلماء الصالس، ل قت - 4 بقتات ب الترتاجم وكتتب الطا موجتوث بكتت اء هبم يف ه يهم وسْ 

 والتاريخ.
 اجتته ميك ته استرتجان الطريتق ليفت ظيم الوقت وحسن استت  له، آت  يت ن ستاعة َتتر عليته إال يف ثر  أو حثتظ أو مراجعتة، حتىت وهتو يست   - ٥

 هذا املذاكرة املشرتكة ما ااصااب يف  لب العلم. بعض ثرسه وحثظه، ومما يعس على
علتو .   ومتاال ي ثتا متن اللتب متاال يثيت االختت ال اباهم من العلتو  الشترعية: آت  يليتق بطالتب العلتم أن يستعى يف تتوآ  الوقتت مث ياتيعه يف  - ٦

 . حسن است مار الوقت هو من ابب ل اباهم من العلو وا ية هذا اامر س ثرثه ربال مستقل آيما َييت إن ختاء هللا تعاىل، آإن االختت ا
آإنته إحسان ادتيار مص ر العلم، سواء كان هذا املص ر أستا ا  معلما أو كتااب ي ت ر ، آتإ ا و آتق الطالتب ملعرآتة أهتم مايشتت ل بته متن العلتو ،  - ٧

سن املص رالذي سيتعلم م ه هذه العلو  املهمة، حىت اليايا وقتت ه س ت ى، وا يتة هتذا اامتر ست ثرثه رباتل مستتقل آيمتا َييت إن دب عليه أن   

                                                 

 ٦9ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  1

 متثق عليه 2

 184نق  عن )اَّواب الكايف( البن القيم، ص  ٣
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 ختاء هللا، آإنَّ ح ْسَن ادتيار مص ر العلم من ابب ح ْسن است مار الوقت. 
ل ت الع ئق وترجيح االختتا ا تقليل و هذه اامور هى أهم مايعس  الب العلم على حثظ الوقت للتعلم، وس تكلم بشال من التثصيل يف أمرين ه ا، 
 الوقت. ابلعلم على ال واآل، أما االختت ال اباهم وحسن ادتيار املص ر آس ذكر ا كآثاب مستقلة بع  الرص على

 مقليل الع ئق الشاغلة: -أوال 
 هذا على: عي ه ا للعب ، إ  يدم ها كان  الع ئق الشاخلة: هى كل مايش ل العب  من أمور ال نيا، آتش ل وقته وقلبه وآكره، آكلما أمكن التَّ ثف

   آرال وقته: وهذا ضروري لطلب العلم.
   وآرال قلبه وآكره: وهذا ضروري الستيعاب العلم وآهمه وحثظه.

   واالستهانة أبمر ال نيا كلما قلهت ع ئقه هبا، آيعي ه هذا على اَّهر ابلق خ  حريص على ثنيا.
إن ال ا  يقولتون: أك َتتَر ]لم، مارواه الب اري رمحه هللا عن أيب هريرة رضي هللا ع ه قال:ومما ي ل على أن تقليل الع ئق الشاخلة معس على  لب الع
 َيْكت م وَن َما أَنَزْلَ ا ِمَن اْلبَتيِهَ اِت َواْق َ ى ِمن بَتْعِ  َما بَتيتَّ َّتاه  لِل َّتاِ  يف ِإنَّ الَِّذيَن ) أبو هريرة، ولوال آيتان من كتاب هللا ماح هثت ح ي ا، مث يتلو

ِع  ونَ   - 1٥9البقترة:  (التتَّتوَّاب  الترَِّحيم   ِإالَّ الَِّذيَن ََتب واْ َوَأْصَلا واْ َوبَتيتَّ  واْ آَأ ْولَتتِتَ  أَت توب  َعلَتْيِهْم َوَأ َ ، اْلِكَتاِب أ ولَتِتَ  يَلَع ت ه م  اّلله  َويَتْلَع ت ه م  ال َّ

ستتواق، وإن إدوان تتا متتن اانصتتار كتتان يشتت لهم العمتتل يف أمتتواقم، وإن أاب هريتترة كتتان يلتتز   ، إن إدوان تتا متتن املهتتاجرين كتتان يشتت لهم الصَّتتثق ابا1٦٠
. ومعتتتىن )أك تتتر( أي متتتن روايتتتة التتت يل، ومعتتتىن 1[ِبِشتتتَباِ  بط تتته، و ا تتتر متتتاال  اتتترون، و ثتتتظ متتتاال  ثظتتتون صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  رستتتول هللا 

  عق  البيا، ومعتىن )العمتل يف أمتواقم( أراث وراعتتهم إ  كانتت هتى مه تة اانصتار ويف روايتة )الصثق( أي ضرب الي  على الي  وجرت به عاثْم ع 
 مسلم )كان يش لهم عمل أرضيهم(. ويف هذا ال يل  كر أبو هريرة رضي هللا ع ه أن ك رة روايته للا يل ترجا لسببس:

   الوارث يف حق من كتم العلم.أح  ا: دشية كتمان العلم، ومن ه ا  كر اآلية، لت  يَتع مَّه الوعي
  تت  وال تتاين: تثرُّختته لطلتتب العلتتم لعتت   ستتعيه يف الكستتب واالرتتتزاق، يف حتتس كتتان املهتتاجرون واانصتتار يشتت لهم  لتت ، آتتتمكن بتثرختته متتن م ومتتة ال

ايب هريترة رضتي هللا  ابن عمرقال آاثظ من ااحاثيل مامل  ثظه خ ه. وق  خته  له الصاابة رضي هللا ع هم بذل ، آق   صلى هللا عليه وسلم 
صتلى هللا عليته  . وه تاك ستبب آدتر لك ترة حثتظ أيب هريترة وهتو ثعتاء ال ت  2[وأعرآ تا ِب ي ته صتلى هللا عليته وستلم   ك ت ألزم تا لرستول هللا]ع هم 
 .٣له وسلم 

هتت(  ٧)  قَتِ َ  عتا  ديتس إثت ث ست وات  إال عليته وستلم صتلى هللا  والد ف يف أن أاب هريترة أك تر الصتاابة حت ي ا ذ ت ق متا أنته مل يت و  ال ت  
عليته  صتلى هللا هم ابل ت  لصتاابة وأعترآبت  ث ست وات، كمتا أنته الختت  يف أن أاب بكتر رضتي هللا ع ته أعلتم ا صتلى هللا عليته وستلم  قبل وآتاة ال ت  

 يل، ِبت ف أيب بكتتر رضتي هللا ع تته هتت( آاحتتاج ال تتا  إىل الت ٥9وأك ترهم م ومتتة لته. وإمنتا ك تتر حتت يل أيب هريترة انتته عتاه  تتوي  )ت  وستلم 
 .صلى هللا عليه وسلم  هت( وكان العه  قريبا ابل    1٣)ت 

 .4أمكن لثظ العلم -وهو ماْسي اه تقليل العوائق  -ويف هذا ال يل ثاللة على أن التقلل من ال نيا والرضى ابليس  م ها 
 أباوهريرةوكتان يتامتل اَّتون ودشتونة العتيش يف  لتب العلتم، قتال  ،٥مستاكس أهتل الصتثة كمتا أدتس عتن نثسته وكان أبتو هريترة رضتي هللا ع ته متن

، آيجتيء اَّتائي  صلى هللا عليته وستلم  لق  رأيت ين وإين اِدرُّ آيما بس م س رسول هللا ]رضي هللا ع ه  إىل حجترة عائشتة رضتي هللا ع هتا م شتيا  علَتيَّ
 .٦[قي، ويرى أين جم ون، وما يب من ج ون ما يب إال اَّونآياا رِْجَله  على ع  

                                                 

 (118)ح يل  1

 رواه أمح  والرتمذي وقال الرتمذي ح يل حسن 2

 ابلب اري( 119)راجا ح يل  ٣

 9٣ - 92ص  2، و )الثقيه واملتثقه( ج 9٧ - 9٦ص  1، و )جاما بيان العلم( ج 21٦ - 21٣ص  1انظر )آتح الباري( ج  4

 ابلب اري يف البيون( 2٠4٧)ح يل  ٥

 رواه الب اري ٦
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 وإلي  أقوال بعض العلماء يف أ ية تقليل الع ئق لطالب العلم:
إن هتذا اامتر لتن ي  تال حتىت ي تذاق آيته  عتم الثقتر و َكتَر متانزل بربيعتة متن الثقتر يف  لتب ]قتال  -رمحهمتا هللا  -عن مالت   ابن عبدالربروى  - 1

: قتال ابان عبادالربوقال [، ابن دشب سقف بيته يف  لب العلم وحىت كان َيكل ما ي لقى على مزابل امل ي ة من الزبيب وعصارة التمرالعلم، حىت 
 .1[ال يصلح العلم ملن َيكل حىت يشبا وال ملن يهتم بَ ْسل ثوبه]س ا ون 

الث ستثة اليعلتم أحت ا  يتعلتق بشتيء متن الت نيا إال ويقتول: العلتم  ابب حتذف املتثقِهته الع ئتق: كتان بعتض]رمحته هللا  امقيب البداداد وقال  - 2
ثتظ ، أَجلُّ من أن ي ش ل ع ه ب  ه مث روى اخلطيب ذست اثه عتن م لَتيح بتن وكيتا قتال: ْسعتت رجت  يستأل أاب ح يثتة ع ي ستتعان علتى الثقته حتىت    

 .2[دذ   الشيء ع   الاجة والَتزِثْ قال: جبما اقَمه، قال: قلت وع ي ستعان على حذف الع ئق ، قال: أت
أن يقلتل ع ئقته متن االختتت ال ابلت نيا، ويبعت  عتن ااهتل والتو ن، آتإن الع ئتق ] –يف آثاب  لتب العلتم  -رمحته هللا  أبو حامد الدازايوقتال  - ٣

العلتم ال يعطيت  بعَاته  » رة قصرت عن َثْرك القائق، ولذل  قيلومهما تووهعت الثك، 4ااحتزاب:  (مَّا َجَعَل اّللَّ  ِلَرج ِل مِهن قَتْلَبْسِ ) ختاخلة وصارآة،
، والثكتترة املتووهعتتة علتتى أمتتور متثرقتتة كجتت ول تثتترهق متتاؤه آ شَّتتثت «حتتىت تعطيَتته ك لَّتت ، آتتإ ا أعطيتتته كملهتت  آأنتتت متتن إعطائتته إايك بعاتته علتتى دطتتر

 .٣[اارع بعاه وادتطف اقواء بعاه آ  يبقى م ه مادتما ويبل  املزثرن
وي ب تتي أن يقطتتا الع ئتتق الشتتاخلة عتتن كمتتال االجتهتتاث يف التاصتتيل ويرضتتى ابليستت  متتن ] –يف آثاب  لتتب العلتتم  -رمحتته هللا  النااوو وقتتال  - 4

ثح القوت ويصس علتى ضتيق العتيش: قتال الشتاآعي رمحته هللا تعتاىل: اليطلتب أحت مت  هتذا العلتم ابمللت  وعتز الت ثح آتي ثلح ولكتن متن  لبته بِتذ ل الت 
ال تين ضيق العتيش وِدْ متة العلمتاء أآلتح، وقتال أياتا: اليت رك العلتم إال ابلصتس علتى التذهل، وقتال أياتا: اليصتلح  لتب العلتم إال ملثلتح آقيتل وال و 

قتال أبتو املكثي آقال وال ال ين املكثي، وقال مال  بن أنح رمحه هللا: اليبل  أح  من هذا العلم مايري  حىت ياتر بته الثقتر ويتؤثره علتى كتل ختتال، و 
ن  لتب ح يثتة رمحته هللا: ي ستتعان علتى الثقته جبمتا اقتم ه وي ستتعان علتى حتذف الع ئتق أبدتذ اليست  ع ت  الاجتة واليتزث، وقتال إبتراهيم اآلجتري: َمت

 ته لتت  يقطعته العلم ابلثاقة ورث الثهم، وقال اخلطيتب الب ت اثي يف كتابته اَّتاما آلثاب التراوي والستاما: يستتاب للطالتب أن يكتون عتزاب متا أمك
دتت كم بعتت  املتتائتس دثيتتف التتا  وهتتو التتذي ال أهتتل لتته وال »االختتتت ال ِبقتتوق الزوجتتة واالهتمتتا  ابملعيشتتة عتتن إكمتتال  لتتب العلتتم واحتتتل ِبتت يل 

وعجتتتز عتتتن : هتتتذا كلتتته مواآتتتق ملتتتذهب ا، آتتتإن متتتذهب ا أن متتتن مل  تتتتل إىل ال كتتتاح استتتتاب لتتته تركتتته، وكتتتذا إن احتتتتاج -إىل أن قتتتال ال تتتووي  -« ولتتت 
 . وقت  أدتذ ال تووي رمحته هللا هبتذا آلتم يتتزوج، وكتذل  ابتن تيميتة رمحته هللا، إال أن الت يل املتذكور ضتعيف، وقت  قتال ابتن القتيم إن أحاثيتل4[مؤنته

 ٥ م ح العزوبة كلها اب لة، وكذل  قال: إن أحاثيل    ااوالث كلها َكِذب من أوقا إىل آدرها.
 .٦ج ااحكا  اخلمسة )الوجوب وال  ب واإلابحة والكراهة والتار (وجعل ك   من الثقهاء للزوا 

ث ك تْم ِهك تْم أَْمتَوال ك ْم َواَل َأْواَل َم  توا اَل تت لْ لَّتِذيَن آااَي أَيتَُّهتا ) اباهل والول  عن  اعة هللا كمتا يف قولته تعتاىلوما هذا آق  ورث التاذير من االختت ال 
ك ْم َع  وها  لَّك تْم ْم َوَأْواَلثِ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا ِإنَّ ِمْن أَْوَواِجك  ) وقال تعاىل ،9امل تاآقون:  ( َ ِلَ  آَأ ْولَِتَ  ه م  اخْلَاِسر ونَ َعن ِ ْكِر اّللَِّ َوَمن يَتْثَعلْ 

َ ةم َواّللَّ    َوَأْواَلث ك مْ أَْمَوال ك مْ ا ِإمنََّ ، يمم آَاْحَذر وه ْم َوِإن تَتْعث وا َوَتْصَثا وا َوتَتْ ِثر وا آَِإنَّ اّللََّ َخث ورم رَّحِ   .1٥ - 14الت ابن:  ( ِع َ ه  َأْجرم َعِظيمم ِآتتْ
. ومع تاه أن الولت  دعتل الوالت  يب تل ليت در لولت ه، ويوقعته يف اَّهتل لَشتْ ِله 1(إن الولت  َمْبَ لتة جَمْهلتة جَمْب تة) صتلى هللا عليته وستلم  وقال رستول هللا 

                                                 

 رمحهم هللا وربيعة هو ابن أيب عب الرمحن من ختيو  مال ، 9٧ – 9٦ص  1)جاما بيان العلم( ج  1

 9٣ - 92ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  2

 ٦٣ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  ٣

 ٣٥ص  1)ا مون( ج  4

 1٠9و  12٧هت، ص  1٣9٠انظر )امل ار امل  يف يف الصايح والاعيف( البن القيم، ط مكتب املطبوعات اإلس مية  ٥

. وآصَّل أبو حام  1٣4ص  2، ويف كتاب )م ار السبيل( البن ضواين ج ٣٣٧ - ٣٣4ص  ٧ح الكب ( ج كما يف كتاب )امل ين( البن ق امة رمحه هللا )امل ين والشر   ٦
مىت كتار العزوبة على الزواج  آتكلم عن آوائ  ال كاح وآآاته وأن الرتجيح خيتلف حسب حال الش ص )إحياء علو  ال ين(  -يف أول كتاب ال كاح ابإلحياء  -ال زايل 

 4٠ - 2٧ص  2ج 
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الطت ق:  (خَمَْرجا  َوَمن يَتتَِّق اّللََّ َدَْعل لَّه  ) دأ إلحجامه عن اَّهاث دشية القتل وضيان الول  من بع ه. وهذا كله للتاتذير عن  لب العلم، ودعله

2. 
ل هللا تتت رك أن تقليتت لستتلف رمحهتتماد صتتة متتا ستتبق أن تقليتتل الع ئتتق الشتتاخلة الصتتارآة هتتو متتن أنثتتا ااختتتياء لطالتتب العلتتم، وممتتا ستتبق متتن كتت   

 الع ئق ي ور على ع ة أمور أ ها.
 ، ومما يعي ه على هذا:مرك فضول الكسب والقناعة ابليسري من الرزق - 1
صتلى هللا عليته  ترك آاول املأكل أي ماواث عن الاجتة رتا الياتر ب نته، آتإن اإلستراف يف ااكتل مت عاة لل متول وك ترة ال تو . قتال رستول هللا  -أ 

 .2(خترا  من بطن، ِبسب ابن آث  أك ت ي قمن ص لَبه، آإن كان ال حمالة، آ لل لطعامه، وثلل لشرابه، وثلل ل َتَثِسه ما مأل آثمي وعاء  ) وسلم 
 . والبذا ة هى راثثة اقيتة وترك آادر ال ياب.٣(إن البذا ة من اإلميان) صلى هللا عليه وسلم  ترك آاول امللبح، وق  قال رسول هللا  -ب 
وحنتن ن عتاِلل  د صهتا  ل تا، آقتتال:  صتلى هللا عليته وستلم  : آعتن عبت هللا بتن عمترو رضتي هللا ع همتا قتال: َمترَّ علي تا رستول هللا تترك آاتول املستكن -ج 
 .4(ماأري اامر إال أعجل من  ل (، آقل ا: ق  َوَهى آ ان نصلا ه، آقال:)ماهذا )

، وهتذا ٥(ذه اخلصال، بيت يسك   ه، وثوب يواري عورته، وِجْلف  اخلبز، واملاءليح البن آث  َحقه يف سوى ه) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا 
 آهذه حاجة اإلنسان. ، 119 – 118 ه:  (َوأَنََّ  اَل َتْظَمأ  ِآيَها َواَل َتْاَاى، ِإنَّ َلَ  َأالَّ جَت وَن ِآيَها َواَل تَتْعَرى) م ثسِهر لقول هللا تعاىلال يل 

 ستب حالته ابلرجتون إىلره كتل ختت ص حعلتى ال اتو التذي أختتر  إليته متن قبتل، أو أتدت  ال كتاح، وهتذا أمتر يقت ه  تا اهمرك النكاح ملن ال حي - 2
 املراجا املذكورة أع ه. 

، وقتال ٦(من حسن إس   املرء ترك ه متاال يَتْع يته) صلى هللا عليه وسلم  مما ي دل حتت قوله  مرك فضول الك ا والصحبة والزايرات وحنوها - 3
. ٧[قال السن البصري رمحه هللا: من ع مة إعراع هللا تعاىل عن العب  أن دعتل ختت له آيمتا اليع يته، دتذال   متن هللا عزوجتل]يف خترحه  ابن ر ب

 .8[ لب آاول ال نيا عقوبة عاقب هللا هبا أهل التوحي ]عن الشاآعي رمحه هللا قوله  النوو ونقل 
 الصارآة عن  لب العلم. هذا مايتعلق بتقليل الع ئق الشاخلة

 
 مر يح االشتدال ابلعلم على النوافل القاصرة على فاعلها: -اثنيا 
 .9[ماتت ق رِهب إىل هللا تعاىل بشيء بع  الثرائض أآال من  لب العلم[، وقال أياا [ لب العلم أآال من ص ة ال اآلة]رمحه هللا  الشافعيقال 

 على ث ث مق مات: وترجيح االختت ال ابلعلم على ال واآل مبين
 صتتلى هللا عليتته وستتلم  أن الطاعتتات متثاضتتلة، آالطاعتتات هتتى خت تتعب اإلميتتان وهتتى متثاضتتلة، آثيهتتا آاضتتل ومثاتتول، لقولتته  املقدمااة األوىل: - 1
صتتلى هللا عليتته  آقولتته  .1٠(إلميتتان باتتا وستتبعون خت تتعبة، آأآاتتلها قتتول ال إلتته إال هللا، وأث هتتا إما تتة اا ى عتتن الطريتتق، واليتتاء خت تتعبة متتن اإلميتتان)ا

 ( ي ل على تثاضل هذه الش عب، وهو مذهب أهل الس ة.آأآالها... وأث ها) وسلم 
                                                                                                                                                                            

 1٥8ص  8ل اقي مي: رواه البزار ورجاله ثقات )جمما الزوائ ( ج قا 1

 رواه الرتمذي وحسه ه 2

 رواه أبو ثاوث وابن ماجة ٣

( بيت من اخلشب أو القصب، ومعىن )َوَهى( أي ضعف وت اعى للسقوط 4  رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح. و )اخل صه

  ع هرواه الرتمذي وصااه عن ع مان بن عثان رضي هللا ٥

 ح يل حسن رواه الرتمذي وخ ه ح يل حسن رواه الرتمذي وخ ه ٦

 1٠٠)جاما العلو  والكم( ص  ٧

 12ص  1)ا مون( ج  8

 12ص  1)ا مون( ج  9

 رواه مسلم 1٠
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 إ ا ثبت تثاضل الطاعات، آالعلم أآال من نواآل العباثة، وثليل هذا:  املقدمة الثانية: - 2
 .9الزمر:   (ونَ  يَتْعَلم  َوالَِّذيَن اَل  ق ْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَتْعَلم ونَ )من كتاب هللا تعاىل قوله عزوجل  -أ

وآاتتل ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  . وقتتال 1(آاتتل العتتامل علتتى العابتت  كثاتتلي علتتى أث كتتم) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ومتتن الستت ة: قتتول رستتول هللا  -ب
 . 2(العامل على العاب  كثال القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة اانبياء

عتتن رج لتتس كتتا  يف بتتين إستترائيل: أحتت  ا كتتان عاملتتا ي صتتلي  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ري رمحتته هللا م رستت ، قتتال: س تتتل رستتول هللا وعتتن الستتن البصتت
آال هذا العامل الذي  ) صلى هللا عليه وسلم  املكتوبة، مث دلح آيعلِهم ال ا  اخل ، واآلدر يصو  ال هار ويقو  الليل، أيهما أآال  قال رسول هللا 

 . ٣( ي صلي املكتوبة مث دلح آي علم ال ا  اخل  على العاب  الذي يصو  ال هار ويقو  الليل كثالي على أْث كم
َستتاِبق وا ِإىَل َمْ ِثتتَرِة مِهتتن ) أن االختتتت ال ابلثاضتتل أوىل متتن االختتتت ال ابملثاتتول، ان ااول أعظتتم أجتترا ، وقتت  قتتال هللا تعتتاىل املقدمااة الثالثااة: - 3

 (السََّماَوات  َواَاْرع   َوَسارِع واْ ِإىَل َمْ ِثَرِة مِهن رَّبِهك ْم َوَج َِّة َعْرض َها) ، ولقوله تعاىل21ال ي :  (َوَج َِّة َعْرض َها َكَعْرِع السََّماء َواْاَْرعِ  رَّبِهك مْ 
 على ترجيح االختت ال اباْثوب.، آَ لَّ هذا 4(احرص على ماي ثع ) صلى هللا عليه وسلم  ، ولقول رسول هللا 1٣٣آل عمران: 

قتتت   علتتتى االختتتتت ال مل ابلثاضتتتل ب تتتاء  علتتتى هتتتذه املقتتت مات التتت  ث: أن الطاعتتتات متثاضتتتلة، وأن العلتتتم أآاتتتل متتتن نواآتتتل العبتتتاثة، وأن االختتتتت ا
 ابملثاول. يكون االختت ال ابلعلم أرجح من االختت ال ب واآل العباثة.

وجتاء عتن جاعتات متن الستلف ممتن مل أ كتره حنتو ما كرتته، والاصتل أهنتم ]اب،  كر آيه بعض اآلاثر مث قال رمحه هللا قذه املسألة اب النوو وق  أآرث 
متثقتتون علتتى أن االختتتت ال ابلعلتتم أآاتتل متتن االختتتت ال ب واآتتل الصتتو  والصتت ة والتستتبيح وحنتتو  لتت  متتن نواآتتل عبتتاثات البتت ن، ومتتن ثالئلتته ستتوى 

 وال واآل املذكورة خمتصة لته وان العلتم م َصتاِهح آ ت ه متن العبتاثات مثتقتر إليته واليت عكح، وان العلمتاء ماسبق أن نثا العلم يعم صاحبه واملسلمس
العلتم تبقتى  ورثة اانبياء واليوصف املتعب ون بذل ، وان العاب  َتبا للعامل مقت  به مقل  له يف عباثته وخ ها واجب عليه  اعتته واليت عكح، وان

احبه وال واآل ت قطا روت صاحبها. وان العلم صثة هلل تعاىل، وان العلم آرع كثاية أعين العلم الذي ك م ا آيه آكتان أآاتل آائ ته وأثره بع  ص
 .٥[من ال اآلة

 ر آائ ة.رجح وااك وتعلق هذه املسألة )ترجيح االختت ال ابلعلم على ال واآل( رسألة حثظ الوقت هو من ابب خت ل الوقت ابا
وقتاْم ويف علمهتم أعتاىل يبتارك قتم يف كتان هللا تِسَ  العلماء الصالس من السلف د هم من أخت  ال ا  عم   ابل واآتل واجتهتاثا  آيهتا، و  واملتأمل يف

ل يف هتذا تترك  دلت بيته علتى أنته اليتال هبتا. متا ذد صهم رمحهم هللا جيعا، وإمنتا أرث  ذيتراث هتذه املستألة ت بيته  التب العلتم عليهتا إ ا احتتاج للعمت
الس وعلمتتاء ع متتات العلمتتاء الصتتلتتتايل يف )أثاء الستت ن الراتبتتة، آتتإن تتترك أثائهتتا ممتتا دتترح ع التتة العبتت  كمتتا ستتيأيت يف تعريتتف )الع التتة( يف الثصتتل ا

ار أو امل اومتة علتى صتو  اإلك ار من اا كتو  آل املطلقةالسوء( إن ختاء هللا تعاىل. وإمنا ال واآل اليت ي ق َّ  االختت ال ابلعلم عليها م ل: ك رة ص ة ال وا
 التطون را ي ْاِعف الطالب عن ال راسة، وهللا تعاىل أعلم.

 
 وهبذا خنتم الك   يف ااثب ال اين من آثاب العامل واملتعلم وهو الرص على الوقت.

 
  

                                                 

 رواه الرتمذي وقال ح يل حسن 1

 رواه أبو ثاوث والرتمذي، وصااه ابن حبان 2
 رواه ال ارمي ٣

 رواه مسلم 4

 22 - 2٠ص  1ج  )ا مون( ٥
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 األدب الثالث
 مقدمي االشتدال ابألهم من العلوا النافعة

آا، الوقتت ابلعلتم ال تا  ا ختت ل هتذاعليته متن أهتم ع متات  التب العلتم، آتاعلم أن  التب العلتم اليكتمتل آ حته إال إ ملا كان حثظ الوقت والرص
ا الي ثتتا، لعلتم وقتت  ضتيهعه آيمتته يف  لتتب اآتإن العلتتو  تتثتاوت مراتبهتتا، آتإ ا ختتت ل وقتته ب تت  ال تاآا متتن العلتتو  آهتو م بتتون إ  إن الوقتت هتتو رأ  مالت

 بح الشاكر لل عم.وعكسه بعكسه وهو الرا
 وق  ثل الكتاب والس ة على تقسيم العلو  إىل  آا وخ   آا 

 فمن كتاب هللا معاىل: - 1
 .114 ه:  (َوق ل رَّبِه وِْثين ِعْلما  )يف العلم ال اآا، قال تعاىل 
ْْ ْم ر س ل ه م اِبْلبَتيِهَ اِت َآرِ ) ، وقال تعاىل1٠2البقرة:  (َويَتتَتَعلَّم وَن َما َيا رُّه ْم َواَل يَ َثع ه مْ ) ويف خ  ال اآا، قال تعاىل َ ه م مِهتَن ح وا ِرَتا ِع تآَتَلمَّا َجاء

 .8٣خاآر:  (اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِم مَّا َكان وا ِبِه َيْستَتْهزِئ ون
 ومن السنة: - 2

 .1( ثااللهم إين أسأل  علما  آعا وأعو  ب  من علم الي) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 .2(اللهم إين أعو  ب  من علم الي ثا ومن قلب الخيشا ومن نثح التشبا ومن ثعوة ال ي ستجاب قا) صلى هللا عليه وسلم  وقال 
ولتذل  جتاءت الست ة بتقستيم العلتم إىل  آتا وخت   آتا واالستتعا ة متن العلتم التذي ]رمحه هللا هذه ااحاثيل وخ ها وقتال  ابن ر ب احلنبلي كر 
 .٣[ ثا وسؤال العلم ال اآاالي

 مث إن العلم ال اآا قسمان: آاضل ومثاول ، : أن العلم علمان: علم  آا وعلم خ   آاوام صة
ملعا  حتس بع ته  - صلى هللا عليه وسلم  والواجب معرآة ال اآا مث الب ء بتعلم الثاضل م ه )أي ااهم( آما ثونه، وي ل على هذا الرتتيب قول ال   

ت وا هللا تعتاىل آتإ ا عرآتوا  لت  آتأدسهم أن هللا آترع علتيهم ) -اليمن إىل  إن  تق   علتى قتو  متن أهتل الكتتاب، آلتيكن أول ماتت عوهم إىل أن يوحِه
ث علتى آقت هم، آتإ ا أقتروا  تتذ بتذلمختح صتلوات يف يتومهم وليلتتهم، آتإ ا صتلهوا آتأدسهم أن هللا اآترتع علتيهم وكتاة أمتتواقم تؤدتذ متن خ تيِههم آترت    آ  

 . آ له ال يل على وجوب تق   ااهم على ماثونه يف اا ية، داصة إ ا كان مابع ه اليصح إال به.4(م هم وتوقَّ كرائم أموال ال ا 
 وبع  هذه االست الالت ال َّصيَّة نذكر أقوال بعض السلف يف الت بيه على االختت ال اباهم من العلو :

ع  م لته.  ه أحس ه(. وعن الشَ اط به آ ذوا موروي ا عن ابن عبا  رضي هللا ع هما أنه قال )العلم أك ر من أن    رمحه هللا:  ابن عبدالربقال  - 1
 وأنش  حمم  بن مصعب البن عبا :

 من  ا الذي يق ر أن دمعه .. ماأك ر العلم وماأوسعه
 .٥حماوال آالتمح أنثعه .. إن ك ت الب  له  البا

متن العلتم متاهو متن ص تْلب العلتم، وم ته متاهو متن م لَتح العلتم ال متن صتلبه، وم ته متاليح متن صتلبه وال م َلاته، آهتذه ] رمحته هللا الشااطيبوقال  - 2
 .٦[ث ثة أقسا . القسم ااول هو ااصل واملعتم ، والذي عليه م ار الطلب، وإليه ت تهي مقاص  الراس س.... إىل آدر ك مه

يف  كتر تلبتيح إبلتيح علتى العلمتاء يف ]   ااثى على ااعلى وااهتم متن تلبتيح الشتيطان، آقتال رمحته هللا تق أبو الفرج بن اجلوز وق  َع ه  - ٣

                                                 

 رواه ابن حبان ذس اث حسن عن جابر رضي هللا ع ه 1

 رواه مسلم عن وي  بن أرقم رضي هللا ع ه 2

 1٧هت، ص 14٠4)آال علم السلف على علم اخللف( البن رجب، ط ثار اارقم  ٣

 (٧٣٧2متثق عليه واللثظ للب اري )ح يل  4

 1٠٦ - 1٠٥ص  1)جاما بيان العلم( ج  ٥

 . وإمنا بيه ا ه ا تقسيمه العلو  إىل أهم وثونه٧8 - ٧٧ص  1)املواآقات( ج  راجعه يف ٦
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عتتن آ تتون العلتتم.... آمتتن  لتت  أن أحتت هم يشتتت ل ابلقتتراءات الشتتا ة وحتصتتيلها، آيثتتين أك تتر عمتتره يف جعهتتا، وتصتت يثها واإلقتتراء هبتتا، ويشتت له  لتت  
رأيت إما  مسج  يتص ى لإلقراء واليعرف مايثس  الص ة. وررا محله حب التص ر حىت اليرى بعس اَّهتل علتى معرآة الثرائض والواجبات. آررا 

قبتتال علتتى أن دلتح بتتس يتت ي العلمتتاء، وَيدتتذ عتت هم العلتم، ولتتو تثكتتروا لعلمتتوا أن املتتراث حثتتظ القتترآن وتقتو  ألثا تته، مث آهمتته، مث العمتتل بتته، مث اإل
 .1[ها، مث التشاخل ابملهم من علو  الشرن، ومن ال أ الثاحش تاييا الزمان آيما خ ه ااهم.مايصلح ال ثح ويطهر أد ق

معرآتة  تمل علتى الت ليل علتى االعتقتاث تشتيف اإلع   را ي ب ي تق ميته متن احملثو تات: أول متاي ب ي تق ميته مق متة يف]أياا  ابن اجلوز وقال  - 4
  يعرف الواجبات، مث حثظ القرآن، مث ْسان ال يل.هللا سباانه، ويذكر آيها ماالب  م ه، مث

والل تة،  والب  متن حثتظ مق متة يف ال اتو يقتو  هبتا اللستان. والثقته عمت ة العلتو ، وجتا العلتو  ممت وح إال أن أقوامتا  أ هبتوا ااعمتار يف حثتظ ال اتو
هم م ته. وأن أقوامتا  أ هبتوا أومتاهنم يف علتو  القترآن آاختتت لوا رتا وإمنا يعرف هبا خريب القرآن وال يل ومايثال عن  ل  ليح رذمو  خ  أن خ ه أ

ن خ ه أصلح م ه من الشوا  املهجورة، والعمر أنثح من تاييعه يف هذا. وأن أقواما  أ هبوا أعمارهم يف حثتظ  ترق الت يل ولعمتري أن  لت  حست
التذي هتو ألتز  متن  لت ، ومتىت أمعتن  التب الت يل يف الستمان والكتابتة  إال أن تق   خت   لت  أهتم. آترتى أك تر هتؤالء املتذكورين اليعرآتون الثقته

يف  هب ومان الثظ، وإ ا علت السن مل يق ر علتى الثتظ املهتم، وإ ا أرثت أن تعترف ختترف الثقته آتانظر إىل مرتبتة ااصتمعي يف الل تة، وستيبويه 
يف الثقته. مث لتو حاتر ختتيخ مستن لته إست اث اليعترف ختتيتا  متن الثقته بتس  ال او، وابن معس يف معرآة الرجتال، كتم بتس  لت  ومرتبتة أمحت  والشتاآعي

ي يه ختاب متثقه آجاءت مسألة: سكت الشيخ، وتكلم الشاب، وهذا يكثي يف آال الثقه. ولق  تشاخل دلق ك   من أصااب ال يل بعلتو  
ولتو اتستا العمتر امرتت  ابستقصتاء كتل علتم إ  الكتل  -قتال  إىل أن -ال يل، وأعرضوا عن الثقه، آلما ستلوا عن مسألة يف ااحكا  اآتاتاوا. 

 .2[مم وح، آلما قصر العمر وجب تق   املهم وااآال
املطالعتتة اباهتتم آتااهم: وأول مايبتتت يء بتته حثتتظ القتترآن العزيتز آهتتو أهتتم العلتتو  وكتتان ]رمحتته هللا  النااوو وقريتب ممتتا  كتتره ابتتن اَّتووي متتا قالتته  - ٥

تتون ا لتت يل والثقتته إال ملتتن حثتتظ القتترآن وإ ا حثظتته آلياتتذر متتن االختتتت ال ع تته ابلتت يل والثقتته وخ  تتا اختتتت اال يتتؤثي إىل نستتيان الستتلف الي علمِه
اقي ختتيء م تته أو تعرياتته لل ستتيان، وبعتت  حثتتظ القتترآن  ثتظ متتن كتتل آتتن خمتصتترا  ويبتت أ اباهتتم ومتن أ هتتا الثقتته وال اتتو مث التت يل وااصتتول مث البتت

شت ل ابستشراح حمثو اته ويعتم  من الشيو  يف كتل آتن أكملهتم يف الصتثات الستابقة، آتإن أمك ته ختترح ثرو  يف كتل يتو  آعتل على ماتيسر، مث ي
اثن  وإال اقتصتتر علتتى املمكتتن متتن ثرستتس أو ث ثتتة وخ هتتا، آتتإ ا اعتمتت  ختتتي ا  يف آتتن وكتتان اليتتتأ ى بقتتراءة  لتت  الثتتن علتتى ختت ه آليقتترأ أياتتا  علتتى

تتتأ وا آتتإن أت  املعتمتت  اقتصتتر عليتته وراعتتى قلبتته آهتتو أقتترب إىل انتثاعتته، وقتت  قتت م ا أنتته ي ب تتي أن اليتتتأ ى متتن هتتذا، وإ ا ِبتتل واثلتتل وأك تتر متتامل ي
ت ممتا يتراه يف امل تصرات انتقل إىل ِبل أكس م ها ما املطالعتة املتق تة والع ايتة ال ائمتة احملكمتة وتعليتق متايراه متن ال ثتائح: وال رائتب وحتل املشتك 

و  طالعتتة أو يستتمعه متتن الشتتيخ، وال  تقتترن آائتت ة يراهتتا أو يستتمعها يف أي آتتن كانتتت بتتل يبتتاثر إىل كتابتهتتا مث يوا تتب علتتى مطالعتتة ماكتبتته ولتتي امل
 .٣[حلقة الشيخ وليعنت بكل ال رو  ويعلق عليها ماأمكن آإن َعَجَز اعتىن اباهم

يف يف العلو  عائقتة عتن التاصتيل: اعلتم أنته ممتا أضترَّ ابل تا  يف حتصتيل العلتم والوقتوف آصل... يف أن ك رة التآل]رمحه هللا  ابن خلدونوقال  - ٦
ه م صتتب علتى خاايتته ك ترة التتآليف، وادتت ف االصتط حات يف التعتاليم وتعت ث  رقهتتا مث مطالبتة املتتعلم والتلميتذ ابستااتار  لت  وحي تتذ ي َستلَّم لت

رهتتا ومراعتتاة   رقهتتا، وال يَِثتتِي ع ْمتتره رتتا ك تِتتب يف صتت اعةِ  واحتت ةِ  إ ا جتتترث قتتا آيقتتا القصتتور والبتت  التاصتتيل آياتتتاج املتتتعلم إىل حثظهتتا كلهتتا أو أك 
وإال آالظتتاهر أن املتتتعلم ولتو قطتتا عمتتره يف هتتذا كلتته آت  يثتتي لتته بتاصتتيل علتتم العربيتة متت   التتذي هتتو آلتتة متتن  -إىل أن قتتال  -ثون رتبتة التاصتتيل 

 .4[ملقصوث الذي هو ال مرةاآلالت ووسيلة آكيف يكون يف ا
اعلتتم أن العلتتو  املتعارآتتة بتتس أهتتل العمتتران علتتى صتت ثس: علتتو  مقصتتوثة ابلتتذات كالشتترعيات متتن التثستت  والتت يل ]أياتتا  اباان خلاادونوقتتال  - ٧

                                                 

 ، ط مكتبة امل ين1٦٥)تلبيح إبليح( ص  1

 24 - 2٣هت، ص  14٠٥)الل على حثظ العلم( البن اَّووي، ط ثار الكتب العلمية  2

 ٣9 - ٣8ص  1)ا مون( ج  ٣

 ٥٣2 - ٥٣1)مق مة ابن دل ون( ص  4
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 اهتمتتامهم ابلعلتتو  املقصتتوثة ان املتعلمتتس -إىل أن قتتال  -وعلتتو  هتتى وستتيلة آليتتة قتتذه العلتتو  كالعربيتتة والستتاب وخ  تتا  -إىل أن قتتال  -والثقتته 
ة أن ال أك تتر متتن اهتمتتامهم بوستتائلها آتتإ ا قطعتتوا العمتتر يف حتصتتيل الوستتائل آمتتىت يظثتترون ابملقاصتت   آلهتتذا دتتب علتتى املعلِهمتتِس قتتذه العلتتو  اآلليتت

 .1[يستباروا يف ختأهنا وي  بهوا املتعلم على ال رع م ها ويقثوا به ع  ه
 ين اآليت: ومثاوال  يف العلو ، ويف ثادل كل علم، آإن تق   االختت ال اباهم يعوبع : آإ ا ثبت أن ه اك آاض   

 لكثاية.أنه دب الب ء اباهم من الثروع العلمية، آيجب تعلم ماهو آرع عس من العلم قبل االختت ال بثرع ا - 1
 أنه يف كل آرع دب تق   االختت ال أبهم العلو  مث ما يليه.  - 2
ك ون تتواْ َولَتتتِكن  ) علتتم دتتب تقتت   االختتتت ال أبهتتم مستتائله، أي ابملستتائل الواضتتاة ااساستتية قبتتل تعلتتم املستتائل ال قيقتتة. قتتال تعتتاىل أنتته يف كتتل - ٣

نِيِهَس ِرَا ك  ت ْم تت َعلِهم وَن اْلِكَتاَب َوِرَا ك  ت ْم َتْ ر س ونَ  ين ] رمحته هللا البخاار ، قال ٧9آل عمران:  (َرابَّ التذي يت تَريبِه ال تا  بِصت ار العلتم قبتل  ويقتال: الترابه
واملراث بص ار العلم ماوضح من مسائله، وبكباره ماثقه م ها، وقيل يعلمهم جزئياته، أو آروعه قبل أصوله، أو مق ماته قبتل ] ابن حجر. قال [كباره

 .2[مقاص ه
 

 ل اآعة.علو  ا ال اباهم من الوهبذا خنتم الك   يف ااثب ال الل من آثاب العامل واملتعلم، وهو تق   االختت
 
  

                                                 

   19٧8، ط ثار القلم، ٥٣٧ - ٥٣٦ )املق مة( ص 1

 1٦2 - 1٦٠ص  1)آتح الباري( ج  2
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 األدب الرابع
 إحسان اختيار مصدر العلم

لطريتق بتس وضتا ق مته علتى اطتوة بي ته و دإ ا حرص  الب العلم علتى وقتته، ووآقته هللا تعتاىل ل ختتت ال اباهتم متن العلتو  ال اآعتة، آمتا والتت ه تاك 
 الصايح للتعلم.

، طريتق الصتايح للتتعلم مته علتى اللتذي سيشتت ل بته، آتإ ا وآقته هللا إلحستان االدتيتار آقت  وضتا قوهذه اخلطوة هى إحسان ادتيار مصت ر العلتم ا
مل يت اركته هللا ه كته يف اآلدترة متا الت نيا و يفوإ ا أساء االدتيار آإنه ميكن أن يثين عمره يف مطالعة ال ل الذي النثتا آيته بتل قت  يكتون آيته ضت ل ه  

 برمحة م ه.
  ا يف أربا مسائل وهى:ونصول املراث بيانه ه

 املراث رص ر العلم. - 1
 ااثلة على وجوب إحسان ادتيار مص ر العلم. - 2
سن الطالب ادتيار مص ر العلم .  - ٣  كيف   
 آاثر السلف يف الت بيه على أ ية إحسان ادتيار مص ر العلم.  - 4

 املراد طصدر العلم: أوال
 ب.ما من الكتم( أن التعلم ليح له إال  ريقان: إما من الرجال )العلماء( وإ كر  يف الباب ال الل )كيثية  لب العل

علهِتتم ويف ادتيتتار تيتتار العتتامل املداأي تتتؤثر يف  ومتتا أن التتتعلم لتتيح لتته إال هتتذان الطريقتتان، إال أن ه تتاك بعتتض العوامتتل التتيت تتتؤثر آيهمتتا أتثتت ا  كبتت ا ،
 الكتاب، ومن هذه العوامل: 

التتذي ي شتتأ آيتته اإلنستتان أتثتت  كبتت  عليتته، ومتتن ه تتا وجبتتت اقجتترة علتتى املستتلم متتن ثار الكثتتر إىل ثار اإلستت   حتتىت اليثت تته : للمتتو ن البلااد - 1
 .1(أ  بريء من كل مسلم يقيم بس أ هر املشركس) صلى هللا عليه وسلم  الكثار عن ثي ه ولي صر املسلمس ب ار اإلس  ، قال رسول هللا 

مث ستأل عتن أعلتم أهتل ) صتلى هللا عليته وستلم  املو ن على العبت  متاورث يف حت يل قاتتل املائتة حتس أراث التوبتة، وآيته قتال رستول هللا ومما يبسِه أتث  
 وكتذا آتإنَّ  اارع، آ  لَّ على رجلِ  عامل، آقال: إنه قتل مائة نثح آهل له من توبة ، آقال: نعم، ومن  ول بي ه وبتس التوبتة  انطلتق إىل أرع كتذا

. آ صتاه العتامل ابلتاتول عتن بلت  الستوء إىل البلت  الصتاحل وأن 2(هبا أ  سا يعب ون هللا تعاىل آاعب  هللا معهتم، وال ترجتا إىل أرضت  آإهنتا أرع ستوء ِ 
تتا للم الطتتة متتن أتثتت  عظتتيم علتتى اإلنستتان حتتىت قيتتل إن عتت وى اادتت ق أستترن 

َ
متتن عتت وى هتتذا ممتتا يعي تته علتتى التوبتتة و اعتتة هللا تعتتاىل، وهتتذا مل

 اامراع. 
لتتى متتذهب عس ي رستتون العقائتت   ان املستتلموناتترب م تتاال يبتتس لتت  أتثتت  البلتت  علتتى ادتيتتار املعلهِتتم والكتتتاب. آط تت َّب التعلتتيم التت يين يف معظتتم بلتت
م بته، وت ت رَّ  قتالعبتاثة آت  ختتأن   ة وهتو توحيتااختاعرة، آ  ي رسون من التوحي  إال توحي  الربوبية وهو توحي  املعرآة واالثبتات أمتا توحيت  االوهيت

 طالتب م اترف العقيت ةات كرج الالصثات على مذهب ااختاعرة ال مذهب السلف، وي  رَّ  اإلميان على مذهب املرجتة. آإ ا اجتمعت هذه اآلآ
إلميتان، آهتذا ا، والعمتل لتيح متن ربوبيتة هلللابال ي  ِكر على ع بهاث القبتور وال علتى س تكهان القصتور متن الطواخيتت اهنتم مؤم تون حستبما تعلَّمته مقترون 
ة واامتر  ال اامتآكيتف يصتلح حت املستلمس، ضال م ال مامل يت اركه هللا برمحتةِ . وهتؤالء هتم التذين يتولتون ك ت ا  متن م اصتب التوعظ واإلرختتاث لعتوا 

 كذل  . 
نثستي بيت ه لتثترتقن أمتيت علتى ثت ث وستبعس آرقتة، آواحت ة يف  والذي) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  الفرقة أو القائفة أو اجلماعة: - 2

( قيل: ايرسول هللا من هم  قال: )هم اَّماعتة( وهتو حت يل صتايح رواه أصتااب الست ن أبلثتا  متقاربتة، وقتال ابتن اَّ ة واث تان وسبعس يف ال ار

                                                 

 ورواه الطساين موصوال -يف سبل الس    -إس اثه صايح، ورجح الب اري إرساله. أهت، وقال الص عاين  -يف بلول املرا   -وقال ابن حجر ، رواه أبو ثاوث والرتمذي 1

 متثق عليه 2



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

160 

. آتتإ ا نشتتأ املستتلم بتتس آرقتتة ضتتالة أو 1[رتمتتذي وال ستتائي وختت همالتت يل صتتايح مشتتهور يف الستت ن واملستتاني  كستت ن أيب ثاوث وال]تيميتتة رمحتته هللا 
ِتهتته للتتتعلم متتن هتتذا املعلتتم وَت عتته متتن هتتذا، وأتمتتره رطالعتتة كتتتب  معي تتة وَت عتته متتن جاعتتة إستت مية م ارآتتة آإهنتتا تتتؤثر أتثتت ا  كبتت ا  علتتى مايتعلمتته آتوجِه

 قتال رستول هللا  كانتت م ارآتة كتان متن الاتالس اقتالكس متامل يت اركته هللا برمحتةِ م ته.  قراءة كتب معي ة حىت تصب ه الثرقتة أو اَّماعتة بصتب تها، آتإ ا
، آ ل ال يل على أن عش ة املرء )أبواه( تؤثر عليه أعظتم أتثت  2(مامن مولوث إال يول  على الثطرة، آأبَتَواه ي هوِهثانه وي صِهرانه) صلى هللا عليه وسلم 

لون آطرته ويت   ون ِملَّته.حىت إهنم ليب ِه  َ  ِه
 .٣[كان أيب قَ رايه  وأدوايل رواآض آأنقذين هللا بسثيان]ذس اثه عن يوسف بن أسباط قال  ال لكائيروى 

 .4(الرجل على ثين دليله آلي ظر أح كم من خيالل) صلى هللا عليه وسلم  وابمل ل تؤثر الصُّابة يف اإلنسان وق  قال رسول هللا 
 -هو:  -ادتيارمص ر العلم  على إحسان يف ت بيه ا -ثهِرة يف ادتيار العامل أو الكتاب، وقذا آإن املراث رص ر العلم آهذه بعض العوامل املؤ 

 إحسان ادتيار العامل الذي يتلقى ع ه. - 1
 إحسان ادتيار الكتاب الذي يرجا إليه. - 2
 لى ادتيار املعلِهِم والكتاب.مراعاة حال بل ه، آإن كانت بل  سوء آعليه االحرتاو من أتث ها ع - ٣
ا لطائثتة ت ن، وإن كتان م تميتب هجر املبابمراعاة حال جاعته و ائثته، آإن كان متبعا َّماعة إس مية م ارآة آإنه دب عليه أن يعتزقا من  - 4

 م ارآة ال ميك ه قطا صلته هبا كعش ته آإنه دب عليه االحرتاو من أتث ها على مايتعلمه.
 

 األدلة على و وب إحسان اختيار مصدر العلم: :اثنيا
تتَن اْاَْمتتِر آَاتَِّبْعَهتتا َواَل ) قتتال هللا عزوجتتل - 1 . وآائتت ة اآليتتة ه تتا هتتى أن 18اَّاثيتتة:  (يَتْعَلم تتونَ  ِذيَن اَل ْا َأْهتتَواء الَّتت تَتتَّبِتتمث َّ َجَعْل َتتاَك َعلَتتى خَتتترِيَعِة مِه

ليل اء التتىت اليشتته  التت قتتوال واآلر التت ال علتتى صتتاة مايتعلمتته، هتتذا هتتو اتبتتان الشتتريعة، أمتتا اا تترص  التتب العلتتم علتتى الباتتل عتتن التت ليل الشتترعى 
 بصاتها أو الىت ليح عليها ثليل آهى من أهواء الذين اليعلمون.

اانعا :  (اك م ِبِه َلَعلَّك ْم تَتتتَّق ونَ َسِبيِلِه َ ِلك ْم َوصَّ  ك ْم َعنبِ  آَتتَتَثرََّق اْ السُّب لَ َوَأنَّ َهتَذا ِصرَاِ ي م ْسَتِقيما  آَاتَِّبع وه  َواَل تَتتَِّبع و )قال هللا تعاىل  - 2

َواَل تَتتَِّبع تواْ ) ، وقولته تعتاىل(ْمتِر آَاتَِّبْعَهتايَعِة مِهتَن اْاَ َعلَتى خَتترِ ) كقوله تعاىل  (ِصرَاِ ي م ْسَتِقيما  آَاتَِّبع وه  ) . وآائ ْا كاآلية السابقة آقوله تعاىل1٥٣
 .(يَتْعَلم ونَ  َواَل تَتتَِّبْا َأْهَواء الَِّذيَن اَل ) كقوله تعاىل (لَ السُّب  

(، هتذا ستبيل هللا عتز وجتلآ تطه دطتا  هكتذا أمامته آقتال ) صتلى هللا عليته وستلم  عن جابر بن عب هللا رضي هللا ع هما قال: ك ا جلوسا  ع   ال تىب 
َوَأنَّ َهتتتَذا ِصتترَاِ ي ) (، مث وضتتا يتت ه َف اخلتتط ااوستتط مث تتت  هتتذه اآليتتةانهتتذه ستتب ل الشتتيطودتتط دطتتا عتتن ميي تته ودتتط دطتتا عتتن ُشالتته وقتتال )

 .٥((َسِبيِلِه َ ِلك ْم َوصَّاك م ِبِه َلَعلَّك ْم تَتتتَّق ونَ  م ْسَتِقيما  آَاتَِّبع وه  َواَل تَتتَِّبع واْ السُّب َل آَتتَتَثرََّق ِبك ْم َعن
أهتتل الكتتتاب قتتبلكم تثرقتتوا علتتى اث تتتس وستتبعس آرقتتة َف ااهتتواء، أال وإن هتتذه اامتتة ستتتثرتق علتتى إن ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  قتتال رستتول هللا  - ٣

 .٦(ث ث وسبعس آرقة َف ااهواء كلها َف ال ار إال واح ة وهى اَّماعة

                                                 

 ٣4٥ص  ٣)جممون الثتاوي( ج  1

 متثق عليه عن أيب هريرة رضي هللا ع ه 2

هت(، والق رية  1٦1هت(، وسثيان هو ال وري من أئمة الثقه وال يل )ت  19٥ويوسف بن أسباط من الع بَّاث الزهاث )ت  -- ٦٠ص  1)خترح اعتقاث أهل الس ة( ج  ٣
 هم املعتزلة نثاة الق ر، والرواآض الشيعة

 هريرة رضي هللا ع هرواه الرتمذي وقال ح يل حسن عن أيب  4

 رواه أمح  والاكم وصااه عن ابن مسعوث ٥

الثرقة ال اجية أبهنا )ما أ  عليه  رواه أمح  وأبو ثاوث ذس اث صايح عن معاوية رضي هللا ع ه. ورواه الرتمذي عن عب هللا بن عمرو رضى هللا ع هما وآيه وصف ال ىب  ٦
 وأصااىب( وهو ح يل حسن ل  ه
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لستابقة يم كمتا يف اآلايت املستتقرا ه اعلتى ختتريعة هللا وصت -وهذا ال يل ي ل على أن هذه اامة ستثرتق إىل آرق ختىت الحمالة، واح ة على الق 
  قتتا متتا أدتتس ع تته ال تتىبو وقتت   -ابقة متبعتتس اهتتواء التتذين اليعلمتتون ولستتبل الشتتيطان كمتتا يف اآلايت الستت -، واث تتتس وستتبعس آرقتتة علتتى ضتت لة -

 .صلى هللا عليه وسلم 
َوِإن ) آرقتة واحتت ة متن ثت ث وستتبعس، مصت اقا لقولته تعتتاىلوالت يل يت ل علتى تثشتتى الات الت َف هتذه اامتتة وأن التق عزيتز إ  مل تبتتق عليته إال 

تتا، ووجتتوب حتتترهِِي التتق  . وهتتذا يتت ل علتتى وجتتوب تتتوقىهِ 11٦اانعتتا :   (ت ِطتتْا َأْك َتتتَر َمتتن يف اَاْرِع ي ِاتتلُّوَك َعتتن َستتِبيِل اّللهِ  الاتت الت نظتترا  لك ْر
رمحتته هللا  األوزاعااىوأصتتاابه رضتتى هللا عتت هم، وقتتذا قتتال  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ال تتىب  و لبتته نظتترا  ل  رتتته، والتتق هتتو متتا كانتتت عليتته اَّماعتتة ااوىل

 . 1[، ومامل دال عن واح  م هم آليح بعلمصلى هللا عليه وسلم  العلم ماجاءعن أصااب حمم  ]
موعظتة َوجلتت  صتلى هللا عليته وستلم   ح يل الِعرابع بن ستارية رضتي هللا ع ته قتال: وعظ تا رستول هللا -ح يل الثرق  -وَف معىن هذا ال يل 

أوصتتيكم بتقتتوى هللا عتتز وجتتل والستتما والطاعتتة وإن أتمَّتتر م هتتا القلتتوب و رآتتت م هتتا العيتتون، آقل تتا: ايرستتول هللا كأهنتتا موعظتتة متتوثهِن آأوِصتت ا، قتتال )
هتت يس عاهتتوا عليهتتا ابل واجتتذ، وإايكتتم وحمتت اثت علتتيكم عبتت ، آتتإن متتن يعتتش متت كم آستت ى ادت آتتا ك تت ا ، آعلتتيكم بس تت هىت وستت ة اخللثتتاء الراختتت ين امل

 . 2(اامور، آإن كل حم ثة ب عة وكل ب عة ض لة وكل ض لة يف ال ار
َتَويَتْوَ  ) قال هللا تعاىل - 4 تَتيِن اكَّ تَتيِن ، ِبي   َا الرَّس توِل َستْذت  َمتيَتَعضُّ الظَّتامل  َعلَتى َيَ يْتِه يَتق تول  اَي لَيتْ تْذ آ تَ    َدلِتي   ملَْ اَي َويْتلَتىَت لَيتْ َلَقتْ  ،  َأكَِّ

نَساِن َدذ و   .29 - 2٧لثرقان: ا (ال  َأَضلَّيِن َعِن الذهِْكِر بَتْعَ  ِإْ  َجاءين وََكاَن الشَّْيطَان  ِلإْلِ
ست  إمتا أن   ْتِذَي  وإمتا أن إمنا َمَ ل اَّليح الصاحل وجليح السوء كاامل املِْس  و آخ الك ، آاامل امل) صلى هللا عليه وسلم  وقال رسول هللا 

 .٣(تبتان م ه وإما أن جت  م ه ر ا   يبة، و آخ الك  إما أن  رق ثياب  وإما أن جت  م ه ر ا  م ْ ت ة
ختتتت  ملر ، آكيتتتف ابملعلهِتتتم ايتتتار الصتتتابةآاآليتتتة والتتت يل يَتتت  الَّن علتتتى نثتتتا الصتتتابة الصتتتالة وضتتترر الصتتتابة الستتتيتة ودطرهتتتا، للت بيتتته علتتتى ح ستتتن ادت

 والكتاب .
 ه اامتة اآرتقتت إىل لت  ان هتذو وبع : آق  ثلت اآلايت وااحاثيل السابقة على وجوب حترى الق و لبه، وعلى وجوب االحترتاو متن البا تل، 

يلقى كتل ستالعلتم ستلمس، و التب وج بتس املآرق كل م ها ي عى أنه على الق، كما آشت البت ن وااهتواء والات الت م َزيَّ تة  بز ْدترف متن القتول لترت 
اهو اب تل وم هتا متا متحتق وم هتا  هذا أمامه َف صورة آرق إست مية ومتذاهب آقهيتة ومعاهت  علميتة وجاعتات إست مية وعلمتاء وكتتب، م هتا متا هتو

البا تل  آت تة  لته الق  و عرع  للطالب ه. وإمنا يادتلط آيه الق ابلبا ل. مث إن الطالب م طالب بتارى الق و لبه ومطالب بتبسُّ البا ل واالحرتاو م 
ت) وابت ء وامتاا  ، قال تعاىل ِهْم آَتلَتيَتْعَلَمنَّ اّللَّ  الَّتِذيَن ْ  آَتتَت َّتا الَّتِذيَن ِمتن قَتتْبلِ َوَلَقت، ْثتَت  تونَ يت  ْم اَل َأَحِسَب ال َّا   َأن ي رْتَك توا َأن يَتق ول توا آَم َّتا َوه 
 . ٣ - 2وت: الع كب (َصَ ق وا َولَيَتْعَلَمنَّ اْلَكاِ ِبسَ 

ليته ستلف عمث متا أجتا  وستلم  هللا عليته صتلى آإ ا كتان اامتر كتذل ، آتإن امليتزان التذى تتوون بته املتذاهب وااقتوال هتو كتتاب هللا تعتاىل وست ة نبيته 
س وِل ِإن  خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّ  تَتَ اَوْعت ْم يف  آَِإن) ، وقال تعاىل1٠ورى: الشت  (َوَما اْدتَتَلْثت ْم ِآيِه ِمن خَتْيِء َآا ْكم ه  ِإىَل اّللَِّ )اامة. قال تعاىل 

 . 114اانعا :  (أَآَتَ ْ َ اّللِه أَبْتَتِ ي َحَكما  ) ىل، وقال تعا٥9 ال ساء: (َوَأْحَسن  أَتِْوي    ك  ت ْم تت ْؤِم  وَن اِبّللِه َواْليَتْوِ  اآلِدِر َ ِلَ  َدْ م 
 ذحسان ادتيار مص ر العلم هو أن يلتز  الطالب يف تعلمه را يلي:  وب اء علي ماسبق يكون املراث

 ليل ليته آبا تل مترثوث. والتعثليتل  ال متاو  لب ال ليل الشرعى على صاة مايتلقَّاه متن ااحكتا  وااقتوال واآلراء، آمتا أيت ه الت ليل آهتو التق  - 1
 صتلى هللا وست ة نبيته  أن يثهتم كتتابو عليته املستلمون أو قيتا  صتايح علتى  لت . وما أجا  صلى هللا عليه وسلم  هو قول هللا تعاىل وقول رسوله 

 كما آِهمه ما السلف الصاحل من الصاابة والتابعس قم ذحسان رضي هللا ع هم.  هللا عليه وسلم 
                                                 

 1٦٠ص  1العلم( ج )جاما بيان  1

 رواه أبوثاوث والرتمذى وقال ح يل حسن صايح 2

 متثق عليه عن أيب موسى ااختعري رضي هللا ع ه، ومعىن  ذي  أى يعطي  هبة   ٣
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ذ التراجح م همتا لألدت متن معرآتة بت معرآة الراجح من املرجوح من ااحكا  وااقوال، آق  ت ل ااثلة على صاة حكمس رخم تعارضتهما، آ  - 2
 به.
لتو  نته، متا االختتت ال بعصتاته ورجاا اتبان مذهب السلف )أهل الس ة واَّماعة( يف االعتقاث وامل هل، انه املذهب التذي ثلهتت ااثلتة علتى - ٣

 السلف َف التثس  وال يل والثقه.
يكتون قت  وضتا ق مته والكتاب الستييء، آ كتاب اَّي لعامل الصاحل وعامل السوء، وبس الآإ ا التز  الطالب هبذه املباثيء ال  ثة استطان أن مييِهز بس ا

ِه َ ِلك تْم َوصَّتاك م بِتِه آَتتَتَثترََّق ِبك تْم َعتن َستِبيلِ َل ِبع تواْ السُّتب  اَل تَتتَّ َوَأنَّ َهتَذا ِصرَاِ ي م ْسَتِقيما  آَتاتَِّبع وه  وَ ) على الطريق الصايح للتعلم، قال تعاىل
 . 1٥٣اانعا :  (لَّك ْم تَتتتَّق ونَ َلعَ 

 ونشرح هذه املباثيء ال  ثة يف املسألة التالية بشيء من التثصيل.
 

 كيف حُيسن القالب اختيار مصدر العلم؟.:  اثلثا
ه بشتال متن إليهتا أعت  لتيت أختترتال  ثتة ا سأ كر إن ختتاء هللا تعتاىل الكتتب التيت أوصتى هبتا َف آترون العلتم َف ابب مستتقل، وإمنتا أ كتر ه تا املبتاثيء
املرجتتوح،  ، ومعرآتتة التتراجح متتنليل الشتترعىالتثصتتيل ابإلضتتاآة إىل مستتألة متعلقتتة أبقتتوال العلمتتاء. آتكتتون املستتائل املتتذكورة ه تتا أربعتتا وهتتى:  لتتب التت 

 واتبان مذهب السلف يف االعتقاث وامل هل، ومعرآة م زلة أقوال العلماء.
 لمه:طلب الدليل الشرعى على صحة ما متع - 1

لتة متن ااث وعلتى خ  تا -والقيتا   ال ليل هو: الكتاب والس ة واإلجان والقيا  الصتايح، وااصتل: الكتتاب والست ة آهمتا حاكمتان علتى اإلجتان
يتها    لة.ابلصاة أو ابلثساث، إال أن اإلجان الصايح حقم ثائما إ  الجتتما اامة علي ض -امل تلف َف حجِه

 حاكمان على ماع ا ا.  لكتاب والس ة، آهما، أي إىل ا٥9ء: ال سا (َوْعت ْم يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس ولِ آَِإن تَتَ ا) قال تعاىل
 يشتته  لتته آمتتا ثلَّ التت ليل علتتى صتتاته ممتتا تتلقتتاه عتتن املشتتايخ أو متتن الكتتتب آهتتو التتق التتذي نتعبهتت  بتته وهتتى الشتتريعة التتيت أمتتر  هللا ابتباعهتتا، ومتتامل

تتَن اْاَْمتتِر آَاتَِّبْعَهتتا َواَل )  ليل آهتتو متتن ااهتتواء التتيت أمتتر  هللا ابجت اهبتتا، قتتال تعتتاىلالتت  (تَتتَّبِتتْا َأْهتتَواء الَّتتِذيَن اَل يَتْعَلم تتونَ  مث َّ َجَعْل َتتاَك َعلَتتى خَتتترِيَعِة مِه
َتتا يَتتَِّبع تتوَن ) ،18اَّاثيتتة:  تتَن اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ اَل يَتْهتتِ ي اْلَقتتْو َ َأْهتتوَ آَتتِإن ملَّْ َيْستتَتِجيب وا لَتتَ  آَتتاْعَلْم أمنَّ  اءه ْم َوَمتتْن َأَضتتلُّ ممَّتتِن اتتَّبَتتَا َهتتَواه  ِب َتتْ ِ ه تت  ى مِه

، آكتل حكتم أو قتول مل يعات ه الت ليل 1(من عمتل عمت   لتيح عليته أمتر  آهتو َرثُّت  ) صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  . وقال٥٠القصتص:  (الظَّاِلِمسَ 
 ل مرثوث.آهو اب 
هتذا م تل حا تب ليتل يقطتا حزمتة حطتب ]عن الربيا بن سليمان قال ْسعت الشاآعي َو َكتر متن  متل العلتم جزاآتا آقتال  امقيب البدداد روى 

ن َيدتذ . آهذا م ل ضتربه الشتاآعي رمحته هللا ملت2[آياملها ولعل آيها أآعى تل خه وهو الي ري قال الربيا: يعين الذين اليسألون عن الجة من أين 
ذا العلم ثون أن يتبسَّ الصواب آيه، آيقبل ااقتوال ثون الباتل عتن الت ليل عليهتا، ويقبتل الت يل ثون الباتل يف ثرجتته، آتإ ا عمتل بشتيء متن هت

 وكان دطأ كان آيه ه كه، كمن دما الطب ابلليل الي بصر ما ب ادله وق  تكون به حيهة آتل خه.
أن و لقتاه عتن املشتايخ، ى صتاة متا تتثله ال ليل علتى صتاته، آتاحرص يف  لبت  للعلتم علتى أن تطلتب الت ليل علت: أن العلم املعتس هو ماوام صة

 عاىل. ن هللا تتبال عن ال ليل على صاة ماتقرأه يف الكتب، آإن آعلت  ل  ه  يت إىل الق وح ِثظت من الزي  والا ل ذ
يم رمحهمتا هللا متن دت  مايت  َتبهِتت هتذا املت هل لت ى  التب العلتم، آإهنمتا قلمتا يتذكران قتوال إال وتعتس كتاابت ختيخ اإلس   ابن تيمية وتلميتذه ابتن القت

على هذا امل هل وهو  لب ال ليل على مايتعلمه، آأنصح كتل  التب للعلتم ابإلك تار  -ما ك رة قراءته يف كتبهما  -ويت ْتبعانه ب ليله، آيتعَّوث الطالب 
ت هبذا امل هل يف كتاابيت وهلل تعاىل الثال وامل ة، آ  أ كر قوال إال واتبعته ب ليلته متن الكتتاب والست ة وقتول الستلف من القراءة يف كتبهما. وق  التزم

                                                 

 رواه مسلم 1

 8٠ص  2)الثقيه واملتثقهه( ج  2
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ن أثلتة، ماأمكن  ل . وال أخثل  كر ال ليل أحيا  إال لوضوحه أو انين  كرته يف موضا آدر، و ل  ان الجة يف كتاابت ا إمنا هى آيمتا نتذكره مت
 امل هل ل ى القاريء. وحىت ي بت هذا

 معرفة الرا ح من املر وح: - 2
ن متعت   لت  مرتبتة أدترى ستتعرع لت  بإ ا  لبت ال ليل علتى صتاة متا تتلقتاه متن العلتم، آقِبلتَت ماعاَّت ه الت ليل ورثثت متامل يت ل عليته ثليتل. آ

 العلماء.  مراتب حَترهي الق و لبه، وهى مرتبة التمييز بس الراجح واملرجوح من ااحكا  وأقوال
له. آإ ا  لذي  تل به على قو هم ثليله او ل  انه قلما توج  مسألة من مسائل ااحكا  داصة إال وللعلماء آيها أقوال متع ثة متعارضة، ولكل م 

واجتتب هتتو ل . وال تلتت  التتايفك تتت حريصتتا علتتى  لتتب التت ليل آهتتذه أقتتوال متعارضتتة لكتتل م هتتا ثليلتته والميكتتن العمتتل هبتتا جيعتتا، آمتتا الواجتتب 
 - الرتجيح بس هذه ااقوال ملعرآة أقرهبا للاق وهو الراجح الذي دب العمل به. وهه ا مسائل ث ث، وهى:

تتله ه تتا ولكتتن حنيتتل القتتارئ علتتى ماكتبتته ختتتيخ اخاات أ أقااوال العلماااء يف املسااائل رغاام امباااعهم لألدلااة أسااباب –أ  : وهتتذا مباتتل واستتا النثصِه
. وقت  بت أ اخلت ف يف 1سألة يف رسالته )رآا امل   عن اائمة ااع  ( واليت  كر آيها عشرة أسباب الدتت ف العلمتاءاإلس   ابن تيمية يف هذه امل

متتاليح ع تت  التتبعض اآلدتتر،  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ااحكتتا  م تتذ عصتتر الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم، إ  كتتان ع تت  بعتتض الصتتاابة متتن حتت يل ال تت  
من العلم آوقا اخل ف، وتثرَّق الصتاابة يف اامصتار وانتقتل ادتت آهم إىل التتابعس آمتن بعت هم، هتذا يف ااحكتا  أمتا وكان كل م هم يثيت را بل ه 

 صتلى هللا عليته وستلم  يف مسائل االعتقتاث آلتم يقتا دت ف بتس الصتاابة يف أي مستتلة م هتا ِبمت  هللا تعتاىل إال مستألة واحت ة وهتى هتل رأى ال ت  
أ  ال  آيها قوالن لعائشة وابن عبا  رضي هللا ع هم وع   التاقيق يتبسَّ أنه الد ف آيها وإمنا ادتلثت ألثا هما.  كر هتذا ختتيخ  رَّبه ليلة املعراج

 اإلس   رمحه هللا.
ت  تتاهرة، كانتت  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ال جتتة علتتى متتن قتتال إن أحكتتا  ال تت  ]رمحتته هللا يف كتتتاب االعتصتتا  متتن صتتاياه ابب  البخااار وقتت  أورث 

. وأورث آيته بعتض ااحاثيتل لل اللتة علتى أن الصتاابة مل يكونتتوا 2[وأمتور اإلست   صتلى هللا عليته وستلم  وماكتان ي يتب بعاتهم عتن مشتاه  ال ت  
آكتان وجمالسه ِبيل الخيثى على أح هم ختيء من الست ة، بتل كتان واقعهتم ِبت ف هتذا،  صلى هللا عليه وسلم  جيعا  ارون جيا مشاه  ال   

 ع   بعاهم من ااحاثيل ماليح ع   اآلدر، وكانت بعض الس ن كثى عليهم.. هذا آيما يتعلق أبسباب االدت ف.
َواتَِّبع تتوا )، ويتت ل علتتى  لتت  قولتته تعتتاىل و ااوب الرت اايح بااني األقااوال املتعارضااة وو ااوب امباااع القااول الاارا ح منهااا وهااو أقر ااا إىل احلااق -ب 

ْر ِعَباثِ ) تعاىل، وقوله ٥٥الزمر:  (لَْيك م مِهن رَّبِهك مَأْحَسَن َما أ نزَِل إِ  الَّتِذيَن َيْستَتِمع وَن اْلَقتْوَل آَتيَتتَِّبع توَن َأْحَستَ ه  أ ْولَتِتَ  الَّتِذيَن َهتَ اه م  اّللَّ  ، آَتَبشِه
 . ٣وجوب اتبان الراجح . است ل ختيخ اإلس   هبذه اآلايت على18 - 1٧الزمر:  (ه ْم أ ْول وا اْاَْلَبابِ  َوأ ْولَِت َ 

 .٥الشوكاينو  4وق  أجا الصاابة رضي هللا ع هم على وجوب الرتجيح بس ااثلة املتعارضة والعمل ابلراجح م ها، نقل هذا أبو حام  ال زايل
 . ٦[أجا العلماء على حتر  الكم والثتيا ابقوى، وبقول أو وجه من خ  نظر يف الرتجيح] ابن ميميةوقال 
الدوو للمثيت أن يعمل را يشاء من ااقوال والوجوه متن خت  نظتر يف الرتجتيح واليَتْعتَت  بته، بتل يكتثتى يف العمتل رجترث كتون  لت  ] بن القيماوقال 

ه هتتو رضتتقتتوال قالَتته إمتتا  أو وجهتتا  هتتب إليتته جاعتتة آيعمتتل رتتا يشتتاء متتن الوجتتوه وااقتتوال حيتتل رأى القتتول َوْآتتَق إراثتتته وخرضتته عمتتل بتته، آإراثتتته وخ

                                                 

اإلس   نقل هذه ااسباب العشرة عن ابن حز ، آق   كرها ابن  ، وق  يكون ختيخ2٥٠ - 2٣1ص  2٠وهذه الرسالة مطبوعة مثرثة، وموجوثة رجمون الثتاوي ج  1
هت( رسالة )اإلنصاف يف بيان سبب  11٧٦. مث كتب يف نثح املوضون ختاه ويل هللا ال هلوي )ت 129ص  2حز  بعي ها يف )اإلحكا  يف أصول ااحكا ( له ج 

 ااالدت ف( وهى مطبوعة. آهذه أهم مراجا املوضون ملن ختاء أن يراجعه

 ٣2٠ص  1٣)آتح الباري( ج  2

 11٥ - 114ص  1٣)جممون الثتاوي( ج  ٣

 ٣94ص  2)املستصثى( ج  4

 2٥4)إرختاث الثاول( ص  ٥

 ٣٣2)االدتيارات الثقهية( جا البعلي، حتقيق الثقي، ط ثار املعرآة، ص  ٦
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ى أنته كتان املعيار وهبا الرتجيح، وهذا حرا  ابتثاق اامة، وهذا م ل ماحكى القاضي أبو الولي  الباجي عن بعض أهل ومانه ممتن َنَصتَب نثَسته للثتتو 
ت لته واقعتة آأآتتاه جاعتة يقول: إن الذي لص يقي عليه إ ا وقعت له حكومة أو آتيا أن أآتيه ابلرواية اليت تواآقه، وقال: وأدسين َمْن أثق به أنه وقعت

وهتذا ممتا الدت ف من املثتيس را ياره، وأنه كان خائبا آلما حار سأقم ب ثسه، آقالوا: مل نعلم أهنا ل ، وأآتوه ابلروايتة اادترى التيت تواآقته، قتال: 
 ة رضي هللا ع هم خمطال ومصيب آعلي  ابالجتهاث.بس املسلمس ممن يت ْعَت  هبم يف اإلجان أنه الدوو، وق  قال مال  رمحه هللا يف ادت ف الصااب

ابيه آيعمل به، ويثتيت وابَّملة آ  دوو العمل واإلآتاء يف ثين هللا ابلتََّشهِهي والت  ُّ ومواآقة ال رع، آيطلب القول الذي يواآق خرضه وخرَع َمْن    
 .1[ الكبائر، وهللا املستعان.به، و كم به، و كم على ع وه ويثتيه با ه، وهذا من أآسق الثسوق وأكس

ر م هتا يف آ  يكثي ل تصاف ابلعلم معرآة أثلة املسائل وأقوال العلماء، بل الب  ما  ل  من معرآة الصواب من اخلطأ آيها ومعرآة ماي ق   ومتايؤد
الثقيته: التذي ْستا ]يف وصتف الثقيته  مياةابن مياالست الل لكل مسألة وهذا هو الرتجيح الذي دب أن  رص  الب العلم على تعلمه، وقذا قال 

 . 2[ادت ف العلماء وأثلتهم يف اَّملة، وع  ه مايعرف به رجاان القول
اتثق ا عليه، ويعذر هذا آيما يتعلق بوجوب الرتجيح بس ااثلة وااقوال املتعارضة واتبان الراجح م ها. وهبذا يتبسَّ آساث املب أ القائل )نتعاون آيما 

)اإلدوان  آيما ادتلث ا آيه(، وهو املب أ الذي وضعه حمم  رختي  رضا صاحب تثس  امل ار، مث تب هاه من بع ه حسن الب ا وجاعته    بعا ا بعاا
تَتَعاَون وْا َعَلى اإِلمثِْ َوالتتَّْقَوى َواَل  َوتَتَعاَون وْا َعَلى اْلسهِ ) املسلمون( آقوقم )نتعاون آيما اتثق ا عليه( إ  قه دطأ وإمنا الصواب ما قاله هللا تعاىل

. وقوقم )يعذر بعا ا بعاا  آيما ادتلث ا آيه( إ  قه دطأ أياا ان االدت ف نوعان: ادت ف تااث وادت ف ت وهن، كما 2املائ ة:  (َواْلع ْ َوانِ 
العذر آيه آليح آيه إال صواب ودطأ، وال اين  ، وااول )ادت ف التااث(4ونقله ع ه ابن أيب العز يف خترح العقي ة الطااوية، ٣ كر ا ابن تيمية

كان هذا هو عمل )ادت ف الت ون( ال ا  م ه يف سعة وإن كان آيه آاضل ومثاول.أما ادت ف التااث آيجب آيه بيان الصواب من اخلطأ إ   
َ َق م  الَِّذي اْدتَتَلث وْا ِآيهِ َوَما أَنَزْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكتَ ) اانبياء عليهم الس   والعلماء ورثتهم آيه، كما قال تعاىل صلى  ، وقال ٦4ال ال:  (اَب ِإالَّ لِتت َبسِه

( آهى صي ة عمو  تعم م كرات ااقوال كما تعم َمنْ ( نكرة يف سياق الشرط )م كرا، وقوله )٥( من رأى م كم م كرا آلي  ه) هللا عليه وسلم 
علماء السلف ومل خيالف يف هذا إال القاسم بن حمم  بن أيب بكر الص يق وعمر بن م كرات ااآعال. وبيان دطأ امل طيء هو مذهب جهور 

مل يتابعا عب العزيز رضي هللا ع هم إ  كا  يراين أن املرء يف سعة أن يعمل أبي قول من أقوال الصاابة رضي هللا ع هم، و كر ابن عب الس أهنما 
 ابن القيم.وقال ٦[خمطيء ومصيب آعلي  ابالجتهاث] مالكدتلثوا آهم كما قال اإلما  على هذا وأن مذهب جهور العلماء أن الصاابة إ ا ا

ليح بصايح، آإن اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول والثتوى أو العمل، أما ااول آإ ا كان القول « إن مسائل اخل ف الإنكار آيها»وقوقم ]
الف س ة أو إجاعا ختائعا وجب إنكاره اتثاقا،  إىل  وكيف يقول آقيه ال إنكار يف املسائل امل تلف آيها والثقهاء من سائر الطوائف ق   -قوله خي 

آررا وقا اإلآتاء يف املستلة ابمل ا، آيقال: ] الشاطيب. وقال ٧[صرهحوا ب قض حكم الاكم إ ا دالف كتااب أو س ة وإن كان واآق آيه بعض العلماء 
 الشاطيب. مث قال [اخل ف حجة يف اَّواو رجرث كوهنا خمتلف آيها، ال ل ليل ي ل على صاة مذهب اَّواو ملَ َت ا واملستلة خمتلف آيها ، آيجعل

يتبا  قال اخلطايب: وليح االدت ف حجة، وبيان الس ة حجة على امل تلثس من ااولس واآلدرين. هذا خمتصر ما قال. والقائل هبذا راجا إىل أن]
آق حجة له ي رأ هبا عن نثسه، آهو ق  أدذ القول وسيلة إىل اتبان هواه، ال وسيلة إىل تقواه، و ل  أبع  له من أن ما يشتهيه، ودعل القول املوا

                                                 

 211ص  4)اع   املوقعس( ج  1

 ٣٣٣)االدتيارات الثقهية( ط ثار املعرآة ص  2

 ومابع ها( 1٣/٣٣٣ون الثتاوي، )جمم ٣

 ومابع ها( ٥81هت، ص 14٠٣)ط املكتب اإلس مي  4

 رواه مسلم ٥

 وما بع ها ٧8ص  2وما بع ها انظر )جاما بيان العلم( البن عب الس، ج  ٧8ص  2انظر )جاما بيان العلم( البن عب الس، ج  ٦
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، وسوف َييت بسط القول يف وجوب الرتجيح وأن االدت ف ليح حجة يف 1[يكون ممت     امر الشارن، وأقرب إىل أن يكون ممن اكذ إقه هواه
امح من الثصل ااول )أحكا  املثيت( يف الباب اخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل. وإمنا أرثت الت بيه على الشريعة و ل  يف القسم خل

قطون بصاته آساث مب أ )نتعاون آيما اتثق ا عليه، ويعذر بعا ا بعاا آيما ادتلث ا آيه( إ  ق  ختان هذا املب أ يف ال ا  وبعاهم يرثثه كأنه مب أ م
وكأنه آية أو ح يل حجة يف ثين هللا تعاىل، وق  تبسه ل  آساث هذا املب أ الذي يست  مه البعض ك  ا   لتسير ااقوال واملذاهب الد ف عليه، 

وحنو  ل . الثاس ة وَتريرها ل ى املسلمس حىت بل  اامر إىل جعل هذا املب أ حجة يف ارتكاب الشرك ااكس كااللتااق ابلسملا ت والرتختيح قا 
يعة كما وهبذه امل اسبة آإين أحذر إدواين املسلمس من وضا الشعارات امل رتعة وترثي ها، آقلما يسلم أصااب الشعارات امل رتعة من خمالثة الشر 

قوبة وقعت آيه سائر الثرق املبت عة، ويف الكتاب والس ة الكثاية، ولكن اإلعراع ع هما وهجر ا أحوج ال ا  إىل ادرتان الشعارات، آكانت ع
َلى َعَلْيِهْم ِإنَّ يف َ ِلَ  َلَرمْحَة  َوِ ْكَرى لَِقْو ِ ) ق رية قم. قال هللا عزوجل  .٥1الع كبوت:  (يت ْؤِم  ونَ  َأَوملَْ َيْكِثِهْم َأ َّ أَنَزْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب يت تتْ

 كيفية معرفة الرا ح من املر وح.  -ج 
ملسألة قوالن: آإن كان اإلنسان يظهر له رجاان أح  القولس عمل به، وإال قلَّت  بعتض العلمتاء التذين ي عتمت  وإ ا كان يف ا]رمحه هللا  ميمية ابنقال 

 .2[عليهم يف بيان أرجح القولس، وهللا أعلم
 ي ه ع ته اآلمتصتثى( ونقلتتتاب )املستاعلم أن الرتجيح له وسائل الخيلو أي كتتاب متن كتتب أصتول الثقته متن  كرهتا، وم هتا متا كره ال تزايل َبدتر ك
وامل ستو   االعتبتار يف ال استخ)يف كتابته  َبدر كتابه )اإلحكا  يف أصول ااحكا (، والشوكاين َبدر كتابه )إرختاث الثاول(. و كر أبتو بكتر التاومي

 من اآلاثر( مخسس وجها  للرتجيح بس اادبار املتعارضة.
آهتذا آرضته  ن عاميتاوإمتا أن يكتو  هتا العلمتاء،املتعارضتات ب ثسته بوستائل الرتجتيح التيت قرر آاإلنسان إما أن يكون عاملا جمته ا  آهذا له أن يرجح بس 

جتيح وبيتان اء التيت تعتتين ابلرت كتتب العلمت  سؤال العلماء ال قات، وإما أن يكون  الب علم مؤهل لل ظر يف ك   العلماء آهذا يت رك الرتجتيح رطالعتة
 ب.، وحنوها من الكتية رمحه هللامة املق سي رمحه هللا، وجممون آتاوى ختيخ اإلس   ابن تيمالراجح من املرجوح ككتاب )امل ين( البن ق ا

سن الطالب ادتيا لرتجتيح مترة لم (. وست تكلم يف ار مص ر العوهبذا خنتم الك   يف الرتجيح ومعرآة الراجح وهى املسألة ال انية من مسائل )كيف   
 املثيت يف الباب اخلامح.أدرى إن ختاء هللا ع   الك   يف أحكا  

 امباع مذهب السلف يف االعتقاد واالشتدال بعلومهم: - 3
َرق ، و كتر  حت يل الِثتضت ل مبتس أما مذهب السلف يف االعتقاث وهو اعتقاث أهل الس ة واَّماعتة آهتو واجتب االتبتان وهتو وحت ه التق وماعت اه

ل تار إال ااهتواء كلهتا يف ا بعس آرقتة يفوإن هذه اامة ستتثرتق علتى ثت ث وست) يه وسلم صلى هللا عل ال ال على هذا من قبل، وآيه قال رسول هللا 
 ( ال يل.واح ة وهى اَّماعة

 وأما ترجيح االختت ال بعلو  السلف يف التثس  وال يل والثقه آي ل عليه:
. آت لَّ الت يل علتى أن اخلت  يف املتقت مس أك تر، وأن اخلت  ٣(مد  أميت قرين مث الذين يلتوهنم مث التذين يلتوهن) صلى هللا عليه وسلم  قول رسول هللا 

 يقل رِايه الزمان، وميتاو علم السلف ابآليت:
، العتماث السلف على امل قول من الكتاب والس ة وأقوال الصتاابة والتتابعس، بتل ال صتواب يف كتتب أن الصواب فيه أكثر مما عند املتأخرين -أ 

وم هتا أن يكتون ] أبو حامد الدزايعن السلف، وما دالف امل قول ع هم آهو من احمل اثت املرثوثة وإن ك ر القائلون هبا. قتال املتأدرين إال امل قول 
 ختت ي  التتتوقي متتن حمتت اثت اامتتور وإن اتثتتق عليهتتا اَّمهتتور، آتت  ي رنتته إ بتاق اخللتتق علتتى ماأ حتت ث بعتت  الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم، ولتتيكن حريصتتا

م وأعماقم على التثتيش عن  واعلم حتقيقا  أن أعلم أهل الزمان وأقرهبم إىل الق أختتبههم ابلصتاابة وأعترآهم  -إىل أن قال  -أحوال الصاابة وسْ 
َلَتمَّا قيل له: دالثت آ   . آت  ي ب تي أن ي كترتث « د   أتبع ا قذا ال ين » بطريق السلف، آم هم أدذ ال ين. ولذل  قال علي رضي هللا ع ه 
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 . 1[صلى هللا عليه وسلم   الثة أهل العصر يف مواآقة أهل عصر رسول هللا ر
 وع ِلْم أن الا ل والتهوك إمنا استتوىل علتى ك ت  متن املتتأدرين ب بتذهم كتتاب هللا وراء  هتورهم، وإعراضتهم عمتا بعتل هللا بته حممت ا  ] ابن ميميةوقال 

 .2[لبال عن  ريقة السابقس والتابعسمن البي ات واق ى، وتركهم ا صلى هللا عليه وسلم 
، ِبت ف كت   املتتأدرين، وهتذه متن الت عم التيت يهبهتا هللا تعتاىل ملتن يشتاء متن عبتاثه، وهتى يف الستلف أك تر، أن ك ا السالف قليال صتصار -ب 

وبل تين أن جوامتا الكلتم أن هللا دمتا ] خاار الب، وقتال ٣(ب ِع تت جبوامتا الكلتم) صتلى هللا عليته وستلم  وهى ممتا ادتتص بته هللا تعتاىل نبي تا كمتا قتال 
آلألمتة م ته  صتلى هللا عليته وستلم  . ومتاادتص هللا بته نبي تا 4[اامور الك  ة اليت كانت تكتتب يف الكتتب قبلته يف اامتر الواحت  واامترين وحنتو  لت 

 نصيب، وهو يف السلف أك ر. 
، آاالختتتت ال بتته أحثتتظ للوقتتت الدتصتتاره، وأجتتا للثهتتم لك تترة آوائتت ه، : أن كتت   الستتلف خمتصتتر ك تت  الثائتت ة، ودتت  الكتت وام صااة   متتا قتتله وثله

اتقتتوا هللا ايَمْعشتتر القهتتراء، ودتتذوا  ريتتق متتن كتتان ]وقتتذا آتتإن االختتتت ال بعلتتم الستتلف أوىل بتتل هتتو واجتتب، قتتال حذيثتتة بتتن اليمتتان رضتتي هللا ع همتتا 
. وكتل الطوائتف الاتالة قت ميا وحت ي ا إمنتا ٥[ولتن تركتموه ميي ا وُشاال لقت  ضتللتهم ضت ال بعيت اقبلكم، آلعمري لتن اتبعتموه آلق  سبقتم سبقا  بعي ا  

الثاستتت ة لتأييتتت  تتتتتمكن متتتن تاتتتليل أتباعهتتتا بقطعهتتتم عتتتن علتتتم الستتتلف واآلاثر، وهبتتتذا آقتتتط يتمك تتتون متتتن تثستتت  ال صتتتوص أبهتتتوائهم وأتوي ْتتتم 
الستلف كمتا قتال ابتن مستعوث رضتي  ، وال جتاة متن هتذا ابتبتان آاثر2٦البقترة:  (َكِ  ا  َويَتْهِ ي بِتِه َك ِت ا    ي ِالُّ ِبهِ ) ض الْم، وص ق هللا تعاىل القائل

، إنكتتم ستتتج ون أقوامتتا  يزعمتتون أهنتتم يتت عونكم إىل كتتتاب هللا وقتت  نبتتذوه وراء  هتتورهم آعلتتيكم ابلعلتتم، وإايكتتم والتبتت ن، وإايكتتم والتَّ طُّتتا]هللا ع تته 
 .٦[عليكم ابلعتيقوإايكم والتعمق، و 

وابتن القتيم  كتاابتته كتابن تيميتةباالختتت ال  ونت  َتبِهه على أن من كان من املتأدرين عم ته على امل قول عن السلف آهو الحق هبم يف الثال ويف تق  
 وأم اقما رمحهم هللا جيعا.

تتاِبق وَن ) قتتال تعتتاىل]ويف بيتتان آاتتل علتتم الستتلف قتتال ابتتن تيميتتة رمحتته هللا  ْحَستتاِن َوالَّتتِذيَن اتتَّبَتع تتوه م ذِِ  ارِ رِيَن َوااَنَصتتاْلم َهتتاجِ  اَاوَّل تتوَن ِمتتنَ َوالسَّ
تتابعس قتم آجعتل ال، 1٠٠التوبتة:  (َعِظتيم  يَهتا أَبَت ا  َ لِتَ  اْلَثتْوو  الْ  َدالِتِ يَن آِ َاهْنَتار  ارَِّضَي اّلله  َع تْه ْم َوَرض واْ َعْ ه  َوَأَع َّ َق ْم َج َّاِت جَتْرِي حَتْتَتَهتا 

إن أمتة آت تا  بعت  اانبيتاء، ، وهتم دت  الآمن اتبتا الستابقس ااولتس كتان مت هم -إىل أن قال  -ذحسان مشاركس قم آيما  كر من الرضوان واَّ ة 
دتت  القتترون »ال: قتت ليتته وستتلم صتتلى هللا ع حممتت  دتت  أمتتة أدرجتتت لل تتا ، وأولتتت  دتت  أمتتة حممتت ، كمتتا ثبتتت يف الصتتااح متتن ختت  وجتته أن ال تت  

 «.القرن الذي بع ت آيهم، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم
صتول كالتثست  وأ  لتو  الت ين وأعمالته،يف جيتا ع وقذا كان معرآتة أقتواقم يف العلتم والت ين وأعمتاقم دت ا   وأنثتا متن معرآتة أقتوال املتتأدرين وأعمتاقم

  متن دت ة، آاالقتت اء هبتم لكتتاب والستا، وخت   لت ، آتإهنم أآاتل ممتن بعت هم كمتا ثل عليته ال ين، وآروعه، والزهت ، والعبتاثة، واادت ق، واَّهتاث
 هم. هم ونزاعاالقت اء رن بع هم، ومعرآة إجاعهم ونزاعهم يف العلم وال ين د  وأنثا من معرآة مايذكر من إجان خ

، وإ ا ت اوعوا آتالق الخيترج عت ه واقم كتم ِبطتأ قتول متن أقت يلهم، وال م، آتيمكن  لتب التق يف بعتض أقتاو و ل  أن إجاعهم اليكون إال معصوما  
ِء آَتتر ثُّوه  ِإىَل ْم آَتِإن تَت َتاَوْعت ْم يف خَتتيْ ِمت ك  يل اَاْمتِر َل َوأ وْ َأِ يع واْ اّللهَ َوَأِ يع واْ الرَّس و ) حىت يعرف ثاللة الكتاب والس ة على د آه، قال تعاىل:

 .٥9ال ساء:  (ن  أَتِْوي    َوَأْحسَ َواْليَتْوِ  اآلِدِر َ ِلَ  َدْ م  ك  ت ْم تت ْؤِم  وَن اِبّللهِ   اّللِه َوالرَّس وِل ِإن
يعملتتون بتته، وأمتتا املتتتأدرون التتذين مل يتاتتروا متتتابعتهم وستتلوك ستتبيلهم، وال قتتم دتتسة أبقتتواقم وأآعتتاقم، بتتل هتتم يف ك تت  ممتتا يتكلمتتون بتته يف العلتتم و 
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ان ك ت ا   متن أصتول املتتأدرين حمت ث مبتت ن  -إىل قولته  -والتابعس يف  ل ، من أهتل الكت   والترأي والزهت  والتصتوف.  اليعرآون  ريق الصاابة
 .1[يف اإلس   مسبوق ذجان السلف على د آه، وال زان الاثث بع  إجان السلف دطأ قطعا  

 . لم السلف على علم اخللف( وهى مطبوعةوق  كتب الاآظ ابن رجب ال بلي رمحه هللا رسالة يف )بيان آال ع
 معرفة منزلة أقوال العلماء: - 4

رَّف العلمتاء َعت تعتاىل ومتن ه تا  يف ثيتن هللاهذه مسألة متعلقة را  كر ه آنثا من  لب ال ليل، وق  تبسه ل  مما سبق أن أقوال العلماء ليست ِبجتةِ 
لصتواب متن اخلطتأ ة أقتواقم لتبتسه ا ليل على صتاهو اتبان العامي لقول العامل، وإمنا دب  لب الالتقلي  أبنه )اتبان قول ال   ب   حجة(، والتقلي  

 آيها. وقذا َ ْس ن أن حتثظ هذه العبارة:)أقوال العلماء   ََتلُّ قا ال   َْتلُّ هبا(.
وااوواعتي والليتل بتن ستع  والشتاآعي وأمحت  وإستااق وثاوث  وق  ي راث ابلشرن قول أئمة الثقه: كأيب ح يثة وال وري ومال  بن أنح] ابن ميميةقال 

تل قا ابلكتاب والس ة. وقول املثيت ليح روجب لألدذ به، آإ ا  كر ال ليل آق  حر  علتى املستتثيت ] ابن القيم. وقال 2[وخ هم، آهؤالء أقواقم   
الجتة يف الكتتاب والست ة ومتاي بين عليهمتا متن إجتان معتتس أو قيتا  صتايح،  . يتبس من هذا أنه الحجة يف أقوال العلماء  اْا، وإمنا٣[أن خيالثه.
 تت ْم آَتِإن تَت َتاَوْعت ْم يف خَتتْيِء آَتتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس توِل ِإن ك  اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ َأِ يع واْ اّللهَ َوَأِ يع واْ الرَّس وَل َوأ ْويل اَاْمتِر ِمت ك ْم ) لقوله تعتاىل

،  (َوَأِ يع تتواْ الرَّس تتولَ ) ، والستت ة(َأِ يع تتواْ اّللهَ ) ، وقتت  ثلتتت هتتذه اآليتتة علتتى هتتذه الجتتل ااربتتا، الكتتتاب٥9ال ستتاء:  (اآلِدتترِ  تت ْؤِم  تتوَن اِبّللِه َواْليَتتتْو ِ 
آتترثه املت تاون آيتته إىل الكتتتاب  ( خَتتْيِء آَتتتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس تولِ آَتتِإن تَت َتتاَوْعت ْم يف ) وهتتم العلمتاء يف قتتولِ ، والقيتا   (َوأ ْويل اَاْمتتِر ِمت ك مْ ) واإلجتان

بهتتا يف والست ة هتو القيتا  وهتو رث متامل يترث آيته نتتص إىل متاورث آيته نتص للعلتة املشترتكة بي همتا. وهتتذه ااثلتة ااربعتة هتى يف قتوة حجيتهتا حستب ترتي
  ن أصليان يف حس أن اإلجان والقيا  ثلي ن َتبعان لألثلة ااصلية.هذه اآلية اليت ثلت أياا على أن الكتاب والس ة ثلي

 ويستثاث من معرآة م زلة أقوال العلماء وأهنا ليست ِبجة آائ َتن:
 عليتته صتتلى هللا : أال تقبتتل أقتتوال العلمتتاء ب تت  ثليتتل ولتتو بلتت  أحتت هم مرتبتتة االجتهتتاث املطلتتق، إ  دتتوو عليتته اخلطتتأ متتا هتتذا، لقتتول رستتول هللا األوىل
متن عمتل عمت  لتيح عليته أمتر  ) صلى هللا عليه وستلم  ، وما كونه مأجورا  آقوله اخلطأ مرثوث، لقوله 4(وإ ا حكم آاجته  آأدطأ آله أجر) وسلم 
ل ا  علتى ضت لة ويقولتون . ولتعلم أن ك  ا  من الب ن واالحنراآات عن ال ين إمنا سببها تق   أقوال العلماء على ال صوص، جت  آريقا  من ا٥(آهو َرثه 

هتم قتال هبتا آت ن أو عمتل هبتا آت ن، والكتتاب والست ة حجتة علتى ااولتس واآلدترين. وهتذا الكت   إمنتا هتو يف حتق  التب العلتم أو العتامي التذي يث
 ال ليل، أما من نزل عن هذه املرتبة من العوا  آواجبه تقلي  العامل، وتثصيل هذا يف الباب اخلامح إن ختاء هللا. 

 -تقليتت  آهتتذا حمتتض ال - ره قتتمتتاء وإن عتت  آتت  حتتتتل بقتتول آتت ن متتن العل -ستتواء يف التعلتتيم أو يف امل تتا رة  -: إ ا أرثت االحتجتتاج ملستتألة الثانيااة
 وليح ِبجة كما علمت، وإمنا الجة يف ال ليل.

 آإن قيل: إ ا كانت أقوال العلماء ليست حجة، آما آائ ْا  آ قول آائ ْا: 
 وال العلماء ترخت  إىل مواضا ااثلة، اليت كثى على الطالب املبت ئ. : أقأوال
متتاي ب ي يتت ها، و ومطلقهتتا ومق هتتا وداصتتها،: أقتتوال العلمتتاء م عي تتة علتتى آهتتم ااثلتتة، بتثستت  خريبهتتا، والت بيتته علتتى  ستت ها متتن م ستتودها، وعاماثنيااا

 املبت يء.جعه من ااثلة وماي ب ي ترجياه. وهذا كله خيثى على الطالب و 
. -صارت إجاعا  -: أقوال العلماء إ ا تعاض ت آهى م شعرة ابلقوة، وإ ا اجتمعت اثلثا  آتكون حجة  
ية أقوال العلماء ي ستت ىن م ته أقتوال اخللثتاء الراختت ين وبقيتة الصتاابة رضتي هللا عت هم، آتأقواقم إ ا اجتممنبيه عتت حجتة : ما  كر ه ه ا من ع   حجِه
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 .1وإ ا ادتلثوا آثيه تثصيل يراجا بكتب أصول الثقه، ابب قول الصاايب -اابة إجان الص -قطعية 
 : هى -وكتااب سواء كان عاملا أ -ويتاح مما سبق  كره يف مسألة إحسان ادتيار مص ر العلم أن صثات مص ر العلم اَّي  

درين. وقت  جتا ختتيخ ن كتتب املتتأمتس من أهل الس ة دت  أن يكون يف االعتقاث على مذهب أهل الس ة واَّماعة، واالختت ال بكتب املتق م - 1
. مث إن جيتا ااقتوال اباستاني  قت مون بتذكراإلست   ابتن تيميتة رمحته هللا يف كتاابتته د صتة ماكتبته املتقت مون متا بيتان متاخمض م ته، وإن امتتاو املت

لمتاء الت عوة ىل الستثاريين إىل عإلعز ال ثتى امن ابن القيم إيل ابن أىب من كتب َف اعتقاث أهل الس ة بع  ختيخ اإلس   هم عالة على كتاابته، ب ءا  
 العتقاث.اعظم مسائل مال ج ية حىت املعاصرين. آاال  ن على كتب ختيخ اإلس   ابن تيمية ي ىن عن مطالعة السابق وال حق يف 

 ى: هصثات املص ر اَّي  آوالرقائق،  ا من العلو  حىت اآلثابوأما ماع ا االعتقاث من العلو  كالتثس  وختروح ال يل وكتب الثقه وخ   - 2
لتذين لت يهم التب لتبعض العلمتاء اإن  الا الطآأن يكون كاتبه من علماء أهل الس ة كابن ق امة، وابن تيمية، وابن القيم، وابن ك   رمحهم هللا،  -أ 

 مستائل  تة متن خمالثتاْم يفلتب علتى بيهِ ى وابن حجتر رمحهتم هللا، آلتيكن الطاخمالثات اهل الس ة يف بعض املسائل كالقاضى عياع والقر ىب وال وو 
 عاىل.تلكتاب إن ختاء هللا ابا هبذا االصثات واإلرجاء يف اإلميان ليكون علي حذر م ها، وسوف أتيت أم لة لذل  يف مبال االعتقاث ابلباب الس

 قيه.والكتاب الذى كتبه آقيه د  من الكتاب الذى كاتبه خ  آ -ب 
 والكتاب الذي يذكر ااقوال أبثلتها د  من الذي يذكر ااقوال جمرثة من ااثلة. -ج 
  ها يعمل.مري أبي قول والكتاب الذي يذكر الراجح من املرجوح د  من الذي ي طلق القول وي لقي الطالب يف َحْ ة، آ  ي  -ث 
 ن ِبيل يت ْ ىن عن خ ه.ومن صثات الكتاب اَّي  أن يشتمل علي معظم مسائل الث -هت 
ة علتتي بصتت ة متتن قتتو  بليكتتون الطالتت والكتتتاب التتذى مت كتتريل أحاثي تته والكتتم عليهتتا ببيتتان ثرجتهتتا دتت  متتن الكتتتاب التتذى مل كتترج أحاثي تته، -و 

 ااثلة املذكورة وح جيِهتها.
سن الطالب ادتيار مص ر العلم ، نذكر بعض اآلاثر عن السلف يف  دتيار مص ر العلم.ية إحسان االت بيه علي أ  وبع  الك   يف كيف   

 آاثر السلف َف الت بيه على أ ية إحسان ادتيار مص ر العلم: - رابعا
ا يف ال تا ، وآيته قتتال  حذيفاة بان اليمااانحت يل  - 1 آيصتبح ال تا  يتبتايعون آتت  يكتاث أحت م يتؤثى اامانتتة، ]رضتى هللا ع ته َف رآتا اامانتتة ونت ْر

بين آ ن رج  أمي ا ، وحىت ي قال للرجل: ماأجَلَ ه ما أ رآه، متا أعقلته ! ومتا يف قلبته م قتال حبتة متن دترثل متن إميتان، ولقت  أتتى حىت ي قال: إن يف 
ك ت أابيا م كم   ا اليو  آماَعَلىه ومانم وما أابىل أيَّكم ابيعت، لتن كان مسلما  ل ثَّنه علىَّ ثي ه ولتن كان نصرانيا أو يهوثاي ل ثَّنه على َّ ساعيه، وأم

أى  [ستاعيه]أى إيل التق، ومعتىن  [ل ثَّنته]يعىن البيا والشراء البيعة اإلمامة لع   جواوها لل صراى، ومعتىن  [أيكم ابيعت]. وقوله 2[إال آ   وآ  
 القائم على ال صراى واليهوثى سواء كان الواىل أو سي  الرقيق. 

  إيل نقتص يشت [ال آت   وآت  اك ت أابيتا إأما اليو  آم]يش  إىل استثاضة اامانة يف ال ا ، إىل أن قال  [ولق  أتى َعَلىه ومان...]وقول حذيثة 
متانتهم. لتارهِيته استا أبعيت هم يطمتتن بتايا إال أ حىت أنه الي [إن يف بين آ ن رج  أمي ا]اامانة حىت أنه اليكون يف القو  إال الرجل اامس الواح  

  لب اامانة ويف حثظ املال. واحتيا ه َف 
اإلست  ،  احتوال عمتا عهت ه يف صت راهت َف أول د آة علي رضي هللا ع ه، وك مه هذا ي ل على خت ة ت  ه  ٣٦وحذيثة رضى هللا ع ه تويف عا  

 آكيف ابلال اآلن .
لتو  الت ين أوجتب متن عأتدتذ ع ته  تيتاط يف  لتب متنوثاللته يف أنه إ ا كان حثظ الت ين مقت ما  علتى حثتظ املتال َف الاترورات اخلمتح، آتإن االح

 االحتياط يف معرآة أمانة َمن تعامله ابل ي ار وال رهم. 
يه مه ولهة العامل، وج ال  امل اآق ابلكتتاب، وحكتم ]ع مَر: هل تعرف مايه   اإلس    قال: قلت: ال ! قال  قال: قال يل زايد بن ُحديروعن  - 2
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ِاتتلس.
 
عمتتر رضتتى هللا ع تته آيتته التاتتذير متتن أصتت اف ممتتن يتكلمتتون َف العلتتم وليستتوا متتن أهلتته )كامل تتاآق وكاائمتتة املاتتلس( متتا  . وقتتول1[اائمتتة امل

 التاذير من ولة العامل.
مل يكونتوا يستألون ]، وروى ع ته أياتا قولته 2[إن هتذا العلتم ثيتن آتانظروا عمتن أتدتذون ثيت كم]هتت(:  11٠رمحته هللا )ت  حممد بن سريينقال  - ٣

توا ل تا رجتالكم، آي  ظتر إىل أهتل السُّت ة آيؤدتذ مت هم وإىل أهتل الب عتة آت  يؤدتذ مت هم . آت لهت أقوالته علتتى [عتن اإلست اث، آلمتا وقعتت الثت تة قتالوا: ْسه
 وجوب البال يف حال من يؤدذ ع هم العلم.

إن متن ستعاثة الَتَ ث وااعجمتي أن يوآقهمتا هللا لعتامِل ]:هتت( قتال 1٣1رمحه هللا ذس اثه عن أيوب السَّ تياين رمحته هللا )ت  ال لكائيوروى  - 4
. والَتتَ ث هتتو صتت   الستتن، وااعجمتتي ختت  العتتريب، ويريتت  أن ي بهِتته بتتذل  علتتى أ يتتة إحستتان ادتيتتار مصتت ر العلتتم، وعلتتى أ يتتة ٣[متتن أهتتل الستت ة

إ ا تعلتق بات لة وَويْت  يف ب ايتة التتعلم كتان متن العست  إوالتهتا الب اية الصاياة يف التعلم أبن يكون هذا على أي ي علماء أهتل الست ة، ان القلتب 
ذست اثه عتن عمترو بتن  أباو عبادهللا بان بقاةع ه، وقذا كان الستلف ي هتون عتن جمالستة أهتل البت ن حتىت اليعلتق ابل ثتو  ختتيء متن ضت الْم.روى 

ه، وإ ا رأيتتته متتا أهتتل البتت ن آتتايتح م تته، آتتإن الشتتاب علتتى أول إ ا رأيتتت الشتتاب أول متتا ي شتتأ متتا أهتتل الستت ة واَّماعتتة آاْرجتت]قتتيح امل ئتتي قتتال:
آتتانظروا رمحكتتم هللا متتن َتْصتتابون وإىل متتن جتلستتون، واعرآتتوا كتتل إنستتان ِب نتته وكتتل أحتت  بصتتاحبه، أعتتا   هللا ]رمحتته هللا  اباان بقااة. مث قتتال [نشتتوءه

أقتران الشتيا س، وأستتوهب  هللا يل ولكتم عصتمة متن الات ل وعاآيتة متن وإايكم من صابة املثتونس، وال جعل ا وإايكم من إدتوان العتاب س وال متن 
 .4[قبيح الثعال

اليؤدذ العلم عن أربعة: سثيه م علن السَّتثه، وصتاحب هتوى يت عو إليته، ورجتل معتروف ابلكتذب ]هت(: 1٧9رمحه هللا )ت  مالكوقال اإلما   - ٥
 .٥[، ورجل له آال وص ح اليَتْعرف ما   ِهث بهليه وسلم صلى هللا ع يف أحاثيل ال ا  وإن كان اليكذب على الرسول 

 .٦[تركت عشرة آالف ح يل لرجلِ  آيه نظر، وتركت م لها أو أك ر م ها ل  ه يل آيه نظر]هت(  2٥٦رمحه هللا ) البخار وقال  - ٦
لم أن يقصت  متن الثقهتاء متن اختتتهر ابل اينتة وع تِرَف ابب ادتيتار الثقهتاء التذين يتتعلم مت هم: ي ب تي للمتتع]رمحته هللا  امقياب البداداد وقال  - ٧

. وستتاق اخلطيتتب بعتتض اآلاثر الستتابقة. وستتوف نتتذكر إن ختتتاء هللا يف الثصتتل اخلتتاص َبثاب العتتامل: صتتثات العلمتتاء الصتتالس ٧[ابلستترت والصتتيانة
تاط يف اادذ ع ه.  وعلماء السوء ملعرآة من يؤدذ م ه العلم ومن ال يؤدذ ع ه أو   

ملبتارك رمحته وي ذست اثه عتن ابتن ار هت( يف كتابه الكامل يف الاعثاء، يف آصل )صثة متن اليؤدتذ ع ته العلتم(.  ٣٦٥)ت  ن عد  اجلر ايناب - 8
ي ِاتت ِهث متتن آ ورجتتل ال ثتتظ يكتتتب التت يل إال عتتن أربعتتة:َخ هط اليرجتتا، وكتتذهاب، وصتتاحب هتتوى يتت عو إىل ب عتتته، ]هتتت( يقتتول:181هللا )ت 
 .[ِحثظه
أمون، اليؤدتذ عتت هم العلتم، كتتان ي قتتال: متتأثركتتت ابمل ي تة مائتتة كلهتم  ]هتتت( قتال:1٣٠ذست اثه عتتن أيب التزهِ ث رمحتته هللا )َتبعتي، ت  ن عااد اباوروى 

 .[ليح هم من أهله
ربه، وم دلته، ك تا إ ا أرث  أن أندتذ عتن ختتيخ، ستأل اه عتن مطعمته، ومشت  ]هت( قال:9٦ذس اثه عن إبراهيم ال  عي رمحه هللا )ت  ابن عد وروي 

 .8[وخمرجه، آإن كان على استواء أدذ  ع ه، وإال مل أنته
                                                 

 رواه ال رامى ذس اث صايح 1

 رواه مسلم يف مق مة صاياه 2

 ٦٠ص  1)خترح اعتقاث أهل الس ة( ج ٣

. وعمرو بن قيح امل ئي هو أبو عب هللا الكويف، ثقة متقن، عاب ، مات 2٠٦ - 2٠٥ص  1هت، ج 14٠9)اإلابنة عن ختريعة الثرقة ال اجية( البن بطة، ط ثار الراية  4
 ِبرف العس( ٦٦1ترجة  -ا وأربعس ومائة هت )تقريب التهذيب س ة با

 48ص  2رواه ع ه ابن عب الس )جاما بيان العلم( ج  ٥

 481)ه ي الساري مق مة آتح الباري( ص  ٦

 9٦ص  2)الثقية واملتثقه( ج  ٧

 1٥٦ - 1٥4ص  1هت، ج  14٠9)الكامل يف ضعثاء الرجال( ط، ثار الثكر  8
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 رمحه هللا يف أثر املعلم املرخت  على الطالب: ابن ميميةوقال  - 9
ضتتا، أنتته متلقتتى متتن ختت  هتتذا املو  انتته أول متتن أ هتتره يف اإلستت   وقتت  بيه تتت إستت اثه آيتته يف« جهتتم » وهتتذا املتتذهب التتذي يستتميه الستتلف: قتتول ]
 :- صابتة الث سثة، واملشركس السا ة، واليهوث السَّارة. إىل أن قال يف الك   عن الصثات القرآنيةال

ة ونستبته بهتائي ختتيخ املعتزلترب كت   اَّختتآااختعري والباق ين وق ماؤهم ي بتوهنا، وبعاهم يقر ببعاها، وآيهم جتههم من جهة أدرى، آتإن ااختتعري 
  -إىل أن قال  -ع   أصاابه وخ هم يف الك   إليه متثق عليها 

آتأثَّر آيته جممتون  وأما اَّويين ومن سل   ريقته: آمالوا إىل مذهب املعتزلة، آإن أاب املعايل كان ك ت  املطالعتة لكتتب أيب هاختتم، قليتل املعرآتة ابآلاثر،
أيب علي بن الولي  وأيب القاسم بن التبتان املعتتزليس، وقتذا لته يف  آابن عقيل إمنا وقا يف ك مه املاثة املعتزلية بسبب ختي ه  -إىل أن قال  -اامرين. 
وال تزهايل يف ك مته متاثة آلستثية كبت ة بستبب كت   ابتن ستي ا  -إىل أن قال  -، ويف خ ه ك   يااهي ك   املريسي وحنوه. «إثبات الت زيه » كتابه 

 .1[لتوحي ي، وك   أيب حيان ا«ورسائل إدوان الصثا»وخ ه، « الشثا»يف 
ثتر  كيتف أت  -ل تزايل وجهتم ابتن عقيتل واكااختتعري واَّتويين و   -آق  رأيت من ك   ابن تيمية رمحته هللا كيتف أتثتر كتل متن  كترهم يف ك مته الستابق 

 ه.مريء ل ثسلياذر كل اآأو ك  .  كل م هم بشي ه أو بشيوده الذين تتلمذ على أي يهم  را أثهى إىل خمالثتهم ملذهب أهل الس ة يف قليل ِ 
 عظتيم ااب ملتا لته متن أتثت علمتا أو كتتآهذه بعتض آاثر الستلف رمحهتم هللا يف الت بيتة علتى أ يتة إحستان ادتيتار مصت ر العلتم ستواء كتان  لت  ختتي ا م

 على الطالب.
 وهبذا خنتم الك   يف ااثب الرابا من آثاب العامل واملتعلم، وهو إحسان ادتيار مص ر العلم.

 
  

                                                 

 ٥4 - ٥1ص  ٦( ج )جممون الثتاوي 1
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 م األدب اما
 العمل ابلعلم

ِمتَن )عاىل تسعاثته وص قه، قال  من ع مات الي تثا العامل بعلمه مامل يعمل به، بل يبقى مذموما حىت يعمل بعلمه، آإ ا عمل العب  را تعلمه آهذا
تتْؤِمِ َس رَِجتتالم َصتتَ ق وا َمتتا َعاَهتت  وا اّللََّ َعَلْيتتِه َآِمتت تْه م مَّتتن َقَاتتى حنَْ  ل وا تَتْبتتِ ي   ن يَ ِمتت تْه م مَّتتبَتته  وَ اْلم  ، آجعتتل هللا تعتتاىل 2٣ااحتتزاب: (  َتِظتتر  َوَمتتا بَتت َّ

قا  للقتتول، كمتتا يف قولته تعتتاىل َتتا اْلم ْؤِم  تتوَن الَّتتِذيَن آَم  توا اِبّللَِّ ) العمتل م صتت ِه  َواقِِْم َوأَنث ِستتِهْم يف َستتِبيِل اّللَِّ  يَتْرََتب تتوا َوَجاَهتت  وا أِبَْمتتولِِه مث َّ ملَْ  َوَرس تتِإمنَّ
 .1٥الجرات:  (أ ْولَِتَ  ه م  الصَّاِثق ونَ 
 واملراث ه ا بيان ما يلي:

 معىن العمل ابلعلم. - 2  بيان أن املقصوث من العلم العمل. - 1
    من مل يعمل بعلمه. - 4   م ح من يعمل بعلمه. - 2
 
 بيان أن املقصود ابلعلم العمل: -1

 تزول ق ما عبت  يتو  القيامتة حتىت ي ستأل عتن أربتا، عتن عمتره آيمتا أآ تاه، وعتن علمته متا ا عمتل آيته، وعتن ال) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 . آ له ال يل على أن العب  مستول عن العمل را يتعلمه.1(ماله من أين اكتسبه وآيما أنثقه، وعن جسمه آيما أب ه

 .2[تعلم العلم لي تقى به هللا، وإمنا آ اِهل العلم على خ ه انه ي تقى به هللاإمنا ي  ]عن سثيان ال وري رمحهم هللا قال: ابن عبدالربوروى 
هتتو العلتتم الباعتتل علتتي العمتتل  -أعتتين التتذي متت ح اّلل  ورستتول ه أهلَتته علتتى اإل تت ق  -العلتتم التتذي هتتو العلتتم املعتتتس ختتترعا ]رمحتته هللا  الشاااطيبوقتتال 

لي صاحبه جاراي  ما هواه كيثما كان،   .٣[بل هو املقيِه  لصاحبه رقتااه، الامل له على قواني ه  وعا أو كرهاالذي الخي 
 معىن العمل ابلعلم: -2

. واالنتثان ابلعلم على قسمس: نثا الو  وهو أنه يعمل بعلمه يف نثسه، ونثتا 4(اللهم إين أسأل  علما  آعا) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 من ال ا  آيعمل بعلمه يف ال ا . ولكل م هما مثرثات. متع ِ  أي يتع ى نثعه إىل خ ه

 القسم األول: العمل ابلعلم يف نفسه )النفع ال زا(.
َهتتتَذا بَتتَ لم ) ، وقتتال تعتتاىل19حممتت :  (آَتتاْعَلْم أَنَّتته  اَل ِإلَتتَه ِإالَّ اّللَّ  ) وأول مادتتب عليتته متتن  لتت  تصتتايح اعتقتتاثه إن كتتان بتته َثَدتتن، لقولتته تعتتاىل -أ 
َا ه َو ِإلَتهم َواِح م ل َّاِ  لهِ  ت وا هللا) صلى هللا عليه وسلم  ، وقال رسول هللا ٥2إبتراهيم:  (َولِي  َذر واْ ِبِه َولِيَتْعَلم واْ أمنَّ . ٥(آلتيكن أول ماتت عوهم إليته أن يوحِه

 وق  سبق الك   يف هذا يف بيان صثة آرع العس من العلم يف الثصل ال اين من الباب ال اين.
قَانِتتم ْن ه تَو أَمَّت) هتا، قتال تعتاىلآرضتها ونثل مث إن عليه القيا  بعباثات القلب متن اخلشتية والتوكتل واإل بتة واحملبتة والرجتاء، وعبتاثات اَّتوارح -ب 

َتا يَتتَتذَكَّر  أ ْول توا اْاَْلبَتابِ ْعَلم وَن َوالَّتِذيَن اَل يتَ يتَ  ينَ ْسَتِوي الَّذِ ْل َهْل يَ آَ ء اللَّْيِل َساِج ا  َوقَاِئما  َ َْذر  اآْلِدَرَة َويَتْرج و َرمْحََة َربِهِه ق    (ْعَلم توَن ِإمنَّ
نِيهِتَس ِرَتا  َولَتتِكن ك ون ت) ىل، كمتا قتال تعتاجا هللا تعاىل عباثات القلب وعباثات اَّوارح َف هتذه اآليتة وجعلهتا ستباانه مثترة العلتم ال تاآا، 9الزمر:  واْ َرابَّ

 . ٧9آل عمران:  (َوِرَا ك  ت ْم َتْ ر س ونَ  اْلِكَتاَب ك  ت ْم تت َعلِهم ونَ 
 مث عليه ما  ل  تصايح معام ته والكف عن احملرمات واملشتبهات ما الزه  يف ال نيا. -ج 

                                                 

 رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح عن أيب بروة ااسلمي رضي هللا ع ه 1

 192ص  1)جاما بيان العلم( ج  2

 ٦9ص  1)املواآقات( ج  ٣

 رواه ابن حبان ذس اث حسن 4

 رواه الب اري ٥
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 القسم الثاىن: العمل ابلعلم ىف الناس )النفع املتعدِ  ( 
 َّتته  اْلِكتَتتاَب لَتت بَتيِه ت   أ وت تتواْ ي َتتاَق الَّتتِذينَ اّلله  مِ  َوِإَ  َأَدتتذَ  )لتتوعظ، قتتال تعتتاىلم واو لتت  ب شتتره يف ال تتا  ابتتت اء ب  ستتؤال و لتت  ابلتتت ريح والتعلتتي -أ 

 .18٧آل عمران:  (لِل َّاِ  َواَل َتْكت م ونَه  
 ونشره َف ال ا  ذجابة أستلتهم، و ل  مقا  اإلآتاء. -ب 
 . والقيا  ابامر ابملعروف وال هي عن امل كر، والص ن ابلق -ج 
 ووقف علمه وكتبه هلل تعاىل بع  موته، لي تثا ال ا  و  ب العلم به، آيجرى عليه ثواب  ل . -ث 

ابتتن آث  متتاي  ىن ع تت  ماجعتتت متتن حكمتتة الكمتتاء وأنتتت جتتترى يف العمتتل جمتترى ]رمحتته هللا  احلساان البصاار هتتذا هتتو معتتىن العمتتل ابلعلتتم، وقتتال 
 . 1[السُّثهاء

لثصل وعلماء السوء يف ا الصالس لعلماءاان م ح العاملس بعلمهم و   من مل يعمل بعلمه ع   الك   يف صثات وسيأيت إن ختاء هللا تعاىل بي
 التايل.

 
  

                                                 

 9ص  2رواه ابن عب  الس )جاما بيان العلم( ج  1
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 األدب السادس
 الصرب يف طلب العلم ويف العمل به ومعليمه.
الباتل اهتم و واالختتت ال اب ا الع ئتق،بقطتلوقتت جيا ما كر ه يف هذا الثصل )آثاب يشرتك آيها العامل واملتعلم( من إد ص ال يتة والترص علتى ا

ن، َواْلَعْصترِ ) ع ه، مث العمل بعلمه يف نثسه ويف ال ا ، كل هتذا اليتتمكن العبت  متن القيتا  بته إال ابلصتس. قتال تعتاىل ِإالَّ ، َستاَن َلِثتي د ْسترِ ِإنَّ اإْلِ
العبتت  علتتي هتتذا كلتته  ل امل زلتتة العاليتتة َف التت نيا  ، آتتإ ا صتتس٣ - 1العصتتر:  (ْسِ اِبلصَّتت  َوتَتَواَصتتْواالَّتتِذيَن آَم  تتوا َوَعِمل تتوا الصَّتتاِلَاِت َوتَتَواَصتتْوا اِبْلَتتقهِ 

َف اآلدرة آقت  قتال  ، وأما24 ة: السج (وا َِباَيتَِ ا ي وِق  ونَ َس وا وََكان   َلمَّا صَ َوَجَعْلَ ا ِم تْه ْم أَِئمَّة  يَتْه  وَن أِبَْمرِ َ ) واآلدرة، أما َف ال نيا آق  قال تعاىل
َا يت َوَفَّ الصَّاِبر وَن َأْجَره م ِبَ ْ ِ ِحَسابِ ) تعاىل  .1٠الزمر:  (ِإمنَّ

 وال ي ث  العامل و الب العلم حمتاجا إيل الصسَف ختىت أحواله: 
 فيحتاج إي الصرب علي طول مدة التعلم واحتمال املشقة فيه. - 1

إال انقطتا و لتى هتذا  ل املتراث عس الطالتب صتطيب الب  اثي أن التَّثقُّه الب  له من س س  ويلة، آإ ا  كر  َف مسألة )الرص على الوقت( قول اخل
 ن الطالب.عن الطلب. والعامل أحوج إىل مواصلة التعلم من الطالب آإن اَّهل ي ْستَتْقَبح من العامل مااليستقبح م

 ي ستطان العلم  براحة اَّسم( أهت.روى مسلم يف صاياه عن  ع بن أىب ك   رمحه هللا قال )ال
 ر ال  راب.ب كور كبكو و وقيل للشعىب: من أين ل  هذا العلم كله . قال: ب ثي االعتماث، والس  َف الب ث، وصس كصس اَّماث، 

 وقال الشاعر: 
 سأنبي  عن جمموعها ببيان  م إال بستهةتال العلتأال الت 

  أستا  و ول  ومانِ وإرختاث      كاءم وحرصم واصطبارمت  وب ل ة
ه هللا قتال رمحت مالكه عن اإلما  ب( وروى آيوأورث ابن عب  الس يف )جاما بيان العلم( ابب )الضه على است امة الطلب والصس على الألواء وال َّص

 .[الي ب ي اح  يكون ع  ه العلم أن يرتك التعلم]
ل  لت  قيتل لته مترة أدتري م تختتاء هللا، و  ارك إىل متىت تطلتب العلتم قتال: حتىت املمتات إنقيتل البتن املبت] عن نعيم بتن محتاث قتال: عبد الرب ابنوروي 

 آقال: لعل الكلمة الىت ت ثعىن مل أكتبها بع   ل .
 أقبح. وقال ابن عب  الس. س تل سثيان بن عيي ة َمْن أحوج ال ا  إىل  لب العلم، قال: أعلمهم ان اخلطأ م ه

 .عي يقول.... وقالوا من مل  تمل  ل التعلم ساعة بقى يف  ل اَّهل أب اوقال ابن عب  الس: وكان الشاآ
متت وقال ابن عب  الس:وقال قتاثة: لوكان أح  يكتثي من العلم بشيء الكتثى موسى عليته الست   ولك ته قتال: هتل أتبعت  علتى أن تعلمتين ممتا ع لهِ 

 .1[رخت ا  
 ابالستتزاثة صتلى هللا عليته وستلم  مل َيمر هللا نبيه ]ء ، قال العلما114 ه:  (رَّبِه وِْثين ِعْلما   َوق ل) ومص اق هذا من كتاب هللا تعاىل: قوله عز وجل

 .لعلماء و لبة العلم ن ثونه من اق   لب االستزاثة من العلم آكيف ر صلى هللا عليه وسلم  آإ ا كان إما  اانبياء  .[من ختيء إال العلم
 غ لقلب العلم.لرزق للتفر الصرب على ققع الع ئق ومقليلها، ومن هذا القناعة ابلقليل من وحيتاج العاِل والقالب إي ا - 2

ِإنَّ الَّتِذيَن )إن ال ا  يقولون أك تر أبتو هريترة، ولتوال آيتتان يف كتتاب هللا ماحت هثت حت ي ا، مث يتلتو ]عن أيب هريرة رضى هللا ع ه قال:  البخار روى 
. إن إدوان تا متن املهتاجرين كتان يشت لهم الصَّتثق اباستواق، وإن 1٦٠-1٥9البقترة: (الترَِّحيم  ) –إىل قولته  - (اْلبَتيِه َتاِت َواْق تَ ىَيْكت م وَن َما أَنَزْلَ ا ِمَن 

رون، ِبِشتتَبا بط تته، و اتتر متتا ال اتت صتتلى هللا عليتته وستتلم  إدوان تتا متتن اانصتتار كتتان يشتت لهم العمتتل َف أمتتواقم، وإن أاب هريتترة كتتان يلتتز   رستتول هللا 
 . 2[و ثظ ما ال ثظون

                                                 

 ٠٠1 - 9٥ص  1)جاما بيان العلم( ج  1
 (118)ح يل  2
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إن هذا اامر لن ي  ال حىت ي ذاق آيه  عم الثقر، و كر مانزل بربيعة من الثقر يف  لب العلم  ] ذس اثه عن مال  رمحه هللا قال: ابن عبد الربورى 
 .1[التمرحىت ابن دشب سقف بيته يف  لب العلم، وحيت كان َيكل ماي لقى على مزابل امل ي ة من الزبيب وعصارة 

 حىت يفهمه.الصرب على ما استدلق عليه فهمه  وحيتاج القالب إىل - 3
 قَتالَ ، ِن ممَّتا ع لِهْمتَت ر خْتت ا  ى َأن تت َعلِهَمتع تَ  َعلَتقَاَل َله  م وَسى َهتْل أَتَّبِ ) ومن هذا ماورث يف قصة موسى ما اخلار عليهما الس   يف قوله تعتاىل

ْط ِبِه ، َصْسا  ِإنََّ  َلن َتْسَتِطيَا َمِعَي  قَتاَل آَتِإِن ، ْعِصتي لَتَ  أَْمترا  ن خَتاء اّللَّ  َصتاِبرا  َواَل أَ َل َسَتِج  ين إِ قَا، ْسا  د  وََكْيَف َتْصِس  َعَلى َما ملَْ حتِ 
 .82-٦٦كهف:ال (اتتَّبَتْعَتيِن َآَ  َتْسأَْليِن َعن خَتْيِء َحىتَّ أ ْحِ َث َلَ  ِمْ ه  ِ ْكرا  

 لب إىل الصرب على مشقة السفر والرحلة لقلب العلم إذا احتاج لذلك.وحيتاج القا - 4
 .2[ورحل جابر بن عب  هللا مس ة ختهر إىل عب  هللا بن أ نيح َف ح يل واح ]: البخار قال 
، والأنزلتت آيتة متن كتتاب هللا وهللا الذي ال إله خت ه، ماأنزلتت ستورة متن كتتاب هللا إال أ  أعلتم أيتن أنزلتت]رضى هللا ع ه  عبد هللا بن مسعودوقال 

 .٣[إال أ  أعلم آيمن أ نزلت، ولو أعلم أح ا  أعلم مىن بكتاب هللا تبل   ه اإلبل لركبت  إليه
 .[ يل الواح قال سعي  بن املسيب: إن ك ت اس  الليايل واااي  يف  لب ال]عن  ع بن سعي :  ابن عبد الربوروى 
 .4[: لو أن رج  ساآر من أقصى الشا  إىل أقصي اليمن ليسما كلمة حكمة مارأيت أن سثره ضانقال الشع ]: ابن عبد الربوقال 
 وحيتاج القالب إي الصرب للتواضع ىف أخذ العلم عمن هو دونه. - 5

ثسته متن ضتا، آتإن أنِثتت نتواذا إال ابلهتك  ا ما يطلب الرجل العلم ممن هو ثونه َف السِهن أو السب أو حيت العلم واليتمكن من محل نثسه على 
 هذا آل أمره إىل اَّهل.

، آطلب موسى عليه الس   العلم ممن هو ثونه م زلتة وهتو ٦٦الكهتف:  (قَاَل َله  م وَسى َهْل أَتَِّبع َ  َعَلى َأن تت َعلِهَمِن ممَّا ع لِهْمَت ر خْت ا  )قال تعاىل 
آلتيح برستول ابتثتاق، والرستول أآاتل متن نت  لتيح برستول ل ولتو ت زل تا علتى أنته  واخلاتر وإن كتان نبيتا]عن القر ىب قولته  ابن حجراخلار، ونقل 

ت َ  ) كتاب هللا قوله تعاىل. وثليل أآالية موسى عليه الس   من  ٥[رسول آرسالة موسى أعظم وأمته أك ر آهو أآال قَتاَل اَي م وَستى ِإينهِ اْصتَطَثيتْ
 ، آكان موسى عليه الس   أآال أهل ومانه.144راف: ااع (َعَلى ال َّاِ  ِبرَِسااَليت َوِبَكَ ِمي

َ ة  أََتْصِس وَن وََكاَن َربَُّ  َبصِ ) وقال تعاىل  .2٠لثرقان: ا ( ا  َوَجَعْلَ ا بَتْعَاك ْم لِبَتْعِض ِآتتْ
 .٥٣اانعا :  (لشَّاِكرِينَ اّلله  أبَِْعَلَم ابِ  أَلَْيحَ  بَتْيِ َ ا م مِهن َعَلْيهِ وََكَذِلَ  آَتتَت َّا بَتْعَاه م بِبَتْعِض لهِيَتق ولواْ َأَهتؤ الء َمنَّ اّلله  ) وقال تعاىل

قااراء غااري ون هاام الضااعفاء الفادة مااايكونوحيتاااج العاااِل إىل الصاارب علااى معلاايم الناااس وأال يزهااد فاايهم لضااعفهم وفقاارهم، فقُاا َّب احلااق عاا - 6
 املرتفني.
َ اَك َع تْه ْم ت   اَل تَتْع   وَ   وَن َوْجَهه  يِه ي رِي َرهبَّ م اِبْلَ َ اِة َواْلَعشِ َواْصِسْ نَتْثَسَ  َمَا الَِّذيَن َيْ ع ونَ ) قال تعاىل نْتَياَعيتْ الكهتف:   (رِي   وِيَ َة اْلَيَتاِة الت ُّ

28. 
ت، َأن َجتاءه  اْاَْعَمتى، َعتَبَح َوتَتتَوىلَّ )وقال تعتاىل  ، آَأَنتَت لَته  َتَصت َّى، ْ ىَن أَمَّتا َمتِن اْستتتَ ، ه  التذهِْكَرىكَّر  آَتَت َثَعتَأْو يَتذَّ ، ىَوَمتا ي تْ رِيَ  َلَعلَّته  يَتزَّكَّ

 11 - 1عبح:  (ا َتْذِكَرةم َك َّ ِإهنََّ ، ىْ ه  تَتَلهَّ عَ آَأَنَت ، َوه َو خَيَْشى، َوأَمَّا َمن َجاءَك َيْسَعى، َوَما َعَلْيَ  َأالَّ يَتزَّكَّى
وستتألت  أختتتراف ال تتا  اتبعتتوه أ  ضتتعثاؤهم ، آتتذكرت أن ضتتعثاءهم ] هرقاال، قتتال ستتلم صتتلى هللا عليتته و  وَف أستتتلة هرقتتل ايب ستتثيان عتتن ال تتىب 

                                                 

 9٧ص  1)جاما بيان العلم( ج  1

 1٧٣ص  1)آتح الباري( ج  2
 (٥٠٠2متثق عليه واللثظ للب ارى )ح يل  ٣
 9٥ - 94ص  1)جاما بيان العلم( ج  4

 221ص 1)آتح البارى( ج ٥
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 .1[اتبعوه، وهم أتبان الرسل
 وحيتاج العاِل والقالب إىل الصرب يف مبليغ الدعوة واألمر ابملعروأ والنهي عن املنكر  - 7

َبْت ) قال تعاىل ب واْ وَ ر س لم مِهن قَتْبِلَ  َآَصَس واْ َعَلى مَ َوَلَقْ  ك ذِه َل ِلَكلِ  ىتَّ َأََته مْ أ و  واْ حَ ا ك ذِه ، آَتَقترن هللا  ٣4اانعتا :   (َمتاِت اّللهِ َنْصر َ  َواَل م بَت ِه
 تعاىل الصس على التكذيب واإليذاء ابل عوة إىل الق.

، آَتَقترن هللا  1٧لقمتان:  ( اْا م تورِ َصاَبَ  ِإنَّ َ لِتَ  ِمتْن َعتْز ِ ِسْ َعَلى َما أَ اصْ ِر وَ اَي ب يَنَّ أَِقِم الصََّ َة َوْأم ْر اِبْلَمْعر وِف َواْنَه َعِن اْلم  كَ ) وقال تعاىل
 تعاىل الصس ابامر ابملعروف وال هي عن امل كر.

 وإ ا ك تا قت  نشتره.، ويف تعليمته و يف عملته بتهو وَف اَّملة آإن العامل و الب العلم ك  ا الي ثت  حمتاجتا إىل الصتس َف ختتىت أحوالته، يف  لبته للعلتم، 
دترة وإال انقطعتا، آيعتة َف الت نيا واآلمل زلتة الر اقل ا إن أهم ع مات العامل و الب العلم الرص علتي الوقتت، آتإن أهتم واث قمتا الصتس، آتإن َصتَسا بل تا 

 ورب  خيلق مايشاء وخيتار. وهللا يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم.
والتت ار االدتترة ال يستتتقيم لتته ستت ه و لبتته إال ِببستتس، حتتبح قلبتته يف  لبتته ومطلوبتته. وحبستته عتتن االلتثتتات إيل  التتب هللا ]رمحتته هللا  اباان القاايمقتتال 

 خ ه، وحبح لسانه عمتا اليثيت  وحبسته علتى  كتر هللا ومايزيت  َف إميانته ومعرآتته. وحتبح جوارحته عتن املعاصتى والشتهوات وحبستها علتى الواجبتات
لقتى ربته آي لصته متن الستجن إىل أوستا آاتاء وأ يبته ومتىت مل يصتس علتى هتذين البستس وآتر م همتا إىل آاتاء وامل  وابت آ  يثارق البح حتىت ي

 .2[الشهوات أعقبه  ل  البح الثظيا ع   دروجه من ال نيا آكل دارج من ال نيا إما مت لص من البح وإما  اهب إىل البح، وابهلل التوآيق
 . ٣(ح ثَّت اَّ ة ابملكاره، وح ثَّت ال ار ابلشهواتقوله ) هللا عليه وسلم صلى  ومص اق هذا من ك   رسول هللا 

آهتتى وهللا أايمتت  اخلاليتتة التتيت جتمتتا آيهتتا التتزاث ملعتتاثك إمتتا إىل اَّ تتة وإمتتا إىل ال تتار، آتتإن اكتتذت إليهتتا ستتبي  إىل ربتت  بل تتت ]أياتتا   اباان القاايموقتتال 
س ة اليت ال نسبة قا إىل ااب  وإن آثترت الشتهوات والراحتات واللهتو واللعتب انقاتت ع ت  بسترعة السعاثة العظمى والثوو ااكس يف هذه امل ة الي

قتتتوى وأعقبتتتت  اامل العظتتتيم التتت ائم التتتذي م َقاستتتاته ومعا تتتته أختتتتق وأصتتتعب وأثو  متتتن معتتتا ة الصتتتس عتتتن حمتتتار  هللا والصتتتس علتتتى  اعتتتته وخمالثتتتته ا
 .4[اجله

 
 هو ااثب الساث  من اآلثاب ال ومة للعامل واملتعلم على السواء.وهبذا خنتم الك   يف الصس و 

 آيق.هلل التو ىل، وابوبه خنتم الك   يف هذا الثصل، مث نعرهج على الك   َف اآلثاب اخلاصة ابلعامل إن ختاء هللا تعا
 .٦9الع كبوت:  (اْلم ْاِسِ سَ   َلَماَ ّللََّ َوالَِّذيَن َجاَه  وا ِآيَ ا لَ َتْهِ يَت تَّه ْم س بت َلَ ا َوِإنَّ ا) قال هللا عز وجل

 
  

                                                 

 ال يل متثق عليه 1
 ٥4)الثوائ ( ص  2

 متثق عليه ٣

 ٠11)الثوائ ( ص  4
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 الفصل الثاين
 آداب العاِل املعلِ م

امل أن لواجتتب آثاب علتتى العتتثاء هتتذا ا كتتر  يف البتتاب ال التتل )كيثيتتة  لتتب العلتتم( مستتتولية العلمتتاء َف تعلتتيم اامتتة، وأن هتتذا واجتتب علتتيهم، وا 
 به. رته ما   العِامل واجبه علي د  وجه يرضى هللا تعاىل ويؤيت مث يتأثب هبا َف نثسه ويف ت ريسه وما   به ليؤثى

اثَب، وأمتا كونته عية آي متر العلتم  اآلثاب الشتر اوااثب مثرة العلم ووي ته، أما كونه مثرته آهذا يف حق من انتثا بعلمه وعمل به آتأثهب را تعلمته متن 
 ل ا  آيه ويزثرونه.المه آيزه  ه ل قت اء به واادذ ع ه، ِب ف من مل يتأثب بعوي ته آألن ااثب يزي  من خترف صاحب العلم وي عو خ  

ء علتيهم الست    لق إ  كتان اانبيتاوح سن اخل   آالعلم وااثب مت ومان الي ثص ن، إ  إن العلم املبت ي به وجه هللا تعاىل ابعل على ااثب والتواضا
 كذل  والعلماء ورثتهم.

 تعتتاىل اهتت  نثستته يف  ات هللاَّ تعتتاىل هللا الَوَمتته  ستتوء اخللتتق والع جتتب والِكتتس والطمتتا، إ  لتتو كتتان يبت تتى بعلمتته مرضتتاة ومتتن  لتتب العلتتم ل تت  هللا
 ليصلاها.

العتامل  متن آثاب قسِهم املراث بيانتهن  . وسوف والخت  أن العلماء أحق ال ا  ابلتأثب ابآلثاب الشرعية، إ  إهنم محلة العلم وورثة اانبياء عليهم الس
 م.مل واملتعليف هذا الثصل إيل أقسا  أربعة، هذا ابإلضاآة إيل ما كر ه َف الثصل السابق من آثاب يشرتك آيها العا

 القسم ااول: آثاب العامل يف نثسه وَثْرِسه.
 القسم ال اين: آثاب العامل يف ت ريسه.
 القسم ال الل: آثاب العامل ما   به.

 ت العلماء الصالس وعلماء السوء.القسم الرابا: بيان ع ما
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 آداب العاِل يف نفسه وَدّرِسه: القسم األول
 نفسه: أوال: آدابه يف
 ئب نثستته يف حتصتتيله واكتستتابه حستتنإن أهتتم مايبتتاثر بتته اللبيتتب ختتتر  ختتتبابه، ويَتت ْ ]هتتت(:  ٧٣٣رمحتته هللا )ت  باادر الاادين باان مجاعااةقتتال الع متتة 

هتذه املرتبتة  وَأْواله تم ِبيتاوة لة اَّميلتةاله، واتثقت اآلراء واالس ة على ختكر أهله، وإن أحق ال تا  هبتذه اخلصتااثب الذى خته  الشرن والعقل بث
 لى هللا عليته وستلم صت   أد ق ال   ر لعلمهم ركا اَّليلة: أهل العلم الذين حلوا به  روة ا   والس اء، وأحرووا به قصبات السبق إىل وراثة اانبياء،

 شايخ اخللف.م يهم آيه وحسن س ة اائمة اا هار، من أهل بيته وأصاابه، ورا كان عليه أئمة علماء السلف، واقت ى هب وآثابه،
 قال ابن س ين: كانوا يتعلمون اقَْ ى كما يتعلمون العلم.

 وقال السن: إن كان الرجل لي رج َف أثب نثسه الس تس مث الس تس.
اآقهتتا آهتتو ستت ته، وه يتته.آما و د ل ِقتتِه، و  هتتو امليتتزان ااكتتس وعليتته تعتترع ااختتتياء علتتى صتتلى هللا عليتته وستتلم  ول هللا وقتتال ستتثيان بتتن عيي تتة: إن رستت
 الق، ومادالثها آهو البا ل. 

  من ال يل.ىله من ك  وقال حبيب بن الشهي  الب ه: ايبين ! صاحب الثقهاء والعلماء، وتعلم م هم ودذ من أثهبم آإن  ل  أحب إ
 م.وقال بعاهم الب ه ايبىن ! ان تتعلم اباب  من ااثب أحب إىله من أن تتعلم سبعس اباب من أبواب العل

 .1[وقال خمل  بن السس البن املبارك: حنن إىل ك   من ااثب أحوج م ا إىل ك   من ال يل.
 ابب آثاب املعلِهم:]رمحه هللا  النوو وقال 

 نثسه و ل  : آمن آثابه أثبه َفنبذا  م ه آيه نثائح ك  ة ال تمل هذا الكتاب ع ْشرها آأ كر آيها إن ختاء تعاىل هذا الباب واسا ج ا  وق  جعت
 َف أمور.

ن ااختتتياء أو تك تتر عتتة أو َتيتتز م هتتا أن يقصتت  بتعلمتته وجتته هللا تعتتاىل واليقصتت  توصتت  إيل ختترع ثنيتتوى كتاصتتيل متتال أو جتتاه أو ختتتهرة أو ْسعتت
أو  ليته متن د متة أو متالمتن مشتت ل ع أو امل تلثس إليه أو حنو  ل ، واليشس علمه وتعليمته بشتيء متن الطمتا َف رآتق حتصتل لتهابملشت لس عليه 

 تعتتاىل متتن أراث بعلمتته ختت  هللا ابب    متتن حنو تتا وإن قتتل ولتتو كتتان علتتى صتتورة اق يتتة لتتوال اختتتت اله عليتته ملتتا أهتت اها إليتته. وثليتتل هتتذا كلتته ماستتبق َف
 هللارف م تته، وقتتال رمحتته  ستتب إىله حتتاحاثيتتل، وقتت  صتتح عتتن الشتتاآعى رمحتته هللا أنتته قتتال وثثت أن اخللتتق تعلمتتوا هتتذا العلتتم علتتى أن الياآلايت وا

ثثت أن يوآتتق ويستت ث و ا  قتتط إال تعتتاىل متتا   تترت أحتت ا  قتتط علتتى ال لبتتة ووثثت إ ا   تترت أحتت ا  أن يظهتتر التتق علتتى ي يتته، وقتتال ماكلمتتت أحتت 
ه أن ح جملستتا  قتتط أنتتوى آيتتمل أجلتت أىآتتليتته رعايتتة متتن هللا وحثتتظ. وعتتن أىب يوستتف رمحتته هللا تعتتاىل قتتال ايقتتو  أريتت وا بعلمكتتم هللا ويعتتان ويكتتون ع

 أتواضا إال مل أقم حىت أعلوهم ومل أجلح جملسا  قط أنوي آيه أن أعلوهم إال مل أقم حىت أآتاح.
تقلتل م هتا وعت   تزهت  يف الت نيا والليهتا متن الهتا واخلت ل الميت ة والشتيم املرضتية التىت أرختت  إوم ها أن يت لق ابحملاسن اليت ورث الشرن هبا وحتل علي

كتستتاب، لت تتزه عتتن ثينء. اال والصتتس وا املبتتاالة بثواْتتا، والستت اء واَّتتوث ومكتتار  اادتت ق و  قتتة الوجتته متتن ختت  دتتروج إىل حتت  اخل عتتة، واللتتم
ثيتتتة  لشتتترعية الظتتتاهرة واخلة اآلثاب اوالتواضتتتا واخلاتتتون واجت تتتاب الاتتتا  واإلك تتتار متتتن املتتتزح. وم ومتتت وم ومتتتة التتتورن واخلشتتتون والستتتكي ة والوقتتتار

 اية.كالت ظيف ذوالة ااوسا  وت ظيف اإلبط وإوالة الروائح الكريهة واجت اب الروائح املكروهة وتسريح الل
ح ون متتن أصتتااب اانثتتلتتى هبتتا ك تت  بتت رجات وهتتذه أثواء وأمتتراع يبت وم هتتا التتذر متتن الستت  والتترايء واإلعجتتاب واحتقتتار ال تتا  وإن كتتانوا ثونتته

 اخلسيسات.
ذ  هللا قتاتته الكمتة ومل يتاليكتره مااو و رِيق ه  َف نثتى الست  أن يعلتم أن حكمتة هللا تعتاىل اقتاتت جعتل هتذا الثاتل َف هتذا االنستان آت  يعترتع 

 احرتاوا  من املعاصى.
ست ط هللا  و تبط عملته ويرتكتب ويار ثي ته لق الي ثعونه واليارونه حقيقة آ  يتشاخل رراعاْم آيتعب نثسهو ريقه َف نثي الرايء أن يعلم أن اخل

 تعاىل.
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 تى أن  ت ه أبجتل مستمى آي بعى وكتل ختتيء و ريقه يف نثي االعجاب أن يعلم أن العلم آال من هللا تعاىل ومعه عارية آان هلل ما أَدَذ وله متا أعطت
 ه وليح مالكا له وال علي يقس من ثوامه.اليعجب بشيء مل خيرتع

توا أَنث َستك مْ ) تعتاىلو ريقه َف نثي االحتقار التأثب را أثب ا هللا تعاىل قال هللا  َرَمك ْم ِإنَّ َأْكت) وقتال تعتاىل، ٣2الت جم: (َقتىلَتم  ِرَتِن اتتَّ ه تَو َأعْ  آَتَ  تت زَكُّ
ا خيتتتم لتته بتته آثتتى وأوكتتى عمتت  مث إنتته اليعلتتم متتا  لتتص نيتتةالتتذي يتتراه ثونتته أتقتتى هلل تعتتاىل وأ هتتر قلبتتا وأدآررتتا هتتذا ، 1٣الجتترات:  ( ِع تتَ  اّللَِّ أَتْتَقتتاك مْ 

 نسأل هللا العاآية من كل ثاء. ،ال يل (أن أح كم يعمل بعمل أهل اَّ ة)الصايح 
 يات.وم ها استعماله أحاثيل التسبيح والتهليل وحنو ا من اا كار وال عوات وسائر اآلثاب الشرع

متتره معتمتت ا  عليتته  علتتى هللا يف كتتل أ تتا معتتوهالوم هتتا ثوا  مراقبتتته هلل تعتتاىل يف ع نيتتته وستتره حماآظتتا علتتى قتتراءة القتترآن ونواآتتل الصتتلوات والصتتو  وخ  
 مثوضا  َف كل ااحوال أمره إليه.

  كمتا ل يصتون العلتم عتن  لتب  الق ر بتكوإن كان املتعلم  وم ها وهو من أ ها أن ال يذل العلم واليذهب به إىل مكان ي تسب إىل من يتعلمه م ه 
أنته  ثس ة ابتذاله رجو اجاة على مصانه السلف، وأدبارهم َف هذا ك  ة مشهورة ما اخللثاء وخ هم، آإن ثعت إليه ضرورة أو اقتات مصلاة ر 

 الأب  به ماثامت الالة هذه، وعلى هذا  مل ماجاء عن بعض السلف َف هذا.
 نه إ ا آعل آع  صاياا  جائزا  يف نثح اامتر ولكتن  تاهره أنته حترا  أو مكتروه أو خمتل ابملتروءة وحنتو  لت  آي ب تي لته أن خيتس أصتاابه ومتنوم ها أ

هنتتا إ»يح يتتراه يثعتتل  لتت  ِبقيقتتة  لتت  الثعتتل لي تثعتتوا ولتتت  َيمثتتوا بظتت هم البا تتل ولتتت  ي ثتتروا ع تته وميت تتا االنتثتتان بعلمتته، ومتتن هتتذا التت يل الصتتا
 . وال يل ااد  هو ح يل االعتكاف.1[«صثية
 آداب العاِل يف درسه:  -اثنيا 

 يعرآته الال تا  يستألونه عمتا و ال الطت ب العامل من أحوج ال ا  إىل مواصتلة الت ر  والتتعلم، آتإن اَّهتل يستتقبح م ته متاال يستتقبح متن خت ه، وال يتز 
 آ  ب  له من التعلم.

ومتتن آثاب اختتتت اله: آي ب تتي أن يتتزال جمتهتت ا  يف االختتتت ال ابلعلتتم قتتراءة وإقتتراءا  ومطالعتتة وتعليقتتا  ومباح تتة ومتتذاكرة ] رمحتته هللا النااوو ويف هتتذا يقتتول 
وتص يثا ، وال يست كف من التعلم ممن هو ثونه يف سن أو نستب أو ختتهرة أوثيتن أويف علتم آدتر بتل  ترص علتى الثائت ة ممتن كانتت ع ت ه وإن كتان 

وال يستايي من السؤال عما مل يعلم آق  روي تا عتن عمتر واب ته رضتي هللا ع همتا قتاال: متن َرَق وجهته رق علمته. وعتن جماهت  )ال ثونه يف جيا هذا، 
الت ين(  يتعلم العلم مستحِ  وال مستكس(، ويف الصايح عن عائشة رضي هللا ع ها قالتت )نعتم ال ستاء نستاء اانصتار مل ميت عهن اليتاء أن يتتثقهن يف

وي ب تتي أن يتتتعلم التصتت يف إ ا أتهتتل لتته آبتته يطلتتا علتتى حقتتائق العلتتم وثقائقتته وي بتتت معتته انتته ياتتطره إىل ك تترة التثتتتيش واملطالعتتة  -ال اىل أن قتت -
احملقتق  واملراجعة واال  ن على خم َْتلف كت   االئمتة وم تتََّثِقتِه وواضتاه متن مشتكله، وصتاياه متن ركيكته ومتا ال اعترتاع عليته متن خت ه وبته يتصتف

صثة ا ته  ولياذر كتل التذر أن يشترن يف تصت يف متامل يتأهتل لته آتإن  لت  ياتره يف ثي ته وعلمته وعِرضته ولياتذر أياتا متن إدتراج تصت يثه متن ب
ىل يثاتتي إ يتت ه إال بعتت  ْذيبتته وتتترثاث نظتتره وتكريتتره، ولياتترص علتتى إياتتاح العبتتارة وإداوهتتا آتت  يوضتتح إياتتاحا  ي تهتتي إىل الركاكتتة وال يتتوجز إدتتاوا  
ثه يف جيتا احملق واالست  ق. وي ب تي أن يكتون اعت تاؤه متن التصت يف رتا مل ي ستبق إليته أك تر. واملتراث هبتذا أن ال يكتون ه تاك م َصت َّف ي تين عتن مصت 

نتثتتان بتته أستتاليبه آتتإن أختتىن عتتن بعاتتها آليصتت ف متتن ج ستته متتا يزيتت  وايثات  تثتتل هبتتا متتا ضتتم متتا آاتتته متتن ااستتاليب ولتتيكن تصتت يثه آيمتتا يعتتم اال
 .2[ويك ر االحتياج إليه

 
 آهذا بعض ما يتعلق َبثاب العامل يف نثسه ويف ثرسه، وابهلل التوآيق.
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 آداب العاِل يف مدريسه: القسم الثاين
لقتى الطت ب أن ت  تاك، كمتا  كتر هر  أثلتته  كر  يف الباب ال الل )كيثية  لب العلم( أن تبلي  العامل للعلم ابلت ريح واإلآتاء والوعظ واجب و ك

ل تا ، و لت  ل ريح العتامل العلتم أال وهتو تت العلم على أي ي العلماء هو ااصل يف التعلم،  ويف هذا القسم نذكر اآلثاب املتعلقتة أبثاء هتذا الواجتب
 على ال او التايل:

 حكم التعليم: -أوال 
اعلتتم أن التعلتتيم هتتو ]رمحتته هللا:  النااوو هتتو آتترع عتتس أ  كثايتتة  آيقتتول  كتتر ه أبثلتتته يف البتتاب ال التتل، وبيه تتا أنتته واجتتب علتتى متتن أتهتتل لتته، وهتتل 

َوِإَ  َأَدتتَذ اّلله  ) آهتتو متتن أهتتم أمتتور التت ين وأعظتتم العبتتاثات وآكتت  آتتروع الكثايتتة: قتتال تعتتاىلااصتتل التتذي بتته قتتوا  التت ين وبتته يت تتْؤَمن إحمتتاق العلتتم 
 اآليتة (ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َمتا أَنَزْل َتا ِمتَن اْلبَتيِه َتاِت َواْق تَ ى) وقال تعاىل ،18٧آل عمتران:  ( لِل َّاِ  َواَل َتْكت م ونَه  ِمي َاَق الَِّذيَن أ وت واْ اْلِكَتاَب لَتت بَتيِه ت  َّه  

 . 1[(ليبل  الشاه  م كم ال ائبقال ) صلى هللا عليه وسلم  ويف الصايح من  رق أن ال    1٥9البقرة: سورة 
تعليم الطتتالبس وإآتتتاء املستتتثتس آتترع كثايتتة، آتتإن مل يكتتن ه تتاك متتن يصتتلح إال واحتت  تعتتسَّ عليتته، وإن كتتان جاعتتة يصتتلاون ]:أياتتا النااوو وقتتال 

 .2[ َيمثآط ِلَب  ل  من أح هم آامت ا آهل َيمث  كروا وجهس يف املثيت والظاهر جرايهنما يف املعلم كالوجهس يف امت ان أح  الشهوث، وااصح ال
  ر املعلِ م: أ -اثنيا 

لتى بيتت املتال ان عحمتاجتا  آتإن أجتره  ة، آتإن كتان كر ه أبثلته يف الباب ال الل، وأن ااوىل له يتسن ابلتعليم وال َيدذ عليه أجرا  إن كانت له كثايت
  إن أدتذ لمهم جتاو  لت ، وكتذللتيع روقتا   التعليم من املصاحل العامتة للمستلمس، آتإن تعتذر اادتذ متن بيتت املتال وأجترى عليته أهتل القريتة أو احمللتة

 أجرا  من رجل ليعلمه جاو، وأثلة ما سبق كالتايل: 
 أما أن األّوىل له التربع ابلتعليم وعدا أخذ األ رة عليه، فمن و هني:  - 1

 (واْ اْلِكتَتاَب لَتت بَتيِه ت  َّته  لِل َّتاِ  َواَل َتْكت م ونَته  َوِإَ  َأَدتَذ اّلله  ِمي َتاَق الَّتِذيَن أ وت ت) : أن تبلي  العلم واجب خترعي كالص ة والصيا ، قتال تعتاىلأحدمها
 .٣، آ  يستاق ااجر على ما دب عليه آعلهآل عمران: 

أن يقت ي بصاحب الشترن صتلوات هللا عليته وست مه، آت  يطلتب ] أبو حامد الدز اي، كما قال صلى هللا عليه وسلم  : االقت اء ابل   الو ه الثاين
، بتتل يعلتتم لوجتته هللا تعتاىل و لبتتا  للتقتترب إليتته وال يتترى ل ثسته ِم َّتتة علتتيهم وإن كانتتت املعلتى إآتتاث  تتة الومتتة ة العلتتم أجتترا  وال يقصتت  بته جتتزاء وال ختتتكرا  

راعتة آم ثعتت  عليهم، بل يرى الثال قتم إ  هتذبوا قلتوهبم ان تتقترب إىل هللا تعتاىل بزراعتة العلتو  آيهتا، كالتذي ي عت ك اارع لتتزرن آيهتا ل ثست  و 
ال تواب آت  هبا تزي  على م ثعة صاحب اارع، آكيف تقل ه م ة وثواب  يف التعليم أك ر من ثواب املتعلم ع   هللا تعاىل  ولوال املتعلم مانلت هتذا 

 .4[ 29هوث:  ( َعَلى اّللهِ َواَي قَتْوِ  ال َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َماال  ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ ) تطلب ااجر إال من هللا تعاىل كما قال عز وجل
 وأما أخذه من بيت املال إن كان حمتا اً:  - 2

وعلتتى اإلمتتا  أن يثتترع ملتتن نصتتب نثستته لتتت ريح الثقتته ] امقيااب البدااداد آلقيامتته أبثاء آتترع الكثايتتة عتتن املستتلمس آروقتته يف بيتتت املتتال، قتتال 
 . ٥[ ل  يف بيت مال املسلمسوالثتوى يف ااحكا  ما ي   يه عن االحرتاف والتكسهب، ودعل 

ملتا استت  لف أبتو بكتر ]عتن عائشتة رضتي هللا ع هتا قالتت  البخاار وثليله ص يا الصاابة ما أيب بكتر الصت يق ملتا استت  لف رضتي هللا عت هم. روى 
 بكتتر متتن هتتذا املتتال وَأحتترِتف  الصتت يق قتتال: لقتت  َعلِتتَم قتتومي أن حتترآيت مل تكتتن تعجتتز  عتتن َمؤ نتتة أهلتتي، وخت تتِ لت  أبمتتر املستتلمس، آستتيأكل آل أيب
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 2٧ص  1)ا مون( ج 2

 18٥ص  1 كره القر   يف تثس ه ج ٣

 ٧٠ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  4
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يف قصتة أيب بكتر أن الَقتْ ر التذي كتان يت اولته آ تِرَع لته ابتثتاق متن الصتاابة، آتروى ابتن ستع  ذست اث ]يف خترحه  حجر. وقال ابن 1[للمسلمس آيه
بتن اخلطتاب وأبتو عبيت ة بتن اَّتراح ملا است لف أبو بكر أصبح خاثاي إىل السوق على رأسه أثواب يتجر هبتا، آلقيته عمتر »مرسل رجاله ثقات، قال 

 . 2[«آقال: كيف تص ا هذا وق  ولهِيت أمر املسلمس ، قال: آمن أين أ  عم عيايل ، قالوا: نَتْثِرع  ل ، آثرضوا له كل يو ِ  ختطر ختاة
لصتاابة الراختت ين، آترع لته ا اخللثتاءأول و  صتلى هللا عليته وستلم  آتأمهل يرمح  هللا، هذا أبو بكر الص يق رضي هللا ع ه د  هذه اامة بعت  نبيهتا 

 و يزيتت ، مث يطتتالبونمتتوال اامتتة أيف اليتتو ، أمتتا حكتتا  هتتذا الزمتتان متتن امللتتوك والرؤستتاء آقتت  آرضتتوا انثستتهم ختتتطر أ -أي نصتتف ختتتاة  -ختتتطر ختتتاه 
ق ريتتة قتتذه الشتتعوب  هتتو عقوبتتةا ختتتعوهبم ابلتقشتتف وختتت  ااحزمتتة علتتى البطتتون اجتتل ستت اث ثيتتون اامتتة  !، والختتت  يف أن  لتتم هتتؤالء الكتتا  إمنتت

ا عن الظلم وتركها السعي يف إوالته وت ي ه، قال تعاىل   . 129اانعا :  (ان واْ َيْكِسب ونَ كَ بَتْعاا  ِرَا   اِلِمسَ بَتْعَض الظَّ وََكَذِلَ  نت َويلِه )بسبب سكْو
 :ملالاعذر أخذه من بيت وأما أخذ املعلم أ رُه من أهل حملةٍ  أو من ر ل ليعلمه إن كان حمتا ا وم - ٣

واست ل به اَّمهور يف جتواو أدتذ ااجترة علتى تعلتيم ] ابن حجر. قال ٣(إن َأحقَّ ماأدذمت عليه أجرا  كتاب  هللا) صلى هللا عليه وسلم  آ ليله قوله 
ااجر آيه على هللا، وهو القيا  يف الرقى إال أهنتم القرآن، ودالف ال ثية آم عوه يف التعليم وأجاووه يف الرقى كال واء. قالوا ان تعليم القرآن عباثة و 

 .4[أجاووه آيها قذا اخلس
 وق  است ل ااح اف للمَ ْا من أدذ ااجر على تعليم القرآن أبثلة:

 يكتمتتون صتتثة ال تت   استترائيل التتذينآلايت، وقتت  ورثت يف حتتق بتتين ، ومتتايف مع اهتتا متتن ا41البقتترة:  (َواَل َتْشتترَت واْ َِباَييت مَثَ تتا  قَلِتتي   ) م هتتا قولتته تعتتاىل
ن هتتذا ى تعلتتيم القتترآن، آتتإدتتذ ااجتتر علتتوالتتذين َيدتتذون الرختتتوة لتبتت يل التتق وت يتت ه، ولتتو قل تتا إن عمتتو  لثظهتتا يتت دل آيتته أ صتتلى هللا عليتته وستتلم 

 (.إن أحق ماأدذمت عليه أجرا  كتاب هللاالعمو  خيصصه ال يل املذكور )
 .٥بعض ااحاثيل الاعيثة اليت التقو  قذا ال يل الصايحومما است ل به ااح اف أياا 

وقذا ملا ت اون العلماء يف أدذ ااجرة على تعليم القترآن وحنتوه، كتان آيته ث ثتة أقتوال يف متذهب اإلمتا  أمحت  وخت ه: أعت قا ]رمحه هللا  ابن ميميةقال 
 .٦[طان، وجوائز السلطان د     من ِصلة اإلدوانأنه ي باح للماتاج. قال أمح : أجرة التعليم د  تم من جوائز السل

 والل وية. يا العلو  الشرعيةجن هو أسا  آإ ا ثبت جواو أدذ ااجر على تعليم القرآن آإنه دوو يف تعليم خ ه من العلو  الشرعية، إ  إن القرآ
 عدد جمال  التدري : -اثلثا 

لَّ ا كمتا مَيَتله الستاما.   املتتكلم ال مَيَتله  خبتهم، آتإنر لط ب بك رة ال رو  وال بطول ال ر  مامل تكن تل  من آثاب الت ريح أن العامل ي ب ي له أال ميِ 
 وال ي ب ي أن ي قطا عن الت ريح م ة  ويلة يتعذر على الط ب معها الربط بس السابق وال حق.

ر ال ا  يف  ] قال: أيب وائل شقيق بن سلمةآعن  كل مخيح، آقال له رجل: اي أاب عب  الترمحن لتَوِثْثت  أنت   كَّرت تا يف    كان عب  هللا بن مسعوث ي ذَكِه
تتم، وإين أكتتوهل كم ابملوعظتتة كمتتا كتتان رستتول هللا  يت وَّل تتا هبتتا خماآتتة  صتتلى هللا عليتته وستتلم  كتتل يتتو . قتتال: أمتتا إنتته مي عتتين متتن  لتت  أين أكتتره أن أ ِملَّك 

ال يل استاباب ترك امل اومة يف اَّت  يف العمتل الصتاحل دشتية املت ل، وإن كانتت املوا بتة يستثاث من ]يف خترحه ابن حجر . قال ٧[السآمة علي ا
متا يتو  مطلوبة لك ها على قسمس: إما كل يو  ما ع   التكلف. وإما يوما  بع  يو  آيكون يو  الرتك متن أجتل الراحتة ليقبتل علتى ال تاين ب شتاط، وإ

                                                 

 (2٠٧٠)ح يل  1

 ٣٠٥ص  4ج  )آتح الباري( 2

 (٥٧٣٧رواه الب اري ) ٣

 . وقوله )وأجاووه يف الرقى( ان ال يل السابق ورث يف حق الرقية بثاحتة الكتاب4٥٣ص  4)آتح الباري( ج  4

 ٣٣٥ص  1 كر بعاها القر   رمحه هللا آراجعها يف تثس ه ج  ٥

 19٣ - 192ص  ٣٠)جممون الثتاوي( ج  ٦
 يف ابب )من َجَعل اهل العلم أايما  معلومة( يف كتاب العلم من صاياهوأدرجه الب اري  -- متثق عليه ٧



  ملتعلمآداب العاِل وا
 

181 

 .1[ص، والاابط الاجة ما مراعاة وجوث ال شاط.يف اَّمعة، وخيتلف ابدت ف ااحوال وااخت ا
ح ِهث ال تا  كتل ]عن عكرمة قال قال ابن عبا  رضي هللا ع هما  البخار وما  كره ابن حجر من ادتيارات َوَرَث عن ابن عبا ، و ل  آيما رواه 

ِتتَل ال تتا  هتتذا القتترآن، وال أ   ْلِثي َّتت  أتيت القتتو  وهتتم يف حتت يل متتن حتت ي هم آتتتق ص جعتتة متترة، آتتإن أبيتتت آمتترتس، آتتإن أك تترت آتت  ث متترات، وال َت 
 رستول هللا عليهم آتقطا  عليهم ح يَ هم آت ِملَّهم، ولكن أنصت، آإ ا أمروك آا ثهم وهم يشتهونه، وانظر السجا من ال عاء آاجت به، آتإين َعِهت ت  

 . 2[وأصاابه ال يثعلون إال  ل  االجت اب صلى هللا عليه وسلم 
 اب امروج إىل الدرس:آد -رابعاً 
ر قتتم ثروستتهم آي ب تت]رمحتته هللا  امقيااب البدااداد قتتال  ت  ت  ت  ت  ت  ت  إن  آتت  حالتته قبتتل دروجتته، ي لتته أن يتثقتتإ ا أراث الثقيتته اخلتتروج إىل أصتتاابه ليتتذك 

حت كم إ ا كتان أقتال ) ستلم  عليته و هللاصتلى  كان جائعا  أصاب من الطعا  ما ي َستكِهن ع ته آتورة اَّتون، وروي ذست اثه عتن ابتن عمتر أن رستول هللا 
 .(على الطعا  آ  يعجل ع ه حىت يقاى حاجته م ه وإن أقيمت الص ة

 ا حاترت إقال )  عليه وسلم صلى هللا   : وإن كان َحاِق  ا قاى حاجته، وروى ذس اثه عن عب  هللا بن اارقم رضي هللا ع ه عن ال قال امقيب
 . (الص ة وأراث الرجل اخل ء ب أ ابخل ء

تَر ت ريسته يف تلت  التال، وأدتذ حظته متن نومته، وروي ذست اثامقيبقال  ليته صتلى هللا ع ن ال ت  أه عتن عائشتة : وإن كان  ِعسا  امر أسهره أده
 (.آيسبه نثسه ذهب ليست ثرإ ا نعح أح كم يف الص ة آل ق  حىت يذهب ع ه ال و ، آإن أح كم إ ا صلى وهو  عح لعله يقال ) وسلم 
 .٣[: وال خيرج إال  يب ال ثح، آارل القلب من كل ما يش ل السهرامقيب قال

لتتتروائح اح الكريهتتتة واجت تتاب ا  والتتروائوي ب تتي للعتتامل أن يراعتتتي ااثاب الشتترعية الظتتتاهرة ع تت  دروجتته إىل التتت ر : متتن نظاآتتتة ال تتوب، وإوالتتة ااوستتت
 املكروهة، وتسريح اللاية، واإلثهان ابلطِهيب وحنو  ل . 

 صفة جمل  الدرس: -ا ً خامس
وإ ا وصل موضا ال ر  صلى ركعتس، آإن كان مسج ا  أتك  الل على الص ة، ويقع  مستقب   القبلة علتى  هتارة، ]رمحه هللا  النوو قال  - 1

ل تتق ي ستتب صتتاحبه إىل قلتتة مرتبعتتا  إن ختتتاء وإن ختتتاء حمتبيتتا  وختت   لتت ،ودلح بوقتتار وثيابتته نظيثتتة بتتيض، وال يعتتتين بثتتادر ال يتتاب واليقتصتتر علتتى د  
املتتروءة، و ستتن دلقتته متتا جلستتائه ويتتوقر آاضتتلهم بعلتتم أو ستتن أو ختتترف أوصتت ح وحنتتو  لتت ، ويتلطتتف ابلبتتاقس ويرآتتا جملتتح الثاتت ء، ويكتترمهم 

وي ب تي  ٠ى متا يتوهم كراهتتهابلقيا  قم على سبيل االحرتا ، وق  ي كر القيا  من ال حتقيق ع  ه، وق  جعت جزءا  آيه الرتديص وثالئله واَّواب عل
و أن يصون ي يه عن العبل، وعي يه عن تثريق ال ظر ب  حاجة، ويلتثت إىل الاضرين التثاَت قص ا ِبسب الاجة لل طاب، ودلح يف موضا يتس 

 .4[آيه وجهه لكلِههم
العلتتم متتن صتتاياه، ابب )متتن قعتت  حيتتل  يف كتتتاب البخااار ودلتتح الطتت ب يف حلقتتة والعتتامل معهتتم ِبيتتل يكتتون وجهتته لكلهتتم، آقتت  أورث  - 2

بي متا  صتلى هللا عليته وستلم  أن رستول هللا ]ي تهي به ا لح، ومتن رأى آت ْرَجتة  يف اللقتة آجلتح آيهتا( وآيته روى عتن أيب واقت  اللي تي رضتي هللا ع ته 
 و هتب واحت ، قتال آوقثتا علتى رستول هللا  يته وستلم صتلى هللا عل هو جتالح يف املستج  وال تا  معته إ  أقبتل ث ثتة نثتر، آأقبتل اث تان إىل رستول هللا 

 ، آأمتا أحت  ا آترأى آرجتة يف اللقتة آجلتح آيهتا، وأمتا اآلدتر آجلتح دلثهتم، وأمتا ال التل آتأثبر  اهبتا، آلمتا آترل رستول هللا صلى هللا عليه وستلم 
آآواه، وأما اآلدر آاْسَتْايا آاستايا هللا م ه، وأمتا اآلدتر آتأعرع قال: أال أدسكم عن ال ثر ال  ثة  أمها أح هم آآوى إىل هللا  صلى هللا عليه وسلم 

 .٥[آأعرع هللا ع ه

                                                 

 1٦٣ص  1)آتح الباري( ج  1
 (٦٣٣٧)ح يل  2

 121 - 12٠ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  ٣

 ٣٣ص  1)ا مون( ج  4

 (٦٦)ح يل  ٥
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 .1[وآيه استاباب التاليق يف جمالح الذكر والعلم، وآيه أن من سبق إىل موضا م ها كان أحق به]يف خترحه  حجر ابنقال 
صتلى هللا  سرعهم آهما آَتي ْ نِيِه ودعله ممتا يليته، واستت ل علتى  لت  بقولته أن العامل يقرِهب م ه أك ر الط ب علما وأ] امقيب البدداد و كر  - ٣

 .2[( ال يلليلين م كم أولوا ااح   وال هى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم) عليه وسلم 
 بي متتا حنتتن جلتتو  متتا ال تت  ]ال عتتن أنتتح رضتتي هللا ع تته قتت البخااار وال أب  أبن يتكتتال العتتامل يف جملستته إن احتتتاج إىل  لتت . وثليلتته متتا روى  - 4

م تكتالم  صتلى هللا عليته وستلم  وال ت   -يف املسج  ثدل رجل على جل آأ َده  يف املسج  مث َعَقله، مث قال قم: أيكتم حممت   صلى هللا عليه وسلم 
 . ٣[آقل ا: هذا الرجل اابيض املتكيء -بس  هرانيهم 

 .4[  بس أتباعهآيه جواو اتكاء اإلما]يف خترحه  ابن حجرقال 
وال أب  أبن دلح العامل يف موضا مرتثا عن الط ب لارورة إْستاعهم وحنتوه ولتيح متن التكتس يف ختتيء، وااعمتال ابل يتات. وثليلته متا روي  - ٥

 ا ، آتأَته رجتل آقتال: متا ابروا  يوم ا لل صلى هللا عليه وسلم  كان ال   ]يف ح يل جسيل عليه الس  ، عن أيب هريرة رضي هللا ع ه قال  البخار 
 . ٥[اإلميان 
ابروا يومتتا لل تتا ( أي  تتاهرا قتتم ختت  حمتجتتب عتت هم وال ملتتتبح ب تت ه، والتتسوو  صتتلى هللا عليتته وستتلم  قولتته )كتتان ال تت  ] يف ختتترحه اباان حجاارقتتال 

دلتح بتس أصتاابه آيجتيء ال ريتب  هللا عليته وستلم صلى  الظهور. وق  وقا يف رواية أيب آروة اليت أختر  إليها بيان  ل ، آإن أوله: كان رسول هللا 
ط م ته القتر   آ  ي ري أيهم هو، آطلب ا إليه أن جنعل له جملسا يعرآه ال ريب إ ا أَته، قال: آب ي ا له ثكا  من  س كان دلح عليته. انتهى.واستت ب

 . ٦[يم وحنوهاستاباب جلو  العامل ركان خيتص به ويكون مرتثعا إ ا احتاج لذل  لارورة تعل
 آداب افتتاح الدرس: -سادسا 

 إن مل يكونتتوا كتتذل  ملتتا رواه الب تتاري عتتن جريتتر رضتتي هللا ع تته أن ال تت   -أي يطلتتب متت هم الصتتمت واإلنصتتات  -ي ب تتي أن يست صتتت ال تتا   - 1
 . ٧(است صت ال ا قال له يف حجة الوثان ) صلى هللا عليه وسلم 

صتلى  ولتيكن أول متا يثتتتح بته الكت   التستمية والمت  هلل..... مث يتبتا  لت  بتذكر رستول هللا ] البدداد  امقيبمث يثتتح ال ر  كما قال  - 2
ال دلتتح قومتتام قتتال ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  والصتت ة عليتته، وروى اخلطيتتب ذستت اثه عتتن أيب ستتعي  اخلتت ري رضتتي هللا ع تته أن ال تت   هللا عليتته وستتلم 

(..... واستتاب أن إال كان عليهم حسرة وإن ثدلوا اَّ ة ملِاَ يرون من ال واب صلى هللا عليه وسلم  ون آيه على ال   جملسا ال يذكرون هللا والي صلَّ 
 صتلى هللا عليته وستلم  يقرأ بعاهم سورة أو آايت من القرآن قبل ت ريح الثقه أوبع ه، وروى ذس اثه عتن أيب ناترة قتال: كتان أصتااب رستول هللا 

 . 8[روا العلم وقرأوا سورة.إ ا اجتمعوا تذاك
مث  صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  ويقتتت ِه  علتتتى التتت ر  تتتت وة متتتا تيستتتر متتتن القتتترآن مث يت َبْستتتمل و متتت  هللا تعتتتاىل ويصتتتلى ويستتتلم علتتتى ال تتت  ] الناااوو وقتتتال 

ل وال قتتوة إال ابهلل العلتتي العظتتيم إين يتت عوللعلماء املاضتتس متتن مشتتاخيه ووال يتته والاضتترين وستتائر املستتلمس، ويقتتول حستتب ا هللا ونعتتم الوكيتتل وال حتتو 
هل علي  . 9[أعو  ب  من أن َأضل أو أ ضل أو أَول أو أ ول أو َأ لم أو أ  لم أو َأَتجهل أو د 

 آداب إلقاء الدرس: -سابعا 
                                                 

 1٥٧ص  1)آتح الباري( ج  1
 . وال يل رواه مسلم12٣ص  2)الثقيه واملتثقه( ج 2
 (٦٣)ال يل  ٣

 1٥٠ص  1)آتح الباري( ج  4

 (٥٠ال يل ) ٥

 11٦ص  1)آتح الباري( ج  ٦

 (121ال يل ) ٧

 12٦ - 12٣ص  2)الثقيه واملتثقه( ج 8

 ٣4 - ٣٣ص  1)ا مون( ج  9
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م للطالتب ع( وآيته يصتاح املعلتين )الَعترْ للت ريح صور: م ها قراءة املعلم واستمان الط ب، وم ها قراءة أح  الطت ب علتى املعلتم واستتمان الاضتر 
ثاب زمتته يف ثرستته بعتتض اآلتتت ريح، ويلقراءتتته ويشتترح متتا يلتتز  ختتترحه كمتتا ستتبق بيانتته يف البتتاب ال التتل، ويف كتتل ااحتتوال آتتإن املعلتتم هتتو الاتتابط لل

 نذكرم ها ما يلي: 
ْاَْصتتَواِت َلَصتتْوت  اأَنَكتتَر  ِإنَّ ن َصتتْوِت َ اْخا تتْض ِمتتَواْقِصتتْ  يف َمْشتتِيَ  وَ ) أن خيثتتض العتتامل صتتوته ِبيتتل ي ستتما الاضتترين، لقولتته تعتتاىل - 1

 . 19لقمان:  (الَِْم ِ 
يف ستثرةِ  ستاآر  صتلى هللا عليته وستلم  ودوو أن يرآا صوته للااجة. ملا رواه الب اري عن عب  هللا بن عمرو رضي هللا ع هما قال: كلف ع ا ال ت  

ابان ( مترتس أو ثت ث. قتال ويتل لألعقتاب متن ال تاروضأ، آجعل ا منسح على أرجل ا، آ اثى أبعلى صوته ) ها، آأثرك ا وق  أرهقت ا الص ة وحنن نت
وإمنتا يتتم االستت الل بتذل  حيتل تت عو الاجتة إليته « آ تاثى أبعلتى صتوته»است ل املص ف على جواو رآا الصوت ابلعلتم بقولته ]يف خترحه  حجر

إ ا دطتب  صلى هللا عليه وسلم  كان ال   »ما إ ا كان يف موعظة كما ثبت  ل  يف ح يل جابر  لب عِ  أو ك رة جا أو خ   ل ، ويلاق بذل 
حتتتىت لتتتو أن رجتتت  ابلستتتوق »أدرجتتته مستتتلم. وامحتتت  متتتن حتتت يل ال عمتتتان يف مع تتتاه وواث « و كتتتر الستتتاعة اختتتتت  خاتتتبه وعتتت  صتتتوته... التتت يل

 . ومقا  الت ريح خ  مقا  الوعظ. 1[«لسمعه
  ذ الشيخ مستمليا يبل  ع ه إ ا اتسعت حلقة ال ر ، آق  كان هذا من عاثة السلف.وال أب  أبن يت

أنه كان إ ا تكلم بكلمتة أعاثهتا ] صلى هللا عليه وسلم  أن يكرر ك مه حىت يثهم الساما، ملا رواه الب اري عن أنح رضي هللا ع ه عن ال    - 2
ويتتل »آ تتاثى أبعلتتى صتتوته ]. ولتت يل عبتت  هللا بتتن عمتترو الستتابق وآيتته 2[َستتلَّم علتتيهم ثتت اث   ثتت اث حتتىت تثهتتم ع تته، وإ ا أتتتى علتتى قتتو  آستتلم علتتيهم 

 ال يل. وحنوها من ااحاثيل.  [مرتس أو ث اث   « لألعقاب من ال ار
بعبتتارة يستتتاى يف العتتاثة متتن إ ا مل يكمتتل البيتتان إال ابلتصتتريح ] النااوو أن ي بتتسِه املتتراث متتن ك متته وإن احتتتاج إىل  كتتر متتا ي ستتتاى م تته. قتتال  - ٣

م هبتتا  كرهتا، آليتذكرها بصتريح اْسهتا وال مي عته اليتاء ومراعتتاة ااثب متن  لت ، آتإن إياتاحها أهتم متن  لتت ، وإمنتا تستتاب الك ايتة يف هتذا إ ا ع لِت
ال ت قبتل صت ة متن ) ى هللا عليته وستلم صتل . ومن أثلة  ل  ما رواه الب اري عن أيب هريرة رضي هللا ع ه قال: قال رستول هللا ٣[املقصوث علما جليا
 .4( قال رجل من حارموت: ما ال ث اي أاب هريرة  قال: آ َساء أو ض راطأح ث حىت يتوضأ

ال تقتتو  الستتاعة حتتىت تقتتاتلوا قومتتا نعتتاق م ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  أن ي بتتسِه املتتراث متتن ك متته باتترب اام لتتة إن احتتتاج لتتذل . ومتتن هتتذا قولتته  - 4
ْتَر الوجتوه   لْتَف اانتوف، كتأن وجههتم ا تانُّ املطرقتةالشهتع ومتن هتذا أياتا متا رواه الب تاري عتن أيب هريتترة . ٥(ر، وحتىت تقتاتلوا الترتك ِصت اَر ااعتس  مح 

( قتال: ن إبتل هتل لت  متجاءه أعرايب آقتال: اي رستول هللا إن امترأيت ولت ت خ متا أستوث، آقتال ) صلى هللا عليه وسلم  رضي هللا ع ه أن رسول هللا 
، قتتال )متتا ألواهنتتا نعم،قتتال ) تترم آلعتتل اب تت  هتتذا نزعتته (، قتتال: أراه عتترقم نزعتته، قتتال )آتتأى كتتان  لتت  (، قتتال: نعتتم، قتتال )آيهتتا متتن أورق (، قتتال: مح 

 . ٦(عرقم 
صتلى   ع ته قتال: دتطَّ ال ت  وإن احتاج إىل رسم ااختكال ليبسه الثائ ة جاو  لت . وثليلته متارواه الب تارى عتن عبت  هللا بتن مستعوث رضتى هللا - ٥

 دطا  مربعَّا، ودتط دطتا  َف الوستط دارجتا م ته، ودتط د ططتا صت ارا  إىل هتذا التذى َف الوستط متن جانبته التذى يف الوستط، وقتال: هللا عليه وسلم 
ااعتتراع، آتتإن أدطتتأه  هتتذا هَنَشتته  وهتتذا التتذى هتتو دتتارجم أَمل تته، وهتتذه اخلطتتط الصتت ار  ) –أو قتت  أحتتاط بتته  -، وهتتذا أجلتته حمتتيطم بتته (هتتذا اإلنستتان)

                                                 

 14٣ص  1)آتح الباري( ج 1
 (9٥)ح يل  2

 ٣٣ص  1)ا مون( ج  ٣

 (1٣٥)ح يل  4

 (٣٥8٧رواه الب اري ) ٥

 اورق هو ااْسر(، وا٦ 8 4٧)ح يل  ٦
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. ورستتم ابتتن حجتتر رمحتته هللا عتت ة أختتتكال 1[اخلتتط: الرستتم والشتتكل، واملربتتا: املستتتوى التتزوااي] اباان حجاار( ، قتتال هتتذا، وإن أدطتتأه  هتتذا هَنََشتته  هتتذا
 حمتملة لبيان املراث.

 .2(يسِهروا والت عسِهروا، وَبشِهروا والت ثِهروا) سلم صلى هللا عليه و  ومن آثاب العامل التيس  على الط ب يف الت ريح، لقوله  - ٦
كتتذل  تعلتتيم العلتتم ي ب تتى أن يكتتون ابلتتت رج، ان الشتتيء إ ا كتتان َف ابت ائتته ستته  ح بهِتتب إيل متتن يتت دل آيتته وتلقتتاه ]َف ختتترحه  اباان حجااروقتتال 

 .٣[ابنبساط، وكانت عاقبته خالبا االوثايث ِب ف ض ه
يشترح املعتاى و هنم متا أمك ته  لت ، ائت ة ا هتا ائثتة ماحتتملته عقوقتا وماي استب مرتبتهتا يف  لتب العلتم، وأن يقترِهب الث ومن التيس  أن ي َ رِه  لكل

ليته متن املستائل ال تعلتيمهم ابملتثتق ع ، ويبت أ يفال اماة، ويب أ يف تعلتيمهم ابملستائل الواضتاة ال ال قيقتة كمتا  كتر ه يف معتين العتامل الترهابى متن قبتل
 لف آيه، وابلراجح قبل املرجوح.امل ت
رهم أك تر ممتا ومن آثاب العامل مما يلاق ابلتيس  على الط ب أال ي رِه  قم مامل يتأهلوا لتلقيه ممامل ي رسوا مق ماتته، وأال يت رِه  قتم ماقت  يات - ٧

كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه، و تتا ابب )متتن تتترك بعتتض يتت ثعهم لقصتتور عقتتوقم عتتن إثراكتته. وقتت  عقتت  الب تتارى رمحتته هللا اببتتس لبيتتان هتتذه املستتألة َف  
ى آيته الب تارى االدتيار خماآة أن يقص ر آهم  بعض ال ا  ع ه آيقعوا َف أخت َّ م ه(، وابب )من َدصَّ ابلعلم قوما  ثون قو  كراهية أن اليثهموا(، ورو 

ثوا ال تتا  رتتا يعرآتتون أحتبهتتون أن ي كتتذَّب هللا  ]عتتن علتتىه رضتتى هللا ع تته قتتال  وآيتته ثليتتل علتتى أن املتشتتابه ]َف ختتترحه  اباان حجاار. قتتال 4[ ورستتوله َحتت ِه
رواه مستتلم. وممتتن كتتره « متتا أنتتت حمتت اث قومتتا حتت ي ا ال تبل تته عقتتوقم إال كتتان لبعاتتهم آت تتة»الي ب تتى أن يتتذكر ع تت  العامتتة. وم لتته قتتول ابتتن مستتعوث 

ان، ومالت  َف أحاثيتل الصتثات، وأبتو يوستف َف ال رائتب، ومتن التا يل ببعض ثون بعض أمح  َف ااحاثيل التىت  اهرهتا اخلتروج علتى الستلط
لعترنيس قبلهم أبو هريرة كما تق   ع ه َف اَّرابس وأن املراث مايقا من الثنت، وحنوه عن حذيثة وعتن الستن أنته أنكتر حتت يل أنتح للاجتاج بقصتة ا

التتواهى وضتتابط  لتت  أن يكتتون  تتاهر التت يل يقتتوي الب عتتة و تتاهره َف انته اكتتذها وستتيلة إىل ماكتتان يعتمتت ه متتن املبال تتة َف ستتث  التت ماء بتأويلته 
 .٥[ااصل خ  مراث، آاإلمساك ع ه ع   من خيشى عليه اادذ بظاهره مطلوب. وهللا أعلم

ء حت يل أىب هريترة وترك تبلي  بعتض العلتم إمنتا دتوو َف بعتض اامتور خت  املتعلقتة ابلواجبتات الشترعية وبيتان الت ل والترا ، وعلتى هتذا محتل العلمتا
. ويقصت  ٦[وعتاءين: آأمتا أحت  ا آب  ت ته، وأمتا اآلدتر آلتو ب  ت ته ق طتا هتذا الب لعتو  صتلى هللا عليته وستلم  َحِثظت متن رستول هللا ]رضي هللا ع ه قال 

اء التذي مل يب ته علتى ااحاثيتل محل العلماء الوعت] ابن حجرابلوعاءين أى نوعس من العلم، وبقطا البلعو  أى قطا رأسه بواسطة أهل اَّور. قال 
أعتو  ابهلل متن »اليت آيها تبس أسامى أمراء السوء وأحواقم ووم هم، وق  كان أبو هريرة يكىنه عن بعاته واليصترهِح بته دوآتا علتى نثسته مت هم، كقولته 

ستتجاب هللا ثعتاء أىب هريترة آمتات قبلهتا بست ة ، يش  إيل د آة يزي  بن معاوية اهنا كانت س ة ستس متن اقجترة، وا«رأ  الستس وإمارة الصبيان
ويؤي   ل  أن ااحاثيل املكتومتة لتو كانتت متن ااحكتا  الشترعية ماوِستعه كتماهنتا ملتا  كتره َف الت يل ااول  -إىل أن قال نق  عن ابن امل  ه  -

 .٧[من اآلية ال الة على    من كتم العلم
قتال علمتاؤ : ]هريترة هتذا مث قتال  ،  كر القتر ىب حت يل أىب1٥9البقرة:  (ت م وَن َما أَنَزْلَ ا ِمَن اْلبَتيِهَ اِت َواْق َ ىِإنَّ الَِّذيَن َيكْ )وَف تثس  قوله تعاىل 

وهتذا ممتا  تاآقس، وحنوهذا الذى مل يت بَتيه ه أبو هريرة وداف على نثسه آيه الثت ة أو القتل إمنتا هتو ممتا يتعلتق أبمتر الثتنت والت صه علتي أعيتان املرتت ين وامل
 . هذا مايتعلق أبثب العامل َف مراعاة حال امل ا بس ومعرآة ماي اسبهم من العلم. 8[اليتعلق ابلبيه ات واق ى، وهللا تعاىل أعلم
                                                 

 2٣٧ص  11)آتح البارى( ج  1

 رواه الب اري عن أنح رضي هللا ع ه 2

 1٦٣ص  1)آتح البارى( ج  ٣
 (12٧)ح يل  4
 22٥ص  1)آتح البارى( ج  ٥

 (12٠رواه الب ارى )ح يل  ٦

 21٧ - 21٦ص  1)آتح الباري( ج  ٧

 18٦ص  2)تثس  القر ىب( ج  8
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 رعيتة متا متن عبت  يسترتعيه هللا) صتلى هللا عليته وستلم  ومن آثابه أن ي صح قم ما أمك ه يف بيان الق من البا ل والصتواب متن اخلطتأ، لقولته  - 8
طها ب صاه مل د  رائاة اَّ ة  . 2(من أختار على أديه أبمر يعَلم  أن الرُّخْتَ  يف خ ه آق  دانه) صلى هللا عليه وسلم  . ولقوله 1(آلم   

تمت ، ويبتس لته متا ويبس ال ليل الاعيف لت  ي رت به آيقول است لوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبس ال ليل املعتمت  لي ع] النوو ومن هذا الباب قول 
يتعلتتق هبتتا متتن ااصتتول واام تتال وااختتتعار والل تتات وي تتبههم علتتى خلتتط متتن خلتتط آيهتتا متتن املصتت ثس، آيقتتول هتتذا صتتواب وأمتتا متتا  كتتره آتت ن آ لتتط 

 .٣[أوضعيف قاص ا ال صياة لت  ي رت به ال لت قص للمص ف
 . 4لة، وي ردص يف اإل الة إ ا ثعا إىل  ل  ثانِ ومن آثاب ثرسه أن يتج ب اإل الة لت  تؤثي إىل الاهجر وامل  - 9

أن يصون جملسه والاضرين عن سوء ااثب يف املباح ة وإ ا  هر من أح هم ختتال متن مبتاثئ  لت  تلطثته يف ثآعته قبتل ]ومن آثاب ثرسه  - 1٠
أن ا الرآق والصثاء واستتثاثة بعات ا متن بعتض واجتمتان انتشاره ويذكرهم أن اجتماع ا ي ب ي أن يكون هلل تعاىل آ  يليق ب ا امل اآسة واملشاح ة بل خت

 . ٥[قلوب ا على  هور الق، وحصول الثائ ة، وإ ا سأل سائل عن أعجوبة آ  يس رون م ه
ي ة، آقت  أورث ودوو أن يلجأ املعلِهم إىل الزهجر والتع يف إ ا اقتاى اامر هذا، وال خيالف ما  كر ه من حاجة العامل إىل التالي ابللم والسك - 11

الب تتاري يف كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه ابب )ال اتتب يف املوعظتتة والتعلتتيم إ ا رأى متتا يكتتره( وروى آيتته عتت ة أحاثيتتل م هتتا متتا رواه عتتن أيب مستتعوث 
يف موعظتة  عليته وستلم صتلى هللا  اانصاري رضي هللا ع ه قتال: قتال رجتل اي رستول هللا ال أكتاث أثرك الصت ة ممتا ي طَتوِهل ب تا آت نم، آمتا رأيتت ال ت  

: ابان حجارقتال ، ٦(أيها ال تا  إنكتم م ثِهترون، آمتن صتلى ابل تا  آلي ثِهتف، آتإن آتيهم املتريض والاتعيف و ا الاجتةأخت َّ خابا  من يومتذ، آقال )
متتن ختتتأنه أن يكتتون يف قصتتر املصتت ف ال اتتب علتتى املوعظتتة والتعلتتيم ثون ال ْكتتم ان التتاكم متتأمور أن اليقاتتي وهتتو خاتتبان، والثتترق أن التتواعظ ]

يكتتون صتتورة ال اتتبان ان مقامتته يقتاتتي تكلتتف االنزعتتاج انتته يف صتتورة امل تتِذر، وكتتذا املعلتتم إ ا أنكتتر علتتى متتن يتتتعلم م تته ستتوء آهتتم وحنتتوه انتته قتت  
  .٧[أثعى للقبول م ه، وليح  ل  الوما يف حق كل أح  بل خيتلف ابدت ف أحوال املتعلمس، وأما الاكم آهو ِب ف  ل 

صتتلى جتتابر يف إواِر َعَقتتَ ه  متتن قبتتل قثتتاه، وثيابتته موضتتوعة علتتى املِْشتتَجب، قتتال لتته قائتتل: تصتتلي يف إوار ]عتتن حممتت  بتتن امل كتت ر قال البخااار وروى 
كأنتته قتتال: آ] اباان حجاارقتتال  ،8[ صتتلى هللا عليتته وستتلم  واحتت  ، آقتتال )إمنتتا صتت عت  هتتذا لتت اين َأمحتتق  ِم ل تت ، وأيه تتا كتتان لتته ثتتوابن علتتى عهتت  ال تت  

نكتتارعلى صتت عته عمتت ا  لبيتتان اَّتتواو إمتتا ليقتتت ي يب اَّاهتتل ابتتت اء، أو ي  ِكتتر علتتيه آأعلمتته أن  لتت  جتتائز، وإمنتتا أخلتتظ قتتم يف اخلطتتاب وجتترا  عتتن اإل
 .9[العلماء، وليا هم على البال عن اامورالشرعية

وإ ا ستتل عتن ختتيء ال يعرآته أو عترع ]رمحته هللا  الناوو و هللا أعلتم. قتال ومن آثاب العامل أنه إ ا س تتل عمتا ال يعلمته أن يقتول: ال أثري أ - 12
آقت  قتال ابتن يف ال ر  ماال يعرآه آليقل ال أعرآه أو ال أحتققه وال يست كف عن  ل : آمن علم العامل أن يقول آيمتا ال يعلتم ال أعلتم أو هللا أعلتم: 

أعلتتم: قتتال هللا بتته، ومتتن ال يعلتم آليقتتل هللا أعلتتم، آتتإن متتن العلتم أن يقتتول ملتتا ال يعلتتم هللا اي أيهتتا ال تتا  متن علتتم ختتتيتا آليقتتل »مستعوث رضتتي هللا ع تته 
وقتال عمتر بتن اخلطتاب رضتي  رواه الب تاري. 8٦ص:  (ق ْل َما َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجِر َوَما َأَ  ِمتَن اْلم َتَكلِهِثتسَ ) صلى هللا عليه وسلم  تعاىل ل بيه 
ي»هللا ع تته  ومع تتاه يك تتر م هتتا، ولتتيعلم أن قتتول العتتامل الأثري ال « ي ب تتي للعتتامل أن يتتورث أصتتاابه ال أثري»رواه الب تتاري. وقتتال «  تتا عتتن التكلتتفهن 

ى ياا م زلته بل هتو ثليتل علتى عظتم حملته وتقتواه وكمتال معرآتته، ان املتتمكن ال ياتره عت   معرآتته مستائل معت وثة بتل يستت ل بقولته ال أثري علت
                                                 

 رضي هللا ع هرواه الب اري عن معقل بن يسار  1

 ال يل رواه أبو ثاوث ذس اث حسن عن أيب هريرة رضي هللا ع ه 2

 ٣1ص  1)ا مون( ج ٣

 124ص  2 كره اخلطيب )الثقيه واملتثقه( ج 4
 ٣4ص  1 كره ال ووي)ا مون( ج  ٥
 9٠ح يل  ٦
 18٧ص  1)آتح الباري( ج  ٧

 م لكم( ويف رواية مسلم )آأحببت   أن يراين اَّ ههال (٣٥2)ح يل  8
 4٦8 - 4٦٧ص  1)آتح الباري( ج  9
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ه ال دتتاوف يف آتتتواه، وإمنتتا ميت تتا ِمتتن )ال أثري( متتن قَتتله علمتته وَقص تترت معرآتتته َوض تتعثت تقتتواه انتته خيتتاف لقصتتوره أن يستتقط متتن أعتتس تقتتواه وأنتت
بته علتى  الاضرين وهو جهالة م ه آإنه ذقَ اِمه على اَّواب آيمتا ال يعلمته يبتوء ابإلمث العظتيم وال يرآعته  لت  عمتا عترف لته متن القصتور بتل يستت ل

اوف َّهلته وقلتة صوره، ا  إ ا رأي ا احملققس يقولون يف ك   من ااوقات ال أثري وهذا ال يقوقا أبت ا  علم تا أهنتم يتورعتون لعلمهتم وتقتواهم وأنته دتق
تشتتبا رتتا مل ي عتتط  امل» صتتلى هللا عليتته وستتلم  ثي تته آوقتتا آيمتتا آتترَّ ع تته واتصتتف رتتا احرتوم تته لثستتاث نيتتته وستتوء  ويتتته، ويف الصتتايح عتتن رستتول هللا 

 . 1[«ك بح ثويب وور
 آداب اختتاا الدرس: -اثمنا 

  يستاب للمعلم إ ا أراث أن خيتم جملسه أن ي عو بت عاء كثتارة ا لتح. هتو متا رواه الرتمتذي عتن أيب هريترة رضتي هللا ع ته قتال: قتال رستول هللا - 1
قبل أن يقو  من جملسه  ل : سباان  اللهم وِبم ك، أخته  أن ال إلته إال أنتت، من جلح يف جملح آك  ر آيه َلَ ط ه آقال ) صلى هللا عليه وسلم 

 . 2(أست ثرك وأتوب إلي ، إال خ ِثَر له ما كان يف جملسه  ل 
  يقتو  صتلى هللا عليته وستلم  ويستاب أن ي عو ل ثسه وللااضرين را رواه الرتمذي عن ابن عمر رضتي هللا ع همتا قتال: قلهمتا كتان رستول هللا  - 2

اللهم اقسم ل ا من دشيت  ما حتول به بي  ا وبس معاصي ، ومتن  اعتت  متا تبل  تا بته ج تت ، من جملسه حىت ي عو هبؤال ء ال عوات اصاابه: )
علتتى متتن  لم تتا،  ومتتن اليقتتس متتا ْتتوِهن بتته علي تتا مصتتائب التت نيا، اللهتتم متِهع تتا أبْساع تتا وأبصتتار  وقوَّت تتا متتا أحييت تتا واجعلتته التتوارث م تتا، واجعتتل  ر 

 .٣(وانصر  على َمن عاثا  وال جتعل مصيبت ا يف ثي  ا، وال جتعل ال نيا أكس ِه ا وال َمْبل  علم ا، وال تسلط علي ا من ال يرمح ا
 
  
 

                                                 

 ٣4ص  1)ا مون( ج  1

 12٧ص  2قال الرتمذي: ح يل حسن صايح.  كره اخلطيب الب  اثي )الثقيه واملتثقه( ج  2
 قال الرتمذي: ح يل حسن ٣
 هذا، ومن أراث االستزاثة من معرآة آثاب الت ريح وآثاب جملح العلم آل جا إىل املراجا اآلتية:   
موث حمج اخلطيب، واادرى بتاقيق ث. هت(، وله  بعتان إح ا ا بتاقيق ث. حمم  عجا  4٦٣)اَّاما ا د ق الراوي وآثاب الساما( لل طيب الب  اثي )ت  -

 الطاان. 
 هت 14٠1بعته ثار الكتب العلمية ء(  هت( وهو صاحب كتاب )اانساب( وكتابه )أثب اإلم  ٥٦2)أثب اإلم ء واالستم ء( للع مة أيب سع  السمعاين )ت  -
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 آداب العاِل مع ُط َّبه: القسم الثالث
 يتل ص واجب العامل حنو الط ب يف أمرين: أتثيبهم وتعليمهم.

 ماء يف أتديب الق ب وهتذيبهم:وا ب العل -أوال 
ة يف تعوث الصتيانو ب وال قائق اخلثية نثسه ابآلثا وي ب ي أن يؤثِهب املتعلم على الت ريل ابآلثاب الس ية والشيم املرضية ورايضة]رمحه هللا  النوو قال 

 جيا أموره الكام ة واَّلية
متتا اظتتات، وأن يكتتون ثائ جيتتا الليفالصتت ق وحستتن ال يتتات، ومراقبتتة هللا تعتتاىل آتتأول  لتت  أن  رضتته أبقوالتته وأحوالتته املتكتتررات علتتى اإلدتت ص و 

 حالته لطتائف، ويبتارك لته يفالكتم وال على  ل  حىت املمات، ويعرآه أنه بذل  ت ثتح عليه أبتواب املعتارف، وي شترح صت ره وتتثجتر متن قلبته ي تابيا
 وعلمه ويوآق لإلصابة يف قوله وآعله وحكمه.

عتتراع عتن الثتتاين هتتو التأهتتب للبتاقي واإليتتة ابقيتة و ا ويصترآه عتتن التعلتق هبتتا والركتون إليهتتا واالخترتار هبتتا، ويتتذكره أهنتا آانيتتة واآلدترة آتويزهت ه يف التت ني
  ريق الاومس وثأب عباث هللا الصالس. 

 من هذه.  تبة يف الوجوث أعلىهم، وال ر مه عليوي ب ي أن يرخبه يف العلم ويذكره بثاائله وآاائل العلماء وأهنم ورثة اانبياء صلوات هللا وس 
ثائته وستوء جصتاله والصتس علتى االهتمتا  روي ب ي أن   و عليه ويعتتين رصتاله كاعت ائته رصتاحل نثسته وولت ه ودريته جمترى ولت ه يف الشتثقة عليته و 

 أثبه، ويعذره يف سوء أثب وجثوة تعرع م ه يف بعض ااحيان آإن اإلنسان معرع لل قائص.
ال يتتؤمن أحتت كم حتتىت  تتب اديتته متتا  تتب »وي ب تتي أن  تتب لتته متتا  تتب ل ثستته متتن اخلتت  ويكتتره لتته متتا يكتتره ل ثستته متتن الشتتر: آثتتي الصتتاياس 

وعتن ابتن عبتا  رضتي هللا ع همتا قتال أكتر  ال تا  علتيه جليستي التذي يت طتى ال تا  حتىت دلتح إيله لتو استتطعت أال يقتا التذابب علتى «. ل ثسه
 .1[يف رواية إن الذابب يقا عليه آيؤ يينوجهه لثعلت، و 

 آداب العاِل يف معليم الق ب: -اثنيا 
لهتتم بك تترة و متتامل يتتتأهلوا لتته،  لقتتي إلتتيهموقتت   كتتر  ك تت ا  م هتتا يف القستتم الستتابق )آثاب التتت ريح( كالتيستت  علتتيهم والتتت ريل يف تعلتتيمهم، وأال ي   أال مي 

 ل صح قم. ال رو  وال بطوقا، وأال ي در جه ا  يف ا
ي ب ي أن ال ميت ا من تعليم أح  لكونه خ  صايح ال ية آإنه يرجى له حسن ال ية وررا عسر يف ك   من املبتت ئس ابالختتت ال ]رمحه هللا  النوو قال 

أنته يرجتي بسكتة العلتم تصايح ال ية لاعف نثوسهم وقلة أنسهم روجبتات تصتايح ال يتة آاالمت تان متن تعلتيمهم يتؤثي إىل تثويتت ك ت من العلتم متا 
 .2[تصاياها إ ا أنح ابلعلم، وق  قالوا  لب ا العلم ل  هللا آأىب هللا أن يكون إال هلل، مع اه كانت عاقبته أن صار هلل

وإرختتاث إىل  ونصتياةالبيه متا رآتق   يف إآاثته وي ب ي أن يكون ْساا  ببذل ما حصَّله من العلم سه   ذلقائه إىل مبت يه متلطثا  ]أياا   النوو وقال 
   لذل .إ ا كان الطالب أه تاجون إليهاملهمات، وحتريض على حثظ ما يبذله قم من الثوائ  ال ثيسات، وال ي در ع هم من أنوان العلم ختيتا   

بتته ويعرآتته أن  لتت عتته  لتت  ختتتاا  بتتل ي ثعتته وأنتته مل مي    ياتتره والواليلتتق إليتته ختتتيتا  مل يتأهتتل لتته لتتت  يثستت  عليتته حالتته آلتتو ستتأله املتتتعلم عتتن  لتت  مل د 
 ختثقة ولطثا . 

، وعتن 88الجتر:  (لِْلم تْؤِمِ سَ  َواْدِثتْض َجَ اَحت َ ) وي ب ي أال يتعظم على املتعلمس بل يلس قم ويتواضا آق  أ ِمر ابلتواضا آلحاث ال ا ، قال تعتاىل
  -إىل أن قال  -. ٣«إن هللا أوحى إيله أن تواضعوا» صلى هللا عليه وسلم  عياع بن محار رضي هللا ع ه قال قال رسول هللا 

يب وي ب تتي أن يكتتون حريصتتا  علتتى تعلتتيمهم مهتمتتا بتته متتؤثرا  لتته علتتى حتتوائل نثستته ومصتتاله متتامل تكتتن ضتترورة ويرحتتب هبتتم ع تت  إقبتتاقم إليتته لتت يل أ
لتيس ، والخيا ب الثاضتل مت هم ابْسته بتل بك يتته وحنوهتا، سعي  السابق، ويظهر قم البشر و  قة الوجه و سن إليهم بعلمه وماله وجاهه ِبسب ا

وي ب تي أن يتثقت هم « يكتين أصتاابه إكرامتا قتم وتست ية امتورهم صتلى هللا عليته وستلم  كتان رستول هللا »آثي الت يل عتن عائشتة رضتي هللا ع هتا 
                                                 

 ٠٣1– ٣٠ص  1)ا مون( ج  1
 ٣٠ص  1)ا مون( ج  2
 رواه مسلم ٣
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 .1[ويسأل عمن خاب ع هم.
يراه من مستثاث املسائل وخيتس بذل  أآهاَمهم ويظهر آال الثاضل وي ين عليه بتذل   وي ب ي للمعلم أن يطرح على أصاابه ما]أياا  النوو وقال 

لاه لته، وإ ا ترخيبا له وللباقس يف االختت ال والثكر يف العلم وليت ربوا بذل  ويعتاثوه، وال يع ِهف من خلط م هم يف كل  ل  إال أن يترى تع يثته مصت
 .2[ذعاثته ل سخ حثظهم له آإن أختكل عليهم م ه ختيء ما َعاَوث وا الشيخ يف إيااحهآرل من تعليمهم أو إلقاء ثر  عليهم أمرهم 

م وآستاث نيتتهم، وهتو متن ] النوو وقال  ومن أهم ما يؤمر به أال يتأ ى ممن يقرأ علىه إ ا قرأ على خ ه وهذه مصيبة يبتلى هبتا جهلتة املعلمتس ل بتاْو
جتته هللا تعتتاىل الكتتر ، وقتت  قتت م ا عتتن علتتي رضتتي هللا ع تته اإلختت   يف  لتت  والتأكيتت  يف التاتتذير م تته، التت الئل الصتتر ة علتتى عتت   إراثْتتم ابلتتتعلم و 

ر من االخرتار به وابهلل التوآيق.  . ٣[وهذا إ ا كان املعلم اآلدر أه  آإن كان آاسقا أو مبت عا أوك   ال لط وحنو  ل  آلي َاذِه
إن املتكثتتل بتتبعض العلتتو  ي ب تتي أن ال يقتتبح يف نثتتح املتتتعلم ]رمحتته هللا قتتال  أبااو حامااد الداازايكتتره ومتتن آثاب املعلتتم أياتتا يف تعلتتيم الطتت ب متتا   

هتو ختتأن العلو  اليت وراءه، كمعلم الل ة إ  عاثته تقبتيح علتم الثقته. ومعلتم الثقته عاثتته تقبتيح علتم الت يل والتثست ، وأن  لت  نقتل حمتض وْستان و 
لكتت   ي ثتترعن الثقتته ويقتتول:  لتت  آتترون وهتتو كتت   يف حتتيض ال ستتوان آتتأين  لتت  متتن الكتت   يف صتتثة التترمحن  العجتتائزوال نظتتر للعقتتل آيتته، ومعلتتم ا

 بعلتو     آهذه أد ق مذمومة للمعلمس ي ب ي أن جتت ب، بل املتكثل بعلم واح  ي ب ي أن يوسا على املتعلم  ريق التعلم يف خ ه، وإن كتان متتكث 
 . 4[ية املتعلم من رتبة إىل رتبةآي ب ي أن يراعي الت رج يف ترق

ته املعلهِتم  التلميتَذ إىل متا يتراه متائ  إليته متن العلتو  ليتوسهتا يف ثراستته، وهتذا بعت  استتيثاء مبتاثيء ا لعلتو  ااساستية، ويت ل ومن آثاب التعلتيم أن يت َوجِه
 كان ال تا  يستألون رستول هللا ]ى الب اري عن حذيثة قال آق  رو  ا حذيثة بن اليمان رضي هللا ع همم صلى هللا عليه وسلم  على هذا آعل ال   
قال ابن أيب جرة: يف الت يل حكمتة ]يف خترحه  ابن حجرال يل. قال  [عن اخل ، وك ت أسأله عن الشهر خماآة أن ي ركين صلى هللا عليه وسلم 

عن وجوه اخلت  ليعملتوا هبتا ويبل وهتا خت هم، وحبتب لذيثتة الستؤال  هللا يف العباث كيف أقا  ك    م هم آيما ختاء، آابَّب إىل أك ر الصاابة السؤال
ومعرآتته بوجتوه اِلَكتم كلهتا حتىت كتان  صتلى هللا عليته وستلم  عن الشر ليجت به ويكتون ستببا يف ثآعته عمتن أراث هللا لته ال جتاة، وآيتهِ ستعة صت رال   

ختال آإنه يثوق آيه خ ه، ومن مث كان حذيثتة صتاحب الستر التذي ال يعلمته خت ه، ديب كل من سأله را ي اسبه، ويؤدذ م ه أن كل من ح بِهب إليه 
ه متائ  إليته متن حىت د صَّ رعرآة أْساء امل تاآقس وبك ت  متن اامتور اآل تيتة، ويؤدتذ م ته أن متن أثب التعلتيم أن يعلتم التلميتذ متن أنتوان العلتو  متا يترا

 .٥[القيا  بهالعلو  املباحة، آإنه أج ر أن يسرن إىل تثهمه و 
 

 وهذا آدر ما نذكره يف آثاب العامل ما    َّبه، وابهلل تعاىل التوآيق.
  

                                                 

 ٣1ص  1)ا مون( ج  1

 ٣4ص  1)ا مون( ج  2

 ٣٥ص  1)ا مون( ج  ٣

 ٧1ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  4

 ٣٧ص  1٣)آتح الباري( ج  ٥
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 ع مات العلماءالصاحلني وعلماء السوء: القسم الرابع
التوبتة:  ( َوَيص ت ُّوَن َعتن َستِبيِل اّللهِ اِبْلَباِ تلِ  اَل ال َّتا ِ َن أَْمتوَ اِن لَيَتْأك ل و الرُّْهبَتاَي أَيتَُّهتا الَّتِذيَن آَم  تواْ ِإنَّ َك ِت ا  مِهتَن اَاْحبَتاِر وَ ) ( قال تعتاىلمتهيد) 

٣4 . 
لَتتْواَل ): ااحبتار متتن اليهتوث والرهبتان متن ال صتارى، وهتو كمتا قتال، آتتإن ااحبتار علمتاء اليهتوث كمتا قتال تعتاىل قتال الست ِهي]رمحته هللا  ابان كثاريقتال 

نِيُّتتوَن َواَاْحبَتتار  َعتتن َهتتاه م  الرَّابَّ  ، والرهبتتان: ع بَّتتاث ال صتتارى، والقسيستتون علمتتاؤهم كمتتا قتتال تعتتاىل٦٣املائتت ة:  (قَتتتْوقِِم  اإِلمْثَ َوَأْكِلِهتتم  السُّتتْاتَ  يَت تْ
يِستتَس َور ْهبَتتا   ) َآَستت  متتن  . واملقصتتوث التاتتذير متتن علمتتاء الستتوء وع بَّتتاث الاتت ل، كمتتا قتتال ستتثيان بتتن عيي تتة: متتن82املائتت ة:  (َ لِتتَ  أبَِنَّ ِمتت تْه ْم ِقسِه

َّ َستَ ن متن كتان قتبلكم حتذو القتذة »علمائ ا كان آيه ختبه من اليهوث، ومن َآَس  من ع بَّاث  كان آيه ختبه من ال صارى. ويف ال يل الصايح  لرتكتأ 
متن التشتبه هبتم يف أقتواقم والاصتل التاتذير « آمتن ال تا  إال هتؤالء »ويف رواية: آار  والرو   قال « آمن »قالوا: اليهوث وال صارى  قال « ابلقذة

و لتت  أهنتتم َيكلتتون التت نيا ابلتت ين وم اصتتبهم  ٣4التوبتتة:   (ال َّتتاِ  اِبْلَباِ تتِل َوَيص تت ُّوَن َعتتن َستتِبيِل اّللهِ لَيَتتْأك ل وَن أَْمتتَواَل ) وأحتتواقم، وقتتذا قتتال تعتتاىل
أي وهتم متتا أكلهتتم التترا  يصتت ون  ٣4التوبتتة:   (وَن َعتتن َستتِبيِل اّللهِ َوَيص ت ُّ ) وقولتته تعتتاىل -إىل أن قتتال  -َيكلتتون أمتتواقم بتذل   ورايستتهم يف ال تتا 

إىل ال تار ويتو   ال ا  عن اتبان الق ويَتْلبس ون الق ابلبا ل وي ظهرون ملن اتتبعهم متن اَّهلتة أهنتم يت عون إىل اخلت  وليستوا كمتا يَزعمتون بتل هتم ثعتاةم 
 . 1[القيامة ال ي  صرون

( الت يل، أنته البت  متن وجتوث علمتاء الستوء يف هتذه اامتة،  لرتكتأ َّ ست ن متن كتان قتبلكم) صتلى هللا عليته وستلم  ال ت  تبس ل  من اآلية ومن قول 
. وإ ا كتان اامتر كتذل  آ بت  متن معرآتة الع متات الثارقتة بتس العلمتاء الصتالس وعلمتاء [واملقصوث التاتذير متن علمتاء الستوء]كما قال ابن ك   
ق   كر  ما ورث من آاائل العلم والعلماء، وق  ورث يف العلماء السوء تش ي ات عظيمة ثلهت على أهنتم ]رمحه هللا  وحامد الدزايأبالسوء، كما قال 

  .2[ماء السوءأخت  اخللق عذااب يو  القيامة، آمن املهمات العظيمة معرآة الع مات الثارقةبس علماء ال نيا وعلماء اآلدرة، ونعين بعلماء ال نيا عل
لمتتاء متتات العمث بيتتان ع  الع متتات، بعتت  هتتذا التمهيتت  التتذي يبتتس دطتتر املوضتتون، ستت  ر  آيتته مستتألتان ذ ن هللا تعتتاىل، و تتا: أ يتتة معرآتتة هتتذه

 الصالس وعلماء السوء. 
 أوال:أمهية معرفة ع مات العلماء الصاحلني وعلماء السوء.

متتات علمتتاء الستتوء ا، ويعتترف ع رف ع متتات العلمتتاء الصتتالس لياتترص علتتى التمستت  هبتت، آيعتتانتفاااع العاااِل وطالااب العلاام  ااا يف نفسااه - 1
 ليارص على اجت اهبا وليَطهِهر نثسه مما ق  يكون علق هبا من صثاْم 

إ ا ه كته. آته أو ضت له و وآ حتلطالتب ا: علتى ال اتو التذي  كتر ه يف أ يتة إحستان ادتيتار مصت ر العلتم، آثيته جنتاة إحسان اختياار املعلِ ام - 2
 َتِة َوَ ْتَع َمتْن َحتيَّ َعتن َهلَتَ  َعتن بَتيهِ  َ  َمتنْ لهِيَتْهلِت) َعِلَم  الب العلم ع مات العلماء الصالس وعلماء الستوء َسته ل عليته التمييتز بتس الثتريقس،

 .42اانثال:   (بَتيِهَ ةِ 
قبتول دتس الثاستق، آوجتب علتى  نه ابلتوقتف يف، آتأمر ستباا٦الجترات:  (يتَّ  تواِستقم بِ َتبَتِأ آَتتَتبتَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا ِإن َجاءك ْم آَا) آق  قال هللا تعاىل

 ين.واه يف ال املسلمس معرآة حال العلماء ملعرآة من ي قبل دسه وآتواه يف ثين هللا تعاىل ممن الي قبل دسه أو آت
مل يكونتوا يستألون عتن اإلست اث، ]، وروى ع ته أياتا قتال: ٣[روا عمتن أتدتذون ثيت كمإن هتذا العلتم ثيتن، آتانظ]رمحته هللا  حممد بان ساريينوقذا قال 

. آتَ لَّ هتذا علتى وجتوب الباتل يف [آلما وقعت الثت ة قالوا: ْسهوا ل ا رجالكم، آي  ظر إىل أهل السُّ ة آيؤدذ مت هم وإىل أهتل الب عتة آت  يؤدتذ مت هم
 حال من يؤدذ ع هم العلم.

ك ا إ ا أرث  أن أندذ عن ختيخ، ستأل اه عتن مطعمته، ومشتربه، ]هت( قال:  9٦ذس اثه عن إبراهيم ال  عي رمحه هللا )ت  ينابن َعِد   اجلر اوروي 
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رجه، آإن كان على استواء أدذ  ع ه، وإال مل أنته . وهذا م ال يبسه الواجب على  الب العلم وكيف دب عليه البال عتن اام تاء 1[وم ْ دله، وخم 
 ليأدذ ع هم ثي ه. من أهل العلم

سواء كان من العلماء اامتوات أو ااحيتاء  -: آكما دب على املسلم البال عن العامل الصاحل ليأدذ ع ه العلم إحسان الداللة على املعلِ م - 3
ليته معرآتة ع متاْم لَيميهِتزهم ِمتن ، آإنه دب عليه إ ا استشاره خ ه أو أراث أن ي ل خ ه على عتاملِ  أال ي لته إال علتى العلمتاء الصتالس، آوجتب ع-

ة إ ا ثله علتى علماء السوء. واملسلم إ ا َثلَّ خ ه على عامل آ  خيلو حاله عن أن يكتون ثاعيتا  إىل هت ى إ ا ثله علتى عتامل صتاحل أو ثاعيتا  إىل ضت ل
ل أجتور متن تبعته اليت قص  لت  متن أجتورهم ختتيتا، إىل هت ى كتان لته متن ااجتر م ت متن ثعتا) صلى هللا عليته وستلم  عامل سوء. وق  قال رسول هللا 

وأن متن ثعتا إىل هت ى  كتان ]يف ختترحه  الناوو ، وقتال 2(ومن ثعا إىل ض لة كان عليه من اإلمث م ل آاث  من تبعه اليت قص  لت  متن آاثمهتم ختتيتا
الذي ابتت أه أ  كتان مستبوقا إليته، وستواء كتان  لت   له م ل أجور متابعيه، أو ض لةِ  كان عليه م ل آاث  َتبعيه سواء كان  ل  اق ى والا لة هو

 .٣[تعليم علم أو عباثة أو أثب أو خ   ل 
لَّته علتى ختترِ  وي دل يف هذا من ي له خ ه على عاملِ  ليتعلم م ه أو على كتابِ  ليقرأه أو علتى جاعتةِ  ليتبعهتا، آتإن َثلهته علتى دت  آلته أجتر، وإن ثَ 

. آوجتب 4(إن العب  ليتكلم ابلكلمة مايتبسه آيها، يزِلُّ هبتا إىل ال تار أبعت  ممتا بتس املشترق وامل ترب) ى هللا عليه وسلم صل آعليه وور، وقال رسول هللا 
صتتح علتتى كتتل مستتلم التبتتسه والتاتترهي قبتتل أن يتت ل ختت ه علتتى عتتامل أو كتتتاب أو جاعتتة، آقتت  يتتتكلم بكلمتتة يستت ط هللا هبتتا عليتته إىل يتتو  يلقتتاه كمتتا 

 ال يل بذل .
 بع  بيان أ ية معرآة ع مات العلماء الصالس وعلماء السوء، نشرن يف بيان هذه الع مات ذ ن هللا.

 اثنيا: ع مات العلماء الصاحلني وعلماء السوء.
صتتف هبتتذه  هتتو متتن اتامل الصتتاحل تت ة، آالعتتكونتتذكر آيهتتا: اإلدتت ص والع التتة واإلصتتابة والعمتتل ابلعلتتم والزهتت  يف التت نيا والتواضتتا واخلشتتية وقتتا صتتور  

 الع مات وعامل السوء بعكسه. 
ستتتبق الكتت   آيتته متتتن قبتتل، وأنتته قصتتت   هللا تعتتاىل وحتت ه ابلعمتتتل، وهتتو وإن كتتان متتتن أعمتتال القلتتب إال أن لتتته  الع مااة األوىل )اسخاا ص(: - 1

م ا ة   إ ا َصَلات َصَلَح اَّس   كله، وإ ا آست ت  أال وإن يف اَّس ) صلى هللا عليه وسلم  ع مات  اهرة يست ل هبا عليه، آق  قال رسول هللا 
 . آإ ا َدَشا القلب دشعت اَّوارح، وإ ا أحب القلب  هر أثره يف ااعمال وكذل  إ ا أب ض.٥(َآَسَ  اَّس   كله، أال وهى القلب

متا نقتص كلمتا نقتص إد صته كلاخلشتية، و تواضتا و آاإلد ص يف  لب العلم يظهر أثره يف الع مات التالية: وهتى الع التة والعمتل ابلعلتم والزهت  وال
 حظه من هذه الع مات.

الت نيا  لعتامل أن يت رك حقتارةن أقتل ثرجتات اآم هتا أن اليطلتب الت نيا بعلمته، آتإ]يف ع متات العلمتاء الصتالس   -رمحته هللا  أبو حامد الدازايقال 
ا وانصرامها، وِعَظم اآلدرة وثوامها وصثاء نعيم رضتيت إحت ا ا متا كالاترتس مهمتا أثَتن، وأهنها وج لتة م ْلِكهتا ويعلتم أهنمتا متاتاودسهتها وك وْر

ا وامتزاج لذاْا أبملها مث انصرا  متا يصتثو م هتا والتجربتة  لعقتل. آتإن املشتاه ةاآهتو آاست   أس طت اادرى، آإن من ال يعرف حقارة ال نيا وك وْر
لمتاء آكيف يكتون ِمتن الع وب اإلميان ، ومن اليعلم عظم أمر اآلدرة وثوامها آهو كاآر مسلترخت  إىل  ل  آكيف يكون من العلماء َمن العقل له

ابلقرآن كله  ء كلهم، بل هو كاآرئا اانبياَمن ال إميان له ومن ال يعلم مااثة ال نيا لآلدرة وأن اَّما بي هما  ما يف خ  مطما  آهو جاهل بشرا
خلبتت عليته و ن ق  أهلكته ختتهوته س  الشيطاألعلماء  ومن علم هذا كله مث مل يؤثر اآلدرة على ال نيا آهو من أوهله إىل آدره، آكيف يع ه من ومرة ا

 ختقوته آكيف يع  ِمن حزب العلماء َمن هذه ثرجته .
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 ولذل  قال السن رمحه هللا: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب  لب ال نيا بعمل اآلدرة،...
 حب،...أإ ا رأيتم العامل حمبا  لل نيا آاْموه على ثي كم، آإن كل حمبِ  خيوع آيما  وقال عمر رضي هللا ع ه:

آكم جالوتيتة، ابكم  اهريتة، وأدثتاروية، وأثتو وكان  ع بن معا  الراوي رمحه هللا يقول لعلماء ال نيا: اي أصااب العلم قصوركم قيصرية، وبيوتكم كس
 الشاعر: مثكم جاهلية، ومذاهبكم ختيطانية آأين الشريعة احملم ية  قالومراكبكم قارونية، وأوانيكم آرعونية، ومآ

 وراعي الشاة  مي الذئب ع هاآكيف إ ا الرعاة قا  ائب ... 
اَق َوِإَ  َأَدتتَذ اّلله  ِمي َتت) وقتت  وصتتف هللا علمتتاء الستتوء أبكتتل التت نيا ابلعلتتم، ووصتتف علمتتاء اآلدتترة ابخلشتتون والزهتت ، آقتتال عزوجتتل يف علمتتاء التت نيا:

، وقتال تعتاىل يف علمتاء اآلدترة: 18٧آل عمتران:  (َواَل َتْكت م ونَته  آَت َتبَتذ وه  َورَاء   ه تورِِهْم َواخْتترَتَْواْ بِتِه مَثَ تا  قَلِتي   الَِّذيَن أ وت واْ اْلِكَتاَب لَتت بَتيِه ت  َّه  لِل َّتاِ  
َِباَيِت اّللِه مَثَ تتا  قَلِتتي   أ ْولَتتتِتَ  َق تتْم  نتتزَِل ِإلَتتْيك ْم َوَمتتا أ نتتزَِل ِإلَتتْيِهْم َداخِتتتِعَس ّللِِه اَل َيْشتترَت ونَ َوِإنَّ ِمتتْن َأْهتتِل اْلِكتَتتاِب َلَمتتن يت تتْؤِمن  اِبّللِه َوَمتتا أ  )

 .1[199آل عمران:   (َأْجر ه ْم ِع َ  َرهبِهِمْ 
 .ة اانبياء الذين هم ورثالع الة صثة م طالب هبا آحاث املسلمس آكيف ابلعلماء  الع مة الثانية )العدالة(: - 2

 آتتواه يف لتذي اليقبتل قولته والمل الستوء اآالع الة من صثات العامل الصاحل بل من ختروط قبول قوله وآتواه يف ثيتن هللا تعتاىل، والثستق متن صتثات عتا
 ثين هللا تعاىل. 

 ونذكر آيما يلي تعريف الع الة مث خترو ها وضوابطها 
 أما تعريف الع الة:

 واء أحوال املرء يف ثي ه(. آقيل هى )است
ل ابملتروءة(. قتال  -أي هيتة راس ة يف ال ثح  -وقيل هى )َمَلَكة  وهتذه ]: السايوطيَت ا من اقرتاف كب ة، أو ص  ة ثالهة على اخِلسة، أو مباح خيِ 

 تاب متن خت  أن تكتون ع ت ه ملكتة وقتوة أحسن عبارة يف ح هها، وأضعثها قول متن قتال: اجت تاب الكبتائر واإلصترار علتى الصت ائر، ان جمترث االجت
 .2[ترثعه عن الوقون آيما يهواه خ  كاِف يف ص ق الع الة

 : هذا بياهناوأما ختروط الع الة وضوابطها آ  ثة: أثاء الثرائض برواتبها، واجت اب احملرمات، واستعمال املروءة، و 
تتتب، آتتإن ْاونتته هبتتا يتت ل علتتى عتت   حماآظتتته علتتى أستتباب ثي تته، وررتتا َجتترَّ إىل : آلتتيح بعتت لِ  متتن ثاو  علتتى تتترك الرواأداء الفاارائض بروامبهااا -أ 

علتى  التهاون ابلثرائض، وكذا ماوجب من صو  ووكاة وحتل. واخنترا  الع التة ابمل اومتة علتى تترك الست ن الراتبتة هتو متذهب جتاه  العلمتاء واليشتكل
 يل، ملن اقتصر على الثرائض ثون ال واآل، آإنه قيه  آ حه ابلص ق يف هذا وهتو ( الأآلح إن ص ق) صلى هللا عليه وسلم   ل  قول رسول هللا 

امل ت وابت  ماال ميكن اَّز  به آلحاث ال ا ، هذا آا  عما ثبت من أن التقص  يف أثاء الثرائض ي جس ابل واآل، وق  جعل هللا للواجبات مِحي  متن
من املكروهات للرتهيب من آعل احملر ، آإن متن ثاو  علتى آعتل امل ت وب كتان لثعتل الواجتب  للرتهيب من ترك الواجب، كما جعل للمارمات مِحي  

إن الت ل بتسه وإن الترا  أثو ، ومن ثاو  على ترك املكروه، كان للارا  أخت  تركا ، وق  ثل على هذا كله ح يل ال عمان بن بشت  رضتي هللا ع ته )
 .٣(بسه 
 ، وقتتال تعتتاىل يف القتتا ف٦لجتترات: ا (تَتبَتيتَّ  تتواآتَ  بِ َتبَتتِأ ِإن َجتتاءك ْم آَاِستتقم ) تعتتاىلبتت ة والي تتْ ِمن علتتى صتت  ة. لقولتته : أبن الَييت كا تناااب احملاارَّا -ب 
من م له الكتذب علتى  قا  عليه كل مرتكب كب ة انه مست ف ب ي ه واليؤَمن، وي  4ال ور:  (ه م  اْلَثاِسق ونَ  َواَل تَتْقبَتل وا َق ْم خَتَهاَثة  أََب ا  َوأ ْولَِت َ )

 هللا وعلى ال ا .
أو متاورث آيهتا لع تة أو خاتب ]وهذا قتول أمحت  بتن ح بتل رمحته هللا، وواث ابتن تيميتة رمحته هللا  [ماآيه َح ه يف ال نيا أو وعي  يف اآلدرة]والكب ة هى: 
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ن ابتن تيميتة آصَّتل ماأجلته أمحت . وأقتول: ومتن الكبتائر متاورث . وهذا كلته متن الوعيت  آمتن َلَع َته  هللا   أو خاتب عليته آقت  توعهت ه، آكتأ[أو نثي إميان
بوصتف صتاحبه (، ومتن الكبتائر متاورث الت ص بلتى إنته لكبت .....( و )اجت بوا السبا املوبقتات....( و)أكس الكبائر....ال ص أبنه كب ة كأحاثيل )

ميَانِ ) ابلثسق كقوله تعاىل  .11الجرات:   (بِْتَح ااِلْسم  اْلث س وق  بَتْعَ  اإْلِ
مثِْ اوَن َكبَتتائَِر َتِ ب تتدَْ الَّتتِذيَن ) والصتت  ة: متتا ثون  لتت ، وال جتتترح الع التتة بثعلهتتا إال إ ا أك تتر م هتتا أو أْثم هتتا، قتتال تعتتاىل   (للََّمتتمَ َواْلَثتتَواِحَش ِإالَّ اإْلِ

 .٣2ال جم: 
لته ويت َزيهِ ته متن مكتار  اادت ق و استعمال املروءة -ج  ستتقبح ختترعا يلتاتق ال ختترعا )إ  إن امل ستتقبح عرآتاتترك ماي  نِهسته ويشتي ه ممتا ي  : بثعل ماد َمِه

لتتيت اكشتتف التترأ  ابلتتب ث حرامتتا، وك ابلكبتتائر والصتت ائر( أمتتا املستتتقبح عرآتتا آم تتل متتن يكشتتف متتن ب نتته متتاجرت العتتاثة بت طيتتته وإن مل يكتتن كشتتث ه
 كات.حكاية املااو يستقبح آيها  ل ، ول بح ال ياب املست كرة، جرت العاثة آيها بت طيته، وااكل اباسواق ابلب ث اليت 

إن ممتا أثرك ال تا  متن كت   ال بتوة ااوىل: إ ا مل تستتح آاصت ا متا ) صتلى هللا عليته وستلم  هو قتول ال ت   1وأصل اعتبار املروءة ضمن ختروط الع الة
إ ا مل عتت   حيائته، ومتتن مل يستتتح يتوقتا م تته الكتذب وحنتتوه للاتت يل ). آتتإن متن اليستتتعمل املتتروءة ر الثتة عتترف أهتل بلتت ه ثل  لتت  علتى 2(ختتتت

 (. والخيثى أن العرف املعتس هو ماال خيالف الشرن.تستح آاص ا ماختتت
ع  صتثة آتر   كتر  بعاتها يفيتاحملرمتات الت إ ا تبسَّ ل  معىن الع الة وخترو ها، آاعلم أن من نواقاها تترك آرياتة أو ارتكتاب كبت ة، ومتن الكبتائر:
حتق متن  يف لت  للوعيت  التوارث و   لبيانته، العس من العلم يف الثصل ال اين من الباب ال اين، ومن الكبائر كتمتان العلتم والتق داصتة متا حاجتة ال تا

ِع  ونَ ) يكتم الق، قال تعاىل  .1٥9رة: البق (أ ولَتِتَ  يَلَع ت ه م  اّلله  َويَتْلَع ت ه م  ال َّ
 أو َبدتر آهتو آاستق، الدتوو استتثتاؤه والي قبتل آتتواه والدتسه يف ثيتن هللا تعتاىل، امتر هللا تعتاىل ابلتوقتف يف قبتول  ِ وكل متن اخنرمتت ع التته بستبب 

، 4ال تور:  ( ه تم  اْلَثاِستق ونَ َواَل تَتْقبَتل وا َق ْم خَتَهاَثة  أََب ا  َوأ ْولَتِت َ ) ، وقال تعاىل٦الجرات:  (ِإن َجاءك ْم آَاِسقم بِ َتَبِأ آَتتَتبَتيتَّ  وا) دس الثاسق، قال تعاىل
 قيااب البدااداد ام. وقتتال 24التوبتتة:  (َواّلله  اَل يَتْهتتِ ي اْلَقتتْوَ  اْلَثاِستتِقسَ ) هتتذا متتا إدبتتاره تعتتاىل ِبرمتتان الثاستتقس متتن التوآيتتق و لتت  يف قولتته تعتتاىل

ال تصتح آتيتا ] أباو عمارو ابان الصا ح. وقتال ٣[ن بصت ا  هبتاعلماء املسلمس مل خيتلثوا يف أن الثاسق خ  مقبتول الثتتوى يف أحكتا  الت ين وإن كتا]
. وستتيأيت مزيتت  تثصتتيل قتتذه 4[الثاستتق وإن كتتان جمتهتت ا  مستتتق  ، ختت  أنتته لتتو وقعتتت لتته يف نثستته واقعتتة عمتتل آيهتتا ابجتهتتاث نثستته ومل يستتتثت ختت ه

 تعاىل.املسألة يف الباب اخلامح ع   الك   يف الع الة ضمن ختروط املثيت إن ختاء هللا 
 ل ين.اوآتواه يف  : أن الع الة من صثات العامل الصاحل، وأن الثسق من صثات عامل السوء وهو مانا من قبول دسهوام صة

ء تس متتن صتتثات العلمتتاثتتتوى علتتى صتتثوهتتى متتن ع متتات العلمتتاء الصتتالس إ  تتت ل اإلصتتابة يف ال الع مااة الثالثااة )اسصااابة يف الفتااو (: - 3
 :الصالس، و ا

 العلم وأنه ليح من اَّ هَّال املتكلثس امل َّعس للعلم. -أ 
َا خَيَْشى اّللََّ ِمْن ِعَباِثِه اْلع َلَماء) واخلشية: قال تعاىل -ب  ، هوى  وي ال ثو  والسلطان ة إ ا كان العامل ي ستثىت آيما اليواآق، داص28آا ر:   (ِإمنَّ

 اّللََّ ه  َواَل خَيَْشتتْوَن َأَحتت ا  ِإالَّ  َوخَيَْشتتْونَ اّللَِّ اَلِت الَّتتِذيَن يت بَتلِه  تتوَن رَِستتا) ته هلل تعتتاىل. قتتال تعتتاىلآتتإ ا جهتتر ابلتتق يف  لتت ، ثل علتتى تقتتواه ودشتتي
شتتتونه  وخيتهم متتتن العلمتتتاء، يت بَتلِه تتتون حكتتتم هللاالستتت   وهكتتتذا ي ب تتتي أن يكتتتون ورثتتت ، آهتتتذه صتتتثة اانبيتتتاء علتتتيهم٣9ااحتتتزاب:  (وََكَثتتتى اِبّللَِّ َحِستتتيبا  
 والخيشون أح ا  خ ه. 

َثاو وث  اَي )أدذ هللا على الكا  أن اليتبعوا اقوى والخيشوا ال ا ، واليشرتوا َبايته مث ا قلي ، مث قرأ ]: قال السن البصري رمحه هللا البخار قال 
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آَتي ِالََّ  َعن َسِبيِل اّللَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َيِالُّوَن َعن َسِبيِل اّللَِّ َق ْم  تَتتَِّبِا اْقََوى ِإ َّ َجَعْلَ اَك َدِليَثة  يف اْاَْرِع آَاْحك م َبْسَ ال َّاِ  اِبلَْقِه َواَل 
 َأْسَلم وْا لِلَِّذيَن َهاث واْ الَِّذينَ ِإ َّ أَنَزْلَ ا التتَّْورَاَة ِآيَها ه   ى َون ورم َ ْك م  هِبَا ال َِّبيُّوَن ) . وقرأ2٦ص:  (َعَذابم خَتِ ي م ِرَا َنس وا يَتْوَ  الَِْسابِ 

نِيُّوَن َواَاْحَبار  ِرَا اْست ْاِثظ وْا ِمن ِكَتاِب اّللِه وََكان واْ  َعَلْيِه خت َهَ اء َآَ  َكَْشو ْا ال َّاَ  َواْدَشْوِن َواَل َتْشرَت وْا َِباَييت مَثَ ا  قَِلي   َوَمن ملَّْ  َوالرَّابَّ
 ، واملقصوث ابلكا  القااة وكل من َحَكم بس ال ا .1[44املائ ة:  ( آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  

ِه ِلَمتا اْدتَتَلث تواْ ِآيتآَتَهتَ ى اّلله  الَّتِذيَن آَم  تواْ ) واإلصابة يف الثتوى من ع مات توآيق هللا تعاىل للعتامل، أن يه يته هللا ملعرآتة التق، لقولته تعتاىل -ج 
تتْم آت ْرقَتتا   ) ، وقولتته تعتتاىل21٣البقتترة:   (ِمتتَن اْلَتتقِه ذِِْ نِتتهِ  اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتوا اتتَّق تتوا اّللََّ َوآِم  تتوا ) ، وقولتته تعتتاىل29اانثتتال:  (إَن تَتتتَّق تتواْ اّللهَ َدَْعتتل لَّك 

متن ي ترث هللا بته دت ا  يثقِههته يف ) صلى هللا عليه وستلم  ، وقال رسول هللا  28ال ي :  ( ن ورا  ََتْش وَن ِبهِ َوَدَْعل لَّك مْ  ِبَرس ولِِه يت ْؤِتك ْم ِكْثَلْسِ ِمن رَّمْحَِتهِ 
 .2(ال ين

ة كمتا قتال وكأن هذا التوآيق اإلقي ثواب من هللا تعاىل للعامل املتَّصف ابلعلم واخلشية، من ابب )اَّتزاء متن جت ح العمتل( وهتى قاعت ة ق ريتة وختترعي
 .٣[ال واب والعقاب يكو ن من ج ح العمل يف َقَ ِر هللا ويف خترعه، آإن هذا من الع ل الذي تقو  به السماء واارع]رمحه هللا  ميميةابن 

 ا كتان متنى صثاَتَن اتصف هبتالت ليط علو وبا  اإلصابة يف الثتوى: ك رة اخلطأ والت ليط آيها آإهنا من ع مات علماء السوء إ  ي ل ك رة اخلطأ 
 علماء السوء، وهى:

اكتذ ال تا  ) صتلى هللا عليته وستلم  اَّهل، وأنه ليح من العلماء املؤهلس لتبلي  ثين هللا تعاىل، كما يف ح يل قبض العلم وآيه قال رسول هللا  -أ 
 . 4(رءوسا ج ههاال آس ِتلوا آأآتوا ب   علم آالهوا وأضلهوا

 :ِق ا  للعلم، ولك ه يتعم  اخلطأ، وهذا له صور وله أسبابتعمه  اخلطأ، آق  يكون الرجل عاملا م تْ  -ب 
  َرهِآ توَن ) لته تعتاىل، وقو 42البقترة:  (أَنتت ْم تَتْعَلم تونَ م تواْ اْلَتقَّ وَ  َوَتْكت  الَْقَّ اِبْلَباِ تلِ َواَل تَتْلِبس واْ ) أما صور تعمه  اخلطأ آم ها ما كره هللا تعاىل يف قوله

خلطتأ وكلهتا تتؤثي إىل ا. هتذه بعتض صتور تعمهت  ٧9: البقترة (أِبَيْتِ يِهمْ تَتاَب َيْكتت ب توَن اْلكِ  آَتَوْيلم لهِلَِّذينَ ) ، وقوله تعاىل4٦ال ستاء:  (هِ اْلَكِلَم َعن مََّواِضعِ 
ستت الل م ته االق ابلبا تل: ن، آلتبح التتاليل ال ا ، وهذا موجوث يف الثترق الاتالة قت ميا وحت ي ا، ويف علمتاء الستوء يف كتل ِملهتة وكتل ومتان ومكتا

 ن املعاين. صوص ماال حتتمله موحتميل ال ابل صه يف خ  موضعه، وكتم الق: ابالمت ان عن اَّهر به وتبلي ه، وحتريف الكلم: م ه التأويل الثاس 
حب املال وك زه   ، ومن صور  لوهو استاباب الياة ال نيا والرص عليها -وإن كانت له صور متع ثة  -أما سبب تعم  اخلطأ، آسبب واح  

َويْتلم لهِلَّتِذيَن آتَ )متا يف قولته تعتاىل ب الت نيا كوحب اَّاه وامل صب، وإمنا قل ا إنه سبب واح  إ  ق  قرن هللا تعاىل تعمه  علماء السوء لل طأ ابستابا
َدتتَذ اّلله  ِمي َتتاَق الَّتتِذيَن أ وت تتواْ أَ َوِإَ  ) . وقولتته تعتتاىل٧9البقتترة:   (ي   قَلِتت  مَثَ تتا  هِ رَت واْ بِتتَيْكتت ب تتوَن اْلِكتَتتاَب أِبَيْتتِ يِهْم مث َّ يَتق ول تتوَن َهتتتَذا ِمتتْن ِع تتِ  اّللِه لَِيْشتت

ِإنَّ َك ِت ا  ) وقتال تعتاىل ،18٧آل عمتران:  (ونَ  تا  قَلِتي   آَبِتْتَح َمتا َيْشترَت  ْواْ بِتِه مثََ ْم َواخْتترتََ َتْكت م ونَته  آَت َتبَتذ وه  َورَاء   ه تورِهِ اْلِكَتاَب لَتت بَتيِه ت  َّه  لِل َّاِ  َواَل 
 .٣4التوبة:   (َسِبيِل اّللهِ  ن ُّوَن عَ مِهَن اَاْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأك ل وَن أَْمَواَل ال َّاِ  اِبْلَباِ ِل َوَيص  

نْتَياق ْل َمَتان  الت) ل تعاىلا قاوهكذا ترى أن هللا تعاىل قرن كتمان الق والص  عن سبيله بشراء ال من القليل وهى ال نيا ومتاعها، كم ال ستاء:  (قَِليتلم   َّ

٧٧. 
، آمتن آعتل  لت  عتن لمتاء الستوءويف اَّملة آإن ك رة اخلطأ يف الثتوى والت ليط آيها ستواء كتان  لت  عتن جهتل أو عتن عمت  آهتو متن ع متات ع

 عم  آهو من امل اوب عليهم ومن آعله عن جهل آهو من الاالس.
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 امل الصاحل أن يعرف ااحكا  كلها، كما ليح من ختر ه أال خيطيء.( ليح من خترط العفائدة)

 أعلتم.  ي أو ال أعلتم أو هللاقتول ال أثر أما ااول: آليح من ختر ه معرآة ااحكتا  كلهتا، ولكتن متن ختتر ه متا  لت  أنته إ ا س تِتل عمتا ال يعرآته أن ي
 كما سبق بيانه يف آثاب إلقاء ال ر .

وليح من خترط املثيت أن ديب عن كل مستلة، آق  س ِتل مال  رمحه هللا عن أربعس مستتلة آقتال يف ستت وث ثتس ] رمحه هللا حامد الدز ايقال أبو 
ري، ويَت ري م ها ال أثري، وكم توقف الشاآعي رمحه هللا بل الصتاابة يف املستائل، آتإ ا  اليشترتط إال أن يكتون علتى بصت ة آيمتا ي ثتيت آيثتيت آيمتا يَت 

 .1[ز بس ماال َي ري وبس ماَي ري، آيتوقف آيما الي ري، ويثيت آيما ي ريأنه َي ري، ومييهِ 
طتيء وإال  وأما ال اين: آإ ا كانت اإلصابة يف الثتوى من ع مات العامل الصاحل آاملراث بتذل  أن يكتون ال التب عليته اإلصتابة ولتيح متن ختتر ه أال خي

إ ا حكتم التاكم آاجتهت  مث أصتاب آلته أجتران، وإ ا حكتم آاجتهت  مث أدطتأ ) عليه وسلم صلى هللا  كان معصوما وهذا ممت ا. وق  قال رسول هللا 
أن العامل وإن بل  مرتبة االجتهاث يف الشريعة آإن اخلطأ جائز عليه، وأنه مأجور متا  لت ، والمي  تا  صلى هللا عليه وسلم  ، آبسه رسول هللا 2(آله أجر

. قتال ٣(متن عمتل عمت  لتيح عليته أمتر  آهتو َرثه عمتل رتا أدطتأ آيته والي ثتذ إن كتان حكمتا ، للات يل )من الكم والثتوى لكونه أدطتأ، ولكتن الي  
وروى مال  بن أنح عن ستعي  بتن املستيب بل ته ع ته أنته كتان يقتول: لتيح متن عتامل والختتريف وال ي آاتل إال وآيته عيتب، ]رمحه هللا  ابن عبدالرب

ثاله، كمتا أنته متن خلتب عليته نقصتانه  هتب آاتله. وقتال خت ه: اليستلم العتامل متن اخلطتأ آمتن ولكن من كان آاله أك ر من نقصه  هب نقص ه ل
 .4[أدطأ قلي  وأصاب ك  ا   آهو عامل، ومن أصاب قلي  وأدطأ ك  ا  آهو جاهل

 صتلى هللا عليته وستلم  متن ستوى الرستول  أنه لو ق ر أن العامل الك   الثتوى أدطأ يف مائة مسألة مل يكن  ل  عيبا، وكتل]رمحه هللا  ابن ميميةوقال 
 .٥[يصيب وخيطيء. ومن م ا عاملا  من اإلآتاء مطلقا ، وَحكَم ِببسه لكونه أدطأ يف مسائل: كان  ل  اب   ابإلجان

ال ابتتة ع ته. ودت ف  م صتلى هللا عليته وستل أنه لو ق ر أن العامل الك   الثتاوى أآىت يف ع ة مستائل ِبت ف ست ة رستول هللا ]أياا  ابن ميميةوقال 
ابعس ومتن ماعليه اخللثاء الراخت ون: مل دز م عه من الثتيا مطلقا ، بل يبس له دطؤه آيما دالف آيه. آما وال يف كل عصر من أعصار الصاابة والت

ة الصتاياة، وقت  أنكتر عليته ِبت ف الست « املتعتة والصترف»بع هم من علماء املسلمس من هو كذل . آابن عبا  رضي هللا ع هما كان يقتول يف 
 .٦[امل الِثة لقوله صلى هللا عليه وسلم  الصاابة  ل ، ومل مي عوه من الثتيا مطلقا  بل بي وا له س ة رسول هللا 

اادتذ عتن  ت تا  التب العلتم عتنبة، وأال ميواملقصوث من إيراث هذه الثائ ة: أال ي ظن سوء بعامل  رث دطأ أدطأه، داصة إ ا كان خالب حالته اإلصتا
 عامل ل ثح السبب آَتي ْاَر  بذل  من د  ك  .

 
 ( انتثان ال ا  بعلم عامل ليح رجرثه ثلي  على ص حه.فائدة أخر )

هتتتذه متتتن اامتتتور التتتيت  تتت ث بستتتببها لَتتتْبح ختتتت ي  ع تتت  العتتتوا ، وك تتت ا  ماأنصتتتح ال تتتا  ابالحتتترتاو م هتتتا. آتتتذات متتترة نصتتتات رجتتت  ابعتتتتزال إحتتت ى 
مية امل ارآة، آقال يل: إن قم عليه آا  كب ا  آهو مل يعرف ثي ه ومل يلتز  به إال بسببهم، آقلتت لته: ولتو كتان اامتر كتذل ، آإهنتا اَّماعات اإلس 

عتتن جاعتة ستوء وهتم نقلتتوك متن ختترِ  ك ت  إىل ختتتر قليتل، وإنَّ ه تاك دت ا  وراء ماأنتتت آيته وهتم  جبونت  عتتن هتذا اخلت . ومترة أدتترى ستألين ستائل 
يف أحتت  الشتيو ، آقلتتت لتته: إنته ونتت يق ضتتال م ِاتل، آقتتال يل: إنتته يتؤوي آتتتا  متتن الشتباب وي  ثتتق علتتيهم ويعلمهتم العلتتم، آقلتتت لته: ولتتو كتتان  رأيتي

ل هللا اامر كذل  آإنه خيتلق الشبهات لص  الشباب عن اَّهاث يف سبيل هللا وصرآهم عن نصرة ال ين، وهل هت  سرت امل تاآقس إال اَّهتاث يف ستبي
                                                 

 ٣٥4ص  2)املستصثى( ج  1
 متثق عليه 2
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ع هما ابلثاِضاة آت لهثوا ع ه وَص ُّوا خ هم وادتلقوا ااعذار لتسير قبيح ص يعهم، آهت  هللا سرتهم يف سورة التوبة حىت ْسهاها ابن عبا  رضي هللا 
 .1اليت آاات امل اآقس 

 تن دطتأ، آقت  ي تثتا ال تا  بعلتم رجتل وهتو وم شأ اللبح يف هذا هو الظن أبن العامل إ ا نثا ال ا  بشيء من العلم آ ب  أن يكتون صتالا، وهتذا 
، وهتذا الظتن يتؤثي إىل  تن آدتر أختت  دطتورة، وهتو 2(إن هللا ليؤي  هتذا الت ين ابلرجتل الثتاجر) صلى هللا عليه وسلم  رجل سوء، وثليله قول ال   

وا ، آيأدتتذ عتتامل الستتوء يف تاتتليلهم َبرائتته أنتته إ ا كتتان هتتذا العتتامل التتذي ي  تثتتا بعلمتته صتتالا آتت  ختتت  يف أن كتتل مايقولتته صتتواب، هكتتذا يظتتن العتت
تشتترتط آيتته الثاستت ة التتيت ي ستتها يف ث تتااي ك متته، وخيلتتط التتق ابلبا تتل، وال تتا  يظ ونتته كلتته حتتق، آياتتلهون بتته.وإ ا ك تتا قتت  قتت هم ا أن العتتامل الصتتاحل ال

 اإلصابة ثائما، آكيف بعامل السوء .
ولوال حب الرائسة الن ر  العلم. واليت ل  لت  علتى ]رمحه هللا  حامد الدزايلى ال ا ، آقال أبو وق  نبهه العلماء على هذه املسألة حىت التلتبح ع
صتلى هللا عليته  ، وقتال «إن هللا ليؤيت  هتذا الت ين أبقتوا  الدت ق قتم»آتيهم:  صتلى هللا عليته وستلم  أن  الب الرائسة  ج، بل هتو متن التذين قتال 

، آطالب الرائسة يف نثسه هال  وق  يصلح بسببه خ ه إن كان ي عو إىل ترك ال نيا و ل  آتيمن  «رجل الثاجرإن هللا ليؤي  هذا ال ين ابل»: وسلم 
كان  اهر حاله يف  اهر اامر  اهر حال علماء السلف، ولك ه يامر قص  اَّاه، آم اله م ال الشما الذي  رتق يف نثسته ويستاتيء بته خت ه 

يتت عو إىل  لتتب التت نيا آم التته م تتل ال تتار احملرقتتة التتيت أتكتتل نثستتها وخ هتتا. آالعلمتتاء ث ثتتة: إمتتا مهلتت  نثستته آصتت ح ختت ه يف ه كتته، آأمتتا إ ا كتتان 
هلت  نثسته وخ ه وهتم املصترحون بطلتب الت نيا واملقبلتون عليهتا، وإمتا مستع  نثسته وخت ه وهتم الت اعون اخللتق إىل هللا ستباانه  تاهرا  واب  تا ، وإمتا م

 .٣[إىل اآلدرة وق  رآض ال نيا يف  اهره وَقْص  ه يف البا ن قبول اخللق وإقامة اَّاه، آانظر من أي ااقسا  أنت مسع  خ ه وهو الذي ي عو
كتانوا   ويصت ون دت ا  ممتا ست   آيستلمونكالشيخ التذي آيته كتذب وآجتور متن اإلنتح قت  َيتيته قتو  كثتار آيت عوهم إىل اإل]رمحه هللا  ابن ميميةوقال 

  وهتتذا« ا  ال دتت ق قتتملثتتاجر، وأبقتتو اابلرجتتل  إن هللا يؤيتت  هتتذا التت ين» صتتلى هللا عليتته وستتلم  رجتتل آاستت ا ، وقتت  قتتال ال تت  وإن كتتان قصتت   لتت  ال
ن كانتت يف   متن أهتل التق، وإا قلتوب ك تهبتكالجل وااثلة اليت يذكرها ك   من أهل الك   والرأي آإنه ي قطا هبا ك   من أهل البا تل ويَتْقتوى 

  ه. ا هو د  مة آ  ها أبطل م ها، واخل  والشر ثرجات، آي تثا هبا أقوا  ي تقلون مما كانوا عليه إىل منثسها اب ل
ستلمس متثعتوا بتذل  وصتاروا ك ت ، وان  وق   هب ك   من مبت عة املسلمس: من الراآاة واَّهمية وخ هم إىل ب ث الكثتار، آأستلم علتى ي يته دلتق

ه نثتا بتذل  ومتا هتذا آياصتل بتكون آمثتا  نوا كثارا ، وكذل  بعض امللوك ق  ي زوخزوا يظلم آيه املسلمس والكثار ويمبت عس، وهو د  من أن يكو 
  .لكثارآهو دادلق ك   كانوا كثارا آصاروا مسلمس، و اك كان خترا  ابل سبة إىل القائم ابلواجب، وأما ابل سبة إىل 

والرتهيتب والثاتائل وااحكتا  والقصتص، قت  يستمعها أقتوا  آي تقلتون هبتا إىل دت  ممتا كتانوا عليته،  وكذل  ك   من ااحاثيتل الاتعيثة يف الرتخيتب
 .4[وإن كانت كذاب

يشتاء ويهت ي  وتعاىل ي اتل متن هوهللا سباان آإ ا كان اامر كذل  آإنه َحرِيه بطالب العلم أال يلتبح عليه ما ق  يلتبح على العوا  من هذا اامر.
 ط مستقيم. من يشاء إىل صرا

اخلتت   ويف ال تتا  يعلمهتتم ثستته ويف أهلتتهنالعمتتل ابلعلتتم متتن ع متتات العلمتتاء الصتتالس، آيعمتتل بعلمتته يف  الع مااة الرابعااة )العماال ابلعلاام(: - 4
متل ابلعلتم لعمتل، والعن العلتم امتن املقصتوث أوي هاهم عن الشر، وق  سبق الك   يف هذه املسألة يف اآلثاب اليت يشرتك آيها العامل والطالب و كتر  

 من ع مات الص ق واإلد ص واخلشية. 
 )وم هتتا أن ال خيتتالف آعلتته قولتته بتتل ال َيمتتر ابلشتتال متتامل يكتتن هتتو أول عامتتل بتته، قتتال تعتتاىل -يف ع متتات العتتامل الصتتاحل  -قتتال أبتتو حامتت  ال تتزايل 

ل تتوَن اْلِكتَتتاَب أَآَتتَ  تَتْعِقل تتونَ َأأَتْم تتر وَن ال َّتتاَ  اِبلْتتِسِه َوتَ َستتْوَن أَنث َستتك ْم َوأَنتتت ْم تتَ ) َكتتس َ َمْقتتتا  ِع تتَ  اّللَِّ َأن تَتق ول تتوا َمتتا اَل ) تعتتاىل ، وقتتال44البقترة:  (تتْ
                                                 

 (٦1/  8)انظر تثس  القر  ،  1
 همتثق علي 2

 ٦1ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  ٣

 9٦ - 9٥ص  1٣)جممون الثتاوى( ج  4
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بل تين أن الثستقة متن العلمتاء ي بت أ هبتم يتو  القيامتة قبتل َعبَت ة ااواثن. وقتال  وقتال الثاتيل بتن عيتاع رمحته هللا: -إىل أن قال  - ٣الصتف:  (تَتْثَعل ونَ 
وقتال حتامت ااصتم رمحته هللا: لتيح يف القيامتة  -إىل أن قتال  -أبو ال رثاء رضي هللا ع ه: ويلم ملن ال يعلم مرة وويلم ملن يعلم وال يعمتل ستبا مترات. 

 . 1[أخت  حسرة من رجل علهم ال ا  علما  آعملوا به ومل يعمل هو به آثاووا بسببه وهل  هو
ل بعلمه، آإ ا أضاف إىل  لت  العمتل ِبت ف علمته صتارآت ة عظيمتة وختترا  مستتط ا  بستبب تقليت  العتوا  لته يف وأما عامل السوء آمن ع ماته أال يعم

كمتتا أن معلهِتتم اخلتت  ي صتتلي عليتته هللا وم ئكتتته، ويستتت ثر لتته كتتل ختتتال حتتىت اليتتتان يف جتتوف الباتتر والطتت  يف جتتو ]رمحتته هللا  اباان ميميااةالشتتر. قتتال 
م من أعظم الظلم، وكذل  إ هارهم للمعاصي والب ن، اليت َت ا ال قة أبقواقم. وتصرف القلوب عن اتهِباعهم وتقتاي السماء. وكذل  كذهبم يف العل

 . 2[متابعة ال ا  قم، هي من أعظم الظلم، ويستاقون من الذ  والعقوبة عليها ماال يستاقه من أ هر الكذب واملعاصي والب ن من خ هم
لماء السوء جلسوا علتى ابب اَّ تة يت عون إليهتا ال تا  أبقتواقم، ويت عون إىل ال تار أبآعتاقم، آكلمتا قالتت أقتواقم لل تا  ع]رمحه هللا  ابن القيموقال 

 . ٣[اَن الطرقهلموا، قالت أآعاقم ال تسمعوا م هم، آلوكان ما ثعوا إليه حقا كانوا أول املستجيبس له، آهم يف الصورة أِثالَّء ويف القيقة ق طَّ 
   يتعلتق متنآآلدرة على ال نيا، اعلى إي ار  وهي متثرعة عن العمل ابلعلم، آإن العلم ال اآا ي ل صاحبه ع مة امامسة )الزهد يف الدنيا(ال - 5

 ال نيا إال ابلاروري وهذا الزه 
املشتترب والتتت عم يف امللتتبح والتجمتتل يف وم هتتا أن يكتتون ختت  مائتتل إىل الرتآتته يف املطعتتم و ] –يف ع متتات العتتامل الصتتاحل  - حامااد الداازايوقتتال أبتتو 

واث إىل  اااثث واملستتكن، بتتل يتتؤثر االقتصتتاث يف جيتتا  لتت  ويتشتتبه آيتته ابلستتلف رمحهتتم هللا تعتتاىل، ومييتتل إىل االكتثتتاء اباقتتل يف جيتتا  لتت ، وكلمتتا
آيتته أن التتتزين ابملبتتاح لتتيح ِبتترا ، ولكتتن اخلتتوع آيتته والتاقيتتق  -إىل أن قتتال  - تترف القلتتة ميلتته اوثاث متتن هللا قربتته وارتثتتا يف علمتتاء اآلدتترة حزبتته 

مراعتتاة يوجتب اانتح بتته حتىت يشتق تركتته، واستت امة الزي تة ال َتكتتن إال رباختترة أستباب يف ال التتب يلتز  متن مراعتهتتا ارتكتاب املعاصتي متتن امل اه تة، و 
وقت  ستبق قريبتا الكت   يف بيتان اقترتان  .4[ال يستلم م هتا البتتةاخللق ومراءاْم وأمور أدر هي حمظورة والز  اجت تاب  لت ، ان متن دتاع يف الت نيا 

وهتتم  قتتول البا تتل والصتت  عتتن ستتبيل هللا ابستتتاباب اليتتاة التت نيا، إ  كلمتتا أحتتب العتتامل التت نيا وجتت  أنتته ال يصتتل إليهتتا إال ر اه تتة أصتتااب التت نيا
يتج تتب الكتت   آيمتتا يستت طهم ولتتو كتتتم التتق وأضتتل ال تتا . وقتتذا كتتان الستت  س واملرتآتتس، آتت  يتتتكلم إال رتتا يرضتتيهم ولتتو كتتان كتتذاب أو اب تتل، و 

إ ا رأيتتم العتامل حمبتا لت نياه آتاْموه ]للعلماء، إ  يعي هم التقلتل م هتا علتى اَّهتر ابلتق. وقتذا قتال بعتض الستلف  -داصة  -التقلل من ال نيا أسلم 
ما  ئبان جائعان أرس  يف خ ِم أبَْآَسَ  قا من حترص املترء علتى املتال والشترف ) صلى هللا عليه وسلم  . ومص اق هذا قول رسول هللا ٥[على ثي كم

 . ٦(ل ي ه
كل من آثر ال نيا من أهل العلتم واستتابها، آت  بت  أن يقتول علتى هللا خت  التق يف آتتواه وحكمته، يف دتسه، وإلزامته، ان ]رمحه هللا  ابن القيمقال 

ى د ف أخراع ال ا  وال سيما أهل الرايسة والذين يتبعون الشهوات، آإهنم ال تتم قم أخراضهم إال ر الثتة أحكا  الرب سباانه ك  ا  ما أتيت عل
قامتت لته ختتبهة الق وثآعه ك  ا ، آإن كان العامل والاكم حمبس للرايسة متبعس للشهوات مل يتم قما  ل  إال ب آا ما ياتاثه متن التق، الستيما إ ا 

وي طمح وجه الق، وإن كان الق  اهرا  ال دثاء به وال ختبهة آيته أقت   علتى خمالثتته وقتال يل وة وي ور اقوى آي ثى الصواب آتتثق الشبهة والشه
 آتيهم أياتا   وقتال تعتاىل ٥9متر :  (َآَ َلَف ِمتن بَتْعتِ ِهْم َدْلتفم َأَضتاع وا الصَّتَ َة َواتتَّبَتع توا الشَّتَهَواتِ ) خمرج ابلتوبة، ويف هؤالء وأختباههم قال تعتاىل

ِتْم َعتَرعم مهِ َآَ َلَف ِمن بَتْع ِ )  ْتل ته  ََيْد تذ وه  أملَْ يت ْؤَدتْذ ِهْم َدْلفم َورِث واْ اْلِكَتاَب ََيْد ذ وَن َعتَرَع َهتتَذا ااْثَى َويَتق ول توَن َستيت ْ َثر  لَ َتا َوِإن ََيِْْ
ار  اآلِدَرة  َدْ م لهِلَِّذيَن يَتتتَّق وَن أََآَ  تَتْعِقل ونَ َعَلْيِهم مِهي َاق  اْلِكَتاِب َأن الَّ ِيق ول واْ َعَلى اّللِه  آأدس  1٦9ااعراف:  (ِإالَّ الَْقَّ َوَثَرس واْ َما ِآيِه َوال َّ
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و سباانه أهنم أدذوا العرع ااثى ما علمهم بتارميه عليهم وقالواس ي ثر ل ا وإن َعَرع قم عترع آدتر أدتذوه آهتم م صترون علتى  لت ، و لت  هت
ون الامل قم على أن يقولوا على هللا خت  التق آيقولتون هتذا حكمته وختترعه وثي ته وهتم يعلمتون أن ثي ته وختترعه وحكمته دت ف  لت ، َأْو ال يعلمت

 . 1[أن  ل  ثي ه وخترعه وحكمه آتارة يقولون على هللا ماال يعلمون، وَترة يقولون عليه ما يعلمون بط نه
م وء آبات   لت ، ستيماها علمتاء الستمن ع مات العلماء الصالس، وهي من العمتل ابلعلتم، أمت حسن املق(الع مة السادسة )التواضع و  - 6

 الِكس وسوء اخل ل ق. 
إن » أنته قتال عليته وستلم  صتلى هللا  ت  ومن أآال آثاب العامل تواضعه وترك اإلعجاب بعلمه، ونبتذ حتب الرايستة. ور ِوي عتن ال] ابن عبدالربقال 

  -إىل أن قال  -«. يزي  العب  إال رآعة آتواضعوا يرآعكم هللا التواضا ال
متا أن املكتان كب العلتم أك رعلمتا  واضتا متن  ت وروي ا عن أيوب الس تياين أنه قال: ي ب ي للعامل أن ياا الرتاب على رأسه تواضعا  هلل، وقتالوا: املت

 -إىل أن قال  -امل  ثض أك رالبقان ماء. 
ل تا  لزمت  أن تقبتل اكان أجهتل   عل سألت الثايل بن عياع عن التواضا آقال: أن كاا للاق وت قاث له ممن ْسعت ولووقال إبراهيم بن ااخت

  -إىل أن قال  -م ه. 
 .2[وعن مال  بن ثي ار قال: من تعلم العلم للعمل َكَسره، ومن تعلمه ل   العمل واثه آ را  

. وبطتتر التتق أي رثُّ التتق وعتت   قبولتته، ٣(الِكتتْس َبطَتتر التتق وخمتتط ال تتا ) هللا عليتته وستتلم صتتلى  وقتتول الثاتتيل بتتن عيتتاع مستتتثاث متتن قتتول ال تت  
 وخمط ال ا  أي احتقارهم، والتواضا بعكح هذا. 

َحتَذرِه، وكلمتا و  ملته وِيت  يف َدْوآتهعلما وِي  يف من ع مات السعاثة والث ح أن العب  كلما وِي  يف علمه وِي  يف تواضعه ورمحته، وك] ابن القيموقال 
 ل تتا  وقاتتاء حتتوائجهما قربتته متتن ويتت  يف عمتتره نقتتص متتن حرصتته، وكلمتتا ويتت  يف مالتته ويتت  يف ستت ائه وبذلتته، وكلمتتا ويتت  يف قَتتْ رِه وجاهتته ويتت  يف

 والتواضا قم. 
  ته ب ثسته، وكلمتا ويت  يف عمتره  وع مات الشقاوة كلما وي  يف علمه وي  يف كسه وتيهه، وكلمتا ويت  يف عملته ويت  يف آ تره واحتقتاره لل تا  وحستن

له وإمساكه، وكلما وي  يف ق ره وي  يف كسه وتيهه، وهذه اامور ابت ء من هللا وامتاتان  يبتلتي هبتا عبتاثه وي  يف حرصه، وكلما وي  يف ماله وي  يف ِب 
 . 4[آَيْسَع   هبا أقوا  وَيْشَقى هبا أقوا 

، وح ْستتتن الستتتمت أي حستتتن الطريقتتتة ٥(ان ال جتتمعتتتان يف م  َتتتاِآق: ح ْستتتن  َْسْتتتِت، وال ِآقتتتهم يف ثيتتتنَدْصتتتلت) صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  قتتتال رستتتول هللا 
وال َتش كَّنَّ يف ال يل ل ثاق بعض آقهاء الزمتان، آإنته متا أراث بته الثقته التذي    تته وستيأيت ]هذا ال يل مث قال  أبو حامد الدزايوالسلوك.  كر 

. ومعتىن ٦[يته أن يعلتم أن اآلدترة دت  متن الت نيا، وهتذه املعرآتة إ ا صت قت وخلبتت عليته بَترِئَ  هبتا متن ال ثتاق والترايءمعىن الثقه، وأثى ثرجتات الثق
لثتت إحت ى ال يل أنه يست ل على العامل الصاحل ابجتمان دصلتس آيه ح سن اخللق والسلوك ما الثقه يف ال ين وق  بسه ال تزايل املتراث بته. آتإ ا ك

شى عليه ال ثاق وثل ال يل على أن بعض املتثقهة ق  يكون م اآقا  ويست ل عليه بسوء دلقه.اخلصلتس مل ي  كن العامل صالا بل خي 
لكت   صت ح ولتذا أدهتر  اهتم ع متات المتن ع متات العتامل الصتاحل، وهتي متن العمتل ابلعلتم، وهتي متن أ الع مة الساابعة )خشاية هللا معااىل( - ٧

 هبا عليها وهى: أعمال القلب وقا ع مات  اهرة ي ست ل ، واخلشية من28آا ر:   (ا خَيَْشى اّللََّ ِمْن ِعَباِثِه اْلع َلَماءِإمنََّ )آيها، قال تعاىل 
ا كمتتا قتتال  :م هتا دشتتية هللا يف نثستته -أ  ى وم هتا أن يكتتون حزي تتا  م كسترا  مطرقتتا  صتتامتا  يظهتر أثتتر اخلشتتية علتت]رمحتته هللا  أباو حامااد الداازايوصتوْر

                                                 

 1٠٠)الثوائ ( ص  1
 14٥ - 141ص  1)جاما بيان العلم( ج  2

 رواه مسلم ٣
 1٥٥)الثوائ ( ص  4

 رواه الرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا ع ه ٥

 1٦ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  ٦
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اَّواث عي ته هيتته وكسوته وس ته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته ال ي ظر إليه   رإال وكان نظره مذكرا  هلل تعاىل وكانتت صتورته ثلتي   علتى عملته، آت
ة آهتتي لبستتة مرآتتته، وعلمتتاء اآلدتترة يعرآتتون بستتيماهم يف الستتكي ة والذلتتة والتواضتتا، وقتت  قيتتل: متتا ألتتبح هللا عبتت ا  لبستتة أحستتن متتن دشتتون يف ستتكي 

  متن اانبياء وسيما الصتالس والصت يقس والعلمتاء، أمتا التهاآتت يف الكت   والتشت ق واالستت راق يف الاتا  والت ة يف الركتة وال طتق، آكتل  لت
وهتتذا ان العلمتتاء  آاثر البطتتر واامتتن وال ثلتتة عتتن عظتتيم عقتتاب هللا تعتتاىل وختتت ي  ستت طه، وهتتو ثأب أب تتاء التت نيا ال تتاآلس عتتن هللا ثون العلمتتاء بتته،
مل ابهلل تعتاىل ال أبمتر ث ثة كما قال سهل التسرتي رمحه هللا: عامل أبمر هللا تعاىل الأباي  هللا وهم املثتون يف ال ل والرا  وهذا ال يورث اخلشتية، وعتا

وهتتم الصتت يقون، واخلشتتية واخلشتتون إمنتتا ت لتتب علتتيهم، وأراث  هللا والأباي  هللا وهتتم عمتتو  املتتؤم س، وعتتامل ابهلل تعتتاىل وأبمتتر هللا تعتتاىل وأباي  هللا تعتتاىل
وعه. وقال أباي  هللا أنوان عقوابته ال اماة ونعِمِه البا  ة اليت أآاضها على القرون السالثة وال حقة، آمن أحاط علمه بذل  عظم دوآه و هر دش

وتواضتتعوا ملتتن تتعلمتتون م تته وليتواضتتا لكتتم متتن يتتتعلم متت كم وال تكونتتوا متتن  عمتتر رضتتي هللا ع تته: تعلمتتوا العلتتم وتعلمتتوا للعلتتم الستتكي ة والوقتتار واللتتم
 . 1[جبابرة العلماء آ  يقو  علمكم جبهلكم

آقت  ومن ع مات اخلشية متابعة الق ابت اء مرضات هللا ومتابعة ال ليل الشرعي ومتا كتان عليته الستلف وإن دتالف ال تا  أو ست طوا عليته،  -ب 
من حمت اثت اامتور وإن اتثتق  وم ها، أن يكون خت ي  التوقي]رمحه هللا  أبو حامد الدزاي. وقال 44املائت ة:  (َشو اْ ال َّاَ  َواْدَشْونِ َآَ  كَْ ) قال تعاىل

م  عليهتا اَّمهتتور آتت  ي رنتته إ بتتاق اخللتتق علتتى متا أحتت ث بعتت  الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم، ولتتيكن حريصتا  علتتى التثتتتيش عتتن أحتتوال الصتتاابة وستتْ 
واعلم حتقيقا  أن أعلم أهل الزمان وأقرهبم إىل الق أختبههم ابلصاابة وأعرآهم بطريق السلف آم هم أ دذ الت ين. ولتذل   -إىل أن قال  -ماقم، وأع

هتل عصتر رستول قال علي رضي هللا ع ه: )د   أتبع ا قذا ال ين( َلمَّا قيل له: دالثت آ    آ  ي ب ي أن يكترتث ر الثتة أهتل العصتر يف مواآقتة أ
، آإن ال ا  رأوا رأاي آيما هم آيه مليل  باعهم إليه ومل تسمح نثوسهم ابالعرتاف أبن  ل  سبب الرمان من اَّ ة آتاثعوا صلى هللا عليه وسلم  هللا 

م تتل رأيتته، ومتترتف يعبتت   أنتته ال ستتبيل إىل اَّ تتة ستتواه. ولتتذل  قتتال الستتن: حمتت اثن أحتتِ اث يف اإلستت  : رجتتل  و رأي ستتيء وعتتم أن اَّ تتة ملتتن رأى
عوه ال نيا قا ي اب وقا يرضى وإايها يطلب آارآاو ا إىل ال ار. وإن رج  أصتبح يف هتذه الت نيا بتس مترتف يت عوه إىل ثنيتاه، وصتاحب هتوى يت 

 .2[ل  كونواإىل هواه وق  عصمه هللا تعاىل م هما  ن إىل السلف الصاحل يسأل عن أآعاقم ويقتثي آاثرهم متعرع اجر عظيم آكذ
عات لكت   يف بعتض املوضتو اع ت   -مهتور متابعة ما َثلَّ عليه ال ليل وما كتان عليته الستلف وإن دتالف اَّ -وسوف أتيت اإلختارة إىل هذه املسألة 

 الثقهية كاإلميان وخ ه، و ل  يف الباب اخلاص ابلكتب اليت ن صح هبا إن ختاء هللا تعاىل.
جوحتة لتسيتر ادتذ اباقتوال املر اب يهتة علتى لي ة عن ااثلتة الصتاياة وااقتوال الراجاتة إىل تتبتا ردتص املتذاهب املأما علماء السوء آمن ع ماْم ا

َتتتاِثع ونَ )عتتتاىل تار ، قتتتال ااهتتتواء والشتتتهوات متتتا أتوي ْتتتم الثاستتت ة لل صتتتوص وادتتتت ق اليتتتل والشتتتبهات إلستتتقاط الواجبتتتات وارتكتتتاب احملتتت اّللهَ  خي 
 .9البقرة:  (ا َوَما خَيَْ ع وَن ِإالَّ أَنث َسه م َوَما َيْشع ر ونَ َوالَِّذيَن آَم  و 

عتامل لتق أهواءهم.آتإن الال يواآتق ا ومن ع متات اخلشتية: اَّهتر ابلتق وتبلي ته لل تا ، وإن كتان آيته التعترع لتأل ى متن  وي الستلطان التذين -ج 
 الذي يعلم الق بس أمرين: 
 ىل ويصس على اا ى يف هذا يبت ي ااجر من هللا. إما أن يبلِه ه كما أمر هللا تعا

 وإما أن يسكت آتسلم له ثنياه، أو ي اهن آتثتح عليه ثنيا  وي السلطان وأصااب الشهوات. 
ل توَك مْ ) والعامل مبتلى وخمتتس هبتذا، قتال تعتاىل تالَّتِذي َدلَتَق اْلَمتْوَت َواْلَيَتاَة لِيَتبتْ ل ال تاين ويستل  يَت َن العتامل الستبي ، وال2: امللت  (   ْم َأْحَستن  َعَمت أَيُّك 

 ااول إال إ ا َتك ت دشية هللا تعاىل من نثسه ما اإلد ص والتوكل واليقس. 
آتإن هللا تعتاىل قَتتَرن التب ل ع ته ابلتتذك  ِبشتيته ستباانه وابلتضه علتى الصتس علتتى اا ى.  -وملتا كتان العتامل مبتلتى ابدتيتار أحت  الستبيلس  -وقتذا 
اَي ب تتتتيَنَّ أَقِتتتتِم الصَّتتتتَ َة َوْأم تتتتْر ) ، وقتتتتال تعتتتتاىل٣9ااحتتتتزاب:   (رَِستتتتااَلِت اّللَِّ َوخَيَْشتتتتْونَه  َواَل خَيَْشتتتتْوَن َأَحتتتت ا  ِإالَّ اّللََّ الَّتتتتِذيَن يت بَتلِه  تتتتوَن ) تعتتتتاىل آقتتتتال

                                                 

 91ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  1
 ٦9 - 9٥ص  1)إحياء علو  ال ين( ج  2
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. كتتذل  آقتت  قَتتتَرَن هللا  التتب َل ع تته واَّهتتر ابلتتق 1٧لقمتتان:  ( َعتتْزِ  اْا م تتورِ اِبْلَمْعتتر وِف َوانْتتَه َعتتِن اْلم  َكتتِر َواْصتتِسْ َعلَتتى َمتتا َأَصتتاَبَ  ِإنَّ َ لِتتَ  ِمتتنْ 
آَتَ  َكَْشتو اْ ال َّتاَ  َواْدَشتْوِن ) ابل هي عن دشية ال ا  يف هذا وابلتاتذير متن أدتذ الت من متن متتان الت نيا مقابتل الستكوت وامل اه تة، آقتال تعتاىل

تتم  اْلَكتتاِآر ونَ َواَل َتْشتترَت واْ َِباَييت مَثَ تتا  قَ  تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه  ، وقتت  ستتبق متتا نقلتته الب تتاري عتتن الستتن البصتتري 44املائتت ة:  (لِتتي   َوَمتتن ملَّْ َ ْك 
 رمحهما هللا يف هذه اآلايت. 

َيِهز به بس العلماء الصالس وعلماء السوء يف كل ومان ومكان.  وهذه الع مة من أهم ما َت 
  وبع :

عرآتة متن عمتو  املستلمس يف مو لتب العلتم، آق  كان هذا متوجزا  يف بيتان ع متات العلمتاء الصتالس وعلمتاء الستوء، ليستتثي  بته العتامل يف نثسته، و ا
 ي ؤدذ ع ه العلم وي قبل قوله يف ال ين ممن ال يؤدذ ع ه علم وال ي قبل له قول.

 
 ق.يل التوآيهللا و ولك   يف آثاب  الب العلم إن ختاء هللا تعاىل، وبه خنتم الك   يف آثاب العامل، مث نعرهج على ا
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 الفصل الثالث
 آداب املتعلِ م

تتب، وأميتا كتان ء وإمتا رطالعتة الكعتن العلمتا  كر  يف الباب ال الل )كيثية  لب العلم( أن  الب العلم ليح أمامه إال  ريقان للتعلم: إما ابلتلقي 
 سعيه.  آإنه الب  له من آثاب يتأثب هبا يف تعلهمه، لي كتب له التوآيق والث ح يف الطريق الذي يسلكه للتعلم

ب العلتم، وبقت ر ي  متن أقرانته يف  لت ر ما يستتثآااثب ع  َّة املتعلم يف  لبه للعلم، آبق ر أثبه بق ر ما دوث عليه أستا ه من علمه، وبق ر أثبه بق
 ا ويف الثهم واالستيعاب إ  كان ح ْسن اخللق مظ ة التوآيق.أثبه بق ر ما يثتح هللا تعاىل عليه يف هذ

امل واملتعلم يف ثاب يشرتك آيها العكر ه من آوسوف نقسِهم املراث بيانه من آثاب  الب العلم يف هذا الثصل إىل أقسا  ث ثة، هذا ابإلضاآة إىل ما   
 الثصل ااول من هذا الباب، أما أقسا  هذا الثصل آهى:

 ل: آثاب املتعلِهم يف نثسه. القسم ااو 
 القسم ال اين: آثاب املتعلِهم ما ختي ه.
 القسم ال الل: آثاب املتعلِهم يف ثرسه. 

 آداب املتعلِ م يف نفسه: القسم األول
 .تكراره ه الويرث آيها جيا ما نقل اه عن ال ووي رمحه هللا يف آثاب العامل يف نثسه، يف الثصل السابق، آ  ثاعي 

 ا خن صُّ من هذه اآلثاب أمورا   تاج إليها الطالب أك ر من خ ه، وهى:إال أن 
 اسخ ص:  - 1

أن ]يف تتتذك  املتتتعلم ابإلدتت ص، قتتال رمحتته هللا  الدااز ايستتبق الكتت   ع تته يف اآلثاب املشتترتكة بتتس العتتامل واملتتتعلم، آتت  نعيتت ه، ولكتتن نتتذكر ه تتا كتت   
  ه وجتميله ابلثايلة، ويف املآل: القرب متن هللا ستباانه والرتقتي إىل جتوار املتأل ااعلتى متن امل ئكتة واملقتربس، يكون قص  املتعلم يف الال: حتلية اب

 .1[واليقص  به الرائسة واملال واَّاه ومماراة السثهاء ومباهاة ااقران
 آإ ا ثادله ختيء من آساث ال ية ابثر بتصاياه أث اء تعلهمه.

 ي الظاهرة والباطنة.منزيه النف  عن املعاص - 2
َواَل تَتْقَرب تتتواْ ) ، وقتتتال تعتتتاىل12٠: اانعتتتا  (َكتتتان واْ يَتْقرَتِآ تتتونَ   ْجَزْوَن ِرَتتتامْثَ َستتتي  َوَ ر واْ  َتتتاِهَر اإِلمثِْ َواَبِ  َتتته  ِإنَّ الَّتتتِذيَن َيْكِستتتب وَن اإلِ ) قتتتال هللا عزوجتتتل 

َها َوَما َبَطنَ  َتا َحترَّ ) ، وقال تعتاىل1٥1اانعا :   (اْلَثَواِحَش َما َ َهَر ِم تْ ، آجعتل هللا ٣٣ااعتراف:  (َهتا َوَمتا َبطَتنَ َ  َريبِهَ اْلَثتَواِحَش َمتا َ َهتَر ِم تْ ق تْل ِإمنَّ
ن   آتكتا ، وهتذا متختتأي  ثل البا  ة وهى الظاهرة و  املعاصي الظاهرة والبا  ة سواء يف التار  ويف اامر ابجت اهبا، آق  يهتم العب  ابلت زه عن املعاصي

 تعتتاىل. قتتال هللااليطلتتا عليهتتا إال  با  تتة التتيتال ثلتتة وآيتته ختتتبهة رايء إ  اهتتتم رتتا يطلتتا عليتته ال تتا  متتن املعاصتتي الظتتاهرة وأخثتتل الت تتزه عتتن املعاصتتي ال
يطتا  ِمتَن اْلَقتْوِل وََكتاَن اّلله   ىْرَضتوَن َمتا اَل يتَ  يت بَتيِهت تَيْسَتْ ث وَن ِمَن ال َّاِ  َواَل َيْسَتْ ث وَن ِمَن اّللِه َوه تَو َمَعه تْم ِإ ْ ) تعاىل ال ستاء:  ( ِرَتا يَتْعَمل توَن حمِ 

1٠8. 
امقيااب ي ب تتي أن تعلتتم أن اقتترتاف املعاصتتي ماتتاث للعلتتم ال تتاآا، آقتت  روى  -ولكتتل مستتلم عامتتة  -بعتت  هتتذا التمهيتت  نقتتول لطالتتب العلتتم داصتتة 

 .2[العبَ  ي سى العلمَ  كان يعلمه ابخلطيتة يعملها إين اْحِسب  ]ذس اثه عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه قال  البدداد 
تتر قلبتته متتن ااث   ليصتتلح لقبتتول العلتتم وحثظتته واستتت ماره، آثتتي الصتتاياس عتتن رستتول هللا ] النااوو وقتتال   صتتلى هللا عليتته وستتلم  وي ب تتي أن يطهِه

وقتتالوا: تطييتتب القلتتب للعلتتم كتطييتتتب «. لتتبن يف اَّستت  ماتت ة إ ا صتتلات صتتلح اَّستت  كلتته، وإ ا آستت ت آستت  اَّستت  كلتته، أال وهتتى القإ»
 . ٣[اارع للزراعة
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متتن أحتتب أن يثتتتح هللا قلبتته أو ي ِتتوِهره آعليتته بتترتك الكتت   آيمتتا اليع يتته، واجت تتاب املعاصتتي، ويكتتون لتته ]عتتن الشتتاآعي رمحهمتتا هللا قولتته  النااوو ونقتتل 
وقلة ااكل وترك خمالطة السثهاء وب  ض أهل العلم الذين لتيح معهتم إنصتاف وال  دبيتة آيما بي ه وبس هللا تعاىل من عمل، ويف رواية: آعليه ابخللوة

 .1[أثب
 والت زه عن املعاصي يشتمل على ما هر م ها ومابطن، الكبائر م ها والص ائر. 

ل تش وا وأكتل الترا  ،لثترجومعاصتي ا آاملعاصي الظاهرة: م ها معاصي اللسان من ال يبة وال ميمة والسبه والكذب، وم هتا معاصتي الستما والبصتر،
 والظلم واخل ان والب ي وخ ها.

 لمة وخ ها.صي وحب العصاة والظه وحب املعا واملعاصي البا  ة واليت ك  ا  ماي ثل ع ها اإلنسان م ها الرايء والِكْس والع جب والس  وسوء الظن
 لتالية.وما الت زه عن املعاصي يكون التالي رااسن ااد ق من ابب الت لية وا

 التحليِ  طحاسن األخ ق: - 3
حتىت جتاءه ]رمحته هللا يف كتتاب بت ء التوحي متن صتاياه حت يل الستي ة عائشتة رضتي هللا ع هتا يف كيتف بت أ التوحي ، وآيته قالتت:  البخار روى 

َل   آقال: اقترأ 
َ
يرجتف آتؤاثه، آت دل علتى د دتة  ه وستلم صتلى هللا عليت آرجتا هبتا رستول هللا  -إىل أن قالتت  -الق وهو يف خار ِحراِء، آجاءه امل
. آقالتت د دتة  (لقت  دشتيت علتى نثستي). آزملوه حىت  هب ع ه الرون، آقال خل دة وأدسها اخلس: (وملوين)ب ت دويل  رضي هللا ع ها آقال: 

. والَكتتلَّ هتتو متتن ال 2[لتتى نوائتتب التتقكتت  وهللا ماخيزيتت  هللا أبتت ا، إنتت  لتصتتل التترحم، وحتمتتل الكتتلَّ، وتكستتب  املعتت و ، وتقتتري الاتتيف، وتعتتس ع
 . ٧٦ال ال:  (َوه َو َكل  َعَلى َمْواله  ) يستقل أبمر نثسه، كما يف قوله تعاىل

لَت  أول مترة، بشَّترته الستي ة د دتة رضتي هللا ع هتا أبن هللا الخيزيته أبت ا . قتال  صتلى هللا عليته وستلم  آلمتا دشتي رستول هللا 
َ
علتى نثسته ملتا جتاءه امل

مث است لت على ماأقسمت عليه من نثي  ل  أب ا  أبمر استتقرائي وصتثته أبصتول مكتار  اادت ق، ان اإلحستان إمتا إىل ااقتارب أو ] رابن حج
 .٣[إىل ااجانب، وإما ابلب ن أو ابملال، وإما على من يستقل أبمره أو من اليستقل، و ل  كله جممون آيما وصثته به

باانه ستمتا ال تا  بتل يوآقته و ه يف نثسته كار  اادت ق مظ تة التوآيتق، وأن هللا تعتاىل الخيتزي متن َحس تن د ل ِقتي ل هذا ال يل على أن التمس  ر
ث ه، وقذا آق  ق همت بذكر هذا ال يل انبِهه  الب العلم داصة  لت ثح ا  ااد ق وجماهت ة لتمس  ركار على أ ية ا -وكل مسلم عامة  -ويس ِه

ادتيار املعلتم  ن الطالب ق  يال يفتوآيقه، آإة ع ها، آإهنا مظ ة التوآيق، و الب العلم أحوج ال ا  إىل عون هللا تعاىل و يف اكتساهبا إن كانت عاري
ه متن لتعقوبة   ق ريتة   م   لب العلأو الكتاب آيهل  أو يايا بعض عمره س ى حىت يهت ي للمعلم الصاحل والكتاب ال اآا، وق  يكون ض ل ه  يف

وء  َعَملِتِه آَتتَرآه  ن و يهِتَن لَته  س تأََآَمت) اىل قص ه أو دبتِل ستريرته، وقت  يستل  الطالتب ستبيل الات لة ويعتقت ه التق عقوبتة متن هللا تعت ِ هللا على آساث
 .2٧: إبراهيم (َشاء  يَ ا َعل  اّلله  مَ َوي ِالُّ اّلله  الظَّاِلِمَس َويَتثْ ) ، وقال تعاىل8آا ر:   (َحَس ا  آَِإنَّ اّللََّ ي ِالُّ َمن َيَشاء  َويَتْهِ ي َمن َيَشاء  

، ويف 1٧حممت :  (آََته تْم تَتْقتواه مْ وَ اَثه ْم ه ت  ى َ ْوا وَ َوالَِّذيَن اْهتَ ) آ  جناة إ ن إال ابالستقامة ليكون الطالب من أهل الوع  املذكورين يف قوله تعاىل
 . ٦9لع كبوت: ا (م ْاِسِ سَ الْ  َماَ َلَ ا َوِإنَّ اّللََّ لَ َوالَِّذيَن َجاَه  وا ِآيَ ا لَ َتْهِ يَت تَّه ْم س بت  ) قوله تعاىل

 والتالي رااسن ااد ق يشتمل على التالي را  هر م ها ومابطن:
و واحتمتتال لرآتتق ابل تتا ، والعثتتارحتتا ، وااآاملكتتار  الظتتاهرة: َييت علتتى رأستتها اليتتاء آإنتته أساستتها بتتل أستتا  اخلتت ات كلهتتا، مث بتتر الوالتت ين، وصتتلة 

 اا ي، وإخاثة امللهوف ونصرة املظلو ، واَّوث والكر ، وخ ها.
ن الظتتتن ة، والتواضتتتا، وإحستتتالتتتم واا وأمتتتا املكتتتار  البا  تتتة: آأوقتتتا اإلدتتت ص، مث الصتتت ق، والتوكتتتل، والصتتتس، وقصتتتر اامتتتل، والزهتتت  والتتتورن، وال

 ابملسلمس، وخ ها.
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الع جتتب لتعتتايل علتتى ال تتا  و ه الكتتس وايتته علتتى وجتته اخلصتتوص يف هتتذا املقتتا  آهتتو التواضتتا: وضتت وإ ا كتتان ه تتاك د ل تتق ممتتا  كتتر ه ي ب تتي الت بيتته عل
 والث ر.
وي ب ي له أن يتواضا للعلم واملعلِهم، آبتواضعه ي اله، وقت  أ متر  ابلتواضتا م طلقتا آه تا أوىل، وقت  قتالوا: العلتم حترب ]يف آثاب املتعلم  النوو آق  قال 

لمكتتان العتتايل. وي قتتاث ملعلمتته ويشتتاوره يف أمتتوره وَيَتتتر أبمتتره كمتتا ي قتتاث املتتريض لطبيتتب حتتا ق  صتتح، وهتتذا َأْوىل لتثتتاوت للمتعتتايل كالستتيل حتترب ل
 . 1[مرتبتهما

معلمته  لكتس دعتلرَِ  العلتم، آتإن ام انقطتا وح توإمنا أرث  الت بيه على التواضا داصتة ان الكتس والع جتب ياتاثان التتعلم، وإ ا ابتلتي هبمتا  التب العلت
ِ   ن هتو ثونته يف رتبتة ِ ل العلتم ممتيرخب عن تعليمه، كما أن الع جب دعل الطالب يست ين عن  لب املزي  من العلتم، وك  تا مي عانته متن قبتو  أو ِستنه

 أو خترفِ . آصار التواضا د  واث له يف  لب العلم.
ْستَتاي آاملقصتوث بتته [ستتكسوقتال جماهت : اليتتعلم العلتتم م ْستَتْايِ  وال م  ]رمحته هللا  البخاار قتال 

 
. أمتا املستتكس آقت  بيه تا ستتبب عت   تعلُِّمته، وأمتا امل

هللا ع هتا الياء املذمو  الذي مي ا الطالب من السؤال عما ي ب ي السؤال ع ه ليتعلم، وقذا آق  أعقب الب اري قول جماه  هتذا بقتوِل لعائشتة رضتي 
وقالتتت عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا: نِْعتتَم ال ستتاء  نستتاء ] البخااار أنتته املتتذمو  التتذي مي تتا متتن التتتعلم، آقتتال ليبتتس املتتراث ابليتتاء املتتذكور يف قتتول جماهتت  و 

 .2[اانصار، مل مَيْ َتْعه ن الياء  أن يتثقههن يف ال ين
 طلب العلم يف الصِ در. - 4

 -ة، م ها: آوائ  هام يف الصِه ر من من َأَجلِه نعِم هللا تعاىل على عب ِ  أن يوآِهقه لطلب العلم يف الصِه ر، ملا للتعلم
لم يف الِكتَس  لتى الجتر، وإن التتع ر كتال قش عأن الص   أآترل قلبتا ووقتتا، آ ستخ يف نثسته مايتلقتاه متن العلتم، ومتن ه تا قيتل: إن التتعلم يف الصِهت -أ 

 كال قش على املاء. والص   أق ر على الثظ من الكب .
لصِهت ر أعتون ، آكتان التتعلم يف اشتعبها و وقتامن  ول امل ة، أي التعلم لزمن  ويتل، نظترا  لك ترة العلتو  الشترعية وتأن التثقه يف ال ين الب  له  -ب 

 على اإلملا  هبذه العلو  بتثصي ْا، اليت يعسر اإلملا  هبا إ ا ما تعلَّم يف الِكَس.
 -ذا: العلم من الت بيه عليه، ومن ه وا ية التعلم يف الصِه ر مل خيل كتاب من الكتب اليت تكلمت يف موضون

صتلى هللا  وبع  أن تسوثوا، وق  تعلمَّ أصااب ال  ه ]: البخار . قال [قال عمر رضي هللا ع ه: تثقَّهوا قبل أن َتسوثوا]قال  البخار ما  كره  -أ 
والية، وق  َحضَّ عمتر علتى التثقهته قبلهتا لستببس، ااول: أن . واملقصوث ابلسياثة يف قول عمر رضي هللا ع ه: الرايسة وال٣[يف ِكَس س ِههم عليه وسلم 

ْهلِت  لته ول ت ه الوالية عاثة ماَت ا من التعلم نظرا  لش ة انش ال صاحبها ما أَنَتَثِته عن التعلم، والسبب ال اين: أن اَّهل قبيح من صتاحب الواليتة م  
 علم قبل السياثة آإن هذا اليكون إال يف الصِه ر.إ ا َساَ  ال ا  ب   علم. آإ ا كان الصواب وااْويل هو الت

آمتن آاتته العلتم قبتل الستياثة  [وبعت  أن تستوثوا]عليته قتائ   البخاار ولت  يثهم أح  من قول عمر أن السياثة مانعة من التثقه ذ  ق آق  عقَّب 
آبسَّ أن ِكَس الستن لتيح مانعتا  متن  [يف ِكَس ِس ههم  عليه وسلم صلى هللا وق  تعلم أصااب ال   ]على هذا بقوله  البخار آ  يثوت هه بع ها، وَثلهل 

« خريتب الت يل»وقت  آسهتره أبتو عبيت  يف كتابته ]يف خترح قول عمر رضي هللا ع ته  حجر ابنالتعلم وإن كان ااْوىل الشرون يف هذا يف الصِه ر. قال 
 .4[اانثة عن اادذ عمن هو ثونكم آتبقوا ج ههاال آقال: مع اه تثقهوا وأنتم ص ار، قبل أن تص وا ساثة آتم عكم

ي ب تتي ملتتن اتستتا وقتتته، وأَصتتحَّ هللا لتته جستتمه، وَحبَّتتب إليتته اخلتتروج عتتن  بقتتة اَّتتاهلس، وألقتتى يف قلبتته العزميتتة علتتى ] امقيااب البدااداد وقتتال  -ب 
صتلى  حتال َت عته م ته. مث روى اخلطيتب ذست اثه أن رستول هللا  التثقه يف ال ين أن ي ت م املباثرة إىل  ل  دوآا من ح وث أمتر يقطعته ع ته، وجتت ث

اخت م مخسا  قبل مخح، ختباب  قبل هرم ، وصات  قبل سقم ، وخ اك قبل آقرك، وآراخ  قبل خت ل ، »قال لرجل وهو يعظه  هللا عليه وسلم 

                                                 

 ٣٦ ٣٥ص  1)ا مون( ج  1
 (٥٠ابب  -)كتاب العلم بصايح الب اري  2
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 1٦٦ص  1)آتح الباري( ج  4



  ملتعلمآداب العاِل وا
 

203 

 .1[«وحيات  قبل موت 
 وتكلهم بك   قريب من هذا كل من:

 .4وابن دل ون رمحه هللا ،٣وأبو عمر بن عب الس رمحه هللا ،2أبو السن املاورثي رمحه هللا
 صتتراط  يهتت ي متتن يشتتاء إىلصِهتت ر، وهللاوكمتتا تتترى آتتإن جيتتا متتن كتبتتوا يف موضتتون العلتتم متتن العلمتتاء قتت  نبههتتوا علتتى أ يتتة الشتترون يف التتتعلم يف ال

 مستقيم.
 مقليل الع ئق: - 5

وج إليهتا لعلتم عليهتا آإنته أحتنبه  الب اباب ضمن مايعس على الرص على الوقت، وإمنا أ كرها ه ا اوق  حت ث ا ع ها يف الثصل ااول من هذا ال
 من العامل.

 وكما  كر  آإن تقليل الع ئق معس على: 
 آرال الوقت: وهو يف خاية اا ية لطالب العلم ويعي ه على ك رة التاصيل.  -أ 

 الب العلم ويعي ه على الثهم والثظ.وآرال القلب: وهو يف خاية اا ية لط -ب 
 واَّهر ابلق: وهو من العمل ابلعلم أيااوبه يوآق هللا  الطالَب ويبارك يف علمه. -ج 

 تعلم(. أما عن كيثية تقليل الع ئق آق   كر ها يف الثصل ااول من هذا الباب )آثاب يشرتك آيها العامل وامل
 الصرب: - 6

ة درى، نظرا لش ة حاجأه ا مرة  لى هذاعآق   كر ه يف الثصل ااول ونبه ا على أ يته لطالب العلم، ونؤك   ويقال آيه ما قيل يف سابقه،
ى جثاء ه آهم ه، والصس علست لق عليى ما يالطالب إىل الصس لتاصيل العلم، آهو حمتاج إىل الصس على  ول امل ة ال ومة للتعلم، والصس عل

ن تت َعلِهَمِن ممَّا أَ ِبع َ  َعَلى َهْل أَتَّ  وَسىقَاَل َله  م  ) العيش إن اضطر إليه ليتثرل لطلب العلم، قال تعاىلختظف  ااستا  وخت ته، والصس على
ْط ِبِه د  َما ملَْ   َعَلىوََكْيَف َتْصِس  ، قَاَل ِإنََّ  َلن َتْسَتِطيَا َمِعَي َصْسا  ، ع لِهْمَت ر خْت ا   اَل َأْعِصي اّللَّ  َصاِبرا  وَ  ن خَتاءقَاَل َسَتِج  ين إِ ، ْسا   حتِ 

 لصس. االب العلم أالوهو ، آلما  لب موسى عليه الس   التعلم، أرخت ه اخلار إىل أهم ما يلز   ٦9 - ٦٦الكهف:  (َلَ  أَْمرا  
 آهذه إختارة إىل أهم ما يلز   الب العلم من آثاب يف نثسه.

 
  

                                                 

 ٧9ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  1

 ٥٧)أثب ال نيا وال ين( ص  2

 81ص  1)جاما بيان العلم( يف ابب )آال التعلم يف الصِه ر والضه عليه(، ج  ٣

 ٥٣8 - ٥٣٧)املق مة( ص  4



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

204 

 القسم الثاين: آداب املتعلم مع شيخه
 مسائل وهى: وآيه 
 إحسان اختيار الشيخ املعلِ م:  - 1

لت  أ يتة  اعلم اي أدي املسلم أن ختي   الذي أتدذ ع ه علم ثي   هو ثليل  إىل اَّ ة أو إىل ال ار، آأْحِستن ادتيتار الت ليل، وقت  قت م ا متا يبتسِه 
العلتتم(. كمتتا قتت م ا متتا يعي تت  علتتى التمييتتز بتتس العلمتتاء هتتذا اامتتر ودطورتتته يف الثصتتل ااول متتن هتتذا البتتاب حتتتت ع تتوان )إحستتان ادتيتتار مصتت ر 

 امقياب البداداد قتال  الصالس وعلماء السوء يف الثصل ال اين من هذا الباب حتت ع توان )ع متات العلمتاء الصتالس وعلمتاء الستوء( آراجعته.
إىل أن روى  -هتاء متن اختتتهر ابل اينتة، وع ترف ابلسترت والصتيانة ابب ادتيار الثقهاء الذين يتعلم م هم: ي ب تي للمتتعلم أن يقصت  متن الثق]رمحه هللا 
آيكتون قت  رستم نثسته َبثاب العلتم متن استتعمال الصتس واللتم، «. إن هتذا العلتم ثيتن آتانظروا عمتن أتدتذوه»عن حممت  بتن ست ين قتال  -ذس اثه 

لتق، وال صتياة لل لتق، وخت   لت  متن ااوصتاف الميت ة وال عتوت والتواضا للطالبس، والرآق ابملتعلمس، ولس اَّانب، وم اراة الصاحب، وقول ا
قتتال مالتت  بتتن أنتتح: إن هتتذا العلتتم ثيتتن آتتانظروا عتتن متتن أتدتتذون ثيتت كم، لقتت  أثركتتت ستتبعس ممتتن يقتتول قتتال آتت ن قتتال  -إىل أن قتتال  -اَّميلتتة. 
آما أدتذت عت هم ختتيتا، وإن أحت هم لتو أوَتتن علتى  عليه وسلم صلى هللا  ع   ااسا س وأختار إىل مسج  ال    صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

 . 1[مال لكان أمي ا اهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن، ويق   علي ا حمم  بن مسلم بن عبي  هللا بن عب  هللا بن ختهاب آي زَثحم على اببه
 التواضع للشيخ املعلِ م:  - 2

وقتتتال جماهتتت : اليتتتتعلم العلتتتم ] البخاااار ه تتتا للت بيتتته علتتتى أ يتتتة تواضتتتا الطالتتتب لشتتتي ه، قتتتال   كتتتر  التواضتتتا يف آثاب الطالتتتب يف نثستتته، ونتتتذكره
 . 2[م ْسَتْايِ  وال مستكس

 موقري القالب للشيخ املعلم واحرتامه له: - 3
عتتن آيتتة آمتتا أستتتطيا أن مك تتت  ستت ة أريتت  أن أستتأل عمتتر بتتن اخلطتتاب ]رمحتته هللا عتتن ابتتن عبتتا  رضتتي هللا ع همتتا قتتال  البخااار ويتت ل عليتته متتارواه 

 أسأله هيبة له، حىت درج حاجا  آ رجت معه، آلما رجعت وك ا ببعض الطريق، ع ل إىل ااراك لاجة له، قال آوقثت له حىت آرل، مث سترت معته
ل آقلتت: وهللا إن ك تت متن أوواجته آقتال: تلت  حثصتة وعائشتة، قتا صتلى هللا عليته وستلم  آقلت له: ايأم  املؤم س متن اللتتان تظتاهرَت علتى ال ت  

ت  به  .٣[اري  أن أسأل  عن هذا م ذ س ة آما أستطيا هيبة ل ، قال آ  تثعل، ما   ت أن ع  ي من علم آاسألين، آإن كان يل علم دسَّ
سو  ماْسعته انتثاعه به ور  إىل قته آهو أقربوي ب ي أن ي ظر معلمه بعس االحرتا  ويعتق  كمال أهليته ورجاانه على أك ر  ب]رمحه هللا  النوو قال 

ة علمتته متتين، وقتتال التتتذهب بركتتو م تته يف  ه تته، وقتت  كتتان بعتتض املتقتت مس إ ا  هتتب إىل معلمتته تصتت َّق بشتتيء وقتتال اللهتتم استترت عيتتب معلمتتي عتتين 
ن أختترب املتاء هللا متااجرتأت أ: وقتال الربيتاالشاآعي رمحه هللا: ك ت أصثح الورقة بس ي ي مال  رمحه هللا صثاا رآيقا هيبة له لت  يسما وقعهتا، و 

ن عتتتإىل التتتائط وستتتأله  هتتت ي آاستتتت  والشتتتاآعي ي ظتتتر إيله هيبتتتة لتتته، وقتتتال محتتت ان بتتتن ااصتتتثهاين: ك تتتت ع تتت  ختتتتري  رمحتتته هللا آتتتأَته بعتتتض أوالث امل
متن أن  جتله ع ت  هللا تعتاىلم أكتن العلتح يل، آلتم يلتثتت إليته وأقبتل علي تا، مث عتاث مل تل  لت  آقتال: أتستت ف أبوالث اخللثتاء، آقتال ختتري : ال ول

 أضعه، آج ا على ركبتيه، قال ختري : هكذا ي طلب العلم.
ع  ه وعن علي بن أيب  الب رضي هللا تعاىل ع ه قال: من حق العامل علي  أن تسلم على القو  عامة وكصه ابلتاية، وأن جتلح أمامه، والتش ن 

 ف قولتته، وال ت تتتابن ع تت ه أحتت ا، وال تستتار يف جملستته، والأتدتتذ ب وبتته، وال تلتتح عليتته إ   بيتت ك، وال تعمتت ن بعي تت  ختت ه، والتقتتولن قتتال آتت ن دتت
 .4[كسل، والتشبا من  ول صابته آإمنا هو كال  لة ت تظر مىت يسقط علي  م ها ختال

يته حت يل ابتن عبتا  وأثتر علتي رضتي هللا وق  أآرث اخلطيب الب  اثي اباب للمسألة بع وان )ابب تعظيم املتثقه الثقيه وهيبته إايه وتواضتعه لته(  كتر آ
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 .2، وكذل  ص ا ابن عب الس1ع هم
 ومن موقري العاِل واحرتامه: 

 (َأْعِصتتي لَتتَ  أَْمتترا   قَتتاَل َستتَتِج  ين ِإن خَتتتاء اّللَّ  َصتتاِبرا  َواَل ) أن كثتتض صتتوت  يف التت يل معتته، واستتت ل بعتتض العلمتتاء قتتذا بقولتته تعتتاىل -أ 
وكتتره بعتتض العلمتتاء رآتتا الصتتوت يف جمتتالح العلمتتاء تشتتريثا قتتم، إ  هتتم ورثتتة اانبيتتاء. وقتتال القاضتتي أبتتو بكتتر بتتن العتتريب: ] يبالقاارط . قتتال2الجتترات: 

ميتا  كارمته حيا ، وك مه املأثور بع  موته يف الرهِآعة م ال  ك مه املسمون من لثظه، آإ ا قرِيء ك مته وجتب علتى   صلى هللا عليه وسلم  حرمة ال   
 .٣[حاضر أال يرآا صوته عليه واليَعرع ع ه، كما كان يلزمه  ل  يف جملسه ع   تلثظه بهكل 
 اليعبل.و واليتكيء والياا    يشيح بي هومن توق  الشيخ أن دلح املتعلم بس ي يه قع ة املتعلمس ال قع ة املعلِهمس آ  مي ه رجله وال -ب 
 بة سؤال سائل، وحنو  ل .ومن توق  الشيخ أال يسبقه املتعلم ذجا -ج 

ه إ ا أدطتأ أو عصتمته وعت   مراجعتت ور كاعتقتاثعلى أن ي ب ي الت بيه على عت   املبال تة يف تتوق  املشتايخ رتا يثاتي إىل ال لتوه أو إىل الوقتون يف حمظت
 قبول آرائه ب   مست   خترعي وحنو  ل .

 الصرب على الشيخ. - 4
وي ب تي أن يصتس علتى جثتوة ختتي ه وستوء دلقته وال يصت ه  لت  عتن م ومتته واعتقتاث كمالته، ويتتأول ] –م يف آثاب املتتعل -رمحته هللا  الناوو قال 

لتته اآعالتته التتيت  اهرهتتا الثستتاث أتويتت ت صتتاياة آمتتا يعجتتز عتتن  لتت  إال قليتتل التوآيتتق، وإ ا جثتتاه الشتتيخ ابتتت أ هتتو ابالعتتتذار وأ هتتر أن التتذنب 
بقى لقلب ختي ه، وق  قالوا من مل يصس على  ل التعلم بقي عمره يف عماية اَّهل ومن صس عليه آل أمتره والعتب عليه آذل  أنثا له ثي ا وثنيا وأ

 .4[إىل ِعزه اآلدرة وال نيا، وم ه ااثر املشهور عن ابن عبا  رضي هللا ع هما:  للت  البا آعزوت مطلواب  
 آداب اجللوس بني يد  الشيخ يف جمل  العلم. - 5

 وأال ي دل عليه ب   إ ن وإ ا ثدل جاعة ق موا أآالهم وأس هم.]هللا رمحه  النوو قال 
 .وأن ي دل كامل اقيبة آارل القلب من الشواخل متطهرا  مت ظثا بسواك وقص ختارب و ثر وإوالة كريه رائاة

اامتر بتتذل  وال  ثتي الت يلآف، ويستلم علتى الاضترين كلهتم بصتوت يستمعهم إْساعتا حمققتا: وخيتص الشتتيخ بتزايثة إكترا  وكتذل  يستلم إ ا انصتر 
 التثات إىل من أنكره، وق  أوضات هذه املسألة يف كتاب اا كار.

 ن حتتاقم إي تتار  لتت ،أو يعلتتم متت وال يت طتتى رقتتاب ال تتا  ودلتتح حيتتل انتهتتى بتته ا لتتح إال أن يصتترح لتته الشتتيخ أو الاضتترون ابلتقتت   والت طتتي
ا يتتذاكره متتذاكرة ي تثتتو متتن الشتتيخ  مل َيدتتذه إال أن يكتتون يف  لتت  مصتتلاة للااضتترين أبن يقتترب واليقتتيم أحتت ا  متتن جملستته آتتإن آثتتره ختت ه رجلستته

خ علتتى القتترب متتن الشتتي ثستته، و تترصنالاضتترون هبتتا، والدلتتح وستتط اللقتتة إال لاتترورة، والبتتس صتتاحبس إال برضتتا ا، وإ ا آستتح لتته قعتت  وَضتتمَّ 
 رتثا يف ا لح على أآال م ه.ليثهم ك مه آهما كام  ب  مشقة وهذا بشرط أال ي

 ويتأثب ما رآقته وحاضري ا لح آإن أتثبه معهم أتثب ما الشيخ واحرتا   لسه. 
ال خ هتا ة، واليعبتل بي يته و    بت  حاجتوال يرآا صوته رآعا بلي ا متن خت  حاجتة والياتا  واليك تر الكت ويقع  قع ة املتعلمس ال قع ة املعلمس.

 بل ي قبل على الشيخ مص يا إليه.واليلتثت ب  حاجة 
 تعلم.وال يسبقه إىل خترح مستلة أو جواب سؤال إال أن يعلم من حال الشيخ إي ار  ل  ليست ل به على آايلة امل

 ختت  وال يقتترأ عليتته ع تت  ختتت ل قلتتب الشتتيخ وَمَللتته وخمتته ونعاستته واستتتيثاوه وحنتتو  لتت  ممتتا يشتتق عليتته أو مي عتته استتتيثاء الشتترح واليستتتله عتتن ختتتيء يف
ن موضتتعه إال أن يعلتتم متتن حالتته أنتته اليكرهتته وال يلتتح يف الستتؤال إلاحتتا ماتتجرا . وي تتت م ستتؤاله ع تت   يتتب نثستته وآراختته ويتلطتتف يف ستتؤاله. و ستت

                                                 

 99 - 98ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  1

 111ص  1ابب )هيبة املتعلم للعامل( من )جاما بيان العلم( ج  2
 ٣٠٧ص  1٦)تثس  القر  ( ج ٣

 ٣8 - ٣٧ص  1)ا مون( ج  4
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 دطابه. 
ه ع ت  وال يستاي من السؤال عما أختتكل عليته بتل يستوضتاه أكمتل استياتاح آمتن َرقَّ وجهته َرقَّ علمته، ومتن رق وجهته ع ت  الستؤال  هتر نقصت

 اجتمتان الرجتتال.وإ ا قتتال لتته الشتتيخ أآهمتتت آتت  يقتل نعتتم حتتىت يتاتتح لتته املقصتتوث إياتتاحا جليتا لتتت  يكتتذب ويثوتتته الثهتتم، واليستتتاي متتن قولتته مل
أآهتتم ان استتت باته  صتتل لتته مصتتاحل عاجلتتة وآجلتتة، آمتتن العاجلتتة حثظتته املستتتلة وستت مته متتن كتتذب ونثتتاق ذ هتتاره آهتتم متتامل يكتتن آهمتته، وم هتتا 

ة املرضتية اعتقاث الشيخ اعت اءه ورخبته وكمال عقله وورعه وملكه ل ثسه وع   نثاقه، ومن اآلجلة ثبتوت الصتواب يف قلبته ثائمتا واعتيتاثه هتذه الطريقت
 .1[وااد ق الرضية

احل والستمت الستن، الصت قَْ ىاآهذه إختارة إىل أهم ما يلز   الب العلم من آثاب ما ختي ه، وليارص الطالب على أن يتأثب أبثب ختي ه من 
ن هتو يعلتم متا ع ت هم متبته للعلتم و لياصِهل العلم وااثب معا من ختي ه، وق  حكى بعض علماء السلف أنه كان يرتثث على بعض الشيو  أث اء  ل

 .رمحهم هللا العلم ومل يكن يرتثث عليهم إال ليتعلم م هم ااثب واخلشون والسمت السن، وهذا كان ثأب السلف الصاحل
ك تا جنتمتا يف جملتح اإلمتا  »روى أبتو الستس بتن امل تاثي بست  ه إىل الستس بتن إْساعيتل قتال: ْسعتت أيب يقتول ]رمحه هللا  القاضي أبو يعلىال ق

 . 2[«أمح  وهاء على مخسة آالف أو يزي ون، أقل من مخسمائة يكتبون، والباقي يتعلمون م ه ح ْسن ااثب وح ْسن السَّْمت
 
  

                                                 

 ٣٧ - ٣٦ص  1)ا مون( ج  1
 9ص  1نق  عن مق مة )خترح م تهى اإلراثات( للشيخ البهويت، ط ثارالثكر، ج  2
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 : آداب املتعلم يف َدّرِسهالقسم الثالث
 حتصيل الطالب للعلم الشرعي وبلوخه م زلة َمْرضية آيه له ست ثعائم، ال ت ين إح اها عن خ ها، وهي: 

 التثرل لطلب العلم، ما  ول م ة الطلب، آإن مل يثعل آاظه من العلم قليل.  - 1
 علم. الصس، آإ ا تيسر له التثرل ومل يكن له صس آلن   َصِهل ال - 2
الته للعلتو  لتو  التتاريخ متا إ التبار يف عاالختت ال اباهتم متن العلتو ، آتإ ا تيستر لته التثترل وصتس علتى التتعلم، مث اختتت ل بعلتو  خت  أساستية كت - ٣

 ااساسية وهي التثس  وال يل والثقه، آهذا ق  أه ر عمره. 
ل اباهتم تثترل وَصتَس واختتت  ت. آإنته إ اوثي ا ، ومن الكتتب متا أثتىن عليته ال قتا إحسان ادتيار مص ر العلم: آي تار من الشيو  أآالهم علما   - 4

 مث أساء ادتيار مص ر العلم آق  يال ويزي  وق  يذهب ختطر عمره قبل أن يهت ي للصواب. 
 يتت ر  الج يف الَكتتمه. كتتذل  لتهتت ر ا هتتو االتتت رج يف العلتتم: أبن َيدتتذ العلتتم ختتتيتا آشتتيتا، وال َيدتتذه ثآعتتة واحتت ة آي قتتل عليتته آي قطتتا ع تته، وهتتذ - ٥

 علما حىت ي ر  مق ماته أو ي ر  العلم املمهِه  له، وهذا هو الت رج يف الكيف. 
تن، آتإو لتى ال باهتة الثظ: آإن َقْ ر العتامل بقت ر حمثو اتته، وال وون ملتن إ ا احرتقتت كتبته  هتب علمته. والثتظ يعتمت  ع - ٦  ا تيسترت التذكاء والسِه

 آهو م بون.  -داصة ما قابليته له  -مح السابقة وأه ر الثظ لرجل ال عائم اخل
ملتتعلم يف ا خ  تا متن آثاب امتوالساثستة  وق  تكلم ا عن ال عائم ااربعة ااوىل من قبل، وسوف نتكلم آيما يلي ذ ن هللا عتن الت عامتس اخلامستة

 ثرسه، آتكون املسائل اآليت  كرها هى: 
 الرص على  لب الق.  - 2  الت رج يف التعلم.  - 1
 بيان ما يعس على الثظ.  - 4  االعت اء ابلثظ.  - ٣
 ع   التعجل يف التص ي لإلآتاء والتص يف. - ٦ أن ي صح لرآقته يف  لب العلم.  - ٥

 التدرج يف التعلم. -أوال 
ه ختيتا  بع  ختال. والتيس  والرآق مأمور هبما على العمتو  و لت  املقصوث من الت رج يف التعلم التيس  على املتعلم والرآق به حىت يستقر العلم يف نثس

تروا وال ت ثِهتروا) صتلى هللا عليته وستلم  لقوله  تروا، وبشِه تروا وال تعسِه إن الرآتق ال يكتون يف ختتيء إال وانته، وال ي  تزن ) صتلى هللا عليته وستلم  ، وقتال 1(يسِه
 . 2(من ختيء إال ختانه

 َكتَذِلَ  ِه اْلق تْرآن  ج ْلَتة  َواِحتَ ة   نت تزهَِل َعَلْيتوا لَتْواَل َوقَتاَل الَّتِذيَن َكَثتر  ) لتعلم على وجه اخلصوص آ ليلته قولته تعتاىلعلى العمو ، أما الت رج يف اهذا 
 . آاهلل تعاىل1٠٦اإلستراء:  ( تَ زِي   َونَتزَّْلَ اه   لِ اِ  َعَلى م كْ َرقْتَ اه  لِتَتْقَرأَه  َعَلى ال َّ َوقت ْرآ   آتَ ) وقوله تعاىل ،٣2الثرقان:  (لِ ت  َتبِهَت ِبِه آت َؤاَثَك َوَرتتَّْلَ اه  تَتْرتِي   

 ا بعتت  ختتتيء، لي بتتت يفشتترين ستت ة ختتتيتجلتتة واحتت ة وإمنتتا آرقتته آ تتزل م جمتتا  علتتى متت ى ثتت ث وع صتتلى هللا عليتته وستتلم  مل ي تتزل القتترآن علتتى ال تت  
 القلوب. 

  إن الت رج نوعان: ت رج يف الكمه وت رج يف الكيف.آإ ا ثبت أن الته رج يف التعلم صواب ومطلوب، آ قول 
ايتتة لتعويتت  قتت ارقلي  يف الب لتتيكن هتتذا املومع تتاه أن يتت ر  الطالتتب يف كتتل يتتو  املقتت ار التتذي  تملتته عقلتته وال َتلهتته نثستته، و  التاادرج يف الكاام   - 1

مل  تملته اح ة آررتا انقطتا و و لعلم جلة ذا الت رج وأراث أدذ اال ثح مث يستزي  ختيتا بع  ختيء كلما ت ربت نثسه على احتمال املزي . آإن دالف ه
 عقله. 

مته، ثدتل عليهتا وع ت ها امترأة، قتال: متن هتذه  قالتت: آ نتة تَتْذك ر  متن صت ْا، قتال: ) صتلى هللا عليته وستلم  عن عائشة رضي هللا ع ها أن ال   
 . ٣وكان أحبُّ ال ين إليه ماثاو  صاحبه عليه(، عليكم را تطيقون، آوهللا ال مَيَلُّ هللا  حىت ََتَلهوا
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قتال يل ابتن ختتهاب )اي يتونح ال تكتابر العلتم، آتإن العلتم  ]يف ابب )كيثية الرتبة يف أدذ العلم( عن يونح بن يزيت  قتال أبو عمر بن عبد الربروى 
علم جلة، آإن من را  أدذه جلة  هب ع ه جلة، ولكن أوثية آأيها أدذت آيه قطا ب  قبل أن تبل ه، ولكن دذه ما اااي  والليايل، وال أتدذ ال

 . 1[الشيء بع  الشيء ما اااي  والليايل
 هذا من  حية الت رج َف التعلم من جهة الكمه 

 . وهو قسمان:التدرج ىف الكيف - 2
يتب َف ثراستة عليته مراعتاة الرتت ثقته، آيجتب  ال: الت رج َف ترتيتب العلتو : آت  ي تثتا املترء ابلتباتر َف ثراستة أصتول الثقته مت    قبتل أن يت ر أحدمها

. يل أثوات االستتت باطاصتتول لتاصتتاالعلتتو  امل تلثتتة. والصتتواب َف هتتذا أن يتت ر  مق متتة خمتصتترة َف ااصتتول مث يتت ر  الثقتته مث يتوستتا َف ثراستتة 
 وهكذا َف خ ه من العلو .

عت   لت  إىل علماء، مث يرتقتى بيها بس الا  يشتمل على أهم مسائله املتثق عل: الت رج َف ثراسة كل علم على ح ة: آي ر  يف كل علم خمتصر والثاين
 ثراسة تثاريا املسائل وامل تلف آيه والرتجيح.

وقت  أوصتى ، والتطبيقات العملية على هذا الك   س ذكرها آيما نوصتى بته متن كتتب لل راستة يف البتاب الستابا متن هتذا الكتتاب إن ختتاء هللا تعتاىل
 . ٣، وابن دل ون2 الكيف كل تم من أيب حام  ال زاليهبذا الت رج يف

 احلرص على طلب احلق. -اثنيا 
سن العب  ادتيار الشيخ أو الكتاب، ولكن  اه متن العلتم  نثسه  مل مايتلقَّ ِقَوى  يفوَ وهذا أمر يشبه إحسان ادتيار مص ر العلم ولك ه خ ه، آق    

، وقترأوا  التب رضتي هللا ع ته يَّ بتن أيب ال هتذا متاوقا لل توارج آقت  صتاحبوا دت  ختتيو  أهتل ومانته علتعلي خ  وجهه آ  ي رك الق املراث م ه، وم
م إيل الثهتم م مل جتتاوو ح تاجرهان قتراءْ د  الكتب كتاب هللا تعاىل قتراءة  قتر الصتاابة رضتى هللا عت هم قتراءْم معهتا، لكت هم ضتلوا ضت ال مبي تا

 .82اإلسراء:  (َسارا  يَزِي   الظَّاِلِمَس َإالَّ دَ  َوالَ ْؤِمِ َس ةم لهِْلم  َونت  َتزهِل  ِمَن اْلق ْرآِن َما ه َو خِتَثاء َوَرمحَْ ) تعاىل والثقه، َآَصَ َق آيهم قول هللا
ذحستان م ته  وما وقا لل وارج وقا ل  هم من الثرق الاالة املبت عة أتولتوا القترآن علتى دت ف التق وعلتى دت ف ماآهمته الصتاابة والتتابعون قتم

أنتم اليتو  َف ومتاِن اقتوي آيته َتبتا للعلتم وستيأيت علتيكم ومتان يكتون العلتم آيته ]ليست لوا به على اب لهم، ويروي عن ابن مسعوث رضى هللا ع ه قوله 
 .4[َتبعا للهوى

 وقذا ي ب ى لطالب العلم أن يعتين بطلب الق، ومما يعي ه َف هذا: 
استعصتت علتيهم آقتهم بعض ااثلة و عتق هم، آوا، آإن املبت عة اعتق وا آراء آاس ة مث ِب وا عن بعض ااثلة لتأيي  مأال يعتق  قبل أن َيْسَت له  - 1

 أدري آرثهوها أو أتوهلوها على خ  وجهها، آاملوا العلم علي أهوائهم.
صتلى  اته وتترث م هتا متاال يعات ه الت ليل. لقولته أن تبال عن ال ليل على صاة ماتتلقاه من العلم، آتقبل من ااقوال ماخته ت ااثلتة بصت - 2

 . ٥(من عمل عم   ليح عليه أمر  آهو َرثُّ ) هللا عليه وسلم 
لثرقتة اهتل الست ة واَّماعتة هذه  ريقة أآأن تثهم من ااثلة ماآهمه السلف الصاحل م ها وهم الصاابة والتابعون قم ذحسان رضى هللا ع هم،  - ٣

إىل   ل صتتوص يكتتون ابلرجتتونالصتتاابة متتن ابت عتتة متتن ااثلتتة بتاريثهتتا وأتويلهتتا علتتى ختت  وجههتتا. والطريتتق إيل معرآتتة ماآهمتته ال اجيتتة. الماآهمتته امل
 كتب التثس  ابملأثور، وثواوين الس ة ااصلية كالكتب الستة واملو أ ومس   أمح  وختروحها.

وختت هم متتن أهتتل البتت ن يثستترون القتترآن بتترأيهم ومعقتتوقم ومتتاأتولوه متتن الل تتة، وقتتذا  وقتتذا جتتت  املعتزلتتة واملرجتتتة والراآاتتة]رمحتته هللا  اباان ميميااةوقتتال 
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والصتتاابة والتتتابعس وأئمتتة املستتلمس، آتت  يعتمتت ون ال علتتى الستت ة، وال علتتى إجتتان  صتتلى هللا عليتته وستتلم  جتتت هم اليعتمتت ون علتتى أحاثيتتل ال تتىب 
 هم اليعتم ون علي كتب التثس  املأثورة وال يل، وآاثر السلف وإمنا يعتم ون علتى كتتب السلف وآاثرهم، وإمنا يعتم ون علي العقل والل ة، وجت

رآن ااثب وكتب الك   اليت وضعتها رؤوسهم، وهذه  ريقة امل ح ة أياا، إمنا َيدتذون متايف كتتب الثلستثة، وكتتب ااثب والل تة، وأمتا كتتب القت
ضون عن نصوص اانبياء إ  هى ع  هم التثي  العلم، وأولت  يتأولون القرآن بترأيهم وآهمهتم بت آاثر وال يل واآلاثر، آ  يلتثتون إليها. هؤالء يعر 

وأصتاابه، وقتت   كتر  كتت   أمحت  َف إنكتار هتتذا وجعلته  ريقتتة أهتل البتت ن. وإ ا تت برت حججهتتم وجت ت ثعتتاوى  صتتلى هللا عليته وستتلم  عتن ال ت  
 .1[اليقو  عليها ثليل

نَّه عتن  لت  كونته نشتأ  أن ي و ِهن الطالب - 4 نَّهلتى دت ف التعنثسه على أن ي وب إىل الق ع  ما يتبسه له، وال يص َّ عتن  لت    ق، كمتا اليصت َّ
ِإنَّ الَّتِذيَن ) . وقت  قتال تعتاىل[ا تلأستا  يف البر ان أكون َ نَبا  يف الق د ا  متن أن أكتون ]كونه متبوعا  مطاعا  َف البا ل، آق  قال بعض الصالس 

تتم مُّْبِصتت تتْيطَاِن تَتتذَكَّر واْ آَتتِإَ ا ه  تتَن الشَّ تتْيطَان  آَتتَ  تَتْقع تتْ  بَتْعتتَ  ) وقتتال تعتتاىل ،2٠1اعتتراف: ا (ر ونَ اتتََّقتتواْ ِإَ ا َمسَّتته ْم  َتتاِئفم مِه َوِإمَّتتا ي  ِستتيَت ََّ  الشَّ
 .٦8اانعا :  (الذهِْكَرى َمَا اْلَقْوِ  الظَّاِلِمسَ 

آة يعترتف ن املتكلمتة واملتصتو  هتاج الستلف متموجتت  عامتة هتؤالء اخلتارجس عتن ]أم له لبعض الذين اثبوا إىل الق آقتال  رمحه هللا ابن ميميةوق   كر 
 بذل ، إما ع   املوت وإما قبل املوت، والكاايت يف هذا ك  ة معروآة.

 الرث عليهم. لة وابل  يفبتاليل املعتز هذا أبو السن ااختعري: نشأ َف االعتزال أربعس عاما ي ا ر عليه، مث رجا عن  ل  وصرح 
إىل الوقتف  تهتي َف هتذه املستائلالتصتوف، ي وهذا أبو حام  ال زايل ما آرط  كائه وأتقه ومعرآته للك   والثلسثة، وستلوكه  ريتق الزهت  والرايضتة و 

  «.ا  عن علم الك  إَّا  العو » يل، وص ف وال ة، و يل َف آدر أمره على  ريقة أهل الكشف، وإن كان بع   ل  رجا إىل  ريقة أهل ال
رأيتهتا متا مل تاهل الثلستثية. آالك ميتة وا لق  أتملت الطرق» وكذل  أبو عب  هللا حمم  بن عمر الراوي قال يف كتابه الذي ص ثه َف أقسا  اللذات: 
ِإلَْيتتِه َيْصتتَع   اْلَكلِتتم  ) ،٥ تته:  (ْستتتَتَوىْلَعتتْرِه امْحَن  َعلَتتى االتترَّ )تشتتثى علتتي ، والتتتروي خلتتي ، ورأيتتت أقتترب الطتترق  ريقتتة القتترآن: أقتترأ يف اإلثبتتات 

يط توَن بِتِه عِ ) ،11الشتورى:   (خَتتْيءم  لَتْيَح َكِمْ لِتهِ )، واقترأ يف ال ثتي 1٠آتا ر:   (الطَّيِهب  َواْلَعَمل  الصَّاِلح  يَتْرآَتع ه   َهتْل تَتْعلَتم  لَته  )، 11٠ ته:  (ْلمتا  َواَل  ِ 
يها    جتربىت عرف م ل معرآيت وكان يتم ل ك  ا . ، مث قال: ومن جرب م ل ٦٥: مر  (ْسَِ

 س ض لتوأك ر سعي العامل التول عقتة إق ا  العقتهناي
 ل ثنيا  أ ى ووابلتوحاص وأرواح ا َف وحشة من جسوم ا
 سوى أن جع ا آيه قيل وقالوا ومل نستث  من ِب  ا  ول عمر 

  يبلت  أين عرآتت أن الكت  لك   ! آلواباي أصااب ا ال تشت لوا »ي تاله ويقرره، وادتار مذهب السلف وكان يقول: وهذا إما  الرمس ترك ماكان 
ن مل وين ع ته. واآلن: إثدلتت آيمتا هنتلق  دات البار اخلام، وَدلَّيت أهتل اإلست   وعلتومهم، و »، وقال ع   موته: «ىب إىل مابل  مااختت لت به

 «.يسابورن: عقي ة عجائز -لويل البن اَّويين، وها أ   ا أموت على عقي ة أمى.. أو قال يت اركين ريب برمحته آا
  ، وكان ي ش :«ال   ال ال ة و أدس أنه مل د  ع   الثلسثة واملتكلمس إ»وكذل  قال أبو عب  هللا حمم  بن عب  الكر  الشهرستاين: 

 ملعاملوس ت  رَف بس تل  ا لعمري لق   ثت املعاه  كلها
 على  قن، أو قارعا  سن  ث  ر تآلم أر إال واضعا كف حائ

ن متئق اللثتظ، آهتو أدبتل حتاث نظما راوق  نظم آيها اال« ب ظم السلوك»صاحب القصي ة التائية املعروآة  -من متأدرى االحتاثية  -وابن الثارع 
ر َف ا  وابلتت  أهتتل العصتتَثَقتتت ك تت  لتتم هبتتا ورتتا اختتتتملت عليتته، وقتت  نتَ لتتم د زيتتر يف صتتي ية متتن  هتتب. ومتتا أحستتن تستتميتها بتت ظم الشتتكوك ! هللا أع

 ملها حارته الوآاة أنش :  -حتسي ها واالعت اث را آيها من االحتاث 
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 ت أايميتماق  لقيت آق  ضيع إن كان م زليت َف الب ع  كم

 .1[واليو  أحسبها أض اث أح   ا  تهبا وم  تيأم ية  ثرت نثس
 .على  لب الق، واليق ِه  هواه ورأيه، بل يتبا ااثلة ويثهم م ها ماآهمه السلف الصاحلآليارص الطالب 

 االعتناء ابحلفظ  -اثلثا 
 أدتذوا َف متا  كتر  متن قبتل، مثكابتة العلتم  اعلم أن العلم املعتس هو احملثو ، وق  كانت ع ايتة الستلف رمحهتم هللا ابلثتظ َتمتة  داصتة قبتل ختتيون كت

تبَتْل ) ما قال تعتاىلذه اامة كوئل القرن ال اى اقجرى اجل تقيي  احملثو  ومراجعته، و ل الثظ هو ااصل، وهو صثة هالكتابة م ذ أ َو آاَيتم ه 
 .49الع كبوت:  (بَتيِهَ اتم يف ص   وِر الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلمَ 

إن ) صلى هللا عليه وستلم  لعلم املعتس هو مايعمل به صاحبه قال رسول هللا وق  سبق أن ا -وم زلة العب  َف ال نيا واآلدرة بق ر ما ثظه من العلم 
 ، وهذا على العمو ، أي يف ال نيا واآلدرة.2( هللا يرآا هبذا الكتاب أقواما وياا به آدرين

، آهتذا يف م زلتة ٣(   ع ت  آدتر آيتة تقرؤهتايقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتِهل كما ك ت ترتِهل َف ال نيا، آإن م زلت) صلى هللا عليه وسلم  وقال 
 الثها  َف اآلدرة.

 .4(يؤ  القو  أقرؤهم لكتاب هللا) صلى هللا عليه وسلم  أما م زلتهم َف ال نيا، آكما قال رسول هللا 
أىُّ هتؤالء أك تر  أدتذا  )ي أ ح تِ : يقتول لقتلت صتلى هللا عليته وستلم  كتان رستول هللا ]وأما م زلتهم ع   املوت، آكما ورث عن جابر رضى هللا ع ه قتال 

 .٥[، آإ ا أخت  له إىل رج ِل ق َّمه َف اللا  قبل صاحبه(للقرآن 
 بس علمه .اال بي ه و هذا كله َف بيان أ ية الثظ، ومات ين الكتب عن الرجل إ ا احرتقت أو س رقت أو صار رعزِل ع ها، آي  

ن قبل تا والعلتم، وقت  كتان مت  ا ِبثظ القرآنآإن هللا عز وجل َدصَّ أمت] -« الل على حثظ العلم» يف كتابه -رمحه هللا  أبو الفرج بن اجلوز قال 
ل تا ف نقتو  بشتكر متن دوه  !  آكيتهللايقرأون كتبهم من الصاف، واليق رون على الثظ، آلما جتاء عزيتر آقت  التتوراة متن حثظته، آقتالوا: هتذا ابتن 

آإنته يَتروي  بته ال قتة إال حنتن، لتى وجته  صتلع هر قلب، مث ليح َف اامم ممن ي قل عتن نبيته أقوالته وأآعالته أن ابن سبا س س ِم ها، يقرأ القرآن عن 
كرونته عتن ئر اامم يتروون مايذ ، وساوسلم  صلى هللا عليه ال يل ِم ا دالفم عن سالِف، وي ظرون َف ثقة الراوي إىل أن يصل اامر إىل رسول هللا 

 -ل إىل أن قتا -حملثتو ، ااستة، ليبقتى واليعرف من نقلها، وهذه امل اة العظيمة نثتقر إىل حثظها، وحثظهتا بت وا  ال ر صايثة الي ري من كتبها، 
لكتل، وال متن حثتظ ن كمتن حثتظ ا، ولتيح متن حثتظ نصتف القترآ«ي قال  لقاريء القترآن اقترأ، وارق، آم زلت  ع ت  آدتر آيتة تقرؤهتا»وَف ال يل: 

 لى هذا آليح العلم إال ما حصل ابلثظ.مائة ح يل كمن حثظ ألثا . وع
 قال عب  الرواق بن  ا : كل علم الي دل ما صاحبه الما  آ تع ه: وأنش :

 .٦[ماالعلم إال ماحواه الص ر وليح بعلم ماحوى القمطر
الكتتتب واملطالعتتة آيهتتا ع تت  الاجتتة، آتت  وررتتا استتت قل املتتتعلم التت ر  والثتتظ، واتكتتل بعتت  آهتتم املعتتاين، علتتى الرجتتون إىل ]رمحتته هللا  املاااورد وقتتال 

والعترب تقتول  -إىل أن قتال  -يكون إال كمن أ لق ما صاَثه  ثِقة ابلقت رة عليته، بعت  االمت تان م ته، آت  تت ْعِقبته ال قتة إال دجت ، والتثتريط إال نت ما. 

                                                 

 ٧4 - ٧2ص  4)جممون الثتاوي( ج  1
 رواه مسلم عن عمر رضى هللا ع ه 2

 رواه أبوثاوث والرتمذى وقال ح يل حسن صايح عن عب  هللا بن عمر رضى هللا ع هما ٣

 رواه مسلم عن أىب مسعوث رضى هللا ع ه 4

 رواه الب اري ٥

. والبيت املذكور لل ليل بن أمح  رمحه هللا،  كره ابن عب  الس )جاما بيان العلم( 1٣ - 11ص  14٠٥ية )الل علي حثظ العلم( البن اَّووي، ط ثار الكتب العلم ٦
 ٦8ص  1ج 
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مع  الواثي، واليَعم ر  ب  ال اثي، وأنش ت عن الربيتا، للشتاآعي َف أم اقا َحْرفم يف قلب ، د  من ألف يف كتب ، وقالوا: الد  يف علم اليَتْعس   
 رضى هللا ع ه: 

  وقتن ص تتتاءم له البطتقلىب وع  ىتت يَتْتبع   تعلمي معي حي ما مَيَّمْ 
 .1[وك ت يف السوق كان العلم يف السوق  إن ك ت  َف البيت كان العلم آيه معيأ

 بيان مايُعني على حفظ العلم  -رابعا 
 أن الثظ يعتم  على رك س أساسيس: اعلم

ثظ. أحدمها  : مراجعة احملثو  كل آرتة م اسبة حىت الي  سى.والثاين: تكرار ال ر  مرات ع ي ة حىت   
 ولكل واح  من هذين الرك س أمور مساع ة على ال او التايل: 

 الركن األول للحفظ وهو التكرار حىت حَيّفظ، يُعني عليه  - 1
  مق ار مايري  حثظه، على ال او الذى  كر ه آنثا يف الت رج َف الكمِه.الت رج َف -أ 

لقتت   علتتى حتثتتيظ ستتلمون م تتذ اآهتتم مايريتت  حثظتته حتتىت يستتهل عليتته حثظتته، ويستتت ىن متتن ختتترط الثهتتم حتثتتيظ القتترآن لأل ثتتال إ  قتت  ثرج امل -ب 
 اثظ يف الص ر ثون الثهم.اا ثال ثون تثهيمهم املعاين ل ستثاثة من قابلية اا ثال الش ي ة لل

وتون َف عتاثة، وال تا  يتثتاحكامه ك رة اإلإبيان  ريق إحكا  احملثو : الطريق َف ]رمحه هللا  ابن اجلوز تكرار مايري  حثظه حىت  ثظه، قال  -ج 
ت معته عيت  بعت  الثتظ لي بتينستان أن إلل ل ، آم هم من ي بت معته احملثتو  متا قلتة التكترار. ومت هم متن ال  ثتظ إال بعت  التكترار الك ت . آي ب تي 

اق وكتتان أبتتو إستتا« ْقلهتتالتت َّعم ِمتتن عَ تعاهتت وا القتترآن آإنتته أختتت  تثصتتيا متتن صتت ور الرجتتال متتن ا»  صتتلى هللا عليتته وستتلم  احملثتتو . وقتت  قتتال ال تت  
 يعتتاث  صتتل الثتتظ إىل حتتىت لثقيتته: الاري الشتت اوي: يعيتت  التت ر  مائتتة متترة. وكتتان الكيتتا يعيتت  ستتبعس متترة. وقتتال ل تتا الستتن ابتتن أيب بكتتر ال يستتابو 

 مخسس مرة. 
ا كتتان بعتت  وحكتتى ل تتا الستتن: أن آقيهتتا  أعتتاث التت ر  يف بيتتته متترارا  ك تت ة، آقالتتت لتته عجتتوو يف بيتتته قتت  وهللا حثظتتته أ . آقتتال: أعي يتته آأعاثتتته آلمتت

 .2[ثظ لت  يصيبين ما أصاب أاي . قال: اي عجوو، أعي ي  ل  ال ر  آقالت ما أحثظه. قال: أ  أكرر ع  ال
ح ادتيار الوقت واملكان امل اسبس للاثظ. وق  أوصى العلماء ببعض الوصااي يف هذا الشتأن، ولكتن مت ار املستألة يعتوث إىل مراعتاة نشتاط الت ث -ث 

إن الت ين يستر، ولتن يشتاثَّ الت ين أحت م )  صتلى هللا عليته وستلم وآرال القلب من الشواخل وه وء املكان. ومما يرختت  إىل ااوقتات امل استبة قتول ال ت  
ثوا وقاربوا وأبشروا، واستعي وا ابل ت وة والرَّوحتة وختتيء متن ال َُّّتة ثوا وقتاربوا، واخت وا وروحتوا وختتيء متن ال َّتة، ، ويف روايتة لته )٣(إال خلبه، آس ِه ست ِه

 (. والَقْص  القص  تبل وا
اه: استتعي وا علتى  اعتة تعارة وَت يل، ومع تيل، وهذا اسر، و)الَرْوحة(: آدر ال هار، و)ال َُّّْة( آدر الل)ال  وة( َسْ  أول ال ها ]رمحه هللا: النوو قال 

ذه ر التتا ق يستت  يف هتتتأن املستتاآ هللا اباعمتتال يف وقتتت نشتتا كم، وآتترال قلتتوبكم ِبيتتل تستتتلذون العبتتاثة وال تستتأمون وتبل تتون مقصتتوثَكم، كمتتا
 الطاعة(.  القتصاث يفاابب  -ها، آَتَيصل  املقصوَث ب   تعب، وهللا أعلم. )رايع الصالس ااوقات ويسرتيح هو وثابته يف خ  

أن يراعيهتا  ب ي ملن أراث الثتظظ ساعات ي ومما أوصى به العلماء يف أوقات الثظ وأماك ه ما  كره اخلطيب الب  اثي رمحه هللا قال )اعلم أن للاث
العشتتيات، وحثتتظ  ل تت وات ثوناهتتا آتتأجوث ااوقتتات ااستتاار، مث بعتت ها وقتتت انتصتتاف ال هتتار، وبعتت ها وللاثتتظ أمتتاكن ي ب تتي للمتتتاثظ أن يلزم

ون ثأماكن الثظ ال رف  وأجوث -ال إىل أن ق -الليل أصلح من حثظ ال هار، وقيل لبعاهم ع أثركت العلم  قال ابملصباح واَّلو  إىل الصباح 
ات ظ الرجتتل ِباتترة ال بتتوث أن يتتتاثآيتته ممتتا يثزعتته آيشتت له، أو ي لتتب عليتته آيم عتته. ولتتيح ابحملمتت الستتثل، وكتتل موضتتا بعيتت  ممتتا يلهتتي ودتت  القلتتب

 السِهر. لقلب وصثاءاواخلارة وال على ختطوط ااهنار وال على قوارن الطرق آليح يع   يف هذه املواضا خالبا ما مي ا من دلو 

                                                 

 . وهذا كله َف بيان أ ية الثظ٦9ص  1. واابيات املذكورة نسبها ابن عب  الس مل صور الثقيه )جاما بيان العلم( ج ٦٥)أثب ال نيا وال ين( ص  1
 21العلم( ص )الل على حثظ 2

 رواه الب اري عن أيب هريرة رضي هللا ع ه ٣
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أن يتثق  من نثسه حال اَّون آإن بعض ال ا  إ ا أصابه ختت ة اَّتون والتهابته مل  وأوقات اَّون أمح  للتاثظ من أوقات الشبا، وي ب ي للمتاثظ
صتلى هللا عليته   ثظ، آليطثال  ل  ابلشال اخلثيف اليس  كمص الرمان وما أختتبه  لت ، واليك تر ااكتل. مث روى اخلطيتب ذست اثه أن رستول هللا 

. 1[(أكت ت ي قمتن صتلبه آتإن كتان ال حمالتة آ ل تا   عامتا ، وثل تا  ختترااب ، وثل تا  ل ثستهمتا متأل آثمتي وعتاء  ختترا  متن بط ته، حستب ابتن آث  قال ) وسلم 
 ومعىن ال رف أي الجرات العالية عن اارع، وال يل املذكور )ما مأل....( رواه الرتمذي بلثظ قريب وقال ح يل حسن. 

 .الركن الثاين للحفظ: مرا عة احملفوظ كل فرتة مناسبة حىت ال يُنسى - 2
. ومما يعس على االحتثا  ابحملثو  متن العلتم أمتور أ هتا: الكتابتة، وتكترار احملثتو ، 2[إمنا ي ْذِهب  العلَم ال سيان  وقلة املذاكرة]رمحه هللا  الزهر قال 

 والعمل ابلعلم، واجت اب املعاصي. 
 ونعين هبا ه ا أمرين: الكتابة: -أ 

 اللتوح، لتم بكتابتة اآلايت يفمترهم املعوح أو ورق، كما يثعلته الصتبيان يف مكتتب حتثتيظ القترآن، إ  َيأح  ا: أن يكتب الطالب بي ه ما  ثظ يف ل
 آهذه الكتابة مما ي بت الثظ. 

للكتتاب  وال اين: أن يكون ل ى الطالب كتااب   توي على حمثو اتته، إمتا متن الكتتب املت اولتة املوثتوق بصتاتها، وإمتا متا كتبته بيت ه. ل جتا الطالتب
 متتا متتن أصتتااب ال تت  ]عتتن أيب هريتترة رضتتي هللا ع تته قتتال  البخااار  ا نستتى بعتتض حمثو اتتته أو إ ا ادتلطتتت عليتته. ويتت ل علتتى أ يتتة هتتذا متتا رواه إ

، إال ما كان من عب  هللا بن عمرو، آإنه كان يكت ب وال أكتب   صلى هللا عليه وسلم  هريرة . وما هذا آإن أحاثيل أيب ٣[أح م أك ر ح ي ا ع ه ِمينِه
. ولكتتن قتتول أيب هريتترة يتت ل علتتى أ يتتة الكتابتتة يف 4امل بتتتة يف ثواويتتن الستت ة أك تتر بك تت  متتن أحاثيتتل عبتت  هللا بتتن عمتترو استتباب  كرهتتا ابتتن حجتتر

وحثظتته  آتتإ ا أتقتتن كتتل واحتت  متت هم التت ر ] امقيااب البدااداد احملاآظتتة علتتى احملثتتو ، وقتتذا كتتان بعتتض الستتلف يقتتول: قيهِتت وا العلتتم ابلكتابتتة. قتتال 
آليكتبتته، ويكتتون تعويلتته علتتى ِحثظتته، آتتإن اضتتطرب عليتته ختتتيء متتن حمثو تته رجتتا إىل كتابتته آاستتت بته م تته. مث روى اخلطيتتب ذستت اثه عتتن اخلليتتل بتتن 

 أمح  قال: ما يف ال آرت رأ  مال  وما يف قلب  التثقه، وأنش : 
 .٥[ما العلم إال ما وعاه الص ر  ليح بعلِم ما حوى القمطر

 ، أي مراجعة حمثو اته كل آرتة م اسبة حىت ال ي ساها، وقا صور: احملفوظ مكرار -ب 
 م ها أن يكرر حمثو اته على نثسه. • 
 لثائ ته.  ا أ وِصى بهوم ها أن يكون له صاحب يف  لب العلم يكرر كل م هما على اآلدر ويصاح كل م هما لآلدر دطأه، وهذا مم• 
قتال اخلليتل بتن أمحت : اجعتل تعليمت  ] ابان عباد الاربيت حثظه، آكلمتا علَّتم خت ه ماحثظته ثبتت يف قلبته، قتال وم ها أن يت ذ التعليم وسيلة لت ب• 

أن إْساعيتل ]عتن ااعمتش  ابن عبد الرب. وروى ٦[ثراسة ل ، واجعل م ا رة العلم ت بيها را ليح ع  ك، وأك ر من العلم لتَتْعَلم، وأقِلل م ه لتاثظ
كتهتتتاب  تتت ثهم لتتتت  ي ستتتى ح ي تتته. وأن عطتتتاء اخلرستتتاين كتتتان إ ا مل دتتت  أحتتت ا  أتتتتى املستتتاكس آاتتت ثهم يريتتت  بتتتذل  بتتتن رجتتتاء كتتتان دمتتتا صتتتبيان ال

 . ٧.[الثظ
. 8[ك ا نستتعس علتى حثتظ الت يل ابلعمتل بته، وك تا نستتعس علتى  لبته ابلصتو ]عن وكيا قال  ابن عبد الرب، مما ي بته. روى العمل ابلعلم -ج 

                                                 

 ٣٧ص  1. ونقله ع ه ال ووي ابدتصار يف )ا مون( ج 1٠4 - 1٠٣ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  1

 1٠8ص  1، ورواه ابن عب  الس يف )جاما بيان العلم( ج ٥9ص  1رواه ع ه ذس اثه ابن ع يه يف )الكامل يف الاعثاء( ج  2

 (11٣)ح يل  ٣
 2٠٧ص  1انظر )آتح الباري( ج  4

 12٧ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  ٥

 1٣٠ص  1)جاما بيان العلم( ج  ٦

 111ص  1)جاما بيان العلم( ج  ٧

 1٣2ص  2)جاما بيان العلم( ج  8
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 . 1[وي ب ي أن يستعمل ما يسمعه من أحاثيل العباثات واآلثاب آذل  وكاة ال يل وسبب حثظه] –اب املتعلم يف آث - النوو وقال 
: متتن أستتباب ت بيتتت الثتتظ وقتت  ستتبق الكتت   يف هتتذا يف أول آثاب الطالتتب يف نثستته، آتتإن العلتتم نتتور متتن هللا، ونتتور هللا ال ا تناااب املعاصااي -د 

ن تورا   اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا اتتَّق وا اّللََّ َوآِم  وا ِبَرس ولِِه يت ْؤِتك ْم ِكْثَلْسِ ِمتن رَّمْحَتِتِه َوَدَْعتل لَّك تمْ ) املتقس كما قال تعاىليؤَته عاص وإمنا يؤيت هللا نوره 
ابان . وقتال 2آتا ر:   (َقَتا َوَمتا مي ِْستْ  آَتَ  م ْرِستَل لَته  ِمتن بَتْعتِ هِ َما يَتْثَتِح اّللَّ  لِل َّتاِ  ِمتن رَّمْحَتِة آَتَ  مم ِْستَ  ) . وقال تعاىل28ال ي :  (ََتْش وَن ِبهِ 
َتا خَيَْشتى ) عب  هللا بن مسعوث رضي هللا ع ته: إين احستب الرجتل ي ستى العلتم ابخلطيتتة يعملهتا، وإن العتامل متن خيشتى هللا، وتت وقال ] عبد الرب ِإمنَّ

 . آاستعن على الثظ بطاعة هللا تعاىل وال تايِها علم  ابملعاصي. 2[28آا ر:   (اّللََّ ِمْن ِعَباِثِه اْلع َلَماء
 وهذا كله يف بيان ما يعس على حثظ العلم. 

 نصح املتعلم لرفقته يف طلب العلم.  -خامسا 
معته ثروسته ويراجتا  الصابة الصالة يف  لب العلم من أعظم ما يعس الطالب يف  لبه للعلتم، و لت  أبن يكتون لته صتاحب صتاحل أو أك تر يتذاكر

قتتال  النااوو عليتته حمثو اتتته، آتتإ ا أنعتتم هللا تعتتاىل علتتى الطالتتب هبتتذا آي ب تتي أن يقتتو  متتا أصتتاابه َبثاب الصتتابة يف  لتتب العلتتم، وم هتتا متتا  كتتره 
اكرة، وذرختتاثهم ي بتاَرك لته وي ب ي أن يرخت  رآقته وخ هم من الطلبة إىل موا ن االختت ال والثائ ة ويتذكر قتم متا استتثاثه علتى جهتة ال صتياة واملتذ]

  يف علمه ويست   قلبه وتتأك  املستائل معته متا جزيتل ثتواب هللا عتز وجتل، ومتن ِبتل بتذل  كتان بات ه آت  ي بتت معته وإن ثبتت مل ي متر، وال  ست
 .٣[أح ا   وال  تقره وال يعجب بثهمه وق  ق م ا هذا يف آثاب املعلم

على هذه املستألة يف   البخار الطالب أصاابه را خابوا ع ه من ثرو  الشيخ مما حاره هو، وق  بوهب ومن آثاب الصابة يف  لب العلم أن خيس 
ك تت أ  وجتارم يل متن اانصتار يف بتين أميتة بتن ]كتاب العلم من صاياه، آقال: ابب )الت اوب يف العلم(، وآيه روى عن عمر رضي هللا ع ه قال 

، ي تزل يومتا وأنتزل يومتا ، آتإ ا نزلتت جتتته ِبتس  لت  اليتو  صلى هللا عليته وستلم   اوب ال زول على رسول هللا وك ها نت -وهى من عوايل امل ي ة  -وي  
وآيته أن الطالتب ال يَتْ َثتل عتن ال ظتر يف أمتر معاختته ليستتعس علتى  لتب ]يف ختترحه  ابان حجار. قتال 4[من التوحي وخت ه، وإ ا نتزل آعتل م تل  لت 

 .٥[السؤال عما يثوته يو  خيبته، ملا ع ِلَم من حال عمر أنه كان يتعاين التجارة إ   اك العلم وخ ه، ما أدذه ابلز  يف
 عدا التعجل يف التصد  لإلفتاء والتصنيف قبل األهلية  -سادسا 

 . ٦(من أ ْآىِتَ ب   علم كان إمثه على من أآتاه) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
س تل عن مسألة آي ب ي له قبل أن ديب آيهتا أن يعترع نثسته علتى اَّ تة وال تار، وكيتف يكتون د صته يف اآلدترة  من]رمحه هللا  اسماا مالكوقال 

َأاَل َيظ تنُّ أ ولَتِتتَ  ) ، وقتال تعتتاىل18ق:  (يَتْلِثتتظ  ِمتن قَتتتْوِل ِإالَّ َلَ يْتِه َرِقيتبم َعِتيتت م َمتا ) . ومصتت اق قتول مالتت  متن كتتاب هللا تعتتاىل٧[مث ديتب آيهتا
 . ٦ - 4املطثثس:  (اْلَعاَلِمسَ  يَتْوَ  يَتق و   ال َّا   ِلَربهِ ، لِيَتْوِ  َعِظيمِ ، م مَّبتْع وث ونَ َأهنَّ  

وره و لتتِم واكتمتتال أهليتتة عيهمتتا ب تت  آتتاعلم اي أدتتي املستتلم أن التصتت ي لإلآتتتاء والتتتأليف أمتتر عظتتيم، ومتتن أصتتاب آيهمتتا آتتأجره عظتتيم، ومتتن أقتت   عل
 ن عمل بقوله اخلطأ إىل يو  القيامة. عظيم، بل عليه ووره ووور م

 مث اعلم أياا  أن اإلآتاء والتص يف يف العلو  الشرعية من آروع الكثاية، وإن كانت تتعس يف أحوال. 
مشتهورين  وإمنا ق همت هبذا التمهي  ا نَتبِهه  الب العلتم علتى أال يتعجتل آيتصت ى امتر مل يتأهتل لته، داصتة وأنتين أرى اليتو  عشترات الكتتب ملتؤلثس

                                                 

 144ص  2)ت ريب الراوي( ج  1
 ٥ص  2)جاما بيان العلم( ج  2
 ٣9ص  1)ا مون( ج  ٣

 (89ال يل ) 4

 18٦ص  1ري( ج )آتح البا ٥

 رواه أبو ثاوث عن أيب هريرة رضي هللا ع ه ذس اث حسن ٦

 218ص  4)اع   املوقعس( ج  ٧
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ابا وخ  مشهورين مليتة ابادطتاء الشترعية بتل ابلات الت بتل ابلكتذب والتاريتف املتعمت  أحيتا ، وستتأيت اإلختتارة إىل بعتض هتؤالء يف البتاب الست
يف موضتون استتوَف  اخلاص ابلكتب اليت نوصي هبا إن ختاء هللا، آ  تؤلف كتااب يكون واثك إىل ال ار، وال تؤلف يف أمر مل تستوعبه ثراسة  وال تؤلف
 السلف ثراسته ولن أتيت آيه جب ي  بل ق  تزِل آيه، وأنثا ل  أن ترخت  ال ا  إىل ما ألَّثه السلف يف املوضون من أن تكتب آيه. 

رتا يعتوث  آإ ا اقتاى اامر التص يف واكتملت ااهلية لذل ، آإن نثعه عظيم للطالب قبل خت ه إ  يت عوه التصت يف إىل مزيت  متن الباتل والت قيتب
آتتتإ ا آعتتتل متتتا  كتتتر ه وتكاملتتتت أهليتتتته واختتتتتهرت آاتتتيلته اختتتتت ل ] –يف آثاب املتتتتعلم  -رمحتتته هللا  الناااوو عليتتته ابلثائتتت ة اَّليلتتتة. ويف هتتتذا يقتتتول 

با   العبتارات الركيكتات ابلتص يف وَج ه يف اَّما والتأليف حمققا كل ما يذكره مت بتا يف نقله واست با ه متاراي إيااح العبارات وبيان املشك ت جمت 
 وااثلة الواهيات، مستوعبا   معظم أحكا   ل  الثن خ  خمل بشيء من أصوله م بها على القواعت  آبتذل  تظهتر لته القتائق وت كشتف املشتك ت

ابائمتة ا تهت ين أو  ويطلا على ال وامض وحل املعا ت ويعرف مذاهب العلماء والراجح واملرجوح ويرتثا عن اَّموث على حمض التقلي  ويلتاق
 1 [يقارهبم إن و ِآق لذل  وابهلل التوآيق

تت] –يف آثاب  التتب التت يل « التقريتتب»يف كتابتته  -أياتتا  النااوو وقتتال  لتصتت يف يف ختتترحه ابل لتته، وليعتتنِت وليشتتت ل ابلت تتريل والتصتت يف إ ا أتهَّ
َق ا  واضتاا، آقلمتا ميهتر يف علتم الت يل متن مل يثعت يل ويقتف : ال يتمهتر يف الت قتال اخلطيتب]. قتال الستيو ي يف ختترحه [ل هتذاوبيان م ْشِكلِه م تتْ

ثح، وي بتتت الثتتظ، ا يقتتوي التت علتتى خواماتته، ويستتتبس اخلثتتي متتن آوائتت ه إال متتن جتتا متثرقتته، وألتتف مشتتتته، وضتتم بعاتته إىل بعتتض، آتتإن  لتت  ممتت
ر،  خيلت ه إىل آدتر الت هيل الذكر و وضح امللتبح. ويكسب أياا جويذكي القلب، ويشاذ الطبا، ويبسط اللسان ودي  البيان، ويكشف املشتبه وي

 كما قال الشاعر: 
 .2[واَّهل دعل أحياء  كأمواتِ   ميوت قو م آياي العلم  كرهم

 
 لم.وهبذا خنتم الك   يف آثاب املتعلم يف ثرسه وتعلُِّمِه، وبه خنتم هذا الثصل اخلاص َبثاب املتع

 

                                                 

 ٣9ص  1)ا مون( ج  1
 1٥٣ - 1٥2ص  2)ت ريب الراوي( ج  2
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 خامتة الباب الرابع
لم، وال تاين كتان لبيتان بتس العتامل واملتتع ب املشترتكةا الباب لبيان آثاب العامل واملتعلم، وقسهم اه إىل ث ثة آصول، ااول م ها كان لبيان اآلثاعق   هذ

العلتم  ب  التبذكر  آيته آثاآتصتل ال التل آثاب العامل يف نثسه ويف ت ريسه وما   به، ما بيان ع مات العلماء الصالس وعلماء السوء، أمتا الث
 يف نثسه وما ختي ه مث يف ثرسه.

ؤيت الطلتب يتلتب العلتم آثاب حتىت ملتا كتان لطو ل  أن ا ك ا ق   كر  حكم  لب العلم يف الباب ال اين، وبيه ا كيثية  لب العلم يف الباب ال الل، و 
 مثرته آكان هذا الباب الرابا لبيان هذه اآلثاب. وابهلل التوآيق.

 
  

 





 

 
 اخلامحالباب 
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 الباب امام 
 أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما

  
العتتس متتن العلتتم  ة. وأن آتترعتقتت   يف البتتاب ال تتاين متتن هتتذا الكتتتاب )حكتتم  لتتب العلتتم( أن العلتتم م تته متتاهو آتترع عتتس وم تته متتاهو آتترع كثايتت

ه إ ا عرآتة حكمته ع ت  ح وثت ته مادتب ملعباثات وما يزاوله العبت  عتاثة متن املعتام ت، ومقسمان: م ه مادب تعلمه ابت اء وهى آروع العس من ا
 ح ث وهى ال واول.
 التدري  واسفتاء

 املعلِهم. آما دب تعلمه ابت اء من آرع العس، وكذل  آرع الكثاية من العلم، آموضوعه الت ريح، ويقو  به العامل
 اء آإنته ادتب عليته عي تا ابتت تل تعلتم مأواول، آموضوعه اإلآتاء، ويقو  به الثقيه املثيت. كذل  آإن متن وما دب معرآة حكمه ع   ح وثه وهى ال 

 يسأل املثيت ع ه.
 والفرق بني التدري  واسفتاء من و هني:

 : من جهة ع قة ااحكا  ابلواقا.الو ه األول
ى وقتتائا معي تتة هتتى ال اولتتة املستتتول عتتن حكمهتتا وهتتذا  تتتاج إىل تبصتتر وائتت  عتتن آاملتت ر : يتتذكر ااحكتتا  جمتترثة، أمتتا املثتتيت: آإنتته ي تتزل ااحكتتا  علتت

 . 1حثظ ااحكا 
 : من جهة البسط واالدتصار. والو ه الثاين

  تتة الطالتتب ابملوضتتونصتتل معتته إحاآالتتت ريح: يعتمتت  علتتى بستتط املوضتتوعات واستتتيعاب مستتائلها و كتتر أثلتهتتا وتث يتت  آراء امل تتالثس علتتى وجتته  
 به ملسائله. وق  يكون الت ريح ابت اء من املعلِهم أو جوااب على سؤال الطالب.واستيعا

ل ع هتا، آتإن هتى ال اولتة املستتو  ستألة معي تةأما اإلآتاء: آ  يكون ابت اء وإمنا إجابة على السؤال آقط، وهو يعتم  على االدتصار بذكر الكتم يف م
 يح.لسؤال أو حال السائل آق  حتوهل إىل التعليم والت ر َبَسط املثيت اَّواب وآصَّل ل   ضرورة يقتايها ا

، قتتال: إن املثتتيت عليتته أن خيتصتتر جوابتته «التتاوى»بل  تتا عتتن القاضتتي أيب الستتن املتتاورثي صتتاحب كتتتاب ]رمحتته هللا  أبااو عماارو باان الصاا حقتتال 
ثرهِق بس الثتوى والتص يف، قال: ولو سال التجتاوو إىل قليتل آيكتثي آيه أبنه دوو أو ال دوو، أو حق أو اب ل، واليع ل إىل اإل الة واالحتجاج لي

، ولكل مقا  مقال  .2[لسال إىل ك  ِ ، ولصار املثيت م َ رهِسا  
 .والعامل ق  يكون معلما  يف حال، وق  يكون مثتيا يف حال آدر، وق  دتما له الاالن يف ا لح الواح 

 واملتعلم آق  سبق بياهنا يف الباب الرابا السابق.أما مايتعلق ابلت ريح من آثاب تلز  العامل 
 وأما اإلآتاء ومايتعلق به من أحكا  وآثاب آهو موضون هذا الباب اخلامح.

 املصادر األساسية هلذا الباب
هتت،  ٣8٦تتويف ه الشتاآعي املي الثقيتلصَّتْيَمرِ أق   ماوصل ا متن املصت ثات يف أحكتا  املثتيت واملستتثيت هتو كتتاب )أثب املثتيت واملستتثيت( ايب القاستم ا

 هت(. 4٥٠وهو من ختيو  القاضي أيب السن املاورثي صاحب ااحكا  السلطانية )ت 
 هتت( 4٦٣ه(، وأبتو عمتر بتن عبت الس )ت ( يف كتابته )الثقيته واملتثقِهتتهت 4٦٣مث ت اول بعض أحكا  املثيت واملستثيت ك  من: اخلطيتب الب ت اثي )ت 

 (. يف كتابه )جاما بيان العلم
هت( وجا الثوائت  التيت أورثهتا الصَّتْيَمرِي واخلطيتب وابتن  ٦4٣وكعاثته يف جا آوائ  كتب املتق مس جاء احمل ِهث املشهور أبو عمرو بن الص ح )ت 

تتله اعتمتتاثه علتتتى كتتتاب الصتتيمري، وواث علتتتى متتايف هتتذه الكتتتب ال  ثتتتة امل تق متتة متتن كتتت   عبتت الس يف كتابتته )أثب املثتتيت واملستتتتثيت(، وإن كتتان ج 
                                                 

 1٧9)الرث على من أدل  إىل اارع( للسيو ي، ص  1

 141)أثب املثيت واملستثيت( البن الص ح، ص  2
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بوعتتة املتتاورثي واَّتتويين وخ  تتا متتا ترجياتته لتتبعض اآلراء يف بعتتض املواضتتا. و بعتتة )أثب املثتتيت( البتتن الصتت ح التتيت ن قتتل ع هتتا يف هتتذا البتتاب مط
 .هت14٠٧بتاقيق ال كتور موآق بن عب هللا بن عب القاثر، ط مكتبة العلو  واِلكَم ابمل ي ة، وعامل الكتب، الطبعة ااوىل 
ابلت ظم وابالدتصتار َترة و  لشترح َترةابوكما صار كتاب ه  )مق مة ابتن الصت ح يف علتو  الت يل( أساستا لكتل متن كتتب بعت ه يف هتذا الثتن، آت تاولوه 

 تعتتاىل هللا يتِتتِه أن َكتَتتبَ نَّ متتن ح ْستتن  َترة أدتترى. آكتتذل  صتتار كتابتته )أثب املثتتيت واملستتتثيت( أساستتا   لكتتل متتن كتتتب بعتت ه يف هتتذا الثتتن، ولعتتل هتتذا
به القبول يف املسلمس آيجري عليه م ل ثواب كل من انتثا بكتبه إىل يو  القيامة، وهللا يروق م   حساب.ن يشاء ب  لك َتت 

 -وق  اعتم  على كتاب ابن الص ح )أثب املثيت واملستثيت( ممن جاء بع ه، كل من: 
 القليتتل يف هتتا أو خيالثهتتا إال عاملثتتيت واملستتتثيت( البتتن الصتت ح، ومل خيتترج هتتت( حيتتل ادتصتتر مستتائل كتتتاب )أثب  ٦٧٦اإلمتتا  ال تتووي )ت  - 1

 يت واملستثيت(  بعة ثار الثكر.بع وان )ابب آثاب الثتوى واملث ٥8 - 4٠ص  1ال اثر، وأورثها يف مق مة كتابه )ا مون خترح املهذب( ج 
ابن  محت ان  بن الص ح، وإن مل ي سبهاائل كتاب )أثب املثيت واملستثيت( الهت( حيل أدذ ك  ا  من مس ٦9٥الع مة ابن مح ان ال بلي )ت  - 2

 ( وقتت   بعتته املكتتتب واملستتتثيتلتته، وأضتتاف عليهتتا ابتتن محتت ان مستتائل داصتتة ابصتتط حات املتتذهب ال بلتتي، و لتت  يف كتابتته )صتتثة الثتتتوى واملثتتيت
 هت(.14٠4، س ة 4اإلس مي )ط 

 نقل يف )مسوثة ااصول( مسائل عن ابن الص ح م ل أقسا  املثتس. هت( ٧28ختيخ اإلس   ابن تيمية ) - ٣
. ود آتا  ان وعتن ابتن عبت السهت(. أدتذ ابتن القتيم معظتم مستائل كتتاب ابتن الصت ح وبعتض املستائل عتن ابتن محت ٧٥1اإلما  ابن القيم )ت  - 4

تتح، وأضتتاف اللل تتووي وابتتن محتت ان مل يكتتتف ابتتن القتتيم ابل قتتل ا تترث عتتن ابتتن الصتت ح بتتل  قتت ملستتائل  ه. وقتت  أورث هتتذه اك تت  متتن ع تتش وانتقتت  ورجَّ
ن بتاقيتتتق حممتتت  حميتتتي التتت ين ، بع تتتوان )آصتتتل يف آوائتتت  تتعلتتتق ابلثتتتتوى(، مطبتتتو 2٦٦ - 1٥٧ضتتتمن اَّتتتزء الرابتتتا متتتن كتابتتته اعتتت   املتتتوقعس ص 

 عب المي .
لكتا ( وإن كتان كتابته يف أحكتا  هتت( يف كتابته )تبصترة ا ٧99ي )ت كذل  آق  نقل عن ابن الص ح القاضي برهان ال ين بن آرحون املتالك  - ٥

 القااء ال اإلآتاء.
الكتتب  ط ثار و بعتته ع ت ي هت، يف كتابه )الترث علتى متن أدلت  إىل اارع وجهتل أن االجتهتاث يف كتل عصتر آترع(،911الاآظ السيو ي  - ٦

 هت.14٠٣العلمية 
 م يف ثار اخلل  وال عيم.آرمحة هللا عليهم جيعا، وجع ا هللا وإايه

اإلآتتتاء و  احكتتا  االجتهتتاث ث عتتاثة ابابوبعتت ، آهتتذه املصتتاثر هتتى أهتتم ماك تتتب يف أحكتتا  املثتتيت واملستتتثيت ابإلضتتاآة إىل كتتتب أصتتول الثقتته التتيت تثتتر 
 والتقلي .

ملتوقعس الثتتوى يف اعت   ا اص َبثابثصل اخلوحنن يف هذا الباب سيكون ج له اعتماث  على كتاب )أثب املثيت واملستثيت( البن الص ح، وعلى ال
رتتته يف حيتتا  إ ا كانتتت عبان ال تتووي أالبتتن القتتيم، هتتذا ابإلضتتاآة إىل بعتتض املصتتاثر اادتترى التتيت ستت ذكرها إن ختتتاء هللا يف مواضتتعها. وقتت  ن قتتل عتت

 ادتصار ك   ابن الص ح أوجز أو أوضح يف بيان املراث.
 

 أمرين: أما عملنا يف هذا الباب فيرتكز يف
 : إعاثة ترتيب مسائل املوضون جبما ال ظائر اليت ورثت مت اثرة يف كتب السلف حتت ع وان واح .أحدمها
 :  كر بعض ااثلة لرتجيح قول على قول يف بعض املواضا.والثاين

 ن وجوه:مخلطورة هذا اامر  ر املسلمسواملقص  ااساسي من إيراث هذا الباب )أحكا  املثيت واملستثيت وآثاهبما( يف كتاب ا هذا، هو توجيه نظ
 م كَل من ختاء.تثيت املسلأح ها: تعريف املسلمس أبن اإلآتاء م صب ال ب  له من أهلية معي ة، آ  يق   عليه كل من ختاء، وال يس
ذا حمتتر  لتتى عمتل ب تت  علتم آهتت موا ع يقتالوال تاين: تعريتتف املستلمس بوجتتوب االستتثتاء يف ال تتواول ويف كتل متتا دهلونته ممتتا دتب علتتيهم معرآتته، حتتىت 
 ذا الواجب.هابإلجان كما  كر ه يف الباب ال اين من وجوب العلم قبل العمل، إ ْ  ق  خثل ك  مت  من املسلمس عن 
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 وال الل: بيان مايلز  كل ِمن املثيت واملستثيت ِمن أحكا  وآثاب.
 

 وسوف يشتمل هذا الباب إن ختاء هللا تعاىل على آصلس:
 : يف أحكا  املثيت وآثابه. ل ااولالثص

 : يف أحكا  املستثيت وآثابه. والثصل ال اين
 

 وهللا تعاىل املستعان وهو حسب ا ونعم الوكيل، ونشرن يف بيان املراث ِبوله تعاىل وقوته.
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 الفصل األول
 أحكاا املفيت وآدابه

 ت  رج مسائل هذا الثصل حتت ستة أقسا ، وهى: 
 حكم اإلآتاء.  2  تعريثات هامة.  1
 صثة املثيت وخترو ه.  ٣
 مراتب املثتس.  4
 وجوب اإلآتاء ابلق واباقوال الراجاة.  ٥
 أحكا  الثتوى وآثاهبا.   ٦

 القسم األول: معريفات هامة
 يشتمل هذا القسم على مسألتني:

 : تعريف معىن اإلآتاء واملثيت واملستثيت والثتوى واالستثتاء واالجتهاث.األوىل
 : الثرق بس اإلآتاء والقااء.الثانيةو 

 املسألة األوىل: التعريفات.
 هو إجابة املثيت املستثيت ذدباره عن حكم مسألته. اسفتاء: - 1

 أو إدبار املثيت املستثيت عن حكم مسألته.
 ول ع ها.ملستأو إدبار املثيت املستثيت عن الواجب يف الواقا، والواجب: هو الكم الشرعي،والواقا: هو الاثثة ا

 ِس عن الكم الشرعي. املفيت: - 2
 
 هو الثقيه املستول امل

 هو السائل الذي يسأل املثيت، عاميا   كان املستثيت أو آقيها. املستفيت: - 3
 هو سؤال املستثيت عن حكم مسألته. االستفتاء: - 4
 سألة.هى ماديب به املثيت املستثيت، أو هى الكم الشرعي يف امل الفتو : - 5
 وأحيا  تست    الثتوى واإلآتاء رعىن واح ، ولكن على التاقيق مع ا ا كما سبق. 
 اال تهاد: - 6
اليستتعمل إال آعل من ااآعال، و  ال الوسا يفيف الل ة: مأدو  من اَّه  وهو املشقة والطاقة، آاالجتهاث يف الل ة عبارة عن بذل ا هوث واستثر  -أ 

 يقال اجته  يف محل حجر الرَّحا واليقال اجته  يف محل درثلة.آيما آيه كلثة وجه ، آ
 بتذل الوستا يف الطلتبيث التتا  أن ويف االصط ح: االجتهاث هو بتذل الثقيته الوستا يف نَتْيتل حكتم ختترعي عملتي بطريتق االستت باط، واالجتهتا -ب 

 ِبيل  ح من نثسه ابلعجز عن مزي   لب.
، والثقيتته هتتو متتن حتققتتتآقول تتا )بتتذل الثقيتته( لي تترج ختت  الثقيتت ة التتيت االجتهتتاث علتتى الصتتث آيتته ختتترائط ه، آمهمتتا بتتذل وستتعه الميستتى آعلتته اجتهتتاثا  

 سيأيت  كرها يف )صثة املثيت( إن ختاء هللا.
 وقول ا )بذل الوسا( لي رج ما صل ما التقص ، آإن ا ته  إن قصَّر يف االجتهاث َيمث.

 صط حا.والعقلي والسِهي آ  يسمى من بذل وسعه يف حتصيلها جمته ا  اوقول ا )حكم خترعي( لي رج الكم الل وي 
 .اثا   ع   املتكلمسيسمى اجته وقول ا )عملي( لي رج الكم العلمي، آ  يسمى بذل الوسا يف است با ه اجتهاثا   ع   الثقهاء، وإن كان

لعلتم، لكشتف ع هتا يف كتتب اثتيت، أو ابحثظ املسائل، أو استع مها متن املوقول ا )بطريق االست باط( لي رج نيل ااحكا  من ال صوص  اهرا ، أو 
 آإن  ل  وإن كان يص ق عليه االجتهاث الل وي آإنه اليص ق عليه االجتهاث االصط حي.

  قتت  ثبتتتت لتته َمَلكتتة هتتو الثقيتته املستتتثرل لوستتعه يف حتصتتيل ااحكتتا  الشتترعية العمليتتة بطريتتق االستتت باط، والبتت  أن يكتتون ابل تتا عتتاق اجملتهااد: - 7
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يقت ر هبا على است راج ااحكا  متن مآدتذها. وإمنتا يتتمكن متن  لت  بشتروط ستيأيت  كرهتا إن ختتاء هللا يف القستم ال التل متن هتذا الثصتل )صتثة 
 املثيت وخترو ه(.

. ودوو استثتاء من قصَّر عتن هتذه الرتبتة كمتا ستيأيت  كتره إن ختتاء هللا  يف القستم الرابتا متن هتذا الثصتل )مراتتب وااصل يف املثيت أن يكون جمته ا  
 .1املثتس(

 
 املسألة الثانية: الفرق بني اسفتاء والقضاء.

 سألة.سبق تعريف اإلآتاء وأنه إجابة املثيت املستثيت عن حكم مسألته، أو هو اإلدبار عن الكم الشرعي يف امل
 أما القااء: آهو اإلدبار عن الكم الشرعي على سبيل اإللزا .

 .2إ ن آاملثيت والقاضي ك  ا خمس عن الكم الشرعي، ويزي  القاضي أن دسه مرتبط به إلزا ، ومعىن اإللزا  اامر بت ثيذ الكم
قتتال ابتتن رختتتي : حقيقتتة القاتتاء اإلدبتتار عتتن حكتتم ختتترعي علتتى ستتبيل اإللتتزا . قتتال ختت ه: ومعتتىن قتتوقم قاتتى ]رمحتته هللا  اباان فرحااون املااالكيقتتال 

َ ا َعَلْيِه اْلَمْوتَ ) لز  الق أهله، وال ليل على  ل  قوله تعاىلالقاضي أي أ   ۋ  ۋ  ٴۇچتعتاىل  أي ألزم اه وحتَّم ا به عليه، وقولته 14سبأ:  (آَتَلمَّا َقَايتْ
. ومعتىن )التاكم( أي 4[وأما آيما ع ا الت ثيذ آالاكم واملثيت آيه سواء]أياا  فرحون ابن. وقال ٣[أي ألزِ  را ختتت واص ا ما ب ا ل  ،٧2 ته: چ ۅ

 .٥...(إ ا حكم الاكم آاجته  آأصاب) صلى هللا عليه وسلم  القاضي كما يف قوله 
 تعتتاىله اء الكتتم، وم تته قولتتن القاتتاء إماتتقتتال الزهتتري رمحتته هللا تعتتاىل: القاتتاء يف ااصتتل إحكتتا  الشتتال والثتترال م تته، ويكتتو ]رمحتته هللا  النااوو وقتتال 

َ ا ِإىَل َبيِن إِ ) كمها. ويكون قاى رعىن. وْس ِهي الاكم  قاضيا انه مي اي ااحكا  و 4اإلسراء:  (ْسرَائِيلَ َوَقَايتْ  أوجب.   
ي قاضيا إلدابه الكم على من دب عليه.  آيجوو أن يكون ْس 

يت حكمة ال ابة مل عهتا ال ابتة متن ركوهبتا رأستها، وْسيتت الكمتة  وْسي حاكما مل عه الظامل من الظلم، يقال حكمت  الرجَل وأحكمته إ ا م عته، وْس 
 .٦[حكمة مل عها ال ثح من هواها

س السائل عن الكم الشرعي يف ذا الكتم، أمتا كتن الَيمتر بت ثيتذ هتمستألته ول آالثرق ااساسي بس اإلآتاء والقااء هو يف اإللزا  وع مه، آاملثيت خي 
َدتر كتم. إال أنلشوكة )من الشَُّرط وخت هم( بت ثيتذ الالقاضي آهو خيس اخلصو  ابلكم الشرعي يف ال عوى وَيمر أهل ا بتس اإلآتتاء  ه تاك آروقتا أ ت 

 القاضتتي والتشتت ي  يف ي  يف صتتثاتوالقاتتاء ولك هتتا مرتتبتتة علتتى اإللتتزا  متتن ع متته، إ  ملتتا كتتان حكتتم القاضتتي واجتتب ال ثتتا  ترتتتب علتتى هتتذا التشتت 
 آتاء والقااء آيما يلي:قبوله أقوال اخلصو ، وعلى هذا ميكن إجال الثروق بس اإل

ثتيت م ْلزِمتة ه. ولكتن هتل آتتوى املبتثيتذ متاأآىت اإللزا : وق  سبق بيان مع اه. ومل صه أن القاضي َيمر بت ثيذ ماحكم به، أما املثيت آ  َيمر بت  - 1
 .ختاء هللا إن للسائل ثاينة   وإن مل ي لز  هبا قااء   آيها تثصيل سيأيت  كره يف الثصل التايل )أحكا  املستثيت(

 صثات املثيت والقاضي: ترتب على كون حكم القاضي م لزِما   واجب ال ثا  التش ي  يف ختروط القاضي. - 2
، عتتاق  ، عتت ال ، عاملتتا   )العلتتم التتذي يتتتمكن م  خيتلثتتان يف مثتهتتاث يف الشتتريعة(. عتته متتن االجآتتاملثيت والقاضتتي ك  تتا دتتب أن يكتتون: مستتلما ، ابل تتا  

 وهى: ث ثة ختروط
، أما املثيت آ  يشرتط، آثتوى العب  صاياة وجائزة ماثا  ع ال   املا.عالرية: آالقاضي يشرتط أن يكون حرا  

                                                 

 2٣٣ - 2٣2، و)ارختاث الثاول( للشوكاين ص ٣٥٠ص  2يف االجتهاث وا ته  مقتبح من )املستصثى( لل زايل ج وما سبق من تعر  1

 ٣8 - ٣٦ص  1، و)اع   املوقعس( البن القيم ج 1٠٦)أثب املثيت واملستثيت( البن الص ح ص  2

 11ص  1هت، ج 14٠٦)تبصرة الكا ( البن آرحون، ط مكتبة الكليات ااوهرية  ٣

 1٣1ص  1)تبصرة الكا ( ج  4

 متثق عليه ٥

 2ص  12)صايح مسلم بشرح ال ووي( ج  ٦



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

220 

، والقاتاء 1(لتن يثلتح قتو  َولهتوا أمترهم امترأة) صتلى هللا عليته وستلم  الذكورة: آالقاضي يشرتط أن يكون  كرا  ع   جهور العلماء وهو التراجح لقولته 
 ملثيت آ  يشرتط آيه التذكورة، آثتتوى املترأة جتائزة وثواويتن الست ة مشتاونة أبستتلة الصتاابة والتتابعس لعائشتة وخ هتا متن أمهتات املتؤم سوالية، أما ا

 رضي هللا ع هن، وهذا إآتاء م هن. 
 .2يأيت بيانه يف صثة املثيت وخترو هس مة الوا : كالبصر مشرت ة يف القاضي ابإلجان، أما املثيت آ ، آتجوو آتوى ااعمى واادر  على ماس

قبتول  ب عليته أن يت بتت يفيهم آإنته دتآتال ظر يف  رق اإلثبات الشرعية: نظرا  ملا يرتتب على حكم القاضي متن إلتزا  اخلصتو  ِبكمته وت ثيتذه  - ٣
وث ي ظتر يف ع التة الشتتهو والشتهوث  بي تاتأقتواقم متاال دتب علتى املثتتيت، آيجتب علتى القاضتي احاتار املتت عي عليته جبانتب املت عي، ويستأقما عتتن ال
هوثا   ختتلستائل واليطلتب م ته ايقبل قول  ويطلب اليمس ممن وجبت عليه، مث يثصل يف ال عوى على الوجه املثصل يف كيثية القااء. أما املثيت آإنه

الستائل أن  اترتو متن احتمتال دطتأاملثتيت لي متا يثعلتهوالميي ا   واليطلب املثيت من السائل إحاار بقية أ راف املسألة ليتاقق مما ن سب إلتيهم، وكتل 
 يقول املثيت يف أول جوابه )إن كان اامر كما قال السائل آاَّواب كذا وكذا.(.

  يف ه. وستتيأيت تثصتتيل  لتتستته أو لقريبتتآتتيمن يثتيتته أو  كتتم لتته: دتتوو للمثتتيت أن يثتتيت نثستته أو قريبتته وختتتريكه، والدتتوو للقاضتتي أن  كتتم ل ث - 4
 آتاء إن ختاء هللا.حكم اإل

ولكن دطر املثيت أعظم من جهة أدرى، آإن آتواه ختريعة عامة تتعلق ابملستتثيت وخت ه، ]رمحه هللا  ابن القيمآيمن يت اوله قول كل م هما: قال  - ٥
ا ترتتب عليته كتذا، ومتن قتال كتذا وأما الاكم آاكمه جزئي داص اليتع ى إىل خ  احملكو  عليه وله، آاملثيت يثيت حكما عاما  كليا  أن من آعل كذ

 .٣[لزمه كذا، والقاضي يقاي قااء معي ا  على خت ص معس، آقااؤه داص م لز ، وآتوى العامل عامة خ  ملزمة آك  ا أجره عظيم، ودطره كب 
  ئل االعتقتاث والتثستت يف مستتايثتيتآموضتوعات الشتريعة التتيت يت اوقتا كتل م همتتا: املثتيت ميكتن أن يثتتيت يف أي موضتون متن موضتتوعات الشتريعة  - ٦

 ه هللا.بن تيمية رمحاجممون آتاوي ختيخ اإلس    -على سبيل امل ال  -ويف أحكا  العباثات واملعام ت وخ ها.كما يشه  بذل  
. وقتال 4ب أو ست ة أو إجتانأما القاضي: آت  ثدتل لته يف املستائل العلميتة املت تاون آيهتا، وال دتوو أن ي لتز  أحت ا   ابجتهتاثه آيهتا ب ت  حجتة متن كتتا

. وماقالته القترايف رمحته هللا لتيح علتى إ  قته آقت  استت ىن هتو ٥[اعلم أن العباثات كلها علتى اال ت ق اليت دلها الكتم البتته بتل الثتيتا آقتط] القرايف
 ن اخلتت ف. وياتتاف إىل متتا كره م تته بعتتض الصتتور ك صتتب التتاكم ائمتتة الصتتلوات أو م عتته للصتت ة يف بعتتض املواضتتا وأدتتذ التتاكم للزكتتاة يف متتوا

ضتي حكم القاضي ابلرثة على جاح  العباثات أو َترك بعاها، وحكم الكمس على احملرِ  إ ا قتل الصي ، وهذه كلها من مستائل العبتاثات. آالقا
 وال كاح وتوابعه وال وث.ليح له ك   تعلق رسائل االعتقاث والعباثات وإمنا موضوعه ااساسي: املعام ت كالقوق املالية أبنواعها 

اله ء أوستا متن جهتة اختتتملته، والقاتاآهذه هى أهم الثروق بس اإلآتاء والقااء. آالثتيا أوسا متن القاتاء متن جهتة موضتوعها وختترو ها ومتن تت او 
 على الثتيا ما اإللزا  هبا.
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 القسم الثاين: حكم اسفتاء
  هما مسائل.ماء، ويف كل الكم ااصلي لإلآتاء، وال اين: أحكا  آرعية لإلآتيشتمل هذا القسم على موضوعس أساسيس: أح  ا هو 

 املوضوع األول:احلكم األصلي لإلفتاء.
 ابإلدبتتار والبيتتان، بتته هتتو اامتترالكتتم ااصتتلي لإلآتتتاء هتتو الوجتتوب، ان اإلآتتتاء إدبتتار عتتن حكتتم الشتترن، وهتتذا اإلدبتتار واجتتب وأثلتتة وجو  - 1

 كله يثي  الوجوب.والوعي  ملن تركه، وهذا  
 .18٧آل عمران:  (م ونَه  ِ  َواَل َتْكت   لِل َّاَوِإَ  َأَدَذ اّلله  ِمي َاَق الَِّذيَن أ وت واْ اْلِكَتاَب لَتت بَتيِه ت  َّه  ) قال تعاىل

تتتوَن َمتتتا أَنَزْل َتتتا ِمتتتَن اْلبَتيِه َتتتاِت َواْق تتتَ ى ِمتتت) وقتتتال تعتتتاىل َ  يَلَعتتت ت ه م  اّلله  َويَتْلَعتتت ت ه م  اْلِكتَتتتاِب أ ولَتتتتتِ ل َّتتتاِ  يف لِ  َّتتتاه  َمتتتا بَتيتَّ  ن بَتْعتتت ِ ِإنَّ الَّتتتِذيَن َيْكت م 
ِع  ونَ   .1٦٠ - 1٥9البقرة: (لتتَّوَّاب  الرَِّحيم  ِهْم َوَأَ  اوب  َعَليْ أَت   ِإالَّ الَِّذيَن ََتب واْ َوَأْصَلا واْ َوبَتيتَّ  واْ آَأ ْولَتِت َ ، ال َّ

 .1(من س ِتل عن علم آكتمه أ َِّْم يو  القيامة بلجا  من  ر) ه وسلم صلى هللا علي وقال رسول هللا 
 تاك إن هى العلمتاء آراجعهتا لتم واجتب علتإىل خ   ل  من ااثلتة التيت  كر هتا يف صت ر الثصتل ال تاين متن البتاب ال التل لل اللتة علتى أن تبليت  الع

 ختتت.
ن تقتو  أتتاء، وإمنتا الواجتب متؤه  لإلآ لكثاية، أي الدب على كل مسلم أن يص  مثتيتاآإ ا كان اإلآتاء واجبا، آوجوبه على اامة هو على ا - 2

ان عتت ث بتتاب ال تتاين، آتتإ ا كتتيانتته يف ال ائثتتة متتن املستتلمس ابلتأهتتل لإلآتتتاء رتتا يكثتتي حاجتتة املستتلمس، وهتتذا هتتو معتتىن الواجتتب الكثتتائي وقتت  ستتبق ب
 .سلمون جيعهم حىت يقو  م هم من يس  حاجتهم يف  ل املؤهلس لإلآتاء أقل مما يكثي املسلمس، أمِث امل

تت تْ    نَتَثتتَر ِمتتنآآَّتتة  آَتلَتتْوالَ ر واْ كَ َوَمتتا َكتتاَن اْلم ْؤِم  تتوَن لَِي ِثتت) وثليتتل وجتتوب االآتتتاء علتتى الكثايتتة ال علتتى ااعيتتان، قولتته تعتتاىل ه ْم  َآئَِثتتةم ك تتلِه ِآْرقَتتِة مِه
يِن َولِي  ِذر    .122لتوبة: ا ( َ َْذر ونَ َعلَّه مْ واْ قَتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع واْ ِإلَْيِهْم لَ لهِيَتتَتَثقَّه واْ يف ال ِه

ب ت  مشتقة  ميك ه الرحلتة إليته إما يف مكانو ويتأثي آرع الكثاية يف اإلآتاء: إ ا تيسر لكل مسلم أن د  مثتيا يثتيه ب   مشقة، إما يف بل ه  - ٣
 أي آيما ثون مساآة القصر.

 -املثيت أبح  سبيلس: ويتم إداث هذا 
. وقت  ستبق بيتان أن هتذا متن 2(كلكم ران وكلكم مستول عن رعيتته) صلى هللا عليه وسلم  ااول: أن ي ت ب إما  املسلمس مثتيا لكل بل ِة، لقوله 

 واجبات اائمة يف الثصل ااول من الباب ال الل.
ك تلِه   َثتَر ِمتنآَتلَتْواَل نتَ ) تعتاىل جتهم لقولتها بعتض أهتل البلت ة لطلتب العلتم رتا يست  حتاال اين: أن يستق   أهتل البلت ة مثتيتا يست ه حتاجتهم، أو ي تت بو 

يِن َولِي  ِذر واْ قَتْوَمه مْ   ..122لتوبة: ا (ْم َلَعلَّه ْم َ َْذر ونَ َجع واْ ِإلَْيهِ ِإَ ا رَ  ِآْرَقِة مِه تْه ْم  َآئَِثةم لهِيَتتَتَثقَّه واْ يف ال ِه
وكتتل متتن كتتان م تتا يف ابثيتتة الدتت  آيهتتا متتن يعلمتته ختتترائا ثي تته آثتترع علتتى جتتيعهم متتن رجتتل أو امتترأة أن يرحلتتوا إىل مكتتان ] رمحتته هللا اباان حاازاقتال 

تل إلتيهم آقيهت لوا إىل أنثسهم آقيها يعلمهتم أمتور ثيت هم، وإن كتان اإلمتا  يعلتم  لت  آل حِه ا يعلمهتم، قتال د ون آيه آقيها يعلمهم ثي هم، أو أن ي رحِه
، وبعتتل عليتته الستت   معتتا ا   وأاب موستتى إىل التتيمن، وأاب عبيتت ة إىل الباتترين، معلمتتس «اثن إىل ستتبيل ربتت  ابلكمتتة واملوعظتتة الستت ة»: هللا تعتتاىل

ت تْه ْم  َآئَِثتةم لهِيَتتَتَثقَّه تواْ ك تلِه ِآرْ   َوَما َكاَن اْلم ْؤِم  توَن لَِي ِثتر واْ َكآآَّتة  آَتلَتْواَل نَتَثتَر ِمتن)لل ا  أمور ثي هم، آثرع  ل  على اائمة. وقال تعاىل:  قَتِة مِه
يِن َولِي  ِذر واْ قَتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع واْ ِإلَْيِهْم َلَعلَّه ْم َ َْذر ونَ   .٣[.122التوبة:  (يف ال ِه

أو حصتن أن ي تت ب  أو حلتة أعتراب -وهتى ا شترة ع ت    -مث آترع علتى كتل جاعتة جمتمعتة يف قريتة أو م ي تة أو ثستكرة ]أياتا  ابان حازاوقال 
متن أحاثيتل ااحكتا   صتلى هللا عليته وستلم  م هم لطلب جيا أحكا  ال اينة أوقا عن آدرها، ولتعلم القرآن كله، ولكتاب كل ما َصحَّ عتن ال ت  

                                                 

  يل حسنرواه أبو ثاوث والرتمذي وقال ح 1

 متثق عليه 2

 118ص  ٥)اإلحكا ( ج  ٣
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م متن القترآن والت يل : من يقتو  بتعلتيمهم وتثقتيهه-أوقا عن آدرها وضبطها ب صوص ألثا ها، وضبط كل ماأجا املسلمون عليه وماادتلثوا آيه 
م ابآليتة التيت تَتلَتْو  يف أول هتذا البتاب ِبستب مايقت ر أن يعمهتم ابلتعلتيم، واليشتقه ع لتى املستتثيت واإلجان، ويكتثي بذل  على قت ر قلهتتهم أو ك تْر

 اآلية. ..(ك لِه ِآْرَقةِ   آَتَلْواَل نَتَثَر ِمن) . واآلية اليت يش  إليها ابن حز  هى قوله تعاىل1[قص ه
يتان  بل متن البتاب ال تاين لثصتل ال التاهذا مايتعلق ببيان معىن أن االآتاء آترع كثايتة علتى اامتة، متا بيتان كيتف يتتأثى هتذا الثترع  وقت  ستبق يف 

 كيف يتأثى آرع الكثاية من  حية الَكمه .
  املكان.و تع ثهم يفب تثرثهم أأما وجوبه على الثقهاء املؤهلس: آإن اإلآتاء ق  يكون آرع عس أو آرع كثاية عليهم ِبس - 4

الثتيا آرع عس إ ا كان يف البل  مثتِ واح ، وآرع كثاية إ ا كان آيه مثتيان آأك ر، سواء حار أح  ا أو  ا، وس ِت   معا أو ] ابن محدانقال 
  .2[ال

 إ ا است ثىِتَ املثيت وليح يف ال احية خ ه تعسه عليه اَّواب.] ابن الص حوقال 
 ن يف ال احية خ ه، آإن حار هو وخ ه واستثتيا معا آاَّواب عليهما على الكثاية، وإن كا

روايت تا عتن وإن مل  ار خ ه آع   الَِليمي: تعسه عليه بسؤاله جوابه، وليح له أن  يلته علتى خت ه. واا هتر أن ال يتعتس عليته بتذل ، وقت  ستبقت 
ي ستتأل أحتت هم عتتن املستتألة،  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ومائتتة متتن اانصتتار متتن أصتتااب رستتول هللا  أثركتتت عشتترين»عبتت الرمحن بتتن أيب ليلتتى أنتته قتتال 

 .٣[«آ ثُّها هذا إىل هذا، وهذا إىل هذا حىت ترجا إىل ااول
 ام صة:

 أن اإلآتاء آرع عس إ ا مل يكن ابلبل ة إال مثتِ  واح ، آيأمث بع   اإلآتاء.
 .هذا هو الكم ااصلي لإلآتاء.4 ة، ومعىن أنه آرع كثاية أنه له أن يثيت السائل وله أن ميت ا، وإ ا امت ا مل َيمثوآرع كثاية إ ا تع ث املثتون ابلبل

 
 

                                                 

 12٣ - 122ص  ٥)اإلحكا ( ج 1

 ٦)صثة الثتوى( ص  2

 هت( 8٦هتوقيل 8٣هت(، وابن أيب ليلى َتبعي من أهل الكوآة )ت  4٠٣. وأبو عب هللا الَِليمي هو كب  الشاآعيس را وراء ال هر )ت 1٠9 - 1٠8)أثب املثيت( ص  ٣
 2٧ص  1مون( ج  كره ال ووي )ا  4
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 املوضوع الثاين: أحكاا فرعية لإلفتاء:
 ويف هذا املوضون مسائل وهى:

 مىت  ر  اإلآتاء  - 1
 مىت ي ْكره اإلآتاء  - 2
 مىت دوو االمت ان عن اإلآتاء  - ٣
 هل للمثيت أن يثيت يف مسائل االعتقاث  - 4
 هل للمثيت أن يثيت يف حاثثة مل يتق   آيها قول اح  العلماء  - ٥
 هل دوو للقاضي أن يثيت   - ٦
 هل دوو للمثيت أن يثيت نثسه وقريبه وع وَّه   - ٧

 املسألة األوىل: مىت حيرا اسفتاء؟.
 لإلفتاء.حيرا اسفتاء على اجلاهل غري املؤهل  - 1

َهتتَذا َحتَ لم َوَهتتَذا َحترَا م  َواَل تَتق ول تواْ ِلَمتا َتِصتف  أَْلِست َتت ك م  اْلَكتِذبَ ) وحتر  الثتوى على اَّاهل بصواب اَّواب، لقوله تعتاىل] ابن محدانقال 
 .1[11٦ال ال:   (لهِتَتْثرَت واْ َعَلى اّللِه اْلَكِذبَ 

 أياا.  ل  آهو آمث هل للثتوى آهو آمث عاصِ ، ومن أقره من و اَلة اامور علىَمْن أآىت ال اَ  وليح أب] ابن القيموقال 
، ور زلتة ااعمتى لتيح لته علتم ابلطريتقو  ل الركتب، يقال أبو الثرج ابن اَّووي رمحه هللا: ويلز  ويل اامر م عهم كما آعل ب و أمية، وهؤالء ر زلة َمْن 

امتر م تا إ ا تعتس علتى ويل او الء كلهتم، معرآة لته ابلطتب وهتو يطتبُّ ال تا ، بتل هتو أستوأ حتاال متن هتؤ  الذي يرخت  ال ا  إىل القبلة، ور زلة من ال
 َمْن مل  سن التطبُّب من م َ اواة املرضى، آكيف رن مل يعرف الكتاب والس ة ومل يتثقه يف ال ين .

علتى  تتوى  آقلتت لته: يكتونا  علتى الثعتض هتؤالء: أج ِعْلتَت حمتستبوكان ختي  ا رضي هللا ع ه ختت يَ  اإلنكتار علتى هتؤالء، آستمعته يقتول: قتال يل ب
 اخلباوين والطبادس حمتسب واليكون على الثتوى حمتسب .

، ويف الصتاياس متن «َمْن أآىت ب   علم كان إمث  ل  على الذي أآتَْتاه»مرآوعا:  صلى هللا عليه وسلم  وق  روى اإلما  أمح  وابن ماجه عن ال   
إن هللا اليَتْقتتِبض  العلتتم انتزاعتتا ي تزعتته متتن صتت ور الرجتتال، »: صتتلى هللا عليتته وستتلم   بتتن عمتترو بتتن العتتاص رضتتي هللا ع همتتا عتتن ال تت  حتت يل عبتت هللا

 .2[«اولكن يقبض العلم بقبض العلماء، آإ ا مل يبق عامل اكذ ال ا  رؤَساء جهاال، آس ِتلوا آأآتوا ب   علم آَالهوا وأَضلُّو 
ال اخلطيب ي ب ي لإلما  أن يتصتثح أحتوال املثتتس آمتن صتلح للثتيتا أقترهه ومتن ال يصتلح م عته وهنتاه أن يعتوث وتواعت ه ابلعقوبتة إن ق]: النوو وقال 

ماأآتيتت عاث. و ريق اإلما  إىل معرآة من يصلح للثتوى أن يسأل علماء وقته ويعتم  أدبار املوثتوق هبتم. مث روى ذست اثه عتن مالت  رمحته هللا قتال 
ه  يل سبعون أين أهل لذل . ويف رواية ماأآتيت حىت سألت متن هتو أعلتم متين هتل يتراين موضتعا لتذل  قتال مالت  والي ب تي لرجتل أن يترى حىت خت

 .٣[نثسه أه  لشال حىت يسأل من هو أعلم م ه
 وحيرا اسفتاء على املفيت املؤهل إذا  هل حكم املسألة موضوع االستفتاء. - 2

ابلاكم أو املثيت ال اولة آإما أن يكون عاملا ابلق آيها أو خالبا على   ه ِبيل ق  استثرل وسعه يف  لبه ومعرآتته، أو ال، إ ا نزلت ] ابن القيمقال 
، وثدل حتتت آإن مل يكن عاملا   ابلق آيها وال َخَلَب على   ه مل  ل له أن يثيت، وال يقاي را اليعلم،ومىت أق   على  ل  آق  تعرع لعقوبة هللا

َهتا َوَمتا َبطَتَن َواإِلمْثَ َواْلبَتْ تَي ) له تعاىل:قو  َا َحرََّ  َريبِهَ اْلَثَواِحَش َما َ َهَر ِم تْ ِب َتْ ِ اْلَتقِه َوَأن ت ْشترِك واْ اِبّللِه َمتا ملَْ يت  َتتزهِْل بِتِه س تْلطَا   َوَأن ق ْل ِإمنَّ

                                                 

 ٦)صثة الثتوى( ص  1
 ، وقوله )ختي  ا( يعين ابن تيمية رمحه هللا21٧ص  4)اع   املوقعس( ج  2
 41ص  1)ا مون( ج  ٣
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القول عليته بت  علتم أْعظَتَم احملرمتات ااربتا التيت الت بتاح ِبتال، وقتذا َحَصتر التاتر  آيهتا بصتي ة  آجعل ٣٣ااعتراف:  (تَتْعَلم ونَ  تَتق ول واْ َعَلى اّللِه َما الَ 
َتا ََيْم تر ك ْم اِبلسُّتوِء َواْلَثْاَشتاء َوَأن تَتق و ، َواَل تَتتَِّبع واْ د ط َواِت الشَّْيطَاِن ِإنَّه  َلك تْم َعت  و  مُّبِتسم ) :الصر. وثدل حتت قوله تعاىل اّللِه  ل تواْ َعلَتىِإمنَّ

 .1[«من أآىت ب   علم آإمنا إمثه على من أآتاه» صلى هللا عليه وسلم  وثدل يف قول ال    1٦9 - 1٦8البقرة:  (َما اَل تَتْعَلم ونَ 
 .2[إلجاننص اإلما  الشاآعي وأمح  وخ  ا من اائمة على أنه ال ل للرجل أن يثيت ب   علم، حكى يف  ل  ا]أياا  ابن القيموقال 
 وحيرا اسفتاء على املفيت إذا  هل العرأ يف بعض املسائل. - 3

   م تزلَتهم يف الدوو له أْن يثيت يف ااميان وااقارِير، وحنو  ل  ممَّا يتعلق ابالثا ، إالَّ إ ا كان من أهل بل  ال َِّآِظ هبا، أو م ت تزهال] ابن الص حقال 
 .٣[عارآهم آيها، انه  إ ا مل يكن كذل  ك  ر دطؤه  عليهم يف  ل  كما خته ت به التَّجربة، وهللا أعلماخلسة رراثاْم من ألثا هم وت

ال دوو له أن يثيت يف اإلقرار وااميان والوصااي وخ ها مما يتعلق ابللثظ را اعتاثه هو من آهتم تلت  االثتا  ثون أن يعترف ]آقال  ابن القيموآصَّل 
 هبتتا آياملهتتا علتتى مااعتتتاثه وعرآتتوه وإن كتتان خمالثتتا لقائقهتتا ااصتتلية، آمتتىت مل يثعتتل  لتت  ضتتل وأضتتل، آلثتتظ التت ي ار ع تت  ع تترف أهلهتتا واملتكلمتتس

ف  ائثتتة استتم ل مانيتتة ثراهتتم، وع تت   ائثتتة استتم الثتتىن عشتتر ثر تتا، والتت رهم ع تت  خالتتب التتب ث اليتتو  استتم للم شتتوه، آتتإ ا أقتتر قتتم بتت ارهم أو حلتت
 قها امتتترأة مل دتتتز للمثتتتيت وال للاتتتاكم أن يلزمتتته ابخلالصتتتة، آلتتتو كتتتان َف بلتتت  إمنتتتا يعرآتتتون اخلالصتتتة مل دتتتز لتتته أن يلتتتز  املستتتتاق ليعطي تتته إايهتتتا أو أصتتت

 هم ابمل شوختة، وكذل  َف ألثا  الط ق والعتاق، آلتو جترى عترف أهتل بلت  أو  ائثتة َف استتعماقم لثتظ الريتة َف العثتة ثون العتتق آتإ ا قتال أحت
، وعاثت ته استتعمال   لت  َف العثتة مل خيطتر ببالته خ هتا مل يعتتق بتذل  قطعتا ، وإن كتان اللثتظ صتر ا «إهنا حترة»أو عن جاريته « إنه حر»عن مملوكه 

 «اْستح ىل»ع   َمْن أَِلَف استعماله َف العتق، وكذل  إ ا جرى عرف  ائثة َف الط ق بلثظ التسميح ِبيل اليعرآتون قتذا املعتىن خت ه، آتإ ا قالتت 
وهتذا ابب عظتيم يقتا آيته املثتىت اَّاهتل آي تره ال تا ، ويكتذب علتي هللا ورستوله  -آهذا صريح َف الطت ق ع ت هم إىل أن قتال « ْسات ل »آقال 

 .4[وي  ِه ثي ه، و رهِ  مامل  رمه هللا، ويوجب مامل يوجبه هللا، وهللا املستعان
  تول اااي ، آمهمتا جتت ث َف العترف آتاعتسه، ومهمتا ستقط آأْل ِتِه، والجتمت  علتي امل قتول َف وعلى هذا أب ا  جتىء الثتاوى َف]أياا  ابن القيموقال 

بته ثون عترف الكتب  وَل عمرك، بل إ ا جاءك رجل من خ  إقليم  يستثتي  آ  جت ْرِِه على ع ْرف بل ك، وَسْله عن عرف بل ه آأْجرِِه عليه وأآِتِه 
هتتو التتق الواضتتح، واَّمتتوث علتتي امل قتتوالت أبتت ا  ضتت لم َف التت ين وجهتتلم رقاصتت  علمتتاء املستتلمس والستتلف  بلتت ك واملتتذكور َف كتبتت ، قتتالوا: آهتتذا

  تصتت  املاضتتس، قتتالوا: وعلتتى هتتذه القاعتت ة كتترج أميتتان الطتت ق والعتتتاق وصتتي  الصتترائح والك تتاايت، آقتت  يصتت  الصتتريح ك ايتتة  يثتقتتر إيل ال يتتة، وقتت
وهتتذا حمتتض الثقتته، ومتتن أآتتيت ال تتا  رجتترث امل قتتول يف الكتتتب علتتى ادتتت ف عتترآهم وعوائتت هم  -إىل أن قتتال  -ة الك ايتتة صتتر ا  تستتت ىن عتتن ال يتت

 .٥[وأوم تهم وأمك تهم وأحواقم وقرائن أحواقم آق  ضل وأضل
 

  

                                                 

 1٧٣ص  4)اع   املوقعس( ج  1
 21٠ص  4)اع   املوقعس( ج  2
 11٥)أثب املثيت( ص ٣
 229  228ص  4)اع   املوقعس( ج  4
 89ص  ٣)اع   املوقعس( ج  ٥



  أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
 

225 

 املسألة الثانية: مىت ُيكره اسفتاء؟
تشتت ل قلبتته، وَت عتته متتن الت بتتت والتأمتتل، كاالتتة ال اتتب أو اَّتتون، أو العطتتش، أو لتتيح لتته أن يثتتىت َف كتتل حالتتِة تت  َتت ِه د ل َقتته، و ] اباان الصاا حقتتال 

ستته، آمهمتتا أحتتح التتزن، أو الثتترح الَ ِالتتِب، أو ال عتتا ، أو امل لتتة، أو املتترع، أو التتر املتتزعل، أو التتسث املتتؤمل، أو م اآعتتة اادب تتس، وهتتو أعلتتم ب ث
ث ْتيتتا، آتتإن اآتتيت َف ختتتال متتن هتتذه ااحتتوال وهتتو يتترى أن  لتت  مل مي عتته متتن إثراك الصتتواب، ابختتتت ال قلبتته ودروجتته عتتن حتت  االعتتت ال أمستت  عتتن ال

 .1[صات آ تياه، وإن دا ر هبا
ْك َأوىْل ] ابن محدانقال  [وإن دا ر هبا]ونقله ع ه ابن مح ان وواث بع  قوله   .2[آالرتَّ

 تتل هتتذه الالتتة آهتتل ي ثتتذ حكمتته أوال ي ثتتذ  آيتته ث ثتتة أقتتوال: ال ثتتو ، ولتتو حكتتم يف م]أياتتا كتت   ابتتن الصتت ح، وواث عليتته قولتته  اباان القاايمونقتتل 
  وع متته، والثتترق بتتس أن يعتترع لتته ال اتتب بعتت  آهتتم الكومتتة آي ثتتذ وبتتس أن يكتتون ستتابقا  علتتي آهتتم الكومتتة آتت  ي ثتتذ، وال  ثتتة َف متتذهب اإلمتتا

 .٣[أمح  رمحه هللا تعاىل
 

  
 

 اسفتاء؟ املسألة الثالثة: ميت جيوز االمتناع عن
 دوو أن ميت ا املثيت عن إجابة السائل َف أحوال م ها: 

 قا.عندما يكون اسفتاء فر( كفاية علي املفىت، أ  ِل يتعني عليه، علي النحو الذ  فص لناه ساب - 1
  إذا سأل املستفىت عن مسألة ِل مقع، ِل جتب إ ابته: - 2

 قتال حت ث ا جريتر -  كتتاب العلتميف - أباو خيثماة زهاري بان حاربوالديبتون ع ته، آقت  روى  كان السلف رمحهم هللا يكرهتون الستؤال عمتا مل يقتا،
 [ يكنيسأل عما مل ايأيها ال ا  التسألوا عما مل يكن، آإن عمر كان يلعن أو َيس به من]عن ليل عن جماه  عن ابن عمر قال 

 ختال قتال: آهلل لكتان سأله رجل عن كان وي  بن اثبت إ ا]أبيه قال  قال ح ث ا عب  الرمحن بن مه ى ح ث ا موسى بن على عن أبو خيثمةوروى 
 [هذا . آإن قال: نعم، تكلم آيه، وإال مل يتكلم

 .4[املسائل وعاهبا صلى هللا عليه وسلم  َكرَِه رسول هللا ]رضى هللا ع ه قال  سهل بن سعدوهذا يرجا إىل مارواه 
 .٥[سألة مل تقا، مل جتب جماوبتهوإ ا سأل العامى عن م] ابن الص حومن ه ا قال 

 -إ ا سأل عتامى عتن مستألة مل تقتا مل جتتب إجابتته، لكتن تستتاب، وقيتل ي كتره، ان بعتض الستلف كتان اليتتكلم آيمتا مل يقتا. ] ابن محدانوقال 
 .٦[إن كان خرع السائل معرآة الكم الحتمال أن يقا له أو ملن سأل ع ه: آ  أب  -إىل قوله 
إ ا ستأل املستتثىت عتن ]وجعل ضابط الك   َف هذه املسألة أمترين: هتل آيهتا نتص أ  ال ، وهتل هتى حمتملتة الوقتون أ  ال . آقتال  مابن القيوآصَّل 

إىل أن قتال  -مسألة مل تقا، آهل تستاب إجابته أو ت كره أو ك ه . آيه ث ثة أقوال، وق  حكى عن ك   من السلف أنه كان اليتكلم آيمتا مل يقتا 
أو أثتر عتن الصتاابة مل ي كتره الكت   آيهتا.وإن مل  صلى هللا عليه وسلم  التثصيل:آإن كان َف املسألة نص  من كتاب هللا أو س ة عن رسوله  والق -

 ئليكن آيها نص والأثتر آتإن كانتت بعيت ة الوقتون أو مقت رة التقتا مل يستتاب لته الكت   آيهتا، وإن كتان وقوعهتا خت   ثر والمستتبع  وخترع  الستا

                                                 

 11٣)أثب املثىت( ص  1
 ٣4)صثة الثتوي( ص  2
 22٧ص  4)اع   املوقعس( ج  ٣
 متثق عليه 4
 1٠9)أثب املثىت( ص  ٥
 ٣٠)صثة الثتوى( ص  ٦
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ثتترن اإلحا تتة بعلمهتتا ليكتتون م هتتا علتتي بصتت ة إ ا وقعتتت استتتاب لتته اَّتتواب رتتا يعلتتم، الستتيما إن كتتان الستتائل يتثقتته بتتذل  ويعتتتس هبتتا نظائرهتتا، وي
 .1[عليها، آايل كانت مصلاة اَّواب راجاة كان هو ااوىل، وهللا أعلم

 بته. إذا كان املستفىت يبحث عما يوافق غرضه من الفتو  ِل جتب إ ا - 3
بتل والدتب عليته أن يثتيت هتذا الاترب متن ال تا ، آتإهنم اليستتثتون ثاينتة، وإمنتا يستتثتون توصت  إىل حصتول أخراضتهم أبى  ريتق ] ابن القايمقال 

اتثتق  اتثق، آ  دب علي املثيت مساع ْم، آإهنم اليري ون التق، بتل يريت ون أخراضتهم أبى  ريتق واآتق، وقتذا إ ا وجت وا أخراضتهم َف أى متذهب
وقتتال ختتتي  ا رمحتته هللا متترة: أ  خمتت  بتتس إآتتتاء هتتؤالء وتتتركهم، آتتإهنم اليستتتثتون للتت ين، بتتل  -إىل أن قتتال  -اتبعتتوه يف  لتت  املوضتتا وَتتتذهبوا بتته، 

ى هللا عليتته صتتل لوصتتوقم إيل أخراضتتهم حيتتل كانتتت، ولتتو وجتت وها ع تت  ختت ي مل ديتتتوا إىل، ِبتت ف متتن يستتأل عتتن ثي تته، وقتت  قتتال هللا تعتتايل ل بيتته 
ت َته م َأْو ) متن أهتل الكتتاب صتلى هللا عليته وستلم  َف حتق متن جتاءه يتاتاكم إليته اجتل خرضته ال اللتزامته ل ي ته  وسلم  آَتِإن َجتآؤ وَك آَتاْحك م بَتيتْ

. وقتول ختتيخ 2[أعلتم  يلزمته الكتم بيت هم، وهللا تعتاىلآهتؤالء ملتا مل يلتزمتوا ثي ته مل 42املائت ة:   (َع تْه ْم َوِإن تت ْعِرْع َع تْه ْم آَتَلن َيا رُّوَك خَتْيتا  َأْعِرْع 
َتت َّ بتتس إآتتتاء هتتؤالء وتتتركهم]اإلستت    تت َته م َأْو َأْعتتِرْع َعتت تْه مْ ) واستتت الله بقولتته تعتتايل [أ  خم  ، ان هتتذه اآليتتة 42املائتت ة:   (آَتتِإن َجتتآؤ وَك آَتتاْحك م بَتيتْ

يَتق ول تتتوَن ِإْن أ وتِيتتتت ْم َهتتتتَذا ) –يف اآليتتتة قبلهتتتا  -ق كمتتتا َثله علتتتي هتتتذا قولتتته تعتتتاىل ورثت َف حتتتق التتتذين يستتتتثتون للتوصهتتتل اخراضتتتهم اللطلتتتب التتت
ِمتتَن الَّتتِذيَن قَتتال واْ آَم َّتتا أِبَآْتتتَواِهِهْم َوملَْ تت تتْؤِمن ) كمتتا قتتال تعتتاىل يف نثتتح االيتتة  ، وهتتذه صتتثة امل تتاآقس41املائتت ة:  (َآ  تتذ وه  َوِإن ملَّْ تت ْؤتَتتتْوه  آَاْحتتَذر واْ 

تتت تْه م مُّْعِرض تتتونَ َوِإَ ا ث ع تتتوا ِإىَل اّللَِّ ) ، وقتتتال تعتتتاىل41املائتتت ة:   (ل تتتوهب  مْ قت   تتت َته ْم ِإَ ا َآرِيتتتقم مِه تتتن قَّ تتتم  اْلَتتتقُّ ََيْت تتتوا ِإلَْيتتتِه ، َوَرس تتتولِِه لِتتتَيْاك َم بَتيتْ َوِإن َيك 
ون بتس القبتول متن الكتتاب وكذل  لو كان املت]رمحه هللا  ابن ميمية. قال 49 - 48ال تور:  (م ْذِعِ سَ  ااكم إىل الاكم والعامل: متن امل تاآقس التذين يت ت َّ

صتلى هللا عليته  والس ة وبس ترك  ل ، مل دب عليه الكم بي هم. وهذا حجة ك   من السلف الذين كانوا ال  ِه ثون املعل س ابلب ن أبحاثيل ال تىب 
 .٣[وسلم 
و اليفيده ىف ديناه فا  جياب علاي املفايت إ ابتاه إذا كاان مارك اس اباة اليرتماب علياه مقصاري املساتفيت ىف إذا سأل املستفىت عما اليعنيه أ - 4

، وقت  ضترب الشتا ىب أم لتة لألستتلة املذمومتة التيت الدتب علتي املثتيت أن ديتب ع هتا، و كرهتا القياا بقاعة من القاعاات )املفروضاة أو املندوباة(
 ويتبسه من هذا أن لكراهية السؤال مواضا، نذكر م ها عشرة مواضا: ]رمحه هللا مث خلهص ماآصَّله آقال  4أبثلتها

ل يبت  و    ستتل متاابل اقت لصت ة والستا)أح ها( السؤال عما ال ي ثا يف الت ين. كستؤال عبت  هللا بتن حذاآتة: متن أىب، وروى َف التثست  أنته عليته 
ا آيه من م تاآا آلية آأمنا أجيب رااهلة( ا ص إيل أن يص  كما كان  آأنزل هللا: )يسألون  عنرقيقا كاخليط، مث اليزال ي مو حىت يص  ب را مث ي ق

 ال ين.
 ( اْلبَتْيتِ ى ال َّاِ  ِحلُّ  َعلَ َوّللِهِ ) )ال اين( أن يسأل بع  مابل  من العلم حاجته، كما سأل الرجل عن الل أكل عا   ما أن قوله تعاىل:

 .٦٧البقرة:   (ة  ْذَِب واْ بَتَقرَ ك ْم َأْن تَ ِإنَّ اّللهَ ََيْم ر  )ه لألب ، ال  قه. وم له سؤال بىن إسرائيل بع  قوله: قاع بظاهره أن 9٧آل عمران: 
« م روى متتاتركتك» ه: عليتته يتت ل قولتتو دتتاص رتتا مل ي تتزل آيتته حكتتم،  -وهللا أعلتتم  -)وال التتل( الستتؤال متتن ختت  احتيتتاج إليتته يف الوقتتت، وكتتأن هتتذا 

 «.  سكت عن أختياء رمحة لكم ال عن نسيان آ  تبا وا ع هاو » وقوله 
 )والرابا( أن يسأل عن صعاب املسائل وخترارها. كما جاء َف ال هى عن ااخلو ات.

ء ال كمتا يف حت يل قاتاه  لت  الستؤ بت)واخلامح( أن يسأل عتن علتة الكتم وهتو متن قبيتل التعبت ات التىت اليعقتل قتا معتىن، أو الستائل ممتن اليليتق 
 صو  ثون الص ة. ال
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 (َأَ  ِمتَن اْلم َتَكلِهِثتسَ َمتا  ِمتْن َأْجتِر وَ  َعَلْيتهِ ق تْل َمتا َأْستأَل ك مْ ) )والساث ( أن يبل  ابلسؤال إىل ح  التكلف والتعمق وعلتى  لت  يت ل قولته تعتاىل:
لتي الستبان وتترث إ  نترث عع الكتس  آتوملا سأل الرجل: ايصاحب الوع هل ترث حوض  السبان  قتال عمتر ابتن اخلطتاب: ايصتاحب التو  8٦ص: 

 علي ا. ال يل.
تت ة رجتتل يكتون عاملتتا ابلبتن أنتتح ال )والستابا( أن يظهتتر متتن الستؤال معارضتتة الكتتتاب والست ة ابلتترأى ولتتذل  قتال ستتعي : أعراقتتىم أنتت  وقيتتل ملالتت  سُّ

ِس ابلس ة آإن قبلت م ه وإال سكت.  أداثل ع ها قال: ال ولكن خي 
ر بتن ، وعتن عمت٧آل عمتران:  (ِمْ ته   َتَشتابَهَ  تَِّبع توَن َمتايْت م آَتيتَ آََأمَّتا الَّتِذيَن يف قت ل توهِبِْم وَ ) ال عن املتشاهبات، وعلى  ل  يت ل قولته تعتاىل)وال امن( السؤ 

لتة، الكيثيتة جمهو لتو ، و الستتواء مععب العزيز: من جعل ثي ه عرضا لل صومات أسرن الت قل. ومن  ل  سؤال من سأل مالكتا عتن االستتواء، آقتال ا
 والسؤال ع ه ب عة.

 ع هتا يت ي، آت  متاء كتفه هللاث)والتاسا( السؤال عمتا ختتجر بتس الستلف الصتاحل، وقت  ستتل عمتر بتن عبت العزيز عتن قتتال أهتل صتثس آقتال: تلت  
 أحب أن يلطَّخ هبا لساين.

نْتَيا َوي ْشهِ  اْلََياِة الَ  قَتْول ه  يف ن يت ْعِجب  مَ َوِمَن ال َّاِ  ) و)والعاختر( سؤال التع ُّت واإلآاا  و لب ال لبة يف اخلصا . ويف القرآن يف    حن    اّللهَ  ُّ
 «.ل  اخلصمأب ض الرجال إىل هللا اا»ويف ال يل  ٥8الزدرف:  (ونَ َبْل ه ْم قَتْو م َدِصم  )وقال  2٠4البقرة:  (َعَلى َما يف قَتْلِبِه َوه َو أََل ُّ اخلَِْصا ِ 

واضا اليت يكره السؤال آيها، يقا  عليها ماسواها.وليح ال هي آيها واحت ا بتل آيهتا ماتشتت  كراهيتته، وم هتا متاخيف، وم هتا متا ر  هذه جلة من امل
 رَأَيْتتتَ َوِإَ ا ) ، وقتتال تعتتاىل«إن املتترِاَء يف القتترآن ك ثتترمت  »وم هتتا متتايكون حمتتل اجتهتتاث. وعلتتي جلتتة م هتتا يقتتا ال هتتي عتتن اَّتت ال يف التت ين كمتتا جتتاء 

يف م تتل  لتت  م هتتي ع تته، واَّتتواب  اآليتتة ! وأختتتباه  لتت  متتن اآلي أو ااحاثيتتل. آالستتؤال ٦8اانعتتا :  (الَّتتِذيَن خَي وض تتوَن يف آاَيتِ َتتا آَتتَأْعِرْع َعتت تْه مْ 
 .1[ِبسبه

ر عقتوقم وال ت ث بكتل التق كتل ويلاق هبذا ما كر ه يف آثاب الت ريح ابل سبة للعامل يف الباب السابق، من أنه دب أن خيا تب ال تا  علتى قت 
و كر  ه اك أن الب اري رمحه هللا بَتوَّب قتذه املستألة يف اببتس متن كتتاب  -مامل يرتتب على ترك التا يل تقص  ال ا  يف أثاء الواجبات  -ال ا  

خت ه م ه(، و)ابب من دصه ابلعلم قومتا   ثون العلم يف صاياه و ا )ابب من ترك بعض االدتيار خماآة أن يقصر آَتْهم  بعض ال ا  ع ه آيقعوا يف أ
ال يف الواجبات، حىت ال  تل أح  هبذه ااثلة يف كتمتان العلتم الواجتب  -كما  كر الب اري   -. وهذا كله يف االدتيار 2قو ِ  كراهية أن اليثهموا(

 ء ماأختر  إليه.تبلي ه والذي يرتتب عليه القيا  ابلواجبات الشرعية، آإن التبلي  هو ااصل واالست  ا
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 املسألة الرابعة: هل للمفيت أن يفيت يف مسائل االعتقاد؟.
لعلمتتاء  يستتميها ك تت  متتن استتائل والتتيتوهتتذه املستتألة متعلقتتة ابلستتابقة، إ  قتت   هتتب بعتتض العلمتتاء إىل أن للمثتتيت أن ميت تتا عتتن اإلجابتتة يف هتتذه امل

 املتأدرين مسائل الك  .
يف  لت  أصت  ،  ئر العامة متن اخلتوعمستثتيه وسا ستت ْثيِتَ يف ختيء من املسائل الك ميَّة أن ي ثيت ابلتَّثصيل، بل مي اليح له إ  ا] ابن الص حقال 

هتا يف نثتح اامتر  اهبة: إن ال ابتت آيدبار املتشتوَيمرهم أبن يقتصروا آيها على اإلميان جلة من خ  تثصيلِ ، ويقولوا آيها وآيما ورث من اآلايت واا
ْطَلقس، و ل  هو معتق   آيها، وليح علي ا تثصكل ما

 
ن ختتأن ا، بتل مته، وليح الباتل ع ته يله وتعيي هو ال ئق آيها جب ل هللا وكماله وتق يسه امل

ستتبيل  هتوو الصتواب يف  لت ، و ة الثتتوى هتَنِكتل  علتم تثصتيله إىل هللا تبتارك وتعتاىل، ونصترف عتن اخلتوع آيته قلوب تا وألست ت ا، آهتذا وحنتوه ع ت  أئمت
متن كتان ه ابخلتوع يف  لت ، و ن يت خل قلبتسلف اامة، وأئمة املذاهب املعتسة، وأكابر الثقهاء والصالس، وهو أصتون وأستلم للعامتة وأختتباههم، ممت
، آثي إلزامه هبذا صرف له عن  ل  االعتقاث البا ل را هو أهون   .أيسر وأسلمو م هم اعتق  اعتقاثا اب     تثصي   

ن ستل التذي كتان يستأل عته صتبي  بتن عويل اامتر متن حتاث مت هم عتن هتذه الطريقتة، آقت  أتستى بعمتر بتن اخلطتاب رضتي هللا ع ته يف تعزيتر وإ ا َعزَّر 
 املتشاهبات على  ل .

اء والسه تة  عي  املبال تة يف التدتر أمتره ختت واملتكلمون من أصااب ا معرتآون بصاة هذه الطريقة، وأبهنا أسلم ملن سلمت له، وكان ال زايل م هم يف آ
 عليها.

 لف يف  لت . واستتثيتلوك ستبيل الستستأن اإلما   رص متا أمك ته علتى جتا عامتة اخللتق علتى «: ال ياثي»و كر ختي ه الشيخ أبو املعايل يف كتابه 
عتوا  وكتل متن يت عو ال عتة،ذل  آهتو ب ال زايل يف ك   هللا تبارك وتعاىل آكان من جوابه: وأما اخلوع يف أن ك مه تعاىل حرف وصوت أو لتيح كت

ومتن يت عو  احة إىل دتوع الباتر،عرآتون الستبإىل اخلوع يف هذا آليح متن أئمتة الت يِن، وإمنَّتا هتو متن املِاتلِهس وم الته متن يت عو الصتبيان التذين الي
 الزَِّمَن املقع  إىل السثر يف الساري من خ  مركوب.

ن ل  الستلف يف اإلميتا تس، ستلوك مستاثر التذي التستمح ااعصتار إال بواحت  مت هم أو اثله: الصتواب لل لتق كلهتم إال الشتا  ال ت« رسالة»وقال يف 
ى آثيته ختت ل ، واالختت ال ابلتقتو ِل وتثتيش ِ ِب، من خ  صلى هللا عليه وسلم  املرسل، والتص يق ا مل بكل ماأنزله هللا تعاىل، وأدس به رسول هللا 

 ختاخل.
 بتت  أن ياتتا تتتوى يف الثقته، مل يوستوما   ابلثمْم ي أيب القاستم: إن ممتتا أجتتا عليته أهتتل الثتتوى أنَّ متتن كتتان للصَّتت« أثب املثتتيت واملستتثيت»ويف كتتاب 

 لرقعة.م ل هذه ا دطَّه  بثتوى يف مسألة من الك  ، كالقااء والق ر، والرؤية، ودلق القرآن، وكان بعاهم اليستتم قراءة
ل حتت ي ا متتن أهتتل التت ياء قتت ميا و  لستتي: االمت تتان متتن الكتت   يف كتتل  لتت  عتتن الثقهتتاء والعلمتتوحكتتى أبتتو عمتتر ابتتن عبتت الس الثقيتته التتاآظ اان

 والثتوى، وقال: إمنا دالف  ل  أهل الب ن.
آإن كانت املسألة مما يؤمن يف تثصيل جواهبا من ضرر اخلتوع املتذكور جتاو اَّتواب تثصتي  ، و لت  أبن يكتون جواهبتا خمتصترا  ]: ابن الص حقال 

ة، واملثتيت ا ، آيما ليح له أ راف يتجا هبا املت اوعون، والسؤال ع ه صتاثر متن مسرتختت ِ  دتاصِ ، م قتاثِ ، أو متن عامتةِ  قليلتةِ  الت تاون واملمتارامثهوم
قليل  ثر،  ممن ي قاثون لثتواه وحنو هذا، وعلى هذا وحنوه خي َرَّج ماجاء عن بعض السلف من بعض الثتوى يف بعض املسائل الك مية، و ل  م هم

 .1[وهللا أعلم
صتتيل إال أن التث ،هتتو حتتق وصتتواب ومتتا نقلتته ابتتن الصتت ح متتن أن الواجتتب علتتى املثتتيت أن َيمتتر العامتتة ابإلميتتان ا متتل ثون دتتوع يف التثاصتتيل،

 واجب يف مواضا،
معرآة هذا من آرع العس متن العلتم كمتا نقل تاه  حامد الدزاي أبوم ها إ ا ختاعت ب عة ومل ميكن الرث عليها والتاذير م ها إال ابلتثصيل، بل جعل 

آتإن كتان يف بلت ِ  ختتان آيته الكت   وت تا ق ال تا  ابلبت ن آي ب تي أن ي صتان يف أول بلوخته ع هتا بتلقتس التق، آإنته لتو ]ع ه يف البتاب ال تاين وممتا قالته 
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إن املسائل اخلسية العلمية قت  تكتون واجبتة االعتقتاث، وقت  جتتب ] ميةابن ميومن ه ا قال  1[ألقى إليه البا ل لوجبت إوالته عن قلبه وررا َعس َر  ل 
يف حتال ثون حتتال، وعلتتى قتو  ثون قتتو ، وقتت  تكتون مستتتابة ختت  واجبتة، وقتت  تستتتاب لطائثتة أو يف حتتال كااعمتتال ستواء. وقتت  تكتتون معرآتهتتا 

ثوا »مارة لبعض ال ا  آ  دوو تعريثه هبا، كما قال علي رضي هللا ع ه  ، «ال ا  را يعرآون، وثعتوا متا ي  كترون، أحتبتون أن ي كتذَّب هللا ورستولهَح ِه
 .2[«مامن رجل    ِهث قوما   ح ي ا التبل ه عقوقم إال كان آت ة لبعاهم»وقال ابن مسعوث رضي هللا ع ه 

 
  
 

 املسألة امامسة: هل للمفيت أن يفيت يف حادثة ِل يتقدا فيها قول ألحد العلماء؟.
   آيه ث ثة أوجه:الء والكم أ  إ ا َحَ َثْت حاثثة ليح آيها قول اح  من العلماء، آهل دوو االجتهاث آيها ابإلآتا] لقيمابن اقال 

 عليته صتلى هللا   قتال ال ت  ن آيهتا، وقتأح ها: دوو، وعليته تت ل آتتاوي اائمتة وأجتوبتهم، آتإهنم كتانوا ي ستألون عتن حتواثث مل تقتا قتبلهم آيجتهت و 
ن قبلته ومتاعرف آيته متعترف آيته قتول يوهتذا يعتم مااجتهت  آيته ممتا مل « إ ا اجته  التاكم آأصتاب آلته أجتران، وإن اجتهت  آأدطتأ آلته أجتر»: وسلم 

لثتتاوي  اثث، ومن له مباخترةدت ف الو أقواال واجته  يف الصواب م ها، وعلى هذا ثرج السلف واخللف، والاجة ثاعية إىل  ل  لك رة الوقائا وا
هتى خت  م قولتة، ستائل ك ت ة واقعتة و ائا رأيتت ميعلم أن امل قول وإن اتسا خاية االتسان آإنه اليثي بوقتائا العتامل جيعتا، وأنتت إ ا أتملتت الوقت ال ا 

 واليعرف آيها ك   ائمة املذاهب والاتباعهم.
ح لت  آيهتا تتتكلم يف مستألة لتي ه: إايك أن  أمحت  لتبعض أصتاابوال اين: ال دوو له اإلآتاء وال الكم، بل يتوقف حىت يظثر آيها بقائل، قتال اإلمتا

 إما .
 ل.سائل ااصو موال الل: دوو  ل  يف مسائل الثرون، لتعلقها ابلعمل، وخت ة الاجة إليها، وسهولة دطرها، والدوو يف 

ن عتت   اامتتران مل دتتز، وإن وجتت  أحتت  ا ثون ع تت  الاجتتة وأهليتتة املثتتيت والتتاكم، آتتإ -بتتل يستتتابُّ أو دتتب  -والتتق التثصتتيل، وأن  لتت  دتتوو 
 .٣[اآلدر احتمل اَّواو، وامل ا، والتثصيل، آيجوو للااجة ثون ع مها، وهللا أعلم.

م تذ القترن  قلت: القول ال اين السابق وهو ع   جواو اإلآتاء يف حاثثتة مل يتقت   آيهتا قتول احت  العلمتاء، متا القتول ِبلتو الزمتان عتن ا تهت  املطلتق
وكتان املتذهب ال ثتي متذهبها  -رابا اقجري وهو القول املشهور يف املذهب ال ثي، كان هذا القول هو الذريعة اليت تذرعت هبتا ال ولتة الع مانيتة ال

  يف القتتوانس ل قتبتتا  متتن القتتوانس اإلآرجنيتتة الوضتتعية الكتتاآرة، ِبجتتة امت تتان الثقهتتاء عتتن االجتهتتاث يف املستتائل املستتتا ثة، وبتت أ االقتبتتا -الرْستتي 
  حتىت كانتت ال ولتة الع مانيتة تطبتق القتانون اَّ تائي الثرنستي 184٠التجارية وامل نية إىل أن تطرهق ختتيتا آشتيتا إىل قتانون العقتوابت، آلتم َيت عتا  

ة كانتتت ثولتتة كتتاآرة م تتذ عتتا  وأل يتتت التت وث الشتترعية بعتت   لتت ، ولقتتت هبتتا بقيتتة التتوالايت الع مانيتتة يف  لتت . وهبتتذا يتبتتسه لتت  أن ال ولتتة الع مانيتت
  كما هو ختائا بس ك   من اإلس ميس أهنا كانت ثولة د آة إس مية حىت أل يت اخل آة رقتاى قرارات متؤَتر 1924  وليح م ذ عا  184٠

آقتت  كانتتت ال ولتتة كتتاآرة   حتتس َوضتتا مصتتطثى كمتتال أَتتتتورك ثستتتورا  علمانيتتا لرتكيتتا، آهتتذا كلتته متتاهو إال حتصتتيل حاصتتل، وإال 1924لتتووان عتتا  
 ، وهذا الظن اخلا يء سببه خثلة ك   من اإلس ميس عن سبيل ا ترمس، ومل أر متن 184٠لكمها ب   ماأنزل هللا قبل هذا ب مانس س ة من عا  

متت  بتتن عبتت الوهَّاب رمحتته هللا، آقتت  إال علمتتاء التت عوة ال ج يتتة متتن أحثتتاث ختتتيخ اإلستت   حم -آيمتتا ا لعتتت  -نبَّتته مبكتترا   علتتى كثتتر ال ولتتة الع مانيتتة 
كتتتاب اَّهتتاث، ويف   - ٧صتترَّحوا بتكثتت  ال ولتتة الع مانيتتة مبكتترا  لكمهتتا ب تت  متتاأنزل هللا كمتتا هتتو متتذكور يف )التت رر الستت ية يف ااجوبتتة ال ج يتتة( ج 

أختتتار الشتتيخ حممتت  اامتتس الشتت قيطي إىل )الرستتائل املثيتت ة( للشتتيخ عبتت اللطيف بتتن عبتت الرمحن بتتن حستتن بتتن الشتتيخ حممتت  بتتن عبتت الوهاب. وقتت  
 ٥8٠ص  ٧دطورة ثعوى اخ ق ابب )االجتهاث(، وأثر  ل  يف حتكيم القتوانس الوضتعية يف بت ث املستلمس، و لت  يف تثست ه )أضتواء البيتان( ج 
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 ، آراجعه.٥8٣ -
 

  
 

 املسألة السادسة: هل جيوز للقاضي أن يفيت؟
 ل أي العباثات.الزكاة والصو  والوالص ة و  يف املسائل اليت التعلهق قا اباحكا  القاائية كمسائل الطهارة اتثق العلماء على أن للقاضي أن يثيت

 -بتن القتيم كمتا حكتاه ا  -َّمهتور هتا، آتذهب امث ادتلثوا يف جواو آتياه يف مسائل ااحكا  القاائية كالقوق املالية وال كاح وتوابعه وال وث وخ  
 متته عتتن آتيتتاه يف نثتتح  خيتلتتف حكقتتريتتق متتن العلمتتاء إىل م عتته متتن اإلآتتتاء يف مستتائل ااحكتتا  ثآعتتا  للتهمتتة عتتن القاضتتي إ  إىل جتتواوه، و هتتب آ

ن متي آتيمن سترق نصتااب  ستتثىت القاضتي  إىل اْتا  اخلصتو  لته، كتأن  -وإن كتان حقتا   -املسألة ل الئل  هرت له يف جملح القااء، آيتؤثي ادت آته 
م ته آهتذه   أو ختريكا للمسروقأن يكون أابكآيه القطا، مث يظهر يف جملح القااء أن السارق له ختبهة ِمل  يف املتان املسروق   ِحرو م له آيثيت أبن

اآر، آهتذا كتالكتم أن املقتذوف   هتر يف جملتحختبهة ت رأ ال ه. وكأن ي ستثىت آيمن قذف آدر ابلز  ومل َيت أبربعة خته اء آيثيت أبن آيته الت  مث يظ
 آيه، وحنو  ل . هذا مل ص املسألة، وإلي  أقوال العلماء آيها.  ال َح ه 
 مستتائل ه للقاتتاة أن تثتتيت يفذر: أنتته ي كتتر متتن كتتان متتن أهتتل الثتيتتا قاضتتيا آهتتو آيهتتا ك تت ه. وبل  تتا عتتن أيب بكتتر بتتن امل تت]رمحتته هللا  اباان الصاا حقتتال 

 «.ال أآيتأ  أقاي و »ثات. وقال: قال ختريح: ااحكا  ثون ماال جمرى احكا  القااء آيه، كمسائل الطهارة، والعبا
ااب ا اه يف ااحكتا  آألصتكتم. وأمتا آتيتأن لته أن يثتيت يف العبتاثات، ومتا ال يتعلتق بته ال«: تعاليق الشيخ أيب حامت  اإلستثرايين»ووج ت يف بعض 

 آيه جواابن:
 عليه مقاال . أح  ا: ليح له أن يثيت آيها، ان لك   ال ا  عليه جماال ، واح  اخلصمس

 .1[وال اين: له  ل ، انه أهل لذل ، وهللا أعلم.
ال آرق بس القاضي وخ ه يف جواو اإلآتتاء رتا جتتوو الثتيتا بته، ووجوهبتا إ ا تعي تت، ومل يتزل أمتر الستلف واخللتف علتى هتذا ]رمحه هللا  ابن القيموقال 

، و هتب بعتض الثقهتاء متن أصتااب اإلمتا  أمحت  والشتاآعي إىل - أن قال إىل -آإن م صب الثتيا ثادل يف ضمن م صب القااء ع   اَّمهور، 
  كتالكم أنه ي كره للقاضتي أن يثتيت يف مستائل ااحكتا  املتعلقتة بته، ثون الطهتارة والصت ة والزكتاة وحنوهتا، واحتتل أرابب هتذا القتول أبن آتيتاه تصت

يت ت  اجتهتاثه وقتت الكومتة أو تظهتر لته قترائن مل تظهتر لته ع ت  اإلآتتاء، آتإن أصترَّ م ه على اخلصم، والميكن نقاه وقت احملاكمة، قالوا: وانته قت  
ويثتيت على آ تياه والكم روجبها حكم ِب ف مايعتق  صاته، وإن حكم ِب آها  رق اخلصم إىل ْمته والتش يا عليه أبنه  كم ِب ف مايعتقت ه 

 .2[به
مسائل ااحكا  املتعلقة ابلقااء، واليوج  ثليل خترعي على م عه من  ل ، إال دشية التهمة عليه وكما ترى آإن حمل اخل ف هو آتيا القاضي يف 

آمتتتن اتقتتتى الشتتتبهات آقتتت  استتتتسأ ل ي تتته ) صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  إ ا ادتلثتتتت آتيتتتاه عتتتن حكمتتته، والختتتت  يف أن اتقتتتاء التتتتهم مقصتتتوث ختتتترعا  لقولتتته 
، آاتقاء الشتبهات والتتهم والظ تون مطلتوب ختترعا. ولل تروج متن اخلت ف يستاستن للقاضتي 4(ثيةإهنا ص) صلى هللا عليه وسلم  ، ولقوله ٣(وعرضه

املستتألة أال يثتتيت إال يف ااستتتلة املكتوبتتة ويثتتيت كتابتتة   مبتتت ائ  بقولتته )إن كتتان اامتتر كتتذل  آتتالكم كتتذا(، آتتإ ا ادتلتتف حكمتته عتتن آتتتواه يف نثتتح 
لته القاضتي قت  كتان ستؤال  جممت   وقت  أدثيتت التثاصتيل التيت دتب علتى القاضتي الباتل ع هتا لتثاصيل  هرت له، واحتتل اخلصتم ابلثتتوى، قتال 

                                                 

 1٠8 - 1٠٧)أثب املثيت( ص  1
. أما ختريح آهو ابن الارث 221 - 22٠ص  4مث  كر ابن القيم أقوال القاضي ختريح والشيخ أيب حام  اإلسثرايين كما نقلها ابن الص ح. )اع   املوقعس( ج  2
ت  من أع   4٠٦هت. وأما الشيخ أبو حام  آمن كبار آقهاء الشاآعية تويف ٧8لقاضي، َتبعي خمار ، والهه عمر القااء، تويف ا هت. وأما أبو بكر بن امل ذر ال يسابوري آَتَعَلم م

 هت ٣18الثقه، له كتب اإلختراف وااوسط واإلجان، ت 
 متثق عليه ٣

 رواه الب اري 4
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 ِب ف املثيت. ويكون السؤال والثتوى املكتوابن وثيقة، وهذا يف ااستلة اليت ق  تكون حمل دصومات قاائية.
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 املسألة السابعة: هل جيوز للمفيت أن يفيت نفسه وقريبه وعدو ه؟
. ويثرتقتان يف م علتى دصتمه وعت وهِهثتيت أو  كتيذه املسألة هو أهنا من الثروق بس املثيت والقاضي، آلز  الت بيه.آك  ا الدوو له أن وسبب إيراث ه

 ال ثح والقريب، آيجوو للمثيت أن يثيت نثسه وقريبه والدوو للقاضي أن  كم ل ثسه وقريبه للتهمة. 
ن اإلآتتاء دتري ه، والثرق بي همتا ألله واليقاي  ه واب ه وختريكه ومن التقبل ختهاثته له،وإن مل َد ز أن يشه دوو للمثيت أن يثيت أاب] ابن القيمقال 

يتته، كتتم التت يل التتذي يرو لتتراوي يف حجمتترى الروايتتة، آكأنتته حكتتم عتتا ، ِبتت ف الشتتهاثة والكتتم آإنتته خيتتص املشتتهوث لتته واحملكتتو  لتته، وقتتذا يتت دل ا
، بتل هتذا خت هم بات ه حمتاابة بشتال ويثتيت ثتيت هبتا، ولكتن الدتوو لته أن  تايب متن يثتيته آيثتيت أابه أو اب ته أو صت يقهوي دل يف حكم الثتوى اليت ي

آيثيت اب ته   ا وقول ابإلابحة،ن قول ابمليق ح يف ع الته، إال أن يكون مث سبب يقتاي الت صيص خ  احملاابة، وم ال هذا أن يكون يف املسألة قوال
 ابحة وااج   بقول امل ا.وص يقه بقول اإل

 آإن قيل: هل دوو له أن يثيت نثسه .
 ْثت ون» صلى هللا عليه وسلم  قيل: نعم، إ ا كان له أن يثيت خ ه، وق  قال ال   

آيجوو له أن يثيت نثسه رتا يثتيت خت ه « استثت قلب  وإن أآتاك امل
وو له إ ا كان يف املسألة قوالن قول ابَّواو وقول ابمل ا أن خيتتار ل ثسته قتول اَّتواو ول ت ه به، وال دوو له أن يثيت نثسه ابلردصة وخ ه ابمل ا، والد

 .1[قول امل ا
ووجتت ت عتتن القاضتتي املتتاورثي آيمتتا جتتاوب بتته القاضتتي أاب ] اباان الصاا حهتتذا متتايتعلق ابلتت ثح والقريتتب، أمتتا متتا يتعلتتق ابخَلْصتتم والعتت و آقتت  قتتال 

 آتواه ابمل ا عن التلقيب رل  امللوك مامع اه: إن املثيت إ ا  بذ يف آتواه خت صا معي ا صار دصما  م عانت ا  تت تَرثُّ آتتواه الطيب الطسي عن رثِهه عليه يف
 .2[على من عاثاه، كما ت رثُّ ختهاثته

 
 وهبذا ي تهي الك   يف هذا القسم )حكم اإلآتاء( وابهلل تعاىل التوآيق.

 
  

                                                 

 211 - 21٠ص  4)اع   املوقعس( ج  1
 هت 4٥٠. والقاضي أبو الطيب الطسي من كبار آقهاء الشاآعية، عاصر املاورثي، وتويف ك  ا عا  1٠٧ - 1٠٦)أثب املثيت( ص  2
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 طهالقسم الثالث: صفة املفيت وشرو 
أول أوصاف املثيت الذي يلز  قبول آتتواه أن يكتون ابل تا، ان الصت  الحكتم لقولته. مث يكتون عتاق ، ان القلتم ] :رمحه هللاامقيب البدداد  قال 

وإن كتان بصت ا  مرآون عن ا  ون لع   عقله. مث يكون ع ال ثقة ان علماء املسلمس مل خيتلثتوا يف أن الثاستق خت  مقبتول الثتتوى يف أحكتا  الت ين 
 .1[هبا وسواء كان حرا  أو عب ا  ان الرية ليست ختر ا يف صاة الثتوى. مث يكون عاملا اباحكا  الشرعية

أمتا ختترو ه وصتثاته: أن يكتون مكلثتا  م ستلما ، ثقتة متأمو  ، مت زهتا متن أستباب الثستق وم ستقطات املتروءة، ان متن مل ] رمحته هللاابن الص ح وقال 
صتايح التصترف واالستت باط  وله خ  صاحل ل عتماث وإن كان من أهل االجتهاث. ويكون آقيه الت ثح، ستليم التذهن، رصتس الثكتر،يكن كذل  آق

أي يف االجتهتاث  [مستتقل وخت  مستتقل]. وقوله )مكلثا ( أي ابلت  عاقتل، وقولته 2[مستيقظا . مث ي قسم وراء هذا إىل قسمس: مستقل، وخ  مستقل
 سيأيت تثصيله إن ختاء هللا.يف الشريعة كما 

 ومتتن صتتثته وختتترو ه أن يكتتون مستتلما عتت ال  مكلثتتا آقيهتتا جمتهتت ا يقظتتا صتتايح التتذهن والثكتتر والتصتترف يف الثقتته ومتتا]رمحتته هللااباان محاادان وقتتال 
وع الته لتاصل ال قتة بقولته، ويبتين  يتعلق به.أما اخترتاط إس مه وتكليثه وع الته آباإلجان، انه خيس عن هللا تعاىل ِبكمه، آاعتس إس مه وتكليثه

 ٣[عليه كالشهاثة والرواية.

 كر أبو عب هللا بن بطة يف كتابه يف اخللا عن اإلما  أمح  أنه قال: الي ب ي للرجل أن ي صب نثسه للثتيا حىت يكتون آيته ] رمحه هللاابن القيم وقال 
عليتته نتتور والعلتتى ك متته نتتور. وال انيتتة: أن يكتتون لتته علتتم وحلتتم ووقتتار وستتكي ة. مختتح دصتتال، أوقتتا: أن تكتتون لتته نيتتة، آتتإن مل يكتتن لتته نيتتة مل يكتتن 

أمحت  وحملته  ال ال ة: أن يكون قواي  على ماهو آيه وعلى معرآته. الرابعة: الكثايتة وإال مات ه ال ا .اخلامستة: معرآتة ال ا .وهتذا ممتا يت ل علتى ج لتة
ال ال تتة: أن يكتتون قتتواي  علتتى ]. وقولتته 4[ى، وأي ختتتال نقتتص م هتتا  هتتر اخللتتل يف املثتتيت ِبستتبهمتتن العلتتم واملعرآتتة، آتتإن هتتذه اخلمستتة هتتي ثعتتائم الثتتتو 

أراث  [اخلامستة: معرآتة ال تا ]أراث أن يكون مست  يا يف روقته عتن ال تا ، وقولته  [الرابعة: الكثاية]املراث به أن يكون عاملا ابلشريعة، وقوله  [ماهو آيه
 ه، وسيأيت تثصيل هذا ذ ن هللا تعاىل.به معرآة العرف والواقا الذي يعيش

 

 يل بعاها.  برتتيبها ما تثصلي ذ ن هللايآهذه العبارات امل قولة عن السلف الصاحل رمحهم هللا تبسِه صثات املثيت وخترو ه جمملة، وس قو  آيما 
 هي: -إثباَت ونثيا  -آ قول ختروط املثيت 

 البلول. - 2  اإلس  . - 1

 ت شرتط الذكورة.  ال - 4  العقل. - ٣

 ت شرتط س مة الوا  ذ  ق. ال - ٦ ت شرتط الرية. ال - ٥

 العلم الشرعي. - 8  الع الة. - ٧

 علم الواقا )معرآة ال ا  وأعراآهم(. - 9

 اسس ا  الشرط األول:

َجاءك ْم آَاِسقم  آَم  وا ِإن يتَُّها الَِّذينَ اَي أَ اىل: )، قال تعأوىل  آ  ي قبل دس الكاآر وال املرت ، امره تعاىل ابلتوقف يف قبول دس الثاسق آثي الكاآر
متر يت دل آتيهم وأولتوا اا ٥9ال ستاء:   (ْمتِر ِمت ك مْ َل َوأ ْويل ااَ الرَّس و  اّللهَ َوَأِ يع واْ  اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ َأِ يع واْ ) ولقوله تعاىل ٦الجترات:  (بِ َتَبِأ آَتتَتبَتيتَّ  وا

: املائت ة (َدترَاِن ِمتْن َختْ ِك مْ آمِهت ك ْم َأْو  ا َعتْ لِ اثْت َتاِن َ وَ ) املستلمس بت ليل قولته تعتاىلراء والعلماء كما رجهاه ابتن تيميتة، وقولته )مت كم( أي متن اام

 ، آالكاآر ليح م ا آ   اعة له والي قبل دسه. 1٠٦
                                                 

 1٥٦ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  1
 8٦ - 8٥)أثب املثيت( ص  2
 1٣)صثة الثتوى( ص  ٣
 199ص  4)اع   املوقعس( ج  4
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 البلوغ الشرط الثاين:

رآا القلتم عتن ث ثتة: عتن ال تائم حتىت يستتيقظ، وعتن الصت  حتىت ) صلى هللا عليه وسلم  طيب، و ل  لقوله ان الص  الحكم لقوله كما  كره اخل
 . 1( تلم، وعن ا  ون حىت يعقل

 العقل الشرط الثالث:

ر أعلتى متن هتذا: وهتو انه خترط التكليف للا يل السابق. ولكتن املطلتوب يف املثتيت لتيح جمترث أن اليكتون جم تو  أو معتوهتا ، بتل املطلتوب آيته أمت
 .2[ويكون آقيه ال ثح، سليم الذهن، رصس الثكر، صايح التصرف واالست باط، مستيقظا  ]بقوله  ابن الص حرجاان العقل الذي وصثه 

ابلتورن قتال ابتن حبيتب: آتإن مل يكتن علتمم آعقتلم وورن، انته «. بت  أن يكتون القاضتي عاملتا عتاق  ال»وقال ابتن حبيتب عتن مالت : [ابن حجروقال 
 .٣]يقف، وابلعقل يسأل، وهو إ ا  لب العلم وج ه، وإ ا  لب العقل مل د ه

 املرأة  مشرتط الذكورة فتصح فتو  ال الشرط الرابع:

 4آتوي الرجل واملرأة على السواء، ان الثتوى كالرواية يف تبلي  ال ين ال كالشهاثة. -ما بقية الشروط  -تشرتط الذكورة، آتصح  ال

 مشرتط احلرية فتصح فتو  العبد.  م : الالشرط اما

آتتتوى التتره والعبتت  ستتواء، ان الثتتتوى كالروايتتة ال كالشتتهاثة التتيت يت َتشتت ث يف ختتترو ها للمشتتاحهة يف  -متتا بقيتتة الشتتروط  -التشتترتط الريتتة، آتصتتح 
 .٥حقوق العباث

 .مشرتط س مة احلواس إبط ق ال الشرط السادس:

بتل مهمتا أمكتن املثتيت أن يستتما إىل ستؤال املستتثىت وأن ديتب ع ته ولتو ابإلختتارة أو الكتابتة آجتائز. وقتذا قتال  تشرتط س مة الوا  اب ت ق، ال
 .٦[وال أب  أبن يكون املثىت أعمى، أو أدر  مثهو  اإلختارة أو كاتبا، وهللا أعلم] ابن الص ح

 الشرط السابع: العدالة

 اء كل م هم.ان حكم إآتالع الة، وال انية أقسا  ال ا  من جهة الع الة ما بي ونتكلم يف هذا الشرط عن مسألتس: ااوىل تعريف

 تعريف الع الة، وخترو ها.املسألة األوىل: 

 أما تعريف الع الة:

 آقيل هي )استواء أحوال املرء يف ثي ه(. 

ل ابملتروءة(. قتال َت ا من اقرتاف كب ة، أو ص  ة ثالهة على  -أي هيتة راس ة يف ال ثح  -وقيل هي )َمَلَكة  وهتذه ]: السايوطياخِلسة، أو مباح خيِ 
 أحسن عبارة يف ح هها، وأضعثها قول متن قتال: اجت تاب الكبتائر واإلصترار علتى الصت ائر، ان جمترث االجت تاب متن خت  أن تكتون ع ت ه ملكتة وقتوة

 .٧[ترثعه عن الوقون آيما يهواه خ  كاِف يف ص ق الع الة

 : هذا بياهناها آ  ثة: أثاء الثرائض برواتبها، واجت اب احملرمات، واستعمال املروءة، و وأما ختروط الع الة وضوابط

 التهتاون أثاء الثرائض برواتبها: آليح بع لِ  من ثاو  على ترك الرواتب، آإن ْاونه هبا ي ل على ع   حماآظته على أسباب ثي ه، وررا َجترَّ إىل -أ 
وحل. واخنرا  الع الة ابمل اومة على ترك الس ن الراتبة هو مذهب جاه  العلماء واليشكل علتى  لت  قتول  ابلثرائض، وكذا ماوجب من صو  ووكاة

                                                 

 ورواه الرتمذي وحسه ه، ورواه الب اري تعليقا عن علي بلثظ مقارب يف الط ق وال وث،  رضي هللا ع هرواه أبو ثواث عن عليه  1

 8٦)أثب املثيت( ص  2
 14٦ص  1٣)آتح الباري( ج  ٣
 22٠ص  4، و)اع   املوقعس( ج 1٠٦انظر )أثب املثىت( البن الص ح ص  4
 22٠ص  4ملوقعس( ج ، و)اع   ا1٠٦انظر )أثب املثىت( البن الص ح ص  ٥
 1٠٧)أثب املثىت( ص  ٦
 ٦٠8هت، ص 14٠٧)ااختباه وال ظائر( ط ثار الكتاب العريب  ٧
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( التت يل، ملتتن اقتصتتر علتتى الثتترائض ثون ال واآتتل، آإنتته قيهتت  آ حتته ابلصتت ق يف هتتذا وهتتو متتاال أآلتتح إن صتت ق) صتتلى هللا عليتته وستتلم  رستتول هللا 
اتت  عمتتا ثبتتت متتن أن التقصتت  يف أثاء الثتترائض ي جتتس ابل واآتتل، وقتت  جعتتل هللا للواجبتتات مِحتتي  متتن امل تت وابت ميكتتن اَّتتز  بتته آلحتتاث ال تتا ، هتتذا آ

 للرتهيب من ترك الواجب، كما جعل للمارمات مِحي  من املكروهات للرتهيب من آعل احملر ، آإن متن ثاو  علتى آعتل امل ت وب كتان لثعتل الواجتب
إن الت ل بتسه وإن الترا  كان للارا  أخت  تركا ، وق  ثل على هذا كله ح يل ال عمان بن بشت  رضتي هللا ع ته )  أثو ، ومن ثاو  على ترك املكروه،

 .1(بسه 

َواَل ) لقتا ف، وقال تعتاىل يف ا٦لجترات: ا (بَتيتَّ  وا َتَبِأ آَتتتَ بِ ِإن َجاءك ْم آَاِسقم ) لقوله تعاىلاجت اب احملرَّ : أبن الَييت كب ة والي ْ ِمن على ص  ة.  -ب 
 يه كل مرتكب كب ة انه مستت ف ب ي ته واليتؤَمن متن م لته الكتذب علتى هللا، وي قا  عل 4ال ور:  (تَتْقبَتل وا َق ْم خَتَهاَثة  أََب ا  َوأ ْولَِتَ  ه م  اْلَثاِسق ونَ 

 وعلى ال ا .

يهتا لع تة أو خاتب آه هللا )أو متاورث ن تيميتة رمحتل رمحته هللا، وواث ابتوالكب ة هي: )ما آيه َح ه يف ال نيا أو وعي  يف اآلدرة( وهذا قول أمح  بن ح بت
 أو نثي إميان(. 

لت ص أبنته كبت ة  متن الكبتائر متاورث او  . وأقتول: وهذا كله من الوعي  آمن َلَعَ ه  هللا   أو خاتب عليته آقت  توعهت ه، آكتأن ابتن تيميتة آصَّتل ماأجلته أمحت
ولته كقوصتف صتاحبه ابلثستق  ورث الت ص ب(، ومتن الكبتائر متابلتى إنته لكبت .....( و )الستبا املوبقتات.... اجت بتوا( و)أكس الكبتائر....كأحاثيل )

ميَانِ ) تعاىل  .11الجرات:   (بِْتَح ااِلْسم  اْلث س وق  بَتْعَ  اإْلِ

مثِْ وَن َكبَتتائَِر اَتِ ب تتدَْ الَّتتِذيَن ) والصتت  ة: متتاثون  لتت ، وال جتتترح الع التتة بثعلهتتا إال إ ا أك تتر م هتتا أو أْثم هتتا، قتتال تعتتاىل   (للََّمتتمَ َواْلَثتتَواِحَش ِإالَّ اإْلِ
 .٣2ال جم: 

لتته ويت َزيهِ تته متتن مكتتار  اادتت ق وتتترك ماي  نِهستته ويشتتي ه ممتتا ي   -ج  تقبح ختتترعا يلتاتتق  ختتترعا )إ  إن املستتالستتتقبح عرآتتا استتتعمال املتتروءة: بثعتتل ماد َمِه
لتتيت اكشتتف التترأ  ابلتتب ث حرامتتا، وك آم تتل متتن يكشتتف متتن ب نتته متتاجرت العتتاثة بت طيتتته وإن مل يكتتن كشتتث ه ابلكبتتائر والصتت ائر( أمتتا املستتتقبح عرآتتا

 اكات.حكاية املاو جرت العاثة آيها بت طيته، وااكل اباسواق ابلب ث اليت يستقبح آيها  ل ، ول بح ال ياب املست كرة، 

إن ممتا أثرك ال تا  متن كت   ال بتوة ااوىل: إ ا مل تستتح آاصت ا متا ) لى هللا عليته وستلم صت وأصل اعتبار املتروءة ضتمن ختتروط الع التة هتو قتول ال ت  
إ ا مل . آتتإن متن اليستتتعمل املتتروءة ر الثتة عتترف أهتل بلتت ه ثل  لتت  علتى عتت   حيائته، ومتتن مل يستتتح يتوقتا م تته الكتذب وحنتتوه للاتت يل )2(ختتتت

 ٣خيالف الشرن. (. والخيثى أن العرف املعتس هو ماالتستح آاص ا ماختتت

والع ل من استمر على آعل الواجب وامل  وب والص ق، وتترك الترا  واملكتروه والكتذب، متا حثتظ مروءتته وجمانبتة الريتب والتتهم ]ابن محدان وقال 
 .4[جبلب نثا وثآا ضرر

 أقسا  ال ا  من جهة الع الة ما بيان حكم إآتاء كل م هماملسألة الثانية: 

 : الته: إما أن يكون جمهول الال أو معلو  الالاإلنسان من جهة معرآة ع

 دوو استثتاؤه. ت عرف ع الته، آهذا ال ي عرف حاله، وال آمجهول الال: هو من ال - 1

 ومعلو  الال: ث ثة أقسا : الع ل ومستور الال والثاسق. - 2

ه هتو متن ع رآتت ع التت الته، آالعت لاهر حالته متا ادتبتار اب تن حأما الع ل: آصثته كما سبق يف تعريف الع الة. وهو من عرآت ع الته متن  ت -أ 
 الظاهرة والبا  ة. وهذا دوو استثتاؤه.

                                                 

 متثق عليه 1

 رواه الب اري 2
 489 - 48٧ص  2، و)م ار السبيل( ج ٣٥8 - ٣٥٦ص  1٥ي راجا يف تعريف الع الة:)جممون آتاوى ابن تيمية( ج  ٣
 1٣)صثة املثىت( ص  4
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بقولته  الناوو . وعرهآته 1[وأما املستتور وهتو متن كتان  تاهر ه  الع التة ومل تعترف ع التته البا  تة]بقوله  ابن الص حوأما هذا مستور الال:آَتَعرَّآه  -ب 
 .2]ي  اهره الع الة ومل كتس ع الته اب  اوأما املستور، وهو الذ[
 آالثرق بس الع ل ومستور الال هو يف معرآة الع الة البا  ة من ع مها. 

آثي وجهِ  الجتوو آتياه كالشهاثة واا هر أهنا جتوو ان الع الة البا  ة تعس ر معرآتها علتى خت  الكتا ، آثتي [ ابن الص حوعن حكم إآتائه: قال 
 .٣]حرجم على املستثتس، وهللا أعلماخترتا ها 

 .4]ويف جواو استثتاء مستور الال وجهان: والصواب جواو استثتائه وإآتائه[ابن القيموقال  

كتم علتى أحتِ  إال رتا  هتر م ته، ونكتل سترائر ال تا  إىل هللا تعتاىل، هتذا متامنبيه:  ثلَّ عليته الكتتاب والست ة  م ار أحكا  ال نيا علتى الظتاهر، آت    
اال تت ن علتتي ستترائر ال تتا  آهتتذا لتتيح إال إىل هللا تعتتاىل، ولكتتن  -يف الكتت   الستتابق  -وانعقتت  عليتته إجتتان اامتتة. آلتتيح املقصتتوث ابلع التتة البا  تتة 

 ختته  رجتلم [قال  سليمان بن حرباملقصوث هبا ادتبار حال الش ص عن قرب عن  ريق الصابة واملعاملة و ول املعاخترة. وي ل على هذا مارواه 
 ع تت  عمتتر بتتن اخلطتتاب رضتتي هللا ع تته آقتتال لتته عمتتر: إى لستتت  أعرآتت ، والياتترك أى ال أعرآتت  آتتائتىن رتتن يعرآتت ، آقتتال رجتتل: أ  أعرآتته ايأمتت 

م  رهاملتتؤم س، قتتال: أبى ختتتال تعرآتته ، آقتتال: ابلع التتة، قتتال: هتتو جتتارك ااثى تعتترف ليلتته وهنتتاره وم دلتته وخمرجتته ، قتت ل: ال، قتتال: آعاَملَتت  ابلتت
تعرآته، وال ي ار الذي ي ست ل هبما على الورن ، قال: ال، قال: آصاَحَب  يف السثر الذي ي ست ل به على مكار  ااد ق ، قال: ال، قتال: آلستَت 

 . ٥]مث قال للرجل: ائتين رن يعرآ 
ال رجتترث متتا هر م تته. آإنتته التتت و  بتتس الع التتة الظتتاهرة آهتتذا أثتتر م ثصَّتتل يت بَتتسِه املتتراث ابلع التتة البا  تتة وأهنتتا الكتتم علتتى الشتت ص بعتت  ادتبتتار حالتته 
 قتتر ) -يف وصتتف اخلتتوارج  - صتتلى هللا عليتته وستتلم  والع التتة البا  تتة، وقتت  يكتتون الشتت ص عتت ال  يف الظتتاهر آاستتقا يف البتتا ن، يتت ل عليتته قولتته 

وآيته أنته اليكتثتى يف [يف ختترحه  ابان حجار، وقتال ٦( يتةالرم أح كم ص ته ما ص ته، وصيامه ما صيامه، ميرقون متن الت ين كمتا ميترق الستهم متن
تس اب ن حاله  . ٧]التع يل بظاهر الال، ولو بل  املشهوث بتع يله ال اية يف العباثة والتقشف والورن حىت خي 

ة، أو يت من علتى صت  ة، أو الثاسق: وهو من اخنرمت ختروط الع الة يف حقه كتأن يقصِهتر يف آترع أو يثترِهط يف أثاء الرواتتب، أو يرتكتب كبت   -ج 
وتثصيل  ل  يف كتب الثقه، وابَّملة كل ماَيمث بثعله مرة يثستق بثعلته ثت اث، وإن كتان كبت ة آمترة، وكتل [ابن محداناليراعي أسباب املروءة. قال 

 .8]ماأسقط املروءة أسقط الع الة إ ا ك  ر، وإن مل يك ر مل َيمث به
 (بِ َتبَتِأ آَتتَتبَتيتَّ  توا اِستقم ِإن َجتاءك ْم آَ ) ، قتال تعتاىلؤه وال ت قبل آتواه امر هللا تعاىل ابلتوقف يف قبول دس الثاستقأما عن حكم إآتائه: آ  دوو استثتا

تتم  اْلَثا) ، وقتتال تعتتاىل٦الجتترات:  رمتتان الثاستتقس متتن التوآيتتق دبتتاره تعتتاىل ِبهتتذا متتا إ أبتت ا ، 4ل تتور: ا (ِستتق ونَ َواَل تَتْقبَتل تتوا َق تتْم خَتتتَهاَثة  أَبَتت ا  َوأ ْولَتِتتَ  ه 
 .24التوبة:  (َواّلله  اَل يَتْهِ ي اْلَقْوَ  اْلَثاِسِقسَ ) و ل  يف قوله تعاىل

 ابان الصا ح. وقتال 9]علماء املسلمس مل خيتلثوا يف أن الثاسق خ  مقبول الثتوى يف أحكتا  الت ين وإن كتان بصت ا  هبتا[ امقيب البدداد وقال  
 .1٠]إن كان جمته ا  مستق  ، خ  أنه لو وقعت له يف نثِسه واقعة عمل آيها ابجتهاث نثسه ومل يستثت خ هال تصح آتيا الثاسق و [

                                                 

 1٠٧ص )أثب املثيت(  1
 42ص  1)ا مون( ج  2
 1٠٧)أثب املثىت( ص  ٣
 22٠ص  4)اع   املوقعس( ج  4
 4/19٧وهذا ااثر أدرجه أبو جعثر العقيلي وصااه أبو علي بن السَّكن كما قال الاآظ ابن حجر يف )التل يص الب (  ٥
 ال يل رواه الب اري ٦
 12/٣٠2)آتح الباري(  ٧
 1٣ص  )صثة الثتوى البن مح ان( 8
 1٥٦ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  9

 1٠٧)أثب املثيت( ص  1٠
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اتثقتتوا علتتتى أن الثاستتق ال تصتتتح آتتتواه، ونقتتتل اخلطيتتب آيتتته إجتتان املستتتلمس: ودتتب عليتتته إ ا وقعتتت لتتته واقعتتة أن يعمتتتل ابجتهتتتاث [ الناااوو وقتتال  
 .1]نثسه

ا الثاستق آتإن أآتىت خت ه مل ت قبتل آتتواه، ولتيح للمستتثيت أن يستتثتيه، ولته أن يعمتل بثتتوى نثسته، وال دتب عليته أن يثتيت وأمتا آتيت[ ابن القيموقتال  
 . 2] خ ه

وإ ا عمَّ الثسوق وخلب على أهل اارع آلو م ِ عت إمامة الث سَّتاق وختتهاثاْم وأحكتامهم وآتتاويهم ووالايْتم لع طهلتت [ابن القيموما هذا آق  قال 
 . ٣]احكا  وَآَس  نظا  اخللق، وبطلت أك رالقوق، وما هذا آالواجب اعتبار ااصلح آااصلحا

 

 يف استثتاء أهل الب ن: )فائدة(
تتقه، ونقتتل اخلطيتتب هتتذا، مث قتتال: وأمتتا الشتتراة [ النااوو قتتال   قتتال الصتتيمري: وتصتتحه آتتتاوى أهتتل ااهتتواء واخلتتوارج ومتتن ال نكثتتره بب عتتته والنَثسِه

 .4]لذين َيس بهون السلف الصاحل آثتاويهم مرثوثة وأقواقم ساقطةوالراآاة ا
لتى كتل عختتاء هللا أنته دتب  ها نذكر إنقلت: وضابط هذا أال يوج  أآال م ه أو م له يف العلم من أهل الع ل كما سيأيت يف أحكا  املستثيت، وآي

  رة علماء السوء.مسلم معرآة حال من يستثتيه من جهة الع الة، داصة ما ت   ااحوال وك

 :العلم الشرعي :الشرط الثامن

ا قت  ادتلثتوا استتثتائه. وإن كتانو ا تهت  و  ااصل يف املثيت أن يكون جمته ا  يف الشريعة، إ  مل خيتلتف املستلمون متن الستلف واخللتف علتى جتواو إآتتاء
 آيمن مل يكن جمته ا ، كما سيأيت  كره يف )مراتب املثتس(.

طريتق يتل حكتم ختترعي عملتي بلِوسا يف نتهاث( و )ا ته ( يف القسم ااول من هذا الثصل، وأن االجتهاث هو: بذل الثقيه اوق  سبق تعريف )االج
ء يف أهنتا مخستة ، ومل خيتلف العلما  االجتهاثاالست باط، وأن ا ته  هو هذا الثقيه البا ل وسعه، واليتمكن من هذا إال رعرآة علو  معي ة، هي علو 

  علو  وهي:

 معرآة القرآن وعلومه. - 1

 . تل به معرآة ال يل وعلومه، أي معرآة ال يل رواية وثراية، وَتييز ما تل به من ال يل مما ال - 2

ا  علتى ثر معرآة اإلجان واالدت ف، أي ماأجا عليه العلماء قبله وماادتلثوا آيه، وأن يكون قاثرا  على معرآة الصواب آيما ادتلثوا آيه، أي قتا - ٣
 .٥]الثقيه: الذي ْسا ادت ف العلماء وأثلتهم يف اَّملة، وع  ه مايعرف به رجاان القول[ ابن ميميةالرتجيح، قال 

 معرآة الل ة العربية، حنوها وصرآها ومعانيها وأساليبها. - 4

 معرآة أصول الثقه، داصة القيا  والتعارع والرتجيح. - ٥

ذل  آقتت  أ لتتق بعتتض نه واحتت . كتتهتتذه العلتتو  اخلمستتة كمتتا ادتلثتتوا يف ترتيبهتتا إال أن ك مهتتم يف ماتتمو  وقتت  ادتلثتتت عبتتارات العلمتتاء يف وصتتف
 العلماء القول يف الق ر الواجب معرآته من كل علم، وح ث بعاهم هذا الق ر. 

قت ارها، آمت هم حستب   ا تهت  ومأوال أقتوال متن أ لتق القتول مث متن حت هثه، آأمتا التذين أ لقتوا القتول يف وصتف علتو  -آيمتا يلتي  -وسوف أ كر 
 . -ترتيب َوآَتَياْم 

                                                 

 42ص  1)ا مون( ج  1
 22٠ص  4)اع   املوقعس( ج  2
 22٠ص  4)اع   املوقعس( ج  ٣
 42 ص 1)ا مون( ج  4
 ٣٣٣)االدتيارات الثقهية( ط ثار املعرآة، ص   ٥
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ال تتتل احتتت  أن يثتتتيت يف ثيتتتن هللا إال رجتتت   عارآتتتا بكتتتتاب هللا ب استتت ه وم ستتتوده، وراكمتتته [هتتتت( قتتتال  2٠4) رمحتتته هللا اسمااااا الشاااافعي - 1
ابل استتخ  صتتلى هللا عليتته وستتلم  بصتت ا  ِبتت يل رستتول هللا ومتشتتاهبه، وأتويلتته وت زيلتته، ومكيتته وم نيتته ومتتا أريتت  بتته وآيمتتا أنتتزل، مث يكتتون بعتت   لتت  

إلنصتاف، وامل سو ، ويعرف من ال يل ماعرف من القرآن، ويكون بص ا  ابلل ة، بص ا  ابلشعر ورتا  تتاج إليته للعلتم والقترآن، ويستتعمل متا هتذا ا
ة بع  هذا، آإ ا كان هكذا آلته أن يتتكلم ويثتيت يف الت ل والترا  وقلة الك  ، ويكون بع  هذا مشرآا  على ادت ف أهل اامصار، وتكون له قر 

 .1]وإ ا مل يكن هكذا آله أن يتكلم يف العلم واليثيت

ي ب تتي للرجتل إ ا محتتل نثسته علتتى الثتيتا أن يكتتون عارآتا ابلستت ن، عاملتا بوجتتوه القترآن، عاملتتا [هتتت( قتال  241) رمحته هللا أمحااد بان حنباالاإلمتا   - 2
يف الست ن، وقلتة معترآتهم بصتاياها متن  صتلى هللا عليته وستلم  صاياة، وإمنا جاء د ف من دالف لقلة معرآتهم را جتاء عتن ال ت  اباساني  ال

 .2]سقيمها

اي  ست لقرآن، عاملا ابان يكون عاملا بوجوه اأيف رواية اب ه صاحل: ي ب ي للرجل إ ا محل نثسه على الثتيا  -أمح  ابن ح بل  -قال [ ابن القيموقال 
آتيت أن يكتون أة ح بتل: ي ب تي ملتن قتال يف روايتجتوو الثتيا إال لرجتل عتامل ابلكتتاب والست ة. و  الصاياة، عاملا ابلس ن. وقال يف رواية أيب الارث: ال

 ه عبت هللا، وقت  يف رواية اب  . وقالم آيه ال اعاملا بقول َمْن تق  ، وإال آ  يثيت. وقال يف رواية يوسف بن موسى: أِحبُّ أن يتعلم الرجل كل ماتكل
 يل الوأصتتااب التت  ااب التترأي،ستتأله عتتن الرجتتل يريتت  أن يستتأله عتتن أمتتر ثي تته ممتتا يبتلتتى بتته متتن ااميتتان يف الطتت ق وختت ه، ويف مصتتره متتن أصتت

ل: يستتأل أصتتااب قتتاعتترآتهم  آميعرآتتون التت يل الاتتعيف وال اإلستت اث القتتوي، آلمتتن يستتأل  قتتؤالء أو اصتتااب التت يل علتتى قلتتة   ثظتتون، وال
ثتظ حا رجت  يستأله: إ ا ثى، وقت  ْستال يل، واليسأل أصااب الرأي، ضعيف ال يل د  من الرأي. وقال يف رواية حمم  بن عبي  هللا بن امل تا
هكتذا،  ف  قتال بيت هئة ألتاقال: آأربعم الرجل مائة ألف ح يل يكون آقيها  قال: ال، قال: آمائيت ألف  قال: ال، قال: آ  مثائة ألف  قال: ال،

 وحركها، قال حثي ه أمح  بن جعثر بن حمم : آقلت َّ ي: كم كان  ثظ أمح ، آقال: أجاب عن ستمائة ألف.

والصتاابة والتتابعس، ولتيح  صتلى هللا عليته وستلم  وقال عبت هللا بتن أمحت : ستألت أيب عتن الرجتل يكتون ع ت ه الكتتب املصت ثة آيهتا قتول رستول هللا 
 يل الاعيف املرتوك وال اإلس اث القوي متن الاتعيف، آيجتوو أن يعمتل رتا ختتاء ويت ت  م هتا آيثتيت بته ويعمتل بته، قتال: ال يعمتل للرجل بصر ابل

 .٣]حىت يسأل ماَيد  به م ها آيكون يعمل على أمر صايح، يسأل عن  ل  أهل العلم

حثظه من ال يل، آأجاو إآتاء صاحب ال يل وإن مل يكن حاآظتا  وأن وكما ترى آق  ادتلثت أقوال اإلما  أمح  رمحه هللا آيما دب على املثيت 
هتتذا دتت  متتن التترأي، مث أوجتتب عليتته حثتتظ أربعمائتتة ألتتف حتت يل. وبيتتان  لتت  أن ااول حممتتول علتتى حتتال الاتترورة، وال تتاين حممتتول علتتى الكمتتال 

قتال بعتض أصتاابه: هتذا حممتول علتى االحتيتاط والت لتيظ يف الثتيتا [ أقوال اإلما  أمح  هذه، مث قتال: رمحه هللاالشوكاين املطلوب للمثيت، آق   كر 
ي ب تي  صلى هللا عليته وستلم  أو يكون أراث وصف أكمل الثقهاء، آأما ماالب  م ه آق  قال أمح  رمحه هللا: ااصول اليت ي ور عليها العلم عن ال   

  تعاىل.، وستأيت بقية ك   الشوكاين إن ختاء هللا4]أن تكون ألثا ومائتس

و تتاهر هتتذا الكتت   أنتته [م تتل ماقتتال الشتتوكاين، آقتت   كتتر روايتتة ااربعمائتتة ألتتف حتت يل هتتذه عتتن أمحتت  مث قتتال  القاضااي أبااو يعلااى احلنبلاايوقتتال 
 .٥]اليكون من أهل االجتهاث إ ا مل  ثظ من ال يل هذا الق ر الك   الذي  كره، وهذا حممول على االحتياط والت ليظ يف الثتوى

ضبط بعاهم معرآة ما  تاج إليه من الس ن املتعلقة اباحكتا  ب  ثتة آالف [يف )البار احمليط يف أصول الثقه(  القاضي بدر الدين الزركشي وقال
وكتان متراثه هبتذا العت ث آاثر الصتاابة والتتابعس، و ترق  ح يل. مث قال وخت ث أمح  بن ح بل آاخترتط معرآتة مخستمائة ألتف حت يل، قتال الزركشتي

 .٦]تون، وقذا قال: من مل دما  رق ال يل مل  ل له الكم وال الثتياامل
                                                 

 1٥٧ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  1
 1٥٧ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  2
 2٠٦ - 2٠٥ص  4)اع   املوقعس( ج  ٣
 1، ط 2٣٣)ارختاث الثاول( ص  4
 4٥ص  1نقله ابن القيم يف )اع   املوقعس( ج  ٥
 1٥2 - 1٥1نقل هذا السيو ي يف )الرث على من أدل  إىل اارع( ص  ٦
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وستت ة رستتوله وهتتي ِبمتت  هللا تعتتاىل ماتتبو ة حمثو تتة، وأصتتول ااحكتتا  التتيت تتت ور عليهتتا حنتتو مخستتمائة حتت يل، [ اامتتر آقتتال: اباان القاايموضتتبط 
ه ابتتن القتتيم هتتو عتت ة أحاثيتتل كتتتاب )عمتت ة ااحكتتا ( لعبتت ال ين . قلتتت: والتت  ااثى التتذي  كتتر 1]وآرختتتها وتثاصتتيلها حنتتو أربعتتة آالف حتت يل

( ٥٠29هتت )أحاثي ته ٦٥٣(، والثتره والتثصتيل هتو عت ة أحاثيتل كتتاب )م تقتى اادبتار(  ت  الت ين ابتن تيميتة 4٠٧هتت )أحاثي ته ٦٠٠املق سي 
هتت أن  1٣4٦، وكتذل   كتر عبت القاثر بتن بت ران ال بلتي وهو الذي خترحه الشوكاين يف )نيل ااو ار(، آهذا مايلز  ا ته  متن أحاثيتل ااحكتا 

 . هذا وهللا تعاىل أعلم. 2أحاثيل امل تقى تكثي ا ته 

قصتي تآثرع عليهم  :-بس ال ا   وررا للاكم املتأهبون ل ذارة قومهم، ولتعليم املتعلم وآتيا املستثيت،]هت(  4٥٦أبو حمم  بن حز  رمحه هللا ) - ٣
يح    الصتاومعرآتة املست صتثات ال قلتة،، ور َتب ال قل، و صلى هللا عليه وسلم  حسب  اقتهم، من أحكا  القرآن، وح يل ال    علو  ال اينة على

 تلثتس كيف يترث أقاويتل املو كل قائل،   مماع اه من مرسل وضعيف، هذا آرضه ال و  له، آإن واث إىل  ل  معرآة اإلجان واالدت ف، ومن أين قال
رع متن ل آيمتا  تاهره التعتا تل، وكيتف يعمت: آاستن، وآترع عليته تعلتم كيثيتة الساهتس التيت يتميتز هبتا التق متن البا-والست ة ىل الكتاب املت اوعس إ

 ال صوص، وكل هذا م صوص يف القرآن:

ينِ ) قال تعاىل:  صل ال ين.، ان هذين أصلى هللا عليه وسلم    وامر ال أآهذا إداب لتعلم أحكا  القرآن وأحكا   .122التوبة:   (لهِيَتتَتَثقَّه واْ يف ال ِه
 ال قلة من آساقهم، وآقهائهم ممن مل يتثقه م هم. ، آوجب بذل  تَتَعرهف ع ول ٦الجرات:  (آَتتَتبَتيتَّ  وا ِإن َجاءك ْم آَاِسقم بِ َتَبأِ ) وقال تعاىل

قتال: آثترع علي تا ، ٥9ال ستاء:  ( ك مْ يل اَاْمتِر ِمتوَل َوأ وْ َوَأِ يع تواْ الرَّس ت اّللهَ ) وأما معرآة اإلجان واالدت ف آق  وعم قتو  أن هتذا دتب بقولته تعتاىل:
 م ا  اعتهم آيه.عهم الذي يلز ميك  ا  اعتهم إال بع  معرآة إجا اتثق عليه أولوا اامر م ا، ان ا مأمورون بطاعتهم، وال معرآة ما

ِء آَتتتتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه ْعت ْم يف خَتتتتيْ ن تَت َتتتاوَ آَتتتإِ ) يتتتة التتترث إىل الكتتتتاب والستتت ة آبقولتتته تعتتتاىل:وأمتتتا معرآتتتة االدتتتت ف ومعرآتتتة مايت تتتاوعون آيتتته ومعرآتتتة كيث
ف    تتا أن القتتول ن تتا إن مل نعتترف االدتتت . آثتترع علي تتا معرآتتة مايت تتاوعون آيتته ومعرآتتة كيتتف يتترث  لتت  إىل الكتتتاب والستت ة، ا٥9ال ستتاء:  (َوالرَّس تتولِ 

 تباعه.اذ  قوال هني ا عن عاىل إ  أدء الد ف آيه، آ تبعه ثون أن نعرضه على القرآن والس ة، آ  طال ونعصي هللا تالذي نسمعه من بعض العلما

 . 111لبقرة: ا (ِقسَ ق ْل َهات واْ بت ْرَهاَنك ْم ِإن ك  ت ْم َصاثِ ) آأما معرآة كيثية إقامة السهان آبقوله تعاىل:
 أوجبه علي ا. والم  هلل رب العاملس. قاله رب ا عزوجل و  آلم نقل ختيتا إال ما

َها َأْو ِمْ ِلهَ ) وقال تعاىل  امل سو . رآة ال اسخ من، آثرع علي ا مع 1٠٦لبقرة: ا  (اَما نَ َسْخ ِمْن آيَِة َأْو ن  ِسَها أَنِْت ِِبَْ ِ مِه تْ

   نبيته    ربته تعتاىل، وكت كتيته يف آهتم  ا تقتاتيه حاجتته إلوآرع على من قص  التثقهه يف ال ين كما  كر  أن يستعس على  ل  من سائر العلتو  رت
 . صلى هللا عليه وسلم 

َ َق تتمْ ) قتتال تعتتاىل: بلستتان العتترب لتتيثهم عتتن هللا  أن يكتتون عاملتتا آثتترع علتتى الثقيتته، 4راهيم: إبتت  (َوَمتتا أَْرَستتْلَ ا ِمتتن رَّس تتوِل ِإالَّ بِِلَستتاِن قَتْوِمتتِه لِيت بَتتسِه
  التيت بته يثهتم معتاين الكت زل القرآن، و ، ويكون عاملا ابل او الذي هو ترتيب العرب لك مهم الذي به نى هللا عليه وسلم صل عزوجل، وعن ال   

ات و علتم ادتت ف الركتهتل اتو التذي اي عس ع ها ابدت ف الركات وب اء االثا ، آمن جهل الل ة وهي االثا  الواقعة علتى املستميات، وجهتل 
الثتيتا آيته، انته  للستان مل  َِتله لتهيعترف  لت  ا : آلم يعرف اللسان الذي به دا ب ا هللا تعاىل ونبي ا عليته الست  ، ومتن مل-املعاين  الواقعة الدت ف

َوِمَن ال َّاِ  َمن د َاِثل  ) اىل:. وبقوله تع٣٦إلسراء: ا (ِعْلمم  َواَل تَتْقف  َما لَْيَح َلَ  ِبهِ ) تعاىل:يثيت را ال ي ري، وق  هناه هللا تعاىل عن  ل  بقوله 
 .8الل:    ٣الل:  (يف اّللَِّ ِبَ ْ ِ ِعْلمِ 

  .٦٦آل عمران:  ( ِعْلمم ْيَح َلك م ِبهِ لَ  ِآيَما َهاأَنت ْم َهؤ الء َحاَجْجت ْم ِآيَما َلك م ِبِه ِعلمم آَِلَم حت َآجُّونَ ) وبقوله تعاىل:
 .1٥ال ور:  ( َعِظيمم ه َو ِع َ  اّللَِّ وَ َهيِه ا   مَّا لَْيَح َلك م ِبِه ِعْلمم َوحَتَْسب ونَه  َوتَتق ول وَن أِبَآْتَواِهك م ) وقال تعاىل:

                                                 

 2٣8ص  2)اع   املوقعس( ج  1
 4٦٦هت، ص 14٠1ب ران، ط مؤسسة الرسالة انظر )امل دل إىل مذهب اإلما  أمح  بن ح بل( البن  2
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ن ستتامل، ن حتتارب، وِستتْلمه ملتتيتته الستت   ملتتلتتيعلم آدتتر أوامتتره وأوقتتا، وحربتته عل صتتلى هللا عليتته وستتلم  وآتترع علتتى الثقيتته أن يكتتون عاملتتا بستت  ال تت  
 ا.هبا وضا الرب. وَحره  ال   بع  حتليله، وأحكامه عليه الس   اليت َحَكم وليعرف على ما ا حارب، وملا 

أن  كتم  آمن كانت هذه صثته، وكتان َورِعتا  يف آتيتاه، مشتثقا علتى ثي ته، صتليبا يف التق، حلتت لته الثتيتا، وإال آاترا  عليته أن يثتيت بتس اث تس، أو
ح له آتيا، وحرا  علتى ال تا  أن يستتثتوه، انته إن مل يكتن عاملتا رتا  كتر  آلتم يتثقته يف الت ين، بس اث س، وحرا  على اإلما  أن يقل ه حكما، أو يتي

 .1[وإن مل يكن مشثقا على ثي ه آهو آاسق، وإن مل يكن صليبا مل َيمر رعروف والهنى عن م كر

متتن   رعرآتتة أثلتتة ااحكتتا  الشتترعيةمتتا كر ه قيمتتا   املثتتيت املستتتقل، وختتتر ه: أن يكتتون متتا[هتتت( قتتال: ٦4٣) رمحتته هللاعماارو باان الصاا ح  أبااو - 4
شتترتط يف هلل. عاملتتا  رتتا ي   ستترت والمتت الكتتتاب، والستت ة، واإلجتتان، والقيتتا ، ومتتاالتاق هبتتا علتتى التثصتتيل، وقتت  آصتتلت يف كتتتب الثقتته، وخ هتتا. آتي

ل استتخ علتتم التت يل، وعلتتم او م القتترآن، لثقتته. عارآتتا  متتن علتتااثلتتة ووجتتوه ثاللتهتتا، وبكيثيتتة اقتبتتا  ااحكتتا  م هتتا، و لتت  ي ستتتثاث متتن علتتم أصتتول ا
 وارتيتاعِ  يف تبا  م هتا،  ا ثربتةِ ثلة واالقوامل سو ، وعلمي ال او، والل ة، وادت ف العلماء واتثاقهم ابلق ر الذي يتمكن به من الوآاء بشروط اا

 من َتهي ها. استعمال  ل ، عاملا  ابلثقه، ضابطا  امهات مسائله وتثاريعه املثرول

 ستق  .آمن جا هذه الثاائل آهو املثيت املطلق املستقل الذي يتأثي به آرع الكثاية، ولن يكون إال جمته ا  م

 2.]وا ته  املستقل: هو الذي يستقل ذثراك ااحكا  الشرعية من ااثلة الشرعية من خ  تقليِ  وتقي ِ  رذهب واح 

ومل يترث  بيتة، وأصتول الثقته(،الل تة العر و اء يف وصتف علتو  ا تهت  اخلمستة )الكتتاب والست ة، واإلجتان واخلت ف، وبع : آق  كانت تلت  أقتتوال العلمت
شتتتوكاين  حامتتت  ال تتتزايل والختتت هم كتتتأيب حت يتتت  القتتت ر املطلتتتوب معرآتتتته للمجتهتتت  متتتن هتتتذه العلتتتو  يف ااقتتتوال الستتتابقة، وإمنتتتا ورث التا يتتت  يف أقتتتوال

  وف نكتثي بذكر قول الشوكاين يف  ل  إ  ضمَّن ك مه قول ال زايل وواث عليه،والص عاين رمحهم هللا، وس

 .٣أما قول ال زهايل يف علو  ا ته  آمذكور يف كتابه )املستصثى(

 -يف علو  ا ته   -هت( آقال  12٥٥)ت الشوكاين وأما 

 هاث.دوو له االجت جمته ا  والأن يكون عاملا ب صوص الكتاب والس ة، آإن قصهر يف أح  ا مل يكن « ااول»[

 يشرتط معرآته جبميا الكتاب والس ة بل را يتعلق م هما اباحكا   وال

ر للقطتا أبن ا هتي ابعتبتار الظتاهملقت ار إمنتقال ال زهايل وابن العريب والذي يف الكتاب العزيز من  لت  قت ر مخستمائة آيتة. وثعتوى االحنصتار يف هتذا ا
ل يستت رج ااحكتا  وتت بر كامت ت اليت ت ست رج م ها ااحكا  الشرعية أضعاف أضتعاف  لت ، بتل متن لته آهتم صتايحيف الكتاب العزيز من اآلاي

 من اآلايت الوارثة  رث القصص واام ال 

 قيل ولعلهم قص وا بذل  اآلايت ال الة على ااحكا  ثاللة أولية ابلذات ال بطريق التامن وااللتزا  • 

ا  يف ان أآترث آايت ااحكتاتتل بتن ستليمعتض أهتل العلتم أن اقتصتار املقتصترين علتى العت ث املتذكور إمنتا هتو اهنتم رأوا مقوق  حكى املاورثي عن ب• 
 تص يف وجعلها مخسائة آية 

 تهت  ا  الق ر الذي يكثييف. وادتلثوا قال ااستا  أبو م صور يشرتط معرآة مايتعلق ِبكم الشرن واليشرتط معرآة ما آيها من القصص واملواعظ• 
 ؤلثة.ممن الس ة آقيل مخسائة ح يل وهذا من أعجب مايقال آإن ااحاثيل اليت تؤدذ م ها ااحكا  الشرعية ألوف 

 وقال ابن العريب يف احملصول هي ث ثة آالف • 
 ئتة ألتف،قلتت: ث مثا : ال،ف، قتالوقال أبو على الارير قلت امح  بن ح بل كتم يكثتي الرجتل متن الت يل حتىت ميك ته أن يثتيت يكثيته مائتة ألت• 

 قال: ال، قلت: أربعمائة ألف، قال: ال، قلت: مخسمائة ألف، قال: أرجو.

                                                 

 12٦ - 124ص  ٥)اإلحكا ( البن حز  ج  1
 8٧ - 8٦)أثب املثيت( ص  2
 ٣٥٣ - ٣٥٠ص  2)املستصثى( ج  ٣
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 قتت  قتتال أمحتت  رمحتته هللااالبتت  م تته آقتتال بعتتض أصتتاابه هتتذا حممتتول علتتى االحتيتتاط والت لتتيظ يف الثتيتتا أو يكتتون أراث وصتتف أكمتتل الثقهتتاء آأمتتا م• 
 ي ب ي أن تكون ألثا ومائتس. صلى هللا عليه وسلم   ااصول اليت ي ور عليها العلم عن ال  

 تت  االجتهتتاث جيتتا عاتتر يف  ه تته حقتتال أبتتو بكتتر التتراوي اليشتترتط استااتتار جيتتا متتاورث يف  لتت  البتتاب إ  الميكتتن اإلحا تتة بتته ولتتو تصتتور ملتتا • 
 ماروي.

 لبيهقتي أو أصتل وقعتترآتة الست ن لكتا  كست ن أيب ثاوث ومعوقال ال زايل وجاعة من االصتوليس يكثيته أن يكتون ع ت ه أصتل جبمتا أحاثيتل ااح• 
قتتال و عتي، و وعته ال تووي لتى  لت  الراآرواقتا كتل ابب آ اجعته وقتت الاجتة وتبعتته ع -رعرآتته  -الع ايتة آيته جبمتا أحاثيتل ااحكتا  ويكتثتي آيتته 

متن حت يل ح ْكمتي   تاري ومستلمظمها وكم يف صتايح الباليصح التم يل بس ن أيب ثاوث آإهنا مل تستوعب الصايح من أحاثيل ااحكا  وال مع
   لوجهس:ليح يف س ن أيب ثاوث، وكذا قال ابن ثقيق العي  يف خترح الع وان: التم يل بس ن أيب ثاوث ليح جبي  ع  

 )ااول( أهنا الحتوي الس ن احملتاج إليها. 

 )ال اين( أن يف بعاها ماال  تل به يف ااحكا .انتهى.

ن يكتون أن ا تهت  البت  أ آيته والختتبهة أن ك   أهل العلم يف هذا الباب من قبيل اإلآراط وبعاه من قبيتل التثتريط، والتق التذي الختت خيثاك  وال
جات املستتاني  واملستتت ر  ختتتتملت عليتتهعاملتتا رتتا اختتتتملت عليتته جمتتاميا الستت ة التتيت صتت ثها أهتتل الثتتن كاامهتتات الستتت ومتتايلاق هبتتا، مشتترآا علتتى ماا

ا ست راجها متن مواضتعهيتمكن من ا اليت التز  مص ثوها الصاة، واليشرتط يف هذا أن تكون حمثو ة له م ستاارة يف  ه ه بل يكون ممنوالكتب 
ست اث معرآتة يتتمكن ال رجتال اإلحتابلبال ع ها ع   الاجة إىل  ل ، وأن يكون ممن له َتييز بتس الصتايح م هتا والستن والاتعيف ِبيتل يعترف 

عتتس أن يتتتمكن ر قلتب بتتل املعلتى التت يل أبحت  ااوصتتاف املتذكورة، ولتتيح متن ختتترط  لت  أن يكتون حاآظتتا  لتال الرجتتال عتن  هتتهبتا متن الكتتم 
ول م هتا ااستباب ومتاهو مقبت  يوجبه منابلبال يف كتب اَّرح والتع يل من معرآة حال الرجال، ما كونه ممن له معرآة َتمة را يوجب اَّرح وماال

 قاثح من العلل وماهو خ قاثح. وماهو مرثوث وماهو

ختترعي،  جتان ويترى أنته ثليتلل ِبجيتة اإليثتيت ِبت ف متاوقا اإلجتان عليته إن كتان ممتن يقتو  )الشرط ال اين( أن يكون عارآا رسائل اإلجتان حتىت ال
 وقل أن يلتبح على من بل  رتبة االجتهاث ماوقا عليه اإلجان من املسائل.

ا عتن ط أن يكتون حاآظتا  قته، واليشترت ا بلستان العترب ِبيتل ميك ته تثست  متاورث يف الكتتاب والست ة متن ال ريتب وحنتو )الشرط ال الل( أن يكون عامل
تبوهتا بوها أبلت  ْتذيب ور تقريتب وهتذ  هر قلب بل املعتس أن يكون متمك ا من است راجها من مؤلثات اائمة املشت لس بذل  وق  قرهبوهتا أحستن

 ومااختتتتملت عليتته متتن ص تراكيبهتتايصتتعب الكشتتف ع تته واليبعتت  اال تت ن عليتته، وإمنتتا يتتتمكن متتن معرآتتة معانيهتتا ودتتواعلتتى حتتروف املعجتتم ترتيبتتا ال
ع ت  وروثه  ا كتل ما تتاج إليتههبتة يستااتر لطائف املزااي من كان عاملا بعلم ال او والصرف واملعاين والبيان حىت ي بتت لته يف كتل آتن متن هتذه َمَلَكت

و معرآتة هتليته متن هتذه الث تون احملتتاج إ ر يف ال ليل نظرا  صاياا ويست رج م ه ااحكا  است راجا قواي. ومتن جعتل املقت ارعليه آإنه ع    ل  ي ظ
ا يزي  ا ته  ن على مطوالْا مما يف اال  خمتصراْا أو كتاب متوسط من املؤلثات املوضوعة آيها آق  أبع ، بل االستك ار من املمارسة قا والتوس

ذه امللكتة لعلتو  وإمنتا ت بتت هتيتة يف هتذه االبال وبصرا  يف االست راج وبص ة يف حصول مطلوبه. والاصل أنته البت  أن ت بتت لته امللكتة القو قوة يف 
 آرضته. يبل ته جهت ه يف أثاءن العترب مابطول املمارسة وك رة امل ومة لشيو  هذا الثن. قال اإلمتا  الشتاآعي دتب علتى كتل مستلم أن يتتعلم متن لستا

 قال املاورثي ومعرآة لسان العرب آرع على كل مسلم من جمته  وخ ه.

تته رتا تبلت  لتى خمتصتراته ومطواليته ويطلتا عآ)الشرط الرابا( أن يكون عاملا بعلم أصول الثقه الختتماله على نثح الاجة إليه، وعليه أن يطول البتان 
ا  ستتتلة متتن مستتائله نظتتر م ظتتر يف كتتل يي تقتتو  عليتته أركتتان ب ائتته، وعليتته أياتتا أن بتته  اقتتته آتتإن هتتذا العلتتم هتتو عمتتاث آستتطاط االجتهتتاث وأساستته التتذ

ه عليتته التترث ودتتبط آيتت ا الثتتن صتتعبيوصتتله إىل متتاهو التتق آيهتتا آإنتته إ ا آعتتل  لتت  َتكتتن متتن رث الثتترون إىل أصتتوقا أبيستتر عمتتل وإ ا قصتتر يف هتتذ
اث ن أعظتتم علتتو  االجتهتتال تتزايل إ و  للمجتهتت  علتتم أصتتول الثقتته انتهتتى. قتتالودلتتط. قتتال الث تتر التتراوي يف احملصتتول وماأحستتن ماقتتال إن أهتتم العلتت

 يشتمل على ث ثة آ ون: ال يل والل ة وأصول الثقه.
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وجعتتل قتتو  متتن جلتتة علتتو  االجتهتتاث معرآتتة القيتتا  بشتترو ه وأركانتته، قتتالوا انتته م تتاط االجتهتتاث وأصتتل التترأي وم تته يتشتتعهب  -إىل أن قتتال الشتتوكاين 
 .1]كذل  ولك ه م  رج حتت علم أصول الثقه، آإنه ابب من أبوابه وخت ْعبة من ختعبه  الثقه، وهو

وأما اإلجان آي ب ي أن تتميز ع  ه مواقا اإلجان حىت اليثيت ِبت ف اإلجتان كمتا يلزمته معرآتة ال صتوص [يف ك مه عن اإلجان، قال:  الدز ايوواث 
نه اليلزمه أن  ثظ جيا مواقا اإلجان واخل ف بل كل مستلة يثتيت آيهتا آي ب تي أن يعلتم أن آتتواه حىت اليثيت ِب آها، والت ثيف يف هذا ااصل أ

اإلجتان ليح خمالثتا  لإلجتان، إمتا أبن يعلتم أنته مواآتق متذهبا متن متذاهب العلمتاء أيهتم كتان أو يعلتم أن هتذه واقعتة متولت ة يف العصتر مل يكتن اهتل 
 .2]آيها دوع آهذا الق ر آيه كثاية

 ْعَظم، متمك ا  من إثراك الباقي عن قرب[قال  النوو وواث 
 .٣]مث الي شرتط أن يكون جيا ااحكا  على  ه ه، بل يكثيه كونه حاآظا امل

 ف يف أن متن كانتت ثتيت، والدتوبع ، آق  كانت تل  أقوال العلماء يف صتثة علتو  ا تهت ، ضتمن الكت   عتن ختترط العلتم الشترعي متن ختتروط امل
هتذه الصتثة  لمتاء آتيمن مل يستتوفادتلتف الع ته جاو له أن يثيت وهو املثيت ا تهت ، واالجتهتاث أنتوان ستيأيت  كرهتا يف مراتتب املثتتس، وإمنتاهذه صث

 هل له أن يثيت  آيه تثصيل َييت يف الك   عن مراتب املثتس إن ختاء هللا.

 الشرط التاسا:علم الواقا )معرآة ال ا  وأعراآهم(. 

 . 4أول هذا القسم مانقله ابن القيم عن أمح  بن ح بل أنه ي ب ي أن تكون من صثات املثيت معرآة ال ا  كر  يف 
آهذا أصل عظيم  تاج إليه املثتيت والتاكم، آتإن مل يكتن آقيهتا آيته « اخلامسة معرآة ال ا »وأما قوله [الك   يف هذا الشرط آقال  ابن القيموآصَّل 

يطبتق أحت  ا علتى اآلدتر، وإال كتان مايت ْثِست  أك تر ممتا يصتلح، آإنته إ ا مل يكتن آقيهتا يف اامتر لته معرآتة ابل تا  َتَصتوَّر لته  آقيها يف اامر وال هي مث
بطل وعكسته، وراج عليته املكتر واخلت ان واالحتيتال، وَتَصتوَّر لته الزنت يق يف صتورة الصِهت

 
اق بصورة امل

 
 يق، والكتا ب الظامل بصورة املظلو  وعكسه، وامل

متن هتذا،  يف صورة الصاثق، ولَِبح كل م بطل ثوب وور حتتهتا اإلمث والكتذب والثجتور، وهتو َِّهلته ابل تا  وأحتواقم وعوائت هم وع رآيتاْم المييتز هتذا
العوائتتت  بتتتل ي ب تتتي لتتته أن يكتتتون آقيهتتتا يف معرآتتتة مكتتتر ال تتتا  ودتتت اعهم واحتيتتتاقم وعوائتتت هم وعرآيتتتاْم، آتتتإن الثتتتتوى تت تتت  بت تتت  الزمتتتان واملكتتتان و 

 .٥]وااحوال، و ل  كله من ثين هللا كما تق   بيانه، وابهلل التوآيق

املتا ابملتراث هذا من  حية معرآة ال ا ، أما معرآة العرف، آق  سبق القول يف أحكا  اإلآتتاء إنته الدتوو للمثتيت أن يثتيت يف مستائل معي تة متامل يكتن ع
دتوو لته أن يثتيت يف ااميتان وااقتارير، وحنتو  لت  ممتا يتعلتق ابالثتا  إال إ ا كتان متن  ال[هللا  رمحته ابان الصا حهبا يف عرف ال ا . ومن هذا قتول 

 لت  كمتا ختته ت أهل بل  ال آظ هبا، أو مت زال  م زلتهم يف اخلسة رراثاْم من ألثا هم وتعارآهم آيها، انه إ ا مل يكن كذل  ك  ر دطؤه عليهم يف 
 . ٦]به التجربة وهللا أعلم

رضاي هللا  أمحادبع : آكانت تل  جلة ختتروط املثتيت، وبقيتت مستائل متعلقتة بتذل   كرهتا ابتن القتيم عتن أمحت  بتن ح بتل يف وصتثه للمثتيت، قتال و 
الي ب تي للرجتل أن ي صتب نثسته للثتيتا حتىت يكتون آيته مختح دصتال، أوقتا: أن تكتون لته نيتة، آتإن مل يكتن لته نيتة مل يكتن عليته نتور وال علتى  [ عنه

ال تا . نور. وال انية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكي ة. ال ال ة: أن يكون قواي على ماهو آيه وعلى معرآته. والرابعة: الكثاية وإال ما ه ك مه 
 .]٧اخلامسة: معرآة ال ا 

                                                 

 هت،  1٣2٧)إرختاث الثاول( للشوكاين، الطبعة ااوىل  1
 2٣٥ - 2٣٣ص 

 ٣٥1ص  2)املستصثى( ج  2
 89 ، نقله عن ابن الص ح ص42ص  1)ا مون( ج  ٣
 199ص  4)اع   املوقعس( ج  4
 88 - 8٧ص  1، و ج 2٣٠ - 229ص  4، وله ك   قريب من هذا يف )اع   املوقعس( ج 2٠٥ - 2٠4ص  4)اع   املوقعس( ج  ٥
 - 228ص  4  ، وج89ص  ٣عس( ج وسبق أياا يف أحكا  اإلآتاء ك   ابن القيم يف وجوب معرآة املثيت ابلعرف من كتابه )اع   املوق .11٥)أثب املثيت( ص  ٦

 ، آراجعه ه اك229
 199ص  4)اع   املوقعس( ج  ٧
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 رآة ال ا (. مسة )معوالصثة اخلا ريعة،ابلش وق  تكلم ا يف ختروط املثيت السابقة عن الصثة ال ال ة )أن يكون قواي على ماهو آيه( واملراث به العلم

 ونتكلم ه ا عن بقية الصثات اليت  كرها أمح  وهي ال ية واللم والكثاية.

 املسألة األوىل:أن مكون للمفيت نية صاحلة.

بتين العمتل َتبتا قتا ي  و وستائقه،  ح العمتل وقائت ه  آأما ال ية آهي رأ  اامر وعموثه وأساسه وأصله التذي عليته يبتين، آإهنتا رو [ رمحه هللا ابن القيمقال 
س نيا واآلدترة، آكتم بتجات يف الت عليها، يصح بصاتها ويثس  بثستاثها وهبتا ي ستتجلب التوآيتق، وبعت مها  صتل اخلتذالن، وِبستبها تتثتاوت الت ر 

، آيثتتيت التتر أكويثتتا  تته مم ريتت  ابلثتتتوى وجتته هللا ورضتتاه والقتترب م تته وماع تت ه، ومريتت  هبتتا وجتتَه امل لتتوق وَرجتتاء م ثعتتته وماي التته  ج ن ابلثتتتوى و  معتتا  
ملطتان، وهتذا االظتاهر ورستوله هتو  ا وثي ته هتوالواح ة وبي هما يف الثال وال واب أعظم مما بس املشرق وامل رب. هذا يثيت لتكتون كلمتة هللا هتي العليت

 ملستعان.ما، آاهلل اوالس ة أو دالثهيثيت ليكون قوله هو املسمون وهو املشار إليه َوَجاه ه  هو القائم سواء واآق الكتاب 

تتول أن يت ْلتتبَح امل لتتص متتن املهابتتة وال تتور واحملبتتة يف قلتتوب اخللتتق وإقبتتال قلتتوهبم إليتته متتاهو ِبستتب  وقتت  جتترت عتتاثة هللا التتيت التبتت ل وستت ته التتيت الحت 
َهانة 

َ
ْقت وامل

َ
والب اة ماهو ال ئق به، آامل لص له املهابة واحملبة، ولآلدر املقت إد صه ونيته ومعاملته لربه، وي لِبح املرائي ال بَح ثويب الزور من امل

 .1]والب ااء

 وق  سبق الك   يف ال ية ابلتثصيل يف أول الثصل ااول من الباب الرابا.

 املسألة الثانية:أن يكون املفيت حليماً وقورًا.

آليح صاحب العلم والثتيا إىل ختيء أْحَوَج م ه إىل اللم والسكي ة والوقتار، « أن يكون له حلم ووقار وسكي ة»وأما قوله: [ رمحه هللا ابن القيمقال 
آإهنتتا كستتوة علمتته وجالتته، وإ ا آقتت ها كتتان علمتته كالبتت ن العتتارى متتن اللبتتا ، وقتتال بعتتض الستتلف: متتاق رِن ختتتال إىل ختتتال أحستتن متتن علتتم إىل حلتتم. 

ارهم من عِ َمه ما، وال الل من أوتى علما  ب  حلم، والرابتا: عكسته آتاللم وي تة العلتم وال ا  هه ا أربعة أقسا ، آ يارهم من أويت اللم والعلم، وختر 
أهتل الطتيش  وهباؤه وجاله. وض  الطيش والعجلة والت ة والتسترن وعت   ال بتات، آتالليم اليستتثزه البَتَ َوات، واليستت ثه التذين اليعلمتون، والي قلقته

ميلتت  نثستته ع تت  وروث أوائتتل اامتتور عليتته والَتلكتته أوائلهتتا، وم حظتتته للعواقتتب َت عتته متتن أن تستتت ثه  واخلثتتة واَّهتتل. بتتل هتتو وقتتور اثبتتت  و أ ة
ليته ثواعى ال اب والشهوة، آبالعلم ت كشف له مواقا اخلت  والشتر والصت ح والثستاث، وابللتم يتتمكن متن ت بيتت نثسته ع ت  اخلت  آيتؤثره ويصتس ع

 .2]آه ر خْتَ ه واللم يت  َتبِهته عليهوع   الشر آيصس ع ه، آالعلم يت َعرهِ 

 املسألة الثالثة:أن مكون للمفىت كفاية 

ء يف البتاب   يف أرواق الثقهتا  ستبق الكت أى مال ي  يه، إما بكونه خ يا أو أبدذه من بيت املال، والدوو ِبال أن َيدذ من أعيان من يثتتيهم. وقت
 ت ريسه. ، ويف الباب الرابا ع   الك   يف آثاب العامل يفال الل ع   الك   يف واجب اإلما  يف تعليم الرعية

آإنته إ ا مل يكتن لته كثايتة احتتاج إيل ال تا  وإىل اادتذ ممتا يف أيت يهم، آت  َيكتل مت هم ختتيتا « الكثاية واإل ما ه ال تا »وأما قوله [ ابن القيمقال 
 .٣]إال أكلوا من لمه وِعرضه أضعاآه

ق تل الَّ َأْستأَل ك ْم ) ، قتال تعتاىلصتلى هللا عليته وستلم  ، و ل  اقت اء بصاحب الشرن 4]ص ى للثتوى أن يتسن بذل ااوىل ابملت[ ابن الص حقال 
 . وإمنا يتمكن من هذا إ ا كان خ يا وإال أدذ روقا من بيت املال.2٣الشورى:  (َعَلْيِه َأْجرا  

 و ه ية أو روقا ولكل م ها حكم. وعلى هذا آإن ااموال الواصلة إىل املثىت إما أن تكون أجرا  أ

                                                 

 2٠٠ - 199ص  4)اع   املوقعس( ج  1
 2٠٠ ص 4 ع   املوقعس( جإ) 2
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 114)أثب املثىت( ص  4
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و قتتال لتته، ال أعلمتت  لتتعاوضتتة عليتته، كمتتا آأمتتا أدتتذه ااجتترة آتت  دتتوو لتته، ان الثتيتتا م صتتب تبليتت  عتتن هللا ورستتوله، آتت  جتتتوو امل[ اباان القاايمقتتال 
ث العتوع، ا  قطعتا ، ويلزمته ر ، آهتذا حتر رةاإلس   أو الوضوء أو الص ة إال أبجرة، أو ستل عن ح ل أو حرا  آقال للسائل: الأجيب  ع ته إال أبجت

 والميلكه.

ل استخ، جعله ر زلة أجرة او ذ ااجرة، وقال بعض املتأدرين: إن أجاب ابخلط آله أن يقول للسائل: اليلزمىن أن أكتب ل  دطى إال أبجرة، وله أد
لكتن هلل بلثظته ودطته، و  واب جمتا    ل ، وأنه يلزمه اَّآإنه َيدذ ااجرة على دطه، ال على جوابه، ودطه ق ر وائ  على جوابه.والصايح د ف 

 اليلزمه الورق وال الس.

عليهتا،  اَاْوىَل أن يكتاآالو بقبوقتا،  وأما اق يتة آثيهتا تثصتيل، آتإن كانتت ب ت  ستبب الثتتوى كمتن عاثتته يهاثيته أو متن اليعترف أنته مثتت آت  أب 
وبتس خت ه  رق بي تهوإن كتان الآت بتول ه يتته،قه رتا اليت ْثتىت بته خت ه ممتن اليهت ى لته مل دتز لته وإن كانت بسبب الثتتوى، آتإن كانتت ستببا  إىل أن يثتيت

 .ع  ه يف الثتيا بل يثتيه را يثىت به ال ا ، ك ره له قبول اق ية، اهنا تشبه املعاوضة على اإلآتاء

يتا ع ته آثيته وجهتان، وهتذا آترن مترتثث بتس عامتل الزكتاة وعامتل اليتتيم، وأما أدذ الروق من بيت املال آإن كان حمتاجا  إليه جاو له  ل ، وإن كان خ 
القاضتى  آمن ألقه بعامل الزكاة قال: ال ثا آيه عا ، آله اادذ، ومن ألقه بعامل اليتيم م عه من اادذ، وحكم القاضى يف  ل  حكم املثتىت، بتل

 .1]أوىل ابمل ا وهللا أعلم

لقيامتته رصتتلاة عامتتة و كتتر  ثليلتته متتن قبتتل، وقتت  جتتا ابتتن القتتيم أقتتوال متتن ستتبقه يف املستتألة، إ  قتت   كرهتتا أمتتا جهتتة أدتتذ املثتتيت متتن بيتتت املتتال آ
. إال أن ه تتاك قتتوال يف أدتتذ التتروق متتن أهتتل البلتت ة إ ا تعتتذر متتن بيتتت املتتال مل يتتذكره ابتتن القتتيم ٥، وابتتن محتت ان4، وال تتووى٣، وابتتن الصتت ح2اخلطيتتب

 كتتر أبتتو القاستتم الصتتيمرى: أنتته لتتو اجتمتتا أهتتل البلتت  علتتى أن جعلتتوا لتته روقتتا متتن أمتتواقم ليتثتترل لثتتتاويهم جتتاو و [قتتال كااابن الصاا ح و كتتره ختت ه 
آتإن مل يكتتن ه تاك بيتت متتال أو مل يثترع اإلمتتا  للمثتىت ختتتيتا واجتمتا أهلتته علتى أن دعلتتوا لته متتن أمتواقم روقتتا [ امقيااب البدااداد . وقتال ٦] لت 

 . ٧]م سال  ل ليتثرل لثتاويهم وكتاابت نواوق
وقيل لو اجتما أهل بل  على أن دعلوا له روقا متن [اعرتع عليه آقال  ابن محدانوهذا القول نقله ال ووى عن الصيمرى واخلطيب كاملقرهِله، إال أن 

 .8]أمواقم ليتثرل لثتاويهم جاو، وهو بعي 

 ملستثتس.امن بيت املال ال أدذ ااجر من  قلت: والذي يت رهج على القواع  العامة جواو  ل ، وهو يشبه أدذ الروق

 وهبذا ي تهى الك   يف صثة املثيت وخترو ه وهو القسم ال الل من هذا الثصل.
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 القسم الرابع: مرامب املفتني

 الذين دوو إآتاؤهم واستثتاؤهم يف ثين هللا تعاىل ثائما أو للارورة.

ر بلتول هتتذه طلتتق، ولكتن إ ا تعتتذه  تهت  املارو ه( هتو ال ايتتة املطلوبتة، ومتن َحصهتتلها آهتو املثتتيت متا كر ه يف ختترط العلتتم الشترعى يف )صتتثة املثتىت وختتت
 .ال اية، آهل ال ل ملن مل يبل ها أن يثىت  وهل ي قطا اإلآتاء ما تعذهر حتصيل هذه املرتبة 

م متن يستول إ ت ق ملثتتون أصت اآا: مت هقذا كان ارتبة أن يثتوا. و واَّواب: أن االآتاء دب أال ي قطا، وإ ا مل يوج  ا ته  املستقل آلمن ثونه يف ال
لتتى هتتؤالء عا أ لتتق استتم املثتتىت لرتبتتة، وإ استتم املثتتيت عليتته، ومتت هم متتن لتتيح مثتيتتا وإن ستتال لتته أن يثتتيت أحيتتا  لتعتتذر استتتثتاء متتن هتتو أعلتتى م تته يف ا

 آعلى سبيل التسامح.

 ائما أو أحيا  للااجة هي كالتاىل: وعلى هذا آإن مراتب الذين دوو قم أن يثتوا ث

 املثىت ا ته  املطلق املستقل.  - 1

 املثيت خ  املستقل )امل تسب ملذهب(.  - 2

 ا ته  يف ابب أو مسألة من الثقه. - ٣

 من تثقهه وقرأ كتااب من كتب الثقه. - 4

 من كان ع  ه كتب ال يل أو بعاها. - ٥

 العامى إ ا عرف حكم حاثثة. - ٦

 دب على املستثيت إ ا مل د  أح ا  يثتيه البته. ما - ٧

 :املرمبة األوىل:املفيت اجملتهد املقلق املستقل

تهتت  جتهتتاث، وأن علتتو  ا  تته متتن اإل كتتر  صتتثة ا تهتت  يف القستتم الستتابق )صتتثات املثتتىت وختتترو ه( و كتتر  أن متتن ختتترو ه العلتتم الشتترعى التتذي ميكه 
يف  حابان الصا  تا متاأوجزه هاك، ونتذكر اإلجان واخل ف، والل ة العربية، وأصول الثقه(. و كر  تثصيل  لت  ه ت مخسة )الكتاب، والس ة، ومعرآة

 ي التثصتيل، وقت  آصتلتيا ، ومتا التاتق هبتا علتِقيِهما رعرآة أثلة ااحكا  الشرعية من الكتاب، والس ة، واإلجان، والق[صثة ا ته  املستقل، قال 
ن علتم أصتول م ها، و ل  ي ستثاث ااحكا  م ها. آتيسرت والم  هلل. عاملا رايشرتط يف ااثلة ووجوه ثاللتها، وبكيثية اقتبا يف كتب الثقه، وخ  

مكن بته متن قهم ابلق ر الذي يتتلماء واتثاالثقه. عارآا من علم القرآن، وعلم ال يل، وعلم ال اسخ وامل سو ، وعلمى ال او، والل ة، وادت ف الع
 ن َتهي ها.ثرول موتثاريعه امل ات مسائله،ء بشروط ااثلة واالقتبا  م ها.  ا ث ْربِة وارتياع يف استعمال  ل ، عاملا ابلثقه، ضابطا امهالوآا

 تق .آمن جا هذه الثاائل آهو املثىت املطلق املستقل الذي يتأثى به آرع الكثاية، ولن يكون إال جمته ا مس

 .1]يستقل ذثراك ااحكا  الشرعية من ااثلة الشرعية من خ  تقلي  وتقي  رذهب أح  وا ته  املستقل: هو الذي

 املفىت غري املستقل )أ  املنتسب ملذهب(. املرمبة الثانية:

 وهؤالء أقسا  ث ثة: اث ان جمته ان وال الل مقل .

 املثىت ا ته  امل تسب ملذهب يف  ريقة االست باط الَف أحكامه وأثلته. - 1

 )وهو املثيت ا ته  املطلق خ  املستقل( 

تمكن متتن متتذه وأصتتوله، عتتارف هبتتا، جمتهتت  مقيتت  يف متتذهب متتن ائتتتم بتته، آهتتو جمتهتت  يف معرآتتة آتاويتته وأقوالتته ومأدتت[ اباان القاايمصتتثته: قتتال  -أ 
يف  ليل، لكتن ستل   ريقتهال يف الت و لكتم الت ريل عليها وقيا  متامل يت ص متن ائتتم بته عليته علتى م صوصته متن خت  أن يكتون مقلت ا  إلمامته الَف ا

 االجتهاث والثتيا وثعا إىل مذهبه ورتبه وقرره، آهو مواآق له يف مقص ه و ريقه معا.

قتت  وقتت  اثعتتى هتتذه املرتبتتة متتن ال ابلتتة القاضتتى أبتتو يعلتتى والقاضتتى أبتتو علتتى بتتن أىب موستتى يف ختتترح اإلرختتتاث التتذي لتته، ومتتن الشتتاآعية دلتتق ك تت ، و 
ة يف أىب يوسف وحمم  وو َآر بن اقذيل، والشاآعية يف املزى وابن ستريل وابتن امل تذر وحممت  بتن نصتر املترووى، واملالكيتة يف أختتهب وابتن ادتلف ال ثي
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ولس، عب  الكم وابن القاسم وابن وهب، وال ابلة يف أيب حام  والقاضى: هل كان هؤالء مستقلس ابالجتهاث أو متقي ين رذاهب أئمتهم  علتي قت
ان مت هم ومن أتمل أحوال هؤالء وآتاويهم وادتيتاراْم علتم أهنتم مل يكونتوا مقلت ين ائمتتهم يف كتل ماقتالوه، ود آهتم قتم أ هتر متن أن ي كتر، وإن كت

  .1]املستقل واملستك ر، ورتبة هؤالء ثون رتبة اائمة يف االستق ل ابالجتهاث

امل تسبس يف هتذه الالتة يف حكتم آتتوى ا تهت  املستتقل املطلتق، ي عمتل هبتا وي عتت  هبتا يف إ ا عرآت هذا آثتوى [ابن الص ححكم آتواه: قال  -ب 
 .2]اإلجان واخل ف

 :املثيت ا ته  املقي  رذهب من انتسب إليه اليتع اه إىل خ ه - 2

 والته وآتاويته واليتعت ى أق هبتا، لكتن ال ه، عتاملمن هو جمته  يف مذهب من انتسب إليه، مقترر لته ابلت ليل، متتقن لثتاويت[:ابن القيمصثته: قال  -أ 
ك تت  ر علمتتاء الطوائتف، و هتو حتتال أك تو خيالثهتا، وإ ا وجت  نتتص إمامته مل يعتت ل ع ته إىل ختت ه البتتة، وهتتذا ختتأن أك تر املصتت ثس يف متذاهب أئمتتتهم، 

ة   اكتثتتى هبتتا متتن كلثتتص الشتتارن، قتتآهتتي ع تت ه ك صتتو متت هم يظتتن أنتته الحاجتتة بتته إىل معرآتتة الكتتتاب والستت ة والعربيتتة لكونتته جمتتتزاي ب صتتوص إمامتته، 
يل يكتثتى هتو بتذل  الت لآا ب ليلته، التعب واملشقة، وق  كثاه اإلما  است باط االحكا  ومؤنة است راجها من ال صوص، وقت  يتري إمامته  كتر حكمت

 من خ  ِبل عن معارع له.

، وهؤالء الي َّع ون االجتهاث، واليقرون ابلتقليت ، وك ت  مت هم يقتول: اجتهت   وهذا ختأن ك   من أصااب الوجوه والطرق والكتب املطولة وامل تصرة
جتب اتباعته، يف املذاهب آرأي ا أقرهبا إىل الق مذهب إمام ا، وكل م هم يقول  ل  عن إمامه، ويزعم أنه أوىل ابالتبان من خ ه، وم هم من ي لتو آيو 

 .٣]ومي ا من اتبان خ ه

ت  إلمامته. اللته، [ الص حابن حكم آتواه: قال  -ب  وعلى هذه الصثة كان أئمة أصااب ا، أو أك رهم، ومن كان هذا ختأنه آالعامل بث تيتاه مقلت  م
 .4]ان معوله على صاة إضاآة مايقوله إيل إمامه، لع   إستق له بتصايح نسبته إيل الشارن، وهللا أعلم

أبن متن كانتت هتذه حالتته آثترع الكثايتة اليتتأثى بته، ووجهته أن ماآيته متن التقليت   التذي رأيتته متن كت   اائمتة يشتعر[أياتا:  ابن الص حوقال 
استتم اث  نقص ودلل يف املقصوث، وأقول: إنه يظهر أنه يتأثى به آرع الكثاية يف الثتتوى، وإن مل يتتأث بته آترع الكثايتة يف إحيتاء العلتو  التيت م هتا

يؤثى ع ه ماكان يتأثى بته الثترع حتس كتان حيتا  قائمتا ابلثترع آيهتا، والتثريتا علتى الصتايح  الثتوى، انه ق  قا  يف آتواه مقا  إما  مطلق، آهو
 . ٥]يف أن تقلي  امليت جائز

 

 أقسا  ا ته ين: )فائدة(

  املقيت . والثترق تهت  املستتقل، وا   املطلتق ختتبس ل  مما ستبق  كتره متن مراتتب املثتتس أن ا تهت ين ث ثتة أقستا : ا تهت  املطلتق املستتقل، وا تهت
 بي هم على ال او التايل:

 ه . آكل من حصَّل علو  االجتهاث اخلمسة ول يه الق رة على است باط ااحكا  من أثلتها التثصيلية، آهو جمت

هبتتذا  هتتو جمتهتت  مقيتت عتتس آمثلتتة متتذهب آتتإ ا مل يتقيتت  يف االستتت باط اباثلتتة التثصتتيلية ملتتذهب معتتس آهتتو جمتهتت  مطلتتق، وإن تقيتت  يف االستتت باط أب
 املذهب وإمنا يتقي  هذا أبثلة مذهبِ  ما لتقص ه يف بعض علو  االجتهاث داصة ال يل والل ة.

اصتة دستتقل ل ثسته بقواعت  معتس بتل ا وا ته  املطلق الذي مل يتقيت  أبثلتة متذهب معتس قستمان، آتإن مل يتقيت  يف االستت باط أياتا بقواعت  متذهب
. وهبتذا تعلتم أن تهت  املطلتق امل تستبقل أو ا ستقل، وإن التز  قواع  مذهب معس يف االست باط آهتو ا تهت  املطلتق خت  املستتآهو ا ته  املطلق امل

  مستق .ا ته  املطلق أعم من ا ته  املستقل، آكل جمته  مستقل هو جمته  مطلق، وليح كل جمته  مطلق جمته ا  
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 ته  املقي  هو االلتزا  أبثلة مذهبِ  ما من ع مه. آالذي يثرق بس ا ته  املطلق وا 

 .1أما الذي يثرق بس ا ته  املستقل وخ  املستقل آهو االلتزا  بقواع  مذهبِ  ما يف االجتهاث واالست باط من ع مه

  ته  املقي . املستقل مث وأما ترتيبهم حسب رتبتهم يف االجتهاث: آأع هم ا ته  املطلق املستقل، ويليه ا ته  املطلق خ  ا

وم ذ ثهر  ويل   ِوَي بستاط املثتيت [هت(: ٦4٣) ابن الص حوادتلف العلماء يف وجوث أهل املرتبة ااوىل يف ال نيا بع  عصر أئمة املذاهب، آقال 
 ، وعلتى هتذا القتول أك تر العلمتاء. ودتالف2]عتةاملستقل املطلق، وا ته  املستقل، وأآاتى أمتر الثتتوى إىل الثقهتاء امل تستبس إىل أئمتة املتذاهب املتبو 

 .٣]إن اارع الدوو أن كلو من قائم هلل ِبجِة، آ  دوو أن كلو من هذا الص ف[آقال: ابن القيم

َييت بقواعت  هو قول اَّمهور، وهو تعذر وجوث ا ته  املطلق املستقل يف املتأدرين، ان االستتق ل ختتر ه أن  -وهللا تعاىل أعلم  -قلت: والراجح 
ون قت  ج ي ة يف االست باط واالجتهاث، آقواع ه اَّ ي ة إما أن تكون حقا  أو اب  ، آإن كانت اب لة آليح رجته ، وإن كانت حقا  آإمتا أن يكت

متن أئمتة الستلف قال هبا بعض أئمتة الستلف وهتو قت  عمتل هبتا قصت ا  أو اتثاقتا آهتو لتيح رستتقل، وإمتا أن تكتون قواعت ه اَّ يت ة مل يقتل هبتا أحت  
ضت لة آيكون مستق   وهذا ممت ا انه يعين أن ماقال به من حق ق  خاب عتن املتقت مس جتيعهم، وهتذا ممت تا لإلجتان علتى أن اامتة الجتتمتا علتى 

عتتن قواعتت   آتتإن املستتتقل هتتو التتذي استتتقل بقواعتت  ل ثستته، يبتتين عليهتتا الثقتته دارجتتا[ الساايوطيوالي يتتب ع هتتا التتق يف عصتتر متتن العصتتور، قتتال 
كتابتته يف   املتتذاهب املقتتررة، وهتتذا ختتتيء آ قتت  متتن ثهتتر، بتتل لتتو أراثه اإلنستتان اليتتو  المت تتا عليتته ومل دتتز لتته، نتتصه عليتته ختت  واحتت . قتتال ابتتن بَرهتتان يف

 .4]ااصول: أصول املذاهب وقواع  ااثلة م قولة عن السلف، آ  دوو أن   ث يف ااعصار د آها

ته  املستقل وانقطان حجة هللا على اخللق، آإن هذه الجة تقو  اب ته  املطلق خ  املستقل بل رتن ثونته متن كتل عت ِل  قتِل ت و  بس آق  ا  وال
دتوو انقطاعته متن الت نيا الختترعا انته آترع كثايتة ومتىت  للعلم، وا ته  املطلق امل تسب )خ  املستقل( ابقِ  إىل أن أتيت أختراط الساعة الكسى، وال

تتزال  ائثتة متن أمتيت قائمتة أبمتر  ال) صتلى هللا عليته وستلم  صهر أهل عصر حىت تركوه أمثوا كلهم، كما الدوو انقطاعه من ال نيا ق را  لص ق دسه ق
 جتتما على ض لة، آ  جتتما على ترك القيا  بثرع الكثاية هذا. ، ولإلجان على أن اامة ال٥(هللا

دت  أمتيت قترين مث التذين يلتوهنم مث ) صتلى هللا عليته وستلم  ن نقتص اخلت  يف الت نيا واوثايث الشتر، كمتا ثل عليته قولته أما آق  ا تهت  املستتقل آهتو مت
صتلى هللا  اصتسوا، آإنته الَييت علتيكم يتو  إال والتذي بعت ه ختتر م ته حتىت تلقتوا ربكتم، ْسعتته متن نبتيكم ]رضتي هللا ع ته  أن ، وقتول ٦( الذين يلوهنم
 ذا وهللا تعاىل أعلم.. ه٧[عليه وسلم 

 املثىت املقل  ملذهب من انتسب إليه. - ٣

ستتائل مف نتتتكلم يف أربتتا  ويف هتتذا الصتت -بعتت  ا تهتت  املطلتتق امل تستتب وا تهتت  املقيتت   -وهتتذا هتتو الصتت ف ال التتل متتن املثتتتس امل تستتبس للمتتذاهب 
  ، وحكم إآتاء املثيت املقل . وهي: تعريف التقلي ، وصثة املثيت املقل ، وهل دوو للاي تقلي  امليت

 تتا إجتتاال، وقتتذا نتتذكره ه -يل الثصتتل التتتا يف -تعريتتف التقليتت : ستتيأيت هتتذا ابلتثصتتيل إن ختتتاء هللا يف املستتألة ال ال تتة عشتترة يف أحكتتا  املستتتثيت  -أ 
 آ قول: 

 ب   حجة. صلى هللا عليه وسلم  التقلي : هو قبول قول َمْن ثون ال   
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أو  لتتى الكتتتاب أو الستت ةعا  الصتتايح يل الشتترعي، واملتثتتق عليتته متتن ااثلتتة أربعتتة وهتتي الكتتتاب والستت ة واإلجتتان املعتتتس والقيتتوالجتتة: هتتي التت ل
 اإلجان.

علتم، ائتل ب ت  وعلى هذا آالتقلي  ليح علما ، ان العلم هتو متاثل عليته الت ليل، والتقليت  قبتول قتول بت  ثليتل. آالقائتل ابلتقليت : وهتو املثتيت املقلت  ق
 . 1والعامل ابلتقلي : وهو املستثيت املقل  عامل ب   علم

ه متتن ي متتن ختت  علتتِم بصتتاتأعرآتتة ثليلتته صتتثة املثتتيت املقلتت : يتبتتس متتن التعريتتف الستتابق أن املثتتيت املقلتت  هتتو َمتتْن يثتتيت بقتتول ختت ه متتن ختت  م -ب 
 آساثه، واليثعل  ل  عاثة إال ثقة رن ي قل ع ه. 

 ائثة تثقهت يف مذاهب من انتسبت إليه، وحثظت آتاويه وآروعه، وأقرت على أنثسها ابلتقلي  احملض من جيا [بقوله ه هللارمح ابن القيمووصثه 
الثا لقتول الوجوه، آإن  كروا الكتاب والس ة يوما  مايف مسألة آعلى وجه التسك والثايلة العلى وجه االحتجاج والعمل، وإ ا رأوا ح ي ا صاياا خم

إليتته أدتتذوا بقولتته وتركتتوا التت يل، وإ ا رأوا أاببكتتر وعمتتر وع متتان وعليتتا وختت هم متتن الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم قتت  أآتتتوا بثتيتتا، ووجتت وا  متتن انتستتبوا
هو أعلتم   طاه، بلإلمامهم آت ْتيا كالثها أدذوا بثتيا إمامهم وتركوا آتاوي الصاابة، قائلس: اإلما  أعلم بذل  م ا، وحنن ق  قل  ه آ  نتع اه والنت

 .2]را  هب إليه م ا

 يت املقل  .مسألتان، و ا: هل دوو للاي تقلي  امليت  وحكم آتوى هذا املث -املثيت املقل   -ويتعلق هبذا القسم 

 هل دوو للاي تقلي  امليت . -ج 

 وسبب ِبل هذه املسألة ه ا، أن املثيت املقل  خالبا سي قل آتاوى من مات من العلماء والثقهاء.

هل دوو للاي تقلي  امليت والعمل بثتواه من خ  اعتبارها ابل ليل املوجب لصاة العمتل هبا .آيته وجهتان اصتااب اإلمتا  أمحت  [: ابن القيمقال 
ى ال تتزان والشتتاآعي، آمتتن م عتته قتتال: دتتوو ت يتت  اجتهتتاثه لتتو كتتان حيتتا، آإنتته كتتان دتت ث ال ظتتر ع تت  نتتزول هتتذه ال اولتتة إمتتا وجتتواب  وإمتتا استتتابااب ، علتت
ن التقليتت  املشتتهور، ولعلتته لتتو َجتت َّث ال ظتتر لرجتتا عتتن قولتته ااول. وال تتاين: اَّتتواو، وعليتته عمتتل جيتتا املقلتت ين يف أقطتتار اارع، وديتتار ماأبيتت يهم متت

وت رتوت قائلهتا، كمتا ال تقلي  ااموات، وَمْن م ا مت هم تقليت  امليتت آإمنتا هتو ختتال يقولته بلستانه، وعملته يف آتاويته وأحكامته ِب آته، وااقتوال الَتت
 .٣]َتوت اادبار روت ر َواْا و قليها

هتتتل دتتتوو للمثتتتيت تقليتتت  امليتتتت إ ا علتتتم َعَ التتتته وأنتتته متتتات عليهتتتا متتتن ختتت  أن يستتتأل التتتي  آيتتته وجهتتتان اصتتتااب أمحتتت  [أياتتتا  ابااان القااايموقتتتال 
ْم لبطتتل ماأبيتت ي ال تتا  متتن الثقتته عتتن أئمتتتهم، ومل َيس تتْ  قتتم والشتاآعي، أصتتاهما لتته  لتت ، آتتإن املتتذاهب التبطتتل رتتوت أصتتااهبا، ولتتو بطلتت رتتو 

م مل يت ْعتَتت  هِبتتم يف اإلجتتان وال تتزان، وقتتذا لتتو ختتته  الشتتاه ان مث متتاَت بعتت   ااثاء وقبتتل الكتتم تقليتت هم والعمتتل أبقتتواقم، وأياتتا  لتتو بطلتتت أقتتواقم رتتْو
 .4 ]روته، آكذل  املثيت التبطل آتواه روتهبشهاثْما مل تبطل ختهاثْما، وكذل  الراوي التبطل روايته 

 حكم إآتاء هذا املثيت املقل  . -ث 

  ن الستلفهتذا إجتان مت ول َمتْن قلت ه ثي ته،الدوو للمقلت  أن يثتيت يف ثيتن هللا رتا هتو مقلت  آيته ولتيح علتى بصت ة آيته ستوى أنته قت[: ابن القيمقال 
 .]ما وخ  اكلهم، وصرح به اإلما  أمح  والشاآعي رضي هللا ع ه

خ  تا و « ِبتر املتذهب»احب  حملاستن التروُّاَيين صتقطا أبو عب هللا الَلِيمي إما  الشاآعيس را وراء ال هر والقاضي أبتو ا[: أبو عمرو بن الص حقال 
 دوو للمقل  أن يثيت را هو مقل  آيه. أبنه ال
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   صتتاحب متتذهب كتتو ملتتن حثتتظ  ن ختتتي ه أيب بكتتر القثتتال املتترووي أنتته دتتو وقتتال: و كتتر الشتتيخ أبتتو حممتت  اَّتتويين يف ختتترحه لرستتالة الشتتاآعي عتت
ا آيته عاملتا ه إ ا مل يكتن متباتر رتذهب خت   ونصوصه أن يثيت به وإن مل يكن عارآا  ب واماه وحقائقه، ودالثه الشيخ أبو حمم  وقتال: الدتوو أن يثتيت

 ه.بو أن يثيت أن يثيت هبا، وإ ا كان متبارا آيه جا ب واماه وحقائقه، كما الدوو للعامِهي الذي جا آتاوي املثتس

لذي اه، و كيه عن إمامه ايثه إىل خ  يمع اه اليذكره يف صورة مايقوله من ع   نثسه، بل « دوو له أن يثيت بذل  ال»وقال أبو عمرو: من قال: 
 هوا متت هم، س، واثعتتوا عتت هم آع تتمقتتا  املثتتت املثتتتس، ولكتت هم قتتامواقلتت ه، آعلتتى هتتذا َمتتْن عتت ث ه يف أصتت اف املثتتتس املقلتت ين ليستتوا علتتى القيقتتة متتن 

إن  آتاآة  لت  إىل إمامته رك مت هم إضتتوسبيل هم يف  ل  أن يقولوا م  : مذهب الشاآعي كذا وكذا، ومقتاى مذهبه كذا وكذا، وماأختبه  ل ، ومن 
 .]كان  ل  اكتثاء م ه ابملعلو  عن الصريح آ  أب  به

ملتا اليعلتم أنته نصته التذي أآتيت بته، أو « مذهب الشتاآعي»وما كره أبو عمرو حسن، إال أن صاحب هذه املرتبة  ر  عليه أن يقول [:ابن القيمقال 
إن قتذا املثتيت أن يقتول » أيب عمارووأمتا قتول الشتيخ  -إىل أن قتال  - تتاج معهتا إىل الوقتوف علتى نصته  يكون ختهرته بتس أهتل املتذهب ختتهرة ال

آلعمتتر هللا اليقبتتل  لتت  متتن كتتل متتن نصتتب نثستته للثتيتتا حتتىت يكتتون عاملتتا  رأدتتذ صتتاحب املتتذهب وم اركتته « الشتتاآعي متت   هتتذا مقتاتتى متتذهب
ن لته وقواع ه جعا وآرقا، ويعلم أن  ل  الكم مطابق اصوله وقواع ه بع  استثرال وسعه يف معرآة  لت  آيهتا إ ا أدتس أن هتذا مقتاتى مذهبته كتا

 .1]يكلف هللا نثسا  إال وسعها ل  علمه، والحكم أم اله ممن قال رب

آت  جتتوو الثتتوى  ، ٣٦اإلستراء:   (ْلتمم عِ ْيَح لَتَ  بِتِه َواَل تَتْقتف  َمتا لَت) جتتوو الثتتوى ب ت  علتم لقولته تعتاىل إن التقلي  لتيح علمتا، وال[ ابن القيموقال 
 ابلتقلي ، مث قال )هذه املسألة آيها ث ثة أقوال اصااب أمح : 

  الي ْطلَتق عليته يح بعلتم، وأن املقلتالتقليت  لت : أنه الدوو الَثْتوى ابلتقلي : انته لتيح بعلتم، والثتتوى ب ت  علتم حترا ، والدت ف بتس ال تا  أنأح ها
 اسم عامل، وهذا قول أك ر ااصااب وقول جهور الشاآعية.

يثتتيت بتته ختت ه،  ن يقلتت  العتتامل آيمتتا، والدتتووأمتتاء إ ا كانتتت الَثْتتتوى ل ثستتهوال تتاين: أن  لتت  دتتوو آيمتتا يتعلتتق ب ثستته، آيجتتوو لتته أن يقلتت  ختت ه متتن العل
، وإمنتا دتوو أن ثتيت رتا ْستا متن يثتيتوو لته أن يوهذا قول ابن َبطَّتة وخت ه متن أصتااب ا، قتال القاضتي:  كتر ابتن  َبطَّتة يف مكاتباتته إىل السمكتي: الدت

 يقل  ل ثسه، آأما أن يقل  ل  ه ويثيت به آ .
قتال:  القول ال الل: أنته دتوو  لت  ع ت  الاجتة وعت   العتامل ا تهت ، وهتو أصتح ااقتوال، وعليته العمتل، قتال القاضتي:  كتر أبتو َحْثتص يف تعاليقتهو 

ْسعت أاب علي السن بتن عبت هللا ال جتاث يقتول: ْسعتت أاب الستس بتن بشتران يقتول: ماأِعيتب  علتى رجتل  ثتظ عتن أمحت  مختَح مستائل استت   إىل 
 . 2]بعض َسَواري املسج  يثيت هبا

توقيتتف الثتيتتا علتتى حصتتول ا تهتت  يثاتتي إىل حتترج عظتتيم أو [ رمحتته هللااباان دقيااق العيااد ويواآتتق القتتول ال التتل والتتذي ادتتتاره ابتتن القتتيم متتا قالتته 
  اإلمتا  مث حكتى للمقلت  قولته آإنته يكتثتي اسرتسال اخللق يف أهويتهم، آامل تار أن الراوي عن اائمة املتق مس إ ا كان عت ال  متمك تا متن آهتم كت 

 . ٣]به، ان  ل  مما ي لب على  ن العامي أنه حكم هللا ع  ه، وق  انعق  اإلجان يف ومان ا على هذا ال ون من الثتيا

ي ابلتقليت ، آتالثتوى قلت: وهو كما قال الشوكاين، وأضيف أن اإلجان اليصح إ ا دالف ال ص، وق  ثلت ال صتوص علتى حتتر  الثتيتا ب ت  علتم أ
. ويف ]دتوو  لت  ع ت  الاجتة وعت   العتامل ا تهت ، وهتو أصتح ااقتوال[ ابان القايمابلتقلي  الجتوو يف ااصل، وإمنا جتوو كاست  اء للارورة كما قتال 

                                                 

وأما ااع   املذكورون آهم: الَلِيمي سبق  كره. وأبو  .1٠٣ - 1٠1، ومانقله عن ابن الص ح مذكور )أبثب املثيت( ص 19٦ - 19٥ص  4)اع   املوقعس( ج  1
هت. وأبو بكر القثَّال املرووي عب هللا بن 4٣8هت. وأبو حمم  اَّويين هو وال  إما  الرمس ت ٥٠2احملاسن عب الواح  بن إْساعيل الرُّوَّايين من أئمة آقهاء الشاآعية ت 

 هت 41٧  وليح هو القثال الكب ، ت أمح ، ختيخ الشاآعية ِبراسان، وهو القثال الص 
 4٦ - 4٥ص  1)اع   املوقعس( ج  2
ليح عاملا آ  عسة ذجاعه )إرختاث نقله ع ه الشوكاين واست كره داصة قوله )انعق  اإلجان( وقال الشوكاين إن الذين أجعوا على هذا هم املقل ون ال ا ته ون، واملقل   ٣

 2٥2 - 2٥1الثاول( ص 
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آقيته، بتل هتو كمتن ي قتل آتتوى أبنته حامتل آقته لتيح رثتت وال [ - الشيخ عزالدين بن عبدالس اكما قتال   -هذه الالة يكون املقل  الذي يثيت 
 . 1]عن إما  من اائمة، اليشرتط آيه إال الع الة وآهم ماي قله

 ، واملثتيت املقلت . ستب، وا تهت  املقيتطلتق امل تآهذه أقسا  املثتتس خت  املستتقلس )أي امل تستبس إىل املتذاهب(، و كترت آيهتا ث ثتة أقستا : ا تهت  امل
 ربعة أقسا :أمل تسب( إىل مسلكا آدر يف التقسيم، آقسهم ا ته  خ  املستقل )ا -الص ح وال ووي تبعا البن  -وق  سل  السيو ي 

 ااول: ا ته  املطلق: وهو الذي مل يقل  إمامه ولكن سل   ريقه يف االجتهاث.

 وال اين: ا ته  املقي : الذي يسمي جمته  الت ريل.

 وال الل: جمته  الرتجيح.

 .2لثتياوالرابا: جمته  ا

 وهذه التقاسيم كلها استقرائية آ  مشاحة آيها.
 

 اجملتهد يف ابب أو مسألة من الفقه، هل جيوز له أن يفيت؟. املرمبة الثالثة:

واو او: جتذا اَّتو هتويرتتتب علتى  قية العلتم.جهور العلماء على جواو جتزئة االجتهاث، وأن الرجل ق  يكون جمته ا  يف ابب أو مسألة من العلم ثون ب
 إآتاء هذا آيما هو جمته  آيه.

، ا متتن الكتتتاب والستت ةلتتوارثة آيهتتاإال أن ه تتاك مستتألة قتت  كثتتى علتتى التتبعض ه تتا، وهتتي أن االجتهتتاث يف مستتألة التكثتتي آيتته معرآتتة جيتتا ال صتتوص 
ا االستتت باط، وإىل هتتذ اإلنستتان متتنن متتن معرآتتة علتتو  الل تتة وأصتتول الثقتته حتتىت يتتتمك - ابإلضتتاآة إىل هتتذا -وكتتذل  أقتتوال العلمتتاء آيهتتا، بتتل البتت  

التتيت جتتتا  ن دتهتت  يف املستتتألة باط آلتتته أأختتتار ابتتن تيميتتتة والشتتوكاين رمحهمتتتا هللا كمتتا ستتيأيت يف ك مهمتتتا إن ختتتاء هللا. آمتتتن كتتان قتتتاثرا  علتتى االستتت
 نصوصها وااقوال آيها ثون خ ها من املسائل. 

 جتزئة االجتهاث: يف جواو -حسب ترتيب وآياْم -وإلي  أقوال العلماء 

عرآتتة آاتت ه الثقتته هتتو امل[ل قتتا -« يت وختتترو هصتتثة املثتت»والتتيت نقل اهتتا ع تته يف  -، بعتت ما  كتتر العلتتو  ال ومتتة للمثتتيت ا تهتت  رمحتته هللا اباان حاازا - 1
وم ستودها،  كتا  القترآن و ست هاحملعرآة أبأبحكا  الشريعة من القرآن، ومن ك   املرسل هبا، الذي التؤدذ إال ع ه، وتثس  هذا ال  كما  كر  ا

آيتته،  ء عليتته، ومتتاادتلثوااأجا العلمتتا ستت ه وم ستتوده، وماصتتح نقلتته ممتتا مل يصتتح، ومعرآتتة متت صتتلى هللا عليتته وستتلم  واملعرآتتة أبحكتتا  كتت   الرستتول 
 .، آهذا تثس  العلم أبحكا  الشريعةصلى هللا عليه وسلم  وكيف يرث االدت ف إىل القرآن وك   الرسول 

لمته رتا َعلِتم ثتيت رتا علتم، وال عيانا متن أن وكل من علم مسألة واح ة من ثي ه على الرتبة اليت  كر  جاو له أن يثيت هبتا، ولتيح جهلته رتا َجِهتل رت
ِت إال آلتو مل يت ْثت ت  خت ه،  هتو موجتوث عإال وقت  ختاب ع ته متن العلتم ك ت  صتلى هللا عليته وستلم  ربيح له أن يثيت آيما جهل، وليح أح  بع  ال   

كثتر لت ين، و وهتو إبطتال ل يقولته مستلم،الأن يثيت أص ، وهذا  صلى هللا عليه وسلم  من أحاط جبميا العلم ملا حل اح  من ال ا  بع  رسول هللا 
 لت ، انته    مت هم يستتوعب جيتان ومل يكتن أحتاامراء إىل الب ث ليعلموا ال ا  القرآن وحكم الت ي صلى هللا عليه وسلم  من قائله. ويف بع ة ال   

 را عرآوا. توا ويقاواق  كان ت زل بع هم اآلايت وااحكا : بيان صايح أبن العلماء وإْن آاْم ك   من العلم آإن قم أن يث

ا ستوى  لت . ومتن ويف هذا الباب أياا بيان جلي على أن من علم ختيتا من ال ين علما  صاياا  آله أن يثيت به، وعليه أن يطلب علتم ماجهتل ممت
 .٣]علم أن يف املسألة اليت نزلت ح ي ا ق  آاته، مل  ل له أن يثيت يف  ل  حىت يقا على  ل  ال يل

ومل يكتتن أحتت  متت هم يستتتوعب جيتتا  لتت  يعتتىن الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم، وقتت  بَتتتوَّب الب تتاري رمحتته هللا قتتذه املستتألة يف كتتتاب [ اباان حاازاوقتتول 
 كانت  اهرة، وماكان ي يب بعاهم عن مشاه  ال ت    صلى هللا عليه وسلم  ابب )الجة على من قال إن أحكا  ال   االعتصا  من صاياه يف 

                                                 

 هت14٠٣، ط ثار الكتب العلمية 92ع ه السيو ي يف )الرث على من أدل  إىل اارع( ص نقله  1
 11٦ - 11٥)الرث على من أدل  إىل اارع( ص  2
 128 - 12٧ص  ٥)اإلحكا ( ج  ٣
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، وأقا  آيه الب اري ااثلة على أن بعض السُّ ن كانت كثى على بعتض الصتاابة ويعلمهتا خت هم لتثتاوت 1 ]وأمور اإلس  ( صلى هللا عليه وسلم 
ي ثتون آيما علموه، وهتذه حجتة ملتن أجتاو جتزئتة االجتهتاث وجتواو اإلآتتاء معته، كمتا احتتل بتذل  ابتن حتز   -ما  ل   -وا ماع  هم من العلم، وكان

 رمحه هللا.

ثقيقتتة يف الت ثيتتف ي ثتتل ع هتتا ااك تترون اجتمتتان هتتذه العلتتو  ال مانيتتة إمنتتا [قتتال: -بعتت ما  كتتر علتتو  ا تهتت   - رمحتته هللا أبااو حامااد الداازاي - 2
 حق ا ته  املطلق الذي يثيت يف جيا الشرن، وليح االجتهاث ع  ي م صبا  اليتجزأ، بل دوو أن يقال للعامل ر صب االجتهتاث يف بعتض يشرتط يف

ااحكتتا  ثون بعتتض، آمتتن عتترف  ريتتق ال ظتتر القياستتي آلتته أن يثتتيت يف مستتألة قياستتية وإن مل يكتتن متتاهرا  يف علتتم التت يل، آمتتن ي ظتتر يف مستتألة 
يكثيتته أن يكتتون آقيتته التت ثح عارآتتا أبصتتول الثتترائض ومعانيهتتا وإن مل يكتتن قتت  حصتتل اادبتتار التتيت ورثت يف مستتتلة حتتتر  املستتكرات أو يف  املشتترتكة

ا نقصتا  ، مستلة ال كاح ب  ويل آ  استم اث ل ظر هذه املستلة م ها والتعلق لتل  ااحاثيل هبا آمن أين تص  ال ثلة ع ها أو القصور عتن معرآتهت
َواْمَستتا واْ ِبر ؤ وِستتك ْم ) ومتتن عتترف أحاثيتتل قتتتل املستتلم ابلتتذمي و ريتتق التصتترف آيتته آمتتا ياتتره قصتتوره عتتن علتتم ال اتتو التتذي يعتترِهف قولتته تعتتاىل

هللا عتن أربعتس يف مع تاه، ولتيح متن ختترط املثتيت أن ديتب عتن كتل مستتلة آقت  س تتل مالت  رمحته  وقتح عليته متا ٦املائت ة:   (َوأَْرج َلك تْم ِإىَل اْلَكْعبَتسِ 
آيما يثتيت، مستلة آقال يف ستة وث ثس م ها ال أثري، وكم توقف الشاآعي رمحه هللا بل الصاابة يف املسائل آإ ا  اليشرتط إال أن يكون على بص ة 

 .2]آيثيت آيما ي ري وي ري أنه ي ري، ومييز بس ماال ي ري وبس ما ي ري، آيتوقف آيما الي ري ويثيت آيما ي ري

لشترن، ذكورة يف املثيت املطلق يف جيا أبتواب اإمنا ي شرتط اجتمان العلو  امل[قال:  -بع  ما كر علو  ا ته  املستقل  - رمحه هللا ابن الص ح - ٣
ان م صب ل اإلنسَّائز أن ي اا ل ، ومن  أما املثيت يف ابب داِص من العلم، حنو علم امل اس ، أو علم الثرائض، أو خ  ا. آ  يشرتط آيه جيا

لتق قتا استية يعلتم أنته التع مستائل قيالثتوى واالجتهاث يف بعض اابواب ثون بعض، آمن عرف القيا  و رقته ولتيح عاملتا  ابلت يل آلته أن يثتيت يف
 خت   لت  لته الثتتوى يف ا دتووعارآتا  رت ابل يل. ومن عرف أصول املواريل وأحكامها جاو أن يثيت آيها، وإن مل يكن عاملا  أبحاثيتل ال كتاح، وال

نه دصصته ببتاب أن الصَّبَّال، خ  به أبو نصر من أبواب الثقه. قطا جبواو هذا ال زايل، وابن بَرهان، وخ  ا. وم هم من م ا من  ل  م طلقا . وأجاو 
 عض.بت بين على خ ها من ااحكا ، آأما ماع اها من ااحكا  آبعاه مرتبط ب املواريل. قال: ان الثرائض ال

 . ٣]وااصحُّ أن  ل  الخيتص بباب املواريل، وهللا أعلم

واالجتهاث ليح هو أمرا  واح ا  اليقبل التجزي واالنقسا ، بل ق  يكون الرجل جمته ا  يف آتن أو ابب أو مستألة ثون [ قال: رمحه هللا ابن ميمية - 4
 .4]آن وابب ومسألة، وكل أح  آاجتهاثه ِبسب وسعه

وكتذل  العتامي إ ا أمك ته االجتهتاث يف بعتض املستائل [ يتتأيت إال ملتن َحصَّتل العلتو  ال ومتة ل جتهتاث، آقتال: أختتار إىل أن هتذا ال ابن ميمياةإال أن 
لكتن جاو له االجتهاث آإن االجتهتاث م صتب يقبتل التجتزي واالنقستا ، آتالعسة ابلقت رة والعجتز، وقت  يكتون الرجتل قتاثرا  يف بعتض عتاجزا  يف بعتض، 

 .٥]لى االجتهاث التكون إال ِبصول علو  تثي  معرآة املطلوب، آأما مسألة واح ة من آن آيبع  االجتهاث آيها، وهللا سباانه أعلمالق رة ع
، أو يف ابب متتن ن متتن العلتتم مقلتت ا يف ختت هاالجتهتتاث حالتتة تقبتتل التجتتزُّؤ واالنقستتا ، آيكتتون الرجتتل جمتهتت ا  يف نتتو [ قتتال: رمحتته هللا اباان القاايم - ٥
التل، أو خت   و يف ابب اَّهاث أوالعلو ، أ به. كمن استثرن و سعه يف نون العلم ابلثرائض وأثلتها واست با ها من الكتاب والس ة ثون خ ها منأبوا

ثتيت يف ال تون التذي ي خت ه، وهتل لته أن اال يعلتم يف ل ، آهذا ليح له الَثْتوى آيما مل دته  آيه، والتكون معرآته را اجته  آيه م َسوخة لته اإلآتتاء رت
 ائض ثون خ ها.او يف الثر اجته  آيه  آيه ث ثة أوجه: أصاها اَّواو، بل هو الصواب املقطون به. وال اين: امل ا. وال الل: اَّو 

                                                 

 1٣/٣2٠)آتح الباري( ج  1
 ٣٥4 - ٣٥٣ص  2)املستصثى( ج  2
. وابن الصبهال هو أبو نصر عب السي  بن حمم  بن ٥18  بن علي بن بَتْرهان ااصويل آقيه ختاآعي، ت . وابن َبرَهان هو أبو الثتح أمح91 - 89)أثب املثيت( ص  ٣

 هت 4٧٧عب الواح  بن الصَّبَّال، من كبار أئمة الشاآعية، ت 
 212ص  2٠)جممون الثتاوي( ج  4
 2٠4ص  2٠)جممون الثتاوي( ج  ٥
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 اانوان. لق يف سائرآاجة اَّواو أنه ق  عرف الق ب ليله، وق  بذل جه ه يف معرآة الصواب، آاكمه يف  ل  حكم ا ته  املط

  الخيثتتى االرتبتتاط بتتسو قتت  عرآتته،  جتتة امل تتا تعلتتق أبتتواب الشتترن وأحكامتته بعاتتها بتتبعض، آاَّهتتل ببعاتتها مظ تتة للتقصتت  يف البتتاب وال تتون التتذيوح
ل  عامتة قاتية وااحكتا ، وكتذلت وث وااكتاب ال كاح والط ق والع َّة وكتاب الثرائض، وكذل  االرتباط بس كتاب اَّهاث ومايتعلق به، وكتاب ا

 بواب الثقه.أ

َاتال جتارات والرهتون وال هِ لبيتون واإلاومن آرق بس الثرائض وخ ها رأي انقطان أحكا  قسمة املواريل ومعرآة الثتروع ومعرآتة مستتاقها عتن كتتاب 
 .وخ ها، وع   تعلقاْا، وأياا  آإن عامة أحكا  املواريل َقْطعية، وهي م صوص عليها يف الكتاب والس ة

 لون آيمن بذل جه ه يف معرآة مسألة أو مسألتس، هل له أن يثيت هبما آإن قيل: آما تقو 

   قيل: نعم دوو يف أصتح القتولس، و تا وجهتان اصتااب اإلمتا  أمحت ، وهتل هتذا إال متن التبليت  عتن هللا وعتن رستوله، وجتزي هللا متن أعتان اإلست
 .1]، وابهلل التوآيقولو بشطر كلمة د ا ، وَمْ ا  هذا من اإلآتاء را َعِلم دطَأ حمض

 تَويله يف واقعتة معي تة يكثيته أن يعترف الكتم آيهتا بطريتق االجتهتاث املعلَّتق بتلت  [عن ختيخ اإلس   سراج ال ين البلقيين قولته  السيوطيونقل  - ٦
امل

عي تة اليشترتط آيته إال االجتهتاث املتعلتق الواقعة، ب اء على أن االجتهاث يتجتزأ وهتو اارجتح(. مث قتال الستيو ي )وكتذا كتل متن والهه اإلمتا  يف جزئيتة م
 .2]بتل  اَّزئية آقط، هذا جممون ك   العلماء يف  ل 

، بع ما عرع أقوال من أجاو جتزئة االجتهاث وهم ااك ر، ومن م ا م ه، قال ك متا قريبتا متن كت   ابتن تيميتة وهتو إنته وإن رمحه هللاالشوكاين  - ٧
آتتترق ع تتت  التاقيتتق يف امت تتتان جتتتتزي  وال[ن دتهتتت  يف مستتتألة متتن أن يستتتتويف العلتتو  ال ومتتتة ل جتهتتتاث، آقتتال: جتتاو جتزئتتتة االجتهتتاث إال أنتتته البتتت  ملتت

  االجتهتتاث آتتإهنم قتت  اتثقتتوا علتتى أن ا تهتت  الدتتوو لتته الكتتم ابلتت ليل حتتىت  صتتل لتته خلبتتة الظتتن ِبصتتول املقتاتتي وعتت   املتتانا وإمنتتا  صتتل  لتت
حا تة رتا  تتاج إليته يف ابب ثون ابب أو يف مستألة ثون مستألة آت   صتل لته ختتال متن خلبتة الظتن بتذل  انته للمجته  املطلق، وأما من اثعى اال

. آالشتوكاين  هتب إىل أبعت  ممتا قالته ٣]اليزال دوو ال   ماق  بل  إليه علمه آإن قال ق  خلب   ه بذل  آهتو جمتاوف وتتاتح جماوآتته ابلباتل معته
اث يف الصتتورة ونثتتاه يف القيقتتة إ  قصتتره علتتى ا تهتت  املطلتتق، وهتتذا دتت ف املقصتتوث التتذي  هتتب إىل جتتواوه أك تتر ابتتن تيميتتة، آأجتتاو جتزئتتة االجتهتت

 العلماء، وهللا أعلم.

 يتعلق ِبكم إآتاء ا ته  يف ابب أو يف مسألة من مسائل الثقه. آهذا ما
 

 فيت؟من مفق ه وقرأ كتااب من كتب الفقه، هل جيوز له أن ي املرمبة الرابعة:

ملثتتس التذين اثة أحت  متن أصت اف إن قلت: من تثقه وقرأ كتااب  من كتب املذهب، أو أك ر، وهو ما  ل  قاصتر مل يتصتف بصت[:ابن الص حقال 
 ه.سبق  كرهم، آإ ا مل د  العامي يف بل ه خ ه آرجوعه إليه أوىل من أن يبقى يف واقعته مرتبكا يف ح ت

ا ختت رت صااب ا،  كر أنته إ لى أن بعض أع د   السبيل إىل استثتائه آعليه التوصل إىل استثتائه ِبسب إمكانه، قلت: إن كان يف خ  بل ه م ثت ِ 
موثتتوقِ   ا مستتطورة يف كتتتاب ِ لته  بعي هتتالبلتت ة عتتن املثتتتس آتت   تتل املقتتا  آيهتتا، وإن تعتتذر  لتت  عليتته  كتتر مستتألته للقاصتتر املتتذكور، آتتإن وجتت  مستتأ

    بعاهم، وال ليله يف ضمن كسه، نقل له حكمها ب صه، وكان العامي يف  ل  مقل ا   لصاحب املذهب، وهذا وج تبصاته، وهو ممن يقبل د
 س.يعا ه، مث اليع  هذا القاصر أبم ال  ل  من املثتس، والمن ااص اف املذكورة املستعار قم ْسة املثت

القول آيها قياسا  على متا ع ت ه متن املستطورة، وإن اعتقت ه متن قبيتل قيتا  الآتارق التذي وإن مل د  مسألته بعي ها ونصها مسطورة آ  سبيل له إىل 
إلتاق  هو حنو قيا  اامة علتى العبت  يف ستراية الع تتق، ان القاصتر معترع ان يعتقت  متا لتيح متن هتذا القبيتل ثادت   يف هتذا القبيتل، وإمنتا استتتب
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ر الشرن وموارثه  يف أحكا  العتتق ِبيتل استتبان لته أنته الآترق يف  لت  بتس التذكر واان تى، وهللا اامة ابلعب  يف سراية العتق يف حق من عرف مصاث
 .1]أعلم

جتيح لف واالستت باط والرت ب والس ة وآاثر السإ ا تثقه الرجل وقرأ كتااب  من كتب الثقه أو أك ر وهو ما  ل  قاصر يف معرآة الكتا[ ابن القيموقال 
اَّتتواو إن كتتان الدتتوو متتا وجتتوثه، و ا تهتت  و  ى  آيتته لل تتا  أربعتتة أقتتوال: اَّتتواو مطلقتتا ، وامل تتا مطلقتتا ، واَّتتواو ع تت  عتت  آهتتل يستتول تقليتت ه يف الثتتتو 

 م طلعا  على مأدذ من يثيت بقوقم وامل ا إن مل يكن مطلعا .

نثستته  ال تتل قتتذا أن ي ستتب تتل هتتذا، و مه استتتثتاء والصتتواب آيتته التثصتتيل، وهتتو أنتته إن كتتان الستتائل ميك تته التوصتتل إىل عتتامل يه يتته الستتبيل مل  تتل لتت
ن يقت   أجوعته إليته أوىل متن ر   ريتب أن آتللثتوى ما وجوث هذا العامل، وإن مل يكن يف بلت ه أو  حيتته خت ه ِبيتل الدت  املستتثيت متن يستأله ستواه 

 .ملأمور هبااستطان من تقواه على العمل ب  علم، أو يبقى مرتبكا يف ح ته مرتثثا يف عماه وجهالته، بل هذا هو امل

  - أن قال: إىل -ام ل آاام ل. اقاع وويل  ونظ  هذه املسألة إ ا مل د  السلطان من يوليه إال قاضيا  عاراي  من ختروط القااء مل يعطل البل  عن

عاتهم لكتن علتى وجته الكايتة لقتول ا تهت   وك   أصااب أمح  يف  ل  خيرج على وجهس، آق  م ا ك   م هم الثتوى والكم ابلتقلي ، وجووه ب
آقتال  -وق  جلح يف جاما امل صور آذكر قول أمح  أن املثيت ي ب ي له أن  ثظ أربعمائة ألف ح يل مث يثتيت  -كما قال أبو إسااق بن ختاق  

شار من كبار أصتااب ا: ماضتر رجت  ع ت ه له رجل: أنت حتثظ هذا  آقال: إن مل أحثظ هذا آأ  أآيت بقول من كان  ثظه، وقال أبو السن بن ب
 .2]ث ث مسائل أو أربا من آتاوي اإلما  أمح  يست   إىل هذه السارية ويقول: قال أمح  ابن ح بل

 آهذا مايتعلق ِبكم إآتاء هذا القسم.
 

 من كان عنده كتب احلديث أو بعضها، هل جيوز له أن يفيت؟  املرمبة امامسة:

 إىل جواو إآتاء من كانت ع  ه كتب ال يل بشر س:   هب ابن القيم رمحه هللا

 أن يكون له بصر ابلتثريق بس ال يل املقبول واملرثوث، إما ب ثسه وإما بسؤال خ ه. - 1

 أن تكون ثاللة ال يل  اهرة بيِه ة لكل من ْسعه ال تمل خ  هذه ال اللة.  - 2

 ل يل قبل أن يسأل أهل العلم. آإ ا اخنر  أح  هذين الشر س، آليح له أن يثيت اب

وهتو أنته إن كتان الستائل ميك ته التوصتل إىل عتامل [يف املرتبتة الستابقة  ابان الصا ح وابان القايموه اك خترط آدر ي ب ي أن يااف ه ا، وهتو متا كره 
 إآتاؤه إمنا جاو للارورة.. آ٣]يه يه السبيل مل  له له استثتاء م ل هذا، وال ل قذا أن ي سب نثسه للثتوى ما وجوث هذا العامل

صتلى هللا عليته  وقال عب هللا بن أمح : سألت أيب عن الرجل ع ت ه الكتتب املصت ثة آيهتا قتول رستول هللا [يف قوله  ابن القيمأما الشرط ااول آذكره 
جتوو أن يعمتل رتا ختتاء ويت ت  م هتا والصاابة والتابعس، ولتيح للرجتل َبَصتر ابلت يل الاتعيف املترتوك وال اإلست اث القتوي متن الاتعيف، آي وسلم 

 . 4]آيثيت به ويعمل به، قال: اليعمل حىت يسأل مايؤدذ به م ها آيكون يعمل على أمر صايح، يسأل عن  ل  أهل العلم

وثتوق م ه وستلم صتلى هللا عليت رستول هللا  إ ا كان ع   الرجل الصاياان أو أح  ا أو كتاب من س ن[يف قوله  ابن القيموأما الشرط ال اين آذكره 
 را آيه، آهل له أن يثيت را د ه آيه  

 ه، أو يكتون أمتر نت بمايت ل عليت آقالت  ائثة من املتأدرين: ليح لته  لت ، انته قت  يكتون م ستودا ، أو لته معتارع، أو يثهتم متن ثاللتته دت ف
 لثقه والثتيا.ايسأل أهل  ال الثتيا به حىتآيثهم م ه االداب، أو يكون عاما له خمصص، أو مطلقا  له مقي ، آ  دوو له العمل و 
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 وستلم  صتلى هللا عليته  هللال عتن رستول وقالت  ائثة: بل له أن يعمل بته، ويثتيت بته، بتل يتعتس عليته، كمتا كتان الصتاابة يثعلتون، إ ا بل هتم الت ي
ا  ن وآت ن  ولتو رأو متل هبتذا آت هم قتط: هتل عوَح َّث به بعاهم بعاا ابثروا إىل العمل به متن خت  توقتف والِبتل عتن معتارع، واليقتول أحت  مت

لست ة وبت ْعت   ابْم، و تول  العهت  القو  وس   من يقول  ل  انكروا عليه أخت  اإلنكار، وكذل  التابعون، وهذا معلو  ابلارورة ملن له أثى دسة ِبال
عمتل ا بعت  صتاتها حتىت يهبتيستول العمتل ال هللا عليته وستلم  صلى الزمان وعتقها اليسول ترك اادذ هبا والعمل ب  ها، ولو كانت س ن رسول هللا 

يا  قا، وختر ا يف العمل هبا، وهت ستخ قتالوا: وال َّ  -إىل قولته  -البا تل  ذا متن أبطتلهبا آ ن أو آ ن لكان قول آ ن أو آ ن عيارا على الس ن، وم زَكِه
ك ت  متن بب إىل امل ستو  أقتل أ يف التذهالبتة بل والختطرها، آتقت ير وقتون اخلطتالواقا يف ااحاثيل الذي أجعت عليه اامة اليبل  عشرة أحاثيل ا

 وقون اخلطأ يف تقلي  من يصيب وخيطال، ودوو عليه الت اقض واالدت ف.

 إىل أن قال ابن القيم: والصواب يف هذه املسألة التثصيل: 

و إمتا ، بتل أتزكيتة متن قتول آقيته يطلتب لته الآلته أن يعمتل بته، ويثتيت بته، وال آإن كانت ثاللة ال يل  تاهرة بيِه تة لكتل متن ْسعته ال تمتل خت  املتراث
 وإن دالثه من دالثه. صلى هللا عليه وسلم  الجة قول رسول هللا 

 ال يل ووجهه. يطلب بيانَ و وإن كانت ثاللته دثية اليتبس املراث م ها مل دز له أن يعمل، واليثيت را يتو ه م راثا حىت يسأل 

لعمتل ارج علتى ااصتل وهتو لثتتوى بته  خيتكانت ثاللته  اهرة كالعا  على أآراثه، واامر على الوجوب، وال هتي علتى التاتر ، آهتل لته العمتل واوإن  
عتن لباتل اص آت  يعمتل بته قبتل لعا  واخلااابلظواهر قبل البال عن املعارع، وآيه ث ثة أقوال يف مذهب أمح  وخ ه: اَّواو، وامل ا، والثرق بس 

 امل صص، واامر وال هي آيعمل به قبل البال عن املعارع.

  تعتتتاىل:هللايتتتة قتتتط آثرضتتته ماقتتتال كتتتن مثتتتة أهلتوهتتتذا كلتتته إ ا كتتتان مَثَّ نتتتون أهليتتتة ولك تتته قاصتتتر يف معرآتتتة الثتتترون وقواعتتت  ااصتتتوليس والعربيتتتة، وإ ا مل 
 .4٣ل: ال ا (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ )

يكتبته املثتيت متن ك مته أو   وإ ا جاو اعتمتاث املستتثيت علتى متا«. أال سألوا إ ا مل يعلموا، إمنا ختثاء الِعيِه السؤال  »: صلى هللا عليه وسلم  وقول ال   
أوىل   عليتته وستتلم صتتلى هللا كتت   ختتتي ه وإن عتت  وصتتع  آمتتن كتت   إمامتته، آتتألن دتتوو اعتمتتاث الرجتتل علتتى ماكتبتته ال قتتات متتن كتت   رستتول هللا 

 .1]وابهلل التوآيق ابَّواو، وإ ا ق ر أنه مل يثهم ال يل كما لو مل يثهم آتوى املثيت آيسأل َمْن يعرهِآه مع اه، كما يسأل من يعرآه معىن جواب املثيت،

امل ا تهت  لاترورة ع ت  عت   العتو إآتاؤه لدو آهذا مايتعلق ِبكم إآتاء من ع  ه كتب ال يل أو بعاها. ون به مرة أدرى ه ا على أن م ل هذا إمنا  
 أو ع   تعذر الوصول إليه. 

 

 العامي إذا عرأ حكم حادثة، هل جيوز له أن يفيت فيها؟ املرمبة السادسة:

 ليل.رآة ال آيها ثون مع لقول مثت ِ  العامي إ ا عرف حكم حاثثة، آَتَله حاالن: إما أن يعرف الكم ابل ليل، وإما أن يعرآه على وجه التقلي 

 أوال: العامي إ ا عرف حكم حاثثة ب ليلها.

  ثة أوجه:يف العامي إ ا عرف حكم حاثثة ب اء على ثليلها ث«: الاوي»و كر املاورثي يف كتابه [ ابن الص حقال 

 أح ها: أنه دوو أن يثيت به، ودوو تقلي ه آيه، انه ق  وصل إىل العلم به، م ل وصول العامل إليه.

 ين: دوو  ل  إن كان ثليلها من الكتاب والس ة. وال ا

 .2]وال الل: وهو أصا ها أنه الدوو  ل  مطلقا  

إ ا عترف العتامي حكتم حاثثتة بت ليلها آهتل لته أن يثتيت بته [إىل تترجيح الوجته ال تاين أي اَّتواو إن كتان الت ليل كتتااب  أو ست ة، آقتال  ابن القيمومال 
ثتتة أوجتته للشتتاآعية وختت هم، أحتت ها: اَّتتواو، انتته قتت  حصتتل لتته العلتتم ِبكتتم تلتت  الاثثتتة عتتن ثليلهتتا كمتتا حصتتل ويستتول ل تت ه تقليتت ه آيتته  آثيتته ث 

دوو  ل  مطلقتا ، لعت    للعامل، وإن َتيز العامل بقوة يتمكن هبا من تقرير ال ليل وثآا املعارع له، آهذا ق ر وائ  على معرآة الق ب ليله. وال اين: ال
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، وع   علمه بشترو ه ومايعارضته، ولعلته يظتن ثلتي  متا لتيح بت ليل. وال التل: إن كتان الت ليل كتتااب  أو ست ة جتاو لته اإلآتتاء، وإن  أهليته ل ست الل
صتلى  كان خ  ا مل دز، ان القرآن والس ة دطاب َّميا املكلثس، آيجب على املكلتف أن يعمتل رتا وصتل إليته متن كتتاب ربته تعتاىل وست ة نبيته 

 .1]، ودوو له أن يرخت  خ ه إليه وي له عليهسلم هللا عليه و 
 

 اثنيا: العامي إ ا عرف حكم حاثثة على سبيل التقلي .

تس ابلثتتوى، قتال اخلطيتب  أي ب   حجة وال ثليل وإمنا  ثظ آتتوى املثتيت يف الاثثتة. وال دت ف يف أن هتذا العتامي لتيح لته أن يثتيت، ودتوو أن خي 
س هبا، آأما أن يثيت هو آ ومىت أآىت آقيه [الب  اثي   .2]رج   من العامة بثتوى، آواسا للعامي أن خي 

آتتتاءه إصتتور تبلي تته العلتتم  لتتم، وأن متتنوقتت  أختتترت إىل هتتذه املستتألة يف الثصتتل ال التتل متتن البتتاب ال التتل ع تت  الكتت   يف واجتتب العتتامي يف تبليتت  الع
أن  تتاط آت   ه، ودتب علتى العتاميوم بلت م لت قيقتة آتإن هتذا لتيح مثتيتا  ولك ته  قتلم للعلتمأحيا ، وهي املرتبة الساثسة متن مراتتب املثتتس، وعلتى ال

اب  ول قتترأت آيهتتا يف كتتتكتتذا، أو يقتتو ي ستتب الثتتتوى ل ثستته بتتل ي بتته علتتى أنتته  قتتل للتت ليل أو لثتتتوى عتتامل، آيقتتول ْسعتتت آيهتتا متتن الشتتيخ آتت ن كتتذا 
 املستثيت أح ا  يثتيه إال هذا العامي. كذا: كذا وكذا. وهذا جائز للارورة ع  ما الد  

. وهتذا الكت   دتري علتى كتل متن نقتل عتن ٣]إنته ع ت  دلتو الزمتان عتن ا تهت ين يت تزل ال قتل عتن ا تهت ين م زلتة وجتوث ا تهت ين[ الشاطيبوقتال 
 ة، أو كان املتثقه من الكتب املذكور يف املرتبة الرابعة.ا ته ين سواء كان هذا العامي املذكور ه ا، أو كان املثيت املقل  املذكور يف املرتبة ال اني

 

 إذا ِل جيد املستفيت أحدًا يفتيه ألبت ه. املرمبة السابعة:

 جب يف حقه .ح  يثتيه، آما الواالتوصل ا أي مل د  املستثيت أح ا  ممن  كر هم يف املراتب الست السابقة، ال يف بل ه وال يف خ ه، وال ميك ه

ة عليتته، ه الت عوة، والمؤادتذمتتن مل تبل تكء الشتاآعية كإمتا  التترمس وابتن الصت ح وَتبعته ال تووي إىل أنتته التكليتف عليته، ويثعتل مايشتاء،   هتب آقهتا
 وكذل  قال الشا   من املالكية.

متا قتال كتبتس لته ختتال آتاامر  يمل  ت، آتإنو هب ابن القيم إىل أنه يتقي هللا مااستطان ويثعل ماي لب على   ه أنه الق والصواب، آتإن للاتق أمتارا
 آقهاء الشاآعية أع ه.

 

 د ل ْو اارع من الثقهاء ا ته ين آمن ثوهنم من املثتس ميكن أن يقا يف إح ى صورتس: )فائدة(

ا  إال قبيتل قيتا  الستاعة بعت  الصورة ااوىل: اخل ل وه املطلق، و ل  ابنع ا  وجوث هؤالء يف جيا أقطار اارع يف نثح الوقت، وهذه الصورة التقا أب 
ستاعة،   هور ع مات الساعة الكسى، وعلى التا يت  بعت ما ْتب التريح الطيبتة التيت تقتبض أرواح جيتا املتؤم س مث يبقتى ختترار اخللتق علتيهم تقتو  ال

مستيح الت جال وبعت   لتون الشتمح كما يف ال يل الذي رواه مسلم عن عب هللا بن عمرو، وهذا بع  نزول عيسى عليته الست   وموتته بعت  قتلته لل
تبقتى حجتة هللا من م رهبا ودروج ال ابة إ  يتميزاملؤمن من الكاآر، أما قبل هبوب هذه الريح آتالعلم والعلمتاء ابقتون يف الت نيا ولتو علتى ال ت رة، وهبتم 

م متتن دتتذقم أو دتتالثهم حتتىت َييت أمتتر هللا وهتتم التتتزال  ائثتتة متتن أمتتيت قائمتتة أبمتتر هللا الياتتره) صتتلى هللا عليتته وستتلم  قائمتتة كمتتا يتت ل عليتته قولتته 
 ، و)أمر هللا( هو الريح الطيبة املذكورة، ويف الرواية اادرى )حىت تقو  الساعة( أي قرب قيامها. 4( اهرون على ال ا 

قعتةأدرى، وهتذه الصتورة جتائزة الت وث الصورة ال انية: اخل ل وه ال س ، و ل  ابنع ا  وجوث ا ته ين واملثتس يف بقعة متن اارع، متا وجتوثهم يف ب
هتت( 1412يف أي وقت، وهي املقصوثة ابلبال يف مسألت ا هذه، وم اقا ماْسعته من بعض متن  هتَب إىل بت ث أوراب الشترقية هتذه اااي  )أول عتا  

ثت إىل انقتراع اائمتة والثقهتاء هبتذه التب ث وبع  حتررها من سيطرة روسيا الشيوعية، أن الكم الشيوعي هبذه التب ث كبول ت ا كتان قت  اتبتا سياستة أ
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 متتتا م عتتته ستتتثر املتتتوا  س إىل اخلتتتارج، آأصتتتبح املستتتلمون هبتتتذه التتتب ث يقتتترهون ابلشتتتهاثتس متتتا جهلهتتتم التتتتا  بتثاصتتتيل أحكتتتا  الشتتتريعة وعجتتتزهم عتتتن
متتن العلتتم، حتتىت أن املستتلمات كتتن يتتتزوجن  االستتتثتاء، آهتتذه صتتورة للمستتألة املثرتضتتة ه تتا، وهتتذا متتن اَّهتتل التتذي ي عتتذر بتته صتتاحبه لعتت   التتتمكن

 الرجال ال صارى، وكان املسلمون يصلون يف يوِ  واح ِ  من الشهر ركعتس عن كل يو  من الشهر امل صر ، يرون هذا ال ين.

 .إن ختاء هللا وق  اآرتع إما  الرمس صورة مشاهبة قذا وهي صورة قو ِ  م قطعس جبزيرة من اَّزر، وستأيت يف ك مه

ل ابتن تيميتة  خنتتم املستألة بقتو مثبتن القتيم. اونذكر آيمتا يلتي أقتوال متن أختتر  إلتيهم: إمتا  الترمس، آتابن الصت ح، وال تووي م لته، آالشتا  . مث قتول 
 آيها.

صتول الشتريعة، وقت   هبتت تبتة تقت ير  ثرو  أومامون هتذه املر [قال  -« يف د ل وِه الزمان عن أصول الشريعة» - رمحه هللا اجلويرقال إما  الرمس 
 حَنْتن  ِإ َّ ) ولته تعتاىل:قواستمستكوا ب  وائف من علمائ ا إىل أن  ل  اليقتا، آتإن أصتول الشتريعة تبقتى حمثو تة علتى ممتر الت هور، إىل نث تة الصتور،

 .9الجر:  (نَتزَّْلَ ا الذهِْكَر َوِإ َّ َله  َلَاِآظ ونَ 

متتا  طتتواء الشتتريعة، وانطدبتتار يف انأقتترآن يف التاريتتف والتبتت يل، والتصتتريف والتاويتتل، وقتت  ورثت وهتتذه الطريقتتة ختت   مرضتتية، واآليتتة يف حثتتظ ال
ج ن يف آرياتتة، وال ىت خيتلتتف التتر ستتيقبض العلتتم حتت» صتتلى هللا عليتته وستتلم  ختتترائا اإلستت  ، وانتت را  معتتامل ااحكتتا ، بقتتبض العلمتتاء، وقتت  قتتال 

ائتر، ثتة يف جزيترة متن اَّز . وهتي أن  ائآإن آ رع  ل  َق َّم ا على خرض ا من  ل  صتورة    -قال  إىل أن -« د ان من يعرف حكم هللا تعاىل آيها
ملستت  إىل ا، ومل يستتتمك وا متتن ول ااحكتتا لتتو بل تتتهم التت عوة، والحتتت ع تت هم ثاللتتة ال بتتوة، آتتاعرتآوا ابلوح انيتتة وال بتتوة، ومل يقثتتوا علتتى ختتتال متتن أصتت

 -إىل أن قتتال  -ل لتكليتتف تعويتتتقتاتتي التاتتر  والتاليتتل، ولتتيح عليهتتا يف متت رك قاتتااي ا هتتل التتق العلمتتاء الشتتريعة، آتتالعقول علتتى متتذاهب أ
ليته يف مستتقبل إالت ثح علتى التوصتل  عل، وتتو سآمق ار  ال رع آيه اآلن أن الذين آرض ا الك   آيهم اليلزمهم إال اعتقاث التوحي  ونبوة ال   املبت

لترثي، واالنصتراف ان مقتاتيات مكان، ولست ا ن كتر أن عقتوقم تستتا هم يف قاتيات اَّتب ت علتى االنكثتاف عتالزمان، مهما صاثآوا أسباب اإل
 عن موجبات التَّوي ولك ا النقاي أبن حكم هللا عليهم موجب  عقوقم.

، انقطعتتت التكتتاليف عتتن العبتتاث، آ  عطتتف اآلن علتتى خرضتت ا، ونقتتول: إ ا ثرستتت آتترون  الشتتريعة وأصتتوق ا، ومل يبتتق معتصتتم ي رجتتا إليتته، ويعتتول عليتته
 .1]والتاقت أحواقم أبحوال الذين مل تبل هم ثعوة، ومل ت  ط هبم ختريعة

إ ا مل دتت  صتتاحب الواقعتتة مثتيتتا  وال أحتت ا  ي قتتل لتته حكتتم واقعتتته، ال يف بلتت ه وال يف ختت ه آمتتا ا يصتت ا  قلتتت: هتتذه [ رمحتته هللا اباان الصاا حوقتتال 
والستتبيل يف  لتت  كالستتبيل آيمتتا قبتتل وروث الشتترائا، والصتتايح يف كتتل  لتت  القتتول ابنتثتتاء التكليتتف عتتن العبتت ، آإنتته  مستتألة آتترتة الشتتريعة ااصتتولية،

ي الي بتت يف حقته حكتم، ال إدتاب، وال حتتر ، والخت   لتت ، آت  يوأدتذ إ ن صتاحب الواقعتة أبي ختتال صتت عه آيهتا، وهتذا متا تقترره ابلت ليل املع تتو 
يت ر  اإلست   كمتا يت ر  وختتي  ال توب، »قتال:  صتلى هللا عليته وستلم  بن اليمان رضتي هللا ع ته أن رستول هللا  ااصويل، يشه  له ح يل حذيثة

صتيا ، وال صت ة، وال نست ، والصت قة، وي ستري علتى كتتاب هللا تعتاىل يف ليلتة. آت  يبقتى يف اارع م ته  آيتة، وتبقتى  وائتف متن  ي ري ما حىت ال
آمتا ت  تين » آقال صلة بن وآر، لذيثتة:« لكب ة، يقولون: أثرك ا آابئ ا على هذه الكلمة ال إله إال هللا، آ ان نقوقاال ا ، الشيخ الكب ، والعجوو ا

صتت قة  آتتأعرع ع تته حذيثتتة، آرثهتتا عليتته ثتت اث ، كتتل  لتت  ي عتترع ع تته  صتت ة، وال صتتيا  وال نستت ، وال عتت هم ال إلتته إال هللا، وهتتم ال يتت رون متتا
 .٣]. وهللا أعلم2«يف ال ال ة، آقال: ايصلة ! ت جيهم من ال ار، ت جيهم من ال ار حذيثة، مث أقبل عليه 

ال متتن تقليتت : و  متتن جهتتة اجتهتتاث معتتتس يستتقط عتتن املستتتثيت التكليتتف ابلعمتتل ع تت  آقتت  املثتتيت، إ ا مل يكتتن لتته بتته علتتم ال[ رمحتته هللاالشاااطيب وقتتال 
 وال ليل على  ل  أمور: 

                                                 

 ٥2٦ - ٥2٣هت، ص 14٠1، 2ل ياثي( للجويين، حتقيق ث. عب العظيم ال يب، ط )ا 1
 «س  ه»رواه أبو عب هللا ابن ماجة يف  2

 وقال: هذا ح يل صايح على خترط مسلم ومل خيرجاه«. صاياه»والاكم أبو عب هللا الاآظ يف 
هذا وق  واآق الذه  الاكم يف تصايح ح يل حذيثة، وقال الاآظ ابن حجر: رواه  .٥8ص  1، ونقله ع ه ال ووي يف )ا مون( ج 1٠٦ - 1٠٥)أثب املثيت( ص  ٣

 1٣/٦1ابن ماجة بس   قوي عن حذيثة )آتح الباري( 
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آاملقلت  ع ت   -ول وضتعه متن ااصتحستبما تبتس يف م -  يسقط ع ه التكليتف ع ت  تعتارع ااثلتة عليته علتى الصتايح أنه إ ا كان ا ته« أح ها»
 آق  العلم ابلعمل رأسا أحق وأوىل.

ه يتتتكليتتف، إ  الحكتتم علائا ستتقوط الأن حقيقتتة هتتذه املستتألة راجعتتة إىل العمتتل قبتتل تعلتتق اخلطتتاب. وااصتتل يف ااعمتتال قبتتل وروث الشتتر « وال تتاين»
 حال. ض سببه علىقبل العلم ابلكم، إ  خترط التكليف ع   ااصوليس العلم ابملكلف به، وهذا خ  عامل ابلثرع، آ  ي ته

سبيل لته إىل الوصتول إليته، آلتو كلتف بته لكلتف  يعلم، وال أنه لو كان مكلثا ابلعمل لكان من تكليف ماال ي طاق، إ  هو مكلف را ال« وال الل»
 .1]ى االمت ال آيه، وهو عس احملال إما عق  وإما خترعا  واملسألة بَتيِه ةرا ال يق ر عل

إ ا نزلتتت ابلعتتامي  ولتتة وهتتو يف مكتتان الدتت  متتن يستتأله عتتن حكمهتتا آثيتته  ريقتتان لل تتا ، أحتت  ا: أن لتته حكتتم ماقبتتل [ رمحتته هللا اباان القاايموقتتال 
  يف حقتته ر زلتتة عتت   املرختتت  ابل ستتبة إىل اامتتة. والطريقتتة ال انيتتة: أنتته خيتترج علتتى الشتترن، علتتى اخلتت ف يف الظتتر واإلابحتتة والوقتتف، ان عتت   املرختتت

اترى اخل ف يف مسألة تعارع ااثلة ع   ا ته ، هل يعمل ابادف أو اباخت  أو يت   . والصواب أنته دتب عليته أن يتقتي هللا مااستتطان، ويت
ق أمارات ك  ة، ومل يسوِه هللا سباانه وتعتاىل بتس ما بته وبتس مايست طه متن كتل وجته ِبيتل الق جبه ه ومعرآة م له، وق  نصب هللا تعاىل على ال

ا  أو ذقتا ، اليتميز هذا من هذا، والب  أن تكون الثطر السليمة مائلة إىل الق، مؤثرة له، والب  أن يقتو  قتا عليته بعتض اامتارات املرجاتة ولتو ر ت
قتته جيتتا اامتتارات آه تتا يستتقط التكليتتف ع تته يف حكتتم هتتذه ال اولتتة، ويصتت  ابل ستتبة إليهتتا كمتتن مل تبل تته آتتإن قتت ر ارتثتتان  لتت  كلتته وعتت مت يف ح

 .2]ال عوة، وإن كان مكلثا  ابل سبة إىل خ ه، آأحكا  التكليف تتثاوت ِبسب التمكن من العلم والق رة، وهللا أعلم

وأمك ة الثرتات: ي  اب الرجل على مامعه متن اإلميتان القليتل، وي ثتر هللا آيته ملتن مل تقتم ويف أوقات الثرتات، [ رمحه هللا ابن ميميةوقال ختيخ اإلس   
َييت علتتى ال تتا  ومتتان اليعرآتتون آيتته صتت ة، والصتتياما، والحجتتا، » الجتتة عليتته متتاال ي ثتتر بتته ملتتن قامتتت الجتتة عليتته، كمتتا يف التت يل املعتتروف:

آقيتتل لذيثتتة بتتن اليمتتان: متتات ين عتت هم ال إلتته إال « ولتتون: أثرك تتا آابء  وهتتم يقولتتون ال إلتته إال هللاوالعمتترة، إال الشتتيخ الكبتت ، والعجتتوو الكبتت ة. ويق
 .٣]هللا  آقال: ت جيهم من ال ار

 الشترائا متا دتب عليته متن اقجترة ال د ف بس املسلمس أن متن كتان يف ثار الكثتر وقت  آمتن وهتو عتاجز عتن وابَّملة ال[أياا:  ابن ميميةوقال 
قاتاء يف لِه مل دتب عليته ال ة مل ي َصتز ع ها بل الوجوب ِبسب االمكان، وكذل  مامل يعلم حكمه، آلو مل يعلم أن الصت ة واجبتة عليته وبقتي متيعج

 أ هر قويل العلماء، وهذا مذهب أيب ح يثة وأهل الظاهر، وهو أح  الوجهس يف مذهب أمح .

َتتوكتتذل  ستتائر الواجبتتات متتن صتتو  ختتتهر رماتتان وأثاء الز  ادتلثتتوا يف  اق املستتلمس، وإمنتتا ه ابتثتتكتتاة وختت   لتت . ولتتو مل يعلتتم حتتتر  اخلمتتر آشتترهبا مل   
و آعتل لت  ال  كمتا النثست ه ستخ العقت  أقااء الصلوات. وكذل  لو َعاَمل را يستاله من راب أو َمْيسر مث تبتس لته حتتر   لت  بعت  القتبض: هتل يث

 يفرو ه، كما لتو تتزوج خت  أدل ببعض قيعتق  صاته على عاثْم، مث ملا بل ته خترائا اإلس   رأى أنه  ل  قبل اإلس  . وكذل  لو تزوج نكاحا 
 ع ة وق  انقات، آهل يكون هذا آاس ا  أو يقر عليه  كما لو عق ه قبل اإلس   مث أسلم.

إىل  -بتس الشترائا ال است ة واملبتت أة  هتذا آيته ث ثتة أقتوال  وأصل هذا كله أن الشرائا هل تلز  من مل يعلمها أ  التلز  أح ا  إال بعت  العلتم  أ  يثترق
 .4]والصواب يف هذا الباب كله: أن الكم الي بت إال ما التمكن من العلم، وأنه اليقاي مامل يَعلم وجوبه -أن قال 

رء يتقتتتي هللا ل ابتتن القتتيم: أن املتتليتته هتتتو قتتو متتتن إآهتتذه أقتتوال العلمتتاء يف املستتألة )مايثعتتتل املستتتثيت إ ا مل دتت  متتن يثتيتته البتتتته .(، والقتتول التتذي نط
بتتل قلزمتته بتاتتري الصتتواب اء وإمنتتا أمااستتتطان ويثعتتل مايظ تته التتق، آتتإن عجتتز عتتن  لتت  آتت  تكليتتف عليتته. آتتابن القتتيم مل ي ستتقط ع تته التكليتتف ابتتت 

 تشه  له ااثلة الشرعية كما يلي:   ل . وهذا هو ما

                                                 

 291ص  4)املواآقات( ج  1
 22٠- 219ص  4)اع   املوقعس( ج  2
 4٠8 - 4٠٧ ص 11. و كر ختيخ اإلس   م له يف )جممون الثتاوي( ج 1٦٥ص  ٣٥)جممون الثتاوي( ج  ٣
 22٦ - 22٥ص  19)جممون الثتاوي( ج  4
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القتيم إن هللا قت  جعتل  ، وقتال ابتن 1٦الت تابن:  (آَتاتتَّق وا اّللََّ َمتا اْستَتَطْعت مْ ) يتاري الصتواب، يشته  لته قولته تعتاىلآقوله إنه يتقي هللا مااستطان و  - 1
الس ماا مأنت له ال ثح وا مأن إليه القلتب، واإلمث ماحتاك يف الت ثح وتترثث يف على الق أمارات، وهذا يشه  له ح يل وابصة بن َمْعَب  مرآوعا )

 . 2]1(الص ر

إ ا آتيق القلب وحترهجه. ات وم ها ضوهذه ال صوص يعا  بعاها بعاا  تشه  أبن للاق أمارات وم ها سكي ة ال ثح و مأني ة القلب، ولإلمث أمار 
 ع   املرء من يثتيه آليستثت قلبه.

ختاء يف  ولتته، وحكمته حكتم متن مل  ليه وليثعل مامييز به، آاامر كما قال آقهاء الشاآعية وخ هم: إنه التكليف ع يءآإن مل يهت  املرء إىل خت - 2
ة إال يف يبل تته اخلطتتاب ثون تقصتت  متتن جهتتته. وقتت  نزلتتت ك تت  متتن الشتترائا ومل يعلتتم هبتتا املستتلمون التتذين كتتانوا ابلبشتتة ومتت هم متتن مل يعتت  إىل امل ي تت

 . كمتتا قتتال ابتتن تيميتتة رمحتته هللا إن متتن ااحتتوال املانعتتة متتن الستت ة الستتابعة )عتتا  ديتتس( ومل يؤادتتذوا رتتا مل يتتبل هم، ومل يكلثتتوا بقاتتاء ختتتال متتن  لتت
ِإالَّ اْلم ْسَتْاتتَعِثَس ِمتتَن الرهَِجتتاِل َوال ِهَستتاء ) . وقتت  قتتال هللا تعتتاىل٣وجتتوب قاتتاء ماآتتات متتن الواجبتتات: اَّهتتل التتذي ي عتتذر بتته لعتت   بلتتول اخلطتتاب

  .99 - 98ال ساء:  (آَأ ْولَتِتَ  َعَسى اّلله  َأن يَتْعث َو َع تْه ْم وََكاَن اّلله  َعث وها  َخث ورا  ،  َسِبي   َيْسَتِطيع وَن ِحيَلة  َواَل يَتْهَت  ونَ َواْلِوْلَ اِن اَل 

ان ويتاترى نته يتقتي هللا مااستتطأ -الرحتتال العتن تقصت  يف الستؤال ولتو اب -آهذا ماأراه يف هذه املسألة: أن العاجز عجزا  حقيقيا  عن معرآة الشرن 
،  99ل ستاء: ا (َن اّلله  َعث توها  َخث تورا  َعت تْه ْم وََكتا يَتْعث توَ  آَأ ْولَتتِتَ  َعَستى اّلله  َأن) لصواب، آإن عجز آ  تكليف عليته، وال إمث عليته، قتال تعتاىلالق وا

 وهللا تعاىل أعلم.

 تس:تمه بثائ يتعلق ابملستثيت إ ا مل د  أح ا  يثتيه. وهبذا ي تهي الك   يف مراتب املثتس، وخن هذا ما

 وهي يف حق املثيت، وهي )وجوب التَّوثق من الكتاب(  )الفائدة األوىل(

وو ملتتن كانتتت آتتتواه نقتت  دتت ال[ ه هللارمحتت النااوو وقتت  أختتتر  إىل هتتذه الثائتت ة ع تت  الكتت   يف الوجتتاثة يف الثصتتل ال التتل متتن البتتاب ال التتل، وقتتال 
يف هبتذه الصتثة لكتن أصتل التصت  كتاب موثوق بصاته وأبنه متذهب  لت  اإلمتا . آتإن وثتق أبن  ملذهب إما  إ ا اعتم  الكتب أن يعتم  إال على

متا  ا رأي الكت   م تظإض املستائل مل تكن هذه ال س ة معتم ة آليستظهر ب سخ م ه متثقة. وقت  حتصتل لته ال قتة متن نست ة خت  موثتوق هبتا يف بعت
 لت ي .وهو دب  َآِطن الخيثى عليه ل ربته موضا االسقاط وا

 ه آتإن مل دتت ه إال يف نستت ة ختت  موثتوق هبتتا، آقتتال أبتتو عمترو ي ظتتر آتتإن وجتت ه مواآقتتا اصتول املتتذهب وهتتو أهتتل لت تريل م لتته يف املتتذهب لتتو مل دتت
هتذا، وإن مل م قوال آله أن يثيت به آإن أراث حكايته عن قائلته آت  يقتل قتال الشتاآعي مت   كتذا وليقتل وجت ت عتن الشتاآعي كتذا أو بل تين ع ته وحنتو 

                                                 

تاعيف هذا ال يل قال ال ووي يف ااربعس: ح يل حسن روي اه يف مس  ي اإلمامس أمح  بن ح بل وال ارمي ذس اث حسن. ، وتعقبه الاآظ ابن رجب ال بلي ب 1
ه متع ثة وبعض  رقه جي ة آ رجه اإلما  أمح  وابن حبان يف صاياه من  ريق  يي من وجو  وبس سبب ضعثه، مث قال ابن رجب وق  روى هذا ال يل عن ال   

وهذا إس اث جي  على خترط مسلم، « قال رجل: ايرسول هللا مااإلمث  قال إ ا حاك يف ص رك ختال آ عه»بن أيب ك   عن وي  بن س   عن ج ه ممطور عن أيب أمامة قال 
س  ، وأثبت أمح  ْساعه م ه وإن أنكره ابن معس. ودرج اإلما  أمح  من رواية عب هللا بن الع ء بن وي  قال: ْسعت مسلم  آإنه درج ح يل  يي بن ك   عن وي  بن
، قال: الس ماسك ت إليه ال ثح وا مأن إليه القلب، واإلمث  ل يل وما قلت ايرسول هللا أدسين ما»بن مسلم قال: ْسعت أاب ثعلبة اخلشين يقول  مامل تسكن إليه   ر  عليه
 =وهذا أياا إس اث جي ، وعب هللا بن الع ء بن وب  ثقة مشهور، ودرجه الب اري« ال ثح واليطمتن إليه القلب وإن أآتاك املثتون

 
اه ل به اإلما  أمح ، ورو واحت ،«قلوبزَّاو الحَ اإلمث »وق  صح عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه أنه قال: -إىل أن قال ابن رجب:  -ومسلم ابن مسلم ثقة مشهور أياا = 

ر يف اخل  يف  مأني ة، والش»بو ال رثاء قال أ« هإايكم وحزائز القلوب، وماحزه يف قلب  آ ع»الرمحن عن أبيه قال: قال عب هللا  عن جرير عن م صور عن حمم  بن عب 
ارابن يف وال  والزه متق« مثات آإهنن اإلوالكاك وإايكم» ل هو أ  حرا   آقال وروى ابن مسعوث من وجه م قطا أنه قيل له: أرأيت ختيتا يف ص ور  الن ري ح«. ريبة

 املعىن، واملراث ماأثر يف القلب ِضيقا وَحَرجا  ونثورا وكراهة
 22٠ - 219)جاما العلو  والكم( البن رجب، ط ثار الثكر، ص  2
 ومابع ها 4٠و ص  2٣ص  22راجا )جممون الثتاوي( ج  ٣
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آيقتول  يكن أه  لت ريل م له مل دز له  ل  آإن ستبيله ال قتل احملتض ومل  صتل متادوو لته  لت  ولته أن يتذكره ال علتى ستبيل الثتتوى م ثِصتاا ِبالته
 .1]وج ته يف نس ة من الكتاب الث ين وحنوه

 يف حق املستثيت. يوه )الفائدة الثانية(

الت تابن:  (اْستَتَطْعت مْ   َمتاآَتاتتَّق وا اّللََّ ) قولته تعتاىلأثى مرتبتة إال إ ا ع تِ   يف حقته متن هتو أعلتى مرتبتة متن املثتتس، لدوو له استثتاء متن هتو  وهو أنه ال

يت ن أن املستتثذكره بعتض العلمتاء مترورة. ومايت، آإنَّ بعض َمن  كر هم يف مراتب املثتس ليسوا مثتس على القيقة وإمنتا دتوو إآتتاؤهم أحيتا  للات1٦
دتلثتت ااهليتة املستتثيت(. أمتا إ ا اث  )أحكتا  يستثيت َمن يشاء ِمن املثتس آهذا إ ا كانوا جيعا مستوآس لألهليتة، كمتا ستيأيت بيانته يف الثصتل القتا

 آ ب  من استثتاء ااعلى مرتبة إن و ِج  وإال آمن ثونه آمن ثونه.

 با من هذا الثصل.وهبذا خنتم الك   يف )مراتب املثتس( وهو القسم الرا
 

  

                                                 

 11٦ - 11٥وك مه ااول م قول عن ابن الص ح من كتابه )أثب املثيت( ص  4٧ - 4٦ص  1ج  )ا مون(  1
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 و وب اسفتاء ابحلق وابألقوال الرا حة: القسم امام 

ملثتيت أن ا( عن أنته  تر  علتى كم اإلآتاءحت ث ا عن خترط العلم ضمن ختروط املثيت يف القسم ال الل من هذا الثصل، كما حت ث ا يف القسم ال اين )ح
 ن:وهو أن العلم الذي جتب الثتوى به ي ب ي أن يكو يثيت ب   علم، أما هذا القسم آمعقوث لبيان أمر أدص: 

ِ  اِبْلَتقِه ال َّتا ك م بَتْسَ آَتاحْ ) تعتاىل و لت  لقولته خته  به ال ليل الشرعي من الكتاب والس ة واإلجتان املعتتس والقيتا  الصتايح هوالق الذي - 1
. آيجب علتى 2٦ص:  (ْوَ  الَِْسابِ  َعَذابم خَتِ ي م ِرَا َنس وا يتَ  اّللَِّ َق مْ ن َسِبيلِ يَن َيِالُّوَن عَ َواَل تَتتَِّبِا اْقََوى آَتي ِالََّ  َعن َسِبيِل اّللَِّ ِإنَّ الَّذِ 

 املثيت أن يثيت ابلق الذي خته ت به ااثلة.

 ، وقولتته تعتتاىل ٥9ال ستتاء:  (س تتولِ  َوالرَّ ىَل اّللهِ ثُّوه  إِ آَتتِإن تَت َتتاَوْعت ْم يف خَتتتْيِء آَتتتر  ) وهتتو التتراجح متتن ضتتمن ااقتتوال امل تلثتتة، و لتت  لقولتته تعتتاىل - 2
ْر ِعَباثِ ) . آَيْاتر   علتى 18 - 1٧الزمتر:  (وا اْاَْلبَتابِ اّللَّ  َوأ ْولَتِتَ  ه تْم أ ْول ت ِذيَن َهتَ اه م  تِتَ  الَّتالَّتِذيَن َيْستَتِمع وَن اْلَقتْوَل آَتيَتتَِّبع توَن َأْحَستَ ه  أ ْولَ ، آَتَبشِه

 تعارضة.اقوال املاا من ااقوال امل تلثة كيثما ختاءا، بل جتب الثتوى والكم ابلقول الراجح من املثيت والقاضي أن يت   

ر  اإلآتتتاء حتتتاء ابلتتراجح( مستتألة وجتتوب اإلآتتت)ويتعلتتق ابامتتر ااول )وجتتوب اإلآتتتاء ابلتتق( مستتألة حتتتر  اإلآتتتاء ابلِيَتتل، كمتتا يتعلتتق ابامتتر ال تتاين 
 عا مسألة نقض الثتوى امل الثة للاق.ابملرجوح، ويتعلق ابامرين م

 وعلى هذا سوف يشتمل هذا القسم إن ختاء هللا تعاىل على هذه املسائل ال  ث: 

 رث الثتوى امل الثة للاق. - ٣  حتر  االآتاء ابملرجوح. - 2 حتر  اإلآتاء ابليل.  - 1

 حترمي اسفتاء ابحلَِيل سسقاط احلق. املسألة األوىل:

لياذر أن مييل يف آتياه ما املستثيت أو متا دصتمه، ووجتوه امليتل ك ت ة الكثتى، وم هتا: أن يكتتب يف جوابته [ رمحه هللا ابن الص ح أبو عمروقال 
ماهو له، ويسكت عما هو عليه وليح له أن يبت يء يف مسائل ال عاوي والبي ات بذكر وجوه امل الص م ها. وإ ا سأله أح هم وقتال: أبي ختتيء 

كذا وكذا، أو بي ة كذا وكذا  مل دبه كي  يتوصل بذل  إىل إبطال حق، وله أن يسأله عن حاله آيمتا اثعتى عليته، آتإ ا ختترحه لته عرآته ت  آا ثعوى  
 .1]را آيه من ثاآا وخ  ثاآا. وهللا أعلم

تثيت آيهتتا، كتتر أو دتت ان أن يعتتس املستتم تتر  عليتته إ ا جاءتتته مستتألة آيهتتا حتيتتل علتتى إستتقاط واجتتب أو حتليتتل حمتتر  أو [ رمحتته هللا اباان القاايموقتتال 
 ب تي لته أن عهم وأحتواقم، واليل تا  وِدت اويرخت ه إىل مطلوبه، أو يثتيه ابلظاهر الذي يتوصل به إىل مقصتوثه، بتل ي ب تي لته أن يكتون بصت ا  ركتر ا

مستألة  اهر هتا  اَل وأوال، وكتم متنكتن كتذل  وَ وإن مل ي  سن الظن هبم، بل يكون حذرا  َآِط ا  آقيها  أبحتوال ال تا  وأمتورهم، يتواوره آقهته يف الشترن،
َختتل عليتته وَ  آتتااول يتتروج ا واب  هتتا، تتاهر جيتتل، واب  هتتا مكتتر ودتت ان و لتتم  آتتال رُّ ي ظتتر إىل  اهرهتتا ويقاتتي جبتتواوه، و و البصتت ة ي قتت  مقصتت ه

تترج ويثهتتا كمتتا خيتت جتتل  ِبستتن لثظتته متتن اب تتل خيرجتته الر  ل قتتوث. وكتتمرج ال اقتت  َويْتتَف ااملستتائل كمتتا يتتروج علتتى اَّاهتتل ابل قتت  َوَختتل  التت راهم، وال تتاين خي 
أخلتب  ى عليه  ل ، بل هذادسة الخيثو وت ميقه وإبراوه يف صورة حق  وكم من حق خيرجه بتهجي ه وسوء تعب ه يف صورة اب ل  ومن له أثى آط ة 

ب مستاست ة هتا أصتااهبا يف قوالتقت  أْدَرج ت البا لتة والبِت َن كلهتا وَجت هاأحوال ال ا ، ولك رتته وختتهرته يستت ين عتن اام لتة. بتل متن أتمتل املقتاال
  -إىل أن قال  -وَكَسْوها ألثا ا يقبلها هبا َمْن مل يعرف حقيقتها 

َوَمَكتَر اّلله  َواّلله  َدتتْ    َوَمَكتتر واْ ) عليهتا، واليت ل عليهتتا، آياتاث هللا يف أمتره، قتتال هللا تعتاىل:واملقصتوث أنته ال تتل لته أن يثتيت ابليتتل احملرمتة، واليعتتس 
آَتانظ ْر َكْيتَف َكتاَن َعاِقبَتة  َمْكترِِهْم َأ َّ َثمَّتْرَ ه ْم َوقَتتْوَمه ْم ، َوَمَكتر وا َمْكترا  َوَمَكتْرَ  َمْكترا  َوه تْم اَل َيْشتع ر ونَ ) وقتال تعتاىل ٥4آل عمران:  (اْلَماِكرِينَ 
تتْبِت آَتق ْل َتتا َق تتْم ) وقتتال تعتتاىل يف حتتق أرابب اليتتل احملرمتتة - إىل أن قتتال -،  ٥1 - ٥٠ال متتل:  (َأْجَعِتتسَ  َوَلَقتتْ  َعِلْمتتت م  الَّتتِذيَن اْعتَتتَ واْ ِمتت ك ْم يف السَّ

صتلى هللا  . ويف صايح مسلم عتن ال ت  ٦٦ - ٦٥البقترة:  (َيَ يْتَها َوَما َدْلَثَها َوَمْوِعظَة  لهِْلم تَِّقسَ  َآَجَعْلَ اَها َنَكاال  لِهَما َبْسَ ، ك ون واْ ِقَرَثة  َداِسِتسَ 
املكتر » وقتال «  التَتْرتكب وا ما ارتكبتت اليهتوث آتستتالوا حمتار  هللا أبثى اليتل» وقال «  ملعون من َضارَّ مسلما أو مكر به» أنه قال:  عليه وسلم 

                                                 

 1٥٣)أثب املثيت( ص  1
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قاصت ا  متعمت ا ، وقت  يثتيت هبتا ب ت  قصت  م ته ولكتن بستبب ِدت ان . وقت  أآتاث كت   ابتن القتيم هتذا: أن املثتيت قت  يثتيت ابليتل 1]« واخل يعة يف ال ار
ا  كتر ه يف املستثيت له ذ هاره البا ل يف صورة حقِ  آ وج  ل  على املثيت ل ثلته. ومن ه ا كان العلتم ابلواقتا ومعرآتة ال تا  متن ختتروط املثتيت كمت

 القسم ال الل من هذا الثصل.

تتبا اليل احملرمة واملكروهة، والتتبا الترُّدص ملتن أراث نثعته، آتإن تتبتا  لت  َآَستَق، وَحتر   استتثتاؤه، آتإن َحس تن  الدوو للمثيت[أياا  ابن القيموقال 
الست   قص  ه يف حيلة جائزة الختبهة آيها وال مثس ة لت ليص املستثيت هبا من َحرَج جاو  ل ، بل استاب، وق  أرخت  هللا تعاىل نبيه أيتوب عليته 

بتت ال  إىل بيتتا التمتتر بتت راهم مث  صتتلى هللا عليتته وستتلم  الِْ تتِل أبن َيدتتذ بيتت ه ِضتتْ  ا  آياتترب بتته املتترأة ضتتربة واحتت ة. وأرختتت  ال تت  إىل التتت لص متتن 
رستوله متن ه هللا و يشرتي ابل راهم َترا  آدر آيت لص من الراب، آأْحَسن  امل ارِج ماَدلَّص متن املتآمث، وأقتبح اليتل متاأوقا يف احملتار ، أو أستقط ماأوجبت

 .2]الق ال و 

 آهذا مايتعلق بتار  اإلآتاء ابليل السقاط الق بتاليل حرا  أو حتر  ح ل أو إعانة على اب ل.
 
  

 .و وب اسفتاء ابلرا ح وحترمي اسفتاء ابملر وح املسألة الثانية:
ستتن الطالتتب ادتيتتار مصتت ر العلتتم  يف توجتت   قل تتا ه تتاك إنتته قلمتتاالرابتتا. و  الثصتتل ااول متتن البتتاب أختتتر  إىل هتتذه املستتألة ع تت  الكتت   يف كيتتف   

ذه هتتكتتن العمتتل إال أبحتت  ولتته، والميقمستتألة متتن مستتائل ااحكتتا  إال وللعلمتتاء آيهتتا أقتتوال متعتت ثة متعارضتتة ولكتتل متت هم ثليلتته التتذي  تتتل بتته علتتى 
يعمتل أبي آرث التشتهي واقتوى جمتهتا  أ  هتو قوال للعمتل ابلتراجح م ااقوال املتعارضة، آما ضابط ادتيار القول الذي يعمل به، أهو الرتجيح بس اا

ت  للعمتل ابلتر  ء هللا ثليتل حنتن نتذكر ه تا إن ختتاو اجح م هتا. ااقوال ختاء . واَّتواب: أن الرتجتيح بتس ااثلتة املتعارضتة وبتس ااقتوال املتعارضتة واجتبم
 ختبهة معارضة لوجوب الرتجيح.الوجوب، مث أقوال العلماء يف وجوب العمل ابلراجح، مث نرث على 

 أوال: أدلة و وب الرت يح بني األقوال املتعارضة وو وب العمل ابلرا ح منها:

  الرتجيح بي ها. ذي يعرآه العلماء يفى الوجه الالراجح هو ااقوى من بس ااقوال املتعارضة، وإمنا يستثي  قوته ورجاانه رواآقته لألثلة الشرعية عل

، وقولتته ٥9ال ستتاء:   (ِدترِ ْؤِم  تتوَن اِبّللِه َواْليَتتتْوِ  اآلِإن ك  تتت ْم تت   الرَّس تولِ تَت َتاَوْعت ْم يف خَتتتْيِء آَتتتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه وَ آَتتِإن ) يح: قولته تعتتاىلوثليتل وجتتوب الرتجتت
تته  ِإىَل ) تعتتاىل آيتته ت تتاون متتن ااثلتتة أو ااقتتوال املتعارضتتة إىل الكتتتاب رث كتتل ما . آالواجتتب1٠الشتتورى:   (اّللَِّ َوَمتتا اْدتَتَلْثتتت ْم ِآيتتِه ِمتتن خَتتتْيِء َآا ْكم 

يما َييت من ك مهمتا آ -زين وابن تيمية   است ل املوالس ة ملعرآة الصواب من اخلطأ آيها وملعرآة ما يت َق َّ  م ها وما يؤدر، وهذا الرهث هو الرتجيح، وق
 هبذه اآلية على وجوب الرتجيح.  -

جان الصاابة رضي هللا ع هم على  ل  وهو حجة قطعية، آق  ق هموا ح يل وجوب ال  سل ع ت  التقتاء اخلتتانس وثليل وجوب الرتجيح أياا هو إ
 .٣على ح يل املاء من املاء، ما أن ال ي س صاياان، وخ   ل  مما عملوا آيه ابلرتجيح

ْر ِعَباثِ ) ، وقوله تعاىل٥٥ر: الزمت (بِهك مرَّ ك م مِهن ا أ نزَِل ِإلَيْ َواتَِّبع وا َأْحَسَن مَ ) بقوله تعاىلأياا على وجوب الرتجيح  ابن ميميةواست ل  ِذيَن الَّت، آَتَبشِه
 .18 – 1٧الزمر:  (ْول وا اْاَْلَبابِ لَِتَ  ه ْم أ   َوأ وْ َيْسَتِمع وَن اْلَقْوَل آَتيَتتَِّبع وَن َأْحَسَ ه  أ ْولَِتَ  الَِّذيَن َهَ اه م  اّللَّ  

آإ ا كان أح  ال ليلس هو اارجح آاتباعه هو ااحسن، وهتذا معلتو . آالواجتب علتى ا تهت  أن يعمتل [ال صوص مث قال هذه  شيخ اسس ا كر  
 .4]را يعلم أنه أرجح من خ ه، وهو العمل أبرجح ال ليلس املتعارضس

                                                 

 2٣٠ - 229ص  4)اع   املوقعس( ج  1
 222ص  4)اع   املوقعس( ج  2
 ٣94ص  2 كما هو مذكور يف )املستصثى( ج ، ونقله ب صه عن ال زَّايل رمحه هللا2٥4هذا ماقاله الشوكاين رمحه هللا يف )ارختاث الثاول( ص  ٣
 11٥ - 114ص  1٣)جممون الثتاوي( ج  4
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 اثنيا: أقوال العلماء يف و وب العمل ابلرا ح، ونقلهم اسمجاع على ذلك.

 .1]أجا العلماء على حتر  الكم والثتيا ابقوى، وبقولِ  أو وجه من خ  نظر يف الرتجيح[ رمحه هللا ةابن ميميقال  - 1

يعمتل رتا يشتاء ولِ  أو وجتهِ  يف املستألة، و واعلم أن من يكتثي أبن يكتون يف آتيتاه أو عملته مواآقتا  لقت[ رمحه هللا أبو عمرو ابن الص حوقال  - 2
ملتالكي بتو الوليت  البتاجي اأي حكتى ع ته خ  نظر يف الرتجتيح، وال تقيت ِ  بته آقت  جهتل ودترق اإلجتان، وستبيله ستبيل التذ من ااقوال أو الوجوه من

قعتت لته ن من ي ق به: أنه و قه. وحكى عمن آقهاء أصاابه، أنه كان يقول: إن الذي لص يقي علي إ ا وقعت له حكومة أن أآتيه ابلرواية اليت تواآ
اادترى التيت   ، وأآتتوه ابلروايتةم تا أهنتا لتهو خائب جاعة من آقهائهم من أهل الص ح را ياتره، آلمتا عتاث ستأقم آقتالوا: متا علواقعة وأآىت آيها و 

 تواآقه. قال: وهذا مما الد ف بس املسلمس ممن يعت  به يف اإلجان أنه الدوو.

طتيء ومصتيب، آعليت  »ورضتي هللا عت هم.  صتلى هللا عليته وستلم   قلت: وق  قتال إمتامهم مالت  رضتي هللا ع ته يف ادتت ف أصتااب رستول هللا خم 
توسعة آيه رعىن أنه يت   بس أقواقم من خ  توقف على  هور الراجح، وآيته توستعة  وقال: ليح كما قال   : آيه توسعة. قلت: ال«. ابالجتهاث

أن  ل  ليح مما يقطا آيه بقول واحِ  متعس ال جمال ل جتهتاث يف د آته. وهللا رعىن أن ادت آهم ي ل على أن ل جتهاث جماال آيما بس أقواقم، و 
 .2]أعلم

كتثتتى يف العمتتل يلرتجتتيح واليَتْعتَتت  بتته، بتتل دتتوو للمثتتيت أن يعمتتل رتتا ختتتاء متتن ااقتتوال والوجتتوه متتن ختت  نظتتر يف ا ال[ رمحتته هللا اباان القاايمقتتال  - ٣
به، آإراثتته   إراثته وخرضه عمللقول َوْآقَ إليه جاعة آيعمل را يشاء من الوجوه وااقوال حيل رأي ا رجرث كون  ل  قوال قاله إما  أو وجها  هب

ستته مانتته ممتتن َنَصتتَب نثو ن بعتتض أهتتل عتتوخرضتته هتتو املعيتتار وهبتتا الرتجتتيح، وهتتذا حتترا  ابتثتتاق اامتتة، وهتتذا م تتل متتاحكى القاضتتي أبتتو الوليتت  البتتاجي 
أنته وقعتت لته  أدتسين َمتْن أثتق بتهه، وقتال: و يقي علتيه إ ا وقعتت لته حكومتة أو آتيتا أن أآتيته ابلروايتة التيت تواآقتللثتوى أنه كان يقول: إن الذي لصت 

ى التيت تواآقته، قتال: تتوه ابلروايتة اادتر ا لت ، وأآواقعة آأآتاه جاعة من املثتس را ياره، وأنه كان خائبا آلما حار سأقم ب ثسته، آقتالوا: مل نعلتم أهنت
يء رضتتي هللا عتت هم خمطتت  ف الصتتاابةال دتت ف بتتس املستتلمس ممتتن يعتتت  هبتتم يف اإلجتتان أنتته الدتتوو، وقتت  قتتال مالتت  رمحتته هللا يف ادتتتوهتتذا ممتتا 

 ومصيب آعلي  ابالجتهاث.

ابيته آيعمتل بته، ويثتيت وابَّملة آ  دوو العمل واإلآتاء يف ثين هللا ابلتهَشهِهي والت   ومواآقة ال رع آيطلب القول الذي يواآق خرضه وخترَع َمت ْن  م
 .٣]به، و كم به، و كم على ع وه ويثتيه با ه، وهذا من أآسق الثسوق وأكس الكبائر، وهللا املستعان

لياذر املثيت الذي خياف مقامه بس ي ي هللا سباانه أن يثيت السائل رذهبه الذي يقل ه، وهو يعلم أن متذهب خت ه [أياا  ابن القيموقال  - 4 
 تل  املسألة أرجح من مذهبه وأصح ثلي ، آتامله الرايسة على أن يقتام الثتوى رتا ي لتب علتى   ته أن الصتواب يف د آته، آيكتون دائ تا هلليف 

ت  لإلستت   وأهلتته، والتت ين ال صتتياة، وال تتش ماتتا ث ورستتوله وللستتائل وخاختتتا لتته، وهللا اليهتت ي كيتت  اخلتتائ س، وحتتر  اَّ تتة علتتى متتن لقيتته وهتتو ختتاهم
ين كماتتاثة الكتتذب للصتت ق والبا تتل للاتتق، وك تت ا متتاترث املستتألة نعتقتت  آيهتتا دتت ف املتتذهب آتت  يستتع ا أن نثتتيت ِبتت ف مانعتقتت ه آ اكتتي للتت 

 4 ]املذهب الراجح ونرجاه، ونقول: هذا هو الصواب، وهو أوىل أن يؤدذ به، وابهلل التوآيق

 عب هللا: يكون الرجل  يف قرية آي سأل عن الشال التذي آيته ادتت ف، قتال: يثتيت رتا واآتق قال ابن هاينء: وقيل ايب[ رمحه هللا ابن القيموقال  - ٥ 
 . ٥]الكتاب والس ة، ومامل يواآق الكتاب والس ة أمس  ع ه

ه وأقترب وإن ستل عن حكم هللا من خ  أن يقص  السائل قول آقيه معس، آهه ا دب عليته اإلآتتاء رتا هتو راجتح ع ت [أياا  ابن القيموقال  - ٦
ة إىل الكتاب والس ة من مذهب إمامه أو مذهب من دالثه، اليسعه خ   ل ، آإن مل يتمكن م ه وداف أن يتؤثي إىل تترك اإلآتتاء يف تلت  املستأل

                                                 

 ٣٣2)االدتيارات الثقهية( البن تيمية، جا البعلي، حتقيق الثقي، ط ثار املعرآة، ص  1
 12٦ - 12٥)أثب املثيت( ص  2
 211 ص 4)اع   املوقعس( ج  ٣
 1٧٧ص  4)اع   املوقعس( ج  4
 2٠٦ص  4( ج اع   املوقعس) ٥
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هللا ستائلهما  مل يكن له أن يثيت راال يعلم أنه صواب، آكيف را ي لب على   ه أن الصواب يف د آه  واليسا الاكم واملثتيت خت  هتذا البتتة، آتإن
، آيقتال لته يف صتلى هللا عليته وستلم  عن رستوله وماجتاء بته، ال عتن اإلمتا  املعتس ومتا قالته، وإمنتا ي ستأل ال تا  يف قبتورهم ويتو  معتاثهم عتن الرستول 

إمتتا  والختتتيخ والمتبتتون  يستتأل أحتت  قتتط عتتن قتتسه: ماك تتت تقتتول يف هتتذا الرجتتل التتذي ب عِتتَل آتتيكم  )ويتتو  ي تتاثيهم آيقتتول: متتا ا أجبتتتم املرستتلس( وال
 .1]خ ه، بل يسأل عمن اتبعه وا ئتم به خ ه، آلي ظر را ا ديب  وليع َّ للجواب صوااب

 أبيهمتا ختتاء، كمتا ي أبتو يعلتى: لته أن يثتيتإ ا اعت ل ع   املثيت قوالن ومل يرتجح له أح  ا علتى اآلدتر، آقتال القاضت[أياا  ابن القيموقال  - ٧ 
، وقيتل: بتل يثتيته لتذي يتراه هتو الت ت ا يتراه، وايهما ختاء، وقيل: بل خي  املستثيت آيقتول لته: أنتت خمت  بي همتا، انته إمنتا يثتيت رتدوو له أن يعمل أب

 اباحوط من القولس.

ب، وليح لته أن خيت ه قلت: اا هر أنه يتوقف، واليثتيه بشال حىت يتبس له الراجح م هما، ان أح  ا دطأ، آليح له أن يثتيه را اليعلم أنه صوا
ى أحت  ا، بس اخلطأ والصواب، وهذا كما إ ا تعارع ع   الطبيب يف أمر املريض أْمترَاِن دطتأ وصتواب ومل يتبتس لته أحت  ا مل يكتن لته أن يت ْقتِ   علت

خيتت ه، وكمتتا لتتو تعتتارع ع تت ه والخيتت ه، وكمتتا لتتو استشتتاره يف أمتتر آتعتتارع ع تت ه اخلطتتأ والصتتواب متتن ختت  تتترجيح مل يكتتن لتته أن يشتت  أبحتت  ا وال
 .2] ريقان مهلكة وموصِهلة ومل يتبس له  ريق الصواب مل يكن له اإلق ا  وال الت ي ، آمسائل ال ل والرا  أوىل ابلتوقف. وهللا أعلم

  قبتل هتذا أنته اليصتح لته إال أمتا إ ا كتان ا لتا علتى آتتاويهم قبتل  لت  وأراث أن َيدتذ أبحت ها آقت  تقت [ رمحه هللاأبو إسحق الشاطيب وقال  - 8
 . ٣]لبتةالرتجيح، ان من مقصوث الشريعة إدراج املكلف عن ثاعية هواه، حىت يكون عب ا  هلل، وكي ه يثتح له ابب اتبان اقوى آ  سبيل إليه ا

رمحته يبس ل  دطورة هذا املسل ، قال إىل أن االدتيار من ااقوال ب ون ترجيح، هو إسقاط للتكاليف الشرعية ابقوى، وهذا  الشاطيبوق  أختار 
 تل،  وأياا آإن  ل  يثاتي إىل تتبتا ر َدتص املتذاهب متن خت  استت اث إىل ثليتل ختترعي، وقت  حكتى ابتن حتز  اإلجتان علتى أن  لت  آستق ال[ هللا

مكلتتف أن يثعتتل إن ختتتاء ويتترتك إن وأياتتا آإنتته متتؤثِ  إىل استتقاط التكليتتف يف كتتل مستتألة خمتلتتف آيهتتا، ان حاصتتل اامتتر متتا القتتول ابلت يتت  أن لل
 . 4]ختاء، وهو عس إسقاط التكليف، ِب ف ما إ ا تقي  ابلرتجيح آإنه متبا لل ليل، آ  يكون متبعا للهوى والمسقطا للتكاليف

يثتيت بته أحت ا ، واملقلت   ل له أن يت ت َّ بعتض ااقتوال رجترث التشتهي وااختراع متن خت  اجتهتاث، وال أن  إن الثقيه ال[أياا  الشاطيبوقال  - 9 
 .٥]يف ادت ف ااقوال عليه م ل هذا املثيت

ي جيه من هذا أن يقول ماآعلت إال بقول عامل، انه حيلة من جلة اليل اليت ت صبها ال ثح وقاية عن القال والقيل، وختبكة ل يتل  وال[وقال أياا: 
 .٦]ااخراع ال نيوية

ستنيفاب الرابتا من املرجوح من ااثلة وااقتوال، و لت  يف الثصتل ااول متن البت هذا، وق  أختر  إىل كيثية معرآة الراجح الطالتب   مستألة )كيتف   
 ادتيار مص ر العلم (، وكتلف الكيثية ابدت ف ااهلية العلمية للش ص:

 آالعامل ا ته  له أن يرجح ب ثسه بس ااثلة وااقوال بطرق الرتجيح اليت بيَّ ها العلماء.

 عامي آيعرف الراجح رراجعة من ي ق بعلمه وأمانته من أهل العلم.أما ال

 ح: ككتتتتب ابتتتن عبتتت السعتتتتين ابلرتجتتيتأو رطالعتتتة كتتتب العلتتتم التتتيت  -ختتتأنه يف هتتتذا كالعتتتامي  -وأمتتا  التتتب العلتتتم آيعتترف التتتراجح رراجعتتتة العلمتتتاء 
 ب.ة رمحهم هللا، وحنوها من الكت)االستذكار والتمهي ( وكتاب امل ين البن ق امة، وجممون آتاوي ابن تيمي

 اثلثا: الرد على شبهة معاِرضة لو وب الرت يح. 

                                                 

 2٣٦ص  4)اع   املوقعس( ج  1
 2٣8  ص4)اع   املوقعس( ج  2
 ، ط ثار املعرآة2٦2ص  4)املواآقات( ج  ٣
 1٣4ص  4)املواآقات( ج  4
 14٠ص  4)املواآقات( ج  ٥
 144ص  4)املواآقات( ج  ٦
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سن الطالب ادتيار مص ر العلم ،  كرت وجوب معرآة الطالتب   كرت يف الثصل ااول من الباب الرابا من هذا الكتاب، ع   الك   يف كيف   
ذ ن هللا، وه تتاك  كتترت أن ادتتت ف أقتتوال العلمتتاء يرجتتا آيمتتا يرجتتا إىل ادتتت ف  للتتراجح متتن املرجتتوح آيمتتا ي رستته ليكتتون متتن الراستت س يف العلتتم

الصاابة رضي هللا ع هم يف مسائل ااحكتا . آتذهب بعتض العلمتاء إىل أن ادتت ف الصتاابة حجتة ل دتت ف بعت هم، وأن املستلم يف ستعةِ  متن 
صتلى هللا    الصتاابة. وممتا احتتل بته متن  هتب هتذا املتذهب متاي روى عتن ال ت  أن َيدذ أبي قولِ  من أقواقم، وأجروا هذا يف ادتت ف العلمتاء بعت

 .1(أصاايب كال جو  أبيِههم اقت يتم اهت يتمأنه قال ) عليه وسلم 

سن الطالب ادتيار مص ر العلتم ( أن ادتت ف الصتاابة يرجتا إىل متا كتان ي يتب عت هم متن أحاثيتل ال ت   صتلى  وق   كرت يف مسألة )كيف   
 . 2عليه وسلم  هللا

وق  كانت العلماء يف الص ر ااول معذورين يف ترك مامل يقثوا عليته متن [هت(: ٦٦٥)ت  رمحه هللا أبو شامة عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسيوقال 
  وال  لتت  العتتذر وهلل التت يل، أبن ااحاثيتتل مل تكتتن حي تتتذ آيمتتا بيتت هم م ونتتة، إمنتتا كانتتت تتلقتتى متتن أآتتواه الرجتتال وهتتم متثرقتتون يف البلتت ان. وقتت

 .٣]الم  جبما ال ثَّا  ااحاثيل احملتل هبا يف كتب

قتول آإ ا خاب ال يل عن صتاايب أو َتبعتي أو عتامل متن العلمتاء آقتال قتوال  يف مستألة وقت  َصتحَّ الت يل ِبت ف قولته، آالجتة يف الت يل ال يف 
 يل الصتايح يعات  أحت  ا، آمتا عاهت ه الت يل هتو القتول التراجح م همتا. هتذا الصاايب. وإ ا قال صتاابيان قتولس متعارضتس يف مستألة، والت

خَتتْيِء آَتتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه آَتِإن تَت َتاَوْعت ْم يف ) قول جهور العلماء كما سيأيت يف ك   ابن عب الس إن ختاء هللا. وهو الصواب املقطون به لقتول هللا تعتاىل
وأن معيتتار اادتتذ أبقتتوال  قابتتل لألدتتذ والتترتك، صتتلى هللا عليتته وستتلم  اآليتتة علتتى أن ماعتت ا قتتول هللا وقتتول الرستتول ، آتت لهت  ٥9ال ستتاء:  (َوالرَّس تتولِ 

لتى أن الصاابة والعلماء أو تركها هو مواآقتها للكتاب والست ة متن ع مته. وستيأيت استت الل املتزين صتاحب الشتاآعي رمحهمتا هللا َبيتة ال ستاء هتذه ع
ااب وإمنتتا هتتو صتتواب ودطتتأ، وأن املرجتتا يف معرآتتة  لتت  الكتتتاب والستت ة. واستتت ل ابتتن تيميتتة رمحتته هللا بتت ثح اآليتتة علتتى االدتتت ف اليكتتون كلتته صتتو 

يقتول، والدتب علتى اخللتق اتباعته  نثح املسألة، آقال )بل كل من ِسوى اانبياء يؤدذ من قوله وي رتك، والجتتب  اعتة متن ستوى اانبيتاء يف كتل متا
تس بته، وال تكتون خمالثتته يف  لت  كثترا  ِبت ف اانبيتاء، بتل إ ا دالثته خت ه متن نظرائِته وجتب علتى ا تهت  ال ظتر يف واإلميان به يف كل ماَي مر به وخي 

يل اَاْمِر ِم ك ْم آَِإن تَت َتاَوْعت ْم اّللهَ َوَأِ يع واْ الرَّس وَل َوأ وْ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ َأِ يع واْ ) قوليهما، وأيهما كان أختبه ابلكتاب والس ة َتبَتَعه، كما قال
 .4 ]٥9ال ساء:  (َوالرَّس وِل ِإن ك  ت ْم تت ْؤِم  وَن اِبّللِه َواْليَتْوِ  اآلِدِر َ ِلَ  َدْ م َوَأْحَسن  أَتِْوي    يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللهِ 
قالته  ا بكت   متقتارب، ومتس رمحهتم هللاحز  واخلطيتب الب ت اثي وابتن عبت  الت ابن مسألة ادت ف الصاابة َآَمن بع هم -وق  تكلم يف هذه املسألة 

 ابن عب الس أجا مما قال خ ه، آ ذكره ه ا بعون هللا تعاىل

 «.يلز  ال ا ر يف ادت ف العلماء ابب جاما بيان ما» رمحه هللاأبو عمر ابن عبد الرب قال 

ى قولس: أح  ا أن ادت ف العلماء من الصاابة ومن بع هم من اائمة رمحة واستعة وجتائز ملتن ادتلف الثقهاء يف هذا الباب عل[: أبو عمرقال 
أن َيدذ بقول من ختاء م هم، وكذل  ال ا ر يف أقاويل خ هم متن اائمتة متامل يعلتم أنته  صلى هللا عليه وسلم  نظر يف ادت ف أصااب رسول هللا 

أو نتتص الستت ة أو إجتتان العلمتتاء مل يستتعه اتباعتته. آتتإ ا مل يبتتس لتته  لتت  متتن هتتذه الوجتتوه جتتاو لتته  دطتتأ آتتإ ا ابن لتته أنتته دطتتأ خل آتته نتتص الكتتتاب
قتول يتروى  استعمال قوله وإن مل يعلم صوابه من دطائه وصار يف حيز العامة اليت دوو قا أن تقل  العامل إ ا سألته عن ختتال وإن مل تعلتم وجهته. هتذا

 صتتلى هللا عليتته وستتلم  بتتن حممتت  وعتتن ستتثيان ال تتوري إن صتتح وقتتال بتته قتتو ، ومتتن حجتتتهم علتتى  لتت  قولتته مع تتاه عتتن عمتتر بتتن عبتت العزيز والقاستتم 

                                                 

وقال ابن حز  إنه ح يل ساقط موضون ب خت  )اإلحكا (  91 - 9٠ص  2ب الس ج وق  قال البزار وابن عب الس إن هذا ال يل اليصح )جاما بيان العلم( البن ع 1
 8٣ - 82ص  ٦، وج ٧٣ص  ٥له ج 

 ٣2٠ص  1٣كما بَتوَّب عليه الب اري يف كتاب االعتصا  من صاياه )آتح الباري( ج   2
 144هت، ص  14٠٣نق  عن )الرث على من أدل  إىل اارع( للسيو ي، ط ثار الكتب العلمية  ٣
 121 - 12٠ص ٣٥)جممون الثتاوي( ج  4
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، وهذا مذهب ضعيف ع   جاعة من أهل العلم وق  رآاه أك ر الثقهاء وأهل ال ظر وحنتن نبتس الجتة «أصاايب كال جو  آبأيهم اقت يتم اهت يتم»
 عليه يف هذا الباب إن ختاء هللا.

 م الاب ال بتيص يف أعمتاقدتت ف أصتاو عمر ذس اثه عن القاسم بن حمم  بن أيب بكر الصت يق رضتي هللا ع ته أنته قتال )لقت  نثتا هللا ابمث روي أب
أآلتح  بتن ست   اآليلتي عتن لتي عتن  يتييعمل العامل بعمل رجل م هم إال رأي أنه يف سعة ورأي أنه د  م ه ق  عمله. ورواه هارون بتن ستعي  اآلي

ه مل يكتتن يف  لتت  أدتتذت بتت أي صتتلى هللا عليتته وستتلم  عتتن القاستتم بتتن حممتت  قتتال لقتت  أوستتا هللا علتتى ال تتا  ابدتتت ف أصتتااب حممتت   بتتن محيتت 
 نثس  م ه ختال. 

  يف ال تا و كانوا واح ا  كانلثوا انه لمل خيت صلى هللا عليه وسلم  مث روى أبو عمر ذس اثه قول عمر بن عب العزيز ماأحب أن أصااب رسول هللا 
 تهاث.ضيق وإهنم أئمة يقت ي هبم آلو أدذ رجل بقول أح هم كان يف سعة، قال أبو عمر هذا آيما كان  ريقه االج

صتااهبما وهتو قتول أبيلهما متن ستإىل أن قال أبو عمر: آهتذا متذهب القاستم بتن حممت  ومتن َتبعته وقتال بته قتو . وأمتا مالت  والشتاآعي ومتن ستل  
ن متلعلماء  لب ال ليل ا   ادت ف ثور وجاعة أهل ال ظر أن االدت ف إ ا ت اآا آهو دطأ وصواب. والواجب ع الليل بن سع  وااوواعي وأيب

، آتإ ا مل ر  ابلكتتاب والست ةختتبه رتا  كتالكتاب والس ة واإلجتان والقيتا  علتى ااصتول م هتا و لت  الي عتَ  ، آتإن استتوت ااثلتة وجتب امليتل متا اا
  و للعامتة متن التقليتو لته متادو دز القطا إال بيقس، آتإن اضتطر أحت  إىل استتعمال ختتال متن  لت  يف داصتة نثسته جتا يبس  ل  وجب التوقف ومل

 ماحتاك نت إليته الت ثح واإلمثا مأ الس ما» صلى هللا عليه وسلم  واستعمل ع   اآراط التشابه والتشاكل وقيا  ااثلة على كل قول را يعا ه قوله 
ىت يتبتس ه أن يثيت واليقاتي حتن  كر  قولميعن ال ظر. وأما املثتون آ   جائز ع   أح  مم هذا حال من ال« يب  ملا ال يريب ير  يف الص ر، آ ن ما

 يثيت به من الكتاب أو الس ة أواإلجان أو ماكان يف معىن هذه ااوجه. له وجه ما

انظر يف آتتدطتتأ وصتتواب  آقتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم  ل هللا مث روى أبتتو عمتتر ذستت اثه عتتن أختتتهب قتتال: ستتتل مالتت  عتتن ادتتت ف أصتتااب رستتو 
صتلى  ااب رستول هللا ادتت ف أصت  ل ، و كر  يي بن إبراهيم بن مزين قال ح ثين أصب  قال قتال ابتن القاستم ْسعتت مالكتا والليتل يقتوالن يف

 ا جتاء االدتت ف إبتن ستع  قتال  وبل تين أن الليتلليح كما قتال    آيته توستعة لتيح كتذل ، إمنتا هتو دطتأ وصتواب. قتال  يتي  هللا عليه وسلم 
ستكس عتن ابتن مستكس لتارث بتن ماأدذ  آيه اباحوط. ح ث ا عب الرمحن بن  يي قال ح ث ا أمح  بتن ستعي  حت ث ا حممت  بتن واين قتال حت ث ا 

 الجتهاث. آعلي  ابخمطال ومصيب  صلى هللا عليه وسلم  عن ابن القاسم عن مال  أنه قال يف ادت ف أصااب رسول هللا 

و أإىل متتاواآق الكتتتاب  أصتت  م هتتا  صتتلى هللا عليتته وستلم مث روي أبتو عمتتر ذستت اثه عتتن املتزين قتتال: قتتال الشتتاآعي يف ادتتت ف أصتااب رستتول هللا 
ال ست ة و مل أجت  كتتااب  ه إنبتليته وأدتذت الس ة أو اإلجان أو كان أصح يف القيتا ، وقتال يف قتول الواحت  مت هم إ ا مل  ثتظ لته خمالثتا مت هم صترت إ

جتماعهم على اه ِبجة آثي هذا ما نه قبل قولوال إجاعا وال ثلي  م ها هذا إ ا وج ت معه القيا ، قال: وَقلَّ مايوج   ل . قال املزين آق  بس أ
قتال أبتو  ه واحت  وهللا أعلتم.ق يف وجتالت يقال إال ِبجة وأن أن العلماء يف كلِ  قرن ي كر بعاهم على بعض آيما ادتلثوا آيه قااء بس على أن ال

 يفماقتتال أهتتل التأويتتل ا ابلكتتتاب و دتتوو لتته أن يقاتتي ويثتتيت حتتىت يكتتون عاملتت عمتتر وقتت   كتتر الشتتاآعي يف كتتتاب أثب القاتتاة أن القاضتتي واملثتتيت ال
ستائر آقهتاء و هذا كله مذهب مالت  و تبه عليه، اختأتويله وعاملا ابلس ن واآلاثر وعاملا ابدت ف العلماء َحَسن ال ظر صايح ااوث ورعا  مشاورا  آيما 

متتا ا البتتاب آمتترة قتتال أ يثتتة يف هتتذاملستتلمس يف كتتل مصتتر يشتترت ون أن القاضتتي واملثتتيت الدتتوو أن يكتتون إال يف هتتذه الصتتثات. وادتلتتف قتتول أيب ح
ويتتل متتن بعتت هم متتن ل ظتتر يف أقايلتتزمين ا آآدتتذ بقتتول متتن ختتتتت متت هم والأدتترج عتتن قتتول جتتيعهم، وإمنتتا صتتلى هللا عليتته وستتلم  أصتتااب رستتول هللا 

و هتذا  حنوهللا أعلم. وإىل  يب كال جو التابعس ومن ثوهنم قال أبو عمر جعل للصاابة يف  ل  مامل دعل ل  هم وأ  ه مال إىل  اهر ح يل أصاا
 ا لتت امحت  بتن ح بتل إق يف قتال محن الصتكان أمح  بن ح بل يذهب.  كر العقيلي قال ح ث ا هارون بن على املقري قال ح ث ا حمم  بن عب الر 

وو دت  تبعته آقتال يل اللصتواب مت هم آايف مستتلة هتل دتوو ل تا أن ن ظتر يف أقتواقم لت علم متا متن  صلى هللا عليته وستلم  ادتلف أصااب رسول هللا 
ا آيته ال ظتر آيمتا ادتلثتو  و عمتر مل يتر. قال أبآقلت كيف الوجه يف  ل  قال تقل  أيهم أحببت صلى هللا عليه وسلم  ال ظر بس أصااب رسول هللا 

لس  للصتاابة أحت  القتو ال يف قتولسدوآا من التطرق إىل ال ظر آيما ختجر بي هم وحتارب آيته بعاتهم بعاتا. وقت  روي الستميت عتن أيب ح يثتة أنته قت
 دطأ واملأمث آيه موضون. 
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ْو َكتاَن ِمتْن ِع تتِ  َولَت)  تبتتارك وتعتاىلزين: قتال هللا أ كرهتا ه تتا إن ختتاء هللا. قتال املتوقت   كتر املتتزين رمحته هللا يف هتذا ح َججتا  أ إىل أن قتال أبتو عمتر: 
 َتاَوْعت ْم آَتِإن تتَ ) ل، وقتا1٠٥آل عمتران:  (اْ ك ون واْ َكالَِّذيَن تَتَثرَّق واْ َواْدتَتَلث تو َواَل تَ ) آذ  االدت ف، وقال 82ال ساء:  (َخْ ِ اّللِه َلَوَج  واْ ِآيِه اْدِت َآا  َكِ  ا  

، وعن جماه  وعطاء وخ  ا يف  ٥9ل ستاء: ا (ْحَسن  أَتِْوي   ْ م َوأَ آلِدِر َ ِلَ  دَ يَتْوِ  ايف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس وِل ِإن ك  ت ْم تت ْؤِم  وَن اِبّللِه َوالْ 
ه ما مته ان االدتت ف متن ثي تلست ة آلتو كتأمتر ع ت ه ابلرجتون إىل الكتتاب واأتويل  ل  قال: إىل الكتاب والس ة، قتال املتزين: آتذ  إليته االدتت ف و 

لتتة احتتذروا و »أنتته قتتال   عليتته وستتلم صتتلى هللا ولتتو كتتان الت تتاون متتن حكمتته متتاأمرهم ابلرجتتون ع تت ه إىل الكتتتاب والستت ة، قتتال: وروى عتتن رستتول هللا 
آ طَّتتأ  يتته وستتلم لى هللا علصتت . قتتال: وقتت  ادتلتتف أصتتااب رستتول هللا ، وعتتن عمتتر ومعتتا  وستتلمان م تتل  لتت  يف الت ويتتف متتن ولتتة العتتامل«العتتامل

نته أستعوث يف خت  مستألة ء عتن ابتن مبعاهم بعاا ونظر بعاهم يف أقاويل بعض وتعقبها ولو كان قوقم كله صتوااب ع ت هم ملتا آعلتوا  لت ، وقت  جتا
 .قال: أقول آيها برأيي آإن ي  صوااب آمن هللا وإن ي  دطأ آمين وأست ثر هللا

ض مادطَّتتأ آيتته  تت ه، و كتتر بعتتابب  كتتر التت ليل يف أقاويتتل الستتلف علتتى أن االدتتت ف دطتتأ وصتتواب، يلتتز   لتتب الجتتة ع]أبااو عماار إىل أن قتتال 
أبتو عمتر ذست اثه  مث روي. [«و أصتاايب كتال ج» صتلى هللا عليته وستلم  بعاهم بعاا  وأنكره بعاتهم علتى بعتض ع ت  ادتت آهم وِ كتر معتىن قولته 

  ذب، حت ث ا أ يبه بتنل، آقتال: كت  بن جب  قال قلت البن عبا : إن نوآا  البكايل يزعم أن موستى صتاحب اخلاتر لتيح موستى بتين إسترائيعن سعي
: اابة يف الترثة وقتالع ته قتول الصت آتذكر الت يل بطولته، قتال أبتو عمتر: قت  رث أبتو بكتر الصت يق رضتي هللا صلى هللا عليته وستلم  كعب عن ال   

 صتلى هللا اب رستول هللا ب ادتت ف أصتاَّاهت ْم عليته، وقطتا عمتر بتن اخلطتا صلى هللا عليته وستلم  عوين عقاال مما أعطوه رسول هللا وهللا لو م 
ال أحت  ا ل والعمترة معتا، آقتب  مه  ابليف التكب  على اَّ ائز ورثهم إىل أربا، وْسا سلمان بن ربيعة ووي  بن صوحان الا  بن مع عليه وسلم 

الصت ة،  هريترة تقطتا املترأة شتة قتول أيبحبه: قذا أضل من بع  أهله، آادس بذل  عمر آقال: لو مل يقوال ختيتا هت يت لست ة نبيت ، ورثَّت عائلصا
: لتتكتاء أهلته عليته، وقامليتت يعتذب ببيصتلي وأ  معرتضتة بي ته وبتس القبلتة، ورثت قتول ابتن عمتر ا صتلى هللا عليته وستلم  وقالت: كتان رستول هللا 

قالتتت آه اعتمتر أربتا عمتر، ابتن عمتر أنت إ  وعتم صتتلى هللا عليته وستلم  َوِهتم أبتو عبت الرمحن أو أدطتأ أو نستي، وكتذل  قالتت لته يف ع َمتر رستول هللا 
وأنكتر  اث،إال ثت  ليته وستلم صتلى هللا ع  عمره كلها مااعتمر رستول هللا صلى هللا عليه وسلم  عائشة: هذا وهم م ه على أنه ق  خته  ما رسول هللا 

قيتل البتن و ت جسوامن موَتكم، ها ال ا  الابن مسعوث على أيب هريرة قوله من خسل ميتا آلي تسل ومن محله آليتوضأ وقال آيه قوال خت ي ا وقال ايأي
البتتن وقتتاال لب تتت ا صتتثان والختتتالمستتعوث إن ستتلمان بتتن ربيعتتة وأاب موستتى ااختتتعري قتتاال يف ب تتت وب تتت ابتتن وأدتتت أن املتتال بتتس الب تتت واادتتت ن

ليته عصتلى هللا  ستول هللا ر يهتا بقاتاء للسائل وائت ابن مستعوث آإنته ستيتابع ا، آقتال ابتن مستعوث: لقت  ضتللت إ ا ومتا أ  متن املهتت ين بتل أقاتي آ
عائشتتة رضتتان علتتى  لم  عليتته وستتصتتلى هللا للب تتت ال صتتف والب تتة االبتتن الستت   تكملتتة لل ل تتس ومتتابقي آل دتتت، وأنكتتر جاعتتة أوواج ال تت   وستتلم 

  آرجتا ماأنبتت اللاتم والت  ا الرضتاعةالكب  ومل أتدذ واح ة م هن بقوقا يف  ل ، وأنكر  ل  أياا ابن مسعوث على أيب موسى ااختعري وقتال إمنت
ثي تته  متتن بهتت ل»  عليتته وستتلم صتتلى هللا  أبتتو موستتى إىل قولتته، وأنكتتر ابتتن عبتتا  َعلَتتى َعلِتتي أنتته أحتترق املرتتت ين بعتت  قتتتلهم، واحتتتل ابتتن عبتتا  بقولتته

  أحرقوه.مثاضربوا ع قه مل يقل آ صلى هللا عليه وسلم  آبل   ل  عليا آأعجبه قوله، قال أبو عمر ان رسول هللا « آاضربوا ع قه

الثس والتتابعس ومتن بعت هم متن امل ت صتلى هللا عليته وستلم  إىل أن قال أبو عمر: هتذا ك ت  يف كتتب العلمتاء وكتذل  ادتت ف أصتااب رستول هللا 
ومتاَرثه آيتته بعاتتهم علتتى بعتتض اليكتتاث  تتيط بتته كتتتاب آاتت  عتتن أن دمتتا يف ابب وآيمتتا  كتتر  م تته ثليتتل علتتى ماع تته ستتكت ا، ويف رجتتون أصتتااب 

 -إىل أن قتال  -بعاهم إىل بعض، وَرثه بعاهم على بعض ثليل واضح على أن ادتت آهم ع ت هم دطتأ وصتواب  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 
، اب مما ادت ِلَف آيه وَتَ اَآَا وجه واح ، ولو كان الصواب يف وجهس مت اآعس ما دطأ السلف بعاهم بعاا يف اجتهاثهم وقاتائهم وآتتواهموالصو 

 وقتال عمتر بتن اخلطتاب رضتي هللا ع ته : رثهوا اَّهتاالت إىل الست ة، ويف كتتاب عمتر إىل -إىل قوله  -وال ظر َيىب أن يكون الشال وض ه صوااب كله. 
تتِ يَت آيتته لرختتت ك أن ترجتتا آيتته إىل التتق آتتإن التتق قتت   والرجتتون إىل  أيب موستتى ااختتتعري: المي ع تت  قاتتاء قاتتيته ابامتتح راجعتتت آيتته نثستت  وه 

بت الق أوىل متن التمتاثي يف البا تل، وروى عتن مطترف بتن الشت   أنته قتال: لتو كانتت ااهتواء كلهتا واحت ا  لقتال القائتل لعتل التق آيته آلمتا تشتع
يزالتتون خمتلثتتس( قتتال أهتتل البا تتل )إال متتن رحتتم ربتت ( قتتال أهتتل التتق لتتيح بيتت هم  وتثرقتتت عتترف كتتل  ي عقتتل أن التتق اليتثتترق، وعتتن جماهتت  )وال
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: ادت ف، وقال أختهب: ْسعت مالكا يقول: ما الق إال واح ، قوالن خمتلثتان اليكتو ن صتوااب  جيعتا، متا التق والصتواب إال واحت . قتال أختتهب
 قول الليل. قال أبو عمر: االدت ف ليح ِبجة ع   أح  علمته من آقهاء اامة إال من البصر له وال معرآة ع  ه والحجة يف قوله. وبه ي

يصتح. ومتا هتذا آقت  إن إست اثه ال تقتو  بته حجتة، كمتا نقتل عتن البتزار قولته و كر أن إست اثه ال« أصاايب كال جو »مث تكلم أبو عمر يف ح يل  
 يل مع اه صايح من وجهس:قال: إن ال 

ل رمحته قتول املتزين، آقت  قتا يرونه. وهتذا ، آيؤدذ ع هم كل ماصلى هللا عليه وسلم  ي قلونه من ح يل ال    أح  ا: أن الصاابة مؤَت ون على ما 
وو علتتى ماجتتاء بتته، الدتت قتتة متتؤَتنهتتم ث)إن صتتحَّ هتتذا اخلتتس آمع تتاه آيمتتا نقلتتوه ع تته وختتته وا بتته عليتته آكل« أصتتاايب كتتال جو »هللا يف هتتذا التت يل 

ىل إ، والرجتا مت هم أحت  هم علتى بعتضع  ي خ  هتذا، وأمتا ماقتالوا آيته بترأيهم آلتو كتان ع ت  أنثستهم كتذل  ماَدطَّتأ بعاتهم بعاتا  وال أنكتر بعات
 قول صاحبه، آت بهر(.

يتبس لته الصتواب يف خت ه، كمتا يقلت  العتامي العتامل. وقت   كتر  الوجه ال اين: أن الصاابة كال جو  يف جواو اقت اء العامي اَّاهل بقول أح هم إ ا مل
م ثترثين إمنتا هتو ملتن جهتل مايستتل ع ته ومتن كانتت هتذه حالته  صتلى هللا عليته وستلم  ان االقتت اء أبصتااب ال ت  ]آقتال  ابن عبدالربهذا الوجه 

 ستتائ ا جتتائزا ممك تتا يف ااصتتول، وإمنتتا كتتل واحتت  متت هم جنتتم جتتائز أن آالتقليتت  الو  لتته، ومل َيمتتر أصتتاابه أن يقتتت ي بعاتتهم بتتبعض إ ا أتولتتوا أتويتت 
 .1] تاج إليه من ثي ه وكذل  سائر العلماء ما العامة وهللا أعلم يقت ي به العامي اَّاهل رعىن ما

 تا متن من ختتاء هللا، إ  قت  إستتثيت   املالس جبواو تقلي  العامي لقول الصاايب أو ملذهب الصاايب مسألة د آية ست ذكرها يف أحكتا وقول ابن عب 
هتتذه  وااوواعتتي ِبجتتة أن ذهب ال تتوري لتت  بعتتض العلمتتاء كإمتتا  التترمس وختت ه آم عتتوا تقليتت  العامتتة ملتتذاهب الصتتاابة وللمتتذاهب ختت  املتبوعتتة كمتت
  كره. املذاهب خ  حمررة ومل ك   كما د مت املذاهب املتبوعة، ويف تقلي  املذاهب املتبوعة د ف أياا سيأيت

ويف هتتذه املستتألة نثستتها )وهتتي أن ادتتت ف الصتتاابة وادتتت ف العلمتتاء بعتت هم لتتيح توستتعة، ولتتيح حجتتة للت تت ه متتن أقتتواقم، بتتل دتتب الرتجتتيح 
يف آثتتي بعتض متتا كر  كثايتة ان هللا تعتتاىل نتص علتتى أن االدتت ف ختتتقاق، وأنته ب تتي، وهنتى عتتن الت تاون والتثتترق [: رمحته هللا اباان حاازابي هتا( قتال 

وقتا ال ين وأوع  على االدت ف ابلعذاب العظيم، وبذهاب الريح، وأدتس أن االدتت ف تثترق عتن ستبيل هللا، ومتن عتاج عتن ستبيل هللا تعتاىل آقت  
َ الرُّخْت   ِمتَن اْل َتيهِ ) يف سبيل الشيطان قال تعاىل  لت  أنته تعتاىل مل  ومعتىن وقت  نتص تعتاىل علتى أن االدتت ف لتيح متن ع ت ه 2٥٦البقترة:   (َق  تتََّبسَّ

هتذا التذ   يرع به، وإمنا أراثه تعاىل أراثة كون، كما أراث الكثر وسائر املعاصى، آإن قال قائتل: إن الصتاابة قت  ادتلثتوا وأآاضتل ال تا  أآتيلاقهم 
امل طال م هم متأجور أجترا  واحت ا  قيل له وابهلل تعاىل التوآيق: ك  ما يلاق أولت  ختال من هذا، ان كل امرئ م هم حترى سبيل هللا ووجهة الق، آ

أجتترين،  ل يتتته اَّميلتتة يف إراثة اخلتت ، وقتت  رآتتا عتت هم اإلمث يف دطتتتهم اهنتتم مل يتعمتت وه وال قصتت وه، وال استتتهانوا بطلتتبهم، واملصتتيب متت هم متتأجور
ملوصوف، ملن ترك التعلق ِببتل هللا تعتاىل التذي هتو وهكذا كل مسلم إىل يو  القيامة آيما دثي عليه من ال ين ومل يبل ه، وإمنا الذ  املذكور والوعي  ا

اهليتة، قاصت ا القرآن وك   ال   بع  بلول ال ص إليه، وقيا  الجة به عليه وتعلق بث ن وآ ن مقل ا  عام ا  ل دتت ف، ثاعيتا إىل عصتبية ومحيتة اَّ
صتتلى هللا عليتته  ه، وإن دالثهتتا تعلتتق جباهليتتته وتتترك القتترآن وكتت   ال تت  للثرقتتة، متاتتراي يف ثعتتواه يتترث القتترآن والستت ة إليهتتا، آتتإن واآقهتتا التت ص أدتتذ بتت

آهؤالء هم امل تلثون املذمومون. و بقة أدترى وهتم قتو  بل تت هبتم رقتة الت ين وقلتة التقتوى إىل  لتب متاواآق أهتواءهم يف قتول كتل قائتل آهتم  وسلم 
. آتإن قتال قائتل، صتلى هللا عليته وستلم  ه الت ص عتن هللا تعتاىل، وعتن رستوله َيدذون ماكان ردصة من قول كل عامل مقل ين له خت   تالبس ماأوجبت

الطريتق يف  لت ، آإ  الب  من مواقعة االدت ف آكيف الت لص من هذا الذ  الوارث يف امل تلثس ، قيل له وابهلل تعاىل التوآيق: ق  علم ا هللا تعاىل 
وقتال  1٥٣اانعتا :   (َهتَذا ِصرَاِ ي م ْستَتِقيما  آَتاتَِّبع وه  َواَل تَتتَِّبع تواْ السُّتب َل آَتتَتَثترََّق ِبك تْم َعتن َستِبيِلهِ َوَأنَّ )ومل ي ع ا يف لَْبح وله الم  آقال تعاىل: 

يعتا  َواَل تَتَثرَّق تواْ ) تعاىل ك  تت ْم تت ْؤِم  توَن وه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس توِل ِإن  آَتِإن تَت َتاَوْعت ْم يف خَتتْيِء آَتتر ثُّ ) وقتال تعتاىل 1٠٣آل عمتران:   (َواْعَتِصم واْ ِِبَْبتِل اّللِه جَِ
التذي هتو بيتان عمتا أمتر  هللا تعتاىل بته،  صتلى هللا عليته وستلم  آإ ا ورثت ااقوال آاتبا ك   هللا تعاىل، وكت   نبيته  ٥9ال ستاء:   (اِبّللِه َواْليَتْوِ  اآلِدرِ 

اىل وحبله الذي إ ا َتسكت به أدرج  من الثرقة املذمومة، ومن االدت ف املكتروه، إن ك تت وماأجا عليه جيا املسلمس، آهذا هو صراط هللا تع
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وقولته إن   تؤمن ابهلل واليو  اآلدر كما قال تعاىل. وهذا هو الذي أجا عليه جيا أهل اإلس   ق ميا وح ي ا، آإنه مل يكن قتط مستلم إال ومتن عقت ه
 .1]آرع قبوله، وأنه ال ل اح  معارضته بشال من  ل  وال خمالثته عليه وسلم صلى هللا  ك   هللا تعاىل وك   رسوله 

آتتة أقتتواقم واجتتب ملعر  لرتجتتيح بتتسواخل صتتة: أن ادتتت ف الصتتاابة وادتتت ف العلمتتاء متتن بعتت هم لتتيح ِبجتتة الدتيتتار أي قتتولِ  متتن أقتتواقم، بتتل ا
 الراجح م ها للعمل به والثتوى والكم به. 

ابان ف العلماء ليح حجة للت   من أقواقم، وليح حجة يف ترك اإلنكار على من أدذ أبي قولِ  ثون نظر يف الرتجتيح، يقتول ويف بيان أن ادت 
لتيح بصتايح، آتإن اإلنكتار إمتا أن يتوجته إىل القتول والثتتوى أو العمتل، أمتا ااول آتإ ا  « إن مسائل اخل ف ال إنكار آيهتا»وقوقم [رمحه هللا القيم

وكيف يقول آقيه ال إنكار يف املسائل امل تلف آيها والثقهتاء متن ستائر  -إىل قوله  -الف س ة أو إجاعا ختائعا وجب إنكاره اتثاقا، كان القول خي  
 . 2]الطوائف ق  صرهحوا ب قض حكم الاكم إ ا دالف كتااب أو س ة وإن كان واآق آيه بعض العلماء 

، وهتم يَتتَرْوَن «لعتل آيهتا ردصتة»أو « لعتل آيهتا روايتة »ما يسألين من تقا له مستألة متن ااميتان وحنوهتا قال الباجي: وك  ا  [رمحه هللا الشاطيبوقال 
الدت ف بتس  أن هذا من اامور الشائعة اَّائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الثقهاء مل ل هذا ملا  ولبوا به وال  لبوه متين وال متن ستواي. وهتذا ممتا

 تله احت  أن يثتيت يف ثيتن هللا إال ابلتق التذي يعتقت  أنته حتق، رضتي بتذل  متن رضتيه،  دتوو واليستول وال اإلجان أنه ال املسلمس ممن ي عت  به يف
يف اَّتواو وس طه من س طه(. مث قتال الشتا   )آررتا وقتا اإلآتتاء يف املستألة ابمل تا، آيقتال: ملَ َت تا واملستألة خمتلتف آيهتا ، آيجعتل اخلت ف حجتة 

خمتلثا  آيها، ال ل ليل ي ل على صاة مذهب اَّواو(. مث قال الشا   )قال اخلطايب: ولتيح االدتت ف حجتة، وبيتان السُّت َّة حجتة علتى   رث كوهنا
 يشتتهيه، ودعتل القتول املواآتق حجتة لته يت رأ هبتا عتن نثسته، امل تلثس من ااولس واآلدرين. هذا خمتصر ما قال. والقائتل هبتذا راجتا إىل أن يتبتا متا

اكتذ إقته آهو ق  أدذ القول وسيلة إىل اتبان هواه، ال وسيلة إىل تقتواه، و لت  أبعت  لته متن أن يكتون ممتت   امتر الشتارن، وأقترب إىل أن يكتون ممتن 
 . ٣]هواه
 :وبعد

م هتا والعمتل بته، وحرمتة الت ت ه آق  أ  بت  يف بيان هذه املسألة، أال وهي وجوب الرتجيح بس ااثلتة وااقتوال املتعارضتة، ووجتوب الثتتوى ابلتراجح 
أ  بتت يف بيتان هتذه املستألة إال ا يتهتا يف َتييتز  من ااثلة وااقوال ثون نظر يف الرتجتيح كمتا نقتل ابتن تيميتة إجتان العلمتاء علتى حتتر   لت . ومتا
إال ذ تال هتذا ااصتل، و لت  ابالستت الل بتبعض الق من البا ل، وَتييز الصواب من اخلطأ. آما ضلَّت  ائثة أو آرقة وما أدطأ عامل من العلماء 

ال صوص ثون ال ظر آيمتا يعارضتها أو آيمتا ي ب تي أن دمتا معهتا. وقت  يكتون هتذا عتن عمت  وهتو ختتأن أهتل الزيت  والات ل، وقت  يكتون عتن دطتأ 
يكون الثقيه علتى اَّتاثة حتىت ي ظتر يف الرتجتيح  وال وهو ختأن أدطاء العلماء كما بيه ه ابن تيمية رمحه هللا يف رسالة )رآا امل   عن اائمة ااع  (.

الثقيتته: التتذي ْستتا ادتتت ف العلمتتاء وأثلتتتهم يف اَّملتتة، وع تت ه متتايعرف بتته رجاتتان [ -يف صتتثةالثقيه  - رمحتته هللا اباان ميميااةويعمتتل بتته، كمتتا قتتال 
 .4]القول

ِرع م ثون نظر يف املعتاوال أهل العلللت  ُّ من ال صوص ومن أقبعض اام لة ل ست الل الثاس  ابل صوص، و  -من واقع ا املعاصر  -وأضرب ل  
 ن هذه اام لة:ه هللا. ومويف الرتجيح، را يؤثي إىل إسقاط التكاليف الشرعية وجعل ال ين سيهاال  الي ابط كما قال الشا   رمح

 س.عض الصاابة والتابعما روى عن بكم هذا كثر ثون كثر  القول أبن الكا  املرت ين الاكمس ب   ختريعة اإلس   ليسوا كاآرين، بل عمله• 

 .٥9ال ساء:  (وَل َوأ ْويل اَاْمِر ِم ك مْ ِ يع واْ الرَّس  ّللهَ َوأَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ َأِ يع واْ ا) والقول بوجوب  اعة هؤالء الكا ، لقوله تعاىل• 

                                                 

 ٦8 - ٦٧ص  ٥)اإلحكا ( البن حز  ج  1
 ٣٠٠ص  ٣)اع   املوقعس( ج  2
 141 -14٠ص  4)املواآقات( ج  ٣
 ٣٣٣ر املعرآة،ص )االدتيارات الثقهية( ط ثا 4
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َمْن رأى ِمن أم ه ختيتا يكرهته آليصتس، آتإن متن دترج متن الستلطان ختتسا  ) صلى هللا عليه وسلم  وله والقول بتار  اخلروج على هؤالء الكا ، لق• 
. ولقول االباين أبن الواجب الرتبية ال اخلروج على الكا ، كما قتال يف تعليقته علتى متنت العقيت ة الطااويتة، وآيته بَت َّل االبتاين 1(مات ميتة جاهلية

ااويتة، ووضتا يف ك مته كلمتة الرتبيتة بت ال  متن كلمتة التوبتة، وقت  رثثت علتى هتذه الشتبهة لأللبتاين يف كتتايب )العمت ة يف يف ك   ختتارح العقيت ة الط
 إع اث الع ة للجهاث يف سبيل هللا تعاىل(. 

 .2(: ال ماَصلهواليه وسلم صلى هللا ع قالوا ايرسول هللا أال نقاتلهم ، قال والقول بتار  قتال هؤالء الكا  ماثاموا ي صلهون، للا يل )• 

دتر هتذا آن الباب الستابا يف ل ال الل موسوف أتيت إختارة موجزة إىل مسألة كثر الكا  الاكمس ب   ختريعة اإلس   يف املبال ال امن من الثص
 الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.

كثتتر   نيتتة آاعلتته، متتا أنتته او  لتت  ِبستتبثتتتوى الشتتيخ ابتتن ابو جبتتو والقتتول جبتتواو مشتتاركة الطواخيتتت يف برملتتا ْم التتيت هتتي جمتتالح تشتتريا الكثتتر، ل• 
 هذا الكتاب. صريح التبياه ال ية. كما  كرته يف أول الباب الرابا من 

آَتتتِإن قَتتتاتَتل وك ْم )قولتتته تعتتتاىل ، ول 194البقتتترة:  (هِ واْ َعَلْيتتتَآَمتتتِن اْعتَتتتَ ى َعلَتتتْيك ْم آَاْعتَتتت   ) والقتتتول أبن اَّهتتتاث يف اإلستتت   للتتت آان آقتتتط، لقولتتته تعتتتاىل• 
ينِ اِإْكترَاَه يف  الَ ) لب( الدوو، لقوله تعتاىل. وما القول أبن الرب اقجومية على الكثار وخزوهم يف ب ثهم )جهاث الط191البقرة:   (آَاقْتتت ل وه مْ   (لت ِه

رم ) ىلقولته تعتا، و  29الكهتف:  (َآَمتن خَتتاء آَتْليت تْؤِمن َوَمتن خَتتاء آَتْلَيْكث ترْ ) ، وقوله تعتاىل 2٥٦البقرة:  َتا أَنتَت م تذَكِه ْر ِإمنَّ  (رِ ْيِهم ِر َصتْيطِ لَّْستَت َعلَت، آَتذَكِه
ذا القتتول  ااراضتتي ابلقتتوة. وهتت وميتتة ومي تتا ضتتم. ويريتت  القتتائلون هبتتذا أن ي بتتتوا أن الشتتريعة تواآتتق القتتانون التت ويل التتذي  تتر  التترب اقج22 - 21ال اختتتية:

 س ة واإلجان.ك ثر    الخت  آيه مل الثته الكتاب وال

الَّتتِذيَن أَيتَُّهتتا  ايَ ) عثة لقولتته تعتتاىلأضتتعاآا ماتتا والقتتول جبتتواو أدتتذ آوائتت  اإليتت اعات املاليتتة ابلب تتوك، اهنتتا نستتبة وهيتت ة، وأن احملتتر  متتن التتراب ماكتتان• 
 .1٣٠آل عمران:   (آَم  واْ اَل أَتْك ل واْ الرهاَِب َأْضَعاآا  مَُّااَعَثة  

 لرب.رب يف ثار اثوائ  الربوية من الب وك ااج بية، لقول ااح اف ذابحة أدذ الراب من أهل الوالقول جبواو أدذ ال• 

   عتن البتاين هتذا يف الكتان آستاث قتول والقول جبواو كشف وجه املرأة، لثتوى االباين أبن سرت الوجته خت  واجتب، وستوف َييت إن ختتاء هللا بيتا• 
مللقتب امتح إليته قاستم أمتس يتة ماكتان يطال الل يف الباب السابا، وآيته أ كتر أن رأي االبتاين يف هتذا هتو خاالجاب يف املبال ال امن من الثصل 

 )رارر املرأة(.

 والقول ذابحة املعاوف وآالت املوسيقى واالستمان إليها، لقول ابن حز  جبواوها.• 

َها ر و ) والقول جبواو التم يل، لقوله تعاىل•   ر هذا أح  الز ثقة. ،  ك 1٧مر :  (ايه  َسوِ َشرا  َحَ ا آَتَتَم ََّل َقَا بَ آََأْرَسْلَ ا ِإلَيتْ

 .٣2ااعراف: (َج ِلِعَباِثهِ يِتَ َأْدرَ ق ْل َمْن َحرََّ  وِيَ َة اّللِه الَّ ) والقول جبواو ل بح الذهب والرير للرجال، لقوله تعاىل• 

 ى عن ابن عبا  جواوه.. وي رو 24ال ساء:  (ج وَره نَّ َتْمتَتْعت م ِبِه ِم تْه نَّ َآآت وه نَّ أ  َآَما اسْ ) والقول جبواو نكاح املتعة، لقوله تعاىل• 

تتْم ِلث تتر وِجِهْم َحتتاِآظ ونَ ) وقتت ميا استتت ل الز ثقتتة علتتى جتتواو اللتتواط ابلعبتت  اململتتوك بقولتته تعتتاىل•  ِإالَّ َعلَتتى أَْوَواِجِهتتْم أْو َمتتا َمَلَكتتْت ، َوالَّتتِذيَن ه 
 (َوَلَعْبت م مُّتْؤِمنم َدتْ م مِهتن مُّْشترِِك َولَتْو َأْعَجتَبك مْ ) وبقولته تعتاىل، قالوا: والعب  اململوك ِمن مل  اليمتس،  ٦ - ٥املؤم تون:  (ْم آَِإهنَّ ْم َخْ   َمل وِمسَ أمَْيَاهن   
 .221٣البقرة: 

ت) تعتاىلواست ل اللوليتة علتى أن هللا تعتاىل يف كتل مكتان بقولته •  ستباانه وتعتاىل  تله يف  ، واستت لوا علتى أنته 4يت : ال  (مْ ْم أَيْتَن َمتا ك  تت  َوه تَو َمَعك 
 .8٠ال ساء:  (مَّْن ي ِطِا الرَّس وَل آَتَقْ  َأ َاَن اّللهَ ) البشر بقوله تعاىل

                                                 

 متثق عليه 1
 ال يل رواه مسلم 2
  كر هذا ابن القيم يف كتابه )إخاثة اللهثان( وقال الخت  يف أن من  هب إىل هذا االست الل أنه كاآر مرت  ٣
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َسةَ )واست ل اليهوث ِبقهم يف أرع آلسطس بقوله تعاىل •  َق َّ
 
 .21املائ ة:  (ك مْ َتَب اّلله  لَ الَّيِت كَ  اَي قَتْوِ  اْثد ل وا اَاْرَع امل

 .9الجر:  (اِآظ ونَ َله  لََ َوِإ َّ  الذهِْكرَ  ِإ َّ حَنْن  نَتزَّْلَ ا) واست ل ال صارى على عقي ة الت ليل بام  اَّما الوارث يف قوله تعاىل• 

 بِتتِه  ي ِاتتلُّ )ذا قتتال تعتاىل الستت ة، وقترة متن الكتتتاب و وكمتا تتترى آإنته ميكتتن االستت الل علتتى الكثتر والشتترك والثستتق والثجتور واإلابحيتتة ب صتوص مبتتتو 
اإلستراء:  (يت   الظَّتاِلِمَس َإالَّ َدَستارا  ِ َس َواَل يَزِ لهِْلم تْؤمِ  ه تَو خِتتَثاء َوَرمْحَتةم  َونت  َتتزهِل  ِمتَن اْلق تْرآِن َمتا) ، وقتال تعتاىل 2٦البقترة:   (َكِ  ا  َويَتْهِ ي بِتِه َك ِت ا  

82. 

قتال ستليمان التيمتي: إن [ ابان عبادالربالل على إسقاط الواجبات الشرعية واستباحة احملرمات جبما أدطاء العلماء ووالْم. قال كما ميكن االست 
 . 1]أدذت بردصة كل عامل اجتما آي  الشر كله.، قال ابن عب الس: هذا إجان ال أعلم آيه د آا

ذ ب تواثر العلمتاء دترج عتن اإلست  . وروي ع ته أنته قتال: ي ترتك متن قتول أهتل مكتة املتعتة ويف الس ن للبيهقي عن ااوواعتي: متن أدت[ الشوكاينوقال 
كتتى والصتترف، ومتتن قتتول أهتتل امل ي تتة السَّتتمان وإتيتتان ال ستتاء يف أثابرهتتن، ومتتن قتتول أهتتل الشتتا  التترب والطاعتتة. ومتتن قتتول أهتتل الكوآتتة ال بيتتذ. وح

َا آيته الترُّدص متن ولتل العلمتاء ومتا احتتل بته كتل مت هم،  رَآَا إيلَّ كتااب الالبيهقي عن إْساعيل القاضي قال: ثدلت على املعتا  آ نظر آيه، وق  جِ 
 ستتكر مل ي تتبح املتعتتة، ومتتن أابح املتعتتة مل يتتبح 

ال  تتاء آقلتتت: م َصتت ِهف هتتذا ونتت يق، آقتتال: مل تصتتح هتتذه ااحاثيتتل علتتى متتا رويتتت، ولكتتن متتن أابح امل
 .2]من جا ولل العلماء مث أدذ هبا  هب ثي ه، آأمر املعتا  ابحراق  ل  الكتابواملسكر، وما من عامل إال وله ولة، و 

ولتتذل  الجتتت  آرقتتة متتن الثتترق الاتتالة، والأحتت ا  متتن امل تلثتتس يف ااحكتتا  ال الثروعيتتة وال ااصتتولية يعجتتز عتتن االستتت الل [ رمحتته هللاالشاااطيب قتتال 
، بل ق  ختاه   ورأي ا من الث سهاق من يست ل على مستائل الثستق أبثلتة ي ستبها إىل الشتريعة على مذهبه بظواهر من ااثلة، وق  َمره من  ل  أم لة

  زههتتة، ويف كتتتب التتتواريخ واادبتتار متتن  لتت  أ تتراف ماأختتت عها يف االآتتتتات علتتى الشتتريعة، وانظتتر يف مستتألة التتت اوي متتن اخل متتار يف ث ره 
ة ال تتواص امل

ارى على صاة ماهم عليه اآلن ابلقرآن، مث حتيَّل آاست ل على أهنتم متا  لت  كاملستلمس يف التوحيت ، للاريري وأختباهها، بل ق  است ل بعض ال ص
عمتتل بتته، آهتتو تعتتاىل هللا عمتتا يقولتتون علتتوها  كبتت ا . آلهتتذا كلتته دتتب علتتى كتتل   تتر يف التت ليل الشتترعي مراعتتاة متتاآهم م تته ااولتتون، وماكتتانوا عليتته يف ال

 . ٣]والعمل أحرى ابلصواب، وأقو  يف العلم

 ي الستتاحل لتته، وبتته متالباتتر التتذ هتتذا متتن جهتتة االستتت الل الثاستت  ابل صتتوص، أمتتا أتويتتل ال صتتوص وصتترآها عتتن معانيهتتا القيقيتتة ب تت  ثليتتل آهتتذا
ستائر ااحكتا  ل تار و بعتل واَّ تة والبا  يتة الاأتويل صثات هللا تعاىل لتعطيله ع ها حىت آل التأويل والتعطيل إىل أنته لتيح يف الستماء إلته، مث أتولتت 

القتيم   . ويعتتس كتتاب ابتنكتا  وخ هتاوقالوا كل هذه رموو الحقيقة قا، وقالوا كيف يسول أتويتل صتثات هللا واليستول أتويتل متاثون  لت  متن ااح
 )الصواعق املرسلة( من أحسن ماكتب يف بيان آساث هذا كله. 

 هذا الشأن هي:  وبع ، آإن ضوابط ال جاة من الوقون يف اخلطأ والا ل يف

ا قتالوه يف ال صتوص آهتم الستلف ومتآهم نصوص الكتاب والس ة كما آهمها السلف الصاحل، آهذا هو الثرقان بس أهل الست ة وأهتل الب عتة، و  - 1
 موجوث بكتب التثس  ابملأثور ويف كتب ختروح ااحاثيل.

ض ال صتوص ثون الستت الل بتبعوآتة اهتل العلتم، وعكتح اَّمتا هتو اجا نصوص املسألة الواح ة، و رق اَّما والتأليف بتس ال صتوص معر  - 2
 كثر ببعض.البعض اآلدر وهذا هو عم ة الثرق الاالة كاخلوارج واملرجتة واملعتزلة، وهو يشبه حال من يؤمن ببعض وي

 ي قولِ  ختاء.أجة الدتيار حالرتجيح بس مايتعارع من ال صوص وأقوال أهل العلم، والعمل ابلراجح م ها، وع   اعتبار االدت ف  - ٣

حتتذير و ل ين، والتشه  بته است ثاآه ابرث الثتوى ونقض الكم امل الثس للاق والصواب، والجر على من تكرر م ه هذا را ي شعر بتساهله و  - 4
 املسلمس م ه، وهذا هو موضون املسألة التالية يف هذا القسم.

 
                                                 

 92ص  2)جاما بيان العلم( ج  1
 2٥٣)ارختاث الثاول( ص  2

 ٧٧ - ٧٦ص  ٣)املواآقات( ج  ٣
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 كاا املخالفة للحق.رد الفتاو  ونقض األح املسألة الثالثة:

 .1(من أح ث يف أمر  هذا ما ليح م ه آهو َرث  ) صلى هللا عليه وسلم  وثليله: قول رسول هللا 

كل ختال أآيت آيه ا ته  آ رجتت آتيتاه علتى دت ف اإلجتان أو القواعت  أو الت ص أو القيتا  اَّلتيه [ رمحه هللاالقاضي شهاب الدين القرايف وقال 
التراجح، الدتوو ملقلت ه أن ي قلته لل تا  وال يثتيت بته يف ثيتن هللا تعتاىل، آتإن هتذا الكتم لتو حكتم بته حتاكم ل قات اه، ومتاال نقترهه السامل عتن املعتارع 

. 2]الكتم حترا  خترعا بع  تقرره ِبكم الاكم أوىل أن النقره خترعا إ ا مل يتأك ، وهذا مل يتأك  آ  نقتره ختترعا، والثتيتا ب ت  ختترن حترا ، آالثتيتا هبتذا
يش  إىل أن آتوى املثتيت خت  ملزمتة للمستتثيت، وس شترح هتذه  [إ امل يتأك ]يش  إىل أن حكم القاضي م لز ، وقوله  [بع  تقرره ِبكم الاكم]وقوله 

 املسألة يف الثصل التايل إن ختاء هللا.

 واملثيت إ ا أدطأ يف آتياه، له حاالن:

ب عليته اإلصتابة، آهتذا متأجور علتى اجتهتاثه وإن أدطتأ، ولكتن الي عمتل رتا أدطتأ آيته بتل يت تَرثُّ، إما أن يكون أه  للثتوى، دطأه يس  وال الت - 1
إ ا حكتم التاكم آاجتهت  مث أصتاب آلته أجتران، وإ ا حكتم آاجتهت  مث أدطتأ ) صتلى هللا عليته وستلم  والمي ا من الثتوى أو الكتم. قتال رستول هللا 

 ان جمته ا  آإنه ق  خيطال.، آبسَّ ال يل أن القاضي وإن ك٣(آله أجر

 صتلى هللا عليته وستلم  أنه لو ق ر أن العامل الك   الثتوى أدطأ يف مائة مسألة مل يكن  ل  عيبا، وكتل متن ستوى الرستول [ رمحه هللاابن ميمية  وقال
 .4]إلجانيصيب وخيطال. ومن م ا عاملا  من اإلآتاء مطلقا ، وَحكَم ِببسه لكونه أدطأ يف مسائل: كان  ل  اب   اب

ال ابتتة ع ته. ودت ف  صتلى هللا عليته وستلم  أنه لو ق ر أن العامل الك   الثتاوى أآىت يف ع ة مسائل ِبت ف ست ة رستول هللا [أياا  ابن ميميةوقال 
صار الصاابة والتابعس ومتن ماعليه اخللثاء الراخت ون: مل دز م عه من الثتيا مطلقا ، بل ي بس له دطؤه آيما دالف آيه. آما وال يف كل عصر من أع

ِبت ف الست ة الصتاياة، وقت  أنكتر عليته « املتعتة والصترف»بع هم من علماء املسلمس من هو كذل . آابن عبا  رضي هللا ع هما كان يقتول يف 
 .٥]امل الثة لقوله صلى هللا عليه وسلم  الصاابة  ل ، ومل مي عوه من الثتيا مطلقا  بل بي وا له س ة رسول هللا 

، كمتا م عهمتا متن اإلآتتاء مور املستلمسأوإما أن يكون أه  للثتوى ولك ه متساهل آيها أو اليكون أه   قا، وهذان الص ثان دب على والة  - 2
 دب حتذير املسلمس م هم. 

يصتتلح م عتته وهنتتاه أن يعتتوث وتواعتت ه قتتال اخلطيتتب: ي ب تتي لإلمتتا  أن يتصتتثح أحتتوال املثتتتس آمتتن صتتلح للثتيتتا أقتترهه ومتتن ال [ رمحتته هللاالنااوو  قتتال 
ه هللا ابلعقوبتة إن عتتاث و ريتق اإلمتتا  إىل معرآتة متتن يصتلح للثتتتوى أن يستأل علمتتاء وقتته ويعتمتت  أدبتار املوثتتوق هبتم. مث روى ذستت اثه عتن مالتت  رمحتت

راين موضعا لتذل  قتال مالت  والي ب تي اآتيت حىت خته  يل سبعون أين أهل لذل . ويف رواية ما اآتيت حىت سألت من هو أعلم مين هل ي قال: ما
 .٦]لرجل أن يرى نثسه أه  لشال حىت يسأل من هو أعلم م ه

 .]ور على  ل  آهو آمث أياامن أآىت ال ا  وليح أبهل للثتوى آهو آمث عاصِ ، ومن أقره من و الة اام[ رمحه هللاابن القيم وقال 

                                                 

 ( أي مرثوث الي ثذ وال ي عمل به.َرث  (. ومعىن )من عمل عم   ليح عليه أمر  آهو َرث  ع ها، ويف رواية ملسلم ع ها مرآوعا ) متثق عليه عن عائشة رضي هللا 1

 وق  بَتوهب الب اري رمحه هللا قذه املسألة يف اببس من صاياه:

 .181ص  1٣هو رثم( )آتح الباري( ج آأورث يف كتاب ااحكا  من صاياه، )ابب إ ا قاى الاكم جبور أو د ف أهل العلم آ

 من عمل عم   ليح»  رثوث، لقول ال   ممن خ  علمِ  آاكمه  آأدطأ د ف الرسول  -أو الاكم  -ويف كتاب االعتصا  من صاياه، )ابب إ ا اجته  العامل 
 ٣1٧ص  1٣)آتح الباري( ج «(  عليه أمر  آهو َرث  

 1٠9ص  2)الثروق( للقرايف، ج  2
 تثق عليه عن عمرو بن العاص رضي هللا ع هم ٣
 ٣٠1ص  2٧)جممون الثتاوي( ج  4
 ٣11)املرجا السابق( ص  ٥
 1٥4 - 1٥٣ص  2. وهذا الك   الذي نقله ال ووي عن اخلطيب الب  اثي موجوث بكتاب اخلطيب )الثقيه واملتثقه( ج 41ص  1)ا مون( ج  ٦
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ريتتق، ور زلتتة ْن يتت ل الركتتب، ولتتيح لتته علتتم الطمتتر متت عهم كمتتا آعتتل ب تتو أميتتة، وهتتؤالء ر زلتتة َمتتويلتتز  ويل اا[: رمحتته هللاأبااو الفاارج اباان اجلااوز  قتتال 
ويل اامتر  لهم، وإ ا تعتس علتىكمن هؤالء   ااعمى الذي يرخت  ال ا  إىل القبلة، ور زلة من المعرآة له ابلطب وهو يطبُّ ال ا ، بل هو أسوأ حاال

سن التطبُّب من م َ ا  ن .واة املرضي، آكيف رن مل يعرف الكتاب والس ة ومل يتثقه يف ال يم ا َمْن مل   

 وكتان ختتتي  ا رضتتي هللا ع ته ختتت ي  اإلنكتتار علتى هتتؤالء، آستتمعته يقتول: قتتال يل بعتتض هتؤالء: أج ِعْلتتَت حمتستتبا  علتى الثتتتوى  آقلتتت لته يكتتون علتتى
 .1]اخلبَّاوين والطبادس حمتسب واليكون على الثتوى حمتسب 

هتذا املوضتون  لل. ول ا َعْوث إىلالباب ال ا هذا الك   وأك ر م ه يف واجب اإلما  يف تصثح أحوال املثتس واملعلمس يف الثصل ااول منوق   كر  
 ع   الك   يف دطأ املثيت إن ختاء هللا تعاىل.

 ذا الثصل.خلامح من هوهو القسم اوهبذا خنتم الك   يف وجوب اإلآتاء ابلق واباقوال الراجاة ورث الثتاوى امل الثة للاق، 

 
  

                                                 

 21٧ص  4)اع   املوقعس( ج  1
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 القسم السادس: أحكاا الفتو  وآدا ا

 الثتوى.  س الثرال منحمايتعلق ابلثتوى من حس تلقي املثيت لسؤال املستثيت إىل  -إن ختاء هللا تعاىل  -ونذكر يف هذا القسم 

 وسوف يشتمل هذا القسم على مثانية موضوعات وهي:

 ال املستثيت.مسائل متعلقة بسؤ  ااول:

 مسائل متعلقة بكيثية اَّواب. وال اين:

 مسائل متعلقة بصثة اَّتواب. وال الل:

 كيثية كتابة الثتتوى.  والرابا:

 آثاب الثتتوى. واخلامح:

 حكم سؤال املثيت عما اليعلمه. والساث :

 حكم إآتاء املثيت ما خ ه. والسابا:

 آيها. حكم رجون املثيت عن آتواه، وحكم دطته وال امن:

 مسائل متعلقة بسؤال املستفيت. أوال:

ذيبتته آواستتا، وكتتان الشتتيخ أبتتو إستتااق [ رمحتته هللاالنااوو  قتتال  - 1 قتتال الصتتيمري: ولتتيح متتن ااثب كتتون الستتؤال ِبتتط املثتتيت، آأمتتا ذم ئتته ْو
 .1]الش اوي ق  يكتب السؤال على ورقِ  له مث يكتب اَّواب

صتلى هللا عليته  مستثيت سؤاله، بل هذا م ت وب إليته إ ا كتان املستتثيت أميتا  أو بعيت  الثهتم، وقت  قتال رستول هللا ختال مي ا من كتابة املثيت لل قلت: ال
 .2(وهللا يف عون العب  ماكان العب  يف عون أديه) وسلم 

ا بكلمتة يف آدرهتا ويم ثتل ع هتا، قتال ليتأمل الرقعة أتم  ختتاآيا وآدرهتا آكت  آتإن الستؤال يف آدرهتا، وقت  يتقيت  اَّميت[ رمحه هللاالنوو  وقال  - 2
ة ستأل الصيمري: قال بعض العلماء: ي ب ي أن يكون توقثه يف املستلة السهلة كالصعبة ليعتاثه وكان حمم  بن السن يثعله، وإ ا وج  كلمة مشتتبه

 .٣]املستثيت ع ها ونَتَقَطها وخَتَكلها، وكذا إن وج  ل ا آاحشا أو دطأ  يل املعين أصلاه

إ ا مل يثهتتم املثتتيت الستتؤال أصتت  ومل  اتتر صتتاحب الواقعتتة آقتتال الصتتيمري: يكتتتب يتتزاث يف الشتترح ليجيتتب ع تته، أو مل [ رمحتته هللاالنااوو  ال وقتت - ٣
أآهم ماآيها آأجيب، قال: وقتال بعاتهم اليكتتب ختتيتا أصت ، قتال: ورأيتت بعاتهم كتتب يف هتذا  اتر الستائل ل  ا بته ختتثاها . وقتال اخلطيتب: 

 ا مل يثهتتتم اَّتتتواب أن يرختتتت  املستتتتثيت إىل مثتتتتِ  آدتتتر إن كتتتان وإال آليمستتت  حتتتىت يعلتتتم اَّتتتواب. قتتتال الصتتتيمري: وإ ا كتتتان يف رقعتتتة ي ب تتتي لتتته إ
االستتتتثتاء مستتتائل آهتتتم بعاتتتها ثون بعتتتض أو آهمهتتتا كلهتتتا ومل يتتترث اَّتتتواب يف بعاتتتها أو احتتتتاج يف بعاتتتها إىل أتمتتتل أو مطالعتتتة أجتتتاب عمتتتا أراث 

 .4]ل ل ا يف الباقي نظر أو أتمل أو وايثة نظروسكت عن الباقي وقا

ممتتا ي ب تتي التتتثطن لتته: إن رأى املثتتيت دتت ل الستتطور بياضتتا  تمتتل أن ي لاتتق بتته مايثستت  اَّتتواب آلياتترتو م تته، آررتتا [ رمحتته هللااباان القاايم قتتال  - 4
و يشت له بشتال، كمتا  ترتو م ته ك تَّتاب الواثئتق واملكاتيتب. ثدل من  ل  عليه مكروه، آإما أن َيمر بكتابتة خت  الورقتة، وإمتا أن خيتط علتى البيتاع أ

ديتب يف ورقتة  وابَّملة آَتْلَيك ْن َحتِذرا َآِط تا، وال  ستن   ته بكتل أحت ، وهتذا التذي مَحَتَل بعتض املثتتس علتى أنته كتان يقيت  الستؤال ع ت ه يف ورقتة مث
 .٥]، وليح ختال من  ل  ب و السائل، وم هم من كان يكتب السؤال يف ورقة من ع  ه مث يكتب اَّواب

                                                 

 48 - 4٧ص  1ج )ا مون(  1
 ال يل رواه مسلم 2
 48ص  1)ا مون( ج  ٣
 ٥2ص  1)ا مون( ج  4
 2٥٦ص  4)اع   املوقعس( ج  ٥
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وإن رأى بياضا  يف أث اء سطر أو آدره َدطَّ عليه أو خَتَ له، انه ررا َقَصتَ  املثتيت ابإليتذاء آكتتب يف البيتاع [يف املسألة نثِسها آقال  النوو وتكلم 
كمتا ب لتَي القاضتي أبتو [للقاضتي أيب حامت  آقتال متاجرى  ابان الصا ح. و كتر 1]بع  آتواه ما ي ثست ها، كمتا ب لِتَي بته القاضتي أبتو حامت  املترورو ي

حامتت  املتترورو ي ر تتل  لتت  إ  قصتت  مستتاءته بعتتض ال تتا ، آكتتتب: متتاتقول يف رجتتل متتات ودلتتف اب تتة وادتتتا ا   مث تتترك بياضتتا  يف آدتتر الستتطر 
تا أدتذ دطته بتذل  ألتق يف موضا كلمة، مث كتتب يف أول الستطر التذي يليته: وتترك ابتن عتم  آتأآىت املثتيت: للب تت ال صتف، والبتاقي ال بتن العتم. آلمَّ

 .2]البصرة رؤساءموضا البياع: وأِب. وخت ا عليه بذل  وكان  ل  سبب آت ة اثرت بس  ائثتس من 

كمتتا دتتب علتتى املثتيت ع تت  اجتمتتان الرهقتان ِباتترته أن ي قتت ِه  ااستبق آااستتبق،  [ رمحته هللااباان الصاا ح إ ا تتزاحم املستتتثتون علتى املثتتيت، آقتتال  - ٥
دتتوو لتته  يثعلته  القاضتتي ع تت  اجتمتتان اخلصتو ، و لتت  آيمتتا دتتب  عليته آيتته اإلآتتتاء. وع تت  التَّستاوي، أو اَّهتتل ابلستتابق ي قتت   ابلقرعتة. والصتتايح أنتته

هم متن تقت ميهم تق   املرأة واملساآر التذي ختت  رحلته، ويف أتدت ه كلثته عتن رآقتته علتى متن ستبقهما، وإ ا ك تر املستاآرون وال ستاء ِبيتل   يلاتق خت  
 . ٣]ضرر كب  آيعوث ابلتق   إىل السبق أو القرعة، مث اليق   من يق مه إال يف آتيا واح ة، وهللا أعلم

 
 مسائل متعلقة بكيفية اجلواب. اثنيا:

 ر.: وابإلقرااملثيت ديب املستثيت إما ابلقول )ختثاهة أو كتابة(، وإما ابلثعل )ابإلختارة املثهومة(، وواث الشا  

 وإ ا مل يعرف املثيت لسان السائل آيكثيه ترجة ثقة واح  بي هما، وقيل الب  من اث س.

 وإلي  أقوال العلماء يف بيان هذا.

 كيفية إ ابة املفيت املستفيت.  - 1

لستتان املستتتثيت كثتتاه ترجتتة ثقتتة يلتتز  املثتتيت أن يبتتسِه اَّتتواب بيتتا   يزيتتل اإلختتتكال، مث لتته االقتصتتار علتتى اَّتتواب ختتتثاها، آتتإن مل يعتترف [ النااوو قتتال 
 .4]واح  انه دس، وله اَّواب كتابة  وإن كانت الكتابة على دطر، وكان القاضي أبو حام  ك   اقرب من الثتوى يف الرقان

 .٥]والأب  أبن يكون املثيت أعمى، أو أدر  مثهو  اإلختارة أو كاتبا، وهللا أعلم[ ابن الص حوقال 

ة التقتصتتر علتتى اادتتر ، بتتل جتتتوو للمتتتكلم، وقتت  بتتوَّب الب تتاري قتتذه املستتألة يف كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه قتتال )ابب متتن وإجابتتة الثتتتوى ابإلختتتار 
 ِبتت  قبتل أن  س ِتل يف حجتته، آقتال: صلى هللا عليه وسلم  روي عن ابن عبا  رضي هللا ع هما )أن ال   ]أجاب الثتيا ذختارة الي  والرأ ( وآيه 

، كمتا روى الب تاري عتن أيب هريترة رضتي هللا ع ته عتن (84)حت يل ( قال: والحرج، قال: حلقت  قبل أن أ بح، آأومأ بي ه: والَحترَجأرمي، آأومأ بي ه 
 ي قبض العلم، ويظهر اَّهل والثنت، ويك ر اقَرْج قيل: ايرسول هللا ومااقرج ، آقال: هكتذا بيت ه آارَّآهتا كأنته يريت قال ) صلى هللا عليه وسلم  ال   
أتيت عائشة وهي ت صلي، آقلت: ما ختأن  ال تا  ، آأختتارت إىل الستماء، آتإ ا ، وروي الب اري عن أْساء رضي هللا ع ها قالت )(8٥ح يل . )(القتل

: آية، آأختارت برأسها  ، آقالت: سباان هللا، قلت   .٧]٦(8٦ال يل )رقم  (-أي نعم  -ال ا  قيا مت 

وأمتتا » كتت   آيتتهآهتتو اامتتر املشتتهور، وال« آأمتتا الثتتتوى ابلقتتول»ثتتيت حتصتتل متتن جهتتة القتتول والثعتتل واإلقتترار الثتتتوى متتن امل[ رمحتته هللاالشاااطيب وقتتال 
 آمن وجهس:« ابلثعل

                                                 

 48ص  1)ا مون( ج  1
 1٣8)أثب املثيت( ص  2
 رمحهما هللا، وسائر مانقل اه عن ال ووي ه ا نقله عن ابن الص ح ٥٠ص  1. ونقله ع ه ال ووي يف )ا مون( ج 1٥٣)أثب املثيت( ص  ٣
 4٧ص  1)ا مون( ج  4
 1٠٧)أثب املثيت( ص  ٥
 ي س املذكورين يف وهو ح يل ص ة الكسوف الطويل، واملراث ابآلية يف ال يل: كسوف الشمح. قال ابن حجر يف خترح هذا الباب )اإلختارة ابلي  مستثاثة من ال ٦

وكان يف  آقط، وهو من آعل عائشة آيكون موقوآا  لكن له حكم املرآون، اهنا كانت تصلي دلف ال   الباب أوال، و ا مرآوعان، وابلرأ  مستثاثة من ح يل أْساء 
 الص ة يرى من دلثه، آي دل يف التقرير

 181ص  1)آتح الباري( ج  ٧
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« وهكتذا الشتهر هكتذا وهكتذا»  ة والست  ي قص  به اإلآها  يف معهوث االستعمال، آهو قائم مقتا  القتول املصترَّح بته، كقولته عليته الصت أح  ا: ما
  -مث  كر الشا   أحاثيل الب اري السابقة، مث قال  - يه. وأختار بي

 21ااحتزاب:  (ْستَوةم َحَستَ ةم أ  س توِل اّللَِّ ك تْم يف رَ َلَقتْ  َكتاَن لَ ) يقتاتيه كونته أستوة يقتت ي بته، ومبعتواث لتذل  قصت ا  وأصتله قتول هللا تعتاىل وال اين: متا

َ ابِتِه لتز  و ئتب مَ   عليه وستلم صلى هللا   ال  وإ ا كان كذل  وثبت للمثيت أنه قائم مقا  -ه إىل قول -والتأسي إيقان الثعل على الوجه الذي آعله 
ولعتل  - إىل قولته -ل  أياتا. كم آيته كتذمن  ل  أن أآعاله حملمت  ل قت اء أياا، آما قص  هبا البيان واإلع   آظتاهر، ومتامل ي قصت  بته  لت  آتال

املعصتية و ل لل طتأ وال ستيان حمتخ ه، آإنه  كان معصوما، آكان عمله ل قت اء حم   ب  إختكال، ِب ف  يه وسلم صلى هللا عل قائ  يقول: إن ال   
 والكثر آا  عن اإلميان، آأآعاله اليوثق هبا، آ  تكون مقت ي هبا.

ب عمت ا  طتأ وال ستيان والكتذن آيهتا اخلنته ميكتآاَّواب أنه إن اعتتس هتذا االحتمتال يف نصتب أآعالته حجتة للمستتثيت آليعتسم لته يف نصتب أقوالته، آإ
بتتس يف هتتذا  ولتتة العتتامل كمتتا تستتتعظم ختتترعا  وستتهوا  انتته لتتيح رعصتتو ، وملتتا مل يكتتن  لتت  معتتتسا يف ااقتتوال مل يكتتن معتتتسا يف ااآعتتال واجتتل هتتذا ت  

نون الشترن لته حتىت جتتري علتى قتاة علتى أآعالته متن احملاآظت الكتاب ويف ابب البيان. آاق على املثيت أن ي تصب للثتوى بثعله وقوله، رعىن أنته البت 
 ليتهَ َذ آيها أسوة.

آراجا إىل الثعل، ان الكف آعل، وكفُّ املثتيت عتن اإلنكتار إ ا رأي آعت  متن ااآعتال كتصتر ه جبتواوه. وقت  أثبتت ااصتوليون  لت  « وأما اإلقرار»
، آكتذل  يكتون ابل ستبة إىل امل تصتب للثتتوى. وماتقت   متن ااثلتة يف الثتتوى الثعليتة جتاِر ه تا  صلى هللا عليه وسلم ثلي   خترعيا  ابل سبة إىل ال   

ات علتيهم ب  إختكال ومتن ه تا اثبتر الستلف علتى القيتا  بو يثتة اامتر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر، ومل يبتالوا يف  لت  رتا ي شتأ ع ته متن عتوث املاترَّ 
ترك اإلنكار آره ب ي ه واست ثى ب ثسه، مامل يكن  ل  سببا  لإلد ل را هتو أعظتم متن تترك اإلنكتار، آتإن  ابلقتل آما ثونه. ومن أدذ ابلردصة يف

 .1]ارتكاب د  الشرين أوىل من ارتكاب ختر ا

 قلت: اختتمل ك   الشا   رمحه هللا على صواب ودطأ:

ع   كأن يتوضأ قص  به البيان واإلعل الذي ي    كإختارة الي  والرأ ، وابلثأما صوابه: آقوله إن الثتوى تكون ابلقول، وابلثعل الذي ي قص  به اإلآها
 املثيت ليعلم اَّاهل كيثية الوضوء، آهذا كله صواب.

و ته عمتا يستمعه أإقترار املثتيت بستكو  ل  قولته يفوأما اخلطأ: آقوله إن أآعال املثيت اليت الي قص  هبا إآها  املستثيت أو تعليمته أهنتا حجتة ختترعية، وكتذ
ا س أن يكتتون آعلتته هتتذامي بتته، وبتتيتتراه. آلتتيح ختتتال متتن هتتذا حجتتة ختتترعية، وه تتاك آتترق بتتس مادتتب أن تكتتون عليتته أآعتتال املثتتيت وإقتتراره وأتستتي العتت

 وإقراره حجة خترعية، آهذا ماال ثليل عليه.

 
 أن كيثية إجابة املثيت املستثيت تكون:  وام صة:

 ابلقول: ختثاهة أو كتابة.

 ص  به اإلآها : كإختارة الي  والرأ .وابلثعل الذي ي ق

 وابلثعل الذي ي قص  به البيان والتعليم: كأن يتوضأ املثيت ويصلي ليعلم اَّهال. 

 الرتمجة بني املفيت واملستفيت. - 2

)لستتان املستتتثيت( أي  . ومعتتىن قولتته2]آتتإن مل يعتترف لستتان املستتتثيت كثتتاه ترجتتة ثقتتة واحتت ، انتته دتتس[ النااوو  مبعااا الباان الصاا ح رمحهمااا هللاقتتال 
 ل ته.

 نته دتسمت  حمتض آيكتثتىأ ترجتة واحت  بي همتا، اإ ا مل يعرف املثيت لسان الستائل، أو مل يعترف املستتثيت لستان املثتيت، أجتز [ رمحه هللاابن القيم وقال 
  -إىل قوله  -بواح  

                                                 

 ابدتصار 2٥1 - 24٦ص  4)املوآقات( ج  1
 1٣4، )وأثب املثيت( البن الص ح ص 4٧ص  1)ا مون( ج  2
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هاثة، وستلوكا هبتا ستبيلها، اهنتا ت بتت اإلقترار ع ت  التاكم، وت بتت ع التة والرواية ال انيتة: الي قبتل يف هتذا املوضتا أقتل متن اث تس، إجتراء  قتا جمترى الشت
 الشتتهوث وجتترحهم، آتتاآتقرت إىل العتت ث، كمتتا لتتو ختتته  علتتى إقتتراره ختتتاه  واحتت ، آإنتته اليكتثتتى بتته، وهتتذا ِبتت ف ترجتتة الثتتتوى والستتؤال، آإنتته دتتس

 .1]حَمْض، آاآرتقا

لرتجتتة للمثتتيت، وهتتذا التتذي رجَّاتته ابتتن الصتت ح وال تتووي وابتتن محتت ان وابتتن القتتيم رمحهتتم هللا، قلتتت: والصتتواب يف هتتذا أنتته يكتثتتى بواحتت  ثقتتة يف ا
قتال ابتن الصت ح: [ ابن حجار. قتال 2(ك ت أترجم بس ابن عبا  وبس ال ا والدب مرتجان، وي ل على هذا مارواه الب اري عن أيب جرة قال )

وقيل إن أاب جترة كتان يعترف الثارستية آكتان يترتجم البتن عبتا  هبتا. قتال القتر  : آيته  -ال ابن حجر إىل أن ق -أصل الرتجة التعب  عن ل ِة بل ِة 
 .٣]ثليل على أن ابن عبا  كان يكتثي يف الرتجة بواح 

تعلقهتتا ابلقاتتاء  هتتذا يف اإلآتتتاء أمتتا يف القاتتاء آاخلطتتب أختتت ، وي ب تتي قصتتر اخلتت ف يف عتت ث املرتجتتس علتتى القاتتاء ال اإلآتتتاء، واملستتألة متتن جهتتة
دارجة عن موضون هتذا الثصتل، وموضتعها كتتب القاتاء يف كتتب الثقته، وبتوَّب عليهتا الب تاري رمحته هللا يف كتتاب ااحكتا  متن صتاياه، )ابب 

املستألة يف ااقتوال يف  رمحته هللاابان حجار ترجة الكا ، وهل دتوو ترجتان واحت  ( وأورث آيته عت ة أحاثيتل م هتا حت يل أيب جترة الستابق، وخلتص 
يشت  إىل االدتت ف يف  لت ، آاالكتثتاء ابلواحت  قتول ال ثيتة وروايتة عتن أمحت  وادتارهتا « ابب ترجة الكا  وهل دوو ترجتان واحت  »قوله [قوله 

انته نقتل « آيته إال عت لس إ ا مل يعترف التاكم لستان اخلصتم مل ي قبتل»الب اري وابن امل ذر و ائثة، وقال الشاآعي وهي الرواية الراجاة ع   ال ابلتة 
ختت   متتادثي علتتى التتاكم إليتته آيمتتا يتعلتتق ابلكومتتة آيشتترتط آيتته العتت ل كالشتتهاثة، وانتته أدتتس التتاكم رتتا مل يثهمتته آكتتان ك قتتل اإلقتترار إليتته متتن

 . ويف املسألة ابل سبة للاكا  )القااة( تثصيل وترجيح ليح هذا موضعه.4]جملسه
 

 واب )الفتو (مسائل متعلقة بصفة اجل اثلثا:

 وهي أربا عشرة مسألة:

 أال يلقي املستثيت يف ح ة. - 2   أن يثصهل جوابه. - 1

 أال ي سب الكم هلل إال ب ص. - 4 أن يثيت بلثظ ال ص بق ر اإلمكان.  - ٣

 .هل يثيت بعلمه يف الواقعة  - ٦            هل يذكر ثليل الثتوى  - ٥

 اإلجابة أبك ر مما سأل ع ه املستثيت. - 8  التمهي  للاكم املست رب.  - ٧

  سن ابملثيت إ ا م ا أن ي ل على املبتاح. - 1٠  اإلجابة ب   ماسأل ع ه املستثيت.  -9

 إ ا كان اَّواب على د ف خرع املستثيت. - 12 إ ا احتمل اَّواب آهما  دطأ نبهه عليه. - 11

 كم.اللف على ثبوت ال - 14   الت ليظ يف الثتوى. - 1٣

 
 املسألة األوىل: أن يكون اجلواب واضحاً مفصً .

علتيهم  اانبيتاء( آإنته دتب لواضح املثصَّتل، وملتا كتان )العلمتاء ورثتةا، واملبس هو  ٣٥ال ال:  (آَتَهْل َعَلى الرُّس ِل ِإالَّ اْلَب ل  اْلم ِبس  ) قال هللا عزوجل
 ث.ثهم م ه خ  املراي  نعا من أن اَّواب واضاا  مثص   جامعا للثائ ة املطلوبة ما الب ل املبس وم ه إجابة املستثتس، آيجب أن يكون

 :ويتعلق ابلبيان والتثصيل أمران: أح  ا يتعلق بسؤال املستثيت، وال اين يتعلق جبواب املثيت، كالتايل

 راثة.ن الصورة امل، ليقا اَّواب عيتعلق بسؤال املستثيت: آهو تعيس املراث من سؤاله إ ا كان  تمل ع ة صور أما ما - 1

                                                 

 2٥٥ص  4وقعس( ج )اع   امل 1
 (8٧ال يل )رقم  2
 1٣٠ص  1)آتح الباري( ج  ٣
 18٦ص  1٣)آتح الباري( ج  4
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إ ا كتان الستؤال حمتتم  لصتور ع يت ة، آتإن مل يعلتم املثتيت الصتورة املستتول ع هتا مل دتب عتن صتورة واحت ة م هتا، وإن علتم [ ابان القايمويف هذا قتال 
إن كان اامتر كيتت وكيتت، أو كتان املستتول ع ته   الصورة املستول ع ها آله أن خيصها ابَّواب، ولكن ي قيِه   لت  يتوهم أن اَّواب عن خ ها آيقول:

 كذا وكذا، آاَّواب كذا وكذا، ولته أن ي ثترث كتلَّ صتورة جبتواب، آيثصتل ااقستا  احملتملتة، ويتذكر حكتم كتل قستم، وم تا بعاتهم متن  لت  لتوجهس،
نه ستبب الوثحتا  أحكتا  تلت  ااقستا  علتى آهتم أح  ا: أنه  ريعة إىل تعليم اليل، وآتح ابب ل دول املستثيت ودروجه من حيل ختاء، ال اين: أ

إ ا كتان آيته وايثة إياتاح وبيتان وإوالتة لَتْبح، وقت   -بتل يستتاب  -العاميِه آياتيا مقصتوثه. والتق التثصتيل، آيكتره حيتل استتلز   لت ، واليكتره 
إن كتان استتكرهها »  التذي وقتا علتى جاريتة امرأتته يف ك   من أجوبته بقوله: إن كتان كتذا آتاامر كتذا، كقولته يف صلى هللا عليه وسلم  آصل ال   

 .1 ] صلى هللا عليه وسلم  آهي حرة، وعليه لسي ْا م لها، وإن كانت مطاوعة آهي له، وعليه لسي ْا م لها وهذا ك   يف آتاويه

ل دتب عليته اَّتواب أن يبي ته بيتا   مز تا دتب علتى املثتيت حيت[ رمحته هللاابان الصا ح وأما مايتعلق جبواب املثيت، آيجب أن يكون كما قتال  - 2
 .2]لإلختكال

يته أن خيتصتر جوابته آيكتثتي آيته أبنته إن املثتيت عل [، قتال:«الاوي»أياا بل  ا عن القاضي أيب السن املاورثي صاحب كتاب  ابن الص حوقال 
ىل ك ت ، إاوو إىل قليتل لستال و ستال التجتوالتصت يف، قتال: ولت دوو أو الدوو، أو حق أو اب ل، واليع ل إىل اإل الة واالحتجاج ليثرق بس الثتتوى

 ولصار املثيت م رسا، ولكل مقا  مقال.

يف  تثيت يف مستألة، قيتلاميك ته، واستأنته كتان خيتصتر يف آتتواه خايتة م»و كر ختي ه أبو القاستم الصتيمري، عتن ختتي ه القاضتي أيب حامت  املترورو ي: 
 «.ال، وابهلل التوآيق آدرها: أدوو  ل  أ  ال  آكانت آتواه:

ن ماخيتل بته، آت  ان املشترتط عليته ثو خيتل ابلبيتقال ابن الص ح: االقتصار على ال أو نعم اليليق ِبَ يه العامة، وإمنا  سن ابملثتيت االدتصتار التذي ال
 ليها القوث والرجم.يت يتوقف عي ن إ الة ال  صل البيان ب وهنا، آإ ا كانت آتياه آيما يوجب القوث أو الرجم م   آليذكر الشروط ال

بل يقتول:  ح ل ال   وي قتل. يقول: هذا وإ ا استثيت آيمن قال قوال  يكثر به، أبن قال: الص ة لعب، أو الل عبل، أو حنو  ل . آ  يباثر أبن
 لتيظ أمتره، وإن  تذا وكتذا، وابلت  يف آ عل به كو  إ ا ثبت عليه  ل  ابلبي ة أو اإلقرار، استتابه السلطان، آإن َتب قبلت توبته، وإن أصر ومل يتب ق تل

ا، وإن أراث  راث كتذا آتاَّواب كتذقولته، آتإن أبيكثر ببعاها، آ  يطلق جوابه، وله أن يقتول: لي ستأل عمتا أراث  كان الك   الذي قاله  تمل أمورا  ال
ب متابس  لسلطان آيقول: ي اتر اايعزره به مالتعزير، آليذكر ق ر  كذا آالكم آيه كذا، وق  سبق الك   آيما ختأنه التثصيل. وإ ا استثيت عما يوجب

 ري.كذا إىل كذا والي زاث على كذا، دوآا من أن ي ارب بثتواه إ ا أ لق القول ماال دوو ضربه،  كره الصيم

اليعترف الشتترط متن والة اامتتر قتال ابتن الصتت ح: وإ ا قتال: عليته التعزيتتر بشتر ه، أو القصتاص بشتتر ه، آلتيح ذ تت ق، وتقييت ه بشتر ه يبعتتل متن 
 .٣]على السؤال عن ختر ه، والبيان أوىل. وهللا أعلم

 

 جيوز للمفيت أن يلقي املستفيت يف احلرية. املسألة الثانية: ال

 يه.ه علة مستقلة للت بيهذا رسأل هذه املسألة متعلقة ابلسابقة، آإن تثصيل اَّواب متامن لع   إلقاء املستثيت يف ال ة، وإمنا أآرث 

رجتح، آااصتل أمتره ن خت  أن يبتس ااإ ا اقتصر يف جوابه على حكاية اخل ف أبن قال: آيها قوالن أو وجهان، أو حنو  ل  م[ ابن الص حقال 
 أنه مل يثت بشالِ .

: أنته ه، عن بعتض امل رستس  اضرين عوأ كر أين حارت ابملوصل الشيخ الص ر املص ف أاب السعاثات ابن ااث  اَّزري رمحه هللا، آذكر بعض ال
 أآىت يف مسألة آقال: آيها قوالن، وأدذ ي زري عليه.
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ر اخلت ف يف ف واستتثيت ع هتا يتذكملستألة دت اآقال الشيخ ابن ااث : كان الشيخ أبو القاسم بن البزري، وهو َع َّمة ومانه يف املذهب إ ا كان يف 
ختتتيتا أصتت  آلتتم  ثتتتوى، وإ ا مل يتتذكرعتتن ختترع ال هتت ة خمتتتارا  احتت  التترَّأيس م قتصتترا  عليتته، وهتتذا حيتت الثتيتتا، ويقتتال  لتته يف  لتت ، آيقتتول: ال أتقلتت  الع

لتص الستائل متن عمايتته. وهتذا يف  لت  كتذل . يف  هكتذا إ ا قتال املثتيتو  -ن قتال إىل أ -يتقل  العه ة أياتا، ولك ته مل َيت ابملطلتوب حيتل مل خي 
تتبآقتت  عتت ل عتتن هنتتل الثتتتوى، ومل ي ثتتت أياتتا بشتتال، وهتتو كمتتا إ ا استتتثيت موضتتا اخلتت ف: ي رجتتا  إىل رأي التتاكم. ي. ، وقتتال: استتتثتوا ختت   آلتتم د 

ل بعتض متن حاتر: كيتف  آتا . آقتادوحارت  ابملوصل ختي ها املثيت أاب حام  حمم  بن يونح، وق  استثيت يف مسألة آكتب يف جواهبا: إن آيها 
 يعمل املستثيت 

املذهبس، مث قال: هذا يبىن على أن العامي إ ا ادتلف عليته اجتهتاث اث تس آبمتا ا يعمتل ، وآيته دت ف مشتهور. وهتذا  آقال: خيتار له القاضي أح 
آهتتذا آيتته إحتتواج للمستتتثيت إىل أن يستتتثيت متترة أدتترى ويستتأل عتتن هتتذا أياتتا، انتته اليتت ري أن حكمتته الت تت ُّ أو اادتتذ  -إىل قولتته  -ختت  مستتتقيم 

َيت إ ن رتتا يكشتتف عتتن َعَمايتتته، بتتل واثه عمايتتة وَحتتْ ة، علتتى أن الصتتايح يف  لتت  علتتى متتا ستتيأيت ِ كتتره إن ختتتاء هللا  ابادتتف أو ااخلتتظ ، آلتتم
( 1]تعاىل: إنه دب عليته اادتذ بقتول ااوثتق م همتا أي ررتا يظتن املستتثيت أن لته أن خيتتار  -يف ك مته الستابق  -. ومعتىن لثتظ )أن حكمته الت ت ه

 لهذين  كر ا له املثيت بقوله )آيها قوالن(.مايشاء من القولس ا

 متزي  لإلختتكال، الت ة، بتل عليته أن يبتس بيتا الدوو للمثيت الترتويل وكيت  الستائل وإلقتاؤه يف اإلختتكال و [يف املسألة نثسها آقال ابن القيموتكلم 
س واريتتل آقتتال: يقستتم بتتألة يف املاملثيت التتذي ستتتل عتتن مستتمتاتم ا لثصتتل اخلطتتاب، كاآيتتا يف حصتتول املقصتتوث، ال تتتاج معتته إىل ختت ه، واليكتتون كتت

م متتن ااول. ان هتتذا أعلتتكتتالورثتتة علتتى آتترائض هللا عزوجتتل وكتبتته آتت ن، وستتتل آدتتر عتتن صتت ة الكستتوف آقتتال: تصتتلى علتتى حتت يل عائشتتة، وإن  
ر عتن و كمتا قتال. وستتل آدتجتب عليته، أالقت ر الواوستل آدر عن مسألة من الزكاة آقال: أما أهل االي ار آي رجون املال كله، وأما خت هم آي ترج 

 مسألة آقال: آيها قوالن، ومل يزث. 

  علتتم، قلتتت: وهتتذا آيتته تثصتتيل، آتتإن املثتتيت املتتتمكن متتن العلتتم املاتتطلا بتته قتت  يتوقتتف يف الصتتواب يف املستتألة املت تتاون آيهتتا آتت  يقتت   علتتى اَّتتز  ب تت
ا  مايستتأل اإلمتتا  أمحتت  رضتتي هللا عليتته وختت ه متتن اائمتتة عتتن مستتألة آيقتتول: آيهتتا قتتوالن، أو قتت  وخايتتة ماميك تته أن يتتذكر اخلتت ف آيهتتا للستتائل، وك تت  

يقتول: آيهتتا  ادتلثتوا آيهتا، وهتذا ك ت  يف أجوبتة اإلمتا  أمحت  لَستَعة علمته وورعته، وهتو ك ت  يف كت   اإلمتا  الشتاآعي رضتي هللا ع ته، يتذكر املستألة مث
 .2]قوالن
 

 للمفيت أن يفيت بلفظ النص  مهما أمكنه. املسألة الثالثة: ينبدي

ي ب ي للمثيت أن يثيت بلثظ ال ص مهما أمك ه، آإنته يتاتمن الكتم والت ليل متا البيتان التتا ، وقت  كتان الصتاابة والتتابعون [ رمحه هللاابن القيم قال 
خبوا عن ال صوص، واختتقوا قم ألثا ا خ  ألثا  واائمة الذين سلكوا على م هاجهم يتارون  ل  خاية التاري، حىت دلثت من بع هم د لوف ر 

ال صوص، آأوجب  لت  هجتر ال صتوص، ولتتَمَّا كانتت هتي عصتمة عهت ة الصتاابة وأصتوقم التيت إليهتا يرجعتون كانتت علتومهم أَصتحَّ متن علتو  َمتْن 
 ، وهلتم جترا وملتا استتاكم هجتران ال صتوص بع هم، ودطؤهم آيما ادتلثوا آيه أقل من دطأ متن بعت هم، مث التتابعون ابل ستبة إىل متن بعت هم كتذل

صتلى هللا  ع   أك ر أهل ااهواء والب ن كانت علتومهم يف مستائلهم وأثلتتهم يف خايتة الثستاث واالضتطراب والت تاقض، وقت  كتان أصتااب رستول هللا 
، أو آعتتل رستتول هللا كتتذا، واليعتت لون عتتن  لتت  كتتذا  صتتلى هللا عليتته وستتلم  إ ا س تتتلوا عتتن مستتألة يقولتتون: قتتال هللا كتتذا، قتتال رستتول هللا  عليتته وستتلم 

 .٣]ماوج وا إليه سبي  قط
 

. ٍ  املسألة الرابعة: ينبدي أال ينسب املفيت احلكَم إىل هللا إال بنص 
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ص نتآيه كذل  مما  امراو كرهه إال ملا يعلم أن الدوو للمثيت أن يشه  على هللا ورسوله أبنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أ[ رمحه هللاابن القيم قال 
وي تر ال تا   لتى هللا ورستوله بته،عه أن يشته  هللا ورسوله على إابحته أو حترميه أو كراهته. وأمتا ماوجت  يف كتابته التذي تلقتاه عمتن قلت ه ثي ته آلتيح لت

 بذل ، وال علم له ِبكم هللا ورسوله.

 .1] كذا، آيقول هللا له: كذبت، مل أحل كذا، ومل أحرمهقال خ  واح  من السلف: لياذر أح كم أن يقول: أحل هللا كذا، أو حر  هللا

 
 

 املسألة امامسة: هل يذكر املفيت دليل الفتو ؟.

 ادتلف العلماء يف هذه املسألة بس مانا ومبيح وموجب لذكر ال ليل. 

 أما من م ا من  كر ال ليل يف الثتوى  - 1

حجة   ليثرق بس الثتيا والتص يف، قال ولو ستال التجتاوو إىل قليتل لستال إىل ك ت  ولصتار  اليذكر[قال  رمحه هللاالقاضي أبو احلسن املاورد  آهو 
 .2]املثيت م رهِسا  

عتتاب بعتتض ال تتا   كتتر االستتت الل يف الثتتتوى وهتتذا العيتتب أوىل ابلعيتتب، بتتل جتتال  الثتتتوى [هتتذا القتتول أختتت  اإلنكتتار آقتتال:  اباان القاايموقتت  أنكتتر 
 كر ك   هللا ورسوله وإجان املسلمس وأقوال الصاابة رضوان هللا عليهم والقيتا  الصتايح عيبتا   وهتل ِ ْكتر قتول وروحها هو ال ليل، آكيف يكون 

ة الثتتوى هللا ورسوله إال  راو الثتاوى  وقول املثيت ليح روجب لألدذ به، آإ ا  كر الت ليل آقت  حتر  علتى املستتثيت أن خيالثته. وبترئ هتو متن ع هت 
يستأل عتن املستألة آياترب قتا اام تال ويشتبهها ب ظائرهتا، هتذا وقولته وحت ه حجتة، آمتا الظتن  صتلى هللا عليته وستلم  رستول هللا ب  علم، وق  كان 

رن ليح قوله ِبجة والدب اادذ به  وأحستن أحوالته وأع هتا أن يستول لته قبتول قولته، وهيهتات أن يستول بت  حجتة، وقت  كتان أصتااب  رستول 
كتذا، أو   صتلى هللا عليته وستلم  إ ا س تل أحت هم عتن مستألة أآتىت ابلجتة نثستها، آيقتول: قتال هللا كتذا، وقتال رستول هللا  لم صلى هللا عليه وس هللا 

م مث آعتتل كتتذا، آيشتتثي الستتائل، ويبلتت  القائتتل، وهتتذا ك تت  جتت ا  يف آتتتاويهم ملتتن أتملهتتا، مث جتتاء التتتابعون واائمتتة بعتت هم آكتتان أحتت هم يتتذكر الكتت
لمه َييب أن يتكلم بت  حجتة، والستائل َيىب قبتول قولته بت  ثليتل. مث  تال اامت  وبعت  العهت  ابلعلتم، وتقاصترت اقمتم إىل أن صتار يست ل عليه، وع

ت بعاهم ديب ب عم أو ال آقط، واليذكر للجواب ثلتي  وال مأدتذا ، ويعترتف بقصتوره وآاتل متن يثتيت ابلت ليل، مث نزل تا ثرجتة أدترى إىل أن وصتل
 .٣]يب من يثيت ابل ليل و مه، ولعله أن   ث لل ا   بقة أدرى الي ري ماحاقم يف الثتاوي، وهللا املستعانالثتوى إىل ع

 .وأما من أجاو  كر ال ليل يف الثتوى - 2

آتتواه الجتة إ ا    كتر أن يتذكر املثتيت يفلتيح ر[ رمحته هللا، قتال ابان الصا حن الص ح، وَتبعه ابن محت ان وال تووي علتى هتذا، ون قتل ه تا عبتارة ابآ
ئِ ) كانت نصا  واضاا خمتصرا  م ل أن يسأل عن ع ة اآليسة، آاسن أن يكتب يف آتواه: قال هللا تبارك وتعاىل اْلَمِاتيِض ِمتن  ِمتنَ ي يَِتْسَن َوال َّ

ْ  نَّ َثَ ثَة  َأخْته رِ  ت ْم َآِع َّ  . 4الط ق:  (نِهَساِئك ْم ِإِن اْرتَتبتْ
 وأمتتا ااقيستتة«  هتتر هتتاب ث بتت  آقتت أميتتا إ»: صتتلى هللا عليتته وستتلم  تتتة ابلتت ابل  آيكتتتب: نعتتم يطهتتر، قتتال رستتول هللا أو يستتأل هتتل يطهتتر جلتت  املي

 وختبهها آ  ي ب ي له  كر ختال م ها. 

وى تتعلتق الثتت هتم إال أن تكتونت الل، اللوآيما وج  ه عتن الصتيمري قتال: مل جتتر العتاثة أن يتذكر يف آتتواه  ريتق االجتهتاث، وال وجته القيتا  واالست
، آيلتتوح ثتتتوى خلتتط آيهتتا ع تت هآتتىت آيهتتا بأب ظتتر قتتاعِ  آيتتومال آيهتتا إىل  ريتتق االجتهتتاث، وي لتتوح ابل كتتتة التتيت عليهتتا بتتين اَّتتواب، أو يكتتون ختت ه قتت  

 ابل كتة اليت أوجبت د آه ليقيم ع ذره يف خمالثته.
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ِبجتته، وهتذا التثصتيل أوىل ممتا ستبق قريبتا  كتره عتن القاضتي املتاورثي متن  قال ابن الص ح: وكذل  لو كان آيما ي ثيت به خ موع آاسن أن يلتوح
 .1]إ  قه القول: ابمل ا من تعرضه لإلحتجاج

 وأما من أوجب  كر ال ليل يف الثتوى  - ٣

مك ته متن  لت ، وال ي لقيته إىل ي ب ي للمثيت أن يذكر ثليل الكم ومأدذه ماأ[ ابن القيمآابن القيم، و كر أنه ادتيار ختيخ اإلس   ابن تيمية، قال 
التذي قول ته حجتة  صلى هللا عليته وستلم  املستثيت سا جا  جمرثا  عن ثليله ومأدذه، آهذا لايق َعطَِ ه وقلة بااعته من العلم، ومن أتمل آتاوي ال   

أيَتتت تْق ص  الر تتب إ ا »ب ابلتمتتر آقتتال ب ثستته رآهتتا مشتتتملة علتتى الت بيتته علتتى حكمتتة الكتتم ونظتت ه ووجتته مشتتروعيته، وهتتذا كمتتا ستتتل عتتن بيتتا الر تت
ستأله  قالوا: نعم، آزَجَر ع ه، ومن املعلو  أنه كان يعلم ن قصتانه ابَّثتاف، ولكتن نَتتبَّههم علتى علتة التاتر  وستببه. ومتن هتذا قو لته لعمتر وقت « جف 

، آ بتته علتتى أن مق متتة احملظتتور اليلتتز  أن تكتتون قتتال: ال« أرأيتتت لتتو َتاماتتت مث جَمَْجتتته، أكتتان ياتتر ختتتيتا » عتتن ق بلتتة امرأتتته وهتتو صتتائم، آقتتال:
ق متة حمرمتة. ومتن حمظورة، آإن خاية الق ْبلة أهنا م ق مة اَّمان، آ  يلز  من حترميه حتر   مق مته، كما أن وضا املتاء يف الثتم مق متة ختتربه، وليستت امل

، آتذكر قتم الكتم، ونتبههم «آتإنكم إ ا آعلتتم  لت  قطعتتم أرحتامكم ت كح املرأة علتى عمتهتا وال علتى دالتهتا، ال» صلى هللا عليه وسلم  هذا قوله 
وهذا هو الصواب الذي نت ين هللا بته يف املستألة، وهتو ادتيتار ختتيخ اإلست   ابتن تيميتة. واملقصتوث أن الشتارن متا   -إىل أن قال  -على علة التار  

آي ب تي للمثتيت أن ي بته الستائل علتى  -إىل قوله  -آورثته من بع ه كذل   كون قوله حجة ب ثسه يرخت  اامة إىل علل ااحكا  وم اركها وِحَكمها،
 . 2]علة الكم ومأدذه إن عرف  ل ، واإل َحر َ  عليه أن يثيت ب  علم

 

ن )أحكتا  لة ال ال تة عشترة مته يف املستأهذه املسألة وهي  كتر ثليتل الثتتوى متن ع مته، مب يتة علتى موضتون )االتبتان والتقليت ( والتذي ست ذكر  )فائدة(
تبتتان واجتتب حاصتتل املستتألة أن االو  تت  ثليتتل، باملستتثيت( يف الثصتتل التتتايل إن ختتتاء هللا، واالتبتتان هتتو معرآتتة الكتتم ب ليلتته، والتقليت  هتتو معرآتتة الكتتم 
لتى املستتثيت آتإن التبان واجبتا عان اك، آإ ا  هللاعلى املستثيت وأن التقلي  إمنا دوو للارورة، وهذا هو التاقيق يف املسألة كما سيأيت تثصيله إن ختاء 
 وآيق.  كر ثليل الثتوى يكون واجبا على املثيت، إ  ماال يتم الواجب إال به آهو واجب، هذا وابهلل تعاىل الت

 

 املسألة السادسة: هل يفيت املفيت بعلمه يف الواقعة حمل السؤال؟.

 ر متاورث يف هتا، آهتل يثتيت علتى قت ف حقيقتِبتَيتيه سؤال عن هذه الواقعة يصورها  وهو أن يعلم املثيت حقيقة واقعة معي ة ابملعاي ة أو ابلسمان، مث
 السؤال وإن كان خمالثا للاقيقة، أ  يثيت ابلقيقة اليت يعلمها .

اباان متتا كره آتتاَّواب كتتذا وكتتذا. وهتتذا  -ويتتذكر القيقتتة التتيت يعلمهتتا  -واَّتتواب: أنتته ديتتب عتتن الستتؤال التتوارث مث يقتتول وإن كتتان اامتتر كتتذا وكتتذا 
وإ ا كتان املكتتتوب يف الرقعتتة علتتى دتت ف الصتتورة الواقعتتة وَعلِتتَم املثتيت بتتذل ، آليت ْثتتِت علتتى ماوجتت  يف الرقعتتة، وليقتتل: هتتذا إ ا كتتان [آقتتال  الصاا ح

 .٣]اامر على ما كر، وإن كان كيت وكيت، ويذكر ماعلمه من الصورة، آالكم كذا وكذا
 

 ن ميهِ د للحكم املستدرب.املسألة السابعة: حُيسن ابملفيت أ

إ ا كان الكم مست راب  ج ا  مما مل أتلثه ال ثو   وإمنا ألثت د آه آي ب ي للمثيت أن ي و يء قبله مايكون مؤ    بته كالت ليل [ رمحه هللاابن القيم قال 
الشتبيبة وبلوخته الستن التذي الي ولت  آيته مل لته يف العتاثة، عليه واملق مة بس ي يه، آتأمل  كره سباانه قصة وكتراي وإدتراج الولت  م ته بعت  انصترا  َعْصتر 

هتا آذكر قصته مق مة بس ي ي قصة املسيح ووالثته من خ  أب، آإن ال ثتو  ملتا آنستت بولت  متن بتس ختتي س كبت ين الي ولت  قمتا عتاثة س تهل علي
نته، وهتذا التذي ختتجا نثتح وكتراي التص يق  بوالثة ول  من خ  أب، وكذل   كر سباانه قبل قصة املسيح م واآتاة متر   وروقهتا يف خت  وقتته وخت  إابَّ

، وحركها لطلب الول  وإن كان يف خ  إابنه، وأتمتل قصتة نستخ القبلتة ملتا كانتت ختت ي ة علتى ال ثتو  جت ا كيتف َو َّتأ ستباانه قبلهتا عت ة مو تتات
                                                 

 ٦٦، ونقله ابن مح ان يف )صثة الثتوى( ص ٥2ص  1. ونقله ع ه ال ووي يف )ا مون( ج 1٥2 - 1٥1)أثب املثيت( ص  1
 1٦٣ - 1٦1ص  4)اع   املوقعس( ج  2
 48ص  1، ونقله ع ه ال ووي يف )ا مون( ج 14٥ - 144)أثب املثيت( ص  ٣
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لى كتل ختتال قت ير، وأنته بكتل ختتال علتيم، آعمتو  ق رتته وعلمته صتاحل قتذا م ها:  كر ال سخ، وم ها: أنه َييت ِب  من امل سو  أو م له، وم ها: أنه ع
ذيرهم اامر ال اين كما كان صالا لألول. وم ها: حتذيرهم االعرتاع على رسوله كما اعترتع علتى موستى، بتل أمترهم ابلتستليم واالنقيتاث. وم هتا: حتت

واملقصتوث أن املثتيت جت ير  -إىل أن قتال  -وهم كثتارا متن بعت  متاتبس قتم التق. ابإلص اء إىل اليهوث، وأن التست ثهم خت بههم، آإهنم يوثون أن يتر ثُّ 
 .1]أن يذكر بس ي ي الكم ال ريب الذي مل يت ْؤَلف مق مات تؤنح  به، وت ل عليه، وتكون تو تة بس ي يه، وابهلل التوآيق

 
 املسألة الثامنة: جيوز أن جييب املفيت أبكثر مما ُسئل عنه.

دوو للمثتيت أن ديتب الستائل أبك تر ممتا ستأله ع ته، وهتو متن كمتال نصتاه وعلمته وإرختتاثه، ومتن َعتاَب  لت  ِآلِقلتة علِمته [ رمحه هللايم ابن الققال 
وِضيق َعطَِ ه وضعف نصاه، وق  ترجم الب اري لذل  يف صاياه آقال: ابب من أجاب الستائل أبك تر ممتا ستأل ع ته، مث  كتر حت يل ابتن عمتر 

يلتتبح الق م تتَص، وال العمتتائم، وال الستتراوي ت، وال اخلثتتاف، إال أن  ال» :صتتلى هللا عليتته وستتلم  متتايلبح احملتتر   آقتتال رستتول هللا رضتتي هللا ع همتتا 
عما يلبح احملر ، آأجاب عما اليلتبح، وتاتمن  صلى هللا عليه وسلم  آستل رسول هللا « الد  نعلس آيلبح اخلثس وليقطعهما أسثل من الكعبس

اب عما يلبح، آإن ماال يلبح حمصور ومايلبسه خ  حمصور، آذكر قم ال وعس، وبس حكم لبح اخلف ع ت  عت   ال عتل، وقت  ستألوه عتن  ل  اَّو 
 .2]«هو الطهور ماؤه الل ميتته»الوضوء راء البار، آقال قم 

س التذين قتالوا: دتب أن يكتون اَّتواب مطابقتا للستؤال. أي وايثة اَّتواب عتن الستؤال، يشت  إىل بعتض ااصتولي [وَمْن َعتاَب  لت ]وقول ابن القيم 
وأدرجته الب تاري يف آدتر كتتاب العلتم  -الذي  كره ابن القتيم  -ويف هذه املسألة بيان  كره ابن حجر يف خترحه ل يل ابن عمر رضي هللا ع هما 

موقا هذه الرتجة الت بيه على أن مطابقة اَّواب للستؤال قال ابن امل  : [ ابن حجرمن صاياه يف )ابب من أجاب السائل أبك ر مما سأله(، قال 
وأما ماوقا يف ك   ك ت  متن ااصتوليس أن اَّتواب دتب أن يكتون مطابقتا للستؤال آلتيح املتراث ابملطابقتة عت    -إىل أن قال ابن حجر  -خ  الو  

 . ٣]ق العي الزايثة، بل املراث أن اَّواب يكون مثي ا  للاكم املستول ع ه، قاله ابن ثقي
 

 املسألة التاسعة: مىت جييب املفيت بدري ماُسِئل عنه؟.

و لت  دوو للمثيت أن يع ل عن جواب املستثيت عما سأله ع ه إىل ماهو أنثا له م ه، والسيما إ ا تامن  لت  بيتان ماستأل ع ته، [ ابن القيمقال 
تتتْن َدتتتْ ِ َيْستتتأَل وَنَ  َمتتت) متتتن كمتتتال علتتتم املثتتتيت وآقهتتته ونصتتتاه، وقتتت  قتتتال تعتتتاىل آَِلْلَوالِتتتَ ْيِن َوااَقْتتتتَرِبَس َواْليَتتَتتتاَمى  اَ ا ي  ِثق تتتوَن ق تتتْل َمتتتا أَنَثْقتتتت م مِه

تِبيِل َوَمتا تَتْثَعل تواْ ِمتْن َدتْ ِ آَتِإنَّ اّللهَ بِتِه َعلِتيمم  ا ستألوه آستألوه عتن امل َثتق آأجتاهبم بتذكر املصتِرف، إ  هتو أهتم ممت 21٥البقترة:  (َواْلَمَساِكِس َواْبِن السَّ
وهو ماسهل عليهم إنثاقه واليارهم إدراجه، وقت   219البقرة:  (ق ِل اْلَعْثوَ ) موضا آدر، وهو قوله تعاىلع ه، ونبههم عليه ابلسياق، ما  كره قم يف 

دثيتا  مث  آستألوه عتن ستبب   هتور اقت ل 189ة: البقتر  (َيْسأَل وَنَ  َعِن ااِهلَِّة ق ْل ِهَي َمَواِقيت  لِل َّاِ  َواْلَتلهِ ) تعاىل  ن بعاهم أن من  ل  قوله
هم يف اليزال يتزاي  آيه ال ور على الت ريل حىت يكمل مث َيدذ يف ال قصان، آأجتاهبم عتن حكمتة  لت  يف  هتور مواقيتت ال تا  التيت هبتا َتتا   مصتال

يبوا را هو أنثا قتم ممتا ستألوا ع ته، وإن كتانوا إمنتا ستألوا أحواقم ومعاختهم ومواقيت أكس عباثْم وهو الل، وإن كانوا ق  سألوا عن السبب آق  أج
 . 4]عن حكمة  ل  آق  أجيبوا عن عس ماسألوا ع ه. ولثظ سؤاقم حمتمل

 
 املسألة العاشرة: حُيسن ابملفيت إذا َمَنع أن يدل على املباح.
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نت حاجتته تت عوه إليته، أن ي لته علتى متاهو عتوع لته م ته، آيست  من آقه املثيت ونصاه إ ا سأله املستثيت عن ختال آم عه م ه، وكا[ ابن القيمقال 
لطبيتب العتامل عليه ابب احملظور، ويثتح له ابب املباح، وهذا اليتأتى إال من عامل  صح مشثق ق  َتجتر هللا وعاملته بعلمته، آم الته يف العلمتاء م تال ا

 صتلى هللا عليته وستلم  ختتأن أ بتاء ااثاين واابت ان، ويف الصتايح عتن ال ت  ال اصح يف اا باء  مي العليل عما ياره، ويصف له ما ي ثعه، آهتذا 
وهتتذا ختتتأن د ل تتق الرستتل «. يعلمتته قتتم مابعتتل هللا متتن نتت  إال كتتان حقتتا عليتته أن يتت ل أمتتته علتتى دتت  مايعلمتته قتتم، وي هتتاهم عتتن ختتتر متتا»أنتته قتتال 

 ويتته مهمتتا أمك تته، ومتتن أتمتتل آتاويتته وجتت   لتت   تتاهرا  آيهتتا، وقتت  م تتا ال تت  وورثتتتهم متتن بعتت هم، ورأيتتت ختتتي  ا قتت   هللا روحتته يتاتترى  لتت  يف آتا
بِتِا اَّميتا ابلت راهم، مث اختترت »ب ال أن يشرتي صاعا من التمر اَّيت  بصتاعس متن الترثيء، مث ثلته علتى الطريتق املبتاح، آقتال  صلى هللا عليه وسلم 

الطريق املباح، وملا سأله عب املطلب بن ربيعة بتن التارث والثاتل بتن عبتا  أن يستتعملهما يف آم عه من الطريق احملر ، وأرخت ه إىل « ابل راهم َج يبا  
أن يعطيهمتا ماي كاتان بته، آم عهمتا متن الطريتق  -وكتان َعلَتى اخلمتح  -جباية الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به م عهما من  ل ، وأمر حممية بن جزو 

 اء م ه بربه تبارك وتعاىل، آإنه يسأله عب ه الاجة آيم عه إايهتا، ويعطيته متاهو أصتلح لته وأنثتا م هتا، وهتذا احملر ، وآتح قما الطريق املباح، وهذا اقت
صتلى هللا عليته  . وكان عبت املطلب والثاتل أراثا متن جبايتة الزكتاة أن  صت  علتى ستهم العتاملس عليهتا م هتا، آم عهمتا ال ت  1]خاية الكر  والكمة

 قة الواجبة )الزكاة( الحتل آلل البيت، و ا م هم، وإن كانت حتل قتم صت قة التطتون كالشترب متن ااستبلة املوقوآتة وحنتو من  ل  إ  إن الص وسلم 
َتا ) من اخلمح )مخح ال  ائم( اهنما من  وي القرىب وهم متن أهتل اخلمتح كمتا قتال تعتاىل صلى هللا عليه وسلم   ل ، وأعطا ا ال    َواْعَلم تواْ أمنَّ

 .41اانثال:  (م مِهن خَتْيِء آََأنَّ ّللِِه مخ  َسه  َولِلرَّس وِل َوِلِذي اْلق ْرىَب َخِ ْمت  
 

 املسألة احلادية عشرة: إذا احتمل  واب املفيت فهماً خقأ نبَّه عليه.

ه الوهم م ه من د ف الصواب، وهتذا إ ا أآىت املثيت للسائل بشيء ي ب ي له أن ي بهه على وجه االحرتاو مما ق  يذهب إلي[ رمحه هللاابن القيم قال 
آتأمتل كيتف « ي قتل  مؤمن بكاآر، وال  و عه  يف عه ه ال» صلى هللا عليه وسلم  ابب لطيف من أبواب العلم وال صح واإلرختاث، وم ال هذا قوله 

آررتا  هتب التوهم إىل أن « ال يقتل متؤمن بكتاآر»ال أتبا اَّملة ااوىل ابل انية رآعا لتوهم إه ار ثماء الكثار مطلقا وإن كانوا يف عه هم، آإنه ملا ق
ولق  دثيت هذه اللطيثة الست ة َعلَتى متن « وال  و عهِ  يف عه ه»ثماءهم َهَ ر، وقذا لو قتل أحَ هم مسلممت  مل يقتل به، آرآا هذا التوهم بقوله 

ال جتِلس توا علتى القبتور وال » صتلى هللا عليته وستلم  اآر، وم ته قولته قال: يقتل املستلم ابلكتاآر املعاهت ، وقَت َّر يف الت يل: وال  و عهت  يف عهت ه بكت
آلما كان هنيه عن اَّلو  عليها نتون تعظتيم قتا عقبته ابل هتي عتن املبال تة يف تعظيمهتا حتىت جتعتل قبلتة، وهتذا بعي ته مشتتق متن القترآن،  « ت صلوا إليها

َّ كَ ) كقوله تعاىل ل ساء نبيه َّ َآَ  َكَْاْعَن اِبْلَقتْوِل اَي ِنَساء ال َِّ ِه َلْسنت  آَتَيْطَمتَا الَّتِذي يف قَتْلبِتِه َمتَرعم َوقت ْلتَن قَتتْوال  َأَحِ  مِهَن ال ِهَساء ِإِن اتتََّقْينت 
َوقت ْلتَن قَتتْوال  ) إىل اإل ن يف اإلخت   يف القتول والتجتاوو، آرآتا هتذا التتوهم بقولته آ هاهن عن اخلاون ابلقول، آررا  هتب التوهم ٣2ااحزاب:  (مَّْعر وآا  
   (مِهتن خَتتْيءِ  ِلِهتمَوالَّتِذيَن آَم  توا َواتتَّبَتَعتتتْه ْم   رهِيتَّتتت ه م ذِِميَتاِن َأْلَْق َتا هِبِتْم   رهِيتَّتتَته ْم َوَمتا أَلَتتْ َتاه م مِهتْن َعمَ ) ومن  ل  قوله تعتاىل ٣2ااحزاب:  (مَّْعر وآا  
تط اآلابء إىل ثرجتة الذريتة، آرآتا هتذا التتوهم بقولته ملتا أدتس ستباانه ذلتاق الذريتة وال عمتل 21الطتور:   قتم َبابئهتم يف ال رجتة آررتا تتوهم متتوهم أن   

تتْن َعَمِلِهتتم) أي مانقصتت ا متتن اآلابء ختتتيتا متتن أجتتور أعمتتاقم، بتتل رآع تتا  ريتتتهم إىل ثرجتتتهم، ومل حَن طَّهتتم إىل  21الطتتور:  (مِهتتن خَتتتْيءِ  َوَمتتا أَلَتتْ َتتاه م مِه
 .2]وهذا ك   ج ا  يف القرآن والس ة، وهو ابب لطيف من أبواب آهم ال صوص -إىل أن قال  -ورهم ثرجتهم ب قص أج

 
 .املسألة الثانية عشرة: إذا كان اجلواب على خ أ غر( املستفيت؟

مشتاآهته ابَّتواب، ولياتذر  إ ا  هر للمثيت أن اَّواب د ف خرع املستتثيت وأنته اليرضتى بكتابتته يف ورقتته آليقتصتر علتى[ رمحه هللاالنوو  قال 
مستائل  أن مييل يف آتتواه متا املستتثيت أو دصتمه ووجتوه امليتل ك ت ة الكثتى: وم هتا أن يكتتب يف جوابته متاهو لته ويترتك ماعليته ولتيح لته أن يبت أ يف

                                                 

 1٦٠ - 1٥9ص  4)اع   املوقعس( ج  1
 1٦1 - 1٦٠ص  4)اع   املوقعس( ج  2
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ختتت ه إليتته أن ي بهتته عليتته يعتتين متتامل قتتال الصتتيمري وي ب تتي للمثتتيت إ ا رأى للستتائل  ريقتتا ير  -إىل أن قتتال  -التت عوى والبي تتات بوجتتوه امل تتالص م هتتا 
 قتال يار خ ه ضررا  ب   حق، قال كمن حلف الي ثق على ووجته ختهرا  يقول يعطيها من ص اقها أو قرضا  أو بيعا  مث يسيها، وكما حكتى أن رجت 

 . 1]ايب ح يثة رمحه هللا حلثت أين أ أ امرأيت يف هنار رماان وال أكثِهر وال أعصي، آقال: ساآر هبا

 ل ومل يواآقته، وك ت ق إ ا دتالف َختَرَع الستائقت  تكترر لك ت  متن أهتل اإلآتتاء اإلمستاك عمتا يثتتون بته ممتا يعلمتون أنته الت[ رمحه هللاابن القيم وقال 
 بت  بتل ال ى اإل ت ق،  جتائز علتختم هم يسأله عن خرضه، آإن صاثآه ع  ه كتتب لته، وإال َثلَّته  علتى م ثتِت أو متذهب يكتون خرضته ع ت ه، وهتذا 

 آيه من تثصيل:

ت  عن رسول هللا ا املثتيت ترَكته إىل مل َيَست  عليه وسلم صلى هللا  آإن كان املستول ع ه من مسائل العلم والس ة أو من املسائل الِعْلِميَّات اليت آيها نصم
 ختترَع الستتائل علتتى هللا ن ي قتت َّ أمتتن هللا  ختترع الستتائل، بتتل الَيَستتع ه توقثتته يف اإلآتتتاء بتته علتتى ختترع الستتائل، بتتل  لتت  إمث عظتتيم، وكيتتف يستتعه

 ورسوله .

الستائل، وإن كانت املسألة من املسائل االجتهاثيتة التيت يتجتا ب أع تهتا ااقتوال وااقيستة، آتإن مل يترتجح لته قتول م هتا مل يستا لته أن يترتجح ل ترع 
زمه يف الكم وَيَسع ه ع ت  هللا، آتإن َعَرآته املثتيت أآتتاه بته ستواء واآتق وإن ترجح له قول م ها و ن أنه الق آأوىل بذل ، آإن السائل إمنا يسأل عما يل

  هللا خرضه أو دالثته، واليستعه  لت  أياتا إ ا علتم أن الستائل يت ور علتى متن يثتيته ب رضته يف تلت  املستألة آيجعتل استتثتاءه ت ثيتذا  ل رضته، ال تعبت
عليه أن يثيت هذا الارب من ال ا ، آتإهنم اليستتثتون ثاينتة، وإمنتا يستتثتون توصت  أبثاء حقه، واليسعه أن ي له على خرضه أين كان، بل والدب 

 .2]إىل حصول أخراضهم أبي  ريق اتثق

 يف  لت  ديتبهم وأنته خمت َّ  املثتيت أن هذا وق  سبق يف القسم ال الل من هذا الثصل )حكم اإلآتاء( بيان أن هذا الص ف من املستثتس الدتب علتى
   ه اك.و كر  ثليل  ل

 

 املسألة الثالثة عشرة: التدليظ يف الفتو .

 وله صور:

وقت   تتاج املثتيت يف بعتض الوقتائا إىل أن يشت ث ويبتال  آيقتول: هتذا إجتان املستلمس. أو: ال أعلتم يف هتذا [قتال رمحته هللاابان الصا ح م ها متا كره 
  أمث وآستتق. أو: علتتى ويل اامتتِر أن َيدتتذ هبتتذا وال يهمتتل اامتتر. د آتتا . أو: آمتتن دتتالف هتتذا آقتت  دتتالف الواجتتب وعتت ل عتتن الصتتواب. أو: آقتت

 .٣]وماأختبه هذه االثا  على حسب ماتقايه املصلاة وتوجبه الال، وهللا أعلم
 

 املسألة الرابعة عشرة: احلَِلف على ثبوت احلكم عند املفيت.

 .يف الثتوى لكم ع  ه صورة من صور التش ي هذه املسألة متعلقة ابلسابقة وآرن م ها، آإن َحلِف املثيت على ثبوت ا

امل تتاون، ليشتتعر بتتا  ل بوتتته ع تت  الستتائل و دتتوو للمثتتيت وامل تتا ر أن  لتتف علتتى ثبتتوت الكتتم ع تت ه، وإن مل يكتتن حلثتته موج[ رمحتته هللااباان القاايم قتتال 
ه م اوعتة: لتلتى مايعتقت ه، آقتال لف أحت  ا عيف مسألة، آاالسائل وامل اون له أنه على ثقة ويقس مما قال له، وأنه خ  ختاك آيه، آق  ت ا ر رج ن 

  الت تت  ع تت ي يف ، وأن ختتتبهتالي بتتت الكتتم ِبلثتت ، آقتتال: إين مل أحلتتف لي بتتت الكتتم ع تت ك، ولكتتن اعلمتت  أين علتتى يقتتس وبصتت ة متتن قتتويل
 وجه يقيين را أ  جاو مت  به. 
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 ِبت وَنَ  َوَيْستتَ ) قولته تعتاىل تابته، أحت ها:التق التذي جتاء بته يف ث ثتة مواضتا متن كى ثبتوت أن  لتف علت صتلى هللا عليته وستلم  وق  أمتَر هللا   نبيته 
 (ْيتبِ َعتاملِِ اْل َ   لَتَتْأتِيَت َّك مْ ْل بَتلَتى َوَريبِه ِذيَن َكَثتر وا اَل أَتْتِي َتا السَّتاَعة  ق تَوقَتاَل الَّت) وال تاين: قولته تعتاىل ٥٣يتونح:   (َأَحق  ه َو ق ْل ِإي َوَريبِه ِإنَّه  لََق  

َع  وا ق ْل بَتَلى َورَ ) . وال الل: قوله تعاىل٣سبأ:   . ٧ ابن: الت (َع  نَّ يبِه لَتت بتْ َوَعَم الَِّذيَن َكَثر وا َأن لَّن يت بتْ

 .ساني  الصااح واملعلى ماأدس به من الق يف أك ر من مثانس موضعا، وهي موجوثة يف صلى هللا عليه وسلم  وق  أقسم ال   

امتترؤ  وقتت  كتتان الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم  لثتتون علتتى الثتتتاوى والروايتتة، آقتتال علتتي بتتن أيب  التتب كتتر  هللا وجهتته البتتن عبتتا  يف م ْتعتتة ال ستتاء: إنتت 
َعتتة ال ستتاء، آتتو هللا وأختتته  ابهلل لقتت  هنَتتى ع هتتا رستتول هللا القتتيم أم لتتة لتتتَِاِلف  . مث  كتتر ابتتن1] صتتلى هللا عليتته وستتلم  َتئتته، آتتانظر متتا تت ْثتتىِت بتته يف م تتْ

 اائمة يف آتاويهم وأجوبتهم من ابب التوكي ، آذكر أم لة عن الشاآعي وعن أمح  رمحهما هللا.

 وهبذه املسألة خنتم الك   يف املسائل املتعلقة بصثة اَّواب، وابهلل التوآيق.
 
  

                                                 

 1٦٥ص  4س( ج )اع   املوقع 1
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 :كيفية كتابة الفتو   رابعا:

، آقتال  ط، لتيح ابلت قيق اخلتايف، وال ابل لتيظ ي ب تي أن يكتتب اَّتواب ِبتط واضتح وست[ رمحته هللابان الصا ح اوهذا إ ا كان املثيت سيجيب كتابتة  
اخلاصتتة، واستتتاب  ال تزثريهتتاو اَّتتايف، وكتتذل  يتوستتط يف ستتطوره بتتس توستتيعها وتاتتييقها وتكتتون عبارتتته واضتتاة صتتاياة ِبيتتل يثهمهتتا العامتتة، 

لت  أن ويتر علتى املثتيت، و ل ماوجت  التز من التزوير عليه، وكي  يشتبه دطه.قال الصيمري: وق خيتلف دطه دوآا   تتثاوت أق مه، وال بعاهم أن ال
 هللا تعاىل َحَر  أمر ال ين.

ن  أ القاستم الصتيمري: جت  ه عتن أيبوآيمتا و -إىل أن قتال  -وإ ا كتب اَّواب أعاث نظتره آيته دوآتا  متن أن يكتون قت  أدتل بشتيء م ته، وهللا أعلتم 
ستوى  املستائل وحتذف آيمتا يمتا  تال متناء يب أ يف آتواه أبن يقول: اَّواب وابهلل التوآيق. وحتذف  لت  آدترون. قتال: ولتو عمتل آك  ا  من الثقه

آتتىت يقتتول: أكتتان بعتتض الستتلف إ ا لتتم. قتتال: و  لتت  لكتتان وجهتتا ، ولكتتن اليتت ن أن خيتتتم جوابتته أبن يقتتول: وابهلل التوآيتتق، أو وهللا املوآتتق، أو وهللا أع
تترَِه يف هتتذا الزمتتان ان إضتتعاف«ذا صتتوااب آمتتن هللا، وإن كتتان دطتتأ آِمتتينِه إن كتتان هتت»   يف ل، وإثدتتال قلبتته الشتتنثتتح الستتائ ، قتتال: وهتتذا معتتىن ك 

 اَّواب.

 قتتال: ولتتيح يقتتبح  م تته أن يقتتول: اَّتتواب ع تت  ، أو التتذي ع تت  ، أو يقتتول: التتذي نتتراه، كتتذا وكتتذا، انتته متتن جلتتة أصتتاابه وأرابب مقالتتته. وهللا
 .1]أعلم

الستؤال حستن ترتيتب اَّتواب علتى ترتيتب وإ ا كان يف الرقعتة مستائل آاا[معظم ما كره ابن الص ح، وواث عليه بعض الثوائ ، آقال:  النوو ونقل 
  -ل إىل أن قا -. 1٠٦آل عمران:  (َوثَّتْ سْ ا مَّا الَِّذينَ ج وهم آَأَ يَتْوَ  تَتبتَْيضُّ و ج وهم َوَتْسَوثُّ و  ) ولو ترك الرتتيب آ  أب ، ويشبه معىن قول هللا تعاىل

ل ل متتن املستتائل واختتتتملتت  آيمتتا  تتاقتتال الصتتيمري وعتتاثة ك تت ين أن يبتت ؤا آتتتاويهم: اَّتتواب وابهلل التوآيتتق، وحتتذف آدتترون  لتت : قتتال ولتتو عمتتل  
  يب أ ابلمت ي ابل الكل أمِر  » يل على آصول وحذف يف خ ه كان وجها )قلت( امل تار قول  ل  مطلقا وأحس ه االبت اء بقول الم  هلل ل

 -إىل أن قال  -وي ب ي أن يقوله بلسانه ويكتبه. « هلل آهو أجذ 

جاريتة بته.  ل  ِبطه آتإن العتاثةلق املثيت  يف آدر الثتوى أ صلى هللا عليه وسلم  قال وإ ا اخثل السائل ال عاء للمثيت أو الص ة على رسول هللا 
 -إىل أن قال  -

أو بلت ه أو  اي عرف بته متن قبيلتةي تستب إىل متآاَّواب بقوله وهللا أعلم وحنوه مما سبق، آليكتب بع ه كتبه آ ن، أو آ ن بن آ ن الثت ين وإ ا دتم 
  -إىل أن قال  -صثة. 

لتت  يزيت  الستائل ختتيتا  ي ب ي إ ا ضاق موضا اَّواب أن اليكتبته يف رقعتة أدترى دوآتا متن اليلتة وقتذا قتالوا يصتل جوابته َبدتر ستطر واليت ن آرجتة
ء يثس ها. وإ ا كان موضا اَّواب ورقة ملصقة كتب على االلصاق. ولو ضاق اب ن الرقعة وكتب اَّواب يف  هرها كتبته يف أع هتا إال أن يبتت ي

علتتتى حاختتتتيتها  متتتن أستتتثلها متصتتت  ابالستتتتثتاء آياتتتيق املوضتتتا آيتمتتته يف أستتتثل  هرهتتتا ليتصتتتل جوابتتته، وادتتتتار بعاتتتهم أن يكتتتتب علتتتى  هرهتتتا ال
 يتعلق بكيثية كتابة الثتوى. .انتهى ما2]وامل تار ع   الصيمري وخ ه أن حاختيتها أوىل من  هرها، قال الصيمري وخ ه واامر يف  ل  قريب
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 .آداب الفتو  خامسا:

 وآيها مخح مسائل وهي:

 التأنتي ع   اإلآتاء. - 2  ال عاء ع   اإلآتاء. - 1

 الصس على املستثيت. - 4 مشاورة ال قات.  - ٣

 السرت على املستثيت. - ٥
 

 املسألة األوىل: الدعاء عند اسفتاء.

آتىت ختتثاهة أه ستواء بتأمتا مايت عو  وحنتو  لت . أي ما ي عو به املثيت ع   الثتوى وهو خ  ما يكتبه يف ورقة اَّواب من قوله )اَّواب وابهلل التوآيتق(
 أو كتابة آم ه:

 «.هللالحول وال قوة إال اب: »روي عن مكاول، ومال  رضي هللا ع هما: أهنما كا  الي ثتيان حىت يقوال[ ه هللارمحابن الص ح ماقال 

ت) وحنن نستاب للمثيت  ل  ما خت ه. آليقتل إ ا أراث اإلآتتاء: أعتو  ابهلل متن الشتيطان الترجيم: َ   َتا ِإالَّ َمتا َعلَّْمتَت َتا ِإنَّت اَل ِعْلتَم لَ ْبَااَن َ قَتال واْ س 
ْمَ اَهتتتا)   ٣2البقتتترة:  (أَنتتتَت اْلَعلِتتتيم  الَِْكتتتيم   تتتْر يل أَْمتتترِي، ْح يل َصتتتْ رِيَربِه اخْتتتترَ )٧9اانبيتتتاء:  (س تتتَلْيَمانَ  آَتَثهَّ تتتن لِهَستتتاين َواْحل تتتْل ع ْقتتت، َوَيسِه ، َ ة  مِه

تتوا قَتتتْويل  ل ، المتت  هللا أآاتت، اللهتتم التَتْ َستتيِن والت  ستتيِن وح انيتت  اللهتتمالحتتول وال قتتوة إال ابهلل العلتتي العظتتيم. ستتباان  اللهتتم  28 – 2٥ تته:  (يَتْثَقه 
، وأعتذين الصتواب وال تواب وأجتا يل بتس الم ، اللهم َصلِه على حمم  وعلى آلته وستائر ال بيتس، والصتالس، وستلم، اللهتم وآقتين وأهت ين وست ثين،

  (وا قَتْويل يَتْثَقه  ، َساين َ ة  مِهن لهِ َواْحل ْل ع قْ ،  أَْمرِيَوَيسِهْر يل ، َربِه اخْترَْح يل َصْ رِي) من اخلطأ والرمان آمس.

ستي، وماتيستر، آإن مل َيت بذل  ع   كل آتوى، آليأت به ع   أول آتيتا يثتيهتا يف يومته ملتا ي ثتيته يف ستائر يومته ماتيثا  إليته قتراءة الثاحتتة وآيتة الكر 
 .1]آتاويه. وهللا أعلمآإن من اثبر على  ل  كان حقيقا  أبن يكون موآقا  يف 

اللهتم ربَّ جسائيتل وميكائيتل وإستراآيل آتا ر الستموات واارع عتامل »حقيتق ابملثتيت أن يك تر الت عاء ابلت يل الصتايح [ رمحته هللاابن القايم وقال 
« متن تشتاء إىل صتراط مستتقيمال يب والشهاثة أنت حتكم بس عباثك آيما كانوا آيه خيتلثتون، اهت ين ملتا ادتلتف آيته متن التق ذ نت ، إنت  ْت ي 

ويك ر االستعانة بذل  اقت اء رعتا  بتن جبتل رضتي « معلم إبراهيم علمين اي»وكان ختي  ا ك   ال عاء بذل ، وكان إ ا أختكلت عليه املسائل يقول 
 .2]هللا ع ه

 
 املسألة الثانية: التأين عند اسفتاء.

هرته َت عته ختتالوكتان أحت هم  لسَّالثس، وامل تالثس،من هاهبا من أكابر العلماء العاملس وأآاضل ا وملا  كر ه  هاب الث تيا[ رمحه هللاابن الص ح قال 
 ي ري. ؤدر اَّواب إىل حسيأثري، أو  ابامانة، اضط عه رعرآة املعا ت يف اعتقاث من يسأله من العامة من أن ي اآا ابَّواب، أو يقول: ال

 ي ستأل أحت هم عتن لم  عليته وستهللاصتلى  أثركت عشرين ومائة من اانصتار، متن أصتااب رستول هللا »نه قال: آروي ا عن عب الرمحن بن أيب ليلى أ
 ن أدتتتاه  كثتتتاه  إايهأ يل إال وث ِبتتتمتتتام هم متتتن أحتتتِ   تتت ث »ويف روايتتتة:  .«املستتتألة، آ ثهتتتا هتتتذا إىل هتتتذا، وهتتتذا إىل هتتتذا حتتتىت ترجتتتا إىل ااول

 «.ثاه الث تياواليستثيت عن ختيء إال وث أن أداه  ك

 ع هما حنوه. با  رضي هللاعوعن ابن «. من أآىت ال ا  يف كل ما يستثتونه آهو جم ون» وروي ا عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه أنه قال:

 وروي«. قتا أهتل بت ر  ع ته َّمتاإن أح كم ليثيت يف املسألة، ولو ورثت علتى عمتر بتن اخلطتاب رضتي هللا»وروي ا عن أيب حصس ااس ي أنه قال 
  -إىل قوله  -عن السن والشع  م له 
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رص قتل متتن حتت»م التت يل: متتا  يف علتوقتال القاضتتي أبتو القاستتم الصتيمري أحتت  اائمتة الشتتاآعيس، مث أبتو بكتتر اخلطيتتب التاآظ الثقيتته الشتاآعي اإل
 ر أن  يت  وج  م  وحة ع ه، وقتر له، وما  خمتاعلى الثتوى، وسابق إليها، واثبر عليها إال قل توآيقه، واضطرب يف أمره، وإ ا كان كارها لذل  خ

 «.ابامر آيه على خ ه، كانت املعونة له من هللا أك ر والص ح يف جوابه وآتاويه أخلب
 .1]قال  ل  الصيمري أوال، مث تلقاه ع ه اخلطيب آقاله يف بعض تصانيثه

 ويتعلق ابلتأين ع   اإلآتاء املسألة التالية: 

إ ا أآتىت يف حاثثتةِ  [ رمحته هللاقاال الناوو  مث استثيت يف م لها، آهل يثيت يف ال انية جبواب ااوىل أ  دب عليته جت يت  ال ظتر (.  )إ ا أآىت يف حاثثة
. وإن مث ح ثت م لهتا آتإن  كتر الثتتوى ااوىل وثليلهتا ابل ستبة إىل أصتل الشترن إن كتان مستتق  أو إىل مذهبته إن كتان م تستبا  أآتىت بتذل  بت  نظتر

رهتتا ومل يتتذكر ثليلهتتا وال  تترأ متتا يوجتتب رجوعتته، آقيتتل: لتته أن يثتتيت بتتذل  وااصتتح وجتتوب جت يتت  ال ظتتر، وم لتته القاضتتي إ ا حكتتم ابالجتهتتاث مث  ك
 . واملقصوث ذيراث هتذه املستألة الت بيته علتى أ يتة التتأين للمثتيت آقت  يتجت ث لته مزيت  علتم، أو خيتلتف العترف ع ت  أصتااب التاثثتس2]وقعت املسألة

ت  ثقيقمت  اليتثطن له إال ابلتأين. وخ   ل  من اامور اليت ي ركها املتأين ويذهل ع ها  املتعجل. املتشاهبتس، أو يكون بس الاثثتس ادت ف م
 

 املسألة الثالثة: مشاورة الثقات عند اسفتاء.

اب ثت علتتى عمتتر بتتن اخلطتتألة، ولتو ور ن أحتت كم ليثتتيت يف املستتإ»وأدبتار عمتتر رضتتي هللا ع تته يف هتتذا ك ت ة مشتتهورة م هتتا متتا كره ابتتن الصت ح آنثتتا 
 «.  رضي هللا ع ه َّمَا قا أهل ب ر

يته وإن كتانوا ثونته آ اَّتواب وي بتاح هم ي ستاب له أن يقرأ مايف الرقعة على من ِبارته ممن هو أهتل لتذل ، وي شتاورهم يف[أياا  ابن الص حوقال 
  ع هم.وابلسلف الصاحل رضي هللا صلى هللا عليه وسلم   اء برسول هللا وت مذته، ملا يف  ل  من السكة واالقت

جواهبتا. وهللا اللهم إال أن يكون يف الرقعة ماال  سن إب اؤه، أو ما لعل السائل يؤثر سرته، أو يف إختاعته مثس ة لبعض ال تا ، آي ثترث هتو بقراءْتا و 
 .٣]أعلم

 
 املسألة الرابعة: الصرب على املستفيت.

إ ا كتان املستتثيت بعيت  الثهتم، آي ب تي للمثتيت أن يكتتون رآيقتا  بته صتبورا  عليته، وَحَستن التتأين يف التتَّثهم م ته والتَّثهتيم لتته، [رمحته هللابان الصا ح اقتال 
َواْصتِسْ )تعتاىل  . وميكن أن يستت ل ملتا  كتره ابتن الصت ح بقولته4]َحَسن اإلقبال عليه، السيما إ ا كان ضعيف الال، حمتسبا  أجر  ل ، آإنه جزيل

َوَمتا ي تْ رِيَ  ، َأن َجتاءه  اْاَْعَمتى، َعَبَح َوتَتتَوىلَّ )، وقوله تعاىل  28الكهف:   (َرهبَّ م اِبْلَ َ اِة َواْلَعِشيِه ي رِي  وَن َوْجَهه  نَتْثَسَ  َمَا الَِّذيَن َيْ ع وَن 
، َوه تَو خَيَْشتى، َوأَمَّتا َمتن َجتاءَك َيْستَعى، َوَما َعَلْيَ  َأالَّ يَتزَّكَّتى، آَأَنَت َله  َتَص َّى، ا َمِن اْستَتْ ىَن أَمَّ ، َأْو َيذَّكَّر  آَتَت َثَعه  الذهِْكَرى، َلَعلَّه  يَتزَّكَّى

َا َتْذِكَرةم ، آَأَنَت َعْ ه  تَتَلهَّى  .11 - 1عبح: ( َك َّ ِإهنَّ

تتاِئَل َوأَمَّتا ) ْسعتت تثست  هتذه اآليتة[ثه عتن  يتي بتن آث  قتال لتذل  بت ليل آدتر و لت  آيمتا رواه ذست ا رمحته هللاامقياب البداداد  واستت ل  السَّ
َهرْ   .٥]،قال )هو الرجل يسأل  عن ختيء من أمر ثي ه، آ  تَتْ هره وَأِجْبه(1٠الااى:  (َآَ  تَت تْ

 
 

                                                 

 84 - ٧4)أثب املثيت( ص  1
 4٧ص  1)ا مون( ج  2
 1٣8)أثب املثيت( ص  ٣
 1٣٥)أثب املثيت( ص   4
 182ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  ٥
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 املسألة امامسة: السرت على املستفيت.

ِ  من أسراره أو م  ر.  ل  إعانة على م ك امل يكن يفعصية اقرتآها، آالواجب السرت عليه مق  يكون يف سؤال املستثيت ماي ب ي سرته، كِسره

 .1(من سرت مسلما سرته هللا يف ال نيا واآلدرة) صلى هللا عليه وسلم  وثليل  ل  قول ال   

ل أو تعرياته لتأل ى، أو هتذا متامل يعتارع  لت  مثست ة متن إآشتاء ستر الستائ[يف استاباب مشاورة املثيت لل قات، وآيه قال  ابن القيمو كر  ل  
َعتْورَاْم مثس ة لبعض الاضرين، آ  ي ب ي له أن يرتكب  لت ، وكتذل  الكتم يف عتاِبِر الترؤاي، آتاملثيت واملعتس والطبيتب يطلعتون متن أسترار ال تا  و 

 .2]على ماال يطلا عليه خ هم، آعليهم استعمال السرت آيما ال سن إ هاره

 املتعلقة َبثاب الثتوى، هذا وابهلل تعاىل التوآيق.وهبذا خنتم الك   يف املسائل 
 
  
 

 يعلمه. حكم سؤال املفيت عما ال سادسا:

  الال.يف ابَّواب إ ا س تل املثيت عما اليعلمه، آله حاالن: إما أن اليكون مطالبا  ابَّواب يف الال، أو يكون م طالبا  

 احلال األوىل: إذا ِل يكن ُمقالباً ابجلواب يف احلال.

 آله أن يؤدر اإلجابة إىل حس ال ظر يف املسألة إ ا كان يرجو أن ي رك جواهبا.

عتتن اإلجابتتتة يف مستتائل حتتتىت ي تتوَحى إليتتته آيهتتا، وقتتت  بتتوَّب الب تتتاري رمحتته هللا قتتتذه املستتألة يف كتتتتاب  صتتتلى هللا عليتته وستتتلم  وثليلتته ستتتكوت ال تت  
تتب حتتىت ي تتزل عليتته  ليتته وستتلم صتتلى هللا ع كتتان ال تت    االعتصتتا  متتن صتتاياه، يف ابب )متتا ي ستتأل ممتتا مل ي تتزل عليتته التتوحي آيقتتول ال أثري أو مل د 

صتلى  َمِرضتت  آجتاءين رستول هللا وآيه روى الب اري بس  ه عتن جتابر قتال ) 1٠٥ال ساء:  (ِرَا أَرَاَك اّلله  )قيا ، لقوله تعاىل الوحي، ومل يقل برأي وال 
، آتوضتتأ رستتول هللا يعتتوثين وأبتتو بكتتر و تت هللا عليتته وستتلم  مث صتتبَّ َوضتتوَءه َعلَتتيه آأآْقتتت، آقلتتت:  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ا ماختتتيان وقتت  َأخمتتَي َعلَتتيَّ

. وروي الب تتاري عتتن ابتتن مستتعوث أن ٣(ايرستتول هللا كيتتف أقاتتتي يف متتايل، كيتتف أصتت ا يف متتايل . قتتال: آمتتا أجتتابين بشتتيء حتتىت نزلتتت آيتتة  املتت اث
آلتتم يَتتتر ثَّ علتتيهم ختتتيتا،  صتتلى هللا عليتته وستتلم  ال تت   آأْمَستت َ عتتن التتروح، قتتال ابتتن مستتعوث رضتتي هللا ع تته ) عليتته وستتلم  صتتلى هللا اليهتتوث ستتألوا ال تت  

 (ِم ِإالَّ قَلِتي   َوَيْسأَل وَنَ  َعِن الرُّوِح ق تِل الترُّوح  ِمتْن أَْمتِر َريبِه َوَمتا أ وتِيتت م مِهتن اْلِعْلت) آعلمت  أنه يوحى إليه، آقمت  مقامي، آلما نزل الوحي  قال
(، ويف التت يل ال تتاين قتتول ابتن مستتعوث رضتتي هللا ع تته آمتتا أجتتابين بشتيءوموضتتا ال اللتة يف التت يل ااول قتتول جتتابر رضتي هللا ع تته ). 4(8٥اإلستراء: 

 (. آلم يَتر ث عليهم ختيتا صلى هللا عليه وسلم  آأْمَس  ال   )

رجت    وعتن َستْا ون: أن[رمحته هللاح ابان الصا يتؤدر رقعتة الستائل إىل حتس يثتتح هللا عليته. قتال وهكذا املثيت إ ا كتان يرجتو أن يصتل إىل اَّتواب 
   .أَته آسأله عن مسألة، آأقا  يرتثث إليه ث ثة أاي ، آقال له: مسأليت أصلا  هللا، يل اليو  ث ثة أاي

  يف  ل .آقال له: وماأص ا ل  ايدليلي  مسألت   م عالة وآيها أقاويل، وأ  م تا ِه 

 آقال له: وأنت أصلا  هللا لكل م عالة.

ت  أن ت قلتتب و إن صتتسَت رجتت آقتتال لتته ستت اون: هيهتتات اي ابتتن أدتتي لتتيح بقولتت  هتتذا أب تتذل  لتت  لمتتي وثمتتي إىل ال تتار، متتا أك تتر متتاال أعتترف،
اب مسألت  يف ساعةِ  .  رسألت ، وإن أرثت أن َتاي إىل خ ي آامض جت 

                                                 

 ال يل متثق عليه، واللثظ ملسلم 1
 2٥٧ص  4)اع   املوقعس( ج  2
 (٧٣٠9)ح يل  ٣
 (4٧21ال يل ) 4
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 .1]  وال أستثيت خ ك. آقال له: آاصس عاآاك هللا. مث أجابه  بع   ل آقال له: إمنا جتت  إلي
 

 احلال الثانية: إذا كان مقالبًا ابجلواب يف احلال.

 وهو اليعلمه، آإما أن يقول هللا أعلم، أو يقول ال أعلم، أو يقول ال أثري، ولكل قولِ  ثليله. 

 أما قول )هللا أعلم( آ ليله: - 1

تعلَتم: هللا أعلتم،  ايأيها ال ا ، من َعِلَم ختتيتا آليقتل بته، ومتن مل يعلتم آليقتل: هللا أعلتم، آتإن متن العلتم أن تقتول ملتا الهللا ع ه ) قول ابن مسعوث رضي
 . 2( 8٦ص:  (ق ْل َما َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجِر َوَما َأَ  ِمَن اْلم َتَكلِهِثسَ ) قال هللا تعاىل ل بيه

قا  م وستى ال ت  دطيبتا  يف بتين إسترائيل، آس تِتل: أي ال تا  أعلتم ، ) صلى هللا عليه وسلم   بن كعب رضي هللا ع ه عن ال   وروي الب اري عن أيب
ه يف ختترح ابان حجار. قال ٣(آقال: أ  أعلم، آَعتب هللا  عليه إ  مل يَتر ثه العلَم إليه، آأوحى هللا إليه أن عب ا  من عباثي رجما البارين هو أعلم م  

متعتسه قال ابن امل ت :  تنَّ ابتن بطتال أن تترك موستى اَّتواب عتن هتذه املستألة كتان أوىل قتال: وع ت ي أنته لتيح كتذل ، بتل رث العلتم إىل هللا تعتاىل [
 .4]مل حتصل املعاتبة، وإمنا عوتب على اقتصاره على  ل « أ ، وهللا أعلم»أجاب أو مل دب، آلو قال موسى عليه الس   

 ول )ال أعلم( آ ليله:وأما ق - 2

،  ٣2البقتترة:  (يم  اْلَعلِتتيم  الَِْكتت ِإنَّتتَ  أَنتتتَ  ا َعلَّْمتَت َتتاِإالَّ َمتت قَتتال واْ س تتْبَااَنَ  اَل ِعْلتتَم لَ َتتا) متتن كتتتاب هللا تعتتاىل:جواب امل ئكتتة التتوارث يف قولتته تعتتاىل
 .1٠9ائ ة: امل (  ي وبِ الْ   َّ    لََ ا ِإنََّ  أَنَت عَ قَال واْ اَل ِعْلمَ )وجواب اانبياء عليهم الس   الوارث يف قوله تعاىل 

قتال عمتر  )وهو ادتيار عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه كما ي ل عليه ال يل الذي رواه الب تاري رمحته هللا عتن ع بيت  بتن ع مت  رضتي هللا ع ته قتال:
  قتالوا: هللا  2٦٦البقترة:  (أَيَتتَوثُّ َأَحت  ك ْم َأن َتك توَن لَته  َج َّتةم ) تلتاآليتة نز  : آتِيَم تترون هتذهصتلى هللا عليته وستلم  رضتي هللا ع ته يومتا  اصتااب ال ت  

 .٥(أعلم. آ اب عمر آقال: قولوا نعلم أو ال نعلم

 وأما قول )ال أثري( آ ليله: - ٣

ق ْل َما ك  ت  بِتْ عا  مِهتْن الرُّس تِل َوَمتا أَْثرِي ) ، وقوله تعاىل 1٠9ء: انبياا (َوِإْن أَْثرِي أََقرِيبم أَ  بَِعي م مَّا ت وَع  ونَ ) من كتاب هللا تعاىل: قوله تعاىل
 .1٠اَّن:  (ْم َرخَت ا  اَث هِبِْم َرهبُّ  أَرَ َ  ِرَن يف اْاَْرِع أَْ  َوَأ َّ اَل َنْ رِي َأخَتر  أ رِي) ، وقوله تعاىل 9ااحقاف:  (َما يت ْثَعل  يب َواَل ِبك مْ 

 . ٦(ال أثري ال وث كثارة اهلها أ  ال) صلى هللا عليه وسلم  ل هللا ومن الس ة: قول رسو 

(، حتىت نتزل جسيتل عليته الست   آستأله آقتال ال أثريملتا س تتل عتن دت  البقتان يف اارع وختترها، قتال ) صلى هللا عليته وستلم  وم ها أن رسول هللا 
 .٧(خترها ااسواقأن د  البقان املساج  و ( إىل أن أعلمه هللا عزوجل )ال أثري)

 آهذا جممل مادب على املثيت إ ا س تل عماال يعلمه.
 

                                                 

 82 - 81)أثب املثيت( ص  1
 ال يل متثق عليه 2
 (122ال يل )رقم  ٣
 219ص  1)آتح الباري( ج  4
 (4٥٣8ال يل )رقم  ٥
ح الباري( ج : أدرجه الاكم يف املست رك، والبزار من رواية َمْعمر عن ابن أيب  ئب عن سعي  املقسي عن أيب هريرة، وهو صايح على خترط الشي س.)آتابن حجرقال  ٦
 . وهذا ال يل م سو  ِب يل عباثة بن الصامت. راجا املص ر السابق٦٦ص  2
، 218ص  4. وانظر أياا )اع   املوقعس( ج 8٥ص  1يف كريل أحاثيل اإلحياء: أدرجه أمح  وأبو يعلي والبزار والاكم وصااه )اإلحياء( ج  قال الاآظ العراقي ٧

 29٠صت 1٣و )آتح الباري( ج 
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 حكم إفتاء املفيت مع غريه. سابعا:

ليثتيت معته.   ته أن يت ل علتى خت هموى وي طلب للمثيت يف إآتائه ما خ ه حاالن: أن يب أ خ ه ابلثتوى وي طلب م ه الثتوى معه، أو أن يب أ هو ابلثت
 يف الالس. وإلي  بيان مايثعله

 احلال األوىل: أن يبدأ غريه ابلفتو  مث يُقالب ابسفتاء معه.

لتال اليعرآته متا أن يكتون جمهتول ا  قتا، وإويف هذه الال الخيلو َمْن أآىت قبله من حال من ث ث: إما أن يكون أه   للثتوى، وإما أن اليكون أهت
 هذا املثيت.

 ى. آإ ا كان من أآىت قبله أه  للثتو  - 1

 آ  خيلو جوابه من حال من أربعة:

َلَكتتة املثتتيت اب وهتتو مايستتمى بَكذْ ه قتتذا اَّتتو أن يكتتون صتتوااب موآقتتا ملتتا ع تت  املثتتيت املستتتول: آه تتا إمتتا أن يكتتتب املثتتيت املستتتول رواآقتتته وإقتترار  -أ 
تتب حتتت لته الكذلكتة أبن يك ن اَاْوىلأهذه املسألة  )ومع اها: كذل  أ آيت(، وإما أن يكتب جوااب مستق . والذي  هب إليه معظم من تكلموا يف

س آيهتا إعانتة علتى الت ملستتقل اناآتوى ااول: هذا جواب صايح وبه أقول أو يكتب جتوايب م تل هتذا. وإمنتا رجتح العلمتاء الكذلكتة علتى اَّتواب 
 والتقوى وختهاثة للمثيت ااول ابلصواب وبراءة من الميهة والكس. 

أختتكله ااول ياتاح ماآتإن أمك ته إ  ا  حماتا ،من الكذلكة ما إ ا كانت املسألة دثيهة ِبيل ي ظن ابملكذل  أنته واآتق متن قبلته تقليت واست ىن ابن القيم
 .ن ختاء أجاب استق الْذَلَ  وإكَ ووايثة بيان أو  كر قي  أو ت بيه على أمرِ  أخثله آاَّواب املستقل أوىل، وإن مل ميك ه  ل  آإن ختاء  

 ة إىل املثتتيت ااولتعتتاث الرقعتت ن جتتواب متتن قبلتته دطتتأ قطعتتا: آي ب تتي أن ي بتته علتتى هتتذا اخلطتتأ مث يكتتتب اَّتتواب الصتتواب، و ستتن أنأن يكتتو  -ب 
 ليت به لل طأ.

 ت طته وال اعرتاع. بثتيا خ ه لجأن يكون جواب من قبله على د ف مايراه خ  أنه اليقطا ِبطته: آليقتصر على كتب جواب نثسه واليتعرع 

لتط، ولتو خ  لعلته أن يكتون قت  قلي ا  له إأن اليعلم املثيت أصواب جواب من قبله أ  دطأ لع   علمه ِبكم املسألة . آ  دوو له أن ي كذل  ت - ث
ثتيت ال تاين أن لتم. آالواجتب علتى املتتاء ب ت  عنت بِهه لرجا وهتو معتذور ولتيح املكتذل  معتذورا  بتل م ْثتتِ  ب ت  علتم، وقت  أجتا العلمتاء علتى حتتر  اإلآ
 ظر يف كتبه.ك علم املسألة ابل يرجو إثرا ميت ا عن اَّواب أو يقول ال أثري أو ال أعلم كما  كر ه يف املسألة السابقة، أو يؤدر اَّواب إن كان

 لثتوى. لآهذا مايتعلق را يص عه املثيت ال اين يف ااحوال امل تلثة َّواب املثيت ااول إن كان ااول أه   

 آإ ا كان من أآىت قبله ليح أه  للثتوى. - 2

ب ت  علتم آت   أتتى م كترا  بثتتواه ح أبهتل وقت آ  دوو أن يكذل  ال اين، ان يف كذلكته تقريرا  لته علتى اإلآتتاء وهتو كالشتهاثة لته اباهليتة، وهتو لتي
 دوو إقرار امل كر والجتوو معاونته على اإلمث والع وان.

لثتتوى لحتريته عمتن هتو أهتل  ره علتى عت  ملثيت ال اين أن يارب علتى آتتوى ااول خت  ااهتل، وأن ي تهتر املستتثيت ويزجتوواث بعض العلماء أن على ا
 وعلى استثتائه خ  ااهل.

خيتش  تتوى خت  ااهتل، متاملآالتيت هبتا  كما  هب بعض العلماء كابن الص ح وال تووي تبعتا للصتيمري أن علتى ال تاين أن ميت تا عتن اَّتواب يف الرقعتة
 التذي دتب عليته اإلدبتار بته لكتابتة والَينف متن اإلدبتار بت ين هللا[إىل وجوب اَّواب مطلقا، قال  ابن القيمآت ة آيكتب جوابه مستق . و هب 

 . ] عزوجل، والق هللَمْن ليح أبهل، آإن هذا ليح عذرا  ع   هللا ورسوله وأهل العلم يف كتمان الق، بل هذا نون رايسة وكس

 ن كان املثيت ااول خ  معروف لل اين.وإ - ٣

استتم متتن اليعرآتته ستتأل ع تته، آتتإن مل يعرآتته آواستتا أن ميت تتا متتن الثتتتوى معتته دوآتتا ممتتا قل تتاه.  -أي يف رقعتتة املستتتثيت  -وإن رأى آيهتتا [ النااوو آقتتال 
 .1]ها ذب اقا آإن أىب  ل  أجابه ختثاهاقال: وكان بعاهم يف م ل هذا يكتب على  هرها، قال: وااوىل يف هذا املوضا أن ي شار على صاحب
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 احلال الثانية: أن يبدأ هو ابلفتو  مث يُقالب ابلداللة على غريه.

يف ثاللتتة العتتامل املستتتثيت علتتى ختت ه، وهتتو موضتتا دطتتر جتت ا ، آلي ظتتر الرجتتل [: اباان القاايموقتت  الي ستتتثىت ومتتا  لتت  ي ستتتل عتتن ختت ه، ويف هتتذا قتتال 
 اللتته إمتتا إىل الكتذب علتتى هللا ورستوله يف أحكامته أو القتتول عليته بتت  علتم، آهتتو معتس علتتى اإلمث والعت وان وإمتتا ما ت ث متن  لتت  آإنته متستتبب ب

اترته معس على الس والتقوى، آلي ظر اإلنستان إىل َمتْن يت ل عليته وليتتق هللا ربته آكتان ختتي  ا قت   هللا روحته ختت ي  التج تب لتذل ، وثللتت مترة ِب
نتهرين وقتتال: مالَتتَ  ولتته  ثعتته، آثهمتتت متتن ك متته إنتت  لتب تتوء رتتا عستتاه  صتتل لتته متتن اإلمث وملتتن أآتتتاه، مث رأيتتت هتتذه علتتى م ثتتتِ  أو متتذهب، آتتا

إ ا كتان املسألة بعي ها م صوصة عن اإلما  أمح . قال أبو ثاوث يف مسائله: قلت امح : الرجل َيسأل عن املستألة آأثلته علتى إنستان يستأله  آقتال: 
متبعا ويثيت ابلس ة، آقيل امح : إنه يري  االتبان وليح كل قوله يصيب، آقال أمح : وَمْن يصيب يف كل ختيء  قلتت  -ه إليه يعين الذي أرخت ت -

له: آرأى مال ، آقال: التتقلت  يف م تل هتذا بشتيء. قلتت: وأمحت  كتان يت ل علتى أهتل امل ي تة ويت ل علتى الشتاآعي ويت ل علتى إستااق والدت ف 
 .1]، وابهلل التوآيقصلى هللا عليه وسلم  والد ف ع ه يف أنه اليستثيت أهل الرأي امل الثون لس ة رسول هللا  ع ه يف استثتاء هؤالء،

ْقتَوى َواَل تَتَعتاَون واْ َوالتتَّ  ى الْتسهِ واْ َعلَتَوتَتَعتاَون  ) ومل ص هذه الال هو أنه إمتا أن يت ل املستتثيت علتى مثتتِ  متتمكن أو يستكت، وثليلته قولته تعتاىل
 .( ال يل.لةمن ثعا إىل ه ى... ومن ثعا إىل ض ، وثليله أياا ح يل ) 2املائ ة:  (ى اإِلمثِْ َواْلع ْ َوانِ َعلَ 
 

  
 

 حكم ر وع املفيت عن فتواه، وحكم خقئه فيها. اثمنا:

 وه ا مسألتان:

 املسألة األوىل: حكم ر وع املفيت عن فتواه.

 ى املثيت ابلرجون.وهي  ات ختقس: مادب على املستثيت، ومادب عل

 مادب على املستثيت إ ا رجا املثيت عن آتواه. - 1

  خيلتو حالته ملستتثيت ابلرجتون، آتإ ا علتم ا وهذا يعتم  على علم املستثيت ابلرجون، آإ ا مل يعلم استتمر يف عملته علتى القتول ااول قبتل الرجتون، أمتا
 من حال من ث ث: 

 قبل الرجون، آقال ال ووي )مل دز له العمل به(إما أنه مل يعمل بع  ابلقول ااول  -أ 

ستتتمر علتتى نكتتاح بثتتتواه مث رجتتا، لزمتته وكتتذا إن نكتتح بثتتتواه وا[النااوو  وإمتتا أنتته قتت  عمتتل ابلقتتول ااول ومتتاوال مستتتمرا  يف العمتتل بتته، آقتتال  -ب 
 .]ااصح نه يتاول علىآإ[ ابن محدان، واث ]مثارقتها كما لو ت   اجتهاث من قل ه يف الِقْبلة يف أث اء ص ته

 قا عتا  لتز  املستتثيت نقتض عملته وإن كتان عمتل قبتل رجوعته آتإن دتالف ثلتي   [الناوو وإما أنه ق  عمل ابلقول ااول وآرل من العمتل، آقتال  -ج 
 .] ل ، وإن كان يف حمل اجتهاث مل يلزمه نقاه ان االجتهاث الي قض ابالجتهاث

يح الراوي لتيح آيته تصتر زَّايل و وما كره ال   كره الصيمري واخلطيب وأبو عمرو واتثقوا عليه وال أعلم د آه، وهذا التثصيل[هذا مث قال  النوو  كر 
 .]ِب آه

واه نتص متذهب قطعتا  أنته دتالف يف آتت وإ ا كتان املثتيت إمنتا ي ثتىت علتى متذهب إمتا  معتس، آتإ ا رجتا لكونته ابن لته[ أباو عمارو ابان الصا حوقال 
بتا ، وقت  َت]هت  املستتقلثتيت ا ته، وإن كان  ل  يف حمل االجتهاث، ان نص مذهب إمامه يف حقه كت ص الشتارن يف حتق املإمامه، آإنه دب نقا

 ابن الص ح على هذا كل من ال ووي وابن مح ان. 
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ل تتص ماقالتته ابتتن القتتيم أن وقتت   كتتر ابتتن القتتيم كتتل ماستتبق  كتتره يف هتتذه املستتألة وانتقتت ه نقتت ا  ختتت ي ا ، داصتتة الكتت   اادتت  البتتن الصتت ح، وم
إال إ ا كتتان املثتتيت قتت  رجتتا عتتن هتتذا القتتول  -ستتواء كتتان قتت  عمتتل بتته أو مل يعمتتل بتته بعتت   -املستتتثيت الدتتب عليتته تتترك العمتتل ابلقتتول ااول للمثتتيت 

ومل يوجتتب أحتت  متتن اائمتتة نقتتض [ مانصهتته اباان القاايممل الثتتته لتت ص كتتتاب أو ستت ة أو إجتتان اامتتة ال  تترث خمالثتتته لقتتول إمتتا ِ  متتن الثقهتتاء، آقتتال 
ا حكتم التتاكم وال إبطتتال آتتوى املثتتيت بكونتته دتت ف قتول ويتت  أو عمتترو، واليعلتم أحتت  ستتول التت قض بتذل  متتن اائمتتة واملتقت مس متتن أتبتتاعهم، وإمنتت

ل آ ن أو آ ن، وي  قض قالوا: ي قض من حكم الاكم مادالف نص كتاب أو س ة أو إجان اامة، ومل يقل أح : ي قض من حكمه ما دالف قو 
من آتوى املثيت ماي  قض من حكم الاكم، آكيف يسول نقتض أحكتا  الكتا  وآتتاوي أهتل العلتم بكوهنتا دالثتت قتول واحت  متن اائمتة  والستيما 

 صتلى هللا عليته وستلم    .ومتا  كتره ابتن القتيم هتو الصتواب وثليلته قتول ال ت]أو آتاوي الصاابة صلى هللا عليه وسلم  إ ا واآقت نصا  عن رسول هللا 
 .1(من عمل عم   ليح عليه أمر  آهو َرثه )

يف  ريق املستثيت إىل معرآة سبب رجون املثيت عن قوله ااول، وهل هو مل الثته ل ص كتاب أو س ة أو إجان أو مل الثتته لقتول  ابن القيممث تكلم 
  عليته ااول رجترث رجتون املثتيت، بتل يتوقتف حتىت يستأل خت ه، آتإن أآتتاه رواآقتة ااول وع  ي يف املسألة تثصيل، وأنه ال ر [ رمحه هللاإمامه  آقال 

  ستتأله عتتن استتتمر علتتى العمتتل بتته، وإن أآتتتاه رواآقتتة ال تتاين، ومل ي ثتتته أحتت  ِب آتته، حتتر  عليتته العمتتل اباول، وإن مل يكتتن يف البلتت  إال م ثتتتِ  واحتت
آتته متتا تستتوي ه مل  تتر  عليتته، وإن رجتتا خلطتتأ اَبَن لتته وأن ماأآتتتاه بتته مل يكتتن صتتوااب حتتر  عليتته العمتتل رجوعتته عمتتا أآتتتاه بتته، آتتإن رجتتا إىل ادتيتتار د 

تتاه بته أوال اباول، هذا إ ا كان رجوعه مل الثة ثليل خترعي، آإن كان رجوعه  رث ما ابن له أن ما أآىت به د ف مذهبه مل  ر  علتى املستتثيت ماأآ
 .2.آهذا مادب على املستثيت إ ا رجا املثيت عن آتواه]ةإال أن تكون املسألة إجاعي

 دب على املثيت إ ا رجا عن آتواه. ما - 2

. وقولته )حيتل ٣]ويلز  املثيت إع مه برجوعه قبل العمل وكذا بع  العمل حيل دتب الت قض[ ابن الص حوهل يلزمه إع   املستثيت بذل  . قال 
آقت  قصتر وجتوب الت قض علتى خمالثتة  ابان القايم رجون املثيت لتبيه ه خمالثة مذهب إمامته، أمتا -لص ح على قول ابن ا -دب ال قض( ي دل آيه 

 آإن قيل: آما تقولون لو ت  ه اجتهاث املثيت، آهل يلزمه إع   املستثيت  [ رمحه هللاالكتاب أو الس ة أو اإلجان. وإلي  ك مه يف هذا، قال 

ه، وقيتل: بتل يف ستعة متن استتمرار  آمثتا  آهتو ه إع مته، آإنته عمتل أوال  رتا يستول لته، آتإ ا مل يعلتم بط نته مل يكتنقيل: ادتلتف يف  لت ، آقيتل: اليلزمت
ث حتس ى لعبت هللا بتن مستعو مته، كمتا جتر يلزمه إع مه، ان مارجا ع ه ق  اعتقت  بط نته، وابن لته أن ماأآتتاه بته لتيح متن الت ين، آيجتب عليته إع 

جتل، وآترق بي ته وآتة، و َلتب هتذا الر جتا إىل الكاليت آارقها قبل ال دول، مث ساآر إىل امل ي ة وتبس له د ف هذا القول، آر  أآىت رج  ِبل أ  امرأته
ستن بتن  تاثاي  ي تاثي أن الم، آاستتأجر وبس أهلته، وكمتا جترى للاستن بتن وايثاللؤلتؤي ملتا استتثىت يف مستألة آأدطتأ آيهتا، ومل يعترف التذي أآتتاه بته

ب الثتتوى يثتيت حتىت جتاء صتاح ل أايمتا  اليف يو  كذا وكذا يف مسألة آأدطأ آمن كان أآتاه الستن  بتن وايث بشتيء آل جتا إليته، مث لبت وايث استثىت
 آأعلمه أنه ق  أدطأ، وأن الصواب د ف ماأآتاه به.

 بتتذل  إن كتتان قتت  عمتتل بتته، وإال أعلمتته. والصتتواب قتتال القاضتتي أبتتو يعلتتى يف كثايتتته: متتن أآتتىت ابالجتهتتاث مث ت تت  اجتهتتاثه مل يلزمتته إعتت   املستتتثيت
ملستتثيت، التثصيل، آإن كان املثيت  هر له اخلطأ قطعا  لكونه دالف نتصَّ الكتتاب أو الست ة التيت المعتارع قتا أو دتالف إجتان اامتة آعليته إعت   ا

. وعلتى هتذا كترج قصتة ابتن مستعوث رضتي هللا ع ته آإنته ملتا وإن كان إمنا  هتر لته أنته دتالف جمترث مذهبته أو نتص إمامته مل دتب عليته إعت   املستتثيت
و تن عبت هللا  2٣ال ستاء:  (َوأ مََّهتات  ِنَستآِئك مْ )   ر الصاابة يف تل  املسألة، بي توا لته أن صتريح الكتتاب  رمهتا لكتون هللا تعتاىل أهبمهتا آقتال تعتاىل
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اول وال اين، آبي وا له أنه إمنا يرجا إىل أمهات الرابئب داصة، آعرف أنه الق، وأن القول ِبلها راجا إىل ا 2٣ال ساء:  (ال َّيت َثَدْلت م هِبِنَّ ) أن قوله
 .1]د ف  كتاب هللا تعاىل، آثرق بس الزوجس، ومل يثرق بي هما بكونه تبس له أن  ل  د ف قول وي  أو عمرو، وهللا أعلم

 ه وعلى املستثيت يف هذا.يتعلق ِبكم رجون املثيت عن آتواه ومادب علي هذا ما
 

 املسألة الثانية: حكم خقأ املفيت يف فتواه.

إ ا كتتان آتتء رجتتا أو مل يرجتا، تتتواه. وستواقت  خيطتتال املثتيت يف آتتتواه وقت  يتبتتس لته الصتتواب آ جتا عتتن آتتواه، وقتت  اليتبتتس لته الصتتواب آت  يرجتتا عتن آ
من املثتيت اه أو خت ه، آهتل ياتذل  متن أآتتستثيت أن هذه الثتوى دطأ، سواء أعلمه بتاملستثيت ق  عمل بثتواه يف إت ف نثحِ  أو مالِ ، مث علم امل

 ما أتلثه املستثيت عم   بثتواه . 

ان  هتت   آتت  ضتتمان عليتتهن مل يكتتن أآقتتال االستتتا  أبتتو إستتااق اإلستتثرائين متتن الشتتاآعية: ياتتمن املثتتيت إن كتتان أهتت   للثتتتوى ودتتالف القتتا ا. وإ
 استثتائه وتقلي ه. املستثيت َقصَّر يف

 نقل هذا القول أبو عمرو ابن الص ح وسكت عليه.

 .كما نقله ال ووي واستشكل ضمان املثيت املؤهل و هب إىل أنه اليامن إ  ليح يف الثتوى إلزا  وال إَّاء

يه لذاخرَّ َمْن و كما نقل نثح القول ابن مح ان وحكى قوال  يف تامس املثيت خ  املؤهل انه تص ى ملا ليح هو له أبهل   ل . ستثتاه بتص ِه

هتل. وق   كتر ابتن القتيم هتذا كلته مث  هتب إىل عكتح ماقالته أبتو إستااق اإلستثرائين، آقتال ابتن القتيم بتاتمس املثتيت خت  املؤهتل وعت   تاتمس املؤ 
  ابتن القتيم املثتيت علتى الطبيتب وقتال بتاتمس . آقتا2(َمْن َتطَبََّب ومل ي عرف م ه  ب آهتو ضتامن) صلى هللا عليه وسلم  وحجته يف هذا قول ال   

وإن عمتتل املستتتثيت بثتتتواه متتن ختت  حكتتم [ رمحتته هللااباان القاايم ختت  املؤهتتل كمتتا ورث يف التت يل وبعتت   تاتتمس املؤهتتل عمتت  رثهتتو  التت يل. قتتال 
 ستتثيت، وإن مل يكتن أهت  آعليته الاتمان، لقتول ال ت  حاكم وال إما  آأتلف نثسا  أو ماال : آإن كتان املثتيت أهت  آت  ضتمان عليته، والاتمان علتى امل

وهتتذا يتت ل علتتى أنتته إ ا عتترف م تته  تتب وأدطتتأ مل ياتتمن، واملثتتيت أوىل بعتت   « َمتتْن َتطَبَّتتَب ومل ي عتترف م تته  تتب آهتتو ضتتامن» صتتلى هللا عليتته وستتلم 
 .٣]ز ، ِب ف حكم الاكم واإلما الامان من الاكم واإلما ، ان املستثيت خم  بس قبول آتواه ورثها، آإن قوله اليل

ح كمتا، قلت: وكل موضا اليامن آيه املثيت آالامان آيه على املستثيت آي آا ثية ال ثح أو ب ل املال حسب الال، ان قول املثيت خ  م لز  له 
 . 4يف استثتاء من يشاء من أهل العلم وان املثيت خ  م صوب من جهة إما  املسلمس حىت يقا ضمان دطته على بيت املال، بل املستثيت خم 

دوو له أن يعمل بثتتوى املثتيت يف كتل  وه ا أمر آدر مل يذكره الساثة العلماء الذين نقل ا ع هم يف مسألة ضمان دطأ املثيت، أال وهو أن املستثيت ال
الزكاة أو الل وحنو  ل  عمل ابلثتتوى، أمتا إ ا كانتت  مايعرع له وي زل به، بل إن كانت ال اولة يف داصة نثسه كمسألة يف الطهارة أو الص ة أو

 ال اولة ليست داصة بل يف مسألة حمل نزان ودصومات متا آدترين أو يرتتتب عليهتا اتت ف نثتح أو عاتوِ  أو أدتذ متال ال ت  أو ات آته آإنته دتب
 يتته صتت حية اإللتتزا  رتتا َحَكتتم بتته وت ثيتتذه، وإ ا أدطتتأ رآتتا هتتذه اخلصتتومات إىل التتاكم )القاضتتي( ان حكمتته هتتو التتذي يرآتتا ال تتزان آيهتتا كمتتا أن ل

 تتزَكِهس  -القاضتتي يف الكتتم بستتبب متتن جهتتته 
آاتتمان دطتتأ القاضتتي: إمتتا علتتى بيتتت متتال املستتلمس وإمتتا عليتته، علتتى  -المتتن جهتتة الشتتهوث أو امل

 .٥قولس
 

                                                 

 22٥ - 224ص  4)اع   املوقعس( ج  1
 وال يل رواه أبو ثاوث وال سائي وابن ماجة عن عب هللا بن عمرو رضي هللا ع هما، ورواه الاكم وقال: صايح اإلس اث، وواآقه الذه  2
 22٦ص  4س( ج )اع   املوقع ٣
، و )صثة الثتوى( البن مح ان ص 4٦ - 4٥ص  1، و)ا مون( لل ووي ج 111 - 11٠ كر ه يف هذه املسألة م قول عن )أثب املثيت( البن الص ح ص  وما 4

 22٦ - 22٥ص  4، و )اع   املوقعس( البن القيمجت ٣1
 1٥2 - 149/  12انظر )امل ين ما الشرح الكب (  ٥
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 .ب عة نصب مثيت ال اير)فائدة( 

وممتتا ابت تت ن يف ومان تتا أهنتتم دمعتتون أهتتل العمتتائم، آي ت بتتون مثتيتتا  ويستتمونه رئتتيح [هتتت 1٣4٦ لاايعباادالقادر باان باادران الدمشااقي احلنبقتتال الع متتة 
مل  -اليقبتل التاكم الثتتوى إال م ته  -على أن ادتصتاص واحت  ر صتب اإلآتتاء  -إىل قوله  -العلماء، مث تقرره الكومة مثتيا  و صرون الثتوى آيه 

كان اإلآتتاء موكتوال  إىل العلمتاء ااعت  ، واستتمر  لت  إىل أن ثدتل الستلطان ستليم الع متاين ثمشتق ست ة اث تتس   يكن معروآا  يف القرون ااوىل، وإمنا
وامتلكهتتا، آتترأى ك تترة املشتتاخبات بتتس املتت هعس للعلتتم، دصَّتتص إآتتتاء كتتل متتذهب برجتتلِ  متتن علمائتته  -هتتت 922 -وعشتترين وتستتا متتتة متتن اقجتترة 

تت  اامتتر إىل ختت  أهلتته ااآاضتتل قطعتتا للمشتتاخبات، مث  تتال  التتزمن آتتتوىل هتتذا امل صتتب اَّليتتل ك تت  ممتتن اليتت ري متتاهى ااصتتول ومتتاهى الثتترون آوسِه
 .1]وأ عِطَي القو  خ  ابريها

 
به(. وبه وآثا بيان )أحكا  املثيتلاملعقوث  ااول ورا  كر ه يف هذه املسألة خنتم الك   يف )أحكا  الثتوى وآثاهبا( وهو القسم الساث  من الثصل
 تعاىل ن هذا الكتاب. وابهللمب اخلامح ن الباخنتم الك   يف هذا الثصل. مث نعرج على الك   يف )أحكا  املستثيت وآثابه( وهو الثصل ال اين م

 التوآيق.

 

  

                                                 

 ٣91هت، ص 14٠1إىل مذهب اإلما  أمح ( البن ب ران، ط مؤسسة الرسالة  )امل دل 1
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 الفصل الثاين

 أحكاا املستفيت وآدابه

لتم ن آترع العتس متن العأاية. و كتر  ماهو آرع عس وم ه ماهو آرع كث كر  يف الباب ال اين من هذا الكتاب )حكم  لب العلم( أن العلم م ه  
 قسمان:

 جيب معلمه ابتداء، وهذا نوعان: ما - 1

ئل ل تاين بيتان أهتم مستايف البتاب ا العلم الواجب العيين العا : الذي دب على كل مسلم مكلف يف كل ومان وكل مكتان أن يتعلمته، وقت  ستبق -أ 
 أسها تعلم أركان اإلميان الستة وأركان اإلس   اخلمسة.هذا العلم، واليت على ر 

: وجتتوب ه تتة. وضتتابطهالعلتتم الواجتتب العيتتين اخلتتاص: وهتتذا دتتب علتتى ختتت ص ثون ختتت ص ِبستتب ماميارستته متتن معتتام ت وماميته تته متتن م -ب 
 العلم قبل القول والعمل.

 عمل.: وجوب العلم قبل القول والوهي ال واول، وضابطها أياا جيب معرفة حكمه عند حدوثه إذا حدث: ما - 2

بتاثات ا دتب عليته متن العممتقت   عليته آيجب أال ي ق   املسلم على قول أو عمل إال بعلم أي بع  معرآة حكم ماهو م ق   عليه، ستواء كتان متاهو م  
 واملعام ت أو مما ابت لي به من ال واول الاثاثت.

بتا متن هتذا ثابته يف البتاب الراآستبق بيتان  لب العلم وق  سبق بيان كيثيتته يف البتاب ال التل، كمتاآأما مادب عليه تعلمه ابت اء آموضوعه التعلم و 
 الكتاب.

ه ي  رج أياا ه تعلمه ابت اء آإنا دب عليوأما مادب عليه معرآة حكمه من ال واول آموضوعه االستثتاء، ون به ه ا على أن ما آات املسلم تعلمه مم
 ل ع ه. حتت االستثتاء آيجب السؤا

هتتو ابق، وأمتتا الستتائل آالثصتتل الستت واالستتتثتاء أمتتر واقتتا بتتس خت صتتس ستتائل ومستتتول، أمتتا املستتتول آهتتو املثتتيت وقتت  ستتبق بيتتان أحكامتته وآثابتته يف
 املستثيت ونذكر أحكامه وآثابه يف هذا الثصل يف عشرين مسألة م  رجة حتت أربعة أقسا ، وهي:

 م االستثتاء.أوال: مسائل متعلقة بصثة املستثيت وحك

 : صثة املستثيت.1مسألة 

 : حكم االستثتتاء.2مسألة 

 اثنيا: مسائل متعلقة بصثة من يستثتيه العامي.

 : صثة من يستثتيه العامي.٣مسألة 

 : وجوب ِبل املستثيت عن املثيت املؤهل، وبيان كيثية  ل  .4مسألة 

 : مادب على املستثيت إ ا تع ث املثتون املؤهلون .٥مسألة 

 : مادب على املستثيت إ ا مل د  ببل ه من يثتيه .٦مسألة 

 : مادب على املستثيت إ ا مل د  من يثتيه ألبته .٧مسألة 

 : هل يلز  العامي أن يتمذهب رذهب مَعسَّ .8مسألة 

 اثل ا: مسائل متعلقة بصثة االستثتاء.

 : كتابة االستثتاء.9مسألة 

 .: أتثب املستثيت ما املثيت1٠مسألة 

 : مايثعل من أراث استثتاء جا من الثقهاء .11مسألة 

 : اإل بة يف االستثتاء.12مسألة 

 : هل يكتثي املستثيت ابلتقلي  ا رث أ  دب عليه  لب ثليل الثتوى .1٣مسألة 
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 رابعا: مسائل متعلقة ابلعمل ابلثتوى.

 : هل دوو اعتماث املستثيت على دط املثيت .14مسألة 

 ل آتوى املثيت م لزمة للمستثيت . : ه1٥مسألة 

 : مايثعل املستثيت إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر .1٦مسألة 

 : هل دوو تقلي  امليت .1٧مسألة 

 : هل دب على املستثيت جت ي  االستثتاء إ ا تكررت الواقعة اليت علم حكمها . 18مسألة 

 .: مادب على املستثيت إ ا رجا املثيت عن آتواه 19مسألة 

 : مادب على املستثيت إ ا أدطأ املثيت يف آتواه .2٠مسألة 

 ونشرح هذه املسائل آيما يلي ِبول هللا تعاىل وقوته، آ قول وابهلل التوآيق: 
 

  



  أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
 

299 

 صفة املستفيت: املسألة األوىل

 سبق يف أول الثصل السابق تعريف املستثيت أبنه:

 ته، عاميا  كان املستثيت أو آقيها .السائل الذي يسأل املثيت عن الكم الشرعي يف مسأل

كتتل متتن مل يبلتت  ثرجتتة املثتتيت آهتتو آيمتتا َيستتتل ع تته متتن [حيتتل قتتال إن املستتتثيت هتتو  رمحتته هللاالنااوو  وهتتذا التعريتتف أعتتمه متتن التعريتتف التتذي  كتتره 
إن كتتان هتتو التتال ااخلتتب، آقتت  يطلتتب . آهتتو قتت  جعتتل املستتتثيت مراثآتتا للمقلتت ، والتتت و  بي همتتا و 1]ااحكتتا  الشتترعية مستتتثتِ  مقلتت  متتن يثتيتته

 املستثيت ثليل الثتوى آيكون متبعا المقل ا  كما سيأيت التثريق بي هما يف املسألة ال ال ة عشرة إن ختاء هللا.

جهتتة كتتل متتن اليصتتلح للثتيتتا متتن [حيتتل قتتال إن املستتتثيت هتتو  رمحتته هللااباان محاادان كمتتا أن التعريتتف التتذي  كتتر ه أعتتم متتن التعريتتف التتذي  كتتره 
. آهتتو قتت  قصتتر املستتتثيت علتتى العتتامي اَّاهتتل، وقتت  يكتتون املستتتثيت عاملتتا جمتهتت ا  يصتتلح للثتيتتا ولك تته دهتتل حكتتم بعتتض 2]العلتتم، وإن كتتان متميتتزا  

وو حيتل آأمتا القتاثر علتى االجتهتاث آهتل دتوو لته التقليت   هتذا آيته دت ف، والصتايح أنته دت[ رمحته هللاابن ميمية املسائل آيستثيت آيها، كما قتال 
عجز عن االجتهاث إما لتكاآؤ ااثلة، وإما لايق الوقت عن االجتهاث، وإما لع    هور ثليل له، آإنه حيل عجتز ستقط ع ته وجتوب متاعجز ع ته 

آيها وجته الت ليل وعلى العامل أياا آرع أن يقل  عاملا م له يف  ولة دثي عليه [ رمحه هللاأياا آقال  القرطيب. و كره ٣]وانتقل إىل ب له وهو التقلي 
وال ظتتر، وأراث أن دتت ث الثكتتر آيهتتا وال ظتتر حتتىت يقتتف علتتى املطلتتوب آاتتاق الوقتتت عتتن  لتت ، ودتتاف علتتى العبتتاثة أن تثتتوت أو علتتى الكتتم أن 

 .4]يذهب، سواء كان  ل  ا ته  اآلدر صاابيا أو خ ه، وإليه  هب القاضي أبو بكر وجاعة من احملققس

 مستثتِ .  مسألته آهو يف العامي اَّاهل وال يف املقل ، بل كل من يسأل املثيت عن الكم الشرعي يفآلم ي اصر املستثيت إ ا  

 يتعلق بصثة املستثيت. وهذا ما
 

  

                                                 

 ٥4ص  1)ا مون( ج  1
 ٦8)صثة الثتوى( ص  2
 2٠4ص  2٠)جممون الثتاوي( ج  ٣
 212صت 2)تثس  القر  ( ج  4
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 حكم االستفتاء: املسألة الثانية

 االستثتاء هو: سؤال املستثيت املثيت عن الكم الشرعي يف مسألته.

 مه: آق  يكون واجبا وق  يكون مكروها ، وبيان  ل  آيما يلي: آاالستثتاء سؤال، وهذا السؤال خيتلف حك

 أوال: السؤال الوا ب.

عتس متن رآة حكمه هو آرع اله علمه ومعيكون االستثتاء واجبا على املسلم َيمث برتكه، و ل  آيما دهله مما دب عليه معرآة حكمه. ومادب علي
 ال اين من الباب ال اين وهي:العلم أبقسامه ال  ثة اليت سبق بياهنا يف الثصل 

 العلم الواجب العيين العا .• 

 العلم الواجب العيين اخلاص.• 

 العلم أبحكا  ال واول.• 

 علماء يف املسألة. أقوال الآكل ماجهله مما دب عليه علمه، آق  وجب عليه تعلمه و ل  ابلسؤال. ونذكر آيما يلي أثلة هذا الوجوب مث

 فيما جيهله مما جيب عليه علمه. أدلة و وب االستفتاء - 1

 . 4٣ ال ال: (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ ) م ها قوله تعاىل -أ 

تتَن اَاْمتتِن َأِو اخْلَتتْوِف أََ اع تتواْ ) وم هتتا قولتته تعتتاىل -ب  ِر ِمتت تْه ْم َلَعِلَمتته  الَّتتِذيَن أ ْويل اَاْمتتَوِإىَل  لرَّس تتولِ اَرثُّوه  ِإىَل  ِه َولَتتوْ بِتتَوِإَ ا َجتتاءه ْم أَْمتترم مِه
 . 8٣ال ساء:  (َيْسَت ِبط ونَه  ِم تْه مْ 

 .1( لب العلم آرياة على كل مسلم) صلى هللا عليه وسلم  ج وم ها قول ال   

 وق  سبقت هذه ااثلة وخ ها يف اابواب السابقة. 

 أقوال العلماء يف املسألة. - 2

إمنا  لب العلم آرياة أن يقا الرجل يف ختيء من أمر ثي ه يسأل ع ته حتىت  :قال عب هللا بن املبارك رمحه هللا[: رمحه هللااد  امقيب البددقال  -أ 
 . 2 ]يعلمه

سألت عب هللا بن املبارك ما الذي دب علتى ال تا  متن تعلهتم العلتم  قتال: [أياا ذس اثه عن علي بن السن بن ختقيق قال:  امقيبوروي  -ب 
كتن الي ق   الرجل على الشتيء إال بعلتم يستأل ويتتعلم، آهتذا التذي دتب علتى ال تا  متن تعلتم العلتم. وآسَّتره قتال: لتو أن رجت   لتيح لته متال مل يأن 

رج وأين ياا ، وسائر ااختياء على هذا رج ومىت خي   .٣]عليه واجبا أن يتعلم الزكاة، آإ ا كان له مائتا ثرهم وجب عليه أن يتعلم كم خي 

أول مايلز  املستثيت إ ا نزلت به  ولة أن يطلب املثتيت ليستأله عتن حكتم  ولتته، آتإن مل يكتن يف حملتته وجتب عليته أن [ رمحه هللاامقيب وقال  -ج 
 .4]مياي إىل املوضا الذي د ه آيه، آإن مل يكن ببل ه لزمه الرحيل إليه وإن بع ت ثاره، آق  رحل خ  واح  من السلف يف مسألة

االستتتثتاء إ ا نزلتتت بتته حاثثتتة دتتب عليتته علتتم حكمهتتا. آتتإن مل دتت  ببلتت ه متتن يستتتثتيه  -أي العتتامي  -ودتتب عليتته [ رمحتته هللاالنااوو  ل وقتتا -ث 
 .٥]وجب عليه الرحيل إىل من يثتيه وإن بع ت ثاره، وق  رحل د ئق من السلف يف املسألة الواح ة الليايل واااي 

 .٦]ودب االستثتاء يف كل حاثثة له، ويلز  تعلم حكمها[ رمحه هللاابن محدان وقال  -هت 
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آتترع العتتامي التتذي اليشتتت ل ابستتت باط ااحكتتا  متتن أصتتوقا لعتت   أهليتتته آيمتتا اليعلمتته متتن أمتتر ثي تته و تتتاج إليتته أن [ رمحتته هللاالقاارطيب وقتتال  -و 
، وعليته  4٣ال اتل:  (تَتْعَلم تونَ  آَاْستأَل واْ َأْهتَل التذهِْكِر ِإن ك  تت ْم الَ ) اىليقصت  أعلتم َمتْن يف ومانته وبلت ه آيستأله عتن  ولتته آيمت تل آيهتا آتتواه، لقولته تعت

 .1]االجتهاث يف أعلم أهل وقته ابلبال ع ه حىت يقا عليه االتثاق من ااك ر من ال ا 

 هتتتا علتتتى اَّملتتتة، ان هللا مل يتعبتتت  اخللتتتق إن املقلهِتتت  إ ا عرضتتتت لتتته مستتتألة ثي يتتتة آتتت  يستتتعه يف التتت ين إال الستتتؤال ع[ رمحتتته هللاالشااااطيب وقتتتال  -و 
علتى متا قترره اائمتة  ، ال على مايثهمه ك   من ال تا ، بتل 282البقرة:  (َواتتَّق واْ اّللهَ َويت َعلِهم ك م  اّلله  ) ابَّهل، وإمنا تعب هم على مقتاى قوله سباانه

ين ستبب يف ااول، آرتتتب اامتر ابلتقتوى علتى حصتول التعلتيم ترتبتا  مع تواي ، يف ص اعة ال او، أي إن هللا يعلمكم على كل حال، آاتقوه. آكأن ال ا
 .2]وهو يقتاي تق   العلم على العمل، وااثلة على هذا املعىن ك  ة، وهي قاية النزان آيها، آ  آائ ة يف التطويل آيها

 يتعلق ابلسؤال الواجب واالستثتاء الواجب. آهذا ما
 اثنيا: السؤال املكروه.

ن ااستتتلة متتذمو . والتت ليل عليتته ال قتتل اإلك تتار متت[ رمحتته هللاعشتترة مواضتتا، وقتت َّ  لتتذل  رق متتة آقتتال  الشاااطيبكتتره الستتؤال يف مواضتتا،  كتتر م هتتا ي  
 السلف الصاحل. املستثيض من الكتاب والس ة وك   

َوّللِِه َعلَتى ال َّتاِ  )  يل أنته عليته الصت ة والست   قترأ:! ويف الت 1٠1ة: املائت  (اَل َتْستأَل واْ َعتْن َأخْتتَياء ِإن تت ْبتَ  َلك تْم َتس تؤْك مْ ) من  ل : قوله تعاىل
رع. وقتتال يف   ثتت اث، ويف كتتل  لتت  يت ْعتت! آقتتال رجتتل: ايرستتول هللا أكتتل عتتا   آتتأعرع، مث قتتال: ايرستتول هللا أكتتل عتتا  9٧آل عمتتران:  (ِحتتلُّ اْلبَتْيتتتِ 

اَل ) نزلتتت ويف م تتل هتتذا .« متتاتركتكمولتتو وجبتتت متتا قمتتتم هبتتا، ولتتو مل تقومتتوا هبتتا لكثتترمت، آتتذروينوالتتذي نثستتي بيتت ه لتتو قلتهتتا لوجبتتت، » الرابعتتة:
ة والست      املسائل وعاهبا وهنى عن ك رة الستؤال وكتان عليته الصت ! وكره عليه الص ة والس1٠1املائت ة:  (َتْسأَل واْ َعْن َأخْتَياء ِإن تت ْبَ  َلك ْم َتس ؤْك مْ 

عثا عتن و وثا  آ  تعت وها، وها، وح  ح إن هللا آرع آرائض آ  تايعوها، وهنى عن أختياء آ  ت تهك»يما مل ي زل آيه حكم، وقال: يكره السؤال آ
 «.تبا وا ع ها أختياء رمحة بكم ال عن نسيان آ  

ى هللا عليته وستلم صتل حتىت ق تبض  مستألة، ما سألوه عن ثت ث عشترة صلى هللا عليه وسلم  د ا  من أصااب حمم  وقال ابن عبا : مارأيت قوما 
َيْستأَل وَنَ  ) 22٠البقترة:   (َ  َعتِن اْليَتتَتاَمىَوَيْستأَل ونَ ) 222لبقترة: ا (يضِ َوَيْستأَل وَنَ  َعتِن اْلَمِات) يف القترآن:(َيْسأَل وَنَ  َعِن الشَّتْهِر اْلَترَا ِ )، كلهن 
س يف املستلمس إن أعظتم املستلم»يهم. ويف الت يل: إال عمتا يت ثعهم. يعتين أن هتذا كتان ال التب علت ماكتانوا يستألون 21٧البقترة:  (ْهِر اْلَترَا ِ َعِن الشَّ 

َلكم ب روين ماتركتكم، آإمنا هلَ  متنَ »وقال: « جرما  من سأل عن ختيء مل  ر  عليه آار  عليهم من أجل مسألته آهم علتى ك ترة ستؤاقم وادتت  قَتتبتْ
كتارا  ا: أحروريتة أنتت  انة، آقالتت قتق  جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قااء التائض الصتو  ثون الصت إىل أن قال الشا  : و  -«. أنبيائهم

 ختتهق رب وال أكتل، والختتف أختر  متاال يف اَّ س ب  رة آقتال التذي قاتى عليته: كيت صلى هللا عليه وسلم  عليها السؤال عن م ل هذا. وقاى ال   
ل ااصتابا حتس عظتم يف مستألة عقت وقتال ربيعتة لستعي «. إمنتا هتذا متن إدتوان الكهتان»ليه الصت ة والست  : وال استهل، وم ل  ل  بطل  آقال ع

ابتن أدتي. وهتذا   ي الست ة ايهتجرحها واختت ت مصيبتها نقتص عقلهتا  آقتال ستعي : أعراقتي أنتت  آقلتت بتل عتامل مت بتت، أو جاهتل متتعلم آقتال: 
 كاف يف كراهية ك رة السؤال يف اَّملة.

 س من هذا أن لكراهية السؤال مواضا. نذكر م ها عشرة مواضا ويتب

يبت و  ل اقت ل الست   س تِتل متا ابو يته الصت ة )أح ها( السؤال عما ال ي ثتا يف الت ين. كستؤال عبت هللا بتن حذاآتة: َمتْن َأيب ، وروي يف التثست أنه عل
آأمنتا أجيتب رتا آيته  189لبقترة: ا  (اِهلَّةِ اَ  َعِن َيْسأَل ونَ ) ص  كما كان  آأنزل هللا:رقيقا كاخليط، مث اليزال ي مو حىت يص  ب را. مث ي قص إىل أن ي

 من م اآا ال ين.
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آل عمتران:  ( اْلبَتْيتِ ى ال َّاِ  ِحلُّ  َعلَ َوّللِهِ ) أن قوله تعاىل:)وال اين( أن يسأل بع  مابل  من العلم حاجته، كما سأل الرجل عن الل أكل عا   ما 

.)وال التتل( الستتؤال متتن ختت  ٦٧البقتترة:  (واْ بَتَقتتَرة  ْن تَتتْذَِب  أَ ِإنَّ اّللهَ ََيْم تتر ك ْم ) بظتتاهره أنتته لألبتت ، إل  قتته. وم لتته ستتؤال بتتين إستترائيل بعتت  قولتته: قتتاع 9٧
ة وستكت عتن أختتياء رمحت»ه ولوق« ركتكمت  روين ما»داص را مل ي زل آيه حكم، وعليه ي ل قوله: -أعلم  وهللا -احتياج إليه يف الوقت، وكأن هذا 
 «. لكم ال عن نسيان آ  تبا وا ع ها

 )والرابا( أن يسأل عن صعاب املسائل وخترارها. كما جاء يف ال هي عن ااخلو ات.

 اتاءال كمتا يف حت يل قه  لت  الستؤ بتيليتق  )واخلامح( أن يسأل عن علة الكم وهو متن قبيتل التعبت ات التيت اليعقتل قتا معتىن، أو الستائل ممتن ال
 الصو  ثون الص ة.

 (ِمتَن اْلم َتَكلِهِثتسَ َمتا َأَ   ِمتْن َأْجتِر وَ  َعَلْيتهِ ق تْل َمتا َأْستأَل ك مْ ) )والساث ( أن يبل  ابلسؤال إىل ح  التكلف والتعمق وعلتى  لت  يت ل قولته تعتاىل:
لستبان وتترث ا  نترث علتى لتوع الكتس  آتإصتاحب التوع هتل تترث حوضت  الستبان  قتال عمتر بتن اخلطتاب ايصتاحب ا وملا ستأل الرجتل اي 8٦ص: 

 علي ا، ال يل

ة ل يكتون عاملتتا ابلستت ن أنتتح الرجتتبت)والستابا( أن يظهتتر متتن الستؤال معارضتتة الكتتتاب والست ة ابلتترأي ولتتذل  قتال ستتعي : أعراقتتي أنتت  وقيتتل ملالتت  
 أداثل ع ها  قال: ال ولكن خيس ابلس ة آإن ق بلت م ه وإال سكت.

بتن  ، وعتن عمتر ٧آل عمتران:  (َشتابََه ِمْ ته  تَ تَِّبع توَن َمتا يْت م آَتيتَ آََأمَّا الَّتِذيَن يف قت ل توهِبِْم وَ )ل عن املتشاهبات، وعلى  ل  ي ل قوله تعاىل )وال امن( السؤا
لتة، والكيثيتة جمهو لتو ، الستواء معاعب العزيز: من جعل ثي ه عرضا لل صومات أسرن الت قل. ومن  ل  سؤال من سأل مالكا عن االستواء، آقال: 

 والسؤال ع ه ب عة.

 ع هتا يت ي. آت  متاء كتف هللاث)والتاسا( السؤال عمتا ختتجر بتس الستلف الصتاحل، وقت  ستتل عمتر بتن عبت العزيز عتن قتتال أهتل صتثس آقتال: تلت  
 أحب أن يلطخ هبا لساين.

نْتَيا ِجب تتتَ  قَتْول تتته  ِ  َمتتتن يت عْ َوِمتتتَن ال َّتتتا)هتتتذا  )والعاختتتتر( ستتتؤال التع ُّتتتت واإلآاتتتا  و لتتتب ال لبتتتة يف اخلصتتتا . ويف القتتترآن يف    حنتتتو  يف اْلَيَتتتاِة التتت ُّ
تبَتلْ ) ، وقتال: 2٠4البقرة:  (َوي ْشِه   اّللهَ َعَلى َما يف قَتْلِبِه َوه َو أََل ُّ اخلَِْصا ِ  ىل هللا إأب تض الرجتال »، ويف الت يل  ٥8الزدترف:  (ْم قَتتْو م َدِصتم ونَ  ه 

 «.اال  اخلصم

ر  ة من املواضا اليت يكره السؤال آيها، يقا  عليها ماسواها. وليح ال هي آيها واح ا بل آيها ماتشت  كراهيتته، وم هتا متاخيف، وم هتا متا هذه جل
يْتَت الَّتِذيَن رَأَ َوِإَ ا ) وقتال تعتاىل« إن املتراء يف القترآن كثترم »وم ها مايكون حمل اجتهاث. وعلى جلة م ها يقا ال هي عن اَّ ال يف الت ين كمتا جتاء 

 .1]م ل  ل  م هي ع ه، واَّواب ِبسبه ! وأختباه  ل  من اآلى أو ااحاثيل. آالسؤال يف٦8اانعا :  (خَي وض وَن يف آاَيتَِ ا آََأْعِرْع َع تْه مْ 

  متن املستلمس يف تقص  الواقتا آيته ك تال ه يتبس يتعلق ابملواضا اليت ي كره آيها السؤال واالستثتاء. وهبا خنتم الك   يف حكم االستثتاء، وم آهذا ما
علتم قبتل   يف بيتان )وجتوب ال ل تا الكت هذا الزمان بترتكهم االستتثتاء آيمتا دتب علتيهم علتم حكمته قبتل اإلقت ا  عليته متن ااقتوال وااعمتال، وقت  أ

 القول والعمل( يف أول الباب ال اين من هذا الكتاب و ل  لأل ية البال ة قذه املسألة.

 بيه( الفرق بني االستفتاء والتقليد.)من

متتن التت ليل  قتتول املثتتيت جمتترثا   يت إ ا قبتتلوجتتوب االستتتثتاء علتتى اَّاهتتل اليعتتين وجتتوب التقليتت  عليتته، واليراثآتته، آلتتيح كتتل استتتثتاء تقليتت ا ، آاملستتتث
الستتثتاء قت  ه آهتذا االتبتان. آاولته وآتتواقلجتة علتى الشرعي آهذا التقلي  )وهو قبول قول ال   ب   حجتة، أمتا إ ا  التب املثتيت ابلت ليل الشترعي وا

ه. آتإن وجتوب ا وجتوب التقليت  عليت  يعتين هتذيكون تقلي ا  وق  يكون اتباعا ، وإ ا قل ا بوجوب االستثتاء علتى العتامي )أو اَّاهتل أو خت  العتامل( آت
  يف املستألة س االتبتان والتقليتبيف الثرق  د ف، وسوف َييت الك   االستثتاء يف هذه الال حمل إجان من العلماء الد ف آيه، أما التقلي  آثيه

 ال ال ة عشرة من هذا الثصل إن ختاء هللا.
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 صفة من يستفتيه العامي: املسألة الثالثة

 ره ه اك: ك سبق ل ص ماسبق الك   يف هذه املسألة يف القسم ال الل من الثصل السابق ع   الك   يف )صثة املثيت وخترو ه(، وم

 أو امرأة. ب ا ، رج   كانع حرا  كان أو أنه دب على املستثيت أن يستثيت املثيت املؤهل وهو املسلم املكلف )أي البال  العاقل( العامل الع ل،

ون عتاق ، ان القلتم أول أوصتاف املثتيت التذي يلتز  قبتول آتتواه أن يكتون ابل تا ان الصت  الحكتم لقولته. مث يكت[: رمحه هللاامقيب البدداد  قال 
ان بصت ا  مرآون عن ا  ون لع   عقله. مث يكون ع ال ثقة ان علماء املسلمس مل خيتلثتوا يف أن الثاستق خت  مقبتول الثتتوى يف أحكتا  الت ين وإن كت

 .1]هبا، وسواء كان حرا  أو عب ا  ان الرية ليست ختر ا يف صاة الثتوى. مث يكون عاملا اباحكا  الشرعية

أمتا ختترو ه وصتثاته: أن يكتون مكلثتا  م ستلما ، ثقتة متأمو  ، مت زهتا متن أستباب الثستق وم ستقطات املتروءة، ان متن مل [ رمحته هللاابن الص ح ال وق
يكن كذل  آقوله خ  صاحل ل عتماث وإن كان من أهل االجتهاث. ويكون آقيه الت ثح، ستليم التذهن، رصتس الثكتر، صتايح التصترف واالستت باط 

 .2]يقظا . مث ي قسم وراء هذا إىل قسمس: مستقل، وخ  مستقلمست

لثقتتته هن والثكتتر والتصتتترف يف اومتتن صتتتثته وختتتترو ه أن يكتتون مستتتلما عتتت ال  مكلثتتا آقيهتتتا جمتهتتت ا يقظتتا صتتتايح التتتذ[ رمحتتته هللاابااان محااادان وقتتال 
 ومايتعلق به.

اىل ِبكمتته، آتتاعتس إستت مه وتكليثتته وع التتته لتاصتتل ال قتتة بقولتته، ويبتتين عليتته  أمتتا اختتترتاط إستت مه وتكليثتته وع التتته آباإلجتتان، انتته خيتتس عتتن هللا تعتت
 .٣]كالشهاثة والرواية

، وثليتل ال تاين قولتته  4٣ال اتل:  (م تونَ ت ْم اَل تَتْعلَ  ِإن ك  تتآَاْستأَل واْ َأْهتَل التذهِْكرِ ) وأهتم هتذه الشتروط  تا ختتتر ا العلتم والع التة. وثليتل ااول قولتته تعتاىل
 .٦الجرات:  (َجاءك ْم آَاِسقم بِ َتَبِأ آَتتَتبَتيتَّ  وا ِإن) تعاىل

العلم، على  هو ثون ا ته  يف  لع ِ  منوق  سبق بيان صثة العلم الشرعي املشرتط يف املثيت وهو أن يبل  ثرجة االجتهاث، آإن تعذر سأل املستثيت
 ما بيه اه يف )مراتب املثتس( يف الثصل السابق.

التثتتاق معلتتو  الع التتة، وا او استتتثتاءيف البتتاب الرابتتا ويف الثصتتل ااول متتن البتتاب اخلتتامح، حيتتل نقل تتا االتثتتاق علتتى جتتو  كمتتا ستتبق تعريتتف الع التتة
 ن الثصل السابق.مسم ال الل على امل ا من استثتاء الثاسق وجمهول الال، كما نقل ا ترجيح جواو استثتاء مستور الال، و ل  يف الق

 .4]يستثيت العامي إال من عرآه ابلعلم والع الةال[ رمحه هللاالدز اي قال 

 -إىل قولته  -القائلون بوجوب االستثتاء على العامي اتثقوا على جتواو استتثتائه ملتن عرآته ابلعلتم وأهليتة االجتهتاث والع التة [ رمحه هللااآلمد  وقال 
متذهب اَّمهتور، و لت  انته ال أنمتن أن يكتون حتال املستتول كاتال  وادتلثوا يف جواو استثتاء متن مل يعرآته بعلتمِ  وال جهالتة، والتق امت اعته علتى

 .٥]السائل يف العامية املانعة من قبول القول

أن السائل اليصح له أن يسأل من الي عتس يف الشريعة جوابه، انه إس اث  أمر إىل خ  أهله، واإلجان على عت   صتاة م تل [وقال الشا   رمحه هللا 
لواقا، ان السائل يقول ملن ليح أبهل ِلماَ َستَتل ع ته: أدتسين عمتا ال تت ري ! وأ  أست   أمتري لت  آيمتا حنتن ابَّهتل بته علتى هذا، بل الميكن يف ا

ابلطريتتق  ستتواء. وم تتل هتتذا اليتت دل يف ومتترة العقتت ء، إ  لتتو قتتال لتته ثلتتين يف هتتذه املثتتاوة علتتى الطريتتق إىل املوضتتا الثتت ين، وقتت  علتتم أهنمتتا يف اَّهتتل
 .٦] َّ من ومرة ا انس. آالطريق الشرعي أوىل، انه ه ك أدروي، و ل  ه ك ثنيوي داصة. واإل  اب يف هذا أياا  خ  حمتاج إليهسواء لع  

 يتعلق بصثة من يستثتيه العامي. آهذا ما

                                                 

 ٦1٥ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  1
 . وقوله )مكلثا ( أي ابل  عاقل، وقوله )مستقل وخ  مستقل( أي يف االجتهاث يف الشريعة8٦ - 8٥)أثب املثيت( ص  2
 1٣)صثة الثتوى( ص  ٣
 ٣9٠صت 2)املستصثى( ج  4
 2٣٧ص  4هت، جت 14٠4)اإلحكا  لآلم ي، ط ثار الكتاب العريب  ٥
 2٦2ص  4)املواآقات( ج  ٦
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 عن املفيت املؤهل وبيان كيفية ذلك؟ و وب حبث املستفيت: املسألة الرابعة

يت عتن هتذا وب وجتوب ِبتل املستتثى هتذا الوجتملستألة الستابقة أنته دتب علتى املستتثيت أن يستتثيت املثتيت املؤهتل، آإنته يرتتتب علتإ ا ك ا ق  بيه ا يف ا
 املثيت املؤهل، ان ماال يتم الواجب إال به آهو واجب، وي ل على هذا الوجوب:

التذكر اجتل ستؤاقم، و لت   اآليتة علتى وجتوب الباتل عتن أهتل ، آت لت 4٣ال اتل:  (نَ آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  تت ْم اَل تَتْعَلم تو ) قوله تعاىل - 1
 ب اللة إختارة ال ص.

الَّتِذيَن َيْستَت ِبط ونَه   تْه ْم َلَعِلَمته  َوِإىَل أ ْويل اَاْمِر مِ  ولِ وه  ِإىَل الرَّس  َلْو َرثُّ َوِإَ ا َجاءه ْم أَْمرم مِهَن اَاْمِن َأِو اخْلَْوِف أََ اع واْ ِبِه وَ )قوله تعاىل  - 2
 .ل  ب اللة إختارة ال ص، آ لت اآلية على وجوب البال عن أويل اامر من العلماء لرث اَّهاالت إليهم، و  8٣ال ساء:   (ِم تْه مْ 

وم هتا بتل وعلتى رأستها اإلآتتاء يف  يف ااما ت كلها، ا نص عا ، وهذ ٥8ل ساء: ا (ِإنَّ اّللهَ ََيْم ر ك ْم َأن ت ؤثُّواْ اَاَماَ ِت ِإىَل َأْهِلَها) قوله تعاىل - ٣
 ثين هللا تعاىل، أنه دب معرآة أهلها اثائها إليهم.

 . 1(ال ا  رءوسا  جهاال آ سِتلوا آأآتوا ب   علم، َآَالهوا وأَضلهوا اكذ) -يف ح يل قبض العلم  - صلى هللا عليه وسلم  قوله  - 4

 .2(إن هذا العلم ثين، آانظروا عمن أتدذون ثي كم) ع ه وقال حمم  بن س ين رضي هللا - ٥

 وإلي  أقوال العلماء يف وجوب ِبل املستثيت عن املثيت املؤهل وكيثية  ل : 

وإ ا قصت  أهتل حملتة ل ستتثتاء عمتا نتزل بته آعليته أن يستأل متن ي تق ب ي ته ويستكن إىل أمانتته عتن أعلمهتم [ رمحته هللاامقيب البداداد  قال  - 1
 .٣]لهم ليقص ه ويؤ  حنوه. آليح كل من اثعى العلم أحروه، وال كل من انتسب إليه كان من أهلهوأم 

 ،[ ي ته... عتن أعلمهتمبأل متن ي تق آعليته أن يست]وحاصل قول اخلطيب: أن  ريق املستثيت إىل معرآة املثيت املؤهل يكون بستؤال العت ول عتن  لت  
 الواحت  يف  لت  أ  يكثتي دتس ط التتواترطيب مل   ث ع ث من يسأقم املستثيت عن املثتيت، وهتل يشترت وليح رجرث تص ي املثيت لإلآتاء. إال أن اخل

 الع ل . وسيأيت بيان  ل  يف ك   ال زايل وال ووي إن ختاء هللا.

أل متتن اليعتترف أله وآاقتتا ، وإن ستتَّهتتل آتت  يستتاليستتتثيت العتتامي إال متتن عرآتته ابلعلتتم والع التتة أمتتا متتن عرآتته اب[ رمحتته هللاأبوحامااد الدااز اي قتتال  - 2
 اله.حجهله آق  قال قو  دوو وليح عليه البال، وهذا آاس  ان كل من وجب عليه قبول قول خ ه آيلزمه معرآة 

 عرآتة حتال الشتاه  يفى التاكم مآيجب على اامة معرآة حتال الرستول ابل ظتر يف معجزتته آت  يتؤمن بكتل جمهتول يت عي أنته رستول هللا، ووجتب علت
 لع الة، وعلى املثيت معرآة حال الراوي،ا

 هتل  يعترف ع التة املثتيتملن قيتل إ ا وعلى الرعية معرآة حال اإلما  والاكم، وعلى اَّملة كيف يستل من يتصور أن يكون أجهل متن الستائل . آتإ
 يلزمه البال .

 اَّهتتل آكتتذل  يف اوإن جتتوومت متت يطلتتب حجتتة علتتى ع التتته،إن قلتتتم يلزمتته الباتتل آقتت  دتتالثتم العتتاثة ان متتن ثدتتل بلتت ة آيستتأل عتتامل البلتت ة وال
 آإنته ستأل عتن ع التته أوال  ي يهجتم بتل الالعلم. قل تا متن عرآته ابلثستق آت  يستأله ومتن عرآته ابلع التة آيستأله ومتن مل يعترف حالته آلياتمتل أن يقتال 

ل ثرجتتة ال اخللتتق العلتتم ونيتتقتتال  تتاهر حتتيابلثتتتوى والميكتتن أن  الَيمتتن كذبتته وتلبستته، و تمتتل أن يقتتال  تتاهر حتتال العتتامل الع التتة الستتيما إ ا اختتتتهر
 الثتوى، واَّهل أخلب على اخللق آال ا  كلهم عوا  إال ااآراث بل العلماء كلهم ع ول إال اآلحاث. 

، و تمل أن يقتال يكثتي خالتب آإن قيل آإن وجب السؤال ملعرآة ع الته أو علمه آيثتقر إىل التواتر أ  اليثتقر إليه  قيل  تمل أن يقال  ل  ممكن
 .4]الظن الاصل بقول ع ل أو ع لس وق  جوو قو  العمل ذجان نقله الع ل الواح  وهذا يقرب م ه من وجه

 لواح     يكثي دس الع ل اأس يف  ل  وحاصل قول ال زايل: أن املستثيت يعرف حال املثيت ابلسؤال ع ه، وترثث يف الرتجيح: هل يلز  تواتر اخل

                                                 

 ه وعي  ملن استثىت اَّهال، وي ل على وجوب استثتاء العامل املؤهل ووجوب البال ع هال يل متثق عليه. وآي 1
 رواه مسلم يف مق مة صاياه. وهذا ااثر ي ل على أ ية الت بت يف أمر من يؤدذ ع ه ال ين كالعامل واملثيت 2
 1٧٧ص  2مث  كر اخلطيب قول ابن س ين املذكور آنثا. )الثقيه واملتثقه( ج   ٣
 ٣9٠صت 2ملستصثى( ج )ا 4
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دتب عليته قطعتا الباتل التذي يعترف بته أهليتة متن يستتثتيه لإلآتتاء إ ا مل يكتن عارآتا أبهليتته، آت  دتوو لته استتثتاء متن [قال ال تووي رمحته هللا  - ٣
أهت   انتسب إىل العلم وانتصب للت ريح واإلقراء وخ   ل  من م اصب العلمتاء رجترث انتستابه وانتصتابه لتذل . ودتوو استتثتاء متن استتثاع كونته

والشتهرة  للثتوى. وقال بعض أصااب ا املتأدرين إمنا يعتمت  قولته أ  أهتل للثتتوى الختتهرته بتذل  واليكتثتى ابالستثاضتة وال ابلتتواتر ان االستثاضتة
ااول ان اق امته عليهتا بس العامة ال يوثق هبا وق  يكون أصلها التلبيح. وأما التواتر آ  يثي  العلم إ ا مل يست   إىل معلو  حمسو . والصايح هو 

 ف رمحته إدبار م ه أبهليته آإن الصورة مثروضة آيمن وثق ب اينته. ودتوو استتثتاء متن أدتس املشتهور املتذكور أبهليتته. قتال الشتيخ أبتو إستااق املصت
لعلم والبصتر متامييز بته امللتتبح متن خت ه هللا وخ ه يقبل يف أهليته دس الع ل الواح . قال أبو عمرو وي ب ي أن نشرتط يف امل س أن يكون ع  ه من ا

 . 1]واليعتم  يف  ل  على دس آحاث العامة لك رة مايتطرق إليهم من التلبيح يف  ل 

إ ا تقرر ل  أن العامي يسأل العامل واملقصر يسأل الكامل، آعليه أن يسأل أهل العلم املعتروآس ابلت ين وكمتال التورن [ رمحه هللاالشوكاين وقال  - 4
عتن حاثثتته  العامل ابلكتاب والس ة العارف را آيهما املطلا على ما تاج إليه يف آهمهما من العلو  اآللية حىت ي لوه عليه ويرخت وه إليته، آيستألهعن 

يستتثي  الكتم ، آاي تتذ َيدتذ التق متن مع نته و صتلى هللا عليته وستلم   البا م ه أن يذكر له آيها مايف كتاب هللا سباانه أو متا يف ست ة رستول هللا 
وقت   كتر أهتل ااصتول  -إىل أن قتال  -من موضعه ويسرتيح من الترأي التذي الَيمتن املتمست  بته أن يقتا يف اخلطتأ امل تالف للشترن املبتاين للاتق.

متن هتو جمهتول  أنه يكثي العامي يف االست الل على من له أهلية الثتوى أبن يترى ال تا  متثقتس علتى ستؤاله جمتمعتس علتى الرجتون إليته، واليستتثيت
ملتا الال كما صرح به ال زايل واآلم ي وابن الاجب وحكى يف احملصول االتثاق على امل ا، وخترط القاضتي إدبتار متن يوجتب دتسه العلتم بكونته عا

اخلسبكونته جمتهت ا   يف اَّملة واليكثي دس الواح  واالث س، ودالثه خ ه يف  ل  آاكتثوا ِبس ع لس وممن صرح بذل  صاحب آقال واخترتاط تواتر
ى   ته  كما قاله ااستا  خ  س ي ، واخترتط القاضي وجاعة من احملققس امتاانته ابملستائل املتثرقتة ومراجعتته آيهتا آتإن أصتاب يف اَّتواب خلتب علت

أجمتهت  أنتت وأقلت ك  آتإن  كونه جمته ا، و هب جاعة من الشاآعية إىل أهنتا تكثتي االستثاضتة بتس ال تا . قتال ابتن برهتان يف التوجيز قيتل يقتول لته
بتار أجابه قل ه قال وهذا أصح املذاهب. وجز  الشتيخ أبتو استاق الشت اوي أبنته يكثيته دتس العت ل الواحت  عتن آقهته وأمانتته ان  ريقته  ريتق االد

 .2]انتهى

رآتة املؤهتل هتو ابلستؤال ع ته، آيستأل ع ته أهتل أن  ريتق املستتثيت ملع -بع ما  كرا ااقوال امل تلثتة يف املستألة  - كره ال ووي والشوكاين  وحاصل ما
آتإن و ِجت اَ آهتذا اخلسة من أهل العلم والورن ال العامة اللتبا  اامور عليهم، وأنه يكثيه يف هذا دس الع ل الواحت  والتشترتط االستثاضتة وال التتواتر 

ماأآتيتت حتىت ختته  [أنته قتال  رمحه هللامالك ذل  ما ر ِوَي عن مما يقوي اخلس وليح ختر ا يف صاته. وهذا هو مانرجاه يف هذه املسألة، ويشه  ل
. وترجيا تا قتذا القتول الي ثتي صتاة ٣]ماأآتيتت حتىت ستألت متن هتو أعلتم متين هتل يتراين موضتعا لتذل [ويف رواية قال  ]يل سبعون أين أهل لذل 

قَتاَل اْجَعْلتيِن َعلَتى َدتَزآِئِن ) –ية عن يوسف عليه الس   حكا -ماع اه داصة إدبار املثيت عن نثسه إنه أهل للثتوى ويشه  لذل  قوله تعاىل 
أين متن أعلمهتم  صلى هللا عليته وستلم  وهللا لق  علم أصااب ال   ، وقول عب هللا بن مسعوث رضي هللا ع ه )٥٥يوسف:  (اَاْرِع ِإينهِ َحِثيظم َعِليمم 

ي ال إلته خت ه، متا أنزلتت ستورة متن كتتاب هللا إال أ  أعلتم أيتن نزلتت، وال أنزلتت آيتة وهللا التذ، وقال ابن مستعوث رضتي هللا ع ته أياتا )4(بكتاب هللا
 .٥(من كتاب هللا إال أ  أعلم آيمن أنزلت، ولو أعلم أح ا  أعلم مين بكتاب هللا تبل ه اإلبل لركبت إليه

 آإدبار الش ص املوثوق ب ي ه إنه أهل للثتوى معتس مقبول.

                                                 

هت، وأبو  4٧٦. والشيخ أبو إسااق هو الش اوي صاحب )املهذب( ٦9 - ٦8، و كر م له ابن مح ان ال بلي رمحه هللا يف )صثة الثتوى( ص ٥4ص  1)ا مون( ج  1
 عمرو هو ابن الص ح

 .(..)وممن صرح بذل  صاحب . وأنبه على أنه يوج  سقط اباصل بع  قول الشوكاين2٥2، ص 1)ارختاث الثاول( ط  2
 ، نق  عن اخلطيب الب  اثي رمحهم هللا41ص  1 كره ال ووي يف )ا مون( ج  ٣
 (٥٠٠٠ال يل رواه الب اري )رقم  4
 (٥٠٠2رواه الب اري )ح يل  ٥
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يعين أنه أهل لذل ، آامل صب الدعتل متن لتيح  رآة املستثيت ابملثيت املؤهل، وق  تبسه ل  أن جمرث انتصاب رجل لإلآتاء اليتعلق بكيثية مع آهذا ما
ك تت  متتن أهتت   أهتت  ، كمتتا يثعلتته الكتتا  الطواخيتتت اليتتو  حيتتل ي صتتب كتتل متت هم مثتيتتا  يف بلتت ه داريتته يف أهوائتته ويستتب  عليتته الشتترعية، وكمتتا تثعلتته  

وامل صتتب [ رمحتته هللااباان ميميااة إلستت مية اليتتو  متتن إستت اث الثتتتوى إىل أمرائهتتا ثون ال ظتتر يف أهليتتتهم الشتترعية. وقتت  قتتال ختتتيخ اإلستت   اَّماعتتات ا
  يف أحتق ابلكت والوالية الدعل من ليح عاملا  جمته ا ، عاملا جمته ا ، ولو كتان الكت   يف العلتم والت ين ابلتوالايت وامل صتب لكتان اخلليثتة والستلطان 

وهتذا الاترب إمنتا ي ستتثتون [ رمحته هللاابان القايم . وقال تلميتذه 1]العلم وال ين وأبن يستثتيه ال ا  ويرجعوا إليه آيما أختكل عليهم من العلم وال ين
هم القتتوق إىل هللا ابلشتتكل ال ابلثاتتل، وابمل اصتتب ال اباهليتتة، قتت  ختترهم ع ك تتوف َمتتْن العلتتم ع تت ه علتتيهم، ومستتارعة أجهتتل متت هم إلتتيهم، تعتتلُّ متت 

تعتتاىل عجيجتتا، وتاتتل متت هم ااحكتتا  إىل متتن أنزقتتا ضتتجيجا . آمتتن أقتت   ابَّتترأة علتتى متتاليح لتته أبهتتل متتن آتيتتا أو قاتتاء أو تتت ريح، استتتاق استتم 
 .2]الذ ، ومل  ل قبول آتياه والقاائه، هذا حكم ثين اإلس  

 
  

                                                 

 29٧ - 29٦ص  2٧قاله. )جممون الثتاوي( ج  إىل آدر ما 1
 2٠8صت 4)اع   املوقعس( ج  2
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 ن املؤهلون؟ماجيب على املستفيت إذا معد د املفتو :املسألة امامسة

 إ ا تع هث املثتون املؤهلون ع   املستثيت آ  خيلو اامر من أح  حالس:

ختتاء   تا، وستيأيت ِب ته إنهوضتون ِب  تا مأن يكون ق  ا لا على أقواقم يف مسألته، والتيت قت  تكتون متثقتة أو خمتلثتة، وهتذا التال لتيح هتو األول: 
  إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر .(.هللا يف املسألة الساثسة عشرة )مايثعل املستثيت

خمت  يف أن  ااورن مت هم أ  هتو ااعلتم و أال يكون ق  ا لا علتى أقتواقم، وأراث استتثتاء أحت هم، آهتل دتب عليته الباتل يف أحتواقم ليستتثيت الثاين:
ل العلمتاء  ذكر آيمتا يلتي أقتوا يعلم. وسملم هم أو يستثيت أيهم ختاء . وه ا أياا الخيلو حال املستثيت من أح  أمرين: إما أن يكون ق  علم ااوثق 

 يف املسألة مث نذكر مانرجاه م ها.

إ ا مل يكتتن يف البلتت ة إال مثتتت واحتت  وجتتب علتتى العتتامي مراجعتتته، وإن كتتانوا جاعتتة آلتته أن يستتأل متتن ختتتاء واليلزمتته [ رمحتته هللاالداازاي قتتال  - 1
جر على اخللق يف سؤال خ  أيب بكر وعمر وخ  اخللثاء. وقال  مراجعة ااعلم، كما آ عل يف ومان الصاابة، إ  سأل العوا  الثاضل واملثاول ومل   

: جتب مراجعة ااآال، آإن استووا ك َّ بي هم. وهذا خيالف إجان الصاابة إ  مل  جر الثاضل على املثاول الثتوى، بل الجتب إال  مراجعتة قو مت 
. آادتيتتتار ال تتتزايل أن املستتتثيت خمتتت  يف استتتتثتاء متتن ختتتتاء متتتن املثتتتس، والدتتتب عليتتته استتتتثتاء 1]كلهتتم بتتتذل متتن عرآتتته ابلعلتتتم والع التتة، وقتتت  ع تتترف  

 أآالهم، َعِلَمه أو مل يعلمه، ماثاموا جيعا مستوآس اهلية اإلآتاء من العلم والع الة.

 إ ا ح ثت حاثثة، وأراث االستثتاء عن حكمها.[ رمحه هللااآلمد  وقال  - 2

 ن يكون يف البل  مثت واح ، أو أك ر.آأما أ

 آإن كان ال اين، آق  ادتلف ااصوليون.

أمحت  بتن  ن وااعلم وهو متذهبورن وااثيآم هم من قال اليت   بي هم حىت َيدذ بقول من ختاء م هم، بل يلزمه االجتهاث يف أعيان املثتس من اا
لت ليلس لعتامي ي تزل م زلتة ااتس يف حق ثقهاء وااصوليس، مص  م هم إىل أن قول املثح بل وابن سريل والقثال من أصااب الشاآعي وجاعة من ال

ابب متن  متا أبن يتتاثظ متن كتلإاملثتتس،  املتعارضس يف حق ا ته  وكما دب على ا ته  الرتجيح بس ال ليلس، آيجب على العامي الرتجيح بتس
ة هتذه اما وان  ريتق معرآتشتهرة والتستابته أو كتان أك تر إصتابة اتبعته، أو أبن يظهتر لته  لت  ابلالثقه مسائل ويتعرف أجوبتها ويسأل ع هتا آمتن أج

 ااحكا  إمنا هو الظن، والظن يف تقلي  ااعلم ااثين أقوى آكان املص  إليه أوىل. 

 ر.ثاضلوا، وهو امل تاتساووا أو واء تو هب القاضي أبو بكر وجاعة من ااصوليس والثقهاء إىل الت ي  والسؤال ملن ختاء من العلماء، وس

ال عليته وي ل على  ل  أن الصاابة كان آيهم الثاضل واملثاول من ا ته ين آإن اخللثاء ااربعة كانوا أعرف بطريق االجتهاث من خ هم، وقذا ق
أقاتتاكم علتتي، وأآرضتتكم ويتت ، وأعتترآكم » وقتتال عليتته الستت  « علتتيكم بستت يت وستت ة اخللثتتاء الراختتت ين متتن بعتت ي عاتتوا عليهتتا ابل واجتتذ»الستت   

خت . ومتا  لت  مل ي قتل عتن أحت  متن الصتاابة  وكان آيهم العوا  ومتن آرضته االتبتان للمجتهت ين واادتذ بقتوقم ال« ابل ل والرا  معا  ابن جبل
لته متا وجتوث ااآاتل ولتو كتان  لت  خت  جتائز  والسلف تكليف العوا  االجتهاث يف أعيان ا ته ين، وال أنكر أح  م هم اتبان املثاول واالستثتاء

( ولتوال إجتان أصتاايب كتال جو  أبيهتم اقتت يتم اهتت يتمملا جاو متن الصتاابة التطتابق علتى عت   إنكتاره وامل تا م ته، ويتأيت   لت  بقولته عليته الست   )
  است ل ك  ا را جتري عليته العمتل ومتان الصتاابة . آادتيار اآلم ي كادتيار ال زايل، وق2]الصاابة على  ل  لكان القول رذهب اخلصو  أوىل

ي ثون إنكتتار متتن أحتت  آصتتار إجاعتتا علتتى أن املستتتثيت خمتت  يف استتتثتاء متتن ختتتاء متتن املثتتتس مستتتويف ااهليتتة. والتت يل اادتت  التتذي  كتتره اآلمتت 
 اليصح كما سبق بيانه. 

وااورن ااوثتق  علمهتم والباتل عتن ااعلتمتثتاؤهم، آهل دب عليته االجتهتاث يف أإ ا اجتما اث ان آأك ر ممن دوو اس[ رمحه هللاالنوو  وقال  - ٣
 ليقل ه ثون خ ه .

 آيه وجهان:

                                                 

 ٣91 - ٣9٠ ص 2)املستصثى( ج  1
 242 - 241ص  4)اإلحكا ( لآلم ي، ج  2
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ايح ع تت  أصتتااب ا لوجتته هتتو الصتتادتتب، بتتل لتته استتتثتاء متتن ختتتاء متت هم، ان اَّميتتا أهتتل، وقتت  أستتقط ا االجتهتتاث عتتن العتتامي، وهتتذا  أحتت  ا: ال
 أصااب ا.العراقيس، قالوا: وهو قول أك ر 

لقثتال بتن ستريل وادتيتار ا أيب العبتا  دب  ل ، انه ميكن هذا الق ر من االجتهاث ابلبال والسؤال وختواه  ااحتوال، وهتذا الوجته قتول وال اين:
 املرووي، وهو الصايح ع   القاضي حسس.

 وااول أ هر، وهو الظاهر من حال ااولس.

ااوثق آاا هر أنه يلزمه تقلي ه كما دب تق   أرجح ال ليلس وأوثق الروايتس، آعلتى هتذا يلزمته تقليت   قال أبو عمرو رمحه هللا: لكن مىت ا لا على
 .1]ااورن من العاِلِمس وااعلم من الورعس، آإن كان أح  ا أعلم واآلدر أورن قله  ااعلم على ااصح

ا أعلم من اآلدر آهل دوو استثتاء املثاول ما وجوث الثاضل  آيه قوالن للثقهتاء، آإن كان يف البل  مثتيان أح  [ رمحه هللاابن القيم وقال  - 4
  و تتتا وجهتتتان اصتتتااب الشتتتاآعي وأمحتتت ، آمتتتن َجتتتوَّو  لتتت  رأي أنتتته يقبتتتل قولتتته إ ا كتتتان َوْحتتتَ ه، آوجتتتوث َمتتتْن هتتتو أآاتتتل م تتته المي تتتا متتتن قبتتتول قولتتته

لتتى الظتتن اإلصتتابة، وخلبتتة الظتتن بثتتتوى ااعلتتم أقتتوى آيتعتتس، والتتق التثصتتيل أبن كالشتتاه ، ومتتن م تتا استتتثتاءه قتتال: املقصتتوث  حصتتول  ماي لتتب ع
لتم أوىل، وهللا املثاول إن ترجََّح ب اينة أو َورَن أو حتر للصواب، وع    ل  الثاضل آاستثتاء املثاول جائز إن مل يتعس، وإن استتواي آاستتثتاء ااع

 .2]أعلم

 أن دته  يف أعيان املثتس ويسأل ااعلم وااثين أ  اليلزمه  لت   آيته متذهبان كمتا ستبق، وبي تا مأدتذ ا، هل يلز  املستثيت[أياا  ابن القيموقال 
. وادتيتتار ابتتن القتتيم أنتته الدتتوو للمستتتثيت أن يستتتثيت متتن ختتتاء متتن ٣]والصتتايح أنتته يلزمتته، انتته املستتتطان متتن تقتتوى هللا تعتتاىل املتتأمور هبتتا كتتلُّ أحتت ِ 

 ل عن أآالهم ليستثتيه. وهو نثح ادتيار القر   يف ك مه التايل، وهو خمالف الدتيارات من سبق  كرهم.املثتس بل يلزمه البا

يعلمتته متتن أمتتر ثي تته و تتتاج إليتته أن  آتترع العتتامي التتذي اليشتتت ل ابستتت باط ااحكتتا  متتن أصتتوقا لعتت   أهليتتته آيمتتا ال[رمحتته هللا  القاارطيبقتتال  - ٥
، وعليه االجتهاث يف أعلتم «تعلمون آاستلوا أهل الذكر إن ك تم ال» يسأله عن  ولته آيمت ل آيها آتواه، لقوله تعاىل:يقص  أعلم من يف ومانه وبل ه آ

 . 4]أهل وقته ابلبال ع ه، حىت يقا عليه االتثاق من ااك ر من ال ا 

 .٥ومل ي رجِهح ]ستثتائهالت ي ، أو البال عن ااعلم اجل ا[الوجهس يف املسألة رمحه هللاالشوكاين و كر  - ٦

ومثاتتول.  والتذي خنتتاره يف هتتذه املستألة متا كره ال تتزايل وخت ه متن أن املستتتثيت خمت  يف استتثتاء متتن يشتاء متن املثتتتس املتؤهلس وإن كتان آتتيهم آاضتل
، هتذه ٦(استتطعتم أمترتكم بته آتأتوا م ته متا ما) عليه وسلم  صلى هللا ، وقوله  1٦الت ابن:  (آَاتتَّق وا اّللََّ َما اْسَتَطْعت مْ ) وما أن  اهر ااثلة كقوله تعاىل

)كيت   ااثلة تؤي  القول اآلدر بوجوب البال عن ااعلم وااوثتق الستتثتائه، إال أهنتا أثلتة عامتة وهتي معارضتة ذجتان الصتاابة علتى القتول ااول
ولوال إجان الصاابة على  لت  لكتان القتول [ - مه املذكور آنثا يف آدر ك - اآلمد املستثيت( وهذا ثليل داص يق   على العا ، ومن ه ا قال 

 .٧]رذهب اخلصو  أوىل

                                                 

. وادتيار ال ووي مواآق لل زايل واآلم ي، وواث آائ ة عن ابن الص ح ٧٠ - ٦9، والبن مح ان ك   قريب م ه يف )صثة الثتوى( ص ٥٥ - ٥4ص  1)ا مون( ج  1
 أنه مىت علم ااوثق لزمه تقلي ه

 2٥٥ - 2٥4ص  4)اع   املوقعس( ج   2
 2٦1ص  4)اع   املوقعس( ج  ٣
 212ص  2)تثس  القر  ( ج  4
 2٥2)ارختاث الثاول( ص  ٥
 ال يل متثق عليه ٦
 242ص  4)اإلحكا ( له ج  ٧
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. آكأنته قتال إن 1]لكتن متىت ا لتا علتى ااوثتق آتاا هر أنته يلزمته تقليت ه[ابن الص حومن ااقوال الس ة اليت جتما بس الوجهس يف املسألة، قول 
، آإ ا علم أوثقهم مل خيت ه ويلزمته تقليت ه، ويكتون هتذا علتى ال ت ب ال الوجتوب لإلجتان التذي تقت    كتره.  املستثيت إن مل يطلا على ااوثق آهو خم َّ

 هذا وهللا تعاىل أعلم.

                                                 

 ٥4ص  1)ا مون( لل ووي ج  1
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 جيب على املستفيت إذا ِل جيد ببلده من يفتيه؟ ما: املسألة السادسة

 )الرحلة ل ستفتاء(

هتة أهليتته ق ممتن يستتثتيه متن جيت أن يتوثهتمعرآتة حكمته، كمتا بيه تا أنته دتب علتى املستتثبيه ا يف املسائل الستابقة حكتم االستتثتاء ووجوبته آيمتا دتب 
هتتذا موضتتون هتتذه آتيتتا متتؤه   ببلتت ه، ملستتتثيت مثالإلآتتتاء، وأنتته إ ا تعتت ث املثتتتون املؤهلتتون آاملستتتثيت خمتت ه يف استتتثتاء متتن ختتتاء متت هم، أمتتا إ ا مل دتت  

ة مث لتة متن الكتتاب والستت وب هتذه الرحيرحتتل إىل حيتل دت  هتذا املثتيت، ونقتتيم آيمتا يلتي ااثلتة علتى وجتتاملستألة، والواجتب عليته يف هتذه التال أن 
 نذكر أقوال العلماء يف  ل .

 أوال: من كتاب هللا عزو ل.

ت تْه ْم  َآئَِثتةم لهِيَتتَتَثقَّ )قتول هللا عزوجتل  - 1 يِن َولِي  ه تواْ يف اآَتلَتْواَل نَتَثتَر ِمتن ك تتلِه ِآْرقَتِة مِه التوبتتة:  ( ِإلَتْيِهْم َلَعلَّه تْم َ ْتَذر ونَ قَتتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع تواْ  ر واْ  تتذِ لت ِه

 متتتن قتتتال إن الطائثتتتة ذا علتتتى قتتتول. آهتتتذا نتتتص يف وجتتتوب الرحيتتتل للتثقتتته إ ا مل ميكتتتن إال بتتتذل ، ان ال ثتتتار والرجتتتون اليكتتتون إال برحيتتتل، وهتتت122
 املتثقهة هي ال اآرة كالشاآعي وابن حز .

ذه اآليتتة علتتى وجتتوب الرحلتتة اجتتل استتتثتاء املثتتيت املوهتتل )أهتتل . ثلتتت هتت4٣ال اتتل:  (آَاْستتأَل واْ َأْهتتَل التتذهِْكِر ِإن ك  تتت ْم اَل تَتْعَلم تتونَ ) اىلقولتته تعتت - 2
  املستتثيت أو ا ببلتانوا ستواء كتانو هم حي متا كتالذكر( و ل  ب اللة اإلختارة، انه إ ا َوَجب على اَّاهل سؤال أهل الذكر آق  َوَجب عليته السَّتعي إلتي

 عة.يف خ  بل ه آ حل إليهم، وهذا من ابب ماال يتم الواجب إال به آهو واجب إ ا كان يف الق رة واالستطا

 :اثنيا: من السنة

رضتتي هللا يف ابب )الرحلتتة يف املستتألة ال اولتتة( يف كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه، آقتت  روي بستت  ه عتتن ع قبتتة بتتن التتارث  رمحتته هللامااارواه البخااار   - 1
أدستتين، أنه تزوَّج اب ة   ايب إهاب بن عزيز، آأتته امرأة آقالت: إين ق  أرضتعت عقبتة والتيت تتزوج، آقتال قتا عقبتة: متاأعلم أنت  أرضتعتين، وال  )ع ه

آثارقهتتا عقبتتة ونكاتتت  )كيتتف وقتت  قيتتل( . صتتلى هللا عليتته وستتلم  ابمل ي تتة، آستتأله، آقتتال رستتول هللا  صتتلى هللا عليتته وستتلم  آركتتب إىل رستتول هللا 
رمحته ابان حجار يف مستألته. قتال  صتلى هللا عليته وستلم  . وثاللته على مسألت ا يف ارحتال ع قبة متن مكتة إىل امل ي تة ليستتثيت رستول هللا 1(ووجا  خ ه

أن هتذا أدتتص و اك « لتب العلتمابب اخلتروج يف  »أي متن مكتة اهنتا كانتتت ثار إقامتته. والثترق بتس هتذه الرتجتة وترجتتة « آركتب»[يف ختترحه  هللا
 .2]أعم

صتلى هللا  حت ثين أبتو بت تْرثة عتن أبيته قتال: قتال رستول هللا  :)بست  ه عتن عتامر الشَّتع  قتال -يف كتتاب العلتم  -أياتا  رواه البخاار  وم ها ما - 2
، والعب  اململوك إ ا أثى حتق هللا وحتق مواليته، م صلى هللا عليه وسل )ث ثة م قم أجران: رجلم من أهل الكتاب آَمَن ب بيه وآمن رام   عليه وسلم 

ختتيء، قت    ورجل كانت ع  ه أمة م آأثَّهبا آأْحسن أتثيبها، وعلمها آأحسن تعليمها، مث أعتقها آتزوجها، آلته أجتران. مث قتال عتامر: أعطي اكهتا ب ت 
شتع  )قت  كتان ي ركتب آيمتا ثوهنتا إىل امل ي تة( أي اجتل االستتثتاء . وثاللة هتذا الت يل علتى مستألت ا يف قتول ال٣(كان ي ركب آيما ثوهنا إىل امل ي ة

ملشتتمل يف هذه املسألة. والشع  من كبار التابعس ابلكوآة، وكان رجتل متن أهتل دراستان قت  ستأله عمتن يعتتق أَمتَته مث يتزوجهتا، آتروي لته الت يل ا
العمتل يف الصت ر ااول متن هتذه اامتة متن الرحلتة اجتل االستتثتاء إ ا مل على جواب مسألته. وقول الشتع  )قت  كتان ي ركتب...( يبتس ماكتان عليته 

 د  املستثيت من يثتيه ببل ه. وكانت امل ي ة ثار العلم و ل  قبل تثرق الصاابة يف البل ان ما الثتوحات.

 :اثلثا: أقوال العلماء يف املسألة

                                                 

 (88)ح يل  1
 18٥ص  1)آتح الباري( ج  2
 (9٧)ح يل  ٣
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 لتب العلتم واجتب، ومل يصتحه آيته اخلتس، إال أن مع تاه أنته [اهويتة رمحته هللا قتال ذست اثه عتن إستااق بتن ر  رمحته هللاأبو عمر بن عبدالرب روي  - 1
يف يلزمته  لتب علتتم ما تتاج إليته متتن وضتوئه وصت ته ووكاتتته إن كتان لته متتال وكتذل  التل وختت ه. قتال: ومتا وَجتتَب عليته متن  لتت  مل يستتأ ن أبويتته 

 .1]هاخلروج إليه، وماكان آايلة مل خيرج إليه حىت يستأ ن أبوي

ذا العلتم الستتتذان ان  لتب هتاا مل دتب وموضا ال اللة م ه قول إسااق رمحه هللا )وما وجب عليه من  ل  مل يستأ ن أبويه يف اخلروج إليه(. وإمنت
 آرع عس، ر زلة آرع العس من اَّهاث، الدب آيه استتذان الوال ين إ ا اقتاى  لبه اخلروج والرحلة.

وكتتل متتن كتتان م تتا يف ابثيتتة الدتت  آيهتتا متتن يعلمتته ختتترائا ثي تته آثتترع علتتى جتتيعهم متتن رجتتل أو امتترأة أن يَتْرحلتتوا إىل [ رمحتته هللااباان حاازا قتتال  - 2
لوا إىل أنثسهم آقيها يعلمهم أمور ثي هم  .2]مكان د ون آيه آقيها  يعلمهم ثي هم، أو أن يت َرحِه

حملتتتوين علتتى ايتتل دتت ون العلمتتاء حكلتته كمتتا  كتتر  آثتترع علتتيهم الرحيتتل إىل   آتتإن مل دتت وا يف حملتتتهم متتن يثقههتتم يف  لتت [أياتتا  اباان حاازاوقتتال 
ت تْه  آَتلَتْواَل نَتَثتَر ِمتن ك تلِه ِآْرقَتةِ ) ص وف العلم، وإن بع ت ثايرهم ولو أهنتم ابلصتس، لقولته تعتاىل يِن َولِ  يَتتَتَثقَّه تواْ ْم  َآئَِثتةم لهِ  مِه ي  تِذر واْ قَتتْوَمه ْم يف الت ِه

 امة جممعة علىن يثقهه يف ص وف العلم كما  كر  آا، وال ثار والرجون اليكون إال برحيل. ومن َوَج  يف حملته م122التوبة:  (لَْيِهمْ ِإَ ا َرَجع واْ إِ 

 .٣صلى هللا عليه وسلم   ] ما ال   يلزمه رحيل يف  ل ، إال القص  إىل مسج  الثقيه أو م زله آقط، كما كان الصاابة يثعلون أنه ال

أول مايلز  املستثيت إ ا نزلت به  ولة أن يطلب املثيت ليسأله عن حكم  ولته، آإن مل يكن يف حملتته َوَجتب [ رمحه هللاامقيب البدداد  ال وق - ٣
 . 4]عليه أن مياي إىل املوضا الذي د ه آيه، آإن مل يكن ببل ه لزمه الرحيل إليه وإن بع ت ثاره، آق  رحل خ  واح ِ  من السلف يف مسألة

 ا  لت  قاصتر مل يتصتف بصتثة أحت ِ متإن قلت: من تثقه وقرأ كتااب من كتتب املتذهب أو أك تر، وهتو [ رمحه هللاأبو عمرو بن الص ح وقال  - 4 
 تبكا يف ح ته. واقعته مر  من أص اف املثتس الذي سبق  كرهم، آإ ا مل د  العامي يف بل ه خ ه آرجوعه إليه أوىل من أن يبقى يف

كان يف خ  بل ه م ثتِ  د  السبيل إىل استثتائه آعليه التوصل إىل استثتائه ِبسب إمكانه، على أن بعض أصااب ا،  كر أنته إ ا ختت رت   قلت: إن
  ِ إن كتان يف خت  بلت ه م ثتت]. وموضتا ال اللتة يف قولته ٥]البل ة عن املثتس آ   ل املقا  آيهتا، وإن تعتذر  لت  عليته  كتر مستألته للقاصتر املتذكور

 .[د  السبيل إىل استثتائه آعليه التوصل إىل استثتائه ِبسب إمكانه

ودب عليه االستثتاء إ ا نزلت بته حاثثتة دتب عليته علتم حكمهتا، آتإن مل دت  ببلت ه متن يستتثتيه وجتب عليته الرحيتل [ رمحه هللاالنوو  وقال  - ٥
 .٦]سألة الواح ة الليايل واااي إىل من يثتيه وإن بَتع َ ت ثاره، وق  رحل د ئق من السلف يف امل

 كتره  . وهتو ه تا ي علتق علتى متا٧]ولو َدَلْت البل ة من م ثتِ  آقيل  ر  املقا  هبا، وااصح ال ر  إن أمكتن التذهاب إىل م ْثتتِ [أياا  النوو وقال 
ال تووي إن هتذا ي جتس ابلرحلتة إىل حيتل يوجت   . آقتال[إنه إ ا خت رت البل ة عن املثتتس آت   تل املقتا  هبتا]ابن الص ح من قول بعض ااصااب 

 املثتون.

حيتل  ب عليته الرحيتل إىل ه ببلت ه وجتأنه حيل وجب االستثتاء، دب على املستثيت أن يبال عتن املثتيت املؤهتل ليستتثتيه، آتإن مل دت وام صة:
 د ه.

                                                 

 1وجوب  لب العلم يف أساني ه مقال اهل العلم ابل قل، ولكن مع اه صايح ع  هم )جاما بيان العلم( ج قال ابن عب الس )يري  إسااق وهللا أعلم أن ال يل يف  1
 9ص 

 118ص  ٥)اإلحكا ( ج  2
 12٣ص  ٥)اإلحكا ( ج  ٣
 1٧٧ص  2)الثقيه واملتثقه( ج  4
 1٠4)أثب املثيت( ص  ٥
 ٥4ص  1)ا مون( ج  ٦
 2٧ص  1ا مون( ج ) ٧
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تتن متن ابَّهل، ع ت  الكت   يف اول ا عوث إىل هذه املسائل مرة أدرى إن ختاء هللا ع   الك   يف مسألة العذر  ختتاء هللا  لعلتتم حيتل ست ذكر إنالتمكه
ن العلتم يف رع ملستألة التتمكن متسيأيت التعتأنه ي دل يف التمكن الق رة على الرحلة إىل حيل يتعلم ويسأل، آإن كان قاثرا  ومل يرحل آهو مقصِهر، و 

 املسألة التالية إن ختاء هللا تعاىل. 
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 لبته؟اجيب على املستفيت إذا ِل جيد من يفتيه  ام: املسألة السابعة

ملستتثيت اأن الواجتب علتى  -بق ستآيمتا  - تا سبق  كر هذه املسألة ع   الك   يف مراتب املثتس يف الثصل السابق )أحكا  املثيت(، وإ ا ك تا قت  بيه 
رحتتال إليته، انتقتل ال أو ال ميك ته االال ابالرحتتو تيتا متؤه  ال ببلت ه استثتاء املثيت املؤهل، آإن هذا دب ِبستب القت رة عليته، آتإ ا مل دت  املستتثيت مث

 ته  املستقل. يت املؤهل وهو ا    آق  املثآع -كما  كر ه يف مراتب املثتس يف الثصل السابق   -املستثيت إىل َمْن ثون املثيت املؤهل يف الرتبة 

  ه:يستثىت املثيت خ  املستقل )امل تسب ملذهب(، آإن مل د

 يستثيت ا ته  يف ابب أو مسألة إن كانت مسألته، آإن مل د ه: 

 يستثيت من تثقه وقرأ كتااب من كتب الثقه، آإن مل د ه:

 يستثيت من كان ع  ه كتب ال يل أو بعاها، آإن مل د ه:

 يستثيت العامي الذي يعرف حكم مسألته، آإن مل د ه:

متتن  لتتو ال ستت  لتتألرعوهتتي صتتورة اخل ملستتتثيت متتن يثتيتته ألبتتته( وهتتذه الصتتورة جتتائزة التت وث يف أي ومتتان،آهتتذا هتتو موضتتون مستتألت ا )إ ا مل دتت  ا
 ق. لثصل الساباا ته ين واملثتس، يف مقابل اخللو املطلق الذي اليقا إال قبيل قيا  الساعة كما  كر ه ب ليله يف 

 وق   كر  يف الثصل السابق أن يف هذه املسألة قولس:

ادتذة عليته. بل ته الت عوة وال مؤ تء، كمن مل يشا ول ااول: قول آقهاء الشاآعية كإما  الرمس وابن الص ح وال ووي: أنه التكليف عليه ويثعل ماالق
 وكذل  قال الشا   من املالكية.

ختتيء آتاامر   ت، آتإن مل يتبتس لتهلاتق أمتاراإن لوالقول ال اين: قول ابن القيم إنه يتقي هللا مااستطان ويثعل ماي لب على   ه أنته التق والصتواب، آت
 كما قاله آقهاء الشاآعية آنثا.

 أنته يتقتي هللاول ابتن القتيم رمحته إليته هتو قت وق   كر  أقوال الثريقس يف الثصل السابق آ  ثاعي إلعاثْا ه ا، و كتر  ه تاك أن القتول التذي نطمتتن
لت ، وهتذا  بتاتري الصتواب قبتل  إمنا ألزمهو ليف عليه. آابن القيم مل ي سقط ع ه التكليف ابت اء هللا مااستطان ويثعل مايظ ه الق آإن عجز آ  تك

 هو ماتشه  له ااثلة الشرعية كما بيَّ ا  ل  يف الثصل السابق.
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؟: املسألة الثامنة  هل يلزا العامي  أن يتمذهب طذهب ُمَعنيَّ

ستتألة عتتن . ونتاتت ث يف هتتذه املن املؤهلتتونصتتثة املثتتيت، ومايثعتتل املستتتثيت إ ا تعتت هث ع تت ه املثتتتو حتتت ث ا يف املستتائل الستتابقة عتتن حكتتم االستتتثتاء، و 
 لزمه  ل  .مه. أ  اليالتمذهب، وهل يلز  العامي أن يتمذهب رذهب م عسَّ ، آ  يستثيت إال آقيها من هذا املذهب الذي التز 

 ويف مسألت ا هذه )التمذهب( نبال املوضوعات التالية:

 بيان أن التمذهب رذهب معسه من الب ن الاثثة بع  القرون ال  ثة املثاهلة. - 1

 بيان ادت ف العلماء يف حكم التمذهب. - 2

 الك   يف: من التز  مذهبا معي ا هل له أن يتاول ع ه . - ٣

 بيان أن التمذهب طذهب معني من البدع احلادثة بعد القرون الث ثة املفضلة. أوال:

 ، آهذه هي القرون ال  ثة املثاهلة.1(أميت قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم د   ) صلى هللا عليه وسلم  ول هللا قال رس

عتىن ال تاين والقرن: ق  يراث به م ة من الزمان، وق  يراث به جيل من ال ا  )وهتم أهتل ومتان واحت  متقتارب اختترتكوا يف أمتِر متن اامتور املقصتوثة(. وامل
( هتم اتبتان التتابعس. مث الذين يلوهنم(: هم التابعون، )مث الذين يلوهنم: الصاابة، )صلى هللا عليه وسلم  ملراث يف هذا ال يل، آاملراث بقرن ال   هو ا
ذا الوقتت  هترت واتثقوا أن آدر متن كتان متن اتبتان التتابعس ممتن ي قبتل قولته متن عتاه إىل حت وث العشترين ومتائتس، ويف هت[ رمحه هللاابن حجر قال 

ت ااحتوال ت  ت ا  ختت ي ا ، ومل الب ن  هورا  آاختيا، وأ لقت املعتزلة ألس تها، ورآعت الث سثة رءوسها، وامت ان أهتل  العلتم ليقولتوا ِبلتق القترآن، وت ت ه
 .2 ]يزل اامر يف نقِص إىل اآلن

إمنا ح ث بع   ل ، ولو كان د ا  لعمل به أهل هتذه القترون التذين ختته  قتم ومل يكن التمذهب معروآا  وال معموال  به يف القرون ال  ثة املثاهلة، و 
 .٣ابخل ية، آهو من الب ن احمل ثة ب خت  صلى هللا عليه وسلم  ال   

آلتم يستقط م هتا وأياا آإ  نعلم ابلارورة أنه مل يكن يف عصر الصاابة رجل واح  اكذ رجت  مت هم يقلت ه يف جيتا أقوالته [ رمحه هللاابن القيم قال 
ن برجتل واحت  ختيتا ، وأسقط أقوال خ ه آلم َيدذ م ها ختيتا. ونعلم ابلارورة أن هذا مل يكن يف عصتر التتابعس وال َتبعتي التتابعس، آليكتذب ا املقلت و 

قرن الرابا املتذمو  علتى لستان ، وإمنا ح ثت هذه الب عة يف الصلى هللا عليه وسلم  سل  سبيلهم الوديمة يف القرون الثايلة على لسان رسول هللا 
 .4 ] صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

هتتو تقليتت  رجتتل ون املشتتهوث قتتم ابخلتت ، آوأمتتا نتتون التقليتت  التتذي دتتالف آيتته املتتتأدرون الصتتاابة وختت هم متتن القتتر [ رمحتته هللاالشاانقيقي وقتتال الشتتيخ 
    متتن أصتتااب رستتول هللايقتتل بتته أحتت مل يتترث بتته نتتص متتن كتتتاب والستت ة، ومل واحتت  معتتس ثون ختت ه، متتن جيتتا العلمتتاء. آتتإن هتتذا ال تتون متتن التقليتت ،

 ، وال أح  من القرون ال  ثة املشهوث قم ابخل .صلى هللا عليه وسلم 

 يا علماء املسلمس. ه، من جخوهو خمالف اقوال اائمة ااربعة رمحهم هللا. آلم يقل أح  م هم ابَّموث على قول رجل واح  معس ثون 

احت  معتس آتقلي  العامل املعس من ب ن القرن الرابا، ومن ي عي د ف  ل ، آليعس ل ا رج  واحت ا  متن القترون ال  ثتة ااول، التتز  متذهب رجتل و 
 .٥]ولن يستطيا  ل  أب ا ، انه مل يقا البتة

 اثنيا: بيان اخت أ العلماء يف حكم التمذهب.

 ومبيح وموجب له. مه بس مانامذهب معس الخيرج ع ها يف استثتائه وعمله، ادتلف العلماء يف حكالتمذهب: رعىن التزا  الش ص أبقوال 
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يوجتت  ثليتتل ختتترعي اللستتلف، وأنتته أمتتا متتن م تتا متتن التمتتذهب: آاجتتته أن التمتتذهب ب عتتة نشتتأت بعتت  القتترون ال  ثتتة املثاهتتلة ومل يعمتتل بتته ا - 1
 ه ، بتل كتل أحت ِ  بعتم  عليته وستلصتلى هللا ان معصوما  والمعصتو  يف هتذه اامتة بعت  ال ت  يوجب  ل ، وأن الق الي اصر يف قول رجل وإال لك

 آدتر متا ستيأيت يف  ه آت ن أو آت ن، إىله سواء قاليؤدذ من قوله وي رتك، وأن هللا تعبه   ابتبان الق البقول آ ن من العلماء آاي ما كان الق اتبع ا
 مه.وإلي  نص ك  ، وقال: يستثيت العامي من ختاء من العلماء ثون التقي  رذهب معس،ك مهم. وممن قال ابمل ا ابن القيم

 هل يلز  العامي أن يتمذهب ببعض املذاهب املعروآة أ  ال ، آيه مذهبان:[ رمحه هللاابن القيم قال 

تمتتذهب حتت ِ  متتن ال تتا  أن يأستتوله علتتى هللا وال ر  أحتت  ا: اليلزمتته، وهتتو الصتتواب املقطتتون بتته، إ  ال واجتتب إال متتا أوجبتته هللا ورستتوله، ومل يوجتتب
بته،  امي متذهب ولتو َتتذهباليصح للع رذهب رجل من اامة آيقل ه ثي ه ثون خ ه، وق  انطوت القرون الثاضلة مسأة أهلها من هذه ال سبة، بل

ن  لتت  قتترأ كتتتااب  يف آتترو  به، أو ملتتناهب علتتى َحَستتآالعتتامي المتتذهب لتته، ان املتتذهب إمنتتا يكتتون ملتتن لتته نتتون نظتتر واستتت الل، ويكتتون بصتت ا  ابملتتذ
قتول، كمتا يصتر كتذل  رجترث ال    لت ، ملختاملذهب وعرف آتاوي إمامه وأقواله، وأما َمْن مل يتأهل لذل  البتة بل قال: أ  ختاآعي، أو ح بلتي، أو 

 لو قال: أ  آقيه، أو حنوي، أو كاتب، مل يصر كذل  رجرث قوله.

املعرآتة   ستبيله يف العلتم و لته إ ا ستل نه ختاآعي أو مالكي أو ح ثي يزعم أنته متبتا لتذل  اإلمتا ، ستال   ريقته، وهتذا إمنتا يصتحيوضاه أن القائل إ
متن كتل  رثة والقتول الثتارللت عوي ا تواالست الل، آأما ما جهله وبع ه ج ا  عتن ست ة اإلمتا  وعلمته و ريقته آكيتف يصتح لته االنتستاب إليته إال اب

دتذ جل من اامة ِبيل َير ذهب رذهب ي اليتصور أن يصح له مذهب، ولو تصور  ل  مل يلزمه وال ل  ه، وال يلز  أح ا  قط أن يتممعىن  والعام
 أقواله كلها وي ن  أقوال خ ه.

ا  بتذل ، أن يلزمتوا ال ته متن هلل ورستولوهذه ب عة قبياة ح ثت يف اامة، مل يقتل هبتا أحت  متن أئمتة اإلست  ، وهتم أعلتى رتبتة وأجتل قت را  وأعلتم اب
 ملذاهب ااربعة.ذهب أبح  اوأبع  م ه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب رذهب عامل من العلماء، وأبع  م ه قول من قال: يلزمه أن يتم

ال جلتتتة إ وبطلتتت ئمتتتة اإلستت  ،ومتتذاهب التتتتابعس وَتبعتتيهم وستتائر أ صتتتلى هللا عليتته وستتلم  آيتتاهلل العجتتب ! ماتتتت متتتذاهب أصتتااب رستتول هللا 
ليته  ة واحت ة متن ك مته عت عليته لثظتمذاهب أربعة أنثحِ  آقط من بس سائر اائمة والثقهاء، وهل قال  ل  أح  متن اائمتة أو ثعتا إليته أو ثلت

يتبت ل، وإن اجتب وال، الخيتلتف الو و  القيامتةوالذي أوجبه هللا تعاىل ورسوله على الصاابتة والتتابعس وَتبيعهم هو الذي أوجبه على من بعت هم إىل يت
ا قتال: متن صتاح للعتامي متذهبو  ورستوله، ادتلثت كيثيته أو ق ره ابدت ف القت رة والعجتز والزمتان واملكتان والتال آتذل  أياتا َتبتا ملتا أوجبته هللا

تثتاء أهتل لتز  م ته حتتر  استل ؤالء لو صتحهو ق  اعتق  أن هذا املذهب الذي انتسب إليه هو الق، آعليه الوآاء روجب اعتقاثه، وهذا الذي قاله ه
ماْتا، بتل اثها علتى آستاث ملزو ليت ي ل آسخ  املذهب الذي انتسب إليه، وحتر  َتذهبه رذهب نظ  إمامه أو أرجح م ه، أو خ   ل  من اللواو  ا

 ِه  عليهتا قتول قتوال الصتاابة ويت َقتالت صَّ وأ كأو قول دلثائته ااربعتة متا خت  إمامته أن يترت  صلى هللا عليه وسلم  يلز  م ه أنه إ ا رأي نص رسول هللا 
 من انتسب إليه.

 -جتان اامتة اائمتة ااربعتة ذ يت  أبحت  متنوعلى هذا آله أن يستثيت من ختاء من أتبان اائمة ااربعة وخ هم، والدب عليته وال علتى املثتيت أن يتق
  -إىل أن قال: 

 .1]أي مذهب وج ه آيه، بل عليه اتبان الق ِبسب اإلمكانولكن ليح له أن يتبا ردص املذاهب وأْدذ  خرضه من 

ا يف استتتثتاء متن يشتتاء متن الثقهتتاء اآ - 2 بتتا ردتتص ىل التلثيتق وإىل تتاتتى بته هتتذا إوأمتا متتن أوجبتوا التمتتذهب: آاجتتتهم أ  لتو ترك تتا العتامي خمتت ه
 ب رَدصه وعزائمه.املذاهب، را يؤثي إىل احن ل ربقة التكليف، آوجب إلزامه رذهب معسه َيدذ 

 تل علتى هتذا اب متا أن نكاحته املتذهبس. أما التلثيق: آكأن يتتزوج بت  ويله عمت  بقتول ااح تاف، وبت  ختتهوث عمت  بقتول املالكيتة. آلثهتق قتوال متن
 املذهبس، آإن من مل يشرتط الويل اخترتط الشهوث، ومن يشرتط الشهوث اخترتط الويل. 

لو أن رج  عمل بقول أهل الكوآة يف ال بيذ، وأهل امل ي ة يف الستمان، وأهتل مكتة [ رمحه هللاأمحد بن حنبل ول وأما تتبا ردص املذاهب: آم اله ق
 .1]يف املتعة كان آاسقا
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لت  وبه قطا أبو السن الكيها، وهو جاِر يف كتل متن مل يب[ رمحه هللاالنوو  ومن ه ا قال بعض العلماء بوجوب التزا  العامي رذهب معس، كما قال 
رتبتتة االجتهتتاث متتن الثقهتتاء وأصتتااب ستتائر العلتتو ، ووجهتته أنتته لتتو جتتاو اتبتتان أي متتذهب ختتتاء اآاتتى إىل أن يلتتتقط ردتتص املتتذاهب متبعتتا  هتتواه 

ا  أبحكت ويت  ه بس التاليتل والتاتر  والوجتوب واَّتواو، و لت  يتؤثي إىل احنت ل ربقتة التكليتف ِبت ف العصتر ااول آإنته مل تكتن املتذاهب الواآيتة
 .2]الواثث مهذبة وعرآت، آعلى هذا يلزمه أن دته  يف ادتيار مذهب يقل ه على التعيس

وعلى هتذا آتإن متن قتال بوجتوب التمتذهب لتيح معته ثليتل إال ست   ريعتة الترتدهص. وإىل هتذا القتول متال ال تووي ورجتح للعتامي التمتذهب رتذهب 
هب أبن قتال أن عت   التمتذهب الي سهتوهِل للعتامي تتبتا ردتص املتذاهب كمتا يف آدتر الكت   الشاآعي رمحه هللا. وق  احتاط من قال ابمل ا متن التمتذ
 .٣]قال سليمان التيمي: إن أدذت بردصة كل عامل اجتما آي  الشَّر  كلُّه[ ابن عبدالربالسابق البن القيم. وهذا إجان الد ف آيه كما قال 

 -رضي هللا ع هم أجعس  -اء أئمة ال ين ماتقول الساثة العلم[ رمحه هللا، آق  س تل ميمية ابنأما من أجاو التمذهب ثون أن يوجبه: آم هم  - ٣
 من أن يتبتا متذهبا  ؤ ي ب تي لكتل مت ، آقيتل لته:صتلى هللا عليته وستلم  يف رجل ستل إيش مذهب   آقال: حمم ي، أتبا كتاب هللا وس ة رسوله حمم  

هبا  لت  إال أن تتبتا متذ ه: الي ب تيب أيب بكر الص يق واخللثاء بع ه رضي هللا ع هم  آقيل لتومن المذهب له آهو ختيطان ! آقال: إيش كان مذه
 من هذه املذاهب، آأيهما املصيب  أآتو  مأجورين ! 

 آأجاب:

َاْمتِر الرَّس توَل َوأ ْويل ا ِ يع واْ  َوأَ ع واْ اّللهَ َأِ ي) وله:الم  هلل. إمنا دب على ال ا   اعة هللا والرسول، وهؤالء أولوا اامر الذين أمر هللا بطاعتهم يف ق
ّللِه َوالرَّس تتوِل ِإن ك  تتت ْم ار ثُّوه  ِإىَل ْم يف خَتتتْيِء آَتتتآَتتِإن تَت َتتاَوْعت  ) إمنتتا جتتتب  تتاعتهم تبعتتا  لطاعتتة هللا ورستتوله ال استتتق ال، مث قتتال ٥9ال ستتاء:  (ِمتت ك مْ 

 .٥9اء: ال س  (َدْ م َوَأْحَسن  أَتِْوي   تت ْؤِم  وَن اِبّللِه َواْليَتْوِ  اآلِدِر َ ِلَ  

عي ته بملسلمس تقلي  خت ص الى أح  من عوإ ا نزلت ابملسلم  ولة آإنه يستثيت من اعتق  أنه يثتيه بشرن هللا ورسوله من أي مذهب كان، والدب 
 كتل مايوجبته وخيتس يف ليه وستلم عصلى هللا  سول من العلماء يف كل ما يقول، وال دب على أح  من املسلمس التزا  مذهب خت ص معس خ  الر 

 .صلى هللا عليه وسلم  به، بل كل أح  من ال ا  يؤدذ من قوله ويرتك إال رسول هللا 

واتبان خت ص ملذهب خت ص بعي ه لعجزه عن معرآة الشرن من خ  جهته إمنا هو مما يسول لته، لتيح هتو ممتا دتب علتى كتل أحت  إ ا أمك ته معرآتة 
 .4] ل  الطريق، بل كل أح  عليه أن يتقي هللا مااستطان، ويطلب علم ماأمر هللا به ورسوله، آيثعل املأمور، ويرتك احملظور. وهللا أعلم الشرن ب  

 قتوى آاتبعته كتانأملستائل أن متذهب خت ه وإ ا كان الرجل متبعتا ايب ح يثتة أو مالت  أو الشتاآعي أو أمحت : ورأي يف بعتض ا[أياا  ابن ميميةوقال 
واحت  لممتن يتعصتب  يته وستلم لى هللا علصت ق  أحسن يف  ل . ومل يق ح يف ثي ه. وال ع الته ب  نزان، بل هذا أوىل ابلق. وأحتب إىل هللا ورستوله 

ب تي ي ي  هو الصتواب التذول هذا املعسق، كمن يتعصب ملال  أو الشاآعي أو أمح  أو أيب ح يثة، ويرى أن صلى هللا عليه وسلم  معس، خ  ال   
 اتباعه، ثون قول اإلما  الذي دالثه.

اآلدر آإنته  اائمة ثون اإلما  ه من هؤالءآمن آعل هذا كان جاه  ضاال، بل ق  يكون كاآرا ، آإنه مىت اعتق  أنه دب على ال ا  اتبان واح  بعي 
يت  وال و ي ته، متن خت  تعيتس احت ا ال بعالعتامي أن يقلت  و  دب أن يستتاب، آإن َتب وإال ق تل، بل خايتة مايقتال: إنته يستول أو ي ب تي أو دتب علتى

 عمرو.

 وأما أن يقول قائل: إنه دب على العامة تقلي  آ ن أو آ ن، آهذا اليقوله مسلم.

 .٥]ومن كان مواليا لألئمة حمبا  قم يقل  كل واح  م هم آيما يظهر له أنه مواآق للس ة آهو حمسن يف  ل 
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أوجتب اتبتان عتامل بعي ته يستتتاب وإال قتتل، يعتين أنته يكثتر هبتذا القتول، ان حقيقتة قولته أنته جعتل هتذا العتامل راب  أو نبيتا   وقول ختيخ اإلست   إن متن
صتلى هللا  ولتو آ تتح هتذا البتاب لوجتب أن ي عترع عتن أمتر هللا ورستوله، ويبقتى كتل إمتا  يف أتباعته ر زلتة ال ت  [يف قوله  ابن ميميةمعصوما ، كما بي ه 

َتذ واْ َأْحبَتاَره ْم َور ْهبَتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتن ث وِن اّللهِ ) عتاب هللا بته ال صتارى يف قولته أمتته، وهتذا تبت يل للت ين يشتبه متايف  وسلم عليه  َواْلَمِستيَح ابْتَن  اكَّ
صااحل . وقتال الع متة 1]، وهللا ستباانه وتعتاىل أعلتم- ٣1التوبتة:  (ه  َعمَّا ي ْشرِك ونَ َمْرَ َ َوَما أ ِمر واْ ِإالَّ لِيَتْعب   واْ ِإلَتها  َواِح ا  الَّ ِإلَتَه ِإالَّ ه َو س ْبَاانَ 

قتتال ختتتيخ مشتتاخي ا حممتت  حيتتاة الستت  ي: التت و  علتتى كتتل مستتلم أن دتهتت  يف معرآتتة معتتاين القتترآن وتتبتتا [هتتت(: 1218) رمحتته هللاباان حممااد الفاا  ين 
إن مل يق ر آعليه أن يقل  العلماء من خ  التتزا  مذهب، انه يشبه اكا ه نبيتا . قتال الثت ين معقبتا ااحاثيل وآهم معانيها وإدراج ااحكا  م ها، آ

َتتذ واْ َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم ) بتتل هتتو عتتس اكتتا ه راب ، علتتى ماتقتت   يف املق متتة ع تت  تثستت  قولتته تعتتاىل« علتتى  لتت : وقولتته يشتتبه اكتتا ه نبيتتا ... اخل  اكَّ
 . 2]اآلية من ح يل ع ي بن حامت وخ ه  ٣1التوبة:  ( مِهن ث وِن اّللهِ أَْراَباب  

وأصل هذه املسألة أن العامي هل عليه أن يلتز  مذهبا معي ا  َيدذ بعزائمته وردصته  آيته ث[ -م بَتيِه ا قول اَّمهور يف املسألة  -أياا  ابن ميميةوقال 
اَّمهور متن هتؤالء وهتؤالء اليوجبتون  لت ، والتذين يوجبونته يقولتون: إ ا التزمته مل يكتن وجهان اصااب أمح ، و ا وجهان اصااب الشاآعي، و 

 .٣]له أن خيرج ع ه ماثا  ملتزما له أو مامل يتبس له أن خ ه أوىل اباللتزا  م ه

يخ هتتذه ااقتتوال قتتول ختتت اره متتنخنتتت : آهتتذه أقتتوال العلمتتاء يف حكتتم التمتتذهب: متتن قتتال ابمل تتا، ومتتن قتتال ابلوجتتوب، ومتتن قتتال ابَّتتواو. والتتذيوبعااد
لتم أن التق  مستألةِ  متا إ ا عابملتذهب يف اإلس   ابتن تيميتة يف املستألة أن التمتذهب إمنتا هتو ممتا يستول للااجتة متن خت  إدتاب، وأنته ال تل التقيت 

 الذي يشه  له ال ليل ِب آه.

 هل را  ملتا تتوآره متن متملذهبيتة نظت ب تي أن تكتون متن دت ل الكتتب اوسوف نذكر يف الباب اخلتاص ابلكتتب التيت نوصتي ب راستتها أن ثراستة الثقته ي
 مت رج متكامل يف ال راسة، وسيأيت بيان  ل  آيما بع  إن ختاء هللا تعاىل.

 

    اثلثا: من التزا مذهبا معينا هل جيوز أن يتحو ل عنه؟

أ نتزَِل ِإلَتْيك م  َمتا اتَِّبع تواْ ) ل تعتاىلمعي تة، قتا أوىل ابالتبان يف مستألة واَّواب: أنه دب عليه  ل  إن كان حتوله إىل الق أبن يظهر له أن خ  مذهبه
 املذاهب.  ن كان  رث تتبا ردصإ، والدوو له التاول  ٣ااعراف:  (مِهن رَّبِهك ْم َواَل تَتتَِّبع واْ ِمن ث ونِِه َأْولَِياء

وي متن متال أو لتتز  متذهبا لصتول خترع ثنيتع هتا إن كتان ل ت  أمتر ثيتين م تل: أن ي ريتب أن التتزا  املتذاهب واخلتروج وال[ رمحته هللاابان ميمياة قال 
لم إال ل ترع هتو ر زلتة متن الي ستتقتل ع ته، و جاه وحنو  ل : آهذا مما ال  م  عليه، بتل يتذ  عليته يف نثتح اامتر، ولتو كتان ماانتقتل إليته دت ا ممتا ان

قتال قتا أ  يرجتل هتاجر المترأة   عليته وستلم صتلى هللا ا أو ثنيا يصيبها، وق  كان يف ومتن ال ت  ثنيوي، أو يهاجر من مكة إىل امل ي ة المرأة يتزوجه
، منتا لكتل امترئ متانوىابل يتات، وإ إمنتا ااعمتال»يف الت يل الصتايح:  صتلى هللا عليته وستلم  قيح، آكان يقال له: مهتاجر أ  قتيح، آقتال ال ت  

 «.ههاجر إلي رته إىل ماتزوجها آهجي هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إىل ثنيا يصيبها أو امرأة آمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله آهجرته إىل
ستوله: وأما إن كان انتقاله من مذهب إىل مذهب امر ثيين، م ل أن يتبس رجاان قول على قول، آ جا إىل القول الذي يرى أنته أقترب إىل هللا ور 

ورستوله، آتإنَّ هللا يع ل ع ه، وال يتبا أح ا  يف خمالثتة هللا  إ ا تبس له حكم هللا ورسوله يف أمر أن ال آهو م اب على  ل ، بل واجب على كل أح 
ت َته ْم ) على كل أح  يف كتل حتال، وقتال تعتاىل: صلى هللا عليه وسلم  آرع  اعة رسوله  آَتَ  َوَربهِتَ  اَل يت ْؤِم  توَن َحتىتََّ   َكِهم توَك ِآيَمتا خَتتَجَر بَتيتْ

بُّوَن اّللهَ آَاتَِّبع وين   ِْبْبك م  اّلله  َويَتْ ِثتْر ) ، وقال تعاىل: ٦٥ال ستاء:  (اَل دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحَرجا  ممِهَّا َقَاْيَت َوي َسلِهم واْ َتْسِليما  مث َّ  ق ْل ِإن ك  ت ْم حتِ 
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 222ص  2٠)جممون الثتاوي( ج  ٣



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

320 

ااحتزاب:  (اخلَِْ َة  ِمتْن أَْمترِِهمْ ِمِن َواَل م ْؤِمَ ِة ِإَ ا َقَاى اّللَّ  َوَرس ول ه  أَْمرا  َأن َيك وَن َق م  َوَما َكاَن ِلم ؤْ ) ، وقال تعاىل: ٣1آل عمتران:   (َلك ْم   ن وَبك مْ 

٣٦[ 1. 

متتل ثيت دتتب عليتته أن يعكتتذل  املستتتآوقتت  ستتبق يف الثصتتل الستتابق بيتتان أن املثتتتتي دتتب عليتته أن يثتتيت ابلقتتتول الراجتتتح وإن كتتان دتتت ف مذهبتته،  
ختتاء  لة الساثستة عشترة إن  يف املستأقول الراجح وإن كان د ف مذهبه، وسوف َييت الك   آيما إ ا ادتلف على املستثيت مثتيان آأك ر و لابل
 هللا.

 بق قريبا.أما إن كان ترك املذهب اجل تتبا ردص املذاهب آإن هذا ال دوو، ونقل ابن عب الس آيه اإلجان كما س

 مسألة التمذهب. وهبذا خنتم الك   يف
 

  

                                                 

أ  قيح ق  قال ابن حجر إن الطساين رواها ذس اث صايح، ولكن اليوج  يف  رق ح يل . وأنبه على أن قصة مهاجر 22٣ - 222ص  2٠)جممون الثتاوى( ج  1
 1/1٠( سيق بسبب  ل  )آتح الباري( ااعمال ابل ياتهذه القصة ماي ل على أن ح يل )
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 كتابة االستفتاء:  املسألة التاسعة

ا ت هتتا متتن متتلة ال ال تتة إال أن  تتوان املستتأعاملستتائل الستتابقة متتن ال ال تتة إىل ال ام تتة كانتتت كلهتتا متعلقتتة بصتتثة متتن يستتتثتيه العتتامي، وإن كتتان هتتذا هتتو 
بتته ، وهتل يلزمته بل ه أو مل دت ه الب  من يثتيه املؤهلون ، ومايثعل إ ا مل دمسائل متعلق هبا، كالبال عن املثيت املؤهل، ومايثعل إ ا تع ث املثتون 

 التقي  ابستثتاء آقهاء مذهب معس )التمذهب( . آهذه املسائل كلها متعلقة بصثة من يستثتيه العامي.

ايثعلتته متتن أراث ميت متتا املثتتيت، إىل ثب املستتتثإىل أت أمتتا املستتائل متتن التاستتعة إىل ال ال تتة عشتترة آمتعلقتتة بتتذات اإلستتتثتاء، بتت ء ا متتن كتابتتة االستتتثتاء،
ل بكتابتتة . ونبتت أ هتتذه املستتائلتتب التت ليل استتتثتاء جتتا متتن الثقهتتاء ، إىل اإل بتتة يف االستتتثتاء، إىل هتتل يكتثتتي املستتتثيت ابلتقليتت  أ  دتتب عليتته  

 االستثتاء، آ قول وابهلل التوآيق:

تابتتة ككانتتت ختتتثاهة ال    لم  عليتته وستهللاصتتلى  ثاهة أو كتابتتة، وأستتلة الصتتاابة رضتتي هللا عت هم لل تت  دتب كتابتتة االستتتثتاء، آيجتوو االستتتثتاء ختتت ال
 آق  كانت اامهية خالبة عليهم، وختهرة هذا اامر ت ين عن ضرب اام لة.

 من هذا و الشأن،  ذاهأما إ ا أراث املستثيت كتابة سؤاله أو إ ا  لب املثيت  ل  م ه، آي ب ي أن يراعي ما كره العلماء يف 

ستتتن الستتتؤال وياتتتعه علتتتى ال تتترع متتتا إابنتتتة اخلتتتط [ رمحتتته هللاالناااوو  قتتتول  تعتتترع ياللثتتتظ وصتتتيانتهما عمتتتا و ي ب تتتي أن يكتتتون كاتتتتب الرقعتتتة ممتتتن   
هتل  ته متن أتبهتا رجتل بعييف رقعتة ك للتصايف. قال الصيمري:  رص أن يكون كاتبها من أهتل العلتم وكتان بعتض الثقهتاء ممتن لته رايستة اليثتيت إال

 ]العلم ببل ه

وتكون رقعة االستثتاء واسعة ليتمكن املثيت من استيثاء اَّواب واضاا  ال خمتصرا  مارا  ابملستثيت، والي ن ال عاء يف الرقعة ملن [أياا: النوو وقال 
 وستتت ثك ورضتتتي عتتتن والتتت ي ، يستتتتثتيه، قتتتال الصتتتيمري: آتتتإن اقتصتتتر علتتتى آتتتتوى واحتتت  قتتتال متتتاتقول رمحتتت  هللا أو رضتتتي هللا ع تتت  أو وآقتتت  هللا

لرقعتة إىل وال سن أن يقتول رمح تا هللا وإايك، وان أراث جتواب جاعتة قتال متاتقولون رضتي هللا عت كم أو متا تقتول الثقهتاء ست ثهم هللا تعتاىل، ويت آا ا
 .1]املثيت م شورة وَيدذها م شورة آ   وجه إىل نشرها وال إىل  يها
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 تفيت مع املفيتأتد ب املس: املسألة العاشرة

 (ر وه  َوت َستبِها وه  ب ْكتَرة  َوَأِصتي   س تولِِه َوتت َعتزهِر وه  َوتت تَوقهِ ا اِبّللَِّ َورَ تت ْؤِم  و لِ ، أَْرَسْلَ اَك خَتاِه ا  َوم َبشِهرا  َوَنِذيرا  ِإ َّ ) وأصل  ل  من كتاب هللا قوله تعاىل
جتتت ل   هتتتو االحتتترتا  واإل، والتتتتوقوستتتلم  صتتتلى هللا عليتتته م نصتتتيبا  متتتن التتتتوق  الواجتتتب لل تتت  . وملتتتا كتتتان العلمتتتاء ورثتتتة اانبيتتتاء، آتتتإن قتتت9 - 8الثتتتتح: 

 واإلعظا .

إن متن إجت ل هللا تعتاىل إكترا   ي الشهتيبه املستلم، وحامتل القترآن خت  ال تايل آيته واَّتايف ع ته، وإكترا  ) صلى هللا عليه وسلم  وأدصه من هذا قوله 
ْقسط

 
 .1( ي السلطان امل

تل كبت   ويت ن أمتيت َمتنِمتلتيح قتال ) صتلى هللا عليته وستلم  روي أمح  ذس اث حسن عن عبتاثة بتن الصتامت رضتي هللا ع ته أن رستول هللا و  رحم مل د 
 (. وقوله )ويعرف لعامل ا( أي حقه.ص    ويعرف لعامل ا

لهه يف دطابه وسؤاله وحنتو  لت ، آت  يتوميء بيت ه  ي ب ي للمستثيت التأثب[ رمحه هللاابن محدان ويف أتثب املستثيت ما املثيت قال  ما املثيت، وأن دِ 
ين آت ن يف وجهه، واليقل له: ماحتثظ يف كذا وكذا  أو ما مذهب إمام  آيه  واليقل إ ا أجابه: وهكذا قلت أ ، أو كذا وقا يل، واليقل لته: أآتتا

ن جواب  مواآقا ملن أجاب آيها آاكتبه وإال آ  تكتبه، واليسأل وهو قائم أو مستتوآز أو أآتاين خ ك بكذا وكذا، واليقل إ ا استثىت يف رقعة: إن كا
. وقولته )واليستأل وهتو قتائم( هتو متن ابب ست   ريعتة احتمتال الِكتس، وإال آهتذا جتائز 2]أو على حالة ضجر أو هتمِه أو خت   لت  ممتا يشت ل القلتب
ب من سأل وهو قائم عاملا جالسا(، وآيه روي بس  ه عن أيب موسى ااختتعري رضتي هللا وق  بوهب عليه الب اري يف كتاب العلم من صاياه يف اب

ت  إىل ال   )ع ه قال:  آقال: ايرسول هللا ما القتال يف سبيل هللا ، آإن أح   يقاتل خابا  ويقاتل محيَّتة، آرآتا إليته  صلى هللا عليه وسلم  جاء رجل م
يف  اباان حجاار. قتتال ٣(من قاتتتل لتكتتون كلمتتة هللا هتتي العليتتا آهتتو يف ستتبيل هللا عزوجتتل:آقتتال –كتتان قائمتتا قتتال: ومتتا رآتتا إليتته رأستته إال أنتته   -رأستته 
واملتتراث أن العتتامل اَّتتالح إ ا ستتأله ختتت ص قتتائم الي عتت ه ِمتتن ابب َمتتْن أحتتب أن يتم تتل لتته الرجتتال قيامتتا، بتتل هتتذا جتتائز، بشتترط اامتتن متتن [ ختتترحه

، وأنته الأب  بقيتا   التب الاجتة ع ت  أمتن «ااعمتال ابل يتات»ويف الت يل ختتاه  لت يل  -ال ابتن حجتر إىل أن قت -االعجاب، قاله ابتن امل ت ِه 
 .4]الِكس

آيته حت يل  لطالب للشتيخ و كتر ا ها توق  هذا، ويرث يف هذه املسألة ما كر ه يف )آثاب املتعلم ما ختي ه( يف الثصل ال الل من الباب الرابا، وم
اَل ) تعتتاىلبقولتته  علمتتاء لتتذل ستتأل عمتتر ستتؤاال ملتت ة ستت ة، و كتتر  آيتته دثتتض الطالتتب صتتوته ع تت  الشتتيخ وكيتتف استتت ل الابتتن عبتتا  ملتتا هتتاب أن ي

 ك.، إىل آدر ما كر ه ه ا 2الجرات:  (ضِ ْعِاك ْم لِبَتعْ َجْهِر بتَ تَتْرآَتع وا َأْصَواَتك ْم آَتْوَق َصْوِت ال َِّ ِه َواَل جَتَْهر وا َله  اِبْلَقْوِل كَ 

 التأثب ما العلماء وتوق هم  ريعة إىل تعظيم ما يقولون به من ال ين وامت اله. دة()فائ

ق تْل )ىل ر آاعله، لقوله تعاك  ا يكثو وعلى العكح من  ل  آإن االستهانتة ابلعلماء واالست ثاف هبم مؤ ن ابالستهانة ابل ين واالست ثاف به، 
ت هتتو استتتهزاء امل تتاآقس ، وستتبب نتتزول هتتذه اآلاي٦٦ - ٦٥التوبتتة:   (َ  ِإميَتتاِنك مْ ْرمت  بَتْعتتاَل تَتْعتَتتِذر واْ قَتتْ  َكَثتت، ْستتتَتْهزِئ ونَ َأاِبّللِه َوآاَيتِتتِه َوَرس تتولِِه ك  تتت ْم تَ 

جتل ست   رائتا ا  تا يكثتر آاعلته. و ، وكه وستلم صتلى هللا عليت بعلماء الصاابة )الق رَّاء( آجعل االستهزاء ابلعلمتاء كاالستتهزاء ابهلل وآايتته ورستوله 
 هذا الكثر كان التأثب ما العلماء وتوق هم واجبا من أجل تعظيم ال ين نثسه. 

علمتتاء وأعتت اء الرستتل متتن العلمتتانيس والكتتا  الطواخيتتت وختت هم متتن ختتتيا س اإلنتتح يتت ركون هتتذه القيقتتة جيتت ا ، وقتتذا آتتإهنم يت تتذون االستتتهزاء ابل
ف ابل ين يف نثو  املسلمس، ويقتو  ا رمتون ابالستت ثاف ابلعلمتاء يف صتور ختتىت م هتا: إدتراجهم يف واالست ثاف هبم س لَّما  إىل خر  االست ثا

س، صور ماتاكة أو مستت كرة يف الصتاف وا ت ت ويف املسترحيات التم يليتة وااآت   الستي مائية ل تر  حتقت هم واالستتهانة هبتم يف نثتو  املستلم
نهيتة متن جهتة املرتبتات واملتزااي ااثبيتة إل القتم وحتقت هم، ومتن أوائتل متن اتبتا هتذه السياستة اللتورث كرومتر وم ها وضا العلماء يف ثرجات و يثيتة مت 
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ة يف امل تت وب الستتامي السيطتتاين يف مصتتر يف أوادتتر القتترن التاستتا عشتتر املتتي ثي كمتتا  كتتره التت كتور حممتت  حممتت  حستتس يف كتابتته )االجتاهتتات الو  يتت
واالستتتهانة ابلعلمتتاء وختت هم متتن الرمتتوو ال ي يتتة بشتتىت الصتتور أصتتبات متتن السياستتات ال ابتتتة للاكومتتات العلمانيتتة ااثب املعاصتتر(، ومتتن وقتهتتا 

 الكاآرة ب  ية إضعاف الواون ال يين يف نثو  املسلمس. 

ىت أهنتم الة ال تا  ابلت ين حتمبتا  هتا قلتةخت  يف أن هذه السياسة ق  أمثترت مثارهتا اخلبي تة يف صتور: م هتا ختتيون االستت ثاف ابلت ين وبرمتووه، وم وال
ومتن ال متار  ل تاثر متن املستلمس،اون به إال ليق مون على ااقوال وااعمال ب   علم واليثكرون يف استثتاء العلماء آيما هم مق مون عليه أو متلبس

ملعاهت  ال ي يتة اب ستوء أوضتان دردتي  نيوي بستبلتيم التاخلبي ة قذه السياسة انصراف ال بهاء واا كياء من أب اء املسلمس عن التعلتيم الت يين إىل التع
لعتتتا  يف ا أثى إىل الاتتتعف ا ال التتتب رتتتمتتتاثاي  وأثبيتتتا  يف مقابتتتل دردتتتي التعلتتتيم التتت نيوي، آأصتتتبح اليلتاتتتق ابملعاهتتت  ال ي يتتتة إال ضتتتعاف الطتتت ب يف

ثيتل  ظ مليتو   متن ااحان مت هم  ثتأبحتوال الستلف متن كتا املستوى العلمتي خلردتي هتذه املعاهت  وهتذا معلتو  مشتاه  يف ختتىت البلت ان، وقتارن هتذا
ى م هم   ة حثظته و كائته بصاعقة( لشت)كأمح  بن ح بل، ومن كان م هم  ثظ أك ر من نصف مليون ح يل وهم ك   كالب اري وخ ه، ومن ْس 

ن ت ميتذ هتو أبتوبكر ااثتر  مت ة حثظته و املبال تة لشت وهو حمم  بن عب الرحيم من ختيو  الب اري، ومن قيل ع ه إن أح  أبويه كان ِج هيا  علتى ستبيل
اخلبي ة  لرتاجم، ومن ال ماراه من كتب أمح  بن ح بل، وخ هم ك   ممن  كرهم الاآظ ابن رجب ال بلي يف كتابه )الل على حثظ العلم( ويف خ  

 لت ، آقت  بلهت    كتر، والعتذر قتم يف هتي عتن املى اامتر ابملعتروف والقذه السياسة إ الل امل تسبس إىل العلم وال ين حىت أن ك  ا  م هم الدترؤن علت
ا بِتِه يِهم مِهن رَّس وِل ِإالَّ َكان و اِث َما ََيْتِ َلى اْلِعبَ اَي َحْسَرة  عَ )برخم استهزاء أقوامهم هبم، قال تعاىل اانبياء عليهم الس   ماوجب عليهم من الب ل 

 .٣٠يح:  (َيْستَتْهزِئ ون

تعان وهتتو ا وهللا تعتتاىل املستتنثستته. هتتذ ينالشتتريعة بستت   رائتتا هتتذا كلتته رتتا أوجبتتته متتن تتتوق  العلمتتاء وإج قتتم ملتتا يف  لتت  متتن تتتوق  للتت وقتت  ورثت 
 حسب ا ونعم الوكيل.
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 يفعل من أراد استفتاء مجعٍ  من الفقهاء؟ ما: املسألة احلادية عشرة

  إراثة التَّ بتت متن الثتتوى، و لت  يف املستائل اقامتة أو العامتة، أو إ ا ادتلتف عليته مثتيتان، أو إ ا يلجأ املستتثيت إىل استتثتاء جتاِ  متن الثقهتاء ع ت
صتلى  آلو استثيت آقيها آلم تستكن نثسته إليته، ستأل اثنيتا واثل تا حتىت تستكن نثسته.... لقولته [ ابن محدانأآتاه مثِت را مل تطمتن له نثسه، قال 

اإلمث َحتتزَّاو »وقولتته « حتتاك يف التت ثح اإلمث متتا»وقولتته:« ثن مايَريبتت  إىل متتاال يَريبتت »وقولتته:« ن أَآتْتَتتوك وأآتتتوكاستتتثت نثستت  وإ» هللا عليتته وستتلم 
 .1ابدتصار]آإن حصل السكون والطمأني ة بقول واح  وإال واث لياصل  ل « القلوب

ثتتتس، واباوىل آتتااوىل علتتى ماستتبق بيانتته، وقيتتل: إ ا أراث جتتا يبتت أ ابَاَستتنه ااعلتتم متتن امل[ اباان محاادانآتتإ ا أراث استتتثتاء جتتا متتن الثقهتتاء، آقتتال 
 .2]اَّواابت يف رقعة، ق ه  اَاَسنَّ وااعلم، وإ ا أراث إآراث اَّواابت يف رقان آ  يبايل أبيهم ب أ

يصتة وحويصتة  - صلى هللا عليه وسلم  أما تق   ااَسنه )ااكس(: آ ليله قوله  ، أي ليبت أ ااكتس ابلكت   و لت  ع ت ما ٣( َكتسِه َكتسِه ) -يف قصة حم 
أراين يف امل تتتا  أتستتتوَّك بستتتواك، آجتتتاءين رجتتت ن أحتتت  ا أكتتتس متتتن اآلدتتتر، آ اولتتتت الستتتواك ) صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  أراث ااصتتت ر أن يتتتتكلم. وقتتتال 

، آ آعته إىل ااكس م هما  .4(ااص ر، آقيل يل: َكسِه

لَيلتتين متت كم أولتتوا ااحتت   ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ، وقتتال ٥( يتتؤ  القتتو  أقتترؤهم لكتتتاب هللا) لى هللا عليتته وستتلم صتت وأمتتا تقتت   ااعلتتم: آ ليلتته قولتته 
 .٦(وال ههى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم

 .صلى هللا عليه وسلم  آي ب ي تق   من ق َّمه رسول هللا 

 
  
 

                                                 

 ٥٦)صثة الثتوى( ص  1
 ٥٧صت 1، لل ووي م له يف )ا مون( ج 8٣)صثة الثتوى( ص  2
 ال يل متثق عليه ٣
 رواه مسلم، ورواه الب اري معلقا 4
 ال يل رواه مسلم ٥
 ال يل رواه مسلم ٦
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 اسانبة يف االستفتاء:املسألة الثانية عشرة

 لمستثيت أن يبعل ثقة يعتم  دسه ليستثيت نيابة ع ه، لسبب ول   سبب. دوو ل

 الستائل ومتن  لت  كتون  ع همتا،هللاومن ااسباب الباع تة علتى  لت : استتاياء الستائل متن املثتيت كمتا ستيأيت يف حت يل إ بتة علتيه للمقت اث رضتي 
 من ااسباب. ىل خ   ل إ سل املستثيت رسوال  نيابة ع ه، امرأة من  وات اخل ور، ومن  ل  كون املثيت يف خ  بل  املستثيت، آ

 ومن ااثلة على جواو اإل بة يف االستثتاء:

اء ، آأمرت املق اث أن يسأل ال   عن َعِليه رضي هللا ع ه قال: ك ت  - 1  .1، آسأله آقال )آيه الوضوء(صلى هللا عليه وسلم  َرج    مذَّ

جاء عومير الَعْجت ين إىل ة ال ور ويف كتاب االعتصا  من صاياه بس  ه عن سهل بن سع  رضي هللا ع ه قال "وروى الب اري يف تثس  سور  - 2
 ، آسأله، آَكترِه ال ت  صلى هللا عليه وسلم  عاصم بن ع ي آقال: أرأيت رج  وج  ما امرأته رج  آيقت له، أتقتلونه به  َسْل يل اي عاصم رسوَل هللا 

صلى هللا عليه  َكرِه املسائل، آقال عومير: وهللا آلتس ال     صلى هللا عليه وسلم  املسائل وعاهبا، آرَجا عاصم آأدسه أن ال     صلى هللا عليه وسلم
 .2(. آجاء وق أنزل هللا تعاىل القرآن َدلف عاصم، آقال له )ق  أنزل هللا آيكم قرآ  (، آَ َعا هبما آتق ما آت َنَت َ وسلم 

 ق جبواو اإل بة يف االستثتاء.يتعل آهذا ما

 
  

                                                 

 (. ومعين )َمذهاء( أي ك   املذي1٣2رواه الب اري يف ابب )من استايا آأمر خ ه ابلسؤال( من كتاب العلم يف صاياه. )ح يل  1
 (٧٣٠4ال يل ) 2
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 االم باع والتقليد: املسألة الثالثة عشرة

 أو هل يكتثى املستثيت ابلتقلي  ا رث أ  دب عليه  لب ثليل الثتوى 

 ون آتتتواه بتت ثتتيت أي يقبتتلستتتثيت اململ خيتلتتف العلمتتاء يف وجتتوب االستتتثتاء علتتى العتتامي حيتتل دتتب، بتتل أجعتتوا علتتى  لتت ، مث ادتلثتتوا هتتل يقلتت  امل
 سط.م هم من تو ثليل أ  يطالبه ب ليل الثتوى . آم هم من أوجب التقلي  وم هم من أوجب االتبان أي املطالبة ابل ليل و 

 ولبيان مذاهب العلماء يف هذا، ن ر  يف هذه املسألة املوضوعات التالية:

 تعريف االتبان.  - 2  تعريف التقلي .  - 1

 القائلون بوجوب االتبان. - 4 .القائلون بوجوب التقلي  - ٣

 القائلون بوجوب االتبان، ما جواو التقلي  للارورة. - ٥

 مىت ي َذ  املقل   - ٦

 أوال: معريف التقليد.

 وآيه ث ث مسائل:

 التقلي  ليح علما. - ٣  تعريف الجة. - 2 تعريف التقلي . - 1

 معريف التقليد. - 1

وهنا أما ت يف  ئ  يف أع اقهم لكقل الوالايت ة يف الع ق، والق ثة ما يط ابلع ق، وم ه تقلي  الوالة: هو جعالتقلي  يف الل ة: هو جعل الق ث -أ 
 أع اقهم. 

 وم ه تقلي  اقَْ ى: وهو ماي ه ي للار  جبعل ق ثة يف ع قه ليتميز عن خ ه.

 . 1بيها ابلق ثة وإن مل يعلقه حول ع قهوخت بِهه ابلق ثة كل ما ي تطوَّق وكل ما يط بشال، ي قال تقلَّ  سيثه تش

  معرآة ثليله.جة أو من خ حالتقلي  يف االصط ح: ت ور تعريثات العلماء للتقلي  حول معىن واح  وهو: قبول قول ال   من خ   -ب 

 .ثصل السابقواملقلَّ  ق  يكون مستثتيا  أو مثتيا ، أما املثيت املقلِه  آق  تكلم ا ع ه يف مراتب املثتس يف ال

ل املستتتثيت قتتذا ى آتتتواه، ومعتتىن قبتتو و ثليلتته علتتوأمتتا املستتتثيت املقلهِتت : آهتتو املستتتثيت التتذي يقبتتل قتتول املثتتيت يف مستتألته متتن ختت  أن يعلتتم حجتتة املثتتيت أ
 القول اعتقاثه له إن كان يف املسائل اخلسية أو عمله رقتااه إن كان يف املسائل العملية.

ي هذا تقلي ا ،   متايف هتذا الكتم ي كأنته  توَّق املثتيتق املثتيت، أاستعارة من املعىن الل توي، كتأن املستتثيت املقلهِت  جعتل هتذا الكتم كتالق ثة يف ع توْس 
عمل ب ت  و يف حقيقته اعتقاث  قلي ، انهمن تبعه وإمث إن كان ق  خشه وجعل  ل  يف ع ق املثيت، ومن ه ا نشأ اخل ف بس أهل العلم يف جواو الت

 لم. ع

 وإلي  أقوال العلماء يف التعريف االصط حي للتقلي  وهي ت ور حول ما كر ه:

 . 2]قاله صلى هللا عليه وسلم  التقلي : مااعتق ه املرء ب   برهان صح ع  ه، ان بعض من ثون ال   [ رمحه هللاابن حزا ( قال 1)

خت  االتبتان، ان االتبتان: هتو أن تتبتا القائتل علتى متاابن لت  متن آاتل قولته وصتاة  التقليت  ع ت  جاعتة العلمتاء[ رمحته هللاابان عبادالرب ( وقال 2)
 .٣]مذهبه. والتقلي : أن تقول بقوله وأنت التعرآه وال وجه القول والمع اه

جتتة لقائلتته عليتته، و لتت  قتال أبتتو عبتت هللا بتتن دتتويز م تت اث البصتتري املتتالكي: التقليت  مع تتاه يف الشتترن: الرجتتون إيل قتتول الح[أياتتا اباان عباادالرب وقتال 
ب مم ون م ه يف الشريعة. واالتبان: ماثبت عليه حجة. وقال يف موضا آدر من كتابه: كل من اتبعت قوله متن خت  أن دتب عليت  قولته لت ليل يوجت

                                                 

 (48٥/  ٧(، و )أضواء البيان للش قيطي، 24٦كاين، ص (، و)إرختاث الثاول للشو 4/99(، و)ال هاية البن ااث ، 411)املثرثات للراخب ااصثهاين ص  1
 ٦٠/  ٦)اإلحكا (  2
 2/٣٧)جاما بيان العلم(  ٣
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التت ين مستتوهل والتقليتت   لتت  آأنتتت م قلهتت ه، والتقليتت  يف ثيتتن هللا ختت  صتتايح. وكتتل متتن أوجتتب عليتت  التت ليل اتبتتان قولتته آأنتتت متبعتته. واالتبتتان يف 
 . 1]مم ون

 .2]التقلي  هو قبول القول من خ  ثليل[ رمحه هللاامقيب البدداد  ( وقال ٣)

 .٣]التقلي  هو اتبان القول ان قائ  قال به من خ  علم بصاته من آساثه[ رمحه هللاعبدالوهاب املالكي ( وقال القاضي 4)

 .4]لتقلي  هو قبول قولِ  ب  حجة، وليح  ل   ريقا إىل العلم اليف ااصول وال يف الثرونا[ رمحه هللاأبو حامد الدزاي ( وقال ٥)

العمل ابإلجان، ، و صلى هللا عليه وسلم   التقلي  هو العمل بقول ال   من خ  حجة. آي رج العمل بقول رسول هللا[ رمحه هللاالشوكاين ( وقال ٦)
 إىل ختهاثة الع ول. آإنه ق  قامت الجة يف  ل .  ورجون العامي إىل املثيت، ورجون القاضي

 ان.يف مقص  اإلجوابإلجان آق  تق   ال ليل على  ل  يف مقص  الس ة و  صلى هللا عليه وسلم  أما العمل بقول رسول هللا 

 جان على  ل . وقا اإل ق وأما رجون القاضي إىل قول الشهوث آال ليل عليه مايف الكتاب والس ة من اامر ابلشهاثة والعمل هبا، و 

 وأما رجون العامي إىل قول املثيت آلإلجان على  ل .

التقلي : العمل بقول من ليح قوله إح ى الجل بت  حجتة. وهتذا الت  ه أحستن متن التذي  -يف التارير  -إىل أن قال الشوكاين: وقال ابن اق ما  
حجتة يف  اتته آاادتذ بته لتيح تقليت ا ، وكتذل  اإلجتان املعتتس حجتة  صلى هللا عليته وستلم   . وق  نبهه الشوكاين را است  اه على أن قول ال  ٥]قبله

قتول  يف  اته، وكذل  قبول القاضي قول الشاه  ب   حجة ليح تقلي ا ان هللا أمتر القاتاة بقبتول ختتهاثة الشتهوث العت ول، وأمتا رجتون العتامي إىل
ولإلجتان علتى  4٣ال اتل:  (آَاْستأَل واْ َأْهتَل التذهِْكِر ِإن ك  تت ْم اَل تَتْعَلم تونَ ) لقولته تعتاىل  ذا واجتب عليتهآاملقصوث بذل  سؤال العتامي للمثتيت آهتاملثيت 

 .٦ ل ، آاملقصوث السؤال القبول قول املثيت ب   ثليل آهذا حمل ال زان ه ا كما سيأيت بيانه

 :معريف احلُج ة - 2

 ول قوِل ب  حجة. آما الجة  ورث يف التعريثات السابقة أن التقلي  هو قب

 ملثيت.الشرعي على صاة قول  ا ال ليل ا تل به املرء على صاة قوله ومذهبه، وتسمى أياا ابلسهان والسلطان. واملقصوث هبا ه ما يال جَّة: ه

تل به:وق  ورثت هذه ااْساء كلها يف كتاب   هللا تعاىل كأْساء ملا   

تة  اْلَباِل َتة  ق ت) آالجة: ورثت يف قوله تعاىل َ اَهتا ِإبْتترَاِهيَم َعلَتى) ، وقولته تعتاىل149اانعتا :  (ْل آَِللهتِه اْل جَّ تت  َتا آتَتيتْ وقولته  8٣نعتا : اا (قَتْوِمتهِ  َوتِْلتَ  ح جَّ
 . وخ ها من اآلايت. ٦٦آل عمران:  (آَِلَم حت َآجُّوَن ِآيَما لَْيَح َلك م ِبِه ِعْلمم ) تعاىل

تتمْ اَي أَيتَُّهتتا ال َّتتا   قَتتْ  ) ه تعتتاىلوالسهتتان: ورث يف قولتت  أََمتتانِيتُّه ْم ق تتْل َهتتات واْ بت ْرَهتتاَنك ْم ِإن  تِْلتت َ ) ، وقولتته تعتتاىل1٧4ء: ال ستتا (َجتتاءك م بت ْرَهتتانم مِهتتن رَّبِهك 
 .111البقرة:  (ك  ت ْم َصاِثِقسَ 

آَتْأت وا ،  س ْلطَانم مُِّبسم أَْ  َلك مْ ) ، وقوله تعاىل٣٥الترو :  (ونَ وا ِبِه ي ْشرِك  ا َكان   يَتَتَكلَّم  رَِ أَْ  أَنَزْلَ ا َعَلْيِهْم س ْلطَا   آَته وَ ) والسلطان: ورث يف قوله تعاىل
 .1٥٧ - 1٥٦الصاآات:  (ْم َصاِثِقسَ ِبِكَتاِبك ْم ِإن ك  ت  

 آالسهان والسلطان يف هذه اآلايت كلها رعىن الجة.

                                                 

 2/11٧)جاما بيان العلم(  1
 2/٦٦)الثقيه واملتثقه(  2
 12٥هت، ص 14٠٣نقله السيو ي يف كتابه )الرث على من أدل  إىل اارع( ط ثار الكتب العلمية  ٣
 ٣8٧ص  2)املستصثى( ج  4
 24٧ - 24٦)إرختاث الثاول( ص  ٥
 2/٣8٧، وأخلب الظن أن ك  ا نقله عن أيب حام  ال زايل )املستصثى( 4/22٧وهذا الذي  كره الشوكاين،  كره اآلم ي يف )اإلحكا (  ٦
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ة: الكتتتاب ح. وااصتتل يف ااثلتتلقيتتا  الصتتايواملتثتتق عليتته م هتتا أربعتتة: الكتتتاب والستت ة واإلجتتان املعتتتس واوالجتتة يف الشتتريعة هتتي ااثلتتة الشتترعية، 
يتتة اإلجتتان والقيتتا . قتتال تعتتاىل تتتاب . أي إىل الك٥9ال ستتاء:  (َوالرَّس تتولِ  ه  ِإىَل اّللهِ آَتتتر ثُّو  آَتتِإن تَت َتتاَوْعت ْم يف خَتتتْيءِ ) والستت ة مث إهنمتتا قتت  ثاله علتتى ح جه

 رعية:ابإلجان. وإلي  أقوال العلماء يف بيان الجل الش صلى هللا عليه وسلم  إىل الس ة بع  وآاة الرسول و 

قال الشاآعي ليح اح  أن يقول يف ختال ح ل وال حرا  إال متن جهتة العلتم، وجهتة العلتم متانص يف الكتتاب أو يف الست ة [ الرب ابن عبدقال  -أ 
 11٥ال ساء:  (اْلم ْؤِمِ سَ َويَتتَِّبْا َخْ َ َسِبيِل ) هللا ذه ااصول مايف مع اها. قال أبو عمر: أما اإلجان آمأدو  من قولأو يف اإلجان أو القيا  على ه

دتتوو  الوع تت ي أن إجتتان الصتتاابة « جتتمتتا أمتتيت علتتى ضتت لة ال» صتتلى هللا عليتته وستتلم  يصتتح معتته هتتذا الظتتاهر، وقتتول ال تت   ان االدتتت ف ال
 (لهَِتك ون تواْ خت تَهَ اء َعلَتى ال َّتا ِ  وََكتَذِلَ  َجَعْل َتاك ْم أ مَّتة  َوَستطا  ) دتوو علتى جتيعهم جهتل التأويتل، ويف قتول هللا تعتاىل هللا أعلتم انته الد آهم و

الكتتاب والست ة ك ت  ثليل على أن جاعتهم إ ا اجتمعوا حجة علتى متن دتالثهم كمتا أن الرستول حجتة علتى جتيعهم وثالئتل اإلجتان متن  14٣البقرة: 
 .1]ليح كتاب ا هذا موضعا لتقصيها وابهلل التوآيق

 وقال حمم  بن السن: العلم على أربعة أوجه ماكتان يف كتتاب هللا ال تا ق وماأختتبهه، وماكتان يف س ت ة رستول هللا [ أبو عمر بن عبدالربوقال  -ب 
ليه الصاابة رمحهتم هللا وماأختتبه، وكتذل  متاادتلثوا آيته الخيترج عتن جيعته، آتإن أوقتا املأثورة وماأختبهها، وماكان آيما أجا ع صلى هللا عليه وسلم 

خيتترج العلتتم عتتن هتتذه  االدتيتتار آيتته علتتى قتتول آهتتو علتتم تقتتيح عليتته ماأختتتبه، وماأستاستت ه عامتتة آقهتتاء املستتلمس وماأختتتبهه وكتتان نظتت ا  لتته قتتال: وال
اأختتبهه يعتين ماأختتبه الكتتاب وكتذل  قولته يف الست ة وإجتان الصتاابة يعتين ماأختتبه  لت  كلته الوجوه ااربعة. قال أبو عمر: قول حمم  بن السن وم

آهو القيتا  امل تلتف آيته ااحكتا  وكتذل  قتول الشتاآعي أو كتان يف معتىن الكتتاب والست ة هتو حنتو قتول حممت  بتن الستن ومتراثه متن  لت  القيتا  
 كاآيا يف كتاب ا هذا إن ختاء هللا. وانكار العلماء ل ستاسان أك ر من انكتارهم للقيتا  عليها وليح هذا موضا القول يف القيا  وس ثرث لذل  اباب

 .2]وليح هذا موضا بيان  ل 

الكتتاب والست ة الصتاياة واإلجتان  [وهتي رمحته هللاابن ميمياة آهتذه هي ااثلة الشرعية املتثتق عليها ع   جهور أهل العلم كما  كر ختيخ اإلس   
 . وهذه ااثلة هي املقصوثة ابلجة يف قول العلماء يف ح  التقلي  )هو قبول قولِ  ب  حجة(.٣]ا  على ال ص واإلجاناملعتس والقي

 :التقليد لي  علما - 3

ا أَتق ول وَن َعَلى ِإْن ِع  َك م مِهن س ْلطَاِن هِبَتذَ ) حجة( آهو ليح علما، ان العلم هو ماثبت ابلجة، قال تعاىلإ ا كان التقلي  هو )قبول قول ب  
، آ لت اآلية على أن من تكلم بسلطاِن آق  تكلم بعلم وأن متن تكلتم ب ت  ستلطان آقت  قتال ب ت  علتم، والستلطان:  ٦8يتونح:  ( َما اَل تَتْعَلم ونَ اّللهِ 

جتتة والثليتتل، آلتتيح هتتو بعلتتِم، وهتتذا . آتتإ ا كتتان التقليتت  هتتو قبتتول قتتول لتتيح عليتته ح4]العلتتم ماقتتا  عليتته التت ليل[ اباان ميميااةالجتتة كمتتا ستتبق. وقتتال 
 الد ف عليه بس العلماء سواء م هم من أوجب التقلي  أو َحرَّمه.

قال أهل العلم وال ظر: ح  العلم: التَّبسُّ وإثراك املعلو  على ماهو به، آمن ابن له الشتال آقت  علمته.، واملقلهِت  ال علتم لته، ومل [ ابن عبدالربقال  -أ 
 .٥]خيتلثوا يف  ل 

 .٦]التقلي  هو قبول قولِ  ب  حجة، وليح  ل   ريقا  إىل العلم اليف ااصول واليف الثرون[ أبو حامد الدزايوقال  -ب  

 .٧]التقلي  الي  مر علما ، آالقول به ساقط، وهذا الذي قل اه قول كاآة أهل العلم[عبدالوهاب املالكي وقال القاضي  -ج 

                                                 

 2٦/  2)جاما بيان العلم(  1
 )املص ر السابق(  2
 ٣41 - 11/٣٣9)جممون الثتاوى(  ٣
 1٣/1٣٦)جممون الثتاوي(  4
 11٧/  2ما بيان العلم( )جا ٥
 2/٣8٧)املستصثى(  ٦
 12٦نقله السيو ي يف )الرث على من أدل  إىل اارع( ص  ٧
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 .1]لتقلي  ليح بعلم ابتثاق أهل العلما[ رمحه هللاابن القيم وقال  -ث 
 ويف اَّملة آاملقل  ق  قَِبل قوال  من خ  علم بصاته من آساثه.

 ومن ه ا نشأ اخل ف بس أهل العلم يف جواو العمل ابلتقلي ، سواء يف اإلآتاء أو االستثتاء.

َتا َحترََّ  َريبِهَ ق تْل إِ ) آاملثيت املقل ، يثتيت ابلتقليت  أي ب ت  علتم، وهتذا حمتر  لقولته تعتاىل َهتا اِحَش َمتا َ َهت اْلَثتوَ منَّ  َواْلبَتْ تَي ِب َتْ ِ َوَمتا َبطَتَن َواإِلمثَْ َر ِم تْ
 . ٣٣ااعراف:  (ْعَلم ونَ ّللِه َما اَل تتَ ا َعَلى تَتق ول واْ  الَْقِه َوَأن ت ْشرِك واْ اِبّللِه َما ملَْ يت  َتزهِْل ِبِه س ْلطَا   َوَأن

متاليح لت  بته علتم،  ، أي التتبتا٣٦ستراء:اإل ( ِعْلمم َلَ  ِبهِ  َواَل تَتْقف  َما لَْيحَ ) ِبل قوال  وعمل به ب   علم، وهذا حمر  لقوله تعاىلواملستثيت املقل ، قَ 
 وق  أسهب ا يف أول الباب ال اين يف بيان وجوب العلم قبل القول والعمل.

 ومن م ا م ه.وسوف نذكر آيما َييت أقوال العلماء من أجاو التقلي  م هم 
 

 معريف االمباع اثنيا:

للت ليل  مل بته ويكتون متبعتا  بصاة مايع ق  سبق تعريثه، ومل صه أنه اتبان القول الذي خته  ال ليل بصاته، آيكون املتبا عام  بعلم وعلى بص ة
 الشرعي.

 .٣اف: ااعر  (لَِياءنِِه َأوْ ن ث و اتَِّبع واْ َما أ نزَِل ِإلَْيك م مِهن رَّبِهك ْم َواَل تَتتَِّبع واْ مِ ) قال تعاىل

 .1٥٥: اانعا  (ونَ ْم تت ْرمَح  َوَهتَذا ِكَتابم أَنَزْلَ اه  م َباَركم آَاتَِّبع وه  َواتتَّق واْ َلَعلَّك  ) وقال تعاىل

 .2٠٣ااعراف:   ( َما ِيوَحى ِإيَلَّ ِمن رَّيبِه ا أَتَِّبا  ق ْل ِإمنََّ )، وقال تعاىل  1٠٦اانعا :  (اتَِّبْا َما أ وِحَي ِإلَْيَ  ِمن رَّبِه َ ) وقال تعاىل

 آالعمل ابلوحي من الكتاب والس ة هو االتبان كما ثلت عليه هذه اآلايت.

االتبان: هو أن تتبا القائل على ماابن ل  من آال قوله وصاة مذهبته. والتقليت : أن تقتول بقولته وأنتت التعرآته وال وجته القتول [ ابن عبدالربقال 
 .2]هوال مع ا

قال أبو عب هللا بن دويز م  اث البصري املالكي: التقلي  مع اه يف الشرن: الرجون إىل قول الحجة لقائله عليه، و لت  مم تون م ته [ابن عبدالرب وقال 
جتتب  لتت  يف الشتتريعة، واالتبتتان: ماثبتتت عليتته حجتتة. وقتتال يف موضتتا آدتتر متتن كتابتته: كتتل متتن اتبعتتت قولتته متتن ختت  أن دتتب عليتت  قولتته لتت ليل يو 

. ٣] تونآأنت م قل ه، والتقلي  يف ثين هللا خت  صتايح. وكتل متن أوجتب عليت  الت ليل اتبتان قولته آأنتت متبعته. واالتبتان يف الت ين مستوهل والتقليت  مم
 آاالتبان هو العمل ابل ليل الشرعي، ويكون املثيت خمسا  ابل ليل.

 (َواَل تَتتَِّبع واْ ِمن ث ونِتِه َأْولِيَتاء) تعاىلاملذمو  ْس ِهي اتباعا أياا يف كتاب هللا، كما يف قوله هذا، وق  اعرتع البعض على هذا ال ، وقالوا إن التقلي  
ع لتتم املعتتىن وع تتِرف . والمشتتاحة يف االصتتط ح  املتتا 1٦٦البقتترة:  (َعتتَذابَ ِإْ  تَتتَسَّأَ الَّتتِذيَن اتُِّبع تتواْ ِمتتَن الَّتتِذيَن اتتَّبَتع تتواْ َورََأو اْ الْ ) ، وقولتته تعتتاىل ٣ااعتتراف: 

وق  استاى قو  من أهل التقلي  متن آعلهتم آيته، وهتم يقترهون بتبط ن املعتىن التذي يقتا عليته هتذا اإلستم، [ ابن حزاالثرق بس االتبان والتقلي . قال 
 . 4]ىن آليسموه أبي اسم ختاءواآقالوا: النقله  بل نتبا. قال ابن حز : ومل يت لصوا هبذا التمويه من قبيح آعلهم، ان احملرَّ  إمنا هو املع

 

 القائلون بو وب التقليد اثلثا:

                                                 

 1/4٥، وم له يف )اع   املوقعس( 2/1٦9)اع   املوقعس(  1
 2/٣٧)جاما بيان العلم(  2
 2/11٧)جاما بيان العلم(  ٣
 ٦٠/  ٦)اإلحكا ( 4
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  آثيته يتل دتب، أمتا التقليتحلتى اَّاهتل عنعوث آ ذكِهر ه تا مترة أدترى أبن االستتثتاء خت  التقليت . وأنته الدت ف بتس العلمتاء يف وجتوب االستتثتاء 
   على املستثيت.سم املقلهِ االتقلي  على املستثتس آق  خلب  د ف، وأن املستثيت ق  يكون م قل ا  وق  يكون متبعا ، ولكن ملا خلب

 وسوف نذكر ه ا أقوال من أوجبوا التقلي  مث نش  إىل أثلتهم ما الرث عليها.

 القائلون بو وب التقليد  - 1

قته  حإن قتول املثتيت يف  متن قتال  همأي أنه دب على العامي )اَّاهل( قبول قول املثتيت ب ت  حجتة، وهتؤالء مت هم متن قتال اليستأل عتن الجتة، ومت
 كالجة وال ليل الشرعي.

وأما اَّواب عن تقلي  العامي، آهو أن آرضه تقلي  َمن هو ِمن أهل االجتهاث، وقال أبو علي الطسي: آرضه [ رمحه هللاامقيب البدداد  قال  -أ 
الثتتا للتت ص. وقتت  قيتتل إن العتتامي يقلتت  أوثتتق ا تهتت ين يف نثستته، اتبتتان عاملتته بشتترط أن يكتتون عاملتته مصتتيبا ، كمتتا يتبتتا عاملتته بشتترط أن اليكتتون خم
. ومانقلتته اخلطيتتب عتتن أيب علتتي الطتتسي اليؤيتت  قولتته بوجتتوب 1]والي كلتتف أك تتر متتن  لتت  انتته الستتبيل لتته إىل معرآتتة التتق والوقتتوف علتتى  ريقتته
 يب خ  خمالف لل ص إال إ ا  كر له ال ليل، وهذا االتبان.التقلي ، بل حقيقة قول الطسي هو وجوب االتبان، آإن العامي اليعلم أن عامله مص

آَاْستأَل واْ )ليح ي ب ي للعامي أن يطالب املثيت ابلجتة آيمتا أجابته بته، وال يقتول مل وال كيتف . قتال هللا ستباانه وتعتاىل [أياا  امقيب وقال -ب 
يَتْعَلم توَن َوالَّتِذيَن اَل  ق تْل َهتْل َيْستَتِوي الَّتِذينَ ) رك وتعتاىل بتس العامتة وبتس أهتل العلتم آقتالوآرق تبا 4٣ال ال:   (َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ 

 .2]. آإن أحب أن تسكن نثسه بسمان الجة يف  ل  سأل ع ها يف ومان آدر وجملح اثن أو بع  قبول الثتوى من املثيت جمرثة9الزمر:  (يَتْعَلم ونَ 

وعتا بته الآتقتاره لزمته إن مل يكتن مقطعتا بته والي: المي  ا من  لب ال ليل وأنه يلز  املثيت أن يتذكر لته الت ليل إن كتان مقطو وواث ال ووي وقال السمعاين
 إىل اجتهاث يقصر آهم العامي ع ه( قال ال ووي )والصواب ااول(. 

صت  لتبعض[ رمحه هللااآلمد  وقال  -ج  العلتو  املعتتسة يف االجتهتاث، يلزمته اتبتان قتول ا تهت ين  العامي ومن لتيح لته أهليتة االجتهتاث، وإن كتان حم 
 .٣]واادذ بثتواه، ع   احملققس من ااصوليس

ىل إجتتوث ااثلتتة ابل ستتبة و تهتت ين والتت ليل عليتته أن آتتتاوى ا تهتت ين ابل ستتبة إىل العتتوا  كااثلتتة الشتترعية ابل ستتبة إىل ا [ رمحتته هللاالشاااطيب وقتتال  -ث 
 تعتتاىل:ال م ألبتتتة، وقتت  قتتقتت والدتتوو  لتت  ستتواء، إ  كتتانوا اليستتتثي ون م هتتا ختتتيتا ، آلتتيح ال ظتتر يف ااثلتتة واالستتت باط متتن ختتتأهنم، املقلتت ين وعتت مها

لتى عكتا  الت ين وإلتيهم مرجعته يف أح  يصتح لته إال ستؤال أهتل التذكر،واملقلت  خت  عتامل، آت  4٣ال اتل:  (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ )
 اإل  ق. آهم إ ا  القائمون له مقا  الشارن، وأقواقم قائمة مقا  الشارن.

ليتف وأياا آإنه إ ا كان آق  املثيت يسقط التكليف، آذل  مساو لع   الت ليل، إ  التكليتف إال بت ليل، آتإ ا مل يوجت  ثليتل علتى العمتل ستقط التك
 .4]مكلف به. آ بت أن قول ا ته  ثليل العامي. وهللا أعلم به، آكذل  إ ا مل يوج  مثت يف العمل آهو خ 

 أدلة القائلني بو وب التقليد والرد عليها. - 2

هتت(، إال  4٦٣هت( يف نقض التقلي ، وكذل  ابتن عبت الس )4٥٦اعلم أن أئمة املذاهب ااربعة وخ هم ق   موا التقلي  وهنوا ع ه، مث توسا ابن حز  )
آصتل يف عقت  [يف )اعت   املتوقعس( ، وبت أ ك مته بقولته  هتت(٧٥1) رمحته هللاابان القايم َف حجل املقل ين ورث عليها كما آعتل أنه اليوج  أح  استو 

وقت  أ ل تا الكت   يف القيتا   -و كر مثانس وجها  يف الرث على املقلت ين ونقتض التقليت ، إىل أن قتال  -جملح م ا رة بس مقلِ  وبس صاحب حجة 

                                                 

 2/٦٥)الثقيه واملتثقه(  1
 .2/18٠واملتثقه( )الثقيه  2

 (84ان )صثة الثتوى، ص ( وابن مح 1/٥٧ك   من ال ووي )ا مون،   -يف أن الي ب ي للعامي مطالبة املثيت ابل ليل  -وق  َتبعه على هذا 
 4/2٣4)اإلحكا (  ٣
  29٣ – 4/292)املواآقات(   4
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ر  متتن مآدتتذ ا وحجتتل أصتتااهبما ومتتاقم ومتتاعليهم متتن امل قتتول واملعقتتول متتاال دتت ه ال تتا ر يف كتتتاب متتن كتتتب القتتو  متتن أوقتتا إىل والتقليتت  و كتت
 . وهو كما قال.1[آدرها، واليظثر به يف خ  هذا الكتاب أب ا  

ه )ايقتا   تم أويل اابصتار(، والشتوكاين هتت( يف كتابت1218مث إن جيا من تكلموا يف الرث على املقل ين بعت   لت  هتم عالتة علتى هتؤالء. آتالث هين )
، كلهتم نقلتوا ٧)أضتواء البيتان( ج  ، والشت قيطي يف4هت( يف كتابه )القول املثي ( وخ ه، وص يق حستن دتان يف كتابته )الت ين اخلتالص( ج 12٥٠)

 مذهب معس (.عن ابن عب الس وابن القيم، وكذل  آعل املعصومي يف كتابه )هل املسلم ملز  ابتبان 

آقت  قتالوا إن ولس ا ه ا بص ث بسط أثلة من أوجبوا التقلي  آمن أراث  ل  آليطالا )اع   املوقعس( البن القيم، ولك ا نوجز ه ا أهتم مااستت لوا بته. 
 .2وجوب التقلي  ي ل عليه ال ص واإلجان واملعقول

 أما ال صوص اليت است لوا هبا على وجوب التقلي . -أ 

 ماأجابه به املثيت، وأجتاب وا آيجب على العامي الذي اليعلم أن يقبل، قال4٣ال ال:  (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ ) له تعاىلآم ها قو 
َ لِل َّتتاِ  َمتتا نت تتزهِلَ  التتذهِْكرَ ْيتتَ  لَ نَزْل َتتا إِ َوأَ ) –يف اآليتتة التاليتتة قتتذه  -َمتتن م تتا ِمتتن التقليتت : أبن التتذكر هتتو الكتتتاب والستت ة، بتت ليل قولتته تعتتاىل   لِتت بَتتسِه

 هللاصتلى  أمتر رستول هللا  رتا علمتوه م همتا كمتا ديبتوا ، آأهتل التذكر هتم العتاملون ابلكتتاب والست ة وأهنتم دتب علتيهم إ ا س تتلوا أن 44ال اتل:  (ِإلَتْيِهمْ 
 العلم ال آراءهم ا رثة. ( آعليهم تبلي  ماختاه وه منليبل  الشاه  ال ائببقوله ) عليه وسلم 

ت) وم ها قوله تعاىل ت تْه ْم  َآئَِثتةم لهِيَتتَتَثقَّه  يِن َولِي  تاواْ يف آَتَلْواَل نَتَثَر ِمن ك تلِه ِآْرقَتِة مِه . 122التوبتة:  ( ِإلَتْيِهْم َلَعلَّه تْم َ ْتَذر ونَ ِإَ ا َرَجع تواْ  ِذر واْ قَتتْوَمه مْ لت ِه
هم، واإلنتذار قهاء أن ي ذروا قوموجب على الثال ا  قبول قول الثقهاء، آأجاب َمن م ا ِمن التقلي : أبن هللا أقال أنصار التقلي : آأوجب هللا على 

َا ) اليكون إال ابل ليل الشرعي كما قال تعاىل  .4٥اانبياء:  (أ نِذر ك م اِبْلَوْحيِ ق ْل ِإمنَّ

 َمن م ا ِمن التقلي . ويف اَّملة آما ِمن نص است ل به أنصار التقلي  إال وق  رث عليه

آهتتتو أنتتته مل تتتتزل العامتتتة يف ومتتتن الصتتتاابة والتتتتابعس قبتتتل حتتت وث امل تتتالثس يستتتتثتون ا تهتتت ين ويتبعتتتوهنم يف [ اآلماااد  وأمتتتا اإلجتتتان: آقتتتال -ب 
خت  نكت ، آكتان إجاعتا علتى  ااحكا  الشرعية، والعلماء م هم يباثرون إىل إجابة سؤاقم من خ  إختارة إىل  كر ال ليل، وال ي هوهنم عتن  لت  متن

آتاتوا التب ث،  صتلى هللا عليته وستلم  إن أصتااب رستول هللا »قتولكم [بقولته  ابن القايم. وهذا القول رث عليه ٣]جواو اتبان العامي للمجته  مطلقا  
جوابتته أهنتتم مل « ذه الثتتتوى ابلتت ليلوكتتان ال تتا  حتت ي ي عهتت  ابإلستت  ، وكتتانوا يثتتتوهنم، ومل يقولتتوا احتت  متت هم عليتت  أن تطلتتب معرآتتة التتق يف هتت

إلي تا، وهتو عهتت    يت ْثت توهم َبرائهتم، وإمنتا بل توهم ماقالته نبتيهم وآعلته وأمتر بته، آكتان متاأآتْتَتْوهم بته هتو الكتم وهتو الجتة، وقتالوا قتم: هتذا عهت  نبي تا
هتو الكتم وهتو ثليتل الكتم، وكتذل  القترآن،  عليته وستلم صتلى هللا  إليكم، آكان ماخيسوهنم به هو نثح ال ليل وهو الكم، آإن كت   رستول هللا 

 ترص أختتباه ال تا  وكان ال ا  إ   اك إمنا  رصون على معرآة ماقاله نبتيهم وآَتَعلَته وأََمتر بته، وإمنتا تت تَبل هم الصتاابة  لت ، آتأين هتذا متن ومتانِ  إمنتا 
 . 4]آيه على ماقاله اآلدر آاآلدر، وكلما أتدر الرجل أدذوا ك مه 

وأعجتب متن هتذا أن بعتض املتتأدرين ممتن صت ف يف [أياا يف نقض ك   اآلم ي وخ ه ممن اثعى اإلجان على جواو التقلي ، قتال  الشوكاينقال و 
م مث ااصتتول نستتب هتتذا القتتول إىل ااك تتر وجعتتل الجتتة قتتم اإلجتتان علتتى عتت   اإلنكتتار علتتى املقلتت ين. آتتإن أراث إجتتان دتت  القتترون مث التتذين يلتتوهن

تقلي  آتيهم البتتة، والعرآتوا التقليت  والْسعتوا بته بتل كتان املقصتر مت هم يستأل العتامل عتن املستتلة التيت تعترع لته  ذين يلوهنم آتل  ثعوى اب لة آإنه الال

                                                 

االتقان ما كره ابن حز  يف إبطال التقلي  )الباب الساث  وال  ثون من كتابه اإلحكا ( ج ويلي ابن القيم يف اَّوثة و  -- 2٦٠ – 182ص  2يف )اع   املوقعس( ج  1
 182 - ٥9ص  ٥
 2٣4/  4)اإلحكا ( لآلم ي،  2
 4/2٣٥)اإلحكا (  ٣
 2/24٧)اع   املوقعس(  4
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الجتتة آيثتيتته ابل صتتوص التتيت يعرآهتتا متتن الكتتتاب والستت ة، وهتتذا لتتيح متتن التقليتت  يف ختتتال بتتل هتتو متتن ابب  لتتب حكتتم هللا يف املستتتلة والستتؤال عتتن 
 .1]الشرعية، وق  عرآت يف أول هذا الثصل أن التقلي  إمنا هو العمل ابلرأي ال ابلرواية

سبيل لته إىل معرآتة التق والوقتوف  انه ال[ امقيب البدداد وأما املعقول: آقوقم إن العامي اليثهم ااثلة آ  آائ ة يف  كرها له، كما قال  - ج
ث ااثلتتتة ابل ستتتبة إىل املقلتتت ين وعتتت مها ستتتواء، إ  كتتتانوا اليستتتتثي ون م هتتتا ختتتتيتا، آلتتتيح ال ظتتتر يف ااثلتتتة إن وجتتتو [ الشااااطيب، وكمتتتا قتتتال 2]عليتتته

. وقالوا أياا إنه الدوو ال ظر يف ااثلة إال ملن كانت له أهلية االجتهاث ولو ك لِهف العامة  لتب رتبتة ٣]واالست باط من ختأهنم، والدوو  ل  قم البتة
 .4رف والص ائا والنقطا الرث وال سل ودربت ال نيا لو اختت ل ال ا  جبملتهم بطلب العلماالجتهاث لتعطلت الِ 

لِلتذهِْكِر آَتَهتْل ِمتن َوَلَقْ  َيسَّْرَ  اْلق ْرآَن ) يثهمها، قول مرثوث عليه بقوله تعاىل يستثي  من ااثلة ختيتا وال واَّواب عن هذا: أن قوقم إن العامي ال
َا) ، وقوله تعاىل1٧القمر:  (مُّ َِّكرِ  يف تثست   الشانقيقي ولعل أآاتل متن رث هتذا القتول هتو ،24حممت :  (أََآَ  يَتَتَ بتَّر وَن اْلق ْرآَن أَْ  َعَلى قت ل وِب أَقْتَثاق 

ستتلمس ، إن هتتذا دطتتاب تتتوبيخ للكثتتار إلعراضتتهم عتتن تتت بر القتترآن آكيتتف بعتتوا  امل[:إ  قتتال  صتتلى هللا عليتته وستتلم  هتتذه اآليتتة متتن ستتورة حممتت  
. آالقيقة إن إعراع العلماء عتن  كتر ااثلتة للعامتة وتثهتيمهم إايهتا جعتل العامتة ٥]أآليح من ااوىل أن يكونوا مطالبس بت بر القرآن وآهم ااثلة 

جبتوا االتبتان مل يشترت وا أن يعرضون عن  لبها، والذي يبع  آهمه عن العامتة متن ااثلتة أقتل بك ت  ممتا ميكت هم آهمته. مث إن التذين َحرهمتوا التقليت  وأو 
ل لته: نعتم يعرف العامي ثليل الثتوى على التثصيل ويثهمته كثهتم املثتيت لته. وإمنتا اكتثتوا أبن يقتول العتامي للمثتيت. أهكتذا أمتر هللا ورستوله  آتإن قتا

 قبل قوله. وسيأيت هذا يف ك   ابن حز  وابن ثقيق العي  إن ختاء هللا.

يثهتم أي   مل يقتل أحت  إنته الول مترثوث إقتة معرآتة ثليتل الثتتوى تكليثتا قتم بطلتب رتبتة االجتهتاث، وهتذا حمتال. آهتذا وأما قتوقم إن يف تكليتف العامت
متا  كتر  متن ب آهمهتا للعامتة كامل أن يقترهِ ثليل إال جمته ، آك   متن ااثلتة ميكتن للعامتة آهمهتا ثون ع تاء كمتا  كتر  أعت ه، وه تاك أثلتة ميكتن للعت

ائل عرآتة أثلتة جيتا مستري لتيح مكلثتا كتان ياترب اام تال أحيتا  ليقترب آهتم اَّتواب للستائل. كمتا أن العتام  ى هللا عليته وستلم صتل قبل أن ال   
ن يعلتم أن متاأآىت العيت  إنته يكثيته أ وابتن ثقيتق الثقه أو معظمها كاملثيت، وإمنا العامي يكثيه أن يعلم ال ليل يف مسألته و ولته. بل ق  قتال ابتن حتز 

 .صلى هللا عليه وسلم  املثيت هو ماأمر به هللا ورسوله  به

 ه تا قتالآهذا جممل مااحتل به من أوجب التقلي  على العامة ما الرث عليهم ابداو، وم ه تعلم أن من أوجب التقلي  ال حجة له يست   إليهتا. ومتن 
 .٦] ي االختت ال جبواهبا قطوالاصل أنه مل َيت من جوَّو التقلي  آا  عمن أوجبه ِبجة ي ب[ الشوكاين

 
 رابعا: القائلون بو وب االمباع

 وهم الذين أوجبوا على املستثيت معرآة ثليل الثتوى، وَحرَّموا التقلي  ومل يردصوا آيه ِبال، آم هم:

 .٧] ونواالتبان يف ال ين مسول والتقلي  مم[-كما نقل ع ه ابن عب الس قوله   - رمحه هللاابن خويز منداد املالكي  - 1

                                                 

 249)إرختاث الثاول( ص  1
 2/٦٥)الثقيه واملتثقه(  2
 4/29٣)املواآقات(  ٣
 ، وخ هم٥٣، وابن مح ان يف )صثة الثتوى( ص 4/2٣٥، وَتبعه اآلم ي يف )اإلحكا ( 2/٣89)املستصثى(   كر هذا ال زايل يف 4
، آقال إن هللا تعاىل وصف املشركس أبهنم ٦1 - ٦٠. و كر صاحل الث  هين م له يف )ايقا   م أويل اابصار( ص 4٣٠ص  ٧هذا جممل ك مه يف )أضواء البيان( ج  ٥
وما هذا آق  أقا  عليهم الجة بكتابه الكر  آاالعتذار أبن العامة اليثهمون ال صوص اب ل قطعا. انتهى ما كره  1٧9ااعراف: ( ااَنْتَعاِ  َبْل ه ْم َأَضلُّ كَ أ ْولَتِتَ   )

 مل صا.
 249)إرختاث الثاول( ص  ٦
 . وق  سبق بطوله2/11٧)جاما بيان العلم(  ٧
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وحنتتن مل ن كتتر آتيتتا العلمتتاء للمستتتثتس، وإمنتتا أنكتتر  أن يؤدتتذ هبتتا ثون برهتتان يعاتت ها وثون رثه قتتا إىل نتتص القتترآن [، قتتال رمحتته هللاحاازا ابتتن  - 2
أآشتى، آوجتب والس ة، ان  ل  يوجتب اادتذ ابخلطتأ، وإ ا كتان يف عصتره عليته الست   متن يثتيت ابلبا تل آه تم متن بعت  موتته عليته الست   أك تر و 

 .1]بذل  ضرورة أن نتاثظ من آتيا كل مثتِ ، مامل تست   آتياه إىل القرآن والس ة واإلجان

وجيتتا آالتقليتت  كلتته حتترا  يف جيتتا الشتترائا أوقتتا عتتن آدرهتتا، متتن التوحيتت  وال بتتوة والقتت ر واإلميتتان والوعيتت  واإلمامتتة واملثاضتتلة [أياتتا  اباان حاازاوقتتال 
قيتتل لتته وابهلل التوآيتتق: إنتته تعتتاىل  4٣ال اتتل:  (آَاْستتأَل واْ َأْهتتَل التتذهِْكِر ِإن ك  تتت ْم اَل تَتْعَلم تتونَ )قتتال قائتتل: آمتتا وجتته قولتته تعتتاىل العبتتاثات وااحكتتا . آتتإن 

ستتأقم عتتن آيهتتا، ومل َيمتتر  أن ن صتتلى هللا عليتته وستتلم  أمتتر  أن نستتأل أهتتل العلتتم عمتتا حكتتم بتته هللا تعتتاىل يف هتتذه املستتألة، ومتتاروى عتتن رستتول هللا 
 . 2]«آليبل  الشاه  ال ائب » ختريعتة ج يت ة   ثوهنا ل ا من آرائهم، وقت  بسه  ل  عليه الس   بقوله 

آتتإن قتتال قائتتل: آكيتتف يصتت ا العتتامي إ ا نزلتتت بتته ال اولتتة  آتتاَّواب وابهلل تعتتاىل التوآيتتق: أ  قتت  بي تتا حتتتر  هللا تعتتاىل للتقليتت  [أياتتا  اباان حاازاوقتتال 
 خيص هللا تعاىل بذل  عاميا  من عامل، وال عاملا  من عامي، ودطتاب هللا تعتاىل متوجته إىل كتل أحت ، آالتقليت  حترا  علتى العبت  ا لتوب متنجلة، ومل 

ستوله ىل ور بل ه، والعامي، والعذراء امل  هرة، والراعي يف ختتعف اَّبتال، كمتا هتو حترا  علتى العتامل املتباتر والآترق. واالجتهتاث يف  لتب حكتم هللا تعتا
عزوجتل عليه الس   يف كتل متادص املترء متن ثي ته الو  لكتل متن  كتر ، كلزومته للعتامل املتباتر والآترق. آمتن قلهت  ِمتن كتل َمتن  كتر  آقت  عصتى هللا 

،  28٦البقترة:  (ستا  ِإالَّ و ْستَعَهانَتثْ اَل ي َكلِهف  اّلله  ) وأمث، ولكن خيتلثون يف كيثية االجتهاث، آ  يلز  املرء م ه إال مق ار مايستطيا عليه، لقوله تعاىل:
: أن يقتول لته: -آاجتهتاث العتامي إ ا ستأل العتامل عتن أمتور ثي ته آأآتتاه  -إىل أن قال ابن حتز   - 1٦الت ابن:  (آَاتتَّق وا اّللََّ َما اْسَتَطْعت مْ ) ولقوله تعاىل

هذا البال، وإن قال لته: ال، أو قتال لته: هتذا قتويل، أو قتال لته: هتذا قتول  هكذا أمر هللا ورسوله: آإن قال له: نعم، أدذ بقوله، ومل يلزمه أك ر من
صتلى  مال  أو ابن القاسم أو أيب ح يثة أو أيب يوسف أو الشاآعي أو أمح  أو ثاوث أو ْستى لته أحت ا  متن صتاحب أو َتبتا آمتن ثوهنمتا خت  ال ت  

َيدتذ بثتيتاه، وآترع عليته أن يستأل خت ه متن العلمتاء، وأن يطلبته حيتل كتان، إ  ، أو انتهره أو سكت ع ه، آارا  علتى الستائل أن هللا عليه وسلم 
يف  لتت ، ومادتتب يف ثيتتن  صتتلى هللا عليتته وستتلم  إمنتتا يستتأل املستتلم متتن ستتأل متتن العلمتتاء عتتن  ولتتة ت تتزل بتته لي تتسه ِبكتتم هللا تعتتاىل وحكتتم حممتت  

 . ٣]اإلس   يف تل  املسألة

نقل ااصثهاين يف تثس ه عن اإلما  ابن ثقيق العي  مامل صه ان اجتهاث العامي ع   من قال بته [هت( 1218) صاحل بن حممد الُف  ينوقال  - ٣
لمثيت هكتذا من العلماء هو إنه إ ا ستل يف هذه االعصار اليت خلب آيها الثتوى ابالدتيارات البشرية خ  املعصومة بل امل تلثة املتااثة أن يقول ل

، آإن قال نعم أدذ بقوله ومل يلزمه أك ر من هذا البال، واليلز  املثيت أن يذكر له اآلية والت يل ومتاثال عليته واستت  رِج م هتا أمر هللا تعاىل ورسوله
عتتامل بطريتق ااصتتول الصتتايح. وإن قتتال لتته هتتذا قتتويل أو رأيتتي أو رأي آتت ن أو مذهبتته َآعتسَّ واحتت ا  متتن الثقهتتاء أو انتهتتره أو ستتكت ع تته آلتته  لتتب 

يف  لت  ومادتب يف ثيتن اإلست   يف تلت  املستتلة ومتن أتمتل أقتوال  صتلى هللا عليته وستلم  يل كان يثتيه ِبكم هللا تعاىل وحكتم نبيته حممت  خ ه ح
 .4]السلف واائمة ااربعة يف الل على أن اليستثيت إال العامل ابلكتاب والس ة عرف ما كر ه

القتول املثيت  يف »كرت نصوص اائمة ااربعة املصرحة ابل هي عتن التقليت  يف الرستالة التيت ْسيتهتا وق    [هت(  12٥٠) رمحه هللاالشوكاين وقال  - 4
 .٥]آ  نطول املقا  بذكر  ل . وهبذا تعلم أن امل ا من التقلي  إن مل يكن إجاعا آهو مذهب اَّمهور« حكم التقلي 

تت[أياتتا  الشااوكاينوقتتال  رون نصتتوص الشتترن وجعلتتوا  لتت  مستتوهخا للتقليتت ، آلتتيح اامتتر كمتتا  كتتروه، آهه تتا وأمتتا متتا كروه متتن استتتبعاث أن يثهتتم املقصِه
واستتطة بتتس االجتهتتاث والتقليتت ، وهتتي ستتؤال اَّاهتتل للعتتامل عتتن الشتترن آيمتتا يعتترع لتته، ال عتتن رأيتته الباتتت واجتهتتاثه احملتتض. وعلتتى هتتذا كتتان عمتتل 

هل هذه القرون ال  ثة الذين هم د  قرون هذه اامتة علتى اإل ت ق آت  وسَّتا هللا املقصِهرين من الصاابة والتابعس وَتبعيهم، ومن مل يسعه ماوسا أ
                                                 

 1٠1 - 1٠٠/ ٦)اإلحكا (  1
 1٥1 - 1٥٠/ ٦)اإلحكا (  2
 1٥2 - 1٥1/  ٦)اإلحكا (  ٣
 ٣9)إيقا   م أويل اابصار( ط ثار املعرآة، ص  4
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َتتذ واْ َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتتن ) و 2٣الزدتترف:  (َوَجتتْ َ  آاَبءَ  َعلَتى أ مَّتتةِ ِإ َّ )عليته. وقتت     هللا تعتتاىل املقلتت ين يف كتابته العزيتتز يف ك تت  متتن  اكَّ
 .1]٦٧ااحزاب:  (ِإ َّ َأَ ْعَ ا َساَثتَتَ ا وَك َسَاءَ  آََأَضلُّوَ  السَِّبيَ  ) و ٣1التوبة:  (اّللهِ  ث ونِ 

إ ا تقترر لت  أن العتامي يستأل العتامل، واملقصتر يستأل الكامتل، آعليته أن يستأل أهتل العلتم املعتروآس ابلت ين وكمتال التورن عتن [أياتا  الشاوكاينوقتال 
لستت ة العتتارف رتتا آيهمتتا املطلتتا علتتى ما تتتاج إليتته يف آهمهمتتا متتن العلتتو  اآلليتتة حتتىت يتت لهوه عليتته ويرختتت وه إليتته، آيستتأله عتتن حاثثتتته العتتامل ابلكتتتاب وا

، آاي تتذ َيدتذ التق متن مع نته، ويستتثي  الكتم صتلى هللا عليته وستلم   البا م ه أن يذكر له آيها مايف كتاب هللا سباانه أو متايف ست ة رستول هللا 
 .2]موضعه، ويسرتيح من الرأي الذي الَيمن املتمس  به أن يقا يف اخلطأ امل الف للشرنمن 

ستأله عتن يشترن يف مستألته وأن عتن حكتم ال آهذه أقتوال متن أوجبتوا االتبتان وحرهمتوا التقليت  البتته، ومل صتها أن املستتثيت دتب عليته أن يستأل املثتيت
ملستتثيت هتذا ليل. آتإن مل يثعتل ار له عتس الت يف مسألته وإن مل يذك صلى هللا عليه وسلم   ورسوله ثليل قوله أو يكتثي بقول املثيت إن هذا حكم هللا

 آهو آمث.

 خامسا: القائلون بو وب االمباع مع  واز التقليد للضرورة
 وهؤالء م هم: ابن عب الس وابن تيمية وابن القيم والش قيطي، وإلي  أقواقم:

 )ابب آساث التقلي  ونثيه، والثرق بس التقلي  واالتبان(. رمحه هللاابن عبدالرب قال  - 1

َتتذ واْ َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتتن ث وِن اّللهِ ) قتت     هللا تبتتارك وتعتتاىل التقليتت  يف ختت  موضتتا متتن كتابتته آقتتال[ ، وروى عتتن حذيثتتة  ٣1التوبتتة:  (اكَّ
ويف  صتتلى هللا عليتته وستتلم  هم أحلتتوا قتتم وحرمتتوا علتتيهم آتتاتبعوهم، وقتتال عتت ي بتتن حتتامت: أتيتتت رستتول هللا وختت ه قتتالوا مل يعبتت وهم متتن ثون هللا ولكتت 

َتذ واْ َأْحبَتاَره ْم َور ْهبَتاهَن ْم ) ايع ي ألِق هذا الوثن من ع ق  وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة بتراءة حتىت أتتى علتى هتذه اآليتة»ع قي صليب آقال يل  اكَّ
قال: قلت ايرسول هللا إ  مل نت ذهم أراباب  قال: بلى أليح  لون لكم ماحر  عليكم آتالونه و رمون عليكم ماأحتل  ٣1التوبتة:  (ث وِن اّللهِ أَْراَباب  مِهن 

 ا ، ح ث ا عب الوارث بن سثيان قال ح ث ا قاسم بتن أصتب  قتال حت ث ا ابتن وضتاح قتال حت ث«هللا لكم آتارمونه، آقلت: بلى، آقال: تل  عباثْم
َتذ واْ َأْحبَتاَره ْم َور ْهبَتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتن ث وِن ) الب ترتي يف قولته عزوجتليوسف بن ع ي قتال حت ث ا أبتو ااحتوص عتن عطتاء بتن الستائب عتن أيب  اكَّ

رامتته وحرامتته ح لتته آأ تتاعوهم يعبتت وهم متتن ثون هللا ماأ تتاعوهم ولكتت هم أمتتروهم آجعلتتوا حتت ل هللا ح قتتال إمتتا أهنتتم لتتو أمتتروهم أن، ٣1التوبتتة:  (اّللهِ 
 آكانت تل  الربوبية، قال وح ث ا ابن وضاح ح ث ا موسى بن معاوية ح ث ا وكيا ح ث ا سثيان وااعمش جيعا عن حبيب ابتن أيب اثبتت عتن أيب

َتتذ واْ َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتتن ث وِن اّللهِ ) الب تترتي قتتال: قيتتل لذيثتتة يف قولتته أكتتانوا يعبتت وهنم، آقتتال ال ولكتتن كتتانوا  لتتون قتتم ، ٣1التوبتتة:  (اكَّ
وََكَذِلَ  َما أَْرَسْلَ ا ِمن قَتْبِلَ  يف قَتْريَِة مِهن نَّتِذيِر ِإالَّ قَتاَل م رْتَآ وَهتا ِإ َّ َوَجتْ َ  ) آيارمونه. وقال جل وعزالرا  آيالونه و رمون عليهم ال ل 

آم عهم االقت اء َبابئهم من  24 - 2٣الزدرف:  (قَاَل َأَوَلْو ِجتتْت ك م أبَِْهَ ى ممَّا َوَج متُّْ َعَلْيِه آاَبءك مْ ،  َّ َعَلى آاَثرِِهم مُّْقَت  ونَ آاَبءَ  َعَلى أ مَِّة َوإِ 
ِإنَّ خَترَّ ال ََّوابِه ِع تَ  اّللِه الصُّتمُّ الْتب ْكم  الَّتِذيَن اَل ) يف هؤالء وم لهم قال هللا جل وعزو  ٣4سبأ:  (ِإ َّ ِرَا أ ْرِسْلت م ِبِه َكاِآر ونَ )قبول االهت اء آقالوا 

َأنَّ لَ َتا َكترَّة   َوقَاَل الَِّذيَن اتتَّبَتع واْ َلوْ ، َوتَتَقطََّعْت هِبِم  اَاْسَباب  ِإْ  َتَسَّأَ الَِّذيَن اتُِّبع واْ ِمَن الَِّذيَن اتتَّبَتع واْ َورََأو اْ اْلَعَذاَب )وقال  22اانثال:  (يَتْعِقل ونَ 
َمتا )وقتال جتل وعتز عائبتا اهتل الكثتر و امتا قتم  1٦٧ - 1٦٦البقترة:   (َكتَذِلَ  ي ترِيِهم  اّلله  َأْعَمتاَق ْم َحَسترَاِت َعلَتْيِهمْ   آَت َتتَتَسَّأَ ِمت تْه ْم َكَمتا تَتَسَّؤ واْ ِم َّتا

تِبيَ  ِإ َّ )وقتال  ٥٣ - ٥2اانبيتاء:  (ا َوَجْ َ  آاَبءَ  َقَتا َعابِتِ ينَ قَال و ، َهِذِه التََّماثِيل  الَّيِت أَنت ْم َقَا َعاِكث ونَ   (َأَ ْع َتا َستاَثتَتَ ا وَك تَسَاءَ  آََأَضتلُّوَ  السَّ
أولتتت  متتن  احتتتل العلمتتاء هبتتذه اآلايت يف ابطتتال التقليتت  ومل ميتت عهم كثتتر وم تتل هتتذا يف القتترآن ك تت  متتن    تقليتت  اآلابء والرؤستتاء وقتت  ٦٧ااحتتزاب: 

جتل آكثتر، االحتجاج هبا، ان التشبيه مل يقا من جهة كثر أح  ا وإميان اآلدر وإمنا وقا التشبيه بس التقليت ين ب ت  حجتة للمقلت ، كمتا لتو قلت  ر 
ه بعاته بعاتا وقل  آدر آأ نب، آقل  آدر يف مستلة ثنياه آأدطأ وجهها، كان كل واحت  ملومتا علتى التقليت  ب ت  حجتة ان كتل  لت  تقليت  يشتب
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َ َق تتتم مَّتتتا يَتتتَّق تتتونَ َوَمتتتا َكتتتاَن ) وإن ادتلثتتتت اآلاث  آيتتته: وقتتتال هللا جتتتل وعتتتز وقتتت  ثبتتتت  11٥التوبتتتة:  (اّلله  لِي ِاتتتلَّ قَتْومتتتا  بَتْعتتتَ  ِإْ  َهتتتَ اه ْم َحتتتىتَّ يت بَتتتسِه
ل متا كر  وجتب التستليم لألصتول التيت دتب التستليم قتا االحتجاج را ق م ا يف الباب قبل هتذا ويف ثبوتته إبطتال التقليت  أياتا آتإ ا بطتل التقليت  بكت

 -مث  كتتر ابتتن عبتت الس بعتتض اآلاثر يف    التقليتت  وال هتتي ع تته، إىل أن قتتال  -وهتتي الكتتتاب والستت ة أو ماكتتان يف مع ا تتا بتت ليل جتتاما بتتس  لتت . 
ا اهنتا التتبتس موقتا الجتة والتصتل بعت   الثهتم إىل علتم  لت  ان وهذا كله ل   العامة آإن العامتة البت  قتا متن تقليت  علمائهتا ع ت  ال اولتة ت تزل هبت

العامتة عليهتا العلم ثرجات السبيل م ها إىل أع ها إال ب يل أسثلها وهذا هو الائل بس العامة وبس  لب الجة وهللا أعلم. ومل كتلتف العلمتاء أن 
وأجعتوا علتى أن ااعمتى البت  لته متن تقليت   4٣ال اتل:  ( َأْهتَل التذهِْكِر ِإن ك  تت ْم اَل تَتْعَلم تونَ آَاْستأَل واْ ) املتراثون بقتول هللا عزوجتلتقلي  علمائها وأهنتم 

لعلمتاء ان خ ه ممن ي ق ريزه ابلقبلة إ ا أختكلت عليه، آكذل  من العلم له وال بصتر رعتىن مايت ين بته البت  لته متن تقليت  عاملته. وكتذل  مل خيتلتف ا
 .1]و ل  وهللا أعلم َّهلها ابملعاين اليت م ها دوو التاليل والتار  والقول يف العلم العامة الدوو قا الثتيا

ليتت  علتتى وهبتتذا تتترى أن ابتتن عبتت الس بعتت ما بتتسه آستتاث التقليتت  ودطتتره عتتاث آتت قض ماأسستته إ  أجتتاو التقليتت  للعامتتة وهتتم أك تتر اامتتة، وكأنتته  ظتتر التق
ى توسهعه يف إجاوة التقلي  للعامة وإمنا قصروه على حال الارورة كما سيأيت يف ك   ابن تيمية وابن القيم املثتس آقط. ومل يواآقه من َيت  كرهم عل

وقتال التاآظ أبتو عمتر بتن [ثعوى ابن عب الس اإلجان على جواو التقلي  للعامة، آقال الُف  ين والش قيطي وهو الذي نراه صوااب وهللا أعلم. كما رث 
 4٣ال اتل:  (آَاْستأَل واْ َأْهتَل التذهِْكِر ِإن ك  تت ْم اَل تَتْعَلم تونَ ) عزوجتلالعلماء أن العامة عليها تقلي  علمائها وأهنم املراثون بقتول هللا  عب الس: ومل خيتلف

العتامي ع ت  متن  صتثهاين يف تثست ه عتن اإلمتا  ابتن ثقيتق العيت  مامل صته أن اجتهتاثاخل، آيه نظر، آإن ثعوى اإلجان آيه خت  م َستلم آقت  نقتل اا
يقتتول  قتتال بتته متتن العلمتتاء هتتو أنتته إ ا ستتتل يف هتتذه ااعصتتار التتيت خلتتب آيهتتا الثتتتوى ابالدتيتتارات البشتترية ختت  املعصتتومة بتتل امل تلثتتة املتاتتاثة أن

ل الستلف واائمتة ااربعتة ومتن أتمتل أقتوا -إىل قولته  -للمثيت هكذا أمر هللا تعاىل ورسوله آإن قال نعم أدتذ بقولته ومل يلزمته أك تر متن هتذا الباتل 
 .2]يف الل على أن اليستثيت إال العامل ابلكتاب والس ة عرف مص اق ما كر ه

 قال:  رمحه هللاابن ميمية ختيخ اإلس    - 2

نته لتو  عيف، امة ! وهذا ضتىت على العاحوكذل  املسائل الثروعية: من خالية املتكلمس واملتثقهة من يوجب ال ظر واالجتهاث آيها على كل أح ، [
 ر على أك ر العامة.ذر أو تتعسكان  لب علمها واجبا  علي ااعيان آإمنا دب ما الق رة، والق رة على معرآتها من ااثلة املثصلة تتع

 وابوائهم من أتبان املذاهب من يوجب التقلي  آيها على جيا من بع  اائمة: علمائهم. وعوامهم.

لتت ه يف عزائمتته ن اائمتتة يقعصتتر أيب ح يثتتة ومالتت  مطلقتتا  مث هتتل دتتب علتتى كتتل واحتت  اتبتتان ختتت ص معتتس متتومتتن هتتؤالء متتن يوجتتب التقليتت  بعتت  
 وردصه  على وجهس. وهذان الوجهان  كر ا أصااب أمح  والشاآعي، لكن هل دب على العامي  ل   

يوجبتتون  رمتتون التقليتت ، والو لتتى كتتل أحتت  عيوجبتتون االجتهتتاث والتذي عليتته جتتاه  اامتتة أن االجتهتتاث جتتائز يف اَّملتتة، والتقليتت  جتتائر يف اَّملتتة، ال
لتتتى هتتتاث. آأمتتتا القتتتاثر عز عتتتن االجتالتقليتتت  علتتتى كتتتل أحتتت  و رمتتتون االجتهتتتاث، وأن االجتهتتتاث جتتتائز للقتتتاثر علتتتى االجتهتتتاث، والتقليتتت  جتتتائز للعتتتاج

لاتتتيق الوقتتتت عتتتن  ثلتتتة، وإمتتتاجتهتتتاث: إمتتتا لتكتتتاآؤ اااالجتهتتتاث آهتتتل دتتتوو لتتته التقليتتت   هتتتذا آيتتته دتتت ف، والصتتتايح أنتتته دتتتوو حيتتتل عجتتتز عتتتن اال
عجتتز عتتن الطهتتارة  ليتت ، كمتتا لتتوعجتتز ع تته وانتقتتل إىل ب لتته وهتتو التق االجتهتتاث، وإمتتا لعتت    هتتور ثليتتل لتته، آإنتته حيتتل عجتتز ستتقط ع تته وجتتوب متتا

 ابملاء.

يقبل التجزي واالنقسا ، آالعسة ابلق رة والعجز، وقت   وكذل  العامي إ ا أمك ه االجتهاث يف بعض املسائل جاو له االجتهاث، آإن االجتهاث م صب
آتن  يكون الرجل قاثرا  يف بعض عاجزا  يف بعض، لكن الق رة على االجتهاث التكون إال ِبصول علو  تثي  معرآتة املطلتوب، آأمتا مستألة واحت ة متن

 .٣]آيبع  االجتهاث آيها، وهللا سباانه أعلم

                                                 

 11٥ - 1٠9ص  2)جاما بيان العلم( ج  1
 ٣9ويل اابصار( ص إىل آدر مانقله الث ين وق   كر ه من قبل )ايقا   م أ 2
 2٠4 - 2٠٣/ 2٠)جممون الثتاوى(  ٣
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لتتيهم، آقتتال أبتتو عونتته، و لتت  هتتو الواجتتب ة ااربعتتة رضتتي هللا عتت هم قتت  هنتتوا ال تتا  عتتن تقليتت هم يف كتتل مايقولوهتتؤالء اائمتت[أياتتا  اباان ميميااةوقتتال 
ن، سأله عن مستألة الصتا آوسف رال  يح يثة: هذا رأيي وهذا أحسن مارأيت، آمن جاء برأي د  م ه قبل اه، وقذا ملا اجتما أآال أصاابه أبو 

يتت لتو رأي صتاح  متا رأو عبت هللا، آأدسه مال  را ت ل عليه الس ة يف  لت ، آقتال: رجعتت إىل قولت  ايأاب وص قة اخلاروات، ومسألة ااج ا ،
 لرجا إىل قول  كما رجعت.

 ومال  كان يقول: إمنا أ  بشر أصيب وأدطال، آاعرضوا قويل على الكتاب والس ة، أو ك ما هذا مع اه.

أنتته  تصتتر املتتزين ملتتا  كتتريل. ويف خمويل التتائط، وإ ا رأيتتت الجتتة موضتتوعة علتتى الطريتتق آهتتي قتتو والشتتاآعي كتتان يقتتول: إ ا صتتح التت يل آاضتتربوا بقتت
 ء.ادتصره من مذهب الشاآعي ملن أراث معرآة مذهبه قال: ما إع مه هنيه عن تقلي ه وتقلي  خ ه من العلما

قلتت  ثي تته يقلتتة علتتم الرجتتل أن  ان يقتتول: متتنوتعلمتتوا كمتتا تعلم تتا. وكتتواإلمتتا  أمحتت  كتتان يقتتول: التقلتت وين والتقلتت وا مالكتتا وال الشتتاآعي وال ال تتوري، 
 الرجال، وقال: التقل  ثي   الرجال آإهنم لن يسلموا من أن ي لطوا.

ين مل ، والو   لت  أن متن مل يثقهته هللا يف الت «من يرث هللا به د ا  يثقهه يف الت ين»أنه قال:  صلى هللا عليه وسلم  وق  ثبت يف الصايح عن ال   
قهتتا يف يتترث بتته دتت ا ، آيكتتون التثقتته يف التت ين آرضتتا. والتثقتته يف التت ين: معرآتتة ااحكتتا  الشتترعية أبثلتهتتا الستتمعية. آمتتن مل يعتترف  لتت  مل يكتتن متث

متن التثقته، ال ين، لكن من ال ا  من ق  يعجز عن معرآة ااثلة التثصيلية يف جيتا أمتوره، آيستقط ع ته متا يعجتز عتن معرآتته ال كتل متا يعجتز ع ته 
إ ا ضتتاق  ويلزمتته مايقتت ر عليتته. وأمتتا القتتاثر علتتى االستتت الل، آقيتتل:  تتر  عليتته التقليتت  مطلقتتا ، وقيتتل: دتتوو مطلتتتقا ، وقيتتل: دتتوو ع تت  الاجتتة، كمتتا

 .1]الوقت عن االست الل، وهذا القول أع ل ااقوال

ن حتز  كتاب  -جتب االتبتان و كمتا أن متن أ   الل، وليح هذا حتال جيتا العامتة،آهذا ابن تيمية رمحه هللا ق  قصر جواو التقلي  على العاجز عن االست
االتبتان هتو  املترء بته ل ي ته يف ثى ما تتاطأمل يوجب االست الل واالجتهاث على اَّميا، آتأمتل هتذا الثترق بتس االتبتان واالجتهتاث، وأن  -والشوكاين 

 ، آإن قال نعم، قبل م ه.سلم صلى هللا عليه و  أن يسأل املثيت أهكذا أمر هللا ورسوله 

آق  أختر  من قبل إىل رثه على املقل ة وإبطاله لججهم، وما هذا آق  قال إن التقلي  إمنا يبتاح للاترورة، آقتال يف الترث  رمحه هللاابن القيم أما - ٣
انقتل عت هم متن التقليت  يف مستائل يست ة مل يظثتروا آيهتا إن َمن  كترمت ِمتن اائمتة مل يقلت وا تقليت كم، وال ستوهخوه بتَّتة، بتل خايتة م[على أنصار التقلي  

ماتطر، ب ص عن هللا ورستوله، ومل دت وا آيهتا ستوى قتول َمتْن هتو أعلتم مت هم آقلت وه، وهتذا آعتل أهتل العلتم، وهتو الواجتب، آتإن التقليت  إمنتا يبتاح لل
تَتتة متتا ق ْ رتتته علتتى وأمتتا متتن َعتتَ َل عتتن الكتتتاب والستت ة وأقتتوال الصتتاابة وعتتن معرآتتة التتق ابلتت ليل متتا َت َيتْ

ك تته م تته إىل التقليتت  آهتتو كمتتن َعتتَ ل إىل امل
ذَكَّي، آإن ااصل أن اليقبل قول ال   إال ب ليل إال ع   الارورة، آجعلتم أنتم حال الارورة رأ  أموالكم

 
 .2]امل

لهتت  آيتته متتن هتتو أعلتتم م تته، آهتتذا حممتتوث ختت  متتذمو ، وأمتتا تقليتت  متتن بتتذل َجْهتت ه يف اتبتتان متتاأنزل هللا ودثتتي عليتته بعاتته آق[أياتتا  اباان القاايموقتتال 
 .٣]ومأجور خ  مأوور

َتا ْ  َعلَتى قت ل توبِ ق ْرآَن أَ أََآَ  يَتَتَ بتَّر وَن الْ ) ، يف تثس  قول هللا تعاىلرمحه هللاحممد األمني الشنقيقي الشيخ  - 4 يته صتلى هللا عل  24حممت :  (أَقْتَثاق 
جتهت ين داصتة، وأن ل به. الدوو إال للمل بعض متأدري ااصوليس: إن ت بر هذا القرآن العظيم، وتثهمه والعماعلم أن قو [، قال رمحه هللا وسلم 

قيتا  جلتي، الست ة وال إجتان والمتن كتتاب و  كل من مل يبل  ثرجة االجتهاث املطلق بشرو ه املقررة ع  هم اليت مل يست   اخترتاط ك ت  م هتا إىل ثليتل
 المست   له من ثليل خترعي أص . والأثر عن الصاابة، قول

ا علتتم مهمتا، والعمتل رتلدتب عليتته تع بتل التق الختت  آيته، أن كتتل متن لته قت رة متتن املستلمس، علتى التتعلم والتتثهم، وإثراك معتتاين الكتتاب والست ة،
 م هما.

 أما العمل هبما ما اَّهل را يعمل به م هما آمم ون إجاعا .

                                                 

 212 - 211/  2٠)جممون الثتاوى(  1
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 ح ا . ختتا  عن تعلم صايح، آله أن يعمل به، ولو آية واح ة أو ح ي ا  وا وأما ما علمه م هما علما  صاياا  

 ومعلو  أن هذا الذ  واإلنكار على من مل يت بر كتاب هللا عا  َّميا ال ا . 

هتتل قتتررة ع تت  أجتهتتاث امللشتتروط اال وممتتا يوضتتح  لتت  أن امل تتا بس ااولتتس بتته التتذين نتتزل آتتيهم هتتم امل تتاآقون والكثتتار، لتتيح أحتت  متت هم مستتتكم 
 ملتا ن ابالصتط ح ااصتويلال ا تهت و إدتوو أن ي تثتا ابلعمتل بته، واالهتت اء هب يته  ااصول، بل لتيح ع ت هم ختتيء م هتا أصت . آلتو كتان القترآن ال

 يس، كما ترى.تأدري ااصولة ع   مهاث املقرر وبهخ هللا الكثار وأنكر عليهم ع   االهت اء هب اه، وملا أقا  عليهم الجة به حىت  صلوا ختروط االجت

ان كتتتملتتتذكورة قطعتتتي، ولتتتو   اآلايت اومعلتتتو  أن متتتن املقتتترر يف ااصتتتول أن صتتتورة ستتتبب ال تتتزول قطعيتتتة التتت دول، وإ ا  آتتت دول الكثتتتار وامل تتتاآقس، يف
 ه.بم ع   عملهاليصح االنتثان هب ي القرآن إال خلصوص ا ته ين ملا أنكر هللا على الكثار ع   ت برهم كتاب هللا، و 

صوصتتتة يف نصتتتوص  واامتتتور امل وقتتت  علمتتتت أن الواقتتتا دتتت ف  لتتت  قطعتتتا ، والخيثتتتى أن ختتتتروط االجتهتتتاث التشتتترتط إال آيمتتتا آيتتته جمتتتال ل جتهتتتاث،
ن ومت -إىل أن قتال  -. ال االتبتانصاياة، من الكتاب والست ة، الدتوو االجتهتاث آيهتا احت ، حتىت تشترتط آيهتا ختتروط االجتهتاث، بتل لتيح آيهتا إ

 علو ، أنه اليصح كصيص عمومات الكتاب والس ة، إال ب ليل دب الرجون إليه.امل

صتتى،  حتأك تتر متتن أن  ستت ة رستتوله،ومتتن املعلتتو  أياتتا، أن عمومتتات اآلايت وااحاثيتتل، ال التتة علتتى حتتل جيتتا ال تتا ، علتتى العمتتل بكتتتاب هللا، و 
الت يل. « كم بست يتعلتي» ليته وستلم صتلى هللا ع وقولته « كتتاب هللا وست يتتركت آيكم ماإن َتسكتم به لتن تاتلوا  :»صلى هللا عليه وسلم  كقوله 

  صى. وحنو  ل  مما ال

 أو آت صيص جيا تل  ال صوص، ِبصوص ا ته ين وحتر  االنتثتان هبت ي الكتتاب والست ة علتى خت هم، حترميتا  ابَت  تتاج إيل ثليتل متن كتتاب هللا
 .1]كصيص تل  ال صوص َبراء جاعات من املتأدرين املقرين على أنثسهم أبهنم من املقل ين ، واليصحصلى هللا عليه وسلم  س ة رسوله 

كان قص هم أن تعلمهما صعب اليق ر عليه، آهم أياا وعم اب ل، ان تعلم الكتتاب والست ة، أيستر متن تعلتم مستائل وإن  [أياا  الشنقيقيوقال 
تتْرَ  اْلق تتْرآَن لِلتتذهِْكِر ) قيتت  والك تترة، وهللا جتتل وعتت  يقتتول يف ستتورة القمتتر متترات متعتت ثة:اآلراء واالجتهتتاث امل تشتترة، متتا كوهنتتا يف خايتتة التع َوَلَقتتْ  َيسَّ

تتْم يَتتَتتذَكَّر ونَ ) . ويقتتول تعتتاىل1٧القمتتر:  (آَتَهتتْل ِمتتن مُّتت َِّكرِ  تتْرَ ه  بِِلَستتاِنَ  َلَعلَّه  َتتا َيسَّ تتْرَ ه  ) . ويقتتول٥8التت دان:  (آَِإمنَّ َتتا َيسَّ تتَر بِتتهِ آَِإمنَّ  بِِلَستتاِنَ  لِتت َبشِه
ا    . 2]. آهو كتاب ميسر، بتيس  هللا، ملن وآقه هللا للعمل به9٧مر :  (اْلم تَِّقَس َوت  ِذَر ِبِه قَتْوما  لُّ ه

أهت  للثتيتا  مي عاملتا  ملستلمس آهتو تقليت  العتاأما التقلي  اَّتائز التذي اليكتاث خيتالف آيته أحت  متن ا[آيما دوو من التقلي  آقال:  الشنقيقيمث تكلم 
 يه.والد ف آ صلى هللا عليه وسلم  يف  ولةِ  نزلت به، وهذا ال ون من التقلي  كان ختائعا  يف ومن ال   

 تياه. تيه آيعمل بث، عن حكم ال اولة ت زل به آيثصلى هللا عليه وسلم  آق  كان العامي، يسأل من ختاء من أصااب رسول هللا 

مث يعمتتل  صتتلى هللا عليتته وستتلم  دتترى مل يتترتبط ابلصتتاايب التتذي أآتتتاه أوال بتتل يستتأل ع هتتا متتن ختتتاء متتن أصتتااب رستتول هللا وإ ا نزلتتت بتته  ولتتة أ
 .٣]بثتياه

يته نتص كتتاب أو ن املستائل، أمتا ماآ ل جتهتاث متبسَّ بعت   لت  املتراث ابلتقليت  اَّتائز يف ك مته الستابق، وهتو ماكتان حمت    رمحه هللاالشنقيقي إال أن 
 لي  آيه ِبال.ي ، وأن حمل االتبان الدوو التقاعلم أن مما الب  م ه معرآة الثرق بس االتبان والتقل[ة أو إجان آ  تقلي  آيه، آقال رمحه هللا س 

ن كتل ِبتال. ا يه التقلي آمس، الدوو ، أو إجان املسلصلى هللا عليه وسلم  وإيااح  ل : أن كل حكم  هر ثليله من كتاب هللا، أو س ة رسوله 
 تهت ين، آلتيح احت علتى كتل ا  اجتهاث خيالف الت ص، آهتو اجتهتاث اب تل، والتقليت  إال يف حمتل االجتهتاث. ان نصتوص الكتتاب والست ة، حاكمتة

 م هم خمالثتها كائ ا من كان.

 دوو التقلي  آيما خيالف كتااب  أو س ة أو إجاعا  إ  ال أسوة يف خ  الق. وال

                                                 

ستقيم الك   إال ذضاآة مل . وق  أضثت لك مه حرف )مل( يف قوله )ومعلو  أن هذا الذ  واإلنكار على من يت بر كتاب هللا( إ  الي4٣1 - 4٣٠/ ٧)أضواء البيان(  1
 )على من مل يت بر(

 ٧/4٣٥)أضواء البيان(  2
 48٧/  ٧)أضواء البيان(  ٣
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 ارع.عسامل من امل عليه ال صوص إال االتبان آقط. والاجتهاث، والتقلي  آيما ثل عليه نص، من كتاب أو س ة، آليح آيما ثلت

 اث التذي ا كت   ابتن دتويز م ت. وقت  قت م والثرق بس التقلي  واالتبان أمر معروف ع   أهل العلم، اليكاث ي اون يف صتاة مع تاه أحت  متن أهتل العلتم
، واالتبتان متا  تون م ته يف الشتريعةيته، و لت  ممجامعه. وهو قوله: التقلي  مع اه يف الشرن الرجتون إىل قتول ال حجتة لقائلته علنقله ع ه ابن عب الس يف 

  -إىل أن قال الش قيطي  -ثبت عليه حجة. 

يف املتبتا متا  َجْعل ختروط ا تهت آ اجتهاث، وهبذا تعلم أن ختروط ا ته  اليت يشرت ها ااصوليون إمنا تشرتط يف االجتهاث، وموضا االتبان ليح حمل
 تباين االجتهاث واالتبان وتباين مواضعهما دلط ودبط، كما ترى.

هبتا.  والتاقيق أن اتبان الوحي اليشرتط آيه إال علمه را يعمل به من  ل  الوحي الذي يتبعه.وأنه يصح علتم حت يل والعمتل بته، وعلتم آيتة والعمتل
االجتهتاث. آيلتز  املكلتف أن يتتعلم ما تتاج إليته متن الكتتاب والست ة، ويعمتل بكتل متاعلم متن  لت ، كمتا   واليتوقف  ل  علتى حتصتيل جيتا ختتروط

 .1]كان عليه أول هذه اامة، من القرون املشهوث قا ابخل 

العلتم،  الد ف بس أهل[ قال رمحه هللاالتقلي  ابملعىن االصط حي الذي ق م اه و ل  يف حال الارورة، آ الشنقيقيورخم ك مه هذا، آق  أجاو 
 ستعة اا  حقيقيتا ، آهتو يفإَّاء صتاي يف أن الارورة قا أحوال داصة تستوجب أحكاما  خ  أحكا  االدتيار. آكل مسلم أَّأته الارورة إىل ختيء
حترميتا   ي متن أخلتظ احملرمتات،هتربتا التيت من أمتره آيته. وقت  استت ىن هللا جتل وعت ، حالتة االضتطرار يف مختح آايت متن كتابته،  كتر آيهتا احملرمتات اا

مث  كر  -م التار . ورة، آأدرجها من حكحالة الار  وهي امليتة وال   ولم اخل زير وماأهله ل   هللا به. آإن هللا تعاىل كلما  كر حترميها است ىن م ها
  -اآلايت، وقال 

  على الثهم. كونه الق رة له أص التثريط ل رة له البتة على خ ه ما ع  وهبذا تعلم أن املاطر للتقلي  ااعمى اضطرارا  حقيقيا ، ِبيل يكون الق 

 أو له ق رة على الثهم وق  عاقته عوائق قاهرة عن التعلم.

 أو هو يف أث اء التعلم ولك ه يتعلم ت ردا  انه اليق ر على تعلم كل ما تاجه يف وقت واح . 

 يف التقلي  املذكور للارورة. انه ال م  وحة له ع ه.أو مل د  كثتا يتعلم م ه وحنو  ل  آهو معذور 

 .2]أما القاثر على التعلم املثرط آيه. واملق   آراء الرجال على ماعلم من الوحي، آهذا الذي ليح رعذور

 رأي املؤلف )عب القاثر بن عب العزيز( يف مسألة االتبان والتقلي :  - ٥

مبتين علتتى  خ  تا، وهتذا الترأيالشت قيطي و كتل مستلم والدتوو التقليت  إال للاترورة كمتا قتال ابتن القتيم و   رأيتي يف هتذه املستألة أن االتبتان واجتب علتى
 مق متس:

لتة  لت  متن والعمل( و كر  أث م قبل القولمسلم، وثليله ما كر ه يف أول الباب ال اين من )وجوب العل: أن االتبان واجب على كل املقدمة األوىل
 لتب العلتم آرياتة علتي  ) لى هللا عليته وستلم صت ، وقولته  ٣٦راء: اإلست (َلَ  ِبِه ِعْلتمم  َواَل تَتْقف  َما لَْيحَ ) ان، وم ها قوله تعاىلالكتاب والس ة واإلج

طلتب علتم ماوجتب ب والكتل خما تب (. آهذا دطاب َّميا املؤم س الآرق بس عامل وعامي، آالكتل خما تب أبال يتبتا متاليح لته بته علتم،كل مسلم
 ، وهذا هو االتبان.لى كل مسلمعهو آرع العس من العلم. والعلم هو ال ليل الشرعي كما  كر ، آمعرآة ثليل القول والعمل واجب عليه، و 

حتتىت  - ين آيمتتا نقل تتاه ع تتهرره الشتتوكاقتتكمتتا   -: أنتته قتت  تبتتس لتت  ممتتا ستتبق أنتته اليوجتت  ثليتتل ختتترعي واحتت  يوجتتب التقليتت  أو ديتتزه، املقدمااة الثانيااة
 ا ال ليل أثلة وجوب االتبان املذكورة يف املق مة ااوىل.خيصص هذ

 ، و ا:ب اء على هاتس املق متس: يكون االتبان واجبا  على كل مسلم، وقذا االتبان مرتبتان يف حق املستثيت

جتان أو القيتا  تتاب أو الست ة أو اإلمتن الك تتوىاملرتبة ااوىل: ملن ل يه ق رة على آهم ااثلة، آاالتبان الواجب عليه: أن يسأل املثيت عن ثليتل الث 
 أو خ ها، ويعرف وجه ال اللة آيه على الكم.

                                                 

 ٥٥٠ - ٥4٧/  ٧)أضواء البيان(  1
 ٥٥٥ - ٧/٥٥٣)أضواء البيان(  2
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 ،  عليه وسلم صلى هللا هللا ورسوله  : أهذا حكماملرتبة ال انية: ملن يعجز عن آهم ااثلة، آاالتبان الواجب عليه: أن يسأل املثيت عن آتواه آيقول له
ل تا  أن يعلمتوا أحت ، وإمنتا يت قص ا يعجتز ع هتاا  كره ابن حتز  والشتوكاين وابتن ثقيتق العيت . والتق أن هتذه املرتبتة الآإن أجابه ب عم، قَِبل آتواه. كم

 بوجوهبا.

ثصي  كمتا تيه ابل ليل الشرعي إىل من يثت يبقى موضا َّواو التقلي  إال موضعا  واح ا ، وهو عجز املستثيت عجزا  حقيقيا  عن الوصول وعلى هذا ال
أن االتبتان هتو الكتم   ثليتل. وهبتذا تعلتم ت  حجتة والرتبة ااوىل أو إجاال كما يف املرتبة ال انية، ما ق رته على الوصول إىل من يثتيه ابلتقليت  بيف امل

 ااصلي وأن التقلي  إمنا هو است  اء للماطر العاجز عن االتبان ررتبتيه.

 َيمث وي ذ  يف مواضا سيأيت  كرها إن ختاء هللا. -ة حيل يسول له التقلي  للارور  -وما هذا آإن املقل  

 طي.وليح إداب ا ل تبان إدااب  لإلجتهاث، ملا  كر ه من الثرق بي هما، داصة آيما سبق من ك   الش قي

شتر العلتم ء هتذا اامتر، ل حياملت ي س إودب على كل مشت ل ابلعلو  الشرعية أن  ض ال ا  على االتبان وأن يب أ ب ثسه، كما دب على الشبان ا
لح بته صتصتلح آدرهتا إال رتا متة إ  لتن يورآا اَّهل، وقطا الطريق على أثعياء العلتم التذين ياتلون ال تا  أبهتوائهم ب ت  علتم. هبتذا يصتلح حتال اا

َتذ وا َهتَذا ا قَتتْوِمي َوقَتاَل الرَّس تول  اَي َربِه ِإنَّ )يقا املسلمون يف التذ  التوارث يف قولته تعتاىل  أوقا، وهبذا ال ، والتتوبيخ  ٣٠الثرقتان:   (ْلق تْرآَن َمْهج تورا  اكَّ
َتا) الوارث يف قوله تعاىل لتبعض إن املثتيت قت  خيت ن املستتثيت آيتذكر لته ثلتي  وهتو ا. أمتا قتول 24 حممت : (أَآَتَ  يَتتَتَ بتَّر وَن اْلق تْرآَن أَْ  َعلَتى قت ل توِب أَقْتَثاق 

اتتاه هللا يقتتيض لتته متتن يث ىل يف هتتذا أنالمييتتز  لتت ، آجوابتته أن ستت ة هللا تعتتاواملستتتثيت  -الثتترق املبت عتتة  كمتتا هتتو ختتتأن  -دتت ف التتق يف املستتألة 
 علم.أ. هذا وهللا تعاىل 18اانبياء:  (اِهقم آَِإَ ا ه َو وَ  َيْ َم  ه  اِبلَْقِه َعَلى اْلَباِ ِل آتَ  َبْل نَتْقِذف  ) ويكشف ض له حىت يص  عسة ام اله، قال تعاىل

 
 مىت يُذا املقلد؟ سادسا:

 َيمث املقل  يف أحوال وي  كر عليه آيها، م ها:

أمتا متاليح متن التقليت  جبتائز بت  دت ف  [ رمحته هللاالشانقيقي إ ا كان قاثرا  على االجتهاث )االست الل( وع ل ع ه إىل التقلي  احملتض، قتال  - 1
آدتر يتترى دت ف متا هر لته هتتو، لإلجتان علتى أن ا تهت  إ ا  هتتر لته الكتم ابجتهتتاثه  آهتو تقليت  ا تهت  التتذي  هتر لته الكتم ابجتهتتاثه، جمتهت ا  

 .1]الدوو له أن يقل  خ ه امل الف لرأيه

أما القاثر علتى التتعلم [ رمحه هللاالشنقيقي إ ا كان قاثرا  على االتبان )أي السؤال عن ثليل مسألته وآهمه( آاكتثى ابلتقلي  احملض. كما قال  - 2
. وإمنا أمِثَ هذا انه ترك االتبان الواجب عليته، وآعلته هتذا نتون متن 2]ثرهط آيه، واملق ه  آراء الرجال على ماعلم من الوحي، آهذا الذي ليح رعذورامل

. ٣]ه اكتثتاء بتقليت  اآلابءاإلعتراع عمتا أنتزل هللا وعت   االلتثتات إليت[من أنوان التقلي  احملتره   ابن القيمأنوان اإلعراع عما أنزل هللا تعاىل، وق   كر 
آكل من َعَ ل عن اتبان الكتاب والس ة و اعة هللا والرسول إىل عاثته وعاثة أبيه وقومه آهو من أهل اَّاهلية املستاقس [ رمحه هللاابن ميمية وقال 
 .4]للوعي 

َواَل م ْؤِم َتِة ِإَ ا َوَمتا َكتاَن ِلم تْؤِمِن ) إمثا  عظيما ، قتال تعتاىلإ ا  هر للمقل  ابلجة وال ليل أن الق ِب ف قول من قله ه، آلم يرجا ع ه، أمِثَ  - ٣
شتى علتى هتذا  ٣٦ااحتزاب:  (اّللََّ َوَرس توَله  آَتَقتْ  َضتلَّ َضتَ ال  مُِّبي تا   َقَاتى اّللَّ  َوَرس تول ه  أَْمترا  َأن َيك توَن َق تم  اخْلِتَ َة  ِمتْن أَْمترِِهْم َوَمتن يَتْعتصِ  ، وخي 

                                                 

 488/  ٧)أضواء البيان(  1
 ٥٥٥ - ٥٥4/  ٧)أضواء البيان(  2
 1٦8/  2)اع   املوقعس(  ٣
 2٠/22٥)جممون الثتاوي(  4
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تا وَاخ توا أَوَاَل اّللَّ  قت ل توهَب مْ ) أن يزي  هللا قلبه ويطبا عليه، قتال تعتاىلاملعاِن    ابان حازا. وهتذا والعيتا  ابهلل ختتأن ك ت  متن املقلت ين. قتال ٥الصتف:  (آَتَلمَّ
 . 1]وأما إن قامت عليه الجة آعان  تقلي ا  آثاسق[

. 2]الذي بعتل هللا بته رستوله مث عت ل ع ته إىل عاثتته، آهتو متن أهتل التذ  والعقتابوكذل  من تبس له يف مسألة من املسائل الق [ ابن ميميةوقال 
آمن صار إىل قوِل مقل ا  لقائله مل يكن له أن ي كتر علتي متن صتار إىل القتول اآلدتر مقلت ا  لقائلته، لكتن إن كتان متا أحت  ا [أياا  ابن ميميةوقال 

التقليت  بعت  قيتا  الجتة و هتور الت ليل علتى [متن أنتتوان التقليت  الترا   ابان القايمكتر و   .٣]حجة خترعية وجب االنقياث للاجل الشرعية إ ا  هترت
 .4]د ف قول املقل 

ختتتَ  مؤهتتتل للثتيتتتا أو مل يتاتتتره أهليتتتة متتتن قلهتتت ه، وقتتت  ستتتبق الكتتت   يف هتتتذا يف )صتتتثة متتتن يستتتتثتيه العتتتامي(  -متتتن دتتتوو لتتته التقليتتت   -إ ا قلهتتت   - 4
 .٥]تقلي  من اليعلم املقل  أنه أهل تم ان يؤدذ بقوله[يف أنوان التقلي  احملر  القيم ابن ومابع ها من مسائل. وقال 

آمن آعل هتذا كتان جتاه   ضتاال، بتل قت  يكتون كتاآرا ، آإنته متىت اعتقت  [ رمحه هللاابن ميمية إ ا اعتق  املقل  وجوب تقلي  خت ص بعي ه. قال  - ٥
اائمة ثون اإلما  اآلدر آإنه دب أن ي ستتاب، آإن َتب وإال ق ِتل، بل خاية مايقال: إنه يسول أو  أنه دب على ال ا  اتبان واح  بعي ه من هؤالء

آت ن أو آت ن، ي ب ي أو دب على العامي أن يقل  واح ا  ال بعي ه، من خ  تعيس وي  وال عمترو. وأمتا أن يقتول قائتل: إنته دتب علتى العامتة تقليت  
 ولتتو آتتتح هتتذا البتتاب لوجتتب أن ي عتترع عتتن أمتتر هللا ورستتوله، ويبقتتى كتتل إمتتا  يف أتباعتته ر زلتتة ال تت  [أياتتا  ن ميميااةاباا. وقتتال ٦]آهتتذا اليقولتته مستتلم

َتتتذ واْ َأْحبَتتتاَره ْم َور ْهبَتتتاهَن ْم أَْراَباب  ) يف أمتتتته، وهتتتذا تبتتت يل للتتت ين يشتتتبه ماعتتتاب هللا بتتته ال صتتتارى يف قولتتته: صتتتلى هللا عليتتته وستتتلم  تتتن ث وِن اّللهِ  اكَّ  مِه
ت ، وهللا ستباانه وتعتاىل أعلتم، والمت   ٣1التوبتة:  (ا ي ْشترِك ونَ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَ َ َوَما أ ِمر واْ ِإالَّ لِيَتْعب   واْ ِإلَتتها  َواِحت ا  الَّ ِإلَتتَه ِإالَّ ه تَو س تْبَاانَه  َعمَّ

 .٧]هلل وح ه

تلتف علتى ساثستة عشترة )إ ا اد املستألة اليتاتره أيهمتا الصتواب، وستيأيت تثصتيل هتذا يف وي ذ  املقل  أياا إ ا ابت لي بقوِل آدر يف مسألته آلتم - ٦
 املستثيت مثتيان أو أك ر( إن ختاء هللا تعاىل.

 وهبذا خنتم الك   يف هذه املسألة )مسألة االتبان والتقلي (، وابهلل تعاىل التوآيق.

 
  

                                                 

 1٥4/  ٦)اإلحكا (  1
 22٥/  2٠)جممون الثتاوي(  2
 2٣٣/  ٣٥)جممون الثتاوي(  ٣
 1٦8/  2)اع   املوقعس(  4
 2/1٦8)اع   املوقعس(  ٥
 22/249)جممون الثتاوي(  ٦
 21٦/ 2٠)جممون الثتاوي(  ٧
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 ط املفيت؟هل جيوز اعتماد املستفيت على خ:املسألة الرابعة عشرة

ىل قولته، ودتوو لته و أْعَلَمته بته متن يستكن إدتوو لته العمتل ِبتط املثتيت وإن مل يستما الثتتوى متن لثظته إ ا عترف أنته دطته أ[ رمحه هللاابن القيم قال 
علتتى القتترائن   ار اعتمتتاثا  دتتول التتاإل ن يف ثقبتتول قتتول الرستتول إن هتتذا دطتته وإن كتتان عبتت ا  أو امتترأة أو صتتبيا  أو آاستتقا ، كمتتا يقبتتل قولتته يف اق يتتة و 
االعتمتاث  بته، وكتذل  دتوو لته دله وي تثتاوالعرف، وكذا دوو اعتماث الرجل على ماد ه من كتابة الوقف على كتاب أو رابط، أو َداِن أو حنوه آي 

هنتا آلهتا ى دتط التزوج أنته أابتمتاث علتالععلى ماد ه ِبط أبيه يف بر جمه أن له على آ ن كتذا وكتذا، آيالتف علتى االستتاقاق، وكتذا دتوو للمترأة ا
 ي ا حتب التراوي إىل خت ه كتذا إ ا كتتو أن تتزوج ب اء على اخلط، وكذا الوصي والوارث يعتم  على دط املوصي آي ثتذ ماآيته وإن مل يشته  ختتاه ان، 

 ه وستتلم صتلى هللا عليت بي تتا ن متن عهت   ي ا  جتاو لته أن يعتمتت  عليته ويعمتل بتته، ويرويته ب تاء علتتى اخلتط إ ا تتيقن  لتت  كلته، هتذا عمتتل اامتة قت ميا وحتت
 وإىل اآلن، وإن أنكره من أنكره.

ت ، آهتو يقاتيومن العجب أن من أنكر  لت  وابلت  يف إنكتاره، لتيح معته آيمتا يثتيت بته إال جمترث كتتاب قيتل: إنته كتتاب آت ن تل و   ر ، بته ويثتيت و  
 ويقول: هكذا يف الكتاب، وهللا املوآق. 

يرستتل كتبتته إىل امللتتوك وإىل اامتتم يتت عوهم إىل اإلستت   آتقتتو  علتتيهم الجتتة بكتابتته، وهتتذا أ هتتر متتن أن  صتتلى هللا عليتته وستتلم  وقتت  كتتان رستتول هللا 
 .1]ي كر، وابهلل التوآيق

ِإن )تعاىل  ق، لقولهل دس الثاسدوو قبو   ي ، آ وإن كان آاسقا . هذا خ  س -بس املستثيت واملثيت  -وقول ابن القيم إنه دوو قبول قول الرسول 
  س الثاسق.د، وأثى مايف اآلية أن يتوقف يف قبول  ٦الجرات:  (َجاءك ْم آَاِسقم بِ َتَبِأ آَتتَتبَتيتَّ  وا

 
  

                                                 

 2٦٥ - 4/2٦4)اع   املوقعس(  1
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 هل فتو  املفيت ُملزمة للمستفيت؟: املسألة امامسة عشرة

 م لزمة للمستثيت أما حكم القاضتي آم لتز  لل صتو . آهتذا إلتزا  سبق أن  كر  يف أول هذا الباب يف الثروق بس املثيت والقاضي: أن آتوى املثيت خ 
لقتوة إ ا قاائي متعلق ابلسلطان رعىن أن املثيت الميل  أن دس املستثيت على العمل بثتواه، أما القاضي آيمل  اجبار اخلصو  على ت ثيتذ حكمته اب

، آقاتاؤه دتاص م لتزِ ، وآتتوى العتامل عامتة خت   والقاضي يقاي قاتاء[ ابن القيماقتاى اامر  ل . وهذا هو معىن قول  معي تا  علتى ختت ص معتسه
 . 1]م لزمة

  الت ِهايين ملستألة، وهتو اإللتزاا ته يف هتذه عوعلى هذا ميكن القول أبن آتتوى املثتيت خت  م لزمتة للمستتثيت قاتاء ، ولكتن ه تاك إلتزا  آدتر وهتو متانتكلم 
هتذه املستألة، أي إ ا     الت ايين هتو موضتونهتذا اإللتزامتل بثتتواه هتل َيمث آيمتا بي ته وبتس هللا تعتاىل أ  ال  آبس العب  وربه، وهو إ ا أآتاه املثيت آلتم يع

 كانت آتوى املثيت خ  م لزمة للمستثيت قااء  آهل يلزمه العمل هبا ثاينة   

 وسوف نذكر أقوال العلماء يف املسألة مث نل هص حكمها:

إليته، آيمتا اليعلمته متن أمتر ثي ته و تتاج  -الذي اليشت ل ابست باط ااحكا  من أصوقا لع   أهليته  -لعامي ه آرع ا[ رمحه هللاالقرطيب قال  - 1
 .2 ]4٣ال ال:  (تَتْعَلم ونَ  آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم الَ ) أن يقص  أعلم َمْن يف ومانه وبل ه آيسأله عن  ولته، آيمت ل آيها آتواه، لقوله تعاىل

صت  لتبعض العلتو  املعتتسة يف االجتهتاث، يلزمته اتبتان قتول ا تهت ين [ رمحه هللااآلمد  وقال  - 2 العتامي ومتن لتيح لته أهليتة االجتهتاث، وإن كتان حم 
 .٣]واادذ بثتواه

، هكتذا أجت  ثتيت ملزمتة للمستتثيتامل ن آتتوىآقول القر   )آيمت ل آيها آتواه(، وقتول اآلمت ي )يلزمته اتبتان قتول ا تهت ين( يت ل علتى أهنمتا يتراين أ
 القول، وه اك من آصَّل يف املسألة كال ووي وابن القيم.

قتتتال اخلطيتتتب الب تتت اثي: إ ا مل يكتتتن يف املوضتتتا التتتذي هتتتو آيتتته إال مثتتتت واحتتت  آأآتتتتاه لزمتتته آتتتتواه. وقتتتال أبتتتو املظثتتتر [ رمحتتته هللاالناااوو  قتتتال  - ٣
ب املثيت مل يلزمه العمتل بته إال ابلتزامته، قتال: ودتوو أن يقتال إنته يلزمته إ ا أدتذ يف العمتل بته، وقيتل: يلزمته السمعاين رمحه هللا: إ ا ْسا املستثيت جوا

 إ ا وقا يف نثسه صاته، قال السمعاين: وهذا أوىل ااوجه. قال الشيخ أبو عمرو: مل أج  هذا ل  ه وق  حكى هو بع   ل  عن بعض ااصتوليس
ه بتس أن يقبتل م ته أو متن خت ه مث ادتتار هتو أنته يلزمته االجتهتاث يف أعيتان املثتتس ويلزمته اادتذ بثتيتا متن ادتتاره  أنه إ ا أآتاه را هو خمتلتف آيته دت ه

لت  علتى ابجتهاثه، قال الشيخ: والذي تقتايه القواع  أن نثصل آ قول إ ا أآتاه املثيت نظر آإن مل يوج  مثت آدر لزمه اادذ بثتيتاه واليتوقتف  
 ابالدذ يف العمل به والب  ه وال يتوقف أياا  على سكون نثسه إىل صتاته، وإن وجت  مثتت آدتر آتإن استتبان أن التذي أآتتاه هتو ااعلتم التزامه ال

، أآتتتاه بتته ب تتاء علتتى ااصتتح يف تعي تته كمتتا ستتبق، وإن مل يستتتأ  لتت  مل يلزمتته ماأآتتتاه رجتترث اآتائتته إ  دتتوو لتته استتتثتاء ختت ه وتقليتت ه ااوثتتق لزمتته متتا
 .4]واليعلم اتثاقهما يف الثتوى آإن وج  االتثاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حي تذ

صتتلى هللا عليتته  الدتتوو العمتتل رجتترث آتتتوى املثتتيت إ ا مل تطمتتتن نثستته، وَحتتاَك يف َصتتْ ره متتن قبولتته، وتتترثث آيهتتا، لقولتته [أياتتا اباان القاايم  وقتتال - 4
تَتتْوك اْستَتْثت نَتْثَسَ  وإن أآتاك ال تا   »: وسلم  آيجتب عليته أن يستتثيت نثسته أوال، وال كلصته آتتوى املثتيت متن هللا إ ا كتان يعلتم أن اامتر يف « وأآتْ

َمتتْن قاتتيت لتته بشتتال متتن حتتق أديتته آتت  »: صتتلى هللا عليتته وستتلم  البتتا ن ِبتت ف ماأآتتتاه، كمتتا ال ي ثعتته قاتتاء القاضتتي لتته بتتذل ، كمتتا قتتال ال تت  
يظتن املستتثيت أن جمترث آتتوى الثقيته تبتيح لته متا ستأل ع ته إ ا كتان يعلتم أن  واملثيت والقاضي يف هتذا ستواء، وال« رَيدذه، آإمنا أْقَطا  له قطعة من  

حماابتتته يف  اامتتر ِب آتته يف البتتا ن، ستتواء تتترثث أو حتتاك يف صتت ره، لعلمتته ابلتتال يف البتتا ن، أو لشتتكه آيتته، أو َّهلتته بتته، أو لعلمتته َجْهتتَل املثتتيت أو
تتَواه آتتتواه أو عتت   ت قييتت ه ابلكتتتاب والستت ة أو انتته معتتروف ابلثتتتوى ابلِيَتتل والتتردص امل الثتتة للستت ة وختت   لتت  متتن ااستتباب املانعتتة متتن ال قتتة بَثتتْ

                                                 

 ٣8/  1)اع   املوقعس(  1
 212/  2 )تثس  القر  ( 2
 2٣4/  4)اإلحكا (  ٣
 2٦4/  4. كما نقل ابن القيم قريبا  م ه )اع   املوقعس( 82 - 81. وق  نقل ابن مح ان هذا الك   ب صه تقريبا )صثة الثتوى( ص ٥٦ص  1)ا مون( ج  4
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ال  نثستا  إوسكون ال ثح إليها، آإن كان ع   ال قتة والطمأني تة اجتل املثتيت يستأل اثنيتا  واثل تا  حتىت حتصتل لته الطمأني تة، آتإن مل دت  آت  يكلتف هللا
 .1]وسعها، والواجب تقوى هللا ِبسب االستطاعة

ع مته، وهتذا الكت    ول الثتتوى متنوكتذل  ابتن القتيم إىل مستألة  مأني تة الت ثح كشترط لقبت -يف كت   ال تووي الستابق  -أختتار ابن الصت ح  - ٥
ه ابتن م، يبتسه هتذا متا كر ا والتستليبتل دتب الرضت ليح على إ  قه بل آيه تثصيل وتقيي ، داصة ما وضوح ثليل الثتوى آ  جمتال الستتثتاء الت ثح

 رجب ال بلي رمحه هللا يف خترح هذا ال يل.

استتثت ) آقال:)جتتت تستأل عتن التس واإلمث .( قلتت: نعتم. قتال صتلى هللا عليته وستلم  أتيتت رستول هللا آعن وابصتة بتن معبت  رضتي هللا ع ته قتال: 
 . 2(لقلب، واإلمث ماحاك يف ال ثح وترثث يف الص ر، وإن أآتاك ال ا  وأآتوكقلب ، الس ماا مأنت إليه ال ثح وا مأن إليه ا

وهذا ي ل علتى أن هللا آطتر عبتاثه علتى معرآتة التق والستكون إليته وقبولته، وركتز يف الطبتان حمبتة  لت  وال ثتور عتن ضت ه، [يف خترحه  ابن ر بقال 
سلمس، آأتتهم الشيا س آاجتالتهم عن ثيت هم، آارهمتت علتيهم ماأحللتت إين دلقت عباثي ح ثاء م»وق  ي دل هذا يف ح يل عياع بن محار 
م أن ي شركوا يب مامل أنزل به سلطا  « كل مولتوث يولت  علتى الثطترة آتأبواه يهوهثانته أو ي  صترانه أو ميجهستانه» صلى هللا عليه وسلم  ، وقوله «قم وأمْر

يعتين أن ماحتاك يف صت ر اإلنستان آهتو إمث وإن أآتتاه « وإن أآتتاك املثتتون»وأيب ثعلبتة وقولته يف حت يل وابصتة  -إىل أن قال ابتن رجتب  -ال يل 
صتاحبه ممتن خ ه أبنه ليح ذمث، آهذه مرتبة اثنية، وهو أن يكون الشال مست كرا ع   آاعله ثون خ ه وق  جعله أياا إمثا، وهتذا إمنتا يكتون إ ا كتان 

ث  تن ه أو ميتل إىل هتوى متن خت  ثليتل ختترعي، آأمتا ماكتان متا املثتيت بته ثليتل ختترعي آالواجتب علتى خترح ص ره لإلميان، وكان املثيت يثيت لته رجتره 
ي شترح  املستثيت الرجون إليه وإن مل ي شرح له ص ره، وهذا كالردصة الشرعية م ل الثطر يف السثر واملرع وقصر الص ة يف الستثر وحنتو  لت  ممتا ال

ت شرح بته صت ور بعاتهم آيمت عتون متن  أحيا  َيمر أصاابه را ال صلى هللا عليه وسلم  ه. وق  كان ال   عسة ب به ص ور ك   من اَّهال آهذا ال
كما أمرهم بثسخ الله إىل العمرة، آكرهته متن كرهته مت هم، وكمتا أمترهم ب اتر هت يهم والتالتل متن عمترة ال يبيتة آكرهتوه،   قوله آي اب من  ل ،

من عاِمِه وعلى أن من أَته م هم يرثهه إليهم. ويف اَّملة آما ورث ال ص به آليح للمؤمن إال  اعة هللا ورستوله  وكرهوا مثاوضته لقريش على أن يرجا 
وي ب تي أن يتلقتى  لت   ٣٦ ااحتزاب: ( َق م  اخلَِْ َة  ِمتْن أَْمترِِهمْ َوَما َكاَن ِلم ْؤِمِن َواَل م ْؤِمَ ِة ِإَ ا َقَاى اّللَّ  َوَرس ول ه  أَْمرا  َأن َيك وَن ) كما قال تعاىل

آَتَ  َوَربهِتَ  اَل يت ْؤِم  توَن َحتىتََّ   َكِهم توَك ِآيَمتا ) والرضا به والتسليم لته كمتا قتال تعتاىلابنشراح الص ر والرضا، آإن ماخترعه هللا ورسوله دب اإلميان 
وأما ما ليح آيه نص من هللا وال رسوله وال عمن يقتت ي  ٦٥ال ساء:  (َوي َسلِهم واْ َتْسِليما   دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحَرجا  ممِهَّا َقَاْيتَ  خَتَجَر بَتيتْ َته ْم مث َّ الَ 

 ره بشتبهة بقوله من الصاابة وسلف اامة، آإ ا وقا يف نثح املؤمن املطمتنه قلبه ابإلميان امل شرح ص ره ب ور املعرآة واليقتس م ته ختتال وحت ه يف صت
ردصة إال من خيس عن رأيه وهو ممن اليوثق بعلمه وب ي ه بل هو معروف ابتبان اقوى آه ا يرجا املؤمن إىل ماحاك موجوثة، ومل د  من يثيت آيه ابل
 . ٣]يف ص ره وإن أآتاه هؤالء املثتون

 د صة القول يف هذه املسألة: هل آتوى املثيت م لزمة للمستثيت ثاينة   

 ال كالتايل:هذه ااحو  ليه العمل هبا، وق  دب عليه أن يتوقف آيها، وبيانآتوى املثيت ق  تكون م لزمة للمستثيت، وق   ر  ع

 مكون فتو  املفيت ملزمة للمستفيت، وجيب عليه أن يعمل  ا بشروط ث ثة: - 1

 الشرط ااول: أن يكون املثيت ممن يوثق بعلمه وع الته. 

 يقة الال يف البا ن.مطابقا  لق -أي السؤال  -الشترط ال تاين: أن يكتون االستثتتاء 

                                                 

 2٥4/ 4)اع   املوقعس(  1
أمح  بن ح بل وال ارمي ذس اث حسن أ.هت. وقال ابن رجب آثي إس اث هذا ال يل أمران يوجب  قال ال ووي يف ااربعس: ح يل حسن روي اه يف مس  ي اإلمامس  2

 219من وجوه متع ثة وبعض  رقه جي ة( )جاما العلو  والكم( ص  وق  روي هذا ال يل عن ال    -إىل أن قال  -كل م هما ضعثه 
 .22٣ - 221)جاما العلو  والكم( ط ثار الثكر، ص  ٣

، آراجعه إن ختتت يف كره ابن رجب  ريب مما قونقل آيه قول الطسي، رمحهما هللا، و ل  بك   « استثت قلب »لم الشا   بك    ويل حسن يف هذا ال يل وق  تك
 هت14٠2، ط ثار املعرآة، 1٦٣ - 1٥٣ص  2)االعتصا ( للشا   ج 
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 . عليه وسلم صلى هللا وله الشرط ال الل: أن تكون الثتوى معتم ة على ثليل خترعي معتس، أو خيسه املثيت أن هذا هو حكم هللا ورس

ل دتتب عليتته قتتا، بت  ي شترح صتت رهودتتب عليتته أن يقبلهتا ويعمتتل هبتتا، وإن مل -ثاينتة  -آتإن استتتوآت الثتتوى هتتذه الشتتروط صتارت ملزمتتة للمستتتثيت 
 خترعا أن ي شرح ص ره قا.

تتْؤِمِن َواَل م ْؤِم َتِة ِإَ ا)أمتا ثليتل وجتوب عملتته هبتذه الثتتوى، آقولتته تعتاىل  َ َة  ِمتْن أَْمتترِِهْم َق تتم  اخْلِتأَْمترا  َأن َيك توَن   َوَرس تتول ه  َقَاتى اّللَّ   َوَمتا َكتاَن ِلم 
تتْؤِمِ َس ِإَ ا ث ع تتوا إِ ) ، وقولتته تعتتاىل ٣٦ااحتتزاب: ( ال  مُِّبي تتا  َوَمتتن يَتْعتتِص اّللََّ َوَرس تتوَله  آَتَقتتْ  َضتتلَّ َضتتَ   َتتا َكتتاَن قَتتتْوَل اْلم  س تتولِِه لِتتَيْاك َم ىَل اّللَِّ َورَ ِإمنَّ
ْعَ ا َوَأَ ْعَ ا َوأ ْولَِت َ   .٥1ل ور: ا  (ه م  اْلم ْثِلا ونَ  بَتيتْ َته ْم َأن يَتق ول وا ْسَِ

 يت ْؤِم  تتوَن آَتتَ  َوَربهِتتَ  الَ ) قولتته تعتتاىل، آصتتلى هللا عليتته وستتلم  هتتذه الثتتتوى املشتتتملة علتتى حكتتم هللا ورستتوله  وأمتتا ثليتتل وجتتوب انشتتراح الصتت ر مل تتل
 .٦٥ ال ساء: (َسلِهم واْ َتْسِليما  َوي   ا َقَاْيتَ جا  ممِهَّ َحىتََّ   َكِهم وَك ِآيَما خَتَجَر بَتيتْ َته ْم مث َّ اَل دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحرَ 

 وحيرا العمل بفتو  املفيت يف أحوال منها: - 2

لتم املستتثيت إ ا علم املستثيت أن البا ن والقيقة ِب ف الثتوى. كأن يزوهر املستتثيت ستؤاله بطريقتة جتعتل املثتيت ديبته ابَّتواو واإلابحتة يف ختتال يع -أ 
، ) صتلى هللا عليته وستلم  وحنو  ل . وثليله قول ال ت   أنه حمر  عليه وأن املثيت سيجيبه ابلتار  لو أتى ابلسؤال على وجهه القيقي، إمنتا أ  َبَشتر تم

وإنكم كتصمون إيلَّ، ولعل بعاكم أن يكون ألن ِبجته من بعض، آأقاي على حنو متا أْستا، آمتن قاتيت لته ِبتق أديته ختتيتا آت  َيدتذه، آإمنتا 
 .1(أقطا له قطعة من ال ار

  للثتوى، كأن يكون املثيت جاه  أو آاسقا. إ ا علم املستثيت أن املثيت ليح أه  -ب 

 سألة ال ال ة عشرة.قل  (، يف آدر املمىت ي ذ  املإ ا علتم املستثتيت أن الجتة وال ليل ِب ف آتوى املثيت  ر  عليه العمل هبا، كما  كر ه يف ) -ج 

 ويتوقف املستفيت عن العمل بفتو  املفيت يف أحوال، منها:  - 3

علمته أبن هتذا لة علتى الكتم، أو لريح يف ال التطمتن نثسه للثتوى لشكهه يف املثيت بسبب أنه يثيت برأيه ال ب ليل، أو أآتاه ب ليل خ  صإ ا مل  -أ 
املثتتيت شت  يف  ا ختت  يف الثتتتوى لل   لتت . آتإاملثتيت يثتيت ابلِيَتتل والتردص امل الثتة للستت ة، أو لكتون هتذا املثتتيت ك ت  اخلطتأ والتترتثث يف الثتتوى، وخت
كلتف هللا نثستا  إال ياثنيتا واثل تا آت   دت  مثتيتا آعليه أن يسأل اثنيا واثل ا حىت حتصل له الطمأني ة كمتا  كتر ه يف أول املستألة الاثيتة عشترة، آتإن مل

 وسعها والواجب تقوى هللا ِبسب االستطاعة.

صتلى هللا عليته  ليته التوقتف، والظتر ه تا مقت   علتى اإلابحتة، لقولته إ ا مل تطمتن نثسه للثتوى لشكه يف مطابقة الستؤال للاقيقتة، آيجتب ع -ب 
آمتن اتقى الشبهتات آق  استتسأ ل ي ته وعرضته، ومتن وقتا يف الشتبهات وقتا ) صلى هللا عليه وسلم  ، ولقوله 2( ثن مايريبت  إىل ماال يريب ) وسلم 

 قة ماي ق   عليه.. آيجب التوقف يف هذا الال حىت يتبس املستثيت حقي٣(يف الرا 

 اء هللا. ختملسألة التالية إن اا الال يف إ ا ادتلف عليه مثتيان يف الثتوى، ومل يتبس أيهما أآىت ابلصواب، وسيأيت بيان مادب عليه يف هذ -ج 

هتذا وهللا  هتور الجتة والت ليل، ا بتار لته متوهبذا خنتم القول يف هذه املسألة، وم ه تعلتم أن ا مت تان الت ثح معتتس يف مواضتا ثون أدترى، وأنته الاعت
 تعاىل أعلم.

 
  

                                                 

 (٧1٦9رواه الب اري عن أ  سلمة رضي هللا ع ها )ح  1
 مذي وقال ح يل حسن صايحرواه الرت  2
 ال يل متثق عليه ٣
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 يفعل املستفيت إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر؟ ما: املسألة السادسة عشرة

 قات أن مثتيا  يت مث خيسه أح  اليثتيه املثو ق  يسأل العامي مثتيا آيثتيه آ  تطمتن نثسه آيسأل خ ه، آيجيبه ِب ف ااول. أو ق  يستثيت العامي 
 ألوىل.تيه بثتوى خمالثة لا  آدر آيثدر يثيت ِب آه. أو ق  يستثيت العامي ويعمل ابلثتوى مث حت ث له نثح املسألة مرة أدرى آيستثيت آقيهآ

الواجتب  آمتا دتر يف نثتح املستألة،آتىت بته اآلآثي هذه الصور أو خ ها إ ا ادتلف على املستثيت مثتيان أو أك ر، آأآتاه كل م هم بثتوى خمالثة ملا أ
 على املستثيت .

 أقوال: وبة العلماء مثانيةت رج من أجادتلثت أجوبة العلماء يف هذا، وس ذكر أجوبتهم آيما يلي مث نذكر مانراه صوااب إن ختاء هللا تعاىل. وي

 القول األول: أيخذ املستفيت أبغلظ القولني. - 1

 .٥املزمل:  (ِقي   َلْيَ  قَتْوال  ثَ ْلِقي عَ ِإ َّ َس ت  ) لق ثقيل، وثليله قوله تعاىلآ جح القول ابلظر على اإلابحة، ويرجح القول ااخت ، ان ا
 القول الثاين: أيخذ املستفيت أبيسر القولني. - 2

تتَف )وقتال تعتاىل  ،18٥البقترة: (اّلله  ِبك تم  اْلي ْستَر َواَل ي رِيت   ِبك تم  اْلع ْستترَ ي رِيت   ) آيأدتذ أبيستر ا وأستهلهما عليته، ان هللا تعتاىل قتتال ي رِيت   اّلله  َأن خي َثِه
يِن ِمتْن َحترَجِ  َوَما َجَعَل َعَلْيك مْ ) ، وقال تعاىل 28ال ساء:   (َع ك مْ  إن هللا  تب أن يؤدتذ بر َدِصتِه  ) صتلى هللا عليته وستلم  . وقتال ٧8التل:  (يف الت ِه

 .1(كما  ب أن تؤتى عزائمه

 ن أمكن القول الثالث: جيمع بني القولني إ - 3

وإ ا ادتلف جواب املثتس على وجهس آي ب ي للمستثيت أن دما بس الوجهس إ ا أمك ته  لت  ل حتيتاط واخلتروج [آقال  امقيب البدداد  كره 
لَّ، آتإ ا من اخل ف، م اله أن يثتيته بعتض الثقهتاء أن الثترع عليته يف الطهتارة مستح جيتا رأسته ويثتيته بعاتهم أنته دزئته مستح بعتض الترأ  وإن قَت

 .2]مسح جيعه كان مؤثاي آرضه على القولس جيعا
 القول الرابع: يقدا فتو  أهل احلديث على فتو  أهل الرأ . - 4

 .٣]يسأل أصااب ال يل واليسأل أصااب الرأي، ضعيف ال يل د  من الرأي[أنه قال  رمحه هللاأمحد بن حنبل  كره ابن القيم عن 

 فتياً اثلثا ويعمل بفتو  من وافقه.القول امام : يسأل م - 5

بقتول مثتيتس  ه هبذا يكون قت  أدتذل اين. اناأي إ ا أآىت ال الل م ل ااول عمل بثتوى ااول، وإ ا أآىت ال الل بثتوى ال اين عمل املستثيت بثتوى 
 تعاض  قوال ا، كتع ث ااثلة والرواة لزايثة خلبة الظن. آهو ترجيح ابلك رة.

 سادس: أيخذ بقول األعلم األورع منهما.القول ال - 6

 على قولس.آدر أورن، ويعرف هذا ابلرتجيح ابل ليل العا ، وهو اادذ بقول أوثق املثتس وأآالهما. آإن كان أح  ا أعلم واآل
 القول السابع: ير ح املستفيت بني القولني وأيخذ أبر حهما. - 7

.أي ٥9ال ستتاء:  ( َوالرَّس تتولِ اّللهِ  ثُّوه  ِإىَل ْيِء آَتتتر  خَتتتآَتتِإن تَت َتتاَوْعت ْم يف ) عي، آيعمتتل بتته، لقولتته تعتتاىلواملقصتتوث ابارجتتح متتاثل علتتى صتتاته التت ليل الشتتر 
يميتة وابتن القتيم تتيار ابن حتز  وابتن ل، وهذا ادرثهوه إىل الكتاب والس ة ابإلجان. آيعمل را ثل عليه ال ليل وإن كان قائله مرجوحا  يف العلم والثا

   وخ هم.والشا 

                                                 

 رواه أمح  ذس اث صايح عن ابن عمر رضي هللا ع هما 1
 2/2٠٣)الثقيه واملتثقه(  2
 . 4/2٠٥)اع   املوقعس(  ٣

  وضعيف مل يوضا إال بع صايح وحسن  يل إىلون به ه ا على ما كره ابن تيمية أن ال يل الاعيف ع   أمح  هو السن يف التقسيم املعروف اآلن، ان تقسيم ال
 249و  18/٥2أمح ، آأول من قال به الرتمذي رمحه هللا )جممون الثتاوي( 



اجلامع يف طلب العلم الشريف   
 

346 

لتت ليل الجتتة الشتترعية، أمتتا ااخلتتاص هتتو  ويعترف هتتذا ابلرتجتتيح ابلتت ليل اخلتتاص، يف مقابتتل القتتول الستتاث  التتذي آيتته الرتجتيح ابلتت ليل العتتا . والتت ليل
 العا  آهو صثة املثيت من العلم والورن.

ان من ثليل عا  على أن أح  ا أعلم وأَْثَين. وعلم ال تا  برتجتيح وال ليل اخلاص الذي ي رجح به قول على قول أوىل ابالتب[ رمحه هللاابن ميمية قال 
علتى أن القتول اليصتح لثاتل [ رمحته هللاابن عبدالرب . وقال 1]قول على قول أيسر من علم أح هم أبن أح  ا أعلم وأْثين، ان الق واح  والب 

ثي ار، عن ابن القاسم عن مال ، قال: ليح كل ماقال رجل قوال وإن كتان قائله، وإمنا يصح ب اللة ال ليل عليه. وق   كر ابن مزين عن عيسى بن 
 .2 ]18الزمر:  (اْلَقْوَل آَتيَتتَِّبع وَن َأْحَسَ ه  الَِّذيَن َيْسَتِمع وَن ) له آال يتبا عليه لقول هللا عزوجل

آَتِإن تَت َتاَوْعت ْم يف خَتتْيِء آَتتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه ) قولته تعتاىلومن هذا تترى أن الرتجتيح ابلت ليل اخلتاص مقت   علتي الرتجتيح ابلت ليل العتا ، ويكثتي يف هتذا 
والس ة، مارواه الب اري عن أيب هريرة ووي  بن دال  اَّهين رضي هللا ع هما قتاال: جتاء أعترايب  . ومن رث املت اون آيه إىل الكتاب٥9ال ساء:  (َوالرَّس ولِ 

  دصتمه آقتال: صت ق آتاقض بي  تا بكتتاب هللا. آقتال ااعترايب: إن ابتين كتان عستيثا علتى هتذا آتتزى آقتال ايرستتول هللا: اقتض بي  تا بكتتاب هللا، آقتا
 وت ريتب  عتا . ابمرأته، آقالوا يل: على اب   الرجم، آث يت ابين م ته رائتِة متن ال ت م ووليت ة، مث ستألت أهتل العلتم آقتالوا: إمنتا علتى اب ت  جلت   مائتة ِ 

اقاتتسه بي كمتا بكتتاب هللا، أمتا الوليت ة وال ت م آَتتَرث    عليت ، وعلتى اب ت  جلت   مائتة وت ريتب عتا ، وأمتا أنتت اي )  صتلى هللا عليته وستلم آقال ال   
(. آهتتذا ااعتترايب آتتإن اعرتآتتت آارجهتتا، آاعرتآتتت آرجهتتا. ويف روايتتة )٣( آ تت ا عليهتتا أنتتيح آرجهتتاآاْختت   علتتى امتترأة هتتذا آارجهتتا -لرجتتل  -أ نتتيح 

 . وهكذا دتب رث املت تاون آيته إىل كتتاب هللا وإىل ست ة رستوله بعت  وآاتته صلى هللا عليه وسلم  قوال يف مسألته آرثهها إىل رسول هللا ادتلثت ع  ه اا
 .صلى هللا عليه وسلم 

 القول الثامن: يتخري  املستفيت فيأخذ بقول أيهما شاء. - 8

بقول َمن ختاء ِمن املثتس، وهو القول الصايح، انه ليح من أهتل االجتهتاث، وإمنتا وقيل َيدذ [امقيب البدداد وهذا قول أك ر الشاآعية، آقال 
يت   آيأدذ بقول أيهما ختاء،وهذا هتو ااصتح ع ت  الشتيخ أيب [ النوو .وقال 4]عليه أن يرجا إىل قول عامل ثقة، وق  آعل  ل  آوجب أن يكثيه
املي يف أول ا متون عتن أك تر أصتااب ا، وادتتاره صتاحب الشتامل آيمتا إ ا تستاوى إسااق الش اوي املص ف، وع   اخلطيب الب  اثي، ونقلته احملت

واست لوا ابجان الصاابة علتى عت   انكتار [ الشوكاين. وقال الشوكاين إن القول ابلت ي  هو قول أك ر أصااب الشاآعي، قال ٥]املثتيان يف نثسه
 .٦]العمل بقول املثاول ما وجوث ااآال

  نق ه.إلي  بعض أقواقم يفو املثتس.  ت ي  انتق ه العلماء الذين قالوا بوجوب الرتجيح على املستثيت إ ا ادتلثت عليه آتاوىوهذا القول ابل

تيتار ال تا  يعمتل ل الت ين مترثوثا  إىل ادوأدطتأ ب ختت ، وجعتأما من قال: هو خم ، آقت  أمتره ابتبتان اقتوى، و لت  حترا ، [ رمحه هللاابن حزا قال 
 تَت َتاَوع واْ َوالَ ) ، وقتال تعتاىل 82ال ستاء: ( َك ِت ا    يِه اْدِت َآا    واْ آِ َوَلْو َكاَن ِمْن ِع ِ  َخْ ِ اّللِه َلَوجَ  ء، وأجاو آيه االدت ف، وهللا تعاىل يقول:)را ختا

يح متن أمتر هللا تعتاىل التذي لت، آتاالدت ف  ٥٠لقصتص: ا  (  ى مِهتَن اّللَِّ ِب َتْ ِ ه ت َوَمتْن َأَضتلُّ ممَّتِن اتتَّبَتَا َهتَواه  ) ، وقتال تعتاىل: 4٦اانثتال:  (آَتتَتْثَشتل واْ 
،  أدتتذ التتق أو تركتتهيفذا القائتتل هتتأابحتته وأمتتر بتته. وقتت  علم تتا أن حكتتم هللا تعتتاىل يف التت ين حكتتم واحتت ، وإن ستتائر  لتت  دطتتأ واب تتل، آقتت  دتت ه 

 قط هذا القول ابلسهان الاروري.وأابح له د ف حكم هللا تعاىل، وهذا البا ل املتيقن ب خت . آس

                                                 

 ٣٣٣)االدتيارات الثقهية( البن تيمية، جا البعلي، ط ثار املعرآة، ص  1
 2/118)جاما بيان العلم(  2
 (٧194و  ٧19٣ح يل ) ٣
 2/2٠4)الثقيه واملتثقه(  4
 1/٦٥)ا مون(  ٥
 2٥2)إرختاث الثاول( ص  ٦
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عتوى ستاقطة، آتإن ث ثليتل آهتي صاة قوله أياا، كذل  قول متن قتال: َيدتذ ابالدتف، وكتل قتول بت وأما من قال: َيدذ ابالثقل، آ  ثليل على 
لَتْيك ْم يف َوَمتا َجَعتَل عَ )  آهتو يستر، وبقولته تعتاىل: تعتاىلهللا، آق  علم ا أن كل ما ألز   18٥البقرة:  (ي رِي   اّلله  ِبك م  اْلي ْسرَ ) احتل بقول هللا عزوجل:

يِن ِمْن َحرَجِ   .٧8الل:   (ال ِه

، آهتو خت  صلى هللا عليه وسلم  قال ابن حز : والذي نقول به وابهلل تعاىل التوآيق: إنه إن أآتاه آقيهان آصاع ا  أبمور خمتلثة نسبوها إىل رسول هللا 
ه إمنتا يلزمته ماألزمته الت ص يف تلت  املستألة، وهتو مل يت ره بعت ، آهتو خت  آمث برتكته ماوجتب ممتا مل يعلمته حتىت يعلمته، آاسق برتكته قبتول ختتال م هتا، انت

 .1]لك ه يرتكهم ويسأل خ هم،ويطلب الق

قلت . آقت  يعت  بعتض إنه ليح للمقل  أن يت   يف اخل ف، كمتا إ ا ادتلتف ا تهت ون علتى قتولس آتورثت كتذل  علتى امل[ رمحه هللاالشاطيب وقال 
بكت   بعتض  ال ا  القولس ابل سبة إليه خم ا  آيهما كما خي  يف دصال الكثارة، آيتبا هواه ومايواآق خرضه ثون ماخيالثه، وررتا استتظهر علتى  لت 

ح آهتو معمتول بته آيمتا إ ا  هتب وقت  متر اَّتواب ع ته وإن صت« أصتاايب كتال جو » املثتس املتأدرين، وقوهاه را روي من قوله عليه الص ة والس  :
 ادل حتتتت املقلتت  عثتتوا آاستتتثيت صتتاابيا  أو ختت ه آقلتت ه آيمتتا أآتتتاه بتته آيمتتا لتته أو عليتته. وأمتتا إ ا تعتتارع ع تت ه قتتوال مثتيتتس آتتالق أن يقتتال: لتتيح بتت

متاتاثين، آاتبتان أحت  ا ابقتوى   اهر ال يل، ان كل واح  م هما متبا ل ليل ع  ه يقتاي ضت  مايقتاتيه ثليتل صتاحبه، آهمتا صتاحبا ثليلتس
هت ، آكمتا دتب اتبان للهتوى، وقت  متر ماآيته، آلتيح إال الرتجتيح اباعلميتة وخ هتا. وأياتا آا تهت ان ابل ستبة إىل العتامي كالت ليلس ابل ستبة إىل ا ت

و للاتتاكم وهتتو اب تتل ابإلجتتان، وأياتتا آتتإن يف علتتى ا تهتت  الرتجتتيح أو التوقتتف كتتذل  املقلتت . ولتتو جتتاو حتكتتيم التشتتهي وااختتراع يف م تتل هتتذا َّتتا
وهذا املقل  قت   ٥9ال ستاء:  (آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس ولِ آَِإن تَتَ اَوْعت ْم يف خَتْيِء ) مسائل اخل ف ضابطا  قرآنيا ي ثي اتبان اقوى جلة، وهو قوله تعاىل:

هتتتو الرجتتتون إىل ااثلتتتة الشتتترعية، وهتتتو أبعتتت  متتتن متابعتتتة اقتتتوى والشتتتهوة. آادتيتتتار أحتتت  ت تتتاون يف مستتتألته جمتهتتت ان آوجتتتب رثهتتتا إىل هللا والرستتتول، و 
وهتتذه اآليتتة نزلتتت علتتى ستتبب آتتيمن اتبتتا هتتواه ابلرجتتون إىل حكتتم الطتتاخوت، ولتتذل  املتتذهبس ابقتتوى والشتتهوة ماتتاث تم للرجتتون إىل هللا والرستتول. 

تتتونَ ) أعقبهتتتا بقولتتته: تتتت دل حتتتتت قولتتته:  وهتتتذا يظهتتتر أن م تتتل هتتتذه القاتتتية ال ! ٦٠ال ستتتاء:  (َأهنَّ تتتْم آَم  تتتواْ ِرَتتتا أ نتتتزَِل ِإلَْيتتت َ  أملَْ تَتتتتَر ِإىَل الَّتتتِذيَن يَتْزع م 
وأياا آإن  ل  يثاي إىل تتبا ردص املذاهب من خ  است اث إىل ثليل ختترعي، وقت  حكتى ابتن حتز  اإلجتان علتى أن  لت  « أصاايب كال جو »

قاط التكليف يف كل مسألة خمتلتف آيهتا، ان حاصتل اامتر متا القتول ابلت يت  أن للمكلتف أن يثعتل إن ختتاء آسق ال ل. وأياا آإنه مؤث إىل إس
 .2]ويرتك إن ختاء، وهو عس إسقاط التكليف، ِب ف ماإ ا تقي  ابلرتجيح آإنه متبا لل ليل، آ  يكون متبعا  للهوى والمسقطا للتكليف

أن  -والتال هتذه  -آت  ميكتن « أدرجين عن هواي وثلين على اتبتان التق»ته على املثيت آهو قائل له آإ ا عرع العامي  ول[أياا  الشاطيبوقال 
آتإن معتىن هتذا حتكتيم اقتوى ثون الشترن، وال ي جيته متن هتذا أن يقتول ماآعلتت إال « يف مسألت  قتوالن، آتادرت لشتهوت  أيهمتا ختتتت » يقول له:

 صبها ال ثح وقاية عن القال والقيل، وختبكة ل يل ااخراع ال نيوية، وتستليط املثتيت العتامي علتى حتكتيم بقول عامل، انه حيلة من جلة اليل اليت ت
بيت  هللا اقوى بع  أن  لب م ه إدراجه عن هواه رمي ت    يف عماية وجهل ابلشريعة، وختش يف ال صتياة وهتذا املعتىن جتاِر يف التاكم وخت ه والتوآيتق 

 .٣]تعاىل

 هللا. يلي إن ختاء   والشا   يف نق  القول ابلت ي ، والق أن القول ابلت ي  له موضا س ذكره آيماقاله ابن حز  هذا ما

 :خ صة القول يف هذه املسألة

 يثعل املستثيت إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر  ما

 عليه أن خيس املثتيس أهنما ادتلثت أقواقما يف املسألة:

                                                 

 ٦/1٦٠)اإلحكا (  1
 1٣4 - 1٣2/ 4)املواآقات(  2
 144 - 14٣/  4)املواآقات(  ٣
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اه يف العمتتل أبي القتت - 1 ر آيتته و املوضتتا التتذي خيتتتالس، وهتتذا هتتولس إ ا كتتا  متتن ابب ادتتت ف الت تتون، آهتتو يف ستتعة متتن العمتتل أبي القتتو آتتإن دتت ه
كمتا يف أنتوان ت الست ن الراتبتة، و  عت ث ركعتايفاملستثيت ولكن بع  أن خيتسه املثتيتان أنته خمت . كمتا يف دصتال كثتارة اليمتس آإهنتا علتى الت يت ، وكمتا 

 التمتا(. -لقران ا -اإلحرا  )اإلآراث 

 .1وإن أمراه ابادذ ابالحتياط أو امليل إىل جانب معس آَتَعل - 2

 وإن أصرها علي اخل ف، وكان د آهما ادت ف تااث، آعليه أن يسأقما عن حجة كل م هما: - ٣

 اص.ل ليل اخلجيح ابآإن أدساه ِبجتيهما واتسا عقله لثهمهما، آعليه اادذ ابلقول الذي حجته أرجح، وهذا هو الرت  -أ 

وأمتا متن كتان [ ابن ميميةوإن أدساه ِبجتيهما ومل يتسا عقله لثهمهما، أدذ بقول أوثق املثتيس ع  ه، وهذا هو الرتجيح ابل ليل العا ، قال  -ب 
جتح متن قولته، آهتو حممتوث ي  تاب الي تذ  عاجزا  عن معرآة حكم هللا ورسوله، وق  اتبا آيها َمن هو ِمن أهل العلم وال ين، ومل يتبس له أن قتول خت ه أر 

 .2]على  ل  والي عاقب

 تا خ  ثي آعتل. وإال ستأل طيتب الب ت اآإن مل يثهم الجتس، وتستاوي املثتيتان ع ت ه يف الثاتل، آتإن أمك ته اَّمتا بتس القتولس كمتا  كتره اخل -ج 
 (.َعَها نَتْثسا  ِإالَّ و سْ اَل ي َكلِهف  اّلله  آإن مل يتمكن آعل ماتسكن له نثسه ويطمتن له قلبه، و )

 وهبذا ترى أن ضابط هذه املسألة 

 أنه إ ا ادتلثت آتاوى املثتس يف مسألةِ  ما 

 آإ ا كان ادت ف ت ون، وك  القولس صواب: آاملستثيت خم َ َّ يف اادذ أبيهما. - 1

 وإ ا كان ادت ف تااث وت اقض.  - 2

 كن.آإنه يرجح ابل ليل اخلاص، آإن مل مي -أ 

 يرجح ابل ليل العا ، آإن مل ميكن. -ب 

 جا بس القولس، آإن مل ميكن. - ج

 واصل السؤال حىت ي رك الق يف مسألته، آإن مل ميكن. - ث

 يطمتن له قلبه. آعل ما - هت

 وهبذا خنتم القول يف هذه املسألة، وهللا تعاىل أعلم، وابهلل تعاىل التوآيق 

 
  

                                                 

 2/٣91)املستصثى( لل زايل،  1
 22٥/ 2٠)جممون الثتاوى(  2
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 هل جيوز مقليد امليت؟: املسألة السابعة عشرة

ذهب متن ملت هم املثتيت املقلت  يل  كر  مسبق الك   يف هذه املسألة ولكن يف حق املثيت، و ل  يف الثصل السابق ع   الك   يف مراتب املثتس ح
 انتسب إليه.

جتتزه عتتن آهتتم قليتت  إال لاتترورة كعلجتتأ إىل الته اليوأنتت -كمتتا ستتبق يف املستتألة ال ال تتة عشتترة   -أمتتا املستتتثيت، آقتت   كتتر  أن واجبتته االتبتتان ال التقليتت  
 ، آتإن ستلم و صتلى هللا عليته  له هللا ورستو  ااثلة، وحىت هذا العذر ت اركه بعض العلماء بقتوقم إنته يكتثتي يف هتذه التال بستؤاله املثتيت: أهتذا حكتم

ا تهت  متا ق رتته  إىل املثتيت العتامل عتن الوصتول ا  وهتو عجتز املستتثيتأجابه ب عم قَِبل آتواه. ويرتتب على هذا أنه اليبقتى عتذر للتقليت  إال عتذرا  واحت 
 على استثتاء املثيت املقل .

 وب اء على هذا آإن مسألة تقلي  املستثيت للميت ميكن أن ترث يف صورتس: 

 الصورة ااوىل: ع  ما دب عليه استثتاء املثيت املقل  لعجزه عن الوصول إىل خ ه.

  قتت  يثتتيت تقليتت ا لتتبعض العلمتتاء ااحيتتاء أو اامتتوات، وآتتتواه جتتائزة للاتترورة كمتتا  كتتر ه يف حكمتته يف الثصتتل الستتابق، ومل صتته وهتتذا املثتتيت املقلتت
 .1]أنه دوو  ل  ع   الاجة وع   العامل ا ته ، وهو أصح ااقوال وعليه العمل[ ابن القيمماقال 

 ب الثقتته التتيت كتبهتتايف بعتتض كتتت ت جمتهتت  أو مقلتت ، وميك تته اال تت ن علتتى حكتتم مستتألتهالصتتورة ال انيتتة: أن يعجتتز املستتتثيت عتتن الوصتتول إىل مثتت
ه. كمتا عتته مرتبكتا يف ح تتبقتي يف واقااموات. آهذه أياتا صتورة متن صتور تقليت  املستتثيت للميتت. وهتي جتائزة للاترورة آرجوعته إليته أوىل متن أن ي

 ثصل السابق.سبق بيانه يف املرتبة الرابعة من مراتب املثتس يف ال

 
  
 

                                                 

 1/4٦)اع   املوقعس(  1
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 جتديد االستفتاء إذا مكررت نف  الواقعة:املسألة الثامنة عشرة

إ ا استتثىت آتأ آيِتَ مث حت ثت تلت  الواقعتة لته مترة أدترى آهتل يلزمته جت يت  الستؤال  آيته وجهتان: أحت  ا يلزمته الحتمتال ت ت  [ رمحته هللاالناوو  قال 
عرف الكم ااول وااصل استمرار املثيت عليه، ودصص صاحب الشتامل اخلت ف رتا إ ا قلت  حيتا  رأي املثيت، وال اين اليلزمه وهو ااصح انه ق 

 . 1]وقطا آيما إ ا كان  ل  دسا  عن ميت أبنه اليلزمه، والصايح أنه الخيتص آإن املثيت على مذهب امليت ق  يت   جوابه على مذهبه

ل اتو با أو مباحتا، علتى اقت  يكتون مستتاأن جت يت  االستتثتاء قت  يكتون واجبتا  و  -م ابلصتواب وهللا تعتاىل أعلت -قلت: والتذي أراه يف هتذه املستألة 
 التايل: 

وصول إىل قلي ا  لعجزه عن التقل ا  أآتاه آيجب جت ي  االستثتاء إ ا ح ثت له الواقعة اليت علم حكمها من قبل، و ل  إ ا كان املثيت ااول م - 1
يجتب ع ت  آا تركته أوال للعجتز التبتان وإمنتامتن يثتيته ابالتبتان )أي ابلت ليل الشترعي(. ان الواجتب يف حتق املستتثيت خ ه، مث وج  ع ت  جتت ث الواقعتة 

 تيسره، كما يف املسألة ال ال ة عشرة.

ملتا  كتر ه  ول. و لت أوثتق متن ااثتيتا أعلتم و ويستاب جت ي  االستثتاء إ ا كان املثيت ااول مؤه   أآتاه ابالتبتان مث وجت  ع ت  جتت ث الواقعتة م - 2
 يف املسألة اخلامسة من أن استثتاء الثاضل ما وجوث املثاول مستاب الدب إ ا كا  مؤههَلْس.

 أعلم. ه، هذا وهللا تعاىلال ووي وخ   وي باح جت ي  االستثتاء إ ا مل د  ع   جت ث الواقعة إال من أآتاه أوال، وهي الصورة اليت  كرها - ٣

 
  

                                                 

 . 2٦1/  4)اع   املوقعس(  ، وكذل  ابن القيم يف82. و كر ابن مح ان م له يف )صثة الثتوى( ص ٥٧/  1)ا مون(  1

 هت، رمحه هللا تعاىل 4٧٧هو أبو نصر ابن الصبَّال، من آقهاء الشاآعية، ت  -الذي  كره ال ووي  -وصاحب )الشامل( 
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 جيب على املستفيت إذا ر ع املفيت عن فتواه؟ ما:اسعة عشرةاملسألة الت

 سبق ِبل هذه املسألة يف آدر أحكا  املثيت ابلثصل السابق. ومل ص ما  كر ه:

 أنه الدب ختيء على املستثيت حىت يعلم برجون املثيت عن آتواه.  - 1

إال إ ا تبسه له أن املثيت ق  رجتا ع هتا لكوهنتا  -عمل هبا أو مل يعمل بع  سواء كان ق   -آإن علم: آ  دب عليه ترك العمل ابلثتوى ااوىل  - 2
عليتته  دطتأ مل الثتهتتا الت ليل متتن الكتتتاب أو الست ة أو اإلجتتان أو القيتا  الصتتايح. آتتإ ا علتم املستتتثيت أن الثتتوى ااوىل دطتتأ خمالثتتة للت ليل وجتتب

يه واجتهاثه أو لوقوآه على قوِل آدر يف املتذهب التذي يقلت ه، آت  دتب علتى املستتثيت تترك ترك العمل هبا، أما إ ا كان املثيت ق  رجا ع ها لت   رأ
 .1(من عمل عم  ليح عليه أمر  آهو رث) صلى هللا عليه وسلم  العمل ابلثتوى ااوىل، إ  اليبطل إال مادالف ال ليل، لقوله 

 .2  ال ، أبن يسأل املثيت الذي أآتاه أو يسأل خ ه إن وج . هذا وهللا تعاىل أعلمو ريق املستثيت ملعرآة هل الثتوى ااوىل خمالثة لل ليل أ - ٣

ملثتيت يهمتا دتب الاتمان: اال. آعلتى أآإ ا كانت الثتوى ااوىل دطأ، وعمل هبا املستثيت آأتلف نثسا  أو ماال ، وق  وجتب ضتمان الت ثح واملت - 4
 ون املسألة التالية.امل طال أ  املستثيت الذي عمل بثتواه . وهذا هو موض
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 جيب على املستفيت إذا أخقأ املفيت يف فتواه؟ ما:املسألة العشرون

 سبق ِبل هذه املسألة يف آدر أحكا  املثيت ابلثصل السابق، ونل ص ه ا مادب على املستثيت يف هذا:

 تعتس الثتوى دطأ إ ا ثبت خمالثتها لل ليل الصايح كما يف املسألة السابقة.  - 1

 من أهل العلم. آتاه أو خ هأدب على املستثيت ختال حىت يعلم أبن الثتوى اليت أ آيت هبا دطأ، سواء أعلمه بذل  املثيت الذي  ال - 2

 ن كتان مستتمرا  آيته،آستخ العمتل إ إ ا ثبت ل ى املستثيت دطأ الثتوى آيجب عليه ع   العمل هبتا إن مل يكتن قت  عمتل هبتا بعت ، ودتب عليته - ٣
 بقة.نه يف املسألة الساما سبق بيايه اإلعاثة أو القااء وحنوه إ ا كان ق  آرل من العمل وكان اخلطأ يف ترك ختيء من املأمورات، كودب عل

آعلتى  -االستتاقاق  عت   عثتو أهتلل -وإ ا كان املستتثيت ق  عمل ابلثتوى اخلطأ يف ات ف نثحِ  أو مال، وق  وجب ضتمان الت ثح واملتال  - 4
 الامان .أيهما دب 

قتيم رمحته هللا واَّواب: هو أنه إ ا كان املثيت مؤه   لإلآتاء آالامان على املستتثيت، وإن كتان املثتيت خت  مؤهتل آالاتمان عليته. هتذا ماادتتاره ابتن ال
ا نتص يف موضتا ال تزان يقتا  . آهتذ1(َمْن َتطَبهَب ومل ي عرف م ته  تب آهتو ضتامن) صلى هللا عليه وسلم  وهو مانرجاه يف هذه املسألة، وثليله قوله 

 آيه املثيت على الطبيب كما  كره ابن القيم رمحه هللا.

بتن القتيم، وق  كانت القواع  تقاي بتامس املثيت املؤهل إ ا كانت آتواه دطأ خمالثتة للقطعتي، وإمنتا مل ياتمن ان قولته خت  م لتز  قاتاء  كمتا قتال ا
بق )أحكتا  املثتيت( أن اامتتور التيت هتي حمتل نتزان ودصتتومات متا آدترين دتب علتى املستتتثيت أن وقتت  أضثتتت إىل هتذه املستألة يف آدتتر الثصتل الستا

 .2يرجا آيها إىل القاضي ال املثيت. و كرت ه اك على من يقا ضمان دطأ القاضي. وهللا تعاىل أعلم
 

يت وآثاهبما(. كا  املثيت واملستثلكتاب )أحان هذا اخلامح موِبتا  هذه املسألة خنتم الك   يف )أحكا  املستثيت وآثابه(، وبه خنتم القول يف الباب 
 وهللا تعاىل أعلم، وابهلل تعاىل التوآيق.
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 الباب السادس
 اجلهل والعذر به

 ( يف بيان سبب اَّ ل القائم بشأن هذه املسألة.متهيد) 
وقتت   املعاصتترة. ة اإلستت ميةيعتترف ابلصتتاو  التتيت ثار حوقتتا جتت ل وادتتت ف كبتت ان وستتط متتاتعتتتس مستتألة اَّهتتل والعتتذر بتته متتن املستتائل 

هللا وكتتاابت  ستتا  ستي  قطتب رمحتهكتتاابت اا  ارتبطت هذه املسألة ارتبا ا  مباخترا  رسألة التكث  وضوابطه، وق  ك تر الكت   يف التكثت  متا انتشتار
لتتى عرثة هبتتذه الكتتتاابت ملطلقتتة التتوايتتان نتتواقض اإلستت  . آتتذهب آريتتق إىل ت زيتتل أحكتتا  التكثتت  ااختتتتملت عليتته متتن ب علمتتاء التت عوة ال ج يتتة ومتتا

 لكم بكثرهم. ا حق املعي س قبل يف ها اَّهل املعي س ثون اعتبار ملوانا التكث  القائمة هبم، ونبهه آريق آدر إىل وجوب ال ظر يف هذه املوانا وم
 عتتض أقتوال أهتل العلتتمست ة وعلتى بالشترعية التيت تؤيتت  وجهتة نظتره معتمتت ا  علتى بعتض ال صتوص متتن الكتتاب وال وختترن كتل آريتق يف إعتت اث ااِبتاث 

لِ  واحت  تعارضتة َتامتا عتن رجتن نقتوال  ماملؤي ة له، آجاءت بعض هذه ااِباث على  ريف نقيض وبي ها تعارع َت ، وأحيا  ي قل الطرآتان امل تلثتا
 من أهل العلم.

 وجيهتتا ختت  ستتليم رتتاالعلمتتاء ت اقض ااِبتتاث يف هتتذه املستتألة هتتو ستتوء االستتت الل ابل صتتوص الشتترعية متتا توجيتته أقتتوالوالتتذي أثى إىل ت تت
ء هتتذه ابلستلف وعلمتا راءم و إقتة، آإنته القي يدعلهتا مت اقاتة، يف حتس أنته ميكتن التتأليف بي هتا إلرجاعهتا إىل أصتل واحتت  أو معتىن مشترتك، وهتذه هت

ص الشترعية ذي تت ور حولته ال صتو املشترتك الت مل يتعرضوا لبال هذه املستألة والقطتا آيهتا بقتوِل. وهتذا ااصتل الواحت  واملعتىناامة أن ي ظن هبم أهنم 
 وأقوال العلماء يف هذه املسألة هو الذي سوف نعين ذ هاره يف ِب  ا ه ا إن ختاء هللا.

ون التكثتت  يف هتتذا الزمتتان، هتتو وقتتون ك تت  متتن امل تستتبس إىل وأحتتب أن أنبهتته أياتتا علتتى أن متتن أهتتم البواعتتل علتتى ك تترة اخلتتوع يف موضتت  
 كتتم اإلستت مي والكتتمب خيتتاب الاإلستت   يف املكثتترات رتتا يتتؤثي هبتتم إىل االنستت   متتن التت ين ال يثتتي ثون وجتتر أو رثن أو عقتتاب، و لتت  بستتب

عرآتة أستباب الكثتر،  علتيهم ابلعلتم وما متن آتتح هللالمس، وت بهه استباهبتعاقب عليها، آشاعت الرثة بس املس جتره  الرثهة وال ابلقوانس الوضعية اليت ال
 ه املسألة.وت   ل  الت بيه على أ ية ال ظر يف موانا التكث  وم ها العذر ابَّهل، آ ار اَّ ل واخل ف حول هذ

إن الكتتم علتتى آتتاإلستت    ي يف ثارومل يكتتن ه تتاك دتت ف كبتت  بتتس الستتلف يف هتتذه املستتألة، و لتت  انتته يف  تتل قيتتا  الكتتم اإلستت م
ختتأن  لتكثت  وموانعته متنابروط الكتم ختتمتن املكثترات، وكتان الباتل يف  املعي س مرجعه إىل القاضي الشرعي الذي ي رآا إليته أمتر متن ارتكتب ختتيتا  

 يف هذا. القاضي وح ه وإىل اجتهاثه يرجا تق ير اعتبار العذر واملانا يف حق الش ص املعس، ومل يكن للعامة ثدل
 وسوف يكون ك م ا يف اَّهل والعذر به يف هذا الباب يف أربعة آصول إن ختاء هللا، وهي:

 : تعريف اَّهل وبيان أثره على املكلهف.الفصل األول - 1
 حجة هللا اليت يقا هبا التكليف. الفصل الثاين: - 2
 : صثة قيا  الجة الرسالية من جهة القائم هبا.الفصل الثالث - ٣
 : صثة قيا  الجة الرسالية من جهة امل ا ب هبا.الفصل الرابع - 4
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 الفصل األول
 معريف اجلهل وبيان أثره على املكل ف

 وآيه مخح مسائل: 
 تعريف العذر. - 2   تعريف اَّهل. - 1
 اَّهل كمانا من ثبوت ااحكا  الشرعية. - 4 أثر اَّهل على أهلية املكلهف.  - ٣
 التكث . اَّهل كمانا من - ٥

 وهذا بياهنا.
 املسألة األوىل: معريف اجلهل

 : )ع   العلم عما من ختأنه أن يكون عاملا به(.اجلهل - 1
 واَّهل يف موضوع ا ه ا هو )ع   العلم اباحكا  الشرعية أو أبسباهبا(.

 :نوعان وهو - 2
 أص . عليه وسلم  صلى هللا يعلم ابل    : )وهو ع   العلم ابلشيء أص ( كمن البسيط  هل)أ( 

 كا ب.   صلى هللا عليه وسلم  : )وهو العلم ابلشيء على د ف حقيقته( كمن يقول إن ال   مركب  هل)ب( 
 .واجلهل كما يتعلق ابلعلم فإنه يتعلق ابلعمل - ٣

 .1[لثظ اَّهل: ي عسه به عن ع   العلم، ويعس به عن ع   العمل روجب العلم] ابن ميمية رمحه هللاقال 
قال قتتاثة )أجتا أصتااب حممت  أن كتل متن عصتى هللا آهتو جاهتل( ولتيح املتراث أنته جاهتل ابلتاتر  إ  لتو كتان جتاه  مل ] ابن القيم رمحه هللاقال 

 ه النتيكن عاصيا آ  يرتتب ال  يف ال نيا والعقوبة يف اآلدرة على جاهتل ابلتاتر ، بتل نثتح التذنب يستمى جهت  وإن علتم مرتكبته بتارميته، إمتا أ
 . 2[يص ر إال عن ضعف العلم ونقصانه و ل  جهل آسمي ابسم سببه، وإما ت زي  لثاعله م زلة اَّاهل به.

 أو آاس ا (. آجهل العمل )هو آعل الشيء ِب ف ماحقه أن ي ثعل، سواء اعتق  آيه اعتقاثا  صاياا  
ِسِه الرَّمْحَتَة أَنَّته  نَتثْ ك ْم َعَلى َكَتَب َربُّ ) و اَّهل الوارث يف قوله تعاىلوالذي يثعل الشيء ِب ف حقه، واعتقاثه آيه صايح هو املسلم العاصي، وه

 َكْيتتَ ه نَّ َأْصتتب  َوِإالَّ َتْصتتِرْف َعتتينِه ) ، وقولتته تعتتاىل٥4 : اانعتتا (ِحتتيمم ث تتورم رَّ خَ  َمتتن َعِمتتَل ِمتت ك ْم س تتوءا  جِبََهالَتتِة مث َّ ََتَب ِمتتن بَتْعتتِ ِه َوَأْصتتَلَح آَأَنَّتته  
تتَن إِ  ، وم لهتتا آيتتة 89يوستتف:  (نتتت ْم َجتتاِهل ونَ َعْلتتت م بِي وس تتَف َوَأِديتتِه ِإْ  أَ آتَ قَتتاَل َهتتْل َعِلْمتتت م مَّتتا ) ، وقولتته تعتتاىل٣٣يوستتف:  (اََّْتتاِهِلسَ لَتتْيِهنَّ َوَأك تتن مِه
 ( بسورة ال ساء.1٧)

َأْعب تتت   أَيتَُّهتتتا م تتتر وينهِ  اّللَِّ أتَْ أَآَت َتتتْ َ  ق تتتلْ ) وارث يف قولتتته تعتتتاىلأمتتا التتتذي يثعتتتل الشتتتيء ِبتتت ف حقتتته، واعتقتتتاثه آيتتته آاستتت  آهتتتو الكتتتاآر، وهتتتو اَّهتتتل التتت
 . ٦4الزمر:  (اََّْاِهل ونَ 

 (ْخِ يَتاء ِمتَن التتََّعثُّتفِ أَ م  اََّْاِهتل  َ َْستبت ه  ) ىليرث إال لتقرير الال كما يف قولته تعتا ، كما يف ال صوص السابقة، وق  الواجلهل يرد غالبا للذا - 4
 ، واَّهل يف هذه اآلية هو رعىن ع   اخلسة. 2٧٣بقرة: ال
 :وال مرادأ بني اجلهل واألمي ة - ٥

 أما اَّهل آق  سبق تعريثه.
 - صتتلى هللا عليتته وستتلم  يف وصتتف نبي تتا  -يكتتتب نستتبة إىل حالتته يتتو  دتترج متتن بطتتن أمتته، قتتال تعتتاىل  يقتترأ وال : آتتاامهي هتتو التتذي الاألميااةوأمتتا 

ل تتو ِمتتن قَتْبلِتتِه ِمتتن ِكتَتتاِب َواَل َك طُّتته  ) ، وجتتاء تعريتتف أمهيتتته يف قولتته تعتتاىل 1٥٧ااعتتراف:  (ِبع تتوَن الرَّس تتوَل ال َّتتِ َّ اا مِهتتيَّ الَّتتِذيَن يَتتَّ ) َوَمتتا ك  تتَت تَتتتْ
                                                 

 9٣٥/٧)جممون الثتاوى(  1

 ، ط ثار الثكر1٠1 /1)مثتاح ثار السعاثة(  2
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 يقرأ وال يكتب. . آاامي هو الذي ال48الع كبوت:  (بَِيِميِ  َ 
 لم اامة ما  ل .رة، وهم أعالصاابة رضي هللا ع هم أميس وكانت الكتابة آيهم  ث وال ت و  بس اَّهل واامية، آق  كان ك   من

 ولكن ملا كانت القراءة والكتابة  ا من أهم وسائل التعلم، آإن اَّهل يف ااميس أك ر م ه يف خ هم.
آااميتة  صتلى هللا عليته وستلم  هذا العلم ما  ل . أمتا يف خت ه من معجزاته، إ  أَتَيته له كل  يه صلى هللا عليه وسلم  وأنبه ه ا على أن أمهية ال   

 .1(صلى هللا عليه وسلم  صثة نقص، وق  نبهه على هذا القاضي عياع يف كتابه )الشثا يف حقوق املصطثى 
 
  
 

 املسألة الثانية: معريف العذر
 2: قِبَل عذره.وأعذره وَعَذرَه واحتل ل ثسه.عن آعله: ت صهل  واعتذر : أب ى عذره.واعتذر : الجة اليت يعتذر هبا.العذر

 ل . وعلى هذا: آإن العذر ابَّهل، مع اه االحتجاج ابَّهل عن ترك واجب أو آعل م هي ع ه ع   املساءلة على 
 

 املسألة الثالثة: أثر اجلهل على أهلية املكل ف
 : هو الش ص الذي تعلق دطاب الشارن بثعله.املكلف - 1
عست  تقت ير القت رة ا كان متن ال: هو ق رة الش ص على آهم دطاب الشارن املوجه إليه، وإمنا يكون  ل  ابلعقل، وملليفوشرط صحة التك - 2

تا يف ات حمت ثة ستبق أن  كط ولته ع متالعقلية ال ومة لثهم دطاب الشارن، آق  أقا  الشارن البلتول مقتا  العقتل يف  لت ، ان البلتول أمتر م اتب ْر
 ن الباب ال الل هبذا الكتاب. أول الثصل ال الل م

 آم اط التكليف: هو بلول اإلنسان عاق .
 .٣(رآا القلم عن ث ثة: عن ال ائم حىت يستيقظ، وعن الص  حىت  تلم، وعن ا  ون حىت يعقل) صلى هللا عليه وسلم  وثليله: قوله 

 : آهي الص حية، وهي قسمان:األهليةأما  - ٣
 واله وأآعاله.ون مكلثا يؤادذ أبقحيته ان يكية التكليف(: وتعين ص حية الثرث ان تعتس أقواله وأآعاله خترعا، أي ص )وهي أهل أهلية األداء)أ( 

 وختروط صاة هذه ااهلية: 
 )ابلبلول والعقل والعلم ِبطاب التكليف(. اسدراك( 1)
 .االختيار( 2)

 .عليه واجبات. وت بت هذه ااهلية: ابلياة: وتعين ص حية الثرث ان تكون له حقوق و أهلية الو وب)ب( 
 :عوار( األهلية - 4 
 آتزيلها أو ت قصها. -أي أهلية التكليف  -أمور تعرع اهلية ااثاء  يه

حقتوق   اللتق ِبقتوق هللا تعتاىلهتا آيمتا يتعترتتتب عليهتا آاثر  أمور تعترع للمكلتف آتجعتل أقوالته وأآعالته خت  معتتسة ختترعا  آت  يؤادتذ هبتا وال يأو ه
 العباث.

                                                 

)املعجم الوسيط( , لراخب ااصثهاين، ماثة )جهل()املثرثات يف خريب القرآن( ل, ، ط ثار صاثر1٣٠ - 129 /11)لسان العرب( البن م ظور، ماثة )جهل(، ج  1
، ط  ات 2٣٠ /14)املوسوعة الثقهية( إع اث ووارة ااوقاف ابلكويت، ج , 4٦ /1)اإلحكا  يف أصول ااحكا ( البن حز ،  ,144 – 14٣ /1لل ة العربية، ا ما 

 مكتبة حمم  صبيح، ط 18٠ /2)خترح التلويح على منت الت قيح( للتثتاواين،  ت,ه14٠8الس سل 
 ٥9٠ /2)املعجم الوسيط(  ما الل ة العربية،  ,٥4٥ /4)لسان العرب( البن م ظور،  انظر 2

 رواه أبو ثاوث عن علي رضي هللا ع ه، ورواه الرتمذي وحسه ه، ورواه الب اري معلقا عن علي بلثظ مقارب يف الط ق وال وث ٣
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 :أقساا عوار( األهلية - ٥
 : اإلثارك واالدتيار، آعوارع هذه ااهلية:يسبق القول أبن ختروط صاة أهلية التكليف ه

 إما أن تثِس  اإلثراك: كالِص ر، واَّ ون، وال سيان، وال و ، واَّهل، والسُّكر.
 وإما أن تثِس  االدتيار: و ل  ابإلكراه.

 لى تقسيم عوارع ااهلية إىل قسمس:ولكن جرى عرف الثقهاء ع
  رة العب .قثدل للعب  يف اكتساهبا، آ سبت إىل السماء اهنا دارجة عن  من َقَ ر هللا، ال ي: أعوار( مساوية)أ( 

 وم ها: ِص ر السن، واَّ ون، والعته، وال سيان، وال و ، واإلخماء، واملرع، واملوت. 
ك تلَّ   ِإ َّ ) متا قتال تعتاىلكن قت ر هللا  لعب  ثدتل    يف اكتستاهبا ب ثسته أو متن خت ه، وإن كتان كتل ختتيء مت: وهي اليت الدتيار اعوار( مكتسبة)ب( 

 .49القمر:  (خَتْيِء َدَلْقَ اه  ِبَقَ رِ 
 آمن العوارع املكتسبة من  ات العب : اَّهل واخلطأ والسُّكر واقزل.

 . 1ومن العوارع املكتسبة من خ ه: اإلكراه
 بب كون اَّهل من العوارع املكتسبة.( يف سفائدة) 

تتوَن خَتتتيْ تتَ ك ْم اَل َواّلله  َأْدتتَرَجك م مِهتتن ب ط تتوِن أ مََّهتتاتِ ) اعلتتم أن ااصتتل يف اإلنستتان اَّهتتل، كمتتا قتتال تعتتاىل تتْمَا وَ ْعَلم  تتم  اْلسَّ ااَْبَصتتاَر تا  َوَجَعتتَل َلك 
 .٧8ال ال:  (َوااَْآِتَ َة َلَعلَّك ْم َتْشك ر ونَ 

يعلم ختيتا، وهذا اَّهل. وما أنه أمر أصلي آق  ج عل من العوارع املكتسبة، ان الواجب علتى العبت  إوالتة  ن درج من بطن أمه أنه الآااصل آيم
تتْمَا َوااَْبَصتتاَر َوااَْآتِتتَ ةَ )دتتب عليتته متتن آتترع العتتس متتن العلتتم، وقتت  جعتتل هللا لتته وستتائل التتتعلم  هتتذه اَّهتتل بتتتعلم متتا هتتذه ، آتتإ ا استتتعمل (اْلسَّ

 ، وإ ا أ تل التتعلم آكأنته ادتتار اَّهتل، ومتن ه تا ْس هتي عارضتا  مكتستبا، وهتو متا(َلَعلَّك تْم َتْشتك ر ونَ ) الوسائل يف التعلم كان ق  أثى بعتض ختتكرها
 .2الدتيار العب  ثدل يف اكتسابه

 
  

                                                 

ص  2وضيتح والت قيح( لسع  ال يتن التثتاواين، ج ت)ختترح التلتويتح على ال ,هت 1٣1٥بع ها، ط الع مانية  وما 94٣، ص )خترح امل ار وحواختيه يف ااصول( البن مل  1
 21٦ /1هت. )اإلحكا  يف أصول ااحكا ( لآلم ي،  1٣٦٧وما بع ها، ط صبيح  1٦٧

، 1٠٧ - 1٠٦ /1)مثتاح ثار السعاثة( البن القيم،  ,٣14 – ٣٠٧ /9ية( )جممون آتاوى ابن تيم ,٦8 – ٦٥ /1)اإلحكا  يف أصول ااحكا ( البن حز ،  انظر 2
 18٠ - 1٧9 /1)املواآقات( للشا  ،  ,ط ثار الثكر
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 املسألة الرابعة: اجلهل كمانع من ثبوت األحكاا الشرعية
 لشترن والاالته خت  معتتسة يف ملكلتف وأآعااَّهتل عتارع متن عتوارع ااهليتة )أهليتة التكليتف( رتا يعتين أنته دعتل أقتوال  تبس متن املستألة الستابقة أن

 آعاله.ترتتب عليها آاثرها. ويسمى العارع أياا ابملانا، انه مي ا ثبوت الكم املرتتب على أقوال املكلف وأ
 .(كم على السبب إذا موفرت الشروط وانتفت املوانعيرتمب احل) :يوقاع ة الكم يف الشريعة بوجه عا  ه

 : هو اثبات أمر آلدر أو نثيه ع ه. وم اله اثبات حكم الكثر لتارك الص ة.واحلكم
و ستبب الكتم هت  تال الستابق:: هو الشيء الذي جعتل الشتارن وجتوثه ع متة علتى وجتوث الكتم، وع مته ع متة علتى ع مته. ويف املوسبب احلكم
 ترك الص ة.

و يف امل تتال    الكتتم. وهتتعتتيلتتز  متتن وجتتوثه وجتتوث الكتتم، ولكتتن يلتتز  متتن ع متته  يتوقتتف وجتتوث الكتتم علتتى وجتتوثه، وال : هتتو متتاشاارط احلكاامو 
 السابق: أن يكون َترك الص ة ابل ا عاق  متعم ا . 

  ون َترك الصت ة جتاهلستابق: أن يكتاامل تال يلز  من ع مه وجوث الكم أو ع مته. وهتو يف  يلز  من وجوثه ع   الكم، وال : هو ماومانع احلكم
 ش ص.ثر قذا البوجوهبا لكونه أسلم يف ثار الرب ومل د  من يعلمه الص ة، آهذا اَّهل يعتس مانعا من ثبوت حكم الك

ن اعلتم أ]يف قولته طي و الساي كتره  هذا خترح موجز لقاع ة الكم، وليح اَّهل رانا من ثبوت ااحكتا  الشترعية ذ ت ق، ولكتن يف اامتر تثصتيل
 أن ال سيان واَّهل م سقط لإلمث مطلقا . قاع ة الثقه:
 وأما الكم:

  صل ال واب املرتتب عليه لع   االئتمار. آإن وقعا يف ترك مأمور مل يسقط، بل دب ت اركه، وال• 
 ليح من ابب اإلت ف: آ  ختيء آيه.  -إو آعل م هي ع ه • 
 لامان.أو آيه إت ف: مل يسقط ا - 
 .1[آإن كان آيه عقوبة: كان ختبهة يف إسقا ها - 

 ومعىن ك   السيو ي رمحه هللا، أن ااحكا  نوعان: أدروية وثنيوية. 
العبت   دترة، آت   استب هللاأي يف اآل [طلقتاماَّهتل مستقط لتإلمث ]: ااحكا  اادروية: أي حماسبة هللا للعباث يو  القيامة، وقوله النوع األول - 1
ِبسَ )جاه ، و ل  لقوله تعاىل  [برتك واجب أو آعل م هي ع ه]ارتكب معصية  إ ا  .1٥اإلسراء:  (َرس وال   بتَْعلَ  َحىتَّ نتَ َوَما ك  َّا م َعذِه
 : وهذه نوعان أياا: حقوق هلل وحقوق للعباث. األحكاا الدنيوية: النوع الثاين - 2

 آعل حمرَّ .: وهذه نوعان: إما ترك واجب أو حقوق هلل معاىلأ ( 
 هللا.  ل  إن ختاء ( آإن ترك الواجب جاه  بوجوبه، وجب عليه آعله، هذا قول السيو ي، والبن تيمية قول آدر سأ كره بع 1)
 ( وإن آعل م هيا  ع ه جاه  بتارميه،2)
 آ  ختيء آيه. اإلت فوليح من ابب  -
 مل يسقط الامان: كقتل صي  الر  أو قطا ختجره. إت فأو آيه  -
 أو آيه عقوبة كشرب اخلمر: كان اَّهل ابلتار  ختبهة يف إسقا ها. -

 يسقط م ها ختيء ابَّهل. : من أثاء واجب أو ضمان املتلثات كل هذه الحقوق العبادب( 
 .إن ختاء هللا ئل التاليةواَّهل املؤثر يف ااحكا  السابقة هو اَّهل املعتس كعذر، وح  اَّهل املعتس س عين ببيانه يف املسا

جتب وق  قال السيو ي يف ك مه السابق إن من ترك الواجتب جهت  وجتب عليته آعلته، وقتال ابتن تيميتة ِب آته، واَّمتا بتس قوليهمتا: أن إعتاثة الوا

                                                 

ثقهية( هت. وق  ن ِقل ك مه هذا بتصرف يف )املوسوعة ال14٠٧، ط ثار الكتاب العريب ٣4٠ - ٣٣9)ااختتباه وال ظتائتر يف قتواعت  وآرون آقه الشاآعية( للسيو ي، ص  1
 2٣٠ص  14ط ووارة ااوقاف ابلكويت،  ج 
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 وجوبه آَتَعَله وال وكذل  كل من ترك واجبا  مل يعلم وجوبه، آإ ا علم] ابن ميمية رمحه هللاواجبة إ ا كان مما ميكن ت اركه لكونه ماوال يف الوقت. قال 
يصتلي تلزمه اإلعاثة آيما ماى: يف أصح القولس يف مذهب أمح ، وخ ه. وكذل  من آعل حمظورا  يف الص ة مل يعلم أنه حمظتور، مث علتم كمتن كتان 

العتامل ابلوجتوب إ ا نستي  يتوضأ الوضوء الواجب الذي مل يعلم وجوبه، كالوضوء من لتو  اإلبتل، وهتذا ِبت ف ال استي، آتإن يف أعطان اإلبل، أو ال
وأمتتا متن مل يعلتتم الوجتوب، آتتإ ا علمته صتتلى « متتن    عتن صتت ة أو نستيها آليصتتلها إ ا  كرهتا»: صتلى هللا عليتته وستلم  َصتلهى متىت  ََكتتر، كمتا قتتال 

ارجتا َآَصتلِه »ستيء يف صت ته: قتال لألعترايب امل صتلى هللا عليته وستلم  بع ها، وال إعاثة عليه. كمتا ثبتت يف الصتاياس أن ال ت   ص ة الوقت وما
وقتت  أمتتره ذعتتاثة صتت ة  صتتلى هللا عليتته وستتلم  دتتزيين يف صتت يت، آعلمتته  قتتال: والتتذي بع تت  ابلتتق ال أحستتن ختت  هتتذا آعلمتتين متتا« آإنتت  مل ت َصتتلهِ 

 «.ال أحسن خ  هذا»الوقت، ومل َيمره ذعاثة ما ماى من الص ة، ما قوله 
ص ة وهو ج تب،  ر را تركه من ال  َيمر أابااء الص ة، وعمر ملا أج ب مل ي َصل، وعمار َترل كما تتمرل ال ابة، وملوكذل  مل َيمر عمر وعمارا  بق

 تركت، ما قوقا إين أستااع حياة خت ي ة م عتين الصو  والص ة. ومل َيمر املستااضة أن تقاي ما
جر وِيتَ  يف ركعتتس، مث ملتا هتا انتت ركعتتسكالسوث ابإلعاثة، والص ة أول ما آرضتت   ومل َيمر الذين أكلوا يف رماان حىت تبس قم البال البيض من

لتم َيمترهم وا يصتلون ركعتتس، آمت ة، وكتان ص ة الار آثرضت أربعا ، وكان ركة وأرع البشة والبواثي ك   من املستلمس مل يعلمتوا بتذل  إال بعت 
 ذعاثة ما صلوا.

 .1[إىل القبلة امل سودة ابإلعاثة م ة ص ْم إليها قبل أن يبل هم ال اسخ كما مل َيمر الذين كانوا يصلون
لثقتته امتتن مستتائل أصتتول  يهتت ل والعتتذر بتتهال يتتؤثر كمتتانا متتن ااحكتتا  الشتترعية. وم تته يتبتتس أن مستتألة اَّهتت آهتتذا متتا يتعلتتق رتتا يتتؤثر آيتته اَّهتتل ومتتا

 ليست من مسائل االعتقاث.
 

  

                                                 

 ٣8 - ٣٧ /2٣)جممون الثتاوى(  1
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 ع من التكفرياملسألة امامسة: اجلهل كمان
عت ة الكتم اعت ة التكثت  أي قاثبوتته. وق أي كمانا من ثبوت الكم ابلكثر، والكم ابلكثر هو ك  ه من ااحكا  الشرعية، اَّهل املعتس مي ا من

ل  املعتس يف مباتكثت ختترح قاعت ة ت ولكتن متا مزيت  متن التثصتيل، وستيأيت -امل بتتة أعت ه  -نثح قاع ة الكم يف الشريعة بوجه عا   يابلكثر ه
 االعتقاث ابلباب السابا إن ختاء هللا، وسأقتصر ه ا على ِ كر نصهها وبيان موقا اَّهل م ها:

 كالتايل:  -وهو من وضعي  -ونصه قاع ة تكث  املعس 
كتم ابلكثتر علتى ختت ِص متا بقتوِل مكثهتر أو بثعتل مكثتر، ثبتت ع وط رعيا، إ ا تتوآرت ختتتر ختت ليته ثبتوَت)يف أحكتا  الت نيا التيت جتتري علتى الظتاهر،   

 الكم وانتثت موانعه يف حقه، وَ كم عليه مؤهل للاكم، مث ي  ظر:
 آإن كان مق ورا  عليه يف ثار اإلس   استتيب وجواب  قبل استيثاء العقوبة م ه من  وي السلطان. 

 لتت ، وإ ا  ثستت ة املرتتبتتة علتتىملصتتلاة واملظتتر يف هتتذا إىل اوإن كتتان ممت عتتا بشتتوكة أو بتت ار التترب جتتاو لكتتل أحتتِ  قتلتته وأدتتذ مالتته ب تت  استتتتابة، وي 
 تعارضت املصلاة واملثس ة ق ه  أرجاهما(.

نع هال اجلهال ماا :مستألة لكتم. وه تااوسيأيت خترحها إن ختاء هللا يف مبال االعتقاث كما  كرت، ويتبس من هذا ال ص أن اَّهل موقعه يف موانتا 
  .من احلكم أا من العقوبة

ا اَّهتتل متتن ، آهتتل مي تتا هتتذوهتتو جاهتتل جهتت  معتتتسا   -حستتاب أو متتن ستتج  لصتت م  بعتتل وال كمتتن قتتال إنتته ال  -ال الكثتتر أو آعلتته أي أن متتن قتت
كم عليه ابلكثر بعمله ويكون اَّهل مانعا من معاقبته عقاب ال  كاآر .الكم عليه ابلكثر را عمله، أ  أنه   

ن مستلما يف ااصتل تته، وإن كتااصتل. آتإن كتان كتاآرا  يف ااصتل آاَّهتل متانا متن معاقبواَّواب: أن هتذا خيتلتف ِبستب حتال هتذا الشت ص يف ا
 آاَّهل مانا من الكم بكثره وابلتايل مانا من عقوبته. وهذا بيان موجز ملا سبق.

 :صلى هللا عليه وسلم  فمن كان كافرًا أصليا، ولكنه  اهل بدعوة النيب  - 1
يعاقتتب يف التت نيا وال يعتتذب يف  متوقتتف علتتى بلتتول التت عوة إليتته ورآاتته قتتا، بتتل هتتو كتتاآر قبتتل التت عوة، ولك تته اليقتتال إن كثتتره  آاكمتته أنتته كتتاآر وال

الواجتب علتى العبت  أن يعتقت  أن كتل متن ثان بت ين خت  ثيتن اإلست   آهتو كتاآر، وأن ] ابن القايم رمحاه هللااآلدرة حىت تبل ه الجة. ويف هذا قال 
أح ا  إال بع  قيا  الجة عليه ابلرستول، هتذا يف اَّملتة، والتعيتس موكتول إىل علتم هللا وحكمته. هتذا يف أحكتا  ال تواب يعذب  هللا سباانه وتعاىل ال

. والت ليل علتى 1[جارية على  اهر اامر: آأ ثال الكثتار وجمتاني هم كثتار يف أحكتا  الت نيا قتم حكتم أوليتائهم يوالعقاب. وأما يف أحكا  ال نيا آه
 ب ين اإلس   يسمى كاآرا  حىت قبل بلول ال عوة إليه:ي ين  أن من ال

، ٦التوبتة:  (هنَّ تْم قَتتْو م الَّ يَتْعَلم تونَ أَبِْلْ ته  َمْأَم َته  َ لِتَ  أبَِ  َ  اّللِه مث َّ َمَا َكت َ َوِإْن َأَح م مِهَن اْلم ْشترِِكَس اْستَتَجاَرَك آَتَأِجْره  َحتىتَّ َيْست) ) أ ( قوله تعاىل
اه هللا مشر صلى هللا عليه وسلم  ركا قبل ْساعه ك   هللا الذي هو ثعوة الرسول آسهماه هللا مش لِتَ  أبَِهنَّ تْم  َ ) عت   علمته ابلت عوةكا ما جهله و ، وْسه

 .(قَتْو م الَّ يَتْعَلم ونَ 
تتْم َآِمتت ك ْم َكتتاِآرم َوِمتت ك م مُّتتؤْ ) )ب( قولتته تعتتاىل تتَو الَّتتِذي َدَلَقك  يتترث  يتترث املستتلم الكتتاآر، وال ال) هللا عليتته وستتلم  صتتلى ، وقتتال  2الت تتابن:  (ِمنم ه 

  ٣، آليح إال ثي ان: إس   أو كثر، وإميان أو كثر، آمن مل يكن مسلما  آهو كاآر.2(الكاآر املسلم
 يف اآلدترة يعذبته هللا الي ت عى و   الت نيا حتىتيفيعاقب قبل ال عوة آت  دتوو قتلته  ي ل على أنه ي سمى كاآرا  ما جهله قبل ال عوة، أما إنه ال آهذا ما

 حىت تبل ه ال عوة، آ ليله:
َعَل َرس وال  ) ( قوله تعاىل1) ِبَس َحىتَّ نَتبتْ  .1٥اإلسراء:  (َوَما ك  َّا م َعذِه

                                                 

 41٣) ريق اقجرتس( ص  1
 متثق عليه 2

 28٥ - 2٧٦ /٣انظر )الثصل يف امللل وااهواء وال ال( البن حز ،  ٣
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َمْت أَْيِ يِهْم آَتيَتق ول وا َربتََّ ا َلْواَل أَْرَسْلَت ِإلَ )( وقوله تعاىل 2) َ ا َرس وال  آَت َتتَِّبَا آاَيِتَ  َوَنك وَن ِمَن اْلم ْؤِمِ سَ َوَلْواَل َأن ت ِصيبَته م مُِّصيَبةم ِرَا َق َّ ( يتْ
لِتَت َّ َيك توَن لِل َّتاِ  ) ولكتن ختترط العتذاب هتو بعت  بلتول الرستالة، وقتذا قتالآ هل  لت  علتى أن املقتاتى لعتذاهبم قتائم ] ابن ميميةقال  .4٧القصتص: 

 .1[(َعَلى اّللِه ح جَّةم بَتْعَ  الرُّس لِ 
 ته:  (آَت َتتَّبِتَا آاَيتِتَ  ِمتن قَتْبتِل َأن نَّتِذلَّ َوخَنْتَزىَوَلْو َأ َّ َأْهَلْك َتاه م ِبَعتَذاِب مِهتن قَتْبلِتِه َلَقتال وا َربتَّ َتا لَتْواَل أَْرَستْلَت ِإلَيتْ َتا َرس توال  ) تعتاىل ( وقوله٣)

رسوال ، وبسه أهنم كانوا قبل الرستول قت  اكتستبوا ااعمتال التيت  آهذا يبس أنه مل يكن ليعذب الكثار حىت يبعل إليهم] ابن ميمية رمحه هللا. قال 1٣4
 .2[توجب املقت والذ  وهي سبب للعذاب، لكن خترط العذاب قيا  الجة عليهم ابلرسالة

 . ٥9، و القصص 2٠8، و الشعراء 1٣1ومن هذا الباب أياا  اآلايت: اانعا  
 .ا من معاقبته، وليح مانعا من الكم عليه ابلكثر: أنه ابل سبة للكاآر ااصلي آإن اَّهل مانوام صة

 أما من ثبت له حكم اسس ا يف األصل: - 2
ى كتاآرا  قبتل ي ستم ن العقوبتة. واليل مانعتا متا  وهو جاهل جه  معتسا ، آإن اَّهتل يكتون مانعتا متن الكتم عليته ابلكثتر وابلتتار آإنه لو آعل ختيتا مكث

 اصلي الذي ي سمى كاآرا  قبل إقامة الجة عليه.إقامة الجة عليه، ِب ف الكاآر ا
 جة:قا  عليه الي سمى كاآرا  حىت يت َعلهم وت  كم عليه ابلكثر وال وال ليل على أن املسلم الذي يرتكب الكثر جه  ال

إىل ح  تس وحنتن حت اثء عهت   لم صتلى هللا عليته وست درج تا متا رستول هللا  :) أ ( ح يل  ات أنتواط. وهتو عتن أيب واقت  اللي تي رضتي هللا ع ته قتال
رسول هللا اجعل ل ا  ات أنتواط كمتا  بكثر، وللمشركس ِس رة يعكثون ع  ها وي و ون هبا أسلاتهم، يقال قا  ات أنواط، آمرر  بِس رة، آقل ا: اي

اْجَعتل لَّ َتا )  ه كمتا قالتت ب تو إسترائيل ملوستىهللا أكس، إهنتا الست ن، قلتتم والتذي نثستي بيت) صلى هللا عليه وسلم  قم  ات أنواط، آقال رسول هللا 
تتْم قَتتتْو م جَتَْهل تتونَ  متتا  لتتبهم الشتترك  صتتلى هللا عليتته وستتلم  . وه تتا مل يكثتترهم ال تت  ٣(، لرتكتتأ َستت ن متتن كتتان قتتبلكم (ِإلَتتتها  َكَمتتا َق تتْم آِقَتتةم قَتتاَل ِإنَّك 

  ي عذر آيها ابَّهل كما س ثصله آيما بع  إن ختاء هللا.وَعَذرهم ابَّهل لكوهنم ح اثء عه  بكثر، وهذا من املواضا اليت
وأمتتا الثتترائض ] اباان ميميااة يف قولااهي ستتمى كتتاآرا  حتتىت تقتتا  عليتته الجتتة: إجتتان الصتتاابة التتذي  كتتره ختتتيخ اإلستت    )ب( والتت ليل أياتتا علتتى أنتته ال

ختتتيء متتن احملرمتتات الظتتاهرة املتتتواتر حترميهتتا كتتالثواحش  ااربتتا آتتإ ا جاتت  وجتتوب ختتتيء م هتتا بعتت  بلتتول الجتتة آهتتو كتتاآر، وكتتذل  متتن جاتت  حتتتر 
ائا والظلتم والكتذب واخلمتتر وحنتو  لتت ، وأمتا متتن مل تقتم عليتته الجتة: م تتل أن يكتون حتت يل عهت  ابإلستت  ، أو نشتأ بباثيتتة بعيت ة مل تبل تته آيهتا ختتتر 

اخلمتتر، كمتتا خلتتط يف  لتت  التتذين استتتتاهبم عمتتر، وأم تتال  اإلستت   وحنتتو  لتت ، أو خلتتط آظتتن أن التتذين آم تتوا وعملتتوا الصتتالات يستتت  ون متتن حتتتر 
ون  ل ، آإهنم يستتتابون وتقتا  الجتة علتيهم، آتإن أصتروا كثتروا حي تتِذ، وال  كتم بكثترهم قبتل  لت ، كمتا مل  كتم الصتاابة بكثتر ق امتة بتن مظعت

 .4[وأصاابه ملا خلطوا آيما خلطوا آيه من التأويل
  .لعقوبةهل اجلهل مانع من احلكم ابلكفر أا مانع من ا ية يف هذه املسألة: وادتلثت أقوال علماء ال عوة ال ج

وهو الصواب الذي تشه  لته ااثلتة  -إىل أن اَّهل مانا من الكم  الوهاب رمحهما هللا هللا بن شيخ اسس ا حممد بن عبد الشيخ عبدآذهب 
صتلى هللا عليتته  كتون آعلته كثتترا  أو اعتقتاثه كثترا  جهت  م ته رتتا بعتل هللا بته رستوله ي إ ا آعتل اإلنستان التذي يتتؤمن ابهلل ورستوله متا]آقتال  -الستابقة 
 حنكم عليه ابلكثر حىت تقو  عليه الجة الرسالية اليت يكثر من دالثهتا، آتإ ا قامتت عليته الجتة وب تسه لته متا يكون ع    كاآرا  وال ، آهذا الوسلم 

 .٥[على آعل  ل  بع  قيا  الجة عليه آهذا هو الذي يكثر وأصره  صلى هللا عليه وسلم  جاء به الرسول 

                                                 

 ٣14 /1)اَّواب الصايح ملن ب هل ثين املسيح( البن تيمية،  1
 ٣1٦ /1)املص ر السابق(  2
 رواه الرتمذي وصااه ٣
 ٦1٠ - ٦٠9 /٧)جممون الثتاوى(  4
 (1٥9 - 1٥8ص  -كتاب املرت    - 8ج  -)ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  ٥
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، و لت  يف و  اللجناة الدائماة لإلفتااء ابلساعوديةورث يف آتتا و هب آدرون إىل أن اَّهل مانا من العقوبة ليح مانعا الكم ابلكثر، ومن هذا ما
جتتاء بتته يف الشتتريعة إ ا  وستتائر متتا صتتلى هللا عليتته وستتلم  حممتت  كتتل متتن آمتتن برستتالة نبي تتا ](، قتتالوا: 44٠٠جتتواب الستتؤال ال تتاين متتن الثتتتوى رقتتم )

هاثتس ستتج  بعتت   لتت  ل تت  هللا متتن ويل وصتتاحب قتتس أو ختتتيخ  ريتتق يعتتتس كتتاآرا  مرتتت ا  عتتن اإلستت   مشتتركا  متتا هللا ختت ه يف العبتتاثة ولتتو نطتتق ابلشتت
هلته آت  ت تزل بته العقوبتة حتىت ي علتم وتقتا  عليته الجتة وميهتل ث ثتة أاي  وقت سجوثه، إلتيانه را ي قض قوله من سجوثه ل   هللا، لك ه قت  يعتذر َّ

متن بت هل ثي ته »: صتلى هللا عليته وستلم  إعذارا إليه ل اجا نثسه عسى أن يتوب آإن أصر على ستجوثه ل ت  هللا بعت  البيتان قتتل لرثتته، لقتول ال ت  
 .2[ال العقوبة به ال ليسمى كاآرا  بع  البيان آإنه يسمى كاآرا  را ح ث م ه.، آالبيان وإقامة الجة لإلعذار إليه قبل إنز  1«.آاقتلوه

ختتت ، ويتت ل علتتى  لتت  متتا قتت هم اه متتن أثلتتة كاتت يل  ات أنتتواط  وهتتذه الثتتتوى دطتتأ، آإنتته إ ا كتتان اَّهتتل معتتتسا  كعتتذر كتتان مانعتتا متتن الكتتم بتت 
على ح يل  ات أنواط حيل يقولون: إن الذين  لبوا  ل  قالوا ومل يثعلتوا وستيأيت   وإجان الصاابة يف حاثثة ق امة بن مظعون. وقم َرثُّ   مشهور

يف ك مهتم ب صته يف الثصتل الرابتا إن ختتاء هللا، يريتت ون بتذل  أن جمترث الطلتب لتيح ختتركا، وهتتذا دطتأ إ  مل خيتلتف العلمتاء يف أن متن نتوي الكثتتر 
صتلى هللا عليته  لتكث  رباتل االعتقتاث إن ختتاء هللا. آمجترث  لتبهم كتان ختتركا ، بت ليل قولته املآل َكَثر يف الال، وسيأيت تقرير هذا يف خترح قاع ة ا

( وهذا هو الشرك، ولك ه دثي عليهم لكوهنم ح ي ي عه  ابلكثر (اْجَعل لََّ ا ِإلَتها  )قلتم والذي نثسي بي ه كما قالت ب و إسرائيل ملوسى ) وسلم 
إىل خزوة ح س وكانت قبل أقل من ختهر متن  صلى هللا عليه وسلم  الثتح )آتح مكة( ودرجوا ما الرسول أي أسلموا ح ي ا، آق  كانوا من مسلمة 

وحنتتن »قولتته ] –يف هتتذا التت يل  - الاارمحن باان حساان آل الشاايخ الشاايخ عباادآتتتح مكتتة، آلتتم تكتتن لتت يهم آستتاة متتن الوقتتت للتتتعلم، وقتتذا قتتال 
، ٣[ريبتا ، آلتذل  دثتي علتيهم هتذا الشترك املتذكور يف الت يل، ِبت ف متن تقت   إست مهميشت  إىل أهتل مكتة التذي أستلموا ق« ح اثء عهت  بكثتر

 أن متن أراث أن يثعتل الشترك جهت   آ  هتي عتن  لت  آتانتهى ال] –يف آوائ  هذا الت يل  -هللا آل الشيخ  الشيخ سليمان بن عبدوقال ابن عمه 
 جهلهم من الكم بكثرهم. لبوه كان ختركا ، وم ا  . وهذا كله يف بيان أن ما4[يكثر

 عليته ابلكثتر، وال عتا متن الكتمهتو كثتر وهتو جاهتل جهت   يعتذر بته، آتإن هتذا اَّهتل يكتون مان وعلى هتذا آمتن كتان مستلما  يف ااصتل، وآعتل متا
 ء هللا. ي سمى كاآرا  قبل تعليمه وإقامة الجة عليه، وسيأيت بيان اَّهل الذي يعذر به يف الثصل الرابا إن ختا

 
 وابهلل تعاىل التوآيق.هذا 

 

  

                                                 

 أدرجه اإلما  الب اري يف صاياه عن ابن عبا  رضي هللا ع هما 1
 22٠ص  1عن )آتاوى اللج ة ال ائمة( جا ال ويش، ج  العزيز بن ابو. نق  الرواق عثيثي وعب  هللا بن قعوث وعب  إآتاء املشايخ: عب  2
 ٧4)قرة عيون املوح ين( له، ص  ٣
 18٥)تيس  العزيز المي ( ص  4
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 الفصل الثاين
 ُحجة هللا اليت يقع  ا التكليف

ا بتته التكليتتف يء التتذي يقتتستتبق يف الثصتتل ااول القتتول أبن املكلهتتف هتتو الشتت ص التتذي تعلتتق دطتتاب الشتتارن بثعلتته، ودطتتاب الشتتارن هتتو الشتت 
ربتا ألثصتل ال تاين. وآيته وضتون هتذا اواَّتواب عتن هتذا الستؤال هتو م وي سمى حجة هللا على دلقه أياا. آما هي حجة هللا اليت يقتا هبتا التكليتف 

 مسائل:
   حجة هللا تعاىل تقو  ابلرسل.  - 1
 حكم من مل تبل ه ثعوة رسول يف ال نيا. - 2
  الرث على من قال إن التكليف ابلعقل. - ٣
 الرث على من قال إن التكليف ابملي اق والثطرة. - 4

 وهذا بياهنا: 
 وىل: حجة هللا معاىل على خلقهاملسألة األ

 تقو  ابلرسل عليهم الس  
 م ه:و قرير  ل . وأثلة  ل  مستثياة يف الكتاب والس ة، ولن أآرثها ابلذكر اكتثاء بوروثها يف امل قول عن العلماء يف ت

تلِتَت َّ ) وتقريتر الجتة يف القترآن ابلرستل ك ت . كقولته:] ابن ميمية رمحه هللاشيخ اسس ا قول  تةم بَتْعتَ  الرُّس تلِ ح  ِ  َعلَتى اّللِه وَن لِل َّتاَيك  : ال ستاء (جَّ

َعَل َرس وال  ) وقوله: ,1٦٥ ِبَس َحىتَّ نَتبتْ ْواَل أَْرَستْلَت ِإلَيتْ َتا لَتال وا َربتَّ َتا  َّ َأْهَلْك َتاه م ِبَعتَذاِب مِهتن قَتْبلِتِه َلَقتَولَتْو أَ ) ، وقولته:1٥اإلستراء:  (َوَما ك  َّا م َعذِه
ك لََّمتا أ ْلِقتَي ِآيَهتا ). وقولته: ٥9القصتص:  (وال  ىتَّ يَتبتَْعَل يف أ مِهَهتا َرس تحَ َوَما َكاَن َربَُّ  م ْهِلَ  اْلق َرى )، إىل قوله: 1٣4 ته:  (وال  آَت َتتَِّبَا آاَيِت َ َرس  

تتْم نَتتِذيرم  َتتا َوقَتتاَل َق تتْم  اؤ وَهتتا آ ِتَاتتتْ جَ َن َكَثتتر وا ِإىَل َجَهتت ََّم و َمتترا  َحتتىتَّ ِإَ ا يَوِستتيَق الَّتتذِ )، وقولتته: 8امللتت :  (آَتتتْوجم َستتَأَق ْم َدَزنَتتت َهتتا أملَْ ََيِْتك  أَبْتَواهب 
 .1٣٠اانعا :  (اإِلنحِ اَي َمْعَشَر اَِّْنِه وَ ) . وقوله:٧1الزمر:  (َدَزنَتتت َها أملَْ ََيِْتك ْم ر س لم مِه ك مْ 

بتتتواب، إ ا جعتتتوا آيهتتتا أصتتت اف العلتتتم: ابتتتت ءوها أبصتتتل العلتتتم واإلميتتتان. كمتتتا ابتتتت أ الب تتتاري وقتتتذا كتتتان  ائثتتتة متتتن أئمتتتة املصتتت ثس للستتت ن علتتتى اا
ه، مث )صتتاياه( ببتت ء التتوحي ونزولتته، آتتأدس عتتن صتتثة نتتزول العلتتم واإلميتتان علتتى الرستتول أوال، مث أتبعتته بكتتتاب اإلميتتان التتذي هتتو اإلقتترار رتتا جتتاء بتت

الرتتيتتب القيقتتي. وكتتذل  اإلمتتا  أبتتو حممتت  التت ارمي صتتاحب )املستت  (: ابتتت أ كتابتته بتت الئل ال بتتوة،  جتتاء بتته، آرتبتته بكتتاب العلتتم التتذي هتتو معرآتتة متتا
م آقهاء و كر يف  ل   رآا  صالا  وهذان الرج ن: أآال بك   من مسلم، والرتمذي وحنو ا، وقذا كان أمح  بن ح بل: يعظم هذين وحنو ا، اهن

 .1[يف ال يل أصوال وآروعا .
 يه. تقو  به الجة علرسل إليه رسوالأيعذب إال من  ب  من اثباته وهو أنه ق  ثلت ال صوص على أن هللا ال وهذا أصل ال]أياا  ابن ميميةوقال 

ْتترِج  لَتته  يَتتتوْ )قتتال تعتتاىل:  بَتتَ  َكَثتتى بِ َتْثِستتَ  اْليَتتتْوَ  َعَلْيتتَ  اقْتتتَرْأ َكَتا، ْلَقتتاه  َم ش تتورا  يتَ اَمتتِة ِكتَتتااب  َ  اْلِقيَ وَك تتلَّ ِإنَستتاِن أَْلَزْم َتتاه   َتتآئَِره  يف ع   ِقتتِه َوخن 
َتا َيِاتلُّ ، َحِسيبا   َا يَتْهَت ي لِ َتْثِسِه َوَمن َضلَّ آَِإمنَّ َهتمَِّن اْهَتَ ى آَِإمنَّ َعتَل َرس توال  اوَِرةم ِوْوَر أ ْدتَرى َوَمتا ك  َّتوَ ا َواَل تَتزِر   َعَليتْ ِبَس َحتىتَّ نَتبتْ  (ا م َعتذِه
 . 1٥ - 1٣اإلسراء: 

 .1٦٥ال ساء:  (لِ  بَتْعَ  الرُّس   ح جَّةم رُّس    مَُّبشِهرِيَن َوم  ِذرِيَن لَِت َّ َيك وَن لِل َّاِ  َعَلى اّللهِ ) وقال تعاىل:
بْتَ ا قَال و ، ِتك ْم َنِذيرم أملَْ َيَْ  ْم َدَزنَتتت َهاجم َسَأَق  َتَكاث  ََتَيتَّز  ِمَن اْلَ ْيِظ ك لََّما أ ْلِقَي ِآيَها آَتوْ )وقال تعاىل عن أهل ال ار:  ا بَتَلى َقْ  َجاءَ  نَتِذيرم َآَكتذَّ

 .9 - 8ملل : ا ( ِمن خَتْيِء ِإْن أَنت ْم ِإالَّ يف َضَ ِل َكِب ِ َوقت ْلَ ا َما نَتزََّل اّللَّ  
ل وَن َعلَتْيك ْم َوِسيَق الَِّذيَن َكَثر وا ِإىَل َجَه ََّم و َمرا  َحىتَّ ِإَ ا َجاؤ وَها آ ِتاَ ) تعاىل: وقال َا َوقَاَل َق ْم َدَزنَتتت َها أملَْ ََيِْتك ْم ر س لم مِه ك ْم يَتتتْ ْت أَبْتَواهب 

                                                 

 4 - ٣ /2)جممون الثتاوى(  1
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 .٧1الزمر:  (ينَ آاَيِت َربِهك ْم َوي  ِذر وَنك ْم ِلَقاء يَتْوِمك ْم َهَذا قَال وا بَتَلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمة  اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِآرِ 
تت ك ْم يَتق صُّتت ايَ ) تعتتاىل: وقتتال  تتْم ر س تتلم مِه َهتتتَذا قَتتال واْ خَتتتِهْ َ  َعلَتتى  ي  تتِذر وَنك ْم ِلَقتتاء يَتتتْوِمك مْ ك ْم آاَييت وَ وَن َعلَتتيْ َمْعَشتتَر اَِّْتتنِه َواإِلنتتِح أملَْ ََيِْتك 

نْتَيا َوخَتِه  واْ َعَلى أَنث ِسِهْم َأهنَّ مْ  ْْ م  اْلََياة  ال ُّ  . 1٣٠انعا : ا (َكاِآرِينَ    َكان واْ أَنث ِسَ ا َوَخرَّ
َعتَل يف أ مِهَهتا َرس توال  )وقال تعاىل  ل تو َوَما َكاَن َربَُّ  م ْهِلَ  اْلق َرى َحتىتَّ يَتبتْ  (َرى ِإالَّ َوَأْهل َهتا  َتاِلم ونَ  َتا َوَمتا ك  َّتا م ْهِلِكتي اْلق تلَتْيِهْم آاَيتِ عَ  يَتتتْ

 . ٥9القصص: 
َمْت أَيْتِ يِهْم آَتيَتق ول ت َولَتْواَل َأن ت ِصتيبَته م) تعتاىل: وقال ، َا آاَيتِتَ  َوَنك توَن ِمتَن اْلم تْؤِمِ سَ ْلَت ِإلَيتْ َتا َرس توال  آَت َتتَّبِتا لَتْواَل أَْرَستوا َربتَّ َتمُِّصتيَبةم ِرَتا قَت َّ

قَتال وا ِستْارَاِن َتظَتاَهرَا َوقَتال وا ِإ َّ  ِرَتا أ ويتَ م وَستى ِمتن قَتْبتل   ر واملَْ َيْكث  وَسى َأوَ آَتَلمَّا َجاءه م  الَْقُّ ِمْن ِع ِ َ  قَال وا َلْواَل أ ويتَ ِمْ َل َما أ ويتَ م  
 .48 - 4٧القصص:  (ِبك لِه َكاِآر ونَ 
َواَل نَتِذيِر آَتَقتْ  َجتاءك م  ن َبِشت ِ ق ول تواْ َمتا َجتاءَ  ِمتتتَ  الرُّس تِل َأن ِة مِهتنَ َعَلى َآرتَْ اَي َأْهَل اْلِكَتاِب َقْ  َجاءك ْم َرس ول َ ا يت َبسِه  َلك ْم ) وقال تعاىل:

 .19املائ ة:  (َبِش م َوَنِذيرم َواّلله  َعَلى ك لِه خَتْيِء َقِ يرم 
آمتن بل ته بعتض القترآن ثون بعتض , 19اانعتا :   (ا نتِذرَك م بِتِه َوَمتن بَتلَت َ )وإ ا كان كذل  آمعلو  أن الجة إمنا تقو  ابلقترآن علتى متن بل ته كقولته: 

 .1[يه الجة را بل ه ثون مامل يبل ه.قامت عل
 خيتلثتتون يف  لتت ، أن الجتتة علتتى اخللتتق إمنتتا تقتتو  ابلستتما أي عتتن  ريتتق متتا وهتتذا التتذي  كتتره ختتتيخ اإلستت   هتتو متتذهب أهتتل الستت ة واَّماعتتة، ال

 2 يبة.، ط ثار 19٦ /1جاءت به الرسل كما حكاه أبو القاسم ال لكائي ع هم يف كتابه )خترح اعتقاث أهل الس ة( 
 وسيأيت مزي  يف هذه املسألة ضمن املسائل التالية إن ختاء هللا.

 
  

                                                 

 ٣1٠ - ٣٠9ص  1)اَّواب الصايح ملن ب هل ثين املسيح( البن تيمية، ج  1
هت، و )تثس   14٠٣، ط ثار الكتب العلمية 22٠)إي ار الق على اخللق( حملم  بن إبراهيم الووير، ص ، و 49٦ - 49٣ /12وى ابن تيمية( اانظر أياا )جممون آت 2

 .484 - 4٧1ص  ٣، و ج ٣٣٦و  211ص  2أضواء البيان( للش قيطي ج 
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 املسألة الثانية: حكم من ِل مبلده دعوة رسوٍل يف الدنيا
طتتاب  القتتاثر علتتى آهتتم د: كالشتت ص ختت تبل تته حكمتتا   تبل تته حقيقتتة: كالبتتال  العاقتتل التتذي مل يستتما برستتالة نتت  أبتت ا ، وإمتتا أن ال وهتتذا إمتتا أن ال

 رخم وجوث ثعوة الرسول واختتهارها. -كالص  وا  ون واخلَِرف   -تكليف ال
ابلرسل  بذل  تقو  حجة هللا  القيامة. و أهنم ميتا ون يو  -الذين مل تبل هم ثعوة الرسل حقيقة أو حكما   -ومذهب أهل الس ة واَّماعة أن هؤالء 

 على جيا دلقه إما يف ال نيا وإما يف اآلدرة.
جاءت بته اآلاثر  ومن مل تقم عليه الجة يف ال نيا ابلرسالة كاا ثال وا انس وأهل الثرتات، آهؤالء آيهم أقوال أ هرها ما] ة رمحه هللاابن ميميقال 

 .1[أهنم ميتا ون يو  القيامة آيبعل إليهم من َيمرهم بطاعته، آإن أ اعوه استاقوا ال واب، وإن عصوه استاقوا العذاب.
يت دلها  يعذبته آت  يت دل اَّ تة إال نثتح مستلمة مؤم تة، وال يعتذب هللا أحت ا  حتىت يبعتل إليته رستوال، وكمتا أنته ال ولكتن ال]ياتا أ ابن ميميةوقال 

  نتتب لتته ال يتت دل ال تتار إال متتن اتبتتا الشتتيطان، آمتتن ال مشتترك وال مستتتكس عتتن عبتتاثة ربتته، آمتتن مل تبل تته التت عوة يف التت نيا امتتتان يف اآلدتترة، وال
ا يعذب هللا ابل ار أح ا  إال بع  أن يبعل إليه رسوال، آمن مل تبل ه ثعوة رسول إليه كالص   وا  ون، وامليت يف الثرتة احملاة، آهتذ وال ي دل ال ار،

 .2[ميتان يف اآلدرة كما جاءت بذل  اآلاثر
بعتل إليته رستول يتو  القيامتة يف عرصتات القيامتة. وقت  وعتم وق  رويت آاثر متع ثة يف أن من مل تبل ه الرسالة يف الت نيا آإنته ي]أياا  ابن ميميةوقال 

ار، وإال بعاهم أن هذا خيالف ثيتن املستلمس، آتإن اآلدترة ال تكليتف آيهتا، ولتيح كمتا قتال، إمنتا ي قطتا التكليتف إ ا ثدلتوا ثار اَّتزاء اَّ تة أو ال ت
تتم يف قبتتورهم ممتا تتون ومثتونتتون، يقتتال احتت هم: متتن ربتت   وماثي تت   ومتتن نب كتتانوا   يتت  . وكتتذل  يف َعَرصتتات القيامتتة يقتتال: ليتبتتا كتتل قتتو  متتاآَته 

 .٣.. ال يل[يعب ون
ِبَس َحتىتَّ ) كره ابن ك ت  يف تثست  قولته:  أما اآلاثر اليت أختار إليها ابن تيمية، آق  ورثت يف ع ة مصاثر، م ها ما َعتَل َرس توال   َوَمتا ك  َّتا م َعتذِه  (نَتبتْ

 .1٥4اإلسراء: 
رواه اإلمتا  أمحت  يف مست  ه والبتزار أياتا ذست اث صتايح  وقت  جتاءت بتذل  آاثر ك ت ة يؤيت  بعاتها بعاتا: آم هتا متا] لقيم رمحاه هللاابن اومما قال 

» : قتال صتلى هللا عليته وستلم  آقال اإلما  أمح : ح ث ا معا  بتن هشتا  عتن أبيته عتن قتتاثة عتن ااح تف بتن قتيح عتن ااستوث بتن ستريا أن ال ت  
يسما ورجل هر  ورجل أمحق، ورجل متات يف الثرتة.أمتا ااصتم آيقتول: رب لقت  جتاء اإلست   وأ  متاأْسا  يو  القيامة: رجل أصم ال أربعة  تجون

يف الثترتة  ختيتا . وأما اامحق آيقول:رب لق  جاء اإلس   والصبيان  تذآونين ابلبعتر. وأمتا اقتر  آيقتول: رب لقت  جتاء اإلست   وماأعقتل. وأمتا التذي
 ول: رب متتاأَتين رستتول. آيأدتتذ متتواثيقهم ليطيع هتته آ ستتل إلتتيهم رستتوال أن اثدلتتوا ال تتار. آتتو التتذي نثستتي بيتت ه لتتو ثدلوهتتا لكانتتت علتتيهم بتترثا  آيقتت

آمتن ثدلهتا كانتت » ، قال معا  بن هشا : وح ثين أيب عن قتاثة عن السن عن أيب راآا عن أيب هريرة ر ل هذا ال يل وقال يف آدتره «وس ما  
التق يف حت يل ااستوث: قت  جتاء هتذا الت يل، وهتو صتايح آيمتا  قتال التاآظ عبت  -إىل أن قتال  -« يه برثا  وس ما  ومتن مل يت دلها رث إليهتاعل

ختتاء وحي متا ختتاء. ال ي ستأل عمتا يثعتل وهتم  أعلم، واآلدرة ليست ثار تكليف وال عمل، ولكن هللا خيص من يشاء را يشاء، ويكلتف متن ختتاء متا
قلتتت: وستتيأيت الكتت   علتتى وقتتون التكليتتف يف التت ار اآلدتترة وامت اعتته عتتن قريتتب إن ختتتاء هللا. ورواه علتتي بتتن املتت يين عتتن معتتا  ب اتتوه قتتال  يستتألون.

. مث [هللا وقتال: هتذا إست اث صتايح البيهقي: ح ث ا علي بن حمم  بن بشران أدس  أبو جعثتر التراوي أدتس  ح بتل بتن الستس أدتس  علتي بتن عبت 
آهذه ااحاثيل يش  بعاها بعاا وتشه  قا أصتول الشترن وقواعت ه، والقتول راتموهنا هتو ]ابن القيم الرواايت اادرى قذا ال يل، مث قال  كر 

 .٥[مذهب السلف والس ة، نقله ع هم ااختعري رمحه هللا يف )املقاالت( وخ ها

                                                 

 ٣12ص  1)اَّواب الصايح ملن ب هل ثين املسيح( ج  1
 4٧٧ /14)جممون الثتاوى(  2
 ٣٧٣ - ٣٧2 /24، ج 24٧ - 24٦ /4وانظر أياا )جممون الثتاوى( ج  ,٣٠8-٣٠9 /1٧)جممون الثتاوى(  ٣
 ته14٠2، ط ثار الكتب العلمية 4٠1 - ٣9٦وما  كره ابن القيم يف كتابه ) ريق اقجرتس( ص  -- ٣1 – 28 /٣)تثس  ابن ك  (  4
 سبق  كره ٥
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وال ابتتت ء، وكيتتف  يستتت ثار عمتتلل كتترون أحاثيتتل هتتذا البتتاب، ان اآلدتترة التتس هتتذه ااحاثيتتل وقتتال: أهتتل العلتتم ي آتتإن قيتتل: قتت  أنكتتر ابتتن عبتت 
لتى العلتم مل يتثقتوا ع ( أن أهتلاأحادهيكلتف نثستا إال وستعها  آتاَّواب متن وجتوه: ) يكلثون ثدول ال تار ولتيح  لت  يف وستا امل لتوقس، وهللا ال

 ق  .إنكارها بل وال أك رهم، وإن أنكرها بعاهم آق  صاح خ ه بعاها كما ت
( أن الثالااثل. )ذه ااحاثيتتهتت( أن أاب الستتن ااختتتعري حكتتى هتتذا املتتذهب عتتن أهتتل الستت ة والتت يل، آتت ل علتتى أهنتتم  هبتتوا إىل موجتتب الثاااين)

 .امل يين اق وعلي بنإس اث ح يل ااسوث أجوث من ك   من ااحاثيل اليت  تل هبا يف ااحكا ، وقذا رواه اائمة أمح  وإس
يهقتي عتن خت  ار القترار  كتره البال ب دول ثنص جاعة من اائمة على وقون االمتاان يف ال ار اآلدرة وقالوا: ال ي قطا التكليف إ ( أنه ق الرابع)

 واح  من السلف.
دتتذ باانه وتعتتاىل َيستتهتتا أن هللا أهتتل اَّ تتة ثدتتوال إلي ( ماثبتتت يف الصتتاياس متتن حتت يل أيب هريتترة وأيب ستتعي  يف الرجتتل التتذي هتتو آدتترامااام )

لتذي عاهت  ا ته مل الثتته للعهت  هتذا ال ت ر مو « متا أخت رك»عهوثه ومواثيقه أن ال يسأله خ  الذي يعطيه، وأنته خيالثته ويستأله خت ه آيقتول هللا تعتاىل 
 ربه عليه.

 هتو تكليتف رتا آيته الوستا، وإمنتا( قولته: ولتيح  لت  يف وستا امل لتوقس. جوابته متن وجهتس، أحت  ا: أن  لت  لتيح تكليثتا رتا لتيح يف السادس)
اَّ تة  ا الت جال ومعته م تالس إ ا رأو مشقة خت ي ة، وهو كتكليف بتين إسترائيل قتتل أوالثهتم وأوواجهتم وآابئهتم حتس عبت وا العجتل، وكتكليتف املتؤم 

 مل يستطا. رمت ا وال را ثواا، آلم يكلوال ار أن يقعوا يف الذي يرونه  را . ال اين: أهنم لو أ اعوه وثدلوها مل يارهم، وكانت برثا  وس م
 كر ( أنه ق  ثبت أنه سباانه وتعاىل َيمرهم يف القيامة ابلسجوث و ول بس امل اآقس وبي ه، وهذا تكليف را ليح يف الوسا قطعا ، آكيف يالسابع)

ة وأح  من السيف سببا كمتا قتال أبتو التكليف ب دول ال ار يف رأى العس إ ا كانت سببا لل جاة  كما جعل قطا الصراط الذي هو أثق من الشعر 
، آركتوب هتذا الصتراط التذي هتو يف خايتة املشتقة كال تار وقتذا ك  تا يثاتي م ته إىل 1[بل تين أنته أثق متن الشتعرة وأحت  متن الستيف]سعي  اخل ري 

 ال جاة وهللا أعلم.
التكليتف، ومتن  ك ته أن يستتبع  هتذا ترثة مل مياسل   ريق املشتيتة  تت َرثه ر له ااحاثيل، وال ا  قم  ريقان: آمن ( أن هذا استبعاث جمرث الالثامن)

نته مقتاتى الكمتة  أة تت ل علتى سل   ريق الكمة والتعليل مل يكتن معته حجتة ت ثتي أن يكتون هتذا التكليتف مواآقتا للاكتم، بتل ااثلتة الصتايا
 .كما  كر ه

اتتان، ن يتت دلوا  ر االمتأ، آيتتأمرهم هبتتم املواثيتتق ليطيع تته آيمتتا َيمتترهم بتته( أن يف أصتتح هتتذه ااحاثيتتل وهتتو حتت يل ااستتوث أهنتتم يعطتتون ر التاسااع)
 آيرتكون ال دول معصية امره ال لعجزهم ع ه، آكيف يقال إنه ليح يف الوسا.

ار القترار، آإن قيل: آتاآلدرة ثار جتزاء، ولتيح ثار تكليتف، آكيتف ميتا تون يف خت  ثار التكليتف  آتاَّواب: أن التكليتف إمنتا ي قطتا بعت  ثدتول ث
يف ا وأمتتا يف التتسو  وعرصتتات القيامتتة آتت  ي قطتتا، وهتتذا معلتتو  ابلاتترورة متتن التت ين متتن وقتتون التكليتتف رستتألة امللكتتس يف التتسو  وهتتي تكليتتف. وأمتت

هتذا صتريح يف أن هللا يت عو اخل ئتق إىل آ ,42القلتم:  (يَتْوَ  ي ْكَشف  َعن َساِق َوي ْ َعْوَن ِإىَل السُّتج وِث آَتَ  َيْستَتِطيع ونَ ) عرصة القيامة آقال تعاىل
بته يف  السجوث يو  القيامتة، وأن الكثتار  تال بيت هم وبتس الستجوث إ   اك، ويكتون هتذا التكليتف رتا ال يطتاق حي تتذ حستا  عقوبتة قتم، اهنتم كلثتوا

َوقَتْ  َكتان وا ي تْ َعْوَن ) :هم وعقوبة قم، وقذا قال تعتاىلعليال نيا وهم يطيقونه آلما امت عوا م ه وهو مق ور قم كلثوا به وهم وال يق رون عليه حسرة 
وقتت ِحيتَل بيت هم وبي ته كمتا يف الصتايح متن حت يل ويت  ابتن أستلم عتن عطتاء عتن أيب ستعي   ثعتوا إليته يف 4٣القلتم:  (ِإىَل السُّج وِث َوه تْم َستاِلم ونَ 

كانتت تعبت . آيقتول   آيقتول تتبتا كتل أمتة متا» -ذكر الت يل بطولته: إىل أن قتال آت -« رستول هللا، هتل نترى رب تا أ   ستا قتالوا: اي »رضي هللا ع ته 
مترتس أو ثت اث  -نشترك ابهلل ختتيتا  ك  تا إلتيهم، ومل نصتاحبهم. آيقتول: أ  ربكتم. آيقولتون: نعتو  ابهلل م ت  ال  املؤم ون: آارق ا ال ا  يف ال نيا أآقر ما

كم وبي ته آيتة تعرآونته هبتا  آيقولتون نعتم. آيكشتف عتن ستاق آت  يبقتى متن كتان يستج  هلل متن حىت إن بعاتهم ليكتاث أن ي قلتب، آيقتول هتل بيت  -
اه مث تلقتتاء نثستته إال أ ن هللا لتته ابلستتجوث، وال يبقتتى متتن كتتان يستتج  اتقتتاء ورايء إال جعتتل هللا  هتتره  بقتتا واحتت ا كلمتتا أراث أن يستتج  دتتر علتتى قثتت
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تكليف السو  ابملسألة، آمن أجاب يف ال نيا  وعا وادتيارا أجاب يف السو ، ومن امت ا متن  و كر ال يل. وهذا التكليف نظ « يرآعون رءوسهم
 رة وأىب، اإلجابة يف ال نيا م ا م ها يف السو ، ومل يكن تكليثه يف الال وهو خ  قاثر قبياا بل هو مقتاتى الكمتة اإلقيتة انته مكلتف وقتت القت

ي قطتا إال بعت  ثدتول اَّ تة أو ال تار: وقت  تقت    بس الثعل كان عقوبتة لته وحسترة. واملقصتوث أن التكليتف الآإ ا كلف وقت العجز وق  ِحيَل بي ه و 
أن ح يل ااسوث بن سريا صايح، وآيه التكليف يف عرصة القيامة، آهو مطتابق ملتا  كتر  متن ال صتوص الصتاياة الصتر ة. آعلتم أن التذي تت ل 

 . 1ومقتاى الكمة هذا القول. وهللا أعلم( عليه ااثلة الصاياة وأتتلف به ال صوص
 

  

                                                 

( م ل ك   ابن القيم، بل ثونه. و كر ح يل العرصات أياا: ابن حز  يف )الثصل( ٣1 - 28 /٣)وك   ابن ك   يف تثس ه  -- 4٠1 – ٣9٧) ريق اقجرتس(  1
 ، و كره السيو ي برواايته امل تلثة يف كتابه )الاوي للثتاوى( 1٠٥ /4
 هت 1411، ط املكتبة العصرية ٣٥9 - ٣٥٦ /2 
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 املسألة الثالثة: الرد على من قال إن التكليف ابلعقل
 وه ا مسألتان ت اون آيهما العلماء:

تاستتس الصتتول الثقتته رستتألة )أآتتة يف علتتم : هتتل العقتتل وحتت ه يتت رك ح ستتن ااختتتياء وقباهتتا، أ  ال ي تت َرك هتتذا إال ابلشتترن  وهتتي املستتألة املعرو األوىل
 والتقبيح العقلي(. 

الجتة الرستالية  أ  ال ب  من بلتول قتايه العقل: على قول من قال إن العقل ي رك ال سن والقبح، آهل يعاقب هللا العب  روجب خمالثته ملا يوالثانية
 ابلرسل . 

، ستتن العتت ل والتوحيتت ال وقباهتتا كايف حستتن ااقتتو وقتت  ت تتاون ال تتا  ]ااقتتوال يف هتتاتس املستتألتس يف قولتته  اباان ميميااة وقتت  خلهتتص ختتتيخ اإلستت  
ل أن عاقتب متن آعتل  لت  قبتيلعقتل آهتل ابوالص ق، وقبح الظلم، والشرك، والكتذب: هتل ي علتم ابلعقتل أ  ال ي علتم إال ابلستما، وإ  قيتل: إنته ي علتم 

 هم.   أمح  وخ  اصااب اإلماث ثة أقوال  يَيتيه رسول  على ث ثة أقوال معروآة يف أصااب اائمة ااربعة وخ هم، وه
ه متتن ستتن ااختتتعري وأتباعتتقتتول أيب ال يعتترف  لتت  إال ابلشتترن ال ابلعقتتل، وهتتا قتتول نظتتار ا تتسة كتتاَّهم بتتن صتتثوان وأم التته، وهتتو آقالتتت  ائثتتة ال

 خ هم. الوآاء ابن عقيل و  ، وأيبعايلهللا بن حام ، والقاضي أيب يعلى، وأيب امل أصااب اائمة ااربعة كالقاضي أيب بكر بن الطيب، وأيب عب 
قتول عتن أيب لمس، وهذا هتو امل هاء واملتكوقيل: بل ق  يعلم ح سن ااقوال وق باها ابلعقل. وقال أبو اخلطاب حمثو  بن أمح : وهذا قول أك ر الثق

اخلطتتاب، وأيب بكتتر  يمتي، وأيبستتن التمح يثتة نثستته، وعليتته عامتة أصتتاابه، وك تت  متن أصتتااب مالتت ، والشتاآعي، وأمحتت ، وأهتتل الت يل كتتأيب ال
 هم متتن هتو قتول املعتزلتة وختو تتة للقتت ر، القثتال، وأيب نصتر الستجزي، وأيب القاستم ستع  بتتن علتي الزجنتاين، وهتو قتول الكراميتتة وخت هم متن نظتار امل ب

 نظار الق رية، مث هؤالء على قولس:
 .الف للكتاب والس ةخمقول هؤالء قول: املعتزلة، وال ثية، وأيب اخلطاب، و م هم من يقول: يستاقون عذاب اآلدرة رجرث خمالثتهم للعقل ك

وصثون ها هللا ويب اها ويممقوتة يذم يعذبون حىت يبعل إليهم رسول كما ثل عليه الكتاب والس ة. لكن أآعاقم تكون مذمومة وم هم من يقول: ال
قت  : تال يل الصتايح كمتا  يف يه وسلم صلى هللا عل إليهم رسوال، كما قال ال    يعذهبم حىت يبعل ابلكثر الذي يذمه هللا ويب اه، وإن كان ال

 تتوا رأستتي ذرهم. قلتتت: إ ا ي ل قتتريش آأنتإن هللا نظتر إىل أهتتل اارع َآَمَقتتتهم عترهبم وعجمهتتم إال بقتتااي متن أهتتل الكتتتاب، وإن ريب قتال يل: قتتم يف»
قاتتل رتن أ اعت  و   ا  أبعتل م لتيهم، ان، آابعل جي سله املاء تقرأه  ئما  ويقظ زل علي  كتااب  الحىت ي عوه دبزة قال: إين م بتِلي  وم بَتِل ب  وم 

 م أن يشتركوا يب متاملم، وأمتْرمن عصاك، وأنثتق أنثتق عليت . وقتال: إين دلقتت عبتاثي ح ثتاء آاجتتالتهم الشتيا س. وحرمتت علتيهم متا أحللتت قت
 « أنزل به سلطا   

ه كمتا ه وي صترانه وميجهستان، آتأبواه يهوثانتعلتى هتذه امللتة»ويف روايتة: «. كل مولتوث يلت  علتى الثطترة»يف ال يل:  عليه وسلم صلى هللا  وقال ال   
سهون آيها من َجتْ عاء َهتايِت َآطَتَر ال َّتا َ اّللَِّ الَّتَة ِآطْترَ ) ختتتتم: اقترأوا إن»مث يقتول أبتو هريترة رضتي هللا ع ته «. ت تل البهيمة هبيمة جعاء هل حت   ( َعَليتْ

ىت يبعتل نه مل يكن ليعتذهبم حتأم، آق  أدس وما مقت هللا ق«. هللا أعلم را كانوا عاملس»و ص  . قال: قيل: اي رسول هللا أرأيت من ميوت وه«. 
عتذبس مال: إهنتم كتانوا ن قتما. وقتول متإليهم رسوال. وهذا ي ل على إبطال قتول متن قتال إهنتم مل يكونتوا مستيتس، وال مترتكبس لقبتيح حتىت جتاء الست

 سة.ب ون السما إما لقيا  الجة ابلعقل كما يقوله من يقوله من الق رية وإما حملض املشيتة، كما يقوله ا 
َعتَل يف أ مِهَهتا َرس توال  ) قال تعاىل: ل توَوَما َكاَن َربَُّ  م ْهِلَ  اْلق َرى َحتىتَّ يَتبتْ  (َرى ِإالَّ َوَأْهل َهتا  َتاِلم ونَ ْهِلِكتي اْلق تك  َّتا م    تِ َتا َوَمتاَعلَتْيِهْم آايَ   يَتتتْ

 .٥9القصص: 
َمْت أَيْتِ يِهْم آَتيَتق ول ت) وقال تعتاىل:  (بِتَا آاَيتِتَ  َوَنك توَن ِمتَن اْلم تْؤِمِ سَ َرس توال  آَت َتتَّ  ْلَت ِإلَيتْ َتاا لَتْواَل أَْرَستوا َربتَّ َتَولَتْواَل َأن ت ِصتيبَته م مُِّصتيَبةم ِرَتا قَت َّ

 .4٧القصص: 
 . 1٣4 ه: (ن قَتْبِل َأن نَِّذلَّ َوخَنَْزىمِ آاَيِتَ  ا َرس وال  آَت َتتَِّبَا ْرَسْلَت ِإلَيتْ َ ْواَل أَ َوَلْو َأ َّ َأْهَلْكَ اه م ِبَعَذاِب مِهن قَتْبِلِه َلَقال وا َربتََّ ا لَ ) وقال تعاىل:

ستبب  يكانوا قبل الرسول ق  اكتسبوا ااعمال اليت توجب املقت والتذ  وهتآهذا يبس أنه مل يكن ليعذب الكثار حىت يبعل إليهم رسوال، وبس أهنم  
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 .1[للعذاب لكن خترط العذاب قيا  الجة عليه ابلرسالة
 يتبس من ك   ختيخ اإلس  :

 أن الراجح يف املسألة ااوىل )التاسس والتقبيح العقلي(: أن العقل ي  رك ال ْسن والقبح.
أثرك  رستتالية. آالعقتتل وإن  ابلجتتة العقتتاب وال مؤادتتذة قبتتل وروث الشتترن و لتت يتتة )ترتيتتب العقتتاب علتتى  لتت (: أنتته الوأن التتراجح يف املستتألة ال ان

ره ، وه يوجب وال ال ْسن والقبح إال أنه ال  ااحكا  اليت يرتتب عليها ال واب والعقاب. ي  
ي م كترا  ب علتى حكتم العقتل، أرتتب العقتا التقبتيح العقلتي، وم كترا  علتى متنوتكلم ابن القيم يف هاتس املستألتس: م  كترا  علتى متن أنكتر التاستس و 

اتتتهم ك تتتتم متتتن إبتتت اء ت اقعلتتتيهم. وَت وملتتتا  هتتتب املعتزلتتتة ومتتتن واآقهتتتم إىل تتتت و  ااصتتتلس استتتتطلتم]يف املستتتألتس، آقتتتال رمحتتته هللا  العلتتتى امل طتتت
تت و   بت وه. وهتم خلطتوا يفأ الثطترة متاو وا متن آاتائاكم ود آكتم لصتريح العقتل وآاائاهم. وملا نثيتم أنتم ااصلس جيعتا  استتطالوا علتيكم. وأبت 

 ااصلس. وأنتم خلطتم يف نثي ااصلس. 
 همتا كتالثرق ة وضتارة. والثترق بيمتا أهنتا  آعتت و  بي هما، وأن ااآعتال يف نثستها حست ة وقبياتة، ك د  الت اقض إليه السبيل: أنه ال والق الذي ال

 موجبتا  يكتون قبياتا   ال هتي الروث اامتر و يرتتتب عليهتا ثتواب وال عقتاب إال ابامتر وال هتي. وقبتل و  مات واملشتمومات واملرئيتات. ولكتن البس املطعو 
، واثن، والكتتذب والتتز لشتتيطان واايعاقتتب عليتته إال بعتت  إرستتال الرستتل. آالستتجوث ل للعقتتاب متتا قباتته يف نثستته. بتتل هتتو يف خايتتة القتتبح. وهللا ال

 م والثواحش. كلها قبياة يف  اْا. والعقاب عليها مشروط ابلشرن.والظل
 آال ثاة يقولون: ليست يف  اْا قبياة. وقباها والعقاب عليها إمنا ي شأ ابلشرن.

 واملعتزلة تقول: قباها والعقاب عليها اثبتان ابلعقل.
ين متن ستع  بتن علتي الزجنتا الذي  كتره ب متوقف على وروث الشرن. وهووك   من الثقهاء من الطوائف ااربا يقولون: قباها اثبت ابلعقل. والعقا

 قاب اثبت ابلعقل.ون أبن العالشاآعية، وأبو اخلطاب من ال ابلة. و كره ال ثية وحكوه عن أيب ح يثة نصا. لكن املعتزلة م هم يصرح
 .2[ن الثعل نثسه حسن وقبيح.يعاقب إال ذرسال الرسل. وأ ت و  بس اامرين. وأنه ال وق  ثل القرآن أن ال

عاقتب ثتة: دتب ابلعقتل. وي. آقالتت  ائآتادتلف آيهتا ال تا ]وآصهل ابن القيم القول يف موضا آدر، آتكلم آيمتا دتب بته التوحيت ، آقتال رمحته هللا 
. وهتذا قترر للوجتوب والعقتابس ومما مبتعلى تركه. والسما مقرر ملا وجب ابلعقل مؤك  له. آجعلوا وجوبه والعقاب على تركه اثبتس ابلعقل. والست

 قول املعتزلَة ومن واآقهم من أتبان اائمة يف مسألة التاسس والتقبيح العقليس.
لعقتتاب علتتى تركتته. ايستتتاق  ل  الدتتب ابلعقتتل آيهتتا ختتتيء. وإمنتتا الوجتتوب ابلشتترن. ولتتذ ي بتتت ابلعقتتل. ال هتتذا وال هتتذا. بتتل ال وقالتتت  تتائف: ال

 .قهم على نثي التاسس والتقبيح. والقوالن اصااب أمح  والشاآعي وأيب ح يثةوهذا قول ااختعرية ومن واآ
ك عقت  والق: أن وجوبه اثبت ابلعقل والسما، والقرآن علتى هتذا يت ل، آإنته يتذكر ااثلتة والساهتس العقليتة علتى التوحيت ، ويبتس حست ه وقتبح الشتر 

ااثلة العقلية. ودا ب العباث بذل  دطاب من استقر يف عقتوقم  يسباانه اام ال وه وآطرة، وَيمر ابلتوحي  وي هى عن الشرك، وقذا ضرب هللا
َضتَرَب اّللَّ  َمتَ    رَّج ت   ِآيتِه خت ترََكاء ) و مته. والقترآن مملتوء ابلساهتس العقليتة ال التة علتى  لت . كقولته:وِآَطرِهم حسن التوحي  ووجوبه وقتبح الشترك 

ْل وكتا  الَّ ) وقوله: ،29الزمتر:  (ما  لِهَرج ِل َهْل َيْسَتِواَيِن َمَ    الَْْم   ّللَِِّ َبْل َأْك َتر ه ْم اَل يَتْعَلم ونَ م َتَشاِكس وَن َوَرج    َسلَ  َضتَرَب اّلله  َمتَ    َعْبت ا  ممَّ
َوَضتَرَب اّلله  ، ْهترا  َهتْل َيْستتَتو وَن الَْْمت   ّللِِه بَتْل َأْك َتتر ه ْم اَل يَتْعَلم تونَ يَتْقِ ر  َعَلى خَتْيِء َوَمن رََّوقْتَ اه  ِم َّا رِْوقا  َحَس ا  آَته َو ي  ِثق  ِمْ ته  ِسترها  َوجَ 

هتهُّ اَل َيَْ  َا أَْبَكم  اَل يَتْقتِ ر  َعلَتَى خَتتْيِء َوه تَو َكتل  َعلَتى َمتْواله  أَيْتَ َمتا يت َوجِه ََيْم تر  اِبْلَعتْ ِل َيْستَتِوي ه تَو َوَمتن  ِت ِِبَتْ ِ َهتلْ َمَ    رَّج َلْسِ َأَح    
تتَو َعلَتتى ِصتترَاِط مُّْستتَتِقيمِ  اَي أَيتَُّهتتا ال َّتتا   ض تتِرَب َم َتتلم آَاْستتَتِمع وا لَتته  ِإنَّ الَّتتِذيَن تَتتْ ع وَن ِمتتن ث وِن اّللَِّ لَتتن خَيْل ق تتوا ) ، وقولتته:٧٦ – ٧٥ال اتتل:  (َوه 

َمتا قَتَ ر وا اّللََّ َحتقَّ قَتْ رِِه ِإنَّ اّللََّ َلَقتِوي  ، خَتْيتا  الَّ َيْسَت ِقذ وه  ِمْ ه  َضع َف الطَّاِلب  َواْلَمْطل وب     اَباب  َوَلِو اْجَتَمع وا َله  َوِإن َيْسل بتْه م  الذُّاَبب  

                                                 

 ٣1٦ - ٣14 /1)اَّواب الصايح ملن ب هل ثين املسيح( البن تيمية،  1
 ، ثار الكتب العلمية1،ط 2٥٥ - 2٥4 /1)م ارج السالكس(  2
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   من براهس التوحي  العقلية اليت أرخت  إليها القرآن ونبه عليها.، إىل أضعاف  ل٧4 - ٧٣الل:  (َعزِيزم 
بِ   َوَمتتا) عتتاىل:تعلتتى تتترك هتتذا الواجتتب يتتتأدر إىل حتتس وروث الشتترن. كمتتا ثل عليتته قولتته لعقتتاب ولكتتن هه تتا أمتتر آدتتر. وهتتو أن ا َس َحتتىتَّ ك  َّتتا م َعتتذِه

َعَل َرس وال   لَتى قَتْ  َجتاءَ  نَتِذيرم قَتال وا بتَ ، ِذيرم  ََيِْتك تْم نَتَدَزنَتتت َهتا أملَْ  يَها آَتْوجم َسَأَق مْ آِ َتَكاث  ََتَيتَّز  ِمَن اْلَ ْيِظ ك لََّما أ ْلِقَي ) وقوله: ،1٥اإلستراء:  (نَتبتْ
بْتَ ا َعتَل يف ) وقوله: ،9 – 8امللت :  (َآَكذَّ ل تو َعلَتْيِهمْ يتَ  أ مِهَهتا َرس توال  َوَمتا َكتاَن َربُّتَ  م ْهلِتَ  اْلق تَرى َحتىتَّ يَتبتْ ي اْلق تَرى ِإالَّ  آاَيتِ َتا َوَمتا ك  َّتا م ْهِلِكتتتْ

، آهتذا يت ل علتى أهنتم  تاملون 1٣1نعتا : اا (اِآل ونَ َوَأْهل َهتا َخت َرى ِبظ ْلتمِ َ ِلَ  َأن ملَّْ َيك ن رَّبَُّ  م ْهلِتَ  اْلق ت) وقوله: ،٥9القصتص:   (َوَأْهل َها  َاِلم ونَ 
القتتبح إال و ي بتتت الظلتتم  ال همتتن يقتتول: إنتت قبتتل إرستتال الرستتل. وأنتته ال يهلكهتتم هبتتذا الظلتتم قبتتل إقامتتة الجتتة علتتيهم. آاآليتتة رث علتتى الطتتائثتس معتتا ،

ه م مُِّصتيَبةم اَل َأن ت ِصتيبتَ َولَتوْ ) عتاىل:تقول هؤالء وقول هؤالء. كما قتال ابلسما، ومن يقول: إهنم معذبون على  لمهم ب ون السما. آالقرآن يبطل 
َمْت أَْيِ يِهْم آَتيَتق ول وا َربتََّ ا َ ا َرس وال   ِرَا َق َّ ، آأدس: أن ما قت مت أيت يهم قبتل 4٧لقصص: ا (َنك وَن ِمَن اْلم ْؤِمِ سَ  وَ ِبَا آاَيِت َ  آَت َتتَّ َلْواَل أَْرَسْلَت ِإلَيتْ

رُّس تت   )ال تعتتاىل: قتتلتتيهم، كمتتا إرستتال الرستتل ستتبب إلصتتابتهم ابملصتتيبة. ولكتتن مل يثعتتل ستتباانه  لتت  قبتتل إرستتال الرستتول التتذي يقتتيم بتته حجتتته ع
تتوَن لِل َّتتاِ  َعلَتت تترِيَن َوم  تتِذرِيَن لِتتَت َّ َيك  تتةم بَتْعتتَ  الرُّ مَُّبشِه َوَهتتتَذا ِكتَتتابم أَنَزْل َتتاه  م بَتتاَركم آَتتاتَِّبع وه  َواتتَّق تتواْ ) ىل:تعتتا وقتتال ،1٦٥ال ستتاء:  (س تتلِ ى اّللِه ح جَّ

تتْم تت ْرمَح تتونَ  َتتا أ نتتزَِل اْلِكتَتتاب  َعلَتتى  َتتآئَِثَتْسِ ، َلَعلَّك  َأْو تَتق ول تتواْ لَتتْو َأ َّ أ نتتزَِل َعَليتْ َتتا ، ِهْم َل َتتاِآِلسَ  َّتتا َعتتن ِثرَاَستتتِ ِل َتتا َوِإن ك   ِمتتن قَتبْ َأن تَتق ول تتواْ ِإمنَّ
َأن تَتق توَل نَتْثتحم اَي َحْستَرَتى علَتى َمتا )، وقولته: 1٥٧ - 1٥٥ا : عتاان (ةم َوَرمْحَت اْلِكَتاب  َلك  َّا َأْهَ ى ِمت تْه ْم آَتَقتْ  َجتاءك م بَتيِه َتةم مِهتن رَّبِهك تْم َوه ت  ى

َس تَتتَرى اْلَعتَذاَب لَتْو َأنَّ َأْو تَتق توَل ِحت، َن اْلم تَِّقتسَ اين َلك  ت  مِ ّللََّ َه َ اَأْو تَتق وَل َلْو َأنَّ ،  َوِإن ك  ت  َلِمَن السَّاِدرِينَ آَترَّ ت  يف َج ِب اّللَِّ 
ْبَت هبَِ ، يل َكرَّة  آََأك وَن ِمَن اْلم ْاِسِ سَ             ( ِمَن اْلَكاِآرِينَ َت وَك  تَ ْكسَْ ا َواْستَ بَتَلى َقْ  َجاءْتَ  آاَييت َآَكذَّ

كر، حيت  والشتمتن حستن التو  قوقم وآطترهم:، وهذا يف القرآن ك   خيس أن الجة إمنا قامت عليهم بكتابه ورسوله، كما نبههم را يف ع٥9 - ٥٦الزمر: 
 وقبح الشرك والكثر.

كتر  ه تاك حنتوا  متن ستتس وجهتا . تبطتل قتول متن نثتي القتبح العقلتي، ووعتم أنته و  « مثتتاح ثار الستعاثة»وق   كتر  هتذه املستألة مستتوآاة يف كتتاب 
أمتتر بتته. وأن  لتت  جتتائز عليتته. وإمنتتا  ع تته. وي هتتي عتتن عتتس متتا ىهنتت قباهتتا. وأنتته دتتوو أن َيمتتر هللا بعتتس متتا يقتاتتي حستت ها وال لتتيح يف ااآعتتال متتا

هتذا وقتبح هتذا. وأنته لتو هنتي عتن التوحيت  واإلميتان والشتكر لكتان قبياتا . ولتو أمتر ابلشترك الثرق بس املتأمور وامل هتي رجترث اامتر وال هتي، ال ِب ْستن 
واعلتم أنته إن مل يكتن حستن  -إىل أن قتال  -والكثر والظلم والثتواحش لكتان حست ا . وبي تا أن هتذا القتول خمتالف للعقتول والثطتر، والقترآن والست ة. 

البت يهيات، وأوضتح متا لثطر، آ  وثوق بشيء من قاااي العقل. آإن هذه القاية من أجل القاتااي التوحي  وقبح الشرك معلوما  بعقل، مستقرا  يف ا
وي ثتتي العقتتل عتتن أهتتل الشتترك، وخيتتس عتت هم  (أَآَتتَ  تَتتذَكَّر ونَ ( )أَآَتتَ  تَتْعِقل تتونَ )ركتتب هللا يف العقتتول والثطتتر. وقتتذا يقتتول ستتباانه عقيتتب تقريتتر  لتت  

ص تم  ب ْكتمم ع ْمتيم آَته تْم اَل )والعقتل، وأدتس عت هم: أهنتم مل يكونوا يسمعون وال يعقلون. وأهنم درجوا عن موجب السما  أبهنم يعرتآون يف ال ار: أهنم
ت تتن عتت هم ختتتيتا . وهتتذا إمنتتا يكتتون يف حتتق متتن دتترج عتتن موجتتب العقتتل الصتتريح  ، وأدتتس عتت هم أن ْسعهتتم وأبصتتارهم وأآتتت ْم مل1٧1البقتترة:  (يَتْعِقل تتونَ 

 (ِستت  وا يف اْاَْرِع آَتتانظ ر وا) و (آَتتاْعَتِس وا) و (انظ تتر واْ ) مل يكتتن يف قولتته تعتتاىليتت ل علتتى  لتت   مل يكتتن صتتريح العقتتل متتا اياة. ولتتووالثطتترة الصتت
ام تتال هتتذه ا علتتى  لتت . وإمنتتا هتتو جمتترث إدبتتارك. آمتتا هتتذا ال ظتتر والتثكتت  واالعتبتتار والستت  يف اارع  ومتتا آائتت ة. آتتإهنم يقولتتون: عقول تتا ال تتت ل

ل املاتتروبة، وااقيستتة العقليتتة والشتتواه  العيانيتتة  أآلتتيح يف  لتت  أ هتتر ثليتتل علتتى حستتن التوحيتت  والشتتكر  وقتتبح الشتترك والكثتتر مستتتقر يف العقتتو 
 .1[والثطر. معلو  ملن كان له قلب حي، وعقل سليم، وآطرة صاياة 

 

                                                 

وكما قال ابن القيم آق  أثبت التاسس والتقبيح العقليس من أك ر من ستس وجها  يف كتابه  -- ، ثار الكتب العلمية1، ط ٥1٣ - ٥٠9ص  ٣)م ارج السالكس( ج  1
 ء االستزاثة، ط ثار الثكر، ملن ختا11٣ - 2ص  2)مثتاح ثار السعاثة( ج 
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 واعلم أن املعتزلة يقسمون ال ين إىل أصوال وآرون:
   ومتتات كتتاآرا  آهتتوبل تته ثعتتوة نتتتالتوحيتت  ويقولتتون إن هتتذا واجتتب ابلعقتتل ب تتاء علتتى ح ستتن التوحيتت  وقتتبح الشتترك، ومتتن مل  يل آهتتأمتتا ااصتتو  - 1

َعَل َرس وال  ) معذب، وهذا د ف ال ص ِبَس َحىتَّ نَتبتْ و عتذر ابَّهتل آيمتا ي تاقض التوحيت ، وهت قوقم هذا آإنه ال، وعلى و 1٥اإلستراء: (َوَما ك  َّا م َعذِه
 قول اب ل من هذا الوجه أي من جهة أن العقل حجة.

 1ااحكا  الشرعية التثصيلية، وقوقم آيها كقول سائر العلماء أن الجة آيها ابلرسل. يوأما الثرون: آه - 2
. وما  ل  آقت  قتال 2لسلفكما بس ابن تيمية رمحه هللا أن تقسيم ال ين إىل أصول وآرون هبذه الصثة هو تقسيم مبت ن ال أصل له آيما نقل عن ا

« مستائل أصتول»بتل التق أن اَّليتل متن كتل واحت  متن الصت ثس ]إن ال ين ي قسم إىل أصول وآرون ولكن بصثة أدرى، آقتال رمحته هللا  ابن ميمية
  مه رمحه هللا.، ومسائل ااحكا  العملية، كما ورث يف سياق كاالعتياثيةاخلسية ، ويعين ابلص ثس املسائل ٣[«مسائل آرون»وال قيق 

يوجتب ختتيتا وال  تر  ختتيتا وال َحتظَّ لته يف ختتيء متن  لت ،  إن العقل ال]عن أيب املظثر بن السمعاين قوله ابن حجر على املعتزلة نقل  اإلنكارويف 
َعتَل َرس توال  ) ومل مل يرث الشرن ِبكِم ما وجب على أحِ  ختيء، لقوله تعاىل ِبَس َحتىتَّ نَتبتْ لِتَت َّ َيك توَن لِل َّتاِ  َعلَتى ) وقولته 1٥اإلستراء: (َوَما ك  َّا م َعتذِه

، وخت   لت  متن اآلايت، آمتن وعتم أن ثعتوة رستل هللا علتيهم الصت ة والست   إمنتا كانتت لبيتان الثترون لزمته أن 1٦٥ال ستاء:  (الرُّس تلِ  اّللِه ح جَّةم بَتْع َ 
ن كتر أن  سول وع مه ابل سبة إىل ال عاء إىل هللا سواء، وكثى هبذا ض ال ، وحنن الدعل العقل هو ال اعي إىل هللا ثون الرسول، ويلزمه أن وجوث الر 

 . 4[العقل ي رخت  إىل التوحي  وإمنا ن كر أن يستقل ذداب  ل 
 .لجة الرساليةب والعقاب اب: أنه ال تكليف على العباث يرتتب عليه ثواب وعقاب ِبكم العقل، وإمنا يرتتب التكليف وال واوام صة

 ومن ااثلة على بط ن وجوب التوحي  ابلعقل:
لتوحي ، لكتان بعتل اكان العقل موجبا قذا   . آلو٣٦ال ال:  (واْ الطَّاخ وتَ اْجَتِ ب  َوَلَقْ  بَتَع ْتَ ا يف ك لِه أ مَِّة رَّس وال  َأِن اْعب   واْ اّللهَ وَ ) قوله تعاىل - 1

جبتتا  . ولتتو كتتان العقتتل مو وجتتب للتوحيتت متعتتاىل، آتت له علتتى بطتت ن املق متتة ااوىل وأن العقتتل ختت  الرستتل بتته نوعتتا متتن العبتتل، وهتتذا ميت تتا علتتى هللا 
 جاءوا ابلتوحي .  للتوحي ، َّاء الرسل اباحكا  الثرعية العملية ثون التوحي ، ولك هم جاءوا أول ما

. آ له هذا ال ليل والذي قبله ٥(ت عوهم إىل أن يوح وا هللا ل ماأو  ليكنمعا  بن جبل إىل اليمن، قال ) صلى هللا عليه وسلم  وملا بعل ال    - 2
 على أن التوحي  ومعرآة هللا إمنا جتب ابلرسل )ابلسما( ال ابلعقل.

ميَتان  ) وقوله تعاىل - ٣ َ ا ِإلَْيَ  ر وحا  مِهْن أَْمرَِ  َما ك  َت َتْ رِي َما اْلِكتَتاب  َواَل اإْلِ ْتِ ي بِتِه َمتْن نََّشتاء َوَلِكتن جَ  وََكَذِلَ  َأْوَحيتْ َعْل َتاه  ن تورا  هنَّ
ميك تته أن  كتتان يتت ري متتا اإلميتتان قبتتل التتوحي، آلتتو كتتان ه تتاك أحتت م   متتا صتتلى هللا عليتته وستتلم  ، آتت لت اآليتتة علتتى أن ال تت  ٥2الشتتورى:   (ِمتتْن ِعبَتتاِث َ 

َوَوَجَ َك َضااله  ) أياا قوله تعاىلق بذل . ومن هذا الباب أح -وهو سي  ول  آث   - صلى هللا عليه وسلم  يهت ي بعقله لذل  لكان رسول هللا 
 (َأْوَحيتْ َتا ِإلَْيتَ  َهتتَذا اْلق تْرآَن َوِإن ك  تَت ِمتن قَتْبلِتِه َلِمتَن اْل َتاِآِلسَ  حَنْتن  نَتق تصُّ َعَلْيتَ  َأْحَستَن اْلَقَصتِص ِرَتا) ، وقولته تعتاىل ٧الاتاى:  (آَتَهتَ ى
 ٣.٦يوسف: 

ع توا َقَتا خَتتِهيقا  َوِهتَي تَتث تور  ، َكَثر وا ِبَرهبِهِْم َعَذاب  َجَه ََّم َوبِْتَح اْلَمِص   لَِّذيَن  َولِ ) وقوله تعاىل - 4 َتَكتاث  ََتَيتَّتز  ِمتَن اْل َتْيِظ ، ِإَ ا أ ْلق توا ِآيَهتا ْسَِ

                                                 

 .29٦ /1، و )مقاالت اإلس ميس( ايب السن ااختعري، ٦٣ -٥4 /1انظر )خترح احمللى على جا اَّواما للسبكي(  1

 ٣4٦ /2٣، و ج 492 /12انظر )جممون الثتاوى( ج  2
 ٥٦ /٦)جممون الثتاوى(  ٣

 1تاب )الجة يف بيان احملجة وخترح عقي ة أهل الس ة( إلْساعيل التيمي ااصبهاين، ج وك   أيب املظثر بن السمعاين موجوث بتمامه يف ك, ٣٥٣ /1٣)آتح الباري(  4
 .٦٠ - ٥2 /1وانظر أياا )اإلحكا  يف أصول ااحكا ( البن حز ، الباب الساث ، , هت، ملن ختاء مراجعته 1411، ط ثار الراية ٣22 - ٣14ص 

 متثق عليه ٥
 بع ها، ط الل  وما ٧9٣ص  2وانظر )الشثا( للقاضي عياع ج  ،٣ - 2 /2انظر )جممون آتاوى ابن تيمية(  ٦



   اجلهل والعذر به
 

361 

بْتَ ا َوقت ْل َتا َمتا نَتتزََّل اّللَّ  ِمتن خَتتْيِء ِإْن أَنتت ْم ِإالَّ يف قَتال وا بتَ ، ك لََّما أ ْلِقَي ِآيَها آَتتْوجم َستَأَق ْم َدَزنَتتت َهتا أملَْ ََيِْتك تْم نَتِذيرم  لَتى قَتْ  َجتاءَ  نَتِذيرم َآَكتذَّ
م علتى . وهتذا نتص يف حمتل ال تزان إ  احتتل دزنتة جهت 1٠ - ٦امللت :  (َما ك  َّتا يف َأْصتَااِب السَّتِع ِ  َوقَال وا َلْو ك  َّا َنْسَما  َأْو نَتْعِقل  ، َضَ ِل َكِب ِ 

ومل يقولوا قم )أمل تكن لكتم عقتول(، آت ل علتى أن الجتة تقتو  والعتذر ي قطتا ابلرستل ال ابلعقتل. كمتا ثل الت ص  (أملَْ ََيِْتك ْم َنِذيرم ) الكثار ابلرسل
يستقل بشيء ه ا وإمنا هو َتبتا  العقل ال وهذا صريح يف أن .(َوقَال وا َلْو ك  َّا َنْسَما  َأْو نَتْعِقل  ) أياا على أن عمل العقل هو ت بر الجة الرسالية

 للاجة الرسالية.
 

 املسألة الرابعة: الرد على من قال إن التكليف ابمليثاق والفقرة
ت  بِتَربِهك ْم قَتال واْ بَتلَتى أََلْستْم َهَ ه ْم َعلَتى أَنث ِستهِ تَته ْم َوَأخْتتْم   رهِيتَّتَوِإْ  َأَدَذ َربَُّ  ِمن َبيِن آَثَ  ِمن   ه ورِهِ ) ورث يف قوله تعاىل واملراث ابملي اق، ما

َتا َأخْتتتَتق ول تو  َأوْ ، خَتِهْ َ  َأن تَتق ول واْ يَتْوَ  اْلِقَياَمِة ِإ َّ ك  َّا َعْن َهَذا َختاِآِلسَ  ا   رهِيَّتة  مِهتن بَتْعتِ ِهْم أَآَتتت ْهِلك  َتا ِرَتا آَتَعتَل َرَك آاَبؤ َ  ِمتن قَتْبتل  وَك  َّتاْ ِإمنَّ
يعتذر ابَّهتل يف التوحيت ، ان بتين  ايت ممتا  تتل بته متن ال. وهتذه اآل1٧4 - 1٧2ااعتراف:  (وََكَذِلَ  نت َثصِهل  اآلاَيِت َوَلَعلَّه ْم يَتْرِجع ونَ  ،اْلم ْبِطل ونَ 

هتذه  . ويف معىن  (ا َأخْتَرَك آاَبؤ  َ منََّ ق ول واْ إِ تتَ َأْو )ك به وجعل هللا هذا اإلقرار حجة عليهم يف ع   اإلخترا (بَتَلى خَتِهْ  َ ) آث  أقروا ابلربوبية هلل تعاىل
و كتان لتو  القيامة: أرأيتت ين أهل ال ار مي قال للرجل قال ) صلى هللا عليه وسلم  ورث يف الصاياس عن أنح رضي هللا ع ه أن رسول هللا  ة ماياآل

 ر آث  أن العليت  يف  هت ون متن  لت ، قت  أدتذتعلى اارع من ختتيء أك تت مثتت اي  بته، قتال: آيقتول نعتم، آيقتول: قت  أرثت م ت  أهت ل  ما
ختتتتهاث حجتتتة يف وجتتتوب ملي تتتاق واالت وهتتتذا التتت يل علتتتى أن هتتتذا ااي(، هتتتذا املي تتتاق. آتتتاحتل قتتتو  هبتتتذه اآلتشتتترك يب تشتتترك يب ختتتتيتا آأبيتتتت إال أن

 .التوحي  وأنه ال يعذر أح  جبهله يف نقض التوحي  ابلشرك ولو مل تبل ه ثعوة رسول )الجة الرسالية(
يِن َحِ يثا  ِآْطَرَة اّللَِّ ) الوارثة يف قوله تعاىل يوأما الثطرة: آه َها اَل تَتْبِ يَل خِلَلْ اَ   َآَطَر ال َّ  الَّيِت آَأَِقْم َوْجَهَ  لِل ِه ين  اْلَقتيِهم  َعَليتْ ِق اّللَِّ َ ِلَ  الت ِه

تتتونَ   لتتت ال علتتتى أن كتتتل مولتتتوث يولتتت  علتتتى ملتتتة اإلستتت   وهتتتيا هتتتذه اآليتتتة حتتت يل الثطتتترة تثستتت  . وورث يف٣٠التتترو :  (َوَلِكتتتنَّ َأْك َتتتتَر ال َّتتتاِ  اَل يَتْعَلم 
 -اري واللثتظ للب ت -« الصتاياس»ي ألثا ته يثستر بعاتها بعاتا ، آثت -وهو ح يل الثطرة  -وهذا ال يل ] ابن القيم رمحه هللاال يثية، قال 

بواه إال علتى الثطترة، آتأ ن مولتوث يولت متا مت»: صلى هللا عليه وستلم  رسول هللا عن ابن ختهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي هللا ع ه قال: قال 
 الَّتتيِت َآطَتتَر ِآطْتتَرَة اّللَِّ ) ؤواهريتترة: اقتتر  مث يقتتول أبتتو« يهوثانتته أو ي صتترانه أو ميجستتانه كمتتا ت تتتل البهيمتتة هبيمتتة جعتتاء هتتل حتستتون آيهتتا متتن جتت عاء 

َهاال َّاَ   ال الزهتري: قت -صتايح الب تاري  -ح ويف الصتاي«. سهللا أعلتم رتا كتانوا عتامل»أآرأيت من ميتوت صت  ا   قتال: رسول هللا  قالوا: اي (َعَليتْ
يستتتهل متتن أجتتل أنتته  علتتى متتن مل يصتتلي علتتى كتتل مولتتوث يتتتوَف وإن كتتان ل يتتة متتن أجتتل أنتته ولتت  علتتى آطتترة اإلستت   إ ا استتتهل دارجتتا ، وال يصتتلي

ميجستانه   وثانته أو ي صترانه أوة، آتأبواه يهمتا متن مولتوث إال ويولت  علتى الثطتر »قال:  صلى هللا عليه وسلم   سقط، وأن أاب هريرة كان   ث أن ال  
 -« الصتتايح»ويف   (َهتتاَعَليتْ ال َّتتاَ   يِت َآطَتترَ ِآطْتتَرَة اّللَِّ الَّتت)رة: يتتمث يقتتول أبتتو هر « كمتتا ت تتتل البهيمتتة هبيمتتة جعتتاء هتتل حتستتون آيهتتا متتن جتت عاء 

ذا آهت«: يبتس ع ته لستانه ه امللتة، حتىتإال على هتذ»ويف رواية أيب معاوية ع ه « ما من مولوث إال وهو على امللة»رواية ااعمش  من -صايح مسلم 
 لى  ل .صريح يف أنه يول  على ملة اإلس   كما آسره ابن ختهاب راوي ال يل، واستشهاث أيب هريرة ابآلية ي ل ع

ع ه الص  أن يعتقه وهو رضتيا  قتال: نعتم، انته ولت  علتى الثطترة، قتال ابتن  ئجل عليه رقبة مؤم ة: أدز الس: وستل ابن ختهاب عن ر  قال ابن عب 
اإلس  . قالوا: وهو املعروف ع   عامة الستلف. وأهتل التأويتل قت   يالس، وق   كر أقوال ال ا  يف هذا ال يل: وقال آدرون: الثطرة هه ا ه عب 

َهتتاِآطْتتَرَة اّللَِّ الَّتتيِت َآطَتتَر ال َّتتاَ  ) وجتتل: أجعتتوا يف أتويتتل قولتته عتتز علتتى أن قتتالوا: آطتترة هللا ثيتتن اإلستت  ، واحتجتتوا بقتتول أيب هريتترة يف هتتذا  (َعَليتْ
 .1[ال يل
متا رواه مستلم يف صتاياه متن حت يل عيتاع بتن محتار ا اختتعي « الت ين»آستر بته اائمتة الثطترة أهنتا  وي ل علتى صتاة متا]أياا  ابن القيموقال 
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إين دلقتت عبتاثي ح ثتاء كلهتم، وإهنتم أتتتهم الشتيا س آاجتتالتهم عتن ثيت هم، ، آيما يروي عن ربته تبتارك وتعتاىل: )صلى هللا عليه وسلم  ل   عن ا
م أن يشتتركوا يب متتامل أنتتزل بتته ستتلطا    عتت  ( وهتتذا صتتريح يف أهنتتم دلقتتوا علتتى ال يثيتتة، وأن الشتتيا س اقتطعتتتهم بوحرمتتت علتتيهم ماأحللتتت قتتم، وأمتتْر

تتَن ال ُّتتوِر ِإىَل ) وأدرجتتوهم م هتتا، قتتال تعتتاىل: لتت  ع هتتا،  تتوهَن م مِه ، وهتتذا يت تتاول 2٥٧البقتترة:   (الظُّل َمتتاتِ  َوالَّتتِذيَن َكَثتتر واْ َأْولِيَتتآؤ ه م  الطَّتتاخ وت  خي ْرِج 
 .1[ ى والعلم إىل  لمات اَّهل والا ل.إدراج الشيا س قم من نور الثطرة إىل  لمة الكثر والشرك، ومن ال ور الذي جاءت به الرسل من اق

ستول إن مل تبل ته ثعتوة ر و رك متا  لت ، حجة عليهم، وال عذر اح  يف الشت يثا  اخللق ق  ول وا جيعا على ملة اإلس   آه آذهب قو  إىل أنه ما
 )الجة الرسالية(، آ  يعذر جبهله يف الشرك.

وقت  قتال هتذا خت  واحت  متن أهتل العلتم قبلته ] ابان القايميف آية ااعراف والثطرة ختيء واحت ، قتال  واعلم أن جهور العلماء على أن املي اق املذكور
آاملي تتاق التتذي أدتتذه « كتتل مولتتوث يولتت  علتتى الثطتترة: آتتأبواه يهوثانتته وي صتترانه» صتتلى هللا عليتته وستتلم  ة قولتته يتتآستترت بتته اآل وبعتت ه. وأحستتن متتا

 .2ثسهم، واإلقرار الذي أقروا به هو الثطرة اليت آطروا عليها(سباانه عليهم، واإلختهاث الذي أخته هم على أن
 واعلم أن القول أبن املي اق والثطرة حجة مستقلة على اخللق ابلتوحي  خ  صايح، وال ليل على  ل :

ال اتتل:   (َوااَْبَصتاَر َوااَْآتِتَ َة َلَعلَّك تْم َتْشتك ر ونَ  اْلسَّتْماَ َواّلله  َأْدتَرَجك م مِهتن ب ط توِن أ مََّهتاِتك ْم اَل تَتْعَلم توَن خَتتْيتا  َوَجَعتَل َلك تم  ) قولته تعتاىل - 1

وعتم ]هت انكاره على متن وعتم أن املي تاق حجتة حمتجتا  َبيتة ال اتل هتذه، آقتال حممت  بتن نصتر  294عن حمم  بن نصر املرووي  ابن القيم، ونقل ٧8
 دلقتته يف كتتل مولتتوث معرآتتة بربتته ووعتتم أنتته علتتى معتتىن قولتته تعتتاىل:  يلتتوث يولتت  عليهتتا: هتتأبن كتتل مو  صتتلى هللا عليتته وستتلم  أن الثطتترة التتيت أدتتس ال تت  

. قتتال حممتت  بتتن نصتتر: قتتال هللا 1٧2ااعتتراف:  (ِمتتن   ه تتورِِهْم   رهِيتَّتتتَته ْم َوَأخْتتتَهَ ه ْم َعلَتتى أَنث ِستتِهْم أََلْستتت  بِتتَربِهك مْ َوِإْ  َأَدتتَذ َربُّتتَ  ِمتتن بَتتيِن آَثَ  )
آتزعم هتذا أهنتم يعرآتون أعظتم ااختتياء: وهتو هللا تعتاىل، آمتن أعظتم جرمتا   ٧8ال ال: ( َأْدَرَجك م مِهن ب ط وِن أ مََّهاِتك ْم اَل تَتْعَلم وَن خَتْيتا  َواّلله  ) تعاىل:

آتزعم أهنتم يعلمتون أعظتم  ٧8ال اتل:  (ْيتا  اَل تَتْعَلم توَن خَتت َواّلله  َأْدتَرَجك م مِهتن ب ط توِن أ مََّهتاِتك مْ ) وجتل يقتول: وأخت  خمالثتة للكتتاب ممتن ْستا هللا عتز
 .٣[ااختياء  وهذا هو املعان  لرب العاملس واَّاهل ابلكتاب.

تتْن أَْمتترَِ  َمتتا ك  تتَت تَتتْ رِ ) وقولتته تعتتاىل - 2 ميَتتان  ِكتَتتاب  َواَل اي َمتتا الْ وََكتتَذِلَ  َأْوَحيتْ َتتا ِإلَْيتتَ  ر وحتتا  مِه   أن ال تت  ة علتتىيتت، آتت لت اآل٥2الشتتورى:  (إْلِ
  حمل ال زان.، وهذا نص يفان إال ابلوحي )وهو الجة الرسالية( ال ابملي اق والثطرةميمل يعلم ختيتا عن اإل صلى هللا عليه وسلم 

تتةم بَتْعتتَ  الرُّس تتلِ )وقولتته تعتتاىل  - ٣ تتوَن لِل َّتتاِ  َعلَتتى اّللِه ح جَّ تترِيَن َوم  تتِذرِيَن لِتتَت َّ َيك  ة علتتى أن الجتتة تقتتو  يتت لت اآل، آتت1٦٥ال ستتاء:  (رُّس تت   مَُّبشِه
َتَكاث  ََتَيتَّز  ِمَن اْلَ ْيِظ ك لََّما أ ْلِقَي ِآيَها آَتْوجم َسَأَق ْم َدَزنَتتت َها أملَْ )  تل به دزنة جه م على العصاة كما قال تعاىل والعذر ي قطا ابلرسل، وهو ما

واآلايت القرآنيتة مصترحة بك ترة، أبن هللا ] الشانقيقي رمحاه هللات. وقتال اي، وحنوهتا متن اآل9 - 8: امللت  (قَتال وا بَتلَتى قَتْ  َجتاءَ  نَتِذيرم ، ََيِْتك ْم َنِذيرم 
ركتز متن الثطترة، آمتن  لت  قولته  عليه الجة ذنذار الرسل، وهو ثليل على ع   االكتثاء را نصب من ااثلتة، ومتا يعذب أح ا  حىت يقيم تعاىل ال
ِبَس َوَمتتا ك  َّتتا ) تعتتاىل: َعتتَل َرس تتوال  م َعتتذِه  آإنتته قتتال آيهتتا: حتتىت نبعتتل رستتوال، ومل يقتتل حتتىت خنلتتق عقتتوال، ون صتتب أثلتتة، ونركتتز 1٥اإلستتراء: (َحتتىتَّ نَتبتْ
 .4[آطرة

شترك ت قت  أدتذت عليت  يف  هتر آث  أن الآإن قيل آما التوآيق بس االحتجاج ابلرسل ه ا وبس االحتجاج ابملي تاق يف الت يل التذي ستبق  كتره )
ثلتتت عليتته  . آتتاَّواب: أنتته ال بتت  متتن تقتت ير ثاللتتة اقتاتتاء يف هتتذا التت يل متاتتم ة إلقامتتة الجتتة ابلرستتل وهتتو متتا٥(بيتتت إال أن تشتتركيب ختتتيتا  آأ
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تشرك يب ختيتا  وأقمت علي  الجة ابلرسل آأبيت إال أن تشترك(.  ال صوص املستثياة آيكون معىن ال يل )ق  أدذت علي  يف  هر آث  أن ال
عتن هتذا الت يل آتذكره مث قتال  العزياز بان ابز الشايخ عبادبتس ال صتوص، ومقتاتى رث املتشتابه إىل احملكتم. ور تل هتذا أجتاب  هذا مقتاتي اَّمتا

تشترك يب، و لت  رتا جتاء علتى ألست ة الرستل متن اامتر بعباثتته وحت ه وال هتي عتن اإلختتراك بته،  يعتين أرثت م ت  ختترعا  أن ال« آأبيت إال الشرك»]
 .1[وجل إال الشرك ابهلل عزلكن أىب أك ر اخللق 

 تا  يف جيتا ت تتظم موضتوعا  معي لكليتة التيتواعلم أنه ال ب  للمشت ل ابلعلو  الشرعية متن معرآتة القواعت  الكليتة الاتابطة لل صتوص، وتستمى القواعت  ا
الثقته ابلبتاب  رة إىل  لت  يف مباتلتأيت اإلختاالثقه ابلقواع  الثقهية، وتسمى القواع  الكلية اليت ت تظم اباب  من أبواب الثقه ابلاابط الثقهي، وس

 ة مقيتتتق عصتتتاة املوحتتت ين لوعيتتت  يف حتتتالستتابا إن ختتتتاء هللا، وإ تتتال هتتتذه القواعتتت  والاتتتوابط يتتتؤثي إىل الشتتتذو ، آمتت   جيتتتا ااحاثيتتتل التتتوارثة اب
بتاثة بتن ع، ويف مع اهتا حت يل 48ال ستاء:  (َشتاء  يَ  َن َ لِتَ  ِلَمتنَمتا ث و  ر  ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثر  َأن ي ْشَرَك ِبِه َويَتْ ِثت) باابط املشيتة الوارث يف قوله تعاىل

 أنته ال وع ا ه تا الاتابط هتوكتذل  يف موضتو بت  أن يقتول بقتول اخلتوارج واملعتزلتة.  الصامت يف بيعة ال ساء املتثق عليته، آمتن أ تل ضتابط املشتيتة ال
ودتتتب آهتتتم ستتتائر  1٠ - ٦لتتت  ، وامل٣٧، وآتتتا ر ٧1، والزمتتتر 1٣٠يف آيتتتة اانعتتتا   يتتت دل ال تتتار أحتتت  إال متتتن قامتتتت عليتتته الجتتتة الرستتتالية كمتتتا

 ال صوص يف هذا املوضون مقي ة هبذا الاابط. 
 :يه من وجهتسآآإن قيل آما آائ ة املي اق والثطرة، وهل ليح آيه أي حجة  واَّواب: أنه حجة ولكن  قصة، وال قص  - 4

تتتن َواّلله  أَ ) يتتتذكر أحتتت  هتتتذا املي تتتاق يف التتت نيا ويتتت ل عليتتته قولتتته تعتتتاىل ، إ  ال) أ ( ااوىل: أنتتته ِباجتتتة إىل التتتتذك  ط تتتوِن أ مََّهتتتاِتك ْم اَل ب  ْدتتتَرَجك م مِه
َت) . آجاء الرسل ابلتذك  هبذا املي اق كما قتال تعتاىل٧8ال ال:  (تَتْعَلم وَن خَتْيتا   ْر ِإمنَّ رم آَتذَكِه  (َلَعلَّه تْم يَتتَتذَكَّر ونَ ) ، وقتال تعتاىل 21ل اختتية: ا (ا أَنتَت م تذَكِه

تت) ، وقتتال تعتتاىل29ص:  (ل تتوا اْاَلْتتبَ َولِيَتتَتتذَكََّر أ وْ ) ، وقتتال تعتتاىل٣ااعتتراف:  (قَلِتتي   مَّتتا تَتتذَكَّر ونَ ) ، وقتتال تعتتاىل221البقتترة:  ر واْ نِْعَمتتَة اّللِه َعلَتتْيك ْم َوا ْك 
 ا ابلتذك  ابملي اق. . آالرسل جاءو 1٧لقمر: ا (َن لِلذهِْكِر آَتَهْل ِمن مُّ َِّكرِ َوَلَقْ  َيسَّْرَ  اْلق ْرآ)تعاىل ، وقال ٧املائ ة:  (َوِمي َاَقه  الَِّذي َواثَتَقك م ِبهِ 

 لرسل.اذا جاءت ، وهب)ب( ال انية: أنه ِباجة إىل التثصيل، أي إىل العلم املثصل را دب هلل تعاىل من حقوق على العباث
 تقو  هبما وح  ا حجة. لمي اق والثطرة اللذين الآالجة الرسالية جاءت مكملة ل

وهتي آالصتواب أهنتا آطترة هللا التيت آطتر ال تا  عليهتا، وهتي آطترة اإلست  ، ] –بعت ما  كتر حت يل الثطترة  - ابن ميمية رمحاه هللاويف بيان هذا قال 
إىل  -والقبتول للعقائت  الصتاياة  الست مة متن االعتقتاثات البا لتة ي، وهت (أََلْستت  بِتَربِهك ْم قَتال واْ بَتلَتى خَتتِهْ  َ ) الثطرة اليت آطرهم عليها يتو  قتال

نعلتتم  وال يلتتز  متتن كتتوهنم مولتتوثين علتتى الثطتترة أن يكونتتوا حتتس التتوالثة معتقتت ين لإلستت   ابلثعتتل، آتتإن هللا أدرج تتا متتن بطتتون أمهات تتا ال -أن قتتال 
 .2[ ، ِبيل لو ت رَِك من خ  م َ  ه ملا كان إال مسلما  ختيتا، ولكن س مة القلب وقبوله وإراثته للاق الذي هو اإلس 

بته  ان آتاع  ملتا يستتاقستول إليته، وإن كتيعتذب أحت ا  إال بعت  إرستال الر  ال -لكمتال رمحتته وإحستانه  -مث إن هللا ستباانه ]أياتا  ابن القايموقال 
 مهما: الذ  والعقاب: آلله على عب ه حجتان ق  أع  ا عليه ال يعذبه إال بع  قيا

وتكميلتته ه إحتت ا ا متتا آطتتره عليتته ودلقتته عليتته متتن اإلقتترار أبنتته ربتته ومليكتته وآتتا ره، وحقتته عليتته الو ، وال انيتتة إرستتال رستتله إليتته بتثصتتيل  لتت  وتقريتتر 
آلتم  ,1٣٠اانعتا :  (ْم َكتان واْ َكتاِآرِينَ َأهنَّ ت َوخَتتِه  واْ َعلَتى أَنث ِستِهمْ ) آيقو  عليه ختاه  الثطرة والشرعة، ويقر على نثسه أبنه كان كاآرا  كما قتال تعتاىل:

 .٣[ي ثذ عليهم الكم إال بع  إقرار وختاه ين وهذا خاية الع ل.
هو معلتو  قتا، وتقويتته وإمت اثه ونثتي امل ت  للثطترة، آالرستل ب ع توا بتقريتر الثطترة  وقذا كانت الرسل إمنا أتيت بتذك  الثطرة ما]أياا  ابن ميميةوقال 

 .4[ بت ي  الثطرة وحتويلها، والكمال  صل ابلثطرة املَكمَّلة ابلِشرعة امل زهلةوتكميلها، ال

                                                 

 هت141٠، ط ٣٥ص  ٣)آتاوى ومقاالت ابن ابو( جا حمم  بن سع  الشويعر، ج  1
 ٦٠9و  ٥٦8ص  2يم م له يف )أحكا  أهل الذمة( ج . والبن الق24٧ - 24٥ /4)جممون الثتاوى(  2
 ٥٦٥ - ٥٦4ص  2)أحكا  أهل الذمة( ج  ٣
 ٣48 /1٦)جممون الثتاوى(  4
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 .1[مث أرسل إليهم رسله يذكروهنم را يف آطرهم وعقوقم ويعرآوهنم حقه عليهم، وأمره وهنيه ووع ه ووعي ه] ابن القيموقال 
و  ابلرستل، لجة عليهم إمنا تقااخللق. وأن  يقومان بذاْما كاجة مستقلة على تكليف للعباث ابملي اق والثطرة، وأهنما ال وهذا كله ي ل على أنه ال

 تعرف ابلجة الرسالية. ما يوه
 ( دطأ االحتجاج ابملي اق على ع   العذر ابَّهل يف نقض التوحي  منبيه)

ل أنتح يتة املي تاق، وِبت يَبيف  لت :  ك. واحتجواا لعت على كتاابت لبعض املعاصرين ممن تب وا القول بع   العذر ابَّهل يف نقض التوحي  ابلشر 
 ل . هبذه ال صوص على   االست الل حجة قم يف (، وِب يل الثطرة. وق  ق مت آيما ماى بيان أنه الآأبيت إال أن تشرك يبالوارث يف مع اها )

 مث عم وا بع   ل  إىل نوعس من ااثلة:
 هتذا  ن  تاهره. آأدطتأوا يفعتريثته لصترآه نون خيتالف وجهتة نظترهم صتراحة آعمت وا إىل أتويلته أو حتال ي ل عليه ليؤي  وجهة نظرهم، و  نون محهلوه ما

 كله. 
 أما ال ون ااول من ااثلة اليت محلوها على قوقم.

  تتة ال تت  ار قبتتل بعبون يف ال تتب كثتتار معتتذوأن ال تتا  حمجوجتتون ابملي تتاق ولتتو مل تتتبل هم الجتتة الرستتالية. آأ هتتا ال صتتوص التتوارثة يف أن مشتتركي العتتر 
 نصوص ك  ة ليح قا َم آا، وم ها: ي، وهصلى هللا عليه وسلم 

هَ )قول هللا تعاىل  - 1  .1٠٣ران: آل عم  (اوَك  ت ْم َعَلَى خَتَثا ح ْثَرِة مِهَن ال َّاِر آَأَنَقذَك م مِه تْ
يب إن أ)  عليته وستلم صتلى هللا ه آقتال ، آلمتا قاتي الرجتل ثعتا(ريف ال تا)رستول هللا أيتن أيب  قتال:  وما رواه مسلم عن أنح: أن رج  قال اي - 2

 (.وأابك يف ال ار
 صتلى هللا ل   آعه  قتال ملسكس، هل  رسول هللا ابن ج عان كان يف اَّاهلية يصل الرِحم ويطعم ا رواه مسلم عن عائشة أهنا قالت: اي وما - ٣

 (. دطيتيت يو  ال يني ثعه، إنه مل يقل يوما  رب اخثر يل  ال) عليه وسلم 
رسول هللا، هل اح  مما ماى من د  يف جتاهليتهم. قتال آقتال رجتل متن عترع  وم ها ح يل لقيط بن عامر الطويل، وآيه قال )آقلت: اي - 4

رستول هللا   بوك ايو  ال ا ، آهممت أن أقول: وأؤ قريش: وهللا إن أابك امل تثق لثي ال ار، آلكأنه وقا حر بس جل ي ووجهي مما قال ايب على ر 
أتيتت عليته متن قتس عتامري أو قرختتي متن مشترك آقتل أرستلين إليت  حممت   وأهلتي لعمتر هللا متارستول هللا  قتال:  آإ ا اادرى أجل، آقلت وأهل  اي

ته ت تاثي عليته هتذا حت يل كبت  مشتهور، ج لتة ال بتوة ابثيتة علتى صتثاا] بان القايم، وقتال ا2(يبشرك را يسوءك جتر على وجه  وبط   يف ال تار
 .٣[ابلص ق، وصااه بعض الثا ، حكاه ختيخ اإلس   اانصاري

تت و  بي همتا،  آهذه نصوص صر ة يف أن بعض مشركي العرب يف ال ار، وه اك نصوص أدرى ت ل على كثترهم ولكتن لتيح آيهتا وعيت  ابل تار، وال
 كرته يف آدر الثصل ااول، آمن ال صوص ال الة علتى أهنتم كتانوا كثتارا  قبتل  يعذب حىت تقو  عليه الجة الرسالية كما آق  ي سمى الرجل كاآرا  وال

َس ) قوله تعاىل صلى هللا عليه وسلم  بع ة ال    َرس ولم مِهَن اّللَِّ ، َحىتَّ أَتْتِيَته م  اْلبَتيِهَ ة  ملَْ َيك ِن الَِّذيَن َكَثر وا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلم ْشرِِكَس م  َثكِه
تتَرة  يتَ  ل تو ص تتا ثا  مَُّطهَّ ، أي كتتان اليهتتوث يستتتثتاون علتتى  89البقترة:  (قَتْبتل  َيْستتتَتْثِتا وَن َعلَتتى الَّتتِذيَن َكَثتتر واْ وََكتتان واْ ِمتتن ) ، وقولتته تعتتاىل2 - 1البي تة:  (تتْ

، 4[املطلتب إنته علتى ملتة عبت ]قتال  متاالذين كثتروا وهتم العترب ب تِ ه َييت متن اليهتوث. ومتن ااثلتة علتى  لت  حت يل أيب  التب يف وآاتته وأن آدتر 
، يت ل ٥ أن يستت ثر امته صتلى هللا عليته وستلم  املطلب مات على الشرك، و ل  قبل البع ة، وم لته حت يل هنتي هللا تعتاىل ال ت   آ ل على أن عب 

                                                 

. و )إحياء علو  ال ين( ٣1٧ /٧، ط ثار الثكر. و )تثس  القر  ( 82 /2، ط امل ين. وانظر أياا )مثتاح ثار السعاثة( البن القيم، 224)الروح( البن القيم، ص  1
 1٠٣ /1لل زايل، 

 هللا بن أمحت  بن ح بتل يف )الس ة(، وابن أيب عاصم والطساين وابن م  ه وخ هم ال يل رواه عب  2

 هت14٠٥، ط ثار الكتب العلمية ٣8٠ - ٣٧9)خمتصر الصواعق املرسلة( البن القيم، ادتصار حمم  بن املوصلي، ص  ٣
 ال يل متثق عليه 4

 يف اَّ ائزرواه مسلم عن أيب هريرة  ٥



   اجلهل والعذر به
 

365 

 على أهنا ماتت مشركة.
 يف ال ار. كثار معذبون  عليه وسلم  صلى هللا والذي يع ي ا ه ا ال صوص ال الة على أن بعض العرب قبل بع ة ال   
تعتتارع ال صتتوص القطعيتتة يف أنتته ال يعتتذب أحتت  حتتىت تبل تته الجتتة الرستتالية،  آطعتتن قتتو  يف هتتذه ال صتتوص أبهنتتا أحاثيتتل آحتتاث ووقتتائا أعيتتان ال

من ال ار، مث خ  آقتال إن  عليه وسلم  صلى هللا وهؤالء مل تبل هم. وممن  هب إىل هذا السيو ي رمحه هللا، ورتب على هذا القول ب جاة أبوي ال   
ما آآم ا ابل      1، وصاح ح ي ا يف  ل  عن  ريق الكشف وامل ا ، وهذا مما عابه عليه العلماء.صلى هللا عليه وسلم  هللا بع هما من مْو

أييتت  لثقهتتاء متتن بعتت هم لتتكلمتتون اهتتا املوأحتتب أن أنبتته ه تتا علتتى أن ه تتاك بعتتض املقتت مات والقواعتت  الثاستت ة التتيت مل تكتتن معروآتتة يف الستتلف أثدل
 اآلحتاث او، والقتول أبن دتس حقيقتة وجمتأقواقم ول حتجاج هبا على اخلصو ، ومن هذه القواع : تقسيم ال ين إىل أصول وآرون، وتقسيم الك   إىل

ابا إن ل الثقته ابلبتاب الستاتل ثراستة أصتو  لت  يف مبعمتو  قتا. وستتأيت إختتارة إىل  ت بت به العقائ ، والقول أبن وقتائا ااعيتان ال  ين ال اللة ال
 ختاء هللا.

ت أمتتا متتن احتتتل هبتتذه ال صتتوص آقتتالوا هتتؤالء معتتذبون قبتتل بلتتول الجتتة الرستتالية آتت له علتتى أهنتتم حمجوجتتون ابملي تتاق واإلختتتهاث. وهتتذا دطتتأ آقتت  ثلتت
َعتَل َرس توال  ) يعذب ابل ار إال من بل ته ثعوة رسول كقوله تعتاىل ال صوص املستثياة على أنه ال ِبَس َحتىتَّ نَتبتْ ، ومتن محتل 1٥اإلستراء: (َوَما ك  َّا م َعتذِه

ِإَ ا ، َولِلَّتتِذيَن َكَثتتر وا بِتتَرهبِهِْم َعتتَذاب  َجَهتت ََّم َوبِتتْتَح اْلَمِصتت   ) العتتذاب يف هتتذه اآليتتة علتتى العتتذاب التت نيوي ابقتت ك وحنتتوه، ي شتتكل عليتته قولتته تعتتاىل
 - ٦امللت :  (قَتال وا بَتلَتى، َتَكاث  ََتَيتَّز  ِمَن اْلَ ْيِظ ك لََّما أ ْلِقَي ِآيَها آَتْوجم َسَأَق ْم َدَزنَتتت َها أملَْ ََيِْتك ْم َنِذيرم ، ا خَتِهيقا  َوِهَي تَتث ور  أ ْلق وا ِآيَها ْسَِع وا قََ 

، آتتالقول أبن مشتتركي العتترب مل  عليتته وستتلم صتتلى هللا يلتتز  أن يكتتون الرستتول هتتو حممتت   . آتت  يتت دل ال تتار إال متتن بل تتته ثعتتوة رستتول، ولكتتن ال92
هو قول خ  صايح، آق  قامت علتيهم الجتة الرستالية بت ين إبتراهيم عليته  صلى هللا عليه وسلم  تبل هم الجة الرسالية لكوهنم ماتوا قبل بع ة ال   

 اي]ويت  بتن عمترو بتن نثيتل التذي كتان يقتول لكثتار قتريش  الس  ، وإن ثدله التاريف إال أنه كان آيهم من يعرف التوحي  و تل علتيهم بته ومت هم
صتلى هللا عليتته  أنه ال تت  ]عتن ستتامل بتن عبت  هللا بتتن عمتر رضتتي هللا ع همتا  البخااار . وروي ٣[مت كم علتتى ثيتن إبتتراهيم خت ي معشتر قتريش، وهللا متتا

 صتتلى هللا عليتته وستتلم  التتوحي، آقتت مت إىل ال تت   ه وستتلم صتتلى هللا عليتت لقتتي ويتت  بتتن عمتترو بتتن نثيتتل أبستتثل بلتت ح قبتتل أن ي تتزل علتتى ال تت   وستتلم 
  كتتر استتم هللا عليتته. وأن ويتت  بتتن عمتترو كتتان  ستتثرة، آتتأىب أن َيكتتل م هتتا. مث قتتال ويتت : إين لستتت آكتتل ممتتا تتتذِبون علتتى أنصتتابكم، وال آكتتل إال متتا

نبت قا من اارع، مث تذِبوهنا على خ  اسم هللا، إنكتارا  لتذل  يعيب على قريش  ابئاهم ويقول: الشاة دلقها هللا، وأنزل قا من السماء املاء، وأ
كمتتا يف هتتذا التت يل ولك تته متتات قبتتل البع تتة. وعمتتل رتتا أمك تته معرآتتته متتن ثيتتن إبتتراهيم   صتتلى هللا عليتته وستتلم  . وويتت  هتتذا رأي ال تت  4[وإعظامتتا  لتته

عتن ويت  بتن عمترو  صتلى هللا عليته وستلم  يل جابر قال: س تل رستول هللا . و كر ح ٥الق، وكان كثار قريش يؤ ونه على  ل  كما  كره ابن ك  
شتر  اك ) صتلى هللا عليته وستلم  إله إبتراهيم وثيتين ثيتن إبتراهيم ويستج ، آقتال رستول هللا  يبن نثيل أنه كان يستقبل القبلة يف اَّاهلية ويقول إق   

ثدلتتتت اَّ تتة آرأيتتت لزيتتت  بتتن عمتتترو بتتن نثيتتتل قتتال ) صتتلى هللا عليتته وستتتلم   . وعتتتن عائشتتة أن رستتتول هللا٦(أمتتة وحتت ه بيتتتين وبتتس عيستتتى بتتن متتر 
 .٧(ثوحتس

                                                 

هت. وتبا السيو ي على  ل  البيجوري يف كتابه )حتثة املري  خترح جوهرة  1411، ط املكتبة العصرية ٣9٥ - ٣٥٣ص  2انظر )الاوي للثتاوى( للسيو ي، ج  1
 ٣٠ - 29التوحي ( ص 

 ٧1، وآية الزمر ٣٧، وآية آا ر 1٣٠وم لها آية اانعا   2

 (٣828ال يل رواه الب اري ) ٣
 (٣82٦ يل )ح 4
 2٣8 /2)الب اية وال هاية(  ٥

 241 /2رواه حمم  بن ع مان بن أيب ختيبة وقال ابن ك  : إس اثه جي  حسن )الب اية وال هاية(  ٦
 املوضا املشار إليه من . وراجا دس وي  بن عمرو بن نثيل يف241 /2رواه الباخ  ي، وقال ابن ك  : وهذا إس اث جي  وليح هو يف ختيء من الكتب )الب اية وال هاية(  ٧

 14٥ - 142 /٧)الب اية وال هاية( ويف )آتح الباري( 
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ر آالجتتة كانتتت قائمتتة علتتى العتترب قبتتل البع تتة بتت ين إبتتراهيم وكتتان متت هم متتن هتتو علتتى بقيتتة متتن التت ين التتق وهتتم ال ثتتاء ومتت هم ويتت  بتتن عمتترو، و كتت
. وقذا قتال 2 نسل إبراهيم ويسمون أنثسهم ال ْمح كما ورث يف أول س ة ابن هشا  ، وكانت قريش تث ر على بقية العرب أبهنم1بعاهم السيو ي

ت ثعه قرابة املقربس، وآيته أن متن متات يف الثترتة  آيه أن من مات على الكثر آهو يف ال ار وال]( قال إن أيب وأابك يف ال اريف خترح ح يل ) النوو 
متن أهتل ال تار، ولتيح هتذا مؤادتذة قبتل بلتول الت عوة آتإن هتؤالء كانتت قت  بل تتهم ثعتوة إبتراهيم  كانتت عليته العترب متن عبتاثة ااواثن آهتو  على ما

 صتتلى هللا عليتته وستتلم  . وقتت  ثدتتل التاريتتف والتبتت يل علتتى ثيتتن إبتتراهيم كمتتا قتتال رستتول هللا ٣[وختت ه متتن اانبيتتاء صتتلوات هللا تعتتاىل وستت مه علتتيهم
. ومتا  لت  كتان مت هم 4(َقْصَبه يف ال ار، وهو أول من خ ه ثين إبراهيم وسيهب السوائب وِبَّر الَبِا ةرأيت عمرو بن ل يه بن قمعة بن د  ف در )

 َتك وا م ه. ح ثاء مل يشركوا وكانوا مقرين ابلتوحي  إجاال وإن مل يهت وا إىل أك ر من  ل  لع   التمكن، وكتبت قم ال جاة بثعلهم ما
تتْم ) قولتته تعتتاىلل البع تتة كتتانوا حمجتتوجس بتت ين إبتتراهيم إال وال ي شتتكل علتتى القتتول أبن العتترب قبتت تتم مِهتتن نَّتتِذيِر مِهتتن قَتْبلِتتَ  َلَعلَّه  لِت  تتِذَر قَتْومتتا  مَّتتا َأََته 

، ولكتتن صتتلى هللا عليتته وستتلم  ، آتتت ل علتتى أنتته مل َيت العتترب نتتذير قبتتل حممتت  ٦، ويتتح 44، وستتبأ ٣، وم لهتتا الستتج ة 4٦القصتتص:  (يَتتَتتذَكَّر ونَ 
تتْن أ مَّتتِة ِإالَّ دتتَ  ِآيَهتتا نَتتِذيرم ) هتتذه اآليتتة قولتته تعتتاىل يعتتارع ، آمقتاتتاه أنتته جتتاءهم نتتذير، وهتتو إبتتراهيم عليتته الستت   كمتتا ثبتتت 24آتتا ر:  (َوِإن مِه

عتل إلتيهم وحت هم، ، آإن إبراهيم مل ي ب٥ابل صوص السابقة. والتوآيق بس هذه ال صوص أن املراث َبية القصص وحنوها أنه مل ي بعل نذير إليهم وح هم
آتإن إبتراهيم عليته الست   كتان يف أرع اببتل وك عتان  صتلى هللا عليته وستلم  وه اك توآيق آدتر. وهتو أنته مل ي بعتل آتيهم رستول متن العترب قبتل ال ت  

 (َس ِإْ  بَتَعتَل آِتيِهْم َرس توال  مِهتْن أَنث ِستِهمْ َلَقْ  َمنَّ اّلله  َعلَتى اْلم تؤِم ِ ) ابلعراق والشا ، وهذا قول القر  ، ويؤي  هذا الوجه من التوآيق قوله تعاىل
ت تْه مْ ) –حكاية عتن إبتراهيم  -، وقال تعاىل 1٦4آل عمران:  تشتكل  ال . وعلتى هتذا آتإن آيتة القصتص وحنوهتا129٦البقترة:  (َربتَّ َتا َوابْتَعتْل آِتيِهْم َرس توال  مِه

أبهنتم يف ال تار ممتن متاتوا قبتل بع تته قامتت علتيهم الجتة  صتلى هللا عليته وستلم  ل ت  على أن العرب كتانوا حمجتوجس بت ين إبتراهيم، وأن التذين أدتس ا
يتت دل ال تتار إال متتن قامتتت عليتته  الرستتالية بتت ين إبتتراهيم عليتته الستت  . وهبتتذا يظتتل الاتتابط الثقهتتي يف هتتذا البتتاب صتتاياا ختت  م  تتر ، وهتتو أنتته ال

 ار يف َعرصات يو  القيامة.الجة الرسالية إما ب عوة رسول يف ال نيا وإما ابدتب
اب ي تاق واستتاقوا العتذجتوجس ابملحمكتانوا   صتلى هللا عليته وستلم  وعلى هذا آ  حجة يف هذه ال صوص ملن قال إن مشركي العرب قبل بع تة ال ت  

 ب ون أن تقو  عليهم الجة الرسالية.
 عيتان الدبتار أحتاث ووقتائا أأ عوى أهنتا دطتأ آيهتا آريقتان: آريتق رثههتا بتوهبذا تترى أن ال صتوص التوارثة يف كثتر بعتض العترب وتعتذيبهم قبتل البع تة أ

ا قتتا  رتتبتتل الجتتة الرستتالية هنتتم عتتذبوا قيعتتذب أحتت  حتتىت تبل تته الجتتة الرستتالية. وآريتتق أثبتهتتا واستتت ل هبتتا علتتى أ تعتتارع ال صتتوص القطعيتتة يف أنتته ال
 ياا.أ يف هذا أء مل تقم عليهم حجة رسالية وك  ا أدطعليهم من حجة املي اق. والثريقان امل طتان اتثقا على أن هؤال

ر معتذب ولتو قض التوحي  آهتو كتاآني اق، ومن أما ال ون ال اين من ااثلة اليت حرهآوها لصرآها عن  اهرها ليسلم قم قوقم: إن ال ا  حمجوجون ابمل
 ق  حرهآوها، وم ها: مل تقم عليه الجة الرسالية. وملا كانت ه اك أثلة مشكلة على قوقم هذا آ

 .1٥اإلسراء: ) وما ك ا معذبس حىت نبعل رسوال ( قوله تعاىل  - 1
َتَكاث  ََتَيتَّز  ِمَن اْل َتْيِظ ك لََّمتا أ ْلِقتَي ِآيَهتا ) تعاىلآقالوا إن العذاب املتوقف على بع ة الرسول هو اإله ك يف ال نيا ال عذاب اآلدرة. وملا كان قوله 

تتْم نَتتِذيرم  آَتتتْوجم َستتَأَق مْ  ، مشتتكل علتتيهم، آقتتالوا هتتذا دتتاص بتتبعض أهتتل ال تتار وأن اآليتتة ليستتت للاصتتر والعمتتو  وأهنتتا يف 8امللتت :  (َدَزنَتتت َهتتا أملَْ ََيِْتك 
 ََّم و َمترا  َحتىتَّ ِإَ ا َجاؤ وَهتا َوِستيَق الَّتِذيَن َكَثتر وا ِإىَل َجَهت) ، ومتا ا يثعلتون بقولته تعتاىل9امللت :  (بَتَلى َقْ  َجتاءَ  نَتِذيرم ) املكذبس من الكثار لقوله

                                                 

 ٣91 /2)الاوي للثتاوى(  1

 1٧٥ /1، و )املواآقات( للشا  ، 4٠2 /11انظر يف هذا )جممون آتاوى ابن تيمية(  2
 ٧9 /٣)صايح مسلم بشرح ال ووي(  ٣
 متثق عليه 4
 (٥٦4 - ٦٣٥ /٣وهبذا قال ابن ك   يف تثس ه ) ٥
 2، واَّمعة 1٥1وم لها البقرة  ٦



   اجلهل والعذر به
 

367 

تتْم َوي   ل تتوَن َعلَتتْيك ْم آاَيِت َربِهك  تت ك ْم يَتتتْ تتْم ر س تتلم مِه َتتا َوقَتتاَل َق تتْم َدَزنَتتت َهتتا أملَْ ََيِْتك   تتِذر وَنك ْم ِلَقتتاء يَتتتْوِمك ْم َهتتَذا قَتتال وا بَتلَتتى َوَلِكتتْن آ ِتَاتتْت أَبْتَواهب 
 ، آليح يف هذه اآلايت  كر للتكذيب، وهي نصوص عامة. ٧11الزمر:  (اْلَكاِآرِينَ  َحقَّْت َكِلَمة  اْلَعَذاِب َعَلى

 يه.بق الرث علوقالوا قوال آدر وهو أن الرسل ب ع وا اباحكا  الشرعية التثصيلية ال التوحي ، وهذا قول املعتزلة وس
 وهذا كله من حتريف ال ين والت عب به.

ستتالية، آتتاحتجوا مم للاجتتة الر تبل تته ثعتتوة رستتول يف التت نيا يف عرصتتات القيامتتة، ان هتتذا التت يل متتتوأختتتكل علتتيهم حتت يل امتاتتان متتن مل  - 2
 الس له، وق  سبق رث ابن القيم عليه، آراجعه. ابنكار ابن عب 

 ااول.  ذا يف آدر الثصلى هسبق الرث علوأختكل عليهم ح يل  ات أنواط، وأن الذين  لبوا  ل  مل يكثروا. آقالوا: إهنم  لبوا ومل يثعلوا، و  - ٣
ق أو إنه قت ر مع اهتا ضتيه  (هللا علتي لتتن قت روأختكل عليهم ح يل الذي خت  يف ق رة هللا على بع ه، وما  ل  خثر هللا له، آقالوا إن معتىن ) - 4

أسترف »ويف لثتظ آدتر ] مياةابان مي قاى. وهذا التاريف رث عليه ابن تيمية، آذكر أن ال يل أدرجاه يف الصتاياس عتن أيب هريترة مرآوعتا، قتال
ليعتتذبين   لتتتن قتت ر علتتي ريبلباتتر. آتتوهللارجتتل علتتى نثستته آلمتتا حاتتره املتتوت أوصتتى ب يتته آقتتال: إ ا أ  ِمتتتُّ آتتأحرقوين، مث استتاقوين، مث ا روين يف ا

 ت. قتال: دشتتيت  ايصت ع متا   علتىمحلت أدتذت، آتإ ا هتو قتائم. آقتال لته: متا عذبته أحت ا . قتال: آثعلتوا  لت  بته. آقتال لتألرع: أثه متا عتذااب  متا
ر  يعيت ه إ ا صتا أنته ال ا التثترق، آظتنيقت ر عليته إ ا تثترق هتذ آهتذا الرجتل  تن أن هللا ال -إىل أن قتال  -« رب. أو قال: خماآت ، آ ثتر لته بتذل 

ه جتتاه   نتته أبمتتره ودشتتيته م تتإمياهلل و ابكتتذل ، وكتتل واحتت  متتن انكتتار قتت رة هللا تعتتاىل، وانكتتار معتتاث اابتت ان وإن تثرقتتت كثتتر. لك تته كتتان متتا إميانتته 
كا يف ثى هتذا أن يكتون ختتا عتل  لت ، وأيعيت ه إ ا آ بذل ، ضاال  يف هذا الظن خمطتا . آ ثر هللا له  ل . وال يل صريح يف أن الرجل  ما أن ال

علتي رعتىن  قولته: لتتن قت ر هللا ىل، ومتن أتولانته ابهلل تعتاميهتو بتس يف عت   إ -إ ا قامت حجة ال بوة على م ِكره ح ِكتَم بكثتره  -املعاث، و ل  كثر 
ت آتأحرقوين مث ِمتاث. وقتال: إ ا أ   دمتا ويعتقاى، أو رعىن َضيهق، آق  أبع  ال جعة، وَحرهف الكلم عن مواضعه، آإنه إمنا أمر بتاريقه وتثريقه لتت 

 عذبه أح ا . ااساقوين، مث  روين يف الريح يف البار، آوهللا لتن ق ر علي رب ليعذبين عذااب  م
را  بقت رة عتل  لت ، آلتو كتان مقتآعليته إ ا  آذكر هذه اَّملة ال انية ِبرف الثاء عقيب ااوىل ي ل علتى أنته ستبب قتا، وأنته آعتل  لت  لتت  يقت ر هللا
تثريقتته  ذيب، وهتتو قتت  جعتتللتعتتمواآقتتان ل هللا عليتته إ ا آعتتل  لتت  كق رتتته عليتته إ ا مل يثعتتل مل يكتتن يف  لتت  آائتت ة لتته، وان التقتت ير عليتته والتاتتيق

نته لتو كتان متراثه لشترط هتو اَّتزاء، واا. آ  يكون عذبه أح ا  من العاملس م ايرا ، ان يق ر الرب. قال: آوهللا ! لتن ق ر هللا علي ليعذبين عذااب  ما
ال أصتل  رعىن ضتيق« ق ر»ثظ ل : وان لم ل   ل  لقال: آوهللا لتن جاواين ريب أو لتن عاقبين ريب ليعذبين عذااب ، كما هو اخلطاب املعروف يف 

 له يف الل ة.
ْر يف السَّتْرثِ )بقولته: ومن استشه  على  ل   لته. آتإن اللثتظ   آقت  استشته  رتا ال يشته  ٧الطت ق:  (ْوق ته  َوَمتن ق تِ َر َعَلْيتِه رِ ) وقولته:, 11ستبأ:   (َوقَت ِه

تتْرثِ ) كتتان بقولتته: ْر يف السَّ ي  يتته متتن ختت   روقتته قتت ر متتا أي جعتتل  (ْوق تته  رِ َعَلْيتتِه  َوَمتتن ق تتِ رَ ) ، وال تتتزث وال تتت قص وقولتته:أي اجعتتل  لتت  بقتت ر (َوقَتت ِه
 .آال، إ  لو ي قص الروق عن  ل  مل يعش

ول ال توعس، رعىن َق َّر. أي أراث تق ير اخلت  والشتر آهتو مل يقتل: إن قت ر علتي ريب العتذاب، بتل قتال: لتتن قت ر علتي ريب، والتقت ير يت تا« َقِ رَ »وأما 
آعلته مانعتا  ياره، وانه لو كان املراث التقت ير أو التاتييق مل يكتن متا ي ثعه وما آ  يصح أن يقال، لتن قاى هللا علي، انه ق  ماى وتقرر عليه ما

يستتاقه هللا  جبميتا متايف هتذا أنته كتان رجت  مل يكتن عاملتا  من  ل  يف   ه. وثالئل آساث هذا التاريتف ك ت ة لتيح هتذا موضتا بستطها، آ ايتة متا
 .2[من الصثات، وبتثصيل أنه القاثر، وك   من املؤم س ق  دهل م ل  ل ، آ  يكون كاآرا .

وأن اَّهتتل بتتبعض أْستتاء هللا وصتتثاته ال يكتتون صتتاحبه كتتاآرا ، إ ا كتتان مقتترا  رتتا جتتاء بتته ]والعبتتارة اادتت ة كررهتتا ختتتيخ اإلستت   يف أك تتر متتن موضتتا 
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 .1[، ومل يبل ه العلم را جهله على وجه يقتاي كثره إ ا مل يعلمه، كا يل الذي أمر أهله بتاريقه مث تذريتهعليه وسلم صلى هللا  الرسول 
دتب هلل تعتاىل لكونته يف ومتان آترتة، آت دل اَّ تة رتا معته متن  والصايح يف ختأن هذا الرجل اإلسرائيلي أنه كان معه إميان جممل ومل يبل ه تثصيل متا

 .2ليل ختأنه يف  ل  ختأن وي  بن عمرو بن نثيل الذي سبق  كر دسهاإلميان الق
 وة رسول. تبل ه ثعملآهذه بعض ال صوص اليت حرهآها القائلون أبن املي اق حجة، وأن من نقض التوحي  آهو كاآر يف ال ار وإن 

 ( على دطأ من أ لق القول ابلعذر ابَّهل:منبيه آخر)
صتل الرابتا إن ت بيته عليهتا يف الثة ستيأيت الا  متن العقوبتة يف الت نيا ومتن العتذاب يف اآلدترة و لت  يف أحتوال معي تاعلم أن اَّهل يعذر به ويكون مانعت

 ختاء هللا. وم ها: 
   آيه. وق  سبق الك ح يل العه  ابإلس   الذي مل د  وقتا كاآيا للتعلم، وال ليل على أن هذا يعذر هو ح يل  ات أنواط،• 
نثيتل،   يل ويت  بتن عمترو بتنحتمتن أثلتة  لت  و العلم ون رته، ي جو العب  را معه من الق القليل وي عذر را مل يبل ته متن التق، ويف ومان ان را  • 

اء ختت الثصل الرابتا إن يفذا ال يل وح يل الرجل الذي خت  يف ق رة هللا على بع ه، وح يل حذيثة بن اليمان وجماثلة صلة بن وآر له وسيأيت ه
 هللا. 
ابَّهتتل   لقوا القتتول ابلعتتذري ااصتتل، آتتأبعتتض ااحتتوال التتيت ي عتتذر آيهتتا ابَّهتتل، إال أن بعتتض املعاصتترين اعتتتسوا هتتذه ااحتتوال االستتت  ائية هتتآهتتذه 

 تكتاليفيؤثي إىل إستقاط ال ن القول بهلكل أح ، وهذا دطأ سيأيت بيانه يف الثصل الرابا، ويكثي يف بيان آساث إ  ق العذر ابَّهل وتعميمه: أ
ل  . ومل يكتن اامتر كتذ عوى اَّهتلبتالشرعية جلة، آكل من ترك واجبا أو ارتكب حمرما أو توجبت عليه عقوبة آإنه لتن يعجتز أن يت رأ عتن نثسته 

 ر القااة. كتب أدبايفع   السلف ومل يكن ه اك إسراف يف العذر ابَّهل ل يهم، داصة يف القااء الشرعي وي رك هذا كل من  الا 
لتن يعتذب و ن يعاقتب يف الت نيا ن اَّاهتل لتأن إ  ق العذر ابَّهل دعل اَّاهل أسع  حتاال  يف الت نيا واآلدترة متن العتامل ا تهت ، اهذا آا  عن 

أهتل  رى اَّاهتل  جيتا متنه يف حتس يتيف اآلدرة لعذره، أما العامل آستيعاقب يف الت نيا إ ا آعتل متا يستتوجب  لت  وستيعذب يف اآلدترة علتى معاصتي
تتتب شتتر متتن بع تتته التتيت يرت دتت  للب لم صتتلى هللا عليتته وستت يف اآلدتترة. ومقتاتتى هتتذا القتتول أن اَّهتتل دتت  متتن العلتتم وأن عتت   بع تتة الرستتول  الستتعاثة

أن بع تة و لعلتم دت  متن اَّهتل اَّاهتل وأن عليها التكليتف واملؤادتذة، وهتذه اللتواو  يف خايتة الثستاث وماتاثة لل ابتت ابلشترن متن أن العتامل دت  متن ا
، وآستتاث هتتذه اللتتواو  ي بتتت  عتتن آستتاث 1٠٧اانبيتتاء:  (ْلَعتتاَلِمسَ َوَمتتا أَْرَستتْلَ اَك ِإالَّ َرمْحَتتة  لهِ ) دتت  للبشتتر كمتتا قتتال تعتتاىل صتتلى هللا عليتته وستتلم  لرستتول ا

 وهو إ  ق العذر ابَّهل. ملزومها
 وق  احتل الذين أ لقوا القول ابلعذر ابَّهل ب وعس من ااثلة:

  يف واط، والرجل الذي ختا يل  ات أنداص ابلعذر ابَّهل يف أحوال معي ة، آقالوا بتعميمه، آأدطأوا. وم اله ما  كرته آنثا، ك نون م ها - 1
 البعل.

 م:املشهورة ق ال  تمل ليست لوا به على  ل ، ومن اام لة وال ون اآلدر: ال ي ل على العذر ابَّهل، آامهلوه ما - 2
شتة ختتكت (. آقتالوا إن عائنعتم) يه وستلم صلى هللا عل  ع ها أهنا قالت )مهما يكتم ال ا  يعلمه هللا( قال رسول هللا ) أ ( ح يل عائشة رضي هللا
 يف علم هللا ومل تكثر بذل . 

 واَّواب:
 تائز متن صتاياه: أن هذا ال يل هبذه الرواية دطأ، والصايح أن الذي قال نعم هي عائشة نثستها، والت يل كمتا رواه مستلم يف آدتر كتتاب اَّ

هكذا هو يف ااصول وهو صايح، وكأهنا ملا قالت: مهمتا يكتتم ]يف خترحه  النوو قالت عائشة )مهما يكتم ال ا  يعلمه هللا، نعم( ال يل. قال 
 .٣[ال ا  يعلمه هللا، ص هقت نثسها آقالت: نعم
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 44 /٧)صايح مسلم بشرح ال ووي(  ٣
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، وقتت  نقلتتت عتتن ابتتن تيميتتة متتن قبتتل أن هتتذا اَّهتتل ال يكثتتر وعلتتى القتتول أبن الروايتتة املتتذكورة صتتاياة آهتتي تتت ل علتتى اَّهتتل بتتبعض صتتثات هللا
 .1صاحبه

 ، آلز  الت بيه على  ل .2هذا وق   كر ابن تيمية الرواية خ  الصاياة وهي رواية أمح  يف املس   قذا ال يل
 هتتذا اي متتا) صتتلى هللا عليتته وستتلم    ، وآيتته أنتته ملتتا ستتج  قتتال لتته ال تت٣صتتلى هللا عليتته وستتلم  )ب( واستتت لوا ِبتت يل ستتجوث معتتا  بتتن جبتتل لل تت  

آتت  ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ( قتتال )أتيتتت الشتتا  آتتواآيتهم يستتج ون استتاقثتهم وبطتتارقتهم، آتتوثثت أن نثعتتل  لتت  بتت ، آقتتال رستتول هللا  معتتا 
 صتلى هللا عليته وستلم  أن يستج  لل ت   . وأراث قتيح بتن ستع 4(تثعلوا، آإين لو ك ت آمرا  أح ا  أن يسج  ل   هللا، امترت املترأة أن تستج  لزوجهتا

 تعظيما  له آ هاه عن  ل ، وح ي ه.
. صلى هللا عليه وسلم  وهذا ال يل ال  تل به يف العذر ابَّهل إال إ ا ثبت أن معا ا  كان سجوثه كثرا ، وهذا خ  صايح وإمنا سج  حتية لل   

اب الستتابا إن ختتتاء هللا أن ه تتاك أمتتورا  )متتن ااقتتوال وااآعتتال( صتتر ة ال اللتتة علتتى وستتوف َييت يف ختتترح قاعتت ة التكثتت  يف مباتتل االعتقتتاث ابلبتت
هتو كثتر. ومتن هتذه اامتور احملتملتة: الستجوث ل ت  هللا،  أمور حمتملة ال اللة وال تص  كثرا  إال بعت  تبتسه قصت  آاعلهتا وأنته أراث هبتا متاالكثر، وه اك 

 ، ومتا1٠٠يوستف:  (س تجَّ ا   َوَرَآَا أَبَتَوْيِه َعَلى اْلَعْرِه َوَدرُّواْ َله  ) مشروعا  يف اامم السابقة كما قال تعاىلآق  يثعل عباثة وق  يثعل حتية وكان هذا 
آتت  بتت  متتن تقييتت ه أبن يكتتون « وم هتتا الستتجوث ل تت  هللا»وأمتتا قولتته: ] الشااوكاين رمحااه هللاثا  اامتتر حمتتتم  آتت  بتت  متتن تبتتس قصتت  آاعلتته كمتتا قتتال 

ا  آدتر، وأمتا إ ا مل يقصت  إال جمترث التعظتيم كمتا إقتوجتل: وأثبتت معته  ذا قاص ا لربوبية من سج  له، آإنه هبذا السجوث ق  أختترك ابهلل عتزسجوثه ه
  التكثتيقا ك  ا  ملن ثدل على ملوك ااعاجم أنه يقبل اارع تعظيمتا  لته آلتيح هتذا متن الكثتر يف ختتيء، وقت  َعلِتَم كتل َمتن كتان ِمتن ااعت   أن 

 . وه اك أجوبة أدرى عن ح يل معا  ال أرى وجها  لإل الة بذكرها. ٥[ابإللزا  من أعظم َمزَالق ااق ا ، آمن أراث امل ا رة ِبِ ي ه آعلى نثسه جين
َل َعَليتْ َتا َيْستَتِطيا  َربُّتَ  َأن يت  َتتزهِ  َن َمتْرَ َ َهتلْ يَستى ابْتِإْ  قَتاَل اْلََوارِيُّتوَن اَي عِ ) )ج( ثليل آدر احتل به من أ لق العذر ابَّهل، وهو قوله تعتاىل

. آقالوا: خت  الواريون يف قت رة هللا علتى إنتزال املائت ة، وهتذا الشت  كثتر، ولكتن 112املائ ة:  (َمآِئَ ة  مِهَن السََّماِء قَاَل اتتَّق واْ اّللهَ ِإن ك  ت م مُّْؤِمِ سَ 
 ع ذروا ابَّهل، ما أن ال ص ليح آيه إختارة لذل . 

َهتتْل )راءة قتتي تتزل مائتت ة  وعلتتى   تتا ربتت  أنلأي هتتل تستتأل  (َهتتْل َيْستتَتِطيا  َربُّتت َ ) أجتتاب التتذين ال يعتتذرون ابَّهتتل مطلقتتا: أبن القتتراءة اادتترىو 
 آمع اها: هل ديب  ، وهذا وجه صايح يف ل ة العرب. (َيْسَتِطيا  

عض ل آيهتا إن اَّهتل بتب ين، أو يقتا يل  ات أنتواط أهنتم حت ي و عهت  ابلتقيل يف حت وعلى القول أبن سؤاقم خت  يف الق رة، آيقال يف اَّواب ما
 صثات هللا ليح كثرا  ابلارورة كما نقلته عن ابن تيمية.

طتأوا يف يف حتاالت داصتة وأد ارثة ابلعتذراست ل به الذين أ لقتوا العتذر ابَّهتل، وكمتا تترى آإنته لتيح قتم ثليتل معتتس إال ااثلتة التو  آهذا بعض ما
 .تعميمها

)ال دتوو  ة التيت تت ص علتى أنته ة ااصتوليوابل سبة لألثلة ال  ث اادت ة أحتب أن أنبته علتى أمتِر هتا  آتات املتكلمتس يف هتذا املوضتون، وهتو القاعت
ابلت بيته   بتويي أو البيتان اللبيتان اإلقتاأتد  البيان عن وقت الاجة(. و ل  ان الكثر من عظائم اامور التيت ال ي ستكت ع هتا، وحي متا وقتا جتاء 

 عليه:
 (َوَلَقتْ  قَتال واْ َكِلَمتَة اْلك ْثتِر وََكَثتر واْ بَتْعتَ  ِإْستَ ِمِهمْ ) ، وقولته تعتاىل ٦٦التوبتة:  (اَل تَتْعَتِذر واْ قَتْ  َكَثتْرمت  بَتْعتَ  ِإميَتاِنك مْ ) عاىلآمن البيان اإلقي: قوله ت

                                                 

 149، 1٥2، ٥٧4، ٥٣8 /٧انظر )جممون الثتاوى(  1
 412 /11)جممون الثتاوى(  2
 (18٥٣وهذا اثبت عن معا ، آيما رواه ابن ماجة ذس اث حسن ) ٣
 (214٠رواه أبو ثاوث ) 4
 ٥8٠ /4)السيل اَّرار(  ٥
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 .٣٧الكهف:  (  َاِور ه  َأَكَثْرَت اِبلَِّذي َدَلَق َ قَاَل َله  َصاِحب ه  َوه َو ) ، وقوله تعاىل ٧4التوبة: 
 ((ْم آِقَتتةم لَتتتها  َكَمتتا َق تتإِ َعتتل لَّ َتتا اجْ ) قلتتتم كمتتا قالتتت ب تتو إستترائيل) -يف حتت يل  ات أنتتواط  - صتتلى هللا عليتته وستتلم  ومتتن البيتتان ال بتتوي: قولتته 

 ال يل. 
ن هتذه جوث معتا  يت ل علتى أيس، ويف ست ص علتى الكثتر أو الت بيته عليته يف ستؤال التوار آاي ما وقا الكثر جاء الت بيته عليته لعظتم دطتره، وعت   الت

 اامور خ  مكثرة، آ  يرث آيها القول ابلعذر ابَّهل من ااصل. هذا وابهلل تعاىل التوآيق. 
 

 الية.جة الرسأ كره يف الثصل ال اين اخلاص ببيان حجة هللا اليت يقا هبا التكليف، وأنه يقا ابل وهذا آدر ما
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 الفصل الثالث
 من  هة القائم  ا صفة قياا احلجة الرسالية

 وآيه ث ث مسائل: 
 صثة الجة الرسالية. - 1
 صثة من يقيم الجة الرسالية. - 2
 وهذا بياهنا:...  صثة إقامة الجة الرسالية. - ٣

 املسألة األوىل: صفة احلجة الرسالية
 ي متتاهتت. آالجتتة الرستتالية جتتة الرستتاليةيقتتا ابل -التتذي يرتتتتب عليتته ال تتواب والعقتتاب  -لستتابق أن تكليتتف هللا خللقتته إ ا ك تتا قتت   كتتر  يف الثصتتل ا

 ب عل به اانبياء من العلم الذي أوحاه هللا إليهم.
 ايح.إلجان والقيا  الص ة وارى كالسه َثله عليه من ااثلة الشرعية ااد هو القرآن مث ما صلى هللا عليه وسلم  والعلم الذي جاء به رسول ا 

 .أما القرآن فهو أصل احلجة الرسالية - 1
 .19 : اانعا (اْلق ْرآن  ا نِذرَك م ِبِه َوَمن بَتَل َ َوأ وِحَي ِإيَلَّ َهَذا ) قال تعاىل• 
 .٦ة: التوب (اّللهِ  َا َكَ  َ َوِإْن َأَح م مِهَن اْلم ْشرِِكَس اْسَتَجاَرَك آََأِجْره  َحىتَّ َيْسمَ ) وقال تعاىل• 
تَرة   َرس ولم مِهنَ ، ه م  اْلبَتيِهَ ة  َحىتَّ أَتْتِيتَ   َثكِهسَ ملَْ َيك ِن الَِّذيَن َكَثر وا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلم ْشرِِكَس م  ) وقال تعاىل•  ل تو ص تا ثا  مَُّطهَّ البي تة:  (اّللَِّ يَتتتْ

1 - 2. 
ْبَت هِبَا َواْسَتْكَسَْت وَك  َت مِ بَتَلى َقْ  َجاءْتَ  آاَييت وقال تعاىل ) •  . ٥9الزمر:  (رِينَ َن اْلَكاآِ  َآَكذَّ

كتتان متتن   و استتتكس عتتن اتباعتتهن كتتذب بتته أ وآايتتته، والتتذي َمتتت علتتى أن اإلنتتذار والبي تتة والجتتة قائمتتة ابلقتترآن التتذي هتتو كتت   هللاايآتت لهت هتتذه اآل
 الكاآرين.

 .1(والقرآن حجة ل  أو علي ، كل ال ا  ي  و آبائا نثسه آمعتقها أو موبقها) يه وسلم صلى هللا عل وقذا آق  قال رسول هللا • 
 إ ا ثبت هذا:
 ان ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله واليو  اآلدر، والق ر د ه وختره.ميان الستة: وهي اإلميآإن أركان اإل

 وأركان اإلس   اخلمسة: وهي الشهاثتس والص ة والزكاة والصو  والل.
 واحملرمات القطعية: كالز  واخلمر والراب والسرقة والكذب وخ ها.

جتة يف حن رتا ال يت ن احت  ة من القترآكل هذه ق  جاءت يف القرآن صر ة واضاة أبسلوب م َيسَّر يثهمه العامل واَّاهل، وتكررت يف مواضا ك   
 خمالثتها.

أوجته: تثست  تعرآته العترب متن ك مهتا، وتثست  ال يعتذر أحت  جبهالتته، وتثست  يعلمته التثست  علتى أربعتة ] ابان عبااس رضاي هللا عنهمااوقذا قتال 
 .2[العلماء، وتثس  ال يعلمه إال هللا آمن اثعى علمه آهو كا ب

 .1٧القمر:  (َوَلَقْ  َيسَّْرَ  اْلق ْرآَن لِلذهِْكِر آَتَهْل ِمن مُّ َِّكرِ ) وقال تعاىل
َتتاأَآَتتَ  يَتتَتتتَ بتَّر و ) وقتتال تعتتتاىل اعلتتم أن قتتتول بعتتتض ] الشااانقيقي رمحاااه هللا. ويف تثستت  هتتتذه اآليتتتة قتتال 24حممتتت :  (َن اْلق تتتْرآَن أَْ  َعلَتتى قت ل تتتوِب أَقْتَثاق 

طلتتق متتأدري ااصتتوليس: إن تت بر هتتذا القترآن العظتتيم، وتثهمته والعمتتل بته. ال دتتوو إال للمجتهت ين داصتتة، وأن كتل متتن مل يبلت  ثرجتتة االجتهتاث امل
قتتررة ع تت هم التتيت مل يستتت   اختتترتاط ك تت  م هتتا إىل ثليتتل متتن كتتتاب وال ستت ة وال  إجتتان وال قيتتا  جلتتي، وال  أثتتر عتتن الصتتاابة، قتتول ال بشتترو ه امل

                                                 

 ه مسلم عن أيب مال  ااختعريال يل روا 1
 ٣84و ٣٧٥ص  1٣رواه ابن جرير ذس اثه ع ه. انظر )جممون آتاوى ابن تيمية( ج  2
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 مست   له من ثليل خترعي أص .
عمتل رتا ليته تعلمهمتا، والع الست ة، دتببل الق الذي ال خت  آيه، أن كل من له ق رة من املسلمس. علتى التتعلم والتتثهم، وإثراك معتاين الكتتاب و 

 علم م هما. 
 أما العمل هبما ما اَّهل را يعمل به م هما آمم ون إجاعا .

 ح ا .علمه م هما علما  صاياا   ختتا  عن تعلم صايح، آله أن يعمل به، ولو آية واح ة أو ح ي ا  وا وأما ما
 يا ال ا .ومعلو  أن هذا الذ  واإلنكار على من مل يت بر كتاب هللا عا  َّم

هتتل أجتهتتاث املقتتررة ع تت  لشتتروط اال وممتتا يوضتتح  لتت  أن امل تتا بس ااولتتس بتته التتذين نتتزل آتتيهم هتتم امل تتاآقون والكثتتار، لتتيح أحتت  متت هم مستتتكم 
 ملتا ااصتويلون ابالصتط ح ال ا تهت إااصول، بل لتيح ع ت هم ختتيء م هتا أصت . آلتو كتان القترآن ال دتوو أن ي تثتا ابلعمتل بته، واالهتت اء هب يته 

 يس، كما ترى.ع   متأدري ااصول اث املقررةوبخ هللا الكثار وأنكر عليهم ع   االهت اء هب اه، وملا أقا  عليهم الجة به حىت  صلوا ختروط االجته
ان ال كتتذكورة قطعتتي، ولتتو  ملتتت ااي اآلومعلتتو  أن متتن املقتترر يف ااصتتول أن صتتورة ستتبب ال تتزول قطعيتتة التت دول، وإ ا  آتت دول الكثتتار وامل تتاآقس، يف

 .  عملهم بهيصح االنتثان هب ي القرآن إال خلصوص ا ته ين ملا أنكر هللا على الكثار ع   ت برهم كتاب هللا، وع 
تشتترتط إال آيمتتا آيتته جمتتال ل جتهتتاث، واامتتور امل صوصتتة يف نصتتوص  وقتت  علمتتت أن الواقتتا دتت ف  لتت  قطعتتا ، وال خيثتتى أن ختتتروط االجتهتتاث ال

آتالقول  -إىل أن قال  -دوو االجتهاث آيها اح ، حىت تشرتط آيها ختروط االجتهاث، بل ليح آيها إال االتبان.  اة، من الكتاب والس ة، الصاي
حتىت  رآن،ر ا العمل را علم من الكتاب والس ة، حىت  صل رتبة االجتهاث املطلق، هو عس السعي يف حرمان جيا املسلمس، من االنتثان ب ور الق

 .1[ صلوا ختر ا  مثقوثا ، يف اعتقاث القائلس بذل ، واثعاء م ل هذا على هللا وعلى كتابه وعلى س ة رسوله هو كما ترى.
 يتعلق ابلجة القرآنية، وهي أول ااثلة الشرعية. آهذا ما

 .صلى هللا عليه وسلم  أما الدليل الثاين: فهو سنة رسول هللا  - 2
تبُّ ْواْ آَتِإنَّ َل آتِإن تَتَولَّتالرَّس تو وَ ق تْل َأِ يع تواْ اّللهَ ) اعهتا والعمتل هبتا هللا  تعتاىل يف كتابته، آقتال تعتاىلوق  أرخت  إىل وجتوب اتب آل  (ْلَكتاِآرِينَ ااّللهَ اَل  ِ 

 صتلى هللا عليته وستلم  على وجتوب  اعتة الرستول آلايت ال الة ا، وحنوها من 8٠ال ستاء:   (مَّْن ي ِطِا الرَّس وَل آَتَقْ  َأ َاَن اّللهَ )، وقال تعاىل  ٣2عمران: 
 و ل  ابتبان س ته، وق  بل ت حنو مائة آية. 

َ أَنَزْل َتا ِإلَْيتَ  التذهِْكَر لِ اِت َوالزُّب تِر وَ اِبْلبَتيِه َت) قتال تعتاىلأجله هللا يف القترآن،  م َبسه عن ربهه، بتثصيل ما صلى هللا عليه وسلم  و ل  ان الرسول  تت بَتسِه
 .1٠٥ال ساء:  (رَاَك اّلله  أَ ال َّاِ  ِرَا  َتاَب اِبلَْقِه لَِتْاك َم َبْسَ ِإ َّ أَنَزْلَ ا ِإلَْيَ  اْلكِ ) ، وقال تعاىل 44ال ال:  ( َّاِ  َما نت زهَِل ِإلَْيِهمْ لِل
 وكذلك اسمجاع وهو الدليل الثالث. - 3

 ثل على وجوب اتباعه:
 .٥9ال ساء:  (ْمِر ِم ك مْ َوأ ْويل ااَ  لرَّس ولَ اَها الَِّذيَن آَم  واْ َأِ يع واْ اّللهَ َوَأِ يع واْ اَي أَيتُّ ) كتاب هللا يف قوله تعاىل

 يف قتتال الشتتاآعي رمحتته هللاو لتتى ضتت لة. والستت ة: يف ااحاثيتتل اآلمتترة بوجتتوب م ومتتة جاعتتة املستتلمس وااحاثيتتل ال التتة علتتى أن اامتتة ال جتتمتتا ع
 م.يه من العلاجتمعوا عل جاعة املسلمس اباب ان يف كل حس خ  ممك ة آلم يبق إال م ومة ما )الرسالة( إن م ومة

 عس(. تابه )اع   املوقكبن القيم يف  ، آهو حجة ع   جاه  العلماء د آا  للظاهرية، واستوَف الك   يف حجيته اوأما القياس الصحيح - 4
والتيت ابالحتجتاج هبتا تقتو  الجتة الرستالية. هتذا علتى ستبيل العمتو ، أمتا الجتة يف مستألة معي تة  2تثتق عليهتا آهذه أثلة ااحكا  الشرعية ااربعتة امل

 آهي ال ليل الشرعي اخلاص يف تل  املسألة. 
، آيقولتون: ال حكتم قبتل 4٠يوستف:   (ِإِن اْل ْكتم  ِإالَّ ّللِهِ ) يب أ املؤلثون يف أصول الثقه كتبهم ابلكت   يف التاكم وهتو هللا تعتاىل، كمتا قتال وعاثة ما

                                                 

 4٣4 - 4٣٠ /٧)أضواء البيان(  1
 ٣41 - ٣٣9 /11انظر )جممون آتاوى ابن تيمية(  2
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ه وخ هتا متن وروث الشرن، مث بع  الك   يف الاكم يتكلمون يف احملكو  به وهي أثلة ااحكا  الشرعية اليت يقا هبتا التكليتف كااربعتة املتذكورة أعت 
 ااثلة.

 هذا ما يتعلق بصثة الجة الرسالية.
 

 املسألة الثانية: صفة من يقيم احلجة الرسالية
 هو الذي يقيم الجة، مث يبل ها ع ه يف حياته وبعت  مماتته: الواحت ، العتامل، العت ل، املعتروف، وال صلى هللا عليه وسلم  وااصل يف  ل  أن الرسول 

ى هللا عليته وستلم صل يلز  أن يكون  ا سلطان إال إ ا كان سيرتتب على إقامة الجة استيثاء عقوبة يف ثار اإلس  . آهذه صثة من ي بلِه  عن ال   
. وهتذا متن 2(ليبل  الشاه  ال ائب، وقال )1( بله وا عين ولو آيةابلب ل ع ه آقال ) صلى هللا عليه وسلم  ال    ، وبه تقو  الجة الرسالية، وق  أمر

 آروع الكثاية وق  يتعس يف مواضا كما سبق يف الباب ال اين.
 .وهذا خترح موجز لصثات من يقيم الجة الرسالية

 أما أن احلجة مقوا خبرب الواحد. - 1
 آألن العاثة وال الب أن يكون ال   آرثا  واح ا  وبه تقو  الجة على أمته.

رسله إىل ملتوك اارع يف ومانته يت عوهم إىل اإلست  ، وكتان رستله إلتيهم و حت ا  ، وهبتم قامتت الجتة علتى  صلى هللا عليه وسلم  وق  أرسل رسول ا 
آأرسل ثحية الكلت  إىل هرقتل، وحا تب بتن أيب بلتعتة إىل املقتوقح رصتر، وأرستل عمترو بتن أميتة الاتمري إىل ال جاختتي ابلبشتة، من أرسل إليهم، 

 . ٣عب  وجيثر ابين اَّل  ي بع مان، وخ هموأرسل عمرو بن العاص إىل 
يِن َولِي  تِذر واْ قَتتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع تواْ ِإلَتْيِهْم َوَما َكاَن اْلم ْؤِم  وَن لَِي ِثر واْ َكآآَّة  آَتَلْواَل نَتَثَر ) وقال تعاىل  ِمن ك لِه ِآْرَقِة مِه تْه ْم  َآئَِثةم لهِيَتتَتَثقَّه تواْ يف الت ِه

 . 4، والطائثة تقا على الواح  آما آوق، وأمر هللا بقبول دسه ونذارته122التوبة:  (َلَعلَّه ْم َ َْذر ونَ 
َرج تلم مِهتْن )ك ا برهتا  يف وجتوب قبتول دتس الواحت  قا عتا، وهتو دتس هللا تعتاىل عتن موستى عليته الست  : إ  جتاءه واست ر ] ابن حزا رمحه هللاوقال 

َهتت، اِصتتِاسَ أَْقَصتتى اْلَمِ ي َتتِة َيْستتَعى قَتتاَل اَي م وَستتى ِإنَّ اْلَمتتأَلَ ََيََْتِتتر وَن بِتتَ  لِيَتْقتت ل تتوَك آَتتاْدر ْج ِإينهِ لَتتَ  ِمتتَن ال َّ    (ا َدائِثتتا  َيرَتَقَّتتب  َآَ تترََج ِم تْ
ِإينهِ أ رِيت   َأْن أ نِكَاتَ  ِإْحتَ ى ) )إىل قولته تعتاىل 2٥القصتص:  (ِإنَّ َأيب يَتْ ع وَك لَِيْجزِيَتَ  َأْجتَر َمتا َستَقْيَت لَ َتا) )إىل قولته تعتاىل 21 - 2٠القصتص: 

تتَرين مَثَتتاينَ ِحَجتتلِ  ىل آدتتر القصتتة، آصتت ق موستتى عليتته الستت   قتتول امل تتذر لتته، ودتترج عتتن و  تته بقولتته، إ 2٧القصتتص:  (ابْت َتتيَتَّ َهتتاَتْسِ َعلَتتى َأن أَتْج 
قولته وصوهب هللا تعاىل  ل  من آعله، وص ق قول املرأة إن أابها ي عوه آماى معهتا، وصت ق أابهتا يف قولته إهنتا ب تته، واستتال نكاحهتا وجاعهتا ب

 . ٥[ياطرُّ إىل تص يقه يقي ا. والم  هلل رب العاملس ح  ماقل ا أبن دس الوا وح ه، وصوب هللا  ل  كله، آصح يقي ا ما
وال خيتلتتف اث تتان متتن املستتلمس يف أن مستتلما ثقتتة لتتو ثدتتل أرع الكثتتر آتت عا قومتتا إىل اإلستت   وتتت  علتتيهم القتترآن وعلمهتتم ]أياتتا  اباان حاازاوقتتال 

عتل اخلليثتة أو اامت  رستوال إىل ملت  متن ملتوك الكثتر، أو إىل أمتة الشرائا لكان الوما قم قبوله، ولكانت الجة عليهم بذل  قائمة، وكذل  لتو ب
 . ٦[من أمم الكثر، ي عوهم إىل اإلس  ، ويعلمهم القرآن، وخترائا ال ين وال آرق

بت عهم، واعلم أن كون دس الواح  حجة مل يكن آيه د ف بس السلف، وإمنا هذا ختيء أح ثه املبت عة بع   ل  لرث أحاثيل اآلحتاث التيت تبطتل 
جهتتور أهتتل الكتت   وأك تتر املتتتأدرين متتن ]مث تلقهتتاه بعتتض الثقهتتاء عتتن هتتؤالء املبت عتتة، حتتىت صتتار القتتول أبن دتتس الواحتت  ال يوجتتب العلتتم هتتو قتتول 

                                                 

 رواه الب اري 1
 متثق عليه 2
 ومابع ها ٦٠ص  ٣انظر )واث املعاث( ج  ٣

 بع ها وما 2٣1ص  1٣اري رمحه هللا كتااب يف صاياه لبيان حجية دس اآلحاث، وأقا  آيه ااثلة على  ل ، آراجعه يف )آتح الباري( ج وق  أآرث الب  4

 1٣8 /1)اإلحكا  يف أصول ااحكا (  ٥
 112 /1)اإلحكا (  ٦
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كتا  الثقهيتة . ومعتىن أنته ال يوجتب العلتم أنته ال ي بتت بته اعتقتاث، وإن كتان ي عمتل بته يف ااح1ابن القيمكما قال   [الثقهاء وجاعة من أهل ال يل
وا العقائت  ال العملية، وهذا مبين على تقسيمهم ال ين إىل: أصول وهي املسائل العلمية اخلسية )العقائ (، وآرون وهي ااحكا  الشرعية العملية. وقتال

صتلى هللا  ان التذين أرستلهم ال ت  ت بت إال ابلقرآن أو ابلس ة املتواترة، وهو قول آاس ، ويكثي يف إبطاله أن الجة قامت على امللوك أبدبتار الوحت 
ان ابهلل وحتت ه وعتت   االختتتراك بتته والشتتهاثة لل تت  ابلرستتالة، وهتتذه كلهتتا متتن ميتتإلتتيهم، وال تت  كتتان يطلتتب متت هم االعتقتتاث وعلتتى رأستته اإل عليتته وستتلم 

 العقائ  وقامت الجة هبا ِبس الواح .
ىل   العلتتم، ويرجعتتون إإهنتتا ال تثيتت لم صتتلى هللا عليتته وستت إىل أدبتتار رستتول هللا  ال يرجعتتون أهنتتموالتتذي يقاتتي م تته العجتتب ]أياتتا  اباان القاايموقتتال 

 -بتن تيميتة ا. قتال ختتيخ اإلست   اهس عقليتةاخلياالت الذه ية والشبهات البا لة اليت تلقوها عن أهل الثلستثة والتتجهم واالعتتزال، ويزعمتون أهنتا بتر 
مل يتتواتر لثظته و واحت  العت ل وحنتوه، رويته إال الال ي وأما القسم ال اين من اادبار آهتو متا -تواتر: وق  قسم اادبار إىل تواتر وآحاث آقال بع   كر ال

لتوالء هنتي عتن بيتا ا»بتن عمتر اودتس «  يتاتإمنتا ااعمتال ابل»وال مع اه، ولكن تلقته اامة ابلقبول عم   به أو تصت يقا  لته ك تس عمتر بتن اخلطتاب 
 تر    تر  متن الرضتان متا ، وكقولتهلتهتاال تت كح املترأة علتى عمتهتا وال علتى دارأسته امل ثتر، وك تس أيب هريترة:  ودس أنح: ثدل مكة وعلى« وهبته

« ه ويتذوق عستيلت  تتذوقي عستيلتحتىت» وقولته يف املطلقتة ثت اث  «  إ ا جلح بس ختعبها ااربا مث جه ها آق  وجب ال سل»، وقوله: من ال سب
 سلم صلى هللا عليه و   هللاآرع رسول »مر عوقوله يعين ابن « إمنا الوالء ملن أعتق»وقوله « م إ ا أح ث حىت يتوضأال يقبل هللا ص ة أح ك»وقوله 

 وستلم  صتلى هللا عليته مت  اه  أمتة حمجتوأم تال  لت . آهتذا يثيت  العلتم اليقيتين ع ت  « ص قة الثطر يف رماتان علتى الصت   والكبت  والتذكر واان تى
 ن.من ااولس واآلدري

 ثيتتة ة م قولتة يف كتتب اللأة، واملستأمتا الستلف آلتم يكتن بيت هم يف  لت  نتتزان، وأمتا اخللتف آهتذا متذهب الثقهتاء الكبتار متتن أصتااب اائمتة ااربعت
ية، وابتن يب إستااق متن الشتاآعأيتب والشتيخ واملالكية، والشتاآعية وال بليتة م تل السردستي وأيب بكتر التراوي متن ال ثيتة، والشتيخ أيب حامت  وأيب الط

وابتن آتورك  استااق االستثرائيين ، وم تل أيبدواو م  اث وخ ه من املالكية، وم ل القاضي أيب يعلى وابن أيب موسى وأيب اخلطاب وخ هم من ال بليتة
 وأيب اسااق ال ظا  من املتكلمس.

صتتااه و لصتت ح القتتول ااول عمتترو بتتن ا ل، وقتت   كتتر أبتتووإمنتتا  ون يف  لتت   ائثتتة كتتابن البتتاق ين ومتتن تبعتته م تتل أيب املعتتاىل وال تتزايل وابتتن عقيتت
لتم وثيتن ملشتايخ التذين قتم عاع عليته متن وادتاره، ولك ه مل يعلم ك ترة القتائلس بته ليتقتوى هبتم، وإمنتا قالته روجتب الجتة الصتاياة، و تن متن اعترت 

 ونته متن  دذه املستائل إىل متا رجعتون يف هتيمهور، وعذرهم أهنم وليح قم هبذا الباب دسة َتمة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انثرث به عن اَّ
 ين. واَّويين والباق  ىل ال زايلك   ابن الاجب، وإن ارتثعوا ثرجة صع وا إىل السيف االم ي وإىل ابن اخلطيب، آإن ع  س  هم صع وا إ

 متة ال إجتان مت هم، وااصت يقا  وعمت   ور، أن تلقتي اامتة لل تس ت كره الشيخ أبو عمرو، والجة علتى قتول اَّمهت قال: وجيا أهل ال يل على ما
 لسمعاين قوله: ملظثر بن اا. مث  كر ابن القيم أك ر من عشرين ثلي   على حجية دس الواح ، إىل أن نقل عن أيب [جتتما على ض لة

تلقتتته ، و ى هللا عليتته وستتلم صتتل ىل ال تت  إ ه َدَلث هتتم عتتن ستتلثهم ، ورواه ال قتتات واائمتتة وأستت صتتلى هللا عليتته وستتلم  إ ا صتتح اخلتتس عتتن رستتول هللا ]
 لى الس ة. عاامة ابلقبول، آإنه يوجب العلم آيما سبيله العلم، هذا قول عامة أهل ال يل واملتق س من القائمس 

قتون العلتم بته حتىت أدتس ع ته الق ريتة واملعتزلتة، وكتان وأما هذا القول الذي يذكر أن دس الواح  ال يثي  العلم ِبال آت  بت  متن نقلته بطريتق التتواتر لو 
ف قص هم م ه رث اادبار، وتلقثه م هم بعتض الثقهتاء التذين مل يكتن قتم يف العلتم قت   اثبتت، ومل يقثتوا علتى مقصتوثهم متن هتذا القتول، ولتو أنصت

م يف  ترائقهم وعقائت هم يستت ل كتل آريتق مت هم علتى صتاة أهل الِثَرق من اامة اقروا أبن دس الواح  قت  يوجتب العلتم، آإنت  تتراهم متا ادتت آه
 .2[مايذهب إليه ابخلس الواح 

قتوة ولك ته لتيح  احت  آهتذا ممتا يزيت هأك تر متن و  وهذا كله مما يبس أن الجة الرسالية تقو  ِبس الواح ، ما بقية الشروط التاليتة، آتإ ا جتاء اخلتس متن
 ختر ا لقبوله.

                                                 

 4٦٦)خمتصر الصواعق املرسلة( ص  1
 هت14٠٥، ط ثار الكتب العلمية 48٥ - 4٦4تصار حمم  بن املوصلي، ص من كتاب )خمتصر الصواعق املرسلة( البن القيم، اد 2
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 أن يكون عاملا.وأما أن هذا الواحد جيب  - 2
ت) آتألن هللا أمتتر بقبتول دتتس العتتامل املتثقته يف قولتته تعتاىل تتواْ يف آئَِثتتةم لهِيَتتتَ  تْه ْم  َ آَتلَتتْواَل نَتَثتتَر ِمتن ك تتلِه ِآْرقَتتِة مِه يِن َولِي  تت َثقَّه  ِذر واْ قَتتتْوَمه ْم ِإَ ا َرَجع تتواْ الت ِه

 . 122التوبة:  (ِإلَْيِهمْ 
وإن العلمتاء ورثتة اانبيتاء، وإن اانبيتاء مل يورثتوا ) صتلى هللا عليته وستلم  لقتائمون ابلجتة الرستالية بعت هم، كمتا قتال وان العلماء هتم ورثتة اانبيتاء وا

 .1(ثي ارا  وال ثر ا، وإمنا ورثوا العلم، آمن أدذه أدذ ِبِظ واآر
 .4٣: ال ال (َلم ونَ اَل تَتعْ  ِإن ك  ت مْ آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ) وان اَّاهل آرضه السؤال ال التعليم، كما قال تعاىل

م ولكتتن ال يشتترتط آتتيمن يقتتيم الجتتة أن يستتتويف ختتتروط االجتهتتاث ِبيتتل يكتتون متاتتلعا  متتن كاآتتة العلتتو  الشتترعية. وإمنتتا يشتترتط أن يكتتون عاملتتا ِبكتت
ثليتل. كمتا  كرتته يف مراتتب املثتتس يف الثصتل ااول متن  املسألة اليت يتكلم آيها، سواء كان جمته ا  يف املسألة أو ي قلها ب ليلها أو ي قل الكم ب ت 

 .2(بله وا عين ولو آية) صلى هللا عليه وسلم  الباب اخلامح، وقال 
  ات يفس يرتتتب عليته عمتل ان هتذا اخلتوكل من بل ه دس من ال ين ومل ي ق يف علم من نقله إليه، وجب عليه الت بتت بستؤال متن ي تق بعلمته، إ ا كت

يت بتتت، ل لى هللا عليتته وستتلم صتت  ال تت   حتت يل عقبتتة بتتن عتتامر ملتتا ت بتتت يف أمتتر دتتس املتترأة التتيت أدستتته أهنتتا أرضتتعته وووجتته آرحتتل إىلنثستته، كمتتا يف
ل ادتلثتتتت عليتتته ااقتتتواو التتتذي وين  وح ي تتته يف البتتتاب اخلتتتامح يف أحكتتتا  املستتتتثيت )إ ا مل دتتت  متتتن يثتيتتته ببلتتت ه (، وكمتتتا يف حتتت يل والتتت  العستتتيف

 ن آأك ر(.ليت بت، وح ي ه أياا يف أحكا  املستثيت )إ ا ادتلف عليه مثتيا صلى هللا عليه وسلم  ال   آذهب إىل 
 وأما أن هذا الواحد العاِل جيب أن يكون عداًل. - 3

امل تس آت  يعتين هتذا  إ ا مل تقتم ال قتة يف رت آنثتا،، وكمتا  كت٦جترات: ال (ِإن َجاءك ْم آَاِسقم بِ َتبَتِأ آَتتَتبَتيتَّ  توا) آألن دس الثاسق ال يوثق به، قال تعاىل
ومل  (آَتتَتبَتيتَّ  توا) قتال ستبة خلتس الثاستق آالتبتس ابلإ راح قوله ابلكلية وإ اله، ولكن دب التبس بسؤال من يوثق بعلمه وع الته، ان هللا أمتر ابلت بتت و 

 َيمر ذ ال قوله ابلكلية.
 .أحكا  املثيت ابلباب اخلامح، ع   الك   يف ختروط املثيتأما صثة الع الة آق  سبق بسط القول آيها يف 

 وأما أن هذا الواحد العاِل العدل ينبدي أن يكون معروفاً عند من خياطبه. - 4
  يف وق   كر ] ابن حزا رمحه هللاإال إ ا كان يعرآه، ويف تعليل  ل  قال  -الذي ستقا  عليه الجة  -آألنه ال ي بت علمه وع الته ع   امل ا ب 

وجتب قبتول  الباب الذي قبل هذا وجوب قبول نذارة الع ل ال اآر للتثقه يف ال ين، آإ ا كان الراوي ع ال حاآظا ملا تثقه آيه، أو ضابطا له بكتابته،
ول نذارتته، ومتن جهل تا حالته نذارته. آإن كان ك   ال لط وال ثلة خ  ضابط بكتابه، آلم يتثقه آيما نثر للتثقه آيه، وإ ا مل يتثقه آليح ممن أمر  بقب

آلتتم نتت ر أآاستتق هتتو أ  عتت ل، وأخاآتتل هتتو أ  حتتاآظ أو ضتتابط  آثتترع علي تتا التوقتتف عتتن قبتتول دتتسه حتتىت يصتتح ع تت   آقهتته وع التتته وضتتبطه أو 
 .٣[حثظه، آيلزم ا حي تذ قبول نذارته، أو ت بت ع    جرحته، أو قلة حثظه وضبطه، آيلزم ا ا راح دسه.

 مه وع الته.توثق من عليه يف مسألة )صثة من يستثتيه العامي( يف أحكا  املستثيت ابلباب اخلامح، وأنه دب أن ويقال ه ا ماقلت
 ومما ي ل على هذا الشرط، خترط املعرآة:

ييف آَتَلْواَل نَتَثَر ِمن ك لِه ِآْرَقِة مِه تْه ْم  َآئَِثةم لهِيَتتَتَثقَّه واْ ) قوله تعاىل قبتول نتذارة الطائثتة املتثقهتة علتى ب، آتأمر هللا 122التوبتة:  (ْوَمه مْ  قَتتِن َولِي  ِذر واْ  ال ِه
 قومهم لكوهنم م هم، را يعين أهنم يعرآوهنم ويعرآون ع هم التثقه يف ال ين. 

علتيهم تكتذيبهم لته متا أهنتم كتانوا يعرآونته  . آتأنكر هللا٦9املؤم تون:  (لَته  م  ِكتر ونَ أَْ  ملَْ يَتْعرِآ توا َرس توَق ْم آَته تْم ) –م كرا  على كثتار مكتة  -وقال تعاىل 
صتلى هللا عليته  يتة جتا رستول هللا ، أنته ملتا نزلتت هتذه اآل214الشتعراء: (َوأَنتِذْر َعِشت ََتَ  اْاَقْتتَرِبسَ ) ابلص ق واامانة، كمتا ورث يف تثست  قولته تعتاىل

                                                 

 رواه أبو ثاوث والرتمذي، وصااه ابن حبان 1
 رواه الب اري 2
 1/1٣8)اإلحكا  يف أصول ااحكا (  ٣
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قالوا: نعم ماجرب ا عليت  إال صت قا  قتال: أن ت   عليكم أك تم م َص هِقيه ، أرأيتكم لو أدستكم أن دي   ابلواثي تري  بطون قريش وقال قم ) وسلم 
 . 1(آإين نذير لكم بس ي ي عذاب خت ي 

 . 84هوث:  (َعْيبا  َداه ْم خت  َوِإىَل َمْ َيَن أَ ) ،٦1هوث:  (َداه ْم َصاِلا  َوِإىَل مَث وَث أَ ) ،٥٠هوث:  (َعاِث َأَداه ْم ه وثا  َوِإىَل ) ويف هذا املعىن أياا قوله تعاىل
بكِر واليا  علتى التل يف ست ة  وبعل رسول هللا أاب]يف ك مه عن دس اآلحاث، آقال:  الشافعي رمحه هللا -خترط املعرآة  -وق  نبه على هذا الشرط 

متا علتيهم. وبعتل علتي بتن أيب تسِا، وحاتره التل متن أهتل بلت اِن خمتلثتة، وختتعوب متثرقتة، آأقتا  قتم م استكهم، وأدتسهم عتن رستول هللا رتا قتم و 
أموِر. آكتان  الب يف تل  الس ة، آقرأ عليهم يف جممعهم يو  ال ار آايِت من )سورة براءة(، ونبذ إىل قوِ  على سواِء، وجعل قم م  ثا ، وهناهم عن 

متتن التتاج وجتت  متتن خيتتسه عتتن صتت قهما  -أو أحتت  ا  -أبتتو بكتتر وعلتتيُّ   معتتروآس ع تت  أهتتل مكتتة ابلثاتتل والتت ين والصتت ق، وكتتان )َمتتن َجِهَلهمتتا 
وبعل يف ثهتِر واحتِ  اثتىن عشتر  -إىل أن قال  -وآالهما. ومل يكن رسول هللا ليبعل إال واح ا  الجة قائمة ِبسه على من بع ه إليه، إن ختاء هللا. 

قامتت عليته الجتة آيهتا، وأال يكتتب آيهتا ثالالت ملتن رسوال ، إىل اثىن عشر ملكا ، ي عوهم إىل اإلس  . ومل يبعت هم إال إىل متن قت  بل تته الت عوة، و 
حتتترَّى يف أمرائتته: متتن أن يكونتتوا معتتروآس، آبعتتل ثحيتتة إىل ال احيتتة التتيت هتتو آيهتتا معتتروف. ولتتو أن  بعتت هم إليتته علتتى أهنتتا ك ت بتته. وقتت  حتتترَّى آتتيهم متتا

س الرستتول، وكتتان علتتى الرستتول الوقتتوف حتتىت يستتتسئه املبعتتوث ختتتكه يف دتت ئاملبعتتوث إليتته جهتتل الرستتول كتتان عليتته  لتتب علتتم أن ال تت  بع تته، ليستتتس 
اثقا ع ت  متن بع ته إليه. ومل تزل ك ت ب  رسول هللا ت ثذ إىل والته ابامر وال هي، ومل يكن اح  من والته ترك إنثا  أمره، ومل يكتن ليبعتل رستوال  إال صت

 .2[إليه.
 قان.وأما أنه ال يشرتط فيمن يقيم احلجة أن يكون ذا سل - 5

 آألن الجة قامت ابلرسل على أقوامهم، وكان ك   من الرسل مستاعثس يف أقوامهم:
أَْ  ) –يف وصتف آرعتون ملوستى  -وقتال تعتاىل ، ٣٠ح: يت (تَتْهزِئ ونا بِتِه َيْستاَي َحْسَرة  َعَلى اْلِعَباِث َما ََيْتِيِهم مِهن رَّس وِل ِإالَّ َكتان و ) تعاىلكما قال 

َك ِت ا  ممِهَّتا   قَتال واْ اَي خت تَعْيب  َمتا نَتْثَقته  ) –حكايتة عتن قتو  ختتعيب  - وقتال تعتاىل، ٥2الزدرف:  ( َهَذا الَِّذي ه َو َمِهسم َواَل َيَكاث  ي ِبس  َأَ  َدْ م مِهنْ 
قَتاَل لَتْو ) –الست    حكاية عن لوط عليته -وقال تعاىل ، 91وث: هت (َ ا ِبَعزِيزِ َت َعَليتْ تَتق ول  َوِإ َّ لَ َترَاَك ِآيَ ا َضِعيثا  َوَلْواَل َرْهط َ  َلَرَجَْ اَك َوَما أَن

 .8٠هوث:  (َأنَّ يل ِبك ْم قت وَّة  َأْو آِوي ِإىَل ر ْكِن خَتِ ي ِ 
متا  مهبتم، وقت  قامتت الجتة يف أقتوامه مستاتعثس مل يكونتوا  وي ستلطان واآلايت يف هذا املعتىن ك ت ة، وهتي تت ل علتى أن ك ت ا  متن الرستل كتانوا 

 . 1٦٥ل ساء:ا (لَِت َّ َيك وَن لِل َّاِ  َعَلى اّللِه ح جَّةم بَتْعَ  الرُّس لِ )  ل  كما قال تعاىل
وستيأيت  - إجتان بتس العلمتاء . وهتذا حمتلأما إقامة الجة من السلطان أو نوابه من القااة آهذا ختترط الستتيثاء العقوبتة ممتن أ نتب يف ثار اإلست  

منتتا هتتو إهم يف ثار اإلستت   العقوبتتة متت  أن الكتتم علتتى املعي تتس واستتتيثاء - ة التكثتت  يف مباتتل االعتقتتاث ابلبتتاب الستتابا الكتت   آيتته يف ختتترح قاعتت
 للسلطان ونوابه ال آلحاث العامة.

 آه اك آرق بس إقامة الجة وبس الكم واستيثاء العقوبة. 
امت عليه الجتة ِبتس الواحت  العتامل العت ل املعتروف ومل يعمتل روجتب هتذه الجتة وبلثظ آدر: ه اك آرق بس أحكا  ال نيا وأحكا  اآلدرة، آمن ق

 .٣ ثار اإلس  آهو معذهب يف اآلدرة بذنبه، أما إ ا كان  نبه هذا آيه عقوبة ثنيوية آإن الكم عليه واستيثاء العقوبة م ه إمنا هو للسلطان ونوابه يف
 ق بصثة من يقيم الجة الرسالية.علهذا ما يت

 املسألة الثالثة: صفة إقامة احلجة الرسالية
 متها.ق  علم ا مما سبق صثة الجة وأهنا ااثلة الشرعية املعتسة، وصثة من يقيمها، وه ا نتكلم يف صثة إقا

                                                 

 (4٧٧٠رواه الب اري ) 1
 419 - 414)الرسالة( للشاآعي بتاقيق أمح  ختاكر، ص   2
 هت14٠8، 2، ط مكتبة اإلما  الشاآعي ابلرايع، ط 4٧8ال ج ية( ص  انظر )جمموعة الرسائل واملسائل ٣
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 وضابط صثة إقامة الجة: هو أن تبل  املكلهف )امل اَ ب( على وجه ميك ه به آهمها.
 وهذه الصثة ت ستوَف بشر س:

  ل : . وثليلاألول: أن مصل احلجة للمخاَطب بُِلدته، وإذا اقتضى ذلك الرتمجة فتكون وا بة الشرط - 1
َ َق مْ ) قوله تعاىل  . 4اهيم: إبر  (َوَما أَْرَسْلَ ا ِمن رَّس وِل ِإالَّ بِِلَساِن قَتْوِمِه لِيت َبسِه

 وهل جتب الرتجة على من يقيم الجة أ  على امل ا ب هبا .
 ق  ورثت ااثلة هبذا وهذا.واَّواب: أنه 
 ، وهو ح يل وآ  عب  القيح. 1رواه الب اري يف كتاب العلم عن أيب جرة قال: ك ت أترجم بس ابن عبا  وبس ال ا . آمن ااول: ما
ابته يت عوه إىل اإلست  ، كت  صتلى هللا عليته وستلم  رواه الب اري يف ب ء الوحي عتن ابتن عبتا  يف حت يل هرقتل، ملتا أرستل إليته ال ت   ومن ال اين: ما

 .2وآيه قال )آ عاهم يف جملسه وحوله عظماء الرو ، مث ثعاهم وثعا برتجانه، آقال(
كتتذل ، وأن   اليكتتون تبليتت  رستتالة هللا إ ومعلتتو  أن اامتتة متتأمورة بتبليتت  القتترآن لثظتته ومع تتاه، وكمتتا أمتتر بتتذل  الرستتول وال] اباان ميميااة رمحااه هللاقتتال 

 تتتاج إىل ترجتتة قتتم، آيتترتجم قتتم ِبستتب اإلمكتتان. والرتجتتة قتت  حتتتتاج إىل ضتترب أم تتال لتصتتوير املعتتاين، آيكتتون  لتت  متتن َتتتا  تبلي تته إىل العجتتم قتت  
 .٣[الرتجة.

 الشرط الثاين: أن مكون احلجة مفص لة ُمبَاي نة. - 2
َتا َعلَتى َرس تولَِ ا الْتَبَ ل  ) ، وقتال تعتاىل٣٥ل اتل: ا (س   اْلم بِتَهتْل َعلَتى الرُّس تِل ِإالَّ الْتَب ل  آتَ ) وهذا هو املتراث ابلتب ل املبتس يف قولته تعتاىل آَتاْعَلم واْ أمنَّ

َ َوَمتتا َكتتاَن اّلله  لِي ِاتتلَّ قَتْومتتا  بَتْعتتَ  ِإْ  َهتتَ ا) ، وقتتال تعتتاىل92املائتت ة:  (اْلم بِتتس   ، ٥4ر . وم لهتتا آيتتة ال تتو 11٥التوبتتة:   (ق تتونَ يَتتتَّ  َق تتم مَّتتا ه ْم َحتتىتَّ يت بَتتسِه
 .12والت ابن 

املتتراث أنتته يستتمعه ْسعتتا   ، قتت  علتتم أن٦التوبتتة:  (آَتتَأِجْره  َحتتىتَّ َيْستتَمَا َكتتَ َ  اّللهِ )وقولتته تعتتاىل ] اباان ميميااة رمحااه هللاوصتتثة التتب ل املبتتس هتتي كمتتا قتتال 
تقتو  بته  ان خت  عتريب لوجتب أن يترتجم لته متايتمكن معته متن آهتم املعتىن، آلتو كت يتمكن معه من آهم مع اه، إ  املقصوث ال يقو  رجرث ْسا لثظ ال

ومل يثقته عليه الجة، ولو كان عربيا  ويف القرآن ألثا  خريبة ليست من ل ته، وجب أن نبس له مع اها، ولو ْستا اللثتظ كمتا يستمعه ك ت  متن ال تا  
 صتلى هللا عليته وستلم  القترآن أجب تاه ع ته، كمتا كتان ال ت  املعىن و لب م ا أن نثسره له ونبس له مع اه، آعلي ا  ل . وإن سأل ا عن سؤال يقت ح يف 

 .4 كره إىل آدر ما [إ ا أورث عليه بعض املشركس أو أهل الكتاب أو املسلمس سؤاال يورثونه على القرآن. آإنه كان ديبهم ع ه.
 .٥[ومهاوصثة قيا  الجة هو أن تبل ه آ  يكون ع  ه ختيء يقا]الب ل املبس بقوله  ابن حزاووصف 

 آابن حز  أوجز يف حس آصهل ابن تيمية، آإقامة الجة والب ل املبس ي ب ي أن يكون مثص  . 
 ىستو ملون عتوجته، كأستتلة آر  عتتسة وقتامآإن أورث امل ا ب أستلة أو ختبهات وجب الرث عليها آإن هذا من الب ل املبس، وهذا إ ا كانت الشبهات 

 ِعْلم َهتا ِع تَ  َريبِه يف  قَتالَ ، اَبل  اْلق تر وِن اْا وىَل  قَتاَل َآَمتا، َ ىَهتَقته  مث َّ قَاَل َربتَُّ ا الَِّذي َأْعَطى ك لَّ خَتتْيِء َدلْ ، م وَسىقَاَل َآَمن رَّبُّك َما اَي )
 .٥2 - 49 ه:  (ِكَتاِب الَّ َيِالُّ َريبِه َواَل يَ َسى

ْعِرع، كما قال تعاىلعلى خت ص آلم يتبعها ومل دب ختيتا، آهذا وإن أقيمت الجة 
 
 .٣ااحقاف:  (ِرض ونَ ا أ نِذر وا م عْ ر وا َعمَّ َوالَِّذيَن َكثَ ) امل

 (َوَأْعتتِرْع َعتتِن اََّْتتاِهِلسَ ) ي ب تتي اإلعتتراع ع تته كمتتا قتتال تعتتاىل ئوإن أقيمتتت الجتتة علتتى ختتت ص آَتتتَرثه ابلبا تتل والستت رية، آهتتذا م ْعتترع    مستتتهز 

                                                 

 (8٧ال يل ) 1

 (٧ال يل ) 2
 11٧ - 11٦ /4)جممون الثتاوى(  ٣
 ٦9 - ٦8 /1)اَّواب الصايح ملن ب هل ثين املسيح(  4
 ٧4 /1)اإلحكا (  ٥
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َتْذَت ِإَقتا  ) ،2٧الشتعراء:  (ِإنَّ َرس وَلك م  الَّتِذي أ ْرِستَل ِإلَتْيك ْم َلَمْج  تونم ) أقوال آرعون بع ما انقطعت أستلته، ومن الرث ابلبا ل  199ااعتراف:  لَتِتِن اكَّ
تتَو َمِهتتسم َواَل َيَكتتاث  )، و  29الشتتعراء:  (َختتْ ِي َاَْجَعَل َّتتَ  ِمتتَن اْلَمْستتج وِنسَ  تتْن َهتتَذا الَّتتِذي ه  . وهتتذا خالتتب حتتال ٥2الزدتترف:  ( ي بِتتس  ْ  َأَ  َدتتْ م مِه

يتذكر الكثتار حجتة صتاياة تقت ح يف صت ق  وقتذا ال] رمحاه هللاابان ميمياة الكثار ليست قم حجل صاياة يقاومون هبا حجة الرستل كمتا قتال 
يقت ح يف  ، ومعلتو  أن اتبتان اار لتس لته ال111الشتعراء:   (أَنت تْؤِمن  لَتَ  َواتتَّبَتَعتَ  اْاَْرَ ل تونَ )الرسل، إمنا يعتمت ون علتى خمالثتة أهتوائهم، كقتوقم ل توح: 

ابعتتاث الاتتعثاء، كستتع  بتتن أيب وقتتاص، وابتتن مستتعوث،  صتتلى هللا عليتته وستتلم  صتت قه، لكتتن كرهتتوا مشتتاركة أولتتت ، كمتتا  لتتب املشتتركون متتن ال تت  
َواَل َتطْتر ِث ) ة أهتل الصتثة، آتأنزل هللا تبتارك وتعتاىل:ودباب بن اارت، وعمار بن ايسر، وب ل وحنوهم، وكان  لت  ركتة قبتل أن يكتون يف الصتااب

 ِحَستاِبَ  َعلَتْيِهم مِهتن خَتتْيِء آَتَتطْتر َثه ْم الَِّذيَن يَتْ ع وَن َرهبَّ تم اِبْل َتَ اِة َواْلَعِشتيِه ي رِيت  وَن َوْجَهته  َمتا َعَلْيتَ  ِمتْن ِحَستاهِبِم مِهتن خَتتْيِء َوَمتا ِمتنْ 
 - ٥2اانعتا :  (أبَِْعلَتَم اِبلشَّتاِكرِينَ  وََكتَذِلَ  آَتتَت َّتا بَتْعَاته م بِتبَتْعِض لهِيَتق ولتواْ َأَهتتؤ الء َمتنَّ اّلله  َعلَتْيِهم مِهتن بَتْيِ  َتا أَلَتْيَح اّلله  ، آَتَتك وَن ِمَن الظَّاِلِمسَ 

٥٣. 
بهِتتَ  ِآي َتتا َولِيتت ا  َولَِب ْتتَت ِآي َتتا ِمتتْن أملَْ نت رَ ) ، وقتتول آرعتتون: 4٧ملؤم تتون: ا (ونَ لَِبَشتتَرْيِن ِمْ ِل َتتا َوقَتْوم ه َمتتا لَ َتتا َعابِتت   آَتَقتتال وا أَنت تتْؤِمن  )وم تتل قتتول آرعتتون: 

تتترَِك ِستتتِ سَ  ِإن نتَّتَّبِتتتِا اْق تتتَ ى َمَعتتتَ  )وم تتتل قتتتول مشتتتركي العتتترب:  ,19 – 18لشتتتعراء: ا (َوآَتَعْلتتتَت آَتْعَلتَتتتَ  الَّتتتيِت آَتَعْلتتتَت َوأَنتتتَت ِمتتتَن اْلَكتتتاِآرِينَ ، ع م 
تن قَّ تْم َحَرمتا  ) تعتاىل: هللا قتال، ٥٧القصتص:   (ْن أَْرِضَ انت َتَ طَّْف مِ  َكِه ل ، وم ت٥٧القصتص:  (ْوقتا  ِمتن لَّت   َّ رِ ات  ك تلِه خَتتْيِء ِم تا  د ْتىَب ِإلَْيتِه مَثَترَ آَأَوملَْ من 

، وم تل قتول عامتة 8٧هتوث:  (اءْثَعتَل يف أَْمَوالِ َتا َمتا َنَشتَ  َأْو َأن نتَّ ؤ     آابَ قَال واْ اَي خت َعْيب  َأَص َت َ  أَتْم ر َك َأن نَّرْت َك َما يَتْعب  ) قول قو  ختعيب له:
 .2٣لزدرف: ا (نَ ِإ َّ َوَجْ َ  آاَبءَ  َعَلى أ مَِّة َوِإ َّ َعَلى آاَثرِِهم مُّْقَت  و ) املشركس:

م وأهتتوائهم وعتتاثاْم، آلتتذل  مل يتبعتتوهم، وهتتؤالء كلهتتم  وهتتذه اامتتور وأم اقتتا ليستتت حججتتا تقتت ح يف صتت ق الرستتل، بتتل تبتتس أهنتتا كتتالف إراثْتت
 .1[كثار

 هة.ختثة لكل ختبوهذا كله آيما يتعلق بصثة إقامة الجة وأهنا ي ب ي أن تكون بلسان امل ا ب وأن تكون مثصلة مبيه ة كا
 ويبقى بع   ل  ت بيهان متعلقان هبذه املسألة:

 لوخها ( مسألة هل آهم الجة خترط يف بالتنبيه األول) 
 مها. مت عليه وإن مل يثهلجة آق  قاال عوة ال ج ية قوقم إن ه اك آرقا  بس بلول الجة وآهمها، وأن من بل ته ا إ  ق  ختان عن بعض علماء

ن آمتن بل ته وأمتا أصتول الت ين التيت أوضتاها هللا وأحكمهتا يف كتابته آتإن حجتة هللا هتو القترآ]الوهاب رمحه هللا  ومن  ل  قول الشيخ حمم  بن عب 
يثهمتوا مل القرآن آق  بل ته الجة، ولكن أصل اإلختتكال أنكتم مل تثرقتوا بتس قيتا  الجتة وبتس آهتم الجتة آتإن أك تر الكثتار وامل تاآقس متن املستلمس 

ت)حجة هللا ما قيامها عليهم كما قال تعاىل:  الثرقتان:   (ْم ِإالَّ َكاْاَنْتَعتاِ  بَتْل ه تْم َأَضتلُّ َستِبي   أَْ  حَتَْسب  َأنَّ َأْك َتَره ْم َيْسَمع وَن َأْو يَتْعِقل توَن ِإْن ه 

. وقيتتا  الجتتة نتتون، وبلوخهتتا نتتون وقتت  قامتتت علتتيهم وآهمهتتم إايهتتا نتتون آدتتر وكثتترهم ببلوخهتتا إايهتتم وإن مل يثهموهتتا. إن أختتتكل علتتيكم  لتت  44
ما كوهنم يف عصتر الصتاابة و قتر « قتلى حتت أث  السماء ختر»وقوله: « وهم آاقتلوهمقيتمأي ما ل»يف اخلوارج  صلى هللا عليه وسلم  آانظروا قوله 

ل تتهم اإلنسان عمل الصاابة معهم وما إجان ال ا  أن الذي أدرجهم من ال ين هو التش ث وال لو واالجتهاث وهم يظ ون أهنم يطيعتون هللا، وقت  ب
 .2[الجة ولكن مل يثهموها

اللطيتف رمحته هللا: وي ب تي أن يعلتم الثترق بتس قيتا  الجتة، وآهتم الجتة، آتإن  قتال ختتي  ا الشتيخ عبت ] سليمان بن سحمان النجد وقال الشيخ 
يشرتط يف قيا  الجة أن يثهم عتن هللا ورستوله متا يثهمته أهتل  الرسل آق  قامت عليه الجة إ ا كان على وجه ميكن معه العلم، وال من بل ته ثعوة

أَْ  حَتَْستب  َأنَّ َأْك َتتَره ْم )ختبهات ك  ة يف مسألة قيا  الجة، قتال هللا تعتاىل به الرسول، آاآهم هذا يكشف ع    اإلميان والقبول واالنقياث ملا جاء
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تتتْم َأَضتتتلُّ َستتتِبي    تتتْم ِإالَّ َكاْاَنْتَعتتتاِ  بَتتتْل ه  َوَعلَتتتى  َوَعلَتتتى َْسِْعِهتتتمْ  َدتتتَتَم اّلله  َعلَتتتى قت ل تتتوهِبمْ ) ، وقتتتال تعتتتاىل44الثرقتتتان: (َيْستتتَمع وَن َأْو يَتْعِقل تتتوَن ِإْن ه 
 . [٧البقرة: (أَْبَصارِِهْم ِخَشاَوةم َوَق ْم َعَذابم عِظيمم 

 إ ا كتان علتى وجته ميكتن معته العلتم آمع تاه أن ال يكتون عت   العقتل والتمييتز كالصت   وا  تون، أو يكتون ممتن ال]قلت ومعىن قوله رمحته هللا تعتاىل: 
، وبل ه القرآن آق  قامت عليه الجة، قتال هللا صلى هللا عليه وسلم  جم له، وحنو هؤالء آمن بل ته رسالة حمم  يثهم اخلطاب، ومل  ار ترجان يرت 

تةم بَتْعتَ  الرُّس تلِ ) ، وقال تعاىل19اانعا :  ( ا نِذرَك م ِبِه َوَمن بَتَل َ )تعاىل    اإلميتان ، آت  يعتذر أحت  يف عت 1٦٥ال ستاء:  (َيك توَن لِل َّتاِ  َعلَتى اّللِه ح جَّ
 .1[ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله واليو  اآلدر، آ  عذر له بع   ل  ابَّهل، وق  أدس هللا سباانه جبهل ك   من الكثار ما تصر ه بكثرهم

 وهذا ك   يف كتاابْم.
 آإن أراثوا:

 ذا صواب.أن آهم الجة كما يثهمها أهل اإلميان والقبول ليح ختر ا يف إقامتها بع  بلوخها، آه - 1
املتراث م هتا لتيح ختتر ا يف إقامتهتا بعت  بلوخهتا آهتذا دطتأ. ان هللا تعتاىل بتسه أن الكثتار آهمتوا املتراث متن وإن أراثوا أن آهم الجة رعىن معرآة  - 2

تَت َتا لِ َتْعب تَ  اّللهَ َوْحتَ ه  َونَتَذَر َمتا قَتال واْ َأِجتتْ ) ثعوة الرسل وأهنم ي عون إىل التوحي  واجت اب الشرك، آمن هذا قولته تعتاىل عتن قتول عتاِث ل بتيهم هتوث
ِإهنَّ تْم )، وقتال تعتاىل ٥ص:  (َأَجَعَل اآْلِقََة ِإَقا  َواِح ا  ِإنَّ َهَذا َلَشْيءم ع َجابم ) ، وقال تعاىل حكاية عن كثار مكة٧٠ااعراف:  (َكاَن يَتْعب    آاَبؤ  َ 

، وهتتذه اآلايت وحنوهتتا تبتتسه أن ٣٦ - ٣٥الصتتاآات:  (َويَتق ول تتوَن أَئِ َّتتا لَتَتتارِك وا آِقَِت َتتا ِلَشتتاِعِر جمَّْ  تتونِ ، ّللَّ  َيْستتَتْكِس ونَ َكتتان وا ِإَ ا ِقيتتَل َق تتْم اَل ِإلَتتَه ِإالَّ ا
ن املعبتوثة متن ثونته، الكثار آهموا املراث من ثعوة الرسل وآهموا معىن ختهاثة أن )ال إله إال هللا( وأهنا تقتاي إد ص العباثة هلل وحت ه ودلتا ااواث

الوهاب نثسه على هذا املعىن يف رسالته )كشف الشبهات يف التوحي ( وقتال  ولك هم امت عوا عن اإلميان هبا استكبارا  وع اثا . وق  نبهه حمم  بن عب 
التترمحن بتتن  أياتتا حثيتت ه الشتتيخ عبتت  إن مشتتركي العتترب آهمتتوا متتن معتتىن ختتتهاثة )أن ال إلتته إال هللا( متتامل يثهمتته ك تت  متتن املتتتأدرين، ونبهتته علتتى هتتذا

 وقولته تعتاىل]قولته  ابان ميمياةحسن صاحب )آتح ا ي ( يف رسالته )املورث العذب الزالل يف كشف ختبهة أهل الا ل(. وق  ستبق آيمتا نقلتته عتن 
يتتمكن  يقتو  رجترث ْستا لثتظ ال مع تاه، إ  املقصتوث ال، ق  علم أن املتراث أن يستمعه ْسعتا  يتتمكن معته متن آهتم ٦التوبة: (آََأِجْره  َحىتَّ َيْسَمَا َكَ  َ )

 . وهذا كله ثادل يف معىن الب ل املبس الواجب على من يقيم الجة.2[معه من آهم املعىن
 والاصل أن آهم املعىن املراث من الجة خترط يف صاة إقامتها.

وعتتا  متتن  تعتتاىل للكثتتار نوقتت  أثبتتت هللا ْسعتتان، وكتتذل  اق ايتتة هتت ايتان،ويرتثتتا اإلختتتكال يف هتتذه املستتألة رعرآتتة أن الثهتتم آهمتتان، وكتتذل  الستتما  
ملتراث م هتا، ام معتىن الجتة وآهتم متعلتق بثهت السما والعقل واق اية، ونثى ع هم نوعا  آدر، وال ون ااول امل بت قم خترط يف قيا  الجتة علتيهم وهتو

 ة واإلميان هبا واالنقياث قا.أما ال ون ال اين امل ثي عن الكثار آهو متعلق بقبول الج
 ، آهو نوعان: هة السمعآأما  - 1

لَتتى ) : وهتتذا أثبتتته هللا للكثتتار يف قولتته تعتتاىلمساااع اسدراك)أ(  ْع َتتا لَتتقَتتا قَتتال واْ َعلَتتْيِهْم آاَيتت  َتتَوِإَ ا تت تتْ ا ِإْن َهتتتَذا ِإالَّ ْو َنَشتتاء َلق ْل َتتا ِم ْتتَل َهتتتذَ ْ  ْسَِ
 .٦التوبة:  (ّللهِ ْسَمَا َكَ َ  ااَرَك آََأِجْره  َحىتَّ يَ َوِإْن َأَح م مِهَن اْلم ْشرِِكَس اْسَتجَ ) ، وقال تعاىل ٣1اانثال:  (َأَساِ    ااوَِّلسَ 

تتتمْ ِهْم َدتتتْ ا  َولَتتتْو َعلِتتتَم اّلله  آِتتتي)عتتتن الكثتتتار يف قولتتته تعتتتاىل : وهتتتذا نثتتتاه هللا مسااااع القباااول واالساااتجابة)ب(  ْْسََعه  تتتْم لَتَتَولَّتتتواْ َولَتتتْو   اَّ تتتم َأْْسََعه   وَّه 
 .1٠املل :  (اِب السَِّع ِ  َّا يف َأْصاَ ا  َأْو نَتْعِقل  َما ك  َوقَال وا َلْو ك  َّا َنْسمَ ) –حكاية عن أهل ال ار  -، ويف قوله تعاىل  2٣اانثال:  (مُّْعِرض ونَ 

ْعَ ا) آأثبت هللا قم ْسعا    عىن، وامل ثي ْسان القبول واالستجابة.ن اإلثراك وآهم املامل بت ْسا ، آ (َلْو ك  َّا َنْسَما  ) ونثى ع هم ْسعا   (قَال واْ َقْ  ْسَِ
 نوعان: العقلوكذل   - 2
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يت ْؤِم  تواْ َلك تْم ن أَ َتْطَمع توَن آتَ أَ ) قتال تعتاىل ، وهتذا أثبتته هللا للكثتار،العقل الذ  هو مناط التكليف الذ  ياتمكن باه املكلاف مان فهام املعاىن)أ( 
ت تْه ْم َيْستَمع وَن َكتَ َ  اّللِه مث َّ   َرهِآ ونَته  ِمتن بتَ   (َيْستَمع وَن َكتَ َ  اّللهِ  م ْسعتا  ، آأثبتت هللا قت٧٥البقترة:  (ْعَلم تونَ يتَ َوه تْم  َقل توه  عَ ْعتِ  َمتا َوَقْ  َكاَن َآرِيقم مِه

 .(َوه ْم يَتْعَلم ونَ  ِمن بَتْعِ  َما َعَقل وه  ) وأهنم آهموا مع اه
ْو نَتْعِقتتل  َمتتا ك  َّتتا يف أَ  َّتتا َنْستتَما  وا لَتتْو ك  َوقَتتال  ) ، وهتتذا نثتتاه هللا عتتن الكثتتار يف قولتته تعتتاىلعقاال املسااتلزا لقبااول احلجااة واالسااتجابة هلاااال)ب( 

تَر  ْ لَتم  َوَمتْن أَ ) قتال تعتاىل ، وأدس هللا تعتاىل أنته ستلبهم هتذا العقتل عقوبتة قتم علتى إعراضتهم كمتا1٠املل :  (َأْصَااِب السَِّع ِ  اَيِت َربهِتِه َبِ ممَّتن   كِه
َمْت َيَ اه  ِإ َّ َجَعْلَ ا َعَلى َها َوَنِسَي َما َق َّ ع ه ْم ِإىَل اْق تَ ى آَتلَتن يَتْهتَت  وا ِإ ا  يف آَ اهِنِْم َوْقرا  َوِإن تَت ْ وَ ن يَتْثَقه وه  أَ ِك َّة  أَ قت ل وهِبِْم  آََأْعَرَع َع تْ

 . ا على قلوهبم أك ة(ع ع ها.... إ  جعل سباانه أن هذا الطبا على قلوهبم وآ اهنم كان عقوبة قم على إعراضهم )آأعر ، آبسه  ٥٧الكهف:  (أََب ا  
 ه ايتان: اهلدايةوكذل   - ٣

 ىل، ويف قولته تعتا1٧آصتلت:  (لَتى اْق تَ ىوا اْلَعَمتى عَ آَاْستَتَابُّ  َوأَمَّتا مَث توث  آَتَهتَ يْتَ اه مْ : وهتذه أثبتهتا هللا للكثتار، كمتا قتال تعتاىل )اسرشاادهداية )أ( 
 . ٥2الشورى:  (َوِإنََّ  لَتَتْهِ ي ِإىَل ِصرَاِط مُّْسَتِقيمِ )

ْتتِ ي ) : وهتتذه نثاهتتا هللا عتتن الكثتتار، كمتتا قتتال تعتتاىلوهدايااة القبااول واالسااتجابة)ب(  َْ  (ّللََّ يَتْهتتِ ي َمتتن َيَشتتاء  اْبتتَت َوَلِكتتنَّ ْن َأْحبتَ َمتتِإنَّتتَ  اَل 
تتَ اه ْم َولَتتتِكنَّ اّللهَ يَتْهتتِ ي َمتتن َيَشتتاء  ) ، وقولتته تعتتاىل٥٦القصتتص:  مكلتتف  صتتلى هللا عليتته وستتلم  سه ستتباانه أن ال تت  . آبتت2٧2لبقتترة:ا (لَّتتْيَح َعَلْيتتَ  ه 

 ه.آهذه هلل تعاىل وح  (مْ َلْيَ  ه َ اه  لَّْيَح عَ ) وخ  مكلف هب اية القبول,  (َوِإنََّ  لَتَتْهِ ي ِإىَل ِصرَاِط مُّْسَتِقيمِ ) هب اية اإلرختاث
ون ال تاين املتعلتق وإمنا أثبت هللا تعاىل للكثار ْسان اإلثراك وآهم املعىن وه اية اإلرختاث ان هذا خترط يف قيا  الجة وال تقتو  إال بته. ونثتي عت هم ال ت

ل اخلطاب يف الثهم امل بت للكثتار والثهتم امل ثتي عت هم. إ  مل يشأ هللا قم اإلميان. وهذا هو آص -الذي َمنه به على املؤم س  -ابلقبول واالستجابة 
َوَجَعْلَ ا َق ْم َْسْعا  َوأَْبَصارا  َوأَْآِتَ ة  ) ان واابصار والعقول ملا مل ي تثعوا هبا. وقال تعاىلوقذا نثي سباانه عن الكثار ااْس] ابن القيم رمحه هللاقال 

تتْم َواَل أَ َآَمتا َأْختتىَن َعتت تْه ْم  ْ  م مِهتتن خَتتتْيِء ِإْ  َكتتان وا َدَْاتت  وَن َِباَيِت اّللَِّ َْسْع ه  َوَلَقتتْ  َ رَْأَ  َََِّهتت ََّم ) ، وقتتال تعتتاىل2٦ااحقتاف:  (ْبَصتتار ه ْم َواَل أَْآتِتَ 
وملتا مل  صتل قتم ، 1٧9ااعتراف:  (َوَق تْم آَ انم الَّ َيْستَمع وَن هِبَتاَكِ  ا  مِهَن اَِّْنِه َواإِلنِح َق ْم قت ل وبم الَّ يَتْثَقه وَن هِبَا َوَق ْم َأْعتس م الَّ يت ْبِصتر وَن هِبَتا 

 .1[1٧1البقرة:  (ص م  ب ْكمم ع ْميم آَته ْم اَل يَتْعِقل ونَ ) اق ى املطلوب هبذه الوا  كانوا ر زلة آاق يها قال تعاىل
 ( الثرق بس إقامة الجة وبس ال عوة التنبيه الثاين)

 وبي هما آرق:
ثهِر  اَي ) امة الجة كما يف قوله تعاىلآإق اانعتا :  (ِه َوَمتن بَتلَت َ بِتَوأ وِحتَي ِإيَلَّ َهتَذا اْلق تْرآن  ا نتِذرَك م ) لته تعتاىل، وقو 2 - 1امل ثر:  (ق ْم آَأَنِذرْ ، أَيتَُّها اْلم  َّ

19. 
 . ٥1القصص:  (ر ونَ ه ْم يَتَتذَكَّ َلَعلَّ  َوَلَقْ  َوصَّْلَ ا َق م  اْلَقْولَ ) وأما ال عوة آكما يف قوله تعاىل

وتك تت   ستتيلة النتشتتار التت يناجتتب آدتتر وو والتتذي يرتتتتب عليتته الوعيتت  يف التت نيا واآلدتترة هتتو إقامتتة الجتتة، أمتتا التت عوة وهتتي مواصتتلة التتتذك  آإهنتتا و 
ن ال بعت  ست س كعمتر بتإ يستتجيب المتن  أتباعه، آإن ِمن ال ا  َمن يستجيب لل عوة رجرث بلتول الجتة كتأيب بكتر الصت يق رضتي هللا ع ته، ومت هم

 ات كتاآرا  كتأيب جهتل يستتجب ومتاخلطاب رضي هللا ع ه، وم هم من ال يستجيب إال بع  دصومة وقتال كتأيب ستثيان رضتي هللا ع ته، ومت هم متن مل
 .صلى هللا عليه وسلم  وأيب قب، وكلهم ق  قامت عليه الجة من يو  أن ص ن هبا ال   

                                                 

 1٠1 /1)مثتاح ثار السعاثة(  1
)م ارج السالكس(  ,1٥ – 8 /1٦، ج 28٧ - 28٦ /9، ج 24 /٧، ج 2٠9 - 2٠8 /1ومن ختاء املزي  يف هذه املسألة آل جا إىل: )جممون آتاوى ابن تيمية( ج 

القيم(  )التثس  ,1٠2 – 1٠1 /1كر، ج )مثتاح ثار السعاثة( البن القيم، ط ثار الث, ٥2٠ – ٥18 /1، ج ٥8 - ٥1 /1البن القيم، ط ثار الكتب العلمية، ج 
 بع ها وما ٣٧البن القيم، ط ثار الكتب العلمية، ص 



   اجلهل والعذر به
 

381 

ملستلمس اثي مت هم لست ه حاجتة م به من يكسالية على ال او املذكور يف هذا الثصل هو من آروع الكثاية على املسلمس، إ ا مل يقوإقامة الجة الر 
ال هتي و س اامتر ابملعتروف ب. كمتا يتعتأمث الكل، وق  يص  آرع الكثاية آرع عس يف أحوال متذكورة ابلثصتل ال التل متن البتاب ال تاين هبتذا الكتتا

 يكون ه اك من يعلم ابمل كر خ ه. يف مواضا م ل أن العن امل كر 
الرحتتال ال ، وال تاين: مشتقة لقتائمس بتذوي حظ أن ق   رأ تقصت  يف القيتا  ابلجتة الرستالية يف هتذا الزمتان ويرجتا إىل ستببس: ااول نقتص عت ث ا

من إراثتته ِبثتظ   تعاىل وملا سبقهللاومن رمحة  ل بس البل ان. إال أنهإىل حيل يوج  املؤهل لذل  بسبب التعقي ات اإلثارية املتعلقة ابلسثر واالنتقا
ضتتت مة يف الكتتتتاب  ت إىل وآتتترةهتتتذا التتت ين قتتت  حتتت ث تطتتتورات يف هتتتذا الزمتتتان جتتتتس بعتتتض هتتتذا التقصتتت ، وم هتتتا وستتتائل الطباعتتتة ال ي تتتة التتتيت أث

ث املشترق، وم هتا ثتتاوى العلمتاء بتب االستتمان ل َتكهتن َمتْن بتب ث امل ترب إىلاإلس مي الذي كان ي سخ ق ميا ِبط الي ، وم ها اإل اعة )الراثيو( اليت 
 زمان.يف هذا ال انتشار أختر ة التسجيل )الكاسيت( املتام ة للعلو  الشرعية امل تلثة، كل هذا مما يساع  على نشر العلم

 
 أ كره يف الثصل ال الل وابهلل تعاىل التوآيق. وهذا آدر ما
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 بعالفصل الرا
 من  هة املخاَطب  ا صفة قياا احلجة الرسالية

 وآيه مسألتان: 
 ضابط قيا  الجة الرسالية على امل اَ ب هبا، أي على املكلَّف.  - 1
 ضابط التمكن من العلم. - 2

 وهذا بياهنا.
 على املكلفني املسألة األوىل: ضابط قياا احلجة الرسالية

 )وهو التمكن من العلم ابحلجة(
ي قطتتا و تقتتو  علتتيهم الجتتة  لتعيتتس حتتىت أن املكلتتف ذقامتتة الجتتة عليتته التتب ل املبتتس أن يبل هتتا علتتى هتتذه الصتتثة آلحتتاث املكلثتتس علتتى التتيح معتتىن

 عذرهم. آه اك آرق بس الواجب على القائم ابلجة والواجب على امل ا ب هبا وهو املكلف. 
 لثصل السابق. دب عليه يف ا أما القائم ابلجة آق   كر  صثته وما

  :يه. وال ليل على  لبلوخها إل ِبقيقة وأما املكلف امل ا ب ابلجة آإن عذره ي قطا وتعتس الجة قائمة عليه رجرث َتك ه من  لبها ال
 ( ابلباب ال اين من هذا الكتاب.و وب العلم قبل القول والعملمسألة )جيا ااثلة املذكورة يف 

 .4٣ال ال:  (َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ آَاْسأَل واْ ) كقوله تعاىل
م وا َبْسَ َيَ ِي اّللَِّ ) وقوله تعاىل  .1الجرات:  (ولِهِ َوَرس   اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا اَل تت َق ِه

 .1( لب العلم آرياة على كل مسلم) صلى هللا عليه وسلم  وقوله 
 ب ال اين.وخ ها من ااثلة املذكورة يف البا

 ومن جهة التمكن أتكلم يف مسألتس: صثة التمكن، وأحوال املتمكن من  لب العلم.
 .صفة التمكن من طلب العلم: أوال

 والتمكن له ختر ان:
ة الستما والعقتل، اخلطتاب ست م : وهو خترط س مة اآلالت اليت يستتطيا أن يصتل هبتا إىل اخلطتاب ويثهمته، آيشترتط لثهتممن  هة املكل ف - 1
و العقتل أو أه. آإ ا آق  السما اله وببل ريشرتط للوصول إىل اخلطاب الق رة على الوصول إليه ابلسثر وخ ه إ ا مل يكن اخلطاب )العلم( متيسرا  و 

 عجز عن الوصول لل طاب آهو خ  متمكن من العلم. 
 لوصول إليه.كن للمكلف امتيسرا  موجوثا  مي )أي العلم الشرعي(: آشرط التمكن أن يكون هذا العلم ومن  هة احلجة الرسالية - 2

 آإ ا حتقق التمكن للمكلف آله أحوال س ذكرها يف )اثنيا(.
كتتان عتت     متتا ستتبق بيانتته. وإ االقيامتتة ك وإ ا مل يتاقتتق لتته التتتمكن آهتتذا ممتتن مل تصتتله الجتتة الرستتالية يف التت نيا وهتتو متتن التتذين ميتا تتون يف عرصتتات

 ( املذكورة ابلباب اخلامح.ةة )إ ا مل د  املستثيت من يثتيه البتالتمكن من جهة الجة آهي مسأل
 يتاقق له التمكن يف وقت مث يتاقق له بع   ل  يف ال نيا حسب ت   ااحوال. وق  ال

 .اثنيا: أحوال املتمكن من طلب العلم
و تقصتت ه يف  لتت ، لتتب العلتتم أ وجتتب عليتته متتن  متتا وهتتو التتذي حتقتتق لتته التتتمكن علتتى الصتتثة املتتذكورة يف )أوال(، وهتتذا لتته أحتتوال متتن جهتتة أثائتته

 .28٦البقرة: (اَل ي َكلِهف  اّلله  نَتْثسا  ِإالَّ و ْسَعَها) والاابط اَّاما ه ا هو قوله تعاىل
 أما أحواله آهي:

                                                 

 صااه السيو ي رجمون  رقه 1
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 .أن يسعى يف طلب العلم الوا ب ويدركه: احلال األول

 اخلامح. ا  املستثيت ابلبابانه يف أحكه أن يرحتل إىل حيل د  من يثتيه كما سبق بيومن حق السعي أنه دب عليه إ ا مل د  أح ا  يثتيه ببل 
 آإ ا وج  من يقيم عليه الجة على الصثة املذكورة ابلثصل السابق، آهذا ق  أثى واجبه وأثرك الق. 

 .احلال الثانية: أال يسعى يف طلب العلم الوا ب
 عذور جبهله، وهو آمث يف ال نيا واآلدرة. آهذا مقصهر، مثرهط، م عرع عن الق، خ  م

. وعلتى 1[أمر هللا به وهنى ع ه، آقصَّر ع ه ومل يعرآه، آق  قامت عليه الجتة آكل من َتكهن من معرآة ما] ابن القيم رمحه هللاويف هذا الص ف قال 
 هذا القول سائر أهل العلم وستأيت أقواقم آيما بع  إن ختاء هللا.

 .يسعى يف طلب العلم الوا ب ويدرك بعضهاحلال الثالثة: أن 
 املستألة يفتلثتت ل يته ااقتوال أنته إ ا ادومن حق السعي أن دته  آيه، وأنه إ ا بل ه دس من خ  ثقة أن يت بت آيه كما سبق يف الثصتل الستابق، و 

 ا سعي حق مثتيان آأك ر(. آإ دتلف عليهامح )إ ا اآإنه دب عليه الرتجيح بسؤال ااعلم ااوثق كما سبق بيانه يف أحكا  املستثيت يف الباب اخل
 السعي ومل د  من يقيم عليه الجة على الصثة املذكورة ابلثصل السابق، آله حاالن:

 سعي وِل جيد إال من يدل ه على الباطل: - 1
استق مل يعلتم هتو بثستقه. آهتذا هتو مبلت  وأما من بل  إليه دتس خت  صتايح عتن ال بتيص وصتااه لته متتأول أو جاهتل أو آ] ابن حزاآهذا قال آيه 

يف وسعه وال مامل يبل ه، آهو إن عمل را بل ه من  ل  البا ل آمعذور جبهله، ال إمث عليه. انته مل  اجتهاث هذا اإلنسان ومل يكلثه هللا تعاىل أك ر ما
ذي يظهتتر أن هتتذا املكلتتف إ ا مل يتت رك التتق آيمتتا يتعلتتق . والتت2[يتجتتانف إلمث وااعمتتال ابل يتتات، آهتتو جمتهتت  متتأجور متترة يف قصتت ه ب يتتته إىل اخلتت 

متا  -خ  التوحي   -ابلتوحي  آاكمه حكم خ  املتمكن الذي مل تبل ه حجة يف ال نيا وخيتس يو  القيامة، أما من مل ي رك الق يف بعض ااحكا  
 سعيه، آهذا ال إمث عليه ابتثاق العلماء.

 سعى وِل يدرك إال بعض احلق. - 2
 جبه.ق  أثى وا ص العلم ابلجة الرسالية ون رة من يعرآه أو ي ل عليه، آمن سعى ومل ي رك إال بعض الق، آهذا  جِ ل ق

وعلى هذا الال يت زل دتس ويت  بتن عمترو بتن نثيتل وقت  ستبق  كتر قصتته، وكتان قت  رحتل متن مكتة إىل الشتا  يطلتب التق لت ى اليهتوث وال صتارى، 
ويت  بتن عمترو بتن نثيتل دترج إىل الشتا  يستأل عتن الت ين ويتبعته، آلقتي عاملتا  متن اليهتوث آستأله عتن ثيت هم آقتال: إين  أن] البخار و ل  آيما رواه 

أآِترُّ إال متن خاتب هللا، وال أمحتل متن  تكون علتى ثي  تا حتىت أتدتذ ب صتيب  متن خاتب هللا. قتال ويت : متا لعلى أن أثين ثي كم آأدسين. آقال: ال
ال يتف  قتال: ثيتن إبتراهيم، مل يكتن  أستطيع ه  آهل ت  لُّين على خ ه  قتال: متا أعلمته إال أن يكتون ح يثتا . قتال ويت : ومتا خاب هللا ختيتا أب ا وأين

يعب  إال هللا. آ رج ويت  آلقتي عاملتا  متن ال صتارى، آتذكر م لته آقتال: لتن تكتون علتى ثي  تا حتىت أتدتذ ب صتيب  متن لع تة هللا.  يهوثاي  وال نصرانيا  وال
أعلمتته إال أن يكتتون  أمحتتل متتن لع تتة هللا وال متتن خاتتبه ختتتيتا أبتت ا، وأين أستتتطيا  آهتتل تتت لين علتتى ختت ه  قتتال: متتا أآتتر إال متتن لع تتة هللا، وال متتاقتتال: 

س   درج، آلما برو يعب  إال هللا. آلما رأى وي  قوقم يف إبراهيم عليه ال ال يف  قال: ثين إبراهيم، مل يكن يهوثاي  وال نصرانيا  وال ح يثا . قال: وما
 -أي عتن ويت  بتن عمترو  -ووقتا يف حت يل ويت  بتن حارثتة ]يف الشترح  ابان حجار. وقتال ٣[رآا ي يه آقال: اللهتم إين أختته  أين علتى ثيتن إبتراهيم

: إن التذي تطلتب قت  أعلم أح ا  يعبت  هللا بته إال ختتي ا  ابَّزيترة، قتال آقت مت عليته آقتال قال يل ختيخ من أحبار الشا : إن  لتسألين عن ثين ما»
 -« وقت  دترج يف أرضت  نت ، أو هتو دتارج، آتارجا وصت هقه وآمتن بته»ويف رواية الطساين من هذا الوجه «  هر بب ثك وجيا من رأيتهم يف ض ل

يسج  علتى اارع وكان يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إلي  لعب ت  به، ولكين ال أعلمه، مث »ويف رواية ابن اساق  -إىل أن قال ابن حجر 
                                                 

 2٣9 /1)م ارج السالكس(  1
 ٦٥ /1)اإلحكا (  2
 (8٣ 2٧)ح يل  ٣
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 .1[«براحته
وأن خت ه متن  -َبدر الثصل ال تاين « الب اية وال هاية»راجا ااحاثيل الوارثة يف  ل  نق  عن ابن ك   من  -آإ ا تبسه ل  أن وي  بن نثيل  ج 
بتس املتتمكن التذي ستعي جهت ه وأثرك بعتض . تبتسه لت  الثترق 2(إن أيب وأابك يف ال تار) صلى هللا عليه وسلم  مشركي العرب يف ال ار كما يف قوله 

عِرع املقصهر آهذا هال . وهذان امل االن يبي تان لت  املعتىن املتراث بكلمتة )إ ا كتان م لته ال دهتل  
 
لت ( التيت يرثثهتا الق آهذا  ِج، وبس املتمكن امل

أنته يف ال تار، ك  تا كتان يف نثتح التال )الزمتان  ه وستلم صتلى هللا عليت بعض العلماء كاابط يف هذه املسألة. ان وي  بن نثيل والذي  كتر ال ت  
 واملكان( وأح  ا  ِج آقيح خ ه عليه، آإن مل يثعل م له آهو مقصهر هال .

يتت ر  اإلستت   كمتتا قتتال ) صتتلى هللا عليتته وستتلم  ورث عتتن حذيثتتة بتتن اليمتتان رضتتي هللا ع تته أن رستتول هللا  ومتتن ابب ال جتتاة ذثراك بعتتض التتق: متتا
علتتى كتتتاب هللا تعتتاىل يف ليلتتة آتت  يبقتتى يف اارع م تته آيتتة،  ىصتت ة وال ن س تت  وال صتت قة، وي ستتر  متتا صتتيا  وال ىوختتتي ال تتوب، حتتىت ال ي تتْ ر  يتت ر 

آتتر ( آقتتال صتتلة بتتن و وتبقتتى  وائتتف متتن ال تتا ، الشتتيخ الكبتت  والعجتتوو الكبتت ة يقولتتون: أثرك تتا آابء  علتتى هتتذه الكلمتتة ال إلتته إال هللا، آتت ان نقوقتتا
صتتيا  وال نستت  وال صتت قة  آتتأعرع ع تته حذيثتتة، آرثثهتتا عليتته ثتت اث، كتتل  لتت   يتت رون متتا صتت ة وال لذيثتتة آمتتا ت تتين عتت هم ال إلتته إال هللا وهتتم ال

بعتت   ن. أمتتا ووال القتترآن متتن اارع آهتتذا يكتتو ٣يعتترع ع تته حذيثتتة، مث أقبتتل عليتته يف ال ال تتة، آقتتال )اي صتتلة! ت جتتيهم متتن ال تتار، ت جتتيهم متتن ال تتار(
، وهتو اخللتوه املطلتق للعلتم متن لتألرع، ولكتن قت   ت ث دلتوه نست  4موت عيسى بن مر  عليه الس   يف آدر الزمان كما  كره القر   يف تذكرتته

ستتثيت ابلبتاب قبل  ل  من ااومان يف بعض اارع ال كلها، وهي مسألة )إ ا مل د  املستثيت من يثتيه البته( املذكورة يف كل متن أحكتا  املثتيت وامل
هبتتذا  اباان ميميااة، واستتت ل ٥اخلتتامح، وآيهتتا استتت ل العلمتتاء هبتتذا التت يل علتتى أن املكلتتف يعمتتل رتتا أمك تته متتن العلتتم ويستتقط ع تته آتترع متتامل يعلمتته

 ثر هللا آيه ملتن مل تقتم معه من اإلميان القليل، وي ويف أوقات الثرتات، وأمك ة الثرتات: ي  اب الرجل على ما]ال يل على  ل  أياا آقال رمحه هللا 
َييت على ال ا  ومان ال يعرآون آيه ص ة. وال صياما ، وال حجتا ، وال »ال ي ثر به ملن قامت الجة عليه، كما يف ال يل املعروف:  الجة عليه ما

لذيثة بتن اليمتان: متا ت تين عت هم ال إلته إال هللا   آقيل« عمرة، إال الشيخ الكب ، والعجوو الكب ة. ويقولون: أثرك ا آابء  وهم يقولون ال إله إال هللا
 .٦[«آقال: ت جيهم من ال ار

 ة الشريعة.ن م ه يف ومان آرت و الذي َتكه هواملذكور يف هذا ال يل صورته كصورة وي  بن عمرو بن نثيل الذي جنا را معه من اإلميان القليل انه 
 هذه أحوال املتمكن من  لب العلم.

يف  ل .  خيتلثون لم إليه، القة بلول العاتثاقا بس العلماء على أن ضابط قيا  الجة على املكلف هو َتك ه من  لب العلم ال حقيواعلم أن ه اك 
 وقذا آق  قلت يف أول هذا الباب إنه إوراء ابلسلف أن ي ظن هبم أهنم مل يتكلموا يف هذه املسألة.

ابَّهتل،   يعتذر آيهتا والتيت ال يهتا ابَّهتللتة علتى عت   العتذر ابَّهتل، وكتذل  ااحتوال التيت ي عتذر آوجيا ال صوص ال الة على العذر ابَّهل أو ال ا
 ذه املستألة كال صتوصعارضتة يف هتكل هذه دمعها ضابط واح ، وهو التمكن متن العلتم أو ع مه،وهبتذا الاتابط يرتثتا اإلختتكال بتس ال صتوص املت

ا يف آدر الثصل ال اين، يف الت بيه  لعذر به. ق القول ابعلى دطأ من أ لق القول بع   العذر ابَّهل ودطأ من أ ل اليت  كْر
 :فمن األحوال اليت يذكر العلماء أنه ال يُعذر فيها ابجلهل - 1

آيهتا. دتب عليته  : ويعللون  ل  أبهنا مظ ة النتشتار العلتم، وأنته املكلتف يتتمكن متن  لتب علتم متاعذر ابجلهل للمقيم يف دار اسس ا أنه ال)أ( 
آاتته، أمتا إ ا أستلم يف ثار اإلست   )كالتذمي  حىت أهنم يقولون إ ا أسلم الكاآر يف ثار الترب ومل ي َصتله مت ة مث علتم بوجتوب الصت ة آت  يقاتي متا

                                                 

 14٥ - 144 /٧)آتح الباري(  1
 رواه مسلم 2
يل صايح على خترط مسلم ومل خيرجاه، وواآقه الذه ، وقال الاآظ ابن حجر: رواه ابن ماجة بس   ورواه الاكم يف مست ركه وقال هذا ح , رواه ابن ماجة يف س  ه ٣

 1٦ /1٣قوي عن حذيثة )آتح الباري( 
 ط ثار الثكر 144للشعراين ص « خمتصر تذكرة القر  »انظر  4

 ٥8ص  1ي ج ، و )ا مون( لل وو 1٠٦ - 1٠٥انظر يف هذا )أثب املثيت واملستثيت( البن الص ح ص  ٥
 4٠8 - 4٠٧ص  /1، وكرر هذا أياا يف ج 1٦٥ص  ٣٥)جممون الثتاوى( ج  ٦
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اإلست  ،  إ ا أسلم( ومل ي َصل م ة مث صلى آإنته دتب عليته القاتاء انته متتمكن متن معرآتة وجتوب الصت ة، داصتة وهتو يترى ال تا  يصتلون يف ثار
أحتواال  يعتذرون آيهتا ابَّهتل يف ثار اإلست   وهتو حت يل العهت  ابإلست  ، ومتن نشتأ يف ابثيتة، أو  آرتك ه قا بتقص  م ه. وما  ل  يست ىن العلمتاء

سة رجتترث خيتتالط املستتلمس. والاتتابط التتذي  كتتم كتتل هتتذه الصتتور واالستتت  اءات هتتو التتتمكن متتن العلتتم أو ع متته. آليستتت العتت يف ختتتاهق جبتتل ال
 اإلقامة ب ار اإلس   أو ثار الرب، ولكن ان ااوىل مظ ة العلم وال انية مظ ة اَّهل.

يشترتك جهتور ال تا  يف العلتم بته يف مكتان معتس يف ومتان معتس، وإمنتا مل يعتذروا  ، وهتو متاعذر ابجلهل يف املعلوا من الدين ابلضارورة أنه ال)ب( 
يتمكن من العلم هبا  م به بسهولة وي ْسر، ويف مقابل املعلو  ابلارورة يقولون ابلعذر ابَّهل يف املسائل اخلثية انه الأح ا  ابَّهل آيه انه ميكن العل

 .1آحاث العامة
 ومن األحوال اليت يعذرون فيها ابجلهل: - 2

كن متن التتعلم ر ان العتسة ابلتتمب آت  ي عتذالتر  : ومي لون له ابل جاختي، آإ ا وج  من يعلمته يف ثارمن أسلم يف دار احلرب وِل جيد من يعلمه)أ( 
 جمرث وجوثه يف ال ار. ال

 : وثليله ح يل  ات أنواط.حديث العهد ابسس ا)ب( 
 مر. ، كاملرأة اليت استهلت ابالقرار ابلز  على عه  عمن نشأ ببادية أو شاهق  بل منققعا عن الناس)ج( 
 2ى ك   من املسلمس.: اليت خيثى علمها عليف املسائل امفية)ث( 
 ميك ه العلم به: كزي  بن نثيل، وح يل حذيثة وصلة.  : آيعذر آيما الندرة العلم يف مكان ما)هت( 

ذور ن ختت  متتمكن آهتتو معتتر، وإ ا كتتاوالاتابط يف هتتذا كلتته هتو التتتمكن متتن التتعلم أو ع متته، آتتإ ا كتان متمك تتا ومل يتتتعلم آهتو مقصتتر آمث ختت  معتذو 
 جبهله.

 ة من أقوال العلماء املبي ة لاابط التمكن من التعلم:وإلي   ائث
 ا أع ه.ل اليت  كْريعذر آيها ابَّهل كأم لة للتمكن أو ع مه، وهي ااحوا وسيذكر بعاهم ااحوال اليت يعذر آيها واليت ال

  أبو حممد بن حزا رمحه هللا - 1
 [هبا وال من مل تبل ه. تلز  من كان جاه  ورأيت قوما يذهبون إىل أن الشرائا ال]قال 
ولت ، ، وإىل كتل متن مل يلهتموإىل اَّتن ك بعتل إىل اإلنتح كلهتم، صتلى هللا عليته وستلم  وهذا اب ل بل هي الومة له ان رسول هللا ]: أبو حممدقال 

 [إ ا بل  بع  الوالثة.
يعا  ِإينهِ َرس ول  اّللِه ِإلَْيك مْ ) تعاىل آمرا  له أن يقول:قال هللا ]: قال أبو حممد  دوو أن خيص م ه أح . وقتال تعتاىل:   ال. وهذا عمو 1٥8 ااعراف: ( جَِ

نَستتان  َأن ي تترْتََك س تت  ى)  يتتؤمر وال ي هتتى، آأبطتتل عتتز  ى: املهمتتل التتذي ال. آأبطتتل ستتباانه أنتته يكتتون أحتت  ستت ى، والستت٣٦القيامتتة:  (َأَ َْستتب  اإْلِ
 كتتان متتن أقاصتتى اارع  حيتتل متتا ستتلم صتتلى هللا عليتته و  ة آقتتط، وأمتتا متتن بل تته  كتتر ال تت  وجتتل هتتذا اامتتر، ولك تته معتتذور جبهلتته وم يبتته عتتن املعرآتت

ستتاق ه لتذل ، وإال آقت  اروج عتن و  تآثرع عليه البال ع ه، آتإ ا بل تته نذارتته آثترع عليته التصت يق بته واتباعته، و لتب الت ين الت و  لته، واخلت
لتز  متن ي لى هللا عليه وسلم ص عل ال   ب كر  يبطل قول من قال من اخلوارج إن يف حس  الكثر، واخللوث يف ال ار، والعذاب ب ص القرآن، وكل ما

ف  اّلله  نَتْثستا  اَل ي َكلهِت) وجتل  عتزذا قتول هللاهتيف أقاصي اارع اإلميان به، ومعرآة خترائعه، آتإن متاتوا يف تلت  التال متاتوا كثتارا  إىل ال تار، ويبطتل 
َها َما اْكَتَسَبتْ ِإالَّ و ْسَعَها َقَا َما كَ   أح  علم ال يب. ، وليح يف وسا28٦البقرة:  (َسَبْت َوَعَليتْ

حجة قتم آيهتا ان كتل متا كلتف ال تا  آهتو يف وستعهم،  يلز  أح ا ختيء من الشرائا حىت تبل ه، قل ا ال آإن قالوا آهذه حجة الطائثة القائلة إنه ال
يعتتذبون حتتىت  م ومل يكلثتتوا  لتت  تكليثتتا يعتتذبون بتته إن مل يثعلتتوه، وإمنتتا كلثتتوه تكليتتف متتن الواحتمتتال ب يتتتهم، إال أهنتتم معتتذورون ر يتتب  لتت  عتت ه

                                                 

 118 /1٣، يف خترح ال يل الساث ، وانظر )جممون آتاوى ابن تيمية( ٥9انظر يف املعلو  ابلارورة: )جاما العلو  والكم( البن رجب ال بلي، ص  1

 ٥٥ - ٥4 /18، ج ٥٥ - ٥4 /4، ج 1٠٦ /1انظر )جممون آتاوى ابن تيمية( ج  2
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أنه له أمرا  من الكم جمم   أو مل يبل ه نصه، آثرع عليه اجهاث نثسه يف  لب  لت  اامتر،  صلى هللا عليه وسلم  يبل هم ومن بل ه عن رسول هللا 
 .1[4٣ال ال:  (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ ) :وإال آهو عاص هلل عزوجل. قال هللا تعاىل

َعتَل َرس توال  ) وجتل قتال هللا عتز]أياا  ابن حزاوقال  ِبَس َحتىتَّ نَتبتْ عتذاب علتى كتاآر أصت  حتىت يبل ته نتذارة  آصتح أنته ال 1٥اإلستراء: (َوَمتا ك  َّتا م َعتذِه
جتتاء بتته، مث مل دتت  يف بتت ثه متتن خيتتسه ع تته آثتترع عليتته  ومتتا صتتلى هللا عليتته وستتلم  بل تته  كتتر ال تت  حممتت   . وأمتتا متتنصتتلى هللا عليتته وستتلم  الرستتول 

إىل أن  -ن  بع ه، للزم ا  لت  يف كتل متن نستما ع ته أنته اثعتى ال بتوة،  آيها القائق ولوال إدباره عليه الس   أنه ال ئاخلروج ع ها إىل ب ث يستس 
دت  آيهتا متن يعلمته ختترائا ثي ته آثترع علتى جتيعهم متن رجتل أو امترأة أن يَتْرَحلتوا إىل مكتان دت ون آيته آقيهتا   ابثيتة الوكل من كان م ا يف -قال 

 .2[يعلمهم ثي هم، أو أن يت َرحهلوا إىل أنثسهم آقيها يعلمهم أمور ثي هم، وإن كان اإلما  يعلم  ل  آل حل إليهم آقيها يعلمهم
 محه هللا.شيخ اسس ا ابن ميمية ر  - 2

 ال ال البتن تيميتة أبنته  لت  أبقتو يفوبكل أسف آإن بعض املعاصرين الذي أ لقوا القتول ابلعتذر ابَّهتل كمتا  كترت يف آدتر الثصتل ال تاين احتجتوا 
بط يتت  باتتارستتالية كلتته مق  الجتتة اليكثتتر إال متتن قامتتت عليتته الجتتة الرستتالية، ومل يتتذكروا ختتتيتا متتن ك متته يف ضتتابط التتتمكن، آتتإن ك متته عتتن قيتتا
ما بعاه إىل بعض لي عرف مطلقه من مقي ه وجممله من مثسَّره ختتأنه ختتأ ليته علشترعية، وهتذا متثتق ن ال صتوص االتمكن. وك   العلماء دب أن د 

 ع   أهل العلم.
  متين: أين متن أعظتم ال تا  هنيتا  هتذا متا أين ثائمتا  ومتن جالستين يعلتم  لت]آمن ك مه يف وجوب إقامة الجة الرسالية قبل التكث ، قولته رمحته هللا 

 أدترى، عن أن ي سب معس إىل تكث ، وتثسيق، ومعصية، إال إ ا علم أنه ق  قامتت عليته الجتة الرستالية التيت متن دالثهتا كتان كتاآرا  َترة، وآاستقا  
. 4[، آتإ ا قامتت عليته الجتة كثتر حي تتذِ لكن ليح كل من تكلم ابلكثتر يكثتر، حتىت تقتو  عليته الجتة امل بتتة لكثتره]. وقال أياا ٣[وعاصيا  أدرى

 وهذا ك   يف ك مه.
 أما ك مه الذي ي ص آيه على ضابط التمكن من العلم، آم ه:

 .٥[ي بت يف حق املكلثس إال بع  َتك هم من معرآته يف أصح ااقوال حكم اخلطاب ال]قوله رمحه هللا 
ِبَس ) أن هللا يقول]وقال أياا  َعَل َرس وال  َوَما ك  َّا م َعذِه ، والجة على العباث إمنا تقو  بشيتس: بشرط التمكن من العلم رتا أنتزل 1٥اإلسراء: (َحىتَّ نَتبتْ

ن، أو حصتل هللا، والق رة على العمل به. آأما العاجز عن العلم كا  ون أو العاجز عتن العمتل آت  أمتر عليته وال هنتي، وإ ا انقطتا العلتم بتبعض الت ي
ن  ل  يف حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطا عن العلتم جبميتا الت ين أو عجتز عتن جيعته كتا  ون مت  ، وهتذه العجز عن بعاه: كا

 .٦[أوقات الثرتات.
   َتك ته تبل ه الرستالة، أو لعت وإ ا تبس هذا آمن ترك بعض اإلميان الواجب لعجزه ع ه، إما لع   َتك ه من العلم: م ل أن ال]أياا  ابن ميميةوقال 

 .٧[من العمل، مل يكن مأمورا  را يعجز ع ه، ومل يكن  ل  من اإلميان وال ين الواجب يف حقه، وإن كان من ال ين واإلميان الواجب يف ااصل
 .8[إ ا كان التكليف مشرو ا  ابلتمكن من العلم الذي أصله العقل، وابلق رة على الثعل]وقال أياا 

 .9[يكون عذرا  إال ما العجز عن إوالته، وإال آمىت أمكن اإلنسان معرآة الق آقصهر آيها مل يكن معذورا   العذر ال إن هذا]أياا  ابن ميميةوقال 
                                                 

 ( ط ثار اَّيل1٠٦ /4)الثصل يف امللل وااهواء وال ال( البن حز ،  1
 118 /٥)اإلحكا (  2
 229 /٣)جممون الثتاوى(  ٣
 ٣٠٦ /٥)جممون الثتاوى(  4
 2٥ /2٠)جممون الثتاوى(  ٥
 ٥9 /2٠)جممون الثتاوى(  ٦
 4٧9 - 4٧8 /12)جممون الثتاوى(  ٧
 ٦٣4 /21، وله م له يف ج ٣4٧ /1٠ جممون الثتاوى( ج) 8
 28٠ /2٠)جممون الثتاوى(  9



   اجلهل والعذر به
 

387 

يعجتز ع هتا  وابَّملة ال د ف بس املسلمس أن من كان يف ثار الكثتر وقت  آمتن وهتو عتاجز عتن اقجترة ال دتب عليته متن الشترائا متا]وقال أياا 
ن، وكذل  مامل يعلم حكمه، آلو مل يعلتم أن الصت ة واجبتة عليته وبقتي مت ة مل يصتل مل دتب عليته القاتاء يف أ هتر قتويل بل الوجوب ِبسب اإلمكا

 والصتتواب يف هتتذا البتتاب كلتته أن الكتتم ال -إىل أن قتتال  -العلمتتاء، وهتتذا متتذهب أيب ح يثتتة وأهتتل الظتتاهر، وهتتو أحتت  التتوجهس يف متتذهب أمحتت  
 .1[يقاي مامل يعلم وجوبه ، وأنه الي بت إال ما التمكن من العلم

َوْلَتك ن ) أتمر ابملعروف وت هى عن امل كر آق  أوجب  ل  على الكثاية م ها بقوله -أي اامة  -وهللا تعاىل كما أدس أبهنا ]وقال ابن تيمية أياا 
تتت ك ْم أ مَّتتتةم يَتتتْ ع وَن ِإىَل اخْلَتتتْ ِ َوََيْم تتتر وَن اِبْلَمْعتتتر وِف  َهتتتْونَ مِه تتتونَ  َويَت تْ تتتم  اْلم ْثِلا  ، وإ ا أدتتتس بوقتتتون اامتتتر 1٠4آل عمتتتران: (َعتتتِن اْلم  َكتتتِر َوأ ْولَتتتتِتَ  ه 

اآلمر وهني ال اهي م ها إىل كل مكلهف يف العامل، إ  ليح هذا من خترط تبليت   ابملعروف وال هي عن امل كر م ها مل يكن من خترط  ل  أن يصل أمر
ها ، بتل الشترط أن يتتمكن املكلثتون متن وصتول  لت  إلتيهم، مث إ ا آره توا آلتم يستعوا يف وصتوله إلتيهم متا الرسالة، آكيف ي شرتط آيما هو من توابع

 بس ختر تس.  -اامة  -. وق  أثرجت يف ك مه كلمة 2[قيا  آاعله را دب عليه كان التثريط م هم ال م ه

ابلجتة  شرتط أن يبل  القتائمي ، وأنه القصهر يف  لب الق آهو خ  معذوروكل ك   ختيخ اإلس   السابق بسه آيه ضابط التمكن وأن املتمكن إ ا 
 الجة لكل إنسان.

متن  ، وستبق أن  كتر م هتاعت   التتمكنلوإلي   ائثة أدرى من أقواله تبس ضابط التمكن أياا، ويذكر آيها بعض ااحوال اليت يعذر آيهتا ابَّهتل 
 أسلم يف ثار الكثر، آم ها:

هتتذا ان لتتوق الوعيتت  ملتن آعتتل احملتتر  مشتتروط بعلمتته ابلتاتر ، أو بتمك تته متتن العلتتم ابلتاتتر ، آتإن متتن نشتتأ بباثيتتة أو كتتان حتت يل و ]قولته رمحتته هللا 
 يل احملتر  عه  ابإلس   وآعتل ختتيتا متن احملرمتات خت  عتامل بتارميهتا مل َيمث ومل  ت ، وإن مل يستت   يف استتا له إىل ثليتل ختترعي. آمتن مل يبل ته الت

 .٣[ت   يف االابحة إىل ثليل خترعي أوىل أن يكون معذوراواس
بعتل هللا بته رستوله  بقتي متن يت بَتلهت  متاي وك   من ال ا  ق  ي شأ يف اامك ة وااوم ة التذي ي ت ر  آيهتا ك ت  متن علتو  ال بتوات، حتىت ال]وقال أياا 

يكثتر، وقتذا اتثتق اائمتة علتى أن متن   تاك متن يبل ته  لت ، وم تل هتذا اليكتون ه من الكتاب والكمتة، آت  يعلتم ك ت ا  ممتا يبعتل هللا بته رستوله وال
 كتم بكثتره حتىت  نشأ بباثية بعي ة عن أهتل العلتم واإلميتان، وكتان حت يل العهت  ابإلست  ، آتأنكر ختتيتا  متن هتذه ااحكتا  الظتاهرة املتتواترة آإنته ال

  ومتتان اليعرآتتون آيتته صتت ة وال وكتتاة وال صتتوما  وال حجتتا إال الشتتيخ الكبتت ، َييت علتتى ال تتا» يعتترف متتا جتتاء بتته الرستتول، وقتتذا جتتاء يف التت يل 
 .4[«  اروالعجوو الكب ة، يقول أثرك ا آابء  وهم يقولون: ال إله إال هللا، وهم الي رون ص ة وال وكاة وال حجا. آقال: والصو  ي جيهم من ال

، لكتتن قتت  يكتتون الرجتتل حتت يل عهتت  صتتلى هللا عليتته وستتلم  تكتتذيبا  ملتتا قالتته الرستتول  والتكثتت  هتتو متتن الوعيتت . آإنتته وإن كتتان القتتول]وقتتال أياتتا 
 .٥[يكثر جبا  ما دا ه حىت تقو  عليه الجة. ذس  ، أو نشأ بباثية بعي ة. وم ل هذا ال

ستتاق للعقتاب، وكتذل  متن آترط آأما من تعم  حتريف الكتتاب لثظته أو مع تاه، أو عترف ماجتاء بته الرستول آعانت ه آهتذا م]أياا  ابن ميميةوقال 
 .٦[يف  لب الق واتباعه متبعا  قواه مشت    عن  ل  ب نياه

وب إقامة قي  كل ك مه يف وجكن، وهذا يآهذه بعض أقوال ابن تيمية يف بيان ضابط التمكن من التعلم وااحوال اليت يعذر آيها ابَّهل لع   التم
 الجة الرسالية.

 هللا يف نف  املسألة.ك ا ابن القيم رمحه   - 3

                                                 

 4٠٦ /11، وله م له يف ج 22٦ - 19/22٥)جممون الثتاوى( ج  1
 12٦ - 12٥ص  28)جممون الثتاوى( ج  2
 2٥2 /2٠)جممون الثتاوى(  ٣
 1٦٦ - 1٦٥ /٣٥. وله م له يف ج 4٠8 - 4٠٧ /11)جممون الثتاوى(  4

 ٣٥4 /٣، وله م له يف ج2٣1 /٣)جممون الثتاوى(  ٥
 ٣1٠ /1)اَّواب الصايح ملن ب هل ثين املسيح(  ٦
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اعتترتاف العبتتت  بقيتتتا  حجتتة هللا عليتتته متتن لتتتواو  اإلميتتتان. أ تتان أ  عصتتتى. آتتإن حجتتتة هللا قامتتتت علتتى العبتتت  ذرستتال الرستتتول، وإنتتتزال ]قتتال رمحتتته هللا 
آقصتر ع ته ومل يعرآته. آقت  الكتاب، وبلول  ل  إليه، وَتك ه متن العلتم بته. ستواء علتم أو جهتل. آكتل متن َتكتن متن معرآتة متاأمر هللا بته وهنتى ع ته. 

 . 1[قامت عليه الجة.
التته ق يقتتول إال متتا لكتتن قتت  يشتتتبه اامتتر علتتى متتن يقتت   قتتول أحتت  أو حكمتته، أو  اعتتته أو مرضتتاته،   تتا  م تته أنتته ال َيمتتر وال  كتتم وال]وقتتال أياتتا 

ل . وأما إ ا ق ر على الوصول إىل الرسول، وعرف أن خ  الرسول. آيطيعه، و اكم إليه، ويتلقي أقواله كذل . آهذا معذور إ ا مل يق ر على خ   
متتتن اتبعتتته هتتتو أوىل بتتته مطلقتتتا ، أو يف بعتتتض اامتتتور. ومل يلتثتتتت إىل الرستتتول وال إىل متتتن هتتتو أوىل بتتته. آهتتتذا التتتذي خيتتتاف عليتتته. وهتتتو ثادتتتل حتتتتت 

 .2[الوعي .
 .٣[آأحكا  التكليف تتثاوت ِبسب التمكن من العلم والق رة] ابن القيموقال 

. قيتل ال عتذر ٣٠ااعتراف:  (َوَ َْستب وَن َأهنَّ تم مُّْهتَت  ونَ ) آإن قيل آهل قذا عذر يف ض له إ ا كان  سب أنه على ه ى كمتا قتال تعتاىل]وقال أياا 
آإنتته م ثتترِهط  ولتتو  تتن أنتته مهتتت  صتتلى هللا عليتته وستتلم  قتتذا وأم التته متتن الاتت ل التتذين م شتتأ ضتت قم اإلعتتراع عتتن التتوحي التتذي جتتاء بتته الرستتول 

هتا ذعراضه عن اتبان ثاعي اق ى آإ ا ضل آإمنا أتى متن تثريطته وإعراضته وهتذا ِبت ف متن كتان ضت له لعت   بلتول الرستالة وعجتزه عتن الوصتول إلي
 .4[يعذب أح ا إال بع  إقامة الجة عليه آذاك له حكم آدر والوعي  يف القرآن إمنا يت اول ااول وأما ال اين آإن هللا ال

يت قص متن  متن ثعتا إىل ضت لة كتان عليته متن اإلمث م تل أووار متن اتبعته. ال»أنته قتال  صتلى هللا عليته وستلم  وصح عن ال   ]أياا  ابن القيموقال 
هتتو وهتتذا يتت ل علتتى أن كثتتر متتن اتتتبعهم إمنتتا هتتو رجتترث اتبتتاعهم وتقليتت هم. نعتتم البتت  يف هتتذا املقتتا  متتن تثصتتيل بتته يتتزول اإلختتتكال، و « أووارهتتم ختتتيتا

ط الثرق بس مقل  َتكن من العلتم معرآتة التق آتأعرع ع ته، ومقلت  مل يتتمكن متن  لت  بوجته، والقستمان واقعتان يف الوجتوث، آتاملتمكن املعترع مثتر 
ى يتتتمكن متتن العلتم بوجتته آهتم قستتمان أياتتا: أحت  ا مريتت  للهتت  عتذر لتته ع تت  هللا، وأمتا العتتاجز عتن الستتؤال والعلتتم التذي ال َترك للواجتب عليتته ال

اثة لته، مؤثر له حمب له، خ  قاثر عليه وال على  لبه لع   من يرخت ه، آهذا حكمه حكم أرابب الثرتات، ومن مل تبل ه ال عوة. ال تاين معترع ال إر 
 رف ستوى متاأ  عليته. ولكتن ال أعت رب لو أعلم ل  ثي ا د ا مما أ  عليه لت نت بته وتركتت متا هو عليه. آااول يقول: اي   ث نثسه ب   ما وال

آرق ع  ه بس  تطلب نثسه سواه، وال يؤثر خ ه عليه وال أ  عليه وال أق ر على خ ه، آهو خاية جه ي وهناية معرآيت. وال اين: راع را هو عليه ال
ومل يظثتر بته آعت ل ع ته  دب أن يلاق اباول ملا بي هما من الثرق: آااول كمن  لتب الت ين يف الثترتة حال عجزه وق رته، وك  ا عاجز، وهذا ال

 بع  استثرال الوسا يف  لبه عجزا وجه ، وال اين كمن مل يطلبه بل مات علتى ختتركه وإن كتان لتو  لبته لعجتز ع ته، آثترق بتس عجتز الطالتب وعجتز
، آهتتذا مقطتتون بتته يف يعتتذب إال متتن قامتتت عليتته حجتتته ابلرستتل املعترع. آتأمتتل هتتذا املوضتتا، وهللا يقاتتي بتتس عبتتاثه يتتو  القيامتتة ِبكمتته وع لتته وال

ميكتتن التت دول بتتس هللا وبتتس عبتتاثه آيتته، بتتل الواجتتب علتتى العبتت  أن  جلتتة اخللتتق. وأمتتا كتتون ويتت  بعي تته وعمتترو قامتتت عليتته الجتتة أ  ال، آتتذاك ممتتا ال
عليته ابلرستول. هتذا يف اَّملتة، عذب أح ا إال بع  قيا  الجة ي يعتق  أن كل من ثان ب ين خ  ثين اإلس   آهو كاآر، وأن هللا سباانه وتعاىل ال

والتعيتتتس موكتتتول إىل علتتتم هللا وحكمتتته. هتتتذا يف أحكتتتا  ال تتتواب والعقتتتاب، وأمتتتا يف أحكتتتا  التتت نيا آهتتتي جاريتتتة علتتتى  تتتاهر اامتتتر: آأ ثتتتال الكثتتتار 
 .٥[وجماني هم كثار يف أحكا  ال نيا قم حكم أوليائهم. وهبذا التثصيل يزول اإلختكال يف املسألة.

 .شهاب الدين القرايف املالكي رمحه هللاالقاضي  - 4
يق ح، وقاع ة اَّهل يقت ح، وك  تا خت  عتامل رتا أقت    الثرق ال الل والتسعون: بس قاع ة ال سيان يف العباثات ال»] –يف كتابه )الثروق(  -قال 
اإلجان يف إحياء علو  ال ين، والشاآعي يف رستالته حكتاه اعلم أن هذا الثرق بس هاتس القاع تس مبين على قاع ة: وهي أن الَ زَّايل حكى «. عليه

                                                 

 ، ط ثار الكتب العلمية2٣9 /1)م ارج السالكس(  1
 11٣ /1)املرجا السابق(  2
 4/22٠)اع   املوقعس(  ٣
 ، ط ثار الثكر44ص  1)مثتاح ثار السعاثة( ج  4
 ه14٠2لعلمية ، ط ثار الكتب ا41٣ - 412) ريق اقجرتس( ص  ٥
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آتتإ ا كتتان العلتتم رتتا ي قتت   اإلنستتان عليتته واجبتتا  كتتان  -إىل أن قتتال  -دتتوو لتته أن ي قتت   علتتى آعتتِل حتتىت يعلتتم حكتتَم هللا آيتته  أياتتا، يف أن املكلَّتتف ال
را وجب عليه، آهذا هو وجه قول مالت  رمحته هللا أن اَّهتل يف الصت ة كالعمت  اَّاهل يف الص ة عاصيا برتك العلم، آهو كاملتعمِه  الرتك بع  العلم 

، وأجعتت اامتة علتى «استتكرهوا عليته ر آا عن أميت اخلطأ وال ستيان ومتا»واَّاهل كاملتعمِه  ال كال اسي. وأما ال اسي آمعثو ع ه لقوله عليه الس   
حيلتة لته يف رآعته ع ته، واَّهتل لته حيلتة يف  آرق اثِن وهتو أن ال ستيان يهجتم علتى العبت  قهترا  الأن ال سيان ال إمث آيه من حيل اَّملة، آهذا آرق. و 

 .[رآعه ابلتعلم. وهبذين الثرقس  هر الثرق بس قاع ة ال سيان وقاع ة اَّهل
اعلم أن صتاحب «. يكون اَّهل عذرا  آيه ما ال يكون اَّهل عذرا  آيه وبس قاع ة الثرق الرابا والتسعون: بس قاع ة ما»] القرايف رمحه هللامث قال 

ي عثي ع ه من اَّهتاالت: اَّهتل  الشرن ق  تسامح يف جهاالت يف الشريعة آعثا عن مرتكبها، أو أدذ جبهاالت آلم يَتْعف  عن مرتكبها، وضابط ما
 .1[يشقه مل يت ْعَف ع ه الذي يتعذر االحرتاو ع ه عاثة، وماال يتعذر االحرتاو ع ه وال

يكتتون حجتتة للجاهتتل، آتتإن هللا تعتتاىل بعتتل رستتله إىل دلقتته  القاعتت ة الشتترعية ثلتتت علتتى أن كتتل جهتتل ميكتتن املكلتتف ثآعتته ال]أياتتا  لقاارايفاوقتتال 
س لرتكته برسائله وأوجب عليهم كاآة أن يَتْعلموها مث يعملوا هبا، آالعلم والعمل هبا واجبتان، آمتن تترك التتعلم والعمتل وبقتي جتاه  آقت  عصتى معصتيت

ان القاعت ة الشترعية ثلهتت علتى أن  ]، وقتال الشتارح 2[، وإن علم ومل يعمل آق  عصى معصية واح ة برتك العمل، ومن علم وعمتل آقت  جنتاواجبس
. وقولته ٣[ي علتم اليتو  ي علتم يف خت ِ  كل جهل ميكن للمكلف رآعه آ  يكتون حجتة للجاهتل، الستيما متا  تول الزمتان واستتمرار اااي ، آتإن التذي ال

ترْك م مَّتا يَتتَتذَكَّر  ِآيتِه َمتن تَتذَكََّر َوَجتاءك م  ال َّتِذير  آَتذ وق وا َآَمتا لِلظَّتاِلِمَس ِمتن نَِّصت ِ ) . ثليلته قولته تعتاىل[ا ما  ول الزمتانالسيم] آتا ر:  (َأَوملَْ نت َعمِه

٣٧. 
 وقال أبو حامد الدزاي رمحه هللا. - 5
 ستباانه  معتذور إال إ ا كتان قريتب العهت  ابإلست   ومل دت  بعت  مهلتة للتتعلم، وقت  قتال هللا واملقصوث أن من َقَص  اخل  رعصية عن جهل آهتو خت]
 .4[4٣ال ال:  (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ )
 وقال ابن قدامة احلنبلي رمحه هللا. - 6
ال َحتت ه إال علتتى متتن علمتته، وهبتتذا قتتال عامتتة أهتتل العلتتم، آتتإن اثعتتى التتزاين اَّهتتل وال َحتت ه علتتى متتن مل يعلتتم حتتتر  التتز . قتتال عمتتر وع متتان وعلتتي: ]

عليتته  لتت    ىخيثتت بباثيتتة ق بِتتَل م تته انتته دتتوو أن يكتتون صتتاثقا، وإن كتتان ممتتن ال الابلتاتتر  وكتتان  تمتتل أن دهلتته كاتت يل العهتت  ابإلستت   وال اختتت
خيثى على من هو كذل  آق  علتم كذبته، وإن اثعتى اَّهتل بثستاث نكتاح اب تل  ر  الز  البس املسلمس وأهل العلم مل يقبل ان حت الكاملسلم ال اخت

هل ك  ا  وخيثى على خ  أهل العلم  .٥[ق ِبل قوله ان عمر قبل قول امل عي اَّهل بتار  ال كاح يف الع ة وان م ل هذا د 
 وقال ابن ر ب احلنبلي رمحه هللا.  - 7
. ٦[س   بتس املستلمس واثعتى اَّهتل بتاتر  التز  مل ي قبتل قولته، ان الظتاهر ي كذبته، وإن كتان ااصتل عت   علمته بتذل إ ا و  من نشأ يف ثار اإل]

أي نشأته بس املسلمس واليت ميكن معها العلم ابلتار ، وقوله )ااصل ع   علمه( ان ااصتل يف اإلنستان اَّهتل كمتا  كرتته  [الظاهر]ومعىن قوله 
 ل هبذا الكتاب.يف الثصل ااو 

 وقال السيوطي رمحه هللا  - 8
 ، أو من ي قبل م ه ثعوى اَّهل ومن الي قبل( كل من َجِهَل حتر  ختيء مما يشرتك آيه خالتب ال تا ، مل ي قبتل،، إال أن يكتون قريتب عهت  ابإلست ])

                                                 

 ، ط ثار املعرآة1٥٠ - 148ص  2)الثروق( ج  1
 2٦4 /4)املص ر السابق(  2
 4ج  289)املص ر السابق( هامش ص  ٣
 ٣89 /4)إحياء علو  ال ين(  4
 1٥٦ /1٠)امل ين ما الشرح الكب (  ٥
 ٣4٣)القواع ( البن رجب، ص  ٦
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 . 1[  يف الص ة وااكل يف الصو نشأ بباثية بعي ة  خيثى آيها م ل  ل : كتار  الز ، والقتل والسرقة واخلمر، والك 
 وقال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا. - 9
ي سب لتقص  يف تركه ا يء إىل ثارهم للتعلم أو كان قريب العه  ابإلس   يعتذر جبهلته آيعترف  وع    إ ا كان بعي  ال ار عن املسلمس ِبيل ال]

 .2[من استاسن  ل  أو رضي به.قاله بع   ل  كثر، وكذا يقال آي الصواب، آإن رجا إىل ما
 .الوهاب رمحه هللا حممد بن عبد الشيخ - 1٠
آهذا من العجب كيتف تشتكون يف هتذا وقت  أوضتاته لكتم مترارا آتإن التذي مل تقتم عليته الجتة هتو التذي حت يل عهت  ابإلست   والتذي نشتأ ]قال 

 يعترف، وأمتا أصتول الت ين التيت أوضتاها هللا وأحكمهتا يف كتابته بباثية بعي ة أو يكون  لت  يف مستألة دثيتة م تل الصترف والعطتف آت  يكثتر حتىت
 . وأقواله اليت يطلق آيها العذر ابَّهل مقي ة بك مه هذا.٣[آإن حجة هللا هو القرآن آمن بل ه القرآن آق  بل ته الجة.

 .القادر عودة رمحه هللا عبد األستاذ - 11
إ ا كتتان  لتتى الثعتل احملتتر  إالعيؤادتذ   الااوليتة يف الشتتريعة اإلست مية أن اَّتتاين ئمتن املبتتاث] وقت  آصتتل القتول يف ضتتابط التتمكن متتن العلتم يف قولتته

سترا  لته أن يعلتم متا نستان عتاق  وكتان ميىت بلت  اإلعاملا  َتما  بتارميه، آإ ا جهل التار  ارتثعت ع ه املستولية. ويكثي يف العلتم ابلتاتر  إمكانته، آمت
تل بعتت    تتن يعتتتذر ابَّهتل أو أمل يكتتن لته و وص املوجبتتة للتاتر ، وإمتتا بستؤال أهتتل التذكر اعتتتس عاملتا اباآعتتال احملرمتة، حتر  عليتته إمتا برجوعتته لل صت
 «.ال يقبل يف ثار اإلس   العذر جبهل ااحكا »العلم وقذا يقول الثقهاء: 

س ال ص احملر  معلوما  للكاآة ولو أن أخلبهم مل يطلا عليته أو يعلتم ع ته ويعتس املكلف عاملا  اباحكا  ذمكان العلم ال بتاقق العلم آع ، ومن مث يعت
صتتراعيه ختتتيتا  متتاثا  العلتتم بتته كتتان ممك تتا  قتتم. ومل تشتترتط الشتتريعة حتقتتق العلتتم آعتت ، ان  لتت  يتتؤثي إىل التترج ويثتتتح ابب االثعتتاء ابَّهتتل علتتى م

إلس مية وال است  اء قا، وإ ا كان الثقهاء يرون قبول االحتجتاج جبهتل ااحكتا  ممتن ويعطل ت ثيذ ال صوص. وهذه هي القاع ة العامة يف الشريعة ا
قاعتت ة عتتاه يف ابثيتتة ال خيتتتلط رستتلمس، أو ممتتن أستتلم حتت ي ا  ومل يكتتن مقيمتتا بتتس املستتلمس، آتتإن هتتذا لتتيح استتت  اء يف الواقتتا وإمنتتا هتتو تطبيتتق لل

صبح العلم ميسرا ، آم ل هتؤالء مل يكتن العلتم ميسترا  قتم، وال يعتتسون عتاملس أبحكتا  الشتريعة. أمتا ااصلية اليت َت ا مؤادذة من دهل التار  حىت ي
 .4[إ ا كان م عي اَّهل  ختتا  بس املسلمس أو أهل العلم آ  يقبل م ه االثعاء ابَّهل.

 .الشيخ الشنقيقي رمحه هللا - 12
 . ٥[علم من الوحي، آهذا الذي ليح رعذور آراء الرجال على ماأما القاثر على التعلم املثرهط آيه، واملق   ]قال 
 (.92٥٧)رقم  اللجنة الدائمة لإلفتاء ابلسعوديةومن آتاوى  - 1٣
ال إ ا كتتان يف ي متتن ادتصتتاص هللا إهتتاثات التتيت ال يعتتذر املكلتتف بعباثتتته ختت  هللا أو تقربتته ابلتتذابئح ل تت  هللا أو نتتذره ل تت  هللا وحنتتو  لتت  متتن العبتت]

» : عليته وستلم  صتلى هللا  أنته قتال ن رستول هللاعب ث خ  إس مية ومل تبل ه ال عوة آيعذر لع   الب ل ال  رث اَّهل، ملا رواه مسلم عن أيب هريرة 
م آلت«.   تارن أصتااب اله إال كان ميسما يب أح  من هذه اامة يهوثي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت ب والذي نثح حمم  بي ه ال

 عتتذر يف أصتتول اإلميتتانآتت  ي ه وستتلم صتتلى هللا عليتت متتن ْستتا بتته ومتتن يعتتيش يف بتت ث إستت مية قتت  ْستتا ابلرستتول  صتتلى هللا عليتته وستتلم  يعتتذر ال تت  
 جبهله. 

بكثتر وقت   لبتوا آقتط ومل  أن دعل قم  ات أنواط يعلقتون هبتا أستلاتهم آهتؤالء كتانوا حت ي ي عهت  صلى هللا عليه وسلم  أما الذين  لبوا من ال   
                                                 

 2٣٠ /14ه، وهذا الك   م قول ب صه يف )املوسوعة الثقهية( ط ووارة ااوقاف ابلكويت، 14٠٧ ، ط ثار الكتاب العريب٣٥8 - ٣٥٧)ااختباه وال ظائر( ص  1
 هت 14٠2، ط ثار املعرآة ٣٦٦ /2)اإلع   بقوا ا اإلس  ( ملاق َبدر كتابه )الزواجر( ج  2
 28 /9، وج 9٠ /8)ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية( ج  ٣
وقال ر ل هذا: عب  الكر  وي ان يف كتابه )الوجيز يف أصول الثقه( ص  هت14٠٥، ط ثار إحياء الرتاث العريب 4٣1 - 4٣٠ص  1 )التشريا اَّ ائي اإلس مي( ج 4

وهذا  ، ط ثار الثكر العريب.٣٥2 - ٣4٧ور له أياا قال: حمم  أبو وهرة يف كتابه )أصول الثقه( ص  هت.14٠٥، ط مؤسسة الرسالة 114 - 112و  ٧٧ - ٧٦
  كره ااستا  عب  القاثر عوثة متثق عليه بس علماء ااصولالذي 

 ٥٥٥ - ٥٥4 /٧)أضواء البيان(  ٥
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 لبتوا كثتروا. وابهلل تعتاىل التوآيتق  رتا يت ل علتى أهنتم لتو آعلتوا متا صتلى هللا عليته وستلم  حصل م هم خمالثا  للشرن وقت  أجتاهبم ال ت   يثعلوا آكان ما
 .1[وصلى هللا على نبي ا حمم  وآله وصابه وسلم

 .العزيز بن ابز الشيخ عبد - 14
ل تا  ل لى هللا عليته وستلم صت هتا الرستول عذر به آيه تثصيل، وليح كل أح  يعذر ابَّهل، آاامور اليت جاء هبا اإلس   وبي ثعوى اَّهل وال]قال 

  وجتتل بعتتل نبيتته  عتتزهللال التت ين آتتإن يتعلتتق ابلعقيتت ة وأصتت تقبتتل والستتيما متتا وأوضتتاها كتتتاب هللا وانتشتترت بتتس املستتلمس آتتإن ثعتتوى اَّهتتل هبتتا ال
اتاء يء وتركهتا علتى البيختترح قتا كتل ختتو ليوضح لل ا  ثي هم ويشرحه قم وق  بل  التب ل املبتس وأوضتح لألمتة حقيقتة ثي هتا  وسلم صلى هللا عليه 

كتت عوى   نتشتتر بتتس املستتلمس،رورة وقتت  اليلهتتا ك هارهتتا، ويف كتتتاب هللا اقتت ى وال تتور آتتإ ا اثعتتى بعتتض ال تتا  اَّهتتل آيمتتا هتتو معلتتو  متتن التت ين ابلاتت
ا اجبتتة، أو أن التتل متتلزكتتاة ختت  و اوجتتل، أو ثعتتوى أن الصتت ة ختت  واجبتتة، أو أن صتتيا  رماتتان ختت  واجتتب أو  رك وعبتتاثة ختت  هللا عتتزاَّهتتل ابلشتت

 تقبتل شتر بتس املستلمس آت    وقت  انتيقبل ان هذا أمر معلو  بس املستلمس وقت  علتم ابلاترورة متن ثيتن اإلست االستطاعة خ  واجب، هذا كله ال
وال تذر  انة هبتم والتذبح قتموات واالستتعيثعلته املشتركون ع ت  القبتور أو ع ت  ااصت ا  متن ثعتوة اامت   لت ، وهكتذا إ ا اثعتى أنته دهتل متاال عوى يف

اصتتت ا  أو اَّتتتن أو اامتتتوات أو قتتتم، أو التتتذبح لألصتتت ا  أو الكواكتتتب أو ااختتتتجار أو ااحجتتتار، أو  لتتتب الشتتتثاء أو ال صتتتر علتتتى ااعتتت اء متتتن ا
 - ه وستلم صتلى هللا عليت سوله ر به وأوضاه أو اانبياء آكل هذا أمر معلو  من ال ين ابلارورة وأنه خترك أكس وق  أوضح هللا  ل  يف كتا امل ئكة

  َّاهتل كمتا عتذر ال ت يعتذر آيهتا ا ون الصتيا  آقت ؤ ون الصت ة وبعتض ختتؤ أما املسائل اليت ق  كثى م ل مسائل املعتام ت وبعتض ختت -إىل أن قال 
  ت  هتذا الطيتب واصت اَّبتة واخستل عادلتا ع ت  ا) صلى هللا عليه وسلم  الذي أحر  يف جبة وتلطخ ابلطيب آقال له ال    ى هللا عليه وسلم صل

أمتتا اامتتور  آيهتتا، َّاهتتل ويبصتترا( ومل َيمتتره بث يتتة، َّهلتته، وهكتتذا بعتتض املستتائل التتيت قتت  كثتتى يعلتتم آيهتتا أنتتت صتتانا يف حجتتت  يف عمرتتت  متتا
ز  حترا  أعترف أن الت إنتين متا  املستلمسية وأصول العقي ة وأركان اإلس   واحملرمات الظاهرة آ  يقبل  ل  من أحت ، آلتو قتال أحت  وهتو بتسااصول

ذر  يعتوق الوالت ين حترا  آت أعترف أن عقت أعرف أن اخلمر حرا  وهو بس املستلمس آت  يعتذر أو قتال متا آ  يعذر بل يقا  عليه ح  الز  أو قال ما
  . معروآة يف اإلس من املسلمس أعرف أن اللواط وهو إتيان الذكور حرا  آ  يعذر ان هذه أمور  اهرة معروآة بل يارب ويؤثب أو قال ما

 لت  يوج  حوقا مسلمون ق  يقبل م ه ثعتوى اَّهتل وإ ا متات علتى  لكن لو كان يف بعض الب ث البعي ة عن اإلس   أو يف جماهل أآريقيا اليت ال
ل تار، أمتا يكون أمره إىل هللا ويكون حكمه حكم أهل الثرتة والصايح أهنم ميتا ون يو  القيامتة آتإن أجتابوا وأ تاعوا ثدلتوا اَّ تة وإن عصتوا ثدلتوا ا

موجتتوثون يصتتلون يعتتذر ان اامتتر واضتتح، واملستتلمون ِبمتت  هللا  التتذي بتتس املستتلمس ويتعتتا ى أنتتوان الكثتتر ابهلل ويتترتك الواجبتتات املعلومتتة آهتتذا ال
لتة ويصومون و جون ويعرآون أن الز  حرا  وأن اخلمر حرا  وأن العقوق حرا  كل هذا معروف بس املسلمس وآاه بي هم آت عوى اَّهتل ثعتوى اب 

 .2[وهللا املستعان.
ي جتتو آهتتذا إىل هللا  متتة ي جتتو أو الوالاصتتل أن متتن أ هتتر الكثتتر يف ثاير اإلستت   حكمتته حكتتم الكثتترة، أمتتا كونتته يتتو  القيا]أياتتا  اباان ابزوقتتال 

آإنه ميتان يو  القيامة ويرسل إليه ع ق من ال ار كما جاء  صلى هللا عليه وسلم  سباانه وتعاىل إن كان ممن مل تبل ه ال عوة ومل يسما ببع ة الرسول 
 .٣[عليه الع ق وصار إىل ال ار نسأل هللا الس مة.يف ح يل ااسوث بن سريا آيقال له اثدل آإن ثدلها كان عليه برثا  وس ما ، وإن أىب التف 

 وبع :
 .العلم هبا آق  كانت هذه أقوال بعض أهل العلم، وكلها تبس أن ضابط قيا  الجة الرسالية على املكلف هو َتك ه من

و يف  املستتائل اخلثيتتة أيفبباثيتتة أو  وضتتربوا لتته أم لتتة رتتن أستتلم بتت ار التترب أو حتت يل العهتت  ابإلستت   أو متتن نشتتأ -آتتإن مل يكتتن متمك تتا متتن  لتت  
 آهذا جهله معتس كعذر مانا من الكم عليه را يستوجبه  نبه. -ومان الثرتة ون رة العلم 

                                                 

، جا ٣4 - ٣٣ /2ة ال ائمة( اللج ة ال ائمة للباوث العلمية واإلآتاء: عب هللا بن قعوث، وعب هللا بن خ اين، وعب الرواق عثيثي، وعب العزيز بن ابو. )آتاوى اللج  1
 . وقوقم يف ح يل ) ات أنواط( سبق الرث عليه يف آدر الثصل ااول من هذا البابته1411عاصمة ال ويش، ط ثار ال

 ته14٠9، ط مكتبة الس ة، 242 - 2٣9)آتاوى وت بيهات( البن ابو، ص  2
 21٣)املرجا السابق( ص  ٣
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 لب الق. ْعِرع عن م  أما من كان متمك ا من العلم ومل يسا للتعلم، آهذا جهله خ  معتس كعذر أو مانا من ااحكا ، بل هو  
بتة ومل  متن ااحكتا  الواجيعلتم بك ت  العلم وسعي ومل د  من يعلمه أو وجت  متن علهمته بعتض التق آقت  أثى واجبته وإن مل وأما من كان متمك ا من

 يعمل هبا.
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 املسألة الثانية: ضابط التمكن من العلم
 بط التمكن.تكلم ا يف املسألة ااوىل عن صثة التمكن وخترو ه، وعن أحوال املتمكن من  لب العلم، وه ا نتكلم يف ضا

 وق  تكلم ا عن ااحوال اليت ي عذر آيها ابَّهل يف املسألة السابقة، آمن كان حاله كذل  آهو معذور.
 ذا الزمان.هوانس الوضعية( يف لكثار )القونتكلم ه ا عن واقا حم ث، وهو حال امل تسبس إىل اإلس   يف معظم ب ث املسلمس احملكومة بقوانس ا

لكت   لسابا، كمتا ستيأيت اااث ابلباب  من جهة ااحكا  ثار كثر وحرب، وسيأيت الك   يف أحكا  ال اير يف آدر مبال االعتقوهذه الب ث تعتس
 .أنزل هللا واآلاثر املرتتبة عليه يف املبال ال امن ابلباب السابا إن ختاء هللا يف مسألة الكم ب   ما

هم عتتن ون يعجتز متن أستلم مت كثتتار أصتلي  ، آتتذل  يف ثار الكثتر ااصتلي التيت جهتور ستكاهنا أو كلهتموحنتن إ ا قل تا إنته ي عتذر ابَّهتل يف ثار الكثتر
 كاهنا مستتلمون ولتتو يفستت  أن جهتتور آمتتن املعلتتو  -كتتالب ث احملكومتتة ابلقتتوانس الوضتتعية   - ئمعرآتتة ختتتيء متتن أحكتتا  التت ين، أمتتا ثار الكثتتر الطتتار 

كم ذس   اللقتيط يف   -ليتهإل االعتقتاث املشتار ا أبوادتر مباتوستيأيت ِبتل هتذ -م تل هتذه التب ث ِبت ف ثار الكثتر احملاتة الكم الظاهر وقذا   
و السيت  وخت  أال عن  ريق اقتاتف ر أو ابلسؤ وقذا آإن املكلف ميك ه التعلم هبذه الب ث ابلسؤال أو ابلرحلة من م ي ة إىل أدرى أو من بل  إىل آد

  ل .
 يتة التيت ال مستائل الت ين اخلثلتب ث إال يفاهبذه الب ث ميكن  لبه والوقوف على الق م ه، آ  يعذر أح  ابَّهتل يف هتذه والاصل: أن العلم متيسر 

 ىل السابقة.ت ل عليه أقوال جيا من  كر  من أهل العلم ابملسألة ااو  يعلمها إال اخلاصة من أهل العلم، وهذا ما
راهيم متا نوا متعبت ين بت ين إبت. آقت  كتاستلم صتلى هللا عليته و  ال اجس واقالكس من العرب قبل بع ة ال ت  ومن الاوابط اليت يقا  عليها ه ا: حال 

، وأدلت  يت  بتن عمترو بتن نثيتلوالستؤال كز  ثدله من التب يل كما سبق بيانه يف الثصل ال اين، وأثرك بعاهم التوحي  وترك عباثة ااواثن ابلسعي ما
 أهنم كثار معذبون.  صلى هللا عليه وسلم  مهم وهؤالء أدس ال   عليه قو  آدرون إىل تقلي  ما

 عتذر ال تا  ابَّهتل يفيمت هم، آكيتف  على هؤالء، ما ن رة من كان يعلم التق أو بعاته -رخم حتريثه  -آإ ا كانت الجة ق  قامت ب ين إبراهيم 
 .ا اهرين ابلق والعاملس به هذه الب ث إ ا وقعوا يف نواقض اإلس  ، ما تيسر أسباب التعلم وك رة 

مس، أتتى  لت  بتس املستل ل. آتإ ا كتان متنيعذر آيه ابَّهت اامور قسمان: قسم يعذر آيه ابَّهل وقسم ال] العزيز بن ابز الشيخ عبدويف هذا قال 
ات أو أختتجار تته خت  هللا متن أمتو ذور يف عباثيعذر انه مقصر مل يسأل، ومل يتبصتر يف ثي ته آيكتون خت  معت وأتى الشرك ابهلل، وعب  خ  هللا، آإنه ال

تا ) أو أحجار أو أص ا ، إلعراضه وخثلته عتن ثي ته، كمتا قتال هللا ستباانه: صتلى هللا  . وان ال ت  ٣احقتاف: ا (ْعِرض تونَ م  نتِذر وا أ  َوالَّتِذيَن َكَثتر وا َعمَّ
صتلى  ن، وانته قومهتا عبهتاث ااواث اتت على ثيتنيؤ ن له ليست ثر قا، اهنا م ملا استأ ن ربه أن يست ثر امه اهنا ماتت يف اَّاهلية مل عليه وسلم 

نتته متتات علتتى الشتترك ا«. يف ال تتار إن أيب وأابك»يف وجهتته قتتال:  ، آلمتتا رأى متتا«هتتو يف ال تتار»قتتال لشتت ص ستتأله عتتن أبيتته، قتتال: هللا عليتته وستتلم 
 ابهلل، وعلى عباثة خ ه سباانه وتعاىل، 

ليته وستلم صتلى هللا ع ل حمم ا يعب  الرسو  القاثر اَّي ين، أو ملسلمس وهو يعب  الب وي، أو يعب  السس، أو يعب  الشيخ عب آكيف ابلذي بس ا 
يتت يهم.. ألمس، والقتترآن بتتس هتتم بتتس املستتيعتتذرون متتن ابب أوىل، اهنتتم أتتتوا الشتترك ااكتتس و  ، أو يعبتت  عليتتا  أو يعبتت  ختت هم. آهتتؤالء وأختتتباههم ال

 موجوثة بي هم، ولك هم عن  ل  معرضون. صلى هللا عليه وسلم  س  َّة رسول هللا وهكذا 
تتبل هم  ثترتة وحنتوهم ممتن ملرى كأهتل الوالقسم ال تاين: متن يعتذر ابَّهتل كالتذي ي شتأ يف بت ث بعيت ة عتن اإلست   يف أ تراف الت نيا، أو استباب أدت

عصتوا ثدلتوا  وإنوا ثدلوا اَّ ة، ن، آإن أجابوجل، والصايح أهنم ميتا ون يو  القيامة آيؤمرو  الرسالة، آهؤالء معذورون جبهلهم، وأمرهم إىل هللا عز
َعَل َرس وال  ) ال ار لقوله جل وع : ِبَس َحىتَّ نَتبتْ  ل صاياة ورثت يف  ل .واحاثي 1٥اإلسراء: (َوَما ك  َّا م َعذِه

يف آدتتتر كتابتته: ) ريتتق اقجتترتس( ملتتا  كتتتر  بقتتات املكلثتتس، آل اجتتا ه تتاك لعظتتتم  وقتت  بستتط الع متتة ابتتن القتتتيم رمحتته هللا الكتت   يف هتتذه املستتألة
 .1[آائ ته

                                                 

 2٥لة الباوث اإلس مية( الصاثرة عن ثار اإلآتاء ابلسعوثية، ع ث ، وموجوث ب صه يف )جم2٧ - 2٦ص  4)جممون آتاوى ابن ابو( جا حمم  بن سع  الشويعر، ج  1
 12 - 11يف كتابه )السيف املسلول على عاب  الرسول( ص  -جاما آتاوى ابن تيمية  -ور ل هذا قال الشيخ عب  الرمحن بن قاسم ال بلي  -- 8٦ – 8٥ص 
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 ( على الثرق بس الكم القاائي والكم ال ايين.منبيه)
 آإن قيل هل إ ا اثعى من قال الكثر أو آعله أنه جاهل أبن هذا ك ْثر، آهل ي قبل قوله .

 ي يف ال نيا، والكم ال ايين على القيقة. واَّواب: إن ه اك آرقا  بس الكم القاائ
امل تاآقس  ، وعتذره هتو كأعتذارهللا تعتاىل آإ ا كان من اثعى اَّهل متمك ا من العلم على الوجه الذي أسلث ا، آهتو خت  معتذور وال ت ثعته ثعتواه ع ت 

هلته كتاآر ذا املتمكن هو ما ج اآلدرة، آهيفنيا ومل ت ثعهم آ رأت ع هم هذه ااعذار يف حكم ال  صلى هللا عليه وسلم  الذين كانوا يعتذرون لل   
  ها. خيرج م خ  معذور جبهله يف القيقة ع   هللا، ولو مات على هذه الال لكان كاآرا  خمل ا  يف ال ار ال

ذا قبلتتون اعتتتذار م تتل هتتيالستتلف  اتتاةقأمتتا يف الكتتم القاتتائي: آقبتتول عتتذره مرجعتته إىل القاضتتي الشتترعي التتذي ي رآتتا إليتته أمتتره إن و جتت ، ومل يكتتن 
صتة وأن ت رأ ال  ع ته، دا عتذار ختبهةابَّهل، وراجا القسم الرابا من كتاب )الشثا( للقاضي عياع لت رك هذا، وق  يَعتس بعض القااة هذا اال

 متتا -كتتم عليتته ابلتترثة  عتتذره أن ي حتت  التترثهة هتتو متتن حقتتوق هللا وهتتي مب يتتة علتتى املستتاحمة ِبتت ف حقتتوق العبتتاث. وخايتتة هتتذا إ ا مل يقبتتل القاضتت
 مه.وجتب استتابته م ها بع  الكم وقبل استيثاء العقوبة بقتله، آإن َتب حكم ذس  -استيثاء بقية الشروط 

تعتتس  ال سية، آتإن هتذه القتوانحوال الش صتوجوث للقااء الشرعي، وإن و ج  أحيا  آيما ي سمى ابا ولكن يف الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية ال
ل مس، وستتيأيت يف مباتتش صتتية للمستتلتعاقتتب املرتتت ، وب تتاء علتتى  لتت  آتتإن آائتت ة الكتت   يف هتتذا املوضتتون هتتي يف املعتتام ت ال التترثهة جرميتتة وال

مامتتة الصتت ة ت: إمتتن هتتذه املعتتام اء هللا، و ختتتاالعتقتتاث ابلبتتاب الستتابا بيتتان أ يتتة موضتتون اإلميتتان والكثتتر وبيتتان اآلاثر املرتتبتتة عليتته يف التت نيا إن 
، آتإ ا كانتت ر آيهتا معرآتة الت ين  التيت يتؤثوال كاح والطت ق والاتانة والواليتة علتى الت ثح واملتال واملواريتل والتذكاة والشتهاثات وخ هتا متن ااحكتا

ه لقبتتور وااضتترحة، آإنتتاوختتتركيات  ه تتاك معاملتتة بتتس مستتلم صتتاحل يف ثي تته وبتتس م تستتب لإلستت   يثعتتل املثكتترات اَّليتتة كتترتك الصتت ة وستتب التت ين
ذا إ ا  هتي ته، ويتأكت  ك ثتره عتن تعلتم ث يعامل هذا على أنه كاآر يف القيقة وإن كان جتاه   أبن هتذا كثتر انته متتمكن متن معرآتة  لت  وهتو م عتِرع

لكثر إ ا بل ه ابه دب على املتلبح إنسالية، آكان ق  ب سِه له أن هذا ك ثر، ولو كان الذي بسه له  ل  عاميا خ  مستوِف لشروط القائم ابلجة الر 
   آر معانت . وهتذا الكتليته آهتو كتاعهتو  دس أن يت بت، ان هذا واجب عليه ابت اء، آإن َتب وأقلا عن الكثر ح ِكم ذس مه، وإن أصر على متا
ر ، وخت   لت  متن اآلاثن املواريتلمتك ت  يرتتب عليه إآساث ك ت  متن اانكاتة يف هتذه التب ث بستبب رثة أحت  التزوجس ويرتتتب عليته بطت ن قستمة  

 اليت ي ثل ع ها ك   من ال ا .
هتذا واجتب آدتر، هتذا واجتب و آوالكم بكثر خت ص ختيء وثعوته إىل اإلست   ختتيء آدتر، كمتا ستبق يف بيتان الثترق بتس إقامتة الجتة والت عوة، 

 آيجب مواصلة ثعوة هؤالء إلعاثْم إىل حظ ة اإلس  . 
 التكث  يف الباب السابا ربال االعتقاث إن ختاء هللا.وسيأيت خترح قاع ة 

 
 وهذا آدر ما أ كر يف موضون اَّهل والعذر به، وبه أدتم الباب الساث  وابهلل تعاىل التوآيق
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 الباب السابع
 م املختلفةيف صنوأ العل الكتب اليت نوصي بدراستها

 (متهيد)
 كثاية.  ق  تبسه ل  مما سبق  كره يف هذا الكتاب أن  لب العلم م ه ماهو آرع عس على كل مسلم، وم ه ماهو آرع

 وأن ااصل يف  لب العلم أن يكون ابلتلقي من العلماء وبسؤال الثقهاء.
م يف بعتض البلتت ان، وإمتا أبقتتواقم يف  هم التذي مي تتا ال قتةآتتاء أوآستتقَّهتتل املتصت ين للتعلتتيم واإل ولكتن قت  يتعتتذر أدتذ العلتتم عتن العلمتتاء: إمتا ل تت ْر

 بل ان أدرى، ومن ه ا كان الرجون إىل الكتب الم اص ع ه.
وعيتها ومن آال هللا تعاىل على هذه اامة أن اتثق علماؤها على مشروعية التعلم متن الكتتب، وهتو متا ي عترف ابلوجتاثة، وقت  آصَّتل ا القتول يف مشتر 

 الثصل ال الل من الباب ال الل من هذا الكتاب، ما االتثاق على أن الوجتاثة أثى مرتبتة متن التلقتي متن العلمتاء، ولك هتا دت  متن اادتذ عتنيف 
حتىت إ ا إن هللا اليقبض العلم انتزاعا ي تزعه متن العبتاث، ولكتن يقتبض العلتم بقتبض العلمتاء، ) عليه الص ة والس  الرءو  اَّهال املذكورين يف قوله 

 .1(مل ي بق عاملا  اكذ ال ا  رءوسا جهاال، آس تلوا آأآتوا ب   علم آالوا وأضلوا
. آتتإن التتتعلم ابلوجتتاثة متتن 2(متتن أختتتراط الستتاعة أن يقتتل العلتتم ويظهتتر اَّهتتل) عليتته الصتت ة والستت  وهتتذا متتن ااختتتراط الصتت رى للستتاعة، كمتتا قتتال 
 ب   خت .نقص العلم اهنا أثى من التلقي من العلماء 

كتتب العلتم     هللا تعتاىل َّميتاا اثبتت ِبمتآإ ا ثبت أن التعلم ابلوجاثة جائز، آإنه اليشرتط لصاتها إال التوثق من صاة نسبة الكتاب ملؤلثه، وهذ
 اليت م ار اعتماث اامة عليها.

ذا اإلرختتتاث إ ا هتت وتتاتتح أ يتتة قرأه وي رستته،هتتذا، وال تترع متتن وضتتا هتتذا البتتاب )الكتتتب التتيت نوصتتي ب راستتتها( هتتو إرختتتاث  التتب العلتتم إىل متتاي
ط، لتم بتس خمتصتر ومبستو ن صت وف العمانظرت إىل ك رة الكتب التيت تعتل هبتا املكتبتات العامتة والتجاريتة، والتيت تبلت  آالف الكتتب يف كتل صت ف مت

ن وستتط هتتذا الباتتر يقتتف حتت ا - املبتتت ئداصتتة  -آيهتتا ال تتل والستتمس، وم هتتا ماكتبتته أئمتتة اقتت ى وم هتتا ماوضتتعه ثعتتاة الاتت لة، و التتب العلتتم 
ماآيته ضت له  متاال آائت ة آيته أو ه يف قتراءةالزادر من الكتب الي ري مايقرأ والأبيها يبت أ ، وإن مل ي ركته توآيتق تم متن هللا قت  تاتيا ست وات متن عمتر 

 ختترائه أو متاال ختتراء متاال آائت ة يف ق مالته يفل، وقت  ي ثتوه كه، وقت  يبت أ بقتراءة متاال ي ب تي أن يقترأه إال يف مرحلتة متق متة آت  يثهتم م ته إال القليت
لتب املبتت يء   أختتبِهه حتال الطا يه س. وأي ب ي أن يشرتيه يف وقته هذا من الكتب،  وهذه اآلآات وخ ها اختتكى يل م ها خ  واحت  متن الشتبان املتت

هالت  ال  ه متن مرختت  وإال آهتو تا البت  لتلبي اء والدتسة لته بتذل ، ك ما املكتبات املليتة َبالف الكتب ِبال من يري  أن خيوع البار أو يقطا ا
 الباب. ه وضعت هذاحمالة إن مل تت اركه رمحة من هللا. واجل إرختاث الط ب املبت ئس وخ هم من املسلمس إىل ما يقرأون

 وسوف يشتمل هذا الباب إن ختاء هللا تعاىل على ث ثة آصول، وهي:
 صائح لطالب العلو  الشرعية.الثصل ااول:  ن - 1
 الثصل ال اين:  الكتب اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ااوىل. - 2
 الثصل ال الل:  الكتب اليت نوصي ب راستها يف املرتبتس ال انية وال ال ة. - ٣

 هذا،  وابهلل تعاىل التوآيق.
                                                 

 متثق عليه 1
 (81يل ال يل رواه الب اري عن أنح رضي هللا ع ه )ح  2
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 الفصل األول
 نصائح لقالب العلوا الشرعية

 مسائل،  وهى:يشتمل هذا الثصل على ست  
 صثة العلم املطلوب حتصيله. - 2نصائح عامة يف  لب العلم.         - 1
 مستوايت ال راسة ومراحلها. - 4أقسا  العلو  الشرعية.              - ٣
 نصائح داصة ب راسة الكتب. - ٦صثات الكتاب اَّي .             - ٥

 
 املسألة األوىل: نصائح عامة يف طلب العلم

 لب العلم من حيل وجوبه قسمان:  - 1
 ثا  دت  الستبيل إىلرك  لبته، متاآرع عس: واجب على كل مسلم ابلت  عاقتل متن  كتر أو أن تى، متن حتِر وعبت . وهتذا العلتم اليعتذر أحت  يف تت -أ 

ر  يف   املستتتثيت. وقتت   كتتحكتتاة( يف أ لتت  ولتتو ابلرحلتتة والستتثر إىل حيتتل دتت  متتن يعلمتته، كمتتا  كتتر ه يف مستتألة )وجتتوب الرحلتتة يف املستتألة ال اولتت
ل أحتت  ِبستتب دتتب علتتى كتت البتتاب ال تتاين متتن هتتذا الكتتتاب أن آتترع العتتس متتن العلتتم قستتمان: قستتم عتتا  دتتب علتتى جيتتا املستتلمس، وقستتم دتتاص

 مايزاوله من عمل أو مايبتلى به من ال واول.
طلبته متن آن العلتو  الشترعية،   ا تهت  متشتريعة. وأمتا متاواث عمتا يلتز آرع كثاية: وهو ماواث عن ال  السابق وحىت حتصيل رتبة االجتهاث يف ال -ب 

 باب ال اين.اول من الاال واآل المن آروع الكثاية، واعتس ال ووي هذا قسما  اثل ا آيما نقل اه ع ه من )ا مون( يف الثصل 
العلم قبل االختت ال بثرع الكثاية م ه.  أما آرع الكثايتة واملقصوث من  كر هذا التقسيم ه ا ت بيه  الب العلم على وجوب  لب آرع العس من 

ل آيجب آيه تق   ااهتم م ته علتى ماثونته، آيجتب االختتت ال بعلتو  االجتهتاث اخلمستة جيعهتا ثون إ تال لبعاتها، آتإن املقصتوث ختترعا متن االختتت ا
ل ال التتل متتن البتتاب ال تتاين. آتت  ي ب تتي التباتتر يف ثراستتة علتتم بثترع الكثايتتة متتن العلتتم هتتو َستت ه حاجتتة اامتتة متتن ا تهتت ين كمتتا ستبق بيانتته يف الثصتت

قال ابن اَّووي: قال أمح  بن ح بل: االختتت ال ابادبتار [رمحه هللا ابن مفلح احلنبلي  وإ ال خ ه، وق  نبهه خ  واح  من العلماء على هذا، آقال
  تم متن الت يل آتأجنح، قتال ابتن اَّتووي: وإمنتا اإلختتارة إىل متا كرت متن الق مية يقطا عن العلم الذي آرع علي ا  لبته. وقتال مالت :  متاأك ر أحت

وق  أوخل دلق من املتأدرين يف كتابة  رق امل قوالت آشت لهم عتن  -إىل أن قال  -التشاخل بك رة الطرق وال رائب آيثوته الثقه، و كر ك ما  ك  ا  
 .1] ريمعرآة الواجبات حىت إن أح هم ي ستل عن أركان الص ة آ  ي

تم بتس العبت  وربته. وي عتان  التب العلتم - 2  قتال تعتاىلر إد صته. وي وآتق بقت  اإلد ص يف  لب العلم واجتب، وهتو متن عبتاثات القلتب آهتو ِسترُّ
 )آثاب العامل واملتعلم(.هذا ابلتثصيل يف أول الباب الرابا  . وق  سبق128ال ال:  (ِإنَّ اّللهَ َمَا الَِّذيَن اتتََّقواْ وَّالَِّذيَن ه م حمُِّْس  ونَ )
 آم ها: جنملها ه ا،ي ستعان على  لب العلم أبمور سبق الت بيه عليها داصة يف الباب الرابا، حيل  كر ها ابلتثصيل، و  - ٣
 اإلد ص، وبق ر اإلد ص أتيت املعونة من هللا تعاىل. -أ 

 تقليل الع ئق الشاخلة. -ب 

                                                 

،  ط مكتبة ابن تيمية. و كر اخلطيب الب  اثي رمحه هللا يف كتابه )الثقيه واملتثقه( أنه كتبه اهل ال يل الذين أ لوا الثقه 122 /2)اآلثاب الشرعية(  البن مثلح،  1
عامل الس ن(. ونبهه ابن عب الس على هذا اامر نثسه يف )جاما بيان . و كر اخلطايب م له يف مق مة كتابه )م٧2 - ٧1 /2حىت خَت ها عليهم أهل الرأي، )الثقيه واملتثقه( 

 . وماوالت هذه اآلآة قائمة إىل يوم ا هذا يف بعض املشت لس بعلو  ال يل والرجال1٧1 /2العلم(  



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

397 

 أمكن  ل . التعلم يف الِص ر ما -ج 
 الرص على الوقت، وت ظيم الوقت وحسن است  له. -ث 
 الصابة يف  لب العلم. -هت 
 ، وأكتتل التت ل، وختتضمتتن ال واآتتل العمتتل ابلعلتتم وجماهتت ة التت ثح يف محلهتتا علتتى  لتت ، ومتتن العمتتل ابلعلتتم: االجتهتتاث يف الطاعتتات واالك تتار -و 

 يه. البصر وحثظ السما. ومن العمل ابلعلم نشره وت ريسه وال عوة إل
تة  يَتْهتت  ونَ  تْه ْم أَئِ َوَجَعْل َتتا ِمتت) قتتال تعتاىلالصتس يف  لتتب العلتم الم تتاص ع ته ملواصتتلة الطلتتب وبلتول الرتبتتة العاليتة،  -و  تا َصتتَس وا وََكتتأِبَْمتترَِ   مَّ ان وا َلمَّ

 مان ال ربة. ن ا و . ومما يعس على الصس معرآة آال العلم وأ يته داصة يف وما24السج ة:  (َِباَيتَِ ا ي وِق  ونَ 
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 املسألة الثانية: صفة العلم املقلوب حتصيله
 هو إثراك الشال على حقيقته إثراكا  جاوما . العلم: - 1

 وع   إثراك الشال هو اَّهل البسيط.
 وإثراك الشال ِب ف حقيقته هو اَّهل املركب.

 وإثراك الشال ما احتمال ض ِ  مرجوح هو الظن.
  ِ  مساِو هو الش .وإثراك الشال ما احتمال ض

 وإثراك الشال ما احتمال ض ِ  راحل هو الوهم.
 و اإلجتتان. وقتت  ستتبقأح علتتى التت ص : هتتو معرآتتة الكتتم ب ليلتته متتن الكتتتاب أو الستت ة أو اإلجتتان املعتتتس أو القيتتا  الصتتايوالعلاام الشاارعي - 2

 ح.الك   يف هذا يف املسألة ال ال ة عشرة من أحكا  املستثيت يف الباب اخلام
و أصتل ااثلتة(   تعتاىل القترآن )وهتق  ْسى هللاو ا  وآوائ  بوجوه ال اللة امل تلثة. آالعلم الشرعي يف القيقة هو معرآة ال ليل ومايست بط م ه من أحك

َتآجُّوَن ِآيَمتا لَتْيَح َلك تم ) تعاىلقال  ،٦1ل عمران: آ (ْلمِ َآَمْن َحآجََّ  ِآيِه ِمن بَتْعِ  َما َجاءَك ِمَن اْلعِ ) قال تعاىل علما ، آالعلم هو ال ليل، آَِلَم حت 
 ، آذ  سباانه من يتكلم ب   ثليل.٦٦آل عمران:  (ِبِه ِعْلمم 

: هو معرآة الكم ب ليله، ومعرآة االعرتاضات الوارثة عليه وأقوال امل الثس وكيثية الرث عليهتا. أو ميكتن القتول أبن التتمكن والتمك ن يف العلم - 3
أعلتم ال تا  أبصترهم ابلتق إ ا ادتلتف قتال ) عليته الصت ة والست  رآة الق من بتس ااقتوال امل تلثتة املتاتاثة. وي تروى أن رستول هللا يف العلم هو مع

 .1(ال ا 
 اِبْلَتقِه َعلَتى اْلَباِ تِل آَتَيْ َم  ته  آَتِإَ ا ه تَو بَتْل نَتْقتِذف  ) قتال تعتاىل، ٣٣الثرقتان:  (َوَأْحَستَن تَتْثِست ا  َواَل ََيْت وَنَ  ِرََ ِل ِإالَّ ِجتتْ َتاَك اِبْلَتقِه ) قال تعاىل

َ َق م  الَِّذي اْدتَتَلث واْ ِآيهِ ) قال تعاىل، 18اانبياء:  (وَاِهقم  ِإنَّ َهَذا اْلق ْرآَن يَتق صُّ َعلَتى ) قال تعاىل، ٦4ال اتل:  (َوَما أَنَزْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتت َبسِه
كمتايف   -والبا ل من عمل اانبيتاء علتيهم الست    ، تبسه هذه اآلايت أن الرث على الشبهات٧٦ال متل:  (َل َأْك َتَر الَِّذي ه ْم ِآيِه خَيَْتِلث ونَ َبيِن ِإْسرَائِي

كمتا يف   -م الست   ت أن إ هار الق يف مواضا االدتت ف متن عمتل اانبيتاء علتيهايوالعلماء ورثتهم يف هذا، كما تبس اآل -آييت الثرقان واانبياء 
ع عليته  -آييت ال ال وال مل  ع عليته بت ليل آدتر يف نثتح املستألة أو اعترت  والعلماء ورثتهم يف هذا. وليح بعامل من يذكر حكمتا ب ليلته مث إ ا اعترت 

 .2]ف به رجاان القولالثقيه: الذي ْسا ادت ف العلماء وأثلتهم يف اَّملة، وع  ه مايعر [رمحه هللا ابن ميمية  بشبهة سكت. وقذا قال
، ويبطتتل أن ي بتته علتتى الصتتايح م هتتاآهتتذا أحستتن متتايكون يف حكايتتة اخلتت ف: أن تستتتوعب ااقتتوال يف  لتت  املقتتا ، و [رمحتته هللا اباان ميميااة  وقتتال

 م.البا ل، وتذكر آائ ة اخل ف ومثرته، لت  يطول ال زان واخل ف آيما الآائ ة حتته آيشت ل به عن ااه
 . آا يف مسألة ومل يستوعب أقوال ال ا  آيها آهو  قص، إ  ق  يكون الصواب يف الذي تركهآأما من حكي د

 أو  كي اخل ف ويطلقه والي به على الصايح من ااقوال آهو  قص أياا.
 آإن صاح خ  الصايح عام ا  آق  تعم  الكذب، أو جاه  آق  أدطأ.

أقواال متع ثة لثظا  ويرجا حاصلها إىل قول أو قولس معىن ، آق  ضيها الزمان وتك هر رتا لتيح كذل  من نصب اخل ف آيما الآائ ة حتته أو حكي 

                                                 

 4٣ /2رواه ابن عب الس يف )جاما بيان العلم(  1
 ٣٣٣ر املعرآة ص )االدتيارات الثقهية(  البن تيمية،  جا البعلي،  ط ثا 2
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 .1]بصايح آهو ك بح ثويب وور،  وهللا املوآق للصواب
 آهذه صثة التمكن يف العلم.

 . آت لهت اآليتة علتى أن أهتل49الع كبتوت: (وت توا اْلِعْلتمَ ِذيَن أ  لَّ َبْل ه َو آاَيتم بَتيِهَ اتم يف ص   وِر ا) قال تعاىل : هو العلم احملثو ،والعلم املعترب - 4
 العلم هم من كان علمهم يف ص ورهم، وهذا هو الثظ.

تتا   ، ويقصتت  أنتته لتتيح بعلتتم إال احملثتتو ، أمتتا متتن كتتان علمتته يف الكتتتاب آقتتط اليف 2وقتتال بعتتض الستتلف: لتتيح بعلتتمِ  متتاال يتت دل متتا صتتاحبه المه
تا . آتإ ا   ص ره آهذا علم تم اليعت  به، انه إ ا  هب كتابه )بسرقة أو حريق وحنو  ل (  هب علمه، كما أنه ال مل معه كتب العلم إ ا ثدل المه

 كان مستاارا  للعلم وهو يف المها  )وهذا اليكون إال للااآظ( آهو عامل، وإال آ . واآلآات العارضة ك  ة آ ب  من الثظ.
ستا  الثتظ(، أن(، والتكرار )وهو )يف املكا آثاب املتعلم يف الباب الرابا، ومن  ل : التثرل )يف الوقت(، واخللوة وق   كر  مايعس على الثظ يف

صت ر الستن و صتابة يف  لتب العلتم اجعة(، والوآهم املعىن، والكتابة )أي كتابة املراث حثظه(، ومراجعة احملثو  كل آرتة، وت ريسه )وهو من صور املر 
 .معي ان على الثظ

 :هى -وذلك بناء على املقدمات السابقة  -صفة العلم املقلوب حتصيله  - 5
 معرآة الكم ب ليله، سواء كان ثلي   واح ا  أو ع ة أثلة.  -أ 

 اباثلة. الراجح من املرجوح يتميز ل يه معرآة االعرتاضات وااقوال امل الثة والشبهات الوارثة على هذا الكم، وكيثية الرث عليها، وهبذا -ب 
 حثظ هذا كله. -ج 

ال و  لشتيخ وال لطائثتة ب ملتذهب والوعلى هذا آي ب ي لطالب العلم أن  رص على استيثاء هتذه الصتثات الت  ث آيمتا يتعلمته متن علتمِ ، واليتعصت
لصت ة عليته ااب بته الرستول ا أجتستأله عمتي، آتإن هللا ستباانه ستوف عليته الصت ة والست  َّماعة، بل اليبت ي إال الق الذي أنزله هللا على رستوله 

ت م  اْلم ْرسَ اَ ا َأجَ آَتيَتق ول  مَ َويَتْوَ  يت َ اِثيِهْم ) قال تعاىل ال ماأجاب به املذهب أو الشيخ أو الطائثة، والس   نَباء يَتْوَمتِتِذ آَتَعِمَيْت َعَلْيِهم  اْاَ ، ِلسَ بتْ
 .٦٧ - ٦٥القصص:  (اْلم ْثِلِاسَ  ك وَن ِمنَ ِمَل َصاِلا  آَتَعَسى َأن يَ آََأمَّا َمن ََتَب َوآَمَن َوعَ ، آَته ْم اَل يَتَتَساءل ونَ 

 
  

                                                 

 ٣٦8 /1٣)جممون الثتاوي(  1
 هت 211وقائل هذا هو عب الرواق الص عاين صاحب )املص َّف( ت  2
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 املسألة الثالثة: أقساا العلوا الشرعية
ت بطة متن ستت راج العلتو  املستى وستيلة الت قسم العلو  الشرعية إىل ث ثة أقسا : علتو  أصتلية وعلتو  مستت بطة متن العلتو  ااصتلية، وعلتو  وستائل هت

 لية.العلو  ااص
 أما العلو  ااصلية أو ااساسية آهى: - 1
 الكتاب )القرآن(. -أ 

(: وهو ماأضيف إىل ال    -ب   رير أو صثة.من قول أو آعل أو تق عليه الص ة والس  الس ة )أو علم ال يل رواية  
، أي رثهوه إىل الكتتاب والست ة ابإلجتان.  ٥9ال ستاء:  (ىَل اّللِه َوالرَّس تولِ آَتِإن تَت َتاَوْعت ْم يف خَتتْيِء آَتتر ثُّوه  إِ ) قتال تعتاىلهذان  ا أصل العلتو  الشترعية. 

 .1]وأما أصول العلم:  آالكتاب والس ة[ ابن عبدالربقال 
هتذه  مل تلثتة لل صتوص. ومتنابلت الالت ا العلتو  ااصتلية )الكتتاب والست ة( -أو املب يتة علتى  -العلو  املست بطة: وهى العلو  املستت رجة متن  - 2

 العلو  املست بطة:
 العقائ  )وهى املسائل العلمية اخلسية املست رجة من أثلتها التثصيلية(. -أ 

 الثقه )وهى ااحكا  الشرعية العملية املست رجة من أثلتها التثصيلية(. -ب 
 الرقائق )وهى عباثات القلب وآثابه(. -ج 
 اآلثاب الشرعية )وهى آثاب اَّوارح(. -ث 
 وااثعية )وهى من عباثات اللسان(. اا كار -هت 
 علو  الوسائل: وْسيت بذل  اهنا: - ٣
وجته لقترآن وآهمته علتى الاائل لتت وة وسائل لابط العلو  ااصتلية وآهمهتا كمتا كتان يثهمهتا الصتاابة رضتي هللا عت هم، آالتجويت  والتثست  وست -أ 

 رث م ه.الصايح، ومصطلح ال يل وسيلة لتمييز ماي قبل من ال يل وماي  
 لم.عواهنا وسائل الست راج العلو  املست بطة كالثقه من العلو  ااصلية، آهى وسائل الست راج علم من  -ب 

 وعلو  الوسائل أربعة،  وهى:
 
 
لتو  القترآن يف  ا  من عي مثانس نوعهبا السيو  علو  القرآن )وم ها التجوي  والتثس  وال ريب وأسباب ال زول وال اسخ وامل سو ، وخ ها( وق  بل  -أ 

 كتابه )االتقان(.
لت يل وعلتم الرجتال اجم وختتروح اعلو  الت يل )علتم الت يل ثرايتة، أو مصتطلح الت يل( وم هتا )أقستا  الت يل امل تلثتة، وال ريتب واملعت -ب 

يف  - ي ق متته(، وقتال الستيو  يل يف )ملتبشقيه: تواريخ الرواة واَّرح والتع يل، وخ ها( وق  بلت  هبتا ابتن الصت ح مخستة وستتس نوعتا متن علتو  ا
 إهنا ميكن أن تك ر ك  ا ابلتثريعات. -ت ريب الراوي 

 علو  الل ة العربية )ال او والصرف والب خة والل ة وااثب(. -ج 
 ه ومايعرع له(.، و رق االست باط من ااثلة، واحملكو  آيه، واحملكو  علي-احملكو  به  -أصول الثقه )الاكم، وأثلة ااحكا   -ث 
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يف  اصتيل رتبتة االجتهتاثلتم الستاعي لتال  تاجها العامة، آهى ليستت متن آتروع العتس،  وإمنتا  تاجهتا  التب الع -علو  الوسائل  -وهذه العلو  
 الشريعة و ل  اهنا من أثوات االجتهاث.

 قصوثة ل  ها.وتعتس العلو  ااصلية واملست بطة علوما  مقصوثة لذاْا، أما علو  الوسائل آم
 وق  وضعت علو  الوسائل هذه بع  عصر الصاابة رضي هللا ع هم الست  ائهم ع ها، والق أن خرع العلماء من وضا هتذه العلتو  )علتو  القترآن،

ثتظ الت ين ومصطلح ال يل، وقواع  الل ة، وأصول الثقه( هو أن يثهم العامل ال صوص كما آهمها الصاابة آيتبا سبيلهم وال يشذ عت هم، وهبتذ ا   
قتتال عمتتر البتتن عبتتا : كيتتف [رمحتته هللا اباان كثااري  متتن التبتت يل والتاريتتف ويستت  اآلدتتر علتتى هنتتل ااول، آتتإن آعلتتوا  لتت  رختتت وا وإال ضتتلهوا. قتتال

دتلثتوا آيته اقتتلتوا. خيتلثون وإقهم واح  وكتاهبم واح  وملتهم واح ة ، آقال: إنه سيجال قو  اليثهمون القرآن كمتا نثهمته،  آي تلثتون آيته،  آتإ ا ا
. آالثت ة والثساث َيتيان من ع   آهم ال صتوص )الكتتاب والست ة( كمتا آهمهمتا الصتاابة آيتؤثي هتذا إىل اإلحت اث 1]آأقره عمر بن اخلطاب بذل 

 ت باط م ها.يف ال ين ومايعقبه من االدت ف والتثرق، ومن ه ا وضا العلماء علو  الوسائل لابط آهم نصوص الكتاب والس ة ولابط االس
أنبتأ  عبت هللا بتن العبتا  الطيالستي قتال: ْسعتت هت ل بتن [رمحته هللا قتال عاد   اجلر ااين  ومما يبسه أ يتة علتو  الوستائل يف حثتظ الت ين متارواه ابتن

ْجَمل
 
من املثسَّر، واخلاص من العا  وال استخ  الع ء يقول: منَّ هللا على هذه اامة أبربعة ولوالهم قل  ال ا : منَّ هللا عليهم ابلشاآعي، حىت بسَّ امل

لقترآن، ولتواله من امل سو ، ولواله قل  ال ا . ومنَّ هللا عليهم أبمح  بن ح بل حتىت صتس يف احمل تة والاترب آ ظتر خت ه إليته آصتس، ومل يقولتوا ِبلتق ا
تتر خريتتب قلتت  ال تتا . ومتتنَّ هللا علتتيهم بيايتتي بتتن معتتس حتتىت بتتسَّ الاتتعثاء متتن ال قتتات، ولتتواله  قلتت  ال تتا . ومتتنَّ هللا علتتيهم أبيب عبيتت  حتتىت آسَّ

 .2]ولواله قل  ال ا  عليه الص ة والس  ح يل رسول هللا 
عن حمم  بن س ين قتال:  لقت  أتتى علتى ال تا  ومتان وماي ستأل عتن إست اث حت يل، حتىت وقعتت الثت تة، آلمتا وقعتت الثت تة [أياا  ابن عد وروي 

. ويقصت  ابلثت تة  هتور الثترق الاتالة ٣] ظر َمن كان ِمن أهل الست ة أِدتذ ِب ي ته، ومتن كتان متن أهتل الب عتة تترك ح ي تهس تل عن إس اث ال يل لي  
 .عليه الص ة والس  ووضعها لألحاثيل املكذوبة على رسول هللا 

 .4]قال ابن املبارك: اإلس اث من ال ين، ولوال  ل  لقال من ختاء ماختاء[ابن عد   وقال
لعلتم: علتم ااْستاء والل تات، آتإن املقصتوث ونظت  هتذا يف ا[يف سبب وضتا العلمتاء لعلتو  الوستائل، آقتال رمحته هللا:  اسس ا ابن ميمية شيخوتكلم 

و، ا عتن ال اتالصاابة ملا استت  و و   العرب. رعرآة ال او والل ة التوصهل إىل آهم كتاب هللا وس ة رسوله وخ   ل ، وأن ي او الرجل بك مه حنو ك 
   يف ذل  صتار قتم متن الكتلصتاابة، وكتواحتاج إليه من بع هم، صار قم من الك   يف قوانس العربية ماال يوج  م له للصاابة ل قصتهم وكمتال ا

أدرين، إليته ك ت  متن املتت لباتل احتتاجأْساء الرجال وأدبارهم ماال يوج  م له للصاابة، ان هذه وسائل تطلب ل  هتا، آكتذل  ك ت  متن ال ظتر وا
 واست ىن ع ه الصاابة.

 است  وا عن  ل . انوا عراب  كوكذل  ترجة القرآن ملن اليثهمه ابلعربية،  تاج إليه من ل ته آارسية وتركية ورومية. والصاابة ملا  
 وكذل  ك   من التثس  وال ريب  تاج إليه ك   من ال ا  والصاابة است  وا ع ه.

واالصط حات ال ظرية واَّ لية املعي ة علتى ال ظتر وامل تا رة، مقصتوثة ل ثستها، رأي أصتااهبا أعلتم متن الصتاابة،   آمن جعل ال او ومعرآة الرجال،
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تهم كمتتا يظ تته ك تت  ممتتن أعمتتى هللا بصتت ته. ومتتن علتتم أهنتتا مقصتتوثة ل  هتتا، علتتم أن الصتتاابة التتذين علمتتوا املقصتتوث هبتتذه، أآاتتل ممتتن مل تكتتن معتترآ
 . 1]وإن كان ابرعا  يف الوسائلم لهم يف معرآة املقصوث، 

 هذا، واملقصوث من  كر أقسا  العلو  الشرعية ه ا أمور:
يف  صتح أن يتباتر الطالتبثتريط. آت  يم ها: أن ي رك  الب العلم موقا كل علم من العلو  وال اية م ه، آيعطي كل علم حقه ثون إآتراط والت - 1

 لذاته. لس ة )رواية( مقصوثه، وعلم اااب من الكتب الستة بع ، آإن علم املصطلح مقصوث ل   ثراسة علم املصطلح أو علم الرجال وهو مل  ثظ كت
ة متن يتة مادتب علتى العامتعرآتهتا، وخاموم ها: أن ي رك  الب العلم أن علو  الوسائل هتى متن أثوات االجتهتاث واالستت باط، آت  يلتز  العامتة  - 2

 معرآتة يلز  العامة م ه إالل الثقه الا وأدرى ضعيثة ال تل هبا، هذا من علم املصطلح، ومن أصو هذا أن يعلموا أن ه اك أحاثيل صاياة  تل هب
 مة.أقسا  الكم الشرعي التكليثي اخلمسة )الواجب وامل  وب واملباح واملكروه والرا (،  هذا مايلز  العا

ائل ختتيتا متن علتو  الوست لن نذكر آيهتاو ل راسة: ااوىل داصة ابلعامة ث ث مراتب ل -إن ختاء هللا  -وحنن يف الكتب اليت نوصي ب راستها س ذكر 
ات يف علتو  نوصتي ب راستة خمتصتر   ئس وآيهتاإال ماأختر  إليه أع ه متن علمتي املصتطلح وأصتول الثقته، أمتا املرتبتة ال انيتة آ اصتة بطت ب العلتم املبتت

ستائل امل تلثتة بستو ات يف علتو  الو ي ب راستة م اصة بط ب العلم املتقت مس وآيهتا نوصتالوسائل امل تلثة ملعرآة اصط حاْا، وأما املرتبة ال ال ة: آ
 لتاصيل ع ة االجتهاث.

 آهذا ما يتعلق أبقسا  العلو  الشرعية.
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 املسألة الرابعة: مرامب الدراسة
أن التت رج  لرابتا. و كتر  ه تاكن البتاب امتلثصل ال الل سبق الت بيه على أ ية الت رج يف  لب العلم، و ل  يف القسم ال الل من آثاب املتعلم يف ا

 مطلوب يف الكم والكيف لي رك الطالب مبت اه وال ي قطا.
لصتايح يف ه مراعتاة الرتتيتب الكيتف: مع تااو كتر  أن التت رج يف الكتمه: مع تاه أن يت ر  الطالتب املقت ار التذي  تملته عقلته و اقتته. وأن التت رج يف 

 .ن خمتصراتهة آ  ي ر  علما مل ي ر  مق ماته، والي ر  كتااب مبسو ا يف علم مل يقرأ ختيتا مثراسة العلو  امل تلث
بِتِه َوقَتاَل الَّتِذيَن َكَثتر وا لَتْواَل نت تزهَِل َعَلْيتِه اْلق تْرآن  ج ْلَتة  َواِحتَ ة  َكتَذِلَ  لِ ت  َتبهِتَت ) قال تعتاىلوق  نبهه هللا تعاىل على أ ية الت رج يف التعلم و ل  يف 

. آتاهلل ستباانه وتعتاىل 1٠٦اإلستراء:  (َوقت ْرآ   آَتَرقْتَ اه  لِتَتْقَرأَه  َعَلى ال َّاِ  َعَلى م ْكتِل َونَتزَّْل َتاه  تَ تزِي   ) قال تعاىل،  ٣2الثرقان:  (آت َؤاَثَك َوَرتتَّْلَ اه  تَتْرتِي   
قتته آ تتزل م جمتتا  علتتى متت ى ثتت ث وعشتترين ستت ة ختتتيتا بعتت  ختتتال،  لي بتتت يف جلتتة واحتت ة وإمنتتا آره  عليتته الصتت ة والستت  مل ي تتزل القتترآن علتتى ال تت  

 لب العلم ثرجات وم اقل ورتب الي ب ي تع هيها ومتن تعت اها جلتة آقت  تعت ى ستبيل الستلف رمحهتم [رمحه هللا أبو عمر بن عبدالرب  القلوب. قال
 .1]هللا، ومن تع ى سبيلهم عام ا  ضله ومن تع اه جمته ا  وله 

ت استب  ، كتل مرتبتة م هتاهللاية إن ختتاء الت رج يف  لب العلم هبذه اا ية آسوف جنعل الكتب اليت نوصي ب راستها يف ث ث مراتب ثراست وملا كان
 آتة معي ة من املسلمس، كما َت ل هذه املراتب ث ث مراحل مت رجة يف الطلب.

 سلم.ب على كل معلى بيان آرع العس من العلم الذي دوسوف جنعل املرتبة ااوىل داصة ابلعامة، وهذا يعين أهنا ستشتمل 
 يو .العلو  الشرعية ال  على تعلموس جعل املرتبة ال انية داصة بط ب العلم املبت ئس، وي  رج آيهم ك   من الشبان املت ي س املقبلس

 ة.الجتهاث يف الشريعأما املرتبة ال ال ة آهى لط ب العلم املتق مس املت صصس الساعس لتاصيل مرتبة ا
 راسة كتتب املترتبتس  ة دب أن يب أوا برتبة ال الوخين عن البيان أن   ب املرتبة ال انية دب أن يب أوا ب راسة كتب املرتبة ااوىل، كما أن   ب امل

 ااوىل مث ال انية، آهذا مقتاى الت رج واملرحلية.
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 املسألة امامسة: صفات الكتاب اجليد
 ت الكتاب اَّي :من صثا

 أن يكون كاتبه من علماء أهل الس ة واَّماعة. - 1
ضت ل. و اليت ري أبهنتا ويت    املؤلف وهومن أن يعلق بقلبه ختال من أقوال املبت عة آيعتق  أهنا الق ثقة يف -داصة املبت ئ  -و ل  ليأمن الطالب 

 ج التت ينحتتىت قتتال ستترا  ثتتي أحيتتا ،نتته نصتتر متتذهب املعتزلتتة آيتته بصتتورة كومتتن ه تتا متتاوال العلمتتاء  تتذرون متتن أم تتال تثستت  الكشتتاف للزخمشتتري ا
 البلقيين )وهو من ختيو  الاآظ ابن حجر(  قال إنه است رج االعتزال من الكشاف ابمل اقيش.

)ختترح  ااول من كتابه زءتلثة يف اَّأما علماء أهل الس ة آكأصااب الكتب الستة وخ هم ممن  كرهم ال لكائي يف  بقات من أهل اامصار امل 
  جيعا.هم رمحهم هللااعتقاث أهل الس ة(. وم هم ابن ق امة وابن تيمية وت ميذه كابن القيم والاآظ الذه  وابن ك   وخ  

ي وابتن ال توو ياع والقر   و والقاضي ع آإ ا احتاج الطالب للمطالعة لبعض العلماء الذين ل يهم خمالثات اهل الس ة يف بعض املسائل، كابن حز 
 .حجر رمحهم هللا، آليكن الطالب على بيه ة من خمالثاْم و ل  كالتأويل يف الصثات واإلرجاء يف اإلميان

 14آا ر:  (َواَل يت  َتبِهت َ  ِمْ ل  َدِب ِ ) ، قال تعاىلأن يكون كاتبه مت صصا  يف آ ه - 2
 به ابلثقه.والكتاب الذي كتبه آقيه د  من الكتاب الذي الاختت ال لكات - ٣

هتم أأو بعيت ، وهتذا متن  ا  متن قريتبحىت ولو كان الكتاب يف خ  متاثة الثقته، آمتا يكتبته الثقهتاء يتميتز ابالدتصتار والاتبط ع ت  التعترع لألحكت
  الثتتتةت والعجائتتب املون ابلشتتطااالثتتروق بتتس ماكتبتته الستتتلف ومعظمهتتم آقهتتاء وبتتتس مايكتبتته املعاصتترون التتذين الاختتتتت ال ملعظمهتتم ابلثقتته آيتتتأت

 لل صوص واإلجان أحيا .
 والكتاب الذي يذكر ااقوال أبثلتها د  من الذي ال يذكر ااثلة.  - 4

 متا العجتز نه الي لجتأ إليته إالألذي  كر  او ل  انه ي رب الطالب على االتبان، وعلى أال يقبل قوال إال ب ليل، ليت لص الطالب من ربقة التقلي  
  ليله.القيقي عن أدذ القول ب

آثاب  عمتل . وقت   كتر  يفي أبي قتول يوالكتاب الذي يذكر الراجح من املرجوح د  من الذي ي طلق القول وي لقي الطالب يف َحْ ة آ  ي ر  - ٥
 يته.لصه من عمااملثيت يف الثصل ااول من الباب اخلامح أنه الي ب ي للمثيت أن ي لقى املستثيت يف ح ة بل دب أن خي

 ثات الكتاب اَّي  أن يشتمل على معظم مسائل الثن ِبيل يت ْ ين عن الاجة إىل خ ه من الكتب.ومن ص - ٦
 صت ة متن قتوة ااثلتةلطالتب علتى باوالكتاب الذي ق  درجت أحاثي ه وح كم عليها ببيان ثرجتها د  من الكتتاب املثتقتر إىل  لت . ليكتون  - ٧

 وح جيهتها.
إن ا ييستر مطالعتته، آترتسن  باعتته ما أرى وهللا تعاىل أعلم، وق  يااف إىل  ل  ح سن إدراج الكتاب وح  آهذه هى أهم صثات الكتاب اَّي  آي

 التيس  مطلوب بوجه عا .
 ولعله من امل اسب ه ا أن أنبه  الب العلم على أهم املراجا العلمية.

 )أهم مرا ع العلوا الشرعية( 
، آوجتب معرآتتة أهتتم هتتذه الكتتتب يتتس، وعمتتر اإلنستان أقصتتر متتن أن  تيط بتاصتتيل ع شتتر معشتارالكتتب الشتترعية تبلتت  متتات االتتوف بتتل تبلت  امل 

 ذ  ق: أهم الكتب الكتب يف كل علم من العلو  اقامة ل ختت ال به. وهذا سوف نذكره يف الثصول التالية إن ختاء هللا. أما
أول العلتم حثتتظ كتتاب هللا جتتل وعتتز وتثهمته، وكتتل متتايعس [ ن عباادالربابااآتأول  لتت  حثتظ القتترآن التتذي هتو أستتا  العلتو  الشتترعية والل ويتتة، قتال 
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 .1]على آهمه آواجب  لبه، والأقول إن حثظه كله آرع، ولكن أقول إن  ل  واجب الو  على من أحبه أن يكون عاملا ليح من ابب الثرع
 وأهم كتاب بع  كتاب هللا تعاىل هو صايح اإلما  الب اري رمحه هللا ورضي ع ه.

 أربعة، وهى: -آيما أرى  -بع   ل  آإن أهم كتب علو  اإلس    أما
لستلف، متا اتباعته للمت هل الصتايح يف اهتت(: وهتو أهتم كتتب التثست  ابملتأثور عتن  ٧٧4)تثس  القرآن العظيم(  للااآظ ابتن ك ت  رمحته هللا ) - 1

ول التثست ( تبستها متن )مق متة أصتتته التيت اقعس كمتا نبته علتى هتذا يف مق مالتثس ، وهو تثس  القرآن ابلقترآن مث ابلست ة مث أبقتوال الصتاابة آالتتاب
  ابن جريتر،   ق ما حذآه اسانيتثاس  ذ البن تيمية. وق  بين ابن ك   تثس ه على تثس  ابن جرير الطسي الذي اتثق العلماء على أنه أجله ال

رته ثست ه جامعتتا، متا نصتتتويته. آجتتاء والتعتت يل( ومتن تثستت  اإلمتا  اَّليتتل ابتن مرث وجتا إىل  لت  متتن تثست  ابتتن أيب حتامت التتراوي صتاحب )اَّترح
َت ِهث آقيته ستلثي،  صتوابه ك ت  ودطتؤ  ب املعي تة ثست ه متن أعظتم الكتته يست ، وتالعتقاث السلف وما اختتماله على أِباث آقهية قيهمة. وابن ك   حم 

 ت.على آهم كتاب هللا تعاىل. وهو مطبون يف أربا جمل ا
 يل ذ ت ق، إ  دمتا يف كتل هتت(، وهتو أهتم ختتروح الت 8٥2)آتح الباري ختترح صتايح الب تاري( للاتاآظ ابتن حجتر العستق ين رمحته هللا ) - 2

ي  لكتتتتب الستتتتة واملستتتانرى متتتن بقيتتتة اأهتتتم ااحاثيتتتل املتعلقتتتة ابلبتتتاب التتتيت ورثت يف ثواويتتتن الستتت ة اادتتت -ابإلضتتتاآة إىل متتتارواه الب تتتاري  -ابب 
ايب ايح مسلم وخترح اخلطصل ووي على اها، كما يذكر أهم ماقاله خت رَّاح الب اري السابقون عليه، وي قل عن ختراح كتب الس ة اادرى كشرح وخ  

 ث ل ويتةا اختتتماله علتى أِبتامتاهب آيهتا. لس ن أيب ثاوث وك   الب وي يف )خترح الس ة( وخ هم. هذا ما تثصيله للمسائل الثقهية و كر أقوال املذ
ان  ختتترحه لكتتتايب اإلميتتذا جبتت ء يفومستتائل يف مصتتطلح التت يل وأصتتول الثقتته. ويعيبتته اتباعتته ملتتذهب ااختتتاعرة يف اإلميتتان ويف الصتتثات، ويظهتتر هتت
ا يف مواضتتا دتتالف آيهتت بتته الشتتاآعيوالتوحيتت  ابلب تتاري، وهتتذا التت قص يستتت رك رعرآتتة متتذهب الستتلف، كمتتا يعيبتته تعستتثه أحيتتا  يف االنتصتتار ملذه

الثتتح مطبتون يف أربعتة عشتر و (. 18٥ليل، انظر على سبيل امل ال خترحه لبتاب )مستح الترأ  كلته(، بكتتاب الوضتوء بصتايح الب تاري )حت يل ال 
 جمل ا   م ها جمل   ملق مته )ه ي الساري(. 

م ن الصتاابة والتتابعس ومتن بعت همتهت(: وهو موسوعة آقهية اختتملت علتى  كتر متذاهب العلمتاء ٦2٠)امل ين( البن ق امة املق سي ال بلي ) - ٣
اثة وخيالثته عترجح مذهبته ال بلتي يتثلة، وهو من املذاهب الثقهية ااربعة وخ ها، و ل  يف جيا املسائل الثقهية، ما الرتجيح بس ااقوال و كر اا

ن متا مطبتون وحت ه، ومطبتو  . وامل تيناء هللاأحيا ، وليح كل مايرجاه هو الصواب، ويستعان يف َتييز هذا برتجياات ابن تيميتة كمتا ست ذكر إن ختت
 يه.آالشرح الكب  يف إثين عشر جمل ا ، وله آهار  مستقلة مطبوعة يف جمل ين على ااجب ية تعس على البال 

مطبتتون يف م ال جتت ي ال بلتتي. وهتتو هتتت(  جتتا وترتيتب عبتت الرمحن بتتن حممتت  بتتن قاست ٧28)جممتون آتتتاوى ختتتيخ اإلستت   ابتن تيميتتة رمحتته هللا( ) - 4
 مخسة وث ثس جمل ا  ما آهار  يف جمل ين. وترجا أ ية هذا الكتاب إىل ث ثة أمور:

ابتا أن  كرت يف البتاب الر  نق ها، وق و : اختتماله على تثصيل مذهب السلف يف مسائل االعتقاث امل تلثة، ما  كره ملقاالت الثرق املبت عة األول
 يف االعتقاث، وع ه أدذ جيا من كتبوا بع ه يف اعتقاث السلف.ختيخ اإلس   ق  جا ماكتبه السلف قبله 

 تتار متتن بتتل أنتتين أوصتتي ابالك كتترت متتن ق : إك تتاره متتن  كتتر ااثلتتة الشتترعية علتتى مايقولتته وي قلتته، حتتىت صتتار هتتذا م هجتتا اثبتتتا لتته. وقتت األماار الثاااين
ق الت بيتته آيته آوائتت  عظيمتتة ستتبالطالتتب، و  لتهتتا آيرتستخ هتتذا املتت هل لتت ىالقتراءة البتتن تيميتتة وابتتن القتيم ملتتا يف  لتت  متتن تتت ريب علتى أدتتذ ااقتتوال أبث

 عليها.
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ا   متن هتذه ليست ، وقت  جتا ك ت  ال ال تزر اإ: اختتتماله علتى الرتجتيح يف معظتم املستائل الثقهيتة التيت تكلتم آيهتا ومعظتم ترجيااتته صتائبة األمر الثالث
( جتا آيته تاوي ختيخ اإلس   ابن تيميتةآها بكتاب مستقل بع وان )االدتيارات الثقهية من هت( وأآرث 8٠٣الرتجياات ع ء ال ين البعلي ال بلي )

 املعرآة. ، ط ثارهللاادتياراته مرتبة على أبواب الثقه التقلي ية، وهو مطبون يف جمل  بتاقيق الشيخ حمم  حام  الثقي رمحه 
ة واملستت بطة، لتو  الشترعية ااصتليا رعظتم العأعلم، وإمنا كانت هبذه امل زلتة إلحا تهتآهذه الكتب ااربعة هى أهم كتب علو  اإلس   آيما أرى وهللا 

صتل متايف هتذه  هتا. ِبيتل إن متن  امل اقب وخآثيها التثس  وخترح ال يل والثقه واإلعتقاث والرقائق واآلثاب الشرعية واا كار والس ة وامل اوي و 
ألة تته متن علتم هتذه املستلكتتب مل يثاِبيل إن من أراث ِبل مسألة خترعية آجما ماورث آيها يف هذه الكتب اليثوته من علو  اإلس   ختال يذكر، و 

 ختال يذكر يف ااخلب ااعم. وقذا آإن هذه الكتب ت ين عن ك   من خ ها والي ين خ ها ع ها.
 ن تيمية(.ن آتاوي اب، وآهار  جممو وقذا نوصي كل ثار  للعلو  الشرعية ابقت اء هذه الكتب ااربعة وآهارسها )آهار  امل ين

ما البت  كمن َتهي  ومق مات   ، آ ب  لذل إال أهنا التصلح أن يب أ ب راستها -وإن كان ي ْسَتاب له اقت اء هذه املراجا  -ولكن الطالب املبت ئ 
ة يصت  ا التت رج يف ال راستن قبتل، ومتمتا أختتر  من ثراسة علو  الوسائل يف مرحلة معي ة، ومن ه ا جعل ا ال راسة الشرعية علتى ث ثتة مستتوايت كمت

 الطالب قاثرا  على ثراسة هذه املراجا ااربعة واالستثاثة م ها. هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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 املسألة السادسة: نصائح خاصة بدراسة الكتب
 ب أن  رص على:على الطال ذك ، آأقول دبتكلمت يف هذه املسألة بشال من التثصيل يف الباب ال الل، آلرتاجا ه اك، وأوجز ه ا للت

 معرآة ال طق الصايح لأللثا  من ااع   واالصط حات وخ ها.•  
 معرآة مواضا الوقف والوصل آيما يقرأ حىت الخيل ابملعىن.•  
 معرآة معاين اصط حات العلم الذي ي رسه، أو املذهب الذي ي رسه.•  
 آهم معىن مايقرأ.•  

ا يلز  القارئ لثهم الكتاب، والطريقة امل لى لتاصتيل  لت  هتى بقتراءة الكتتاب علتى ختتيخ عتامل أو  التب علتم  متقت    وستؤاله عمتا إىل خ   ل  مم
، «كان العلتم يف صت ور الرجتال مث انتقتل إىل الكتتب وصتارت مثاحتته أبيت ي الرجتال»وهو معىن قول من قال [الشاطيب  ي شكل على الطالب. قال

 .1]ي  الطالب م ها ختيتا ثون آتح العلماءوالكتب وح ها التث
 آإ ا تعذرت القراءة على ختيخ أو السمان م ه، آإن مما يعس الطالب على آهم ماثة الكتاب أمران:

 شرحها املعلمون.ون وضعت ليأح  ا: أال يب أ ثراسته لعلم ب راسة منت أو خمتصر موجز آيه، ولكن يب أ بقراءة خترح متوسط. ان املت
 ب آدر.: أن يقرأ يف أك ر من كتاب يف نثح املاثة  يف نثح الوقت،  آما خمض يف كتاب لعله يوضح يف كتااثنيهما

تهتتا ابدتصتتار، كمتتا ستتائله وأثلموممتا ن صتتح بتته  التتب العلتتم أياتا أن يل تتص ماي رستته يف كتتل علتتم يف ثآتترت دتاص بتته يتتذكر بتته دطتتة املوضتون وأهتتم 
صيل. وهتذا لطلب مزي  من التث لمراجعة أوورقم ا ل  ورقم الصثاة والطبعة ليسهل عليه الرجون إليه ل يذكر املراجا يف كل مسألة من اسم الكتاب

 ىل آدر.ال آرت الذي يذكر به امل تصر واملراجا أيسر على الطالب يف المل إ ا أراث السثر واالنتقال من بل  إ
 آهذا ما أنصح به الطالب ع   ثراسته للكتب،  

 توآيق.وابهلل تعاىل ال
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 الفصل الثاين
 يف املرمبة األوىل الكتب اليت نوصي بدراستها

 .ل سبة لطالب العلمابىل يف الطلب داصة ابلعامة،  كما أهنا تعتس املرحلة ااو  -وكما  كر  يف الثصل السابق  -هذه املرتبة ال راسية  
جتب علتى  و حتصتيل العلتم الوااسة آيها هتآرع العس من العلم، ويكون ه ف ال ر  وملا كانت هذه املرتبة داصة ابلعامة، آإهنا ي ب ي أن تقتصر على

 كل مسلم.
 قسا  وهى:وق   كر  يف الثصل ال اين من الباب ال اين يف هذا الكتاب أن آرع العس من العلم ي قسم إىل ث ثة أ

ملستلم اه دب أن يتعلمهمتا م والذي بع ل ومان ومكان. وهذا القسالعلم الواجب العيين العا : والذي دب على جيا املسلمس املكلثس يف ك - 1
 ابت اء.   

 لف من خت ص آلدر.ذا آهو خيتالعلم الواجب العيين اخلاص: وهذا دب على كل أح  ِبسب مايزاوله من عمل أو ماميته ه من مه ة، وق - 2
 تقا. العلم أبحكا  ال واول: اليت يبتلى هبا، وهذه يستثيت آيها ع  ما - ٣

 أما القسم ااول: وهو العلم الواجب العيين العا  
 وهى: آق   كر  أهم موضوعاته يف املسألة اخلامسة من الثصل ال اين من الباب ال اين، ونعي ها ه ا ابدتصار،

 الشهاثتس. آهم معىنمعرآة أركان اإلس   اخلمسة،  وم ها  - 1
 معرآة أركان اإلميان الستة. - 2
 قسا  التوحي  وختروط صاته.معرآة أ - ٣
 معرآة نواقض اإلس  ، وأن الكثر ابلطاخوت أبنواعه خترط لصاة اإلس  . - 4
 معرآة عباثات القلب الواجبة. - ٥
 حثظ سورة الثاحتة: اهنا من أركان الص ة. - ٦
 معرآة أحكا  الطهارة: على الوجه الذي تصح به  هارته ال ليثيت آيها.     - ٧
 حكا  الص ة:  على الوجه الذي تصح به ص ته ال ليثيت آيها.معرآة أ - 8
 معرآة أحكا  الصيا : على الوجه الذي يصح به صيامه ال ليثيت آيها. - 9

 معرآة أحكا  اَّ ائز:  لررا تتعس عليه يف وقِت ما. - 1٠
 معرآة ختروط وجوب الزكاة: آإ ا وجبت عليه تعلم مايلزمه من أحكامها. - 11
 رآة ختروط وجوب  الل:  آإ ا وجب عليه تعلم مايلزمه من أحكامه. مع - 12
 معرآة ختروط وجوب  اَّهاث: آإ ا وجب عليه تعلم مايلزمه من أحكامه. - 1٣
 معرآة الواجبات واآلثاب الشرعية املتعيه ة. - 14
 .خ ها من احملرماتو  رق املكاسب، ت من الو ائف و معرآة احملرمات من ااقوال وااآعال، ومن اا عمة وااختربة واالبسة، واحملرما - 1٥
 معرآة وجوب التوبة من كل  نب  اهر أو اب ن، ومعرآة ختروط صاة التوبة. - 1٦

 أما الكتب اليت نوصي هبا ليتعلم م ها املسلم هذه املوضوعات آهى:
 لستة.اان اإلميان املق سي، ل راسة أرك كتاب )العقي ة الواسطية( البن تيمية، أو كتاب )ل معة االعتقاث( البن ق امة  - 1
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 مت  بتن عبتت الوهاب.حملتهتا(، كلهتتا كتتاب )التوحيت  حتق هللا علتتى العبيت ( وكتتاب )كشتتف الشتبهات يف التوحيت ( وكتتاب )ااصتتول ال  ثتة وأثل  - 2
 وهذه الكتب ل راسة معىن الشهاثتس وأقسا  التوحي  ونواقض اإلس   وعباثات القلب الواجبة.

ا هتت، وهتذ ٦2٠آتق بتن ق امتة ال بلتي هتت، وكتابته )العت ة( ختترح لكتتاب )العمت ة( للمو  ٦24اب )الع  ة خترح العم ة( لبهاء ال ين املق ستي كت  - ٣
 .إليه أع ه ى ال او الذي أختر ث، و ل  علل راسة ااحكا  الثقهية الواجبة، وهى أحكا  الطهارة والص ة واَّ ائز والزكاة والصيا  والل واَّها

ِستته ااول تقريبتتا(، وثر   - 4 ِستته ااستتة احملرمتتاكتتتاب )رايع الصتتالس( لل تتووي. ل راستتة عبتتاثات القلتتب الواجبتتة  )وهتتى يف مخ  ادتت  ت )وهتتى يف مخ 
 لكتاب(.اتقريبا(، وثراسة الواجبات واآلثاب الشرعية )وهى يف بقية الكتاب(،  وثراسة ختروط التوبة )وهى يف أول 

تتم اها علتتى صتت وف العلتتم وأضتتث ا إليهتتاآهتتذه أهتتم الكتتتب التتيت   استتبة ل اآعتتة اادتترى  املابعتتض الكتتتب  نوصتتي هبتتا يف هتتذه املرتبتتة ال راستتية، آتتإ ا قسه
 للعامة،  آيكون التقسيم كالتايل:

 أوال: يف االعتقاد:
 ل هرا .خ حمم  دليشي)العقي ة الواسطية( البن تيمية، آإ ا أمكن قراءة خترحها يف هذه املرتبة آثيه د  ك  ، كشرح ال - 1
  -ى آيمتتا أر  -آاتتل ختتتروحه   ك تت ، وأ)التوحيت  حتتق هللا علتتى العبيتت ( حملمتت  بتتن عبتت الوهاب، آتتإ ا أمكتتن قتتراءة ختتترحه يف هتتذه املرتبتتة آثيتته دتت - 2

 كتاب )آتح ا ي  خترح كتاب التوحي ( لعب الرمحن بن حسن آل الشيخ.
 هاب.)كشف الشبهات يف التوحي ( حملم  بن عب الو  - ٣
 )ااصول ال  ثة وأثلتها( حملم  بن عب الوهاب. - 4

 وهذه الكتب  كر ها أع ه، وهى مهمةلكل مسلم، ونايف إليها:
 )تطه  اَّ ان وااركان عن ثرن الشرك والكثران( امح  بن حجر آل بو امي. - ٥
 كتاب )ثعوة التوحي ( للشيخ حمم  دليل هرا .  - ٦
 يخ حمم  بن جيل وي و، وهى ع ة كتب موجزة مثي ة.)سلسلة التوجيهات( للش - ٧
  بتن بن عب هللا بتن حممت لشيخ سليمانرسالة  )أوثق عرى اإلميان( لشيخ اإلس   حمم  بن عب الوهاب، ورسالة )حكم مواالة أهل اإلختراك( ل - 8

ثيتة عشترة سائل الساثستة والاي، وهى الر   بن عتيق ال ج عب الوهاب، ورسالة )بيان ال جاة والثكاك من مواالة املرت ين وأهل اإلختراك( للشيخ مح
إن مل دت ها تيسهترت قراءْتا. آت ا  آعتة إنوال انية عشرة من )جمموعة التوحي ( لشي ي اإلس   ابن تيمية وحمم  بن عب الوهاب. وهتذه ا موعتة كلهت

 حملم  بن سعي  القاطاين.آليقرأ موضون املواالة واملعاثاة يف كتاب )الوالء والساء يف اإلس  (  
رعي علتتى كتتل توحيتت . والواجتتب الشتتلعقيتت ة ال وموضتتون املتتواالة واملعتتاثاة يف خايتتة اا يتتة، وهتتو التطبيتتق العملتتي للكثتتر ابلطتتاخوت واإلميتتان ابهلل، أي
الزمان، إ    آساث عظيم يف هذاأثى إىل اجبمسلم أن يوايل املؤم س وي صرهم وأن يعاثي الكاآرين ويب اهم وداه هم. والتقص  يف القيا  هبذا الو 
ثس يف ختتتىت ى املتتؤم س املستاتتعلكتتاآرين علتتاوقتتا ك تت  متتن امل تستتبس إىل اإلستت   يف متتواالة الكتتاآرين ومعتتاثاة املتتؤم س حتتىت آل اامتتر إىل استتتع ء 

انتتته ملستتلم أنتته كتتاآر ذعاكتتاآر علتى ن متتن أعتتان الأقطتار اارع يستتوموهنم ستتوء العتتذاب أبيت ي أ   يتت هعون اإلستت  ، وال دتت ف بتتس العلمتاء يف أ
 ن ختاء هللا.إصل التايل هذه ثون ال ظر إىل ماقا  بقلبه، وستأيت إختارة إىل حكم هذه املسألة َبدر مبال ثراسة االعتقاث يف الث

واجبتات إال بتمييتز املتؤمن متن الكتاآر وهتذا واجتب يف وصور املواالة واملعاثاة ك  ة، ت علم من الكتب املشار إليها، واليتمكن املسلم من القيا  هبذه ال
يته معرآتة  اته. وحنن النطلب من العامة أن يثتوا يف هذا، ولكن دب أن تكون هذه املسألة حاضرة يف أ هاهنم ع   التعامل ما ال ا  تعام  يتؤثر آ

ز والتتوارث وإمامتة الصتلوات والشتركات واإلجتارة وخ هتا، والدتب ثي هم كمعرآة أحوال الكا  ومايتبعها من واجبات، وكمتا يف أمتور ال كتاح واَّ تائ
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ا كلته الت قيب عن حال املسلم مستور الال، ولكن من ج هل أمتر ه أو  هترت م ته ريبتة ي ثتتش عتن حالته، وَيستتثيت العتامي أهتَل العلتم يف ختتأنه، وهتذ
 من ابب وجوب العلم قبل القول والعمل.                

 رآن:اثنيا:  يف الق
 )تثس  اَّ لس(، ب ون حواختي. وهو تثس  خمتصر ميسهر ي اسب العامة. - 1
تتر للشتتيخ عبتت العزيز القتتارئ. وأحكتتا  التجويتت  دتتب أن تؤدتتذ ْساعتتا   - 2 ت  آمتتن أختتتر ة الكاستتيمتتن ختتتيخ وإال رستتالة يف التجويتت  كالتجويتت  امليسه

 امل صصة لذل  ع   التعذر.
 اثل ا:   يف ال يل:

 ا يف )جتتاما العلتتو قتتجتتب ال بلتتي ر ون ال وويتتة. ابلشتترح امل تصتتر، آتتإ ا أضتتاف العتتامي إىل  لتت  قتتراءة ختتترحها املثصتتل متتا تكملتتة ابتتن ااربعتت - 1
 واِلَكم( آثيه د  عظيم.

بوها أحاثيتل ونست عتة وضتعواثقتة واملبت أما مصطلح ال يل: آ  يلتز  العتامي م ته إال معرآتة أقستا  الت يل متن حيتل القبتول والترث. وأن الز  - 2
وأنته قتذه  ضتبطهم ملتا يروونته. م وإمتا لعت  ، وأن بعض رواة ااحاثيل الي تق العلمتاء يف صتاة ماي قلونته إمتا َّترح عت التهعليه الص ة والس  لل   

ستتن مقبتتوالن لصتتايح والااستتباب وضتتا العلمتتاء قواعتت  للاكتتم علتتى التت يل، وترتتتب عليهتتا تقستتيم التت يل إىل صتتايح وحستتن وضتتعيف، وأن ا
 يعمل هبما وأن الاعيف مرثوث.

 يف الفقه: رابعا:
 كتاب )الع ة خترح العم ة( لبهاء ال ين املق سي، وق   كرته من قبل.  - 1

تاوي شيخ خترف التأوكتاب )السلسبيل يف معرآة ال ليل( للشيخ صاحل بن إبراهيم البليهي، وهو خترح ملنت )واث املستق ا( لل ت، و)واث هت 9٦8 ين الجَّ
 هت. ٦2٠املستق ا( هو خمتصر من كتاب )املق ا( البن ق امة املق سي 

ابتتن  رات تلميتتذه الع متتةميتتة وادتيتتاو كتتتاب )السلستتبيل(  ستتهل العبتتارة، يتتذكر ااثلتتة متتن الكتتتاب والستت ة، ويتتذكر ادتيتتارات ختتتيخ اإلستت   ابتتن تي
مطبتون  لطالتب يف حت ة، وهتواا ال يلقتي رتويتذكر القتول التراجح يف مستائله  القيم، كما يش  إىل أقوال املذاهب الثقهية اادترى أحيتا  ابدتصتار، 

 يف ث ثة جمل ات متوسطة. 
بتاح الواجتب وامل ت وب وامل)ليثتي اخلمستة اليلتز  العتامي م هتا إال معرآتة أقستا  الكتم التك -آكما  كر  يف الثصل الستابق  -أما أصول الثقه  - 2

 م ها. واملكروه والرا (، ومعىن كل حكم
 خامسا: الرقائق واآلداب الشرعية:

 )رايع الصالس( لإلما  ال ووي. - 1
ي التذي هتو خمتصتر )إحيتاء علتو  هتت، وهتو خمتصتر )م هتاج القاصت ين( البتن اَّتوو  ٧42)خمتصر م هاج القاص ين( امح  بن حمم  بن ق امتة  - 2

 .ن ااحاثيل الاعيثةمعلى ك    خمتصر م هاج القاص ين( نظرا  الختتمالهال ين( ايب حام  ال زايل. وأنصح بقراءة نس ة حمققة من كتاب )
 سادسا: األذكار واألدعية:

 )الكلم الطيب(  البن تيمية،  بت ريل  أحاثي ه لألر ؤط. - 1
 سابعا: مسائل معاصرة جيب معرفة حكمها:

نس أو حكم هبا، أو ثعتا إىل التاتاكم إليهتا، أو حتتاكم إليهتا راضتيا هبتا، أو الكم ب   ماأنزل هللا، ابلقوانس الوضعية، كثر أكس ممن وضا القوا - 1
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ثصتل ثاآا ع ها. كل هؤالء كثار دارجون عن ملتة اإلست  . وستتأيت إختتارة متوجزة اثلتة هتذه ااحكتا  يف املوضتون الرابتا متن املباتل ال تامن يف ال
 التايل إن ختاء هللا.

حتر  ت ثيذ ماحكم ة هبا كاحملاكم،  و سات الاكمانس وحتر  الكم هبا والتااكم إليها، وحتر  العمل يف املؤسويرتتب على هذا حتر  العمل هبذه القو 
 به القااة م ها.

م، آتإن مل ميكتن لشترن مكتاهنابكما يرتتب على هذا وجوب دلا الكا  الكاآرين الاكمس هبتذه القتوانس ووجتوب نصتب حكتا  مستلمس  كمتون 
ل عت و الكتاآر التذي نتز كمته حكتم الحكاآر إال ابلقتال المت اعه ابلشوكة وااعوان آقت  وجتب قتالته آترع عتس علتى كتل مستلم، ان دلا الاكم ال

 بب ث املسلمس، وقتال هذا آرع عس، وإن عجز ع ه يف الال وجب اإلع اث اجله.
 متن دلتا ا أوجبته هللا تعتاىلإن جتار، وملتو الاكم املستلم والصتس عليته  ودب على كل مسلم أن يعلم حكم حاكم بل ه، ملا أوجبه هللا تعاىل من  اعة

 الاكم الكاآر وقتاله إن مل يتأتى دلعه إال بذل .
 وي قرأ يف هذا: رسالة )حتكيم القوانس( للشيخ حمم  بن  إبراهيم آل الشيخ.

ي ل ثيتتن اإلستت   التتذبتتو لتت  يف مقا التتق املطلتتق يف التشتتريا،ال ميقرا يتتة: قتتانون وضتتعي خمتتالف للشتترن ادرتعتته الكثتتار، ويقاتتي رتت ح البشتتر  - 2
َت لته متن  ف ل ين اإلس   ملتاى ثين خمالهحق التشريا آيه هلل تعاىل. آال ميقرا ية كثر أكس حكمها يف  ل  حكم م لها من القوانس الوضعية، بل 

 قتال تعتاىلت هذه الربوبية ابلتشريا متن ثون هللا، وكان ٣1التوبة:  (ن ث وِن اّللهِ اهَن ْم أَْراَباب  مهِ اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهبَ ) قال تعاىلخترك صريح يف الربوبية، 

يِن َمتتا ملَْ ََيَْ ن بِتتِه اّللَّ  أَْ  َق تتْم خت تترََكاء خَتتتَرع وا ) تتَن التت ِه ية ئل تطبيتتق ال ميقرا يتتة قتتا نثتتح الكتتم، كإنشتتاء ااحتتزاب السياستت. ووستتا21لشتتورى: ا (َق تتم مِه
ثتر أكتس ممتن آعلته كاالنت اب، كتل هتذا   لرتختيح أووإنشاء ا الح ال يابية )السملا ت( واملشاركة يف هذه ااحزاب أو يف انت اابت ا الح ال يابية اب

كس يف هتتذا بك تترة اقتتال الت تترتو ن الكثتتار، أو ثعتتا إليتته وويَّ تته لل تتا  أو رضتتي بتته وإن مل يثعلتته. ان هتتذه هتتى وستتائل تطبيتتق ال ميقرا يتتة التتيت هتتى ثيتت
ة أو خيتتم يف ا يف اليتو  ألتف ركعتأحت هم يركت الذين آارقوا ثيتن اإلست   وثدلتوا يف ثيتن الكثتار متاثاموا قت  ارتاتوا ابل ميقرا يتة ووستائلها،  وإن كتان

 .1٠٦يوسف:  (ْشرِك ونَ َوَما يت ْؤِمن  َأْك َتر ه ْم اِبّللِه ِإالَّ َوه م مُّ ) قال تعاىلاليو  مائة دتمة هو كاآر، 
 .التايل إن ختاء هللا ن من الثصلوراجا ما كرته يف هذا املوضون يف مسألة ال ية يف أول الباب الرابا من هذا الكتاب. ويف املبال ال ام

عهتا واالكتستتاب ل هبتا وبير  االختتت اث آيهتا، و تااختاين اخلليعتة واملوستيقى َبالْتا امل تلثتة،  تر  االستتمان إليهتا وهتى متن الكبتائر للوعيت  التوار  - ٣
 م ها.

 واليست ىن من  ل  إال ال ف يف إع ن ال كاح ولل ساء داصة على أال خيتلطن ابلرجال.
 ملوضون.جاما يف ا ي قرأ يف هذا كتاب )ت زيه الشريعة عن إابحة ااخاين اخلليعة( امح  بن  يي ال جمي، وهو كتاب خمتصر

 رب(  لعبتت الرمحن بتتنى وقتتص الشتتواألمتتر التتوارث يف  لتت ، وآيهتتا كتتتب ك تت ة أيستترها رستتالة )اعثتتاء اللاتتإ تت ق اللايتتة واجتتب علتتى الرجتتال، ل - 4
 قاسم ال ج ي جاما آتاوي ابن تيمية.

  .تعا ي ال دان والتب  والقات ابلت دس  أو ابملا  كل  ل  حرا  واالجتار آيها واالكتساب م ها حرا - ٥
 اهيم آل الشيخ يف حتر  ال دان والقات، وحنوها من الرسائل.يقرأ يف  ل  آتوى الشيخ حمم  بن إبر 

 يل إن ختاء هللا.الثصل التا حجاب املرأة ول بح ال قاب واجب، وآيه رسائل ك  ة، وسأتكلم يف هذه املسألة يف املبال ال امن من - ٦
 اثمنا: واقع املسلمني املعاصر:
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 .اجبات خترعيةالبل  الذي يعيش آيه ملا يرتتب على هذا العلم من و دب على كل مسلم أن يعلم واقا العامل ككل  وواقا 
  ووسائلها. أما واقا البل  الذي يعيش آيه آق  أختر  إليه يف مسألة الكم ب   ماأنزل هللا، ومسألة ال ميقرا ية

َولَِتْستتتَتِبَس َستتتِبيل  وََكتتتَذِلَ  نَثصِهتتتل  اآلاَيِت ) قتتتال تعتتتاىلوأمتتتا واقتتتا العتتتامل،  آيجتتتب معرآتتتة خمططتتتات الكتتتاآرين وكيتتت هم للمستتتلمس ليتقيهتتتا املستتتلم 
، كما دب معرآة أحوال املسلمس يف العامل للقيا  ابلواجبات الشرعية حنوهم من ال صرة واإلعانة متا أمكتن  لت ،  آاملستلمون  ٥٥اانعا :  (اْلم ْجرِِمسَ 

ستت  واحتت  إ ا اختتتتكى م تته عاتتو اختتتتكت ستتائر ااعاتتاء، وقتتذا آتتإن متتن هتتم أمتتة واحتت ة وج -مهمتتا حالتتت بيتت هم التت وث السياستتية املصتتط عة  -
م تل  ) عليه الص ة والست  اليتأثر أبحوال املسلمس يف العامل آليح من هذا اَّس ، آكيف رن اليهتم أص   رعرآة أحوال املسلمس  قال رسول هللا 

. واَّست  هتو أمتة املستلمس آمتن 1(م ه عاو ت اعى له سائر اَّس  ابلسهر وال مىاملؤم س يف تواثهم وترامحهم وتعا ثهم، م ل  اَّس  إ ا اختتكى 
 مل يتأثر را يصيبهم آليح م هم.

 وهذا املوضون آيه كتب ك  ة نرختح م ها على سبيل امل ال.
 )ما ا دسر العامل ابحنطاط املسلمس( ايب السن ال  وي. - 1
  ( حملم  حمموث الصهواف.)امل ططات االستعمارية ملكاآاة اإلس  - 2
 )ال ارة على العامل اإلس مي( ترجة حمب ال ين اخلطيب ومساع  اليايف. - ٣
 )قاثة ال رب يقولون: ثمروا اإلس   وأبي و أهله( َّ ل العامل. - 4

 وما يف مع اها من الكتب، ما متابعة أدبار العامل اإلس مي.
متتن مراتتتب ال راستتة الشتترعية اخلاصتتة بعتتوا  املستتلمس، وهتتى ليستتت ك تت ة، آال تتا  ياتتيعون الك تت  متتن  آهتتذا ماأوصتتي بتته متتن كتتتب يف املرتبتتة ااوىل

. وال تتا  2(نعمتتتان م بتتون آيهمتتا ك تت  متتن ال تتا : الصتتاة والثتترال) عليتته الصتت ة والستت  أوقتتاْم آيمتتا الي ثتتا بتتل آيمتتا ياتترهم، وقتت  قتتال رستتول هللا 
هم ليقبلوا على  لتب العلتم الواجتب علتيهم التذي آيته ستعاثْم يف الت نيا واآلدترة، وحقيتق ابلعلتم أن يستمى ِباجة إىل من ي بههم ويوقظهم من خثلت

اه ابن القيم رمحه هللا يف كتابه املوستو  هبتذا. ومتن كتان قتارائ متن املستلمس آليقترأ هتذه الكتتب ب ثسته أو علتى ختتيخ أو  )مثتاح ثار السعاثة(  كما ْسه
 كان أميها  اليقرأ آليستعن رن يقرأ له هذه الكتب ولو اباجر،  ولو ابلرحلة، آما اليتم الواجب إال به آهو واجب.  على  الب علم متق  ،  ومن
 بقي بع   ل  آائ ة وت بيه.

 ( أما الفائدة)
من هذا العلم الواجب عليته آهى ما كرته يف الباب ال الل من هذا الكتاب يف مسألة )واجب العامي يف تبلي  العلم(. وهى أن كل من َحصَّل ختيتا 

َوَأْهلِتتيك ْم َ را  َوق وث َهتتا ال َّتتا   اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتوا ق تتوا أَنث َستتك ْم ) قتتال تعتتاىلأن يبل تته إىل متتن اليَتْعلمتته وعليتته أن يت َعلِهمتته أهلتته وأوالثه داصتتة، 
 .4(ليبل  الشاه   ال ائب) عليه الص ة والس  ، وقال ٣( لكم مستول عن رعيتهكلكم ران وك) عليه الص ة والس  ، ولقوله ٦التار :  (َوالَِْجاَرة  

 (وأما التنبيه)
ئر آهتتو أنتته ابل ستتبة ملتتا أ كتتره متتن كتتتب يف هتتذا البتتاب أو يف كتتتايب هتتذا كلتته،  آلتتيح   كتتري للكتتتاب أو وصتتييت بتته لتتيح  لتت  تزكيتتة ملؤلثتته أو لستتا

                                                 

 متثق عليه 1
 (٦412قم )رواه الب اري من ح يل ابن عبا  رضي هللا ع هما ر  2
 ال يل متثق عليه ٣
 ال يل متثق عليه 4
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لتى الكتتاب املتذكور داصتة، وإ ا كتان الكتتاب املوَصتى بته آيته عيتب أو دطتأ  تاهر نبههتت عليته إن ختتاء مايكتبه هذا املؤلف، وإمنا تقتصتر تتزكييت ع
 هللا.

ال ال تة، )ومتن  ل راستية ال انيتة مثاب املرتبتة هذا، ومن آرل من ثراسة كتب املرتبة ااوىل وخترح هللا صت ره لطلتب املزيت  متن العلتم آليشترن يف ثراستة كتت
 ه يف ال ين(، هذا وابهلل تعاىل التوآيق.يرث هللا به د ا  يثقه
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 الفصل الثالث
 يف املرمبتني الدراسيتني الثانية والثالثة الكتب اليت نوصي بدراستها

 )َتهي : عن أه اف ال راسة يف هاتس املرتبتس وم هجها(
 وبه ث ث مسائل: أه اف ال راسة، وم هل ال راسة، ودطة ترتيب علو  امل هل. 

 الدراسة يف املرمبتني الثانية والثالثة.أهداأ  - 1
لعلتتم ا ئس التتذين حصهتتلوا العلتتم املبتتت داصتتة بطتت هب -وكمتتا  كتتر  يف الثصتتل ااول متتن هتتذا البتتاب  -املرتبتتة ال انيتتة متتن مراتتتب ال راستتة الشتترعية 

  أو هكتذا ي ب تي بان املتت ي س اليتو   تم متن الشترج آتيهم ك تي ت  -ال انية  -الواجب على العامة املذكور يف املرتبة ااوىل السابقة، و  ب هذه املرتبة 
ه الجتتوو قتم ة وااقتوال، إال أنتر يف ااثلتأن يكونوا. ومن ي تهي متن ثراستة هتذه املرتبتة يكتون متن  ت ب العلتم املتقت مس، التذين قتم قت رة علتى ال ظت

 الثتيا إال للارورة.
لتذين يستعون لتاصتيل ملرتبتة ال انيتة، وااصتي هبتا يف م املتق مس الذين انتهتوا متن ثراستة جيتا العلتو  املو أما املرتبة ال راسية ال ال ة آ اصة بط ب العل

ل راستة يف هتذه لااركتان ااساستية  ب الستتة متنرتبة االجتهاث يف الشريعة، وثراسة املرتبة ال ال ة ِباجة إىل التثترهل، ويعتتس حثتظ القترآن وحثتظ الكتت
 تعتاىل، و لت  آاتل هللاآتتاء والقاتاء ذ ن لتص ي ل اب االنتهاء من ثراسة املرتبة ال ال ة ب جاح يكون عاملا آقيها جمته ا  ج يرا  املرتبة، ومن ي وآهق يف

ومتن هتم  م  أقرانتهوأن يشته  لته ابلعلت يف الثتتوى هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسا عليم. وع مة ال جاح يف ثراسة املرتبة ال ال ة أن تك ر إصابة صاحبها
 أعلم م ه.

ون املستلمس، يف لشترعي نيابتة عتن جممتلتب العلتم اهذا وتعتس ثراسة املرتبتس ال انية وال ال ة من آروع الكثاية اليت يقو  هبا من خترح هللا ص ورهم لط
 حس تشتمل املرتبة ااوىل على آرع العس من العلم الشرعي الواجب على كل مسلم ومسلمة.

 يف املرمبتني الثانية والثالثة.منهج الدراسة  - 2
لتتى علتتو  عمتتا ي ب تتي أن يشتتتمل ل راستتة آيهاإ ا كتتان هتت ف ال راستتة يف املتترتبتس ال انيتتة وال ال تتة هتتو حتصتتيل رتبتتة االجتهتتاث يف الشتتريعة،  آتتإن متت هل 

 االجتهاث،  وهى قسمان:
ل علتتى ، والثقتته )وهتتو يشتتتمأصتتول الثقتتهو وعلومتته، والل تتة العربيتتة،  القستتم ااول: علتتو  االجتهتتاث الشتترعية اخلمستتة، وهتتى: القتترآن وعلومتته، والتت يل
 أقوال العلماء السابقس من الصاابة آَمن بع هم ماأجعوا عليه وماادتلثوا آيه(.

ة الواجتب يف معرآتان الثتتوى هتى  ثيت. و لت القسم ال اين: معرآة الواقا: وهو ماْسهاه أمح  بن ح بل رمحه هللا رعرآة ال ا  يف ك مه عن صثات امل
ال راستة علتى  بته رأي تا أن تشتتمل جتل اإلملتا الواقا. أما الواجب آهو حكتم الشتريعة وهتذا ي علتم متن العلتو  الشترعية اخلمستة الستابقة، وأمتا الواقتا آأل

 .بعض العلو  اليت تبصِهر الثقيه به، وم ها التاريخ اإلس مي والتاريخ ال ويل وواقا املسلمس املعاصر
تقتاث وكه، وهتى علتو  االعوتقو  سل يف إىل هذين القسمس بعض العلو  املست بطة اليت الب  م ها للطالب لتصايح معتق ه وتطه  قلبهوسوف نا

 والرقائق واآلثاب. ما مراعاة الت رج يف هذه العلو  كلها من املرتبة ال انية إىل ال ال ة.
 مرميب العلوا يف منهج الدراسة. - 3

 راستة االعتقتاث  يتة املوضتوعس، آين. و لت  ا تعاىل ابلك   يف االعتقاث مث االعتصا  ابلكتتاب والست ة يف املبا تس ااول وال تاسوف نب أ ذ ن هللا
  ها.هنا خترط لصاة مابعلب ء هبا ااهامة لتصايح املعتق ، وثراسة االعتصا  هامة لتصايح م هل التَّلقِهي،  وهذه من أصول ال ين اليت دب 

ما وت بتين ذكر القرآن وعلومه مث ال يل وعلومه يف املبا س ال الل والرابا، و ل  ان القرآن وال يل  ا العلمان ااساسيان اللذان تتثرن ع همث ن
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 عليهما ابقي العلو  الشرعية.
هتتى و ط االستتت باط م هتتا. استتية ولاتتباسوَييت ترتيتتب علتتو  الوستتائل بعتت  الِعلمتتس ااساستتيس إ  إن علتتو  الوستتائل هتتى وستتائل لاتتبط آهتتم العلتتو  ا

 خلامح والساث .اوحملهما املبا ان  أصول الثقهو أربعة علو : علو  القرآن وعلو  ال يل وهذان حملهما يف املبا س ال الل والرابا، مث الل ة العربية 
لثقهيتتة كر بعتتض املوضتتوعات اابا، مث نتتذ لتته املباتتل الستتوبعتت  الثتترال متتن  كتتر علتتو  الوستتائل َييت ثور العلتتو  املستتت بطة وعلتتى رأستتها علتتم الثقتته وحم

 املتثرقة ومراجعها ااساسية يف املبال ال امن.
 مث نذكر آثاب البا ن والظاهر وهى الرقائق واآلثاب الشرعية يف املبال التاسا.

 و ل  يف املبال العاختر. عليه الص ة والس  مث نذكر س ة ال   
 و ل  يف املبال الاثي عشر.مث خنتم ابلك   يف التاريخ 

املترتبتس ال انيتة   نوصي ب راستتها يفالعلم اليت ونظرا  ان ا ق م ا يف كل مبال ابلتعريف ابلعلم املذكور آيه، آق  رأي ا أنه من امل اسب  كر كتب هذا
أمتتا متتن  كتتل مراجعتته اقامتتة.  تصتت  بتتذكرمف ابلعلتتم مث ال ال تتة معتتا يف مباتتل واحتت  بتت ال متتن إآتتراث كتتتب املرتبتتة ال ال تتة بثصتتل مستتتقل،  ليكتتون التعريتت

 ل ة.م هل املرتبة ال ا قبل أن ي ر  دب أن يثرل الطالب من ثراسة م هل املرتبة ال انية يف ختىت العلو  -آكما سبق الت بيه  -جهة ال راسة 
 لتوآيق.وآيما يلي عرع للكتب اليت نوصي ب راستها مرتبة على املباحل املذكورة، وابهلل تعاىل ا
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 املبحث األول:
 يف دراسة االعتقاد

 يشتمل هذا املبال على أربعة موضوعات، وهى:
 ت وين علم االعتقاث. - 1
 موضوعات علم االعتقاث. - 2
 كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية.  - ٣
 كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال ال ة.  - 4

 يلها:وهذا تثص
 أوال: مدوين علم االعتقاد

 عتت هم صتتر الصتتاابة رضتتي هللاعاْستتاء يف كمتتا  كتتر  يف الثصتتل ااول، آتتإن العلتتو   املستتت بطة )كاالعتقتتاث والثقتته واآلثاب( مل تكتتن متميتتزة هبتتذه ا
 الذين كانت عم ْم العلو  ااصلية )الكتاب والس ة(.

آق للكتتاب والست ة عتق ونه الق املواكتابة ماي  واختت اث و أة الثرق املبت عة، آأدذ أئمة املسلمس يف وق  ب أ علم االعتقاث يف التميز ما  هور الب ن
ملستائل التيت ايقه وتب يعته، وهتذه لاق أو تثسيف املسائل اليت ادتلف آيها امل تسبون إىل اإلس  ، واليت يرتتب على االدت ف آيها تكث  امل الف ل

تت تتاول بعتتض  قتت ر دتت ه وختتتره( كمتتاإلميتتان ابلركتتان اإلميتتان الستتتة )اإلميتتان ابهلل وم ئكتتته وكتبتته ورستتله واليتتو  اآلدتتر، واحتت ث آيهتتا اخلتت ف تت تتاول أ
 املسائل اادرى كالقول يف الصاابة وأمهات املؤم س واإلمامة وكرامات ااولياء.

متت كم آستت ى ادت آتتا  ك تت ا ، آعلتتيكم بستت يت وستت ة اخللثتتاء آإنتته متتن يعتتش ) عليتته الصتت ة والستت  وقتت  كتتان هتتذا االدتتت ف مصتت اق قتتول رستتول 
أبن االدتتت ف واقتتا ال  عليتته الصتت ة والستت  . آتتأدس 1(الراختتت ين املهتت يس َعاهتتوا عليهتتا ابل واجتتذ وإايكتتم وحمتت اثت اامتتور آتتإن كتتل ب عتتةِ  ضتت لة

التثتتترق إىل آتتترق ال اجيتتتة م هتتتا واحتتت ة، و لتتت  ان التتتق واحتتت  حمالتتتة وأن ال جتتتاة يف التمستتت  ابلستتت ة. كمتتتا أدتتتسص أبن االدتتتت ف ستتتيرتتب عليتتته 
إن أهتتل الكتتتاب قتتبلكم تثرقتتوا علتتى اث تتتس وستتبعس آرقتتة يف ااهتتواء، أال وإن هتتذه اامتتة ستتتثرتق علتتى ثتت ث ) عليتته الصتت ة والستت  اليتعتت ث، آقتتال 

 .2(وسبعس آرقة يف ااهواء كلها يف ال ار إال واح ة، وهى اَّماعة
 عليته الصت ة والست  ثرقة ال اجية أبهل الس ة واَّماعة، آسموا أبهل الس ة لتمسكهم را ورثت بته الست ة يف مواضتا االدتت ف كمتا قتال وْسيت ال

(، وْسوا ابَّماعة لتمستكهم ابلتق التذي كانتت عليته من يعش م كم آس ى ادت آا  ك  ا ، آعليكم بس يت آإنه) -يف ح يل العرابع بن سارية  -
كلهتا يف ال تار ) -يف حت يل معاويتة  - عليته الصت ة والست  وصاابته رضتي هللا عت هم كمتا قتال  عليه الص ة والس  اعة ااوىل وهم الرسول اَّم

. عليه الص ة والست  (. وصار م هل أهل الس ة: التمس  ابلكتاب والس ة وإجان السلف الذين هم أصااب رسول هللا إال واح ة، وهى اَّماعة
التتتيت تستتتت ل أحيتتتا   بتتتبعض نصتتتوص القتتترآن وبتتتبعض  دتتتذ أبقتتتوال الصتتتاابة وإجتتتاعهم متتتن أهتتتم متتتامييز أهتتتل الستتت ة عتتتن الثتتترق الاتتتالة املبت عتتتةواا

                                                 

 ال يل رواه أبو ثاوث والرتمذي وقال ح يل حسن صايح 1
 ال يل رواه أمح  وأبو ثاوث وهو ح يل صايح مشهور، كما قال ابن تيمية 2
 فيه نظر. فواهلم ا لرتك أققال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]أما التبديع والتضليل لرتك إمجاع الصحابة الثابت، فنعم. وأم 

الكتاب   ما عاضده برهان منون غريه إالحجة د وفرق بني إمجاع الصحابة الثابت، وبني أقاويلهم املتفرقة، فأقاويل الصحابة إذا اختلفوا فلي  قول أحدهم
فه( أها. من ة، وال ُعرأ نص خيالمن الصحاب ه غريهِل خيالفوالسنة. وقال شيخ اسس ا ابن ميمية: )ومن قال من العلماء أن قول الصحايب حجة فإمنا قاله إذا 

 (.1/283جمموع الفتاو  )
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 ااحاثيل ثون بعاها اآلدر لي صروا ب عتهم آإ ا جاءوا إىل أقوال الصاابة يف تثس  ال صوص مل د وا مايعا هم.
 وين علمس: ااول علم االعتقاث، وال اين علم الثرق. وق  ترتب على االدت ف والتثرق ت 

س كمتتتا يف )مقتتتاالت لتتتى امل تتتالثأمتتتا علتتتم الِثتتتَرق: وهتتتو عتتترع أقستتتا  الثتتترق ومقتتتاالت كتتتل م هتتتا، آمتتتن املتتتؤلثس متتتن يستتترث  لتتت  ستتترثا  ثون التتترث ع
لثتتترق م متتتن يث تتت  مقتتتاالت استتتتاين. ومتتت هوال اتتتل( للشهر االستتت ميس( ايب الستتتن ااختتتتعري، و)الَثتتترق بتتتن الِثتتترق( لعبتتت القاهر الب تتت اثي، و)املِلتتتل 

  إليهتا متن مؤادتذات ستوف نشت لى ابتن حتز امل الثة اهل الس ة ويرث عليها كما آعل ابن حز  يف )الِثَصل  يف امللل وااهواء وال ال(،  على متاع
 آيما بع  إن ختاء هللا.

)الترث علتى الز ثقتة واَّهميتة(، وكتتب  هتت 241ى الثرق الاالة، آكتب أمحت  بتن ح بتل وأما علم االعتقاث: آق  ب أت الكتابة آيه يف صورة رثوث عل
التترث علتتى الوعي يتتة )وهتتم اخلتتوارج  هتتت )التترث علتتى بشتتر املريستتي(. ويف 28٠هتتت )التترث علتتى اَّهميتتة(، وكتتتب ع متتان بتتن ستتعي  التت ارمي 2٥٦الب تتاري 

هتت وك تتتب الترثوث هتتذه  2٣٥أيب ختتتيبة  هتتت كتابته )اإلميتتان( وكتذل  صتت ا أبتو بكتتر بتن 224واملعتزلتة( وعلتتى املرجتتة كتتتب أبتو عبيتت  القاستم بتتن ست   
  ها.تت اول بعض مسائل االعتقاث. ويااف إىل  ل  كتب )اإلميان( و )الس ة( ب واوين ال يل كالكتب الستة وخ

قجتري، أمتا قبتل  ائتل القترن اخلتامح اإال يف أو  سم كتتب االعتقتاثمث ث وِهنت الكتب اليت جتما معظم مسائل االعتقاث املعروآة اليو ،  ولك ها مل تسم اب
ة( هت، و)الس  28٧اصم عكر بن أيب  ل  آعرآت كتب االعتقاث ابسم كتب الس ة، و ل  يف مقابل مقاالت املبت عة، آم ها كتاب )الس ة( ايب ب

يتت كتتب االعتقتاث  ٣11ل ، و)الست ة( ايب بكتر اخلت ه هتت 294هتت، و)الست ة( حملمت  بتن نصتر املترووي  29٠لعب هللا بتن أمحت  بتن ح بتل  هتت. كمتا ْس 
هتتت. وْستتي  ٣8٧ل اجيتتة( البتتن بطتتة ،  وكتتتاب )اإلابنتتة عتتن ختتتريعة الثتترق اتهتتت٣٦٠أياتتا ابستتم كتتتب الشتتريعة، ككتتتاب )الشتتريعة( ايب بكتتر اآلجتتري 

 .إلابنة عن أصول ال اينة(هت يف كتابه )ا ٣24االعتقاث أياا أبصول ال ين كما ْسهاه أبو السن ااختعري 
رح أصتتتول اعتقتتتاث أهتتتل الستتت ة هتتتت( كتابتتته )ختتتت 418مث  هتتتر مصتتتطلح االعتقتتتاث يف أوائتتتل القتتترن اخلتتتامح اقجتتتري، آكتتتتب أبتتتو القاستتتم ال لكتتتائي )

 واَّماعة(. وكل هذه الكتب مطبوعة ومعظمها حمقق اآلن بثال هللا تعاىل.
وعتن الصتاابة والتتابعس أبستاني هم  عليته الصت ة والست  عن رستول هللا  -يف اابواب امل تلثة  -ه ويف كل الكتب السابقة يسوق املؤلثون مايَتْروون

                                                                                                                                                                            

ل الصحايب إذا خالفه صحايب آخر: )فقوله ( عن قو 840(. وقال ) ص 828وقد أشار املصنف إىل قول شيخ اسس ا هذا، وذكر أقاويل لدريه قريبة منه ) ص 
 ة أربعمائة صفحة. وضعني قراب امليف املوضع األول مقي د  ذا فلزا التنبيه إليه إذ بنّي  هنا لي  حجة ابالمفاق( أها. ومنه معلم أن إط قه

، حني نردَّ عليهم ما ما يفعل مر ئة العصرلصحايب، ك قوالً  وذلك صافة أن يدرت بعض القلبة إبط قه األول، فيقلقون ألسنة التبديع والتضليل يف كل من رد  رأاًي أو
 .ويل منسب لبعض الصحابة، على نصوص الوحي الصرحية الواضحة اليت جنالدهم  ايقدمونه من أقا

ا ال يُقال مماب النزول، أو يكون كون يف أسب أن يواعلم أن املختار عندان والذ  ندين هللا به أن قول الصحايب لي  بدليل شرعي وال هو حجة يف دين هللا إال
 .يكون الصحايب من املكثرين ابلتحديث عن أهل الكتاب ابلرأ  ويكون حكمه حكم الرفع، بشرط أن ال

ال طستند إأن يتفرقوا يف األمصار، والذ  ال يكون  ، وإمجاع الصحابة الثابت قبل وأن احلجة الشرعية اليت ندين هللا  ا هي قول هللا معاىل، وقول رسوله 
 .شرعي

َا أ نِذر ك م اِبْلَوْحيِ ) قال معاىل:  .3األعراأ:  (مَّا َتذَكَّر ونَ   َأْولَِياء َقِلي    ِمن ث ونِهِ  ِإلَْيك م مِهن رَّبِهك ْم َواَل تَتتَِّبع واْ اتَِّبع واْ َما أ نزِلَ ) وقال سبحانه: .45ياء: األنب (ق ْل ِإمنَّ
 منبيه: 

 دها(.حجة يف أح )ف  كذا قال:  : )إذا معارضت أقوال الصحابة ف  حجة يف أحدها، وو ب الرت يح بينها...(.828قال املصنف ص
 األر ح. و ار األقو  ل الختيإذ الرت يح ال يكون سلداء اجلميع، ب والرا ح عند  أن هذا خقأ مقبعي، وأنه يريد: )فاحلجة يف أحدها(. 

ول الصحابة، فإن ن احلق ال خيرج عن قأ تلفوا يفِل خي وهذا هو املذهب املختار عنده، كما صر ح به بعد ذلك يف املقدمة الرابعة فقال: )ويف اجلملة فإن العلماء
([النكت 831ن أقواهلم( أها. )صز امروج عال جيو أمجعوا فإمجاعهم حجة ققعية، وإن اختلفوا فاحلق يف قول بعضهم، ويعلم هذا ابلردِ  إىل الكتاب والسنة، و 
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اخلاصتة، وعلتتى  لت  آهتتذه الكتتتب تعتتس متتن كتتتب الست ة ااصتتلية، و لت  ابستتت  اء )اإلابنتتة( ايب الستن ااختتتعري،  حيتتل  كتر اعتقتتاثه يف صتتورة 
 منت ب ون أساني . 

ابدتصتتتار  -ف  مستتتائل اخلتتت يف -كتتتان علمتتتاء الستتتلف يكتبتتتون مايعتق ونتتته التتتق   -امل عمتتتة ابآلاثر  -نيف ااثريتتتة ومتتتا هتتتذا التتت مط متتتن التصتتتا
هتتت(، مث اعتقتتاث ااوواعتتي 1٦1ل تتوري )بلثظهتتم. وستتاق ال لكتتائي  ائثتتة متتن هتتذه االعتقتتاثات يف كتابتته املتتذكور أعتت ه، آبتت أ بتتذكر اعتقتتاث ستتثيان ا

هتت(، مث اعتقتاث أيب ثتور  2٣4ملت يين )هتت(، مث اعتقتاث علتي بتن ا 241هتت(، مث اعتقتاث أمحت  بتن ح بتل ) 198عيي تة )هت(، مث اعتقاث سثيان بتن 1٥٧)
م هتت(، رضتي هللا عت ه ٣1٠  )هت(، إىل أن دتم ابعتقاث ابتن جريتر الطتسي صتاحب التثست 2٥٦هت(، مث اعتقاث الب اري صاحب الصايح ) 24٠)

 أجعس.
ة أنته تكلتم يف اإلميتان علتى  ريقتة مرجتت هت( وهو )منت العقيت ة الطااويتة( إال٣21املشهورة اعتقاث أيب جعثر الطااوي )ومن االعتقاثات امل تصرة 

 الثقهاء ال  ريقة أهل الس ة.
العقيتت ة كون:  اني  يف صتتورة متتتثة متتن ااستتوانتهتتت الطبقتتات التتيت كتتان رجاقتتا يكتبتتون العقائتت  بطريقتتة اآلاثر املستت  ة، وتتت   لتت  كتابتتة العقائتت  جمتتر 
ظومتتة:  صتتائ  م ق أو يف صتتورة  االعتقتتاث، الواستتطية البتتن تيميتتة، وملعتتة االعتقتتاث البتتن ق امتتة، أو يف صتتورة ختتتروح ككتتتاابت ابتتن تيميتتة وابتتن القتتيم يف

 ايهة»كالقصي ة ال ونية البن القيم وقصي ة  
لتاآظ « صتولس تلهم الو »وقصتي ة ، «انتوار البهيتةلوامتا ا»للسثاريين والتيت ختترحها ب ثسته يف  « ال ُّرة امل

 «.معارج القبول»حكمي واليت خترحها ب ثسه يف 
جممتتون  ر جملتت ا  ااوىل متتنت اإلثتتىن عشتتوالتتيت استتت رق -وتعتتتس كتتتاابت ختتتيخ اإلستت   ابتتن تيميتتة يف اعتقتتاث أهتتل الستت ة ونقتت  مقتتاالت الثتترق الاتتالة 

ن الستلف يف  لت ، ِمتت َمن ستبقه ق  جا د صة كتااب -وكما  كرت من قبل  -ه حلقة وصل هامة يف ت وين اعتقاث أهل الس ة، إ  إن -آتاويه 
 وع ه أدذ كل َمن كتب يف اعتقاث أهل الس ة ِمن بع ه وإىل يوم ا هذا.

وأصتبح اتبتتان واتبتا أهتل الستت ة م هجتا  اثبتتتا يف تت وين مستتائل االعتقتاث، أال وهتتو اثبتات هتذه املستتائل أبثلتهتا متتن الكتتاب والستت ة وإجتان الصتتاابة، 
ميكتن  هذا امل هل من دصائص أهل الس ة. و ل  يف مقابل م هل الثرق املبت عة يف اتبان قواع  اَّ ل وامل طق الثبات مسائل االعتقاث ب عوى أنته

لكتاب والس ة يف بعض مسائل اثبات صاة العقائ  اإلميانية اباثلة العقلية، ومل يستقم قم  ل  إ  أثاهم اتبان هذا امل هل إىل خمالثة الق ال ابت اب
أهتل الست ة  االعتقاث ِبجة أن العقل َيابه، ومل يكتثوا ابمل الثة بل عم وا إىل نصوص الكتاب والس ة املعارضة آلرائهم آتأوهلوها، ودرجتوا بتذل  عتن

ستتثة اليتتو ن وختت هم، واختتتتهر املعتزلتتة واَّماعتتة. وقتت  ثدتتل هتتذا االستتلوب علتتى املستتلمس بعتت  خمتتالطتهم اهتتل ال اتتل الق ميتتة وبعتت  ترجتتة كتتتب آ 
هتت، التذي وضتا املقت مات العقليتة التيت يتوقتف  4٠٣ابادذ هبذا ااسلوب مث آتاقهم آيته ااختتاعرة وعلتى رأستهم كبت هم القاضتي أبتو بكتر البتاق ين 

ذه العقائت  عليهتا، مث واث إمتا  الترمس أبتو املعتايل عليها االست الل وال ظر وجعلها قواع  َتبعة للعقائ  اإلميانية يف وجوب اعتقاثهتا لتوقتف اثبتات هت
هتتت هتتذه القواعتت  العقليتتة أتصتتي  يف كتابتته )الشتتامل( والتتذي خلصتته يف كتابتته )اإلرختتتاث(، ويكثتتي يف ابطتتال هتتذا كلتته أن هتتذه املقتت مات  4٧8اَّتتويين 

ي اثب عليه الص ة والس  العقلية لو كانت واجبة لكان رسول هللا  ات مستائل االعتقتاث اباثلتة العقليتة بعلتم الكت  ، وماوالتت العقائت  ق  بي ها. وْس 
وإىل يوم تتا هتتذا ابستتم علتتم الكتت  . وقتت     الستتلف الكتت   والثلستتثة وامل طتتق أختتت  التتذ   -كتتااوهر رصتتر   -تتت ر  يف ك تت  متتن املعاهتت  اإلستت مية 

الشتاآعي يتو    تره حثتص الثترث، قتال يل: ايأاب موستى ان يلقتى هللَا  قتال يتونح بتن عبت ااعلى: ْسعتت[ أبو عمار بان عبادالرب وحذروا م ها، قال
عزوجتتل العبتت   بكتتل  نتتب متتاد  الشتترك دتت  متتن أن يلقتتاه بشتتال متتن الكتت  ، لقتت  ْسعتتت متتن حثتتص ك متتا ال أقتت ر أن أحكيتته. قتتال ابتتن عبتت الس: 

 نظتتر يف الكتت   إال ويف قلبتته َثَختتل. وقتتال ابتتن عبتت الس: أجتتا أهتتل وقتتال أمحتت  بتتن ح بتتل رمحتته هللا إنتته اليثلتتح صتتاحب كتت   أبتت ا  والتكتتاث تتترى أحتت ا  
أهتل ااثتر  الثقه واآلاثر من جيا اامصار أن أهل الك   أهل ب ن ووي  والي ع ون ع   اَّميا يف جيتا اامصتار يف  بقتات العلمتاء، وإمنتا العلمتاء
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ْيز والثهم. ونقل 
َ
ابن عب الس عن ابن دويز م  اث املتالكي قولته: أهتل ااهتواء ع ت  مالت  وستائر أصتااب ا هتم والتثقه آيه ويتثاضلون آيه ابالتقان وامل

ته، آتإن أهل الك   آكل متكلم آهو من أهل ااهواء والب ن أختعراي  كان أو خ  أختعري التقبل له ختهاثة يف اإلس   أب ا  ويمهجر ويؤثب على ب ع
 .1]َتاثى عليها استتيب م ها

وق   كر ابن دل ون يف مق مته سببا آدر قذه التستمية  -أتسيسهم له على اَّ ل وامل طق  -ية املتأدرين للعقائ  بعلم الك   هذا هو سبب تسم
عتاىل، إال وهو اخل ف يف ك   هللا تعاىل ومسألة دلق القرآن، آقال إن مسائل االعتقاث ْسيت بعلم الكت   ان مبت أها كتان اخلت ف يف كت   هللا ت

 .2خ اإلس   ابن تيمية ق  انتق  هذا القول وبسه أنه دطأ وال صلة له ابلتسمية،  وأن الصواب هو القول ااولأن ختي
 

 اثنيا:  موضوعات علم االعتقاد
 التايل: ق، على ال اوأركان اإلميان الستة ابإلضاآة إىل موضوعات أدرى ادتلثت آيها الثر  -وكما  كر  من قبل  -وهى تت اول 

 كن ااول من أركان اإلميان، وهو اإلميان ابهلل تعاىل، وي سمى علم التوحي  وهو نوعان:الر  - 1
اْستتاء والصتتثات احيتتا  ي ثتترث توحيتت  وصتتثاته. وأ توحيتت  الربوبيتتة )أو توحيتت  املعرآتتة واإلثبتتات(: ومع تتاه توحيتت  هللا تعتتاىل يف  اتتته وأآعالتته وأْسائتته -أ 

 بذل  على توحي  هللا يف  اته وأآعاله.بقسم مستقل، آيقتصر توحي  الربوبية 
 نقاها.و لب ن آيها وخيتص هذا القسم ابلبال يف أْساء هللا وصثاته وأآعاله ومعرآة مذهب أهل الس ة يف هذا، ومقاالت أهل ا

 ه إال هللا.ثة أن ال إلتوحي  االوهية )أو توحي  القص  والطلب(، ومع اه إآراث هللا تعاىل وح ه ابلعباثة، وهو معىن ختها -ب 
حيتتت  ونتتتواقض التو  ثتتتر والشتتترك،وخيتتتتص هتتتذا القستتتم بباتتتل معتتتىن العبتتتاثة، وختتتتروط صتتتاة ختتتتهاثة أن ال إلتتته إال هللا، ومعتتتىن الطتتتاخوت وأقستتتا  الك

 امل تلثة.
 كله.ن بذل   م، واإلمياالركن ال اين وهو اإلميان ابمل ئكة: ومعرآة صثاْم اليت وصثهم هللا هبا ومعرآة أقسامهم وأعماق - 2
، ال علتى الصتثة ة التيت أنزلتت عليهتا علتى الصتثالركن ال الل وهواإلميان ابلكتب السماوية اليت أنزقا هللا على ر س له وأهنا كلها حق متن ع ت  هللا - ٣

دب اإلميتان  التاريف، كما ثدلها ق  -إلجنيل كالتوارة وا  -اليت هى عليها اليو  ماع ا القرآن، بل دب اإلميان أبن الكتب السابقة املوجوثة اليو  
 لعمل هبا.اأبن القرآن ق  نسخ ماماي من الكتب السماوية، اليت حىت لو وج ت اليو  على حالتها ثون حتريف لَر َ  

اوجتتب علتتيهم متتن أهنتتم قتت  بَتلَّ تتوا ماتتل البشتتر، و التتركن الرابتتا: اإلميتتان بر س تتل هللا تعتتاىل، داصتتة متتن  كتتر هللا تعتتاىل أْستتاءهم يف القتترآن، وأهنتتم أآ - 4
ها، مث اع وخ ه عصمتهم م القاضي عي الب ل، وأن أويل العز  م هم مخسة، وأهنم معصومون من الشرك والكبائر، أما الص ائر آثيها د ف ورجهح

عليته دس بته عه يف كتل متاأواتبا وجوب تص يقهومعجزاته وعمو  بع ته إىل ال قلس إىل يو  القيامة، و  عليه الص ة والس  معرآة  رف من س ة ال   
 . عليه الص ة والس  ، وهذا هو معىن ختهاثة أن حمم ا  رسول هللا الص ة والس  

عق والبعتل، الصتور والثتزن والصت ، والت ثخ يفالركن اخلامح: اإلميان ابليو  اآلدر: وم ته اإلميتان أبختتراط الستاعة، وستؤال القتس ونعيمته أو عذابته - ٥
 ن اآلن.ما موجوثَتوالشثاعة أبقسامها والعرع وامليزان والصراط والوع واإلميان ابَّ ة وال ار وأهنوالشر وتطاير الصاف 

وختترها. الركن الساث : اإلميتان ابلقت ر دت ه وختتره متن هللا تعتاىل، وأن لته أربتا مراتتب وهتى العلتم مث الكتابتة مث املشتيتة مث دلتق ااآعتال د هتا  - ٦
ويل مث العمتتري مث التتويل مث اليتومي،. وم تته الكتت   يف استتطاعة العبتت  بقستميها الشتترعية والق ريتتة. ومعرآتة ادتتت ف الِثتتَرق وم ته الكتت   يف التقت ير اا

                                                 

 9٦ - 9٥ /2)جاما بيان العلم(  1
 يف نق ه لك   الشهرستاين ،184 /٣انظر )جممون الثتاوي(  2
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 وقول أهل الس ة يف هذا كله.
ول يف ه آيتته، والقتتتثاضتتل أهلتتو ونقصتتانه،   الكتت   يف اإلميتتان، وهتتو متتايعرف )رستتائل ااْستتاء وااحكتتا ( وم تته: معرآتتة حقيقتتة اإلميتتان،  ووايثتتته - ٧

 ا كله.أصااب املعاصي أبقسامها، والثرق بس اإلميان واإلس  . ومعرآة ادت ف الِثَرق وقول أهل الس ة يف هذ
ثتر أو كتم علتى صتاحبها ابلكهتا خمالثتة   بستبب خمالثتة بعتض الِثتَرق آي -ابإلضتاآة اركتان اإلميتان الستتة  -املسائل التيت أثرجتت يف االعتقتاث  - 8

 ق والا ل، وأك ر هذه املسائل دالف آيها الشيعة الرواآض، وأ ها:ابلثس
 القول يف الصاابة واخللثاء ااربعة وأمهات املؤم س وأهل البيت رضي هللا ع هم. -أ 

 واَّماعات والل واَّهاث ما الس والثاجر. وإقامة اَّ ماالقول يف اإلمامة،  -ب 
 القول يف كرامات ااولياء. -ج 
 قول يف املسح على اخلثس.ال -ث 
 القول يف اَّن:  صثتهم وتكليثهم ومص هم. -هت 
 القول يف التاسس والتقبيح العقلي. -و 

 هذه هى أهم املوضوعات اليت تت اوقا كتب علم  االعتقاث.
  

 اثلثا:  كتب االعتقاد اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية
شتأن ن خت ه، وهتذا هتو الا الكتتاب عتملوضوعات االعتقاث سالثة الذكر على الصثة املرضتية، ِبيتل ي تين هتذ مما يؤسف له أنه ال يوج  كتاب جاما

  وهتو أك تر كتتب علته ااستاجنيف معظم كتب العلو  الشرعية ولكن كتب العلماء يكمل بعاها بعاتا ،  وقتذا آستوف نوصتي يف كتل علتم بكتتاب 
 ال قص يف هذا الكتاب ااساسي من بقية كتب نثح العلم. هذا العلم جعا  ملسائله وآوائ ه مث نستكمل

ومتتتن حيتتتل البستتتط  يتتتل الرتتيتتتبحومتتتن  حيتتتة كتتتتب االعتقتتتاث آإهنتتتا كتلتتتف يف ثرجتتتة استتتتيعاهبا ملوضتتتوعات االعتقتتتاث، ويف  ريقتتتة عرضتتتها قتتتا متتتن 
 واإلداو.

لكتتاب ي، وقتذا آست جعله التاآظ حكمت هتو كتتاب )معتارج القبتول(وما  ل  آإ ا كان ه اك كتاب ي ين عن خ ه يف علم االعتقاث للمرتبتة ال انيتة آ
 راسته م ها:مانوصي ب  ااساسي يف هذه املرتبة. وسوف نب أ بعرع أهم كتب االعتقاث امل اسبة لط ب املرتبة ال انية، مث نل ص

ملكتبتة الستلثية رصتر، وا لت  ا ي م ته  بعتة هتت(، وهتو مطبتون يف جملت ين، ع ت1٣٧٧كتاب )معارج القبول( للشيخ حاآظ  بن أمح  َحكمي )  - 1
 ة قيتت ة الستتلف أهتتل الستتتتتاب يعتترع عااول خمصتتص كلتته للتوحيتت  أبقستتامه ونواقاتته، وا لتت  ال تتاين خمصتتص لبقيتتة أركتتان اإلميتتان الستتتة. وهتتذا الك

يوجت  كتتاب متاء أهتل الست ة. وال تا متن علقتيم وخ  واَّماعة ويعرع أقوال الثرق امل الثة ويرث عليهتا معتمت ا  يف  لت  علتى كت   ابتن تيميتة وابتن ال
الستاعة  لتس والثتاجر وأختتراطال زو متا اآدر جا ماجعه هذا الكتاب، وكل ماآيه حق تم وصواب، وه اك مسائل قليلة مل يذكرها ككرامات ااولياء و 

 االعتقتاث آهتو قترأ كتتااب واحت ا  يفملرتبتة أن يالطالتب يف هتذه اواملسح على اخلثس، ودتم كتابه بقواع  هامة يف االعتصا  ابلكتتاب والست ة. آتإ ا أراث 
  ه.)معارج القبول( الذي ي ين عن خ ه، وهذا الكتاب ِباجة إىل عزو اآلايت الوارثة آيه وإىل كريل أحاثي

، وهتو كتتاب )أعت   املستائل عتضبوللشيخ حاآظ حكمي رمحه هللا كتاب خمتصر يف االعتقتاث بطريقتة الستؤال واَّتواب، وهتى  ريقتة جيت ة لتوضتيح 
 الس ة امل شورة(،  وهو مطبون يف جزء متوسط.

 ويلي )معارج القبول( يف اَّوثة وتقرير مذهب أهل الس ة:
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ب  يشتمل علتى جتزأين. وهتو أثى مرتبتة هت(، وهو مطبون يف جمل  واح  ك1188كتاب )لواما اانوار البهية( للشيخ حمم  السثاريين ال بلي )  - 2
 معارج القبول(، ويعيبه مايلي:من )

هاب معته  ( حملمت  بتن عبت الو تتاب )التوحيتكأنه مل يتتكلم يف توحيت  االوهيتة والنتواقض التوحيت ، وهتو هبتذا الي تين عتن خت ه، بتل البت  متن قتراءة   -أ 
 لت ارك هذا ال قص.

س وستتتليمان بتتتن ي س أيب بطتتتاب عليتتته تعليقتتتات للشتتتأنتتته أدطتتتأ يف نستتتبة بعتتتض اامتتتور اهتتتل الستتت ة، كمتتتا أن بتتته متتتاثة أختتتتعرية، ولكتتتن الكتتتت -ب 
 هت(. 1411سامان من علماء جن  لتصويب هذه اادطاء )بطبعة املكتب اإلس مي 

 ول(.أن الكتاب ي قصه ح سن الرتتيب، آلم يذكر أركان اإلميان الستة متتابعة كما آعل صاحب )معارج القب -ج 
  مائة صثاة من اَّزء ال اين.أنه أسهب يف ال يل عن ع مات الساعة يف -ث 
ة لتتب قاضتتيها. وقتتا عتت ب تتاء علتتى   )العقيتت ة الواستتطية( لشتتيخ اإلستت   ابتتن تيميتتة، وهتتى عقيتت ة خمتصتترة كتبهتتا اهتتل م ي تتة واستتط )ابلعتتراق( - ٣

 ختروح  م ها خترح الشيخ حمم  دليل هرا .
ن صتثات هللا عزوجتل عت هتا للات يل التوحيت ، وقت  دصتص اَّتزء ااكتس مومل يتكلم ختتيخ اإلست   يف هتذه العقيت ة يف توحيت  االوهيتة أو نتواقض 

 وبيان مذهب أهل الس ة آيها. وقذا آهى التكثي وح ها ل راسة االعتقاث.
  راءة. آقتت2٧٧إىل  1٦٠اة يميتتة متتن صتتثتوال يثتتوتين ه تتا أن أوصتتي بقتتراءة )م تتا رة يف العقيتت ة الواستتطية( يف ا لتت  ال التتل متتن جممتتون آتتتاوي ابتتن 
 متاتعرع عقيت ة الصتاياة وتبتسة ومحلتة الهذه امل ا رة مهمة لطالب العلم وأوصي ال اخترين بطبعها ما العقي ة الواسطية، آهى تبس خربتة أهتل الست 

 له ختيخ اإلس   من هجو  من علماء عصره وكيف رث عليهم   إىل خ   ل  من الثوائ  اقامة.
 .1٥9 - 129ل  ال الل ص ومنت العقي ة الواسطية  موجوث ب ثح ا 

 ة، وم ها:ها آهى يس  وه اك متون أدرى يف عقي ة السلف يف نثح حجم العقي ة الواسطية ولك ها أقل آائ ة، والأب  بقراءْا كل
 هت. ٣29)كتاب خترح الس ة( ايب حمم  السن بن علي بن دلف السهباري 

 ت.ه449و)عقي ة السلف أصااب ال يل( ايب ع مان الصابوين 
 هت. ٦2٠و )ل معة االعتقاث اقاثي إىل سبيل الرختاث( للموآق بن ق امة صاحب امل ين 

 هت.٣21يب جعثر الطااوي ال ثي هت،  وهو خترح ملنت العقي ة الطااوية لإلما  أ ٧92)خترح العقي ة الطااوية( البن أيب العز ال ثي  - 4
تية، ان ابتلكتاب أن ي سمى بشرح العقي ة الطااوية البن تيموهذا الكتاب من أختهر كتب العقائ  اآلن. ومن حق هذا ا ب كت   ن أيب العتز إمنتا ركه

  ، والأختت  يف أن كت تاويته ب صتهابن تيمية كشرح على ك   الطااوي. ومعظم الشترح م قتول متن كت   ابتن تيميتة يف مواضتا متعت ثة متن جممتون آ
 -هم ابتن أيب العتز ومت  -يميتة تمتن قبتل أن كتل متن كتتب يف اعتقتاث الستلف بعت  ابتن  ابن تيمية هو التذي جعتل للكتتاب هتذه اا يتة، وقت   كترت

 آإمنا نقل ع ه واستثاث م ه.
 وابلرخم من ختهرة هذا الكتاب آإن آيه تقص ا  وأدطاء:

قتتذا ي ب تتي أن متتوجزة يف أولتته،  و  رةإليتته إختتتا أمتتا التقصتت  يف الكتتتاب: آهتتو أنتته مل يتتتكلم يف توحيتت  االوهيتتة رتتا آيتته الكثايتتة وإمنتتا أختتتار الشتتارح -أ 
 ذا ال قص.ي  ر  معه كتاب )التوحي ( حملم  بن عب الوهاب ما خترحه )آتح ا ي ( لثي ه عب الرمحن بن حسن َّس ه

اآظ آيتته نقتتل حتت، و ٣98 - ٣2٦ /2ومتتن التقصتت  أياتتا تثتترق مستتائل القتت ر يف الكتتتاب، آي ب تتي قتتراءة موضتتون القتت ر يف )معتتارج القبتتول(   -ب 
 ر.حكمي تل يصا لكتاب ابن القيم يف الق ر وهو )ختثاء العليل( الذي هو من أهم املراجا ل راسة موضون الق 



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

422 

أما اادطاء آهى أساسا يف ك   صتاحب املتنت أيب جعثتر الطاتاوي رمحته هللا،  وقت  حتاول الشتارح تت ارك هتذه اادطتاء، إال أنته مل يوآتق يف  -ج 
دطتتاء يف مستتائل اإلميتتان، آاملتتاتن كتبهتتا علتتى متتذهب مرجتتتة الثقهتتاء )أيب ح يثتتة وختتتي ه محتتاث بتتن أيب ستتليمان ومتتن  لتت  كتتل التوآيتتق. وترتكتتز اا

أيب تبعهما(. وق  قال الشارح إن اخل ف بي هم وبس أهل ال يل د ف لثظي وليح كمتا قتال، آتإن الستلف مل خيتلثتوا يف أن متاأتى بته محتاث ابتن 
مل ي رجوا آيهم ال أاب ح يثة وال ختي ه محاثا ، صايح إن ختتارح  -كال لكائي وابن بطة   - كروا  بقات أهل الس ة  سليمان ب عة، والعلماء الذين

، ولكتتن هتتذا ختت  صتتايح، آتتإن الثتترق بتتس الستت ة والب عتتة اليكتتون لثظيتتا، وقتت  اختتتت  نكتت  1الطااويتتة قتتال أبن اخلتت ف لثظتتي متابعتتة البتتن تيميتتة
 السلف على هذه الب عة.

 أهم اادطاء الوارثة يف منت العقي ة الطااوية حسب ترتيب وروثها: وإلي 
 ( قوله يف أْساء هللا تعاىل )ق   ب  ابت اء(. والق   ليح من أْساء هللا السىن،  وهي توقيثية.1)
لَتْيَح  ) قولته تعتاىللقترآين يف او املت هل هت ( قوله يف صثات هللا تعاىل )ال حتويه اَّهات الست( هذا نثي دتب أن ي تبتا رتا ي استبه متن اثبتات كمتا2)

تتِميا  الَبِصتت    تتَو السَّ أن يقتتول )الحتويتته اَّهتتات الستتت، وهتتو ستتباانه آتتوق  ، نثتتي يعقبتته اثبتتات، وقتتذا كتتان ي ب تتي 11الشتتورى:  (َكِمْ لِتتِه خَتتتْيءم َوه 
وجتب التقييت  آ تعتاىل وع ل توهه، آوقيتة هللا قت  يثهتم م ته نثتي خملوقاته، ابئن م هم، مستِو على عرخته بذاته(، و ل  ان قولته )الحتويته اَّهتات الستت(

 واإلثبات عقب ال ثي.
كتل ماقالته وأدتس معرتآتس، ولته ب الست  و عليته الصت ة ونسمي أهل قبلت ا مسلمس مؤم س، متاثاموا رتا جتاء بته ال ت  [رمحه هللا  القحاو ( قول ٣)

 يها مرجتة الثقهاء أهل الس ة.. هذه العبارة تشتمل على مسألتس دالف آ]مص قس
ول أ  متؤمن يف إن ختتاء هللا أو تقت ل أ  متؤمناملسألة ااوىل: تسمية أهل القبلة مؤم س ب ون است  اء، ومذهب أهل الست ة االستت  اء أو التقييت  آتقتو 

 ااحكا . وقول املرجتة يف هذه املسألة مبين على املسألة التالية.
لستانه آهتو   صت ق بقلبته وأقتر بنته متاثا  قتأان على اإلقرار )معرتآس( والتص يق )مص قس(. وهتذا متذهب مرجتتة الثقهتاء املسألة ال انية: قصره اإلمي

قتتذا ن مثراتتته وآاثره، و متتوإمنتتا هتتى  متتؤمن كامتتل اإلميتتان، واإلميتتان ع تت هم ختتتيء واحتت  اليزيتت  واليتت قص، وأعمتتال اَّتتوارح ع تت هم ليستتت متتن اإلميتتان
 اليست  ون.
واإلميتان يف الشترن: هتو التصت يق رتا جتاء ال ت  عليته الصت ة والست   بته [هتت متذهب مرجتتة الثقهتاء بقولته  ٥٣٧ عمر بن حممد النسفي وق  خلهص

إلقترار التصت يق وا من ع   هللا تعاىل واإلقرار به، وأما ااعمال آهى تتزاي  يف نثسها، واإلميان اليزي  والي قص، واإلس   واح ، آإ ا و ِجَ  متن العبت 
 . 2]صح له أن يقول أ  مؤمن حقا ، والي ب ي أن يقول أ  مؤمن إن ختاء هللا

 ومذهب أهل الس ة أن اإلميان قول وعمل يزي  وي قص:
 وأراثوا ابلقول: قول القلب وهو معرآته وتص يقه، وقول اللسان وهو إقراره 

خت  اإلقترار كتت وة القترآن والتذكر واالستت ثار والت عوة إىل هللا واامتر ابملعتتروف وم هتا عبتاثات اللستان ]وأراثوا ابلعمتل: عمتل القلتب وعمتل اَّتوارح 
 . وأهل الس ة يست  ون للعمل.٣[وال هي عن امل كر

ومل يتتترث أهتتتل الستتت ة متتتن  لتتت  أي قتتتول أو أي عمتتتل بتتتل ماكتتتان مشتتتروعا  متتتن ااقتتتوال وااعمتتتال، وهتتتو آعتتتل الواجبتتتات وامل تتت وابت وتتتترك احملرمتتتات 

                                                 

 (٣94 /٧)انظر جممون الثتاوى،   1
 يف كتابه )العقائ  ال سثية(  2
 2٠ /2« معارج القبول» كره حاآظ حكمي يف  ٣
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وااثلة على صاة مذهب أهل الس ة ك  ة، ليح هذا موضا بسطها، وق  استوَف الب تاري رمحته هللا يف كتابته )اإلميتان( متن صتاياه   واملكروهات،
( آقتت  اإلميتتان باتتا وستتتون ختتتعبةك تت ا  متتن ااثلتتة علتتى أن العمتتل متتن اإلميتتان وأنتته يزيتت  ويتت قص، وم هتتا علتتى ستتبيل امل تتال حتت يل خت تتعب اإلميتتان )

الشعب القولية والثعلية، وملا كان هذا ال يل نصتا  يف حمتل ال تزان آقت  ختتك  بعتض مرجتتة الثقهتاء آيته رختم أنته حت يل صتايح  اختتمل على  كر
 .1مشهور

هتذا الكت   صتايح، وهتو وإن مل يترث يف الكتتاب أوالست ة ب صته،  ]والنكثر أح ا  من أهل القبلتة بتذنب متامل يستتاله[رمحه هللا  القحاو ( قول 4)
تتا وحجيتهتتا متتن اتثتتاق أهتتل الستت ة عليهتتا، وقتت  نقلهتتا ال لكتتائي عتتن معظتتم اائمتتة التتذين نقتتل اعتقتتاثاْم، واليوجتت  إال أن  هتتذه العبتتارة تستتتم  قْو

هبتتذه  إختتتكال يف هتتذه العبتتارة، ولكتتن اإلختتتكال يف ستتوء آهتتم ك تت  متتن املعاصتترين قتتا ستتواء متتن العتتوا  أو متتن امل تستتبس إىل العلتتم الشتترعي، آيستتت لون
عبارة على أنه اليكثر أح  وإن آعتل املكثترات كلهتا إال إ ا استتال أو جات ، آتستأقم وكيتف تعترف استتا له أو جات ه  آيقتول لت  أن يصترح ال

وهتذا الكت   التذي ختتان هتذه اااي  هتو متتذهب  2بلستانه أبنته مستتال أو جاحت . والتذين يقولتون هبتذا َكثَّترهم ك ت  متن الستلف كالميت ي وأمحت  
 رجتة، وسيأيت تثصيل هذا إن ختاء هللا.خ ة امل

اعلهتتا  عاصتتي التتيت اليكثتتر آالعبتتارة امل آاملقصتتوث ابلتتذنوب يف هتتذه -والتتذي مل يوضتتاه الشتتارح ابتتن أيب العتتز وأختتتكلت عليتته  -أمتتا معتتىن هتتذه العبتتارة 
ميهمتا. أمتتا   وم لته الدهتتل حتر ا  وحنتتو  لتيستتا ِبتر آعلهتا أو مل يثعلهتا  َكَثتتر كتأن يقتتول إن التز  والشترب ل -كتالز  وختترب اخلمتتر آهتذه إ ا استتتالها 

و الثعتل  أاعلهتا رجترث القتول آآهتذه يكثتر  أو إهانة املصتاف بقتول أو آعتل عليه الص ة والس  املعاصي املكثِهرة كَسبه هللا تعاىل أو سب الرسول 
ل القبلتة، آمتا كثِهر خيرجهم عتن أهت َيتوا رملآاملقصوث هبم الذين  ثون نظر يف جا  أو استا ل. وقذا قي  العلماء هذه العبارة بكلمة )أهل القبلة(

رستوله وثعتاء و ر آاعلته كستبه هللا ارن علتى كثتثا  مل َيت ركثهر، آ  يكثر ابلذنب خ  املكثِهر إال أن يستاله. والذنب املكثِهتر هتو التذي نتصَّ الشت
 أكل الراب والسرقة.ر والز  و مل ي ص الشارن على كثر آاعله كشرب اخلم خ  هللا، والذنب خ  املكثر هو ماورث الوعي  على آعله ولكن

هتت  ٣29رمحته هللا أيب حمماد احلسان الرب اار   ويبس أن املراث )أبهل القبلة( ع   العلماء: املسلم الذي مل َيت بذنب مكثر خيرجه من اإلس   قتول
أو يصتلي ل ت   عليته الصت ة والست  من كتاب هللا عزوجل أو يترث ختتيتا  متن آاثر رستول هللا  وال خيرج أح  من أهل القبلة من اإلس   حىت يَتر ثَّ آية[

إلستم ال هللا أو يذبح ل   هللا، وإ ا آعل ختيتا  من  ل  آق  َوَجَب علي  أن كرجته متن اإلست  ، آتإ ا مل يثعتل ختتيتا  متن  لت  آهتو متؤمن ومستلم اب
 أي يف الكم الظاهر ال نيوي.  ] ابلقيقةمؤمن ومسلم ابإلسم ال[. وقوله ٣]ابلقيقة

َأن ي ْشتَرَك بِتِه  ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثتر  ) قتال تعتاىلومل يكونتوا يكثترون أحت ا  متن أهتل القبلتة ابلتذنب [رمحه هللا هذا يف اعتقاثه آقتال البخار  وق  أوضح 
ب اري أن أهل القبلة الذين اليكثترون ابلتذنب هتم التذين مل يثعلتوا متاهو ختترك،  وكتذل  . آبسه ال4 ]48ال ساء:   (َويَتْ ِثر  َما ث وَن َ ِلَ  ِلَمن َيَشاء  

ابب املعاصتتي متتن أمتتر اَّاهليتتة واليكثتتر صتتاحبها ابرتكاهبتتا إال [( آقتتال 22بتتوَّب الب تتاري قتتذه املستتألة يف كتتتاب )اإلميتتان( متتن صتتاياه يف )ابب 
ومل يقل )إال ابالستا ل( ان قوله )ابلشرك( يعتم االستتا ل وخت ه، داصتة وأن  ] ابلشركواليكثر صاحبها ابرتكاهبا إال[. وأتمل قوله ٥]ابلشرك

                                                 

 هت 14٠٣،  ط ٣8٣انظر )خترح العقي ة الطااوية( ص  1
 هت(141٠ة، ،  ط ثار الراي٥8٧( و)الس ة ايب بكر اخل ل،  ص 2٠9 /٧)جممون آتاوي ابن تيمية،  2
 هت 14٠8، ط ثار ابن القيم ٣1)كتاب خترح الس ة( ايب حمم  السن بن علي بن دلف السهباري، حتقيق ث. حمم  سعي  القاطاين، ص  ٣
 ، ط ثار  يبة1٧٥ /1)خترح اعتقاث أهل الس ة( ايب القاسم ال لكائي،   4
 84 /1انظر )آتح الباري(  ٥
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 . 1ابن أيب العز يف خترحه قال إن هذه العبارة )النكثر مسلما  بذنب( امت ا عن إ  قها ك   من أهل الس ة
رمحته هللا  ابان ميمياةثِهترون ابلكبتائر خت  املكثهترة كتالز  والسترقة. قتال وق   كر أئمة أهتل الست ة هتذه العبتارة يف اعتقتاثاْم للترث علتى اخلتوارج التذين يك

أهنتتم اليكثتترون أحتت ا  متتن أهتتل القبلتتة بتتذنب، إختتتارة إىل ب عتتة اخلتتوارج املكثتترة «  اعتقتتاث أهتتل الستت ة واَّماعتتة»وقتذا قتتال علمتتاء الستت ة يف وصتتثهم [
الست ة متثقتون علتى أنته ال يكثتر ابلتذنب آإمنتا نريت  بته املعاصتي كتالز  والشترب، وأمتا  وحنتن إ ا قل تا: أهتل[أياتا  ابن ميمية. وقتال 2]رطلق الذنوب

إنه ق  تقترر متن متذهب أهتل الست ة واَّماعتة متاثله عليته الكتتاب والست ة أهنتم [أياا ابن ميمية  ، وقال٣]هذه املباين آثي تكث  َتركها نزان مشهور
متتن اإلستت   بعمتتِل إ ا كتتان آعتت   م هيتتا  ع تته م تتل التتز  والستترقة وختتترب اخلمتتر متتامل يتاتتمن تتترك  اليكثتترون أحتت ا  متتن أهتتل القبلتتة بتتذنب والخيرجونتته

 .  4]اإلميان
التتيت قتت م ا  كرهتتا وأهنتتا التوجتتب كثتترا ، « والنكثتتر ابملعاصتتي»والنكثتتر ابملعاصتتي مؤم تتا إال متتا استتتا له ملتتا جتتىن، [ الشاايخ حااافظ حكماايوقتتال 

 . ٥]بشركواملراث هبا الكبائر اليت ليست 
واليكثترون أحت ا  متن أهتل القبلتة بتذنب، ك اتو التز  والسترقة، وماأختتبه  لت  [ -يف بيان اعتقتاث أهتل الست ة  -رمحه هللا  أبو احلسن األشعر وقال 

 .٦]من الكبائر، وهم را معهم من اإلميان مؤم ون وإن ارتكبوا الكبائر
وأما املسألة ال ال ة: وهى من أكس تلبيس  الذي تلبح به على [ -رثه على أح  خمالثيه يف  -رمحه هللا  شيخ اسس ا حممد بن عبدالوهابوقال 

رق أو العوا ، أن أهل العلم قالوا: الدوو تكث  املسلم ابلذنب، وهذا حق ولكن ليح هذا ماحنن آيته، و لت  أن اخلتوارج يكثترون متن وين أو متن ست
، وحنتتن متتاكثهر  الطواخيتتت وأتبتتاعهم إال أمتتا أهتتل الستت ة آمتتذهبهم أن املستتلم اليكثتتر إال ابلشتتركستتث  التت   بتتل كتتل كبتت ة إ ا آعلهتتا املستتلم كثتتر. و 

                                                 

 هت 14٠٣املكتب اإلس مي ،  ط ٣٥٥انظر )خترح الطااوية( ص  1
 4٧4 /12)جممون الثتاوى(  2
 ٧/٣٠2)جممون الثتاوى(  ٣
 9٠ /2٠)جممون الثتاوى(  4
 2/4٣8)معارج القبول(  ٥
 ٣4٧ص  1)مقاالت اإلس ميس(ط املكتبة العصرية، ج  ٦
 لم دون هذاهل العألعلى إط قات  قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]وِل يعلق على هذا أو يبينه، مع أنه علق يف كتابه وشد د. 

شريكًا يف ألوهيته أو  ل املرء هلل ندًا أوهو: أن جيعحي" و فأقول: الرا ح أن  الشيخ حممد بن عبد الوهاب  رمحه هللا  ال يريد يف إط قه هذا "الشرك طعناه اسصق 
ستهزئ بشيء رسوله، ويكف رون امل اب هللا أوسف رون ن أنواع الكفر، فأهل السنة يكربوبيته فهذا أخص من الكفر، ولو أراده الشيخ لكان قوله غري  امع لكثري م

 وغريهم ممن ِل يتخذوا رون املعر( عن دين هللا، ويكف  ن به هللامن دين هللا، ويكف رون املستهني ابملصحف، ويكف رون قامل األنبياء ويكف رون املشر ع مع هللا ما ِل أيذ
 .مع هللا آهلة أخر 

على  املشركني ومعاونتهم لك "مظاهرةذا، من ك الشيخ حممد بن عبد الوهاب نفسه قد نص  على مكف رات أخر  غري الشرك يف نواقض اسس ا اليت عد دهوكذل
عن شريعة حممد  سعه امروجنه يوال يعمل به" و"من اعتقد أ " و"السحر" و"اسعرا( عن دين هللا معاىل ال يتعلمه املسلمني" و"من أبّاَدَض شيئاً مما  اء به النيب 

    رًا كما أن كل  م يرون أن كل شرك كفن أهل العلمثريًا ككما خرج امضر عن شريعة موسى" وحنوه، فالرا ح أنه أراد ابلشرك يف عبارمه أع ه الكفر عمومًا، فإن
 .كف رون بكل ذنبفاً للخوارج الذين يملل ة، خ ة من اارع على أهنا صر كفر شركًا، فيكون مراده أن أهل السنة ال يكف رون إال ابلذنوب املكف رة اليت نص  الش

 .ابد للشيقانحيث أنه ع أو من ويؤيد هذا التو يه قول من يقول أن كل كافر خارج من املل ة فهو مشرك ابهلل من حيث أنه اختذ إهلُه هواه
أمََلْ ) وقال سبحانه .23اجلاثية:  (ِ  اّللَِّ ى َبَصرِِه ِخَشاَوة  َآَمن يَتْهِ يِه ِمن بَتعْ ْلِبِه َوَجَعَل َعلَ ِعِه َوقتَ َلى ْسَْ َضلَّه  اّللَّ  َعَلى ِعْلِم َوَدَتَم عَ أَآَتَرأَْيَت َمِن اكَََّذ ِإَقَه  َهَواه  َوأَ ) كما قال معاىل

هلل من هذا مؤمنًا ابلربوبية وكفر أب   نوع من املكف رات، فهو مشرك اب . فمن كان60 ي : (و  مُِّبسم َأْعَهْ  ِإلَْيك ْم اَي َبيِن آَثَ  َأن الَّ تَتْعب   وا الشَّْيطَاَن ِإنَّه  َلك ْم َع   
حيحه: )ابب:  كتاب اسميان من ص معاىل يفمحه هللار وعلى كل حال فللشيخ رمحه هللا معاىل سلف يف ملك العبارة وذلك اسط ق، فقد قال اسماا البخار  .الباب

 ..(.48النساء:  (ِلَ  ِلَمن َيَشاء  يَتْ ِثر  َما ث وَن  َ وَ َرَك ِبِه ي شْ  نِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثر  أَ ) اجلاهلية، وال يّكفر ابرمكا ا إال ابلشرك، وقوله معاىل: املعاصي من أمر
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عليتته الصتت ة أرأيتتت أصتتااب رستتول هللا  -إىل أن قتتال  -ابلشتترك، وأنتتت رجتتل متتن أجهتتل ال تتا  تظتتن أن متتن صتتلى واثعتتى أنتته مستتلم ال يكثتتر 
ة قتتال أبتتوبكر النقبتتل تتتوبتكم حتتىت تشتته وا أن قتتت   يف اَّ تتة وقتتت كم يف ال تتار، أتظتتن أن أاببكتتر ملتتا قتتاتلوا متتن م تتا الزكتتاة، آلمتتا أراثوا التوبتت والستت  

 . 1]وأصاابه ال يثهمون وأنت وأبوك الذين تثهمون  ايويل  أيها اَّاهل اَّهل املركب إ ا ك ت تعتق  هذا
صتاحب كتتاب )آتتح ا يت  ختترح كتتاب التوحيت ( رمحهمتا هللا وأبوه عبت الرمحن هتو  -هت 1292 الشيخ عبداللقيف بن عبدالرمحن بن حسنوقال 

  ثاوث بن جرجيح العراقي   -
 
آيقتال: «. إن الشتيخ أمحت  بتن تيميتة وتلميتذه ابتن القتيم اليكثتران أحت ا  متن أهتل القبلتة»وأما قولته: [يف رثه على امل

أورثها ه ا حمتجا  هبا علتى ثعتاء خت  هللا وعت   تكثت  آاعلته  . ومتن أعترع  لو عرف هذا َمْن أهل القبلة يف هذا املوضا، ومن املراث هبذه العبارة ملا
 ثى  عن ك   أهتل العلتم ورأي أن َمتْن صتلى وقتال ال إلته إال هللا آهتو متن أهتل القبلتة وإن  هتر م ته متن الشترك والترتك لت ين اإلست   متا هر، آقت 

ال نكثتتر أهتتل »ين هبتتذه املقالتتة. وقتت  أنكتتر اإلمتتا  أمحتت  رمحتته هللا قتتول القائتتل علتتى نثستته ابَّهالتتة والاتت لة، وكشتتف عتتن حاصتتله متتن العلتتم والتت 
، وهتتذا يتتزعم أنتته علتتى متتذهب اإلمتتا  أمحتت . ومقصتتوث متتن قاقتتا: إمنتتا هتتو التتساءة متتن متتذهب اخلتتوارج التتذين يكثتترون رجتترث التتذنوب، وهتتذا «التتذنوب

لشرك وثعاء الصتالس، آتالتبح عليته اامتر ومل يعترف متراث متن قتال هتذا متن الستلف، َوَضَا ك مهم يف خ  موضعه وأوال هبجته انه أتوله يف أهل ا
و كتروا  وهذا الثهم الثاس  مرثوث بكتاب هللا وس ة رستوله وذجتان أهتل العلتم. وقت  عقت  الثقهتاء متن أرابب املتذاهب اباب مستتق  يف هتذه املستألة،

ء ك  ة ثون ماحنن آيه، وجزموا أبن العصمة ابلتتزا  اإلست   ومبانيته وثعائمته العظتا ، ال رجترث حكم املرت  من أهل القبلة، وقرروا من املكثرات أختيا
رآتته القتتول والصتت ة متتا اإلصتترار علتتى امل تتايف، وهتتذا يعرآتته صتت ار الطلبتتة، وهتتو متتذكور يف امل تصتترات متتن كتتتب ال ابلتتة وختت هم، آهتتذا مل يعتترف ماع

 .2]والعجز  اهر صبيان امل ار  واملكاتب، آال عوى عرياة
بها ب اخلمتر اليكثتر صتاحملكثترة كشتر اهذا، وق  ثله على صاة ما كر ه ه ا إجان الصتاابة رضتي هللا عت هم، آتإهنم أجعتوا علتى أن املعاصتي خت  
كانتتت   تياهنتتا )ستتواءجتترث ارثتتر صتتاحبها إال ابالستتتا ل، هتتذا متتااتثقوا عليتته يف حاثثتتة ق امتتة بتتن مظعتتون، كمتتا أجعتتوا علتتى أن املعاصتتي املكثتترة يك

ولتتس واآلدتترين متتن يتتة علتتى ااآعتت  أو تركتتا( ثون نظتتر يف جاتت  أو استتتا ل، كإجتتاعهم علتتى تكثتت  َترك الصتت ة، وإجتتان الصتتاابة حجتتة قطع
 دالثها آهو خمطيء ضال، وسيأيت خترح قذا آيما َييت إن ختاء هللا تعاىل.     

رين علتى مها ك   من املعاصتإ  مل يثه ثر مسلما بذنب مامل يستاله(، وق  أ لت يف بيان مع اهاهذا مذهب أهل الس ة وآهمهم قذه العبارة )النك
 -لستتلف هبتتذه العبتتارة اامل يقصتت ه وهتتو متت -وجههتتا الصتتايح، بتتل آهموهتتا آهمتتا آاستت ا  أثى هبتتم إىل اختتترتاط االستتتا ل للتكثتت  ابلتتذنوب املكثتترة 

 هللا ورسوله بكثره آوقعوا يف معان ة الشريعة. آامت عوا هبذا الشرط الثاس  عن تكث  من قاى
. هتتذا الصتتر دطتتأ، وهتتو صتتريح متتذهب املرجتتتة. آتتإن اإلميتتان ]وال خيتترج العبتت  متتن اإلميتتان إال جباتتوث ماأثدلتته آيتته[رمحتته هللا  القحاااو ( قتتول ٥)

                                                                                                                                                                            

لذنوب، فإن هللا ن ما دون الشرك من اى ألعوإمنا نص ت  وقد يقال: إن اآلية دليل للشيخ ولدريه يف إط قاهتم، لكن  اآلية ِل حتصر التكفري يف الشرك كما فعلوا،
 .عهنه حبسب نو أغلظ ميدفره ملن يشاء سبحانه، ولي  فيها أن الكفر من ذلك، بل الكفر إما أن يكون كالشرك مساوايً له أو أشد و 

ة دفرة منتفين كافرًا، ولو ِل جيعل مع هللا إهلًا آخر، واملمثً  كا قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا: )واملراد ابلشرك يف هذه اآلية الكفر، ألن من  حد نبوة حممد 
 عنه ب  خ أ(.

َل الشرك فيه ع لقلبة، كان  احي كما قد يفعل بعض اه اسصق لى معنفإن فهم ك ا الشيخ هكذا ف  حرج، ومرادان هو مو يه القالب إىل هذا الفهم، لكن إن محُِ
كف رات العملية يكفِ ر بكثري من امل ن الشيخ ال، أو أرتوا به، أو أشكل عليهم وظنوا أن ك مه موافق لبعض أقاويل مر ئة العصرك مه عندهم غري  امع، فرطا اغ

 (6-4النكت اللوامع ص ) والقولية واالعتقادية غري الشرك، فلزا التنبيه.[
 2٣4 - 2٣٣لثاته، ط جامعة اإلما  حمم  بن سعوث، ص من )الرسائل الش صية للشيخ حمم  بن عب الوهاب( وهى القسم اخلامح من مؤ  1
 (291 - 29٠،  كتاب الرثوث،  ص 9)ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية،  ج  2
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اإلست   عليته يف الت نيا وهتم ااختتاعرة واملاتري يتة، ع  هم هو التص يق ابلقلب وم هم من مل ي  دل إقرار اللستان آيته وقتال هتو ختترط إلجتراء أحكتا  
. وملتا كتان اإلميتان ع ت هم هتو التصت يق آتت  1ومت هم متن قتال بتل اإلقترار ثادتل يف حقيقتتة اإلميتان وهتم مرجتتة الثقهتاء )ااح تاف( وبعتض ااختتتاعرة.

ن إال جباتتوث...(، واَّاتتوث هتتو االنكتتار والتكتتذيب يكثتتر أحتت  تم إال بعكستته وهتتو التكتتذيب، وهتتو معتتىن قتتول الطاتتاوي )الخيتترج العبتت  متتن اإلميتتا
علتي  لت  قولته الظاهر ابللسان كما يف ح يل املرأة اليت كانت جتات  العاريتة، ومعتىن اَّاتوث يف الل تة: انكتار الشت ص للشتال متا علمته بته، يت ل 

َها أَنث س تته مْ ) –حكايتتة عتتن قتتو  آرعتتون  -تعتتاىل  َق َتتتْ ماجتتاء بتته موستتى هتتو التتق كتتذبوه يف  ،  آمتتا استتتيقاهنم أبن 14: ال متتل (َوَجَاتت  وا هِبَتتا َواْستتتَتيتْ

وهذا هتو  ، 24 - 2٣ختاآر:  (ِإىَل ِآْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَار وَن آَتَقال وا َساِحرم َكذَّابم ، أَْرَسْلَ ا م وَسى َِباَيتَِ ا َوس ْلطَاِن مُِّبسِ َوَلَقْ  ) لقوله تعاىلالظاهر 

ْ تتِس 
 
تتا َجتتاءه م مَّتتا َعَرآ تتواْ َكَثتتر واْ بِتتهِ ) الظتتاهر، وثليلتته أياتتا قولتته تعتتاىل متتا تكذيبتته يف اَّاتت : اعتقتتاث صتت ق امل ، آكثتتروا ابالنكتتار  89البقتترة:   (آَتَلمَّ

ْ تِس متا تكذيبته يف ا
 
 2 لظتاهر.الظاهر متا وجتوث املعرآتة القلبيتة، آهتذا اَّات . أمتا كثتر التكتذيب: آهتو التكتذيب  تاهرا  واب  تا أي اعتقتاث كتذب امل

آاَّاحتت  واملكتتذب ك  تتا مكتتذب يف الظتتاهر ويثرتقتتان يف أن اَّاحتت  مصتت ق بقلبتته واملكتتذب مكتتذب بقلبتته. واجتتل اتثاقهمتتا يف الصتتورة الظتتاهرة 
ا ك تتلَّ َمتتا َجتتاء أ مَّتتة  رَّس تتوق َ ) يستتتعمل كتتل متتن االصتتط حس حمتتل اآلدتتر أو كمرتاثآتتس. آوصتتف هللا الكثتتار يف مواضتتا ابلتكتتذيب كمتتا قتتال تعتتاىل

 (َهتَذا َوَما َكتان واْ َِباَيتِ َتا َدَْات  ونَ  آَاْليَتْوَ  نَ َساه ْم َكَما َنس واْ ِلَقاء يَتْوِمِهمْ ) ، ووصثهم يف موضا ابَّا  كما يف قوله تعتاىل 44املؤم ون:  (َكذَّب وه  
 . ٣]ح، إ  هو تكذيب ابللسانإن ْس ِهَي هذا كثر تكذيب أياا آصاي[يف كثر اَّاوث  ابن القيم. وقذا قال ٥1ااعراف: 

 لكثر وأنواعه.  ا أسباب او وقبل بيان اخلطأ يف قول الطااوي هذا، ي ب ي التثريق بس أمرين يؤثي اخللط بي هما إىل أدطاِء ع ة،  
تتر أو آعتتلم أمتتا أستتباب الكثتتر:  آهتتى اامتتور التتيت إ ا آعلهتتا اإلنستتان ح كتتم عليتته أبنتته كتتاآر، وهتتى يف أحكتتا  التت نيا أمتتران ال اثلتت•  ل قمتتا: قتتولم م كثِه

الت نيا إال إ ا مكثر )وم ه الرتك واالمت ان(. وإن كان العب  يكثر أياتا علتى القيقتة ابالعتقتاث املكثتر امل عقت  ابلقلتب إال أنته اليؤادتذ بته يف أحكتا  
جتان أهتل الست ة وستائر الطوائتف علتى أن أحكتا   هر هذا االعتقتاث القلت  يف قتولِ  أو آعتل ِ  ميكتن اثباتته علتى صتاحبه بطترق ال بتوت الشترعية، إل

( أآ  ختتققت عتن قلبته) عليه الص ة والس  ال نيا جتري على الظاهر، والظاهر الذي ميكن اثباته على صاحبه هو قوله أو آعله ال ما يف قلبه لقوله 
، آثعتل القلتب اليؤادتذ بته يف أحكتا  الت نيا إال إ ا  هتر يف ٥( إين مل أومتر أن أنق تب قلتوب ال تا  وال أختتق بطتوهنم) عليته الصت ة والست  ، وقوله 4

تَرْين هتى ٦]وكلهتم أجعتوا علتى أن أحكتا  الت نيا علتى الظتاهر وهللا يتتوىل السترائر[رمحته هللا ابان حجارقول أو آعتل قتال  . وضتابط القتول والثعتل املكثِه
، ٧]وابَّملتة آمتن قتال أو آعتل متاهو ك ْثتر َكَثتر بتذل [رمحته هللا  ابان ميمياةااقوال وااآعال اليت نص الشارن على كثر من أتى هبا، وهو معىن قتول 

 وسيأيت مزي  بيان قذا يف خترح قاع ة التكث  إن ختاء هللا.
أو [ -يف أستباب الكثتر  - الشايخ منصاور البهاوحل احلنبلايار ابللسان ملا ثبتت ابلشترن، وم ته قتول واَّا  أح  أسباب الكثر ابلقول، وهو اإلنك

 8 ]َ  امل ئكة أو أح ا  ممن ثبت أنه َمَل  َكَثر لتكذيبه القرآن، أو َجَاَ  البعل َكَثر لتكذيبه للكتاب والس ة وإجان اامةَجاَ 
                                                 

 4٧ - 4٦انظر )خترح جوهرة التوحي ( للبيجوري( ص  1
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إن ختتتاء هللا. وابعتبتتار  -يف أدطتتاء التكثتت   -أمتتا أنتتوان الكثتتر: آتتإن الكثتتر ي قستتم إىل أقستتا  ك تت ة ابعتبتتارات متعتت ثة وستتوف نتتذكرها آيمتتا بعتت  • 
كمتتا يف   بواعتتل البا  تتة )القلبيتتة( الاملتتة لصتتاحبها علتتى االتيتتان أبستتباب الكثتتر القوليتتة والثعليتتة ي قستتم الكثتتر إىل عتت ة أنتتوان م هتتا: كثتتر التكتتذيبال

تتتونَ ) قولتتته تعتتتاىل ب وا اِبْلِكتَتتتاِب َوِرَتتتا أَْرَستتتْلَ ا بِتتتِه ر س تتتَلَ ا َآَستتتْوَف يَتْعَلم  َوَجَاتتت  وا هِبَتتتا ) كمتتتا يف قولتتته تعتتتاىل  ، وكثتتتر اَّاتتت  ٧٠ختتتاآر:  (الَّتتتِذيَن َكتتتذَّ
َها أَنث س ه ْم   ْلما  َوع ل وها   َق َتتتْ َآَستَج  واْ ِإالَّ ) ، وبيه ا الثرق بي هما، وكثر اإلابء واالستكبار ب   جا  ككثر إبليح كما قال تعاىل 14ال مل:  (َواْستَتيتْ

َوِإَ ا ِقيتَل ِإنَّ َوْعتَ  اّللَِّ َحتق  َوالسَّتاَعة  اَل َريْتَب ) ، وكثتر الشت  والريتب كمتا يف قولته تعتاىل ٣4البقترة:  (ِإبِْليَح َأىَب َواْسَتْكَسَ وََكاَن ِمَن اْلَكتاِآرِينَ 
، وم ها كثر ٥4ستبأ:  (وا يف خَت ِه مُّرِيبِ ِإهنَّ ْم َكان  )وقوله تعاىل  ٣2اَّاثية:  (ِآيَها قت ْلت م مَّا َنْ رِي َما السَّاَعة  ِإن نَّظ نُّ ِإالَّ  َ ها  َوَما حَنْن  ِر ْستَتْيِقِ سَ 

تتا أ نتتِذر وا م ْعِرض تتونَ ) اإلعتتراع كمتتا يف قولتته تعتتاىل ق تتْل َأِ يع تتواْ اّللهَ ) ، وكثتتر التتتويل عتتن الطاعتتة كمتتا يف قولتته تعتتاىل٣ااحقتتاف:  (َوالَّتتِذيَن َكَثتتر وا َعمَّ
تتبُّ الْ  ، ِإنَّ اّللََّ َلَعتتَن اْلَكتتاِآرِيَن َوَأَعتت َّ َق تتْم َستتِع ا  ) ، وكثتتر التقليتت  كمتتا يف قولتته تعتتاىل٣2آل عمتتران:  (َكتتاِآرِينَ َوالرَّس تتوَل آتتِإن تَتَولَّتتْواْ آَتتِإنَّ اّللهَ اَل  ِ 

تَت َتا َأ َ ، َداِلِ يَن ِآيَها أََب ا  الَّ دَِ  وَن َولِيهتا  َواَل َنِصت ا   َوقَتال وا َربتَّ َتا ِإ َّ ، ْع َتا اّللََّ َوَأَ ْع َتا الرَّس تواَل يَتتْوَ  تت َقلَّتب  و ج توه ه ْم يف ال َّتاِر يَتق ول توَن اَي لَيتْ
تِبيَ   ق، ولكتل متن ، وم هتا كثتر الست  وكثتر التبت ْ ض والكراهيتة وكثتر االستتهزاء وكثتر ال ثتا ٦٧ - ٦4ااحتزاب:  (َأَ ْعَ ا َساَثتَتَ ا وَك َسَاءَ  آََأَضتلُّوَ  السَّ

ة. وأنتتوان الكثتتر هتتذه هتتى البواعتتل البا  تتة الاملتتة لصتتاحبها علتتى الكثتتر الظتتاهر أي علتتى االتيتتان أبستتباب هتتذه اانتتوان ثليلتته متتن ال صتتوص الشتترعي
 -ة القلتب الكثر القولية والثعلية، وهذه البواعل البا  ة هى أعمال قلبية ي ااث كتلم م هتا عمت   متن أعمتال القلتب ال ادلتة يف أصتل اإلميتان: آمعرآت

ي اتاثه كثتر  -إجتاال  عليته الصت ة والست  رتا جتاء بته الرستول  -ياتاثها كثتر اَّهتل، وتصت يق القلتب  -اء به إجاال ابهلل تعاىل وابلرسول ورا ج
ملتا أمتر بته الرستول  -ياتاثه كثتر الشت  والريتب، وانقيتاث القلتب  -آيمتا أدتس بته  عليته الصت ة والست  بصت ق الرستول  -التكذيب، ويقس القلب 
ياتتاثها كثتتر التتب  ض والستت ، وتعظتتيم  -هلل ولرستتوله ولشتتريعته  -اتتاثه كثتتر االستتتكبار وكثتتر اإلعتتراع، وحمبتتة القلتتب ي - عليتته الصتت ة والستت  

ي ااثه كثتر االستتهزاء. آتأنوان الكثتر هتى بواعتل اب  تة ماتاثة اعمتال القلتب الواجبتة ال ادلتة يف أصتل  -هلل وللرسول وللشريعة  -القلب وتوق ه 
ة إال بكثتتر اَّهتتل ان اإلميتتان ع تت هم هتتو املعرآتتة، كمتتا التقتتر معظتتم آتترق املرجتتتة إال بكثتتر التكتتذيب ان اإلميتتان ع تت هم هتتو اإلميتتان، والتقتتر اَّهميتت

ولتت رك الثترق بتس أستباب الكثتر التيت عليهتا مت ار الكتم ابلكثتر يف الت نيا، وأنتوان الكثتر وهتى البواعتل الاملتة لصتاحبها علتى االتيتتان 1التصت يق. 
 ، نارب ع ة أم لة لذل : أبسباب الكثر

لتى هتذا هتو الباعتل لته عو ر استتكبار، آإبليح سبب كثره: ترك الستجوث آلث  عليته الست   )والترتك آعتل كمتا ستيأيت تقريتره(، أمتا نتون كثتره: آكثت• 
 ترك السجوث.

لقتول   الستبب وهتو هتذا ا، آقت  احتتن هللاوق  يتا  السبب وخيتلف ال تون الباعتل، آلتو أن رجلتس أحت  ا مستلم واآلدتر نصتراين قتاال: املستيح ابت• 
راين آكثتره  ال صتيولت (، أمتا يف  مل يلت  ومل)املكثِهر، وادتلف نون الكثتر آيهمتا: آهتو يف املستلم كثتر تكتذيب لتكذيبته بت ص القترآن الت ال علتى أن هللا 

ْ  َضتتلُّواْ ِمتتن قَتْبتتل  قَتت تَتتَِّبع تتواْ َأْهتتَواء قَتتتْوِ  َوالَ   اْلَتتقهِ ك ْم َختتْ َ يف ِثيتت ِ ق تتْل اَي َأْهتتَل اْلِكتَتتاِب اَل تَتْ ل تتواْ ) كثتتر تقليتت  آلابئتته ولرهبتتاهنم كمتتا قتتال تعتتاىل
 ل ون مما يبس ل  الثرق بي هما.ا، آاحتاث السبب وادت ف  ٧٧املائ ة:  (َوَأَضلُّواْ َكِ  ا  َوَضلُّواْ َعن َسَواء السَِّبيلِ 

                                                 

تب العلمية، و )مثتاح ثار السعاثة( البن القيم، ، ط ثار الك٣٦٧ - ٣٦٦ /1، و )م ارج السالكس( البن القيم، 2٣ - 21 /2انظر يف أنوان الكثر )معارج القبول(  1
 ، ط ثار الثكر.94 /1
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لتف ر ابلشتهاثتس، وادتو تترك اإلقترامكتة واليهتوث وهرقتل قيصتر الترو : احتت  ستبب الكثتر آتيهم وهتومن احتاث الستبب وادتت ف ال تون: ك ثتر كثتار • 
 ال ون:

ب و )، آثتي كثتار مكتة: قتال آهو يف كثار مكتة واليهتوث كثتر جاتوث واستتكبار وحست   (َس َِباَيِت اّللِه َدَْات  ونَ نَّ الظَّتاِلمِ َنَ  َوَلِكتآَتِإهنَّ ْم اَل ي َكتذِه

يهتوث: قتال آهتذا كثتر االستتكبار. ويف ال ٣٥الصتاآات:  (ْستَتْكِس ونَ  اّللَّ  يَ ِإهنَّ ْم َكان وا ِإَ ا ِقيَل َق تْم اَل ِإلَتَه ِإالَّ ) هذا كثر اَّاوث، وقال تعاىلآ ٣٣اانعتا : 

ْتوَ أََآك  ) آهتذا كثتر اَّاتوث، وقتال تعتاىل 89البقترة:  (آَتَلمَّا َجاءه م مَّا َعَرآ واْ َكَثتر واْ بِتهِ ) تعاىل َْ  (ْستَتْكَسْمت ْ ى أَنث س تك م  الََّمتا َجتاءك ْم َرس تولم ِرَتا اَل 

 ثر الس . كآهذا   ٥4ال ساء:  (هِ  ِمن َآْالِ أَْ  َ ْس   وَن ال َّاَ  َعَلى َما آََته م  اّلله  ) آهذا كثر االستكبار، وقال تعاىل 8٧البقرة: 
 .  1الصارف عن اإلميان وهو يف هرقل: الرص على املل  وهو من اتبان اقوى

نته قت  يه تت هتذه اام لتة أدتر، كمتا بواام لة الستابقة تبتس أنته قت  يتات  ستبب الكثتر ع ت  عت ة أآتراث وخيتلتف ال تون الباعتل لت ى كتل مت هم عتن اآل
َتْكَسَْت وَك  تَت ِمتتَن َواْستتَت هِبَتا بْ  َآَكتذَّ بَتلَتتى قَتْ  َجاءتْتتَ  آاَييت ) دتمتا للستبب الواحتت  أك تر متن ابعتتل يف الشت ص الواحت  كمتتا يف قولته تعتاىل

 ، آاجتما قذا كثر التكذيب وكثر االستكبار. ٥9الزمر:  (اْلَكاِآرِينَ 
ال وااآعتال وملا كانت أنوان الكثر هى أمور اب  ة دثية آإن أحكا  ال نيا مل ترتب عليها، وإمنا رتبت أحكا  ال نيا على ااسباب الظاهرة متن ااقتو 

عليتته الصتت ة كتتن اثباْتتا علتتى آاعلهتتا، واليلتتز  يف أحكتتا  التت نيا أن نتكلتتف يف محتتل أستتباب الكثتتر علتتى أنواعتته، آمتتن َستتبَّ الرستتول املكثتترة التتيت مي
أ   حكم ا بكثره انه أتى بسبب الكثر وهو القول املكثِهر واليلز  أن نتكلف يف معرآة نون كثره هل ِسبهه لتكذيبه به أ  لب  ِاته وحست ه لته والس  

إْن َستبَّ هللَا أو ستبَّ رستوله َكَثتر  تاهرا  [رمحته هللا ابان ميمياة ستهزائه به آهذا الميكن اَّز  به واليلز  البال ع ه يف أحكا  ال نيا. ويف هتذا قتال ال
ر  أو كان مستا   له، أو كان  اه   عن اعتقاثه، هذا مذهب الثقهاء وستائر أهتل الست ة القتائلس أبن  واب  ا، سواء كان الساب يعتق  أن  ل  حم 

إن كل من مل يقتر رتا جتاء بته الرستول آهتو كتاآر، ستواء اعتقت  كذبته، أو استتكس عتن اإلميتان بته، أو أعترع ع ته [. وقال أياا 2]اإلميان قولم وعمل م 
أياتا  ابان ميمياة. وقتال ٣]يتؤمن بته اتباعا ملا يهواه، أو ارَتب آيما جاء به، آكل مكذب را جاء به آهو كاآر، وق  يكون كاآرا  متن ال يكذبته إ ا مل

و آإن الكثر ع   اإلميان ابهلل ور سله، سواء كان معته تكتذيب أو مل يكتن معته تكتذيب بتل ختت  وريتب، أو إعتراع عتن هتذا كلته حست ا  أو ِكتسا ، أ[
هو كاآر سواء كان الباعل لته علتى  لت  . ود صة ك   ابن تيمية ه ا أن من أتى بسبب الكثر آ4]اتباعا لبعض ااهواء الصارآة عن اتبان الرسالة

تكذيب أو ِكس أو حس  أو خت  أو خ   لت  متن أنتوان الكثتر. آهتذا أمتر هتا  ي ب تي أن يتتثطن لته  التب العلتم بوجته دتاص أال وهتو التثريتق بتس 
 ال ال على البواعل البا  ة.سبب الكثر ونوعه وع   اخللط بي هما، وأن أحكا  ال نيا مرتتبة على ااسباب الظاهرة من ااقوال وااآع

 :  آق  تبس مما سبق أن اَّا  ي دل يف أسباب الكثر كما ي دل يف أنواعه:وبعد
ان(، ن كتابتته )كشتتاف الق تتالبهتتويت متت آاَّاتت  كستتبب للكثتتر هتتو اإلنكتتار ابللستتان ملتتا ثبتتت ابلشتترن، وضتترب ا لتته م تتاال  رتتا نقل تتاه عتتن الشتتيخ م صتتور

 وماقاله حمل إجان.
 ون للكثر املقصوث به كثر التكذيب ملا بيه اه من الرتاثف بي هما يف االستعمال.واَّا  ك 
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 . واَّتواب: أن ]ان إال جباتوث ماأثدلته آيتهوال خيترج العبت  متن اإلميت[رمحه هللا أسباب الكثر أ  أنواعته ابلصتر املتذكور يف قولته  القحاو آهل أراث 
وال وااآعتال ستباب ك ت ة متن ااقتم ابلكثتر أبأسبابه، التثاق مرجتة الثقهاء ما أهل الس ة علتى الكتقوله  تمل اامرين ولك ه أراث أنوان الكثر ال 

هر ابللستتان، آليستتت ه إنكتتار  تتااملكثتترة ختت  جاتت  ماثبتتت ابلشتترن، كستتبه هللا ورستتوله وكالستتجوث للصتت م وإلقتتاء املصتتاف يف القتتذر ممتتا لتتيح آيتت
 ق سائر الثرق.أسباب الكثر حمصورة يف اَّا  ابللسان ابتثا

أي اليكثتتر أحتت  إال  ]اتتوث ماأثدلتته آيتتهجبوالخيتترج العبتت  متتن اإلميتتان إال [ القحاااو آلتتم يبتتق إال أنتته أراث بعبارتتته بيتتان أنتتوان الكثتتر، ومعتتىن قتتول 
 ت هم هتو ميتان عان اإل وهتذا ر التكتذيب،بتكذيب القلب وعسَّ ع ه ابَّاوث لرتاثآهما كما بيه اه، أي أنه حصر أنوان الكثر يف نتون واحت  وهتو كثت

 ذا هتو متراث الطاتاويهتمتن قلبته،  تص يق القلب والكثر ض  اإلميتان، آت  يكتون الكثتر إال تكتذيب القلتب وأن كتل كتاآر البت  أن ي تثتي التصت يق
 بعبارته حصره الكثر يف نون واح  وهو كثر التكذيب. وهذا القول آيه دطأ وإختكال:

نتتون واحتت  وقتت  كر  متتن قبتتل أنتته أنتتوان عتت ة،  ويف معتترع رثه علتتى املرجتتتة يف قتتوقم إن الكثتتر اليكتتون إال أمتتا اخلطتتأ: آهتتو حصتتر أنتتوان الكثتتر يف 
والكثر الخيتص ابلتكذيب، بل لو قال: أ  أعلم أن  صتاثق ولكتن [رمحه هللا  ابن ميميةهو التص يق، قال  -وهو ض ه  -ابلتكذيب ان اإلميان 

لكتتان كثتترا  أعظتتم، آع لتتم أن اإلميتتان لتتيح التصتت يق آقتتط وال الكثتتر التكتتذيب آقتتط، بتتل إ ا كتتان الكثتتر  ال اتبعتت  بتتل أعاثيتت  وأب اتت  وأدالثتت 
ابان . وقتال 1]يكون تكذيبا، ويكون خمالثة ومعاثاة ب  تكذيب، آكتذل  اإلميتان يكتون تصت يقا ومواآقتة ومتواالة وانقيتاثا ، واليكثتي جمترث التصت يق

بتل قت  استتعمل [. وقتال أياتا 2]، آكتل مكتذب ملتا جتاءت بته الرستل آهتو كتاآر، ولتيح كتل كتاآر مكتذابوالتكتذيب أدتصه متن الكثتر[أياا  ميمية
يف نثتح االمت تان عتن الطاعتة واالنقيتاث، آقيتا   لت  أن يستتعمل لثتظ اإلميتان كمتا استتعمل لثتظ اإلقترار يف نثتح  -املقابتل لإلميتان  -لثظ الكثر 

. آتإ ا كتان اإلميتان البت  آيته متن التصت يق آات ه كثتر ٣]ح ابلسجوث آلث  آتأىب واستتكس وكتان متن الكتاآرينالتزا  الطاعة واالنقياث، آإن هللا أمر إبلي
متن  التكذيب، وإ ا كان البت  آيته متن االنقيتاث آات ه كثتر االستتكبار، وإ ا كتان البت  آيته متن اليقتس آات ه كثتر الشت  والظتن، وإ ا كتان البت  آيته

والستت ، وهتتذه اامتتور الواجبتتة هتتى متتن أعمتتال القلتتب ال ادلتتة يف أصتتل اإلميتتان وكتتذل  أضتت اثها متتن أعمتتال  حمبتتة هللا ورستتوله آاتت ه كثتتر التتبت ْ ض
مرجتتتة  -القلتتب املكثتترة. آلتتيح اإلميتتان ختتتيتا  واحتت ا  وال الكثتتر نوعتتا واحتت ا ، وهتتذا يبتتس لتت  دطتتأ الصتتر يف قتتول الطاتتاوي الستتابق، و لتت  اهنتتم 

 إال نوعا  واح ا  وهو التكذيب أو اَّا .  -وهو ض ه  - وهو التص يق، آ  يكون الكثر جعلوا اإلميان ختيتا واح ا   -الثقهاء 
 حصره الكثر يف التكذيب وبس أن الشتارن آهو يف التوآيق بس ]والخيرج العب  من اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه[ القحاو  وأما اإلختكال يف قول

ثتره بكونته أن يقيت  الكتم بك   َكَثتر ثون  ون اخترتاط التكذيب، آ صه الشارن على أن من استهزأ ابل يننص على ك ْثر من أتى أبقوال وأآعال معي ة ث
 مكذاب ، أما َحله املرجتة قذا اإلختكال آيبي ه مايلي:

لقاتاة يف هتم أك ريتة ا   كتانواوقت -ختتاعرة أنه من جهة أسباب الكثتر متن ااقتوال وااآعتال الظتاهرة، آقت  اتثتق أهتل الست ة واملرجتتة متن الثقهتاء واا
  ِ كثتره بقتولِ  أو آعتلب ورستوله هللاعلتى أن الكتم ابلكثتر مرتتب علتى االتيتان بستببه الظتاهر، وأن كتل متن حكتم  -خمتلف عصور ال ولة اإلس مية 

 احكا :ا ولك هم ادتلثوا يف تثس  هذه )وم ه الرتك( آهو كاآر  اهرا  يف الكم ال نيوي واب  ا  على القيقة، 
َ ِْلث وَن اِبّللِه َما قَال واْ َوَلَقْ  قَال واْ َكِلَمَة اْلك ْثِر وََكَثر واْ بَتْعَ  )آقال أهل الس ة: هو كاآر ب ثح القول أو الثعل الظاهر، ومن أثلته قوله تعاىل  - أ

، وحنوهتا متن 1٧املائت ة:  (ِذيَن قَتآل واْ ِإنَّ اّللهَ ه تَو اْلَمِستيح  ابْتن  َمتْر ََ لََّقْ  َكَثَر الَّ ) ، آأكثرهم هللا ب ثح القول، وم له قوله تعاىل ٧4التوبتة:  (ِإْسَ ِمِهمْ 
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ْثتتترا   تتتاهرا  يف الكتتتم التتت نيوي واب  تتتا  علتتتى اآلايت. آمتتتذهب أهتتتل الستتت ة: أن متتتن أتتتتى بقتتتولِ  مكثتتتر أو  آعتتتل مكثتتتر َكَثتتتر بتتت ثح القتتتول أو الثعتتتل ك 
آهتتو كتتاآر يف الظتتاهر والبتتا ن، ان التت ليل الشتترعي وهتتو دتتس هللا تعتتاىل اليكتتون علتتى الظتتاهر ثون القيقتتة. ان متتن ثله التت ليل الشتترعي علتتى كثتتره 

وااآعتتال البتا ن بتتل اليكتتون إال علتتى القيقتة املتاتتم ة للظتتاهر والبتتا ن. آأهتل الستت ة يرتبتتون الكتتم ابلكثتر علتتى االتيتتان بستتببه الظتاهر متتن ااقتتوال 
ة اليت الميكن ضبطها باابط  اهر وما هتذا آتإن الكتم بكثتره  تاهرا  واب  تا  يت ل علتى أنته البت  أن يكتون قت  املكثرة ثون ال ظر يف البواعل القلبي

ا هتو قا  بقلبه نون من أنوان الكثر من جهل أو تقلي  أو استكبار أو ب  ض أو تكذيب أو خت ، واليلتز  يف أحكتا  الت نيا التكلتف يف معرآتته. وهتذ
تتر ، أو كتتان مستتتا   لتته، أو كتتان  اهتت   عتتن إْن َستتبَّ [ اباان ميميااةمعتتىن قتتول   هللَا ورستتوَله َكَثتتر  تتاهرا  واب  تتا ، ستتواء كتتان السَّتتاب يعتقتت  أن  لتت  حم 

وابَّملتة آمتن قتال أو آَتَعتل متاهو ك ْثتر َكَثتر بتذل ، [. وقال أياتا 1]اعتقاثه، هذا مذهب الثقهاء وسائر أهل الس ة القائلس أبن اإلميان قولم وعملم 
. هتذا متذهب أهتل الست ة، وهتو راجتا إىل تثست هم لقيقتة اإلميتان وأنته قتول 2]قص  أن يكون كاآرا ، إ  اليقص  الكثر أح م إال متا ختتاء هللاوإن مل ي

 وعمل، آكما أن ااعمال الظاهرة إميانم، آكذل  الكثر يكون اباعمال الظاهرة.
شتتارن علتتى كثتتره بستتبب عمتتلِ   تتاهر )قتتول أو آعتتل( آهتتو كتتاآر  تتاهرا  يف الكتتم أمتتا مرجتتتة الثقهتتاء وااختتتاعرة آقتت  قتتالوا: إن كتتل متتن نتتصه ال -ب 

متن قلبته  ال نيوي واب  ا  على القيقة، ولكن كثره ليح ابلعمل الظاهر  اته، ولكن ان هذا العمل أمتارة )أو ع متة أو ثليتل( علتى انتثتاء التصت يق
حكتتتم الشتتتارن ابلكثتتتر علتتتى متتتن أتتتتى بقتتتول أو آعتتتل مكثهتتتر وبتتتس حصتتترهم الكثتتتر يف  أي ع متتتة علتتتى أنتتته مكتتتذهب بقلبتتته، وهبتتتذا التثستتت  وآهقتتتوا بتتتس

ثتتي يف التكتتذيب، وهتتو توآيتتق آاستت ، آلتتيح كتتل كتتاآر مكتتذاب  بقلبتته كمتتا ستت بي ه إن ختتتاء هللا. ويبتتس متتذهبهم يف هتتذا التوآيتتق ماقالتته ابتتن عابتت ين ال 
أي تكلتم بته ابدتيتاره خت  قاصت  مع تاه، [ ابان عابادينمتن َهتَزل بلثتِظ َكَثتَر( قتال آقتال يف ختترح قتول املتاتن ) -وهو من مرجتة الثقهاء  -حاختيته: 

رن جعتتل وهتذا الي تايف متتا َمترَّ متتن أن اإلميتان هتو التصتت يق آقتط أو متتا اإلقترار، ان التصت يق وإن كتتان موجتوثا  حقيقتتة لك ته وائتل حكمتتا ، ان الشتا
وكمتا لتو ستج  لصت م أو وضتا مصتاثا  يف قتا ورة آإنته يكثتر وإن كتان مصت قا  ان  لت  يف بعض املعاصي أمتارة علتى عت   وجتوثه كتاقَْزل املتذكور 

وأمتا ااختتعرية آقتالوا: إنه ختتتم متن أ هتر اإلست   هلل تعتاىل [متذهب املرجتتة يف ح ي ته عتن ااختتاعرة، آقتال ابان حازا . كما  كتر ٣]حكم التكذيب
للستتان بتت  تقيتتة والحكايتتة، واإلقتترار أبنتته يتت ين بتتذل ، لتتيح ختتتال متتن  لتت  كثتترا . مث ولرستتوله أبآاتتش متتايكون متتن الشتتتم وإعتت ن التكتتذيب هبمتتا اب

 .        4]ا: الدشوا مباثرة جيا أهل اإلس   قم آقالوا: لك ه ثليل على أن يف قلبه كثرا ، آقل ا قم: وتقطعون بصاة ماثهل عليه هذا ال ليل، آقالو 
وقتتال أبتتو عبتت هللا الصتتالي: إن اإلميتتان جمتترث تصتت يق القلتتب ومعرآتتته، لكتتن لتته لتتواو  آتتإ ا  هبتتت ثله [لتته أياتتا متتذهب املرجتتتة يف قو  اباان ميميااةوبتتسه 

 ل  على ع   تص يق القلب. وأن كل قول أو عمل  اهر ثله الشرن على أنه ك ْثرم كان  ل  انه ثليل على ع   تص يق القلتب ومعرآتته، ولتيح 
ميتتان إال جمتترث التصتت يق التتذي يف القلتب واملعرآتتة، وهتتذا أختتتهر قتويل أيب الستتن ااختتتعري، وعليتته أصتتاابه  الكثتر إال تلتت  اخلصتتلة الواحتت ة، ولتيح اإل

وأمتا جهتم آكتان يقتول إن اإلميتان جمترث [أياتا  ابان ميمياة. وقتال ٥]كالقاضي أيب بكر وأيب املعايل وأم اقمتا، وقتذا عت ههم أهتل املقتاالت متن املرجتتة
، وهذا القول الي عرف عن أح ِ  من علماء اامة وأئمتها، بتل أمحت  ووكيتا وخ  تا َكثهتروا متن قتال هبتذا القتول، ولكتن تص يق القلب وإن مل يتكلم به

 هو الذي نصره ااختعري وأك ر أصاابه، ولكن قالوا ما  ل  إن كل من حكم الشرن بكثره حكم ا بكثره، واست لل ا بتكث  الشارن له على دلو
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وم شتتأ هتتذه الشتتبهة التتيت أوجبتتت هتتذا التتوهم متتن املتكلمتتس ومتتن َحتتَذا َحتتْذَوهم متتن الثقهتتاء أهنتتم رأوا أن [أياتتا  اباان ميميااةل . وقتتا1]قلبتته متتن املعرآتتة
،  -إىل قولته  -اإلميان هتو تصت يق الرستول آيمتا أدتس بته، ورأوا أن اعتقتاث صت قه الي تايف الستبه والشتتم ابلتذات  مث رأوا أن اامتة قت  َكثَّترت الستابه

إلهانتة ثليتل إمنا َكَثر ان سبه ثليل على أنه مل يعتق  أنه حترا ، واعتقتاث  ِحلهِته تكتذيبم للرستول، آَكَثتر هبتذا التكتذيب البتلت  اإلهانتة، وإمنتا اآقالوا: 
 . 2]على التكذيب

قتوقم يف حقيقتة اإلميتان وأنته والذي أثى ابملرجتة إىل القول أبن أي عمل  تاهر مكثتر اليكتون كثترا  يف  اتته وإمنتا هتو ع متة علتى تكتذيب القلتب: 
قتترار تصتت يق القلتتب حتتىت أن جهتتورهم اليعتتتسون إقتترار اللستتان متتن حقيقتتة اإلميتتان وإمنتتا هتتو ركتتن وائتت  وختتترط إلجتتراء ااحكتتا  يف التت نيا ويعتتتسون إ

 ت  املرجتتة بتل هتى ع متات وآاثر ، آتإقرار اللستان وأعمتال اَّتوارح ليستت متن اإلميتان ع٣اللسان ع مة على تص يق القلب وهو مارجهاه البيجتوري
ال لتص يق القلب، آكما أن ااعمال الظاهرة ليست إميا  آ  تكون كثرا ، آأعمال الطاعتات آاثر لإلميتان التذي هتو تصت يق القلتب وكتذل  ااعمت

ه علتتى الرتتيتتب، وبقيتتت املكثتترة هتتى ع متتات علتتى الكثتتر التتذي هتتو تكتتذيب القلتتب. واحنصتتر اإلميتتان والكثتتر ع تت هم يف تصتت يق القلتتب وتكذيبتت
 ااعمال الظاهرة ع مات على  ل .  

وهذا موضا البت  متن حتريتره، ودتب أن ي علتم أن القتول أبن ك ْثتر الستابه [آقال  قول املرجتة إن الشال املكثر أمارة على الكثر، ابن ميميةوق  انتق  
قتتال: وإمنتتا وقتتا متتن وقتتا يف هتتذه املْهتتَواة رتتا تلقتتوه متتن كتت    ائثتتة متتن يف نثتتح اامتتر إمنتتا هتتو الستتتا له الستتبه ولتتة تم م كتترة وهثتتوة عظيمتتة..مث 

 .4]متأدري املتكلمس وهم اَّهمية اإل ث الذين   هبوا مذهب اَّهمية ااوىل يف أن اإلميان هو جمرث التص يق الذي يف القلب
راجتتا التتيت نوصتتي ب راستتتها يف هتتذا املباتتل، ويكثتتي يف بيتتان ولتتيح هتتذا حمتتل نقتت  أقتتوال املرجتتتة هتتذه بتتل املقصتتوث ه تتا عرضتتها أمتتا نقتت ها آمالتته امل

، آلتتيح كتتل عمتتل  تتاهر م كثهتتر البتت  أن يقارنتته تكتتذيب آستتاثها أن هللا تعتتاىل حكتتم علتتى أقتتوا  ابلكثتتر وأثبتتت أن معهتتم تصتت يقا ومعرآتتة ابلقلتتب
َها أَنث س ه  ) –عن قو  آرعون  -القلب، قال تعاىل  َق َتتتْ  -، واليقس من أعلى مراتتب املعرآتة والتصت يق، وقتال تعتاىل 14ال متل:  (مْ َوَجَا  وا هِبَا َواْستَتيتْ

ت تْه ْم لََيْكت م توَن اْلَت)عن كثار أهل الكتاب  َ اه م  اْلِكتَتاَب يَتْعرِآ ونَته  َكَمتا يَتْعرِآ توَن أَبْت َتاءه ْم َوِإنَّ َآرِيقتا  مِه . 14٦البقترة:  (قَّ َوه تْم يَتْعَلم تونَ الَِّذيَن آتَتيتْ
ومن جعل اإلميان هو تص يق القلب يقول: كل كاآر يف ال ار لتيح معهتم متن التصت يق ابهلل ختتيء، ال متا إبلتيح وال متا [رمحه هللا  ابن ميميةوقال 
مصت قس ابلترب، حتىت آرعتون التذي أ هتر التكتذيب كتان ونصوص القرآن يف خ  موضا ت ل على أن الكثار كانوا يف ال نيا  -إىل أن قال  -خ ه 
َها أَنث س ته ْم   ْلمتا  َوع ل توها  )  ه مص قا ، كما قال تعاىليف اب  َق َتتتْ َلَقتْ  َعِلْمتَت َمتا أَنتَزَل ) وكمتا قتال موستى لثرعتون 14ال متل:  (َوَجَات  وا هِبَتا َواْستتَتيتْ

تتَماَواِت َواَاْرِع َبَصتتآئِرَ  َربتَّ َتتا اْ ِمتتْح َعلَتتى أَْمتتَواقِِْم َواخْتتت  ْث َعلَتتى ) ىومتتا هتتذا مل يكتتن مؤم تتا بتتل قتتال موستت 1٠2اإلستتراء:  (َهتتتؤ الء ِإالَّ َربُّ السَّ
وقت  أدتس هللا عتن الكثتار يف خت  موضتا أهنتم كتانوا معرتآتس ابلصتانا يف  -، إىل أن قال:  88يتونح:  (قت ل وهِبِْم َآَ  يت ْؤِم  واْ َحىتَّ يَتَرو اْ اْلَعَذاَب ااَلِيمَ 

الت و  بس االتيان بعمل مكثر وبس انتثاء التص يق القل  كمتا  . آ بت بذل  أنه٥]8٧الزدترف: (ه ْم لَيَتق ول نَّ اّللَّ  َولَِتن َسأَْلتَته م مَّْن َدَلقَ ) م ل قوله
آ بت  أن يكتون كتاآرا   -إ ا انتثتت موانتا التكثت  كتاإلكراه يف حقته  -تقول املرجتة. وما  ل  آي ب ي أن ي علتم أن كتل متن أتتى بعمتل  تاهر مكثِهتر 

والقائم بقلبه إما أن يكون جه    تكذيبا أو كسا  أو ختكها أو حست ا  أو ب  اتا  للشتريعة أو استتهزاء   -ما كثره الظاهر  -قيقة أي كاآر بقلبه على ال
                                                 

 4٧ /1٣)جممون الثتاوى(  1
 ٥18)الصار  املسلول( ص  2
 4٧)خترح جوهرة التوحي ( ص  ٣
 ٥1٥)الصار  املسلول( ص  4
 1٥2 - 1٥٠ /٧)جممون الثتاوي(  ٥
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ر عت   اإلميتان ابهلل آتإن الكثت[رمحته هللا  ابان ميمياةأو ح بها  لل نيا أو خ   ل  متن البواعتل التيت الي  ظتر إليهتا يف أحكتا  الت نيا كمتا ستبق بيانته. قتال 
عتن ور سله، سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب بل خت  وريب، أو إعراع عن هذا كله حس ا  أو كسا  أو اتباعا لبعض ااهواء الصارآة 

 .1]اتبان الرسالة
  ا دطأ:ن ك أراث به أمري]وال خيرج العب  من اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه[ القحاو يتبسه مما سبق أن قول 

  اه.آأراث به حصر الكثر يف نونِ  واح  وهو التكذيب، وهذا الصر دطأ، آإن أنوان الكثر ك  ة كما بيَّ •  
 بتت  أن يكتتون ول أو آعتتل آوأراث بتته التتت و  بتتس الكثتتر الظتتاهر وبتتس تكتتذيب القلتتب وجاتت ه، أي أن كتتل متتن أتتتى بستتبب  تتاهر مكثتتر متتن قتت• 

ر  ثتت  عتتن الكتتم ابلكثتتالومتتا الي و  لتتيح بتت و  كمتتا أستتلث ا. ومتتا  لتت  آتت ان ن بتته ه تتا علتتى أن الطاتتاوي جعتتل اَّاتت جاحتت ا  بقلبتته، وهتتذا التتت 
 ل عليتته عبتتارة أن هتتذا ماتتتو الظتتاهر ومل دعتتل اَّاتت  ختتتر ا مستتتق  للاكتتم ابلكثتتر الظتتاهر، آقتت   تتن بعتتض املعاصتترين أن اَّاتت  ختتترط مستتتقل 

ن يصترح ال أن دات  و لت  أبإر( اليكثتر شرط املستقل، وقالوا إن من أتتى بعمتلِ  مكثتِر )متن قتول أو آعتل  تاهالطااوي، ومل يثرقوا بس ال و  وال
 اهنا.ابَّا  بلسانه، ومامل دا  آ  يكثر ابلعمل املكثر، والقائلون هبذا وقعوا يف حمظورات دط ة َييت بي

وا على أن من أتى بسبب مكثر من قول أو آعل  اهر، آهتو كتاآر  تاهرا  واب  تا، أي واخل صة:  أن أهل الس ة واملرجتة من الثقهاء وااختاعرة اتثق
يف  يف أحكتتا  التت نيا واآلدتترة، وادتلثتتوا يف تثستت  كثتتره كمتتا ستتبق بيانتته. واالتثتتاق بتتس أهتتل الستت ة وآتترق املرجتتتة هتتذه يف ااحكتتا  متتا االدتتت ف

آإن ك  ا  من ال زان آيها نتزان يف اإلستم واللثتظ [ل أبن اخل ف معهم لثظي، قال رمحه هللا إىل القو  ابن ميميةتثس ها هو الذي َحَ ا بشيخ اإلس   
 .2]ثون الكم

 وختذ عن هذا  ائثتان من خ ة املرجتة:
ر يف الطائثتتة ااوىل قالتتت: إن كتتل متتن نتتص الشتتارن علتتى كثتتره التيانتته بقتتول أو آعتتل مكثتتر آ بتت  أن حنكتتم بكثتتره يف أحكتتا  التت نيا، أي أنتته كتتاآ

ر علتى آاعلهتا الظاهر، ودوو أن يكون مؤم ا  يف البا ن إ ا كان مص قا  بقلبه، وإمنا جعلت ااقوال املكثرة أمارة على الكثر لت بت هبا أحكا  الكثا
معتذبم يف اآلدترة، ان  يف الظاهر. وهذا قول اَّهمية من املرجتة، وهو قول آاس  ان من حكم هللا بكثره بقولِ  أو آعل آهو كتاآر  تاهرا  واب  تا ،

هتذه دس هللا اليكون إال على القيقة العلتى الظتاهر آقتط. وقتذا آقت  كثَّتر الستلف كوكيتا بتن اَّتراح وأمحت  بتن ح بتل وأيب عبيت  وخت هم أصتااب 
إن من تكلم [رمحه هللا  ابن ميميةوقال . ٣املقالة اهنا تكذيب ِبس هللا تعاىل أبن هذا كاآر  اهرا  واب  ا وهم يقولون دوو أن يكون مؤم ا يف البا ن

 ابلتكذيب واَّا  وسائر أنوان الكثر من خ  إكراه على  ل  آإنته دتوو أن يكتون متا  لت  يف نثتح اامتر مؤم تا، ومتن جتوهو هتذا آقت  دلتا ربقتة
عتن اَّهميتة قتوال   ابان ميمياة  نقتل . ومتا  لت  آقت٥]آإن قيل اليكونون كثارا  آهو دت ف نتص القترآن[، وقال يف موضا آدر 4]اإلس   من ع قه
 .٦]وهو أن من قال أو آعل ماهو ك ْثر َكَثر  اهرا  واب  ا  وتثس هم لكثره كتثس  مرجتة الثقهاء وااختاعرة [آدر يف هذا: 

كتم بكثتره يف أحكتا   الت نيا إال أن يصترح ابَّات ، والطائثة ال انية من خ ة املرجتة قالت: إن من نصه الشارن على كثتره بقتولِ  أو آعتل م كثتِر ال  
ل ومل خيتلف السلف يف تكث  هؤالء ان مقالتهم تكذيب صريح ب صوص الشارن الاكمة بكثر من أتتى كثترا  ثون تقييت ه ابَّات . والثترق بتس قتو 

                                                 

 ٣٣٥ /12)جممون الثتاوي(  1
 ٣8 /1٣)جممون الثتاوى(  2
 .٥٥8و  4٠٣ - 4٠1و   189 - 188، ص ٧آتاوى ابن تيمية( ج انظر )جممون  ٣
 ٥2٣)الصار  املسلول( ص  4
 ٥1٧)الصار  املسلول( ص  ٥
 189 - 188 /٧)جممون الثتاوى(  ٦
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ا  مستتق   للاكتم ابلكثتر. آع ت  هؤالء ال  ة وبس قول الطاتاوي و ائثتته أن الطاتاوي جعتل اَّات  الومتا  للكثتر، أمتا ال ت ة آجعلتوا اَّات  ختتر 
الطااوي كل من حكم الشارن بكثره آ ب  أن يكون جاحت ا ، وع ت  ال ت ة كتل متن حكتم الشتارن بكثتره يشترت ون تصتر ه ابَّات  اليقتان الكتم 

حت ث ا ال ميت ي قتال: وأ دتست وقتال ح بتل: [رمحته هللا  ابان ميمياةعليه. ومل خيتلف السلف يف كثر أصااب هذه املقالة متن خت ة املرجتتة كمتا قتال 
 يكن أن  سا يقولون: من أقر ابلص ة والزكاة والصو  والل ومل يثعل من  ل  ختيتا حىت ميوت، ويصلي مست بر القبلة حيت ميوت، آهو مؤمن مامل

صراح، ود ف كتتاب هللا وست ة رستوله وعلمتاء الكثر الجاح ا  إ ا علم أن تركه  ل  آيه إميانه إ ا كان م قرا  ابلثرائض واستقبال القبلة. آقلت: هذا 
ينَ  َوَمتا أ ِمتر وا ِإالَّ لِيَتْعب ت  وا اّللََّ خم ِْلِصتسَ ) املسلمس قتال هللا تعتاىل . وقتال ح بتل: ْسعتت أاب عبت هللا أمحت  بتن ح بتل يقتول: متن قتال ٥البي تة:  (لَته  الت ِه

 .1]هللاهذا آق  كثر ابهلل ورثه على أمره وعلى الرسول ماجاء به عن 
 التكتذيب ا ل إ  مرجعهمتا إىلع تاه االستتموبقول هؤالء ال  ة يقول ك   من املعاصرين املتكلمس يف مسائل اإلميان والكثر، دعلون اَّا  )ويف 

ان إال جباتوث خيترج العبت  متن اإلميت وال[ القحااو  ابل صوص( ختر ا للاكم بكثر من أتى بقولِ  أو آعلِ  مكثر،   ا  مت هم أن هتذا هتو معتىن قتول
ذا متتن دطتتأ بيه تتاه هتتلكثتتر علتتى متتايف آظ تتوا أن اَّاتت  ختتتر ا  للاكتتم ابلكثتتر، والطاتتاوي أراث أن اَّاتت  الومتتا  الي ثتت  عتتن الكتتم اب ]ماأثدلتته آيتته

 آنثا.
ورستوله  رون متن قاتى هللايكثتن التذين الوق  أ لت الك   يف هذه املسألة ويف السابقة عليها إ  إن ستوء آهمهمتا هتو عمت ة خت ة املرجتتة املعاصتري
ولتون بقتول ستأ كر أم لتة ملتن يقلته آيته(. و بكثره ِبجة أنه )ال نكثر مسلما  بذنب ما مل يستتاله( أو أنته )الخيترج أحت  متن اإلميتان إال جباتوث ماأثد

 خ ة املرجتة من املعاصرين ع   الك   يف أدطاء التكث  إن ختاء هللا تعاىل.
لتت ، بتتن أيب العتتز( علتتى  لطااويتتة )استتت متتن معتقتت  أهتتل الستت ة بتتل هتتى متتن متتذهب املرجتتتة، ومل ي بتته ختتتارح العقيتت ة اوالعبتتارة اادتت ة للطاتتاوي لي

ثلتة هتذا كلته متن أن والكثتر  كترت آيته   واإلميتاوقذا لز  الت بيه ه تا، وما كرتته ه تا هتو جمترث إختتارة وإال آتإنين كتبتت  كتتااب  مثصت   يف أحكتا  اإلست 
 عاىل نشره.تاآلن َيسَّر هللا   يطبا إىلوال السلف وكتايب هذا اْسه )ال جَّة يف أحكا  امللة اإلس مية( وماوال خمطو ا  ملالكتاب والس ة وأق

 )آائ ة(  الثرق بس اَّا  وبس االستا ل أو االستباحة 
 جرت عاثة العلماء على:

وب الصتت ة جتتو آيقتتال: جاتت   قتتال إنتته لتتيح واجبتتا أو أنكتتر وجوبتته، استتتعمال لثتتظ اَّاتت  متتا الواجبتتات الشتترعية، آيقتتال: جاتت  الواجتتب، أي• 
 وجا  وجوب اَّهاث وجا  وجوب الص ق يف القول. 

قتتال: أنكتر أنته حترا ، آي أو مبتتاح أو واستتعمال لثتظ اإلستتا ل واالستتباحة متتا احملرمتات، آيقتال استتال التترا  أو استتباحه، أي قتال إنته حت ل• 
 استال اخلمر أو الز .

اتت  يستتتعمل متتا الواجبتتات واالستتتا ل متتا احملرمتتات، آيقتتال جاتت  الواجتتب واستتتال احملتترَّ ، وال يستتتقيم أن يقتتال: استتتال الواجتتب وجاتت  آاَّ
وأما الثرائض ااربا آإ ا جا  وجوب ختيء م ها بعت  [ ابن ميميةالرا ، وإن كان يقال أحيا : َجَا  حتر  الرا  كَجْا  حتر  اخلمر كما يف قول 

، 2  ]ول الجتتة آهتتو كتتاآر، وكتتذل  متتن جاتت  حتتتر  ختتتيء متتن احملرمتتات الظتتاهرة املتتتواتر حترميهتتا كتتالثواحش والظلتتم والكتتذب واخلمتتر وحنتتو  لتت بلتت
آاستعمل لثظ )جا  حتر ( ب ل )استال(. ولكن الشائا هو استتعمال لثتظ اَّات  يف انكتار الواجتب، ولثتظ االستتا ل يف استتباحة الترا  أي 

                                                 

تكث هم عن  ائثة أدرى من  هت ونقل ابن تيمية141٠، ط ثار الراية ٥8٧ - ٥8٦. وهذا ااثر رواه اخل ل ذس اثه يف كتابه )الس ة( ص 2٠9 /٧)جممون الثتاوى(  1
 2٠٥ /٧علماء السلف يف )جممون الثتاوى( 

 ٦1٠ - ٦٠9 /٧)جممون الثتاوي(  2
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 ه.انكار حترمي
بقولتته، آتتإن القتتول قتت  يكتتون نطقتتا  بلستتانه، أو كتابتتة  ِبطتته أو أبمتتره،  -يف أحكتتا  التت نيا  -وحنتتن إ ا قل تتا إن اَّاتت  واالستتتا ل ي بتتتان علتتى العبتت  

 . 1و ل  ملا ثلهت عليه القاع ة الثقهية من أن )الكتاب كاخلطاب(
كتتذب ابلتت ص م -ب الواجتتب امل كتتر  لوجتتو  -ابل صتتوص الشتترعية، آاَّاحتت  ، وهتتو التكتتذيب واَّاتت  واالستتتا ل ك  تتا يرجتتا إىل أصتتل واحتت 

اآر، لقولتته تعتتاىل ل صتتوص آهتتو كتتمكتتذب ابلتت ص التتا ر لثعتتل احملتتر ، وكتتل مكتتذب اب -امل كتتر لتاتتر  التترا   -املوجتتب لثعتتل الواجتتب، واملستتتال 
َوَمتا َدَْات   ) ، وقتال تعتاىل ٦8لع كبتوت: ا ( ََّم َم ْتو ى لهِْلَكاِآرِينَ لَْيَح يف َجهَ أَ ا َجاءه  لَْقِه َلمَّ َوَمْن َأْ َلم  ممَِّن اْآرَتَى َعَلى اّللَِّ َكِذاب  َأْو َكذََّب ابِ )

 . آاَّاح  واملستال كاآران.4٧الع كبوت:  (َِباَيتَِ ا ِإالَّ اْلَكاِآر ونَ 
 ص علتتى  لتت ، وهتتذا  الباعتتل للشتتتا ل التترا ، ثون ال ظتتر يفابنكتتار الواجتتب أو استت -نطقتتا  أو كتابتتة   -وستتبب الكثتتر ه تتا هتتو جمتترث التصتتريح 

 الباعل هو ماقا  بقلبه ومحله على اَّا  أو االستا ل، وهو نون كثره:
 آق  دا  أو يستال بلسانه، وهو مكذب بقلبه ملا أنكره بلسانه، آكثره كثر تكذيب.•  
 انه، آكثره كثر جاوث.وق  دا  أو يستال بلسانه، وهو مص ق بقلبه ملا أنكره بلس•  
وستتيأيت آيهتتا تثصتتيل يف  .2وقتت  يقتتر بوجتتوب الواجتتب وحتتتر  التترا  بقلبتته ولستتانه إال أنتته يقتتول إنتته لتتن يلتتتز  بتتذل ، آكثتتره كثتتر ع تتاث واستتتكبار•  

 .            املق مة السابعة عشرة ابملسألة اخلامسة روضون الكم ب   ماأنزل هللا ابملبال ال امن هبذا الباب إن ختاء هللا
آتإن كتان َكَثتر جباتوث واجتب أو استتباحة حمتر ، [قتال:  -يف توبتة املرتت   -ابان حجار عان البداو  ومن أم لة استعمال هذين املصطلاس: ما نقلته 

ثتس انتته وإن ارتتت  جباتتوث آتترع أو استتتباحة حمتتر  مل يصتتح إستت مه حتتىت يرجتتا عمتتا اعتقتت ه، ويعيتت  الشتتها[. وقتتال٣]آياتتتاج أن يرجتتا عمتتا اعتقتت ه
 .4]َكذَّب هللَا وَكذََّب رسوله را اعتق ه يف دسه، آ  يصح إس مه حىت َييت ابلشهاثتس

تتر يف بيتتان الثتترق بتتس اَّاتت  واالستتتا ل، وإ ا وجتت ت بعتتض أهتتل العلتتم يستتوون بي همتتا آتتذل  ان  أصتتل واحتت  وهتتو  رجعهمتتا إىلمهتتذا متتا تيسه
  التوآيق.   التاقيق يوج  بي هما آرق وهو ما كرته ه ا، وابهلل تعاىلالتكذيب ابل صوص الشرعية كما  كرت، ولكن ع

 ه  ل .( آيما ي شرتط للتكث  به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا  أو مستا  ، وماال ي شرتط آيمنبيه هاا)
اإلميتتان باتتا وستتبعون أو باتتا )  ة والستت  عليتته الصتتإ ا أ لتتق لثتتظ اإلميتتان آتتاملراث بتته التت ين كلتته، وهتتو يشتتتمل علتتى خت تتَعب كمتتا قتتال رستتول هللا 

، آاختتتتتمل اإلميتتتان بتتتذل  علتتتي جيتتتا ٥(وستتتتون ختتتتعبة، آأآاتتتلها قتتتول ال إلتتته إال هللا، وأث هتتتا إما تتتة اا ى عتتتن الطريتتتق، واليتتتاء ختتتتعبة متتتن اإلميتتتان
 ورات احملر  م ها واملكروه.     الطاعات آرضها ونثلها مما دب على القلب واللسان واَّوارح،  كما يشتمل اإلميان على ترك احملظ

  ث ميتان، واملراتتب التيتا خت تعب اإلوي قسم اإلميان إىل ثت ث مراتتب، تشتتمل كتل مرتبتة علتى بعتض ختتعب اإلميتان، ِبيتل ت تتظم املراتتب الت  ث ج
 هى:
لتتق اإلميتتان، وصتتاحبه ثادتتل يف امل تتا بس : وهتتو متتاال يوجتت  اإلميتتان ب ونتته، وبتته ال جتتاة متتن الكثتتر والتت دول يف اإلميتتان، وهتتو مطأصاال اسميااان -أ 

                                                 

 هت 14٠٣، ط ثار ال رب اإلس مي، 28٥انظر )خترح القواع  الثقهية( للشيخ أمح  الزرقا، ص  1
 ٥22 - ٥21وتثصيل هذا جت ه بكتاب )الصار  املسلول( البن تيمية، ص  2
 2٧9 /12ري( )آتح البا ٣
 1٠٠ /1٠. والبن ق امة م له يف )امل ين ما الشرح الكب ( 2٣1 /19يف تكملة )ا مون لل ووي(  4
 رواه مسلم ٥
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 ، وهو يشتمل على خت َعب وال يصح إال ابكتماقا وهى: (اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ ) بقوله تعاىل
ب ان بعتتض أعمتتال القلتت أصتتل اإلميتتيفإجتتاال والتصتت يق بتته واالنقيتتاث لتته، كمتتا يتت دل  عليتته الصتت ة والستت  علتتى القلتتب: معرآتتة ماجتتاء بتته الرستتول 

 اادرى كاحملبة واخلشية والرضا والتسليم هلل تعاىل. 
 وعلى اللسان:  اإلقرار ابلشهاثتس.

 وعلى اَّوارح: أعمال اَّوارح اليت يكثر َتركها كالص ة، وبقية املباين اخلمسة ع   بعض العلماء.
 َكثِهرات، لقوله تعاىل

 (اَل انِثَصاَ  َقَتا اِبْلع ْرَوِة اْلو ثْتَقىَ ْمَسَ   آَتَقِ  اْستَ ن اِبّللهِ اخ وِت َويت ْؤمِ َآَمْن َيْكث ْر اِبلطَّ ) كما ي دل يف أصل اإلميان ترك امل
 .2٥٦البقرة: 

قيتاث ان )كالتصت يق واالنأصتل اإلميت وضابط ما ي دل يف أصل اإلميان متن أعمتال )ستواء كانتت آعت   أو تركتا (: أن كتل عمتل يكثتر َتركته آثعلته متن
صتل اإلميتان (، و لت  ان ضت  أعاء خت  هللان والص ة(، وكل عمل يكثر آاعله آرتكه من أصل اإلميان )كاالستهزاء ابل ين وثالقل  واإلقرار ابللسا

 هو الكثر.
ر   -وملا كان الكثر ض ا  اصل اإلميان، آإن كل  نب م كثِهر  تلم أب -من ترك واجب أو آعل حم  إلميتان اكتل متن مل َيت أبصتل و صتل اإلميتان. آهتو خمِ 

 تعاىل. لتكث  إن ختاء هللاايف قاع ة  أو أدله به آهو كاآر. وضابط الذنب املكثر هو ماقا  ال ليل الشرعي على أنه كثر أكس، وسيأيت خترح  ل 
ال انيتة( ثدتل اَّ تة  ومن أتى أبصل اإلميان آق  جنا من الكثر وثدل اَّ ة الحمالة إما ابت اء  وإما مآال . آإن أتى ابإلميان الواجب كتام   )وهتو املرتبتة

 تار بقت ر  نوبته مث ابت اء . وإن قصهر يف اإلميان الواجب وخثر هللا له تقص ه ثدل اَّ ة ابت اء، وإن مل ي ثر هللا له تقص ه يف اإلميان الواجب ثدتل ال
لَي صتيَأَّ أقوامتا  ستثام متن ال تار بتذنوبِ  ) ست  عليته الصت ة والخيرج م ها را معه من أصل اإلميان لي دل اَّ ة متآال ، كمتا ثله علتى  لت  قتول ال ت  

. وثدوقم اَّ ة مآال  إمنا هو را معهم من أصتل اإلميتان املاتاث للكثتر كمتا 1(أصابوها عقوبة ، مث ي دلهم هللا اَّ ة بثال رمحته، يقال قم اَََّه هميس
رجتوا متن ال تار متن  حىت إ ا آَترَل هللا من القااء بس العباث ) عليه الص ة والس  قال  رج برمحته من أراث من أهل ال ار، أََمَر امل ئكتة أن خي  وأراث أن خي 

آ رجوا من ال ار را معهم من أصتل اإلميتان   2(كان ال ي شرك ابهلل ختيتا ممن أراث أن يرمحه ممن يشه  أن ال إله إال هللا آيعرآوهنم يف ال ار أبثر السجوث
تترات )أبثتتر الستتجوث( والصتت ة )ممتتن يشتته .....هتتذا التت يل: اإلقتترار ابلشتتهاثتس )ومتتن أهتتم خت تتَعِبه التتيت  كتترت يف  كتتان اليشتترك ابهلل ( وتتترك املكثِه

 (.ختيتا
 اك جسيتل أَتين آقتال: َمتن متات ِمتن أمتت  اليشترك ) عليه الصت ة والست  آمن أتى أبصل اإلميان ثدل اَّ ة إما ابت اء  وإما مآال، قال رسول هللا 

 أي مص ه إىل اَّ ة. ٣(وإن وى وإن سرق عليه الص ة والس  ثدل اَّ ة قال أبو  ر: قلت: وإن وى وإن سرق  قال ابهلل ختيتا 
ي واْ لَتتْو َأنَّ يَن َكَثتتر  ِإنَّ الَّتتذِ ) آهتتو كتتاآر متتن أهتتل ال تتار الخيتترج م هتتا كمتتا قتتال تعتتاىلومتتن مل َيت أبصتتل اإلميتتان أو أدتتله بتته  عتتا  َق تتم مَّتتا يف اَاْرِع جَِ

ت، أَلِتيمم  َق تْم َعتَذابم  تْه ْم وَ َوِم ْتَله  َمَعه  لِيَتْثَت  واْ ِبِه ِمْن َعتَذاِب يَتتْوِ  اْلِقَياَمتِة َمتا تت ق بهِتَل ِمت َهتا ي رِيت  وَن َأن خَيْر ج  واْ ِمتَن ال َّتاِر َوَمتا ه تم ِِبَتارِِجَس ِم تْ
 .٣٧ - ٣٦املائ ة:  (َوَق ْم َعَذابم مُِّقيمم 

 وىل من مراتب اإلميان آهذه املرتبة اا

                                                 

 (٧4٥٠رواه الب اري عن أنح ) 1
 (٧4٣٧ال يل رواه الب اري عن أيب هريرة ) 2
 (٦444ال يل رواه الب اري ) ٣



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

436 

 . وهو ماواث عن أصل اإلميان من آعل الواجبات وترك احملرمات.املرمبة الثانية: اسميان الوا ب -ب 
ان ركتته آثعلتته متتن اإلميتتمل يكثتتر َتو وضتتابط مايتت دل يف اإلميتتان الواجتتب متتن أعمتتال )ستتواء كانتتت آعتت   أو تركتتا (: أن كتتل عمتتل ورث يف تركتته وعيتت  

  والتراب ميتان الواجتب )كتالز رتكته متن اإلواامانتة وبتر الوالت ين واَّهتاث الواجتب(، وكتل عمتل ورث يف آعلته وعيت  ومل يكثتر آاعلته آ الواجب )كالصت ق
 والسرقة وخترب اخلمر والكذب وال يبة وال ميمة(.

 وال ا  يف اإلميان الواجب على ثرجتس:
  لِهطون من أهتل التوحيت  أو  -ع  اتياهنم أبصل اإلميان ب -ال رجة ااوىل: املقصِهرون آيه برتك واجب أو آعل حمر  

آهؤالء هم أصااب الكبائر أو امل
على قولِ  يف تثس ها  - ٣2آا ر:  (َآِم تْه ْم  َاملم لهِ َتْثِسهِ ) وهذه ثرجة قوله تعاىلعصاة املوحِه ين أو الثاسق املِليِه أي أنه ما آسقه مل خيرج من املِلة، 

آهو من أهل الوعي  إن مات ب  توبتة، ولك ته يف املشتيتة، آتإن ختتاء هللا خثتر لته وأثدلته اَّ تة ابتت اء بت  ستابقة عتذاب، وإن  آمن كان هذا حاله -
يل علتى أنته يف ختاء عذهبه بق ر  نوبه مث خيرجه هللا من ال ار وي  دله اَّ ة را معه من أصل اإلميان كما ثلت عليه ال صوص املذكورة أعت ه. أمتا الت ل

، آاملذنبون من أهتل التوحيت  م ثترة  نتوهبم معلقتة 48ال ساء:  (ِبِه َويَتْ ِثر  َما ث وَن َ ِلَ  ِلَمن َيَشاء   ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثر  َأن ي ْشَركَ ) شيتة آقوله تعاىلامل
التسترقوا، والتزنتوا، وال تقتلتوا أوالثكتم، والأتتتوا ابيعوين على أن التشركوا ابهلل ختتيتا و ) عليه الص ة والس  على مشيتة الرمحن، وي ل عليه قول ال   

آهتو  ببهتان تثرتونه بس أي يكم وأرجلكتم، والتعصتوا يف معتروف، آمتن َوََف مت كم آتأجره علتى هللا، ومتن أصتاب متن  لت  ختتيتا آعوقتب بته يف الت نيا 
. ويست ىن من تكثت  التذنب ابلعقوبتة وكونته 1(وإن ختاء عاقبه كثارة له، ومن أصاب من  ل  ختيتا مث سرته هللا عليه، آهو إىل هللا: إن ختاء عثا ع ه

(، آتإ ا قتتل علتى الترثة مل تكتن العقوبتة كثتارة لته، وإ ا متات مرتت ا  مل يكتن يف أن التشتركوا ابهلل ختتيتايف املشيتة: املرتت  املشتار إليته يف الت يل بقولته )
 .2سواء  عوقب يف ال نيا على رثته أو مل ي عاقب   48ال ساء:  (ِبهِ  كَ ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثر  َأن ي ْشرَ ) املشيتة لقوله تعاىل

آهذا هو املؤمن املستتاق للوعت  الستامل  -بع  اتياهنم أبصل اإلميان  -ال رجة ال انية: الذين أثهوا اإلميان الواجب بتمامه مل يقصروا آيه ومل يزي وا عليه 
َوِمت تْه م ) سابقة عذاب بثال هللا حسب وع ه الصاثق، وهذه هى ثرجة املقتص ين لقولته تعتاىل من الوعي  أي أنه يستاق ثدول اَّ ة ابت اء ب 

بشترائا  عليه الص ة والست  آأدسه رسول هللا ( آيمن سأل عن خترائا اإلس  ، وآيه )أآلح إن ص ق، ويف هؤالء أياا ح يل ) ٣2آتا ر:  (مُّْقَتِص م 
: أآلتح إن صت ق أو عليته الصت ة والست  طتون ختتيتا والأنقتص ممتا آترع هللا َعلَتيه ختتيتا، آقتال رستول هللا والتذي أكرمت  ابلتق الأت اإلست  ، قتال:

ابلثت ح وثدتول اَّ تة علتى  عليته الصت ة والست  آأثاء الثرائض ب  تطون هذه صثة اإلميتان الواجتب وقت  بشهتره رستول هللا  ٣(ثدل اَّ ة إن ص ق
  ل .

لعيتين ال يف العلتم الواجتب م هتا مايت دو واهي اليت ت دل يف أصل اإلميان واإلميان الواجب آرع عس علتى كتل مستلم، ( العلم ابلواجبات وال فائدة)
ن العمتل هبتا لعلتم هبتا واجبتا  اإمنتا كتان االعا  وم ها ماي دل يف العلم الواجتب العيتين اخلتاص كمتا ستبق تثصتيله يف البتاب ال تاين متن هتذا الكتتاب. و 

 ملقاص . إ  للوسائل حكم اهبا واجبا   تقص  آيه وعي م من كثر أو آسق، وملا كان العمل الب  له من علم يسبقه، كان العلمواجب ويرتتب على ال
: وهتو متاواث عتن اإلميتان الواجتب متن آعتل امل ت وابت واملستتابات وتترك املكروهتات واملشتتبهات، آمتن أتتى املرمبة الثالثاة: اسمياان املساتحب -ج 
آهتو متن الستابقس احملست س التذين يستتاقون ثدتول اَّ تة ابتت اء يف ثرجتة أعلتى متن املقتصت ين، وهتى  -اإلميتان واإلميتان الواجتب ما أصتل  -هبذا 

                                                 

 ال يل متثق عليه 1
 112 /12، و ج ٦8 - ٦4 /1انظر )آتح الباري( ج  2
 (1891ال يل متثق عليه واللثظ للب اري ) ٣
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 .٣2آا ر:  (َوِم تْه ْم َساِبقم اِبخلَْْ َاِت ذِِْ ِن اّللَِّ ) ثرجة قوله تعاىل

َ ا ) تعاىل قال ِبقم اِبخلَْْ َاِت ذِِْ ِن اّللَِّ َ ِلَ  ه َو َسا ِم تْه م مُّْقَتِص م َوِم تْه مْ لهِ َتْثِسِه وَ  ْم  َاملم ِمْن ِعَباِثَ  َآِم تْه  مث َّ َأْوَرثْتَ ا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَثيتْ
 .٣2آا ر:  (اْلَثْال  اْلَكِب   

ب يت قص بثواتته نقصتا  يستتاق صتاحبه وهتو مركتب متن أصتل اليتتم ب ونته، ومتن واجت[عن اإلميان  ابن ميميةهذه هى مراتب اإلميان ال  ث، وقال 
. ان اإلميان اليتتم أبصتله [اليتم ب ونه]لكان أآال من قوله   . ولو قال )أصل اليوج  ب ونه(1]العقوبة، ومن مستاب يثوت بثواته علو ال رجة

 .2]اأمر هللا به، آهذا هو اإلميان الكامل التا وهو جيا م[نثسه  ابن ميميةآقط بل رراتبه ال  ث واليت ي سمى جمموعها ابإلميان الكامل، كما قال 
 التت نيا واإلميتتان التتذي  كتتر  مراتبتته التت  ث آنثتتا هتتو اإلميتتان القيقتتي التتذي جتتتري عليتته أحكتتا  اآلدتترة ع تت  هللا تعتتاىل متتن ال تتواب والعقتتاب، أمتتا يف

( ي بتت ابإلقتترار ابلشتتهاثتس أو متتايقو  مقامهمتتا متتن ع متتات آاإلميتان الكمتتي التتذي ي ثتترق بتته بتتس املستلم والكتتاآر )وهتتو املتتراثف لإلستت   الكمتتي
 -إىل قولته  -آالسلف قالوا هو اعتقاث ابلقلب ونطق ابللستان وعمتل اباركتان [ -يف ك مه يف تعريف اإلميان  -رمحه هللا  ابن حجراإلس  . قال 

 ابان ميمياة. وقال ٣]هو اإلقرار آقط، آمن أقرَّ أجريت عليه ااحكا  يف ال نيا وهذا كله ابل ظر إىل ماع   هللا تعاىل، أما ابل ظر إىل ماع    آاإلميان
. 4]ااحكتا  يف الت نيا اليستتلز  اإلميتان يف البتا ن التذي يكتون صتاحبه متن أهتل الستعاثة يف اآلدترةان اإلميان الظتاهر التذي جتتري عليته [رمحه هللا 

ِإْن  أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتوا ِإَ ا َجتتاءك م  اْلم ْؤِم َتتات  م َهتتاِجرَاِت آَتتاْمَتِا  وه نَّ اّللَّ  َأْعلَتتم  ذِِميَتتاهِنِنَّ آَتتايَ ) وقتت  آتترق هللا بتتس نتتوَعي اإلميتتان يف قولتته تعتتاىل
آَتتِإْن ) أي ِبقيقتتة إميتتاهنن، وقولتته 1٠املمتا تتة:  (نَّ اّللَّ  َأْعلَتتم  ذِِميَتتاهنِِ ) ، آقولتته تعتتاىل 1٠املمتا تتة:  (َعِلْمت م تتوه نَّ م ْؤِم َتتاِت آَتتَ  تَتْرِجع تتوه نَّ ِإىَل اْلك ثَّتتارِ 

تتتوه نَّ م ْؤِم َتتتاتِ  َوَمتتتن ملَّْ َيْستتتَتِطْا ِمتتت ك ْم  َتتتْوال  َأن يَتتت ِكَح ) أي ِبستتتب الظتتتاهر وهتتتو اإلميتتتان الكمتتتي. وكمتتتا يف قولتتته تعتتتاىل 1٠املمتا تتتة:  (َعِلْمت م 
 ، آقوله تعتاىل 2٥ال ستاء:  (ان ك م مِهن آَتتَتَياِتك م  اْلم ْؤِمَ اِت َواّلله  َأْعَلم  ذِِميَاِنك ْم بَتْعا ك م مِهن بَتْعضِ اْلم ْاَصَ اِت اْلم ْؤِمَ اِت َآِمن مِها َمَلَكْت أميَْ 

ال ستاء:  (اّلله  َأْعَلم  ذِِميَاِنك مْ وَ ) أي ِبسب الظاهر، وقوله 2٥ال ستاء:  (أمَْيَان ك م مِهن آَتتَتَياِتك م  اْلم ْؤِمَ اتِ  اْلم ْاَصَ اِت اْلم ْؤِمَ اِت َآِمن مِها َمَلَكتْ )

 أي ِبقيقته وهو اإلميان القيقي. 2٥

                                                 

 ٦٣٧ /٧)جممون الثتاوى(  1
  :ال يصح بدونه" لكان أمنع وأدق"قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]أقول: بل لو قال. 

تقبً ، كما قد و د م شرعيًا صحيحًا أو ان إمياانً اسمي ان وال يكونألنه بناء على عقيدة أهل السنة أبن اسميان يتبع ض، وأنه يتكون من شعب، فقد يو د بعض اسمي
ن الشرعي من و ود ما ينقض اسمياعهم وحده لِل ينف إال به، ومع هذا فإنهاليقني عند فرعون وقومه بصدق موسى، واليقني من أصل اسميان الذ  ال يصح اسميان 

 .اجلحود واسابء والعناد وغريها
َها أَنث س ه ْم   ْلما  َوع ل وها  َوجَ ) قال معاىل: َق َتتتْ  .106يوسف:  (ونَ َوَما يت ْؤِمن  َأْك َتر ه ْم اِبّللِه ِإالَّ َوه م مُّْشرِك  ) وقال معاىل: .14النمل:  (َا  وا هِبَا َواْستَتيتْ

خر أن املرء قد يو د عنده آند املرء، أو طعىن عة قد يو د لنجايفي اب فأثبت هللا معاىل هلم إميااًن ال ينفعهم وال خير هم من الشرك، فعلم أن إميااًن انقصًا قاصرًا ال
ه أن األدق جو إال  ا، فعلم منمًا وال ينرء مسلبعض شعب اسميان الشرعي ولكنه ال يصح وال يقبل منه لعدا استكماله لشعبة أصل اسميان اليت ال يكون امل

 واألمنع أن يقال: )ال يصح بدونه(.
 (13-12للوامع ص )لنكت ابدونه" كما قال املصنف، إال أن يبني  فيقول: )ال يو د اسميان الشرعي الصحيح بدونه(.[ا ولي  "ال يو د

 29٣ /19)جممون الثتاوى(  2
 4٦ /1)آتح الباري(  ٣
 21٠ /٧)جممون الثتاوى(  4
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 .2. وق  وصف ابن القيم رمحه هللا أحوال أصااب هذه املراتب ال  ث )الظامل ل ثسه واملقتص  والسابق ابخل ات(1ي راجا يف مراتب اإلميان
ة كثرا ، آكما أن الطاعات تتثاوت مراتبها آم ها ماي دل يف أصتل اإلميتان وم هتا مايت دل يتبس مما سبق أن كلَّ  اعِة إميانم ولكن ليست كل معصي

تتل أبصتتل اإلميتتان وتستتمى كثتترا  وم هتتا  تتل ابإلميتتان يف اإلميتتان الواجتتب وم هتتا مايتت دل يف اإلميتتان املستتتاب، آكتتذل  املعاصتتي مراتتتب: م هتتا ماخي  ماخي 
ميَتاَن َوَويتَّ َته  يف قت ل توِبك ْم وََكترَّهَ َوَلِكنَّ اّللََّ ) الواجب وتسمى آسقا . قال تعاىل . ٧الجترات:  (ِإلَتْيك م  اْلك ْثتَر َواْلث س توَق َواْلِعْصتَيانَ   َحبََّب ِإلَتْيك م  اإْلِ

ا ث ثتة أنتوان: قال حمم  بن نصر املرووي: ملا كانت املعاصي بعاها كثر، وبعاها لتيح بكثتر، آترَّق بي هتا آجعلهت[هذه اآلية مث قال  ابن ميميةأورث 
ت كلهتا نون م ها كثر، ونون م ها ِآسق وليح بكثر، ونون عصيان وليح بكثتر وال آستوق، وأدتس أنته َكرَّههتا كلهتا إىل املتؤم س. وملتا كانتت الطاعتا

 ْسهاهتا هللا كثترا  ثعتاء خت  املعاصتي التيت. واملرجا يف تص يف املعصية إىل الشتارن، آمتن ٣]ثادلة يف اإلميان وليح آيها ختيء دارج ع ه مل يثرق بي ها
َتا ِحَستاب ه  ِع تَ  َربهِتِه ِإنَّته  اَل يت ْثلِتح  اْلَكت) هللا تعاىل كما يف قوله تعاىل ، ومتن  11٧املؤم تون:  (اِآر ونَ َوَمن َي ْن  َمَا اّللَِّ ِإَقا  آَدَر اَل بت ْرَهاَن َله  بِتِه آَِإمنَّ

َوالَّتتتِذيَن يَتْرم تتتوَن اْلم ْاَصتتتَ اِت مث َّ ملَْ ََيْت تتتوا أِبَْربَتَعتتتِة خت تتتَهَ اء ) قتتتال تعتتتاىل -وهتتتو االْتتتا  ابلتتتز   -ت املعاصتتتي التتتيت ْسهاهتتتا هللا آستتتقا  قتتتذف احملصتتت ا
 .4ال ور:  (اْلَثاِسق ونَ آَاْجِل  وه ْم مَثَاِنَس َجْلَ ة  َواَل تَتْقبَتل وا َق ْم خَتَهاَثة  أََب ا  َوأ ْولَِتَ  ه م  

تَياِ َس لَي وح توَن ) املثسِهقة واملعصتية املكثِهترة يف قولته تعتاىلصية وق  جا هللا بس املع َواَل أَتْك ل تواْ ممَّتا ملَْ ي تْذَكِر اْستم  اّللِه َعَلْيتِه َوِإنَّته  َلِثْستقم َوِإنَّ الشَّ
، آسمَّى هللا ااكل متن مترتوك التستمية عمت ا  )الذبياتة التيت مل يتذكر استم  121 اانعا : (ِإىَل َأْولَِيآِئِهْم لِي َجاِثل وك ْم َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ 

 (َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ ) هللا ع    ِبها( آسقا ، وْسَّى  اعة الكثار )أولياء الشيا س( يف ختريعتهم ختركا ، كما جاء يف تثس  قوله تعاىل

َتتذ واْ ) أي حيتتل عتت لتم عتتن أمتتر هللا لكتتم وختتترعه إىل قتتول ختت ه، آقتت متم عليتته ختت ه، آهتتذا هتتو الشتترك، كقولتته تعتتاىل[ اباان كثااريقتتال  121اانعتتا :  اكَّ
ة . وهتذا الت ص يبتسه أياتا كيتف ت قلتب املعصتي4مث  كتر حت يل عت ي بتن حتامت يف هتذه اآليتة  ]٣1التوبتة:  (ث وِن اّللهِ َأْحَباَره ْم َور ْهبَتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتن 

 خ  املكثرة إىل ك ثر ابالستا ل، وهو ه ا اعتبارها مباحة عم   بتشريا من قال بذل  خمالثا  حكم هللا يف هذا.       
 ونل ص ما سبق آ قول:

 إن الذنب هو إما ترك واجب أو آعل حمر ، وهو قسمان:
 نوعان: ل أبصل اإلميان، وهووهو الذي ْسهاه هللا ك ثرا، وهو الذي خي    القسم األول: ذنب ُمكفِ ر: -أوال 

 هتتو كثتتر التكتتذيب آتتإنو صتت يق القلتتب تتتترك واجتتب متتن الواجبتتات ال ادلتتة يف أصتتل اإلميتتان، كتترتك اإلقتترار ابلشتتهاثتس، وتتترك الصتت ة، وانتثتتاء  -أ 
ب أو كانت متن أعمتال القلت  سواءميان انتثى التص يق وأقر بلسانه آك ثر نثاق، وكانتثاء يقس القلب وهو كثر الش ، وخ ها من واجبات أصل اإل

 اللسان أو اَّوارح، آكل أمرِ  ورثت الشريعة بكثر َتركه آهو واجب من أصل اإلميان.
أصتل  اعلته آهتو حمتر  ياتاثريعة بكثتر آأو آعل حمر  يااث أصل اإلميان: كسبه هللا ورسوله، وك عاء خ  هللا والتذبح لته، آكتل أمتر ورثت الشت -ب 

 اإلميان.
ذنب م َكثِهر )من ترك واجب أو آعتل حمتر ( آهتو كتاآر رجترث تركته أو آعلته والدتوو أن يشترتط لتكثت ه جات ه الواجتب التذي تركته أو آكل من أتى ب

                                                 

 294 - 29٠ص  19ج ، 4٧4ص  12، ج ٦ص  1٠، ج ٦٣٧و  ٥29و  ٥2٥و  ٣٥8ص  ٧)جممون آتاوى ابن تيمية( ج  1
 هت 14٠2، ط ثار الكتب العلمية 21٦ - 18٥و ل  يف كتابه ) ريق اقجرتس(  ص  2
 42 /٧)جممون الثتاوي(  ٣
 1٧1 /2)تثس  ابن ك  (   4
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ومل يقي   ل  جبا  أو استا ل، آمن اخترتط  ل  آق  استت رك علتى  -برتكه أو بثعله  -استا له للمار  الذي آعله، ان هللا تعاىل ْسهاه كاآرا  
ون بل هو مكذب َبايت هللا ال الة على كثتر آاعتل هتذا التذنب، ومتن كتذهب َبايت هللا آقت  َكَثتر، وقتذا َكثهتر الستلف خت ة املرجتتة التذين يعتتس هللا، 

لتة آيته ال ثال ]والخيرج العب  من اإلميان إال جباوث ماأثدله آيته[ القحاو . وق  سبق بيان أن قول 1اَّا  ختر ا  مستق  للتكث  ابلذنوب املكثرة
أن اَّاتت  الو  الي ثتت  عتتن الكثتتر الظتتاهر، وقتتوقم هتتذا  -متتن الثقهتتاء وااختتتاعرة  -علتى اختتترتاط اَّاتت  للتكثتت  بتتل يعتتين هتتذا القتتول ع تت  املرجتتتة 

 دطتتأ كمتتا ستتبق بيانتته. كتتذل  آقتت  أستتلث ا  أن قتتول أهتتل الستت ة )النكثتتر مستتلما بتتذنب متتامل يستتتاله( أن هتتذا الشتترط والقيتت  دتتاص ابلتتذنوب ختت 
عبتارة. املكثرة ب ليل تسميتهم آاعلها )مسلما ( أي أنه مل َيت بذنب مكثر خيرجه من اإلس  ، وسبق أن نقلت أقوال العلمتاء يف ختترح معتىن هتذه ال
لتت  آقتت  آتت  ثاللتتة يف هتتاتس العبتتارتس علتتى اختتترتاط اَّاتت  أو االستتتا ل للتكثتت  ابلتتذنوب املكثتترة، ومتتن  تتن أن العبتتارتس تتت الن علتتى اختتترتاط  

وط أساء الثهم كما هو حال ك   من املعاصرين الذين يتكلمون يف مستائل اإلميتان والكثتر، هتم علتى متذهب خت ة املرجتتة آيمتا يشترت ونه متن الشتر 
عتت  الثاستت ة، وإ ا ستتألت أحتت هم عتتن حجتتته وثليلتته يف اختتترتاط اَّاتت  أو االستتتا ل للتكثتت  ابلتتذنوب املكثتترة، قتتال لتت  هتتذا ماتتت ل عليتته القوا

ميتان......( العامة، آإ ا سألته وماهتذه القواعت  ، آلتن جتت  لته حجتة إال هتاتس العبتارتس الستابقتس )النكثتر مستلما .....( و )والخيترج العبت  متن اإل
 وق  تبسه ل  أنه ال ثاللة آيهما على مااخترت ه املرجتة املعاصرون بسوء آهمهم اقوال العلماء.

 ل،   جبات ِ  أو استتالتثون تقييت    -رجرث الثعل أو الرتك  -ل صوص واإلجان على كثر من أتى ابلذنوب املكثرة وآيما يلي أ كر ااثلة من ا
 وم ها:

ثرهم رجترث القتول التذي تكلمتوا ، آاكم هللا بك ٧4التوبتة:  (َ ِْلث وَن اِبّللِه َما قَال واْ َوَلَقْ  قَال واْ َكِلَمَة اْلك ْثِر وََكَثر واْ بَتْعَ  ِإْسَ ِمِهمْ )قال تعاىل  -أ 
 .2]وق   كر هللا كلمات الكثار يف القرآن  وحكم بكثرهم واستاقاقهم الوعي  هبا[ ابن ميميةبه، قال 

ْتترِجم مَّتتا حَتْتتَذر ونَ  َ ْتتَذر  اْلم  َتتاِآق وَن َأن تت  َتتتزََّل َعلَتتْيِهْم س تتوَرةم تت  َتبهِتتتت ه ْم ِرَتتا يف قت ل تتوهِبِم ق تتِل اْستتتَتْهزِئ واْ ِإنَّ ) وقتتال تعتتاىل -ب  َولَتتِتن َستتأَْلتَته ْم ، اّللهَ خم 
َتا ك  َّتا خَن توع  َونَتْلَعتب  ق تْل َأاِبّللِه َوآاَيتِتِه َوَرس تولِِه ك  تت ْم َتْستتَتْهزِئ ونَ  ابان ، قتال  ٦٦ - ٦4التوبتة:  (اَل تَتْعتَتِذر واْ قَتْ  َكَثتْرمت  بَتْعتَ  ِإميَتاِنك مْ ، لَيَتق تول نَّ ِإمنَّ

قتت  أدتتس أهنتتم كثتتروا بعتت  إميتتاهنم متتا قتتوقم: إ  تكلم تتا ابلكثتتر متتن ختت  اعتقتتاث لتته، بتتل ك تتا خنتتوع ونلعتتب، وبتتس أن االستتتهزاء َبايت هللا  آ[ ميميااة
 آ ل على أهنم مل يكونوا ع   أنثسهم ق  أتتوا كثترا ، بتل   توا أن  لت  لتيح بكثتر، آبتسه أن االستتهزاء ابهلل[وقال أياا يف نثح هذه اآلايت ٣]كثر

 .4]وآايته ورسوله كثر يكثر به صاحبه بع  إميانه
ِتن رُِّثثتُّ ِإىَل َريبِه َاَِجتَ نَّ َأ  نُّ السَّاَعَة قَاِئَمة  َولَ  َوَما،  أََب ا  يَ  َهِذهِ َوَثَدَل َج تََّته  َوه َو  َاملم لهِ َتْثِسِه قَاَل َما َأ  نُّ َأن تَبِ ) وقال تعتاىل -ج 

َها م  قَ  َتاِور ه  َأَكَثتْرَت اِبلَّت، َلبا  َدْ ا  مِه تْ َوَمتا َأ  تنُّ ) رجترث قولته املكثِهتر ه صتاحبه. آقت  أكثتر ٣٧ - ٣٥الكهتف:  ( َ ِذي َدَلَقتقَاَل َله  َصاِحب ه  َوه تَو   
 .٣٦الكهف:  (السَّاَعَة قَاِئَمة  

 ٧٣املائ ة:  (الَِّذيَن قَال واْ ِإنَّ اّللهَ اَثِلل  َث َثَةِ  َكَثرَ   لََّق ْ ) ، وقال ٧2ملائ ة: ا ( ََ اْبن  َمرْ َلَقْ  َكَثَر الَِّذيَن قَال واْ ِإنَّ اّللهَ ه َو اْلَمِسيح  )وقال تعاىل  -ث 

 ، آق  أكثرهم هللا ب ثح القول. 
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. آتأكثره هللا بثعلته وهتو ٣4لبقترة: ا (ِمَن اْلَكاِآرِينَ  وََكانَ   َواْسَتْكَسَ بِْليَح َأىَب َوِإْ  قت ْلَ ا لِْلَم َِئَكِة اْسج   واْ آلَثَ  َآَسَج  واْ ِإالَّ إِ )وقال تعاىل  -هت 
 تركه السجوث آلث . 

م آهتتذه ال صتتوص تتت ل علتتى أن متتن قتتال أو آعتتل متتاهو ك ثتتر، َكَثتتر بتتذل ، ثون اختتترتاط ان يكتتون جاحتت ا  أو مستتتا  ، إ  مل يقيتت  هللا الكتتم علتتيه
 ثصل، أما القواع  العامة اليت يظ ها البعض ثلي  على اخترتاط اَّات  أو االستتا ل للتكثت  آقت  ابلكثر هبذا الشرط، والي ل على اعتباره ثليل م

وابَّملتة آمتتن قتال أو آعتل متاهو ك ْثتر َكَثتر بتذل ، وإن مل يقصت  أن يكتون كتاآرا ، إ  اليقصتت  [رمحته هللا  ابان ميمياةبيه تا لت  آستاث آهمهتم قتا. قتال 
 .1]الكثر أح م إال ماختاء هللا

 َعتترَّف أبل هتتو الكثتتر ااكتتس، آرتتتب الرستتول 2( بتتس الرجتتل وبتتس الكثتتر تتترك الصتت ة) عليتته الصتت ة والستت  وقتتول رستتول هللا  -و 
عليتته ، والكثتتر امل

 قايموابان ال، ٣الكم ابلكثر على جمرث ترك الص ة، وق  أجا الصاابة على تكث  من ترك ص ة واح ة متعم ا  حىت درج وقتها  الص ة والس  
قال أبو حمم  بن حز : وق  جاء عن عمر وعب الرمحن بن عوف ومعا  بن جبل وأيب هريرة وخ هم من الصاابة رضتي هللا عت هم أن متن تترك [آقال 

  ثل والنعلتتم قتتؤالء خمالثتتا  متتن الصتتاابة،  وقتت -أي املكثتترون لتتتارك الصت ة  -صت ة آتترع واحتت ة متعمتت ا  حتتىت خيتترج وقتهتا آهتتو كتتاآر مرتتت . قتتالوا 
إىل أن  -مث ختتترن يف  كتتر ااثلتتة متتن الكتتتاب والستت ة واإلجتتان آراجعهتتا بكتابتته هتتذا  -4]علتتى كثتتر َترك الصتت ة: الكتتتاب والستت ة وإجتتان الصتتاابة

ى قال حممت  بتن نصتر: حت ث ا حممت  ابتن  يتي حت ث ا أبتو ال عمتان حت ث ا محتاث بتن ويت  عتن أيتوب قتال: تترك الصت ة ك ثتر الخيتلتف آيته، وحكت[:قال
وكتذل  كتان رأي أهتل العلتم متن لت ن  -إىل أن قال  -حمم  عن ابن املبارك قال: من أدهر ص ة حىت يثوت وقتها متعم ا  من خ  عذر آق  كثر. 

. ٦ذاقول الستلف يف هت ابن ميمية. وق  نقل ٥]إىل يوم ا هذا أن َترك الص ة عم ا  من خ  عذر حىت يذهب وقتها كاآر عليه الص ة والس  ال   
، وقتتال أياتتا ٧]إن التثريتتق بتتس املقتتر بوجتتوب الصتت ة واَّاحتت  لوجوهبتتا وتكثتت  ال تتاين ثون ااول إن هتتذه آتترون آاستت ة مل ت قتتل عتتن الصتتاابة[وقتتال 

لتتت علتتى وعلتتم أن متتن قتتال متتن الثقهتتاء إنتته إ ا أقتتر ابلوجتتوب وامت تتا عتتن الثعتتل الي قتتتل، أو ي قتتتل متتا إستت مه، آإنتته ثدلتتت عليتته الشتتبهة التتيت ثد[
قتتالوا: وان الكثتتر جاتتوث [ -عمتتن اليتترون كثتتر َترك الصتت ة  -يف قولتته  اباان القاايم. وهتتذه الشتتبهة التتيت ثدلتتت علتتيهم  كرهتتا 8]املرجتتتة واَّهميتتة

ن يف القبتتور، التوحيتت  وإنكتتار الرستتالة واملعتتاث جاتت  ماجتتاء بتته الرستتول، وهتتذا ي قتتر ابلوح انيتتة ختتتاه ا  أن حممتت ا  رستتول هللا، مؤم تتا أبن هللا يبعتتل متت
كتتم للمصتت ق ِبكتتم املكتتذب اَّاحتت   كتتم بكثتتره . واإلميتتان هتتو التصتت يق وضتت ه التكتتذيب التتترك العمتتل، آكيتتف    . وقتت  ستتبق بيتتان 9]آكيتتف   

 -تَتتْرك  أو -آساث هذا القول وأن الكثر ليح هو اَّا  آقط، ال يف ااسباب وال يف اانوان، وأن الكثر يف أحكا  ال نيا يكون إما بقول أو آعتل 
 ثله ال ليل على كثر آاعله.

أيب ومن ااثلة على ما كر : إجان الصاابة على تكث  مانعي الزكتاة رجترث امل تا ثون ال ظتر إىل إقترارهم ابلوجتوب أو اَّات . وثليلته حت يل  -و 
، قال عمر: ايأاببكتر كيتف تقاتتل ال تا  وقت  قتال رستول واست ِ لف أبوبكر، وَكَثر من َكَثر من العرب عليه الص ة والس  ملا تويف ال   ]هريرة قال 

                                                 

 1٧8 - 1٧٧)الصار  املسلول( ص  1
 رواه مسلم 2
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( أ ِمرت  أن أقاتل ال ا  حىت يقولوا ال إله إال هللا، آمن قال ال إله إال هللا َعَصم مين ماله ونثسه إال ِبقه وحستابه علتى هللا) عليه الص ة والس  هللا 
عليتته الصتت ة إن الزكتتاة حتتق املتتال، وهللا لتتو م عتتوين َعَ اقتتا  كتتانوا يؤثوهنتتا إىل رستتول هللا . قتتال أبتتوبكر: وهللا اقتتاتلن متتن آَتتترَّق بتتس الصتت ة والزكتتاة، آتت

. وثليل تكث  أيب بكتر 1[لقاتلتهم على م عها، قال عمر: آو هللا ماهو إال أن رأيت أْن ق  خترح هللا ص ر أيب بكر للقتال، آعرآت أنه الق والس  
 اقتاتلن متن آترهق بتس الصت ة والزكتاة( وقت  استتقر إجتان الصتاابة علتى كثتر َترك الصت ة ووجتوب قتلته إن مل رضتي هللا ع ته ملتانعي الزكتاة قولته )وهللا

 العقوبتة يتب، آ لت تسويته بس الص ة والزكاة على أن مانعي الزكاة ع  ه كثار دب قتتاقم، ومتن وعتم أنته ستوهى بتس َترك الصت ة ومتانا الزكتاة يف
لكثر( آق  أدطأ، آق  سوهى بي هما أبوبكر تسوية مطلقة تشتمل على الكم والعقوبة، ويت ل عليته قتول أيب هريترة )وكثتر متن  )القتل( ثون الكم )ا

هذا إجاعتا   كثر من العرب(، وهو ادتيار الب اري كما  كره يف ترجة الباب )ومان سبوا إىل الرِثهة(. وق  واآق الصاابة أاببكر آيما  هب إليه آكان
وقت  اتثتق أهتل الست ة واَّماعتة علتى أن أاببكتر [رمحته هللا  ابان ميمياةكثر متانعي الزكتاة وإقترارا  مت هم بثاتيلة أيب بكتر وأعلميتته، كمتا قتال   م هم على

ثظ لته آتيتا أآتىت آيهتا ِبت ف نتص ال ت[، وقال أياا 2]أعلم اامة ابلبا ن والظاهر،  وحكى اإلجان على  ل  خ  واح    بل أبوبكر الص يق ال  
آتإن ادتلتف أبتوبكر وعمتر، آالصتواب متا أيب [ ابان القايم، وقتال ٣]، وق  و ِج  لَعلِتيه وخت ه متن الصتاابة أك تر ممتا و جت  لعمترعليه الص ة والس  

بة ستاروا . ومل ي  قتل أن الصتاا4]بكر، وهذه جلة ال يعرف تثصيلها إال من له دسة وا  ن علتى متاادتلف آيته الصتاابة وعلتى التراجح متن أقتواقم
م يف قتال سائر املرت ين كقو  مسيلمة الكذاب وخ هم. آَ له علتى أهنتم مل يثرقتوا بيت هم، ِبت  ف ماصت ا يف قتال مانعي الزكاة س ة كتلف عن سْ 

وقت  تتواتر [ ابان ميمياة وقتال  . ٥َعِليه بن أيب  الب يف قتاله للب تاة يف وقعتة اَّمتل وصتثس إ  أدتس جيشته أبال دهتزوا علتى جتريح وأال يتبعتوا م تْ برا  
هتز علتى جتر هم ومل ي ت م قتم متاال  والست  قتم  ريتة الشايخ حمماد بان إباراهيم . وقت  اعتتس ٦]عن َعِليه يو  اَّمل ملا قاتلهم أنه مل يتبا مت برهم ومل د 

ي الزكتاة، آقت  س تِتل: قتتال متانعي الزكتاة هتل هتو تستوية الصتاابة بتس قتتال متانعي الزكتاة وقتتال خت هم متن املرتت ين ثلتي  علتى كثتر متانع آل الشيخ
 . ٧]الصايح أنه رثة، ان الص هيق مل يثرق بي هم وال الصاابة وال من بع هم[رِثهة . آأجاب

م وأياتا آإنته إجتان الصتاابة، و لت  أهنت[صاحب )ااحكا  السلطانية( قال  أبو يعلىوممن نقل إجان الصاابة على تكث  مانعي الزكاة: القاضي 
وأباو . 8]الكبائر ولو كتان اَّميتا كثترا  لَستوهوا بتس اَّميتانسبوا الكثر إىل مانا الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه ابلرثة، ومل يثعلوا م ل  ل  رن  هر م ه 

ت) يف تثس  قوله تعاىل بكر اجلصاص احلنفي ويف هتذه اآليتة ثاللتة [ ، قتال  ٦٥ال ستاء:  ( َته مْ َآَ  َوَربِهَ  اَل يت ْؤِم  وَن َحىتََّ   َكِهم توَك ِآيَمتا خَتتَجَر بَتيتْ
آهتو دتتارج متن اإلستت  ، ستواء رثهه متتن جهتة الشتت  أو تترك القبتتول  عليتته الصت ة والستت   علتى أن متن رث ختتتيتا  متن أوامتتر هللا تعتاىل أو أوامتتر رستوله

 ا عن أثاء الزكاة وقتتلهم وست   راريهتم، ان هللا تعتاىل واالمت ان من التسليم، و ل  يوجب صاة ما هب إليه الصاابة يف حكمهم ابرت اث من امت
وق  اتثق الصاابة واائمة بع هم على قتتال [  ابن ميمية. وقال 9]وحكمه آليح من أهل اإلميان عليه الص ة والس  حكم أبن من مل ي سلم لل   
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م ختتبهة ستائ ة آلهتذا كتانوا مرتت ين، وهتم ي قتاتلون علتى م عهتا وإن مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون اخلمح ويصومون ختهر رماان، وهؤالء مل يكتن قت
وإ ا كان السلف ق  ْسهوا مانعي الزكاة مرت ين ما كوهنم يصومون ويصلون ومل يكونتوا يقتاتلون [أياا ابن ميمية . وقال 1]أقروا ابلوجوب كما أمر هللا

وقال الشتيخ [هت 1242 الشيخ عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب. وقال 2]سلمسجاعة املسلمس، آكيف رن صار ما أع اء هللا ورسوله قات  للم
رمحه هللا يف آدر ك مه على كثر مانعي الزكاة: والصاابة مل يقولوا هل أنت م قتر بوجوهبتا أو جاحت  قتا، هتذا مل ي عهت  عتن الصتاابة  -ابن تيمية  -

آجعتل « لقاتلتهم علتى م عهتا عليه الص ة والس   عوين َعَ اقا  كانوا يؤثوهنا إىل رسول هللا وهللا لو م»ِبال، بل قال الص هيق لعمر رضي هللا ع هما: 
ة واحت ة املبيح للقتال جمرث امل ا الجا  وجوهبا، وق  روي أن  وائف م هم كانوا يقرون ابلوجوب لكن ِبلتوا هبتا، ومتا هتذا آست ة اخللثتاء آتيهم ست  

 .٣]مة أمواقم والشهاثة على قت هم ابل ار، وْسهوهم جيعهم أهل الرثهةوهى قتل مقاتلتهم وس   راريهم وخ ي
)معتتامل وقتت  أ لتتت يف بيتتان اتثتتاق الصتتاابة علتتى كثتتر متتانعي الزكتتاة ورِثهْتتم، إ  إن املشتتهور لتت ى املتتتأدرين هتتو قتتول أيب ستتليمان اخلطتتايب يف كتابتته 

ت ليب وأهنم ب اة ليسوا مرت ين اهنم مل دا وا وجوب الزكاة، ووج  املتأدرون أن هتذا الس ن( إن تسمية مانعي الزكاة مرت ون هو من ابب ا او وال
آ قلته ال تووي  الك   جارِ  على أصول املرجتة يف اخترتاط اَّا  للتكث  آتلقهثوه ونقلوه يف كتبهم وقذا مل يعرف ك   من املعاصرين خ  هتذا القتول،

وإمنتتا أ لتتق الكثتتر يف أول القصتتة ليشتتمل الصتت ثس: آهتتو يف حتتق متتن جاتت  [ل أيب هريتترة الستتابق يف ختتترح حتت ياباان حجاار يف ختتترح مستتلم، وقتتال 
، ومل ي بت عن الصاابة أهنم تكلمتوا يف مستألة  ٥. و هب آريق إىل أن الصاابة كثروهم اهنم جا وا الزكاة4]حقيقة، ويف حق اآلدرين جماو ت ليبا

ة وتعليق الكم علتيهم بتذل . آهتذه كمتا قتال ابتن تيميتة: آترون آاست ة مل ت قتل عتن الصتاابة. آتأمتل اَّا  أو اإلقرار ابلوجوب يف حق مانعي الزكا
وإ ا  كتتروا نتتزان املتتتأدرين مل يكتتن رجتترث  لتت  أن دعتتل هتتذه متتن [ اباان ميميااةهتذا تعتترف خمالثتتة ك تت  متتن املتتتأدرين ملتتا كتتان عليتته الستلف، كمتتا قتتال 

تتَ ث م بتتت ن يف اإلستت   مستتبوق مستتائل االجتهتتاث التتيت يكتتون كتتل قتتول متتن تلتت   ااقتتوال ستتائ ا  مل خيتتالف إجاعتتا، ان ك تت ا  متتن أصتتول املتتتأدرين حم 
بعت  إجتان  -، وهبتذا تعلتم أن ادتت ف املتتأدرين يف تكثت  متانا الزكتاة ٦]ذجان السلف على د آه، وال زان الاثث بع  إجان السلف دطأ قطعا

 كادت ف املتأدرين يف تكث  َترك الص ة بع  إجان الصاابة على تكث ه.   الاعتبار له، وهو -الصاابة عليه 
تتْ  إلتتيهم يف د آتتته ، وهتتذا دطتتأ، آتتإن َرثه الستت  ٧وقتت   هتتب بعتتض العلمتتاء إىل أن عمتتر مل يواآتتق أاببكتتر يف تكثتت  متتانعي الزكتتاة بتت ليل أنتته َرثه السَّ

اة، بتت ليل أنتته َرثه ستت  ختت هم متتن املرتتت ين كقتتو  مستتيلمة الكتتذاب و لياتتة ااستت ي، آهتتل اليتت ل علتتى خمالثتتة عمتتر ايب بكتتر يف تكثتت  متتانعي الزكتت
بتهم دالف عمر يف ك ْثر هؤالء ، بتل الصتواب يف هتذا متا كره ابتن تيميتة يف )م هتاج الست ة( أن عمتر رثه الست  لستائر املرتت ين متن العترب بستبب تتو 

َكَّ تتون متتن ركتتوب اخليتتل وال محتتل وأهتتل التترثة  [ اباان ميميااةورجتتوعهم إىل اإلستت  . قتتال  كتتان قتت  اتثتتق أبتتو بكتتر وعمتتر وستتائر الصتتاابة علتتى أهنتتم المي 
إلتتيهم،  الستت ح، بتتل ي رتكتتون يتبعتتون أ  ب البقتتر، حتتىت ي تتري هللا دليثتتة رستتوله واملتتؤم س ح ستتن إستت مهم. آلمتتا تبتتسه لعمتتر ح ستتن إستت مهم رثه  لتت 

آلمتتا َويَل عمتتر رمحتته هللا قتتال: إنتته ليقتتبح [ أن عمتتر رثه الستت  يف د آتتته لتعظتتيم أمتتر العتترب، آقتتال رمحتته هللا اباان  رياار القاارب . ونقتتل 8]انتته جتتائز
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ها، وجعتل ابلعرب أن ميل  بعاهم بعاا ، وق  وسَّا هللا وآتح ااعاجم. واستشار يف آ اء سبااي العرب يف اَّاهلية واإلست   إال امترأة ولت ت لستي 
ستة أبعرة، إال َحِ يثة ِكْ  ة آإنه دثهف عت هم لقتتل رجتاقم، وَمتْن اليقت ر علتى آِت اء لقيتامهم وأهتل َثاَب، آتتبعتت رجتاق م ِآ اء كل إنسان سبعة أبعرة و 

، وكما ترى آق  رثه عمر جيا الس  للمرتت ين التتائبس وحتىت َستْ  اَّاهليتة بتس العترب قبتل اإلست  . آت  ثاللتة يف هتذا علتى 1]نساَءهم بكل مكان
 .2لف أاببكر يف تكث  مانعي الزكاة، بل ق   كر ابن تيمية أهنم مل َيْسبوا امرأة ملانعي الزكاة وإمنا َسَبوا خ هم من املرت ينأنه دا

ومن ااثلة على ما  كر : تكث  الصاابة ملن خته  أن مسيلمة رسول هللا ثون أن يقولوا له هل أنت جاحت  ومستتال أ  ال . وقت  ورث هتذا  -ح 
أعل وا توبتهم بع  قتال الصاابة قم ومقتل مسيلمة، وانتقل هؤالء ال ثتر لإلقامتة ابلكوآتة  -وهم قو  مسيلمة الكذاب  -ثر من بين ح يثة يف حق ن

إنته  وأم ها عب هللا بن مسعوث رضي هللا ع ته و لت  يف د آتة ع متان بتن عثتان رضتي هللا ع ته، وكتان قتم مستج  يف  حيتتهم آقتال متؤ هنم يف أ انته
معلقا  خمتصرا  يف أول كتتاب الكثالتة متن صتاياه، آقتال رمحته هللا  البخار يشه  أن مسيلمة رسول هللا، آاكم الصاابة برثْم هبذا. ودسهم رواه 

خمتصتر متن وهذا أياتا [يف خترحه  ابن حجر. قال ]وقال جرير وااختعل لعب هللا بن مسعوث يف املرت ين: استتبهم وكثِهْلهم، آتابوا وكثلهم عشائرهم[
أنته قصة أدرجها البيهقي بطوقا من  ريق أيب إسااق عن حارثة بن مارب قال: صليت ال  اة ما عب هللا بن مسعوث آلما َستلَّم قتا  رجتل آتأدسه 

وأصتاابه آجتيء هبتم، انتهى إىل مسج  بين ح يثة آسما مؤ ن عب هللا بن ال تَّوَّاحة يشته  أن مستيلمة رستول هللا، آقتال عبت هللا: َعلَتيه اببتن ال واحتة 
: آأمر قر ة بن كعب آارب ع ق ابن ال واحتة، مث استشتار ال تا  يف أولتت  ال ثتر، آأختتار عليته عت ي بتن حتامت بقتتلهم، آقتا  جريتر وااختتعل آقتاال

ين كانتتت مائتتة وستتبعس بتتل استتتتبهم وَكثِهلهتتم عشتتائرهم، آتتتابوا وَكثَّلهتتم عشتتائرهم وروي ابتتن أيب ختتتيبة متتن  ريتتق قتتيح بتتن أيب حتتاو  أن عتت ة املتتذكور 
 . وكان متا قالته متؤ هنم ب ت  نكت  مت هم وقتذا حكتم الصتاابة بترثْم كمتا يف روايتة أيب ثاوث )إين متررت رستج  لبتين ح يثتة آتإ ا هتم يؤم تون٣]رج   

ة، انتتته كتتتان رستتتوال  متتتن رستتتيلمة(، ومل يستثستتتر الصتتتاابة متتت هم هتتتل هتتتم جاحتتت ون أو مستتتتالون أ  ال . وإمنتتتا استتتتتاهبم الصتتتاابة ثون ابتتتن ال واحتتت
لتتوال أن الرستتل التقتتتل ) عليتته الصتت ة والستت  ونبتتوة مستتيلمة آقتتال  عليتته الصتت ة والستت  وأقتتر ب بتتوة ال تت   عليتته الصتت ة والستت  مستتيلمة إىل ال تت  
عوث قتلته، كمتا يف روايتة أيب ثاوث عتن متن قتلته إال كونته رستوال ، آلمتا جتيء بته إىل ابتن مست عليته الصت ة والست  . آلم مي ا ال ت  4(لاربت أع اقكما

ستل إلتيهم حارثة بن م ارب أنه أتى عب هللا آقال: متابيين وبتس أحتِ  متن العترب ِح َتةم وإين متررت رستج  لبتين ح يثتة، آتإ ا هتم يؤم تون رستيلمة، آأر 
آأنت اليو  « لوال أن  رسول لاربت ع ق »يقول    عليه الص ة والسعب هللا،  آجيء هبم آاستتاهبم، خ  ابن ال َّواحة قال له: ْسعت رسول هللا 

 وة.لست برسول، آأمر َقرَ ة بن كعب آارب ع قه يف السوق، مث قال: من أراث أن ي ظر إىل ابن ال واحة قتي   ابلسوق. ومعىن )ِحَ ة( أي ع ا
ثون نظر يف جات  أو استتا ل هتو متذهب أهتل الست ة  وهذا الذي ثلهت عليه ال صوص وإجان الصاابة ِمْن أن َمْن أتى بذنبِ  مكثر َكَثر -ط 

إْن َستبَّ هللا أو َستبَّ رستوله َكَثتر  تاهرا  واب  تا ، ستواء كتان الستاب يعتقت  أن  لت  حمتر ، أو كتان [ رمحه هللا  ابن ميميةالذي أجعوا عليه، كما قال 
القتتائلس أبن اإلميتتان قتتول وعمتتل. وقتت  قتتال اإلمتتا  أبتتو يعقتتوب  مستتتا   لتته، أو كتتان  اهتت   عتتن اعتقتتاثه، هتتذا متتذهب الثقهتتاء وستتائر أهتتل الستت ة

: ق  أجا املسلمون أن َمْن َستبَّ هللا أو ستب رستوله -وهو أح  اائمة يت ْعَ ل ابلشاآعي وأمح   -إسااق بن إبراهيم ال ظلي املعروف اببن راهويه 
. وأتمتل قولته )وإن كتان م ِقترا ( ٥]أنبيتاء هللا أنته كتاآر بتذل  وإن كتان م قترا  رتا أنتزل هللاعليه الص ة والس   أو ثآا ختيتا  مما أنتزل هللا أو قتتل نبيتا  متن 
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وكتذل  ن َكثِهتر بكتل آعتل أجتا املستلمون [رمحته هللا  القاضي عياا(لتعلم أن اإلقرار ابلوجوب المي ا من التكث  ابلذنوب املكثرة، وم ل هذا ماقاله 
م صترهِحا  ابإلست   متا آِعلته  لت  الثعتل، كالستجوث للصت م وللشتمح والقمتر والصتليب وال تار، والستعي إىل  أنه ال يص ر متن كتاآر وإن كتان صتاحبه

آعتال ع متة الك ائح والِبَيا ما أهلها بزيِههم من خت  الز ن  وَآاْص الرءو ، آق  أجا املسلمون أن هتذا الثعتل اليوجت  إال متن كتاآر، وأن هتذه اا
. وه اك سقط اليستتقيم الكت   ب ونته آقتال )اليصت ر متن كتاآر( والصتواب )ال يصت ر إال متن كتاآر( كمتا 1]لها ابإلس  على الكثر وإن َصرَّح آاع

يت ل عليتته آدتتر ك متته. ومعتتىن )آاتتص التترءو ( أي حلتتق أوستتا ها وهتتو متتن ختتتعائر أهتتل الكتتتاب حي تتتذ. ونقتتل ابتتن حجتتر عتتن الشتتيخ تقتتي التت ين 
 .  2 م وحنوه ممن التصريح ابَّاوث آيه وإن كان معتق ا  لإلس   إجاال عام   ابلواجباتالسبكي اإلجان على تكث  من سج  للص

 عتل أو تترك ثبتت كثترمتن قتول أو آ): أن ما كر ه متن نصتوص الكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة قت  ثل علتى أن متن أتتى بتذنبِ  م كثِهتر وام صة
اعرة ة متتتن الثقهتتتاء وااختتتت ة واملرجتتتتاتتت  أو االستتتتا ل. وقتتت  ستتتبق أن بيه تتتا اتثتتتاق أهتتتل الستتتآاعلتتته( آإنتتته يكثتتتر بتتتذل  ثون تقييتتت  كثتتتره ابختتتترتاط اَّ

ن هتتذا عتْثتتر مت هم. ومل يشتتذ هتذا القتول ك  قتتالوا: دتوو أن يكتتون مؤم تا يف البتتا ن، و  -يف أحت  قتوليهم  -واَّهميتة علتى هتتذا الكتم، إال أن اَّهميتتة 
لتف الستلف يف ، وقائل هتذا مل خيتن املعاصرينآعل الكثر اليكثر إال ابَّا ، وبقوقم هذا يقول ك   مالكم إال  ائثة من خ ة املرجتة قالوا: وإن 

اثة لتتذنوب املكثتترة املاتتاذنوب، وهتتى تكثتت ه انتته َرثه نصتتوص الشتتارن الاكمتتة بكثتتر متتن قتتال الكثتتر أو آعلتته. هتتذا متتا يتعلتتق ابلقستتم ااول متتن التت
 اصل اإلميان.

 ص بك ثر آاعلهتا والي عاقتب آلدرة،  ومل يرث الوعي م يف ا ، وهى الكبائر اليت آيها ح م يف ال نيا أوالذنوب املَُفسِ قة غري املكفرةاثنيا: القسم الثاين: 
تتل أبصتت تتل ابإلميتتان الواجتتب ولتتذل  آثاعلهتتا متتن أهتتل الوعيتت  والك  . وهتتى لتتذل  اليكثتتر آاعلهتتاو ل اإلميتتان آاعلهتتا بعقوبتتة املرتتت ، وهتتذه التتذنوب كِ 

 وعان:ن
ِإالَّ تَ ِثتر واْ ) ىللقولته تعتا وارث آيهتاة للوعي  الالواجب: كرتك اَّهاث يف سبيل هللا إ ا تعسه آهذه كب  ترك واجب من الواجبات ال ادلة يف اإلميان  -أ 

ْبك ْم َعَذااب  أَلِيما    ن الواجبات. حنوها مو ، وكرتك الص ق يف القول والوع ، وكرتك بر الوال ين،  ٣9التوبة:  (يت َعذِه
ل ابإلميان الواجب: كشرب اخلمر والز  والسرقة وأكل الراب والكذب وال يبة وال ميم -ب  ر  خي   الكبائر. ة وحنوها منآعل حم 

رج خيت آكل من أتى بذنبِ  من هذه آهو آاسق من أهل الوعي  اليكثر، وي سمى الثاسق املِلِهي أي أنه ما آسقه آهو متاوال متن أهتل ملتة اإلست   مل
ِإالَّ ِإبْلِتيَح َكتاَن ِمتَن ) ع هم، و ل  را معه من أصل اإلميان، َتييزا  له عن الثاسق آسقا  أكس خمرجا  من امللة إ  إن كتل كتاآر آاستق كمتا قتال تعتاىل

شترب اخلمتر والسترقة والقتذف والتز  والرابتة( ، وحنوها من اآلايت. آإن كانت الكب ة آيها ح م يف الت نيا )ك ٥٠الكهف:  (اَِّْنِه آَتَثَسَق َعْن أَْمِر َربِههِ 
ه استترت آأقيم ال  على آاعلهتا كتان كثتارة لذنبته، وإن مل يكتن آيهتا حت م )كالكتذب وعقتوق الوالت ين( أو كتان آيهتا حت م ومل يت َقتم علتى آاعلهتا )لكونت

هتو يف املشتيتة، إن ختتاء هللا خثتر لته وإال عذبته بقت ر  نبته يف بذنبه ومل ي رآتا للقاضتي أو لتعتذر إقامتته كمتا يف هتذه ااوم تة( آهتذا إن متات بت  توبتة آ
ومتن أصتاب متن  لت  ختتيتا ) -يف أهتل الكبتائر  - عليته الصت ة والست  ال ار مث خيرج م ها إىل اَّ ة را معه من أصتل اإلميتان. كمتا قتال رستول هللا 
. وكونتته يف املشتتيتة يف ٣( آهتتو إىل هللا، إن ختتتاء عثتتا ع تته، وإن ختتتاء عاقبتتهآعوقتتب يف التت نيا آهتتو َكثهتتارةم لتته، ومتتن أصتتاب متتن  لتت   ختتتيتا مث َستترَته هللا

، وأمتتا ثدولتته ال تتار  48ال ستتاء:  (َويَتْ ِثتتر  َمتتا ث وَن َ لِتتَ  ِلَمتتن َيَشتتاء  ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثتتر  َأن ي ْشتتَرَك بِتتِه ) لتته تعتتاىلاآلدتترة يتت ل علتتى أنتته ختت  كتتاآر، لقو 

                                                 

 ، ط الل  بتاقيق البجاوي1٠٧٣ - 1٠٧2ص  2)الشثا( ج  1
 ٣٠٠ - 299 /12انظر )آتح الباري(  2
 (18ال يل متثق عليه، واللثظ للب اري )ح يل  ٣
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ليصيأه أقواما  سثام من ال ار بذنوب أصتابوها عقوبتة ، مث يت دلهم هللا اَّ تة ) عليه الص ة والس  ثرها له آي ل عليه قوله بذنوبه إن مل يشأ هللا أن ي 
عليتته الصتت ة ، وأمتتا ثدولتته اَّ تتة بعتت  ال تار آبمتتا معتته متتن أصتتل اإلميتان امل جتتي متتن الكثتتر كمتتا يت ل عليتته قولتته 1( بثاتل رمحتتته، يقتتال قتتم اَََّه َّميتس

رجتوا متن ال تار متن كتان الي  ) س  وال رج برمحته من أراث من أهل ال تار أمتر امل ئكتة أن خي  شترك ابهلل حىت إ ا آرل هللا من القااء بس العباث وأراث أن خي 
 .2(ختيتا ممن أراث هللا أن يرمحه ممن يشه  أن ال إله إال هللا آيعرآوهنم يف ال ار أبثر السجوث

تتقة   َثسِه
 بق بيتتان معتتىن اَّاتت حملتتر ، وقتت  ستتاال يكثتتر آاعلهتتا إال إ ا جاتت  الواجتتب أو استتتال  -متتن تتترك واجتتب أو آعتتل حمتتر   -آهتتذه التتذنوب امل

إمنتا مل و را  وإن مل يثعلته. ملستتال للاتواالستا ل وأن مرجعها إىل التكذيب ابل صوص الشرعية، وقذا يكثر اَّاح  للواجب وإن آعله كما يكثتر ا
وقت  خلتص  ميان آصار كتاآرا .له أبصل اإلجرث آعلها اهنا الكل أبصل اإلميان آإ ا أضاف إليها اَّا  أو االستا ل أديكثر آاعل هذه الذنوب ر

 الشيخ حاآظ حكمي معتق  أهل الس ة يف  ل  بقوله نظما :
 وال ن كثِهر ابملعاصي مؤم ا        ..     إال ما استا له ملا جىن

)وال نكثتتتر ابملعاصتتتي( التتتيت قتتت م ا  كرهتتتا وأهنتتتا التوجتتتب ك ثتتترا ، واملتتتراث هبتتتا الكبتتتائر التتتيت ليستتتت بشتتترك  [يتتتت:يف ختتتترح هتتتذا الب الشااايخ حاااافظقتتتال 
ثعلهتا ويقتا  عليته والتستلزمه والت ايف اعتقاث القلب وال عملته، )مؤم تا( م قترا  بتارميهتا معتقت ا  لته، مؤم تا ابلت وث املرتتبتة عليهتا، ولكتن نقتول يثستق ب

هتذه هتي املستألة اخلامستة وهتو أن عامتل الكبت ة  إال متا استتا له ملتا جتىن -إىل أن قتال  -ي قص إميانه بق ر متا جتتارأ عليته م هتا. ال  ابرتكاهبا و 
ابلرستتول  يكثتر ابستتتا له إايهتا، بتتل يكثتتر رجترث اعتقتتاثه بتاليتل متتا َحتترَّ  هللا ورستوله لتتو مل يعمتتل بته، انتته حي تتذ يكتتون مكتتذاب  ابلكتتاب ومكتتذاب

 . ٣]، و ل  كثر ابلكتاب والس ة واإلجان، آمن جا  أمرا  جممعا  عليه معلوما  من ال ين ابلارورة آ خت  يف كثرهه الص ة والس  علي
إجتان الصتاابة علتى أن ختتارب اخلمتر إن أقتر بتارميهتا  -من اخترتاط اَّا  أو االستا ل للتكث  ابلتذنوب خت  املكثترة  -وق  ثله على ما كر  

وهتذه الشتبهة كانتت قت  [آقتال  ابن ميميةآهو مرت  يستتاب وإال قتل، وق  نقل هتذا  -أى قال إهنا ح ل ليست ِبرا   - ال  وإن استالها ج ِل َ 

ى لَتتْيَح َعلَتت) تعتتاىلوقعتتت لتتبعض ااولتتس آتتاتثق الصتتاابة علتتى قتتتلهم إن مل يتوبتتوا متتن  لتت ، آتتإن ق امتتة بتتن عبتت هللا ختتترهبا هتتو و ائثتتة وأتولتتوا قولتته 
آلمتا   ِكتَر  لت  لعمتر بتن اخلطتاب  - 9٣املائت ة:  (َوَعِمل تواْ الصَّتاِلَاتِ  الَِّذيَن آَم  واْ َوَعِمل واْ الصَّاِلَاِت ج َ احم ِآيَما َ ِعم تواْ ِإَ ا َمتا اتتََّقتواْ وَّآَم  تواْ 

أصتروا علتى استتا قا قتلتوا، وقتال عمتر لق امتة: أدطتأت اتثق هو وعلي بن أيب  الب وسائر الصاابة علتى أهنتم إن اعرتآتوا ابلتاتر  ج لت وا، وإن 
 -است  الثرة، أما إن  لو اتقيتت وآم تت وعملتت الصتالات مل تشترب اخلمتر. و لت  أن هتذه اآليتة نزلتت بستبب أن هللا ستباانه ملتا حتره  اخلمتر 

ن اخلمتر ، آتأنزل هللا هتذه اآليتة يبتس آيهتا أن متن َ عِتَم قال بعض الصاابة: آكيف أبصااب ا الذين ماتوا وهتم يشتربو  -وكان حترميها بع  وقعة أح  
الصتاابة علتى أن آلهتذا اتثتق  -إىل أن قتال ابتن تيميتة  -الشيء يف الال اليت مل حتر  آيها آت  ج تاح عليته إ ا كتان متن املتؤم س املتقتس املصتلاس. 

تَ زِيتل  ، حتم) :م أدطأوا وأيسوا من التوبة، آكتب عمر إىل ق امة يقول لتهمن استال اخلمر قتلوه، مث إن أولت  الذين آعلوا  ل  ن موا، وعلموا أهن
متا أثري أي  نبيت  أعظتم، استتا ل  احملتر  أوال  أ   ٣ - 1ختاآر:  (َخاِآِر الذَّنِب َوقَاِبِل التتَّْوِب خَتِ يِ  اْلِعَقابِ ، اْلِكَتاِب ِمَن اّللَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ 

 .4]اإلس   اليت اوعون يف  ل  ا . وهذا الذي اتثق عليه الصاابة هو متثق عليه بس أئمةَيس  من رمحة هللا اثني

                                                 

 (٧4٥٠رواه الب اري عن أنح ) 1
 (٧4٣٧ال يل رواه الب اري عن أيب هريرة ) 2
 سلثية، ط ال2/4٣8)معارج القبول(   ٣
. ويف )الصار  21٣ /٣4و ج  92 /2٠، وج 499 /12، و كر هذه القصة يف مواضا أدرى من )جممون آتاويه( يف ج 4٠٥ - 4٠٣ /11)جممون الثتاوى(  4

واق رواها يف م ص هثه . وقصة ق امة قال ابن حجر إن عب الر ٣٦4هت ص 14٠٣. و كر القصة ختارح العقي ة الطااوية يف خترحه ط املكتب اإلس مي ٥٣٠املسلول( ص 
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تترالقاعتت ة ا وهتتذا التتذي أجتتا عليتته الصتتاابة متتن اختتترتاط االستتتا ل للتكثتت  ابلتتذنوب ختت  املكثتترة، رتتتب عليتته أهتتل الستت ة مستتلما  ملشتتهورة )ال نكثِه
ية آاعلهتتا املكثتترة بتت ليل تستتم لكبتتائر ختت اء يف بيتتان معتتىن هتتذه العبتتارة، وأن املتتراث ابلتتذنب آيهتتا: بتتذنب متتامل يستتتاله(. وقتت  ستتبق نقتتل أقتتوال العلمتتا

عتقت هم مذه القاعت ة لتمييتز ة ق  وضتعوا هتأي أنه مل َيت ركثِهر خيرجه من اإلس  . كما ق  سبق بيان أن أهل الس  -أو من أهل القبلة  -مسلما  
 ئر خ  املكثِهرة. عن معتق  اخلوارج املكثرين ابلكبا

تتتر: التشتتتريعات العامتتتة امل الثتتتة للشتتتريعة والتتتيت تتتت ص عليهتتتا ال ستتتات  والقتتتوانس ال جاتتت   ه التشتتتريعات هتتتى إمتتتاوضتتتعية، آهتتتذومتتتن االستتتتا ل املكثِه
َا ال َِّسيء  واَِيَثةم يف اْلك ْثِر ي  ) لواجبات خترعية أو استا ل حملرمات، قال تعاىل لِهونَته  َعامتا  َو  َ  ر واْ َن َكَثتِه الَِّذيَالُّ بِ ِإمنَّ رهِم ونَته  َعامتا  لهِيت َواِ تؤ واْ  ِ 

َة َما َحرََّ  اّلله  آَتي ِالُّواْ َما َحرََّ  اّلله    للاترا  وْسهتاه عامتا  خمالثتا لشتريعة هللا يف ااختتهر التر ، آستمهاه هللا إحت ال ، وال ستيء كتان تشتريعا٣٧التوبتة: (ِع َّ
وهنتتة ملتتا ريعات الوضتتعية امل  هتتذه التشتتلتتزايثة يف الكثتتر كثتتر، ويستتتوي أن يكتتون اَّاتت  واالستتتا ل ابل طتتق أو ابلكتابتتة كمتتا يفوايثة يف الكثتتر، وا

 ا :نصت عليه القاع ة الثقهية من أن )الكتاب كاخلطاب(. ويت ذ اَّا  واالستا ل يف القوانس الوضعية صور 
 مية، اوالتتت تتتزعم أهنتتا إستتب ث التتيت مة التتز  ابلرتاضتتي، والرتدتتيص بثتتتح بيتتوت للتتز  يف بعتتض التتم هتتا التت ص علتتى إابحتتة احملرمتتات صتتراحة: كإابحتت• 

ربويتة، دتيص بثتتح الب توك اللتراب والرت اوإابحة خترب اخلمر يف أماكن معي ة وم ح الرتديصتات بثتتح هتذه احملت ت والرتدتيص بصت اعة اخلمتور، وإابحتة 
لوضتتعية. وكتتل تقتتاث يف ال ستتات  احريتتة االع  وستتائل اإلعتت   الكوميتتة وخ هتتا، وإابحتتة التترِثَّة ابلتت ص علتتىوإابحتتة امل هتتي واملوستتيقى وإجتتاوة  لتت  يف

 هذا استا ل صريح للمارمات.
وم هتتا التت ص علتتى عقتتوابت ب يلتتة لتتبعض اَّتترائم التتيت ورثت آيهتتا عقتتوابت ختتترعية، رتتا يعتتين استتقاط هتتذه العقتتوابت الشتترعية رتتا يعتتين جاتت ها • 

ومعلتتو  أن متتن أستتقط اامتتر وال هتتي التتذي بَتَعتتَل هللا بتته ر س تتَله آهتتو كتتاآر [رمحتته هللا  اباان ميميااة، وهبتتذا ستتقطت التت وث الشتترعية جلتتة. قتتال وانكارهتتا
 .1]ابتثاق املسلمس واليهوث وال صارى

تتاب التوث يس وأهتل الك بيل هللا ضت سيف وم ها ال ص ضم ا  على إسقاط بعض الواجبات ال ي ية: آال ص على حرية االعتقاث يعين إسقاط اَّهاث • 
انكتار رتت ين،  وهتذا جات  و ط جهتاث املوابلتايل إسقاط العمل أبحكا  أهل الذمة، كما أن ال ص على حرية االعتقاث يعين إسقاط حت ه الترثة وإستقا

 قذه احملرمات. 
خلتروج ابهتاث يف ستبيل هللا مل كتر، وكاَّابملعتروف وال هتي عتن ا وم ها عقوبة من يؤثي بعض الواجبات الشرعية را يعتين جات ها وانكارهتا: كتاامر• 

 .على الكا  املرت ين وخ هم، وعقوبة من يقو  هبذه الواجبات يعين جترميها وإنكارها، وهذا عس اَّاوث
لتتتى اء بتتت عوى توويعهتتتا عاخ يتتتمتتتوال اومتتتن استتتتا ل احملرمتتتات القطعيتتتة: استتتتا ل أمتتتوال املستتتلمس املعصتتتومة ابستتتم اإلختتتترتاكية التتتيت تقتتت ن أدتتتذ أ• 

را   وصت ْم لهتا حترا  ول بستها حتلثقتراء آأكالثقراء، لتاقيق ماْسهوه ابلع الة االجتماعية وهى عس الظلم وال صب، وهذه اامتوال امل صتوبة الحتتل ل
هتتذا املتتذهب اخلبيتتل و ال الزمتتان.  تتن وإ -يف أي صتتورة كانتتت  -يف اارع امل صتتوبة ختت  مقبولتتة ويف بط هنتتا قتتوالن، والحتتتل اامتتوال امل صتتوبة 

هنتا وستيلة يسترت إال الثتتات، كمتا أ ثقتراء م هتااملسمى ابإلخترتاكية إمنا هو حيلة يستويل هبا الكا  الكثار على أمتوال ااخ يتاء انثستهم واليعطتون ال
 هبا الكا  عجزهم عن ت ب  اقتصاث الب ث آيأدذون من هذا ويعطون هذا.

 (، وبع :ا التنبيه اهلااخ صة ماورد يف هذ)

                                                                                                                                                                            

، وقال أمح  ختاكر يف التعليق عليه: إس اث ابن حز  م رسل، ٧/1٥8يف )اإلحكا (  -ثون  كر اسم ق امة  -، و كرها ابن حز  141 /1٣ذس اث صايح )آتح الباري( 
 ورواه الطااوي ذس اث صايح موصوال. 

 1٠٦ /8)جممون الثتاوى(  1
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 آهذا ماثلت عليه ال صوص الشرعية وأجا عليه الصاابة والثقهاء من أهل الس ة واَّماعة: 
التتيت ثبتتت ابلتت ليل الشتترعي أهنتتا ك ثتتر أكتتس، يكثتتر آاعلهتتا ثون اختتترتاط للجاتت   -وم هتتا التترتوك  -أن التتذنوب املكثتترة: وهتتى ااقتتوال وااآعتتال • 

وابَّملة آمن قال أو آعل ماهو ك ْثر َكَثر بتذل ، وإن مل يقصت  أن يكتون كتاآرا ، إ  اليقصت  الكثتر [رمحه هللا  ابن ميميةال واالستا ل. ويف هذا ق
 .1]أح  إال ماختاء هللا

انتت إن ك - أو جات ها - كانتت حمرمتا    إن -أما الذنوب خ  املكثرة: وهى اليت مل ي بت كثر آاعلها، آهذه اليكثر رجرث آعلها، آتإن استتالها • 
 (.مامل يستاله بذنب -أو أح ا  من أهل القبلة  -َكَثَر بذل ، وهو املراث بقول أهل الس ة )وال نكثر مسلما    -واجبا  

 ذنوب. بس القسمس من ال  ب ي اخللطآهذا مايشرتط للتكث  به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا  أو مستا  ، وماال ي شرتط آيه  ل ، وال ي
مل »متن َستتبَّ هللا أو ستب رستوله آإنتته يكثتر، ستواء استتال َستتبَّه أو مل يستتاله، آتإن قتتال [قتال  أباو يعلااى احلنبلايآَتترَّق بتس القستتمس القاضتي وقت  

 مل ي قبل م ه يف  اهر الكم، رواية واح ة، وكان مرتت ا ، ان الظتاهر دت ف متاأدس، انته الخترع لته يف ستب هللا وستب رستوله إال« أستال  ل 
أنته « أ  خت  مستتال لتذل »أنه خ  معتق  لعباثته خ  م ص ق را جاء به ال   عليته الصت ة والست  . وي ثتارق الشتارب والقاتتل والستارق إ ا قتال 

 .2]ي َص َّق يف الكم ان له خرضا  يف آعل هذه ااختياء ما اعتقاث حترميها وهو ما يتعجل من اللذة
و كتر القاضتي عتن الثقهتاء أن ستاب [من دلط بس القسمس آاخترتط االستا ل للتكث  ابلتذنوب املكثترة، آقتال  ابن ميميةوانتق  ختيخ اإلس   

إن الكايتة املتذكورة عتن الثقهتاء أنته إن  [ ابان ميمياةمث قتال  ]ال   عليه الص ة والس   إن كان مستا   َكَثر، وإن مل يكن مستا   َآَسق ومل يكثر
آ ، ليح قا أصل، وإمنا نقلها القاضي من كتاب بعض املتكلمس الذين نقلوها عن الثقهاء، وهتؤالء نقلتوا قتول الثقهتاء رتا  كان مستا  كثر وإال

اعهم عمتن   وه جاراي على أصوقم أو را ق  ْسعوه من بعض امل تسبس إىل الثقه ممن الي ع  قول ه قتوال ، وقت  حكي تا نصتوص أئمتة الثقته وحكايتة إجت
 لم ال ا  رذاهبهم، آ  يظن  انه أن يف املسألة د آا  دعل املسألة من مسائل اخل ف واالجتهاث، وإمنتا  لت  َخلَتط، اليستتطيا أحت  أنهو من أع

وإ ا تبتتس أن متتذهب ستتلف اامتتة ومتتن اتتتبعهم متتن اخللتتف أن هتتذه  -قتتال إىل أن  - كتتي عتتن واحتت  متتن الثقهتتاء أئمتتة الثتتتوى هتتذا التثصتتيل البتتتة 
ولته ة يف نثسها ك ْثر استالها صاحبها أو مل يستالها، آال ليل على  ل  جيا ماقت م اه يف املستألة ااوىل متن الت ليل علتى ك ثتر الستاب م تل قاملقال
اَل تَتْعتَتِذر واْ قَتْ  َكَثتْرمت  بَتْعتَ  ) وقولته تعتاىل ٥٧ب: ااحتزا (ِإنَّ الَّتِذيَن يت تْؤ  وَن اّللََّ َوَرس توَله  ) وقولته تعتاىل ٦1التوبتة:  (َوِم تْه م  الَِّذيَن يت ْؤ  وَن ال َّتِ َّ ) تعاىل

وما  كر ه من ااحاثيل واآلاثر آإمنا هو أثلة بَتيِه ة يف أن نثح أ ى هللا ورستوله ك ثتر، متا قطتا ال ظتر عتن اعتقتاث التاتر  وجتوثا   ٦٦التوبتة:  (ِإميَاِنك مْ 
 .٣]وع ما  

لرجتون ستوف حنتتاج ل - ل   ي شرتط آيه كث  به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا  أو مستا ، ومااليف الثرق بس مايشرتط للت -وهذا الت بيه 
 إليه يف موضعس آيما يستقبل من هذا الكتاب إن ختاء هللا، و ا:

ا ل كشتترط مستتتقل   أو االستتتاملوضتتا ااول: يف مباتتل االعتقتتاث هتتذا، ع تت  الكتت   يف أدطتتاء التكثتت  وم هتتا اختتترتاط بعتتض املعاصتترين للجاتت
ا متن قتال أن السهتلف قت  كثترو    تبسه ل قللتكث  ابلذنوب املكثرة، وق  تبسه ل  أن هذا ِب ف ماثله عليه الكتاب والس ة وإجان الصاابة، بل 

 هبذا الشرط المت اعهم عن تكث  من قا  ال ليل على كثره.
هللا يف املباتل ال تامن متن هتذا الثصتل، وهتو املباتل اخلتاص )روضتوعات آقهيتة متثرقتة(.  واملوضا ال اين: ع   الك   يف مسألة الكم ب   متاأنزل
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 ٥1٧ - ٥14)الصار  املسلول( ص  ٣
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إىل أن من ترك الكم را أنزل هللا اليكثر إال أن يكون جاح ا  للاكم الذي تركه أو مستا   لرتكته، أمتا إن آعتل  -وهم ك  م  -آق   هب البعض 
تتم  ) املرجتتة التتذين َكثهترهم الستتلف. آقت  قتتال تعتاىل قتول ختت ة لت  قتوى أو ختتتهوة آت  يكثتتر. وهتذا حمتتض  َوَمتتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه 

هو الكثتر ااكتس، كمتا الخيتلتف أهتل العلتم يف  -كما يف هذه اآلية   -. والخيتلف أهل العلم وأهل الل ة أن الكثر املعرف أبل 44املائ ة:  (اْلَكاِآر ونَ 
آت لهت اآليتة علتى كثتر متن تترك الكتم رتا أنتزل  - ا أ لق يف القرآن آهو الكثر ااكس، وسيأيت تقرير هذا يف املبال ال امن إن ختاء هللا أن الكثر إ

وبتتس  بتتس الرجتتلالكتم بكثتتر َترك الصتت ة علتتى جمترث التترتك ) عليتته الصتت ة والستت  هللا. وَعلهتق الكتتم ابلكثتتر علتتى جمترث التترتك، كمتتا َعلهتتق رستول هللا 
. وق  أجا الصاابة على تكث  َترك الص ة رجرث الرتك، وأن التثريق بس اَّاح  واملقر ابلوجتوب يف هتذه املواضتا هتى آترون 1(الكثر ترك الص ة

ترتتب الكتم يف ال صتس آاس ة مل ت قل عن الصاابة كما قال ابن تيمية. آ ب  أن يكون َترك الكم را أنزل هللا كاآرا  رجرث تركته كتتارك الصت ة إ  
وهو سباانه كما يثرق بس اامور امل تلثة آإنه دمتا ويستوي بتس [رمحه هللا  ابن ميميةعلى جمرث الرتك، والكثر يف ال صس هو الكثر ااكس، وقال 

 .2]متماثلس اامور املتماثلة، آياكم يف الشيء دلقا  وأمرا  ِبكم م له، اليثرق بس متماثلس، واليسوي بس ختيتس خ 
ون نظتتر إىل أكتتس رجتترث تركتته ث كتتاآر كثتترا    هتتو -كالستت  س والقاتتاة يف التتب ث احملكومتتة بقتتوانس وضتتعية   -وهبتتذا تعلتتم أن َترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا 

. آتإ ا أياا من هذا الوجته اول آيكثراجا ِ  أو استا ل. آإ ا أضاف إىل  ل  الكم بشرن خمالف لشرن هللا آهذا سبب م َكثِهر آدر خ  الرتك 
مت هم متن و كثتار كثترا  أكتس،   لتب ث كلهتماأضاف إىل  ل  وضعه للتشريعات امل الثة آهذا سبب م كثِهر اثلل. آالس  س واملشرهِعون والقااة هبذه 

 ا. ة بذاْكثر مترتب كثره على ِعلهة واح ة وم هم من ترتب كثره على علتس وم هم من ترتب كثره على ث ث علل كل م ها 
 وسيأيت ختيء من التثصيل يف هذه املسألة ابملبال ال امن كما أخترت من قبل إن ختاء هللا.

 يه  ل .آاال يشرتط وهبذا أدتم هذا الت بيه آيما يشرتط للتكث  به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا  أو مستا  ، وبس م
 ونتابا سرث أدطاء الطااوي يف عقي ته.

جتتتة الثقهتتاء، وتقتت   أن متتذهب أهتتل هتتذا دطتتأ وهتتو متتذهب املر  ]واإلميتتان هتتو اإلقتترار ابللستتان والتصتت يق ابَّ تتان[رمحتته هللا    القحاااو ( قتتال ٦)
لقلتب( اعبتاثات )وعمل القلتب  اإلقرار(، الس ة أن اإلميان قول وعمل ويزي  وي قص: قول القلب )وهو املعرآة والتص يق اَّاو ( وقول اللسان )وهو

 )عباثات اَّوارح(. وعمل اَّوارح
ى كلته أو آت  يزيت  واليت قص إمتا أن يبقت هذا دطأ وهو مذهب املرجتة أن اإلميان ختال واح  اليتبعَّض]واإلميان واح [رمحه هللا  القحاو ( وقال ٧)

آيهتا،   لش تَعبه أو تقصت ه صتيل العبت يذهب كله. أما مذهب أهل الس ة آاإلميان مركب من خت تَعب وقتذا آهتو يزيت  ويت قص ع ت  أهتل الست ة بتزايثة حت
 كما أن اإلميان ع   أهل الس ة له أصل اليصح ب ونه وله كمال واجب وله كمال مستاب.

لست ة ا كلته متذهب املرجتتة، ومتذهب أهتل اوهذا مبين على قوله السابق )واإلميان واح (. وهذ ]وأهله يف أصله سواء[رمحه هللا  القحاو  ( وقال8)
ان الثتاجر كإميتان متا ع ت  املرجتتة آإميتأ، والست   عليه الصت ةآيما معهم م ه تثاوَت كب ا . آليح إميان الثاجر كإميان الرسول  أن أهل اإلميان يتثاوتون

 كإميان جسيل وميكائيل عليهما الس  .   عليه الص ة والس  الرسول 
لكتن و ، وهتذا خت  صتايح آهتم يطيقتون أك تر ال متاكلثهم بته هللا  تعتاىلأي اليطيق العباث إ ]واليطيقون إال ماكلهثهم[رمحه هللا   القحاو ( وقال 9)

 هللا دثهف ع هم وأراث هبم الي سر كما أدس بذل  سباانه يف خ  آيِة.
ع   ت بيهته ( آهو ابإلضاآة إىل ابن أيب العز احلنفيآهذه أهم املواضا اليت أرثت الت بيه على ماآيها من أدطاء رنت العقي ة الطااوية، أما الشارح )

                                                 

 رواه مسلم 1
 19 /1٣)جممون الثتاوى(  2
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آتتذهب مالتت  والشتتاآعي [علتتي بعتتض هتتذه اادطتتاء وتكلُِّثتته يف تصتتايح بعاتتها، قتت  أدطتتأ يف مواضتتا متتن ختتترحه، وم هتتا قولتته يف تعريتتف اإلميتتان 
 تان وإقترار وأمح  وااوواعي وإسااق بن راهويه، وسائر أهل ال يل وأهل امل ي ة رمحهم هللا وأهل الظاهر وجاعة من املتكلمس إىل أنته تصت يق ابََّ 

. وهذا الذي  كره أدطأ آيه من أربعة أوجه: ااول نسبته هذا التعريف للثقهاء الذين  كرهم واهل الت يل، آتإن التذي 1]ابللسان وعمل اباركان
ب اإلميانيتة، وقتتذا . والوجتته ال تاين: أن التعريتف التذي  كتتره ي ستقط معرآتة القلتتب وعملته و تا متن آتتروع القلت2قالته هتؤالء هتو أن اإلميتتان قتول وعمتل

وستيأيت  آمن آصَّل متن أهتل الست ة قتال إن اإلميتان )اعتقتاث ابلقلتب وإقترار ابللستان وعمتل ابَّتوارح( وأراث ابعتقتاث القلتب: معرآتته وتصت يقه وعملته.
 قول تتا )اعتقتتاث القلتتب( وبتتس مزيتت  تثصتتيل يف هتتذا الوجتته يف نقتت  كتتتاب )اإلميتتان( حملمتت  نعتتيم ايستتس يف كتتتب املرتبتتة ال ال تتة، آه تتاك آتترق كبتت  بتتس

متن االقتصار على )تص يق القلب(. والوجه ال الل: قوله )وعمل اباركان( وأهل الس ة يقولون )وعمل ابَّوارح( ليعم كل عمل مشترون ستواء كتان 
وجتته الرابتتا: قولتته إن أهتتل الظتتاهر ااركتتان أو الواجبتتات أو املستتتابات، وستتواء كتتان آعتت  أو تركتتا، أمتتا متتا كره الشتتارح آهتتو بعتتض عمتتل اَّتتوارح. وال

درجتوا العمتل واآقوا أهل الس ة يف تعريف اإلميان، آكان ي ب ي الت بيه على أهنم واآقوهم يف  اهر العبارة أما حقيقة مذهبهم آهو مذهب املرجتتة إ  أ
 ل ة إن ختاء هللا تعاىل.من أصل اإلميان، وسيأيت بيان هذا ع   الك   يف اعتقاث ابن حز  الظاهري يف كتب املرتبة ال ا

أهنتا  اصتة وأهنتا تتروج علتىهتل الست ة دمن أجل هذا آإنين أوصي ع    با العقي ة الطااوية أو خترحها أن ي بته علتى ماآيهتا متن خمالثتات العتقتاث أ
صتاته لتة علتى أنته مقطتون بو تتب املت اعقي ة أهتل الست ة. وما كرتته متن أدطتاء هبتذا الكتتاب ي بته الطالتب علتى أنته الي ب تي أن يتلقتى كتل متايف الك

ري لقبتول بصتاياي الب تاا اامتة ابوصوابه آهذه الصثة ليستت لكتتاب إال كتتاب هللا تعتاىل ومتاأجا املستلمون علتى صتاته كااحاثيتل التيت تلقتهت
هتتذا  تتتب أئمتة نثتتح العلتم.كلقتراءة يف  ومستلم وخ  تا متتن كتتب الستت ة. وال يت رك الطالتتب أدطتاء الكتتب إال بت بيتته أهتل العلتتم علتى هتتذا أو بك ترة ا

 وابهلل تعاىل التوآيق.
 :      قول وابهلل التوآيقلشرعية. آ ابع  هذا العرع للكتب، نعوث للا يل عن كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية لل راسة 

ستتالة ور  - ملعتتة االعتقتتاث أو متتنت -طية نت العقيتت ة الواستتدتتب أن يبتت أ الطالتتب ب راستتة كتتتب االعتقتتاث املوصتتي هبتتا يف املرتبتتة ااوىل، وهتتى: متت - 1
ثيتة عشترة الة )الساثستة والاستائل املتواااصول ال  ثتة وأثلتهتا، ومتنت كتتاب التوحيت  حتق هللا علتى العبيت ، ورستالة كشتف الشتبهات يف التوحيت ، ور 

 وال انية عشرة( رجموعة التوحي . 
( مرجعته عتس )معتارج القبتولح املؤلتف.ويارج القبتول( لتاآظ حكمتي، وكتتاب )أعت   الست ة امل شتورة( لت ثمث ي ر  يف املرتبة ال انية كتاب )معت - 2

 ااساسي يف هذه املرتبة. 
 بول(.لى هامش )معارج القعوائ  وائ ة مث ي ر  )خترح العقي ة الطااوية(  البن أيب العز ما مراعاة الت بيهات السابقة، ويايف ماآيه من آ - ٣
 لواستطية( التيت أختتترتا رة العقيت ة يت ر  )ختترح العقيت ة الواستطية( للشتتيخ  حممت  دليتل ههترا . وي ب تتي أن  ترص الطالتب علتى قتراءة )م تتامث  - 4

ائت  ن ياتيف ماآيته متن آو ي للطالتب أإليها من قبل. وترجا أ ية ثراسة هذا الكتاب إىل توضياه ملذهب أهل الس ة يف صتثات هللا عزوجتل. وي ب ت
 لى هامش كتاب )معارج القبول( مرجعه ااول يف هذه املرتبة. ووايثات ع

هتتت. وترجتتا أ يتتة 128٥مث يتت ر  الطالتتب كتتتاب )آتتتح ا يتت  ختتترح كتتتاب التوحيتت ( للشتتيخ عبتت الرمحن بتتن حستتن بتتن حممتت  ابتتن عبتت الوهاب  - ٥
الت قص يف الكتتب الستابقة. ومتا ثراستته ياتيف الطالتب  ثراسة هتذا الكتتاب إىل بستِطِه ملوضتون التوحيت ، داصتة توحيت  االوهيتة ونواقاته رتا دتس

يكتب آيها املسألة موضا التزايثة ورقتم الصتثاة  -إ ا مل يتسا اقامش  -ماآيه من وايثات وآوائ  على هامش )معارج القبول(، أو بكراسة مستقلة 
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 1/4٧، و)آتح الباري( 2/8٣2انظر )خترح اعتقاث أهل الس ة( ايب القاسم ال لكائي  2
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 اوية وخترح العقي ة الواسطية وآتح ا ي .رعارج القبول مث يذكر مايايثه إليها من آائ ة أو توضيح من كتب خترح العقي ة الطا
عيتتون املوحتت ين(، وختتترح  هتتت، ختتترح خمتصتتر: وهتتو )قتترة12٠٦وللشتتيخ عبتت الرمحن بتتن حستتن ختتترحان لكتتتاب التوحيتت  َّتت هه حممتت  بتتن عبتت الوهاب 

مت  بتن حممان بن عب هللا بن مه سليبن عمطول: وهو )آتح ا ي (. وق  استثاث يف الشرحس من كتاب )تيس  العزيز المي  خترح كتاب التوحي ( ال
ة يف كت   ابتن القتيم داصت  ل بوية(، وعلتىهت. وهذه الشروح كلها مب ية على ك   ابن تيمية يف )جممون آتاويه( ويف )م هاج الس ة ا12٣٣عب الوهاب

 )م ارج السالكس(، وعلى ك   خ  ا من علماء السلف كالب وي وابن ك   رمحة هللا عليهم أجعس.
  كرهتا عليقته التزايثات التيتت  أضاف يف وأآال  بعات )آتح ا ي (  بعة ثار الثكر بتعليق الشيخ حمم  حام  الثقي، وتعليق آلدر، أما ااول آق

 املؤلف يف )قرة عيون املوح ين(، وأما اآلدر آق  است رك على ااول بعض اادطاء وأضاف بعض الت بيهات.
، كمتا يعيبهتا التعليقتات الستابقة دلوههتا متن ريل أحاثي ته لعبت القاثر اار ؤط،  بتا مكتبتة ثار البيتان، ولكتن  يعيبهتاوتوج   بعة )لثتتح ا يت ( بت ت

 ت ادل املنت والشرح معا  ثون الثصل بي هما ِبط مييز ا. 
ستائل ماب التذي يشتتمل علتى   وهتو الكتتواحتآهذه أهم كتب االعتقاث التيت ي رستها الطالتب يف املرتبتة ال انيتة، وي ثاَّتل أن دعتل مرجعته إىل كتتاب 

ب   التتيت دتت ها ابلكتتتثات والثوائتتالتتزاي -أو يف كراستتة مستتتقلة  -وآوائتت  أك تتر متتن ختت ه وهتتو )معتتارج القبتتول( مث ياتتيف إىل هتتوامش هتتذا الكتتتاب 
 إىل هتتذه الكتتب ع تت  عتتن الرجتون بتذل اادترى وهتتى ختترح العقيتت ة الطااويتة وختتترح العقيت ة الواستتطية وآتتح ا يتت  ختترح كتتتاب التوحيت ، آيستتت ىن 

 مراجعة الكتاب ااساسي أو ع   ت ريسه له.
 بع  كتب االعتقاث: بقي أن نوصي ببعض الكتب يف الِثَرق:

 :ق داصة،  وهى نوعانيف الِثرَ  اعلم أن معظم كتب االعتقاث اَّامعة تذكر خمتصرا  يف أقسا  الثرق ومقاالْا، مث إن ه اك كتبا  مؤلثة
 ح ها وهى:ب أن يقرأ أون م ها يذكر أقسا  الثرق ومقاالْا ثون نق ها على التثصيل، وهذه أختهرها ث ثة كتب ميكن للطالن - 1

 هت. ٣24)مقاالت اإلس ميس( ايب السن ااختعري 
 هت.429)اَلثرق بس الِثَرق( لعب القاهر الب  اثي 
 هت. ٥48)امللل وال ال( لعب الكر  الشهرستاين  

ه على أنه ليح أح  تم من أصااب هذه الكتب ال  ثتة ي قتل اعتقتاث أهتل الست ة علتى الوجته الصتايح، آت  ي ب تي اعتبارهتا مراجتا يف هتذا. ويف ون ب
لألختعري أجا هذه الكتب وأبسطها، وآيته متن ااقتوال وحتريرهتا متاال يوجت  يف خ هتا. وقت  نقتل « املقاالت»وكتاب [رمحه هللا  ابن ميميةهذا يقول 

 1 ]مذهب أهل الس ة وال يل ِبسب ماآهمه و  هه قوقم، و كر أنه يقول بكل مانقله ع هم
 ة.يخ اإلس   ابن تيميز  وكتاابت ختحوأختهرها  )الثصل( البن  -وهذه تقرأ يف املرتبة ال ال ة  -وه اك كتب تذكر مقاالت الثرق وت ق ها  - 2

كِه تته متتن هتتا، وليتتتزوث رتتا ميذر ختت ه م ثصتتلة للِثتتَرق وااثاين امل تشتترة ببلتت ه، لياتتذرها ولياتتوابإلضتتاآة إىل هتتذه الكتتتب نوصتتي كتتل  التتب ب راستتة م
م إىل مذهب أهل الس ة.  م ا رة أتبان هذه الثرق وثعْو

 آمن ابتلي ابليهوث وال صاري آليقرأ:
 )اَّواب الصايح ملن ب هل ثين املسيح( البن تيمية.

 صارى( البن القيم.)ه اية اليارى يف أجوبة اليهوث وال 
 )إخاثة اللهثان من مصاي  الشيطان( البن القيم.

                                                 

 ٣٠٣ /٦)م هاج الس ة ال بوية( البن تيمية، حتقيق رختاث سامل،  1
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 )حماضرات  يف ال صرانية( للشيخ حمم  أيب وهرة.
 ومن ابتلي ابلشيعة آليقرأ:

 )اخلطوط العرياة اليت قا  عليها ثين الشيعة( حملب ال ين اخلطيب، وهو كتيب ص   الجم ك   الثائ ة.
  ي. وهتتتو كتتتتاب يف جملتتتكري االوستتتة( والتاثتتتة للشتتتاه عبتتت العزيز ابتتتن ختتتتاه ويل هللا التتت هلوي، وادتصتتترها حممتتتوث ختتتتو)خمتصتتتر التاثتتتة اإلثتتتىن عشتتتري

 ضون آليقرأ: هذا املو يفمتوسط، وهو جاما يثي هو والكتاب الذي قبله يف تعريف املسلم بثساث مذهب الشيعة. أما من أراث التوسا 
توستطة لبيتت(. وكلهتا كتتب ميعة وأهتل اشيعة والقرآن( و )الشيعة والس ة( و)الشتيعة والتشتيا( و )الشتسلسلة الشيعة إلحسان إقي  ه ، وهى: )ال

 الجم. 
مل، يتق ث. حممت  رختتاث ستالت ات بتاقجمكتاب )م هاج الس ة ال بويتة يف نقتض كت   الشتيعة والق ريتة( البتن تيميتة، وهتو كتتاب كبت  مطبتون يف تستعة 

ه هتذا للترث علتى  ألهتف كتابت ل اخلت ف متا الشتيعة داصتة ختتذو هم الثقهتي وخت ه، و لت  ان ختتيخ اإلست  وما كس حجمته مل يستتوعب كتل مستائ
ساستتي يف ختتت ين هتو املوضتون االثتاء الراكتتاب )م هتاج الكرامتتة يف معرآتة اإلمامتة( البتتن املطهتر الِلتيه الراآاتتي، آكتان موضتون اإلمامتتة ود آتة اخل

ه ا االستم. وقت  ادتصتتر البتاري( هبتذ أياتتا ابستم كتتاب )الترهث علتى الراآاتتي( ويشت  إليته ابتن حجتر يف )آتتتحالكتتاب، ويعترف كتتاب )م هتاج الست ة(  
وثتتته َّال(  وهتتذا امل تصتتر آض واالعتتتز التاآظ التتذه  ادتصتتارا  جيتت ا  يف جملت  متوستتط ابستتم )امل تقتتى متتن م هتاج االعتتت ال  يف نقتتض كتت   أهتتل التر 

 توسا يف مسألة معي ة يرجا لألصل.ي ين عن الكتاب ااصلي ومن أراث ال
 .1عليه الص ة والس  كذل  آق  تعرع ختيخ اإلس   لبعض أحكا  الراآاة يف الثصول اخلاصة ِبكم من َسبه أوواج ال   وأصاابه 

ختتت  ضتتررا  علتتى التت ين وأهلتته، آهتتم أ[، ووصتتثهم بقولتته أياتتا 2واعلتتم أن الراآاتتة هتتم ختتتر الطوائتتف امل تستتبس إىل القبلتتة كمتتا قتتال ابتتن تيميتتة رمحتته هللا 
 تتر تصتت يقا  وأبعتت  عتتن ختتترائا اإلستت   متتن اخلتتوارج الروريتتة، وقتتذا كتتانوا أكتتذب آتترق اامتتة، آلتتيح يف الطوائتتف امل تستتبة إىل القبلتتة أك تتر كتتذاب  وال أك

قت  ع ترفَ  متن متواالْم لليهتوث وال صتارى آ[أياتا  ابن ميمية. وقال ٣]للكذب وتكذيبا  للص ق م هم، وسيهما ال ثاق آيهم أ هر م ه يف سائر ال ا 
م، إال  واملشركس ومعاونتهم على قتال املسلمس مايعرآه اخلاص والعتا ، حتىت قيتل: إنته متا اقتتتل يهتوثي ومستلم، وال نصتراين ومستلم، والمشترك ومستل

لى املسلمس أهنم يرون املستلمس مرتت ين وإن كتانوا ، وق  علل ابن تيمية وقوف الراآاة ما الكثار ع4]كان الراآاي ما اليهوثي وال صراين واملشرك
. ومتتا  لتت  آلتتم يقتتل أحتت  ٥يعتتاملوهنم ابلتقيتتة واملرتتت  ختتتر متتن الكتتاآر ااصتتلي وقتتذا يعتتاونون الكثتتار ااصتتليس علتتى املستتلمس اهنتتم مرتتت ون ع تت هم

 ( 19٧9) تهت1٣99ية ما  هتور ثولتة للشتيعة يف إيتران عتا  وإمنا ختان هذا القول يف الس وات ااد ة اسباب سياس بتكث  الراآاة على التعيس

                                                 

 ، متابعا يف  ل  ملا ص عه القاضي عياع يف آدر كتابه )الشثا(٥8٧إىل ص  ٥٦٥بكتابه )الصار  املسلول على ختامت الرسول( من ص  1
 ٦٣8 /28)جممون الثتاوى(   2
 4٧9 /28)جممون الثتاوى(  ٣
 ٥24 /2)م هاج الس ة(  4
 4٧8 /28انظر )جممون الثتاوى(  ٥
 ،شيعة، وحىت من ن يتسمون اليوا ابلعي مميإذ لي  كل ش قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]إن أراد عموا الشيعة وأن أحدًا ِل يكف ر مجيعهم على التعيني، فصواب

ئمة على  هتم الذين امفق األا حيملها غية، وإمنملون عقيدة الرفض الكفر حي -خصوصًا عوامهم  -يتسمى ابجلعفرية أو االثّر عشرية واسمامية، لي  مجيعهم 
 .صَّ الشارع عليهان مكفرات نقوله ممكفريهم، فنحن ال نكف ر ابالسم واملذهب ملن كان ينتسب إىل القبلة، بل حبقيقة ما يعتقده أو يفعله أو ي

بذلك من انتحل ملك العقائد الكفرية، ف  شك عندان أنه كافر بعينه، إذ فيها ما ال يعذر اجلاهل فيه  أهل السنة ىوالرافضة أصً  ال يتسم ون  ذا االسم، وإمنا مس
حفنا حرأ، مما هو صريح يف الكفر، ال مساغ فيه للتأويل؛ كالقول بتحريف القرآن، ومصحف فاطمة الذ  يزعمون أنه ث ثة أضعاأ مصحفنا، ما فيه من مص
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آأصيبت ثول اخلليل ال ثطية الاعيثة ابلرعب وختجعت كل من يكتب ض  الشيعة آتطون البعض ابلقول بكثرهم، وليح هذا قول أهل الس ة كمتا 
قتل عتن امللتة آقت  دتالف الكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة ومن قال: إن ال  تس وسبعس آرقة كل واح  مت هم يكثتر كثترا  ي [رمحه هللا  ابن ميميةقال 

أياتا  ابان ميمياة. وقتال 1]رضوان هللا عليهم أجعس، بل وإجان اائمة ااربعة وخ  ااربعة، آليح آيهم من كثَّر كل واحت  متن ال  تتس وستبعس آرقتة
اإلماميتتة متتا آتترط جهلهتتم وضتت قم آتتيهم دلتتق مستتلمون اب  تتا  و تتاهرا   واإلماميتتة اإلث تتا عشتترية دتت  متت هم بك تت ، آتتإن[يف ك متته عتتن اإلْساعيليتتة  -

. واعلتم أن الكثتر هتو الكثتر، ومتا يكثتر بته الراآاتي الشتيعي يكثتر بته السُّتين، أال أن 2]ليسوا و ثقة م تاآقس، لكت هم َجِهلتوا وضتلوا واتبعتوا أهتواءهم
 أصبات من دصائصهم وأك ر ختيوعا  آيهم. رقاالت مكثرة  -من ثون سائر آرق املسلمس  -الشيعة ادتصوا 

ا ويف املرتبتة ااوىل  ه يف االعتقتاث ه تراستة متا كر آهذا ما نوصي ب راسته يف االعتقاث يف املرتبة ال انية من مراتب ال راستة الشترعية. آتإ ا أمت الطالتب ث
 ىل.ال ة إن ختاء هللا تعاوأراث التباُّر يف هذا الشأن آعليه را س ذكره من كتب االعتقاث يف املرتبة ال 

لى ك   متن وإنين يف هذا املقا  أحذر حتذيرا  خت ي ا  من ك   من الكتب املص ثة يف االعتقاث واليت تشتمل على خمالثات العتقاث أهل الس ة كثي ع
واَّامعتات اإلست مية يف معظتم بلت ان  الط ب، سواء كان مؤلثوها من املعاصرين أو من ااق مس، وي دل يف هذا ماي ر  يف االعتقاث يف املعاهت 

أوصتتي  املستتلمس كتتااوهر رصتتر ومعاهتت  بتت ث املشتترق كاق تت  وابكستتتان وأآ انستتتان والعتتراق والشتتا ، ومعاهتت  بتت ث امل تترب العتتريب والستتوثان، وقتتذا
وك تت  متتن الكتتتب [رمحتته هللا  اباان ميميااةل  تت ب هتتذه املعاهتت  وختت هم ب راستتة ماأوصتتيت بتته متتن كتتتب يف االعتقتتاث ليتبي تتوا آستتاث ماي تت ر  قتتم. قتتا

وخ ها جت  الرجتل املصت ف آيهتا يف املستألة العظيمتة كمستألة القترآن والرؤيتة والصتثات واملعتاث وحت وث العتامل وخت  « أصول علو  ال ين»املص ثة يف 
امتة لتيح يف تلت  الكتتب، بتل وال عرآته مصت هثوها وكان عليته ستلف ا عليه الص ة والس    ل  يذكر أقواال متع ثة، والقول الذي جاء به الرسول

 ، وهذه هى حقيقة حال ك   من كتب االعتقاث املت اولة اآلن.٣]وال ختعروا به
 

 آهذا مانوصي به من كتب االعتقاث والِثَرق يف املرتبة ال انية.
 

  

                                                                                                                                                                            

فر يسري عندهم، وِعّلُم أئمتهم للديب، ومفضيلهم على الرسل وامل ئكة، وعقيدة الر عة، والبداءة، وغري ذلك مما هو مناقض لصريح وِرد ة مجيع الصحابة، إال ن
 (.6القرآن، مثبت يف أوثق الكتب عندهم كالكايف للكلير وأمثاله.[النكت اللوامع ص )

ن أنر ال مالذ  ال زلت أعتقده اجلزيرة و   مقايلةيفما كتبته قبل سنني قبل ما قلته عن الشيعة زايدة على هذا اهلامش ]هذا  قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا -
أبن يظهر بقول أو  يل إىل احلكم به إالسب واالعتقاد ال أكفر ابالسم واملذهب ملن كان ينتسب للقبلة، بل أكفر حبقيقة ما يعتقده أو يفعله أو يقوله من املكفرات،

حرز للمسلم أن ال الصرحية، مث إن األ ال املكفرةاألقو  د أن جيزا أبن عواا الشيعة مجيعهم ينتحلون ويعتقدون طا اشتهر عن غ هتم وأئمتهم منفعل، وال ميكن ألح
ي، فالدين وعها الشيعيران ومشر ساملعادين  قواغيتيقلق لسانه يف مكفري أعيان عوامهم عموما كما هو  ار عند مشايخ املر ئة املسريين أبوامر أسيادهم من ال
 واملعتقد لي  ألعوبة أبيد  القواغيت يصرفونه وحيركونه كيف يشا وا ..ولكن اسر اء دين حيبه القواغيت[

 218 /٧)جممون الثتاوى(  1
 4٥2 /2)م هاج الس ة(  2
 11٥ص  12)جممون الثتاوى( ج  ٣
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 ما نوصي بدراسته من كتب االعتقاد يف املرمبة الثالثة رابعا:
 وال انية.  املرتبتس ااوىليفملوصي هبا اي ب ي  الشرون يف ثراسة كتب هذه املرتبة إال بع  الثرال من ثراسة كتب االعتقاث  كما سبق وأوصي ا ال

ي أال يثوته ختال جتهاث،  وه ا ي ب الطالب ل  ويف هذه املرتبة ي ب ي أن ي ر  الطالب معظم ماكتب يف االعتقاث، ان املرتبة ال ال ة هى مرتبة أتهيل
 ة ا ته .مما كتب يف علمِ  من العلو  ليعرف مواضا االتثاق واخل ف، ولي رك الق يف مواضا االدت ف،  آهذه صث

لف أقتتتوال الثتتترق   يتتتذكر الستتتإوأقتتتول: إن ثراستتتة كتتتتب االعتقتتتاث علتتتى متتتذهب أهتتتل الستتت ة ت تتتين عتتتن ثراستتتة كتتتتب االعتقتتتاث امل ونتتتة لتتتبعض الثتتترق، 
 ها.م مابقي م كتب السلف يف االعتقاث يف املرتبتس ااوىل وال انية،  وه ا نذكر أه  ويث  وهنا، وق   كر   ائثة من

 وسوف نذكر يف هذه املرتبة نوعس من الكتب:
إن  -ر ه تا ذا ال تون، آستوف نتذكهتتتأدرين يف ال ون ااول: كتب جامعة ملوضوعات االعتقتاث امل تلثتة، وإ ا ك تا قت   كتر  يف املرتبتة ال انيتة كتتب امل

 كتب املتق مس اليت يروي مؤلثوها اآلاثر أبساني هم.  -ختاء هللا 
ْستتاء والصتتثات، كموضتتون اا  ال تتون ال تتاين: كتتتب يف موضتتوعات أو مستتائل معي تتة يف االعتقتتاث، وهتتى تباتتل بعتتض املوضتتوعات املهمتتة ابلتثصتتيل

 وموضون اإلميان وخ  ا.
 وإلي  تثصيل  ل :

 ملوضوعات االعتقاد: النوع األول: كتب املتقدمني اجلامعة
الكتابتة يف   مس واملتتأدرين يف هجتي املتقتوهي كتلف يف ثرجتة استتيعاهبا قتذه املوضتوعات كمتا ستبق بيانته. وترجتا أ يتة ثراستتها إىل التمييتز بتس م

لكتتب تعتس ستة كت  ال توعس متن اوثراقستيم. االعتقاث، آتتميز كتب املتق مس بذكر اآلاثر املس  ة يف حس تتميز كتب املتأدرين ابَّما  وح ستن الت
 على استيعاب موضوعات هذا العلم. 

 التايل:ملص هثس كوكتب املتق مس اَّامعة ك  ة وس وصي ب راسة بعاها الذي ي ين عن بقيتها، وهذا البعض هو حسب وآيات ا
 هت. ط ثار الراية. ٣11كتاب )الس ة( ايب بكر اخل ل   - 1
 هت،  ط أنصار الس ة. ٣٦٠بكر اآلجرهي  كتاب )الشريعة( ايب  - 2
 هت،  ط ثار الراية. ٣8٧كتاب )اإلابنة عن ختريعة الثرق ال اجية( ايب عب هللا بن بطة   - ٣
 هت،  ط  ثار  يبة. 418كتاب )خترح أصول اعتقاث أهل الس ة( ايب القاسم ال لكائي   - 4
 هت،  ط ثار الراية. ٥٣٥ايب القاسم إْساعيل التيمي ااصبهاين،  كتاب )الجة يف بيان احملهجة وخترح عقي ة أهل الس ة(  - ٥

آقتال رمحته  ابان ميمياةوكل هذه الكتب مطبوعة وحمققة، وثراستها كلها ليست صعبة آثيها ق ر كب  مشرتك ومكرر، وق  أثىن عليها ختيخ اإلست   
ثس احملاة،  كأ[هللا  ، واخلت هل م لته قريتب م ته، «الست ن»، وال لكتائي يف «الشتريعة»يب بكر اآلجتري يف وأما أبو عب هللا بن بطة آطريقته  ريقة احمل ِه

ثس  .1]وإىل  ريقته مييل الشيخ أبو حمم  ومتأدرو احمل ِه
هتتت، و)الستتت ة( لعبتتت هللا بتتن أمحتتت  بتتتن ح بتتتل 28٧وهتتذه الكتتتتب اخلمستتتة التتيت أوصتتتيت ب راستتتتها ت  يتت  عتتتن خ هتتتا م تتتل: )الستت ة( البتتتن أيب عاصتتتم 

هتتت، وحنوهتتا. إال أنتته  ٣24هتتت، و)اإلابنتتة( ايب الستتن ااختتتعري ٣11هتتت، و)التوحيتت ( البتتن دزميتتة 294و)الستت ة( حملمتت  بتتن نصتتر املتترووي  هتتت،29٠
 . هذا وهللا تعاىل أعلم.2يوج  َبدركتاب )التوحي ( البن دزمية ِبل جي  يف اإلميان رث آيه ختبهات املرجتة واملعتزلة واخلوارج

                                                 

 بن ق امة صاحب )امل ين(، هكذا يك يه ابن تيمية ، والشيخ أبو حمم  هو موآق ال ين٥٣ - ٥2ص  ٦)جممون الثتاوى( ج  1
 4٣٦ - 2/424وق  نقله ع ه حاآظ حكمي يف )معارج القبول(  2
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خ اث، ولكتتتن كتتتتاابت ختتتتيوعات االعتقتتتاول إىل ال تتتامن، وا لتتت  ال تتتاين عشتتتر متتتن جممتتتون آتتتتاوي ابتتتن تيميتتتة، وهتتتى الاويتتتة ملوضتتتا لتتت ات متتتن ا - ٥
 اإلس   يعيبها التكرار وع   التقسيم اَّي . 

ق ستت ة والتترث علتتى الثتتر ال تقتتاث أهتتلأمتتا القصتتي ة ال ونيتتة البتتن القتتيم رمحتته هللا وختتتروحها كشتترح الشتتيخ حممتت  دليتتل هتترا ، آثيهتتا تل تتيص الع - ٦
 امل الثة.

ي كتتاب أا بعت   لت  إ ا قترأ متي، ويستتطيآهذه أهم كتب ااق مس اَّامعة يف اعتقاث أهل الس ة، وب راستها تتكون ل ى الطالب َمَلكتة ال قت  العل
 ه .بثات اليت  اليف االعتقاث للق امي أو املعاصرين أن  كم عليه:هل ماآيه مواآق العتقاث أهل الس ة أ  ال  وما امل

 
 النوع الثاين: كتب يف موضوعات معينة يف االعتقاد:

والقت ر،  ثتنت وأختتراط الستاعة،، والالست  عليه الصت ة و واملوضوعات اليت س ذكرها ه ا إن ختاء هللا هى: ااْساء والصثات، والتوسل، وحقوق ال   
 واَّن، واملواالة واملعاثاة، واإلميان والكثر.

ل( البتتن حتتز ، لتتل وااهتتواء وال اتتلثصتتل يف امللِثتتَرق آقتت   كتتر  أهتتم كتبتته يف املرتبتتة ال انيتتة، والتوستتا آيتته ه تتا أن يقتترأ الطالتتب كتتتاب )اأمتتا موضتتون ا
 وسيأيت  كر هذا الكتاب ع   الك   يف موضون اإلميان إن ختاء هللا.

 موضوع أمساء هللا معاىل وصفامه  - 1
 ية:لكتب التالاراسته ابلكتب اَّامعة يف املرتبة ال انية وال ال ة، نوصي ب راسة وهو متعلق بتوحي  الربوبية. وبع  ث

هتتت، وهتتذا ختتترح ستتلثي ستت ه بتته 14٠٥ختتترح كتتتاب التوحيتت  بصتتايح الب تتاري، للتت كتور عبتت هللا بتتن حممتت  ال  يمتتان، يف جملتت ين ط مكتبتتة التت ار  -أ 
 .1ب وآق معتق  ااختاعرة يف ااْساء والصثات بثتح الباريمؤلثه ال لمة اليت أح ثها الاآظ ابن حجر بشرحه ل ثح الكتا

 م  دليل هرا .      هت، مطبون بتاقيق الشيخ حم ٣11كتاب )التوحي  واثبات صثات الرب( لإلما  حمم  بن إسااق بن دزمية   -ب 
 .128 - 1)الرسالة الت مرية( البن تيمية، وهى موجوثة اب ل  ال الل من جممون آتاويه ص  -ج 
 .121 - ٥)الثتوى الموية الكسى( البن تيمية،  وهى موجوثة اب ل  اخلامح من جممون آتاويه ص  -ث 
 .٣٧4 - ٣٥1)الرسالة امل نية( البن تيمية، وهى موجوثة اب ل  الساث  من جممون آتاويه ص  -هت 
   بن املوصلي. )خمتصر الصواعق املرسلة على اَّمهية واملعطلة( البن القيم، ادتصار حمم -و 
 )اجتمان اَّيوه اإلس مية على خزو املعطلة واَّهمية( البن القيم وهو يف صثة االستواء أساسا   -و 
 ثار الكتاب العريب.   ط،  194 - 189و ص  1٧٠ - 1٥9ص  1كتاب )ب ائا الثوائ ( البن القيم، به مبال يف ااْساء السىن، ج   -ح 
 هت. 1٣88ل ثار( للااآظ الذه . ط مكتبة العاصمة  كتاب )اثبات العلو للعلي ا  -ط 
 )م هل وثراسات آلايت ااْساء والصثات( حملم  اامس الش قيطي.  -ي 

ين ولعل من امل اسب أن حنذر ه ا من كتاابت بعض املعاصرين يف مسائل الصثات، واليت  اولون آيها التلثيق بس مذهب السلف ومذاهب املتتأدر 
ات هللا أتويت  يصترآها عتن معانيهتا ب ت  برهتان، بت عوى أن بعتض الستلف قتال ابلتأويتل. وممتن آعتل هتذا حستن الب تا املرختت  ااول الذين يؤولون صث

آقال إن أمح  بن ح بل رمحه هللا َأوَّل ث ث صثات، والخت  أن الب ا نقتل هتذا عتن  -وتبعه على هذا خ ه  -لإلدوان املسلمس يف كتابه )العقائ ( 
ه ال زايل، آق  كان الب ا يعتس كتابه )إحياء علو  ال ين( أعظتم كتتب اإلست   كمتا نقتل هتذا ع ته حممتوث عبت الليم يف اَّتزء ااول متن كتابت أيب حام 

                                                 

 ، ع   خترحه لباب )هلل مائة اسم خ  واح ة( َبدر كتاب ال عوات ابلب اري228 - 214 /11ويوج  مبال آدر يف )ااْساء السىن( يف )آتح الباري(  1
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ث ستثة وأبو حام  يف اإلحياء  كر قول هؤالء املتتأولس متن ال[رمحه هللا  ابن ميمية، وهو نقل اب ل عن أمح ، كما قال 1)جاعة اإلدوان املسلمس(
  وال ما قالته وقال إهنم أسرآوا يف التأويل،  وأسرآت ال ابلة يف اَّموث، و كر عن أمح  بن ح بل ك ما مل يقله أمح ،  آإنه مل يكن يعرف ماقاله أمح

عتن بعتض ال بليتتة: أن وأمتا ماحكتاه أبتتو حامت  ال تزايل [أياتا  اباان ميمياة، وقتال 2]خت ه متن الستلف يف هتذا البتاب، وال ماجتتاء بته القترآن والت يل
وإين أج  نَتَثَح الترمحن متن »، «قلوب العباث بس أصبعس من أصابا الرمحن»، و«الجر ااسوث ميس هللا يف اارع»أمح  مل يتأول إال ث ثة أختياء: 

 ته، وهتذا ال بلتي التذي  كتر ع ته آهذه الكاية كذب على أمح ، مل ي قلها أح  ع ه  ذس اث، والي عرف أح  من أصاابه نقتل  لت  ع«. قبل الَيَمن
. واملقصتوث بيتان أن أتويتل الصتثات بطريقتة اخللتف مل  يقتل بته أحت  متن الستلف، آت  دتوو االحتجتاج بتذل  متن أجتل ٣]أبو حام  جمهتول الي عترف

 َترير مذهب اخللف أو االعتذار ع ه.
 موضوع التوس ل: - 2

ص  1ج  ث متن جممتون الثتتاوىات االعتقتاة يف التوسل والوسيلة( البتن تيميتة، وهتو ضتمن جملت وهو متعلق بتوحي  االوهية، ويقرأ آيه: )قاع ة جليل
142 - ٣٦8 . 
 عليه الص ة والس اموضوع حقوق النيب  - 3

ختتتترعه ومتابعتتتته آيمتتتا جتتتاء بتتته عتتتن ربتتته وما عليتتته الصتتت ة والستتت  هتتتذا املوضتتتون متعلتتتق بشتتتهاثة )أن حممتتت ا  رستتتول هللا( والتتتيت تعتتتين تصتتت يق الرستتتول 
حقتتوق علتتى كتتل مستتلم هتتى مقتاتتى ختتتهاثته أبن حممتت ا  رستتول هللا. وي ب تتي لكتتل مستتلم أن يعتترف هتتذه  عليتته الصتت ة والستت  . وللرستتول استتتق ال

                                                 

 12٣ص  1إلحياء ج وهذا الك   موجوث اب 1
 1٧/٣٦2)جممون الثتاوي(  2
 4٠1 - ٣9٧ /٦الثتاوي( . أما معاى هذه ااحاثيل آذكرها ابن تيمية يف )جممون ٣98 /٥)جممون الثتاوي(  ٣
  قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]واحلق الذ  نعتقده أن رسول هللا  ًسط قات يف   مثل هذه ا، وطاملا انتقدانمن الدين استق الً  لي  طشر ع، وأنه ِل يشر ع شيئا

، وقال 48الشور :  (ِإْن َعَلْيَ  ِإالَّ اْلَبَ ل  َوِإ َّ )قال: ووظيفته ف وقد بني هللا معاىل وصف رسول هللا . كتب األصول العصرية عند مدريسنا ألصول الفقه سخواننا
َ لِل) سبحانه:  .4النجم:  (ِإْن ه َو ِإالَّ َوْحيم ي وَحى)عاىل: م، وقال 44النحل:  ( َّاِ  َما نت زهَِل ِإلَْيِهمْ َوأَنَزْلَ ا ِإلَْيَ  الذهِْكَر لِتت َبسِه
 ، اسنذار والب غ والتبشري والبيان كما قد ذكر هللا معاىل يف هذه اآلايت وغريها،  فوظيفته 

 أحدًا،  مشريعهكوا يف عبادمه، وال يف حكمه و أما التشريع فهو هلل وحده، وحق هللا معاىل على العباد أن يوحدوه ف  يشر 
 .110الكهف:  (َواَل ي ْشرِْك ِبِعَباَثِة َربِهِه َأَح ا  ) قال معاىل يف عبادمه:

 .26الكهف:  (ي ْشرِك  يف ح ْكِمِه َأَح ا  َواَل )وقال معاىل يف حكمه: 
 .واسشراك ابهلل يف حكمه كاسشراك به يف عبادمه

 على النواهي هلم، وقد دل  واألوامر و  بوضع األحكاا (: )ومن أفعال هللا معاىل اليت اختص  ا نفسه ومفر د  ا حق التشريع ملقه808) صوقد قال املصنف نفسه 
 (.62األنعاا:  ( َله  اْل ْكم  َأالَ ) ، وقوله معاىل:40يوسف:  (ِإِن اْل ْكم  ِإالَّ ّللِهِ )مفرد هللا معاىل  ذا الفعل، قوله معاىل: 

فسه، و ذا وصفه نفعله الذ  اختص به  رك الرب يفإذ شا إىل أن قال: )وابلتاي فإن كل من موىل التشريع للناس من دون هللا فقد  عل نفسه شريكًا هلل يف ربوبيته
يِن َما ملَْ ََيَْ ن ِبِه اّللَّ   أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق م مِهنَ ) هللا بقوله معاىل:  .21 : ور الش (ال ِه

 ىل، اخل ك مه(.وحيد وكفر ابهلل معاة هلذا التمناقض إىل قوله: )و ذا معلم أن إفراد هللا حبق التشريع داخل يف صميم موحيد الربوبية وأن  أ  إخ ل بذلك هو
 وحده.  هلل معاىل درَّ قلت: فما داا األمر كذلك ف  حيل صرأ التشريع لنيب وال لرسول وال مللك مقر ب، بل حتقيق التوحيد أن جيَُ 

 الستنباط بل ابلوحي( أها.، إذ لي  طريقه ا علم الرسول  -يف قولنا املستنبقة  -( يف معريف الفقه: )وخيرج 749وقد قال املصنف )
َا أ نِذر ك م اِبلْ )قلت: وهذا حق دلت عليه أدلة كثرية من الكتاب والسنة، منها قوله معاىل:  حرب  رواه مسلم عن ثوابن يف سؤاالت ، ومنها ما45 :األنبياء (َوْحيِ ق ْل ِإمنَّ

 ا عبد ر  عن أن  يف قصة إسواية البخار (. ويف  بهمنه حىت أاتين هللا ءلقد سألر هذا عن الذ  سألر عنه وما ي علم بشي، ويف آخره قوله: ) اليهود للنيب 
 (.4([ النكت اللوامع ص ) ربيل آنفاً أخربين به عند شروعه ابس ابة على أسئلته: ) هللا بن س ا قال 



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

456 

 القوق ليقو  هبا.
ف حقتوق املصتطثى . إال أن أجا كتاب يف هذا املوضتون هتو كتتاب )الشتثا بتعريت1حوالخيلو كتاب من كتب االعتقاث اَّامعة من بيان هذه القوق

هت. وهتو متن آقهتاء املالكيتة، والقاضتي عيتاع أختتعري يف االعتقتاث  وستوف نتذكر  ٥44( للقاضي عياع بن موسى الياص  عليه الص ة والس  
  ل  يف موضون اإلميان إن ختاء هللا.

صتت ة عليتته ال  متتن حقوقتته ب علتتى اا قستتم آيمتتا دتت، و عليتته الصتت ة والستت  وكتابتته )الشتتثا( مقستتم اربعتتة أقستتا ، قستتم يف تعظتتيم هللا لقتت ر ال تت  
بَّه ستحكتم متن ت قهصته أو  ية، وقستم يفومايستتايل يف حقته أو دتوو عليته متن ااحتوال البشتر  عليته الصت ة والست  ، وقسم آيما دب لل   والس  

 .             عليه الص ة والس  
  قيتق وتعليتق علتي حممتلت ين، بتاكلهتا، وأآاتلها  بعتة عيستى اللت  رصتر، مطبتون يف جم  وكتاب )الشثا( له عت ة  بعتات مت اولتة، ا لعتت عليهتا

هاب التتت ين اخلثتتتاجي الشتتتثا( لشتتت البجتتتاوي، وَتتتتتاو هتتتذه الطبعتتتة بثصتتتل املتتتنت عتتتن التعليتتتق، وابعتمتتتاث احملقتتتق يف الشتتترح علتتتى )نستتتيم التتترايع ختتتترح
ريل أحاثيتتل الشتتثا( للستتيو ي، عتمتتاثه يف الت تتريل علتتى )م اهتتل الصتتثا يف كتتهتتت، واب1٠14هتتت، وأحيتتا  ي قتتل عتتن ختتترح املتت  علتتي القتتاري 1٠٦9

 على قصوِر يف كرده.
الشترح، و عيبهتا تت ادل املتنت للشتثا( وي وللكتاب  بعتان أدراين صاثرَتن عن ثار الكتب العلمية، إح ا ا يف جمل ين وهى )خترح املت  علتي القتاري

 و بعة الل  أآال.  وال انية: خترح خمتصر للشمين يف جمل . 
 .ليه الص ة والس  ع ة ال   يف املبال العاختر اخلاص بس عليه الص ة والس  وسوف َييت إن ختاء هللا  كر كتب أدرى يف دصائص ال   

 موضوع الفنت وأشراط الساعة: - 4
 .وهو متعلق ابإلميان ابليو  اآلدر، وهو الركن اخلامح من أركان اإلميان، وي قرأ آيه

 كتاب )الثنت( بصايح الب اري، وخترحه يف )آتح الباري( أول ا ل  ال الل عشر.  -أ 
 كتاب )ال هاية أو الثنت وامل حم( البن ك  ، مطبون يف جمل ين بتعليق الشيخ إْساعيل اانصاري.   -ب 
ن  ، وهتتو ااصتتل مطبتتو ذكرة( للقتتر  تته. وكتتتاب )التتتكتتتاب )خمتصتتر تتتذكرة القتتر  ( للشتتعراين، وهتتو كتتتاب جيتت  ولك تته ِباجتتة إىل كتتريل أحاثي  -ج 

 أياا.
 كتاب )اإل اعة ملا كان ويكون بس ي ي الساعة( لص يق حسن دان صاحب  )الروضة ال  ية(.  -ث 

 رأها جيعا.لتوسا آليقاآهذه كتب أربعة، من أراث االقتصاث آليقرأ خترح كتاب الثنت ابلب اري وخمتصر تذكرة القر  ، ومن أراث 
 موضوع القدر: - 5

 وهو الركن الساث  من أركان اإلميان، وثراسته على االستيعاب تكون على ال او التايل:
هتم   ادتصتر يف كتابته أقترمحته هللا  يقرأ الطالب موضون الق ر من )معارج القبول( لاآظ حكمي ملعرآة مسائله ااساسية، وان حاآظ حكمي -أ 

 اتبا  ريقة ابن القيم يف تقسيم  املوضون.ماورث )بشثاء العليل( البن القيم و 
لرتتيتب استن التقستيم وجتوثة ِب . وميتتاو مث يقرأ كتاب )ختثاء العليل  يف مسائل القااء والقت ر والكمتة والتعليتل( البتن القتيم، وهتو جملت  كبت -ب 

 ِب ف  ريقة ابن تيمية يف الكتابة.
ة، وهو ا ل  اخلاص ابلقت ر، ويلاتق مابته متن وايثات علتى هتوامش )ختتثاء العليتل(، ومعظمهتا مث يقرأ ا ل  ال امن من جممون آتاوي ابن تيمي -ج 

                                                 

 ، ط السلثية٥2٠ - 44٥ص   2،  ط أنصار الس ة، وهى بكتاب )معارج القبول( لاآظ حكمي يف ج 499 - 4٠2بكتاب )الشريعة( لآلجري يف ص  يآه 1
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 وايثات متعلقة أبقوال الثرق وادت آها يف مسائل الق ر امل تلثة.
 
 موضوع اجلن: - 6

 يلي:ملوضون  مامايتعلق بوجوثهم وأقسامهم وأحكامهم وتكليثهم ابلشرائا ومص هم يو  القيامة وخ   ل ، يقرأ يف هذا ا
 9ص  19متون الثتتاوي(  ج رستالة(. )جمَصْ ر ا ل  التاسا عشر رجمون  آتاوي ابن تيمية، وهو يتامن رستالته )اياتاح ال اللتة يف عمتو  ال -أ 
- ٦٥. 

ص  11،  وموجتوث اب لت  طبتون رثترثهكتاب )الثرقان بتس أوليتاء الترمحن وأوليتاء الشتيطان(  البتن تيميتة،  كتر آيته بعتض أدبتار اَّتن، وهتو م  -ب 
1٣ - ٥٦1٠. 
 .9٥ - ٧٧ /1٣بعض مسائل يف نثح املوضون )رجمون آتاوي ابن تيمية(  -ج 
 . ٣4٦ - ٣4٣ /٦ابب  ) كر اَّن وثواهبم وعقاهبم( بكتاب ب ء اخللق بصايح الب اري، وخترحه بثتح الباري(  -ث 
م. لطبقتة للجتن وأحكتامهقت  دصتص هتذه اابتن القتيم يف آدتر كتابته ) ريتق اقجترتس(، و الطبقة ال ام ة عشرة من  بقات املكلثس التيت  كرهتا  -هت 

 .42٧ - 414) ريق اقجرتس( ص 
 هت.14٠٧ ، ط ثار الكتاب العريب444 - 4٣٥الثصل اخلاص أبحكا  اَّن من كتاب )ااختباه وال ظائر( للسيو ي، ص  -و 
هتت، ٧٦9 الشبلي ال ثتي م  بن عب هللاحمَّان( للشبلي، وهو القاضي ب ر ال ين أبو عب هللا كتاب )آكا  املرجان يف خرائب اادبار وأحكا  ا  -و 

 ل ظائر(.مطبون يف جزء متوسط بتعليق عب هللا حمم  الص يق، وعن كتاب الشبلي نقل السيو ي يف كتابه )ااختباه وا
 موضوع املواالة واملعاداة: - 7

ذا املوضتون،  يتة هتى ااستا  يف هتلت عوة ال جيف كتتب االعتقتاث يف املرتبتة ااوىل، وتعتتس كتتاابت علمتاء ا أختر  إىل أ ية هتذا املوضتون ع ت  الكت  
  والستت ة ومتتن التثاستت متتن الكتتتاب وهتتم ختتتيخ اإلستت   حممتت  بتتن عبتت الوهاب وأتباعتته، آقتت  كانتتت قتتم آاتتيلة الستتبق يف جتتا متتاورث يف هتتذا املوضتتون

 وضون متميزا .والشروح ال ي ية، ِبيل صار هذا امل
م، ملَّا كان اَّهاث يف سبيل هللا من أسح هذه ال ع يتز ومثاصتلة بتس ث الب  أن يسبقه َتوة، واَّهاوق  كان هذا املوضون رك ا  أساسيا من أركان ثعْو

اثاة والساءة متن الكتاآرين سبيل هللا، وابملع يف ت اصرهمو ال ا  ليؤتى مثرته، واليتم هذا إال ابملواالة واملعاثاة، آباملواالة تقوى ختوكة املؤم س ابجتماعهم 
 تاعف ختوكتهم ويثتاح اب لهم وتشت  عزمية املؤم س لقتاقم.

ق هتؤالء هتم أعت اء التء الستوء، و وق  القي الرعيل ااول من أصااب هذه ال عوة ص وآا  من الع اوة من أصااب السلطان ومن ختايعهم من علمتا
  هللا بن املبارك رمحه هللا.يف كل ومان ومكان، كما قال عب

 وهل أآس  ال ين إال امللوك   ..     وأحبار سوِء ورهباهنا
حتتىت ختتتان بتتس ال تتا  وصتتف أصتتااب هتتذه التت عوة أبهنتتم دتتوارج يتت عون إىل تكثتت  املستتلمس وقتتتاقم، وهتتى نثتتح التهمتتة التتيت ي رمتتى هبتتا ثعتتاة التتق 

التتيت هتتى عمتت ة  -اضتتر. حتتىت أن ابتتن عابتت ين قتت   كتتر يف ابب اخلتتوارج متتن )حاختتتيته( وثعتتاة اَّهتتاث يف كتتل ومتتان ومكتتان، داصتتة يف عصتتر  ال
. وأنصتح ٣/٣٠9 كر من أص اف اخلوارج أتبان حمم  بن عب الوهاب يف جن ، وقال آتيهم قتوال ختت ي ا  )حاختتية ابتن عابت ين(  -متأدري ااح اف 

ط ثار  يبتتة، آقتت  خلهتتص يف كتابتته هتتذا  -الوههاب( لعبتت العزيز العبتت  اللطيتتف الطالتتب بقتتراءة كتتتاب )ثعتتاوي امل تتاوئس لتت عوة الشتتيخ حممتت  بتتن عبتت 
، أصتت اف التتذين حتتاربوا هتتذه التت عوة ومقتتاالْم والتترثوث عليهتتا. كمتتا ي قتترأ يف نثتتح املوضتتون: كتتتاب الرستتائل الش صتتية للشتتيخ حممتت  بتتن عبتت الوهاب
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 ط جامعة اإلما  حمم  بن سعوث. وهو القسم اخلامح من )مؤلثات الشيخ اإلما  حمم  بن عب الوهاب( 
 انيتتة عشتترة متتن والاثيتتة عشتترة وال ئل الساثستتةأمتتا موضتتون املتتواالة واملعتتاثاة، آأصتتل كتبتته الرستتائل التت  ث التتيت  كر هتتا يف املرتبتتة ااوىل وهتتى الرستتا

 )جمموعة التوحي (،  وهى:
 هت.12٠٦)رسالة أوثق عرى اإلميان( للشيخ حمم  بن عب الوهاب 

 هت. 12٣٣حكم مواالة أهل اإلختراك( للشيخ سليمان بن عب هللا بن حمم  بن عب الوهاب و)رسالة 
 هت. 1٣٠1و)رسالة بيان ال جاة والثكاك من مواالة املرت ين وأهل اإلختراك( للشيخ مح  بن عتيق 

َا ك تب بع ها يف نثح املوضون، ابإلضاآة لثتاوى مت اثرة يف نثح املوضو 
لستابا متن ا عوة جتت ها ابَّتزء اء هتذه التن لعلمتهذه الرسائل هى ااصل مل

 وهو كتاب اَّهاث( جا عب الرمحن بن قاسم. -)ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية 
  هم.ولو ب عل مؤلثو هذه الرسائل من قبورهم اليو  لتسأوا من ك  ين ممن ي تسبون إليهم  من أهل العلم وخ

 يلي:ومن كتب املعاصرين يف نثح املوضون  ما 
 .هت 1٣8٣ع، كتاب )حتثة اإلدوان يف املواالة واملعاثاة واقجران( للشيخ محوث التودري، ط مؤسسة ال ور ابلراي  -أ 

 كتاب )الوالء والساء يف اإلس  ( حملم  سعي  القاطاين،  ط ثار  يبة.  -ب 
 به استطراثات ك  ة.كتاب )املواالة واملعاثاة( حملما  اَّلعوث، وهو كتاب كب  يف جمل ين، و   -ج 

يت َيو كبت ة، وهتذا دطتأ ون كثترا  أهذا، وق  اختتملت معظم هذه الكتاابت علتى أدطتاء داصتة يف حكتم متواالة املستلم للكتاآر، آتذكروا أهنتا قت  تكت
 الت بيه عليه يف آدر املبال إن ختاء هللا، ع   نق ي لكتاب )الرسالة الليمانية يف املواالة(.

 كفر:موضوع اسميان وال -8
وإن كتان  لبال ا يته. وحنتنادهر ه يف أموضون اإلميان والكثر هو أهم موضوعات االعتقاث إ  هو مثرة البال آيها وهو التطبيق العملي قا. وق  

لتتى آهتتم عتتس الطالتتب عامتتة التتيت تمقصتت   ااساستتي ه تتا هتتو  كتتر مراجتتا املوضتتون متتن الكتتتب املتيستترة، إال أن تتا ستت ق   لتتذل  بتتبعض املستتائل اق
، مث ائل موضتون  اإلميتانضتون، مث مستاملوضون من الكتب التيت س وصتي ب راستتها إن ختتاء هللا. وعلتى هتذا ست تكلم يف أربتا مستائل وهتى: أ يتة املو 

 ضوابط التكث ، مث أهم مراجا املوضون. 
 املسألة األوىل: أمهية موضوع اسميان والكفر -

أ ْ  )ال قتتت التت نيا واآلدتترة، يفتبتتة عليتتته ان والكثتتر هتتو أهتتتم موضتتوعات ال اينتتة كلهتتتا، لك تترة ااحكتتا  املرت ال نكتتون م تتالس إ ا قل تتا إن موضتتتون اإلميتت
ْ  ْم َسا اءصَّاِلَاِت َسوَ ِمل وا الَحِسَب الَِّذيَن اْجرَتَح وا السَّيِهَتاِت أهن جنََّْعَله ْم َكالَِّذيَن آَم  وا َوعَ   .21اَّاثية:  (ء َما َ ْك م ونَ حمََّْياه م َومَمَا

 أما يف اآلدرة: آإن مصائر اخللق إىل اَّ ة أو ال ار متوقثة على اإلميان والكثر. 
 وأما يف ال نيا: آااحكا  املرتتبة على  ل  ك  ة، م ها:

لقتة بتذل  يف خايتة اا يتة ملتا ( يف أمور السياسة الشرعية: أي مايتعلق أبحوال الكا  وأنظمة الكم يف بلتِ  متا، آتإن أحكتا  اإلميتان والكثتر املتع1)
الاكم  قا من آاثر على عمو  املسلمس العلى بعاهم، آإن هللا تعاىل ق  أوجب على املسلمس  اعة الاكم املسلم ونصرته، كما حره  عليهم  اعة

. ويبتس هتذه اا يتة 1 عرآة حال التاكمالكاآر أو معاونته، وأوجب عليهم دلا الاكم إ ا كثر، ولذل  آق  قال العلماء إنه دب على كل مسلم م

                                                 

 ٣9٠ص  2انظر )املستصثى( ايب حام  ال زايل، ج  1
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قا أحكا  دطت ة دتب أن يعلمهتا كتل مستلم ليهلت  متن هلت   -كما هو الال يف ختىت بل ان املسلمس اليو    -أن الب ث احملكومة بقوانس وضعية 
 عن بي ة و َع من حيَّ عن بي ة، ومن هذه ااحكا :

 رجون من ملة اإلس  .أن حكا  هذه الب ث كثار كثرا  أكس دا -أ 
 أن قااة هذه الب ث كثار كثرا  أكس، وهذا يعين حتر  العمل هبذه امله ة. -ب 

 ت  وضتون ع، وستتأيت إختتارة قتذا امل44املائت ة: (ونَ ه تم  اْلَكتاِآر   ْولَتِت َ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ  ) وثليل كثر هؤالء الكا  والقااة هو قوله تعاىل
 ت  ضتون اخلتاص ابلكتم بل وهتو املو الك   يف أدطاء التكثت  يف آدتر هتذا املباتل، وكتذل  يف املوضتون الرابتا متن املباتل ال تامن متن هتذا الثصت

 ا ه اك.، آراجعهماأنزل هللا آثيه إختارة موجزة يف الرث على بعض الشبهات الوارثة على االست الل هبذه اآلية إن ختاء هللا
 اآر أياا.كو التااكم حملاكم هذه الب ث، وال العمل هبا، ومن حتاكم إىل قواني هم راضيا  هبا آهو  أنه الدو  -ج 
قتتوانس يتتزون العمتتل هبتتذه الدم هتتم التتذين اهنتت -كثتتار كثتترا  أكتتس   -كالسملتتان وجملتتح اامتتة وحنتتوه   -أن أعاتتاء اقيتتتات التشتتريعية هبتتذه التتب ث  -ث 

 ستج  م ها. الكاآرة وهم الذين يشرعون ماي
العسة ابملستمى. آرعس من ثون هللا، م أراباب مشأن الذين ي ت بون أعااء هذه السملا ت هم كثار كثرا  أكس، اهنم ابنت اهبم هذا إمنا يت ذوهن -هت 

 ويكثر أياا كل من ثعا إىل هذه االنت اابت أو ختجا ال ا  على املشاركة آيها.
يِن َمتا ملَْ ََيَْ ن بِتِه اّللَّ  ) تعاىلله وثليل كثر نواب السملا ت هو قو  َتذ واْ َأْحبَتاَره ْم ) ، وقولته تعتاىل 21الشتورى:  (أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق م مِهَن الت ِه اكَّ

متتن ثون هللا. آ تتواب السملتتا ت هتتم أرابب  ، ومل خيتلتتف املثستترون يف أن هتتذه الربوبيتتة كانتتت يف التشتتريا ٣1التوبتتة:  (أَْراَباب  مِهتتن ث وِن اّللهِ  َور ْهبَتتاهَن مْ 
، والتذين ي ت بتوهنم يت تذوهنم أراباب متن ثون هللا. وقت  ستبق الكت   يف هتذه املستألة يف أول البتاب الرابتا متن هتذا الكتتاب ي اوعون هللا حق التشريا

لسياستة الشترعية يف املباتل ال تامن مزيت  تثصتيل يف هتذه يف موضون ال ية ع   الترث علتى آتتوى الشتيخ ابتن ابو، وستيأيت يف املوضتون ااول اخلتاص اب
 املسألة إن ختاء هللا تعاىل.

املبايعتة أنه حتر  مبايعة هؤالء الكا  على تقل  الكم هبذه الب ث أو على االستمرار آيه كما دري يف االستثتاءات اخلاصتة بتذل ، ملتا يف هتذه  -و 
 .1من إراثة ثوا  الكثر، ومن أراث  ل  كثر

َكَثتر واْ يت َقتاتِل وَن   َوالَّتِذينَ ) ل تعاىللطاخوت، وقاأن اَّ وث امل اآعس عن هذه ااوضان الكاآرة هم كثار كثرا  أكس، اهنم إمنا يقاتلون يف سبيل ا - و
ة والكتا  التذين والقتوانس الوضتعي ال ستات يف  ، والطاخوت الذي يقاتلون يف سبيله ه تا هتو  تاخوت الكتم املتم تل ٧٦ال ساء:  (يف َسِبيِل الطَّاخ وتِ 

وكم إليته متن ثون هللا آهتو  تاخوت. ويت دل يف هتذا الكتم  ، آكل ماحت ٦٠ال ستاء:  (ي رِي  وَن َأن يَتَتَااَكم واْ ِإىَل الطَّاخ وتِ ) كمون هبا، قال تعاىل 
ه حتتتر  املشتتايخ. وقتتذا آإنتتو اإلع ميتتس كتتبعض الصتتااآيس و كتل متتن يتت اآا عتتن هتتذه اانظمتتة الكثريتتة ابلقتتتال ثوهنتتا كتتاَّ وث، أو يتت اآا ع هتتا ابلقتتول  

ليمانيتة يف لكتتاب )الرستالة ال  يف نقت  اخل مة يف جيوه هذه ال ول الكاآرة. وستأيت إختارة إىل حكم هذه املسألة يف آدر هتذا املباتل إن ختتاء هللا
 املواالة(.

زا  بقواني ها، بل هو يف حِل من خمالثتها كيثما ختاء بشر س: أال يثعل ماالدوو أنه ال اعة لكا  هذه ال ول على مسلم، والدب عليه االلت -ح 

                                                 
  :ب ينازعون دسامري الوضعية أراب علتهم ال خبهم، أوفنواب الربملاانت قد  علوا من أنفسهم أو  علهم من انت"قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]قلت: لو قال

 (.8هللا حق التشريع" لكان أسلم وأضبط وأبرأ.[النكت اللوامع ص )
 4/118انظر )الثروق( للقرايف،  1
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 له خترعا، وأال يؤ ي مسلما  أو يظلمه.
ن، آهتى وال يستك ها املستلمو الكثتار ومتا أن البل  احملكومة بقوانس كتاآرة ثار كثتر، آتإن كانتت حتكتم متن قبتل ابلشتريعة مث  ترأت عليهتا قتوانس -ط 

 وستأيت إختارة احكا  ال اير َبدر هذا املبال إن ختاء هللا.  ثار كثر  ارئ،
 هتتا  كتترت ه تتا متتايتعلق مكتتل مستتلم، و لهتتذا ولستتت ه تتا بصتت ث التثصتتيل يف هتتذه املستتألة، وإمنتتا أرثت أن أبتتسه أ يتتة معرآتتة أحكتتا  اإلميتتان والكثتتر 

 ابلسياسة الشرعية.
 ون اإلميان والكثر.   مث نتابا الك   عن ااحكا  ال نيوية املرتتبة على موض

صت ته و و قاضتيا للمستلمس، أو حاكمتا أ ( من أحكا  الوالية: بطت ن واليتة الكتاآر علتى املستلم يف صتور ك ت ة: آت  دتوو أن يكتون الكتاآر واليتا2)
ا  قتا وإن كتان اح واليكتون حَمَْرمت كتمة يف الاب لة آ  يكون إماما للص ة ومن صلى دلثه ما علمه ِباله آص ته اب لة، وال يكون الكتاآر وليتا  ملستل

كتن الكتاآر متن التقت خت   لت  متن   ثار اإلست  ، إىليفاط اللقتيط  ا قرابة حمرمة على التأبي ، واليلي الكاآر مال مسلم آت  يكتون وصتيا  عليته، والمي 
 صور الوالية امل تلثة.

نكح وهو  ا يف ال كاح، وإ ايكون وليا قال ين:  ر  نكاحه من مسلمة، وال ( ومن أحكا  ال كاح: آإن الكاآر وم ه املرت  كتارك الص ة وسابه ٣)
ترتتب النكاة اب لة وآاس ة ا  من اامسلم مث ارت  آس  نكاحه آإن استمر يف معاخترة ووجته آهذا و . وإ ا  بقت هذا على الواقا وج ت أن ك   

 ،  آاامر دط .عليها آاثرها الرت اث الزوج أو الزوجة قبل ال كاح أو بع ه
( ومتتن أحكتتا  التتتوارث: ادتتتت ف التت ين متتانا متتتن التتتوارث، وقتت  دتتالف ابتتتن تيميتتة وتبعتته ابتتتن القتتيم يف هتتذا، آأجتتاووا تتتتورث املستتلم متتن قريبتتته 4)

تا أبقتوال لتبعض الصتاابة 1الكاآر َعتاِرع، وقت  احتجَّ
 
وال قتول احت ِ  متا ، وقوقما دطأ ومرثوث مل الثته لل صوص الصاياة الصتر ة الستاملة متن امل

 .عليه الص ة والس  قول رسول هللا 
متتتان ي الظتتتاهر، وأمتتتا ااستتت   الكمتتت( ومتتتن أحكتتتا  العصتتتمة: أن عصتتتمة التتت   واملتتتال التكتتتون إال ذميتتتان أو أمتتتان، أمتتتا اإلميتتتان آاملقصتتتوث بتتته اإل٥)

 ار بتتملقتتيم إقامتتة ثائمتتة هتتو للتتذمي اثائمتتة، وأمتتان مؤبتت  و  آ وعتتان: مؤقتتت وهتتو للمستتتأمن التتذي يستتمح لتته بتت دول ثار اإلستت   ال ليقتتيم هبتتا إقامتتة
آر أصتلي أو ن ال أمتان لته متن كتامتان لته. ومتاإلس   بشرط التزامه بشروط عق  الذمة. واامان ب وعيته اليكتون إال للكتاآر ااصتلي، أمتا املرتت  آت  أ

ة هتذا يف   قصتاص عليت  والثيتآت  أو مرت ، تت يت قِهن أنه كاآر خ  معصو مرت  آهو مه ر ال   واملال. وأنت إ ا قتلت خت صا جمهول ال اينة عم ا  مث 
 ثارة.كآ  ثية علي  وال   لت هذا دطأالكم القاائي أما اإلمث ال ايين آثيه د ف بسبب العم  ما اَّهل ابلال وهو  تمل اإلس  ،  وإن قت

واراتتته أو أن قتتو  علتتى قتتسه ع تت  ميوو ملستتلم أن عليتته والي تت آن متتا املستتلمس، والدتتى ( ومتتن أحكتتا  اَّ تتائز: أن الكتتاآر أو املرتتت  اليت َ سَّتتل والي صتتل٦)
ت تْه م مَّتاَت أَبَت ا  َواَل   َعلَتى َأَحت ِ  ت َصتلهِ َوالَ ) يست ثر له وإن جاو اتبان ج اوته. وهتذا متن َتتا  التساءة متن الكتاآرين يف حميتاهم وممتاْم. قتال تعتاىل مِه

 (ىَب َس َولَتْو َكتان واْ أ ْويل قت ترْ واْ لِْلم ْشترِكِ َما َكاَن لِل َِّ ِه َوالَِّذيَن آَم  واْ َأن َيْستتَتْ ِثر  ) ، وقال تعاىل 84التوبتة:  (ْم َكَثر واْ اِبّللِه َوَرس ولِهِ تَتق ْم َعَلَى َقْسِِه ِإهنَّ  
 .11٣التوبة: 

يظهتر لته العت اوة ه املتؤمن يف هللا و دتب أن يب اتو الة الكاآر وجتتب التساءة م ته ( أحكا  الوالء والساء: آتجب مواالة املؤمن بق ر إميانه، وحتر  موا٧)
 أو  ميا . ماأمك ه  ل ، واليعي ه على ختال يار املسلمس بل دب التاييق على الكاآر ما ع    لمه إن كان م عاه ا  

لكتاآرين ماأمك ته  لت  لي جتو ب ي ته متن آت تتهم وحتىت اليك هتر ( أحكا  اقجرة: مب اها على اإلميتان والكثتر، آيجتب علتى املتؤمن اقجترة متن بتس ا8)

                                                 

 198٣ومابع ها، ط ثار العلم للم يس، ط  4٦2ص  2ة( ج كما  كره ابن القيم وأسهب يف االنتصار له يف كتابه )أحكا  أهل الذم  1



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

461 

 سواثهم واليعي هم على مسلم.
 الكثر.و لى اإلميان ( أحكا  اَّهاث: ومايرتتب عليه من معاملة ااسرى وال  ائم والثيء واَّزية واخلراج، كل هذا مبين ع9)
وو أن ال لاتترورة، كمتتا الدتتإاليقتتيم هبتتا م أن يتتذهب إىل ثار الكثتتر إال لاجتتة و ( أحكتتا  التت اير: مب يتتة علتتى اإلميتتان والكثتتر، آتت  دتتوو  للمستتل1٠)

دتتوو قتتم عتترب، وه تتاك أمتتاكن الى جزيتترة اليتت دل الكتتاآر ثار اإلستت   إال بعهتت  واليقتتيم هبتتا إال جبزيتتة. وه تتاك أمتتاكن الدووللكتتاآر أن يقتتيم هبتتا وهتت
 ثدوقا وهوالر .

س  يا  كتم علتى املستلمن الكتاآر قاضتختهاثة الكاآر على املسلم يف ااصل، هذا آا  عن أنته  تر  أن يكتو ( ومن أحكا  القااء: أنه التقبل 11)
 كما  كر ه يف أحكا  الوالية. 

ئاهتم واب الثقته امل تلثتة احصتي ا الشتال الك ت ، آآنيتة الكثتار قتا أحكتا  و ابوحنن إ ا  هب ا نتتبا هذه ااحكا  املرتتبة علتى اإلميتان والكثتر يف أبت
 تعتاىل جعتل قا أحكا ، واملعام ت املالية من البيا والشراء واإلجارة ما الكثار قتا أحكتا ، وهتذا ابب واستا نكتثتي م ته ابام لتة الستابقة. آتإن هللا

تتْم َآِمتت ك ْم َكتتاِآرم َوِمتت ك م مُّتتْؤِمنم ) دلقتته آتتريقس آقتتال تعتتاىل تتَو الَّتتِذي َدَلَقك  انه بتتس الثتتريقس اليف التت نيا وال يف اآلدتترة ، ومل ي َستتوه ستتبا2الت تتابن:  (ه 

أََآَمتن َكتاَن م ْؤِم تا  َكَمتن َكتاَن آَاِستقا  الَّ )، وقتال ٣٦ - ٣٥القلتم:  (َمتا َلك تْم َكْيتَف حَتْك م تونَ ، أَآَتَ ْجَعل  اْلم ْسِلِمَس َكتاْلم ْجرِِمسَ ) آقال جل ختأنه
. وعلى هذا آاملستاواة بتس الثتريقس هتى معانت ة لشترن 2٠الشتر:  (ي َأْصَااب  ال َّاِر َوَأْصَااب  اََّْ َّةِ اَل َيْسَتوِ ) ، وقال تعاىل 18السج ة:  (َيْستَتو ونَ 

والواجبتات بستتبب هللا وهتذا متاتتوىل كتسه ال ستتات  الوضتعية اَّاهليتة التتيت تت ص علتى أن املتتوا  س أمتا  القتانون ستتواء، وأنته الي ثترَّق بيتت هم يف القتوق 
 ل . وإ ال هذه الثروق يؤثي إىل آساث عظيم يف ثين املسلمس وثنياهم، واليستثي  من  لت  إال الكتاآرون، وهتذا هتو  واقتا  العتامل العقي ة وحنو 

ىل آتريقس: اليو  آساث يف ثين املستلمس ودتراب يف ثنيتاهم واستتع ء للكتاآرين. يف حتس أن العمتل أبحكتا  اإلميتان والكثتر يرتتتب عليته َتيُّتز ال تا  إ
اآرين متتؤمن وكتتتاآر، وهتتذا التميتتتز هتتو مثتتتتاح اَّهتتاث يف ستتتبيل هللا تعتتاىل ومق متتتته، واَّهتتتاث آيتته حيتتتاة اامتتة اإلستتت مية وعزهتتا كمتتتا أن آيتته قمتتتا الكتتت

 (ِه َحىتََّ مَيِيَز اخْلَِبيتَل ِمتَن الطَّيهِتبِ مَّا َكاَن اّلله  لَِيَذَر اْلم ْؤِمِ َس َعَلى َما أَنت ْم َعَليْ ) ختأنهوإ القم. وَتيهز ال ا  أمر حمبوب هلل تعاىل كما قال جل 

يعا  آَتَيْجَعَله  يف ) ، وقال تعاىل 1٧9آل عمران:   َجَهت ََّم أ ْولَتتِتَ  ه تم  لَِيِميَز اّلله  اخْلَِبيَل ِمَن الطَّيِهِب َوَدَْعَل اخْلَِبيَل بَتْعَاه  َعَلَى بَتْعِض َآَ ْك َمه  جَِ
، كذل  آإن وسيلة هذا التميز وهي العمل أبحكا  اإلميتان والكثتر والشتهاثة علتى ال تا  أمتر حمبتوب هلل تعتاىل كمتا قتال جتل  ٣٧اانثتال:  (اخْلَاِسر ونَ 

 بته ستباانه  . وال ثلتة عتن هتذا كلته متن ال ثلتة عتن ثيتن هللا وعمتا14٣البقرة:  (َعَلى ال َّا ِ  وََكَذِلَ  َجَعْلَ اك ْم أ مَّة  َوَسطا  لهَِتك ون واْ خت َهَ اء) ختأنه
ذا ويرضاه، آكيف رن يص ه املسلمس عن الكت   يف موضتون اإلميتان والكثتر بت عوى أن الست مة متن الزلتل يف جت بته ، وكيتف إ ا كتان يشتارك يف هت

ست مية ولقيتاثة الص  بعض امل تسبس للت عوة اإلست مية ، وهتل هتذا إال متن اَّهتل بت ين هللا ومتن نقتص اإلميتان ، آتإن بعتض املتصت رين للت عوة اإل
. وهيهتات  1(اكذ ال ا  رءوسا  جهاال  آستلوا آأآتوا ب   علم آالوا وأضتلوا) عليه الص ة والس  اَّماعات اإلس مية اليو  هم كما قال رسول هللا 

 أن ي صر ثين هللا أو أن ي عو إليه على بص ة من ال مييز بس املؤمن والكاآر أو من يص ه عن  ل .
، بس املؤمن والكاآر ومعاملة كل م هما را يوجبه الشرن ال يؤثر يف مصائر ااآراث آقط بل إن أتث ه يف مصائر اامتم والت ول أدطتر بك ت  إن التمييز

ن، مو آما الذي  ول بس املسلمس وبس الكم بشريعة اإلس   يف بل اهنم  إال حكا  كاآرون يصثهم أعتواهنم متن ختتيو  الات لة أبهنتم حكتا  مستل
عتتس ويتت اآا عتت هم ج تتوث كتتاآرون  ستتبون أنثستتهم وحكتتامهم مستتلمس. ومتتا التتذي أثى إىل هتتذا الواقتتا  إال تتتراكم التجهيتتل املتعمتت  والتاتتليل املتت ظم 

هبتم إىل بتل أثى  -أمر اإلميان والكثر وَتييز املؤمن متن الكتاآر  -عشرات الس س والذي أثى إىل صرف جهور املسلمس عن التثك  يف هذا اامر 
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اخلتتوارج اَّهتتل املركتتب هبتتذا اامتتر وهتتو اعتقتتاثهم آيتته ِبتت ف حقيقتتته آأصتتباوا يتترون التتاكم الكتتاآر مستتلما تقيتتا، ويتترون املستتلم ال اعيتتة ا اهتت  متتن 
أن يقتول العلمتاء  الاالس، آت اسر ال عوة بذل  ويظل ال عاة خرابء ماطه ين، وهذا هو الواقا يف ختىت بل ان املستلمس اليتو . وقتذا آلتيح خريبتا

أمتتر َتييتتز املستتلم متتن  -. إن اإل تتال املتعمتت  قتتذا اامتتر 1إنتته دتتب علتتى كتتل مستتلم أن يعتترف حتتال حاكمتته ملتتا يرتتتتب علتتى  لتت  متتن أحكتتا  ك تت ة
لكثتر ال وليتة دتارج وصرف املسلمس ع ه إمنا يراث به جتهيل املستلمس أبعت ائهم القيقيتس متن الكتا  الكتاآرين ثادتل ب ثهتم ومتن قتوى ا -الكاآر 

آست  ثيتن  ب ثهم، لي صرف املسلمون عن جهاث أع ائهم يف ال ادل واخلتارج، وال حيتاة امتة املستلمس وال ِعتزهة قتم إال ابَّهتاث، آتإ ا تعطتل اَّهتاث
عليتته الصتت ة رستتول هللا  املستتلمس ودربتتت ثنيتتاهم واستتتعلى الكتتاآرون يف اارع يعي تتون  آستتاثا ، وهتتذا هتتو الواقتتا اليتتو  وم تتذ أومتتان ماتتت. قتتال

، والعي تة صت ف 2(إ ا  تبايعتم ابلِعيَ ة وتبعتم أ  ب البقر ورضيتم ابلزرن وتركتم اَّهاث ستلهط هللا علتيكم  ال  الي زعته حتىت ترجعتوا إىل ثيت كم) والس  
ك اَّهاث، وهتذا كلته يثاتي إىل التذل التذي  اليرتثتا إال من الراب، واتبان أ  ب البقر والرضا ابلزرن ي الن على الركون إىل ال نيا والذي من لواومه تر 

 ب بذ أسبابه. 
مستتائل التكثتت  »إ ا تبتتسه  لتت  آتتاعلم أن [رمحتته هللا  اباان ميميااةوهتتذا كلتته يف بيتتان أ يتتة موضتتون اإلميتتان والكثتتر، ويف بيتتان أ يتتة هتتذا املوضتتون قتتال 

عت  والوعيت  يف الت ار اآلدترة، وتتعلتق هبتا املتواالة واملعتاثاة والقتتل والعصتمة وخت   لت  اليت يتعلق هبتا الو « ااْساء وااحكا »هى مسائل « والتثسيق
ابان ، وقتال ٣]يف ال ار ال نيا، آإن هللا سباانه أوجتب اَّ تة للمتؤم س، وحتره  اَّ تة علتى الكتاآرين،  وهتذا متن ااحكتا  الكليتة يف كتل وقتِت ومكتان

كاخلطأ يف استم حمت ث، وال كاخلطتأ يف خت ه متن ااْستاء، إ  كانتت أحكتا  الت نيا واآلدترة متعلقتة ابستم آإن اخلطأ يف اسم اإلميان ليح  [أياا  ميمية
وليح يف القول اسم ع لِهق به السعاثة والشقاء وامل ح والذ  وال واب والعقاب أعظم من اسم اإلميان [. وقال أياا 4]اإلميان واإلس   والكثر وال ثاق

ي هذا اا وهتذه املستائل: أعتين مستائل اإلست   واإلميتان [رمحته هللا  ابان ر اب احلنبلاي. وقتال ٥]«مستائل ااْستاء وااحكتا »صتل والكثر، وقذا ْس 
ْا أول والكثتتر وال ثتتاق مستتائل عظيمتتة جتت ا ، آتتإن هللا عزوجتتل علهتتق هبتتذه ااْستتاء الستتعاثة والشتتقاوة واستتتاقاق اَّ تتة وال تتار. واالدتتت ف يف مستتمهيا

أن [ -يف ح ي تته عتتن وروث الشتتريعة بستت   رائتتا الشتتر والثستتاث، آتتذكر متتن أم لتتة  لتت   -رمحتته هللا  اباان القاايم. وقتتال ٦]اامتتة ادتتت ف وقتتا يف هتتذه
ل الكتتاآر الشتتروط املاتتروبة علتتى أهتتل الذمتتة تاتتمه ت َتييتتزهم عتتن املستتلمس يف اللبتتا  والشتتعور واملراكتتب وخ هتتا لتتت  تت ْثِاتتي مشتتاهبتهم إىل أن ي عاَمتت

 .٧]لم، َآس  َّت هذه الذريعة ذلزامهم التميهز عن املسلمسمعاملة املس
رن هللا ختتهمتا رتا يستتاقه يف عاملتة كتل م ملهتى َتييتز املتؤمن متن الكتاآر  -الكت   يف اإلميتان والكثتر  -ود صة هذه املسألة: أن مثرة هتذا املوضتون 

دت ا  لته    إست مه آيكتون هتذاة أو بتج يتيعلم أنه كتاآر آقت  يبتاثر ابلتوبت تعاىل، وهذا واجب على كل مسلم. مث إن من مصلاة الكاآر أو املرت  أن
متا آيته متن  عواقتب آهتذا آات   ع متأمون اليف ال نيا واآلدرة، أما أن نكتم ع ه حكمه وال خنسه بكثره أو رثته ِبجة أن اخلتوع يف هتذه املستائل خت 

ِذيَن َضتلَّ الَّت) متنن الكثتار هتم متره، آك ت  لته ِبرمانته متن آرصتة التوبتة إ ا َعلِتَم بكثت كتمان للاق وه   اركان ال ين آهو  لم قذا الكاآر ود ان
نْتَيا َوه ْم َ َْسب وَن َأهنَّ ْم   ِْس  وَن ص ْ عا    .1٠4ف: الكه (َسْعيت ه ْم يف اْلََياِة ال ُّ

                                                 

 ٣9٠ص  2انظر )املستصثى( ايب حام  ال زايل ج  1
 رواه أمح  وأبو ثاوث ذس اث حسن عن ابن عمر 2
 4٦8ص  12)جممون الثتاوى( ج  ٣
 ٣9٥ص  ٧)جممون الثتاوى( ج  4
 ٥8 /1٣)جممون الثتاوى(  ٥
 2٧  والكم( ص )جاما العلو  ٦
 1٥٧ص  ٣)اع   املوقعس( ج  ٧
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 ، وإمنتا دتب ر، بتل الدتوو لته  لتميتان والكثتأبن يثتيت يف أحكتا  اإل وق  سبق يف املرتبة ااوىل اخلاصة بعلم العامة أن  كرت أنين ال أ الب العتامي
 ول والعمل.لم قبل القأن يكون هذا املوضون حاضرا  يف  ه ه يف تعام ته امل تلثة ليستثيت آيه ع   الاجة، من ابب وجوب الع

آيتة ليتأهتل راسة واأبن ي رسه ث ن آوق  ل ،هتمامه هبذا املوضو أما  الب العلم يف املرتبة ال ال ة مرتبة الت صص و لب االجتهاث آي ب ي أن يكون ا
 لإلآتاء آيه. 

 املسألة الثانية:  مسائل موضوع اسميان -
ي اقاان  كثر ونثاق االعتقاثتلثة، آالاعلم أن آهم موضوعات الكثر وال ثاق والثسق مبين علي آهم موضون اإلميان، إ  إهنا نواقض له من وجوه خم

 لطااوية. اعليقي على العقي ة تملذكور يف والثسق ونثاق العمل ي اقاان اإلميان الواجب، وق  سبق بيان هذا يف أول الت بيه اقا  ا أصل اإلميان،
تكمل ذه املستتائل ه تتا ليستتحنتتن نتتذكر هتتولثهتتم موضتتون اإلميتتان ي ب تتي ثراستتة مستتائله اقامتتة والتتيت كتلتتف كتتتب االعتقتتاث يف استتتيعاهبا وتثصتتيلها. و 

 ب ثراستها من الكتب امل تلثة. ومسائل اإلميان اليت ادتلثت آيها الِثَرق هى:الطال
 ( مسألة حقيقة اإلميان، من جهة تعلقه ابلقلب واللسان وأعمال اَّوارح.1)
 ( مسألة هل اإلميان مركب من خت َعب أ  هو ختال واح   والثرق بس أركان اإلميان وخت َعبه .2)
 .إلميان وال ثاق آيها ، واجتمان نه، وتثاضل أهل اإلميان يف إمياهنم، واجتمان الطاعة واملعصية يف العب( مسألة وايثة اإلميان ونقصا٣)
قتول أبنتته ختتتال ياب، أمتتا متتن ( مستألة مراتتتب اإلميتتان وأقستامه، و لتت  ع تت  متن يقتتول أبنتته مركتب آيقستتمه إىل أصتتل وكمتال واجتتب وكمتتال مستت4)

 واح  آ  أقسا  له ع  ه.
 خت عب اإلميان آيما بي ها ع   من يقول أبنه مركب من خت عب. ( مسألة تثاضل٥)
ان متتن يقتتول أبن اإلميتت  . وهتتذا ع تت ( مستتألة أنتتوان خت تتعب اإلميتتان ومتتا م هتتا ختتترط يف أصتتل اإلميتتان أو يف كمالتته الواجتتب أو يف كمالتته املستتتاب٦)

 مركب من خت عب.
كبتتائر، والصتت ائر،  ة م هتتا: ال . ويتثتترن عتتن هتتذه املستتألة مصتتطلاات ع يتت( مستتألة أصتتااب الكبتتائر: حكمهتتم يف التت نيا ومصتتائرهم يف اآلدتترة٧)

ستق، ونثتاق ون  لتم، وآستق ثون آرك، و لتم ثختتوالثاسق املِلي، ومطلق اإلميان، واإلميان املطلق، وامل زلة بس امل زلتس، وكثر ثون كثر، وختترك ثون 
 طلاات.ثون نثاق، وجاهلية ثون جاهلية، وجهل ثون جهل، وخ ها من املص

 ( مسألة اإلميان واإلس  ، هل  ا ختال واح  أ  خمتلثان .8)
 ( مسألة االست  اء يف اإلميان، واالست  اء يف اإلس  .9)
 ( مسألة هل اإلميان خملوق أ  خ  خملوق .1٠)
 َل ِهي(.اآلدرة أو الكم ا يقي )أو حكم( الثرق يف اإلميان واإلس   بس الكم الظاهر )أو حكم ال نيا أو الكم الكمي( وبس الكم الق11)

ذهب ، واضترب لت  م تاال رتقتة اإلميتانهذه أهم مسائل موضون اإلميان، واعلم أهنا متثرعة كلها عن مسألة واح ة هى ااوىل ه ا، وهى مستألة حقي
 املرجتة يف  ل :

 حقيقتة يح اإلقترار ثادت  يفال نيا ولت لسان كشرط إلجراء أحكا آاقيقة اإلميان ع  هم هى التص يق ابلقلب )وواثت بعض آرق املرجتة اإلقرار ابل
 ة:ائل التالياإلميان ع   جهور املرجتة(، وترتب على هذا ااصل ع  هم )وهو أن اإلميان هو التص يق آقط( بقية املس

 ( أن اإلميان ختال واح  خ  مركب من خت عب، ان التص يق واح ، إ ا  وال بعاه وال كله. 1)
 اإلميان اليزي  والي قص، ان التص يق ختال واح ، ولو نقص لصار ختكها  وهو كثر.( أن 2)
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 ، ان اإلميتان كائيل عليهمتا الست ن جسيل وميبل كإميا عليه الص ة والس  ( أن أهل اإلميان آيه سواء الثاجر كالتقي كلهم إمياهنم كإميان ال   ٣)
 ختال واح . وهذا من قبائاهم.

 على سبيل ا او.مل  إميا  آمن اإلميان ان اإلميان تص يق القلب، وإمنا العمل مثرة اإلميان، وإ ا ْس ِهَي الع( أن العمل ليح 4)
 ( أن الثاجر الثاسق مؤمن كامل اإلميان ماثا  مص قا ، وهذا من قبائاهم.٥)
 إلميان.هى ليست من او ضلون يف ااعمال وإمنا يتثا -كما سبق   -( أن أهل اإلميان اليتثاضلون آيه، بل إمياهنم على السواء ٦)
  متؤمن  يق كثتر. بتل يقتول ألتذي هتو التصتا( أنه الدوو االست  اء يف اإلميان، وهتو قتول: أ  متؤمن إن ختتاء هللا، انته ختت ، والشت ه يف اإلميتان ٧)

 حقا  أو قطعا .
تصتت يق القلتتب آلتتيح  ن، واإلميتتانل، ان الكثتتر نقتتيض اإلميتتا( أن الكثتتر هتتو التكتتذيب الختت  أو متتاهو راجتتا إىل التكتتذيب كاَّاتت  واالستتتا 8)

 الكثر إال تكذيب القلب، مث انقسموا  آرقا  يف ختأن من قال أو آعل ماورث ال ص بكثر آاعله: 
تتر قتتول أو الثعتتآقتتال ااختتتاعرة ومرجتتتة الثقهتتاء هتتو كتتاآر  تتاهرا  واب  تتا  ولكتتن لتتيح بتت ثح القتتول أو الثعتتل، ولكتتن ان ال•  ى أنتته أمتتارة علتتل املكثِه

ت  بقلبه.  مكذِهبم
لستلف ائمتا. وهتؤالء كثترهم قه متاوال قاوقالت اَّهمية: هو كاآر يف الظاهر لوروث الت ص بكثتره، ودتوو أن يكتون مؤم تا يف البتا ن إ ا كتان تصت ي• 

قتتط، لقيقتتة ال الظتتاهر آاإال علتتى  نلتترثهم التت ص الشتترعي التتاكم بكثتتر قائتتل الكثتتر أو آاعلتته، ان التت ص الشتترعي التتذي هتتو دتتس هللا تعتتاىل اليكتتو 
 وللجهمية قول آدر يف هذا م ل قول ااختاعرة ومرجتة الثقهاء.

ستتتال ويصتترح بتتذل . ن داتت  أو يأوقتتال ختت ة املرجتتتة وهتتم ك تت ون يف هتتذا الزمتتان ويصتت ثون الكتتتب املشتتاونة ابلاتت الت: ال يكثتتر هتتذا إال • 
تتتر. وقتتت  ستتتبق تثصتتتيوهتتتؤالء كثهتتترهم الستتتلف لتتترثهم التتت ص الشتتترعي القاضتتت عليقتتتي علتتتى العقيتتت ة ل هتتتذا يف تي بكثتتتر متتتن أتتتتى ابلقتتتول أو الثعتتتل املكثِه

 الطااوية.
ان حتت ة وهتتى حقيقتتة اإلميتتى مستتألة واهتتذا متتوجز متتذهب املرجتتتة يف اإلميتتان علتتى ادتتت ف آتترقهم، وكمتتا تتترى آتتإن متتذهبهم رستتائله املتعتت ثة مبتتين علتت

عتض(، ا آتوق ب) لمات بعاه يتة بع ها،ومة ترتب عليها ب ن ك  ة، كما أن من عقوبة السيتة آعل السع  هم، وقوقم يف حقيقة اإلميان ب عة مذم
 وقذا آ  آهم ما أهل الس ة ليح لثظيا كما  كرت ل  من قبل يف تعليقي على العقي ة الطااوية.

 .   كل م همة حقيقة اإلميان عوكذل  الال ع   أهل الس ة واملعتزلة واخلوارج مذاهبهم يف اإلميان مب ية على ماهي
 رها إن ختاء هللا.اليت س ذك هذا ما يتعلق رسائل موضون اإلميان اليت ي ب ي أن ي ر  الطالب أثلة الثرق امل تلثة آيها من املراجا

 
 املسألة الثالثة: ضوابط التكفري -

ء الشتتائعة يف هتتذا ، واادطتتاريتتف التترثة، وقاعتت ة التكثتت وستتوف نتتذكر يف هتتذه املستتألة أربعتتة مطالتتب، وهتتى: مواضتتا ِبتتل موضتتون التكثتت ، وتع
 املوضون. 

 املقلب األول: مواضع حبث موضوع التكفري.
ر ن مستتلمس، ال الكتتاآثطتترة ابتتويك م تتا يف التكثتت  ه تتا سيقتصتتر علتتى متتن ثبتتت لتته حكتتم اإلستت   متتن قبتتل بكونتته أستتلم ب ثستته أو و لِتتَ  علتتى ال

 ب اَّهاث.وحمله أبوا ب ض ال ظر عمن وقا م ه، ولكن الك   يف الكاآر ااصلي ال إختكال آيهااصلي، وإن كان الكثر هو الكثر 
( لتته ختتتقان، يتتتم ِب همتتا يف مواضتتا خمتلثتت َعتتسَّ

 
ة متتن  آ قتتول إن موضتتون التكثتت  )أي الكتتم ابلكثتتر علتتى ختتت صِ  متتا، وهتتو متتاي عرف رستتألة تكثتت  امل
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 كتب العلم، و ا:
 قيقة الكثر وأنواعه، وحمل ِب ه أبواب اإلميان ونواقاه يف كتب العقي ة.( ختق اعتقاثي: متعلق ِب1)
 ( وختق قاائي: ويبال يف أمرين:2)

 كتب الثقه.  وعقوبة الكاآر، وحمل ِب ها أبواب الرثهة واملرت  يف -أي أسباب الكثر  -)أ( أح  ا: اامور املكثرة 
عليته  ة ختترعا، و لت  للاكتملكتم املعتتس امن خت ِص ما، وال ظر يف د ل وهِه من موانا  -ثر أي سبب الك -)ب( واآلدر: اثبات وقون اامر املكثِهر 

 ابلكثر أو لتسئته. وحمل ِبل هذا اامر أبواب القااء وال عاوي والبي ات يف كتب الثقه.
ائية املتعلقتتة يف اإلجتتراءات القاتت ثون ال ظتتر وحتت هاواملقصتتوث ه تتا الت بيتته علتتى أنتته الدتتوو اإلآتتتاء يف مستتألة تكثتت  املعتتسَّ ابل ظتتر يف كتتتب االعتقتتاث 

 بذل . وسيأيت ختال من التثصيل يف  ل  ع   الك   عن قاع ة التكث .
 املقلب الثاين: معريف الردة:

تتَو َكتتاِآرم يَ آتَ  َعتتن ِثي ِتتهِ   ِمتت ك مْ َوَمتتن يَتْرتَتتِ ثْ ) التترثة: هتتى الرجتتون عتتن ثيتتن اإلستت   إىل الكثتتر، أو هتتى قطتتا اإلستت   ابلكثتتر، قتتال تعتتاىل م تتْت َوه 
نْتَيا َواآلِدَرِة َوأ ْولَتِتَ  َأْصَاا  .21٧البقرة:  (اِل  ونَ دَ ِر ه ْم ِآيَها ب  ال َّاآَأ ْولَتِتَ  َحِبَطْت َأْعَماق  ْم يف ال ُّ

 واملرت :  هو الذي يكثر بع  إس مه بقول أو آعل أو اعتقاث أو خت .
ة للترثة واملرتت  تت ور كلهتا حتول هتذا املعتىن: و لت  ان الكثتر قت  يقتا بعمتل اللستان )وهتو القتول(، أو بعمتل وتعريثات املذاهب ااربعة وخ  ااربع

التترثة يف الشتترن: الرجتتون عتتن اإلستت   إىل [أبااو بكاار احلصاار الشااافعي. وقتتال 1اَّتتوارح )وهتتو الثعتتل(، أو بعمتتل القلتتب )وهتتو االعتقتتاث أو الشتت (
. وقتتال 2]لقتتول وَترة ابلثعتتل وَترة ابالعتقتتاث،  وكتتل واحتت  متتن هتتذه اانتتوان ال  ثتتة آيتته مستتائل التكتتاث حتصتترالكثتتر وقطتتا اإلستت  ، و صتتل َترة اب

إن علماء الس ة وال يل قالوا إن املرتت  هتو التذي يكثتر بعت  إست مه إمتا نطقتا  وإمتا آعت   وإمتا [هت، 1٣٠1رمحه هللا  محد بن عتيق النجد الشيخ 
ل الك ثر َكَثر وإن مل يعتق ه ومل يعمل به إ ا مل يكن مكرها ، وكذل  إ ا آَتَعل الكثر َكَثر وإن مل يعتق ه والنطتق بته، وكتذل  اعتقاثا ، آقرروا أن من قا

ون قت  إ ا خترح ابلكثر ص ره أي آتاه ووسهعه وإن مل ي طق بذل  ومل يعمل به. وهتذا معلتو  قطعتا  متن كتتبهم ومتن لته ممارستة يف العلتم آ بت  أن يكت
 .٣]ئثة من  ل بل   ا

ا العتقتاث متا أن ك  تا للشت  متن آاقتصر بعض العلماء علتى ث ثتة أستباب للكثتر )قتول أو آعتل أو اعتقتاث( وواث بعاتهم )أو ختت (، و لت  َتييتزا  
قلبته   ن استتقر يفنقياته، آمتو يستتوي هتو  من أعمال القلب، ولكن االعتقاث هو اامر امل عق  املستقر، أمتا الشت  آهتو متامل ي عقت  ومل يستتقر لكونته

يف َريْتِبِهْم  آَته تمْ  ل توهب  مْ بَتْت قت  َواْرَتَ ) كذب الرسول آهذا كثتر اعتقتاث، ومتن ختت  يف صت ق الرستول و تمتل كذبته ع ت ه آهتذا كثتر ختت ، قتال تعتاىل
  .4٥التوبة:  (َيرَتَثَّث ونَ 

يا اليت جتري على الظتاهر آت   كتم ابلترثة إال بقتول مكثِهتر أو آعتل وه ا ت بيه ها : وهو أن ماسبق هو تعريف الرثة على القيقة، أما يف أحكا  ال ن
آعتل، آقت  مكثِهر، آالقول والثعتل  تا متايظهر متن اإلنستان، أمتا االعتقتاث والشت  وحملهمتا القلتب آت  مؤادتذة هبمتا يف الت نيا متامل يظهترا يف قتول أو 

عليتته ( التت يل، ويف الصتتايح أياتتا أنتته مل أومتتر أن أنقتتب عتتن قلتتوب ال تتا  إين) -يف التت يل الصتتايح  - عليتته الصتت ة والستت  قتتال رستتول هللا 

                                                 

 1٦8 - 1٦٧ص  ٦انظر )كشاف الق ان( للشيخ م صور البهويت،  ج  1
 12٣ /2)كثاية ااديار(  2
 ٣٠هت، ص 14٠٠)ال آان عن أهل الس ة واالتبان( للشيخ مح  بن عتيق، ط ثار القرآن الكر    ٣
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( التت يل. آمتتن كثتتر بقلبتته )ابعتقتتاث أو ختتت ( ومل يظهتتره يف قتتول أو آعتتل هتتو مستتلم يف حكتتم أآتت  ختتتققت عتتن قلبتتهقتتال استتامة ) الصتت ة والستت  
ومل يرتب تلت  ااحكتا  علتى جمترث متايف ال ثتو  [  ابن القيمستسر بكثره، قال ال نيا ولك ه كاآر على القيقة ع   هللا وهو امل اآق ال ثاق ااكس امل

يف  -رمحه هللا يف اعتقتاثه القحاو  ،  وهذا الد ف آيه يف أحكا  ال نيا اليت جتري على الظاهر ويف هذا قال اإلما  1]من خ  ثاللة آعل أو قول
ا  قت  أ ِمتر  [قتال الشتارح  ]امل يظهر م هم ختيء من  لت ، ونتذر سترائرهم إىل هللا تعتاىلوالنشه  عليهم بكثر والبشرك والب ثاق، م[ -أهل القبلة 

ي ا عن الظن واتبان ماليح ل ا به علم  .2]ابلكم ابلظاهر، وهن 
 اليكون إال بقولِ  م َكثِهر أو آعلِ  م َكثِهر. -يف ال نيا  -واخل صة: أن الكم ابلرثة 

أياتا ابان ميمياة . وقتال ٣]رتت : كتل متن أتتى بعت  اإلست   متن القتول أو العمتل رتا ي تاقض اإلست   ِبيتل الدتمتا معتهآامل[رمحته هللا  ابن ميمياةقتال 
 .4]وابَّملة آمن قال أو آعل ماهو كثرمت  َكَثر بذل ، وإن مل يقص  أن يكون كاآرا، إ  اليقص  الكثر أح  إال ماختاء الله[

 وقوعها:)ت بيه( بشأن إمكان وقون الرِثهة، وسرعة 
كتان وقتون ب التبعض إىل نثتي إم، بل قت   هتابل  ك   من املعاصرين يف التاذير من تكث  ال ا  وإن آعلوا ما آعلوا، وقالوا إن هذا مذهب اخلوارج

 الرثة وأن املسلم املقر ابلشهاثتس ال يكثر أب ا ويست ل بعاهم بعبارة )ال نكثر مسلما  بذنب(.
متتا عبتتارة )ال لتتذنوب املكثتترة، وأيكثهتترون اب ، أمتتا اخلتتوارج آتتإهنم يكثهتترون ابلتتذنوب ختت  املكثتترة، وأمتتا أهتتل الستت ة آتتإهنموهتتذا متتن اَّهتتل بتت ين اإلستت  

 نكثر مسلما  بذنب(  سبق بيان مع اها يف تعليقي على العقي ة الطااوية. 
هم أبتتوبكر ي تتة والباتترين وقتتاتلل مكتتة وامل ِمتتن العتترب إال أهتت ، وبعتت  وآاتتته ارتتت  عامتتة َمتتن أستتلمعليتته الصتت ة والستت  وقتت  ارتتت  أ   يف حيتتاة ال تت  

 والصاابة على الرثة. 
التذين آهتؤالء  ٧4التوبتة:  (ِإْستَ ِمِهمْ َوَلَقْ  قَال واْ َكِلَمَة اْلك ْثِر وََكَثر واْ بَتْعَ  ) ، وقال تعاىل ٦٦التوبة:  (َقْ  َكَثْرمت  بَتْعَ  ِإميَاِنك مْ  تَتْعَتِذر واْ اَل ) قال تعاىل

ابثروا اباعمتال آت تا  كقطتا الليتل ) عليته الصت ة والست  ، وقتال عليته الصت ة والست  نزلت آيهم هذه اآلايت كثتروا بكلمتات قالوهتا يف حيتاة ال ت  
ستتي مؤم تتا  ويصتتبح كتتاآرا ، يبيتتا ثي تته بعتترع متتن التت نيا لمتتة واحتت ة يقوقتتا ولتتو . آالعبتت  قتت  يكثتتر بك٥(املظلتتم، يصتتبح الرجتتل مؤم تتا  وميستتي كتتاآرا ، أو مي 

آ ين اإلس   هو ما خترعه هللا سباانه وتعاىل لعباثه على ألس ة رستله، وأصتل هتذا الت ين وآروعته روايتته [هاوال، وقذا قال ختارح العقي ة الطااوية 
أبقصتتر ومتتان، وإنتته يقتتا أن يتت دل آيتته  -متتن صتت   وكبتت ، وآصتتيح وأعجتتم، و كتتي وبليتت   -عتتن الرستتل، وهتتو  تتاهر خايتتة الظهتتور، ميكتتن كتتل مميتتز 

. آتأمل قوله )يقا اخلروج م ه أبسرن من  لت (، وقتذا  كتر العلمتاء الترثة يف نتواقض الوضتوء واا ان والصت ة والصتو  ٦]اخلروج م ه أبسرن من  ل 
ن َتب وجتب عليته جت يت  وضتوءه آ تت ، آتإ -من قوِل أو آعلِ  أو اعتقتاث أو ختت   -وخ ها،  أي أن اإلنسان ق  يتوضأ يري  الص ة آيأيت مكثرا  

 الذي آس  ابلرثة، آتأمل سرعة الرثة ت رك آساث قول الذين يعتسوهنا من اامور املستبع ة أو املستايلة. 
إمتا  إن الرثة ت قض الوضوء وتبطل التتيمم، وهتذا قتول ااوواعتي وأيب ثتور، وهتي االتيتان رتا خيترج بته عتن اإلست  [رمحه هللا  ابن قدامةومن هذا قول 

                                                 

 11٧ /٣)اع   املوقعس(  1
 هت14٠٣، ط املكتب اإلس مي  42٧لطااوية( ص )خترح العقي ة ا 2
 4٥9)الصار  املسلول( ص  ٣
 1٧8 - 1٧٧)الصار  املسلول( ص  4
 رواه مسلم ٥
 ٥8٥هت، ص 14٠٣)خترح العقي ة الطااوية( ط املكتب اإلس مي  ٦
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. 1]ثتتهنطقا  أو اعتقاثا  أو ختكا  ي قل عن اإلست  ،  آمتىت عتاوث إست مه ورجتا إىل ثيتن التق آلتيح لته الصت ة حتىت يتوضتأ وإن كتان متوضتتا  قبتل ر 
ست   يف أث تاء ال نعلم بتس أهتل العلتم د آتا يف أن متن ارتت  عتن اإل[. وقال أياا 2]والرثة تبطل اا ان إن وج ت يف أث ائه[أياا  ابن قدامةوقال 

إ ا قالتت [أياتا ابان قداماة. وقتال ٣]الصو  أنه يثس  صومه وعليه قااء  ل  اليو  إ ا عاث إىل اإلس   سواء أستلم يف أث تاء اليتو  أو بعت  انقاتائه
بي ونة، وإن  لقها بعت  رثْتا وقبتل ثدولته امرأت ه  َلِهقين ب ي ار، آطلَّقها مث ارت ت لزمها ال ي ار ووقا الط ق ابئ ا، وال تؤثر الرثة اهنا وج ت بع  ال

ولتو تزوجهتا و تا مستلمان آارتت ت قبتل الت دول انثستخ ال كتاح [ أباو القاسام امرقاي. وقتال 4]هبا ابنتت ابلترثة ومل يقتا الطت ق انته صتاثآها ابئ تا
وإن كانتت رثْتا بعت  الت دول آت  نثقتة قتا، وإن [وقال أياتا  ]والمهر قا، وإن كان هو املرت  قبلها وقبل ال دول آكذل  إال أن عليه نصف املهر

 .٥]مل تسلم حىت انقات ع ْا انثسخ نكاحها، ولو كان هو املرت  آلم يع  إىل اإلس   حىت انقات ع ْا انثسخ ال كاح م ذ ادتلف ال ي ان
وحتىت  بتس وضتوئه وصت ته، ضتيء ل تت ىت أن املتو آهذا خيضم من آيِض، وهو يبس إمكان وقون الرثة بل سرعة وقوعها، د آا ملا ي عيه البعض، ح

 رك اَّهتل ثترات. آتأمهتل هتذا تتلت  متن املكأن املؤ ن ل ت  وهو ي اثي ابلصت ة بلثتظ مكثِهتر يتتكلم بته أو ابعتقتاث مكثتر ي عقت  قلبته عليته أو خت   
 الثاضح الذي عليه ك  م من املعاصرين.

ن العلماء يف هذه القرون اختت  نكت هم علتى متن أنكتر الشترك ااكتس، آصتاروا هتم والصتاابة رضتي حىت أن ك  ا  م[ الشيخ حممد حامد الفقيقال 
 عة هللا ع هم على  ريف نقيض، آالصاابة ي كرون القليل من الشرك، وهؤالء ي كرون على من أنكر الشرك ااكس ودعلون ال هي عن هذا الشرك ب

، ]الرسل جيعهم آيما ب ِع وا به من توحي  هللا تعاىل واد ص العباثة له وح ه وال هتي عتن الشترك بتهوض لة، وكذل  كانت حال اامم ما اانبياء و 
آياكمتتون علتتى كتتل متتن تلثتتظ هبتتا ابإلستت   ولتتو كتتان جمتتاهرا  ابلكثتتر الصتتراح،  « ال إلتته إال هللا»ك تت  متتن أثعيتتاء العلتتم دهلتتون [أياتتا  الفقاايوقتتال 

ستا ل احملرمات املعلو  حترميها من الت ين ضترورة والكتم ب ت  متا أنتزل هللا واكتا  أحبتارهم ورهبتاهنم أراباب متن ثون كعباثة القبور واملوتى وااواثن وا
 .    ٦]هللا

 املقلب الثالث: قاعدة التكفري:
، وق   كر ختيخ اإلس   ابن تيمية مصطلح )قاع ة التكث ( يف أك ر من موضا يف )جمم ون الثتاوي(. وقت  حاولتت م تذ واملقصوث ه ا تكث  املعسَّ

ر ع ت  ومن  ويل أن أع ر على نص قذه القاع ة يف مؤلثات ختيخ اإلس   امل تلثتة، آلتم أع تر عليته لتآلن متا ك ترة التتبتا، وأ  ته يعتين بتذل  متاتقر 
اجتة إىل تت وي ها يف ومت هم ملمارستتهم مل تت ن ال -لتذل   -العلماء من مراعاة ضوابط التكث  من جهة اإلجراءات القاائية املتعارف عليها، ولعلته 

هتو أن تكثت  املعتسَّ متوقتف علتى تتوآر الشتروط وانتثتاء املوانتا يف  -وكترره يف عت ة مواضتا  -القااء الشترعي حي تتذ، وخايتة متا كره ختتيخ اإلست   
 آإن الاجة ثاعية لت وين م ل هذه القاع ة. . أما اليو  وما انقطان القااء الشرعي وخيابه يف معظم البل ان وما نقص العلم و هور اَّهل٧حقه

 ولذل  آق  وضعت نصا  لقاع ة تكث  املعسَّ أرجو أن يثي ابملراث، وهو كالتايل:
َكم ابلكثر على ختت ِص متا بقتولِ  مكثِهتر أو بثعتلِ  مكثِهتر، ثبتت عليته ثبتوَت ختترعيا، إ ا تتو  آرت ختتروط )يف أحكا  ال نيا اليت جتري على الظاهر،   

                                                 

 1٦8 /1)امل ين ما الشرح الكب (  1
 1/4٣8)املرجا السابق(  2
 ٣/٥2)املرجا السابق(  ٣
 8/18٦ا السابق( )املرج 4
 ٥٦٥ - ٥٦4 /9)املرجا السابق(  ٥
 هت 1٣99من كتاب )آتح ا ي  خترح كتاب التوحي ( ط ثار الثكر  221و   128من هامش صثايت  ٦
 498و   489و   48٧و  484 /12انظر على سبيل امل ال )جممون الثتاوى(  ٧
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 م وانتثت موانعه يف حقه، وَ ك م عليه مؤهل للاكم، مث ي  َظر:الك
 آإن كان مق ورا  عليه يف ثار اإلس   استتيب وجواب قبل استيثاء العقوبة م ه من  وي السلطان.

لتت ، وإ ا   ة املرتتبتتة علتتى ثستتصتتلاة واملوإن كتتان ممت عتتا بشتتوكة أو بتت ار التترب جتتاو لكتتل أحتت  قتلتته وأدتتذ مالتته ب تت  استتتتابة، وي ظتتر يف هتتذا إىل امل
 تعارضت املصلاة واملثس ة، ق   أرجاهما( .            
 وأخترح هذه القاع ة خترحا  موجزا  آأقول وابهلل تعاىل التوآيق:

لت نيا، أمتا ابته يف نستان ويؤادتذ ايظهر متن اإل( قويل )يف أحكا  ال نيا اليت جتري على الظاهر( هو َتهي  وتق   لقويل )بقوِل أو آعل( إ  إهنما مت1)
لَتى السَّترَائِر  َ  يَتتوْ ) ا أمتره إىل هللال نيا وإمنالكثر القائم ابلقلب )من اعتقاث مكثرِه أو خت ه يف أركان اإلميان وختعبه( آهذا اليؤادذ صاحبه به يف ا  (تت بتْ

  الرثهة آنثا.وهو سباانه الي ثر ملن مات كاآرا . وق  بيه ت  ل  يف الت بيه املذكور عقب تعريف  9الطارق: 
إمتا قتول أو آعتل. أمتا القتول  -يف أحكتا  الت نيا  -( قويل )بقول أو آعل( وهذا هو سبب الكم ابلكثر علتى ختت ص يف الت نيا، آستبب الكثتر 2)

لثعتتل: أو ستتب التت ين. وأمتتا الثعتتل آم تتل إلقتتاء املصتتاف يف القتتا ورات، ويتت دل يف ا عليتته الصتت ة والستت  آم تتل ستتب هللا تعتتاىل أو ستتب الرستتول 
َكتتان واْ اَل ) آعتت   علتتى التاقيتتق لقولتته تعتتاىلالتترتك واالمت تتان عتتن آعتتل املتتأمور بتته كتترتك الصتت ة وتتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا، آتتإن تَتتتْرك املتتأمور بتته يستتمى 

 .   1امل كر آع   ى ع   ت اهيهم عن ، آسمَّ  ٧9املائ ة:  (يَتتَتَ اَهْوَن َعن مُّ َكِر آَتَعل وه  لَِبْتَح َما َكان واْ يَتْثَعل ونَ 
( صثة للقول والثعل. وتتاقق صثة الكثر آيهما بشر س: ٣)  ( قويل )مكثرِه
قت  كثتر ومتن آيقال: من قال كذا  طلق( وهو أنأن ي بت اباثلة الشرعية املعتسة كثر من أتى هبذا القول أو الثعل، وهذا ماي سمى )ابلتكث  امل -أ 

لتتى الستتبب ال علتتى م ابلكثتتر ع زيتتل الكتتم ابلكثتتر علتتى ختتت ص معتتس. آتتالتكث  املطلتتق هتتو ت زيتتل الكتتآعتتل كتتذا آقتت  كثتتر، هكتتذا اب تت ق ثون ت
 الش ص آاعل السبب.

ن الكثتر مته وق  تعتين ماثونته ثر ق  تع يويشرتط يف ال ليل الشرعي أن يكون قطعي ال اللة على الكثر ااكس، آه اك صي  حمتملة ال اللة على الك
 وم ال  ل : تعيس املراث من ال ص حمتمل ال اللة بقرائن من ثادل ال ص أو من خ ه من ال صوص،ااص ر والثسق ويتم 

 عليته الصت ة والست  مارواه الب اري يف كتاب اإلميان من صاياه، يف ابب )كثران العشت ، وكثتر ثون كثتر(. وآيته روي عتن ابتن عبتا  أن ال ت  
ورواه يف كتتاب التيض عتتن أيب  2(قتال: )يكثترن العشت  ويكثترن اإلحستان قيتل: أيكثترن ابهلل ستاء َيْكث ترَن( أ رِيتت  ال تار، آتإ ا أك تر أهلهتا ال قتال: )

قتتال  آقلتتن: وِعَ ايرستتول هللا ايمعشتتر ال ستتاء تصتت َّقن آتتإين أ ريتتتكن أك تتر أهتتل ال تتار( َمتتره علتتى ال ستتاء آقال:) عليتته الصتت ة والستت  ستتعي  أن ال تت  
( وعت   ختتكر إحستانه إليهتا وصتثه العش ع   قيا  املرأة ِبق ووجها ) عليه الص ة والس  . وآيه وصف رسول هللا ٣(ش )تك رن اللعن وتكثرن الع

عت ل جبوابته ع ته، ابلكثر، وق  ثلت القرائن على أن املراث به الكثر ااص ر ال ااكس امل رج من امللة، والقرائن هى أهنتم ملتا ستألوا أهتو الكثتر ابهلل  
والصت قة تطثتيء اخلطيتتة كمتا ) عليه الصت ة والست  أمرهن ابلص قة لتكث  هذه املعاصي والص قة إمنا ت ثا املؤمن لقوله  يه الص ة والس  علوأنه 

تتر  نوبتته 4(يطثتتيء املتتاء ال تتار وصتتف (، آتت ل علتتى أهنتتن مؤم تتات متتا لقولتته تعتتاىل )إن هللا الي ثتتر أن ي شتترك بتته. والتقبتتل الصتت قة متتن الكتتاآر والتكثِه

                                                 

. وكذل  قال ابن حجر )والرتوك أآعال على 4٦هت، ص  14٠9رة أصول الثقه( ط مكتبة ابن تيمية، وآيه أثلة أدرى  كرها الشيخ حمم  اامس الش قيطي يف )مذك 1
 ٣1٥ /12الصايح( )آتح الباري( 

 (29ال يل ) 2
 (٣٠4ال يل ) ٣
 ال يل ، رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح 4
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 معصيتهن ابلكثر، وهذه صثة الكثر ااص ر.
الترجعتتوا بعتت ي كثتتارا  ياتترب بعاتتكم ) عليتته الصتت ة والستت  ( وقولتته س تتباب املستتلم آستتوق، وقتالتته كثتتر) عليتته الصتت ة والستت  وم التته أياتتا: قولتته 

اَي أَيتَُّهتتا ) أن قاتتتل العمتت  اليكثتتر لقولتته تعتتاىل، آستتمهى قتتتل املستتلم للمستتلم كثتترا ، وكتتذل  ْسهتتى تقاتلهمتتا، وقتت  ثلتتت ال صتتوص علتتى 1( رقتتاب بعتتض
لَتى اْل ترُّ اِبْل ترِه َواْلَعْبت   اِبْلَعْبتِ  َواا ن َتى اِبا ن َتى َآَمتنْ الَّتِذيَن آَم  تواْ   ،  1٧8البقترة:  (ع ِثتَي لَته  ِمتْن َأِديتِه خَتتْيءم  ك تِتَب َعلَتْيك م  اْلِقَصتاص  يف اْلَقتتْ

تتْؤِمِ َس اقْتتَتتَتل تتوا) القاتتتل وويل املقتتتول، وكتتذل  يف التقاتتتل كمتتا قتتال تعتتاىل آأثبتتت اادتتوة اإلميانيتتة بتتس ، آستتمهاهم 9الجتترات:  (َوِإن  َائَِثتَتتاِن ِمتتَن اْلم 
 مؤم س ما االقتتال، وهذا ي ل على أن الكثر يف ااحاثيل السابقة اليزول معه اإلميان آيكون كثرا  أص ر أو كثرا  ثون كثر.         

ل اللتة التيت تملتة احمومتن الصهتي   إلست مية(.اصوث ه ا اإلختارة ال التثصيل، وإال آق  آصهلت كل هذه املسائل يف كتايب )الجة يف  أحكا  امللتة واملق
عتا )كتاآر،  جكترة مثترثا  كتان أو اإلستم ال  حتتمل الكثر ااكس وماثونه: الكثر بصي ة الثعل املاضي أو املاتارن )آقت  َكَثتر، يكثتر(، والكثتر بصتي ة

ت م ته الذمتة، أو ة(، وصتي ة )آقت  برئتعليه اَّ  كثارا (، وصي ة نثي اإلميان )اليؤمن(، وصي ة )ليح ِم ا(، وصي ة )آهو يف ال ار(، وصي ة )َحرَّ  هللا
. وقتت   كتتر ة يف  أحكتا  امللتتة(جتتكتتتايب )الب(، وحنوهتا. واام لتتة قتتذا كلته متتا ختتترح ثالالْتتا متذكورة عليتته الصتت ة والستت  آقت  بتترئ م تته هللا ورستوله 

 اإلما  أبو عبي  القاسم بن س    ائثة من هذه الصي  حمتملة ال اللة يف كتابه )اإلميان(.
َتتا ك  َّتت يَتق تتول نَّ َستتأَْلتَته ْم لَ َولَتتِتن ) أمتتا ااثلتتة الشتترعية قطعيتتة ال اللتتة علتتى الكثتتر ااكتتس، آم اقتتا قولتته تعتتاىل  َوآاَيتِتتِه ْل َأاِبّللهِ ا خَن تتوع  َونَتْلَعتتب  ق تتِإمنَّ

ثترهم بعت  اإلميتان وهتذا الكثتر ااكتس. وم اقتا قولته ، آت ص علتى ك ٦٦ - ٦٥لتوبتة: ا (ك مْ اَل تَتْعَتِذر واْ قَتْ  َكَثتْرمت  بَتْعتَ  ِإميَتانِ ، َوَرس ولِِه ك  ت ْم َتْستَتْهزِئ ونَ 

َها  السَّاَعَة قَاِئَمة  َولَِتن رُّ َوَما َأ  نُّ ، ِه أََب ا  َأ  نُّ َأن تَِبيَ  َهذِ َوَثَدَل َج تََّته  َوه َو  َاملم لهِ َتْثِسِه قَاَل َما ) تعاىل ِثثتُّ ِإىَل َريبِه َاَِجَ نَّ َدْ ا  مِه تْ
 -هتو ك ْثتر أكتس. وم اقتا قولته تعتاىل ، آت ص علتى أنته َكَثتر ابهلل و  ٣٧ - ٣٥لكهتف: ا (قَاَل َله  َصاِحب ه  َوه َو   َاِور ه  َأَكَثْرَت اِبلَِّذي َدَلَق َ ، م  َقَلبا  

ِإن تَتْ ع وه ْم اَل ، نِِه َما مَيِْلك وَن ِمن ِقْطِم ِ ْ ع وَن ِمن ث و تَ الَِّذيَن َ ِلك م  اّللَّ  َربُّك ْم َله  اْلم ْل   وَ ) –آيمن ثعا خ  هللا آيما اليق ر عليه إال هللا 
 اْلَتقِه َوالَّتِذيَن يَتْ ع وَن َله  َثْعَوة  ) . وقوله تعاىل14 - 1٣آا ر:  ( ِبِشرِْكك مْ ْكث ر ونَ َجاب وا َلك ْم َويَتْوَ  اْلِقَياَمِة يَ َيْسَمع وا ث َعاءك ْم َوَلْو ْسَِع وا َما اْستَ 

ل  ِمن ث ونِِه اَل َيْسَتِجيب وَن َق م ِبَشْيِء ِإالَّ َكَباِسِط َكثَّْيِه ِإىَل اْلَما  . 14الرع :  (َكاِآرِيَن ِإالَّ يف َضَ لِ اِلِ ِه َوَما ث َعاء الْ ه َو بِبَ  َ  آَاه  َوَماء لِيَتبتْ
 وكقاع ة عامة:

 عرَّف أبل يف الكتاب أو الس ة آهو كثر أكس، كلثظ )الكثر • 
ر(  ان الكتواآ -الكتاآرون  - الكثتار -آر الكا -آإن كل ك ِثر ورث بصي ة اإلسم امل

 ال املعىن، وهذا الد ف عليه بس أهل العلم وأهل الل ة.االف وال   ت الن على است راق اإلسم لكم
مثترثات    ثبتت هتذا ابستتقراءن خائيتة، وقتوكل ك ثر ورث يف القرآن آهو كثر أكس، ستواء ورث بصتي ة االستم أو الثعتل أو املصت ر. ان ألثتا  القترآ• 

متايظهر أنته يتراث بته الكثتر الل توي إمنتا  . وحتىت112، وال ال 28اهيم القرآن حىت الكثر الوارث يف معرع كثر ال عم هو كثر أكس كما يف سوريت إبر 
 .2٠املراث بتثس ه الكثر ااكس الشرعي كما يف آية سورة ال ي  

بتس الرجتل وبتس الكثتر تبقى بع   ل  ألثتا  الكثتر التوارثة يف الست ة، آمتا كتان م هتا بصتي ة اإلستم املعترف أبل آهتو كثتر أكتس كمتا يف حت يل )• 
، آتإن كتان ب ت  هتذه الصتي ة آااصتل آيته محلته علتى الكثتر ااكتس حتىت تقتو  القري تة الصتارآة لته إىل الكثتر ااصت ر. وثليلته حت يل  2( الصت ة ترك
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أن  ( آقتال الصتاابة: أيكثترن ابهلل . آت ل علتىيكثترن) -عن ال ستاء  - عليه الص ة والس  كثران العش  السابق، أال ترى أنه ملا قال رسول هللا 
 الكثر إ ا أ لق انصرف إىل ااكس حىت تقو  القري ة الصارآة له إىل ااص ر كما يف اام لة اليت سبق  كرها.

ولثتتظ الظلتتم واملعصتتية والثستتوق والثجتتور واملتتواالة [ الشاايخ عبااداللقيف باان عباادالرمحن باان حساان باان شاايخ اسساا ا حممااد باان عباادالوهابقتتال 
 لت  متن االثتا  التوارثة يف الكتتاب والست ة قت  يتراث م سَّتماها املطلتق وحقيقتهتا املطلقتة، وقت  ي تراث هبتا مطلتق القيقتة، واملعاثاة والركون والشرك وحنو 

متتل الكتت   عليتته إال بقري تتة لثظيتتة أو مع ويتتة، وإمنتتا ي عتترف  لتت  ابلبيتتان ال بتتوي وتثستت   الستت ة، قتتال وااول هتتو ااصتتل ع تت  ااصتتوليس، وال تتاين ال  
َ َق مْ وَ ) تعاىل  .1 ]4إبراهيم:  (َما أَْرَسْلَ ا ِمن رَّس وِل ِإالَّ بِِلَساِن قَتْوِمِه لِيت َبسِه

 الشايخ محاد بان انصار بان معماروه ا ت بيه ها : وهو أنه اليشترتط للاكتم علتى أمتِر ماأنته مكثِهتر أن يترث آيته بعي ته نتص علتى أنته مكثتر، آقت  قتال 
وأياتا آتإن ك ت ا  متن املستائل التيت  كرهتا [ل ج ية ومن ت ميذ الشيخ حمم  بن عب الوهاب رمحته هللا، قتال هت، وهو من أئمة ال عوة ا122٥رمحه هللا 

صتوص كمتا إ ا العلماء يف مسائل الكثر والرثهة وانعق  عليها اإلجان مل يرث آيها نصوص صر ة بتسميتها كثرا ، وإمنا يستت بطها العلمتاء متن عمتو  ال 
قلتت: ومتن أ هتر  2]راب  به إىل خ  هللا آتإن هتذا كثتر ابإلجتان كمتا نتص علتى  لت  ال تووي وخت ه، وكتذل  لتو ستج  ل ت  هللا بح املسلم ن س كا  متق

  خملتوق اام لة على ماقاله الشيخ مَحَ  بتن معمتر: تكثت  القائتل ِبلتق القترآن، وهتذا متن أختتهر ااختتياء يف كتتب الستلف قتوقم: القترآن كت   هللا خت
. واليوج  نص يف الكتاب أو الس ة أبن من قال القرآن خملوق آهو كاآر م لمتا يوجت  نتص أبن متن تترك الصت ة آقت   ٣خملوق آهو كاآرومن قال إنه 

هللا كثر، كما اليوج  أثر عن الصاابة يف مسألة دلق القرآن، وإمنا است بط العلماء الكم بكثره من جهة أن ال صوص ثلت على أن القترآن كت   
مه وعلمه من صثاته جل ختأنه، وصتثاته التكتون خملوقتة، ومتن أنكتر  لت  وقتال إهنتا خملوقتة آقت  كثتر، حتىت أصتبح حكتم هتذه املستألة وعلمه، وك 

  رت أاب ح يثة ستة أختهر، آتاتثق رأي تا [قال  أيب يوسفحمل إجان أهل الس ة. ومما يبس ل  دثاء حكم هذه املسألة مارواه الذه  عن القاضي 
 . 4]ال: القرآن خملوق آهو كاآرعلى أن من ق

نته اليشترتط يف هتذا كلته ممتا يبتس أبة آيهتا. و وإمنا ت ا را هذه امل ة الطويلة إ  مل يرث يف املسألة نص صريح متن الكتتاب أو الست ة وال نقتل عتن الصتاا
 صوص.من ال  ال ليل الشرعي املكثِهر أن يكون نصا  صر ا  يف مسألة بعي ها بل دوو أن يكون حكمها مست بطا  

ثتترا  كالكبتتائر ختت  كرون رتتا لتتيح  يتت دل ِدتتَ ف الثتترق: آتتاخلوارج يكثهتت -وهتتى ثبتتوت صتتثة الكثتتر للقتتول والثعتتل بتت ليل قطعتتي  -ويف هتتذه املستتألة 
 ثح العمتل برا  ال تى عم   مكثأثر على من املكثرة، واملرجتة:  اليكثهرون بشال من العمل )القول والثعل( ولك هم واآقوا أهل الس ة يف الكم ابلك

، واملرجتتة ثتوا معهتم يف تثست هلكتم وادتلولكن ان العمل الذي نص ال ليل على كثر آاعله أمارة على أنه كاآر بقلبته، آتاتثقوا متا أهتل الست ة يف ا
 الذين أع يهم يف ك مي السابق هم ااختاعرة ومرجتة الثقهاء.

عمل املكثِهتر أن لتكث  من يثعل ال  واخترت واثرون ابل ليل الشرعي قطعي ال اللة على الكثر ااكسأما خ ة املرجتة الذين ضلوا ض ال بعي ا  آ  يك
 هب إىل هذا املذهب.ثهروا من  كيصرح ابلتكذيب أو اَّا  أو االستا ل وهذا هو الشائا ع   ك   من املعاصرين، وق   كرت ل  أن السلف  

 ل ليل الشرعي صريح ال اللة على الكثر ااكس.هذا ما يتعلق ابلشرط ااول وهو أن يكون ا
الشرط ال اين لتاقق صثة الكثر يف القتول والثعتل: أن يكتون القتول أو الثعتل نثسته صتريح ال اللتة علتى الكثتر، أي أنته مشتتمل علتى امل تاط  -ب 

                                                 

 22 - 21ا سليمان بن سامان، ص . )الرسائل املثي ة( للشيخ عب اللطيف، ج 1
 (9، ص 9)ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية، ج  2
 انظر كتاب )الس ة( لعب هللا بن أمح ، و )الس ة( لل  ل، وكتاب ال لكائي،  وكتاب )العلو( للذه  وخ ها ك   ٣
 1٥٥هت، ص 14٠1)خمتصر العلوه للعليه ال ثار( للذه ، ط املكتب اإلس مي   4
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تتر التتوارث يف التت ص الشتترعي املستتَتَ ل بتته علتتى التكثتت . وم التته متتن قتتال: ايستتي ي البتت وي  تتا روقتتي أو جنتتين متتن املكثِه أخ تتين أو اقتتض حتتاجيت أو وسِه
متن ااآعتال ع وي. آهذه أقوال مكثِهرة اهنا صر ة ال اللة على ثعاء خ  هللا،  وان ال ليل الشرعي ق  ثله علتى أن متن ثعتا خت  هللا آهتو كتاآر. و 

ت ف ابملصتاف وقت  ثبتت ابلت ليل القطعتي كثتر املستتهزيء صر ة ال اللة على الكثتر: متن ألقتى مصتاثا  يف القتا ورات آهتذا ال تمتل إال أنته مست
 َبايت هللا، أما إ ا ألقى املصاف يف ال ار آهذا آعل ليح صر ا  يف ال اللة على الكثر كما سيأيت بيانه يف اامور حمتملة ال اللة. 

ختت ه لك تته  تمتتل الكثتتر و ر صتتراحة، و يتت ل علتتى الكثتتويف مقابتتل صتتريح ال اللتتة َييت العمتتل حمتمتتل ال اللتتة، وهتتو العمتتل )القتتول أو الثعتتل( التتذي ال
تكثت  بت و  كثت  ابملتآل، أو الى هتذا )التوي سمى هذا )التكثت  ابحملتتم ت( وم ته القتول التذي لتيح هتو كثترا  يف  اتته ولك ته يتؤول إىل الكثتر وي ستم

  القول(.
متل علتى الكثتر الصتريح أو ي هت ر، ويف هتذا قتال القاضتي آهذا العمل حمتمل ال اللة الب  آيته متن ال ظتر يف عت ة أمتور لتعيتس ثالل شاهاب تته وهتل   

كتتل مالتته  تتاهر آهتتو ي صتترف إىل  تتاهره إال ع تت  قيتتا  املعتتارع أو التتراجح لتتذل  الظتتاهر، وكتتل متتاليح لتته  تتاهر آتت  يتترتجح أحتت  [الاادين القاارايف
تمتتل ال اللتتة هتتو ال ظتتر يف ث ثتتة أختتتياء أو يف بعاتتها، وهتتى: تَتبَتتسُّ قصتت  . واملتترجح الشتترعي لتعيتتس املتتراث متتن العمتتل حم1]حمتم تتته إال رتترجِهح ختتترعي

 الثاعل، وال ظر يف قرائن الال املصاحبة للعمل، ومعرآة ع ْرف املتكلم وأهل بل ه.
 يتت عو ومايتت عو بتته، أمتتا تبتتس قصتت  الثاعتتل أي نيهتتته، آيكتتون بستتؤاله عمتتا أراثه بقولتته أو بثعلتته، كرجتتل يتت عو ع تت  قتتس وال ي ستتما صتتوته وال َمتتنْ • 

سن، وإن قال: أثعو هللا ع   هذا القس رجاء القبول آعمله هتذا ب عتة خت  مكثتر  ة، وإن قتال: آي سأل، آإن قال: أثعو هللا أن ي ثر قذا امليت آهو حم 
آيما نقله عتن الصتيمري  النوو  هذا قالإنه ي عو صاحب القس بقااء حوائجه آعمله هذا م كثر. آتبسه القص  ي عسِه املراث من حمتمل ال اللة، ويف 

عمتتن قتتال كتتذا وكتتذا ممتتا  تمتتل أمتتورا  اليكتتون بعاتتها كثتترا ، آي ب تتي للمثتتيت أن يقتتول: ي ستتأل هتتذا عمتتا أراث رتتا  -أي املثتتيت  -وإن س تتِتل [واخلطيتتب 
 . 2]قال، آإن أراث كذا آاَّواب كذا، وإن أراث كذا آاَّواب كذا

. وه تا ت بيته هتا  ستيأيت ختترحه يف أدطتاء التكثت : وهتو أن ٣]والقول قوله يف الذي  تمل خ  الظاهر[رمحه هللا شافعياسماا الويف هذا أياا يقول 
ه يتت عو القصتت  املطلتتوب تبيه تته والتتذي يتتؤثر يف الكتتم، هتتو تعيتتس املتتراث متتن آعتتل الثاعتتل التبتتس قصتت ه الكثتتر بتتذل ، آثتتي امل تتال الستتابق إ ا قتتال: إنتت

ه آهذا القص  هو املطلوب تبي ه وهو املؤثر يف الكم، واليلز  سؤاله هل تقص  أن تكثر بذل  ، بل لتو قتال: إنته اليقصت  الكثتر امليت بتثريل كروب
 بذل ، مل يؤثر هذا ال ثي يف الكم. وسيأيت بسط هذا إن ختاء هللا.

إراثة الكثتتر، وابلتاتتري ثبتتت مصتتاحبته للز ثقتتة أو أنتته متتتهم وأمتتا ال ظتتر يف قتترائن التتال املصتتاحبة للعمتتل، آكمتتن قتتال قتتوال حمتتتم  للكثتتر، وأنكتتر • 
ن ابلزن قة، آهذه قرائن حال تترجح إراثة الكثتر وم الته أياتا: لتو أن رجت  ألقتى مصتاثا  يف ال تار، آهتذا  تمتل أنته مستت ف ابملصتاف آيكثتر كمت

 متان بتن عثتان رضتي هللا ع ته املصتاحف الزائت ة آهتذه ست ة ألقاه يف القذر، و تمل أنته أراث التت لص متن مصتاف قت   ع ت ه ابلترق كمتا أحترق ع
زن قتتة، دليثتتة راختتت  آتت  يكثتتر، آتتإ ا تبي تتا قصتت ه وقتتال إنتته أراث التتت لص م تته، مث بتبتتس ثاللتتة التتال تبتتسه أن املصتتاف ج يتت  أو أن الرجتتل متتتهم ابل

ثاللتتة ااحتتوال [رمحتته هللا  اباان ر ااب احلنبلاايبتته. قتتال  آهتتذه التت الالت تبتتس أنتته كتتا ب يف قولتته إنتته أراث التتت لص متتن املصتتاف بتتل هتتو مستتت ف
 .4]خيتلف هبا ثاللة ااقوال يف قبول ثعوى مايواآقها ورث ماخيالثها ويرتتب عليها ااحكا  رجرثها

                                                 

 ، ط ثار املعرآة19٥ /2)الثروق( للقرايف،  1
 49 /1)ا مون( لل ووي،  2
 29٧ /٧)اا ( للشاآعي،  ٣
 ٣22ص  - 1٥1القاع ة   -)القواع ( البن رجب  4
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ا مما يتعلق ابللثظ را اعتتاثه الدوو له أن يثيت يف اإلقرار وااميان والوصااي وخ ه[-يف أحكا  املثيت  - ابن القيموأما ال ظر يف العرف آكما قال • 
متتىت مل هتتو متتن آَتْهتتم تلتت  االثتتا  ثون أن يعتترف ع تترف أهلهتتا واملتكلمتتس هبتتا آياملهتتا علتتى مااعتتتاثوه وعرآتتوه وإن كتتان خمالثتتا لقائقهتتا ااصتتلية، آ

 .1]يثعل َضلَّ وَأَضلَّ 
. ولتقريتب 2لتة، هتذا ومل يعتتس الشتاآعي رمحته هللا م هتا إال تبتس القصت  آقتطآهذه هى املرجاات الشرعية ال  ثة اليت يتعتسَّ هبتا املتراث متن حمتمتل ال ال
 املسألة نذكر آتاوي بعض العلماء يف اامور حمتملة ال اللة على الكثر: 

كلتِب آاتربه   وختتاه ت ختتي  ا القاضتي أاب عبت هللا حممت  بتن عيستى أاي  قاتائه أ يتَ برجتل هتاتَتَر رجت ، مث قصت  إىل[رمحته هللا  القاضاي عياا(قال 
برجلتته وقتتال لتته: ق تتْم ايحممتت ، آتتأنكر الرجتتل أن يكتتون قتتال  لتت ، وختتته  عليتته لثيتتفم متتن ال تتا ،  آتتأَمَر بتته إىل الستتجن،  وتقصهتتى عتتن حالتته وهتتل 

اْسته حممت ا . وقتال  . قال الشارح إنَّ َدصم هذا الرجل كتان ]يصاب من ي ْسرَتاب ب ي ه ، آلما مل د  مايقوي الريبة ابعتقاثه ضربه ابلسَّوط وأ لقه
ونزلتت أياتا مستألة استتثيت آيهتا بعتض قاتاة اانت لح ختتي  ا القاضتي أاب حممت  بتن م صتور رمحته هللا يف رجتل ت قهصته آدتر [أياتا  القاضي عياا(

 الة سج ه وإدان أثبته، ،  آأآتاه ذعليه الص ة والس  بشيء، آقال له: إمنا تري  نقاي بقول ، وأ  َبَشرم وجيا البشر يلاقهم ال قص حىت ال   
 . ٣]إ  مل يقص  السَّب. وكان بعض آقهاء اان لح أآىت بقتله

ولتيح هتذا الكت   رجترثه [رمحته هللا  ابان ميمياة، آأجتاب [لع ه هللا، ولعن من خَتترَّآه]وستل ختيخ اإلس   عمن َسبَّ ختريثا من أهل البيت، آقال: 
عليته الصت ة عن قوله: من خَتترهآه، آتإن ثبتت بتثست ه أو بقترائن حاليتة أو لثظيتة أنته أراث َلْعتن ال ت  من ابب السَّب الذي ي قتل صاحبه، بل يستثسر 

 . هذا يف ااقوال حمتملة ال اللة.4]مل يكن  ل  موجبا للقتل ابتثاق العلماء -إىل قوله  -وجب قتله. وإن مل ي بت  ل   والس  
أمامتته  ر أو قتتس، آياتمتتل أنتته ي صتتلي هلل أو للقتتس أو ال تتار، آ بتت  متتن تبتتس قصتت ه وال ظتتر يف قتترائن ومتتن ااآعتتال احملتملتتة: رجتتل يصتتلي إىل القبلتتة و 

كتتاب   الال: هل هو معروف ابخل  أو يف ثي ه ريبة كمجوسي من عب ة ال ار أ هر اإلس   تقية، وحنو  ل  ، وق  بوهب الب تاري قتذه املستألة يف
امه ت هور أو  ر أو ختيء مما ي عب  آأراث به هللامن صلى و ]الص ة من صاياه يف ابب   .٥[ق  َّ

إال رعرآتة   هتا والتيت التتميتزوالعتتق وخ آهذا ما دب اتباعه لتعيس ثاللة العمل احملتمل، وحكمه يف  ل  حكم ألثا  الك اايت يف الط ق والقذف
بي ه يف أدطتاء جهتة التعمت  كمتا ست  قصت  إال متنكلته آت  نظتر آيته إىل ال يتة وال  نية القائل وال ظر يف قرائن الال وع رف املتكلم. أمتا الصتريح يف هتذا

 التكث  إن ختاء هللا.
إىل اجتهاث القاضي الذي ي ظر يف ال عوى، كما ورث يف اام لة امل قولة عتن القاضتي  -يف أحكا  ال نيا  -واملرجا يف تعيس املراث من حمتمل ال اللة 

ن يت َعزهِر املتهم تعزيرا  بلي ا  وإن مل ميك ه محل احملتمل على الصتريح إ ا قويتت التهمتة. ويَترِث  ه تا اخلت ف يف حكتم الزنت يق عياع آنثا، ودوو للقاضي أ
عت هم  كمتا قتال تعتاىل  عليته الصت ة والست  الذي تك ر م ه ااعمال حمتملة ال اللة على الكثر، وكتان هتذا حتال ك ت  متن امل تاآقس علتى عهت  ال ت  

، ومتن امل تاآقس متن كتان يقتول الكثتر الصتريح والي بتت عليته  ٣٠حممت :   (َولَتَتْعترِآَت تَّه ْم يف َلْتِن اْلَقتْولِ ْو َنَشاء َاََريْتَ اَكه ْم آَتَلَعَرآْتتَته م ِبِسيَماه ْم َولَ )

 . أمتا٧4التوبتة:  (َوَلَقْ  قَال واْ َكِلَمَة اْلك ْثِر وََكَثر واْ بَتْعَ  ِإْسَ ِمِهمْ  َ ِْلث وَن اِبّللِه َما قَال واْ ) ثبوَت خترعيا لع   اكتمال البي ة كالذين قال هللا تعاىل آيهم

                                                 

 228 /4)اع   املوقعس(  1
 ٧/29٧انظر )اا ( له،  2
 99٦و  984 /2)الشثا( للقاضي عياع، ط عيسى الل ،  ٣
 1٣٦ - 1٣٥ /٣4، وله م له يف )جممون الثتاوى( 198 - 19٧ /٥٣)جممون الثتاوى(  4
 1/٥2٧)آتح الباري(  ٥



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

473 

ه هللا الزن يق وهو من تكررت رثته واستتابته أو من ك رت م ه احملتم ت واملعاريض آمذهب مال  رمحه هللا ع   قبول توبته، ومتذهب الشتاآعي رمحت
 اجتهتتاث القاضتتي ويتتؤثر آيتته اوثايث الشتتر واالستتت ثاف ابلتت ين يف ال تتا ، آمتتىت و ِجتتَ  هتتذا وجتتب حستتم ماثتتته قبوقتتا أبتت ا . واملرجتتا يف هتتذا أياتتا إىل

 .1ويرتجح العمل رذهب مال 
ه ختتتيء يف أمتتا يف أحكتتا  اآلدتترة آمتتن و جتت ت م تته ااعمتتال احملتملتتة للكثتتر آتتأمره إىل هللا ِبستتب نيتتته، وهللا أعلتتم هبتتا وجماويتته هبتتا وإن مل ي بتتت عليتت

َآَما لَته  ِمتن قت توَِّة َواَل ، السَّرَائِر   يَتْوَ  تت بتَْلى) ، وقال تعاىل2(إمنا ااعمال ابل يات وإمنا لكل امريء ما نوى) عليه الص ة والس  أحكا  ال نيا، قال 
 .1٠ - 9الطارق: (َ ِصرِ 

 وملزي  بيان يف هذه املسألة ي رجا إىل:
 . ٣ومل ي َصرهِح( عليه الص ة والس  ابب )إ ا َعرَّع الذمهي أو خ ه بَسبِه ال    - كتاب استتابة املرت ين  -صايح الب اري • 
آصتل )حتقيتق القتول يف إكثتار و  ، 999 - 9٧8ص   2( ج عليه الص ة والست  )الشثا( للقاضي عياع،  آصل )ااقوال احملتملة لسبه ال   • 

 ى الل .، ط عيس1٠8٦ - 1٠٥٦ص  2املتأولس( والثصل بع ه، ج 
 .٣٠٧ - ٣٠٦ص  ٥، وج 219 - 21٧ص  2٠)جممون آتاوى ابن تيمية(، مسألة )الو  املذهب هل هو مذهب ( ج • 
، ط 2٥8 - 2٥2ص  2ا ، ج ك   ابن القيم يف مسألة )الو  املذهب هتل هتو متذهب ( يف قصتي ته ال ونيتة وختترحها للشتيخ حممت  دليتل هتر •  

 هت. 14٠٧مكتبة ابن تيمية 
ابعتت ها، ط ثار الكتتتاب وم 488ض( ص اه وال ظتتائر يف قواعتت  وآتترون آقتته الشتتاآعية( للستتيو ي، ابب )القتتول يف الصتتريح والك ايتتة والتعتتري)ااختتتب• 

 هت.14٠٧العريب 
 ، )مسألة أثر ثاللة الال يف حتويل الك اية إىل الصريح(.٥ /2)اع   املوقعس( البن القيم، • 

 :أي يص  سببا للاكم ابلكثر بشر س -القول أو الثعل( يص  مكثرا   : أن العمل )وأعين به ه اوام صة
 خترط يف ال ليل الشرعي: وهو أن يكون صريح ال اللة على أن آاعل هذا العمل كاآر كثرا  أكس.

لوارث لى امل اط املكثهر اعنه مشتمل أوخترط يف ِآعل املكلَّف أي العمل الصاثر من خت صِ ما: وهو أن يكون العمل  صريح ال اللة على الكثر أي 
العمتل حمتمتل  رف املتتكلم إن كتانن التال وع تيف ال ليل الشرعي. ويكون العمل صريح ال اللة إما ابت اء وإما بع  تبسه قصت  آاعلته أو ال ظتر يف قترائ

 ال اللة.
(  أي كثترا  بواحتا  . آقولته )4(احتا  ع ت كم متن هللا آيته برهتانإال أن تتروا ك ثترا  بو ) عليته الصت ة والست  وق  َثله على اعتبار هذين الشر س قتول ال ت  

تتر، وقولتته ) تتر. وقتتالع تت كم متتن هللا آيتته برهتتانصتتريح ال اللتتة علتتى الكثتتر وهتتذا ختتترط العمتتل املكثِه  ( أي ثليتتل ختتترعي صتتريح وهتتذا ختتترط التت ليل املكثِه
يح ال تمتل التأويتل، ومقتاتاه أنته الدتوو اخلتروج علتيهم متاثا  آعلهتم أي نص آية أو دتس صتر « ع  كم آيه من هللا برهان»قوله [رمحه هللا  الشوكاين

                                                 

،  2٧٣ - 2٦9 /12، و )آتح الباري( 1٧1 - 1٧٠ /٦، و )الثرون( البن مثلح ال بلي 8٠ - ٧8 /1٠انظر يف الك   عن توبة الزن يق )امل ين ما الشرح الكب (  1
 14٥ - 14٠و  11٥ - 112 /٣)اع   املوقعس( ، و1٦٧ - 1٥٦ /٦و )اا (  للشاآعي  

 ال يل متثق عليه 2
 28٠ /12)آتح الباري(  ٣
 ال يل متثق عليه 4
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 .1] تمل التأويل
لكثتر أ  اصتريح ال اللتة علتى  و هل العمتلهذا، ويرجا معظم اخل ف بس العلماء آيما يكثر به اإلنسان وما ال يكثر إىل الشرط ال اين السابق، وه

 ا كان حمتم  ثدله اخل ف انه حمل اجتهاث. حمتمل قا، آما كان صر ا مل خيتلثوا آيه، وم
ان ريب متا عب تته آإنته يكثتر. وكتذا لتو آكمتا إ ا قتال ختت ص عتن عت وه لتو كت[يف أم لة الترثة ابلقتول قتال: أبو بكر احلصر الشافعي وم ه ما  كره 

رضتي   أن ختتثي لقيتت يف مل متريض بعتوكتذا لتو قتا قال لو كان نبيا  ما آم ت به. أو قال عن ولت ه أو ووجتته هتو أحتب إيله متن هللا أو متن رستوله.
اَّتتور،  ستتبة هللا تعتتاىل إىلنتاتتمن قولتته يهتتذا متتالو قتلتتت  أاببكتتر وعمتتر مل استتتوجبه آإنتته يكثتتر، و هتتب  ائثتتة متتن العلمتتاء إىل أنتته يتاتتتم قتلتته انتته 

ليته وإن مل إلتو اثعتى أنته أوحتى   لت . وكتذا هللا تعتاىل متن وقاية هذا التعليل أن يلتاق هبذه الصورة ما يف مع اها اجتل تاتمُّن هتذه ال ستبة عاآتا 
ثقتتة املتصتتوآة باهه كمتتا يقولتته و  تتل هتتذا وأختتتيتت هن ال بتتوة. أو اثعتتى أنتته يتت دل اَّ تتة وَيكتتل متتن مثارهتتا وأنتته يعتتانق التتور العتتس آهتتو كثتتر ابإلجتتان، وم

ا يصت ر متن صتور االستتهزاء متو ابإلجتان  نبيتاء أو استت ف بته، آإنته يكثترقاتلهم هللا ما أجهلهم وأكثرهم وأبلم من اعتقت هم. ولتو ستب نبيتا  متن اا
 ستت  عليتته الصتت ة وال له رستتول هللاآيقتتول َدتت عليتته الصتت ة والستت  متتن الظلمتتة ع تت  ضتترهبم آيستتت يل املاتتروب بستتي  ااولتتس واآلدتترين رستتول هللا 

، وهتذا اللثتظ  ى اإلست   ك ْثترا  ْستَثر، انته لو قال ملسلم اي كاآر ب  أتويل كَ خيلص ، وحنو  ل . ولو قال خت ص أ  ن ه، وقال آدر َصَ ق كَثرا. و 
ك آليتثطن لذل . ولو قال إن مات ابين ْوثت أو ت صرت َكَثر يف الال. ولو سأله ك متة التوحيت  إلست   أن يلق ته كلاآر يري  اك   يص ر من الرت 

 وحي  َكَثر. آأختار عليه أبن ي بت َكَثر، وكذا إن مل يلق ه الت
عتتن  كثتتر، قالتته الراآعتتي  إن كتتان ستت ةولتتو أختتتار علتتى مستتلم أن يكثتتر َكَثتتر. ولتتو قيتتل لتته قلهتتم أ ثتتارك أو قتتص ختتتوارب  آإنتته س تت ة، آقتتال: ال أآعتتل و 

ل وال ا ال حتو آقتال: أحت   قتاول خت صتانأصااب أيب ح يثة وتبعهم، وقال ال ووي: امل تار أنه ال يكثر إال أن يقص  استتهزاء، وهللا أعلتم. ولتو ت
 يامة َكَثر. لو قال ال أداف القب َكَثر، و قوة إال ابهلل، آقال اآلدر ال حول وال قوة ال ت ين من جون َكَثر. ولو ْسا أ ان املؤ ن آقال إنه يكذ
ص ألستت وولت ه، آقتال لته ختت  ضرب خ مته ولو ابتلي رصائب آقال َأَدَذ  مايل  وول ي وكذا وكذا وما ا يثعله أياا وما بقي ما يثعل َكَثر. ولو
 هتذا نظتر ليه، وقال ال تووي يفعاآعي وسكت رسلم، آقال ال متعم ا  َكَثر. ولو قال له خت ص اي يهوثي أو اي نصراين آقال لبي  َكَثر كذا نقله الر 
الراآعتي عتن  ياهنم كثر كذا نقلتهعلمي صبق مإن مل ي و ختيتا وهللا أعلم. ولو قال معلم الصبيان إن اليهوث د  من املسلمس بك   اهنم يقاون حقو 

ر  تاهر يف التكثت  بتذل  نظتو ملتعيِهشتة أصااب أيب ح يثة رضي هللا ع ه وسكت عليه وتبعه ال ووي، قلت وهذا اللثظ ك ت  الوقتون متن الصت ائعية وا
 ا صترح إعاملتة هتذا ال ستيما مأجتوث متن  املتة هتذاإ  إدراج مسلم عن ثي ه بلثظة قا حممل صايح ال سيما ع   القري ة ال الة علتى أن املتراث أن مع

 . ]أبن هذا مراثه أو وقا يف لثظ صريح كاملسألة امل قولة وهللا أعلم
ال حمتملتتة يتترث أياتتا يف ااآعتت هبتتا، وهتتذا آهتتذه أم لتتة للتترثة اباقتتوال، وكمتتا تتترى آتتإن متتا ثدلتتته االحتمتتاالت م هتتا ادتلثتتت آراء العلمتتاء يف التكثتت 

 بع  ك مه السابق،  أبو بكر احلصرما كره  ال اللة، وم ها
ح، وكتتذا التتذبح ه عبتتاثة الشتتموأمتتا الكثتتر ابلثعتتل آكالستتجوث للصتت م والشتتمح والقمتتر وإلقتتاء املصتتاف يف القتتا ورات، والستتار التتذي آيتت[قتتال: 

ويقت ه  استم  تعتا ى اخلمتر والتز لتو كتان ي كتذالألص ا ، والس رايء ابسم من أْساء هللا تعاىل أو أبمره أو وعي ه أو قراءة القترآن علتى ضترب الت ف، و 
 هللا تعاىل است ثاآا  آإنه يكثر. 

ر. ونقل الراآعي عن أصااب أيب ح يثة أنه لو خت ه الز ر على وسطه كثر. قال: وادتلثوا آيمن وضا قل سوة ا و  علتى رأسته والصتايح أنته يكثت
لتى أنته يكثتر وستكت الراآعتي علتى  لت ، وقتال ال تووي الصتواب أنته ال يكثتر إ ا مل ولو خت  على وسطه حب  آستل ع ه آقتال هتذا و ر آتااك ر ع

                                                 

 ٣٦1 /٧)نيل ااو ار(  1
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 رثه ال يكون رثة.يكن له نية، وما  كره ال ووي  كره الراآعي يف أوهل اَّ اايت يف الطرف الرابا ما حاصله مواآقة ال ووي وَأنَّ ل ْبح وِيه الكثار رج
إ ا سقى ول ه مخرا آ  ر أقرابؤه ال راهم وال  ن  آإهنم يكثرون وسكت الراآعي عليه، وقال ال تووي ونقل الراآعي عن أصااب أيب ح يثة أن الثاسق 

أو الصواب أهنم ال يكثرون. ولو آعل آع  أجا املسلمون على أنه ال يص ر إال من كاآر، وإن كان مصرحا ابإلس   متا آعلته كالستجوث للصتليب 
 . 1]الز ن  وخ ها آإنه يكثر املشي إىل الك ائح ما أهلها بزيهم من

 تا  أبمتور هتى وإ ا أتملت هذه املكثرات القولية والثعلية وهى جمرث أم لة من ك   مما جاء يف أبواب الرثة بكتب الثقه تبسه ل  استهانة ك   من ال
)إنكتم لتعملتون أعمتاال هتى أثق يف أعيت كم متن  رضتي هللا ع ته من نواقض اإلس  ، وماهذا إال بسبب آشو اَّهل ورِقَّة ال ين، قال أنح بتن مالت 

 .2من املوبقات( عليه الص ة والس  الشَّعر ك ا نع ها على عه  رسول هللا 
 نه م َكثِهر .روط وصِثه أب)بقول أو آعل م َكثِهر( وكيف يستويف القول أو الثعل خت -يف قاع ة التكث   -هذا ما يتعلق بشرح قويل 

 بعمل واح . -أي يكثر  -يف اإلميان إال جبملة أعمال، ولك ه خيرج م ه ( ال ي دل العب  فائدة)
، آهتتذا عليتته أحكتتا  التت نيا التتذي جتتتري واملقصتتوث ه تتا اإلميتتان القيقتتي التتذي ي ثتتا صتتاحبه يف اآلدتترة ال اإلميتتان الكمتتي املتتراثف لإلستت   الكمتتي

 ي دل آيه ابلشهاثتس. 
ارح، لقلتتب واللستتان واَّتتو امتتن أعمتتال  حتتىت َييت أبصتتله، وقتت  ستتبق بيتتان أن أصتتل اإلميتتان مكتتون متتن جلتتة أمتتا اإلميتتان القيقتتي آتت  يتت دل آيتته العبتت 

س، وعلتتى : اإلقتترار ابلشتتهاثتعلتتى اللستتانوهتتى علتتى القلتتب: املعرآتتة والتصتت يق وبعتتض أعمتتال القلتتب كاالنقيتتاث واحملبتتة والرضتتا والتستتليم هلل تعتتاىل، و 
 كالص ة وأثدل آيها ك   من العلماء بقية املباين اخلمسة. اَّوارح: مايكثر برتكه من ااعمال  

تأآتإ ا أتتى بقتوِل أو آعتل  -ال جبملتة متن ااعمتال  -ولكن العب  خيرج متن اإلميتان أي أنته يكثتر بعمتل واحت   ستبق  ر َكَثتر بتذل  كمتاو اعتقتاث مكثِه
كتم بكثترهم  علتى أن بعتض وهتذا يت ل -ن حبطتت يف القيقتة وإ -بيانه، واليشرتط لكثره أن يزول كل مامعه من ختتعب اإلميتان يف الظتاهر  متن   

 ق  تكون قم أعمال صالة يف الظاهر وهذا المي ا من تكث هم إ ا قا  املقتاى لذل .
 وهذه الثائ ة قا نظائر يف الثقه:

والستتجوث  يتتة والقيتتا  والركتتونقبلتتة وال تقبال الآالصتت ة ال تصتتح وال جتتتزيء إال جبملتتة متتن الشتتروط وااركتتان والواجبتتات: كالوضتتوء وستترت العتتورة واستت
 وخ ها. ولك ها تبطل بعمل واح  آمن أح ث أو أكل أث اء الص ة بطلت ص ته.

 والل ال يصح إال جبملة من ااركان والواجبات ويثس  بعمل واح  كاَّمان.
َوَمتن يَتْرتَتِ ْث ِمت ك ْم َعتن ) الصتالة، قتال تعتاىلطتت كتل أعمالته وإ ا عمل العب  صالا  ول حياته مث كثر بقتول أو آعتل أو اعتقتاث ومتات عليته حب

نْتَيا َواآلِدتَرِة َوأ ْولَتتِتَ  َأْصتَااب  ال َّتاِر ه تْم ِآيَهتا َدالِت  ونَ  ِثيِ ِه آَتَيم ْت َوه َو َكاِآرم آَأ ْولَتِتَ  َحِبَطْت َأْعَمتاق  ْم يف  . وقتال رستول 21٧البقترة:  (الت ُّ
إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل اَّ ة مث خيتم له عمله بعمل أهل ال ار، وإن الرجتل ليعمتل الزمتان الطويتل بعمتل ) الس  عليه الص ة و هللا 

 .٣(أهل ال ار مث خيتم له عمله بعمل أهل اَّ ة
 ( الثرق بس التكث  املطلق )كثر ال ون( وتكث  املعس )كثر العس(. فائدة أخر )

هتو ت زيتل الكتم ابلكثتر علتى الستبب ا ترث )وهتو االتيتان بقتولِ  مكثتر أو بثعتل مكثتِر(. آيقتال: متن قتال كتذا كثتر ومتن آعتل كتذا   التكث  املطلق:
                                                 

 124 - 12٣ص  2)كثاية ااديار( ج   1
 رواه الب اري 2
 رواه مسلم عن أيب هريرة، وأصله يف الصاياس من ح يل ابن مسعوث رضي هللا ع ه ٣
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 كثر،  أي معرآة الكتم م طلقتا  ثون ت زيتل الكتم ابلكثتر علتى ختت ص معتس وإن كتان قت  أتتى هبتذا الستبب. والتكثت  املطلتق هتو ماتكلم تا ع ته يف
 ة من قاع ة التكث . الثقرات السابق

وهتو  -ة إىل ماستبق بيانته ذا ابإلضتاآأما تكث  املعتس:  آهتو الكتم ابلكثتر علتى الشت ص املعتس التذي آعتل الستبب )القتول أو الثعتل املكثتر(. وهت
  .وانا ااحكايستلز  ال ظر يف ثبوت هذا السبب على آاعله ودلوهه من م -التاقق من ثبوت  صثة الكثر لقوله أو لثعله 

 وبعبارة أدرى ميكن القول أبن الثرق بس ال وعس هو:
هتتة صتتثه أبنتته مكثتتر متتن جائه لشتتروط و أن التكثتت  املطلتتق هتتو جتتتر  الثعتتل، وي ظتتر آيتته إىل أمتتر واحتت  وهتتو الستتبب املكثتتر جمتترثا  متتن حيتتل استتتيث• 

 ال ليل الشرعي ومن جهة قطعية ثاللة الثعل نثسه.
تثتاء موانتا بتوت الثعتل عليته وانثعله متن حيتل لثاعل، وي ظر آيه إىل أمرين: جتر  الثعل كما سبق، وال ظر يف حال آاأما تكث  املعس آهو جتر  ا• 

 الكم يف حقه. 
 وال ظر يف ال بوت واملوانا هو موضون الثقرات التالية.

تتر و  -يف قاعتت ة التكثتت   -( قتتويل 4) هتتو ستتبب الكثتتر. وبيتتان  لتت  أنتته يتت دل ضتتمن قاعتت ة )ثبتتت عليتته ثبتتوَت  ختتترعيا( أي القتتول أو الثعتتل  املكثِه
لشتريعة تستمى )إجراء أحكا  ال نيا على الظاهر( أن املكلَّف اليؤادتذ بشتيء متن أقوالته أو أآعالته يف أحكتا  الت نيا إال إ ا ثبتتت عليته بطترق بيه تهتا ا

 آلدتتر، آتتإ ا مل ي بتتت القتتول أو الثعتتل علتتى املكلَّتتف ثبتتوَت  تترق اإلثبتتات الشتترعية، وم هتتا اإلقتترار وختتتهاثة الشتتهوث، وخيتلتتف نصتتاب الشتتهاثة متتن أمتترِ 
 يف  ِ ختتترعيا صتتاياا  آهتتو معتت و  ح كمتتا  وإن و ِجتتَ  يف القيقتتة، آمتتن وين ومل ي بتتت و ه بطريتتق صتتايح آهتتو ختت  وانِ  يف الكتتم الشتترعي ولك تته وان

آت بتتت  -وهتتى االتيتتان بقتتولِ  مكثتتر أو آعتتلِ  مكثتتر  -بشتتثاعة. أمتتا التترثة القيقتتة وهللا مؤادتتذه علتتى آعلتته هتتذا إال أن ي ثتتَر لتته بتوبتتة أو رواونتتة أو 
ة ختهوث أبح  أمرين: ابإلقرار وهو االعرتاف أو بشهاثة رجلس مسلمس ع لس. وهذا مذهب جاه  العلماء مل خيالف آيه إال السن إ  اخترتط أربع

ق امتتة أبن العلتتة يف عتت ث ختتتهوث التتز  هتتو التتز  ال القتتتل املرتتتتب عليتته إ  نثتتح ال صتتاب  الثبتتات التترثة ان عقوبتهتتا القتتتل قياستتا  علتتى التتز ، ورثهه ابتتن
 . 1)ع ث الشهوث( مشرتط يف اثبات و  خ  احملصن وال قتل آيه، آظهر الثرق

ْجملتة، آقتول الشتهوث: وال تقبتل الشتهاثة اب[ القاضي برهان الدين بن فرحون املاالكيوال ب  يف أثاء الشهاثة ابلرثة من التثصيل، كما قال 
 
لترثة امل

 .2]َكَثر آ ن أو ارت ، بل الب  من تثصيل ماْسعوه ورأوه م ه الدت ف ال ا  يف التكث ، آق  يعتق ون كثرا  ماليح بكثر
كتم ابالستثاضتة: ال[ ابان القايموهل ت بت الرثة ابالستثاضة وهى ختهاثة اَّما ال ث  ثون ْسان أو معاي تة متن املشتهوث عليته  آيهتا دت ف. قتال 

وهتتى أقتتوى متتن ختتتهاثة اث تتس  -إىل أن قتتال  -هتتى ثرجتتة بتتس التتتواتر واآلحتتاث، آاالستثاضتتة هتتى االختتتتهار التتذي يتاتت ث بتته ال تتا  وآتتاع بيتت هم 
ا كتان يتو  الت  اثء مث ملت[هتت، قتال  ٧41يف َترخيه يف أح اث ست ة  ابن كثري. ومن أم لة الشهاثة على الرثة ابالستثاضة الاثثة اليت رواها ٣]مقبولس

ح يف الشتهوث الاثي والعشرين من  ي القع ة أ ْحِاَر ع مان ال كاكي املذكور إىل ثار السعاثة وأقيم إىل بس ي ي اامراء والقااة وس تل عن القتواث 
صتلى علتى رستوله مث حكتم ذراقتة آعجز آلم يق ر، وعجز عن  ل  آتوجه عليه الكم، آس تل القاضي املالكي الكم عليته، آامت  هللا وأثتىن عليته و 

 ثمه وإن َتب، آأِدتَذ املتذكور آاتربت رقبتته ب مشتق بستوق اخليتل، ونتوثي عليته: هتذا جتزاء متن يكتون علتى متذهب االحتاثيتة، وكتان يومتا  مشتهوثا  
ين التذه ، وتكلمتا وَحرَّضتا ب ار السعاثة، حاره دلق من ااعيان واملشتايخ، وحاتر ختتي  ا جتال الت ين املِتزي التاآظ، وختتي  ا التاآظ ُشتح الت 

                                                 

 99 /1٠ر )امل ين ما الشرح الكب ( انظ 1
 2٧٧ /2)تبصرة الكا (  2
 414 - 412 /٣٥، و )جممون آتاوى ابن تيمية( 2٥4 /٥، ط امل ين. ويراجا أياا )آتح الباري( 212)الطرق الكمية( البن القيم، ص  ٣
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كي وال ثتي يف القاية ج ا ، وخته ا بزن قة املذكور ابالستثاضة، وكذا الشيخ وين ال ين أدو الشيخ تقي ال ين بن تيمية، ودرج القااة ال  ثة املال
 . 1]هوال بلي، وهم نثذوا حكمه يف ا لح آااروا قتل املذكور، وك ت مباخترا  َّميا  ل  من أوله إىل آدر 

يَتتتْوَ  ) ذا حستتابه إىل هللاالتت نيا آهتت آهتتذه  تترق اثبتتات التترثة يف أحكتتا  التت نيا، وقتت  يكثتتر ختتت صم متتا علتتى القيقتتة وال ي بتتت عليتته الكثتتر يف أحكتتا 
َلى السَّرَائِر    الي ثتر أن الة دال ا  آيها أبت ا ، آتإن هللاره ب  توبة آهو يف ال ار الحم، آإن مات على كث 1٠ - 9الطارق:  (َآَما َله  ِمن قت وَِّة َواَل َ ِصرِ ، تت بتْ

 التالية: صور ااربايشرك به، آليح كل من كثر على القيقة ميكن اثبات كثره يف ااحكا  القاائية ال نيوية، ويبسه هذا ال
عل، آهو مسلم يف الكم الظاهر كتاآر علتى إ ا أَسرَّ خت ص اعتقاثا  مكثرا  مل يظهره يف قول أو آعل وهو الكثر ابالعتقاث ا رث كالتكذيب ابلب -أ 

َ ْتتَذر  ) لتتو أضتتمروا ال ثتتاق ومل يتكلمتتوا بتته كتتانوا م تتاآقس، قتتال تعتتاىل[ اباان ميميااة القيقتتة. وهتتذا متتن امل تتاآقس ال ثتتاق ااكتتس. ويف هتتذا ال تتون قتتال
. آ لت اآلية على أن ال ثاق كان 2 ]٦4التوبة:  (اّللهَ خم ْرِجم مَّا حَتَْذر ونَ م ق ِل اْستَتْهزِئ واْ ِإنَّ اْلم َ اِآق وَن َأن تت  َتزََّل َعَلْيِهْم س وَرةم تت  َتبِهتت ه ْم ِرَا يف قت ل وهبِِ 

 بقلوهبم ومل خيرج بع  يف قولِ  أو آعلِ   اهر. 
القيقتتة. وهتتذا متتن  علتتى هر كتتاآروإ ا أ هتتر ختتت ص قتتوال  أو آعتت   مكثتترا ، ولكتتن مل يطلتتا عليتته أحتت  متتن ال تتا ، آهتتو مستتلم يف الكتتم الظتتا -ب 

َعلَتى ال ِهَثتاِق  ْن َأْهتِل اْلَمِ ي َتِة َمتَرث واْ َ اِآق وَن َوِمتْعرَاِب م  َوممَّْن َحْوَلك م مِهَن ااَ ) والذي قبله ثاد ن يف قوله تعاىلامل اآقس ال ثاق ااكس، وهذا 
هب  م مَّرََّتْسِ مث َّ   .1٠1لتوبة: ا ( َعِظيمِ  َعَذابِ  يت َرثُّوَن ِإىَل اَل تَتْعَلم ه ْم حَنْن  نَتْعَلم ه ْم َس ت َعذِه

 وإ ا أ هر خت ص قوال  أو آع  مكثرا ، وا لا عليه بعض ال ا ، لكن مل يشه  به عليه م هم إال رجل تم واح  تم أو  ثتل أو امترأة، آت  ي بتت -ج 
م يف الكتم الظتاهر كتاآر علتى القيقتة. ومتا هتذا دتوو للقاضتي عليه هذا اامر املكثِهر لع   اكتمال نصاب الشهاثة علتى الترثة يف حقته. وهتو مستل

متا   أن ي عزر املشهوث عليته )أي يعاقبته رتا ثون الت ه بستجن أو جلت  وخت ه( ِبستب قتوة الشتهاثة كتأن يكتون الشتاه  متن العلمتاء العت ول الصتالس
 .٣كونه واح ا  

، آتإهنم كتانوا يتكلمتون ابلكثتر آيمتا بيت هم وال يشته  بته عليته الصت ة والست   ت  وهذه الصورة ال ال تة كانتت هتى خالتب حتال امل تاآقس علتى عهت  ال
، وأحيتا  كتان يستمعهم رجتل متن 4]آي تاآق يف البتا ن وماميك ته ا هتار الترِثهة بتل يتتكلم ابل ثتاق متا داصتته[ ابن ميمياةبعاهم على بعض كما قال 

يت  بتن أرقتم علتى عبت هللا بتن أ يَبه أبنته قتال )لتتن رجع تا إىل امل ي تة لي ترجن ااعتز م هتا املسلمس آيشه  را ْسا واليكثتي هتذا ل ثبتات. كمتا ختته  و 
مل يؤادتتذهم ابلتتوحي  وإمنتتا بطتترق االثبتتات الشتترعية،  عليتته الصتت ة والستت  اا ل( كمتتا ثبتتت يف الصتتايح، ومتتا أن التتوحي صتت هق ويتت ا  إال أن ال تت  

، ولتتن القتتول هتتو متتاع رف  ٣٠حممتت :  (َولَتَتْعتترِآَت تَّه ْم يف َلْتتِن اْلَقتتْولِ )اللتتة لتتيح صتتر ا، كمتتا قتتال تعتتاىل امل تتاآقس كتتان حمتمتتل ال وان ك تت ا  متتن كتت   
 ابملعىن ومل ي صرح به،  كره القر  .

ن متا يتكلمتون بته متن الكثتر إن عامتهم مل يك[رمحه هللا ابن ميمية امل اآقس ، آقال  عليه الص ة والس  وهبذا أجاب العلماء عن ملا ا مل يقتل ال   
، عليتته الصتت ة والستت  ممتتا ي بتتت علتتيهم ابلبي تتة، بتتل كتتانوا ي ظهتترون اإلستت  ، ونثتتاقهم ي عتترف َترة ابلكلمتتة يستتمعها الرجتتل املتتؤمن آي قلهتتا إىل ال تت  

لزكاة و هور الكراهة م هم لك   من أحكتا  هللا، آيالثون ابهلل أهنم ماقالوا أو ال لثون، وَترة را يظهر من أتدرهم عن الص ة واَّهاث واست قاقم ل

                                                 

 19٠ /14)الب اية وال هاية(  1
 ٥٧ /1٣)جممون الثتاوى(  2
 281ص  2بن آرحون ج انظر )تبصرة الكا ( ال ٣
 ٥4 /1٣)جممون الثتاوى(  4
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مث جيتتا هتتؤالء امل تتاآقس ي ظهتترون اإلستت  ، و لثتتون أهنتتم مستتلمون، وقتت  اكتتذوا أميتتاهنم ج  هتتة، وإ ا   -إىل أن قتتال  -وعتتامتهم ي عرآتتون يف لتتن القتتول 
س الواحت ، والرجترث التوحي، وال ابلت الئل والشتواه ، حتىت ي بتت مل يكتن يقتيم الت وث بعلمته، وال ِبت عليته الصت ة والست  كانت هذه حاقم آتال   

لعتت    هتتور الكثتتر متت هم ِبجتتة ختتترعية. ويتت ل علتتى هتتذا أنتته مل  -متتا كتتوهنم كثتتارا   -آكتتان تتترك قتتتلهم  -إىل قولتته  -املوجتتب للاتت ه ببي تتِة أو إقتترار، 
أن يستتتتاب كاملرتتت ، آتتإن َتب وإال قتتتل، ومل يبل  تتا أنتته استتتتاب واحتت ا   يستتتتبهم علتتى التعيتتس، ومتتن املعلتتو  أن أحستتن حتتال متتن ثبتتت نثاقتته وون قتتته

إىل هللا، آتإ ا كانتت  بعي ه م هم، آع ِلَم أن الكثر والرِثهة مل ت بت على واح  بعي ه ثبوَت يوجتب أن ي قتتل كاملرتت ، وقتذا تقبتل ع نيتتهم، ونِكتل  سترائرهم
وبتوا ن امل تاآقس مستترتة، وح كمته [رمحته هللا  القاضي عيا(. وقال 1]يف حال من مل يظهر نثاق ه هذه حال من  هر نثاقه ب   البي ة الشرعية آك

ِيتت وي كروهنتا و لثتون  عليه الص ة والس   على الظاهر، وأك ر تل  الكلمات إمنا كان يقوقا القائل م هم د ْثيتة ومتا أم الته، و لثتون عليهتا إ ا من 
عليتته الصتت ة وهبتتذا أجتتاب بعتتض أئمت تتا رمحهتتم هللا عتتن هتتذا الستتؤال. وقتتال: لعلهتته مل ي بتتت ع تت ه  -إىل قولتته  -لمتتة الكثتتر ابهلل ماقتتالوا، ولقتت  قتتالوا ك

إىل  -بَعتْ لس من أقواقم مار ِآَا وإمنا نقله الواح  وَمْن مل يصل رتبة الشهاثة يف هذا الباب، من َص  أو عبِ  أو امرأة، وال ماء التستتباح إال  والس  
مل يقتل امل اآقس بعلمه آيهم، ومل َيت أنه قامت بي تة علتى نثتاقهم،  عليه الص ة والس  وكذل  قال بعض أصااب ا الب  اثيس: إن ال    -أن قال 

 .2]آلذل  تركهم
( ملتا أراث عمتر بتن اخلطتاب بهَثْعته ، اليتات ث ال تا  أن حممت ا  يقتتل أصتاا) عليته الصت ة والست  وهبذا أياا أجاب ابن تيميتة عتن قتول رستول هللا 

متن قتلته متا كره متن حتت ث  عليته الصت ة والست  وإمنتا م تا ال ت  [ابن ميمية، آقال ٣رضي هللا ع ه قتل عب هللا بن أ يب را خته  به عليه وي  بن أرقم 
آلتو [ القاضي عيا(. وقال 4]وحي ودس وي  بن أرقمال ا  أنه يقتل أصاابه، ان ال ثاق مل ي بت عليه ابلبي ة، وق  حلف أنه ماقال، وإمنا ع ِلَم ابل

ل ثتاقهم ومايبت ر مت هم وِعلِمته رتا أسترهوا يف أنثستهم لوَجتَ  املَ ِثتر متايقول، والرَتب الشتارث، وأرجتف املعانت ، وارَتن  عليه الص ة والست  قتلهم ال   
 -إىل أن قتال  -َعم الزاعم، و ن العت و الظتامل أن القتتل إمنتا كتان للعت اوة وال دول يف اإلس   خ  واح ، ولزَ  عليه الص ة والس  من صابة ال   

 .   ٥]وهذا ِب ف إجراء ااحكا  الظاهرة عليهم من ح وث الز  والقتل وخِتْبِهِه  لظهورها واستواء ال ا  يف علمها
قتت  آاع أمتتره يف ال تتا ، متتا، أو استتتث ن عتت الن آمتتا آوقهوإ ا أ هتتر ختتت ص قتتوال  أو آعتت   مكثتترا . وأقتتره بتته علتتى نثستته، أو ختتته  بتته عليتته رجتت -ث 

 كم. موانا الثبت عليه هذا العمل املكثِهر ثوبتا خترعيا صاياا ، إال أن هذا اليكثي للاكم عليه ابلكثر حىت ي  ظر يف
 لشرعي.اا مايتعلق ابل بوت م ها، آهذ آهذه أربا أحوال للكاآر على القيقة، ومل ي بت عليه العمل املكثر يف أحكا  ال نيا إال يف حال واح ة

الثبتتات االكثتتر عليتته بطتترق   ميكتتن اثبتتاتوإن مل -كمتتا يف الصتتورة )ج( الستتابقة   -( وهتتى هتتل ملتتن علتتم كثتترا  متن رجتتلِ  أن يعتتتسه كتتاآرا  وهنااا فائاادة)
 الشرعية.

 واَّواب: نعم، بل دب عليه أن  كم عليه ابلكثر، ولكن بشر س:
 الكم.  ص مؤه  للاكم ب ثسه أو ابستثتاء خ ه، ليثرق بس الكثر وخ ه ولي ظر يف مواناأوقما: أن يكون الش

ذا اثى واآلدر: أن اليعاقبه ابلعقوابت اليت هى حق هلل تعاىل كاستباحة ثمه وماله لت  يؤادذ هبذا ما ع    ال بوت الشرعي الكامتل، ولتو جتاو هت
جتترث التهمتتة، ولكتتن يعاقبتته رتتا ثون  لتت  متتن هجتتره وتتترك نكاحتته وانكاحتته وتتترك الصتت ة عليتته إ ا متتات إىل الثوضتتى يف استتتباحة التت ماء واامتتوال ر
                                                 

 ٣٥٧ - ٣٥٥)الصار  املسلول ص  1
 ،  ط الل 9٦٣ - 9٦1 /2)الشثا( للقاضي عياع،  2
 (49٠٥ال يل رواه الب اري ) ٣
 ٣٥4)الصار  املسلول( ص  4
 ، ط الل 9٦4 /2)الشثا(  ٥
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َواَل ) ويست ثر قم، حىت هناه هللا عتن  لت  آقتالأوال  يصلي عليهم  عليه الص ة والس  وكان ال   [ -يف امل اآقس  - ابن ميمية. وقال 1وحنو  ل 
اْستتَتْ ِثْر َق تْم َأْو اَل َتْستتَتْ ِثْر َق تْم ِإن َتْستتَتْ ِثْر َق تْم َستْبِعَس َمترَّة  آَتلَتن ) وقتال 84التوبتة:  (مَّتاَت أَبَت ا  َواَل تَتق تْم َعلَتَى قَتْسِهِ  ت َصلِه َعَلى َأَحِ  مِه تْه م

ار التتذين ة اليستتتال متت هم مايستتتاله متتن الكثتت، آلتتم يكتتن يصتتلي علتتيهم واليستتت ثر قتتم، ولكتتْن ثمتتاؤهم وأمتتواقم معصتتوم8٠التوبتتة:  (يَتْ ِثتتَر اّلله  َق تتمْ 
 . 2]الي ظهرون أهنم مؤم ون بل يظهرون الكثر ثون اإلميان

َواْضتتِرْب َق تتم مَّتتَ    رَّج لَتتْسِ َجَعْل َتتا ِاََحتتِ ِ َا َج تَّتَتتْسِ ِمتتْن َأْع َتتاِب )وثليتتل حكتتم الثتترث الواحتت  علتتى ختت ه ابلكثتتر إ ا علتتم م تته كثتترا ، قولتته تعتتاىل 
َا بَِ ْ ِل َوَجَعْلَ ا بَتيتْ َته َما َوْرعا  َوحَ  وََكاَن َله  مَثَرم آَتَقاَل ِلَصتاِحِبِه ، ِكْلَتا اََّْ تََّتْسِ آَتْت أ ك َلَها َوملَْ َتْظِلْم ِمْ ه  خَتْيتا  َوَآجَّْرَ  ِدَ َق َما هَنَرا  ، َثْثَ ا  

َوَمتا َأ  تنُّ السَّتاَعَة قَاِئَمتة  ، َوَثَدتَل َج تَّتَته  َوه تَو  َتاملم لهِ َتْثِستِه قَتاَل َمتا َأ  تنُّ َأن تَِبيتَ  َهتِذِه أَبَت ا  ، نَتَثترا   َوه َو   َاِور ه  َأَ  َأْك َتر  ِم َ  َماال  َوَأَعزُّ 
َهتتتا م  َقَلبتتتا   َتتتاِور ه  َأَكَثتتترْ ، َولَتتتِتن رُِّثثتُّ ِإىَل َريبِه َاَِجتتتَ نَّ َدتتتْ ا  مِه تْ تتتَو    . آتتتااول كثتتتر ٣٧ - ٣2الكهتتتف:  (َت اِبلَّتتتِذي َدَلَقتتت َ قَتتتاَل لَتتته  َصتتتاِحب ه  َوه 

بتذل ، وكتا  رجلتس آقتط كمتا قتال هللا تعتاىل. وم تال هتذا يف الستلف ك ت   واآلدتر أكثتره ٣٦الكهتف:  (َوَما َأ  تنُّ السَّتاَعَة قَاِئَمتة  )ابلش  يف البعتل 
تتر حثصتتا  هتتذا وإمنتتا أ لتتق ، وقتت  ٣وم تته إكثتتار الشتتاآعي رمحتته هللا لثتتص الثتترث يف جملتتح امل تتا رة   هتتب ابتتن تيميتتة رمحتته هللا إىل أن الشتتاآعي مل يكثِه

 .4الكثر على قوله، ولكن ال ابت من دس ا ِب ف ماقاله ختيخ اإلس  
ختتترعيا  وَتثتتر هتذا الكتتاآر ثبتمل ي بتت ك وهتذا التتذي أكثتر ختت ه الدتوو أن يلتتز  خت ه متتن املستلمس بتتذل  متاثا  مل ي بتتت ع ت هم ماثبتتت ع ت ه، ومتتاثا 

 صاياا.
متن علتم  ولكن هذا الذي  أكثر خ ه دوو ل  ه أن يقل ه إ ا كان آقيها ثقة، وم اله تقلي  عمر بن اخلطاب لذيثة بن اليمان يف تترك الصت ة علتى

 .٥له  عليه الص ة والس  حذيثة نثاقهم ذدبار رسول هللا 
شتى ضتترره، داصتتة إ ا  وهتل دتتوو ملتتن علتم كثتترا  متتن رجتل أن يشتتهره يف ال تتا  وإ ن كتان الكتتاآر مستستترا  بكثتره . واَّتتواب: نعتتم، بتل دتتب حيتتل خي 

رمحه  القاضي عيا(كان هذا الكاآر من ثعاة الب ن أو ممن يؤدذ ع ه العلم أو كان يري  نكاح مسلمة وحنو  ل ، آال ين ال صياة. ويف هذا قال 
كمته أو ختتهاثته أو آتيتاه يف القتوق، َوَجتب علتى ستامعه آإن كان القائل لذل  ممن تص ى ان ي ؤَدذ ع ه ال[هللا  علم أو روايتة الت يل أو ي قطتا ِب 

وآستاث قولته، لقطتا  اإلختاثة را ْسا م ه والت ث  لل ا  ع ه والشهاثة عليه را قاله، ووجب على من بَتَلَ ه   ل  من أئمة املسلمس إنكاره وبيتان ك ْثترِه
املرسلس. وكذل  إن كان ممن يعظ العامة أو يؤثب الصتبيان، آتإن متن هتذه ستريرته اليتؤمن علتى إلقتاء  لت  يف  ضرره عن املسلمس وقياما ِبق سي 

 . ٦]، ولق ختريعتهعليه الص ة والس  قلوهبم، آيتأك  يف هؤالء اإلداب لق ال   
 آهذا مايتعلق ابل بوت الشرعي، أي اثبات وقون سبب الكثر من آاعله اثباَت صاياا .

 هى:  الشريعة بوجِه عا اع ة الكم يفق)إ ا توآرت ختروط الكم(. آال ظر يف الشروط الب  م ه قبل الكم. آإن  -يف قاع ة التكث   -( قويل ٥)
 )يرتتب الكم على السبب إ ا توآرت الشروط وانتثت املوانا(.

                                                 

 28٧ - 24/28٥ كر هذا ختيخ اإلس   ابن تيمية يف )جممون الثتاوى(  1
 21٣ - 212 /٧)جممون الثتاوى(  2
 2٥٣ - 1/2٥2، و)خترح اعتقاث أهل الس ة( ايب القاسم ال لكائي، 81انظر )الشريعة( لآلجري ص  ٣
 ٣49 /2٣انظر ك مه يف )جممون الثتاوي(  4
 1٦٦ /٦، و )اا ( للشاآعي، ٧/21٣انظر )جممون آتاوي ابن تيمية(  ٥
 998 - 99٧ /2)الشثا(  ٦
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 ( لش ص ما. والكم: هو اثبات أمر آلدر أو نثيه ع ه، وهو ه ا اثبات حكم الكثر )الرثة
لشت ص بقتول أو تيتان هتذا ااوسبب الكم: هو الشيء الذي جعل الشارن وجوثه ع مة على وجوث الكتم، وع مته ع متة علتى ع مته. وهتو ه تا 

 آعل مكثِهر. 
 الكم. وخترط الكم: هو مايتوقف وجوث الكم على وجوثه، واليلز  من وجوثه وجوث الكم، ولكن يلز  من ع مه ع  

 وط الكم ابلتكث  إىل ث ثة أقسا :وت قسم ختر 
 ، متعم ا  قاص ا  لثعله، خمتارا  له ذراثته.ختروط يف الثاعل: وهى أن يكون مكلثا  )أي ابل ا عاق  ( عاملا أبن آعله مكثِهر -أ 

تترا  بتت  ختتتبهة، وقتت  ستتبق بيتتان مايشتترتط -ب  ن يكتتون آعتتل أل : وهتتو لتتذ ختتتروط يف الثعتتل )التتذي هتتو ستتبب الكتتم(: وهتتو أن يكتتون آعلتته مكثِه
 املكلف صريح ال اللة، وأن يكون ال ليل الشرعي املكثر صريح ال اللة أياا.

 ختروط يف اثبات آعل املكلف: وهى أن ي بت بطريق خترعي صايح. -ج 
 )وانتثت موانعه يف حقه( أي موانا الكم.  -يف قاع ة التكث   -( وقويل ٦)

 م، واليلز  من ع مه وجوث الكم أو ع مه.واملانا: هو مايلز  من وجوثه ع   الك
 ابان القايمواعلم أنه دوو أن يكتثى يف قاع ة التكث  بذكر الشروط آقط أو املوانا آقط إ  إهنما أض اث، و كر أح  ا ي  ين عتن اآلدتر، كمتا قتال 

                                                 
  قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]ويف هذا الشرط نظر، فإن الذين ذكرهم النيب  ما ك  -لقائي رضي هللا عنه، ِل يكونوا يعرفون ايف حديث عد   بن حامت

لشرك، وأهنم ابري هللا، من وصفهم دلوز صرفها دة ال جيأن طاعة األحبار والرهبان يف التشريع عبادة، وِل مينع عدا علمهم أبن ملك القاعة عبا -صر ح عد   نفسه 
 .قد اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرابابً من دون هللا

 وض لة د و هلوقد ميزهم هللا يف فاحتة الكتاب عن املدضوب عليهم، الذين كفروا عن علم، أبهنم ضالون قد كفروا عن مقلي
 َأْصَواَتك ْم آَتْوَق َصْوتِ اَل تَتْرآَتع وا  َها الَِّذيَن آَم  وااَي أَيتُّ ) عاىل:موهو ال يعلم أبن فعله كفر، قوله  ومما يدل داللة ظاهرة أيضًا على أن اسنسان قد يكفر وهو ال يشعر، أ 

  .2احلجرات:  (ر ونَ اَل َتْشع   نت مْ َأْعَمال ك ْم َوأَ  ال َِّ ِه َواَل جَتَْهر وا َله  اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَتْعِاك ْم لِبَتْعِض َأن حَتَْبطَ 
َوَمن ) ل معاىليكون ابلكفر كما قا عمال إمناحبوط األو العمل وصاحبه ال يشعر وال يعلم، قد بني  هللا معاىل أن هذا الرفع واجلهر ابلصوت، قد يُفضي إىل حبوط ف

َوَلْو َأخْترَك وْا ) معاىل: وقال .5دة: املائ (َوَمن َيْكث ْر اِبإِلميَاِن آَتَقْ  َحِبَط َعَمل ه  ) ال معاىل:وق .217البقرة:  (يَتْرَتِ ْث ِم ك ْم َعن ِثيِ ِه آَتَيم ْت َوه َو َكاِآرم َآأ ْولَتِتَ  َحِبَطْت َأْعَماق  مْ 
 .88األنعاا:  (َلَِبَط َع تْه م مَّا َكان واْ يَتْعَمل ونَ 

و ال أن يكفر صاحبه وه نهمقول خُياأ ه ابلجلهر لإىل غري ذلك من اآلايت، فقد ثبت كما قال شيخ اسس ا ابن ميمية: )أن رفع الصوت فوق صوت النيب وا
 (.55يشعر وحيبط عمله بذلك، وأنه مظنة لذلك وسبب فيه( أها. من الصارا املسلول )ص

أصل اسس ا،   مكفري من كان عندهلماء ذلك يفط العف  يلزا أو يشرتط دائمًا كي يكفر املرء أن يكون عاملًا أبن فعله مكف ر كما قد ذكر املصنف، وإمنا اشرت 
ثري من الكفار أهنم  كمعاىل يف كتابه عن   د ذكر هللاإال فقوأخقأ يف بعض املسائل امفية أو املشكلة اليت حتتاج إىل بيان وال معرأ إال من طريق احلجة الرسالية، و 

َا )كفروا وهم حيسبون أهنم مهتدون، ويقولون:   .62النساء:  ( ِإْحَسا   َوتَتْوِآيقا  َ  ِإالَّ ِإْن أََرثْ ) 11البقرة:  (حَنْن  م ْصِلا ونَ ِإمنَّ
 وذكر معاىل أن أكثرهم ال يعلمون وأهنم  اهلون. 

نْتَيا وَ َياِة الالَِّذيَن َضلَّ َسْعيت ه ْم يف الَْ ، ق ْل َهْل نت  َتبِهت ك ْم اِبْاَْدَسرِيَن َأْعَماال  ) وقال معاىل:  .104 - 103الكهف:  (ْ عا  ْم   ِْس  وَن ص  ه ْم َ َْسب وَن َأهنَّ   ُّ
كفر، وال قصدوا الردة أبهنم ما أرادوا ال هنم صر حواأة، مع كما ذكر سبحانه عن الذين استهز وا ابلقر اء يف غزوة مبوك، أنه كف رهم ملا ملفظوا بتلك الكلمات الكفري

زول: )حديث الركب ما قالوا يف سبب النكًا، بل هو  لك كفر ذزاحًا وأهنم ما حسبوا بذلك، وال علموا أصً  أن مقالتهم كانت كفرًا، بل اعتذروا أبهنم فعلوه لعبًا وم
أن يقصد العمل أو  ، إال أن يراد بعلمهفعله مكف رين ما واألدلة على هذا كثرية وهي دالة على أن اسنسان ال يشرتط دائمًا يف مكفريه أن يعلم أب (نققع به القريق

 فعله أو يقوله، فهذا شرط ابالمفاق، ولي  هو مراد املصنف ها هنا. القول املكف ر ويعمد إليه حني ي
كما قال: )طبقة   كلفني وطبقاهتم وهين مرامب املشرة" موانظر ما قاله الع  مة ابن القيم رمحه هللا يف "طريق اهلجرمني وابب السعادمني" يف "القبقة السابعة ع

قت األمة على أن هذه ، إىل قوله: وقد امفى أسوة  مإان علو هم معهم مبعًا هلم يقولون: إان و دان آابءان على أمة  املقل دين و هال الكفرة وأمباعهم ومحريهم الذين
 (.10-8إىل آخر ك مه(.[النكت اللوامع ص ) ..القبقة كفار وإن كانوا  هااًل.
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ذا خترط يف الكم وع   كذا خترط آيته، وهتذا متثتق ومما يبس ل  اامر اتثاق ال ا  على أن الشرط ي قسم إىل وجوثي وع مي، رعىن أن وجوث ك[
ط عليتته بتتس الثقهتتاء وااصتتوليس واملتكلمتتس وستتائر الطوائتتف، وماكتتان ع متته ختتتر ا  آوجتتوثه متتانا، كمتتا أن متتاوجوثه ختتترط آع متته متتانا. آعتت   الشتتر 

 .1]مانا من موانا الكم وع   املانا خترط من خترو ه، وابهلل التوآيق
 إىل ث ثة أقسا : -روط كالش  -وت قسم املوانا 

يتل إن ختتاء ة. وست ذكرها بعت  قلوارع ااهليتموانا يف الثاعل: وهى مايعرع له را دعله اليؤادذ أبقوالته وأآعالته ختترعا، وتستمى هتذه املوانتا بعت -أ 
 هللا.
 .على الكثر لةموانا يف الثعل )أي يف السبب(: ككون الثعل خ  صريح يف الكثر أو ال ليل الشرعي خ  قطعي ال ال -ب 
 موانا يف ال بوت: ككون أح  الشهوث خ  مقبول الشهاثة لكونه صبيا  أو خ  ع ل م   .  -ج 
 (عوار( األهلية)

 قسمان: -ع   ااصوليس  -واملقصوث أهلية ااثاء، إ  إن ااهلية 
 ااهلية. وط صاة هذهول واالدتيار من ختر أهلية ااثاء: وتعين ص حية الثرث  ان تعتس أقواله وأآعاله خترعا، والعقل والبل

، والصتت   حتتىت اَّ تتس تصتتح  للكبتت صتت حية الثتترث  ان تكتتون لتته حقتتوق وعليتته واجبتتات. وهتتذه ااهليتتة أساستتها اليتتاة، آ وأهليتتة الوجتتوب: وتعتتين
 وتصح للعاقل وخ  العاقل.

هتا آاثرهتا آيمتا ذ هبتا والترتتتب علي آت  يؤادتقواله وأآعاله خ  معتسة ختترعا  وعوارع ااهلية متعلقة أبهلية ااثاء، وهى أمور َتعرع للمكلف آتجعل أ
 يتعلق ِبقوق هللا تعاىل ال حقوق العباث، وعوارع ااهلية قسمان:      

تتَ ر واَّ تتون والعتتته وال تتو  وال ستتيان. آتت -القستتم ااول  إ ا جتتين متتن اعتترتاه عتتوارع ْساويتتة: أي متتن قتت ر هللا تعتتاىل الثدتتل للعبتت  يف اكتستتاهبا، كالصِه
ثتات ختيء من هذه العوارع ج اية آ  إمث عليه والىؤادذ بشيء متن العقتوابت الرتثتان دطتاب التكليتف ع ته، وإمنتا يؤادتذ ِبقتوق العبتاث كقتيم املتل

ه يقابلهمتا العقتل، آمتن ختتروط وال ايت وحنوها اهنا من دطاب الوضا. وهذه املوانا السماوية يقابلها ختروط، كالصِه ر يقابله البلول، واَّ ون والعتت
 .2تكث  املعس أن يكون ابل ا عاق ، ويف صاة رثهة الص  املميز د ف، ومن قال بصاتها كال ابلة قالوا اليعاقب حىت يبل  ويستتاب

  ِإ َّ )هللا، قتال تعتاىل  قت رل ختتيء متن كتوهى التيت الدتيتار العبت  ثدتلم يف اكتستاهبا ب ثسته أو متن خت ه، وإن كتان  عوارع مكتسبة:  -القسم ال اين 
 ملعس:، ومن العوارع املكتسبة املعتسة كموانا من تكث  ا 49القمر:  (ك لَّ خَتْيِء َدَلْقَ اه  ِبَقَ رِ 

ليتل اخلطأ را يؤثي إىل سبق اللسان: آي طق ابلكثر وهتو اليقصت ه، وهتذا املتانا ي بطتل ختترط العمت ، أي أن يثعتل امللكتف الكثتر عامت ا  لته، وث -أ 
تتَ ْت قت ل تتوب ك مْ  َولَتتْيَح َعلَتتْيك ْم ج  َتتاحم ِآيَمتتا َأْدطَتتْأمت  ) اعتبتتار اخلطتتأ كمتتانا قولتته تعتتاىل ، وثليلتته كمتتانا متتن التكثتت   ٥ااحتتزاب:  (بِتتِه َوَلِكتتن مَّتتا تَتَعمَّ

أدطتتأ متتن ختتت ة أبنتته ) والستت   عليتته الصتت ةحتت يل الرجتتل التتذي أضتتله راحلتتته مث وجتت ها آقتتال )اللهتتم أنتتت عبتت ي وأ  ربتت ( وآيتته وصتتف ال تت  
 . وقرائن الال قا ثدل يف اعتبار هذا املانا من ع مه.٣(الثرح
. آيقت   املكلتف علتى  -ب  اخلطأ يف التتأوهل: والتتأول هتو وضتا الت ليل الشترعي يف خت  موضتعه ابجتهتاث أو ختتبهة ت شتأ عتن عت   آهتم ثاللتة الت صه

أ يف آهم مع اه، آي تثي هبذا اخلطأ خترط العم ، ويكون اخلطأ يف التأوهل مانعا من تكث ه، آتإ ا أقيمتت آعل الكثر وهو اليراه كثرا  حمتجا  ب ليل أدط
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تا يف الت بيته اقتا  املتذكور بتعليقتي علتى  -عليه الجة وب سِه له دطتؤه آأصتره علتى آعلته كثتر حي تتذ. وثليتل هتذا: حاثثتة ق امتة بتن مظعتون  وقت   كْر
الَّتتتِذيَن آَم  تتتواْ َوَعِمل تتتواْ لَتتتْيَح َعلَتتتى ) مستتتت ال بقولتتته تعتتتاىل -واستتتتا ل ختتتترهبا ك ثتتتر  -استتتتال ق امتتتة ختتتترب اخلمتتتر وآيهتتتا  -العقيتتت ة الطااويتتتة 

ذا الت ، آبتسه لته عمتر دطتأه وأقتا  عليته الت . ويف هت ، واحتل هبذه اآلية على عمتر ملتا أراث أ يقتيم عليته 9٣املائ ة:  (الصَّاِلَاِت ج َ احم ِآيَما َ ِعم واْ 
أو خلط آظن أن التذين آم توا وعملتوا الصتالات يستت  ون متن حتتر  اخلمتر، كمتا خلتط يف  لت  التذين استتتاهبم عمتر، وأم تال  لت ، [ ابن ميميةقال 

كم بكثرهم قبتل  لت  كمتا مل  كتم الصتاابة بكثتر ق امتة بتن مظعتون  وأصتاابه آإهنم ي ستتابون وتقا  الجة عليهم، آإن أصرهوا كثروا حي تذِ ، وال  
التأول مانا من التكث  ذجان الصاابة، كمتا أنته ثادتل يف عمتو  . وق  ثلت هذه الاثثة على أن اخلطأ يف 1]ملا خلطوا آيما خلطوا آيه من التأويل

 .٥ااحزاب:  (َولَْيَح َعَلْيك ْم ج َ احم ِآيَما َأْدطَْأمت  ِبهِ )قوله تعاىل 
 تس عذرا  مقبوال  ومانعا  من التكث :وما  ل  آإنه ليح كل دطأ يف التأول يع

 آاخلطأ يف التأول الذي ي عذر به هو مانشأ عن ال ظر يف ثليل خترعي آأدطأ يف آهمه. 
َأَ ْ )نته أبلستجوث آلث  حمتجتا  اإبليح عتن  واخلطأ يف التأول الذي الي عذر به هو مانشأ عن حمض الرأي واقوى ثون است اث إىل ثليل خترعي. كامت ان

ِر َوَدَلْقتَته  ِمتن ِ تسِ َدْ م  ض كتتأوي ت البا  يتة التيت أستقطوا هبتا الواجبتات الشترعية آإهنتا حمتو آهتذا حمتض الترأي،  12ااعتراف:  ( مِهْ ته  َدَلْقتَتيِن ِمتن  َّ
 اقوى. 

 ويف كل ااحوال آإن اخلطأ يف التأول يسقط كمانا ذقامة الجة على املتأوِهل.
ِبَس َوَمتا ك  َّتا ) مي ا من تكث ه، وثليله قولته تعتاىل -إ ا كان معتسا   -املكلف  الكثَر وهو دهل أنه ك ثر، آجهله مانا اَّهل: كأن يثعل  -ج  م َعتذِه

َعتتَل َرس تتوال    ، وقتت  ستتبق ِبتتل هتتذا املوضتتون يف البتتاب الستتاث  متتن هتتذا، آتت  عتتذاب يف التت نيا وال يف اآلدتترة إال بعتت  التتب ل1٥اإلستتراء:  (َحتتىتَّ نَتبتْ
                                                 

 ٦1٠ /٧)جممون الثتاوى(  1
  نيفية(، قد أن أصل التوحيد )احل ، إذ(ساليةاحلجة الر  طا ال يُعرأ إال عن طريق)مقييده لي  حمل امفاق واألضبط قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]فهذا إط ق

 . ى األصحعل اآلخرة معذب يف والتنديد، فهوالصراح د، بل نقضه ومات على الشرك أقاا هللا فيه احلجة البالدة، فمن ِل حيقق أصل التوحي
 ويدل على هذا أدلة كثرية منها: 

لوال أن : ) يب ة. فقال النا: قرب ر ل دفن يف اجلاهليقالو  مرَّ بنخل لبر النجار فسمع صواًت، فقال: ما هذا؟ ما رواه اسماا أمحد، ومسلم عن أن  أن النيب 
 (.مدافنوا لدعوت هللا عز و ل أن يسمعكم من عذاب القرب ما أمسعر ال

 من عرايب َوَ دَ . فكأن األ(يف النار)قال:  كان فأين هو؟فقال: إن  أيب كان يصل الرحم وكان و  وأصرح منه ما رواه القرباين، وغريه أن أعرابيًا  اء إىل النيب 
 كافر ما مررت بقرب معباً: رسول هللا  فرل  فقال: لقد ك ، فأسلم األعرايب بعده،(ثما مررت بقرب كافر فبشره ابلنارحي)ذلك، فقال: اي رسول هللا فأين أبوك؟ قال: 

 إال بشرمه ابلنار. 
 (.ك يف النار وأابإن أيبه فقال: )ا قفى، دعا، فلمريف الناومثله ما رواه مسلم يف صحيحه عن أن  رضي هللا عنه أن ر ً  قال: )اي رسول هللا، أين أيب؟ قال: 

لِت  ِذَر قَتْوما  مَّا أ نِذَر آاَبؤ ه ْم آَته ْم )قال معاىل: و ، 3السجدة:  (ْهَت  ونَ لَّه ْم يتَ َ  َلعَ مِهن نَِّذيِر مِهن قَتْبلِ لِت  ِذَر قَتْوما  مَّا َأََته م ) وهؤالء من القوا الذين قال هللا معاىل فيهم:
قض هو دليل على أن من نو  التنزيل، م غافلون بنص  وأهن خاص  م ن هؤالء قوا معذبون يف اآلخرة، مع أهنم ما أاتهم نذيربنص الوحي أ ، فصح 6ي :  (َخاِآل ونَ 

املق وقامت  يد مما استقر يف فقرأصل التوح ، ألنخاص به أصل التوحيد من املكلفني ومات على الشرك الصراح والتنديد، أنه معذب يف اآلخرة وإن ِل أيمه نذير
 ليه حجج هللا املختلفة وبُِعَث رسل هللا مجيعاً له، وأنزلت كتب هللا كلها من أ لهع

 .وآية اسسراء كما نقل الشوكاين يف فتح القدير عن اجلمهور إمنا هي يف عذاب الدنيا ال اآلخرة
ِْلَ  قَتْريَة  أََمْرَ  َوِإَ ا أََرْثَ  َأن ) ويدل عليه قوله معاىل بعدها مباشرة:  َها اْلقَ  ِآيَها آَ َثَسق واْ آتَ م رْتَِآيَها هنُّ ِمن بَتْعِ  ن وِح وََكَثى اْلق ر وِن  ْكَ ا ِمنَ وََكْم َأْهلَ ،ْول  َآَ مَّْرَ َها َتْ ِم ا  َاقَّ َعَليتْ

َعَل يف بَُّ  رَ َوَما َكاَن ) . فهي مثل قوله معاىل:17 - 16اسسراء:  (ِبَربِهَ  ِبذ ن وِب ِعَباِثِه َدِب َا  َبِص ا   ل و َعَلْيهِ أ مِهَها رَ  م ْهِلَ  اْلق َرى َحىتَّ يَتبتْ ْم آاَيتَِ ا َوَما ك  َّا م ْهِلِكي س وال  يَتتتْ
 .59القصص:  ( َاِلم ونَ  اْلق َرى ِإالَّ َوَأْهل َها
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الكتاب، و كرت آيه أن اَّهل املعتس كعتذر ومتانا هتو اَّهتل التذي اليتتمكن املكلتف متن إوالتته استباب متن جهتته أو استباب متن جهتة مصتاثر 
 وإن مل يكتتن عاملتتا يف -أي يف حكتتم العتتامل  -العلتتم آتتإ ا كتتان متمك تتا متتن التتتعلم وإوالتتة اَّهتتل آقصَّتتر آهتتو ختت  معتتذور جبهلتته ويعتتتس عاملتتا ح كمتتا  

 القيقة. 
ِمتتن بَتْعتتِ  ّللِه َمتتن َكَثتتَر ابِ ) اىلثتت  قولتته تعتتمتتانا اإلكتتراه: ويقابلتته كشتترط أن يكتتون املكلتتف خمتتتارا  لثعلتته، وثليتتل اعتبتتار اإلكتتراه كمتتانا متتن التك -ث 

 علتى الكثتر كمتانا أن يكتون ابلته يت  ابلقتتل أو القطتا أو أناة اإلكتراه صتيف  . ويشرتط1٠٦ال ال:  (إميَانِِه ِإالَّ َمْن أ ْكرَِه َوقَتْلب ه  م ْطَمِتن  اِبإِلميَانِ 
 .         ا املبال إن ختاء هللايف آدر هذ يقا على املكلف تعذيب خت ي  وهذا قول اَّمهور وهو الراجح. وسيأيت الك   يف اإلكراه بشيء من التثصيل

وادتتار ابتن القتيم اعتبتاره وهتو قتول ااح تاف، د آتا للتراجح ع ت  ال ابلتة  السُّكر الذي يزول معه العقل: ويف اعتباره كمانا من التكث  د ف،• 
 .1والشاآعية من صاة رثة السكران

ماْسعته متن  قول الكثر على سبيل الكاية عن ال  : كمن يقرأ ك   الكثار الذي قصهه هللا علي ا يف القرآن وق  أمتر  هللا بت وتته، وك قتل الشتاه • 
. وقتذا يقتال  قتل الكثتر 2وك قل مقاالت الكثار لبيان ماآيها من الثساث وللترث عليهتا. كتل هتذا جتائز أو واجتب واليكثتر قائلتهالكثر إىل القاضي، 

                                                                                                                                                                            

وامليثاق  د هو الفقرةجة على الناس يف التوحي( على صاحب "ضوابط التكفري" يف ك مه يف أن  األصل يف احل534ومما يتبع هذا املوضع ما انتقده املصنف )ص
اب الشرك ه أصل التوحيد وا تنبه إن أريد ار عليالذ  أخذ منهم، أما حجة الرسل فهي فيما يناقض االلتزاا التفصيلي ابلشريعة، مع أن هذا الك ا حق ال غب

 األكرب، دون مفاصيل التوحيد وفروعه اليت ال معرأ إال من طريق الرسل. 
امليثاق و ، لقياا حجج الفقرة ة الرساليةه احلجانتقد املصنف )صاحب الضوابط( يف قوله: أبن من نقض التوحيد فهو معذب يف اآلخرة حىت وإن ِل مقم علي كما

َعَل َرس وال  )هناك آبية اسسراء: وغريها، واستدل مرة أخر   ِبَس َحىتَّ نَتبتْ  .للشنقيقي حوهلا ماً وأورد ك  ،15اء: اسسر  (َوَما ك  َّا م َعذِه
لى ب يف اآلخرة ملومه عناك من يعذهتت أن وقد عرفت أن املراد ابلعذاب فيها عذاب االستئصال الدنيو  وعلى ذلك مجهور املفسرين، وأن النصوص قد أثب
كلها،   فة، وأنزلت به الكتبه الرسل كابعث  بالشرك األكرب، وعدا حتقيقه للتوحيد الذ  هو حق هللا على العبيد، وإن ِل أيمه رسول خاص، إذ إن هذا أصلٌ 

 وامفقت وموامرت عليه الشرائع، 
ابألدلة العقلية  ن أو بوا معرفة هللالك ا الذيأهل ا أما ك ا الشنقيقي فواضح من مركيزه فيه على موضوع العقل ونصب األدلة، أنه يرد على املعتزلة وحنوهم من

 .وهذا موضوع آخر غري ما حنن فيه
يف التوحيد  ل من حججه على عبادهحانه قد  ع سبهللام املصنف يف احلجة الرسالية وذكر األدلة على أن الرسل بعثوا ابلتوحيد وغريه. وال أحد خيالف أن مث مكل

 وغريه احلجة الرسالية، لتكون له سبحانه احلجة البالدة. 
لكن بن مسعود مرفوعًا، و اومسلم عن  لبخار اأخر ه  ( النبي ني مبشرين ومنذرينال أحد أحب إليه العذر من هللا من أ ل ذلك بعث هللا ..).ويف احلديث: 

 ،القيامة حىت خيترب يف عرصات نه ال يعذبعناه أم؟ وإذا عذر فما معىن العذر؟ هل خاص ام أ هل يعذر املشرك الناقض ألصل التوحيد إذا ِل يبعث إليه رسول
 أا أن معناه أنه معذور ويدخل اجلنة؟

 (.النار يب وأابك يفإن أ" وقال عن بعض من ِل أيهتم نذير: )إن اجلنة ال يدخلها إال نف  مسلمةأنه قال: ) د صح عن النيب فق
لود إال وهو يولد على ما من مو مقلق مقيد حبديث: ) 78النحل:   (َواّلله  َأْدَرَجك م مِهن ب ط وِن أ مََّهاِتك ْم اَل تَتْعَلم وَن خَتْيتا  : )( بقوله معاىل544واحتجا ه )ص

 (.إين خلقت عباد  حنفاء..وحديث: ) (. أخر ه الشيخان.الفقرة..
 .فهذا يف أصل احلنيفية، ومبقى اآلية على عمومها يف مفاصيل الشريعة

نه ال يدخل النار إال من  اءه ل على أليستد .130ا: األنعا (أملَْ ََيِْتك ْم ر س لم ) ( ساق املصنف اآلايت اليت فيها سؤال خزنة  هنم لداخليها:536وكذلك )ص
 .رسول

لبدضهم أهنم يف  لنيب ا، مع شهادة 6ي :  (ونَ ْم َخاِآل  ْم آَته  لِت  ِذَر قَتْوما  مَّا أ نِذَر آاَبؤ ه  ) وهذا حق خرج صرج الدالب ال العموا، يدل على ذلك قوله معاىل:
 (13-10النار[النكت اللوامع ص )

 1٠9 /1٠، و )امل ين ما الشرح الكب ( 1٧٦ /٦، وانظر )كشاف الق ان( للبهويت  ٦٥ /٣)اع   املوقعس(  1
 2٥٠ /٣انظر )الثصل( البن حز ،  2
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ليح كاآرا . وه ا تثصيل ها : آمن نقل الكثر ل رع خترعي صتايح كمتا يف اام لتة الستابقة آت  ختتيء عليته. ومتن حكتاه علتى ستبيل االستاستان 
أن يقتول القائتل  لت  حاكيتا [ القاضاي عياا(وقرائن الال قا ثدل يف التثريق بس هذه ااحوال ويف بيان هذا التثصتيل قتال والرضا به آهو كاآر. 

ب والكراهة عن خ ه وآثِرا  له عن ِسَواه، آهذا ي  ظر يف صورة حكايته وقري ة مقالته، وخيتلف الكم ابدت ف  ل  على أربعة وجوه: الوجوب، وال  
 .1]والتار 

 واقزل: وإن كان مع وثا  من املوانا املكتسبة إال أنه ليح مانعا من التكث  ابتثاق أهل العلم. 
ثا ي بطل كل م ها ختتر ا  أو ملوانا املذكورة آنا ،  آإن اوإ ا ك ا ق   كر  أن ختروط التكث  املتعلقة ابملكلف هى أن يكون ابل ا  عاق   عاملا  عام ا  خمتار 

 الشروط:أك ر من هذه 
 آالبلول كشرط يَتْبطل ابلِص ر كمانا.

 والعقل كشرط يبطل ابَّ ون والعته والسُّكر الطاآح كموانا. 
 والعلم كشرط يبطل ابَّهل املعتس كمانا.

 والعم  وهو القص  كشرط يبطل ابخلطأ يف سبق اللسان واخلطأ يف التأول وحكاية الكثر كموانا. 
 مانا.واالدتيار كشرط يبطل ابإلكراه ك

 
 
 (منبيهات على الك ا يف موانع التكفري)

 التنبيه األول:  مبني  املوانع داخل يف مسمى االستتابة:
 .هللاه بع  قليل إن ختاء كما س ذكر   اعلم أن االستتابة وإن كان املراث هبا يف ااصل  لب التوبة وهذا اليكون إالبع  الكم ابلكثر والرثة

أو خلتط آظتن أن التذين [رمحته هللا ابان ميمياةعلى ماقبل الكم من تبس توآر الشروط وانتثاء املوانا، ويف بيتان هتذا قتال إال أن االستتابة تطلق أياا 
م، آتإن آم وا وعملوا الصالات يست  ون من حتر  اخلمر، كما خلتط يف  لت  التذين استتتاهبم عمتر، وأم تال  لت . آتإهنم ي ستتتابون وتقتا  الجتة علتيه

كم بكثرهم قبل  ل  كما مل َ كم الصتاابة بكثتر ق امتة بتن مظعتون وأصتاابه ملتا خلطتوا آيمتا خلطتوا  آيته متن التأويتلأصروا كثروا حي . 2] تذِ  وال  
 آاالستتابة تطلق على كل مايقا يف جملح الكم من تبسه الشروط واملوانا قبل الكم ومن  لب التوبة بع ه. 

 القدرة ويسقط عند الت عَذر. ومن صور التعذر: التنبيه الثاين: مبني  املوانع جيب عند
االمت تتان عتتن القتت رة: وستتوف نشتترح معتتىن املقتت ور عليتته واملمت تتا آيمتتا بعتت  إن ختتتاء هللا، ومل صتته أن املقتتور عليتته هتتو متتن يتتتمكن القاضتتي متتن • 

كتم عليته بت ون احااره  لح ال كم ويتمكن من إقامة ال  عليه إن وجب،  واملمت ا بعكسه. آاملقت ور عليته دت ب تبتس املوانتا يف حقته واملمت تا   
، وقتت  ستتبق الت بيتته علتتى أن تبتتس املوانتتا ثادتتل يف م ستتمى ٣]علتتى أن املمت تتا اليستتتتاب وإمنتتا يستتتتاب املقتت ور عليتته[ اباان ميميااةتبتتس موانتتا. قتتال 

 االستتابة.

                                                 

 19٦ /12، وهذا التثصيل  كره أياا الشيخ حمم  بن إبراهيم آل الشيخ يف )جممون آتاويه( 1٠٠٣ - 99٧ /2مث  كر أم لة لكل هذه ااحكا  آراجعها يف )الشثا(  1
 ، جا حمم  بن عب الرمحن بن قاسم19٧ -
 ٦1٠ /٧)جممون الثتاوى(  2
 ٣2٦ - ٣2٥)الصار  املسلول( ص  ٣



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

485 

اثعى بعاتتهم أنتته متتات مستتلما  واثعتتى بعاتتهم أنتته متتات مرتتت ا ، آإنتته ومتن صتتور التعتتذر: املتتوت، آتتإ ا كتتان ِثيتتن امليتتت حمتتل دصتتومة بتتس الورثتة، آتت• 
وإن قامتتت عليتته بيه تتة أنتته نطتتق بكلمتتة الكثتتر وكتتان [ -يف ااستت  املستتلم بتتب ث الكثتتار  - اباان قدامااةيكتثتتى يف الكتتم عليتته بشتتهاثة الشتتهوث، قتتال 

كم برثته ان  ل    اهر يف اإلكراه، وإن خته ت أنه كتان آم تا حتال نطقته بته ح ِكتَم برثتته، حمبوسا  ع   الكثار ومقي ا  ع  هم يف حالة دوف مل   
. وليح ك م ا آيمن أكترِه، ولكتن آتيمن نطتق ابلكثتر وهتو 1]آإن اثعى ورثته رجوعه إىل اإلس   مل ي قبل إال ببي ة ان ااصل بقاؤه على ماهو عليه

أو أتوهل أو حكايتة الكثتر وخ هتا، ومتا  لت  ح ِكتَم عليته بشتهاثة الشتهوث آقتط آمن آهذا حمكو  برثتته متا احتمتال وجتوث متانا ل يته كجهتل معتتس 
. وليح هذا داصا رن مات بب ث الكثار، بل إن هتذا يقتال أياتا يف امليتت بت ار 2و ل  لتعذر تبس هذه املوانا بع  موته، آالك   ه ا آيمن مات

 .٣شهوث آقط ثون تبس موانا للتعذهراإلس   إ ا ادتلف الورثة يف ثي ه، آي اكم عليه بشهاثة ال
 .4مث مات قبل أن ي ستتاب، مات حمكوما  بكثره -أي أصيب ابَّ ون  -وإ ا ارت  رجل م َآج نَّ 

 .٥ثةوإ ا ارت  السكران آمات يف س ْكره مات كاآرا ، وإ ا قتله إنسان يف س كرِِه  هذا مل يام ه، وهذا ع   من اليعتس السكر مانعا من الر 
بوجتوث متانا  لت  آتإ ا ختته  الشتهوثلمون ومتا  ل هذه الصور ح ِكَم ابلرثة ب ون تبس موانا وب ون استتابة، ومن مات كاآرا  مل يرثه ورثتته املستويف ك

 من التكث  ل ى املمت ا أو امليت وجب اعتباره.
 قاضي. إىل الق شخص معنيالتنبيه الثالث: املر ع يف اعتبار املانع مقلقًا إىل الشرع، واملر ع يف اعتباره يف ح

 الت بيته اخلتامح تتذروا بته، وست ذكر يفانعتا أو اعماملانا من التكث  هو ماثبت ابل ليل الشرعي أنه كذل ، ومامل ي بت آ  يت َع ُّ مانعا وإن   ه ال تا  
 أم لة لذل .

رعية إمتا ل ابتتة اباثلتة الشتاا التكثت  اإلكتراه متن موانتأما اعتبار املانا يف حتق ختت ص معتس آمرجعته إىل القاضتي التذي ي ظتر يف الت عوى، آاَّهتل و 
 اعتبار خت صِ  ما جاه   أو مكرها  آتق ير  ل  إىل القاضي.

 التنبيه الرابع: إذا زال املانع فَأَصرَّ الشخص على الكفر فهو كافر.
لتتأول(. آتإ ا كاَّهتل واخلطتأ يف ا)امتة الجتة متا أن يتزول ذقواملانا إما أن يزول ب ثسه )كالصِهت ر( وإمتا أن يتزول بتزوال ستببه )كتاإلكراه والستكر( وإ

 وال املانا وأصرَّ الش ص على ماقاله أو آعله من الكثر حال وجوث املانا آهو كاآر من حي تذِ . 
 التنبيه امام : ما ال يعترب شرعا كموانع من التكفري.  

امل يت ل عليته الكتم اعتتس ه ومت أنته متانا متن ثبتت اباثلة الشرعية، آما ثل ال ليل علتىاملعتسة خترعا  هى ما -وم ه الكم ابلتكث   -موانا الكم 
بتوال، قتال ايعتتذر بته ال تا  مقما، آلتيح كتل بعض ال ا  توسهعوا يف امل ا من التكثت  أبعتذار خت  معتتسة ختترعال ليل أو عارضه مل نعتسه. و ل  ان 

َا ك  َّا خَن وع  َونَتْلَعب  ق ْل َأابِ َولَِتن َسأَْلتَته ْم لَيَتق ول نَّ ) تعاىل التوبتة:  (ْعتَتِذر واْ قَتْ  َكَثتْرمت  بَتْعتَ  ِإميَتاِنك مْ تتَ اَل ، لِِه ك  ت ْم َتْستتَتْهزِئ ونَ اَيتِِه َوَرس و ّللِه َوآ ِإمنَّ

. آلتيح  94التوبتة:  (َلن نتُّْؤِمَن َلك تمْ  ْعَتِذر واْ تتَ ِهْم ق ل الَّ ت ْم ِإلَيْ عْ يَتْعَتِذر وَن ِإلَْيك ْم ِإَ ا َرجَ )، آاعتذروا ولكن مل ي قبل عذرهم، وم له قوله تعاىل  ٦٦ - ٦٥
 كل عذر رقبول كمانا.

                                                 

 1٠٦ /1٠)امل ين ما الشرح الكب (  1
 1٦2 /٦كما بيه ه الشاآعي يف ك مه يف نثح املسألة يف )اا (   2
 218 - 214 /12كما  كره ابن ق امة يف )امل ين ما الشرح الكب (   ٣
 شاآعي يف )اا ( كره ال 4
 1٥8 /٦، و )اا ( للشاآعي 1٠9 /1٠ كره ابن ق امة يف )امل ين ما الشرح الكب (  ٥
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ن لتتبعض أن  لتت  مي تتا متتايصتتلي. آتتيظن  َييت ابلشتتهاثتس أو -بتت عاء ختت  هللا أو بستتب ه التت ين متت     -ومتتن ااعتتذار البا لتتة: كتتون متتن ثبتتت كثتتره 
 تكث ه وليح كذل .

ن خت تعب   ووال كتل مال يته مت ة، واليلتز لت بيه على أن العب  الي دل يف اإلميان القيقي إال رجمتون دصتال ولك ته خيترج م ته ِبصتلة واحتآق  سبق ا
ّللِه  َتتر ه ْم ابِ َأكْ َوَمتا يت تْؤِمن  ) ال تعتاىلقتاإلميان لي اكم بكثره، آ بت بذل  أنه ق  يكثتر ومتاوال معته بعتض ختتعب اإلميتان ولك هتا الت ثعته متا كثتره. 

 ، آأثبت سباانه أن معهم إميا  ما الشرك. 1٠٦يوسف:  (ِإالَّ َوه م مُّْشرِك ونَ 
ااويتة متن أن قتي علتى العقيت ة الطذكور بتعليوق   كرت من ااثلة واام لة آيما ماى ماي ين عن  كر املزي ، ومن  لت  ما كرتته يف الت بيته اقتا  املت

لهم التذين م كتانوا يصتلون، ومت  له على أهنتومل يصثوهم ب    ل  آلم يسموهم َتركي الص ة ومانعي الزكاة آالصاابة أجعوا على كثر مانعي الزكاة 
 اح . ة وأم لة يف آنِ  و أثلة خترعي أكثرهم عب هللا ابن مسعوث وَمن معه ِمن الصاابة وكانوا يصلون يف مسج  بين ح يثة ابلكوآة، آهذه كلها

َولَتتْو تَتتتَرى ِإِ  الظَّتتاِلم وَن ) ومشتتاخيهم ياتتلوهنم ويلبهستتون علتتيهم، وهتتو عتتذر اب تتل لقولتته تعتتاىلللكثتتار أبن قتتاثْم  ومتتن ااعتتذار البا لتتة: االعتتتذار
ِتتْم يَتْرِجتتا  بَتْعا تته ْم ِإىَل بَتْعتتِض اْلَقتتْوَل يَتق تتول  الَّتتِذيَن اْست ْاتتِعث وا لِلَّتتِذيَن اْستتَتْكَس   قَتتاَل الَّتتِذيَن ، ك  َّتتا م تتْؤِمِ سَ وا لَتتْواَل أَنتتت ْم لَ َمْوق وآ تتوَن ِع تتَ  َرهبِه

َوقَتاَل الَّتِذيَن اْست ْاتِعث وا لِلَّتِذيَن اْستَتْكَس وا بَتْل ، اْسَتْكَس وا لِلَِّذيَن اْست ْاِعث وا َأحَنْن  َصَ ْثَ ك ْم َعِن اْق َ ى بَتْعَ  ِإْ  َجاءك م َبْل ك  ت م جمُّْترِِمسَ 
تتا رََأو ا اْلَعتتَذاَب َوَجَعْل َتتَمْكتتر  اللَّْيتتِل َوال تََّهتتاِر ِإْ   ا اْاَْختتَ َل يف َأْع َتتاِق الَّتتِذيَن أَتْم ر ونَت َتتا َأن نَّْكث تتَر اِبّللَِّ َوجَنَْعتتَل لَتته  أَنتتَ اثا  َوَأَستترُّوا ال ََّ اَمتتَة َلمَّ

كساء كانوا يالون الاعثاء وميكرون هبم وَيمتروهنم ابلكثتر ومل مي تا . آ بت هبذا ال ص أن ال٣٣ - ٣1سبأ:  (َكَثر وا َهْل د َْزْوَن ِإالَّ َما َكان وا يَتْعَمل ونَ 
ث ا هذا من تكث  الاعثاء واستاقاقهم للوعيت . بتل إن هتذا التاتليل التذي يظ ته التبعض عتذرا  هتو نتون متن أنتوان الكثتر وهتو كثتر التقليت  كمتا أستل

ق تْل اَي َأْهتَل اْلِكتَتاِب اَل ) م مقل ون لرءوسهم التذين ياتلوهنم كمتا قتال تعتاىلالقول وهو كثر عوا  اليهوث وال صارى وسائر الطوائف الكاآرة آعوامه
 1 .٧٧املائ ة:  (لُّواْ َعن َسَواء السَِّبيلِ تَتْ ل واْ يف ِثيِ ك ْم َخْ َ الَْقِه َواَل تَتتَِّبع واْ َأْهَواء قَتْوِ  َقْ  َضلُّواْ ِمن قَتْبل  َوَأَضلُّواْ َكِ  ا  َوضَ 

َولَتْو َأخْتترَك واْ َلَتِبَط ) –يف حتق اانبيتاء  -وكتأهنم معصتومون متن الكثتر، وقت  قتال تعتاىل ذار البا لة: االعتذار للمرت  أبنه من أهل العلم، ومن ااع
تتوَننَّ ِمتتَن  َوَلَقتتْ  أ وِحتتَي ِإلَْيتتَ  َوِإىَل الَّتتِذيَن ِمتتْن قَتْبلِتتَ  لَتتِتنْ )، وم لهتتا  88اانعتتا :  (َعتت تْه م مَّتتا َكتتان واْ يَتْعَمل تتونَ  َأخْتتترَْكَت لََيْاتتَبَطنَّ َعَمل تتَ  َولََتك 

، وإ ا كتتان الكثتتر ميت تتا يف حتتق اانبيتتاء آلتتيح رمت تتا آتتيمن ثوهنتتم. آالعتتامل وإن بَتلَتت  متتن العلتتم متتابل  قتت  يكثتتر و )إمنتتا ااعمتتال  ٦٥الزمتر:  (اخْلَاِستترِينَ 

َهتا آَأَتْتبَتَعته  الشَّتْيطَان  َآَكتاَن ِمتَن اْل َتاِوينَ َواْتل  َعَلْيِهْم نَتَبَأ ) ابخلواتيم( وم اله قوله تعاىل ، وأم لتته  1٧٥ااعتراف:  (الَّتِذَي آتَتيتْ َتاه  آاَيتِ َتا آَانَستَلَخ ِم تْ
، ست  عليه الصت ة والوكان يكتب الوحي لل    كعب هللا بن سع  بن أيب السرح  عليه الص ة والس  يف هذه اامة ك   ب ء  رن ارت  يف حياة ال   

، وك   من ثعاة الب ن املكثرة كانوا م ستوبس للعلتم الشترعي كالق ريتة نثتاة العلتم التذين أكثترهم ابتن عمتر عليه الص ة والس  مث املرت ون بع  وآاته 
عليته الصت ة اولس لقولته يف أول ح يل بصايح مسلم آق  جاء يف صثتهم أهنم )يقرأون القرآن ويتقثرون العلم(. والشَّرُّ يف اآلدرين أك ر م ه يف ا

. وحنتن نتترى يف ومان تا هتذا الكتا  املرتتت ين يف ختتىت البلت ان قت  اصتتط ا كتل مت هم  ائثتة متتن 2(الَييت علتيكم يتو  إال والتذي بعتت ه ختتر م ته) والست  
خيلعتتون عليتته ِدلعتتة اإلميتتان  املشتتايخ هتتو خيلتتا علتتيهم االقتتاب الثاثاضتتة كأصتتااب الثاتتيلة والستتماحة تلبيستتا  علتتى العامتتة لتترتويل اب لهتتم، وهتتم
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تت ك ْم آَِإنَّتته  ِمتت تْه مْ )املشتتايخ وأم تتاقم الختتت  يف كثتترهم ورثْتتم لقولتته تعتتاىل والشتترعية اإلستت مية تاتتلي  للعامتتة، آهتتؤالء  ،  ٥1املائتت ة:   (َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه
 قال عب هللا بن املبارك رمحه هللا: ولرضاهم ابلكثر، ولع   تكث هم للاكا  الكاآرين الذين َثله ال ليل على كثرهم.

ا  وهل أآَسَ  ال يَن إال امللوك    ..       وأحبار  سوءِ  ورهباهن 
تال بتن  -و ا أن وجوث املالل ليح عذرا  ملن تبعه، وأن بعض متن أويت العلتم قت  يكثتر  -وكم ال على املسألتس السابقتس  أن رجت  اْسته هنتار الرهجَّ

ث َوة َصِاَب ال  م َعلمتا اهتل اليمامتة قتو  مستيلمة الكتذاب، آارتت  وتبتا  عليه الص ة والست  وتثقهه يف ال ين آأرسله ال    عليه الص ة والس    ع  تْ
تال، ومل مي تا هتذا الصتااب عليته الصت ة والست  مسيلمة وخته  لته أن ال ت   قه ال تا  واتبعتوا مستيلمة ثقتة   يف الرهجه ة متن أختتركه معته يف الرستالة، وَصت ه
كتتب إيله الستريه، عتن ختتعيب، عتن ستيف، عتن  لاتة بتن ااعلتم، عتن ع بيت  بتن عمت ، [دسه يف َترخيته آقتال  القرب تكث هم وقتاقم. وق   كر 

ار قتال: وكتان م ستيلمة يصتانا كتل أحت  ويتألثته واليبتايل أن يطلتا ال تا  م ته علتى قبتيح، وكتان معته هنت -وكان ما مثامة بن أاثل  -عن أاثل ال ثي 
ث َوة، وكان ق  هاجر إىل ال    ، وقترأ القترآن، وآقته يف الت ين، آبع ته م علمتا  اهتل اليمامتة وليشت ب علتى مستيلمة، عليه الص ة والست  الرَّجَّال بن ع  تْ

ول: إنته قت  أختترِك معته، يقت عليته الصت ة والست  وليش هث من أمر املسلمس، آكان أعظم آت ة على بين ح يثة متن مستيلمة، ختته  لته أنته ْستا حممت ا  
كتتتتب إيل [أياتتتا:  القااارب ، وقتتتال  ]، ووعتتت  وه إن هتتتو مل يقبتتتل أن ي ِعي تتتوه عليتتتهعليتتته الصتتت ة والستتت  آصتتت هقوه واستتتتجابوا لتتته، وأمتتتروه ركاتبتتتة ال تتت  

ريترة قتال: قت  كتان أبتو السري، قال: ح ث ا ختعيب عن سيف، عن  لاة، عن عكرمة، عن أيب هريترة، وعبت هللا بتن ستعي  عتن أيب ستعي  عتن أيب ه
ت متا بكر بعل إىل الرجَّال آأَته آأوصاه بوصتيته، مث أرستله إىل أهتل اليمامتة، وهتو يترى أنته علتى الصت ق حتس أجابته. قتاال: قتال أبتو هريترة: جلست

، آهل  القتو  وبقيتت أ  والرهجتال، يف رهط مع ا الرجَّال ابن ع ثوة، آقال: إن آيكم لرج   ضرسه يف ال ار أعظم من أح   عليه الص ة والس  ال   
 . 1]ال ا  آك ت مت وآا  قا، حىت درج الرهجَّال ما م سيلمة، آشه  له ابل بوة، آكانت آت ة الرجال أعظم من آت ة م سيلمة، آبعل إليهم أبو بكر د

ا  مانعتا، هتذا ة ال كل مايظ ته ال تثلة الشرعيبارها اااملعتسة يف الشريعة هى ماثل على اعت -وم ها موانا التكث   -ويف اَّملة آإن موانا ااحكا  
 وابهلل تعاىل التوآيق.

)و كم عليه مؤهل للاكم(: آمعىن )و كم عليه( أي ابلكثر والرثة  بسبب عمله املكثِهر إ ا توآر الشرط وانتثتى  -يف قاع ة التكث   -( قويل ٧)
إ ا َحكتتم التتاكم ) عليتته الصتت ة والستت  ن أهتتل العلتتم، وي ب تتي أن يكتتون جمتهتت ا   لقولتته املتتانا. ومعتتىن )مؤهتتل للاكتتم( متتن قتتاِع ومثتتِت وخ  تتا متت

،  آتإن ع تِ    ا تهت ، آمقلت  علتى ال اتو التذي  كتر ه يف )مراتتب املثتتس( يف 2(آاجته  مث أصاب آله أجران، وإ ا حكم آاجته  مث أدطأ آله أجر
وختتتروط القاتتاة تعتتتس حستب اإلمكتتان، ودتتب توليتتة اام تتل آاام تتل، وعلتتى هتتذا يتت ل  [ه هللا رمحتت اباان ميميااةالبتاب اخلتتامح متتن هتتذا الكتتتاب. قتتال 

 ٣ ]ك   أمح  وخ ه،  آيوىل لع مه أنثا الثاِسَقْس وأقلهما خترا ، وأع ل املقلَ ْين وأعرآهما ابلتقلي 
 وه ا تثصيل:

، ومتتن تكلتتم يف ختتتأنه متتن العلمتتاء ختت  القاتتاة آك مهتتم آتتتوى ولتتيح آمتتن ارتتت  يف ثار اإلستت   آتتالكم عليتته للقاضتتي صتتاحب واليتتة القاتتاء -أ 
قال الصتيمري واخلطيتب: إ ا س تتل عمتن قتال:  أ  َأْصتَ ق  متن حممت  بتن عبت هللا [ -يف إآتاء املثيت يف مسائل الرثة  -رمحه هللا  النوو حكما . قال 

ه القتل، بل يقتول: إن صتحه هتذا ذقتراره أو ابلبي تة، استتتابه الستلطان آتإن َتب أو الص ة لعب وختبه  ل ، آ  يباثر بقوله: هذا ح ل ال   أو علي
: وإن ستتتل عمتتن تكلتتم بشتتال  تمتتل وجوهتتا -أي الصتتيمري واخلطيتتب  -قبلتتت توبتتته، وإن مل يتتتب آ عتتل بتته كتتذا وكتتذا وابلتت  يف  لتت  وأختتتبعه. قتتال 
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 متثق عليه 2
 ٣٣2ثار املعرآة، ص  )االدتيارات الثقهية( جا ع ء ال ين البعلي، حتقيق الثقي، ط ٣
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. آتتالكم يف ثار اإلستت   للقاضتتي التتذي ي ظتتر التت عوى ال 1]اَّواب كتتذايكثتتر ببعاتتها ثون بعتتض، قتتال: ي ستتتل هتتذا القائتتل آتتإن قتتال أرثت كتتذا آتت
 قض للمثتس ان القاضي هو الذي يتمكن رقتاى واليته من التاقق من استيثاء الشروط وانتثاء املوانا كما أن حكم القاضتي يرآتا اخلت ف والي ت

يف أحت اث ست ة  ابن كثاريليه عمل املسلمس يف هذا الاثثة اليت  كرها . ومن أم لة ماجرى ع2من ح كمه إال مادالف نص كتاب أو س ة أو إجان
ويف يتتو  االث تتس الرابتتا والعشتترين متتن ربيتتا ااول ق تتتل الثتتتح أمحتت  بتتن ال قثتتي ابلتت اير املصتترية، حكتتم آيتته القاضتتي ويتتن التت ين بتتن [هتتت، قتتال:  ٧٠1

ت احملكمتتات، ومعارضتتة املشتتتبهات بعاتتها بتتبعض، يتتذكر ع تته أنتته كتتان  تتل خملتتوف املتتالكي رتتا ثبتتت ع تت ه متتن ت قيصتته للشتتريعة واستتتهزائه ابآلاي
يتة جيلتة احملرمات من اللواط واخلمر وخ   ل ، ملن كان دتما آيه من الثسقة من الرتك وخ هم من اَّهلة، هذا وق  كان له آايلة وله اختت ال وه

التت يل الكامليتتة بتتس القصتترين استتت اث ابلقاضتتي تقتتي التت ين بتتن ثقيتتق العيتت  آقتتال: يف الظتتاهر، وِبزَّتتته ول بستتته جيتت ة، وملتتا أوقتتف ع تت  ختتتباك ثار 
متتاتعرف متتين  آقتتال: أعتترف م تت  الثاتتيلة، ولكتتن حكمتت  إىل القاضتتي ويتتن التت ين، آتتَأَمر القاضتتي للتتوايل أن َياتتِرَب ع َقتته، آا تتِرَب ع قتته و يتتف 

. آاكتم اَّتاين إىل القاضتي وإن ختته  لته بعتض العلمتاء ابلثاتيلة وحنتو  لت  كمتا ٣]برأسه يف البل ، ونوثي عليه هذا جزاء من  عن يف هللا ورستوله
 يف هذه الاثثة.     

 ثيتتذ حكمتته، وآيتته و لكتتل أحتت  تومتتن ارتتت  ولتتق بتت ار التترب أو ارتتت  يف ثار التترب، جتتاو لكتتل مؤهتتل متتن قتتاِع وختت ه أن  كتتم عليتته، وجتتا -ب 
 ( إن ختاء هللا.1٠تثصيل َييت يف الثقرة )

)آإن كان مقت ورا  عليته يف ثار اإلست  (. )آاملقت ور عليته( هتو متن كتان حتتت قت رة الستلطان والقاضتي إمتا حقيقتة  -يف قاع ة التكث   -قويل  (8)
إلقتترار، ومعتتىن القتت رة علتتيهم: إمكتتان التت  علتتيهم ل بوتتته ابلبي تتة أو اب[ اباان ميميااةِببستته وإمتتا حكمتتا  ذمكتتاهنم توقيثتته ومستتاءلته الميت تتا متت هم،  قتتال 

، ولعتتل صتتاة عبارتتته )إمكتتان إقامتتة التت (. وقتتويل )يف ثار اإلستت  ( هتتو تثستت  لقتتويل )مقتت ورا  عليتته( آتتإن الشتت ص 4]وكتتوهنم يف قباتتة املستتلمس
واليعتين هتذا اليكون مق ورا  عليه لسلطان املسلمس إال إ ا كان يف ثار اإلس  ، آإن جمرث وجوثه يف ثار الرب هو م عتة لته متن ستلطان املستلمس، 

  إال أن جيتتا متتن هتتم بتت ار اإلستت   مقتت ور علتتيهم. بتتل قتت  يكتتون الشتت ص بتت ار اإلستت   مقتت ورا  عليتته أو ممت عتتا، واليتتتأتى االمت تتان يف ثار اإلستت 
ر حمكومتة بشتريعة بشق عصا الطاعة والتظاهر ابلس ح أو ابلس ح وااعوان كما هو حال احملتاربس قطتان الطترق. وقتويل )ثار اإلست  ( هتى كتل ثا

 اإلس  .
آإ ا كانوا ممن وجب قتلهم را ارت وا ع ه متن ثيتن التق إىل خت ه متن [التثريق بس املرت  املق ور عليه واملرت  املمت ا آقال رمحه هللا  املاورد وق   كر 

يتتزوا بتت ار يتميتتزون هبتتا عتتن املستتلمس، آتت  حاجتتة ب تتا إىل ااثاين مل خيتتل حتتاقم متتن أحتت  أمتترين: إمتتا أن يكونتتوا يف ثار اإلستت   ختتتذا ا  وأآتتراثا  مل يتا
 -مث قتتال  -ومتتن أقتتا  علتتى رثتتته ومل يتتتب وجتتب قتلتته رجتت  كتتان أو امتترأة.  -إىل قولتته  -قتتتاقم لتت دوقم حتتتت القتت رة ويكشتتف عتتن ستتبب رثْتتم 

العقوابت التيت جتاءت هبتا [رمحه هللا ابن ميمية . وقال ٥]س... اخلوالالة ال انية: أن ي ااووا إىل ثار ي ثرثون هبا عن املسلمس حىت يص وا آيها ممت ع
اليقتت ر  الشتتريعة ملتتن عصتتى هللا ورستتوله نوعتتان: أحتت  ا: عقوبتتة املقتت ور عليتته متتن الواحتت  والعتت ث كمتتا تقتت  ، وال تتاين: عقتتاب الطائثتتة املمت عتتة كتتاليت

. واملقصوث بيان أن الشريعة جاءت ابلتثريتق 1]ملق ور عليه، و اك يف احملارب املمت اآهذا ال ص يف املرت  ا[أياا ابن ميمية  . وقال٦]عليها إال بقتال

                                                 

 49ص  1)ا مون(  ج  1
 224 /4، و )اع   املوقعس( 4٠٥ - 11/4٠٣انظر )امل ين ما الشرح الكب (  2
 18ص  14)الب اية وال هاية( ج  ٣
 ٥٠٧)الصار  املسلول( ص  4
 هت14٠٥، ط ثار الكتب العلمية ٧٠ - ٦9حكا  السلطانية( ص و ل  يف ك مه عن قتال أهل الرثة يف ابب حروب املصاحل من كتابه )ااحكا  السلطانية( )اا ٥
 ٣49 /28)جممون الثتاوى(  ٦
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ع  بتن أيب السترح بس عقوبة املق ور عليه واملمت ا، واالمت ان الخيتص ابلطائثة بل ق  يكون املمت ا  ائثة أو آرثا ، كما يف حالة ارت اث عب هللا بتن ست
اب متتن كتتتب الثقتته متتن التثريتتق بتتس هتتذين ال تتوعس. وممتتا ي ب تتي أن ي علتتم أن قاعتت ة الشتتريعة يف التثريتتق بتتس وآتتراره إىل مكتتة قبتتل آتاهتتا. والخيلتتو كتتت

وإن كتان  - هتا املق ور عليه واملمت ا مطهرثة، حىت جاءت ابلتثريق بس املق ور عليته واملمت تا متن البهتائم املبتاح أكلهتا، آت   تل أكتل املقت ور عليته م
بطع تته راتت َّث يف أي  -وإن كتتان أصتتله إنستتيا  كاإلبتتل  -إال ابلتتذكاة الشتترعية أي التتذبح، يف حتتس  تتل أكتتل املمت تتا م هتتا  -أصتتله وحشتتيا كتتال زال 

 موضا من جس ه كما يف الصي . آقاع ة الشريعة هى تش ي  الشروط يف املق ور عليه وكثيثها يف املمت ا.
 يثاء العقوبة(. وهذا للمق ور عليه.)استتيب وجواب قبل است -يف قاع ة التكث   -( قويل 9)

ا تطلتق أياتا يف  يته ابلترثة، إال أهنتح ِكتَم عل اعلم أن االستتابة وإن كانت تطلق يف ااصل على  لتب التوبتة متن املرتت  رتا يعتين أنته الي ستتتاب إال متن
لشتروط الح الكتم متن تبتس ايقا يف جمطلق على كل مك   العلماء على مايسبق الكم من تبس الشروط واملوانا، وب اء على  ل  آإن االستتابة ت

ذا ي ستتتاب( آت  ن قال كذا أو آعل كعلم )أنه مواملوانا قبل الكم ومن  لب التوبة بع  الكم ابلرثة. ويتبسه من هذا أنه إ ا قرأ الطالب يف كتب ال
انتا وبعت ها تبتس الشتروط واملو  س حالته أيل أو آعتل م كثِهتر ودتب تبتتعين هذه العبارة أن هذا ق  كثر وتطلب م ه التوبة، بتل تعتين أنته صت ر م ته قتو 

كم برثته وتطلب توبته.  كم بساءته وإما أن     إما أن   
،  أما إ  ق االستتابة على تبس الشروط واملوانا قبل الكم على من ص ر م ه قول أو آعل مكثر، آهذا اثبت ذجان الصاابة رضي هللا عت هم -أ 

أما الثرائض ااربا آإ ا جا  وجوب ختيء م ها بع  بلول الجة آهو كاآر، وكتذل  متن جات  حتتر  ختتيء [رمحه هللا يف قوله  ابن ميميةه كما  كر 
متتتن احملرمتتتات الظتتتاهرة املتتتتواتر حترميهتتتا كتتتالثواحش والظلتتتم والكتتتذب واخلمتتتر وحنتتتو  لتتت . وأمتتتا متتتن مل تقتتتم عليتتته ال جتتتة م تتتل أن يكتتتون حتتت يل عهتتت  

و نشأ بباثيتة بعيت ة مل تبل ته آيهتا ختترائا اإلست   وحنتو  لت ، أو خلتط آظتن أن التذين آم توا وعملتوا الصتالات يستت  ون متن حتتر  اخلمتر،  ابإلس   أ
كم بكثرهم قبل   ل  كما كما خلط يف  ل  الذين استتاهبم عمر، وأم ال  ل . آإهنم يستتابون وتقا  الجة عليهم، آإن أصروا كثروا حي تذِ  وال  

. آظهتتر متتن ك متته هتتذا أن االستتتتابة تطلتتق علتتى تبتتس 2]مل َ كتتم الصتتاابة بكثتتر ق امتتة بتتن مظعتتون وأصتتاابه ملتتا خلطتتوا آيمتتا خلطتتوا آيتته متتن التأويتتل
كتم بكثتر  ِبستب م قبتل  لت (. وهتذه االستتتابة واجبتة متا املقت ور عليته، وتثعتل هاملوانا وإقامة الجة وهذا يكون قبل الكم ابلترثة كمتا قتال )وال  

 اإلمكان ما املمت ا ِبيل أنه إ ا بلت  متن  كتم يف ختتأن املمت تا التذي صت ر م ته الكثتر وجتوث متانا ل يته وجتب أن يعتتسه، ولكتن الدتب علتى متن
 كم يف ختتأنه أن يباتل عتن املوانتا وال أن يعلتق الكتم عليته علتى  لت ، داصتة إ ا ترتتب علتى التوقتف يف  لت  مثست ة علتى املستلمس، وستيأيت 

 ر ااثلة على  ل  يف الثقرة التالية إن ختاء هللا ع   الك   يف املمت ا. ك
َوَلَقتْ  قَتال واْ ) وأما االستتابة رعىن  لب التوبة ممن ح ِكَم عليه ابلرثهة آهذا هو املشهور يف كتب العلم، وق  ثلت عليها أثلتة ك ت ة كقولته تعتاىل -ب 

التوبتة:  (ت وب تواْ يَت   َدتْ ا  قَّ تمْ ْسَ ِمِهْم َوَ ُّواْ ِرَا ملَْ يَت َتال واْ َوَمتا نَتَقم تواْ ِإالَّ َأْن َأْخ َتاه م  اّلله  َوَرس تول ه  ِمتن َآْاتِلِه آَتِإن يتَ اْلك ْثِر وََكَثر واْ بَتْعَ  إِ  َكِلَمةَ 

،  الرَّس وَل َحق  َوَجاءه م  اْلبَتيِه َتات  َواّلله  اَل يَتْهتِ ي اْلَقتْوَ  الظَّتاِلِمسَ َكْيَف يَتْهِ ي اّلله  قَتْوما  َكَثر واْ بَتْعَ  ِإميَاهِنِْم َوخَتِه  واْ َأنَّ ) ، وقوله تعاىل٧4

تتْم ي  ظَتت، أ ْولَتتتِتَ  َجتتَزآؤ ه ْم َأنَّ َعلَتتْيِهْم َلْع َتتَة اّللِه َواْلَمآلِئَكتتِة َوال َّتتاِ  َأْجَعِتتسَ  ِإالَّ الَّتتِذيَن ، ر ونَ َدالِتتِ يَن ِآيَهتتا اَل خي َثَّتتف  َعتت تْه م  اْلَعتتَذاب  َواَل ه 
جتاء آيمتا  -. ويف قصتة القتو  التذين ارتت وا متن بتين ح يثتة ابلكوآتة يف إمتارة عبت هللا بتن مستعوث 89 - 8٦آل عمتران:  (ََتب واْ ِمتن بَتْعتِ  َ لِتَ  َوَأْصتَلا واْ 

يتر وااختتعل آقتاال: بتل استتتبهم وكثِهلهتم عشتائرهم، مث استشار ال ا  يف أولت  ال ثر، آأختار عليه ع ي بن حامت بقتلهم، آقا  جر [ -البيهقي رواه 
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، ونقلت قصتهم بطوقا من قبتل، آقولته )استتتبهم... آتتابوا( ثل علتى أن االستتتابة ه تا هتى  لتب التوبتة ممتن ح ِكتَم برثتته. 1]آتابوا وكثهلهم عشائرهم
الظتتاهر والشتتوكاين. والتتراجح وجتتوب االستتتتابة وحكتتي ابتتن وهتتذه االستتتتابة واجبتتة ع تت  أك تتر أهتتل العلتتم، و هتتب إىل عتت   وجوهبتتا ااح تتاف وأهتتل 

 . 2القصهار من املالكية إجان الصاابة على  ل ، يعين اإلجان السكويت 
قتتال ختتتي  ا: اتثتتق اائمتتة أن املرتتت  إ ا أستتلم َعَصتتم ثمتته [ اباان مفلااح احلنبلااي، وقتتال ٣وتوبتتة املرتتت : تكتتون ابتيانتته ابلشتتهاثتس ورجوعتته عمتتا َكَثتتر بتته 

 .4]اله وإن مل  كم به حاكموم
 
 ( مىت تت َرثُّ الع الة للمذنب التائب  فائدة)

  تتة ابب. والتوبتتة نوعتتان: هتتذا الكتتتا ستتبق التت يل عتتن التوبتتة وبيتتان ختتترو ها يف بيتتان آتترع العتتس متتن العلتتم يف الثصتتل ال تتاين متتن البتتاب ال تتاين متتن
 وحكمية.

أثاء حقتتوق و االستتت ثار ابللستتان وثة إليتته و هتتا متتن ال تت   واإلقتت ن عتتن التتذنب والعتتز  علتتى عتت   العتتأمتتا البا  تتة آهتتى املستتتوآية للشتتروط التتيت أختتتر  إلي
 العباث إن تعلَّق الذنب هبا وخ ها،  آهذه التوبة املقبولة.

 -التتته ل ت تترث إليتته ع ذا هتتهتتلعلمتتاء يف اوأمتتا التوبتتة الكميتتة: آهتتى إ هتتار املتتذنب لتوبتتته ع تت  ال تتا  ابإلقتت ن عتتن معصتتيته وإ هتتار ال تت  ، وادتلتتف 
 على قولس: يف الال رجرث التوبة أ  يشرتط ماي م ة يتبسه آيها ص حه  -آت قبل ختهاثته وتصح واليته يف ال كاح 

تتَو الَّتتِذي يَتْقبَتتل  التتَّْوبَتتَة َعتت) ااول:  تتترث إليتته ع التتته يف التتال، وثليلتته قولتته تعتتاىل ِإنَّ اّللََّ يَتْ ِثتتر  التتذُّن وَب ) ولتته تعتتاىل، وق 2٥الشتتورى:  (هِ ْن ِعبَتتاثِ َوه 
يعا    .٥٣الزمر:  (جَِ

ق توبتته. لع التة وتبيَّ تا صت ارثت إليته  والقول ال اين:  يشرتط ماي م ة قبل أن ترث إليه ع التته، آتإن ماتت عليته ست ة عمتل آيهتا صتالا بعت  توبتته
 وثليله:

 ىل، وقتال تعتا ٧1الثرقتان:  (َمتَتااب   ت توب  ِإىَل اّللَِّ ِإنَّه  يتَ آَ َوَمن ََتَب َوَعِمَل َصاِلا  ) قال أن هللا تعاىل اخترتط لصاة التوبة أن يعقبها العمل الصاحل،• 

ا بعت  توبتته هتذا املعتىن ك ت ة، آتإ ا عمتل العبت  صتال ، واآلايت يف 89ل عمتران: آ (يمم ِإالَّ الَِّذيَن ََتب واْ ِمن بَتْعِ  َ ِلَ  َوَأْصَلا واْ آَِإنَّ هللا َخث تورم رَِّحت)
 تبي ا صاة توبته.     

 -وهتتم قتتو   لياتتة ااستت ي  -أن أاببكتتر الصتت يق رضتتي هللا ع تته ملتتا َتب املرتتت ون متت عهم متتن ركتتوب اخليتتل ومحتتل الستت ح، وقتتال لوآتت  ب زادتتة • 
أي ترعتون اإلبتل يف الباثيتة حتىت تظهتر صتاة ٥واملهتاجرون أمترا  يعتذرونكم بته(  عليته الصت ة والست  )تتبعون أ  ب اإلبل حىت ي ترَِي هللا دليثتة نبيته 

. آهتذه س ت هة دليثتة راختت  ٦]والذي يظهتر أن املتراث ابل ايتة التيت أنظترهم إليهتا: أن تظهتر تتوبتهم وصت حهم ِب ستن إست مهم[ ابن حجرتوبتكم، قال 

                                                 

 4٧٠ /4نقله ابن حجر يف )آتح الباري(  1
 ل ، ط ال1٠2٥ - 1٠2٣ /2انظر )الشثا( للقاضي عياع،  2

ب ( ، و )امل ين ما الشرح الك2٦9 /12الباري(  .  ويراجا أياا )آتح٣2٣. وحكى ابن تيمية أياا إجان الصاابة على وجوب استتابة املرت  يف )الصار  املسلول( ص 
 ومابع ا ٣21، و )الصار  املسلول( ص ٣٧٣ /4، و )السيل اَّرار( للشوكاين 229 /19، و )ا مون( لل ووي ٧٦ /1٠

 انظر )املراجا السابقة( ٣
 ، ط مكتبة ابن تيمية. وقوله )ختي  ا( يعين ختيخ اإلس   ابن تيمية1٧2 /٦)الثرون(   4
 (٧221رواه الب اري ) ٥
 211 /1٣)آتح الباري(  ٦
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 وَتبعه الصاابة على  ل ، آهو إجان للصاابة.
ة دليثتة س ة. وهذه أياا س ت ه  لَّم إال بع أمر ع مر أال ي كَ  -بع  مانثاه عمر لب عته  -  بن عسل أن عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه ملا َتب صبي• 

 راخت .
لقتولس ومل يترجح آالذي يظهر مما سبق رجاان القول ال اين لقوة أثلتته، وهتى أثلتة م َقيهِت ة اثلتة القتول ااول املطلقتة. وقت   كتر ابتن ق امتة رمحته هللا ا

وإ ا كتتان كتتذل  وَتب الرجتتل، آتتإن عمتتل صتتالا ستت ة متتن الزمتتان ومل يتت قض [رمحتته هللا ومل يتترجح بي همتتا، آقتتال اباان ميميااة ر تتا . وكتتذل   ك1بي همتتا
اَلح وي َكلَّم. وأما إ ا َتب ومل َتض عليه س ة، آللعلماء آيه قوالن مشهوران: م هم متن يقتول: يف الت تالح وتقبتل التوبة، آإنه ي قبل م ه  ل  ود  ال د 

ثته، وم هم من يقول: الب  من م ِاي س ة كما آعل عمتر بتن اخلطتاب بصتبي  بتن عستل. وهتذه متن مستائل االجتهتاث، آمتن رأي أن تقبتل توبتة ختها
تالح يف التتال قبتتل ادتبتاره آقتت  أدتذ بقتتوِل ستتائ ، ومتن رأي أنتته يتؤدر متت ة حتتىت يعمتل صتتالا  ويظهتر صتت ق توبتتته آقت  أدتتذ بقتتول  هتذا التائتتب ود 

 .2]لقولس ليح من امل كراتسائ  وك  ا
ت الع التة وق  تبسه ل  من ااثلتة رجاتان القتول ال تاين وأنته ي ب تي أن ي ترتبَّص بته مت ة لتبتس صت ق توبتته، وهتذا أياتا متن السياستة الست ة، آلتو ر ث

 املستلمس داصتة إ ا كانتت ْمتته الترثة للتائب يف التال ودالطته املستلمون أو تتوىل واليتة علتى املستلمس ومل يتبتس صت ق توبتته امكتن أن ي ثست  يف
وال استتعمل عمتر قتط،  بتل وال أبتوبكر علتى [أياتا  ابان ميمياةوالزن قة، آالواجب أن يرتبص به وهتى ست ة اخللثتاء الراختت ين كمتا ستبق بيانته، وقتال 

أهتتل التترثة وأعتتاثوهم إىل اإلستت   م عتتوهم ركتتوب اخليتتل املستتلمس م اآقتتا ، وال استتتعم  متتن أقارهبمتتا وال كتتان أتدتتذ ا يف هللا لومتتة الئتتم، بتتل ملتتا قتتات  
. آلتو ٣]ومحل الس ح حىت تظهر صاة توبتهم، وكان عمر يقول لسع  بن أيب وقاص وهو أم  العراق التستعمل أح ا  م هم والتشاورهم يف الترب

 أن  ا واليةِ  ارت  مث َتب آ  ي ب ي أن يبقى يف واليته بع  توبته.
)قبل استيثاء العقوبة من  وي السلطان( هذا للمق ور عليه يف ثار اإلست  ، آتإن مل يتتب آقت  استتوجب عقوبتة  -قاع ة التكث  يف  -( قويل 1٠)

ه كتتالوايل املرتتت  يف ثمتته ومالتته، والرجتتل واملتترأة يف  لتت  ستتواء د آتتا لألح تتاف، ويستتتويف العقوبتتة م تته يف ثار اإلستت    وو الستتلطان متتن اإلمتتا  ونوابتت
مشاا  الاادين باان مفلااح وأعتتواهنم متتن الشُّتترط، ولتتيح لألآتتراث أن يستتتوآوا العقتتوابت أو أن يقيمتتوا التت وث أبنثستتهم يف ثار اإلستت  ، قتتال  والقاضتتي
الشتاآعي وقتل املرت  إىل اإلما  ح را  كان أو عبت ا ، وهتذا قتول عامتة أهتل العلتم، إال [ابن قدامة . وقال 4]حتر  إقامة ح ه إال إلما  أو  ئبه[: احلنبلي

. آهتتذا الدتت ف عليتته بتتس ٥]«أقيمتتوا التت وث علتتى ماملكتتت أميتتانكم» عليتته الصتت ة والست  يف أحت  التتوجهس يف العبتت  آتتإن لستتي ه قتلتته لقتتول ال تت  
شايخ منصاور ال. وقتال ٦وإىل انقطتان ثار اإلست   متن اارع عليه الصت ة والست  املسلمس وجري عليه العمل يف ثار اإلس   من ل ن رسول هللا 

)وإن قتلته( أي  -إىل قولته  -واليقتله إال اإلما  أو  ئبه ح را  كان املرت  أو عب ا ، انه قتل لق هللا تعاىل آكان إىل اإلما  أو  ئبته [ البهوحل احلنبلي
( القاتل  املرت  انه حملم خ  معصو  )سواء قتله قبتل املرت  )خ ه( أي خ  اإلما  و ئبه )ب  إ نه أساء وع زهِر( الآتياته على اإلما  أو  ئبه )ومل يامن

تت  )بت ار االستتابة أو بع ها( انه مه ر ال   يف اَّملة ورثته مبياة ل مه وهتى موجتوثة قبتل االستتتابة كمتا هتى موجتوثة بعت ها )إال أن يلاتق( املر 

                                                 

 82 - 8٠ /12)امل ين ما الشرح الكب (  1
 8٦ /٧. وانظر )جممون الثتاوى( 21٥ - 214 /28)جممون الثتاوى(  2
 ٦٥ /٣٥مون الثتاوى( )جم ٣
 ٥٣ص  ٦ج  يف كتابه )الثرون( 4
 8٠ /1٠)امل ين ما الشرح الكب (  ٥
 وال يل الذي أورثه ابن ق امة رواه أبو ثاوث مرآوعا، ورواه مسلم عن علي موقوآا ٦
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 .1]حرب آلكل( أح ِ  )قتله( ب  استتابة )وأدذ مامعه من مال( انه صار حربيا
مل علتى وما  كره الشيخ البهويت من أنه إ ا قتل املرَتَ  خ   اإلما  ع زهِر ومل يامن، مل خيتلف عليه أهل العلم وهو ختائا يف كتبهم، ولك ه  ي ب ي أن   

اث الرعيتة إ ا كتان اإلمتا  من استثاع ك ثره وثبت عليه ومل ت عرف له توبة، آهذا هو الذي إ ا قتله آحاث الرعية اليامن ثمه، وق  دب هذا على آح
تتاَوَن ا ائمتتة يف متهتتاو   يف إقامتتة التت وث. ومتتن هتتذا البتتاب متتا ن قتتل متتن حتتتريض الستتلف علتتى قتتتل بْشتتر املريستتي ع تت ما أكثتتروه لقولتته ِبلتتق القتترآن ْو

لتتو وجتت ت بشتتر املريستتي  متتن قتتال القتترآن خملتتوق آهتتو كتتاآر، وقتتال:[ -صتتاحب اإلمتتا  مالتت   - عباادامللك باان املا شااونعقابتته، آثتتي هتتذا قتتال 
 . 2]ديبة   لألب اء أما آيهم أح م يثت  ببشر[ -حمرضا  على قتل ِبشر  - عبدهللا بن املباركوقال  ]لاربت ع قه

ة صتلاا إىل املوي ظتر يف هتذ    استتتابة،)وإن كان ممت عا بشوكة أو ب ار الرب جاو لكل أح  قتله وأدذ ماله ب -يف قاع ة التكث   -( قويل 11)
 واملثس ة...( آهذا حكم املرت  املمت ا عن الق رة.

أميتتا [ ميااةاباان مي  ختتتيخ اإلستت   كتتره يف كتت واالمت تتان يف الشتترن نوعتتان: ال تتون ااول: امت تتان عتتن العمتتل ابلشتتريعة جزئيتتا  أو كليتتا ، وهتتو التتذي ك تتر   
و استبه،   رة ستلطان املستلمس أن يوقثتهامت ان عن الق رة أي عن قتأي مل تعمل هبا، وال ون اآلدر:  ] ائثة امت عت عن ختريعة  من خترائا اإلس  

كتتاة وهتتو آتترث ا عتتن الصتت ة أو الز   كمتتن امت تتوالتتت و  بتتس ال تتوعس متتن االمت تتان، آقتت  يكتتون املمت تتا عتتن العمتتل ابلشتتريعة مقتت ورا  عليتته يف ثار اإلستت 
لطان ستتتاالمت تتان عتتن قتت رة  الستتابق هتتو  تتان. واالمت تتتان التتذي نع يتته يف ك م تتامقتت ور عليتته يف ثار اإلستت  . آيجتتب التثريتتق بتتس ال تتوعس متتن االمت

 املسلمس.
، كمتا يكتون االمت تان ابلثترار إىل ثار -كمتا يثعتل احملتاربون قطتان الطترق   -ويكون االمت ان عن الق رة يف ثار اإلست   ابلتظتاهر ابلست ح وااعتوان 

وأياتتتا آإنتتته إ ا  امت تتتا بطائثتتتة أو بتتت ار [يف قولتتته  ابااان ميمياااةالمت تتتان عتتتن القتتت رة، وقتتت   كرهتتتا التتترب دارجتتتا  عتتتن ستتتلطان املستتتلمس، آهتتتذه صتتتور ا
 .  4]وان املرت  لو امت ا أبن يلاق ب ار الرب أو أبن يكون املرت ون  وي ختوكة ميت عون هبا عن حكم اإلس  [، ويف قوله ٣]الرب

  وآتره إىل ثار   يف ثار اإلست تتوقت  يكتون ار  آيها ممت عتا عتن قت رة الستلطان ابلست ح وااعتوان، واملرت  املمت ا: ق  يكون ارت  يف ثار اإلس   وبقي
 الرب، وق  يكون مقيما ب ار الرب وقت ارت اثه وبقي آيها.

كتتل أحتت  قتلتته جتتاو ل -وهتتذا الي بتتت إال بقاتتاء قتتاِع أو بثتتتوى مثتتتِ   -آتتإ ا ثبتتتت رثتتته بشتتهاثة عتت لس أو ابستثاضتتة بتت ون ختتتبهة أو احتمتتال 
ولتو لتق [رمحته هللا  ابان قداماةوأدذ ماله، ب   استتابة، وهذا من الثروق بس املقت ور عليته واملمت تا، وقت  ستبق كت   الشتيخ البهتويت يف هتذا، وقتال 

. ٥]مته حكتم أهتل الترباملرت  ب ار الرب مل يزل ملكه، لكن يباح قتلته لكتل أحت  متن خت  استتتابة وأدتذ مالته ملتن قت ر عليته انته صتار حربيتا حك
. ٦ص لتت   عبت هللا بتن ستتع  بتن أيب السترح ملتا ارتتت  وآتره إىل مكتة قبتتل آتاهتا، آتامت ا بثتراره إىل ثار الكثتتر عتن ستلطان املستتلمس وثليلته إهت ار ال ت 

آإنته  - عتون هبتا عتن حكتم اإلست   أبن يلاتق بت ار الترب أو أبن يكتون املرتت ون  وي ختتوكة ميت -وان املرتت  لتو امت تا [رمحته هللا  ابن ميميةوقتال 
 .1]على أن املمت ا الي ستتاب، وإمنا ي ستتاب املق ور عليه[، وقال أياا ٧]يقتل قبل االستتابة ب  ترثث

                                                 

 هت 14٠2، ط ثار الثكر 1٧٥ /٦)كشاف الق ان عن منت اإلق ان( للبهويت،   1
 هت14٠٥، ط ثار الكتب العلمية  ٣٧و  4٠ن ح بل يف كتابه )الس ة( ص روا ا عب هللا بن أمح  ب 2
 2٧8)الصار  املسلول( ص  ٣
 ٣22)الصار  املسلول(  ص  4
 1٧٦ - ٦/1٧٥، و كر م له ابن مثلح ال بلي يف )الثرون( 82 /1٠)امل ين ما الشرح الكب (  ٥
 هت 1٣98، ط ثار الكتب العلمية 118 - 1٠9املسلول( البن تيمية، ص وقصته مروية أبساني  صاياة ومذكورة ابلتثصيل يف )الصار   ٦
 ٣22)الصار  املسلول( ص  ٧
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ب ت  ختتريعة  مسكا  الطواخيت الاكسلمس  كالا اهرون بع ائهم لإلس   وامل عليه الص ة والس  وي دل يف هذا: املرت ون احملاربون هلل ولرسوله 
ء شتترائا الكثتتر. وهتتؤالبرب لكمهتتا اإلستت   وج تتوثهم وأعتتواهنم متتن الكتتتاب والصتتااآيس وختت هم يف ختتتىت بلتت ان املستتلمس اليتتو ، آتت ايرهم ثايرحتت

تمتتي بقواني هتتا ب ث  رتتت  يف هتتذه التتضتتعية. آاملحكمهتتم حكتتم املرتتت  املمت تتا بتت ار التترب والتتيت اليؤادتتذ آيهتتا جبرميتتة التترثة التتيت الجترهمهتتا القتتوانس الو 
اع العلتتم ل هتتؤالء التتذين استتتث قتتتل أم تتاوجب وثهتتا املتتوكلس ابلتت آان عتتن هتتذه القتتوانس، آهتتو ممت تتا بتت ار التترب، وقتتذا دتتوو لكتتل أحتتِ  متتن املستتلمس

تبة علتى قتتلهم، لاة واملثس ة املرت صظر يف املبكثرهم وكطى مرحلة االثبات الشرعي، وهذا من اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل، واليبقى نظر تم ه ا إال ال 
ه مصتلاة س وآت تتهم آثتي قتلتذاء املستلموما أن قتل املرت  والكاآر هو يف  اته مصلاة داصة إ ا كان ق  جا بس الكثتر والصت  عتن ستبيل هللا وإيت
ستت  ستتب، ان )ثرء املثاظترف امل اس العظيمتة،  ولكتتن إ ا ترتتب علتتى قتلتته مثست ة أعظتتم علتى املستتلمس متتن هتذه املصتتلاة، آيتؤدر قتلتته إىل أن  تت

 ذا أرجتح متن املثست ةة يف قتل همق   على جلب املصاحل(، وانه )إ ا تعارضت مثس َتن احتملت أدثهما  ل آا أعظمهما(، وإ ا كانت املصلا
 املرتتبة على  ل  ق مت املصلاة. هذا وهللا تعاىل أعلم.

ذا هتمية( آثيته بستط كتل مللتة اإلست امزيت ا  متن التثصتيل آل جتا إىل كتتايب )الجتة يف أحكتا   آهذه قاعت ة التكثت  متا ختترح متوجز قتا، ومتن  لتب
ئل املوضتون ثتة نظترا  لتثترق مستاكتتب امل تلأبثلته. وإمنا  كرت هذا الشترح املتوجز ه تا ليستتعس بته الطالتب يف ثراستته ملوضتون اإلميتان والكثتر متن ال

 ى:هع ة تكث  املعسه كورة يف قااملذ  -ا ختتاته. وأخلهص ماسبق آأقول:  إن املراحل أو اخلطوات تثرقا  يتعذر معه على الطالب املبت ئ ج
  ليل الشرعي.نه مكثر ابل( ال ظر يف السبب: وهو أن يستويف القول أو الثعل ختر ي التكث ، أبن يكون صر ا يف ال اللة وثبت أ1)
 أو يف آعله أو يف ثبوت آعله.( ال ظر يف الشرط: وهو إما أن يكون يف الثاعل 2)
 ( ال ظر يف املانا: وهو إما أن يكون يف الثاعل أو يف آعله أو يف ثبوت آعله.٣)
 ( الكم: ابلرثة، ويتعلق به أهلية الاكم للاكم.4)
 بع  الكم ابلرثة، و ل  للمق ور عليه. -على املعىن ال اين  -( االستتابة: ٥)
 لطان يف ثار اإلس   للمق ور عليه، ومن كل أحِ  للممت ا.( استيثاء العقوبة: من  ي الس٦)

( آيستوجب ال ظر يف الشرط وامل ل الكتم قبت -ضتاآة إىل الستبب ابإل -انا وال ظر يف السبب آقط هو مايعرف )ابلتكث  املطلق(، أما )تكث  املعسه
 عليه.

 هذا ما يتعلق بقاع ة التكث .

                                                                                                                                                                            

 ٣2٦ - ٣2٥)الصار  املسلول( ص  1
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  موضوع التكفري:املقلب الرابع: األخقاء الشائعة يف
تتؤثي  صترين، وهتذه اادطتاءة يف املعاوهى أدطاء ختائعة وم تشرة ابلكتب ويف مقاالت املتكلمتس يف موضتون التكثت ، وهتى قليلتة يف القت امي ك ت  

تتر وقصتت  قصتت  العمتتل امل ط بتتستمتتل، واخللتتإىل تكثتت  املستتلم أو إىل عتت   تكثتت  الكتتاآر، وم هتتا: التكثتت   ابلتت ليل احملتمتتل، والتكثتت  ابلعمتتل احمل كثِه
 الكثر، واخللط بس سبب الكثر ونون الكثر، واخترتاط كثر القلب للاكم ابلكثر. وهذا عرع موجز قا:

لتذنوب التيت عل أبنه مكثِهتر، كالقول أو الثا( التكث  اباثلة الشرعية حمتملة ال اللة: وهى الصهي  اليت أختر  إىل بعاها من قبل يف ختروط وصف 1)
س علتى الكثتر ااكت -  صتي  الوعيت بتل كتل -آاعلها أبنه )اليؤمن( أو )آق  كثر( أو )ليح م ا( وحنوها. آق  محل اخلوارج كل هتذه الصتي   يوصف

 ما أهنا حتتمله وحتتمل ماثونه. وتثصيل هذا كله بكتايب )الجة يف أحكا  امللة اإلس مية(.
(  ومستتألة ن )إكثتتار املتتتأولسلعلمتتاء بع تتواال اللتتة ثون ال ظتتر يف قصتت  آاعلهتتا: وهتتو متتابوهب لتته ا( التكثتت  اباعمتتال )ااقتتوال وااآعتتال( حمتملتتة 2)

 )الو  املذهب( كما  كرته من قبل يف خترح قاع ة التكث .
 ( اخللط بس قص  العمل املكثِهر وقص  الكثر.٣)

اآعال املكثهرة اليكثر مامل يقص  أن يكثر هبذا، وقت  يبت و هتذا اخترتط البعض قص  الكثر للاكم ابلتكث ، وأن الش ص مهما أتى من ااقوال وا
، ولكتن التثريتق بتس نتوعس متن ال يتة أو 1( إمنتا ااعمتال ابل يتات وإمنتا لكتل امتريِء  متانوى) عليه الص ة والس  الشرط صاياا ابثي الرأي لقوله 

صت  هتو أن يتتكلم اإلنستان ك متا  مكثترا  قاصت ا  لته أي متعمت ا  خت  خمطتيء، يبسه أنه خترط اب ل. آتال ون ااول متن الق -ما أثلة أدرى  -القص  
مل طتيء كمتا آهذا القص  معتس والب  من اخترتا ه ملؤادذة صاحبه بك مه، وال ظر يف قرائن الال املصاحبة للك   له أثر هتا  يف َتييتز العامت  متن ا

متن القصت  هتو أن يقصت  اإلنستان الكثتر بك مته املكثتر التذي تعمهت ه، آهتذا القصت  خت   سيأيت يف ح يل الرجل الذي أضله راحلته، وال ون ال اين
يف قاعتتت ة  القاضاااي شاااهاب الااادين القااارايفمعتتتتس ولتتتيح ختتتتر ا  للاكتتتم ابلكثتتتر علتتتى صتتتاحبه كمتتتا ستتت ذكره أبثلتتتته. ولتقريتتتب املستتتألة نتتتذكر ماقالتتته 

اعلتتتم أن ال يتتتة ختتتترط يف الصتتتريح إجاعتتتا وليستتتت ختتتتر ا آيتتته إجاعتتتا ويف [ه هللا )مايشتتترتط يف الطتتت ق متتتن ال يتتتة وبتتتس قاعتتت ة متتتاال يشتتترتط( قتتتال رمحتتت
يح اخترتا ها قوالن وهذا هو متاصل الك   الذي يف كتب الثقهاء وهو  اهر الت اقض وال ت اقض آيه، آايل قال الثقهاء إن ال ية ختترط يف الصتر 

يقصت  م تل أن يكتون اْسهتا  ارقتا آي اثيهتا آيستبق لستانه آيقتول قتا اي تالق آت  يلزمته  آ ي ون القص  إلنشاء الصي ة احرتاوا من سبق اللستان ِلَمتا مل
صتريح ختيء انه مل يقص  اللثظ، وحيل قالوا ال ية ليست ختر ا يف الصريح آمراثهم القص  الستعمال الصي ة يف معىن الط ق آإهنا التشترتط يف ال

. آكتذل  الكت   صتريح ال اللتة علتى الكثتر يشترتط آيته 2]عتىن الطت ق وأمتا الصتريح آت إجاعا وإمنا  ل  متن دصتائص الك تاايت أن يقصت  هبتا م
 اللتة علتى قص  الك   أي تعم ه احرتاوا  من سبق اللسان وال يشرتط قص  الكثر به. وحىت أن القص  املعتس يف تعيس املراث متن ااعمتال حمتملتة ال

تميتتز بتته، آلتتو أن رجتت   بتتح ع تت  قتتس ومل ي عتترف ملتتن يتتذبح، وس تتِتل عتتن قصتت ه، آقتتال: ا بتتح الكثتتر لتتيح هتتو قصتت  الكثتتر هبتتا وإمنتتا القصتت  التتذي ت
لصتاحب القتس عستى أن يثترج كتربيت لكثتر بتذل ، واليشترتط أن ي ستتل بعت   لت  هتل تقصت  الكثتر بثعلت  هتذا أ  ال ، وقت  أختترت إىل هتذا ع تت  

 الك   يف احملتم ت. 
لعمتتل املكثتتر: آَتلَتتْو أن رجتت   َستتبَّ هللا ورستتوله، أو قتتال متتاأ ن أن هللا يبعتتل َمتتْن يف القبتتور، أو قتتال متتاأ ن أمتتا ع تت  التتذين يشتترت ون قصتت  الكثتتر اب

ابلكثتر الساعة قائمة، أو قال إن هللا هو املسيح بن مر ، وحنو  ل  من ااقوال املكثرة، وقال مل يعتق  قل  على ختيء من  ل  وماانشترح صت ري 
قوال، آهذا الرجل اليكثر ع   الذين يشرت ون قص  الكثر ابلعمل املكثر وأنه البت  أن يقصت  أن يكتون كتاآرا ، وهتذا ختترط وماأرثت الكثر هبذه اا
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آاستت  وميكتتن أن يكتتون حيلتتة يتت رأ هبتتا كتتل كتتاآر عتتن نثستته مهمتتا أتتتى متتن الكثتتر، والصتتايح أن متتن قتتال ختتتيتا متتن ااقتتوال الستتابقة كثتتر وإن قتتال مل 
من عمل عم  ليح عليته  أمتر  ) عليه الص ة والس  ص  الكثر ابلعمل املكثر خترط اب ل ترثه ال صوص الشرعية، وقال أقص  الكثر، واخترتاط ق

 ، وال ليل على بط ن هذا الشرط:1( آهو رثه 
َتتا  ) قولتته تعتتاىل -أ   اَل تَتْعتَتتِذر واْ قَتتْ  َكَثتتْرمت  بَتْعتت َ ، ِه َوَرس تتولِِه ك  تتت ْم َتْستتتَتْهزِئ ونَ ك  َّتتا خَن تتوع  َونَتْلَعتتب  ق تتْل َأاِبّللِه َوآاَيتِتتَولَتتِتن َستتأَْلتَته ْم لَيَتق تتول نَّ ِإمنَّ

َتا  ) ومل يقصت وا أن يكثتروا بته بت ليل اعتتذارهم أبنته -وهو االستتهزاء املتذكور  -، آهؤالء املذكورون قالوا ك ما  مكثرا   ٦٦ - ٦٥التوبتة:  (ِإميَاِنك مْ  ك  َّتا ِإمنَّ
ومل يكذهبم هللا يف اعتذارهم آ ل على أهنم كانوا يلعبون ومل يقص وا الكثر بك مهم، ولكن هتذا العتذر مل مي تا متن الكتم  ٦٥التوبة:  (خَن وع  َونَتْلَعب  

 -آقتت  أدتتس [اآلايت رمحتته هللا يف هتتذه  اباان ميميااة. قتتال ٦٦التوبتتة:  (ِإميَتتاِنك مْ  اَل تَتْعتَتتِذر واْ قَتتْ  َكَثتتْرمت  بَتْعتت َ ) بكثتترهم رجتترث ك مهتتم كمتتا قتتال تعتتاىل
أهنم كثروا بع  إمياهنم ما قوقم: إ  تكلم ا ابلكثر من خ  اعتقاث لته بتل ك تا خنتوع ونلعتب، وبتس أن االستتهزاء َبايت هللا ك ثتر،  -سباانه وتعاىل 

نثتح اآلايت الستابقة وقتال  ابان ميمياة . و كتر2]واليكون هذا إال ممن خترح ص ره هبذا الك  ، ولو كان اإلميان يف قلبه م عه أن يتكلم هبذا الكت  
ه صتاحبه بعت  آ له على أهنم مل يكونوا ع   أنثسهم ق  أتوا كثرا ، بل   وا أن  ل  ليح بكثر، آبسه أن االستتهزاء ابهلل وآايتته ورستوله ك ثتر يكثتر بت[

لكتن مل يظ توه كثترا ،  وكتان ك ْثترا  كثتروا بته، آتإهنم مل يعتقت وا إميانه، آ له على أنه كان ع  هم إميان ضعيف، آثعلتوا هتذا احملتر  التذي عرآتوا أنته حمتر ، و 
. آهتتذه اآلايت نتتص يف موضتتا ال تتزان يبطتتل اختتترتاط قصتت  الكثتتر للاكتتم ابلكثتتر، أي يبطتتل اختتترتاط نيتتة الكثتتر، كمتتا يتت ل التت ص علتتى أن ٣]جتتواوه

 قم.املرجا يف الكم على ااقوال وااآعال إىل الشريعة ال إىل مايظ ه ال ا  أبعما
ستت ون الظتتن أبعمتتاقم وابعتقتتاثاْم التتيت هتتم عليهتتا ويظ تتون أبنثستته -ب  م ثليتتل آدتتر: هتتو أنتته قتت  ثبتتت ابل صتتوص القرآنيتتة أن ك تت ا  متتن الكتتاآرين   

ذا الشترط الثاست  علتى د ا ، وأهنم َأْه ى من الذين آم وا سبي ، وإ ا رأوا الذين آم وا قالوا إن هؤالء لاالون، وكانوا م هم يست رون، آتإ ا أجري تا هت
  وصت قته هؤالء الكاآرين، وقلت اح هم أتري  الكثر را أنت عليته  لقتال بتل حنتن مهتت ون أو حنتن أب تاء  هللا وأحبتاؤه. آتإ ا التزمتت ابلشترط الثاست

ث هتذا الشترط. وقت  نبهته علتى هتذا ي لبيتان آستايف قوله لكذهبت َبايت هللا ودس هللا تعاىل ولصرت أنتت متن الكتاآرين بتكتذيب  خلتس هللا. وهتذا يكثت
نْتَيا َوه تْم َ َْستب وَن َأهنَّ تْم ، ق ْل َهْل نت  َتبِهت ك ْم اِبْاَْدَسرِيَن َأْعَماال  ) ختيخ املثسِهرين الطسي يف تثس ه لقوله تعاىل الَِّذيَن َضلَّ َسْعيت ه ْم يف اْلََياِة ال ُّ

ِتتْم َوِلَقائِتتِه َآَاِبطَتتْت َأْعَمتتاق  ْم آَتتَ  ن ِقتتيم  َق تتْم يَتتتْوَ  اْلِقَياَمتتِة َوْو   أ ولَتِتتَ  الَّتتِذيَن َكَثتتر  ،   ِْستت  وَن ص تتْ عا   اباان . قتتال 1٠٥ - 1٠٣الكهتتف:  (وا َِباَيِت َرهبِه
بعت  العلتم وهذا من أثله ال الئل على دطتأ قتول متن وعتم أنته اليكثتر ابهلل أحت  إال متن حيتل يقصت  إىل الكثتر [رمحه هللا يف تثس ها  رير القرب 

انوا بوح انيته، و ل  أن هللا تعاىل ِ ْكره أدس عن هؤالء التذين وصتف صتثتهم يف هتذه اآليتة أن ستعيهم التذي ستعوا يف الت نيا  هتب ضت ال، وقت  كت
يكثر ابهلل أح م إال  سبون أهنم حمس ون يف ص عهم  ل ، وأدس ع هم أهنم هم الذين كثروا َبايت رهبم، ولو كان القول كما قال الذين وعموا أنه ال

، متتن حيتتل يعلتتم، لوجتتب أن يكتتون هتتؤالء القتتو  يف عملهتتم التتذي أدتتس هللا عتت هم أهنتتم كتتانوا  ستتبون آيتته أهنتتم  ستت ون صتت عه م تتابس متتأجورين عليتته
يخ اسساا ا حممااد باان شاا. كمتتا نبهتته علتتى هتتذا أياتتا 4]ولكتتن القتتول ِبتت ف ماقتتالوا، آتتأدس َجتتلَّ ث تتاؤه عتت هم أهنتتم ابهلل كثتترة وأن أعمتتاقم حابطتتة

اَل تَتْعَتِذر واْ َقْ  َكَثتْرمت  ) آيكثي آيه قولهوأما كونه اليعرف أهنا تكثره، [يف ك مه عمن نطق بكلمة الكثر وال يعرف أهنا تكثهره، آقال  عبدالوهاب
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َوه تْم ) ثِهرهم. والعجب ممن  ملهتا علتى هتذا وهتو يستما قولته انس أهنا الت ك عليه الص ة والس  ، آه م يعتذرون من ال    ٦٦التوبة:  (بَتْعَ  ِإميَاِنك مْ 
تتَياِ َس َأْولِيَتتاء ِمتتن ث وِن اّللِه َوَ َْستتب وَن َأهنَّ تتم مُّْهتَتت  ونَ ) ، 1٠4الكهتتف:  (َ َْستتب وَن َأهنَّ تتْم   ِْستت  وَن ص تتْ عا   َتتذ وا الشَّ َوِإهنَّ تتْم )،  ٣٠ااعتتراف:  (ِإهنَّ تتم  اكَّ

تتتِبيِل َوَ َْستتتب وَن َأهنَّ تتتم مُّْهتَتتت  ونَ  لََيص تتت ُّوهَن مْ  هتتتؤالء ليستتتوا كثتتتارا  ، والتستتتت كر اَّهتتتل الواضتتتح قتتتذه املستتتائل اجتتتل  ، أيظتتتن ٣٧الزدتتترف:  (َعتتتِن السَّ
 .1]خربتها

 (أَبْت َتاء اّللِه َوَأِحبَّتاؤ ه   ى حَنْتن  ل ََّصتارَ ه توث  َواَوقَالَتِت اْليتَ وق  أضثت إىل ك مه مواضا اآلايت وأرقامها. وأضيف إىل ما كره من آايت: قوله تعتاىل )

كتاآر أبنته حمستنم وأنته م هتت ِ  أو أنته متن ، آاعتقتاث ال 111لبقترة: ا (َصتاَرىَوقَتال واْ لَتن يَتْ د َل اََّْ َّتَة ِإالَّ َمتن َكتاَن ه توثا  َأْو نَ ) ، وقولته تعتاىل18املائت ة: 
ستتنم هتتو يف  اأهتتل اَّ تتة المي تتا متتن تكثتت ه إ ا ثبتتت كثتتره ابلتت ليل، وأ ستتتمر علتتى  ريتتة لتته متتن هللا ليتتته عقوبتتة قضتتيف إىل  لتت : أن اعتقتتاثه أبنتته حم 

ْبِلِهم  أ َمتِم قَتْ  َدلَتْت ِمتن قَتت َوَحتقَّ َعلَتْيِهم  اْلَقتْول  يف َوَما َدْلَثه مْ  ْيِ يِهمْ أَ َوقَتيَّْاَ ا َق ْم قت َرَ ء آَتَزيتَّ  وا َق م مَّا َبْسَ ) كما قال تعاىلض له وخوايته  
نتتِح ِإهنَّ تتْم َكتتان وا َداِستترِينَ  تتَن اَِّْتتنِه َواإْلِ تتَو لَتته  َعتتن ِ ْكتتِر التترَّمْحَِن نت َقتتيِهْض لَتته  خَتتتْيطَ  َوَمتتن يَتْعتتش  ) ، وقتتال تعتتاىل 2٥آصتتلت:  (مِه َوِإهنَّ تتْم ، رِينم قَتتا   آَته 

 .شرعي عليهم ابلكثر ف ت عتس هذه العقوبة الق رية مانعا من الكم ال.  آكي٣٧ - ٣٦رف: الزد (لََيص  ُّوهَن ْم َعِن السَِّبيِل َوَ َْسب وَن َأهنَّ م مُّْهَت  ونَ 

 يها يف ك   ابن تيمية بع  قليل إن ختاء هللا.وسيأيت ماآ 1٠٦ال ال:  (َمن َكَثَر اِبّللِه ِمن بَتْعِ  إميَانِهِ ) قوله تعاىل ثليل اثلل: وهو -ج 
هذا الثرق أبوجز عبارة آقال رمحه  ابن ميمية  هو قص  العمل املكثر أي تعمه ه، القص  الكثر به، وق  بسَّ : أن القص  املعتس يف التكثوام صة

. وقت  بتوهب الب تاري 2]وابَّملة آمن قال أو آعل ماهو ك ْثر َكَثَر بتذل ، وإن مل يقصت  أن يكتون كتاآرا ، إ  اليقصت  الكثتر أحت م إال ماختتاء هللا[هللا 
يف كتاب اإلميتان متن صتاياه يف ابب )دتوف املتؤمن متن أن  تبط عمل ته وهتو  -ع   اخترتاط قص  الكثر للاكم ابلكثر  -ملسألة رمحه هللا قذه ا

 ابان حجار، قتال 4( ميرقون متن الت ين كمتا ميترق الستهم متن الرميهتة) عليه الص ة والس  . ويف خترح أحاثيل اخلوارج وآيها قال رسول هللا ٣اليشعر(
. آالقصت  املعتتس كشترط يف ٥]سلمس من خيرج من ال ين من خت  أن يقصت  اخلتروج م ته، ومتن خت  أن خيتتار ثي تا علتى ثيتن اإلست  وآيه أن من امل[

تت  الكثتتر هبتتذا العمتت تتر كمتتا نَتبَّه تتا عليتته يف ختتتروط الكتتم وموانعتته يف ختتترح قاعتت ة التكثتت ، أمتتا تعمه تت  اتيتتان العمتتل املكثِه ل آ تت  معتتتس. التكثتت  هتتو تعمه
 كشرط للتكث  يؤثي إىل ع   تكث  أص اف من ال ا :  -أي الَعْم   -عتبار القص  هبذه الصثة وا
 كمن القص  له معتس يف الشريعة: كالص   خ  املميز وا  ون وال ائم مهما أتوا.  -أ 

 ومن أتى عم   حمتمل ال اللة على الكثر، آ ب  من تبس قص ه من العمل. -ب 
اللهتتم أنتتت عبتت ي وأ  املكلتتف التتذي أتتتى عمتت  صتتريح ال اللتتة علتتى الكثتتر ولكتتن علتتى وجتته اخلطتتأ ال العمتت . كالتتذي قتتال ) وامل طتتال: وهتتو -ج 
َولَتْيَح َعلَتْيك ْم ) . واخلطتأ معثتو ع ته كمتا قتال تعتاىل٦(أدطأ متن ختت ة  الثترحوصثه أبنه ) عليه الص ة والس  ( آهذا قول مكثِهر، ولكن ال   رب 

 .٥ااحزاب:  (َأْدطَْأمت  ِبِه َوَلِكن مَّا تَتَعمََّ ْت قت ل وب ك مْ  ج َ احم ِآيَما

                                                 

 (1٠٥، كتاب املرت ، ص 8ية يف ااجوبة ال ج ية، ج )ال رر الس  1
 1٧8 - 1٧٧)الصار  املسلول( ص  2
 1٠9 /1)آتح الباري(  ٣
 ال يل 4
 ٣٠2 - ٣٠1 /12)آتح الباري(  ٥
 ال يل متثق عليه ٦
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 واملتأوِهل امل طيء: أتوهال سائ ا ي عذر به كما  كرت يف املوانا آنثا، انه خ  متعم . -ث 
 آهذا هو القص  املعتس يف التكث : قص  العمل املكثهر ال قص  الكثر.

 وقا آيه بعض الق امى وك   من املعاصرين، ومن    هؤالء: -وهو اخترتاط قص  الكثر  -وهذا اخلطأ 
روجتب أن يكثتر اإلنستان وهتو اليعلتم،  2الجترات:  (َأن حَتَْبَط َأْعَمال ك ْم َوأَنت ْم اَل َتْشع ر ونَ ) وليح قوله[رمحه هللا قال  القرطيبآمن الق امى:  -أ 

الكثتر، كتذل  اليكتون املتؤمن كتاآرا  متن حيتل اليقصت  إىل الكثتر والخيتتاره ذجتان، كتذل  ال آكما اليكون الكاآر مؤم ا إال ابدتياره اإلميان على 
والخيتاره( آاالدتيار ياتاث اإلكتراه ولتيح  -. وك مه ليح صر ا يف اخترتاط قص  الكثر، آقوله )إال ابدتياره 1]يكون الكاآر كاآرا  من حيل اليعلم

ىل الكثتر(  تمتل أنتته يريت  قصتت  العمتل املكثتتر أي تعمهت ه، آهتذا هتتو ا متا عليتته لت يل )ااعمتتال هتو موضتوع ا ه تتا، وقولته )متتن حيتل اليقصتت  إ
ثستت  ابل يتتات( وكمتتا يف كتت   القتترايف الستتابق، أمتتا أن يريتت  القتتر   بك متته هتتذا اختتترتاط قصتت  الكثتتر نثستته آاحتمتتال بعيتت  واآليتتة نثستتها موضتتا الت

يشترتط قصت  الكثتر، وقتذا  كرتته ه تا، والحجتة يف كت   لكن بعض املعاصرين محل ك   القر   على أنه تبطله ابإلضاآة ملا سبق  كره من أثلة، و 
  (َكَثْرمت  بَتْعَ  ِإميَاِنك مْ   اَل تَتْعَتِذر واْ َق ْ ) القر   ما ال صوص اليت  كر ها ويكثي م ها قوله تعاىل

ء رتته يف البتاب الرابتا متن هتذا الكتتاب متن أن أقتوال العلمتا، وأ كتر الطالتب رتا  ك ٣٠ااعتراف:  (تَت  ونَ َوَ َْستب وَن َأهنَّ تم مُّهْ ) وقولته تعتاىل،  ٦٦التوبتة:  
 . تل قا وال تل هبا، آهى ليست أثلة خترعية ت تهض ل حتجاج بل هى أقوال خ  معصومس تثتقر ل حتجاج

َولَتتتِكن مَّتتن خَتتترََح ) قتتال هللا عزوجتتل[رمحتته هللا يف قولتته  الشااوكاين -وهتتو اختتترتاط قصتت  الكثتتر للاكتتم ابلكثتتر  -وممتتن وقتتا يف هتتذا اخلطتتأ  -ب 
آ ب  من خترح الص ر ابلكثر و مأني تة القلتب بته، وستكون الت ثح إليته، آت  اعتبتار رتا يقتا متن  توارق عقائت  الشتر،  ،1٠٦ال اتل:  (اِبْلك ْثِر َصْ را  

صتت ور آعتتل كثتتري مل يتترث بتته آاعلتته اخلتتروج عتتن اإلستت   إىل ملتتة الكثتتر، وال اعتبتتار بلثتتظ الستتيما متتا اَّهتتل ر الثتهتتا لطريقتتة اإلستت  . وال اعتبتتار ب
.وك   الشوكاين هذا أخت  من ك   القتر   التذي ميكتن تثست ه رتا يواآتق الصتواب، أمتا كت   2]تلثظ به املسلم ي ل على الكثر وهو اليعتق  مع اه
ا وماآيهتا متن انشتراح الصت ر ابلكثتر، آلتيح هتذا ختتر ا للاكتم ابلكثتر إال يف حتال اإلكتراه آقتط  الشوكاين آاخلطأ آيته  تاهر، واآليتة التيت استت ل هبت

تت  اتيتتان قتتول أو آعتتل مكثتتر آقتت  ختتترح  كمتتا يتت ل عليتته التت ص ويثستتره حتت يل عمتتار التتذي ر ِوَي أنتته ستتبب نزولتته، أمتتا يف ختت  اإلكتتراه آكتتل متتن تعمَّ
، قيل: وهذا مواآق اوقا، آإنه من   1٠٦ال اتل:  (َولَتِكن مَّن خَترََح اِبْلك ْثِر َصْ را  ) : آق  قال تعاىلآإن قيل[رمحه هللا ابن ميمية ابلكثر ص را . قال 

مل  كثر من خت  إكتراه آقت  ختترح ابلكثتر صت را ، وإال  قتض أول اآليتة آدرهتا، ولتو كتان املتراث رتن كثتر هتو الشتارح صت ره، و لت  يكتون بت  إكتراه،
ن دب أن يست ين املكره وخ  املكره إ ا مل يشترح صت ره، وإ ا  تكلتم بكلمتة الكثتر  وعتا  آقت  ختترح هبتا صت را  وهتى كثتر. يست ن املكره آقط، بل كا

ْترِجم مَّتا حَتْتَذر ونَ ِإنَّ اَ َْذر  اْلم َ اِآق وَن َأن تت  َتزََّل َعَلْيِهْم س وَرةم تت  َتبِهتت ه ْم ِرَا يف قت ل توهِبِم ق تِل اْستتَتْهزِئ واْ ) وق  ثل على  ل  قوله تعاىل َولَتِتن ، ّللهَ خم 
َتتا ك  َّتتا خَن تتوع  َونَتْلَعتتب  ق تتْل َأاِبّللِه َوآاَيتِتتِه َوَرس تتولِِه ك  تتت ْم َتْستتتَتْهزِئ ونَ  اَل تَتْعتَتتِذر واْ قَتتْ  َكَثتتْرمت  بَتْعتتَ  ِإميَتتاِنك ْم ِإن نتَّْعتتف  َعتتن ، َستتأَْلتَته ْم لَيَتق تتول نَّ ِإمنَّ

ْب  َآئَِثة  أبَِهنَّ ْم َكان واْ جم ْترِِمسَ مِه ك ْم نت    َآئَِثةِ  آقت  أدتس أهنتم كثتروا بعت  إميتاهنم متا قتوقم: إ  تكلم تا ابلكثتر متن خت  اعتقتاث ، ٦٦ - ٦4التوبتة:  (َعذِه
ن يف قلبتته م عتته أن لتته، بتتل ك تتا خنتتوع ونلعتتب، وبتتس أن االستتتهزاء َبايت هللا كثتتر، واليكتتون هتتذا إال ممتتن ختتترح صتت ره هبتتذا الكتت  ، ولتتو كتتان اإلميتتا

                                                 

 ٣٠8 /1٦)تثس  القر  (  1
ونقل حمم  بن إبراهيم الووير اليماين يف كتابه  ،هت14٠8، ط ثار ال  وة اَّ ي ة 2/289، ونقله ع ه ص يق حسن دان يف )الروضة ال  ية( ٥٧8 /4)السيل اَّرار(  2

 ، أن هذا قول بعض املعتزلة واست لوا ب ثح اآلية اليت است ل هبا الشوكاين رمحه هللا٣9٥)اي ار الق على اخللق( ص 
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َمتن َكَثتَر اِبّللِه ) قال سباانه:[أياا  ابن ميمية، وقال 2]آمن تكلم ب ون اإلكراه مل يتكلم إال وص ره م شرح به[. وقال أياا 1]يتكلم هبذا الك  
ال اتل:  (اِبْلك ْثتِر َصتْ را  آَتَعلَتْيِهْم َخَاتبم مِهتَن اّللِه َوَق تْم َعتَذابم َعِظتيمم ِمن بَتْعِ  إميَانِِه ِإالَّ َمْن أ ْكرَِه َوقَتْلب ه  م ْطَمِتن  اِبإِلميَاِن َولَتِكن مَّتن خَتترََح 

ستت ىن ومعلو  أنه مل يرث ابلكثر ه ا اعتقاث القلب آقط، ان  ل  اليكره الرجل عليه، وهو قت  استت ىن متن أكتره ومل يترث متن قتال واعتقت ، انته ا 1٠٦
ْكَرَه وهو اليكَره على العق  وا

 
لقول، وإمنا يكره على القول آقط، آعلم أنه أراث من تكلم بكلمة الكثر آعليه خاب متن هللا ولته عتذاب عظتيم وأنته  امل

 متن كاآر بذل  إال من أكره وهو مطمتتن ابإلميتان، ولكتن متن ختترح ابلكثتر صت را  متن املكترهس آإنته كتاآر أياتا ، آصتار متن تكلتم ابلكثتر كتاآرا  إال
، آبتس أهنتم   ٦٦التوبتة:  (اَل تَتْعتَتِذر واْ قَتْ  َكَثتْرمت  بَتْعتَ  ِإميَتاِنك مْ ) لكثتر وقلبته مطمتتن ابإلميتان، وقتال تعتاىل يف حتق املستتهزئسأكره آقال بلستانه كلمتة ا

 .٣]كثار ابلقول ما أهنم مل يعتق وا صاته
اه لكثتر يف حالتة اإلكتر رط للاكتم ابختت -ثتر القلتب أي ك   -ود صة ما تت ل عليته اآليتة ومايريت ه ابتن تيميتة رمحته هللا: هتو أن ختترح الصت ر ابلكثتر 

آتتإن قتتال:  -ايستتر   يل عمتتار بتتنكمتتا ر ِوَي يف حتت  -آقتتط، آمتتن أكتترِه علتتى االتيتتان ركثتتر  تتاهر متتن قتتولِ  أو آعتتل، يقتتال لتته: كيتتف جتتت  قلبتت   
كتتم عليتته ابلك ىن اه عليتته، هتتذا هتتو معتتقتتون اإلكتتر ثتتر رختتم و مطمتتتن ابإلميتتان، آتت  ياتتره ماآعتتل، وإن قتتال: رضتتيت رتتا آعلتتت أو انشتترح صتت ري بتته،   
أن متن  لإلجتان علتى -بقلبته  أي كثتر -ر اآلية. أما يف خ  اإلكراه،  آكل من أتى ركثهر  اهر من قولِ  أو آعلِ  متعم ا  آقت  ختترح صت ره ابلكثت

 كره. و  للكثر يف خ  املولك ه ال الة املكرهأدس هللا بكثره ركثر  اهر آهو كاآر  اهرا  واب  ا ، آشرح الص ر ابلكثر خترط للتكث  يف ح
هتت يف نثتح املستألة يف رثه علتى أحت  دصتو  ثعتوة الشتيخ حممت  بتن عبت الوهاب، آقتال  1٣٠1رمحه هللا  الشيخ محد بن عتيق النجد وق  تكلم 

م متن أهتل العلتم آقولته: آمتن ختترح ابلكثتر عما بعل هللا به رستوله متن الكتتاب والست ة وماعليته الصتاابة ومتن بعت ه -أي اخَلْصم  -وأما دروجه [
تتعه وارتتت  عتتن التت ين و ابتتت نثستته ابلكثتتر آتتذل  التتذي نتت ين هللا بتكثتت ه، هتتذه عبارتتته، وصتتر ها أن متتن قتتال الكثتتر أو آعلتت ه صتت را  أي آتاتته ووسه

ول وستلوك ستبيل خت  ستبيل املتؤم س، آتإن  اليكون كاآرا  وأنه اليكثر إال من آتح ص ره للكثر ووسعه، وهذا معارضتة لصتريح املعقتول وصتايح امل قت
وإجتتان اامتتة قتت  اتثقتتت علتتى أن متتن قتتال الكثتتر أو آعلتته َكَثتتر وال يشتترتط يف  لتت  انشتتراح الصتت ر  عليتته الصتت ة والستت  كتتتاب هللا وستت ة رستتوله 

تتعه و ابتتت نثستته بتته ور  ضتتي آهتتذا كتتاآر عتت و هلل ولرستتوله وإن مل ابلكثتتر واليستتت ىن متتن  لتت  إال املكتتره، وأمتتا متتن ختتترح ابلكثتتر صتت را  أي آتاتته ووسه
مث  كتتر عشتترة أثلتتة علتتى   ]يتتتلثظ بتتذل  بلستتانه والآعلتته جبوارحتته، هتتذا هتتو املعلتتو  ب اللتتة متتن الكتتتاب والستت ة وإجتتان اامتتة، ونبتتس  لتت  متتن وجتتوه

 .4ك مه  كر  بعاها آيما ماى
، حيتل نتصه لعبدهللا بان حمماد القارينبع وان )ضوابط التكث  ع   أهل الس ة( ومن املعاصرين الذين وقعوا يف هذا اخلطأ: ماورث يف رسالة ماجست  

لتتذي صتراحة علتى أن القصت  املعتتتس يف التكثت  لتيح هتو جمتترث القصت  إىل الثعتل بتتل خايتة الثاعتل متن آعلتته وأنته البت  لتكثت ه متتن أن يقصت  الكثتر ا
آتالكم علتى الثعتل الظتاهر أبنته كثتر متعلتق ببيتان [:متا أستلث ا القتول، آقتال املؤلتفحصره يف عباثة خ  هللا وهتذا كلته ِبت ف ماتت ل عليته ااثلتة ك

ه تا جمترث  الكم الشرعي مطلقا، وأما الثاعل آ ب  من ال ظر إىل قصت ه رتا آعتل والتبتسه عتن حالته يف  لت  قبتل اَّتز  بتكثت ه. ولتيح املتراث ابلقصت 
وهتتو يف حقيقتتته اإلراثة اَّاومتتة لتاقيتتق الثعتتل ِبيتتل  -دتت  عمتتل ا  تتون وال تتائم وحنو تتا  -القصتت  إىل الثعتتل آتتإن هتتذا اليت لتتف ع تته عمتتل أصتت  

خايتتة  يكتتون اإلنستتان معهتتا خمتت ا  أن يثعتتل الثعتتل أو أال يثعلتته. وهتتذا القصتت  هتتو م تتاط التكليتتف. وإمنتتا املتتراث ابلقصتت  ه تتا القصتت  ابلثعتتل التتذي هتتو

                                                 

 22٠ /٧)جممون الثتاوى(  1
 ٧/٥٦1)جممون الثتاوى(  2
 4٥2)الصار  املسلول( ص  ٣
 2٣ - 22هت، ص 14٠٠وراجا بقيتها يف رسالته )ال آان عن أهل الس ة واالتهبان( ط ثار القرآن الكر    4
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 .( إمنا ااعمال ابل يات وإمنا لكل امريء مانوىمث است ل لك مه ِب يل ) 1]على حتقيقه ومراثه م ه الثاعل من آعله والباعل له عليه، وال اآا له
   :آقال مث آصَّل قوله أن املراث ابلقص  هو خاية الثاعل من آعله والباعل له عليه أبنه قص  عباثة خ  هللا، 
انس الوضتعية البت  أن يكتون كتاآرا  رجترث آعلته الظتاهر  إن تا البت  أن نثترق ه تا آهل كل من تلتبهح بعمتِل متن أعمتال الشترك الظتاهرة أو حكتم ابلقتو [

  أن بس أحكا  الكثر على القيقة وبس الكم على املعس ابلكثر يف الظاهر، و ل  أنه ليح كل من عمل عم   من أعمال الشرك يف الظاهر البت
ب إىل خ  هللا تعاىل، آ ب  قبتل الكتم بكثتره متن تبتس حالته إلوالتة هتذا االحتمتال، إال إ ا  يقص  به عباثة خ  هللا إ  ق  يثعله على خ  جهة التقر 

كتم بكثتره حي تتذ لعت   االحتمتال يف القصت  . آهتو قت  اعتتس قصت  الكثتر 2]كان آعله ال  تمل مطلقا إال أن يكون عباثة وتقراب  إىل خ  هللا آإنه   
 ا دطأ من وجهس:)عباثة خ  هللا( ختر ا  للتكث ، وهذ

تبتس هتل هتى  ااول: أن القص  املعتس هو تعم  آعل العمل املكثر القص  الكثر به كما سبق بيانه، والتبسُّ املطلوب يف ااعمال حمتملة ال اللة هو
يثترج كتربيت علم تا أن عملته صتريح صر ة أ  ال  ال تبس قص  الكثر هبا. آمن ثعا ع   قس نسأله َمْن ت عو ورتا ا تت عو  آتإن قتال أثعتو امليتت أن 

وابَّملتة آمتن قتال أوآعتل متا هتو ك ْثتر َكَثتر [ابن ميمية ال اللة على الكثر. وال نقول له بع   ل  هل تقص  الكثر أ  ال . وق  سبق أن نقل ا قول 
 .٣]بذل  وإن مل يقص  أن يكون كاآرا ، إ  اليقص  الكثر أح  إال ماختاء هللا

له أو أنكتر ذر أو ستب هللا ورستو صتاف يف القتكثر يف عباثة خ  هللا والتقرب إليه، آالكثر أسبابه أعم من هذا، آمن ألقى املالوجه ال اين: حصره ال
 البعل بع  املوت وحنوه كثر بذل  وليح يف  ل  عباثة خ  هللا أو التقرب إليه.

 . ويف الرسالة املشار إليها أدطاء أدرى نذكرها آيما بع  إن ختاء هللا تعاىل
 ( ومن اادطاء الشائعة يف موضون التكث : اخللط بس سبب الكثر ونون الكثر.4)

. و كتترت ه تتاك ]ان إال جباتتوث ماأثدلتته آيتتهوالخيتترج العبتت  متتن اإلميتت[رمحتته هللا  اسماااا القحاااو ستتبق الت بيتته علتتى هتتذه املستتألة ع تت  الكتت   يف قتتول 
 وان.اليت جتري على الظاهر مرتتبة على ااسباب ال اان الثرق بس أسباب الكثر وأنواعه، وأن أحكا  ال نيا

ر أو خت  مكثتر. أمتا و اعتقاث مكثأعلى القيقة أربعة أسباب: قول مكثر أو آعل مكثر  -وكما سبق يف تعريف الرثة  -أما أسباب الكثر: آهى 
ملَ ) تعتاىلارح، كمتا قتال عتل عمتل اَّتو هتو عمتل اللستان والثيف أحكا  ال نيا آأسباب الكثر اث ان الاثلتل قمتا: قتول مكثتر أو آعتل مكثتر. والقتول 

 العتقاث والش  آهى من أعمال القلب. ، أما ا ٣ - 2الصف:  (ْثَعل ونَ َكس َ َمْقتا  ِع َ  اّللَِّ َأن تَتق ول وا َما اَل تتَ ، تَتق ول وَن َما اَل تَتْثَعل ونَ 
 ار إىل أقسا  م ها:وأما أنوان الكثر آك  ة إ  ي قسم الكثر أبك ر من اعتب

 الستتتكبار وكثتتر الشتت اَّاتتوث وكثتتر اآباعتبتتار البواعتتل القلبيتتة علتتى الكثتتر، ي قستتم إىل ااقستتا  التتيت  كتتر  متتن قبتتل: ككثتتر التكتتذيب وكثتتر  -أ 
 والريب وكثر التقلي  وكثر اَّهل.

 اث ا تترث متتا ا هتتاركتتان ابالعتقتتىل كثتتر دثتتي وهتتو ما وابعتبتتار  هتتور الكثتتر ودثائتته: ي قستتم إىل كثتتر  تتاهر وهتتو متتا هر يف قتتول أو آعتتل، وإ -ب 
 صاحبه لإلس   وهذا كثر ال ثاق.

مخستة وابعتبار ثبوت حكم اإلس   من قبل للكتاآر، ي قستم الكثتر إىل: كثتر أصتلي: وهتو متامل يكتن صتاحبه مستلما  متن قبتل، وهتؤالء أقستا   -ج 
، وكثتر  تاريء: وهتو كثتر الترِثهة وهتو ماكتان صتاحبه  1٧التل:  (َس َوال ََّصتاَرى َواْلَمج توَ  َوالَّتِذينَ َوالَِّذيَن َهاث وا َوالصَّابِتِ ) جعتهم آية سورة الل

                                                 

 2٦1)ضوابط التكث  ع   أهل الس ة( لعب هللا بن حمم  القرين ص  1
 .٣٠9ص املرجا السابق   2
 1٧8 - 1٧٧)الصار  املسلول( ص  ٣
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 حمكوما  ذس مه قبل كثره.
، وقتال  1٣٧ال ستاء: (اْوَثاث واْ ك ْثترا  مث َّ َكَثر واْ مث َّ آَم  واْ مث َّ َكَثر واْ مث َّ ) وابعتبار الزايثة وال قصان، ي قسم الكثر إىل كثر جمرث وكثر مزي ، قال تعاىل -ث 

َا ال َِّسيء  واَِيَثةم يف اْلك ْثرِ ) تعاىل  .1 ٣٧التوبة:  (ِإمنَّ
 ملعس(.اوابعتبار اإل  ق والتعيس: ي قسم الكثر إىل: كثر ال ون )التكث  املطلق(، وكثر العس )تكث   -هت 
ك اللتول( وختتترك يف ااستباب، وختتتر و إىل أقستتا  م تل: ختترك يف الربوبيتتة )وم ته ختتترك التصترف وابعتبتار متايتعلق بتته ستبب الكثتر، ي قستتم الكثتر  -و 

 االوهية )وم ه خترك ال عاء وخترك الطاعة وخترك احملبة وخترك اخلوف( وخترك يف الصثات.
خمترج متن  بقة، وكثتر أصت ر خت ستا  الستااقاوابعتبار كونه خمرجا من امللة أ  ال : ي قستم الكثتر إىل كثتر أكتس خمترج متن امللتة وت ت رج حتتته كتل  -و 

 امللة أو كثر ثون كثر وهو كل معصية أ لق عليها الشارن اسم الكثر ما بقاء اسم اإلميان لثاعلها.
 وكل هذه ااقسا  واانوان ق  ثلت عليها ااثلة الشرعية وأثبتها العلماء يف كتبهم.

 لى الكثر.عبس أسباب الكثر وأنواعه اليت هى بواعل قلبية ومن جهة اخللط بس ااسباب واانوان آأك ر مايقا  ل  
يتؤثي آق   هب البعض إىل أنه ال كم على أحِ  ابلكثر إال أن ي  رج عمل ه حتت نوِن من أنوان الكثتر املتذكورة أعت ه، وهتذا ختترط آاست  وتلبتيح 

م هم. آتج  يف ومان ا هذا متن يلتتمح ااعتذار للكتاآرين ويقتول لت  إن إىل ع   تكث  الكاآر وإلباسه دلعة اإلميان وتركه خيالط املسلمس على أنه 
ض هذا الذي أكثرته مل دا  أو مل يرث ال ص وحنو  ل  من ودرف القول الذي خي عون به العتوا  لصترآهم عتن تكثت  الكتاآر. ومتن هتذا ماآعلته بعت

وحممتتتت  ال تتتتزايل ويوستتتتف القرضتتتتاوي وآدتتتترون( إ  أصتتتت روا بيتتتتا  يف املشتتتتايخ املتتتتوالس للاكومتتتتة الكتتتتاآرة يف مصتتتتر )متتتت هم حممتتتت  متتتتتويل الشتتتتعراوي 
، هتذا ك مهتم، وآيته 2 ، وقالوا آيه )إهنم يعتق ون يف إميان املستولس رصر، وأهنم اليَتتر ثهون علتى هللا ح كمتا ، والي كترون لإلست   مبت أ(1/1/1989

َواَل تَتْلِبس تواْ اْلَتقَّ ) قتال تعتاىلق ابلبا تل أو بكتمتان التق أو هبمتا معتا ، كمتا تلبيح وكتمان، واليتمكن عامل السوء من تاليل ال ا  إال بتلبتيح الت
، أما تلبيسهم ودلطهم آإيهتامهم ال تا  أن الكتم ابلكثتر يرتتتب علتى نوعته والتذي قصتروه علتى  42البقترة:  (اِبْلَباِ ِل َوَتْكت م واْ الَْقَّ َوأَنت ْم تَتْعَلم ونَ 

ر أنتتوان ك تت ة كمتتا ستتبقت اإلختتتارة،  وأمتتا متتاكتموه متتن التتق آهتتو أن الكتتم ابلكثتتر يرتتتتب علتتى ستتببه وهتتو يف حتتق هتتذه رثه ال صتتوص متتا أن الكثتت
   لت  متتن الكومتة االمت تان عتتن الكتم بشتتريعة اإلست  ، وإجتتاوة الكتم ابلقتتوانس الوضتعية امل رتعتة، وإلتتزا  ال تا  ابلكتتم هبتا والتاتتاكم إليهتا، وختت

 ااسباب.
ِاتلة، ودتتب أن يعلتتم أن أنتتوان الكثتتر املتتذكورة بكتتب اال آي ب تي أن

 
كثتت  متتن ل قتتا يف موضتتون التعتقتتاث الثدتتيتتتثطن  التتب العلتتم قتتذه الشتتبهات امل

آعتتل ل مكثهتتر أو لكثتتر يف التت نيا: قتتو كتتم بتته ابالوجهتتة الكميتتة القاتتائية، وقتتذا الجتتت  قتتا  كتترا  يف أبتتواب التترهثة واملرتتت  يف كتتتب الثقتته، وأن التتذي    
 مكثهر )وم ه الرتك واالمت ان(.

 أما أنوان الكثر اليت  كر هتا آهتى وصتف للباعتل التذي قتا  بقلتب الكتاآر ومحلته علتى الكثتر كتالكس والست  والشت  آهتذه أعمتال قلبيتة قت  تقتوى
بواعتل ختتال آدتر خت  ستبب الكثتر، . وهتذه ال٣حىت حتمل صاحبها على الكثتر، وقت   كتر ابتن القتيم عشترة أنتوان قتذه البواعتل الاملتة علتى الكثتر

ة  وليح قا ثدل يف الكم على صتاحبها ابلكثتر يف الت نيا. ولتقريتب املستألة ناترب م تاال برجتل قتتل آدتر عمت ا ، والباعتل لته علتى  لت  إمتا عت او 
لقاضي علتى القاتتل ابلقتتل قصاصتا ، أو تعج   للم اث أو كان مأجورا  لقتله أو قتله ختثقة عليه من مرع مؤمل أو خ   ل  من البواعل، مث حكم ا
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 آما الذي نظر إليه القاضي كسبب لكمه  الخت  يف أن القاضي نظر إىل الثعتل )القتتل وكونته عمت ا ( هتذا هتو ستبب الكتم ومل ي ظتر القاضتي إىل
 لة التالية:أِي من البواعل املذكورة. آ  كلط بس ااسباب والبواعل، وللتثريق بي هما يف الكم ابلكثر نذكر اام 

تم مكثِهر(، أما الباعل له على هذا االمت ا  هتذا ره ك ثر استتكبار، هو االستكبار آك ثْ ن والرتك آآإبليح لع ه هللا َكَثر ابالمت ان عن السجوث )وهذا تَتْرك 
ىَب( . ومعتىن )أَ ٣4البقترة:  (اْلَكتاِآرِينَ   وََكتاَن ِمتنَ َسَ اْستَتكْ وَ َآَستَج  واْ ِإالَّ ِإبْلِتيَح َأىَب ) نون كثره، أما سبب كثره آهتو االمت تان عتن اامتر. قتال تعتاىل

 تكبار(. أي امت ا، آق  جعت هذه اآلية بس سبب الكثر )وهو االمت ان عن آعل اامر( وبس نون الكثر )وهو االس
تم مكثِهر( وهو سبب كثرهم،  والباعل قم على  ما قتال ر وهو نون كثرهم، كو االستكباههذا وكثار مكة امت عوا عن اإلقرار ابلشهاثتس )وهذا ترك 

 اثوا علتتيهم متتن جهتتة الباعتتل ابلستت  كمتتا قتتال تعتتاىل. واليهتتوث متت لهم وو ٣٥ات: الصتتاآ (ِإهنَّ تتْم َكتتان وا ِإَ ا ِقيتتَل َق تتْم اَل ِإلَتتَه ِإالَّ اّللَّ  َيْستتَتْكِس ونَ ) تعتتاىل

 .٥4ال ساء:  (ا آََته م  اّلله  ِمن َآْاِلهِ مَ ال َّاَ  َعَلى أَْ  َ ْس   وَن ) اىل، وقال تع 1٠9البقرة:  (َحَس ا  مِهْن ِع ِ  أَنث ِسِهم)
تتر )إن هللا هتتو املستتيح( أو )إن هللا اثلتتل ث ثتتة(، كمتتا  تتيكثتترون ابلوعتتوا  ال صتتارى يكثتترون ابلقتتول املكثِه والرهبتتان يف  ر كطتتاعتهم لألحبتتارثعتتل املكثِه

ء قَتتْوِ  قَتْ  َضتلُّواْ ِمتن ِبع تواْ َأْهتَواَواَل تَتتَّ ) نون كثرهم آهو كثر تقلي  است آهم الاتالس كمتا يف قولته تعتاىلالتشريا امل الف. هذا سبب كثرهم، أما 
 .٧٧املائ ة:  (قَتْبل  َوَأَضلُّواْ َكِ  ا  َوَضلُّواْ َعن َسَواء السَِّبيلِ 

،  ٦٥التوبتتة:  (ْم َتْستتتَتْهزِئ ونَ َرس تتولِِه ك  تتت  وَ آاَيتِتتِه وَ ق تتْل َأاِبّللِه ) قتتال تعتتاىلوالتتذين استتتهزءوا ابلصتتاابة يف ختتزوة تبتتوك، ستتبب كثتترهم القتتول املكثهتتر كمتتا 

ل توهِبِم ق تِل وَرةم تت  َتبهِتتت ه ْم ِرَتا يف قت  َل َعلَتْيِهْم س تن تت  َتتزَّ أَ َ ْتَذر  اْلم  َتاِآق وَن ) والباعل قم على  ل  كثر ال ثاق والش  القائم بقلوهبم. كما قتال تعتاىل
 ( قت ل توهِبِمِرَتا يف ) ل ثاق الذي محلهم على االستهزاء. وأتمل قولته تعتاىلا، آهذا نون كثرهم وهو كثر  ٦4التوبة:  (نَ تَتْهزِئ واْ ِإنَّ اّللهَ خم ْرِجم مَّا حَتَْذر و اسْ 

ثتاق ه تا(، بب، وأن الباعتل يكتون يف القلتب )وهتو ال  الستلت رك الثرق بس الباعل )وهو نون الكثر( وبس ٦4التوبة:  (ِإنَّ اّللهَ خم ْرِجم ) وقوله ٦4التوبة: 
أو    الثترق بتس الباعتللتضتح متايبس أما الستبب آهتو متاخيرج وميكتن إثراكته يف الظتاهر متن قتول أو آعتل )وهتو االستتهزاء ه تا(. آهتذه اآليتة متن أو 

 ال ون وأنه أمر اب ن وبس السبب وهو أمر  اهر.
ون الكثتر  اهر م ابط، أما ن يا انه أمرالكثر ونون الكثر، وأن ااول )سبب الكثر( هو املعتس يف أحكا  ال نهذا كله يف بيان  الثرق بس سبب 

 آ  اعتبار له يف أحكا  ال نيا انه أمر دثي ال ي ابط، وأحكا  الشريعة مب ية على ماي ابط.
 
 االعتقاثي  ( ومن اادطاء الشائعة يف موضون التكث : حصر أسباب الكثر يف الكثر٥)

ارح( أو اعتقتتاث وهتتو عمتتل اَّتتو بيتتان أن الكثتتر يقتتا بستتبب متتن ث ثتتة: قتتول مكثتتر )وهتتو عمتتل اللستتان( أو آعتتل مكثتتر ) -يف تعريتتف التترثة  -ستتبق 
 مكثر )وهو عمل القلب( وم ه الش . 

قت  َثلهتت آ. وهتذا قتولم آاست ، ل اَّتوارحن وأآعتاآذهب البعض إىل أنه الك ْثر إال ابالعتقاث واليكثر أح  من جهة العمل ويع ون بذل  أقتوال اللستا
ثقته مشتاونة اب الترهِثة بكتتب الي تة،  وأبتو نصوص الشريعة وأجا العلماء على كثر من قال أقواال معي ة أو آعل أآعتاال معي تة أو اعتقت  اعتقتاثات مع

 ابام لة على  ل ،  آاصر أسباب الكثر يف االعتقاث املكثر آقط دطأ آاحش. 
ي ظهتتر اعتقتتاثه،  يا متتاثا  مل لتت  أن أصتتااب هتتذا القتتول الثاستت  يشتتكل علتتيهم أن صتتاحب االعتقتتاث املكثتتر هتتو م ستتلم يف أحكتتا  التت نأضتتف إىل 

 لقول.اي كره أصااب هذا امو آعل وهو أوالحنكم بكثره إال إ ا أ هر اعتقاثه يف قول أو آعل، آ بت أنه اليكثر أح  يف أحكا  ال نيا إال بقول 
نه اليكثر أح  إال ابالعتقاث، وإن ادتلثت عباراْم إال أهنتا ترجتا إىل أصتل واحت  وهتو اختترتاط كثتر القلتب للاكتم ابلتكثت  وهتذا قتول والقائلون أب
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 َعسَّ ع ه ذنكتار أو استتا ل ابللستان ختتر ا م -كما سبق بيانه يف التعليق على العقي ة الطااوية   -خ ة املرجتة 
ستتق  الذين اعتسوا كثر القلب امل

 للتكث  ابلذنوب املكثرة، يف حس اعتس مرجتة الثقهاء واملتكلمس كثر القلب الوما للتكث  اباعمال الظاهرة املكثرة. 
 وإلي  أم لة للقائلس أبنه الك ْثر إال ابالعتقاث:

 :األلبااين، قتال ]متن أهتل القبلتة بتذنب متامل يستتالهوالنكثِهتر أحت ا  [القحااو  االباين يف تعليقه على منت العقي ة الطااوية، ع ت  قتول الشيخ -أ 
إن ختتتتارح العقيتتت ة الطااويتتتة نقتتتل عتتتن أهتتتل الستتت ة القتتتائلس أبن اإلميتتتان قتتتول وعمتتتل يزيتتت  ويتتت قص، أن التتتذنب أي  نتتتب كتتتان هتتتو كثتتتر عملتتتي ال [

لتتي: الكثتتر ااصتت ر ختت  امل تترج متتن امللتتة. تعلتتم أنتته أراث ابلكثتتر العم 1]اعتقتتاثي، وأن الكثتتر ع تت هم علتتى مراتتتب كثتتر ثون كثتتر كاإلميتتان ع تت هم
حستبما َعترَّف االستتا ل يف املصت ر املشتار إليته  -وحاصل ك   االباين أن أي  نب كان اليكثر آاعلته إال أن يستتاله استتا ال قلبيتا اعتقتاثاي 

 آإن مل يستاله كان كثرا  أص ر. ونعلق على هذا بقول ا: -
 قل عن ابتن أيب العتز، آ ستب إليته أنته قتال )إن التذنب أي  نتب كتان هتو كثتر عملتي ال اعتقتاثي( ومل يقتل ابتن أيب إن االباين مل يكن أمي ا يف ال• 

لبتاين يف العز هذا الك  ، وإمنا وصف ابن أيب العز الكثر ااص ر )كثر ثون كثر( ابلكثر العملي. وليست هذه هى املرة ااوىل اليت  رف آيهتا اا
ايب )العمتت ة يف إعتت اث الع تت ة( يف رثي علتتى ختتتبهة لأللبتتاين قتتال آيهتتا إن الواجتتب حنتتو حكتتا  اليتتو  هتتو الصتتس واالختتتت ال ال قتتل، آقتت   كتترت يف كتتت

بت ال متن كلمتة  ابلرتبية ال اخلروج عليهم،  كرت أن االباين است ل لقوله هذا ب قل عن ابن أيب العز ب هل آيه آوضا االباين كلمة )الرتبية( متن ع ت ه
ولتيعلم متن قترأ كتاب تا هتذا أن تا [رمحته هللا ابان حازا .  وهذا التاريف الذي يثعله االباين لي صر به آراءه هتو كمتا قتال 2 ك   ابن أيب العز)التوبة( يف

ويتل القائتل  النستال مايستاله من الد  آيه من تقويل أح  مامل يقله نصا ، وإن آل قوله إليه، إ  قت  اليلتز  ماي تجته قولته آيت تاقض، آتاعلموا أن تق
 .٣]كاآرا  كان أو مبت عا  أو خمطتا  ماال يقوله نصا  كذب عليه، وال ل الكذب على أح 

آقت  ستبق بيتان مع تاه الصتايح ع ت  أهتل الست ة يف تعليقتي علتى العقيت ة  ]والنكثر أح ا  من أهتل القبلتة بتذنب متامل يستتاله[ القحاو  أما قول• 
تتر هبتتا اخلتتوارج، ونقلتتت أقتتوال العلمتتاء يف ختتترح الطااويتتة، وأن املتتراث ابلتتذنوب يف هتتذه  العبتتارة هتتى التتذنوب ختت  املكثتترة كتتالز  وختتترب اخلمتتر التتيت ي َكثِه

ِبت ف هتذا التذي نستبه إليته االبتاين، آقتال  ابان أيب العازهذه العبارة، ومل يقتل أحت  )إن التذنب أي  نتب كتان...( كمتا قتال االبتاين، بتل قت  قتال 
. هتذا كت   الشتارح 4]ئمتة عتن إ ت ق القتول أب  النكثتر أحت ا  بتذنب، بتل يقتال النكثترهم بكتل  نتب كمتا تثعلته اخلتوارجوقذا امت تا ك ت  متن اا[

رمحته هللا آيمتا  أمحاد بان حنبالآتأمل الثرق ! وقول الشارح إنه ق  امت ا ك   من اائمة عن ا  ق القول أب  ال نكثتر أحت ا  بتذنب. قلتت: ومت هم 
أنبتتأ  حممتت  بتتن هتتارون أن إستتااق بتتن إبتتراهيم حتت هثهم قتتال: حاتترت رجتت   ستتأل أاب عبتت هللا آقتتال: ايأاب عبتت هللا، إجتتان [قتتال: نقلتته ع تته اخلتت هل 

آق  كثتر، املسلمس على اإلميان ابلق ر د ه وختره  قال أبو عب هللا: نعم. قال: والنكثر أح ا  بذنب ، آقال أبو عب هللا: اسكت، من ترك الص ة 
. وبتتوهب الب تتاري قتتذه املستتألة يف كتتتاب )اإلميتتان( متتن صتتاياه يف ابب )املعاصتتي متتن أمتتر اَّاهليتتة واليكثتتر ٥]لقتترآن خملتتوق آهتتو كتتاآرومتتن قتتال ا

ا من ختتثوف صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك( ومل يقل )وال يكثر إال ابالستا ل( ان قوله )ابلشرك( يعم االستا ل وخ ه من اامور املكثِهرة، وهذ
الب تتاري رمحتته هللا. وقتت  ستتبق تثصتتيل هتتذا ع تت  ك متتي يف بيتتان الثتترق بتتس متتا يشتترتط للتكثتت  بتته متتن التتذنوب أن يكتتون آاعلهتتا جاحتت ا  أو  نظتتر

                                                 

، ط ٣٦٣ - ٣٦2. ورراجعة )خترح العقي ة الطااوية( البن أيب العز، ص 41 - 4٠هت، ص  1٣98)العقي ة الطااوية خترح وتعليق االباين( ط املكتب اإلس مي  1
 هت14٠٣ملكتب اإلس مي ا
 4٧، وال قل احملرف يف تعليق االباين على منت العقي ة الطااوية ص 4٣٠وك   ابن أيب العز يف )خترح العقي ة الطااوية( ص  2
 ٥/٣٣)الثصل( البن حز ،  ٣
 ٣٥٦ - ٣٥٥)خترح العقي ة الطااوية( ص  4
 1/٧9)املس  ( لإلما  أمح  بن ح بل، بتاقيق أمح  ختاكر،   ٥
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أن مستتتا   وبتتس متتاال يشتترتط آيتته  لتت ، و كتترت ه تتاك أنتته يلتتز  الرجتتون إىل هتتذه املستتألة ع تت  الكتت   يف أدطتتاء التكثتت ، آراجعهتتا، و كتترت آيهتتا 
  -بس هتذين القستمس متن التذنوب اثبتت ابلكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة. أمتا االبتاين آت  يثترق بي همتا بتل ع ت ه التذنب أي  نتب كتان  التثريق

هو كثر عملي واليكثر آاعله إال أن يستاله استا ال قلبيا، آ  هو  كر مراث أهل الس ة هبذه العبارة )النكثر مستلما بتذنب...( وال  -كما قال 
والخيترج أحت  متن اإلميتان إال جباتوث متا أثدلته [رمحته هللا  القحااو قل ك   ابن أيب العز آيهتا نقت  صتاياا . وقت  ستبق يف تعليقتي علتى قتول هو ن
م ختر ا مستتق  للتكثت  ابلتذنوب املكثترة هتو قتول خت ة املرجتتة التذين أكثتره -ويف مع اه االستا ل كما سبق بيانه  -بيان أن َجْعل اَّا   ]آيه

، وهتتذا القتتول أدبتتل متتن قتتول اَّهميتتة التتذين قتتالوا إن متتن نتتص الشتتارن علتتى كثتتره آهتتو كتتاآر يف أحكتتا  التت نيا ودتتوو أن يكتتون مؤم تتا يف 1الستتلف 
 البا ن.

رة وختت  هتو قتول ختت ة املرجتتة، إ  إنتته يشترتط االستتا ل االعتقتتاثي للتكثت  أبي  نتبِ  كتتان ثون تثريتق بتس التتذنوب املكثت األلباااينآااصتل قتول 
ولكين أقول إن القاتاء علتى التذين  كمتون ب ت  متاأنزل هللا ستواء  [املكثرة، ويف قوِل آدر له َحَصر الكثر يف االنكار )وهو اَّا ( و ل  يف قوله 

عقيتت ة متتن التتذي كتان حكمهتتم يتتؤثي هبتتم إىل الكثتر الكلتتي أو الكثتتر العملتتي اليهم تا يف ك تت  أو قليتتل هتتذا الثصتل بتتس اامتترين. اآلن متتن  حيتة ال
 حمماد متاوي الشاعراو . وإ ا كان االبتاين يشترتط االستتا ل أو االنكتار للتكثت  آمتا ا أبقتى ام تال 2]يكثر ع   هللا  هو الذي ي كر ماخترن هللا

إال هللا ويقول ع ه: إنته  أي إنسان مهما كان علمه اليستطيا أن درتيء على واح  ي علن ال إله [الذي قال يف كتابه )أنت تسأل واإلس   ديب(: 
  كست  .. إن  كاآر، جائز أن يقول: إنه اليلتز  يف أعمالته أبمتور الت ين، أقتول قتم: هتل التذين يشت ون إليته بتذل  اليقتو  بت ثيتذ أحكتا  هللا إنكتارا  أ

تتره، وأمتتا إن كتتان م  كتترا  قتتذه ااحكتتا  آيكتتون ك ثتتر  ه لتتيح انتته اليطيتتا وإمنتتا انتته ي  كتتر هتتذه كتتان كستت   نستتتمهله حتتىت آدتتر يتتو  يف حياتتته والنكثِه
. وهذا الذي  كره الشعراوي هو ثي ه الذي تعلمه يف ااوهر، وعم ْم يف  ل  على )خترح جوهرة التوحي ( للبيجوري، آثتي ك مته عتن ٣]ااحكا 

ستت ة، آمتتن أتتتى ابلعمتتل آقتت  َحصَّتتل وهتتذا ختتترط كمتتال علتتى امل تتتار ع تت  أهتتل ال[ البيجااور ااعمتتال هتتل هتتى ختتترط يف صتتاة اإلميتتان أ  ال  قتتال 
اآر الكمال، ومن تركه آهو مؤمن، لك ه آوَّت على نثسه الكمال، إ ا مل يكن ما  ل  استا ل أو ع اث للشارن أو خت ه يف مشروعيته وإال آهتو كت

متن قبتل أن ااختتاعرة ي كثترون ابلتذنوب  ، وقوله )ع   أهل الس ة( يعين ااختتاعرة كمتا ي ستمون أنثستهم، وقت  علمتت4]آيما ع ِلَم من ال ين ابلارورة
املكثتتر  املكثتترة  تتاهرا  واب  تتا  متت لهم يف  لتت  م تتل أهتتل الستت ة ومرجتتتة الثقهتتاء، أال أن ااختتتاعرة ومرجتتتة الثقهتتاء قتتالوا: إن اتيتتان الشتت ص ابلتتذنب

يب كما سبق بي ه. أما املتأدرون من أم ال ع مة على أنه جاح  أو مستال بقلبه أي مكذب بقلبه، ان اَّا  واالستا ل مرجعهما إىل التكذ
 رجتة.االباين والشعراوي آجعلوا اَّا  واالستا ل خترو ا  مستقلة للتكث  ومل يعرآوا مراث الق امى يف كتاابْم آذهبوا بذل  مذهب خ ة امل

آقت  تبتس  -مستائل اإلميتان والكثتر  -ست ة يف هتذه املستائل وقذا آإنين أحذر الك  ين من الشبان املقل ين لأللباين   ا  م هم أنه يقول بقتول أهتل ال
متا أنته  أن قوله هو قول خ ة املرجتة التذين  صترون الكثتر يف اَّات  واالستتا ل ويعتتسون  لت  ختتر ا  مستتق   للتكثت  ابلتذنوب املكثترة بتذاْا.

تصتر العلتو( للتذه ، وكمتا نقلته ع ته حممت  بتن إبتراهيم الشتيباين يف  ماآيتء ي عو إىل تصايح العقيت ة وت قيتة الترتاث كمتا  كتر يف مق متته لكتتاب )خم
ما ثعوته لتصايح العقي ة . وكذل  أحتذر متن  -وهى من أهم مسائل ال ين  -كتابه )حياة االباين وآاثره(، آهل يتثق ك مه يف اإلميان والكثر 

اط ستوف أختت  إليته إن ختتاء هللا تعتاىل يف املباتل الستابا اخلتاص ب راستة الثقته الشذو  الثقهي لأللباين آإن له م هجا  ختا ا  يف االست الل واالستت ب

                                                 

 2٠9و  2٠٥ /٧كما قال ابن تيمية )جممون الثتاوى(   1
 ٥18ص  2هت ج 14٠٧من كتاب )حياة االباين وآاثره( حملم  إبراهيم الشيباين، ط ال ار السلثية   2
 ٦٣٦ - ٦٣٥ ، ص 1989. نق  عن كتاب )أختهر قاااي االختياالت السياسية( حملموث كامل العروسي، ط ثار الزهراء لإلع     ٣
 4٥)حتثة املري  خترح جوهرة التوحي ( ص   4
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 ويف املبال ال امن ع   ك مي يف أحكا  الجاب. ول ا أياا تعليق على كرداته ال ي ية يف املبال الرابا إن ختاء هللا.
أال وهتتى التاتتذير متتن  ]ي ال اعتقتتاثيأي  نتتب كتتان هتتو كثتتر عملتت إن التتذنب[ األلباااين بقيتتت مستتألة هامتتة ي ب تتي الت بيتته عليهتتا تعقيبتتا  علتتى قتتول• 

 اخللط بس الكثر العملي والكثر ابلعمل، را يوهم أهنما مرتاثآان.
آاإلميتتان العملتتي [رمحتته هللا اباان القاايم آتتالكثر العملتتي ي طلتتق يف كتت   العلمتتاء ويتتراث بتته الكثتتر ااصتت ر ختت  امل تترج متتن امللتتة، أو كثتتر ثون كثتتر، قتتال 

رتا قل تاه يف قولته يف الت يل الصتايح  عليته الصت ة والست  اثه الكثر العملي،  واإلميتان االعتقتاثي ياتاثه الكثتر االعتقتاثي، وقت  أعلتن ال ت  يا
العملتي ال آثترهق بتس قتالته وستبابه، وجعتل أحت  ا آستوقا  اليكثتر بته واآلدتر كثترا ، ومعلتو  أنته إمنتا أراث الكثتر « سباب  املستلم آستوق وقتالته كثتر»

. 1]اإلميتتان االعتقتتاثي، وهتتذا الكثتتر الخيرجتته متتن التت ائرة اإلستت مية وامللتتة ابلكليتتة، كمتتا الخيتترج التتزاين والستتارق والشتتارب متتن امللتتة وإن وال ع تته استتم
تترج متتن اإلميتتان ابلكليتتة وهتتو الكثتتر االعتقتتاثي امل تتايف لقتت[رمحتته هللا  حااافظ حكماايوقتتال الشتتيخ  ول القلتتب وعملتته أو الكثتتر كثتتران: كثتتر أكتتس خي 

حاافظ . وقتال 2]اح  ا. وكثر أص ر ي ايف كمال اإلميان والي ايف مطلقه وهو الكثر العملتي التذي الي تاقض قتول القلتب وال عملته واليستتلز   لت 
رج من امللة . هو كل معصية أ لق عليها الشارن اسم الكثر ما بقاء استم اإلميتان[أياا  حكمي . ٣]علتى عاملته.... اخل ماالكثر العملي الذي الخي 

  هذا الكثر العملي.
آكمتا يكثتر ابالتيتان بكلمتة الكثتر [ ابان القايمأما الكثر ابلعمل: آهى ااعمال )أقوال اللسان وأآعتال اَّتوارح( التيت يكثتر آاعلهتا كثترا  أكتس. قتال 

أمتا كثتر العمتل [، وقتال أياتا 4]ستتهانة ابملصتافادتيارا  وهى ختعبة من ختعب الكثر، آكذل  يكثر بثعل ختتعبة متن خت تَعبه كالستجوث للصت م واال
 الشيخ حافظ حكماي. وقال ٥]آي قسم إىل مايااث اإلميان وإىل ماال يااثه، آالسجوث للص م واالستهانة ابملصاف وقتل ال   وَسبهه يااث اإلميان

حنتو  لت  هتذا كلته متن الكثتر العملتي آيمتا يظهتر، آلِتَم  سؤال: إ ا قيل ل ا هل الستجوث للصت م واالستتهانة ابلكتتاب وستبه الرستول واقتزل ابلت ين و [
رجا  من ال ين وق  عرهآتم الكثر ااص ر ابلعملي . اَّواب: اعلم أن هذه ااربعة وماختاكلها ليح هى من الكثر العملي إال متن جهت ة كوهنتا كان خم 

نيتته واد صته وحمبتته وانقيتاثه اليبقتي معهتا ختتيء متن  لت ، واقعة بعمل اَّوارح آيمتا يظهتر لل تا ، ولك هتا التقتا إال متا  هتاب عمتل القلتب متن 
وحنتتن مل نعتترف الكثتتر ااصتت ر ابلعملتتي مطلقتتا بتتل ابلعملتتي  -إىل قولتته  -آهتتى وإن كانتتت عمليتتة يف الظتتاهر آإهنتتا مستتتلزمة للكثتتر االعتقتتاثي والبتت  

 اعمال من ااقوال وااآعال املكثرة.. آهذا الكثر اب٦]احملض الذي مل يستلز  االعتقاث والي اقض قول القلب وال عمله
 رح.آعل اَّوا ومن هذا يتبس أن الكثر العملي وهو كثر أص ر خ  الكثر ابلعمل الذي هو كثر أكسواقا بقول اللسان أو

ن الستلف يف ع م ه ماورث ا ب ال  أن يستعملو وأ  أثعو أهل العلم و  به يف ومان ا وآيما بع ه من ااوم ة إىل ع   استعمال مصطلح الكثر العملي و 
 مع اه، لسببس: 

الكثتتر ااصتت ر هتتو   هم يف وصتتفأحتت  ا: أنتته مصتتطلح حتتاثث استتتعمله املتتتأدرون ومل يتترث عتتن الستتلف متتن الصتتاابة والتتتابعس وإمنتتا التتذي ورث عتت
 )كثر ال عمة(. ه، ومصطلحيامصطلح )كثر الي قل عن امللة(، ومصطلح )كثر ثون كثر( وهو الذي أورثه الب اري يف كتاب اإلميان من صا

 الستتبب ال تتاين: أن وصتتف الكثتتر ااصتت ر ابلكثتتر العملتتي يتتوهم أنتته اليكثتتر أحتت  متتن جهتتة العمتتل وأنتته الكثتتر إال ابالعتقتتاث، وهتتذا متتذهب املرجتتتة،
                                                 

 2٦)الص ة( ص  1
 هت14٠٦، ط ثار ال ور أبملانيا  8٠)أع   الس ة امل شورة( ص  2
 82)املص ر السابق( ص  ٣
 24)الص ة( ص  4
 2٥)الص ة( ص  ٥
 8٣)اع   الس ة امل شورة( ص  ٦
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ثر االعتقتاث والتزمتوا أن متن حكتم ولكن املتأدرين ختر من املرجتة، آإن املرجتة قالوا إن ااعمال الظاهرة املكثرة هى ع مات على كثر البا ن أي ك
حاافظ قتال  الشارن بكثره هو كاآر  اهرا  واب  ا ، يف حس قال أهل الس ة إن ااعمال الظاهرة املكثرة هى كثر يف  اْا ومستلزمة لكثر البا ن كما

لشتارن بكثتره بقتولِ  أو آعتل آ بت  أن ، و لت  ان متن حكتم ا]آهى وإن كانت عمليتة يف الظتاهر آإهنتا مستتلزمة للكثتر االعتقتاثي والبت [ حكمي
و استتا ل مهمتا يكون كاآرا   اهرآ  واب  ا ، وق  سبق بيان هذا يف التعليق على العقي ة الطااوية، أما املتأدرون آقالوا الكثر إال ابالعتقاث جبا  أ

ة الكثتر ااصت ر ابلكثتر العملتي والكثتر ااكتس . آتستمي]إن الذنب أي  نب كتان هتو كثتر عملتي ال اعتقتاثي[ األلباينعمل من معاصي كما قال 
لكثتر ابلكثر االعتقاثي يوهم أنه ال يكثر أح  من جهة العمل، كما يوهم أن الكثر ااكس هو كثر االعتقاث آقط. وق  ستبق يف تعريتف الترثة أن ا

يف  -قول أو آعل، وبتذل  احنصترت أستباب الكثتر ااكتس  يقا بقولِ  أو آعل أو اعتقاث، وأن االعتقاث اليؤادذ به يف أحكا  ال نيا إال إ ا  هر يف
وابَّملتتة آمتتن قتتال أو آعتتل متتاهو ك ْثتتر َكَثتتر بتتذل ، وإن مل يقصتت  أن [رمحتته هللا اباان ميميااة يف ااقتتوال وااآعتتال املكثتترة، كمتتا قتتال  -أحكتتا  التت نيا 

 .1 ]يكون كاآرا  
صت ر استتب اله ابلكثتر ااو ثتر العملتي لعمل، كما أثعو إىل ع   استتعمال مصتطلح الكواخل صة: أنين أحذر من اخللط بس الكثر العملي والكثر اب

 أو كثر ثون كثر رآعا  ل لتبا  يف هذا الشأن.
 وق  كان هذا كله يف التعليق على ك   االباين.

 ائهم أو التوستتتل هبتتتم إىل هللا لقاتتتاء إن التتتذين يستتتتعي ون ابلصتتتالس متتتن اامتتتوات ب تتت[قتتتال  سااااِل البهنسااااو وممتتتن قيهتتت  الكثتتتر ابالعتقتتتاث:  -ب 
م الاجات اليعتق ون ق رة ااموات على تصريف اامر، وابلتايل آالكم بكثرهم هو احنراف عن آهم حكتم اإلست  ، ومتن ابب أوىل متن َحَكتم قت

يستت مصتاوبة ابعتقتاث أهنتم ميلكتون ضترا  والنثعتا  بتل إىل قولته  لقت  قتالوا إن م تاثاة الصتالس ل -ابإلميان اليصبح كاآرا  ب عوى أنه مل ي َكثِهر الكتاآر 
 .2]على أسا  أهنم أحياء ع   رهبم يسمعون وي عون هللا وْساعهم وثعاؤهم مل ي كره أح 

بيتة، أمتا لربو  هتذا متن توحيت  اهللاامتور إال وهذا املؤلف اليثرق بس توحي  الربوبية وتوحي  االوهية، آاعتقاث من وصثهم أبنته اليقت ر علتى تصتريف ا
إن أقروا بتوحي  و قض توحي  االوهية علهم ما ي ثعاؤهم خ ه آهذا ي اقض توحي  االوهية وهو إآراث هللا تعاىل ابلعباثات وم ها ال عاء، آهم كثروا بث

 الربوبية.
، آقتت  كتتانوا يتت عون ااصتت ا  والستت  عليتته الصتت ة وهتتذه التتال التتيت  كرهتتا البه ستتاوي هتتى حتتال أهتتل اَّاهليتتة التتذين أكثتترهم هللا وقتتاتلهم الرستتول 

أَمَّتن مَيْلِت   ق تْل َمتن يَتتْرو ق ك م مِهتَن السَّتَماِء َواَاْرِع ) ويتوسلون هبم ما اعتقاثهم أن تصتريف اامتور إىل هللا كمتا وصتف هللا حتاقم يف قولته تعتاىل
آقت    ٣1يتونح:  (َوَمتن ي تَ بِهر  اَاْمتَر َآَستيَتق ول وَن اّلله  آَتق تْل أَآَتَ  تَتتتَّق تونَ  اْلَميََّت ِمَن الَْيهِ السَّْمَا وااَْبَصاَر َوَمن خي ْرِج  الَْيَّ ِمَن اْلَميِهِت َوخي ْرِج  

اليعتقت ون  -أي هتؤالء املشتركس  -كانوا مقرين بتوحي  الربوبيتة ولكت هم أختتركوا يف العبتاثة، واآلايت يف هتذا املعتىن ك ت ة. أمتا قتول البه ستاوي إهنتم 
َتتذ وا ِمتتن ث ونِتتِه َأْولِيَتتاء َمتتا نَتْعب تت  ه ْم ِإالَّ ) متتاثعوهم. قتتال تعتتاىلال ثتتا يف اامتتوات آكتتذب، بتتل يعتقتت ون  لتت  آتتيهم ولتتوال  لتت  الاتتر و  َوالَّتتِذيَن اكَّ

                                                 

ط ثار الق   بص عاء يف رثه على الص عاين، وماكتبه  49ا كره الشوكاين يف كتابه )ال ر ال اي ( ص . ويراجا يف هذه املسألة أياا م1٧8 - 1٧٧)الصار  املسلول(  1
، ط مكتبة ثار الرتاث ابلقاهرة، ورث أياا الشيخ حمم  بش  السهسواين اق  ي على أمح  ويين ثح ن مثيت 92 - 8٧ /4ص يق حسن دان يف كتابه )ال ين اخلالص(  

، ٣٦8 - ٣٦٧ثر العمل وكثر االعتقاث والقول أبن كثر العمل هو كثر أص ر ثائما و ل  يف كتابه )صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ ثح ن( ص مكة يف تثريقه بس ك
 هت141٠ط مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة 

 
   1٧1يف كتابه )الكم وقاية تكث  املسلم( ص  2
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، آأكتذهبم هللا يف قتوقم  ٣الزمتر:  ( اَل يَتْهِ ي َمْن ه َو َكاِ بم َكثَّتارم لِيت َقرهِب وَ  ِإىَل اّللَِّ و ْلَثى ِإنَّ اّللََّ َ ْك م  بَتيتْ َته ْم يف َما ه ْم ِآيِه خَيَْتِلث وَن ِإنَّ اّللََّ 
آتإن [رمحته هللا اسماا الصنعاين إهنم يتقربون هبم إىل هللا اهنم ماآعلوا  ل  إال اهنم يعتق ون آيهم الار وال ثا ولذل  عب وهم ابل عاء وخ ه. قال 

يَتق ول تتوَن ) نشتترك ابهلل تعتتاىل والجنعتتل لتته نتت ا ، واإللتجتتاء إىل ااوليتتاء واالعتقتتاث آتتيهم لتتيح ختتتركا. قلتتت: نعتتمقلتتت: هتتؤالء القبوريتتون يقولتتون: حنتتن ال
 لكتن هتذا جهتل مت هم رعتىن الشترك، آتإن تعظتيم ااوليتاء وحنترهم ال اتائر قتم ختترك. وهللا تعتاىل يقتول 1٦٧آل عمتران:  (أِبَآْتَواِهِهم مَّا لَْيَح يف قت ل توهِبِمْ 

. وقت  18اَّتن:  (َوَأنَّ اْلَمَستاِجَ  ّللَِِّ آَتَ  تَتْ ع وا َمتَا اّللَِّ َأَحت ا  ) أي الل ت ه كمتا يثيت ه تقت   الظترف، ويقتول تعتاىل 2الكتوثر:  (لِه ِلَربهِتَ  َواحْنَترْ َآصَ )
يثعلونتته اوليتتائهم هتتو عتتس ماآعلتته املشتتركون رتتا  كتتر   آهتتذا التتذي  قتت  ْستتى التترايء ختتتركا ، آكيتتف عليتته الصتت ة والستت  عرآتتت رتتا قتت م اه قريبتتا  أنتته 

 .1]وصاروا به مشركس، والي ثعهم قوقم: حنن النشرك ابهلل ختيتا، ان آعلهم َأْكَذَب قوقم
هللا،  ل ت وهذا الذي  كره البه ساوي هو مااعتذر به دصو  ثعوة ختيخ اإلس   حمم  بن عب الوهاب للمشركس ع بهاث القبور أهنم اليعتقت ون التتأث  

 .2ومن هؤالء اخلصو  الشيخ ثح ن املشار إليه آنثا
 .٣وق   كر البه ساوي يف أك ر من موضا بكتابه أن املعاصي اليكثر أح  بشيء م ها والخيرج من امللة إال ابلكثر االعتقاثي

إال هللا أو   آيمتا اليقت ر عليتها خت  هللا، آمتن ثعتوأعوث آأ كر الطالب أبن الكتم ابلكثتر يف الت نيا مرتتتب علتى االتيتان بقتوِل مكثتر أو آعتلِ  مكثتر
ت)  بح له آق  كثر،  آإن قال مل يعتق  قل  آهو كا ب، قال تعاىل ، وأحكتا  الت نيا جاريتة علتى  ٣لزمتر: ا (بم َكثَّتارم َو َكتا ِ ِإنَّ اّللََّ اَل يَتْهتِ ي َمتْن ه 

هللا   حقته، ان متن أدتسيفا التكثت  ب  تاهر آهتو كتاآر اب  تا إ ا انتثتت موانتالظاهر ال على االعتقاثات البا  ة، وما  ل  آإن كل من كثر بسب
 ه.بكثره لسبِب ما آ ب  أن يكون كاآرا  حقيقة أما نون الكثر الذي قا  بقلبه آ  تعلق احكا  ال نيا ب
 مايشبهها. ليها وعلىلة للرث عوهذا كله يف بيان دطأ قول البه ساوي وماختاهبه من أقوال، آ ان نذكر أدطاء بعض املؤلثس كأم 

ال يف ص قت، حيتل فاؤاد قاسام عاتلقلملتواالة( وممن قيه  الكثر ابالعتقاث: جاعة )اَّماعة اإلس مية رصتر( يف كتاهبتا )الرستالة الليمانيتة يف ا -ج 
مة القلتب واالة ابلظتاهر آقتط متا ست مهو القاع ة ال انية: وهى وجوب ال ظر يف آعل املواالة نثسه: هل [ –يف حكم مواالة املسلم للكاآر  - 1٣

كان املؤلف قت  عترَّف . و  ]رجا  من امللةجب كثرا  خموالعق  ، أ  مواالة ابلظاهر والبا ن معا ،  آااوىل التوجب ك ثرا  من ابب املواالة. وال انية ق  تو 
ا عترهف متواالة البتا ن كمت  ]ست مة القلتب والعقت  ة لكن ابلظتاهر آقتط متاهى ااقوال وااآعال اليت حتمل معىن املواالة املم وع[املواالة الظاهرة أبهنا 

واالة الظتاهرة خت  مكثترة وقيت  التكثت  هبتا . آاملؤلف جعل املت11ص  ]هى هذه ااآعال وااقوال ولكن مقرتنة ابلرضا القل  والتصويب واحملبة[أبهنا 
يتتوىل    ورث الت ص بكثتر متنآاعلته،  وقت أن متاورث الت ص بكثتر آاعلته اليعتتس آيته قصت ابلكثر االعتقاثي أو كثر القلب أو كثر البا ن. وق   كر  

تتوثَ ) الكتاآرين، و لتت  يف قولتته تعتتاىل تت ك ْم آَِإنَّتته  بَتْعا تته ْم َأْولِيَتتاء بَتْعتتِض وَ  َأْولِيَتتاءاَرى  َوال ََّصتتاَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ اَل تَتتَِّ تتذ واْ اْليَته   َمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه
طتتاء ا انطتتوي عليتته متتن أدملتتل إن ختتتاء هللا نظتترا  . وهتتذا الكتتتاب )الرستتالة الليمانيتتة يف املتتواالة( ستت ثرثه ابل قتت  يف آدتتر هتتذا املباتت٥1املائتت ة:  (ِمتت تْه مْ 

 وختبهات يف مسألةِ  هى من نواول العصر.
 اث. وبع ، آق  كانت هذه أم لة ملن أدطأ يف موضون التكث  آاصر أسبابه يف كثر االعتق

 

                                                 

 24 - 2٣)تطه  االعتقاث( للص عاين ص  1
 وما بع ها 19٣هت، ص  14٠9اقم والرث عليها يف كتاب )ثعاوي امل اوئس ل عوة الشيخ حمم  بن عب الوهاب( لعب العزيز العب  اللطيف، ط ثار  يبة آراجا أقو  2
 ٥٥و   ٥4و  4٥انظر كتابه )الكم وقاية تكث  املسلم( ص  ٣
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 وب املكثرة.( ومن اادطاء الشائعة يف موضون التكث : اعتبار اَّا  أو االستا ل ختر ا  مستق   للتكث  ابلذن٦)
رجون العمل من حقيقة اإلميان، وق  ترتب على هذا القول جترئة ال ا  علتى املعاصتي، حتىت قتال  -وكما سبق القول  -املرجتة  إباراهيم هم الذين خي 
 .1]تركت املرجتة  ال يَن أرق من ثوب سابري[هللا  رمحه النخعي

كتتاابت   وق  أثرت ب عة اإلرجتاء أتثت ا  عميقتا يف كتتاابت املتتأدرين وأآكتارهم كمتا أثترت ابمل تل يف ستلوك ك ت  متن املستلمس، ومتن أهتم أستباب أتثتر
آتتتاء والقاتتاء والتتت ريح والتتوعظ يف عصتتور اإلستت   املتتتأدرة، ملعظتتم م اصتتب اإل -متتن الثقهتتاء وااختتتاعرة  -املتتتأدرين هبتتذه الب عتتة، تتتويل املرجتتتة 

شتتق آأصتبات أقتتواقم هتتى املعروآتتة املشتتهرة، لتت ى ال ارستتس واملتتؤلثس، يف حتتس أصتبات أقتتوال الستتلف خريبتتة مهجتورة واليع تتر عليهتتا الباحتتل إال ب
وك ت  [رمحته هللا  ابان ميمياةق بي هتا وبتس أقتوال املرجتتة. ويف هتذا يقتول اانثح، وررا وج ها خمتلطة أبقوال املرجتتة وررتا وجت ها مثترثة آاتاول التوآيت

ة واملرجتتة من املتأدرين المييزون بس مذاهب السلف وأقوال املرجتة واَّهمية، الدت ط هتذا هبتذا يف كت   ك ت  مت هم ممتن يف اب  ته يترى رأي اَّهميت
 . 2]ما بي هما، أو دما بس ك   أم اله وك   السلفيف اإلميان وهو م َعظِهم للسلف وأهل ال يل آيظن أنه د

ون يف ذا القتتول إىل الوقتتهبتثى التتتأثر وقت  علمتتت ممتا ستتبق أن اإلميتتان ع ت  املرجتتتة حملته القلتتب وكتتذل  ضت ه ونقياتته وهتتو الكثتر حملتته القلتب، وقتت  أ
 ر، ومن هذه اادطاء:ع ة أدطاء يف موضون التكث  ترجا كلها إىل اخترتاط كثر القلب اجل الكم ابلكث

 اخلطأ. لرث على هذاااخللط بس قص  العمل املكثِهر وقص  الكثر، واخترتاط خترح الص ر ابلكثر اجل الكم ابلكثر، وق  سبق • 
 أ.لى هذا اخلطعوم ها حصر أسباب الكثر يف كثر االعتقاث وهو كثر القلب، أو تقيي  الكثر بكثر القلب، وق  سبق الرث • 
 لعقيتت ة الطااويتتة، يفعليقتتي علتتى اتول أبنتته الكثتتر إال ابَّاتت  أو االستتتا ل ومرجعهمتتا إىل التكتتذيب ابل صتتوص كمتتا ستتبق بيانتته يف وم هتتا القتت• 

 .]والخيرج العب  من اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه[ القحاو  التعقيب على قول
وائتف  قسمت املرجتة إىل  اعلها، آان وأآعاال نص الشارن على كثر آوما حصرهم الكثر يف اَّا  واالستا ل اختكل على املرجتة أن ه اك أقواال

 كما  كرت من قبل:
 آم هم من قال: كل من نص الشارن على كثره آهو كاآر  تاهرا  واب  تا ، لتيح ابلعمتل املكثِهتر، ولكتن ان العمتل املكثتر أمتارة علتى أنته مكتذب -أ 

 .٣الثقهاء بقلبه.وهذا قول ااختاعرة وااح اف الذين هم مرجتة
وم هم من قال: إن كل من نص الشارن علتى كثتره آهتو كتاآر يف الظتاهر، ودتوو أن يكتون مؤم تا يف البتا ن، وهتذا قتول اَّهميتة وهتو قتول يف  -ب 

علتى القيقتة ال علتى  خاية الثساث، ان من أدس هللا بكثره إلتيانه بقول معس أو بثعل معس آهو كاآر  اهرا  واب  ا  ان دس هللا تعاىل اليكتون إال
قتول الظاهر آقتط، وقتذا كثَّتر الستلف أصتااب هتذه املقالتة ملتا ت طتوي عليته متن تكتذيب ِبتس هللا تعتاىل، وللجهميتة قتول آدتر يف هتذه املستألة م تل 

 .4ااختاعرة وااح اف
كم عليه ابلكثر إال أن ي صرح ابَّا   -ج  أو االستتا ل.  -هو اإلنكتار الظتاهر ابللستان و  -وم هم من قال: إن من نصه الشارن على كثره ال  

                                                 

هت. وال وب السابري هو الرقيق الذي يشف عما حتته حىت يكون  14٠٥ار الكتب العلمية ، ط ث4٣8، أثر 84رواه عب هللا بن أمح  بن ح بل يف كتابه )الس ة( ص  1
 البس ه بس املكتسي والع راين،  كره أبو م صور ال عال  يف كتابه )آقه الل ة(

 ٣٦4 /٧)جممون الثتاوى(  2
، و)حاختية ابن عاب ين( ج ٥82و  ٥48و  ٥٠9و  14٧ص  ٧ ،  و)جممون آتاوي ابن تيمية( ج٧٥ص  ٥وج  2٥9و  2٣9ص  ٣انظر )الثصل( البن حز  ج  ٣
 284ص  ٣
 ٥24 - ٥2٣،  و )الصار  املسلول(  ٥٥8و     4٠٣ - 4٠1و  189 - 188ص  ٧انظر )جممون الثتاوى( ج  4
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 . 1وهؤالء كثهرهم السلف ان قوقم تكذيب صريح ب صوص الشارن
تتا بشتيء متتن التثصتيل متت -هتذا جممتتل متذاهب املرجتتتة التذين يشتترت ون كثتر القلتتب اجتل الكتتم ابلكثتتر  هم متن جعتتل كثتتر آمتت  -ن قبتل وقت   كْر

ختتر ا  -و االستتا ل أاهر ابَّات  يف صتورة التصتريح الظت -رجتة الثقهتاء، ومت هم متن جعتل كثتر القلتب القلب الوما للكثر الظاهر كااختاعرة وم
 مستق  للاكم ابلكثر مهما أتى الش ص من كثر  اهر بقول أو آعل. 

مهم ذا القول من سوء آهلى أصااب هعوهذا القسم ااد  هو اخلطأ الشائا ل ى بعض املؤلثس وك   من ال ا  يف ومان ا هذا، وق  ثدل اخلطأ 
اويتة أن ي علتى العقيت ة الطات يف تعليقتلقاع ة )النكثهر مسلما بذنب متامل يستتاله( كمتا نقلتته عتن االبتاين يف الترث علتى اخلطتأ الستابق. وقت   كتر 

  كثترة وخت  املكثترة.املالتذنوب  هذه القاع ة صاياة ولك ها داصة ابلتذنوب خت  املكثترة، آجعلهتا أصتااب هتذا املتذهب الثاست  قاعت ة عامتة يف
  ختتمتتا محلهتتم قتتذه العبتتارة علتتي  ]هوال خيتترج العبتت  متتن اإلميتتان إال جباتتوث ماأثدلتته آيتت[يف قولتته  للقحاااو كمتتا ثدتتل اخلطتتأ علتتيهم متتن متتتابعتهم 

ثتتر مستتتق  للاكتتم ابلك َّاتت  ختتتر ا  امتتاأراثه الطاتتاوي، آهتتو ومرجتتتة الثقهتتاء جعلتتوا اَّاتت  الومتتا للاكتتم ابلكثتتر الظتتاهر أمتتا املتتتأدرون آجعلتتوا 
 .ي  جبا  أو استا لات ثون تقيالظاهر، وقوقم هذا خمالف للكتاب والس ة واإلجان، بل هو تكذيب ابل صوص الاكمة بكثر من أتى املكثر 

 س: بيان الثرق بيف -  ة الطااويةاملذكور بتعليقي على العقي -والرث على أصااب هذا الشرط الثاس  هو ما كرته من قبل يف الت بيه اقا  
 لها.لى كثر آاععما يشرتط للتكث  به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا  أو مستا  ،  وهى الذنوب اليت مل ي ص الشارن 
 لها.لى كثر آاعوما ال يشرتط للتكث  به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا  أو مستا  ، وهى الذنوب اليت نص الشارن ع

القستتمس متتن  زهم بتتس هتتذينبستتبب عتت   َتييتت -تقييتت  الكثتتر ابَّاتت  أو االستتتا ل  -ثدتتل علتتى متتن وقتتا يف هتتذا اخلطتتأ  وستتوف تتترى أن اخللتتل
 وم هم: ن أقواقم،مالذنوب )املكثرة وخ  املكثرة( وابلتايل مل يثرقوا بس ختروط التكث  يف كل قسمِ  م هما، وهذا يظهر 

ولكين أقول إن القااء على الذين  كمون ب   ماأنزل هللا سواء كان حكمهتم يتؤثي ثقبل، وهو قوله : وق  نقلت هذا ع ه من األلباين الشيخ -أ 
التتذي  هبتتم إىل الكثتتر الكلتتي أو العملتتي ال يهم تتا يف ك تت  أو قليتتل هتتذا الثصتتل بتتس اامتترين. اآلن متتن  حيتتة العقيتت ة متتن التتذي يكثتتر ع تت  هللا  هتتو

 القحاااو علتتى اإلنكتتار وهتتو اَّاتت ، وقتتذا آثتتي تعليقتته علتتى متتنت العقيتت ة الطااويتتة مل يعلتتق االبتتاين علتتى قتتول  . آَقَصتتَر الكثتتر2]ي  كتتر ماخَتتترَن هللا
متا أن هتذا هتو صتريح متذهب املرجتتة ومل يبي ته االبتاين انته جتارِ  علتى أصتوله يف الصتورة، أمتا  ]والخيرج العب  من اإلميان إال جباوث ما أثدله آيه[

قهاء وااختاعرة جعلوا اَّا  الوما  الي ثت  عتن الكتم ابلكثتر الظتاهر، وأمتا املتتأدرون آجعلتوا اَّات  ختتر ا مستتق  للتكثت  يف القيقة آمرجتة الث
 ابلذنوب املكثرة. كما سبق قول االباين يف اخترتاط االستا ل للتكث  )أبي  نبِ  كان(.

م املسلمس التقَّ يف موضتون التكثت  ، وقت  متأل كتابته هتذا ابلستباب للجهتال التذين أراث أن يت َعلهِ  حممد إبراهيم شقرةأح  ت ميذ االباين وهو  -ب 
ومتتاأك ر متتا لَتتبهح اَّب تتاء ممتتن نصتتبوا أنثستتهم أوصتتياء م ظتترين علتتى عبتتاث هللا [يتكلمتتون يف موضتتون التكثتت  ب تت  علتتم، ومتتن أهتتون ماقالتته يف  لتت  

وضتتون املهتتم اخلطتت ، آلتعريتتف املستتلمس علتتى خمتلتتف  تترائقهم ومستتتوايْم واجتاهتتاْم ابملتت هل وإ ا أآتترثت الكتابتتة يف هتتذا امل -إىل قولتته  -ال تتاآلس 
. وبعتتت ما قتتت ه  هبتتتذا الكتتت  ، متتتاالق التتتذي قالتتته يف هتتتذا ٣]العلمتتتي التتتق يف ثراستتتة املستتتائل وحتتتله املشتتتاكل، وِباصتتتة يف م تتتل هتتتذه املستتتألة الشتتتائكة

ق هبتا قلبته،  واعتقت ها جاومتا، وآمتن ِبقهتا كلته، آهتو متؤمن،  وإن اجترتح املعاصتي كلهتا، متا هر اإلنسان إ ا نطتق ابلشتهاثة، وصت [املوضون  قال

                                                 

 2٠9و  2٠٥ص  ٧انظر )جممون الثتاوي( ج  1
 ٥18ص  2هت، ج 14٠٧ر السلثية من كتاب )حياة االباين وآاثره( حملم  بن إبراهيم الشيباين، ط ال ا  2
 هت 1411 )جمتمع ا املعاصر بس التكث  اَّائر واإلميان الائر( ط املكتبة اإلس مية ابارثن  ِ هيف كتاب 2٣ص ٣
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 . 1]م ها ومابطن، مامل يصاحبها جاوث أو نكران
لقلتب، وأقول: هذا الذي أراث أن يعلم ال ا  الق مذهبه يف اإلميان هو مذهب مرجتة الثقهاء إ  قصتر اإلميتان علتي ال طتق ابلشتهاثتس والتصت يق اب

تترة، آقولتته  املعاصتتي كلهتتا متتا هر م هتتا [أمتتا مذهبتته يف الكثتتر آهتتو متتذهب ختت ة املرجتتتة التتذين دعلتتون اَّاتت  ختتتر ا  مستتتق  للتكثتت  ابملعاصتتي املكثِه
، آالتلميتذ علتى نصم عا  ي دل آيه ماكان م ها كثرا  وماثونه، وهذا كاخترتاط ختي ه االباين االستا ل القل  للتكث  )أبي  نبِ  كتان( ]ومابطن

آإنته الي تثتر لته جهلته [، وقتال أياتا 2]كل دطأ ي تثر لإلنسان إ ا أدطأ إال اخلطأ يف العقي ة ومتعلقاْا[مذهب ختي ه. وااعجب من هذا قوله 
    أيتثق هذا التوبيخ ما مذهبه يف اإلميان والكثر . ٣]يف أصول ثي ه

أميا  ائثة  ات ختوكة َتت ا عن ختريعة من خترائا اإلس   الظاهرة [، وعاصم عبداملا د لعصاا درابلةجاعة )اَّماعة اإلس مية رصر(  -ج 
وهذه الطائثة ال تكثر  املا أهنا مل جتا  وجوب ماامت عت ع ه، أما إ ا جا وا آق  صاروا ابَّاوث  -إىل قوله  -الواجبة آإهنا تت َقاَتل عليها 

 ضا هبذا الكتاب. وهذا دطأ. آالواجبات الشرعية قسمان:. وق  تكرر هذا الك   يف أك ر من مو 4 ]مرت ين
ة ذجتان لص ة ومانعي الزكااب كثر َترك م ها ماي دل يف أصل اإلميان آيكثر َتركها رجرث االمت ان ع ها، جا ها أو مل دا ها، ومن هذا البا• 

 ة املرجتة.الصاابة كما  كرته من قبل. آتقيي  التكث  يف هذا القسم ابَّا  هو مذهب خ 
 امت ا ع ها. اء آعلها أووم ها ماي دل يف اإلميان الواجب آ  يكثر َتركها رجرث االمت ان ع ها، آإ ا جا  وجوهبا َكَثَر سو • 

تل ابإلميتان الواجتب  -آتعميم القول أبن َترك الواجب اليكثر إال ابَّا   ل أبصتل اإلميتان ومتا خي  رجتتة كمتا هتو قتول خت ة امل -ثون تثريق بس ماخي 
 .٥نقل اه من قبل عن ابن تيمية

 وهذا الكتاب )القول القا ا( س ثرثه ابل ق  يف آدر هذا املبال إن ختاء هللا.
 كل م هما.بط للتكث  وكما ترى آإن اخللل ثدل على كل من سبق  كرهم بع   تثريقهم بس الذنوب املكثرة وخ  املكثرة ومايشرت 

تتتم ِرَتتتا أَنتتتَزَل اّلله  ) ، يف ك متتته يف قولتتته تعتتتاىل - َّماعتتتة )اإلدتتتوان املستتتلمس( املرختتتت  ال تتتاين -حسااان اهلضاااييب  -ث  تتتم   َوَمتتتن ملَّْ َ ْك  آَأ ْولَتتتتِتَ  ه 
ولقتت  ستتبق أن قتت م ا السهتتان متتن كتتتاب هللا وستت ة رستتوله عليتته الصتت ة والستت  . علتتى أن العامتتل متتن املستتلمس علتتى [، قتتال  44املائتت ة:  (اْلَكتتاِآر ونَ 
كم أمر هللا تعاىل اليكون كاآرا  إال مااست ين ب صِ  داص يقاي أبن آاعله ي تثي ع ه اسم اإلميان رخم نطقته ابلشتهاثتس، ومتن مث دترج التا د ف 

 ثيتذ أمتر إ  إجان أهل الس ة على أن الاكم رعىن امل ثذ لألمر أو اآلمتر بت -إىل أن قال  -بعمله من عمو  نص اآلية الكرمية إال أن يكون جاح ا  
إن الصاايب اَّليل ابن عبتا  رضتي هللا ع همتا التذي ضتمه رستول [، مث قال٦]على د ف حكم هللا الي تثي ع ه اسم اإلميان إال أن يكون جاح ا  

وإ  قهتتا، وأن والتتتابعي اَّليتتل  تتاوو  اليمتتاين قتتاال: إن اآليتتة ليستتت علتتى  اهرهتتا « اللهتتم علمتته التأويتتل»وثعالتته قتتائ   عليتته الصتت ة والستت  هللا 
اء وجيتا الكاآر هو من حكم ب   ماأنزل هللا جاح ا ، وأن من أقر ِبكم هللا وحكم يف اامر على د آه آهو  امل آاسق، وبذل  قال السُّ ِهي وعط

                                                 

 املرجا السابق ٣٧ص  1
 املرجا السابق 1٠٧ص  2
 املرجا السابق 1٠8ص  ٣
 يف كتاهبا )القول القا ا آيمن امت ا عن الشرائا(   4

 من هذا الكتاب 1٣ث يف ص حيل ور 
 2٠٥و   2٠9 /٧انظر )جممون الثتاوى(  ٥
 يف كتابه )ثعاة القااة(  ط ثار الطباعة وال شر اإلس مية ابلقاهرة 1٥٧ - 1٥٦ص  ٦
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 .1]آقهاء أهل الس ة
بترتك واجتب أو آعتل حمتر  اليكتون كتاآرا  إال  كر اقاي  يف ك مه هذا قاع ة عامة وهى أن العاصي )والذي وصتثه ابلعامتل علتى دت ف أمتر هللا( 

املكثترة، مااست ين ب صِ  داص. وهذا حق وهو يف هذا أآال ممن سبق  كرهم آإنته بقولته )إال مااستت ين بت ص....( آترهق بتس التذنوب املكثترة وخت  
آهتذا  44املائت ة:  (آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ  ك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  َوَمتن ملَّْ  َْ ) ولك ه مل َيدذ رتا قتال، آتإن َترك الكتم رتا أنتزل هللا كتاآر بت ص هتذه اآليتة

آممتا الختت  آيته أن ختتريعة هللا قت  حت هثت أقتواال  وأعمتاال  [ب ص داص. وهو ق  أكه  هذا حيل قتال  -اليت  كرها  -إ ن مما است ين من القاع ة 
  هبا إىل الكثر، والتذي نقتول بته إن تلت  ااقتوال وااعمتال قت  حت هثها هللا عزوجتل ووضهتاها إ ا قاقا املسلم أو عملها درجت به من اإلس   وارت

. وك متته هتتذا هتتو صتتثة التتذنوب املكثهتترة التتيت يكثتتر آاعلهتتا رجتترث آعلهتتا، 2]الرستتول عليتته الصتت ة والستت   آلتتيح ل تتا أن نزيتت  آيهتتا أو نتت قص م هتتا
آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  ) هتو متن ااعمتال التيت يرتت  آاعلهتا لتوروث الت ص أبنته -والرتك آعل كما ستبق بيانته  -وحسب ك مه هذا آإن ترك الكم را أنزل هللا 

آهذا الرتك إ ن من الذنوب املكثرة. أما احتجاجته أبن اآليتة ليستت علتي  اهرهتا إلستقاط حكتم الكثتر آيهتا آاحتجتاج اب تل  44املائت ة:  (اْلَكاِآر ونَ 
 سيأيت بيانه إن ختاء هللا.

إجتان آهتذا أما قوله أبن الكاآر هو من حكم ب   ماأنزل هللا جاح ا  ومن مل دا  اليكثر ونسبته هذا إىل جيا آقهاء أهل الس ة واعتباره أن هذا و 
العلتم،  قول ال أصل له، ومل ي قل أح  اإلجان علتى ختتيء يف تثست  هتذه اآليتة، آتإن ادتت ف ااقتوال يف تثست ها هتو متن أختتهر ااختتياء ع ت  أهتل

ومت هم متن أتوهل اآليتة علتى تترك الكتم رتا أنتزل هللا جاحت ا  لته، وهتو قتول عكرمتة، وهتو أتويتل [ ابان القايمأما متا كره اقاتي  متن اَّات  آقت  قتال 
 . آهذا التثريق بس اَّا  وع مه إمنا يرث يف الذنوب خ  املكثرة.٣]مرجوح، آإن نثح جاوثه ك ْثر، سواء َحَكم أو مل  كم

آيته، وأمتا ه تا  ، وه تاك بستط القتولهللا تعتاىل لك   يف هذه املسألة )مسألة الكم ب   ماأنزل هللا( حمله يف املبال ال امن من هتذا البتاب إن ختتاءوا
 ي ب ي أن يعلم  الب العلم القائق اآلتية آيما يتعلق بتثس  هذه اآلية: -آعلى سبيل اإلداو  -

هو الكثر ااكس، انه ورث معرآا  ابالف وال  ، وكل كثتر ورث بصتي ة اإلستم املعرآتة آهتو ااكتس، وكتل قتول أبنته كثتر أوال:  أن الكثر يف هذه اآلية 
وقيتتل املتتراث ك ْثتتر ال عمتتة، [ :أيب حيااان األندلساايثون كثتتر آهتتو دطتتأ، وستتوف َيتيتت  بيتتان هتتذا يف املباتتل ال تتامن إن ختتتاء هللا، ويكثيتت  ه تتا قتتول 

 .4]إ ا أ لق انصرف إىل الكثر يف ال ينوض عِهَف أبن الكثر 
تتم ِرَتت َْ َوَمتتن ملَّْ )اثنيتتا:  أن الكتتم ابلكثتتر ااكتتس يف هتتذه اآليتتة مرتتتتب علتتى تعمتت  تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا  تتم  اْلَكتتاِآر   ا أَنتتَزَل اّلله  ك   (ونَ آَأ ْولَتتتِتَ  ه 

َوِإنَّ ) تعتاىل وثليلته قولته -لترتك خت  جمترث ا -ر م ب   ما أنتزل هللا آهتذا م تاط مكثِهتر آدت،  ومل يرتتب على الكم ب   ماأنزل هللا، آإ ا حك 44املائ ة: 
تتوَن ِإىَل َأْولِيَتتآِئِهْم لِي َجتتاِثل وك ْم َوِإْن  تتَياِ َس لَي وح  تتمْ َأَ ْعت م تتوه مْ الشَّ َتتذ واْ ) ، وقولتته تعتتاىل 121اانعتتا :  ( َلم ْشتترِك ونَ  ِإنَّك  ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  َأْحبَتتاَره ْم َور   اكَّ

  آدر، وم اله:. آرتك الكم را أنزل هللا كثر أكس والكم ب   ماأنزل هللا كثر أكس٣1التوبة:  (ث وِن اّللهِ  مِهن
إنته روجتب لو أن رج   ض ِبط يف حالة س ْكِر بسه يف ملهتى متردص بشترب اخلمتر آيته، وأ حِاتر هتذا الرجتل إىل القاضتي التاكم ابلقتانون الوضتعي، آ

 كتم هذا القانون مل يرتكب الرجل جرمية ولن ي عاقب بشيء، يف حس أن الشرن يوجتب إقامتة حت  اخلمتر عليته جبلت ه مثتانس جلت ة. آه تا القاضتي مل 

                                                 

 املرجا السابق اعتس أن هذا اإلجان خمصصم لآلية 1٥8. مث يف ص 1٥9يف ص   1
 ٣٦ - ٣٥يف موضا آدِر من كتابه  ص   2
 ، ط ثار الكتب العلمية٣٦٥ص  1السالكس( ج )م ارج  ٣
 49٣ /٣يف تثس ه )البار احمليط(  4



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

511 

 . را أنزل هللا، أي ترك الكم الشرعي ومل  كم بشيء آدر. آرتتب كثر القاضي ه ا على سبب واح 
شترعي رك القاضتي الكتم الختتهر. آه تا تتأس ْكِر بسِه يف الشارن العا ، آإن القاضي الوضعي سياكم عليته ابلتبح ستتة ولو أن رج  ض بط يف حالة 

ثِهتر، يكثتي كتل ى ستببس ك  تا م كاضي ه ا علتوهو اَّل  )آلم  كم را أنزل هللا( وحكم ب  ه وهو البح )َحَكم ب   ماأنزل هللا(، آرتتب كثر الق
 من امللة رثرثه. م هما إلدراجه 

عليته ختتأنه يف  لت  ختتأن تترك الصت ة أو ستبه هللا والرستول  -واخل صة: أن جمرث تعم  ترك الكم را أنزل هللا كثر أكس، آرتك الكم  نتب م َكثِهتر 
التذنوب املكثترة آقت  قتال بقتول آهذه  نوب مكثِهرة يكثر آاعلها رجرث آعلها، ومن اخترتط اَّا  أو االستا ل للتكث  هبتذه  - الص ة والس  

                                                 
 ،ه ابملادة نزل هللا، وذلك بعملأما  وقد حكم بدري قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]أقول: بل الصواب أن مثل هذا هو من حك اا اجلاهلية ومن قضاة القاغوت

اترة  فاحلكم يكون   ذا النص الكفر ،  إال حكماً رخص ليو ال  رمية إال بنص قانوين، ومربئته لشارب اممر يف امللهى املالقانونية اليت منص على أنه ال عقوبة أ
 م إليهابلتجرمي واترة ابلترب ء، فمن بَار أ أو َ ر ا وفقاً ومتابعة لدري أحكاا هللا، فقد حك م القاغوت وحتاك

لرتك حكم هللا  التمثيل وإمنا يّصلح فر،اوهو ال شك ك ون شك جلرمية مرك حكم هللا، و رمية احلكم بدري ما أنزل هللا،فذلك القاضي الذ  مث ل به املصنف،  امع د
 .رمكب معصيةو الواقعة علم أنه ااحلكومة أ الفه يفخوإذا  -كما يف عبارات السلف   -اجملرد، ابلقاضي احلاكم بشرع هللا، والذ  هو دينه الذ  يلتزمه ويدين به 

 .لققع بل ابلتعزيرن ِحّرز ف  حيكم ابم ِل مكن قة مث ً كأن يرتك منزيل احلد الشرعي مثً  على قرابته أو من قَاَبَض منه رّشَوة أبن يكذب ويدل   ويزعم أن السر 
ن هو مموالرشوة،  ابعة للهو  والتدلي هللا، مت مرك حلكمفهذه الصورة يصلح أن ميثل  ا على مرك احلكم طا أنزل هللا الذ  هو من كبائر الذنوب واملعاصي، إذ هو 

 .يف أصل دينه وحكمه ملتزماً بشرع هللا
ون كفر، ما دكثرون على أنه كفر  عنه، واألضي هللار وهذه هي الصورة اليت اختلف فيها الس لف؛ فقال بعضهم بظاهر اآلية، فكف ر فاعلها كما ورد عن ابن مسعود 

 (14-13لكبائر والذنوب غري املكف رة كفرًا أكرب.[النكت اللوامع ص )ِل يستحل ذلك، شأنه شأن سائر ا
 أنزل هللا، ذنب  و مرك  ن  احلكم طازل هللا، أطا أن قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]قلت: لو قال: أن اسعرا( عن احلكم طا أنزل هللا أو التوي عن احلكم

يه حيث فن اسشكال الذ  وقع ممرج بذلك را(، و التوي عنها، لكان ذلك كفر ابالمفاق، ألنه كفر مولٍ  وإعمكف ر شأنه شأن مرك  ن  الص ة، أو اسعرا( و 
ال بظل أحكامه، ن إال به وال حيكم إلذ  ال يدي، اهللااضقر أن خيقِ ىء طائفة من العلماء املتقدمني واملتأخرين؛ كي يصحح ما ذهب إليه من مكفري امللتزا بشرع 

 ه. ون أن حيكم بشرع سوادلك ذنبًا، رتأ بذ أو عصى فرتك احلكم الشرعي، وِل ينزله يف الواقعة لشهوة أو رشوة أو قرابة وهو يعلم أنه مقإذا ما زلَّ 
ًا جمردًا نت مرك، إذ هي وإن كاري املكفرةغلذنوب اوهي الصورة اليت متكرر يف ك ا كثري من العلماء حني ميثلون ابحلكم بدري ما أنزل هللا كمعصية وذنب من 
ملعىن الكفر  ابنزل هللا، ولكن لي  بدري ما أ حكماً  للحكم، ولي  فيها حتاكم لدري شرع هللا، لكنها ملا كانت حتكيمًا للهو  والشهوة أو الرشوة،  از أن مسمى

م فيه املصنف هنا نوع األول الذ  يتكلرب، أما الًا أكه كفر االستبداي التشريعي، أو الذ  فيه حتكيم وحتاكم إىل القواغيت، فهذا ِل ختتلف مقاالت السلف يف كون
الفه من املتقدمني خلك، كل من ذء بعد فمعلوا خ فهم فيه وقد اعرتأ بذلك ام أ مث ر  ح قول ابن مسعود، وهذا الرت يح الذ  ر  حه  عله خيق ى

 واملتأخرين. 
عرتافه أبنه م فيها عصيااًن مع ااحلك نحيث َعَدل ع كلم على احلكم بدري ما أنزل هللا يف الواقعة،( استشكل ك ا ابن القيم الذ  صر ح فيه أبنه يت522ويف )ص

كفراً   لقيم ذلكاستشكل َ ّعل ابن ا أن املصنف ، إالمستحق للعقوبة، فمع أن ك ا ابن القيم صريح أبنه يعر احلاكم العاصي، الذ  ِل يتحاكم إىل غري شرع هللا
كفر يممر، فهذه اليت ال زان وشرب املكفرة كال: )الذ  ذكره ابن القيم غري صحيح فإنه  عل احلكم بدري ما أنزل هللا من الذنوب غري ا(522أصدر، فقال )ص

 فاعلها إال جبحد واستح ل، وهو قد اشرتط لتكفري احلاكم بدري ما أنزل هللا أن يكون  احدًا( أها.
التحاكم ككفرًا أكرب  در  علها  هنا كفر أصأعلى  فملصنف حيث  عل مرك احلكم ابلصورة املتقدمة اليت يذكرها السلوك ا ابن القيم هذا إمنا يشكل على مذهب ا

 .إىل القوانني
 لجحد يفليستنكر اشرتاطه  نوابلتاي فل كفرة،أما من يفر ق بني هذا وذاك، فلن يستشكل ك ا ابن القيم وال غريه، وسيحمل ك مه هذا على الصورة غري امل

 .التكفري فيها
ومعىن هذا أنه ال وهذه الصورة غري املكف رة ضابقها كما عرفت ما ورد يف عبارات السلف من أن يكون املرء ملتزمًا بشرع هللا وأن ذلك دينه الذ  يدين به 

رأ أنه قد ارمكب ذنبًا، ومعىن ذلك أنه ِل يرتك يتحاكم عند مركه احلكم يف الواقعة إىل غري شرع هللا وأن أصل حكمه وعمومه هو حكم هللا، وأنه إذا خالف ع
فرتك  ن  احلكم طا أنزل هللا أو اسعرا( والتوي عنه ذنب مكف ر " ن  حكم هللا وال موىل عنه أو أعر( ابلكلية، ولذلك اقرتحنا يف أو ل هذا التنبيه أن يقول: 
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 من حيل ي ري أو من حيل الي ري. -الذين أكثرهم السلف  -خ ة املرجتة 
القتيم يف واعلم أن هذا اخلطأ الذي وقا آيه اقاي  ق  وقا آيه معظم املعاصترين مقلت ين يف  لت  البتن أيب العتز يف ختترحه للعقيت ة الطااويتة والبتن 

آتيمن اختترتط االستتا ل لتكثت  ستابه الرستول  - ابان ميمياةال أصل قا والتقو  على ثليل معتس، بل هى كمتا قتال  م ارج السالكس وأقواقم كلها
قلوهتا إن الكاية املذكورة عن الثقهاء أنه إن كان مستا   كثر وإال آ ، ليح قا أصل، وإمنا نقلها القاضي من كتاب بعتض املتكلمتس التذين ن[ -

. وهبتذا 1]قلتوا قتول الثقهتاء رتا   توه جتاراي علتى أصتوقم، أو رتا قت  ْسعتوه متن بعتض امل تستبس إىل الثقته ممتن الي عت  قولته قتوالعن الثقهتاء، وهتؤالء ن
يم تعلتتم أن القتتول أبن التتاكم ب تت  متتاأنزل هللا إن استتتال  لتت  أو جاتت  حكتتم هللا كثتتر أمتتا إ ا آعلتته لشتتهوة أو هتتوى مل يكثتتر هتتو قتتول آاستت  وتقستت

به من سلطان، وهو قول معظم املعاصرين إن مل يكن جيعهم، وإمنتا يقتال هتذا التقستيم يف التذنوب خت  املكثترة التلت  التيت نتص هللا علتى  ماأنزل هللا
 أن آاعلها كاآر كثرا  أكس كرتك الكم را أنزل هللا والكم ب   ماأنزل هللا.   

 .2 اهنا مص هره )ِرَْن( الشر ية وهى أبل  صي  العمو اثل ا: أن اآلية عامة يف حق كل من ترك الكم را أنزل هللا
كل متن تعمت  تترك الكتم رتا أنتزل هللا   أن 44املائ ة:  (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) وهبذا تعلم أن املعىن الصايح لقوله تعاىل
ومتت هم متتن أتوقتتا علتتى الكتتم ر الثتتة [ -يف هتتذه اآليتتة  - اباان القاايمإىل هتتذا التترتِك الكتتم  ب تت ه. قتتال  آهتتو كتتاآر كثتترا  أكتتس، آكيتتف إ ا اناتتاف

                                                                                                                                                                            

قاضي العاصي أو الفاسق أو الظاِل الذ  يلتزا حكم هللا يف قضائه وِل يرتكه أو ينسلخ عنه شأنه شأن مرك  ن  الص ة أو اسعرا( والتوي عنها" ليخرج بذلك ال
أ، شأن ذلك شأن اترك وإمنا يرتك منزيل حكم هللا يف الواقعة كمعصية أحيااًن دون أن حُيك م شرعًا سواه، وهي الصورة اليت ميثل  ا السلف، وفيها ورد ام 

 .مرك ص ة واحدة حىت خيرج وقتها واألصل أنه من املصلني، ومفريق كثري منهم بني هذا وبني من مرك  ن  الص ة ابلكليةالص ة، فمعلوا خ فهم فيمن 
نينهم نه ال ختلو قوامن يرق ع، يزعمون أ يرق ع هلم وا كماوننبه هنا حىت ال ُيساء الفهم، أننا نعر برتك  ن  احلكم، لي  مرك عموا أحكامه وحدوده، فالقواغيت الي

نه  اء موافقاً ألانقيادًا ألمره، بل كم هللا و حلتس مًا وهذا مع أنه ال اعتبار له ألهنم ِل أيخذوا بذلك اس -أو مأخوذة منه بزعمهم  -من أشياء موافق حكم هللا 
 إن ملك األحكاا  يكن األمر كذلك، مثِلع هللا إن فة شر األهوائهم وألن الدستور والقانون قد نص عليه فهم يتابعون بذلك أمر الدستور ال أمر هللا وإال حلكموا بك
لى مبادئه الكفرية ووفقًا يع القوانني بناء عمجم ومُفس ر ث مُفهاليت يزعمون أهنا من الشرع؛ حمكومة أواًل وآخرًا بدسامريهم الوضعية اليت هتيمن على كافة القوانني حبي

 .مقوطه العلمانية
مولٍ  هو كافر كفر إعرا( و احد منها فو حد و أك  ن  احلكم هنا، مرك عموا احلدود واألحكاا الشرعية، بل من مرك  ن  حكم أقول: مع هذا فلي  مرادان برت 

لف يف كفر صاحب هذه ف كان سيختن السلمأو إابٍء وامتناع عن ذلك احلد، شأنه شأن من مرك  ن  ص ة واحدة كص ة العصر مثً ، ف  أظن أن أحدًا 
 .الصورة
رح العقيدة شيب العز يف أقلدين يف ذلك البن م(: )هذا امقأ الذ  وقع فيه اهلضييب، قد وقع فيه معظم املعاصرين 522معلم مسرع املصنف يف قوله )ص ومنه

 القحاوية والبن القيم يف مدارج السالكني، وأقواهلم كلها ال أصل هلا، وال مقوا على دليل معترب( أها.
ة القدمية، ا أنزل هللا ابلصور رك احلكم طمئمة يف صواب يف مناطه، وأن امقأ الذ  وقع فيه أكثر املعاصرين هو خلقهم ألقاويل األفالصحيح أن مفصيل األئمة 

 بصورة احلكم بدري ما أنزل هللا القاغومية التشريعية يف زماننا. 
: )إن احلاكم ذهب القائلني نصر املححب كتاب )ضوابط التكفري( ( بني موضوع مرك حكم الشرع وبني احلكم بدريه، وخقَّأ صا529( خلط املصنف )ص11

اليوا التشريعي وما   أنه يفر ق بني واقع حب الضوابطني صاوقد ب (،امللتزا ابحلكم ابلشريعة إذا حكم بدري العدل يف مسألة معينة أنه ال يكفر إال إذا استحل ما فعل
، أ واضح واللفظ حيتمل ف   شاحة، ما داا املعىن، ف  مريعة هللانه يريد هنا الرتك اجملرد كمعصية، ملن كان ملتزمًا بشكان الك ا عنه يف زمن ابن عباس، وك مه بني 

ويتدري يف  مى فقد يتبدل املسمى على املسالقيقة شك أن حكم اهلو  واملعصية، حكم بدري العدل، وحكم بدري ما أنزل هللا، واحلكم الشرعي إمنا يتنزل على احل
من أميت  حديث: )ليشرب ن انس يات كما يفللمسم الناس أو يصقلحون على غريه، ومع هذا فاحلكم الشرعي يبقى متناواًل للحقيقة وال يتدري بتديري الناس عرأ

 (17-14[النكت اللوامع ص )(.اممر يسم وهنا بدري امسها
 ٥1٦)الصار  املسلول( ص  1
 ٣4٦، ص 24،  و ج 82ص  1٥الثتاوى( ج كما قال ابن تيمية رمحه هللا انظر )جممون 2
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آهذه اآلايت الكرمية [ -يف نثح اآلية  - الشوكاين ، وقال1]ال ص، تعم ا  من خ  جهل به وال دطأ يف التأويل، حكاه الب وي عن العلماء عموما
 .2]زل هللامت اولة لكل من مل  كم را أن

 وهذا الكم ابلكثر ااكس يعم كل من ترك حكم هللا وكل من حكتم ب ت ه، ستواء كتان  كتم ابلشتريعة يف ااصتل كقاتاة الشترن أو كتان  كتم ب ت 
العتاص مرآوعتا الشريعة يف ااصل. واليست ىن من هذا الكم أح م إال ا ته  امل طيء من قااة الشرن آإن املأمث مرآون ع ه ب ص ح يل عمرو بتن 

 .٣)وإ ا حكم آاجته  آأدطأ آله أجر(
نتتزل هللا وأن أيرتكتوا الكتم رتا  القتانون أنو ويت دل يف هتذا الكتم ثدتوال  أوليتا القاتتاة التاكمس ابلقتوانس الوضتعية، آتإهنم ملتزمتون روجتتب ال ستتور 

كمون بته لشتريعة لثتة متا عتاملس ر ا ذه امله تة،وادتيتارا  مت هم للعمتل هبت  كموا ب   ماأنزل هللا ابلقوانس الوضعية، وهم يثعلون هذا عام ين  واعية
كثتت  يف متتانا متتن موانتتا الت تمتتال لوجتتوثهللا ِبكتم ثراستتتهم للشتتريعة يف كليتتات القتتوق وختت   لتت ، آهتتؤالء القاتتاة كثتتار كثتترا  أكتتس، والنتترى أي اح

 أعلم.حق أيِ  م هم، هذا هو الصواب يف هذه املسألة، وهللا تعاىل 
 تعاىل. ن ختاء هللاإهذا،  وسوف َييت ِبل مسألة الكم ب   ماأنزل هللا بشيء من التثصيل يف املبال ال امن من هذا الباب 

 :وبعد
 ى التتقالعتتوا  يتترون أهنتتا هتتو  ب العلتتم آهتتذا متتا أرثت الت بيتته عليتته متتن أهتتم اادطتتاء الشتتائعة يف موضتتون التكثتت ، والتتيت لشتتيوعها يكتتاث ك تت  متتن  تت

 والصواب، إ  اليرون خ ها يف ك   من الكتب املت اولة.
مستتتقل للتكثتت ،  عتقتتاث كشتترطاولعتتل أدطتتر هتتذه اادطتتاء تلتت  املتتتأثرة بب عتتة اإلرجتتاء متتن اختتترتاط كثتتر القلتتب يف صتتورة جاتت  أو استتتا ل أو 

يتز املستلم متن رتتتب عليهتا عت   َتي مية إ  يمهرة لألمتة اإلستوكذل  اخللط بس الكثر العملي والكثر ابلعمل. آإن العمل هبذه اادطاء من الب ن امل 
إ ا كتتان  رتتتتب علتتى هتتذا داصتتةالعظتتيم امل الكتتاآر كمتتا يرتتتتب عليهتتا اثدتتال ك تت  متتن الكثتتار يف امللتتة واعتبتتارهم يف عتت اث املستتلمس وال خيثتتى الثستتاث

وضتون ل القتول يف أ يتة مهتذا املبات املستلمس، وقت  ستبق يف أوائتل هؤالء الكثار هم أصتااب اَّتاه والستلطان وأصتااب القيتاثة والتوجيته يف بت ث
 اإلميان والكثر را ي ين عن إعاثته.

يظ تون أهنتم  وال يثوتين يف هذا املقا  أن أحذهر من كتاابت ك ِ  من املعاصترين يف هتذا املوضتون، آتإن معرآتة التق آيته أصتبات عزيتزة، وإن ك ت ا  ممتن
وك ت  متن املتتأدرين المييتزون بتس متذاهب الستلف [رمحه هللا  ابن ميميةه، إمنا يقولون بقول خ ة املرجتة، وأمرهم كما قال يقولون بقول أهل الس ة آي

لستتلف وأهتتل وأقتتوال املرجتتتة واَّهميتتة الدتتت ط هتتذا هبتتذا يف كتت   ك تت  متت هم ممتتن هتتو يف اب  تته يتترى رأي اَّهميتتة واملرجتتتة يف اإلميتتان وهتتو م َعظِهتتم ل
 .4]آيظن أنه دما بي هما، أو دما بس ك   أم اله وك   السلفال يل 

 
 ية(.ة اإلس م  امللوهبذا خنتم هذه اإلختارة  ملوضون التكث  وأدطائه، وتثصيل املوضون وبسطه بكتايب )الجة يف أحكا

                                                 

 ، ط ثار الكتب العلمية٣٦٥ص  1)م ارج السالكس( ج  1
 ، ضمن )الرسائل السلثية( للشوكاين، ط ثار الكتب العلمية4٧)القول املثي  يف أثلة االجتهاث والتقلي ( ص  2
 ال يل متثق عليه ٣
 ٧/٣٦4)جممون الثتاوي(  4
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 املسألة الرابعة: أهم مرا ع موضوع اسميان والكفر.

تب كصر ك م ا ه ا على  . وسوف يقت كتب االعتقاث ويف كتب الثقه )أببواب الرثة وال عاوي والبي ات(وق   كرت ل  إن هذا املوضون ي بال يف
 كتتتاب )الشتتثا( يتعتترعكذكرها ه تتا  االعتقتتاث. أمتتا املباحتتل الثقهيتتة املتعلقتتة ابملوضتتون آتتت ر  ع تت  ثراستتة الثقتته. علتتى أن بعتتض الكتتتب التتيت ستت 

 للجانب القاائي ملوضون التكث  أحيا . 
علمتا   قرأهتا الطالتب لياتيطيبت  متن أن الأما كتب االعتقتاث التيت ست ذكرها ه تا آ قسهتهما إىل ث ثتة أقستا ، وهتى الكتتب ااساستية يف املوضتون التيت 

 ثسه. ن املوضون يفجبوانب موضون اإلميان والكثر، مث نذكر بعض الكتب املمه ة ل راسة الكتب ااساسية، مث نذكر كتب أدرى 
 ب األساسية يف موضوع اسميان والكفر.أوال: الكت

 ا( للقاضي عياع.،  و )الشثوهى أربعة كتب: ا ل  السابا من جممون آتاوى ابن تيمية،  و)الصار  املسلول( له، و)الثصل( البن حز 
إلست مي ااإلميتان( املطبتون ابملكتتب اب )هت، وهتذا ا لت  دتاص كلته ابإلميتان، والي تين ع ته كتت ٧28ا ل  السابا من جممون آتاوي ابن تيمية  - 1

، وكتاب )اإلميان ااوستط( 4٦٠ - 4ص  آإنه جزء من ا ل  السابا والب  من ثراسة هذا ا ل  كله، وهو يشتمل على كتاب )اإلميان الكب ( من
 .٦8٦ -4٦1من  ص 

ااح تتاف لك تت ة كااختتتاعرة و اتتتة بثتترقهم زلتتة واخلتتوارج واملرجويف هتتذا ا لتت   كتتر ختتتيخ اإلستت   متتذهب أهتتل الستت ة ومتتذاهب الثتترق امل الثتتة متتن املعت
وتته ختتال رأ هتذا ا لت  اليثل أن متن يقتواَّهمية وخ هم، وق   كر أقوال  هذه املذاهب يف معظتم مستائل موضتون اإلميتان التيت سترثْا متن قبتل. ِبيت

لواحت ة يف اثترق أ تراف املستألة لتقاستيم وتوك ترة االستتطراث وا تال ا يذكر يف موضون اإلميان. ولكن ملتا كانتت كتتاابت ختتيخ اإلست   يعيبهتا التكترار
مهتت ة اىل ابستتم )الكتتتب املاء هللا تعتتعتت ة مواضتتا، آإنتته ي ب تتي التمهيتت  ل راستتة هتتذا ا لتت  ب راستتة بعتتض امل تصتترات التتيت ستتأ كرها بعتت  قليتتل إن ختتت

آهرستتا  رستتتائل  لطالتتب ل ثستتتهأن يعمتتل ا -اصتتيل أقصتتتى استتتثاثة م تتته ولت -ل راستتة الكتتتب ااساستتتية(. وأنصتتح قبتتل ثراستتتة هتتذا ا لتتت  الستتابا 
لت  الستابا رن يف ثراسة هتذا ا ه ة، مث يشموضون اإلميان والكثر، وق  ق مت سرثا  ملسائل اإلميان قب   ويستكمل الطالب تثاريعها من الكتب املم

ذا ا لت  هت. كما أنصح بقتراءة ذا ا ل هبكمل بذل  أ راف املسائل املت اثرة ويكتب أما  كل مسألة يف آهرسه اخلاص مواضعها يف هذا ا ل ، آيست
 .أك ر من مرة ملزي  من االستثاثة، آإن ه اك آروعا  ثقيقة ق  الي رك الطالب أ يتها من القراءة ااوىل

الصتار  املستلول علتى »قت  صت هثت كتتااب كبت ا  ْسيتته وأ  [بقولته  ابان ميمياةكتاب )الصار  املسلول على ختامت الرسول( البن تيمية. وق  وصثه   - 2
ق  كتبتت آيهتا آصتوال  هتى متن أنثتا ااختتياء يف « القواع  اإلميانية»و كرت يف هذه املسألة مامل أعرف أح ا  سبق إليه، وكذل  هذه « ختامت الرسول
 ،  كره َبدر م ا رة الواسطية.1]أمر ال ين

قت  آل يف املستألة وإال هتة بستط القتو متامل ي ستبق إليته، قولته صتايح متن ج عليته الصت ة والست  الرسول  وقول ختيخ اإلس   إنه  كر يف مسألة سب
)ابلشتثا(  ع نثسته مستبوقوالقاضتي عيتا هت يف كتابه )الشثا(، وع ته نقتل ابتن تيميتة ك ت ا  يف )الصتار (. ٥44سبق إىل الك   آيها القاضي عياع 

 البن سبا.
 لصار ( ث ثة مواضيا أساسية:وق   كر ختيخ اإلس   يف )ا

 ، وحكم الساب من مسلم وكاآر.عليه الص ة والس  موضون سب الرسول • 
 •.  وموضون ختروط عق  الذمة ونواقاه وحكم الذمي إ ا سبَّ
 استتا ل متن وموضون ضوابط التكث ، داصة توضياه ان الكثر يقا بقول مكثر أو آعل مكثر ثون ال ظتر إىل قصت  آاعلته، وثون ال ظتر إىل• 

                                                 

 2٧٧ /٣)جممون الثتاوى(  1
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 إمنا هى مما ثدل يف ك   الثقهاء من مذهب اَّهمية. -كاالستا ل   -ع مه، ما بيانه أن هذه الشروط الثاس ة 
 وأصاابه. ة والس  عليه الص كما تعرع ختيخ اإلس   ملسائل أدرى كبعض أحكا  املرت ين وكَسبه هللا تعاىل وسب أوواج ال   

ون يف ثر مستائل هتذا املوضتب كلته لت تاميتان والكثتر متن )الصتار ( هتو موضتون ضتوابط التكثت ، ولكتن دتب قتراءة الكتتاواملوضون املتعلق أبحكا  اإل
 الكتاب وا ية مواضيا الكتاب كلها.

ع ت  عرضته َرق ومقاالْتا،  ولك ته هتت، وقت  علمتت متن قبتل أن هتذا الكتتاب يف الِثت 4٥٦كتاب )الثصل يف امللل وااهتواء وال اتل( البتن حتز    - ٣
 ا  يف معظمته، ه املستائل نقت ا  جيترجتتة يف هتذملقاالت الثرق تعرع ملسائل اإلميان والكثر وادتت ف الثترق آيهتا، ونقت  مقتاالت املعتزلتة واخلتوارج وامل

 وإال آإنه وقا يف بعض اادطاء لتب هيه مذهب املرجتة يف بعض املسائل. 
 ى ال او التايل:هت، عل14٠٥ر من كتابه، آهي يف  بعة الكتاب ب ار اَّيل أما املواضا اليت تكلم آيها يف اإلميان والكث

 )كتاب اإلميان والكثر والطاعات واملعاصي والوع  والوعي (.   ٣٠2 - 22٧ص  ٣ج •  
 )الك   يف الوع  والوعي (. 99 - ٧9ص  4ج •  
 والشيا(. ارج واملرجتةال أهل الب ن: املعتزلة واخلو ) كر العظائم امل رجة إىل الكثر أو إىل احملال من أقو  98 - ٣٣ص  ٥ج • 

ت ابان حازامتا أاإلميتان،  وأما مذهب ابن حز  يف اإلميان آهو مرجتال، ولته متذهب دتاص يف اإلرجتاء، آجميتا آترق املرجتتة كترج العمتل متن رج آإنته خي 
 العمل من أصل اإلميان وي  دله يف اإلميان الواجب.

آأمتا اإلميتان التذي يكتون الكثتر ضت ا  لته آهتو العقت  ابلقلتب واإلقترار ابللستان آتإن الكثتر [متن أصتل اإلميتان: آقولته أما ال ليل على أنه خيترج العمتل 
آهذه صثة أصل اإلميان، آأدرج العمل من أصل اإلميان وَقَصتره علتى اعتقتاث القلتب  ]اإلميان الذي يكون الكثر ض ا  له[، وقوله 1]ض  قذا اإلميان

ومتن [آقتال ابن حزامرجتة الثقهاء د آا اهل الس ة، ويرتتب على هذا أنه اليكث ر أح مت  بشال من العمل، وهذا مايصرهح به وإقرار اللسان كقول 
هكتذا  ]أ  متؤمن مستلم قطعتا  ع ت  هللا تعتاىل[، ويت ل علتى إرجائته أياتا جتتويزه قتول 2]ضيها ااعمال كلها آهتو متؤمن عتاص  قتص اإلميتان اليكثتر

 . وهذه كلها أقوال املرجتة ب  ريب.٣على وجه القطا واَّز ب ون است  اء بل 
وأما اإلميان الذي يكون الثسق ض ا  له ال الكثتر، آهتو ماكتان متن [وأما ال ليل على أنه ي  دل العمل يف اإلميان الواجب واإلميان املستاب، آقوله 

يكتون الترتك لته ضت ا  آهتو كتل ماكتان متن ااعمتال تطوعتا  آتإن تركته ضت  ااعمال آرضا  آإن تركته ضت  للعمتل وهتو آستق الكثتر. وأمتا اإلميتان التذي 
. واإلميان الذي ياتاثه الثستق هتو اإلميتان الواجتب، واإلميتان التذي ياتاثه الترتك خت  املكثتر وال املثستق هتو اإلميتان 4]العمل به وليح آسقا  والكثرا  

 املستاب.
كتل  لت    -إىل قولته  -اإلميتان واإلست   ختتال واحت  [أهتل الست ة يف مستائل، وقتذا آتإن قولته  وهبذا تعلم أن ابن حز  واآتق املرجتتة يف مستائل وواآتق

، ك مه هذا وإن كان مواآقا اهتل الست ة يف  تاهره إال أنته خمتالف قتم ٥]عق  ابلقلب وقول ابللسان وعمل ابَّوارح، يزي  ابلطاعة وي قص ابملعصية
 .٦ان كما  هر من ك مه السابق، آأمره ماطربيف القيقة إ  الي  ِدل العمل يف أصل اإلمي
                                                 

 ٣/2٥٥)الثصل(  1
 1/4٠)احمللى(  2
 ٣/2٧1)الثصل(  ٣
 2٥٥ /٣)الثصل(  4
 1/٣8)احمللى(  ٥
 28وقذا آق  اعتس ابن اَّووي الظاهرية آرقة   من آرق املرجتة يف كتابه )تلبيح ابليح( ط مكتبة امل ين، ص  ٦
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 تل، وقتذا متا بتس التق والبا، وك مته دوهذا ختأن ابن حز  رمحه هللا يف معظم العلتو  ستواء م هتا االعتقتاث أو أصتول الثقته أو الثقته، أمتره ماتطرب
حمللتتى بتتن حتز  كاإلحكتتا  واقتتراءة كتتب ابالعلتتم  ثراستته دتب التوقتتف يف قبتول متتاانثرث بته متتن آراء وأحكتا  حتتىت ي ظتر آيهتتا، وي ب تي أال يبتت أ  التب 

ا توقِهيته متا متا آيهمتا متن آوائت  ي الطالب رعلى ماآيهما من آوائ ، وأ  أنصح بقراءْما، ولكن يف مرحلة متق مة بع  قراءة خ  ا من الكتب ليستث
 آيهما من أدطاء.

وكذل  أبو حمم  بن حز  آيمتا صت ثه يف امللتل وال اتل إمنتا يستتام  رواآقتة الست ة [ ابن ميميةويف وصف حال ابن حز  وبيان سبب اضطرابه، قال 
وإن كان أبو حمم   -إىل قوله  -وال يل م ل ما  كره يف مسائل الق ر واإلرجاء وحنو  ل ، ِب ف ماانثرث به من قوله يف التثايل بس الصاابة 

ابلت يل وأك تر تعظيمتا لته واهلته متن خت ه، لكتن قت  دتالط متن أقتوال الث ستثة واملعتزلتة يف  بن حز  يف مسائل اإلميان والق ر أقو  من خ ه وأعلتم
يذمته مسائل الصثات ماصرآه عن مواآقة أهل الس ة يف معاين مذهبهم يف  ل ، آواآق هؤالء يف اللثظ وهؤالء يف املعىن. ور ل هتذا صتار يذمته متن 

ه لظاهر الاب ن له، كما نثي املعاين يف اامر وال هي واالختتتقاق، وكمتا نثتي دترق العتاثات وحنتوه متن من الثقهاء واملتكلمس وعلماء ال يل ابتباع
، آهتذا حتال ابتن حتز  مالَته وماعليته. ومتا 1]عباثات القلب، ماموما إىل مايف ك مه من الوقيعة واإلستراف يف نثتي املعتاين وثعتوى متابعتة الظتواهر

 ءة ما معرآة ما أدطأ آيه.هذا آك مه يف اإلميان ج ير ابلقرا
هت. وق  حت ثت عن هذا الكتاب يف  ٥44( للقاضي عياع بن موسى الياص  عليه الص ة والس  كتاب )الشثا بتعريف حقوق املصطثى   - 4

كثتر هتو القستم الرابتا (، و كرت ه اك أنه مقسم اربعة أقسا ، والذي يهم ا م ها يف موضون اإلميتان والعليه الص ة والس  موضون )حقوق ال   
متتن ص  2، وهتتذا القستتم يف الطبعتتة التتيت وكهي اهتتا ) بعتتة عيستتى اللتت ، حتقيتتق البجتتاوي( يف ج عليتته الصتت ة والستت  اخلتتاص ِبكتتم متتن ستتبه ال تت  

ه يف هتذا املوضتون. هو ااصل ملن كتب بع  عليه الص ة والس  إىل آدر الكتاب.     ويعتس ما كره القاضي عياع يف أحكا  سابه ال    92٦
هتت يف أبتواب الترهثة متن كتابته ٧99آق  نقل ع ه ختيخ اإلس   ابتن تيميتة يف )الصتار  املستلول(، ونقتل ع ته القاضتي برهتان الت ين بتن آرحتون املتالكي 

الزواجتر يف ال هتي عتن اقترتاف هت يف كتابه )اإلع   بقوا ا اإلس  ( املطبون َبدتر كتابته )9٧4)تبصرة الكا (، ونقل ع ه ابن حجر املكي اقيتمي 
وقتال أياتا  ]وقت  استتوعب القاضتي عيتاع رمحته هللا الكت   يف هتذا وماأختتبهه ومل يترتك ل ت ه مقتاال[ ابان فرحاونالكبائر(، وخ هم ك  ، حتىت قتال 

 .2]واستيثاء أحكا  هذا الباب حملها كتاب الشثاء للقاضي عياع[
، آتإن القاضتي عيتاع قت  أوجتز آيته املقتال،وإ ا كان ختيخ اإلست   ابتن تيميتة قت  بستط ال ه. ط واإلدتاو مزيتتستولكتل متن الب قتول يف موضتون الستبه

 الست  و عليته الصت ة ال ت   ه حكتم ستابه ولكن أ ية كتاب )الشثا( واعتباره من الكتب ااساسية ل راسة موضتون اإلميتان والكثتر الترجتا إىل ت اولت
 انب م ها:ة مسائل يف هذا اَّار إليه ع ث  داصة من اَّانب القاائي، آق  أبرو يف القسم الرابا املشوإمنا ترجا إىل ت اوله موضون ضوابط التك

 أن الكم ابلكثر على خت صِ  ما يف ال نيا إمنا يكون بص ور قوِل مكثِر م ه أو آعل مكثِر. -أ 
 صاياة.بطرق ال بوت الشرعية الأن الش ص املعسه ال كم عليه ابلكثر يف ال نيا إال إ ا ثبت عليه السبب  -ب 
تتاه )إكثتتار املتتتأولس( وعقهتت -ج  هو متتن بثصتتِل )يف بيتتان متتا ب هتتذا الثصتتلالتثريتتق بتتس الكثتتر الصتتريح والكثتتر احملتمتتل أو الكثتتر ابملتتآل، وهتتو ماْسه

 .ال اللة على الكثر ل حمتملةمااملقاالت كثر، ومايتوقف أو خيتلف آيه، وما ليح بكثر(. وهذا ي  رج حتته ما كرته ل  من قبل ابسم ااع
 َأنَّ تبسُّ قص  الثاعل معتس يف حمتمل ال اللة وال اعتبار له يف الكثر الصريح.  -ث 
ولعل أهم مااختتمل عليه ك   القاضي عياع يف هذا القسم هى التطبيقات العملية التيت أورثهتا متن أحكتا  القاتاة وآتتاوي املثتتس يف مستائل  -هت 

                                                 

 19 - 4/18)جممون الثتاوي(  1
 281 - 28٠ /2انظر )تبصرة الكا (  2
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وبقراءة هذه التطبيقتات تت رك مت ى إستراف بعتض املعاصترين يف اعتبتار موانتا التكثت  كالعتذر ابَّهتل وخت ه إستراآا يكتاث أن يتؤثي  الكثر امل تلثة،
 إىل إسقاط التكليف جلة.

قت   ضتعيثة آهتذهن أحاثيتل لتى ماآيته متع وبع  بيان أ ية كتاب )الشثا( يف موضون اإلميان والكثر، بقي الت بيته علتى ماآيته متن أدطتاء، ولتن ن بته 
رجتا إىل أن تى علتى الطالتب، وهتى ب  لتن كثتقتنبهه احملقق على أك رها، وإمنا يهم ا ه ا الت بيه على اادطاء يف موضون اإلميان، وهى بع  متا كر ه 

لعبتت  اليكثتتر بعمتتل اميتتان، وأن التتذين خيرجتتون العمتتل متتن اإل -وهتتم إحتت ى آتترق املرجتتتة  -القاضتتي عيتتاع مذهبتته يف اإلميتتان هتتو متتذهب ااختتتاعرة 
كتم واب  تا كتاآر  تاهرا  يف ال  ى كثتره آهتو)قول أو آعل( وإمنا يكثر بكثر القلب، واتثقوا ما أهل الست ة يف أن متن أتتى قتوال أو آعت  ثل الت ليل علت
الثعتتل أمتتارة  يانتته قتتذا القتتول أوتلكتتن ان ايف القيقتتة، ولكتت هم ادتلثتتوا متتا أهتتل الستت ة يف تثستت  كثتتره، آقتتالوا إنتته مل يكثتتر بتت ثح القتتول أو الثعتتل و 
 وضون التكث .القاائي مل على أنه كاآر بقلبه. واجل اتثاقهم ما أهل الس ة يف الكم كان كتاب )الشثا( مثي ا  يف ثراسة اَّانب

أو أدطتاء ل ت ه،  اعلقاضتي عيتلوبع  هذه اإلختتارة يستتطيا الطالتب أن يكتشتف بستهولة اادطتاء ااختتعرية يف كتتاب )الشتثا(، وهتى إمتا أدطتاء 
 وإلي  أم لة م ها:

( يف  بعتتة اللتت ، و كتتر ٥٣9 /2أمتتا أدطتتاء القاضتتي نثستته، آكقولتته يف تثستت  اإلميتتان إنتته تصتت يق ابلقلتتب وإقتترار ابللستتان ومل يتتذكر ااعمتتال. )
وأن هتذه االآعتال ع متة علتي الكثتر وإن  آق  أجا املسلمون أن هذا الثعل ال يوجت  إال متن كتاآر،[بعض ااآعال  املكثرة مث قال  القاضي عيا(

 . آقوله اإلميان تص يق وإقرار، وقوله )ع مة على الكثر( هذا قول املرجتة كما  كرت من قبل.1]صرح آاعلها ابإلس  
، واإلميتان ابهلل هتو قتال القاضتي أبتو بكتر: القتول ع ت ي أن الكثتر ابهلل هتو اَّهتل بوجتوثه[وأمتا أدطتاء خت ه التيت نقلهتا وستكت ع هتا، آم هتا قولته 

مون أنتته العلتتم بوجتتوثه، وأنتته اليكثتتر أحتت  بقتتولِ  وال رأي إال أن يكتتون هتتو اَّهتتل ابهلل، آتتإن عصتتى بقتتوِل أو آعتتلِ  نتتصه هللا ورستتوله أو أجتتا املستتل
والقاضتتتي عيتتتاع وستتتائر  ،2]اليوجتتت  إال متتتن كتتتاآر، أو يقتتتو  ثليتتتل تم علتتتى  لتتت ، آقتتت  َكَثتتتر، لتتتيح اجتتتل قولتتته أو آعلتتته لكتتتن ملتتتا يقارنتتته متتتن الكثتتتر

هتذا متن ااختاعرةإ ا أ لقوا قول القاضي آاملقصوث به أبو بكر الباق ين من متق مي ااختاعرة  بل كب هم وهو واضا قواع  علم الك   كمتا  كترت 
هتتت، وهتتو رأ  128ت هتتت. وقتتول البتتاق ين إن الكثتتر ابهلل هتتو اَّهتتل بوجتتوثه هتتو صتتريح متتذهب اَّهتتم بتتن صتتثوان 4٠٣قبتتل، تتتويف البتتاق ين يف 

 ،وقول الباق ين )لكن ملا يقارنه من الكثر( هو كقول خ ه إن القول والثعل ع مة على الكثر. ٣اَّهمية 
  مكثترا  قتوال مكثترا  أو آعت كثتر متن أتتىهذه أم لتة لألدطتاء ااختتعرية )ابلشتثا( تعترف هبتا بقيتهتا. ومتا اتثتاق ااختتاعرة متا أهتل الست ة يف الكتم ب

ة قتتول ااختتتاعرة ومرجتتتكالومتتا لتته   هم أهتتون متتن ختت ة املرجتتتة املعاصتترين التتذين يعتتتسون كثتتر القلتتب ختتتر ا مستتتق  للتكثتت  لتتيح ختتتر ا  يكتتون دطتتب
 الثقهاء، وحاصل قول املعاصرين هو ع   تكث  الكاآر كما  كرت من قبل.

 ن والكثر.هذا مايتعلق بكتاب )الشثا(، وهو رابا الكتب ااساسية يف ثراسة موضون اإلميا
 .اثنيا: الكتب املمهدة لدراسة الكتب األساسية

 ساستية يثقت  أحيتا  الكتتب اايفما بسط الشرح يف الكتب ااساسية السابقة تايا أحيا  رؤو  املستائل متن الطالتب، ومتا عت   ترتيتب العترع 
حصتتتر مستتتائل  كن بتتتذل  متتتنلكتتتتب امل تصتتترة ليتتتتمبعتتتض أجتتتزاء املستتتائل، ومتتتن ه تتتا رأي تتتا أن يتتت ر  الطالتتتب موضتتتون اإلميتتتان والكثتتتر متتتن بعتتتض ا

 املوضون، وملعرآة د صة القول يف كل مسألة م ها.

                                                 

 1٠٧٣ /2)الشثا(  1
 2/1٠8٠)الشثا(  2
 (٣/22٧البن حز  « الثصل»)انظر  ٣
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 ساسية.ة الكتب ااوق  ق مت آنثا  سرثا  ملسائل اإلميان مث خترحا  لاوابط التكث  وهذا أياا مما يساع  الطالب على ثراس
 اسية آهى:أما الكتب املمه ة اليت نوصي ب راستها قبل ثراسة الكتب ااس

  موضعس م ه:زء ال اين يفمسائل اإلميان يف كتاب )معارج القبول( لاآظ حكمي، وموضعها يف  بعة املكتبة السلثية رصر، ابَّ - 1
 : وآيه تكلم عن حقيقة اإلميان، وأنوان الكثر، والثرق بس اإلميان واإلس   4٦إىل  1٧من ص 
ت تاول كتل مستائل  ة، ولك ته اليلق رباحل ال ين( وهذا اَّزء  بعته مستق  مكتبة السواثي جب: بع وان )ست مسائل تتع444إىل  4٠٥ومن ص 

 - 2/1٧)اص ِبقيقتة اإلميتان اَّتزء اخلت اإلميان داصة مسألة حقيقة اإلميان اليت هى أصل مسائل اإلميان كلها كمتا  كرتته متن قبتل، آابتذا لتو   بتا
 ملوضون.( ما هذه املسائل الست مستقب  ليكتمل ا4٦
ان يف )لوامتا قبتول(. ومستائل اإلميتن )معتارج المسائل اإلميان يف كتاب )لواما اانتوار البهيتة( للستثاريين، وهتو أك تر استتيعااب  ملستائل اإلميتان مت - 2

 . 44٦ - ٣٥2هت، ابَّزء ااول من ص 1411اانوار( موضعها يف  بعة املكتب اإلس مي 
 كتب ااساسية.طالب من الْا حصر مسائل املوضون ومعرآة د صة القول آيها، مث يبين عليها الهذا مايتعلق ابلكتب املمه ة وآائ 

 اثلثا: كتب أخر  يف موضوع اسميان والكفر.
االجتهتتاث )يف  لت صتتص و لتتببعتت  ثراستتة الكتتتب املمهتت ة مث الكتتتب ااساستتية، ه تتاك كتتتب أدتترى يف نثتتح املوضتتون ي ب تتي للطالتتب يف مرحلتتة ا

 ل ال ة( أن يقرأها من أجل توكي  أو توضيح بعض ماثرسه يف الكتب ااساسية، ومن هذه الكتب:املرتبة ا
وهتذا أياتا ممتا [آقتال  ابان ميمياةكتاب اإلميان بصايح الب اري: وق   كر آيه معظم مسائل اإلميان على مذهب أهتل الست ة، وقت  أثتىن عليته   - 1

قترر متذهب أهتل الست ة واَّماعتة، وضتمه ه الترث علتى املرجتتة « الصتايح»التذي اآتتتح بته « اناإلمي»آإن كتاب « صاياه»استشه  به الب اري يف 
 . 1]آإنه كان من القائمس ب صر الس ة واَّماعة مذهب الصاابة والتابعس قم ذحسان

لب تتاري قبتتل متتا ء ب راستتة اإلميتتان ابوىل البتت ااوالتتق أن الب تتاري مل ي َاتتمِهن كتابتته التترث علتتى املرجتتتة آقتتط بتتل رث أياتتا علتتى املعتزلتتة واخلتتوارج. وكتتان 
ر بشترحه، آتإن ابتن حجت ل ابتن حجتر كر ه من كتب َتهي ية وأساستية، إال أن الطالتب قت  كثتى عليته ك ت  متن آوائت ه إ ا بت أ بته داصتة متا إدت 

 أختعري املذهب وق  أثى هذا به إىل التقص  واإلد ل بشرح اإلميان للب اري من وجهس:
 قص ه يف بيان م اسبة تراجم اابواب ملوضون اإلميان ومسائله امل تلثة.أح  ا: ت

 أم لة على   ل : ، وأضرب ل والوجه ال اين: خترحه للكتاب على مذهب ااختاعرة وهم مرجتة ما أن الب اري أراث به نصر مذهب أهل الس ة
اث ابلقلتتب ونطتتق ابللستتان وعمتتل يف قتتوقم إن اإلميتتان )هتتو اعتقتت ، إن الستتلف4٦ص  1آمتتن  لتت  قولتته يف )آتتتح البتتاري( ط ثار املعرآتتة. ج  -أ 

 اباركان( أهنم آراثوا بذل  أن ااعمال خترط يف كماله. هذا ك مه، وليح هذا قول السلف وال مذهبهم.
اركتتان وارح( لتتيح عمت  ابن وعمتتل ابَّتأمتا أنته لتتيح قتول الستتلف، آتإن متتن عترهف اإلميتان متت هم هبتذه العبتتارة قتال إنتته )اعتقتاث ابلقلتب ونطتتق ابللستا

 آقط، وبي هما آرق  كرته من قبل. 
تتتب: أصتتل وكمتتال م ثتت ث مراوأمتتا أنتته لتتيح متتذهب الستتلف، آمتتذهبهم أن العمتتل متتن حقيقتتة اإلميتتان لتتيح ختتتر ا يف كمالتته آقتتط، واإلميتتان ع تت ه

 واجب وكمال مستاب، والعمل ي دل يف املراتب ال  ث.
 ن أصل اإلميان.آما كان من العمل تركه كثر آهو م

 وما كان من العمل تركه آسق آهو من اإلميان الواجب، كأثاء الواجب وترك الرا .
                                                 

 ٧/٣٥1)جممون الثتاوى(  1
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 وما كان من العمل الي ذ   َتركه واليعاقب آهو من اإلميان املستاب، كال واآل.
إن العمل خترط   [البيجور ، قال 1 خ  صايح، بل هذا هو قول املرجتة ]إن السلف قالوا إن ااعمال خترط يف كمال اإلميان[ ابن حجرآقول 

، ويف خترح قول  ]كمال على امل تار ع   أهل الس ة، آمن أتى ابلعمل آق  َحصَّل الكمال، ومن تركه آهو مؤمن لك ه آوَّت على نثسه الكمال
ل لذل  واإل عان الظاهري له، سواء والتق ير: واإلس   اخترح ه ابلعمل الصاحل، أي ابالمت ا[ البيجور اللقاين )واإلس   اخترحن ابلعمل(  قال 

. وقوله )ع   أهل 2]مما ع ِلَم من ال ين ابلارورة عليه الص ة والس  َعِمَل أو مل يعمل، آمعىن اإلس   خترعا: االمت ال واالنقياث ملا جاء به ال   
. وهى تسمية يف ٣]َّماعة آاملراث هبم ااختاعرة واملاتري يةإ ا أ ِلَق أهل الس ة وا[ الزبيد الس ة( يعين ااختاعرة، هكذا ي سمون أنثسهم كما قال 

 خ  حملها كما تبس ل  من هذا املبال.
. آقولته )آعتل 4]آمن أقر أجريت عليه ااحكا  يف ال نيا ومل  كم عليه بكثر إال إن اقرتن بته آعتل يت ل علتى كثتره[ابن حجرومن  ل  قول  -ب 

ه ع مة على كثره، وق  علمت من قبل أن هذا ِب ف قول أهل الس ة الذين يقولون إنه كثتر بثعلته، كمتا ي ل على كثره( هو كقول املرجتة إن آعل
أن علمت من قبل أن سبب قول املرجتة هذا هو أن الكثتر ع ت هم اليكتون إال ابلقلتب، وأن العمتل لتيح متن حقيقتة اإلميتان آت  يكثتر بته، والتزمتوا 

  وأن آعله هذا ع مة على كثر قلبه. من حكم الشارن بكثره بثعل يكون كاآرا  
تب ل ثستهيف صتي ة نثتي اإلميتان التوارثة يف حت يل )ابان حجار  ومن  لت  قتول -ج  واملتراث ابل ثتي  [( قتال ال يتؤمن أحت كم حتىت  تبَّ اديته متا   

متتا متتن أصتتل اإلميتتان وإمتتا متتن اإلميتتان . وهتتذا لتتيح صتتاياا، آ ثتتي اإلميتتان صتتي ة وعيتت ، والوعيتت  اليتترث إال يف حتتق متتن تتترك واجبتتا إ٥]كمتتال اإلميتتان
صتل الواجب، أمتا متن تترك ختتيتا متن اإلميتان املستتاب آت  وعيت  يف حقته، وقتذا آتإن كتل آيتة أو حت يل ورث آيته نثتي إميتان، آإمتا أن يتراث بته نثتي أ

قاَ.  هتتذا حاصتتل متتا كره ابتتن تيميتتة  يف اإلميتتان آيكتتون صتتاحبه كتتاآرا ، وإمتتا أن يتتراث بتته نثتتي اإلميتتان الواجتتب أي كمالتته الواجتتب آيكتتون صتتاحبه آاستت
، ويتم التثريق بس ال اللتس )هل نثي اإلميان يعين الكثر أ  الثستق ( بقترائن متن نثتح الت ص املشتتمل علتى صتي ة نثتي ٦ثالالت صي  نثي اإلميان 

 ال اللة على الكثر. -ت قطعية ليس -اإلميان أو من نصوص أدرى، وقذا آق   كرت يف قاع ة التكث  أن صي ة نثي اإلميان حمتملة 
. وهذا والتذي ٧]أثر من آاثر اإلميان[، وقال إنه ]إن إ  ق كونه من اإلميان جماو[ومن  ل  قول ابن حجر  يف ابب )الياء من اإلميان( قال  -ث 

تتي إميتتا   آعلتتى ستتبيل ا تتاو أو انتته مثتترة متتن مثتترات قبلتته كلتته جتتار علتتى مذهبتته ااختتتعري أن العمتتل لتتيح متتن اإلميتتان علتتى القيقتتة، وأن العمتتل إ ا ْس 
، وهذا كله خمالف ملذهب أهل الس ة. وقذا مل ن صح ابلب ء ب راسة اإلميان من صايح الب اري نظرا  قذه اادطاء وحنوهتا. ولكتن ثراستته 8اإلميان 

 ذهب أهل الس ة.مهمة وتؤدر بع  ثراسة الكتب ااساسية والتمهي ية إال أن د  الطالب من يشرحه له  على م
 يفمتا أن ابتن حجتر نقتل و  الكتتابس كتاب اإلميان بصايح مسلم، وخترح ال ووي له. وي  ر  متا اإلميتان ابلب تاري أو عقبته. ومتا التشتابه بتس  - 2

 خترحه عن ال ووي، إال أن هذا ال ي ين عن ثراسة اإلميان بصايح مسلم لسببس:
يف كتتتاب اإلميتتان، إمتتا تثتترث مطلتتق، وإمتتا ان الب تتاري أورثهتتا يف كتتتب أدتترى، كأحاثيتتل الشتتثاعة: ااول: تثتترث مستتلم أببتتواب مل يورثهتتا الب تتاري 

                                                 

 هت1٠41هت يف خترحه )َّوهرة التوحي ( إلبراهيم اللقاين 12٧٧وهو ما كره الشيخ إبراهيم البيجوري  1
 4٧ - 4٥)حتثة املري  خترح جوهرة التوحي ( ص   2
 2/٦)إحتاف الساثة املتقس(   ٣
 4٦ص  1لباري( ج )آتح ا 4
 ٥٧ص  1)آتح الباري( ج   ٥
 ٣٣٧و  42 - ٣٧و  1٥ - 14ص   ٧انظر )جممون الثتاوي( ج  ٦
 ٧٥ - ٧4ص  1ج   ٧
 ٧/19٥انظر )جممون آتاوي ابن تيمية(  8
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 أورثها مسلم ابإلميان يف حس أورثها الب اري ابلرقاق والتوحي .
 ل .ال قات وخ    ثاتومعرآة واي ال اين: جا مسلم للرواايت املتع ثة للا يل يف نثح الباب، ومايرتتب على هذا من آوائ  كتثصيل ا مل

 ومذهب ال ووي يف اإلميان كابن حجر، إال أن أدطاءه يف الشرح أقل.
إلميتتان ر ممتتا ورث بكتتتايب اا آوائتت  أك تتأمتتا كتتتب اإلميتتان يف بقيتتة الكتتتب الستتتة )وهتتى ستت ن أيب ثاوث والرتمتتذي وال ستتائي وابتتن ماجتتة( آلتتيح آيهتت - ٣

ى تكترار احاثيتل هتان ابلست ن ثراسة املوضون من الكتتب الستتة، وستتج  أن أحاثيتل اإلميتابلصاياس، ولكن ي ب ي قراءْا من ابب استكمال 
 الصاياس بل أقل مما ابلصاياس بك  .

وهنما بك  ، ابلصاياس بل هو ث  ة أك ر مماوما قلته يف اإلميان ابلس ن ااربا أقوله أياا يف كتاب اإلميان بشرح الس ة للب وي، ليح آيه آائ - 4
صتتاياه، كمتتا أهنتتا  ب مستتتقلة يفواث الب تتوي يف آدتتر كتتتاب اإلميتتان بعتتض أبتتواب يف القتت ر والصتتثات واالعتصتتا  آهتتذه أآرثهتتا الب تتاري بكتتتوإن 

 .ليست من صلب موضون اإلميان. وق  نقل ابن حجر يف خترحه بعض الثوائ  عن الب وي رمحة هللا عليهم أجعس
آلتيح  هتت،٣9٥  بتن إستااق( ن م ت ه )حممتربا وخترح الس ة للب وي، أقوله أياا يف كتاب )اإلميان( البتوما قلته يف كتب اإلميان يف الس ن اا - ٥

رحه ختتتجتتر جتت   يستت ة يف ع تته ابتتن ح آيتته ختتتال أك تتر ممتتا بكتتتايب اإلميتتان ابلصتتاياس علتتى  ولتته ابستتت  اء بعتتض الثوائتت  يف تتتراجم أبوابتته، وقتت  نقتتل
 صر الثقيهي.البن م  ه  بعته مؤسسة الرسالة بتاقيق وكريل  ث. علي بن  لكتاب اإلميان ابلب اري، وكتاب اإلميان 

و َعلتم متن أعت   املتذهب ال بلتي، هتت، وهتو صتاحب )ااحكتا  الستلطانية( وهت 4٥8كتاب )مسائل اإلميان( للقاضي أيب يعلى الثتراء ال بلتي   - ٦
ة خللتتتف، ط ثار العاصتتتمبتتت العزيز اائل اإلميتتتان( مطبتتتون بتاقيتتتق ستتتعوث بتتتن عوإ ا أ لتتتق ال ابلتتتة لثتتتظ القاضتتتي آهتتتو املتتتراث، وكتتتتاب أيب يعلتتتى )مستتت

يتت ة وآيهتتا أدطتتاء اته مثيتت ة جهتتت. والكتتتاب جيتت  ومثيتت  داصتتة يف التترث علتتى املرجتتتة علتتى ادتتت ف آتترقهم، كمتتا أن تعليقتتات حمققتته وإضتتاآ141٠
القاضتي هتو الصتواب،  ( وقتول٣٣٠ ن آاعرتع احملقق على  لت  )صيس ة م ها: أن القاضي  كر أن الصاابة أجعوا على أن مانعي الزكاة مرت و 

 عصتر  كثتار  يفب   متاأنزل هللا  إن الكا  وق  سبق ك   ابن تيمية يف هذه املسألة، وال اعتبار لل  ف ال اختيء بع  إجان الصاابة. وم ها: قوله
تتره علتتى أنتته العتقتتاثهم عتت   صتت حية حكتت ه كثتترا  أكتتس انتته كثتتر اعتقتتاث، (. أي جعلتت٣42م هللا ورث ختتترعه )ص كثتترا  أكتتس، وهتتذا حتتق، ولك تته آسه

و جمترث هتبب يف آيتة املائت ة اع ه، والسوهذا ميكن أن ي اون آيه البعض، وق   كرت ل  من قبل أن الكم ابلكثر يرتتب على سببه ال على نوعه وبو 
ختتاء  من متن هتذا الثصتل إنملبال ال تااء من التثصيل يف هذه املسألة يف ترك الكم ابلشريعة، آكيف إ ا انااف إليه الكم ِب آه . وسيأيت ختي

 هللا.      
 هت.14٠٥هت، ليح آيه آائ ة تذكر، وهو مطبون، ط ثار اارقم 2٣٥كتاب )اإلميان( ايب بكر ابن أيب ختيبة   - ٧
ا لتت  قتتل ع تته ابتتن تيميتتة يف اإلميتتان )آوائتت  ك تت ة، ون هتتت، مطبتتون متتا الكتتتاب الستتابق، وآيتته224كتتتاب )اإلميتتان( ايب عبيتت  القاستتم بتتن ستت     - 8

ملستتلم إال و قولتته )وال يكثتتر ايتته عليتته وهتتالستتابا(، كمتتا نقتتل ع تته ابتتن حجتتر يف اإلميتتان )ابلثتتتح(. ولكتتن بكتت   أيب عبيتت  رمحتته هللا دطتتأ ي ب تتي الت ب
الكثتر علتى  قبتل أن وقت  علمتت متن ر علتى القتول املكثهتر آقتط،من الطبعة املشار إليها، هتذا دطتأ إ  قَصتَر الكثت 9٧بكلمة الكثر داصة( يف ص 

رك جمرث، رك الص ة، وهذا تَتة على كثر القيقة يقا بقول أو آعل أو اعتقاث أو خت ، وأنه يف أحكا  ال نيا يقا بقول أو بثعل. وق  أجا الصااب
 آَقْصر أيب عبي  التكث  على االتيان ابلقول املكثر آقط هو دطأ ب  ريب.

 لتت  علتتى ستتبيل و  ة( التت يل، كتتتب خت تتعب اإلميتتان، وهتتى كتتتب َمْع يتتة ببيتتان خت تتعب اإلميتتان التتوارثة يف حتت يل )اإلميتتان باتتا وستتتون ختتتعب  - 9
 الصر،  و ا كتاابن:

 م  آوثة.هت بتاقيق حلمي حم1٣99هت، ط ثار الثكر 4٠٣كتاب )امل هاج يف ختعب اإلميان( ايب عب هللا الِليمي   -أ 
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تاقيتتق أيب هتتاجر بتتن بستتيوين هتتت، ب141٠هتتت،  ط ثار الكتتتب العلميتتة   4٥8)ختتتعب اإلميتتان( للبيهقتتي )أبتتو بكتتر أمحتت  بتتن الستتس(  كتتتاب  -ب 
إلميتتان( وبتتين  )امل هتتاج يف ختتتعب ايفجملتت ات كبتت ة متتا آهتتار  يف جملتت ين. واعتمتت  البيهقتتي آيتته علتتى كتت   الليمتتي  ٧وخلتتول. وهتتو كتتتاب كبتت  يف 

ان( لم يف كتتايب )اإلميتلب تاري ومستاالكتب ااساسية يف ثراسة موضون اإلميتان، آمتن وجت  متستعا متن الوقتت قترأه. وقت  اعتتىن  عليه. وهو ليح من
شتتي ان بعتتض لوإمنتتا  كتتر ا متتن صتتايايهما ابلكتت   يف ختتتعب اإلميتتان ولكتتن لتتيح علتتى ستتبيل الصتتر واالستتتيعاب كمتتا آعتتل الليمتتي والبيهقتتي،

صتر الشتعب علتى ستبيل ال معرآتة هتذه ذهب أهل الس ة وللرث على املرجتة واملعتزلة واخلوارج. وعلتى هتذا آمتن أراثالش عب ل ست الل على صاة م
 تقريبا آل جا إىل كتاب الليمي أو كتاب البيهقي.

ثتا متن حيتل أنته جعتل ااعمتال وأنبه ه ا على أن ماقاله البيهقي يف اإلميان ليح هو قول أهل الس ة، وإمنا يشبه قوله قول ابتن حتز  التذي  كتر ه آن
للستان والطاعات كلها من اإلميان ولك ها ليست ثادله يف أصل اإلميان، ويبس هذا قول البيهقي )ابب الت ليل علتى أن التصت يق ابلقلتب واإلقترار اب

قوله ااول ودتالثهم يف ال تاين   . آاتثق ما املرجتة يف4٣ص  1، مث قال )ابب ال ليل على أن الطاعات كلها إميان( ج ٣8ص  1أصل اإلميان( ج 
 . 1كابن حز ، وإن كان البيهقي حمسواب  يف اَّملة من ااختاعرة

ذه الكتتتب ال ال تتة. وجيتتا هتت ث يف املرتبتتةكتتتب االعتقتتاث اَّامعتتة التتيت كتبهتتا الستتلف أبستتاني هم، أختتتر  إليهتتا يف ال تتون ااول متتن كتتتب االعتقتتا  - 1٠
إلميتتان رث هبتتذه الكتتتب يف اا أهتتم متتا و وإ ا قرأْتتا وقتترأت ا لتت  الستتابا متتن آتتتاوي ابتتن تيميتتة ستتتج ه قتت  جتتتشتتتمل علتتى أبتتواب يف مستتائل اإلميتتان، 

لتتق بعبارتتته للشتترح متت هم متتن يعو أحيتتا  ب صهتته متتا حتتذف ااستتاني . ومؤلثتتو هتتذه الكتتتب متت هم متتن يستترث ااحاثيتتل واآلاثر ثون أن يعلتتق عليهتتا 
 )الجتة يف يف، وإْساعيتل التيمتي )التوحيت ( كتابته )الشتريعة( وابتن بطتة يف كتابته )اإلابنتة(، وابتن دزميتة يف  واإليااح وهذه أك تر آائت ة، كتاآلجري يف

 بيان احملجة(.
ئله، داصتتة أنتتوان وضتتيح بعتتض مستتاكتتتاابت ابتتن القتتيم يف موضتتون اإلميتتان والكثتتر. وهتتو مل يكتتتب آيتته علتتى وجتته االستتتيعاب وإمنتتا كتتتب يف ت  - 11

ه التيت  كتر   مكثِهتر، ومتن كتبتلتة وأصت ر ختلكثر والشرك والظلم والثسق وال ثاق وخ هتا وتقستيم كتل م هتا إىل أكتس خمترج متن املالكثر، والك   يف ا
 هذا آيها:

 لعلمية.ا،  بعة ثار الكتب ٣٣كتاب )الص ة( له، يف املسائل من ااوىل إىل الرابعة، من أول الكتاب إىل ص   -أ 
 العلمية. ، ثار الكتب1ومابع ها، ط  ٣٦4 ل  ااول يف آدر ك مه عن التوبة،  ص كتاب )م ارج السالكس( اب  -ب 
 ، ط ثار الثكر. 1٠4 - 8٧ص  1كتاب )مثتاح ثار السعاثة( له، ج   -ج 
 صانيتة هامتة، باحتل إميمة عشترة، بته كتاب ) ريق اقجرتس( له،الثصل اخلاص بطبقات املكلثس َبدتر الكتتاب متن الطبقتة ااوىل إىل الستابع  -ث 

 هت.14٠2، ط ثار الكتب العلمية 414 - ٣49
 )تعقيب على كتاابت ابن القيم رمحه هللا(

)أن املعاصي كلها متن خت تَعب الكثتر كمتا أن الطاعتات كلهتا متن ختتعب اإلميتان( ، وهتو يف هتذا  ٣٠و  24 كر ابن القيم يف كتابه )الص ة( ص • 
املعاصتي كلهتا . أما أن الطاعات كلها آرضها ونثلهتا متن ختتعب اإلميتان آصتايح، وأمتا أن ٦٣٣ /٧وى( متابا البن تيمية كما ورث يف )جممون الثتا

، وقت   كترت هتذه  ٧الجترات:  (َواْلِعْصتَيانَ  وََكرََّه ِإلَْيك م  اْلك ْثَر َواْلث س توقَ ) من ختعب الكثر آ   صايح، بل ال ليل ِب ف قوله،  آق  قال تعاىل
ملتا كانتت املعاصتي بعاتها كثتر، وبعاتها لتيح بكثتر، آترهق بي هتا آجعلهتا [آيهتا وهتو قولته  حممد بن نصر املاروز ول اإلمتا  اآلية من قبل ونقلت ق

                                                 

 ٥٣ /٦انظر )جممون الثتاوى( البن تيمية،   1
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. ويف 1]ث ثتتة أنتتوان: نتتون م هتتا ك ثتتر، ونتتون م هتتا آستتوق ولتتيح بكثتتر، ونتتون عصتتيان ولتتيح بكثتتر والآستتوق، وأدتتس أنتته كرَّههتتا كلهتتا إىل املتتؤم س
 سوق وقتاله كثر( آَتَثرَّق بي هما.الصايح )سباب املسلم آ

كلتم بكت   ت)مت ارج الستالكس(  ك ته يف كتابتهيف حتق التاكم ب ت  متا أنتزل هللا يف كتابته )الصت ة( آثيته لَتْبح وخت  واضتح، ول ابن القايمأما ك   • 
 واضح ولك ه خ  صايح.

لكتن هتو كثتر ، و عليته الصت ة والست   وَترك الصت ة كتاآر بت ص رستول هللاآالاكم ب   متاأنزل هللا كتاآر، [ 2٥أما يف كتابه )الص ة( آقال يف ص 
رجته متن الت ائومعلو  أنه إمنا أراث الكثر العملي ال االعتقاثي، وهت[ 2٦. مث قال عقب هذا يف ص  ]عمل ال كثر اعتقاث رة اإلست مية ذا الكثتر الخي 

كتس يف التذي قترر أنته كثتر أ قرنته بترتك الصت ة  كثر أص ر خ  خمرج من امللة، متا أنته، وحاصل هذا الك   أن الكم ب   ماأنزل هللا ]وامللة ابلكلية
 ص ر كتابه هذا، آتأمل الت اقض. 

لكثتترين ااصتت ر وااكتتس ِبستتب حتتال اوالصتتايح أن الكتتم ب تت  متتاأنزل هللا يت تتاول [ولك تته يف كتابتته )متت ارج الستتالكس( تكلتتم بكتت   واضتتح آقتتال 
 الاكم:
 هذا كثر أص ر.آللعقوبة،  عتق  وجوب الكم را أنزل هللا يف هذه الواقعة وَعَ ل ع ه عصيا  ، ما اعرتاآه أبنه مستاقآإنه إن ا

 وإن اعتق  أنه خ  واجب وأنه خم ه آيه، ما تيق ه أنه حكم هللا، آهذا كثر أكس.
 . 2]وإن جهله وأدطأه، آهذا خمطيء له حكم امل طتس

يكثتر الخلمتر آهتذه هتى التيت ز  وختترب ان القيم خ  صايح، آإنه جعل الكم ب   متاأنزل هللا متن التذنوب خت  املكثترة كتالوالصايح الذي  كره اب
و اَّات  ه خت  واجتب( وهتذا هتن اعتق  أنتآاعلها إال جبا  أو استا ل، وهو ق  اخترتط لتكث  الاكم ب   ماأنزل هللا أن يكون جاح ا ، آقال )إ

لكم را أنزل هللا جاح ا  له، وهتو قتول اوم هم من أتول اآلية على ترك [ب. ما أنه انتق  هذا القول قبل ك مه هذا بسطور آقال وهو انكار الوجو 
هتو نثتح متاوقا آيته آ تاقض نثسته،  . هذا ك مه، وهذا الذي انتقت ه ]عكرمة، وهو أتويل مرجوح، آإن نثح جاوثه ك ْثر، سواء حكم أو مل  كم

 ِمتْن َولَتْو َكتانَ ) تعتاىل دتت ف، قتالواالالك   ال أصل له يف ثين هللا تعتاىل، بتل هتى حمتض آراء العلمتاء وهتذا هتو ستبب الت تاقض  و ل  ان هذا
  متاأنزل كذل  الكم ب رث ترك الكم را أنزل هللا عم ا  كثر أكس، و جم. والصواب يف هذا أن 82ال ساء:  (ِع ِ  َخْ ِ اّللِه َلَوَج  واْ ِآيِه اْدِت َآا  َكِ  ا  

س، ل صتوص أهنتا كثتر أكتابوب قت  ثبتت هللا كثر أكس كما  كرته يف نق  ك   حسن اقاي  ع   ك مي السابق يف أدطتاء التكثت ، ان هتذه التذن
ن متوالخيترج العبت  [  و القحااقتول  وماكان كتذل  اليشترتط للتكثت  بته جات  أو استتا ل كمتا  كرتته يف الت بيته اقتا  املتذكور عقتب تعليقتي علتى

 .]اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه
متن ستلطان، هتو بقي أن يعلم الطالب أن ك   ابن القيم املذكور يف )م ارج السالكس( آتيمن َحَكتم ب ت  متاأنزل هللا، بتقستيماته التيت متاأنزل هللا هبتا 

، وهتو مانقلته ٣وكأنه نقله عن ابن القيم بتصرف انته متتأدر ع ته يف الوآتاة  نثح ما كره ابن أيب العز يف )خترحه للعقي ة الطااوية( يف نثح املسألة
. وعلتتتى هتتتذا القتتتول والتقستتتيم معظتتتم أهتتتل العلتتتم املعاصتتترين إن مل يكتتتن جتتتيعهم 41االبتتتاين واستاستتت ه يف تعليقتتته علتتتى متتتنت العقيتتت ة الطااويتتتة ص 

 ن التثصيل إن ختاء هللا تعاىل.       وستأيت أقواقم  يف املبال ال امن، وآيه ِبل هذه املسألة بشيء م
هت، ومعىن )قوا ا اإلس  ( أي متايقطا اإلست   متن اامتور املكثهترة، وهتو  9٧4كتاب )اإلع   بقوا ا اإلس  ( البن حجر املكي اقيتمي   - 12

                                                 

 42 /٧نق  عن )جممون آتاوى ابن تيمية(  1
 العلمية، ط ثار الكتب ٣٦٥ص  1ج  2
 هت14٠٣، ط املكتب اإلس مي ٣٦4 - ٣٦٣انظر )خترح الطااوية( ص  ٣



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

523 

يف ال هتي عتن اقترتاف الكبتائر(، وي  تين ع ته  كتاب ليح آيه ك   آائ ة، ونقل ك ت ا  عتن )الشتثا( للقاضتي عيتاع، وهتو مطبتون َبدتر كتابته )الزواجتر 
 كتاب )الشثا(.

تاب )ستبل الست  (. وكتابته )تطهت  هت، وهو صاحب ك1182كتاب )تطه  االعتقاث عن أثران اإللاث( حملم  بن إْساعيل اام  الص عاين   - 1٣
ح مرتت ا ، لتبتس س كتاآرا  أصتليا لتيآر أنته يعتتا أثرك البلتول وهتو كتااالعتقاث( عبارة عتن رستالة خمتصترة مثيت ة، و كتر آيته أن الصت  احملكتو  ذست مه إ 

 91 /1٠ا الشرح الكبت ( مر )امل ين ع   صاة إس مه السابق، والصايح أنه يصح إس   الص  املميز وتصح رثته وال يؤادذ هبا حىت يبل ، انظ
شتيخ إلنستان عتن وسوستة الاابته )صتيانة لع متة حممت  بشت  السهستواين يف كت، وهذا الرأي مل ي ثرث به الص عاين كما يظ ته التبعض، آقت  قتال ا92 -

بتل  متاء جنت ، وهتذا خت  صتايحهت إن الص عاين انثرث هبذا القول متابعتا  يف  لت  بعتض عل141٠، ط مكتبة ابن تيمية 421 - 42٠ثح ن( ص 
ين متن هتذا إىل ودلتص الصت عا ،2/٥٠٧ه )أحكتا  أهتل الذمتة( هو مسبوق يف هذا، آق  نسب ابن القيم هتذا الترأي لتبعض علمتاء الستلف يف كتابت

 ن.أن أعراب الباثية الواقعس يف اامور املكثرة والذين اليعرف قم إس   صايح من قبل أهنم كثار أصليو 
 هم ما آيه.لرثوث هى أاوكتابه )تطه  االعتقاث( اختتمل على الرث على بعض الشبهات اليت يظ ها البعض موانا من التكث ، وهذه 

ثيتتت ة هبتتتا كشتتتف لتتتبعض مهتتتت، وهتتتى رستتتالة خمتصتتترة  12٥٠كتتتتاب )التتت ر ال اتتتي  يف إدتتت ص كلمتتتة التوحيتتت ( للشتتتوكاين )حممتتت  بتتتن علتتتي(   - 14
 ب تتي أن جيت  إال أنته كتان ي ليتته وك متهالشتبهات وم هتا ختتبهة التثريتق بتتس كثتر العمتل وكثتر االعتقتاث نستتبها للصت عاين، وأستهب الشتوكاين يف الترث ع
بتل تعرضته قتذه الشتبهة ق( ٣9اب )ص يبس أن الكم ابلكثر يف ال نيا ال يكون إال بقول أو بثعل، ما أنته  كتر هتذا يف موضتا متقت   بت ثح الكتت

 هت.14٠٧(. وهذه اارقا  بطبعة الكتاب بت ريل علي املهذري، ط ثار الق   بص عاء 49)ص 
. وك مته 92 - 8٧ ص 4هرة، ج  كتابته )الت ين اخلتالص( ط مكتبتة ثار الترتاث ابلقتاوق  رث على الص عاين أياا: ص يق حسن دتان الق توجي يف

 كاين. يشبه ك   الشوكاين وهو من م رسته، وص يق حسن دان هو صاحب )الروضة ال  ية( خترح )ال رر البهية( للشو 
 كتاابت علماء ال عوة ال ج ية يف موضون اإلميان والكثر، وم ها:  - 1٥
من  ضتبق الت بيته عليهمتا حستن. وقت  ست ي  حق هللا على العبيت ( حملمت  بتن عب الوهاب،وختترحه )آتتح ا يت ( لثيت ه عبت الرمحن بتنكتاب )التوح  -أ 

لتى املعي تس أحكتا  الكثتر هتذه ع ق، أمتا ت زيتلمن التكث  هو من ابب التكثت  املطلت -وأبم اقما  -كتب املرتبة ال انية، وكل ماورث هبذين الكتابس 
 وآق ما كرته يف قاع ة التكث .آيجري 

 كتاب )كشف الشبهات يف التوحي ( حملم  بن عب الوهاب.  -ب 
 ن سعوث.ما  حمم  بكتاب )الرسائل الش صية( حملم  بن عب الوهاب، وهم القسم اخلامح من مؤلثاته اليت  بعتها جامعة اإل  -ج 
ميتت (، ويف كتابتته   العزيتتز الحممتت  بتتن عبتت الوهاب، وهتتو صتتاحب كتتتاب )تيستتكتتتاب )التوضتتيح عتتن توحيتت  اخلتت هق( لستتليمان بتتن عبتت هللا بتتن   -ث 

 )التوضيح( نقل ك   ابن القيم يف كتابه )الص ة(. وَتبعه يف أدطائه. 
 كتاب )جمموعة الرسائل واملسائل ال ج ية(  موعة من علماء ال عوة.  -هت 
ستتابا َّتتزء الوبعاتته يف ا  اب املرتتت (،اء، وموضتتوع ا يف اَّتتزء ال تتامن م هتتا وهتتو )كتتتكتتتاب )التت رر الستت ية يف ااجوبتتة ال ج يتتة( وهتتو عتت ة أجتتز   -و 

 )كتاب اَّهاث(.
 ج يتة رمحهتم ت علمتاء الت عوة المايف كتتااب وكتاابت علماء ال عوة ال ج ية مب ية يف ااسا  على ك   ابن تيمية وابن القيم يف هذا املوضون. وأهم

ى ك   متن الشتبهات ال ا ، مث رثهم عل ا ك   منهب، ومعىن الطاخوت والكثر به، والت بيه على اامور املكثِهرة املتلبح هللا هو: بياهنم لقيقة التوحي 
 ت كذل .الوارثة يف موضون التكث  داصة الرث على أمور يظ ها البعض أعذارا  خترعية مانعة من التكث ، وهى ليس
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 مي، وق  سبقت اإلختارة إليه. كتاب )أع   الس ة امل شورة( لاآظ حك  - 1٦
عليته يف التذب عتن ست ة أيب القاستم   هتت صتاحب )التروع الباستم 84٠كتاب )اي ار الق على اخللق( البن الووير )حمم  بن إبتراهيم التووير(   - 1٧

 (، وكتابه )إي ار الق( ما الكتب السابقة اليبقي آيه ك   آائ ة.الص ة والس  
 ، وكتتذل  ك متته يف ميتتان الستتتة جيتت، وك متته يف ختتترح أركتتان اإلحممااد نعاايم ايساانينواقاتته( لألستتتا   -حقيقتتته  -انتته كتتتاب )اإلميتتان: أرك  - 18

. وأ كر آيمتا ميان آبه ع ة أدطاءحقيقة اإل نواقض اإلميان جي  ابست  اء دطأ وقا آيه يف أول ك مه يف ال واقض س ذكره إن ختاء هللا، أما ك مه يف
 و ل  حسب  بعة ثار عمر بن اخلطاب:  -وارثة هبذا الكتاب يلي أهم اادطاء ال

عظتتم أهتتل الستت ة،وهذا الكتت   دطتتأ مهتتم  ]إن اإلميتتان إقتترار ابللستتان وتصتت يق ابلقلتتب وعمتتل اَّتتوارح[: قتال املؤلتتف إن التتذين قتتالوا 8٥يف ص  -أ 
 من ع ة أوجه،وهى:

 صتر علتى  كتر قتول واحت كتتب التيت تقتالس ة، وق  جرت عاثة الستلف يف أتليتف المل يذكر املؤلف إال تثس ا  واح ا  لإلىمان على مذهب أهل •  
آتته الطالتتب آيتته، و أول متتا يعر هتتجتترت عتتاثْم علتتى  كتتر القتتول التتراجح يف املتتذهب ليكتتون  -ستتواء كتتان متتذهبا اعتقتتاثاي أو آقهيتتا  -يف املتتذهب 

 وليرتسخ ع  ه قبل معرآة اخل ف وااقوال اادرى.
 قول ختا .  ا والمشهورا  بل هوه ليح راجان يذكر املؤلف القول الراجح ع   أهل الس ة يف تثس  اإلميان، آإن القول الذي   كر وقذا كان ي ب ي أ

إن ال لكتائي روى بست  ه الصتايح عتن الب تاري قتال  ابان حجارأما القول الراجح ع   أهل الس ة آهو أن اإلميان قتول وعمتل يزيت  ويت قص، وقتال 
 .1]ألف رجل من العلماء ابامصار آما رأيت أح ا  م هم خيتلف يف أن اإلميان قول  وعمل، ويزي  وي قصلقيت أك ر من [

يف أقتوال أهتل الست ة، آقت   ابان ميمياةأن القول الذي  كره املؤلف ليح من ااقوال املتثق عليها ع   أهل الس ة بل هو قتول ختتا  وقتذا مل يتذكره •  
أقتتوال الستتلف وأئمتتة الستت ة يف تثستت  اإلميتتان، آتتتارة يقولتتون: هتتو قتتول وعمتتل، وَترة يقولون:قتتول وعمتتل ونيتتة، وَترة  ومتتن هتتذا البتتاب[قتتال رمحتته هللا 

إن متن  -إىل أن قتال  -يقولون هو قول وعمل ونية واتبان الست ة، وَترة يقولتون: قتول ابللستان واعتقتاث ابلقلتب وعمتل ابَّتوارح. وكتل هتذا صتايح 
ل وعمل أراث قول القلب واللسان وعمل القلب واَّتوارح. ومتن أراث االعتقتاث رأي أن لثتظ القتول ال يثهتم م ته إال القتول قال من السلف: اإلميان قو 

هتم م ته الظاهر أو داف  ل  آزاث االعتقاث ابلقلب. ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول: يت اول االعتقاث وقول اللستان، وأمتا العمتل آقت  ال يث
ومتتن واث اتبتتان الستت ة آتتألن  لتت  كلتته ال يكتتون حمبتتواب  هلل إال ابتبتتان الستت ة. وأولتتت  مل يريتت وا كتتل قتتول وعمتتل، وإمنتتا أراثوا ماكتتان ال يتتة آتتزاث  لتت . 

 .2]مشروعا  من ااقوال وااعمال. ولكن كان مقصوثهم الرث على املرجتة الذين جعلوه قوال  آقط، آقالوا: بل هو قول وعمل
آهو قول ختا ، والشذو  هو خمالثة ال قتة لل قتات، وهتو  ]أن اإلميان قول ابللسان وتص يق ابلقلب وعمل ابَّوارح[ملؤلف أما القول الذي  كره ا•  

 . وهذا التعريف دطأ انه ي سقط بعض آروع القلب اإلميانية.٣ابإلضاآة إىل ختذو ه قول دطأ
لتب، وكلهتا متن التصت يق وأعمتال القو )أو العلم(  ة على القلب ث ثة: وهى املعرآةووجه اخلطأ يف هذا التعريف يتبسه رعرآة أن أمور اإلميان الواجب•  

 أصل اإلميان وختروط صاته. 
آمتتتن قتتتال إن اإلميتتتان قتتتول وعمتتتل: أراث ابلقتتتول: قتتتول القلتتتب )وهتتتو معرآتتتته وتصتتت يقه( وقتتتول اللستتتان، وأراث ابلعمتتتل: عمتتتل القلتتتب وعمتتتل اَّتتتوارح. 

                                                 

 1/4٧)آتح الباري(  1
 1٧1 - 1٧٠ /٧)جممون الثتاوى(  2
 /2عة الثرق ال اجية( (،  وابن بطة يف كتابه )اإلابنة عن ختري849 /2وممن انثرث هبذا القول من السلف: أبو ثور )نسبه إليه ال لكائي يف كتابه خترح اعتقاث أهل الس ة،  ٣

 119و  1٠٥،  وق  َتبا ابن بطة يف هذا ختي ه اآلجري يف )الشريعة( ص ٧٦٠
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 جبات القلب ال  ثة.آاختتمل هذا التعريف لإلميان على وا
 وأعماله. ومن قال إن اإلميان قول ابللسان واعتقاث ابلقلب وعمل ابَّوارح، آأراث ابعتقاث القلب معرآته وتص يقه

ختتروط أما من قال إن اإلميان قول ابللسان وتص يق ابلقلب وعمل ابَّوارح، آق  أسقط من اإلميان معرآتة القلتب وأعمالته، و تا متن أصتل اإلميتان و 
اعلمتوا رمحكتم هللا أن هللا جتل ث تاؤه [ملا  كر هذا التعريتف الشتا  أعقبته بقولته  أاب عبدهللا ابن بقةاته، وهبذا يتبس دطأ هذا التعريف، وقذا آإن ص

رار بته قتوال، وتق هست أْساؤه آَتَرع على القلب املعرآتة بته والتصت يق لته ولرستله ولكتبته وبكتل ماجتاءت بته الست ة، وعلتى االستن ال طتق بتذل  واإلقت
معهتتا  وعلتتى اابتت ان واَّتتوارح العمتتل بكتتل متتا أمتتر بتته وآَتَرضتته متتن ااعمتتال، الجتتتزئ واحتت ة متتن هتتذه إال بصتتاحبتها، واليكتتون العبتت  مؤم تتا إال أبن د

عرآتة والتصت يق والعقتل وأمتا متاآ ِرع علتى القلتب آتاإلقرار واإلميتان وامل[، آذكر معرآة القلب يف ك مه هذا، كمتا  كتر أعمتال القلتب يف قولته 1]كلها
لثظ )تص يق ابلقلب( بسه يف ختترحه  -يف تعريف اإلميان  -. آكل من  كر من أهل الس ة ٣، آالرضا والتسليم من أعمال القلب2]والرضا والتسليم

قال من أهل الس ة يف اإلميتان  ومن ه ا يتبسه ل  أن من[بقوله  حافظ حكميأن معرآة القلب وعمله من لواو  هذا التص يق. وهذا ما بَتيَّ ه الشيخ 
. وقولته مل يع توا جمترث 4]هو التص يق على  اهر الل ة أهنم إمنا ع وا التص يق اإل عاين املستلز  ل نقيتاث  تاهرا  واب  تا ب ختت ، مل يع توا جمترث التصت يق

ْ تتتِس. والشتتتيخ حتتتاآظ حكمتتتي متتتتابا يف قولتتته هتتت
 
آتتتإن اإلميتتتان لتتتيح جمتتترث [يف قولتتته البااان القااايم ذا التصتتت يق أي التصتتت يق اخلتتتسي: تصتتت يق اخلَتتتَس وامل

. والتتق أن التصتت يق وهتتو أحتت  أعمتتال القلتتب اليتت ل علتتى ختت ه متتن ٥]وإمنتتا هتتو التصتت يق املستتتلز  للطاعتتة واالنقيتتاث -كمتتا تقتت   بيانتته   -التصتت يق 
التصت يق [ حاافظ حكماي ل عليهتا ب اللتة اللتزو ، وقتذا قتال أعمال القلب كاالنقياث واحملبة ال ب اللة املطابقة وال ب اللة التامهن، وإمنا ميكن أن يت

، وهذا اللزو  ليح ب و  إ  ق  كلف االنقياث عن التصت يق يف كثتر ]التص يق املستلز  للطاعة واالنقياث[ ابن القيموقال  ]اإل عاين املستلز  ل نقياث
ا كان قول جهتور أهتل الست ة أكمتل وهتو قتوقم إن اإلميتان قتول وعمتل، داصتة االستكبار ككثر إبليح، آليح االنقياث ب و ِ  ثائما للتص يق، وقذ

ولتيح حقيقتة التصت يق أن يقتا يف [ساعد الادين التفتاازاينوأن بعض املرجتة قال يف تثس  التص يق ر ل ماقال ابن القيم وحاآظ حكمي، آق  قال 
 ِس من خ  ا عان وقبول، بل

 
 .٦]هو ا عان وقبول  ل  ِبيل يقا عليه اسم التسليم  القلب نسبة الص ق إىل اخلس أو امل

الوجتته ال تتاين متتن خلتتط املرجتتتة  تت هم أن متتايف [ اباان ميميااةويف بيتتان وجتتوب معرآتتة القلتتب وعملتته ابإلضتتاآة إىل تصتت يقه كشتتروط لصتتاة اإلميتتان قتتال 
والبتت  أن يتت دل يف قولتته: اعتقتتاث [، وقتتال أياتتا ٧]القلتتب متتن اإلميتتان لتتيح إال التصتت يق آقتتط ثون أعمتتال القلتتوب كمتتا تقتت   عتتن جهميتتة املرجتتتة

ثدتول القلب أعمال القلب املقارنة لتص يقه م ل حب هللا ودشتية هللا والتوكتل علتى هللا وحنتو  لت ، آتإن ثدتول أعمتال القلتب يف اإلميتان أوىل متن 
إىل أن  -آتة التيت يف القلتب وبتس التصت يق التذي يف القلتب وأمح  رضتي هللا ع ته آترهق بتس املعر [، وقال أياا 8]أعمال اَّوارح ابتثاق الطوائف كلها

. أما ااثلة من الكتاب والس ة على وجتوب هتذه اامتور كلهتا آتجت ها يف املراجتا 9]آع لم أنه أراث تص يق القلب ومعرآته ما اإلقرار ابللسان -قال 

                                                 

 ٧٦1 - 2/٧٦٠)اإلابنة(  1
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 ٧/2٠4)جممون الثتاوي(  ٧
 ٧/٥٠٦)جممون الثتاوي(  8
 ٣9٦ - ٧/٣9٥)جممون الثتاوي(  9



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

526 

 ا  امللة اإلس مية(.ااساسية والتمهي ية اليت أوصيت هبا، كما جت ها يف كتايب )الجة يف  أحك
، بع  ما كر القول السابق، قال ااستا  حمم  نعيم ايسس: أن بعض أهل العلتم قتالوا إن اإلميتان إقترار ابللستان وتصت يق ابلقلتب، 8٥يف ص  -ب 

  علمتت متن قبتل : إن اخل ف بي هم وبس أهل الس ة د ف صوري نظري.ومل يذكر أصااب هذا القتول، وقت8٦وليح العمل م ه، مث قال يف ص 
مث إن الستلف واائمتة اختتت  انكتارهم علتى هتتؤالء [مث قتال ابان ميمياة  أهنتم مرجتتة الثقهتاء محتاث ابتن أيب ستليمان وأبتو ح يثتة وأتباعهمتا، وقت   كترهم

متن تترك واجتب أو آعتل . ولو كان اخل ف صوراي ملا اختت  نك  السلف علتيهم، آاالنكتار اليكتون إال ملتا هتو م كتر 1]وتب يعهم وت ليظ القول آيهم
وجعلتوا اَّتزء اآلدتر متن  -إىل قولته  -وأجتا أهتل الست ة [اعتس املؤلف مرجتة الثقهاء متن أهتل الست ة يف قولته  8٧حمر   ال لشيء صوري. ويف ص 

 . ومل يقل أح  من السلف إن مرجتة الثقهاء من أهل الس ة وإن تساهل املتأدرون يف هذا. ]مقتاياته ومثاره
ل هتى ختترط يف صتاة اإلميتان . وهتذا دطتأ آتاحش بتل ه تاك أعمتا ]والكل متثقون على ع   التكث  برتك العمتل[: قال املؤلف 8٧ويف ص  -ج 

 القحااو ول قتر عقتب التعليتق علتى ا  املتذكو يكثر َتركها، كتارك الص ة هو كاآر ذجان الصاابة وإن كتان مقترا  بوجوهبتا. كمتا نقلتته يف الت بيته اقت
 .]ب  من اإلميان....والخيرج الع[
من قال قوال  أو آعل آع   ي ل على انكار ختال مما تق   يكون ق  نقتض إقتراره الستابق ابلشتهاثتس ودترج متن ثيتن [: قال املؤلف 99ويف ص  -ث 

آتإن كتان [لستابق . وهذا الك   صايح بشرط ع   حصر الكثر يف االنكتار آقتط، ولك ته قيهت ه بكت   أدطتأ آيته آقتال عقتب ك مته ا]هللا سباانه
متن قتال [. آقولته  ]قوله أو آعله مطابقا  لقيقة نيته واعتقاثه كان كاآرا  يف ال نيا واآلدرة آي عامل أبحكا  الكثار يف ال نيا وتطبتق عليته أحكتا  الترثة

الي ستتأل آاعلهتتا عتتن قصتت ه وال هتتذه صتتثة ااقتتوال وااآعتتال املكثتترة صتتر ة ال اللتتة، وقتت   كتترت لتت  أن هتتذه  ]ودتترج متتن ثيتتن هللا -إىل  -قتتوال 
اعتقتتاثه وأن هتتذا ختتترط آاستت ، بتتل متتن قتتال أو آعتتل متتاهو كثتتر صتتريح آهتتو كتتاآر  تتاهرا  واب  تتا ولتتو اثعتتى أنتته مل يقصتت  الكثتتر، آالتتذين استتتهزأوا 

يف اثعائهم هتذا، آع لِتَم أهنتم صتاثقون يف  ابلصاابة يف خزوة تبوك كثهرهم هللا رجرث قوقم، واثعوا أهنم كانوا يلعبون ومل يقص وا الكثر، ومل يكذهبم هللا
بقصتت   عتتذرهم وأهنتتم مل يقصتت وا أن يكثتتروا، ولكتتن هللا أبطتتل هتتذا العتتذر ومل يقبلتته، آتت هل هتتذا علتتى أن قصتت  الكثتتر لتتيح ختتتر ا للتكثتت ، وإمنتتا العتتسة

تتر، قتتال تعتتاىل  َتتا  )اتيتتان القتتول أو الثعتتل املكثِه اَل ، َونَتْلَعتتب  ق تتْل َأاِبّللِه َوآاَيتِتتِه َوَرس تتولِِه ك  تتت ْم َتْستتتَتْهزِئ ونَ ك  َّتتا خَن تتوع  َولَتتِتن َستتأَْلتَته ْم لَيَتق تتول نَّ ِإمنَّ
وابَّملتة آمتن قتال أو آعتل متاهو ك ْثتر َكَثتر بتذل ، وإن مل يقصتت  أن [رمحتته هللا  ابان ميمياة. وقتال ٦٦ - ٦٥التوبتة:  (تَتْعتَتِذر واْ قَتْ  َكَثتْرمت  بَتْعتَ  ِإميَتاِنك مْ 

. بتل إن الشت ص ٣]آلتو ختتتم هللا ورستوله كتان كتاآرا  اب  تا و تاهرا  ع ت هم كلهتم[، وقتال أياتا 2]آرا ، إ  اليقص  الكثر أحت  إال ماختتاء هللايكون كا
ستيح ولتو قتال: امل[رمحهمتا هللا قولته أيب ثاور إ ا قال أو آعل ماهو كثر صريح واثعى أنه اليعتق  بصاة ماقالته َكَثتر أياتا، كمتا نقتل ال لكتائي عتن 
. وق  تكلمت يف هذه املسألة ابلتثصتيل يف 4]هو هللا وجا  أمر اإلس  ، قال مل يعتق  قل  على ختال من  ل  أنه كاآر ذ هار  ل  وليح رؤمن

 أدطاء التكث  يف بيان )الثرق بس قص  العمل املكثر وقص  الكثر به(.
  خت  صتايح مل يقتل بته ال أهتل الست ة وال هتو قيت ]ه مطابقتا لقيقتة نيتته واعتقتاثه...آتإن كتان قولته أو آعلت[وهبذا تعلم أن القي  التذي  كتره املؤلتف 

ختترتاط كثتر ابصترون التذين يقولتون رجتتة املعامرجتة الثقهاء وال مرجتة املتكلمس ااختاعرة، وإمنا هو خترط آاس  اخترت ه بعض خت ة املرجتتة ومت هم امل
 رين.كم ابلكثر، وهو خترط يؤثي إىل ع   تكث  ك   من الكاآكشرط للا  -جبا  أو استا ل أو اعتقاث  -القلب 
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 1٧8 - 1٧٧)الصار  املسلول( ص  2
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لتى ماآيهتا لطااويتة ومل ي بته عان العقيت ة آهذه أهم اادطاء بكتاب )اإلميان( لألستا  حمم  نعيم ايسس، وه اك أمور أدرى كتالثقرات التيت نقلهتا مت
شتارح يف ق  نبهتت علتى دطتأ الا أدطأ. و ختارح العقي ة الطااوية، وك   من ولل، وم ها تعريف اإلميان الذي نسبه ملعظم أهل الس ة آق  َتبا آيه

 تعليقي على )العقي ة الطااوية( بكتب املرتبة ال انية.
 

لعقيت ة، ، قستم اكلية ال عوة  عة أ  القرى،، صاثرة من جاملعبدهللا بن حممد القرينرسالة ماجست  بع وان )ضوابط التكث  ع   أهل الس ة(  - 19
   أساستتتية وهتتتى: اإلستتت صتتتثاة مصتتتورة عتتتن نستتت ة علتتتى اآللتتتة الكاتبتتتة. وآيهتتتا تكلتتتم املؤلتتتف يف ث ثتتتة موضتتتوعات 4٠٠هتتتت، وتقتتتا يف 141٠يف 

 أتت الرستالة اوين أدترى. وهبتذا ملوضوعات ع الكمي، وأنوان الشرك والكثر، وموانا التكث  من اَّهل والتأول والتقية واإلكراه، وإن وَضا قذه امل
 سائل موضون ضوابط التكث ، ولعل أهم أوجه التقص  آيها وجهان:مستوآية مل

وابَّملتتة [ شاايخ اسساا اااول: أنتته مل ي بتتس الثتترق بتتس أستتباب الكثتتر وأنواعتته، وأن الكتتم ابلكثتتر يف التت نيا اليكتتون إال بقتتول أو بثعتتل،  كمتتا قتتال 
 لف على أنوان الكثر وما  ل  آهو مل يستوعبها. . وإمنا اقتصر ك   املؤ 1]آمن قال أو آعل ماهو ك ْثر َكَثر بذل 

شتتتروط، الثبتتتات وختتت ه متتتن اليتتتتكلم يف ا آلتتتم -ابستتتت  اء ِ كتتترِه لتتتبعض املوانتتتا  -الوجتتته ال تتتاين: أنتتته مل يتتتتكلم يف اَّانتتتب القاتتتائي ملوضتتتون التكثتتت  
 واالستتابة،  واستيثاء العقوبة، والثرق بس املق ور عليه واملمت ا، وصثة الاكم.

 ها مايلي:آيها، آم  ه أهم أوجه التقص  يف هذه الرسالة داصة وأن مؤلثها ْسهاها )ضوابط التكث (، أما اادطاء الوارثةهذ
ر  ة الطااويتة وأن كثتليتق علتى العقيت، نثى املؤلف وجوث كثر التكذيب وقال إنه كله كثر جاوث، وق  بيه ت الثرق بي همتا يف التع1٧8يف ص  -أ 

كثتتر التكتتذيب واالستتتا ل   اليكتتون[لبتتا ن والظتتاهر، وأن كثتتر اَّاتتوث تكتتذيب ابلظتتاهر متتا تصتت يق البتتا ن. آقتتال املؤلتتف التكتتذيب تكتتذيب اب
ن َعلِتَم ممتذيب اليتاقتق إال كتو لت  أن الت كا ب، وإمنا يكون تكذيبا ابللسان ما العلتم ابلتق يف البتا ن،  عليه الص ة والس  ابعتقاث أن الرسول 

ل: اعلم أن من واجبات القلب اإلميانية: العلتم رتا . آأقو  ]من مل يتبسه له الق وكان له ختبهة وأتوهل آ  يكون مكذاب وال راثها  للاق الق آرثهه، وأما
يب اللستان، آلتيح التكتذقتا ابلقلتب و إجاال والتص يق به، وض  العلتم: اَّهتل، وضت  التصت يق: التكتذيب وي عليه الص ة والس  جاء به الرسول 

  ا  للعلم كما قال املؤلف، ولك ه ض  للتص يق.ض
 وماجاء به آهو كاآر كثر جهل. عليه الص ة والس  آمن مل يعلم ختيتا عن الرسول 
 ومل يص قه بقلبه والبلسانه آهو كاآر كثر تكذيب. عليه الص ة والس  ومن علم ماجاء به الرسول 
 قه بقلبه وكذهبه بلسانه آهو كاآر كثر جاوث. وص  عليه الص ة والس  ومن علم ماجاء به الرسول 
به بقلبه وص هقه بلسانه آهو كاآر كثر نثاق. عليه الص ة والس  ومن علم ماجاء به الرسول   وكذه

كتا ب واعتتس أن العلتم ابلتق يف البتا ن ي تايف اعتقتاث أن الرستول   -وهو موجتوث يف كثتر التكتذيب وكثتر ال ثتاق  -وق  نثى املؤلف تكذيب القلب 
والصواب أنه دتما يف القلب العلم را جاء به الرسول واعتقتاث كذبته يف البتا ن  واليقا معه إال تكذيب اللسان، آ لط بذل  بس العلم والتص يق، 

ّللَّ  يَتْعلَتم  ِإنَّتَ  َلَرس تول ه  َواّللَّ  َيْشتَه   ِإنَّ ِإَ ا َجاءَك اْلم َ اِآق وَن قَال وا َنْشَه   ِإنََّ  َلَرس ول  اّللَِّ َوا) كما يف كثر التكذيب وكثر ال ثاق. قال تعاىل
، آما تص يقهم أبلس تهم ال ي صرف كتذهبم إال إىل قلتوهبم، آستبب كتذهبم أهنتم يقولتون متاال يعتقت ون بقلتوهبم كمتا  1امل اآقون:  (اْلم َ اِآِقَس َلَكاِ ب ونَ 

. آاعتقتاث  4٥التوبتة:  (َواْرََتبَتْت قت ل توهب  ْم آَته تْم يف َريْتِبِهْم يَترَتَثَّث ونَ )، ووصثهم هللا أبهنتم  11الثتح:  (يف قت ل وهِبِمْ يَتق ول وَن أِبَْلِسَ ِتِهم مَّا لَْيَح ) قال تعاىل
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 ابلقلب اثبت ابل صوص وال سبيل إىل نثيه. عليه الص ة والس  كذب الرسول 
اقض االعتقتاث ر ع ت هم إال رتا ي تو حقيقة الكثر ع   املرجتة إ  اليكون الكثتوكثر التكذيب واالستا ل هذا ه[قال املؤلف  1٧9ويف ص  -ب 

ك العمتل  مسمى اإلميان التزموا أن متن تتر إن املرجتة ملا قرروا أن العمل ليح ثاد   يف[ 19٦مث قال يف ص   ]والتص يق الذي جعلوه حقيقة اإلميان
لت ال علتى علتى كثتره ابل طتق ا  هتار مايت لرث العمتل اليكثتر أياتا بتل البت  يف التالس متن إابلكلية ليح كتاآرا ، وأن متن  قتض االلتتزا  الظتاهر رجت

ن ي بته املؤلتف علتى كان ي ب ي أ  . وأقول: ]االستا ل والتكذيب، وأن جمرث الرث ابلعمل سواء كان  ل  ابلرتك أو ابلثعل اليكون كثرا  لذاته مطلقا
للستان هتم تا ل أو التكتذيب ابصتريح ابالستلة وهتو متامل يثعلته يف رستالته كلهتا، آتإن التذين يشترت ون التالثرق بس أقوال آرق املرجتتة يف هتذه املستأ

أو آعتل  لست ة علتى أن متن قتالن متا أهتل اخ ة املرجتة الذين أكثرهم السلف، أما مرجتة الثقهاء واملتكلمس آإهنم اليشرت ون  لت  بتل إهنتم متثقتو 
ع ت  أولتت  و  للكثتر الظتاهر، و   هتؤالء اليكتون عملته املكثِهتر الظتاهر ع متة علتى أنته مكتذب بقلبته، آالتكتذيب ع تماهو ك ثر َكَثتر  تاهرا  واب  تا  و 

 خترط مستقل للتكث  ابلعمل الظاهر املكثِهر، وق  نبههت على هذا الثرق يف أك ر من موضا من قبل.
طلقا  أنه إمنا يكون عن ع اث واستكبار وإعراع عن الق بع  معرآته اا صل يف الكثر م[، نثى املؤلف وجوث كثر اَّهل، آقال 181ويف ص  -ج 

. وليح كل كاآر عرف الق أو قامت عليه الجة، بل ه اك من يعيش وميوت وهو مل يعترف التق ومل يستما بته، وم تل هتذا خيتتسه  ]وقيا  الجة به
تقو  على ال ا  ابلثطرة كما أنكر املؤلف مسألة ادتبار من مل تبل ه الجة يو  هللا يو  القيامة. والذي محل املؤلف على قوله هذا أنه قال إن الجة 

تتته القيامتتة، وك متته هتتذا كلتته خمتتالف ملتتذهب أهتتل الستت ة وستتيأيت ك متته ب صتته متتا نقتت ه بعتت  قليتتل إن ختتتاء هللا. والاصتتل: أنتته لتتيح كتتل كتتاآر قتت  بل 
واإلست   هتتو توحيتت  هللا وعباثتته وحتت ه الختتتري  لته، واإلميتتان ابهلل وبرستتوله [رمحتته هللا  اباان القاايمالجتة وم تتل هتذا يكتتون ك ْثتتره ك ْثتر جهتتل كمتتا قتال 

. وقت  نقتل املؤلتف قتول ابتن القتيم هتذا يف ص 1]واتباعه آيما جاء به، آمامل َيت العب  هبذا آليح رسلم، وإن مل يكن كتاآرا  معانت ا  آهتو كتاآر جاهتل
 من رسالته .  ٣٠٧

ل املؤلف إن من ترك ص ة واح ة أو بعض صلوات اليكثر، وإمنا الذي يكثر بترتك الصت ة هتو التتارك قتا ابلكليتة. قا 214 - 211ويف ص  -ث 
واستتت ل لتتذل  ِبتت يل عبتتاثة بتتن الصتتامت مرآوعتتا )مختتح صتتلوات كتتتبهن هللا عزوجتتل علتتى العبتتاث، آمتتن جتتاء هبتتن مل ياتتيا متت هن ختتتيتا  استتت ثاآا 

.  كتتر املؤلتتف هتتذا 2ه اَّ تتة، ومتتن مل َيت هبتتن آلتتيح لتته ع تت  هللا عهتت  إن ختتتاء عذبتته وإن ختتتاء أثدلتته اَّ تتة(ِبقهتتن، كتتا لتته ع تت  هللا عهتت  أن ي دلتت
آال يل صريح على أن االنتقاص من الص ة بعت   االتيتان ببعاتها متا االلتتزا  هبتا يف اَّملتة لتيح كثترا ، وأن [ - 214يف ص  -ال يل مث قال 

دطتأ،  -. وهذا الذي قالته املؤلتف  ]ومن كان كذل  اليكون كاآرا ، ان الكاآر حمكو  عليه ابخللوث يف ال ارمن حتقق م ه  ل  آهو حتت املشيتة، 
ذر آإنه الي ب ي آهم ااحاثيل رعزل عن قول السلف يف املسألة، وال ابت عن السلف أن من ترك ص ة واح ة متعم ا  حىت درج وقتها من خ  عت

من أدر ص ة حىت يثتوت وقتته متعمت ا  [قال  ابن املباركالقيم من قبل ومن  ل  مانقله عن حمم  بن نصر عن آق  كثر، وق  نقلت هذا عن ابن 
إىل يوم تا هتذا أن َترك الصت ة عمت ا  متن خت   عليته الصت ة والست  وكذل  كان رأي أهتل العلتم متن لت ن ال ت  [وقال أياا ]من خ  عذر آق  َكَثر

( يتعتس محلته علتى متن انتتقص ومتن مل َيت هبتن) -يف الت يل الستابق  - عليته الصت ة والست  علتى هتذا آقولته . و ٣]عذر حىت يذهب وقتها كتاآر
 من صثة الص ة ختيتا كأن اليتم ركوعها أو سجوثها، ال من انتقص من ع ثها ختيتا.

ابب الت عتب اباحكتا  الشترعية علتى مصتراعيه،  لث تِتَح بتذل  -من أن ترك ص ة أو بعض صتلوات الي كثِهتر  -ولو كان القول على ماقاله املؤلف 
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متن إ  اليكون ه اك سبيل لتكث  من تترك الصت ة يف أحكتا  الت نيا، ولكتان تترك الصت ة متن ااعمتال حمتملتة ال اللتة علتى الكثتر، إ  ذمكتان كتل 
سبوعا  ويرتك أسبوعا  أو أنه يصلي اَّمعة آقتط أو أنته ي راث مؤادذته على ترك الص ة أن  تل على القاضي أبنه يصلي ختهرا  ويرتك ختهرا  أو يصلي أ

يذكر أنه كان يصلي م ذ ع ة س وات، وهو يف كل هذه الصور خ  َترك للصت ة ابلكليتة، آت  ستبيل إىل تكثت ه حستب قتول املؤلتف، ويصتبح تترك 
 لقول املستلز  قا.الص ة بذل  خ  صريح يف الكثر بل حمتمل ال اللة، وآساث هذه اللواو  ي بت  عن آساث ا

عليته ه هذا، وأحب أن أنبه ه ا على أن ختيخ اإلس   ابن تيمية ق  ت اقض ك مه يف هذه املستألة، آتذكر حت ي ا رعتىن متا كره املؤلتف ه تا، وهتو قولت
لتته اَّ تتة، ومتتن مل  تتاآظ مختتح صتتلوات كتتتبهن هللا علتتى العبتت  يف اليتتو  والليلتتة، متتن حتتاآظ علتتيهن كتتان لتته عهتت  ع تت  هللا أن ي د) الصتت ة والستت  

بته وإن ختتاء خثتر لته هتو متن مل  تاآظ  -رتا يعتين أنته خت  كتاآر  -( الت يل، و كتر أن التذي يف املشتيتة عليهن مل يكن له ع   هللا عهت  إن ختتاء عذه
يؤدروهنتا آلدتر وقتهتا البعت  دتروج  على الص ة ال َتركها، وآسهر ع   احملاآظة بتأد  الصت ة عتن وقتهتا وضترب لتذل  م تاال أبمتراء بتين أميتة وكتانوا

ة قتال وقتها كما  كره الب اري يف كتاب مواقيت الص ة من صاياه. آهتذا الت يل اليعتين أن َترك الصت ة خت  كتاآر يف املشتيتة، إال أن ابتن تيميت
. وقتت  أضتتثت توضتتياا بشتتأن 1ت تتاقضبعتت   لتت  إن متتن يصتتلي أحيتتا  ويتت ن الصتت ة أحيتتا  آيتته نثتتاق وجتتتري عليتته أحكتتا  اإلستت   الظتتاهرة، وهتتذا 

 اامراء وأهنم كانوا يصلون يف آدر الوقت البع ه. 
لى من قال إنه اليكثتر إال متن جات  م كرا  ع - 22٠اضطرب املؤلف يف مسألة الكم ب   ماأنزل هللا وت اقض ك مه آيها، آق  قال يف ص  -هت 

ثتر اتوث، بتل اَّاتوث ك  االستتا ل واَّ عتل الكتم ب ت  الشتريعة هتو م تاط الكثتر ومل يتذكروالذي يبسه آساث هذا القول أن هللا ق  ج[ -أو استال 
عتىن اآليتة يف ميف لقتول أبن املتراث ا علتى أن اولو مل يكن معته حتكتيم ل ت  الشتريعة، آاَّاحت  املستتال كتاآر، خَتترَن متن ثون هللا أو مل ي شترن. آت له هتذ

 م كرا ، ت زيل لكم هللا على خ  م ا ه التذي هتو : ومن مل  كم جاح ا  44ة: املائ  (نَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَ ) قوله تعاىل
خت ه متن  يه لك ه ك   س ي  ابل سبة إىل ك  آ. وهذا الك   وإن أدطأ ]ااصل يف معىن اآلية وهو جمرث التشريا والكم ب   الشريعة التزاما ب  ها

 الشريعة آهتذا ليه، أما الكم ب  عيل توجَّب حاملعاصرين، أما دطؤه آثي حت ي  امل اط، آامل اط املكثِهر يف هذه اآلية هو جمرث ترك الكم ابلشريعة 
آليتة ح التبعض يف محتل ااماثة آقت  تستم اط مكثر آدر، وق  آصَّلت هذا يف نق  ك   حسن اقاي  من قبل، وملا كتان هتذان امل ا تان يت ومتان عت

 على من حكم ب   ماأنزل هللا ما أهنا آيمن مل  كم را أنزل هللا.
لتى خت ه، و لت  يف عيمتا أنكتره ولكن ومتا ااستف، آمتا انكتاره علتى متن اختترتط اَّات  أو االستتا ل للتكثت  ه تا،  قتض املؤلتف نثسته ووقتا آ

التاكم التذي  تة، وأن القاضتي و ت يف ح كتم متن َحَكتم ب ت  متاأنزل هللا يف قاتية معيويستمس  هتؤالء أبقتوال ورث[- 21٧ - 21٦يف ص  -قوله 
  ه وم ا ته، آتابن عبتاثراك حقيقتتإحتقق م ه  ل  اليكثر إال بشرط االستا ل، وك   السلف ه ا صايح لكن آهم املرجتة املعاصرين قاصر عن 

كن يقص  من ي: إنه كثر ثون كثر، مل 44املائ ة:  (ونَ ه م  اْلَكاِآر   ْولَتِت َ ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ    َ ْك مَوَمن ملَّْ ) رضي هللا ع ه ملا قال يف معىن قول هللا تعاىل
 لك ته قت  دتور ز  ابلكتم بشتريعة هللاستلم امللتتحَنَّى الشريعة وحتاكم إىل القوانس الوضعية انه مل يكتن يف عصتره متن آعتل  لت ، وإمنتا يقصت  التاكم امل

ة علتى الكثتر ااكتس علتى الصتايح وثاللتة اآلىت[ 2٥٦. كمتا قتال يف ص  ]ب   الع ل يف مسألة معي ة آهذا اليكثتر إال إ ا استتال ماآعتلآياكم 
لشتتهوة  اة ب ت  الشترن اجتل قاتية معي ت هتو املعتىن املقصتوث هبتا أصت  ، وقتول ابتتن عبتا  رضتي هللا ع همتا الي تاقض  لت  والمي تا أن يكتتون التاكم يف

 . ]كثرا  أص ر  كاآرا  
 وهبذا ترى أن املؤلتف  قتض نثسته آقت  أنكتر علتى متن جعتل االستتا ل هتو م تاط تكثت  التاكم ب ت  الشتريعة، مث قتال إنته هتو امل تاط ولكتن آتيمن
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ختتتاء هللا. حكتتم يف قاتتية معي تتة، وقتت  تكلمتتت يف هتتذه املستتألة متتن قبتتل علتتى ستتبيل اإلختتتارة وستتيأيت ختتتيء متتن التثصتتيل آيهتتا يف املباتتل ال تتامن إن 
و كتتترت متتتن قبتتتل أن هتتتذه التقستتتيمات التتتيت  كرهتتتا ابتتتن القتتتيم وابتتتن أيب العتتتز ونقلهتتتا ع همتتتا معظتتتم املعاصتتترين وركبتتتوا  علىهتتتا قتتتول ابتتتن عبتتتا ، هتتتذه 

 من سلطان وهى حمض آراء العلماء. وأنبه ه ا على بعض اامور:  التقسيمات ماأنزل هللا هبا
واح ة وبس من حكم يف جيا القاااي ب   ماأنزل هللا، كما أنه الآرق بس من َسَرق مرة ومن سرق مائة آاعلم أنه الآرق بس من حكم يف قاية • 

لشريعة يف مرة، هذا سارق وهذا سارق، ومما يؤك  آساث هذا التثريق خمالثته لسبب ال زول آإن الكم ابلكثر يف آية املائ ة ترتب على ترك الكم اب
. آالتثريق بس الكم يف قاية معي ة وبس الكم يف كل القاااي هو تثريق وتقسيم ماأنزل هللا به من  احملصنقاية واح ة وهى ح كم الزاين

                                                 
  ريع أو لزاين احملصن، والتشااحلد  يف  مرك  ن  وهذا غري سديد، فإن الناظر يف سبب النزول يتضح له أن احلكم مرمب على]قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا

 ك مها مكفر:   التواطؤ على غري حد هللا يف هذا الباب، فها هنا  رميتان
 مرك  ن  حد هللا يف الزان )التوي  واسعرا( عنه(، أ  )عدا التزامه(.

 .والتشريع أو التواطؤ واال تماع أو متابعة والتزاا مشريع آخر يف عقوبة الزان
( عن ألحوال، فذلك اسعرااقبق يف بعض ِل يو أوهذا هو الكفر الذ  حتدثت عنه اآلايت وسواء بعد ذلك، طب ق التشريع املبد ل مرة واحدة أو مرات عديدة، 

رد يف سبب رب. ولي  الكفر الواامه كفر أكع والتز لكلية كفر أكرب، والتشريع لعقوبة أخر  فيه كفر أكرب أيضًا، ومتابعة ذلك التشرياب ن  حد من حدود هللا 
يتبع مشريعًا غريه  أصً ، يدين به وال بشرع هللا مللتزااخل يف ك مه هذا، القاضي النزول هو ما قاله املؤلف مرارًا، جملرد مرك حكم الشريعة يف قضية واحدة، فأد

بعض القاعة  وهذا يندرج حتت مرك االت السلفيها مقوإمنا صالفته مكون برتك منزيل احلكم الشرعي أحيااًن للهو  والرشوة وحنوها، وهي الصورة اليت اختلفت ف
 .الذ  يعرأ بكفر التوي واسعرا( ) زء القاعة( ال االخن ع عن  نسها

 ل اآلايت: بب نزو سوحىت أ ل ي الفرق بني النوعني: أر عك إىل حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه يف صحيح مسلم والذ  حيكي 
ا كانت  رميتهم هي فإىل هن ا عليه احلد(أقمن لضعيفخذان اأتمل قول عاملهم فيه أواًل: )جنده الر م، ولكنه كثر يف أشرافنا، فكنا إذا أخذان الشريف مركناه وإذا أ

ت، ولكن من دون التوي عن كً  للرشوة والسُّحغنياء أو أاة لألمرك احلكم طا أنزل هللا يف  رمية زان احملصن أحيااًن ظلمًا و ورًا ومعصية سواء أل ل القرابة أو مراع
  ن  احلدِ  ابلكلية أو امباع لتشريع آخر فيه. 

فر( أو: ك، فقالوا: )كفر دون  دة على ذلكة املائاليت اختلفت مقاالت السلف يف شيء قريب منها، فأوَّل بعضهم الكفر يف مناظراهتم ملن أنزل آيوهي الصورة 
ف فيه على قاويل السلفينزلون أ ر ئة العصرميلب   و )لي  الكفر املخرج من املل ة(، وقال ابن مسعود رضي هللا عنه: )أهنا الكفر(، وهو النوع الذ  خيلط فيه 

ني وسلك  وكف ر عصاة املسلميل املؤمننيعن سب واقع اليوا التشريعي القاغوحل فيحشرونه يف غري مناطه، ومن مث يتهمون من كف ر طواغيت العصر أبنه احنرأ
 .مسلك اموارج

 لقائلني خب فه. ااملتأخرين و قدمني كثريًا من املت  وهي الصورة اليت يتبىن فيها املصنف ظاهر قول ابن مسعود رضي هللا عنه وخيق ىء أل ل ذلك
 مكان الر م ( أها.  ميم واجللدا التحمث أتمل قوهلم بعد ذلك يف حديث مسلم: )قلنا: معالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلن

 فها هنا ارمكبوا  رميتني كل منهما مكفر: 
 باب(.توي  عنه يف هذا الل هللا والا أنز ين احملصن ابلكلية واسعرا( عنه وعدا التزامه. )أ  مرك  ن  احلكم طمرك  ن  حدِ  هللا يف الزا األوىل:
 وا إىل القاغوت(. وحتاكمهللاأنزل  التشريع مع هللا أو مبديل حد من حدود هللا، أو التزاا شرع غري شرع هللا )أ : حكموا بدري ما والثانية:

ا عنه ومواطأوا  يف الزان وأعرضو  ن  حكم هللا مركوا للتني يكفُر  ما طواغيت العصر، ولكن بصورة أخبث وأوسع، فإن اليهود يف هذا امربوهذا عني اجلرميتني ا
 .على مشريع آخر فيه، فكفروا كفرًا أكرب

 أما طواغيت العصر فقد مارسوا ذلك وفعلوه لكن يف مجيع حدود هللا وأحكامه. 
 و يف حدٍ  واحد من حدود هللا كفر أكرب. فرتك  ن  حكم هللا ول

 ن املل ة، مرب صرج هللا والتزامه ولو يف ابب واحد من أبواب احلكم الشرعي اسهلي، كفرًا أكمشريع والتواطؤ على مشريع غري 
 (،. كما قال الرباء: )يف الكفار كلها(اْلَثاِسق ونَ ) ، (ِلم ونَ الظَّا) ،44 املائدة: (ِآر ونَ اَوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  َآأ ْولَتِتَ  ه م  اْلكَ ) وهذه هي صورة سبب نزول قوله معاىل: 
 .فاملراد  ا مجيعاً الكفر املخرج من املل ة

 أحكاا هللا.  كم منحواه يف أ  سبشرع  ولي  سبب نزوهلا هو الرتك اجملرد لتنزيل حكم هللا كمعصية أحياانً ملن كان ملتزماً بشرع هللا وال يدين
 ولنا أن نلخص ما مقدا أبن نقول: 
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ابن عبا  )إنه ليح بكثر ي قل عن امللة( آامله بعاهم على  سلطان، هذا آا   عن أنه مل يرث آيه ختيء عن ابن عبا ، وإمنا الذي ورث عن
ور أن يكون َترك الكم جبميا الشريعة ك ْثره كثر أص ر، كما مل يتصور أن يكون ابن عبا  ق  أدطأ يف قوله هذا، الكم يف قاية معي ة إ  مل يتص

حق آااول التوآيق، آجعل قول ابن عبا  آيمن ترك حكما  واح ا   وإن مل يصرح ابن عبا  بذل ، وجعل عمو  الكم ابلكثر ااكس يف اآلية يف 
عة. وق  نقل املثسرون هذا الرأي عن عب العزيز بن  ي الك اين أن الكاآر هو من ترك الكم جبميا ماأنزل هللا، وَرثَّه  من ترك الكم جبميا الشري

وض عِهَف أبنه لو كان كذل  مل يت اول هذا الوعي  اليهوث بسبب خمالثتهم حكم هللا يف الرجم وأجا املثسرون على أن [بقوله  أبوحيان األندلسي
 .1]يت اول اليهوث بسبب خمالثتهم حكم هللا يف واقعة الرجم آ له على سقوط هذاهذا الوعي  

علتى الكثتر ااكتس علتى الصتايح هتو  وثاللتة اآليتة[واعلتم أن الكثتر يف آيتة املائت ة هتو الكثتر ااكتس انته معترف أبل كمتا قتال صتاحب الرستالة • 
 . ويرتتب على  ل  أمران:  ]املعىن املقصوث هبا أص 

لتتذين اقتتول ختت ة املرجتتتة   تتل، بتتل هتتوابااول: أن ختتترط االستتتا ل أو اَّاتت  لتكثتت  متتن تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا أو َحَكتتم ب تت ه هتتو ختتترط  اامتتر
 آَأ ْولَتتِتَ  َل اّلله  أَنتزَ  ك تم ِرَتان ملَّْ  َْ َوَمت) –يف تترك الكتم  -أكثرهم السلف، ان هللا تعاىل نتصه علتى أن هتذه التذنوب مكثترة بتذاْا، آقتال تعتاىل 

ليصتبح مكثترا ،  إىل ختترط االستتا ل أو اَّات  ، وق  سبق بيتان أنته كثتر أكتس، وماكتان كتذل  آهتو مكثِهتر بذاتته اليثتقتر44املائت ة:  (ه م  اْلَكاِآر ونَ 
واء كتان ملتزمتا ر الآرق يف  ل ، وسو أك اية أوق  آصهلت القول يف هذا يف الت بيه اقا ه املذكور بتعليقي على العقي ة الطااوية. وسواء َحَكم يف ق

 ابلكم ابلشريعة أص   أو ملتزما  ابلكم ب  ها.
ول الصتاايب واامر ال اين: أنه إ ا ثبت أن الكثر يف اآلية هو ااكس آإن قول الصاايب ال وِهله إىل كثر أص ر، ال يف صورة معي تة انته كصتيص وقت

واعلتم أنته التاقيتق أنته [ الشايخ حمماد األماني الشانقيقيانه نسخ وقول الصتاايب الي ستخ القترآن. قتال  الخيصص عمو  القرآن، واليف كل الصور
صتص ابجتهتاث أحت  اهنتا حجتة علتى كتل متن دالثهتا صص ال ص بقول الصتاايب إال إ ا كتان لته حكتم الرآتا، ان ال صتوص الك  وأمتا أن  . 2]الخي 

 .٣ي س ه، آقول الصاحب الواح  الي س ه من ابب أوىل  قول الصاايب ال ي سخ القرآن آألن اإلجان ال
 لقتول ابتن عبتا  ولتو ط مل تكتمتلوهذا كله على آرع أن قول الصاايب صايح من جهة ال قل، صريح يف ال اللة، سامل من املعارع، وهذه الشرو 

 اكتملت ملا صلح قوله ال لل سخ وال الت صيص كما أسلثت. 
 ال قل آسأ كره يف املبال ال امن إن ختاء هللا. أما تاعيف قول ابن عبا  من جهة

                                                                                                                                                                            

 إن آية املائدة مع بيان سبب نزوهلا؛ نص  يف احلكم بدري ما أنزل هللا بنوعه الشركي القاغوحل. 
 وإن ظاهرها وعمومها يدخل فيه النوع اآلخر الذ  اختلف فيه السلف. 

ألصل يف ارآن حقيقتها، وكذلك ألفاظ الق صل يفقى العلماء الكفر فيها على حقيقته، ألن األفالنوع الشركي القاغوحل هو مناط اآلية وسبب نزوهلا ولذلك أب
 الكفر املعر أ يف اللدة، حقيقة الكفر وال يصرأ إىل اجملاز أ : )الكفر األصدر( إال بدليل. 

وا مفسري سبب اموارج، وِل يعترب  ن استدل منمعليه  لك استدل  اأما النوع اآلخر الذ  هو لي  ابلكفر األكرب إال أن ُمسم اه داخل حتت عموا لفظ اآلية، ولذ
وارج الذين يها عند ردهم على امفسلف الكفر ل الالنزول هلا حىت قاا بعضهم بتكفري كل من عصى هللا، إذ كل من عصى فقد حكم بدري ما أنزل هللا عندهم، وأوَّ 

من سبب النزول،  قد عرفت مفسري اآليةفلف لآلية، من الس فهذه املقالة وأمثاهلا ليست مفسرياً  (مذهبون إليهأنزلوها يف غري مناطها فقالوا هلم: )لي  الكفر الذ  
 .وإمنا ذلك رد  منهم على اموارج الذين وضعوها يف غري مناطها

ا، وخلقوا النوع ناطها ويف غري مناطهلوها يف ملف، أوَّ ومر ئة العصر اموا. فاحلق أن مبقى على ظاهرها يف مناطها وصورة سبب نزوهلا، وأن مؤوَّل يف غري مناطها
 (19-17األول ابآلخر.[النكت اللوامع ص )

 ٣٦٥ /1. ونقل ابن القيم ك   عب العزيز الك اين واستبع ه )م ارج السالكس( 49٣ /٣)تثس  البار احمليط(  1
 . 199)مذكرة أصول الثقه( ص  2
 1٠٥)املص ر السابق( ص  ٣



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

532 

صرح أبن قوله   قاية معي ة ومل ييفآيمن قاى  وأما ثاللته على املسألة حمل ال زان آ   صر ة، آ  يصلح قوله ل حتجاج آيها، آهو مل يقل أبن قوله
مل قوله ه جة أن كتل متن ِبرين رطلق املعاصي وارج املكثذا على أنه رث على اخلكثر ثون كثر هو يف الكم رعىن القااء ب   ما أنزل هللا. وإمنا   

  م تتتا رة أيب جملتتتز يتت ل علتتتى  لتتو عصتتى هللا آقتتت  حكتتم ب تتت  متتاأنزل هللا، وم تتتا رات ابتتن عبتتتا  لل تتتوارج ورثوثه علتتيهم مشتتتهورة يف كتتتب العلتتتم، 
 لل وارج. 

إال إ ا كتتان ستتاملا  متتن  -آيمتتا يصتتلح ل حتجتتاج  بتته آيتته  -االحتجتتاج بتته وأمتتا متتن جهتتة الستت مة متتن املعتتارع، آتتاعلم أن قتتول الصتتاايب اليصتتح 
وهتى ثادلتة يف تترك الكتتم  -املعتارع، ويف هتذه املستألة قتت  عتوِرَع قولته بقتول ابتتن مستعوث التذي قتال إن التتاكم إ ا تترك حكتم هللا بستبب الرختتتوة 

( واملعاصترون الي قلونته وي قلتون قتول ابتن عبتا  44يف تثست  آيتة املائت ة ). وقول ابن مسعوث هتذا م بتت يف جيتا التثاست  1آذاك الكثر -للشهوة 
. وسيأيت تثصتيل هتذا 2آقط، آاعلم أن أقوال الصاابة إ ا ادتلثت آ  حجة يف أح ها ووجب الرتجيح بي ها وهذا إجان اهل العلم الخيتلثون آيه

 يف املبال ال امن إن ختاء هللا. 
وم هم من أتوقا على الكم ر الثة ال ص تعم ا  من خت  جهتل بته وال دطتأ يف [يف قوله  ابن القيمسألة هو مانقله وعلى هذا آالصواب يف هذه امل

 .٣]التأويل، حكاه الب وي عن العلماء عموما  
ية، إ  إن هتتؤالء لقتتوانس الوضتتعمتتة اب ث احملكو وأنبهتته ه تتا علتتى مستتألة الكتتم ب تت  متتاأنزل هللا يف قاتتية معي تتة ختت  وارثة يف حتتق الكتتا  والقاتتاة يف التتب
ة يف ااصتتل مث لتتز  ابلكتتم ابلشتتريعلتتاكم املتملتزمتتون روجتتب ال ستتتور الوضتتعي ابلكتتم ب تت  متتاأنزل هللا يف ااصتتل، وإمنتتا تَتترِث  هتتذه املستتألة يف حتتق ا

 دالثها يف بعض ااحكا ، آإن تعم  امل الثة آق  َكَثر. 
 بلزو  االلتزا  ابلشريعة لتاقيق ختهاثة أن حمم ا  رسول هللا لكن حتققت م ه امل الثتة يف الظتاهر اباللتتزا  وأما العامل[قال املؤلف  22٧ويف ص  -و 

لتتى ب تت  الشتتريعة لكتتن ال علتتى جهتتة رآتتض الشتتريعة ورثههتتا، بتتل قتت  يكتتون عتتن  تتنه أبن آعلتته الي تتاقض حقيقتتة االلتتتزا . وه تتا البتت  متتن إقامتتة الجتتة ع
أن مايثعله هو رث لشريعة هللا آإن أصر على آعله َكَثر انه حي تتذ يكتون قت  آعتل متا آعتل رثا  ورآاتاَ للشتريعة، وهتذا هتو  املعسه ورث ختبهته حىت يعلم

 اآليتة يف قولته تعتاىلإن القتول أبن املتراث يف معتىن [ - 22٠يف ص  -. وهذا الك   يت تاقض متا قولته التذي أثبتُّته آنثتا وآيته قتال  ]م اط التكث  ه ا
م كترا ، ت زيتل لكتم هللا علتى خت  م ا ته التذي هتو ااصتل يف  ومن مل  كم جاح ا   44املائ ة:  ( َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ َوَمن ملَّْ )

ورآاتها، ويف قولته ال تاين جعلته التشتريا  . آجعتل امل تاط يف قولته ااول رث الشتريعة ]معىن اآليتة وهتو جمترث التشتريا والكتم ب ت  الشتريعة التزامتا ب  هتا
مكثتتر،  والكتم ب تت  الشتتريعة، وهتتو وإن أدطتأ يف قولتته ال تتاين هتتذا كمتا نبَّهتتت عليتته متتن قبتل إال أنتته صتتايح يف اَّملتتة: آالتشتريا متتن ثون هللا م تتاط

 تات هتى أستباب  تاهرة م اتبطة ميكتن التاقهتق والكم ب   الشريعة م تاط مكثتر، وكتذل  آتإن جمترث تترك الكتم ابلشتريعة م تاط مكثتر، وهتذه امل ا
رث الشترن  م ها وقذا تصلح ان ت اط هبا ااحكا ، آإنه ميك   اَّز  أبن هتذا التاكم تترك حكتم الشترن أو أنته حكتم ب ت ه أو أنته ختترَّن ِب آته. أمتا

آكثتتر التترث إمتتا أن [متتن رستتالته  1٧٦ل يف ص ورآاتته آهتتذه مصتتطلاات مائعتتة ختت  م اتتبطة الدتتوو أن ت تتاط هبتتا ااحكتتا ، داصتتة وأن املؤلتتف قتتا
. آصتثة   ]اهريكون ابلتكذيب واالستا ل امل اقض للتص يق، وإما أن يكون ابلتويل واإلعراع امل اقض ل لتزا  سواء االلتزا  البا ن أو االلتزا  الظت

ع ت  الت بيته علتى  -ع، وقت   كترت يف أدطتاء التكثت  كثر الرث هذه ميكن لكل مت عب ابلشريعة أن ي ثيهتا عتن نثسته آي ثتي أنته مكتذِهب أو م عترِ 
 كتترت قتتول بعتتض املشتتايخ املتتوالس للاكومتتة الكتتاآرة يف مصتتر )إهنتتم يعتقتت ون يف إميتتان املستتتولس رصتتر، وأهنتتم  -اخللتتط بتتس أستتباب الكثتتر وأنواعتته 

                                                 

 هت14٠2، ط ثار املعرآة 189 /2ساين ع ه ذس اث صايح كما قال ابن حجر اقيتمي يف كتابه )الزواجر( ورواه الط 1
 ومابع ها 118 /4انظر )اع   املوقعس(  2
 ، ثار الكتب العلمية1، ط ٣٦٥ /1)م ارج السالكس(  ٣
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التصلح إل  ة ااحكا  هبا وهى من أنوان الكثر ال أسبابه، واخللط اليَتر ثهون على هللا حكما ، والي  كرون لإلس   مب أ( . آم ل هذه اامور املائعة 
 بي هما دطأ سبق الت بيه عليه. 

  ر أن َييت م كترا  خت  م َعترَّف، آتإنومن الت الالت علتى الشترك والكثتر ااصت[ 2٥8ومن اادطاء الوارثة يف هذه الرسالة، قول املؤلف يف ص  -و 
ة كتس صتايح،  وقولته إن الكثتر إ ا جتاء بصتي . آقوله إن الكثر املعرف أبل هتو اا ]صوث به الكثر امل رج من امللةجاء معرآا  أبل َثلَّ على أن املق

لقترائن امتا يكتون ابل ظتر يف تته علتى أيهاإلسم ال كرة آهو ااص ر خ  صايح، بل إ ا كان نكترة احتمتل أن يكتون كثترا  أصت ر أو أكتس، ومعرآتة ثالل
تت ة )التت يل(، أمتتا يف القتترآنواَّمتتا بتتس ااثلتتة، وهتت  ستتواء ورث يتته آهتتو الكثتتر ااكتتسآآكتتل ك ثتتر  ذا الكتت   ي طبتتق علتتى الكثتتر ال كتترة التتوارث يف السُّ

 بصي ة الثعل أبوم ته امل تلثة أو بصي ة االسم ال كرة أو املعرآة.
تتْن َوثَّ َك ِتت م ) اىلومتتن أم لتتة الكثتتر بصتتي ة االستتم ال كتترة يف القتترآن، وثاللتتته علتتى الكثتتر ااكتتس، قولتته تعتت لَتتْو يَتتتر ثُّوَنك م مِهتتن بَتْعتتِ   ْهتتِل اْلِكتَتتابِ أَ  مِه

ت تْه م مَّتا أ نتزِ َولَيَ ) ، وقوله تعاىل21٧ة: البقر  (م ْت َوه َو َكاِآرم َوَمن يَتْرَتِ ْث ِم ك ْم َعن ِثيِ ِه آَتيَ ) ، وقوله تعاىل 1٠9البقرة:  (ِإميَاِنك ْم ك ثَّارا   َل زِيَ نَّ َكِ  ا  مِه
ب واْ ) ، وقوله تعاىل٦4،٦8املائ ة:  (ِإلَْيَ  ِمن رَّبِهَ    ْ َيا   وَك ْثرا   ، اِسترِينَ ب واْ خت تَعْيبا  َكتان واْ ه تم  اخلَْ الَّتِذيَن َكتذَّ   خت َعْيبا  َكتَأن ملَّْ يَتْ  َتتْواْ ِآيَهتاالَِّذيَن َكذَّ

تت رَِستتااَلِت َريبِه َوَنَصتتآَتتَتتتَوىلَّ َعتت تْه ْم َوقَتتاَل اَي قَتتتْوِ  َلَقتتْ  أَبْتَلْ تتت ك مْ   وقولتته تعتتاىل،  9٣ - 92اف: ااعتتر  (ى َعلَتتى قَتتتْوِ  َكتتاِآرِينَ َآَكْيتتَف آَستتْم ْات  َلك 

. ٣4ستبأ:  (ا أ ْرِستْلت م بِتِه َكتاِآر ونَ آ وَهتا ِإ َّ ِرَتْريَتِة مِهتن نَّتِذيِر ِإالَّ قَتاَل م رتَْ قتَ َوَمتا أَْرَستْلَ ا يف ) ، وقولته تعتاىل 2٧اإلستراء:  (وََكاَن الشَّْيطَان  ِلَربهِتِه َكث تورا  )
متا  كترت يف ختترح ل ك ثتر يف القترآن ك، وهكتذا كتااكتس آهذه كلها أْساء نكرة )ك ثارا ، كاآر، ك ْثرا ، كاآرين، كثورا ، كاآرون( وكلها ت ل على الكثر

 قاع ة التكث . 
، وقت  1( ستباب املستلم آستوق وقتالته ك ْثتر) عليته الصت ة والست  وااصت ر. آقولته أما الكثر بصي ة االستم ال كترة يف الست ة آياتمتل الكثتر ااكتس أ

قولتته  كتترت هتتذا التت يل يف ختتترح قاعتت ة التكثتت  ع تت  الكتت   يف ااثلتتة حمتملتتة ال اللتتة وأن الكثتتر آيتته هتتو ااصتت ر ان قاتتتل العمتت  اليكثتتر بتت ليل 
كمتا أن الب تاة اليكثترون متا االقتتتال كمتا يف آيتة الجترات )وإن  ائثتتان متن املتؤم س اقتتلتوا(.   1٧8ة: البقتر  (َآَمْن ع ِثَي َله  ِمْن َأِديتِه خَتتْيءم ) تعاىل

آهو الكثر ااكس، والقري ة ال الة على  ل  وصثه ابلبتواح وهتو الصتريح، ، 2( إال أن تروا كثرا  بواحا  ) عليه الص ة والس  أما الكثر ال كرة يف قوله 
هتتى عمتتو  ااحاثيتتل اآلمتترة ابلصتتس علتتى أئمتتة اَّتتور متتا  لمهتتم وآستتقهم آع لِتتَم أنتته ال يقيتت  هتتذا اامتتر ابلصتتس إال وقتتوعهم يف وه تتاك قري تتة أدتترى و 

ابثروا اباعمتتال آت تتا  كقطتتا الليتتل املظلتتم، يصتتبح الرجتتل مؤم تتا وميستتي كتتاآرا ، أو ميستتي ) عليتته الصتت ة والستت  الكثتتر. وكتتذل  الكثتتر ال كتترة يف قولتته 
يبيتا ) عليته الصت ة والست  ، آتالكثر آيته هتو ااكتس بقري تة أنته جعلته ضت ا  لإلميتان، وبقري تة قولته ٣( صبح كاآرا  يبيا ثي ه ِبَعَرعِ  متن الت نيامؤم ا وي

 (. ثي ه
مل كل ك ْثر أبي صي ة ورث على الكثر ااكس حىت تقو  القري ة الصارآة له إىل ااص ر، ان هذا أصل وضا ال عليته لثتظ، وان ال ت  وااصل أن   

(، قتال الصتاابة )يكثترن ابهلل (، آاملته الصتاابة علتى الكثتر ااكتس، حتىت بتسه قتم يكثترن) -ملا قتال يف حت يل موعظتة ال ستاء  الص ة والس  
عب الرمحن بتن حستن ابتن  بن عبداللقيف الشيخ (، ويف بيان هذا ااصل قاليكثرن العش أنه الكثر ااص ر بقوله ) عليه الص ة والس  الرسول 

ولثتظ الظلتم واملعصتية والثستوق والثجتتور واملتواالة واملعتاثاة والركتون والشترك وحنتو  لت  متن االثتا  التتوارثة يف [ختتيخ اإلست   حممت  بتن عبت الوهاب 
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متل الكت   الكتاب والس ة ق  ي راث هبا م سمَّاها املطلق وحقيقتها املطلقة، وق  ي راث هبا مطلق القيقة، وااول هو ا اصل ع   ااصوليس، وال اين ال  
َ لَته   َوَمتا أَْرَستْلَ ا ِمتن رَّس توِل ِإالَّ بِِلَستاِن قَتْوِمتهِ ) لثظية أو مع وية، وإمنا ي عرف  ل  ابلبيان ال بوي وتثس  الست ة، قتال تعتاىلعليه إال بقري ة   (لِيت بَتسِه

 . 1 ]4إبراهيم: 
هبتذه الرستالة   ٣٠9و  2٦1كثر. يف ص رسالة، اخترتاط قص  الكثر )بعباثة خ  هللا( للاكم على املكلف ابلومن اادطاء الوارثة يف هذه ال -ح 

ه التبستتت عليتته بعتتض لصتت عاين أنتتكمتتا نقلتتته عتتن املؤلتتف يف أدطتتاء التكثتت  وه تتاك رثثت عليتته. وقتت  رتتتب املؤلتتف علتتى هتتذا اخلطتتأ أن نستتب إىل ا
 (.٣21 - ٣19الص عاين )ص اامور. واملؤلف أوىل ابخلطأ يف هذا من 

ض لرستل آهتى آيمتا ي تاقايت ، أماحجتة ومن اادطاء الوارثة يف هتذه الرستالة، قتول املؤلتف إن الثطترة هتى ااصتل يف الجتة علتى ال تا  ابلتوح -ط 
هتتى كمتتة قتت  دلتتق ال تتا  ل تعتتاىل بتتل الثطتترة هتتى ااصتتل يف الجتتة علتتى جيتتا ال تتا  ابلتوحيتت ، و لتت  أن هللا[االلتتتزا  التثصتتيلي ابلشتتريعة. آقتتال

نتَح ِإالَّ لِيَتْعب ت  ونِ ) عباثته وح ه، كما قال تعاىل يح كتل إنستان تبل ته الجتة ابلرستل، آلتز  إ ن لتاقيتق ، ولت ٥٦لتذارايت: ا (َوَما َدَلْقتت  اَِّْتنَّ َواإْلِ
حتت يل )كتتل مولتتوث  مث  كتتر - علتتى التوحيتت  تلتت  الكمتتة أن يكتتون معهتتم أصتتل هتتو م تتاط تكلتتيثهم إ ا مل تتتبل هم ثعتتوة الرستتل، وتلتت  هتتى الثطتترة

ن ين آث  حتس أدتذهم متعلتى جيتا بت وهتذه الثطترة علتى التوحيت  هتى مقتاتى اإلختتهاث التذي أدتذه هللا تعتاىل -يول  على الثطرة....( إىل أن قتال 
تتتورِِهْم   رهِيتَّتتت) مث  كتتتر اآليتتتة - هتتتور آابئهتتتم  ْم قَتتتال واْ بَتلَتتتى ى أَنث ِستتتِهْم أََلْستتتت  بِتتتَربِهك  َعلَتتت َأخْتتتتَهَ ه مْ وَ ْم تَته  َوِإْ  َأَدتتتَذ َربُّتتتَ  ِمتتتن بَتتتيِن آَثَ  ِمتتتن   ه 

خمالثتتته تقتاتتي و و أياتتا م تتاط للتكليتف وهتتذا يعتتين أن اإلختتهاث علتتى التوحيت  لتتيح  تترث إقامتة الجتتة بتتل هت -، إىل أن قتال  1٧2ااعتتراف:  (خَتتِهْ  َ 
و كتان لتة آيقتال لته: أرأيتت يتو  القيامت دتاء ابلكتاآر»اجتاء يف الت يل املتثتق عليته وآيته التعذيب ولو مل يكن ب ل عتن  ريتق الرستل. ويؤيت   لت  م

 ]« أبيتت إال الشتركال تشترك، آل  ملء اارع  هبا  أك ت مثت اي به  آيقول  نعم، آيقول: قت  أرثت م ت  أهتون متن هتذا وأنتت يف صتلب آث  أ
 .٣٠1 - ٣٠٠ص 

،   والشتريعة ابلرس تللتق يف التوحيتأن الجتة إمنتا تقتو  علتى اخل -البتاب الستاث  متن هتذا الكتتاب  كمتا ستبق تثصتيله يف  -قلت: والصواب يف هتذا 
ر الرستتل،  ا  حتىت يقتتيم عليته الجتتة ابنتذابك ترة أبن هللا تعتتاىل اليعتذب أحتتواآلايت القرآنيتة مصتترحة [ الشاايخ حممااد األماني الشاانقيقيويف هتذا قتال 

بِ  َوَمتا ك  َّتا) ااثلة، وماركز من الثطرة، آمن  ل  قوله تعاىلوهو ثليل على ع   االكتثاء را نصب من  ،  1٥اإلستراء:  (َعتَل َرس توال  َس َحتىتَّ نَتبتْ م َعتذِه

ترِيَن  رُّس ت   ) آإنه قال آيها: حىت نبعل رسوال  ومل يقل حىت خنلق عقوال  ون صب أثلة ونركز آطرة. ومن  لت  قولته تعتاىل ك توَن م  تِذرِيَن لِتَت َّ يَ وَ مَُّبشِه
ثلتة ى ال تا  وي قطتا بته عتذرهم هتو إنتذار الرستل، النصتب ااآصرهح أبن الذي تقو  به الجتة علت 1٦٥ال ستاء:  (لِل َّاِ  َعَلى اّللِه ح جَّةم بَتْعَ  الرُّس لِ 

قولته  لت  ب صتب ااثلتة، ك يفمل يكتتف و واخللق على الثطرة. ومن  ل  أنه تعتاىل صترهح أبن جيتا أهتل ال تار قطتا عتذرهم يف الت نيا ذنتذار الرستل، 
بْتَ ا َوقت ْل َ بَتَلى َقْ  َجاء قَال وا، َدَزنَتتت َها أملَْ ََيِْتك ْم َنِذيرم ك لََّما أ ْلِقَي ِآيَها آَتْوجم َسَأَق ْم ) تعاىل  (ا َما نَتزََّل اّللَّ  ِمن خَتْيءِ َ  َنِذيرم َآَكذَّ
 . 2 ]9-8املل :

 رثة يف ك مه السابق:  ون به على بعض اادطاء التثصيلية الوا
 ، وقت  ثبتت ابلت ص أن التوحيت  هتو أول ماثعتا إليته الرستل كمتا قتال تعتاىل ]الثطترة هتى ااصتل يف الجتة علتى جيتا ال تا  ابلتوحيت [آم ها قوله • 
. وهتذا يت ل علتى أن إقامتة الجتة ابلتوحيت  يت دل ضتمن الجتة ٣٦: ال اتل (َوَلَقْ  بَتَع ْتَ ا يف ك لِه أ مَِّة رَّس توال  َأِن اْعب ت  واْ اّللهَ َواْجَتِ ب تواْ الطَّتاخ وتَ )
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 الرسالية.
ثاه إىل مل تص ك مته، وقت  أ لثطرة، هذاوم ها قوله إن هللا دلق ال ا  لعباثته وليح كل انسان تبل ه حجة الرسل آلز  أن تكون الجة عليهم اب• 

ريتر نكاره للا يل متا تقا ثة أدطاء: ثآوقا بذل  يف  -كما سيأيت قوله   -لقيامة هذا انكاره ل يل ادتبار من مل تبل هم ثعوة الرسل بعرصات ا
 لثطتترة واملي تتاق حجتتةتبتتاره أن اأهتتل الستت ة لتته، وحصتتره للعتتذاب املرتتتتب علتتى تكتتذيب الرستتل يف عتتذاب التت نيا وهتتذا دطتتأ آتتاحش ستتيأيت  كتتره، واع

 مستقلة وهذا دطأ لسببس:
ثبتت مونه، وق  ف اخللق را ال يعل ال يكلهللاث( لو كا  حجة مستقلة لكان كل أحِ  يذكر ا يف هذه ال نيا، آإن ااول: أن الثطرة واملي اق )اإلختها

 .٧8 ال:ال  (تَتْعَلم وَن خَتْيتا    الَ  أ مََّهاِتك مْ ن ب ط ونِ َواّلله  َأْدَرَجك م مهِ ) أن اإلنسان خيرج إىل ال نيا اليعلم ختيتا حىت أتتيه حجة الرسل، قال تعاىل
تقتاتتي  -أي اإلختتتهاث  -ه وخمالثتتت[ف الستتبب ال تتاين: أن الثطتترة واملي تتاق لتتو كتتا  حجتتة مستتتقلة علتتى اخللتتق ابلتوحيتت  وعتت   الشتترك كمتتا قتتال املؤلتت

قت  حت   تاق والرستل، انته لتيح كتل أ، لو كان كذل  لوجب أن  تل دزنة جه م على أهل ال تار ابملي ]التعذيب ولو مل يكن ب ل عن  ريق الرسل
ي تتاق املل ال تتار ر الثتتة خلزنتتة علتتى أهتتخمالثتتة املي تتاق، آوجتتب أن  تتتل ا -حستتب قتتول املؤلتتف  -بل تتته ثعتتوة الرستتل آمتتن مل تبل تته آاملوجتتب لتعذيبتته 

ا ِإىَل َجَهت ََّم و َمترا  و َكَثر    لَِّذينَ اَوِسيَق ) والرسل، ولكن القرآن ق  ورث ِب ف قوله وأن املوجب لعذاب أهل ال ار هو خمالثتهم للرسل كما قال تعاىل
َا َوقَاَل َق ْم َدَزنَتتت َها أملَْ ََيْتِ   َوي  ِذر وَنك ْم ِلَقاء يَتْوِمك ْم َهتَذا قَتال وا ل وَن َعَلْيك ْم آاَيِت َربِهك مْ لم مِه ك ْم يَتتتْ ك ْم ر س  َحىتَّ ِإَ ا َجاؤ وَها آ ِتَاْت أَبْتَواهب 

 ق.نة أن املوجب لعذاهبم خمالثة الرسل الخمالثة الثطرة واملي ا، آبسه قم اخلز  ٧1الزمر: (َذاِب َعَلى اْلَكاِآرِينَ بَتَلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمة  اْلعَ 
«( آأبيتت إال الشترك»، وب ليل ال يل الذي  كره املؤلتف 1٧2وق  سبق يف الباب الساث  بيان أن املي اق )اإلختهاث( حجة )ب ليل آية ااعراف 

( وبت ليل أن دزنتة ال تار احتجتوا علتى أهلهتا ٧8ستتقلة بت ليل أن هللا أدترج ال تا  متن بطتون أمهتاْم اليعلمتون ختتيتا )آيتة ال اتل ولك ه حجة خ  م
ر ال تا  بته يف الت نيا ويعترآهم بتثاصتيل مادتب  علتيهم، وهتذه ر الثة الرسل ال املي اق. وكون املي اق حجة خ  مستقلة مع اه أنه ِباجة إىل متن يتذكِه

رم ) جة الرسل، آالرسل يتذكِهرون ابملي تاق كمتا قتال تعتاىلهى ح   َتا أَنتَت م تذَكِه ْر ِإمنَّ ، وحنوهتا متن اآلايت، وهبتذا أجتاب أهتل العلتم عتن  21ال اختتية:  (آَتذَكِه
قتت  أرثت التت يل التتذي أورثه املؤلتتف وآيتته )قتت  أرثت م تت  أهتتون متتن هتتذا وأنتتت يف صتتلب آث  أال تشتترك( التت يل، أن آيتته ثاللتتة اقتاتتاء وهتتى )

: ايرب م  ... أال تشرك( وق  أرسلت إليكم رسلي يذكرونكم بذل . ولو مل تكن ثاللة االقتااء هذه الومة لقال هتذا املشترك احملتتل عليته ابملي تاق
َتتاِثل  ) أدتترجتين متتن بطتتن أمتتي ال أعلتتم ختتتيتا. آقتت  قتتال تعتتاىل اللتتة االقتاتتاء هتتذه البتت  م هتتا، . آ 111ال اتتل:  (َعتتن نتَّْثِستتَهايَتتتْوَ  أَتْيت ك تتلُّ نَتْثتتِح جت 

 تة(. وبعتض وهى وارثة يف أحاثيل ك  ة كتل  ال الة على أن )من قال ال إله إال هللا ثدل اَّ ة( و )من مات وهو يعلم أن ال إله إال هللا ثدتل اَّ
اب واتباعته يقولوهنتتا وكتانوا يصتلون، آتت ل متن يقتول الشتهاثة ويعلتتم مع اهتا حنتن نقطتتا أبنته كتاآر مشتترك اليت دل اَّ تة أبتت ا ، آقت  كتان مستتيلمة الكتذ

اثيتل على أن معىن هذه ااحاثيل أنه ي دل اَّ ة إ ا أتتى رتا تستتلزمه الشتهاثة متن واجبتات ومل َيت رتا ي اقاتها، والاتابط اَّتاما يف هتذه ااح
( والعلتتم رع اهتتا أستتباب لكتتم وهتتو ثدتتول اَّ تتة، وحنوهتتا )أنتته يرتتتتب الكتتم علتتى الستتبب إ ا تتتوآرت الشتتروط وانتثتتت املوانتتا(. آقتتول )ال إلتته إال هللا

ر ولكتتن اليرتتتتب الكتتم علتتى ستتببه حتتىت تتتتوآر ختتترو ه )كاالتيتتان أبصتتل اإلميتتان واإلميتتان الواجتتب ليتت دل اَّ تتة ابتتت اء( وت تثتتي موانعتته )متتن الكثتت
 .1والثسق لي دل اَّ ة ابت اء( على التثصيل الذي  كرته من قبل يف ثدول اَّ ة ابت اء ومآال  

. وقولته هتذا خمتالف ٣2٣ىل ص إ  299هذا وق  ترتب على قول املؤلف إن الثطرة واملي اق حجة مستقلة دلط واضطراب ك   يف رسالته متن ص 
 ملذهب أهل الس ة.

                                                 

 وما بع ها ٣8٧ص  1وانظر )معارج القبول( ط السلثية ج  1
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َوَمتا  )عتاىل توة الرستل وبتس قولته والتعتارع بتس كتون الثطترة هتى م تاط التكليتف والتعتذيب ملتن مل تتبل هم ثعت[ ٣٠2ومن أدطائه قوله يف ص  -ي 
َعتتَل َرس تتوال   ِبَس َحتتىتَّ نَتبتْ عتتذار هللا اليعتتذب عتتذاب استتصتتال يف التت نيا إال بعتت  اإل آتتإن املتتراث هبتتذه اآليتتة علتتى الصتتايح أن 1٥اإلستتراء:  (ك  َّتتا م َعتتذِه

ى عتتذاب عتتا  يشتتتمل علتتيتتة . والصتتايح التتذي قالتته ختت  صتتايح بتتل هتتذا دطتتأ آتتاحش ونصتتوص القتترآن تتترثه، آتتإن العتتذاب يف اآل ]ذرستتال الرستتل
لف لقوله بتذكر سل. وق  است ل املؤ ه ثعوة الر ال نيا وعذاب اآلدرة، آ  عذاب يف ال نيا ابلقتل على الكثر وال يف اآلدرة ب دول ال ار إال ملن بل ت

،  2٠8الشتعراء:  ( َقَتا م  تِذر ونَ ن قَتْريَتِة ِإالَّ ِمتْك َتا لَ َوَمتا َأهْ ) ال الة على أن هللا اليهل  ال ا  يف ال نيا إال بع  إرسال الرسل إليهم كقوله تعاىلاآلايت 
 هتا ت يف هتذا ك ت ة، مولته، واآلايقومل يذكر املؤلف آية واح ة تت ل علتى أن عتذاب اآلدترة متوقتف علتى بلتول ثعتوة الرستل ان هتذه اآلايت تبطتل 

ا آنثا ، وم ها قوله تعاىل ٧1آية الزمر  بْتَ ا قَتال وا بَتلَتى قَتْ  َجت، ْم نَتِذيرم أملَْ ََيِْتك ت  َدَزنَتتت َهتايَها آَتْوجم َسَأَق مْ ك لََّما أ ْلِقَي آِ ) اليت  كْر اءَ  نَتِذيرم َآَكتذَّ
قَتال وا ، َع َّا يَتْوما  مِهَن اْلَعتَذابِ  فْ بَّك ْم خي َثهِ ل َّاِر خِلََزنَِة َجَه ََّم اْثع وا رَ اَوقَاَل الَِّذيَن يف ) ، وقوله تعاىل 9 - 8املل :  (َوقت ْلَ ا َما نَتزََّل اّللَّ  ِمن خَتْيءِ 

َوالَّتِذيَن َكَثتر وا )، وقولته تعتاىل ٥٠ - 49ختاآر:  ( ِإالَّ يف َضتَ لِ اء اْلَكتاِآرِينَ َمتا ث َعتَأَوملَْ َت   أَتْتِتيك ْم ر س تل ك م اِبْلبَتيِه َتاِت قَتال وا بَتلَتى قَتال وا آَتاْثع وا وَ 
تتَاتتى َعلَتتْيِهْم آَتَيم و َق تتْم َ ر  َجَهتت ََّم اَل يت قْ  تتْم َيْصتتطَ ، زِي ك تتلَّ َكث تتورِ ا َكتتَذِلَ  جَنْتتْن َعتتَذاهبَِ ت تتوا َواَل خي َثَّتتف  َعتت تْه م مِه رِد وَن ِآيَهتتا َربتَّ َتتا َأْدرِْج َتتا َوه 

رْك م مَّا يَتَتذَكَّ   ٣٧ - ٣٦آتا ر:  (ا لِلظَّاِلِمَس ِمتن نَِّصت ِ اءك م  ال َِّذير  َآذ وق وا َآمَ  َوجَ ن َتذَكَّرَ مَ ر  ِآيِه نَتْعَمْل َصاِلا  َخْ َ الَِّذي ك  َّا نَتْعَمل  َأَوملَْ نت َعمِه

تت ك ْم يَتق صُّتت) ، وقولتته تعتتاىل تتْم ر س تتلم مِه لَتتى  َهتتتَذا قَتتال واْ خَتتتِهْ َ  عَ ي  تتِذر وَنك ْم ِلَقتتاء يَتتتْوِمك مْ وَ ْيك ْم آاَييت وَن َعلَتتاَي َمْعَشتتَر اَِّْتتنِه َواإِلنتتِح أملَْ ََيِْتك 
نْتَيا َوخَتتتِه  واْ َعلَتتى أَنث ِستتِهْم َأهنَّ تتمْ  ْْ م  اْلَيَتتاة  التت ُّ آلدتترة إال ملتتن بل تتته ثعتتوة . آتت  عتتذاب يف التت نيا وال يف ا1٣٠انعتتا : ا ( َكتتاِآرِينَ  َكتتان واْ أَنث ِستتَ ا َوَختترَّ

 لقيامة.دتس يو  ااعوة الرسل حىت مات الرسل، هذا مات ل عليه ال صوص، ومن دالف يف هذا آهو خمطيء قطعا ، ومن مل تبل ه ث
 - ٣٠٣ومن اادطاء الوارثة يف هذه الرسالة تاعيف املؤلف ل يل ادتبار من مل تبل ه ثعوة الرستل يف الت نيا يف عرصتات يتو  القيامتة )ص  -ك 

ذا تقص  يف التاقيق، آقت  نقتل تصتايح برسالته(،  و كر أقوال من ضعَّف ال يل من العلماء كابن عب الس، ومل يذكر قول من صاهاه وه ٣٠٦
 .1ال يل ورث على ابن عب الس كل من

ومتن كت   علمتاء الت عوة بعت ه يتبتس: أن م هجته يف تكثت  املعتس  -حممت  بتن عبت الوهاب  -ومما تق   من ك   الشتيخ اإلمتا  [وقال املؤلف  -ل 
الشترك علتى القيقتة أن حنكتم علتى كتل متن تلتبهح بشتيء متن أعمتال الشترك الظتاهرة  هو م هل أهل الس ة، والذي اليلز  آيه إ ا مل نعتذر ابَّهتل يف

علتم إال بت ليل أنه مشرك، بل الب  من تبسه حاله وإقامة الجة عليه أبن مايثعله هو عبتاثة التصتح إال هلل، انته قت  دهتل أهنتا عبتاثة مت   . وهتذا الي  
. وهتذا الكت   أمنتو ج الضتطراب املؤلتف يف مستألة العتذر ابَّهتل، آهتو ٣1٦ - ٣1٥ص   ]متلداص ال رجرث الجة العامتة ابلثطترة واإلقترار ا 

برستتالته( ولتتذل  اليعتتذر  ٣٠9قتت  اعتتتس أن املي تتاق والثطتترة حجتتة ويعتتس ع هتتا ابإلقتترار ابلشتتهاثتس وأن كتتل متتن أقتترَّ آقتت  قامتتت عليتته الجتتة )ص 
املعس، وهو تثريتق ال حمتل لته حستب قاع تته التيت أصهتلها والتيت بيه تا دطتأه آيهتا. وقت  نقتل عتن  ابَّهل يف الشرك، مث آرقه بس أحكا  القيقة وحكم

واتر الشيخ حمم  بن عب الوهاب أقواال متع ثة يعذر ابَّهل يف التوحي  يف بعاها واليعذر يف البعض اآلدر، وآهمهتا حستب تقستيمه الستابق. واملتت
نقله ع ه علماء ال عوة أنه اليعذر ابَّهتل يف التوحيت  متن بل ته القترآن، وأنته اليعتذر إال حت يل عن الشيخ حسب ال صوص امل قولة ع ه وحسب ما

م من ع مته، العه  ابإلس   أو يف املسائل اخلثية، وك مه يف هذا متثق ما سائر الثقهاء يف أنه ي رجا العذر ابَّهل من ع مه إىل التمكن من التعل
                                                 

)تثس  ابن   هت، وابن ك   يف تثس  قوله تعاىل )وماك ا معذبس حىت نبعل رسوال(14٠2، ط ثار الكتب العلمية 4٠1 - ٣9٦ابن القيم يف ) ريق اقجرتس( ص  1
هبذا . آ ق  أنه مروي ذس اث صايح عن البزار والبيهقي، وقال بصاته الاآظ عب الق اإلختبيلي والبيهقي. وق  احتل ختيخ اإلس   ابن تيمية ٣1 - ٣/28ك  ( 

 ٣12 /1ملن ب هل ثين املسيح(  . وم ها يف )اَّوب الصايح٣٧٣ - ٣٧2 /24،  و ج ٣٠9 - ٣٠٧ /1٧ال يل يف مواضا م ها يف )جممون الثتاوى( ج 
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رمحته هللا  الشيخ حممد بن عبدالوهابعلم بع  وكذل  املسائل اخلثية اليصل علمها إىل ك   من العامة. قال آإن ح يل اإلس   مل يتمكن من الت
آإن الذي مل تقم عليه الجة هو الذي ح يل عه  ذس  ، والذي نشأ بباثية بعي ة، أو يكون يف مسائل دثيتة متن الصترف والعطتف آت  يكثتر [

. هتذه قاعت ة الشتيخ يف 1]أوضاها هللا وأحكمها يف كتابه آإن حجة هللا هو القرآن،  آمن بل ه آق  بل تته الجتة حىت يت َعرَّف، أما أصول ال ين اليت
مل على هذه القاع ة.  العذر ابَّهل من تتبعي لك مه وك   علماء ال عوة، وأي ك   آدر مطلق له   

 يته إ ا أمكتن أن يكتونهتو معتذور ابلتتأول آآل مما الي علم إال ابلجتة الرستالية وأما مايكون املكلف معذورا  آيه ابَّه[قال املؤلف  ٣٧1يف ص  -  
  ٣49ال ك متا  قريبتا  متن هتذا يف ص . وقت ]وال مستتال لثعلته، وأمتا إ ا مل ميكتن  لت  آت  ي عتذر بشتبهته عليه الص ة والس  خ  مكذب للرسول 

وهتتتذا قتتتول  واالستتتتا ل ف آتتتإن  تتتاهره يتتتوهم أبنتتته حصتتر الكثتتتر يف التكتتتذيب. وهتتذا الكتتت   صتتتايح ولكتتتن كتتتان ي ب تتتي أن يوضتتاه املؤلتتت٣٦9و 
لجتتة آأصتتر  إ ا أقيمتتت عليتته اا الي علتتم إالأن املتتتأول اليكثتتر إال إ ا كتتان مكتتذاب  أو مستتتا  ، وهتذ -آيمتتا يظهتر يل  -املرجتتة. ولكتتن املؤلتتف يعتتين 

ه إ ا   امتة بتن مظعتون، آإنتقلت : حاثثتة  جة وهى ال ص الذي ي بطتل أتوهلته. وم تال على آعله املكثر الذي أتول له، انه إ ا أصر يكون مكذاب ابل
تتر املت   ب ابلتت ص التتا ر. وقتتاتتمن للتكتتذيكتتان قتت  أصتتره علتتى أن اخلمتتر حتتتل لتته بعتت  بيتتان عمتتر بتتن اخلطتتاب لتته، لصتتار مستتتا   االستتتا ل املكثِه

  كرت قصته يف هذا املبال من قبل. 
 علم. أبعض اادطاء الوارثة برسالة )ضوابط التكث  ع   أهل الس ة(، وهللا تعاىل هذا مايتعلق ابلت بيه على 

 
اب أ كتره أياتا للت بيته علتى ماآيته متن هتت وهتذا الكتت14٠4كتاب )َح ه اإلست   وحقيقتة اإلميتان( لعب ا يت  الشتا يل،  بتا جامعتة أ  القتري   - 2٠

ل قتل ن املؤلتف أك تر متن الترخم متن أضون الذي كتب آيه وهو موضتون اإلميتان واإلست  ، وابأدطاء، آمؤلثه ادتلطت عليه أمور ك  ة يف صلب املو 
 عن ابن تيمية إال أنه است بط است با ات الَتت ملا نقله بصلة. ومن اادطاء الوارثة يف كتابه: 

 جصتثاة  ]لتوحيت  العملتياقتويل، وابإلست   التوحيت  الإن اإلميان إ ا اقرتن ابإلس   يف نصتوص الكتتاب والست ة، آتاملراث ابإلميتان [قال املؤلف  -أ 
 .229 - 22٣ - 221ابملق مة، وص 

، وْستاه )توحيت  الصتثات(  ص 1٠٥تقتاثي( ص وأراث املؤلف ابلتوحيت  القتويل: توحيت  الربوبيتة بت ليل أنته ْستاه )التوحيت  العلمتي املعتريف اخلتسي االع
 ، وْساه )التوحي  يف االعتقاث( 1٠8
 .1٠8ص 
يتتت  العملتتتي اإلراثي القصتتت ي الطلتتت ( ، وْستتتاه )التوح22٣اث املؤلتتتف ابلتوحيتتت  العملتتتي: توحيتتت  االوهيتتتة بتتت ليل أنتتته ْستتتاه )توحيتتت  العبتتتاثة( ص وأر 
 .1٠٥ص

ب الواجت  اللتته علتى آعتل، بلثتظ اإلميتان بوق  يقرتن اإلس   ب اللته هذه على أصل ال ين أي على التوحي  ب وعيه القتويل والعملتي[مث قال املؤلف 
 .2٣1ص  ]وترك احملر  وايثة على التوحي . آيكون اإلس   هو التوحي ، واإلميان ماواث على  ل  من العمل

ميتة ولتو قالته    اليقولته ابتن تي تل هتذا الكتوق  حاول املؤلف االستت الل اقوالته هتذه بكت   البتن تيميتة رمحته هللا الميتت ملتا  كتره املؤلتف بصتلة، وم
 لكان خمطتا.

التت ين  إنتين أقتتول إن هتتذا الت ين مبتتين علتتى ال قتل العلتتى االبتكتتار واالدتترتان، والعصتمة آيتته تكتتون ابتبتان اآلدتتر ملتتا كتان عليتته ااول، والتج يتت  يفمث 
ابة رضتي هللا مل تش تْبه ختتائبة ب عتة أو رأي، وهكتذا نقلته إلي تا الصتا عليته الصت ة والست  يكون ابلعوثة بته إىل حالتته يتو  كتان ج يت ا  يف ومتن ال ت  

                                                 

 (9٠ص  -كتاب املرت    - 8ج  -)ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  1
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متايف  ع هم والتابعون قم ذحسان وهم سلف هذه اامة. آمن من السلف قال هبتذا الكت   التذي   كتره االستتا / عب ا يت  الشتا يل . وإليت  بيتان 
 ك مه السابق من خمالثات.

اه ابلتوحي  القويل  -آعلي قوله إن اإلميان هو توحي  الربوبية •  ميان آقط كتاآرا . ان العلمتاء مل خيتلثتوا يف أن متن أتتى يكون من أيت ابإل -والذي ْسه
قتال ختتارح بتوحي  الربوبية آقط أنته كتاآر، آيكتون متن أتتى ابإلميتان حستبما آسَّتره كتاآرا . وهتذا متن أستوأ مايلزمته ابصتط حاته اَّ يت ة التيت وضتعها. 

ار ويثتين آيته ك ت  متن أهتل التصتوف، ودعلونته خايتة الستالكس، كمتا  كتره آلو أقتر رجتل بتوحيت  الربوبيتة التذي ي قتر بته هتؤالء ال ظهت[العقي ة الطااوية
. وقتال 1]خت ه، وهتو متا  لت  إن مل يعبت  هللا وحت ه ويتتسأ متن عبتاثة ماستواه كتان مشتركا  متن جت ح أم الته متن املشتركس« م اول الستائرين»صاحب 

ومل ي تت دلهم يف اإلستت   وقتتاتلهم  عليتته الصتت ة والستت  علتتى ومتتن رستتول هللا أمتتا توحيتت  الربوبيتتة آهتتو التتذي أقتتر بتته الكثتتار [ حممااد باان عباادالوهاب
 .]2واستال ثماءهم وأمواقم عليه الص ة والس  رسول هللا 

اِهيَم ا أ نتتتزَِل ِإىَل ِإبْتتتترَ يتْ َتتتا َوَمتتتَمتتتا أ نتتتزَِل ِإلَ وَ اِبّللِه  ق ول تتتواْ آَم َّتتتا) مث إن ااستتتتا  الشتتتا يل استتتت ل لقولتتته إن اإلميتتتان هتتتو التوحيتتت  القتتتويل بقولتتته تعتتتاىل• 
ِتتتْم اَل نت َثتتترهِق  بَتتتْسَ ِمتتتال َِّبيُّتتتوَن  ا أ ويتَ َوِعيَستتتى َوَمتتتَوِإْْسَاِعيتتتَل َوِإْستتتَااَق َويَتْعق تتتوَب َوااْستتتَباِط َوَمتتتا أ ويتَ م وَستتتى  تتت تْه ْم َوحَنْتتتن  لَتتته  ن رَّهبِه  َأَحتتتِ  مِه

ا التيت استت ل هبت -يتة جتل كتاآر رتا يف هتذه اآلأتى بتوحي  الربوبية آقط أنه كتاآر، آهتل إ ا قتال ر  ، وق  علمت مما سبق أن من 1٣٦البقرة:  (م ْسِلم ونَ 
 مث مات، هل الحنكم له ابإلس   . وهذا أياا من اادطاء السيتة اليت تلزمه. -على التوحي  القويل 

ستت ل هبتا الستلف علتى وجتوب اإلقترار ابللستان كأحت  ختتروط صتاة مث إن أح ا  من السلف مل يست ل َبية )قولوا آم ا( على مااست ل لته، وإمنتا ا• 
 .٣اإلميان كاجة على بعض آرق املرجتة الذين قالوا اإلميان هو التص يق آقط واليشرتط اإلقرار

و قول الكرهامية وهتم رار، وهذا هرث اإلقإلميان على جممث إنه ابست الله َبية )قولوا آم ا( على اإلميان ولو يف حالة اقرتانه ابإلس  ، مع اه أنه قصر ا•  
 إح ى آرق املرجتة. 

ن معلتتو  اهتتل العلتتم أو حيتت  الصتتثات. إنتته تو  -وهتتو االستتم التتذي أ لقتته علتتى توحيتت  الربوبيتتة  -مث إن االستتتا  الشتتا يل قتتال إن التوحيتت  القتتويل • 
  .ه على توحي  الصثاتتوحي  الربوبية هو توحي  هللا تعاىل يف  اته وأآعاله وأْسائه وصثاته، آلما ا قصر 

، مث إن االستتتا  الشتتا يل يف ك متته الستتابق  كتتر قتتولس مت اقاتتس يف حالتتة واحتت ة وهتتى حالتتة اقتترتان اإلستت   واإلميتتان يف نصتتوص الكتتتاب والستت ة• 
راث ابإلست   التوحيت  ب وعيته القتويل (، ومترة أدترى قتال: إن املت22٣آقال مرة: إن املراث ابإلميان التوحي  القويل واملراث ابإلس   التوحي  العملي )ص 

( وهذا كله يف حالة اقرتاهنما،  آتأي  قوليته هتو الصتواب . وبكتل أستف آتإن  2٣1و   22٣والعملي واملراث ابإلميان ماواث عن  ل  من العمل )ص 
عمتال الظتاهرة واملتراث ابإلميتان ااعمتال البا  تة ك  قوليه دطأ، والذي عليه جهور علماء الستلف أن اإلست   واإلميتان إ ا اقترت  آتاملراث ابإلست   اا

يف ختتترح  -رمحتته هللا  اباان حجاارأي اعتقتتاث القلتتب كمتتا يف حتت يل جسيتتل عليتته الستت   )مااإلستت  ..... ومتتا اإلميتتان...... ومتتا اإلحستتان( . قتتال 
اإلست   ه تا  عليته الصت ة والست  : جعتل ال ت  وهبذا است ل املزين وأبتو حممت  الب توي آقتال يف الكت   علتى حت يل جسيتل هتذا[ -ح يل جسيل 

ست  ، بتل إْسا  ملا  هر من ااعمال، واإلميان إْسا  ملا بطن من االعتقاث، وليح  اك ان ااعمال ليست من اإلميان، وال ان التص يق لتيح متن اإل

                                                 

 8٣هت،  ص 14٠٣ط املكتب اإلس مي  1
 هت14٠4، مطبوعة ما )كشف الشبهات(  له،  ط الرائسة العامة ٣4)الرسالة املثي ة(ص  2
،  وابن بطة يف  )اإلابنة( ط ثار 12٠ - 119،  واآلجري يف )الشريعة(  ط  أنصار الس ة ص ٧9ثار اارقم ص  هذا ماقاله أبو عبي  القاسم بن س   يف )اإلميان( ط ٣

 الراية
 ، وخ هم، آهذه اآلية من أثلة وجوب اإلقرار2/18، وحاآظ حكمي يف )معارج القبول( ط السلثية ٧٦2/2
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آلمتا  كتر [أياا ابن ميمية ، وقال 1 ]«كم يعلمكم  ثي كمأَت» عليه الص ة والس   اك تثصيل َّملة كلها ختال واح  وجاعها ال ين، وقذا قال 
ان ابهلل اإلميتتان متتا اإلستت  ، جعتتل اإلستت   هتتو ااعمتتال الظتتاهرة: الشتتهاثَتن والصتت ة والزكتتاة والصتتيا  والتتل، وجعتتل اإلميتتان متتايف القلتتب متتن اإلميتت

ى اعتقتاث القلتب هتو عكتح ماقالته االستتا  الشتا يل متن أن اإلميتان ع ت  . وكتون اإلميتان ع ت  االقترتان يت ل علت2]وم ئكته وكتبه ورسله واليتو  اآلدتر
 (،2٣1)ص  ]آ ترى أن اإلست   الكلمتة، واإلميتان العمتل[أنته قتال  الزهار االقرتان هو العمل، وق  است ل آيمتا استت ل بته رتا نقلته ابتن تيميتة عتن 

ملهاس تتل  عليته الصت ة والست  لكتن التاقيتق ابتت اء هتو مابيه ته ال ت  [رمحته هللا  قتذا القتول، آقت  قتال ابان ميمياةوهذا قول ختا ، واملؤلف مل ي قل نقت  
ن أن جنيتب ب ت  عن اإلس   واإلميان، آثسهر اإلس   اباعمال الظاهرة، واإلميان ابإلميان اباصول اخلمسة، آليح ل ا إ ا جع ا بس اإلس   واإلميتا

وقولتته )ااصتتول اخلمستتة( هتتو دطتتأ مطبعتتي خالبتتا، أو ستتبق قلتتم م تته، وإال آتتإن حتت يل جسيتتل نَتتصَّ علتتى . ٣] عليتته الصتت ة والستت  ماأجتتاب بتته ال بي
وقت  قت هم اأن اإلست   [أياتا  حاافظ حكماي، وقتال 4 أركان اإلميان الستة. كما انتقت  الشتيخ حتاآظ حكمتي رمحته هللا قتول الزهتري ورجهتح تصتايثه

إلميتان، واإلميتان إ   اك هتو ااركتان البا  تة، واإلحستان هتو حتستس الظتاهر والبتا ن، أمتا ع ت  اإل ت ق هو ااركان الظتاهرة ع ت  التثصتيل واقرتانته اب
. هتتذا قتتول أهتتل الستت ة علتتى أن كتت   الزهتتري رمحتته هللا ميكتتن تثستت ه ثون الاجتتة إىل ثعتتوى تصتتايثه، وهتتو أن ٥]آكتتل م هتتا يشتتمل  ثيتتن هللا كلتته

نثسه، آقت  الزهر  اإلقرار ابلشهاثتس، واليستاق وصف اإلميان إال إ ا عمل ابلشرائا وهذا ما كره الش ص يسمى مسلما إ ا أتى ابلكلمة وهى 
أياتا يف تثست    ابان ميمياة. وهذا ما كره ٦]ك ا نقول اإلس   ابإلقرار، واإلميان ابلعمل، واإلميان قول وعمل قري ان الي ثا أح  ا إال ابآلدر[قال 

ه علتتى القتتول بكثتتر َترك املبتتاين ميت تتا أن يكتتون اإلستت   جمتترث الكلمتتة، بتتل املتتراث أنتته إ ا أتتتى ابلكلمتتة ثدتتل يف ثيتتن ومعلتتو  أنتت[كتت   الزهتتري آقتتال 
. ومتتا  لتت  آلتتيح ل تا أن َنِصتتَف اإلستت   واإلميتتان إ ا اقتترت  ب ت  متتاورث يف حتت يل جسيتتل عليتته ٧]اإلست  ، وهتتذا صتتايح، آإنتته ي شتته  لته ابإلستت  

متن عمتل عمت   لتيح ) عليه الصت ة والست  االستا  الشا يل يف هذا آقول حم ث ال أصل له، وهو قول مرثوث خ  مقبول لقوله الس  ، أما ماقاله 
 . 8(  َرث   عليه أمر  آهو

 مث ن تقل إىل آقرة أدرى من ك   االستا / عب ا ي  الشا يل.
نصتوص الكتتاب والست ة، ثله كتل م همتا علتى أصتل الت ين وهتو التوحيت  ب وعيته القتويل قال االستا  الشا يل إن اإلميان واإلس   إ ا انثرثا يف  -ب 

 .9والعملي، أي أهنما إ ا اجتمعا اآرتقا وإ ا اآرتقا اجتمعا
 ه اله يت ل علتى الت ين كلت الت ص آإنتوك مه هذا د ف الكتاب والس ة ود ف قول السلف. والصواب يف هذا أن اإلميتان أو اإلست   إ ا انثترث يف
 .حي  وعلى أمور أدرىن على التو على أصله آقط وال على التوحي  آقط. كما أن أصل ال ين ليح مراثآا للتوحي  ب وعيه، بل يشتمل أصل ال ي

أن ال إلته  هاثةونب أ ببيان أن اإلميان واإلس   إ ا انثرثا َثلَّ كل م هما على ال ين كله ال على التوحي  آقط، آ قول إن التوحي  ب وعيه هى معتىن ختت

                                                 

 (٣٦٠ - ٧/٣٥9ون الثتاوى، ، وق   كر ابن تيمية هذا الك   يف )جمم1/11٥)آتح الباري(  1
 ٧/14)جممون الثتاوى(  2
 ٧/2٥9)جممون الثتاوى(  ٣
 ٣4 - 2/٣٣انظر )معارج القبول(  4
 2/٣99)معارج القبول(  ٥
 29٥ /٧نقله ابن تيمية يف )جممون الثتاوى(  ٦
 2٥9 /٧)جممون الثتاوى(  ٧
 رواه مسلم 8
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لتركن إال هللا، ي ل على هتذا حت يل مبتاين اإلست   البتن عمتر آتذكر أن التركن ااول هتو الشتهاثَتن يف روايتة متثتق عليهتا، ويف روايتة ملستلم وصتف ا
ايتته )لتيكن أول (. كمتا يت ل عليته حت يل ابتن عبتا  يف بعتل معتا  إىل التيمن آثتي إحت ى رواعلى أن يوحِه  هللا) عليه الص ة والس  ااول بقوله 

ت وا هللا(  الت يل مث  كتر مات عوهم إليه ختهاثة أن ال إله إال هللا وأن حممت ا  رستول هللا( ويف روايتة أدترى للب تاري )لتيكن أول ماتت عوهم إىل أن يوحِه
 الص ة والزكاة. وهو ح يل متثق عليه.

هو الركن ااول من أركان اإلست    ال اإلست   كلته، وهتو التركن ااول متن  وخنلص من هذا إىل أن التوحي  الذي ت ل عليه ختهاثة أن ال إله إال هللا
اإلميتان باتا ) عليه الصت ة والست  أركان اإلميان الستة كما يف ح يل جسيل ال اإلميان كله، وهو الشعبة ااوىل من ختعب اإلميان املذكورة يف قوله 

قتتال يف القتتامو : التوحيتت  إميتتان [رمحتته هللا  الساافارير، قتتال الع متتة 1(  تتة اا ى عتتن الطريتتقوستتتون ختتتعبة آأآاتتلها قتتول ال إلتته إال هللا وأث هتتا إما
 . واإلميان ابهلل وح ه هو الركن ااول من أركان اإلميان ال اإلميان كله.2]ابهلل وح ه

هتل التوحيت  آوأنته يزيت  ويت قص،  ستون ختعبةان باا و وإ ا أراث االستا  الشا يل جعل التوحي  مراثآا لإلميان، وإ ا كان السلف أجعوا على أن اإلمي
 باا وستون ختعبة ،  وهل التوحي  يزي  وي قص .

ل م همتا علتى كتان إ ا انثترثا ثله  هذان اللثظو آلثظا اإلس   واإلميان ليسا مراثآس للثظ التوحي ، بل التوحي  ركن من أركاهنما وجزء من أجزائهما. 
 وبقية أركان اإلميان وختعبه.ال ين كله را يف  ل  التوحي  

يَن ِع تتَ  ) وثليلتته ابل ستتبة لإلستت  ، قولتته تعتتاىل ِ ك ْم آَتتَ  اْليَتتتْوَ  يَتتِتَح الَّتتِذيَن َكَثتتر واْ ِمتتن ِثيتت) ولتته تعتتاىل، وق 19آل عمتتران:  (اّللِه اإِلْستتَ    ِإنَّ التت ِه
تتْم ِثيتتَ ك ْم َوأَ  َكَْشتتْوه ْم َواْدَشتتْوِن اْليَتتتْوَ  َأْكَمْلتتت   تتم  اإِلْستتَ َ  ِثي تتا   َوَرِضتتيت  لَ  نِْعَمتتيِت َْتَْمتتت  َعلَتتْيك مْ َلك  ، آسهتتمي هللا تعتتاىل التت ين  ٣: املائتت ة (ك 

 الكامل ابإلس   ومل يقصر اإلس   على أصل ال ين آقط كما قال الشا يل.
لَّتْيَح الْتِسَّ ) يف كتتاب اإلميتان متن صتاياه قولته تعتاىلوثليله ابل سبة لإلميان: ح يل خت عب اإلميان السابق، و كر الب اري يف )ابب أمور اإلميتان( 

َتتا اْلم ْؤِم  تتونَ ) . وم تته أياتتا قولتته تعتتاىل1املؤم تتون:  (قَتتْ  أَآْتلَتتَح اْلم ْؤِم  تتونَ ) ، وقولتته تعتتاىل 1٧٧البقتترة:  (َأن تت َولُّتتواْ و ج تتوَهك مْ  َتتا ) ، وقولتته 2اانثتتال:  (ِإمنَّ ِإمنَّ
 .٣آاختتمل اإلميان على كل خترائا ال ين .1٠الجرات:  (اْلم ْؤِم  ونَ 

ولتيح اإلست   [رمحته هللا  السايوطيآبأي حجة قصر االستا  الشا يل اإلميان واإلس   على التوحي  وهو ركتن متن أركتان الت ين ال الت ين كلته. قتال 
 ان ليح هو التوحي  آقط. . هذا يف بيان أن اإلس   أو اإلمي4]إْسا  للتوحي  آقط، بل  مون الشريعة بثروعها وأعماقا

 ا يل.ما قال الشكويتبس أياا مما سبق أن اإلس   واإلميان إ ا انثرثا ثله كل م هما على ال ين كله ال على أصل ال ين  
ميتان اإل اإلميتان أبركتان إلميتان علتىويتبس أياا أن أصتل الت ين هتو أصتل اإلميتان، وهتذا لتيح هتو التوحيت  آقتط كمتا قتال املؤلتف، بتل يشتتمل أصتل ا

 الستة وعلى بعض أعمال القلب واَّوارح اليت يكثر َتركها إ  كان أصل اإلميان ض ا  للكثر.   
هو اإلس   العتا  التذي هتو إست    -الذي إ ا  أ لق ت اول التوحي  ب وعيه  -مث َتاثي الشا يل يف اخلطأ يف نثح املسألة، آقال إن اإلس    -ج 

متتن كتابتته(. آتتأقول: ومتتن قتتال إن اإلستت   إ ا ا لتتق آهتتو اإلستت   العتتا  ولتتيح  22٣عتتن ثاللتتة حتت يل جسيتتل )ص ال بيتتس والتتذي كتلتتف ثاللتتته 
، أبي ثليل يقول هذا  بتل إن العكتح هتو الصتايح ولتو قتال يهتوثي أستلمت مث مل يلتتز  عليه الص ة والس  اإلس   اخلاص الذي ب عل به حمم  
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كتل متن [ ابان قداماةست   العتا  ثيتن إبتراهيم وموستى، ل كتم عليته ابلترهِثة، الخيتلتف العلمتاء يف هتذا قتال خترائا اإلس   وقتال اليهتوثي قصت ت اإل
،  ان اإلست   إ ا أ لتق أريت  1]قبل انكاره وكان مرت ا ، نتصه عليته أمحت  يف مواضتاتلثهظ ابإلس   أو أدس عن نثسه به مث أنكر معرآته را قال مل ي  

َتِ  َخْ َ اإِلْسَ ِ  ِثي تا  آَتلَتن يت ْقبَتَل ِمْ ته  ) قال تعاىل  ة والس  عليه الص به ثين حمم   . وحتىت لتو واآق تاه علتى قولته أن املتراث 8٥آل عمتران:  (َوَمن يَتبتْ

ِلك تلِه َجَعْل َتا ) هو اإلس   العا   آهو دطأ أياا انه من قال إن إس   ال بيس عليهم الس   هو التوحي  آقط، أمل تكن قم خترائا كمتا قتال تعتاىل
َهاجا     ، أكانت خترائعهم هذه من إس مهم أ  ليست م ه . 48املائ ة:  (ِم ك ْم خِتْرَعة  َوِم تْ

إلميتان ا متل أصتل اإلميتان  اب( وأراث 22٣ هتو اإلميتان ا متل )ص -التذي إ ا أ لتق ت تاول التوحيت  ب وعيته  -وقال االستا  الشا يل إن اإلميان  -ث 
ان إ ا  ثليتل، آلثتظ اإلميتذه ثعتوى بت هتك مه وستيأيت بتمامته. آتأقول: أبي حجتة قتال إن اإلميتان إ ا أ لتق أريت  بته أصتل اإلميتان ،   كما ي ل عليه

يف  الصتت ة والستت   عليتتهول هللا َثله علتتى التت ين كلتته جبميتتا خت تتعبه، ولتتيح احتت  أن يصتتثه ب تت  ماوصتتثه بتته رستت -كمتتا يف كتت   املؤلتتف   -أ لتتق 
ذا اإلميتان لَّمة، انته جعتل هتعتوى خت  م َستثاإلميتان  كمتا أن ثعتوى املؤلتف أنته أراث ابإلميتان املتراثف للتوحيت  أنته اإلميتان ا متل هتى حت يل خت تَعب 

الكامل أو ميان و ال ين كله أي اإلهميان الذي عن اإل -االنثراث واالجتمان  -مراثآا لإلس   إ ا انثرثا وقسيمه إ ا اجتمعا، والسلف إمنا قالوا هبذا 
اه املؤلف ابإلميان ا مل، آهذا الذي ص عه املؤلف دلط   اضطراب.و اإلميان املطلق ال أصل اإلميان آقط الذي ْسه

تاه اإلميتتان -وإ ا ستلهم ا بقتتول االستتا  الشتتا يل إنته أراث بلثتتظ اإلميتتان امل ثترث أصتتل اإلميتان   قتتول إن أصتتل آأنته متتراثف للتوحيت . و  -ا متتل  التتذي ْسه
ان، ثادلتة يف أصتل اإلميت كتون الصت ةتان ض ه الكثر، وهو الخيتلف مع ا يف هذا، ونقول أجا الصاابة علتى أن تترك الصت ة كثتر، آ بت  أن اإلمي

لتوحيت .  ة علتى اآلدر، وهى أمور وائتن ابليو  اإ ن آلم يقتصر أصل اإلميان على التوحي  آقط، وماقل اه يف الص ة يقال يف اإلميان ابمل ئكة واإلميا
 طأ.دهو قول  ]إنه هو التوحي  -حىت لو أراث به أصل اإلميان أو اإلميان ا مل  -اإلميان [آتبسه أن قوله 

وحنوهتا وقبل أن ن تقل إىل آقرة أدرى من ك مه، نقول: قال السلف: إن اإلميان قول وعمل، أو إنه قول ابللسان واعتقتاث ابلقلتب وعمتل ابَّتوارح، 
نقل اها عن ابن تيمية يف الك   عن كتاب )اإلميان( حملم  نعيم ايسس. آهذه أقوال السلف يف اإلميان. آمن متن الستلف قتال بقتول  من ااقوال اليت

 . بكتتل االستتتا  الشتتا يل: إن اإلميتتان هتتو التوحيتت  القتتويل أو توحيتت  الصتتثات ع تت  اقرتانتته ابإلستت  ، وإن اإلميتتان هتتو التوحيتت  ب وعيتته ع تت  اإل تت ق
ذا قول خمرتن ليح له أصتل يف كت   الستلف آات  عتن أن يكتون لته أصتل يف الكتتاب والست ة، وهتذا الت ين مبتين علتى ال قتل كمتا أستلثت. أسف ه

ت ث  ت ث خت ه، وإ ا ادتلثتوا علتى قتولس أو ث ثتة آلتيح احت  أن    قتوال وإ ا اتثق السلف على قوِل آلتيح احت  متن اامتة أن خيترج ع ته أو أن   
 ا  ع هم انه يعين أن الق خاب عن السلف وأثركه املتأدر، وهذا م كر عظيم، انه يعين أن اامة كانتت علتى ضت لة حتىت أثرك املتتأدر  ج ي ا  وائ

، واامة الجتتما على ض لة ابإلجان والب  آيها من  ائثة على التق ثائمتا وأبت ا، آتإ ا ادتلثتوا علتى أقتوال آتالق يف واحتِ  م هت ارجتا  ا لتيح دالقَّ
. وبتطبيتق هتذا ااصتل تعلتم أن التثست ات التيت وضتعها 2ع ها، وإ ا أتى املتأدر بقول دارج عن أقواقم آهو دطأ قطعا  إ  الق يف واح  من أقتواقم

 ااستا  الشا يل لإلميان واإلس   هى دطأ ب  ريب خلروجها عما قال به السلف يف  ل . 
 مث ن تقل إىل آقرة أدرى من ك مه.

ولثتتظ اإلميتتان هبتتذه ال اللتتة هتتو اإلميتتان ا متتل، مث قتت  ي قتترن ابإلميتتان الواجتتب يف آيتتة واحتت ة، آتتإ ا  هتتب بعتتض اإلميتتان [ االسااتاذ الشاااذيقتتال  -ت هتت
هتذا  من كتابه(. يتبسه من ك مته 22٣)ص  ]الواجب برتك بعض الواجبات أو بثعل بعض احملرمات، بقي بعاه وبقي معه اإلميان ا مل اليتبعهض
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 أنه أراث ابإلميان ا مل أصل اإلميان انه هو الذي يبقي بع   هاب اإلميان الواجب. ول ا ه ا تعليقان:
ء يف مقابتتل ون أصتل اإلميتتان كجتز ستلف يستتتعملالتعليتق ااول: تعبتت ه عتن أصتتل اإلميتان بلثتتظ اإلميتان ا متتل خت  ثقيتتق، آهمتا ليستتا مرتاثآَتْس. آتتإن ال

 ميان الكامل، يف حس يستعملون اإلميان ا مل يف مقابل اإلميان املثصل، اإلميان الواجب واإل
وهتتو مركتتب متتن أصتتل اليتتتم ب ونتته، ومتتن واجتتب يتت قص بثواتتته نقصتتا  يستتتاق صتتاحبه العقوبتتة، ومتتن مستتتاب يثتتوت [عتتن اإلميتتان  اباان ميميااةقتتال 

 .1]بثواته علوه ال رجة
ب عليته متاال دتب بته، ويتؤمن أبن هللا أوجت والزكتاة مت   دتب عليته متن اإلميتان أن يعلتم متاأ ِمرَ آمن وجب عليه التل [وقال ختارح العقي ة الطااوية 

لستتلف ملصتتطلاي أصتتل اإلميتتان، . آهتتذه استتتعماالت ا٣٧8 - ٣٧٧ص  ]علتتى ختت ه اإلميتتان بتته إال جممتت  ، وهتتذا دتتب عليتته آيتته اإلميتتان املثصتتل
ن متتلتتذي ي جتتو بتته العبتت  هتتو القتت ر ا َتركتته آهتتو ثادتتل يف أصتتل اإلميتتان، إ  إن أصتتل اإلميتتانواإلميتتان ا متتل، وقتت  ستتبق القتتول أبن كتتل عمتتل يكثتتر 

يثيتتته   إميتا  مثصت   بكمن بته العبتتالكثتر، ومتن هتتذه ااعمتال: الصت ة ذجتتان الصتاابة كمتا أستتلث ا القتول، وماوجتب متتن ااعمتال البت  متتن أن يتؤ 
راثآته. إلميتان ا متل واليابتذل  علتى  ادتل يف أصتل اإلميتان بت  ختت ، آلتم يقتصتر أصتل اإلميتانومايصح به وما ي ثس ه، آاإلميان املثصتل ابلصت ة ث

ثصتتل أبمتتور أبمتتور واإلميتتان امل ان ا متتلوهبتتذا يتبتتس لتت  دطتتأ املؤلتتف يف تعبتت ه عتتن أصتتل اإلميتتان ابإلميتتان ا متتل. آأصتتل اإلميتتان يشتتتمل علتتى اإلميتت
 أدري. 

 متتل أصتتل اإلميتتان، آقولتته إن أصتتل اإلميتتان ا، وقتت  تبتتس أنتته أراث ابإلميتتان ]وبقتتي معتته اإلميتتان ا متتل اليتتتبعض[ه أمتتا التعليتتق ال تتاين: آهتتو علتتى قولتت
تكتون متن خت تعب كتل ي -الكثتر  التذي هتو ضت  -اليتبعض دطأ بل هو قول املرجتة، آإنه يتتبعض ختتأنه يف  لت  ختتأن اإلميتان كلته. آأصتل اإلميتان 

    الصاة.التبعض وع أنه يتبعض إال أنه اليصح إال ابكتمال هذه الشعب،  آه اك آرق بس ع   خت عبة م ها إميان وهذا ي ل على
 أما خت عب أصل اإلميان والذي ال يصح إال ابكتماقا آهى:

رآتة معتىن ال ة أي معقصتوث ابملعرآتهلل، وامل على القلب: املعرآة والتص يق وبعتض أعمتال القلتب كتاإلد ص واحملبتة واخلشتية واالنقيتاث والرضتا والتستليم
قصتوث إجتاال، وامل لست  الصت ة وا عليتهإله إال هللا وماتت ل عليته كمتا نتص عليته يف حت يل ع متان بتن عثتان ع ت  مستلم، ومعرآتة ماجتاء بته الرستول 

رآته وصت هق عضتا واإل عتان ملتا لر التيت أ هتا ابلتص يق تص يقه يف كل ماجاء به جلة وعلى ال يب. ويتبا املعرآة: التص يق را عرآه وأعمال القلب وا
آ بت   ب علتى الوجته الصتايحعمتال ابلقلتبه واي اره على ماع اه وهى احملبة، ودشية هللا ثون ماسواه. هذا مادب على القلب. وإ ا قامت هذه اا

 أن يتبعها عمل اَّوارح. 
يقتتر متتا  ئا اإلميتتان، آمتتن ملبستتائر ختتترا ب وعتتن إنشتتاء االلتتتزا وعلتتى اللستتان: اإلقتترار ابلشتتهاثتس. وهتتذا اإلقتترار يثتترتع أنتته إدبتتار عتتن تصتت يق القلتت

ة، وإن أقتتر  تعتتاىل يف اآلدتتر راره ع تت  هللاالقتت رة آهتتو كتتاآر، ومتتن أقتتر آهتتو مستتلم يف أحكتتا  التت نيا، آتتإن صتتاَحَب إقتترار اللستتان اعتقتتاث القلتتب نثعتته إقتت
  ثاق ااكس.بلسانه ثون قلبه آهو مسلم يف الظاهر كاآر على القيقة وهو امل اآق ال

 وعلى اَّوارح: أعمال اَّوارح اليت يكثر َتركها كالص ة.
قولتته  اباان ميميااةعتتن  -متتن كتابتته  21٧يف ص  -آهتتذه الش تتَعب تتت ل علتتى أن أصتتل اإلميتتان يتتتبعض، وقتت  نقتتل االستتتا  الشتتا يل مايتت ل علتتى  لتت  

يف ص  -. كما نقل الشا يل  ]يق م و  له، واليكون العب  مؤم ا إال هبماآإن اإلميان أصله معرآة القلب وتص يقه، والعمل َتبا قذا العلم والتص [
رث أمح  بن ح بل على املرجتتة التذين يزعمتون أن اإلميتان اليكتون إال ختتيتا واحت ا ، أبهنتم إ ا أقتروا أبنته البت  يف اإلميتان متن املعرآتة  -من كتابه  2٥4
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والبت  أن يكتون متا [قولته  ابان ميمياة. كمتا نقتل الشتا يل عتن 1طيعون رثهه وإال قتالوا قتوال عظيمتاوالتص يق واإلقرار آق  أقروا ابلتع ث وأن هذا اليست
، التص يق ختال من حب هللا ودشية هللا، وإال آالتص يق الذي اليكون معه ختال من  ل  ليح إميا  البته، بتل هتو كتصت يق آرعتون واليهتوث وإبلتيح

 ي كر املؤلف تبعهض أصل اإلميان ما ما نقله .. آكيف 2]وهذا الذي أنكره السلف على اَّهمية
املؤلتتتف، وأن الكتتتاآر قتتت  تكتتتون معتتته ختمتتتعبة متتتن خت تتتعب أصتتتل اإلميتتتان، إال أن اإلميتتتان اليصتتتح إال واخل صتتتة: أن أصتتتل اإلميتتتان يتتتتبعض د آتتتا لقتتتول 

ِإَ ا َجتاءَك اْلم  َتاِآق وَن ) لسان كما يف قوله تعتاىلابكتمال ختعب أصل اإلميان، آامل اآق ال ثاق ااكس معه بعض خت عب أصل اإلميان وهو اإلقرار ابل
كمتا قتال   عليته الصت ة والست  ، واليهتوث معهتم بعتض ختتعب أصتل اإلميتان وهتو التصت يق ب بتوهة الرستول  1امل تاآقون:  (قَتال وا َنْشتَه   ِإنَّتَ  َلَرس تول  اّللَِّ 

َ اه م  اْلِكَتاَب يَتْعرِآ ونَه  كَ ) تعاىل ، وآرعون معه بعتض  14٦البقرة:  (َما يَتْعرِآ وَن أَبْتَ اءه ْم َوِإنَّ َآرِيقا  مِه تْه ْم لََيْكت م وَن الَْقَّ َوه ْم يَتْعَلم ونَ الَِّذيَن آتَتيتْ

َها أَنث س ته مْ ) وصاة ماجاء به عليه الس   كما قالختعب أصل اإلميان وهو تيق ه بصاة نبوهة موسى  َق َتتتْ ، وإبلتيح  14 متل:ال (َوَجَات  وا هِبَتا َواْستتَتيتْ

َع  تونَ ) معته بعتتض خت تتعب أصتتل اإلميتتان وهتو اإلميتتان ابلربوبيتتة وبيتتو  البعتتل كمتا يف قولتته تعتتاىل ، ومتتا  لتت   ٧9ص:  (قَتتاَل َربِه آَتتأَنِظْرين ِإىَل يَتتتْوِ  يت بتْ

 1٠٦يوستف:  (َأْك َتر ه ْم اِبّللِه ِإالَّ َوه تم مُّْشترِك ونَ َوَما يت ْؤِمن  ) آهؤالء كلهم كثار إ  مل تكتمل ل يهم جيا خت عب أصل اإلميان، وهذا معىن قوله تعتاىل

كمتا اليكتون مؤم تا إ ا كتان [ابان ميمياة . وقتال ٣]قتم إميتا  بته ستباانه متا الشترك -وتعتاىل  ستباانه -أثبتت [هذه اآليتة مث قتال  ابن القيم، أورث 
 .4]معه أصل الكثر وبعض آرون اإلميان
 ميان د آا لقول املؤلف.وهذا كله يف بيان تبعهض أصل اإل

 مث ن تقل إىل آقرة أدرى من ك مه.
ْلِم َكآآَّة  ) يف تثس  قوله تعاىل االستاذ عبداجمليد الشاذيقال  -و  يت عوهم ابستم اإلميتان [، قال  2٠8البقرة:  (اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ اْثد ل واْ يف السِه

. والتعليتتق ه تتا علتتى قولتته )اإلميتتان ٥]248راجتتا ابتتن ك تت  ص  -لتت دول يف جيتتا الطاعتتات ووجتتوه التتس ا متتل لياققتتوا اإلميتتان الواجتتب الكامتتل اب
وهو أهنم أمروا كلهتم أن يعملتوا جبميتا خت تعب [ ابن كثريالواجب الكامل( وأحال يف ك مه على تثس  ابن ك   آلم أج  هذا املصطلح به وإمنا قال 

آرتجم االستا  الشا يل ك   ابن ك ت  هتذا يف مصتطلح )اإلميتان الواجتب الكامتل(. وهتذا ٦]ج ا  مااستطاعوا م هااإلميان وخترائا اإلس   وهي ك  ة 
 املصطلح الي عسه عن معىن اآلية وال عن معىن ك   ابن ك   يف تثس ه.

ا يف تعليقي على العقي ة الطااوية  -وبيان  ل  أن اإلميان له ث ث مراتب   ول: ا ه ا آأقوأوجزه -وق   كْر
اتاث للكثتر، لكثر آأصل اإلميتان مال جاة من ا وي سمى أياا )مطلق اإلميان(، وبه -وتكلم ا ع ه يف الثقرة السابقة  -املرتبة ااوىل: أصل اإلميان • 

ميان الواجب ومل دلها بتقص ه يف اإلل ار إ ا ثوبه ي دل العب  يف عمو  امل ا بس بقوله تعاىل )ايأيها الذين آم وا(، وبه يستاق العب  أن خيرج من ا
 يشأ هللا أن ي ثر له.

وال تا  املرتبة ال انية: اإلميان الواجب، وهتو متاواث عتن أصتل اإلميتان متن آعتل الواجبتات وتترك احملرمتات، وي ستمى أياتا )كمتال اإلميتان الواجتب(،  • 
                                                 

 ٣9٦ - ٧/٣9٥وك   أمح  هذا  كره ابن تيمية يف )جممون الثتاوي(  1
 اب ل  السابا رجمون الثتاوي ٣٠٧بكتاب الشا يل، وص  2٥٧ص  2
 28)الص ة( ص  ٣
 ٧/٣1٧، ويراجا أياا )جممون الثتاوى( 1٥/28٣)جممون الثتاوى(  4
 ، هذا ك مه22٥( ص )ح  اإلس   ٥
 (1/248)تثس  ابن ك  ،   ٦
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 آيه على ثرجتس: 
 هم متب الوعيت ، ومتن متات ، وهتم أصتاا، وهتم أصتااب الكبتائر أو ماي ستمى ابلثاستق املِلهتيال رجة ااوىل: املقصرون آيه، برتك واجب أوآعل حمتر 

آتا ر:  ( لهِ َتْثِستهِ  َتاملم  تْه ْم ِمتآَ ) وهتذه ثرجتة خ  َتئب آهو يف مشىتة هللا إن ختاء خثر له وإن ختاء عذبه مث خيرجه متن ال تار رتا معته متن أصتل اإلميتان،

 ابت اء ب  سابقة عذاب.، وإ ا خثر هللا له ثدل اَّ ة  ٣2
، وهتتؤالء هتتم املستتتاقون ٣2 ر: آتتا (ْقَتِصتت م  تْه م مُّ َوِمتت) ال رجتتة ال انيتتة: التتذين أثهوا اإلميتتان الواجتتب بتمامتته مل يقصتتروا آيتته ومل يزيتت وا عليتته، وهتتذه مرتبتتة

ا قوله اثق، ويف هؤالء أياوع ه الص رمحته حسبللوع  الساملون من الوعي ، أي أهنم يستاقون ثدول اَّ ة ابت اء ب  سابقة عذاب بثال هللا وب
  –آيمن اقتصر على آعل الواجب  - عليه الص ة والس  

كتل . وأصااب هذه ال رجة ق  أتوا ابإلميان الواجب الكامل، وهذا هو املصطلح الذي  كره االستا  الشتا يل، وهتو الي عتسه عتن  1(أآلح إن ص ق) 
ْلِم َكآآَّة  ) اىلخترائا اإلس   املذكورة يف قوله تع وإمنا يعسه هذا املصطلح عن الواجب آقط من هذه الشرائا والي دل آيته  2٠8البقرة:  (اْثد ل واْ يف السِه

 .2]واإلميان املؤلف من ااقوال الواجبة وااعمال الواجبة البا  ة والظاهرة هو ا مون الواجب الكامل[ ابن ميميةاملستابات. قال 
رجتتة ثواملشتتتبهات، وهتتذه  ك املكروهتتاتة: اإلميتتان املستتتاب، وهتتو متتاواث عتتن اإلميتتان الواجتتب متتن آعتتل امل تت وابت واملستتتابات وتتتر املرتبتتة ال ال تت• 
ثرجتة أعلتى  تعتاىل يفتت اء بت  ستابقة عتذاب برمحتة هللا ، وهم احملست ون وأصتااب هتذه ال رجتة يت دلون اَّ تة اب ٣2آا ر:  (َوِم تْه ْم َساِبقم اِبخلَْْ َاتِ )

 ه املرتبة أياا ررتبة كمال اإلميان املستاب.، وتسمى هذ 21اإلسراء:  (َوَلآلِدَرة  َأْكَس  َثَرَجاِت َوَأْكَس  تَتْثِاي   ) من املقتص ين،
ئض وختتترائا إن لإلميتتان آتترا[ تته بقولتته عرضتتي هللا  عماار باان عباادالعزيزهتتذه مراتتتب اإلميتتان التت  ث، وجمموعهتتا ي ستتمى: اإلميتتان الكامتتل. وهتتو ماع تتاه 

ي تعليقتتتا يف أول كتتتتاب اإلميتتتان متتتن رواه الب تتتار  ]وحتتت وثا  وستتت  ا ، آمتتتن استتتتكملها آقتتت  استتتتكمل اإلميتتتان، ومتتتن مل يستتتتكملها مل يستتتتكمل اإلميتتتان
اإلميتان وختترائا  بأن يعملتوا جبميتا ختتع[ولته يف ق ابن كثريهى مرتبة اإلميان الكامل، وهى املرتبة اليت ع اها  ]آق  استكمل اإلميان[صاياه، وقوله 

 الشااذي  مه االستتا  صطلح الذي استوهذا الك   يشتمل على مراتب اإلميان ال  ث: أصله وكماله الواجب وكماله املستاب، أما امل ]اإلس  
ستت ل هبتا، كمتا التيت ا عتن معتىن اآليتة آإنه اليشتمل على كمال اإلميان املستاب وابلتايل آإن مصتطلاه هتذا اليعتس ]اإلميان الواجب الكامل[وهو 

اإلميتان )ي أن يستت    مصتطلح   كتان ي ب تاليعس عن معىن ك   ابن ك  ، آق  عسه املؤلف عن مرتبةِ   رصتطلح دتاص ررتبتة أثى م هتا، وقتذا آقت
 . ]اإلميان الواجب الكامل[الكامل( أو )اإلميان الواجب واملستاب( ب ال من قوله 

 مه.مث ن تقل إيل آقرة أدرى من ك 
 الستت  عليتته الصتت ة و ل تت  امتتن كتابتته  كتتر وقتتائا نقتتض بتتين ال اتت  وبتتين قريظتتة وكثتتار مكتتة عهتتوثهم متتا  ٣1٧إىل  ٣11يف الصتتثاات متتن  -و 

 اث. هتذايف احملاربتة واَّهت كتم املباختترآقاتلهم وأجرى على الساكت م هم حكم ال اقض اهنتم كتانوا  وائتف ممت عتس بشتوكة. كمتا  كتر أن الترثء لته ح
 حاصل ك مه، وهذا كله صواب الخبار عليه. والرثء هو املعس على القتال ب   مباخترة م ه له.

ومتن هتذه القاعت ة يتبتسه أن تطبيتق مبت أ أال يؤدتذ أحت  جبريترة خت ه يف حالتة ااآتراث [ولكن اإلختكال يف تعليقه على هذه الوقتائا، آقت  قتال مانصهته 
 ، الب  أن يتقيه  ابلقيوث املقتاية لإل راث يف حالة ال ور اليت ميت ا آيها أهلها بستلطان آيكتون حكتم الترثء حكتم الذين ت اقم الق رة وتصل إليهم الي

                                                 

 ال يل متثق عليه 1
 2٧٦ /18)جممون الثتاوي(   2
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. واإلختتتتكال يف ك متتته هتتتذا يف 1]املباختتتتر، وحكتتتم املقتتتر والستتتاكت حكتتتم ال تتتاقض واحملتتتارب، متتتا أنتتته مل يباختتتتر التتت قض والتتترب كتتتل آتتترث متتتن ال تتتا 
 موضعس:

حكم املعاهت ين علتى كتل ثار ميت تا أهلهتا بستلطان: آتالكم التذي  كتره دتاص أبهتل العهت  متن الكثتار ااصتليس إ ا نقتض  املوضا ااول: تعميمه
 -يف قواعت ه الثقهيتة  -رمحته هللا  السايوطيبعاهم العهت  ومل ي كتر البتاقون آهتؤالء هتم التذين دتري علتى الستاكت آتيهم حكتم ال تاقض مت هم. قتال 

ودترج عتن هتذه القاعت ة صتور: م هتا لتو نقتض  -إىل قوله  -هذه عبارة الشاآعي رضي هللا ع ه «.  ي  سب للساكت قولال»القاع ة ال ام ة عشرة [
. آتعميم هذا الكم على خ  هذه الصورة خ  صايح. آإن ال   2]بعض أهل الذمة ومل ي  كر الباقون بقول وال آعل، بل سكتوا، انتقض آيهم أياا

جيا الرجال املقاتلة حكما يف بين قريظة، يف حتس ورث الشترن ابل هتي عتن قتتل الرهبتان والشتيو  والث حتس ممتن اليقتاتلون  قتل عليه الص ة والس  
 آع  وإن كانوا من املقاتلة حكما و ل  يف أهل الرب وهم من أهل امل عة كما هو مقرر يف آقه اَّهاث.

إلميتتتان ا  القتتتتال أ  أحكتتتا  راث بتتته أحكتتتاأح ْكتتتم... ح ْكتتتم...( آقتتت  أهبتتتم املتتتراث ابلكتتتم، هتتتل املوضتتتا ال تتتاين: تعميمتتته ااحكتتتا  يف  قولتتته )ح ْكتتتم... 
ملؤلتتف اقت  ترتتتب علتى إهبتتا  و علتل أدتترى. و والكثتر . آالوقتتائا التيت  كرهتتا آيهتا التستتوية يف أحكتتا  القتتال، أمتتا أحكتا  اإلميتتان والكثتر آلهتتا أستتباب 

ن ممت عتتون زل هللا حكتتا  مرتتت و ب تت  متتاأن ض يف تكثتت  عتتوا  املستتلمس الستتاكتس يف التتب ث التتيت  كمهتتاللاكتتم املتتراث يف ك متته أن استتت   إليتته التتبع
لة وكوهنتا نظترا  ا يتة املستأا املوضتا و ابلشوكة، ان املؤلف أجرى على الساكت حكتم احملتارب يف الت اير املمت عتة، آكتان دتب عليته التثصتيل يف هتذ

ك متي هتة أحكتا  القتتال، و لكثتر ومتن جحوقتا أعترع قتا ذدتاو آيمتا يلتي متن جهتتس: متن جهتة أحكتا  اإلميتان وا من ال واول ولك رة اَّ ل القائم
 إن ختتاء هم آتالك   آيته َييتين علتى كثتر ه ا عن الساكتس هبذه الب ث وهم جهور أهلها، أما من  هرت م ه مواآقتة ورضتا أو إعانتة للاكتا  الكتاآر 

لتتيهم وهتتم علكثتتار وعتتن االنكتتار ة الكتتا  اة الليمانيتتة يف املتتواالة( كمتتا وعتت ت متتن قبتتل. أمتتا ابل ستتبة للستتاكتس عتتن إعانتتهللا ع تت  نقتت  كتتتاب )الرستتال
 ااخلبية الصامتة هبذه الب ث، آأحكامهم على ال او التايل:

 :  من جهة أحكا  اإلميان والكثر.أوال
و  يء يت ل علتى إست   أختتيظهر م ته   اهره الكثر أو يكون  اهره اإلس   أو ال آالساكت هبذه الب ث الخيلو حاله من حال من ث ث: أن يكون

 كثر.
 آمن كان  اهر ه  الكثر من كاآرِ  أصلي أو مرت . - 1

التذبح أو ال تذر و لت عاء واالستت اثة و قبتورين ابآهو كاآر حكما ، كال صراين واليهوثي والشيوعي امللا  واملرت  برتك الص ة أو سبه ال ين أو عباثة امل
 خ ها من أسباب الرثهة.

 ومن كان  اهره اإلس  . - 2
آهو مسلم حكما ، وهو املسمى ابملسلم مستور الال، وهو من  هترت م ته ع متة متن ع متات اإلست   ومل يعترف ع ته  قتض متن نواقاته. و لت  

آي بتت لته حكمته، إال أن يعتارع هتذا الظتاهر  تاهرم أقتوى ان ع مات اإلس   هى أسباب  اهرة رتب عليها الشارن الكم لصاحبها ابإلس  ، 
َجَّح عليتته، آمتتا مل ي عتترف ع تته  قتتض لإلستت   آاكتتم اإلستت   اثبتتت لتته. قتتال رستتول هللا  متتن ) عليتته الصتت ة والستت  م تته كإتيانتته ب تتاقض لإلستت   آتت  

وآيتته أن أمتتور ال تتا  حممولتتة علتتى الظتتاهر، آمتتن أ هتتر [حه يف ختتتر  اباان حجاار، وقتتال ٣( صتتلهى صتت ت ا واستتتقبل قبلت تتا وأكتتل  بيات تتا آتتذل  املستتلم

                                                 

 من كتابه )ح  اإلس  ( ٣1٧ص  1
 هت14٠٧، ط ثار الكتاب العريب 2٦٧ - 2٦٦)ااختباه وال ظائر يف قواع  وآرون آقه الشاآعية( للسيو ي، ص  2
 (٣91ال يل رواه الب اري ) ٣
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 .1]ختعائر ال ين أجريت عليه أحكا  أهله مامل يظهر م ه د ف  ل 
 وق  أدطأ يف حكم املسلم  مستور الال  ائثتان:

 -لف متتن بعتض آتترق اخلتتوارج  ائثتة كثهتترت املستلم مستتتور التال لستتكوته عتن التتاكم الكتاآر، ابعتبتتار أن الستتكوت ثليتل رضتتا. وهتؤالء قتتم ست -أ 
. وهتذا قتول آاست ، وقت  ستبق بيتان أنته )الي  ستب إىل 2الذين قالوا إ ا كثر اإلما  آق  كثترت الرعيتة ال ائتب مت هم والشتاه  -وهم العوآية والبيهسية 

( ويؤك  هذا قول رستول هللا   يستتطا آبلستانه، آتإن مل يستتطا آبقلبته  متن رأي مت كم م كترا  آلي ت ه بيت ه، آتإن مل) عليته الصت ة والست  ساكتِ  قولم
، آق  ثل هذا ال يل على أن الساكت بلسانه ق  يكون م كرا  بقلبه، وهو بذل  ماوال مؤم ا، ومن هذا الباب أياا قوله ٣(و ل  أضعف اإلميان
( قتالوا: ايرستول آق  َسِلَم، ولكن من رضي وَتبتاإنه ي ستعمل عليكم أمراء آتعرآون وت  كرون، آمن َكرِه آق  بريء، ومن أنكر ) عليه الص ة والس  
آظاهرة، ومع اه من كره  ل  امل كتر آقت  « آمن كره آق  بريء»آأما رواية من روي [يف خترحه  النوو ، وقال 4( ال، ما َصلهواهللا أال نقاتلهم  قال )

. ومتاثا  حتال الستاكت قت  ثدلته االحتمتال آت  ٥]بقلبته وليتسأبريء من إمثه وعقوبتته، وهتذا يف حتق متن اليستتطيا انكتاره بيت ه وال لستانه آليكرهته 
متتل حالته علتتى االحتمتتال الستن متتاثا  مستلما مستتتور التتال وقت  ستتبق يف ختترح قاعتت ة التكثتت  بيتان أنتته الدتوو التكثتت  ابا متتور دتوو تكثتت ه بتل   

 حمتملة ال اللة وم ها السكوت املشار إليه ه ا.
أدطتتأت يف هتتذا املقتتا : هتتى الطائثتتة التتيت توقثتتت يف اثبتتات حكتتم اإلستت   للمستتلم مستتتور التتال هبتتذه التتب ث واختتترت ت والطائثتتة ال انيتتة التتيت  -ب 

. وهتتذا ٦يف التوقتتف والتبتتس -وهتتم ااد ستتية  -وجتتوب تبتتس حالتته وادتبتتار اعتقتتاثه اجتتل الكتتم ذستت مه. وهتتذا يواآتتق قتتول  ائثتتة متتن اخلتتوارج 
عة، وال ليل على أنه ب عة أن ال صوص ال الة على اثبات حكم اإلس   ملن أ هتر ع متات اإلست   ورث معظمهتا التوقف يف ختأن مستور الال ب 

ات يف ختأن أ   يف ثار الرب أو يف أث اء الرب، آ ل هذا على أن وجوث من أ هتر اإلست   يف ثار الترب بتس الكثتار ال يوجتب التوقتف يف اثبت
الته هتذا لعومتل معاملتة املستلمس، الدت ف بتس العلمتاء يف هتذا، وكمتا مل خيتلتف العلمتاء يف أن املستلم معصتو  حكم اإلس   له، ولو متات علتى ح

.ومن هذه ال صوص املشار إليها. حت يل أستامة بتن ويت  )أقتلتته بعت ما قتال ال ٧ال   واملال والذرية ذس مه سواء كان يف ثار اإلس   أو ثار الكثر
عليته وتعتين ع ت هم أستلم ا، وإنكتار ال ت   -ابن عمر يف قتل دال  بن الولي  اسارى بين جذمية بع ما قالوا: صبأ  صتبأ   ،  وح يل8إله إال هللا( 

عليتته ومتتن املعلتتو  ابلاتترورة أن ال تت  [رمحتته هللا  احلااافظ اباان ر ااب احلنبلاايعليتته، وح ي تته ابلب تتاري، وحنوهتتا متتن ال صتتوص. قتتال  الصتت ة والستت  
كان يقبل من كل من جتاءه يريت  الت دول يف اإلست   الشتهاثتس آقتط، ويعصتم ثمته بتذل  ودعلته مستلما ، آقت  أنكتر علتى أستامة   الص ة والس  

تا رآتتا عليته الستيف واختتتت  نكت ه عليتته، ومل يكتن ال ت   « ال إلتته إال هللا»بتن ويت  قتلتته ملتن قتال  ليشترتط علتى متتن جتاءه يريتت   عليتته الصت ة والستت  َلمَّ
 .9]مث إنه ي لز  الص ة والزكاة  اإلس  ،

 والذين قالوا ابلتوقف والتبسُّ قم بعض الشبهات:
                                                 

 49٧ /1لباري( )آتح ا 1
 194و  192 /1انظر )مقاالت اإلس ميس( ايب السن ااختعري،  2
 رواه مسلم ٣
 رواه مسلم 4
 24٣ /12)صايح مسلم بشرح ال ووي(  ٥
 18٠ /1انظر )مقاالت اإلس ميس( ايب السن ااختعري،  ٦
 ٣٣٥ /9انظر )امل ين ما الشرح الكب (  ٧
 ال يل متثق عليه 8
 ،  ط ثار الثكر٧2و  واِلكم(  ص )جاما العل 9
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ه لصتتاة م هتتا أنتته ال يكثتتي اإلقتترار ابلشتتهاثتس للاكتتم ذستت   ختتت صِ  متتا بتتل البتت  متتن تبتتسُّ التزامتته ابلشتتريعة، . والتتق أن هتتذا االلتتتزا  البتت  م تت• 
كتتم ذستت   الشتت ص رجتترث اإلقتترار واليتوقتتف يف اإلستت   آمتتن أقتتر ومل ي َصتتلَّ آلتتيح رستتلم، و  لكتتن الصتتواب التتذي ثلهتتت عليتته ال صتتوص هتتو أنتته   

 ابان ميمياةقتال الكم عليه حىت  س وقت الص ة لي ظر هل يصلي أ  ال . بل إ ا جاء وقت الص ة أ لزَِ  هبا، آإن مل ي َصلِه ح ِكَم برثتته ويستتتاب. 
ألزِمتوا اباعمتال الظتاهرة: الصت ة والزكتاة والصتيا  والتل، ومل يكتن  عليه الصت ة والست  إ ا أسلموا على عه  ال   وااعراب وخ هم كانوا [رمحه هللا

. وإمنا ي لَز  ابلص ة يف وقتها وي عاقب على تركها ان إقراره ابلشتهاثتس متاتمن 1]أح  ي رتك رجرث الكلمة، بل كان من أ هر املعصية ي عاقب عليها
اباحكتتا ، وهتتذا هتتو الثتترق بتتس قتتول الستتلف التتذين قتتالوا إن اإلقتترار هتتو إدبتتار عتتن تصتت يق القلتتب وإنشتتاء لإللتتتزا  ابلشتتريعة وبتتس قتتول  ل لتتتزا 

   ابتن ها أع ه وكاملعاصرين الذين اليرون اإلقرار متام ا ل لتزا  بل يعتسون تبسه االلتزا  ختر ا  مستق   للاكم ابإلس  ، وال صوص اليت أختر  إلي
من أقر ابلشهاثتس صار مسلما  حكما ، آإ ا ثدل يف اإلس   بتذل  [أياا  ابن ر برجب يبس صاة قول السلف ودطأ قول املعاصرين، وقال 

 لتصت يق كمتا قتال تعتاىلومتراثه ابإلقترار االلتتزا  ال ا[رمحته هللا  ابان ميمياة. ويف بيتان تاتمُّن اإلقرارااللتتزا  ابلشتريعة قتال 2]أ لزَِ  ببقيتة دصتال اإلست  

تتْم لَتت تتْؤِم  نَّ بِتتِه َوِإْ  َأَدتتَذ اّلله  ِمي َتتاَق ) تتت ك م مِهتتن ِكتَتتاِب َوِحْكَمتتِة مث َّ َجتتاءك ْم َرس تتولم مَُّصتت ِهقم لِهَمتتا َمَعك  قَتتاَل أَأَقْتتتَرْرمت ْ  َولََت ص تتر نَّه  ال َِّبيهِتتْسَ َلَمتتا آتَتيتْ
تتتْم ِإْصتتترِي قَتتتال   تتتاِهِ ينَ َوَأَدتتتْذمت ْ َعلَتتتى َ ِلك  تتتَن الشَّ تتتم مِه آاملي تتتاق املتتتأدو  علتتتى أهنتتتم يؤم تتتون بتتته  81آل عمتتتران:  (واْ أَقْتتتتَرْرَ  قَتتتاَل آَاخْتتتتَه  واْ َوَأَ ْ َمَعك 

 وي صتتروه، وي صتترونه، وقتت  أِمتتروا  هبتتذا، ولتتيح هتتذا اإلقتترار تصتت يقا  آتتإن هللا مل خيتتسهم ِبتتس، بتتل أوجتتب علتتيهم إ ا جتتاءهم  لتت  الرستتول أن يؤم تتوا بتته
 .٣]ولثظ اإلقرار يت اول االلتزا  والتص يق والب  م هما -إيل أن قال  -آص هقوا هبذا اإلقرار والتزموه، آهذا هو إقرارهم 

، وال تا  اليتتو  يقولتتون الشتتهاثة واليعرآتتون مع اهتتا، آ بتت  متتن ادتبتتارهم•  : القتتول أبن التتال ت تت َّ يف آهمهتتم  ومتن ختتتبهات متتن قتتالوا ابلتوقتتف والتبتتسُّ
   اهتتا وماتتت ل عليتته متتن ال ثتتي واالثبتتات، أي الكثتتر ابلطتتاخوت واإلميتتان ابهلل. وهتتذا الشتترط اليتت ل عليتته ثليتتل ختتترعي بتتل خيتتالف ماكتتان عليتته ال تتملع

الصتت ة  عليتتهوالصتتاابة إ  مل يتوقثتتوا يف اثبتتات اإلستت   ملتتن أقتتر ابلشتتهاثتس حتتىت خيتتتسوه يف آهمتته املعتتىن املتتراث هبمتتا، وقتتال  عليتته الصتت ة والستت  
. كما أن أصااب هتذا ٥(من عمل عم  ليح عليه أمر  آهو رثه ) عليه الص ة والس  ، وقال 4( كل خترط ليح يف كتاب هللا آهو اب ل) والس  

عتتىن أن دعتتل قتتم  ات أنتتواط مل يعلمتتوا أن هتتذا ي تتاقض م  عليتته الصتت ة والستت  الشتترط ي شتتكل علتتيهم حتت يل  ات أنتتواط، آالتتذين ستتألوا الرستتول 
 الشهاثتس. والصواب يف هذا أن العلم رعىن الشهاثة كما يف ح يل ع مان بن عثان ع   م سلم واالد ص آيها واليقتس وخ هتا متن ختتروط صتاة

 ...املذكورة بكتب االعتقاث، هذه ختروط صاة اإلس   القيقي الذي ي ثا صاحبه يف اآلدرة« ال إله إال هللا»ختهاثة 
                                                 

 2٥8 /٧)جممون الثتاوى(  1
 21)جاما العلو  والكم( ص  2
 ٥٣1 - ٥٣٠ /٧، وم له يف ٣9٧ - ٣9٦ /٧)جممون الثتاوى(  ٣
 ال يل رواه الب اري 4
 رواه مسلم ٥
 .لإلس ا  ، ما هي شروط صحةإله إال هللا شروط ال فالصواب أن من قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]فهذا التعميم يف مجيع شروط ال إله إال هللا، فيه نظر

 احلقيقي النافع يف اآلخرة وهي الشروط غري الظاهرة، اليت ال يعلمها إال هللا. 
 ومن ذلك ما هو شرط لصحة اسس ا احلقيقي واحلكمي أيضًا.

 ."مثل شرط "االنقياد حلقوقها أو ملا دل ت عليه..
 .5التوبة:  (ِحيمم رَّ  َخث ورم  اّللهَ ن ََتب واْ َوأََقام واْ الصََّ َة َوآتَتو اْ الزََّكاَة َآَ لُّوْا َسِبيَله ْم ِإنَّ آَإِ ) كما قال معاىل:

يِن  َآِإْدَوان ك ْم يف )  : انقادوا حلقوقها،أ (آتَتو ْا الزََّكاةَ لصََّ َة وَ اام وْا َوأَقَ ) أ  من الشرك وأقروا ابلتوحيد وشهدوا أن ال إله إال هللا:  (َآِإن ََتب واْ ) ويف اآلية األخر : ال ِه
 .11التوبة:  (َونت َثصِهل  اآلاَيِت ِلَقْوِ  يَتْعَلم ونَ 
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. أمتا يف أحكتا  الت نيا آاإلست   الكمتي ي بتت 1ا يف بيان آرع العس من العلم ابلثصل ال اين من الباب ال اين هبذا الكتتابوق  أخترت إىل هذ... 
ومل يكتن أحت  ي ترتك [ ابان ميمياةابل طق ابلشهاثتس، ومن َقصَّر يف ثي ه بع   ل  ح ِكَم عليه ِبكمه الشترعي متن ك ْثترِ  أو آستقِ  بشترو ه كمتا قتال 

الشاايخ سااليمان باان عباادهللا باان حممااد باان ، ويعتتين ابلكلمتتة اإلقتترار ابلشتتهاثتس. قتتال 2]لكلمتتة، بتتل كتتل متتن أ هتتر املعصتتية يعاقتتب عليهتتارجتترث ا
من خ  معرآة ملع اها والعمتل بته، أو ثعتواه أنته متن أهتل التوحيت  وهتو اليعترف التوحيت  « ال إله إال هللا»وأما قول اإلنسان [رمحهم هللا  عبدالوهاب

لتتص ل تت  هللا متتن عباثتتته متتن التت عاء واخلتتوف والتتذبح وال تتذر والتوبتتة واإل بتتة وختت   لتت  متتن أنتتوان العبتتاثات آتت  يكثتتي يف التوحيتت بتتل  ، بتتل ررتتا خي 
. وأتمتتل قولتتته )آتت  يكثتتي يف التوحيتتت ...( ومل يقتتل )آتت  يكثتتتي للاكتتم ذستت مه(، آتتتالكم ي بتتت لتته أبيِ  متتتن ٣]اليكتتون إال مشتتركا والالتتتة هتتذه

اقتق متن ع مات اإلس  ، أما على القيقة آتإن أتتى ببقيتة ختتروط صتاة الشتهاثتس نثعتته يف اآلدترة وإال آت ، والدتب علي تا ادتبتاره يف الت نيا للت
استتب علتتى تقصتت ه آيتته. وك تت ا  متتا يتت دل اخلطتتأ علتتى التتبعض متتن عتت   التمييتتز بتتس الكتتم  اتيانتته هبتتذه الشتتروط بتتل ي بتتت لتته حكتتم اإلستت   مث   

أحكتا   ابإلس   يف الظاهر الذي جتري عليه أحكا  ال نيا من عصمة ال   واملال وصاة الت اكح والتوارث، وبس اإلس   القيقي الذي جتري عليه
مل  -ل ااهتواء لتكثت  أهت -« مستائل اإلميتان والكثتر»آتإن ك ت ا  ممتن تكلتم يف [رمحته هللا  ابان ميمياةاآلدرة من ال واب والعقاب ع   هللا تعاىل. قتال 

هتتو معلتتو  يلاظتتوا هتتذا البتتاب، ومل مييهتتزوا بتتس الكتتم الظتتاهر والبتتا ن، متتا أن الثتترق بتتس هتتذا وهتتذا اثبتتت ابل صتتوص املتتتواترة واإلجتتان املعلتتو ، بتتل 

                                                                                                                                                                            

يد الظاهرة، ا حقوق، شهادة التوحك، وابلتزان الشر فتأمل كيف عل ق سبحانه عصمة الدا واملال واألخوة يف الدين وذلك من اسس ا احلكمي، ابلتوبة الظاهرة م
موا هللا، ويقي وا أن ال إله إال هللا وأين رسولأمرت أن أقامل الناس حىت يشهدقال: ) وكذلك يف احلديث الذ  يرويه البخار  ومسلم أنه . ص ة وزكاةمن 

 .(ز و لالص ة ويؤموا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مر دماءهم وأمواهلم إال حبق اسس ا، وحسا م على هللا ع
 هللا َعَصَم مر  فمن قال ال إله إالله إال هللاإوا ال صديق رضي هللا عنه ملا احتج عليه عمر رضي هللا عنه حبديث: )أمرت أن أقامل الناس حىت يقولولذلك قال ال

 ماله ونفسه إال حبقه، وحسا م على هللا عز و ل(.
، لقاملتهم على  ول هللا انوا يؤدوهنا إىل رس عناقًا كو منعوينلفإن الزكاة حق املال، وهللا فقال أبو بكر رضي هللا عنه: )فوهللا ألقاملن من فر ق بني الص ة والزكاة 

 رواه البخار  ومسلم.  (منعها
اآلخرة فإهنا ال ما يف أل معاملة املسلمني، كمي فيعام ا احلفاملنافق مثً : أيحل ابلشروط الظاهرة من حقوق ال إله إال هللا، فيعصم بذلك دمه يف الدنيا ويعقى اسس

ليه( وغري الكلمة وملا دل ت ع احملبة هلذه) ب( ومقبل منه ألنه ِل يستكمل شروط اسس ا احلقيقي األخر ، خصوصًا منها غري الظاهرة )كالصدق املنايف للكذ
 .ذلك

ه إال هللا من غري قول اسنسان: ال إل وله: )وأمانقل قيقي، فمث استشهد املصنف بك ا الشيخ سليمان آل الشيخ ليثبت أن شروط ال إله إال هللا كلها لإلس ا احلق
والنذر والتوبة  لدعاء واموأ والذبحادمه، من ايف عب معرفة ملعناها وال عمل به، أو دعواه أنه من أهل التوحيد، وهو ال يعرأ التوحيد بل رطا خيلص لدري هللا

 توحيد، بل ال يكون إال مشركاً واحلالة هذه( أها.واسانبة وغري ذلك من أنواع العبادات ف  يكفي يف ال
 ت اسس ا( أها.  من ع ماثبت له أبفاحلكم ي -ف  يكفي للحكم إبس مه" "وِل يقل:  - قال املصنف بعده: وأتمل قوله: )ف  يكفي يف التوحيد..

أما   ا كما ذكر املصنف، مات اسسمة من عيكون ابسميان أب  ع ومعلوا أن هناك فرق بني ثبوت اسس ا احلكمي ابتداء، واستمرار ذلك له، فالثبوت 
ال هللا مجيع شروط ال إله إ صنف يف أنراد املماستمرار حكم ذلك فيكون ابلتزاا حقوقه وعدا اسميان بناقض، وك ا الشيخ سليمان ال يصلح ل ستشهاد على 

 .هي لإلس ا احلقيقي
 ركاً واحلالة هذه(.فقد قال الشيخ: )بل ال يكون إال مش

لظاهرة، اليت متعلق ض ال إله إال هللا اوق أو نواقوط وحقوقد ذكر الشيخ يف ك مه العمل ب  إله إال هللا، وذكر عبادة غري هللا ودعائه والنذر وأمور أخر  من شر 
 (32-30ابسس ا احلكمي يف الدنيا[النكت اللوامع ص )

، ويف )آتح ا ي ( يف خترح ابب )ال عاء إىل ختهاثة  ال إله إال هللا( ص ٣8٦ - ٣٧٧ /2هللا( يف )معارج القبول( ط السلثية،  وتراجا ختروط صاة ختهاثة  )ال إله إال 1
 هت1٣99يف ط ثار الثكر  88

 2٥8 /٧)جممون الثتاوى(  2
 هت14٠9اإلس مي ، ط املكتب 14٠)تيس  العزيز المي ( ص  ٣
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التذي يكتون بته ال جتاة متن  مث اعلتم ايأدتي أرختت   هللا وإايك أن التتزا  الت ين[رمحه هللا  الشيخ حافظ حكمي، وقال 1]ابالضطرار من ثين اإلس  
 تاه متن دزي ال نيا وعذاب اآلدترة وبته يثتوو العبت  ابَّ تة ويزحتزح عتن ال تار إمنتا هتو ماكتان علتى القيقتة يف كتل متا  ِكَر يف حت يل جسيتل ومتايف مع

ووِكلَتت ستريرته إىل هللا تعتاىل، قتال ا اآلايت وااحاثيل، ومامل يكن م ه على القيقة ومل يظهر م ه ماي اقاته أجريتت عليته أحكتا  املستلمس يف الت ني
ينِ ) ويف اآليتتة اادتترى ٥التوبتتة:  (آَتتِإن ََتب تتواْ َوأَقَتتام واْ الصَّتتَ َة َوآتَتتتو اْ الزََّكتتاَة َآَ لُّتتواْ َستتِبيَله مْ ) هللا تعتتاىل وخ هتتا متتن ، 11التوبتتة:  (آَتتِإْدَوان ك ْم يف التت ِه
كم ذس مه مث  -سلم مستور الال، واليتوقف الكم ذس مه على تعلمه بعض مسائل ال ين . والاصل أنه التوقف والتبس ما امل2]اآلايت بل   

ولتيح هتذا التتعلم ختتر ا  للاكتم ذست مه. قتال  -دب عليه تعلم ال ين كمتا ستبق يف بيتان آترع العتس متن العلتم يف البتاب ال تاين متن هتذا الكتتاب 
ائثتتة آكثهتتروا عتتوا  املستتلمس ووعمتتوا أن متتن مل يعتترف العقائتت  الشتترعية اباثلتتة التتيت حرهروهتتا آهتتو كتتاآر، قتتال ال تتزهايل: أستترآت  [رمحتته هللا  اباان حجاار

قائلته،  ونقتل عتن آايقوا رمحة هللا الواسعة وجعلوا اَّ َّة خمتصة بشر مة يس ة من املتكلمس. و كر حنوه أبو املظثر بن السمعاين وأ ال يف الرثه علتى 
 -م قالوا: الدوو أن تكلف العوا  اعتقاث ااصول ب الئلها، ان يف  ل  من املشقهة أختت  متن املشتقهة يف تعلتم الثترون الثقهيتة. أك ر أئمة الثتوى أهن

قال القر  : هذا الذي عليه أئمة الثتوى ومن قبلهم من أئمة السلف، واحتل بعاهم را تق   متن القتول يف أصتل الثطترة  -إىل أن قال ابن حجر 
مث الصتتاابة أهنتتم حكمتتوا ذستت   متتن أستتلم متتن جثتتاة العتترب ممتتن كتتان يعبتت  ااواثن، آقبلتتوا متت هم اإلقتترار  عليتته الصتت ة والستت  ر عتتن ال تت  ورتتا تتتوات

 .٣]ابلشهاثتس والتزا  أحكا  اإلس   من خ  إلزا  بتعلهم ااثلة
: أنه ق  ثبت عن ال   •  متا تة، وهتذا يتة وكمتا يف آيتة امل حت يل اَّار التبتسه كمتا يف صت ة والست  عليته الومن ختبهات الذين قالوا ابلتوقف والتبسه

لصتواب  دل يف اإلست  . واما كتل متن يت مث اائمة من بع ه عليه الص ة والس  حق ولك ه الي ل على العمو  ولو كان هو القاع ة اجراه ال   
م مستتور التال متا تبتسه حتال املستلأ الشترعي، ة إليهتا يف القستم التتايل وهتذا متن التبتسأن التبسه يف هذه ااحتوال كتان استباب معيَّ تة وستتأيت اإلختتار 

 آهذا تبسُّ ب عي. 
: اختترتاط ختتروط معي تة اجتل الكتم ابإلست   لشت صِ  متا. م تل •  عتا  اعتة إست مية ومباين يكتون يف جأومن ختبهات التذين قتالوا ابلتوقتف والتبتسه

 ختتتر ا لصتتاة اإلستت   ( ولك تته لتتيحجاعتتة معي تتة أو مطلقتتة. وهتتذا قتت  دتتب أحيتتا  كمتتا  كرتتته يف كتتتايب )العمتت ةامتت  هتتذه اَّماعتتة ستتواء كانتتت 
 الحكما  وال حقيقة ومن أثلة  ل : 

. وقت   اعتة وال مبايعتا امتأنته لتيح جبم آهتو مستلم رختم -إمتا لعجتزه وإمتا لتمك ته متن إقامتة ثي ته هبتا  -أن الرجل إ ا أستلم بت ار الترب ومل يهتاجر 
،  92ال ستاء:  ( ْمتْؤِمنم َوه توَ وِه لَّك تْم ْوِ  َعت   قَتتآَتِإن َكتاَن ِمتن ) كمتا قتال تعتاىل  -واملقصتوث اإلميتان الكمتي  -َوَصتف هللا متن كتان هتذا حالته ابإلميتان 

 .   2٥لثتح: ا (َوَلْواَل رَِجالم مُّْؤِم  وَن َوِنَساء مُّْؤِمَ اتم ملَّْ تَتْعَلم وه مْ ) وقال تعاىل
متتن أثلتتته وصتتف البتتاخي ابإلميتتان: وهتتو املستتلم اخلتتارج علتتى جاعتتة املستتلمس وإمتتامهم، آلتتم يبايعتته أو ابيعتته آ تترج عليتته ونقتتض بيعتتته وختتتق عصتتا و 

تتْؤِمِ َس اقْتتَتتَتل تتوا آََأْصتتِلا وا بَتيتْ َته َمتتا )  اعتتته، آهتتو متتا بَتْ يتته هتتذا متتاوال مستتلما  كمتتا قتتال تعتتاىل َا َعلَتتى آَتتَوِإن  َائَِثتَتتاِن ِمتتَن اْلم  ِإن بَت َتتْت ِإْحتتَ ا  
متن متات ولتيح يف ع قته ) عليته الصت ة والست  اَّاهلية يف قولته  ، آسمهاه مؤم ا  ما الب ي. وهبذا يتبس أن 9الجرات:  (اْا ْدَرى آَتَقاتِل وا الَّيِت تَتْبِ ي

                                                 

 ٧/4٧2)جممون الثتاوى(  1
 2/٣٧لقبول( )معارج ا 2
 ٣٥2 - ٣49 /1٣)آتح الباري(  ٣
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  1( بيعة مات ميتة جاهلية
ب ابميتتان( متتن صتتاياه يف كتتتاب )اإل    وهتتو مستتلم، وقتت  بتتوهب الب تتاري قتتذه املستتألة يفأن املتتراث هبتتا متتات عاصتتيا، ولتتيح كتتاآرا ، إ  البتتاخي كتتذل

 (.جاهلية امرؤ آي  إن )املعاصي من أمر اَّاهلية وال يكثر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك( و كر آيه ح يل أيب  ر مرآوعا  )
آتتاعتزل تلتت  الثتترق كلهتتا ولتتو أن تعتتض )  عليتته الصتت ة والستت  ( قتتال ومتتن أثلتتته حتت يل حذيثتتة بتتن اليمتتان قتتال )آتتإن مل يكتتن قتتم جاعتتة وال إمتتا 

وخيتاب إمتا   -ابملعىن السياسي الشترعي  -. آبسه أن اإلس   يصح رخم خياب جاعة املسلمس 2(أبصل ختجرة حىت َيتي  املوت وأنت على  ل 
 الال. والدوو أتد  البيان عن وقت الاجة. إن اإلس   اليصح يف هذه عليه الص ة والس  املسلمس. ومل يقل له ال   

ن متات يف حياتته متمل ي تة، ومتن هتؤالء إلس   يف ااومل يروه ومل يبايعوه ومل يقيموا ب ار   عليه الص ة والس  وق  أسلم ك   من ال ا  يف حياة ال   
 يقت ح بعون امل اترمون، وملوهتم التتا  عليه الص ة والست وآاته  كال جاختي مل  البشة رضي هللا ع ه، وم هم من عاه بع    عليه الص ة والس  

 هذا يف إس   أِي من الثريقس.
 آهذا مايتعلق ابلرث على بعض ختبهات القائلس ابلتوقف يف الكم ذس   املسلم مستور الال.

وجتتوو الصتت ة [رمحته هللا ابان ميميااة رى، آقت  قتتال وقت  رتتب التبعض علتتى التوقتف يف ختتأن املستتلم مستتور التال تتترك الصت ة دلثته، وهتتذه ب عتة أدت
دلف كل مسلم مستتور ابتثتاق اائمتة ااربعتة وستائر أئمتة املستلمس، آمتن قتال: ال أصتلي جعتة أو جاعتة إال دلتف متن أعترف عقي تته يف البتا ن 

دتتوو للرجتتل أن يصتتلي الصتتلوات [. وقتتال أياتتا ٣]لتتمآهتتذا مبتتت ن خمتتالف للصتتاابة والتتتابعس قتتم ذحستتان وأئمتتة املستتلمس ااربعتتة وختت هم. وهللا أع
يعلتم  اخلمح واَّمعة وخ   ل  دلف من مل يعلم م ه ب عة والآسقا ابتثاق اائمة ااربعة وخ هم من أئمة املسلمس، ولتيح متن ختترط االئتمتا  أن

أما إ ا علم من إمتا  الصت ة آستق أو ب عتة آاكمته كمتا  .4]املأمو  اعتقاث إمامه وال أن ميتا ه آيقول: ما ا تعتق  ، بل يصلي دلف مستور الال
ماوال املسلمون من بع  نبيهم يصلون دلف املسلم املستور، ولكتن إ ا  هتر متن املصتلي ب عتة أو آجتور وأمكتن الصت ة دلتف متن [ ابن ميميةقال 

مو ، وهتذا متذهب الشتاآعي وأيب ح يثتة، وهتو أحت  يعلم أنه مبت ن أو آاسق ما إمكان الص ة دلف خ ه، آتأك ر أهتل العلتم يصتااون صت ة املتأ
ة أدترى القولس يف مذهب مال  وأمح ، وأما إ ا مل ميكن الص ة إال دلف املبت ن أو الثاجر كاَّمعة التيت إمامهتا مبتت ن أو آتاجر ولتيح ه تاك جعت

 ح يثة وأمحت  بتن ح بتل وخت هم متن أئمتة أهتل الست ة آهذه ت صلى دلف املبت ن والثاجر ع   عامة أهل الس ة واَّماعة. وهذا مذهب الشاآعي وأيب
ب  د ف ع  هم. وكان بعض ال ا  إ ا ك رت ااهواء  ب أن اليصلي إال دلف من يعرآه على سبيل االستاباب كما ن قل  لت  عتن أمحت  أنته 

الطااويتة معظتم كت   ابتتن تيميتة هتذا ع تت   . وقت  نقتل ختتارح العقيتت ة٥] كتر  لت  ملتن ستتأله.  ومل يقتل أمحت  إنته التصتتح إال دلتف متن أعترف حالتته
 . ٦]ونرى الص ة دلف كل بر وآاجر من أهل القبلة وعلى من مات م هم[ القحاو خترحه لقول 

و هتتترت م تتته ع متتتة اإلستتت     -كتتتبعض الشتتتيوعيس والعلمتتتانيس واحملتتتاربس هلل ولرستتتوله   -وحتتىت لتتتو كتتتان املستتتلم مستتتتور التتتال هتتتو يف القيقتتتة كتتتاآرا  
إ ا [رمحته هللا ابن قدامة ة آاكم رجل ذس مه را  هر م ه، وَصلَّى دلثه وهو اليعلم حقيقته وأنه كاآر كثرا   اهرا  آص ته صاياة، قتال كالص 

صلى دلف من خت  يف إست مه أو كونته د  تى آصت ته صتاياة متامل يَتْأ كثتره وكونته د  تى مشتك ، ان الظتاهر متن املصتلس اإلست   ستيهما إ ا  

                                                 

 رواه مسلم 1
 ال يل متثق عليه 2
 4/٥42)جممون الثتاوى(  ٣
 ٣٥1 /2٣)جممون الثتاوى(  4
 ٣٥9 - ٣4٠ /2٣. ولشيخ اإلس   ك   مبسوط يف هذه املسألة يف )جممون الثتاوى( ٣/28٠)جممون الثتاوى(  ٥
 هت14٠٣، ط 42٦ - 421)خترح العقي ة الطااوية( ص  ٦
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كتان إماما، والظاهر الست مة متن كونته د  تى ستيهما متن يتؤ  الرجتال، آتإن تبتس بعت  الصت ة أنته كتاآر أو د  تى آعليته اإلعتاثة علتى مابيه تا. وإن   كان
. آتتإ ا كانتتت صتت ته دلتتف متتن يشتت  يف كثتتره صتتاياة، آصتت ته 1]اإلمتتا  ممتتن ي ستتلم َترة ويرتتت  أدتترى مل ي صتتل دلثتته حتتىت يعلتتم علتتى أي ثيتتن هتتو

 ن دهل كثره صاياة من ابب َأْوىل.دلف م
 س  . نواقض اإل هذا ما يتعلق ابملسلم مستور الال وهو من أ هر ع مات اإلس   آا ِكَم ذس مه واليعرف ع ه  قض من

 ( ع مات اإلس   الكمي.فائدة)
   التيت اليشتارك أهلَته آيهتا خت  هم متن أهتل وهى الع متات التيت إ ا  هترت متن ختت صِ  ح كتم لته ابإلست  ، ودتب أن تكتون متن دصتائص اإلست

يت ل علتى امللل اادرى. آالص قة وبر الوال ين وإخاثة امللهوف كلها متن خت تعب اإلميتان ولكتن الخيتتص بثعلهتا املستلم بتل يثعلهتا املستلم والكتاآر،  و 
 ل هبا يف اَّاهلية من صت قةِ  أو عتتقِ  أو صتلة رحتم، : أرأيت أمورا  ك ت أحتعليه الص ة والس   ل  ح يل حكيم بن حزا  أنه قال لرسول هللا 

. آ ب  أن تكون ع مات اإلس مي الكمي متن دصتائص 2(أسلمت على ما أسلثت من د ) عليه الص ة والس  أآيها أجر  آقال رسول هللا 
توهث وت صُّتر إمنتا ي بتت ملتن اتصتف ابلصتثات  وكل ح كم ع لهِتق أبْستاء الت ين متن إست   وإميتان وكثتر[رمحه هللا  ابن ميميةاإلس  . قال  ونثتاق ورثهة ْو
وه ا مسائل تكلم آيها الثقهاء كمن صلى ومل يتكلم ابلشهاثتس، أو أتى ب    لت  متن دصتائص [. وقال ختارح العقي ة الطااوية ٣]املوجبة لذل 

. وع متتات اإلستت   الكمتتي 4]ا هتتو متتن دصتتائص اإلستت  اإلستت   ومل يتتتكلم هبمتتا هتتل يصتت  مستتلما  أ  ال  والصتتايح أنتته يصتت  مستتلما بكتتل متت
 قسمان: ع مات تكثي بذاْا، وقرائن ال  كم هبا إال بع  التبس وهذا بياهنا ابدتصار:

 أما الع مات اليت تكثي بذاْا الثبات حكم اإلس   لصاحبها،  آم ها.
، وحتت يل أستتامة بتتن ويتت  )أقتلتتته ٥أن ال إلتته إال هللا وأن حممتت ا  رستتول هللا(  ال طتتق ابلشتتهاثتس: للاتت يل )أمتترت أن أقاتتتل ال تتا  حتتىت يشتته وا -أ 

 .  ٦بع ما قال ال إله إال هللا( 
(. أو قولتته )أستتلمت هلل( كمتتا يف 8/1٥4قتتول الشتت ص )إين مستتلم( كمتتا يف حتت يل آتترات بتتن حيتتان ع تت  أمحتت  وأيب ثاوث )نيتتل ااو تتار،  -ب 

. أو قولتته مايتت ل علتتى إراثة اإلستت   كمتتا يف حيتتل قتتتل دالتت  بتتن الوليتت  ٧قيتتت رجتت   متتن الكثتتار آاقتتل تتا(حتت يل املقتت اث بتتن ااستتوث )أرأيتتت إن ل
 (.9 /8اسارى بين َجِذمية بع  قوقم صبأ  )نيل ااو ار، 

 .8الص ة م ثرثا  أو يف جاعة: ل يل أنح )من صلى ص ت ا واستقبل قبلت ا وأكل  بيات ا آذل  املسلم( -ج 
 .9(. وآيه ح يل أنح يف ال زو والكف عمن يسما م هم اا ان9٠ /2 ان: رآعه أو رثهثه، انه متامن للشهاثتس )آتح الباري، اا -ث 
هتت إ  9مت عهم عتن  لت  عتا   عليته الصت ة والست  الل: وآيه د ف ان املشركس كانوا  جون يف اَّاهلية، والصايح أنه ع مة ان ال ت   -هت 

                                                 

 2/٣4)امل ين ما الشرح الكب (  1
 متثق عليه، والتا ل: التعب  2
 22٧ /٣٥)جممون الثتاوى(  ٣
 ٧٥هت، ص 14٠٣)خترح العقي ة الطااوية( ط املكتب اإلس مي  4
 ال يل متثق عليه ٥
 1٠2 - 1٠٠ /1٠ ما الشرح الكب ( (  و)امل ين12 /8وخ ها ك  ، وآيها تثصيل  راجعه يف )نيل ااو ار  ،ال يل متثق عليه ٦
 ال يل متثق عليه ٧
 1٠٣ - 1٠2 /1٠. وانظر )امل ين ما الشرح الكب ( 2٠٧ /8ال يل رواه الب اري. ونقل القر   عن إسااق بن راهويه اإلجان على  ل  )تثس  القر  (   8
 8/٦9رواه الب اري. وراجا )نيل ااو ار(  9
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 . 2، آأصبح الل من دصائص اإلس  1)ال ل بع  العا  مشرك(  أعلمهم أبن
لل جاختي أصامة ملا صلى عليه ص ة اَّ اوة يو  وآاتته ومل يعلتم الصتاابة ذست مه  عليه الص ة والس  ختهاثة رجل مسلم له: كشهاثة ال    -و 

 .٣يف قصة أسارى ب ر إال حي تذ، وح ي ه متثق عليه. وكشهاثة ابن مسعوث ذس   سهيل بن بيااء
 التبعية للوال ين املسلمس أو أح  ا: وهذه  كم هبا ذس   اا ثال ثون البلول. -و 

 أما القرائن اليت ال  كم هبا إال بع  الت بت، آم ها:
لكتاآر عتاثة   أو تقيهتة   أو جماملتة   حتية اإلس  : آمن ألقى حتية اإلس   )الس   عليكم( آهتى قري تة علتى إست مه وليستت قا عتة إ  قت  يقوقتا ا -أ 

تتَ َ  َلْستتَت م ْؤِم تتا  ِإَ ا َضتتَربْتت ْم يف َستتِبيِل اّللِه آَتتَتبَتيتَّ  تتواْ َواَل تَتق ول تتواْ ِلَمتتْن أَْلَقتتى ِإلَتتْيك م  ) . يف تثستت  قولتته تعتتاىل4آيلتتز  الت بتتت متتا  94ال ستتاء:   (السَّ
آتيمن ألقتى التايتة آَتَعتَ ا عليته بعتض املستلمس آقتلته. وإمنتا مل تكتن التايتة قا عتة ان خت  املستلم ح يل ابن عبا  املتثق عليه يف سبب نزوقا وأهنا 

 . ٥ق  يقوقا كما يف ح يل أنح )إ ا سلهم عليكم أهل الكتاب آقولوا: وعلكيم(
وإ ا ثدتل املستلمون م ي تة متن [رمحته هللا حممد بن احلسن الشيبايناق ي الظاهر )السيما( من ال ياب واللاية والشعر والعمامة وخ ها، قال  -ب 

ي تتذ دتب م ائن املشركس َع توة آت  أب  أن يقتلتوا متن لقتوا متن رجتاقم إال أن يتروا رجت   عليته ستيماء املستلمس أو ستيماء أهتل الذمتة للمستلمس آا
 الستيما أصتل آيمتتا اليوقتف علتى حقيقتته، قتال تعتتاىل ان حتكتيم[ اسماااا السرخسايرح . قتال الشتا٦]علتيهم أن يت بتتوا يف أمتره حتىت يتبتس قتتم حالته

، ومتىت 41الترمحن:  (يت ْعتَرف  اْلم ْجرِم توَن ِبِستيَماه مْ ) ، وقتال تعتاىل 2٧٣البقترة:  (تَتْعترِآت ه م ِبِستيَماه مْ ) ، وقتال تعتاىل 29الثتتح:  (ِستيَماه ْم يف و ج توِهِهم)
 أن يتبس اامر تثويت ختتيء علتى املستلمس، آلهتذا ي ب تي قتم أن يت بتتوا يف أمتره حتىت يتبتس وقا ال لط يف القتل الميكن ت اركه، وليح يف أتد ه إىل

 .٧]قم حاله، وهذا ان السيماء يف كونه حمتم  اليكون ثون دس الثاسق، وق  أ ِمر  ابلت بت ه اك، آها ه ا أوىل
ية، واَّهتاث ه من الو ائف الشرعمل كر وخ  قيا  ابامر ابملعروف وال هي عن اوه اك أمور أدرى يست ل هبا على اإلس   الكمي كت وة القرآن، وال

 لة(.الجة يف أحكا  املا بكتايب )يف سبيل هللا تعاىل، ويف كل هذا تثصيل. وميكن تقسيم هذه الع مات والقرائن أبك ر من  ريقة، وبسط هذ
وهتو متن   -لستاكتس بتب ث املستلمس التيت  كمهتا حكتا  مرتت ون ب ت  ختتريعة اإلست   وهم القسم ال تاين متن أقستا  ا -آهذا ما يتعلق رستور الال 

ْ تت  معتىن )الع التة كان  اهره اإلس   والي عرف ع ه  قض من نواقاه. وْس ِهتي هتذا رستتور التال انته مل خي ْتَتَس حقيقتة أمتره وع التته البا  تة، وقت  بَتيتَّ 
تاب ع   الك   يف ختروط املثيت. وهل دب البال عن ع الته البا  ة . واَّواب: دب البال ع ها آيما البا  ة( يف الباب اخلامح من هذا الك

 . و ترق معرآتة الع التة البا  تة هتى كمتا قتال8تشرتط له الع الة البا  ة كتزكيتة الشتهوث ع ت  القاضتي، ويف التوالايت العامتة كاإلمامتة الكتسى والقاتاء
 . 9]ا : َترة تكون بشهاثات ال ا ، وَترة تكون ابَّرح والتع يل وَترة تكون ابالدتبار واالمتاانومعرآة أحوال ال [ابن ميمية 

                                                 

 ال يل رواه الب اري 1
 1٠٣ /1٠وانظر )امل ين ما الشرح الكب (  2
 (8/148وح ي ه رواه الرتمذي وحسه ه )نيل ااو ار،  ٣
 (8/2٥9( وابن حجر يف الثتح )٣٣9 /٥ كره القر   يف تثس ه ) 4
 متثق عليه ٥
 يف )الس  الكب (  ٦
 1444 /4)الس  الكب (  ٧
 هت14٠٧، ط ثار الكتاب العريب ٧٥٠، وص ٦1٦ - 2٦1وانظر يف هذا )ااختباه وال ظائر( للسيو ي، ص  8
 ٣٣٠ /1٥)جممون الثتاوى(  9
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 آهذا القسم ال اين من الساكتس، مث نتكلم يف القسم ال الل وهو من مل يظهر م ه ختيء.
 من مل يظهر م ه ختيء ي ل على إس   أو ك ثر. - ٣

ستلم( آقت  حكم تا لته ن تا إ ا قل تا )املالتال(، ا سلم جمهول الال( كما قل ا يف القسم ال اين )املسلم مستتورآهذا ي سمَّى جمهول الال، وال يقال: )امل
 ابإلس   ومل يبق حاله جمهوال .

ة لاجتة إىل معرآتا إال أن تت عو وحكم جمهول الال يف هذه الب ث: هو التوقف يف الكم عليته واليستصتاب لته أصتل معتس، واليباتل عتن حالته،
كم له ِبكم ال  كم عليه إال بظاهر، وع   العجز التا  عن اثبات الظاهر     ار حال سكاهنا.ار ما اعتبحكمه آيتبسَّ أمره، وال  

 .وابدتصار ميكن القول أبن جمهول الال يف هذه الب ث: ي توقف يف الكم عليه وي تبس أمره ع   الاجة
 وهذا خترح موجز للعبارة ااوىل:

قت  و آ  ي بت لته حكتم،  ظهر م ه ختيءيالتوقف يف الكم عليه: آألن الشارن رتب الكم ابإلس   أو الكثر على أسباب  اهرة، وهذا مل  أما -أ 
 .٣٦اإلسراء:  (َواَل تَتْقف  َما لَْيَح َلَ  ِبِه ِعْلمم ) قال تعاىل

كم به، واثبتات وأما أنه ال ي ستصاب له أصل معس: آألن االستصااب أضعف ااثلة والي -ب   بت به ح كم إال ع   العجز عن اثبات  اهر   
الظاهر ابل سبة  هول التال التيه ممكتن ابلتبتس  والتاتري آت  ي عمتل ابستصتااب ااصتل. وتثصتيل هتذا الكت  : هتو أن ااصتل التذي يستصتاب 

كتم ذست مه، ومتا  لت  آتإن اللقتيط يف ق ترى أهتل للمجهول يف ك   الثقهاء هو حكم ال ار ما اعتبتار ثاينتة ستكاهنا، آتا هول يف ث ار اإلست     
كتتم بكثتتره، ومتتا  لتت  آتتإن اللقتتيط يف ثار الكثتتر التتيت كتتم بكثتتره انتته متت هم يف ال التتب، وا هتتول يف ثار الكثتتر    يقط هتتا  الذمتتة يف ثار اإلستت     

. ومتتا 1ستصتتاب للمجهتتول هتتو حكتتم التت ار متتا اعتبتتار ثاينتتة ستتكاهنابعتتض املستتلمس حمكتتو  ذستت مه يف وجتتهِ  ت ليبتتا لكتتم اإلستت  . آااصتتل امل
ب  ل  آلم يقل أح  من العلماء ابلعمل هبتذا االستصتااب إال ع ت  العجتز التتا  عتن اثبتات ع متة  تاهرة ي عمتل هبتا، آلتم  كمتوا هبتذا االستصتاا

كتم ذست   لقيطهتا وي بتت للميتت آيهتا إ ا مل يعترف [ رمحته هللا ابن قدامةإال يف اللقيط وامليت ا هول الذي ليح عليه ع مة، قال  ثار اإلست     
. آهتذه متن الصتور التيت ي عجتز آيهتا عتن 2]أصل ثي ه حكم اإلس   يف الص ة عليه وثآ ه وتكثي ه متن الوقتف املوقتوف علتى أكثتان متوتى املستلمس

لو وج  يف ثار اإلس   ميت جمهول ال ين: آتإن مل يكتن عليته ع متة [هللا  رمحه ابن ر ب احلنبلياثبات  اهر آي عمل اباصل. وم اله أياا ماقاله 
ه اإلس   وال الكثر أو تعارع آيه ع مة اإلس   والكثر  صلى عليه َنصَّ عليه، آإن كان عليه الكثتر داصتة آمتن ااصتااب متن قتال يصتلي عليت

اصتل والظتاهر إ  ااصتل يف ثار اإلست   اإلست   والظتاهر يف هتذا الكثتر، وامل صوص عن أمح  أنه اليصلي عليه وي آن، وهذا يرجتا إىل تعتارع ا
ر ولو كان امليت يف ثار الكثر آتإن كتان عليته ع متات اإلست   صتلى عليته وإال آت ، نتص عليته أمحت  يف روايتة علتى بتن ستعي ، وهتذا تترجيح للظتاه

أي أمحتت  بتتن ح بتتل إمتتا املتتذهب، وهبتتذا تتترى أن الظتتاهر يقتت   ثائمتتا علتتى  ، ومعتتىن )نتتصه عليتته(٣]علتتى ااصتتل هتتا ه تتا كمتتا رجاتته يف الصتتورة ااوىل
اهر  استصااب ااصل الذي الي عمل به إال ع   العجز عن اثبات الظاهر. أما الع مات اليت يستت ل هبتا علتى ثيتن امليتت آم تل اخلتتان واقت ي الظت

آ بتت أن للستيما حكمتا  يف هتذه املواضتا يف ابب « عليته ابخلتتان وال يتابيستت ل »قال أمح  يف املقتول أبرع حرب [ ابن ُمفلح احلنبليكما قال 
. أال تتترى كيتتف قتت   الستتيما يف الكتتم علتتى امليتتت قبتتل اعتبتتار ااصتتل  متتا أن الستتيما متتن القتترائن التتيت حتتتتاج إىل تبتتسُّ 4]الكتتم ابإلستت   والكثتتر

                                                 

 198٣، ط ثار العلم للم يس ٥19 - 2/٥18، و)أحكا  أهل الذمة( البن القيم، ٣٧٥ /٦انظر )امل ين ما الشرح الكب (  1
 12/21٥)امل ين ما الشرح الكب (  2
 ار املعرآة،  ط ث٣4٥)القواع  الثقهية(  البن رجب، ص  ٣
 1٦8 /٦)الثرون(  4



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

554 

س، آقتت  كتتان العتترب يف اَّاهليتتة خيتت تتون وكتتذل  اليهتتوث كمتتا ورث يف وليستتت متتن الع متتات املستتتقلة، وكتتذل  اخلتتتان لتتيح متتن دصتتائص املستتلم
 . 1وسأله عن العرب، آقال: هم خيتت ون( -إىل قوله  -ح يل هرقل، وآيه قال )آمن خيتنت من هذه اامة  قالوا: ليح خيتنت إال اليهوث 

كم به كما يف اللقيط وامليت الذي لتيح عليته ع متة، آتإ ا كانتت عليته   آلم يقل العلماء ابستصااب حكم ال ار إال ع   العجز عن اثبات  اهر   
الظتاهر يقتت   علتتى االستصتتااب، [رمحتته هللا  اباان ميميااةح كتم هبتتا ت ليبتتا للظتاهر علتتى ااصتتل، قتال  -ولتتو كانتتت قري تة كاخلتتتان والستتيماء  -ع متة 

ابان . وقتال 2]  أضتعف ااثلتة مطلقتا، وأثى ثليتل ي ترجح عليتهإن التمس  رجرث استصااب حتال العت  -إىل قوله  -وعلى هذا عامة أمور الشرن 
أجا املسلمون وع لم ابالضطرار من ثين اإلس  : أنه الدوو اح  أن يعتق  ويثيت روجب هذا االستصتااب وال ثتي إال بعت  الباتل [أياا  ميمية

مته هللا ورستوله م  َت ِه قتذا االستصتااب، آت  يوثتق بته إال بعت  ال ظتر يف عن ااثلة اخلاصة إ ا كان من أهل  ل ، آإن جيا ماأوجبه هللا ورستوله وحرَّ 
كم به يف إابحة أو حتر  إال ٣]أثلة الشرن ملن هو من أهل  ل  . وك   ختيخ اإلس   ه ا وإن كان يف العمل ابالستصااب ك ليل خترعي: أنه ال  

   عليته، آك مته هتذا جتاِر أياتا يف مستألت ا هتذه: أنته اليقتال ابستصتااب حكتم بع  البال عن خ ه من ااثلة انه أضعثها وكل ثليل خت ه مقت
 َت ة لألصتل ان هتذه الع متات هتى أستباب ختترعية وضتعها الشتارن لرت 

 
تيتب ال ار يف اثبات إس   أو كثر إال بع  البال عن الع متات الظتاهرة امل
ثليتتتل م  َتتت  لتتته، آتتتإ ا  هتتتر أثى ثليتتتل ر جتتتح عليتتته. وقتتتذا آإنتتته حيتتتل ي عمتتتل ااحكتتتا  عليهتتتا، أمتتتا االستصتتتااب آهتتتو العمتتتل اباصتتتل لعتتت   وجتتتوث 

ويف املوضتتا التتذي [يف حكتتم اللقتتيط  اباان قدامااةابالستصتتااب يف اثبتتات إستت   أو كثتتر آتتإن أي ثليتتل يظهتتر ي قتت َّ  عليتته وي  تت  حكمتته، كمتتا قتتال 
 .4]َوَلَ  كاآرِ ، آلو أقا  كاآرم بيه ة أنه َوَلَ ه و ِلَ  على ِآراخته حكم ا له بهحكم ا ذس مه إمنا ي بت  ل   اهرا  ال يقي ا  انه  تمل أن يكون 

 والاصل:  أن جمهول الال ال يستصاب يف الكم عليه أصل معس، و ل  لسببس:
كم بته أح  ا: أن استصااب ااصل )حكم ال ار ما اعتبار ثاينة سكاهنا( الي عمل به يف اثبات إس   أو كثر إال ع   ال عجز عن اثبات  اهر   

وآيما ع ا هاتس الصورتس آإنه ميكن اثبات  تاهر  هتول التال التيه بتبتسُّ أمتره، آت  يعمتل ابالستصتااب متا  -كما يف اللقيط وامليت ا هول   -
مليتتت ا هتتول إمنتتا يكتتون يف اامتتور التتيت إمكتتان اثبتتات الظتتاهر كمتتا  كتتره ابتتن تيميتتة ونقتتل آيتته اإلجتتان. ون بتته ه تتا علتتى أن العمتتل ابالستصتتااب يف ا

الورثتة يف  الت اون آيها وال ضرر آيها على أح  كالص ة عليته وثآ ته، أمتا إ ا ترتتب علتى اثبتات ثي ته ت تاون أو دصتومة كالت تاون يف م اثته إ ا ادتلتف
 َضْعف االستصااب ك ليل. . وهذا مما يبسه ل  ٥ِثي ه آ  يصح استصااب ااصل والب  من البال عن البي ات والشهوث

 ط كبتت  جعتتل   ثدلتته ادتتتقتت والستتبب ال تتاين: أن ااصتتل التتذي يستصتتاب حكمتته يف هتتذه ااحتتوال )وهتتو حكتتم التت ار متتا اعتبتتار ثاينتتة ستتكاهنا( 
كتتعتتن اثبتت لعجتتز التتتا صتتثته ختت  م اتتبطة، وهتتذا ابإلضتتاآة إىل الستتبب الستتابق دعل تتا نؤكتت  أنتته اليعمتتل هبتتذا ااصتتل إال يف حالتتة ا م بتته، ات  تتاهر   
ار كثتر ثحكتا  كتاآرة( أهنتا أبا  كتاآرون وهذا يف اللقيط وامليت ا هول كما سبق بيانه، وأما االدت ط التذي ثدلته آاكتم الت ار )التيت  كمهتا حكت

وخت   م دلتيط متن املستلمسهتا ستكاهنا آوأمت -وستأيت إختارة موجزة آيما بعت  احكتا  الت اير إن ختتاء هللا  -وهذا هو حكم الب ث اليت نتكلم ع ها 
ب ت  املستلم  وضتعية ادتتلط املستلملقتوانس الااملسلمس، آهذه الب ث كانت من قبل ثار إس   يتميز آيهتا املستلم عتن خت  املستلم، إال أنته ومتا تطبيتق 

 ب  َتيز لسببس:
يهِتتزهم عتتن املستتلمس  تتعر واملراكتتب وااْستتاء والكتتىن يف ال يتتاب و  -أحتت  ا: عتت   إلتتزا  أهتتل الكتتتاب ابل يتتار التتذي مي  إلستتقاط العمتتل بعقتت  الذمتتة  -الشَّ

                                                 

 ال يل متثق عليه 1
 1٦ - 2٣/٥1)جممون الثتاوى(  2
 1٦٦ /29)جممون الثتاوى(  ٣
 ٣٧٦ /٦)امل ين ما الشرح الكب (  4
 21٦ - 214 /12انظر )امل ين ما الشرح الكب (  ٥
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ل تبح ال يتار روجب ال سات  والقوانس الوضعية اليت ساوت بس السكان يف القوق والواجبات على أسا  مب أ املوا  ة وأل ت مب أ اقوية ال ي ية. و 
إن الشتتروط املاتتروبة علتتى أهتتل الذمتتة تاتتمه ت َتييتتزهم عتتن املستتلمس يف اللبتتا  [ رمحتته هللا اباان القاايمممتتا مييتتز بتتس ال تتا  يف ثار اإلستت   كمتتا قتتال 

 .  1]مسوالشعور واملراكب وخ ها لت  تثاي مشاهبتهم إىل أن ي عاَمل الكاآر معاملة املسلم، َآس  َّت هذه الذريعة ذلزامهم التميز عن املسل
إن املرتت  الي قتر [ ابان قداماةر  الرثهة يف القوانس الوضعية، أما يف ثار اإلست   آتاامر كمتا قتال وال اين: إقرار املرت ين على ماهم عليه بسبب ع   جت

. وقتت  ستتبق بيتتان معتتىن هتتذا الكتت   يف قاعتت ة التكثتت  وأن املرتتت  يف ثار اإلستت   ي ستتتتاب آتتإن َتب وعتتاث إىل اإلستت   2]علتتى رثتتته يف ثار اإلستت  
ة  اهرة يف ثار اإلس  . أما اآلن آ ان نقطا بوجتوث ك ت  متن املرتت ين هبتذه التب ث متن َتركتي الصت ة والستادرين وإال قتل، وبذل  اليبقى مرت  رث

 ابل ين وأهله ومن الذين يسبهون ال ين ومن الشيوعيس والعلمانيس وعباث القبور وخ هم.
هتتو خالبتتا مستتلم، لعتت   إقتترار املرتتت  هبتتا ولتميتتز التتذمي ابل يتتار،  -زه التتذي ليستتت عليتته ع متتة َتيتت -آمتتا التميتتز يف ثار اإلستت   يكتتون جمهتتول التتال 

، آهذا ما هنيه عن بت اءة أهتل الكتتاب ابلست   يت ل علتى أن جمهتول ٣( تقرأ الس   على من عرآت ومن مل تعرف) عليه الص ة والس  وقذا قال 
ت ط املستتلم ابلكتتاآر وعتت   التميُّتتز مل يبتتق أصتتل م اتتبط يستصتتاب  هتتول التتال بتت ار اإلستت   حمكتتو  ذستت مه. أمتتا يف هتتذه التتب ث اليتتو  متتا ادتت

 الال، ويكون الكم عليه ذس   أو كثر ضرب من الت رُّص والت مس.
ول هتة اللقيط وامليتت ا  ل  يف حالو اجل هذا كله آإن ا نرى أن جمهول الال اليستصاب له أصل يف اثبات إس   أو كثر إال يف أضيق ال وث 

 الذي ليح عليه ع مة.
 ا:ه أصل معس( مث قل اليستصاب لونتابا خترح العبارة اليت  كر ها يف حكم جمهول الال، وق  خترح ا معىن قول ا )يتوقف يف الكم عليه و 

آألنته مل دتر عليته العمتل  )وال يبال عن حاله، إال أن ت عو الاجة إىل معرآة حكمه آي تبسَّ أمتره(. أمتا عت   الباتل عتن حتال جمهتول التال -ج 
متن ح ستن إست   املترء تركته متاال ) عليته الصت ة والست  بس املسلمس، آلم يكونوا يعرتضون كل جمهول ليتبي وا حاله، وهتذا م ت رج حتتت عمتو  قولته 

 . أما اعرتاع ال ا  وتبس أحواقم آهو ختأن اخلوارج كما هو اثبت ع هم يف كتب الِثَرق.4(يع يه
 ثيتتن جمهتتول تبتتسُّ ه تتا: تبتتسه لواملقصتتوث اب ال أن تتت عو الاجتتة....( آهتتذا هتتو التتذي جتترى عليتته العمتتل: التبتتسُّ للااجتتة، وعليتته تتت ل ااثلتتة،وقول تتا )إ

تاج آيها إىل  ل :  الال، ومن املواضا اليت   
زيء حتريره يف مواضا،   92ال ستاء:  (قَتَبِة مُّْؤِمَ ةِ آَتَتْارِير  رَ ) الِعتق: ملا أوجبه هللا من حترير الرقبة املؤم ة يف مواضا، قال تعاىل•  ، أما العب  الكاآر آ  د 

ملواضتا كما أنه مكروه عموما إ  ق  يلاق بع  حريته بت ار الكثتر ويبقتى علتى كثتره أمتا بقتاؤه بتس املستلمس آثيته تعتريض لته ابإلست  . آتالعتق متن ا
الكتم الستلمي قتال: قلتت: ايرستول هللا، جاريتة يل صتككتها َصتكة،  آعظتم  لت  علتى رستول هللا اليت دب آيهتا تَبتسه ثيتن الرقيتق، عتن معاويتة بتن 

( ، قالتت: أنتت متن أ (  قالتت: يف الستماء، قتال )أيتن هللا(،  قتال: آجتتت هبتا،  قتال )ائتين هبتا،  آقلت: أآ  أعتقها  قال )عليه الص ة والس  
يف « املبستتوط»وإمام تتا أبتتو عبتت هللا الشتتاآعي احتتتل يف كتابتته [قولتته أيب عثمااان الصااابوينابتتن تيميتتة عتتن  . نقتتل٥(اعتقهتتا آإهنتتا مؤم تتةرستتول هللا. قتتال )

الستوثاء عتن الكثتارة،  مسألة اعتاق الرقبة املؤم ة يف الكثهارة، وأن الرقبة الكاآرة اليصح التكث  هبا، ِبس معاوية بن الكم، وأنه أراث أن يعتق اَّاريتة

                                                 

 1٥٧ /٣)اع   املوقعس(  1
 214 /12)امل ين ما الشرح الكب (  2
 ق عليهال يل متث ٣
 قال ال ووي: ح يل حسن رواه الرتمذي وخ ه 4
 ال يل رواه مسلم ٥
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. وحت يل اَّاريتة هتذا يستت ل بته علتى أن التبتس إمنتا يكتون 1]عن اعتاقته إايهتا، آامتا هتا ليعترف أهنتا مؤم تة أ  ال لص ة والس  عليه اوسأل ال   
  وأنته ع   الاجة وأن من أقر را أقرت به ح كم له ابإلس  ، وأدطتأ يف االستت الل بته آريقتان: آريتق استت ل بته علتى إ ت ق التبتس متا عمتو  ال تا

وهم آريق من  -اح  ابإلس   إال بع  امتاانه وهذا دطأ ان التبس يف ال يل كان لسبب، وآريق است ل به على أن اإلميان هو اإلقرار ال كم 
ي ال حكتتم قتتا ابإلميتتان ذقرارهتتا، واملقصتتوث ابإلميتتان يف التت يل اإلميتتان الكمتتي املتتراثف لإلستت   الكمتت عليتته الصتت ة والستت  ان ال تت   -املرجتتتة 

اإلميتتان التتذي ع لهقتتت بتته أحكتتا  التت نيا هتتو اإلميتتان الظتتاهر وهتتو اإلستت  ، آاملستتمى واحتت  يف ااحكتتا  [رمحتته هللا  اباان ميميااةاإلميتتان القيقتتي، قتتال 
ث حكمهتا يف الت نيا ح كتم أجابته أبن املترا« اعتقها آإهنا مؤم تة» عليه الص ة والس  الظاهرة، وقذا ملا  كر ااثر  امح  احتجاج املرجتة بقول ال   

، وقتت  ستتبقت اإلختتتارة إىل الثتترق بتتس اإلميتتان الكمتتي 2]املؤم تتة، مل ي تترث أهنتتا مؤم تتة ع تت  هللا تستتتاق ثدتتول اَّ تتة بتت   ر إ ا لقيتتته رجتترث هتتذا اإلقتترار
 ية.واإلميان القيقي عقب ِ كر مراتب اإلميان يف الت بيه اقا  املذكور يف التعليق على العقي ة الطااو 

علتتى  -اثبتتات إستت   الشتتهوث ع تت  القاضتتي: هتتذا متتن املواضتتا التتيت دتتب آيهتتا تبتتس ثيتتن جمهتتول التتال، ان اإلستت   ختتترط يف صتتاة الشتتهاثة • 
قتتال القاضتتي: والبتت  متتن معرآتتة إستت   الشتتاه  [ اباان قدامااةوإ ا آتترَّط القاضتتي يف هتتذا توجتته اللتتو  إليتته ووقتتا ضتتمان اخلطتتأ عليتته. قتتال  -تثصتتيل 
ة  ل  أبح  أربعة أمور )أح ها( إدباره عن نثسه أنه مسلم أو اتيانه بكلمة اإلس   )ال تاين( اعترتاف املشتهوث عليته ذست مه )ال التل( دتس  و صل

 ، وآيه  كر  رق تبسُّ ثين جمهول الال. ٣]الاكم )الرابا( بيِه ة تقو  به
ومصتارف الزكتاة والوقتف التذي الدتوو  ثيتن جمهتول التال، كال كتاح واإلجتارة والشتركةويف اَّملة آإن كل ما يشرتط له معرآة ال ين دتب آيته تبتسه 

 صرآه إال ملسلم، ومواضا وجوب ال ية كأن تقتل رجت  دطتأ ِبتاثث ستيارة أو خت ه وهتو جمهتول لت ، آيجتب تبتس ثي ته وثيتن أوليائته آتإن ثبتت أنته
إال أن يعثتتوا كمتتا جتتتب عليتت  الكثتتارة، آتتإن كتتان أوليتتاء القتيتتل املستتلم كتتاآرين آتت  اوليائتته املستتلمس  -علتتى عاقلتتت   -مستتلم وجبتتت عليتت  ال يتتة 

. آتإن كتان القتيتل نصترانيا  924ال ستاء:  (َرقَتبَتِة مُّْؤِم َتةِ  آَتَتْارِيتر  آَِإن َكاَن ِمن قَتْوِ  َع  وِه لَّك ْم َوه تَو ْمتْؤِمنم ) جتب ال ية وإمنا الكثارة آقط لقوله تعاىل
انيا  حمص ا  آ  دب علي  ال ثية وال كثارة انه مه ر ال  . وحيل وجبت ال ية جتب وإن مل  كم هبتا قتاعِ  كمتا هتو التال يف ك ت  أو مرت ا  أو و 

عليه من  من الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية، والقاتل مستول ع ها أما  هللا. ويف هذه الصورة اليكثي استصااب ااصل للمقتول دطأ ملا يرتتب
. آهتذه اامتور وحنوهتا ٥ت اون وحقوق ِب ف امليت ا هول الذي يستصاب لته ااصتل يف حكتم الصت ة عليته وثآ ته إ  الضترر يف  لت  علتى أحت 

تاج آيها إىل تبسه ثين ا هول. وهذا هو التبسه الشترعي )تبتس ثيتن جمهتول التال ع ت  الاجتة إىل  لت ( يف مقابتل  البت عي التبتسه من املواضا اليت   
 الذي  كر ه قب   )وهو التبسه الثبات اإلس   الكمي للمسلم مستور الال(.

تت ا  بستبب ومن اامور املتعلقة رجهول الال واليت اثر اَّ ل حوقا هذه اااي  حكم الذابئح هبذه التب ث متا جهالتة حتال التذابح واحتمتال كونته مر 

                                                 

 ٥/192)جممون الثتاوى(  1
 ٧/41٦)جممون الثتاوى(  2
 ابدتصار 419 /11)امل ين ما الشرح الكب (  ٣
   لك لكان ذ، ولو قال ابستحباب اط معرفتهين واشرت قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]قلت: ال حا ة إىل مسوية اس ارة والشركة ابلنكاح يف و وب مبني  الد

 .أقرب، وذلك جلواز مؤا رة ومشاركة املشركني، وقيده البعض ابلضرورة
)هل  يهود خيرب( وابب  عامل النيبو س ا وانظر يف ذلك صحيح البخار  )كتاب اس ارة( )ابب استئجار املشركني عند الضرورة، أو إذا ِل يو د أهل اس

 (27للوامع ص )لنكت اال نفسه من مشرك يف أر( احلرب( وكتاب )الشركة( )ابب مشاركة الذمي واملشركني يف املزارعة(.[ يؤا ر الر 
 (٣4٠ /9( و )امل ين ما الشرح الكب ، ٥/٣24( و )تثس  القر  ، 1/٥٣٥انظر )تثس  ابن ك  ،  4
 عمل اباصل يكون آيما الت اون آيه(، وآيه أن ال21٦ - 21٥ /12)راجا امل ين ما الشرح الكب ،  ٥
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كومة ابلقوانس الوضعية. آهل يتوقف عن أكل الذابئح هبذه الب ث  وهل دب على من يري  ختراء اللاتم أن إقرار املرت ين على رثْم هبذه الب ث احمل
 يتبس حال الذابح وق  يكون الذابح خ  البائا .

لكاآر مباحتة إ ا َْسَّتى هللا واَّواب: أن الك   يف هذه املسألة مبين على حتر   بياة املرت ، وهو الصواب، و هب الشوكاين رمحه هللا إىل أن  بياة ا
والتبتاح  كتاة مرتت ، وإن كانتت رثتته إىل ثيتن [يف قولته  الشايخ منصاور البهاوحل. وهذا دطأ وثليتل التاتر  متا كره 1عليها وأنه اليوج  ثليل  رمها

 ٥املائت ة:  (ا   الَّتِذيَن أ وت تواْ اْلِكتَتاَب ِحتل  لَّك تمْ َوَ َعت) الجموسي والوثين والونت يق وكتذا الت روو والتيام تة وال صت ية ابلشتا  لقولته تعتاىلأهل الكتاب، و 
 . وعلى هذا آالذابئح هبذه الب ث ث ثة أقسا :2]آمثهومه حتر   عا  خ هم من الكثار

 إ ا ع لم أن الذي  كاها مسلم مستور الال أو كتايب )يهوثي أو نصراين( آهذه ح ل. • 
 ت  أو وثين آهذه عس الرا  وهى كامليتة يف التار .وإ ا ع لم أن الذي  كاها كاآر كمر • 
وإ ا ج هتل حتال التذي  كاهتا آهتذا موضتا الستؤال:  آتإ ا كتان  لتت  يف ثار اإلست   آقت  أجتا العلمتاء علتى ختتراء اللاتم املوجتوث اباستتواق ثون • 

ن بيتتتا متتتاال  تتتل أبستتتواقهم وحتتتاقم حممتتتول علتتتى الصتتتاة إال أن الظتتتاهر أن املستتتلمس اليقتتترو  ٣ستتتؤال عتتتن ِحلهتتته، ومتتتا أن ااصتتتل يف اللاتتتو  الظتتتر 
يف  الشايخ منصاور البهاوحلوالس مة آق  ِه  هذا الظاهر على ااصل ومن ه ا أجعوا على ختراء اللام ب ار اإلس   ثون سؤال عتن ِحلهته، حتىت قتال 

مية التذابح، انته يتعتذر الوقتوف علتى كتل  بتحِ  وعمت   و ل مذبوحمت  م بو ، أي ملقى روضا  ل  بح أك تر أهلته، ولتو ج هلتت تست[خترح اإلق ان 
: . وأما يف الب ث اليت نتكلم ع ها، والتيت  تمتل أن يكتون بعتض التذاِبس آيهتا مرتت ين، آالِتله والرمتة متوقثتان علتى قتوة الشتبهة وضتعثها4]ابلظاهر

لظر آ  يشرتى من هذا املوضتا، وإ ا قتلَّ املرتت ون يف موضتاِ   متا ضتعثت آإ ا ك ر املرت ون يف موضاِ  ما قويت الشبهة يف اللاو  ا هولة وق ِه  ا
إ ا [رمحتته هللا  اباان ميميااةالشتتبهة يف اللاتتو  ا هولتتة ان  ابئتتح املرتتت ين وهتتى كامليتتتة ادتلطتتت رتتاال ي اصتتر متتن التتذابئح املباحتتة آجتتاو الشتتراء. قتتال 

هل بل ، وادت ط امليتة وامل صوب أبهل بل ة، مل يوجب  ل  حتر  متايف البلت ، كمتا إ ا ادتلط الرا  ابل ل يف ع ث الي اصر: كادت ط أدته أب
والترا  إ ا ادتتلط ابلت ل [، وقتال أياتا ٥]ادتلطت اادت اباج بية واملذكَّى ابمليت، آهذا القت ر املتذكور اليوجتب حتتر   ابئاهتم ا هولتة التال

 آهذا نوعان:
صتتر مل  تتر ، م تتل أن يعلتتم أن يف البلتت ة الث نيتتة أدتتتا  لتته متتن أحتت  ا أن يكتتون حمرمتتا  لعي تت ه كامليتتتة واادتتت متتن الرضتتاعة، آهتتذا إ ا اختتتتبه رتتاال   

املتذكى ابمليتت  الرضاعة واليعلم عي ها، أو آيها من يبيا ميتة اليعلم عي هتا، آهتذا ال تر  عليته ال ستاء وال اللاتم. وأمتا إ ا  اختتتبهت أدتته أبج بيتة أو
يعتتين بتته إ ا اختتتتبهت بعتت ث م اصتتر أي قليتتل آه تتا تكتتون الشتتبهة قويتتة ويقتت   التاتتر . وهتتذه القاعتت ة  ]وأمتتا إ ا اختتتتبهت...[. وقولتته٦]ا جيعتتاَحر َمتت

 من ال ل( قال هبتا معظتم أهتل -قليل  -من ال ل، والظر إ ا ادتلط الرا  بع ث م اصر  -كب    -)اإلابحة إ ا ادتلط الرا  بع ث الي اصر 

                                                 

 (٦4 /4)السيل اَّرار،  1
سلف  ل من قال بذلك بل لهلي  هو أو  لشوكايني مبحث قدمي نصرت فيه ما ذهب إليه الشوكاين دون اشرتاط التسمية، واقال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ] -

 ذكرهتم يف مبحثي[
 2٠٥ /٦)كشاف الق ان(   2
 (4/٣٠8، وامل ين ما الشرح الكب  ٦٠كم البن رجب ص )جاما العلو  والِ  ٣
 ٦/212)كشاف الق ان(  4
 21/٥٣2)جممون الثتاوى(  ٥
 2٧٦ /29)جممون الثتاوى(  ٦
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 .1العلم
آالواجتتب علتتى املستتلم هبتتذه التتب ث: أن يتاتترى ختتتراء اللاتتم ممتتن ي تتق ب ي تته متتن التتذاِبس، آتتإن تعتتذر ستتأل متتن يشتترتي م تته اللاتتم عتتن حتتال التتذابح 

ع ت  أكتل وثاينته، آإن تعذر عمل بقاع ة ادتت ط الترا  رتا ي اصتر ومتاال ي اصتر متن الت ل. وال دتزيء عتن هتذا التاتري والتبتسه جمترث التستمية 
 يتترث هتتذا اللاتتم، آتتإن حتت يل )ْسهتتوا عليتته أنتتتم وكلتتوه(  قتت  ورث آيمتتا إ ا ع لتتَم أن التتذابح مستتلم ولكتتن خت تت  يف هتتل َْسَّتتى هللا وقتتت التتذبح أ  ال ، ومل

ن تا بلاتمِ  النت ري أ  ِكتَر : إن قومتا  َيتو عليته الصت ة والست  ال يل يف جهالة ثين التذابح، آعتن عائشتة رضتي هللا ع هتا قالتت: إن قومتا  قتالوا لل ت  
أي أن التذاِبس كتانوا حت ي ي اإلست   قتري  العهت  ابلكثتر  2(، قالتت: وكتانوا حت ي ي عهت  ابلكثتر ْسهوا عليته أنتتم وكلتوهاسم هللا عليه أ  ال. آقال )

هتا حمتتل دصتومة ونتزان بتتس املستلمس، اهنتتا . هتذا وال ي ب تتي أن تكتون مستتألة التذابئح ا هولتة وااكتتل م ٣وررتا دهلتون وجتتوب التستمية ع تت  التذكاة
يف مسألة اجتهاثية، آق  يرى خت ص أن الشبهة قوية يف موضا آ  َيكل من  ابئاه ويكتون رأي اآلدتر ِب آته، ومتاثا  اامتر حمتتم ، آت  انكتار 

 ة ي  كر عليه.احملتم ت، وإمنا ي  كر يف ختيء صريح واضح كمن َيكل من  بياة مرت   اهر الرثة آهذا كأكل امليت
 يتبس أمره(.رآة حكمه آوق  كان هذا كله يف خترح قول ا يف حكم جمهول الال إنه )الي بال عن حاله، إال أن ت عو الاجة إيل مع

كم له ِبكم ال ار ما ا -ث  كم عليه إال بظاهر، وع   العجز التا  عن اثبات الظاهر    ستبق ختترحه  كاهنا(. هتذا الكت  عتبار حال ستمث قل ا )وال  
آيمتا عت ا يمتا الت تاون آيته، و آت ا هتول وهو توكي  ملا قل تاه متن أن االستصتااب ال كتم بته إال ع ت  العجتز عتن اثبتات الظتاهر كمتا يف اللقتيط وامليت

كتتم إال بظتتاهر يف اثبتتات ثيتتن ا هتتول آتتإن ال تت   معتتس، وكتتذل  ا أصتتل مل يستصتتاب قتتحكتتم للجاريتتة ابإلقتترار و  عليتته الصتت ة والستت   لتت  ال  
 القاضي يف تبي ه إلس   الشهوث مل يستصاب قم أص   معي ا  كما أسلث ا.

كتا   حلتب ث التيت  كمهتا اس يف هتذه هذا ما يتعلق ِبكم جمهول الال وهو من مل يظهتر م ته إست   أو كثتر، وهتو القستم ال التل متن أقستا  الستاكت
يم التتة اإلختتتكال يف تعمتتلتثصتتيل إلو كتتاآرون أبحكتتا  الكثتتار والتتيت كانتتت متتن قبتتل ثاير إستت   ومتتاوال يستتك ها ك تت  متتن املستتلمس. وقتت  كتتان هتتذا ا

ان والكثتر ال، أمتا أحكتا  اإلميتأحكتا  القتتو احكا  الذي ورث يف ك   ااستا  عب ا ي  الشا يل، داصة وأنته مل يثترق بتس أحكتا  اإلميتان والكثتر ا
 آق  سبق بياهنا آيما ماى. اثنيا:  وأما من جهة أحكا  القتال. 

إال  -إ ا كتتان خمتلطتتا  هبتتم وميكتتن َتييتتزه  -وال دتتوو قتلتته أث تتاء قتتتال الكثتتار  ،4آاملستتلم معصتتو  ذستت مه أي متتا وجتت  يف ثار اإلستت   أو ثار التترب 
، ٥ال هتذه لارورة، وهذه هي )مسألة ترت  الكثار ابملسلمس(. وإ ا كان خمتلطا  هبم وال ميكن َتييزه ع هم بع مة آ  مؤادذة يف قص ه ابلقتل وال

سف به ابلبي اء، وي بعل كل أحتِ  علتى نيتته. أمتا إ ا كتان املستلم يف هتذه التب ث مميتزا  وخت  خمتتلط ابلكثتار حتال  واست ل قا ِب يل اَّيش الذي خي 
 القتال آ  سبيل إىل قتله. هذا وهللا تعاىل أعلم.

، والتق أن آهذه بعض املواضا من كتاب )ح  اإلس  ( لعب ا ي  الشا يل، اليت أرثت أن أنبه على ماآيها من أدطاء وأمور ادتلطت على املؤلتف
هذا ليح حصرا  ادطاء الكتاب ولكين أرثت آقتط أن أنبته علتى أدطائته يف موضتون اإلميتان والكثتر، وإال آتإن الكتتاب بته أدطتاء أدترى أعرضتت 

ِمتن رَّس توِل أَْرَستْلَ ا َوَمتا ) ( قال إنه كرسول الب  أن يكون مطاعا  للقاعت ة422عن  كرها، وم ها م   يف ك مه عن يوسف عليه الس   )يف ص 
                                                 

 - 1/٧8رثاوي ،  )االنصاف( لع ء ال ين امل241، )القواع ( البن رجب ال بلي ص ٣/2٥8، و )ب ائا الثوائ ( البن القيم 1/٥1انظر )امل ين ما الشرح الكب (  1
 ضمن )الرسائل السلثية( له 1٦، )رسالة كشف الشبهات عن املشتبهات( للشوكاين ص ٧9

 (٥٥٠٧رواه الب اري ) 2
 24٠ /٣٥وانظر )جممون آتاوى ابن تيمية(  ٣
 ٣٣٥ /9)امل ين ما الشرح الكب (  4
 ٥4٧ - 28/٥٣٦وهذه الصورة  كرها ابن تيمية يف )جممون الثتاوي(  ٥
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، والحجة له يف هذه اآليتة ان اإلراثة آيهتا إراثة ختترعية وهتذه ليستت متاتمتة الوقتون وليستت إراثة ق ريتة متاتمتة ٦4ال ستاء:  (ِإالَّ لِي طَاَن ذِِْ ِن اّللهِ 
يف  - عليتته الصتت ة والستت  ل هللا الوقتتون، ويتت ل علتتى أهنتتا ليستتت متاتمتتة الوقتتون أن بعتتض اانبيتتاء مل يتتؤمن هبتتم أحتت م متتن أقتتوامهم كمتتا قتتال رستتو 

ِإالَّ ) ، آهذا ن   َييت يو  القيامة وح ه انه مل يؤمن به أح  من قومه، آمعتىن قولته تعتاىل1( وَييت ال   وليح معه أح ح يل سبق  هبا عكاختة  )
ال من كتب هللا له  ل  يف علمته آتتثتق اإلراثة الق ريتة يف حتق أي أمر هللا بطاعته خترعا ، ولك ه ق  ي طان وق  ي عَصى، وال يطيعه إ ٦4ال ساء:  (لِي طَانَ 

أي اليطيا الرسول أحت  إال متن ختتاء هللا أن يتؤمن وأِ َن لته يف  لت   ٦4ال ستاء:  (ذِِْ ِن اّللهِ ) املطيا ما اإلراثة الشرعية، ولذل  أعقب هللا  ل  بقوله
بلتعتة قتال إن ماآعلته لتيح متواالة للكثتار وهتذا ِبت ف الت ص آثيته نتزل صت ر ستورة ق را . ومن اادطاء أياا: ع   ك مه يف قصتة حا تب بتن أيب 

، آت ص علتى أن ماآعلته متواالة، ولكتن ااستتا  الشتا يل 1املمتا تة:  (َوَعت  وَّك ْم َأْولِيَتاءاَل تَتتَِّ تذ وا َعت  وِهي ) املمتا ة ابتثاق أهتل العلتم وقتال هللا آيهتا
 ت  الكثتر يف القترآن وحا تب مل يكثتر آقتال إن آعلته لتيح متواالة، وَحتله هتذا اإلختتكال ستيأيت يف نقت ي لكتتاب أختكل عليه أن املواالة مل توصف ب

 )الرسالة الليمانية يف املواالة( إن ختاء هللا، هذا وهللا تعاىل أعلم. 
 راستتة ل ال تتة متتن مراتتتب الملرتبتتة ااباصتتة وهبتتذا أدتتتم الكتت   يف الكتتتب اخلاصتتة روضتتون اإلميتتان والكثتتر، وهتتى آدتتر مانتتذكره متتن كتتتب االعتقتتاث اخل

 الشرعية. وابهلل تعاىل التوآيق.
ن )القتتول القتتا ا آتتيم قتت  كتتتايَبْ بقيتتت ث ثتتة موضتتوعات أرجتتأت الكتت   آيهتتا إىل آدتتر هتتذا املباتتل كمتتا  كتترت يف د لتته، وهتتى أحكتتا  التت اير، ون

 ...هناامت ا عن الشرائا( و )الرسالة الليمانية يف املواالة(. وهذا بيا

                                                 

 متثق عليه ال يل 1
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 املوضوع األول:أحكاا الداير
 وآيه مخح مسائل:

 ااثلة على هذا التقسيم. - 2 أسا  تقسيم العامل إىل ثارين.                - 1
 ت  ه صثة ال ار. - 4 تعريف ثار اإلس   وثار الكثر.                 - ٣
 ااحكا  املرتتبة على ادت ف ال اير.  - ٥

 ه املسائل:وهذا خترح موجز قذ
 املسألة األوىل: أساس مقسيم العاِل إىل دارين.

كانيتتا   تتا  كاآتتة: عمومتتا  مإىل ال الستت  عليتته الصتت ة و هتتو عمتتو  بع تتة ال تت   -ثار اإلستت   وثار الكثتتر  -اعلتتم أن أستتا  تقستتيم العتتامل إىل ثاريتتن 
 ة والست  عليته الصت ِه ب عوتته  تته وَصتْ عِ إىل يتو  القيامتة، ومتا عمتو  بعو  عليته الصت ة والست  َّميا أهل اارع، وعموما  ومانيتا  متن وقتت بع تته 

ي ثار اقجتترة هتا  ابمل ي تة آكانتتت قتم أنصتتار  انقستم اخللتق إىل متتؤمن بته وكتتاآر، مث آترع هللا تعتتاىل علتى املتتؤم س اقجترة متن بتتس الكتاآرين، وقتتيض هللا
م يقتيم اقجترة علتى كتل مستل  لتت آرياتة آرع اقجرة إىل امل ي تة قائمتا حتىت آتتح مكتة، مث وجمتما املهاجرين وهبا أنشأ رسول  ثولة اإلس  ، و ل

ا تمتا الكتاآرين وموضتلكثتر وهتي جمابس الكاآرين، آتميزت ال اير بتذل  إىل ثار اإلست   وهتي جمتمتا املستلمس وموضتا ستلطاهنم وحكمهتم، وثار 
 .ار إىل قيا  الساعة آسميت ثارهم أياا ثار الربسلطاهنم وحكمهم، مث آرع هللا على املؤم س قتال الكث

 أما ااثلة على  ل :
، 1الثرقتان:  (الَِّذي نَتزََّل اْلث ْرقَتاَن َعلَتى َعْبتِ ِه لَِيك توَن لِْلَعتاَلِمَس نَتِذيرا  تَتَباَرَك ) ك  ة م ها: قوله تعاىل  عليه الص ة والس  آااثلة على عمو  بع ته 

يعا  ق ْل اَي ) وقال تعاىل ، 28ستبأ:  (َوَمتا أَْرَستْلَ اَك ِإالَّ َكاآَّتة  لهِل َّتاِ  َبِشت ا  َونَتِذيرا  )، وقال تعاىل 1٥8ااعراف:  (أَيتَُّها ال َّا   ِإينهِ َرس ول  اّللِه ِإلَْيك ْم جَِ

ِذيَن أ ْوت تواْ اْلِكتَتاَب َواا مِهيهِتَس أََأْستَلْمت ْم آَتِإْن َأْستَلم واْ آَتَقتِ  اْهتَتَ واْ آَإْن َحآجُّوَك آَتق ْل َأْسَلْمت  َوْجِهَي ّللِِه َوَمتِن اتتَّتبَتَعِن َوق تل لهِلَّت) وقال تعتاىل
َا َعَلْيَ  اْلَبَ ل   َت ِ ) ، وقال تعاىل2٠آل عمتران:   (وَِّإن تَتَولَّْواْ آَِإمنَّ آل  (ِمتَن اخْلَاِسترِينَ  َخْ َ اإِلْسَ ِ  ِثي تا  آَتلَتن يت ْقبَتَل ِمْ ته  َوه تَو يف اآلِدتَرةِ  َوَمن يَتبتْ

أ عِطيت  مخسا  مل ي عطهن أح م من اانبياء قبلي: ن ِصترت ابلرعتب مست ة ختتهر، ) عليه الص ة والس  . وحنوها من اآلايت. وقال رسول هللا 8٥عمران: 
م، وكتان ال ت  ي بعتل إىل قومته داصتة وب ع تت إىل وج علت يل اارع مسج ا  وَ هورا ، وأميا رجلِ  من أميت أثركتته الصت ة آلي َصتلِه، وأِحلتت يل ال  تائ

 ، وعمو  البع ة من املعلو  من ال ين ابلارورة.1( ال ا  كاآة،  وأ عطيت الشثاعة
ث إىل مؤمن به وكاآر، آهذه س ة هللا الق رية ما جيا الرسل، كما أهنا س ته يف دلقه والبت  متن وجتو  عليه الص ة والس  وأما انقسا  اخللق ب عوته 

ك تتلِه َوَلَقتْ  بَتَع ْت َتتا يف  ) لتتاقتتق ست ة االبتتت ء قتال تعتتاىل -حتتىت ْتب التتريح الطيبتة  -الثتريقس: املتؤم س والكتتاآرين  يف اارع إىل قبيتل قيتتا  الستاعة 
ْن َحقَّتْت َعَلْيتِه الاَّت َلة  َآِست  واْ يف اَاْرِع آَتانظ ر واْ َكْيتَف أ مَِّة رَّس وال  َأِن اْعب   واْ اّللهَ َواْجَتِ ب واْ الطَّاخ وَت َآِم تْه م مَّْن َهَ ى اّلله  َوِم تْه م مَّت

ِبسَ  َوَلْو خَتتاء َربُّتَ  ََََّعتَل ) ، وقال تعاىل٣1الثرقان:  (وََكَذِلَ  َجَعْلَ ا ِلك لِه َنِ ِه َع  وها  مِهَن اْلم ْجرِِمسَ ) ، وقال تعاىل٣٦ال ال:  (َكاَن َعاِقَبة  اْلم َكذِه
 (ْجَعِتسَ ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّ  َوِلَذِلَ  َدَلَقه ْم َوََتَّتْت َكِلَمتة  َربهِتَ  َاْمتألنَّ َجَهت ََّم ِمتَن اَِّْ َّتِة َوال َّتاِ  أَ ،  َّاَ  أ مَّة  َواِحَ ة  َواَل يَتزَال وَن خم َْتِلِثسَ ال

( رواه مستلم عتن عيتاع بتن محتار. وقاتل رن أ اعت  متن عصتاك يل الق سي )، ويف ال2( وحمم  م آرَّق بس ال ا . ويف ال يل )119 - 118هوث: 

                                                 

 رواه الب اري عن جابر رضي هللا ع ه 1
 (٧281رواه الب اري عن جابر ) 2
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ل تَو بَتْعَاتك م بِتبَتْعضِ ) ب  من وجوث املؤمن والكاآر يف اخللتق لتتاقتق ست ة االبتت ء كمتا قتال تعتاىل آ   (َولَتْو َيَشتاء  اّللَّ  اَلنَتَصتَر ِمت تْه ْم َوَلِكتن لهِيَتبتْ

عليته ، ويف الت يل الق ستي قتال هللا عزوجتل لل ت  2٠الثرقتان:  (بَتْعَاك ْم لِبَتْعِض ِآتتْ َتة  أََتْصتِس وَن وََكتاَن َربُّتَ  َبِصت ا  َوَجَعْلَ ا ) ،  وقال تعاىل4حممت : 
 .1(إمنا بع ت  ابتلي  وابتلي ب ) الص ة والس  

أَنْتث ِستِهْم قَتال واْ آِتيَم ك  تت ْم قَتال واْ ك  َّتا تَتَوآَّاه م  اْلَمآلِئَكة   َاِلِمي ِإنَّ الَِّذيَن ) وأما آرع اقجرة على املسلم من بس الكاآرين، آمن أثلته قوله تعاىل
لوعيت  التوارث ، آا9٧ال ستاء:  (ِآيَها آَأ ْولَتِتَ  َمْأَواه ْم َجَهت َّم  َوَستاءْت َمِصت ا   م ْسَتْاَعِثَس يف اَاْرِع قَاْلَواْ أملَْ َتك ْن أَْرع  اّللِه َواِسَعة  آَتتت َهاِجر واْ 

إال متتن عتتذر كمتتا يف اآلايت التاليتتة قتتا، ويتت ل عليتته أياتتا  -ان متتاورث يف تركتته وعيتت  آهتتو واجتتب  -يف اآليتتة علتتى تتترك اقجتترة يتت ل علتتى وجوهبتتا 
. وقتتال 2(راءى  ر تتاأ  بتتريء متتن كتل مستتلم يقتتيم بتس أ هتتر املشتتركس، التت) عليتته الصتت ة والست  الوعيت  التتوارث يف ااحاثيتل اآلمتترة ابقجتترة كقولته 

 .٣(الت قطا اقجرة ماثا  الع و يقاتل) عليه الص ة والس  
َوقَتتاتِل واْ )، وقولتته تعتتاىل٥التوبتتة:  (آَتتاقْتتت ل واْ اْلم ْشتترِِكَس َحْيتتل  َوَجتت َتُّ وه مْ ) معروآتتة، وم هتتا قولتته تعتتاىلوأمتتا آتترع قتتتال الكتتاآرين علتتى املستتلمس آأثلتتته 

 عليتته الصتت ة والستت  ، وقولتته 4(أمتترت أن أقاتتتل ال تتا  حتتىت يشتته وا أن ال إلتته إال هللا) عليتته الصتت ة والستت  ،  وقولتته ٣٦التوبتتة:  (ة  اْلم ْشتترِِكَس َكآآَّتت
 .٥(ب ع ت بس ي ي الساعة ابلسيف حىت ي عب  هللا وح ه)

ال يشتترتط وجتتوث التت ارين معتتا  ثائمتتا  يف التت نيا، واليشتترتط  وه تتا ت بيتته هتتا :  آتت ان إ  قل تتا إن عمتتو  الرستتالة هتتو أستتا  تقستتيم العتتامل إىل ثاريتتن، آإنتته
. بتل لصاة وصف ثارِ  ما أبهنا ثار كثر أن توج  يف ال نيا ثار إس  ، آليح هذا ثاد  يف م اط الكم على ال اير كمتا ستيأيت بيانته إن ختتاء هللا

كما كان الال يف ص ر اإلس   قبل اقجرة إىل امل ي ة، وكما هو التال   ق  كلو اارع من ثار اإلس   يف وقتِ  ما واليوج  آيها إال ثار الكثر،
: تلتتز  عليتته الصتت ة والستت  آمتتا أتمتترين إن أثركتتين  لتت   قتتال رستتول هللا يف ومان تتا هتتذا، ويشتت  إليتته حتت يل حذيثتتة بتتن اليمتتان يف الثتتنت وآيتته قتتال )

: آاعتزل تل  الِثترق كلهتا ولتو أن تعتض ه أبصتل ختتجرة عليه الص ة والس  ا  ، قال جاعة املسلمس وإمامهم، قلت: آإن مل يكن قم جاعة وال إم
 .٦(حىت ي رك  املوت وأنت على  ل 

 هذا ما يتعلق أبسا  تقسيم العامل إىل ثارين.
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 املسألة الثانية: األدلة على هذا التقسيم.
ريتتتن ال أستتتا  لتتته متتتن لعتتتامل إىل ثااإىل أن تقستتتيم  -يف الثقتتته اإلستتت مي(  م تتتل ث. وهبتتتة الزحيلتتتي يف كتابتتته )آاثر التتترب - هتتتب بعتتتض املعاصتتترين 

 الكتاب والس ة وإمنا هو اجتهاث من الثقهاء بع  عصر ال بوة وعصر الصاابة.
تتتتاب  ودتتب أن يكتتون معلومتتتا  أن هتتذا التقستتتيم جممتتا عليتته بتتتس علمتتاء اامتتتة متتن الستتتلف واخللتتف. وأن اإلجتتان البتتت  أن يستتت   إىل ثليتتتل متتن الك

 ، وحنن نذكر ه ا بعض ااثلة على هذا التقسيم:1أوالس ة كما قال ابن تيمية رمحه هللا
قَتاَل ) ، وقولته تعتاىل1٣بتراهيم: إ (لَتَتع توث نَّ يف ِملَِّت َتا  أَْرِضَ ا َأوْ تك م مِهنْ َوقَاَل الَِّذيَن َكَثر واْ ِلر س ِلِهْم لَ  ْ رَِج َّ ) تعاىل: قوله تعاىلآمن كتاب هللا  - 1

 . آاإلضاآة يف كلمتيت88ااعراف:  (لَِّتَ امِ ْريَِتَ ا َأْو لَتَتع وث نَّ يف اْ َمَعَ  ِمن قتَ َن آَم  و اْلَمأل  الَِّذيَن اْسَتْكَس واْ ِمن قَتْوِمِه لَ  ْ رَِج ََّ  اَي خت َعْيب  َوالَِّذي

رين وقريتة الكتاآرين  تا تعتين أرع الكتاآتآأرضت ا وقري إضتاآة َتلت ، هتي -تكلمس ) ( وهي إضاآة اارع والقرية إىل ضم  امل - (ِملَِّتَ ا)و  (أَْرِضَ ا)
 كثر.اليت ميلكها الكثار ويتاكمون آيها ابامر وال هي والسلطان وقذا ه هثوا رسلهم، وهذه هي صثة  ثار ال

تتْن أَْرع  اّللِه قَتتا م ْسَتْاتتَعِثَس يف اَاْرِع ْم قَتتال واْ ك  َّتتيَم ك  تتت  آِتتقَتتال واْ أَنْتث ِستتِهْم ِإنَّ الَّتتِذيَن تَتَوآَّتتاه م  اْلَمآلِئَكتتة   َتتاِلِمي ) وقولتته تعتتاىل اْلَواْ أملَْ َتك 
ميَتاهِنِنَّ آَتِإْن اّللَّ  َأْعلَتم  ذِِ  ِا  وه نَّ اِجرَاِت آَتاْمتَ َ ا َجتاءك م  اْلم ْؤِم َتات  م َهتاَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  توا إِ ) ، وقوله تعاىل9٧ال ساء:  (َواِسَعة  آَتتت َهاِجر واْ ِآيَها

ن خَتتْيِء َحتىتَّ مِهتن َوالَيَتِتِهم آَم  واْ َوملَْ يت َهاِجر واْ َما َلك م مِهتَوالَِّذيَن ) عاىل، وقوله ت1٠املمتا تة:  (َعِلْمت م وه نَّ م ْؤِمَ اِت َآَ  تَتْرِجع وه نَّ ِإىَل اْلك ثَّارِ 
 لقتتت يف نصتتوص ر الكثتتر إ  اقجتترة إ ا أال صتتوص اخلاصتتة ابقجتترة تتت ل ثاللتتة واضتتاة علتتى التت ارين ثار اإلستت   وثا، آهتتذه ٧2اانثتتال:  (يت َهتتاِجر واْ 

 الشرن تعين االنتقال من ثار الكثر إىل ثار اإلس  .
 .14٥ااعراف:  (َسأ رِيك ْم َثاَر اْلَثاِسِقسَ ) ومن ال صوص يف هذا أياا قوله تعاىل

التتوارثة يف وجتتوب اقجتترة وهتتي تتت ل علتتى تقستتيم العتتامل إىل ثاريتتن، وم هتتا ااحاثيتتل املتتذكورة يف املستتألة ااوىل وم هتتا  ومتتن الستت ة: ااحاثيتتل - 2
كتتل   مستتلِم علتتى مستتلمِ  حمتتر ،  أدتتوان نصتت ان، اليقبتتل هللا عزوجتتل متتن م شتتركِ  بعتت ما أستتلم عمتت   أو يثتتارق ) عليتته الصتت ة والستت  أياتتا قولتته 

 .2(ساملشركس إىل املسلم
 وابإلضاآة إىل أحاثيل وجوب اقجرة، آمن ال صوص ال الة على هذا التقسيم: 

 ه.( متثق علي وهنى أن ي ساآر ابلقرآن إىل أرع الع عليه الص ة والس  أن رسول هللا عن ابن عمر رضي هللا ع هما )• 
آأمهتتل حتتىت تقتت   امل ي تتة آإهنتتا ثار اقجتترة ر بتتن اخلطتتاب رتتىن )وم هتتا حتت يل ابتتن عبتتا  الطويتتل يف التترجم وآيتته أن عبتت الرمحن بتتن عتتوف قتتال لعمتت• 

 .٣(والس ة
هتاجرين وعمر كتانوا متن امل وأاب بكر س  عليه الص ة والإن رسول هللا ]وم ها مارواه ال سائي ذس اث صايح عن ابن عبا  رضي هللا ع هما قال • 

 .[ليلة العقبة  لس  الص ة وا عليه ة كانت ثار خترك، آجاؤا إىل رسول هللا اهنم هجروا املشركس وكان من اانصار مهاجرون، ان امل ي
 ق:قلت يف الطري عليه الص ة والس  ملا قِ مت على ال    ]وم ها ح يل أيب هريرة يف قصة هجرته قال: • 

 ايليلة من  وقا وَعَ اِئها       . .  على أهنا من ثارة الكثر جَنت ِ 

                                                 

 ٣9 /٧انظر )جممون الثتاوى(  1

 رواه ال سائي ذس اث حسن عن هبز بن حكيم عن أبيه عن ج ه 2
 ٦8٣٠رواه الب اري  ٣
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عليته آبايعته، آبي ا أ  ع  ه إ   لا ال ت  ، آقتال يل رستول هللا  عليه الص ة والس   يل يف الطريق، قال آلما ق مت على ال   قال: وأبق مين خ  م 
 .1[: ايأابهريرة، هذا خ م . آقلت: هو حر ه لوجه هللا، آأعتقتهالص ة والس  

ِ  متن ا وليت ة كانتت وختتاح، وآيته عتن عائشتة رضتي هللا ع هتا أنوم ها ح يل عائشة يف قصة اَّاريتة املهتاجرة التيت اْمتت يف ال•  لعترب ستوثاء لتيه
ايةم وهتو م لقتى آمترهت بته حت َ  -أو وقتا م هتا  -آ رجت صتبية قتم عليهتا وختتاح أمحتر متن ستيور، قالتت: آوضتعته ]آأعتقوها آكانت معهم. قالت: 

ئمتة معهتم التت: وهللا إين لقاقت ب لهتا، ق بته، قالتت: آطثقتوا يثتشتون حتىت آتشتواآاسبته لما آ طثته،  قالت: آالتمسوه آلم د وه، قالت: آاْموين 
رستول هللا  و، قالتت: آجتاءت إىلة وهتو  ا هتإ  مرَّت ال اية آألقته، قالت: آوقا بي هم، قالت: آقلت هتذا التذي اْمتمتوين بته وعمتتم وأ  م ته بريتت

، قالتتت: آكانتتت أتتيتتين آأستتلمْت. قالتتت عائشتتة: آكتتان قتتا د عليتته الصتت ة والستت   لتتح قالتتت: آتت  جت تاتت ث ع تت ي،آبتتاءم يف املستتج  أو حثتتش م
 ع  ي جملسا  إال قالت:

 ويو  الوِ ختاح من تعاجيب رب ا       . .      أال إنه من بل ةِ  الكثر أجناين
 .2[قالت عائشة: آقلت قا ماختأن  ال تقع ين معي مقع ا  إال قلت هذا  قالت: آا ثتين هبذا ال يل
من  . وأن اقجرة واجبةن الصاابةعم قول آهذه ال صوص ت ل على أن تقسيم العامل إىل ثارين ثار اإلس   وثار الكثر اثبت ابلكتاب والس ة و 

 -اسقس ة م ل: ثار الثثأبلثا  خمتل -لسابقة يف ال صوص ا -ال انية إىل ااوىل. بل ق  ورثت املصطلاات اخلاصة هبذه ال اير يف الكتاب والس ة 
 ثه  إىل ثارين أمر أحسيم العاملوعم إن تق بل ة الكثر. وهذا كله يف الرث على من -ثارة الكثر  -ثار خترك  -ثار اقجرة والس ة  -أرع الع و 

  الثقهاء ابجتهاثهم.
 

  

                                                 

 ، ط ثار صاثر298 /4(. قال ابن م ظور )وال ارة: ل ة يف ال ار( )لسان العرب( 4٣9٣رواه الب اري ) 1
 ٥٣٥ /1ال ابن حجر يف خترحه )وآيه آال اقجرة من ثار الكثر( )آتح الباري( (. وبل ة الكثر هي ثار الكثر كما ق4٣9رواه الب اري )ح يل  2
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 املسألة الثالثة: معريف دار اسس ا ودار الكفر
 ث ن ثار الكثتتتر هتتتي التتتبوحكمهتتتم، وأ أن ثار اإلستتت   هتتتي التتتب ث اخلاضتتتعة لستتتلطان املستتتلمسيظهتتتر متتتن ااثلتتتة املتتتذكورة يف املستتتألتس الستتتابقتس 

 اخلاضعة لسلطان الكاآرين وحكمهم، وإلي   أقوال العلماء يف هذا:
أحكتا  اإلست   مل يكتن قال اَّمهور: ثار اإلس   هي اليت نزقا املستلمون وجترت عليهتا أحكتا  اإلست  ، ومتامل جتتر عليته [رمحه هللا  ابن القيمقال 

 .1]ثار إس   وإن الصقها، آهذه الطائف قريبة إىل مكة ج ا  ومل تصر ثار إس   بثتح مكة
ع تت  أيب ح يثتتة رمحتته هللا تعتتاىل إمنتتا تصتت  ثارهتتم ثار التترب بتت  ث ختتترائط، أحتت ها:  أن تكتتون متامختتة [رمحتته هللا  اسماااا السََّرّخسااي احلنفاايوقتتال 

ا وبتتس أرع التترب ثار للمستتلمس، وال تتاين: أن اليبقتتى آيهتتا مستتلم آمتتن ذميانتته وال  متتي آمتتن أبمانتته، وال التتل: أن ي ظهتتروا أرع التترتك لتتيح بي هتت
ستب أحكا  الشرك آيها. وعن أيب يوسف وحمم  رمحهما هللا تعتاىل إ ا أ هتروا أحكتا  الشترك آيهتا آقت  صتارت ثارهتم ثار حترب، ان البقعتة إمنتا ت 

عتبتتار القتتوة وال لبتتة، آكتتل موضتتا  هتتر آيتته حكتتم الشتترك آتتالقوة يف  لتت  املوضتتا للمشتتركس آكانتتت ثار حتترب، وكتتل موضتتا كتتان إلي تتا أو إلتتيهم اب
 . آجعل الصاحبان امل اط: هو ال لبة وااحكا .2]الظاهر آيه حكم اإلس   آالقوة آيه للمسلمس

دالثه صاحباه: القاضي أبو يوسف وحمم  بن السن الشيباين كما  كتر السردستي، ومل يعتس العلماء الشروط اليت  كرها أبو ح يثة رمحه هللا، حىت 
إن كتتل ثار ماتتاآة إمتتا إىل اإلستت   وإمتتا إىل الكثتتر، وإمنتتا تاتتاف التت ار إىل اإلستت   إ ا [وعلتتل قوقمتتا بقولتته  عاا ء الاادين الكاساااينو كتتره أياتتا 

ه، كما تقول اَّ ة ثار الس   وال ار ثار البوار، لوجتوث الست مة يف اَّ تة والبتوار يف   بقت آيها أحكامه، وتااف إىل الكثر إ ا  بقت آيها أحكام
 . آجعل الكاساين م اط الكم على ال ار هو نون ااحكا  املطبقة آيها.٣]ال ار، وان  هور اإلس   أو الكثر بظهور أحكامهما

تت  أهتل بلت  وجترت آيته أحكتامهم صتاروا ثار حترب يف اخت تا  أمتواقم وست   راريهتم ومتىت ار [آقال  أيب حنيفةوانتق  ابن ق امة ال بلي أياا ختروط 
قتتال الكثتار يف الاثثس بع  الرثة، وعلى اإلما  قتاقم آإن أاببكر الص يق رضي هللا ع ه قاتل أهل الرثة جبماعة الصاابة، وان هللا تعتاىل قت  أمتر ب

هم ررتا أخترى أم تاقم ابلتشتبه هبتم واالرتت اث معهتم آيك تر الاترر هبتم، وإ ا قتاتلهم قتتل متن قت ر عليته مواضا من كتابه وهؤالء أحقهم ابلقتال ان تترك
او على جر هم وت  م أمتواقم، وهبتذا قتال الشتاآعي. وقتال أبتو ح يثتة: التصت  ثار حترب حتىت جتتمتا آيهتا ث ثتة أختتياء:  أن تكتون وي تبا م برهم ود 

قال ابتن ق امتة  -من ثار اإلس   )ال اين( أن اليبقى آيها مسلم وال مي آمن )ال الل( أن جتري آيها أحكامهم.  متامخة ل ار الرب الختيء بي هما
 . آجعل ابن ق امة م اط الكم على ال ار نون ااحكا  اَّارية آيها. 4]ول ا أهنا ثار كثار آيها أحكامهم آكانت ثار حرب -

 .٥[وال ار تص  ثار املسلمس ذجراء أحكا  اإلس  ]( يف خترحه لكتاب )الس  الكب  السرخسيوقال 
 الشاايخ منصااور البهااوحلوقتتال . ٦]ثار الكثتتر يكتتل ثار كانتتت ال لبتتة آيهتتا احكتتا  الكثتتر ثون أحكتتا  اإلستت   آهتت[ أيب يعلااى احلنبلاايوللقاضتتي 

 .٧]وجتب اقجرة على من يعجز عن إ هار ثي ه ب ار الرب وهي ماي لب آيها حكم الكثر[

                                                 

 198٣، ط ثار العلم للم يس ٣٦٦ /1)أحكا  أهل الذمة( البن القيم،  1
 ،  ط  ثار املعرآة114ص  1٠)املبسوط(  للسردسي،  ج  2
 ، ط وكراي علي يوسف4٣٧٥ /9)ب ائا الص ائا( للكاساين،  ٣
 9٥ /1٠شرح الكب ( )امل ين ما ال 4
 219٧ /٥)الس  الكب (  ٥
، ط ثار الكتب العلمية ط 2٧٠ولعب القاهر الب  اثي م له يف )أصول ال ين( له، ص ، 19٧4، ط ثار املشرق بب وت 2٧٦)املعتم  يف أصول ال ين( ايب يعلى ص  ٦
2 
 4٣ /٣له،   ()كشاف الق ان ٧
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 ناط احلكم على الدار م
الوصتف التذي  املتريض، آالعلتة هتي ل كِعلهتةم اط الكم هتو ِعلهتته، وْسيتت العلتة م ا تا  اهنتا مكتان نو ته أي تعليقته، وْسيتت ِعلتة اهنتا أثترت يف احملت

 وجوثا  وع ما (. ِعلتهر ما ع لِهق عليه الكم، آإ ا و ِجَ  الوصف و ِجَ  الكم وإال آ ، وهذا هو معىن قول العلماء )الكم ي و 
عتة إمنتا ان البق[ ن احلسانف وحمماد باأباو يوساوق  تام ت أقوال العلماء السابقة ِ كر سببس للاكم على الت ار: ااول )القتوة وال لبتة( كمتا قتال 

التاقيتق آتإن  ائر متن نقل تا عت هم. وع ت  كت   ست. والسبب ال اين )نون ااحكا  املطبقة آيها( كمتا ورث يف]ت  سب إلي ا أو إليهم ابعتبار القوة وال لبة
 لبتا  إال إ ا  يكتون املت لهِتب مت ري تان، آت قالسببس يرجعان إىل ختيء واح  هو م اط الكم على ال ار، والت اقض بس السببس: ان ال لبتة وااحكتا  

لما ،   وإال ملتا كتان مستحكتا  اإلست أاملستلم يطبتق  كان هو صاحب اامر وال هي، آاامر وال هي  ا من أهتم مظتاهر ال لبتة والستلطان، آالستلطان
هتا، كمتا لتى متن لته ال لبتة آيالتيت تت ل عوالسلطان الكاآر يطبق أحكا  الكثر. وهبذا يكون م اط الكم علتى الت ار هتو نتون ااحكتا  املطبقتة آيهتا و 

انتت ثار حترب، وكتل موضتا  ملوضتا للمشتركس آكآكتل موضتا  هتر آيته حكتم الشترك آتالقوة يف  لت  ا[- السرخساي آيمتا نقلته -قال الصتاحبان 
ى الت ار    بيان أنه إ ا ت لتب كتاآر علت. وسوف َييت يف مسألة استي ء الكثار على ثار اإلس]كان الظاهر آيه حكم اإلس   آالقوة آيه للمسلمس

 طبقة.كا    املجا إىل ااحثار إس  ، مما يبسه أن امل اط ير  يو لت أحكا  اإلس   مطبقة )وهو االستي ء ال اقص( آه
ي التتيت تصتتب  التت ار هتت -التتاكم  ال -وي حتتظ أن كتتون امل تتاط: نتتون ااحكتتا  املطبقتتة يف التت ار، هتتو وصتتفم م استتب للتعليتتل، و لتت  ان ااحكتتا  

لت ار بصتب ة ارتا ت هتى ع ته تصتب  ه وتبياه و بصب تها، آأحكا  اإلس   را أتمر به وت هى ع ه تصب  ال ار بصب ة إس مية، وأحكا  الكثر را أتمر ب
   مؤادتتذة عتج واالدتت ط، ومتن خلمتر والتتس الكثتر متن إابحتة الترثة واإللتاث وستب الت ين والطعتن آيته بت  راثن أو عقوبتة، ومتن إابحتة التراب والتز  وا

ر. و متتن صتتثات ثار الكثتته وختت ه هتتا كلتتَترك الصتت ة والصتتيا  والزكتتاة، ومتتن معاقبتتة متتن َيمتتر ابملعتتروف وي هتتى عتتن امل كتتر داصتتة بيتت ه، وختتتيون هتتذ
آهتي إمتا  ي، وهتذه هتي ااحكتا امتر وال هتآااحكا  هي اليت تصب  ال ار بصب تها ال الاكم، الذي لو أراث ختيتا من  ل  آإنه اليتمكن م ته إال اب

 أمر أو هني أو إابحة، والاكم ي ثذ  ل  بشوكته. 
 ااحكا  املعسة عن أصااب ال لبة آيها: ومن ااثلة على أن م اط الكم على ال ار: نون

تتْن أَْرع  اّللِه  َّتتا م ْسَتْاتتَعِثَس يف اَاْرعِ ت ْم قَتتال واْ ك   آِتتيَم ك  تتأَنْتث ِستتِهْم قَتتال واْ ِإنَّ الَّتتِذيَن تَتَوآَّتتاه م  اْلَمآلِئَكتتة   َتتاِلِمي ) قولتته تعتتاىل•   قَتتاْلَواْ أملَْ َتك 
قَاَل ) وله تعاىلق ل على أن ال لبة آيها للكثار، وم له ي. آكون املسلم امل ا ب ابقجرة مستاعثا  يف أرعِ  ما 9٧ال ساء:  (َواِسَعة  آَتتت َهاِجر واْ ِآيَها

 ، آاإلضتاآة يف كلمتة88ااعتراف:  (لَِّت َتا مِ ْريَِت َتا َأْو لَتَتع توث نَّ يف اْ َمَعَ  ِمن قتَ َن آَم  و اْلَمأل  الَِّذيَن اْسَتْكَس واْ ِمن قَتْوِمِه لَ  ْ رَِج ََّ  اَي خت َعْيب  َوالَِّذي

اج م هتا رتا يعتين أهنتم م املتؤم س ابإلدتر يها ْ يت ههي إضاآة نسبة وَتل ، أي قرية الكاآرين املستكسين، وي ل على َتلكهم قا وخلبتهم عل (قَتْريَِتَ ا)
 ا ااحكتا   كثار واامر وال هيهي آيها للها للكثار وماكان اامر وال أصااب اامر وال هي آيها، آ لَّ هذا على أن ثار الكثر ماكانت ال لبة آي

. 1٣إبتراهيم:   ( ِملَِّت َتا أَْرِضتَ ا َأْو لَتَتع توث نَّ يف َج َّتك م مِهتنْ ْم لَ  ْ رِ ِلر س ِلهِ َوقَاَل الَِّذيَن َكَثر واْ ) و ا مظهر ال لبة والسلطان. وم ل هذه اآلية قوله تعاىل
 كثار.كا  آيها للجممون هذه اآلايت على أن ثار الكثر هي ماكانت ال لبة وااح ماقيل يف اآلية السابقة. آ لويقال آيها 

( الت يل متثتق عليته، وكانتت اقجترة واجبتة متن مكتة اهنتا كانتت الهجترة بعت  الثتتح) -بعت  آتتح مكتة  - عليه الص ة والس  وقول رسول هللا • 
إس   وسقط آرع اقجرة م ها، والذي ت   ابلثتح وت  ت معه أحكا  مكة هتو ت ت  اليت  ال البتة عليهتا متن يت   ثار كثر حىت الثتح، آصارت ثار

ا، آتإن الكثار إىل ي  املسلمس وما تبا  ل  من ت ت  ااحكتا ، آت له هتذا علتى أن م تاط الكتم علتى الت ار هتو اليت  ال البتة عليهتا وااحكتا  تبتا قت
ان الت ار إمنتا ت ستب [رمحته هللا  ابان حازاثتار واملستلم  كتم أبحكتا  اإلست   وإال لكتان كتاآرا . ويف بيتان هتذا امل تاط قتال الكاآر  كم أبحكتا  الك
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 . هذا م اط الكم على ال ار.1]لل الب عليها والاكم آيها واملال  قا
 منقيح مناط احلكم على الدار

التهذيب والتصثية،  آمعىن ت قيح امل تاط: ْتذيب العلتة وتصتثيتها ذل تاء متاال يصتلح للتعليتل  الت قيح يف الل ة:[ حممد األمني الشنقيقيقال الشيخ 
 .  2]واعتبار الصاحل قا

م علتتى  صتت ة ثيتت هم كتتاا ان وال  هتتار ختتتعائرإوقتت  أدطتتأ التتبعض يف هتتذا املقتتا  آظ تتوا أن إقامتتة ك تت  متتن املستتلمس بتتبعض البلتت ان متتا أمتت هم وقتت ْر
ستج   ممته مايزيت  عتن ألتف ثتر ويف عاصت يف اعتبار البل  ثار إس  ، حىت قال البعض: كيف تقولتون إن البلت  الثت ين ثار ك ِ والصو  وخ ها كاف

  اعتبتار لته يف  لت   متن ااوصتاف آت يه، وماعت اوهذا كله ال اعتبار له وق  بيه ا أن م اط الكم على ال ار هو الي  ال البة عليه وااحكا  اَّارية آ
 على ال ار، ومن ااوصاف اليت دب إل اؤها يف هذا املقا  ت قياا  للم اط،  مايلي: الكم

 ال ثدل ل اينة أك رية السكان يف الكم على ال ار. - 1
 ا  متتن وبعتتل علتتيهم أمتت ،٣هتتت أقتترهم آيهتتا ليقومتتوا علتتى وراعتهتتا ٧عتتا   عليتته الصتت ة والستت  وثليلتته أن ديتتس كتتان يستتك ها اليهتتوث وملتتا آتاهتتا ال تت  

ومل مي تتا هتتذا متتن كتتون ديتتس متتن ثار اإلستت    -حتتىت أج هتتم عمتتر بتتن اخلطتتاب رضتتي هللا ع تته يف د آتتته  -، آكتتان معظتتم أهلهتتا اليهتتوث 4اانصتتار
ا  بتس أ  بتريء متن كتل مستلم أقت»  عليته الصت ة والست  وقتول رستول هللا [ ابن حازالكوهنا يف قباة املسلمس جتري آيها أحكامهم. ويف هذا قال 

يبسه ما قل اه، وأنه عليه الس   إمنا َعىن بذل  ثار الرب، وإال آق  استعمل عليته الست   عمالته علتى ديتس وهتم كلهتم يهتوث، وإ ا  « أ هر املشركس
ستن وثارهتم كان أهل الذمة يف م ائ هم المياوجهم خ هم آ  ي سمى الساكن آتيهم إلمتارة علتيهم أو لتجتارة بيت هم كتاآرا  وال مستيتا ، بت ل هتو مستلم حم 

ولتيح متن ختترط ثار [ أباو القاسام الرافعاي الشاافعي. وقال ٥]ثار إس   ال ثار خترك، ان ال ار إمنا ت سب لل الب عليها والاكم آيها واملال  قا
 .٦]اإلس   أن يكون آيها مسلمون بل يكتثى كوهنا يف ي  اإلما  وإس مه

 و الكثر يف الكم على ال ار. وال ثدل لظهور ختعائر اإلس    أ - 2
ي ظهر ال ين ركة ويت عو إليته ودتاهر املشتركس ابلعت اوة والتساءة مت هم وممتا يعبت ون متن ثون هللا، وهتذا قبتل  عليه الص ة والس  آق  كان رسول هللا 

  هبتتذا بتل هتاجر املستتلمون م هتا إ  كانتتت اقجترة متن مكتتة، وكتذل  كتتان بعتض الصتاابة ي ظهتترون الصت ة وتتت وة القترآن، ومل تصتبح مكتتة ثار إست 
إ ا قتت ر علتتى إ هتتار التت ين يف بلتت  متتن بتت ث الكثتتر آقتت  صتتارت البلتت  بتته ثار [رمحتته هللا يف قولتته  املاااورد ال لبتتة آيهتتا للكثتتار، وهتتذا ممتتا يبتتس دطتتأ 

والخيثتى متايف هتذا [شتوكاين هتذا القتول وانتقت ه آقتال . ونقتل ال٧]إس  ، آاإلقامة آيها أآال من الرحلة م ها ملا ي رتجى من ثدول خت ه يف اإلست  
 . 8]الرأي من املصاثمة احاثيل الباب القاضية بتار  اإلقامة يف ثار الكثر

بت ار اإلست   وإ هتارهم ختتعائر ثيت هم الدعلهتا ثار كثتر، إ  إن  هتور ختتعائر الكثتر لتيح  -كأهتل الذمتة   -والعكح صايح آإقامة بعض الكثتار 

                                                 

 2٠٠ /11)احمللى(   1
 292( ص )مذكرة أصول الثقه 2
 ابلب اري( 4248)ح يل  ٣
 ابلب اري( 424٦)ح يل  4

 2٠٠ /11)احمللى(  ٥
 14 /8 )آتح العزيز خترح الوجيز( للراآعي، ٦
 ٧/229)آتح الباري(  ٧
 1٧8 /8)نيل ااو ار(  8
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 بل ذ ن املسلمس. بشوكة الكثار
االعتبار بظهور الكلمتة، آتإن كانتت ااوامتر وال َّتواهي يف الت ار اهتل اإلست   [: الشوكاينآ  ثدل إل هار الشعائر يف الكم على ال ار، كما قال 

، والياتتر  هتتور اخِلصتتال ِبيتتل اليستتتطيا متتن آيهتتا متتن الكثتتار أن يتظتتاهر بكثتتره إال لكونتته متتأ و  لتته بتتذل  متتن أهتتل اإلستت   آهتتذه ثار إستت  
تتتاك س يف  املتتت ائن الكثريتتتة آيهتتتا اهنتتتا مل تظهتتتر بقتتتوة الكثتتتار، وال ِبَصتتتْولتهم كمتتتا هتتتو مشتتتاه  يف أهتتتل الذمتتتة متتتن اليهتتتوث وال صتتتارى واملعاهتتت ين السَّ

 .1]اإلس مية، وإ ا كان اامر ابلعكح، آال ار ابلعكح
 ر.وال ثدل َامن آريق من السكان يف الكم على ال ا - ٣

ل هذا بكوهنتا ثار إست  ، واملستلمون املهتاجرون أِم توا  املستلمون علتى  نتت ثار كثتر، وأِمتنَ لبشتة وكاابآالكثار الذميون َيم ون يف ثار اإلس   والخي 
ن متن   تا هتذا اامتا ومل ميلقاتاء د قتا)من صلح ال يبية حىت آتح مكة( حىت أثوا عمرة  عليه الص ة والس  أنثسهم ركة م ة عه هم ما ال   

 تاط لصتلح، آبتسَّ أن املهجترة بعت  ا(. ومل يقتل الالهجترة بعت  الثتتح) عليته الصت ة والست  كتون مكتة  لتت ثار كثتر حتىت آتاهتا، آقتال رستول هللا 
 الذي خ َّ حكم ال ار هو ال لبة ال جمرث اامن.

 ون أبحكا  كن  كمها حكا  مرتملسلمس ولاأن الب ث اليت أك ر أهلها من  هذا ما يتعلق بت قيح امل اط ومعرآة م اط الكم على ال ار. وم ه تعلم
متان، آهتي ماعتات وخ هتا يف أاَّمتا واَّ الكثار ابلقوانس الوضعية هي اليو  ثاير كثر وإن كان أك ر أهلهتا مستلمس ميارستون ختتعائر ثيت هم كإقامتة

يتته متتن آ ولكتتن انتته متتأ ون كة املستتلمسستتلمس لشتتعائر ثيتت هم آلتتيح هتتذا راجعتتا إىل ختتتو ثاير كثتتر ان ال لبتتة وااحكتتا  آيهتتا للكثتتار، أمتتا ا هتتار امل
والتطتترف  ستتم حماربتتة اإلرهتتاباب ث اليتتو  التتاكم الكتتاآر، ولتتو أراث أن يبتت ل أمتت هم دوآتتا  وآت تتة بشتتوكته وج تتوثه لثعتتل كمتتا هتتو واقتتا يف ك تت  متتن التتب

 ال يين.
 ( ااقسا  الثرعية ل ار الكثر.فائدة)
  سامها هي: سم ثار الكثر إىل ع ة أقسا  أبك ر من اعتبار، واإلسم اَّاما قا هو ثار الكثر أو ثار الشرك. وأقت ق
 من جهة كون الكثر آيها ق ميا أو  ارائ، ت قسم إىل: - 1
ريكتتا مريكتتا الشتتمالية وأمقتتارات أا و ثار الكثتتر ااصتتلي: وهتتي التتيت مل تكتتن ثار إستت   يف وقتتت متتن ااوقتتات م تتل اليتتاابن وختتترق الصتتس واجنلتترت  -أ 

 اَّ وبية واسرتاليا.
 تال( لح )إستبانيا والستن م تل اانت ثار الكثر الطاريء: وهتي التيت كانتت ثار إست   يف وقتت متن ااوقتات مث استتوىل عليهتا الكثتار ااصتليو  -ب 

 نيا.و ن وألبا ويوخوس آيا واليوآلسطس وثول خترق أوراب اليت كانت حتت حكم ال ولة الع مانية م ل رومانيا وبل اراي
، ثار الرثة: وهي آرن متن ثار الكثتر الطتاريء، وهتي التيت كانتت ثار إست   يف وقتتِ  متا مث ت لهتب عليهتا املرتت ون وأجتروا آيهتا أحكتا  الكثتار -ج 

ثار كثتر  تاريء ع ت ما استتوىل عليهتا املستتعمر م ل ال ول املسماة اليو  ابإلس مية وم ها ال ول العربية. وق  مترت معظتم هتذه الت ول ررحلتة كوهنتا 
ة بتس الصلي  وآرع عليها القوانس الوضعية مث رحل ع ها وحكمها من بع ه املرت ون من أهل هذه الب ث. وه اك بعض الثروق يف ااحكتا  الثقهيت

املستلمس و لت  ابل ظتر إىل حتال أخلتب ستكاهنا، واليتراثف . وأنبته ه تا علتى أنتين ك ت ا  ماأصتف هتذه التب ث يف كتتاابيت بتب ث 2ثار الكثر وثار الترثة
هتتذا الوصتتف  مصتتطلَح )ثار اإلستت  ( بتتل هتتي ثاير كثتتر ورثهة. وجهتتاث حكامهتتا الكتتاآرين آتترع عتتس علتتى أهلهتتا املستتلمس كمتتا بيه تتاه يف أك تتر متتن 

 موضا.
                                                 

 ٥٧٥  /4)السيل اَّرار(  1
 ، ط الل ٥٧ كرها املاورثي يف كتابه )ااحكا  السلطانية( ص  2
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 ومن جهة ع قتها ب ار اإلس  ، ت قسم ثار الكثر إىل: - 2
 ، بتل يكثتي عت   وجتوثهتذه التستمية اليت ليح بي هتا وبتس ثار اإلست   صتلح أو ه نتة،  واليشترتط قيتا  الترب آعليتا لصتاةثار الرب: وهي  -أ 

 .صلح كما  كر ، را يعين أنه دوو للمسلمس قتال أهل هذه ال اير وقتما ختاءوا، ومن ه ا ْسيت ثار حرب
هتتت(.  8 - ٦ة وصتتلح وه نتتة، كمتتا كانتتت مكتتة آيمتتا بتتس صتتلح ال يبيتتة وآتتتح مكتتة )ثار العهتت : وهتتي التتيت بي هتتا وبتتس ثار اإلستت   مواثعتت -ب 

تْلِم ) الرب إال ابل ظر إىل مصلاة املسلمس كأن يكون هبم ضعف لقوله تعاىلوالجتوو مواثعة الكثار على الصلح وترك  ِ  توا َوتَتْ ع وا ِإىَل السَّ َْ َآَ  
ن هللا آرع  علي ا قتال الكثار حىت يكون ال ين كله هلل، مل يثرع علي تا مستاملتهم ومصتالتهم إال ع ت  حاجت تا ، و ل  ا٣٥حمم :  (َوأَنت م  اْاَْعَلْونَ 

ين  َوقَتاتِل وه ْم َحتىتَّ اَل َتك توَن ِآتتْ َتةم َوَيك توَن ) ، وقتال تعتاىل٥التوبة:  (آَاقْتتت ل واْ اْلم ْشرِِكَس َحْيل  َوَج َتُّ وه مْ ) لذل ، قال تعاىل اانثتال:  (ك لُّته  ّللِه   الت ِه

قت ها الكتا  . والدوو عق  اق نة إال من إما  املسلمس أو من ي  يبه، ونظرا  ل ياب هذا اإلما  يف ومان ا هذا آت  اعتبتار اي معاهت ات ثوليتة يع٣91
 ملع و  حقيقة. الكاآرون لص ورها ممن ليست قم والية خترعية على املسلمس، آوجوثها كع مها، إ  املع و  حكما  كا

 ومن جهة أمن املسلم على نثسه آيها، ت قسم ثار الكثر إىل: - ٣
 من بطش كثار مكة. اابة آرارا  ثار اامن: وهي اليت َيمن املسلم آيها على نثسه، م ل البشة يف ص ر اإلس   ملا هاجر إليها الص -أ 

 رثة اليو .مكة يف ص ر اإلس  ، وم ل معظم ثاير الثار الثت ة: وهي اليت الَيمن املسلم آيها على نثسه، م ل  -ب 
 ( ااقسا  الثرعية ل ار اإلس   أخر  فائدة)

 ترث أحيا  مصطلاات داصة أبقسا  آرعية ل ار اإلس   يف كتب أهل العلم، م ل:
يت حتتت حكتم ثار العت ل وهتي الت هتا. ويقابلهتاآي وهي ماإ ا انثرث الب تاة أو اخلتوارج ببلت  يف ثار اإلست   واستتقلوا ذجتراء ااحكتا  دار البدي: - 1

 إما  املسلمس.
وق   هب جعثر بتن مبشتر وبعتض اقاثويتة إىل وجتوب اقجترة عتن [ الشوكاينوهي ماإ ا ختان الثسق ببل  يف ثار اإلس  ، قال  دار الفسق: - 2

. قلت: ولكن يستاب م تاثرة البلت ة 2]الثسق اهنا ثار إس  ثار الثسق قياسا على ثار الكثر، وهو قيا  ما الثارق والق ع   وجوهبا من ثار 
ع ستتوء وأن التتيت تك تتر آيهتتا املعاصتتي كمتتا يف حتت يل قاتتتل املائتتة، وآيتته أدتتسه العتتامل أن ممتتا يعي تته علتتى التوبتتة التاتتول عتتن بلتت ه التتيت وصتتثها أبهنتتا أر 

 يذهب إىل بل ة هبا قو  صالون يعب  هللا معهم.
ي خ  ثار العه  والصلح آهذه من أقسا  ثار الكثر، أما ثار أهتل الذمتة آهتي ثار إست   كمتا كانتت ديتس بعت ما آتاهتا : وهدار أهل الذمة - ٣

وإن حاصتر أمت  العستكر أهتل م ي تة [رمحته هللا  حممد بان احلسان. وِصثة ثار أهل الذمة هي كما قال عليه الص ة والس  املسلمون يف عه  ال   
بعاتهم نستلم، وقتال بعاتهم نصت   متة والنتسح م اول تا، آتإن كتان املستلمون يقتوون علتى أن دعلتوا معهتم ِمتن املستلمس َمتن  من م ائن الع و، آقتال

ان إجتتراء أحكتتا  [السرخسااي  الشااارحقتتال  ]يقتتوى علتتى قتتتال متتن  اتتر هبتتم متتن أهتتل التترب و كتتم آتتيهم ِبكتتم اإلستت  ، آعتتل  لتت  اامتت 
 .٣]تص  ثار املسلمس ذجراء أحكا  املسلمس، آيجعلها اإلما  ثار إس  ، ودعل القو  أهل  مةاملسلمس يف ثارهم ممكن، وال ار 

 هذا، واملقصوث من  كر هذه ااقسا  تعريف الطالب هبا إ ا قرأها يف كتب العلم.
 

                                                 

 ٥/1٦89، و)الس  الكب ( حملم  بن السن، 1٠/٥1٧ين ما الشرح الكب ( )انظر امل  1

 8/1٧9)نيل ااو ار(  2
 219٧ - ٥/219٦)الس  الكب (  ٣
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 املسألة الرابعة: مدري  صفة الدار وحكمها
ون الت ار اريتة آيهتا، آقت  تكتااحكتا  اَّو ثة عارضة قابلتة للت ت ه ِبستب اليت  ال البتة عليهتا صثة ال ار ليست من الصثات ال ومة املؤب ة بل هي ص

  لح وآلسطس.كثر كاان  ثار كثر يف وقت ما مث تصبح ثار إس   كما كانت مكة يف أول اإلس  ، وق  تكون ثار إس   مث تصبح ثار
أو « ثار  اعتتتة»أو « حتترب»أو « أو ثار ستتتلم« ثار إستتت   أو إميتتان»أو « ار كثتترث»آتتتإن كتتون اارع [رمحتته هللا  اباان ميمياااةقتتال ختتتيخ اإلستتت   

أوصاف عارضة، ال الومة، آق  ت تقل من وصفِ  إىل وصفِ  كما ي تقل الرجل ب ثسه من الكثتر إىل « الثاسقس»أو « ثار املؤم س»أو « معصية»
 .1]اإلميان والعلم، وكذل  ابلعكح
متي يف كتابته )حتثتة احملتتاج لشترح امل هتاج( يف آقته الشتاآعية إىل أن ثار اإلست   التصت  ثار كثتر وإن استتوىل عليهتا وق   هب ابن حجتر املكتي اقيت

. وقت  ٣. وقت  نقتل قتول ابتن حجتر املكتي هتذا صت يق حستن دتان2(اإلست   يعلتو وال ي علتىالكثار وأجروا آيها أحكاَمهم، واست ل لذل  ِبت يل )
ض املعاصرين، والخيثى بط ن هذا القول آإن ااثلة اخلاصة على أن م اط الكتم علتى الت ار هتو ال لبتة وااحكتا   هب إىل رأي ابن حجر هذا بع

هذه ااثلة اخلاصة ترجح على ااثلة العامة كاليت است ل ابن حجر. آق  أجتا العلمتاء علتى تقت   الت ليل اخلتاص  -وق   كر ها يف بيان امل اط  -
َواْلم طَلََّقتتات  َيرَتَبَّْصتتَن أِبَنث ِستتِهنَّ ) علتتى قولتته تعتتاىل ،4الطتت ق:  (َأَجل ه تتنَّ َأن َيَاتتْعَن مَحَْله تتنَّ  َوأ ْواَلت  اْاَمْحَتتالِ ) ه تعتتاىلعلتتى العتتا ، كتقتت   قولتت

أبتت ا وإن قتتا  بتته الكثتتر ان  . الخيتلتتف العلمتتاء يف هتتذا. ولتتو صتتح قتتول ابتتن حجتتر املكتتي َّتتاو القتتول أبن املستتلم اليكثتتر228البقتترة:  (َث َثَتتَة قت تتر َوءِ 
 .4(من ب ل ثي ه آاقتلوه) عليه الص ة والس  ( وهذا د ف ال ص واإلجان، وق  قال اإلس   يَعلو وال ي على)

 ه م تل هتذه ااحكتا .ن ترتتب عليتأآهذا ال ص العا  الذي است ل به ابن حجتر الي ب تي أن تعتارع بته ال صتوص اخلاصتة يف كتل مستألة، وال ي ب تي 
 قوله أبن ثار اإلس   ال ت قلب ثار كثر ما مصاثمته لألثلة خمالف لقول جهور الثقهاء.و 

جرة كتل ه(. وهذا يعين وجوب ل )اان لحوإ ا اآرتض ا صاة قوله لوجب أن تكون إسبانيا ال صرانية ثار إس   اليو  اهنا كانت ثار إس   من قب
ه الهجترة متن جترة متن إستبانيا انتستلمس اقاعيتة جبتراين أحكتا  الكثتار آيهتا عليته، وأنته  تر  علتى املمسلم إىل ثار اإلس   يف إستبانيا وأن يقبتل  و 

هتب ليت آا ب علتى كتل مستلم أن يستبانيا لوجتثار اإلس  ، وأنه  ر  على املسلمس خزو إسبانيا ال صرانية اهنا ثار إس  ، ولو هجم الكثار على إ
  عن إآساثه.واومه ي  يندر لواو  قول ابن حجر، وهي لواو  الم اص م ها، وآساث هذا القول ولعن ثار اإلس   يف إسبانيا، إىل آ

 )فصل( أثر استي ء الكفار على دار اسس ا 
 وهو نوعان:

ر  يف ا كمتا  كتامل تاط آيهت ار كثتر لتاقتق: وهو ماإ ا ت لهب الكثار علتى ثار إست   وأجتروا آيهتا أحكتا  الكثتر. آهتذه تصت  ثاالستي ء التاا - 1
 تعريف العلماء ل ار الكثر، وي دل يف هذا ب ث املسلمس احملكومة ابلقوانس الوضعية هي ثاير كثر. 

 بقوله: هت1٣49ال ج ي  سليمان بن سحمانوهذا القسم وصثه الشيخ 
 إ ا ما توىل كاآرم مت لبم     ..      على ثار إس   وَحل َّ هبا الوجل

 رِ  ع نيا     . .       وأ هرها آيها جهارا  ب  مهلوأجرى هبا أحكاَ  كث

                                                 

 144 - 14٣ص  2٧، وج 284 - 282ص  18، وكرر هذا يف ج 4٥ /2٧)جممون الثتاوى(   1
 22٠ - 218 /٣)آتح الباري(  ب اري معلقا  يف كتاب اَّ ائزورواه ال - رواه ال ارقطين ذس اث حسن عن عائذ بن عمرو مرآوعا 2

 ته14٠٥، ط ثار الكتب العلمية، 24٠ص ]العسة آيما ورث يف ال زو والشهاثة واقجرة[يف كتابه  ٣
 رواه الب اري 4
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 وَأْوَهى هبا أحكا  خترن حمم ِ    . .      ومل َيظهر اإلس   آيها وي  تال
 آذى ثار كثر ع   كل حمقق    ..        كما قاله أهل ال راية ابلِ ال

 .1حل العملوما كل َمْن آيها ي قال بكثره    ..       آر بَّ امريء آيهم على صا
كتم آيهتا ابلقتانون ( آأجتاب  حممد بن إبراهيم آل الشيخوس ِتل الشيخ  البلت  التيت  كتم آيهتا ابلقتانون [)هل جتب اقجرة من ب ث املسلمس التيت   

ت آتجتب اقجترة،  آتالكثر بثش توه الكثت ر و هتوره، هتذه بلت   ليست بل  إس  ، جتب اقجرة م ها، وكتذل  إ ا  هترت الوث يتة متن خت  نكت  وال خ ت ه
 .  2]كثر
: وهتو متا إ ا ت لتتب الكثتار علتتى ثار إست   ولكتن بقيتتت أحكتا  اإلستت   هتي اَّاريتة يف التت ار. ومتن أم لتتة هتذا: استتتي ء الناااقص االساتي ء - 2

 املستتلمس متتا تكثتت  العلمتتاء للتتتتار التتتتار علتتى الشتتا  يف أوادتتر القتترن الستتابا اقجتتري، آال ابتتت َترخييتتا أهنتتم أقتتروا القاتتاة علتتى الكتتم ابلشتتريعة بتتس
. آامل قول عن آقهاء  ل  العصر أن ال ار التص  ثار كثر هبذا ماثامت أحكتا  الشتريعة ٣لكمهم آيما بي هم بقانون كب هم ج كيز دان )الياسق(

 .4قائمة
لمس أ  ئمتة بستبب ختتوكة املست ا كانتت قاثريتق بتس متا إوالق أنه إ ا استوىل الكثار على ثار اإلس   و لتت أحكتا  اإلست   قائمتة، آإنته دتب الت

 بسبب إ ن الكثار بذل .
آتتإ ا  لتتت أحكتتا  اإلستت   جاريتتة بستتبب ختتتوكة املستتلمس آهتتي ثار إستت  ، وهتتي الصتتورة الستتابقة التتيت حتت ثت يف بتت ث الشتتا  متتا استتتي ء التتتتار، 

 إ ا أبطل أحكا  اإلس  ، والي اهن الكاآر إال ما عت   ق رتته علتى َتتا  ال لبتة وال  ث هذا إال م اه ة من الكاآر املت لب حىت اليستثز املسلمس
 .٥واالستي ء، وكان هذا هو الوضا ابلشا  آق  كانت الرب سجال بس التتار وبس أهل الشا  ومصر كما 
ن   ، وإن كتان الستلطار ثار إست تبقتى الت ا وحار ختيخ اإلست   ابتن تيميتة بعتض هتذه التروب، ومتا عت   َتتا  ال لبتة ومتا جتراين أحكتا  اإلست  
الستلطان  علتى املستلمس قتتال لتالس دتباكاآرا ، كما أن ثار اإلس   تظل كما هي إ ا ارت  حاكمها املسلم ومل ي ت  ختتيتا متن ااحكتا ، ويف كت  

 الكاآر )املت لب أو املرت ( خللعه ونصب إما  مسلم، وقتاله آرع عس انه جهاث ثآا.
ان  ا  لت أحكا  اإلس   جارية يف ال ار ما استي ء الكثار لكوهنا مأ و  هبا من الكاآر املت لب البسبب ختوكة املسلمس، آهي ثار كثتر، أما إ

 ة ختتروط معاهت[قتال  حممد بان  عفار الكتااينلو أراث أن يبطلها ابطلها، وهذه الصورة وقعت ابان لح يف ب اية استي ء ااسبان عليها كما  كر 
 تسليم أهل اان لح لألسبان: وانظر آإهنم ملا ضيقوا على أهل اان لح، وَضع َف أهل اانت لح عت هم بعت  حتروب ك ت ة وحصتار عظتيم،  تان أهتل
اان لح ابل دول حتت أايلتهم وحكمهم بشروط اخترت وها عليهم وهي حنو من مخسة ومخستس وقيتل ستبعة وستتس، م هتا أتمتس الصت   والكبت  يف 

تبقتى  ثح وااهل واملال، وإبقتاء ال تا  يف أمتاك هم وثورهتم ورابعهتم وعقتارهم، وإقامتة ختتريعتهم علتى متا كانتت وال كتم علتيهم أحت  إال هبتا، وأن ال
أهنتتم و املستتاج  كمتتا كانتتت وااوقتتاف كتتذل ... إىل أن قتتال... آلمتتا رأوا ثمهتترهم هللا أن اامتتر قتت  مت قتتم وأن املستتلمس قتت  ثدلتتوا حتتتت عقتت   متتتهم 
عهتا َتك وا م هم، ب أ خ رهم، وأدذوا يف نقض تلت  الشتروط التيت اختترت ها علتيهم املستلمون أول مترة ختتر ا  ختتر ا  وآصت  آصت ، إىل أن نقاتوا جي

                                                 

 ٥22 /2نق   عن )املواالة واملعاثاة( حملما  اَّلعوث،  1

 188ص  ٦ه ركة املكرمة، ج 1٣99ل الشيخ( جا حمم  بن عب الرمحن بن قاسم، ط من )آتاوى ورسائل الشيخ حمم  بن إبراهيم آ 2
 ، وكتاب )واثئق الروب الصليبية وال زو امل ويل( حملم  ماهر محاثة2٣2انظر )العسة( لص يق حسن دان ص  ٣
 وما بع ها 2٣2انظر )العسة( لص يق حسن دان ص  4
 من )الب اية وال هاية(  كره ابن ك   يف أول اَّزء الرابا عشر ٥
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ثيتت هم وتتترك  مث محلتتوا جيتتا املستتلمس علتتى الت صتتر والتت دول يف -إىل قولتته  -ووالتتت حرمتتة املستتلمس ابلكليتتة وأثركهتتم اقتتوان العظتتيم والذلتتة الك تت ة 
. آكانتت أحكتا  الشتريعة قائمتة يف أول اامتر ذ ن الكتاآر وهتذا ال مي تا متن وصتف الت ار أبهنتا ثار كثتر، كمتا أن إ ن 1]ختعائر اإلست   كلهتا ابملترة

 صاديق حسان خاانل الاكم املسلم اهل الذمة رمارسة ختعائرهم أو ابلتاتاكم إىل قساوستتهم يف بعتض اامتور المي تا متن أن الت ار ثار إست  . قتا
أهلها ِبيل اليتتم آمىت علم ا يقي ا  ضروراي  ابملشاه ة أو السمان تواتر أن الكثار استولوا على بل  من ب ث اإلس   اليت تليهم وخلبوا عليها وقهروا [

 ا استتوىل الكثتار علتى بلت  وقهروهتا ، ومعتىن ك مته أنته إ2]قم إبراو كلمة اإلس   إال جبتوار متن الكثتار صتارت ثار حترب وإن أقيمتت آيهتا الصت ة
ورتا حترر ه تبتسه لت  أن [آهتي ثار حترب، وكترر هتذا يف قولته  -أي ذ ن مت هم  -آإن كان أهلها ال ي ظهرون ختترائا اإلست   إال جبتوار متن الكثتار 

. وقوله ٣]آهي ثار إس  ، وإال آ ار حربب   جوار  -ولو  هرت آيها اخلصال الكثرية  -َعَ ن وما واالها إن  هرت آيها الشهاثَتن والصلوات 
 هذا يف م ي ة ع ن ابليمن ملا استوىل عليها االجنليز يف م تصف القرن التاسا عشر املي ثي.

 )فائدة( مسألة الدار املركبة. 
حترب أ   ل  مارثين هل هي بلت عن ب]هللا  ابن تيمية إىل القول بقسم اثلل من أقسا  ال اير وهي ال ار املركبة، آق  س ِتل رمحه  هب ختيخ اإلس  

 ثسته أو مالته بع  أع اء املسلمس يهاجر وسا بل  سلم، وهل دب على املسلم املقيم هبا اقجرة إىل ب ث اإلس   أ  ال  وإ ا وجبت عليه اقجرة ومل
  [.هل َيمث يف  ل   وهل َيمث من رماه ابل ثاق وسبهه به أ   ال 

انوا ست   حمرمتة ستواء كتن ختتريعة ثيتن اإلعتأو خ هتا. وإعانتة اخلتارجس « متارثين»لمس وأمتواقم حمرمتة حيتل كتانوا يف الم  هلل. ثماء املست[آأجاب 
 جتب.  أهل مارثين، أو خ هم. واملقيم هبا إن كان عاجزا  عن إقامة ثي ه وجبت اقجرة عليه. وإال استابت ومل

نعة، ب، أو تعريض أو مصاهم، من ت يليهم، ودب عليهم االمت ان من  ل ، أبي  ريق أمك ومساع ْم لع و املسلمس ابانثح وااموال حمرمة ع
 آإ ا مل ميكن إال ابقجرة تعيَّ ت. 

 يهتتا بعتتض أهتتل متتارثينآ ة، آيتت دل وال تتل ستتبهم عمومتتا ورمتتيهم ابل ثتتاق، بتتل الستتب والرمتتي ابل ثتتاق يقتتا علتتى الصتتثات املتتذكورة يف الكتتتاب والستت
 وخ هم.
ة ا ثار حرب أو سلم آهي مركبة: آيها املع يان: ليست ر زلة ثار السلم اليت جتري عليها أحكتا  اإلست  ، لكتون ج ت ها مستلمس، وال ر زلتوأما كوهن

ثين . هتذا وتقتا متار 4]ثار الرب اليت أهلها كثار، بل هي قسم اثلل يعامل املسلم آيها را يستاقه، ويقاتل اخلارج عن ختريعة اإلس   را يستاقه
 اليو  ج وب خترق تركيا قرب ح وثها ما سوراي.

مس، والذي يتاصل من السؤال واَّواب: أن مارثين استوىل عليها الكثار )أع اء املسلمس(، وأهنتا ال جتتري عليهتا أحكتا  اإلست   والج ت ها مستل
أن يكتون أهلهتا كثتار كمتا قتال ختتيخ اإلست  ، آقت   وأن سكاهنا دليط من املسلمس والكثار، آهذه ثار حترب بت  ريتب، واليشترتط يف ثار الترب

ى أن ستتبق بيتتان م تتاط الكتتم علتتى التت ار وأنتته العتتسة بتت ين الستتكان. وختتتيخ اإلستت   حمجتتوج يف إح اثتته قستتما  اثل تتا للتت اير ذجتتان العلمتتاء قبلتته علتت
كتم عليهتا أبهنتا بلت  كثتر، [لتل، آقتالوا علتى قولته أبهنتا قستم اث علمااء الادعوة النجدياةال اير نوعتان ال ث ثتة. وقتذا آقت  اعترتع  وأمتا البلت  التيت   

 آقتتال ابتتن م ثلتتح: وكتتل ثار خلتتب عليهتتا أحكتتا  املستتلمس آتت ار إستت   وإن خلتتب عليهتتا أحكتتا  الكثتتر آتت ار كثتتر وال ثار خ  تتا. وقتتال الشتتيخ تقتتي

                                                 

 1٠٣ - 1٠2هت، ص  14٠9)نصياة أهل اإلس  ( ط مكتبة ب ر ابلرابط  يف كتابه 1
 2٣٦)العسة آيما جاء يف ال زو والشهاثة واقجرة( ص  2
 2٣٧)املص ر السابق( ص  ٣
 241 - 24٠ /28)جممون الثتاوى(  4
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بتة آيهتا املع يتان ليستت ر زلتة ثار اإلست   التيت جتتري آيهتا وس تل عن مارثين هل هتي ثار حترب أو ثار إست    قتال: هتي مرك -ابن تيمية  -ال ين 
ارج عتن أحكا  اإلس   لكون ج وثها مسلمس وال ر زلة ثار الرب اليت أهلها كثار بل هي قسم اثلل ي عامتل املستلم آيهتا رتا يستتاقه وي عامتل اخلت

. آلتم يواآقتوا ختتيخ اإلست   يف إح اثته لقستمِ  اثلتل يف الت اير إ  اتثتق 1]ختريعة اإلست   رتا يستتاقه. واَاْوىَل هتو التذي  كتره القاضتي وااصتااب
 العلماء قبله على أن ال اير قسمان ال خ .

ليهتتا عكثتتار وإمنتتا استتتوىل ا أحكتتا  الوقتتال الشتتيخ ستتليمان بتتن ستتامان إن متتارثين التتيت أآتتىت آيهتتا ختتتيخ اإلستت   تقتتي التت ين ابتتن تيميتتة مل جتتتر عليهتت
متا كاين أحكتا  اإلست    سب سبب جر ا ، ولو صح هذا و لت أحكا  اإلس   جارية آيها آهي إما ثار إس   أو ثار كثر ِبالكثار استي ء   قص

 امان: ليمان بن سأسلث ا. ولكن آتوى ابن تيمية تبس أن أحكا  اإلس   مل تكن جارية يف مارثين د آا  ملا قال الشيخ س
 على أهلها لكن هبا الكثر ق  حصل     ومل جتر للكثار أحكا  ثي هم           

 وماكان آيها اَّانبان على السوى                آقال تقي ال ين يف  ل  احملل
 ي عامل آيها املسلمون ِبقهم                و ا الكثر ما ق  يستاق من العمل

 .2ن َعَ لآ  ت عط حكم الكثر من كل جانبِ                وال الكم ابإلس   يف قول م
يستتاقه ال  والذي ن به عليه ه ا أن ال اير قسمان ال ث ثة، وأن ال ار املركبة ميكن أن تكون وصثا  لال السكان ال حكما ، ومعاملة كل إنستان رتا

 ا.د ف آيه وق  سبق بيان أن املسلم معصو  ال   واملال أي ما كان، ولكن هذه املعاملة ال وعية الجتعل ال ار قسما  اثل 
 ستمَّون ابلثتا ميس( عليهتا، بستبب كتوهنم و ثقتة مرتت ين

، متا أن أحكتا  ٣وابن تيمية نثسه نقتل أن مصتر كانتت ثار رثهة ومتن استتي ء الع بَتْيت يس )امل
ارت ثار ، ومتا أن جهتور أهتل مصتر هتم املستلمون، ولكتن الت ار صت4الشريعة كانت جارية رصر م ة ملكهم اليت امت ت متائتس ونيتف ومثتانس ست ة

وتكترر ثدتول العستكر إليهتا متا صت ح [رمحته هللا  ابان ميمياةرثهة بسبب استي ء العبي يس التا  عليها ومل يؤثر يف هذا إ هنم ابلكم ابلشتريعة. قتال 
متتن أ هتتر هبتتا ثيتتن التت ين التتذي آتتتح مصتتر، آتتأوال ع هتتا ثعتتوة العبيتت يس متتن القرامطتتة البا  يتتة وأ هتتر آيهتتا ختتترائا اإلستت  ، حتتىت ستتك ها متتن حي تتتذ 

واجل ماكانوا عليه من الزن قة والب عة بقيت الب ث املصرية م ة ثولتهم حنو مائيت س ة ق  انطثأ نور اإلس   واإلميان، حتىت  -إىل قوله  -اإلس   
ث متن  [رمحه هللا  حممد بن عبد الوهاب. وقال ختيخ اإلس   ٥]قالت آيها العلماء: إهنا كانت ثار رثهة ونثاق ك ار مسيلمة الكذاب ولتو  هب تا نت َعت ِه

أهنتم متن كثَّره العلماء ما اثعائه اإلس   وأآتوا برثته وقتله لطال الك  ، ولكن من آدر ماجرى قصة بين عبي  ملوك مصتر و تائثتهم وهتم يت هعون 
قتتتاقم وأن ب ثهتتم بتت ث حتترب دتتب قتتتاقم ولتتو  أهتتل البيتتت، ويصتتلون اَّمعتتة واَّماعتتة ونصتتبوا القاتتاة واملثتتتس، أجتتا العلمتتاء علتتى كثتترهم ورثْتتم و 

أي ولتتو كتتان أهتتل مصتتر مب اتتس لكتتامهم العبيتت يس آهتتذا المي تتا متتن أن  ]ولتتو كتتانوا مكتترهس مب اتتس قتتم[. وقولتته ٦]كتتانوا مكتترهس مب اتتس قتتم
 ب ثهم ب ث حرب.

رة متتتارثين املتتتذكورة أستتتوأ متتتن هتتتذا إ  مل جتتتتر عليهتتتا أحكتتتا  آتتتإ ا كانتتتت مصتتتر ثار رثهة وحتتترب ومتتتن العبيتتت يس متتتا نصتتتبهم لقاتتتاة الشتتتريعة، آتتتإن صتتتو 
إال متتن جهتتة  -اإلستت  ، آهتتي ثار حتترب كمتتا أستتلثت إ ا كانتتت علتتى الصتتثة املتاصتتلة متتن الثتتتوى. واليوجتت  يف التت اير ماي ستتمى ابلتت ار املركبتتة 

                                                 

 ٣٥٣، كتاب اَّهاث، ص ٧)ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية( جا ابن قاسم، ج  1
 ٥22 /2هذا ال ظم للشيخ سليمان بن سامان نقلته عن كتاب )املواالة واملعاثاة( حملما  اَّعلوث،  2
 1٧8 /1٣)جممون الثتاوى(  ٣

 (2٦٧ /12)الب اية وال هاية،  4

 1٣9 - 1٣8 /٣٥)جممون الثتاوي(  ٥
 ، ط جامعة اإلما  حمم  بن سعوث22٠الرسائل الش صية(  ص  -القسم اخلامح  -)مؤلثات ختيخ اإلس   حمم  بن عب الوهاب  ٦
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أن ال اير إما ثار  -وهو من ت ميذ ابن تيمية  -بن مثلح وال اير قسمان ال ث ثة كما سبق بيانه، وكما نقله علماء جن  عن ا -الوصف ال الكم 
 إس   أو ثار كثر وال ثار خ  ا، هذا وهللا تعاىل أعلم.

 آهذا مايتعلق بت   صثة ال ار، وأثر استي ء الكثار على ثاير اإلس  . وابهلل تعاىل التوآيق.
  

 دايراملسألة امامسة: األحكاا الشرعية املرتمبة على اخت أ ال
اعلتم أن التعترع لتذكر ثار اإلست   [رمحته هللا  الشاوكاينااحكا  الشرعية املرتتبة على ادت ف الت اير هتي مثترة الباتل يف هتذا املوضتون، وقت  قتال 

مل يت تَؤمَّْن متن املستلمس، وثار الكثر قليل الثائ ة ج ا  ملا ق هم ا ل  يف الك   على ثار الرب، وأن الكاآر الريب م َباح ال   واملال علتى كتل حتال متا
. ورخم قول الشوكاين هذا آإن ه تاك أحكامتا  مرتتبتة علتى ادتت ف الت اير، 1]وأن مال املسلم وثمه معصومان بعصمة اإلس   يف ثار الرب وخ ها

 وأ ها أحكا  اقجرة واَّهاث، ومن هذه ااحكا :
ة على  ل ، أو إىل ثار اامن )وهتي ثار الكثتر ااقتل آت تة( إ ا ع تِ مت ثار اإلست   وجوب اقجرة من ثار الكثر إىل ثار اإلس   ع   الق ر  - 1

. ويتثتترن عتتن 2متتن التت نيا كمتتا كانتتت هجتترة البشتتة يف صتت ر اإلستت   وكمتتا هتتو التتال اليتتو ، وقتت  قتت م ا بعتتض ال صتتوص ال التتة علتتى وجتتوب اقجتترة
 وجوب اقجرة بعض ااحكا  م ها:

ْاَر  ل -أ 
َ
سثر املرأة املهاجرة من ثار الكثر سواء كانت كاآرة أسلمت أو أس ة مسلمة كلهصت، آلها السثر من ثار الكثر بت ون سقوط وجوب امل

 .٣حمر  إن تعذهر، ان مثس ة بقائها بس الكثار أعظم من مثس ة سثرها ب ون حمر ، آاحتملت أثى املثس تس ل آا أعظمهما
كتتاآرة أستتلمت وووجهتتا كتتاآر بتت ار التترب، عتت ْا حياتتة واحتت ة، وقتتا أن تتت كح مستتلما  بعتت ها إن أراثت، وم هتتا أن ِعتت هة املهتتاجرة إ ا كانتتت   -ب 

طتب حتىت حتتيض وتطهتر، آتإ ا َ ه ترت حتله قتا ال كتاح، آتإن هتاجر ووجهتا ] ابن عباسوثليله ح يل  وكان إ ا هتاجرت امترأة متن أهتل الترب مل ك 

اَي أَيتَُّهتا الَّتِذيَن آَم  توا ِإَ ا َجتاءك م  اْلم ْؤِم َتات  م َهتاِجرَاِت آَتاْمَتِا  وه نَّ اّللَّ  َأْعلَتم  ذِِميَتاهِنِنَّ ) تعتاىل ه، وهتذا تثست  لقولت4[قبل أن ت كح ر ثهت إليه
تتتْم  َِلُّتتتوَن َق تتت تتتنَّ ِحتتتل  قَّ تتتْم َواَل ه  تتتوه نَّ م ْؤِم َتتتاِت آَتتتَ  تَتْرِجع تتتوه نَّ ِإىَل اْلك ثَّتتتاِر اَل ه  نَّ َوآت تتتوه م مَّتتتا أَنَثق تتتوا َواَل ج  َتتتاَح َعلَتتتْيك ْم َأن آَتتتِإْن َعِلْمت م 

ت م وه نَّ أ ج وَره نَّ   . 1٠٥املمتا ة:  (تَ ِكا وه نَّ ِإَ ا آتَتيتْ
الستابق  ابان عبااسوم ها أنه إ ا أسلم بعض عبي  الكثار وهاجروا صاروا  أحرارا  وميلكون مادرجوا به من أموال أهل الرب، وهو يف حت يل  -ج 
ال يل. وم اله آرار الصاايب أيب بكترة نثيتا بتن التارث متن حصتن الطتائف أث تاء  [وإن هاجر عب م م هم أو أمةم آهما ح رَّان، وقما ما للمهاجرين]

 .٦طائفله بع  خزوة ح س، آت ىل أبو بكرة من الصن بواسطة بكرة، آس مِهى هبا وقصته ابلب اري يف خزوة ال عليه الص ة والس  حصار ال   
إال  وم هتتا أنتته  تتر  ستتثر املستتلم إىل ثار التترب وإقامتتته هبتتا ل تت  ضتترورة، ان اقجتترة جتتتب علتتى متتن أستتلم هبتتا، آتت  يستتاآر املستتلم إليهتتا ابتتت اء -ث 

ِآيَهتا آَأ ْولَتتِتَ  َمتْأَواه ْم َجَهت َّم   واْ أملَْ َتك تْن أَْرع  اّللِه َواِستَعة  آَتتت َهتاِجر  ) –آيمن أقتا  بتس الكثتار  -لارورة جتارة أو ع ج وحنو  ل ، قال تعاىل 

                                                 

 ٥٧٦ /4)السيل اَّرار(  1
 1٧9 - 8/1٧٦، و )نيل ااو ار( ٥1٥ - 1٠/٥1٣تراجا بقية أحكا  اقجرة يف )امل ين ما الشرح الكب (  2

 ٧٦  /4و  ٥٦8 /2، و)آتح الباري( ٥2٧ /1٠و  ٣/192انظر )امل ين ما الشرح الكب (  ٣
 (٥28٦ال يل رواه الب اري ) 4
 ٣٦٥و  ٣٣9 /1انظر )أحكا  أهل الذمة( البن القيم  ٥
 ومابع ها ٥/228٦، ويف )الس  الكب ( حملم  بن السن، 1٥٧ /8املسألة مذكورة يف )نيل ااو ار(  ٦
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. واإلقامة بس الكثار من أعظم أسباب الثت ة يف الت ين وأستهب ابتن تيميتة يف كتابته )اقتاتاء الصتراط املستتقيم( يف بيتان 9٧ال ساء:  (َوَساءْت َمِص ا  
 واب  تا وقت  قتال بعتض العلمتاء بكثتر متن عتز  علتى اإلقامتة بت ار الكثتر مارة خمالطة الكثار وأن هذا يؤول إىل التشبه هبم والت لق أبد قهم  اهرا  

ى اإلقامتة لقبوله جبراين أحكا  الكثار عليه  واعية، آهذا حتاكم  وعي م ه إىل الطاخوت وقذا آمن اضطر للسثر إىل هذه الب ث ي ب ي أال يعز  علت
ا مىت تيسر له  ل . وق  عَ  مه الب ء ابلسثر إىل ب ث الكثار ااصليس كأوراب وأمريكا يف هذا الزمان ل ت  ضترورة هبا وأن يستصاب ثائما نية م اثْر

لية وإن كانت كلهتا إال االستك ار من متان ال نيا، واإلقامة بس املسلمس يف ثاير الرثهة كالب ث العربية واملسماة ابإلس مية د  من ثاير الكثر ااص
بعض. ومن أهم أسباب استتمرار الت هل العلمتاين يف بت ث املستلمس تتويل هتؤالء التذين تعلمتوا يف بت ث ال ترب  ثاير كثر، ولكن بعض الشر أهون من

 وتطبهعوا بطباِعِه للم اصب اقامة يف ب ث املسلمس من السياسة واالقتصاث والتعليم واإلع  .
ااصليس، وحاصل املسألة أن املستلم املقتيم بتب ثهم إ ا استتوَف ختترو ا   هذا، وكان أح  املسلمس ق  سألين عن مسألة التَّج ح جب سية ب ث الكثار

 هتا وحنتو  لت   معي ة جاو له  لب اَّ سية، وأنه المي  اها حتىت ي قستم َقَستم والء لل ولتة أنته ملتتز  بقواني هتا وملتتز  بعت   اإلضترار هبتا وأبن يت اآا ع
راه َكَثر، آإن يلتز  بذل  أن يتااكم  واعية إىل الطاخوت )وهتو ه تا ختترائا الكثتار(، وإن التتز  آأجبته أبن هذا الَقَسم ك ثر صريح ومن قاله ب   إك

ابخل متة يف جتيش  -إمتا هتو وإمتا أب تاؤه  -هبذا كثر، وهذا ِب ف قوانس الكثتر املثروضتة عليته رخمتا  ع ته يف ثاير الترثة، كمتا أنته بعت  جت ُِّستِه ملتتز  
، ويف ٧٦ال ستاء:  (َوالَّتِذيَن َكَثتر واْ يت َقتاتِل وَن يف َستِبيِل الطَّتاخ وتِ ) ذا مكثِهتر انته قتتال يف ستبيل الطتاخوت، وقتال تعتاىلالكثار واخلروج يف قتاقم، وه

جت   علتم يف نقت  كتتاب )الرستالة الليمانيتة يف املتواالة(. وقتال يل الستائل: هتب أن ر  اَّملة آإن هذا الَقَسم متواالة مكثترة، وستيأيت بيتان معتىن املتواالة
ستم إ  مل هذا الكم وقال إنه يكثر مخح ثقائق حس أثاء الَقَسم مث يتوب  آأجبتته: إنته إن قتال: إنته ستيكثر مت ة القستم، كثتر بقولته هتذا ولتو مل ي ق

ولتو قتال إن [قوله خيتلف العلماء يف أن من نوي الكثر يف اآلجل َكَثر يف الال، ونقلت هذا يف خترح قاع ة التكث  عن صاحب )كثاية ااديار( 
 وتثوتته التوبتة وقت  قتال تعتاىل، وماي ريه أنه يعتيش حتىت يتتوب آقت  ميتوت أو يصتاب ابَّ تون يف التال ]1مات ابين ْوَّثت أو ت صرت َكَثر يف الال

َأن خَيِْستَف اّلله  هِبِتم  اَاْرَع َأْو ََيْتِتيَته م    َمَكتر واْ السَّتيِهَتاتِ أَآَتَأِمَن الَّتِذينَ ) ، وقال تعتاىل ٥4آل عمران:  (َوَمَكر واْ َوَمَكَر اّلله  َواّلله  َدْ   اْلَماِكرِينَ )
أن [ محاد بان عتياق النجاد . ويف اَّملة آتإن التجت ح املترتبط أبثاء هتذا القستم الدتوو، وقتال الشتيخ 4٥ال اتل:  (اْلَعَذاب  ِمْن َحْيل  اَل َيْشع ر ونَ 

الثته قم يف البا ن، وهو ليح يف سلطاهنم، وإمنا محلته علتى  لت  إمتا  متا يف رايستة أو متالِ  أو مشتاة يف الظاهر ما خم -أي الكثار  -يواآقهم 
َ لِتَ  أبَِهنَّ تم  ) ممتن قتال هللا آتيهمبو ن أو عيال، أو دوف مما   ث يف املآل، آإنه يف هذه الال يكون مرتت ا  والت ثعته كراهتته قتم يف البتا ن، وهتو 

نْتَيا َعَلى اآلِدَرِة َوَأنَّ اّللهَ اَل يَتْهِ ي اْلَقْو َ اْسَتَابُّواْ الَْ   .2 ]1٠٧ال ال:  (اْلَكاِآرِينَ  َياَة اْل ُّ
آإنته يف ثايرهتم واخلتروج معهتم يف قتتاقم وحنتو  لت ،  -أي الكثتار  -إن كانتت املتواالة متا مستاك تهم [ حمماد بان عبادالوهابوقال ختيخ اإلست   

كم على صاحبها ابلكثر، كما        . هذا وهللا تعاىل أعلم.٣]٥1:املائ ة (َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّه  ِم تْه مْ ) قال تعاىل   
ة إن ومن ساآر إىل ب ث الكثار لسبب مباح َكرَِه أك ر أهل العلم أن يتزوج يف ب ثهم. وإ ا خلبته الشهوة ودشي على نثسه الز  يتتزوج مستلم -هت 

. والواقتا يشته  رتا حتذهر م ته 4ويف كل ااحوال يعزل عن ووجته دشية على الول  أن ي شأ على ثين الكثتار ويت لتق أبد قهتمأمكن وإال آكتابية، 

                                                 

 12٣ /2)كثاية ااديار(  1
 418اك( ضمن )جمموعة التوحي (  ط  ثار الثكر، ص من رسالته )بيان ال جاة والثكاك من مواالة املرت ين وأهل اإلختر  2
 1٧٥من رسالته )أوثق عرى اإلميان( ضمن )جمموعة التوحي ( ص  ٣
 4٣1 /2، و)أحكا  أهل الذمة( البن القيم 18٣8 /٥، و)الس  الكب ( حملم  بن السن ٥12 /1٠انظر )امل ين ما الشرح الكب (  4
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ئهتا معهتا إ ا آقهاء السلف: آإن قوانس الكثار َت ح ال ساء وااب اء حرية يتعذر معها ت شتتتهم نشتأة إست مية، وللمترأة مت هم التق يف االحتثتا  أبب ا
 زوج املستتلم م تتاثرة ب ثهتم. وأ  أعلتتم واقعتتة رجتل مستتلم كتتان متزوجتتا  متن نصتترانية أمريكيتتة يف أمريكتا ولتته ث ثتتة أ ثتال، آمتتات الرجتتل آقامتتتأراث الت

 يف است قا  أب ائه. -وكانوا دارج أمريكا  -ووجته بت ص  أب ائه، وآشل أهل الرجل 
اإلستراء:  (َمْستؤ وال   َوَأْوآ تواْ اِبْلَعْهتِ  ِإنَّ اْلَعْهتَ  َكتانَ ) هنم يف أنثسهم وأمتواقم، لقولته تعتاىلومن ثدل ب ث الكثار أبمان م هم آ   ل له أن خيو  -و 

أمتا حتتر  [يف ختترحه  ابان قداماةقتال  ]ومتن ثدتل أرع العت و وأبمتان مل خيت هم يف متاقم ومل يعتاملهم ابلتراب[يف خمتصره  أبو القاسم اِمرقي، قال ٣4
آقت   كتر ه يف التراب، متا أن قتول هللا تعتاىل )وحتر  التراب( وستائر اآلايت واادبتار ال التة علتى حتتر  التراب عامتة تت تاول التراب يف كتل  الراب يف ثار الترب

لثتظ آهتو يف ال مكان وومان، وأما ديانتهم آمارمة اهنم إمنا أعطوه اامان مشرو ا  برتكه ديانتهم وأَْمِ ِه إايهم متن نثسته، وإن مل يكتن  لت  متذكورا  
ال ت ر، معلو  يف املعىن، ولذل  متن جتاء  مت هم أبمتان آ ان تا كتان  قاتا لعهت ه. آتإ ا ثبتت هتذا مل حتتل لته ديتانتهم انته خت ر، واليصتلح يف ثي  تا 

راببته، آتإن جتاء آإن داهنم أو سرق م هم أو اقرتع ختيتا وجب عليه رثه ماأدذ إىل أ« املسلمون ع   خترو هم» عليه الص ة والس  وق  قال ال   
أدتذه متن متال  أراببه إىل ثار اإلس   أبمان أو إميان رثهه عليهم وإال بعل به إليهم انه أدتذه علتى وجته َحتر َ  عليته أدتذه، آلزمته رثه ماأدتذ كمتا لتو

 .1]مسلم
واَّتتواب: أن التتذي يظهتتر يل أهنتتا   قلتتت: وهتتل تعتتتس أتختتت ة التت دول )الثيتتزا( التتيت  صتتل عليهتتا مستتلم لتت دول بتت ث الكثتتار ااصتتليس عقتت  أمتتان 

عتن  كذل ، آتإن املستلم إ ا ثدتل ب ثهتم أمه توه علتى نثسته ومالته، ولتو اعتت ى عليته أحت م يف نثسته ومالته ا هتروا االهتمتا  ولكمتوا لته ابلتعتويض
آوجتب لت ثح واملتال وهتذا ل تبه عقت  اامتان، اإلصابة ولرثهوا لته املتال املستروق كمتا يهتمتون أبب تاء ثيت هم، وهتذا يت ل علتى أن املستلم بتب ثهم حمترت  ا

، وحىت لو ثدل ب ثهم بتأخت ة متزوَّرة ٧التوبة:  (َآَما اْستَتَقام واْ َلك ْم آَاْسَتِقيم واْ َق مْ ) عليه معاملتهم ابمل ل آيؤمِه هم على أنثسهم وأمواقم، قال تعاىل
. وهتتذا الكتتم دتتاص 2 رمحتته هللا قتذا صتتورا  آراجعهتتا بكتابتته )الست  الكبتت (  وهتا صتتاياة لوجتتب عليتته الوآتاء قتت  ضتترب حممتت  بتن الستتن الشتتيباين

ستتلمس بتت دول املستتلم بتت ث الكثتتار ااصتتليس، وبستتط هتتذا املوضتتون حملتته كتتتاب )الستت  الكبتت ( املشتتار إليتته. أمتتا إ ا ثدتتل أحتت  الكثتتار إىل بتت ث امل
له علتتى أتختتت ة ثدتتول )آيتتزا( متتن الستتلطة الاكمتتة هبتتذه التتب ث، وهتتذا اليعتتتس أمتتا   لتته والتتيت هتتي ثاير كثتتر ورثة اليتتو ، آإنتته اليتت دلها إال بعتت  حصتتو 

أمتتان يعصتتم ثمتته ومالتته هبتتذه التتب ث، لصتت ور هتتذا اامتتان متتن كتتاآر مرتتت  وهتتو الستتلطة الاكمتتة املرتتت ة التتيت ليستتت قتتا واليتتة ختتترعية علتتى املستتلمس و 
آتإن هتذا يعتتس أمتا  ختترعيا  -ولو كان آاستقا  -أح  الكثار هذه الب ث ب اء على ثعوةِ  من مسلم الكاآر للكاآر خ  م ِلز  للمسلم، وأما إ ا ثدل 

 مة املسلمس واح ة، آمن أدثر مسلما  آعليته لع تة هللا وامل ئكتة وال تا  أجعتس الي قبتل ) عليه الص ة والس  له دب على املسلمس احرتامه لقوله 
أدثتتر أي نقتتض عهتت ه، والتت يل مع تتاه أن أمتتان أي مستتلم م لتتز  َّميتتا املستتلمس دتتب علتتيهم احرتامتته، آتتإن أمَّتتن ، ومعتتىن ٣( م تته صتترفم وال عتت ل

، ومعلتتو  أنتته حتتىت يف هتتذه التتال لتتن يتت دل التتب ث إال بتأختتت ة متتن الستتلطات وهتتذا اليتتؤثر يف الكتتم 4مستتلمم كتتاآرا  َحتتر َ  علتتى املستتلمس التعتترع لتته
 ( ال يل. هذا وهللا تعاىل أعلم.اإلس   يعلو والي على) والس  عليه الص ة املذكور لقوله 

 آهذه بعض ااحكا  املتثرعة عن وجوب اقجرة ومايست ىن م ها من السثر املباح إىل ب ث الكثار.
قَاتِل واْ الَِّذيَن َها الَِّذيَن آَم  واْ اَي أَيتُّ ) ومن ااحكا  املرتتبة على ادت ف ال اير: وجوب خزو الكثار يف ثارهم، وهو جهاث الطلب، قال تعاىل - 2

                                                 

 ٥1٦ - ٥1٥ /1٠)امل ين ما الشرح الكب (  1
 ٥٠8 - ٥٠٧ /2)الس  الكب ( 2
 ال يل رواه الب اري ٣
 8٦ /4انظر )آتح الباري(  4
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تتَن اْلك ثَّتاِر َوْلَيِجتت  واْ آِتتيك ْم ِخْلظَتة   . وقتت  1ختتزو الكثتار يف ب ثهتتم مترة يف العتتا  . وقتال العلمتتاء: وأقتل مايثعلتته إمتا  املستتلمس12٣التوبتتة:  (يَتل توَنك م مِه

، و كترت ثاللتة 12٦التوبتة:  (َأْو َمترََّتْسِ مث َّ اَل يَتت وب توَن َواَل ه تْم يَتذَّكَّر ونَ ْثتَت  توَن يف ك تلِه َعتاِ  مَّترَّة  َأَواَل يَتتَرْوَن َأهنَّ تْم يت  ) است بطت  هذا العت ث متن قولته
 اآلية على  ل  يف كتايب )العم ة(.

 ول الال.هجمومن ااحكا  املرتتبة: استصااب حكم ال ار  هول الال ع   تعذهرتبسه حاله، كما  كرته يف حكم  - ٣
رتتت  املمت تتا بتت ار واو قتتتل املجتتومتتن أحكتتا  ثار الكثتتر: وجتتوب التاتتري ع تت  ختتتراء اللاتتم كمتتا  كرتتته يف حكتتم جمهتتول التتال. ومتتن أحكامهتتا:  - 4

 الكثر وأدذ مامعه من مال ب  استتابة كما  كرته يف خترح قاع ة التكث .
 مل يواآقهم عليها جهور الثقهاء، وم ها:هذا، وق  رتب ااح اف أحكاما  ك  ة على ادت ف ال ارين 

، ورتب عليه بعض املعاصرين جواو إي ان املسلم مالته ابلب توك ااج بيتة وأدتذ الثائت ة )التراب( 2إابحة أدذ الراب من الربيس يف ثار الرب برضاهم  -
 .٣عليه. وقول ااح اف مرجوح بل اب ل

 .٥. واَّمهور ِب آه4 ب ار الربوم ها سقوط ال وث عن املسلم إ ا ارتكب ح ا    -
تا، وقتتال اَّمهتتو   - ر: وم هتا أن الكتتاآرة إ ا أستلمت وهتتاجرت متن ثار التترب تقتتا الثرقتة بي هتتا وبتس ووجهتتا الكتاآر املقتتيم بتت ار الترب رجتترث هجْر

 .٦ت إليه ابل كاح ااولالب  من أن حتيض وتطهر أو تاا محلها، آتال لل كاح، وإ ا أسلم ووجها ولق هبا ومل تكن ق  نكات رثه 
 .٧ثهوم ها انقطان التوارث بتباين ال ارين، آلو أن كتابيا   ميا  مات ب ار اإلس   آ  يرثه قريبه املقيم ب ار الرب، وقال اَّمهور: ير   -

 وبوجه عا  آق  رتب ااح اف أحكاما  ع ة على ادت ف ال ارين اليصح أك رها.
ر متن املوضتوعات التيت تعرضتت لتاريتف ختت ي  يف هتذا العصتر متن أثعيتاء االجتهتاث ممتن أتثتروا ابملستشترقس وَلثهتوا هذا، ويعتس موضون أحكا  الت اي

اليت تت عو إىل َلثههم يف حماولة للتوآيق بس أحكا  اإلس   وأحكا  الكثار داصة مايسمي م ها ابلقوانس ال ولية ومواثيق اامم املتا ة وخ ها تل  
ش السلمي بس الشعوب وحتر  الروب اقجومية، وهي كلها أوهتا  خيت عون هبتا الشتعوب الاتعيثة وم هتا ستائر الشتعوب اإلست مية ماي سمى ابلتعاي

أ ل ولية، وكان ممتا َّتليبقى الَقِويُّ قواي  والاعيف ضعيثا ، آإ ا ماسعى املسلمون يوما  َّهاث الكثار اْموا ِبرق القوانس ال ولية واستاقوا العقوابت ا
وبتتس إليتته الكتتاآرون لتاتتليل املستتلمس ودتت اعهم حتريتتف أحكتتا  اإلستت   داصتتة متتايتعلق م هتتا ابَّهتتاث، ونظتترا  ل رتبتتاط الوثيتتق بتتس أحكتتا  التت اير 

ا ي ِاتلُّوَن ِإالَّ أَنث َسته ْم َوَمتا لَتْو ي ِاتلُّوَنك ْم َوَمتَوثَّت  َّآئَِثتةم مِهتْن َأْهتِل اْلِكتَتاِب ) اَّهاث، آق   ل هذا املوضون نصيبه من التاريف، قال تعتاىل
قتوقم: إن تقستيم العتتامل إىل  -التذي بتذر بتذوره املستشترقون مث تتواله ابلرعايتة بعتض أثعيتاء االجتهتاث  -، ومتن هتذا التاريتف ٦9آل عمتران:  (َيْشتع ر ونَ 

ي ها وبس املسلمس ومتامل تقتم وكتان الصتلح هتو الستائ  آت  ثارين المست   له، وقوقم إن ب ث الكثار التسمى ثار حرب إال إ ا قامت الرب آع  ب
ي ثار ثار حرب، وقوقم إن استي ء الكثار وإ هارهم أحكا  الكثر يف بت ث املستلمس الدعلهتا ثار كثتر متاثا  املستلمون يظهترون ختتعائر ثيت هم آهت

                                                 

 ٣٦8 - 1٠/٣٦٧انظر )امل ين ما الشرح الكب (  1
 وما بع ها 4/148٦انظر )الس  الكب (  2
، و )كشاف الق ان( للبهويت  ٣٥8 - ٣٥٧ /٧)اا ( للشاآعي  ، و٣92 - ٣91 /9، و )ا مون( لل ووي  1٦٣ - 4/1٦2وانظر يف هذا )امل ين ما الشرح الكب (  ٣
٣/ 2٧1 
 ٥/18٥1انظر )الس  الكب (  4
 ٣٥9 - ٣٥٦ /٧انظر )اا (  ٥
 ٣٦4 - ٣٦٣ /1انظر )أحكا  أهل الذمة( البن القيم  ٦
 444 /2انظر )أحكا  أهل الذمة( البن القيم   ٧
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يتراث هبتا تاتليل املستلمس وصترآهم عتن ثيت هم، وقت  بيه تا آستاثها إس   وماثامت كذل  آ  جهاث يف ثار اإلس  . وخ   ل  من التاريثتات التيت 
 آيما سبق.

 وهذا آدر ما أ كره يف أحكا  ال اير وابهلل تعاىل التوآيق.
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 نقد كتاب )القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع(: املوضوع الثاين
ضتون اصتم عب املاجت . ومو   ثرابلتة وعرصتر، إعت اث: ااستتا ين عصتاص ر هتذا الكتتاب علتى أنته متن املعتامل الشترعية والثكريتة للجماعتة اإلست مية 

ىل أنته دتب عة، وانتهتى الباتل إئثة املمت الكتاب: هو ِبل حكم الاكم الذي  كم ب   ختريعة اإلس   هو و ائثته اليت ت صره واليت ْسهوها ابلطا
ت  إال جبا  ماامت عتقتال هذه الطائثة وأن الاكم بعي ه كاآر أما أآراث الطائثة آ  يك  ا أنزل هللا. ثة وهو ه ا الكم رع ه الطائ ثر م هم أح  م

ذا ة، وه تا ن بته علتى هتنوب املكثتر وق  اختتمل الكتاب على ع ة أدطتاء نبههتت علتى أحت ها يف )أدطتاء التكثت ( وهتو اختترتاط اَّات  للتكثت  ابلتذ
 وعلى خ ه من اادطاء. 

 آ قول وابهلل التوآيق:
 ضع النقد يف الكتاب على التفصيلأوال:  موا

وهتتذه الطائثتتة  -إىل قولتته  -أميتتا  ائثتتة  ات ختتتوكة َتت تتا عتتن ختتتريعة متتن ختتترائا اإلست   الظتتاهرة الواجبتتة آإهنتتا تقاتتتل عليهتتا [ 1٣جتاء يف ص  - 1
املتتذكور يف هتتذه العبتتارة دطتتأ، إ  إن  . والتعمتتيم1]التكثتتر  املتتا أهنتتا مل جتاتت  وجتتوب ماامت عتتت ع تته، أمتتا إ ا جاتت وا  آقتت  صتتاروا ابَّاتتوث مرتتت ين

 الواجبات الشرعية قسمان:
ب كثتتر َترك الصتت ة متتن هتتذا البتتاو متتا يتت دل يف أصتتل اإلميتتان، آهتتذه الواجبتتات يكثتتر َتركهتتا رجتترث االمت تتان ع هتتا، جاتت ها أو مل داتت ها،  -أ 

رج العبت  متن اإلميتان إال جباتوث ماأثدلته والخيت[ القحااو   علتى قتول ومانعي الزكاة ذجان الصاابة كما  كرته يف الت بيته اقتا  املتذكور عقتب تعقيت
 ابَّا  هو مذهب خ ة املرجتة. -وهي الذنوب املكثرة  -. آتقيي  التكث  يف هذا القسم ]آيه
 ها. آعلها أو مل يثعل ءا َكَثر سواوما ي دل يف اإلميان الواجب، آهذه الواجبات اليكثر َتركها رجرث االمت ان ع ها، آإ ا جا  وجوهب -ب 

تل أبصتل  -آتعميم القتول أبن َترك الواجتب اليكثتر إال ابَّات  كمتا ورث هبتذا الكتتاب  تاثون تثريتق بتس ماخي  هتو  -ب ل ابإلميتان الواجتإلميتان وماخي 
أمتتا إ ا كانتتت متتا [2٣ ص الوا يفقتتقتتول ختت ة املرجتتتة، داصتتة وأن أصتتااب كتتتاب )القتتول القتتا ا( اختتترت وا ا تتاهرة ابَّاتت  كشتترط للتكثتت ، آقتت  

 .]امت اعها جاح ة آق  جاهرت ابَّاوث آتص  مرت ة
قال ح بل: ح ث ا المي ي قال: وأ دِست أن  ستا  يقولتون: [تكث  السلف ملن قال هبذا، ومن هذا قوله رمحه هللا  ابن ميميةوق  سبق أن نقل ا عن 

ختيتا  حىت ميوت، ويصلي مست بر القبلة حىت ميوت، آهو مؤمن مامل يكن جاح ا ، إ ا علتم  من أقر ابلص ة والزكاة والصو  والل ومل يثعل من  ل 
املستلمس، قتال هللا تعتاىل أن تركه  ل  آيه إميانه، إ ا كتان م قترا  ابلثترائض واستتقبال القبلتة، آقلتت: هتذا الكثتر الصتراح ودت ف ست ة رستوله وعلمتاء 

ينَ َوَما أ ِمر وا ِإالَّ لِيَتْعب   وا اّللََّ ) عب هللا أمح  بن ح بل يقول: من قال هذا آق  كثر ابهلل وَرثه  اآلية. وقال ح بل: ْسعت أاب ٥البي ة:  ( خم ِْلِصَس َله  ال ِه
 . 2]على هللا أمره وعلى الرسول ماجاء به عن هللا

عتل حمتر ( آه )متن تترك واجتب أو ى كثتر آاعلتليل الشترعي علتوإمنا َكثَّر السلف من قال إنه ال يكثر برتك هتذه الواجبتات إال اَّاحت ، ان متاَثله الت 
ا متن تكثت  شتار إليته، آمتن امت تاقتا  امل آ  دوو تقيي  كثره جبا  واستتا ل و لت  ب اللتة الكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة كمتا  كرتته يف الت بيته

 سوله آق  كثر.مر هللا ور أال أمح  بن ح بل، ومن رث هذا حىت دا  آق  َرثه على هللا أمره وعلى الرسول ما جاء به عن هللا كما ق
إهنتم يقولتون: حنتن ن قتر أبن [ -متوىل ابتن عمتر  -أياتا عتن أمحت  بتن ح بتل ذست اثه عتن معقتل بتن عبيت  هللا العبستي أنته قتال ل تاآا  ابن ميميةونقل 
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 .1]آَت َتَ ر ي ه من ي ي وقال: من آعل هذا آهو كاآر الص ة آرع والنصلي، وأبن اخلمر حرا  ونشرهبا، وأن نكاح اامهات حرا  وحنن ن كح،
ر أن قوما  قالوا لل   [أياا  ابن ميميةوقال  : حنن نؤمن را ِجتت ا به بقلوب ا من خ  خت ، ونقر أبلست ت ا ابلشتهاثتس، عليه الص ة والس  إنه لو ق  ِه

نصو ، والحنتل والَنْصت ق الت يل، والنتؤثي اامانتة، والنثتي ابلعهت ، والنصتل  إال أ  ال نطيع  يف ختيء مما أمرَت به وهنيَت ع ه، آ  نصلي، وال
، التترحم، والنثعتتل ختتتيتا متتن اخلتت  التتذي أمتترت بتته، ونشتترب اخلمتتر، ونتت كح  وات احملتتار  ابلتتز  الظتتاهر، ونقتتتل متتن قتت ر  عليتته متتن أصتتااب  وأمتتت 

يقتول قتم: أنتتم مؤم تون كتاملوا اإلميتان  عليته الصت ة والست  هم عاقتل أن ال ت  وأندذ أمواقم، بل نقتل  أياتا ونقاتلت  متا أعت ائ ، هتل كتان يتتو 
  رتتا وأنتتم متن أهتتل ختتثاعيت يتتو  القيامتة وي رَجتى لكتتم أن اليت دل أحتت  مت كم ال تتار . بتل كتل مستتلم يعلتم ابالضتتطرار أنته يقتول قتتم: أنتتم أكثتتر ال تا

 .2]جتت به، ويارب رقاهبم إن مل يتوبوا من  ل 
، آمتتن -متتة الكتتتاب ثاة ب رق صتت -ر  إىل املوضتتون حمتتل الباتتل يف هتتذا الكتتتاب )القتتول القتتا ا( جنتت ه االمت تتان عتتن الكتتم ابلشتتريعة آتتإ ا نظتت

 .44املائ ة:  (َكاِآر ونَ الْ  لَتِتَ  ه م   آَأ وْ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  ) التقص  الواضح أن خيلو الكتاب من الك   يف قوله تعاىل
لكتتم ابلشتتريعة متتن لتتى أن تتترك اع -يف نقتت  كتت   حستتن اقاتتي ، ويف نقتت  رستتالة )ضتتوابط التكثتت  ع تت  أهتتل الستت ة(  -وقتت  ستتبق الت بيتته متتن قبتتل 

كثترة، ب املابلشتريعة متن التذنو  ن عتن الكتمالذنوب املكثرة، وكذل  الكم ب  هتا، وتثصتيل املستألة ابملباتل ال تامن إن ختتاء هللا. آتإ ا كتان االمت تا 
بته متن التذنوب أن  ان مايشترتط للتكثت اويتة يف بيتآإن التكثت  بته ال يت َقيَّت  ابَّات  كمتا  كرتته يف الت بيته اقتا  املتذكور يف تعليقتي علتى العقيت ة الطا

اثبتت  - ا وخت  املكثترةْاملكثترة بتذا -يكون آاعلها جاح ا  أو مستا  ، وماال يشرتط آيه  ل . و كرت أن هذا التثريق بس ال وعس من التذنوب 
ن تيميتة آنثتا. رة كمتا نقلتته عتن ابتذنوب املكثتابلكتاب والس ة وإجان الصاابة، ول بوته كثَّر السلف خ ة املرجتتة التذين اختترت وا اَّات  للتكثت  ابلت

 وإ ال العمل هبذه القاع ة يرتتب عليه اثدال ك   من الكثار يف امللهة.
للكتتاب  قتا ا( هتو قتول خمتالف)القتول ال ا عن الكم ابلشريعة اليكثتر إال ابَّات  كمتا تقتول هتذه اَّماعتة يف كتاهبتاوالاصل أن القول أبن املمت 

 والس ة واإلجان، وهو قول خ ة املرجتة كما أثبته آنثا.
بتل يكتون كتا اب  يف ثعتواه هتذه، كمتا قتال  بل ق  قال العلماء إن من يثعل الذنوب املكثِهترة لتو اثعتى أنته م ِقتر بوجوهبتا، آتإن هتذا المي تا متن تكثت ه،

 عليته الصت ة والست  واليتصتور يف العتاثة أن رجت   يكتون مؤم تا  بقلبته، مقترا  أبن هللا أوجتب عليته الصت ة، ملتزمتا  لشتريعة ال ت  [رمحته هللا  ابن ميمياة
البا ن قط ال يكون إال كاآرا ، ولتو قتال أ  مقتر بوجوهبتا خت  أين وماجاء به، َيمره ويل اامر ابلص ة آيمت ا، حىت يقتل، ويكون ما  ل  مؤم ا  يف 

بيتا  متن ال أآعلها كان هذا القول ما هذه الال كذاب  م ه، كما لو أدذ يلقي املصاف يف التشه ويقتول: أختته  أن ماآيته كت   هللا، أو جعتل يقتتل ن
 تايف إميتان القلتب، آتإ ا قتال أ  متؤمن بقلت  متا هتذه التال كتان كتا اب آيمتا أ هتره اانبياء ويقول أخته  أنه رسول هللا، وحنو  ل  من ااآعال التيت ت

 . ٣]من القول
ا إنتته مقتتر كثتت  هبتتا قتتول آاعلهتت تتا متتن التميومتتن كتت   ختتتيخ اإلستت   هتتذا تعلتتم أن التتذنوب املكثتترة كتترتك الصتت ة وتتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا وخ هتتا ال 

.انه د ف  ل  كان كن أ هر بلسل الذنوب املكثرة ي ايف إميان القلب اهنا خملة أبصل اإلميان، آإبوجوهبا خ  جاح  قا. آإن جمرث آع  ا اب  
تم القتانون: أ  اعتقت  أنته اب تل، آهتذا ال أثتر لته، بتل هتو عتزل للشترن، كمتا لتو قتال [ حممد بن إبراهيم آل الشيخوم له قول الشيخ  لو قال من َحكَّ
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: أ  أعب  ااواثن وا . آانظر كيف َسوَّى بتس حكتم القتانون وعبتاثة ااواثن ان ك  تا آعتل مكثتر يكثتر آاعلته رجترث آعلته 1]عتق  أهنا اب لأح مت 
 ثون ال ظر إىل ماخيس به لسانه عن اعتقاثه.

  هبتتذا رتاط اَّاتت  للتكثتتختتتع تته، وأن ا : أن االمت تتان عتتن الكتتم ابلشتتريعة كثتتر أكتتس اليشتترتط لتكثتت  آاعلتته أن يكتتون جاحتت ا  ملتتا امت تتاوام صااة
 الذنب املكثر كما تقول هذه اَّماعة هو قول خ ة املرجتة.

تتت احملكمتتة العستتكرية التتيت حكمتتت بقتتتل املستتلمس التتذين قتلتتوا  -وهتتي تعمتتيم القتتول ابختتترتاط اَّاتت  للتكثتت  بتترتك الواجتتب  -وهبتتذه اخل راآتتة  احتجه
مل  كتم ابلشتريعة إال أنته مل دات  وجتوب الكتم هبتا وبتذل  آهتو مل يكثتر، وابلتتايل آإنته   ، أبنه وإن1981حاكم مصر السابق أنور الساثات عا  

أنتته  -التتذي نقلتتته يف التترث الستتابق علتتى االبتتاين  -ق تِتتَل ب تت  حتتق وقتلتتته يستتتاقون القصتتاص. وأتتتت احملكمتتة بقتتول للشتتيخ حممتت  متتتويل الشتتعراوي 
آتإ ا ما بق تا قواعت  الشترن الستابق تثصتتيلها ]قتول م لته للشتيخ حممتت  أيب وهترة، مث قالتت احملكمتة اليكثتر َترك الواجتب إال إ ا أنكتر وجوبته، وأتتت ب

ستتاثات، والتتيت استتت    آيهتتا إىل كتتتاب هللا وستت ة رستتوله، وآراء أهتتل التتذكر متتن آقهتتاء املستتلمس علتتى مانستتبه املتهمتتون للتترئيح الراحتتل حممتت  أنتتور ال
مل دا  ماأنزله هللا يف كتابته الكتر  وعلتى لستان رستوله عليته الصت ة والست  ، مل ي كتر ضترورة الكتم  -هللا رمحه  -تكث ا له واستا ال ل مه جن ه 

(، أصتتبات آيتته الشتتريعة اإلستت مية املصتت ر الرئيستتي 198٠رتتا أنتتزل هللا بتت ليل نتتص املتتاثة ال انيتتة متتن ال ستتتور يف عهتت ه ب تتاء علتتى استتتثتاء مت عتتا  )
والوالتتت تعمتتل لتق تتس الشتتريعة اإلستت مية وإح قتتا حمتتل القتتانون الوضتتعي علتتى مستتتوى جملتتح الشتتعب وااوهتتر الشتتريف، للتشتتريا وانعقتت ت اللجتتان 

رجته وإن مانسبه املتهمون للمجين عليه متن إتيانته أمتورا  خمالثتة للت ين اإلست مي، آهتي أمتور إن صتات آتت دل يف ابب التذنوب واملعاصتي التيت الك
 .2[عن ربقة اإلس  

اص. رمس يستتتاقون القصتتجمتتوه قتلتتة   تتترى آإنتته ر تتل هتتذه اخلراآتتات أصتتبح التتاكم الكتتاآر مستتلما  معصتتو  التت  ، وأصتتبح ا اهتت ون التتذين قتلتت وكمتتا
 هللا.     وسوف َييت تث ي  ختبهة اَّا  هذه ع   الك   يف موضون الكم ب   ماأنزل هللا ابملبال ال امن إن ختاء

     
لس وأعيان  ائثتهم اليت تع[ملق مة وجاء يف صثاة ب اب - 2 هم ختترن لكا  مرتت ون لتبت يلي ه وت صره، آهؤالء اوالخيثى أن ا نت َثرهِق بس الكا  املب ِه

ق . ونعلت]تعيتسلكتم بترثْم علتى اللجتة قبتل ااهللا، أما أعيان الطائثة آ   دافِ  أنه دب التأك  من حتقيق ختروط ااهلية وانتثاء موانعهتا وإقامتة 
 على هذه الثقرة را يلي:

، آلمتا ا ]رتت ينقت  صتاروا ابَّاتوث مآوهذه الطائثة التكثر  املا أهنا مل جتا  وجوب ماامت عتت ع ته، أمتا إ ا جات وا [جاء يف نثح الصثاة  -أ 
إلست   وأن هم أن ثيتن ال ولتة اات  يف ثست مل يطبق قاع ته هذه يف تقيي  الرثة ابَّا  علتى الكتا  املبت لس ، آه تم متا حكمهتم ب ت  الشتريعة يقترون

تطبيتتتق    متتتا إقتتترارهم بوجتتتوبَثتتتَر الكتتتاالشتتتريعة هتتتي املصتتت ر الرئيستتتي للتشتتتريا ويعتتتتذرون أبن العمتتتل جتتتارِ  لتق تتتس الشتتتريعة وحنتتتو  لتتت . آلمتتتا ا َأكْ 
 اخلطأ. هو -َّا  ابثر وهو تقيي  الك -الشريعة ، هذا ت اقض والب  أن أح  قوليه أو ك  ا دطأ، وال خت  يف أن قوله ااول 

وانتثتاء املوانتا  ل تبتس تتوآر الشتروطر الكتا  قبتوقال إنه ال دوو الكم برثهة أعيان  ائثتهم قبل تبس توآر الشروط وانتثاء املوانا، آلمتا ا أكثت -ب 
 ل يهم  هذا ت اقض.

بترثْم آقتول آاست  خمتالف إلجتان الصتاابة، ان هتذه الطائثتة  وأما قوله بوجوب تبس الشروط وانتثتاء املوانتا لت ى أعيتان الطائثتة قبتل الكتم -ج 
رمحتته هللا  اباان ميميااةممت عتتة عتتن القتت رة ابلشتتوكة، واملمت تتا الي ستتتتاب واليتبتتس آيتته ختتتروط أو موانتتا كمتتا  كرتتته يف قاعتت ة التكثتت ، ونقلتتت ه تتاك قتتول 
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آإنتته يقتتتل قبتتل االستتتتابة بتت   - وي ختتتوكة ميت عتتون هبتتا عتتن حكتتم اإلستت   أبن يلاتتق بتت ار التترب أو أبن يكتتون املرتتت ون  -وان املرتتت  لتتو امت تتا [
 .2]على أن املمت ا الي ستتاب، وإمنا ي ستتاب املق ور عليه[، وقال أياا 1]ترثث

نتا، وعلتى انتثتاء مواس ختتروط و اهتا بت ون تبتأه ر ث  عب هللا ابن أيب السرح ملا ارتت  ولتق ركتة قبتل آت عليه الص ة والس  و كرت ه اك أن ال   
ا ألوآتا  ومل عتا ابملرتت ين وكتانو ْسهتوهم جيهذا انعق  إجان الصاابة آإهنم حكموا برثة أعوان أئمة الكثر كمسيلمة الكذاب و لياة ااست ي وخت هم و 

واالة(. آتالقول لة الليمانيتة يف املتالرستاتتاب )كيتبي وا خترو ا  أو موانا يف أعياهنم، وسيأيت تثصيل هذا يف نق  الكتاب التايل ل ثح هذه اَّماعتة وهتو  
التذي هتو  اابة رضي هللا عت همإجان الص بتبسه الشروط واملوانا يف أعيان املمت عس عن الق رة كما تقول به هذه اَّماعة هو د ف الس ة ود ف

 سبيل املؤم س.
ريتق أياتا متاأنزل هللا بته متن ستلطان، . وهذا التث]ب هلس وأعيان  ائثتهم...والخيثى أن ا نثرق بس الكا  امل[وورث أياا يف الثقرة السابقة قوقم  -ث 

لتتتايل لتت  يف نقتت  الكتتتاب ا اثلتتة علتتى آتتإن التستتوية بتتس أآتتراث الطائثتتة املمت عتتة يف ااحكتتا  اثبتتت ابلكتتتاب والستت ة واإلجتتان، وستتوف َييت بستتط ا
 أخت  إىل هذه ااثلة ه ا إختارة موجزة: )الرسالة الليمانية يف املواالة( إن ختاء هللا، ولذل  آإين

َا َكان وا ) آ ليل التسوية من الكتاب: قوله تعاىل -  حكم التابا واملتبون سواء. ، آجعل هللا8القصص:  (اِ ِتسَ دَ ِإنَّ ِآْرَعْوَن َوَهاَماَن َوج   وَث  
وجتته يف ِستتَر  يتتو  بتت ر خلر أ  اء م تته ملتتا عبتتا  حكتتم الكثتتار أبدتتذ الثتت أجتترى علتتى عمتته ال عليتته الصتت ة والستت  وثليتتل التستتوية متتن الستت ة: أن ال تت   -

 صف الكثار، آجعل حكمه كاكمهم.  
يتق بتس عتا مرتت ين بت ون تثر ْسهتوهم جيوثليل التسوية متن اإلجتان: هتو إجتان الصتاابة علتى كثتر أنصتار أئمتة الترثة كمستيلمة و لياتة وخ  تا، و  -

كثتر ااتبتان علتى بهم معي تون، آقطعتوا اآر، وقتت نساءهم وقطعوا أبن قت هم يف ال ار، وال ار ال ي قطتا هبتا إال لكت َتبا ومتبون، وخ موا أمواقم وسبوا
 التعيس، وبسط هذا يف نق  )الرسالة الليمانية(.

والطائثتة إ ا [يف قولته ن ميمياةابا واجل وضوح أثلة هذه املسألة صارت التسوية بس املمت عتس يف ااحكتا  قاعت ة آقهيتة، وقت   كرهتا ختتيخ اإلست  
 -آأعوان الطائثة املمت عة وأنصارها م ها آيمتا قتم وعلتيهم  -إىل قوله  -انتصر بعاها ببعض حىت صاروا ممت عس آه م مشرتكون يف ال واب والعقاب 

القول القتا ا( نقلتوا كت   ابتن تيميتة . والعجب من أن أصااب كتاب )٣]ان الطائثة الواح ة املمت ا بعاها ببعض كالش ص الواح  -إىل قوله 
تتون يف موضتتاِ  بكتت   خيالثونتته يف موضتتاِ  [متتن كتتتاهبم ومتتا  لتت  قتتالوا  12٦هتتذا يف ص  إن تتا نثتترق بتتس الكتتا  املبتت لس وأعيتتان  تتائثتهم( آياتجه

 آدر. 
 
علتى عهت  أيب بكتر هتم متا إقترارهم بوجوهبتا ب تاة وإمنتا ومن اادطاء الوارثة يف هذا الكتاب مانقلوه عن اخلطايب رمحته هللا متن أن متانعي الزكتاة  - ٣

. ويف نثتح املستألة  كتروا أن متانعي الزكتاة ع ت  ابتن تيميتة وع ت  أك تر أهتل العلتم 4ْس هوا مرت ين يف  ل  الزمان دصوصا  ل دوقم يف خمار أهل الرثة
 .٥ليسوا كثارا  

وق  اتثق الصاابة واائمتة بعت هم علتى قتتال متانعي الزكتاة وإن كتانوا يصتلون [يميةابن مم ه قول  ٦1هذا ما أهنم نقلوا يف نثح كتاهبم هذا يف ص 
                                                 

 ٣22)الصار  املسلول( ص  1
 ٣2٦ - ٣2٥)الصار  املسلول( ص   2
 ٣12 - ٣11 /28)جممون الثتاوى(  ٣
 بكتاب القول القا ا( 18)ص  4
 (بكتاب القول القا ا 4٧)ص  ٥
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ابان ، وقتال 1]اخَلْمح ويصومون ختتهر رماتان، وهتؤالء مل يكتن قتم ختتبهة ستائ ة آلهتذا كتانوا مرتت ين، وهتم يت َقتاتَلون علتى م عهتا وإن أقتروا ابلوجتوب
تت ين متا كتوهنم يصتومون ويصتلون ومل يكونتوا يقتاتلون جاعتة املستلمس، آكيتف رتن صتار متا وإ ا كان السلف ق  ْسهوا متانعي الزكتاة مر [أياا  ميمية

متتن كتتتاهبم قتتالوا إن ابتتن تيميتتة  4٧. آهتتذا كتت   ابتتن تيميتتة ِبتت ف مانستتبوه إليتته، آالعجتتب متتن أهنتتم يف ص 2]أعتت اء هللا ورستتوله قتتات  للمستتلمس 
 ث هم وأنه إجان الصاابة.نقلوا قوله يف تك ٦1اليكثر مانعي الزكاة، مث يف ص 

والخيتترج [ القحاااو ، وقتت  نقلتتت هتتذه ااقتتوال يف التت بيتته اقتتا  املتتذكور عقتتب التعليتتق علتتى قتتول ٣آتتاعلم أن تكثتت  متتانعي الزكتتاة هتتو إجتتان الصتتاابة
ايح أنته رثهة ان الصت هيق مل يثترق الصت[: قتال متانعي الزكتاة هتل هتو رثهة  آأجتاب حممد بن إبراهيم آل الشيخوس تل الشيخ  ]العب  من اإلميان...

 .4]بي هم وال الصاابة وال من بع هم
صاابة، وأن القتول وهبذا تعلم أن قول اخلطايب رمحه هللا يف مانعي الزكاة الذي نقلوه يف كتاهبم )القول القا ا(، م ِقرهِين به، هو دطأ خمالف إلجان ال

جتاِر علتى أصتول املرجتتة التذين ثدلتت ختتبههم علتى ك ت  متن الثقهتاء كمتا قتال ابتن تيميتة. ودت ف أبن مانعي الزكاة ب اة إلقرارهم بوجوهبا أمنا هو 
الاعتبتتار لتته، وهتتو كتتادت آهم يف تكثتت  َترك الصتت ة بعتت  إجتتان الصتتاابة علتتى  -بعتت  إجتتان الصتتاابة عليتته  -املتتتأدرين يف تكثتت  متتانعي الزكتتاة 
وأما املتأدرون الذين مل يتاروا متابعتهم وستلوك ستبيلهم، وال قتم دتسة أبقتواقم وأآعتاقم، بتل هتم [وله بق ابن ميميةتكث ه، وهؤالء املتأدرون وصثهم 

كمتتا جتتت  كتتتب أهتتل الكتت   مشتتاونة   -إىل أن قتتال  -يف ك تت  ممتتا يتكلمتتون بتته يف العلتتم ويعملتتون بتته، اليعرآتتون  ريتتق الصتتاابة والتتتابعس يف  لتت  
ان ك ت ا  متن  -إىل أن قتال  -يعرآون ماقال الستلف يف  لت  البتته، بتل قت  يكتون قتول الستلف دارجتا  عتن أقتواقم بذل ،  كون إجاعا  ونزاعا  وال

ت  مبت ن يف اإلس   مسبوق ذجان السلف على د آه، وال زان الاثث بع  إجان السلف دطأ قطعا   َ ثم  ٥ ]أصول املتأدرين حم 
وم ها أن يكتون ختت ي  التهتوقي متن حمت اثت اامتور وإن اتثتق عليهتا اَّمهتور، [ -دب على  الب العلم  آيما -رمحه هللا  أبو حامد الدزاي. وقال 

م وأعمتاقم  إىل أن  -آ  ي رهنه إ باق اخللق على ماأ ح ث بع  الصاابة رضي هللا ع هم، وليكن حريصتا  علتى التثتتيش عتن أحتوال الصتاابة وستْ 
آت  ي ب تي أن  -إىل قوله  -ان وأقرهبم إىل الق أختبههم ابلصاابة وأعرآهم بطريق السلف، آم هم أ ِدَذ ال ين واعلم حتقيقا أن أعلم أهل الزم -قال 

 .٦] عليه الص ة والس  يكرتث ر الثة أهل العصر يف مواآقة أهل عصر رسول الله
ر يف ا ستبي  قبتل أن ي ظتوجت  إىل هتذابة والتابعس ماوأ  أنصح كل مسلم عامة وكل مهتم ابلعلم الشرعي داصة أن يتارى أقوال السلف من الصا

 آيق.ابهلل التو أقوال املتأدرين كقول اخلطايب هذا الذي اليَعرف ك  مت  من املعاصرين خ ه يف مسألة مانعي الزكاة. و 
 
والكا  وإن امت عوا عن كل خترائا إن اائمة [، حيل  كروا ختبهة مثاثها 141ومن اادطاء الوارثة يف هذا الكتاب )القول القا ا( يف ص  - 4

ديتتار أئمتتتكم التتذين ) عليتته الصتت ة والستت  واستتت ل أصتتااب الشتتبهة أبحاثيتتل م هتتا قولتته  ]اإلستت   الدتتوو اخلتتروج علتتيهم وقتتتاقم متتاثاموا يصتتلون

                                                 

 28/٥19وهذا الك   موجوث )رجمون الثتاوى(  1
 ٥٣1 /28)جممون الثتاوى(  2
، ونقله القاضي  ٦٥ال ساء:  (َآَ  َوَربِهَ  اَل يت ْؤِم  ونَ ) كما قال ابن تيمية، وق  نقل هذا اإلجان أياا: أبو بكر اَّصهاص ال ثي يف )أحكا  القرآن( يف تثس  قوله تعاىل  ٣

 /8ل علماء ال عوة ال ج ية، انظر )ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية( هت، وهو قو  141٠، ط ثار العاصمة ٣٣2 - ٣٣٠يعلى ال بلي يف كتابه )مسائل اإلميان( ص  أبو
1٣1 

 2٠2ص  ٦)آتاوى ورسائل الشيخ حمم  بن إبراهيم( جا عب الرمحن بن قاسم ج  4
 2٦ - 2٥ /1٣)جممون الثتاوى(  ٥
 1/9٥)إحياء علو  ال ين(  ٦
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( قتتال: قل تتا ايرستتول هللا أآتت  م ويلع تتونكمحتبتتوهنم و بتتونكم وت صتتلهون علتتيهم وي صتتلهون علتتيكم، وختتترار أئمتتتكم التتذين ت ب اتتوهنم وي ب اتتونكم وتلع تتوهن
 (.ال، ما أقاموا آيكم الص ةن ابذهم ع    ل . قال )

. مث ختترن املؤلثتان يف الترث علتى هتذه الشتبهة والتذي تل تص يف أن 1(ال، ماَصتلهوا) عليه الصت ة والست  ويف ح يل آدر: آقالوا: أآ  نقاتلهم  قال 
 ن، وماثا  هؤالء الكا  اليقيمون ال ين آ  مانا من م ابذْم وقتاقم.إقامة الص ة إختارة إىل إقامة ال ي

 وحاصل رثههم على هذه الشبهة صايح إال أنه رث ت  قاصر من وجهس:
ب ااالتيت استت ل هبتا أصت ن. آااحاثيتلالت بيته علتى أن هتذه ااحاثيتل ليستت نصتا  يف حمتل ال تزا  -قبل الرث علي الشبهة  -ااول: أنه كان ي ب ي 

إلضتتاآة يف ئمتتة املستتلمس ان ا( أي أمتتتكمأئ) عليتته الصتت ة والستت  الشتتبهة وارثة يف حتتق أئمتتة املستتلمس ال يف هتتؤالء الكتتا  املرتتت ين، بتت ليل قولتته 
َ ا ة  بَتْيتِ ك ْم إِ يَن آَم  تواْ خَتتَهاثَ اِي أَيتَُّهتا الَّتذِ ) تعتاىل ، ويؤكت ه قولته٥9ال ستاء:  (َوأ ْويل اَاْمتِر ِمت ك مْ ) تعتاىلاللثظ تت ل علتى االدتصتاص، كمتا يف قولته 

تت ك مْ  تت ك مْ ) اآليتتة،  آمعتتىن 1٠٦ملائتت ة: ا (ْن َختتْ ِك مْ رَاِن ِمتتَأْو آَدتت َحَاتتَر َأَحتت َك م  اْلَمتتْوت  ِحتتَس اْلَوِصتتيَِّة اثْت َتتاِن َ َوا َعتتْ ِل مِه متتن املستتلمس،  أي (مِه

( أئمتتكم) لست  عليته الصت ة واولته ا بس يف قس العلماء يف  ل ، آاإلضتاآة إىل ضتم  امل تأي من خ  املسلمس، الد ف ب (ِمْن َخْ ِك مْ ) ومعىن

تت ك مْ ) ويف قولتته تعتتاىل ن يستتتويف متتا  للمستتلمس إال أأحتت مت  إما تتت ل علتتى االدتصتتاص، أي أئمتتة املستتلمس ومتتن املستتلمس علتتى الرتتيتتب. واليكتتون (مِه
 ث ثة أختياء:

 وط اإلمامة وعلى رأسها: الع الة يف ال ين والعلم الشرعي.ااول   :  أن تتوآر آيه ختر  •
 وال اين :  أن ت عق  إمامته روجب بيعة خترعية على الكتاب الس ة. •
احكتتا  يف كتابيهمتتا يف )ا ي وأبتتو يعلتىوال التل : أن يقتتو  بواجبتات اائمتتة والتيت علتتى رأستها حثتتظ الت ين علتتى أصتوله املستتتقرة كمتا  كتتر املتاورث •

 نية(.السلطا
ي الكتم القتانون الوضتعيس أو ابل ستتور  آهل استوَف هؤالء الكا  املرت ون ختتروط اإلمامتة  وهتل بويعتوا علتى الكتتاب والست ة أ  بويعتوا علتى الكتم

ات م بيعتتا  مل ت عقتت  قتتهتتؤالء الكتتابلطتتاخوت  وهتتل يقومتتون بواجبتتات اائمتتة كاثتتظ التت ين علتتى أصتتوله املستتتقرة أ  أهنتتم يهتت مون أصتتول التت ين . آ
مستتألة  بتتيح، كمتتن ت تتا ره يفودتت ان وتل ختتترعية متتن ااصتتل آليستتوا أئمتتة للمستتلمس، ومَحْتتل ال صتتوص التتوارثة يف اائمتتة علتتى الكتتا  املرتتت ين َحْيتت ة

 ح. ة والتلبيآيعرتع علي  ب ليل وارث يف مسألة أدرى، وكان ي ب ي أن ي به أصااب كتاب )القول القا ا( على هذه الي
 اين: هو ع   استيثاء أصااب كتتاب )القتول القتا ا( أثلتة املستألة حمتل الباتل، آالتذي يتتكلم يف مستألة ي ب تي أن يستتويف أثلتهتا عامهتا والوجه ال

ي س وداصتتها، مطلقهتتا ومقيتت ها، و لتت  أنتته ابل ستتبة ائمتتة املستتلمس آتتإن جيتتا ااحاثيتتل اآلمتترة ابلصتتس علتتيهم وال اهيتتة عتتن اخلتتروج علتتيهم، كالتت 
( الت يل، هتذه ااحاثيتل كلهتا من رأى من أم ه ختيتا يكرهه آليصس...ن است ل هبما أصااب الشبهة وكأحاثيل ابن عبا  املتثق عليها )اللذي

 .2(وأال ن اون اامر أهله، قال: إال أن تروا كثرا  بواحا  ع  كم من هللا آيه برهانمقي ة ِب يل عباثة بن الصامت )
ملا  كتر أحاثيتل الصتس علتى اائمتة كأحاثيتل ابتن عبتا  هتذه أتبعهتا  -يف الباب ال اين بكتاب الثنت من صاياه  - وقذا آإن الب اري رمحه هللا

  ِب يل عباثة ابن الصامت، إختارة م ه إىل مايقي  الصس وع   اخلروج. وكذل  ص ا مسلم رمحته هللا يف كتتاب اإلمتارة متن صتاياه. آالصتس وعت 
   وقوعهم يف الكثر الصريح، آتإ ا كثتروا آقت  وجتب اخلتروج علتيهم. ومل يتذكر أصتااب كتتاب )القتول القتا ا( حت يل اخلروج على اائمة مقي  بع

                                                 

 روا ا مسلم يف كتاب اإلمارة 1
 ال يل متثق عليه 2
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عليتته الصتت ة عبتتاثة بتتن الصتتامت املقيتت  ملتتا عتت اه يف نثتتح املستتألة وهتتذا متتن التقصتت  يف الباتتل. وبتت ال متتن  لتت   ختتترعوا يف التكلهتتف ِبمتتل قولتته 
على أن املتراث إقامتة الت ين، وهتذا التأويتل خت  صتايح ان إقامتة الصت ة أدتص متن إقامتة الت ين وإقامتة الت ين أعتم  (ماأقاموا آيكم الص ة) والس  

 من إقامة الص ة، ومن ال احية ااصولية آإنه دوو أن يراث ابلعا  اخلصوص، ولكن اخلاص )كإقامة الص ة( اليراث به العا  
أنته الدتوو اخلتروج علتى اخللثتاء رجترث الظلتم أو الثستق متامل ي ت وا [رمحته هللا  النوو اليثي   ل  بل  كر )كإقامة ال ين(. والذي نقلوه عن ال ووي 

 .1]ختيتا  من قواع  ال ين
شت  بتذل  لت يل عبتاثة بتن الصتامت رضتي ي ]مامل ي  وا ختيتا من قواعت  الت ين[إن إقامة الص ة إختارة إىل إقامة ال ين، بل قال  النوو آلم يقل 

 الثتته لقواعت  ك   أهل العلتم، مل  ليح هذا من ع ه. أما الذي نقلوا ع ه أن إقامة الص ة إختارة إىل إقامة ال ين كله آهو ال كتور علي جريشة، و هللا
 ااصول. 

متا ماآيهتا متن تكلهتف، وه اك ح يل صريح يف تقيي   اعة اائمة ذقامة ال ين كان ي ب ي  كره ان ثاللة الت ص أقتوى متن ثاللتة اإلختتارة املتذكورة 
إن هتذا اامتر يف قتريش اليعتاثيهم أحت مت  قتال )  عليته الصت ة والست  وال يل هو مارواه الب اري بست  ه عتن معاويتة رضتي هللا ع ته أن رستول هللا 

 ( هو ااْوىل والصواب.را  بواحا  إال أن تروا كث. وتقيي  هذا كله ِب يل عباثة بن الصامت )2(إال َكبَّه هللا يف ال ار على وجهه، ماأقاموا ال ين
ائمتة وقتتاقم إال إ ا  ول هنتى عتن م ابتذة ا(. آثتي ااال ماصتلهوا( وبتس قولته )إال أن تروا كثرا  بواحتا  ) عليه الص ة والس  واعلم أنه الم اآاة بس قوله 

ستباب أنته، آرتكهتا ستبب متن متا ستبق بياذجتان الصتاابة ك كثروا، ويف ال اين هني عن  لت  إال إ ا تركتوا الصت ة، والتعتارع آتإن تترك الصت ة كثتر
 ه تعتاىله عليته، كمتا يف قولتتته وللت بيت( هتو متن ابب الت ص علتى اخلتاص بعت  العتا  ا يكثترا  بواحتا  الكثر، وال ص على هذا الستبب متا عمتو  قولته )

امل ئكتة ومتا  لت  أآرث تا  ، آإن جسيل وميكال من98البقرة:  (رِينَ و  لهِْلَكاآِ ّللهَ َع   َل آَِإنَّ اَكاَن َع  وها  ّللهِِه َوَمآلِئَكِتِه َور س ِلِه َوِجْسِيَل َوِميَكاَمن  )
عليته الصت ة  ك الصت ة آتإن ال ت لى كثر َتر عهللا ابل ص للت بيه، وكذل  آإن ترك الص ة من الكثر وأِآرثت ابل ص ا يتها. ويعتس هذا من ااثلة 

وا أمتا إ ا كثتر  بتيح لل تروج علتيهم.ن الكثتر املمتوج على اائمتة إال إ ا كثتروا وأجتاو اخلتروج علتيهم بترتك الصت ة آع لِتَم أن تركهتا هنى عن اخلر  والس  
 بسبب آدر خ  إقامة الص ة آإن اخلروج عليهم واجب أياا لعمو  ح يل عباثة.  

 : أن كان ي ب ي الرث على أصااب هذه الشبهة من وجهسوام صة 
ملرتت ين، ستلمس ال الكتا  ا حتق أئمتة امليفليستت نصتا  يف حمتل ال تزان، آهتي  -( ال ماأقتاموا آتيكم الصت ة) -ل: أن ااحاثيل اليت است لوا هبا ااو 

 آاالست الل هبا حي ة.
(. هتتذا واحتتا  إال أن تتتروا كثتترا  ب)ن الصتتامت ال تاين: أنتته لتتو اآرتضتت ا جتت ال  أن هتتذه ااحاثيتتل ت طبتتق علتتى هتتؤالء الكتتا  آهتتي م َقيَّتت ة ِبتت يل عبتتاثة بتت

 وابهلل التوآيق.
 
عليتته اإلستت   وقتت  قتتال   أبي ختتتيء استتتباتم ثمتتاء كتتل  ائثتتة ممت عتتة عتتن ختتترائا[ختتتبهة تقتتول  122وجتتاء بكتتتاب )القتتول القتتا ا( يف ص  - ٥

ائثتة متن آأين هذه الط« ماعةملثارق للجال ي ه  ال  ل ث  امريء مسلم إال ذح ى ث ث: ال يب الزاين، وال ثح ابل ثح، والتارك» الص ة والس  
 . ]هذه ااص اف املذكورة 

يف وق  ْرَّب أصااب الكتاب من اإلجابة عتن هتذا الستؤال. آأآتاثوا أبن الت يل اليثيت  الصتر وضتربوا أم لتة اصت اف دتوو قتتلهم خت  م ت رجس 
                                                 

 24٣ /12لم بشرح ال ووي( )صايح مس 1
 (٧1٣9)ح يل   2
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يف كل م هم ثليل من الكتاب أو الس ة يبتس مشتروعية قتلته، آقتتل اَّاستو  لثظ هذا ال يل، وهذا صواب، ولكن ااص اف اليت  كروها ق  ورث 
آيتته حتت يل حا تتب بتتن أيب بلتعتتة، وقتتتل التت اعي للب عتتة آيتته أحاثيتتل اخلتتوارج، وقتتتل ختتتارب اخلمتتر يف املتترة الرابعتتة آيتته حتت يل ولك تته م ستتو  بتت  

 بن نيار، آاام لة املذكورة ق  ورث يف كل م ها نص داص.د ف، وقتل من تزوج امرأة أبيه آيه ح يل الساء بن عاوب وأيب برثة 
لك تته ل تتزان. وهتتذا صتتايح و  يف حمتتل ا( هتتو يف القتتتل ال القتتتال ومستتألتهم يف القتتتال آهتتو لتتيح نصتتا  ال تتل ث  امتتريء مستتلم....مث قتتالوا إن حتت يل )

علتتى قتتتال الطائثتتة   ةِ  كتت ليلستت( نصتتا  متتن كتتتابِ  أو اليعتتين جتتواو القتتتال بتت ون مستتت   متتن نتتص ختتترعي، ومل يتتذكر أصتتااب كتتتاب )القتتول القتتا ا
عتمت وا آيمتا ابملق متة، وإمنتا ا  صتثاة )ب(يفاملمت عة حمل البال وهي الطائثة املمت عة عن الكم ابلشريعة والاكمة ابلقوانس الوضتعية كمتا  كتروه 

تن أن أقتوال العلمتاء بيتا -تعلم ع ت  الكت   يف آثاب املت - قرروه من أحكا  على أقوال العلماء، وق  سبق يف الباب الرابا متن هتذا الكتتاب تل قتا   
 ال يف قوله.  ال ليل الذي  كرهيفله آالجة وال تل هبا، آأقواقم ليست حجة بذاْا وإمنا الجة يف ااثلة الشرعية، وإ ا قال العامل قوال  ب لي

 ئثتة الاكمتة ب ت اوهتو حكتم الط املستألة التيت هتي صتلب الكتتاب وستبب أتليثته، والاصل أن كتاب )القول القا ا( اتستم بتقصتِ  واضتح يف ِبتل
 ا:ماأنزل هللا يف بل ِ  بعي ه وهي مصر كما جاء يف صثايت )ب( و )ج( ابملق مة، وجاء التقص  يف صور م ه

و رتت ين أو اخلتوارج أتكتون متن امل مت عتة قت من أي ص ف هتذه الطائثتة حمتل الباتل، آالطائثتة امل -من أوله آلدره  -مل يبس أصااب الكتاب  -أ 
، ومل يبي تتوا متتن أي 1٥2 - 14٣الب تتاة أو قطتتان الطتترق احملتتاربس، ولكتتل صتت ف متتن هتتؤالء أحكتتا  داصتتة بقتالتته،  كتتروا بعاتتها بكتتتاهبم يف ص 

 ص ف قتال الطائثة حمل البال. 
  متن ع مته، وهتو كمهتا علتى اَّاتمسلمة أ  مرت ة ، وإمنا علقوا حهل الطائثة حمل البال  -من أوله آلدره  -ومل يبس أصااب الكتاب  -ب 

ائثتة ن املسلمس بقتتال  أهنم يثتو  خترط آاس  وهو قول خ ة املرجتة كما أسلثت القول، وما  ل  آلم يبي وا هل هي جاح ة أ  ال ، وحاصل هذا
استت  وخمتتالف للكتتتاب آتثريتتق آ - كمتتا نقلتتت عتت هم متتن قبتتل  -نتته اليتت رون هتتل هتتي كتتاآرة أ  مستتلمة ، أمتتا التثريتتق التتذي  كتتروه بتتس التتاكم وأعوا

 وللس ة وإلجان الصاابة، آالطائثة املمت عة كالش ص الواح  كما قال ختيخ اإلس   رمحه هللا.
اء ل لبعض العلمتلى أقواعمنا اعتم وا ثلي   من كتاب أو س ة الستباحة ثماء هذه الطائثة، وإ -من أوله آلدره  -ومل يذكر أصااب الكتاب  -ج 

 وال حجة آيها والتستباح هبا ال ماء وإمنا تستباح ال ماء ابل ليل الصايح السامل من املعارع. 
الكتتم  لطائثتتة املمت عتتة عتتناة وهتتو حكتتم وه تتاك آتترق بتتس الباتتل الثقهتتي ا تترث وبتتس الثتتتوى يف واقعتتة بعي هتتا، والتتذي حنتتن آيتته آتتتوى يف واقعتتة معي تت

 ب.ذا ماد  م ه الكتاالس ، وهه، آيجب تعيس هل هذه الطائثة كاآرة أ  مسلمة  وما ثليل قتاقا يف كلِ  من الابلشريعة يف بلِ  بعي 
وضوعه، ملا مقا ا( خ  قا ا يف )القول ال وهبذا تعلم أن تسمية الكتاب )القول القا ا آيمن امت ا عن الشرائا( تسمية يف خ  حملها، كما تعلم أن

 صِ . انطوى عليه من نق
 
 بيان أبحكا  ال اير، اختتمل على ع ة أدطاء، م ها: 1٥9 - 1٥٣وجاء يف هذا الكتاب يف ص  - ٦
صتر م ار املقصتوثة، وهتي ي وا حكتم التكما مل يبسه أصااب كتاب )القول القا ا( حكم الطائثة املقصوثة واليت هي حمل البال، آكذل  مل يب  -أ 

 التقص  إ ا مل يبي وا حكم ال ار حمل البال. يف  ل حكمها بقوانس الكثار، وهذا من 
طتأ  أي قتيهم. وهتو رأي دلقتول أبنته ر ا كر أصااب الكتاب قول ابن تيمية أبن مارثين قسم اثلل من ال اير وأهنتا )ثار مركبتة(، ووصتثوا هتذا  -ب 

يتة، ونقلته  بلتي تلميتذ ابتن تيممثلتح ال كمتا قتال ابتن  كما سبق بيانه يف املوضون السابق اخلاص أبحكا  الت اير، إ  إن الت اير قستمان ال اثلتل قمتا
 ع ه علماء ال عوة ال ج ية وَصوَّبوه.
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ن  أر الترب... آهتو يترى وخيتلف املستشار علي جريشة متا أيب ح يثتة واَّمهتور يف حت وث ثا[ 1٥4 - 1٥٣قال أصااب الكتاب يف ص  -ج 
يته.. وإن آمتان لت ى املستلمس ن انتثتى اا ، ولو أويل ع ه حكم اإلس   بعت   لت .. وإكل بل  ح ِكَم ابإلس   آرتة من الزمان يظل اْسه ثار إس 

 -ل  وهتو كتذ -ضى آترع عتس هذه اارا انتثت املتامخة ل ار اإلس  .. وإن أ درِج كل املسلمس م ه. وهو يثيت بذل  حىت يظل اَّهاث السرتثاث
 .]ى ال ار أهنا ثار كثر أو ثار حربوحىت اليظن أح  أنه صار آرع كثاية إ ا ماأ لق ا عل

استاستتان، وقتت  قتتال  ه هتتذا جمتترثوهتتذه جتترأة علتتى خمالثتتة جهتتور أهتتل العلتتم ب تت  ثليتتل، آلتتو أن لتته ثلتتي  صتتاياا  لستتاخت امل الثتتة، ولكتتن قولتت
 . ]من استاسن آق  خترَّن[رمحه هللا  الشافعي

ت لت ار ليستت متن الصتثايتة إن صتثة االسابق اخلاص أبحكا  الت اير قتول ابتن تيموك مه هذا يف أحكا  ال اير ك   آاس  آق   كرت يف املوضون 
 .س   وعكسهال ومة املؤب ة، بل حكم ال ار يت   ِبسب ت  ه م اط الكم، كما يت   حال الش ص من الكثر إىل اإل

اقيتمي، وكان ي ب ي أن ي  سب الكت   اول متن قتال  و كرت ه اك أن القول أبن ماكان ثار إس   اليص  ثار كثر أب ا هو قول ابن حجر املكي
بتته كمتتا جتترى علتتى هتتذا عمتتل أهتتل العلتتم، و كتترت ه تتاك بعاتتا  متتن لتتواو  هتتذا القتتول، وقلتتت إن آستتاث هتتذا القتتول وآستتاث لواومتته ي  تتين عتتن إآستتاثه. 

رتن م ا تات ج يت ة احكتا  الت اير، آراجا ما كرته يف  ل  يف موضون أحكا  ال اير. وليح ما كروه من أسباب كون اَّهاث آرع عس ، حىت ك 
 .1آثرع العس من اَّهاث له ث ثة أسباب معروآة يف كتب الثقه، ليح  م ها كون بل  ما كان ثار إس   حكمه املسلمون يوما  ما

 
 اثنيا:  التقييم اسمجاي لكتاب )القول القاطع(.

تقصت   يتة وأدطتاء آقهيتة و الثتات عقائرائا( خ  قا ا يف موضوعه، ملتا اختتتمل عليته متن خمواخل صة: أن كتاب )القول القا ا آيمن امت ا عن الش
 يف البال. 

خمتالف  لتكث ، وهتذا القتولرط مستقل لأما امل الثات العقائ ية: آتم لت يف تبين أصااب الكتاب لقول خ ة املرجتة يف تعميم اخترتاط اَّا  كش
ال أو قتل الست ة علتى أن متن يعهم متا أهتالقول خترم من قول مرجتة الثقهاء وااختاعرة واَّهمية آق  اتثق جللكتاب والس ة وإجان الصاابة، وهذا 

ا  وإن كتتاآر  تتاهرا  واب  تت   ة علتتى أنتتهآعتتل متتا ثل التت ليل علتتى أنتته ك ثتتر آهتتو كتتاآر ثون قيتت  أو ختتترط، واتثتتق مرجتتتة الثقهتتاء وااختتتاعرة متتا أهتتل الستت
اهرا  واب  تا   تختتاعرة يف أنته كتاآر ثقهاء وااو الذي  كرته من قبل، وأما اَّهمية آلهم قوالن قول م ل قول مرجتة الادتلثوا يف تثس  كثره على ال ا

ه اب  تتا جتتل تتوقثهم يف تكثت  البتا ن وا متا اتثتاقهم معهتم يف تثستت  كثتره، وقتول آدتتر أنته كتاآر  تتاهرا  يف أحكتا  الت نيا و تمتل أن يكتتون مؤم تا يف
ال قتلمتت متن قبتل حكتم متن ات  ، وقت  عيف رن يتوقف يف تكثت ه  تاهرا  واب  تا ويقتول اليكثتر ال تاهرا  وال اب  تا  إال أن دأكثرهم السلف. آك

  متتن والخيتترج العبتت[ رمحتته هللا و القحاااهبتتذا، كمتتا ستتبق تثصتتيل القتتول يف هتتذا املوضتتون يف تعليقتتي علتتى العقيتت ة الطااويتتة، يف التعليتتق علتتى قتتول 
 ويف الت بيه اقا  املذكور عقب  ل . ]ماأثدله آيه اإلميان إال جباوث

روط  هتتا: اختتترتاط تبتتس ختتتميف مواضتتا  وأمتتا اادطتتاء الثقهيتتة التتوارثة بكتتتاب )القتتول القتتا ا(، آتم لتتت يف خمالثتتة إجتتان الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم
حكتم متتانعي  إلجتان الصتتاابة يف ختتتا  خمتالف حكتتا ، وتبتين قتولالتكثت  وموانعته يف املمت عتتس، والتثريتق بتس رءو  الطائثتتة املمت عتة وأتبتاعهم يف اا

 الزكاة.
  : وأما التقص  يف البال، آق  كان يف املوضون الذي هو صلب الكتاب والباعل على أتليثه، ومن أوجه التقص

                                                 

 ٣٦٦ /1٠انظر يف أسباب تعسه وجوب اَّهاث على سبيل امل ال يف )امل ين ما الشرح الكب (  1
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 ع    كر حكم الطائثة حمل البال،  أمسلمة هي أ  كاآرة .• 
 من الكتاب والس ة، ما الي ة عن اإلجابة عن  ل  .ع    كر ااثلة على قتال هذه الطائثة • 
 ع    كر نون قتال هذه الطائثة، من أي ص ف هو .• 
 ع    كر حكم ال ار حمل البال.• 

  تعاىل املواالة(، وابهلليفلليمانية سالة اهذا ما يتعلق ب ق  كتاب )القول القا ا(، مث نعرج على نق  كتاب آدر ل ثح اَّماعة وهو كتاب )الر 
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 املوضوع الثالث:  نقد كتاب )الرسالة الليمانية يف املواالة(
)القتول  لرستالة مكملتة لكتتاباتعتتس هتذه ومؤلثها: ااستا   لعت آؤاث قاسم، وهي أياا من املعتامل الشترعية والثكريتة للجماعتة اإلست مية رصتر، و 

خيثتتى أن تتا نت َثتترهِق بتتس الكتتا  وال[ة ب متتن مق متتة كتتتاب )القتتول القتتا ا(: القتتا ا آتتيمن امت تتا عتتن الشتترائا( التتذي ستتبق نقتت ه، آقتت  جتتاء يف صتتثا
لس وأعيتتان  تتائثتهم التتيت تعي ته وت صتتره، آهتتؤالء الكتتا  مرتت ون لتبتت يلهم ختتترن هللا، أمتتا أعيتان  تأكتت  متتن حتقيتتق  دتتافِ  أنته دتتب اللطائثتتة آ تت ااملبت ِه

يمانية( ليباتل حكتم أعيتان الطائثتة التيت تعتس . آجاء كتاب )الرسالة الل]م برثْم على التعيسختروط ااهلية وانتثاء موانعها وإقامة الجة قبل الك
عتس ، وعت   اثبتات حكتم مذه الطائثتةالاكم املرت  وت صتره، وانتهتى مؤلثهتا إىل متا انتهتى إليته أصتااب )القتول القتا ا( متن عت   البتت يف حكتم هت

ب تي علتى كتل متن نصتب نثسته َحكمتا  ولكتن ي [ ٣8 - ٣٧تعيتس، آقتال يف داَتتة هتذه الرستالة يف ص اآراثها إال بع  تبس أحوال أآراثها على ال
ي آائتت ة أو مصتتلاة ألتتيح ه التت  و  - كتتم علتتى ال تتا  أن ي ظتتر أوال يف نتتون هتتذه املتتواالة: هتتل هتتي  اهريتتة آقتتط، أ  اب  يتتة. آتتإن كانتتت  اهريتتة 

نستتطيا ة عليته. وعلتى هتذا الذقامتة الجت أما إ ا كانت اب  يتة آهتي كثتر وآاعلهتا يت ْعترف ك ثترهكان آاعلها آمثا عاصيا ِبسب ثرجة آعله،   -معتسة 
ن قواعت . ل اعتبتار متا كر ه متجيتة كتاآرة قبتابلكثر، سواء كتان مواليتا  لكثتار، أو نظتا  أو اي يولو  -تعيي ا   -أن حنكم على أي م وال  -وال يصح  -

 ظتتا  ر متتا كر . آمتت   الصتتح قبتتل اعتبتتايآعتتل كثتتري، أو علتتى ال ظتتا  أنتته نظتتا  كتتاآر، أمتتا تعيتتس أآتتراثه آتت  أنتته  -عمومتتا   -نعتتم، نطلتتق علتتى الثعتتل 
ين رئتيح ي مت هم، وإمنتا استت ألكتم بتكثت  اآيجب اعتبار ما كر  قبتل  -ع ا رئيح ال ولة  -املصري الايل هو نظا  كاآر، أما أآراثه على التعيس 

 ستتاب عليهتتا لل تترب أو اليهتتوث ت ه، آمواالتتتهأدتترى ختت  املتتواالة، وهتتو التتذي ي تتواىَل ه تتا، أمتتا إ ا كتتان ي تتراث الباتتل يف كثتتر ال ولتتة ان كثتتره متتن وجتتوه 
ون مواالتته نتنعلتم حالته وال نعلتم ممتن ال -ه القواع  السابقة. وكذا القول يف جهاو أمن ال ولة املصري الايل هو جهاو كاآر، أما تعيس متن يعمتل آيت

متتن [٣تعيتتس أبوصتتاف م هتتا يف ص . وقتت  وصتتف مؤلتتف الرستالة متتن يقتتول بكثتتر أعتتوان التاكم علتتى ال ]م بتكثتت ه قبتتل اعتبتتار متا  كتتر آت  حنكتت -
رأي تتتا ك تتت ا  متتتن  ائب [ ٦، ويف ص ]َآَاتتتلهوا وأَضتتتلهوا[أياتتتا  4، ويف ص ]وقتتتا يف مصتتتي ة التكثتتت  اقرميتتتة[ 4، ويف ص ]تتتترثهي يف د تتت ق التكثتتت 

يب بكتر أؤلتف يقتا أول متايقا علتى .  وستوف تترى يف الستطور التاليتة أن هتذا السُّتباب التذي كالته امل ]ت من أحراه أماكن كهتذهالتكث  ق  درج
 الص يق وجيا الصاابة معه رضي هللا ع هم إ  إهنم ق   أجعوا على تكث  أنصار املرت  على التعيس.

 وهي:وسوف نقسِهم الك   يف هذا املوضون إىل ث ثة أقسا  
 القسم ااول:  يف مق مات لبال املسألة.

 والقسم ال اين:  يف بيان حكم أنصار الطواخيت.
 والقسم ال الل:  يف نق  كتاب )الرسالة الليمانية(.

 والقسم ااول وال اين  ا تو تة وَتهي  لل ق  الوارث يف القسم ال الل.
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 مقدمات حبث املسألة. القسم األول:
خيتتت، وبيتتان كيثيتتة نصتتار الطواالطواخيتتت نقتت   لتتذل  بتت  ث مقتت مات: يف بيتتان معتتىن الطتتاخوت وأنصتتاره، وبيتتان جرميتتة أ قبتتل بيتتان حكتتم أنصتتار

 االجتهاث يف ال واول، وهذا بياهنا:
 املقدمة األوىل: يف بيان معىن القاغوت وأنصاره. - 1

، وهتذه 2٥٦لبقترة: ا (اِبْلع ْرَوِة الْتو ثْتَقىَ  َقِ  اْسَتْمَس َ ّللِه آتَ لطَّاخ وِت َويت ْؤِمن ابِ َآَمْن َيْكث ْر ابِ ) ال يصح إميان العب  حىت يكثر ابلطاخوت، قال تعاىل
 اآلية تثس  لشهاثة )ال إله إال هللا( املشتملة على نثي واثبات:

ب اتها وي كثِهتر رتك هتذه العبتاثة وي  وأبن يت هللاوال ثي مع اه: نثي االوهية عتن كتل ماع بِت  متن ثون هللا، و قتق العبت  هتذا ابعتقتاثه بطت ن عبتاثة خت  
 أهلها ويعاثيهم، وهذا هو املراث ابلكثر ابلطاخوت، وهذه صثته كما  كرها الشيخ حمم  بن عب الوهاب.

 ذكور يف اآلية.ان ابهلل تعاىل املا هو اإلميواالثبات مع اه: اثبات االوهية هلل تعاىل وح ه بصرف العب  جيا أنوان العباثة هلل تعاىل وح ه، وهذ
أي متن َدلَتا اانت اث   (الْتو ثْتَقَى اَل انِثَصتاَ  َقَتا َآَمتْن َيْكث تْر اِبلطَّتاخ وِت َويت تْؤِمن اِبّللِه آَتَقتِ  اْسَتْمَستَ  اِبْلع تْرَوةِ ) وقولته[رمحته هللا  ابن كثاريقال 

تت  هللا  آَتَقتتِ  اْسَتْمَستتَ  اِبْلع تتْرَوةِ )  آَعبَتت ه وحتت ه وختتته  أن ال إلتته إال هللاوااواثن ومايتت عو إليتته الشتتيطان متتن عبتتاثة كتتل ماي عبتت  متتن ثون هللا، َوَوحه
مث نقتل ابتن ك ت  عتن عمتر بتن اخلطتاب أن الطتاخوت هتو الشتيطان،  .]أي آق  ثبت يف أمره واستقا  على الطريقة امل لى والصراط املستقيم (اْلو ثْتَقىَ 

وي جتت ا  آإنتته يشتتمل كتتل ختتتر كتتان عليتته أهتتل اَّاهليتتة متتن عبتتاثة ااواثن والتاتتاكم إليهتتا وقتتال ابتتن ك تت : معتتىن قولتته يف الطتتاخوت إنتته الشتتيطان قتت
 .1واالست صار هبا

 .[كههان ت زل عليهم الشيا س]رضي هللا ع ه أن الطواخيت:   ابرونقل ابن ك   عن 
 . [الشيطان يف صورة إنسان يتااكمون إليه وهو صاحب أمرهم]أن الطاخوت:  جماهدونقل عن 

 .[هو كل ماي عب  من ثون هللا عزوجل]أن الطاخوت:  اسماا مالكل عن ونق

ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل الطَّتاخ وِت َوقَتْ   أملَْ تَتَر ِإىَل الَِّذيَن يَتْزع م وَن َأهنَّ ْم آَم  واْ ِرَا أ نزَِل ِإلَْيَ  َوَما أ نزَِل ِمن قَتْبلِت َ ) ويف تثس  قوله تعاىل
واآلية أعمه من  ل  كله آإهنا  امهة ملن َعَ ل عن الكتاب والس ة وحتتاَكَم إىل ماستوا ا متن البا تل،  ]: ابن كثري، قال ٦٠ال ستاء:  (واْ َأن َيْكث ر واْ ِبهِ أ ِمر  

 .2[وهو املراث ابلطاخوت ه ا
أو مطتتانِ ، آطتتاخوت كتتل قتتو ِ  متتن يتاتتاكمون إليتته ختت  هللا الطتتاخوت: كتتل ماجتتتاوو بتته العبتت   حتت َّه متتن معبتتوث أو متبتتون [رمحتته هللا  اباان القاايموقتتال 

 ا أتملتهتتا ورستتوله، أو يعب ونتته متتن ثون هللا، أو يتبعونتته علتتى ختت  بصتت ة متتن هللا، أو يطيعونتته آيمتتا اليعلمتتون أنتته  اعتتة هلل، آهتتذه  واخيتتت العتتامل إ
لطتاخوت، وعتن التاتاكم إىل هللا وإىل الرستول إىل التاتاكم إىل الطتاخوت، وأتملت أحوال ال ا  معها رأيت أك رهم ع لوا من عبتاثة هللا إىل عبتاثة ا

 .٣]وعن  اعته ومتابعة رسوله إىل  اعة الطاخوت ومتابعته
الطتاخوت عتا : آك تل ماع بت  متن ثون هللا ورضتي ابلعبتاثة متن معبتوث أو متبتون أو م طتان يف خت   اعتة [رمحته هللا حممد بن عبدالوهاب وقال الشيخ 

                                                 

الشع  والسن قال ابن ك   إنه قال بقول عمر كل من ابن عبا  وأيب العالية وجماه  وعطاء وعكرمة وسعي  بن جب  و  1/٥12(. ويف ٣11 /1)تثس  ابن ك  ،  1
 والاااك والسه ي

 (1/٥19)تثس  ابن ك  ،  2
 ٥٠ /1)اع   املوقعس(  ٣
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 سوله آهو  اخوت، والطواخيت ك  ة ورءوسهم مخسة:هللا ور 
يح:  (ك ْم َع  و  مُِّبسم ْعب   وا الشَّْيطَاَن ِإنَّه  لَ َ  َأن الَّ تتَ َبيِن آثَ  أملَْ َأْعَهْ  ِإلَْيك ْم ايَ ) )ااول( الشيطان ال اعي إىل عباثة خ  هللا، وال ليل قوله تعاىل

٦٠. 
َ  َوَمتا أ نتزَِل ِمتن قَتْبلِتَ  ْم آَم  تواْ ِرَتا أ نتزَِل ِإلَْيتع م توَن َأهنَّ تيَن يَتزْ أملَْ تَتتَر ِإىَل الَّتذِ )  احكا  هللا تعاىل، وال ليل قوله تعتاىل)ال اين( الاكم اَّائر امل  ِه 

 .٦٠ال ساء:  (ن ي ِالَّه ْم َضَ ال  بَِعي ا  ن  أَ  الشَّْيطَاَوي رِي    ي رِي  وَن َأن يَتَتَااَكم واْ ِإىَل الطَّاخ وِت َوَقْ  أ ِمر واْ َأن َيْكث ر واْ ِبهِ 

 .44املائ ة:  (ْلَكاِآر ونَ اْولَتِتَ  ه م  ّلله  آَأ  َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل ا) )ال الل( الذي  كم ب   ماأنزل هللا، وال ليل قوله تعاىل

ت، ا  َخْيبِتِه َأَحت  ر  َعلَتىَعتامل  اْلَ ْيتِب آَتَ  ي ْظِهت) )الرابا( الذي َي هعي علم ال يب من ثون هللا، وال ليل قوله تعاىل وِل آَِإنَّته  ِإالَّ َمتِن اْرَتَاتى ِمتن رَّس 
يف الْتَسِه َواْلَبْاتِر  اَو َويَتْعلَتم  َمتَثتاِتح  اْلَ ْيتِب اَل يَتْعَلم َهتا ِإالَّ ه تَوِع تَ ه  مَ )،  وقتال تعتاىل 2٧ - 2٦اَّتن:  (َيْسل    ِمن َبْسِ َيَ ْيِه َوِمْن َدْلِثِه َرَص ا  

 .٥9انعا : ا ( ِإالَّ يف ِكَتاِب مُِّبسِ ِب َواَل اَيِبحِ اَل َر ْ وَ  َوَما َتْسق ط  ِمن َوَرَقِة ِإالَّ يَتْعَلم َها َواَل َحبَِّة يف   ل َماِت اَاْرعِ 

ن يَتق تتْل ِمتت تْه ْم ِإينهِ ِإلَتتهم مِهتتن ث ونِتتِه آَتتَذِلَ  جَنْزِيتتِه َجَهتت ََّم َكتتَذِلَ  َوَمتت) تعتتاىل )اخلتتامح( التتذي ي عبتت  متتن ثون هللا وهتتو راعِ  ابلعبتتاثة، والتت ليل قولتته
 .1 ]29اانبياء:  (جَنْزِي الظَّاِلِمسَ 

التذي يستت لص متن كت   الستلف رضتي هللا عت هم: أن الطتاخوت كتل ماَصتَرف العبت  وصت هه [يف تعريف الطاخوت  حممد حامد الفقيوقال الشيخ 
 واد ص ال ين والطاعة هلل ولرسوله، سواء يف  ل  الشيطان من اَّن والشيطان من اإلنح وااختجار وااحجار وخ ها. ويت دل يف عن عباثة هللا

طتل هبتا  ل  ب خت : الكم ابلقوانس ااج بية عن اإلس   وخترائعه وخ هتا متن كتل ماوضتعه اإلنستان لتياكم بته يف الت ماء والثتروج واامتوال، ولي ب
ا  متتتن إقامتتتة التتت وث وحتتتتر  التتتراب والتتتز  واخلمتتتر وحنتتتو  لتتت  ممتتتا أدتتتذت هتتتذه القتتتوانس حتللهتتتا وحتميهتتتا ب ثو هتتتا وم ثتتتذيها، والقتتتوانس نثستتتهختتتترائا هللا

عليتته الصتت ة  واخيتتت، وواضتتعوها ومروهجوهتتا  واخيتتت، وأم اقتتا متتن كتتل كتتتاب وضتتعه العقتتل البشتتري ليصتترف عتتن التتق التتذي جتتاء بتته رستتول هللا 
 .2]إما قص ا  أو عن خ  قص  من واضعه، آهو  اخوت والس  

 .٣]الطاخوت ث ثة أنوان:  اخوت حكم و اخوت عباثة و اخوت  اعة ومتابعة[: سليمان بن سحمان النجد وقال الشيخ 
 -ا قتول اإلمتا  مالت  وهتذ -وأخلص ما سبق آأقول: إن أجا قول يف معىن الطاخوت: هو قول من قال: إن الطاخوت هو كل ماي عب  من ثون هللا 

وهو قول جهور الصاابة والتتابعس. وماعت ا هتذين القتولس آثترون م همتا. وهتذان القتوالن يرجعتان إىل  -وقول من قال: إن الطاخوت هو الشيطان 
اخوت: الشتيطان، و لت  أصل واح  له  اهر وحقيقة، آمن نظر إىل الظاهر قال الطاخوت: كل ماي عب  من ثون هللا، ومن نظر إىل القيقة قال الطت

تتَياِ سَ ) ان الشتتيطان هتتو التت اعي إىل عبتتاثة ماي عبتت  متتن ثون هللا كمتتا أنتته التت اعي إىل كتتل ك ثتتِر، قتتال تعتتاىل  َعلَتتى اْلَكتتاِآرِيَن أملَْ تَتتتَر َأ َّ أَْرَستتْلَ ا الشَّ
طان، وكتل متن َعبَت  خت  هللا آهتو إمنتا يعبت  الشتيطان علتى القيقتة كمتا قتال ، آكل من َكَثر، وكتل متن َعبَت  خت  هللا، آبتتزيس الشتي8٣مر :  (تَتؤ وُّه ْم أَوها  

 (ِت اَل تَتْعب تِ  الشَّتْيطَانَ اَي أَبَت) –عتن إبتراهيم عليته الست    -، وقتال تعتاىل ٦٠يح:  (أملَْ َأْعَهْ  ِإلَْيك ْم اَي َبيِن آَثَ  َأن الَّ تَتْعب   وا الشَّْيطَانَ )تعاىل 

. آالشتتيطان هتتو الطتتاخوت ٧4اانعتتا :  (َوِإْ  قَتتاَل ِإبْتتترَاِهيم  اَبِيتتِه آَوَر أَتَتتَِّ تتذ  َأْصتتَ اما  آِقَتتة  ) ااصتت ا  كمتتا قتتال تعتتاىله كتتان يعبتت  ، متتا أن أاب44متتر : 

                                                 

 2٦٠من رسالة )معىن الطاخوت ورءو  أنواعه( حملم  بن عب الوهاب، ضمن )جمموعة التوحي ( ط مكتبة الرايع ال ي ة، ص  1
 هت 1٣99حسن آل الشيخ، ط ثار الثكر  من كتاب )آتح ا ي  خترح كتاب التوحي ( لعب الرمحن بن 28٧هامش ص   2
 (2٧2 /8)ال رر الس ية،  ٣
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ور متن ثون هللا آهتو آكل من َعَب  ص ما  من حجرِ  أو ختجرِ  أو بشرِ  آهو إمنا يعب  الشيطان، وكل من حتتاكم إىل بشترِ  أو قتانون أو ثستت ااكس،
 إمنا يتااكم إىل الشيطان وهذا هو معىن حتاكمه إىل الطاخوت.

 ا نقلته آنثا.لشيطان، كماآمن َأْجل ِبسب الظاهر قال الطاخوت: كل ماي عب  من ثون هللا، ومن أجل ِبسب القيقة قال الطاخوت: 
بتتن  ريتتب م تته قتتول ستتليمانالقتتيم، وق اتتاَكم إليتته متتن ثون هللا، وهتتو قتتول ابتتنومتتن آصَّتتل ِبستتب الظتتاهر قتتال كتتل معبتتوث أو متبتتون أو م طتتان أو م تَ 

واْ َمتا أ نتزَِل اتَِّبع ت) ا قتال تعتاىل تعاىل كمتهللوالتااكم كلها عباثات ي ب ي أال تصرف إال سامان. وكل هذا يرجا إىل معىن العباثة، آاالتبان والطاعة 
تبُّ َولَّتْواْ آَتِإنَّ تتَ ق تْل َأِ يع تواْ اّللهَ َوالرَّس توَل آتِإن ) التبتان، وقتال تعتاىل. آهتذا يف ا٣ااعتراف: (ِمن ث ونِِه َأْولَِياءِإلَْيك م مِهن رَّبِهك ْم َواَل تَتتَِّبع واْ   اّللهَ اَل  ِ 

م. آتتتإآراث هللا تعتتتاىل ابالتبتتتان التاتتتاكوهتتتذا يف ، 2٦الكهتتتف:  (َواَل ي ْشتتترِك  يف ح ْكِمتتتِه َأَحتتت ا  ) . وهتتتذا يف الطاعتتتة، وقتتتال تعتتتاىل٣2آل عمتتتران: (اْلَكتتتاِآرِينَ 
بتتاثات، ل هستت ، آهتتذه كلهتتا عة والتت عاء واَتامتتا كتتإآراثه ابلصتت  -التتذي هتتو توحيتت  االوهيتتة  -والطاعتتة والتاتتاكم كتتل هتتذا ثادتتل يف إآتتراثه ابلعبتتاثة 

استم جتاما لكتل ما بته هللا  ة، آالعبتاث2٥اانبيتاء:  ( آَاْعب ت  ونِ لَتَه ِإالَّ َأ َ  اَل إِ ه  َوَما أَْرَسْلَ ا ِمن قَتْبِلَ  ِمن رَّس وِل ِإالَّ ن وِحي ِإلَْيِه أَنَّ وق  قال تعاىل )
 ويرضاه من ااقوال وااعمال الظاهرة والبا  ة.

 متن عسالست ة الت ص علتى نتو  الكتتاب و يفآالقول اَّاما يف معىن الطاخوت ِبسب الظاهر أنه كل ماي عب  من ثون هللا، وأما على التثصيل آق  ورث 
 الطواخيت:  اخوت العباثة و اخوت الكم.

وهو كل ماع بِتَ  متن ثون هللا متن ختتيطان، أو إنستان  ،1٧الزمتر:  (َوالَِّذيَن اْجتَت َتب وا الطَّاخ وَت َأن يَتْعب   وَها) آطاخوت العباثة، ورث يف قوله تعاىل -أ 
كتب، ستواء ع بتَ  بتقتت   القترابس لته أو ب عائته أو ابلصت ة لته متتن ثون حتي أو ميتت، أو حيتوان، أو جتاث متن ختتجر أو حجتتر، أو كوكتب متن الكوا 

لي رج م ه م ل عيسى بن مر  عليته الست   أو  [وهو راعِ  بذل ]بلثظ  [ماع ب  من ثون هللا]هللا، أو بطاعته واتباعه آيما خيالف خترن هللا. وي قيَّ  
رمحتته هللا  اباان ميميااةن ثون هللا وهتتم اليرضتتون بتتذل  آتت  ي ستتمى أحتت مت  متت هم  تتاخوَت. قتتال متتن اانبيتتاء وامل ئكتتة والصتتالس آهتتؤالء ع بتت وا متتختت ه 

تتْم َكتتان وا يَتْعب تت  ونَ ) وقتتال تعتتاىل[ ك  يعتتا  مث َّ يَتق تتول  لِْلَمَ ِئَكتتِة َأَهتتؤ اَلء ِإايَّ ن وا قَتتال وا س تتْبَااَنَ  أَنتتَت َولِيتُّ َتتا ِمتتن ث وهِنِتتم بَتتْل َكتتا، َويَتتتْوَ  َ ْش تتر ه ْم جَِ
م بتذل  اَّتن، ليكونتوا عابت ين للشتيا س التيت  - 41 - 4٠ستبأ:  (يَتْعب   وَن اَِّْنَّ َأْك َتر ه م هِبِتم مُّْؤِم  تونَ  يعتين أن امل ئكتة مل أتمترهم بتذل ، وإمنتا أمتْر

عليتته صتتورة آت ا بتته، وهتتو تتم تتل قتتم، كمتتا يكتتون لألصتت ا  ختتتيا س، وكمتتا ت تتزل الشتتيا س علتتى بعتتض متتن يعبتت  الكواكتتب ويرصتت ها، حتتىت ت تتزل 
َوَأْن اْعب ت  وين َهتَذا ِصترَاطم ، أملَْ َأْعَهْ  ِإلَْيك ْم اَي َبيِن آَثَ  َأن الَّ تَتْعب   وا الشَّْيطَاَن ِإنَّه  َلك ْم َع  و  مُِّبسم ) ختيطان من الشيا س. وقذا قال تعاىل

أَآَتتَتتَِّ ذ ونَته  َو  رهِيتَّتَته  َأْولِيَتاء ِمتن ث وين َوه تْم َلك تْم َعت  و  ) وقتال – ٦2 - ٦٠يتح:  ( أَآَتَلْم َتك ون وا تَتْعِقل تونَ َوَلَقْ  َأَضلَّ ِم ك ْم ِجِب ه  َكِ  ا  ، مُّْسَتِقيمم 
 .      1 ]٥٠الكهف:  (بِْتَح لِلظَّاِلِمَس َبَ ال  

وِكَم إليتته متتن ثون هللا متتن ثستتتور ٦٠ال ستتاء:  (الطَّتتاخ وتِ ي رِيتت  وَن َأن يَتَتَاتتاَكم واْ ِإىَل ) و تتاخوت الكتتم، ورث يف قولتته تعتتاىل -ب  ، وهتتو كتتل متتاحت 
فتااو  اللجناة وضعي أو قانون وضعي أو حاكم ب   متاأنزل هللا ستواء كتان ستلطا   أو قاضتيا  أو خ  تا. ومتن آتتاوى املعاصترين يف هتذا: ماجتاء يف 

، آجتاء  (يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل الطَّتاخ وتِ ي رِيت  وَن َأن ) عن معىن الطتاخوت يف قولته تعتاىل رثا  على سؤال الدائمة للبحوث العلمية واسفتاء ابلسعودية
إىل التاتاكم إليته متن نظتم وقتوانس وضتعية أو  عليه الص ة والس  واملراث ابلطاخوت يف اآلية كل ماع ل عن كتاب هللا تعاىل وس ة نبيه [يف اَّواب 

بائتتل ليثصتتل بيتت هم بتتذل  أو رتتا يتتراه وعتتيم اَّماعتتة أو الكتتاهن ومتتن  لتت  يتبتتس أن التت ظم التتيت وضتتعت ليتاتتاكم تقاليتت  وعتتاثات متوارثتتة أو رؤستتاء ق

                                                 

 1٣٦ - 1٣٥ /4)جممون الثتاوى(  1
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إ ا ثعتا [، ورثا  على سؤال: مىت ن ثرث خت صا  ابْسه وعي ه على أنه  تاخوت، آجتاء يف اَّتواب 1]إليها مااهاة لتشريا هللا ثادلة يف معىن الطاخوت
 .2]أو اثعى ختيتا من علم ال يب أو َحَكم ب   ماأنزل هللا متعم ا  وحنو  ل إىل الشرك أو لعباثة نثسه 
 بقي بع   ل  مسألتان:

 (َآَمتْن َيْكث تْر اِبلطَّتاخ وِت َويت تْؤِمن اِبّللهِ ) ، وقال تعاىل٥1ال ساء:  (يت ْؤِم  وَن اِبَِّْْبِت َوالطَّاخ وتِ ) آقال تعاىل ااوىل: أن الطاخوت ي ؤَمن به وي كَثر،
. واإلميتتان ابلطتتاخوت يكتتون بصتترف نتتون متتن أنتتوان العبتتاثة لتته أو ابلتاتتاكم إليتته، والكثتتر ابلطتتاخوت يكتتون بتترتك عباثتتته واعتقتتاث بط هنتتا 2٥٦٣البقتترة: 

 وبرتك التااكم إليه واعتقاث بط نه، ورعاثاة عبي  الطاخوت وتكث هم.
 تعتاىلكمتا قتال   ل متا َثَعتواْ إليته، ، وهتو أو وحي  الذي ب عل بته جيتا الرستل علتيهم الست واملسألة اادرى: أن الكثر ابلطاخوت واإلميان ابهلل هو الت

 .٣٦ال ال:   (وتَ الطَّاخ   َوَلَقْ  بَتَع ْتَ ا يف ك لِه أ مَِّة رَّس وال  َأِن اْعب   واْ اّللهَ َواْجَتِ ب واْ )
هتتا متتن ة التتيت ي تاتتاكم إلينس الوضتتعيت الكتتم: وهتتو ه تتا ال ستتات  والقتتواوالطتتاخوت املقصتتوث يف ِب  تتا يف مستتألة )حكتتم أنصتتار الطواخيتتت( هتتو  تتاخو 

 ثون هللا، والكا  الكاآرون الذين  كمون ب   ما أنزل هللا. 
ر وأنصار هذه الطواخيت: هم الذين ي اآعون ع ها وي صروهنا حىت القتتال متن ثوهنتا ابلقتول والثعتل، آكتل متن نصترهم بقتول أو بثعتل آهتو متن أنصتا

وأمتتا متتن مل يكتتن متتن أهتتل [ -يف ك متته عتتن قتتتال الكثتتار ااصتتليس  -رمحتته هللا  اباان ميميااةواخيتتت، ان القتتتال يكتتون بقتتول أو آعتتل، كمتتا قتتال الط
، 4]أو آعلتتهبقولتته  املمانعتة واملقاتلتتة، كال ستتاء والصتتبيان والراهتب والشتتيخ الكبتت  وااعمتتى والتتزَِّمن وحنتوهم آتت  ي قتتتل ع تت  جهتور العلمتتاء إال أن يقاتِتتل

إىل قولته  -احملاربتة نوعتان: حماربتة ابليت  وحماربتة ابللستان [، وقال أياا ٥]والت قتل نساؤهم إال أن يقاتلن بقولِ  أو عمل، ابتثاق العلماء[وقال أياا 
ذا آأنصتار الطواخيتت يف . وعلتى هت٦]وكذل  اإلآساث ق  يكون ابلي  وق  يكون ابللسان، وماي ثس ه اللستان متن ااثاين أضتعاف ماتثست ه اليت  -

 ِب  ا ه ا هم:
أون عت هم كتا  الكتاآرين ويت ر مية علتى الامل اصرون اباقوال، وَييت علتى رأستهم: بعتض علمتاء الستوء واملتعتاملس التذين يستب ون الشترعية اإلست  -أ 

لقتول: بعتض  دل يف امل اصترون ابم. كمتا يتهبتن الكتا  ْمة الكثر وي سثِههون املسلمس ا اه ين اخلارجس عليهم ويتهموهنم ابملروق والا ل وي ترو 
 الكتَّاب والصااآيس واإلع ميس الذين يقومون ب ثح  هذا العمل.

هتؤالء آ ثء مت هم واملباختتر، شتر ة، الترهِ امل اصرون اباآعال: وَييت على رأستهم ج توث الكتا  الكتاآرين، ستواء يف  لت  ج توث اَّتيش أو ج توث ال -ب 
 ثسات  هذه الب ث وقواني ها للقيا  أبمور م ها:م َع هون ِبكم 

 ول ت ي ه.ن يعارع  ل  أو  امعاقبة كل مو احملاآظة على ال ظا  العا  لل ولة را يعين استمرار العمل ابل سات  والقوانس الوضعية الكثرية، • 
به وآتق ور، انته قت  جترى نصتروجب ال ستت ي ع  ع  هم حاكما خترعيامحاية الشرعية ال ستورية: وهي عبارة تعين محاية الاكم الكاآر نثسه، انه • 

 اإلجراءات املبي ة ابل ستور الوضعي.
                                                 

 8٠٠8من الثتوى رقم  1
مح  ، جا أ٥4٣ - ٥42ص  1إآتاء: عب هللا بن قعوث وعب هللا بن خ اين وعب الرواق عثيثي وعب العزيز بن ابو. )آتاوى اللج ة ال ائمة( ج  ٠٥9٦٦من الثتوى رقم  2

 ه1411عب الرواق ال ويش، ط ثار العاصمة ابلرايع 
 ٥٥9 - ٧/٥٥8انظر )جممون آتاوى ابن تيمية(  ٣
 ٣٥4 /28)جممون الثتاوى(  4
 414 /28)جممون الثتاوى(  ٥
 ٣8٥)الصار  املسلول( ص  ٦
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 ية الطاخوتية.اكم الوضعأتكي  سياثة القانون: بت ثيذ مايوجبه ال ستور والقانون وي دل يف  ل  ت ثيذ ااحكا  الصاثرة عن احمل• 
ح دترى آإنته يلاقهتا نثتأكومتة ثولتة حو آعل ِمن خ  َمن  كر  ه ا حىت ولو كان هذا امل اِصتر وي دل يف أنصار الطواخيت كل من نصرهم بقول أ

 الكم.
 آهذا هو الطاخوت وهؤالء هم أنصاره.

 
 املقدمة الثانية: بيان  رمية أنصار القواغيت: - 2

نه على  لمه وإآساثه ومي عونه ممتن يريت  أن يقتتص م ته، آت  أبعوان يعي و اعلم أنه ال ميكن لكاآر أن يثس  يف اارع أو أن يظلم أ مة من ال ا  إال 
، وقتال العلمتاء: الركتون هتو 11٣هتوث:  (َواَل تَترَْك  واْ ِإىَل الَِّذيَن  ََلم واْ آَتَتَمسَّك م  ال َّتار  ) بقاء للكاآر وإآساثه إال أبعوانه وأنصاره، ومن ه ا قال تعاىل

آي جمعون يف  -أو قال: وأختباههم  -إ ا كان يو  القيامة قيل: أين الظلمة وأعواهنم  »وكذل  ااثر املروي: [رمحه هللا  ابن ميميةامليل اليس ، وقال 
وق  قال خ  واح  من السلف: أعوان الظلمة من أعاهنم، ولتو أهنتم الق قتم ثواة أو بترى قتم قلمتا ، ومت هم «. توابيت من  ر مث يقذف هبم يف ال ار

سل ثياهبم من أعواهنم. وأعواهنم: هم من أوواجهم املذكورين يف اآلية، آإن املعس على التس والتقتوى متن أهتل  لت ، واملعتس من كان يقول: بل من ي 
َهتا َوَمتن َيْشتَثْا خَتتَثاَعة  َستيِهَتة  يَ )على اإِلمث والع وان من أهل  ل . قال تعاىل:  ك تن لَّته  ِكْثتلم مَّن َيْشتَثْا خَتتَثاَعة  َحَستَ ة  َيك تن لَّته  َنِصتيبم مِه تْ

َهتتا ذعانتتة املتتؤم س علتتى اَّهتتاث، « الشتتثاعة الستت ة»والشتتاآا التتذي يعتتس ختت ه، آيصتت  معتته ختتتثعا بعتت  أن كتتان وتتترا ، وقتتذا آسهتترت  8٥ال ستتاء:  (مِه تْ
 .1]ذعانة الكثار على قتال املؤم س، كما  كر  ل  ابن جرير، وأبو سليمان« الشثاعة السيتة»و

الكاآر  والبقاء احكا  الكثر ومايرتتب عليها من الثساث العظيم يف ب ث املسلمس إال أبنصار هؤالء الكا  الطواخيت، ستواء يف  آ  بقاء للااكم
 هم  لتت  أنصتتاره ابلقتتول التتذين ي اتتلون ال تتا  ويلبستتون علتتيهم، أو أنصتتاره ابلثعتتل التتذين  متتون الكتتا  والقتتوانس ومي عتتوهنم ممتتن يريتت  القصتتاص متت

حكمته، وهتم ستبب بقتاء هنم عليه، ولذل  آ  عجب من أن يصف هللا تعاىل ج توث التاكم الكتاآر اباوَتث، اهنتم هتم التذين ي بتتون م لكته و وي صرو 
أمل تتر كيتف يقتول جتل ث تاؤه: [رمحه هللا يف تثس  هتذه اآليتة  ابن  رير القرب ، قال 1٠الثجر:  (َوِآْرَعْوَن ِ ي اْاَْوََتثِ )الكثر، و ل  يف قوله تعاىل 

وملَ قيتتل لتته  لتت   آقتتال بعاتتهم: معتتىن  لتت :  ي   (ِ ي اْاَْوََتثِ ) آعتتل ربتت  أياتتا بثرعتتون صتتاحب ااوَتث، وادتلتتف أهتتل التأويتتل يف معتتىن قولتته
 .2]اَّ وث الذين يت َقوُّون له أمره، وقالوا: ااوَتث يف هذا املوضا اَّ وث

وان متتة ويظلمهتتا إال أبعتتأر أن ي ثستت  هتتم الستتبب القيقتتي لتت وا  الكثتتر والثستتاث، آتت  ميكتتن لكتتاآوهتتذا كلتته يف بيتتان جرميتتة أنصتتار الطواخيتتت وأهنتتم 
م  ن يعيتت هم علتتى كثتتره( آكيتتف رتتكسأ  بتتريء متتن كتتل مستتلم يقتتيم بتتس أ هتتر املشتتر قتت  قتتال ) عليتته الصتت ة والستت  ي صتترونه، وإ ا كتتان رستتول هللا 

 وكيف رن يعي هم على إيذاء املسلمس وقتاقم .
ث ا أنصتارهم متن اَّ تو متيقتة معركتة ومن ال احية الواقعيتة آتإن معركتة املستلمس متا الكتا  الطواخيتت اجتل دلعهتم ونصتب حتاكم مستلم هتي يف الق

 وخ هم، وقذا وجب معرآة حكم أنصار الطواخيت، وهو موضون ِب  ا ه ا.
 
 

                                                 

 ٧/٦4)جممون الثتاوى(  1
 1٧9 /٣٠)تثس  الطسي(  2
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 كيفية اال تهاد يف النوازل.  املقدمة الثالثة: - 3

  واول.تهاث يف الته  ع   الك   يف ختروط املثيت يف الباب اخلامح من هذا الكتاب، وه ا نذكر كيثية االج كرت ختروط ا 
متن  آإ ا نزلت  ولة ابملستلمس أو أبحت هم وأراث َمتْن هتو أهتل ل جتهتاث أن دتهت  ملعرآتة حكمهتا الشترعي، آتإن أول مادتب عليته أن ي ظتر هتل هتي

. والدتوو هي حمل د ف بس العلمتاء  و لت  حتىت اليثتيت آيهتا ِبت ف اإلجتان آَيِاتل ابتباعته خت  ستبيل املتؤم ساملسائل ا ما على حكمها أ  
وقت  ياتا أن يعم  إىل ثليل من الكتاب أو الس ة ليست ل به يف املسألة ثون ال ظر يف أقوال العلماء آيهتا، آقت  يثهتم متن الت ليل خت  مايت ل عليته، 

آيكون من الذين  رآون الكلم عن مواضعه، وسوف ترى يف نق   لكتاب )الرستالة الليمانيتة يف املتواالة( أن مؤلثهتا عمت  إىل ال ليل يف خ  موضعه 
بة علتى االست الل ببعض ال صوص لتأيي  وجهة نظره يف املسألة حمل ال زان قبل البال عن أقوال السلف آيها ما أهنا من املسائل اليت أجا الصتاا

 تج  أنه است ل ب صوص يف خ  حمل ال زان وأ ل َتاما ال صوص اليت هي حمل ال زان.حكمها، بل س
تتاب أو ست ة كالباتل عتن ثليتل متن   ست الل، مثومااحنرآت الثرق امل الثة اهل الس ة واَّماعة إال ابتبان هذا امل هل املعوج، وهو االعتقاث قبل اال

 ملسائل، هبذا ضلت اخلوارج واملرجتة واملعتزلة وخ هم.لتأيي  املعتق  ثون ال ظر يف أقوال السلف يف ا
رتبتة، ولك ته وحنن إ ا قل ا إنه دب الب ء ابل ظر يف اإلجان قبل ال ظر يف ااثلتة متن الكتتاب والست ة، آلتيح هتذا تقت ميا  لإلجتان علتى ال صتوص يف ال

 .1تق   يف العمل
 لسمعية املقي ة.اا، مث يبال عن ااثلة : أن يرث نظره إىل ال ثي ااصلي قبل وروث السمدب على ا ته  يف كل مسألة[ أبو حامد الدزايوقال 

                                                 
 سألة إمجاعاً مجاع فإن و د يف املشيء يف اس ظر أول: )فينكما سيأحل  بقول الدزاي الذ  نقله من املستصفى ملصنف هناا قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]احتج

نظر يف الكتاب اطع على النسخ، مث ينة، دليل قب والسمرك النظر يف الكتاب والسنة، فإهنما يقب ن النسخ، واسمجاع ال يقبله، فاسمجاع على خ أ ما يف الكتا
 اخل(. ..السنة املتوامر.و 

تبوا ومجعوا يف يكون متابعًا ملن ك  ه، على أنو ان له فلو قال أن مثل هذا خيتاره ملن ِل يتمكن ِمّن أدوات اال تهاد وخيشى عليه الدلط يف االستدالل، لرطا ك
 مرامب اسمجاع ومواضعه، ولكنه قال: )من هو أهل ل  تهاد(.

ستند مجاعات ال مصح وال مإالناس من  ثري منكيف اسمجاع من خ أ، خصوصًا بعد مفر ق الصحابة يف األمصار، وما يد عيه   ومن هو أهل ل  تهاد، يعلم ما
 .شرعي هلا، يعرأ إكثارهم من استعمال اسمجاع السكوحل الذ  فيه ام أ املعروأ
وللصحابة فهم يف القرآن خيفى على )(: 19/200 ا ابن ميمية يف الفتاو  )واألوىل فيمن عرأ ذلك أن يقد ا النظر يف الكتاب والسنة، وقد قال شيخ اسس

قواله وعرفوا من أ زيل وعاينوا الرسول،رسول والتندوا الأكثر املتأخرين كما أن  هلم معرفة أبمور من السنة، وأحوال الرسول ال يعرفها أكثر املتأخرين، فإهنم شه
 .(.من إمجاع أو قياس.. ا اعتقدوهحلكم ممادهم ما ِل يعرفه أكثر املتأخرين الذين ِل يعرفوا ذلك، فقلبوا وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرا

به عامتهم وال  اسمجاع ِل يكن حيتجىل قوله: و إها.، إىل قوله: )وقد قال اسماا أمحد رضي هللا عنه: إنه ما من مسألة إال وقد مكلم فيها الصحابة، أو يف نظري 
رسول هللا، فإن ِل  ِل جتد فبما يف سنة هللا، فإن  كتابيفليه، إذ هم أهل اسمجاع، ف  إمجاع قبلهم، لكن ملا  اء التابعون كتب عمر إىل شريح: إقض طا حيتا ون إ

الكتاب مث طا يف  باس كان يفيت طا يفكذلك ابن عاع، و جتد فبما به قضى الصاحلون قبلك، ويف رواية: فبما أمجع عليه الناس، وعمر قد ا الكتاب مث السنة مث اسمج
صحابة ابلفتيا باس، وهم من أشهر العسعود وابن موابن  السنة مث بسنة أيب بكر وعمر لقوله: )اقتدوا ابللَذين من بعد  أيب بكر وعمر" وهذه اآلاثر اثبتة عن عمر

نصًا فخالفه اعتقد  ت إىل غريه، وإن و دده ِل يلتفإّن و ن ينظر أواًل يف اسمجاع، فوالقضاء، وهذا هو الصواب، ولكن طائفة من املتأخرين قالوا: يبدأ اجملتهد أب
ص معروأ به ن يكون مع اسمجاع ن، ف  بد ألفه نصأنه منسوخ بنص ِل يبلده، وقال بعضهم: اسمجاع َنَسَخه، والصواب طريقة السلف. وذلك ألن اسمجاع إذا خا

 فهذا ال (خالف لإلمجاعامل أ ) سوخنص املنقد ضيعته األمة وحفظت ال (أ  الذ  نسخ النص املخالف لإلمجاع) حملكمأن ذلك منسوخ، فأما أن يكون النص ا
، َفَمن ذا الذ  ذر كثريًا أو غالباً اع قد متعة اسمجيو د قط، وهو نسبة األمة إىل حفظ ما هنيت عن امباعه وإضاعة ما أمرت ابمباعه وهي معصومة عن ذلك، ومعرف

 (43-32([النكت اللوامع ص )202ص/19أبقوال اجملتهدين؟ خب أ النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة( أها. ) حييط
 4٦٦هذا ما كره أبو حام  ال زايل رمحه هللا يف كتابه )امل  ول( ص  1
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ان علتتى ان اليقبلتته، آاإلجتتل ستتخ واإلجتتاآي ظتتر أول ختتتيء يف اإلجتتان، آتتإن وجتت  يف املستتألة إجاعتتا  تتترك ال ظتتر يف الكتتتاب والستت ة، آإهنمتتا يقتتب ن 
 خ، إ  ال جتتما اامة على اخلطأ.د ف مايف الكتاب والس ة ثليل قا ا على ال س

يات، إال أبن يف القطعيتات الستمع ور التعتارعمث ي ظر يف الكتاب والس ة املتواترة، و ا على رتبة واح ة، ان كل واح  يثي  العلم القا ا، وال يتصت
 يكون أح  ا  س ا ، آما َوَج  آيه نص كتاب أو س ة متواترة أدذ به.

 مات الكتاب و واهره.مث ي ظر بع   ل  إىل عمو 
ت  عموما  أو دس  واحِ  عموما    ا. مادب تق ميه م ه، آق   كر مث ي ظر يف خمصصات العمو ، من أدبار اآلحاث وااقيسة، آإن عارع قيا م

 آإن مل د  لثظا  نصا  وال اهرا ، نظر إىل قيا  ال صوص.
 .1]واي ع  ه توقَّف على رأي وك َّ على رأيآإن تعارع قياسان أو دسان أو عمومان  لب الرتجيح، آإن تسا

ْآق متا كره وِ رعي سالكس يف  ل  حكمهم الش وحنن بتوآيق هللا تعاىل بع ما  كر  معىن الطاخوت وأنصاره وبيه ا جرمية هؤالء اانصار نشرن يف بيان
 أبو حام  ال زايل من ال ظر يف اإلجان مث ااثلة من الكتاب والس ة.

                                                 

 ه14٠٣ر الكتب العلمية ، ط ثا1٦4 - 1٦٣، نق  عن )الرث على من أدل  إىل اارع( للسيو ي، ص ٣92 /2)املستصثى( لل زايل،   1
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 حكم أنصار القواغيت. :القسم الثاين
وهنم وي صتروهنم لذين  موهنم ومي عاأنصارهم هم و هبم: أنصار الكا  املرت ين الذين  كمون ب   ماأنزل هللا يف ختىت بل ان املسلمس اليو ،  واملقصوث

ر بب ثوا  أحكتا  الكثت ح، وهتم ستابلستعلى متن يريت  دلعهتم متن املستلمس ا اهت ين، وأنصتارهم هتم التذين يتذبون عت هم ابلقتول ويقتاتلون ثوهنتم 
 هبذه الب ث، كما سبق بيانه.

يف  ستيأيت  كتر أثلتة  لت مرتت ون، و  وحكم أنصار هؤالء الطواخيت هو آترن عتن الكتم علتى الطواخيتت، وحكتم هتؤالء الكتا  ب ت  متاأنزل هللا أهنتم
 املبال ال امن إن ختاء هللا تعاىل.

 اثلة على  ل :اهر، وإلي  ع ميس واَّ وث وخ هم آهم ك ثَّار على التعيس يف الكم الظاأما حكم أنصارهم من علماء السوء واإل
 الدليل األول:  إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم. - 1

يف  صتت ة والستت  عليتته الاملرتتت ين املمت عتتس يف حياتتته، وإمنتتا قتتاتلهم الصتتاابة رضتتي هللا عتت هم بعتت  وآاتتته   عليتته الصتت ة والستت  مل يقاتتتل رستتول هللا 
آإنتته متتن يعتتش ) عليتته الصتت ة والستت  د آتتة أيب بكتتر الصتت يق، آعتتن أيب بكتتر والصتتاابة تؤدتتذ تثاصتتيل أحكتتا  هتتذه املستتألة. وقتت  قتتال رستتول هللا 

آإن كل حم ثة ب عة وكل  م كم آس ى ادت آا  ك  ا ، آعليكم بس يت وس ة اخللثاء الراخت ين امله يس، َعاوا عليها ابل واجذ وإايكم وحم اثت اامور
 . 1(ب عة ض لة وكل ض لة يف ال ار

واقم وَستَبواْ كذاب، آق  خ موا أمتملت  ء الوق  أجا الصاابة على كثر أنصار أئمة الرهِثة كأنصار مسيلمة املت  ء الكذاب وأنصار  لياة ااس ي ا
 لى التعيس، وثليله:نساءهم وخته وا على قت هم أبهنم يف ال ار وهذا تكث  م هم قم ع

ْ زِيَتة، آقتالوا: [قال  طارق بن شهابمارواه 
 
ْجِليَتة والستلم امل

 
هم بتس الترب امل جاء وآ  بت زَادة متن أست  وخطثتان إىل أيب بكتر يستألونه الصتلح، آ ت َّ

تزَن مت كم الَْلَقتة والك ترَان، ونَتْ تَ م متا أصتب  ْجِلَية قت  عرآ اهتا آمتا امل زيتة . قتال: تت  تْ
 ا مت كم،  وتَتتر ثُّون علي تا ماأصتبتم م تا، وتَت  ون قتت   وتكتون هذه امل

اقال على القو ، آقتا  قت كم يف ال ار، وترتكون أقواما  يتبعون أ  ب اإلبل حىت ى رَِي هللا دليثة رسوله واملهاجرين أمرا  يعذرونكم به آَعَرع أبو بكر م
الرب ا لية والسلم امل زية آَِ ْعم ما كرت، وأما ما كرت أن ن  م ماأصب ا مت كم وتترثون  عمر آقال: ق  رأيت رأاي وس ش  علي ، أما ما كرت من

 لتتيح قتتا ماأصتتبتم م تتا آتتِ ْعم متتا كرت، وأمتتا متتا كرت تتت ون قتتت   وتكتتون قتتت كم يف ال تتار، آتتإن قتتت   قاتلتتت آق ِتلتتت علتتى أمتتر هللا أجورهتتا علتتى هللا
 .2 ]مرثايت قال: آتتابا القو  على ماقال ع

                                                 

 ال يل رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح 1
. و كره ابن حجر يف الثتح مث قال )قال المي ي: ادتصره الب اري آذكر  رآا  م ه وهو قوله قم 22 /8رواه السقاين على خترط الب اري. عن )نيل ااو ار( للشوكاين، 2
. وأصل ال يل 1٣/21٠وأدرجه بطوله السقاين ابإلس اث الذي أدرج الب اري  ل  الق ر م ه( )آتح الباري( « م بهيعذرونك -إىل قوله  -يتبعون أ  ب اإلبل »

 (. ووآ  بت َزادة هم قو   لياة ااس ي الذين قاتلوا معه، آلما هزمهم الصاابة بع وا وآ هم إىل أيب بكر.٧221ابلب اري يف ابب )االست  ف( بكتاب ااحكا  برقم )
بام امليم وسكون اَّيم بع ها ال  مكسورة مث حتتانية من اَّ ء بثتح اَّيم وكثيف ال   ما امل  ومع اها: « ا لية» كر ابن حجر هذا ال يل وقال يف خترحه )و  وق 

بثتح املهملة وسكون ال   « اللقة»لذل والص ار، و ِباء معجمة وواي بوون اليت قبلها: مأدو ة من اخلزي، ومع اها: القرار على ا« امل زية»اخلروج عن جيا املال. و 
بام الكاف على الصايح وبت ثيف الراء: جيا اخليل. وآائ ة نزن  ل  م هم أن اليبقى قم ختوكة ليأمن ال ا  من جهتهم، وقوله « الك َران»بع ها قاف: الس ح، و 

أي ماانتهبتموه من « وترثون علي ا ما أصبتم م ا»ياة الشرعية والنرث عليكم من  ل  ختيتا، وقوله أي يستمر  ل  ل ا خ يمة نقسمها على الثر « ون  م ما أصب ا م كم»
أي الثايت قم يف ال نيا اهنم « قت كم يف ال ار»بثتح امل  اة وكثيف ال ال املامومة:  أي حتملون إلي ا ثايْم، وقوله « ت ون»عسكر املسلمس يف حالة احملاربة،  وقوله 

أي يف رعايتها اهنم إ ا نزعت م هم آلة الرب رجعوا أعرااب يف البواثي « يتبعون أ  ب اإلبل»بام أوله، و « ترتكون»على ختركهم، آقتلوا ِبق آ  ثية قم، وقوله و  ماتوا
بكر يعتذرون إليه آأحب أبو بكر أن اليقاي بي هم إال بع  العيش قم إال مايعوث عليهم من م اآا إبلهم، قال ابن بطال: كانوا ارت وا مث َتبوا، آأوآ وا رسلهم إىل أيب 
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وهتذا والشاه  من هذا: هو قول أيب بكر للمرت ين التائبس )وتكون قت كم يف ال تار( ومواآقتة عمتر وستائر الصتاابة رضتي هللا عت هم لته علتى  لت ، 
الست ة يف إجان م هم على تكث  أنصار أئمة الرثة وج وثهم على التعيس، إ  الد ف يف أن القتلى أخت اص معي تون، كمتا أنته الدت ف بتس أهتل 

ونترى الصت ة [ -رمحته هللا القحااو   هتو كمتا  كتره -أنه اليشه  ملعسَّ ابل ار إال املقطون بكثره، أما املسلم مهما كتان آاستقا  آاعتقتاث أهتل الست ة 
ِ  وآاجرِ  من أهل القبلة، وعلى من مات م هم، والنت ْ زِل  أح ا  م هم ج ة   وال  را   آرا  آإنته ي شته  لته ابل تار وأنته متن . أما من مات كا1]دلف كل بَتره

ته أىب  التب  - عليه الصت ة والست  ، وكما يف قوله 2(إن أيب وأابك يف ال ار) عليه الص ة والس  أهلها كما يف قوله  هتو يف َضْااتاح ) -عتن عمه
 .4(حي ما مررت بقس كاآرِ  آبشِهره ابل ار) عليه الص ة والس  . وقال ٣(من  ر

ح وإجان صريح من الصاابة على تكث  أنصار أئمة الرثة وج وثهم علتى التعيتس ثون تبتس لتتوآر الشتروط وانتثتاء املوانتا يف حقهتم آهذا نقل صاي
 ، وقت ٧/21٧ة( ملا كانوا ممت عس ابلشوكة، وق  كانوا ألوآا ، آق   كتر ابتن تيميتة أن اتبتان مستيلمة كتانوا حنتو مائتة ألتف أو أك تر )م هتاج الست ة ال بويت

أن تبس الشروط واملوانا إمنا يكون يف املقت ور عليته ال املمت تا، وثليلته إجتان الصتاابة املتذكور ه تا، قتال  -يف خترح قاع ة التكث   -سبق أن  كر  
آإنته ي قتتل  -ست   أبن يلاق بت ار الترب، أو أبن يكتون املرتت ون  وي ختتوكة ميت عتون هبتا عتن حكتم اإل -وان املرت  لو امت ا [رمحه هللا  ابن ميمية

. وق  سبق يف خترح قاع ة التكث  أن تبتس الشتروط ٦]على أن املمت ا الي ستتاب، وإمنا ي ستتاب املق ور عليه[، وقال أياا ٥]قبل االستتابة ب  ترثث
 واملوانا ثادل يف مسمى االستتابة. 

 (فوائد متعلقة ابسمجاع وحجيته وبيان كفر من خالف إمجاع الصحابة)
، بعتت  وآاتتته، يف عصتتر متتن ااعصتتار، علتتى أمتترِ  متتن عليتته الصتت ة والستت  هتتو اتثتتاق جمتهتت ي أمتتة حممتت  [ - الشااوكاين كمتتا قتتال  - اسمجاااع: -أ 

 .٧]اامور، واملراث ابالتثاق االخترتاك إما يف االعتقاث أو يف القول أو يف الثعل
أن اإلجتتان ي عتترف بقتتولِ ، وبثعتتلِ ، وبقتتولِ  وإقتترار، وبثعتتل وإقتترار. آأمتتا  اعلتتم[رمحتته هللا  امقيااب البدااداد قتتال  كيااف يُعاارأ اسمجاااع؟:  -ب 

إلقترار: القول: آهو أن يتثق قول اَّميا على الكتم أبن يقولتوا كلهتم هتذا حت ل أو حترا ، وأمتا الثعتل: آهتو أن يثعلتوا كلهتم الشتيء، وأمتا القتول وا
لثتته، وأمتتا الثعتتل واإلقتترار: آهتو أن يثعتتل بعاتتهم ختتتيتا ويتصتل ابلبتتاقس آيستتكتوا عتتن آهتو أن يقتتول بعاتتهم قتتوال  وي تشتر يف البتتاقي آيستتكت عتتن خما

هتو إجتان صتايح إ  أجتا عليته جتيعهم، وأنته قت  ثبتت  -حكتم أنصتار الطواخيتت  -. من هتذا تعلتم أن إجتان الصتاابة يف مستألت ا هتذه 8]إنكاره
وواآقه عمر وتتابا القو  على قول عمر كما يف حت يل  تارق بتن  [كون قت كم يف ال اروت]ابلقول وابلثعل وابإلقرار، أما القول: آهو قول أيب بكر 

ومل  -كمتتا ستتبق بيانتته يف أك تتر متتن موضتتا   -ختتتهاب، وأمتتا الثعتتل: آهتتو أن الصتتاابة قتتاتلوهم جيعتتا علتتى صتتثة واحتت ة وهتتي صتتثة قتتتال أهتتل التترثة 
 لف أو م  ِكر من الصاابة آيما  كر ه.يثرهقوا بس َتبا ومتبون، وأما اإلقرار: آهو أنه اليعرف خما

                                                                                                                                                                            

تظهر توبتهم وص حهم ِب ْسن إس مهم( املشاورة يف أمرهم، آقال قم: ارجعوا واتبعوا أ  ب اإلبل يف الصااري، انتهى. والذي يظهر أن املراث ابل اية اليت أنظرهم إليها أن 
 211 - 21٠ /1٣)آتح الباري( 

 42٦ - 421ه، ص 14٠٣عقي ة الطااوية( ط املكتب اإلس مي انظر )خترح ال 1
 ال يل رواه مسلم 2
 (٣88٣ال يل رواه الب اري ) ٣
 118 /1قال اقي مي )رواه البزار والطساين يف الكب  ورجاله رجال الصايح( )جمما الزوائ (  4
 ٣22)الصار  املسلول( ص  ٥
 ٣2٦ - ٣2٥)الصار  املسلول( ص  ٦
 ٦8لثاول( ص )ارختاث ا ٧
 1٧٠ص  1ه، ج 14٠٠)الثقيه واملتثقه( للب  اثي، ط ثار الكتب العلمية  8
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 واخل صة: أن إجان الصاابة يف هذه املسألة من أقوى اإلجاعات صاة وثبوَت . 
ية اسمجاع -ج   ته ك  ة م ها:ثلة على حجيواا -بع  الكتاب والس ة  -: اإلجان هو ال ليل ال الل من أثلة ااحكا  الشرعية ُحجِ 

اثلتة ال  ثتة اا َول متن ، آ صَّتت هتذه اآليتة علتى ا٥9ال ستاء:  (مْ  اَاْمِر ِم ك   َوأ ْويل   واْ َأِ يع واْ اّللهَ َوَأِ يع واْ الرَّس ولَ َها الَِّذيَن آمَ اَي أَيتُّ ) قوله تعتاىل• 

ى . وق  سبق خترح ثاللتة هتذه اآليتة علت(مْ اَاْمِر ِم ك   َوأ ْويل )ماء وإجان العل (َوَأِ يع واْ الرَّس ولَ ) والس ة (َأِ يع واْ اّللهَ ) أثلة ااحكا : وهي الكتاب
  ل  يف أك ر من موضا هبذا الكتاب.

َ َله  اْق َ ى َويَتتَِّبْا َخْ َ َسِبيلِ ) تعاىل قوله•   (ْت َمِصت ا  اْلم ْؤِمِ َس نت َولهِِه َما تَتتَوىلَّ َون ْصتِلِه َجَهت ََّم َوَستاء َوَمن ي َشاِقِق الرَّس وَل ِمن بَتْعِ  َما تَتَبسَّ
، وإجتتان العلمتتاء متتن ستتبيل املتتؤم س والبتت ، وقتت  ورث الوعيتت  مل الثتته، آتت ل علتتى وجتتوب اتباعتته، وهبتتذه اآليتتة استتت ل الشتتاآعي وختت ه متتن 11٥ال ستتاء: 

 .1العلماء على حجية اإلجان
َباتة اَّ تة آليلتز  اَّماعتة، آتإن الشتيطان متا الثتذ وهتو أال آمن َسترَّه ِبَْ واست ل الشاآعي رمحه هللا أياا على حجية اإلجان ِب يل عمر مرآوعا  )• 

إن املراث بلزو  جاعة املسلمس لزو  ماهم عليه من التاليل والتاتر  والطاعتة آيهمتا، إ  الميكتن لتزومهم ابابت ان  الشافعي، آقال 2(من االث س أبع 
ق  لز  جتاعتهم، ومتن دتالف متاتقول بته جاعتة املستلمس آقت  دتالف جتاعتهم ومن قال را تقول به جاعة املسلمس آ[ما تثرقهم يف البل ان، قال 

 .٣]اليت أ ِمَر بلزومها
معىن اإلجان أن جتتما علمتاء املستلمس علتى حكتم متن ااحكتا ، وإ ا ثبتت إجتان اامتة علتى ح كتم متن ااحكتا  مل يكتن [رمحه هللا ابن ميميةقال 

 .4]جتتما على ض لةاح  أن خيرج عن إجاعهم، آإن اامة ال
 إمجاع الصحابة حجة ققعية يكفر صالفها: -د 

لت ان  حجية إجان الصاابة مما الد ف آيه بس العلماء، حىت من أنكر م هم إمكان انعقاث اإلجان بع  عصر الصاابة بسبب تثرق العلمتاء يف الب
 .٥ة وأنه حجةكابن حز  رمحه هللا آإنه متثق ما سائر العلماء على صاة إجان الصااب

حكتتم أنصتتار  -، واإلجتتان قطعتتي ال اللتتة هتتو متتاليح آيتته م تتاون، كإجتتان الصتتاابة يف مستتألت ا هتتذه ٦آتتإ ا ثبتتت إجتتان الصتتاابة آهتتو ثليتتل قطعتتي 
ل اللتة  آتإن واإلجتان هتل هتو قطعتي ال اللتة أو  تين ا[رمحته هللا ابان ميمياة آلم خيالف آيها أح مت  من الصاابة رضي هللا عت هم. قتال  -الطواخيت 

ا  أنه لتيح آيته من ال ا  من ي طلق االثبات هبذا أو هذا، وم هم من ي طلق ال ثي قذا وقذا، والصواب التثصيل بس ماي قطا به من اإلجان وي علم يقي 
 .٧]م اون من املؤم س أص  ، آهذا دب القطا أبنه حق، وهذا الب  أن يكون مما بسَّ آيه الرسول  اق ى

َوَمتن ) وكتذل  قولته تعتاىل[رمحته هللا ابان ميمياة  ذا اإلجان قطعي ال اللة يكثر خمالثه آ  دوو اح  أن خيرج عليه أو أن يثتيت ِب آته. قتالوم ل ه
َ لَته  اْق تَ ى َويَتتَّبِتْا َختْ َ َستِبيلِ  ن ختتاقه الرستول متن بعت  متاتبس لته اقت ى آإهنمتا مت ومتان، آكتل مت (اْلم تْؤِمِ سَ  ي َشاِقِق الرَّس وَل ِمن بَتْعِ  َما تَتَبسَّ

                                                 

 192و 1٧8  /19. و )جممون آتاوى ابن تيمية(  1٧٥ /1انظر )املستصثى( لل زايل، ط اام ية،  1
 12٦٥ال يل رواه أمح  والرتمذي والاكم وصااه وواآقه الذه ، انظر )كشف اخلثاء( للعجلوين برقم  2
 4٧٦ - 4٧٣)الرسالة( للشاآعي، بتاقيق أمح  ختاكر، ص  ٣
 12٥ /28، ج 1٧٧و   1٧٦و   92و  19/91، ج ٣٦8 /٣، ج 1٧و  1/1٦، وتراجا املسألة يف نثح املص ر: ج 1٠ /2٠)جممون الثتاوى(  4
 ٥4 /1انظر )احمللى( البن حز   ٥
 4/22٠كما قال ابن تيمية )م هاج الس ة(   ٦
 ٣9 /٧تاوى( )جممون الث ٧
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ؤم س آق  اتبا خ  سبيل املؤم س، وكل متن اتبتا خت  ستبيل املتؤم س آقت  ختتاق الرستول متن بعت  متاتبس لته اقت ى، آتإن كتان يظتن أنته متبتا ستبيل املت
 س حجة متن جهتة أن خمتالثتهم مستتلزمة مل الثتة وهو خمطيء آهو ر زلة من  ن أنه متبا للرسول وهو خمطيء. وهذه اآلية ت ل على أن إجان املؤم

ا ممتا بتسه هللا الرسول، وأن كل ماأجعوا عليه آ ب  أن يكون آيه نصه عن الرسول، آكل مسألة ي قطتا آيهتا ابإلجتان وابنتثتاء امل تاون متن املتؤم س آإهنت
. وأمت ا إ ا كتان يظتن اإلجتان واليقطتا بته آه تا قت  اليقطتا أىاتا أبهنتا ممتا آيه اق ى، وخمالف م ل هذا اإلجان يكثر، كما يكثر خمتالف الت ص البتسِه

تبس آيه اق ى من جهة الرسول، وخمالف م ل هذا اإلجان ق  اليكثر، بل ق  يكون  ن اإلجان دطأ والصواب يف د ف هتذا القتول. وهتذا هتو 
أك تر املتكلمتس متن الثقهتاء وال ظتار يف هتذا البتاب [رمحته هللا  ياا(القاضاي ع. وقتال 1]آصل اخلطاب آيما يكثر به متن خمالثتة اإلجتان ومتااليكثر

َوَمتن ي َشتاِقِق الرَّس توَل ِمتن بَتْعتِ  َمتا ) اَّاما لشروط اإلجان املتثق عليه عموما. وحجتهم قوله تعاىلقالوا بتكث  كل من دالف اإلجان الصايح 
َ َله  اْق َ ى َويَتتَِّبْا َخْ َ َسِبيِل الْ  من دتالف » عليه الص ة والس  ، وقوله 11٥ال ساء: (م ْؤِمِ َس نت َولهِِه َما تَتَوىلَّ َون ْصِلِه َجَه ََّم َوَساءْت َمِص ا  تَتَبسَّ

 .2]،  وحكوا اإلجان على تكث  من دالف اإلجان«اَّماعة قي  خِتس آق  دلا ربقة اإلس   من ع قه
جتان يكثتر  اون، وم ل هتذا اإلليح آيه م مت عس على التعيس ق  ثبت ذجان الصاابة إجاعا قطعياواخل صة: أن الكم بكثر أنصار الطواخيت امل

 خمالث ه ، آمن دالف يف هذا الكم آق  َكَثر واتبا خ  سبيل املؤم س وآارق جاعتهم.
متن بعت ه س ت  ا  اادتذ هبتا تصت يق لكتتاب هللا واستتعمال  ووالة اامتور  عليه الص ة والس  َسنَّ رسول هللا [رضي هللا ع ه عمر بن عبدالعزيزوقال 

توىل وأصتت ه لطاعتتة هللا ومعونتتة علتتى ثيتتن هللا، لتتيح احتت  ت ي هتتا وال ال ظتتر يف رأي متتن دالثهتتا، آمتتن دالثهتتا واتبتتا ختت  ستتبيل املتتؤم س والهه هللا متتا
 .٣]جه م وساءت مص ا  

 من الكتاب أوالس ة، آمجرث إجاعهم على حكمِ ما هو حجة يف  اته، آإ ا ع لِتَم الت صه يف املستألة ( اإلجان حجة ولو مل ي علم ثليل ا تمعسفائدة)
، وإ ا مل ي علم ال ص آ  دب البال ع ته إ  إن اإلجتان 4]وحي تذِ  آاإلجان ما ال ص ثلي ن كالكتاب والس ة[ابن ميميةآهو ثليل آدر، كما قال 

قال ااستا  أبو إسااق: الدب على ا تهت   لتب الت ليل التذي وقتا اإلجتان بته، آتإن  هتر لته  لت   أو [ ينالشوكاالصايح حجة يف  اته، قال 
خت ه آإنته دتب  ن ِقل إليه كان أح  أثلة املسألة. قال أبو السن السهيلي: إ ا أجعوا على حكم ومل ي علم أهنم أجعوا عليته متن ثاللتة آيتة أو قيتا  أو

ِمعون إال عن ثاللة والدب معرآتهااملص  إليه اهنم ال  .٥]د 
متامن حكتم اجتمعتت [رمحته هللا  ابان ميمياةوما  ل  آإنه إ ا ثبتت اإلجتان علتى حكتمِ  آ بت  أن يكتون لته ثليتل متن الكتتاب أو الست ة، كمتا قتال 

ِ  موجتتوث ع تت  اائمتتة، لتتيح ممتتا َثَر   . وقتت  استتت ل ختتتيخ اإلستت   لقولتته هتتذا ٦]علمتتهاامتتة عليتته إال وقتت  ثله عليتته التت ص، آاإلجتتان ثليتتل علتتى نتتصه
. ومص اقا  لقول ابتن تيميتة هتذا آت ان ن بتت آيمتا يلتي ااثلتة ال صتية متن الكتتاب والست ة علتى نثتح 11٥٧ال ساء:  ...(َوَمن ي َشاِقِق الرَّس ولَ ) ابآلية

 ليت نقل اها قب   عن أيب حام  ال زايل رمحه هللا.الكم الذي أثبت اه آنثا ذجان الصاابة، وهذا الرتتيب يتثق ما كيثية االجتهاث ا
 

                                                 

 2٧٠ - 2٦9 /19. وله م له يف )جممون الثتاوى( ٣9 - ٣8 /٧)جممون الثتاوى(  1
 ، ط الل  بتاقيق البجاوي1٠٧9ص  2)الشثا( ج  2
 48. ورواه اآلجري يف )الشريعة( ط أنصار الس ة، ص 1/94رواه ال لكائي ذس اثه ع ه يف )خترح اعتقاث أهل الس ة( ط ثار  يبة،  ٣
 2٧٠ /19ن الثتاوى( )جممو  4
 ٧٦)ارختاث الثاول( ص  ٥
 ٣44 /8)م هاج الس ة(  ٦
 ٣9 - ٧/٣8كما نقل اه ع ه آنثا من )جممون الثتاوى(   ٧
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الطَّتتاخ وِت  يت َقتتاتِل وَن يف َستتِبيلِ َثتتر واْ  َوالَّتتِذيَن كَ يِل اّللهِ الَّتتِذيَن آَم  تتواْ يت َقتتاتِل وَن يف َستتبِ ) متتن كتتتاب هللا تعتتاىل، قولتته عزوجتتل الاادليل الثاااين: - 2
     .        ٧٦اء: ال س (ْيَ  الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيثا  آَتَقاتِل واْ َأْولَِياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ كَ 

تتوكم إليتته متتن ثون هللا متتن حتتاكمِ  ب تت  متتاأنزل هللا أو ثستت  أوتور أمتتا الطتتاخوت آقتت  ستتبق بيتتان مع تتاه يف املقتت مات وأنتته يتت دل آيتته ابلتت ص كتتل متتن حت 
قَتْبلِتَ  ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل الطَّتاخ وِت  ْم آَم  تواْ ِرَتا أ نتزَِل ِإلَْيتَ  َوَمتا أ نتزَِل ِمتنأملَْ تَتتَر ِإىَل الَّتِذيَن يَتْزع م توَن َأهنَّ ت) قانون كثري، قال تعتاىل

يقته  اعتة الشتيطان و ر [)ستبيل الطتاخوت( أبنته  القارب ، آكل ماحتوكم إليه من ثون هللا آهو  اخوت وَعرَّف ٦٠ال ستاء:  (َوَقْ  أ ِمر واْ َأن َيْكث ر واْ ِبهِ 
 .1]وم هاجه الذي خترعه اوليائه من أهل الكثر ابهلل

اتتل الطاخوت، وكتل متن ق اتل يف سبيلآق  ق -كما يثعله أنصار الكا  املرت ين   -آكل من قاتل ثآاعا عن حاكم كاآر أو ثستور أو قانون كاآر، 
ل ابلقول أو الثعل كمتا نقل تاه عتن ي دل يف هذا: القتا، و  (يف َسِبيِل اّللهِ  الَِّذيَن آَم  واْ يت َقاتِل ونَ ) عزوجل يف سبيل الطاخوت آهو كاآر، قال تعاىل

 ابن تيمية يف املق مات.
تتْيطَانِ ) وأتمتتل قولتته تعتتاىل ل كثتتر، وأن متتن يقاتتتل يف كتتلشتتيطان التت اعي إىل  قيقتتة هتتو اآإنتته ممتتا يبتتس لتت  أن الطتتاخوت علتتى ال (آَتَقتتاتِل واْ َأْولِيَتتاء الشَّ

 تعتاىل م الكتاآرون كمتا قتالء الشتيطان هتإمنا يقاتل يف سبيل الشيطان على القيقة، وهذا أياا من ابب توكي  كثرهم آإن أوليتاسبيل الطاخوت آهو 
 2٧عراف: اا (ونَ ْؤِم   ا الشََّياِ َس َأْولَِياء لِلَِّذيَن اَل يت  ِإ َّ َجَعْل َ ) ، وقال تعاىل2٥٧البقرة:  (َكَثر واْ َأْولَِيآؤ ه م  الطَّاخ وت    َوالَِّذينَ )

هنتتم ادتتت ف أصتت اآهم، أ اَّ وث علتتىآهتتذا متتن أ هتتر ااثلتتة علتتى كثتتر أنصتتار الكتتا  املرتتت ين ابلقتتول كتتبعض علمتتاء الستتوء واإلع ميتتس وابلثعتتل كتت
ن كتان متقتال، بل كل ن يقا أآع ، أو  يقاتلون يف سبيل الطاخوت، ومن قاتل يف سبيله آهو كاآر، واليلز  للاكم بكثر كل م هم أن يباختر القتال

بكثتر   ا كان هللا ق  حكتمهو كاآر. وإآ -اليت هي سبيل الطاخوت  -م َع ا  بواسطة هؤالء الكا  للقتال ثآاعا ع هم وعن أنظمة حكمهم الكثرية 
 من يتااكم إىل الطاخوت آكيف رن يقاتل من ثونه ويف سبيله .

 
 ( لهِْلَكتتاِآرِينَ َوِميَكتتاَل آَتتِإنَّ اّللهَ َعتت  و   ِه َوِجْسِيتتلَ ِه َور س تتلِ َمتتن َكتتاَن َعتت  وها  ّللهِِه َوَمآلِئَكتِتت) لمتتن كتتتاب هللا تعتتاىل، قولتته عزوجتت الاادليل الثالااث: - 3

 .98البقرة: 
، قتالوا: إن  عليه الص ة والس قال املثسرون يف سبب نزول هذه اآلية: إن اليهوث ملا علموا أن جسيل عليه الس   هو الذي ي زل ابلوحي إىل ال   

متن امل ئكتة جسيل ي زل ابلعذاب وال قمة آإنه ع وه ل ا. آأنزل هللا هذه اآلية واليت قبلها يبس أن من عتاثى رستوال  متن رستله آقت  عتاثى رستله كلهتم 
 ر س تل هللا آقتت  عتاثى هللا وكتتان متن الكتتاآرين ، ومتن عتتاثى٧٥التتل:  (اّللَّ  َيْصتتَطِثي ِمتَن اْلَمَ ِئَكتتِة ر س ت   َوِمتتَن ال َّتا ِ ) ال تا  كمتتا قتال تعتتاىلومتن 

 .2(آَِإنَّ اّللهَ َع  و  لهِْلَكاِآرِينَ )
ة بشتعائر آأي ع اوة هلل ولرسوله ول ي ه أعظم من هجر أحكا  ختريعته واستب ال قوانس كاآرة هبا ، وأي ع اوة هلل ولرسوله ول ي ه أعظم متن الست ري

ثتتتح بتتته وستتتائل إعتتت   هتتتؤالء الطواخيتتتت ، وأي عتتت اوة هلل ولرستتتوله ول ي تتته أعظتتتم متتتن معتتتاثاة أوليتتتاء هللا التتت ين كاللايتتتة والجتتتاب وخ  تتتا كمتتتا تط
الكتاآرة  املتمسكس ب ي هم وستج هم وتعتذيبهم وقتتلهم وحمتاربتهم يف أرواقهتم  وأي عت اوة هلل ولرستوله ول ي ته أعظتم متن نصترة أنظمتة الكتم العلمانيتة
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بقائهتتا وثوامهتتا، والقتتتال ثآاعتتا  عتتن أئمتتة الكثتتر التتذين  كمتتون هبتتذه اانظمتتة  ألتتيح هتتذا هتتو مايثعلتته الكتتا  ابلقتتول والثعتتل، والقتتتال يف ستتبيل 
ر، )آتإن هللا املرت ون وأنصارهم وج وثهم ، وأليست أآعاقم هذه هي صريح املعاثاة هلل ولرسوله ول ي ه ، ومن كان عت وا  هلل ولرستوله ول ي ته آهتو كتاآ

ت  للكاآرين(.  ع وم
وقا بتونح أن رج   قال آلدر: أ  ع وك وع و نبي ، آع ق  له جملح، آأآىت بعض أئمة املالكية أبنه مرت  ي ستتاب، وأدذ ك ثره من [امفا يل قا

، وأآتتتىت بعاتتهم أبن ك ثتتره كثتتتر ت قتتيص آتتت   (َوِميَكتتاَل آَتتِإنَّ اّللهَ َعتتت  و  لهِْلَكتتاِآرِينَ َمتتتن َكتتاَن َعتت  وها  ّللهِِه َوَمآلِئَكتِتتتِه َور س تتِلِه َوِجْسِيتتتَل ) قولتته تعتتاىل
جلتتة واستتتهزأ ب ي تته  عليتته الصتت ة والستت  . قلتتت: آتتإ ا كتتان العلمتتاء قتت  أكثتتروا هتتذا الرجتتل هبتتذه الكلمتتة آكيتتف رتتن بتت هل ختتتريعة ال تت  1]ي ستتتتاب

 وس ر من أهله  وكيف رن أعانه على  ل  ونصره وثاآا ع ه .
َا َجزَاء الَّ ) قال تعتاىل  يف  -. وقت  نزلتت هتذه اآلايت يف املرتت ين ٣٣املائت ة:  (ِذيَن   َارِب وَن اّللهَ َوَرس وَله  َوَيْسَعْوَن يف اَاْرِع َآَساثا  َأن يت َقتتَّل واْ ِإمنَّ

ن من يقطا الطريق على مستلم . آإ ا كا2وآسَّر اَّمهور احملاربة يف هذه اآلية ابلذي يقطا الطريق على ال ا  مسلما  كان أو كاآرا   -حاثثة الع رنيس 
ثيتن هللا ورستوله ذماتتة أحكتا  ختتريعته  وكيتف رتن يستعى يف إعت ء اجل سرقة وخ ها قت  ْس ِهتى حمتاراب هلل ولرستوله، آكيتف رتن يقطتا الطريتق علتى 

آتأي عت اوة هلل ولرستوله ول ي ته أختت  خترائا الكثر يف اارع وحتكيمها يف ثماء املسلمس وأعراضهم وأمواقم  وكيف رتن يعي ته وي صتره علتى  لت  . 
َتتا اَل تَتْعَمتتى اْاَْبَصتتار  َوَلِكتتن تَتْعَمتتى اْلق ل تتوب  الَّتتيِت يف الصُّتت  ورِ ) متتن هتتذا . ولكتتن اامتتر كمتتا قتتال هللا تعتتاىل . ومتتن كتتان عتت وا  هلل 4٦التتل:  (آَِإهنَّ

 ولرسوله ول ي ه كهؤالء الكا  وج وثهم آهو كاآر.
 
 َوَمن ْولَِياء بَتْعضِ َصاَرى َأْولَِياء بَتْعا ه ْم أَ ْليَته وَث َوال َّ اِ ذ واْ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ اَل تَتتَّ ) ن كتاب هللا تعاىل، قوله عزوجل: مالدليل الرابع - 4

تت ك ْم آَِإنَّتته  ِمتت تْه ْم ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْهتتِ ي اْلَقتتْوَ  الظَّتتاِلمِ   آِتتيِهْم يَتق ول تتوَن خَنَْشتتى َأن ت ِصتتيبَتَ ا  قت ل تتوهِبِم مَّتتَرعم ي َستتارِع ونَ يَن يف ى الَّتتذِ آَتترتََ ، سَ يَتتَتتتَوقَّ م مِه
ؤ الء الَّتتِذيَن ق تول  الَّتِذيَن آَم  تواْ َأَهتتَويتَ ،  يف أَنْتث ِستِهْم َ ِثِمتسَ ى َمتا َأَسترُّواْ واْ َعلَتَثآئِتَرةم آَتَعَستى اّلله  َأن ََيْيتَ اِبْلَثتْتِح َأْو أَْمتِر مِهتْن ِع تِ ِه آَتي ْصتِبا  
تتْم َحِبطَتتْت َأْعَمتتاق  مْ   َمتتن يَتْرتَتت َّ ِمتت ك ْم َعتتن ِثي ِتتِه َآَستتْوَف اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ ، ا واْ َداِستترِينَ آََأْصتتبَ  أَْقَستتم واْ اِبّللِه َجْهتتَ  أمَْيَتتاهِنِْم ِإهنَّ تتْم َلَمَعك 

بُّونَتته  أَ  تتبتُّه ْم َو ِ  تتْؤِمِ َس َأِعتتََيْيت اّلله  ِبَقتتْوِ   ِ   َواَل خَيَتتاآ وَن َلْوَمتتَة آلئِتتِم َ لِتتَ  َآْاتتل  اّللِه َن د َاِهتت  وَن يف َستتِبيِل اّللهِ لَتتى اْلَكتتاِآرِيزَِّة عَ ِ لَّتتِة َعلَتتى اْلم 
 .٥4 - ٥1املائ ة:  (يت ْؤتِيِه َمن َيَشاء  َواّلله  َواِسام َعِليمم 

قت   ببيتان   املستتثاثة م هتا نها وااحكتاللكاآرين وبيان حكم من توالههم، وقبل الت يل عتن تثست  ورث ت هذه اآلايت يف بيان حتر  مواالة املسلم 
 معىن املواالة.

 )متهيد يف بيان معىن املواالة يف اللدة والشرع(
نت ْو، وم ه قوله  -بسكون ال    -يف الل ة: أصل املواالة من الَوىْل  -أ  ( أي مما يقاربت ، كْل مما يلي ل    )ل   ة والس عليه الصوهو الق ْرب وال ُّ

 تابعة.ملواالة: القرب واملارقة. آأصل وواىل بس ختيتس: َتَبَا بي هما ب  تثرقة وم ه املواالة يف أعمال الوضوء أي املتابعة بي ها ب  تث
 وض  املواالة: املعاثاة، وهي املباع ة وامل الثة.

صر واملعس والليف واحملب والص يق والقريتب يف ال ستب، واملِعتتق، واملعتَتق، والَعْبت ، وكتل متن قتا  أبمتر آهتو َولِيُّته:  والَويله ض  الع و، والَويله هو: ال ا
                                                 

 9٥1هامش ص  2 ، ط الل  بتاقيق البجاوي، ج ٣9٥ /4نق  عن )نسيم الرايع خترح الشثا للقاضي عياع(  1
 8٥ /٧، وانظر )جممون آتاوى ابن تيمية( 11٠ - 1٠9ص  12، وج 2٧4ص  8انظر )آتح الباري( ج  2
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 كويل اامر، وويل املرأة يف ال كاح وويل اليتيم وحنوه.
ْوىل واح  يف ك   العرب

َ
 .2كسر ال  ( واملثعول )املوايَل، بثتح ال  (، وك  ا يستعمل يف الثاعل )املوايل، ب1وقال الثرهاء: الَويله وامل

 وتوىله آ نمت  آ   : أي اتبعه وأ اعه وتقرَّب م ه ونصره.
، 29الت جم:  (آََأْعِرْع َعن مَّتن تَتتَوىلَّ َعتن ِ ْكترِ َ ) ( اليت تعىن اقرتب، وم ه قوله تعاىلوتوىله ع ه: أي أعَرَع و هب وانصرف، آمع اها عكح )توىله 

 (الَّتِذي َكتذََّب َوتَتتَوىلَّ ، اَل َيْصتَ َها ِإالَّ اْاَخْتتَقى) ، وإ ا جاءت توىل رعىن أعرع وانصرف كما يف قوله تعتاىل٦القمر:  (آَتتَتَولَّ َع تْه مْ ) وقوله تعاىل

 .٣(َوتَتَوىلَّ ) ، آيت َق َّر آيها )عن( حمذوآة بع 1٦ - 1٥الليل: 
صتلها الل توي لمتواالة ترجتا إىل ألين الشترعية عاين، ي عرف املراث م ها ِبسب السياق، وجيا املعتاأما يف الشرن: آتطلق املواالة على ع ث من امل -ب 

نت ْو، ومن هذه املعاين:  وهو الق رب وال ُّ
ال صترة. جتا إليته أي إىل ير  -كتوالء العتتق وال ستب   -( والء ال صرة: وهو أ هر معاين املتواالة يف الكتتاب والست ة حتىت أن خت ه متن معتاين التوالء 1)

تتْن َأْولِيَتتاء يَ ص تتر وهَن م مِهتتن ث وِن اّللَِّ ) ومتتن هتتذا البتتاب: قولتته تعتتاىل ، آتت لهت اآليتتة علتتى أن التتويله هتتو ال اصتتر وأن ال صتترة 4٦الشتتورى:  (َوَمتتا َكتتاَن َق تتم مِه

تتَو َدتتْ   ال َّاِصتترِينَ ) متتواالة بتت  ريتتب، وقولتته تعتتاىل آَانص تتْرَ  ) ، أي هللا  صتتركم وهتتو دتت  ال اصتترين، وقولتته تعتتاىل1٥٠آل عمتتران:  (بَتتِل اّلله  َمتتْوالَك ْم َوه 
تتَو َمتْواَلك ْم آَتتِ ْعَم اْلَمتتْوىَل َونِْعتتَم ال َِّصتت   )أي أنتتت  صتتر ، وقولته تعتتاىل  28٦البقترة:  (َعلَتى اْلَقتتْوِ  اْلَكتتاِآرِينَ  ، وم تته قولتته ٧8التل:  (َواْعَتِصتتم وا اِبّللَِّ ه 

اانثتال:  (َوالَّتذيَن َكَثتر واْ بَتْعا ته ْم َأْولِيَتاء بَتْعتضِ )، أي أنصتار بعتض، وقولته تعتاىل ٧1التوبة:  (َن َواْلم ْؤِمَ ات  بَتْعا ه ْم َأْولَِياء بَتْعضِ َواْلم ْؤِم  و ) تعاىل

تتت ك ْم آَِإنَّتتته  ِمتتت تْه مْ ) ، أي أنصتتتار بعتتتض يت اصتتترون آيمتتتا بيتتت هم، وقولتتته تعتتتاىل٧٣ ، مع تتتاه متتتن يتتتتبعهم وي صتتترهم، وقتتتال ابتتتن ٥1 املائتتت ة: (َوَمتتتن يَتتَتتتتَوقَّ م مِه
. واملعاين امل بتتة ه تا م قولتة متن خمتلتف التثاست  ومتن املعتاجم امل بتتة أعت ه. واآلايت يف بيتان 4السِهكِهيت: يقال هم على ِوالية أي جمتمعون يف ال َّصرة

 والء ال صرة ك  ة ج ا . 
تْؤِمِ َس نت َولهِتِه َمتا تَتتَوىلَّ وَ ) ( والء الطاعة واملتابعة: وم ه قوله تعاىل2)  َ لَته  اْق تَ ى َويَتتَّبِتْا َختْ َ َستِبيِل اْلم   (َمتن ي َشتاِقِق الرَّس توَل ِمتن بَتْعتِ  َمتا تَتبَتسَّ

نتزَِل ِإلَتْيك م مِهتن رَّبِهك تْم َواَل تَتتَِّبع تواْ اتَِّبع تواْ َمتا أ  ) وقولته تعتاىل (نت َولهِتِه َمتا تَتتَوىلَّ ) ، آبسه أن اتبان خ  سبيل املؤم س هو نون متن أنتوان التتويله 11٥ال ستاء: 
، وت ل على أن من اتبا أح ا  آقت  اكتذه وليتا ، ومتن هتذا البتاب عبتاثة خت  هللا كمتا قتال ثعلتب: كتل متن عبت  ختتيتا  متن ٣ااعتراف:  (ِمن ث ونِِه َأْولَِياء

َتتذ وا ِمتتن ث ونِتتِه َوالَّتتِذيَن ) ، ويتت ل علتتى  لت  قولتته تعتتاىل٥ثون هللا آقت  اكتتذه وليتتا   . وممتتا ٣الزمتتر:  (َأْولِيَتتاء َمتا نَتْعب تت  ه ْم ِإالَّ لِيت َقرهِب تتوَ  ِإىَل اّللَِّ و ْلَثتتىاكَّ

َتاِثل  يف اّللَِّ ِب َتْ ِ ِعْلتِم َويَتتَّبِتا  ك تلَّ خَتتْيطَاِن مَّ ) ي ل أياا على أن املواالة والتتويل يع يتان املتابعتة: قولته ك تِتَب َعَلْيتِه أَنَّته  ، رِيت ِ َوِمتَن ال َّتاِ  َمتن د 
ه  آَأَ  ه  ) ، آتويل الشيطان ه ا4 - ٣التل:  (نَّه  ي ِالُّه  َمن تَتَوالَّ ا اآلية قبلها (َمن تَتَوالَّ . وم لهتا آيتة اانعتا  (َويَتتَِّبا  ك لَّ خَتتْيطَانِ ) يعين متابعته كما آسهْر

 .1٠٠، وال ال 121
                                                 

 1٥/4٠8)لسان العرب(  1
 ٥٣٣)املثرثات( للراخب ااصثهاين ص  2
، و ٥٣٥ - ٥٣٣)املثرثات( للراخب ااصثهاين ، و 2٣٠ - 22٧ /٥، و)ال هاية( البن ااث  41٥ - 1٥/4٠٦انظر: )لسان العرب( البن م ظور، ط ثار صاثر،  ٣

 499 /2٠، و )جممون آتاوى ابن تيمية( 1٠٥8 - 2/1٠٥٧، و )املعجم الوسيط(  ما الل ة العربية رصر ٧٣٦)خمتار الصااح( للراوي ص 
 1٥/4٠٧)لسان العرب(  4
 411 /1٥)لسان العرب(  ٥
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املمتا تة:  (ِإلَتْيِهم اِبْلَمتَوثَّةِ  َع  وَّك ْم َأْولَِياء تت ْلق تونَ ذ وا َع  وِهي وَ  تَتتَّ ِ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا اَل ) ما يف قوله تعاىلوثهة ك( والء املوثَّة واحملبة: آوالء امل٣)

تتْم ذ   تَتتَِّ تتالَ اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ )، آجعتتل املتتوثة متتن املتتواالة، ووالء احملبتتة كمتتا يف قولتته تعتتاىل 1 ْثتتَر ِإْدتتَواَنك ْم َأْولِيَتتاء إَِن اوَ واْ آاَبءك  ْستتَتَابُّواْ اْلك 
َأَحتبَّ ِإلَتْيك م مِهتَن ) -قولته تعتاىل إىل - ( َتآؤ ك ْم َوِإْدتَوان ك مْ اَبؤ ك تْم َوأَبتْ ن َكتاَن آق تْل إِ ، َعَلى اإِلميَاِن َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَأ ْولَتِتَ  ه م  الظَّتاِلم ونَ 

 االة.آجعل سباانه حمبة الكثار توليا  قم. آاملوثة واحملبة من صور املو  24-2٣التوبة: ( َوَرس ولِهِ اّللهِ 

ِإنَّ ) اىل( والء التاالف واملؤادتاة: التذي كتان املهتاجرون واانصتار يتوارثتون بته قبتل أن ي  ستخ بتوالء ال ستب، وهتذا التوالء هتو املتذكور يف قولته تعت4)
ْم َأْولِيَتتاء بَتْعتتِض َوالَّتتِذيَن آَم  تتواْ َوملَْ َهتتاَجر واْ َوَجاَهتت  واْ أِبَْمتتَواقِِْم َوأَنث ِستتِهْم يف َستتِبيِل اّللِه َوالَّتتِذيَن آَوواْ وََّنَصتتر واْ أ ْولَتتتِتَ  بَتْعا تته  الَّتتِذيَن آَم  تتواْ وَ 

ت َته م مِهي َتاقم َت َصر وك ْم يت َهاِجر واْ َما َلك م مِهن َوالَيَِتِهم مِهن خَتْيِء َحىتَّ يت َهاِجر واْ َوِإِن اسْ  تَ ك ْم َوبَتيتْ يِن آَتَعَلْيك م  ال َّْصر  ِإالَّ َعلَتى قَتتْوِ  بَتيتْ  (يف ال ِه

، ٣٣ال ستتاء:  (َوالَّتتِذيَن َعَقتتَ ْت أمَْيَتتان ك ْم آَتتآت وه ْم َنِصتتيبَته مْ ) أي يف التتتوارث ابحملالثتتة كمتتا يف قولتته تعتتاىل (بَتْعا تته ْم َأْولِيَتتاء بَتْعتتضِ ) . آمعتتىن٧2اانثتتال: 

  الَفارَّاءأي التوارث بس من هاجر ومن مل يهاجر ولو كانوا من أويل اارحا ، كما قتال   (َحىتَّ يت َهاِجر واْ  َما َلك م مِهن َوالَيَِتِهم مِهن خَتْيءِ ) ومعىن

آ ثتى عت هم والء التتوارث وأثبتت  ...(ِإِن اْسَت َصتر وك مْ وَ ) ، مث قتال تعتاىل1]يري  مالكم من مواري هم من ختتيء ( َما َلك م مِهن َوالَيَِتِهم مِهن خَتْيءِ )[

وبقتي إعطتاء أوليتاء  ٧٥اانثتال:  (َوأ ْول تواْ اَاْرَحتاِ  بَتْعا ته ْم َأْوىَل بِتبَتْعِض يف ِكتَتاِب اّللهِ ) قم والء ال صرة. مث إن والء التوارث هتذا ن ِستَخ بقولته تعتاىل

تْؤِمِ َس َواْلم َهتاِجرِيَن ِإالَّ  َوأ ْول و اْاَْرَحتا ِ ) كما قال تعاىلاحملالثة ختيتا  من امل اث على االستاباب   بَتْعا ته ْم َأْوىَل بِتبَتْعِض يف ِكتَتاِب اّللَِّ ِمتَن اْلم 
 . آصار امل اث اوىل اارحا  وبقي آعل املعروف إىل ااولياء. ٦ااحزاب:  (َأن تَتْثَعل وا ِإىَل َأْولَِياِئك م مَّْعر وآا  

 عليته الصت ة والست  (، وكمتا يف قولته ٦، وااحزاب ٧٥الء ال َّسب: وهم الَعَصَبة من ااقربس، وبه التوارث كما يف اآلايت السابقة )اانثال ( و ٥)
ت   كر)  . 2( أي اقرب رجل يف ال سب إىل املورِهثألقوا الثرائض أبهلها، آما بقي آهو َاْويَل رجل م

 .٣٣اإلسراء:  (ْلطَا   س  ا ِلَولِيِهِه  َجَعْل َ َوَمن ق ِتَل َمْظل وما  آَتَق ْ )    ملن ق ِتل ب   حق كما قال تعاىلووالء ال سب به أياا والية ال
 .٣(أميا امرأة نكات ب   إ ن وليهها آ كاحها اب ل) عليه الص ة والس  ووالء ال سب به أياا الوالية يف ال كاح، كما يف قوله 

عليتته املعتِتتق واملعتَتتق َمتتْوىل، وبتته يقتتا التتتوارث بشتترو ه، آمتتن أعتَتتق عبتت ه ورثتته إن متتات وال وارث لتته، وهتتو املتتذكور يف قولتته  ( والء العتتتق: آي ستتمى٦)
 . 4(إمنا الوالء ملن أعتق) الص ة والس  

 اجح.ى الر ( والء اإلس  : آيطلق على من أسلم على ي  رجل إنه مواله، والي بت هبذا الوالء ختيء من ااحكا  عل٧)
يف التت يل وهتتو استتم يقتتا علتتى جاعتتة ك تت ة، آهتتو التترَّب، واملالتت ، والستتي ، واملتتِ عم، واملعتِتتق، « املتتوىَل »وقتت  تكتترر  كتتر [رمحتته هللا  اباان األثااريوقتتال 

ق  جاءت يف ال يل آيااف كتل  وال اصر، واحملب، والتابا، واَّار، وابن العم، والليف، والعقي ، والصِههر، والعب ، واملعَتق، وامل َعم عليه. وأك رها
 .٥]واح  إىل مايقتايه ال يل الوارث آيه، وكل من َويلَ أمراَ أو قا  به آهو مواله ووليُّه

 تسمى مواالة. صلة من هذهديتاح مما سبق أن املواالة تطلق على امل اصرة واملواآقة واملتابعة والطاعة واملوثة واحملبة، وأن كل 
                                                 

 1٥/4٠٧)لسان العرب(  1
 وال يل متثق عليه 2
 ل أدرجه ااربعة إال ال سائي وصااه أبو عوانة وابن حبان والاكمال ي ٣
 ال يل متثق عليه 4
 228 /٥)ال هاية(   ٥
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ْزَب آَم  تواْ آَتِإنَّ ِحت  َوالَّتِذينَ  َوَرس توَله  َولَّ اّللهَ َوَمتن يَتتَتت) عا  هي صرف املسلم هذه اخلصال هلل ولرسوله وللمؤم س، كما قال تعتاىلواملواالة الواجبة ختر 
 .  ٥٦املائ ة:  (اّللِه ه م  اْلَ الِب ونَ 

ْم تَتتَِّ تذ وا َعت  وِهي َوَعت  وَّك   يَن آَم  توا اَل ا الَّتذِ اَي أَيتَُّهت) ال تعتاىلواملواالة احملرمة خترعا  هي صرف املسلم ختيتا متن هتذه اخلصتال إىل الكتاآرين، كمتا قت
ك تْم أ ْستَوةم َقْ  َكاَنْت لَ ) ااستطاعوا كما قال تعاىلم. آإن هللا تعاىل ق  أوجب على املؤم س أن يعاثوا الكثار ويب اوهم ويقاتلوهم 1املمتا ة:  (َأْولَِياء

تتتَ ك م  اْلَعتتتَ اَوة  وَن ِمتتتن ث وِن اّللَِّ َكَثتتتْرَ  بِ ممَّتتتا تَتْعب تتت    ك ْم وَ ِمتتت َوالَّتتتِذيَن َمَعتتته  ِإْ  قَتتتال وا ِلَقتتتْوِمِهْم ِإ َّ بت تتترَاء َحَستتتَ ةم يف ِإبْتتتترَاِهيمَ  تتتْم َوبَتتتَ ا بَتيتْ َت َتتتا َوبَتيتْ ك 
لَتتْيِهْم َوَمتتْأَواه ْم َجَهتت َّم  َس َواْخل تتْظ عَ َهتتا ال َّتتِ ُّ َجاِهتتِ  اْلك ثَّتتاَر َواْلم  َتتاِآقِ أَيتُّ  ايَ ) ، وقتتال تعتتاىل4املمتا تتة: (َواْلبَتْ َاتتاء أَبَتت ا  َحتتىتَّ تت ْؤِم  تتوا اِبّللَِّ َوْحتتَ ه  

 -قولته تعتاىل   تتوالههم، ومتن تتوالهم آقت  كثتر ل. آمن قا  ِب ف هتذا آأ تان الكتاآرين أو أحتبهم أو نصترهم  آقت9التار :  ٧٣التوبة:  (َوبِْتَح اْلَمِص   

تت ك ْم آَِإنَّتته  ِمتت تْه مْ ) –موضتتا االستتت الل يف اآلايت  كتت  كثتتره إ ا متتا أ تتان الكتتاآرين أو نصتترهم آيمتتا ياتتر اإلستت   ، ويتأ٥1املائتت ة:  (َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه
يان هتذا بوسيأيت لى اإلس  ، عهور الكثر واملسلمس كما يثعله أنصار الكا  املرت ين ان هذه مشايعة قم آيما هم عليه من الكثر وإعانة على  

 آيما يلي من أقوال العلماء إن ختاء هللا. 
 

 وبع  هذا التمهي  يف بيان معىن املواالة نعوث للا يل عن اآلايت املست ل هبا، آ قول:
آالصتواب  آتإن كتان  لت  كتذل [رمحته هللا  ابن  ريار القارب ادت ِلَف يف سبب نزول هذه اآلايت ومل يصح يف  ل  دسم تقو  ر له حجة كما قال 

كم لظاهر الت زيل ابلعمو  على ماَعمَّ  خ  أنته الختت  أن اآليتة نزلتت يف م تاآق كتان يتوايل يهتوث أو نصتارى دوآتا  علتى نثسته متن  -إىل قوله  -أن   
آِتيِهْم يَتق ول توَن خَنَْشتى َأن ت ِصتيبَتَ ا  ي َستارِع ونَ َآرَتَى الَّتِذيَن يف قت ل توهِبِم مَّتَرعم ) ثوائر ال هر، ان اآلية اليت بع  هذه ت ل على  ل ، و ل  قوله

والصتتواب متتن القتتول يف  لتت  ع تت   أن يقتتال: إن هللا تعتتاىل  كتتره هنتتى [العمتتو  التتذي تتت ل عليتته اآليتتة بقولتته  اباان  رياار، وبتتسَّ ]٥2املائتت ة: ...(َثآئِتتَرةم 
هلل ورستتوله، وأدتتس أنتته متتن اكتتذهم نصتت ا  وحليثتتا ووليتتا  متتن ثون هللا املتتؤم س جيعتتا أن يت تتذوا اليهتتوث وال صتتارى أنصتتارا  وحلثتتاء علتتى أهتتل اإلميتتان اب

َوَمتن ) يعتين تعتاىل  كتره بقولته -إىل أن قتال  -ورسوله واملؤم س، آإنه م هم يف التازهب على هللا وعلتى رستوله واملتؤم س، وأن هللا ورستوله م ته بريتتان 
ل اليهوث وال صارى ثون املؤم س آإنه م هم، يقول: آإن من توالهم ونصرهم على املؤم س، آهتو متن أهتل ثيت هم ومن يتو   (يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّه  ِم تْه مْ 

ِ  أحتتت ا  إال وهتتتو بتتته وب ي تتته ومتتتاهو عليتتته راع، وإ ا رضتتتيه ورضتتتي ثي تتته آقتتت  عتتتاثى مادالثتتته وستتت طه، وصتتتار حكمتتته  وملتتتتهم، آإنتتته اليتتتتوىل متتتتوله
 .1]حكمه
تت ك مْ ) ولتته تعتتاىلق[رمحتته هللا  القاارطيب وقتتال بتتسه تعتتاىل أن ح كمتته كاكمهتتم، وهتتو مي تتا  (آَِإنَّتته  ِمتت تْه مْ ) أي يعاتت هم علتتى املستتلمس (َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه

رَْك  تتواْ ِإىَل َواَل تتَ ) وكتتان التذي تتتوالههم ابتن أ يَبه، مث هتتذا الكتم ابق إىل يتتو  القيامتة يف قطتتا املتواالة، وقتت  قتال تعتتاىلاثبتات املتت اث للمستلم متتن املرتت ، 
اَل ) ، وقتال تعتاىل28آل عمتران:  (الَّ يَتتَِّ ِذ اْلم ْؤِم  وَن اْلَكتاِآرِيَن َأْولِيَتاء ِمتن ث ْوِن اْلم تْؤِمِ سَ ) ، وقال تعاىل11٣هوث:  (الَِّذيَن  ََلم واْ آَتَتَمسَّك م  ال َّار  
َوَمتن يَتتَتتَوقَّ م مِهت ك ْم )رة. أي يف ال صت (بَتْعا ته ْم َأْولِيَتاء بَتْعتضِ ) لقتول آيته. وقيتل: إن معتىنوقت  ماتى ا 118آل عمران:  (تَتتَِّ ذ واْ ِبطَانَة  مِهن ث وِنك مْ 

خترط وجوابه، أي انه ق  دتالف هللا تعتاىل ورستوله كمتا دتالثوا، ووجبتت معاثاتته كمتا وجبتت معتاثاْم، ووجبتت لته ال تار كمتا وجبتت ( آَِإنَّه  ِم تْه مْ 

                                                 

 2٧٧ - 2٧٦ /٦)تثس  الطسي(  1
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 .1]ااهبمقم، آصار م هم أي من أص
وعيت  ختت ي  آتإن املعصتية املوجبتة للكثتر أي آإنه من جلتهم ويف عت اثهم، وهتو « ومن يتوقم م كم آإنه م هم»قوله تعاىل [رمحه هللا  الشوكاين وقال

وهتذا  - ٥4املائت ة:  ( ِمت ك ْم َعتن ِثي ِتهِ اَي أَيتَُّهتا الَّتِذيَن آَم  تواْ َمتن يَتْرتَت َّ ) إىل أن قتال يف قولته تعتاىل -هي اليت ق  بل ت إىل خاية ليح وراءهتا خايتة. 
 .2]خترون يف بيان أحكا  املرت ين بع  بيان أن مواالة الكاآرين من املسلم كثر، و ل  نون من أنوان الرثة

تت تْه ْم يَتتَتوَ )وم لتته قولتته تعتتاىل يف اآليتتة اادتترى: [رمحتته هللا  اباان ميميااةوقتتال  َمْت َق تتْم أَنث س تته ْم َمتتواْ لَبِتتْتَح َثتتر  لَّتتْوَن الَّتتِذيَن كَ تَتتتَرى َك ِتت ا  مِه ن أَ ا قَتت َّ
تتتْم َدالِتتت  ونَ  َتتتذ وه   ل َّتتتِ ِه َوَمتتتااِبهلل وا َولَتتتْو َكتتتان وا يت ْؤِم  تتتونَ ، َستتتِ َط اّلله  َعلَتتتْيِهْم َويف اْلَعتتتَذاِب ه  تتت تْه ْم أ نتتتزَِل ِإلَْيتتتِه َمتتتا اكَّ ْم َأْولِيَتتتاء َولَتتتتِكنَّ َك ِتتت ا  مِه

روط، قتاتتي متتا الشتترط انتثتتاء املشتتالتتيت ت« لتتو»تقتاتتي أنتته إ ا وجتت  الشتترط وجتت  املشتتروط ِبتترف « جلتتة ختتتر ية». آتتذكر 81- 8٠ة:املائتت  (آَاِستتق ونَ 

، والدتمتا اإلميتان اثهان املذكور ي ثتي اكتا هم أوليتاء ويات. آ ل على أن اإلمي(ذ وه مْ َوَلْو َكان وا يت ْؤِم  وَن اِبهلل وال َِّ ِه َوَما أ نزَِل ِإلَْيِه َما اكََّ ) آقال:
 ماأنزل إليه.و  وال  ، واكا هم أولياء يف القلب. وثل  ل  على أن من اكذهم أولياء، ماآعل اإلميان الواجب من اإلميان ابهلل

. آإنته أدتس يف تلت  اآلايت أن (م مِهت ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْه مْ اَل تَتتَِّ ذ واْ اْليَته وَث َوال ََّصاَرى َأْولَِياء بَتْعا ه ْم َأْولَِياء بَتْعتِض َوَمتن يَتتَتتَوقَّ  ) وم له قوله تعاىل
 .٣]متوليهم اليكون مؤم ا ، وأدس ه ا أن متوليهم هو م هم، آالقرآن يص ِهق بعا ه بعاا

تتتوَث واْ اَل تَتتَِّ تتت  تتتا الَّتتتِذيَن آمَ اَي أَيتَُّهتتت) يبتتتس  لتتت  أنتتته  كتتتر هتتتذا يف ستتتياق ال هتتتي عتتتن متتتواالة الكثتتتار، آقتتتال تعتتتاىل[أياتتتا  ابااان ميمياااةوقتتتال  ذ واْ اْليَته 
آَترَتَى الَّتِذيَن يف قت ل توهِبِم مَّتَرعم ، ِلِمسَ  اَل يَتْهتِ ي اْلَقتْوَ  الظَّتا تْه ْم ِإنَّ اّللهَ نَّه  مِ َوال ََّصاَرى َأْولَِياء بَتْعا ه ْم َأْولَِياء بَتْعِض َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَإِ 

تتْن ِع تت ِ  ْلَثتتْتِح َأوْ يتَ ابِ خَنَْشتتى َأن ت ِصتتيبَتَ ا َثآئِتتَرةم آَتَعَستتى اّلله  َأن َيَْ  ي َستتارِع وَن آِتتيِهْم يَتق ول تتونَ  اْ َعلَتتى َمتتا َأَستترُّواْ يف أَنْتث ِستتِهْم ِه آَتي ْصتتِبا و أَْمتتِر مِه
بُّ  يت اّلله  َف َيَْ  ِتتِه َآَستتوْ يتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ َمتتن يَتْرتَتت َّ ِمتت ك ْم َعتتن ِثياَي أَ ) –إىل قولتته  - (َ ِثِمتتسَ  تتبتُّه ْم َو ِ  . آامل تتا بون ٥4-٥1املائتت ة: (ونَتته  ِبَقتتْوِ   ِ 

 ابل هي عن مواالة اليهوث وال صارى هم امل ا بون َبية الرثة. ومعلو  أن هذا يت اول جيا قرون اامة.
 .4]م وارت  عن ثين اإلس   اليار اإلس   ختيتاوهو ملا هني عن مواالة الكثار وبس أن من توالهم من امل ا بس آإنه م هم بس أن من تواله

 (قَّ م مِهت ك مْ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  تواْ اَل تَتتَِّ تذ واْ اْليَته توَث َوال ََّصتاَرى َأْولِيَتاء بَتْعا ته ْم َأْولِيَتاء بَتْعتِض َوَمتن يَتتَتتوَ ) قال هللا تعاىل[أياا  ابن ميميةوقال 

 ٥](ه مْ آَِإنَّه  ِم تْ ) آيواآقهم ويعي هم
ائل ي ب تتي الت بيتته عليهتتا يف مستتألة ( موضتتا االستتت الل، إال أن ه تتاك عتت ة مستت٥4 - ٥1وبعتت : آقتت   كتتر  أقتتوال العلمتتاء يف آايت ستتورة املائتت ة )

 مواالة املسلم للكاآر، وهي:
ون ختت هم متتن الكثتتار، و لتت  ان لثتتظ رى ثإن هتتذه اآلايت يف ال هتتي عتتن متتواالة الكثتتار عمومتتا، ليستتت يف ال هتتي عتتن متتواالة اليهتتوث وال صتتا -أ 
. آتال هي عتن املتواالة يصت ق علتى اليهتوث وال صتارى وعلتى ٦هو لقتب، ومثهتو  خمالثتة اللقتب الحجتة آيته ع ت  جهتور العلمتاء (اْليَته وَث َوال ََّصاَرى)

                                                 

 21٧ /٦)تثس  القر  (  1
 ٥1 - ٥٠ /2)آتح الق ير( للشوكاين،  2
 18 - 1٧ /٧)جممون الثتاوى(  ٣
 19٣ /28يف ج  ، وله م له٣٠٠ /18)جممون الثتاوى(  4
 .٣2٦ /2٥)جممون الثتاوى(   ٥
 1٦9و  1٦٦انظر )ارختاث الثاول( للشوكاين ص  ٦
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تتْؤِمِ سَ الَّ يَتتَِّ تِذ اْلم ْؤِم  تتوَن الْ خت هم متن الكثتتار كمتا ثلتتت عليته اآلايت اادتترى كقولته تعتتاىل ) ، وقولتته 28آل عمتران:  (َكتاِآرِيَن َأْولِيَتتاء ِمتن ث ْوِن اْلم 

إن اآلية تثي  نثي اكا  ااولياء متن [تثس ه آلية املائ ة هذه  أبو بكر بن العريب، وقذا قال 1املمتا ة:  (اَل تَتتَِّ ذ وا َع  وِهي َوَع  وَّك ْم َأْولَِياء) تعاىل
ذا: ال هي عن مواالة الكا  املرت ين آتإهنم متن جلتة الكتاآرين، آتإن تستميته مرتت ا  الَت تا متن أنته كتاآر كمتا قتال تعتاىل . آي دل يف ه1]الكثار جيعا  

، وحنوهتا متن 8٦آل عمتران:  (مْ َكْيَف يَتْهِ ي اّلله  قَتْوما  َكَثر واْ بَتْعَ  ِإميَتاهنِِ ) ، وقال تعاىل21٧البقرة:  (َوَمن يَتْرَتِ ْث ِم ك ْم َعن ِثيِ ِه آَتَيم ْت َوه َو َكاِآرم )
 .2]وك ثر الرثة أخلظ ابإلجان من الكثر ااصلي[رمحه هللا  ابن ميميةاآلايت. بل ق  قال 

وق  أآاثت آايت سورة املائ ة موضا االست الل أبن من توىل الكثار آق  َكَثر، وق  أتك  كثره بع ة مؤك ات من نثح اآلايت ومن خ هتا،  -ب 
 ومن  ل :

 ف التوكي  )إنَّ(.وأكه  أنه م هم ِبر  ٥1املائ ة:  (َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّه  ِم تْه مْ ) تعاىلقوله • 

 سران بسبب الكثر. ، وحبوط العمل واخل٥٣املائ ة:  (َحِبَطْت َأْعَماق  ْم آََأْصَبا واْ َداِسرِينَ ) وقوله تعاىل• 

ين آيمتا عتن متواالة الكتاآرين كمتا قتال ابتن تيميتة والشتوكا آإهنا دطاب ل ثح امل ا بس ابل هتي ٥4املائ ة:  (يِ هِ َمن يَتْرَت َّ ِم ك ْم َعن ثِ ) وقوله تعاىل• 
 نقلته ع هما آنثا: إن املواالة نون من الرثة. 

تْؤِمِ َس َوَمتن يَتثْ )تعاىل  وقوله•  ابان ، قتال 28آل عمتران:  (َعتْل َ لِتَ  آَتلَتْيَح ِمتَن اّللِه يف خَتتْيءِ الَّ يَتتَِّ ِذ اْلم ْؤِم  وَن اْلَكتاِآرِيَن َأْولِيَتاء ِمتن ث ْوِن اْلم 
ومعتتىن  لتت : التت تتذوا أيهتتا املؤم تتون الكثتتار  هتترا  وأنصتتارا  توالتتوهنم علتتى ثيتت هم وتظتتاهروهنم علتتى املستتلمس متتن ثون [يف تثستت ها   رياار القاارب 

 يف ختيء، يعين بذل  آق  برئ من هللا وبرئ هللا م ه ابرت اثه عتن ثي ته وثدولته يف املؤم س، وت لوهنم على عوراْم آإنه من يثعل  ل  آليح من هللا
 .٣]الكثر

 ( يف وجوب َرثه املتشابه إىل احملكم.فائدة) 

 (آََأمَّتا الَّتِذيَن يف قت ل توهِبِْم َويْت م آَتيَتتَِّبع تونَ ه َو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَ  اْلِكَتاَب ِمْ ه  آاَيتم حمَُّْكَماتم ه نَّ أ  ُّ اْلِكَتاِب َوأ َدتر  م َتَشتاهِبَاتم )تعاىل  قال
تس تعتاىل أن يف القترآن آايت حمكمتات ه تنَّ أ  الكتتاب: أي بَتيِه تات واضتاات ال اللتة ال التبتا  آيهتا علتى [يف تثس ها  ابن كثري، قال ٧آل عمران:  خي 

و بعاتهم، آمتن َرثه متا اختتتبه إىل الواضتح م ته وَحكَّتم حم ْكمته علتى متشتاهبه ع ت ه أح ، وم ه آايت أدر آيها اختتباه يف ال اللة على ك   من ال ا  أ
 (َوَمتن يَتتَتتَوقَّ م مِهت ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْه مْ ) ال اللتة يف مستألة حكتم متن تتوىل الكتاآرين هتو قولته تعتاىل. واحملكتم واضتح 4]آق  اهت ى، ومن َعَكتح انعكتح

جتب َرثه املتشتابه يف نثتح املستألة إىل هتذا الت ص احملكتم، واملتشتابه دثتي ال اللتة ه تا: ال صتوص ال التة علتى كثتره، آي  ، آهذا نص صريح يف٥1املائت ة: 
وقتت   نثتتي اإلميتتان عمتتن يتتتوىل الكتتاآرين، آتتإن نثتتي اإلميتتان  تمتتل نثتتي أصتتله آيكتتون آاعلتته كتتاآرا ، و تمتتل نثتتي كمالتته الواجتتب آيكتتون آاعلتته آاستتقا،

. ويتم تعيس املراث من نثي اإلميان ابلقرائن وم ها َرثه املتشابه إىل احملكتم يف موضتوعه. وعليته آتإن كتل نتص ورث آيته ٥نقلت هذا من قبل عن ابن تيمية
علتى نثتي نثي اإلميان عمن توىل الكاآرين آاملراث نثي أصله أي أنته كتاآر ب اللتة الت ص احملكتم يف نثتح املستألة )آإنته مت هم( ومتن ال صتوص املشتتملة 

                                                 

 ٦٣٠ /2يف )أحكا  القرآن( البن العريب،  1
 1٥9 - 1٥8 /٣٥، وج ٥٣4 /28، وله م له يف ج 4٧8 /28)جممون الثتاوى(   2
 ٣1٣ /٦)تثس  الطسي(   ٣
 ٣44 /1)تثس  ابن ك  (  4
 ٣٣٧و  42 - ٣٧و   1٥ - 14 /٧ن الثتاوى( انظر )جممو  ٥
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َوَلْو َكتان وا يت ْؤِم  توَن اِبهلل وال َّتِ ِه َوَمتا أ نتزَِل ِإلَْيتِه َمتا ) –إىل قوله  - (تَتَرى َكِ  ا  مِه تْه ْم يَتتَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَثر واْ ) قوله تعاىلوضون املواالة اإلميان يف م
َتتذ وه ْم َأْولِيَتتاء تت   قَتْومتتا  يت ْؤِم  تتونَ ) ، وقولتته تعتتاىل81-8٠املائتت ة: (اكَّ ، وحنوهتتا متتن 22ا اثلتتة:  ( اِبّللَِّ َواْليَتتتْوِ  اآْلِدتتِر يت تتَواثُّوَن َمتتْن َحتتاثَّ اّللََّ َوَرس تتوَله  اَل جتَِ

 اآلايت.
وق  أآاثت آايت سورة املائ ة موضا االست الل أن هذا الكم ابلكثر عا ، دتري علتى كتل مستلم تتوىل الكتاآرين، و لت  ان اآليتة املشتتملة  -ج 

رمحته هللا  ابان ميمياة، وقتال  (َوَمتن يَتتَتتَوقَّ م مِهت ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْه مْ ) ن صي  العمتو ، اهنتا م صت َّرة ب )َمتْن( الشتر ية، قتال تعتاىلعلى هذا الكم هي م
 .1]العمو ، السيما إ ا كانت ختر ا  أو استثهاما   أبل  صي « َمنْ »ولثظ [

يف هتتذا  ريتتب، وأهنتتم ثادلتتون لكتتاآرين بتت لالتتذين ي صتترونه ابلقتتول والثعتتل آهتتذه متتواالة وهبتتذا تعلتتم أن هتتذا الكتتم جتتارِ  علتتى أنصتتار التتاكم املرتتت ، 
 ال ص العا ، آهم كثار ال حمالة.

تتِر ال تت  شاابهة) ن يَتتَتتتَوقَّ م َوَمتت)  نصتتت علتتى كثتترهماآلايت التتيت أحكتتا  املرتتت ين علتتى التتذين نزلتتت آتتيهم هتتذه عليتته الصتت ة والستت  ( آتتإن قيتتل ملَ ملَْ د 
هم، نزلت يف أ   أبعيت  ايت، آلم يصح أهنازول هذه اآل . آاَّواب: أنه وكما قال ابن جرير الطسي مل يصح دسمت  يف سبب ن (ْم آَِإنَّه  ِم تْه مْ مِه ك  

  ستبق يف ختترح قاعت ة التكثت  قت. و (م مَّتَرعم  قت ل توهبِِ َآرَتَى الَِّذيَن يف ) وما  ل  آق  اتثق املثسرون على أهنا يف قو  من امل اآقس ب اللة قوله تعاىل
أنته كتان ي  قتل   نته إال خلاصتتهم، أوثتر وال يظهرو كانوا ي ِسرهون الك  عليه الص ة والس  أبن امل اآقس على عه  ال    -ع   الك   يف ثبوت الرثة  -

ول قتا  لت . ونقلتت ه تاك هنتم متاآعلو أ لثتون كثرهم الظاهر بشهاثة رجل واح  أو ص  را التقو  ر له حجة يف االثبات الشترعي ومتا هتذا كتانوا 
ذا هتتو لبي تتة الشتترعية. وهتتابثتتره الظتتاهر كمل يستتتتب أحتت ا  متت هم علتتى التعيتتس لعتت   ثبتتوت    عليتته الصتت ة والستت  ابتتن تيميتتة والقاضتتي عيتتاع أن ال تت  

إمنتا َأَسترهوا وأدثتوا يف ْم والقتتال معهتم و نتهم ونصتر الكثتار ذعتا حال امل اآقس الذين نزلت آيهم آايت املواالة يف سورة املائ ة، آتإهنم مل ي ظهتروا متواالة
يف أَنْتث ِسِهْم  ي ْصِبا واْ َعَلى َما َأَسرُّواْ آتَ مِهْن ِع ِ ِه  ْو أَْمرِ اِبْلَثْتِح أَ آَتَعَسى اّلله  َأن ََيْيتَ ) أنثسهم العز  على آعل  ل ، ي ل على هذا قوله تعاىل

لتتتى القيقتتتة كستتتائر ع آقتتت  حكتتتم هللا بكثتتترهم آقتتت  أدثتتتوا متتتواالْم ولتتتو أ هروهتتتا وثبتتتتت علتتتيهم ل ِكتتتَم بتتترثْم يف الظتتتاهر، وإال، ٥2املائتتت ة:  (َ ِثِمتتتسَ 
 امل اآقس.     

كيتتف ، آ عليتته الصتت ة والستت  ن متتا ال تت آتتإ ا كتتان هللا قتت  حكتتم بكثتتر هتتؤالء امل تتاآقس، متتا أهنتتم أدثتتوا متتواالْم للكثتتار، ومتتا أهنتتم كتتانوا داهتت و 
  .أبنصار الطواخيت الذين أ هروا مواالْم للاكا  املرت ين وصاروا معهم ويف صثهم على اإلس   واملسلمس

 اء هللا.وه اك ختبهات أدرى يف مسألة املواالة َييت الرث عليها يف القسم ال الل )نق  الرسالة الليمانية( إن خت
 
تت ة، وهتتو إجتتراء ال تت    الاادليل امااام : - 5 تته العبتتا  بتتن ع -متتن ااستترى  يف أدتتذ الثتت اء -حكتتم الكثتتار  عليتته الصتت ة والستت  متتن السُّ لتتى عمه

 عب املطلب ملا درج ما الكثار يو  ب ر.
آقالوا: ائذن ل ا آل رتك البتن  عليه الص ة والس  وال يل أصله ابلب اري، وآيه عن أنح رضي هللا ع ه  أن رجاال  من اانصار استأ نوا رسول هللا 

. وقتول اانصتار )ابتن ادت تا عبتا ( ان ج تته أ  أبيته عبت املطلب كانتت 2(وهللا ال تذرون م ته ثر تا  ) عليه الص ة والس   ا عبا  آ اَءه، قال ادت
 م هم أي من أهل ي رب.   

                                                 

 ٣4٦ /24، وله م له يف ج 82 /1٥)جممون الثتاوى( ج   1
 بكتاب امل اوي( 4٠18)ح يل  2
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أيت، وكتان املشتركون أدرجتوه معهتم قوله )إن رجاال  من اانصار( أي ممن ختته  بت را ، ان العبتا  كتان أ ِستَر ببت ر كمتا ستي[يف خترحه  ابن حجرقال 
قال اصاابه يو  ب ر، ق  عرآت أن رجاال  من بين هاختم قت    عليه الص ة والس  أن ال   »إىل ب ر، آأدرج ابن إسااق من ح يل ابن عبا  

 عليته الصت ة والست  ا  أن ال ت  وأدرج ابن إسااق من حت يل ابتن عبت -إىل أن قال ابن حجر  - أ درِجوا كرها ، آمن لقي أح ا  م هم آ  يقتله
ايعبا  اِْآِ  نثس  وابن أدوي  عقيل بن أيب  الب ونوآل بن الارث وحليث  عتبة بن عمرو آإن   و مال، قتال: إين ك تت م ستلما  ولكتن قال: 

 .1]كن  اهر أمرك أن  ك ت علي ا: هللا أعلم را تقول إن ك ت ماتقول حقا  إن هللا دزي ، ولعليه الص ة والس  القو  استكرهوين، قال 
يف الكتم  عتتسه كتاآرا  عي تا  ى العبتا  واق  أجرى أحكا  الكثار يف أدتذ الثت اء متن ااسترى علت عليه الص ة والس  وق  ثله ال يل على أن ال   

 عليه. كثارالظاهر، ملا درج يف صثوف الكثار لقتال املسلمس، ومل يعتس ثعواه اإلكراه مانعة من إجراء حكم ال
ر، وقت  نقل تا يس يف الكم الظتاهر على التعوهذا ال يل وماثله عليه من حكم هو نص ت  يف حمل ال زان وثليل لقول ا إن أنصار الكا  املرت ين كثا

 إجان الصاابة على هذا الكم يف ال ليل ااول.
من درج إىل القتال ما الكثار ولو كان مؤم ا م كرهتا  يف القيقتة، آقتال ِب يل العبا  هذا على الكم بكثر كل  ابن ميميةواست ل ختيخ اإلس   

الصتايح  وق  يقاتلون وآيهم مؤمن يكتم إميانه يشه  القتال معهم والميك ه اقجرة، وهو م كره علتى القتتال، ويبعتل يتو  القيامتة علتى نيتته، كمتا يف[
ت  هتذا ال»أنه قال  عليه الص ة والس  عن ال    بيتت، آبي متا هتم ببيت اء متن اارع إ  د ِستَف هبتم، آقيتل: ايرستول هللا، وآتيهم املكتره، ي زو جتيشم

كتم قتم يف «قال: يبع ون على نياْم كم على الكثار آتاهلل يبع ته علتى نيتته، كمتا أن امل تاآقس م تا    ، وهذا يف  اهر اامر وإن ق ِتل وح ِكَم عليه را   
نيتتاْم. واَّتتزاء يتتو  القيامتتة علتتى متتايف القلتتوب ال علتتى جمتترث الظتتواهر، وقتتذا ر ِوَي أن العبتتا  قتتال: ايرستتول هللا  الظتتاهر ِبكتتم اإلستت   وي بع تتون علتتى 

 .2]«أما  اهرك آكان علي ا وأما سريرت  آإىل هللا»ك ت  مكرها ، قال 
إال أنته الي َستوهِل قتتل املستلمس  -إن كان متصور الوقون و  -وتعقيبا  على قول ختيخ اإلس   )وهو م كره على القتال( ، ي ب ي الت بيه على أن اإلكراه 

آ  ريب أن هذا دب عليه إ ا أكرِه على الاتور أن الي قاتِتل [ -عن املكَره على القتال يف صف الكثار  -رمحه هللا  ابن ميميةأو قتاقم، آق  قال 
لمس، وكما لو أكره رجلمت  رج   على قْتل مستلم معصتو ، آإنته الدتوو لته وإن قتله املسلمون، كما لو أكرهه الكثار على حاور صثهم ليقاِتل املس

أجتا العلمتاء علتى [رمحته هللا  القرطيب. وقال ٣]قتله ابتثاق املسلمس وإن أكرهه ابلقتل، آإنه ليح حثظ نثسه بقتل  ل  املعصو  أوىل من العكح
ال انتهتاك حرمتته جَبْلت ِ  أو خت ه، ويصتس علتى التب ء التذي نتزل بته، وال تل لته أن يثت ي أن من أكرِه على قتل خ ه أنه الدوو له اإلق ا  على قتلته و 

 .4]نثسه ب  ه، ويسأل هللا العاآية يف ال نيا واآلدرة
 ا هتولى التعيتس، وهتذكو  بكثره عآهو حم -ان هذه ال صرة قتال حكما   -آاخل صة: أن كل من قاتل يف صف الكثار أو نصرهم ابلقول والثعل 

 حكم أنصار الكا  املرت ين.
ولو أن كاآرا  جماه ا خَلب على ثار من ثور اإلس   وأقترَّ املستلمس هبتا علتى حتاقم إال أنته هتو املالت  قتا امل ثترث ب ثسته يف [رمحه هللا  ابن حزاوقال 

. وقولتته )كتتاآرا  جماهتت ا ( ختت  مستتتقيم يف ٥]أنتته مستتلمضتتبطها وهتتو معلتتن بتت ين ختت  اإلستت   لَكَثتتر ابلبقتتاء معتته كتتل متتن عاونتته وأقتتا  معتته وإن اثعتتى 
                                                 

ريق ، وال يل اآلدر رواه أمح  من  1/89. وال يل ااول الذي  كره ابن حجر أصله ع   أمح  من ح يل علي بن أيب  الب )املس  ( ٣22 /٧. )آتح الباري(  1
 هت 1٣98. ط املكتب اإلس مي ٣٥٣ /1ابن إسااق به )املس  ( 

 ، حتقيق ث. حمم  رختاث سامل122 - 121 /٥، وله م له يف )م هاج الس ة( 22٥ - 224 /19)جممون الثتاوى(  2
 ٥٣9 /28)جممون الثتاوى(  ٣
 18٣ /1٠)تثس  القر  (  4
 2٠٠ /11)احمللى(  ٥
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 الشرن ولعله تصايف وصاته )كاآرا  جماهراَ(.
 
 ئثة.: القاع ة الثقهية وهي أن الثرث يف الطائثة املمت عة عن الق رة له حكم رءو  الطاالدليل السادس - 6

  يس:وق  سبق يف خترح قاع ة التكث  بيان أن االمت ان يرث يف الشرن على مع
 يف كت   ذي تترثث  كتره ك ت ا  لشترن هتو التاأح  ا: االمت ان عما وجب آعله من خترائا اإلس  ، كرتك الص ة والزكاة وحنو  ل ، وهذا االمت ان عن 

 ع ه.و آاسقا ِبسب ماامت ا واملمت ا عن الشرن ق  يكون كاآرا  أ ]أميا  ائثة امت عت عن ختريعة من خترائا اإلس  ...[ختيخ اإلس   
، ولعتل 1]ومعىن الق رة عليهم: إمكتان الت  علتيهم ل بوتته ابلبي تة أو ابإلقترار وكتوهنم يف قباتة املستلمس[ ابن ميميةواآلدر: االمت ان عن الق رة، قال 

  بت  عت وان آتامت عوا عليته، وهتذا كلته إ ا ق تِ َر علتيهم، آأمتا إ ا  لتبهم الستلطان أو نوابته إلقامتة الت[صاة العبارة )إمكان إقامة ال (. وقتال أياتا 
العقتتوابت التتيت جتتاءت هبتتا الشتتريعة ملتتن عصتتى هللا ورستتوله [. وقتتال أياتتا 2]آإنتته دتتب علتتى املستتلمس قتتتاقم ابتثتتاق العلمتتاء حتتىت يقتت ر علتتيهم كلهتتم

. واالمت تان عتن ٣]قت ر عليهتا إال بقتتالنوعان: أح  ا عقوبتة املقت ور عليته متن الواحت  والعت ث كمتا تقت  ، وال تاين: عقتاب الطائثتة املمت عتة كتاليت الي  
كيثيتتة   اباان ميميااةالقتت رة يتتتأتى أبمتترين: ابللاتتوق بتت ار التترب حيتتل الستتلطان للمستتلمس، أو ابالمت تتان بطائثتتة وختتتوكة أي أبعتتوان وستت ح، و كتتر 

 - وي ختتتوكة ميت عتتون هبتتا عتتن حكتتم اإلستت   أبن يلاتتق بتت ار التترب، أو أبن يكتتون املرتتت ون  -وان املرتتت  لتتو امت تتا [االمت تتان عتتن القتت رة يف قولتته 
 .4]آإنه ي قتل قبل االستتابة ب  ترثث

 وانبه ه ا على ع ة أمور:
 أن املمت ا عن الشرن: ق  يكون آرثا  كتارك الص ة، أو  ائثة كمانعي الزكاة.• 
ق ركتة قبتل وامت تا ابللاتا ست  الصت ة وال عليتهيتاة ال ت  وأن املمت ا عن الق رة: ق  يكون آرثا  كعبت هللا بتن ستع  بتن أيب السترح التذي ارتت  يف ح• 

 س.آتاها وكانت ثار حرب، وق  يكون املمت ا عن الق رة  ائثة كاحملاربس قطان الطريق وكاملرت ين املمت ع
رث َترك الصتتت ة املقتتت ور عليتتته، أنتتته التتتت و  بتتتس االمت تتتان عتتتن الشتتترن واالمت تتتان عتتتن القتتت رة، آلتتتيح كتتتل ممت تتتا عتتتن الشتتترن ممت عتتتا  عتتتن القتتت رة: كتتتالث• 

ذكور بتعليقتي وكالطائثة املق ور عليها كبقااي بين ح يثتة التذين استتتاهبم عبت هللا بتن مستعوث متن الترثة ابلكوآتة وقت   كترت حت ي هم يف الت بيته اقتا  املت
 .٥تتاهبم ابن مسعوث: مائة وسبعس رج على العقي ة الطااوية وأصل ح ي هم بصايح الب اري أبول كتاب الكثالة وكان ع ث هؤالء الذين اس

أو حتتق  عليتته حتتق هلل تعتتاىل كتتان قتت  وجتتب  أمتتا املمت تتا عتتن القتت رة آ بتت  أن يكتتون ممت عتتا  عتتن الشتترن، انتته اليوصتتف ابالمت تتان عتتن القتت رة إال إ ا• 
 ذ به. اليؤادللعباث آطولب به آامت ا عن الق رة، أو امت ا عن الق رة قبل املطالبة وبع  وجوب الق عليه حىت

أياتا، وحكتم  بع  بيان أنوان االمت ان يف الشريعة، نقول إن الثرث له حكم الطائثة يف املمت عتس عتن القت رة والتذين ال يكونتون إال ممت عتس عتن الشترن
  ين، وح كتم علتى كتل آترث مت همالطائثة هو حكم رءوسها وأئمتها. وعلى هذا آإ ا كتان رأ  الطائثتة مرتت ا  كمستيلمة و لياتة، ْس ِهيتت  ائثتته ابملرتت

َا َعلَتتى اْا ْدتتَرى) ابلتترثة. وإ ا كتتان رأ  الطائثتتة ابخيتتا ْس ِهيتتت  ائثتتته ابلب تتاة،  كمتتا قتتال تعتتاىل عليتته الصتت ة ، وقتتال 9الجتترات:  (آَتتِإن بَت َتتْت ِإْحتتَ ا  

                                                 

 ٥٠٧)الصار  املسلول( ص  1
 ٣1٧ /28جممون الثتاوى( ) 2
 ٣49 /28)جممون الثتاوى(   ٣
 ٣22)الصار  املسلول( ص  4
 4٧٠ /4كما نقله ابن حجر عن ابن أيب ختيبة )آتح الباري(   ٥
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ل يف ختت هم متتن املمت عتتس كتتاخلوارج واحملتتاربس قطهتتان الطتترق . وهكتتذا القتتو 1( وي ستتمى كتتل آتترث يف هتتذه الثتتتة ابخيتتاتقتتتل عمتتارا  الثتتتة الباخيتتة) والستت  
 يسمي كل م هم دارجيا أو حماراب  على الرتتيب.  

 . ة واإلجاناملمت عس عن الق رة، ثله عليه الكتاب والسوهذا الكم الذي  كر ه وهو أن الثرث له حكم الطائثة يف 
َا َكان وا دَ ِإنَّ ِآرْ ) أما الكتاب: آال ليل قوله تعاىل -أ  َتا ) ، وقولته تعتاىل8القصتص:  (اِ ِتسَ َعْوَن َوَهاَماَن َوج   وَث   َون ترِي ِآْرَعتْوَن َوَهاَمتاَن َوج   وَث  

 ه تعتاىل، وقولت4٠نظر كيتف كتان عاقبتة الظتاملس( القصتص ، وقوله تعتاىل )آأدتذ ه وج توثه آ بتذ هم يف التيَم، آتا٦القصص:  (ِم تْه م مَّا َكان وا َ َْذر ونَ 

َت) واآلايت تبتس أن ااتبتان 4٠: القصتص (ِلِمسَ ة  الظَّتاآَت َتَبْذَ ه ْم يف اْلَيمِه آَانظ ْر َكْيَف َكاَن َعاِقبَ  آََأَدْذَ ه  َوج   وَثه  )  قتم حكتم املتبتوعس (اَوج   وَث  

ه ْم يف آَت َتبَتتْذ َ ) ويف العقوبتتة ال نيويتتة (نَ ان وا َ ْتتَذر و مَّتتا َكتت)  ويف الوعيتت (سَ َكتتان وا َدتتاِ تِ ) ى هللا تعتتاىل بيتت هم يف اإلمث، آقتت  ستتوه  (ِآْرَعتتْوَن َوَهاَمتتانَ )
متبتون، ومل يصتف ومل يثرق بس َتبا و  (ىَل ال َّارِ إِ مَّة  َيْ ع وَن أَئِ )أبهنم  ، ووصثهم هللا جيعا (َويَتْوَ  اْلِقَياَمِة اَل ي  َصر ونَ ) ويف العقوبة اادروية (اْلَيمهِ 
ا  إال جب توثه التذين ون ليتتمكن متن اإلجتر يكتن املتبت تبان إال أبهنم ج وث املتبون، وإمنا استاقوا حكم املتبون ملشاركتهم له يف إجرامه وإآستاثه، إ  ملاا

 يطيعونه وي ثذون إراثته، وهكذا ج وث الطاخية يف كل ومان ومكان.
 نوا كثتتتارا  أصتتتليس،وث آرعتتتون كتتاان ج تت -وآتتيهم متتتن ي ظهتتر اإلستتت    -ملرتتتت ين آتتإن قيتتتل إنتته الحجتتتة يف هتتذه اآلايت علتتتى تكثتت  ج تتتوث الكتتا  ا

عاتهم ب هتذا الكتم إ هتار يفن واليتؤثر آاَّواب: أن ال ص على كثر ج وث الكا  املرتت ين مستتثاث متن ااثلتة الستابقة متن الكتتاب والست ة واإلجتا 
إ ا مل يقترتن  لت   اإلست   إال كتم لشت ص ابإلست   الكمتي ذ هتاره لع متاتال  -وكمتا ستبق القتول يف حكتم مستتور التال  -لإلس  ، انه 

لمس. أمتتا اآلايت وعلتتى املستت ب تتاقض متتن نتتواقض اإلستت  ، وه تتا اقتترتن  هتتور ع متتات اإلستت   متتن بعاتتهم ب تتاقض وهتتو نصتترة الكثتتار علتتى كثتترهم
ه، ومل دعتل ملتبتون متن كتل الوجتو  التتابا واثاللة هذه اآلايت على التسوية بساملذكورة ه ا آوجه االست الل هبا على كثر ج وث املرت ين هو من جهة 

 م تاط هتذه التستوية تبان، وإمنا جعل هللا معتق  ااهللا تعاىل سبب هذه التسوية مشاهبة معتق  التابا ملعتق  املتبون، بل مل ت ِشر اآلايت أثى إختارة إىل
لكثتتر ابالعتقتتاث اثت  يف وَحْصتتر التك  توث آرعتتون.جاالعتقتاث، ومل يصتتثهم هللا يف جيتتا هتذه اآلايت إال أبهنتتم  هتو جمتترث املتابعتة يف الثعتتل ال املواآقتتة يف

ين لكتتا  املرتتت ين التتذااث، وج تتوث آقتتط هتتو متتذهب املرجتتتة كمتتا  كرتتته يف أدطتتاء التكثتت ، وعلتتى الصتتايح آتتإن الكثتتر يقتتا ابلقتتول والثعتتل واالعتقتت
 كثروا ابلقول والثعل ثون ال ظر يف معتق هم.ي صروهنم ابلقول والثعل إمنا  

م قتم ابلقتول والصاابة رضي هللا ع هم ع  ما ْسهوا اتبان أئمة الرثة ابملرتت ين وحكمتوا بكثترهم إمنتا حكمتوا علتيهم رجترث اتبتاعهم ائمتة الترثة ونصتْر
ة ال قتل، وقت  ستبق أن  كترت قتول ابتن تيميتة إن أتبتان مستيلمة  والثعل والقتال معهم، ال اهنتم ادتتسوا معتقت هم، آتإن هتذا مل يقتا ومل ي بتت متن جهت

، آكيف يتأتى تبتس معتقت  هتذا العت ث متا امت تاعهم عتن القت رة  آات عن خت هم متن أتبتان  لياتة وستجاح والع ستي 2كانوا حنو مائة ألف أو أك ر
هبذا تعلم أن كثتر أنصتار املرتت ين هتو متن جهتة القتول والثعتل وخ هم. ولو توقف الكم عليهم على تبس معتق هم اآاى هذا إىل ابطال اَّهاث. و 

كتتب إىله الستريه قتال: حت ث ا [رمحته هللا متايبس أن بعتض أتبتان مستيلمة كتان ي قتر بكذبته، آقتال ابن  رير القارب المن جهة االعتقاث. بل ق   كر 
ه جاء اليمامة آقال: أين مسيلمة  قتالوا: َمتْه رستول هللا! آقتال: ختعيب عن سيف عن د َلي  بن  آرة ال مري عن عم  بن  لاة ال مري عن أبيه، أن

: أختته  ال، حىت أراه، آلما جاءه، قال: أنت مسيلمة  قال: نعم، قال: من َيتي  ، قال: رمحن، قال: أيف نور أو يف   لمة  آقال: يف   لمه، آقتال

                                                 

 (44٧وح يل عمار متثق عليه ولثظه ملسلم ورواه الب اري بلثِظ مقارب )ح يل  1
 ٧/21٧)م هاج الس ة(  2
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 .1]ار، آق ِتل معه يو  عقرابءأن  كذهاب وأن حمم ا  صاثق، ولكن كذهاب ربيعة أحب إلي ا من صاثق م  
املعاونتتة وهتتذا ثْم بستتبب ال صتترة و ا حكمتتوا بتتر والاصتتل: أن الصتتاابة مل يتبيه تتوا معتقتت  أنصتتار أئمتتة التترثة، ومل يكتتن هتتذا ممك تتا  للم عتتة القائمتتة، وإمنتت

 يوجب التسوية بي هم وبس أئمتهم ورءوسهم يف ااحكا  كما سوهى هللا بس آرعون وج   ه.
ه العبتحكم الك س  عليه الص ة والا الس ة: آال ليل على أن الثرث له حكم الطائثة يف املمت عس هو إجراء ال   وأم -ب  ا  ملتا دترج ثار على عمِه

ن الثترث لتى أيف معتقت ه. آت له ع ال ابل ظتر ما جيش املشركس للقتال يو  ب ر، رخم ثعواه اإلس   واإلكراه، وأنه ق  توجهب الكتم عليته رجترث آعلته
 له حكم الطائثة. وق   كر  ح ي ه من قبل و كر  مااست بطه ابن تيمية م ه. 

يثرقتوا يف  ر رضتي هللا ع ته. ومل عه  أيب بكتعلى تكث  أنصار أئمة الرثة يف -املذكور يف ال ليل ااول  -وأما اإلجان: آ ليله إجان الصاابة  -ج 
  ل  بس َتبا ومتبون. 

اإلستراء:  (َمتاِمِهمْ ذِِ ك تلَّ أ َ ِ     نَتْ ع ويَتتْو َ ) يف املمت عس دتري علتى الثترث حكتم الطائثتة التذي هتو حكتم رءوستها، كمتا قتال تعتاىلومن هذا تعلم أنه 

 لتىعري علتى اانصتار دتوهتذا الكتم  . آأنصار الكا  املرت ين الاكمس ب   ختريعة اإلس   يف ومان ا هذا هم مرت ون حكمهم حكتم أئمتتهم،٧1
الصتاابة  لتى التعيتس، وإجتانه العبتا  ععلتى عمت عليه الص ة والس  التعيس أي أن كل م هم كاآر بعي ه، وثليل تكث هم على التعيس حكم ال   

 على تكث  من مات من أنصار املرت ين )وقت كم يف ال ار( والخت  يف أن القتلى معيَّ ون. 
 لقاع ة:وإلي  بعض أقوال العلماء يف تقرير هذه ا

 -إىل قولتته  -والطائثتتة إ ا انتصتتر بعاتتها بتتبعض حتتىت صتتاروا ممت عتتس آهتتم مشتترتكون يف ال تتواب والعقتتاب [رمحتته هللا  اباان ميميااةقتتال ختتتيخ اإلستت   
 .2]ان الطائثة الواح ة املمت ا بعاها ببعض كالش ص الواح  -إىل قوله  -آأعوان الطائثة املمت عة وأنصارها م ها آيما قم وعليهم 

وقت  يقتاتِلون وآتيهم متؤمن يكتتم إميانته يشته  القتتال معهتم والميك ته اقجترة، وهتو مكتره [ -يف قتتال الكثتار  -أياتا  ابان ميمياةوقال ختتيخ اإلست   
سف بته، مث قتال  -على القتال، وي بعل يو  القيامة على نيته  كتم وهتذا يف  تاهر اامتر وإن ق تِتل وحكتم عليته رت -و كر ح يل اَّيش الذي خي  ا   

 .   ٣]على الكثار آاهلل يبع ه على نيته
، لدائماة للبحاوث العلمياة ابلساعوديةافتااو  اللجناة ( متن 924٧ومن آتاوى املعاصرين يف بيان أن الثرث له حكم الطائثة ماورث يف الثتتوى رقتم )

حيتتل  لتتة وبتتس أتباعهتتا متتنرجتتة عتتن املة متتن الثتترق اخلاوالستتؤال )متتاحكم عتتوا  التترواآض اإلماميتتة اإلثتتىن عشتترية  وهتتل ه تتاك آتترق بتتس علمتتاء أي آرقتت
 متن أئمتة عت : متن ختتايا متن العتوا  إمامتا  الم  هلل وح ه والص ة والس   على رسوله وآلته وصتابه.. وب[التكث  أو التثسيق (. آجاء يف اَّواب: 

.. إىل ٦٣ااحتزاب:  ( السَّاَعةِ َ  ال َّا   َعنِ َيْسأَل  ) آسقا  قال هللا تعاىلم كثرا  و الكثر والا ل، وانتصر لساثْم وكسائهم ب يا  وع وا  ح ِكَم له ِبكمه

ِِْ ، سَِّبيَ  َوقَال وا َربتََّ ا ِإ َّ َأَ ْعَ ا َساَثتَتَ ا وَك َسَاءَ  آََأَضلُّوَ  ال) أن قال: واقترأ  ٦8 - ٦٧ب: ااحتزا (ْلَع تْه ْم َلْع تا  َكبِت ا  ْم ِضْعَثْسِ ِمَن اْلَعَذاِب َواَربتََّ ا آ
، واآليتة رقتم متن ستورة إبتراهيم 22، 21متن ستورة ااعتراف، واآليتة رقتم  ٣9، ٣8، ٣٧من ستورة البقترة، واآليتة رقتم  1٦٧، 1٦٦، 1٦٥اآلية رقم 

 حتتىت 2٠، واآلايت رقتتم متتن ستتورة ستتبأ ٣٣، ٣2، ٣1متتن ستتورة القصتتص واآلايت رقتتم  ٦4، ٦٣، ٦2متتن ستتورة الثرقتتان، واآلايت رقتتم  29، 28
ؤستاء ر قاتتل  يته الصت ة والست  علمتن ستورة ختاآر وخت   لت  يف الكتتاب والست ة ك ت ، وان ال ت   ٥٠حىت  4٧من سورة الصاآات، واآلايت  ٣٦

 املشركس وأتباعهم وكذل  آعل أصاابه ومل يثرقوا بس الساثة وااتبان.
                                                 

 هت 14٠8، ط ثار الكتب العلمية 2/2٧٧ب إيله من كذاب م َار(  )َتريخ الطسي( ويف رواية )قال: كذهاب ربيعة أح 1
 ٣12 - ٣11 /28)جممون الثتاوى(  2
 ، وق  نقلت ك مه هذا بتمامه من قبل عقب  كر ح يل العبا  رضي هللا ع ه22٥ - 224 /19)جممون الثتاوى(  ٣
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 . 1]وابهلل التوآيق وصلى هللا على نبي ا حمم  وآله وصابه وسلم
 ملمت عس.الطائثة يف ذه أقوال بعض أهل العلم يف تقرير القاع ة ال ابتة ابلكتاب والس ة واإلجان وهي أن الثرث له حكم اآه

 :وبعد
بت أت بتذكر آل زايل رمحته هللا، اأبو حام   آق   كرت آنثا ستة أثلة على كثر أنصار الكا  املرت ين وسرثْا على ترتيب كيثية االجتهاث الذي  كره

رتا اليت ن لت ى  ليتة يف هتذه املستألةلثقهيتة الكجان الصاابة يف املسألة مث ث ثتة أثلتة متن كتتاب هللا تعتاىل، مث  كترت ثلتي  متن الست ة، مث القاعت ة اإ
ا ، وهتذار علتى التعيتسلى أهنم كثتعمسلم أثى خت  يف حكم أنصار الطواخيت الذين هم سبب ثوا  الكثر وبقائه، وق  ثل إجان الصاابة والس ة 

 يف الكم الظاهر، 
 هي:و ويتبسه من ااثلة السابقة اجتمان ع ة م ا ات يف تكث  أنصار الطواخيت، كل م ها مكثِهر قم بذاته، 

تت َوَمتتن)تعتتاىل  ين: و لتت  ذعتتانتهم قتتم علتتى حتترب اإلستت   واملستتلمس، وهتتذا م تتاط مكثتتر لقولتتهمتتواالْم الكتتا  الكتتاآر  - 1 آَِإنَّتته    ك مْ يَتتَتتتَوقَّ م مِه
كتم اعت ة الثقهيتة يف النصار أئمة الرثة، وللقأعلى عمه العبا ، وإلجان الصاابة على تكث   عليه الص ة والس  ، ولكم ال   ٥1املائ ة:  (ِم تْه مْ 

 على املمت عس.
م تاط هتذا الكا  الكاآرون. و و  الوضعية القوانسقتاقم يف سبيل الطاخوت: وهو  اخوت الكم املتااكم إليه من ثون هللا، وهو ه ا ال سات  و  - 2

 .٧٦ ساء: ال (اْ َوالَِّذيَن َكَثر واْ يت َقاتِل وَن يف َسِبيِل الطَّاخ وِت آَتَقاتِل و ) مكثر لقوله تعاىل
كثتتر لقولتته مني تته، وهتتذا م تتاط وائا الكثتتر وقمعتتاثاْم هلل ولرستتوله ول ي تته: ِبتترهبم لإلستت   واملستتلمس وإمتتاتتهم لشتتريعة اإلستت   وإع ئهتتم لشتترا - ٣

 .98البقرة:  (َكاِآرِينَ  َع  و  لهِلْ نَّ اّللهَ َمن َكاَن َع  وها  ّللهِِه َوَمآلِئَكِتِه َور س ِلِه َوِجْسِيَل َوِميَكاَل آَإِ ) تعاىل
ذين كستتبوا ل  ثتتة  آ هتتم متتن التتمل ا تتات اا آتتإن جنتتوا متتن م تتاط مكثتتر، وقعتتوا يف ال تتاين، وإن جنتتوا متتن ال تتاين وقعتتوا يف ال التتل، آكيتتف وهتتم واقعتتون يف

 السيتات وأحا ت هبم دطاايهم.
 

 وادتم هذا القسم )حكم أنصار الطواخيت( ببعض أقوال العلماء يف هذه املسألة.
ملالت  قتا امل ثترث ب ثسته ولو أن كاآرا  جماه ا  خلب على ثار من ثور اإلس   وأقر املسلمس هبا على حاقم إال أنه هو ا[رمحه هللا  ابن حزاقال  - 1

. وستتبق القتتول أبن الصتتواب )كتتاآرا  2]يف ضتتبطها وهتتو معلتتن بتت ين ختت  اإلستت  ، لَكَثتتر ابلبقتتاء معتته كتتل متتن عاونتته وأقتتا  معتته وإن اثعتتى أنتته مستتلم
 جماهرا ( ال جماه ا .

 ت  والست   والصتس والترتك والستوثان والترو  وكذل  متن ستكن أبرع اق[-يف ك مه عن وجوب اقجرة من ثار الكثر  -أياا  ابن حزاوقال  - 2
متتن املستتلمس آتتإن كتتان اليقتت ر علتتى اخلتتروج متتن ه التت  ل قتتل  هتتر أو لقلتتة متتال أو لاتتعف جستتم أو المت تتان  ريتتق آهتتو معتتذور، آتتإن كتتان ه التت  

ي يف ومان ابن حز  رمحه هللا. وحاصل الصتورتس . والب ث اليت  كرها كانت ثاير كثر أصل٣]حماراب  للمسلمس معي ا  للكثار ِب مة أو كتابة آهو كاآر
م مؤلتف )الرستالة اللتس  كر ا أن من أعان الكثار على املسلمس آهو كاآر، وَعلهق ابن حز  ك ْثره على جمترث اإلعانتة ال علتى املواآقتة القلبيتة كمتا يتزع

                                                 

ن، وعب   1  - 2٦٧، ص 2الراوق عثيثي، وعب  العزيز بن ابو. من )آتاوى اللج ة ال ائمة للباوث العلمية واإلآتاء( جمل  بتوقيا: عب هللا بن قعوث، وعب هللا بن خ ايه
 هت 1411، جا أمح  بن عب الرواق ال ويش، ط ثار العاصمة ابلرايع 2٦8

 11/2٠٠)احمللى(  2
 2٠٠ /11)احمللى(  ٣
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 الليمانية( وسيأيت تث ي  وعمه يف القسم ال الل إن ختاء هللا.
قال هللا تعاىل )ايأيها الذين آم وا التت ذوا اليهوث وال صارى أولياء، بعاتهم أوليتاء بعتض، ومتن يتتوقم [رمحه هللا  ابن ميميةاإلس   وقال ختيخ  - ٣

 1 .]م كم( آيواآقهم ويعي هم )آإنه م هم(
قتال معهتم وال ميك ته اقجترة، وهتو مكتره علتى وق  يقاتِلون وآيهم مؤمن يكتم إميانه يشه  ال[ -يف ك مه عن الكثار  -أياا  ابن ميميةوقال  - 4

ي تزو جتيش هتذا البيتت، آبي متا هتم ببيت اء »أنته قتال  عليه الصت ة والست  القتال، وي بعل يو  القيامة على نيته، كما يف ال يل الصايح عن ال   
كتم علتى «. من اارع إ  د ِسَف هبم، آقيل: اي رسول هللا، وآيهم املكره، قتال يبع تون علتى نيتاْم وهتذا يف  تاهر اامتر وإن ق تِتل وحكتم عليته رتا   

كتتم قتتم يف الظتتاهر ِبكتتم اإلستت   وي بع تتون علتتى نيتتاْم. واَّتتزاء يتتو  القيامتتة ع لتتى متتايف القلتتوب الكثتتار آتتاهلل يبع تته علتتى نيتتته، كمتتا أن امل تتاآقس م تتا   
 2]«أما  اهرك آكان علي ا وأما سريرت  آإىل هللا»كرها، قال العلى جمرث الظواهر، وقذا روي أن العبا  قال: اي رسول هللا ك ت م

عمتتن يتعمتت  قتتتل املستتلم بستتبب ثي تته وهتتو يتت عي اإلستت   كمتتا يثعلتته الكتتا  املرتتت ون وأنصتتارهم وج تتوثهم التتذين يقتلتتون  اباان ميميااةوس تتتل  - ٥
أمتا إ ا قتلته علتى ثيتن اإلست  ، م تل مايقاتتل [آأجتاب رمحته هللا املسلمس بسبب ثي هم ويستالون قتلهم بقتوانس كتاآرة متاأنزل هللا هبتا متن ستلطان، 

 عليتته الصتت ة والستت  ال صتتراين املستتلمس علتتى ثيتت هم، آهتتذا كتتاآر ختتتر متتن الكتتاآر املعاهتت ، آتتإن هتتذا كتتاآر حمتتارب ر زلتتة الكثتتار التتذين يقتتاتلون ال تت  
وجتته كثتتر الكتتا  املرتتت ين وج تتوثهم يف هتتذه املستتألة هتتو االستتتا ل . قلتتت: و ٣]وأصتتاابه، وهتتؤالء خملتت ون يف جهتت م كت ليتت  ختت هم متتن الكثتتار

لوضعية اليت تعاقتب املكثِهر، واالستا ل ه ا هو اعتبارهم قتل املسلمس املت ي س وا اه ين أمرا  مشروعا  مستباحا  بل واجبا عليهم روجب قواني هم ا
حقيقتته جهتاث يف ستبيل هللا، آمتن استتال ث  املستلم ب ت  حتق هبتذه القتوانس الكتاآرة  ابلقتل من أراث قلب نظتا  الكتم ولتو كتان هتذا القلتب هتو يف

ْجمتا [ ابان ميمياةآق  كثر ان استا له هذا هو تكذيب ابل صوص املتتواترة ال التة علتى حرمتة ثمتاء املستلمس. وقتال 
 
واإلنستان متىت َحلهتل الترا  امل

 ]رن ا ما عليه كان كاآرا  مرت ا  ابتثاق الثقهاءعليه أو حرَّ  ال ل ا ما عليه أو ب َّل الش
رمحته هللا  ابان حجار، قتال 4( إ ا أنزل هللا بقو ِ  عذااب أصاب العذاب من كتان آتيهم مث ب ع توا علتى أعمتاقمويف خترح ح يل ابن عمر مرآوعا ) - ٦
اء ال ثح إىل التهلكة، هذا إ ا مل ي عِتْ هم ومل يترع أبآعتاقم، آتإن وي ستثاث من هذا مشروعية اقرب من الكثار ومن الظلمة ان اإلقامة معهم من إلق[

 ٥]أعان أو رضي آهو م هم
ال تتاقض ال تتامن: مظتتاهرة املشتتركس [رمحتته هللا ضتتمن نتتواقض اإلستت   التتيت يكثتتر هبتتا املستتلم، قتتال  حممااد باان عباادالوهابو كتتر ختتتيخ اإلستت    -٧ 

 . ٦] (تَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّه  ِم تْه مْ َوَمن يتَ ) ومعاونتهم على املسلمس، لقوله تعاىل
كتم علتى صتاحبها إن كانت املواالة ما مسا [أياا:  حممد بن عبدالوهابوقال  - 8 ك تهم يف ثايرهتم واخلتروج معهتم يف قتتاقم وحنتو  لت ، آإنته   

تت ك ْم آَِإنَّتته  ِمتت تْه مْ ) ابلكثتتر، كمتتا قتتال تعتتاىل ْعتتت ْم آاَيِت اّللِه ي َكَثتتر  هِبَتتا ) ىل، وقولتته تعتتا (َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه َوقَتتْ  نَتتتزََّل َعلَتتْيك ْم يف اْلِكتَتتاِب َأْن ِإَ ا ْسَِ

                                                 

 ٣2٦ /2٥)جممون الثتاوى(  1
 .122 - 121 /٥، وله م له يف )م هاج الس ة( 22٥ - 224 /19)جممون الثتاوى(  2
 1٣٧ - 1٣٦ /٣4)جممون الثتاوى(  ٣
 (٧1٠8رواه الب اري ) 4
 .٦1 /1٣)آتح الباري(  ٥
 ٣٣هت، ص  1٣99)جمموعة التوحي ( ط ثار الثكر   ٦
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 .1 ]14٠ال ساء:  (َوي ْستَتْهَزأ  هِبَا َآَ  تَتْقع   واْ َمَعه ْم َحىتَّ خَي وض واْ يف َحِ يِل َخْ ِِه ِإنَّك ْم ِإ ا  مِه ْتل ه مْ 
ن متملرتت ين وأنصتارهم، ث الكتا  اذكورة يف كت   ابتن حجتر الستابق وكت   حممت  بتن عبت الوهاب متاققتة يف ج تو قلت: أليستت م ا تات التكثت  املت

م ومعاونتهم قم على اإلس   واملسلمس . وأتمل قول  عانة م اط مستقل للاكم عليه، كمتا آاإل ]آإن أعان أو رضي آهو م هم[ ابن حجرمظاهْر
م مؤلتتف )الرستتالة يح كمتتا يتتزعلتتمتتان امل تتا س للاكتتم عليتته، بتتل كتتل م تتاط م همتتا يكثتتي رثتترثه للاكتتم عليتته أن الرضتتا م تتاط آدتتر، وال دتتب اجت

ن أقتتوال متت، وإليتت  مزيتت ا  ل إن ختتتاء هللاالليمانيتتة( أن متتن أعتتان اليكثتتر إال إ ا رضتتي رتتا عليتته الكثتتار، وستتيأيت عتترع ك متته ونقتت ه يف القستتم ال التت
 العلماء يف نثح املسألة: 

اليتتو  بشتتبهة واحتت ة آاصتت وا َّواهبتتا،  ولكتت هم دتتاثلونكم[ -خما بتتا  اتباعتته وم تقتت ا  خلصتتو  ثعوتتته  -أياتتا  حممااد باان عباادالوهابالشتتيخ  قتتال - 9
هللا  ا أقتتروا أن هتتذا ثيتتنواب هتتذا إ و لتت  أهنتتم يقولتتون كتتل هتتذا حتتق نشتته  أنتته ثيتتن هللا ورستتوله إال التكثتت  والقتتتال، والعجتتب ممتتن خيثتتى عليتته جتت

لتزو   هل الشرك  ت هم علتىأن جاء إىل مه كيف ال يكثر من أنكره وقَتَتل من أََمر به وَحَبَسهم  كيف اليكثر من أمر ِببسهم  كيف اليكثر ورسول
كتره  أن يته الصت ة والست  علول هللا ثي هم وتزي ه قم و  هم على قتل املوح ين وأدذ متاقم  كيتف اليكثتر وهتو يشته  أن التذي  تل عليته أن رست

 وله. وهنى ع ه وْساه الشرك ابهلل ويشه  أن الذي يب اه ويب ض أهله وَيمر املشركس بقتلهم هو ثين هللا ورس
هللا  واعلمتتوا أن ااثلتتة علتتى تكثتت  املستتلم الصتتاحل إ ا أختتترك ابهلل، أو صتتار متتا املشتتركس علتتى املوحتت ين ولتتو مل يشتترك أك تتر متتن أن حتصتتر متتن كتت  

. وأتمل قول الشتيخ إن متن صتار متا املشتركس علتى املوحت ين َكَثتر بتذل  ولتو مل ي شترك، وهتذا أياتا يترث علتى 2]علم كلهموك   رسوله وك   أهل ال
م لتته إال أن يقتترتن هبتتذه ال صتترة اعتقتتاث مكثتتر رابتتة ماعليتته هتتذ ا التتاكم مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة( قولتته إن أنصتتار التتاكم املرتتت  اليكثتترون ب صتتْر

 والرضى به.
قتال ختتيخ اإلست   ابتن تيميتة رمحته هللا: أتملتت املتذهب آوجت ت اإلكتراه خيتلتف [: تهت1٣٠1رمحته هللا  مَحَد بن عتياق النجاد وقال الشيخ  - 1٠

الكثتر كتراه علتى ابدت ف املكَره عليه، آليح اإلكراه املعتس يف كلمة الكثر كاإلكراه املعتس يف اقبة وحنوها، آإن أمح  قت  نتصَّ يف خت  موضتا أن اإل 
ى ال يكون إال ابلتعذيب من ضرب وقي  واليكون الك   إكراها ، وقت  نتص علتى أن املترأة لتو وهبتت ووجهتا صت اقها ميستكه آلهتا أن ترجتا ب تاء علت

ا آَتَعلى دوف الط ق أو سوء العشرة إكتراه ولثظته يف موضتا آدتر أنته أكرههتا، و  م تل هتذا أهنا الََْب له إال إ ا داآت أن يطلقها أو يسيء عشْر
 -انتهتى  -ال يكون إكراها  على الكثر آإن ااس  إ ا دشتي متن الكثتار أن ال يزوجتوه وأن  ولتوا بي ته وبتس امرأتته مل يتبح لته التتكلم بكلمتة الكثتر 

أو رضتي رتا هتم عليته  وم له ك   يف ك   خ ه وإ ا تبس  ل  آق  تق   أن مظاهرة املشركس وثاللتهم على عورات املسلمس أو التذب عت هم بلستان 
كتتل هتتذه مكثتترات ممتتن صتت رت م تته متتن ختت  اإلكتتراه املتتذكور آهتتو مرتتت  وإن كتتان متتا  لتت  يتتب ض الكثتتار و تتب املستتلمس وقتت  تقتت    لتت  يف ختت  

 ٣]موضا وإمنا كرر  لعمو  اَّهل به وخت ة الاجة إىل معرآته
  -نظما   -هت  1٣49 سليمان بن سحمان النجد وقال الشيخ  -11 

 من يَتَتولَّ الكاآرين آم لهم              وال خت  يف تكث ه ع   من َعَقلو [
 ومن ق  يواليهم ويركن حنوهم              آ خت  يف تثسيقه وهو يف َوَجل

                                                 

 1٧٦ - 1٧٥)املرجا السابق( ص   1
 شيخ حمم  بن عب الوهاب، ط جامعة اإلما  حمم  بن سعوث، وهى القسم اخلامح من مؤلثات ال2٧2)الرسائل الش صية( ص   2
ه. وقوله )آَتَعلى دوف الط ق( صوابه )آجعل دوف الط ق( 14٠٠، ط ثار القرآن الكر  ٣2 - ٣1)ال آان عن أهل الس ة واالتبان( للشيخ مح  بن عتيق، ص   ٣

 .419والتصويب من )جمموعة التوحي ( ص 
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 وكل حمبِ  أو معس و صر             وي ظهر جهرا  للوآاق على العمل
 1 ]ول من ي ري الصواب من الزللآهم م لهم يف الكثر من خ  ريبِة     ..       و ا ق

اتة لكتم   تا متن املتذاهب اق امتة امل اقخإن الذين ي عون إىل االختترتاكية أو الشتيوعية أو [قال:  عبدالعزيز بن ابزومن املعاصرين: الشيخ  - 12
عتل أحت مت  مت هم  الدتوو أنر، و اإلس  ، ك ثَّار ض  هل أكثر متن اليهتوث وال صتارى، اهنتم م حت ة اليؤم تون ابهلل وال ابليتو  اآلدت طيبتا  وإمامتا  يف دد 

 مسج  من مساج  املسلمس، والتصح الص ة دلثهم.
ار يف ركاهبتا ئثتة امللات ة التيت ستح كتم الطا وكل من ساع هم على ض قم وَحسَّن ماي عون إليه، وَ  َّ ثعاة اإلس   وَلمَزهم آهو كتاآر ضتال ح ْكمته

 وأيه ها يف  لبها. 
ثتار علتى املستلمس وستاع هم علتيهم أبي نتونِ  متن املستاع ة، آهتو كتاآر مت لهم، كمتا قتال ستباانه ا علماء اإلس   على أن من  تاهر الكوق  أج

 ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْه ْم ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْهتِ ي اْلَقتْوَ  قَّ م مِهتاَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ اَل تَتتَِّ ذ واْ اْليَته وَث َوال ََّصاَرى َأْولَِياء بَتْعا ته ْم َأْولِيَتاء بَتْعتِض َوَمتن يَتتَتتوَ )
ميَتاِن َوَمتن يَتتَتتَوقَّ م اَي أَيتَُّهتا الَّتِذيَن آَم  تواْ اَل تَتتَِّ تذ واْ آاَبءك تْم َوِإْدتَواَنك ْم َأْولِيَتاء إَِن اْستَتَابُّواْ اْلك ْثتَر َعلَتى اإلِ ) وقتال تعتاىل ٥1املائ ة:  (الظَّاِلِمسَ 

 .2 ]2٣التوبة:  (ْم آَأ ْولَتِتَ  ه م  الظَّاِلم ونَ مِه ك  
 ك.ثه كما بيَّ ته ه ايكثر خمال وهذا اإلجان الذي نقله الشيخ ابن ابو هو إجان الصاابة الذي  كرته يف ال ليل ااول وهو إجان قطعي

ت تلثتت آتتاواه وت اقات، ومتن ه تا ادالسياستة حيتل ثارت من الذين أسرآوا علتى أنثستهم وتقلهبتت آتتاواه لتتثتق متا -أعين ابن ابو  -وهذا الشيخ 
اقالتته يف نثتتح لقوميتتة العربيتتة( وماتابتته )نقتت  كيف املستتألة الواحتت ة بتتس عتتا ِ  وآدتتر، انظتتر علتتى ستتبيل امل تتال ماقالتته يف مستتألة االستتتعانة ابملشتتركس يف  

 خلواتيم.ابح قبل موته، آإمنا ااعمال  ،  أسأل هللا أن يوآقه للتوبة ال صو 199٠املسألة يف حرب اخلليل ال انية 
كم على املمت عس عن الق رة ب ون استتابة، أي ب ون تبسُّ الشروط واملوانا(.   )مسألة:   

ى  لتتب تطلتتق االستتتتابة علتت لكثتتر، كمتتاابستتبق يف ختتترح قاعتت ة التكثتت  بيتتان أن االستتتتابة تطلتتق علتتى تبتتس تتتوآر الشتتروط وانتثتتاء املوانتتا قبتتل الكتتم 
 وبة من املرت  بع  الكم عليه ابلكثر، ونقلت قول ابن تيمية يف  ل .الت

ابان ول كما  كرت يف خترح قاع ة التكث  ويف نق  كتاب )القول القا ا( أن االستتابة إمنتا جتتب متا املقت ور عليته ال املمت تا عتن القت رة، ونقلتت قت
آإنته ي قتتل قبتل االستتتابة  -ون املرتت ون  وي ختتوكة ميت عتون هبتا عتن حكتم اإلست   أبن يلاق بت ار الترب أو أبن يكت -وان املرت  لو امت ا [ ميمية

 . وي ل على هذا:4]على أن املمت ا اليستتاب، وإمنا ي ستتاب املق ور عليه[، وقال أياا ٣]ب  ترثث
مت تا بثتراره متن ا أتتى متا هتو كثتر وااستتابة مل له ب ونحكم برِثَّة عب هللا بن سع  بن أيب السرح وأمر بقت عليه الص ة والس  الس ة: ان ال    - 1

ق  يقبتل عتذره كمتا ستبمته العبتا  وملحكتم الكثتار علتى ع عليه الص ة والست  امل ي ة إىل مكة قبل آتاها وكانت ثار حرب. وكذل  أجرى ال    
  كره قريبا.

 قم ب ون استتابة.إجان الصاابة: على تكث  أئمة الرثة وأنصارهم، وإجاعهم على قتا - 2

                                                 

 .٥2٣ /2، نق  عن )املواالة واملعاثاة حملما  اَّلعوث، 1٣1 اه ة السان( لسليمان بن سامان ص من ثيوانه )عقوث اَّواهر امل 1
 
 ه14٠8، 2، ط 2٧4ص  1نق  عن )جممون آتاوى ومقاالت مت وعة للشيخ عب العزيز بن ابو( جا حمم  بن سع  الشويعر، ج   2
 ٣22)الصار  املسلول( ص  ٣
 ٣2٦ - ٣2٥)الصار  املسلول ص  4
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هتم، وعلمتت كثت  وموانعته يف حق ختتروط التآإ ا تبسه ل  هذا علمت أن الكم املذكور قب   بتكث  أنصار املرت ين على التعيس اليتوقف على تبس
 أياا أنه الدب علي ا البال يف هذه الشروط واملوانا لع   توقف الكم عليها.

ه مقت ورا  عليته، وإمنتا ( على الثرق بس امل ثرث وامنبيه) ملق ور عليته، آالواحت  متن ج توث املرتت ين إ ا ابتعت  عتن معستكره أو مقتر عملته آتإن هتذا الي َصت ِه
اليت ن متن املشتركس ختتا هة وال آتا هة إال اتبعهتا ي سمى هذا ابمل ثرث وهو الشا ، كما يف ح يل الرجل الذي قتل نثسه ملا أث  ته اَّراح وآيه أنه كان )

والشتا  هتو امل ثتترث عتن جاعتة، والثتا  هتتو امل ثترث التذي مل يكتن يف جاعتة قتتب  . آاَّ ت ي التذي ابتعت  عتتن معستكره هتو م ثترث ختتتا   1(بستيثهآاترهبا 
نته ت عتا آإوهو ما هذا ماوال ممت عا  عن الق رة ان  ائثته ميك هتا جن تته وإخاثتته وتتعقتب متن يتعترع لته وت تصتر لته بعقتاب متن تعترَّع لته، ومتاثا  مم
كم عليه ب ون تبس الشروط واملوانا، أما املق ور عليته آقت  ستبق بيتان أنته متن كتان يف قباتة املستلمس وميكتن للستلطان أو نوابته أن يطل بتوه إلقامتة   

هم مقتت ورا  . آوجتتوث ج تتوث املرتتت ين بتتس املستتلمس وخمتتالطتهم قتتم دتتارج معستتكراْم يف بعتتض ااحيتتان ال2التت  أو العقوبتتة عليتته آتت  ميت تتا متت هم يصتت ِه
 عليهم.

 
 
ر لكتتم التت نيوي الظتتاهام كثتتار يف هتت( آتتإن قيتتل: آهتتل الكتتم بكثتتر أنصتتار املرتتت ين علتتى التعيتتس هتتو علتتى الظتتاهر أ  علتتى القيقتتة  أي هتتل مسااألة)

 آقط أ  كثار  اهرا  يف ال نيا واب  ا  على القيقة معذبون يف اآلدرة .
املوانتا يف حقته آ بت  أن يكتون كتاآرا   تاهرا  واب  تا  كمتا ستبق بيانته تصت يقا  خلتس هللا التذي اليكتون إال علتى واَّواب: أن كل من أتتى كثترا  وانتثتت 

كممت عتس   القيقة. وملا كان الكم ابلكثر يقا على املمت عس ب ون تبتس الشتروط واملوانتا، آا ْكم تا بكثترهم إمنتا هتو علتى الظتاهر والنقطتا بكثترهم
، متا التتذك  أبنته الدتب علي تا الباتل عتن هتذه املوانتا. آتالكم علتيهم إمنتا هتو علتى ل قيا  مانا من التكث  يف حق بعاتهمعلى القيقة الحتما

                                                 

 ( ابلب اري42٠٧)ح يل  1
 ٥٠٧، و )الصار  املسلول( ص ٣1٧ /28انظر )جممون الثتاوى(  2
 قه مانعحبيقة ما ِل يظهر لنا ه على احلقفر بعينقال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]والصواب أن يقال: أن األصل فيمن ملب   بنصرة الشرك واملشركني أنه كا. 

وأما من   ال مكون إال على احلقيقة.، فأحكاا هللا 51ائدة: امل ( تْه مْ نَّه  مِ َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم َآإِ ) فهو منهم )أ  مشرك( بنص حكم هللا: ألنه إذا موىل  الشرك وأهله حقاً 
ة بل يبقى حكم ت يف األحكاا الشرعياالحتماال   نعملفومن ِل يظهر لنا مانع يف حقه  ظهر يف حقه مانع من املوانع فهو لي  بكافر ال يف الباطن وال يف الظاهر.

ق، وامبعنا الدليل، ينا هللا، وطلبنا احلهاد إن امقاال ت هللا الظاهر هو األصل وال دخل لنا ابلسرائر واملديبات، واألصل أننا معذورون، بل مأ ورون، يف امقأ يف
 .وحكمنا ابلظاهر

ه، ويبعث يوا ن قتل وغنم مال وحنو ملة الكفار ته معامعليه، أو ِل يظهر لنا، فنحن معذورون يف معاملولو قال املصنف: أن املمتنع إن قاا يف حقه مانع ِل نقلع 
 .سلم يف بدرنيب صلى هللا عليه و باس عم  السر العأالقيامة على نيته، لكان أضبط وأقرب إىل ظاهر حديث أا املؤمنني يف اجليش الذ  يدزو الكعبة، وكذلك قصة 

 .ا شيخ اسس ا الذ  استشهد بهولكان أقرب إىل ك 
 طن(.وأبعد عن مقاالت اجلهمية واملر ئة، اليت مومهها عبارة: )كافر يف الظاهر، مؤمن على احلقيقة أو يف البا

 ( أها.حيث قال: )فإذا و د مانع فهو كافر حكمًا، مسلم يف الباطن، وإذا ِل يو د مانع فهو كافر ظاهرًا وابطناً 
ياا مانع معترب قموانعه، أوعلم منه  ري وانتفاءالتكف بينه وبني أحد هؤالء اجلنود معاملة من هذه وأمكنُه مبني  حاله من  هة موفر شروط وكذلك قال: )فمن كانت

 اأه (ًا وابطناً ر ظاهر عتربًا فهو كافه مانعًا مد لديجيشرعًا مينع من مكفريه، فيعامله كمسلم، ويكون هذا اجلند  كافرًا يف الظاهر مسلمًا يف الباطن، وإذا ِل 
 (.615)ص

 .فتأمل يف قوله: )كافرًا يف الظاهر، مسلماً يف الباطن( أها
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وقت  يقتاتِلون وآتيهم متؤمن يكتتم إميانته يشته  القتتال معهتم والميك ته اقجترة، وهتو م كتَره علتى [ -آيمتا نقلتته ع ته آنثتا  - ابان ميمياةالظاهر كما قال 
ت  هتتذا البيتت، آبي متتا هتتم ببيتت اء متتن »أنته قتتال  عليتته الصتت ة والستت  ي بعتتل يتتو  القيامتتة علتى نيهتتته، كمتتا يف الصتتايح عتتن ال ت  القتتال، و  ي تتزو جتتيشم

كتتم ع«اارع إ  د ِستتَف هبتتم، آقيتتل: ايرستتول هللا وآتتيهم املكتتره، قتتال: ي بع تتون علتتى نيتتاْم لتتى ، وهتتذا يف  تتاهر اامتتر وإن ق تِتتَل وح ِكتتَم عليتته رتتا   
كم قم يف الظاهر ِبكم اإلس   وي بع ون على نياْم، واَّتزاء يتو  القيامتة  علتى متايف القلتوب ال الكثار، آاهلل يبع ه على نيته، كما أن امل اآقس م ا   

وهتذا يف . آقولته )1عليته عليته الصت ة والست  مث است ل لك مه هذا ِب يل العبا  و دروجه ما املشركس يتو  بت ر وح ْكتم ال ت  ]على جمرث الظاهر
كتم علتى الكثتار( إمنتا هتو علتى الظتاهر ال القيقتة، آتاهلل يبع ته علتى نيتته -إىل قولته  - اهر اامر  ( يت ل علتى أن الكتم بكثتره )وح كتَم عليته رتا   

 ر  اهرا  واب  ا .الحتمال قيا  مانا يف حقه، آإ ا و ِجَ  مانا آهو كاآر حكما مسلم يف البا ن، وإ ا مل يوج  مانا آهو كاآ
يتره،  هللا كمتا ستبق تقر هتذه أمرهتا إىلآليح متن جهتة أحكتا  اآلدترة آقتط،  -هل هو كاآر حقيقة   أو ح ْكما  أي  اهرا    -وآائ ة اخل ف يف هذا 

ا  ح ْكما  سواء كانوا كثار  م،وجوب قتاقولكن من جهة أحكا  ال نيا أياا، ومن هذه اَّهة آليح ه اك د ف يف تكث  أنصار املرت ين املمت عس و 
مستلمس يف  ة ج توث املرتت ين للبستبب خمالطتأو حقيقة، بل تكث هم وقتتاقم حمتل إجتان كمتا ستبق بيانته، وإمنتا آائت ة اخلت ف يف أحكتا  الت نيا: أنته و 

ا، آمتن كانتت  كتاح واملت اث وحنوهتكمستائل ال  ك   من البل ان، آإن ه اك ك  ا  من املعام ت اخلاصة اليت يؤثر آيهتا معرآتة الت ين تقتا بتس الطترآس
خترعا مي ا من   ه قيا  مانا معتسمنعه، وعلم بي ه وبس أح  هؤالء اَّ وث معاملة من هذه وأمك ه تبسه حاله من جهة توآر ختروط التكث  وانتثاء موا

  تا. وتبتسَّ املوانتا هتو كتاآر  تاهرا  وابآا معتتسا  مل دت  ل يته مانعت تكث ه آيعامله كمسلم، ويكون هذا اَّ  ي كاآرا  يف الظاهر مستلما  يف البتا ن، وإ ا
ن كتتوهنم ممت عتتس، وكتتو   والقتتتال لوالدتتب التبتتس اجتتل الكتتم ابلتكثتت -وهتتي املعتتام ت اخلاصتتة بستتبب امل الطتتة  -إمنتتا يكتتون قتتذا ال تترع آقتتط 

ه مقت ورا  عليته الواح  من ج وث املرت ين ق  يص  م ثرثا  عن  ائثته يف بعض ااوق ت عتا ب جت ة صتط حي بتل متاوال ممملعتىن االابات آتإن هتذا اليصت ه
 يعا قا. ائثته له، كما أنه ماوال من الطائثة حكمه حكمها مل خيرج ع ها ابنثراثه إ  ماوال مؤَترا  أبمرها مط

اتهم علتى الظتاهر ويعاملته بع نه كاآر يفأعض املسلمس على آإن قيل: آهل دوو أن نطلق على آرثِ  واح  أنه كاآر ومسلم يف آنِ  واح ، آيعامله ب
 أنه مسلم يف البا ن .

اب تة آاَّواب: نعم، وهذه هي مسألة )تَتبَتعُّض ااحكا ( ومع اها اجتمان حكمس متااثين يف العس الواح ة وم ال  ل : الب ت من الرضاعة: هتي 
اث. ومعتتىن هتتذا الكتت  : لتتو أن امتترأة أرضتتعت  ثلتتة أج بيتتة، لصتتارت هتتذه الطثلتتة اب تتة متتن متتن جهتتة الرمتتة واحملرميتتة، وليستتت اب تتة يف ال ثقتتة واملتت  

                                                                                                                                                                            

 وز أن يكون مؤمنًا يفالدنيا وجي ظاهرًا يف أحكاا ( عن اجلهمية: )وقالت اجلهمية من املر ئة من قال أو فعل ما كفر، َكَفرَ 631مث انظر ما قاله هو نفسه )ص
لى احلقيقة، ال على ع هللا ال يكون إال رة، ألن خرب اآلخيفذا، ألن من ثبت كفره ابلدليل ال بد  أن يكون كافرًا ظاهرًا وابطناً، معذاًب الباطن، فأكفرهم السلف  

ظر مثله وان ا.سلول...( أه، والصارا امل..تاو الظاهر فقط، فمن أّكفرُه يف الظاهر دون الباطن فقد كذ ب ابلنص، ومن هنا أكفرهم السلف. انظر جمموع الف
 ( من اجلامع. 422)ص

 يقلع وعامله طا ِل حقه، كافر عند من ى املانع يفطلع علوأان ظر ابلشيخ أنه ال ير  مراد اجلهمية يف قوله: )مسلمًا يف الباطن( وإمنا مراده أنه مسلم عند من ا
ليب الباطن الذ  قه، ال االعتقاد القملانع يف حا قياا د من عرأ حقيقة أمره ومبني  فيكون مراده من قوله: )يف الباطن( أ : عن. أظهره من مكثري سواد الشرك وأهله

 مردُّ املر ئة الكفر واسميان إليه، وهللا أعلم. 
 .موله مقاالهتقشابه  ويدل على حسن ظر هذا، معرفة الشيخ طقاالت اجلهمية واملر ئة، وانتقاده لكل من وافقهم يف شيء منها أو

احلكاا  ا داا يف صفمافر يف احلكم الظاهر ك(: )فمن علم من أحدهم مانعًا معتربًا، عامله كمسلم، وهو عندان  622ليه قوله يف ام صة )صوأيضًا يدل ع
 املرمدين( أها.

 .(35-34ولكن  العبارة األوىل مومهة فلزا التنبيه[النكت اللوامع ص )
 22٥ /19انظر )جممون الثتاوى(  1
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ستت اب تة متن الرضان لزوج هذه املرأة آيار  عليه نكاحها ويكون حمرما  قا، ولك ه الدب عليه اإلنثتاق عليهتا واليتتواراثن. آهتي اب تة لته متن وجته ولي
 وجه آدر، ِب ف ب ته من ص لبه.

لرمتة واحملرمتة، اب تت متن الرضتان ب تتا  يف والشتريعة  اآاتة متن تتبعهض ااحكتا  وهتو حمتض الثقته، وقت  جعتل هللا ستباانه ال[رمحته هللا  مابن القيقتال 
 وأج بية يف امل اث واإلنثاق. 

 وكذل  ب ت الزى ع   جهور اامة ب ت يف حتر  ال كاح، وليست ب تا  يف امل اث. 
 . 1]ابن ولي ة ومعة أدا  لسوثة ب ت ومعة يف الِثراه وأج بيا  يف ال ظر اجل الشهبه بع تبة ة والس  عليه الص وكذل  جعل ال   

كانتتت لتته جاريتتة، آتتزى هبتتا ع تبتتة بتتن أيب   -والتت  أ  املتتؤم س ستتوثة ب تتت ومعتتة رضتتي هللا ع هتتا  -وحتت يل ابتتن وليتت ة ومعتتة متثتتق عليتته، وآيتته أن ومعتتة 
ا ، وأدس عتبة أداه سع  بن أيب وقاص أن هذا ال    اب ه آأراث سع  أدذه يو  آتح مكة آ اوعه آيه عب  بتن ومعتة وقاص يف اَّاهلية، آول ت خ م

آقاى بي هما، ويف إح ى رواايت الب اري قذا الت يل قالتت الستي ة عائشتة رضتي هللا ع هتا )كتان عتبتة  عليه الص ة والس  آت اصما إىل ال   
أديه سع  بن أيب وقاص أن ابن ولي ة ومعة ِمينه آاقباه إلي ، آلما كتان عتا  الثتتح أدتذه ستع ، آقتال: ابتن أدتي كتان قت   بن أيب وقاص َعِهَ  إىل

، آقال ستع : ايرستول عليه الص ة والس  َعِهَ  إيلَّ آيه، آقا  إليه عب   بن ومعة آقال: أدي وابن ولي ة أيب و ِلَ  على آراخته، آتساوقا إىل رسول هللا 
: هتو لت  ايعبت   بتن عليه الص ة والس  ، ابن أدي كان َعِهَ  إيله آيه، وقال عب  بن ومعة أدي وابن ولي ة أيب و ِلَ  على ِآراخته، آقال رسول هللا هللا

أي متن ختتبِهِه بعتبتة، آمتا احتجت  م ته، ِلمتاَ ر  مث قال لسوثة ب ت ومعتة:: الول  للِثراه وللعاهر اَلَجر، عليه الص ة والس   ومعة، مث قال رسول هللا
واحتجتت  م تته ايستتوثة »وع تت  ال ستتائي « هتتو أدتتوك ايعبتت »ويف لثتتظ للب تتاري [هتتذا التت يل مث قتتال  اباان القاايم.  كتتر 2(رآهتتا حتتىت لقتتي هللا تعتتاىل

لصتتاحب الثتتراه عمتت   ، آَاَكتتم وأآتتىت ابلولتت  «أمتتا املتت اث آلتته، وأمتتا أنتتت آتتاحتج  م تته آإنتته لتتيح لتت  أب »وع تت  اإلمتتا  أمحتت  « آلتتيح لتت  أب 
َهة، وجعلتته أدتتا يف املتت اث، آتاتتم ت آتتتواه « لتتيح لتت  أب »روجتتب الِثتتراه، وأَمتتَر ستتوثة أن حتتجتتب م تته عمتت  بشتتبِهِه بعتبتتة، وقتتال  تتبتْ عليتته للشُّ

، وأن ااحكا  تتبعض يف العتس الواحت ة عمت   ابالختتتباه الص ة والس   ت  وارث يف حت يل ابتن وليت ة ومعتة: . وتتبعهض ااحكتا  الت٣]أن اَاَمة ِآراه م
آتبتسه [ -بعت ما  كتر هتذا الت يل  - ابان ميمياة أنه أ  للسي ة سوثة من جهة ال سب والتوارث وليح أدا  قا يف احملرمية، كما قتال ختتيخ اإلست  

 .4]أن االسم الواح  ي  ثي يف ح كم وي بت يف ح كم، آهو أ  يف امل اث وليح أب  يف احملرمية
اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن ) ض ااحكتتا  يف أحكتتا  اإلميتتان: أن الثاستتق ي ستتمى مؤم تتا متتن جهتتة ثدولتته يف دطتتاب التكليتتف التتوارث يف قولتته تعتتاىلوم تتال تتتبع

ليته عرا معه من أصل اإلميان امل جي من الكثر، والي ستمى مؤم تا متن جهتة عت   اتيانته ابإلميتان الواجتب امل جتي متن الوعيت ، وهتو معتىن قولته  (آَم  واْ 
 .٥(اليزين الزاين حس يزين وهو مؤمن) الص ة والس  

ن أذا، واملتتراث بيتتان هبتت كتثتتي م تته والاصتتل: أن تتتبعهض ااحكتتا  اثبتتت يف الشتتريعة، ولتتوال أنتته لتتيح مقصتتوثا  ابلباتتل لذاتتته استتهبت يف ختتترحه، آ
ب أنصتار الكتا  ن هتذا البتاجبة لكتل حكتم م همتا، ومتالش ص الواح  ميكن أن دتما آيه حكمان متااثان يف وقت واح  ِبسب ااسباب املو 

  .ة من التكثاملرت ين، كل واح  م هم كاآر حكما  وميكن أن يكون بعاهم مسلمس حكما  ع   من يعلم م هم موانا معتس 

                                                 

 2٦4 /1البن القيم،  )أحكا  أهل الذمة( 1
 (٧182)ح يل  2
 4/٣٥٦)اع   املوقعس(  ٣
 421 /٧)جممون الثتاوى(  4
 241 - 24٠ /٧ال يل متثق عليه، وانظر )جممون الثتاوى(  ٥
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 (مسألة: يف املوانع املعتربة شرعاً كموانع من التكفري)
كتوأعوث آأكرر أنه الدب علي ا خترعا  البال عن هذه ا تتابة. ولكتن هنم ابلكثتر بت ون استم علتى أعيتاملوانتا يف حتق أنصتار املرتت ين املمت عتس وأنته   

 وانا:ومن هذه امل مله كمسلم.من كانت له معاملة داصة ما أح هم وميك ه تبسه حاله، نظر يف هذه املوانا آإن وج  أح ها يف بعاهم عا
 االلتحاق جبيش املرمدين بقصد النكاية فيهم: - 1

َّتيش( )أي ع ت  التااقته اب االبتت ائي كأن يقص  قتل أئمة املرت ين أو القيا  را ي سمى ابالنق ب العسكري وحنو  ل ، سواء كان هتذا هتو قصت ه
 أو  رأ له هذا القص  بع   ل ، آيت   حكمه ِبسب ت   قص ه.

كتتاب ب الرابتا متن هتذا ال أول البتايف( انته وكمتا ستبق تثصتيله يتاتإمنتا ااعمتال ابل وال ليل على أن هذا القص  مانا من التكث ، لتيح حت يل )
م لإلاليتردص آيته رجترث ال يتة الست ة، َكِ يَّت -وهتو ه تا الكثتر بستبب نصترة املرتت ين يف الظتاهر  -آإن الكثتر  ال التس، ست   وخ هتا متن أعمتة ثعتْو

التبتاح  الرابتا أن املعاصتي  أول البتابيفالذي ثبتت جتواوه اباثلتة، وقت   كترت وإمنا يت َردهص يف  ل  ب يهة داصة وهي قص  ال كاية آيهم، آهذا هو 
 رجرث ال ية الس ة ولكن تباح أو يردص آيها أبثلة خترعية داصة يف كل مسألة بعي ها.

الع ستي ال بتوة وارتت  قتو  متن  وعليه آال ليل على أن هذا القصت  متانا متن التكثت  ه تا: حاثثتة آت وو الت يلمي رضتي هللا ع ته، آإنته ملتا اثعتى ااستوث
 تاوي أهل اليمن واتبعوه حىت خلب على ص عاء، تظاهر آ وو ال يلمي أبنه من داصته وأنصاره واحتال حىت قتله، وبوهب الب اري لقصته بكتتاب امل

التيت  ََكتَر، آقتال ابتن عبتا :  الست  عليته الصت ة و ستألت عبت هللا بتن عبتا  عتن رؤاي رستول هللا من صاياه، وآيه قال: قال عبي  هللا بتن عبت هللا )
قتال: بي تا أ   ئتم أ رِيتت  أنته و ضتَا يف يت يَّ ِستواران متن  هتب آقطعت همتا وكرهتهمتا، آتأ ِ َن يل آ ث ت همتا  عليه الصت ة والست    ِكَر يل أن رسول هللا 

مث دترج [ ابان ميمياة. وقتال 1(و ابلتيمن، واآلدتر مستيلمة الكتذابآطارا، آأوهلتهما كذابس خيرجان، آقتال عبيت  هللا: أحت  ا الع ستي التذي قتلته آت و 
بقتلتته وهتتو يف متترع موتتته، آ تترج آتتأدس أصتتاابه بتتذل ،  عليتته الصتت ة والستت  آتت وو التت يلمي علتتى ااستتوث الع ستتي آقتلتته، وجتتاء اخلتتس إىل رستتول 

. وقت   كتر ابتن جريتر الطتسي يف َترخيته  قصتة آت وو وأنته 2]شتهورةوقصتته م« ق ِتَل ااسوث الع سي الليلة، قتله رجتلمت  صتاحل متن قتو  صتالين»وقال 
عليته ابل بات يف التيمن واخت تا  الثرصتة لقتلته، إ  كتان بعتض عمتال ال ت   عليه الص ة والس  ص ا ماص ا من تظاهره ابتبان الع سي ملا أمرهم ال   

قَتِ َ  علي تا َوبَتتر  [قتال  الض احاك بان فاريوزالع ستي، آقت  روي الطتسي ذست اثه عتن على اليمن ق  عاثوا إىل امل ي ة ملا استشترى أمتر  الص ة والس  
َيمر  آيه ابلقيا  على ثي  ا وال هوع يف الرب والعمل يف ااْسَوث: إما ِخَيلة   وإمتا مصتاثمة ، وأن نبلهت    عليه الص ة والس  بن   َ َّح بكتاب ال   

أن آت وو ومتن معته احتتالوا علتى [ -يف نثتح املوضتا الستابق  -رمحته هللا القارب  . وقت   كتر ٣] تا ، آعِمل تا يف  لت ع ه َمن رأي ا أن ع  ه جنت ة   وثي
، وقتت  أثتتىن ال تت   عليتته الصتت ة علتتى آتت وو، وقتت  قيتتل أن دتتسهم بَتلَتت  ال تت   عليتته الصتت ة والستت  ااستتوث وأ هتتروا متابعتتته حتتىت َتك تتوا متتن قتلتته ِخيلتتة  

 .4]ليلة وآاتهابلوحي  والس  
نته س ت هة آالاصل: أن إ هارهم املتابعة لألسوث الع سي اجل قتله اثبت يف الس  امل تلثة، وهذا ي ل على جواو م ل  ل ، ووجته الجتة آيته: إمتا أ

 عليته الصت ة والست  قولته تقريرية، وإما أنه إجان صاابة إ  قت  ع لِتَم هتذا عت هم ومل ي  كتر علتيهم، وعلتى كتل حتال آتإن هتذا العمتل ثادتل يف عمتو  

                                                 

 (4٣٧9)ح يل   1
 1٠9 /1)اَّواب الصايح آيمن ب هل ثين املسيح(  2
 ه14٠8، ط ثار الكتب العلمية 248 /2)َتريخ الطسي(  ٣
 9٣ /8، و)آتح الباري( 2٥4 - 24٧ /2ص ر السابق( )امل 4
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. ويلتز  . ومن ه ا قلت: إن االلتااق جبتيش املرتت ين بقصت  ال كايتة آتيهم جتائز، ومتاثا  جتائزا  ختترعا  آهتو متانا معتتس متن التكثت 1(الرب د عة)

                                                 

 متثق عليه 1
 [ م، كأن  اية بقصد النك يش املرمدين)االلتحاق جب ( يف موانع التكفري املعتربة يف حق أنصار املرمدين:661ذكر املصنف )صقال الشيخ أبو حممد حفظه هللا

له هذا  حاقه ابجليش( أو طرأأ  عند التدائي )لعسكر ، وحنو ذلك، سواء كان هذا هو قصده االبتيقصد قتل أئمة املرمدين أو القياا طا يسمى ابالنق ب ا
 القصد بعد ذلك فيتدري حكمه حبسب مدري  قصده( أها.

 ( أها.ن التكفريموما داا  ائزًا شرعاً فهو مانع معترب  ،(: )اسلتحاق جبيش املرمدين بقصد النكاية فيهم  ائز618وقال )ص
رد  جيوز إظهاره إال مع اسكراه املعترب، ال جملال( أن )الكفر 635أن حشد األدلة على كفر من أظهر النصرة واملواالة للكفار واملرمدين وقد قر ر )ص هذا بعد

 اموأ أو املصلحة( أها.
من موانع التكفري،  صلحة، اليت اعتربها ل هذه املألرعاً ًا شوهذا حقٌّ، وهو مناقض العتباره هنا إظهار نصرة املرمدين وااللتحاق جبيوشهم أل ل النكاية فيهم  ائز 

 (.634وِل يذكر لذلك دليً  صرحياً مسندًا خير ه من العموا الذ  قرره )ص
ظاهر ال الكفر بسبب نصرة املرمدين يف ال)(: 616اللهم إال ما ذكره من قصة فريوز الديلمي غري مسند وال صريح الداللة على ما ذهب إليه، حيث قال )ص
  ثبت  وازه ية فيهم فهذا هو الذقصد النكا صة وهييرخص فيه طجرد النية احلسنة، كنية دعوهتم لإلس ا وغريها من أعمال الرب، وإمنا يرخص يف ذلك بني ة خا

 ابألدلة..( أها.
 كذا قال، فما هي هذه األدلة؟

ا من أهل اليمن سي النبوة وارمد  قو ألسود العند عى اادثة فريوز الديلمي رضي هللا عنه، مل ا قال: )وعليه فالدليل على أن هذا القصد مانع من التكفري هنا، حا
 وامبعوه حىت غلب على صنعاء، مظاهر فريوز الديلمي أبنه من أنصاره واحتال حىت قتله( أها.

ه على  واز لداللة الذ  استدل باذا هو و ه هع أن  محيًا مسندًا، هذا ك مه، وِل يذكر على احتيال فريوز ومظاهره أنه من خاصته وأنصاره أل ل قتله، نصًا صر 
 هذا العمل امقري، الذ  كف ر فاعله ومظهره من قبل.

 ا والنهو( يفيه ابلقياا على ديننفلم أيمران ليه وسعوما ذكره عن القرب  إبسناده عن الضحاك بن فريوز قال: )قدا علينا وّبر ابن حين  بكتاب النيب صلى هللا 
 إخل(. ...احلرب والعمل يف األسود، إم ا غيلة وإما مصادمة

 ه.ه واستداللأ مرادلي  بصريح الداللة كما مر ، بل قوله: )أيمران فيه ابلقياا على ديننا والنهو( يف احلرب..( يدل على خ 
لذ  يتكىء عليه ا، مع أنه هو الدليل بني  صحته ق ق أومسندًا، وال ح ة، ِل يذكرهتوما ذكره بعد ذلك، من أن فريوز ومن معه احتالوا على األسود، وأظهروا متابع

عه احتالوا ملسابق أن فريوز ومن اف  املوضع ن يف يف هذا املوضوع الذ  هو مزل ة عظيمة، بل ذكره حكاية ابملعىن عن القرب  فقال: )وقد ذكر القرب  رمحه هللا
 .( أها.ه غيلة، وقد أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم على فريوز.على األسود وأظهروا متابعته، حىت متكنوا من قتل

 .مث نقشت ..فيقال له: ه   أثبتَّ العرش أواًل.
 .واسميان بواب الكفرش يف أفإن النقش قبل مثبيت العرش مزل ة، قل ما خيرج معها النقش سديدًا، ومزداد املزل ة خقورة، إذا كان النق

 أعدائه، فأّر َأ يفدين هللا والنكاية  ده يف نصرةل و و ه كان على من هداه هللا إىل التوحيد وهو يف  يش القاغوت أصً ، فراا استد ولو أن ك ا الشيخ واستدالل
 دهم يف فرصة و ِ هاد أعداء الدين جبورة؛ وذلك شرِق صإظهار دينه وموحيده وبراءمه من الشرك وأهله، دون أن يرمكب كفرًا، لُيظهَر دينه وبراءمه من القاغوت أب

ليه وسلم قال عأن النيب صلى هللا  ، ويف قصتهقريظة أو ظرأ يتحينه، كما فعل نعيم بن مسعود رضي هللا عنه حني كتم إس مه يف غزوة األحزاب وكان ندميًا لبر
أ، وحنوه، مما قتله لكعب بن األشر  ن مسلمة يفمد بعله حمله: )َخذِ ل عن ا" ففعل، وكان ذلك سببًا يف رحيل األحزاب كما ذكر أهل السري واملداز ، وكذلك ما ف

 .يهمالنكاية ف سهم أوهو معلوا واثبت ويدل على  واز كتمان الدين أو التخفي وصادعة الكفار بعدا إظهار عداوهتم أل ل قتل ر و 
دس  يف لك املدة كحال من انميف  هبل يكون حال كفر أو رد ة،أقول: فلو اقتصر املصنف على مثل هذه الصورة ملا خالفناه، بشرط أن ال يرمكب فاعلها ما هو  

االلتحاق  لفه فيه، ولكنه  و ز نكن لنخاِلل ذلك صفوفهم متخفيًا بزي هم أو استعمل بعض املعاريض واحليل املومهة، اليت هي من  ن  املخادعة يف احلروب، ك
 جبيش القاغوت ابتداًء أل ل هذا القصد. 

 .مته ه وخديفعل ذلك من مكفرات صتلفة، يف املراحل اليت مير  ا يف دراسته أو دورامه أو ختر  ومعلوا ما يقرتفه من
 ل املصلحة ن ذلك، واستثنائه ألمتجويز شيء راه، فواألصل األصيل الذ  ال خيالفنا فيه املصنف أن مثل هذه املكفرات ال يسو غ ارمكاب شيء منها إال يف اسك

 ليل مسند صحيح صريح، وهو الشيء الذ  ِل أيت به املصنف هنا.اليت ذكرها، حيتاج إىل د
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 ل مسلما  أو أن َيمر بقتله.من أق   على هذا أن يعلم مادوو له أن يرتدص آيه يف هذا املوضا وماال دوو. ومما الدوو له ِبال أن يقت
لعستكرية مته أن االنقت ابت ابتاين يف وعهذا، وك ت ق   كرت يف كتايب )العم ة( حاثثتة آت وو الت يلمي متا الع ستي وخ هتا يف الترث علتى الشتيخ اال

رته صتتتورة االنقتتت ب قتلتتته صتتتو ىت متتتن بتتت ن العصتتتر الاضتتتر، وقتتت   كتتتر هتتتذا يف تعليقتتته علتتتى متتتنت العقيتتت ة الطااويتتتة، آمتتتا آعلتتته آتتت وو متتتا ااستتتوث حتتت
   عليته الصت ة والست حيتاة ال ت  العسكري وهو ت ي  نظتا  الكتم متن ثادتل الستلطة الاكمتة بواستطة بعتض أآتراث هتذه الستلطة، وقت  وقتا هتذا يف

 تلثت ااْساء.دسمى وإن اقبيل وآاته وما تواآر الصاابة وب  نك  من أح ِ ، آليح االنق ب بب عة كما وعم الشيخ والعسة ابمل
 املانع املعترب الثاين: هو اجلهل. - 2

التته، ي الميكتن للمكلتف إو اَّهتل التذ وق  سبق ِب ه يف الباب الساث  من هذ الكتاب، وضابط اَّهل املعتس عذرا  ومانعا من وقون ااحكتا : هتو
 ق َ ى. اهو من املعرضس عن آَا يف  ل  ن من التعلم آلم َيسْ أما اَّهل الذي ميك ه إوالته بتمك ه من التعلم آليح بعذر وليح رانا، آإ ا َتك

ليعتتس  -به نتشتاره وتيسهتر أستبااب -علتم لته كما سبق بيان أنه اليلز  بلول العلم حقيقة   إىل كل مكلهف لتقو  عليه الجتة، بتل يكثتي إمكتان بلتول ال
 ا على القيقة.املكلف عاملا ح كما ، أي يعتس يف ح كم العامل وإن مل يكن عامل

يامهتا، وإن وال خيثى أنه قت  ختتان يف هتذه ااوم تة يف ك ت  متن البلت ان القتول بك ثتر الكتا  التاكمس ب ت  متا أنتزل هللا، وهتذا يكثتي لبلتول الجتة وق
تتالف هتتذا القتتول، وإن و ِجتتَ  متتن ي َستتثِهه وي اتتلل متتن يقتتول بكثتتر الكتتا ، آقتت  و ِجتتَ  امل تتالف واملاتتلل  واملستتتهزيء متتا اانبيتتاء علتتيهم و ِجتت  متتن خي 

 ، وقال تعاىل٣٠يتح:  (اَي َحْسَرة  َعَلى اْلِعَباِث َما ََيْتِيِهم مِهن رَّس وِل ِإالَّ َكان وا ِبِه َيْستَتْهزِئ ون) ثهم من قيا  الجة، قال تعاىلالس  ، ومل مي ا وجو 

ومتن هتذا تعلتم أياتا أنته لتو و ِجتَ  يف بعتض البلت ان متن  ٥2التذارايت:  ( قَتال وا َستاِحرم َأْو جَمْ  تونم َكَذِلَ  َما أََتى الَِّذيَن ِمن قَتتْبِلِهم مِهتن رَّس توِل ِإالَّ )
آيو هم أن حاكمهم مسلم، وأهنم جماه ون يف ستبيل هللا، وأن املستلمس اخلتارجس علتى التاكم  -من علماء السوء وخ هم  -ي الل أنصار املرت ين 

وََكتَذِلَ  َجَعْل َتا ) را  مي ا من تكث  أنصتار املرتت ين متا إمكتان بلتول الجتة. وقت  قتال تعتاىلهذا التاليل ليح عذ ضالون أو دوارج وخ   ل ، أن
، وهتذا  12٣اانعتا :  (واْ ِآيَهتاوََكتَذِلَ  َجَعْل َتا يف ك تلِه قَتْريَتِة َأَكتاِبَر جم َرِِميَهتا لَِيْمك تر  )، وقتال جتل ختتأنه ٣1الثرقتان:  (ِلك لِه َنِ ِه َعت  وها  مِهتَن اْلم ْجترِِمسَ 

ا قامتت َجْعلمت  ق ري متاتم الوقون، آكلما  هر الق كلما  هر ا تر  واملستتهزيء وامل تالف واملاتلل والبت ، وهتذا كلته المي تا متن قيتا  الجتة كمت

                                                                                                                                                                            

( الواردة فيه قصة األسود العنسي جيد ابن 4378ث )هذا ولقد عزا املصنف قصة فريوز الديلمي فيما عزاه من املرا ع إىل فتح البار ، ومن ير ع إىل شرح احلدي
قال وكان معه شيقاانن ي سود الكذابخرج األ)من طريقه، من حديث النعمان بن بُاّزرُج قال: حجر قد ذكر رواية عن يعقوب بن سفيان والبيهقي يف الدالئل 

ن األسود عاء فمات، فجاء شيقاه وسلم بصن عليألحدمها سحيق واآلخر شقيق، وكاان خيربانه بكل شيء حيدث من أمور الناس، وكان اَبذان عامل النيب صلى هللا
يً ، وقد َسَقّتُه دخلوا على األسود ل غريمها حىتريوز و اء ومزوج املرزابنة زو ة ابذان، فذكر القصة يف مواعدهتا داُدَويه وففأخربه، فخرج يف قومه حىت ملك صنع

حبوا من متاع ما أو سه، وأخر وا املرأة واحتز  رأ فريوز املرزابنة اممر صرفًا حىت سكر، وكان على اببه ألف حارس، فنقب فريوز ومن معه اجلدار حىت دخلوا، فقتله
هللا عليه وسلم  قبل وفاة النيب صلى صيب األسودأعروة  البيت وأرسلوا امرب إىل املدينة، فواىف بذلك عند وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ، قال أبو األسود عن

 سلم ( أها.نيب صلى هللا عليه و حة وفاة الك صبيبذل بيوا وليلة، فأاته الوحي فأخرب به أصحابه، مث  اء امرب إىل أيب بكر رضي هللا عنه، وقيل وصل امرب
ت على ما و ة ابذان، وقد اطلعز ساعدة من سود طولي  يف هذا امرب شيء مما استدل به املصنف، بل مما فيه أن فريوز ومن معه نقبوا  دار البيت وقتلوا األ

خيرب كتب التاريخ وما  (، وكل من310 - 6/307بل يف البداية والنهاية ) - كهنا يرمي إليه املصنف من قصة فريوز، لي  يف اتريخ القرب ، فهو غري مو ود
يف دين  سثبات سن ة مندوبة ، وال مكفيممحصة مجع فيها أصحا ا من غري إسناد، ويعرأ طرق االستدالل ومتحيص األخبار، يسل م أبن حكايته غري مسندة وال

 .البواح، أو الشرك الصراح، أل ل مصلحٍة ما هللا، فضً  عن أن جُيَو ز  ا ارمكاب الكفر
لك والنظر ، فاملقلوب مرا عة ذ غري مسندو أيضاً أن و ه الداللة من قصة فريوز الديلمي غري صريح فيما نقله املصنف عن كتب التاريخ وه فام صة كما قلت:

ل والسري ر ال واجلرح والتعدياصة كتب الذلك، خلن لفقر ابملرا ع املقلوبة يف أصل القصة وإسنادها وو ه الداللة فيها، وهو أمر متعسر علي  يف هذا املكا
 (39-36[النكت اللوامع ص )والتواريخ
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 ابلرسل ما وجوث هؤالء.
متن  ستتهزئ بته، ووجتب علتىن خيالثته ويمتقامتت الجتة بته وإن و ِجتَ  والاصل أنه إ ا وج  متن يقتول بكثتر الكتا  التاكمس ب ت  متاأنزل هللا آقت  

ث ال لبلتت ان  إن هتتذا يكتتاام يف ختتتىت ْستتا بتته أن يستتعى لتبتتس التتق يف هتتذا اامتتر. آكيتتف وقتت  ختتتان ت كيتتل الكتتا  ابملستتلمس املتتت ي س اجتتل ثعتتْو
 خيثى على أحِ  اليو .

 بقي ه ا ت بيهان:
 ة.اهنا ثادلة يف االستتاب -ال املمت ا  -سَّ إمنا جتب للمق ور عليه ااول: أن إقامة الجة على املع

تكتون الت عوة قت  ر س: أحت  ا أن الة واجبتة بشتوال اين: أن املمت عس الدب إقامة الجة على أعياهنم، وإمنا ي ْ َعون قبل القتال، وتكون هذه ال عو 
 والذي ي  عي هم رءو  الطائثة املمت عة.بل تهم من قبل، واآلدر: أن اليكون قتاقم قتال ثآا. 

م يقتلتون الت عاة كتل اي راث مت هم بتل إهنتمتق  علموا  ومن هذا تعلم أن ثعوة الكا  املرت ين املمت عس إىل التزا  اإلس   والكم به خ  واجبة اليو ، إ 
ابتن القتيم يف ن الستن الشتيباين و وال حملمت  بتالقستم التتايل وآيته أقتحس، كما أن قتاقم قتال ثآا وهذا الثعتوة آيته، ويف املستألة تثصتيل َييت يف آدتر 

 هذه املسألة إن ختاء هللا.
انصتتار اجتتل ابتتس حتتال بعتتض هتتؤالء متتن أراث ت وحنتتن إ ا قل تتا إنتته  كتتم علتتى أنصتتار املرتتت ين بتت ون تبتتس موانتتا، آتتذِْكر  للموانتتا ه تتا املتتراث بتته ت بيتته

 عتسة يف الشريعة.معاملة داصة أن نعرهِآه املوانا امل
 املانع الثالث: اسكراه. - 3

 وآيه مسائل: تعريثه، وختروط اعتبار اإلكراه وَح هه، وبيان ع   توآر ختروط اإلكراه يف أنصار املرت ين.
 .1]هو إلزا  ال   را اليري ه[أن اإلكراه ابن حجر  تعريف اإلكراه: وأوجز تعريف هو ما كره -أ 

 وختروط اإلكراه أربعة: [رمحه هللا ابن حجر  ه: قالختروط اعتبار اإلكرا -ب 
 ااول: أن يكون آاعله قاثرا  على ايقان مايه ث به، واملأمور عاجزا  عن ال آا ولو ابلثرار. 

 ال اين: أن ي لب على   ه أنه إ ا امت ا أوقا به  ل .
و جترت العتاثة أبنته م تا  قريبتا  جت ا  أو ا إ ا  كتر متا الي عت  م كرهتا ، ويستت ىن ال الل: أن يكون ماَه َّثه به آوراي ، آلو قال: إن مل تثعتل كتذا ضتربت  خت 

لف.  الخي 
. ومل يتتذكر ابتتن حجتتر يف ك متته هتتذا صتتثة الته يتت  التتذي يت َعتت  إكراهتتا، وإمنتتا  كتتره بعتت   لتت ، 2]الرابتتا: أن اليظهتتر متتن املتتأمور مايتت ل علتتى ادتيتتاره

 وي ب ي أن يكون هذا ختر ا  دامسا ، آ قول: 
وادت لتتف آيمتتا يهتت ث بتته، آتتاتثقوا علتتى القتتتل واتتت ف العاتتو والاتترب [ اباان حجاارخلتتامح: نتتون متتا يهتت ثه بتته أو متتا يستتمى )َحتت ه اإلكتتراه(. آقتتال ا

وادتلتف يف حت ه اإلكتراه،  آتأدرج عبت  بتن محيت  بست   [، وقتال أياتا  ]الش ي  والبح الطويل، وادتلثوا يف يس  الارب والبح كيتو ِ  أو يتومس
تتره: »، ومتتن  ريتتق خت تتريح حنتتوه ووايثة ولثظتته «لتتيح الرجتتل أبمتتس علتتى نثستته إ ا س تتجن أو أوثِتتَق أو ع تتذهب»ح عتتن عمتتر قتتال صتتاي أربتتامت  كلهتتن ك 

ت  يت رأ عتين ستو س إال ك تت متكلمتا  بته»، وعن ابن مسعوث قال «السجن والارب والوعي  والقي  . وهتذه اامتور ٣]، وهتو قتول اَّمهتور«ماك   م

                                                 

 ٣11 /12)آتح الباري(  1
 ٣11 /12)آتح الباري(  2
 ٣14و  ٣12 /12)آتح الباري(   ٣
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 يف َح ه اإلكراه قسَّمها ااح اف إىل قسمس:املذكورة 
 او.ااول: إكراه ملجيء أو َت : و ل  ابلته ي  ابلقتل والقطا وابلارب الذي خياف م ه تَتَلف ال ثح أو الع

 .1واآلدر: إكراه خ  ملجيء أو  قص: وهو ماكان ابلَْبح والقي  والارب الذي الخياف م ه التلف
 .2لرتدص يف الكثر اليكون إال ابإلكراه امللجيءومذهب جهور العلماء أن ا

أتملتت املتذاهب آوجت ت [قتول اَّمهتور وهتو قتول ال ابلتة آقتال  ابن ميمياةويف الرتجيح بس أقوال امل تلثس آيما يقا به اإلكراه على الكثر، رجهح 
ه املعتتتس يف اقبتتة وحنوهتتا، آتتإن أمحتت  قتت  نتتص ه يف ختت  موضتتا أن اإلكتتراه خيتلتتف ابدتتت ف املكتتَره عليتته، آلتتيح اإلكتتراه املعتتتس يف كلمتتة الكثتتر كتتاإلكرا
 .٣]اإلكراه على الكثر اليكون إال ابلتعذيب من ضربِ  وقي  واليكون الك   إكراها

بته املشتركون، وعلتى املشتهور آتإن هتذا هتو ستبب نتزول قولته  والجة لقول اَّمهتور هتو ستبب ال تزول، آتإن عمتار بتن ايستر مل يتتكلم ابلكثتر حتىت عذه
واملشتهور أن اآليتة املتذكورة نزلتتت يف [ ابان حجار، قتتال 1٠٦ال اتل:  (َمتن َكَثتَر اِبّللِه ِمتن بَتْعتِ  إميَانِتِه ِإالَّ َمتتْن أ ْكترَِه َوقَتْلب ته  م ْطَمتِتن  اِبإِلميَتانِ ) تعتاىل

ارا  آعتتذبوه حتتىت قتتارهبم يف بعتتض متتا أراثوا، أدتتذ املشتتركون عمتت»عمتتار بتتن ايستتر، كمتتا جتتاء متتن  ريتتق أيب عبيتت ة بتتن حممتت  بتتن عمتتار بتتن ايستتر قتتال 
وهتو م رَستل ورجالته ثقتات «. آتإن عتاثوا آع ت    قتال: مطمت تا  ابإلميتان، قتال: كيف جت  قلب آقال له:    عليه الص ة والس  آشكي  ل  إىل ال   

إىل حتت  اإلكتتراه املتتردص يف  -اثتتته يف التلمتتيح حستتب ع -. وقتت  أختتتار الب تتاري رمحتته هللا 4]أدرجتته الطتتسي وقبلتته عبتت الرواق وع تته عبتت  بتتن محيتت 
الكثتر و لت  يف ابب )متن ادتتار الاترب والقتتل واقتوان علتى الكثتر( بكتتتاب اإلكتراه متن صتاياه، و كتر آيته ث ثتة أحاثيتل ااول حت يل أنتتح 

(  وآيته إختتارة إىل أن العتوثة يف قتذف يف ال تاروأن يكره أن يعوث يف الكثر كما يكتره أن ي -وم ها  -ث ث من ك نه آيه وج  ح وة اإلميان مرآوعا )
ي  الكثر تع ل ثدول ال ار را يعين اق ك، آ  يردص يف الكثر إال ع ت  دشتية اقت ك وتلتف الت ثح وهتو قتول اَّمهتور. والت يل ال تاين عتن ستع

كان يوثق سعي  بن وي  ويقيه ه ل ت    -قبل إس مه  -بن وي   قال )لق  رأيت ين وإن عمر م وثِِقي على اإلس  ( ال يل، وآيه أن عمر بن اخلطاب 
ري حت يل عن اإلس  ، ومل يكن القي  ل دص له يف  ل  وآيه إختارة للرث على الشاآعية يف قوقم إن البح والقي  إكراه على الرثة. مث  كتر الب تا

يجتتاء ابمل شتتار آيوضتتا علتتى رأستته آي جعتتل نصتتثس، وميشتتط قتت  كتتان متتن قتتبلكم يؤدتتذ الرجتتل آي اثتتر لتته يف اارع آي جعتتل آيهتتا، آدبتتاب مرآوعتتا )
علتى متن ادتتاروا القتتل والعتذاب   عليته الصت ة والست  ( ال يل، وآيه أثىن ال   أبمشاط ال ي  من ثون لمه وعظمه، آما يص هه  ل  عن ثي ه

 .٥دتار القتل على الكثر أنه أعظم أجرا  على الكثر وامت حهم، ويش  الب اري بذل  إىل ال ليل املواآق لإلجان على أن من ا
 هذا ما يتعلق بشروط اإلكراه املعتس وَح هه املردِهص يف الكثر.

 بيان ع   توآر ختروط اإلكراه املعتس يف حق أنصار الكا  املرت ين، وآيه أربا مسائل: -ج 
أال يظهتر متن املتأمور  -آيمتا نقلتته عتن ابتن حجتر  -ان متن ختترو ه: : بيان ع   توآر ختروط اإلكراه املعتس يف حق أنصار الكا  املرتت ين، األوىل

                                                 

 44٧9 /9)ب ائا الص ائا( للكاساين،  1
، وقول املالكية يف )الشرح 449٣ /9وقال الشاآعي إن البح والقي  إكراه على الرثهة. وقول ااح اف يف )ب ائا الص ائا( وهذا قول ااح اف واملالكية وال ابلة،  2

َه . وكلهم أجعوا على أن من أكرِ ٧ - ٦ /18، وقول الشاآعية يف )ا مون( 1٠9 - 1٠٧ /1٠، وقول ال ابلة يف )امل ين ما الشرح الكب ( ٥49 - ٥48 /2الص  ( 
، ونقل اإلجان أياا القر   يف ٣1٧ /12على الكثر آادتار القتل أنه أعظم أجرا  ع   هللا ممن ادتار الردصة، نقله ابن حجر عن ابن بطال وهذا لثظه يف )آتح الباري( 

 188 /1٠تثس ه، 
 رسالة ال انية عشرة لم  بن عتيق أيااضمن ال 419، و )جمموعة التوحي ( ص ٣2)ال آان عن أهل الس ة واالتبان( لم  بن عتيق ص  ٣
 ٣12 /12)آتح الباري(  4
 (٦94٣و  ٦942و  ٦941وااحاثيل ال  ثة املذكورة ه ا أرقامها ) ٥
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مايت ل علتى ماي ل على ادتياره، و ل  ان اإلكراه إمنا اعتس مانعا خترعيا من وقون ااحكا  وعقوابْا انه ي ثس  االدتيار، آإ ا  هر من املكلتف 
 اكم املرت  جن هم يثعلون مايثعلون ابدتيارهم، وهذه أص اآهم:ادتياره آ  إكراه وإن وج  يف الصورة. وبتطبيق هذا على أنصار ال

علمتون أن ياامتوال وإن كتانوا و  امل اصتب آامل اصرون ابلقول: كبعض علماء الستوء والصتااآيس واإلع ميتس، يقولتون متا يقولونته ابدتيتارهم  معتا  يف
 َعتَذابم ِهْم َخَاتبم مِهتَن اّللِه َوَق تمْ ْ را  آَتَعلَتيْ صَ ْلك ْثِر َولَتِكن مَّن خَترََح ابِ ) آيهم  مايقولونه اب  ، آهم ممن كثر ابدتياره ب   إكراه الذين قال هللا

نْتَيا َعلَتى ، َعِظيمم  علتى متا آعلتوا ح تبه  ، آاملهتم1٠٧ - 1٠٦ال اتل:  (ْوَ  اْلَكتاِآرِينَ  يَتْهتِ ي اْلَقتالَ نَّ اّللهَ اآلِدتَرِة َوأَ َ ِلَ  أبَِهنَّ م  اْسَتَابُّواْ اْلََياَة اْل ُّ
 العاجلة ال اإلكراه. 

 وأما امل اصرون ابلثعل: آهم قسمان:
علوا ابدتيتارهم ، آهؤالء آعلوا متاآاملتطوعس قسم لق جبيش الاكم املرت  ابدتياره: كالاباط الذين يلتاقون ابلكليات العسكرية ابدتيارهم وكاَّ وث

 آ  اعتبار لإلكراه يف حقهم.   
لتو و ليه هذا اإللتااق، عي أنه مثروع أ -وهذا موجوث ببعض الب ث ال كلها  -جبيش الاكم املرت  آيما ي سمى ابلتج ي  اإللزامي وقسم آدر لق 

  حتت ه اإلكتتراه هتتذه اَاضتترار التبلتتة التتبح، و مل يثعلتته اضتترَّ بتت نياه متتن وجتتوه خمتلثتتة كم عتته متتن ااعمتتال الكوميتتة وَمْ عِتتِه متتن الستتثر ولتعتترع لعقوبتت
 ا القسم أياا. يف حق هذامللجيء املردهص يف الكثر، الذي يقا آيه ابلتااقه جبيش املرت . آ بت بذل  أنه ليح مَثَّ إكراه معتس

ستبب بداصتة لتو اعتقتل  -ش ااقته ابَّتيوكل من القسمس يرتك معسكره ويعتوث إليته ابدتيتاره، ويف كتلِ  متن القستمس لتو أ هتر آترث التت يهن قبتل الت
  -ت ي ه 

 
يش  ين أث تاء عملته ابَّت هتر آترث التتِ َا من اخل متة ابَّتيش  لت واعي اامتن العتا  حستب مصتطلح الطواخيتت، ويف كتل متن القستمس لتو أمل

 إكتراه يؤكت  أنته لتيح مَثَّ  َّتيش. كتل هتذاوهو جبيش املرت  لعوقب ابلتبح مث  ترث متن ا -يف بعض البل ان  -ابع  من اخل مة آيه، ولو أ لق ليته 
كتتراه عتت   تتتوآر ختتتروط اإل  تعلق ببيتتان، وأن كتتل متتن يعمتتل جبتتيش املرتتت  آبادتيتتاره أو هتتو خاآتتل معتترع عتتن أمتتر ثي تته اليع يتته يف ختتتيء. هتتذا متتايمعتتتس

 املعتس يف حق أنصار الكا  املرت ين.      
 م. : بيان أن اإلكراه املعتس لو و ِجَ  آإنه ال يردص قم يف قتل املسلمس وقتاقاملسألة الثانية

اتثق العلماء علتى أنته لتو أكترَِه علتى قتتل معصتو  مل يصتح لته أن يقتلته، آإنته إمنتا يقتلته ابدتيتاره [رمحه هللا  ابن ر ب احلنبليوهذا حمل إجان، آقال 
 . 1]اآت اء ل ثسه من القتل،  هذا إجان من العلماء املعت  هبم

قتاقم، كما يثعلته أنصتار الكتا  املرتت ين وج توثهم، بتل الواجتب علتى هتؤالء إن كتانوا  آاإلكراه ولو اكتملت خترو ه ال يردص يف قتل املسلمس وال
املكتَره يف قتتال الثت تة بكستر ستيثه ولتيح لته أن ي قاتتل  عليته الصت ة والست  بتل قت  أمتر ال ت  [ ابان ميمياةيزعمون أهنم مسلمون أن يثعلوا كما قتال 

واملقصتوث أنته إ ا كتان املكتَره علتى القتتال يف الثت تة لتيح لته أن يقاتتل بتل  -و كتر الت يل مث قتال  -وإن ق ِتل، كما يف صتايح مستلم عتن أيب بكترة 
اة عليتته إآستتاث ستت حه، وأن يصتتس حتتىت ي قتتتل مظلومتتا، آكيتتف ابملكتتره علتتى قتتتال املستتلمس متتا الطائثتتة اخلارجتتة عتتن ختتترائا اإلستت   ! كمتتانعي الزكتت

 .2]ليه إ ا أ كرِه على الاور أن اليقاتل وإن قتله املسلمونواملرت ين وحنوهم، آ  ريب أن هذا دب ع
 : بيان أن اإلكراه املعتس لو و جَ  آإنه المي ا من الكم بكثرهم.املسألة الثالثة

كم عليهم ب ون استتابه، وهذا إجان الصاابة، وي ل عليه أياا حت يل العبتا ، وآيته أجترى ال ت  عليته الصت ة  كما سبق بيانه من أن املمت عس   
                                                 

، ونقل ٥٣9 /28، وعن ابن تيمية )جممون الثتاوى( 1٠/18٣. وق  نقلت اإلجان على هذا من قبل عن القر   )تثس  القر  ( ٣29)جاما العلو  والكم( ص  1
 ، وخ هم ك  1/٧9، وعزال ين بن عب الس   )قواع  ااحكا ( ٣12 /12هذا اإلجان أياا كل من أبو إسااق الش اوي )آتح الباري( 
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 حكم الكثار عليه ِبروجه يف صف املشركس يو  ب ر ما ثعواه اإلس   واإلكراه،  وق  سبق  كر هذا ال يل.  والس  
 : بيان أن اإلكراه املعتس لو و ِجَ  آإنه المي ا من قتلهم وقتاقم.املسألة الرابعة

تتتال التتتتار قيف ك متته عتتن يميااة ماباان ا  كتتره كتتان م كرهتتا  مستتلما يف البتتا ن، وثليلتته آيمتت  و لتت  لكتتوهنم كثتتارا  حكمتتا ، والكتتاآر دتتوو قتلتته وقتالتته، ولتتو
لتى نيتته. وحنتن علي تا أن نقاتتل العستكر عوَمتْن أدرجتوه معهتم مكرهتا آإنته ي بعتل [اخلارجس عن ختتريعة اإلست   متا ثعتواهم اإلست  ، قتال رمحته هللا 

كَره من خ ه.
 
 جيعه إ  اليتميز امل

. ارع إ  د ِستَف  هبتمببيت اء متن ا ي تزو هتذا البيتت جتيش متن ال تا ، آبي متا هتم»أنته قتال:  عليه الص ة والست  يف الصايح عن ال   وق  ثبت 
جته أرابب ن وجتوه متعت ثة، أدر م ة والس  عليه الص وال يل مستثيض عن ال   «. آقيل ايرسول هللا:  إن آيهم املكَره آقال: ي بع ون على نياْم

التتذي أراث أن  أهلتت  اَّتتيش آتتاهلل تعتتاىل -مث  كتتر ابتتن تيميتتة رواايت أدتترى لتت ثح التت يل مث قتتال  -صتتايح عتتن عائشتتة، وحثصتتة، وأ  ستتلمة ال
ا  ين أن مييتزو لتى املتؤم س ا اهت، آكيتف دتب عما ق رته على التمييز بي هم، ما أنه يبع هم علتى نيتاْم -املكَره آيهم وخ  املكَره  -ي ته  حرماته 

لب قتال العبتا  بتن عبت املط متا روي: أنكبس املكره وخ ه، وهم اليعلمون  ل  ! بل لتو اثعتى مت ن أنته دترج م كَرهتا  مل ي ثعته  لت  رجترث ثعتواه،  
بتل «. هللا إىلا، وأمتا ستريرت  آتك آكان علي تأما  اهر »ملا أسره املسلمون يو  ب ر: ايرسول هللا! إين ك ت مكرها. آقال: عليه الص ة والس  لل    

ستتلمس رالكثتتار لتتو ترتستتوا  قتتون علتتى أنلتتو كتتان آتتيهم قتتو  صتتالون متتن ديتتار ال تتا  ومل ميكتتن قتتتاقم إال بقتتتل هتتؤالء لقتلتتوا أياتتا، آتتإن اائمتتة متث
حت  قتويل أمس أياتا يف املستل رمتي أولتت  وديف على املسلمس إ ا مل يقاتلوا، آإنه دوو أن نرميهم ونقص  الكثار. ولو مل خنف علتى املستلمس جتاو

آستاثا  متن  ه أعظتمومل يكتن قتل ت عتل علتى نيتته،كتان ختتهي ا . وب    -وهو يف البا ن مظلو   -العلماء. ومن ق ِتَل اجل اَّهاث الذي أمر هللا به ورسوله 
 قَتْتل من يت ْقتل من املؤم س ا اه ين.

 .1]َقْتل من ي قتل يف صثهم من املسلمس لاجة اَّهاث ليح أعظم من هذاوإ ا كان اَّهاث واجبا  وإن ق ِتَل من املسلمس ماختاء هللا. آتَ 
ه أبنته كتاآر مي تا متن حكم تا عليتمسلم، وهتذا اليف حق أح  ج وث املرت ين عامله ك -ملجتا   -آهذا ما يتعلق رانا اإلكراه، آمن علم إكراها  معتسا  

 حكما  ماثا  يف صف املرت ين.
جتل اك ته تبتس  لت  مت هم ع ت  متن مي ة اليت إ ا وج ت يف حق بعض ج وث املرتت ين لكانتت مانعتا متن تكثت هم يف البتا نآهذه أهم املوانا الشرعي

 معاملة داصة، وإال آجميعهم كثار حكما  على التعيس كما سبق تقريره.
ستيأيت ح قاعت ة التكثت ، و انتا يف ختتر   يف املو ( ه اك أمور ق  يظ ها البعض موانا من التكث  وليست كذل ، وأخترت إىل بعاها ع   الك مسألة)

  كر بعاها يف القسم التايل )نق  الرسالة الليمانية( وم ها:
م للااكم املرت  وقت  -أ  ن تكثت هم متس، كل هذا المي ا اقم للمسلمكون ج وث املرت ين وأنصارهم يعتق ون أهنم مؤم ون أو أهنم على حقِ  يف نصْر

يَتاِة لَّتِذيَن َضتلَّ َستْعيت ه ْم يف الَْ ا، َن َأْعَمتاال  ْدَسترِياِبْاَ ق تْل َهتْل نت  َتبهِتت ك ْم ) الكثر من قول أو آعل مكثر. وثليله قولته تعتاىلماثاموا ق  أتوا بسبب 
تتْم َ َْستتب وَن َأهنَّ تتتْم   ِْستت  وَن ص تتْ عا   نْتَيا َوه  تت) ، وقولتته تعتتتاىل1٠4 - 1٠٣الكهتتف:  (التت ُّ َتتذ وا الشَّ َستتب وَن َأهنَّ تتتم وِن اّللِه َو َْ َياِ َس َأْولِيَتتتاء ِمتتن ث  ِإهنَّ تتم  اكَّ

ت يف هذا املعىن ك  ة ج ا ، وتقيي  ، واآلاي111البقرة:  (ىه وثا  َأْو َنَصارَ  َوقَال واْ َلن َيْ د َل اََّْ ََّة ِإالَّ َمن َكانَ )، وقوله تعاىل ٣٠ااعراف:  (مُّْهَت  ونَ 
 آعال الظاهرة. اقوال وااخ ة املرجتة كما سبق تقريره، وإال آالكم ابلكثر يف ال نيا يرتتب على االتكث  ابالعتقاث هو مذهب 

اقت ى آيتمتاثى يف كثترِه وضت له كمتا بقي أن نقول: إن إحسان الكاآر   ه ب ثسه إمنا هو عقوبة من هللا له علتى إعراضته عتن التق آتيظن أنته علتى 
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تِبيِل َوَ َْستب وَن َأهنَّ تم مُّْهتَت  ونَ ، ِر الرَّمْحَِن نت َقيِهْض َله  خَتْيطَا   آَته تَو لَته  قَترِينم َوَمن يَتْعش  َعن ِ كْ ) قال تعاىل الزدترف:  (َوِإهنَّ تْم لََيص ت ُّوهَن ْم َعتِن السَّ

ت) ، وقولته تعتاىل8آتا ر:  (أََآَمن و يهِتَن لَته  س توء  َعَملِتِه آَتتَرآه  َحَست ا  )، وقوله تعاىل ٣٧ - ٣٦ ، ٧٥، وم لهتا متر  ٥الصتف:  (ا وَاخ توا أَوَاَل اّللَّ  قت ل توهَب مْ آَتَلمَّ
 واآلايت يف هذا املعىن ك  ة.

متن أئمتة الت ين، آهتذا رثثت عليته ع ت  وليح من موانا التكث  وجوث من يالل ج وث املرت ين من علماء السوء، وكوهنم يقل وهنم علتى أهنتم  -ب 
 البتت  متتن وجتتوث املِاتتله وامل تتالف واملستتتهزيء آهتتذه ستت ة ق ريتتة لتتاقتتق ستت ة االبتتت ء واحمل تتة، كمتتا قتتال تعتتاىلالكتت   يف متتانا اَّهتتل قريبتتا ، وأنتته 

، وحنوها من اآلايت، وق  وصتف هللا الكثتار أبهنتم ضتالون وأن ه تاك متن 2الع كبوت:  (َأَحِسَب ال َّا   َأن ي رْتَك وا َأن يَتق ول وا آَم َّا َوه ْم اَل يت ْثتَت  ونَ )

تِبيلِ ) لهم كما قال تعاىليا ، ومعظتم كثتر الكثتار هتو  ٧٧املائت ة: (َواَل تَتتَِّبع واْ َأْهتَواء قَتتْوِ  قَتْ  َضتلُّواْ ِمتن قَتْبتل  َوَأَضتلُّواْ َك ِت ا  َوَضتلُّواْ َعتن َستَواء السَّ

َ ا َعَلْيِه آاَبء َ َوِإَ ا ِقيَل َق م  اتَِّبع وا َما أَنَزلَ ) كثر تقلي  لكسائهم كما وصثهم هللا بقوله تعاىل عليته ، وقتال  1٧٠البقرة:  ( اّلله  قَال واْ َبْل نَتتَِّبا  َما أَْلَثيتْ
آيقول: ال أثري، ك ت أقول مايقول ال تا . آيقتال: ال َثَريْتت وال تَتَلْيتت،  -أو امل اآق  -وأما الكاآر ) -يف وصف عذاب القس  - الص ة والس  

( مل ك تت أقتول متايقول ال تا . آمتا كونته مقلت ا  ل ت ه )1(بتس أ نيته، آيصتيح  صتياة يستمعها متن يليته إال ال قلتسمث ي ارب رطرقة من ح ي  ضتربة 
 مي ا هذا من كونه كاآرا  معذاب .

لصت ة، وإمنتا كثتروا وليح من موانا التكث  كون ج وث املرت ين ي ِقرَّون ابلشهاثتس أو ي صلهون، آهم مل يكثروا من جهة االمت ان عن اإلقترار أو ا -ج 
لتتى بستتبب آدتتر وهتتو نصتترة التتاكم الكتتاآر وعلتتى هتتذا آلتتو نطتتق أحتت هم ابلشتتهاثتس حتتال قتلتته أو قتالتته آتتإن هتتذا المي تتا متتن قتلتته انتته ال يت َقاتَتتل ع

متتن خت تتعب اإلميتتان  الشتتهاثتس بتتل لكثتتره بستتبب آدتتر، وأعتتوث آأنبهتته علتتى ما كرتتته يف ختتترح قاعتت ة التكثتت  متتن أن العبتت  اليتتؤمن إال رجمتتون دصتتال
اَل ، ق تتْل َأاِبّللِه َوآاَيتِتتِه َوَرس تتولِِه ك  تتت ْم َتْستتتَتْهزِئ ونَ ) متتن ختتتعب الكثتتر ااكتتس. وممتتا دلتتي ع تت  هتتذه الشتتبهة قولتته تعتتاىلولك تته يكثتتر ِبصتتلة واحتت ة 

آهتم  عليته الصت ة والست  هتذه اآلايت كتانوا يف ختزوة تبتوك متا ال ت   ، آهتؤالء التذين أنزلتت آتيهم٦٦ - ٦٥التوبتة:  (ْرمت  بَتْعتَ  ِإميَتاِنك مْ تَتْعَتِذر واْ قَتْ  َكَثت

، ولكتتت هم كثتتتروا بكلمتتتة قالوهتتتا وهتتتو  (ْرمت  بَتْعتتتَ  ِإميَتتتاِنك مْ اَل تَتْعتَتتتِذر واْ قَتتتْ  َكَثتتت  إ ن كتتتانوا داهتتت ون وكتتتانوا يصتتتلون وقتتتذا أثبتتتت هللا أن معهتتتم إميتتتا 

ْثتتِر ) االستتتهزاء التتذي وقتتا متت هم. وأياتتا قولتته تعتتاىل ، آأثبتتت هللا أهنتتم كتتانوا ٧4التوبتتة:  (وََكَثتتر واْ بَتْعتتَ  ِإْستتَ ِمِهْم َوَ ُّتتواْ ِرَتتا ملَْ َوَلَقتتْ  قَتتال واْ َكِلَمتتَة اْلك 

َلَقتتْ  وَ ) مستتلمس واليكونتتون كتتذل  إال ابإلقتترار وإقامتتة الصتت ة وإيتتتاء الزكتتاة وخ هتتا متتن واجبتتات التت ين، ومتتا  لتت  آقتت  أكثتترهم هللا بكلمتتةِ  قالوهتتا
ْثتتِر  ، آتتإن هتتذا يف 2(أقتلتتته بعتت ما قتتال ال إلتته إال هللاقتت  قتتال استتامة بتتن ويتت  ) عليتته الصتت ة والستت  . وإ ا كتتان رستتول هللا (وََكَثتتر واْ قَتتال واْ َكِلَمتتَة اْلك 

ِإَ ا َضتتَربْتت ْم يف َستتِبيِل اّللِه ) تعتتاىلأمتتره بعتت ها هتتل التتتز  رتتا توجبتته هتتذه الشتتهاثة متتن العمتتل ، وهتتو معتتىن قولتته الكتتاآر ااصتتلي ي كتتفه ع تته وي تبتتس 
أمرت أن أقاتل ال ا  حتىت يقولتوا ال إلته إال هللا، آتإ ا قالوهتا عصتموا متين ثمتاءهم وأمتواقم ) عليه الص ة والس  ، وهو معىن قوله 94ال ساء:  (آَتتَتبَتيتَّ  واْ 

كثر ابلطاخوت وأثاء الثرائض واجت اب ال واهي، آمن قصهر يف هذا  كم عليه ( آمن حقها الإال ِبق اإلس  ( أو )إال ِبقها، ومعىن )٣( إال ِبقها
يتق مع اهتا داصتة ماتت ل عليته متن ال ثتي واالثبتات وهتو الكثتر ابلكثر أو ابلثسق ِبسب ماقصهر آيه. آليح املراث ابلشهاثة جمرث القول بتل املتراث حتق

 (َويَتق ول وَن أَئِ َّا لََتارِك وا آِقَِتَ ا ِلَشتاِعِر جمَّْ  تونِ ،  َكان وا ِإَ ا ِقيَل َق ْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ  َيْسَتْكِس ونَ ِإهنَّ مْ ) ابلطاخوت واإلميان ابهلل وح ه، كما قال تعاىل
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أي تترك  (أَئِ َّتا لَتَتارِك وا آِقَِت َتا) آالكثار علموا أن املراث من ختهاثة )أن ال إله إال هللا( ليح جمترث القتول بتل املتراث تترك عبتاثة خت  هللا  ٣٦ - ٣٥الصاآات: 
ت   كتتم عليتته  الكثتتر، آويتتل م ملتتن كتتان الكثتتار أآقتته م تته، وويتتل ملتتن كتتان أجهتتل متتن الكثتتار، آمتتن قتتال ال إلتته إال هللا وآَتَعتتل املكثتترات مل َيت ابملتتراث، و  

م يشه  أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال ذح ى ثت ث: ال ل ث  امريء مسل) عليه الص ة والس  ابلكثر و ل ثمه وماله كما قال رسول هللا 
، والتتتارك ل ي تته هتتو املرتتت ، وقتت  ثل التت يل علتتى أن املستتلم املقتتر ابلشتتهاثتس قتت  1( ال يتتب التتزاين، والتت ثح ابلتت ثح، والتتتارك ل ي تته املثتتارق للجماعتتة

 يرت  إ ا أتى بسبب من أسباب الرثة.
رمحتته هللا  اباان ميميااةكثتتر بتتذل  وإن كتتان مصتتليا مزكيتتا صتتائما جماهتت ا . ويف هتتذا قتتال   -متتن قتتولِ  أو آعتتلِ   -ر واخل صتتة: أن متتن أتتتى بستتبب الكثتت

 .2]وابَّملة آمن قال أو آعل ماهو ك ْثر َكَثر بذل ، وإن مل يقص  أن يكون كاآرا ، إ  اليقص   الكثر أح مت  إال ماختاء الله[
ثه لكتاآر واخلتروج يف صتقتم نصترة ا ت ين مستاتعثس الحيلتة قتم متا حكتامهم، آاالستاتعاف ال يستوهِلوليح من موانا التكث  كون ج وث املر  -ث 

 مون.ايثعله هؤالء ا ر متاقم وهو لقتال املسلمس، بل ق  سبق القول أبن اإلكراه امللجيء ولو حتققت خترو ه اليردص يف قتل املسلمس أو ق
م ي تتهم يف مت ارة الكثتار و  ، أو يتردهصنكتار علتى الكتا  املرتت ين ابليت  واللستان متا االنكتار ابلقلتبأما االستاعاف آإنه يردهص يف م تل تترك اال

س الكثتتار  تتل تتترك اقجتترة متتن بتتتاتتعاف يف مالمتتواالْم، وستتيأيت بيتتان الثتترق بتتس املتت اراة واملتتواالة يف القستتم التتتايل إن ختتتاء هللا. كمتتا يتتردص االس
 للعجز.

 جيته متن لتذي يت عو هللا أن ين البا تل امتكثتار يكتون معتذورا ، بتل الي عتذر والَيمث إال املستاتعف املتؤمن املميهِتز للاتق وليح كتل مستاتعفِ  بتس ال
املستاتعثس  كتر هللا ال توعس متن  ل تار، وقت  االكاآرين وأن ي صر أولياءه ا اه ين. أما املستاعف املتابا للكاآرين يف إآساثهم آهتذا جمتر  متن أهتل 

 لعزيز:يف كتابه ا
ْج َتتا ِمتتْن َهتتتِذِه ِذيَن يَتق ول تتوَن َربتَّ َتتا َأْدرِ ْلِولْتتَ اِن الَّتتَستتاء َواَواْلم ْسَتْاتتَعِثَس ِمتتَن الرهَِجتتاِل َوال هِ ) آتتذكر املستاتتعثس املتتؤم س وِصتتثتهم يف قولتته تعتتاىل

 .٧٥ال ساء:  (  نَ  َنِص ا  ِمن لَّ  َ ااْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهل َها َواْجَعل لََّ ا ِمن لَّ  نَ  َولِيها  َواْجَعل لَّ 

تت َثاء لِلَّتتِذينَ  الاُّتتعَ َوِإْ  يَتَتَاتتاجُّوَن يف ال َّتتاِر آَتيَتق تتول  ) و كتتر جتتل ختتتأنه املستاتتعثس ا تترمس وصتتثتهم يف قولتته ْم تَتَبعتتا  آَتَهتتْل اْستتَتْكَس وا ِإ َّ ك  َّتتا َلك 
َوقَتاَل الَّتِذيَن  ) ، وقولته تعتاىل48 - 4٧ختاآر:  ( َقْ  َحَكَم َبْسَ اْلِعَباثِ يَها ِإنَّ اّللََّ  ك ل  آِ قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكَس وا ِإ َّ ، أَنت م مُّْ   وَن َع َّا َنِصيبا  مِهَن ال َّارِ 

ِتْم يَتْرِجتا  ق وآ تظَّتاِلم وَن َموْ ى ِإِ  الَكَثر وا َلن نتُّتْؤِمَن هِبَتَذا اْلق تْرآِن َواَل اِبلَّتِذي بَتْسَ َيَ يْتِه َولَتْو تَتترَ   بَتْعا ته ْم ِإىَل بَتْعتِض اْلَقتْوَل يَتق تول  وَن ِع تَ  َرهبِه
ِإْ   حَنْتن  َصتَ ْثَ ك ْم َعتِن اْق تَ ى بَتْعت َ َس وا لِلَّتِذيَن اْست ْاتِعث وا أَ لَِّذيَن اْسَتكْ قَاَل ا، الَِّذيَن اْست ْاِعث وا لِلَِّذيَن اْسَتْكَس وا َلْواَل أَنت ْم َلك  َّا م ْؤِمِ سَ 

ا َأن نَّْكث تَر اِبّللَِّ َوجَنَْعتَل لَته  أَنتَ اثا  ِل َوال تََّهتاِر ِإْ  أَتْم ر ونَت َتَمْكتر  اللَّْيت وا بَتلْ َوقَاَل الَّتِذيَن اْست ْاتِعث وا لِلَّتِذيَن اْستَتْكَس  ، َجاءك م َبْل ك  ت م جمُّْرِِمسَ 
تا رََأو ا اْلَعتَذاَب َوجَ  آاالستاتعاف  ٣٣ - ٣1ستبأ:  (يَتْعَمل تونَ  ْل د ْتَزْوَن ِإالَّ َمتا َكتان واَهتِذيَن َكَثتر وا اِق الَّتَعْل َتا اْاَْختَ َل يف َأْع َتَوَأَسترُّوا ال ََّ اَمتَة َلمَّ

و ، بتتل لتتاإلستت   واملستتلمس  هتتا حماربتتةاليتتردص يف متابعتتة الكتتاآر املتكتتس متتن حتتاكم وختت ه وال يتتردص يف  اعتتته يف الكثتتر بصتتوره امل تلثتتة والتتيت م
 أ اعه يف هذا لَكَثر م له وصار من أهل ال ار ماثا  ق  بل ه اق ى وْسا به.

تتتر واْ ِإْ  أَنتتتت ْم قَِليتتتلم مُّْسَتْاتتتَعث وَن يف اَاْرِع َكَتتتاآ وَن َأن ) ثس ركتتتة قبتتتل اقجتتترة كمتتتا وصتتتثهم هللا بقولتتته تعتتتاىلوقتتت  كتتتان املستتتلمون مستاتتتع َوا ْك 

                                                 

 متثق عليه 1
 1٧8 - 1٧٧)الصار  املسلول( ص  2
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تتْم َتْشتتك ر ونَ يَتتتَتَ طََّثك م  ال َّتتا   آَتتآَواك   تتَن الطَّيِهبَتتاِت َلَعلَّك  تتم مِه ، ومتتا  لتت  مل يتتردص هللا تعتتاىل قتتم حي تتتذ يف 2٦اانثتتال:  (ْم َوأَيَّتت َك م بَِ ْصتترِِه َوَرَوَقك 

ِبسَ ) ختيء من  اعة الكثار كما قال تعاىل ِإالَّ َمْن ) يردص قم يف ختيء من الكثر، ومل 9 - 8القلم:  (َوثُّوا َلْو ت ْ ِهن  آَتي ْ ِه  ونَ ، َآَ  ت ِطِا اْلم َكذِه
 .1٠٦ال ال:  (أ ْكرَِه َوقَتْلب ه  م ْطَمِتن  اِبإِلميَانِ 

من  أقستا  مت هم املتؤ ن املستاتعثس: أنه لتيح كتل مستاتعف يكتون معتذورا ، وأن االستاتعاف ال يتردص يف متابعتة الكتاآر يف إجرامته، وأوام صة
  هما.وم هم ا ر ، وق  سبق بيان صثة كل م

ة متن لتى امل تاآا ال نيويتع، وأن الترص اليردص يف  اعة الكاآر يف الكثتر -ب ون وقون إكراه  -وسوف َييت يف القسم التايل بيان أن جمرث اخلوف 
 امل اصب وااموال وخ ها اليردص يف  ل  أياا.

 آهذا ما يتعلق را يعتس وماال يعتس كموانا خترعية من التكث .
اربتتة تتت ين وأعتتاهنم علتتى حملكتتا  املر  هتتذه املستتألة )حكتتم أنصتتار الطواخيتتت( وهتتم ه تتا أنصتتارالكا  املرتتت ون: أن كتتل متتن َنَصتتر اود صتتة القتتول يف

باختتر قتتال يذل  لقل ا بكثتر متن كلو مل يكن  و اإلس   واملسلمس ابلقول أو ابلثعل آهو كاآر يف الكم الظاهر، والرثء واملباختر يف هذا الكم سواء 
ملباختتر يف ه حكتم اوأن الترثء لت م الطائثتة،مس آقط من ج وث الاكم املرت  ولكن ق  ثلت القواع  الشرعية على أن كل آرث يف املمت عس له حكاملسل

عتتن عتتس ملوانتتا لكتتوهنم ممت ل عتتن هتتذه االقتتتال، وقتت  يكتتون آتتيهم مستتلمون يف البتتا ن إ ا قامتتت يف حقهتتم موانتتا معتتتسة متتن التكثتت ، واليلزم تتا الباتت
 هم مانعتتا معتتتسا  علتتم متتن أحتت القتت رة، وإمنتتا يباتتل ع هتتا متتن كانتتت لتته معاملتتة داصتتة متتا بعاتتهم بستتبب خمتتالطتهم للمستتملس يف نثتتح التت ار،آمن

 عامله كمسلم وهو ع    كاآر يف الكم الظاهر ماثا  يف صف الكا  املرت ين.
يتل عتاىل ويف نشترها تعجتذ ن هللا  بتس عمتو  املستلمس، آثتي نشترها دت  عظتيمهذا، ودتب نشتر علتم هتذه املستألة )حكتم أنصتار الكتا  املرتت ين( 

م  مهم يف الشتتريعة وأهنتتالحكتتم حكتتامهتتم و بتتزوال ثولتتة الكتتا  املرتتت ين وضتتعف ختتتوكتهم و هتتاب ر هتتم، آتتإن ك تت ا  متتن ج تتوث املرتتت ين اليعلمتتون حك
ِع وََكتتاَن اّللَّ  َعزِيتتزا  اَواِت َواْاَرْ  السَّتتمَ َوّللَِِّ ج   تتوث  ) و ستتاع وا علتتى  لتت ،كثتتار، ولتتو علمتتوا  لتت  آلررتتا انقلتتب ك تت  متتن اَّ تتوث علتتى حكتتامهم أ

تتوَ )، ٧الثتتتح:  (َحِكيمتتا   هتتذه املستتألة علتتى كتتل مستتلم َعِلَمهتتا وبصتتثة داصتتة التت عاة  ، ويقتتا عتتبء نشتتر علتتم٣1املتت ثر:   (َوَمتتا يَتْعلَتتم  ج   تتوَث َربهِتتَ  ِإالَّ ه 
 وأهل العلم م هم.
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 لقسم الثالث: نقد )الرسالة الليمانية يف املواالة(ا
تتال قذي انتهتى إىل وجتوب ماعتة، والت كرت يف أول هذا املوضون أن هذه الرسالة مكملة لكتاب )القول القا ا آيمن امت ا عن الشرائا( لت ثح اَّ

ين ي صترونه آعلهتق تت ، أمتا أعوانته التذ أنته مر كم ب   متاأنزل هللاالطائثة املمت عة عن الكم ابلشريعة، وأن رأ  هذه الطائثة وهو رئيح ال ولة الذي  
حكتتم  حكتتم عتتا  وإمنتتا علتتق ه آتتيهم إىلحكمهتتم علتتى تبتتسُّ الشتتروط واملوانتتا. وجتتاء كتتتاب )الرستتالة الليمانيتتة( ليباتتل حكتتم هتتؤالء ااعتتوان ومل ي تتت

لتذي ستلكه بت أ ببيتان املستل  اون. وستوف نيت أورث ها يف ص ر هتذا املوضتأعياهنم على تبس الشروط واملوانا كما  كر مؤلف الرسالة يف داَتتها ال
 املؤلف وأوصله إىل هذه ال تيجة ون ق ه على التثصيل مث نذكر تقييما  جمم   للرسالة.

 أوال: بيان مسلك املؤلف يف رسالته ونقده على التفصيل.
تعريتف  بعت  -لتاكم. مث ختترن االْم قتذا الكاآر )املرتت ( يف أمترِ  واحت  وهتو متواَحَصر املؤلف ) لعت آؤاث قاسم( م اط الكم على أنصار الاكم 

ر إمنا هي معصية ليستت  ا من املسلم للكاآتابعة وخ  يف تقسيم املواالة إىل  اهرة واب  ة، و كر أن املواالة الظاهرة ابل صرة وامل -املواالة ل ة وخترعا  
دتتذ يف ستترث أقتتوال بعتتض العلمتتاء أ(. مث 11ص هتتا متتواالة اب  تتة وصتتثها أبهنتتا الرضتتا القلتت  والتصتتويب واحملبتتة )كثتترا ، وال يكثتتر آاعلهتتا إال إ ا قارنت

 وبعض ااثلة الشرعية اليت رأي أهنا تؤي  وجهة نظره هذه.
 لرسالة.ل ا  جمم   وحنن نذكر بعون هللا تعاىل أهم املواضا اليت تستاق ال ق  يف رسالته على التوايل، مث نذكر بع ها نق 

. مل يتتذكر املؤلتتف ثلتتي   ]اصتتط حا : املتتواالة هتتي ال صتترة واحملبتتة واإلكتترا  واالحتترتا  والكتتون متتا احملبتتوبس  تتاهرا  واب  تتا[قتتال املؤلتتف  9يف ص  - 1
لته املؤلتف ثون عتزو متن  خترعيا  على صاة هذا التعريف كما أنه مل ي سبه إىل مص ر من كتتب الل تة أو كتتب الشتريعة. وابلتتبتا آتإن هتذا التعريتف نق

. وهذا التعريف االصتط حي 91 - 8٧، بل نقل كل ما كره من تعريثات من نثح الكتاب ص 1كتاب )الوالء والساء( حملم  بن سعي  القاطاين
كاملتابعتة، كمتا أن اثراج للمواالة مل ي سبه القاطاين ب وره ملص ر وخالبا هو الذي وضعه، وهذا التعريف به قصور إ  اسقط بعض أهم معاين املواالة  

ثلتهتتا يف ختتترح اإلكترا  واالحتترتا  ضتمن املتتواالة دطتتأ آهتذه دتتوو بتتذقا لألبتوين الكتتاِآَرين وليستتت رتواالة. وقتت   كتترت أهتم املعتتاين الشتترعية للمتواالة أب
، واليشرتط لصاة التسمية أن جتتما كتل املعتاين ال ليل الرابا ابلقسم السابق. والذي أنبه عليه ه ا أن كل معىن من هذه املعاين رثرثه ي سمى مواالة

، 4٦الشتورى:  (َوَما َكاَن َق تم مِهتْن َأْولِيَتاء يَ ص تر وهَن م مِهتن ث وِن اّللَِّ ) ل ال صرة وح ها مواالة كما يف قوله تعتاىلاالصط حية للمواالة يف آنِ  واح ، ب

ه  آَأَنَّه  ي ِالُّه  ، لَّ خَتْيطَاِن مَّرِي ِ َويَتتَِّبا  ك  ) واملتابعة وح ها مواالة كما يف قوله تعاىل  .4 - ٣الل:  (ك ِتَب َعَلْيِه أَنَّه  َمن تَتَوالَّ
جهتة نظتره يف انته يؤيت  و  [  تا    تاهرا  وابوالكتون متا احملبتوبس]وق  ادتار مؤلف )الرسالة الليمانية( هذا التعريف االصتط حي للمتواالة داصتة قولته 

  إن ختاء هللا. ه آيما َييتة الظاهرة إال إ ا اقرتنت هبا املواالة البا  ة، وسوف نبسِه دطأ ما هب إليأنه اليكثر أح  ابملواال
واملتتواالة اعتت اء هللا تقتتا علتتى خت تتَعب متثاوتتتة م هتتا متتا يوجتتب التترثة و هتتاب اإلستت   ابلكليتتة، [قتتال مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة(:  10يف ص  - 2

، ان عبتارة الشتيخ عبت اللطيف 91، وهذه العبارة م قولة أياا من كتتاب )التوالء والتساء( للقاطتاين ص 2]احملرماتوم ها ماثون  ل  من الكبائر و 
، 24 - 2٣يف كتاب )الرسائل املثي ة( كتلف قلي  يف لثظها عن هذه. وق  كرر الشيخ عب اللطيف هذا املعىن بلثظ آدر يف نثتح الكتتاب )ص 

تترة ِبتت يل حا تتب بتتن أيب بلتعتتة رضتتي هللا ع تته وأنتته وقعتتت م تته متتواالة جتتا الشتتيخ ستتليمان بتتن ستتامان( و  احتتتل ان املتتواالة قتت  تكتتون ختت  مكثِه
 للكثار ومل يكثر. ول ا ه ا تعليقان:

                                                 

 9٠، ص 1)الوالء والساء( ط ثار  يبة، ط  1
هت،  129٣لشيخ عب اللطيف بن عب الرمحن بن حسن بن حمم  بن عب الوهاب ت . وصاحب الرسائل هو ا4٣ونسب هذا القول إىل صاحب )الرسائل املثي ة( ص  2

 وأبوه عب الرمحن هو صاحب كتاب )آتح ا ي  خترح كتاب التوحي (
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ة ك ْثتر ل مواالتته وكتل متواالبت  مكثترة، ااول: أما إن حا ب وقعت م ته متواالة ومل يكثتر آهتذا صتواب، ولك ته اليعتين أن املتواالة التيت وقعتت م ته خت
اء هللا. أمتا ختتتثصيل بعت  قليتل إن ح ي ه ابل وإمنا مل يكثر حا ب لقيا  مانا يف حقه وهذا م ال للتثريق بس التكث  املطلق وتكث  املعس، وس ذكر

ائت ة: امل ( ك ْم آَِإنَّه  ِم تْه مْ َوقَّ م مهِ يَتتتَ  َوَمن) عاىلر آكلها كثر، ومل توصف يف كتاب هللا تعاىل ب   الكثر، وق  سبق القول يف قوله تمواالة املسلم للكاآ

دتب أن  متل علتى     التكثت يف القسم السابق، وهذه اآلىة نص حمكم عا  يف تكث  كل من توىل الكثار، وكل نص آدر ثدله احتمتال عت -٥1
تته متتن آالقتتول آيمتتا التتتبح  ة، وستتيأيتال يف الستت هتتذا التت ص احملكتتم  حتتىت َييت نتتص صتتريح يف عتت   التكثتت  ابملتتواالة، وهتتذا مل يتترث ال يف الكتتتاب و  هم 

لسابق )حكتم ال الرابا يف القسم خترح ال لي ح يل حا ب بَتْع  . وق  نَتبَّهت على وجوب رث املتشابه إىل احملكم آيما يتعلق رواالة الكثار و ل  يف
،  ٧آل عمتران:  (اتم  اْلِكتَتاِب َوأ َدتر  م َتَشتاهبَِ اتم ه تنَّ أ  ُّ حمَُّْكَمت آاَيتم  ِمْ ه  ه َو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَ  اْلِكَتابَ ) أنصار الطواخيت( عم   بقوله تعاىل

، وبيتان كثر وم ها ثون  ل   م ها ماهو التعليق ااول على قول الشيخ عب اللطيف إن مواالة الكثار و كرت ه اك قول ابن ك   يف تثس ها. آهذا
 أن مواالة الكثار كلها مكثِهرة.

 ثرة، أمران:ماهو معصية خ  مك سلم وم هاالتعليق اآلدر: آهو أن الذي أثى ببعض أهل العلم إىل القول أبن مواالة الكثار م ها مايكثر به امل أما
 أح  ا: ما  ه البعض من أن ماآعله حا ب مواالة خ  مكثِهرة. وهذا سيأيت بيان ماآيه من دطأ.

ن و  -املتواالة يف الصتورة أو يف مع اهتا الل توي  واامر اآلدر: هو أن ه اك أمتورا  تشتبه ولك هتا ليستت متواالة ابملعتىن االصتط حي  -وهتو الق تْرب والت ُّ
هتا يف صتور الشرعي، وإمنا ْس ِهيت يف الشريعة أبْساء أدرى، وهذه اامور م ها ماهو جائز خترعا وم ها ماهو حمر ، إال أن بعض أهل العلم أثرجهتا كل

 . ومن هذه الصور اليت  كرها حمم  بن عب الوهاب حسب ترتيبه قا:1قا الهلبح آقسَّموا املواالة إىل مكثرة وخ  مكثرةاملواالة ومن ه ا و 
يف كتتاب ااثب )الصورة الرابعة: م اه تهم وم اراْم(. وليستا من املواالة، وبي همتا آترق، وامل اه تة حمرمتة، واملت اراة جتائزة، وبتوهب عليهتا الب تاري • 

قال القتر   تبعتا لعيتاع: والثترق بتس املت اراة وامل اه تة، أن املت اراة: بتذل الت نيا لصت ح [ ابن حجرياه يف )ابب امل اراة ما ال ا (. قال من صا
 اراة متن قتال ابتن بطتال: املت[أياتا ابان حجار . وقتال 2]ال نيا أو ال ين أو  ا معا ، وهي مباحة وررا استابت. وامل اه ة: ترك ال ين لص ح ال نيا

ي أد ق املؤم س وهي دثض اَّ اح لل ا  ولس الكلمة وترك اإلخ   قتم يف القتول، و لت  متن أقتوى أستباب االثتة، و تن بعاتهم أن املت اراة هت
تترها امل اه تتة آ لتتط، ان املتت اراة م تت وب إليهتتا وامل اه تتة حمرمتتة. والثتترق أن امل اه تتة: متتن التت هان وهتتو التتذي يظهتتر علتتى الشتتيء ويستترت اب   تته، وآسه
هتتي عتتن آعلتته، العلمتاء أبهنتتا معاختتترة الثاستق وا هتتار الرضتتا رتتا هتو آيتته متتن ختت  انكتار عليتته. واملتت اراة: هتي الرآتتق ابَّاهتتل يف التعلتتيم وابلثاستق يف ال 

. وق   كر الب تاري ااثلتة ٣]وترك اإلخ   عليه حيل اليظهر ماهو آيه واإلنكار عليه بلطف القول والثعل السيما إ ا احتيل إىل أتلثه وحنو  ل 
آهتي ثادلتة يف على جتواو املت اراة آراجعهتا يف البتاب املشتار إليته. واملت اراة تكتتب ابقمتزة أياتا  )املت ارأة( اهنتا مشتتقة متن الت رء وهتو الت آا ولتذل  

َ ه  َعَ اَوةم ) عمو  قوله تعاىل َ َ  َوبَتيتْ يمم  َكأَنَّه  اْثَآْا اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  آَِإَ ا الَِّذي بَتيتْ  .٣4آصلت:  (َويل  محَِ
ال بتوهب )الصورة ال ام ة: استعماقم يف أمر من أمور املسلمس، أي أمِر كان(، وهذا الك   ليح على إ  قته، آإنته دتوو استتعمال الكتاآر يف أحتو • 

عليتته الصتت ة مل يوجتت  أهتتل اإلستت  ، وَعاَمتتل ال تت  قتتا الب تتاري يف كتتتاب اإلجتتارة متتن صتتاياه يف ابب )استتتتجار املشتتركس ع تت  الاتترورة، أو إ ا 

                                                 

)الوالء والساء يف  ابهوم اله ما كره ختيخ اإلس   حمم  بن عب الوهاب يف صور املواالة يف رسالته )أوثق عرى اإلميان( ونقل معظمها ع ه بتصرف القاطاين يف كت 1
 24٧ - 2٣1اإلس  ( ص 

 4٥4 /1٠)آتح الباري(  2
 ٥28 /1٠)آتح الباري(  ٣
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 ابان قداماة. وقتال 1وأىب بكتر رجت  مشتركا  ليت قم علتى الطريتق يف اقجترة عليته الصت ة والست  يهوث ديتس( مث  كتر حت يل استتتجار ال ت   والس  
 .2]ودوو أن يتوىل الكاآر ماكان قت َربة   للمسلم كب اء املساج  والق ا ر[رمحه هللا

م والتت دول علتتيهم( واليلتتز  أن تكتتون هتتذه  متتواالة، آتتإن املستتلم دتتوو أن يتت كح نصتترانية أو يهوثيتتة و •  تتتاج )الصتتورة العاختتترة: جمالستتتهم ومتتزاوْر
رك( وآيته مل الطتها وأهلها ابملعروف، ودوو للمسلم أن يعوث املريض الكاآر وبوهب عليه الب اري يف كتاب املرضى من صاياه يف ابب )عياثة املش

 .4، وهذه كلها جمالسة ومزاورة٣لل    اليهوثي  عليه الص ة والس  ح يل عياثة ال   
َوِإن ) اآرينحتق الوالت ين الكت يفوقتال تعتاىل  )الصورة الاثية عشرة: البشاختة قتم والط قتة(. وهتذا يت دل يف املت اراة ولتيح متن املتواالة ابلاترورة،• 

نْتَيا مَ يف بتْه َما  يب َما لَْيَح َلَ  ِبِه ِعْلمم َآَ  ت ِطْعه َما َوَصاحِ َجاَهَ اَك َعلى َأن ت ْشرِكَ  ن مواالْمتا كمتا . متا هنيته تعتاىل عت1٥لقمتان:  (ْعر وآتا   الت ُّ

 .2٣التوبة:  (َلى اإِلميَانِ ك ْثَر عَ اَل تَتتَِّ ذ واْ آاَبءك ْم َوِإْدَواَنك ْم َأْولَِياء إَِن اْسَتَابُّواْ الْ ) قال تعاىل
  ورث الت ص )الصورة ال ال ة عشرة: استتماهنم وق  دوههنم هللا(. وق   كر  ح يل استتجار ال ليل املشترك يف اقجترة ال بويتة، وااجت  متؤَتن، بتل قت• 

همتا، وواعت اه ختار ثتورِ  وهتو علتى ثيتن كثتار قتريش، آأِم َتاه، آت آعا إليته راحلتيوأاب بكر أِم َتاه، آثتي نثتح الت يل ) عليه الص ة والس  على ال   
. كمتتا جتتتوو مشتتاركة الكتتاآر والشتتري  متتؤَتن، وبتتوهب الب تتاري للمستتألة يف كتتتاب الشتتركة متتن صتتاياه يف )ابب مشتتاركة التتذمي ٥(بعتت  ثتت ث ليتتال

ر، والوكيتتل متتؤَتن، وبتتوهب يهتتوث ديتتس. كمتتا جتتتوو الوكالتتة بتتس املستتلم والكتتاآ عليتته الصتت ة والستت  واملشتتركس يف املزارعتتة( و كتتر حتت يل معاملتتة ال تت  
ة التيت  الب اري للمستألة يف كتتاب الوكالتة متن صتاياه يف )ابب إ ا وكَّتل املستلم حربيتا  يف ثار الترب أو يف ثار اإلست   جتاو( و كتر حت يل الوكالت

 .٦كانت بس عب الرمحن بن عوف رضي هللا ع ه وأمية بن دلف من كثار مكة
 أمورهم ولو بشيء قليل(. وق  أجا العلماء على جواو البيا والشراء ما املشركس، و ل  ابل ظر إىل مصلاة )الصورة الرابعة عشرة: معاونتهم يف• 

كس وأهل املسلمس يف  ل ، وابملقابل آ ب  أن ي تثا املشركون. وبوهب عليه الب اري يف كتاب البيون من صاياه يف ابب )الشراء والبيا ما املشر 
 .8]قال ابن بطال: معاملة الكثار جائزة إال بيا مايستعس به أهل الرب على املسلمس[ابن حجر وقال ٧الرب( 

م(. وقتتت  ستتتبق  كتتتر التتت ليل علتتتى وجتتتوب مصتتتاحبة الوالتتت ين الكتتتاآر •  متتتا ال هتتتي عتتتن  ين ابملعتتتروف)الصتتتورة الستتتابعة عشتتترة: مصتتتاحبتهم ومعاختتتتْر
َهتاك م  اَل يتَ ) تعاىل بس اامرين يف قوله عزوجل مواالْما، آلم ت دل املصاحبة بذل  يف املواالة. وآرهق هللا يِن ايَن ملَْ يت َقتاتِل وك ْم يف لَّتذِ ا اّللَّ  َعتِن  تْ لت ِه

َهاك م  اّللَّ  ، ِطسَ بُّ اْلم ْقسِ ّللََّ   ِ َوملَْ خي ْرِج وك م مِهن ِثاَيرِك ْم َأن َتَسُّوه ْم َوتت ْقِسط وا ِإلَْيِهْم ِإنَّ ا َا يَت تْ يِن َوَأْدَرج توك م  َعِن ِإمنَّ الَِّذيَن قَاتَتل وك ْم يف الت ِه
تتْم َو َتتاَهر وا َعلَتتى ِإْدتترَاِجك ْم َأن تَتَولَّتتْوه ْم َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ مْ  تتم  الظَّتت آَأ ْولَ مِهتتن ِثاَيرِك  س واإلقستتاط وبتتس التتتويل . آثتترق بتتس التت9 - 8املمتا تتة:  (اِلم ونَ تِتتَ  ه 

ألتس يف ابب صتاياه قتاتس املست ب اقبتة متنواإله اء إليته وهتذا متن املعاختترة ابملعتروف، وبتوهب الب تاري يف كتتا واملواالة. ودوو قبول ه ية املشرك
 )قبول اق ية من املشركس( وابب )اق ية للمشركس( وساق ااثلة.   

                                                 

 (22٦٣)ح يل  1
 11٦ /11)امل ين ما الشرح الكب (  2
 (٥٦٥٧)ح يل  ٣
 2٠2 - 2٠٠ /1واملسألة مذكورة أبحكا  أهل الذمة البن القيم،  4
 (22٦٣ال يل رواه الب اري ) ٥
 (2٣٠1)ح يل  ٦
 (221٦ كر ال يل )و  ٧
 . وق  آصَّل حمم  بن السن الشيباين رمحه هللا القول يف هذا يف كتابه )الس  الكب (41٠ /4)آتح الباري(  8
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ة ن كانتت تشتبه املتواال ي ، وهتي وإ  خت  ستمتا جواوهتا أحيتا -كما ص ا الشيخ حمم  بن عب الوهاب وخت ه   -آإثدال كل هذه الصور يف املواالة 
 من جهة التقرب من الكثار، إال أن املواالة ختيء وراء  ل . 

هتذا [ 1٥ومن هذا الباب أياا إثدال التشبه هبم يف بعتض اامتور الظتاهرة ضتمن صتور املتواالة، كمتا صت ا مؤلتف )الرستالة الليمانيتة( آقتال يف ص 
وهتو يعلتم  لت  وَيتيته علتى ستبيل العتاثة...  -وهتو صتورة متن صتور املتواالة إ  آيته تك ت  قتم  -ن تشبه ابلكثتار وق  آرق ابن تيمية رمحه هللا بس م

وهتو مل دعتل  . ومابس اخلطس مت رج متن قتول مؤلتف )الرستالة الليمانيتة( آهتو التذي جعتل التشتبه متن صتور املتواالة، ولتيح هتذا قتول ابتن تيميتة ]اخل
ومشتاركتهم يف الظتاهر إن مل [إنته  ريعتة إىل املتواالة، وآترق كبت  بتس الشتيء وبتس  رائعته وأستبابه، آقتال رمحته هللا  بان ميمياةاالتشبه مواالة، وإمنتا قتال 

 .1]لةنِ  مامن املواصتكن  ريعة أو سببا  قريبا  أو بعي ا  إىل نونِ  ما من املواالة واملواثة، آليح آيها مصلاة املقا عة واملباي ة ما أهنا ت عو إىل نو 
يف مستمى املتواالة، هتو التذي جعتل التبعض يقستم املتواالة  -اليت التعتس مواالة متن جهتة املصتطلح الشترعي  -والاصل: أن إثدال ك   من اامور 

تترة، يف حتتس مل يصتتف هللا تعتتاىل متتواالة الكثتتار ب تت  الكثتتر، قتتال تعتتاىلإىل تترة وختت  مكثِه تت ك ْم آَِإنَّتت)  مكثِه . كمتتا أن ٥1املائتت ة:  (ه  ِمتت تْه مْ َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه
علتوا املتواالة  اثدال ك   من اامور اليت ليست رواالة يف مسمى املواالة هو الذي جعل بعض علماء ال عوة ال ج ية يثرهقتون بتس املتواالة والتتويل، وج

آأصتلهما الل توي واحت  وهتو القترب والت نو، وقتذا مل يثترق  كب ة خ  مكثر، والتويل كثر، وهذا التثريق الي ل عليه ثليل ال من الشرن وال متن الل تة
 .2بي هما البعض اآلدر من علماء جن  كالشيخ عب الرمحن بن  صر بن سع ي

 مث نتابا نق   )للرسالة الليمانية(.
عتىن املتواالة ل وااآعال اليت حتمل ماقواااملواالة على ضربس: الارب ااول: مواالة الظاهر، وهي [قال مؤلف )الرسالة الليمانية(  11يف ص  - 3

قلتت  ن مقرتنتتة ابلرضتتا الاقتتوال ولكتتاملم وعتتة لكتتن ابلظتتاهر آقتتط متتا ستت مة القلتتب والعقتت . الاتترب ال تتاين: متتواالة البتتا ن، وهتتي هتتذه ااآعتتال وا
متتواالة  ستت مة القلتتب والعقتت   أ  متتا وجتتوب ال ظتتر يف آعتتل املتتواالة نثستته: هتتل هتتو متتواالة ابلظتتاهر آقتتط[ 1٣. مث قتتال يف ص  ]والتصتتويب واحملبتتة

،  ]اعتت ة ااوىليهتتا بعتت  اعتبتتار القمللتتة لثاعلابلظتتاهر والبتتا ن معتتا  . آتتااوىل التوجتتب كثتترا  متتن ابب املتتواالة، وال انيتتة قتت  توجتتب كثتترا  خمرجتتا  متتن ا
متتن  12و  11متا  كتره يف ص و كتاآر  كهتملتوايَل وهتتل والقاعت ة ااوىل التيت أختتار إليهتا هتتي تبتس حتال املتوايل متن حيتتل الشتروط واملوانتا،  وحتال ا

 رسالته.
لتتب  ين يشتترت ون كثتتر القملرجتتتة التتذاوهتتذا هتتو املوضتتا التتذي نقل تتاه متتن هتتذه الرستتالة ع تت  التت يل يف أدطتتاء التكثتت ، انتته يف حقيقتتته قتتول ختت ة 

 كشرط مستقل للتكث  ابلذنوب املكثرة.
 وااآعال، واب  ة ابلقلب، آصايح. أما تقسيمه املواالة إىل  اهرة اباقوال 

حت  بعمتل  تاهر وأما أنه اليكثر أح  ابملواالة الظاهرة إال أن يوايل بقلبه ابلرضتا واحملبتة آقتول آاست ، وهتو قتول خت ة املرجتتة التذين يقولتون اليكثتر أ
تتر، وهتتذا القتتول يتترثُّه ويبتتس آستتاثه التت ص كمتتا قتتال تعتتاىل تتوَث َوال ََّصتتاَرى ) إال أن يقتترتن بتته اعتقتتاث قلتت  م َكثِه اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ اَل تَتتَِّ تتذ واْ اْليَته 

َستارِع وَن آَترَتَى الَّتِذيَن يف قت ل توهِبِم مَّتَرعم ي   ،ْعِض َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّه  ِمت تْه ْم ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْهتِ ي اْلَقتْوَ  الظَّتاِلِمسَ َأْولَِياء بَتْعا ه ْم َأْولَِياء بتَ 
املائت ة:  (ا واْ َعَلى َما َأَسرُّواْ يف أَنْتث ِسِهْم َ ِثِمتسَ ِآيِهْم يَتق ول وَن خَنَْشى َأن ت ِصيبَتَ ا َثآئَِرةم آَتَعَسى اّلله  َأن ََيْيتَ اِبْلَثْتِح َأْو أَْمِر مِهْن ِع ِ ِه آَتي ْصبِ 

. وال صترة متواالة بت  نتزان وهتي أ هتر معتاين املتواالة يف  (َمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّه  ِمت تْه مْ وَ ) . آثي هذا ال ص قاى هللا بكثر من توىل الكثار٥2 - ٥1

                                                 

 ، ط مكتبة امل ين48)اقتااء الصراط املستقيم( ص  1
 42 - 1/٣1وأقوال الثريقس  كرها حمما  اَّلعوث  يف كتابه )املواالة واملعاثاة(  2
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، وحاصل هذا أن متن َنَصتر الكثتار آإنته مت هم 4٦الشورى:  (َكاَن َق م مِهْن َأْولَِياء يَ ص ر وهَن م مِهن ث وِن اّللَِّ َوَما  ) كتاب هللا تعاىل ومن هذا قوله تعاىل
، -كمتتا يقولتته مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة(   -ي هتتو كتتاآر. آتتإن قيتتل: إن هتتذا مقيتت  ابختتترتاط أن تقتترتن نصتترته للكثتتار رابتتته قتتم ورضتتاه بكثتترهم أ

َشتى خنَْ ) همآاَّواب: أنه ق  ثبت ابلت ص الستابق أن التذين قاتى هللا بكثترهم مل تقترتن متواالْم للكثتار ابلرضتا واحملبتة وإمنتا تولتوهم دوآتا  علتى أنثست
، واخلوف واخلشية من أعمال القلتب واليت د ن يف مستمى املتواالة ال ل تة   وال اصتط حا ، وإمنتا محتل هتذا اخلتوف صتاحبه علتى (َأن ت ِصيبَتَ ا َثآئَِرةم 

تت ك ْم آَِإنَّتته  ِمتت تْه مْ ) أن يتتتوىل الكثتتار يف الظتتاهر آكثتتر رواالتتته هتتذه كمتتا قتتال تعتتاىل ا ي بتتت آستتاث الشتترط التتذي وضتتعه مؤلتتف . وهبتتذ(َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه
واملثستترون متثقتتون علتتى أهنتتا نزلتتت [رمحتته هللا اباان ميميااة )الرستتالة الليمانيتتة( متتن اختتترتاط املتتواالة القلبيتتة ابحملبتتة والرضتتا للتكثتت  ابملتتواالة الظتتاهرة. قتتال 
يل الكثتار متن اليهتوث وال صتارى وخت هم لل توف التذي يف بسبب قو ِ  ممن كان ي ظهر اإلس   ويف قلبه مرع، دتاف أن ي  لتب أهتل  اإلست  ، آيتوا

 . 1]قلوهبم، ال العتقاثهم أن حمم ا  كا ب واليهوث وال صارى صاثقون
 َوَمتن يَتتَتتَوقَّ م) قولته تعتاىل[قوله  القرطيبة على ك ثر من َنَصر الكثار، داصة إ ا نصرهم على املسلمس، كما نقل ا عن يوقذا احتل العلماء هبذه اآل

 (َوَمتن يَتتَتتَوقَّ م مِهت ك مْ ) علتى  لت  آقتالابن ميمية . واحتل هبتا 2]بسَّ تعاىل أن حكمه كاكمهم (آَِإنَّه  ِم تْه مْ ) أي يعا هم على املسلمس (مِه ك مْ 

اقض اإلست   حمتجتا  هبتذه اآلىتة كمتا . وَع َّ حمم  بتن عبت الوهاب مظتاهرة الكثتار ومعتاونتهم علتى املستلمس متن نتو ٣](آَِإنَّه  ِم تْه مْ )آيواآقهم ويعي هم 
 القارب  ايتة متا كرهنقل اه ع ه. ومل يقي  أح  من العلماء التكث  ه ا ابخترتاط املواالة القلبية بل املواالة الظاهرة وحت ها م كثِهترة وهتذا  تاهر الت ص، خ

قالته متن ع ت  نثسته، وهتتو مصتاث  للت ص التذي أثبتت أن متتن . وهتذا التعليتتل 4]أنتته اليتتوالهم إال وهتو راعِ  بت ي هم [-آيمتا نقل تاه ع ته متن قبتل  -
لثقهتاء نزلت آيهم اآلايت كان ابع هم على متواالة الكثتار اخلتوف متن ثوائتر الت هر ال الرضتا رتا عليته الكثتار، وقتول الطتسي ه تا يشتبه قتول مرجتتة ا

ل الطتسي متن تتوىل الكثتار آ بت  أن يكتون راضتيا بت ي هم، واملتكلمس: إن من أتى عم  من أعمال الكثتر آهتو ع متة علتى أنته مكتذب بقلبته، آقتا
 وِكَ  القولس آاس  ترثهه ال صوص. 

عبتا  ر اصترته الكثتار علتى عمته ال حكتم الست  و عليته الصت ة ومما يؤكت  أن املتواالة الظتاهرة مكثترة بتذاْا ثون اعتبتار للمتواالة القلبيتة: إجتراء ال ت  
 الست  عليته الصت ة و ل ت  امل يقتل لته و م يف ختزوة بت ر، وألزمته أبن يثتت ي نثسته كأست  رجترث آعلته الظتاهر هتذا الكثار على املسلمس ودروجه معهت

ا ا آتترون آاستت ة أحتت ثهبتتس لتت  أهنتتهتتل درجتتت متتا املشتتركس حبتتا  قتتم  أو هتتل أنتتت راعِ  بتت ي هم مصتتوِهاب  لتته وقتتم  مل ي بتتت ختتتيء متتن هتتذا ممتتا ي
ل . والاصتل كان  اهره ِب ف    قبل م ه إ وأصاابه،  بل اثعى العبا  اإلس   واإلكراه ومل ي   ليه الص ة والس  عاملتأدرون ومل ت قل عن ال   

وجتوث املتواالة لبتذاْا ثون اعتبتار  م كثترة -هم كما يثعله ج توث الكتا  املرتت ين وأنصتار   -أن املواالة الظاهرة ابل صرة ومظاهرة الكثار على املسلمس 
 هنا مواالة قلبية.لظاهرة إال أن تقار ملواالة اابن ع مه. وهذا كله يف بيان آساث الشرط الذي وضعه مؤلف )الرسالة الليمانية( من أنه التكث  القلبية م

بت  متن اإلميتان وال خيترج الع[ رمحته هللا و القحاأما إن قوله هذا هو قول خ ة املرجتة، آق  سبق يف تعليقي على العقي ة الطااوية تعقيبا  على قتول 
تترة، و كتترت أن التتذنوب املك ]إال جباتتوث ماأثدلتته آيتته التتيت جتتتري علتتى  - ثتترة يف أحكتتا  التت نياأن بيَّ تتت متتذاهب الثتترق يف التكثتت  ابلتتذنوب املكثِه

 هي إما قول أو آعل ثبت ابل ليل الشرعي كثر آاعله. -الظاهر 

                                                 

 194 - 19٣ /٧الثتاوى(   )جممون 1
 21٧ /٦)تثس  القر  (  2
 ٣2٦ /2٥)جممون الثتاوى(  ٣
 2٧٧ /٦)تثس  الطسي(  4
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 .1ا  واب  ا  بقوله أو بثعله هذاآقال أهل الس ة: من قال أو آعل ماهو ك ْثر، َكَثر  اهر • 
لتى أنته كتاآر وقالت املرجتة من الثقهاء وااختاعرة: من قال أو آعل ماهو ك ْثر، َكَثر  اهرا  واب  ا ، الب ثح القول أو الثعل ولكتن اهنمتا ع متة ع• 

هتو تكتذيب  -ع ت هم  -كسته وهتو الكثتر مكذب بقلبته، و لت  ان اإلميتان ع ت هم تصت يق القلتب ولتيح العمتل الظتاهر م ته، والبت  أن يكتون ع
وال يكثر أح مت  ابلعمل الظاهر، قالوا: آإ ا ثبت ابل ليل ك ْثر من أتى عم    اهرا ، آيكون هذا العمل ع مة علتى  -جبا  أو استا ل  -القلب 

 .2ن قاى بكثرهمتص يقا  مل -يف كتابه  -تكذيب القلب. وق  بيَّ ت أن هذا ال و  ليح ب و  وأن هللا تعاىل أثبت 
ف هبتذا، وقالت اَّهمية من املرجتة: من قال أو آعتل متاهو ك ْثتر، َكَثتر  تاهرا  يف أحكتا  الت نيا، ودتوو أن يكتون مؤم تا يف البتا ن، آتأكثرهم الستل• 

القيقتتة، العلتتى الظتتاهر آقتتط، آمتتن  ان متتن ثبتتت ك ْثتتره ابلتت ليل البتت  أن يكتتون كتتاآرا   تتاهرا  واب  تتا  معتتذاب  يف اآلدتترة ان دتتس هللا اليكتتون إال علتتى
. ولكتن نقتل ابتن تيميتة عتن اَّهميتة أياتا أهنتم التزمتوا بكثتر متن قتال أو ٣أكثره يف الظاهر ثون البا ن آق  كذَّب ابل ص ومتن ه تا أكثترهم الستلف

، وستيأيت نصته إن ختتاء 4على الكثر البتا ن  آعل الكثر  اهرا  واب  ا ، وتعليلهم لذل  هو كتعليل مرجتة الثقهاء وااختاعرة أن الكثر الظاهر ع مة
ويف ك  القتولس هللا وعلى هذا آاَّهمية قم قوالن يف التكث  ابلذنوب املكثرة، أح  ا أن آاعلها يكثر  اهرا  آقط، واآلدر: يكثر  اهرا  واب  ا ،  

 ا رجرث آعل الذنوب املكثرة، ويف هذا دالف خ ة املرجتة.هم متثقون ما أهل الس ة ومرجتة الثققهاء واملتكلمس على التكث  يف أحكا  ال ني
آقتتال ختت ة املرجتتتة: متتن قتتال أو آعتتل متتاهو ك ْثتتر، مل يكثتتر بتتذل  إال أن يصتت ر م تته مايتت ل علتتى أنتته كتتاآر بقلبتته كاَّاتت  واالستتتا ل، وهتتؤالء • 

قيتوث التيت اختترت وها، وقت  نقتل تكثت  الستلف قتم ابتن  تيميتة أكثرهم السلف ان قوقم تكذيب ابل صوص ال الة على كثر من أتى املكثرات ثون ال
واملتواالة . وبقول خ ة املرجتة هذا يقول مؤلف )الرسالة الليمانية( آإن هللا تعاىل نص على كثتر متن يتتوىل الكثتار )ومتن يتتوقم مت كم آإنته مت هم( ٥يف

بقتتول أو آعتتل  تتاهر، آقتتال مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة( اليكثتتر إال رتتواالة إال  -التتيت جتتتري علتتى الظتتاهر  -الت بتتت علتتى آاعلهتتا يف أحكتتا  التت نيا 
ب القلتتب، وهتتو ختتترط آاستت  مصتتاث  للتت ص، كمتتا بيَّ ت تته متتن قبتتل، وهتتو قتتول ختت ة املرجتتتة التتذين دعلتتون كثتتر القلتتب ختتتر ا  مستتتق   للتكثتت  ابلتتذنو 

لتوا كثتر القلتب الومتا  للتكثت  ابلتذنوب املكثترة الظتاهرة وأتمتل الثترق بتس الشترط املكثرة الظاهرة يف حس أن مرجتة الثقهاء واملتكلمس واَّهميتة جع
 املستقل وبس ال و  الذي الي ث .

ميتة، آلتو وهذا القول الذي قاله مؤلف )الرسالة الليمانية( من اخترتاط مواالة القلب كشرط مستقل للتكثت  ابملتواالة الظتاهرة هتو أآست  متن قتول اَّه
أتتى  مثس ا  يف اارع حمتاراب  هلل ورستوله يستو  املستلمس ستوء العتذاب تقتتي   وتعتذيبا  وتشتري ا ، كالكتا  املرتت ين يف ومان تا هتذا، وقت  أن رج   كاآرا  

يقاتلته،  أنهذا الكاآر بقانون كاآر حكَّمته يف ثمتاء املستلمس وأعراضتهم وأمتواقم، مث أتتى بطائثتة ت صتره وتت آا ع ته ابلقتول والثعتل وتقاتتل متن يريت  
املتتواالة  وتعمتتل أبمتتره يف املستتلمس ستتج ا  وإهانتتة وتعتتذيبا وتقتتتي  ، آتتإن مؤلتتف  )الرستتالة الليمانيتتة(  يقتتول اليكثتتر أحتت مت  متتن هتتذه الطائثتتة أبآعتتال

ع متتة علتتتى انتثتتتاء  الظتتاهرة هتتتذه إال أن يصتترحوا رابتتتتهم للكتتاآر وك ْثتتترِه ورضتتاهم ع تتته، يف حتتس أن اَّهميتتتة قتتالوا بتتتل يكثتتر هبتتتذه ااآعتتال وتكتتتون
ومتتن ه تتا [رمحتته هللا يف قولتته اباان ميميااة التصتت يق متتن قلبتته. ومتتن ه تتا قلتتت: إن قتتول مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة( أآستت  متتن قتتول اَّهميتتة والتتذي  كتتره 

إلميتان، و  توا أنته قت  ومن اتبعه حيل   وا أن اإلميان جمرث تص يق القلب وعلمه، مل دعلوا أعمال القلتب متن ا« جهم بن صثوان»يظهر دطأ قول 
اانبيتاء ويهت    يكون اإلنسان مؤم ا كامل اإلميان بقلبه وهو ما هذا يسب هللا ورسوله ويعاثي هللا وسوله ويعاثي أولياء هللا ويوايل أعت اء هللا ويقتتل

                                                 

 ٥12و   1٧8و  1٧٧انظر )الصار  املسلول( البن تيمية،  1
 2٥9و  2٣9 /٣ل( البن حز  ، و )الثص٥18، و )الصار  املسلول( البن تيمية ص ٥82و  ٥48و  ٥٠9و  14٧ /٧انظر )جممون الثتاوى البن تيمية(  2
 ٥2٣و  ٥1٧، )الصار  املسلول( ص ٥٥8و  4٠٣ - 4٠1 /٧انظر )جممون الثتاوى(  ٣
 189 - 188 /٧انظر )جممون الثتاوى(  4
 2٠9و  2٠٥ /٧)جممون الثتاوى(  ٥
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معاص ال ت ايف اإلميان الذي يف قلبه، بتل يثعتل املساج  ويهس املصاحف ويكر  الكثار خاية اإلكرا  ويهس املؤم س خاية اإلهانة، قالوا: وهذه كلها 
كتتم هتتذا وهتتو يف البتتا ن ع تت  هللا متتؤمن، قتتالوا: وإمنتتا ثبتتت لتته يف التت نيا أحكتتا  الكثتتار ان هتتذه ااقتتوال أمتتارة علتتى الكثتتر لتتي اكم ابلظتتاهر كمتت ا   

هوث. آتتإ ا أورث علتتيهم الكتتتاب والستت ة واإلجتتان علتتى أن ابإلقتترار والشتتهوث، وإن كتتان يف البتتا ن قتت  يكتتون ِبتت ف متتاأقره بتته وِبتت ف ماختتته  بتته الشتت
هتو الواح  من هؤالء كاآر يف نثتح اامتر معتذب يف اآلدترة، قتالوا: آهتذا ثليتل علتى انتثتاء التصت يق والعلتم متن قلبته، آتالكثر ع ت هم ختتيء واحت  و 

 تص يق القلب ختيء خ  العلم أو ه َو ه َو . اَّهل، واإلميان ختيء واح  وهو العلم، أو تكذيب القلب وتص يقه، آإهنم مت اوعون هل
كوكيتا بتن اَّتراح وأمحت  بتن   -وقت  َكثَّتر الستلف «. أهتل الكت   املرجتتة»آقت   هتب إليته ك ت  متن « اإلميتان»وهذا القول ما أنه أآس  قول قيتل يف 

أكثروا يف الظاهر من يثعل هتذه ااآعتال، مث أكثتروه . ويظهر من ك   ختيخ اإلس   أن اَّهمية 1]من يقول هبذا القول -ح بل وأيب عبي  وخ هم 
ويكتر  الكثتار   اهرا  واب  ا ملا رأوا أن قوقم ااول مصاث  لل صوص. مث جاء مؤلف )الرسالة الليمانية( ليقول إن من يعاثي هللا ورسوله وثي ه وأهلته

لظتتاهر. آويتتل ملتتن كتتان مذهبتته يف اإلميتتان أآستت  متتن متتذهب اَّهميتتة ويهتتس املتتؤم س اليكثتتر بتتذل  يف الظتتاهر يف حتتس أكثتتر اَّهميتتة م تتل هتتذا يف ا
 الذي وصثه ختيخ اإلس   أبنه أآس  قول قيل يف اإلميان.

 الة الليمانية(.لبقية كتاب  )الرس تابا نق  نوبع  بيان آساث اخترتاط املواالة القلبية للتكث  ابملواالة الظاهرة، وأن هذا هو قول خ ة املرجتة، 
 :ل لقوله هذا أبمرين االست اليفا  كر املؤلف أنه ال يكثر أح  رواالة الكثار يف الظاهر إال أن يقرتن هبا مواالة قلبية، خترن آبع  م

 .1٦ - 1٣ اامر ااول: أقوال لبعض العلماء: آذكر أقواال  للراوي والبن العريب وايب السعوث والبن تيمية يف ص
 ل التة علتى عمتل يوستف اآلايت اة: آتذكر حت يل حا تب رضتي هللا ع ته، مث آيتة التقيهتة بستورة آل عمتران، مثواامر اآلدر: بعض ال صتوص الشترعي

بتت ابلت ص لمتواالة الظتاهرة وثلكلهتا صتور   عليه الس   ملل  مصر، مث آية سورة اانثال آيمن آمن ومل يهاجر. وأراث بذكر هتذه ااثلتة بيتان أن هتذه
 ملواالة الظاهرة مامل تقرتن هبا املواالة القلبية.ع   كثر آاعلها، آ  يكثر أح  اب

 وسوف نرث على ماأورثه من أقوال وأثلة ِبسب ترتيب وروثها ابلرسالة.
تر قولتته  الااراز نقتتل عتن  14 - 13ففاي ص  - 4 ره وجتته: أحت ها: أن يكتتون راضتيا بكثتتأواعلتم أن كتتون املتؤمن مواليتتا  لكتاآر  تمتتل ث ثتة [املثسِه

أن  لكثتتر كثتتر، آيستتتايل، والرضتتا ابهتتذا مم تتون م تته، ان كتتل متتن آعتل  لتت  كتتان مصتتوِهاب  لتته يف  لتت  التت ين، وتصتويب الكثتتر كثتترويتتواله اجلتته، و 
توستتط بتتس ستتم ال التتل: وهتتو كاملم تته. والق يبقتتى مؤم تتا  متتا كونتته هبتتذه الصتتثة. واثنيهتتا: املعاختتترة اَّميلتتة يف التت نيا ِبستتب الظتتاهر، و لتت  ختت  مم تتون

اث أن ثي ته اب تل، ستبب احملبتة متا اعتقتبلقرابتة أو ليس، هو أن مواالة الكثار رعىن الركون إليهم واملعونة واملظتاهرة وال صترة، إمتا بستبب االقسمس ااو 
رجتته عتتن اإلستت    ي تته، و لتت آهتتذا اليوجتتب الكثتتر إال أنتته م هتتي ع تته ان املتتواالة هبتتذه املعتتىن قتت  جتتتره إىل استاستتان  ريقتتته والرضتتا ب  جتتر  ، آتت خي 

التذي أورثه اإلمتا  التراوي يبتسه بوضتوح  آهتذا التقستيم[مث قتال مؤلتف الرستالة   ]«ومن يثعل  لت  آلتيح متن هللا يف ختتيء»ه هث هللا تعاىل آيه آقال 
ترج متن امللتة، أمتا متواالة الظتاهر آقتط متا عليته الكثتار طت ن ماقت  واعتقتاث بست مة الع أن مواالة البا ن، والتيت تعتين الرضتا ابلكثتر وتصتويبه، كثتر خم 

رما  . ونعلِهق على هذا من وجهس: ]آهذا اليوجب الكثر وإن كان حم 
اثلتة الك   يف الراوي: كش ص: آهو ليح ممن  تل بقوله يف هتذه املستائل، وإن كانتت أقتوال العلمتاء يف اَّملتة ال  تتل هبتا وإمنتا  تتل قتا اب -أ 

وهتتذا [آيتته اباان ميميااة آقتت  قتتال  -هتتت  ٦٠٦وهتتو أبتتو عبتت هللا حممتت  بتتن عمتتر بتتن اخلطيتتب التتراوي  -راوي الشتترعية املبي تتة لصتتواهبا متتن دطتهتتا. أمتتا التت
ل هللا بته املذكور يف كتب الراوي، آليح يف كتبه وكتب أم اله يف مسائل أصول ال ين الكبار القول الصتايح التذي يواآتق امل قتول واملعقتول التذي بَتَعت

                                                 

 189 - 188 /٧)جممون الثتاوى(  1



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

637 

وأبلت  متن  لت  أن مت هم متن [، وقتال أياتا 1]ها، بل يذكر ِبوث املتثلسثة امل ح ة وِبوث املتكلمس املبت عةالرسول وكان عليه سلف اامة وأئمت
ب آيته، يص ف يف ثين املشركس والرثة عن اإلس   كما ص هف الراوي كتابه يف عباثة الكواكب وااص ا  وأقا  ااثلة على ح سن  ل  وم ثعته ورخَّت

وأمتا ابتن اخلطيتب آك ت  االضتطراب [ابن ميمياة . مث قال 2]تثاق املسلمس، وإن كان ق  يكون َتب م ه وعاث إىل اإلس  وهذه رِثَّة عن اإلس   اب
. آهذا حتال التراوي التذي احتتل مؤلتف )الرستالة الليمانيتة( ٣]ج ا  اليستقر على حال، وإمنا هو ِبل وَجَ ل ر زلة الذي يطلب ومل يهت  إىل مطلوبه

 تل بقول م له يف مسائل اإلميان .بقوله، آهل    
هتتو قولتته يف القستتم ال التتل إن مظتتاهرة  -وهتتو املوضتتا التتذي احتتتل بتته مؤلتتف الرستتالة الليمانيتتة  -أمتتا الكتت   آيمتتا قالتته التتراوي، آماتتل ال تتزان  -ب 

م ما اعتقاث بط ن ثي هم اليوجب الكثر، هذا حاصل قوله. آلما ا اقتصر مؤلف الرسالة ال ليمانية على هتذا القتول املؤيت  لرأيته وتترك الكثار ونصْر
. وأين الرتجيح الواجب ع   االدت ف كما آصَّلته يف الباب اخلامح من هتذا 4ماع اه من أقوال املثسرين  وهل هذا إال االدتيار ابلتشهي واقوى 

بتتسَّ تعتتاىل أن « آإنتته متت هم»اتت هم علتتى املستتلمس أي يع« ومتتن يتتتوقم متت كم»[ القاارطيبالكتتتاب . وأ  آتيتته باتت ه متتن أقتتوال املثستترين، وهتتو قتتول 
. و كتر ختتتيخ اإلست   حممتت  بتن عبتت الوهاب يف نتواقض اإلستت  : مظتاهرة املشتتركس ومعتاونتهم علتتى املستلمس حمتجتتا  بت ثح آيتتة ٥]حكمته كاكمهتتم

آتأي الثتريقس أحتق ابلصتواب . بعكتح ماقتال التراوي.  املائ ة هذه. ومل يقيت  أحت  التكثت  هبتذه املعاونتة وال صترة ابلرضتا ابلكثتر وتصتويبه، آقت  أتيتته
 :٥9ال ساء: (اّللِه َوالرَّس وِل ِإن ك  ت ْم تت ْؤِم  وَن اِبّللِه َواْليَتْوِ  اآلِدرِ  آَِإن تَتَ اَوْعت ْم يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل ) والكم يف هذا هلل وللرسول كما قال تعاىل

دوآتا  علتى   متن تتوىل الكثتارهللال أْكَثتَر ى بكثتر متن تتوىل الكثتار ثون تقييت   لت  ابلرضتا ابلكثتر وتصتويبه، بتوابلرث إىل هللا تعتاىل، وجت  ه قت  قات
 .٥2-٥1املائ ة: (ن ت ِصيبَتَ ا َثآئَِرةم ول وَن خَنَْشى أَ يَتق  ) –وله قإىل  - (َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّه  ِم تْه مْ ) كما قال تعاىل  ثنياه من ثوائر ال هر
إلكتراه، م ثعتواه اإلست   وازوة ب ر، رخخوج  ه ق  حكم على عمه العبا  ِبكم الكثار ملا درج معهم يف  عليه الص ة والس  وابلرث إىل الرسول 

ثعتى ا است مة معتقت ه كمت ر ولتو اثعتىوهذا نص يف حمل ال زان يف تكث  من عاون الكثار و اهرهم على املسلمس ثون ال ظر يف اعتقاثه، بتل يكثت
 ها.ا إىل آدر العبا ، وهذا ي بطل قول الراوي وي بطل مااثعاه مؤلف )الرسالة الليمانية( وماأسح عليه رسالته من أوق

م وا َبْسَ َيَ ِي اّللَِّ َوَرس ولِهِ ) آهذا حكم هللا ورسوله، وق  قال تعاىل  مست ال  به. ا مايتعلق ب ق  مانقله املؤلف عن الراوي، هذ1لجرات: ا (اَل تت َق ِه
إمنتا يكتون املتؤمن [رمحته هللا ابان العاريب  ويف نثح املعىن أياتا يقتول -عقب ما نقله عن الراوي  -، قال مؤلف الرسالة الليمانية 14 ويف ص - 5

ت  علتتى التوحيتت  والتصتت يق آهتتو عتتاص ِ  . وقتتال  ]آتتاآهموه بطاعتتة املشتترك مشتتركا  إ ا أ اعتته يف االعتقتتاث، آتتإن أ اعتته يف الثعتتل وعقتت ه ستتليم مستتتمر م
وبتس متن آعتل  -وهتو ه تا  اعتة املشترك  -آهذا الك   يوضح الثارق بتس متن آعتل آعت  متن أآعتال املتواالة اب  تا  و تاهرا  [املؤلف معقبا على  ل  

ابان . أمتا قتول ] تاين آهتو عتاصنثح الثعل واعتقاثه سليم وقلبه مطمتن ابإلميان، آااول يص  بذل  مشركا  بعا  بع  اعتبار القاع ة ااوىل، أما ال
، آهذا ك   آيه إجال ال ي ب ي سوقه وال إهبامه هكتذا، آلتو ]آإن أ اعه يف الثعل وعق ه سليم مستمر على التوحي  والتص يق آهو عاص ِ [ العريب

ال لَكَثتر اآلمتر واملتأمور ذجتان املستلمس أن كاآرا  أو مسلما  قال ملسلم ألِق هذا املصاف يف القذر أو اسج  قذا الصت م آأ اعته يف آعتل هتذه ااآعت

                                                 

 24٧ /1٧)جممون الثتاوى(  1
، وج 21٣ /1٦آصَّل ابن تيمية ماكتبه الراوي يف عباثة الكواكب. ووصثه ابن تيمية أبنه جهمي جسي يف ج  181 - 18٠ /1٣، ويف ج ٥٥ /4)جممون الثتاوى(  2
٥ /٧11 
 ٥٥ /٦)جممون الثتاوى(  ٣
 144 - 14٠ /4كما قال الشا   رمحه هللا يف )املواآقات(   4
 21٧ /٦)تثس  القر  (  ٥
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طاعتةِ  يف را آيهم ابن العريب نثسه، ولو أمره أح  برتك الص ة آلم ي َصل لكثر ذجان الصاابة. وهذه  اعة يف أآعال وتروك جمترثة خت  مصتاوبة ب
نية والذي يت ل علتى أنته حا تب ليتل دمتا ااقتوال وال يت ري متا اعتقاث مكثِهر، وق  َكَثر آاعلها ابإلجان. ولكن الذي مل يعرآه مؤلف الرسالة الليما

ي كثِهترون هبتذه ااآعتال خت  املصتاوبة ابعتقتاث مكثِهتر ولكت هم يقولتون إن هتذه ااآعتال ع متة علتى انتثتاء  -وابتن العتريب مت هم  -آيها: أن ااختتاعرة 
وكما لو َسَج  لص م أو وضتا [ - األشاعرةة الثقهاء وقوقم يف هذا كقول وهو من مرجت -التص يق ابلقلب، يبس هذا ما قاله ابن عاب ين ال ثي 

وقتال أبتو عبت هللا الصتالي: إن اإلميتان [رمحته هللا ابان ميمياة. وقتال 1]مصاثا  يف قا ورة آإنه يكثر، وإن كان م ص قا ، ان  ل  يف حكم التكتذيب
 ل  على ع   تص يق القلتب. وأن كتل قتول أو عمتل  تاهر َثلَّ الشترن علتى أنته ك ْثترمت   جمرث تص يق القلب ومعرآته، لكن له لواو  آإ ا  هبَت َثلَّ 

 كتان  لت  انته ثليتل علتى عت   تصت يق القلتب ومعرآتته، ولتيح الكثتر إال تلت  اخلصتلة الواحت ة، ولتيح اإلميتان إال جمترث التصت يق التذي يف القلتب
. 2]ه كالقاضتي أيب بكتر وأىب املعتايل وأم اقمتا، وقتذا َعت َّهم أهتل املقتاالت متن املرجتتتةواملعرآتة، وهتذا أختتهر قتويل أيب الستن ااختتعري وعليته أصتااب

 ق القتول وأبو املعايل اَّويين ختيخ أيب حامت  ال تزايل، وال تزايل ختتيخ ابتن العتريب التذي نقتل املؤلتف قولته، آهتذا متذهب ااختتاعرة. وهبتذا تعلتم أن إ ت
إن أ اعتته يف ااآعتتال الظتتاهرة دطتتأ، وواضتتح أن مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة( ال علتتم لتته رتتذاهب الثتترق يف  أبنتته يكثتتر إن أ اعتته يف االعتقتتاث واليكثتتر

ه أستا  اإلميان والكثر، وماكتان لته أن ي قت   علتى كتابتة رستالته هتذه قبتل ثراستة املتذاهب يف اإلميتان والكثتر ومعرآتة الصتواب متن اخلطتأ يف هتذا انت
ن يؤلف لل ا  داصة إ ا كان املقصوث ابلتأليف وضا م اهل للجماعات م لما كتب مؤلف الرسالة الليمانية على موضون رسالته. وأ  أحذِهر كل م

عليته الصت ة قولته خ آها )املعامل الشرعية والثكرية للجماعة اإلس مية رصر(، أحذهر من التأليف آيما مل يتأهل له املؤلف حذرا  من الوعي  الوارث يف 
متن ثعتا إىل ضت لة كتان عليته متن اإلمث ) عليته الصت ة والست  ، وقولته  ٣(ل تا  رءوستا  جهتاال  آس تِتلوا آتأآتوا ب ت  علتم َآَاتلهوا وَأَضتلهوااكذ ا) والس  

 . وأوصي كل من يري  أن يت َعلِهم خ ه أبن يتعلم قبل أن يت َعلِهم.4(م ل آاث  من تبعه، الي قص  ل  من آاثمهم ختيتا  
رمحته  -وجت ؤه بقتول أيب الستعوث  ويتتم وضتوح اامتر[ -عقب مانقله عن ابن العتريب  - 15 - 14الة الليمانية( يف ص قال مؤلف )الرس - 6

تت تتتذوهم أوليتتتاء  تتتاهرا  أو اب  تتتا  يف حتتتال متتتن كأنتتته قيتتتل ال  »....قتتتال:  28آل عمتتتران:  ...(ِإالَّ َأن تَتتتَّق تتتواْ ِمتتت تْه ْم تت َقتتتاة  ) يف تثستتت  قولتتته تعتتتاىل -هللا 
آثتتي [املؤلتتف  ، مث قتتال]املتتانا... نتظتتار ووالوال إال حتتال اتقتتائهم... آإنتته دتتوو إ هتتار املتتواالة حي تتتذ متتا ا مت تتان التت ثح ابلعتت اوة والب اتتاء واااحتت

 بتتسه إابحتتة املتتوىل مث   تتا ، تتاهرا  أو اب ق ملتتا قتتال:هتتذا التت ص بتتسَّ أبتتو الستتعوث رمحتته هللا الثتترق بتتس املتتواالة الظتتاهرة والبا  تتة، إ  لتتو مل يكتتن بي همتتا آتتر 
 . ]لتقيةاحىت حال  -ما بيَّ ا ك  -هي ك ْثر حال التقية، إ  حاختا هلل أن يبيح املواالة البا  ة، و  -وهو املواالة الظاهرة  -سباانه لل ون ااول 

عية التتيت هتتا ضتتمن ااثلتتة الشتتر را . و كر ثتتك تتن املؤلتتف أن التقيَّتتة متتواالة  تتاهرة وأهنتتا جتتائزة حتتال اخلتتوف متتن الكثتتار، وجواوهتتا ثليتتل علتتى أهنتتا ليستتت  
اْلَكتاِآرِيَن  الَّ يَتتَِّ تِذ اْلم ْؤِم  تونَ ) ه تعتاىلالت ليل ال تاين: وهتو قولت[ 24است ل هبا على أن املواالة الظاهرة ما س مة العق  خ  مكثترة، آقتال يف ص

ر ك   َأن تَتتتَّق تو ْيِء ِإالَّ خَتتاّللِه يف  َأْولَِياء ِمن ث ْوِن اْلم ْؤِمِ َس َوَمن يَتْثَعْل َ لِتَ  آَتلَتْيَح ِمتنَ  َتذِه آل  (م  اّلله  نَتْثَسته  َوِإىَل اّللِه اْلَمِصت   اْ ِمت تْه ْم تت َقتاة  َو  

 و ملصتتلاة متتن املصتتاحلأوف أو إكتتراه دتتاملؤلتتف: وهتتذا ثليتتل علتتى متتا كر ه متتن أن املستتلم إ ا وقتتا م تته متتواالة  اهريتتة حتتتت أتثتت   . مث قتتال28عمتتران: 
 . ]بذل  املواالة القلبية اليت توجب كثر صاحبهاتسة آإنه اليكثر بذل  ماثا  القلب سليما إ  ت تثي املع

تت ك ْم آَِإنَّتته  ِمتت تْه مْ ) وأقتتول: إن املتتواالة الظتتاهرة للكثتتار كثتتر أكتتس كمتتا يتت ل عليتته قولتته تعتتاىل يف  عليتته الصتت ة والستت  ، وح كتتم ال تت  (َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه
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اه  الكثتر الدتتوو إ هتاره إال متا اإلكتتراه املعتتس ال  ترث اخلتتوف أو ملصتلاة كمتتا قتال املؤلتف. آلتتم يتردص هللا يف إ هتار الكثتتر إال متا اإلكتتر العبتا . و 
ن ختاء هللا ال ليل على أن جمرث اخلوف من ، وس ذكر إ1٠٦ال ال:  (م ْطَمِتن  اِبإِلميَانِ َمن َكَثَر اِبّللِه ِمن بَتْعِ  إميَانِِه ِإالَّ َمْن أ ْكرَِه َوقَتْلب ه  ) كما قال

إليتته  الكثتتار ثون وقتتون إكتتراه معتتتس متت هم الديتتز للمستتلم متتواآقتهم يف الظتتاهر، آتتإن واآقهتتم ثون إكتتراه آقتت  َكَثتتر. ولك تتا نبتت أ ببيتتان دطتتأ ما هتتب
لكتتا  املرتتت ين وج تتوثهم معتتذورن يف متتواالْم املؤلتتف متتن أن التقيتتة متتواالة  تتاهرة جتتائزة متتا اخلتتوف، وهتتو يريتت  أن يتوصتتل بتتذل  إىل أن أنصتتار ا

 الظاهرة للاكا  بسبب دوآهم م هم لكوهنم يف سلطاهنم، وهذا قول آاس .
يف الل تة ويف  لتقيتة خت  املتواالةاالصتايح أن والذي أوقا املؤلف آيما وقتا آيته   ته أن التقيتة متواالة، وإ ا جتاوت التقيتة متا اخلتوف جتاوت املتواالة. و 

 الشرن.
ن و. أمتا التقيهتة آأصتلها يف الل تة: الَتَذر، والتذر ختتيء والق ترب ختتيءأما  آدتر. والثعتل:  يف الل ة: آقت   كتر  متن قبتل أن املتواالة أصتلها: الق تْرب والت ُّ

وقتترِيء )إال أن تتقتتوا متت هم تقيهتتة(.  (ة  ِإالَّ َأن تَتتتَّق تتواْ ِمتت تْه ْم تت َقتتا)اتَّقتتى، واملصتت ر: َتِقيَّتتة وتت َقتتاة، وكتت  املصتت رين ورث يف القتتراءات الصتتاياة، آقتتريء 
 .   1وأتَِّقيه تقيَّة رعىن حِذْرت ه

ذ هتار  ة قتم أو رت اراْمثتاء املعتاثاتكتون ذد -ع ت  اخلتوف مت هم بستبب  هتورهم وخلبتتهم  -وأما يف الشترن: آتإن التقيهتة رعتىن التذر متن الكثتار 
م والقتتال ثوهنتملكثار أو نصإ هاره ما اخلوف، أما إن أ هر آوق  ل  ابلذب عن االقول اللسِه واملعاخترة الس ة قم. آهذا مادوو  آهتذه متواالة  ْر

وقت  تستاهل  تتل املستلم ب ت  حتق.ه الديتز ق اهرة مكثِهترة الدتوو ختتيء م هتا إال متا اإلكتراه امللجتيء متا اادتذ يف االعتبتار اإلجتان علتى أن اإلكترا
ثسترين ثون تتار أقتوال هتؤالء امللليمانيتة( ادامتواالة  تاهرة، وهتذا دطتأ، ولكتن مؤلتف )الرستالة  -يت جتيزها التقيتة ال -بعض املثسرين آسمهوا امل اراة 

 .خ ها اهنا تؤي  وجهة نظره، وحنن نذكرها ونذكر أقوال خ هم من أئمة التثس  مث نرجح بي هم ذ ن هللا
 أما الذين قالوا إن التقية هي املواالة الظاهرة: -أ 
 آم هم أبو السعوث، و كر  مانقله ع ه املؤلف آنثا.• 
 بظتتاهر متت كم ال ابعتقتتاث، بتتسَّ  آستتاِع وهم ووالتتوهم وقولتتوا مايصتترف عتت كم متتن ختتترهم وأ اهتتم[ اباان العااريبقتتول  2٥ - 24ونقتتل املؤلتتف يف ص • 

 .   ](م ْطَمِتن  اِبإِلميَانِ ِإالَّ َمْن أ ْكرَِه َوقَتْلب ه  )  ل  قوله تعاىل
الة  دتتوو لتت  إ هتتار املتتوا ِ أي إال أن يكتتون للكتتاآر عليتت  ستتلطان آت اآتته علتتى نثستت  ومالتت  آاي تتتذ[ النساافي قتتول 2٥قتتل املؤلتتف يف ص ون• 

 .]وإبطان املعاثاة
متتن تلتت   أمتتا ع تت  اخلتتوف والتقيتتة آتت دَّص يف متتواالْم بقتت ر املتت اراة التتيت ي كتثتتى هبتتا ختتترهم، ويشتترتط يف  لتت  ستت مة البتتا ن[ الشاانقيقي وقتتال• 

 .2]املواالة
 وأما الذين قالوا إن التقية هي إدثاء معاثاة الكثار أو إ هار امل اراة قم. -ب 
 . وهذا يبس أن التقية جمرث َحَذر ال مواالة.٣]التقية: الذر من إ هار مايف ال ثح من معتق  وخ ه لل  [رمحه هللا  ابن حجرقال • 
م  ومعلتتو [رمحتته هللا اباان القاايم وقتتال •  أن التقتتاة ليستتت رتتواالة ولكتتن ملتتا هنتتاهم هللا عتتن متتواالة الكثتتار اقتاتتى  لتت  معتتاثاْم والتتساءة متت هم وجمتتاهْر
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 . وهذا ك   واضح يف أن التقية ختيء خ  املواالة.1]ابلع وان يف كل حال، إال إ ا داآوا من خترهم آأابح قم التقية، وليست التقية رواالة
ومستألة إ هتار العت اوة خت  مستألة وجتوث العت اوة، )آتااول( يعتذر بته متا اخلتوف والعجتز [بان عبادالرمحن آل الشايخ  عباداللقيفوقال الشتيخ • 

، )وال اين( الب  م ه انه ي دل يف الكثر ابلطاخوت، وبي ه وبس حتبِه هللا ورستوله تت و  ك لتيِه الي ثت  عتن  (ِإالَّ َأن تَتتتَّق واْ ِم تْه ْم تت َقاة  ) لقوله تعاىل
البت   -وهتو وجتوث العت اوة  -. يري  الشيخ أن وجوث معاثاة الكثار يف قلتب املتؤمن وإ هتار هتذه املعتاثاة للكثتار واجبتان، والواجتب ااول 2]املؤمن

 اللطيف آيجتوو تركته ع ت  اخلتوف مت هم لآليتة املتذكورة. آع لِتَم بتذل  أن التقيتة ع ت  الشتيخ عبت -وهتو إ هتار العت اوة  -م ه يف كل حال، أما اآلدر 
هتو ه تا إمنا جتيز إدثاء معاثاة الكثار، وهو نثح ك   ابن القيم، وهو يرجا إىل ما  كتره ابتن حجتر متن أن التقيتة التذر متن إ هتار متايف الت ثح، و 

 معاثاة الكثار، آالتقية إدثاء معاثاة الكثار.   
يتكلم بلسانه وقلبه مطمتن ابإلميان واليقتتل والَييت مأمثتا. وقتال اَلَستن: قال ابن عبا : هو أن [-يف بيان معىن التقية  -رمحه هللا  القرطيبوقال • 

وقيل إن املؤمن إ ا كان قائمتا «. إال أن تتقوا م هم تقيَّة»التقية جائزة لإلنسان إىل يو  القيامة والتقية يف القتل. وقرأ جابر بن وي  وجماه  والاااك 
دائثتتا  علتتى نثستته وقلبتته مطمتتتن ابإلميتتان. والتقيتتة الحتتتل إال متتا دتتوف القتتتل أو القطتتا أو االيتتذاء  بتتس الكثتتار آلتته أن يتت اريهم ابللستتان إ ا كتتان

 .٣]العظيم
أي متن دتاف يف بعتض البلت ان وااوقتات متن ختترهم آلته أن يتقتيهم بظتاهره ال  (ِإالَّ َأن تَتتتَّق واْ ِم تْه ْم تت َقتاة  ) وقوله تعاىل[رمحه هللا  ابن كثريوقال • 

وقتتال ال تتوري: قتتال ابتتن عبتتا : لتتيح التقيتتة «. إ  ل  ْكِشتتر  يف وجتتوه أقتتوا  وقلوب تتا تلعتت هم»ه، كمتتا قتتال الب تتاري عتتن أيب التت رثاء أنتته قتتال اب  تته ونيتتت
ن أنتح، ويؤيت  بيا بتابلعمل إمنا التقية ابللسان، وكذا رواه العويف عن ابن عبا : إمنا التقية ابللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشع اء والاااك والر 

 .4]وقال الب اري: قال السن: التقية إىل يو  القيامة«. من كثر ابهلل من بع  إميانه إال من أكرِه وقلبه مطمتن ابإلميان»ماقالوه قول هللا تعاىل 
 تاهرين، أو يكتون املتؤمن يف قتو    هنتى هللا املتؤم س عتن متواالة الكثتار ومت اه تهم ومبتا  تهم إال أن يكتون الكثتار ختالبس[رمحته هللا  البداو وقال • 

عتورة علتى  كثار آي اآهم آي اريهم ابللسان وقلبه مطمتتن ابإلميتان ثآعتا  عتن نثسته متن خت  أن يستتال ثمتا  حرامتا  أو متاال  حرامتا ، أو ي ظهتر الكثتار
. مث هتذه ردصتة آلتو َصتَس حتىت (قَتْلب ته  م ْطَمتِتن  اِبإِلميَتانِ ِإالَّ َمتْن أ ْكترَِه وَ ) املسلمس. والتقية التكون إال متا دتوف القتتل وست مة ال يتة، قتال تعتاىل

 .٥]ق ِتل آله أجر عظيم
 ي تتة الكثتتار، آهتتذه أقتتوال الثتتريقس متتن العلمتتاء: متتن قتتال إن التقيتتة هتتي املتتواالة الظتتاهرة، ومتتن قتتال إمنتتا هتتي جمتترث إدثتتاء العتت اوة أو إ هتتار املتت اراة ر

تتوَث َوال ََّصتتاَرى َأْولِيَتتاء ) يتتق ال تتاين والتت ليل علتتى  لتت  قولتته تعتتاىلواب هتتو قتتول الثر آأيهمتتا صتتواب . والصتت اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ اَل تَتتَِّ تتذ واْ اْليَته 
الَّتِذيَن يف قت ل توهِبِم مَّتَرعم ي َستارِع وَن آِتيِهْم  آَترَتَى، بَتْعا ه ْم َأْولَِياء بَتْعِض َوَمتن يَتتَتتَوقَّ م مِهت ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْه ْم ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْهتِ ي اْلَقتْوَ  الظَّتاِلِمسَ 

خَنَْشتى ) رختم دتوآهم (آَِإنَّه  ِمت تْه مْ ) ة َحَكَم هللا بكثرهم رواالْم الكثاري. آهؤالء املذكورن يف اآل٥2 - ٥1املائ ة:  (يَتق ول وَن خَنَْشى َأن ت ِصيبَتَ ا َثآئَِرةم 
 تعاىل يف هذه اآلية أن جمرث اخلوف من أ ى الكثار إ ا  هتروا علتى املتؤم س لتيح بعتذر يف املستارعة إىل متواالْم، ولتو  ، آبسَّ هللا(َأن ت ِصيبَتَ ا َثآئَِرةم 

واالة، كمتا قتال كان اخلوف ي ردص يف املواالة ملا أكثرهم هللا. آإ ا كان اخلوف يتردص يف التقيتة واليتردص يف املتواالة، ع لِتَم بتذل  أن التقيتة خت  املت
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 .  ]وليست التقية رواالة[ -يف ك مه امل قول آنثا  - لقيمابن ا
 :وام صة

 أن اخلوف )وهو اا ى املتوقَّا من الكثار( يردِهص يف التقية ذدثاء معاثاْم أو ر اراْم.• 
ميتتان. آمتتن ا مت تان القلتتب ابإل كتتس متتار ااأمتا اإلكتتراه )وهتتو اا ى الواقتا آعتت  متتن الكثتتار( آت دِهص يف املتتواالة الظتتاهرة التيت هتتي نتتون متتن الكثت• 

 أ هر املواالة للكثار ثون إكراه ملجيء حكم ا بكثره.
ان(. ومتن ه تا وقلبته مطمتتن ابإلميت ال متن أكترهوق  دلط  بعض املثسرون بس اخلوف واإلكراه آيما نقلته ع هم آنثا،  واست لوا للتقية َبيتة اإلكتراه )إ

  يف آلايت هتتو ما كرتتته لتتليتته  تتاهر اعة  تتاهرة ابعتبتتار أهنتتا ممتتا يتتردص آيتته اإلكتتراه. والتاقيتتق التتذي يتت ل تستتاهل بعاتتهم يف اعتبتتار التقيتتة متتواال
إن آايت آتت -متا قتتال ابتن القتتيم ك  -ملتتواالة املتواالة ومتتن أن اخلتوف ختت  اإلكتتراه. وإ ا  هتر أن التقيتتة ختتيء ختت  اخل صتة الستتابقة متن أن التقيتتة ختت  ا

آل  ( تت َقتاة  ِإالَّ َأن تَتتتَّق تواْ ِمت تْه مْ ) –لته إىل قو  - (لِيَتاءرِيَن َأوْ الَّ يَتتَِّ ِذ اْلم ْؤِم  توَن اْلَكتاآِ ) وهي قوله تعاىل -هبا املؤلف سورة آل عمران اليت است ل 

 س  اآلية. تثوابن ك   يف يكون مع اها: التوالوهم ولكن اتقوهم واحذروهم ع   اخلوف م هم، وهذا ما كره الب وي والقر    28عمران: 
( أن قولته 1٥)ص   ]حتال التقيتة -االة الظتاهرة وهتو املتو  -مث بتسَّ إابحتة املتْوىل ستباانه لل تون ااول  [وهبذا تعلم أن قول مؤلف )الرسالة الليمانيتة(

آدتر القستم  كلمت يف اإلكتراه يفتكثره. وق  بهذا دطأ، وأن املواالة الظاهرة اليردص آيها إال اإلكراه، آمن واىل الكثار  اهرا  ب   إكراه حكم ا 
 لبهم على القيقة.تاقق يف أخمال اين عقب بيان حكم أنصار الطواخيت و كرت أنه اليلزم ا البال آيه كمانا لكوهنم ممت عس، وأنه خ  

كتتون متتن الكبتتائر أو كثتترا  ،  كتتر مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة( أن ختتتيخ اإلستت   ابتتن تيميتتة  كتتر أن التشتتبه ابلكثتتار يصتتل إىل أن ي15ويف ص  - 7
خ ِبستتب ااثلتتة الشتترعية، وأنتته متتن صتتور املتتواالة، هتتذا حاصتتل قولتته. والتتذي قتتال إن التشتتبه متتن صتتور املتتواالة هتتو املؤلتتف الختتتيخ اإلستت  ، أمتتا ختتتي

واملؤلتف أراث أن التشتبه هبتم وهتو . 1اإلس   آق   كرت من قبل أنه قتال إن التشتبه ابلكثتار  ريعتة أو ستبب إىل املتواالة، وقتال أياتا إنته مظ تة املتوثة
أن التشتبه نثسته  مواالة  اهرة ليح كثرا  آتكون املواالة الظاهرة خ  مكثترة بتذاْا، وقت  بتسَّ ختتيخ اإلست   أن التشتبه لتيح متواالة يف  اتته، كمتا بتسَّ 

 ق  يكون كثرا ، آبطلت بذل  املق متان اللتان بىن عليهما املؤلف حكمه.
ن يف االستت الل استت ل بته، مث ختتر اموقت  أبطل تا  التيت استت ل هبتا علتى أن املتواالة الظتاهرة خت  مكثترة متامل تقترتن هبتا متواالة قلبيتة، هذه أقوال العلماء

 على نثح القاية ببعض ال صوص الشرعية.
ل: حتت ث ا الميتت ي حتت ث ا بتتذكر حتت يل حا تتب بتتن أيب بلتعتتة رضتتي هللا ع تته، والتت يل متثتتق عليتته، ويف روايتتة للب تتاري قتتا 1٧فباادأ يف ص  - 8

 ع تته ستتثيان حتت ث ا عمتترو بتتن ثي تتار قتتال حتت ثين الستتن بتتن حممتت  بتتن علتتي أنتته ْستتا ع بيتت  هللا بتتن أيب راآتتا كاتِتتب َعلِتتيه يقتتول: ْسعتتت  عليتتا رضتتي هللا
هبتتا  عي تتة معهتتا كتتتاب آ تتذوه م هتتا، أ  والتتزب  واملقتت اث قتتال: انطلقتتوا حتتىت أتتتتوا روضتتة َدتتا ، آتتإن  عليتته الصتت ة والستت  يقتتول: )بع تتين رستتول هللا 

اب أو آتتذهب ا تعتتاثي ب تتا ديل تتا حتتىت أتي تتا الروضتتة، آتتإ ا حنتتن ابلظعي تتة، آقل تتا: أدرجتتي الكتتتاب، آقالتتت: متتامعي متتن كتتتاب، آقل تتا: لت  تترِجنَّ الكتتت
بتتن أيب بلتعتتة إىل أ   متتن املشتتركس ممتتن ركتتة ، آتتإ ا آيتته متتن حا تتب عليتته الصتت ة والستت  ل  لِقتتَسَّ ال يتتاب، آأدرجتتته متتن عقاصتتها، آأتي تتا بتته ال تت  

 ، قال ال تعجل َعلَتيَّ اي رستول هللا، إين ك تت امترءا  ماهذا ايحا ب :عليه الص ة والس  ، آقال ال   عليه الص ة والس  خيسهم ببعض أمر ال   
هلتيهم وأمتواقم ركتة، آأحببتت إ  آتاتين متن ال ستب آتيهم أن من قريش ومل أكن من أنثسهم، وكان من مع  متن املهتاجرين قتم قتراابت  متون هبتا أ
، آقتتال عمتتر: ثعتتين إنتته قتت  صتت قكم: عليتته الصتت ة والستت  أصتط ا إلتتيهم يتت ا   متتون قتترابيت، وماآعلتتت  لتت  ك ْثتترا  وال ارتتت اثا  عتتن ثيتتين، آقتال ال تت  
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قتتال  (ا لتتا علتتى أهتتل بتت ر آقتتال: اعملتتوا ماختتتتتم آقتت  خثتترت لكتتم إنتته ختتته  بتت را ، ومايتت ري  لعتتل هللا عزوجتتل آقتتال: ايرستتول هللا آأضتترب ع قتته،
 .1(1املمتا ة:  (َأْولَِياء َوَع  وَّك مْ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا اَل تَتتَِّ ذ وا َع  وِهي ) عمرو: ونزلت آيه

ركس املتتواالة للمشتت ثعتتل متتن أآعتتالبقتت  أتتتى  - رضتتي هللا ع تته -يف هتتذا التت يل ثاللتتة علتتى أن حا بتتا  [ 18قتتال مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة( يف ص 
 ص بتواالتته هتذه، و لت  نته مل يكثتر رأوآيته نزلتت، كمتا يت ل الت يل علتى « ايأيها الذين آم وا التت ذوا ع وي وع وهكم أولياء»ة يو ل  ب ص اآل

، ي تتل متن « ابلكثر بعت  اإلست  ين، وال رضا  ت اثا  عن ثيومل أآعله كثرا  وال ار »، يعين ص ق يف قوله «َصَ ق»لعمر  عليه الص ة والس  قول ال   
َكَثتر، و لت  ت متواالة ابلبتا ن لن، ولتو كانت ل  ال ليل البسِه على أن مواالة حا ب كانت مواالة  اهرية آَتَعلها ل رع ثنيوي وقلبه مطمتتن ابإلميتا

.  ]ميتانآلتم ي ْستَلب استم اإل اآلىتة« تت تذواايأيهتا التذين آم توا ال»سباانه ومل ا بة هللا له بقوله « ص ق» عليه الص ة والس  يستايل بقول ال   
كتم بك[ 21وقال أياا يف ص   لت  ست مة اب  ته وهتذاثتره، والستبب يف  و ل  ان حا با  ملا أتى آع   من أآعال املواالة، وكان عقت ه ستليما مل   

دتما آيها الظاهر متا  ة اب  ية وهي اليتاالته مواالرضا القلب را آَتَعله ما ِآْعله لكانت مو  ماي قص  به: املواالة الظاهرية ثون البا  ية، إ  لو اجتما
 أنه مل يكثر بذل  آصايح.و . أما قوله إن حا با  آعل ماهو مواالة  اهرة للمشركس  ]البا ن، واليت يكثر صاحبها بع  اعتبار حاله

ملتتواالة البا  تتة ختت  االظتتاهرة جمتترثة متتن  ن املتتواالةرة ل تترع ثنيتتوي متتا انتثتتاء املتتواالة القلبيتتة آ طتتأ، وأوأمتتا تعليلتته لعتت   كثتتره: أبنتته آعتتل املتتواالة الظتتاه
 مكثرة آ طأ وس ثصهل هذا إن ختاء هللا.

لشتيخ ل 19 ؤلتف أياتا يف صملوَنَستَبه  ا تت ل علتى عت   كثتره، آهتذا دطتأ، -يف أول سورة املمتا ة  -وكذل  قوله إن امل ا بة بياأيها الذين آم وا 
لشت ص بستابق حالته أن يوصتف ا سليمان بن سامان و ق  أدطأ أياا، آتإن امل ا بتة ابستم اإلميتان ال تت ل علتى عت   كثتر امل تا بس، بتل دتوو

 ولو انتقل ع ه و م اله:
ه هتو املرتت  ووصتثه يف أول الت يل . والتارك ل ي ت2(التارك ل ي ه( وم ها )ال ل ث  امريء مسلم إال ذح ى ث ث...) عليه الص ة والس  قوله • 

ويف التت يل جتتواو وصتتف الشتت ص رتتا كتتان عليتته ولتتو انتقتتل ع تته الستتت  ائه املرتتت  متتن [ اباان حجاارابإلستت   ابعتبتتار ستتابق حالتته، ويف هتتذا قتتال 
 .٣]املسلمس، وهو ابعتبار ماكان

. آوصتثه أبنته متن 4(ورجتل متن أهتل الكتتاب آمتن ب بيته وآمتن يب هم )( و كتر متث ثتة يؤتتون أجترهم مترتس) عليه الص ة والس  وم اله أياا قوله • 
( متن ابب تستميته بستابق حالته. ومصت اق ورجتل متن أهتل الكتتابآقولته ) عليته الصت ة والست  ( وآمتن يبأهل الكتاب ما أنه أسلم ب اللتة قولته )

الَّتِذيَن قَتال َواْ ) ، وم لها آيتة املائت ة199آل عمران:  (يت ْؤِمن  اِبّللِه َوَما أ نزَِل ِإلَْيك مْ  َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن) ل من كتاب هللا قوله تعاىلهذا ال ي
 . 8٣-82املائ ة: (يَتق ول وَن َربتََّ ا ِإنتََّ ا آَم َّا) –إىل قوله تعاىل  - (ِإ َّ َنَصاَرى

، آهل اخلطاب ابإلميان مي ا من ارت اث بعاهم  وكذل  قوله تعتاىل ٥4املائ ة:  ( ِم ك ْم َعن ِثيِ هِ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ َمن يَتْرَت َّ ) وم اله قوله تعاىل• 

 َستَواء َوَمتن يَتْثَعْلته  ِمت ك ْم آَتَقتْ  َضتلَّ )  -إىل قوله تعاىل  -  (اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا اَل تَتتَِّ ذ وا َع  وِهي َوَع  وَّك ْم َأْولَِياء) يف ص ر سورة املمتا ة
آت  مي تا اخلطتاب ابإلميتان متن كثتر بعتض امل تا بس، ويكتون وصتثهم ابلتذين آم توا متن ابب وصتف الشت ص بستابق حالته كمتا  1املمتا ة:  (السَِّبيلِ 

ن آت  ثاللتة آيته أثبت اه. هذا ما االتثتاق علتى أن حا بتا  مل يكثتر، ولكتين أرثت الت بيته علتى دطتأ االستت الل علتى عت   كثتره ابمل ا بتة ابستم اإلميتا
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من صي  العمو  اللثظتي انته استم موصتول. و لت  ِبت ف متالو كتان اخلطتاب داصتا  بته كمتا  (الَِّذيَن آَم  وا) تعلى  ل  داصة وأنه دطاب عا  آ

 (ك ْم َأن تَتْثَشَ  َواّلله  َولِيتُّه َماِإْ  َ َّت  َّآئَِثَتاِن ِم ) ، وقوله تعاىل118التوبة:  (ى ال َّ َثَِة الَِّذيَن د لِهث واْ َوَعلَ ) يف قوله تعاىل
 .122آل عمران: 

 وهذا بيانه: ية، آاست الل آاس ،واالة قلبرهنا مأما است الل املؤلف بع   ك ْثر حا ب رضي هللا ع ه على أن املواالة الظاهرة خ  مكثرة مامل تقا
ْلق توَن وِهي َوَع  وَّك ْم َأْولَِياء تت  تَتتَِّ ذ وا َع    َم  وا اَل اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آ) عاىلال د ف يف أن ماآعله حا ب مواالة  اهرة للمشركس، ب ص قوله ت -أ 

 ، وآيه نزلت.  1املمتا ة:  (ِإلَْيِهم اِبْلَمَوثَّةِ 
  متتن قبتل ابلكتتتاب والستت ة وال دت ف يف أن املتتواالة الظتاهرة للمشتتركس كثتر أكتتس بتت ون أن تقارهنتا متتواالة قلبيتة، وقتت  أقم تا التت ليل علتتى  لت -ب 

وأن متا قتا  بقلتوهبم هتو اخلتتوف ال الرضتا عتن الكثتار وثيت هم، وأمتتا  ٥1املائتت ة:  (َوَمتتن يَتتَتتَوقَّ م مِهت ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْه مْ ) واإلجتان، أمتا الكتتاب آقولته تعتاىل
ملشركس على املسلمس، وأما اإلجان آإجان الصاابة على على عمه العبا  ِبكم الكثار بسبب مظاهرته ا عليه الص ة والس  الس ة آاكم ال   

حتت  تكثت  أنصتتار أئمتة التترثة. وأستهبت يف بيتتان هتذا يف القستتم ال تاين )بيتتان حكتتم أنصتار الطواخيتتت( ويف نقت ي الستتابق لقتول املؤلتتف أنته اليكثتتر أ
حا ب كثر، وهو نثسه كان يعلم أن آعله هذا كثر ولك ته نثتاه عتن  ابملواالة الظاهرة وأن هذا هو قول خ ة املرجتة. وهذا يكثي يف بيان أن ماآعله

 ابان حجار، ووصثه عمر بن اخلطاب أياا بتذل  كمتا  كتره 1[وما آعلت  ل  كثرا  وال ارت اثا  عن ثيين وال رضا ابلكثر بع  اإلس  ]نثسه آقال 
. وهتذا كلته 2]قال ابن حجر: إس اثه صتايح«  م ه آإنه ق  كثرقال عمر آادرت ت سيثي وقلت: ايرسول هللا أَْمِكينه »ويف ح يل ابن عبا  [قال

 يف بيان أن ماآعله حا ب ك ثر.
( ثليل على أن ماآعلته حا تب لتيح ك ْثترا ، آتإن آعلَته ك ْثترمت  ابلكتتاب والست ة وابإلجتان إنه ق  ص ق) عليه الص ة والس  هذا وليح يف قول ال   

إىل أمرِ  آدر وهو مطابقة قول حا ب  عليه الص ة والس  س، آَتَوَجب بذل  أن ي صرف تص يق الرسول على ك ْثر من  اهر الكثار على املسلم
اخلتس هتل العتقاثه، المطابقة قوله للواقا والقيقة آإن الكتتاب والست ة واإلجتان ِبت ف  لت . وهتذا الكت   ِباجتة إىل بيتان، وبيانته أن الصت ق يف 

 ِس 
 
 تَس ع ته . واملستألة آيهتا قتوالن ويبي هتا امل تال  ي طلق على مطابقة قول امل

 
 ِس للواقا امل

 
العتقاثه صوااب  كان أو دطأ أ  ي طلق على مطابقة قول امل

هتو صتاثق وإن أدطتأ، وعلتى  -وهتو مطابقتة قولته العتقتاثه  -التايل: آلو أن أعمى نظر إىل املصباح املاتيء آقتال أرى   لمتة. آعلتى القتول ااول 
وإن كان ال اين هتو  -، والق أن ِك  القولس صواب ٣هو كا ب. وكل من القولس يقول به بعض العلماء -وهو مطابقة قوله للواقا  -ين القول ال ا
  تس العتقتتاثه، وقت  ي طلتتق علتى مطابقتة قولتته للواقتا، وقتت  يطلتق علتتى  -املشتهور 

وقت  دتمعتتان أو ي ثترثان، آالصتت ق قت  يطلتتق علتى مطابقتة قتتول امل
 قة قوله العتقاثه وللواقا معا  وهذا هو الص ق التا ، والذي يعس املراث م ها السياق والقرائن وأم لة  ل  من الت زيل:مطاب
، 1امل تاآقون:  (اْلم  َتاِآِقَس َلَكتاِ ب ونَ  ِإنَّ  َرس تول ه  َواّللَّ  َيْشتَه   لَتم  ِإنَّتَ  لَ اّللَّ  يَتعْ وَ َنْشَه   ِإنََّ  َلَرس ول  اّللَِّ ِإَ ا َجاءَك اْلم َ اِآق وَن قَال وا )تعاىل  قوله• 

ا ، آيظهتر وأنته رستول هللا حقت طابقتا للواقتاموإن كتان قتوقم  -اهنتم اليعتقت ون أنته رستول هللا  -آأكذهبم هللا من جهة خمالثة قوقم العتقاثهم آقتط 
 يقة.ثه ال مطابقته للواقا والقمن  ل  أن الص ق والكذب يف هذا امل ال متعلق رطابقة قول امل ِس العتقا

، آاملراث ابلص ق ه ا مطابقة  2٧ال مل: (ِمَن اْلَكاِ ِبسَ  َسَ  ظ ر  َأَصَ ْقَت أَْ  ك  تَ قَاَل ) –عن قول سليمان عليه الس   لله ه   -وقوله تعاىل • 

                                                 

 من رواية مسلم 1

 ، وح يل ابن عبا  هذا أدرجه الطسي٣٠9 /12)آتح الباري(  2
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 َس ع ه، كما ي ل عليه سياق اآلايت.
 
 قولِه للواقا امل

يعتا  ق ْل اَي أَ ) وقوله تعاىل•  ، وِصتْ ق ه متن عليته الصت ة والست  ذا دتس صتاثق متن الرستول ، آهت1٥8اعتراف: ا (يتَُّها ال َّا   ِإينهِ َرس تول  اّللِه ِإلَتْيك ْم جَِ
، -ه عتقتاثاهتذا متن جهتة  -ستول هللا ر يعتقت  أنته  عليته الصت ة والست  الوجهس: من جهة مطابقة القول العتقاثه ومن جهة مطابقته للواقا، آهو 

 .-وهذا من جهة الواقا  -وهو رسول هللا حقا  
قت  دتمعتان آتت و  بتس اَّهتتس ا، وأنته الآهذه اام لة تبس الثرق بس تص يق امل تِس متن جهتة مطابقتة قولته العتقتاثه ومتن جهتة مطابقتة قولته للواقت

 وق  ي ثرثان.
كتة وأنته عتل ليامتي قرابتته رآنه آعتل متا  ع ه، جن  أن حا با أدس أبمرين: أبلا ب رضي هللا عليه الص ة والس  وبتطبيق هذا على تص يق ال   

لواقتا أ  متن   من جهة مطابقته لالعتقاثه أ إنه ق  ص قه يف قوله، آهل ص قه من جهة مطابقة قوله عليه الص ة والس  مل يثعله كثرا ، وقال ال   
 رائن وااثلة اادرى. اَّهتس معا  والذي يعس املراث ه ا ال ظر يف الق

له ملعتقت ه وأنته مل و من جهة مطابقة قو هْ قه  ه ا آقوله إنه مل يثعل ماآعل من مواالة الكثار كثرا  وال ارت اثا  عن ال ين أي مل يثعله بقص  الكثر، صِ 
اللتتة ثاوىل ثون ال انيتتة ه للجهتتة اْ ق  يقصتت  الكثتتر، ولتتيح متتن جهتتة مطابقتتته للواقتتا متتن أن متتواالة الكثتتار ليستتت كثتترا ، والتت ليل علتتى انصتتراف ِصتت

م علتتى املستلمس  إن الواقتا والقيقتتة و  ن قولته ِبتت فكثتتر، آ بتت أ  -كمتا آعتتل حا تب   -الكتتاب والست ة واإلجتتان علتى أن متواالة الكثتتار رظتاهْر
 واآق معتق ه. 

عتقتاثه، الن جهتة مطابقتة قولته ْ قه ه تا متله على ما آعتل، آِصتوأما اعتذاره عن آعله ِبوآه على قرابته، آهو صاثق يف اعتذاره وأن هذا هو الذي مح
لكثتتر التتذي هتتو ه تتا يتتردهص يف اال -ثون وقتتون إكتتراه ملجتتيء  -ال متتن جهتتة مطابقتتته للواقتتا والقيقتتة، و لتت  لقيتتا  التت ليل علتتى أن جمتترث اخلتتوف 

 مواالة الكثار.
ا، وعلتى  ه المطابقتته للواقتقولته ملعتقت لا تب هتو متن جهتة مواآقتة لصت ة والست  عليته اآ بت ابل ظر يف القترائن وااثلتة اادترى أن تصت يق ال ت  

 رعا .ختن عذره صايح معتس  ي ل على أالله ليح تصويبا  ملقالته والي ل على أن ماآعله ليح كثرا  كما  عليه الص ة والس  هذا آتص يق ال   
و كره ختيخ اإلست   حممت  بتن عبت الوهاب يف نتواقض اإلست   وهتو مظتاهرة املشتركس علتى  وهذا كله يف بيان أن ماآعله حا ب رضي هللا ع ه ك ْثر،

وهبتذا  املسلمس. واملظاهرة تكون ابلقتال معهم كمتا آعلته العبتا  رضتي هللا ع ته أو ابل اللتة علتى عتورات املستلمس كمتا آعلته حا تب رضتي هللا ع ته،
محااد باان . ونقلتتت قبتتل  لتت  قتتول الشتتيخ 1]«ر بلتتى ولك تته نكتل و تتاهر أعتت اءك عليتت آقتتال عمتت»وواث التتارث [اباان حجاار وصتثه عمتتر كمتتا قتتال 

إن مظاهرة املشركس وثاللتهم على عورات املسلمس أو الذب ع هم بلسانِ  أو رضى را هتم عليته، كتل هتذه م َكثِهترات ممتن صت رت [عتيق النجد  
 .2]الكثار و ب املسلمسم ه من خ  اإلكراه املذكور آهو مرت ، وإن كان ما  ل  يت ْب ض 

وال التثتات ملتتا يتترثثه بعتض اَّهتتال متتن أن [التابعتتة لتت ثح اَّماعةالصتاثر ع هتتا كتتتاب )الرستالة الليمانيتتة( قتتوقم جملااة )املرابقااون( هتذا وقتت  جتاء يف 
يشتاء، وقت  َعَصتم هللا أهتل بت ر آلتم يقعتوا يف حا با  أتى ك ثرا  ولكن خ ِثَر له انه من أهل ب ر، آإن هللا الي ثتر أن ي شترك بته وي ثتر متاثون  لت  ملتن 
، وملؤلتف الرستالة الليمانيتة كت   قريتب متن ٣]الشرك، هذا آا   عن أن ال ص واضح يف تص يق الرسول له ملا قال إنه مل يثعل  ل  كثرا  وال ارتت اثا  

 . وأقول:  ل  مبل هم من العلم،  وأعلهق على مقالتهم را يلي: 22 -21هذا يف ص
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 .ا إن حا با  أتى كثرا ، آهذا هو الصواب ابلكتاب والس ة واإلجان آيمن  اهر الكثار على املسملسأم• 
عتقت ه ال يف يف مطابقة قوله مل . أي أنه ص قله، آق  سبق القول يف أنه تص يق لقوله ليح تصويبا  ملقالته عليه الص ة والس  وأما تص يق ال   • 

 مطابقته للواقا والقيقة.
، آهتو أتتى طلق وتكثت وأما أنه خ ِثَر له انه من أهل ب ر، آهو مل يكثر حىت ي  ثر له الشرك، وهذا الثرق بس التكث  امل • ك ثترا  لك ته مل يكثتر   املعتسَّ

 .لقيا  مانا من التكث  يف حقه، وليح املانا ه ا ختهوثه ب را ، ولك ه ختيء آدر َييت بيانه إن ختاء هللا
حتتق امليتتت ال التتي، أي الي ثتتر ملتتن متتات مشتتركا ، وهتتذا حمتتل  آهتتذا يف 48ال ستتاء:  (ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثتتر  َأن ي ْشتتَرَك بِتتهِ ) م بقولتته تعتتاىلوأمتتا استتت الق• 

ق تل ) عتاىلتكمتا قتال   -ن الشترك الب ريس مت ب راي  كان أو خ  ب ري، ولكن هللا عصم -إجان، أما الي آي  ثر له كل ختيء ابلتوبة، الشرك وماثونه 
 .  خثران الكثر ابلتوبة ك  ة كما يف آدر الثرقان وكما يف آية الزمريف، واآلايت ٣8اانثال:  (لِلَِّذيَن َكَثر واْ ِإن يَ تَته واْ يت َ َثْر َق م مَّا َقْ  َسَلفَ 

، وهو التكث  املطلق امل زهل على السب .لذي م ا من تكثا نذكر املانا ب ا رث،وبع  بيان أن ماآعله حا ب من املواالة الظاهرة كثرمت    ه كمعسه
 أما هذا املانا آهو العذر الذي اعتذر به وهو دوآه من الكثار على أهله وماله ركة، و ن حا ب أن هذا العذر يردهص له آيما أقت   عليته، -ج 

اليردص يف املواالة املكثرة التيت آعتل، وقتذا عاتبته هللا  -راه ثون وقون إك -وعذره هذا خ  معتس خترعا ، آق  سبق بيان أن جمرث اخلوف من الكثار 
ساليمان بان عبادهللا بان حمماد . قتال الشتيخ ٣، يتو  القيامتة يثصتل بيت كم( املمتا تة تعاىل يف نثح السورة بقوله )لن تت ثعكم أرحتام كم وال أوالثكتم

تَ ك ْم َواّللَّ  ِرَتا  لَتن) مث  كر تعاىل ختبهة من اعتذر ابارحا  وااوالث آقال[عبدالوهاب  تَت َثَعك ْم أَْرَحتام ك ْم َواَل َأْواَلث ك تْم يَتتْوَ  اْلِقَياَمتِة يَتْثِصتل  بَتيتْ
آلتم يعتذر تعتاىل متن اعتتذر ابارحتا  وااوالث واخلتوف عليهتا ومشتقة مثارقتهتا، بتل أدتس أهنتا الت ثتا يتو  القيامتة، والت تين  ٣املمتا ة:  (تَتْعَمل وَن َبِص م 

تت َته ْم يَتْوَمتِتتِذ َواَل يَتَتَستتاءل ونَ ) هللا ختتتيتا، كمتتا قتتال يف اآليتتة اادتترىمتتن عتتذاب  . وقتت  أتوهل 1 ]1٠1املؤم تتون:  (آَتتِإَ ا ن ِثتتَخ يف الصُّتتوِر آَتتَ  أَنَستتاَب بَتيتْ
هللا يف  لت  كمتا تت ل عليته حا ب رضي هللا ع ه أن دوآه من الكثار على أهله وماله يردهص له آيمتا آعتل، ولك ته كتان خمطتتا يف أتوهلته آقت  عاتبته 

 امتة بتن مظعتون اآلية السابقة را ي ل على أنه كان خمطتا . وهذا اخلطأ يف التأوهل هو املانا من تكث ه، كما كان اخلطأ يف التتأول مانعتا متن تكثت  ق
 َعلَتتى الَّتتِذيَن آَم  تتواْ َوَعِمل تتواْ الصَّتتاِلَاِت لَتتْيحَ ) رضتتي هللا ع تته وهتتو متتن أهتتل بتت ر أياتتا ملتتا ختتترب اخلمتتر  تتا   إابحتهتتا متتتأوال يف  لتت  قولتته تعتتاىل

، حتىت قتال لته عمتر رضتي هللا ع ته: أدطتأت استت  الثترة، وقتال لته: لتو 9٣املائت ة:  (احم ِآيَما َ ِعم واْ ِإَ ا َمتا اتتََّقتواْ وَّآَم  تواْ َوَعِمل تواْ الصَّتاِلَاتِ ج  َ 
كتتب العلتم يف الت بيته اقتا  املتذكور بتعليقتي علتى العقيت ة الطااويتة )آيمتا يشترتط للتكثت  بته   اتقيت هللا ما عمتها. وقت   كترت قصتته ومواضتعها يف

 من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا  أو مستا   وماال يشرتط آيته  لت (. آكمتا م تا اخلطتأ يف التأويتل متن تكثت  ق امتة م تا أياتا تكثت  حا تب
 .٥ااحزاب:  (ْيك ْم ج َ احم ِآيَما َأْدطَْأمت  ِبهِ َولَْيَح َعلَ )وك  ا ب ري، وق  قال تعاىل 
ابان كثاري . ويف بيان عذر حا ب أياا قال 2]وعذر حا ب ما  كره، آإنه َصَ ا  ل  متأوال  أن ال ضرر آيه[ابن حجرويف بيان عذر حا ب قال 

اْلم ْؤِمِ َس َوَمن يَتْثَعْل َ ِلَ  آَتَلْيَح ِمَن اّللِه يف خَتْيِء ِإالَّ َأن تَتتتَّق تواْ ِمت تْه ْم تت َقتاة  الَّ يَتتَِّ ِذ اْلم ْؤِم  وَن اْلَكاِآرِيَن َأْولَِياء ِمن ث ْوِن ) وقال تعاىل[
ر ك م  اّلله  نَتْثَسه   عذر حا تب ملتا  ََكتر أنته إمنتا آعتل  لت  مصتانعة لقتريش اجتل ماكتان  عليه الص ة والس  وقذا قَِبل رسول هللا  28آل عمران:  (َو  َذِه
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، أراث ابن ك   أن يقول إن حا با   ن أن ماآعله ي دل يف ابب التقية اَّائزة ع   اخلوف. وق  أدطأ آإن ما آعله 1]له ع  هم من ااموال وااوالث
تتت ك ْم آَِإنَّتتته  ِمتتت تْه مْ ) متتتواالة مكثتتترة اليتتتردص آيهتتتا اخلتتتوف كمتتتا قتتتال تعتتتاىل  (خَنَْشتتتى َأن ت ِصتتتيبَتَ ا َثآئِتتتَرةم يَتق ول تتتوَن ) –إىل قولتتته  -  (َوَمتتتن يَتتَتتتتَوقَّ م مِه

، آتتتأكثرهم هللا رتتتواالة الكثتتتار رختتتم اعتتتتذارهم ابخلتتتوف، ومل يكتتتذههبم هللا يف عتتتذرهم هتتتذا، آع لِتتتَم بتتتذل  أن اخلتتتوف اليتتتردص يف متتتواالة ٥2 -٥1املائتتت ة:
 ليه من مواالة الكثار. الكثار، وع ِلَم بذل  أن حا با  أدطأ يف   ه أن اخلوف على أهله وماله يردهص له آيما أق   ع

كم بكثرِه  حتىت يبتسه لته، آتإن أصتره بعت  البيتان ح كتم بكثتره،  -إ ا كان ق  أق   بتأوهله  على آعل املكثهرات  -ويف بيان أن من أدطأ يف التأوهل ال  
كتتم بكثتتره إال بعتت  البيتتان لتته واستتتت[رمحتته هللا اباان ميميااة قتتال  كمتتا آعتتل الصتتاابة يف الطائثتتة التتذين   -ابته آتتإ ا كتتان املتتتأول امل طتتيء يف تلتت  ال  

أمتا الثترائض ااربتا آتإ ا جات  وجتوب ختتيء م هتا بعت  بلتول الجتة آهتو  [أياتا ابان ميمياة ، وقتال 2]آثتي خت   لت  أوىل وأحترى -استالوا اخلمر 
مر وحنو  ل . وأما من مل تقم عليته الجتة كاآر، وكذل  من جا  حتر  ختيء من احملرمات الظاهرة املتواتر حترميها كالثواحش والظلم والكذب واخل

لات م ل أن يكون ح يل عه  ابإلس   أو نشأ بباثية بعي ة مل تبل ه آيها خترائا اإلس   وحنو  لت ، أو خلتط آظتن أن التذين آم توا وعملتوا الصتا
وتقتتا  الجتتة علتتيهم، آتتإن أصتتروا كثتتروا حي تتتذ يستتت  ون متتن حتتتر  اخلمتتر، كمتتا خلتتط يف  لتت  التتذين استتتتاهبم عمتتر، وأم تتال  لتت . آتتإهنم يستتتتابون 

كم بكثرهم قبل  ل  كما مل َ كم الصاابة بكثر ق امة بن مظعون وأصاابه ملا خلطوا آيما خلطوا آيه من التأويل  .٣]وال  
 يفأنته قت  ستبق  ب حا با ، آتاَّواب:تتااس لس  عليه الص ة واآإن قيل: إ ا كان املتأوِهل امل طيء دب أن ي ستتاب وي بسَّ له، آلم ي بت أن ال   

لمتاء علتى رت تطلتق يف عترف العال أهنتا صتاخترح قاع ة التكث  بيان أن االستتابة وإن كان مع اها يف ااصتل  لتب التوبتة ممتن ح كتم برثتته وك ثتره، إ
ال حا تب تبتس حت لصت ة والست  اعليته  ت  بتت أن الما قبل الكم ابلرثة من تبس الشتروط وانتثتاء املوانتا يف املعتس التذي آعتل آعت  مكثترا ، وقت  ث

ل هللا تتذر بته آهتذا قت  تكثتتته آيمتا اع( آأب ى عذره الذي اعت س مانعا من تكث ه، أما تعريف حا ب بث اش ماآعلته وِبطماهذا ايحا بوقال له )
آَتَقتتْ  َضتتلَّ َستتَواء  َعْلتته  ِمتت ك مْ َوَمتتن يَتثْ ) ال تعتتاىل يف هتتذهمتا تتة، ويكثتتي ببيتتان هللا بيتتا  ، وقتت  قتتتعتتاىل بتته آيمتتا أنزلتته يف حا تتب متتن أول ستتورة امل

تَ ك مْ  ْوَ  اْلِقَياَمتةِ  َأْواَلث ك تْم يَتتَلن تَت َثَعك ْم أَْرَحتام ك ْم َواَل ) هذا يف بيان آ اش ماآعله، وقال تعاىل 1املمتا تة:  (السَِّبيلِ  ا يف وهتذ ٣املمتا تة: (يَتْثِصتل  بَتيتْ
  عليه بثعله.هللاا إ ا س ط ه، َأنَّ دوآه على أهله وول ه اليردص له آيما أق   عليه، آهم لن ي ثعوه ختيتبيان دطِته آيما اعتذر ب

ن معصتيته قوبته تعتم  على نتو َّواب: إن عآإ ا كان من آعل مكثرا  متأوال  مل  كم بكثره لعذره ابلتأول، آهل جتب عليه عقوبة بع   ل  . وا -ث 
ن املعاصتي خت  متة الت ، أ  أهنتا مت( آيجتب إقاة )أي اليت آيها ح  من ال وث، وهي العقوبة املق هرة خترعا  حقا  هلل تعتاىلوهل هي من املعاصي ال هي

إلست   ابتن اثستاث كمتا حققته ختتيخ ه الشتر والبتال ية  واملعاصي خ  ال ية ي عاقب عليها ابلتعزير وهذا يت رج من التوبيخ إىل القتل بق ر ماي ت آا 
 -ل م هما:  وعس بارب م ال لكثرق بس ال رسالة )السياسة الشرعية(، وهذا يرجا إىل اجتهاث اإلما  أو الاكم )أي القاضي(. ويتبسه التيمية يف

الَّتِذيَن  َلىعَ لَْيَح ) ية املائ ةر متأوال آآق امة بن مظعون وحا ب بن أيب بلتعة ك  ا آعل ماهو ك ْثر متأوال آلم يكثر، آق امة استال خترب اخلم
ن ياتر ثار و اهرهم على املستلمس متتأوال أن لته عتذرا  يف  لت  وأنته لت، وحا ب َواىَل الك9٣املائ ة:  (آَم  واْ َوَعِمل واْ الصَّاِلَاِت ج َ احم ِآيَما َ ِعم واْ 

 لثرق .ا خته  ب را ، آما اأن ك   ، مااملسلمس. وما أهنما مل َيْكث را بذل  إال أن ق امة أقيم عليه َح ه خترب اخلمر، وحا ب ع ِثَي ع ه
يتة  آلتم يستقط ع ته الت  بشتهوثه بت را ، والتذي أقتا  عليته الت  عمتر  يف د آتته، كمتا أقتا   -وهتي ختترب اخلمتر  -والثرق: هو أن معصية ق امة ح ه

                                                 

 ٧٣4 /4)تثس  ابن ك  (  1
 ٧/٦19)جممون الثتاوى(  2
 ٦1٠ - ٦٠9 /٧)جممون الثتاوى(  ٣
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 ، يف حتس أن معصتية حا تب تعزيريتة تقبتل ملا ختارك يف حاثثتة اإلآت -وهو ب ري  -َح ه القذف على مسطح بن أاثثة  عليه الص ة والس  ال   
أنته  عليته الصت ة والست  بستبب ستابقته وختتهوثه بت را ، وهتذا متن ابب متاوري ع ته  عليه الص ة والس  العثو واإلسقاط من اإلما  آأسقطها ال   

وقتتت  [رمحتتته هللاابااان حجااار  يتتتة وختتت  ال يتتتة قتتتال. ويف بيتتتان الثتتترق بتتتس ال تتتوعس متتتن املعاصتتتي ال 1تتتتات ع تتتراْم إال التتت وث(يقتتتال )أقيلتتتوا  وي اق
استشتتكلت إقامتتة التت  علتتى مستتطح بقتتذف عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا كمتتا تقتت   متتا أنتته متتن أهتتل بتت ر، آلتتم ي ستتاَمح رتتا ارتكبتته متتن الكبتت ة وستتومح 

، ويف 2] اامتور التيت الَحت ه آيهتاأن حمل العثو عن البت ري يف« آال من خته  ب ر»حا ب وع لل بكونه من أهل ب ر ، واَّواب: ماتق   يف ابب 
واتثقتتتتتوا علتتتتتى أن البشتتتتتارة املتتتتتذكورة آيمتتتتتا يتعلتتتتتق أبحكتتتتتا  اآلدتتتتترة، ال أبحكتتتتتا  التتتتت نيا متتتتتن إقامتتتتتة التتتتت وث [ ابااااان حجااااارالبتتتتتاب املشتتتتتار إليتتتتته قتتتتتال 

 .وأخلهص ما قلته يف ح يل حا ب رضي هللا ع ه آيما يلي .والبشارة املقصوثة هي م ثرة الذنوب للب ريس٣]وخ ها
 .1ملمتا ة: ا (َوَع  وَّك ْم َأْولَِياءي ِ ذ وا َع  وهِ وا اَل تَتتَّ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم   )أن حا با رضي هللا ع ه َواىَل الكثار و اهرهم على املسلمس، وآيه • 

 –إىل قولته  - (ِإنَّته  ِمت تْه مْ م مِهت ك ْم آَ ن يَتتَتتَوقَّ  َوَمت) أن مواالة الكثار كثر ثون اخترتاط أن تقارهنا مواالة قلبية كمتا وعتم مؤلتف )الرستالة الليمانيتة(،• 

 . ٥2 - ٥1املائ ة:  (يَتق ول وَن خَنَْشى َأن ت ِصيبَتَ ا َثآئَِرةم )
 يتاصل من هذا أن حا با أتى كثرا  ليح معصية كما وعم املؤلف وخ ه.• 
 ا   ه البعض.هوثه ب را  كموليح املانا هو خت -وإن أدطأ آيه  -ولكن حا با مل يكثر لقيا  مانا من التكث  يف حقه وهو التأوهل • 
يف قتلته مترة اثنيتة، وم تا متن  عليته الصت ة والست  وأن هذا املانا وإن م ا من تكث ه مل مي ا من استاقاقه العقاب تعزيترا ، وقتذا راجتا عمتر  ال ت َّ • 

، كمتتا قتتال بعتتض العلمتتاء بكثتتر اَّاستتو   4ستتو  وأنتته راجتتا إىل رأي اإلمتتا  لتت  ختتتهوثه بتت را ، وقتتذا كتتان متتذهب  وائتتف متتن العلمتتاء قتتتل اَّا
 امل تسب لإلس   وأن هذه ون قة، انظر املراجا السابقة.
 وهبذا ترى أن حا با  رضي هللا ع ه قا  يف حقه مانعان:

 ااول: مانا من تكث ه: وهو التأوهل  وإن أدطأ آيه، َتاما كما وقا لق امة بن مظعون. 
 در: مانا من تعزيره: وهو ختهوثه ب را .واآل

لمتتاء متتن هتتذه القصتتة  با ات العهتتذا هتتو حتقيتتق القتتول التتذي تشتته  لتته ااثلتتة الشتترعية جمتمعتتة يف قصتتة حا تتب، وقتت  ورثت د آتتات ك تت ة يف استتت
اّللِه َلَوَجت  واْ ْ ِ  ِمتْن ِع تِ  َختْو َكتانَ لَتوَ ) وهي م بتة يف التثاس  والشروح ال ي ية وقت  أعرضتت عتن  كرهتا إال ماختته ت لته ااثلتة، وقت  قتال تعتاىل

ا صواب، ولكن أختكل ( إن مواالة الكثار كلها ك ْثر، وهذ. وق  قال ااستا  عب ا ي  الشا يل يف كتابه )ح  اإلس  82ال ستاء:  (ِآيِه اْدِت َآا  َكِ  ا  
 ة. ة يف أن آعله مواال ة وهي صر وهذا دطأ، آق  نزلت آيه سورة املمتاعليه ح يل حا ب وأنه مل يكثر بثعله، آقال إنه ليح من املواالة، 

واعلتتم أن متتن قتتال بقتتتل اَّاستتو  ومتتن قتتال بعتت   قتلتته ك  تتا احتتتل ِبتت يل حا تتب كمتتا هتتو معلتتو  يف كتتتب الثقتته والتت يل، حتتىت جتتاء أحتت  
ابتن القتيم وخت ه ممتن قتالوا إن املتانا متن قتتل حا تب ختتهوثه بت را  املعاصرين آقال إن جمرث إ هار اإلس   مي ا من قتل اَّاسو  واعرتع على قتول 

أمتر بقتلته وكتان عي تا   عليته الصت ة والست  وأنه دوو قتل من مل يكن هبذه الصثة، واحتل هذا املعاصر ِب يل آرات بن حيتان، وآيته )أن رستول هللا 
                                                 

 28٥ /٥رواه أمح  وأبو ثاوث وال سائي والبيهقي عن عائشة، و وو اقيتات هم الذين ال ي عرآون ابلشر،  كما  كره ابن ااث  يف )ال هاية(  1
 ٣1٠ /12)آتح الباري(  2
 . ٣٠٦ /٧)آتح الباري(  ٣
، ط ثار الكتاب 128 /4، ط املكتبة العلمية بب وت، ويف )ب ائا الثوائ ( 21٥ /٣و ج  1٧٠ص  2وائ  خزوة آتح مكة يف )واث املعاث( ج  كره ابن القيم يف آ 4

 ٦٣٥ /8العريب، و كره ابن حجر يف )آتح الباري( 
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تر ِبلقتةِ  متن اانصتا ر آقتال إين مستلم، آقتال رجتل متن اانصتار: ايرستول هللا إنته يقتول إين مستلم، ايب سثيان وكتان حليثتا  لرجتل متن اانصتار، آمه
إن  د. حمماد خاري هيكال. آقال هذا املعاصر وهو 1(إن م كم رجاال  نكلهم إىل إمياهنم، م هم آرات بن حيان) عليه الص ة والس  آقال رسول هللا 

كت   ابتتن القتتيم هتتذا آيتته إخثتال لتت يل آتترات بتتن حيتتان [بتتن القتتيم مث قتتال مانصتته علتة م تتا قتتتل آتترات بتتن حيتان كونتته أعلتتن إستت مه، مث  كتتر قتول ا
ها الذي ي ل على أن كون اإلس   رجرثه هو املانا الوحي  من قتتل اَّاستو ، ومعلتو  أن اَّمتا بتس ااثلتة أوىل متن إعمتال بعاتها وإخثتال بعات

. وأقتول: لتيح اامتر كمتا  تن هتذا املؤلتف آتإن حت يل آترات هتذا 2ض رواايتته، مث قال ولعل ع   اإلختارة إىل ح يل آرات هو لاعف بع ]اآلدر
إ ا يف الكاآر املعاه  إ  جتسح على املسلمس وقذا أورثه أبو ثاوث يف س  ه يف ابب )اَّاسو  الذمي( آإ ا جتستح نقتض عهت ه واستتاق القتتل، آت

، وهذا ماوقا لثرات آلتم يكتن يعترف لته إست   متن قبتل آلمتا أستلم هت   ٣( قبلهاإلس   يه   ما كان ) عليه الص ة والس  أسلم َعَصم ثمه لقوله 
ات إس م ه ماص ا. وهذا ِب ف ما إ ا جتسح املسلم املعروف اإلس   آهذه املسألة ليح آيها إال ح يل حا ب. آلم ي  ثل ابن القتيم حت يل آتر 

 يف مسألة وح يل آرات يف مسألة أدرى.    ولكن املؤلف هو الذي خثل عن الثرق بس املسألتس، آا يل حا ب 
 (:منبيه على خقأ فاحش)

ي تل من  ل  ال ليل البسه علتى أن متواالة حا تب كانتت  اهريتة آَتَعلهتا ل ترع ثنيتوي [ -آيما نقلته ع ه من قبل  -قال مؤلف )الرسالة الليمانية( 
 يف هتتذا مقلهِتت  ملتتا  كتتره أبتتو بكتتر بتتن العتتريب والقتتر   يف تثستت يهما، قتتال . وهتتو18ص  ]وقلبتته مطمتتتن ابإلميتتان، ولتتو كانتتت متتواالة ابلبتتا ن لَكَثتتر

 من ك ر تطلهعه على عورات املسلمس وي بهه عليهم وي عرِهف ع وهم أبدبارهم مل يكن بذل  كاآرا  إ ا كتان آعلته ل ترع ثنيتوي واعتقتاثه علتى[ القرطيب
 .4] ِو الرثهة عن ال ين ل  سليم، كما آعل حا ب حس قص  بذل  اكا  الي  ومل ي

ذا رتا نيوي، وأعلهق على هتثان له خرع وهذا القول من أآاش ماقيل وهو يثتح ابب الرثهة والكثر على مصراعيه ملن ختاء أن يكثر مث يعتذر أبنه ك
 يلي:
ة بقصت  اتيتان الثعتل املكثتر القصت  الكثتر آهتذا دطتأ ستبق الت بيته عليته يف أدطتاء التكثت ، وأن العتس  ]ومل ي تِو الترَثة عتن الت ين[ القرطيب أما قول• 

وابَّملتتة آمتتن قتتال أو آَتَعتتل متتاهو ك ثتتر، َكَثتتر [ اباان ميميااةبتته، وأستتهبت يف الت بيتته علتتى هتتذا اباثلتتة املستثياتتة، و كتترت ه تتاك قتتول ختتتيخ اإلستت   
 .٥]بذل ، وإن مل يقص  أن يكون كاآرا ، إ  اليقص  الكثر أح  إال ما ختاء هللا

 إن الذي جعلته ي قت  آقصة حا ب،  ن من أ هر الع و على عورات املسلمس اليكثر إ ا آعله ل رع ثنيوي آهو است باط دطأ منوأما القول أب• 
 على ماآعل ليح هو جمرث ال رع ال نيوي بل اخلوف من الكثار على  ريته. آتأمل الثرق .

، َوَويْتتلم لهِْلَكتتاِآرِيَن ِمتتْن َعتتَذاِب خَتتتِ ي ِ ) قتتال تعتتاىل لتت نيا علتتى اآلدتترة كمتتاوخالتتب الكثتتار مل يكثتتروا إال لألختتراع ال نيويتتة ابستتتاباب اليتتاة ا•  

نْتَيا َعَلى اآلِدَرةِ  نْتَيا اِبآَلِدترَ )ف هللا كثار أهل الكتاب أبهنتم ، ووص٣ - 2إبتراهيم:  (الَِّذيَن َيْسَتِابُّوَن اْلََياَة ال ُّ ِة أ ولَتتِتَ  الَّتِذيَن اخْتترَتَو اْ اْلَيَتاَة الت ُّ
، ومتا َكَثتر 18٧آل عمتران:  (آَت َتبَتذ وه  َورَاء   ه تورِِهْم َواخْتترَتَْواْ بِتِه مَثَ تا  قَلِتي   ) ، ووصتثهم أبهنتم8٦البقترة:  (َآَ  خي َثَّف  َع تْه م  اْلَعَذاب  َواَل ه ْم ي  َصر ونَ 

 -ابتتن عبتتا  عتتن أيب ستتثيان، ومتتاامت ا املقتتوقح عتتن اإلستت   هرقتتل وامت تتا عتتن اإلستت   إال ضتت ا  رلكتته كمتتا هتتو  تتاهر يف ح ي تته املتثتتق عليتته عتتن 

                                                 

 رواه أبو ثاوث بس   صايح 1
 ه1414، ط ثار البيارق بب وت 11٦٣ - 11٦2ص  2 انظر )اَّهاث والقتال يف السياسة الشرعية( ث. حمم  د  هيكل، ج 2
 ال يل رواه مسلم ٣
 ٥2 /18)تثس  القر  (  4
 1٧8 - 1٧٧)الصار  املسلول(  ٥
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إال حبتا لت نياه ودوآتا  علتى ضتيان م لكته، ونقتل ابتن تيميتة قصتته وقتال يف آدرهتا إنته ملتا امت تا  -ليت عوه إليته  عليه الص ة والس  بع ما أرسل ال   
لكه وال)  عليه الص ة والس  عن اإلس   قال ال    لكته َضنَّ اخلبيل ر 

 
. وقت  كتان هرقتل واملقتوقح واليهتوث وك ت  متن الكثتار يعلمتون أنته 1(بقتاء مل

تا َجتاءه م مَّتا َعَرآ تواْ َكَثتر واْ بِتِه آَتَلْع َتة  اّللَّ َعلَتى اْلَكتاِآرِينَ ) اإلست   حبتا  يف الت نيا، قتال تعتاىلرسول هللا حقتا  وامت عتوا عتن  . وهتؤالء 89البقترة:  (آَتَلمَّ
الكاآرون الذين  كمون ب ث املسلمس اليو  ب ت  اإلست   متامي عهم متن الكتم ابإلست   إال حتب الت نيا والتمتتا رباهجهتا واخلتوف امللوك والرؤساء 

متا على ضيان ملكهم أو تقيي  نثو هم، وهتذا متن عمتى البصت ة التذي يعتاقبهم هللا بته جتزاء إعراضتهم، ولتو أستلموا لستلمت قتم ثنيتاهم وأدتراهم، ك
( وأختار ابن حجر إىل أن الس مة املوعوث هبتا متاتم ة لست مة الت نيا واآلدترة َأْسِلم َتْسَلم) -يف رسالته إليه  -قرقل  عليه الص ة والس   قال ال  

الظَّتاِلِمَس َويَتْثَعتل  اّلله   َوي ِالُّ اّلله  ) امللوك الذين أسلموا على ملكهم، ولكن اامر كما قال تعاىل عليه الص ة والس  ل   وبقاء م لكه كما ثبَّت ا
 .2٧إبراهيم:  (َما َيَشاء  

متن كثتر متامل يقتا إكتراه، و  رث اخلتوفوالاصل: أن متا آعلته حا تب كثتر، والكثتر اليتردص آيته إال اإلكتراه، اليترتدص آيته لألختراع ال نيويتة وال  ت
اِبّللِه ِمتن  َمتن َكَثترَ ) ه تعتاىلذا كلته قولتله اخراع ثنيويتة، ويت ل علتى هتادتيارا  ب   إكراه آق  خترح ص ره ابلكثر، وخالب من يثعل  ل  إمنا يثع

هنَّ تم  َ لِتَ  أبَِ ، ّللِه َوَق ْم َعَذابم َعِظيمم ْ را  آَتَعَلْيِهْم َخَابم مِهَن ااِبْلك ْثِر صَ  ن خَترَحَ إميَانِِه ِإالَّ َمْن أ ْكرَِه َوقَتْلب ه  م ْطَمِتن  اِبإِلميَاِن َولَتِكن مَّ  بَتْع ِ 
نْتَيا َعَلى اآلِدَرةِ  كتن ول[رمحته هللا  حممد بن عبادالوهابآلايت قال ختيخ اإلس   . ويف التعقيب على هذه ا1٠٧ - 1٠٦ال ال:  (اْسَتَابُّواْ اْلََياَة اْل ُّ

آتإ ا حتققتت أن بعتض الصتاابة التذين  ٦٦: التوبتة (ِنك مْ اَ  ِإميَتاَل تَتْعتَتِذر واْ قَتْ  َكَثتْرمت  بَتْعت) علي  بثهم آيتس من كتاب هللا، أوال ا: ماتقت   متن قولته
ل بته دوآتا  تكلم ابلكثر أو يعم  أن الذي يلكثروا بسبب كلمة قالوها على وجه املزح واللعب، تبسه   عليه الص ة والس  خزوا الرو  ما رسول هللا 

 من نقص مال أو جاه أو م اراة اح  أعظم ممن تكلم بكلمة ميزح هبا.
متا كتون قلبته مطمت تا   آلم يعذر هللا من هؤالء إال من أكترِه (ه  م ْطَمِتن   َوقَتْلب  إميَانِِه ِإالَّ َمْن أ ْكرِهَ  َمن َكَثَر اِبّللِه ِمن بَتْع ِ )ية ال انية: قوله تعاىل واآل

لته علتى وجته املتزح، أو ه أو مالته، أو آَتعَ أو عشت ت و أهلهابإلميان،  وأما خ  هذا، آق  َكَثر بع  إميانه، سواء آعله دوآا  أو م اراة، أو مشاهة بو  ه أ
 ل    ل  من ااخراع إال املكره واآلية ت ل على هذا من وجهتس:

ت   ، وأمتا عقيت ة القلتبأو الكتت   ااوىل: قولته )إال متن أكترِه( آلتم يستت ن هللا إال املكتتَره، ومعلتو  أن اإلنستان الي كتره إال علتى العمتل آت  ي كتره أحتت  م
 عليها.

نْتَيا َعلَتى اآلِدتَرةِ ) وال انيتة: قولته تعتاىل آصترَّح أن هتذا الكثتر والعتذاب مل يكتن بستبب االعتقتاث أو  - 1٠٧ال اتل:  (َ لِتَ  أبَِهنَّ تم  اْستَتَابُّواْ اْلَيَتاَة الْت ُّ
 .2]ى ال ين. وهللا سباانه وتعاىل أعلماَّهل أو الب  ض لل ين أو حمبة الكثر، وإمنا سببه أن له يف  ل  حظا  من حظو  ال نيا آآثره عل

وهللا ستباانه وتعتاىل جعتل استتاباب الت نيا علتى اآلدترة هتو ااصتل املوجتب [رمحته هللا ابان ميمياةويف التعليق على نثتح اآلايت بستورة ال اتل قتال 
 .٣]نه ماله يف اآلدرة من د قلل سران، واستاباب ال نيا على اآلدرة ق  يكون ما العلم والتص يق أبن الكثر يار يف اآلدرة، وأب

لتب وهبذا يتبسه ل  أن الكثر اليرتدهص آيته أبت ا  لألختراع ال نيويتة، وأن هتذا عتذر آاست ، وأآست  م ته االستت الل عليته ِبت يل حا تب، بتل إن أخ
املتؤم س لي تزعتوا مت هم أمتواقم التيت م عتتهم متن الكثار إمنا كثروا ح با  يف ال نيا را آيها من امل اصب والرايستات واامتوال، وقتذا آتإن هللا ستلط علتيهم 

                                                 

 9٧ /1انظر )اَّواب الصايح آيمن ب هل ثين املسيح( البن تيمية،  1
 12٦ - 12٥ه، ص 1٣99ط ثار الثكر  من رسالة )كشف الشبهات يف التوحي ( حملم  بن عب الوهاب، ضمن )جمموعة التوحي ( 2
 ٥٦٠ /٧)جممون الثتاوى(  ٣
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 ىل.اإلميان )ابل  يمة والثيء(، وليستذلوا أجساثهم اليت تكست عن اخلاون هلل )ابلقتل والرهِق(، وهذه من مثرات اَّهاث يف سبيل هللا تعا
 هذا ما يتعلق ابلت بيه على اخلطأ الثاحش يف االعتذار اباخراع ال نيوية. 

 لى أدطاء مؤلف الرسالة الليمانية يف االست الل ِب يل حا ب(، وهي:)الت بيه ع
ا بتا  آعتل  رجتتة. والصتايح أن حول خت ة املقت كر املؤلف أن آعل حا ب خ  م كثِهر مامل تقارنه مواالة قلبيتة، وقت  بيه تت آستاث هتذا القتول وأنته  -أ 

 كثرا  ومل يكثر للمانا.
 ثنيوي اليكثر، وهذا دطأ آاحش سبق الت بيه عليه.و كر املؤلف أن من آعل هذا ل رع  -ب 
نثتتى املؤلتتف أي دصوصتتية لا تتب يف هتتذا التت يل، والصتتايح أن التت يل نتتص عتتا  يف حا تتب ويف م لتته، ولكتتن حا تتب لتته  21ويف ص  -ج 

 .1اص يف خ  حا بدصوصية ختهوث ب ر اليت م عت من تعزيره، وقذه اخلصوصية احتل من قال بقتل اَّاسو  النتثاء هذا املانا اخل
أنصتتار الكتتا   التت يل علتتى ولكتتن اخلطتتأ الثتتاحش التتذي وقتتا آيتته املؤلتتف يف االستتت الل ِبتت يل حا تتب هتتو تطبيقتته متتا آهمتته واستتت تجه متتن -ث 

الشتتر ة ه و لمتته، كالعمتتل يف جهتتاو عمتتل آيتته إعانتتة مباختتترة قتتذا الستتلطان الكتتاآر ولكثتتر [ ٣٠املرتتت ين وج تتوثهم يف ومان تتا هتتذا، آقتت  قتتال يف ص 
 املصري الايل، آهذا وأضرابه دب آيه التثصيل:

 إن كان يعمل هذا وهو حمب لكثره راعِ  به، ليح ه ال  مثة مانا من تكث ه، آهو كاآر.
كتتون كتتاآرا  متتن ابب لثعتتل، واليوإن كتتان يعمتتل ل تترع ثنيتتوي وقلبتته ستتليم، كتتاره لكثتتره يتمتتىن لتتو يتتزول، آهتتذا آمث بثعلتته  لتت  حستتب ثرجتتة  لتت  ا

 واالة.اب وليح من ابب امله من هذا البإال إ ا كان آعله  ل  كثرا  بواحا آيكون تكث   -لس مة اعتقاثه كثعل حا ب رضي هللا ع ه  -ملواالة ا
ار بتى أن التذي يقترر اعتذا، والخيثهوإن كان يعمل لتاقيق مصلاة خترعية معتسة أو ل آا مثس ة أكس آهذا الختيء عليه، بل ق  ي اب على آعله 

متا ماتى   املرت ين، وقت  بيه تت  آي. وواضح من ك مه أنه  بق ماآهمه من ح يل حا ب على ج وث الكا ]هذه املصلاة أو تل  إمنا هو ا ته 
 آساث ماآهمه من ح يل حا ب را ي قض مااست تجه من أحكا  من أساسها.
ا لمس تقتتتي  وتعتتذيبمتتل يف املستتَتتتر أبمتترهم والخيتترج عتتن  تتاعتهم آيعولكتتين أقتتول ه تتا: هتتل كتتان حا تتب رضتتي هللا ع تته ج تت اي يف جتتيش الكثتتار َي

احاثيتتتل أوىل مس  وأي اويرصتت  حركتتاْم وستتتك اْم، حتتىت يستتت ل ِب ي تتته للاكتتم علتتتى ج تتوث الكتتاآرين أ  كتتتان حا تتب ج تت اي يف جتتتيش املستتل
يف صتف الكتاآرين  كتان ج ت اي  أ  حت يل العبتا  التذي ابلتطبيق والت زيل على هؤالء اَّ وث، حت يل حا تب التذي كتان ج ت اي يف صتف املستلمس

هتذا هتو  ماورثت آيه  أ  إن ثلة يف خ أحكا  الكثار  أ  إن هذا حتريف للكلم عن مواضعه واست الل ابا عليه الص ة والس  وأجرى عليه ال   
 آقه آدر الزمان .

 ين وج تتوثهم، حتتىت نصتتار املرتتأهم ثاللتتة حت يل حا تتب آلتم يطبقتتوه علتى وأقتول أياتتا: هتل مل يثهتتم أبتو بكتتر وعمتر وستتائر الصتاابة رضتتي هللا عت 
 اابة مل يثهموا .ل يل والصجاء هذا املؤلف بع هم أبلف وأربعمائة س ة ليطبق ح يل حا ب على ج وث املرت ين  آهو الذي آهم ثاللة ا

ابلكثتر وأن  حكمتوا علتيهم جيعتا ملرتت ين بتل يستثصتلوا أحتوال ج توث اآإ ا تبسه أن الصاابة رضي هللا ع هم مل يعملوا را ي ل عليه هتذا الت يل ومل
يف  و قت  جتا بتس اخلطتتأمته م ته، آهتقتت هم يف ال تار، علمتت أن هتذا املؤلتف قت  استت ل هبتذا الت يل يف خت  موضتعه هتذا ابإلضتاآة إىل دطتأ ماآه

 السلف يف هذا املوضا.الثهم واخلطأ يف االست الل آزاث ض  ا على إابلة، ودرج بذل  عن إجان 
عن أيب حامت  ال تزايل قولته إنته دتب أن يبت أ ابل ظتر يف اإلجتان  -يف كيثية االجتهاث يف ال واول  -وق  نقلت يف املق مات املذكورة يف القسم ااول 

ف. وستائر الثترق املبت عتة الاتالة  قبل ال صوص حىت اليثيت يف ال اولتة ِبت ف اإلجتان، آقت  يثهتم متن ال صتوص متاال تت ل عليته كمتا آعتل هتذا املؤلت
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وإمتا اهنتم مل  كاخلوارج واملعتزلة واملرجتة وخ هم يست لون لب عهم أبثلة من الكتاب والس ة وق  ضلهوا ما  ل : إما اهنم آهموا م ها ماال ت ل عليته
لزلتتل يف هتتذا هتتو ال ظتتر آيمتتا كتتان عليتته الستتلف علمتتا  دمعتتوا بي هتتا وبتتس ماخيصصتتها أو يقيتت ها، وإمتتا اهنتتم أنزلوهتتا يف ختت  مواضتتعها. والعاصتتم متتن ا

يف بيتتان أ يتتة  الشاااطيب. وقت  أستتهب 1وعمت   يف كتتل مستتألة آتإن ال ظتتر آيمتتا كتتانوا عليته يبتتس املتتراث متتن ااثلتة، كمتتا أنتته مترجح بتتس ااثلتتة املتعارضتتة
أي للت ليل  -آتإن مواآقتة العمتل [امل سو  م ها، آقتال رمحته هللا ال ظر يف عمل السلف يف آهم ااثلة وت زيل كل ثليل يف موضعه وتعيس ال اسخ من 

، ِبت -  ف من أوجه الرجاان، آإن مواآقته ختاه  لل ليل الذي است ل به،  وم ص هق له، على حنو ما يص قه اإلجان، آإنه نتون متن اإلجتان ِآْعلتيه
ص لألثلتة متن ختتوائب احملاِمتل املقت َّرة املوهِه تة، ان ا تهت  متىت نظتر يف ثليتتل متا إ ا دالثته آتإن امل الثتة موهه تة لته أو مكذبتة. وأياتا آتإن العمتل خملت

آهتو على مسألة احتاج إىل البال عن أمور ك  ة، اليستقيم إعمال الت ليل  ثوهنتا، ومعتس ل است ها متن م ستودها، ومبتس  ملهتا، إىل خت   لت ، 
جت  آرقة من الثرق الاالة وال أح ا  من امل تلثس يف ااحكا  ال الثرعية وال ااصولية ولذل  ال -إىل قوله  -عون يف سلوك سبيل االجتهاث عظيم 

يعجز عن االست الل على مذهبه بظتواهر متن ااثلتة، وقت  َمتره متن  لت  أم لتة. بتل قت  ختتاه   ورأي تا متن الثستاق متن يستت ل علتى مستائل الثستق 
آلهتذا كلته دتب علتى كتل   تر يف الت ليل الشترعي مراعتاة متا آهتم م ته ااولتون، ومتا كتانوا  -ا  : مث قتال الشت -أبثلة ي سبها إىل الشريعة، امل زههة، 

وأثرجتتت يف أولتته كلمتتة )أي للتت ليل(. آتأمتتل قتتول الشتتا   أنتته متتا متتن أحتت  متتن 2]عليتته يف العمتتل بتته آهتتو أحتترى ابلصتتواب، وأقتتو  يف العلتتم والعمتتل
ال ظتر يف عمتل ستلف اامتة آإنته خملتص لألثلتة  -ضمن املرجاتات الك ت ة  -لة مث إن املرجح يف هذا امل تلثس إال وميك ه االست الل بشال من ااث

متتن ختتتوائب االحتمتتاالت املقتت رة، آهتتل عمتتل الصتتاابة ِبتت يل حا تتب أو أختتتاروا إليتته يف التوقتتف والت بتتت يف تكثتت  ج تتوث املرتتت ين . ويف نثتتح 
و أن يكتون معمتوال  بته يف الستلف املتقت مس ثائمتا أو أك تراي  أو ال يكتون معمتوال بته إال قلتي  كل  ثليل خترعي ال خيلت[أياا  الشاطيب املوضون قال

 أو يف وقِت ما، أو ال ي بت به عمل، آهذه ث ثة أقسا :
إىل  -يم ق املستتتقتبعتتة والطريتتالستت ة امل )أحتت ها( أن يكتتون معمتتوال  بتته ثائمتتا أو أك تتراي، آتت  إختتتكال يف االستتت الل بتته واليف العمتتل علتتى وآقتته، وهتتي

 قوله: 
ذل  ال ت  هتو آتثائما أو أك تراي،  والعمل به )وال اين( أن اليقا العمل به إال قلي ، أو يف وقت من ااوقات، أو حال من ااحوال، ووقا إي ار خ ه

إىل  -عتم وااك تر.  تابرة علتى متاهو ااوآقه، وامل الس ة املتبعة والطريق السابلة. وأما مامل يقا العمل عليه إال قلي  آيجب الت بت آيه ويف العمل على
 قوله: 

ملتأدرون من أنه )والقسم ال الل( أن ال ي بت عن ااولس أهنم عملوا به على حال آهو أخت  مما قبله، وااثلة املتق مة جارية ه ا اباوىل، وما تو ه ا
مل يعتزب عتن آهتم الصتاابة والتتابعس مث يثهمته هتؤالء. آعمتل ااولتس كيتف كتان ثليل على متا وعمتوا لتيح بت ليل عليته البتته، إ  لتو كتان ثلتي  عليته 

مصتتاثما ملقتاتتى هتتذا املثهتتو  ومعارضتتا لتته، ولتتو كتتان تتترك العمتتل، آمتتا عمتتل بتته املتتتأدرون متتن هتتذا القستتم خمتتالف إلجتتان ااولتتس، وكتتل متتن دتتالف 
ضت لة، آمتا كتانوا عليته متن آعتل أو تترك آهتو الست ة واامتر املعتتس وهتو اقت ى، ال جتتمتا علتى  عليه الص ة والست  اإلجان آهو خمطال، وأمة حمم  

وك تتت ا  ماجتتتت  أهتتتل البتتت ن والاتتت لة  -إىل قولتتته  -ولتتتيح مَثه إال صتتتواب أو دطتتتأ. آكتتتل متتتن دتتتالف الستتتلف ااولتتتس آهتتتو علتتتى دطتتتأ، وهتتتذا كتتتاف 
ون رشتبهاْما  . ٣]يف وجوه العامة ويظ ون أهنم على ختيء يست لون ابلكتاب والس ة،   ملوهنما مذاهبهم وي سه

رت املترأة هذا الك   امل قول عن الشا   رمحه هللا سأعي ه إن ختاء هللا يف املبال ال امن يف أحكا  الجاب، ع   نق  قول االباين بعت   وجتوب ست
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لة ماال ت ل عليه، وك  ا يثيت يف املسائل أبثلة مل يعمل هبا وجهها ِبارة الرجال ااجانب، آاالباين ومؤلف الرسالة الليمانية ك  ا يثهم من ااث
آمتتا كتانوا عليتته متتن آعتتل أو تترك آهتتو الستت ة واامتتر [ الشاااطيبالستلف يف هتتذه املواضتتا بتل كتتان عمتتل الستتلف مصتاثما ملتتا توصتت  إليتته، وأتمتل قتتول 

تته املتتتأدرون متتن أنتته ثليتتل علتتى متتا وعمتتوا لتتي[، وأتمتتل قولتته ]املعتتتس ح بتت ليل عليتته البتتته، إ  لتتو كتتان ثلتتي  عليتته مل يعتتزب عتتن آهتتم الصتتاابة ومتتا تو ه
 . هذا مايتعلق ب ق  است الل مؤلف الرسالة الليمانية ِب يل حا ب وت زيله على ج وث املرت ين.]والتابعس مث يثهمه هؤالء

 (.منبيه آخر: يف الفرق بني املقدور عليه واملمتنع)
املؤلف: إنه دب التثصيل ع   الكم على هؤالء اَّ وث، والتثصيل الذي  كره ي طوي علتى تبتس الشتروط وانتثتاء بقي ه ا ت بيه آدر على قول هذا 

 12يف ص  املوانا، وكرر هذا القول يف موضا آدر من رسالته، آقال إنه الدتوو الكتم علتى املعتس قبتل تبتس استتيثاء الشتروط وانتثتاء املوانتا، ونقتل
من كثر بعي ه آلقيا  ال ليل على أنته وجت ت آيته ختتروط التكثت  وانتثتت موانعته، ومتن مل يكثتر بعي ته آ نتثتاء  لت  [قوله ة ابن ميميمن رسالته عن 

. وأقتول: واضتح أن مؤلتف الرستالة الليمانيتة العلتم لته ابلثترق بتس املقت ور عليته واملمت تا  ]يف حقه، هذا ما إ  ق قوله ابلتكث  علتى ستبيل العمتو 
أبن يلاتتق بتت ار التترب أو أبن يكتتون املرتتت ون  وي ختتتوكة  -وان املرتتت  لتتو امت تتا [نثستته  اباان ميميااة هتتذه ااحكتتا ، وإال آقتت  قتتال عتتن القتت رة يف

 .2]على أن املمت ا الي ستتاب وإمنا يستتاب املق ور عليه[، وقال أياا 1]آإنه ي قتل قبل االستتابة ب  ترثث -ميت عون هبا عن حكم اإلس   
مت ان اليت  كرهتا ختتيخ اإلست   متتوآرة يف ج توث الكتا  املرتت ين حمتل الباتل آهتم ممت عتون ابلشتوكة آات  عتن كتون ثارهتم ثار حترب كمتا وصثة اال

 -و كرتته قريبتا متن قبتل  -أسلثته يف أحكا  ال اير، آاالستتابة خت  وارثة ع ت  الكت   يف حكتم هتؤالء اَّ توث، وقت   كترت يف ختترح قاعت ة التكثت  
كمتتا خلتتط التتذين استتتتاهبم عمتتر وأم تتال  لتت . آتتإهنم [ اباان ميميااة ستتتتابة صتتارت تطلتتق علتتى تبتتس الشتتروط واملوانتتا، كمتتا قتتال ختتتيخ اإلستت  أن اال

كتتم بكثتترهم قبتتل  لتت  كمتتا مل  كتتم الصتتاابة بكثتتر ق امتتة بتتن مظعتتون وأصتتاابه ملتتا  ي ستتتتابون وتقتتا  الجتتة علتتيهم، آتتإن أصتترهوا كثتتروا حي تتتذِ  وال  
. وقت   كترت متن قبتل أثلتة عت   وجتوب استتتابة املمت عتس وم هتا حاثثتة عبت هللا بتن ستع  بتن أيب السترح وإجتان ٣]آيما خلطوا آيه متن التأويتلخلطوا 

 الصاابة على تكث  أنصار املرت ين ب ون استتابة وق  كانوا عشرات االوف.
 ملرت ين.ث  من ج وث املق ور عليه وامل ثرث ابل سبة للثر على الثرق بس ا -يف القسم ال اين السابق  -كما وق  سبق الت بيه 

كتتم علتتيهم ثون تبتتس ختتتروط وموانتتا، وقتت  تكل آدتتر  ملستتألة ابلتثصتتيل يفامتتت يف هتتذه والاصتتل: أن املمت عتتس عتتن القتت رة كج تتوث الكتتا  املرتتت ين   
 القسم السابق )بيان حكم أنصار الطواخيت( را ي  ين عن إعاثته.

تتته علتتى مانيتتة ستترث بقيتتة أثللرستتالة الليله ِبتت يل حا تتب رضتتي هللا ع تته علتتى أن املتتواالة الظتتاهرة ا تترثة ختت  مكثتترة، َتبتتا مؤلتتف ابعتت  استتت ال - 9
ن مت   يف هتذه املستألة رة، وقت  ستبق الكتثليله ال اين، آذكر آية التقية وأهنا مواالة  اهرة جائزة ع   اخلوف وهي خ  مكث 24فذكر يف ص  ل ، 
 التقية ليست مواالة كما قال ابن القيم. قبل وأن

الت ليل ال التل: ويتاتمن بيتان جتواو [ كر املؤلف ثليله ال الل على أن املتواالة الظتاهرة بت ون متواالة قلبيتة خت  مكثترة، آقتال  2٧مث يف ص  - 1٠
تا َكلََّمته  ) وهو قولته تعتاىلتويل بعض ااعمال ل ى السلطان الكاآر أو اَّائر لتاقيق مصلاة معتسة أو ل آا مثس ة أعظم،  قَتاَل ِإنَّتَ  اْليَتتْوَ  آَتَلمَّ

. وجتته ال اللتتة: تشتت  اآلايت إىل أن يوستتف عليتته ٥٥ - ٥4يوستتف:  (قَتتاَل اْجَعْلتتيِن َعلَتتى َدتتَزآِئِن اَاْرِع ِإينهِ َحِثتتيظم َعلِتتيمم ، لَتتَ يْتَ ا ِمِكتتسم أَِمتتسم 
 ل علتتى أنتته دتتوو تتتويل بعتتض ااعمتتال لتت ى الستتلطان الكتتاآر و لتت  لتاقيتتق مصتتلاة معي تتة أو الستت   قتت  تقلتت  أمتتر دتتزائن التتب ث مللتت  كتتاآر ممتتا يتت

                                                 

 ٣22)الصار  املسلول( ص  1
 ٣2٦ - ٣2٥)الصار  املسلول( ص  2
 ٦1٠ /٧)جممون الثتاوى(  ٣
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للتتتمكن متتن إجتتراء ااحكتتا  الشتترعية أو لتت آا مثستت ة أعظتتم، اامتتر التتذي يبتتس أن العمتتل ع تت  الكتتاآر وإن كتتان َيدتتذ يف  تتاهره صتتورة متتن صتتور 
الت معي ة و ل  بشروط معي ة، مما يؤك  القاع ة اليت  كر ها بشأن وجوب ع   التستوية يف اإلعانة واملواالة املم وعة إال أنه ق  يصبح جائزا  يف حا

 والعمتل الكم على كل الصور اليت أتدذ يف  اهرها صورة من صور املواالة، لذا آق  آرق العلماء ع   توضياهم قذه املسألة بس العمل ع   الظتامل
 . ]يرضى ومن يعمل م اراة وهو يكره ويب ضع   الكاآر، وأياا بس من يعمل وهو  ب و 

لست   مللت  هتو عمتل يوستف عليته او ذا الت ليل وأقول: أما ال لي ن ااول وال اين )و ا ح يل حا ب وآية التقيتة( آَته متا نصهتان يف املتواالة، وأمتا هت
  مكثترة، آقتال ختة الظتاهرة ا ترثة أن املتواال متن ااثلتة علتىمصر آليح نصا  يف املواالة وإمنا أقامه مؤلف )الرسالة الليمانية( يف املوضون ليستتك ر 

 .2٧ص  ]وإن كان َيدذ يف  اهره صورة من صور اإلعانة واملواالة املم وعة[
اهتا وإن ْس -وإيراث هذا الت ليل يف هتذه املستألة هتو متن ستوء ااثب متا اانبيتاء علتيهم الست  ، آمعتىن ك مته أن يوستف عليته الست   َواىَل الكثتار 

إن العب  ليتكلم ابلكلمتة متا يتبتسه آيهتا يَتزِل هبتا إىل ال تار ) عليه الص ة والس  وهذا ي دل يف ت قُّص اانبياء، وق  قال رسول هللا   -مواالة  اهرة 
 .1(أبع  مما بس املشرق وامل رب

حتت هم التتووارة مللتت  أو رئتتيح كتتاآر قتتال آعلهتتا يوستتف عليتته وهتتذا التتذي آعلتته املؤلتتف ختتتان يف هتتذا الزمتتان متتن بعتتض امل تستتبس لإلستت  ، آتتإ ا تقلتت  أ
 دل يف الس  ، وإ ا تقل  أح هم العاوية يف السملان الكاآر قتال آعلهتا يوستف عليته الست  ، وهتذا ستوء أثب متا اانبيتاء وتت قهص قتم والتهت قص يت

يت دلون السملتان حتىت يقستموا علتى احترتا  الطتاخوت والتتزا  العمتل بته ، ويوسف وسائر اانبياء بريتون من هتؤالء التذين اليتقلت ون التووارة وال2السَّب
ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل الطَّتاخ وِت ) ل من أجله، والطاخوت ه ا هو ال ستور والقانون اللذين ي تااكم إليهما من ثون هللا كما قال تعتاىلوالعم

َوَلَقتْ  بَتَع ْت َتا )، أما يوسف وسائر اانبياء عليهم الس   إمنا ب ع وا ابجت اب الطاخوت والكثر به كما قتال تعتاىل ٦٠ال ستاء:  (َوَقْ  أ ِمر واْ َأن َيْكث ر واْ ِبهِ 
ف عليتته حكايتتة عتتن يوستت -، آهتتل مل دت تتب يوستتف الطتتاخوت ، وقتتال تعتتاىل ٣٦ال اتتل:  (يف ك تتلِه أ مَّتتِة رَّس تتوال  َأِن اْعب تت  واْ اّللهَ َواْجَتِ ب تتواْ الطَّتتاخ وتَ 

. وقتت  انعقتت  اإلجتتان علتتى ٣8يوستتف:  (آََبئِتتتي ِإبْتتترَاِهيَم َوِإْستتَااَق َويَتْعق تتوَب َمتتا َكتتاَن لَ َتتا َأن نُّْشتترَِك اِبّللِه ِمتتن خَتتتْيءِ َواتتَّبَتْعتتت  ِملَّتتَة ) –الستت   
، آالتذين يستت لون بعمتل يوستف عليته ٣هتاعصمة اانبياء من الشرك ومن الكبتائر، وادتلثتوا يف عصتمتهم متن الصت ائر، واَّمهتور علتى عصتمتهم م 

 الس   ملل  مصر على إجاوة املكثِهرات ي ب ي أن ي ستتابوا. 
 

 ونعوث للرث على مؤلف )الرسالة الليمانية( يف است الله هبذا ال ليل من ع ة أوجه، آ قول:
اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  توا اَل ) املسلمس عن مواالة الكاآرين بقولهملل  مصر ليح مواالة قطعا : ان هللا تعاىل ملا هنى إن عمل يوسف عليه الس    -أ 

تتْم أ ْستتَوةم َحَستتَ ةم يف ِإبْتتترَاِهيَم ) ، ضتترب قتتم ااستتوة ذبتتراهيم عليتته الستت   آقتتال تعتتاىل1املمتا تتة:  (تَتتَِّ تتذ وا َعتت  وِهي َوَعتت  وَّك ْم َأْولِيَتتاء قَتتْ  َكانَتتْت َلك 
تت َ  َوالَّتتِذيَن َمَعتته  ِإ ْ  تتْم َوبَتتَ ا بَتيتْ َت َتتا َوبَتيتْ اْلَعتتَ اَوة  َواْلبَتْ َاتتاء أَبَتت ا  َحتتىتَّ  ك م  قَتتال وا ِلَقتتْوِمِهْم ِإ َّ بت تترَاء ِمتت ك ْم َوممَّتتا تَتْعب تت  وَن ِمتتن ث وِن اّللَِّ َكَثتتْرَ  ِبك 

ملتة يوستف وستائر  الست   وهتي هتي نقتيض متواالْم هتي ملتة إبتراهيم عليته والتيت. وهذه املعاثاة للكثار والساءة مت هم 4املمتا تة:  (تت ْؤِم  وا اِبّللَِّ َوْحَ ه  

. وقت  كتان ٣8يوستف:  (َواتتَّبَتْعت  ِملََّة آََبئِتي ِإبْترَاِهيَم َوِإْسَااَق َويَتْعق توبَ ) –حكاية عن يوسف عليه الس    -اانبياء عليهم الس  ، قال تعاىل 
                                                 

 متثق عليه 1
 كما  كره القاضي عياع يف )الشثا(  2
 ، ط الل  بتاقيق البجاوي8٥1 - 4٦9 /2حكى هذا كله القاضي عياع يف )الشثا(  ٣
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ثاعيا  إىل التوحي  مظهرا  للساءة من الكاآرين وك ثرِهم م َسثِهها  ملا هم عليه، حتىت وهتو يف  -اآلية السابقة كما يف   -يوسف عليه الس    م ظهرا  ل ي ه 
تتار  ) –حكايتتة ع تته  -الستتجن، كمتتا قتتال تعتتاىل  تتْجِن أَأَْراَببم مُّتَتَثرهِق تتوَن َدتتْ م أَِ  اّلله  اْلَواِحتت   اْلَقهَّ ث ونِتتِه ِإالَّ  َمتتا تَتْعب تت  وَن ِمتتن، اَي َصتتاِح َِ السِه

تتم مَّتتا أَنتتَزَل اّلله  هِبَتتا ِمتتن س تتْلطَاِن ِإِن اْل ْكتتم  ِإالَّ ّللِِه أََمتتَر َأالَّ  ت م وَهتتا أَنتتت ْم َوآََبؤ ك  ين  اْلَقتتيِهم  َولَتتتِكنَّ َأْك َتتتَر َأْْسَتتاء َْسَّيتْ ه  َ لِتتَ  التت ِه  تَتْعب تت  واْ ِإالَّ ِإايَّ
 .4٠ - ٣9يوسف:  (ال َّاِ  اَل يَتْعَلم ونَ 

ى ال قتيض ة مت هم وهتي أمتور علتثتار والتساءالتوحيت  والت عوة إليته وإ هتار املعتاثاة للك إعت نآإ ا تبس ل  أن يوسف كان علتى ملتة إبتراهيم التيت هتي 
ملتواالة ال صتف ابمللت  مصتر اليو  . وأن عملتهمن مواالْم علمت يقي ا  أن يوسف عليه الس   مل يقا م ه ختيء من مواالة الكثتار ال  تاهرا  والاب  تا  

 ولتته تعتتاىلآيتته يف قعيتت  التتوارث بتت ليل الو  متن قريتتب وال متتن بعيتت ، كمتتا اليوصتتف أياتتا ابلركتتون إىل الكثتتار والظلمتتة ان هتتذا الركتتون كبتت ة متتن الكبتتائر
ال  اانبيتاء متن الكبتائر، آلتم يقتا م ته عليته الست   مةر اإلجتان علتى عصت، وق  ستبق  كت 11٣هوث:  (َواَل تَترَْك  واْ ِإىَل الَِّذيَن  ََلم واْ آَتَتَمسَّك م  ال َّار  )

ممتا ي بطتل  ضتمن صتور املتواالة، ليته الست  عمواالة وال ركون إىل الكثار. وهذا ي بطل ما هب إليه مؤلف )الرسالة الليمانية( يف إقاامه لعمل يوسف 
 است الله هبذا ال ليل يف موضون املواالة.
. آتتإن صتتح هتتذا ارتثتتا اإلختتتكال يف املستتألة متتن أصتتله، ولكتتن هتتذا مل ي بتتت ب قتتل 1و أستتلم علتتى يتت  يوستتفوقتت  قيتتل إن ملتت  مصتتر كتتان مستتلما أ

ت م وَهتا أَنتت ْم َوآََبؤ ك تم مَّتا أَنتَزَل اّلله  هِبَتا ِمتن )صايح يعتم  عليه، كما أنه مستبع  ب ليل قول يوسف نثسه  َما تَتْعب   وَن ِمتن ث ونِتِه ِإالَّ َأْْسَتاء َْسَّيتْ
َجاءك ْم ي وس ف  ِمن قَتْبل  اِبْلبَتيِهَ اِت َآَما وِْلت ْم يف خَت ِه ممِهَّا َجتاءك م َوَلَقْ  ) ، مث قال موسى عليه الس   بع   ل  بع ة قرون4٠يوسف:  (انِ س ْلطَ 
 .٣4خاآر:  (ِبهِ 

 ون م ه إال إ ا كانت إعانتة   للكتاآر علتى أمترِ  آإن قيل: إن عمل يوسف عليه الس   للمل  الكاآر آيه إعانة له ب خت ، آاَّواب: أن هذا خ  مم
حمرمتتة، أو إعانتتة للكتتاآر علتتى الكثتتر أو علتتى املستتلمس آتكتتون اإلعانتتة ه تتا متتواالة مكثهتترة. ومؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة( دلتتط بتتس اإلعانتتة  آهتتيحمتتر  

ابل هتتي عتتن متتواالة الكثتتار يف حتتس أجتتاوت الشتتريعة معتتاملتهم  -وختتترائا اانبيتتاء جتتيعهم  -واملتتواالة آجعتتل كتتل إعانتتة متتواالة، وقتت  ورثت ختتتريعت ا 
وهتتذا كلتته آيته نتتون إعانتة قتتم، ولك هتا إعانتتة يف أمتتور  -و كترت  لتت  متن قبتتل آيمتتا ي ظَتن أنتته متواالة ولتتيح م هتا  -ابلبيتا والشتتراء والشتركة واإلجتتارة 

وا دلبتون ال طتة متن اليمامتة، آلمتا أستلم مثامتة بتن أاثل وهتو متن ستاثة ال نيا ليست إعانة على الكثر أو على املستلمس، وم الته: أن كثتار مكتة كتان
. ٣أِ َن يف  لتت  عليتته الصتت ة والستت  ويف ختتترحه قتتال ابتتن حجتتر: إن ال تت  ، 2يف  لتت  عليتته الصتت ة والستت  اليمامتتة متت عهم ال طتتة حتتىت َي ن ال تت  

 وهذه إعانة وأي إعانة، ولك ها يف أمر ثنيوي. 
دتتوو يف ختتتريعت ا أن يعمتتل مستتلم ع تت  كتتاآر . آتتاَّواب: أن ابتتن حتتز  رمحتته هللا  كتتر أن هتتذا كتتان مباحتتا يف ختتتريعة يوستتف وأن آتتإن قيتتل: هتتل  -ب 

. وقتتول عامتتة الستتلف ٦. وهتتذا هتتو التتراجح يف متتذهب الشتتاآعي أياتتا٥، وقتت  قتتال هتتذا ان مذهبتته أن ختتترن متتن قبل تتا لتتيح ختتترعا  ل تتا4ختتتريعت ا ِب آتته
ت  ل ا بشر س:وجهور الثقهاء أن خترن   من قبل ا خترن م

                                                 

 2/4٧2، و كره ابن ك   أياا يف تثس ه ج 9/21٧، ونسبه القر   إىل جماه  يف ج 1٥9و  12٠ /9 كره القر   يف تثس ه ج  1
 (4٣٧2وال يل رواه الب اري ) 2
 88 /8آيما رواه عن ابن هشا  )آتح الباري(  ٣
 2٧ - 2٦ /4)الثصل يف امللل وااهواء وال ال(  4
 ومابع ها 1٦٠ /٥انظر )اإلحكا ( البن حز ،  ٥
 14٧ /4انظر )اإلحكا ( لآلم ي،  ٦
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دبتارهم التيت من كتبهم وأ -ب اأي أهل الكت -الشرط ااول: أن ي بت ب قل موثوق أنه خترن قم، و ل  ابلقرآن والس ة أو ابلتواتر، ثون ماَرو وه ل ا 
 ثدلها التاريف.

ملواآقتتة آيهتتا آشتترع ا أوىل ابالتبتتان، وإن كتتان بيتتا   ابمل الثتتة أو والشتترط ال تتاين: أال يتترث يف ختتترع ا بيتتان دتتاص يف املستتألة، آتتإن جتتاء يف ختتترع ا بيتتان اب
قتة وال ال سخ وجب العمل به والدوو العمل بشرن من قبل ا يف هذه املسألة، ويبقى قستم اثلتل وهتو ماستكت ع ته ختترع ا آلتم يترث آيته بيتان ال ابملواآ

 .1امل الثة آهذا القسم من خترن من قبل ا دوو العمل به
ه متاوراه  يف مسألة عمل املسلم ع   الكاآر هل ورث آيها بيان يف ختريعت ا ابملواآقة أو امل الثة . واَّواب: نعتم ورث بيتان ابملواآقتة ويت ل عليتآإ ا نظر 

اارت الب اري رمحه هللا يف كتاب اإلجارة من صاياه، ابب )هل يؤاجر الرجل   نثَسه من مشرِك يف أرع الرب (. وأورث آيه ح يل دبَّتاب بتن 
امت ،  رضي هللا ع ه قال: )ك ت رجت  قَتْي تا ، آعملتت للعتاص بتن وائتل، آتاجتما يل ع ت ه، آأتيتته أتقاضتاه، آقتال: ال وهللا ال أقاتي  حتىت تكثتر ر

آتأنزل هللا تعتاىل  آأقاتي ،آقلت: أما وهللا حىت َتوت مث ت بعل آ ،  قال: وإين مليت مث مبعتوث ، قلتت: نعتم، قتال: آإنته ستيكون يل مَثَّ متالم وولت م 
 . والَقْس هو ال اث ويطلق على كل صانا.٧٧2مر :  (أَآَتَرأَْيَت الَِّذي َكَثَر َِباَيتَِ ا َوقَاَل َا وَتَسَّ َماال  َوَوَل ا  )

 -   اك مستلم وهتو إ -قوله )ابب هل يؤاجر الرجل نثسه من مشرك يف أرع الرب( وأورث آيه ح يل دبتاب [رمحه هللا يف خترحه ابن حجرقال 
على  ل  وأقره، ومل دز  املصت ف  عليه الص ة والس  يف عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان  ل  ركة وهي إ   اك ثار حرب، وا لا ال   

عتت   إ الل املتتؤمن ابلكتتم الحتمتتال أن يكتتون اَّتتواو مقيتت ا ابلاتترورة، أو أن جتتواو  لتت  كتتان قبتتل اإل ن يف قتتتال املشتتركس وم ابتتذْم وقبتتل اامتتر ب
ث نثستته، وقتتال املهلتتب: كتتره أهتتل العلتتم  لتت  إال لاتترورة بشتتر س: أحتت  ا أن يكتتون عملتته آيمتتا  تتل للمستتلم آعلتته، واآلدتتر أن اليعي تته علتتى متتايعو 

   لت  متن الذلتة، ِبت ف ضرره على املسلمس. وقال ابن امل  : استقرت املذاهب على أن الصُّ ان يف حوانيتهم دتوو قتم العمتل اهتل الذمتة وال يت َعت
 .٣]أن خي مه يف م زله وبطريق التبعية له وهللا أعلم

 وهبذا تعلم أن عمل املسلم ع   الكاآر جائز بشروط ث ثة:
اِآرِيَن َعلَتى َولَتن َدَْعتَل اّلله  لِْلَكت) آيه استع ء للكاآر على املسلم وهذا م هي ع ه لقوله تعاىل الشرط ااول: أن يكون  ل  لارورة: و ل  ان •

. والاترورة ه تا: قت  تكتون الاجتة إىل التروق أو حتقيتق مصتلاة 4(اإلست   يَعلتو والي علتى) عليه الصت ة والست  ، وقال 141ال ساء:  (اْلم ْؤِمِ َس َسِبي   
 أو ثآا مثس ة اليتوصل إليها إال هبذا العمل. 

رمتة ل. أمتا ااعمتال احملااعمتال حت  يعمتل وارعتا  أو صتانعا  ع ت  الكتاآر آجت ح هتذه والشرط ال اين: أن يكون ج ح العمل ح ال  للمسلم: كأن •
احتترتا   تقتاتتي الَقَستتم علتتى عمتتال التتيتآك تت ة ومتتن أم لتهتتا اليتتو : الكتتم ابلقتتوانس الوضتتعية كالعمتتل يف ستتل  القاتتاء يف الكومتتات الكتتاآرة، واا

الربويتتة  ، والعمتتل يف الب تتوك متتن ال تتا ال قتتذه الكومتتات ان معظتتم هتتذه اامتتوال تؤدتتذ  لمتتا  ال ستتتور والقتتانون الوضتتعيس، والعمتتل يف جبايتتة اامتتو 
 ل قاآة.أبجهزة اإلع   وا ثة املسماةوالبيون والتجارات احملرمة، والعمل يف مصانا اخلمور والتب  وحنوها، والعمل يف أجهزة التاليل امل تل

املائت ة:  (َوَمتن يَتتَتتَوقَّ م مِهت ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْه مْ ) اتر املستلمس، آهتذا يت دل يف املتواالة املكثترة كمتا قتال تعتاىلالي عتس الكتاآَر علتى ماي والشرط ال الل: أن

يكتون يف آدتر الزمتان أمتراء  ََلمتة وووراء آستقة ) عليته الصت ة والست  . ومن هذا: العمل كعريف أو ختتر ي أو ج ت ي ع ت  الكتاآر، قتال رستول ٥1
                                                 

 ٧ /19، و ج 2٥8ص  1، ويف )جممون الثتاوى( ج 1٦9 - 1٦٧هذا حاصل ما كره ابن تيمية يف )اقتااء الصراط املستقيم( ط امل ين ص  1
 22٧٥أه. ح يل رقم  2
 (4٥2 /4)آتح الباري،  ٣
 لب اري معلقا  رواه ا 4
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. آتإ ا كتان هتذا متا اامت  الظتامل آكيتف ابلكتاآر . 1(هاء كذبة، آمتن أثركهتم آت  يكتونن قتم عريثتا  وال جابيتا  وال دتاو  وال ختتر يا  وقااة دونة وآق
 وكل مايعوث على املسلمس ابلارر آهو حرا  وق  يصل إىل الكثر.

ى  ي عِتتْن الكتتاآر علتتن مباحتتا  وملكتتان لتاقيتتق مصتتلاة وكتتاوعمتتل يوستتف عليتته الستت   ع تت  امللتت  الكتتاآر قتت  استتتوَف هتتذه الشتتروط ال  ثتتة، آعملتته  
 املسلمس ومل يار مسلما . 

هتو  آإن قيل: ق   كرت يف ااعمال احملرمة جباية املال للكاآر وهذا هو عمل يوستف عليته الست  ، آكيتف كتان عملته مباحتا . آتاَّواب: إن احملتر 
ت   جبايتتة املتتال وآتتق اجتهتتاث الكتتاآر وحستتب قواني تته الوضتتعية الطاآاتتة ابلظلتتم، أمتتا إن كانتتت اَّبايتتة وآتتق اجتهتتاث املستتلم متتتويل اَّبايتتة آهتتذا عتت ل م

ِإنَّتتَ  اْليَتتتْوَ  ) هتو حتتال يوستف عليتته الست   آقتت  كتان مثوهضتتا  مي اتي اامتتور علتتى اجتهتاثه ويتت ل علتى هتتذا قتول امللتت  لتهوإصت ح، وقتت  كتان هتتذا 
َهتا َحْيتل  َيَشتاء  ) ىل، وقتال تعتا ٥4يوستف: (لَتَ يْتَ ا ِمِكتسم أَِمتسم  حكايتة  -، وقتال تعتاىل  ٥٦يوستف:  (وََكتَذِلَ  َمكَّ هِتا لِي وس تَف يف اَاْرِع يَتتَتبَتتوَّأ  ِم تْ

َتيِن ِمَن اْلم ْلِ  َوَعلَّْمَتيِن ِمن أَتِْويتِل اَاَحاِثيتلِ ) –عن يوسف   تعتاىل قولته[ الشاوكاين، آتأي َتكتس بعت  هتذا . وقتال  1٠1يوستف:  (َربِه َقْ  آتَتيتْ

َهتتا َحْيتتل  َيَشتتاء  ) ، ويتت ل علتتى َتكي تته أياتتا أنتته عمتتل بشتتريعته يف استترتقاق 2]أي ي تتزل حيتتل أراث... عبتتارة عتتن كمتتال ق رتتته ٥٦يوستتف:  (يَتتَتبَتتتوَّأ  ِم تْ

يته الست   وإن كتان قت  تتوىل . والاصتل أن يوستف عل٣، وكانتت تلت  ختتريعته ٧9يوستف:  (َمن َوَجْ َ  َمَتاَعَ ا ِع تَ ه  ) السارق كما ورث يف قوله تعاىل
 مستتلما  واليتتة اامتوال جبايتتة  وصتترآا  آهتتو قتت  توالهتتا علتتى أن يعمتتل آيهتتا ابجتهتتاثه ال وآتتق ادتيتتار الكتتاآر. وهتتذا جتتائز اليتتو ، آلتتو أن ملكتتا  كتتاآرا  َوىله 

 .4أموال أو قااء أو خ ها على أن يعمل املسلم آيها ابجتهاثه ال ابجتهاث الكاآر جاو
نون وعلتى العمتل رتا  ال ستتور والقتاقستم علتى احت الثرق بس والية يوسف عليه الس  ، وتويل الووارة ع   الاكم الكاآر اليتو ، آمتوليهتا يوهبذا يتبس

هتتي لتتة و لسياستتة العامتة لل و اعتن ت ثيتتذ  هبمتا و تتا متن ختتترائا الكثتتر، آهتو كتتاآر، هتتذا آات  عتتن أن ثستتات هم تت ص علتتى املستتولية التاتتام ية للتتووارة
  يباختره ب ثسه.ملن هذا وإن سياسة ترسيخ الكثر يف الب ث واستتصال اإلس   م ها، ومعىن املستولية التاام ية أن كل ووير مستول ع

 . آتاَّواب: أن  ٧٦يوستف:  ( َأن َيَشتاَء اّلله  لِتِ  ِإالَّ َمتا َكتاَن لَِيْأد تَذ َأَدتاه  يف ِثيتِن اْلمَ ) –حكايتة عتن يوستف  -: آمتا معتىن قولته تعتاىل آإن قيتل
  ااول.، وهذا ممت ا، آتعسه ليه الس  ثين املل  ه ا هو سلطانه، ال ملة الكثر وإال ماكان يوسف جمت با  للطاخوت وال متبعا  مللة إبراهيم ع

 القيقتتة. وأن يفال يف الصتورة وال  واالة بصتلةوادتتم الكت   يف الت ليل ال التل ملؤلتف )الرستتالة الليمانيتة( رتا بت أت  بته متن أن هتتذا الت ليل الميتت للمت
يل جتاء يف الستت الل هبتذا الت لقتذا آتإن اوالية التثويض التيت كتان عليهتا يوستف عليته الست   ال وجتوث قتا يف  تل أنظمتة الكتم الكتاآرة املعاصترة. و 

 خ  موضا. 
َوالَّتتِذيَن آَم  تتواْ َوملَْ ) ولتته تعتتاىلق 31 صكر يف متتواالة قلبيتتة، آتتذ مث  كتتر املؤلتتف ثلتتي   رابعتتا علتتى أن املتتواالة الظتتاهرة ختت  مكثتترة متتامل تقارهنتتا  - 11

يِن  َصر وك مْ يت َهاِجر واْ َما َلك م مِهن َوالَيَِتِهم مِهن خَتْيِء َحىتَّ يت َهاِجر واْ َوِإِن اْستَ  . آ ثتى ستباانه واليتة املتؤم س ٧2اانثتال:  (ال َّْصتر  َعَلْيك م  آتَ  يف ال ِه
 جرة.وأثبت قم ال صرة، وأهنم ماوالوا مؤم س رخم تركهم لله -أهنا يف امل اث وق  نس ت وسبق بيان  -قم 

أثبتت ابلت ليل وق  أقام املؤلف هذا ال ليل أياا يف مسألة املواالة، آه اك آرق بس ترك اقجرة وبتس املتواالة. وال يصتح لته االستت الل بتذل  إال إ ا 

                                                 

 ، ورواه ابن حبان وأبو يعلى والطساين يف الص  ، وال يل صايح رجمون  رقه٦٣ /12و  284 /1٠رواه اخلطيب الب  اثي يف )َتريخ ب  اث(  1
 ٣٥ /٣)آتح الق ير(  2
 118 /1٥كما قال ابن تيمية )جممون الثتاوى(   ٣
 21٥ /9   يف تثس ه، ، والقر ٣٠8 - ٣٠٧ /4 كره ابن عاب ين يف حاختيته،  4
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االة  اهرة، ليطبق عليهتا بعت   لت  قاع تته يف اقرتاهنتا ابملتواالة القلبيتة متن ع مته. واليوجت  ثليتل علتى أن َترك أن كل َترك للهجرة موالِ  للكثار مو 
 اقجرة الب  أن يكون مواليا يف الظاهر للكثار، آبطل است الله هبذا ال ليل.

صتتتل، مث قتتت  تصتتت  اجبتتتة يف ااو  -إن وجتتت ت  -  وقتتت  أختتتترت إىل أحكتتتا  اقجتتترة يف موضتتتون التتت اير، وأن اقجتتترة متتتن ثار الكثتتتر إىل ثار اإلستتت 
 ا كانتتت مستتتابة يف إاليكتتون آمثتتا يكتتون آمثتتا إ ا كانتتت واجبتتة عليتته، و  -ب تتاء  علتتى  لتت   -مستتتابة، وقتت  يستتقط الوجتتوب للعتتذر.. آتتتارك اقجتترة 

 حقه، ويكون معذورا  إ ا عجز ع ها، وال يوصف رواالة الكثار.
هجترة حمتمتل الكثتر. أن تركته لل ثي ته بت ار اول وهو اآلمث برتك اقجرة الواجبة ما ق رته عليها وعجزه عن إ هتارخاية ما ميكن أن يقال يف الص ف ا

يتتمكن صتل إىل الكثتر كتأن اليهتار الت ين للمواالة املكثرة: آإن كان تركها اجل مصلاة ثنيوية له ب ار الكثر آهو آاسق إال إ ا كان عجزه عن إ 
يف حتق  -جترة صتيف الثقهتي لترتك اقثترة. آالتو  ا كان ق  ترك اقجرة حبا  لقومه الكثار واي ارا  للعيش معهم آهذه مواالة مكمن إقامة الص ة. أما إ

متل ال اللتة صريح ال اللتة وحمت ق بس العملأن يقال: تركه اقجرة عمل حمتمل للمواالة واليقال إنه مواالة  اهرة. وق  سبق بيان الثر  -هذا الص ف 
اخة وأن يصتول ك مته صتي قهتي امل استبقاع ة التكثت  آت  ي ب تي اخللتط، وي ب تي علتى متن يؤلتف يف العلتو  الشترعية أن خيتتار املصتطلح الثيف خترح 

 آقهية صاياة.
 هذا كل مااست ل به مؤلف )الرسالة الليمانية(، وق  تبس مما سبق أنه ال ثليل له على ما هب إليه.

إىل  -ْعتَرف كثتره ذقامتة الجتة عليته أما إ ا كانت اب  ية آهى ك ْثر، وآاعلهتا يت  [ - 37ص  -اله يف اخلاَتة بقي بع   ل  تعقيب على ماق - 12
كتم حنآت   -نتون مواالتته  الته وال نعلتمحممتن النعلتم  -وكذا القول يف جهاو أمن ال ولة املصري هو جهاو كاآر، أما تعيس متن يعمتل آيته  -أن قال 

قامتة يتب ه تا علتى قولته )ذواالة البا  تة.  والتعقأه. وق  نقلت قوله هذا بتمامه يف أول املوضتون، وقولته )اب  يتة( يعتين املت]ر بتكث ه قبل اعتبار ما ك
 الجة عليه( لسببس:

متا املمت تا  عليه، أ كون للمق ورتتتابة إمنا أن إقامة الجة هو ماي عرف ابالستتابة يف عرف الثقهاء، وق  سبق بيان هذا، كما سبق بيان أن االس -أ 
كم عليهم ب  استتابة، ولكن يَرِث  آيهم أمر آد  ر.كهؤالء الذين ضرب هبم امل ل آ  جتب استتابتهم، و  

 كمتتتون بتتت ث املستتتلمس ين التتتذين  وهتتتذا اامتتتر اآلدتتتر التتتوارث يف حتتتق املمت عتتتس هتتتو التتت عوة قبتتتل القتتتتال، وهتتتذه الجتتتتب يف حتتتق الكتتتا  املرتتتت -ب 
   وجوهبا يرجا إىل سببس:وأنصارهم، وع 

وهنم السبب ااول: أن الت عوة ال جتتب يف حتق متن بل تتهم الت عوة،  وهتؤالء الكتا  يعلمتون متاي راث مت هم علتى التثصتيل، ومتاوالوا يقتلتون َمتن يت ع •
عن وسائل إع مهم وتعلتيمهم، ومتاوالوا إىل الق ويعذبوهنم ويسج وهنم على َمرِه الس س، بل وي بع ون كل من ي شتم م ه رائاة الت ين عن جيوختهم و 

 ياعون امل طط تلو امل طط الستتصال اإلس   متن التب ث وإختتاعة الكثتر والثجتور آيهتا، ويست رون أجهتزة إع مهتم  للتاتليل املت ظهم وللصت  عتن
اإلرهتتاب والتطتترف، وقتت  استتتثاع العلتتم أبن ستتبيل هللا، ومتتاوالوا يعقتت ون التاالثتتات ال وليتتة واإلقليميتتة حملاربتتة اإلستت   واملستتلمس ابستتم مكاآاتتة 

يت عو كسترى وقيصتر واملقتوقح وال جاختتي  عليته الصت ة والست  ال عوة إمنا توجه إىل رءو  املمت عتس ال إىل أآتراثهم علتى التعيتس، آقت  أرستل ال ت  
 الذين هتم أتباعته. آهتؤالء الكتا  املرتت ون قت  بل تتهم الت عوة إىل اإلس  ، وكان كتابه إليهم كتااب واح ا ، وأنه من توىل م هم آإمنا عليه إمث ااريسيس

وعلمتتوا مايريتت ه املستتلمون متت هم متتن الكتتم ابإلستت   وهتتذه حجتتة علتتيهم وعلتتى أتبتتاعهم، آكيتتف وقتت  استتتثاع العلتتم بتتذل  بتتس ااتبتتان . وكتتل متتن 
صطلق وهم ختارون، والت يل متثتق عليته، واملستألة معروآتة بكتتب آقته على بين امل عليه الص ة والس  بل ته ال عوة يقاتل ب  ثعوة كما أخار ال   
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 .1اَّهاث
ون أمتتا الستتبب ال تتاين: آهتتو أن قتتتال املستتلمس قتتؤالء الكتتا  إمنتتا هتتو جهتتاث ثآتتا آهتتؤالء الكتتا  وأنصتتارهم قتت  ستتيطروا علتتى بتت ث املستتلمس يثرضتت •

تتي   وتعتتذيبا  وستج ا  وتشتري ا ، آهتتذه صتورة العتت و التذي َحتلَّ بتتب ث املستلمس والتتذي عليهتا الكثتر ابلقتتوة والقهتر ويستتومون املستلمس ستوء العتتذاب تق
انتتت مل قتالتته قتتتال ثآتتا، وقتتتال التت آا الثعتتوة آيتته، وإمنتتا التت عوة يف قتتتال الطلتتب وهتتو أن يقصتت  املستتلمون الكتتاآرين يف ثايرهتتم، آتجتتب التت عوة إ ا ك

ولتو أن قومتا  متن أهتل الترب التذين مل يتبل هم [رمحته هللا  حممد بن احلسن الشيباينويف بيان هذا قال تبل هم من قبل، أما قتال ال آا آ  ثعوة آيه، 
آهتتذا جتتائز، اإلستت   وال التت عوة أتتتوا املستتلمس يف ثارهتتم، ي قتتاتل هم املستتلمون ب تت  ثعتتوة ليتت آعوا عتتن أنثستتهم، آقتلتتوا متت هم وستتبوا وأدتتذوا أمتتواقم، 

ان املسلم لو خَتَهر سيثه علتى م ستلمِ  َحتلَّ للمشتهور عليته ستيثه [رمحه هللا  الشارح السرخسيأه. قال  ] من أصابهخي َمَّح  ل  ويقسم مابقي بس
س وأمتتواقم قتلتته للتت آا عتتن نثستته، آهتتا ه تتا أوىل، واملعتتىَن يف  لتت : أهنتتم لتتو اختتتت لوا ابلتت عوة إىل اإلستت   آررتتا َييت الستت  والقتتتل علتتى حتتر  املستتلم

إىل اإلست  ، وهتذا واجتب إن   -قبتل قتتاقم  -وم هتا أن املستلمس يت عون الكثتار [رمحته هللا  ابان القايم. وابمل تل قتال 2]دتب الت عاء وأنثسهم، آ 
أن  كانت ال عوة مل تبل هم، ومستاب إن بل تهم ال عوة، هتذا إ ا كتان املستلمون هتم القاصت ين للكثتار. آأمتا إ ا قصت هم الكثتار يف ثايرهتم آلهتم

 .٣]م من خ  ثعوة،، اهنم ي آعوهنم عن أنثسهم وحرميهميقاتلوه
 وهبذا تعلم أنه ال وجه إلقامة الجة وال لل عوة ما هؤالء الكا  املرت ين وج وثهم. 

 الرسالة. م   قذهيما جمهذا مايتعلق ابل ق  التثصيلي لكتاب )الرسالة الليمانية يف املواالة(، بقي بع   ل  أن أ كر تقي
 
  

                                                 

 ٣8٧ - ٣8٥ /1٠انظر )امل ين ما الشرح الكب (  1
 22٣4 - 22٣٣ /٥)الس  الكب ( للشيباين،  2
  198٣، ط ثار العلم للم يس ٥ص  1)أحكا  أهل الذمة( البن القيم، ج  ٣
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 ا:  التقييم اسمجاي لكتاب )الرسالة الليمانية(اثني
 رثت هبذه الرسالة.لل اليت و واملقصوث به يف ااسا  تبص   الب العلم اباسلوب العلمي لبال املسائل الثقهية يف ضوء  كر مواضا اخل

ال َمتن لكتتاب والست ة وأبقتو ن عاملتا ابدتب أن يكتو وأب أ آأقول: ق  سبق ع   الك   يف ختروط املثيت يف الباب اخلامح من هتذا الكتتاب، بيتان أنته 
 سبق ِمن العلماء. آإ ا ورثت عليه مسألة جا أثلتها من الكتاب والس ة ونظر يف أقوال أهل العلم آيها:

ي أن تتميتز ع ت ه مواقتا وأمتا اإلجتان آي ب ت[رمحته هللا  أبو حاماد الدازايآإ ا وج هم أجعوا على قولِ  آيها، وجب عليه اإلآتاء ابإلجان. قال  - 1
 . 2. وكل آتوى درجت ِب ف اإلجان آهى اب لة دب نقاها1]اإلجان حىت اليثيت ِب ف اإلجان

ة اهتل وإ ا وج هم ادتلثوا يف املسألة، آق  وجب عليه الرتجيح بس أقواقم را علمه من ااثلة من الكتاب والس ة وآق قواع  الرتجتيح املعروآت - 2
الثقيته: التذي ْستا ادتت ف العلمتاء وأثلتتهم يف اَّملتة، [-يف صتثة الثقيته  -رمحه هللا  ابن ميميةثيت ابلقول الراجح يف املسألة. كما قال العلم، مث ي

أجتتا العلمتتاء علتتى حتتتر  الكتتم والثتيتتا ابقتتوى، وبقتتولِ  أو وجتته متتن ختت  نظتتر يف [أياتتا  اباان ميميااة، وقتتال ٣]وع تت ه متتايعرف بتته رجاتتان القتتول
 .٥]ي ب ي ملن أآىت أن يكون عاملا بقول من تَتَق  ، وإال آ  يثيت[رمحهما هللا قوله  أمحد بن حنبل. ونقل ابن القيم عن 4]جيحالرت 
 آإ ا مل د  يف املسألة قوال  ملن تق   من أهل العلم اجته  آيها. - ٣

جتان إ ( آيهتا إجتان وهتو لتاكم املرتتاحمتل الباتل )وهتي حكتم أنصتار هذا ما دب على املثيت ع  ما تعرع له مسألة يري  أن يثتيت آيهتا. واملستألة 
 يعترف ملا حمتل إجتان، آتإ ا ن يعترف أهنتأالصاابة الذي سبق  كره، وابلتايل آهى ليست حم   ل جتهتاث وال الرتجتيح، وكتل مادتب علتى املثتيت آيهتا 

  ل  َثله على جهله وِقلة بااعته الثقهية.
نظتر ن الكتتاب والست ة والمتوص املستألة الليمانية( هذا املسل  ع  ما تكلم يف حكم أنصتار التاكم املرتت ، آلتم دمتا نصتومل يسل  مؤلف )الرسالة 

ت  آي يف أقتتوال الستتلف آيهتتا ليعتترف هتتل هتتي موضتتا إجتتان أ  حمتتل دتت ف  وإمنتتا اعتسهتتا  ولتتة ج يتت ة مل يستتبق احتت  ِ  اث هتتا، آشتترن يف االجتهتتقتتول م
الة ثستته وهتتو أن أي  متتوانأاي متتن ع تت  مل يستتل  مستتلكا  ستت ي ا  آلتتم دمتتا كتتل ال صتتوص التتوارثة يف املستتألة، وإمنتتا وضتتا  ر آيهتتا، وحتتىت يف اجتهتتاثه 

ىل أنته اليكثتر إرتت ، وتوصهتل بتذل  التاكم امل  اهرة اليكثر آاعلها مامل تقارهنا مواالة اب  ة مث التمح ااثلة على صاة رأية هذا وأنزله علتى أنصتار
ت  م هم  جان.الكتاب والس ة واإل يف خمالثة مامل ي تاقق من توآر املواالة البا  ة القلبية ل يه و ل  بتبس حاله. آوقا املؤلف بذل  أح  م

 أما صالفته لكتاب هللا معاىل: - 1
يتا  ث ثتة أنصتار الطواخيتت( ق كتمل تاين )حآق  نص هللا تعاىل على كثر أنصار الاكم املرت  احملارب هلل ولرسوله متن عت ة أوجته، و كترت يف القستم ا

 م ا ات مكثرة هبؤالء، كل م ها مكثِهر قم بذاته، وهي:
 .٥1املائ ة:  (مْ ه  ِم تْه  َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّ ) عاىلم اط مواالْم للااكم الكاآر، وهذا يكثرهم لقوله ت -أ 

و  -ب  ي رِيت  وَن َأن )كم إليه من ثون هللا من ال ستتور والقتانون والتاكم الكتاآر، قتال تعتاىل م اط قتاقم يف سبيل الطاخوت، والطاخوت ه ا هو ماحت 
َكَثتر واْ يت َقتاتِل وَن َوالَّتِذيَن  ) ، وقتاقم يف سبيل هذا الطاخوت املسمى ابلشرعية ال ستتورية يكثترهم، لقولته تعتاىل ٦٠ال ساء:  (يَتَتَااَكم واْ ِإىَل الطَّاخ وتِ 

                                                 

 ٣٥1 /2)املستصثى(  1
 1٠9 /2 كره القرايف رمحه هللا يف كتابه )الثروق(  2
 ٣٣٣يارات الثقهية( ط ثار املعرآة، ص )االدت ٣
 ٣٣2)املص ر السابق( ص  4
 2٠٥ /4)اع   املوقعس(  ٥
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 .٧٦ال ساء:  (اخ وتِ يف َسِبيِل الطَّ 

 (  و  لهِْلَكتاِآرِينَ يتَل َوِميَكتاَل آَتِإنَّ اّللهَ َعتس تِلِه َوِجسِْ تِتِه َور  َمن َكاَن َع  وها  ّللهِِه َوَمآلِئكَ ) م اط معاثاْم هلل ولرسوله، وهذا يكثرهم لقوله تعاىل -ج 
 .98البقرة: 

  تاهرة واب  تة،  قسهتم املتواالة إىلمثل ماعت اه، املرت  يف م اط واح  وهو م اط املتواالة وأ ت أما مؤلف )الرسالة الليمانية( آاصر تكث  أنصار الاكم
هتت  حرمتاْم و  وتعتذيبهم وستج هم تل املسلمسقوأن ااوىل خ  مكثرة بذاْا إال أن تقرتن هبا ال انية، وجعل كل مايقو  به أنصار الاكم املرت  من 

ان نسائهم ونقل أدبار املسل  يل.بق نق ها على التثصسذل  أبثلة مس للكاآرين جعل كل هذا من املواالة الظاهرة خ  املكثرة واست ل لواْر
التوارث حملكتم ملؤلتف الت ص العتا  اا، مل يتذكر ومن اا ية ركتان القتول أبنته حتىت يف امل تاط الوحيت  التذي اقتصتر املؤلتف علتى  كتره، وهتو م تاط املتواالة

كتر ذا ال ص ولو مرة واح ة يف رسالته كلها، انه لو كتان قت   كتره و  ، آلم يذكر ه ٥1املائت ة:  (َمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم آَِإنَّه  ِم تْه مْ وَ ) آيه، وهو قوله تعاىل
 ماورث يف تثس ه ابطل ااسا  الذي بين عليه رسالته كلها اسباب م ها:

 .ر ية، آي دل آيه أنصار الاكم املرت  والب أنه نص عا  يف كل من توىل الكاآرين لتص يره رَن الشَّ • 
له تعاىل بقو م(، وتوكي  كثره  )آإنه م هكما أنه نص حمكم صريح ال اللة يف كثر من توىل الكاآرين، وأكه  كثره ب  ث مؤك ات: حرف التوكي  إنه •  
زلتت يف ستبب واحت  كمتا . واآلايت كلهتا ن٥4املائت ة:  ( ك ْم َعتن ِثي ِتهِ ن يَتْرتَت َّ ِمتمَ ) ، وقوله تعاىل ٥٣املائ ة:  (َحِبَطْت َأْعَماق  ْم آََأْصَبا واْ َداِسرِينَ )

  كره ابن تيمية وابن ك   والشوكاين.
لباعتل التذي االكثتار وبتسَّ أن  كثتر متن تتوىلبكما أنه نص صتريح يف عت   اختترتاط املتواالة القلبيتة للتكثت  ابملتواالة الظتاهرة، ان هللا تعتاىل حكتم •  
 علتى ثنيتاهرث اخلتوف ه علتى  لت  جمتوإمنتا محلت -كمتا نقلتته عتن ابتن تيميتة   -بقلبه مل يكن حب الكثار وال الرضتى بكثترهم والتكتذيب الرستول  قا 
لتف. آ بتت رتط املؤ لبه كان اخلتوف ال احملبتة وال الرضتا كمتا اختت، واخلشية من عمل القلب، آما قا  بق ٥2املائ ة:  (يَتق ول وَن خَنَْشى َأن ت ِصيبَتَ ا َثآئَِرةم )

 ملؤلف رسالته.اسا  الذي بىن عليه ا يه   اابذل  أن املواالة الظاهرة ابالتبان وال صرة مكثرة بذاْا ب ون اخترتاط أن تقارهنا مواالة قلبية. وهذ
ن إكتراه آهتو  و ثا اخلتوف الهتم متاليتردهص يف متواالْم، بتل متن وا -ثون وقتون إكتراه ملجتيء  -كما أنه نص صتريح يف أن اخلتوف متن الكثتار •   

تت ك ْم آَِإنَّتته  ِمتت تْه ْم ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْهتت) كتتاآر كمتتا قتتال تعتتاىل هِبِم مَّتتَرعم ي َستتارِع وَن آِتتيِهْم آَتترَتَى الَّتتِذيَن يف قت ل تتو ، سَ ْوَ  الظَّتتاِلمِ ِ ي اْلَقتتَوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه
اره مواالْم ي  بت أمرين: أحت  ا: دطتأ حا تب يف اعتتذ ، وكون اخلوف من الكثار اليردص يف ٥2 - ٥1املائ ة:  (يَتق ول وَن خَنَْشى َأن ت ِصيبَتَ ا َثآئَِرةم 

ليست رواالة كما قال  عه، آ بت أن التقيةة الجتوو مابخلوف ِلَما أق   عليه، واامر اآلدر: أن التقية خ  املواالة، ان التقية جتوو ما اخلوف واملواال
ملؤلتتف متتن ايتتل أبن يتت قض رستتالة ملتتواالة كثاالتت ليل ال تتاين للمؤلتتف.  وهبتتذا تتترى أن إيتتراث هتتذا التت ص العتتا  احملكتتم يف مستتألة  ابتتن القتتيم، وهتتذا ي بطتتل

  ع ته وآسَّتره حستبا ب رضي هللاقواع ها، وب ال من  كر هذا ال ص احملكم َّأ املؤلف إىل نص دثي ال اللة ت دله االحتماالت وهو ح يل ح
م ته، ودلتص متن هتذا  ن املتواالة الظتاهرةكثر رختم وقتو بع   التكث  ابملواالة الظاهرة مامل تقارهنا مواالة قلبية، آقال إن حا با مل يالقاع ة اليت وضعها 

كتتر كتتان قتت      وإن أدطتتأ آيتته. ولتتو كثتتر للتتتأوليإىل أن املتواالة الظتتاهرة ختت  مكثتترة بتتذاْا، والصتتواب أهنتتا مكثتترة وأن حا بتتا آعتتل متتاهو ك ْثتتر وإمنتتا مل 
ا دتب  ابب املتشتابه وهتذيفلتته يت دل آايت سورة املائ ة وهي ال ص العا  احملكم يف املسألة ملتا وقتا يف هتذا اخللتط، ان حت يل حا تب ِبثتاء ثال

تتتَو الَّتتتِذَي أَنتتتَزَل َعَلْيتتتَ  اْلِكتَتتتا) املستتتألة عمتتت  بقولتتته تعتتتاىلتثستتت ه وآتتتق التتت ص احملكتتتم يف  تتتاَيتم حمَُّْكَمتتتآَب ِمْ تتته  ه  ر  نَّ أ  ُّ اْلِكتَتتتاِب َوأ َدتتتاتم ه 
. ومعىن )أ  الكتتاب( ٧آل عمران:  (يَتْعَلم  أَتِْويَله   ِة َوابِْتَ اء أَتِْويِلِه َوَماِتَ اء اْلِثتتْ َ ْ ه  ابْ مِ م َتَشاهِبَاتم آََأمَّا الَِّذيَن يف قت ل وهِبِْم َوْي م آَتيَتتَِّبع وَن َما َتَشابََه 

 ألة:الختتباه. ولكن مؤلف )الرسالة الليمانية( مل يذكر ال ص احملكم يف املسأي أصله الذي ي رجا إليه ع   ا
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بن القيم يف أوائل   ابلشرك كما قال ا قرهنا هللاآإن كان مل يذكر ال ص احملكم لع   علمه به، آهو يتكلم يف ثين هللا ب   علم، وهذا من الكبائر اليت• 
َا َحرََّ  َريبِهَ اْلَثَواِحَش َما  َ ق  )كتابه )اع   املوقعس( وثليله قوله تعاىل  الَْقِه َوَأن ت ْشرِك واْ اِبّللِه َما   َواإِلمْثَ َواْلبَتْ َي ِبَ ْ ِ َها َوَما َبَطنَ َهَر ِم تْ ْل ِإمنَّ

ت، وامل ٣٣اعتراف:ا (ملَْ يت  َتزهِْل ِبِه س ْلطَا   َوَأن تَتق ول تواْ َعلَتى اّللِه َمتا اَل تَتْعَلم تونَ  س عتن هللا ويقتول عتن هللا، آتإن قتال علتى هللا ب ت  علتم آقت  ثتيت إمنتا خي 
 وقا يف هذه الكب ة وحر  عليه اإلآتاء. 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م توَن َمتا أَنَزْل َتا ِمتَن اْلبَتيِه َتاِت َواْق تَ ى ِمتن بَتْعتِ  َمتا ) وإن كان املؤلف مل يذكر ال ص احملكم ما علمه به، آهو متوع  بقوله تعاىل• 
ِع  تتونَ بَتيتَّ َّتتاه  لِل َّتتاِ  يف اْلِكتَتتاِب أ ولَتتتِتَ  يَلَعتت ت ه م  اّلله  َويَتْلَعتت ت ه م   وهتتو  -. وإن كتتان يعلتتم التت ص احملكتتم آرتكتته و كتتر التت ص املتشتتابه 1٥9البقتترة:  (ال َّ

َعَلْيتَ  اْلِكتَتاَب ِمْ ته  آاَيتم حمَُّْكَمتاتم ه تنَّ  ه تَو الَّتِذَي أَنتَزلَ ) آهذه مسال  أهل الزي  كما ثل عليه قوله تعتاىل -ح يل حا ب دثي ال اللة 
َ ِة َوابِْتَ اء أَتِْويِلِه َوَما يَتْعَلم  أَتِْويَله  أ  ُّ اْلِكَتاِب َوأ َدر  م َتَشاهِبَاتم آََأمَّا الَِّذيَن يف قت ل وهِبِْم َوْي م آَتيَتتَِّبع وَن َما َتَشابََه ِمْ ه  ابِْت َ  ، ٧آل عمتران:  (اء اْلِثتتْ

س تعاىل أن يف القرآن آايت حمكمات ه نه أ  الكتاب: أي بيِه ات واضاات ال اللتة ال التبتا  آيهتا علتى أحت ، [يف تثس  هذه اآلية ابن كثريقال  خي 
كمتته علتتى م تتَم حم  تشتتاهبه ع تت ه آقتت  وم تته آايت أدتتر آيهتتا اختتتتباه يف ال اللتتة علتتى ك تت  متتن ال تتا  أو بعاتتهم، آمتتن َرثه مااختتتتبه إىل الواضتتح م تته وَحكَّ

آل  (َوأ َدتتر  م َتَشتتاهِبَاتم )أي أصتتله التتذي ي رجتتا إليتته ع تت  االختتتتباه،  ٧آل عمتتران:  (ه تتنَّ أ  ُّ اْلِكتَتتابِ ) اهتتت ى، ومتتن َعَكتتح انعكتتح. وقتتذا قتتال تعتتاىل

 وقتذا قتال هللا تعتاىل -إىل أن قتال  -ث أي حتتمل ثاللتها مواآقة احملكم وقت  حتتمتل ختتيتا آدتر متن حيتل اللثتظ والرتكيتب ال متن حيتل املترا ٧عمران: 
أي إمنتا َيدتذون ابملتشتابه  ٧آل عمتران:  (آَتيَتتَِّبع توَن َمتا َتَشتابََه ِمْ ته  )أي ضت ل ودتروج عتن التق إىل البا تل  ٧آل عمتران:  (آََأمَّا الَِّذيَن يف قت ل وهِبِْم َوْي م )

ت  الذي ميك هم أن  رهآوه إىل مقاص هم الثاس ة وي زلوه عليه اكتم آت  نصتيب قتم آيته انته ثاآتا قتم وحجتة م
 
ا الحتمتال لثظته ملتا يصترآونه، آأمتا امل

أي اإلضت ل اتبتاعهم إيهامتا  قتم أهنتم  تجتون علتى بت عتهم ابلقترآن وهتو حجتة علتيهم ال  ٧آل عمتران:  (ابِْت َتاء اْلِثتتْ َتةِ ) علتيهم، وقتذا قتال هللا تعتاىل
 .1]قم

ان دهتل الت ص، كتأآتىت ب ت  علتم إن   رث يف حتق متنلل ص احملكم يف مسألة املواالة، مما دعله واقعا بس وعي ين، الوعي  الواآهذا مايلز  املؤلف برتكه 
ا يف امل تاط تتاب هللا تعتاىل، هتذكألة ِبت ف  والوعي  الوارث يف حق من يكتم العلم إن كان ق  تركه ما علمه به. وتركه قذا ال ص جعلته  كتم يف املست

  .آكيف را مل يذكره من م ا ات أدرى مكثِهرة انصار الاكم املرت  -وهو املواالة  -الذي  كره  الوحي 
 أما صالفة املؤلف للسنة: - 2

حكتم الكثتار عليته، آهتذا نتص يف حمتل ال تزان يف  عليته الصت ة والست  آهو مل يذكر حت يل العبتا  يف دروجته متا املشتركس يتو  بت ر، وإجتراء ال ت  
من يقاتل يف صف الكثار على التعيس. واست ل ختيخ اإلس   به على تكث  كل متن يقتف يف صتف الكثتار ولتو كتان مؤم تا يكتتم إميانته أو  تكث  

 . آلم يذكر املؤلف ح يل العبا  والمرة واح ة يف رسالته.2كان م كرها  
( 1٥9ه متا علمته بته آتلزمته آيتة البقترة )( السابق  كرهتا، وإن تركت٣٣آإن كان املؤلف ق  ترك  كر هذا ال يل لع   علمه به آتلزمه آية ااعراف )

 السابق  كرها.
 وأما صالفته لإلمجاع  - 3

                                                 

 ٣4٥ - ٣44 /1)تثس  ابن ك  (  1
 22٥ /19وق  نقلت قوله من قبل عن )جممون الثتاوى(  2



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

662 

َتبتا ومتبتون. وهتذا  ار، ومل يثرقتوا بتسهم يف ال تآهو إجان الصاابة رضي هللا ع هم على تكث  أنصار املرت ين وَخْ مِ  أمواقم وَسْ  نساءهم وأن قتت 
ف م تل هتذا اإلجتان بتل أن خمتالجهة ال قل، قطعي من جهة ال اللة إ  مل خيالف يف  ل  أح مت  من الصاابة. وق   كترت متن ق إجان صايح من

 يكثر نق   عن ابن تيمية والقاضي عياع.
بته أن دتهت  يف الباتل عتن . وكتان ااحترى ويلز  املؤلف يف تركه قذا اإلجان ما  كرته من قبل إن كان ق  تركه ما علمه به أو متا عت   علمته بته

ونتبتا الست ة واَّماعتة وجنت تب الشتذو  [رمحته هللا  القحااو  أقوال الستلف يف هتذه املستألة ويتبعهتا حتىت اليقتا يف خمالثتة الست ة واَّماعتة، كمتا قتال
ستتلمس وهتتم الصتتاابة والتتتابعون قتتم ، واَّماعتتة: جاعتتة املعليتته الصتت ة والستت  الستت ة:  ريقتتة الرستتول [رمحتته هللا  الشااارحقتتال  ]واخلتت ف والثرقتتة

 1 ]ذحسان إىل يو  ال ين، آاتباعهم ه ى ود آهم ض ل
رات   يف حمظتتورات وحمتتذو ن آوقتتا بتتذلوالاصتتل: أن مؤلتتف )الرستتالة الليمانيتتة( قتتال يف حكتتم أنصتتار التتاكم املرتتت  ِبتت ف الكتتتاب والستت ة واإلجتتا 

ا علتى ل تزان وقت  ستبق نقت هاا  يف حمتل . وبت ال  متن  لت  َّتأ إىل االستت الل أبثلتة ليستت نصوصتعظيمة، سواء وقا يف هذه امل الثة جه   أو عم ا  
 التثصيل.

، وهتذا ي بطتل ماجتاء بته يف 2( من عمل عم  لتيح أمتر  آهتو َرثه ) عليه الص ة والس  وكل آتوى جاءت خمالِثة لل ص أو اإلجان آهى اب لة لقوله 
كتل ختتيء أآتىت آيته ا تهت  آ رجتت آتيتاه علتى دت ف اإلجتان أو القواعت  أو الت صه أو [رمحته هللا  دين القارايفشهاب الرسالته. كما قال القاضتي 

. وهتذا ٣]آالثتيا هبذا الكتم حترا  -إىل قوله  -القيا  اَّلي السامل عن املعاِرع الراجح، الدوو ملقل ه أن ي قله لل ا  واليثيت به يف ثين هللا تعاىل 
   آكيف بثتوى َمن ثونه .يف آتوى ا ته

قوله بقول خت ة املرجتتة يف اختترتاط كثتر القلتب للتكثت  اباعمتال الظتاهرة، متا  -ابإلضاآة إىل خمالثته للكتاب والس ة واإلجان  -وق  جا املؤلف 
متا تقمتص ثور ااستتا يهة التذي َصت َّر بته  ع   تثريقه بس املقت ور عليته واملمت تا يف ااحكتا . آهتل يتثتق هتذا العجتز العلمتي وِقلهتة الباتاعة الثقهيتة

                                                 
 سمجاعاالفته هذا ية ملخلة الليمانقال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]قلت: وهذه جمازفة ظاهرة، مفادها أن املصنف يكفر صاحب الرسا. 

ل يف قاعدة مع أنه اشرتط من قب ا علمه به!ليه وعدفلم يعذره حىت يف خفاء هذا اسمجاع ع !(والدريب أنه قال: )إن كان مركه مع علمه به، أو مع عدا علمه به
 .عاملاً أبن فعله مكف ر( أها)( أن من شروط التكفري؛ أن يكون الفاعل 479التكفري )ص

وقد يذهل   قد ختفى عن املرء،لشريعة اليتافروع  وهذا الشرط وإن كنا قد خالفنا إط ق املصنف له وعدا مفصيله فيه كما مقدا، فإنه معترب هنا، ألن هذا من
يان وإقامة احلجة قبل ب معه التعريف والبوجي سمجاع،عتبار اا قد يصرفه عن اممعنها اجملتهد لظنه عدا مماثلة الواقع ملا أمجع عليه الصحابة يف زماهنم، أو غري ذلك 

 .التكفري
روراًي، فكم ض يف الدين حىت صار ليه مشتهراً عجملمع وقد قال القرايف يف )الفروق(: )وال يعتقد أن  احد ما أمجع عليه يكفر على اسط ق، بل ال بد أن يكون ا

 (.4/117( أها  )ا لي  كفراً اع فيه، فجحُد مثل هذه املسائل اليت خيفى اسمجمن املسائل اجملمع عليها إمجاعاً ال يعلمه إال خواص  الفقهاء
ا هناك أن اسمجاع ومنا مفصيل(، وبيا ن  دف اسمجاع ل من خالالقول يف هذه املسألة يف رسالتنا الث ثينية يف التحذير من أخقاء التكفري، يف خقأ )مكفري كفصلنا وقد 

مجاع ن علم بثبوت ذلك اسعيكون إال  هذا المنا يكفر صالف اسمجاع الصريح لرده ومعارضته لذلك املستند الصحيح، و إمنا كان حجة ملستنده الشرعي، وإ
 ومعرفته طستنده الصحيح. 

 ألقداا.لأنه مزلة اء التكفري ن ا يف أخققد بيا  أما أن يكفر كل صالف لإلمجاع وإن خفي عليه مستنده، حبجة أنه رد الدليل، فهذا من التكفري ابسلزاا، و 
ل يكفر لتوامر، فالقسم األو  يصحبها ااترة الو وقد قال ابن دقيق العيد: )املسائل اسمجاعية اترة يصحبها التوامر عن صاحب الشرع كو وب الص ة مثً ، 

 (40-39ت اللوامع ص )([النك4/84)حكاا ألإحكاا األحكاا شرح عمدة ا   احده، ملخالفته التوامر، ال ملخالفته اسمجاع، والقسم الثاين ال يكفر به(
 .4٣٠، ص ته14٠٣إىل آدر ما كره من ااثلة على  ل ، )خترح العقي ة الطااوية( ط املكتب اإلس مي  1
 رواه مسلم 2
 ، ط ثار املعرآة2/1٠9)الثروق(  ٣
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 -إىل قولته  -إواء كتل هتذا كتان ِلزامتا  علتى اَّماعتة اإلست مية أن ت تتهض لتبيتان التق والصتواب، تثِصتل وحتِستم هتذه اامتور [املؤلف رستالته بقولته 
 . وهتل يتثتق 1]ثا  متن كتل هتوى إال  لتب اقت ى والرختتاثآأع هت اَّماعة اإلس مية بتوآيق هللا وم ته هذه الرستالة لتكتون ست حا  ملتن يقرؤهتا متجتر 

 ائب التكث  هذا العجز العلمي ما السُّباب الذي كاله املؤلف مل الثيه يف ص ر رسالته كقوله )من ترثهى يف د  ق التكث ( وقوله )رأي ا ك  ا  من 
هتتذا يقتتا أول متتايقا علتتى أيب بكتتر الصتت يق وعمتتر وستتائر قتت  درجتتت متتن أحتتراه أمتتاكن كهتتذه(   وقتت  تبتتس لتت  متتن الباتتل الستتابق أن س تتبابه 

وكل  ل  بع  العرع واإلقرار ممن له أهلية  لت ، وهتو يف هتذه [ ٧الصاابة رضي هللا ع هم. وهل يتثق هذا العجز العلمي ما قول املؤلف يف ص 
ات جستيمة يف االعتقتاث وختتذو  يف ااحكتا  الثقهيتة  . وواضتح متن الرستالة ومتا انطتوت عليته متن خمالثت]الرسالة آايلة الشيخ  ث. عمر عبت الرمحن

ل أنتته لتتيح مَثَّتتة أهليتتة وأن التت عوى عرياتتة والعجتتز  تتاهر. والشتتيخ التتذي  كتتره لتته كتتتاب بع تتوان )أصتت اف الكتتا  وأحكتتامهم( َييت نقتت ه يف املباتت
 ال امن يف موضون الكم ب   ماأنزل هللا إن ختاء هللا، وهو على نثح القول يف اإلرجاء.

رجعتان إىل جاعتة مت ا عتن الشترائا( يا ا آيمن ا( آإ ا َعِلْمَت أن هذا الكتاب )الرسالة الليمانية(، والذي انتق ته قبله وهو كتاب )القول القمذكرة)
ما علتى أهنمتتا متن )املعتتامل الشترعية والثكريتتة للجماعتتة اإلست مية رصتتر( وعلمتت ماآيهمتتا متن   ضتتثت إىلية جستتيمة، وأالثتتات ختترعخمواحت ة أصتت ْر

لثقتته عتقتتاث وختتتذو ه يف ابتتاين يف اال لتت  امل الثتتات التتوارثة بكتتتاب )ثعتتاة ال قاتتاة( وهتتو مرجتتا َّماعتتة اإلدتتوان املستتلمس، وأضتتثت خمالثتتات اال
 لمسى ختتت هم متتتن املستتتتباعهتتتا وعلتتتوالتتتذي َت تتتل آراؤه م رستتتة ج يتتت ة قتتتا أتباعهتتتا، تبتتتسه لتتت  أي ج ايتتتة جت يهتتتا بعتتتض اَّماعتتتات اإلستتت مية علتتتى أ

ن أ -ا متتن هتتذا الكتتتاب لبتتاب الرابتتايف  -بت شتتتتهم علتتى اعتقتتاثات م ارآتتة وم تتاهل آقهيتتة ختتتا ة. وإ ا ك تتت قتت   كتترت يف )أثاب العتتامل واملتتتعلم( 
ة ارآتتة واآلراء الشتتا قتتاثات امل الشتتاب يظتتل علتتى مانشتتأ عليتته ويعستتر أن يتاتتول ع تته تبتتس لتت  أن اخلطتتب جليتتل واخلطتتر عظتتيم، َآَاتتول هتتذه االعت

الَّتِذيَن  آَتْلَيْاتَذرِ )زوجتل عقتال هللا  يتازب املستلمون اليتو  داصتة الشتبان مت هم، لت شتأ آترق ج يت ة كمتا نشتأت الثترق الق ميتة يف هتذه اامتة. وقت 
َتتاِلث وَن َعتتْن أَْمتترِِه َأن ت ِصتتيبَته ْم ِآتتْ َتتةم َأْو ي ِصتتيبَته ْم َعتتَذابم أَلِتتيمم  ة متتاهو واقتتا يتتب االتتيم التتوارثين يف هتتذه اآلالثت تتة والعتتذا . ويتت دل يف٦٣ ال تتور: (خي 

رجتا يف يملستلمس، وهتذا كلته كثتار علتى اابملسلمس يف مشارق اارع وم ارهبا متن الاتعف والتثترق والِذلتة واقتوان وضتيان ثولتة اإلست   وتستلهط ال
َوَمتا ) ، وقتال تعتاىل ٧9ل ستاء: ا (ن نتَّْثِست َ َتِة َآِمتَ  ِمتن َستيهِ َوَمتا َأَصتابَ ) علمتا وعمت   كمتا قالته تعتاىلاملقتا  ااول إىل خمالثتات املستلمس لشتريعتهم 

ِإنَّ اّللهَ اَل يت  َتت ِه  َمتتا ) ذه ااثواء متتا كره هللا يف قولتته تعتتاىل. وثواء هتت٣٠رى: الشتتو  (َأَصتتاَبك م مِهتتن مُِّصتتيَبِة آَِبَمتتا َكَستتَبْت أَيْتتِ يك ْم َويَتْعث تتو َعتتن َك ِتت ِ 
الَّتتِذيَن وَ ) اهت ة، ومتن صت ق آيهتا َست َّثه هللا حستب وعت ه الصتاثق، والميكتن ت يت  متاابل ثح إال اب  11الرعت :  (واْ َمتا أِبَنْتث ِستِهمْ ِبَقتْوِ  َحتىتَّ يت  َت ِه  

 .٦9لع كبوت: ا (َجاَه  وا ِآيَ ا لَ َتْهِ يَت تَّه ْم س بت َلَ ا َوِإنَّ اّللََّ َلَمَا اْلم ْاِسِ سَ 
 

 قاث، وبقيت داَتته.وهذا آدر موضوعات مبال االعت
 
  

                                                 

 (٥)ص  1
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 خامتة مبحث كتب االعتقاد
من أ آتىت ب ت  علتمِ  كتان ق  قال ) عليه الص ة والس  أما بع ،  آق  اجته ت يف نصيايت للطالب را ي رسه يف االعتقاث، وأ  أعلم أن رسول هللا 

 . نعو  ابهلل تعاىل من اخليانة.1(إمثه على من أآتاه، ومن أختار على أديه أبمر يعلم أن الرخت  يف خ ه آق  دانه
ته لتبعض الكتتب وبعتض املتؤلثس، وا يتة كتتايب  متي الستابق ويف بقكملتذكور يف  بقي يف هذه اخلاَتة مستألتان متن مستائل الت ين، متعلقتتان ابل قت  املوجه
تتت ذا هتتتو لكتتتاب  آتتت  يعتتين أقتت  لكاتتتتب ه ال هتتذا، آي ب تتي أن يعلتتتم الطالتتب أن هتتتذا ال قتت  متتتن الواجبتتات الشتتترعية، كمتتا ي ب تتي أن يعلتتتم أنتته إ ا توجه
 ابلارورة   رح الكتاب كله أو  رح كتب هذا الكاتب كلها. آهاَتن مسألتان، وإلي  خترحا  موجزا  قما:

 امقأ يف الدين: و وب التحذير من املسألة األوىل:
  يته العلماء.اعلم أن التاذير من اخلطأ واجب يف خترن هللا تعاىل، وهو مما الخيتلف على وجوبه وأ

 واملراث ابخلطأ ه ا هو القول امل الف لل ليل الشرعي الصايح وللراجح من أقوال العلماء.
 ها.التاذير م ونتكلم يف هذه املسألة يف ث ثة أمور، وهي: أسباب هذه اادطاء، ودطورة السكوت ع ها، ووجوب بياهنا و 

 امقأ أو على و ه العمد.  أما أسباب هذه األخقاء، فهي إما أن مقع على و ه - 1
إ ا حكتم التتاكم آاجتهت  آأصتتاب آلتته ) عليتته الصت ة والستت  أمتا اادطتتاء الواقعتة علتتى وجته اخلطتتأ، آهتى أدطتتاء العلمتاء ا تهتت ين، كمتتا قتال  -أ 

عليتته الصتت ة معصتتو  بعتت  ال تت  . آبتتسه التت يل أنتته متتا كونتته جمتهتت ا  إال أن اخلطتتأ جتتائز عليتته إ   ال2(أجتتران، وإ ا حكتتم آاجتهتت  آأدطتتأ آلتته أجتتر
( متن عمتل عمت  لتيح عليته أمتر  آهتو رث تم ) عليته الصت ة والست  ، وا ته  مأجور ما  ل  إال أنه الي تابا على دطته والي عمل بته، لقولته والس  

( أي متترثوث الي عمتتل بتته والي قبتتل ع تت  هللا تعتتاىل. وهتتذه املعتتاين متتن أصتتول االعتصتتا٣   ابلكتتتاب والستت ة. ومتتاوال علمتتاء املستتلمس ، ومعتتىن )آهتتو رث تم
 يرثون بعاهم على بعض وي بهون على اادطاء من ل ن أيب بكر الص يق رضي هللا ع ه وإىل يوم ا هذا.

 .4وأسباب أدطاء العلماء أ ها ااسباب اليت  كرها ختيخ اإلس   ابن تيمية
  تم يف ين ب ت  علتم وهتم ك تلمتون يف الت ت ق ميا وح ي ا، وأدطاء اَّههال الذين يتكوأما اادطاء املتعم ة، آهى أدطاء أهل الب ن والا ال -ب 

م الكتتا  الطواخيتتت لتتذين ي صتتبهاهتتذا الزمتتان وقتتم أْستتاء ختتتىت آهتتذا كاتتتب إستت مي وهتتذا مثكتتر إستت مي، وم هتتا أدطتتاء أصتتااب امل اصتتب ال ي يتتة 
قتتاب آاثاضتتة  كصتتاحب لتتيهم متتن ألم الكثريتتة، وخيتت عون العتتوا  رتتا خيلعونتته علتاتتليل املستتلمس والستتبال الشتترعية علتتى حكتتم الطواخيتتت وأعمتتاق

 الثايلة وصاحب السماحة ومثيت ال اير وخ   ل .
 واملبت ن واَّاهل وعامل السوء ي الون ال ا  بوسائل ختىت:

بوضتتا  لصتت ة والستت  عليتته ال تت  ب علتتى ا، أبن ي ستتب للقتترآن متتاليح م تته أو يكتتذعليتته الصتت ة والستت  م هتتا الكتتذب الصتتريح علتتى هللا ورستتوله • 
ْل َتا التذهِْكَر َوِإ َّ  حَنْتن  نَتزَّ ِإ َّ ) ل تعتاىلظ نصتوص الشتريعة متن الكتتاب والست ة، قتاااحاثيل املكذوبة، وهذا الب  أن يثتاح آاعله إ  تكثتل هللا ِبثت

 اْلِكتَتتاَب ِذيَن َيْكتت ب تتونَ آَتَويْتتلم لهِلَّتت) ال تعتتاىلقة كتتاليهوث وال صتتارى كمتتا قتت، وإن كتتان هتتذا التبتت يل قتت  وقتتا يف اامتتم الستتاب 9الجتتر:  (لَتته  َلَتتاِآظ ونَ 
 .٧9البقرة:  (ِلي   أِبَْيِ يِهْم مث َّ يَتق ول وَن َهتَذا ِمْن ِع ِ  اّللِه لَِيْشرَت واْ ِبِه مَثَ ا  قَ 

                                                 

 رواه أبو ثاوث ذس اث حسن 1
 متثق عليه 2
 رواه مسلم ٣
 14٥ - 2/124ن اائمة ااع  (، متابعا يف  ل  ما كره ابن حز  يف )اإلحكا  يف أصول ااحكا ( يف كتابه )رآا امل   ع 4
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ه  وت تتواْ اْلِكتَتتاَب لَتت بَتيِه ت  َّتتأ  اَق الَّتتِذيَن ّلله  ِمي َتتَوِإَ  َأَدتتَذ ا) تعتتاىل وم هتتا كتمتتان ال صتتوص الشتترعية ال التتة علتتى التتق التتذي يريتت ون إدثتتاءه، كمتتا قتتال• 
ان اآلايت. وقت  يت تذ الكتمت ، وحنوهتا متن 18٧آل عمتران:  (َيْشترَت ونَ   آَبِتْتَح َمتاا  قَلِتي   لِل َّاِ  َواَل َتْكت م ونَه  آَت َتَبذ وه  َورَاء   ه تورِِهْم َواخْتترَتَْواْ بِتِه مَثَ ت

ة ستألة متا عت   اإلختتار جتوح يف املصورة تاعيف ح يل صايح ليسقط االحتجاج به، وق  يت ذ الكتمان صتوة اإلآتتاء ابلقتول الشتا  أو القتول املر 
  تته االحتجتتاج ابلعتتا ب واستتا ومإىل القتتول التتراجح للعلمتتاء، وقتت  يت تتذ الكتمتتان صتتورة إستتقاط بعتتض الكتت   امل قتتول عتتن أحتت  العلمتتاء، وهتتذا اب

جمل وكتمان مايبي ه، وخ   ل .وكتم
 
 ان ماخيصصه، واالحتجاج ابملطلق وكتمان مايقي ه، واالحتجاج ابمل

 ،  4٦ل ساء: ا (  َرهِآ وَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعهِ ) وم ها حتريف ال صوص الشرعية، كما يف قوله تعاىل• 
ِال الب  له من أن يتعلق ب ليل خترعي ل

 
ه يشتبه التق ي ستمى )خت تبهة( انت مه البا ل وج ك مه ل ى ال ا ، وقذا آإن ك وهذا أك ر مايقا، ان امل

حنتو  لت ، وهتذا هتو باِط آاسِ   م ه، و ، أو ابست را تعلق به من ثليل،  كره ابن تيمية، مث إنه  رف ال ليل عن مع اه بتأويله أتوي   ختا ا  ب   حجة
 . 42البقرة:  (ْعَلم ونَ تتَ قَّ َوأَنت ْم م واْ الَْ َواَل تَتْلِبس واْ الَْقَّ اِبْلَباِ ِل َوَتْكت  )يح الق ابلبا ل املذكور يف قوله تعاىل تلب

لستوء يف  االتذي يثعلته علمتاء  ستبيل هللا وإ ا أتملت ال صوص السابقة وحنوهتا جتت  كيتف قَتتَرَن هللا تعتاىل بتس الكتذب عليته  وكتمتان التق والصت  عتن
 ل تعتاىل تعتاىلباهل ال نيا    قارل والتمتا ال من القليل الذي هو ال نيا را آيها من امل اصب والرايسات وجا ااموا كل ومان ومكان وبس خترائهم

، آقتترن هللا بتتس الكتتذب عليتته وختتتراء ٧9ة: بقتتر ال (واْ بِتتِه مَثَ تتا  قَلِتتي   ّللِه لَِيْشتترَت  اْن ِع تتِ  َويْتتلم لهِلَّتتِذيَن َيْكتت ب تتوَن اْلِكتَتتاَب أِبَيْتتِ يِهْم مث َّ يَتق ول تتوَن َهتتتَذا ِمتتآتَ )

نْتَيا قَِليلم ) ال من القليل، وهو ال نيا ِبذاآ ها كما قال تعاىل  .٧٧ال ساء:  (ق ْل َمَتان  ال َّ

، وقتال  1٧4البقترة:  (ط وهِنِْم ِإالَّ ال َّتارَ ا ََيْك ل وَن يف ب  ولَتِتَ  مَ أ   ا  قَِلي   َن ِبِه مثََ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما أَنَزَل اّلله  ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشرَت و ) وقال تعاىل

َمتتتا  ْم َواخْتتترَتَْواْ بِتتِه مَثَ تتا  قَلِتتي   آَبِتتْتحَ ه  آَت َتبَتتذ وه  َورَاء   ه تتورِهِ اَل َتْكت م ونَتتل َّتتاِ  وَ َوِإَ  َأَدتتَذ اّلله  ِمي َتتاَق الَّتتِذيَن أ وت تتواْ اْلِكتَتتاَب لَتت بَتيِه ت  َّتته  لِ ) تعتتاىل
تتَن اَاْحبَتتاِر َم  تتواْ ِإنَّ كَ آيتَُّهتتا الَّتِذيَن أَ اَي ) ، آتانظر كيتتف قترن هللا بتتس كتمتان التتق وختتراء التت من القليتل . وقتتال تعتاىل 18٧آل عمتران:  (َيْشترَت ونَ   ِت ا  مِه

،  ٣4التوبتة:  ( ي  ِثق وهَنَا يف َستِبيِل اّللهِ ز وَن الذََّهَب َواْلِثاََّة َوالَ لَِّذيَن َيْك ِ  َواّللهِ اَسِبيِل َوالرُّْهَباِن لََيْأك ل وَن أَْمَواَل ال َّاِ  اِبْلَباِ ِل َوَيص  ُّوَن َعن 
 أو   صتتورة كتتذب علتتى هللايفمتتاء الستتوء آتتانظر كيتتف قتترن هللا تعتتاىل بتتس الصتت  عتتن ستتبيله وأكتتل املتتال ابلبا تتل .   آاي متتا َوَجتتْ َت الاتت لة متتن عل

ورة من الصور، آق  صحتما  يف  ق ابلبا ل أو حتريف ملعاين ال صوص، حي ما وج ت هذا آاِبل عن ال من، آستج هكتمان للاق  أو تلبيح للا
تتْم َكَمتتا آَاْستتتَ )  . وقتتال تعتتاىل8٧ء: ال ستتا (َوَمتتْن َأْصتتَ ق  ِمتتَن اّللِه َحتتِ ي ا  ) قتترن هللا تعتتاىل بي همتتا يف مواضتتا ك تت ة متتن كتابتته الكتتيم، ْمتَتْعت م ِِبَ َِقك 

سباانه بس اخلتوع ابلبا تل واالستتمتان ابخلت ق، وهتذا ك ت  يف  ، آقرن ٦9لتوبة:ا (ْسَتْمَتَا الَِّذيَن ِمن قَتْبِلك ْم ِِبَ َِقِهْم َود ْات ْم َكالَِّذي َداض واْ ا
. [ خت  التقبت  أن يقتول علتى هللاعلماء آ ن المإن كل من آثر ال نيا ] –يف كتابه الثوائ   -القرآن، ولك رته واضطراثه آق  قال ابن القيم رمحه هللا 

 ختت  العتذاب.أبآقت  توعهت هم هللا  ، وقتذاوهؤالء هم حاختية السلطان وقطهان الطريق إىل هللا الذين يصت ون ال تا  عتن ستبيل هللا ابستم الت عوة إىل هللا
 هذه أهم أسباب اادطاء الوارثة يف املوضوعات الشرعية.

 والتعليل: ( متعلقة رقا  الكمةفائدة) 
 عاىل .وهي ملا ا أراث هللا تعاىل وقون هذه اادطاء والب ن والا الت اليت ي سبها مقرتآوها إىل ثين هللا ت

تت) واَّتتواب أن هتتذا ممتتا يبتلتتي هللا تعتتاىل بتته دلقتته ويثتتت هم بتته لي تتتس صتت ق إميتتاهنم. قتتال تعتتاىل ل تتوك م اِبلشَّ ، وملتتا صتت ا  ٣٥اانبيتتاء:  (رِه َواخْلَتتْ ِ ِآتتْ َتتة  َونَتبتْ
، قتال السامري العجل لبين اسرائيل وقال قم هذا إقكم و ل  يف خيبتة موستى عليته الست  ، آبمتا ا َعلهتل هتارون عليته الست   صت يا الستامري هتذا 
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َا آ ِت ت م ِبِه َوِإنَّ َربَّك م  الرَّمْحَن  آَاتَِّبع وين وَ ) –آيما قصه هللا علي ا  -هارون  ، وهو نثح ماعلهل به موسى اامتر ملتا  9٠ ه:  (َأِ يع وا أَْمرِياَي قَتْوِ  ِإمنَّ

ْتتِ ي َمتتن َتَشتتاء)  -آيمتتا قتتصه هللا تعتتاىل  -رجتتا ورأى ماحتت ث، قتتال موستتى  . وقبتتل 1٥٥ااعتتراف: (ِإْن ِهتتَي ِإالَّ ِآتتْ َتت تتَ  ت ِاتتلُّ هِبَتتا َمتتن َتَشتتاء َوَْ

. وهتذا كلته يت ل علتى أن 8٥ ته:  (آَِإ َّ َقْ  آَتتَت َّا قَتْوَمَ  ِمن بَتْعِ َك َوَأَضتلَّه م  السَّتاِمرِيُّ ) تعليل موسى وهارون عليهما الس   آق  قال هللا عزوجل
لي تتس ال تا  هبتا آي اتل هبتا متن يشتاء ويهت ي متن يشتاء،  -إراثة ق رية وإن هنى ع ها خترعا  -هللا تعاىل ق  أراث وقون اادطاء والب ن والا الت 

َوت  تِذَر يَتتْوَ  اََّْْمتِا اَل ) هذه ال نيا احمل ة اليت َتيزهم إىل آريق يف اَّ ة وآريق يف السع  ِوآق مشيتة املوىل جل ختأنه، قال تعاىل وهبذا تقو  ابل ا  يف
َق تم مِهتن  َوالظَّتاِلم وَن َمتاْ ِدل  َمتن َيَشتاء  يف َرمْحَتِتِه َولَتْو خَتتاء اّللَّ  ََََّعَله تْم أ مَّتة  َواِحتَ ة  َوَلِكتن ي ت، السَِّع ِ  َوَآرِيقم يف اََّْ َِّة  َآرِيقم يف َرْيَب ِآيِه 

 .8 - ٧الشورى:  (َويلِه َواَل َنِص ِ 
لست ة متن ستبق قتم أجراهتا هللا علتى أ  الت اليتومانشأت الثرق الاالة امل الثة اهل الس ة كالشيعة واخلوارج واملرجتة إال من املثتونس ابلب ن والا

 .والس   عليه الص ةملص وق  ا   الصاثق مه تعاىل، وهبذا وقعت إراثة هللا الق رية ابآرتاق هذه اامة إىل آرق ختىت كما أدس بذلاخلذالن يف عل
ضتتل عتامل الثابقتي ه تا ت بيتته هتا : وهتو أنتته كمتا يثتنت هللا ال تتا  ابلات لة دريهتا علتتى ألست ة أهتل الزيتت ، آإنته يثتت هم أياتتا ابخلطتأ دريته علتتى لستان ال

أ  يتبعتتون العتتامل الثاضتتل يف كتتل متتايقول ثون تبصتتر يف قولتته  أال تتترى أن   عليتته الصتت ة والستت  لتتيعلم هللا هتتل يتبتتا ال تتا  ماقتتال هللا وقتتال رستتوله  
هللا ع همتا السي ة عائشة رضي هللا ع ها ملا درجت على أم  املتؤم س علتي بتن أيب  التب رضتي هللا ع ته يف يتو  اَّمل.آقتال عمتار بتن ايستر رضتي 

يف الت نيا واآلدترة، ولكتن هللا تبتارك  عليه الص ة والست  )إن عائشة ق  سارت إىل البصرة، وهللا إهنا لزوجة نبيكم  -حمذرا  املسلمس من متابعتها  -
عائشتتة و كتر مستت ها وقتتال  ، وروى أياتا بستت  ه عتن أيب وائتتل قتتال: قتا  عمتتار علتى م تتس الكوآتتة آتذكر1وتعتاىل ابتتت كم لتيعلم إايه تطيعتتون أ  هتتي( 

 ، أال ترى إىل قول عمتار )ولكتن هللا تبتارك وتعتاىل ابتت كم لتيعلم إايه 2يف ال نيا واآلدرة، ولك ها مما ابتليتم(  عليه الص ة والس  )إهنا ووجة نبيكم 
أبال نتابعته آقتال  عليه الص ة والس  وأمر  رسول هللا  تطيعون أ  هي ( وقال أياا )ولك ها مما ابتليتم(. آهكذا يبتلي هللا ال ا  ِبطأ العامل الثاضل

ولتة العتامل كالستثي ة ت تترق [. ومتا  لت  آتإن املثتتتونس أبدطتاء العلمتاء ك ت ون، وقتذا قتال بعتتض الستلف ٣(متن عمتل عمت  لتيح عليته أمتتر  آهتو رث)
 .4]وي رق معها دلق ك  

 داصتة إ ا ن تكتون متن املثتتونسأا ، آاحتذر ء والا الت، وأن هللا جعلها آت ة وادتبتارا  لل تواخل صة: أنه إ ا تبيه ت ل  الكمة يف وقون اادطا
جت ابته، وأن ي بتت اا تل اب ت  ويروق تا يري تا الب جرى اخلطأ على ألس ة الثا ء من أهل العلم. نسأل هللا تعاىل أن يري ا الق حقتا  ويروق تا اتباعته وأن

 يم، وأن خيتم ل ا ِباَتة السعاثة وسائر املسلمس، آمس.     قلوب ا على ثي ه وصرا ه املستق
 خقورة السكوت عن األخقاء يف الدين.  - 2

، حاصل السكوت عن اادطاء يف علو  ال ين هو تب يل ال ين و مح معامله بسبب تراكم اادطاء عس الس س والقرون متا عت   اإلنكتار والت يت 
املبتت َّل و ستتبونه التتق واليتت رون عتتن التت ين التتق ختتتيتا وإ ا أ دتتسوا بتته أنكتتروه، آيصتت  املعتتروف م كتترا ، كمتتا يصتت  حتتىت اليعتترف املتتتأدرون إال التت ين 

عليتته الصتت ة امل كتتر معروآتتا. وهتتذا متتاوقا اصتتااب ااثاين الستتابقة كتتاليهوث وال صتتارى وكمتتا بتت هل العتترب ثيتتن إبتتراهيم عليتته الستت   قبتتل بع تتة ال بي
 .والس  

                                                 

 رواه الب اري 1
 بصايح الب اري( ٧1٠1و  ٧1٠٠)ااحاثيل  2
 رواه مسلم ٣
 رواه ابن عب الس يف )جاما بيان العلم( 4
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هتتو آدتر اانبيتتاء النتت  بعت ه، وثي تته اإلست   هتتو آدتتر ااثاين يف هتذه التت نيا، آقتت  قاتى هللا ِبثتتظ هتتذا  عليتته الصت ة والستت  نبي تا حممتت  وملتا كتتان 
مل [ تهت2٧٧رمحته هللا  أباو حاامت الاراز ال ين من التب يل والتاريف لتبقى حجته قائمة على دلقه إىل يو  القيامة ساملة من التاريف. ومن ه ا قال 

 .1]يكن يف أمِة من اامم م ذ دلق هللا آث  أم اء  ثظون آاثر الرسل إال يف هذه اامة
 تا  إال وما  ل  آق  ترتاكم اادطاء والب ن والا الت حىت ي رمى من يتكلم ابلق بكل ب عِة وخت اعةِ ، وحىت يصت  التق خريبتا آت  يعرآته متن ال

)عمت ة ااحكتا ( يف أحاثيتل ااحكتا ، وكتتاب  وهتو صتاحب كتتاب -هتت  ٦٠٠عبت ال ين املق ستي  الرجل أو الرج ن، ومتن هتذا متاوقا للاتاآظ
آاتوهل عبت ال ين ميعتاثه إىل [آقتال ابان كثاري وق   كر قصته  -)الكمال يف أْساء الرجال(، وهو ابن أدي املوآق بن ق امة ال بلي صاحب )امل ين( 

عليتته القاضتتي ابتتن الزكتتي وضتتياء التت ين التت ولعي، وعقتت وا لتته جملستتا  يف القلعتتة يتتو  االث تتس الرابتتا  بعتت  العصتتر آتتذكر يومتتا عقي تتته علتتى الكرستتي، آ تتار
وتكلمتو معته يف مستألة العلتوه وال تزول ومستألة الترف والصتوت، و تال الكت   و هتر  -ومخستمائة  -والعشرين من  ي القع ة ست ة مختح وتستعس 

هتتؤالء علتتى الاتت لة وأنتتت علتتى التتق  قتتال: نعتتم، آ اتتب بتترخش متتن  لتت  وأمتتره ابخلتتروج متتن علتتيهم ابلجتتة، آقتتال لتته بتترخش  ئتتب القلعتتة: كتتل 
ليتاح التاريخ، ويري  ابن ك   بكلمة )ميعتاثه( أي ميعتاث ثرسته. وقت  حت ث قريتب متن هتذا متا  -ومخسمائة  -. وأثرجت يف ك مه كلمة 2]البل 

، ولكتن رختم تتراكم الات الت وخربتة التق 4ن عب الوهاب رمحه هللا بكتل ب عتةِ  وختت اعة. ور مي أياا ختيخ اإلس   حمم  ب٣ختيخ اإلس   ابن تيمية
تتقُّ اّلله  اْلَتتقَّ ) آتتإن هللا يقتتذف ابلتتق علتتى البا تتل آي م تته آتتإ ا هتتو واهتتق، لِي ِاتتقَّ اْلَتتقَّ َويت ْبِطتتَل ) ،82يتتونح:  (ِبَكِلَماتِتتِه َولَتتْو َكتترَِه اْلم ْجرِم تتونَ َو ِ 

 ، هذا وع  هللا، والخيلف هللا امليعاث. 8اانثال:  (ْو َكرَِه اْلم ْجرِم ونَ اْلَباِ َل َولَ 
 ونية:ته ال رمحه هللا يف قصي  ابن القيمويف بيان خربة أهل الق وصثات أع ائهم وخمالثيهم يف كل ومان، قال 

 ال ت وِحش ه  خربةم بس الورى               آال ا  كااموات يف السبان]
 مت أبن أهل الس ة               ال رابء حقا  ع   كل ومانأو ما عل

 قل يل مىت َسِلَم الرسول وصاب ه               والتابعون قم على اإلحسان
 من جاهِل ومعانِ  وم اآِق                وحمارب ابلب ي والط يان
 . ٥[وتظن أن  وارثم قم وما                 ْقَت اا ى يف نصرة الرمحن

 وق  قاى هللا تعاىل أبن  ثظ هذا ال ين، ومما حثظ هللا به ثي ه:
قترآن ختتيتا أراث أن يت قص متن الوال وائت  و  أن َيسَّر سباانه على املسلمس حثظ القرآن يف الص ور، آأصبح م قوال ابلتواتر جي  بع  جيل، آتإن -أ 

 ايح. أو يزي  عليه أو يب ل آيه ابت ره آالف الثا  ابلزهجر والتص
 -صتلية ثقه،لاتبط العلتو  اايتة وأصتول الأن أقم هللا علماء املسلمس وضا علو  الوسائل وهي علو  القترآن وعلتو  الت يل وعلتو  الل تة العرب -ب 

 من جهة ال قل ومن جهة االست باط م ها. -وهي الكتاب والس ة 
 ماء ا ته ين.تعم ه كالعلياخلطأ كأهل الب ن وااهواء، أو مل  أن أوجب هللا تعاىل على املسلمس الرث على امل طال سواء تعم  -ج 

                                                 

 4٣ كره اخلطيب الب  اثي يف )خترف أصااب ال يل( ص  1
 ٣9 /1٣وال هاية( )الب اية  2
 14، وأول ج1٣، و كر ابن ك   دس هذه امل ا رات يف كتابه )الب اية وال هاية( آدر ج 2٧٧ - ٣/1٦٠انظر م ا رة العقي ة الواسطية )رجمون الثتاوى(  ٣
 للطيفانظر )الرسائل الش صية( له،وانظر )ثعاوي امل اوئس ل عوة الشيخ حمم  بن عب الوهاب( لعب العزيز العب ا 4
 ه14٠٧، ط مكتبة ابن تيمية 12٧ /2)خترح القصي ة ال ونية(  ٥
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جتتل أبقصتتى  تتة، ِبيتتل لتتو أراث ر كه تتوت ال آيأن َيسَّتتر هللا انتشتتار كتتتب العلتتو  الشتترعية أبنواعهتتا يف ختتتىت بلتت ان املستتلمس ومل تعتت  متتن أستترار ال -ث 
  ل .  ثى من هذا ختال، وكمه ج رح رجال بسبباملشرق أن يب هل آيها لرهث عليه من أبقصى امل رب آَمن ثونه، الخي

ن التق عتن اإلنستان إ ا ِبتل أراء، إال هبذا حثظ هللا تعاىل على املسلمس ثي هم، والكتب الشرعية وإن جعت بس السمس وال تل متن ااقتوال واآل
َ ا لَ َتْهِ يَت تَّه ْم س تبت َلَ ا ِآيَن َجاَه  وا َوالَِّذي) ث، قال تعاىلوج ه بكل ي سر، هذا وع   هللا،  الخيلف هللا امليعا -متجرثا  هلل من كل هوى أو عصبية  -

 .٦9الع كبوت:  (َوِإنَّ اّللََّ َلَمَا اْلم ْاِسِ سَ 
يته آبح ع   أك ر املتتأدرين حقته ببا له،آصتار وهذا اَّ ح وحنوه من علم ال ين ق  الت[ -يف حثظ هللا تعاىل قذا ال ين  -رمحه هللا  ابن ميميةقال 

 من الق مايوجب قبوله، ومن البا ل مايوجب رثه، وصار ك   من ال ا  على  ريف نقيض. 
 قو  كذهبوا به كله ملا وج وا آيه من البا ل. 

 الست  ة و عليته الصت بته ال ت   ق ملتا أدتسوقو  ص قوا به كله ملا وج وا آيه من التق، وإمنتا الصتواب التصت يق ابلتق والتكتذيب ابلبا تل، وهتذا حتقيت
 عن ركوب هذه اامة س ن من قبلها حذو القذة ابلقذة.

ى، وهتتذا آتتإن أهتتل الكتتتابس لبستتوا التتق ابلبا تتل، وهتتذا هتتو التبتت يل والتاريتتف التتذي وقتتا يف ثيتت هم، وقتتذا يت تت  التت ين ابلتبتت يل َترة، وابل ستتخ أدتتر 
ب والكتمان متايلبح بته التق ابلبا تل، وال بت  أن يقتيم هللا آيته متن تقتو  ال ين الي سخ أب ا  لكن يكون آيه من ي  ِدل من التاريف والتب يل والكذ

 .1]شركونبه الجة دلثا  عن الرسل، آي ثون ع ه حتريف ال الس، وانتاال املبطلس، وأتويل اَّاهلس، آياق هللا الق ويبطل البا ل ولو كره امل
ل أن لبعض إال أنه يستتاياإن وقا من آن أن اخلطأ الب  أن يقا، وأما السكوت ع ه هذا ما يتعلق ببيان دطورة السكوت عن اخلطأ يف ال ين، وبيا

 يتوا ؤ عليه جممون املسلمس ملا قاى هللا تعاىل من حثظ هذا ال ين.
 بيان و وب التنبيه على امقأ يف الدين وو وب التحذير منه: - 3

 ا الوجوب ك  ة، آم ها:اعلم أن ااثلة على هذ
َ َق تم  الَّتِذي ) قوله تعاىل -أ  . آبتسه هللا جتل وعت  أن ٦4ال اتل:  (َوَرمْحَتة  لِهَقتْوِ  يت ْؤِم  تونَ   ِآيتِه َوه ت  ىْدتَتَلث تواْ اَوَما أَنَزْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكتَتاَب ِإالَّ لِتت بَتسِه

لست  . ى اانبيتاء علتيهم اماوجتب علت جتب علتيهمبيان الق يف مواضتا االدتت ف هتو متن واجبتات اانبيتاء، وملتا كتان العلمتاء ورثتة اانبيتاء، آقت  و 
البقترة:  (اِ  ِآيَمتا اْدتَتَلث تواْ ِآيتهِ اِبْلَتقِه لِتَيْاك َم بَتْسَ ال َّت ه تم  اْلِكتَتابَ َزَل َمعَ آَتبَتَعَل اّلله  ال َِّبيِهَس م َبشِهرِيَن َوم  ِذرِيَن َوأَن) وم ل هذه اآلية قوله تعاىل

تت ك م اِبلِْْكَمتَوَلمَّا ) ، وقوله تعاىل 21٣ َ َلك تم بَتْعتِة َوِا بَتَجاء ِعيَسى اِبْلبَتيِهَ اِت قَاَل قَتْ  ِجتتْ  ، وقتال تعتاىل ٦٣الزدترف: (َض الَّتِذي َكَْتِلث توَن ِآيتهِ سِه

تتْم ِآيتتِه ) وهتتا متتن اآلايت التتيت تبتتس أن بيتتان التتق يف مواضتتا ، وحن ٧٦ال متتل:  (ونَ َتِلث تتخيَْ ِإنَّ َهتتَذا اْلق تتْرآَن يَتق تتصُّ َعلَتتى بَتتيِن ِإْستترَائِيَل َأْك َتتتَر الَّتتِذي ه 
 االدت ف هو من عمل اانبياء، والعلماء ورثتهم وقائمون مقامهم يف اامة. 

َهتْوَن َعتِن اْلم  َكتِر َوأ ْولَتتتِ ) قوله تعاىل -ب  ،  1٠4آل عمتران:  (َ  ه تم  اْلم ْثِلا تونَ َوْلَتك ن مِه ك ْم أ مَّةم َيْ ع وَن ِإىَل اخلَْْ ِ َوََيْم ر وَن اِبْلَمْعتر وِف َويَت تْ
. آبيتان اخلطتأ يف الت ين والتاتذير م ته والترث عليته ثادتل يف عمتو  اامتر ابملعتروف وال هتي 2)من رأى م كم م كرا  آلي ت ه( عليه الص ة والس  وقال 

لَّتِذيَن َكَثتر واْ ِمتن بَتيِن ِإْسترَائِيَل َعلَتى ِلَستاِن َثاو وَث َوِعيَستى ابْتِن ل عِتَن ا)عن امل كر، وقذا    هللا من مل يقم هبذا وتوعه ه ابلعقوبة كما قتال تعتاىل 
 لَتتْوالَ ) ، وقتتال تعتتاىل ٧9 - ٧8املائتت ة:  (َكتتان واْ اَل يَتتَت َتتاَهْوَن َعتتن مُّ َكتتِر آَتَعل تتوه  لَبِتتْتَح َمتتا َكتتان واْ يَتْثَعل تتونَ ، َمتتْرَ َ َ لِتتَ  ِرَتتا َعَصتتوا وََّكتتان واْ يَتْعتَتت  ونَ 
                                                 

 4٣٥ - 4٣4ص  11)جممون الثتاوى( ج   1
 ال يل رواه مسلم 2
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نِيُّوَن َواَاْحَبار  َعن قَتْوقِِم  اإِلمْثَ َوَأْكِلِهم  السُّْاَت لَِبْتَح َما َكان واْ َيْص َتع ونَ  َهاه م  الرَّابَّ  . ٦٣املائ ة:  (يَت تْ
 .1(ال ين ال صياة قل ا: ملن ، قال )هلل ولكتابه ولرسوله وائمة املسلمس وعامتهم) عليه الص ة والس  قال رسول هللا  -ج 

 .2على إقا  الص ة وإيتاء الزكاة وال صح لكل مسلم( عليه الص ة والس  وعن جرير بن عب هللا رضي هللا ع ه قال )ابيعت  رسوَل هللا 
كوت الست لمس، إ  يرتتتب علتىلعمتو  املستو والخت  يف أن بيان اخلطأ يف ال ين والتاذير م ه والرث عليه هو من أعظم ال صياة هلل ولكتابه ولرسوله 

م.  ع ه آساث ثين ال ا  ومايتبعه من آساث ثنياهم وآدْر
حنوهتا اثلتة الستابقة هتي و بتة، وهتذه اوقذا مل خيتلف العلماء يف وجتوب هتذا،وإن ترتتب عليته تعيتس امل طتال وجرحته إ  كتان هتذا متن ال صتياة الواج

 جتتوب  لتت ، وإليتت  بعتتضو لعلمتتاء يف ح والتعتت يل(،  مل خيتلتتف اأثلتتة علتتى مشتتروعية جتترح التترواة نقلتتة العلتتم وتعتت يلهم ويف هتتذا ص تت ثت كتتتب )اَّتتر 
 أقواقم:

هت، يف كتاب ااثب متن صتاياه، ابب )متادوو متن اختيتاب أهتل الثستاث والريتب(، وآيته روي عتن عائشتة رضتي  2٥٦أورث الب اري رمحه هللا  -أ 
(، آلمتتا ثدتتل أالن لتته ئتتذنوا لتته، بتتتح أدتتو العشتت ة، أو ابتتن العشتت ةاآقتتال ) عليتته الصتت ة والستت  هللا ع هتتا قالتتت: استتتأ ن رجتتل تم علتتى رستتول هللا 

اتقتتاء  -أو َوَثعتته ال تتا   -الكتت  ، قلتتت: ايرستتول هللا، قلتتت التتذي قلتتت مث أل تتت لتته الكتت   ، قتتال )أي عائشتتة، إن ختتتر ال تتا  متتن تركتته ال تتا  
 -إىل قولته  -يح ختترعا  حيتل يتعتسه  ريقتا  إىل الوصتول إليته هبتا قتال العلمتاء: تبتاح ال يبتة يف كتل خترع صتا[يف ختترحه  ابن حجر، قال ٣آ اِشه( 

 .4]وكذا من رأي متثقها  يرتثث إىل مبت ن أو آاسق وخياف عليه االقت اء به -إىل قوله  -والتاذير من الشر، وي دل آيه جتريح الرواة والشهوث 
 . ٥] هرت الب ن آلم ي كرها أهل العلم صارت س  هةإ ا [رمحهما هللا قال  األوزاعيوروي اخلطيب الب  اثي بس  ه عن  -ب 
بيتتان ااعتتذار املردصتتة يف ال يبتتة: اعلتتم أن املتتردص يف  كتتر مستتاوئ ال تت  هتتو ختترع صتتايح يف [هتتت  ٥٠٥رمحتته هللا  أبااو حامااد الداازايوقتتال  -ج 

رابا: حتذير املستلم متن الشتر، آتإ ا رأيتت آقيهتا  يترتثث إىل ال -إىل أن قال  -الشرن الميكن التوصل إليه إال به آي آا  ل  إمث ال يبة، وهي ستة أمور 
 .٦]مبت ن أو آاسق، ودثت أن تتع ى إليه ب عته وآسقه، آَلَ  أن تكشف له ب عته وآسقه

اصه إن كتتان وم هتتا كتت   الق صَّتتاص والو عهتتا  التتذين ميزجتتون بك مهتتم الب عتتة، آالقتت[ -يف اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر  -أياتتا  الداازاي وقتتال
يكتتذب يف أدبتتاره آهتتو آاستتق واإلنكتتار عليتته واجتتب، وكتتذا التتواعظ املبتتت ن دتتب م عتته والدتتوو حاتتور جملستته إال علتتى قصتت  إ هتتار التترث عليتته، إمتتا 

خَي وض تتواْ يف َحتتِ يِل آَتتَأْعِرْع َعتت تْه ْم َحتتىتَّ ) للكاآتتة إن قتت ر عليتته أو لتتبعض الاضتترين حواليتته، آتتإن مل يقتت ر آ دتتوو ْستتان البتت ن، قتتال تعتتاىل ل بيتته
بك مته جترأة وبعثتو هللا وبرمحتته وثوقتا  يزيت   ، ومهما كان ك مه مائ  إىل اإلرجاء وجترئه ال ا  على املعاصتي، وكتان ال تا  يتزثاثون ٦8اانعتا :  (َخْ ِهِ 

رجتائهم آتذل  أليتق وأقترب بطبتان اخللتق بسببه رجاؤهم على دوآهم آهو م كر، ودب م عه ع ه ان آستاث  لت  عظتيم، بتل لتو رجهتح دتوآهم علتى 
. آانظر إىل ت ليظه يف ختأن من درئ ال ا  على املعاصي، آكيف رن درئ ال ا  على الكثر، من التذين يقولتون للكتاآر ٧]آإهنم إىل اخلوف أحوج

 إن  مل تكثر ان  مل تعتق  أو تستال أو جتا  أو تست ف . -كالاكم والقاضي ب   ماأنزل هللا   -
                                                 

 رواه مسلم عن َتيم  ال اري 1
 متثق عليه 2
 ٦٠٥4ح يل  ٣
 1٠/4٧2)آتح الباري(  4
 ، ط جامعة أنقرة1٧)خترف أصااب ال يل( ص  ٥
 . وق  نقل ال ووي ك   ال زايل هذا يف آصل )مايباح من ال يبة( بكتابيه )اا كار( و)رايع الصالس(1٦2 - 1٦1ص  ٣)إحياء علو  ال ين( ج  ٦
 2/٣٦٥)إحياء علو  ال ين(  ٧
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آتتإن  [قتتال  - عليتته الصتت ة والستت  يف ااحتتوال التتيت دتوو آيهتتا حكايتتة ااقتتوال املكثهتترة كَستتبه ال تت   -ه ٥44رمحتته هللا  القاضااي عيااا(وقتال  - ث
كمته أو ختتهاثته أو آتيتاه يف القتوق، َوَجتب علت -أي للسبه  -كان القائل لذل   ى ممن تص ى ان يؤدذ ع ه العلم أو رواية ال يل أو ي قطا ِب 

ثتره وآستاث سامعه اإلختاثة رتا ْستا م ته والت ثت  لل تا  ع ته، والشتهاثة عليته رتا قالته، ووجتب علتى متن بَتَل َته  لت  متن أئمتة املستلمس إنكتاره وبيتان ك  
آتإن َمتْن هتذه  . وكذل  إن كان ممتن يعتظ العامتة أو يتؤثب الصتبيان،عليه الص ة والس  قوله، لقطا ضرره عن املسلمس وقياما ِبق  سي  املرسلس 

وقتت  أجتتا  -إىل قولتته  -،  ولتتقه ختتتريعته، عليتته الصتت ة والستت  ستتريرته اليتتؤمن علتتى إلقتتاء  لتت  يف قلتتوهبم، آيتأكتت  يف هتتؤالء اإلدتتاب لتتقه ال تت  
 .            1]السلف على بيان حال املتهم يف ال يل آكيف ر ل هذا 

ويبسه ال ليل الاعيف لت  ي ترت بته، آيقتول استت لوا بكتذا وهتو ضتعيف لكتذا، [ -علم ما املتعلم يف آثاب امل -ه ٦٧٦رمحه هللا النوو  وقال  -هت 
، آيقتول ويبس ال ليل املعتم  لي عتم ، ويبس له مايتعلق هبا من ااصتول واام تال وااختتعار والل تات وي تبههم علتى خلتط متن خلتط آيهتا متن املصت ثس

 -آتإن كتان [أياتا  الناوو ، وقتال 2]ن آ لط أو آاعيف قاص ا  ال صياة لت  ي ترت بته، ال لتت قص للمصت هفم   هذا هو الصواب وأما ما كره آ 
 .٣]آاسقا أو مبت عا أو ك   ال لط وحنو  ل ، آلياذهر من االخرتار به -أي املعلم اآلدر 

لكتتاب والست ة، أو العبتاثات امل الثتة للكتتاب والست ة، آتإن وم تل أئمتة البت ن متن أهتل املقتاالت امل الثتة ل[هتت  ٧28رمحته هللا  ابن ميميةوقتال  -و 
بيان حاقم وحتذير اامة م هم واجب ابتثاق املسلمس. حىت قيتل امحت  بتن ح بتل: الرجتل يصتو  ويصتلي ويعتكتف أحتب إليت ، أو يتتكلم يف أهتل 

هتو للمستلمس، هتذا أآاتل. آبتس أن نثتا هتذا عتا  للمستلمس الب ن  آقال: إ ا قا  وصلى واعتكف آإمنا هو ل ثسه، وإ ا تكلم يف أهل الب ن آإمنتا 
ة يف ثي هم، من جت ح اَّهتاث يف ستبيل هللا، إ  تطهت  ستبيل هللا وثي ته وم هاجته وختترعته وثآتا ب تي هتؤالء وعت واهنم علتى  لت  واجتب علتى الكثايت

ظتم متن آستاث استتي ء العت و متن أهتل الترب، آتإن هتؤالء إ ا ابتثاق املسلمس، ولوال من يقيمه هللا ل آا ضترر هتؤالء لثست  الت ين، وكتان آستاثه أع
 .4]استولوا مل يثس وا القلوب وماآيها من ال ين إال تبعا، وأما أولت  آهم يثس ون القلوب ابت اء

يتة: آرؤستهم هتم كتذا هتؤالء اإلحتاثوه[ -يف ك مته عتن أصتااب عقيت ة اللتول واالحتتاث كمايتي الت ين بتن عتريب وأم الته  -أياتا  ابان ميمياةوقال 
كثتر، وهتم  ، ويبط تون أعظتم الرون اإلست أئمة كثر دب قتلهم، والتقبل توبة أح  مت هم، إ ا أدتذ قبتل التوبتة، آإنته متن أعظتم الز ثقتة، التذين يظهت

رف م كتتتبهم، أو ع تتو عظهتت علتتيهم، أالتتذين يثهمتتون قتتوقم، وخمتتالثتهم لتت ين املستتلمس، ودتتب عقوبتتة كتتل متتن انتستتب إلتتيهم، أو َ به عتت هم، أو أثتتىن
 تال هتذه  ف هتذا الكتتاب  وأمقتال إنته صت رساع ْم ومعاونتهم، أو كره الك   آيهم، أو أدذ يعتذر قم أبن هذا الكت   ال يت ري متا هتو  أو َمتنْ 
متن أعظتم  لقيتا  علتى هتؤالءن اعلتيهم، آتإ املعا ير، اليت اليقوقا إال جاهتل، أو م تاآق، بتل جتتب عقوبتة كتل متن َعترف حتاقم، ومل يعتاون علتى القيتا 
ستتبيل  آستتاثا ، ويصتت ون عتتن ن يف اارعالواجبتتات، اهنتتم أآستت وا العقتتول وااثاين، علتتى دلتتق متتن املشتتايخ والعلمتتاء، وامللتتوك واامتتراء، وهتتم يستتعو 

 هللا. 
ن َيدتذون مت هم اامتوال، ويبقتون قتم آاررهم يف ال ين: أعظم من ضرر من يثس  على املسلمس ثنياهم،ويرتك ثي هم كقطان الطريق، وكالتتار التذي

 .٥]ثي هم، واليستهس هبم من مل يعرآهم، آا قم وإض قم: أعظم من أن يوصف، وهم أختبه ال ا  ابلقرامطة البا  ية
ن ي لتتط يف اوقتتذا وجتتب بيتتان حتتال [يف أهتتل البتت ن والاتت الت، أمتتا ك متته آتتيمن خيطتتال متتن الصتتالس، آقتت  قتتال رمحتته هللا اباان ميميااة هتتذا كتت   

                                                 

 998 - 99٧ /2)الشثا( ط الل ،  1
 1/٣1)ا مون(  2
 ٣٥ /1)ا مون(  ٣
 1٧1 )الصار  املسلول( ص ، وله ك   قريب من هذا يف2٣2 - 28/2٣1)جممون الثتاوى(  4
 1٣2 - 1٣1ص  2)جممون الثتاوى( ج  ٥
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اجتهتاثه  ال يل والرواية، ومن ي لط يف الرأي والثتيا، ومتن ي لتط يف الزهت  والعبتاثة، وإن كتان امل طتال ا تهت  م ثتورا  لته دطتؤه، وهتو متأجور علتى
السائ  آ  دوو أن يتذكر آبيان القول والعمل الذي ثله عليه الكتاب  والس ة واجب وإن كان يف  ل  خمالثة لقوله وعمله، ومن ع ِلَم م ه االجتهاث 

مواالته وحمبته والقيا  را أوجتب هللا متن حقوقته متن ث تاء  -ملا آيه من اإلميان والتقوى  -على وجه الذ  والتأثيم له، آإن هللا خثر له دطأه، بل دب 
 .1]وثعاء وخ   ل 

يكتون القصت  آيهتا حتتذير املستلم متن مبتت ن أو آتهتان أو ختاه أو والثترق بتس ال صتياة وال يبتة: أن ال صتياة [ه ٧٥1رمحته هللا  ابن القيموقال  -و 
 .2]آإ ا وقعت ال يبة على وجه ال صياة هلل ورسوله وعباثه املسلمس آهى قربة إىل هللا من جلة الس ات -إيل قوله  -مثس  
: -إىل أن قتال  -اامتور علتى  لت  آهتو آمث أياتا.  من أآىت ال ا  ولتيح أبهتل للثتتوى آهتو آمث عتاصِ ، ومتن أقترهه متن والة[أياا  ابن القيموقال 

ى وكان ختي  ا رضي هللا ع ه خت ي  اإلنكار على هؤالء، آسمعته يقتول: قتال يل بعتض هتؤالء: أج ِعلتَت حمتستبا  علتى الثتتوى ، آقلتت لته: يكتون علت
 . ٣]اخلباوين والطبادس حمتسب واليكون على الثتوى حمتسب 

ل مشتتاونة َبالف رح والتعتت ي طتتال متتن العلمتتاء أو الاتتال متتن املبت عتتة إ ا اقتاتتت ال صتتياة  لتت ، وكتتتب اَّتتوال متتانا متتن تعيتتس ختتت ص امل -ح 
 اام لة على  ل ، وانقل  رآا  يس ا  مما  كره اإلما  مسلم يف مق مة صاياه يف هذا الشأن.
جتل وابتن عيي تة عتن الر  بة ومالكتا  ستثيان ال توري وخت تع قال مسلم رمحه هللا ح ث ا عمرو بن علي أبو حثص قال: ْسعت  يي بتن ستعي  قتال: ستألت

 ال يكون ثَتْبتا  يف ال يل، آيأتيين الرجل آيسألين ع ه، قالوا: أدس ع ه أنه ليح ب َتْبِت.
ان ال توري لستثين املبتارك: قلتت عب هللا بت وقال مسلم ح ثين حمم  بن عب هللا بن ق هزا  من أهل َمْرو قال: أدسين علي بن حسس بن واق  قال: قال

 تتت إ ا  ى، قتتال عبتت هللا: آكستتثيان: بلتت أن عبهتتاث بتتن ك تت  متتن تعتترف حالتته وإ ا َحتت َّث جتتاء أبمتترِ  عظتتيم، آتترتى أن أقتتول لل تتا  الأتدتتذوا ع تته، قتتال
 بن املبارك: : قال عب هللاال أيبق مان قال: عك ت يف جملح   ِكَر آيه عباث أث يت عليه يف ثي ه وأقول الأتدذوا ع ه. وقال حمم : ح ث ا عب هللا بن 

 انتهيت إىل خت عبة آقال: هذا عبهاث بن ك   آاحذروه.
 كذاابن.  وروي مسلم ذس اثه عن ابن عون قال: قال ل ا إبراهيم: إايكم وامل  ة بن سعي  وأاب عب الرحيم آإهنما

ت  بس أن أثدل اَّ ة   أثدل اَّ ة، آلمتا الدرتت أن ألقاه مث بن حم َرهر وبس أن ألقي عب هللاوروي مسلم ذس اثه عن عب هللا بن املبارك قال: لو د  ِه
 اب .نَتْيسة كذاأ  وروي مسلم ذس اثه عن عبي  هللا بن عمرو قال: كان  يي بن أيب  رأيته كانت بَتْعرة م أحبَّ إيل م ه.

رهم عتن معتايبهم ك ت  يطتول الكتتاب بتذكره علتى استقصتائه وأختتباه متا كر  متن كت   أهتل العلتم يف متهمتي رواة الت يل وإدبتا[ مسلمإىل أن قال 
دبتار وآيما  كر  كثاية ملن تثهم وعقل مذهب القتو  آيمتا قتالوا متن  لت  وبي توا، وإمنتا ألزمتوا أنثستهم الكشتف عتن معايتب رواة الت يل و قلتي اا

يت بتاليتل أو حتتر  أو أمتر أو هنتي أو ترخيتب أو ترهيتب، آتإ ا كتان وأآتوا بذل  حس ستلوا ملتا آيته متن عظتيم اخلطتر إ  اادبتار يف أمتر الت ين إمنتا أت
لت  خاختتا  لعتوا  الراوي قا ليح رع نِ  للص ق واامانة مث أق   على الرواية ع ه من ق  عرآه ومل يبس ماآيه ل  ه ممتن جهتل معرآتته كتان آمثتا بثعلته  

 .4]املسلمس
 :وبعد

                                                 

 28/2٣٣)جممون الثتاوى(  1
 ٣22)الروح( البن القيم، ط مكتبة امل ين، ص  2
 . وقوله )ختي  ا( يعين ابن تيمية رمحه هللا21٧ /4)اع   املوقعس(  ٣
 من )مق مة صايح مسلم( 4
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ستلمس، ا عليهتا علمتاء املوالست ة وأجت أدطتأ يف الت ين والتاتذير م ته والترث عليته هتي أمتور واجبتة ابلكتتابآهذا كله مما يبتس لت  أن بيتان دطتأ متن 
ن. وهتتذا هتتو ااستتا  اجبتتات التت يو وهتتي متتن ابب اامتتر ابملعتتروف وال هتتى عتتن امل كتتر وال صتتياة هلل ولكتابتته ولرستتوله وللمستتلمس وهتتذه متتن أعظتتم 

 وابهلل تعاىل التوآيق. ب يف كتايب هذا ويف خ ه من مؤلثايت،الشرعي ل ق   لبعض املؤلثس وبعض الكت
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 املسألة الثانية: ا تماع احلسنة والسيئة يف العبد.
آ قبتل  ق وقت  يتتكلم ببا تل،  يتتكلم ِبتوهذا من أعظم أصول أهل الس ة واَّماعة اليت دالثوا آيهتا خت هم متن الثترق، ومتن هتذا البتاب أن املستلم قت

العلتم ع ته،  كذا أنته الدتوو نقتلو دطأ يف كذا ماقال من اب ل. وهذه املسألة ق  أورثْا لبيان أنه ليح معىن أن نقول إن آ    أماقال من حق، ونرث 
 بل الصواب يف هذا اامر التثصيل:

  .ق  سبق  كر أثلة  لو  تابا عليه،آإن كان امل طال من العلماء الع ول آهذا ي قل ع ه العلم ب ريب، وهو مأجور حىت يف دطته ولكن الي - 1
 أما إن كان امل طال من أهل الب عة آهذا يف نقل العلم ع ه تثصيل:  - 2
 آإن كانت ب عته مكثرة آ  يؤدذ ع ه ختال من العلم. -أ 

 عته.وإن كانت ب عته مثسقه، آيؤدذ ع ه العلم بشر س: أال يكون ثاعية إىل ب عته، وأال يروي مايقوي ب  -ب 
  تعتتاىل قتت  دتتري اخلتت رو آتتإن هللانتترستتألة )حكتتم الروايتتة عتتن املبتتت ن( بكتتتب مصتتطلح التت يل. وستتواء روي تتا ع تته العلتتم أو مل وتثصتتيل  لتت  جتتت ه 

خ التذي آيته كتذب وآجتور متن اإلنتح قت  َيتيته كالشتي[رمحته هللا  ابان ميمياةواق اية على أي ي املبت عة، آتإن هللا الخيلتق ختترا  حماتا ، ويف هتذا يقتول 
إن هللا »  عليته الصت ة والست  قتال ال ت  ي عوهم إىل اإلس   آيسلمون ويص ون د ا  مما كانوا، وإن كان قص   ل  الرجتل آاست ا ، وقت قو  كثار آ

 «.يؤي  هذا ال ين ابلرجل الثاجر، وأبقوا  الد ق قم
التق، وإن   ا قلتوب ك ت  متن أهتليَتْقتَوي هبتن أهتل البا تل، و وهذا كالجل وااثلة اليت يتذكرها ك ت  متن أهتل الكت   والترأي، آإنته ي قطتا هبتا ك ت  مت

 و د  م ه.يه إىل ماهكانت يف نثسها اب لة آ  ها أبطل م ها، واخل  والشر ثرجات، آي تثا هبا أقوا  ي تقلون مما كانوا عل
مستلمس  نتثعوا بتذل  وصتارواك  ، وا  ي يهم دلق وق   هب ك   من مبت عة املسلمس: من الراآاة واَّهمية وخ هم إىل ب ث الكثار، آأسلم على

ل به نثتا  بذل ،وما هذا آياص يكون آمثا  و مبت عس، وهو د  من أن يكونوا كثارا ، وكذل  بعض امللوك ق  ي زو خزوا  يظلم آيه املسلمس والكثار 
 هو د .آىل الكثار جب، وأما ابل سبة إدلقِ  ك   كانوا كثارا  آصاروا مسلمس، و اك كان خترا  ابل سبة إيل القائم ابلوا

ليته، وكذل  ك   من ااحاثيتل الاتعيثة يف الرتخيتب والرتهيتب والثاتائل وااحكتا  والقصتص، قت  يستمعها أقتوا  آي تقلتون هبتا إىل دت  ممتا كتانوا ع
 .1]وإن كانت كذاب

 ود صة هذه املسألة:
 مبت عا ، بل ق  خيطال العامل الثاضل. أنه ليح كل من خيطال يف مسائل ال ين يكون آاس ا  أو - 1
عليته كما أنه لتيح كتل متن يصتيب أو تقتا علتى ي يته ه ايتة يكتون صتالا  عت ال  مرضتيا ، بتل قت  يقتول الشتيطان  التَق، كمتا يف قتول رستول هللا   - 2

. 2( ( قلتتت: ال، )قتتال: اك ختتتيطانأمتتا إنتته صتت ق  وهتتو كتتذوب، تعلتتم َمتتن كا تتب متتن ثتت ث ليتتال ايأابهريتترة) -ايب هريتترة  - الصتت ة والستت  
آشيطان اَّن ق  يص ق ويقول الق، وكذل  ختيطان اإلنح ق  يص ق، وص قه أحيا  المي ع ا من أن نصثه أبنه ختيطان إ ا قا  املقتاتي لتذل ، 

 ال ما أهنم يص قون أحيا .يف الكهان إهنم ليسوا بش عليه الص ة والس  حتذيرا  للمسلمس من متابعته والثت ة به، وق  قال رسول هللا 
 .وث من أي خت صِ  أتىطأ آهو مرثأنه ليح كل من خيطال يف مسائل ال ين ي رث قوله كله، بل إن يف هذا تثصي  سبق بيانه،  أما عس اخل - ٣
 

 يق.وهبذا أدتم املسألة ال انية يف داَتة مبال كتب االعتقاث، وهبا أدتم هذا املبال، وابهلل تعاىل التوآ
                                                 

 9٦ - 9٥ /1٣)جممون الثتاوى(  1
 رواه الب اري معلقا بصي ة اَّز ال يل  2
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هل لصتتتايح، آاتبتتتان املتتت العتقتتتاث ارج علتتتى التتت يل عتتتن االعتصتتتا  ابلكتتتتاب والستتت ة، وهتتتو متتت هل أهتتتل الستتت ة واَّماعتتتة التتتذي ابتباعتتته قتتتالوا ابمث نعتتت
 الصايح يقوث إىل االعتقاث واالتبان الصاياس.
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  املبحث الثاين:
 يف االعتصاا ابلكتاب والسنة

ه علتى أ يتته، ص بعت  العتا  للت بيتب  كر اخلتاال أن ا أآرث ه ربال مستقل ا يته، ويعتس هذا من ابتت اول كتب االعتقاث اَّامعة هذا املوضون، إ 
ت ي تت رج االعتصتتا   نثتتح الوقتتوإن كتتان بتتس االعتصتتا  واالعتقتتاث عمتتو  ودصتتوص، آاالعتصتتا  ابلكتتتاب والستت ة يتت ل علتتى االعتقتتاث الصتتايح، ويف

 ن آهو م هل  أهل الس ة واَّماعة.ضمن موضوعات االعتقاث لكونه من أصول ال ي

 ونت اول يف هذا املبال مثان مسائل:

 خاية االعتصا . - 2   معىن االعتصا .     - 1

 بيان خمالثة الثرق الاالة قذا امل هل. - 4 بيان أن االعتصا  هو م هل أهل الس ة. - ٣

 عرع موضوعات كتاب االعتصا  ابلب اري. - ٦   أصول االعتصا . - ٥

 ماي رسه الطالب حسب مراتب ال راسة.   - 8  مراجا ثراسة االعتصا .  - ٧

 
 

 املسألة األوىل: معىن االعتصاا ابلكتاب والسنة

 يف الل ة: اعتصم  به: امت ا به وَّأ إليه. - 1

 دت ف.االو يف الشرن: االعتصا  ابلكتاب والس ة مع اه التمسه  هبما علما  وعم   ورثا  إليهما ع   الت اون  - 2

 
 املسألة الثانية: غاية االعتصاا ابلكتاب والسنة

 .ه يف البا نخاية االعتصا  ابل سبة للثرث املسلم: هو حتقيق الركن ال اين من ركين صاة العمل يف الظاهر وقبول - 1

 و ل  ان العلماء مل خيتلثوا يف أن صاة العمل وقبوله ع   هللا تعاىل له رك ان: 

 ص، أبال يبت ي العب  بعمله إال وجه هللا ومرضاته. وهذا ركن اب ن آهو من أعمال القلب، وإ ا آس  هذا التركن آست  العمتل ومل الركن ااول: اإلد
الت رك يقبله هللا من صاحبه وإن َصحَّ يف الظتاهر، كامل تاآق ال ثتاق ااكتس التذي يصتلي متا املستلمس صت ة كاملتة صتاياة يف الظتاهر وهتو كتاآر يف 

 .1(أ  أخىن الشركاء عن الشرك، من عمل عم   أخترك آيه خ ي تركته وخِترَْكهن ال ار. قال تعاىل )ااسثل م

صتوااب  والركن ال اين: متابعة الشريعة، أبن يكون العمل مواآقا للكتاب والس ة، ويتاقق هذا ابالعتصا  ابلكتاب والست ة، وبته يكتون العمتل صتاياا
متن عمتل عمت   لتيح عليته أمتر  آهتو ) عليته الصت ة والست    العمل كله وكان مترثوثا  خت  مقبتول،  كمتا قتال  يف الظاهر، وإ ا آس  هذا الركن آس

 .2(رث

ا الرك  . آالعمتل الصتاحل 11٠كهتف: ال (ِعبَتاَثِة َربهِتِه َأَحت ا  اَل ي ْشترِْك بِ اِلا  وَ َآَمتن َكتاَن يَتْرج تو ِلَقتاء َربهِتِه آَتْليَتْعَمتْل َعَمت   َصت) ان يف قوله تعاىلوق  ج 
 هو الصواب املواآق للكتاب والس ة، وع   اإلختراك يف العباثة هو اإلد ص.

اإلدت ص آ اية االعتصا  ابل سبة للثرث املستلم هتو حتقيتق التركن ال تاين متن ركتين صتاة العمتل وقبولته. والتق أن االعتصتا  يت ل علتى الترك س جيعتا )
                                                 

 رواه مسلم 1
 رواه مسلم 2
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 ورا  يف الركن ال اين انه ركن  اهر. واملتابعة(، وإمنا كان االعتصا  أك ر  ه

 اثت،  يل والتاريتتف واحملتتيعة متتن التبتتأمتتا خايتتة االعتصتتا  ابل ستتبة  متتون اامتتة املستتلمة: آهتتو حثتتظ التت ين علتتى أصتتوله املستتتقرة. ِبثتتظ الشتتر  - 2
 م.ي هللا ع هابته رضوصا عليه الص ة والس  لتظل بيااء نقية كما كانت عليه يف ومن اَّماعة ااوىل وهم رسول هللا 

 
 املسألة الثالثة: بيان أن االعتصاا ابلكتاب والسنة

 هو م هل أهل الس ة واَّماعة 

 أ هتتذا بتتإىل آتترق ختتتىت. وقتت   ىل اآرتاقهتتاإادت آتتا  آل  عليتته الصتت ة والستت   كتتر  يف مق متتة مباتتل االعتقتتاث أن اامتتة قتت  ادتلثتتت بعتت  وآتتاة ال تت  
 ه.٣8 ه و ل  عا  عرضي هللا  ؤم س علي بن أيب  الب رضي هللا ع ه عقب واقعة التاكيم بي ه وبس معاويةِبروج اخلوارج على أم  امل

اكانتت هوراملستلمس علتى مجبته. وبقتي وصتاا عليته الصت ة والست  مث تلي دروج اخلوارج  هور خ هم من الثرق امل الثتة ملتا كتان عليته رستول هللا 
جيتة، وأمتتا ة، وهتم الثرقتتة ال است ة واَّماعتتوصتاابته رضتتي هللا عت هم وهتتذا اَّمهتور هتتم أهتل ال عليته الصتت ة والست   عليته اَّماعتة ااوىل: رستتول هللا
 -سبب هذه التسمية آكما يلي: 

آعلتيكم بست يت  آإنه من يعش م كم آست ى ادت آتا ك ت ا ،) عليه الص ة والس  آس مهوا أبهل الس ة، لتمسكهم ابلس ة ع   االدت ف امت اال لقوله 
 .1( وس ة اخللثاء الراخت ين امله يس

وصتاابته، وان اَّماعتة متاواآق التق  عليته الصت ة والست  وْس هوا ابَّماعة، لتمسكهم را كانتت عليته اَّماعتة ااوىل قبتل االدتت ف وهتم الرستول 
اهم رسول هللا   .2(كلها يف ال ار إال واح ة وهي اَّماعة) ابَّماعة يف ح يل الثرق عليه الص ة والس  ولو ك ت وح ك، وْسه

أال وإن هتتذه اامتتة ستتتثرتق علتتى ثتت ث ) -يف حتت يل الثتترق  - عليتته الصتت ة والستت  وْس هتتوا ابلثرقتتة ال اجيتتة، ل جتتاْم متتن الوعيتت  التتوارث يف قولتته 
 .٣(وسبعس آرقة يف ااهواء كلها يف ال ار إال واح ة، وهي اَّماعة

لكتتاب ابلقتول أبن االعتصتا  ذا ميك  تا االعتصامها ابلكتاب والس ة وماكان عليه الصاابة، والتتابعون قتم ذحستان. وعلتى هتوإمنا جنت هذه الثرقة 
ر وَن َوأَنتتت ْم وََكْيتتَف َتْكث تت) ىلة، قتتال تعتتاوالستت ة هتتو متت هل أهتتل الستت ة واَّماعتتة، وهتتو حبتتل ال جتتاة متتن الزيتت  والاتت ل يف التت نيا ومتتن ال تتار يف اآلدتتر 

لَ  َم  تواْ اتتَّق تواْ اّللهَ َحتقَّ تت َقاتِتِه َواَل آاَي أَيتَُّهتا الَّتِذيَن ، َتِقيمِ  ِصترَاِط مُّْستِ َي ِإىَل ه  ول ه  َوَمن يَتْعَتِصم اِبّللِه آَتَقْ  ى َعَلْيك ْم آاَيت  اّللِه َوِآيك ْم َرس  تت تتْ
يعا  َوالَ َواْعَتِصم واْ ِِبَْبِل اّللهِ ، ََت وت نَّ ِإالَّ َوأَنت م مُّْسِلم ونَ   أن الكتاب والس ة عصمة متن الكثتر والتثترق ملتن ، آبسه  1٠٣ - 1٠1 آل عمران: (واْ  تَتَثرَّق   جَِ

 َتسه  هبما. 

 وعلى هذا ميك  ا القول أبن م هل أهل الس ة يقو  على ث ثة أركان:

 الركن ااول:  االعتصا  ابلكتاب.

 والركن ال اين:   االعتصا  ابلس ة.

ركن ل: اتبان ماكان عليه سلف اامة وهم الصاابة علما  وعم ، آَته م محلة هذه الشريعة إلي ا وختته وا ت زيلهتا وعلمتوا املتراث هبتا. وهتذا التوالركن ال ال
الست ة  االست الل لا لته ب ص مبتور من نصوص الكتاب و ال الل من أهم مامييز أهل الس ة عن الثرق الاالة، آإنه مامن وائ  والمبت ن إال وميك ه 

                                                 

 رواه مسلم 1
 ح يل صايح 2
 ال يل رواه أمح  وأبو ثاوث وابن أيب عاصم وهو ح يل صايح ٣
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تتْؤِمِ َس َواَل يَزِيتت   ) ، وقتتال تعتتاىل 2٦البقتترة:  (ي ِاتتلُّ بِتتِه َك ِتت ا  َويَتْهتتِ ي بِتتِه َك ِتت ا  )كمتتا قتتال تعتتاىل  تتَو خِتتتَثاء َوَرمْحَتتةم لهِْلم  َونت  َتتتزهِل  ِمتتَن اْلق تتْرآِن َمتتا ه 
صتوص وأتويلهتا أتويت  آاست ا  ِبت ف املتأثور عتن الصتاابة والتتابعس قتم ، ويعتمت  أهتل الات لة علتى حتريتف ال  82اإلستراء:  (الظَّتاِلِمَس َإالَّ َدَستارا  

قتال اائمتة [رمحته هللا  ابان ميمياةذحسان. وهبذا صار التمس  را كان عليه الصاابة علما وعم  ختعار أهل الس ة ورك ا  من أركتان مت هجهم. قتال 
 .1] عليه الص ة والس  أصااب رسول اللهأصول الس ة هي التمس  را كان عليه  -كأمح  بن ح بل وخ ه   -

ْمتِر ِمت ك ْم آَتِإن ِ يع تواْ الرَّس توَل َوأ ْويل ااَ واْ اّللهَ َوأَ  َأِ يع تآَم  تواْ  اَي أَيتَُّهتا الَّتِذينَ ) وق  جاء بيان هذه ااركان ال  ثة ملت هل أهتل الست ة يف قولته تعتاىل
َأِ يع تواْ ) . آقولته تعتاىل٥9ال ستاء:  (ِويت   ِدِر َ ِلَ  َدتْ م َوَأْحَستن  أتَْ َواْليَتْوِ  اآل اِبّللهِ   َوالرَّس وِل ِإن ك  ت ْم تت ْؤِم  ونَ تَتَ اَوْعت ْم يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللهِ 

يت ل  ٥9ل ستاء: ا (ِر ِمت ك مْ َوأ ْويل اَاْمت) والست ة، وقولته تعتاىل ي ل علتى الترك س ااول وال تاين و تا االعتصتا  ابلكتتاب ٥9ال ساء:  (اّللهَ َوَأِ يع واْ الرَّس ولَ 
م ذحستان، صتاابة والتتابعس قتامتة متن العلى الركن ال الل آق   كر ك   من العلماء أنه مما ي دل يف  اعة أويل اامتر اتبتان ماكتان عليته ستلف ا

 .٥9ال ساء:  ( َوالرَّس ولِ وه  ِإىَل اّللهِ ِء آَتر ثُّ ْعت ْم يف خَتيْ آَِإن تَتَ اوَ ) آما أجعوا عليه آهو حجة قطعية وماادتلثوا آيه آاكمه كما قال تعاىل

وما اتثقت عليه اامة،  آهتذه ال  ثتة هتي أصتول  عليه الص ة والس  آ ين املسلمس مبين على اتبان كتاب هللا وس ة نبيه [رمحه هللا ابن ميمية قال 
، وقت  جتا ابتن تيميتة يف هتذه العبتارة املتوجزة أركتان االعتصتا  ابلكتتاب 2عليه الص ة والس  ]ل معصومة، ومات اوعت آيه اامة رثهوه إىل هللا والرسو 

 والس ة الذي هو م هل أهل الس ة واَّماعة. 

 يب.لطالتمييز اخلبيل من    وأعماقموق  كان هذا امل هل واليزال هو العاصم ملن َتس  به من الزلل، وهو املعيار الذي  تقا  به أقوال ال ا

 
 املسألة الرابعة: بيان صالفة الفرق الضالة هلذا املنهج

 آق  واخت الثرق امل الثة اهل الس ة ِبي ْا عن هذا امل هل يف صورِ  ختىت،  م ها:

 آمن الثرق من است ل ملذهبه الثاس  را ليح ب ليل: - 1

 لراآاة.كاالست الل اباحاثيل الاعيثة واملكذوبة: وهو ماي لب على الشيعة ا  -أ 

 ن تيميتتة، ولكتتن عقتتولكمتتا قتتال ابتت  وكاالستتت الل ابلعقتتل والتترأي: وهتتو ماي لتتب علتتى املعتزلتتة. والعقتتل الصتتريح اليعتتارع ال قتتل الصتتايح أبتت ا -ب 
 .11٦: اانعا  (ِبيِل اّللهِ سَ وَك َعن َوِإن ت ِطْا َأْك َتَر َمن يف اَاْرِع ي ِالُّ ) اخللق تتثاوت وآراؤهم ختىت، وق  قال هللا تعاىل

 وكاالست الل ابلرؤاي والذوق والكشف: وهو ماي لب على الصوآية. -ج 

 ومن الثرق من است ل ملذهبه الثاس  است الال  قصا : - 2

 يستت ل أحت هم ملذهبتهآاملستألة.  وهذا وقعت آيه جيا الثرق امل الثة اهل الس ة، ابالست الل ببعض ال صوص ثون خ هتا متن ال صتوص يف نثتح
كرهتا أو يؤوقتا. اعِهثها وإمتا أن ي يآإمها أن  و حق يف  اته وي عرع عن خ ه من ااثلة يف نثح املسألة، آإ ا اعرتع عليه را تركه من ااثلةب ليل ه

ثهم بي هتتا ليدتذهم أبجعهتتا وتتو ا  اباثلتة وهتذا وقعتت آيتته اخلتوارج واملرجتتتة والشتيعة واملعتزلتة. وقتتذا كتان الستتلف يقولتون إن أهتل الستت ة أستع  ال تتا
 ابَّما والت صيص والتقيي  وخ   ل .

                                                 

ث أهل الس ة(. وق  أسهب ابن ،  ونقل ال لكائي هذا القول يف أول اعتقاث أمح  بن ح بل يف اَّزء ااول من كتابه )خترح أصول اعتقا1٥2 /1٥)جممون الثتاوى(   1
 1٥٦ - 12٠ /4القيم رمحه هللا يف سرث أثلة وجوب اتبان ماكان عليه الصاابة رضي هللا ع هم  و ل  يف كتابه )اع   املوقعس( 

 2٠/1٦4)جممون الثتاوى(  2
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ويتل اعرة وخت هم يف أتختتكمتا آعتل اا  ومن الثرق من است ل ملذهبه الثاس  بتاريف ااثلة وأتويلها وصرآها عن  اهرها ب   حجتة والبرهتان. - ٣
هتر أ يتة وه تا تظ بعض اآلايت.الس يثة ل عة يف أتوي ْمصثات هللا عزوجل، وكما آعل البا  ية يف أتويل معظم ااحكا  والشرائا، وكما آعل الشي

متن  الثاست ، آلتيح احت  ذا التأويتلاتبان ماكان عليه السلف من الصاابة والتابعس قم ذحسان كركن من أركان مت هل أهتل الست ة يف ست  ابب هت
 هذه الثرق الاالة مست   عن السلف آيما  هب إليه من حتريف ال صوص.

  ك  ة ل حنراف عن م هل أهل الس ة يف أك ر من موضا يف كتايب هذا، آ كتثي هبذا ه ا. وق   كرت صورا  

أال وإن هتذه ) -يف حت يل الثترق  - عليه الص ة والست  أما أسباب احنراف الثرق الاالة، آيأيت على رأسها اتبان اقوى، كما وصثهم رسول هللا 
اء كلهتتا يف ال تتار إال واحتت ة وهتتي اَّماعتتة، وإنتته ستتي رج يف أمتتيت أقتتوا  تتجتتارى هبتتم ااهتتواء كمتتا اامتتة ستتتثرتق علتتى ثتت ث وستتبعس آرقتتة يف ااهتتو 

تم مصتاب 1(يتجارى الَكَلب  بصاحبه، اليبقي م ه عرق والمثصل إال ثدلته ( هو مترع الَكلَتب التذي يصتيب االنستان إ ا َعاَّته كلتب  . و )الَكَلب 
، آكل حي ة عن الشريعة آباتبان اقوى. مث إن اتبان اقوى  مل أهلته  2٦ص:  (اْقََوى آَتي ِالََّ  َعن َسِبيِل اّللَِّ َواَل تَتتَِّبِا ) به. وق  قال هللا عزوجل

راآتاْم على خ ه من أستباب االحنتراف كاكتا  الترؤو  اَّهتال وكالتأويتل الثاست  وكتال لو والتشت ث وكتقليت  أهتل الكتتاب واملشتركس يف ضت الْم واحن
 وخ   ل .

 

 املسألة امامسة: أصول االعتصاا ابلكتاب والسنة

ع ت  التثصتيل  متل ل عتصتا ، أمتااملعتىن ا  إ ا كان االعتصا  ابلكتاب والس ة هو التمسه  هبما علما وعم  ورثا  إليهما ع ت  الت تاون. آتإن هتذا هتو
 اث الع ة تايب )العم ة يف إعالس ة يف كو خلاص ابالعتصا  ابلكتاب آإن االعتصا  يشتمل على جلِة من املسائل جعتها يف مثانية أصول يف الثصل ا

 للجهاث يف سبيل هللا تعاىل(.

نيتتتة ومتتتن أراث اصتتتول ال ماابستتتط مستتتائله، آتتتإنين ستتتأكتثي ه تتتا بتتتذكر رؤو  هتتتذه  وملتتتا كتتتان املطلتتتوب ه تتتا هتتتو عتتترع مراجتتتا موضتتتون االعتصتتتا  ال
 ال مانية هي: التثصيل آل اجعها بكتايب )العم ة(. وهذه ااصول

متا أن ستخ بشتريعة بعت ها، كلشترائا الت ا: أن هذه الشتريعة هتي ثيتن هللا التق التذي ارتاتاه خللقته إىل يتو  القيامتة، آهتى داَتتة األصل األول - 1

َتِ  َخْ َ اإِلْسَ ِ  ثِ )هو دامت اانبياء، قال تعاىل  عليه الص ة والس  حمم ا    . 8٥آل عمران:  (ِمْ ه  ْقَبَل يت  ي ا  آَتَلن َوَمن يَتبتْ

و  يتتا اخللتتق ابقيتتة إىل ة عامتتة َّميتت: )اكتمتتال الشتتريعة(، وهتتذا ااصتتل مرتتتتب علتتى ااصتتل ااول، انتته إ ا كانتتت هتتذه الشتتريعاألصاال الثاااين - 2

ْكَمْلتت  َلك تْم أَ اْليَتتْوَ  ) تعتاىل هيتل هتذا قولتالقيامة، آإن هذا يقتاي أن تكون هذه الشريعة مكتملة واآية را  تاجته ال تا  يف حيتاْم ومعتاثهم. وثل
َيا   لِهك لِه ختَ ) ، وقال تعاىل ٣املائ ة:  (ِثيَ ك مْ   .89ال ال:  (ْيءِ َونَتزَّْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب تِبتْ

كانتت   شتريعة(، آتإ امتال الال تاين )اكت (، وهتو مرتتتب علتى ااصتلعليته الصت ة والست  )حتتر  التقت   بتس يت ي هللا ورستوله  األصل الثالاث: - 3
ة حكتتم هللا أو آعتتلِ  قبتتل معرآتت   علتتى قتتول ِ الشتتريعة مكتملتتة واآيتتة رتتا  تاجتته ال تتا  يف حيتتاْم ومعتتاثهم، آإنتته الدتتوو ملستتلم أن يقطتتا أمتترا  أو يقتت 

 .1الجرات:  (َوَرس ولِهِ  َيَ ِي اّللَِّ  م وا َبْسَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  وا اَل تت َق هِ ) لقول هللا تعاىلآيه.  عليه الص ة والس  ورسوله 

حتىت  عليته الصت ة والست  )االنقياث التا  الكامل( وهذا مرتتتب علتى ااصتل ال التل وهتو حرمتة التقت   بتس يت ي هللا ورستوله  األصل الرابع: - 4
   تتا( وكتتام  )أي يف كتتل اامتتور لتتيح بعاتتها(. قتتال تعتتاىليعلتم املتترء حكتتم الشتتريعة، آتتإ ا علمتته وجتتب عليتته االنقيتتاث لتته، انقيتاثا  َتمتتا  )أي  تتاهرا  واب
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ت  واْ يف أَنث ِستِهْم َحَرجتا  َآَ  ) ت َته ْم مث َّ اَل دَِ ، وقتال ٦٥ال ستاء:  (ممِهَّتا َقَاتْيَت َوي َستلِهم واْ َتْستِليما   َوَربِهَ  اَل يت ْؤِم  وَن َحىتََّ   َكِهم توَك ِآيَمتا خَتتَجَر بَتيتْ

تتْؤِمِن َواَل م ْؤِم َتتِة ِإَ ا َقَاتتى اّللَّ  َوَرس تتول ه  أَْمتتَوَمتتا َكتتاَن لِ )عزوجتتل  تتوَن َق تتم  اخْلِتتَ َة  ِمتتْن أَْمتترِِهْم َوَمتتن يَتْعتتِص اّللََّ َوَرس تتوَله  آَتَقتتْ  َضتتلَّ م  را  َأن َيك 
 .٣٦ااحزاب:  (َضَ ال  مُِّبي ا  

 ل الستتابق، آمتتن ستتلهمبتتين علتتى ااصتتع تت  الت تتاون واالدتتت ف( وهتتذا م عليتته الصتت ة والستت  )وجتتوب التترث إىل هللا ورستتوله  :األصاال امااام  - 5
 لتت  و ، ليتته الصتت ة والستت  ع ورستتوله وال متباي تتة، آكتتل ماآيتته دتت ف وجتتب رثه إىل هللابوجتتوب االنقيتتاث التتتا  الكامتتل البتت  أن تعتترع لتته آراء وأقتت

 .٥9ال ساء:  (ْ م َوَأْحَسن  أَتِْوي    َواْليَتْوِ  اآلِدِر َ ِلَ  دَ ْؤِم  وَن اِبّللهِ  ت ْم تت   َوالرَّس وِل ِإن ك  آَِإن تَتَ اَوْعت ْم يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللهِ ) لقوله تعاىل

)رث وإبطال مادالف الشريعة( وهذا مبين على ااصل اخلتامح وهتو رث املت تاون آيته إىل الكتتاب والست ة، آمتا واآتق الكتتاب  :األصل السادس - 6
متن أحت ث يف ) عليته الصت ة والست  الق الذي نقبله ونعمل به، وما دالثهما آهو مرثوث النعمتل بته واليرتتتب عليته أثتر. وثليلته قولته والس ة آهو 

 .  1(أمر  هذا ماليح م ه آهو رثه 

( واإلحتت اث ت اامتتور اثايكتتم وحمتتإ) عليتته الصتت ة والستت  )ستت   رائتتا اإلحتت اث يف التت ين أي االبتتت ان(  كمتتا قتتال ال تت   :األصاال السااابع - 7
 يكون ابلزايثة أو ال قص أو ابلتب يل والتاريف، واحمل ثة )الب عة( ق  تكون آسقا  أو كثرا  ِبسبها.

اَّماعتتة وهتتي أصتتول و أهتتل الستت ة  )اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر( هتتذا هتتو آدتتر ااصتتول التتيت أ كرهتتا كمعتتامل ملتت هل :األصاال الثااامن - 8
ف أوال أبول ويصوهنا من التاريت بعة ااوىلوالس ة. آاامر ابملعروف وال هي عن امل كر هو ر ابة السياج الذي  ثظ ااصول الس االعتصا  ابلكتاب

 ة.ألة ال انيآتظل دالصة حمثو ة من العبل واخللل، وهذه هي خاية االعتصا  ابل سبة  مون اامة كما  كرته يف املس

ا يف كتايب )العم ة( وأثلتها التثصيلية مذكورة ب ثح الآهذه أصول االعتصا  ابلكتاب وا  راث معرآتها.كتاب ملن ألس ة كما  كْر

 
 املسألة السادسة: عر( موضوعات كتاب االعتصاا

 بصايح اإلما  الب اري رضي هللا ع ه

ه تتا لتتز  معرآتتة   تتاري، ومتتنايح البستتوف أعتترع إن ختتتاء هللا مراجتتا موضتتون االعتصتتا  م َرتبتتة علتتى مستتائله حستتب وروثهتتا بكتتتاب االعتصتتا  بصتت
 ا  ابلكتتتاب والستت ة(اب )االعتصتمستائل االعتصتتا  ابلب تاري قبتتل عترع مراجتتا ثراستة االعتصتتا . و لتت  انتين متتا ال راستة والتتبتتا  وجت ت أن كتتت

 تتتاول التتتيت تت وستتتائر الكتتتتب أعلتتتم.عتتتاىل تبصتتتايح الب تتتاري، مل ي كتتتتب م لتتته يف موضتتتوعه يف استتتتيعابه ملستتتائله القبلتتته والبعتتت ه إىل يوم تتتا هتتتذا، وهللا 
قتول وابهلل رضها ه ا ابداو آ ، واليت نعاالعتصا  آهى إمنا تت اول بعض مسائله اليت جعها الب اري كلها ذجال يف كتاب )االعتصا (  من صاياه

 التوآيق: 

ك ت ة، آكتتل   لتتة التيت جتمتا آوائتت لمتات القليالكلتتم هتي الك اتبتا الب تاري رمحتته هللا يف أتليثته لكتتاب االعتصتتا  قاعت ة )ب ع تت  جبوامتتا الكلتم( وجوامتا
 ابب من أبوابه ميكن خترحه يف كتاب مستقل.

صتاابته و  ليه الصت ة والست  ع )ال   وملا كان مقص  االعتصا  هو حثظ الشريعة من التب يل واحمل اثت لتظل كما كانت عليه ومن اَّماعة ااوىل
ت ف وهتتتو نقتتتيض كلتتتم يف االدتتتترمحتتته هللا يف بيتتتان هتتتذا اامتتتر مستتتلكا متكتتتام  آتتتتكلم يف االعتصتتتا  مث رضتتتي هللا عتتت هم(، آقتتت  ستتتل  الب تتتاري 

 االعتصا .

                                                 

 (من عمل عم  ليح عليه أمر  آهو رثه ليه، ويف رواية ملسلم )متثق ع 1



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

680 

إال  لمستتتلمس والعتتتزة قتتتملنتتته الرآعتتتة أمتتتا يف االعتصتتتا : آتتتتكلم الب تتتاري يف اكتمتتتال هتتتذه الشتتتريعة واستتتت  ائها وخ ائهتتتا عتتتن كتتتل متتتا عتتت اها، وبتتتسه أ
كلتم يف تالقيتا  الصتايح، مث و ن املعتتس ان أصول هذه الشريعة اليت دب االعتصا  هبا وهي الكتاب والس ة واإلجا بتمسكهم ب ي هم، مث خترن يف بي

 أسباب االحنراف عن االعتصا  ابلشريعة وكيف س  الشارن  رائا هذا االحنراف.

 ت ف والتثتتترق وستتت هتهتتتي عتتتن االدتتتت الشتتتريعة ابل وأمتتتا يف االدتتتت ف والتثتتترق و تتتا نقياتتتا االعتصتتتا : آتتتتكلم الب تتتاري يف أستتتباهبما، وكيتتتف ورث
 ة ال اجية.وهي الثرق  رائعهما ، مث بسه أن االدت ف واقا ال حمالة يف هذه اامة ما بيان بقاء  ائثة م ها على الق أب ا

 وإلي  بيان اابواب اليت ورثت هبا هذه املعاين يف كتاب االعتصا  ابلب اري.

  ببيان اكتمال هذه الشريعة واست  ائها وخ ائها عن كل ماع اها.ب أ الب اري رمحه هللا -أوال 

الت عم التيت امتنت هللا  متال الشتريعة، وأن هتذه متنلبيتان ك ٣ملائت ة: ا (اْليَتتْوَ  َأْكَمْلتت  َلك تْم ِثيتَ ك مْ ) آب أ ابل يل الوارث يف بيان آال قوله تعتاىل - 1
 هبا على هذه اامة.

 ( لبيان أن الشريعة ما كماقا آهى خمتصرة م َيسَّرة. اما الكلمب ع ت جبو و كر ح يل ) - 2

 م يف الا لة. لبيان ع   الاجة إليهم ولس   ريعة متابعته - 2٥ابب  -( التسألوا أهل الكتاب عن ختيءو كر ح يل ) - ٣

 لكتاب والس ة.ابواعتصامها  سكها ب ي هارآعة قذه اامة إال بتم ( أي رآعكم، لبيان أنه الإن هللا نعشكم ابإلس  و كر ح يل ) - 4

 قه،  وهي:مث  كر الب اري أصول الشريعة، وهي أثلة ااحكا  الشرعية املتثق عليها املذكورة يف أصول الث -اثنيا 

 )ب ع ت جبواما الكلم(. 1الكتاب:  و ل  يف ص ر كتاب االعتصا  ويف ابب  - 1

 .2٧و  2٣و  22و  1٧ و 9و  8و  4و  2الس ة: و ل  يف اابواب  - 2

 .19و  1٦و  1٠اإلجان: يف اابواب  - ٣

 . 24و  12و  9و  8و  ٧القيا  ومادوو م ه وماال دوو وكيثيته:  يف اابواب  - 4

 . 28و  21و  2٠و  1٣االجتهاث وضوابطه: يف اابواب  - ٥

 ا ع ت   إشتاركة يف االجتهتاث ا دثتي أو للمثتاء الراختت ين ملعرآتة الت ص إ ومتن ست ن اخلل عليه الص ة والست  الشورى: وبيان أهنا من س ة ال    - ٦
يتان أن العصتمة يف اتبتان ( لب28ابب ال ص، ما بيان أهل الشورى وهم اام تاء متن أهتل العلتم. وقت  دتتم الب تاري كتابته االعتصتا  ببتاب الشتورى )

ا معصتتومة يف اجتماعهتت هتتذه اامتتة ا آالعصتتمة يف الشتتورى ملتتا ثبتتت متتن أنالكتتتاب والستت ة واإلجتتان، آتتإ ا وقعتتت حاثثتتة مل يتقتت   آيهتتا ختتتال متتن هتتذ
 الجتتما على ض لة.

 .22ادت ف الصاابة: ورث مات اوعوا آيه إىل الكتاب والس ة، يف ابب  - ٧

(، ٧٣14 يل )ح 12ابب و  (، ٧٣٠٥)ح يل  ٥(،  وابب ٧284)ح يل  2اَّ ال احملموث وامل ا رة املشروعة إل هار الق:  يف ابب  - 8
 (.٧٣48)ح يل  18وابب 

 )ح يل قبض العلم(. ٧الضه على ترأ  العلماء و اعتهم: يف الباب  - 9

يف  بت املل  بتن متروان، ع همتا لعبيان أن  اعة اامتراء ختتر ها اتبتاعهم للكتتاب والست ة: و لت  يف حت يل مبايعتة عبت هللا بتن عمتر رضتي هللا - 1٠
 ص ر كتاب االعتصا .     

مس باب ادتت ف املستلستوهي نثسها أ مث   كر الب اري أسباب االحنراف عن الشريعة، وكيف ورثت الشريعة بس   رائعها والتاذير م ها، -اثل ا 
 وتثرقهم. 
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 .٥آم ها الب ن واإلح اث يف ال ين: يف ابب  - 1

ِ اث )ابب  - 2 بط ن الب ن ومابين عليها من عمتل )ابب و (، 1٥ لة )ابب (، وإمث من  ثعا إىل ض٦و ََكَر يف س   رائا االبت ان: إمث من آوى حم 
2٠.) 

 .٧ومن أسباب االحنراف: اتبان الرأي الثاس  وتكلف القيا : ابب  - ٣

 .٧ومن أسباب االحنراف: اكا  الرؤساء اَّهال واتباعهم: ابب  - 4

 .٣ومن أسباب االحنراف: ك رة السؤال ومايتبعه من ادت ف: ابب  - ٥

 .18سباب االحنراف: اَّ ال املذمو : ابب ومن أ - ٦

 .٥ومن أسباب االحنراف: التعمق وال لو: ابب   - ٧

 .2٥و 14ومن أسباب االحنراف: اتبان س  ن الاالس من أهل الكتاب واملشركس: ابب  - 8

 وق  ورثت الشريعة بس   رائا هذا كله.

يواْ ِِبَْبتتَواْعَتِصتتم  ) ، و تتا نقياتتا االعتصتتا  كمتتا قتتالمث تكلتتم الب تتاري يف التاتتذير متتن االدتتت ف والتثتترق -رابعتتا  تتر  ِل اّللِه جَِ واْ عتتا  َواَل تَتَثرَّق تتواْ َوا ْك 
ْثتِ ْعَمِتِه ِإدْ ْات م بِ نِْعَمَت اّللِه َعَلْيك ْم ِإْ  ك  ت ْم َأْعَ اء آَأَلََّف َبْسَ قت ل وِبك ْم آََأْصبَ  َهتا َكتَذِلَ   َرِة مِهتنَ َوا   وَك  ت ْم َعَلَى خَتَثا ح  ال َّتاِر آَأَنَقتذَك م مِه تْ

ْتَتتت  ونَ  َْ تتتْم  تتتْم آاَيتِتتتِه َلَعلَّك  تتت ك ْم أ مَّتتتةم ، يت بَتتتسِه  اّلله  َلك  تتتم  ََيْم تتتر وَن اِبْلَمْعتتتر وِف َويَت تْ وَ ىَل اخْلَتتتْ ِ ْ ع وَن إِ يَتتتَولْتتتَتك ن مِه َهتتتْوَن َعتتتِن اْلم  َكتتتِر َوأ ْولَتتتتِتَ  ه 
. آتالتثرق 1٠٥ - 1٠٣آل عمتران:  (يمم َوأ ْولَتتِتَ  َق تْم َعتَذابم َعِظت  اْلبَتيِه َتات  ا َجتاءه م  ن تواْ َكالَّتِذيَن تَتَثرَّق تواْ َواْدتَتَلث تواْ ِمتن بَتْعتِ  َمتَواَل َتك و ، اْلم ْثِلا ونَ 

 واالدت ف نقياان ل عتصا  وقذا هنى هللا ع هما.

 ي كره من الت اون. : ما٥و ل  يف ابب 

 خل ف.:  كراهية ا2٦ويف ابب 

 مث  كر الب اري أن اخل ف واقا يف هذه اامة الحمالة. -دامسا 

 وآيه ح يل )أو يلبسكم ختيعا(. 11يف ابب 

عليته ق املصت وق متا أدتس الصتاثكوآيه ح يل )لتتتبعن ست ن متن كتان قتبلكم(، وقت  تثترق متن كتان قبل تا آ بت  أن تثترتق هتذه اامتة   14ويف ابب 
 .الص ة والس  

كورة ستباب االحنتراف املتذ رقهم آهتى أب اري يف االست الل قذا ح يل الثرق لكونه ليح على ختر ه. أما أسباب ادت ف املستلمس وتثتومل يذكر ال
 يف )اثل ا ( أع ه.

رأستها  يت علتىمل صتورة والتا وهتي الطائثتة مث  كر الب اري أنه رخم ادت ف اامة وتثرقها آستبقى  ائثة م ها على الق إىل قيا  الستاعة، -ساثسا 
 .واالحنراف جاعة العلماء العاملس، إرختاثا  م ه إىل الطائثة اليت دب على املسلم أن يلتزمها لي جو من الا لة

 .19و  1٠ كر هذا يف اابواب 

 ي االعتصتا آثت االدتت ف. هذه هي مسائل موضون االعتصا  كما ورثت بصايح الب اري، وق  رأيتت كيتف تكلتم يف االعتصتا  ويف نقياته وهتو
را   ه مث  كتر وقوعته قت ع كر ال هي و  كر آاله وأصوله وأسباب االحنرف ع ه وس   رائا هذه ااسباب. ويف االدت ف  كر أسبابه وس   رائعها، 

 يف هذه اامة ما بقاء  ائثة م ها على الق.
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ري رمحه هللا موآقا آيه كل التوآيق، كما كان موآقا يف الصتايح  وهبذا جاء كتاب االعتصا  بصايح الب اري واآيا رسائل هذا املوضون، وكان الب ا
قتيبااة باان كلتته، حتتىت اتثقتتت اامتتة علتتى أن صتتاياه هتتو أصتتح كتتتاب حتتتت أث  الستتماء بعتت  كتتتاب هللا تعتتاىل، وصتت ق يف الب تتاري قتتول ختتتي ه 

،  ٦8القصتص:  (َيَشاء  َوخَيْتَتار  َوَربَُّ  خَيْل ق  َما )  تعاىل. ولكن ق  قال هللا1]يف الصاابة لكان آية    -الب اري  -لو كان حمم  بن إْساعيل [: سعيد
 ، وهو وخ ه من أئمة هذا العلم. عليه الص ة والس  آلعل هللا تعاىل ق  أراث دلق الب اري يف ومانه لياثظ به س ة نبيه 

يح، وملا كانت أ هان والتلميح ال التصر  ين اإلختارةعاثته يف بيان املعا هذا، ومل ي قسِهم الب اري كتابه االعتصا  إىل هذه ااقسا  اليت  كر  صراحة إ 
 بتن حجتر حيتا  يف هتتذااان التاآظ كتالطت ب املبتت ئس تقصتر عتن إثراك هتذا، آي ب تي بيتان هتذه ااقستا  ع ت  ختترح هتذا الكتتاب التذي أ تن أنته لتو  

ين أرى أن  ا الواقا. وقذا آتإا ي اسب هذرث على الشريعة  لكان ق  أعاث خترحه الذي   ت آيه الب ن واتبان س ن الكاآرين وختان آيه التمر  -الزمان 
 كتاب االعتصا  ابلب اري ِباجة إىل خترح ج ي  اسباب ث ثة:

  كرته من مستج ات  رأت على الواقا ي ب ي ربطها أببوابه. ااول:  هو ما

 . اابواب( ملوضوعات االعتصا  امل تلثة والسبب ال اين: تقص  ابن حجر يف بيان م اسبة الرتاجم )ع اوين

ن  ة عليه، نظترا  لوقتو  كتب سابقوالسبب ال الل: ك رة إحاالت ابن حجر يف خترحه على ماتق   خترحه من أحاثيل كتاب االعتصا  اليت خت رحت يف
عتت يف موضتا واحت  يف ختترح العتصتا  لكتان   لكتتاب اج يت كتاب االعتصتا  يف أوادتر الصتايح، وتتبتا هتذه اإلحتاالت يشتتت الطالتب، آلتو ج 

 هذا أيسر على الطالب.

 
 املسألة السابعة: مرا ع دراسة موضوع االعتصاا

 ها: ب اري، وأ وق   كرت من قبل أنين سوف أرتب هذه املراجا على مسائل االعتصا  حسب وروثها بكتاب االعتصا  بصايح ال

 مسألة النهي عن البدع واسحداث يف الدين.  -أوال 

متتن صتتاياه حيتتل  كتتر يف أول  متتن كتتتاب االعتصتتا ، كمتتا اآتتتتح هبتتا الب تتاري كتتتاب الثتتنت 2٠و  1٥و  ٦و  ٥الب تتاري آيهتتا يف اابتتواب تكلتتم 
، رأيتتهم ادتلجتوا ثوينآعتوا إىل و ر  لت ثن علتى التوع رجتال ممتن صتابين ورآين حتىت إ ا ) عليته الصت ة والست  ابب م ه ح يل التوع، وآيته قتال 

ب الثتنت  استبته الآتتتاح كتتال بعت ي(. وم( وواث يف رواية )آأقول: س اقا س تاقا ملتن بت ه أصاايب، آيقال: إن  الت ري ماأح ثوا بع كآألقولن: ريب 
 ن هذا .م، وأي آت ة أعظم ممس وتثرقهأن اإلح اث يف ال ين ابالبت ان والتاريف وخ ه من أعظم أسباب الثنت ملا يرتتب عليه من ادت ف املسل

 ل بعض العلماء القول يف الب ن، ومن هذا:وق  آصه 

الست ن( للشتيخ حممت  يف البت ن و  كتاب )االعتصا ( ايب إسااق الشا   صاحب كتاب )املواآقات(، ولكتابه االعتصا  خمتصر ابسم )أصتول  - 1
 أمح  الع وي.

 ه.1411ه، ط ثار الصثا 28٦كتاب )الب ن وال هي ع ها( حملم  بن وضاح القر     - 2

 هت،  ط ثارابن اَّووي. ٥٣٠كتاب )الواثث والب ن( ايب بكر حمم  بن الولي  الطر وختي   - ٣

هتت،  141٠هتت، ط ثار الرايتة  ٦٦٥كتاب )الباعل على انكار الب ن والواثث( ايب ختامة )ختهاب ال ين أبو حممت  عبت الرمحن بتن إْساعيتل(   - 4
، والدتت ف يف أنتته ب عتتة أحتت ثها العبيتت يون )املستتمون ابلثتتا ميس( عليتته الصتت ة والستت   وكتابتته آيتته بعتتض اخللتتط كتاستتس االحتثتتال رولتت  ال تت 

 رصر.

                                                 

 (482ص « ه ي الساري») كره ابن حجر يف  1
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 كتاب )امل دل( البن الاج.  - ٥

 هت،  كر آيه ك  ا  من الب ن. ٥9٧كتاب )تلبيح إبليح( ايب الثرج ابن اَّووي    - ٦

 كتاب )اإلب ان يف ماار االبت ان( للشيخ علي حمثو .  - ٧

 )الس ن واملبت عات املتعلقة ابا كار والصلوات( حملم  عب الس   الشق ي. كتاب  - 8

، والرجتتون ع تت  كتتتاب والستت ةويوجتت  آصتتل يف االعتصتتا  َبدتتر كتتتاب )معتتارج القبتتول( لتتاآظ حكمتتي، بع تتوان )داَتتتة يف وجتتوب التمستت  ابل - 9
. وهتتذا الثصتتل متتن ٦٣٠ - 2/٦٠2ل االعتصتتا  )معتتارج القبتتول( االدتتت ف إليهمتتا، آمتتا دالثهمتتا آهتتو رث( وهتتو آصتتل خمتصتتر جتتاما اهتتم أصتتو 

 معارج القبول مطبون رثرثه بت ريل أحاثي ه.

 :مسألة هجر أهل األهواء والبدع -اثنيا 

طتة ب  )الشتريعة(، وابتنيف، واآلجتري هذا من أصول أهل الس ة، والخيلو كتاب من كتب اعتقتاث أهتل الست ة متن  كتره، آقت   كتره اخلت ل يف )الست ة(
 يف )اإلابنة(، وال لكائي يف )خترح اعتقاث أهل الس ة(، وخ هم ك  .

ن ابب وهجر أهل الب ن هو عقوبة ووقاية، عقوبة قم رقا عتهم، ووقاية ل  هم من أن يعلق بقلوهبم ختال من ك   أهتل البت ن إ ا دتالطوهم وهتذا مت
رمحته هللا  األوزاعي الذين خيالطون أهل الب ن أبهنم مبت عة م لهم، آروى ابن بطة عن س  الذرائا. وق  خت هث السلف يف هذا حىت أهنم كانوا يتهمون

 .1]من سرت ع ها ب عته مل َكَْف علي ا أ لثته[قال

 وق  تكلم الب اري يف هذه املسألة يف كتاب االعتصا  ويف خ ه من الكتب يف صاياه، ومن هذا:

 ن من آوى حم اث.، وآيه ح يل َلعْ ٦يف كتاب االعتصا ، يف ابب 

 ويف كتاب ااثب، ابب )مادوو من اختياب أهل الثساث والرهِيب(، وابب )ما دوو من اقجران ملن عصى(.

  توبة العاصي (. مىت تتبسويف كتاب االستتذان، ابب )من مل ي سلم على من اقرتف  نبا، ومن مل يَتر ث س مه حىت تتبس توبته، وإىل

 هل لإلما  أن مي ا ا رمس وأهل املعصية من الك   معه والزايرة وحنوه(.ويف كتاب ااحكا ، ابب )

 ويف كتاب الذابئح، ابب )اخَلْذف والبت ْ   قة(.

 ابإلضاآة إىل كتب االعتقاث اليت أختر  إليها: -ومن املراجا اليت ي رجا إليها يف هذه املسألة 

 املكتب اإلس مي. . ط2٣٠ - 1/219اب اإلميان من كتابه )خترح الس ة(  كره الب وي يف ابب )جمانبة أهل ااهواء( بكت ما - 1

 ل .ومابع ها، ط ال 99٧ص  2ما كره القاضي عياع يف جرح املبت عة والتاذير م هم يف كتابه )الشثا( ج  - 2

 .2٣8 - 2٠٣ /28ما كره ابن تيمية يف هذه املسألة يف )جممون الثتاوى(  - ٣

 ا.ومابع ه 229ص  1ن مثلح ال بلي يف هذه املسألة يف كتابه )اآلثاب الشرعية( ج ما كره ُشح ال ين ب - 4

 :مسألة النهي عن التشبه أبهل الكتاب واملشركني -اثلثا 

َوثَّت ) ، وقتال تعتاىل 1٠9البقترة:  (أَنث ِستِهم مِهْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَتر ثُّوَنك م مِهن بَتْعِ  ِإميَتاِنك ْم ك ثَّتارا  َحَست ا  مِهتْن ِع ت ِ  َوثَّ َكِ  م ) قال هللا عزوجل
تتْن َأْهتتِل اْلِكتَتتاِب لَتتْو ي ِاتتلُّوَنك مْ  . واآلايت يف هتتذا املعتتىن ك تت ة وقتتذا ورثت الشتتريعة بوجتتوب ب  تتض الكتتاآرين والتتتسي متت هم ٦9آل عمتتران:  ( َّآئَِثتتةم مِه

ت) واقجرة من بس  هرانيهم وحتتر  التشتبه هبتم، قتال تعتاىل ،  22ا اثلتة:  (   قَتْومتا  يت ْؤِم  توَن اِبّللَِّ َواْليَتتْوِ  اآْلِدتِر يت تَواثُّوَن َمتْن َحتاثَّ اّللََّ َوَرس توَله  اَل جتَِ

                                                 

 4٧9و   4٥2 /2)اإلابنة(   1
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ا تَتْعب ت  وَن ِمتن ث وِن اّللَِّ َكَثتْرَ  ِبك تْم َقْ  َكاَنْت َلك ْم أ ْسَوةم َحَسَ ةم يف ِإبْترَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعته  ِإْ  قَتال وا ِلَقتْوِمِهْم ِإ َّ بت ترَاء ِمت ك ْم َوممَّت) وقال تعاىل
َ ك م  اْلَعَ اَوة  َواْلبَتْ َااء أََب ا  َحىتَّ تت ْؤِم  وا اِبّللَِّ َوْحَ ه   أ  بترئ متن كتل مستلم ) عليته الصت ة والست  ، وقتال رستول هللا  4املمتا تة:  (َوَبَ ا بَتيتْ َتَ ا َوبَتيتْ

. ومن هذه ال صوص وحنوها يتبتس لت  كيتف 2(ومن تشبَّه بقو  آهو م هم) عليه الص ة والس  ، وقال  1( را ايقيم بس أ هر املشركس، الترتاءى 
التشتتبه هبتتم وتقليتت هم  ولتتت  يثتتتنت هبتتم ضتتعاف اإلميتتان، آتتإن هللا قتت  أمتت ه ورثت الشتتريعة بوجتتوب ب تتض الكثتتار وخمتتالثتهم ومباعتت ْم لستت ه  ريعتتة 

َمَتانم قَِليلم مث َّ َمتْأَواه ْم َجَهت َّم  َوبِتْتَح ، اَل يَت  رَّنََّ  تَتَقلُّب  الَِّذيَن َكَثر واْ يف اْلِبَ ثِ ) ا آت ة قم وللمؤم س، كما قال تعاىلالكاآرين ابل عماء يف ال ني
َ ا ِلَمتن َيْكث تر  اِبلترَّمْحَِن لِبت ي توِِْْم س تق ثا  مِهتن َآاَّتِة َوَمَعتارَِج َوَلْواَل َأن َيك وَن ال َّا   أ مَّة  َواِحَ ة  ََََّعلْ ) ، وقال تعاىل 19٧ - 19٦آل عمران:  (اْلِمَهاث  

َهتتا َيْظَهتتر ونَ  َهتتا يَتتَِّكتتؤ ونَ ، َعَليتْ نْتَيا َواآْلِدتتَرة  ِع تتَ  َربهِتتَوو ْدر آتتا  َوِإن ك تتلُّ َ لِتت، َولِبت ي تتوِِْْم أَبْتتتَوااب  َوس تتر را  َعَليتْ تتا َمتَتتان  اْلَيَتتاِة التت ُّ  (َ  لِْلم تَِّقتتسَ َ  َلمَّ
، وهكذا ترى الكثار يف هذه ال نيا أصااب مال وصاة وجال وأصااب دسة وَتكُّن يف علو  ال نيا وهذه آت ة قتم وللمتؤم س يف  ٣٥ - ٣٣الزدرف: 

 آِن واح .

ئتا هتذا ثت الشتريعة بست   رااء، وقت  ور واخل صة: أن خمالطة الكاآرين والتشبه هبتم آات  عتن متتابعتهم مثست ة لت ين املستلمس ولت نياهم علتى الستو 
 الثساث.

أن َقَ ر هللا ِب ف  ل ، وأن  وائف من هذه اامة ستتبا س  ن  عليه الص ة والس  وابلرخم من هذا الظر الشرعي آق  أدس الصاثق املص وق 
لكم ختتسا  ختتسا  و راعتا بتذران حتىت لتو ثدلتوا جاتر ضتب لتتتبعن َستَ ن متن كتان قتب) عليه الص ة والس  الكاآرين من أهل الكتاب واملشركس، آقال 

تقتو  الستاعة حتىت أتدتذ أمتيت أبدتذ القترون  ال) عليته الصت ة والست  متثق عليه. وقال  َآَمن (( قل ا:  ايرسول هللا اليهوث وال صارى  قال )لتبعتموه
تتَ ن بثتتتح الستتس جتتا س تت ة وهتتي الطريقتتة ٣(ومتتن ال تتا  إال أولتتت  ( آقيتتل: ايرستتول هللا كثتتار  والتترو  ، آقتتال )قبلهتتا ختتتسا  بشتتس و راعتتا بتتذران . والسَّ

جيعهتا  حس ة كانت أو سيتة، وال ي ان وإن ورثا بصي ة اخلس إال أهنما درجا أياا خمرج الزجر والتاذير. وهذان ال ي ان دس عن بعتض اامتة ال
 ِلماَ ثبت من بقاء  ائثة م ها على الق.

ه( آقتت  أورث هتتذا ٣8٧)ت  أبااو عباادهللا باان بقااةستتلمس يف التشتتبه ابلكتتاآرين م تتذ ومتتن بعيتت  حتتىت إن املتترء ليعجتتب ممتتا  كتتره وقتت  وقتتا ك تت  متتن امل
آلتتو أن رجتت   عتتاق  أمعتتن ال ظتتر اليتتو  يف اإلستت   وأهلتته لعلتتم  أن أمتتور ال تتا  َتاتتي كلهتتا علتتى ستت ن أهتتل [التت يل الستتابق وختت ه مث قتتال رمحتته هللا 

تهم، وعلى س  هة كسرى وقيصر وعلى ماكانت عليه اَّاهلية، آمتا  بقتة متن ال تا  وماصت ف مت هم إال وهتم يف ستائر أمتورهم خمتالثون الكتابس و ريق
، ماتتاهون آيمتتا يثعتتل أهتتل الكتتتاب واَّاهليتتة قتتبلهم، آتتإن َصتتَرَف بصتتره إىل الستتلط ة وأهلهتتا عليتته الصتت ة والستت  لشتترائا اإلستت   وس تت ة الرستتول 

ال  هبا من حكامهم وعماقم وج  اامر كله آتيهم ابلات  ممتا أِمتروا بته ون صتبوا لته يف أآعتاقم وأحكتامهم وويهتم ولباستهم، وكتذل  يف  وحاختيتها ومن
ىت آكترت ه هللا، ومتسائر ال ا  بع هم من التجار والسوقة وأب اء ال نيا و البيهتا متن التزران والصت هان واا َجتراء والثقتراء والقترهاء والعلمتاء إال متن عصتم

  وا تالح يف  ل  وجت ت اامتر كمتا أدستت  يف املصتائب وااآتراح ويف التزي واللبتا  واآلنيتة وااب يتة واملستاكن واخلت ا  واملراكتب والتوالئم وااعترا
ل  متتن ابن واختتترتى والثتتره واملآكتتل واملشتتارب، وكتتل  لتت  آيجتتري دتت ف الكتتتاب والستت ة ابلاتت ه ممتتا أ ِمتتر بتته املستتلمون ون تت َب إليتته املؤم تتون، وكتتذ

 وَملَتت  واقتتتىن واستتتأجر وورن ووارن، آمتتن  لتتب الستت مة ل ي تته يف وقت تتا هتتذا متتا ال تتا  َعتتِ َمها، ومتتن أحتتب أن يلتتتمح معيشتتة علتتى حكتتم الكتتتاب

                                                 

 ال يل، رواه أبو ثاوث والرتمذي ذس اث صايح مرس      1
 ال يل رواه أمح  وأبو ثاوث، وصااه ابن حبان، وقال الاآظ ابن حجر: إس اثه حسن 2
 متثق عليه ٣
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،  آكيتف لتو لترأاي 1]زمتانوالس ة آق ها، وك ر دصماؤه وأع اؤه وخمالثوه  ومب اوه آيها، آاهلل املستعان، آما أخت  تعتذر الست مة يف الت ين يف هتذا ال
 ومان ا .

تابعتة كاملتة لى التشبه بتل صتار معتصر اامر إن التشبه ابلكثار أصبح اليو   وآا  دتاح عمو  ب ث املسلمس آأآس  عليهم  ثي هم وثنياهم، ومل يق
 يف صور ختىت ي طلق على جمموعها مصطلح العلمانية واليت حقيقتها ال ثي ية أو اَّاهلية:

ون آتالكم بقتان آترق، ومستتك ِر، وال   بس م ِقتل ها الكم بقوانس الكثار )القوانس الوضعية(، واليت الخيلو م ها بل  من بل ان املسلمس اليو آم - 1
 وضعي واح  كثر أكس، وق  آصهلت هذا يف كتايب )ثعوة التوحي (.

لتيت هتي  واخيتت  ستات  العلمانيتة ال يابيتة والن ااحتزاب السياستية واالنت تاابت اوم ها علم ة الياة السياسية: ابنتهتاج ال ميقرا يتة ولواومهتا مت - 2
 معبوثة من  ثون هللا.

ميتت ت آتيهم حتقت  كتل ما هم، بتل خرستوم ها علم ة التعليم واإلع  : وهي سياسة دبي ة أثت إىل قطا صتلة ك ت  متن امل تستبس لإلست   بت ي - ٣
 كرومتر وثنلتتوب، ومل  الجنليتزاينللكثتار متن اإلآترنل وخت هم بصتلة. وهتي سياستة أرستى ثعائمهتا يف مصتر ا للت ين بصتلة، متا االعجتاب بكتل ماميتت

 ي ل بل  من هذا الب ء.

تعلتتتيم  البيتتتوت ومعاهتتت  الا متتتن آجتتتور يفوم هتتتا علم تتتة اليتتتاة االجتماعيتتتة: بتقليتتت  الكثتتتار يف عتتتاثاْم وستتتلوكهم كتتتالتسج واالدتتتت ط ومايتبعهمتتت - 4
ارح رمتتة كالستتي ما واملستتلث تتون احملاملكاتتتب ووستتائل املواصتت ت وخ هتتا. وتقليتت  الكثتتار يف لباستتهم وحلتتق اللاتتى ووصتتل الشتتعر وختتتيون واملصتتانا وا

ن متتتملتتردص قتتتا يف ك تت  اقتتا وختتت   متتتر يف بلتت ان املستتتلمس، بتتل بيتتتوت التت عارة املتتتردصواملوستتيقى والتترقص، وانتشتتتار امل هتتي والتتتا ت وختتترب اخل
ين عتتن ختتر  قتتيم الكتتاآر  . هتتذا آاتت  تتواثي واملقتتاهي التتيت تصتت  ال تتا  عتتن املستتاج  وتستتعى يف دراهبتتا، وختت   لتت  متتن س تت ن الكتتاآرينالبلتت ان، وال

لبقترة: ا (نْتَيار واْ اْلَيَتاة  الت ُّ لِلَّتِذيَن َكَثت و يهِتنَ ) ىلاملاثية يف نثو  املسلمس وهي قيم التكاثر من ال نيا والت اآح آيها متا إ تال الستعي لآلدترة، قتال تعتا

 .1التكاثر:  (َأْقَاك م  التََّكاثت ر  ) ، وقال تعاىل 212

 هم.واامر أوسا من أن حنيط به يف هذه العجالة، وهو واضح للعيان إال من أعمى هللا بصائرهم وأنساهم أنثس

متا ك  2٥و 14 اابتواب متن صتاياه يف تاب االعتصتا يف ك -مسألة التاذير من التشبه ابلكاآرين  -وق  تكلم الب اري رمحه هللا يف هذه املسألة 
  كر  من قبل.

 ومن الكتب اليت يرجا إليها يف هذه املسألة:

 كتاب )اقتااء الصراط املستقيم خمالثة أصااب اَّايم(  البن تيمية. وهو كتاب مهم.  - 1

 تاب مهم. وث التودري، وهذا ككتاب )اإليااح والتبيس ملا وقا آيه ااك رون من مشاهبة املشركس( للشيخ مح  - 2

 البشتتتائر اإلستتت مية ليتتت ي، ط ثاركتتتتاب )االستتتت ثار ل تتتزو التشتتتبه ابلكثتتتار( للشتتتيخ أمحتتت  بتتتن الصتتت يق ال متتتاري، بتعليتتتق الشتتتيخ عبتتت هللا الت  - ٣
 ه.14٠9

لشتتيخ اإلستت   حممتت  بتتن عبتت الوهاب،  ماكتتان عليتته أهتتل اَّاهليتتة( عليتته الصتت ة والستت  كتتتاب )مستتائل اَّاهليتتة التتيت دتتالف آيهتتا رستتول هللا   - 4
ا  مطبوعتتة مستتتقلة، ومطبوعتتة ضتتمن )جمموعتتة التوحيتت ( التتيت أختتتر  إليهتتا، ومطبوعتتة بتعليتتق حممتتوث ختتتكري االوستتي  بتتا املكتبتتة الستتلثية رصتتر، وهتتذ

 كتاب مهم.

                                                 

هت، وهذا وصثه لزمانه، وك مه هذا مشابه لك    ٣8٧، هذا ك   ابن بطة املتويف يف عا  ٥٧2 - ٥٧1 /2يف كتابه )اإلابنة عن ختريعة الثرق ال اجية( ط ثار الراية،  1
 2٠ه يف كتابه )الشريعة( ص ٣٦٠ختي ه االجري ت 
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 صتة، وللمؤلتف كتتتاابنيف مصتر دا اث املعاصتركتتاب )االجتاهتات الو  يتة يف ااثب املعاصتر( للت كتور حممتت  حممت  حستس، ملعرآتة جتذور الثستت  - ٥
علتى   وضتون بعت ه هتم عالتةيف هتذا امل آدران يف نثح املوضون و ا )اإلس   والاتارة ال ربيتة( و )حصتون ا مهت ثة متن ثادلهتا(. ومعظتم َمتْن كتتب

 كتبه. 

 آهذا مايتعلق ابلتشبه ابلكاآرين وبيان مارته يف ال ين وال نيا.

 :والصوفيةمسألة التصوأ  -رابعا 

ق  يتة، ستيا، آشتبه القتارة اآج توب ختترق  وهذا موضون مهم لعمو  البلوى به يف معظم البل ان من الصس خترقا إىل أمريكا ختراب، ومابي همتا متن بت ث
.  آالب ث العربية، آالب ث ااآريقية، آأورابه

ا  يف آإنته مل يكتن مشتهور  «الصتوآية» قت  قتال ابتن تيميتة )أمتا لثتظ والد ف بس املسلمس يف أن مصطلح )التصوف( مل يترث يف الكتتاب والست ة، بتل
ه( وليستت 22٠ي اخل يتة )التيت آدرهتا عتا  . واملقصتوث ابلقترون ال  ثتة أ11/٥القرون ال  ثة، وإمنا اختتهر التكلم به بع   ل ( )جممتون الثتتاوى( 

إال يف م تصتف  مل ي بتت ن« صتويف»ن لقتب أعب الرمحن الوكيل )والتاريخ يذكر هت(،  وق  سبق بيان هذا. وقال الشيخ  ٣٠٠اقجرية )اليت آدرها عا  
 .1٧2)هذه هي الصوآية( ص «( أبو هاختم الكويف»القرن ال اين اقجري، وأن أول من ل قب به هو 

 آإ ا كان مصطلح التصوف مصطلاا  حاثاث، آه ا قاع ة هامة ي ب ي الت بيه عليها:

 ليت ِل مرد يف الكتاب والسنة()قاعدة يف األلفاظ اجململة ا

آالواجتب أن ن بتت ماأثبتته الكتتاب والست ة، ون ثتي متانثي الكتتاب والست ة، واللثتظ ا متل التذي مل يترث يف الكتتاب والست ة [رمحته هللا  ابن ميمياةقال 
يف الكتاب والس ة وال اتثق السلف علتى نثيهتا أو وأما االثا  اليت ليست [أياا  ابن ميمية. وقال 1]الي طلق يف ال ثي واإلثبات حىت يتبس املراث به

أقترَّ  عليته الصت ة والست  اثباْا آهذه ليح على أح  أن يواآق متن نثاهتا أو أثبتهتا حتىت يستثستر عتن متراثه، آتإن أراث هبتا معتىن يواآتق دتس الرستول 
ختتيخ اإلست   أم لتة لأللثتا  ا ملتة بلثتظ اَّهتة واَّتس وَدْلتق . وقت  ضترب 2]أنكتره عليه الص ة والس  به، وإن أراث هبا معىن خيالف دس الرسول 

 اإلميان وخ ها.

ماحتت َّثكم أهتل  الكتتاب آت  تصتت قوهم وال تكتذبوهم، وقولتوا آم تا ابهلل وكتبتته ) عليته الصت ة والست  وهتذه القاعت ة قتا مستتت   متن الست ة، وهتو قولتته 
. والخت  يف أن هذا التوقف آيما الجنز  بص قه أو بكذبته لكونته مل يترث بته كتتاب أو ٣( تكذبوهورسله، آإن كان اب   مل تص قوه،  وإن كان حقا  مل

وهتتذا أصتتل يف وجتتوب التوقتتف عمتتا ي شتتكل متتن اامتتور والعلتتو ، آتت  ي قاتتى آيتته جبتتواو وال [رمحتته هللا هتتذا التت يل مث قتتال البدااو ستت ة. وقتت   كتتر 
 .4]بط ن، وعلى هذا كان السلف

ملتراث ان كتره حتىت نتبتسه  ِقتره بته والن  آهو لثظ حاثث جممل مل يرث به كتاب أو س ة، وعلتى هتذا آي ب تي أال « التصوف»اع ة لثظ وي دل يف هذه الق
 به.

. آ قتول آإن قيل:إن التصوف يراث به الزه  واإلعراع عن ودارف ال نيا ما الورن واالختت ال بتهذيب ال ثح وترقيق القلب والتأهب للقاء هللا تعتاىل
 تاين: ذا كله حق بشر س: أح  ا: ع   ال لو يف هذا ان التش ث مظ ة االنقطان واالحنراف وق  تااآرت أثلة الشريعة على    ال لو. والشترط اله

                                                 

 ٧/٦٦٣)جممون الثتاوي(  1
 12/114)جممون الثتاوى(  2
 رواه أمح  وأبو ثاوث، وللب اري م له بلثظ قريب يف تثس  سورة البقرة ٣
 189 - 182، ط املكتب اإلس مي. ويف بيان هذه القاع ة يف االثا  ا ملة راجا أياا كتاب )لواما اانوار البهية( للسثاريين، هامش ص 1/2٦9)خترح الس ة(  4

 هت 1411املكتب اإلس مي  ٣ابَّزء ااول م ه، ط 
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  أن نستتمي هتتذه العبتتاثات والطاعتتات أبْسائهتتا الشتترعية كتتالورن والزهتت  واخلشتتية وحنتتو  لتت  ماثامتتت قتتا أْستتاء ختتترعية ثون الاجتتة الستتتعمال ألثتتا
ِإْن ِهتَي ِإالَّ ) مبت عة كلثظ التصوف، آ  د ف يف أنته لثتظ حتاثث مبتت ن، والدتوو استتعمال لثتظ مبتت ن متا وجتوث اللثتظ الشترعي، قتال تعتاىل

ت م وَها أَنت ْم َوآاَبؤ ك م مَّا أَنَزَل اّللَّ  هِبَا ِمن س ْلطَاِن ِإن  َْْ َأْْسَاء َْسَّيتْ ِتم  اْق تَ ىيَتتَِّبع وَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما  الت جم:  (َوى اْاَنث ح  َوَلَقْ  َجتاءه م مِهتن رَّهبِه

 ، آ  دوو الع ول عن اإلسم الشرعي إىل اإلسم الب عي.  2٣

متتا   قتتم ر قتتم وإقامتتة املوالتتثة هبتتم وال تتذ: إن التصتتوف يعتتين عبتتاثة املقبتتورين بتت عائهم واالستتت ا-نتتراه أبعي  تتا ونستتمعه َب ان تتا  وهتتو متتا -وإن قيتتل 
ذورة للمقبتورين. ب وهي الذابئح امل على ال  ص ادت ط الرجال ابل ساء، ما ترثي  ااوراث املبت عة واإلنشاث ما الرقص ابالان املطربة، وأكل ما بح

جتتوث و هتتو اعتقتتاث  ن التصتتوفإزعتتو ، أو أو قيتتل ل تتا: إن التصتتوف هتتو اعتقتتاث قيتتا  ااوليتتاء متتن ااقطتتاب وختت هم بتتت ب  ختتتتون الكتتون يف ثيتتواهنم امل
ا كثتر أكتس  لت . آ قتول: إن هتذ ن إىل خت اب ن لل ين خ   اهره، أو إنه اعتقاث وح ة الوجوث )اللول واالحتاث( وما ي بين عليهتا متن وحت ة ااثاي

 وآسق وآجور سواء ْسوه تصوآا  أو خ   ل ، آالعسة يف اامور ِبقائقها ال مسمياْا.

 التصوف، ما َتسك ا اباْساء الشرعية آيما نقره من التصوف. نقرهه وما ن كره من آهذا ما

 آاتل اخللتق. قتال ابتنأوقتال إهنتم  ، ومت هم متن خت  آتيهم«الصتوآية والتصتوف»وتكلم ختيخ اإلس   ابن تيمية يف هتذا آقتال: إن متن ال تا  متن    
و  تامل ل ثسته هتمل تسبس إليهم من يمس،ومن اقتص  الذي هو من أهل التيمية: والصواب أهنم جمته ون يف  اعة هللا آثيهم السابق املقرَّب، وآيهم امل

شتايخ مج مت  ، آتإن أك تر هم: كتال ه عاص لربه. وق  انتسب إليهم  وائف من أهل الب ن والزن قة، ولكن ع   احملققس من أهل التصوف ليسوا م 
شتتعهب وت تتون وصتتارت بعتت   لتت  ت ة وختت ه. آهتتذا أصتتل التصتتوف، مث إنتتهالطريتتق أنكتتروه وأدرجتتوه عتتن الطريتتق م تتل: اَّ يتت  بتتن حممتت   ستتي  الطائثتت

 الصوآية ث ثة أص اف.

 صوآية القائق: آهم الذين وصث اهم.

 وصوآية اارواق: آهم الذين وقثت عليهم الوقوف.

 .1وصوآية الرسم: آهم املقتصرون على ال سبة َآهمُّه م يف اللبا  واآلثاب الوضعية.

لته م كتر مترثوث علتى أه لثجور وهذاصوف م ه ماهو حق ولكن ي ب ي أن ي سمى ابْسه الشرعي، وم ه ماهو اب ل من الشرك واوأعوث آأكرر: إن الت
بب صت هم ن علتيهم اامتوال بستوآة وي ت قو وهو الشائا الذي نراه يف هتذا الزمتان يف ختتىت البلت ان، وقتذا جتت  الكتا  الطواخيتت يقربتون هتؤالء املتصت

  تسبس إىل اإلس   عن سبيل هللا تعاىل.لطوائف عظيمة من امل

مث بتتس [ عباادالرمحن الكااواكيبووصتتف التت كتور حممتت  حممتت  حستتس حتتال الصتتوآية يف أوادتتر القتترن التاستتا عشتتر املتتي ثي، آقتتال آيمتتا ي قلتته عتتن 
ليت هم ورستتومهم إىل نظائرهتتا يف ال صتترانية ويف الكتواك  بعتت   لتت  أتثتر رجتتال الطتترق ببِتت َن اليهوثيتة وال صتترانية وبطقتتو  الك يستة، ويتترث ك تت ا  متتن تقا

ْ  ْم ِع تتَ  َوَمتتا  ) التقاليتت  الك ستتية، ويقتتول إن عبتتاثْم هللا قتت  أصتتبات أختتتبه ختتتيء بعبتتاثة مشتتركي العتترب التتيت وصتتثها هللا تعتتاىل بقولتته: َكتتاَن َصتتَ 
ء جعلتوا عبتاثة هللا تصتثيقا  وختتهيقا ، ود عتة ونعيقتا . وستاروا هبتذه اخلتزعب ت أي صتث ا  وتصتثيقا . وهتؤال  ٣٥اانثتال:  (اْلبَتْيِت ِإالَّ م َكاء َوَتْصِ يَة  

ثة اخلاملتة، عقول اَّه ء، وادتلبوا قلوب الاعثاء من ال ساء و وي ااهواء واامراع العصبية، بتزيي هم هتذه الرستو  التيت َتيتل إليهتا ال ثتو  الاتعي
وقت  قتا  قتؤالء امل لِهستس أستواقم يف ب ت اث ومصتر والشتا  وتلمستان قت ميا ، »لطويتل. مث يقتول: اليت تستصعب حتصيل ال ين متن  ريتق العلتم الشتاق ا

ا ال ولكتتن ال ِكس تتوِقها يف القستتط طي ية م تتذ أربعتتة قتترون إىل اآلن، حتتىت صتتارت آيهتتا هتتذه ااوهتتا  الستتارية واخلتتزعب ت كأهنتتا هتتي ثيتتن معظتتم أهلهتت

                                                 

 ، يصف آيه أص اف الصوآية2٠ - 11/٧1هذا ك   ابن تيمية  كرته ابدتصار وتصرف يس ين من )جممون الثتاوى(  1
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ارهم نثو ا  عظيما  به أآس وا ك  ا  يف ال ين، وبه جعلوا ك  ا  متن املت ار  تكتااي للبطتالس التذين يشته ون اإلس  .... آهؤالء امل لسون ق   لوا بس
تكثهتر أعصتاهبم، آيتلبَّستهم قم وورا  ابلكرامات املْرِهبة، وبه حوَّلوا ك  ا  متن اَّوامتا جمتاما للبطتالس التذين تَتتْرَتلُّ  متن ثوي  بتوقم قلتوب  املتتو س، و 

 . 1]«من اخلَبل يظ ونه و ا  اخلشون. وبه جعلوا وكاة اامة ووصاايها روقا  قم، وبه جعلوا م اديل أوقاف امللوك واامراء عطااي اتباعهم نون

يتته حتتتت اابتتواب آرج الكتت   هتتذا، ومل يتتتكلم الب تتاري رمحتته هللا عتتن التصتتوف علتتى وجتته اخلصتتوص يف كتتتاب االعتصتتا  متتن صتتاياه،  وإمنتتا ي تت 
متتن عمتتل عمتت  لتتيح »(، و ابب 1٥(.،  وابب إمث متتن  ثعتتا إىل ضتت لة )ابب ٥(،  وابب    ال لتتو )ابب ٥امتتة،  م تتل ابب    البتت ن  )ابب الع

 (.2٠)ابب « عليه أمر  آهو رث
 

 أما عن املؤلثات يف هذا املوضون داصة،  آ  صح را يلي:

 لمية.اعة أنصار الس ة رصر،  بعته ثار الكتب العكتاب )هذه هي الصوآية( للشيخ عب الرمحن الوكيل من ج  - 1

 رسالة )الثرقان بس أولياء الرمحن وأولياء الشيطان( لشيخ اإلس   ابن تيمية. - 2

 ا ل  الاثي عشر من جممون آتاوى ابن تيمية خمصص كله للتصوف، وآيه الرسالة السابقة )الثرقان(. - ٣

 بن اَّووي.كتاب )تلبيح إبليح( ايب الثرج ا  - 4

 كتاب )الكشف عن حقيقة الصوآية( حملموث قاسم.   - ٥

 آهذه هي أهم مسائل االعتصا  وأهم مراجعه.

 
 يدرسه القالب من مرا ع االعتصاا املسألة الثامنة: ما

 يف املرتبتس ال راسيتس ال انية وال ال ة

 هى:ي رسه الطالب يف املرتبة ال انية من املراجا اليت  كر ها آ أما ما

ة، والرجتتتون ع تتت  لكتتتتاب والستتت الثصتتتل اخلتتتاص ابالعتصتتتا  َبدتتتر اَّتتتزء ال تتتاين متتتن )معتتتارج القبتتتول(، وع وانتتته )داَتتتتة يف وجتتتوب التمستتت  اب - 1
 االدت ف إليهما آما دالثهما آهو رث(. وهذا الثصل مطبون رثرثه يف كتيب.

 ار.وي ب ي الب ء هبذا الثصل الختتماله على أهم مسائل االعتصا  ابدتص

 كتاب )االعتصا ( بصايح الب اري.  - 2

 كتاب )اقتااء الصراط املستقيم خمالثة أصااب اَّايم( البن تيمية.  - ٣

 كتاب )اإليااح والتبيس ملا وقا آيه ااك رون من مشاهبة املشركس( للشيخ محوث التودري.  - 4

 ي االوسي.كتاب )مسائل اَّاهلية( حملم  بن عب الوهاب، بتعليق حمموث ختكر   - ٥

 كتاب )هذه هي الصوآية( لعب الرمحن الوكيل.  - ٦

 كتاب )اإلب ان يف ماار االبت ان( للشيخ علي حمثو .  - ٧

 كتاب )مثهو  التج ي  يف اإلس  ( لل كتور حمموث الطاهان.  - 8

 قبل. ر ها منوأما ماي رسه الطالب يف املرتبة ال ال ة، آهو ماواث عن هذه الكتب من مراجا االعتصا  اليت  ك

                                                 

 ٣24ص  1هت،  ج  14٠٣)االجتاهات الو  ية يف ااثب املعاصر(  ث. حمم  حمم  حسس، ط مؤسسة الرسالة  1
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راآاتة وهتي رجتتة واملعتزلتة والاخلوارج واملمعرتك الصران متا الثترق الاتالة كت -وكما رأيت  -هذا، وق  أسهب ا يف ال يل عن االعتصا  ا يته، آهو 
ىت وأضتلت وأآست ت يف ختت ضتت وأآردتتابآرق حيهة تعيش آيما بي  ا أبتباعها أو أبآكارهتا، كمتا أن االعتصتا  هتو معترتك الصتران متا الصتوآية التيت 
لتب ث آتأك روا ء التذين   توا يف امانيتة، هتؤالبل ان املسلمس، هذا آا  عن أن االعتصا  هو معرتك الصران ما ثعتاة اَّاهليتة املعاصترة املستماة ابلعل

 اث.انه وتعاىل لباملرصنه سبام، إآيها الثساث، نسأل هللا العليه العظيم أن يصب عليهم سوط عذاب وأن يطهر ب ث املسلمس م هم ومن كثره

و هتتكتتتاب والستت ة، وهتتذا ب راستتة ال وهبتتذا خنتتتم الكتت   يف مباتتل االعتصتتا  ابلكتتتاب والستت ة، ومتتن امل استتب أن نتبعتته ب راستتة متتا ي عتصتتم بتته، أي
 موضون املبا س التاليس إن ختاء هللا، وابهلل تعاىل التوآيق.
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 املبحث الثالث:
 يف القرآن وعلومه

  

ة ِبثظته ن هو أول علمي الشريعة ااصليس أو ااساسيس )و ا الكتاب والس ة(، والقرآن هو أسا  العلو  الشرعية والل وية. وقذا ي ب تي الع ايتالقرآ
 تر متن أربعتس وثوا  مراجعته لت  ي  سى، ونقل ابن ق امة يف ص ة الترتاويح ابمل تين عتن أمحت  بتن ح بتل رضتي هللا ع ته أنته قتال: متن قترأ القترآن يف أك

يومتتتا نستتتي. أي التتتاآظ إ ا راجتتتا يف هتتتذه املتتت ة تعتتترع ل ستتتيان احملثتتتو . آي ب تتتي أن يراجتتتا يف أقتتتل متتتن  لتتت  حتتتىت الي ستتتى و لتتت  حستتتب آراختتته 
 .1وصاته

 آإما أن يراجا القرآن مرة كل ختهر أبن يراجا جزء  يف اليو .

  .وإما أن يراجا القرآن مرة كل أسبوعس أبن يراجا جزأين يف اليو 

 وإما أن يراجا القرآن مرة كل عشرة أاي  أو كل أسبون.

 ا  الب العلم.ي أن يقرأهوق  بسه هذا كله ال ووي رمحه هللا يف كتابه )التبيان يف آثاب محلة القرآن( وهو من الكتب اليت ي ب 

 الت رج. ل ة مراعيال انية وال امث أ كر بع   ل  الكتب املعي ة على ثراسة القرآن، وأقسهمها على ال راسة يف املرتبتس ا

 أوال:  دراسة علوا القرآن يف املرمبة الثانية

ه كلهتا ت ت رج  عتن البيتان أن هتذالباتل. وختينه ون ر  آيها العلو  التالية: التجوي ، وآثاب الت وة، وعلو  القترآن، والتثست ، وال ريتب، واإلعتراب، و 
زول، رين، وأستتباب ال تتستتو بقتتات املث لتتى التجويتت ، والقتتراءات، ورستتم القتترآن، وأصتتول التثستت ،حتتتت املصتتطلح العتتا  )علتتو  القتترآن( والتتيت تشتتتمل ع

ن ست ذكر ه تا إن ىل مثتانس نوعتا. وحنتاإلتقان( إوال اسخ وامل سو ، وال ريب، واإلعراب، واملكي وامل ين، وخ ها من العلو  اليت بل  هبا السيو ي يف )
 ة.طالب يف هذه املرتبن ي رسها الأالثن )كاإلتقان( كما س ذكر كتبا يف بعض علو  القرآن اليت ي ب ي ختاء هللا بعض الكتب اَّامعة يف هذا 

 التجويد  -أوال 

لت  آب راستة ن   لت . آتإن تعتذر  جويت  متاأمكوق  سبق يف املرتبة ااوىل الت بيه على أن السمان والتلقي عتن املشتايخ هتي الطريقتة امل لتى ل راستة الت
 ر  ص، أمتا املت صتص واملت ت  املت صتل  واالستمان إىل ااختر ة املسجلة للمصاف املرتل، وااآال أختر ة املصاف املعلِهم، وهذا قواع  التجوي

 آ ب  له من التلقي ابملشاآهة.

لست   عتن اعتن جسيتل عليته  قتاهكمتا تل  ست  عليته الصت ة والواملقصوث من تعلم التجوي : أن يقرأ املسلم القرآن قراءة صاياة كما كتان يقترأه ال ت  
 رب العزة جل وع .

 وآائ ة التجوي : صيانة ك   هللا تعاىل عن تطرهق التاريف والت ي  إليه.

 املؤلف. ليمية بصوتوق  نصا ا يف املرتبة ااوىل بكتاب )التجوي  امليسهر( للشيخ عب العزيز القارئ، ومعه أختر ة مسجلة تع

 ويف هذه املرتبة ن صح بكتابس:

عليهتتا ختتترح لشتتيخ اإلستت   وكتتراي و أبيتتات حتثتتظ، ويتت ر  ختتترحها،  1٠9هتتت، وهتتي م ظومتتة يف  8٣٣)املق متتة اَّزريتتة( ايب اخلتت  ابتتن اَّتتزري  - 1
 ه، ط مؤسسة م اهل العرآان بب وت، وعليها خترح للشيخ عب العزيز القارئ أياا.92٦االنصاري 

  ختيخ ع مان.ومن كتب املعاصرين: كتاب )حق الت وة( لسين - 2

                                                 

 (8٠٥ /1)امل ين والشرح الكب ،  1
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ه متتا  ريقتتة ال طتتق الثتتم والوجتتو وأنبتته ه تتا علتتى أ يتتة حثتتظ القتترآن متتا ت وتتته تتت وة صتتاياة يف ستتن مبكتترة قبتتل البلتتول لتتكيتتف عاتت ت اللتتق 
 ليتته يفليامتتل أب تتاءه عو يف كتتسه،  الصتتاياة مل تتارج التتروف، وإال آستتوف يكتتون هتتذا عستت ا  كلمتتا تقتت   الستتن. ومتتن آاتتته هتتذا يف صتت ره آليت اركتته

 لتجوي  عمليا.يبهم على اص رهم، ون صح بتاثيظ اا ثال م ظومة )حتثة اا ثال يف جتوي  القرآن( للشيخ سليمان اَّمزوري، ما ت ر 

 آداب الت وة   -اثنيا 

 ي ر  آيها كتاب )التبيان يف آثاب محلة القرآن( لل ووي، وليعمل را آيه.

 علوا القرآن  -اثلثا 

هتذه  ، كمرجتا لل راستة يفن( للستيو يباحل يف علو  القرآن( للشيخ م هتان القطتان، وي ستتعان بكتتاب )االتقتان يف علتو  القترآي ر  آيها كتاب )م
 املرتبة.

 التفسري وأصوله  -رابعا 

عتاىل بته، والبت  م تراث هللا تعانيته و تثست ه وم التزا  املسلم بكتاب هللا تعاىل وعمله أبحكامه وآثابته متوقتف علتى آهمته لته، وستبيله إىل آهمته هتو معرآتة
ْ لتىَ  علتى اتباعهتا للطري ثسترين ب تاءمن أجل الوقوف على الصواب يف هذا من معرآة  رق التثس  امل تلثة وأيها أآال  ويتتم تقيتيم تثاست  امل

 
قتة امل

 يف التثس .

 هم، وقتذا  التابعس رضي هللا عو مث الصاابة  أعلم اامة بذل هو  عليه الص ة والس  خت  يف أن هللا تعاىل هو أعلم رراثه من ك مه مث رسوله  وال
تر آيهتا القترآن ابلقترآن نثسته مث ابلست ة مث أبقتوال الصتاابة مث التتاب ست  ابملتأثور هتذه الطريقتة ابلتث عس. وتستمىكانت أآال  ترق التثست  هتي ماآ سِه

 و ل  يف مقابل التثس  ابلرأي.

هم أنته ت تاقض ظتاهر أحيتا  رتا يتو آها يف اليء تع ث أقوال السلف من الصاابة والتابعس يف اآلية الواح ة وادت وع   مطالعة التثاس  ي حظ القار 
 وليح اامر كذل . 

 وان التثاس .تثس ، وأنوقذا آه ا ث ث مسائل ي ب ي الت بيه عليها، وهي: أآال  رق التثس ، وأسباب اخل ف بس السلف يف ال

 : أآال  رق التثس  املسألة ااوىل •

تتر القتترآن ابلقتترآن، آمتتا أ جتتل[رمحتته هللا  اباان ميميااةقتتال ختتتيخ اإلستت    ضتتا آدتتر، يف مكتتان آإنتته قتت  آ ستتر يف مو  إن أصتتح الطتترق يف  لتت  أن يت َثسَّ
 وماادتصر من مكان آق  بسط يف موضا آدر.

ول هللا عي: كل ماحكم به رستثريح الشاآإإلما  أبو عب هللا حمم  ابن آإن أعياك  ل  آعلي  ابلس ة آإهنا ختارحة للقرآن وموضاة له، بل ق  قال ا
ن لل تتائ س ا أراك هللا والتكتتس ال تتا  رتتبتتآهتتو ممتتا آهمتته متتن القتترآن، قتتال هللا تعتتاىل )إ  أنزل تتا إليتت  الكتتتاب ابلتتق لتتتاكم  عليتته الصتت ة والستت  

َ لِل َّاِ  َمتَوأَنَزْلَ ا ِإلَْيَ  ا) تعاىل وقال - 1٠٥ال ساء  -دصيما(  َوَمتا أَنَزْل َتا )عتاىل وقتال ت 44ال اتل:  (ه تْم يَتتَتَثكَّتر ونَ ْيِهْم َوَلَعلَّ ا نت تزهَِل ِإلَتلذهِْكَر لِتت َبسِه
َ َق م  الَِّذي اْدتَتَلث واْ ِآيِه َوه   ى َورَ  أال إين »: يته الصت ة والست  علال رستول هللا ، وقذا قت٦4ال ال:  (ونَ َقْوِ  يت ْؤِم   مْحَة  لهِ َعَلْيَ  اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتت َبسِه

  -إىل أن قال  -يعين الس ة. « أوتيت القرآن وم له معه

وال التتتيت وه متتتن القتتترآن وااحتتت  ملتتتا ختتتتاه وحي تتتتذ إ ا مل جنتتت  التثستتت  يف القتتترآن وال يف الستتت ة رجع تتتا يف  لتتت  إىل أقتتتوال الصتتتاابة، آتتتإهنم أثرى بتتتذل
إىل أن  -ين... بعتة اخللثتاء الراختت ائمتة اار التا ، والعلم الصتايح، والعمتل الصتاحل، الستيما علمتاؤهم وكتساءوهم، كا ادتصوا هبا، وملا قم من الثهم

  -قال 
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-إىل أن قتال رمحته هللا  -إ ا مل جت  التثس  يف القرآن وال يف الس ة، وال وج ته عن الصاابة، آق  رجا ك   من اائمة يف  ل  إىل أقتوال التتابعس 
وقال ختعبة بتن الجتاج وخت ه: أقتوال التتابعس يف الثترون ليستت حجتة آكيتف تكتون حجتة يف التثست   يعتين أهنتا التكتون حجتة علتى خت هم ممتن : 

دالثهم، وهذا صايح، أما إ ا أجعوا على الشتيء آت  يترَتب يف كونته حجتة، آتإن ادتلثتوا آت  يكتون قتول بعاتهم حجتة علتى بعتض وال علتى متن 
 .1]يف  ل  إىل ل ة القرآن، أو الس ة، أو عمو  ل ة العرب أو أقوال الصاابة يف  ل بع هم، ويرجا 

 املسألة ال انية: أسباب اخل ف بس السلف يف التثس  •

ق أن إن التتتذي يقتتترأ يف كتتتتب التثستتت  ستتتيج  أقتتتواال  ك تتت ة للستتتلف يف معتتتىن اآليتتتة الواحتتت ة آتتتيظن أن ه تتتاك ادت آتتتا  كبتتت ا  يف تثستتت هم للقتتترآن والتتت
اخل ف بس السلف يف التثس  قليل، ود آهم يف ااحكا  أك ر من د آهم يف التثس ،  وخالب مايصح ع هم من اخل ف يرجتا إىل ادتت ف [

 وادت ف الت ون على ضربس:2]ت ون ال ادت ف تااث

ت) قولته تعتاىلهم ل لت : تثست   إلستم اآلدتر. وم تالااول: أن ي عس عن املسمى بعبارة ت ل على عي ته وإن كتان آيهتا متن الصتثة متاليح يف ا رَاَط الصِه
سَتِقيمَ 

 
لعبوثيتة... وأم تال اة، وقتال بعاتهم: هتو  ريتق أبنه القرآن: أي اتباعه،وقال بعاهم: اإلس  ، وقال بعاهم: هتو الست ة واَّماعت ٦الثاحتة:  (امل

 ن صثاْا. ل ، آهؤالء كلهم أختاروا إىل  ات واح ة لكن وصثها كل م هم بصثة م

 َأْوَرثْت َتا مث َّ ) لت : قولته تعتاىلون، م تال  الارب ال اين: أن يتذكر كتل مت هم متن اإلستم العتا  بعتض أنواعته علتى ستبيل التم يتل وت بيته املستتما علتى ال ت
َ ا ِمتْن ِعبَتاِثَ  َآِمت تْه ْم  َتاملم لهِ َتْثِستِه َوِمتاْلِكَتاَب الَّذِ  آمت هم متن قتال: الستابق التذي  ٣2ا ر: آت (ْم َستاِبقم اِبخْلَتْ َاتِ  تْه  ْقَتِصت م َوِمت تْه م مُّ يَن اْصَطَثيتْ

لصت قة... : الستابق احملستن اب هم من قاليصلي يف أول الوقت، واملقتص  الذي يصلي يف أث ائه، والظامل ل ثسه الذي يؤدر العصر إىل اإلصثرار، وم
يتا   ختتاآيا  يف    أنتوان اخلت ف ب ختتيخ اإلستو نوعتا  متن أنتوان اإلستم العتا . ولقت  بتساخل. آهذا ليح د آا  يف القيقتة ان كت   مت هم ضترب م تاال  أ

 اَّزء ال الل عشر من جممون الثتاوى آراجعه. 

 حت  يتؤثيوق  وضح ختيخ اإلس   أن الترتاثف يف الل تة قليتل، وأمتا يف ألثتا  القترآن آإمتا  ثر وإمتا معت و ، وقَتلَّ أن ي عتس عتن معتىن واحت  بلثتظ وا
هتتو أن جيتا مع تاه، وأن املثسترين يعتسون عتن املعتاين أبلثتا  متقاربتة ال مرتاثآتة لتذل  نصتح ختتيخ اإلست   بشتيء هتا  ملتن يقترأ يف كتتب التثست ، و 

 .٣دما عبارات السلف يف م ل هذا آإن جممون عباراْم أثل على املقصوث من عبارة أوعبارتس

 املسألة ال ال ة: أنوان التثاس  •

اه العلمتتي ي تتتار ماي استتب مستتتو لوأقستتامها  ك تترة التثاستت  املوجتتوثة اآلن متتن املشتتاكل التتيت يواجههتتا  التتب العلتتم، والبتت  لتته متتن معرآتتة أنواعهتتا  تعتتتس
 م ها. 

آن  ر متتن علتتو  القتتر  تتون أو أك تتبوكتلتتف التثاستت  متتن وجتتوه متعتت ثة: متتن جهتتة  ريقتتة التثستت ، ومتتن جهتتة البستتط واإلدتتاو، ومتتن جهتتة االهتمتتا  
 كااحكا  أو الل ة أو ال او أو القراءات.

ر الطتتسي آمتتن جهتتة  ريقتتة التثستت : آمتتا التتتز  م هتتا ابلطريقتتة التتيت  كرهتتا ابتتن تيميتتة رمحتته هللا تستتمى كتتتب التثستت  ابملتتأثور وأختتتهرها تثستت  ابتتن جريتت
مقابلها أتيت كتب التثس  ابلرأي وهي اليت تعتم  علتى العلتو  وتثس  ابن ك  ، وتلتز  هذه التثاس  بذكر اعتقاث السلف أهل الس ة واَّماعة. ويف 

كلم أختتعري العقلية و كر االحتماالت امل تلثة لل صوص القرآنية والتلتز  هذه التثاس  بذكر اعتقاث أهل الس ة، وم ها تثس  الث تر التراوي وهتو متت
                                                 

 ٣٧٠ - ٣٦٣ /1٣ انظر )جممون الثتاوى( 1
 .٣٣٣ /1٣)جممون الثتاوى(  2
 ومابع ها  ٣41 /1٣انظر )جممون الثتاوى(  ٣
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كره ابتن تيميتة يف معتقت  التراوي، وم هتا تثست  الزخمشتري وقت  ختتا ه أبصتول متا   -يف نقت  )الرستالة الليمانيتة(  -و كرت يف أوادر مبال االعتقاث 
 ة.املعتزلة يف االعتقاث كإنكار الصثات والرؤية والقول ِبلق القرآن وانكار دلق هللا اآعال العباث وخ   ل  مما خيالف معتق  أهل الس 

 ومن جهة االهتما  ب ون معس من علو  القرآن:

الكي، و بكتر بتن العتريب املت قترآن( ايبحكا  املستت بطة متن القترآن: )كأحكتا  القترآن( ايب بكتر اَّصتاص ال ثتي، و )أحكتا  الآم ها ما اهتم ابا
 )اَّاما احكا  القرآن( ايب عب هللا القر      املالكي.

 وم ها ما اهتم ابلل ة والب خة: كتثس  الزخمشري )الكشهاف(.

 : كتثس  أيب حيان اان لسي )البار احمليط(. وم ها ما اهتم ابل او واإلعراب

 س الذه .هذا ومن أراث معرآة املزي  عن أنوان التثاس  آل جا إىل )كتاب التثس  واملثسرون( لل كتور حمم  حس

  وبع  هذا التمهي  نذكر مانوصي ب راسته يف املرتبة ال انية لل راسة الشرعية،  آ قول:               

 - ٣29ص   1٣)ج  جمتون آتاويتهر الطالب ب راسة )مق مة يف أصول التثس ( البن تيمية، وهي مطبوعتة رثرثهتا، كمتا أهنتا موجتوثة يب أ  - 1
٣٧٥.) 

هتتذا اَّتتزء القتترآن العظتتيم(، و   ه )تثستت وقتت  اقتتتبح ابتتن ك تت  رمحتته هللا اَّتتزء املشتتتمل علتتى  تترق التثستت  متتن مق متتة ابتتن تيميتتة وأورثه يف أول تثستت
 .٣٧٥ - ٣٦٣ص  1٣ملقتبح موضعه رجمون الثتاوي يف ج ا

 يتة هتذا الكتتاب، وهتو متن كتتب التثست  أهت، وقت  ستبق الت بيته علتى  ٧٧4مث يقرأ الطالب )تثس  القرآن العظيم( للااآظ ابن ك   رمحه هللا  - 2
بتتن أيب حتتامت ر الطتتسي، وتثستت  ا  ابتتن جريتتية الستتابقة عليتته كتثستتابملتتأثور، ومؤلثتته ابتتن ك تت  حمتت ِهث آقيتته ستتلثي، ونقتتل يف كتابتته عتتن التثاستت  الستتلث

لطتتسي ى تثستت  ابتتن جريتتر ان تيميتتة علتتالتتراوي، وتثستت  ابتتن مرثويتته وختت هم، متتا حتتذف ااستتاني  إىل الصتتاابة والتابعس.وقتت  أثتتىن ختتتيخ اإلستت   ابتت
، ٣8٥ /1٣ن الثتتتاوى( همتتس )جممتتو لتتيح آيتته ب عتتة والي قتتل عتتن املتووصتتثه أبنتته أصتتح التثاستت  وأنتته يتتذكر مقتتاالت الستتلف اباستتاني  ال ابتتتة، و 

 رَّ به.س  لكان ق    ومعظم نقل ابن ك   عن الطسي، ولك ه متأدر عن ابن تيمية وأ ن أن ابن تيمية لو  رأي تثس  ابن ك  

ثدتتتل عليتتته متتتن أخلصتتتوص ملتتتا اوين علتتتى وجتتته وال أنصتتتح بقتتتراءة خمتصتتترات هتتتذا التثستتت  التتتيت كتبهتتتا بعتتتض املعاصتتترين، كم تصتتتر حممتتت  علتتتي الصتتتاب
 التاريف وخمالثة اعتقاث السلف. 

ويف    يف مق متة تثست ه هتا ابتن ك تعولكين أنصح بقراءة ماكتب يف كريل أحاثيل تثست  ابتن ك ت  التذي دالطتته بعتض اإلسترائيليات والتيت تكلتم 
 عات يف كتب التثس (.ث اايه. وللشيخ حمم  حمم  أيب ختهبة كتاب )االسرائيليات واملوضو 

 يفقا آيتته متتن خمالثتتات العتبتتار متتاو وأنصتتح الطالتتب ابالك تتار متتن القتتراءة يف كتتتاب )يف  تت ل القتترآن( لستتي  قطتتب رمحتته هللا. متتا اادتتذ يف ا - ٣
لظتت ل(. بيتته علتتى أدطتتاء الت لتتزالل يف ااالعتقتتاث والثقتته، وقتت  نبهتته علتتى بعتتض هتتذه امل الثتتات الشتتيخ عبتت هللا بتتن حممتت  التت ويش يف كتابتته )املتتورث ا

يخ زالل(. وقتت  كتتان الشتتيم املتتورث التتيف رستتالته )ميتتزان االعتتت ال لتقيتت -متتن املعاصتترين  -واستتت رك عليتته بعتتض املستتائل الشتتيخ أبتتو حممتت  املق ستتي 
لعصتر اابلقراءة داصة يف  ظ ل( ج يرال ويش قاسيا يف نق ه ل ستا  سي  قطب رمحه هللا، وحنن نرى سابقته وآايلته وص قه، ونرى أن كتاب )ال
ه، وإمنتا كا  االعتقتاث والثقتا ختال من أحالاضر ما مراعاة مابه من أدطاء، ولك ا نرى أن كتاابت سي  قطب رمحه هللا كالظ ل وخ ه  اليؤدذ م ه

ه ثراستة عميقتة استة االعتقتاث والثقتت ل ر الوقت يؤدذ م ها آهم الواقا املعاصر وتعرية حقيقته اَّاهلية. ونرى أن سي  قطب رمحه هللا مل د  متسعا  من
 رمحتتة  أحتت ا ،  آرمحتته هللازكتتي علتتى هللاآقتت  جتتاءت اهتماماتتته اإلستت مية يف مرحلتتة متتتأدرة مث تعتترع للستتجن واملتترع حتتىت وآاتتته،  حنستتبه ختتتهي ا  والن

 واسعة.
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 غريب القرآن  -خامسا 

ختتت  يف أن كتتتب التثستت  تتتذكر  الهتتت(. و  ٥٠2القتترآن( للراختتب ااصتتثهاين )أي معتتاين الكلمتتات، وي رجتتا يف  لتت  إىل كتتتاب )املثتترثات يف خريتتب 
 يتتف كتلتتف معانيهتتا يفمشتتتقاْا، وكو  و أ يتتة ابل تتة يف بيتتان أصتتل الكلمتتة  -)املثتترثات( للراختتب  -معتتاين الكلمتتات ال ريبتتة، ولكتتن هتتذا الكتتتاب 

 ب العلم.تاب الخىن ع ه لطالملة آهو كق بس الكلمات املرتاثآة.  ويف اَّاملواضا امل تلثة ما رجوعها اصل واح ، كما أنه يذكر أحيا  الثرو 

 إعراب القرآن  -سادسا 

ا أياتتا متتن الكتتتب املهمتتة لطالتتب العلتتم، هتتت. وهتتذ ٦1٦كتتتاب )إمتت ء متتاَمنه بتته التترمحن متتن وجتتوه اإلعتتراب والقتتراءات للقتترآن( ايب البقتتاء الع كتتسي 
ْشتكلوي ثعه يف ثراسة القرآن وثراسة الل 

 
ىن. وإ ا مل يتيسهتر لتى الثتظ وآهتم املعتة م عي تة عة العربيتة، وال خيثتى أن معرآتة اإلعتراب داصتة يف املواضتا امل

 هذا الكتاب آي ين ع ه:

إعراب ماي شتكل إعرابته آقتط متن  هت، وهو مطبون يف جزأين، وهذا الكتاب ت اول 4٣٧كتاب )م شكل إعراب القرآن( ملكي بن أيب  الب القيسي 
 قرآن.ال

 البحث والتجميع  -سابعا 

 ت، وهي:واملوضوعا ق   تاج إليه الطالب يف هذه املرتبة، ومما يعي ه يف  ل  ث ثة أنوان من املعاجم، لأللثا  وااثوات

ة، ويتذكر اآلايت التيت مرتبتة علتى ااجب يت ه، وقت   كتر آيته ألثتا  القترآن1٣88)املعجم املثهر  الثا  القرآن الكر ( حملم  آؤاث عب الباقي   - 1
 ورثت آيها كل كلمة، وأما  كل آية يذكر رقمها والسورة الوارثة آيها، وهل هي مكية أو م نية .

لمعجتم هو يعتس مكمت   )لو طثي السي ، )معجم ااثوات والامائر يف القرآن الكر ( لل كتور إْساعيل أمح  عمايرة، وال كتور عب المي  مص - 2
 ية على القرآن. وية املب لقرآن( والذي مل يشتمل على ااثوات والامائر. وهذا املعجم مثي  يف عمل ااِباث اللاملثهر  الثا  ا

آيتته اآلايت التتوارثة يف كتتل موضتتون   ه. ودمتتا1٣٧9)اَّتتاما ملواضتتيا آايت القتترآن الكتتر ( حملمتت  آتتار  بركتتات، ط املطبعتتة اقاُشيتتة ب مشتتق  - ٣
 ل ثاق واليهوث وال صارى..... اخل.كاإلميان والكثر والشرك وا

 اىل.ل ة إن ختاء هللا تعملرتبة ال انوصي به يف ثراسة القرآن وعلومه يف هذه املرتبة، ومن أراث االستزاثة آعليه را س ذكره يف ا آهذا ما
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 اثنيا: دراسة علوا القرآن يف املرمبة الثالثة

 ، والتثس .علو  القرآننوصي ه ا ببعض الكتب يف العلو  اآلتية:  التجوي ، و ابإلضاآة إىل ما كر ه يف املرتبة ال انية، سوف 

 أوال: التجويد 

هت، وقا خترح مل  علتي  ٥9٠اان لسي  حثظ منت الشا بية، واليت اْسها )حرو ااماين يف القراءات السبا(، وهي م ظومة ايب حمم  الشا   - 1
 القارئ.

 هت صاحب املق مة. 8٣٣عشر( ايب اخل  ابن اَّزري كتاب )ال شر يف القراءات ال  - 2

 كتاب )ه اية القاري إىل جتوي  ك   الباري( للشيخ عب الثتاح مرصثي.  - ٣

 علوا القرآن  -اثنيا 

لتابت  واْسته )الو  القرآن قبل اإلتقان هت، وكان السيو ي ق  كتب كتااب خمتصرا  يف ع 911كتاب )االتقان يف علو  القرآن( للااآظ السيو ي   - 1
 يف علو  التثس ( وهو مطبون وق   العته، واالتقان أوسا م ه.

 كتاب )م اهل العرآان يف علو  القرآن( للشيخ حمم  عب العظيم الزرقاين.  - 2

ب ئل تتتذكرها كتتته املستتاخ هتتا، وهتتذآهتتذان كتتتاابن جامعتتان يف علتتو  القتترآن، وه تتاك كتتتب يف بعتتض علتتو  القتترآن الثرعيتتة كأستتباب ال تتزول وال ستتخ و 
 التثس  يف مواضعها من سور القرآن، وه اك كتب أآرثْا ابلتأليف،  وم ها:

 يف أسباب ال زول: - ٣

 هت،  وهو مطبون.  4٦8كتاب )أسباب ال زول( ايب السن الواح ي ال يسابوري   -أ 

 كتاب )الصايح املس   من أسباب ال زول(  ملقبل بن هاثي الواثعي.  -ب 

 خ:يف ال س - 4

 كتاب )ال اسخ وامل سو ( قبة هللا املقري.  -أ 

 كتاب )ال سخ يف القرآن( لل كتور مصطثى وي ، وهو أجا كتاب يف موضوعه.  -ب 

ْعين بعلو  القرآن ك - ٥
َ
  .مق مة للتثسوانصح بقراءة ا ل  ال الل عشر من جممون آتاوي ابن تيمية، وهو ا ل  امل

 التفسري  -اثلثا 

إ ا كتتان  همتتا إىل خ  تتا إالالطالتتب مع ملرتبتتة ال انيتتة بتثستت  واحتت  وهتتو )تثستت  ابتتن ك تت (، وأوصتتي ه تتا بكتتتابس يف التثستت  ال تتتاجأوصتتيت يف ا
 سيت صص يف علم التثس  داصة، أو إ ا أراث االستقصاء يف ِبل مسألة،  و ا:

(،  وهتو ٣8٧ /1٣ة )جممتون الثتتاوي،  ه، وق  أثتىن عليته ابتن تيميت٦٧1   تثس  )اَّاما احكا  القرآن( ايب عب هللا حمم  بن أمح  القر  - 1
هتت، كمتا ي قتل عتن )تثست  ابتن عطيتة(  ٥4٣من التثاس  اليت نقل ع ها ابن ك  ، وي قل القر   عتن )أحكتا  القترآن( للقاضتي أيب بكتر بتن العتريب 

 وهو من التثاس  اليت أثىن عليها ابن تيمية أياا.

ار  يل أحاثي ته وعمتل آهتتجتة إىل كتتر القتر   متتن تثاست  ااحكتا ، ويعيبتته أتويتل الصتثات علتتى متذهب ااختتاعرة. وهتتذا التثست  ِبا ويعتتس تثست 
ع توان )كشتاف بى آهرسا  ملسائله الثقهيتة جمل ا  وجعلت ا ل ين ااد ين آهرسا احاثي ه، كما ا لعت عل 22آقهية له، وق   بعته ثار الثكر يف 

ظتتل يستت  اَّليتل، والتذي قتذا التث لمستائل الثقهيتة يف تثستت  القتر  ( ملشتهور حستتن ستلمان وجتال ال ستتوقي، وهتذه متن اخلتت مات الطيبتةحتليلتي ل
 ِباجة إىل كريل أحاثي ه.
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وأ يتته  بعتض اآلايت، كلتم يفل ، وإمنا تتثس  )أضواء البيان( للشيخ حمم  اامس الش قيطي رمحه هللا. وهو مل يستوعب التثس  ومل يقص    - 2
 يف بعض املباحل الثقهية اليت بسط القول آيها، وملاق َبدره آهر  للمسائل الثقهية اليت تكلم آيها.

 ذه ااصول.ه اكتثاء هببهذا، وق  جا الشوكاين يف تثس ه )آتح الق ير( أهم ماورث بتثس ي القر   وابن ك  ، وقذا مل نوص 

 .1٧و    1٦و    1٥و    14 ل ات ائل التثس  اليت تكلم آيها ختيخ اإلس   ابن تيمية وهي يف جممون آتاويه يف إال أنين أوصي بقراءة مسا

 ا البيان(.ثس ه )جامتوكذل  لو أراث الطالب االستقصاء يف ِبل مسألِة ما، آإنه  تاج إىل ال ظر آيما  كره الطسي آيها يف 

باتتل دتتر متتا نتتذكره يف امل . وهتتذا آ  آل جتتا إىل كتتتاب )التثستت  واملثستترون( للتت كتور حممتت  حستتس التتذهومتتن أراث معرآتتة املزيتت  عتتن كتتتب التثستت
  هلل تعاىل التوآيق.م، هذا واباخلاص ب راسة القرآن وعلومه، والكتب يف هذا الباب ك  ة ج ا  وما  كرته ه ا يكثي ا ته  وهللا أعل
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  املبحث الرابع:
 يف احلديث وعلومه

  

وان وموضتون  لطالتب علتى هتذه اانتا تي أن يقتف لعل الكتب امل وهنة يف علو  ال يل أك ر مما ث وِهن يف خ ه متن العلتو  الشترعية، ولك ترة أنواعهتا ي ب
 كلِ  م ها قبل اال  ن على مانوصيه ب راسته م ها.

 هي:على أربعة موضوعات و  -ذ ن هللا تعاىل  -ومن أجل هذا سوف يشتمل هذا املبال 

 املوضون ااول:   بيان جهوث علماء السلف يف حثظ السُّ ة.

 املوضون ال اين:   أنوان علو  ال يل وأهم مراجعها.

 املوضون ال الل:   كتب علو  ال يل اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية.

 املوضون الرابا:   كتب علو  ال يل اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال ال ة.

 
 املوضوع األول: بيان  هود علماء السلف يف حفظ السُّنة.

اَّهتتوث ذدتتاو،  قتف علتتى هتتذهيملتا كانتتت علتتو  التت يل امل تلثتة هتتي حصتتيلة جهتتوث علمتاء الستتلف يف حثتتظ الستت ة، آإنته  ستتن بطالتتب العلتتم أن 
 آأقول وابهلل تعاىل التوآيق:

، و لت  اامانتة يف الترواة ل يل ولشيوناختثاهة وثون نظر يف إس اثه، لكراهتهم لكتابة  عليه الص ة والس  كان املسلمون يت اقلون ح يل ال   
 يف ال صف ااول من القرن اقجري ااول. وما أوادر القرن ااول ح ث تطوران يف هذا الشأن:

زيز رضتي ْمتر عمتر بتن عبت العمتن قبتل أَ  ا هتذاأح  ا: ختيون كتابة ال يل، ما االتثاق على جواو كتابته، وما دشتية ال ستيان، وقت   كتر  يف كتاب ت
انظتتر [إىل أيب بكتتر بتتن حتتز  عزيز عماار باان عباادالهتتت(. وروى الب تتاري قتتال: وكتتتب  1٠1 - 99هللا ع تته جبمتتا التت يل وكتابتتته أث تتاء متت ة د آتتته )

 آاكتبه، آإين  عليه الص ة والس  ماكان من ح يل رسول هللا 
 أباو نعايموقت  روى  -يف ختترحه  -ال يل، وكان أبو بكر بن حز  عامل عمتر علتى امل ي تة، وقتال ابتن حجتر  ]دثت ثرو  العلم وَ َهاب العلماء
. وأدتذ العلمتاء 1]آتاجعوه عليه الص ة والس  كتب عمر بن عب العزيز إىل اآلآاق: انظروا ح يل رسول هللا [هذه القصة يف َتريخ أصبهان بلثظ 

. وادتلثتتت عليتته الصتت ة والستت  ب حمثو اتتته أو ي تقتتي م هتتا متتايطمتن إليتته آيكتبتته بستت  ه إىل رستتول هللا يف كتابتتة التت يل، وكتتان كتتل متت هم يكتتت
 ترائقهم يف الكتابتة آمت هم متن جتا أحاثيتل كتل صتاايب علتى حت ة وْسيتت هتذه ابملستاني  )جتا م ستَ  (، ومت هم متن جتا أحاثيتل كتل ابب متن 

يتت هتذه ابمل وست ذكر الثتروق بي هتا آيمتا بعت  ، ومتن العلمتاء متن كتتتب يف  -و َّتآت واملصت ثات واَّوامتتا والست ن أبتواب العلتم والثقته علتى حت ة وْس 
ص وف العلم اادرى كالتثس  والثقه وساق ااحاثيتل آيهتا أبستاني ه اخلاصتة. وكتل هتذه تستمى )بكتتب الست ة ااصتلية( وهتي الكتتب التيت يتذكر 

ستتواء كانتتت م َصتت ثة  يف التت يل داصتتة أو يف ختت ه متتن العلتتو . و لتتت  عليتته الصتت ة والستت   مؤلثوهتتا ااحاثيتتل أبستتاني هم اخلاصتتة إىل رستتول هللا
   لت  هذه  ريقة العلماء يف كتابة ال يل إىل قرب م تصف القرن الساث  اقجري، وه ا  الت ااساني  وك ر الرواة آاكتثي ك ت  متن العلمتاء بعت

يتت كتتب املصت ثس بذكر ال يل يف مص ثاْم ما َعْزوِه اح   العلمتاء ال قتات الستابقس التذين رووه، كتأن يتذكر الت يل ويقتول رواه الب تاري، وْس 
ية، مث الذين يعزون ااحاثيل إىل خ هم )بكتب الس ة التابعة(، وكان أصااهبا  رصون على أن تكون قم رواية متصلة اإلس اث لكتب الس ة ااصتل

                                                 

1  
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ه الكتب وانتشارها را أوج  ال قة هبا، كما  كر ه يف  )الوجاثة( يف الثصل ال الل متن البتاب ال التل متن هتذا اكتثي العلماء بع   ل  ابختتهار هذ
 الكتاب.

ي العلم امل تص برواية أحاثيل ال    ني  مؤلثيهتا )وهتي   ه إما مروية أبساما  كر  أعوت وي ها علم رواية ال يل، وك ت به ك عليه الص ة والس  وْس 
 كتب الس ة التابعة(.  يلس ة ااصلية( وإما َمْعز وَّة إىل هذه )وهكتب ا

ل الستت  (، و لتت  متتا واْتتا )رجتتار التطتتور ال تتاين التتذي حتت ث متتا هنايتتة القتترن ااول اقجتتري هتتو الستتؤال عتتن إستت اث ااحاثيتتل والباتتل يف أحتتوال 
 ووضا ااحاثيل املكذوبة. عليه الص ة والس   هور الكذب على ال   

ظتر إىل أهتل وا َْسُّتوا ل تا رجتالكم، آي  مل يكونتوا يستألون عتن اإلست اث آلمتا وقعتت الثت تة قتال[قتال  حممد بن ساريينمسلم يف مق مة صاياه عن  ىرو 
مته هتذا يعتين أن الستؤال عتن اإلست اث ه، وك 11٠أه. وحممت  بتن ست ين تتويف عتا   ]الس ة آيؤدذ ح ي هم وي  ظر إىل أهل الب ن آ  يؤدتذ حت ي هم

ن شت  العت وي إىل ابتب  قتال )جتاء  والبال يف أحوال رجاله متق   عتن هتذا التتاريخ،  ويؤكت  هتذا متارواه مستلم يف مق متة صتاياه أياتا عتن جماهت 
 ي ظتر  الَي ن ل ي ته والجعتل ابتن عبتا، آعليته الصت ة والست  ، قتال رستول هللا عليته الصت ة والست  عبا  آجعل    ِهث ويقتول: قتال رستول هللا 

 ا بتتا : إ  ك تتا متترة إع، آقتتال ابتتن تستتما  وال عليتته الصتت ة والستت  إليتته، آقتتال: ايابتتن عبتتا  متتايل الأراك تستتما لتت ي ي، أحتت ث  عتتن رستتول هللا 
ذ متن ال تا  إال دصعَب والذلول مل أنكب ال ا  الر ابت رته أبصار   وأص ي ا إليه َب ان ا، آلما  عليه الص ة والس  ْسع ا رج  يقول: قال رسول هللا 

متا تتويف عتا  عبا  رضي هللا ع ه لكذب. وابنامانعرف( أه. ومعىن )الَي ن( أي ال يسما، واملراث بقوله )إ  ك ا مرة(  أي وقتا  ويعين به قبل  هور 
 ه، وهذا يبس أن البال يف اإلس اث ب أ يف ال صف ال اين من القرن ااول اقجري.٦8

، وليستتت هتتذه عليتته الصتت ة والستت  اامتتة إقامتتا  متتن هللا تعتتاىل حثتتظ بتته علتتى املستتلمس ثيتت هم وستت ة نبتتيهم وأصتتبح اإلستت اث متتن دصتتائص هتتذه 
 عباادهللا باان املباااركاخلصيصتتة امتتة متتن اامتتم الستتابقة وقتتذا ثدتتل التاريتتف والتبتت يل علتتى كتتتبهم الستتماوية وأدبتتار أنبيتتائهم علتتيهم الستت  . قتتال 

مل يكن يف أمتِة متن اامتم م تذ دلتق هللا آث  [ه 2٧٧ أبو حامت الراز . وقال 1] اإلس اث لقال َمْن ختاء ماختاءاإلس اث من ال ين، ولوال[ه(: 181)
لتوال ك ترة  ائثتة [ -صتاحب املستت رك ومعرآتة علتو  الت يل  -هتت  4٠٥ احلااكم النيساابور . وقتال 2]أم اء  ثظون آاثر الرسل إال يف هذه اامة

 .]  ر  م ار اإلس   ولتمكن أهل االلاثواملبت عة من وضا ااحاثيل وقلب ااساني احمل ثس على حثظ ااساني  ل

مييتز س لاتبط الروايتة لتى وضتا قتوانومل يقتصر البال يف أحوال الرواة )رجال ااستاني ( علتى كشتف الكتذب والوضتا آقتط، وإمنتا اتثتق العلمتاء علت
تتموا التت يل إىل صتتايح   ه ب قتتل العتت ل ستتهتتو مااتصتتل مقبتتول وضتتعيف متترثوث. وقتتالوا إن التت يل الصتتايح ) ماي قبتتل متتن التت يل ومتتاي رث، آقسه

ن ألت يل ضتعيثا ، إىل اا ختترط صتار الاابط عتن م لته إىل م تهتاه متن خت  ختتذو  وال ِعلهتة( وهتذا التعريتف يشتتمل علتى مخستة ختتروط إ ا اخنتر  م هت
ن رواه متتو بعاتتهم أدتتف ضتتبطا  الستتن وتعريثتته كالصتتايح إال أن رواتتته أ هتتت( وأضتتاف قستتما  اثل تتا وهتتو التت يل 2٧9جتتاء أبتتو عيستتى الرتمتتذي )

 الصايح. وأصبح البال يف أحوال الرواة هبذا يتامن البال يف ث ثة أختياء.

يتتذه، و  كتتل راِو وت ميوالباتتل عتتن ختتت اتصتتال الستت  : رعرآتتة تتتواريخ التترواة )مواليتت هم ووآيتتاْم( ملعرآتتة إمكتتان لقتتاء بعاتتهم بتتبعض متتن ع متته، - 1
تتي العلتتم امل تتتتص بتتذل  )بعلتتم َت ح ة(، وإ ا أ لتتق مصتتتطلريتتخ التترواوالباتتل عتتن رحلتتته إيل اامصتتار امل تلثتتة لستتتمان التت يل وَتريتتخ رحلتتته. وْس 

، و )َتريتخ اثي ت اث( لل طيتب الب ت )كتتاريخ ب )التاريخ( ع   ااق مس آاملقصوث به خالبتا تتراجم الترواة والعلمتاء ال أتريتخ ااحت اث التارخييتة، وهتذا
 .أصبهان( ايب نعيم، و)َتريخ ثمشق( البن عساكر، وقبل هذه كلها )التاريخ الكب ( للب اري صاحب الصايح

                                                 

 رواه مسلم يف مق مة صاياه 1
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( إال أنه سيال الثظ )خت  ضتابط( - ٣و  2 تم عكتح  لت ، وك  تا ب،  وقت  يكتون ع الة الرواة وضبطهم: آق  يكون الراوي صالا يف ثي ه )ع ل 
ه( رواه ، ي قتال لتيح متن أهلت هم الت يللتيح هتذا حملته،  قتال أبتو التز ث )أثركتت ابمل ي تة مائتة كلهتم متأمون، مايؤدتذ عت الي قبل ح ي ه على تثصتيل

ي العلم امل تص بتقييم الرواة والكم عليهم )بعلم اَّرح والتع يل(.  مسلم يف مق مة صاياه. وْس 

ي العلمان معا  مايقبتل متن   حثظ الس ة وَتييزمتهذه العلو   لم الرجال )أي رجال ااساني (. وبت وينبع -)َتريخ الرواة( و )اَّرح والتع يل(  -وْس 
 ي رث. ال يل وما

إن هللا أكر  هذه اامة وختترهآها وآاهتلها ابإلست اث، ولتيح احت  متن اامتم كلهتا قت ميهم [قال  حممد بن حامت بن املظفرروى اخلطيب الب  اثي عن 
 أيتت يهم، وقتت  دلطتتوا بكتتتبهم أدبتتارهم، ولتتيح ع تت هم َتييتتز بتتس متتانزل متتن التتتوراة واإلجنيتتل ممتتا جتتاءهم بتته وحتت ي هم إستت اث، وإمنتتا هتتي صتتاف يف

ومانته، املشتهور أنبياؤهم، وَتييز بس ماألقوه بكتبهم من اادبار اليت أدتذوا عتن خت  ال قتات، وهتذه اامتة إمنتا تَتت  صُّ الت يل متن ال قتة املعتروف يف 
 له حىت تت اهى أدبارهم، مث يبا تون أختت  الباتل حتىت يعرآتوا ااحثتظ آتااحثظ، وااضتبط آااضتبط، اا تول جمالستة ملتن ابلص ق واامانة عن م

أعظتم  آوقه ممن كان أقل جمالسة، مث يكتبون ال يل من عشرين وجها وأك ر حىت يهذبوه من ال لط والزلل، ويابطوا حروآه ويع هوه ع ا ، آهتذا متن
 .1]هذه اامة،  نستوون هللا ختكر هذه ال عمةنعم هللا تعاىل على 

يشتاء هتا،  )وربت  خيلتق مااامتة ثي  وق  كصص يف هذه العلو  املع ية ِبثظ الس ة وضبطها علماء جهابذه أقمهم هللا  لت ، وحثتظ هبتم علتى هتذه
 حسب ترتيب وآياْم: -وخيتار(،  وم هم 

تتتتعبة بتتتتن الجتتتتاج )1٥٧ااوواعتتتتي ) ه(، 19٧ن اَّتتتتراح )ه(، ووكيتتتتا بتتتت1٧9ه(،  ومالتتتت  بتتتتن أنتتتتح )1٦1ن ال تتتتوري )ه(،  وستتتتثيا1٦٠ه(،  وخت 
 ه(.198ه(، و ع بن سعي  القطان )198ه(، وعب الرمحن بن مه ي )198وسثيان بن عيي ة )

 هت(. 241بل )ه(، وأمح  بن ح 2٣8ه(، وإسااق بن راهوية )2٣4ه(، وعلي بن امل يين )2٣٣مث من بع هم:   ع بن معس )

هتتت(، والرتمتتذي  2٧٥اوث )ثهتتت(، وأبتتو  2٧٣هتتت(،  وابتتن ماجتتة ) 2٦1هتتت(،  ومستتلم ) 2٥٦بعتت هم:  أصتتااب الكتتتب الستتتة:  الب تتاري ) مث متتن
 هت(. ٣٠٣هت(،  وال سائي ) 2٧9)

 تاري الكبت ( للب امت كتتاب )التتاريخهت( صاحب كتاب )اَّرح والتعت يل( وقت  أدتذ ابتن أيب حت ٣2٧مث من بع هم: عب الرمحن بن أيب حامت الراوي )
)عبيتت  هللا بتتن  عبتت الكر  امل زومتتي(  ه، وماقتتال أبتتو ورعتتة التتراوي2٧٧وكتتتب علتتى تراجتته ماقتتال أبتتوه أبتتو حتتامت التتراوي )حممتت  بتتن إثريتتح ال ظلتتي( 

ابَّترح ل، وْستي كتابته ) بتذ أمحت  بتن حه يف جرح الرواة وتع يلهم مث  اف ابن أيب حامت البل ان ليجما ماقيل يف الرواة داصة متن ع ت  ت ميت2٦4
 والتع يل( وهو مرجا أساسي لكل من كتب بع ه يف هذا العلم.

 هت(، وخ هم. 4٦٣هت(، واخلطيب الب  اثي ) ٣8٥مث من بع هم: ال ار قطين )

ملشتهورة ومت اظتم كتتب الست ة ين معس مت  تت و آهؤالء العلماء اَّهابذة وأقراهنم عليهم م ار جرح الترواة وتعت يلهم حتىت هنايتة القترن ال التل اقجتري حت
َّهابتذة   هتؤالء العلمتاء ا قلتون لكت  إمنتا هتم -كالتاآظ املِتزي والتذه  وابتن حجتر وخت هم   -حصر رواْا. وصار َمْن يتكلم يف الرجال بع   ل  

 املتق مس، آصار اآلدر عالة على ااول، وآوق كل   ي علمِ  عليم.

ؤالء العلمتتاء اَّهابتتذة لاتتبط الروايتتة وللاكتتم علتتى الرجتتال آكانتتت متثرقتتة أوتت اقتتل ختتتثاهة إىل أن ثوههنتتا أمتتا املصتتطلاات والقواعتت  التتيت وضتتعها هتت
هت( كتابه )معرآتة  4٠٥هت( يف كتابه )احمل ِهث الثاصل بس الراوي والواعي(، وكتب أبو عب هللا الاكم صاحب املست رك ) ٣٦٠القاضي الرامهرمزي )

هت( ماكتبته َمتن قبلته يف كتابيته )الكثايتة( و)اَّتاما( ومل يترتك آ تا  متن آ تون الت يل إال وكتتب آيته  4٦٣الب  اثي ) علو  ال يل(، مث جا اخلطيب
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ه( وكتتب كتابته يف علتو  الت يل املعتروف )رق متة ابتن الصت ح( معتمت ا  ٦4٣وصار َمْن بع ه عياال  على كتبه، حىت جاء أبو عمرو بن الصت ح )
هتتذه املق متتة متتن العلمتتاء موقتتا القبتتول آعكثتتوا عليهتتا ابالدتصتتار والشتترح واالستتت راك والتت ظم، وصتتارت مق متتة ابتتن  علتتى كتتتب اخلطيتتب، ووقعتتت

الص ح ااسا  لكل من كتب بع ه يف علو  ال يل وإىل يوم ا هتذا. وْس هتي العلتم امل تتص هبتذه القواعت  واملصتطلاات )بعلتم مصتطلح الت يل( 
 أو )علم أصول ال يل(. 

رح )َتريتتخ التترواة واَّتت رجتتال بشتتقيهمتتون العلتتو  امل تصتتة باتتبط الروايتتة )بعلتتم التت يل ثرايتتة( والتتذي يشتتتمل علتتى علتتم املصتتطلح وعلتتم الوتستتمى جم
 والتع يل(.

 بطا .ضو ت وي ا   ورواية   حثظ الس ة وهذه العلو  جيعها )علم ال يل رواية أبنواعه، وعلم ال يل ثراية أبنواعه( هي حصيلة جهوث السلف يف
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 املوضوع الثاين: أنواع علوا احلديث وأهم مرا عها

 هتتا من ك تت ة، ولكتل نتتون م إىل أنتوا كتتب التت يل وعلومته ك تت ة جت ا  تبلتت  عتت ة آالف بتس املبستتوط وامل تصتر، وبتتس املطبتون وامل طتتوط،وهي ت قستت
ا كتل  طلح م هتا ويعلتم موقتراث بكتل اصتالصتط حية، حتىت يعلتم املتاسم اصطلح عليه العلماء، وي ب ي أن يعترف  التب العلتم هتذه اانتوان وأْساءهتا ا

 كتاب يقف عليه  من كتب ال يل.

 آأقول وابهلل التوآيق: ي قسم علم ال يل إيل قسمس أساسيس: علم ال يل رواية وعلم ال يل ثراية.

 قرير أو صثة.و آعل أو تمن قول أ  ة والس  عليه الصأما القسم ااول: وهو علم ال يل رواية: آهو العلم را أضيف إىل ال   

 وسوف نذكر يف هذا القسم ث ثة أنوان من الكتب:

 ال ون ااول: كتب الس ة ااصلية. - 1

 واَّزء. واملست رك وهي إما كتب مص ثة يف ال يل داصة ومن أْسائها: الصايح، واَّاما، والس ن واملص ف واملو أ واملست رج

 علو  خترعية أدرى: كاالعتقاث والتثس  والتاريخ وخ ها.وإما كتب مص ثة يف 

 وال ون ال اين: كتب الس ة التابعة: - 2

 وم ها: كتب اَّما، واملعاجم، وكتب الزوائ ، وكتب االدتصار، وكتب االنت اب.

 وال ون ال الل: الكتب املعي ة على ثراسة ال يل. - ٣

علتى مواضتا  تتب ال اللتةيل و ستخ الت يل وم ستوده وختتروح الت يل وكتتب الت تريل  وكككتب خريب ال يل وإعراب الت يل وخمتلتف الت 
 ال يل.

 ول والرثه.ن حيل القبوأما القسم ال اين: آهو علم ال يل ثراية: وهو العلم ابلقواع  اليت ي عرف هبا حال الراوي واملروي م
 وأ كر يف هذا القسم ث ثة أنوان من العلو .

 علم مصطلح ال يل.  ال ون ااول: - 1

 وال ون ال اين:  علم الرجال بشقيه )علم َتريخ الرواة،  وعلم اَّرح والتع يل(. - 2

 وال ون ال الل:  علم الت ريل. - ٣

 وإلي  عرع موجز لكل من هذه ااقسا  واانوان.
 القسم األول: علم احلديث رواية

هتم كتتب وستوف نتذكر أ ة التابعتة،ىل نوعس أساسيس: كتتب الست ة ااصتلية وكتتب الست وتسمى كتبه بكتب ال يل أو كتب الس ة، وت قسم كتبه إ
 هذين ال وعس، ما إضاآة نون اثلل داص ابلكتب املعي ة على ثراسة ال يل وآهم معانيه. 

 النوع األول: كتب السنة األصلية  

واء  ب الست ة ااصتلية، ستهتو متن كتت  عليه الص ة والست إىل ال    تعريثها: كل كتاب يشتمل على أحاثيل رواها مؤلف الكتاب أبساني ه اخلاصة
 كان الكتاب مؤلثا  يف ال يل داصة أو كان مؤلثا  يف علو  خترعية أدرى كالثقه والتثس  وخ ها.

 وب اء على هذا آإن كتب الس ة ااصلية تام نوعس من الكتب، وهي:

 خاصة أوال: كتب السنة األصلية املؤلفة يف احلديث  •

آيها، وق   كر  من قبتل أن علمتاء الستلف كتانوا يكتبتون يف كتتبهم ماي تقونته متن  عليه الص ة والس  أي اليت قص  مؤلثوها إىل جا ح يل ال   
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 حمثو اْم.

 وأعظم هذه الكتب يف الصاة وخزارة الثوائ  هو صايح الب اري رمحه هللا.

  رمحه هللا إ  يشتمل على ستس ألثا  من ااحاثيل. وأكس هذه الكتب هو املعجم الكب  للطساين

 .وق   كر  من قبل أن العلماء كانوا يرتبون ااحاثيل يف كتبهم إما على أبواب ال ين وإما على ااْساء

 ستتمه إىل أبتتواب،ويق اب اإلميتتانأمتتا الكتتتب املرتبتتة علتتى اابتتواب: آيجمتتا مولثهتتا أحاثيتتل كتتل موضتتون علتتى حتت ة، آيجمتتا أحاثيتتل اإلميتتان يف كتتت
ف واملو تأ اما والست ن واملصت َّ الصتايح واَّتوهكذا يف بقية املوضوعات كالطهارة والص ة والزكاة...وقذه الكتتب املرتبتة علتى اابتواب عت ة أْستاء: ك

 واملست رج واملست رك.

 ة. ومتن أْستاء يوده علتى حتكتل ختتيخ متن ختتوأما الكتب املرتبة على ااْساء: آيجمتا مؤلثهتا أحاثيتل كتل صتاايب علتى حت ة، أو دمتا أحاثيتل  
عجم.

 
ْسَ   وامل

 
 هذه الكتب: امل

 وإلي  تعريف كل نون من هذه الكتب ما  كر أم لة قا:

 الصايح:  هو الكتاب الذي التز  مؤلثه أال يذكر آيه إال ااحاثيل الصاياة ع  ه.  - 1

بن دزمية )حمم  بن إستااق( هت، وصايح ا 2٦1ن الجاج ال يسابوري( هت،  وصايح مسلم )ب 2٥٦م ل:  صايح الب اري )حمم  بن إْساعيل( 
 هت. ٣٥4  بن حبان الب سيت( هت،  وصايح ابن حبان )أبو حامت حمم  بن أمح ٣٥٣هت، وصايح ابن السَّكن )أبو علي سعي  بن ع مان(  ٣11

 وهذه الصااح كلها مرتبة على اابواب.

ئق ستت  واآلثاب والرقتتاتوحيتت  والتث تته علتتى اابتتواب، ويشتتتمل علتتى جيتتا أبتتواب التت ين:  كاإلميتتان والاَّتتاما: هتتو الكتتتاب التتذي رتبتتت أحاثي - 2
 وامل اقب وامل اوي والثنت وخ ها إضاآة إىل ااحكا .

سَ  (.
 
 وم اله: صايح الب اري وصايح مسلم، آصايح الب اري اْسه )اَّاما الصايح امل

ا تتذكر بس اَّاما، كما أهنتو لثرق بي ها حاثيل ااحكا  آقط )أي بعض أبواب ال ين ال جيعها( وهذا هو االسَُّ ن: الكتب اليت   كرت آيها أ - ٣
 وهذا هو الثرق بي ها وبس املص َّف واملو أ. -إال  ثرا   -ال يل املرآون آقط ثون املوقوف 

وإن   -هتت  2٧9ستى بتن ستورة( مذي )أبتو عيستى حممت  بتن عيه، وس ن الرت 2٧٥ومن أم لتها: س ن أيب ثاوث )سليمان بن ااختعل السجستاين(  
اجتة )أبتو عبت هللا حممت  بتن يزيت  مهتت، وست ن ابتن  ٣٠٣، وست ن ال ستائي )أبتو عبت الرمحن أمحت  بتن ختتعيب( -كان الرتمتذي قت  ْستى كتابته ابَّتاما 

ت، وس ن البيهقي )أبو بكر أمح  بن ه ٣8٥ي بن عمر( هت، وس ن ال ار قطين )عل 2٥٥هت، وس ن ال ارمي )عب هللا بن عب الرمحن(  2٧٣القزويين( 
 هت. ٥1٦ه،  وخترح الس ة للب وي )أبو حمم  السس بن مسعوث الثهراء(  4٥8السس( 

َص َّف: هو ما كرت آيه أحاثيل ااحكا  آقط كالس ن، وخيتلف ع ها يف أنه يشتمل على ال يل امل - 4
 
لصت ة عليته اسب إىل ال ت  رآون )مان  امل
 ( واملوقوف )مان سب إىل الصاايب( وآتاوى التابعس.والس  

 2٣٥عب هللا بتن حممت  بتن أيب  ختتيبة(   هت،  ومص ف ابن أيب ختيبة )أبوبكر 211بكر عب الرواق بن  ا  الص عاين(  م اله: مص ف عب الرهواق )أبو
 هت.

 املو أ: م ل املص ف. - ٥

 هت(. 1٧9وم اله: مو أ مال  بن أنح )

ست رَج: على كتاب معس، يذكر مؤلف املست رج أحاثيل كتاِب ما أبساني ه اخلاصة آيجتما ما صاحب الكتاب امل ترَّج عليته يف ختتي ه امل - ٦



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

703 

لت يل بتل أو َمن أع ه حىت الصاايب، وعلى هذا آإن ترتيبته وتقستيمه يواآتق َتامتا الكتتاب امل ترَّج عليته،  إال أنته اليشترتط أن يتثتق معته يف لثتظ ا
 ي املواآقة يف أصله.تكث

 واملست رجات ك  ة وم ها على سبيل امل ال:

 هت. ٣٧1على صايح الب اري: مست رج أيب بكر اإلْساعيلي 

 هت. ٣1٦على صايح مسلم: مست رج أيب َعَوانة االسثرائيين 

 هت.  4٣٠هت، ومست رج أيب نعيم ااصبهاين  42٥على صاياي الب اري ومسلم: مست رج أيب بكر السقاين 

عقتتب  صتتة، مث يقتتول املؤلتتف  ا  اخلاوممتتا لتته صتتثة املستتت رج متتن وجتتهِ : كتتتااب ستت ن البيهقتتي وختتترح الستت ة للب تتوي، آهمتتا يتتذكران ااحاثيتتل أبستتاني
. ولكتن ي وحنتو  لت بعض ااحاثيل: هذا ح يل متثق على صاته، أو هذا ح يل صايح رواه مسلم، أو هذا حت يل صتايح أدرجته الب تار 

 ذا الوجه.كتب مل يرتبوها على أبواب كتاب معس آهى تصانيف مستقلة وإن كانت قا صثة املست رج من هأصااب هذه ال

 رقته  بتعت ث - يل الواح  ف ألثا  الوتثي  املست رجات يف تك    رق ال يل الواح  وهذا يثي  يف تقوية ال يل ابملتابعات كما يثي  ادت 
   أو ختت  ملتتبهم خت صتتا  أو مكتتاستتواء كتتان ا اإلثراج ومعرآتتة معتتاين بعتتض االثتتا  ال ريبتتة ومعرآتتة املتتراث ابملتتبهميف معرآتتة وايثات ال قتتات واكتشتتاف  -

  ل  من آوائ  ك رة الرواايت.

 الكتاب ااصلي. يذكره صاحب املست َرك: على كتاب معس، يذكر آيه مؤلثه ااحاثيل اليت على خترط الكتاب املست َرك عليه مما مل - ٧

كم على كل ح يل ِبسبه.هت، وليست كل أحاثي ه صاياة،  و  4٠٥ه: املست َرك على الصاياس ايب عب هللا الاكم ال يسابوري م ال  إمنا   

ومتتتن املستتتت ركات مااستتتت ركه التتت ارقطين علتتتى الب تتتاري ومستتتلم وألزمهمتتتا إدتتتراج أحاثيتتتل علتتتى ختتتترو هما، وهتتتذا اإللتتتزا  لتتتيح بتتت و  آتتتإن الب تتتاري 
تزمتتا استتتيعاب الصتتايح بتتل صتتحه ع همتتا تصتتر هما أبهنمتتا مل يقصتت ا االستتتيعاب بتتل االدتصتتار حتتىت ْسهتتي الب تتاري صتتاياه )ابَّتتاما ومستتلما مل يل

 .1الصايح املس   امل تصر(

 وكل الكتب السابقة مرتبة على اابواب.

ْسَ  : هو الكتاب الذي  كر آيه مؤلثه أحاثيل كل صاايب على ح ة، واليشرتط أن ي - 8
 
ته ، بل لكل مؤلف  ريقلى ااجب يةرتب أْساءهم عامل

سَ   مرتبة على ااْساء ال اابواب.
 
 يف الرتتيب. وعلى هذا آأحاثيل امل

ه، وهتؤالء كلهتم 241   أمحت  بتن ح بتل هتت، ومست 219هتت، وم ست   ال َمْيت ي )أبتو بكتر عبت هللا بتن التزب (  2٠4م اله: مس   أيب ثاوث الطيالستي 
ي  من ختيو  الب ار   ه، واملساني  ك  ة تبل  املائة.٣٠٧ه، ومس   أيب يعلى املوصلي 292ه، ومس   أيب بكر البزار 249ي، ومس   عب  بن مح 

ستَ   الت يل املرآتون إىل ال ت  
 
اْسته )اَّتاما  ري آإنتهكصتايح الب تا  لتى ااْستاء،، الترتيتب ااحاثيتل ععليته الصت ة والست  )ت بيه( أحيا  ي تراث ابمل

 يح املسَ  ( وهو مرتب على اابواب.الصا

 املعجم: هو الكتاب الذي رتبت أحاثي ه على ااْساء املرتبة على ااجب ية. - 9

ستت   إال
 
ف ع تته يف أن أْستتاء  أنتته خيتلتتوهتتذه ااْستتاء قتت  تكتتون أْستتاء الصتتاابة، آيجمتتا املؤلتتف أحاثيتتل كتتل صتتاايب علتتى حتت ة آهتتو يف هتتذا كامل

 هت. ٣٠٧الصاابة ايب يعلى املوصلي  هت،  ومعجم ٣٦٠لى ااجب ية، وم اله: املعجم الكب  ايب القاسم الطساين الصاابة يف املعجم مرتبة ع

ين، واملتوستط وق  تكون ااْساء املرتبة عليها أحاثيل املعجم هي أْساء ختيو  املؤلف مرتبة على ااجب ية، وم اله: املعجمان املتوسط والصت   للطتسا
 لثي رجل من ختيوده، وابلص   حنو ألف ختيخ. كر آيه حنو أ

                                                 

 1/24انظر مق مة ال ووي يف خترحه لصايح مسلم  1
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عت آيه أحاثيتل صتاايب واحت ،  أو أحاثيتل ابب أو مستتلة واحت ة، آهتو قت  خيصتص الستم واحت - 1٠ احت . م الته: و   أو ملوضتون اَّزء:  ماج 
 جزء القراءة دلف اإلما  وجزء رآا الي ين ك  ا للب اري.

 ل يل داصة.آهذه أْساء كتب الس ة ااصلية املؤلثة يف ا

 اثنيا: كتب السنة األصلية املؤلفة يف علوا أخر . •

هتى آ ، ليته الصت ة والست  عىل ال ت  إكتب مؤلثة يف علو  خ  ال يل، إال أن مؤلثيها ع  ما يست لون ببعض ااحاثيل يرووهنتا أبستاني هم   يوه
 تع  من كتب الس ة ااصلية من هذا الوجه. وم ها.

هتتتت،  ٣11ة( ايب بكتتتر اخلتتت ل هتتتت، و)الستتت  29٠هتتتت، و)الستتت ة( لعبتتت هللا بتتتن أمحتتت  بتتتن ح بتتتل  28٧الستتت ة( البتتتن أيب عاصتتتم يف االعتقتتتاث: ) - 1
ث أهتل الست ة( ايب القاستم ال لكتائي هت، و)ختترح اعتقتا ٣8٧هت، و)اإلابنة( البن بطة  ٣٦٠هت، و)الشريعة( لآلجري  ٣11و)التوحي ( البن دزمية 

 هت وخ ها ك  . 418

هتت، و)ااوستط(  2٠4)اا ( للشتاآعي وه، 189ه، و)الست  الكبت ( حملمت  بتن الستن الشتيباين 181يف الثقه: )اَّهاث( لعب هللا بتن املبتارك  - 2
 4٦٣يته و املتثقته( لل طيتب الب ت اثي هتت، و)الثق  4٦٣هتت، و)جتاما بيتان العلتم( البتن عبت الس  4٥8هت، و )احمللى( البن حتز   ٣18البن امل ذر 

 هت.

 ه.٣1٠يف التثس : )جاما البيان( وهو تثس  ابن جرير الطسي  - ٣

ة ااوليتتاء( و )َتريتتخ أصتتبهان(  هتتت، و)حليتت ٣1٠ه، و)َتريتتخ الرستتل وامللتتوك( للطتتسي 2٣٠يف التتتاريخ: )الطبقتتات الكتتسى( حملمتت  بتتن ستتع   - 4
 هت. 4٦٣هت، و)َتريخ ب  اث( لل طيب  4٣٠ك  ا ايب نعيم ااصبهاين 

ل مشتتكل اآلاثر( للطاتتاوي ه، و)أتويتت2٧٦ه، و)أتويتتل خمتلتتف التت يل( البتتن قتيبتتة 2٠4يف علتتو  التت يل: )ادتتت ف التت يل( للشتتاآعي  - ٥
 هت. ٥84هت،  و)االعتبار يف ال اسخ وامل سو  من اآلاثر(  ايب بكر الاومي  ٣24

نيا( و )   الست ( وخ  تا، و)عمتل ه )كتذ  الت 281كتتب ابتن أيب الت نيا هتت، و  241يف الرقائق: )الزه ( و)الصس( ك  ا امح  بتن ح بتل  - ٦
 هت. ٥9٧ه، و)تلبيح إبليح( البن اَّووي ٣88هت، و )العزلة( لل طايب  ٣٠٣اليو  والليلة( لل سائي 

 ة.اصليكل هذه الكتب وخ ها ك    كر مؤلثوها ما هبا من أحاثيل أبساني هم وقذا آهى مع وثة من كتب الس ة ا

 :النوع الثاين: كتب السنة التابعة

ملؤلتف اصتلية، كتأن يتذكر اتتب الست ة اكتعريثها: هتي الكتتب التيت يتذكر مؤلثوهتا ااحاثيتل ال أبستاني هم اخلاصتة وإمنتا يعزوهنتا إىل روايتة أصتااب  
 اث. وم لهتا:   ة ليست مستتقلة اإلستزو والرواييف العح ي ا مث يقول رواه الب اري م  . وْسيت بكتب الس ة التابعة لكوهنا َتبعة لكتب الس ة ااصلية 

بتو ثاوث ب تاري أو مستلم أو أول رواه الكتاب )رايع الصالس( لل ووي، يذكر ااحاثيل يف اابتواب امل تلثتة مث يعزوهتا لكتتب الست ة ااصتلية آيقت
 وحنو  ل .

لتابعتتة. ان مقصتتوث ا كتتتب الستت ة إىل - ستتن  وال -واليصتتح العتتزو  والثتترق بتتس ال تتوعس: أن كتتتب الستت ة ااصتتلية يصتتح العتتزو إليهتتا يف الت تتريل
لت يل مث  التابعتة. آتتذكر االة ااصتلية الت ريل هو ثراسة أساني  ال يل من  رقه امل تلثتة للاكتم عليته، وهتذا إمنتا ميكتن ابلرجتون إىل كتتب الست 

 تقول رواه الب اري م   وال تقول رواه ال ووي يف رايع الصالس.

 .ب االنت ابذا وتام كتب الس ة التابعة ع ة أنوان وهي: كتب اَّما، واملعاجم، وكتب الزوائ ، وكتب االدتصار، وكته

هتت، وهتو  488كتب اَّما )ا اميا(: وآيها دما صاحبها أحاثيل ع ة كتب يف كتاب واحت  م اقتا، )اَّمتا بتس الصتاياس(  للاميت ي   - 1
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هتتت واْستتته )أبوعبتت هللا حممتت  بتتتن أيب نصتتر آتتتتوح  488هتتت ولتته م ستتت    كتتر ه، أمتتتا صتتاحب اَّمتتا آتتتتويف  219ويف ختت  الميتت ي ختتتتيخ الب تتاري املتتتت
 المي ي(، وكتابه هذا مرتب على اابواب كالصاياس.

الكتتب الستتة متا ثيتل جتا آيته أحا هتت، ٦٠٦ومن كتب اَّما )جاما ااصول( البن ااثت  اَّتزري )جمت  الت ين أبتو الستعاثات املبتارك بتن حممت ( 
لثقته، وهتو  تذف علتى كتتب االاستب اله مو أ مال  بس ن ابن ماجة، وكتابه مص ف علتى اابتواب، إال أنته رتتب اابتواب حستب حتروف املعجتم 

أحاثي تته تستتعة  رمتتوو، وعتت ةأستتاني  ااحاثيتتل إال الصتتاايب راوي التت يل، مث يتتذكر أمتتا  كتتل حتت يل متتن أدرجتته متتن أصتتااب الكتتتب الستتتة ابل
 الف ومخسمائة ح يل تقريبا .آ

هتتت يف   944الشتتيباين  وابتتن التت يبا هتتت يف كتابتته )جتريتت  ااصتتول(، ٧٣8وقتت  ادتصتتر )جتتاما ااصتتول( اث تتان متتن العلمتتاء: ختتترف التت ين ابتتن البتتاروي 
 ن الرموو.مال اثيل ب كتابه )تيس  الوصول إيل جاما ااصول(، وهذا ااد  مطبون، و كر أْساء أصااب الكتب الستة أما  ااح

اريخ( احب )الكامل يف التتصبن االث  اوابن االث  صاحب اَّاما هذا هو صاحب )ال هاية يف خريب ال يل وااثر(، ويتشابه معه يف ك يته أدوه 
 هت. ٦٣٠حمم ، تويف  لي بنبو السن عأو )أ س  ال ابة يف معرآة الصاابة( و)اللباب يف ْذيب اانساب للسمعاين(، وهذا ااد  إْسه عزال ين 

يتتب والرتهيتتب التتوارثة يف الكتتتب ه، اقتصتتر آيتته علتتى أحاثيتتل الرتخ٦٥٦ومتتن كتتتب اَّمتتا: )الرتخيتتب والرتهيتتب( لزكتتي التت ين عبتت العظيم امل تتذري 
يتل ماعت ا ستاني  ااحاث تذف أو اب الثقته، الستة ومو أ مال  ومستاني  أمحت  وأيب يعلتى والبتزار، ومعتاجم الطتساين ال  ثتة وخ هتا، ورتبهتا علتى أبتو 

ن خيتب والرتهيتب( مطبتو خمتصتر الرت الصاايب راوي ال يل مث يذكر من أدرجه ويتكلم يف ثرجتته. وهتو ي عت  هبتذا متن كتتب الت تريل. والبتن حجتر )
 بتاقيق حبيب الرمحن ااعظمي وآدرين.

بتن ماجتة. وهتو اماعت ا ست ن  كتتب، وهتي الكتتب الستتةومن كتب اَّما: )التاج اَّاما لألصول( للشيخ م صور بن علي  صف، جتا آيته مخستة  
 مرتب على اابواب. 

بت أ أ اباحاثيل التيت تبواب،  آيب املعاجم: وهي أياا من كتب اَّما إال أن صاحبها يرتب ااحاثيل آيها على حروف املعجم  ال على اا - 2
 أول كلمة آيها ابقمزة مث الباء مث التاء وهكذا.

اتم أك تر متن عشترة آالف هتت، وي 911 الص   من ح يل البش  ال ذير( للسيو ي )أبوبكر ج ل ال ين عب الرمحن بن أيب بكتر(وم اقا: )اَّاما 
صتااب كتتب الست ة أن أدرجته متن يتذكر الست   والحتىت استم الصتاايب. مث يرمتز أمتا  الت يل ملت ح يل بقليل، وهو يذكر متنت الت يل كتام  وال

ملتوجزة اتقتى م هتا ااحاثيتل ا وإمنتا ان  ضمهن السيو ي جامعته هتذا ث ثتس متن كتتب الست ة إال أنته مل يستتوعب كتل ماآيهتااصلية ويرمز ل رجته. وق
صتلية متا ها متن كتتب الست ة ااإىل مصتاثر  ثون املطولة. وابإلضاآة إيل كونه معجما يعتس )اَّاما الص  ( من كتب الت ريل نظترا  لعتزوه ااحاثيتل

 ثرجتها.حكمه عليها ببيان 

تاه )جتا اَّن كتتب الست وكان السيو ي رمحه هللا ق  كتب أوال كتااب  كب ا  قص  آيه جا ااحاثيل ال بوية من مثانس كتتااب مت وامتا( أو )اَّتاما ة، وْسه
واْتا. ر مستاني  الصتاابة  لتىعيتة ورتبهتا الكب ( وقسمهه إىل قسمس: أح  ا لألحاثيل القولية ورتبها على حروف املعجم، واآلدر لألحاثيتل الثعل

حاثيتل ال بويتة، وقت   تن حت يل، وهتو مل يستتوعب جيتا اا 4٦٦24و كر أمتا  كتل حت يل متن أدرجته وثرجتته، وعت ث أحاثيتل اَّتاما الكبت  
جتا ن يف  بتا )صتر قت  ختتر ر( اباوهتر البعض أنه استوعبها آكان إ ا مل د  ح ي ا  بته حكتم أبنته الأصتل لته. هتذا وكتان )جممتا الباتوث اإلست مية

 اَّواما( للسيو ي يف أجزاء متتابعة.

، وبعاتتها متتن ختت  اَّتتاما ( متتن أصتتاها وأوجزهتتا1٠٠٣1مث ادتتتار الستتيو ي متتن قستتم ااحاثيتتل القوليتتة ابَّتتاما الكبتت  عشتترة آالف حتت يل )
 الكب ، وضم ها كتابه )اَّاما الص  (.
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لتت )وايثة اَّتاما الصت  (. و  قستم ااقتوال ابَّتاما الكبت  ومتن دارجته، وْساهتاحت يل متن  444٠مث كتب السيو ي وايثة للجاما الص   متن 
  ترتيتب واحت  علتى املعجتم متا َتييتزهه، آاهتم التزايثة إيل اَّتاما الصت   يف1٣٥٠م ثصلة عن اَّاما حىت جاء الشيخ يوسف بن إْساعيل ال بهاين 
 كتتم علتى التت يل آلتتمايتعلق ابلظ علتتى رمتتوو الستيو ي يف العتتزو إال أنته حتتذف متاحاثيتل التتزايثة ِبترف واي أمامهتتا )و(، وحتذف املكتترر، وحتاآ

ي ال بهاين ا مون ب )الثتح الكب  يف ضم الزايثة إىل اَّاما الص  (،  وهو مطب سن يف  ل . وْسه  ون.  

 هذا وق  اختت ل بكتاب اَّاما الص   ع ث من العلماء م هم:

 تا• 
 
ي  ااحاثيتل والكتم عليهتا وْست هتت، ختترح أحاثيتل اَّتاما الصت   واستت رك علتى الستيو ي يف عتزو 1٠٣1وي الشيخ حمم  بتن عبت الرءوف امل

)مثتتاح  ثة اَّتاما يف كتابتهمل تاوي وايكتابه )آيض الق ير بشرح اَّاما الص  ( وهو مطبون يف ستة جمل ات، ويعتس من كتب الت تريل. كمتا ختترح ا
 إال أن يل واامت  الصت عاين ين املتبتو اَّتاما الصت   ك ت  متن العلمتاء كشتمح الت ين بتن العلقمتي وختتهاب الت السعاثة بشرح الزايثة(. هذا وق  ختترح

 خترح امل اوي هو أختهرها. 

ع هتا متن  ( أو )جتا اَّوامتا( ومتاواثه، جا ااحاثيل اليت أورثها السيو ي يف )اَّتاما الكبت 9٧٥الشيخ علي بن حسا  ال ين املتقي اق  ي • 
 ، ويف ثادتل كتل كتتابروف اقجتاءحتاثيل الوارثة يف اَّاما الص   ووايثتته. مث رتتب اَّميتا علتى الكتتب الثقهيتة، ورتتب هتذه الكتتب علتى ااح

   تتوي آعتال( وهتو كتتاب كبتاقتوال واا كر ااحاثيل القولية مرتبة على حروف اقجاء مث ااحاثيل الثعلية، وْسى كتابه )ك ز العمال يف س ن ا
 ت تتب ك تتز العمتتال( وهتتذا مطبتتون جملتت ا . وادتصتتره املؤلتتف يف كتابتته )م 1٦أك تتر متتن ستتتة وأربعتتس ألتتف حتت يل، و بعتتته مؤسستتة الرستتالة يف  علتتى

ا ع هتاصتهبامش من ال س ة املت اولة من مس   أمحت  بتن ح بتل رمحته هللا وهتي  بعتة املطبعتة امليم يتة رصتر، والتيت  هتذا وقت   ثور ال شتر اادترى. وْر
 ظ املتقي اق  ي على رموو السيو ي يف العزو والكم.حاآ

ه عليتتيل ال تت  اانتتور اوهتتر متتن حتت يتعلتتق ابملعتتاجم ال ي يتتة علتتى ااجب يتتة، وللم تتاوي صتتاحب )آتتيض القتت ير( معجمتتان أحتت  ا )اَّتتاما ا هتتذا متتا
لصتت  (  بعتتة مصتتطثى ش )اَّتتاما اوهتتذا مطبتتون هبتتام (عليتته الصتت ة والستت  ( و ال تتاين )ك تتوو القتتائق متتن حتت يل دتت  اخل ئتتق الصتت ة والستت  

 الل  رصر.

    كتر ااحاثيتل أدرى، متا عت كتب الزوائ : وهي كتب دما مؤلثوها ااحاثيل الزائ ة يف بعض الكتب عن ااحاثيل املوجوثة يف كتب  - ٣
 يف كتب أدرى.املشرتكة. وق  اكذ معظم مؤلثي الزوائ  الكتب الستة كأسا  مث جعوا ماواث ع ها 

الكتب الستة من ستة كتب أدرى وهي  هت، وجا آيه ماواث عن أحاثيل 8٠٧ومن أم لتها: )جمما الزوائ ( للهي مي )نور ال ين علي بن أيب بكر( 
أ الكتتب يكتون متن قتر ابتواب. آامرتب على  مس   أمح  بن ح بل ومس   أيب يعلى املوصلي ومس   البزهار ومعاجم الطساين ال  ثة. و)جمما الزوائ (

 الستة وجمما الزوائ  كأنه قرأ اإلثىن عشر كتااب املذكورة.

ه، آهتو يعتتس متن كتتب 1٠94مل تريب اومن امل اسب أن نذكر ه ا كتاب )جا الثوائ  من جاما ااصول وجمما الزوائ ( حملم  بن ستليمان الثاستي 
واويتن الست ة ثربعتة عشتر كتتااب متن ألتوارثة يف لى الت ريل. وق  جا آيه مؤلثه ااحاثيل ااَّما والزوائ  يف آنِ  واح ، كما أنه من الكتب املعي ة ع

حاثي تته أستت   الت ارمي، وعتت ث بتتن ماجتة وماوهتي الستتتة التوارثة جبتتاما ااصتول البتتن االثت ، ووايثات الستتتة التوارثة رجمتتا الزوائت ، متتا وايثات ست ن 
وارث يف كتتريل جتتا )أعتتذب املتت ذكر أمتتا  كتتل حتت يل متتن أدرجتته. وهتتو مطبتتون يف جملتت ين وبذيلتتهعشتترة آالف تقريبتتا مرتبتتة علتتى أبتتواب الثقتته، ويتت

 الثوائ ( لعب هللا هاختم اليماين.

 هت ث ثة كتب يف الزوائ : 84٠وللبوص ي )أبو العبا  أمح  بن حمم ( 

 لرتمذي وال سائي(.يب ثاوث واأهي الصاياان وس ن أح ها: )مصباح الزجاجة يف ووائ  ابن ماجة( به ووائ  ابن ماجة على الكتب اخلمسة )و 
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 وال اين: )آوائ  املتقي لزوائ  البيهقي( ضم ووائ  الس ن الكسى للبيهقي على الكتب الستة.

َهرة بزوائ  املساني  العشرة( ويام ماواث عن الكتب الستة من مساني  أيب
َ
ث بتن م َستْرَه   َّ السي والميت ي وم ستثاوث الطي وال الل: )احتاف الساثة امل

ي  والارث   ي.ة وأيب يعلى املوصلن أيب أسامبوحمم  بن  يي الع ين وإسااق بن راهويه وأيب بكر بن أيب ختيبة وأمح  بن م يا وعب  بن مح 

لكتتتب الستتتة ومستت   ااواث عتتن أحاثيتتل متتهتتت كتتتاب يف الزوائتت  وهتتو )املطالتتب العاليتتة بزوائتت  املستتاني  ال مانيتتة( وآيتته جتتا  8٥2وللاتتاآظ ابتتن حجتتر 
شتيخ اب مطبتون بتاقيتق الق. وهذا الكتتماع ا مس  ي أيب يعلى وإساا -أع   -أمح  من مثانية مساني  وهي املذكورة يف )احتاف الساثة املهرة( 

 حبيب الرمحن ااعظمي.

كتتررة، أو خيتصتتر حاثيتتل املتصتتر ااكتتتب االدتصتتار: وهتتي التتيت خيتصتتر صتتاحبها أحاثيتتل كتتتابِ  متتا، إمتتا أن خيتصتتر ااستتاني  آقتتط، أو خي  - 4
 ااساني  وااحاثيل املكررة يف آنِ  واح .

 ن القيم ْذيب له.م ذري والبومن أم لتها: خمتصر صايح الب اري البن أيب جرة، وخمتصر صايح مسلم للم ذري، وخمتصر س ن أيب ثاوث لل

 م هاو ا من ع ة كتب من كتب الس ة ااصلية. كتب االنت اب: ودما صاحبها ااحاثيل الوارثة يف موضونِ  م  - ٥

ب توي )مصتابيح الست ة( لل صتلية. آم هتاكتب م ت بة على اابواب: أي تام ع ثا  كب ا  من أبواب ال ين انت بتت أحاثي هتا متن كتتب الست ة اا  -أ 
بتته وواث عليتته اخلطيتتب التسيتتزي وْستتاه )مشتتكاة املصتتابيح(،  وم هتتا )الرتخيتتب  ٥1٦ ن بتتالتت ين عبتت العظيم  لم تتذري )وكتتيلوالرتهيتتب( هتتت، والتتذي هذه

 هت. وكلها مطبوعة. ٦٧٦هت، وم ها )رايع الصالس( لل ووي )أبو وكراي  يي بن خترف(  ٦٥٦عب القوي( 

 كتب م ت بة يف ااثعية: م ل )اا كار( لل ووي، و)الكلم الطيب( البن تيمية.  -ب 

 ل هاية أو الثنت وامل حم( البن ك  .كتب م ت بة يف الثنت وأختراط الساعة: م ل )ا  -ج 

آتتتيض القتتت ير( ) تتتاوي صتتتاحب كتتتتب م ت بتتتة يف ااحاثيتتتل الق ستتتية: م تتتل )االحتاآتتتات الستتت ية اباحاثيتتتل الق ستتتية( حملمتتت  عبتتت الرؤوف امل  -ث 
 ه، ويام أقل من ث مثائة ح يل ب ون أساني  مرتبة على حروف املعجم.1٠٣1

  : ونذكر م ها ث ثة كتب من ااص ر لألكس: كتب م ت بة يف أحاثيل ااحكا  -هت 

 ة  أبواب الثقه امل تلثة، وله عتيفح ي ا من املتثق عليه بس الب اري ومسلم  4٠٧ه، ويشتمل على ٦٠٠)عم ة ااحكا ( لعب ال ين املق سي • 
عت ه  ختترح عمت ة و)تيست  ال  حامت  الثقتي،هتت مطبتون بتاقيتق حممت   ٧٠2ختروح م ها )إحكا  ااحكا  خترح عمت ة ااحكتا (  البتن ثقيتق العيت  

 ااحكا ( لعب هللا بن عب الرمحن آل بسا .

وحه )س تتبل الستت   ختتترح بلتتول حتت ي ا، ومتتن ختتتر  1٥9٦هتتت، ويشتتتمل علتتى  8٥2)بلتتول املتترا  متتن أثلتتة ااحكتتا ( للاتتاآظ ابتتن حجتتر العستتق ين  • 
 ه.1182املرا ( حملم  بن إْساعيل اام  الص عاين 

ه، وهو ج  ختتيخ اإلست   ابتن تيميتة، ٦٥٣( ايب السكات جم  ال ين ابن تيمية عليه الص ة والس  اادبار من أحاثيل سي  ااديار )م تقى • 
 ا . وقتتت  ختتتترحه الشتتتوكاين حتتت ي ٥٠29وانتقتتتى أحاثي تتته متتتن ستتتبعة كتتتتب وهتتتي الكتتتتب الستتتتة ابإلضتتتاآة إىل مستتت   أمحتتت  بتتتن ح بتتتل وعتتت ث أحاثي تتته 

 ل ااو ار خترح م تقى اادبار(.ه يف كتابه )ني12٥٠

عليته  وا جبمتا حت يل ال ت صتلية اختتت لآهذه كلها من كتب الس ة التابعة وهي مثرة اختت ال العلماء بكتب الس ة ااصلية، آأصتااب كتتب الست ة اا
ا ية ق  كثوهم مؤنتة جتس ة ااصللامن رواته لت  يايا م ه ختال، وأصااب كتب الس ة التابعة وج وا أن السابقس أصااب كتب  الص ة والس  

 لت ،  إضتاآة الزوائت  وحنتوو لتى املعجتم ال يل من رواتته آاختتت لوا بكتتبهم )كتتب الست ة ااصتلية( ابَّمتا واالدتصتار والشترح والت تريل والرتتيتب ع
 وكل تم م َيسَّر تم ملا د ِلَق له.
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 النوع الثالث: الكتب املعينة على دراسة احلديث 

بعتض    يل أو معرآتة إعترابءة ختترح للات   ثراسته للا يل إىل مايعي ه على  ل  من معرآة معاين بعض كلماته ال ريبة أو قرا تاج  الب العلم ع
خمتلتف ب ال ريتب والشتروح و وخ ه ككت كلماته أو اَّما بس هذا ال يل وما يعارضه، وق  وضا العلماء كتبا  تثي بكل ما تاجه ال ار  من هذا

 هذا بيان لبعاها.ال يل وإعرابه، و 

لح، ومتن كتتب خريتب  علتم املصتطيفخريب ال يل: واملقصوث به معرآتة معتاين الكلمتات ال ريبتة يف متنت الت يل، وهتذا خت  الت يل ال ريتب  - 1
يتتب حتتروف يبتتة ومعانيهتتا علتتى ترته،  كتتر آيتته االثتتا  ال ر ٦٠٦التت يل: )ال هايتتة يف خريتتب التت يل وااثتتر( البتتن ااثتت  صتتاحب جتتاما ااصتتول 
 املعجم، واستثاث يف كتابه هذا بكتب كل من سبقه يف هذا الثن كالزخمشري وخ ه.

 إعراب ال يل: وآيه - 2

اب (،  كتر آيته مستائل خمتتارة متن إعتر ه صتاحب كتتاب إعتراب القترآن )إمت ء متا َمتنه بته الترمحن٦1٦)إعراب ال يل ال بوي( ايب البقتاء الع كتسي 
 ق عب اإلله نبهان.ال يل، وهو مطبون بتاقي

البت  متن لتكتاآؤ يف القتوة، و جيح اآلدتر لخمتلف ال يل: وهي ااحاثيل املتكاآتة يف القوة املتعارضة يف املعتىن، آت  ميكتن إستقاط بعاتها وتتر  - ٣
 التأليف بي ها ابل سخ أو ابَّما بطرقه امل تلثة. ومن كتب هذا الثن.

 . ٧مش  كتابه )اا ( ج هت، مطبون هبا 2٠4)ادت ف ال يل( للشاآعي 

 ه، وهو صاحب كتاب )أثب الكاتب(.2٧٦)أتويل خمتلف ال يل( البن قتيبة ال ي وري )عب هللا بن مسلم( 

 ه، صاحب العقي ة الطااوية.٣24)م شكل اآلاثر( ايب جعثر الطااوي 

 يفاحاثيتل املتكاآتتة اع التتا  بتس ال ستخ ع ت  التعتار  وال سخ هو رآا الشارن للاكم املتق   ِبكتم متتأدر. وي قبتل  سخ ال يل وم سوده: - 4
    ل .أو نص صاايب أو معرآة التاريخ وخ عليه الص ة والس  القوة ما وجوث ثليل على ال سخ من نص عن ال   

 آال سخ هو أح  أساليب إوالة اإلختكال بس خمتلف ال يل، ومن كتبه:

طبون ومرتب على أبواب الثقه، وبته مق متة هت، وكتابه م ٥84ايب بكر حمم  بن موسى الاومي اقمذاين  )االعتبار يف ال اسخ وامل سو  من اآلاثر(
هتت يف الرتجتيح يف آدتر اَّتزء ال تاين متن   ٥٠٥يف الرتجيح بس اآلاثر املتعارضة  كر آيها مخستس وجهتا  للرتجتيح وهتي تشتبه ماكتبته أبتو حامت  ال تزايل 

 كتابه )املستصثى(.

توعب هتت،  ومل يست ٥9٧وي ج ابن اَّو ل سخ أياا كتاب )إدبار أهل الرسو  يف الثقه والتا يل رق ار امل سو  من ال يل( ايب الثر ومن كتب ا
 آيه ابن اَّووي كل امل سو .

عاها وأتويتل ب بلثا ه وإعراأختروح ال يل: وهي كتب وضعها العلماء لشرح ااحاثيل وتشتمل على كل الث ون السابقة من خترح ل ريب  - ٥
 :أو التابعة، وم ها  ة ااصليةمل تلف ال يل و كر آوائ  ال يل سواء كانت أحكاما آقهية أو خ   ل . وق  تكون هذه الشروح لكتب الس

 ت. ه 8٥2 ين( )آتح الباري خترح صايح الب اري( البن حجر العسق ين )أبو الثال ختهاب ال ين أمح  بن علي بن حجر العسق

 هت. ٦٧٦مسلم( لل ووي  )خترح صايح

 هت. ٣88)معامل الس ن خترح س ن أيب ثاوث( ايب سليمان اخلطايب 

 هت. 1٣٥٣)حتثة ااحو ي خترح جاما الرتمذي( حملم  عب الرمحن املباركثوري اق  ي 

وي، و)ثليتل الثتالس لطترق رايع آهذه أم لة لشروح كتب الس ة ااصلية، ومن ختروح كتب الس ة التابعة:)آيض الق ير خترح اَّاما الصت  ( للم تا



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

709 

ه، وختتتتروح كتتتتب أحاثيتتتل ااحكتتتا  املتتتذكورة أعتتت ه كشتتتروح )عمتتت ة ااحكتتتا ( و )س تتتبل الستتت  ( و)نيتتتل 1٠٥٧الصتتتالس( البتتتن عتتت ن املكتتتي 
ل وويتتة متتا ه وهتتو ختتترح خلمستتس حتت ي ا وهتتي ااربعتتون ا٧9٥ااو تتار(. ومتتن الشتتروح كتتتاب )جتتاما العلتتو  والكتتم( للاتتاآظ ابتتن رجتتب ال بلتتي 

 تكملتها البن رجب.

 كتب الت ريل: وهي من الكتب املعي ة على ثراسة ال يل ملعرآة ما تل به من خ ه.  - ٦

هتتا اصتتلية متتا بيتتان  رقتتتب الستت ة اوالت تتريل مع تتاه: عتتزو ااحاثيتتل املوجتتوثة يف كتتتابِ  متتا )ككتتتاب آقتته أو تثستت  وخ هتتا( إىل مصتتاثرها متتن ك
 وين الس ة. يل يف ثواجتها. وق  نشأ هذا العلم بسبب قصر ابن املتأدرين عن اإلملا  رعرآة مواضا الوالكم عليها ببيان ثر 

 معرآة مص ر ال يل. -وخاية الت ريل هي: 

 ومعرآة حال ال يل من حيل القبول والرث. -

لعتبء، محتل مؤلثوهتا هتذا ا ت تريل التيتلجتأ إىل كتتب الوع  ما يري  الطالب معرآتة كتريل حت يِل متا أو معرآتة كتريل أحاثيتل كتتاِب متا، آإمتا أن ي
ت تريل شت  إيل بعتض كتتب المتا ه تا آس أوإما أن يقو  بت ريل ال يل ب ثسه وهذا س تكلم آيه ع   الك   يف )علتم الت يل ثرايتة( إن ختتاء هللا، 

 َع هة سلثا، وم ها حسب ترتيب الوآيات:
 امل

ل ع تته،  وكتتذل   )ْتتذيب خمتصتتر هتتت،  يعتتتس متتن كتتتب الت تتريل كمتتا ستتبق التت ي ٦٥٦العظيم امل تتذري )خمتصتتر ستت ن أيب ثاوث( لزكتتي التت ين عبتت • 
 هت. ٧٥1س ن أيب ثاوث(  البن القيم 

 )الرتخيب والرتهيب( للم ذري أياا وق  سبق الك   ع ه.• 

قت  ادتصتر ابتن حجتر و ه. ٧٦2وستف( عب هللا بن ي )كريل أحاثيل الكشهاف، وهو تثس  الزخمشري( والت ريل للزيلعي )جال ال ين أبو حمم • 
سى كتبتة التجاريتة الكتكشتاف( ط املهذا الت ريل وواث عليه يف كتابته )الكتاِف الشتاِف يف كتريل أحاثيتل الكشتاف(، وهتو مطبتون بتذيل )تثست  ال

 رصر.

ال ثتي وهتو ختترح ملتنت )ب ايتة املبتت ي(  مشتهور يف الثقتهه، و)اق اية( كتاب ٧٦2)نصب الراية يف كريل أحاثيل اق اية( َّمال ال ين الزيلعي • 
رك علتتى مؤلثتته وواث عليتته يف كتابتته ه. وقتت  ادتصتتر ابتتن حجتتر كتتتاب )نصتتب الرايتتة( واستتت ٥9٣واملتتنت والشتترح ك  تتا لعلتتي بتتن أيب بكتتر املرخي تتاين 

 ايتتة بتتل اثيتتل ااح تتاف يف اقى كتتريل أحيقتصتتر الزيلعتتي علتت )ال رايتتة يف كتتريل أحاثيتتل اق ايتتة(. وك  تتا مطبتتون، وك  تتا الي تتين عتتن اآلدتتر. ومل
 درهج أياا ااحاثيل اليت تست ل هبا املذاهب اادرى آاوثاثت قيمته بذل . 

م ه )آتتح العزيتز ختترح التوجيز( ايب القاستهتت، والشترح الكبت  اْست 8٠4)الب ر امل   يف كريل أحاثيل الشرح الكب ( البتن امللقتن )عمتر بتن علتي( • 
 هت. ٥٠٥هت، و)الوجيز( كتاب خمتصر يف آقه الشاآعية ايب حام  ال زايل  ٦2٣الراآعي الشاآعي 

 مطبون.  مل  ( وهووملا صار كتاب )الب ر امل  ( كب  الجم آق  ادتصره مؤلثه ابن امللقن وْسى امل تصر )د صة الب ر ا

يل ه، وكتر ٧٦٧ن جاعتة عزالت ين بت يه من الت ردات اادرى للشرح الكبت  كت تريلكما ادتصر الاآظ ابن حجر كتاب )الب ر امل  ( وأضاف إل
بتن حجتر كتابته )التل تيص البت  يف اهت، وأضاف آوائ  من )نصتب الرايتة(، وْسهتي  84٥ه، وكريل أيب أمامة ابن ال قاه ٧94ب ر ال ين الزركشي 

 ل ووي.ل)ا مون(  مطبون هو والشرح الكب  والوجيز بذيل كتابكريل أحاثيل الراآعي الكب (. وهو مطبون رثرثه كما أنه 

كتريل احاثيتل كتتاب )إحيتاء علتو   هتت، وهتو 8٠٦)امل ين عن محل ااستثار يف ااستثار( للاتاآظ العراقتي )ويتن الت ين عبت الرحيم بتن الستس( • 
كردته  ائل علتى العراقتي يفابتن حجتر مستلزيلعي صاحب نصب الراية، و ال ين( ايب حام  ال زايل، وامل ين هذا مطبون بذيل اإلحياء. وق  است رك ا

 ل ين(.اوجا هذه االست راكات الع مة الزبي ي يف خترحه لإلحياء وهو )احتاف الساثة املتقس بشرح إحياء علو  
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( للقاضتتي عيتتاع ة والستت  الصتت عليتته ه، و)الشتتثا بتعريتتف حقتتوق املصتتطثى 911)م اهتتل الصتتثا يف كتتريل أحاثيتتل الشتتثا( لإلمتتا  الستتيو ي • 
 هت. ٥44

كتتب   ابعتة، وهتو يعتتس متنتتب الست ة الت( للستيو ي، تكلم تا ع ته يف املعتاجم متن كعليه الص ة والس  )اَّاما الص   من ح يل البش  ال ذير • 
 ه )آيض الق ير(.يه يف خترحاوي علالت ريل امل تصر، إ  يذكر من أدرج ال يل وثرجته. وق  اوثاثت قيمة هذا اَّاما ابست راكات امل 

ل( لتته أياتتا، وقتت  ستتبق الكتت   ه، و)م ت تتب ك تتز العمتتا9٧٥)ك تتز العمتتال يف ستت ن ااقتتوال وااآعتتال( لعلتتي بتتن حستتا  التت ين املتقتتي اق تت ي • 
 ع هما.

 ه.1٠٣1)الثتح السماوي يف كريل أحاثيل تثس  البيااوي( حملم  عب الرؤف امل اوي • 

لت ريل داصة ما  يلته )أعتذب املتوارث ه، ويعتس من كتب ا1٠94جاما ااصول وجمما الزوائ ( حملم  سليمان الثاسي امل ريب  )جا الثوائ  من• 
 يف كريل جا الثوائ ( لعب هللا هاختم اليماين، وسبق الك   ع هما. 

ب ايتتة ا تهتت ( البتتن رختتت  الثيتت  )و كتتريل احاثيتتل ه، وهتت1٣8٠)اق ايتتة يف كتتريل أحاثيتتل الب ايتتة( ايب الثتتيض أمحتت  بتتن الصتت يق ال متتاري • 
 جمل ات، ط عامل الكتب. 8ه. والب اية واق اية مطبوعان معا يف ٥9٥

 اية ابتن بإىل كريل أحاثيل   ريق الرخت وا لعت أياا على كريل خمتصر احاثيل اَّزء ااول من )ب اية ا ته ( لعب اللطيف بن إبراهيم ابسم )
 عة اإلس مية ابمل ي ة.رخت ( ط اَّام

 متة  ختتت ال املعاصترين ِبلشترعية، وااهذا، وق  نشطت حركة الت ريل يف ومان ا املعاصر، آتتم كتريل أحاثيتل ك ت  متن كتتب الستلف يف ختتىت العلتو  
 املشرآة د ا . د   الس ة كتب السلف حتقيقا  وكردا  د  من اختت اقم ابلتأليف آيما سبق للسلف الكتابة آيه. آجزى هللا كل من

 ( بشأن كردات الشيخ  صر ال ين االباين.منبيه)

ميتتان، ت آستتاث قولتته يف اإلاث حيتتل  كتتر يعتتس الشتتيخ االبتتاين متتن أك تتر ال تتا  اختتتت اال ابلت تتريل يف ومان تتا هتتذا، وقتت  تكلمتتت ع تته يف مباتتل االعتقتت
أمتا ه تا  يف خمالثتات جستيمة. رتا أوقعته ن ختذو  م هجه يف االست باط الثقهيوسوف اتكلم ع ه إن ختاء هللا يف مباحل الثقه )السابا وال امن( لبيا

 آأ كر بعض امل حظات على عمله يف الت ريل، وهي:

ف ( أن الرجل مطعون يف ع الته، و ل  لتاريثه آيما ي قله عن الستلف ليؤيت  رأاي آاست ا  لته، وقت   كترت يف مباتل االعتقتاث م تالس لتذل  حترَّ 1)
ارح العقيتت ة الطااويتتة ونستتب إليتته متتامل يقلتته، ومتتن  لتت  أنتته نستتب إىل الشتتارح قولتته )إن التتذنب أي  نتتب كتتان هتتو كثتتر عملتتي ال آيهمتتا كتت   ختتت

ومل يقل الشارح هذا الك   ابلرجون إىل أصل الشرح، كما حترهف كت   الشتارح ونستب إليته قولته )آعلي تا االجتهتاث يف االستت ثار والرتبيتة 1اعتقاثي( 
، ويف أصتتل الشتترح كلمتتة )التوبتتة( ال )الرتبيتتة(، وبتتين علتتى هتتذا أنتته الدتتب اخلتتروج علتتى الكتتا  املعاصتترين بتتل الواجتتب االختتتت ال 2( واصتت ح العمتتل

االبتاين  ابلرتبية، وق  رثثت على هذه الشبهة ابلتثصيل يف كتايب )العم ة يف إع اث الع ة للجهاث يف سبيل هللا تعاىل(. وق  حاولت أن أمحل صت يا
إنه لو كان كذل  ملا بين مابين من أحكا  على الك   احملرَّف، ولك ته تعمت  حتريتف   -وكما قال يل أح  ااآاضل  -أنه دطأ مطبعي، ولكن على 

 آتاعلموا أن تقويتل القائتل[ ابن حازاك   ختارح الطااوية وبين على  ل  آراءه الثاس ة حمتجا  ابلك   الذي حرآه، وهذا ال ل له، وهو كما قال 
. آتتإ  هلل وإ  إليتته راجعتتون علتتى متتاآل إليتته حتتال ٣]متتاال يقولتته نصتتا  َكتتِذبم عليتته، وال تتل الكتتذب علتتى أحتت  -كتتاآرا  كتتان أو مبتتت عا  أو خمطتتتا    -

                                                 

 (41، 4٠هت، ص  1٣98وتعليق االباين، ط املكتب اإلس مي،  )العقي ة الطااوية خترح 1
 4٧)املص ر السابق( ص  2
 ٣٣ص  ٥)الثصل( البن حز ، ج  ٣
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 املشت لس ابل يل ال بوي يف ومان ا وهم أول من يعلمون دطر الكذب وحكم آاعله.

الستتلف وإىل ثواويتتن الستت ة، الحظتتت عليتته عتت ة م حظتتات م هتتا: تعستتثه أحيتتا  يف تصتتايح  ( ومتتا قتتراءيت يف كرداتتته وابلرجتتون إىل كردتتات2)
ااحاثيل وتاعيثها، وم ها توهيمه لك   متن حثتا  الستلف يف مواضتا يكتون التوهم آيهتا متن نصتيبه، وم هتا اضتطرابه يف الت تريل وادتت ف قولته 

الرواة ابعتماثه على مص ر أو مص رين يف أحوال الب  آيها من االستقصتاء، هتذا آات  أحيا  يف ال يل الواح ، وم ها تقص ه يف الرتجة لبعض 
كتلِ  عن خمزه وملزه اكابر علماء السلف ول  هم مما دب على عامة ال ا  آا  عن أهل العلم أن ي زهوا ألست تهم ع ته. وك تت قت  جعتت أم لتة ل

لستقاف ع وانته )ت اقاتات االبتاين الواضتاات، آيمتا وقتا لته يف تصتايح ااحاثيتل من هذه امل حظات حىت ا لعت على كتاب لسن بن علي ا
تتا 1وتاتتعيثها متتن أدطتتاء وخلطتتات(  ، وصتت ر م تته جتتزآن، جتتا آيتته مؤلثتته أك تتر متتن ألتتف دطتتأ وت تتاقض لأللبتتاين تتت ور حتتول امل حظتتات التتيت  كْر
 وأك ر م ها. آل اجعها من ختاء. 

رمحته هللا  البخاار  ع الته جتعل ال قة التقو  بت ردات االبتاين، ودعتل االعتمتاث علتى كتبته حمتل نظتر. قتال وهذ اادطاء والت اقاات ما الطعن يف
 . هذا وهللا تعاىل يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم. 2]تركت عشرة آالف ح يل لرجل آيه نظر، وتركت م لها أو أك ر م ها ل  ه يل آيه نظر[

 اجم واملثتتاتيح وكتتتبوامتتا واملعتتإىل مواضتتا ااحاثيتتل يف ثواويتتن الستت ة: وهتتذه تشتتتمل علتتى كتتتب اا تتراف واَّ الكتتتب املعي تتة علتتى الوصتتول - ٧
  الت تتريل  يف )علتتميتتل نتتتكلم يفحالثهتتار  وخ هتتا، وهتتي الكتتتب املستتت  مة يف املرحلتتة ااوىل متتن مراحتتل الت تتريل، وستت رجال الكتت   ع هتتا إىل 

 ال يل ثراية( إن ختاء هللا تعاىل.

 كتتتب، وهتتي كتتتب الستت ةنتتوان متتن الهبتتذا خنتتتم الكتت   يف القستتم ااول متتن قستتمي علتتم التت يل، وهتتو )علتتم التت يل روايتتة(، و كتتر  آيتته ث ثتتة أو 
 ااصلية، وكتب الس ة التابعة، والكتب املعي ة على ثراسة ال يل وآهمه.

 ل يل ثراية(.مث نعرج على الك   يف القسم ال اين من قسمي علم ال يل، وهو )علم ا

 

                                                 

 ط ثار اإلما  ال ووي بعمان اارثن 1
 481)ه ي الساري( ص  2
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 القسم الثاين: علم احلديث دراية
 تعريثه: هو العلم ابلقواع  اليت ي عرف هبا حال الراوي واملروي من حيل القبول والرثه. 

تتتل بتته متتتن ااحاثيتتل، أي َتييتتز التت يل املقبتتتول )وهتتو الصتتايح والستتن تل بتتته ممتتا ال    عيفل املتترثوث )وهتتو الاتتت( متتتن التت يوخايتتته: َتييتتز متتا  
 أبقسامه(.

 وهتو التذي ي طمتتن - ل يل الصايحماوضعه العلماء من قوانس لابط الرواية، حيل ثبت ابالستقراء أن ا -كما  كر  من قبل   -ووسيلة  ل : 
لتعريتف وهتذا ا ِ  والعلهتة(،  متن خت  ختتذو هو )مااتصل س  ه ب قل الع ل الاابط عن م له إىل م تهى الس  - عليه الص ة والس  ل سبته إىل ال   

لتتى وضتتا عة. واصتطلح العلمتتاء شتتذو  والعلتتيشتتمل علتتى مخستتة ختتروط، وبتتسه العلمتتاء املتراث ابتصتتال الستت   وختتتروط الع التة والاتتبط، وبيه تتوا املتراث ابل
 ء. ااثاو اة التامل اسم لكل نون من أنوان ال يل الذي ي  ر  آيه خترط أو أك ر من هذه الشروط اخلمسة. كما وضعوا خترو ا لص

لتم عوتشتتمل علتى  -يل ثرايتة( ت  رج كلها حتتت )علتم الت  -وق  ترتب على وضا هذه القوانس والشروط واالصط حات نشوء ع ث من العلو  
 يل. م الت ر ة هذه العلو  هو علنوان، ومثر املصطلح وعلم الرجال بشقيه: علم َتريخ الرواة وعلم اَّرح والتع يل، وحتت كل علم من هذه ت  رج ع ة أ

يل، ل بشقيه وعلم الت ر ح وعلم الرجاث ثة أنوان من العلو : وهي علم املصطل -علم ال يل ثراية  -وب اء على  ل  آسوف نذكر يف هذا القسم 
 ما بيان أهم مراجا كل علم م ها.

 النوع األول: علم مصقلح احلديث 

  رة يف كتتب العلمتاء، ونتة مت تاثمستتقل، بتل كانتت تت اقتل ختتثاهة أو كانتت  كرت من قبل أن قواع  هذا الثتن مل تكتن م ونتة وجمموعتة علتى وجته م
يب ، والتذي كتبته ابتن أق متة صتاياهكالذي كتبه الشاآعي يف رسالته، أو الذي كتبه الب اري يف كتاب العلم من صاياه، والتذي كتبته مستلم يف م

 حامت يف ص ر كتابه )اَّرح والتع يل(.

لت  يف  هتت، و  ٣٦٠ن دت هث( عب الرمحن ب هو القاضي الراَمه ْرم زي )أبوحمم  السن بن -آيما علم ا  -ابلتص يف وكان أول من أآرث علم املصطلح 
 كتابه )احمل ث الثاصل بس الراوي والواعي(، وهو مطبون بتاقيق ث. حمم  عجاج اخلطيب.

ج على كتاب التاكم استت رك عليته هت مست ر  4٣٠ااصبهاين هت كتابه )معرآة علو  ال يل(. وايب نعيم  4٠٥مث كتب الاكم صاحب املست رك 
 مسائل، وكتاب الاكم مطبون. 

يترتك آ تا  متن آ تون هتذا العلتم إال وكتتب  هتت، آلتم 4٦٣مث جاء آار  هذه الَْلبة ب  م اون وهو اخلطيب الب  اثي )أبوبكر أمح  بن علي بن اثبتت( 
ف علم أن احمل ثس بعت  اخلطيتب عيتالم هت(: )كل من أنص ٦29كما قال الاآظ أبو بكر بن نقطة )  آيه، وصار احمل ثون من بع ه عياال  على كتبه،

 .  ومن أختهر كتب اخلطيب يف هذا الثن:4على كتبه( نقله ابن حجر يف كتابه )خنبة الثكر( ص 

 كتاب يف قوانس الرواية وهو )الكثاية يف علم الرواية( وهو مطبون.

 وهو )اَّاما اد ق الراوي وآثاب الساما( وهو مطبون. وكتاب يف آثاب الرواية 

 ه كتابه )اإلملان إيل معرآة أصول الرواية وتقيي  السمان( وهو مطبون.٥44مث كتب القاضي عياع 

)علتو  ب املتقت مون يف كتابته ه، آجمتا د صتة ماكتت٦4٣حىت جاء عمت ة املتتأدرين ابتن الصت ح )أبتو عمترو ع متان بتن عبت الرمحن الشتهرووري( 
ووي متتاء متتن ادتصتتره كتتال ، آمتتن العلالتت يل( املعتتروف )رق متتة ابتتن الصتت ح( وصتتار كتابتته هتتذا ااستتا  ملعظتتم التتذين كتبتتوا متتن بعتت ه يف هتتذا الثتتن

 .له على سبيل امل ال ي، وهذا كوابن ك   وابن حجر، وم هم من است رك عليه كالعراقي وابن حجر، وم هم من نظمه ختعرا  كالعراقي والسيو 

ب آتتال ووي ادتصتتر مق متتة ابتتن الصتت ح يف كتابتته )اإلرختتتاث( وادتصتتر اإلرختتتاث يف كتابتته )التقريتتب(، وقتتا  الستتيو ي بشتترح التقريتتب يف كتابتته )تتت ري
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 الراوي(. 

  يل(.وادتصر ابن ك   مق مة ابن الص ح واست رك عليه يف كتابه )ادتصار علو  ال يل( املعروف )ابلباعل ال

ق متتة ر استتت راكات علتتى امل(. والبتتن حجتتاملق متتة يف كتابتته )خنبتتة الثكتتر( وخَتتترََح ال  بتتة يف كتابتته )نزهتتة ال ظتتر ختتترح خنبتتة الثكتتروادتصتتر ابتتن حجتتر 
 َضمَّ ها كتابه )ال كت على مق مة ابن الص ح( وكلها مطبوعة.

 يف قصتتي ة ْساهتتا نتته نظتتم املق متتة ختتتعرا  ياتتاح(، كمتتا أهتتت آلتته ختتترح واستتت راكات علتتى املق متتة ضتتم ها كتابتته )التقييتت  واال  8٠٦أمتتا التتاآظ العراقتتي 
  هتتت يف 9٠2بتت الرمحن( ع)حممتت  بتتن  )نظتتم التت رر يف علتتم ااثتتر( وهتتي مشتتهورة ابستتم ألثيتتة العراقتتي، وختتترحها العراقتتي نثستته، كمتتا ختتترحها السهتت اوي

طبتون ميها ممتا  كرتته ه تا ل ماك تب علابن الص ح وككتابه )آتح امل يل يف خترح ألثية ال يل( والذي يع  أكس مرجا يف علم املصطلح. ومق مة 
 مت اول.

 عليها ع ة ختروح.ه قصي ة خمتصرة يف املصطلح وهي )امل ظومة البيقونية( وهي مشهورة و 1٠8٠مث كتب عمر بن حمم  البيقوين 

تتت ريب التتراوي(، ن حجتتر، و)ها( البتتمث إن ماك تِتتب بعتت   لتت  يف املصتتطلح مبتتين علتتى ماستتبق داصتتة: )الكثايتتة( لل طيتتب، و)خنبتتة الثكتتر وختتترح
 و)آتح امل يل( للس اوي. آمما ك تب مب يا على هذه:

طبتون يف جتزأين بتاقيتق حممت  حميتي مه، 1182)توضيح ااآكار ملعاين ت قيح اانظار( حملم  بن إْساعيل اام  الص عاين صاحب )سبل الس  ( 
 ال ين عب المي .

 هت. 1٣٣2القاْسي )قواع  التا يل( حملم  جال ال ين 

 هت. 1٣٣8و)توجيه ال ظر إىل أصول ااثر( للشيخ  اهر اَّزائري 

 و)أصول ال يل: علومه ومصطلاه( لل كتور حمم  عجاج اخلطيب.

 و)تيس  مصطلح ال يل( لل كتور حمموث الطاان.

ن مباتل يف الست ة متصتول الثقته و كتتاب متن كتتب أآهذه أهم كتتب علتم مصتطلح الت يل ممتا كتبته الستلف واملعاصترون. ون بته ه تا علتى أنته الخيلت
 طلح.ن علم املصمابعتبارها ال ليل ال اين من أثلة ااحكا  الشرعية، ومبال الس ة يف أصول الثقه يشتمل على ع ة مسائل 

 .النوع الثاين: علم الر ال

تهم حتتتواقم الثبتتتات عتتت الت قيتتتب عتتتن أتتتتواريخ التتترواة وال اقتاتتتت ضتتترورة العلتتتم ابتصتتتال أستتتاني  ااحاثيتتتل والعلتتتم بع التتتة التتترواة وضتتتبطهم الباتتتل يف
 وضبطهم من ع مه. وأصبح علم الرجال بذل  مكوَّ   من ختقس:

 ميتذهم   لبته، وختتيودهم وت، ورحلتتهم يفعلم َتريتخ الترواة: وهتو العلتم التذي يباتل يف مواليت  الترواة ووآيتاْم، ومتوا  هم، وبت ء  لتبهم للعلتم - 1
 يل، كمتا يستتثاث م تهوط صتاة الت من هذا العلتم: معرآتة اتصتال الست   وإمكتان اللقتاء بتس الترواة متن ع مته، وهتذا أحت  ختتر وخ   ل . ويستثاث 

ل ااستاني  كتشف املزي  يف متصتياثيل، كما التمييز بس املتثق واملثرتق من أْساء الرواة، وهبذا العلم يكتشف الكذب والت ليح واالنقطان يف ااح
 ثوائ .وخ   ل  من ال

 بطهم، و تا متن ختتروطعت التهم وضت علم اَّرح والتع يل: وهو العلم الذي يبال يف أحوال الرواة متن حيتل القبتول والترث، و لت  ابلباتل يف - 2
 صاة ال يل.

تصتت يف، وإمنتتا جتتاءت هتتذا، وقتت  تتت ادل هتتذان العلمتتان معتتا يف مؤلثتتات العلمتتاء يف علتتم الرجتتال، آلتتم يثتترثوا َتريتتخ التترواة عتتن اَّتترح والتعتت يل يف ال
مؤلثتتاْم يف الرجتتال مشتتتملة علتتى تتتوارخيهم وجتترحهم أو تعتت يلهم هتتذا يف ااخلتتب ااعتتم، وإال آقتت  صتت هف بعتتض العلمتتاء يف ال قتتات داصتتة وصتت ف 
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 بعاهم يف الاعثاء داصة.

  واة عامتتة، ومتت هم متتنتتتب يف التتر كم متتن  وادتلثتتت م تتاهل العلمتتاء يف التتتأليف يف علتتم الرجتتال آمتت هم متتن أآتترث الصتتاابة يف مصتت ثات مستتتقلة، ومتت ه
 متن رتتبهم علتى حتروف تتبهم آمت همكتب يف رواة كتتب معي تة،وم هم متن كتتب يف رجتال بلت ان معي تة. كمتا ادتلثتت  ترائقهم يف ترتيتب الترواة يف ك

و يف تتب يف ال قتات آقتط أهم متن كم  املعجم، وم هم من رتبهم يف  بقات، وم هم من رتبهم على الس س آيذكر يف كل س ة من تويف آيها. كما أن
 الاعثاء وا روحس آقط.

 وسوف نذكر آيما يلي أهم الكتب يف كل نونِ  من  هذه اانوان:

 الكتب املص ثة يف معرآة الصاابة. - 1

ترجتة، وهتو  4٠٠٠ تابته علتى حنتوكهتت. واختتتمل   4٦٣)االستيعاب يف معرآة ااصااب( البن عب الس )أبو عمتر يوستف بتن عبت هللا القتر  (  -أ 
 مطبون هبامش )اإلصابة(  البن حجر.

تابته كهت، واختتمل   ٦٣٠ ( علي بن حمم )أ س  ال ابة يف معرآة الصاابة( البن االث  صاحب )الكامل( يف التاريخ، وهو )عزال ين أبو السن -ب 
 ترجة تقريبا، و بعته ثار الشعب ابلقاهرة. ٧٥٠٠على 

طبتتون يف أربعتتة جملتت ات وهبامشتته  ترجتتة، وهتتو م 12٠٠٠اابة( البتتن حجتتر العستتق ين، ويشتتتمل كتابتته علتتى أك تتر متتن )اإلصتتابة يف َتييتتز الصتت -هتتت 
 كتاب )االستيعاب( البن عب الس، ويعتس كتابه )اإلصابة( أوسا مرجا يف موضوعه.

 الكتب املص ثة يف الرواة عامة. - 2

 روف املعجم.وهذه إما مرتبة على الطبقات أو على الس س أو على ح

 قط. وم ها:أما الكتب املرتبة على الطبقات، آالطبقة هم القو  املتقاربون يف السن واإلس اث أو يف اإلس اث آ -أ 

 8مطبتون يف  عت هم إىل وم ته يف  بقتات.بهت، ب أ آيها ابلست ة ال بويتة مث تترجم للصتاابة والتتابعس ومتن  2٣٠)الطبقات الكسى( حملم  بن سع  • 
 جمل ات.

من بعت هم إىل  بقتة ختتيوده وآدترهم أبتو آهت، ترجم آيه للصاابة آالتابعس  ٧48)تذكرة الثا ( للذه  )أبو عب هللا حمم  بن أمح  بن ع مان( • 
 كره آتوق متا -ماء ع ثا  متن الترتاجم ترجة. مث أضاف ث ثة من العل 11٧٦هت، و ل  يف إح ى وعشرين  بقة، وع ث تراجه  ٧42الجاج املِزهِي 

 كل تم م هم إىل وم ه.  -الذه  

 ه ) يل  بقات الثا (.٧٦٥آكتب أبو احملاسن السيين ال مشقي 

 ه )لظ االا  بذيل  بقات الثا (.8٧1وكتب تقي ال ين بن آه  املكي 

 ه ) يل  بقات الثا (.911وكتب السيو ي 

ستة مخكتتب العلميتة يف لاو بعتته ثار  شتريف حتىت أوائتل القترن العاختتر اقجتري.آاختتمل الكتاب بذيوله ال  ثة علتى تتراجم مشتاه  محلتة الت يل ال
 جمل ات أربعة م ها للتذكرة وجمل  للذيول ال  ثة.

ااعتت   يف كتتل ختتتأن و ن املشتتاه  متت)ستتَ  أعتت   ال تتب ء( للتتذه  أياتتا، مرتتتب علتتى الطبقتتات يف مختتح وث ثتتس  بقتتة  كتتر آيتته الثتتا  وختت هم • 
قتتتا  ابختتتتراف ختتتتعيب لتتت ين، حمقجمستتتا كتتتتب التتترتاجم، وقتتت   بعتتتته مؤسستتتة الرستتتالة كتتتام   يف ث ثتتتة وعشتتترين جملتتت ا  متتتا آهتتتار  يف وآن،وهتتتو متتتن أو 

 اار ؤط.

ا  وه اك كتب لطبقات أ   خمصوصس، )كطبقات القراء( ايب عمرو ال اين، و) بقات الشاآعية( للسبكي، و) بقات ال ابلة( ايب يعلتى، وخ هت
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 ك  .

 ا: خ هم،  وم هو وأما الكتب املرتبة على الس س، آيذكر مؤلثها كل س ة ومن مات آيها من املشاه  من رواة ال يل  -ب 

 هت. وهو كتاب للرتاجم وأتريخ ااح اث. ٧48كتاب )َتريخ اإلس  ( للذه  •   

 هت.  ٣٧9كتب الوآيات املرتبة على الس س )كالوآيات( حملم  بن عبي  هللا الربعي  •   

 وأما الكتب املرتبة على حروف املعجم يف الرواة عامة، آم ها  -ج 

 ترجة، وهو مطبون. 12٠٠٠هت، وهو أق مها ويام أك ر من  2٥٦)التاريخ الكب ( للب اري •  

 مطبون.رجة. وهو ت 18٠٠٠هت، وهو مبين على الكتاب السابق، ويام حوايل  ٣2٧)اَّرح والتع يل( البن أيب حامت الراوي •  

 الكتب املص هثة يف رجال كتب خمصوصة: - ٣

ْتتذيب )م بوجتته دتتاص بكتتتايب ريل. وستت هتوهتتذه متتن الكتتتب اقامتتة لك تترة الاجتتة إليهتتا الستتتيعاهبا ملعظتتم التترتاجم التتيت  تتتاج إليهتتا املشتتت ل ابلت تت
 التوآيق.  قول وابهللآهذين الكتابس، التهذيب( و )تعجيل امل ثعة( ك  ا البن حجر، إال أن ا س ق   لذل  ببيان أصل كل من 

كتتاب أيب بكتر بتن َمْ ج ويَته هتت، ويف رجتال صتايح مستلم ك ٣18كتب بعض العلماء يف رجال صتايح الب تاري )كاق ايتة( ايب نصتر الكت اب ي 
املصتتتت ثة يف رجتتتتال كتتتتتب  تتتتتبه. إال أن أهتتتتم الك٥٠٧هتتتتت، ويف رجتتتتال الصتتتتاياس ككتتتتتاب أيب الثاتتتتل املق ستتتتي املعتتتتروف اببتتتتن الَقْيستتتتراين  428

لصت ة عليته ان حت يل ال ت  ا تل بته متخمصوصة هي الكتب املص ثة يف رجال الكتب الستة جيعها، نظترا  ا يتة الكتتب الستتة واستتيعاهبا ملعظتم مت
 .والس  

حب كتتتاب )عمتت ة هتتت صتتا ٦٠٠ وأصتتل الكتتتب املصتت ثة يف رجتتال الكتتتب الستتتة هتتو كتتتاب )الكمتتال يف أْستتاء الرجتتال( للاتتاآظ عبتت ال ين املق ستتي
 أيب حامت. ااحكا (، وإن كان صاحب الكمال ق  اعتم  على كتب السابقس داصة َتريخ الب اري واَّرح والتع يل البن

ذيبتته٧42مث قتتا  أبتتو الجتتاج املِتتزهِي  بتهتتذيب )ك  تتا خمطتتوط. مث اختتتت ل   ه بتهتتذيب وإكمتتال الكمتتال وْستتى كتابتته )ْتتذيب الكمتتال(. والكمتتال ْو
 الكمال( ث ثة من العلماء، وهم حسب وآياْم:

ذا التتذهيب يف  لتهتذيب( مث ادت صتر هتاه وهو من ت ميذ املِزهي، وق  ادتصر الذه  كتاب املتزي وْستى كتابته )تتذهيب ٧48ااول: الاآظ الذه  
جتي ( لصتثي الت ين اخلزر يب الكمتالصتة تتذهيب ْتذكتابس أح  ا )الكاختف يف معرآة من له رواية يف الكتب الستة( للذه  نثسه، وال تاين )د 

 هت. 924

 ْذيب الكمال(. هت، كتب  ي   وتكملة على كتاب املزي، وْسى كتابه )إكمال ٧٦2ال اين: الاآظ ع ء ال ين م ْ َلطَاي 

ه هتذا (، مث ادتصتر ابتن حجتر كتابتهت، ادتصر كتتاب املِتزي وأضتاف إليته وْستى كتابته )ْتذيب التهتذيب 8٥2ال الل: الاآظ ابن حجر العسق ين 
أصتتبح )ْتتذيب  طتتاي، وبتتذل وْستتي امل تصتتر )تقريتتب التهذيب(.وقتت  استتتثاث ابتتن حجتتر يف ْذيبتته متتن كتتتاب )التتتذهيب( للتتذه  ومتتن كتتتاب م ل

 يف جمل ين. ار ل ا  ما آهالتهذيب( البن حجر أآال كتاب مطبون يف تراجم رجال الكتب الستة وملاقاْا، وهو مطبون يف إثىن عشر جم

بتة ل  ثتة مطبوعتة ومرتمل تصترات ااأما امل تصرات آأآالها )الكاختف( للذه ، مث )تقريب التهذيب( البن حجتر، مث )اخل صتة( لل زرجتي، وهتذه 
 على حروف املعجم.

نتته متتن مصتتاثر كتتتاب إ  إ عشتترة(مث نتتكلم بعتت   لتت  عتتن كتتتاب )تعجيتتل امل ثعتتة( البتتن حجتتر، ونقتت   لتذل  ابلتت يل عتتن كتتتاب )التتتذكرة برجتتال ال
 )تعجيل امل ثعة(.

هتت، صتاحب ) يتل  بقتات الثتا (،  كتر آيته تتراجم رجتال عشترة كتتب،  ٧٦٥وكتاب )التتذكرة برجتال العشترة( ايب احملاستن الستيين ال مشتقي • 
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الستتة أربعتة كتتب َت تل املتذاهب الثقهيتة وهي الكتب الستة ب ون ملاقاْا املذكورة يف كتاب املِزي ونقتل تتراجهم متن كتتاب املتزي، مث أضتاف قتذه 
 ااربعة املشهورة وهي مس   أيب ح يثة ومو أ مال  ومس   الشاآعي ومس   أمح  بن ح بل. وكتاب )التذكرة( خمطوط مل يطبا.

 )ْتتذيب يفمتتن تتتراجم مل تتترث  (بتته )التتتذكرة)كتتتاب تعجيتتل امل ثعتتة بزوائتت  رجتتال اائمتتة ااربعتتة( للاتتاآظ ابتتن حجتتر، َضتتمَّ ه متتاواثه الستتيين يف كتا• 
 ر( للبيهقتتي، وكتتتابلستت ن واآلاثالكمتتال للمتتزي(، وواث ابتتن حجتتر علتتى هتتذا تتتراجم رجتتال كتتتاب )ال رائتتب عتتن مالتت ( للتت ارقطين، وكتتتاب )معرآتتة ا

ون. وقت  أراث تعجيتل امل ثعتة( مطبت(. وكتتاب ))الزه ( امح  بن ح بل، وكتاب )اآلاثر( حملمت  بتن الستن الشتيباين، ممتن مل  تترث  تتراجهم يف )التتذكرة
ال  ثتة  يف القرون اقجريتة واة ال يلابن حجر من تص يف كتابه هذا أن يكون كتاابه )ْذيب التهذيب( و)تعجيل امل ثعة( حاويس لرتاجم معظم ر 

ن عتن   بتذل  هتذان الكتتاابقهيتة، آي تينالثااول إىل عا  ث مثائة هجرية من رجال الكتب الستة واملساني  املشهورة ورجتال أحاثيتل كتتب املتذاهب 
 ك   من كتب الرتاجم.

 الكتب املص ثة يف ال قات داصة. - 4

ان مطبتتون إال أن العلمتتاء أدتتذوا ه،  وكتتتاب ابتتن حبتت٣٥4ه، وابتتن ِحبتتان الب ْستتيت 2٦1وممتتن صتت ف يف هتتذا الِعْجلتتي )أبتتو الستتن أمحتت  بتتن صتتاحل( 
 عليه تساهله يف التوثيق. 

  ثة يف الاعثاء داصة.الكتب املص - ٥

لكتتتاب املشتتهور املعتمتت  عليتته يف هتتذا اهتتت. إال أن  ٣٦٥هتتت وابتتن عتت ي اَّ رجتتاين  ٣2٣وقتت  صتت هف يف هتتذا الب تتاري وال ستتائي وأبتتو جعثتتر الع َقْيلتتي 
تترَِح وهتو ثقتتة  ن الاتتعثاءمته، وتتترجم آيته لتتوايل أحت  عشتتر ألثتا ٧48البتاب هتو كتتتاب )ميتزان االعتتت ال يف نقت  الرجتتال( للاتاآظ التذه   أو متن ج 

 آبسه  ل .

ربتا عشترة أي اختتمل على حتوايل يزان( الذوكعاثته يف االستثاثة ِمن كتب َمن سبقه هذهب ابن حجر )ميزان اإلعت ال( وواث عليه يف كتابه )لسان امل
 ألف ترجة. و)ميزان االعت ال( و)لسان امليزان( ك  ا مرتب على حروف املعجم.

 ة يف رجال بل ان خمصوصة.الكتب املص ث - ٦

ه التتب ث. ومتتن عي تتة أو َمترهوا هبتتذما يف بتت ث يتذكر مؤلثوهتتا مشتتاه  الرجتتال متن احملتت ثس وختت هم متتن العلمتاء والقاتتاة والتتوالة واا بتتاء... التذين عاختتتو 
 هذه الكتب 

 هت. 4٣٠)أدبار أصبهان( ايب نعيم ااصبهاين •  

يل، وهتتو مشتتتمل علتتى َتريتتخ ترجتتة لرجتتال التت  ٥٠٠٠ترجتتة اعتت   ب تت اث م هتتا  ٧8٣1هتتت، ضتتم  4٦٣و)َتريتتخ ب تت اث( لل طيتتب الب تت اثي •  
ية إ  اختتتمل علتى لست ة ااصتلاهؤالء الرواة وجرحهم وتعت يلهم، وهتو مرتتب علتى حتروف املعجتم، ومتا كونته متن كتتب الرجتال آهتو أياتا متن كتتب 

يتخ لرتتيتب احاثيتل َتر ه )مثتتاح اا التاآظ أمحت  بتن الصت يق ال متاري مثتاحتا ْستاأك ر من أربعة آالف حت يل رواهتا اخلطيتب أبستاني ه وعمتل قت
 ت اث( املعجتم، و)َتريتخ ب ملرتبتة علتىاخلطيب( حيل رتهب آيه ااحاثيل القولية على حروف املعجم ورتب ااحاثيل الثعليتة علتى أْستاء الصتاابة ا

 و )مثتاح الرتتيب( ك  ا مطبون.

 ه، وهو كتاب ض م  با بعاه. ٥٧1القاسم ابن عساكر  و)َتريخ ثمشق( ايب•  

م ااصتبهاين آهذه أهم كتب علم الرجال بشقيه: تواريخ الرواة واَّرح والتع يل، واليثوت ا أن نذكر كتاب )حلية ااولياء و بقات ااصثياء( ايب نعتي
مثتتاح اْسته )الب  يتة يف  -ح ي ا   ٥٠٠٠واليت تبل   -ية هت صاحب )َتريخ أصبهان( وصاحب )املست رج على الصاياس(، واحاثيل الل 4٣٠

ترتيتتتب أحاثيتتتل الليتتتة( للاتتتاآظ عبتتت العزيز بتتتن الصتتت يق ال متتتاري وهتتتو أدتتتو أمحتتت  بتتتن الصتتت يق صتتتاحب )مثتتتتاح الرتتيتتتب( و ريقتهمتتتا يف ترتيتتتب 
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 ااحاثيل واح ة تقريبا.

تتاج إىل ي  يتان عتن ك ت  متن كتتب الترتاجم، وقت وق   كرت أن كتايَبْ ابن حجر )ْذيب التهتذيب( و)تعجيتل امل ثعتة(   أن هتذا خ  تا أحيتا ، إال   
لتت   ميك تته واليكتثتتي يف ر يف كتتل ماالكتت   إمنتتا يصتتلح للطالتتب يف ت ربتته علتتى الت تتريل، أمتتا املشتتت ل ابلت تتريل املت صتتص آيتته آ بتت  لتته متتن ال ظتت

اوآتة، جمب ثون خت ه يف  لت  اث علتى كتتاوادت آهتا يف تتوثيقهم، رتا دعتل االعتمت بكتابس أو ث ثة، داصة ما ادتت ف الكتتب يف التعريتف ابلترواة
( كأسا  له يف هذا عجيل امل ثعةأن دعل كتايب )ْذيب التهذيب( و )ت -من ابب التيس  على نثسه  -وما  ل  آإن الباحل املت صص ميك ه 

 وارثين هبما من الكتب اادرى.الثن على أن يايف إىل حواختيهما الزايثات يف تراجم الرواة ال

، وستوف ة واملبهمتات وخ هتاء املتشتاهبوه اك كتب أدرى يف الرجتال قت   تتاج إليهتا املشتت ل ابلت تريل، ككتتب الك تىن واالقتاب واانستاب وااْستا
 نش  إىل هذه الكتب إن ختاء هللا يف علم الت ريل، وهو ال ون ال الل من أنوان علم ال يل ثراية.

 
 .الثالث: علم التخريج النوع

ها. وق  م عليها ببيان ثرجترقها والك تعريف الت ريل: هو عزو ااحاثيل املوجوثة يف كتابِ  ما إىل مصاثرها من كتب الس ة ااصلية، ما بيان 
 نشأ هذا العلم بسبب ِقصر ابن املتأدرين عن اإلملا  رعرآة مواضا ال يل يف ثواوين الس ة.

 معرآة مص ر ال يل. -: وخاية الت ريل هي

 معرآة حال ال يل من حيل القبول والرث. -

 وق   كر  يف )الكتب املعي ة على ثراسة ال يل( أختهر كتب الت ريل املت اولة.

 ت بيه: لثظ )الت ريل( له معاِن أدر يف علم ال يل  ويف اصط حات املذاهب الثقهية، النتعرع قا ه ا.

تترَّج و تتتاج لت ردتته، أو ع تت ما يشتتت ل بمراحتتل الت تتريل: ع تت ما يقتت يتتل كتتتاب متتا. آتتإن ت تتريل أحاثف الطالتتب أو الباحتتل علتتى حتت يل ختت  خم 
اتس ق. وإلي  خترح خمتصر  الكم عليهمثله مرحلتان، و ا: عزو ال يل إىل مصاثره من كتب الس ة ااصلية،  -وكما  كر  يف تعريثه  -الت ريل 

 جعهما.املرحلتس ما بيان أهم مرا

 :املرحلة ااوىل للت ريل: عزو ال يل إىل مصاثره من كتب الس ة ااصلية

َكن ِمن الوصول إىل مواضا الت يل يف ثواويتن الست ة أبك تر متن  حت ة إ ا ا  تتعتس  ريقتة واريقتة، وأحيت وي عس على  ل  ع ة أنوان من الكتب، َت 
 يف س   ال يل أو ال ظر يف مت ه أو ال ظر آيهما.مل ميكن خ ها، وهذه الطرق م ها مايعتم  على ال ظر 

 آطرق العزو ابل ظر يف س   ال يل تعتم  على معرآه روايه ااعلى صاابيا كان أو َتبعيا.• 

 و رق العزو ابل ظر يف منت ال يل تعتم  على معرآة أول ألثا ه أو أي لثظ مميز آيه أو موضوعه.• 

 .س ة أو  اهره الوضاا  على االنت تعتم  على وجوث صثة  اهرة يف ال يل كأن يكون ق سيا  أو مشتهر و رق العزو ابل ظر يف الس   وامل• 

 ويرتتب على  ل  أن  رق العزو مخسة:

 العزو عن  ريق معرآة اسم راوي ال يل ااعلى. - 1

 العزو عن  ريق معرآة أول لثظ من منت ال يل. - 2

 ز من منت ال يل.العزو عن  ريق معرآة أي لثظ ممي - ٣

 العزو عن  ريق معرآة موضون ال يل. - 4
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 العزو ب اء على نون ال يل )أي وجوث صثة  اهرة آيه(. - ٥

 وآيما يلي خترح موجز قذه الطرق ما بيان أهم مراجا كلِ  م ها:

 العزو عن  ريق معرآة اسم راوي ال يل ااعلى.    - 1

ذه كتتن كتتريل التت يل هبتتت تته، آتت  مييل املتتراث كردتته، آتتإن كتتان التت يل حمتتذوف الستت   ومل يتتذكر إال متعتمتت  هتتذه الطريقتتة علتتى اثبتتات ستت   التت 
 الطريقة،  ودب اللجوء إىل خ ها من الطرق.

ا  إ وي ااعلتتى صتتاابيا يكتتون التترا ، وقتت عليتته الصتت ة والستت  وراوي التت يل ااعلتتى هتتو التتذي ت تهتتي إليتته سلستتلة الستت   متتن الرجتتال ثون الرستتول 
 مقطوعا. كان ال يل مرآوعا، وق  يكون َتبعيا إ ا كان ال يل مرس ، وق  يكون من ثون التابعي إ ا كان ال يل

ابلرجتون  هتذه الطريقتة، و لت  ة الستتعمالوإ ا كان  الب الت ريل  الدسة له يف َتييتز أْستاء الصتاابة متن التتابعس، آإنته يلزمته معرآتة  لت  كمق مت
 استم التراوي ااعلتى ( آيكشتف عتنة يف أْساء الصتاابة )كاإلصتابة البتن حجتر( أو كتتب الترواة عامتة )كتهتذيب التهتذيب وخت هإىل الكتب املص ث

 الذي ل يه ليعرف أصاايب هو أ  َتبعي أ  ثون  ل  .

الكبتت   جم الصتتاابة كتتاملعجمو معتتا ، أآتتإ ا كتتان التتراوي ااعلتتى صتتاابيا: آإنتته ميكتتن معرآتتة أحاثي تته التتيت رواهتتا ابلرجتتون إىل املستتاني  كمستت   أمحتت
 للطساين، أو إىل كتب اا راف.

 أما إ ا كان الراوي ااعلى َتبعيا: آإنه ميكن معرآة أحاثي ه رراجعة كتب املراسيل أو كتب اا راف.

 وائ .آه كتب املراسيل من اأورثتلى معوق  تكلم ا من قبل عن املساني  ومعاجم الصاابة ونتكلم ه ا إن ختاء هللا عن كتب اا راف اليت اختتملت 

لتذي او  لت ، آهتذا اَّتزء ل يتات( وحنتواا راف: جا  رف، و رف ال يل: اَّزء من مت ه ال ال على بقيته، م ل قول تا: حت يل )إمنتا ااعمتال اب
إلميتان( أو )حت يل ل خت تعب ا يي ل على بقية ال يل يسمى  رآه. وق  اليكون الطرف جزء  من منت ال يل ولكن جلة تت ل عليته كقول تا )حت

 ااعرايب الذي ابل يف املسج ( أو )ح يل العرنيس(  وحنو  ل .

عاب أو علتتى جهتتة بيل االستتتيستتوكتتتب اا تتراف: هتتي التتيت يقتصتتر آيهتتا علتتى  كتتر  تترف التت يل التت ال علتتى بقيتتته متتا اَّمتتا استتاني ه، إمتتا علتتى 
 12٥ ص التقي  بكتب خمصوصة، انظر )الرسالة املستطرآة( للكتاين

تم خمصصا  ا راف الكتب الستة، آإن صتاايب ثيتل كتل راِو أعلتى )ه يتذكر أحاويتم ترتيب اا راف عاثة على أْساء راويها ااعلى، آإ ا كان كتاب 
 قتته يفيتتتم  كتتر كتتل  ر  متتا  كتتل  تترفأوَتبعتتي( علتتى حتت ة، آيتتذكر استتم الصتتاايب أو التتتابعي وأمامتته أ تتراف ااحاثيتتل التتيت لتته يف الكتتتب الستتتة، وأ

 تم تعيتتس املتتبهم أويتت ليح  كمتتا تتتالكتتتب الستتتة عتتن هتتذا الصتتاايب، وهتتذا ييستتر ثراستتة أستتاني  هتتذا التت يل لتبتتس مابتته متتن انقطتتان أو إعاتتال أو 
 س:يل من وجهتاملهمل من الرواة، كما يتم معرآة املزي  يف متصل ااساني . وابلتايل آإن كتب اا راف تعس يف الت ر 

 ية.لس ة ااصلاىل كتب الس ة ااصلية، حيل يذكر أما  كل  رف من أدرجه من أئمة ال يل أصااب ثواوين ااوىل: العزو إ

ل ستبة ابالكتم عليهتا، وهتذا و ااستاني   ال انية: الكم على إس اث ال يل: و ل  جبمعه اساني  ال يل يف الكتب التيت عي هتا، وهتذا ييستر ثراستة
 ي  كاملة.لكتب اا راف اليت تذكر ااسان

 ولكن كتب اا راف التثي  يف ثراسة املتون إ  التذكرها كاملة. 

 ومن كتب اا راف املشهورة:

ه، وهتتتو خمصتتتص ا تتتراف ٧42كتتتتاب )حتثتتتة ااختتتتراف رعرآتتتة اا تتتراف( للاتتتاآظ أيب الجتتتاج جتتتال التتت ين املِتتتزهي صتتتاحب )ْتتتذيب الكمتتتال( •  
صتتاايب، وعتت ث  98٦ رآتتا ، وعتت ث الصتتاابة التتذين قتتم روايتتة يف هتتذه الكتتتب  19٥9٥ه أحاثيتتل الكتتتب الستتتة وبعتتض ملاقاْتتا، وعتت ث أ راآتت
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. وهتو يتذكر أْستاء الصتاابة مث التتابعس ومتن بعت هم مرتبتة علتى املعجتم وأمتا  كتل مت هم 4٠٥التابعس ومن بعت هم ممتن قتم روايتة مرستلة أو مقطوعتة 
 أ راف أحاثي ه يف الكتب الستة.

ا تتراف أحاثيتتل  وكتابتته خمصتتص ه،114٣يف ال اللتتة علتتى مواضتتا التت يل( للع متتة عبتت ال ين بتتن إْساعيتتل ال ابلستتي كتتتاب ) دتتائر املواريتتل •  
 بة أْساؤهم على املعجم. رآا مرتبة على أْساء الصاابة والتابعس املرت 12٣٠2سبعة كتب وهي الستة ما مو أ مال ، وع ث أ راآه 

 وك  الكتابس مطبون وبي هما آروق:

ب تاري أو مستلم مث اائمتة كال أن صاحب التاثتة يتذكر ااستاني  كاملتة أمتا صتاحب التذدائر آي تصتر اإلست اث آيتذكر متن أدترج الت يل متنم ها 
متن مراجعتة   اب التذدائر بتل البت ثيت  آيته كتتيختي ه، وهذا يثي  يف الت ريل ا مل أما الت ريل املثصل املسلتز  ل راسة ااساني  والكم عليها آت  

عليته أنته  ة إال أنته ممتا يؤدتذستاني  كاملتالست ة ااصتلية التيت عتزا إليهتا. واليثوت تا ه تا أن نتذكر أن صتاحب )حتثتة ااختتراف( وإن كتان يتذكر اا كتب
مل لستس ا كتن التاقتق متن ْستانميلتتايل آت  جعل كل صي  ااثاء بس الرواة بصي ة )عن( ب ال من الصي  امل تلثة التوارثة اباستاني  يف ااصتول، واب

 جبما الطرق إال ابلرجون لألصول.

 يل لصتتاايب واحتت  آيتتذكر التت ومتتن الثتتروق بتتس الكتتتابس: أن صتتاحب التاثتتة يكتترر التت يل إ ا تعتت ث رواتتته متتن الصتتاابة، أمتتا صتتاحب التتذدائر
ب اابة وال ي بتته صتاحق أحت  الصتيتواليكرره يف مساني  خ ه من الصاابة ولو كان من مروايْم، وهذا عيب كب ، آق  يصح س   ال يل متن  ر 

 الذدائر بل يرويه ذس اث ضعيف من  ريق صاايب آدر، آ ب  من معرآة  رق ال يل كلها اجل الكم عليه.

  املتنت لتى ألثتاق العتزو املعتمت ة علجتوء إىل  تر يتعلق ابلطريق ااول للعزو رعرآة راوي ال يل ااعلى، آإ ا مل ي ذكر يف السياق آ ب  متن ال هذا ما
 أو موضوعه، كالتايل: 

 العزو عن  ريق معرآة أول لثظ من منت ال يل  - 2

 ه أصتتل، وأحيتتا  تبتتسل إن كتتان لتتويتتتم هتتذا رراجعتتة الكتتتب التتيت تتتذكر أوائتتل ألثتتا  ااحاثيتتل مرتبتتة علتتى ااجب يتتة مث تتتذكر متتن أدتترج كتتل حتت ي
 ثرجته، ومن هذه الكتب. 

شتت  إىل تتتذكر اإلستت اث، مث ت كلتته(، والذكر ااحاثيتتل القوليتتة آقتتط، كمتتا أهنتتا تتتذكر أول متتنت التت يل )ال املتتنتمثتتاتيح كتتتب معي تتة: وخالبتتا ماتتت -أ 
، وم ها:  مكانه يف الكتاب املعسه

 ه.1٣1٣)مثتاح الصاياس( حملم  الشريف التوقاثي • 

 )مثتاح املو أ( و )مثتاح س ن ابن ماجة( ك  ا حملم  آؤاث عب الباقي.•  

  صتتر عب الرختتتي  محتت ( لعبتت هللاأح مستت   أمحتت  بتتن ح بتتل مرتتتب علتتى ااجب يتتة، واْستته )املتت هل ااستتع  يف ترتيتتب أحاثيتتل مستت   اإلمتتا   مثتتتا • 
 رمحاين، ط ثار  يبة.      

 معاجم ال يل:)كاَّاما الص  ( للسيو ي،  وق  سبق الك   ع ه. -ب 

اا أو ضتتعيثا أو املشتتهر صتاي خت  الت يل املشتهور )يف املصتطلح(. وقتت  يكتون الت يلكتتب ااحاثيتل املشتتهرة علتى ألست ة ال تتا : وهتي   -ج 
 مكذواب أو إمنا هو قول مأثور اح  الصاابة أو العلماء أو خ هم. وهي مرتبة على ااجب ية. وم ها:

ه، وهتو أكتس كتتاب يف هتذا 11٦2لتوين )كشف اخلثاء ومزيتل اإللبتا  عمتا اختتتهر متن ااحاثيتل علتى ألست ة ال تا ( إلْساعيتل بتن حممت  العج• 
بتتن حجتتتر، و ي امل  تتتورة( الحتت ي ا متتتا  كتتر خمرجيهتتتا وثرجتهتتا، وقتتت  جتتا يف كتابتتته هتتذا د صتتتة كتتتب متتتن ستتبقه، م تتتل )الآلئتت ٣281الثتتن، جتتتا 

 ه، و)ال رر امل ت رة( للسيو ي، وخ ها، وهو مطبون يف جمل ين. 9٠2)املقاص  الس ة( للس اوي 
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ه، هتتذا الكتتتاب أصتت ر متتن كتتتاب 9٠2 ة يف بيتتان ك تت  متتن ااحاثيتتل املشتتتهرة علتتى االستت ة( حملمتت  بتتن عبتت الرمحن الستت اوي )املقاصتت  الستت•  
علمتتاء آيتته، ورجالتته وماقالتته ال ريل التت يلالعجلتتوين، وقتت  ادتصتتره العجلتتوين يف كتابتته، إال أن أ يتتة )املقاصتت  الستت ة( ترجتتا إىل بستتط الكتت   يف كتت

ن الطيتتب( حيتتل ادتصتتر كتت   متته يف كتابتته )َتييتتز اخلبيتتل 944، وهتتو مطبتتون يف جملتت . وقتت  ادتصتتره ابتتن التت يبا الشتتيباين حتت ي ا 1٣٥٦وياتتم 
 الس اوي يف الت ريل ومل  ذف من أحاثي ه ختيتا، وهو بذل  الي ين عن ااصل.

 ن كتتب هتتذا الثتتن، وهللان خ  تا متتعتت(، و تتا ي  يتان وعلتى هتتذا آتإن الباحتتل  تتاج متتن هتتذا الثتن إىل كتتتابس: )كشتف اخلثتتاء( و )املقاصت  الستت ة
 أعلم.

 العزو عن  ريق معرآة أي كلمة مميزة يف منت ال يل. - ٣

عرآتتتة الصتتتاايب راوي اليشتتترتط م و لتتت  ابلرجتتتون إىل آهتتتار  االثتتتا  املرتبتتتة علتتتى ااجب يتتتة، وهتتتذه أستتتهل  ريقتتتة للوصتتتول إىل مصتتتاثر التتت يل إ 
  مت ه كما يف الطريقتس السابقتس.ال يل وال معرآة أول لثظ يف

 - ي ِوْنِستتت   أوآ ستتت  رق اقول تتت وي رَجتتا يف  لتتت  إىل )املعجتتتم املثهتتتر  الثتتتا  التتت يل ال بتتتوي( وضتتتعه جاعتتة متتتن املستشتتترقس ابختتتتراف املستشتتت
لل تتة ا حتتس ي طتتق آتتاء يف يفجنليزيتتة، وستتبب اخلتت ف يف نطقتته أن أول حتترف يف هتتذا اإلستتم هتتو التترف ال تيتتين ثبليتتو، وهتتو ي طتتق واوا  يف الل تتة اال

 جمل ات. ٧ؤدرا  يف  ، وق  ترجم هذا املعجم إىل العربية حمم  آؤاث الباقي، وعمَّ  بعه م19٣9ومات ونس   يف  -ااملانية 

لتت  ومستت   ب الستتتة ومو تتأ مات تتتتتب وهتتي الكوهتتو يتتذكر االثتتا  املميتتزة )ال ااثوات وال الاتتمائر وال ااعتت   وال أآعتتال التتربط( التتوارثة يف تستتعة ك
 -ل ن الت ييتذكر جتزء  مت -ا كتل كلمتة أمح  ومس   ال ارمي. وهو يذكر االثا  ومشتقاْا مرتبة علتى ااجب يتة مث يتذكر ااحاثيتل التيت ورثت هبت

 ويذكر أما  كل ح يل من أدرجه من أصااب الكتب التسعة وموضعه يف كل كتاب.

  يل العزو عن  ريق معرآة موضون ال - 4

 ويرجا يف هذا إىل:

آت ن واملصتت ثات واملو تتواما والستت كتتتب التت يل املرتبتتة علتتى اابتتواب ستتواء كانتتت أصتتلية أو َتبعتتة، آالتابعتتة تتت ل علتتى ااصتتلية، و لتت  كتتاَّ  -أ 
جا إىل الباب املتامن ملوضون ال يل، كا يل يف إمامتة الصت ة أو جتا إيل ابلحت يل يف ا وكتب اَّما والزوائ  واالنت اب. آ   بته وم ته تتيمم آ  

 ي عرف إس اث ال يل ومت ه بتمامهما.

 الباقي. وقت  رتتب مت  آتؤاث عبتكتب آهتار  الت يل املرتبتة علتى املوضتوعات، م تل )مثتتاح ك توو الست ة( للمستشترق ونست   أياتا وترجتة حم  -ب 
وهتتي الكتتتب  عشتتر كتتتااب كتتل حتت يل متتن أصتتااب أربعتتة  املوضتتوعات علتتى ااجب يتتة ويتتذكر أ تتراف ااحاثيتتل التتوارثة يف كتتل موضتتون ومتتن أدتترج

لواقت ي اة ابتن هشتا  وم تاوي يالستي وست  التسعة املذكورة )ابملعجم املثهر  الثا  ال يل( ابإلضاآة إىل مس   ويت  بتن علتي ومست   أيب ثاوث الط
يتا وعات امل تلثتة وجتماث يف املوضت ة يف عمتل ااِبتآهى مثيت -خ  الوصول ملواضا ال يل  -و بقات ابن سع . وهذه الثهار  قا آوائ  ك  ة 

 ل يل.ع اصرها، كما أهنا مثي ة يف االعتبار جبما املتابعات والشواه  ومايتبا  ل  من آوائ  معروآة لط ب ا
 
 

 العزو ب اء على نون ال يل  - ٥

 -أي ب اء على وجوث صثة  اهرة يف ال يل: 

 ى ااجب ية.االس ة،  آ جا إىل مراجعها اليت  كر ها من قبل، وهي مرتبة علكأن يكون من ااحاثيل املشتهرة على 
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هت  1٠٣1 الرؤف امل اوي م  بن عبأو يظهر من ال يل أنه ح يل ق سي، آيمكن الرجون إىل كتاب )االحتاآات السَّ ية اباحاثيل الق سية( حمل
 اصلية. يل يف كتب الس ة اتبة على حروف املعجم، وم ه ي عرف موضا الح ي ا حمذوآة ااساني  ومر  2٧2صاحب )آيض الق ير(، وق  ضم 

لت   ه للقطعيتات أو خت  أو م اآاتت أو ي ش  يف أن ال يل موضون مكذوب ال أصل له، أبن الي ع ر عليه ابلطترق الستابقة، أو بستبب ركاكتة لثظته
راق عتتعة املوضتتوعة( البتتن دبتتار الشتت يب )ت زيتته الشتتريعة املرآوعتتة عتتن اامتتن ع متتات الوضتتا، وه تتا ي رجتتا لكتتتب ااحاثيتتل املوضتتوعة، وأآاتتلها كتتتا

 تتتتاب )الثوائتتت  ا موعتتتة يفكهتتتت، وهتتتو مرتتتتب علتتتى اابتتتواب ومطبتتتون يف جملتتت ين. ويف نثتتتح املوضتتتون   9٦٣الك تتتاين )أبتتتو الستتتن علتتتي بتتتن حممتتت ( 
  ار امل يف يف الصايح والاعيف(.  يف نثح املوضون وهو )املهت كتاب ص  ٧٥1ااحاثيل املوضوعة( للشوكاين، مطبون يف جمل . والبن القيم 

 رحلة هي:ملاوأه اف هذه  هذه مخسة  رق للوصول إىل مصاثر ال يل من كتب الس ة ااصلية، وهي املرحلة ااوىل من مراحل الت ريل.

ا ميكتتن ثراستتة هتتذه لرجتتون إليهتتاحاثيتتل والتتيت ابمعرآتتة متتن أدتترج التت يل متتن أصتتااب كتتتب الستت ة ااصتتلية، وهتتي الكتتتب امل بتتتة استتاني  ا - 1
 ااساني  ِب ف كتب الس ة التابعة.

ل متن  ريتق ويصتح ياتعف الت ي معرآة إس اث ال يل أو أستاني ه إ ا تعت ثت، والبت  متن جتا أستاني ه كلهتا ل راستتها متاأمكن  لت ، آقت  - 2
 .ولة كب ة ااوىل وهو صايح من  ريق أدرى آإن هذه من  ريق آدر، آإ ا حكم باعثه بسبب االقتصار على ثراسة الطريق

ذه سه يف هتو لت  إ ا تبت -لتة ال انيتة وه تا الحنتتاج للمرح -الكم على ال يل أحيا ، آقت  ميكتن الكتم علتى ثرجتة الت يل يف هتذه املرحلتة  - ٣
ويقتتول هتتذا حتت يل  ويتته الرتمتتذييف مصتت ر آدتتر كتتأن ير املرحلتتة أن التت يل صتتايح متتروي يف الصتتاياس أو يف أحتت  ا، أو إ ا كتتان حمكومتتا عليتته 

ثور أو حكمتة و لت  هتو قتول متأ حسن صايح، أو إ ا تبس أنه ح يل مكذوب ابلرجون إىل كتب املوضوعات، أو إ ا تبس أنه ليح ِبت يل وإمنتا
 ل انية.اااوىل آيلجأ إىل   املرحلةيفم عليه ابلرجون إىل كتب ااحاثيل املشتهرة. آه ا الحنتاج إىل املرحلة ال انية إما إ ا مل يتيسر الك

 :املرحلة ال انية للت ريل: الكم على ال يل ببيان ثرجته

 آلمعرآة ثرجته وسيلتان:  -كما سبقت اإلختارة إليه   -إ ا مل ت عرف ثرجة ال يل يف املرحلة ااوىل 

 َع َّة سلثا .
 الوسيلة ااوىل: رراجعة كتب الت ريل امل

  أ ها من قبل، والوصول للا يل آيها م يسَّر خالبا آهى:واليت  كر 

 إما أهنا مرتبة على املعجم  )كاَّاما الص  ( للسيو ي وكرداته.

عبت هللا  ر نصتب الرايتة( ايبحاثيتل وآاثأوإما أن قا آهار  على املعجم )آ صب الراية( له آهر  مستقل على املعجم  ابسم )نيل ال اية يف ترتيتب 
 بن حمموث، ط ثار ااقصى ابلكويت. الب 

لبت  لزيعلتي، والتل تيص االرايتة  ل آبالكشف عن ال يل ميكن قراءة كرده وثراسة أستاني ه ومعرآتة ثرجتته، هتذا يف كتتب الت تريل املثصتل ك صتب
 تتز كاَّتتاما الصتت   وك  ريل ا متتلالبتتن حجتتر، واق ايتتة لل متتاري، وحنوهتتا متتن الكتتتب. وإال آتتيمكن معرآتتة كردتته ابدتصتتار وثرجتتته متتن كتتتب الت تت

 العمال وحنوها.

 الوسيلة ال انية: أن يقو  الباحل ابلكم على ال يل ب ثسه.

م هتا و الت يل امل تلثتة،  بكتتب علتو  وهذا اامر تاج إىل ت ريب  ويل، ولتيح مقصت   يف هتذا املتوجز ثراستة الت تريل، وإمنتا تعريتف  التب العلتم
 يل، و ل  من د ل عرع موجز للت ريل ليعرف الطالب آائ ة كل كتاب وموقعه.الكتب املست  مة يف الت ر 

  ختتتروط متعلقتتة ابلستت  وهتتي ث ثتتة ونقتتول ه تتا: إنتته إ ا أراث الباحتتل كتتريل حتت يل ب ثستته آيلزمتته الباتتل يف ختتتروط الصتتايح اخلمستتة التتيت  كر هتتا
 .املنت )و ا انتثاء الشذو  والعلة()وهي اتصال الس   وع الة الرواة وضبطهم( وختر ان متعلقان ابلس   و 
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)ْتتذيب  اَّترح التعت يل. م تليخ الترواة و أمتا اتصتال الست   والع التة والاتبط: آتت علم رراجعتة تتراجم رجتال الست   متن الكتتب املشتتملة علتى تتوار  - 1
ان الت يل أبحت  كتجتي. وإ ا  ( لل زر التهذيب( البن حجر، أو امل تصرات )كالكاختف( للتذه  أو )تقريتب التهتذيب( البتن حجتر، أو )اخل صتة

جا إىل )تعجيل امل ثعة( البن حجر ليت  كر هتا ا ه من كتب الرجال ، أو إىل خالكتب الستة، آ ب  أن توج  تراجم رجاله يف هذه املراجا، وإال آ  
 من قبل.

م ابتصتتال ميتتذه، ورحلتتته. و كتتلتتراوي وت آيتتاْم، وختتتيو  اأمتتا اتصتتال الستت  : آتتي علم ذمكتتان لقتتاء التترواة بعاتتهم بعاتتا، وهتتذا ي علتتم متتن مواليتت هم وو 
ظتر يف نلِهستا  آتإن كتان م   كتن م لستا ،يالس   إ ا استعمل الراوي صي  السمان الصريح كا ث ا وْسعت وأدس ، كذل  إ ا استعمل بقيتة الصتي  ومل 

 أ  معلهتق ،  ولكتل ِ  سل أ  معاتلهو متصل أ  م قطا أ  مر  بقية  رق ال يل للبال عن تصر ه ابلسمان. وابلبال يف اتصال الس   ي علم هل
( يتس اْستاء امل لستسكتتاب )التبح كمه. وي عترف امل لستون متن الكتتب املصت ثة يف  لت ، م تل كتتاب ) بقتات امل لستس( البتن حجتر العستق ين، و 

 لسهان ال ين الل .

م ها،  رح الست وثاللة كلت ومراتب اَّوالب  للباحل من معرآة مراتب التع يل السوأما الع الة والابط: آَتيَت  صه عليهما أصااب كتب الرتاجم، 
صتي ا  يل اليت سبق أن أو مصطلح ال ويراعى ادت ف املتق مس عن املتأدرين يف ع ث هذه املراتب. وي ر  هذا يف ابب اَّرح والتع يل من كتب

وي أبتتو الستت ات اللك تت لعلتتم الشتتيخن أيب حتتامت التراوي، وقتت  جتتا أهتتم قواعتت  هتذا اهبتا، كمتتا ي رستتها متتن مقتت مات كتتب اَّتترح والتعتت يل ككتتتاب ابتت
 ة.الثتاح أيب خ ه يف كتابه )الرآا والتكميل يف اَّرح والتع يل( وهذا كتاب مهم وهو مطبون بتاقيق  ث. عب 1٣٠4اق  ي 

جتتا ه تتا إىل كتتتاب )ميتتزان  كامتتل يف ( البتتن حجتتر، أو )الستتان امليتتزاناالعتتت ال( للتتذه ، أو )لهتتذا، وإ ا تعتتارع اَّتترح والتعتت يل يف راِو واحتت ، آ  
 الاعثاء( البن ع يه.

 وق  تقا بعض االختكاالت ع   البال عن تراجم الرواة،  وم ها:

ادرهتتا  يف أو لتترتاجم أبتتوااب  كصتتص كتتتب ا أن ي تتذكر أحتت  التترواة بك يتتته الابْستته: كتتأن يقتتول التتراوي ع تته: حتت ثين أبتتو آتت ن أو ابتتن آتت ن، وعتتاثة متتا• 
طبتتون،  وم تته يعتترف استتم صتتاحب هتتت، وهتتو م ٣2٠للك تتىن، وه تتاك كتتتب مستتتقلة يف هتتذا الثتتن م تتل كتتتاب  )الكتتىن وااْستتاء( ايب بشتتر التت واليب 

 الك ية.

زهة حجر كتابه )نذا ابن ه. وص هف يف أن ي ذكر أح  الرواة بلقب ال ابسم، واللقب هو كل َوْصِف أختعر ر ح أو   ، كااعمش والارير وحنوها• 
 االباب( وم ه ي عرف اسم صاحب اللقب.

 هتتي تتتذكر اانستتاب علتتىو اانستتاب،   أن ي تتذكر أحتت  التترواة ب ستتبته ال ابْستته، كتتأن ي  ستتب إىل بلتت  أو مه تتة أو ختت   لتت ، وه تتا ي رجتتا إىل كتتتب• 
  خلهصته عتز الت ين ه، وقت٥٦2 عبت الكر  الستمعاين حروف املعجم مث تتذكر أْستاء أصتااب هتذه ال ستبة وتتراجهم. ككتتاب )اانستاب( ايب ستع 

 ة.لكتب ال  ثة مطبوعااب(. وهذه بن ااث  يف )اللباب يف ْذيب اانساب(، وهذا املل ص خلصه السيو ي يف )ل به اللباب يف حترير اانس

قتت  أآتترث آالستتابقة. ومتتا  لتت   تتتب التترتاجملتتتواريخ يف كأن تتشتتابه أْستتاء عتت ة رجتتال متتا التتراوي املقصتتوث، وعتتاثة متتاميكن َتييتتز املقصتتوث ابل ظتتر يف ا• 
ن املتشتتابه( لتتف وامل تلتف، أو نتتو نتتون املؤت بعتض العلمتتاء مصت ثات مستتتقلة لتمييتتز ااْستاء املتشتتاهبة )ستتواء كتان التشتتابه متن نتتون املتثتتق واملثترتق، أو

متاكوال  نستاب( ايب نصتر ابتنالكتىن وااو آتا االرتيتاب متن ااْستاء ومن هذه املص ثات )تبص  امل تبه بتارير املشتتبه( البتن حجتر، و)ااكمتال يف ر 
ملتة إكمتال ااكمتال( َّمتال الت ين هت، وهتذه قتا تكملته ابستم )تك ٦29هت، وله تكملة ابسم )إكمال ااكمال(  ايب بكر بن نقطة  48٦اام  

 مطبون أياا.ه. وكتاب ابن حجر مطبون وكذل  كتاب ابن ماكوال بتكملتيه ٦8٠ابن الصابوين 

صتطلح: هتو وأحيا  يتم إهبا  الراوي َتامتا، آت  ي تذكر ال بك يتة وال بلقتب وال ب ستبة وإمنتا يقتول التراوي: حت ثين رجتل أو جتاء رجتل. واملتبهم يف امل•  
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 من أخثل   كر اْسه من الرجال وال ساء يف منت ال يل أو إس اثه آلم ي صرح به.

 املبهم جبما ال يل، ويتم تعيس اص روضونة بذل  واليت عاثة ماتكون مرتبة على اابواب، آ جا إىل الباب اخلولتعيس املبهم تراجا الكتب املع ي
أيب ورعتة  إلست اث( لتويل الت ينت املتنت وا رق ال يل ورواايته آما أهبمه راِو يصرح به آدر. ومن هذه الكتتب بتل أ هتا: كتتاب )املستتثاث يف مبهمتا

لشتتيخ محتتاث اانصتتاري. وقتت  جتتا ويل اهتتت، وكتابتته مطبتتون بتعليتتق  8٠٦هتتت، وهتتو ابتتن التتاآظ ويتتن التت ين العراقتتي  82٦لعراقتتي أمحتت  بتتن عبتت الرحيم ا
)اياتتاح اإلختتتكال( ايب الثاتتل بتتن هتتت، و 4٦٣التت ين يف كتابتته متتاورث يف كتتتب املبهمتتات الستتابقة: ككتتتاب )ااْستتاء املبهمتتة( لل طيتتب الب تت اثي 

هتت،  ٦٧٦ان أْساء املبهمات( لل ووي هت، و)االختارات إىل بي ٥٧8هت، و)ال وامض واملبهمات( البن بشكوال  ٥٠٧سراين(  اهر املق سي )ابن القي
 وكتاب ال ووي مل ص لكتاب اخلطيب ومطبون َبدره.

 هذه هي أهم اإلختكاالت الوارثة يف تراجم الرواة.

هتل اخلتسة ة أو ي ستتعان آيته أبىل دتسة واستعإامل تلثتة وال ظتر آيهتا، وهتذا أمتر  تتاج وأما الشذو  والعلتة: آي علمتان جبمتا  ترق الت يل ورواايتته  - 2
 ابل ظر يف كتبهم امل صهصة قذا.

 .لس مة م هاوالشذو : هو خمالثة ال قة ملن هو أرجح م ه، والعلة: سبب خامض دثي يق ح يف صاة ال يل ما أن الظاهر 

لتتى اابتتواب، وهتتو مطبتتون يف جملتت ين ه، وهتتو مرتتتب ع٣2٧م هتتا: )علتتل التت يل( البتتن أيب حتتامت التتراوي  والكتتتب التتيت ي ستتتعان هبتتا يف معرآتتة العلتتل
 ب على املساني ، و بعته ثار  يبة.ه، وهو أوسعها ومرت٣8٥ح ي ا.وم ها كتاب )العلل الوارثة يف ااحاثيل ال بوية( لل ار قطين  284٠ويام 

 سة من ع مه ميكن الكم عليه.وب راسة استيثاء ال يل لشروط الصاة اخلم

 ( مراتب الكم على ال يل: و ا مرتبتان:منبيه)

كم على ال يل ككل )س  ا  ومت ا (    يل ضعيف. يل حسن أو ححوه ا يقال: هذا ح يل صايح أو  -كما  كر  أع ه   -ااوىل: أن   

كتتم علتتى الستت   آقتتط )ابل ظتتر يف اتصتتاله وع التتة التترواة   ذا حتت يلهتتوه تتا يقتتال:  ذو  والعلتتة،وضتتبطهم( و لتت  ع تت  تعتتذر معرآتتة الشتتال انيتتة: أن   
 صايح اإلس اث أوحسن اإلس اث أو ضعيف اإلس اث. 

 يتعلق ابلت ريل والكتب املست  مة آيه، وبه خنتم الك   يف )علم ال يل  ثراية(. هذا ما

 :ومن أراث االستزاثة من معرآة كتب علو  ال يل رواية وثراية آل اجا

ه. وقتت  1٣8٣عتتته ثارالثكتتر ب مشتتق ه،  ب1٣4٥كتتتاب )الرستتالة املستتتطرآة يف بيتتان مشتتهور كتتتب الستت ة املشتترَّآة( حملمتت  بتتن جعثتتر الكتهتتاين   - 1
ر تتتراجم علمتتاء ة متتن مشتتهو ضتتم هتتذا الكتتتاب التعريتتف ب اتتو ألتتف وأربعمائتتة كتتتاب متتن مشتتهور كتتتب التت يل، كمتتا اختتتتمل علتتى حنتتو ستتتمائة ترجتت

 ال يل.

ن الكتت   عتتن مشتتاه  علمتتاء ، وهتتو خمتصتتر يتاتتمه 19٦٣وكتتتاب )أعتت   احملتت ثس( للتت كتور حممتت  حممتت  أيب ختتتهبة، ط ثار الكتتتاب العتتريب  - 2
 ال يل ومؤلثاْم وختروحها.

لتم الطالتب ع ال تة بعت ما يتة والرعية ال انوبع  هذا العرع املوجز لكتب علو  ال يل، نعوث للك   عما نوصي ب راستته م هتا يف مترتبيت ال راستة الشت
 أقسامها وأنواعها.



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

724 

 اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية املوضوع الثالث: كتب علوا احلديث

 علم احلديث رواية  -أوال 

 رجب. حثظ ااربعس ال ووية وتكملتها البن رجب ال بلي، ما قراءة خترحها من )جاما العلو  والكم( البن - 1

 ع الصالس( لل ووي.قراءة كتاب )راي - 2

 بن ثقيق العي .اله، ما قراءة خترحها يف )إحكا  ااحكا (  ٦٠٠حثظ أحاثيل )عم ة ااحكا ( للااآظ عب ال ين املق سي  - ٣

 ولتيح حتتت أث  الستماء بعت  القترآن كتتاب[رمحته هللا  ابان ميمياة حثظ أحاثيل )صايح اإلما  الب اري( رضي هللا ع ه،  وحستب  آيته قتول - 4
. وحثتظ الب تاري كلته ممتا ي ب تي أن  ترص عليته  التب العلتم، وهتو م َيسَّتر ملتن يسهتره هللا لته،  وعت ة أحاثي ته املرقمتة وإن بل تت 1]أصح من الب اري

( حستتبما  كتتره ابتتن حجتتر يف 2٥1٣تصتت  ألثتتي حتت يل ومخستتمائة حتت يل وث ثتتة عشتتر حتت ي ا ) -متتا حتتذف املكتترر  -حتت ي ا  إال أهنتتا  ٧٥٦٣
 ،  وهذا ليح ك  ا .84ص  1اري(  ويف )آتح الباري(  أياا ج )ه ي الس

 عتقتتاث أهتتل الستت ة يفالخمالثاتتته  وتكتمتتل آائتت ة )صتتايح الب تتاري( بقتتراءة ختتترحه )آتتتح البتتاري( وقتت  نهبهتتت علتتى أ يتتة الثتتتح متتن قبتتل، كمتتا  كتترت
 خترحه لكتايب )اإلميان( و )التوحي (.

 لق ير( للم اوي.خترحه )آيض او  للرجون إليه ع   الاجة، ون صح )ابَّاما الص  ( للسيو ي،   تثظ الطالب رعجم من معاجم ال يل - ٥

 الاجة. الثا  ال ريبة ع  اعرآة معاين  تثظ الطالب بكتاب )ال هاية يف خريب ال يل وااثر( ايب السعاثات ابن ااث ، للرجون إليه مل - ٦

ري وآتتح البتا -ااحكتا   وعمت ة - ؤط ورايع الصتالس بت تريل أحاثي ته لتألر  -هي )جاما العلو  والكم آتكون الكتب املطلوبة يف هذه املرتبة 
 وال هاية البن ااث (.  -وآيض الق ير  -واَّاما الص    -

 هذا مايتعلق بعلم ال يل رواية.

 علم احلديث دراية -اثنيا 

 ح على ال او التايل: يف مصطلح ال يل: يت رج الطالب يف ثراسة املصطل - 1

ا. ٣4 ثظ الطالب )امل ظومة البيقونية(،  وهي يف  -أ   بيتا  وآوائ ها قليلة رخم ختهْر

  إن كتتتتاب ث. ( لل تتتووي. إيقتتترأ الطالتتتب )تيستتت  مصتتتطلح التتت يل( للتتت كتور حممتتتوث الطاتتتان، ويقتتترأ معتتته يف نثتتتح الوقتتتت كتتتتاب )التقريتتتب -ب 
 ب.الطاان يكاث أن يكون خمتصرا  للتقري

 مث يقرأ )خنبة الثكر وخترحها( البن حجر. -ج 

ذه  راسة املصطلح يف هتلرجا ااسا  مث يقرأ )ت ريب الراوي( للسيو ي، وهو خترح لكتاب )التقريب( لل ووي. ويكون )ت ريب الراوي( هو امل -ث 
ت  عمتل هيكتل ملوضتوعايفث. الطاتان  التوارث بكتتاباملرتبة، ويستعس ابلكتب السابقة كتمهي  ل راستته، ويف نثتح الوقتت يستتعس ِب ستن التقستيم 

 )الت ريب(، ويايف الثوائ  الزائ ة )ب  بة الثكر( وخترحها إىل هوامش )الت ريب(.

ن متن بقيت نصياة هامة لطالب العلم يف ثراسته للمصطلح وهي أال يقتصر الطالب علتى اام لتة املاتروبة يف كتتب املصتطلح والتيت يت اقلهتا املؤلثتو 
امهرمزي واخلطيب الب  اثي وإىل يوم ا هذا ثون إضاآة أو ت ي ، آتج هم يقولون ال يل املرستل أو املعاتل أو اإلثراج م الته حت يل كتذا، ل ن الر 

 وجتتت  املؤلثتتون يت تتاقلون نثتتح امل تتال، يف حتتس أن اام لتتة ك تت ة جتت ا ، وثراستتت  لصتتايح الب تتاري وحتت ه وختتترحه آتتتح البتتاري َتك تت  متتن اإلتيتتان
ت اام لة. وك ت أضرب للط ب م اال  لذل  ب راسة ابب )ل بح الريتر للرجتال( وابب )اآترتاه الريتر( متن كتتاب اللبتا  بصتايح الب تاري بعشرا

                                                 

 4٣٥)اقتااء الصراط املستقيم( ط مكتبة امل ين، ص  1



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

725 

 . ٥8٣٧و  ٥8٣٥إىل  ٥828( وآيها ااحاثيل من 2٧و  2٥)ابب 

 .٥8٣4و   ٥8٣٣أم لة للمتابعات،  وكذل  ال ي ان   ٥8٣٠إىل   ٥828آااحاثيل من  •  

 ومتابعاته.  ٥828هي ختواه  للا يل   ٥8٣4إىل  ٥8٣1وااحاثيل من  •  

 أم لة للرواية )التامُّل( ابملكاتبة. ٥8٣٠إىل  ٥828وااحاثيل من  •  

 آيه م ال لتصريح امل لِهح )قتاثة( ابلسَّمان، وأن روايته مقبولة هبذا الشرط.   ٥828وال يل  •  

 لصاايب يبي ه ال يل بع ه.م ال ملرسل ا  ٥8٣٣وال يل  •  

 به م ال للشا  )لن يلبسه( واحملثو  )مل يلبسه( ابل يل بع ه.  ٥8٣٣وال يل  •  

 به م ال للمصاَّف )احملرَّف( لل  ف يف إسم أيب  بيان.  ٥8٣4وال يل  •  

 به م ال للرواية عن املبت ن )عمران بن حطان( وبيان حكمها.  ٥8٣٥وال يل  •  

وائتت  مت تته، آهتتذا ( لك تترة آ٥8٣٧ل )متابعتتات،  وااول إستت اثه أعلتتى متتن ال تتاين،  إال أن الب تتاري رواه ذستت اث  و   ٥8٣٧و    ٥8٣1 والتت يل 
 م ال اسباب اللجوء إىل الرواية ذس اث  ول ما الق رة على اإلس اث ااعلى.

 لزايثة ال قة. م ال   ٥8٣1ماآيه من وايثة يف املنت عن ال يل    ٥8٣٧وال يل  •  

بته . والتذي أرثت أن أنكتتب الستتة آهذه عشر آوائ  مصطلاية هبذين البابس، آما ابل  بتتبا أبواب كتاب من صايح الب اري آا  عن تتبتا ال
ن متتا ي رستته ملصتتطلاية ملتتالثوائتت  ا عليتته أال يقتتف الطالتتب ع تت  اام لتتة املتتذكورة بكتتتب املصتتطلح داصتتة إ ا ختتترن يف ت ريستته لل تت ، وأنصتتاه جبمتتا

 أحاثيل ليستشه  هبا يف مواضعها.

 يف علم الرجال بشقيه )َتريخ الرواة( و )اَّرح والتع يل(. - 2

 بون بتاقيق ث. عب الثتاح أيب خ ة.هت مط 1٣٠4يقرأ الطالب كتاب )الرآا والتكميل يف اَّرح والتع يل( ايب الس ات اللك وي اق  ي   -أ 

ذيب ن صتح ه تا بكتتاب )ْتو ب الت تريل،  الرتاجم ي ك ر من القراءة آيه، ويرجا إىل تتراجم الترواة كلمتا قترأ يف كتتيكون ل ى الطالب كتاب يف -ب 
 كر ها من قبل.  رجال اليت التهذيب( البن حجر، آإن مل د  الطالب ب يته آيه أو أختكل عليه ماورث آيه آل جا إىل خ ه من كتب ال

 يف علم الت ريل  - ٣

 هت. 1٣98ب الب كتاب )أصول الت ريل وثراسة ااساني ( لل كتور حمموث الطاان، ط املطبعة العربية ِبلي ر  الط -أ 

جتتر، و)اق ايتتة يف كتتريل أحاثيتتل هتتت، و )التل تتيص البتت ( البتتن ح ٧٦2يقتترأ الطالتتب يف كتتتب الت تتريل املبستتو ة )ك صتتب الرايتتة( للزيلعتتي  -ب 
تتتب ريل، والقتتراءة يف كملكتتة الت تت  رب علتتى الت تتريل إ  إن املقصتتوث متتن ثراستتة علتتم الرجتتال هتتو حتصتتيلالب ايتتة( ايب الثتتيض ال متتاري. و لتت  للتتت

حاثيتل وخت  جتال والكتم علتى ااتقيتيم الر  الت ريل معي ة على  ل  ملعرآتة كيثيتة تتبتا تتراجم الرجتال ومعرآتة املتشت ثين واملتستاهلس متن العلمتاء يف
 يف هذه الكتب تساع  الطالب ك  ا  يف ثراسة الثقه. ل . هذا ابإلضاآة إىل أن القراءة 

 يقرأ الطالب كتاب )امل ار امل يف يف الصايح والاعيف( البن القيم. -ج 

 وهذا مانوصي به يف )علم ال يل  ثراية( يف هذه املرتبة.
 
 

 الدفاع عن السُّنة  -اثلثا 
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ا وحت ي ا، إمتا ابلطعتن املباختتر يف بعتض ااحاثيتل أو ابلطعتن يف الصتاابة التذين كانت السُّ ة وماوالت تتعرع للطعن والتشكي  متن الز ثقتة قت مي
ال أ ْلِثتَسَّ أحت َكم متكتتا علتى أريكتته ) عليته الصت ة والست  آقتال  -وهتذا متن معجزاتته  -هم نقلة الس ة إلي ا، وق  أدس  الصاثق املص وق بذل  

 .1(آيقول: ال أثري ماوج  ه يف كتاب هللا اتبع اهَيتيه اامر من أمري، مما أمرت به أو هنيت ع ه، 

إ  واءهم،   يتة التيت تستاير أهتتتأوي ت الباليتمك توا متن أتويتل القترآن ال -وهي املصت ر ال تاين للتشتريا  -ومقصوث الز ثقة إسقاط االحتجاج ابلس ة 
َ لِل َّتت َوأَنَزْل َتتا ِإلَْيتتَ  التتذهِْكرَ ) إن الستت ة هتتي املبي تتة للقتترآن كمتتا قتتال تعتتاىل البتت ن  . وهتتذا متتن أهتتم مستتال  أهتتل44ال اتتل:  (ِهمْ نت تتزهَِل ِإلَتتيْ  اِ  َمتتالِتت بَتتسِه

تتم إمتتا أن يستتعوا يف إستتقاط االحتجتتاج ابلستت ة وإمتتا أن يستتعوا يف إ  جتتاج أبقتتوال الستتلف يفستتقاط االحتوالاتت الت للتوصتتل إىل تاتتليل ال تتا ، آه 
ستت ة عتصتتا  ابلكتتتاب واللستت ة هتتو االاوص َبرائهتتم آَيِاتتلُّون وي اتتلون. وقتتذا كتتان متت هل أهتتل تثستت  ال صتتوص،  ليتمك تتوا بتتذل  متتن القتتول يف ال صتت

 وإجان سلف اامة من الصاابة والتابعس قم ذحسان، كما أسلث ا القول يف املبال ال اين.

  أآترث لته أليتق ابالعتصتا  وقت ا املوضتونست ة، وهتذوقذا آق  كان العلماء ومايزالون يكتبون يف الت آان عتن الست ة والصتاابة ويف وجتوب االعتصتا  ابل
تتتتب أصتتتول الثقتتته لستتت ة يف كابالب تتاري عتتت ة أبتتتواب يف كتتتتاب االعتصتتتا  متتن صتتتاياه ستتتبق الت بيتتته عليهتتتا. كمتتا ي بتتته العلمتتتاء علتتتى وجتتتوب العمتتل 

 ابعتبارها ال ليل ال اين من أثلة ااحكا .

 وضون، م ها:وابإلضاآة إىل ماسبق، آه اك كتاابت مثرثة يف هذا امل

 هت. ٧٥٥اين ( حملم  بن إبراهيم الووير اليمعليه الص ة والس  )الروع الباسم يف الذَّب عن س ة أيب القاسم  - 1

 )مثتاح اَّ ة يف االحتجاج ابلس ة( للسيو ي. - 2

 )الس ة قبل الت وين( لل كتور حمم  عجهاج اخلطيب. - ٣

  ختهبة.)ثآان عن الس ة( لل كتور حمم  حمم  أيب - 4

 وحنوها من الكتب كاملؤلثات الك  ة يف الرث على أيب َريَّة وخ ها.

ا نوصتتي بتته يف رتتأراث املزيتت  آعليتته و ه ثراستتتها لتتوهتتذا آدتتر مانتتذكره يف الكتتتب التتيت نوصتتي هبتتا يف علتتو  التت يل يف هتتذه املرتبتتة،  وَمتتْن يسَّتتر هللا تعتتاىل 
 ختاء هللا تعاىل. املرتبة ال ال ة من مراتب ال راسة الشرعية إن

                                                 

  يل حسن، وله ختاه  ع   أصااب الس ن حسه ه الرتمذي( وقال هذا ح1٠1رواه الب وي يف خترح الس ة ) 1
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 اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثالثة املوضوع الرابع: كتب علوا احلديث
 علم احلديث رواية  -أوال 

أن يثوتته  ، وا تهت  الي ب تية االجتهتاثاعلم أن الطالب يف هتذه املرتبتة ي ب تي أن يقترأ و ثتظ كتل ماميك ته متن كتتب الست ة، آإنته يستعى لتاصتيل رتبت
 ل إال القليل.من ااحاثي

 ا كتان الطالتب قت  ن ماجتة(، وإوالتوسط يف  ل  هو حثظ الكتب الستة )صاياا الب اري ومسلم، وست ن أيب ثاوث والرتمتذي وال ستائي وابت - 1
ن ااحاثيتل مت ا  ه تاك قت را  كبت عتاىل،  انحثظ صايح الب اري يف املرتبة ال انية آإن هذا سيجعل حثظ بقية الكتب الستة ميسهرا  عليه ذ ن هللا ت

ثظته بتل يتثتق اَّميتا علتى ل اليلتز  أن املتثق عليها بس هذه الكتتب الستتة، مث إن كتل كتتاب بعت   لت  ي ثترث بتبعض ااحاثيتل. واملتثتق عليته بي هتا
 املقصوث االتثاق على أصله.

ائتتق قتت ر ل متتن الع ئتتق والعو ، متتا التثتتر لة يف الثتتظوممتتا يعي تته علتتى حثظهتتا الشتترون يف  لتت  يف الصِهتت ر قتت ر املستتتطان، واالستتتعانة ابلصتتابة الصتتا
 املستطان، كما  كر ه يف الباب الرابا.

ن مل ثيتل آيهتا بستتهولة وإواضتتا ااحاآتإن تعتذر الثتظ آتت  أقتل متن قتتراءة الكتتب الستتة أك تر متتن مترة، ِبيتل َيلثهتتا الطالتب وميك ته الوصتول إىل م
ن هذا الكتتاب يف الباب اخلامح م وط ا ته ته  كما نقل ا  ل  عن ال زايل والشوكاين وخ  ا يف ختر  ثظها. وهذا هو ال  ااثى املثرتع يف ا 

 حيل مل يشرت ا الثظ. -ع   الك   يف صثة املثيت وخترو ه  -

لبتاري( يف   الثرال من )آتتح اعن(، وهذا بأما ختروح الكتب الستة: آي ب ي قراءة خترح ال ووي ملسلم، وخترح اخلطايب لس ن أيب ثاوث )معامل الس  - 2
ستتيج  أن  ن قترأ )آتتح البتاري(قتذا آتإن متتاملرتبتة ال انيتة، والتق أن ابتن حجتتر رمحته هللا قت  استتوعب يف الثتتتح أهتم متاورث يف كتتب الشتتروح اادترى و 

 يلة.لق -آوق ما ابلثتح  -قراءة هذه الشروح ميسهرة له ذ ن هللا،  وسيج  أن الثوائ  اليت سي رج هبا م ها 

ستت ن الكتتسى ن ح بتتل، والبتتوبعتت  الكتتتب الستتتة،  ي ب تتي أن يكتتون لطالتتب االجتهتتاث نظتتر يف بقيتتة كتتتب الستت ة وبوجتته دتتاص: مستت   أمحتت   - ٣
 للبيهقي.

 حثظ كتاب )بلول املرا  من أثلة ااحكا (  البن حجر، وقراءة خترحه )س بل الس  ( للص عاين. - 4

  الرتجيح. خ وامل سو  من اآلاثر( ايب بكر الاومي اقمذاين، داصة مق مته يفقراءة كتاب )االعتبار يف ال اس - ٥

 آهذا مانوصي به يف )علم ال يل رواية( يف املرتبة ال ال ة.

 علم احلديث دراية  -اثنيا 

 يف مصطلح ال يل: - 1

 كتابس:  وأوصي ه ا ب راسة أوصيت يف املرتبة ال انية )بت ريب الراوي( للسيو ي ما بعض الكتب املمه ة ل راسته.

 هت. 1182كتاب )توضيح ااآكار ملعاين ت قيح اانظار( للص عاين صاحب سبل الس      -أ 

لكتتب يف علتم املصتطلح وهللا هتت، وهتو متن أوستا ا 9٠2كتاب )آتح امل يل ختترح ألثيتة الت يل( للاتاآظ الست اوي )حممت  بتن عبت الرمحن(   -ب 
 تعاىل أعلم.

جتهتتاث ي ب تي أن يقترأ كتتل ماميك ته يف كتتل علتِم متن العلتتو  الشترعية، ويف املصتتطلح ي ب تي أن يقترأ )الكثايتتة( لل طيتب الب تت اثي، والتق أن  التب اال
ل و)الباعل ال يل( البن ك  ، و)التقيي  واإليااح( للااآظ العراقي، و)ال كت على مق مة ابن الص ح( البن حجتر، و)قواعت  التات يل( َّمتا

وال خيثى أن ه اك ق را  مشترتكا بتس هتذه الكتتب مث خيتتص كتل كتتاب بثوائت  وتوضتياات وهتذه ي ب تي أن دمعهتا الطالتب يف ثآترت  ال ين القاْسي.
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 جبانب الكتب ااساسية اليت أوصي ا هبا يف كل مرتبة آيكون ق  جا آوائ  أهم ماكتب يف هذا العلم، وهللا تعاىل أعلم.

 الرواة( و )اَّرح والتع يل(.يف علم الرجال: بشقيه )تواريخ  - 2

ن آجعلوهتا ربتا،  أمتا املتتأدرو عت يل ع ت ه أيقرأ الطالب مق مة كتاب )اَّرح والتع يل( البن أيب حتامت. متا مراعتاة أن كتل  متن مراتتب اَّترح والت -أ 
 وما بع ها. 1/٣42ستا . انظر )ت ريب الراوي( للسيو ي،  

ستا دعلهمتا أسا - انيتة  املرتبتة الالتذي أوصتيت بته يف -بن حجر، ودعله هو و )ْذيب التهذيب( يقرأ الطالب يف كتاب )تعجيل امل ثعة( ال -ب 
 ع  ه يف هذا الثن، ويايف إليهما الثوائ  الزائ ة ابلكتب اادرى كلما حتصلت له.     

هتا.  هتا وكيثيتة الكشتف آياية برتتيبون على ثر وي ب ي أن يكون للطالب مطالعة يف معظم كتب هذا الثن، وأن يقرأ مق مة كل كتاب م ها، ليك -ج 
ان امليتزان( تت ال( لته، و )لستعو)ميتزان اال ككتاب )اإلصابة( البن حجر، و)تبص  امل تبه بتاريتر املشتتبه( لته، و)تتذكرة الثتا ( للتذه  متا  يوقتا،

 قبل. ذا الثن منيت  كر ها يف هالبن حجر، و)اانساب( للسمعاين، و)الكامل يف الاعثاء( البن ع ي، وخ ها من الكتب ال

 يف علم الت ريل  - ٣

اللطيف، ط مكتبتتة وث حممتت  عبتت ( لعبتت املوجعليتته الصتت ة والستت  يتت ر  الطالتتب كتتتاب )كشتتف الل تتا  عتتن أستترار كتتريل أحاثيتتل ستتي  اا    -أ 
 ل انية.ان يف املرتبة ه، يف جمل ين. وك ت أوصيت ب راسة كتاب )أصول الت ريل(  حملموث الطاا14٠4ااوهر رصر، 

ل( ي، و) دائر املواريتختراف( للمز مث تكون للطالب مطالعة يف الكتب ال الة على مواضا ااحاثيل اليت  كر ها من قبل ككتاب )حتثة اا -ب 
ه، و لتتتاح ك توو الست ة( مثْنست  ، و)لل ابلسي، و)كشف اخلثاء( للعجلوين، و)املقاص  الس ة( للس اوي، و)املعجم املثهر  الثا  الت يل( لوِ 

 )ت زيه الشريعة(  البن عراق. وخ ها.

  ا.مث يك ر الطالب من مطالعة كتب الت ريل املبسو ة وامل تصرة، وق   كر  أ ها من قبل آ  نعي ه ه -ج 

اب م تتل )نصتتب ة يف كتتت رجتتمث يكتتون للطالتتب اختتتت ال ابلت تتريل متتن ابب التتت رب وإن مل يت صتتص آيتته، ويقتتو  بت تتريل بعتتض ااحاثيتتل امل -ث 
يتة( ومااستت ركه ل يل يف )نصتب الراريل هذا االراية( ثون ال ظر آيه، و كم ب ثسه على ال يل ابلطريقة اليت أسلث ا، مث ي ظر ماقاله الزيلعي يف ك

 عليه ابن حجر يف )ال راية(  و ل  ليقيح الطالب جمهوثه را كتبه أئمة هذا العلم.

ابهلل تعتاىل  يل وعلومته، هتذا و اص بكتتب التال يل  ثراية( يف املرتبة ال ال تة،  وهتو آدتر مانتذكره يف املباتل الرابتا اخلت وهذا مانوصي به يف )علم
 التوآيق.
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 املبحث امام :
 علوا اللدة العربية

  

 ويف هذا املبال أربا مسائل،  وهي 

 و  الل ة العربية.ت وين عل - 2مكانة الل ة العربية من العلو  الشرعية.        - 1

 مانوصي ب راسته يف املرتبة ال ال ة. - 4مانوصي ب راسته يف املرتبة ال انية       - ٣

 
 املسألة األوىل: مكانة اللدة العربية من العلوا الشرعية

ماعت ا ا،  ل الصتاياس قبتل تعلتمواملت هعتقتاث ا يتة تعلتم اال -يف املبا تس ااول وال تاين  -ب أ  هتذه املباحتل ابلكت   يف االعتقتاث مث االعتصتا  
 آ  د  يرجى ملن كان على خترك أو ب عة أو ض لة لثساث يف اعتقاثه أو اتهِباِعه.

 . قية العلو  الشرعيةبين عليهما بتاهنما العلمان ااساسيان اللذان  -يف املبا س ال الل والرابا  -مث حت ث ا عن علو  الكتاب والس ة 

و  ااساستتية ولاتتبط اتتبط آهتتم العلتتلأن ه تتاك علومتتا  وضتتعها العلمتتاء  -يف الثصتتل ااول متتن هتتذا البتتاب  -قستتا  العلتتو  الشتترعية وقتت   كتتر  يف أ
متتايتعلق  ل الثقتته. وقتت   كتتر عربيتتة وأصتتو االستتت باط م هتتا، وهتتذه هتتي علتتو  الوستتائل، وهتتي أربعتتة: علتتو  القتترآن وعلتتو  التت يل  ثرايتتة وعلتتو  الل تتة ال

ب راستة  ملباتل نتذكر متايتعلقاا، ويف هتذا القرآن يف املبال ال التل، كمتا  كتر  متايتعلق ب راستة علتو  الت يل ثرايتة يف املباتل الرابتب راسة علو  
 استبة ا الرتتيتب مللوستائل ااربعتة هبتذاتب تا علتو  علو  الل ة العربية، مث نتذكر متايتعلق ب راستة أصتول الثقته يف املباتل التتايل إن ختتاء هللا تعتاىل. وقت  ر 

اصتتول  ك تت ا  متتن مباحتتل ا  الثقتته ان تقتت   علتتو  القتترآن والتت يل ل راستتة العلتتو  ااساستتية )الكتتتاب والستت ة(. مث قتت هم ا علتتو  الل تتة علتتى أصتتول
 كال الالت واملعاين هي مباحل ل وية يف ااصل.

م ال صوص الشرعية )الكتاب والس ة( ووستيلة ل ستت باط الصتايح ل ة وسيلة لثهومن هذا تتاح أ ية علو  الل ة العربية لطالب العلو  الشرعية، آال
َوَهتتَذا ِلَستانم ) ، وقتال تعتاىل ٣الزدترف:  (ِإ َّ َجَعْلَ اه  قت تْرآ   َعَربِيهتا  لََّعلَّك تْم تَتْعِقل تونَ ) من ال صوص. إ  جاءت هذه الشريعة بلسان العرب، قال تعاىل

انتتت الل تتة العربيتتة وستتيلة لثهتتم الكتتتاب والستت ة، آتتإن تعلمهتتا واجتتب علتتى  تت ب العلتتو  الشتترعية، ان الوستتائل قتتا . وإ ا ك1٠٣ال اتتل:  (َعتتَريب  مُّبِتتسم 
 .1يلزمه االجتهاث يف ختال من علو  الوسائل إال علو  الل ة العربية نثح أحكا  املقاص ، حىت قال الشا   يف )املواآقات( إن ا ته  ال

صتل الستاث  وال  ثتون يف علتو  اللستان العتريب. أركانته أربعتة وهتي: الل تة وال اتو والبيتان وااثب، ومعرآتهتا ضترورية الث[رمحته هللا  ابن خلدونوقال 
ْا على أهل الشريعة إ  مأدذ ااحكتا  الشترعية كلهتا متن الكتتاب والست ة وهتي بل تة العترب، ونَتَقَلت هتا متن الصتاابة والتتابعس عترب، وختترح مشتك 

 .2]معرآة العلو  املتعلقة هبذا اللسان ملن أراث علم الشريعةمن ل اْم، آ ب  من 

لماء الست ة: إمنتا أوتيتت متن الع ْجمتة، إ  قال له ع -هت  218وكان من ثعاة هذه الثت ة ومن رؤو  املعتزلة ت  -وملا قال بشر املريسي ِبلق القرآن 
، لعبت العزيز الك تاين تتاب )اليت ة(علتى الوجته الصتايح، يراجتا يف هتذا كومل يثهمهتا  -كآية الزدترف الستابقة   -است ل على ب عته ببعض اآلايت 

 وهو يشتمل على م ا رته لبشر املريسي ِبارة اخلليثة العباسي املأمون.

 املسألة الثانية: مدوين علوا اللدة العربية

                                                 

 ، ط ثار املعرآة118 - 114 /4انظر )املواآقات(  1
 ٥4٥)مق مة ابن دل ون( ص  2
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متن  لت .  جتة إىل تت وين ختتالاآلتم تت ن ال اين والبيتان،مل تكن علو  الل ة العربية م ونة يف ص ر اإلس   الستقامة اللسان متن جهتة اإلعتراب واملعت
الست ة متن إىل تعلتم الكتتاب و  رب لاجتهمآلما اتسعت الثتوحات يف ب ث العجم من الثر  والرو  وأسلم ك   من أهل هذه الب ث وتكلموا بل ة الع

رب بتتس العجتتم يف ن ستتكىن العتتأى الوجتته الصتتايح، كمتتا جهتتة ولتتاجتهم إىل التعامتتل متتا العتترب متتن جهتتة أدتترى، مل يتتتكلم العجتتم بل تتة العتترب علتت
لثتتا  َترة ومتتن جهتتة ستتت  ا  اااامصتتار املثتوحتتة أآستت ت لستتاهنم ااصتتلى. آتت دل الثستتاث علتتى اللستتان العتتريب متتن جهتتة اللاتتن َترة ومتتن جهتتة ا

اىل بته ثي ته هللا تعتهتذا ممتا حثتظ والست ة، و  ل تة الكتتابالبيان والثصاحة َترة أدرى، آتأقم هللا تعتاىل علمتاء اامتة وضتا قتوانس لل تة العترب التيت هتي 
اى سباانه ِبثظ هذا ال ين لتبقي حجتته علتى دلقته مصتونة متن ق، آق   9لجر: ا (ِإ َّ حَنْن  نَتزَّْلَ ا الذهِْكَر َوِإ َّ َله  َلَاِآظ ونَ ) اخلامت كما قال تعاىل

اء القيتتا  علتتى ىل آريقتتا  متتن العلمتتم هللا تعتتامتتن ِحْثتتظ التت ين ان للوستتائل حكتتم املقاصتت ، آتتأق التاريتتف والتبتت يل إىل يتتو  القيامتتة، وِحْثتتظ ل تتة العتترب
هتتي ل موضتتوعه ومثرتتته. و ااثب، ولكتتحثظهتتا وكتتان هتتذا بتتت وين علتتو  اللستتان العتتريب والتتيت احنصتترت يف أربعتتة علتتو  وهتتي: ال اتتو والل تتة والبيتتان و 

 حسب ترتيب ت وي ها َترخييا .

 :علم النحو - 1

ْستي و ي القصت  أو امل تل، عتىن ال اتو أوموضوعه: ضبط أوادر الكلمات إعرااب  وب اء ِبسب موقعها من اَّملة على حنو مايتكلم بته العترب. وم -أ 
َتييتز علتم دل يف موضون هتذا الذا آإنه ي العلم هبذا اإلسم لقص  املتكلم أن يتكلم م ل العرب، كما يسمى هذا العلم  أياا بعلم اإلعراب. وعلى ه
يف هتذا كلته،  يت  العوامتل املتؤثرةو ، متا حت اإلسم من الثعل من الرف، وَتييز املعرب متن املبتين، وَتييتز املرآتون متن امل صتوب متن امل ثتوع متن ا تز 

واعت  قريتر قتجتة يف هتو ال -تتاب والست ة بع  نصوص الك -وق  است  بط هذا كله من ك   العرب ابالستقراء، وصار ك   العرب ااول ختعرا  ون را  
 ال او يف صورة ماعرف ابلشواه  الل وية، وهو مااستشه  به العلماء من ك   العرب لتقرير القواع . 

 ومثرة هذا العلم: هو يف حتمل الل ة وآثائها من جهة ع قة اإلعراب ابملعىن. -ب 

ستت   متتن املستت   إليته، و  واملقصتوث ابلتامتتل ه تتا: آهتتم املقصتتوث متتن كتت   ال ت  ِبستتب إعرابتته، آيميتتز•  
 
ا يتتؤثي ثعتتول، وختت   لتت  ممتتالثاعتتل متتن املامل

 إ اله إىل قلب املعاين.

كن بتذل  قلتب املعتاين،  آيتتمياللاتن التذي  واملقصوث اباثاء: أن يتكلم املرء بك   معرب ي  اسب املعاين التيت يريت  التعبت  ع هتا، ويتت لص متن•  
 من إآها  ال  .

ه، وقيتل إن هتذا كتان ذختتارة متن أمت  ٦٧: مل خيتلف املؤردون يف أن واضا أسا  هذا العلم هو التابعي أبو ااستوث الت ؤيل وواضا هذا العلم -ج 
يف ومتن  ه، و لت 1٦٥بتن أمحت  ابته اخلليتلاملؤم س علي بن أيب  الب رضي هللا ع ه. مث كتب ال ا  يف هذا العلم بع  أيب ااسوث إىل أن أكمل أبو 

التثتاريا ووضتا ااثلتة والشتواه  متن   هتت التذي أك تر متن 18٠وأدذ عن اخلليل تلميذه سيبويه )أبو ِبشتر عمترو بتن ع متان بتن ق تس( هارون الرختي ، 
إ ا  و صترف متا علتم ال اتو، متاء علتم الك   العرب لقواع  هذا العلم. وأصبح )كتاب سيبويه( أساسا لكل ماك تب بع ه يف علتم ال اتو. وثوهن العل

طرأ عليهتا لمتة ومشتتقاْا ومتاي ب يتة الكصا  ابل ظر يف ت  ه ختتكل آدتر الكلمتة بت ت  موقعهتا يف اَّملتة، آتإن الصترف خمتتص ابل ظتر يفكان ال او خمت
 من الزايثة أو ال قص.

  -بع  كتاب سيبويه  -وأهم الكتب املت اولة يف علمي ال او والصرف 

)الكاآيتتتة( يف ال اتتتو، و  حب امل تصتتترات املشتتتهورة يف الثقتتته وااصتتتول، ولتتتههتتتت صتتتا ٦4٦كتتتتاابت أيب عمتتترو بتتتن الاجتتتب )ع متتتان بتتتن عمتتتر( •  
 )الشاآية( يف الصرف،  وكلتا ا من امل  ور،  وعليهما ختروح ك  ة داصة )الكاآية(.

التتيت ت اوقتتا ك تت  متتن هتتت، ولتته القصتتي ة االثيتتة املشتتهورة، و  ٦٧2كتتتاابت ابتتن مالتت  )أبتتو عبتت هللا حممتت  جتتال التت ين ابتتن مالتت  الطتتائي اان لستتي( •  
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 العلماء ابلشرح م هم:

 هت،  وله خترح )أوضح املسال  إىل ألثية ابن مال (.  ٧٦1ابن هشا  اانصاري 

 هت،  وله )خترح ابن عقيل على االثية(. ٧٦9القاضي عب هللا هباء ال ين بن عقيل املصري 

 ابلواو والياء. من ااآعال وله أياا امل ظومة اقائية آيما ورثوالبن مال  صاحب االثية )المية ااآعال( وهي م ظومة يف الصرف، 

ن مال (، وله )م ين اللبيب عتن كتتب هت، وله )أوضح املسال  إىل ألثية اب ٧٦1كتاابت ابن هشا  اانصاري )جال ال ين عب هللا بن يوسف( •   
 ى وَبله الص ى(.ااعاريب(، وله )خترح ختذور الذهب يف معرآة ك   العرب(،  وله )قطر ال  

ا  ثيتة وكتتاابت ابتن هشتهي ختروح االكتاابت الشيخ حمم  حميي ال ين عب المي  من علماء ااوهر وله ختروح وحتقيقات على الكتب السابقة و •   
ين حممت  حميتي أعت -. وهتذا الرجتل هتت ٧2٣وله )التاثة الس ية خترح منت ااجرومية( وهو كتتاب خمتصتر ختترح آيته متنت حممت  بتن آجترهو  الصت هاجي 

   ار من القراءة له.لطالب ابإلكاآية من آايت هللا يف ال او والل ة، وختروحه وتعليقاته وإعرابه للشواه  مثي ة لل اية، وأنصح  -ال ين 

ال اتتتو آ تتتاين، و)لستتتعي  اا ة وختتتتواه ها(كتتتتاابت املعاصتتترين م هتتتا: )مل تتتص قواعتتت  الل تتتة العربيتتتة( لثتتتؤاث نعمتتتة، و )املتتتوجز يف قواعتتت  الل تتتة العربيتتت•  
 ها ك  .حسن. وخ   الواضح( لعلي اَّار  ومصطثى أمس، و)جاما ال رو  العربية( ملصطثى ال  ييين، و)ال او الوايف( لعبا 

 سورة من القرآن(. عراب ث ثسوق  سبق الت بيه على كتاابت أيب البقاء العكسي يف إعراب القرآن وإعراب ال يل،  والبن دالويه )إ• 

تتا، داصتتة كتتتا تترة الشتتواهتتتاو كتتتب املعاصتترين ِب ستتن التقستتيم وستتهولة ااستتلوب يف حتتس َتتتتاو كتتتاابت ااقتت مس ب ستتامة املتتاثة وكوَت ابت ابتتن   وقْو
 هشا  اانصاري اليت اهتم آيها ابلشواه  القرآنية.

 هذا ما يتعلق بعلم ال او، وهو أول علو  الل ة العربية ت وي ا .

 علم اللدة: - 2

 اثين علو  العربية ت وي ا بع  وضا علم ال او.وهو 

 آستاث ل علتى ل تة العترب خت  آدتر قت  ثدتموضوعه: إ ا كان علم ال او ق  وضا لتقو  اللان يف الك   الذي ي   ه املعتاين، آتإن ه تاك آستاثا   -أ 
يف ل تتة  بيتتة يف ختت  موضتتوعهاأللثتتا  العر لاستتت  ا  ال تتا  اللاتتن أال وهتتو اَّهتتل رعتتاين االثتتا  العربيتتة، وقتت  أثى  هتتذا اَّهتتل إىل أمتترين: ااول: 

ب التذي هلهتم ابللثتظ امل است متراثة َّالعرب، واامر ال اين: هو است  ا  ال ا  الثتا  خت  م استبة أو استتا اث ألثتا  ج يت ة للتعبت  عتن معتاين
ثتتتا   عتتتن املعتتتاين ابالعتتتن التعبتتت    موضتتتوعها وإىل العجتتتزيستتتت  مه العتتترب،  أي أن اَّهتتتل رعتتتاين االثتتتا  قتتت  أثى إىل استتتت  ا  االثتتتا  يف ختتت

 .الثا  على املعاينبط ثاللة اضامل اسبة. ومن ه ا  هرت الاجة إىل ت وين االثا  العربية ومعانيها. وهذا هو موضون علم الل ة: وهو 

 .مثرة علم الل ة: وهو أياا يف حتمل الل ة وآثائها من جهة ع قة اللثظ ابملعىن -ب 

يثهمتتته العتتترب متتتن الستتت ة وآتتتق ماو واملقصتتتوث ابلتامتتتل: آهتتتم املعتتتاين الصتتتاياة لكتتت   ال تتت ، ويتتت دل يف هتتتذا: الثهتتتم الصتتتايح ملعتتتاين الكتتتتاب •  
 ألثا هما.

 ات الثصياة.لكلم عن املعاين اب،  أي التعب واملقصوث اباثاء: ق رة املتكلم على التعب  عن املعاين املراثة ابالثا  امل اسبة يف ل ة العرب•  

 ت وين علم الل ة: قا  العلماء بت وين هذا العلم من ث ث جهات: -ج 

ا كتتتاب   كتبتته املعروآتتة ل تتالل تتة( وأقتت  اَّهتتة ااوىل: تتت وين أصتتول علتتم الل تتة وأصتتواْا وضتتوابط ثاللتتة االثتتا  علتتى املعتتاين. وْستتي هتتذا )بثقتته•  
هتتت، ومتتن كتتتب املعاصتترين  911ي هتتت. ومتتن أآاتتلها )املزهتتر يف علتتو  العربيتتة( للستتيو  ٣92( )اخلصتتائص( البتتن جتتين )أبتتو الثتتتح ع متتان بتتن عمتترو

 )ثراسات يف آقه الل ة( لل كتور صباي الصاحل، و)آقه الل ة( لل كتور علي عب الواح  وايف.
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م ألثتتا  تملة علتتى هتتذا )معتتاجالكتتتب املشتت ْسيتتتاَّهتتة ال انيتتة: تتت وين ألثتتا  الل تتة العربيتتة )مثرثاْتتا( متتا بيتتان معتتىن أو معتتاين كتتل كلمتتة م هتتا. و •  
 ئتتق مؤلثيهتتا يف الرتتيتتب واالستتتيعاب ويفهتتت. مث ك تترت هتتذه املعتتاجم وت وهعتتت  را 1٦٥الل تتة(، وأقتت مها كتتتاب )الَعتتْس( لل ليتتل بتتن أمحتت  الثراهيتت ي 

 البسط واالدتصار.

 آمن جهة الرتتيب:

  وف الَ َت  آااضتراللتق مث حتر اعتل اخلليتل بتن أمحت  يف كتتاب )العتس(، آبت أ ِبتروف م هم من رتب الكلمات على ترتيب خمارج الروف، كمتا آ
تى كتابته  أبو ِبترف العتس آالشثة آالروف اقوائية، وملتا كتان أقصتى حتروف اللتق هتو حترف الَعتْس، آبت أ كتابته ابلكلمتات التيت تبت أ ل مابت أ بته  وْسه

 كتبهم.)العس( كما كانت عاثة ك   من السلف يف تسمية  

كمتا   ريقتة معظتم ااقت مسزة، وهتذه  وم هم من رتب الكلمات على حروف املعجم املعروآة مراعيا أوادر الكلمتات. آبت أ ابلكلمتات التيت آدرهتا  ت
التت ين ه يف )لستان العتترب(، و جمت  ٧11هتت يف كتابتته )َتج الل تة وصتتااح العربيتة(، وابتتن م ظتور ااآريقتتي  ٣9٣آعتل اَّتوهري )إْساعيتتل بتن محتتاث( 

 رو (.هت يف )َتج الع 12٠٥هت يف )القامو  احمليط( الذي خترحه السي  حمم  مرتاى الزبي ي  81٧الث وو أابثي 

راوي يف )خمتتتتار لتتتاوهتتتذه  ريقتتتة  ومتتت هم متتتن رتتتتب الكلمتتتات علتتتى حتتتروف املعجتتتم مراعيتتتا أوائتتتل الكلمتتتات، آبتتت أ ابلكلمتتتات التتتيت أوقتتتا  تتتزة وهكتتتذا،
 هتا. هتذا ا الل تة العربيتة وخوستيط(  مته من كتاب )الصااح( للجوهري، والثيومي يف )املصباح امل  (، و )املعجتم الالصااح( والذي ادتار كلمات

 من جهة الرتتيب.

 أما من جهة االستيعاب:

ذيب الل تة(، واَّتوهري  )ْتيفه ٣٧٠وهتري آمن املؤلثس من ألهف كتابه على االستيعاب ملعظم مثرثات الل ة: كاخلليل يف )العس(، وأيب م صور اا
و مهمتل ائا االستتعمال ومتاهختتي توا متاهو يف )الصااح(، وابن م ظور يف )لسان العرب(، والث ووأابثي يف )القامو  احملتيط(. ومتا استتيعاهبم آقت  ب

 مهجور من االثا . وأكس هذه املعاجم هو )لسان العرب( البن م ظور.

تكِهيت،عة االستعمال ثون املهجورة، ومن هذا كتتاب )االثتا ( البتن اومن املؤلثس من اقتصرعلى املثرثات الشائ  291لتبيح( ل عوكتتاب )الثصت لسِه
 هت، و)خمتار الصااح(للراوي، و)املصباح امل  ( للثيومي. 

و هتتت، أ ٥٠2اين اصتتثه( للراختتب اومتتن ااملتتؤلثس متتن اقتصتتر علتتى مثتترثات علتتو  معي تتة، وم هتتا كتتتب مثتترثات القتترآن )كتتاملثرثات يف خريتتب القتترآن
ااوهتتري  ألثتتا  الشتتاآعي( ايب م صتتور هتتت، أو املثتترثات التتيت يتتت اوقا الثقهتتاء )كتتالزاهر يف خريتتب ٦٠٦مثتترثات التت يل )كال هايتتة( البتتن االثتت  

متتوث بتتن عمتتر ا  الب ختتة(  حمله، ومتت هم متتن صتت ف يف املثتترثات  ات القيمتتة الب خيتتة )كأستت٦٧٦هتتت، و)ْتتذيب ااْستتاء والل تتات( لل تتووي  ٣٧٠
ل تة ن وروث ا تاو يف ال تاو. وإن كتاهت صاحب تثست  )الكشتاف( آإنته اقتصتر علتى  كتر االثتا  التيت تت ور معانيهتا بتس القيقتة وا ٥٣8الزخمشري 

 هو حمل د ف ورآاه ابن تيمية وابن القيم. 

 آهذه أهم معاجم االثا  املعروآة و رائقها يف الرتتيب واالستيعاب.

(. ذه هتتي )معتتاجم املعتتاينعتتىن م هتتا، وهتتال ال تتة متتن جهتتات تتت وين علتتم الل تتة: هتتي تتت وين املعتتاين امل تلثتتة متتا بيتتان اللثتتظ امل استتب لكتتل ماَّهتتة •  
ا علتى ملعتاين آيهتاستب لته، ويتتم ترتيتب للثتظ امل ااآمعاجم االثا  تب أ بذكر اللثظ مث تبس مع اه، أمتا معتاجم املعتاين آإهنتا تبت أ بتذكر املعتىن مث تبتس 
ثتظ امل استب للتعبت  عتاين:  ادتيتار اللة معتاجم املأبواب، آتذكر الَكْ رة م   مث تذكر االثا  ال الة على الك رة يف خمتلف امل اسبات وااحوال. وآائ 

 عن املعىن املراث أبآصح ماتستعمله العرب.

هت، وهو كتاب مبستوط ضت م، وه تاك كتتاب  4٥8يل اان لسي(   وأهم معاجم املعاين: كتاب )امل صص( البن ِسي ه )أبو السن علي بن إْساع
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هت، وقريب م ه كتاب )االثا  الكتابية( للهمتذاين )عبت الرمحن بتن عيستى(    429خمتصر يف جمل  وهو )آقه الل ة وسر العربية( ايب م صور ال عال  
 هت. ٣2٠

 االثا ، ومعاجم املعاين.وعلى هذا آكتب علم الل ة ث ثة أنوان: كتب آقه الل ة، ومعاجم 

 وهذا هو اثين علو  الل ة العربية ت وي ا .

 :علم البيان - 3

 وهو اثلل علو  العربية ت وي ا  بع  ِعلَمْى ال او والل ة.

عتتراب  ظتتر يف إعلتتم ال اتتو يآ  املركتتب. موضتتوعه: اعلتتم  أن علتتو  ال اتتو والصتترف والل تتةتت اول الكلمتتة املثتترثة، أمتتا علتتم البيتتان آموضتتوعه الكتت  -أ 
ن كلمتة، متن م  املركب من أك ر معىن الك  الكلمة، وعلم الصرف ي ظر يف ب ية الكلمة، وعلم الل ة ي ظر يف معىن الكلمة، أما علم البيان آي ظر يف

 لك  . حيل مواآقته اساليب العرب يف تركيب الك   ليؤثي املعىن املطلوب ِبسب حال الساما واملتكلم و روف ا

، خيت آجملة ون تركيبهما ابدت ف ااحوال، آقويل: أدي ويت مت  ف عتن : ويت مت  أدتي، وخيتلتلتف عتن قتويلوي مت  أدي مركبة من كلمتس، والعرب ي  ه
ن يعترف قتول ال تاين دطتاب ملتعيي ته، والقويل: أن ويت ا  أدتي، وخيتلتف عتن قتويل: إن ويت ا  ادتي. آتالقول ااول دطتاب ملتن يعلتم أن يل أدتا ويريت  ت

 يفيتت ا  أدتتي. واخلطتتاب و ن ي كتتر أن ا  ودهتتل أنتته أدتتي، والقتتول ال التتل دطتتاب ملتتن يتترتثث أو يشتت  يف أن ويتت ا  أدتتي، والقتتول الرابتتا دطتتاب ملتتويتت 
وهتتو ادتتت ف أحتتوال  قتاتتى التتالمااحتتوال ااربعتتة مركتتب متتن نثتتح الكلمتتتس، ولك تته ادتلتتف يف التقتت   والتتتأد  واستتت  ا  املؤكتت ات ليواآتتق 

ْلَقْريَتتِة ِإْ  َجاءَهتتا    َأْصتتَااَب ام مَّتت َ َق تتَواْضتتِرْب ) هتتو معتتىن قتتول القائتتل )لكتتل مقتتا ِ  مقتتال(. وم التته يف الت زيتتل قولتته تعتتاىله تتا،  وهتتذا امل ا تتب 
َا آَتَعزَّْوَ  بِ ، اْلم ْرَسل ونَ  أَنتت ْم ِإالَّ َبَشترم مِه ْتل  َتا َوَمتا أَنتَزَل الترَّمْحن ِمتن  قَال وا َمتا، م مُّْرَسل ونَ لَْيك  إِ َقال وا ِإ َّ  َاِلِل آتَ ِإْ  أَْرَسْلَ ا ِإلَْيِهم  اثْتَ ْسِ َآَكذَّب و  

وآيهتا مؤكت   14ح: يت (ِإ َّ ِإلَْيك م مُّْرَستل ونَ )ال يف املرة ااوىل . آق1٦ - 1٣يح:  (نَ م ْرَسل و قَال وا َربتَُّ ا يَتْعَلم  ِإ َّ ِإلَْيك ْم لَ ، خَتْيِء ِإْن أَنت ْم ِإالَّ َتْكِذب ونَ 

ِ كتتروآيهتتا مؤكتت ان )إنه والتت   1٦يتتح:  (ِإ َّ ِإلَتتْيك ْم َلم ْرَستتل ونَ )واحتت  )إنه(، وقتتال يف ال انيتتة 
 
م زلتتة امل ِكتتر  ( ملتتا أصهتتروا علتتى االنكتتار. وقتت  ي  تتزَّل ختت  امل

، آهذا دطاب مؤك  رؤك ين )إن وال  ( وهو دطاب ملتن ي كتر وقتون  1٥ؤم ون: امل (َلَميِهت ونَ مث َّ ِإنَّك ْم بَتْعَ  َ ِلَ  )ابعتبارِ  معس، كما يف قوله تعاىل 
 عه.   زلة امل كرين لوقو ت كانوا راملوت، والخيثى أن أح ا  الي كر  ل ، ولكن ملا كان ال ا  يف خثلةِ  وإعراعِ  عن العمل ملا بع  املو 

ملثترثة إعترااب  ت ظتر إىل الكلمتة ا صترف والل تةاملعىن جيعا ، يف حس أن علتو  ال اتو والآعلم البيان موضوعه ال ظر يف الك   املركب من حيل اللثظ و 
 وب ية ومعىن على الرتتيب.

  للمعتىن متن جيتا هنتا: مطابقتة الكت أبف الب ختة وإ ا واآق تركيب الك   أساليب العرب يف إآاثة املعتىن ْس هتي الكت   بلي تا ، وإال آهتو ركيت . وت عترَّ 
التتذي يطبهِتتق  ثة ومراعتتاة التتأليفاين املقصتو واص تقتا للرتاكيتتب يف إآتاثة  لتت . أو الب ختة هتتي: تركيتب االثتتا  املثتترثة للتعبت  هبتتا عتن املعتتوجوهته ِبتت

 الك   على مقتاى الال.

ْستاه العلمتاء بعت   لت  )بعلتم الب ختة(  هتت يف كتابته )البيتان والتبيتس(. يف حتس  2٥٥وَْسَّي علماء الل ة املتق مون هذا العلم )بعلتم البيتان( كاَّتاحظ 
هت يف كتابه)أسا  الب خة(. وصار علم الب خة مشتم  على ث ثة علو  وهي: املعاين والبيان والب يا. واَاْوىل تسمية هذه العلتو   ٥٣8كالزخمشري 

ىل بتته ك متته وهتتو أبلتت  الكتت  ، قتتال تعتتاىل )تلتت  آايت ان البيتتان هتتو اللثتتظ التتذي وصتتف هللا تعتتا -ال الب ختتة  -بعلتتم البيتتان كمتتا ْسهتتاه ااقتت مون 
تِْلتتتَ  آاَيت  )، آقتتتال )الكتتتتاب املبتتتس( ومل يقتتتل الكتتتتاب البليتتت ، وا تتترث هتتتذا يف بقيتتتة اآلايت كقولتتته تعتتتاىل 2والقصتتتص  1الكتتتتاب املبتتتس( يوستتتف 
، ومل يقتل  لستان عتريب بليت ، هتذا وهللا تعتاىل أعلتم. ولك تا ه تا 1٠٣ال اتل:  ( مُّبِتسم َوَهتَذا ِلَسانم َعتَريب  )، وقوله تعاىل  1الجر:  (اْلِكَتاِب َوقت ْرآِن مُِّبسِ 
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 س س  على مصطلح املتأدرين الذي استقر عليه العمل.

ة: اء الل تومتن جهتة أث  ى أكمتل وجته،مثرة هذا العلم: هي أياا من جهة حتمُّل الل ة بثهم معتاين الكت   البليت  ك صتوص الكتتاب والست ة علت -ب 
 أبن يركِهب املتكلم ك مه را يؤثي املعىن املراث على أكمل وجه.

إمنتتا هتتي يف آهتتم اإلعجتتاو متتن القتترآن، ان إعجتتاوه يف وآتتاء ال اللتتة م تته جبميتتا  -إن مثتترة هتتذا الثتتن  أي علتتم البيتتان [رمحتته هللا  اباان خلاادونوقتتال 
ال آيمتتا خيتتتص ابالثتتا  يف انتقائهتتا وجتتوثة رصتتثها وتركيبهتتا، وهتتذا هتتو مقتاتتيات ااحتتوال م طوقتته ومثهومتته وهتتي أعلتتى مراتتتب الكتت   متتا الكمتت

 اإلعجاو الذي تقصر ااآها  عن إثراكه، وإمنا ي رك  بعتض الشتال م ته متن كتان لته  وق ر الطتة اللستان العتريب وحصتول ملكتته آيت رك متن إعجتاوه
 هتتر جتتار هللا الزخمشتتري  -حتتىت  -ر تثاستت  املتقتت مس خ ث تتلمت  ع تته وأحتتوج متتايكون إىل هتتذا الثتتن املثستترون، وأك تت -إىل قولتته  -علتتى قتت ر  وقتته 

ه يؤيتت  ووضتتا كتابتته يف التثستت  وتتبتتا آي القتترآن أبحكتتا  هتتذا الثتتن رتتا ي بتت ي التتبعض متتن إعجتتاوه،  آتتانثرث هبتتذا الثصتتل علتتى جيتتا التثاستت  لتتوال أنتت
وهتو متن  -هتت  8٠٥ف( هتي آراء املعتزلتة، وقتال الشتيخ ستراج الت ين البلقيتين . والبت ن التيت نصترها الزخمشتري يف تثست ه )الكشهتا1]عقائ  أهل البت ن

 قال: إنه است رج االعتزال من الكشاف ابمل اقيش. -ختيو  الاآظ ابن حجر 

 ت وين علم البيان: -ج 

أتثيتة املعتىن  الحترتاو عتن اخلطتأ يفاموضتوعه ين َتيزت علو  الب خة إىل ث ثة،  وهي املعاين والبيان والب يا، ولكل علم موضوعه ومسائله. آعلتم املعتا
لتة علتى    خت  واضتح ال الن يكتون الكتالذي يريت  املتتكلم إيصتاله إىل  هتن الستاما، وعلتم البيتان موضتوعه االحترتاو عتن التعقيت  املع توي أي عتن أ

س التذايت، وبته يعترف   هبما ي عترف التاستلسابقس إابا للعلمس املعىن املراث، وعلم الب يا املراث به حتسس الك   ابحملس ات املع وية واللثظية، وهو َت
 التاسس العرِضي. 

للجتاحظ )أبتو  )البيتان والتبيتس( اابت: كتتابوق  ب أت الكتابة يف هذه العلو  ثون َتييز بي ها وثون حترير ملسائلها ومن أقت   مابل  تا متن هتذه الكتت
 هت. ٣9٥( ايب ه ل السن بن عب هللا العسكري هت، وكتاب )الص اعتس 2٥٥ع مان عمرو بن ِبر( 

 لتم املعتاين، وكتتاب )أسترار الب ختة(عهتت، ولته يف  لت  )كتتاب ثالئتل اإلعجتاو( يف  4٧1وأول من ميهز مسائل هذه العلو  هتو عبت القاهر اَّرجتاين 
 يف علم البيان. إال أنه مل يستوف مسائل هذه العلو .

شتتتمل ابتته )مثتتتاح العلتتو ( وهتتو يه، آاستتتكمل مستتائل هتتذا الثتتن وهتتذههبا ورتتتب أبوابتته، و لتت  يف كت٦2٦اكي حتتىت جتتاء أبتتو يعقتتوب يوستتف السَّتتكَّ 
ه ٧٣9 ين القتتزويين ص جتت ل التتخلتعلتى ث ثتتة أقستتا  للصترف وال اتتو والب ختتة. وصتتار )املثتتاح( أساستتا لكتتل ماكتتتب بعت ه يف علتتم الب ختتة. وقتت  

رحه عتمتت  القتتزويين يف ختتتلتل تتيص(، وايف كتابتته )تل تتيص املثتتتاح( مث ختتترحه يف كتابتته )اإلياتتاح ختتترح االقستتم ال التتل متتن املثتتتاح اخلتتاص ابلب ختتة 
عجتاو( و كتابيته )ثالئتل اإل  َّرجتاين يفا)اإليااح( على ك   السكاكي يف )مثتاح العلو ( وانتق ه واست رك عليه كما اعتم  على ك   عبت القاهر 

 عة.)أسرار الب خة(. وكل هذه الكتب مطبو 

 وتعتس كتب عب القاهر اَّرجاين والسكاكي والقزويين أمهات كتب هذا العلم. ومن كتب املعاصرين:

 )خترح التل يص يف علو  الب خة( حملم  هاختم  ثوي ري، خترح )تل يص املثتاح( للقزويين.

 و)ب ية االيااح لتل يص املثتاح( لعب املتعال الصعي ي، خترح )اإليااح( للقزويين.

 ة.ضرب اام لو ر الب خة( للسي  أمح  اقاُشي، وسار آيه على منط )اإليااح( يف الرتتيب ما مزي  من التثصيل و )جواه

 و)الب خة الواضاة( لعلي اَّار  ومصطثى أمس.
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 وجيا الكتب املذكورة يف علم البيان مطبوعة.

 :علم األدب - 4

العرب من ع مه.  ي علم مواآقته لل ةا الك   للعلو  السابقة كقوانس لل ة العرب ي قا  عليهما ثدول الثساث على اللسان العريب َوَضا علماء الل ة ا
 وهي علو  ال او والصرف والل ة والبيان وهذه هي قوانس اللسان العريب.

كِه  ته  متن التتكلم بكت   العترب ال  هم ابلستمان عتالطهم ويتلقتى هتذا خيتمل صتايح متاوق  وج  العلماء أن جمرث علم اإلنسان بقتوانس اللستان العتريب المي 
لكة. وقذا جت  الص  ال اختال بس أعراب الباثية يتتكلم بكت   العترب 

َ
ستان العتريب ا جهلته بقتوانس اللأستاليبهم متو على الت رج حىت حتصل له هذه امل

ل تة ا ااعتراب لتلقتي المتلتى العتيش علف  رصتون اليت وضعها العلماء، إ  حصلت له امللكة ابمل الطتة والستمان البتتعلم القتوانس. وكتان بعتض الست
 هم إىل ابثيتة جزيترةرستلوا أب تاءيأن  -وهتم متن ستكان اامصتار ك مشتق وب ت اث  -الصاياة كما ص ا الشاآعي رمحته هللا، وكتان متن عتاثة اخللثتاء 

 العرب لتاصيل ل ة العرب وآ وهنم يف الثروسية والقتال. 

 ، آتتإن هتتذه امل الطتتةمهتتم الصتتايحثستت  ملكتتتهم وك تترة االستتتمان إلتتيهم ضتترورية لتاصتتيل ملكتتة التتتكلم بك وإ ا كانتتت خمالطتتة العتترب التتذين مل ت
مل ظتو  ايت  متن كت   العترب لت  جبمتا اَّابلرحلة إىل الباثية واملكل هبتا  توي  التتيستر لكتل متن أراث حتصتيل هتذه امللكتة، آاستتعاع العلمتاء عتن  

آتاصتل لته  استتما إلتيهم ك ت ا  لط العترب و   يف كتب إ ا أك ر اإلنسان من قراءْا وحثظها يصتبح ر زلتة متن دتا)الشعر( وامل  ور )ال  ر( وت وين  ل
  ة العربية. ن علو  اللمهذه امللكة. وْسيت الكتب اليت جتما ك   العرب امل ظو  وامل  ور بكتب ااثب. وهذا هو العلم الرابا 

 ضوعه ومثرته وأهم كتبه.ونذكر آيما يلي ما قاله ابن دل ون يف مو 

 موضون علم ااثب: هو جا اَّي  من ك   العرب امل ظو  وامل  ور. -أ 

آيجمعون لذل  من ك   العرب ماَعَساه حتصل به امللكة، من خِتعِر عايل الطبقة، وسجاِ  متساِو يف اإلجتاثة، ومستائل [رمحه هللا  ابن خلدونقال 
ثرقتة يستتقري م هتا ال تا ر يف ال التب معظتم قتوانس العربيتة، متا  كتر بعتِض متن أاي  العترب يثهتم بته متا يقتا يف من الل ة وال او مب وثة أث تاء  لت  مت

 أختتتعارهم م هتتا، وكتتذل   كتتر املهتتم متتن اانستتاب الشتته ة واادبتتار العامتتة، واملقصتتوث بتتذل  كلتته أن الخيثتتى علتتى ال تتا ر آيتته ختتتال متتن كتت   العتترب
 .1]ثاه، انه الحتصل امللكة من ِحثِظه إال بع  آهمه، آياتاج إىل تق   جيا مايتوقف عليه آهمهوأساليبهم وم احي ب ختهم إ ا تص

تمتت  ال تت  إ  الثهتتم يع يف آهتتم كتت  مثتترة علتتم ااثب: هتتي يف ااثاء آقتتط ال التامتتل. أي يف القتت رة علتتى التتتكلم بكتت   عتتريب صتتايح بليتت  ال -ب 
 على قوانس اللسان العريب سالثة الذكر.

 .2]وإمنا املقصوث م ه ع   أهل اللسان مثرته: وهي اإلجاثة يف َآينَّ امل ظو  وامل  ور على أساليب العرب وم احيهم[ ابن خلدونقال 

 أهم كتب علم ااثب: -ج 

البتن قتيبتة، وكتتاب « اتتبأثب الك»وْسع ا من ختيود ا يف جمالح التعليم أن أصول هذا الثن وأركانه أربعة ثواوين وهتي [رمحه هللا  ابن خلدونقال 
مث  ]ايب علي القايل الب  اثي، وماسوى هذه ااربعة آتبتا قتا وآترون ع هتا« ال واثر»للجاحظ، وكتاب « البيان والتبيس»للم َسهِث، وكتاب « الكامل»

ولَعْمترِي إنته ثيتوان العترب وجتاما [بقولته  ابان خلادونايب الثترج ااصتبهاين، والتذي وصتثه « ااختاين»أضاف ابن دل ون قذه كتااب دامستا وهتو 
ل ايتة التيت أختتات احملاسن اليت سلثت قم يف كل آن من آ ون الشعر والتأريخ وال  اء وسائر ااحوال وال ي عَ ل به كتاب يف  ل  آيمتا نعلمته، وهتو ا
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 .   آأهم كتب علم ااثب هي:1]يسمو إليها ااثيب ويقف ع  ها وَأى له هبا

 ه )البيان والتبيس( مطبون يف جمل .هت، وله أياا كتاب )اليوان(. وكتاب 2٥٥التبيس( للجاحظ )أبو ع مان عمرو بن ِبر( كتاب )البيان و •   

لت يل(، والبتن قتيبتة كتتاب آدتر هت، وهو صاحب كتاب )أتويتل خمتلتف ا 2٧٦كتاب )أثب الكاتب( البن قتيبة )أبو حمم  عب هللا بن مسلم( •   
 اادبار(. وكتابه )أثب الكاتب( مطبون يف جمل .يف ااثب وهو )عيون 

 أجزاء، الرابا م ها للثهار . هت. وهو مطبون يف أربعة 28٥كتاب )الكامل يف الل ة وااثب( للم َسهث )أبو العبا  حمم  بن يزي ( •   

ه أياتتا كتتاب )اامتايل( وهتتو أكتس متتن هتت، ولت ٣٥٦كتتاب )ال تواثر( ايب علتتي القتايل )أبتو علتتي إْساعيتل بتن القاستتم الب ت اثي القتايل اان لستتي •   
 ال واثر، وك  ا مطبون.

 هت.  ٣٥٦كتاب )ااخاين( ايب الثرج ااصثهاين )علي بن السس بن حمم ( •   

 اء.أجز  8متوسطة وأدرى يف  أجزاء ٧هت، له  بعة يف   ٣2٧كتاب )العق  الثري ( البن عب  ربه اان لسي )أبو عمر أمح  بن حمم ( •   

 ه، مطبون يف جزأين.4٥٣كتاب )وهر اآلثاب ومثر االباب( إلبراهيم الصري الق واين •   

  م.ضه، جا آيه حنو ألف قصي ة، وهو مطبون ٧٣2كتاب )هناية اارب يف آ ون العرب( لشهاب ال ين ال ويري •   

 ة قريتة رااآظتة القليوبيتة رصتر، هتت، نستبة إىل قلقشت   821( كتاب )صبح ااعشى يف ص اعة اإلنشتا( للقلقشت  ي )أبتو العبتا  أمحت  بتن علتي•   
 والت يل ة والتتاريخ والتثست اثب والل توهو أكس كتب علم ااثب، جا آوائ  كتب السابقس، وهتو مطبتون يف أربعتة عشتر جملت ا  كبت ا ، تكلتم يف ا

 والثقه وخ ها من الث ون. 

ور علتتم ااثب عتتس التتتاريخ ه، وهتتو كتتتاب مكمتتل للكتتتب الستتابقة. إ  يت تتاول تطتت1٣٥٦لراآعتتي كتتتاب )َتريتتخ آثاب العتترب( ملصتتطثى صتتاثق ا•   
 وأهم رجاله وكتبه.

ا جتتن أمحتت  وهتتو أول متتن بتتعه اخلليتتل ويعتتس )علتتم العتتروع والقتتوايف( أحتت  العلتتو  اخلاثمتتة لعلتتم ااثب، والعتتروع هتتو علتم متتواوين الشتتعر، وقتت  وضتت
لشتعر اآصتارت ِبتور  -تت ارك وهتو امل -ر عي ْا( يف مخسة عشر ِبرا ، مث است رك عليه تلميتذه اادثتش ِبترا  آدتأختعار العرب وحصر مواوي ها )تثا

 ستة عشر.

 وبع ،   آق  كان هذا عرضا لعلو  الل ة العربية ااربعة.

تا يف حت ص بتاصتيل ئهتا.  وعلتم رابتا دتالل تة وأثاامتل وم ها ث ثة علو  داصة بقوانس اللستان العتريب وهتي: ال اتو والصترف، والل تة، والبيتان، ومثْر
 ملكة التكلم بك   العرب وأساليبهم الب خية، وهو علم ااثب، ومثرته يف ااثاء. 

 
 يف املرمبة الثانية نوصي بدراسته من كتب علوا اللدة العربية املسألة الثالثة: ما

 :يف علم النحو والصرأ - 1

حممت   روميتة ايب عبت هللاثتظ متنت ااجحالس ية خترح املق مة ااجروميتة( حملمت  حميتي الت ين عب الميت ، متا  الكتاب التمهي ي: كتاب )التاثة -أ 
 هت. 989عمريطي هت، واآلجرومية من امل  ور وق  نظمها يف قصي ة )نظم اآلجرومية( خترف ال ين ال ٧2٣بن آجرو  الص هاجي 

 هت. ٥1٦والريري هو القاسم بن علي صاحب )املقامات( ت حثظ م ظومة الريري املسماة )م لاة اإلعراب(،  -ب 

الكتتتاب ااساستتي يف هتتذه املرتبتتة هتتو كتتتاب )مل تتص قواعتت  الل تتة العربيتتة( لثتتؤاث نعمتتة، آهتتو كتتتاب َحَستتن التقستتيم ك تت  الثوائتت  متتا ِصتت ر  -ج 
                                                 

 ٥٥4 - ٥٥٣)املق مة( ص  1
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 حجمه، وهو مشتمل على ال او والصرف.

حممتت  حميتتي التت ين  صتتاري بتعليتتقل تت ى( وكتتتاب )ختتترح ختتتذور التتذهب( ك  تتا البتتن هشتتا  اانمراجتتا ال راستتة يف هتتذه املرتبتتة: كتتتاب )قطتتر ا -ث 
نعمتة،  يهمتا علتى كتتاب آتؤاثالزائت ة آ عب المي . يقرأ الطالب ال ر  يف كتتاب آتؤاث نعمتة مث يقترأ نثتح الت ر  يف هتذين الكتتابس وياتيف الثوائت 

 .داصة اام لة والشواه  من القرآن وااسرار ال اوية

)هبجتتة  ارون، وآيهتتا م ظومتتةهتتعب الستت    قواعتت  اإلمتت ء: وهتتي مت تتاثرة يف كتتتب ال اتو، وآيهتتا رستتالة خمتصتترة بع تتوان )قواعتت  اإلمت ء( لألستتتا  -هتت 
 الط ب وحتثة القراء والكتاب( حملم  علي البب وي.

 :يف علم اللدة - 2

قصتوث يح حثظهتا وإمنتا امللتمتن ثراستتها  ومعتاجم االثتا  ومعتاجم املعتاين. واملقصتوث وهتي: آقته الل تة -كمتا ستبق بيانته   -وت  رج حتته ث ثة علتو  
 الت رب على الكشف آيها بسهولة، ما ك رة املطالعة آيها لرتسيخ امللكة على الت رج.

 أما مانوصي به يف علو  الل ة ال  ثة يف هذه املرتبة آعلى ال او التايل:

 الل ة( لل كتور صباي الصاحل، ط ثار العلم للم يس بب وت. يف آقه الل ة: )ثراسات يف آقه -أ 

 من معاجم االثا : )املعجم الوسيط( الذي وضعه جمما الل ة العربية رصر يف جمل ين. -ب 

 من معاجم املعاين: )آقه الل ة وسر العربية( ايب م صور ال عال . -ج 

 :يف علوا الب غة - 3

قصتوث وكتتب الل تة. مث امل وح ااحاثيتلمعرآة معىن املصطلاات الب خية اليت يصاثآها الطالتب يف كتتب التثست  وختتر واملقصوث ااول من ثراستها: 
 هتا، رة علتى االستت باط محتصتل القت  ال اين: معرآة معاين أساليب العرب وهذا ي دل يف ثراسة أصول الثقته ويعتس علتى آهتم ال صتوص الشترعية وبته

ك   صيل ملكة التكلم بحت كجزء من اث. مث ه اك مقصوث اثلل من ثراسة الب خة: وهو حتصيل قوانس اللسان العريبوهذه كلها من أثوات االجته
 العرب وأساليبهم الصاياة نظما  ون را .

 أما الكتب اليت نوصي ب راستها يف العلو  الب خية يف هذه املرتبة آهى:

ومصتطثى  واضتاة( لعلتي اَّتار الب ختة ال)( للسي  أمح  اقاُشي، مطبتون يف جملت . وهتو أآاتل متن كتاب )جواهر الب خة يف املعاين والبيان والب يا
 أمس من جهة استيعابه ملعظم مسائل هذه العلو  ومن جهة قوة ختواه ه الل وية. 

البتتا خ( علتتى هوامشتته، وهتتي الواضتتاة ختتةوااآاتتل قتتراءة الكتتتابس معتتا  متتا جعتتل )جتتواهر الب ختتة( هتتو ااستتا ، مث تاتتاف الثوائتت  الزائتت ة متتن )الب 
 آوائ  متعلقة بتوضيح بعض التعريثات.

 
 :يف علم األدب - 4

 اومتة القتراءة صيل امللكة إال ر. واليتم حتوق  سبق بيان أن مثرته يف حتصيل ملكة التكلم بك   العرب الصايح، وأن العلو  السابقة الت ين يف  ل 
 العرب. يف كتب ااثب وحثظ ماميكن من أختعار

العلتتو   ستتة متتاهو أهتتم م تته متتن   علتتى ثراونتتوث أن ن بتته ه تتا علتتى أن اإلك تتار متتن القتتراءة يف ثواويتتن ااثب وإن كتتان مطلتتواب إال أنتته ي ب تتي أال ي قتت
 الشرعية.

 أما ما نوصي ب راسته من كتب ااثب يف هذه املرتبة.
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 كتاب )أثب الكاتب( البن قتيبة.  يف ااثب: -أ 

 كتاب )ميزان الذهب يف ص اعة ختعر العرب( للسي  أمح  اقاُشي. يف العروع:   -ب 

 ه.2٣1يف الشعر: كتاب )ثيوان الماسة( ايب َتا  )حبيب بن أو  الطائي(  -ج 

 آيق.آهذا مانوصي ب راسته يف علو  الل ة العربية يف املرتبة ال انية لل راسة الشرعية، وابهلل تعاىل التو 
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 من كتب علوا اللدة العربية يف املرمبة الثالثة وصي بدراستهن املسألة الرابعة: ما

 :يف علم النحو والصرأ - 1

 حثظ ألثية ابن مال ، وحثظ )المية ااآعال( له. -أ 

 الكتاب ااساسي يف هذه املرتبة هو كتاب )ال او الوايف( لعبا  حسن. -ب 

ن هشتتا ، ك  تتا بتتن مالتت ( البتتامالتت ( أو كتتتاب )أوضتتح املستتال  إىل ألثيتتة ومراجتتا ال راستتة ه تتا: كتتتاب )ختتترح ابتتن عقيتتل علتتى ألثيتتة ابتتن  -ج 
ب أن لثتن، آهتذا حستن. ودت  يف هتذا ابتاقيق حمم  حميي ال ين عب المي ، آإ ا أضاف الطالب إىل مراجعه )كتاب سيبويه( ابعتباره الكتتاب اا

ثات إىل ياتيف ماهبمتا متن وايو و والصرف( م زلة داصة يف هذين العلمس )ال ا يقرأ الطالب متين )الكاآية( و )الشاآية( البن الاجب ملا قما من
 مرجعه ااساسي.

ت ألثيتة ستتا  عبتا  حستن أبيتا  أورث االو ريقة ال راسة:  هي كما يف املرتبة ال انية،  تااف الزوائ  يف ختروح االثية على كتاب عبا  حستن، وقت
 ابن مال  يف مواضعها من كتابه.

يف  شا ، وهو كتتاب آريت  ين( البن هم ين اللبيب عن كتب ااعاريب( البن هشا  اانصاري، وي عرف هذا الكتاب ادتصارا  ابسم )املكتاب )  -ث 
 اببه ج ير أبن يقرأه الطالب يف املرتبة ال ال ة مرتبة الت صص يف العلو  الشرعية.

تترث  عرآتة تتراجم علمتاء الل تة وال اتو التذينهتت، ط ثار املعرآتة ببت وت. وهتذا مل 911كتاب )ب ية الوعاة يف  بقات الل ويس وال ااة( للسيو ي   -هت 
 ال ة.صرف يف املرتبة ال ال او وال أْساؤهم يف الكتب اليت ي رسها الطالب، آ  يليق ابلطالب املت صص أن دهل هذا.  هذا ما يتعلق ب راسة

 :يف علم اللدة - 2

يلة العتهتتا لتتزايثة الصتتولة وك تترة مطنتته لتتيح مقصتتوثا  حثتتظ كتتتب هتتذا العلتتم بتتل القتت رة علتتى الكشتتف آيهتتا بستتهأ -يف املرتبتتة ال انيتتة  -وقتت   كتتر  
 وحتصيل امللكة الل وية.

 أما مانوصي به ه ا من كتب علم الل ة أبنواعها ال  ثة آكالتايل:

 يف آقه الل ة: )املزهر يف علو  الل ة( للسيو ي. مطبون يف جزأين. -أ 

ابتتن   عتتن ختت ه، آقتت  جتتاعلميتتة، وي تتينجم االثتتا : )لستتان العتترب( البتتن م ظتتور اإلآريقتتي، وهتتو أكتتس معتتاجم الل تتة وأخ اهتتا ابملتتاثة المتتن معتتا -ب 
 الت رب. م ظور يف كتابه د صة معاجم السابقس. وهو مرتب على ااجب ية على أوادر الكلمات، والكشف آيه سهل ما

لته آهتار  جيت ة تستهل الكشتف جمل ا  و  18بن ِسي ه، وهو أجا كتاب يف موضوعه وهو كتاب ض م يف من معاجم املعاين: )امل صهص( ال -ج 
هتت. وهتو  ٣9٥عتس( تتاب )الصت اكآيه. وه اك كتاب آدر يف املعاين آري  يف موضوعه وهتو كتتاب )الثتروق الل ويتة( ايب هت ل العستكري صتاحب  

 ق بي ها، وهو مطبون يف جمل  متوسط.يذكر الكلمات املتقاربة يف املعىن مث يبس الثر 

 وهذا مايتعلق ب راسة علم الل ة يف املرتبة ال ال ة.

 :يف علوا الب غة - 3

 وق   كر  أه اف ثراستها و ل  يف املرتبة ال انية، ونوصي ه ا ابلكتب التالية: 

 كتاب )الب خة: تطور وَتريخ( لل كتور ختوقي ضيف.  -أ 

 تعال الصعي ي.تاح( لعب املال ين القزويين،  با ثار الكتب العلمية، وخترحه )ب ية اإليااح لتل يص املثكتاب )اإليااح( َّ ل   -ب 

 كتاب )ثالئل االعجاو( يف علم املعاين: لعب القاهر اَّرجاين.  -ج 
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 كتاب )أسرار الب خة( يف علم البيان: لعب القاهر اَّرجاين.  -ث 

 ملرتبة ال ال ة.يتعلق ب راسة علو  الب خة يف ا هذا ما

 :يف علم ااثب - 4

 واملقصوث من ثراسته حتصيل امللكة الل وية. وكتبه اليت نوصي هبا ه ا:

 ثريت ( البتن عب ربته،ب )العقت  اليف ااثب: ماختاء الطالب من الكتب اليت  كر ها من قبل يف علم ااثب، ونوصي على وجه اخلصوص بكتتا -أ 
 ، و )َتريخ آثاب العرب( ملصطثى صاثق الراآعي.و)ااخاين( ايب الثرج االصثهاين

( و )جهترة رستائل دطتب العترب وق  جا االستا  أمح  وكي صثوت دطب العرب ورستائلهم متن ثواويتن ااثب امل تلثتة و لت  يف كتابيته )جهترة
 العرب( وهي مثي ة لل اية.

 يف الَعروع: كتاب )يف العروع والقاآية( لل كتور يوسف بكهار. -ب 

 هت. 21٦يف الشعر: كتاب )ااصمعيات( لألصمعي )أبو سعي  عب املل  بن قريب(  -ج 

 .ليه الثقيهوثواوين ااثب والشعر ك  ة ج ا، وما كر ه ه ا هو ادتيار ، وهو ح  االقتصار الذي ي ب ي أن يطلا ع
 

 كيل.ونعم الو  وحسب اهلل التوآيق وههذا ما يتعلق بعلم ااثب وهو آدر علو  الل ة العربية، وبه خنتم هذا املبال، واب
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 املبحث السادس:
 يف أصول الفقه

 يل القترآن مث علتو  الت  تا عتن ثراستةهذا املبال هو آدر املباحل اخلاصة ب راسة علو  الوسائل وآيه نتكلم عن ثراسة أصتول الثقته بعت ما تكلم 
 مث علو  الل ة العربية يف املباحل ال الل والرابا واخلامح.

  هذا املبال مثان مسائل، وهي:ويف

 موضوعات علم أصول الثقه. - 2  تعريف أصول الثقه.            - 1

 أهم الكتب يف علم أصول الثقه. - 4 نشوء علم أصول الثقه وت وي ه.         - ٣

 وقت تعلم أصول الثقه. - ٦ حكم تعلم أصول الثقه.             - ٥

 مانوصي ب راسته يف املرتبة ال ال ة. - 8 ة ال انية.    مانوصي ب راسته يف املرتب - ٧

 وآيما يلي تثصيلها:
 املسألة األوىل: معريف أصول الفقه

 .ركب م همامصطلح )أصول الثقه( مركب من لثظس، والب  من معرآة معىن كل م هما على انثراث ل عرف معىن املصطلح امل

 آأصل الشيء: هو أساسه وماي بىن عليه.

ا إن ختتاء يل يف املباتل الستابثقته ابلتثصتهو العلتم اباحكتا  الشترعية العمليتة املستت بطة متن أثلتهتا التثصتيلية. وستوف َييت ختترح تعريتف ال والثقه:
. اادتت ق أحكتتا  االعتقتتاث و الاملعتتام ت هللا، ولك تتا نقتتول ه تتا علتتى ستتبيل اإلجتتال: إن املتتراث )اباحكتتا  الشتترعية العمليتتة( أي أحكتتا  العبتتاثات و 

مستتألة،  يلية التتوارثة يف كتتلثلتتة التثصتتواملتتراث )اباثلتتة التثصتتيلية( أي أثلتتة ااحكتتا  متتن نصتتوص الكتتتاب والستت ة واإلجتتان والقيتتا  وخ هتتا متتن اا
 آاست باط ااحكا  من هذه ااثلة هو الثقه، والقاثر على هذا االست باط هو الثقيه.

 عرف أبنه:يبين عليه الثقه ومن ال احية االصط حية آي ه: هي ماوابَّما بس التعريثس السابقس تكون أصول الثق

 لتثصيلية.العلم ابلقواع  وااثلة اإلجالية اليت يتوصل هبا إىل است باط ااحكا  الشرعية العملية من أثلتها ا

آيميتتز بتتس  م هتتا هتتذه ااحكتتا ، يت تستتت بطيتتة التتآعلتتم أصتتول الثقتته ختت  َمْعتتيِن اباحكتتا  الشتترعية العمليتتة نثستتها، وإمنتتا هتتو يباتتل يف ااثلتتة اإلجال
لتيت دتب أن ان ااثلة أي الطترق ط ااحكا  مقواع  است با ال ليل الشرعي وخ ه، ومييز مراتب ااثلة ملعرآة مايق   م ها ومايؤدر، مث إنه يبال يف

 يتبعها الثقيه ليست بط ااحكا  من ااثلة التثصيلية، وقذا كان من علو  الوسائل.

 يتعلق بتعريف أصول الثقه. آهذا ما
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 املسألة الثانية: موضوعات علم أصول الفقه

 و  عليه.يه، واحملكآيت اول علم أصول الثقه البال يف مخسة موضوعات رئيسية، وهي: الاكم، والكم، واحملكو  به، واحملكو  

 ونعرآها على سبيل االداو آ قول:

أَآَت َتتْ َ اّللِه )تعتتاىل  ، وقتتال 4٠يوستتف:  (الَّ ّللِهِ ِإِن اْل ْكتتم  إِ ) آم تته وحتت ه تعتترف ااحكتتا  وأثلتهتتا، قتتال تعتتاىل اىل،التتاكم: وهتتو هللا ستتباانه وتعتت - 1
 ، وصي  هذه اآلايت ت ل على الصر.114اانعا :  (أَبْتَتِ ي َحَكما  

َ لَْيَ  الذهِْكَر لِ َوأَنَزْلَ ا إِ ) يبسه ماخترعه هللا، قال تعاىل عليه الص ة والس  والرسول   .44ال ال:  (زهَِل ِإلَْيِهمْ ل َّاِ  َما نت  لِ تت َبسِه

 .عليه الص ة والس  أما العلماء آإهنم يست بطون ااحكا  من ااثلة اليت خترعها هللا وبي ها الرسول 

لتيح ت تزل أبحتِ  متن الت ين  ولتة إال يف كتتاب هللا [اتا ، وقتال أي]جيا ماتقوله اامة خترح للس هة، وجيا الس ة خترح للقرآن[رمحه هللا  الشافعي قال
 .1]ال ليل على سبيل اق ى آيها

 سمان:لوضا. وهو قوأما الكم: آهو دطاب هللا سباانه وتعاىل املتعلق أبآعال املكلثس ابالقتااء أو ابإلابحة أو اب - 2

قتاتاء اهتو امل ت وب(، وإمتا أو نت اب  )و  إمتا اقتاتاء آعتل حتمتا )وهتو الواجتب(الكم التكليثي: وهو اخلطاب ابالقتااء أو اإلابحتة، واالقتاتاء  -أ 
 روه واملباح. را  واملكترك حتما  )وهو الرا (  أو ن اب )وهو املكروه(. آالكم التكليثي أقسامه مخسة: الواجب وامل  وب وال

تلتتف يف ن ه تتاك ستتتة أثلتتة خمإالقيتتا ، مث ي: الكتتتاب والستت ة واإلجتتان و وأمتتا احملكتتو  بتته: آهتتي ااثلتتة الشتترعية، واملتثتتق عليتته م هتتا أربعتتة، وهتت - ٣
 حجيتها. هذا ومل يعت  العلماء ِب ف الظاهرية ك اوث بن علي وابن حز  يف ع   اعتبار القيا .

 ويتم البال يف ااثلة من ع ة أوجه، م ها:

 ااثلة.   م ها ومايؤدر، أي معرآة مراتبح جهية ااثلة، وما تل به م ها وماال  تل به. معرآة مايت َق َّ  -أ 

 قواع  االست باط من ااثلة وهي نوعان: -ب 

ثة وختروط ابالقتااء وابمل الو ر وابإلختارة قواع  ل وية: وهي ال الالت امل تلثة لل صوص، أي كيثية ثاللة االثا  على املعاين. ابل ص وابلظاه•  
 التأويل السائ   وخ   ل . 

امل تصترآه لوجتوب متوأن اامتر ل  موضتا الت ص،لية: م ل أن السُّ ة مبي ة للكتتاب، وأن اإلجتان اليَتْ ستخ واليت ْ ستخ، وأنته ال اجتهتاث يفوقواع  أصو •  
ا يف موضت ل تتراث معانيته كلهتاهتأن املشترتك و قري ة، وأن ال هي للتاتر  متامل تصترآه قري تة، وأن اخلتاص مقت   علتى العتا ، واملقيت  مقت   علتى املطلتق،  

 واح  أ  ال ،  وحجية العا  بع  كصيصه ،  ومراعاة مقاص  الشريعة. وخ   ل  من القواع  ااصولية. 

ستتتَتْ ِبط: وهتتو ا تهتت  القتتاثر علتتى استتت باط ااحكتتا  متتن ااثلتتة. ويف هتتذا يتتتم الباتتل يف: تعريتتف -ج 
 
هتت ،  حكمتته،  وختتتروط ا تو  االجتهتتاث،  امل

 وأحكا  املثيت واملستثيت.

 وأما احملكو  آيه: آهو آعل املكلَّف.  - 4

 وأما احملكو  عليه: آهو املكلَّف، ويف هذا يتم البال يف      - ٥

 ااهلية: مع اها وأقسامها وختروط كل م ها. -أ 

ة له، وأقسامها السماوية واملكتسبة.  -ب   عوارع ااهلية: املسقطة للاكم أو امل  ه
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ا العلتتم وإن ك مباحتتل هتتذ، واملقصتتوث ه تتا تعريتتف الطالتتب رجمتتل موضتتوعاته ال تثصتتيلها، حتتىت يتت ر هتتذه هتتي أهتتم موضتتوعات علتتم أصتتول الثقتته
 ادتلثت  رق املؤلثس يف عرع هذه املوضوعات.

 
  

 
 املسألة الثالثة: نشوء علم أصول الفقه ومدوينه

متتة  ونتتة يف صتت ر هتتذه ااتميتتزة أو ملعلتتو  مل تكتتن معلتتم أصتتول الثقتته متتن علتتو  الوستتائل، وكمتتا  كتتر  يف الثصتتل ااول متتن هتتذا البتتاب، آتتإن هتتذه ا
متا  ت باط م ها علتى حنتوهمها واالسآلع   الاجة إليها حي تذ، مث نشأت الاجة إىل ت وين هذه العلو  لابط نقل نصوص الكتاب والس ة ولابط 

 آهمه الصاابة رضي هللا ع هم م ها.  

يَتِة ع ته، رتا أن  -أي علم أصول الثقه  -ثن اعلم أن هذا ال[هت   8٠8رمحه هللا  ابن خلدونقال  من الث ون املستا ثة يف امللة وكان الستلف يف ِخ تْ
تاج إليها يف استتثاثة اا حكتا  دصوصتا آمت هم استثاثة املعاين من االثا  ال تاج آيها إىل أوي  مما ع  هم من امللكة اللسانية، وأما القوانس اليت   

م هبتتم. آلمتتا انقتترع الستتلف و هتتب الصتت ر أِدتتَذ معظمهتتا، وأمتتا ااستتان ي  آلتتم يكونتتوا  تتتاجون إىل ال ظتتر آيهتتا لقتترب العصتتر وممارستتة ال تََّقلَتتة ودتتْس
ن ااثلتة، ااول وانقلبت العلو  كلها ص اعة كما قرر ه متن قبتل احتتاج الثقهتاء وا تهت ون إىل حتصتيل هتذه القتوانس والقواعت  الستتثاثة ااحكتا  مت

قائما برأسه ْسهوه أصتول الثقته، وكتان أول متن كتتب آيته الشتاآعي رضتي هللا تعتاىل ع ته أملتى آيته رستالته املشتهورة، تكلتم آيهتا يف ااوامتر آكتبوها آ ا  
وكتتتب   وال تتواهي والبيتتان واخلتتس وال ستتخ وحكتتم العلتتة امل صوصتتة متتن القيتتا . مث كتتتب آقهتتاء ال ثيتتة آيتته وحققتتوا تلتت  القواعتت  وأوستتعوا القتتول آيهتتا،
ى ال كتتتت املتكلمتتتون أياتتتا كتتتذل ، إال أن كتابتتتة الثقهتتتاء آيهتتتا أََمتتتحُّ ابلثقتتته وأليتتتق ابلثتتترون لك تتترة اام لتتتة م هتتتا والشتتتواه  وب تتتاء املستتتائل آيهتتتا علتتت

 . 1]الثقهيةواملتكلمون درثون صور تل  املسائل على الثقه ومييلون إىل االست الل العقلي ما أمكن انه خالب آ وهنم ومقتاى  ريقتهم

لصتاابة ااقجتري علتى أقتوال  قترن ال تاينوق  كان ت وين الثقه سابقا على ت وين ااصتول، آقت  اختتتملت املو تآت واملصت ثات ال ي يتة امل ونتة يف ال
 متته وكمتتا قتتال ابتتن دلتت ون يف ك - مث هتتت،  2٠4والتتتابعس يف ختتتىت آتترون الثقتته. أمتتا أول ماص تت ِهف يف ااصتتول جمتترثا  آكانتتت )الرستتالة( للشتتاآعي 

 أن  وين أصتول الثقته إالتترائقهما يف ص هف علماء ااح اف يف ااصول كما ص ف املتكلمون )املعتزلة وااختاعرة(، و ا وإن ادتلثت   -السابق 
 ليستت وا علتتى هنتتل املتتتأدرون خايتهمتتا كانتتت واحتت ة، أال وهتتي وضتتا أستتح وضتتوابط لثهتتم ال صتتوص ول ستتت باط الصتتايح م هتتا يهتتت ي هبتتا العلمتتاء

ل وإىل بت يل والتاريتف، لتظتشريعة من التيف الثهم واالست باط، وهذا من وسائل حثظ ال -من الصاابة والتابعس قم ذحسان  -العلماء املتق مس 
  هم.عوصاابته رضي هللا  عليه الص ة والس  يو  القيامة على ماكانت عليه يف ومن السلف الصاحل رسول هللا 

 م:القول أبنه بع ما ثونه الشاآعي يف أصول الثقه  هرت  ريقتان لت وين هذا العل وب اء على ماسبق ميك  ا

يقتتتة ابستتتت راج ااب هتتتذه الطر  ريقتتتة ااح تتتاف:  وهتتتي تعتمتتت  علتتتى تتتت وين أصتتتول الثقتتته ابلتبعيتتتة للثقتتته. حيتتتل قتتتا  أصتتت -وهتتتي ااقتتت    -ااوىل 
ولية التتيت جمعتتوا القواعتت  ااصتتآتتتب الثقتته. ثرعيتتة التتيت ثوهنتتا علمتتاء ااح تتاف يف كالاتتوابط والقواعتت  ااصتتولية بطريتتق االستتتقراء والتتبتتا لألحكتتا  ال

 بطا  م ه.لثقه ومست اعتسها أئمة املذهب يف است با هم لألحكا  الثقهية. آكان ت وين ااصول هبذه الطريقة َتبعا لت وين ا

اصول الثقه اعتماثا  على ااثلة الشرعية والقواع  الل وية والساهس ال ظريتة، والطريقة ال انية هي  ريقة املتكلمس: وهي تعتم  على الت وين املستقل 
بتتت ون ال ظتتتر يف مواآقتتته هتتتذه ااصتتتول لألحكتتتا  الثقهيتتتة امل ونتتتة متتتن ع متتته، مث جعتتتل هتتتذه ااصتتتول امل ونتتتة استتتتق ال حاكمتتتة علتتتى  تتترق استتتت باط 
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 قة مستق  عن ت وين الثقه.ا ته ين ابلصواب أو ابخلطأ.  آكان ت وين ااصول هبذه الطري

صتول التيت بتين ل ويتة متا ربطهتا اباالقواعت  الو مث  هرت  ريقة اثل ة جعت بس الطريقتس السابقتس: و ل  بتقرير القواع  ااصولية اباثلة الشرعية 
 عليها اائمة است با هم للثرون الثقهية.

 . ريقة من هذه الطرق ال  ث إن ختاء هللا تعاىلوسوف نذكر يف املسألة التالية أهم الكتب املؤلثة يف كل 

 
  
 

 املسألة الرابعة: أهم الكتب يف علم أصول الفقه

ف ل مث كتتاابت ااح تاي يف ااصتو وسوف نذكر الكتب ه ا حسب مراحل ت وين علم ااصول املذكورة يف املستألة الستابقة. آ تذكر كتتاابت الشتاآع
لة ابلكتت   يف رين، مث خنتتتم املستتأابت املعاصتتا بتتس  تتريقيت ااح تتاف واملتكلمتتس مث كتتتاابت املستتتقلس مث كتتتامث املتكلمتتس مث الكتتتب املؤلثتتة يف اَّمتت

 القواع  ااصولية وكتبها.

 أوال: كتاابت الشافعي رمحه هللا يف األصول.

دتس اآلحتاث ي والبيتان وال ستخ و امر وال واهيف ااو )الرسالة( تكلم آيها يف ااثلة من الكتاب والس ة واإلجان والقيا  وحجية كل م ها، وتكلم  - 1
تاقيتق الشتيخ أمحت  بعتة مستتقلة وحكم قول الصاايب وخ ها من مسائل أصول الثقه. وهذه الرسالة مطبوعتة ضتمن كتتاب )اا ( للشتاآعي، ومطبو 

 ختاكر. 

ن وكتتاب )ابطتال هتو االستاستاو م يف االستت باط كتاب )ابطال االستاسان( كتبه الشاآعي للترث علتى ااح تاف إلبطتال أصتل متن أهتم أصتوق  - 2
 االستاسان( مطبون ضمن اَّزء السابا من )اا (.

ثى بتته إىل رث بعتتض أمل ي تتة رتتا اكتتتاب )ادتتت ف مالتت ( كتبتته الشتتاآعي للتترث علتتى اإلمتتا  مالتت  بتتن أنتتح رمحتته هللا يف استتت الله بعمتتل أهتتل   - ٣
 .وكتاب )ادت ف مال ( مطبون ضمن اَّزء السابا من )اا (ااحاثيل الصاياة ِبجة أنه ليح عليها العمل. 

 .اثنيا: كتب األصول على طريقة األحناأ

 هت، وهو صاحب كتاب )أحكا  القرآن(. ٣٧٠كتاب )أصول اَّصهاص( ايب بكر أمح  بن علي اَّصاص   - 1

 هت. 4٣٠كتاب )أتسيح ال ظر( ايب وي  ال بوسي   - 2

 482  بتن الستس علتي بتن حممت سمى )ك تز الوصتول إىل معرآتة ااصتول( لث تر اإلست   البتزثوي وهتو أبتو الستنكتاب )أصول البزثوي( امل  - ٣
 هت. ٧٣٠هت. ومن أختهر ختروحه )كشف ااسرار على أصول آ ر اإلس  ( لع ء ال ين عب العزيز الب اري 

ب )املبستوط( يف الثقته هتت، وهتو صتاح 49٠بتن أيب ستهل كتاب )أصول السردسي( لشمح اائمة السردستي وهتو أبتو بكتر حممت  بتن أمحت    - 4
 ال ثي، وهو ختارح )الس  الكب ( حملم  بن السن الشيباين. وكل كتب ااح اف هذه يف ااصول مطبوعة.

 اثلثا: كتب األصول على طريقة املتكلمني:

 ويف هذه الطريقة كتب أساسية مث كتب مب ية عليها:

 املتكلمس، آهي مخسة، ث ثة لألختاعرة، واث ان للمعتزلة.أما الكتب ااساسية يف  ريقة 

 أما كتب ااختاعرة ال  ثة آهي: -
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 ٧94قت  وصتف بت ر الت ين الزركشتي و هت،   4٠٣كتاب )التقريب واإلرختاث( للقاضي أيب بكر الباق ين )حمم  بن الطيب( ااختعري املالكي    - 1
 مطلقا.كتاب الباق ين أبنه أجله كتاب يف هذا الثن   ته

 تصر له ختروح، وكلها مطبوعة.هت، وله أياا )الورقات يف أصول الثقه( خم 4٧8كتاب )السهان( إلما  الرمس أيب املعايل اَّويين   - 2

و ول كتبتتته قبتتتل )املستصتتتثى( وهتتتهتتتت، وهتتتو تلميتتتذ إمتتتا  التتترمس، ولل تتتزايل كتتتتاب آدتتتر يف ااصتتت ٥٠٥كتتتتاب )املستصتتتثى( ايب حامتتت  ال تتتزايل   - ٣
   ول(، وك  ا مطبون.)امل

 وأما كتب املعتزلة آهي: -

 هت. 41٥كتاب )الع َم ( للقاضي عب اَّبار بن أمح    - 1

ب آدر يف ااصول وهو )خترح كتاب هت، وهو تلميذ القاضي عب اَّبار، وله كتا 4٣٦كتاب )املعتم ( ايب السس البصري )حمم  بن علي(   - 2
  )املعتم (، وك  ا مطبون.الع م  للقاضي عب اَّبار(  وهو خ 

ح هتذا امح اقجتري، ويف نثتالقترن اخلت هذه كتب املتكلمس اخلمسة ااساسية )التقريب والسهان واملستصثى والعم  واملعتمت ( وكلهتا قت   هترت يف
يقتتتة ومل يتقيتتت  آيهمتتتا بطر  -ون وك  تتتا مطبتتت -هتتتت كتتتتابس يف ااصتتتول  تتتا )التبصتتترة( و )اللمتتتا(  4٧٦القتتترن كتتتتب الشتتتيخ أبتتتو إستتتااق الشتتت اوي 

 مون(.ووي يف )ا املتكلمس بل حترى ماكان عليه السلف يف ك   من املسائل. والش اوي هو صاحب )املهذب( الذي خترحه ال 

ن ك،  ومتتصتتار واالستتت رامتتا واالدتمث كتتتب بعتتض العلمتتاء يف ااصتتول علتتى  ريقتتة املتكلمتتس معتمتت ين علتتى كتتتبهم اخلمستتة الستتابقة آت اولوهتتا ابَّ
  ل :

هتتو صتتاحب كتتتاب و هتتت،   ٦٠٦( كتتتاب )احملصتتول يف أصتتول الثقتته( لث تتر التت ين بتتن اخلطيتتب التتراوي )أبتتو عبتت هللا حممتت  بتتن عمتتر بتتن الستتس  - 1
 التثس  الكب .

( يف كتابتتته ابتتته )اإلحكتتتا هتتتت، وادتصتتتر اآلمتتت ي كت ٦٣1كتتتتاب )اإلحكتتتا  يف أصتتتول ااحكتتتا ( لستتتيف التتت ين اآلمتتت ي )علتتتي بتتتن أيب حممتتت (   - 2
 )م تهى السول يف علم ااصول(. 

ر اصول واَّ ل(. وهذا امل تصتاهت، ادتصر آيه كتابه )م تهى السول واامل يف علمي ٦4٦كتاب )خمتصر ااصول( ايب عمرو بن الاجب   - ٣
هتت، وختتترح العاتت  مطبتتون  ٧٥٦دتتي هتو املشتتهور التتذي عليتته عت ة ختتتروح م هتتا )ختتترح العات  مل تصتتر امل تهتتى( للقاضتتي عات  التت ين عبتت الرمحن اإل

 هت. 81٦هت، وحاختية للشريف علي بن حمم  اَّرجاين  ٧92وعليه حاختيتان، حاختية لسع  ال ين التثتاواين 

 اب )الذد ة(.هت، وله أياا يف ااصول كت ٦84كتاب )خترح ت قيح الثصول يف ادتصار احملصول( لشهاب ال ين القرايف   - 4

 اوي( م  بتن البياتاوي الشتن عمر بن حممى )م هاج الوصول إىل علم ااصول( للبيااوي املثسِهر وهو )القاضي عب هللا بكتاب )امل هاج( املس  - ٥
 هت. وق  اهتم العلماء بكتاب )امل هاج( ومن ختروحه املشهورة.٦8٥

 بكي هو صاحب )جا اَّواما(.اء. والسأجز  ٣هت،  مطبون يف  ٧٧1)اإلهباج بشرح م هاج الوصول للبيااوي( لتاج ال ين عب الوهاب السبكي 

لقواعت  ااصتولية، وه تاك ختترح اهتت، وهتو صتاحب كتتاب )التمهيت ( يف  ٧٧2)هناية السول خترح م هاج الوصول للبياتاوي( َّمتال الت ين اإلست وي 
 .أجزاء  4)ل هاية السول( وهو )سلم الوصول لشرح هناية السول لإلس وي( حملم  ِبيت املطيعي،  مطبون يف 

 ريقتتة  الشتتاآعية يف مقابتتل ا  بطريقتتةهتتذه كتتتب املتكلمتتس ااساستتية ومتتابين عليهتتا، ومعظتتم مؤلثيهتتا متتن الشتتاآعية، وقتتذا تعتترف هتتذه الطريقتتة أحيتتآ
 ااح اف.
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 رابعا: كتب األصول يف اجلمع بني طريقيت األحناأ واملتكلمني:

جتا آيته بتس كتتايب )أصتول هتت،  و  ٦49ي ملظثر ال ين أمح  بن علي الستاعايت ال ثتكتاب )ب يا ال ظا  اَّاما بس كتايب البزثوي واإلحكا (   - 1
 البزثوي( و )اإلحكا (  لآلم ي.

شتتروح ك تت ة كلهتتا لألح تتاف، به، وقتت  حظتتي هتتذا الكتتتاب ٧1٠كتتتاب )امل تتار يف أصتتول الثقتته( ايب السكتتات حتتاآظ التت ين ال ستتثي ال ثتتي   - 2
 وم ها:

 9٧1نتوار الوالت ( البتن اللت   هتت، مطبتون ومعته حاختتية )أ 88٥ه( البتن ملت  )عبت اللطيف بتن عبت العزيز بتن ملت ( )خترح امل ار يف أصول الثقت
 هت.   

 هت، وهو صاحب )ااختباه وال ظائر(. 9٧٠)آتح ال ثار بشرح امل ار( لزين ال ين ابن جنيم ال ثي 

 هت، وهو صاحب )ال ر امل تار(. 1٠88(  )إآاضة اانوار خترح امل ار( للاصكثي )ع ء ال ين حمم  بن علي

 ل ر امل تار(.. اهت، وهو صاحب )رث احملتار على 12٥2)نسمات ااساار على خترح امل ار( البن عاب ين )حمم  أمس بن عمر( 

ح( لصتت ر الشتتريعة ح ختتترح الت قتتيهتتت، ولتته ختتترحان )التوضتتي ٧4٧كتتتاب )ت قتتيح ااصتتول( لصتت ر الشتتريعة عبيتت هللا بتتن مستتعوث الب تتاري ال ثتتي   - ٣
الت قتيح وختترحاه ث ثتتهم مطبوعتة يف هت، وهتو ختتاآعي. و  ٧91نثسه، و)التلويح يف كشف حقائق الت قيح( لسع  ال ين التثتاواين )مسعوث بن عمر( 

 جمل  واح  من جزأين، ط حمم  علي صبيح رصر.

 ب بشروح ك  ة وحواهِ  م ها:هت، وق  حظي هذا الكتا ٧٧1كتاب )جا اَّواما( يف ااصول، لتاج ال ين عب الوهاب السبكي الشاآعي   - 4

حمللتى، والب تاين هتو عبت الرمحن بتن جتاث اهتت، وكتتب الب تاين حاختتية علتى ختترح  8٦4)الب ر الطالا يف حل جا اَّواما( َّ ل ال ين احمللي الشاآعي 
 .ته 1198هللا الب اين املالكي 

 هت. 9٥٧لسلسي )حاختية عم ة( وعم ة هو ختهاب ال ين أمح  ا

 هت.994)حاختية اآلايت البي ات( على خترح جا اَّواما، لشهاب ال ين أمح  بن قاسم العباثي 

ملتتالكي  الشتتيخ حممتت  بتتن حستتس هتتت( علتتى ختتترح اَّتت ل احمللتتى َّمتتا اَّوامتتا، وعلتتى هتتذه الاختتتية تقريتترات ا 12٥٠)حاختتتية الشتتيخ حستتن العطتتار 
 هت. 1٣٦٧

 هت على جا اَّواما. 1٣2٦الرمحن بن حمم  الشربيين )تقريرات الشربيين( وهو عب 

أستثل  لتى صتلب الكتتاب، ويفلتى يف أعوالطبعة املت اولة َّما اَّواما، وهي  بعة مصتطثى اللت  يف جتزأين، هبتا متنت جتا اَّوامتا ومعته ختترح احمل
 صلبه حاختية الب اين، وابقوامش تقريرات الشربيين.        

ب هتتت،  وهتتو صتتاح٧94شتتي  هللا الزرك( يف أصتتول الثقتته، لبتت ر التت ين الزركشتتي، وهتتو أبتتو عبتت هللا حممتت  بتتن هبتتاثر ابتتن عبتتكتتتاب )الباتتر احملتتيط  - ٥
 )السهان يف علو  القرآن(.

ميت  ال  عب الواحت  بتن عب  ثي وهو حممتكتاب )التارير يف أصول الثقه اَّاما بس اصط حي ال ثية والشاآعية( لكمال ال ين بن اقما  ال  - ٦
 هت، وهو صاحب )آتح الق ير خترح اق اية(.  8٦1

 وكتاب التارير له ختروح أ ها:

هتت، وهتو تلميتذ ابتن اقمتا ، وختترحه مطبتون متا  8٧9)والتقرير والتاب ( خترح التاريتر، البتن أمت  التاج )أبتو عبت هللا ُشتح الت ين حممت  بتن حممت ( 



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

747 

 )التارير(.

تاريتر، ط صتبيح، بتصتايح الشتيخ حممت  هت، وخترحه مطبون متا ال 98٧مس السيين املعروف أبم  ابثختاه، )تيس  التارير( خترح التارير، حملم  أ
 ِبيت املطيعي.

 عبت العلي حممت  بتن نظتا  الت ين.هتت، وختترحه )آتواتح الرمحتوت بشترح مستلم ال بتوت( ل 1119كتاب )مسلم ال بوت( حملب هللا بتن عب الشتكور   - ٧
 ملستصثى( لل زايل.وك  ا مطبون بذيل كتاب )ا

 آهذا أهم ماكتب يف ااصول يف اَّما بس  ريقيت ااح اف واملتكلمس.

 خامسا: كتاابت املستقلني يف أصول الفقه.

ية، اثلتة الشترعرجاس ماثلتت عليته ام بتتس ومت وهم ا ته ون املستقلون الذين مل يتقي وا بطريقة من الطرق السابقة، وإمنا كتبوا يف ااصول جمته ين
بتواب، جتهتاثهم يف بعتض ااالستابقة متا اوهذا كابن حز  وابن تيمية وابن القيم والشا  . وه اك متن كتبتوا  يف ااصتول متبعتس لطريقتة متن الطترق 

 ااصولية. وهذا كابن ق امة والشوكاين آإهنما َتبعا ماكتبه ال زايل يف )املستصثى( واجته ا يف أمور. وهذه كتبهم

ملق متتتتة اااول متتتن )احمللتتتتى( بعتتت   هتتتتت يف ااصتتتول، ولتتته مق متتتتة خمتصتتترة يف أصتتتتول  الثقتتته يف أوائتتتل  ا لتتتت  4٥٦حتتتتز  رمحتتته هللا كتتتتاابت ابتتتن   - 1
أمحت   لت ين بتاقيتق الشتيخطبوعتة يف جمماالعتقاثية، وله كتاابت مبسو ة يف ااصول يف كتابته )اإلحكتا  يف أصتول ااحكتا ( وهتو يف مثانيتة أجتزاء 

هتتو متتن أصتتول و هتتل امل ي تتة )اإلحكتتا ( يف إبطتتال االستاستتان وهتتو متتن أصتتول ااح تتاف، وتكلتتم يف إبطتتال االحتجتتاج بعمتتل أختتتاكر. وتكلتتم يف 
اَّمهتور لتى مذهبته الظتاهري و علقيتا  كلته املالكية، وتكلم يف إبطال االحتجاج بشرن من قبل ا وهو من ااثلة امل تلف آيها، كما تكلم يف إبطال ا

 وجه.ي ة ج ا  من هذا الا، آهي مثابت ابن حز  يف ااصول بك رة ااثلة الشرعية،وبقوة الجل العقلية اليت  تل هبعلى د آه. وَتتاو كتا

ن جممتتون متتويف ا لتت  العشتترين كلتته  هتتت يف ااصتتول، وهتتي أساستتا يف ال صتتف اادت  متتن ا لتت  التاستتا عشتتر ٧28كتتاابت ابتتن تيميتتة رمحتته هللا   - 2
. وهتتذا 29 - ٣ تته  ص م ٣٧ن يف ج هامتتة أدتترى مت تتاثرة يف جممتتون الثتتتاوي، آ جتتا إىل آهتتر  أصتتول الثقتته هبتتذا ا متتو  آتاويتته، ولكتتن لتته مستتائل

 ابإلضاآة إىل: 

هت، وهذا الكتاب جممون من كتتاابت  1٣84كتاب )املسوثهة  يف أصول الثقه( البن تيمية  مطبون بتاقيق حمم  حميي ال ين عب المي ، ط امل ين 
ار(، وأبتتوه هتتو ختتتهاب التت ين أبتتو هتتت صتتاحب )م تقتتى اادبتت٦٥2ة وأبيتته وجتت ه يف ااصتتول، وجتت ه هتتو أبتتو السكتتات جمتت  التت ين ابتتن تيميتتة ابتتن تيميتت

 هت. ٧4٥لرهاين هت. وق  جا كتاابْم ورتبها وميهزها أبو العبا  أمح  بن حمم  بن عب ال ين ا ٦82احملاسن عب الليم 

 هت يف ااصول،  وهي أساسا يف:   ٧٥1 كتاابت ابن القيم رمحه هللا  - ٣

و عمتر بتن عبت الس تثقته(، ومتا كره أبتالثقيته وامل)كتابه )اع   املوقعس  عن رب العاملس(  وق  اقتبح آيه ك  ا  مما  كتره اخلطيتب الب ت اثي يف كتابته 
 يف )جاما بيان العلم(، وما كره ابن الص ح يف )أثب املثيت(.

قيقتتة ل، ويف وستتطه عتتن العتتن التأويتت لة( وخمتصتتره حملمتت  بتتن املوصتتلي،  كتتر آيتته ث ثتتة مباحتتل أصتتولية هامتتة آتتتكلم يف أولتتهكتابتته )الصتتواعق املرستت
ت هتذه ي عليه وبس كيف ستر هلت صر ما  وا او، ويف آدره تكلم عن دس الواح ،  وبس ماأثدلته الثرق املبت عة من حتريثات يف هذه املوضوعات

 ت العلماء بع   ل . التاريثات يف كتااب

 ائ (.مسائل متثرقة يف ااصول مت اثرة يف معظم كتبه، وأك رها بكتابه )ب ائا الثو  -بع   ل   -والبن القيم 

تثي  م تته ابتته )املواآقتتات( يستت، ولتته كتتتاب )املواآقتتات يف أصتتول الشتتريعة( وهتتو صتتاحب كتتتاب )االعتصتتا (. وكتتهتت٧9٠أبتتو إستتااق الشتتا    - 4
 ن لح.ه من أهل اااملالكي أك ر من خ هم نظرا  ان معظم أم لته الثروعية مستم ة من هذا املذهب ِبكم كونثارسو املذهب 

ل تزايل، لتصرا  لكتاب )املستصتثى( خم، وله كتاب )روضة ال ا ر( يف أصول الثقه. وهو يكاث أن يكون ته٦2٠موآق ال ين ابن ق امة املق سي  - ٥
 ت اسب مذهبه ال بلي.ما وايثات أضاآها ابن ق امة 

 وللشيخ حمم  اامس الش قيطي خترح على )روضة ال ا ر( مطبون بع وان )مذكرة يف أصول الثقه(.

هتتتت، ولتتته كتتتتاب )إرختتتتاث الثاتتتول إىل حتقيتتتق  التتتق متتتن علتتتم ااصتتتول(، وهتتتذا أياتتتا اعتمتتت  علتتتى كتتتتاب  12٥٠الشتتتوكاين )حممتتت  بتتتن علتتتي(  - ٦
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يف كتابه )حصول املتأمول متن  ته1٣٠٧ه من اجتهاثات الشوكاين، وق  ادتصره ص يق حسن دان الق وجي )املستصثى( لل زايل، ما إضاآات علي
التوارثة علم ااصول(. وكتاب )إرختاث الثاول( مل أر م ه إال  بعته ااوىل الق مية، وهو كتاب جي  خمتصر ِباجه إىل  باعة ج ي ة ما عتزو اآلايت 

   الوارثة آيته وتعريتف ابلكتتب التيت  يتل عليهتا، وخت   لت  متن اخلت مات التاقيقيتة التيت أرجتو أن يوآتق هللا آيه وكريل أحاثي ه ووضا تراجم لألع
 بعض أهل العلم إىل القيا  هبا. 

 آهذه أهم كتاابت املستقلس يف ااصول إن جاوت هذه التسمية.

 .سادسا: كتاابت املعاصرين يف أصول الفقه

 م ااصول أو كتب يف بعض موضوعاته.وهي إما كتب جامعة ملوضوعات عل

 أما الكتب اَّامعة آم ها:

 )تسهيل الوصول إىل علم ااصول( للشيخ حمم  عب الرمحن احمل وي. - 1

 )أصول الثقه( للشيخ حمم  اخلاري ب . - 2

 )علم أصول الثقه( للشيخ عب الوهاب د ف. - ٣

 )أصول الثقه( للشيخ حمم  أيب وهرة. - 4

 شريا اإلس مي( لل كتور علي حسب هللا.)أصول الت - ٥

 )الوجيز يف أصول الثقه( لل كتور عب الكر  وي ان. - ٦

 )الواضح يف أصول الثقه( حملم  سليمان ااختقر. - ٧

 وأما الكتب يف موضوعات معي ة،  آم ها:

 )مصاثر التشريا اإلس مي آيما النص آيه( لعب الوهاب د ف. - 1

 ا اإلس مي( لل كتور مصطثى وي .)املصلاة يف التشري - 2

 )تعليل ااحكا ( لل كتور حمم  مصطثى ختل ، وهو كتاب قيم يف موضوعه. - ٣

لستبب( وهتي ثراستة يص العتا  اب)سلسلة ثراسات يف أصول الثقه( لل كتور حمم  العروسي عب القاثر، ا لعت م ها على كتتاب )مستألة كصت - 4
 ا اباثلة ي ل على رسو  ق مه يف هذا الثن. قيمة اتبا كاتبها م هجا نق اي  م عم

 آهذه بعض كتاابت املعاصرين يف أصول الثقه.

 سابعا: القواعد األصولية وكتبها.

لستابا ابي همتا يف املباتل  ذكر الثتروقنتالقواع  ااصولية هي قواع  جامعة كقوانس ل ست باط يف أصول الثقه، وهي خ  القواع  الثقهيتة، وستوف 
 سة الثقه إن ختاء هللا. وعلى سبيل االداو نقول ه ا: اخلاص ب را

ر  متتورث التت ص، واامتتيفال اجتهتتاث و إن القواعتت  ااصتتولية هتتي قواعتت  جامعتتة لاتتبط استتت باط ااحكتتا  متتن ااثلتتة، كقواعتت : الستت ة مبي تتة للكتتتاب، 
 هتا  قت   علتى املطلتق، وخم، واملقيت  اص مقت   علتى العتا للوجوب، وال هي للتار ، وال ص مقت   علتى الظتاهر، وامل طتوق مقت   علتى املثهتو ، واخلت

 من القواع  املعي ة على االست باط والرتجيح.

بتواب أهتا متشتاهبة يف ختتىت  ت ة أحكامأما القواع  الثقهيتة،  آموضتوعها الثقته وأحكامته ال أصتول الثقته، وهتي قواعت  جامعتة ت ت رج حتتهتا مستائل ك
 تثصيل يف املبال القاث  إن ختاء هللا، وآيه نذكر كتبها.الثقه، وسوف نتكلم آيها بشال من ال

التطبيقيتة  مث ياتربون اام لتة   ااصتوليةأما ه ا آ ذكر كتب القواع  ااصولية، واليت الخيلتو م هتا متذهب متن املتذاهب، حيتل يتذكر املؤلثتون القواعت
 : -على ترتيب املذاهب  -قا يف ختىت اابواب الثقهية، ومن كتبها 

 هت. 1٠٠4وصول إىل قواع  ااصول( حملم  التمرَتختي ال ثي  )ال - 1

 رسالة.هت. ط مؤسسة ال ٧٧1)مثتاح الوصول إىل ب اء الثرون على ااصول( ايب عب هللا التلمساين املالكي  - 2



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

749 

 .صاحلهت، مطبون بتاقيق ث. حمم  أثيب ال ٦٥٦)كريل الثرون على ااصول( لشهاب ال ين الزجناين الشاآعي  - ٣

 م  حسن هيتو.هت، مطبون بتاقيق ث. حم٧٧2)التمهي  يف كريل الثرون على ااصول( َّمال ال ين اإلس وي الشاآعي،  - 4

 8٠٣ل بلتي ي بن عبتا  البعلتي اء ال ين عل)القواع  والثوائ  ااصولية وما يتعلق هبا من ااحكا  الثرعية( البن اللهاا ، وهو أبو السن ع  - ٥
 بتاقيق حمم  حام  الثقي، ط أنصار الس ة. هت،  مطبون

متتا  احكتتا  الثقهيتة آكلة قتتا متن اآهتذه أهتم كتتتب القواعت  ااصتتولية، وقت  ثرج مصتت ثوها علتى  كتتر القواعت  ااصتتولية قاعت ة قاعتت ة متا ضتترب أم لت
ثراستة  ب راسة ااصول قبل ك ا نوصي   ا وإنكانت حصيلة الطالب من ااحكا  الثقهية أكس كلما استثاث أك ر من ثراسة هذه القواع ، وقذا آإن

ن حصتتيلة الطالتب متتن قتته حتس تكتو الثقته، آتإن هتتذا ال تون  متن كتتتب ااصتول )وهتتي كتتب القواعت  ااصتتولية( ست رجال ثراستته إىل مابعتت  ثراستة الث
ئل  تعتتتس متتن أهتتم وستتاقواعتت  التتيتال ااحكتتا  الثقهيتتة كبتت ة آيستتتوعب تطبيقتتات القواعتت  ااصتتولية علتتى ااحكتتا  التتيت ثرستتها آترتستتخ ع تت ه هتتذه

 االست باط.

 يق. التوآوابهلل تعاىل صول الثقه،أوب هاية الك   يف كتب القواع  ااصولية خنتم الك   يف املسألة الرابعة املثرثة لذكر أهم كتب علم 

 
  
 

 املسألة امامسة: حكم معلم أصول الفقه

كان علم أصول الثقه آرضا على الثقهاء وق   كر ابن عقيل: أنه آرع عس، وقال العاملي ال ثي: إنه آلهذا   ] أبو عبدهللا ابن محدان احلنبليقال 
 .1[آرع عس على من أراث االجتهاث والثتوى والقااء، وآرع كثاية على خ هم. وهو أوىل إن ختاء هللا تعاىل. واملذهب أنه آرع كثاية كالثقه

 قاله ابن مح ان رمحه هللا: ود صة ما

 إلمث ع هم.س وارتثا اأن تعلم أصول الثقه آرع كثاية على جممون املسلمس إن قا  به البعض را يكثي سقط وجوبه عن الباق - 1

 .ة عن جممون املسلمسلكثاية نيابوأن تعلمه آرع عس على من أراث االجتهاث والثتوى والقااء، وهؤالء هم البعض الذين يقومون بثرع ا - 2

 لثقه آرع كثاية من وجه وآرع عس من وجه آدر، وهذا هو الصواب إن ختاء هللا تعاىل.آتعلم أصول ا

ال ال تة  الستاعس ملترتبتس ال انيتة و اعلتى  ت ب  وقذا آ ان مل نتذكره يف املرتبتة ااوىل لل راستة الشترعية )مرتبتة العامتة( إ   الدتب علتيهم، ولك ته دتب
 ل علومهما.للوصول إىل رتبة الثتوى واالجتهاث بتاصي

 ايلي:ف يبي ه موكتلف ثراسة   ب املرتبة ال انية لعلم أصول الثقه عن ثراسة   ب املرتبة ال ال ة له، وهذا االدت 

 
  
 

 املسألة السادسة: وقت معلم أصول الفقه

، آقتال: ابان محادانة الثقه،  كتر هتذا  هب بعض العلماء إىل وجوب تعلم ااصول قبل ثراسة الثقه، ودالثهم آدرون آذهبوا إىل وجوبه بع  ثراس
الثروعيتة،  وق  أوجب ابن عقيل وخ ه تق   معرآته على الثرون، وقذا  كره القاضي وابن أيب موسى وابن الب ا وأبو بكتر عبت العزيز يف أوائتل كتتبهم]

لكتن القاضتي أوجتب تقت   الثترون  أصتول الت ين.وقال أبتو البقتاء الع كتسي: أبلت  مايتوصتل بته إىل إحكتا  ااحكتا  اتقتان أصتول الثقته و ترف متن 
. واملقصوث ابلثرون أي الثقه، وااع   املتذكورن كلهتم متن آقهتاء ال ابلتة، و)القاضتي( إ ا ا لتق 2[لتال ال َّربة واملَلَكَة، وهو أوىل إن ختاء هللا تعاىل

 آهو أبو يعلى الثرهاء صاحب ااحكا  السلطانية، هذا ع   ال ابلة.

                                                 

 14)صثة الثتوى(  البن مح ان ص  1
 1٥ - 14)صثة الثتوى( البن مح ان،  ص  2
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 ولِ  َمزِيهته.جته ولكل قآق  ادتلف العلماء يف تق   ثراسة ااصول على تعلم الثقه أو أتد ها،  ولكِل وجهة نظره وح وكما ترى

 على ال او التايل: لثقه مرتساوالذي أراه هو اَّما بس هذين القولس لتاصيل َمزية كل م هما، وهو ماأنصح به ه ا، آأرى ثراسة أصول 

ستتباب أيف الثقتته، وليتت رك  ية التتوارثةيتت ر  الطالتتب ااصتتول ابدتصتتار قبتتل ثراستتة الثقتته، لتتيثهم معتتىن بعتتض املصتتطلاات ااصتتول يف املرتبتتة ال انيتتة:
لتة اليقتف ع ت  حت  اام و لتيت ثرستها اترجيح ثليتل علتى خت ه، كمتا يتتمكن هبتذا املت هل متن استت راج عشترات اام لتة متن الثترون للقواعت  ااصتولية 

 ول الثقه، كما  كر  يف ثراسة مصطلح ال يل.املاروبة يف كتب أص

ة ال انيتتة. ر  الثقتته يف املرتبتتلطالتتب قتت  ثأمتتا يف املرتبتتة ال ال تتة: آي ب تتي تقتت   ثراستتة ااصتتول آيهتتا علتتى ثراستتة الثقتته أياتتا، ولكتتن بعتت  أن يكتتون ا
 بسو ة.سة ااصول آيها مواق ف من ثراسة ااصول يف املرتبة ال ال ة هو حتصيل ع ة االجتهاث وقذا ستكون ثرا

ه يف املرتبتة ثراستة متوستطة للثقت ل انيتة، مثاواخل صة:  أن ترتيب ثراسة ااصول والثقه ستكون على ال او التتايل: ثراستة خمتصترة لألصتول يف املرتبتة 
 ال انية، مث ثراسة مبسو ة لألصول يف املرتبة ال ال ة، مث  ثراسة مبسو ة للثقه يف املرتبة ال ال ة.

 
  
 

 ةاملسألة السابعة: كتب أصول الفقه اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية للدراسة الشرعي

 :يف أصول الفقه - 1

اب س وصتي ه تا بكتت -قة باحتل الستابوكما أوصتي ا يف امل -اليوج  كتاب ي ين عن كل ماع اه يف هذا الثن، وكل كتاب له مزااي وبه نقص، وقذا 
ه   ويت ان، وست ذكر معت( لعبت الكر إليه آوائ  الكتب اادرى. والكتاب ااساسي ه ا هو كتاب )الوجيز يف أصول الثقتهيكون هو ااسا  وتااف 

 كتااب ي  ر  كتمهي  له، وع ة كتب ي رجا إليها ع   الاجة أث اء ثراسة الوجيز.

تت ،  آهتتو كتتتاب )الواضتتح يف أصتتول الثقتته( حملمتت  ستتليمان ااختتتقر -أ  ثيتت  م، ستتهل العبتتارة، ويَستتن التقستتي، آهتتو كتتتاب خمتصتتر، حَ أمتتا الكتتتاب املمهه
 .اسة الكتب املبسو ةليه ع   ثر عالطالب املبت ئ أن يب أ ثراسته قذا العلم ر ل هذا الكتاب ليعرف أهم موضوعاته اليت ميكن أن تلتبح 

ن تقستيمه لك رة آوائت ه وح ست ه على خ هر  وي ان، وادرت وأما الكتاب ااساسي يف هذه املرتبة آهو كتاب )الوجيز يف أصول الثقه( لعب الك -ب 
 وك رة أم لته آا  عن  كره للمراجا اليت ي قل ع ها يف  يول صثااته.

ستت لق اهتم عبتارة أو موضتون آرجتون إليهتا وأما الكتب اليت يرجا إليها ع   الاجة، آليح ال رع م ها التوسا يف ال راسة، وإمنا ال رع من ال -ج 
  ا  يرختت ه، ولتاقيتق  الطالتب ختتيالطالب آهمه من الكتاب ااساسي آق  د ه مكتواب يف كتاب آدر بعبارة سهلة واضاة، داصتة إ ا مل دتعلى 

مت  و )أصتول الثقته( حمليب وهترة، أهذا ال ترع ميكتن للطالتب الرجتون إىل كتتاب )علتم أصتول الثقته( لعبت الوهاب دت ف، أو )أصتول الثقته( حملمت  أ
 و )تسهيل الوصول( للما وي. وإ ا مل د  ب يته يف كتابِ  م ها نظر يف خ ه.اخلاري، أ

 :مسائل متعلقة ابألصول - 2

 صتة متا( آقت  جعتت آيته دتثيت وآثاهبأحكا  االجتهاث والتقلي ،  يراجا آيها البتاب اخلتامح متن هتذا الكتتاب وهتو ابب )أحكتا  املثتيت واملست -أ 
 ماكتب يف هذا املوضون.

باب ادت ف الثقهاء: يراجتا آيهتا كتتاب )رآتا املت   عتن اائمتة ااعت  ( البتن تيميتة، وهتو مطبتون مستتقل وموجتوث اب لت  العشترين متن أس -ب 
، وق   كرت ل  يف كتايب هتذا متن قبتل أن ابتن تيميتة خالبتا قت  اقتتبح أستباب ادتت ف العلمتاء متن ابتن  حتز ، آت ثح متا كره ابتن 1جممون الثتاوى

. ويف املوضتتون نثستته كتتتاب آدتتر وهتتو )اإلنصتتاف يف بيتتان أستتباب ادتتت ف الثقهتتاء( لشتتاه ويل هللا التت هلوي 2ور )ابإلحكتتا ( البتتن حتتز تيميتتة متتذك
 هت. 11٧٦

                                                 

 (2٥٠ - 2٣1)ص  1

 129ص  2ج  2
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 يق.عاىل التوآآهذا ما نوصي ب راسته يف أصول الثقه يف املرتبة ال انية قبل ثراسة الثقه يف نثح املرتبة.  وابهلل ت
 
  

 
 

 ةكتب أصول الفقه اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثالثة للدراسة الشرعياملسألة الثامنة:  

حصيلة  ها تكون ل ى الطالبل انية، وع  ابع  ثراسة ااصول مث الثقه يف املرتبة  -وكما  كر  من قبل  -وقت  ثراسة ااصول يف هذه املرتبة هو 
 مايف كتب ااصول املبسو ة استيعااب جي ا .جي ة من علم ااصول وأحكا  الثرون را ميك ه من استيعاب 

بة لكتتب وهتي كتتب مستتوعاأنتوان متن  ويف املرتبة ال ال ة ي ب ي أن يقرأ الطالب كل ماميك ه من كتب ااصول، وسأوصي على وجه اخلصوص ب  ثتة
 ملسائل ااصول، مث كتب ت اولت موضوعات معي ة يف ااصول، مث كتب القواع  ااصولية.

 مستوعبة ملسائل األصول. أوال: كتب

كيتف ي جتس، يهتا متن نقتص و اليوجت  كتتاب مستتوعب ملستائل ااصتول،  ولك تا س وصتي بتبعض الكتتب ونتذكر ماآ -وكما ستبق القتول  -والقيقة 
 وعليه آإن ا نوصي بقراءة كتابس ه ا يكمل أح  ا اآلدر ب رجة كب ة، و ا:

  قيطي، وهي خترح لكتاب )روضة ال ا ر( البن ق امة.مذكرة أصول الثقه للشيخ حمم  اامس الش - 1

 لسابقة يف كل ابب. ابملذكرة ا كتاب )إرختاث الثاول( للشوكاين. ودعل الطالب هذا الكتاب هو ااسا  ويايف إليه الزايثات الوارثة  - 2

ا الطالتب الكتتب التيت يراجعهت ليهتا وعلتىآ  بته ه تا ع وه اك موضوعات أصولية مل تت اوقا هذه الكتب أو ت اولتها ابدتصار، وهي متن اا يتة ركتان
 آيها، وم ها:

تتاب كهاب الستبكي، أو متن  لت ين عبت الو موضون حروف املعاين، مل يتعرع له ابن ق امة وال الشوكاين، وي قرأ من كتاب )جتا اَّوامتا( لتتاج ا - 1
يتل أوصتي ا ح املرتبتة ال ال تة تتب ال اتو يفك، واليت ح الطالتب متا كر ه يف  )التلويح والتوضتيح علتى متنت الت قتيح( لصت ر الشتريعة الب تاري والتثتتاواين

لت ا   جم رقت معاين الروف ق، آق  استه اك بكتاب )م ين اللبيب( البن هشا  اانصاري، آهذا )امل ين( هو أوسا كتاب ت اول هذا املوضون اب  
 الل ة واليف كتب أصول الثقه. كام  م ه أي نصثه، ومل ي كتب م له يف هذا املوضون اليف كتب

ية(    وآتترون آقتته الشتتاآعائر يف قواعتتموضتتون عتتوارع ااهليتتة: ي قتترأ متتن كتتتاب )التلتتويح والتوضتتيح علتتى متتنت الت قتتيح(، وكتتتاب )ااختتتباه وال ظتت -ب 
 للسيو ي.

ي َبدتر ول ااحكتا (  لآلمت حكتا  يف أصتمتن )اإلموضون الرتجيح بس ااثلة املتعارضة، ويقرأ متن )املستصتثى( لل تزايل َبدتر ا لت  ال تاين، و  -ج 
. كمتا أورث اخلطيتب ر التاومي اقمتذاينر( ايب بكتا ل  ال اين وآيه نقل ك  ا  عن ال زايل،  ومن مق مة كتاب )االعتبار يف ال اسخ وامل سو  من اآلاث

 .229 - 219ص  1تثقه( ج ها( بكتابه )الثقيه واملالب  اثي آص   خمتصرا  يف الرتجيح ابسم )ابب ترتيب استعمال ااثلة واست راج

 وأوث أن ألثت انتباه الطالب إىل أن موضتون الرتجتيح متن أهتم موضتوعات الثقته وأصتوله، ومتن أهتم أستلاة ا تهت ، وقت  ستبق الت يل ع ته يف هتذا
ت ف العلماء وأثلتهم يف اَّملة وع ت ه متايعرف بته الثقيه: الذي ْسا اد]رمحه هللا ابن ميمية الكتاب يف أك ر من موضا، وق   كرت من قبل قول 

. هذا وصف ختيخ اإلس   ملن يستاق أن ي سمى آقيها، وكما رأيت آإن م ار وصثه على اتقان الرتجيح، والذي يعترف بته الثقيته 1[رجاان القول
 رجاان قولِ  على قوِل أمران:

 لثقهية.ِبيل اليثوته ختيء من أثلة املسائل ا - ة نصوص الكتاب والس -ااول:  اإلك ار من حثظ ااثلة الشرعية 

 ن اآلدر.عواامر ال اين:  معرآة كيثية الرتجيح بس ااثلة، وهذه املعرآة يتم حتصيلها بطريقس الي ين أح  ا 

  ه.يها أعالطريق ااول:  ال راسة ال ظرية لقواع  الرتجيح، كما هي م بتة يف كتب أصول الثقه، كاملشار إل •

                                                 

 ٣٣٣)االدتيارات الثقهية( ص  1
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عرف كيف تمر  بطرائقهم، وليملسائل ليتلف اوالطريق ال اين:  ثراسة التطبيقات العملية لقواع  الرتجيح، و ل  بقراءة ترجياات العلماء يف خم •
لرتجيح ا يمية وابن القيم يفتاابت ابن ي، وكتيستعملون قواع  الرتجيح ، وحمل  ل  كتب الثقه املبسو ة )كامل ين( البن ق امة، و)الروضة( لل وو 

 واليت س ذكر مواضعها يف املبال التايل إن ختاء هللا تعاىل.

أن  ات ااصتولية آيمك تهعتض املوضتوعبهذا مايتعلق جبس ال قص يف كتتايب )روضتة ال تا ر( وختترحه، و)إرختتاث الثاتول(. ومتن أراث التوستا يف ثراستة 
 يراجعها يف كتب ااصول املبسو ة م ل:

 اإلس   البزثوي( لعب العزيز الب اري.)كشف ااسرار على أصول آ ر •  

 ِبيت املطيعي. لوصول( حملم اختروح امل هاج للبيااوي، وهي )اإلهباج( لتاج ال ين السبكي، و )هناية السول( لإلس وي، وخترحه )سلم •  

 كتاب )التارير( البن اقما ، وخترحه )تيس  التارير(.•   

 مل . كتاب )امل ار(  لل سثي، وختروحه كشرح ابن •   

 آهذه الكتب املبسو ة ت ين عما ع اها يف ااصول.

 اثنيا:  كتب مناولت موضوعات معينة يف األصول:

لبستط، وقتذا آهتي ه بشتال متن اوهي كتب مل يقص  مؤلثوها استيعاب جيا موضوعات علم أصتول الثقته آيهتا، وإمنتا قصت وا ثراستة بعتض موضتوعات
 ة ملسائل علم ااصول.      الت ين عن ال ون ااول من الكتب املستوعب

للطالتب  ل دت ف ولتذا ي ب تيمهمة أو حم وهذه املوضوعات اليت يت اوقا ال ون ال اين من الكتب ابلبسط وال ق  والرتجيح خالبا ما تكون موضوعات
 املت صص أن يطالعها. ومن هذه الكتب:

ا التتق آيهتتا متت -عتت ة مستتائل  أ يتتته، ورختتم خمالثاتتته للجمهتتور يفكتتتاب )اإلحكتتا  يف أصتتول ااحكتتا ( البتتن حتتز ، وقتت  ستتبق الكتت   عتتن   - 1
صتولية اباثلتة  ا  متن القواعت  االتقريتره ك ت كانكاره القيا  أو وقون اإلجان بعت  عصتر الصتاابة، إال أن كتابته مهتم وجت ير ابلقتراءة نظترا    -اَّمهور 

 ر.أجزاء بتاقيق الشيخ أمح  ختاك 8 ين من الشرعية، ما نق ه لبعض ااصول امل تلف آيها. وهو مطبون يف جمل

 كتاابت ختيخ اإلس   ابن تيمية يف ااصول وهي موجوثة يف:  - 2

 كتاب )املسوهثة يف أصول الثقه( آلل تيمية.•   

ون الثتتاوي، قه رجمتهر  أصول الثآويف مواضا من جممون الثتاوي، داصة اب ل ين التاسا عشر والعشرين، ويف مواضا أدرى تعرف رراجعه •  
 .29 - ٣ص  ٣٧يف ج 

 كتاابت ابن القيم يف ااصول، وهي موجوثة يف:  - ٣

ثه علتتتى نثتتتاة  القاتتتاء، ور كتتتتاب  )اعتتت   املتتتوقعس عتتتن رب العتتتاملس(  وقتتت  بستتتط آيتتته بعتتتض املوضتتتوعات كشتتترحه لكتتتتاب عمتتتر بتتتن اخلطتتتاب يف•   
ن املستتتتثيت، وخ هتتتا متتتو ا  املثتتتيت وك متتته يف حجيتتتة أقتتتوال الصتتتاابة، وأحكتتت القيتتتا ، ورثه علتتتى أنصتتتار التقليتتت ، وك متتته يف اليتتتل وستتت  التتتذرائا،

   وخت  يل ااحاثيل والتعريف اباعتجمل ات وِباجة إىل حتقيق جي  يتم آيه عزو اآلايت وكر  4املوضوعات املهمة، والكتاب مشهور ومطبون يف 
  ل .

 أجزاء. 4من  تعرف رراجعة آهارسه، وهو مطبون يف جمل ينوكتابه )ب ائا الثوائ (  كر آيه مسائل أصولية مت اثرة •  

 ته أك تر متن خت هم مي يستتثي ون كتاب )املواآقات يف أصول الشريعة( ايب إسااق الشا  ، وقت   كترت متن قبتل أن ثارستي املتذهب املتالك  - 4
لقتتتيم يف وابتتن تيميتتتة وابتتتن ا ت ابتتتن حتتتز قتتل أ يتتتة متتتن كتتتاابنظتترا  ان أم لتتتته الثروعيتتتة مستتتم ة متتتن هتتتذا املتتذهب، وكتتتتاب )املواآقتتتات( أثى م زلتتتة وأ

تاصتتيل الثوائتت  ص أن يقتترأه لومتتا  لتت  ي ب تتي للمت صتت -داصتتة بعتت  قتتراءة ماستتبق  -ااصتتول، وبتترخم كتتس حجمتته وختتتهرته إال أن آوائتت ه قليلتتة 
 املت اثرة آيه إن تيسر له  ل .

املعاصرين، وق  اختتتمل هتذا الكتتاب علتى حتقيقتات علميتة جيت ة ت اولتت موضتون كتاب )تعليل ااحكا ( لل كتور حمم  مصطثى ختل ، من   - ٥
ة تعليل ااحكا  بشكل مبسوط، والتعليل هو أسا  القيا  الذي هو من أهم آالت ا تهت ، وهتذا الكتتاب مطبتون يف جملت ، ط ثار ال هاتة العربيت
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 بب وت.

لبستتتط وال قتتت  ت ااصتتتولية ابعبتتت القاثر متتتن املعاصتتترين، ت تتتاول بعتتتض املوضتتتوعاسلستتتلة ثراستتتات يف أصتتتول الثقتتته، للتتت كتور حممتتت  العروستتتي  - ٦
 والتاقيق والرتجيح را اليست ىن عن مطالعته الط ب املت صصون.

 كتاب )املصلاة يف التشريا اإلس مي(  لل كتور  مصطثى وي .  - ٧

 آهذه بعض الكتب اقامة اليت ت اولت بعض املوضوعات ااصولية.

 
 القواعد األصولية. اثلثا: كتب

ي أهنتتا أهيتتة قتتذه القواعتت ، حكتتا  الثقستتبق القتتول يف آدتتر املستتألة الرابعتتة متتن هتتذا املباتتل إن كتتتب القواعتت  ااصتتولية تعتتتين باتترب اام لتتة متتن اا
 تعتين ببيان التطبيقات العملية لقواع ااصول على الثرون.

 -ول م هتا كتتب قواعت  ااصتو  -ل ال تة اا املباتل، آتإن الطالتب يت ر  ااصتول يف املرتبتة ووآق ترتيتب ال راستة املتذكور يف املستألة الساثستة متن هتذ
لقواعتت  ات املتتذكورة يف كتتتب ب التطبيقتتابعتت  ثراستتة الثقتته يف املرتبتتة ال انيتتة، وع تت ها تكتتون ل يتتة حصتتيلة جيتت ة متتن ااحكتتا  الثروعيتتة جتعلتته يستتتوع

كتتتب لتأهتتل لتته، وابل ستتبة ة ختتتيء مل يتيتتب ال راستتي حتتىت الياتتيا الطالتتب وقتتته وجهتت ه يف ثراستتااصتتولية استتتيعااب جيتت ا ، آي ب تتي مراعتتاة هتتذا الرت 
تب الثقته يف ة أدرى بع  ثراسة كآنثا، ومر  القواع  ااصولية داصة آأوصي ب راستها مرتس، مرة بع  ثراسة كتب الثقه يف املرتبة ال انية كما  كرت

 كب ة للطالب.املرتبة ال ال ة، آثي هذا التكرار آائ ة  

 وق   كرت يف آدر املسألة الرابعة بعض كتب القواع  ااصولية ونوصي الطالب ب راسة كتابس م ها:

 . حمم  حسن هيتو. ث هت، مطبون بتاقيق  ٧٧2كتاب )التمهي  يف كريل الثرون على ااصول( َّمال ال ين اإلس وي الشاآعي   - 1

 ت، مطبون بتاقيق حمم  حام  الثقي.ه  8٠٣البن اللاا ،  وهو أبو السن ع ء ال ين البعلي ال بلي كتاب )القواع  والثوائ  ااصولية(   - 2
 

را  لتعلق لتشريا اإلس مي نظب َتريخ اعن كت وه ا أدتم الك   يف املبال الساث  اخلاص ب راسة أصول الثقه، وأنبه على أنين مل أ كر آيه ختيتا
 ي من يشاء إىل التوآيق، وهللا يه هلل تعاىلذا وابلقه اباصول، وقذا آسوف أ كره يف املبال التايل إن ختاء هللا، ههذا املوضون ابلثقه أك ر من تع

 صراط مستقيم.
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 املبحث السابع:
  الفقهيف

لوسائل صلية بواسطة علو  االعلو  ااا ه من الثقه هو أح  العلو  الشرعية املست بطة من العلو  ااصلية اليت هي الكتاب والس ة. ويتم است ب 
 )علو  القرآن وعلو  ال يل وعلو  الل ة العربية وأصول الثقه(.

  تعاىل.هللامصاثر ثراسته بعون و يف الثقه  وملا ك ا ق  عرض ا مصاثر ثراسة العلو  ااصلية وعلو  الوسائل يف املباحل السابقة، آهذا أوان الك  

 وضوعات،  وهي:وسوف يشتمل هذا املبال على أربعة م

 ااول: تعريف الثقه وت وي ه.

 وال اين: أص اف الكتب ال ومة ل راسة الثقه ثراسة واآية.

 نوصي به يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال انية. وال الل: ما

 نوصي به يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال ال ة. ما والرابا:

 
 املوضوع األول: معريف الفقه ومدوينه

 قه: معريف الف - 1

 يف الل ة: الثقه هو الثهم، وهو أياا: التوصل إىل علم خائب بعلم حاضر. -أ 

 والعلم: هو إثراك الشيء على حقيقته إثراكا جاوما .

 وعلى هذا يكون الثقه أدص من العلم، آالثقه هو التوصل بعلم إىل علم آدر.

 تعريف:خترح هذا ال ت بطة من أثلتها التثصيلية(. وإلي يف االصط ح: الثقه )هو العلم اباحكا  الشرعية العملية املس -ب 

أو   جتوب أو نت ب أو حرمتةكلثتس متن و )آااحكا ( جا حكم، وهتو إثبتات أمتِر آلدتر إدتااب أو ستلبا، واملقصتوث اباحكتا  ه تا ماي بتت اآعتال امل
 كراهة أو إابحة، أو صاة أو آساث أو بط ن.

لتتم هبتتا بيتتة، آتت  ي ستتمى العية والتجريحكتتا  الستتابقة بطريتتق الشتترن وكتترج هبتتذا ااحكتتا  العقليتتة والستتووصتتف ااحكتتا  ابلشتترعية، أي ماثبتتت متتن اا
 آقها .

آلثاب احكتتا  ااد قيتتة متتن يتتة وال ااوقول تتا )العمليتتة( أي املتعلقتتة أبآعتتال املكلثتتس متتن عبتتاثات ومعتتام ت، آتت  يتت دل آيهتتا ااحكتتا  االعتقاث
عتقتاث، أو  الكهانة، هتذا يف اال  السار و وكتار  عليه الص ة والس  كا  تكليثية، كوجوب اإلميان وحمبة هللا ورسوله والرقائق وإن اختتملت على أح

 كوجوب الص ق واامانة والتوكل وكتار  الكذب واخليانة والكس والس ، هذا يف اآلثاب والرقائق.

رج أياتا ات  اتته ستباانه، وخيتلعلتم متن صتثهللا تعتاىل إ  لتيح  ريقته االستت باط بتل ا وقول ا )املست بطة( أي املستت رجة، آي ترج هبتذا التعريتف: علتم
 باط متن مه هبا بطريق االست  إ  ليح علإ  ليح  ريقه االست باط بل الوحي، كما خيرج علم املقل  ببعض ااحكا عليه الص ة والس  علم الرسول 

 ااثلة بل بطريق التقلي .

لة متن ئيتة اخلاصتة بكتل مستأاثلتة اَّز الية( أي متن نصتوص الكتتاب والست ة ومتاثاله عليته متن اإلجتان والقيتا  وخ هتا متن ومعىن )من أثلتها التثصتي
 لثقه.يف أصول ا مسائل الثقه، آهذه ااثلة هي موضون عمل الثقيه إ  م ها يست بط ااحكا  وآق قواع  االست باط املقررة

 لتايل:ملقابلة كااه، بتعريثه الل وي )التوصل إىل علم خائب بعلم حاضر(، آتكون وإ ا قابل ا هذا التعريف االصط حي للثق

 قول ا )التوصل(  يقابله قول ا )است باط(.•  

 وقول ا )إىل علم خائب( يقابله قول ا )ااحكا  الشرعية العملية( آهي ال ائب املطلوب است با ه.•  

 تثصيلية( آهي الاضر الذي نست بط م ه ال ائب. وقول ا )بعلم حاضر( يقابله قول ا )أثلتها ال•  

لتى هذا وأحيا  ي طلق )الثقه( على ااحكا  الشترعية العمليتة نثستها، آتقتول هتذا كتتاب آقته للكتتاب املشتتمل علتى هتذه ااحكتا  وإن مل يشتتمل ع
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 بيان كيثية است با ها من أثلتها.

 ويتبس مما سبق: 

 الثساث.و هو آعل املكلَّف من حيل الوجوب وال  ب،  والل والرمة، والصاة أن موضون علم الثقه الذي يبال آيه: 

 .  ب والكراهةوأما مثرة علم الثقه: آهي معرآة أحكا  هللا تعاىل يف أآعال املكلثس ابلوجوب والظر واإلابحة وال  

، وإال آتإن لثتظ الثقته يف نصتوص الشتريعة يعتين العلتم وي حظ أن قصر الثقته علتى ااحكتا  الشترعية العمليتة هتو أمتر اصتط حي متن وضتا العلمتاء
 .1(من يرث هللا به د ا  يثقهه يف ال ين) عليه الص ة والس  بكل أحكا  ال اينة من عباثات ومعام ت واعتقاث وأد ق، وهو املراث يف قوله 

 معريف الفقيه: -2

 ب اء على التعريف االصط حي للثقه، يكون الثقيه:

 قاثر على است باط ااحكا  الشرعية العملية من أثلتها التثصيلية.هو املسلم ال

   كتتر   ت  متتن العلمتاء. وقتكتهت (  ع ت   واليتتمكن متن هتذا علتتى الوجته الصتايح إال إ ا كتان جمتهتت ا ، ومتن ه تا آتتإن لثتظ )الثقيته( يراثآته لثتتظ )ا 
 تثيت(.ختروط ا ته  يف الباب اخلامح من هذا الكتاب )أحكا  املثيت واملس

يكتون عاملتا  خت ه أنته اليلتز  أنملستصتثى( و وهل يلز  علمه آع  هبتذه ااحكتا  أ  تكثتي ق رتته علتى استت با ها إ ا احتتاج إليهتا ، نقتل ال تزايل يف )ا
ظته ط إال بعت  حثالستت باالقت رة علتى ااباحكا  بل يشرتط ق رته على االست باط ليسمى آقيها جمتهت ا ، والتق أن هتذا آترع نظتري، آإنته ال صهتل 
 ن مستتائل أو يتترجح بتتسا يستتتج  متتملتتملعظتتم ااحكتتا  الشتترعية العمليتتة ومعرآتتته بكيثيتتة استتت باط هتتذه ااحكتتا   ليبتتين علتتى  لتت  آيستتت بط أحكامتتا 

 أقوال امل تلثس.

 معريف أصول الفقه: -3

 ب اء على التعريف االصط حي للثقه، تكون أصول الثقه:

 ة االستتتت باط التتتيت عتتتهتتتي  -دتصتتتار اب -الثقيتتته متتتن استتتت باط ااحكتتتا  الشتتترعية العمليتتتة متتتن أثلتهتتتا التثصتتتيلية. أو هتتتي القواعتتت  التتتيت يتتتتمكن هبتتتا 
 يستعملها الثقيه.

 وق  سبق الك   يف أصول الثقه يف املبال السابق.

 مدوين الفقه ونشوء املذاهب  -4

 الثقته. آ قتول وابهلل بتل عترع كتتبقوف نعرضته ه تا ابدتاو كتمهيت  ضتروري هذا املوضون حمل ِب ه يف كتب )َتريتخ التشتريا اإلست مي(، وقتذا آست
 التوآيق:

 ل عليته حت يل العستيفل ا  كمتا يت ، ويف حياته كان بعض الصاابة يثتون اعليه الص ة والس  كان الصاابة رضي هللا ع هم يستثتون الرسول 
 الذي وى، وحنوه.

ن القتيم يف اابة، وقت   كترهم ابتثتيتا متن الصتالصاابة مثتس، وإمنا قا  هبذا بعاهم وهم املك رون من ال مل يكن كل عليه الص ة والس  وبع  وآاته 
ضتي هللا ل بته ِمتن الصتاابة ر علم َمن نز بأول كتابه )اع   املوقعس(، مث ما اتسان الثتوحات تثرق الصاابة يف ختىت اامصار، وادتص أهل كل بل  

 ع هم.

 لت . وبت أ  ن الثقه ق  أتدتر عتنال أن ت ويإابا أن العلماء نشطوا يف جا ال يل وت وي ه ما هناية القرن ااول اقجري، وق   كر  يف املبال الر 
ن آتتتاوى الصتتاابة ي يتتة يتتذكرو تتت وين الثقتته يف بعتتض كتتتب التت يل قبتتل إآتتراث الثقتته رصتت ثات مستتتقلة، آكتتان أصتتااب املو تتآت واملصتت ثات ال 

و لقتتة لتتبعض الصتتاابة أه أبقتتوال معمتتن أبتتواب التت يل و لتت  حتتىت عصتتر الب تتاري آك تت ا  ماجتتت ه يبتت أ اابتتواب يف صتتاياوالتتتابعس آيمتتا ي استتبها 
 التابعس قبل  كر ااحاثيل املرآوعة. وهكذا ب أ ت وين الثقه خمتلطا ابل يل. 

ااب والت ميتذ لثتتاوي مشتاخيهم يف املستائل امل تلثتة، واختتتهر مث ب أ ت وين الثقه م ثرثا  يف أوادر القرن ال اين اقجتري، و لت  يف صتورة جتا ااصت
                                                 

 متثق عليه 1
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( هت198هت( يف امل ي ة، وسثيان بن عيي ة ) 1٧9هت( يف الشا ، ومال  بن أنح ) 1٥٧هت( يف الكوآة، وااوواعي ) 1٥٠يف هذه الثرتة أبو ح يثة )
(، والليتل بتن ستع  تهت1٦1ب  اث. وخت هم ك ت  كستثيان ال توري ) ( يفته241هت( يف ب  اث مث مصر،  وأمح  بن ح بل ) 2٠4يف مكة، والشاآعي )

هت(. وكان هؤالء اائمة يثتون ابلكتاب والس ة وأقوال الصاابة والتابعس ماأجعوا عليه ومتا ادتلثتوا آيته، كمتا   2٣8( وإسااق بن راهويه )ته1٧٥)
 ل س ش  إليها آيما بع . كانوا يثتون ابلقيا  على الكتاب والس ة واإلجان، وانثرث بعاهم أبصو 

 .وق  نشأت املذاهب من آتاوي اائمة اليت ثوههنا ت ميذهم، مث انقسمت املذاهب إىل متبوعة وخ  متبوعة

ن بي، ومذهب أمح  عومذهب الشاآ ب مال ،أما املذاهب املتبوعة:  آهي املذاهب ااربعة املشهورة املعروآة اليو ، مذهب أيب ح يثة، ومذه •
 لكل مذهب من هذه اتباعه من املسلمس على مر العصور م ذ نشوئها وإىل اليو .ح بل. و 

ان يف الء اائمة اتبؤ وكان لبعض ه خ هم.وأما املذاهب خ  املتبوعة: آكمذهب ااوواعي والليل بن سع  وسثيان ال وري وإسااق بن راهويه و  •
 ف.واخل  الثقه املبسو ة ي عت  هبا يف اإلجان وماهنم مث انقطا العمل رذاهبهم وإن بقيت أقواقم يف كتب

هر إلجتتان. وختت  يف العمتتل بظتتواهتتت،  آتتأنكر القيتتا  والعمتتل بتته وحصتتر ااثلتتة يف ال صتتوص وا 2٧٠مث  هتتر بعتت  هتتؤالء ثاوث بتتن علتتي ااصتتبهاين 
قت  و ه يف  لت  كمتا قتال، جتهاث م اب  بع   ل  ال صوص حىت ا  لق على اتباعه اسم الظاهرية، وْسي مذهبه هذا ابملذهب الظاهري، وتبعه ابن حز 

 أصبح هذا املذهب خ  متبون بسبب انكار العلماء على أهله. 

 وانثرث الشيعة واخلوارج رذاهب آقهية مستقلة مل يعت  هبا أهل الس ة.

 ومن  حية التوويا اَّ رايف للمذاهب املتبوعة اليو  آعلى ال او التايل:

أيب يوستتف وختت ه   يثتتة كالقاضتتيأك تتر املتتذاهب املتبوعتتة اليتتو ، وقتت  ستتاع  علتتى هتتذا ِق متته، وتتتويل أصتتااب أيب ح  متتذهب أيب ح يثتتة: وهتتو -أ 
  وابكستتان  مصتر والشتا  واق تو  م تشتر يفللقااء يف ثار اخل آة، كما ساع  على انتشاره تبين ال ولة الع مانية له كمذهب رْسي لل ولة، وهتو اليت

 السوآييت السابق(. وب االحتاثء ال هر وهي الواقعة ُشال أآ انستان )وهي املسماة ابَّمهورايت اإلس مية جب وأآ انستان وب ث ماورا

و، لتب العلتم إىل الجتاتهم للاتل و وأما مذهب مال : آق  كان ومايزال م تشرا  بب ث امل رب، وستببه أن أهتل امل ترب واانت لح كانتت رحلت -ب 
 اخلليل.قلوا مذهبه إىل ب ثهم. وملذهب مال  اتبان أياا يف صعي  مصر والسوثان و وتتلمذوا على اإلما  مال  ون

 ا.س  اآورة وما جاور ي ماليزاي و وأما مذهب الشاآعي: آموجوث اليو  رصر والشا  واليمن والصومال ويف ثول ج وب خترقي آسيا ع   مسلم -ج 

 عربية را آيها بل ان اخلليل.وأما مذهب أمح : آموجوث اليو  أساسا يف اَّزيرة ال -ث 

شتتكلون يستتلط ة ع متتان، وهتتم  عمتتول بتته يفوأمتتا اخلتتوارج: آتتاملتبون اليتتو  هتتو متتذهب اخلتتوارج ااابضتتية اتبتتان عبتت هللا بتتن أابع، ومتتذهبهم هتتو امل -هتتت 
 نصف سكان هذه السلط ة تقريبا.

 وأما الشيعة آلهم ث ثة مذاهب: -و 

لشتتيعة إىل أهتتل الستت ة،  واحتتتل اهتتت،  وهتتم ابلتتيمن، ومتتذهبهم هتتو أقتترب متتذاهب  122  بتتن علتتي بتتن الستتس الشتتيعة الزي يتتة اتبتتان اإلمتتا  ويتت•  
 الشوكاين أبقوال أئمتهم يف كتبه الثقهية.

 والشيعة اَّعثرية اتبان اإلما  جعثر الصاثق بزعمهم، وهم ذيران وابكستان.• 

 اخلليل وخ ها. العراق وثولاا يف ابكستان وأآ انستان وأ ربيجان ولب ان و والشيعة اإلمامية وهو جهور أهل إيران، ويتواج ون أي• 

 هذا ما يتعلق بت وين الثقه وانتشار مذاهبه. وابهلل تعاىل التوآيق.
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 املوضوع الثاين: أصناأ الكتب ال زمة لدراسة الفقه

.  لرجتتون إليهتتا أحيتتا ا تتتاج إىل م هتتا متتا هتتو أساستتي وم هتتا ما  تتتاج الطالتتب املت صتتص ع تت  ثراستتته للثقتته إىل مطالعتتة أصتت اف ك تت ة متتن الكتتتب
 وهذه ااص اف هي:

 كتب الثرون يف خمتلف املذاهب.  - 2  كتب َتريخ الثقه اإلس مي.  - 1

 كتب املصطلاات الثقهية.  - 4 كتب تراجم الثقهاء.             - ٣

 حكا .كتب تثس  آايت اا  - ٦ كتب الت ريل.                   - ٥

 كتب الرتجيح.  - 8 كتب خترح أحاثيل ااحكا .    - ٧

 كتب الثروق.  - 1٠ كتب القواع  الثقهية.        - 9

 كتب امل ا رة.  - 11

 وسوف نذكر آيما يلي إن ختاء هللا أ ية كل ص ف من هذه، وأهم مراجعه.

 أوال:  كتب اتريخ الفقه اسس مي 

ف الثقهتاء ، وخت  ستباب ادتت أ تت وين الثقته ،  وكيتف نشتأت املتذاهب ، وملتا ا تعت ثت ، ومتا أيلتز  ثار  الثقته املت صتص أن يعترف كيتف بت 
الثقته،  ضتون ضتمن ثراستة أصتولج هتذا املو  ل  من املسائل املعي ة على ثراسة الثقه، والتيت دت ها الطالتب يف كتتب َتريتخ الثقته. وعتاثة متايتم إثرا 

 ه يف هذا املبال ومل أ كره يف مبال أصول الثقه.ولكين أراه أقرب ل راسة الثقه ومن ه ا جعلت

 ومن كتب َتريخ الثقه:

 )َتريخ الثقه اإلس مي( حملم  علي السايح، وهو كتاب خمتصر موجز. - 1

ي  بلتيعرع املتذهب ال عيبه أنه ملي)َتريخ التشريا اإلس مي( للشيخ حمم  اخلاري ب ، وهو أآال كتاب يف هذا املوضون آيما نرى، ولكن  - 2
ن أاي  ال ولتتة القبتتة املتتتأدرة متت خ الثقتته يفإال عرضتتا  متتوجزا  وهتتذا ي جتتس بقتتراءة )املتت دل ملتتذهب أمحتت ( البتتن بتت ران، كمتتا يعيبتته أنتته مل يتعتترع لتتتاري

 الع مانية وإىل اليو .

 اضر.انية وإىل العصر الل ولة الع ماعصر )َتريخ التشريا اإلس مي( مل هان القطان، وميتاو بت طية َتريخ الثقه يف القبة املتأدرة من  - ٣

هتو كتتاب  و املتذاهب الثقهيتة،  إلضتاآة إىلاب)َتريخ املذاهب اإلس مية( حملم  أيب وهرة، وق  عترع آيته الثترق اإلست مية امل تلثتة يف االعتقتاث  - 4
 كب  ي ين ع ه ماسبق. داصة وأن هذا املوضون ليح من املوضوعات ااساسية. 

ذا، ن موضتا يف كتاب تا هتا يف أك تر متب ادت ف الثقهاء: آتش  إليها الكتب السابقة، وه تاك مصتاثر أدترى يف هتذه املستألة  كر هتأما أسبا - ٥
 وم ها:

 .14٥ - 124 /2 كره ابن حز  يف هذه املسألة بكتابه )اإلحكا (   ما•  

، 2٥٧ - 2٣1اوي ص ن جممتتون الثتتتوموجتتوثة ضتتمن ا لتت  العشتترين متترستتالة )رآتتا املتت   عتتن اائمتتة ااعتت  ( البتتن تيميتتة، مطبوعتتة مستتتقلة، •  
 وك   ابن تيمية م ل ك   ابن حز  يف هذه املسألة ولكن رزي  من التثصيل.

 رسالة )االنصاف يف بيان أسباب ادت ف الثقهاء( لشاه ويل هللا ال هلوي.•  

 هذا مايتعلق بتاريخ الثقه اإلس مي. وهللا املوآق.

 تب الفروع يف صتلف املذاهب اثنيا: ك

ت  تتل عتن جهتوثهم عشتراالعصتور، آ وهذه هي الكتب ااساسية يف ثراسة الثقه. وق  حظيت املتذاهب املتبوعتة ِب متة أكتابر العلمتاء قتا علتى متر
 بل متات الكتب أحيا  يف كل مذهب مابس خمتصر ومتوسط ومبسوط.

 :قسا ، َت ل ث ث مراتب مت رجة ل راسة املذهب، كالتايلوبوجه عا  ميكن تقسيم كتب كل مذهب إىل ث ثة أ

القسم ااول من كتب املذهب: وهي الكتب امل تصرة، وتشتمل على القول القوي التراجح للمتذهب يف مستائل الثقته ااساستية، وهتذه الكتتب •  
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أن يعترف اخلت ف ثادتل املتذهب نثسته واخلت ف بي ته وبتس يب أ الطالب ثراسته الثقهية هبا، لترتسخ ل يه ااقوال الراجاة يف املذهب، و ل  قبتل 
يف   تهت٦24، والتذي ختترحه هبتاء الت ين املق ستي تهت٦2٠املذاهب اادرى. وم ال القسم ااول من كتب ال ابلة كتاب )العم ة( للموآتق ابتن ق امتة 

 على قوِل واح .مص ثة  -وهي املتون  -كتابه )الع ة خترح العم ة يف آقه ال ابلة(، آالكتب امل تصرة 

تتب كح م هتا. وم الته متن  ا بيتان التراجمتالقسم ال اين من كتب املذهب: وهي الكتب املتوسطة، اليت تذكر ااقوال امل تلثة ثادل املذهب نثسه •  
 ال ابلة كتاب )الكايف( للموآق ابن ق امة.

ومتا  أجعتت عليته املتذاهب، مث يبس ماذهب وأقوال املذاهب اادرىالقسم ال الل من كتب املذهب: وهي الكتب املبسو ة، اليت تذكر أقوال امل•  
قتتارن. وم اقتتا يف ب الثقتته املادتلثتتت آيتته، وعتتاثة ما تتاول كتتل آقيتته تتترجيح قتتول مذهبتته يف مستتائل اخلتت ف، وتستتمى هتتذه الكتتتب املبستتو ة بكتتت

 املذهب ال بلي كتاب )امل ين( للموآق بن ق امة. 

   املذهب.على التص يف يف ااقسا  ال  ثة ليق موا بذل  م هجا مت رجا متكام  ل ار وق  ثأب بعض آقهاء املذاهب 

 آمن ال ابلة: ص هف ابن ق امة الكتب املذكورة آنثا.•  

ْسهاهتا رتا يت ل و كتتاب مبستوط. كومن الشاآعية: ص هف أبو حام  ال زايل )الوجيز( ككتتاب خمتصتر، و)الوستيط( ككتتاب متوستط، و)املبستوط(  •  
 على أقسامها.

ياتا  ريقتة هللا وآيهتا نتذكر أ بال إن ختتاءولن نتعرع ه ا ملا نوصي ب راسته من كتب الثقه، آهذا س ذكره يف املوضوعس ال الل والرابا من هذا امل
 وصتي س الكتتب التيت ج ل ت ة إ ا احتتا ال راسة، أما ه ا آس عرع أهم كتب املذاهب ليكون الطالب على ثراية هبا إ ا احتتاج للرجتون إليهتا،  داصت

 لشوكاين رمحه هللا. كتاابت امث هبا إن ختاء هللا،  وس ب أ بذكر كتب املذهب ال ثي آاملالكي آالشاآعي آال بلي، مث املذهب الظاهري، 

 :منها كتب املذهب احلنفي:  - 1

 ت.ه 48٣كتاب )املبسوط( للسََّرْدِسي )ُشح اائمة أبو بكر حمم  بن أمح  بن أيب سهل(   -أ 

ل صتتا  لكتتتب  تتاهر الروايتتة الستتتة مهتتت، ويعتتتس كتتتاب )الكتتايف( هتتذا  ٣٣4وهتتو ختتترح لكتتتاب )الكتتايف( للاتتاكم الشتتهي  أيب الثاتتل املتترووي ال ثتتي 
 ، واليت هي أسا  املذهب ال ثي.ته189حملم  بن السن الشيباين 

 هت. ٥8٧كتاب )ب ائا الص ائا يف ترتيب الشرائا( لع ء ال ين الكاساين   -ب 

 هت. ٥4٠وهو خترح لكتاب )حتثة الثقهاء( ايب الليل السمرق  ي 

أكملتته ُشتتح التت ين أمحتت  بتتن قتتوثر  هتتت، ومل يكملتته، وإمنتتا 8٦1كتتتاب )آتتتح القتت ير ختتترح اق ايتتة( لكمتتال التت ين حممتت  عب الواحتت  بتتن اقمتتا    -ج 
 الوكالة إىل آدر الكتاب.هت( وْسي التكملة )نتائل ااآكار( من أول كتاب  988املعروف بقاضي واثه )

   جل (.و)حاختية سع  هت، ٧8٦ومطبون ما آتح الق ير حاختيتان و ا  )خترح الع اية على اق اية(  اكمل ال ين حمم  البابريت 

 مرخي اين أياا.نت )ب اية املبت ي( للهت،  )واق اية( خترح مل ٥9٧وكتاب )آتح الق ير( هو خترح لكتاب )اق اية( لعلي بن أيب بكر املرخي اين 

ستبق   كتره   )نصتب الرايتة( كمتاأحاثي ه يف ويعتس كتاب )اق اية( من أهم كتب الثقه ال ثي، وله ختروح ع ي ة، وا يته درهج جال ال ين الزيلعي
 يف املبال الرابا.

هتت  1٣٠٦كملته اب ته حممت  عت ء الت ين وإمنتا أهتت، ومل يكملته، 12٥2كتاب )رث احملتار على ال ر امل تار( البن عاب ين )حمم  أمس بتن عمتر(   -ث 
تتتاب كبتتارة عتتن حاختتتية علتتى   ين( وهتتو عوْسهتتي التكملتتة )قتترة عيتتون اادبتتار لتكملتتة رث احملتتتار( وكتتتاب )رث احملتتتار( مشتتهور ابستتم )حاختتتية ابتتن عابتت

متن أهتم   ر(. ويعتتس كتتاب )رث احملتتار(ير اابصتاوهتذا )الت ر امل تتار( هتو ختترح ملتنت )ت تو  هت، 1٠88)ال ر امل تار( ملؤلثه حمم  بن علي الصكثي 
 كتب متأدري ااح اف.

لتت ين الزيلعتتي صتتاحب )نصتتب اهتتت، وهتتو ختتتيخ جتتال  ٧4٣كتتتاب )تبيتتس القتتائق ختتترح ك تتز التت قائق( لث تتر التت ين ع متتان بتتن علتتي الزيلعتتي   -هتتت 
ب )امل تار( يف أصتول الثقته. و)ك تز هتت،  وهتو صتاحب كتتا ٧1٠ي الراية(. وكتاب )ك ز ال قائق( منت مشتهور يف الثقته ال ثتي لتاآظ الت ين ال ستث

 ال قائق( له ختروح ك  ة.
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 ومطبون ما )تبيس القائق( حاختية ختهاب ال ين الشل .

  ظتتائر(، ومطبتتون معتته )م اتتة اخلتتالقهتتت، وهتتو صتتاحب )ااختتتباه وال 9٧٠كتتتاب )الباتتر الرائتتق ختتترح ك تتز التت قائق( لتتزين التت ين بتتن جنتتيم ال ثتتي   -و 
 على البار الرائق( البن عاب ين. 

 هت. 1٠81كتاب )مظهر القائق اخلثية من البار الرائق( خل  ال ين بن أمح  الرملي   -و 

 جنيم صاحب )البار الرائق(.  هت، وهو أدو وين ال ين بن1٠٠٥كتاب )ال هر الثائق يف خترح ك ز ال قائق( لعمر بن إبراهيم بن جنيم   -ح 

 هنر خترح ملتقى ااِبر( لشيخ واثه.كتاب )جمما اا  -ط 

 هت.  ٥92كتاب )الثتاوي اخلانية( لقاضي ان )حسن بن م صور ااووج  ي(   -ي 

 ت  حممت  تبتت بطلتب متن ملت  اقرا  اهنتا ككتاب )الثتاوي اق  ية(  موعة من علماء اق   ااح اف، وتعرف أياا )ابلثتاوى العاملك ية( نظت  -ك 
تتتاوي ش هتتذه الثتتتاوي )الثمطبتتون هبتتامو  كتت ( وهتتو آدتتر ملتتوك اق تت  متتن امل تتول املستتلمس قبتتل االحتتت ل االجنليتتزي لله تت . أورنكزيتتب امللقتتب )عتتامل

 البزاوية(.

 .إن ختاء هللا هذه أهم كتب املذهب ال ثي، أما مايتعلق به من كتب أحكا  القرآن والقواع  آس ذكره يف موضعه بع   ل 

 :اكتب املذهب املالكي: منه  - 2

، عتتن عبتت الرمحن بتتن تهتت24٠ا ون هتتت، بروايتتة عب الستت   بتتن ستتعي  الت تتودي املعتتروف بستت1٧9كتتتاب )امل ونتتة الكتتسى( لإلمتتا  مالتت  بتتن أنتتح   -أ 
 هت، عن اإلما  مال .191القاسم 

 الثي  صاحب )ب اية ا ته (. ن رخت ،  وهو ج ه ابته٥2٠)املق مات املمه ات( ايب الولي  حمم  بن رخت   -كمق مة قا   -ومطبون ما امل ونة 

املالكيتتة يف عصتتره، وكتابتته )الرستتالة( هتتو  هتتت، إمتتا  ٣8٦كتتتاب )الرستتالة( البتتن أيب ويتت  القتت واين )أبتتو حممتت  عبتت هللا بتتن عبتت الرمحن ال ثتتزاوي(   -ب 
 خمتصر للم ونة الكسى.

س ش  إىل خمتصراْا آيما َييت إن ختتاء هت، و 1٠٦٦ال ين ااجهوري  وقذه )الرسالة( ختروح وخمتصرات ع ي ة، م ها )خترح رسالة ابن أيب وي ( ل ور
 هللا.

ااستاني (، وكتتاب  املو تأ متن املعتاين و يف، وهي )الكايف يف آقه أهتل امل ي تة املتالكي(، وكتتاب )التمهيت  ملتا ته4٦٣كتب أيب عمر ابن عب الس   -ج 
 )االستذكار يف خترح مذاهب علماء اامصار(.

 هت. ٥9٥ة ا ته  وهناية املقتص ( البن رخت  الثي  كتاب )ب اي  -ث 

الكية، وهو ادتصار )مل تصر أيب هت، وهو أهم متون متأدري امل٧٧٦ختروح )خمتصر دليل( وهو الع مة دليل بن إسااق بن موسى املالكي  -هت 
هتت(  ٣8٦بتن أيب ويت  القت واين   خمتصتر )رستالة اهت( الذي هتو  4٣٠هت( الذي هو ادتصار )مل تصر أيب سعي  السا عي  ٦4٦عمرو ابن الاجب 

 اليت هي خمتصر )م ونة مال (.

 وتعتس ختروح )خمتصر دليل( أهم مراجا الثقه املالكي اآلن،  وم ها:
ق يتتل ختتترح خمتصتتر دليتتل( للمتتوهاهتتت، ومطبتتون معتته )التتتاج واإلكل 9٥4)مواهتتب اَّليتتل ختتترح خمتصتتر دليتتل( للاطهتتاب )حممتت  بتتن حممتت  امل تتريب( • 

 )حمم  بن يوسف(.

وهتتو عبتت الرمحن بتتن جتتاث هللا الب تتاين  هتتت، ومطبتتون معتته )حاختتتية الب تتاين( 1٠99)ختتترح الزرقتتاين علتتى خمتصتتر دليتتل( لعبتت الباقي بتتن يوستتف الزرقتتاين • 
 .ته1198امل ريب املالكي 

 .ته1189بن أمح  الصعي ي   وي( وهو علي، ومطبون معه )حاختية العته11٠1)خترح اخلرختي على خمتصر دليل( حملم  بن عب هللا اخِلرختي • 

علتتى الشتترح الكبتت ( لشتتمح  ، ومطبتتون معتته )حاختتتية ال ستتوقيتهتت12٠1)الشتترح الكبتت  علتتى خمتصتتر دليتتل( للتت رثير )أمحتت  بتتن حممتت  العتت وي( • 
   مت  بتن أمحت  بتن حممت (يش )حم، ومطبتون معته أياتا )مت ح اَّليتل علتى خمتصتر دليتل( للشتيخ علتتهت12٣٠ال ين حمم  بن أمح  بتن عرآتة ال ستوقي 

 .ته1299
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 ختاء هللا. يما بع  إنهذه أهم كتب املذهب املالكي، أما كتب أحكا  القرآن والقواع  الثقهية لعلمائه آس ذكرها يف مواضعها آ

 :كتب املذهب الشافعي: منها  - 3

 هت. 2٦4( )إْساعيل بن  ييهت، ومطبون معه خمتصر املزين  2٠4كتاب )اا ( لإلما  الشاآعي )حمم  بن إثريح(   -أ 

 (.هت،  وله أياا يف الثقه كتاب )الت بيه 4٧٦كتاب )املهذب( ايب إسااق الش اوي )إبراهيم بن علي(   -ب 

 يز خترح الوجيز(.هت يف كتابه )آتح العز  ٦2٣هت،  وخترحه أبو القاسم الراآعي  ٥٠٥كتاب )الوجيز( ايب حام  ال زايل   -ج 

  ختتترحه  متتون( وإمنتتا تتتويف ع تتهتتت، وهتتو ختتترح لكتتتاب )املهتتذب( ايب إستتااق الشتت اوي، ومل يكمتتل ال تتووي )ا٦٧٦ تتووي كتتتاب )ا متتون( لل  -ث 
 حسس العق . يعي، وحمم ابواب الراب، وأكمله من بع ه ع ث من العلماء وهم علي بن عب الكايف السبكي الكب ، وحمم  جنيب املط

 ص الب (.هو )التل يعزيز خترح الوجيز(، وكتاب ابن حجر يف كريل أحاثيل آتح العزيز و وق   با بذيل )ا مون( كتاب )آتح ال

ن  ت  متن علمتائهم، ومتكن ه تا ختترحه  كتاب )م هاج الطالبس وعم ة املثتس( لل ووي، يقا يف جملت ، وهتو متن أهتم كتتب متتأدري الشتاآعية ومت  -هت 
 ختروحه:

 هت. ٧8٣)أمح  بن مح ان بن عب الواح ( )خ ية احملتاج يف خترح امل هاج( لأل رعي •  

، و بتتا معتته تهتت9٥٧لتت ين السلستتي اهتتت، و بتتا معتته )حاختتتية عمتت ة( وهتتو أمحتت  ختتتهاب   8٦4)ك تتز التتراخبس علتتى امل هتتاج( َّتت ل التت ين احمللتتي •  
 هت. 1٠٦9أياا )حاختية قليويب( وهو أمح  بن أمح  ختهاب ال ين القليويب 

 هت. 9٧4ج(  البن حجر املكي اقيتمي )حتثة امل هاج بشرح امل ها •  

 لثا  أيب ختجان(.أهت، وله أياا )اإلق ان يف حل  9٧٧)م ين احملتاج بشرح امل هاج( لشمح ال ين حمم  الشربيين اخلطيب •  

الشساملستتي( ايب  ون معتته )حاختتتية، ومطبتتتهتت1٠٠4)هنايتتة احملتتتاج بشتترح امل هتتاج( لشتتمح التت ين أيب العبتتا  الرملتتي )حممتت  بتتن أمحتت  بتتن محتتزة( •  
 ، ومعه أياا )حاختية أمح  بن عب الرواق امل ريب(.ته1٠8٧الاياء علي بن علي الشساملسي 

ملكتتتب متتا الروضتتة آطبعهتتا التت  واحتت ، أكتتتاب )روضتتة الطتتالبس( لل تتووي أياتتا،  وهتتو ختت  كتابتته )م هتتاج الطتتالبس( وأكتتس م تته،  آامل هتتاج يف جم  -و 
 الطالب(. هت يف كتابه )روع 8٣٧ت. وق  ادتصر الروضة إْساعيل بن أيب بكر بن املقري ه 1٣9٥جزء،  12اإلس مي يف 

 هت. 92٦كتب ختيخ اإلس   أيب  يي وكراي اانصاري   -و 

 م ها  )أسىن املطالب خترح روع الطالب(، مطبون معه )حاختية ايب العبا  الرملي(.

 هت. 994العباثي  مح  بن قاسمأمعه )حاختية البن قاسم العباثي( وهو ختهاب ال ين وم ها )ال رر البهية يف خترح البهجة الورثية(، مطبون 

هتتت، وهتتو  9٥٧رملتتي بتتن محتتزة ال كتتتاب )الثتتتاوي الكتتسى( البتتن حجتتر املكتتي اقيتمتتي، ومطبتتون معتته )آتتتاوي ختتتهاب التت ين الرملتتي( وهتتو أمحتت   -ح 
 وال  أيب العبا  الرملي الذي جا آتاوي أبيه ختهاب ال ين.

 ختتجان ااصتثهاين. وهتو كتتاب هتت، وهتو ختترح ملتنت )خايتة االدتصتار( للقاضتي أيب 829كتاب )كثاية ااديار( ايب بكتر الصتين الشتاآعي   -ط 
 خمتصر.

 آهذه أهم كتب الشاآعية. أما كتبهم يف أحكا  القرآن والقواع  آس ذكرها يف مواضعها.

 :كتب املذهب احلنبلي: منها  - 4

  ميذه، و ل  يف كتابه )اَّاما يفتهت صاحب كتاب )الس ة(،  وق  جا آقه أمح  من  ٣11بن ح بل هو أبو بكر اخل ل جاما  آقه اإلما  أمح  
 املذهب( وهو خمطوط ابملتاف السيطاين.

 ٥1٠اب الكلتو اين هتت وأيب اخلطت ٥1٣ هتت،  وأيب الوآتاء بتن عقيتل 4٥8وق  كتب املتق مون يف املذهب كتبا ك  ة م ها كتتاابت القاضتي أيب يعلتى 
ذهب من بع هم كابن  ها الذين كتبوا يف املهت، ولكن كتبهم خ  مت اولة وهي إما مثقوثة أو خمطو ة، وإمنا ي قل ع ٦٥2هت وأيب السكات ابن تيمية 
 ق امة وابن مثلح واملرثاوي.

 وسوف أ كر آيما يلي أهم كتب املذهب املت اولة اليو  حسب املؤلثس.
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 ، وله أربعة كتب، وهي:ته٦2٠آق ابن ق امة كتب املو   -أ 

ولِ   ين، وهتو كتتاب خمتصتر علتى قتيف كتابته )العت ة ختترح العمت ة(، وهتو مطبتون يف جملت ين صت  تهت٦24)العم ة(، وخترحه هباء ال ين املق سي •  
 واح ِ  يف املذهب.

 )املق ا( وله ختروح وادتصارات ع ي ة.•  

 ين(، ويكتتاث أن يكتتون نقتت  حرآيتتايف كتابتته )الشتترح الكبتت ( وهتتو مطبتتون بتتذيل )امل تت تهتت٦82ن بتتن ق امتتة آشتترحه ُشتتح التت ين أبتتو الثتترج عبتت الرمح
 للم ين.وْسهي أبو الثرج خترحه هذا )ابلشايف(.

 هت يف كتابه  )املمتا خترح املق ا(. ٦9٥وخترحه سيف ال ين ابن امل جا 

مت  حامت  جملت  بتاقيتق حم 12ون يف كتاب كبت  مطبت  ن الراجح من اخل ف(، وهوهت يف كتابه )االنصاف يف بيا 88٥وخترحه ع ء ال ين املرثاوي 
ملتتذهب. ااملثتتيت املقلتت  يف  آهتتو ي استتب الثقتتي، واختتتتمل علتتى معظتتم أقتتوال آقهتتاء ال ابلتتة، ويتترجح بي هتتا ابلك تترة، وهتتو آقتت  يف  كتتر ااثلتتة، ولتتذل 

ت بتتس )املق تتا( و )الت قتتيح(  يف كتابتته هتت 9٧2(. وجتتا ابتتن ال جتتار الثتتتوحي ال بلتتي وادتصتتر املتترثاوي كتابتته )االنصتتاف( يف كتابتته )الت قتتيح املشتتبا
 )م تهى اإلراثات(.

هتتت، وهتتو صتتاحب كتتتاب )املقصتت  884وختتترح املق تتا أياتتا ابتتن مثلتتح يف كتابتته )املبتت ن ختتترح املق تتا( وهتتو برهتتان التت ين إبتتراهيم بتتن حممتت  بتتن مثلتتح 
 هت صاحب )الثرون(.٧٦2خ  ُشح ال ين ابن مثلح  اارخت  يف  كر أصااب اإلما  أمح (. وهو

الروع املربا امة، وله خترحان: أح  ا )هت،  يف كتابه )واث املستق ا( وهو من متون ال ابلة اق 9٦8وادتصر )املق ا( خترف ال ين موسي الجاوي 
قتوال آقهتاء إن كان ق  اعتتىن آيته بتذكر أو من الكتاب والس ة هت، وخترحه هذا آق  يف  كر ااثلة الشرعية 1٠٥1خترح واث املستق ا( مل صور البهويت 

ذكر ااثلتة بتاصتر(،  واعتتين آيته لبليهتي )معااملذهب، والشرح ال اين: هو )السلسبيل يف معرآة  ال ليل، حاختية على واث املستق ا( لصاحل بتن إبتراهيم 
 وادتيارات ابن تيمية وابن القيم.

 ع   الوارثة آيه.وارثة يف املق ا وترجم آيه لألهت كتاب )املطلا على أبواب املق ا( لشرح خريب االثا  ال ٧٠9بلي وَكَتَب ابن أيب الثتح البعلي ال 

 آهذا ما يتعلق بكتاب )املق ا( البن ق امة، ومابين عليه من ختروح وخمتصرات.

 جمل ات.  4)الكايف( وهو اثلل كتب ابن ق امة،  بعه املكتب اإلس مي يف •  

ين( مطبتتون وكتتتاب )امل ت هتت. ٣٣4ستتس( مل تين( وهتو رابتتا كتتب ابتتن ق امتة، وأكسهتتا وقت  كتبتته كشترح مل تصتتر اخِلرقتي )أبتتو القاستم عمتتر بتن ال)ا•  
ضتعت ووارة ااوقتاف ابلكويتت آهرستا  و (، وقت  1(، ومطبون ما )الشرح الكب  على املق ا( يف اثىن عشر جملت ا  )ط ٣رثرثه يف تسعة جمل ات )ط 

 .ائله مرتبا على ااجب ية ابسم )معجم الثقه ال بلي( مطبون يف جمل ين، وهو معجم وافِ  عظيم ال ثاملس

ثتترون( وآيتته يعتتتين بتتذكر ادتيتتارات ، وأهتتم كتبتته كتتتاب )التهتت٧٦2ك تتب ُشتتح التت ين بتتن مثلتتح )أبتتو عبتت هللا حممتت  بتتن مثلتتح املق ستي ال بلتتي(   -ب 
تصتايح الثترون( )جملت ات، وبذيلته  ٦ ول: قال ختتي  ا آتاملراث بته ابتن تيميتة. وكتابته )الثترون( مطبتون يفهت، آايل يق٧28ختيخ اإلس   ابن تيمية 

 هت كما سبقت اإلختارة. 884بن مثلح  لع ء ال ين املرثاوي. والبن مثلح أياا كتاب )اآلثاب الشرعية وامل ح املرعية(. وهو خ  برهان ال ين

 لق ان(.اخ البهويت يف )كشاف وله )واث املستق ا خمتصر املق ا(، وله )االق ان( الذي خترحه الشي، ته9٦8خترف ال ين موسى الجاوي  -ج 

 ه املطبوعة.، وله منت )ثليل الطالب( وق  اعتين العلماء بشرحه، ومن ختروحته1٠٣٣مرعي بن يوسف الكرمي ال بلي  -ث 

 ان ااختقر.، مطبون بتاقيق ث. حمم  سليمته11٣٥( )نيل املآرب خترح ثليل الطالب( البن أيب ت لب )عب القاثر بن عمر

ن   .ته11٥٣)م ار السبيل خترح ال ليل( إلبراهيم بن ضوايه

 ، وله ع ة كتب وهي:ته1٠٥1م صور بن يونح البهويت  -هت 

 )الروع املربا خترح واث املستق ا( مطبون يف جمل ، و)واث املستق ا( للاجاوي كما سبق بيانه.•  

ابتتتن   الشتتترح والتتتزايثات( للشتتتيخ جملتتت ات. وكتتتتاب )م تهتتتى اإلراثات يف اَّمتتتا بتتتس املق تتتا والت قتتتيح متتتا ٣اثات( مطبتتتون يف )ختتتترح م تهتتتى اإلر • 
 .ته9٧2ال جارالثتوحي ال بلي  
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 جمل ات، و)اإلق ان( للاجاوي. ٦)كشاف الق ان على منت اإلق ان( مطبون يف • 

ليتو ، اهتت وإىل  12٠٦وهاب مت  بتن عبت الاَّزيرة العربية يف الثتوى من ومن ختيخ اإلست   حموتعتس كتاابت الشيخ م صور البهويت هي عم ة علماء 
 وم هم من يتقي  هبا وم هم من َيدذ ابدتيارات ابن تيمية ع   االدت ف.

ق. وكذل   هللا آهي هبا ألي ءجيح إن ختاوي حظ الطالب أن ا مل نذكر كتاابت ختيخ اإلس   ابن تيمية يف كتب ال ابلة، وسوف نذكرها يف كتب الرت 
 كتب القواع  س ذكرها يف موضعها.

 .كتب املذهب الظاهر   - 5

كتتب الثقته املقتارن وست تكلم ع ته   جتزء، ويعتتس متن 11هت. وهو كتتاب مبستوط يف  4٥٦)احمللى( البن حز  )أبو حمم  علي بن أمح  بن حز (  -أ 
ليتتة إلستت مي امللاقتتة بكعة الثقتته استتم )معجتتم احمللتتى يف الثقتته الظتتاهري( متتن وضتتا موستتو يف كتتتب الرتجتتيح إن ختتتاء هللا. ولتته آهتتار  يف جملتت ين اب

  . 19٦٦الشريعة يف جامعة ثمشق،   با يف 

 مية.كتاب )مراتب اإلجان( البن حز ، و  با معه )نق  مراتب اإلجان( البن تيمية،  با ثار الكتب العل  -ب 

 .كتب الشوكاين رمحه هللا  - 6

، وتعتتس  تبته حتتت متذهب بعي تهكا مل نت رج  شوكاين يف كتاابته الثقهية رذهب معس بتل كتان يتاترى الصتواب املواآتق للكتتاب والست ة، وقتذمل يتقي  ال
 لثقهية:اكتبه من كتب الرتجيح، وإن كان ق  أتثر ر هل ابن حز  ب رجِة ماتركت يف آرائه بعض الشذو . ومن كتبه 

 ان هت، وهو منت خمتصر، وله خترح 12٥٠ين )حمم  بن علي بن حمم  الشوكاين( كتاب )ال رر البهية( للشوكا  -أ 

 )ال راري املايهة خترح ال رر البهية( للشوكاين نثسه.•  

 هت.1٣٠٧)الروضة ال  ية خترح ال رر البهية( لص يق حسن دان الق وجي الب اري •  

ات ابتتن تيميتتة. وقتت  ايب السكتت حكتتا  التتوارثة بكتتتاب )م تقتتى اادبتتار(كتتتاب )نيتتل ااو تتار ختتترح م تقتتى اادبتتار(، وهتتو ختتترح احاثيتتل اا  -ب 
 اعتم  الشوكاين يف خترحه أساسا  على ك   ابن حجر يف )آتح الباري( وكان الشوكاين خت ي اإلعجاب به.

اب )ااوهتتار( وهتتو متتن أختتتهر  ى كتتتجملتت ات، وآيتته استتت راكات للشتتوكاين علتت 4كتتتاب )الستتيل اَّتترار املتتت آق علتتى حتت ائق ااوهتتار( مطبتتون يف   -ج 
ن الشتيعة الزي يتة مالاكمس هبا وهم  يلة لألئمةكتب آقه الشيعة الزي ية وهم ابليمن. وق  ول  الشوكاين رمحه هللا ابليمن وتوىل القااء آيها لثرتة  و 

ومتن  تبتان املتذهب الزيت يبلت ه متن أ ة اهتلوقت  أراث الشتوكاين أن ي ست ي د مت -وهم أقرب آرق الشيعة اهل الس ة، وهم متن الشتيعة املثاِهتلة  -
 ن كتب الرتجيح. هو يعتس مثارسي آقهه، آانتق  بعض املواضا من كتاب )ااوهار( وبس الصواب املواآق للكتاب والس ة آيها، ولذا آ

 :وبعد

ل الستت ة ضتتية إ  مل يعتتت  أهتتكتتتب اااب  ثتتة والآهتتذه أهتتم كتتتب الثتترون يف املتتذاهب الثقهيتتة امل تلثتتة، ومل نتتذكر ختتتيتا متتن كتتتب الشتتيعة بثتترقهم امل تل
 أبقواقم يف اإلجان واخل ف.

 نوصي ب راسته مما  كر ه ه ا آسيأيت آيما بع  إن ختاء هللا تعاىل. وأما ما

ث  تريل متاير صتطلاات ولترتاجم واملوع   ثراسة كتب الثقه هذه سيج  الطالب أنه ِباجة إىل عت ة كتتب مستاع ة ملعرآتة متايرث بكتتب الثقته متن الت
 .ه الكتب إن ختاء هللايما يلي هذهبا من أحاثيل، ولثهم معاين آايت ااحكا  وأحاثي ها، وملعرآة الراجح من اخل ف وخ   ل ، ونت اول آ

 
 
 

 .اثلثا: كتب مرا م الفقهاء

ب ، يتته متتن آقهتتاء املتتذاهعي أ  لثق  لتتتابع تت  قتتراءة كتتتب الثقتته دتت  الطالتتب أْستتاء بعتتض العلمتتاء، وقتت  اليتت ري املبتتت ئ هتتل هتتذا االستتم لصتتاايب أ
ملت صتص التذي اذا اليليتق ابلطالتب هتلمتاء. وكتل وابلتايل آهتوال يعلتم ختتيتا عتن م زلتته العلميتة أو َتريتخ وآاتته، آت  مييتز بتس املتقت   واملتتأدر متن الع

 ي ب ي أن ي لمه برتاجم العلماء والثقهاء ذداو. والكتب املص ثة يف هذا نوعان:
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 وهذه إما خمتصرة وإما مبسو ة. ب مصنفة يف مرا م العلماء عامة:كت  - 1

 آامل تصر م ها م اله: -أ 

 هت. ٣٥4)مشاه علماء اامصار( البن حبان البسيت صاحب الصايح، •  

 هت. 4٧٦) بقات الثقهاء( ايب إسااق الش اوي صاحب )املهذب( •  

 واملبسوط م ها م اله: -ب 

 عي.هر كتب الثقه الشاآلوارثة يف أخت ات( لل ووي،  بعته ثار الكتب العلمية، والقسم ااول م ه ترجم آيه لألع   ا)ْذيب ااْساء والل•  

بتا اخلتاص جال يف املباتل الراا يف كتب الر كتب الاآظ الذه  م ل )تذكرة الثا ( و )َتريخ اإلس  ( و )س  أع   ال ب ء(. وق  حت ث ا ع ه•   
 بعلو  ال يل. 

 :ع   ل  آتج  تراجم أهلها يفبهت، وكتب كل م هما تراجم ااع   حىت عصره، أما الثرتة  ٧48هت، والذه  يف  ٦٧٦وق  تويف ال ووي يف 

 هت. 8٥2)ال رر الكام ة يف أعيان املائة ال ام ة( البن حجر العسق ين •  

 هت. 9٠2)الاوء ال ما اهل القرن التاسا( للااآظ الس اوي •  

 هت. 12٥٠الب ر الطالا رااسن َمْن بع  القرن السابا( للشوكاين )• 

ت تتتأدرين آقتتط بتتل  كتتر ى تتتراجم املوالثتترتة بعتت  عصتتر الشتتوكاين وإىل العصتتر الاضتتر جتتت  تتتراجم أهلهتتا يف الكتتتب التاليتتة وهتتي كتتتب مل تقتصتتر علتت
 املتق مس واملتأدرين وم ها:

 ب وت.ب ،  ط امل ىن 192٠املص ثس(  إلْساعيل ابختا الب  اثي ت )ه ية العارآس يف أْساء املؤلثس وآاثر •  

 جمل . 12هت،  مطبون يف  1٣9٧)ااع  ( خل  ال ين الزركلي •  

  رين م هم على مخسة كتب.جزء، ترجم آقط اصااب التآليف، واقتصر للمك 1٥)معجم املؤلثس( لعمر رضا كاالة، معاصر، مطبون يف •  

 ، م ها:فقهاء مذاهب بعينها، وهي كتب طبقات الفقهاء كتب مصنفة يف  - 2

كتتتاب )اَّتتواهر املاتتيهة يف هتتت. و  1٣٠4 يف تتتراجم علمتتاء ااح تتاف: )الثوائتت  البهيتتة يف تتتراجم ال ثيتتة( ايب الستت ات حممتت  عبتت الي اللك تتوي -أ 
ت. وكلهتا هت 8٧9م بتن قطلوب تا الت ين قاست  ثية( ايب الع ل ويتن بقات ال ثية(  ايب حمم  عب القاثر القرختي. وكتاب )َتج الرتاجم يف  بقات ال

 مطبوعة.

ال تور الزكيتة يف  بقتات املالكيتة( حملمت   هتت، و)ختتجرة ٧99يف تراجم املالكية: )ال يباج املذهب يف معرآة أعيان املذهب( البن آرحون املالكي  -ب 
 بن حمم  خملوف.

اج التت ين عبتت الوهاب ابتتن الستتبكي هتتت، و) بقتتات الشتتاآعية الكتتسى( لتتت ٧٧1متتال التت ين اإلستت وي يف تتتراجم الشتتاآعية: ) بقتتات الشتتاآعية( َّ -ج 
 هت.  1٠14هت، و) بقات الشاآعية( ايب بكر بن ه اية السيين  8٥1هت، و) بقات الشاآعية( البن قاضي ختهبة  ٧٧1

ر الستت ة بتاقيتتق حممتت  حامتت  الثقتتي. هتتت، ط أنصتتا ٧9٥جتتب ال بلتتي يف تتتراجم ال ابلتتة: ) بقتتات ال ابلتتة( البتتن أيب يعلتتى ولتته تكملتته البتتن ر  -ث 
رمحن إلمتا  أمحت ( لعبت الااجم أصتااب وكتاب )املقص  اارخت  يف  كر أصااب اإلما  أمح ( لسهان ال ين بن مثلح. وكتتاب )املت هل اامحت  يف تتر 

ت أهتتم تتتراجم علمتتاء هتت 1٣4٦شتتقي ة عبتت القاثر بتتن بتت ران ال مالعليمتتي، ط عتتامل الكتتتب بتاقيتتق حممتت  حميتتي التت ين عب الميتت . وقتت  جتتا الع متت
 ة الرسالة.ال ابلة املتق مس واملتأدرين ومص ثاْم يف كتابه  )امل دل إىل مذهب اإلما  أمح  بن ح بل(  ط مؤسس

متتل جيتت ، ومتتن هتتذه عا، وهتتذا رهتتهتتذا وقتت  ثأب واضتتعوا بعتتض املؤلثتتات الثقهيتتة يف الوقتتت الاضتتر علتتى وضتتا م حتتق لألعتت   التتوارثة هبتتا أبواد
يتته. آجملتت  تتتراجم لألعتت   التتوارثة  هتتت، وقتت  رأيتتت م تته أربعتتة جملتت ات ط ثار  يبتتة َبدتتر كتتل ٣18املؤلثتتات: كتتتاب )ااوستتط( ايب بكتتر بتتن امل تتذر 

 ونثح اامر أياا موجوث را  با من جمل ات )املوسوعة الثقهية( الصاثرة عن ووارة ااوقاف ابلكويت.

ين الطالب أن يقتين كتااب واح ا  من كل هذه الكتب آهو كتاب )ااع  ( خل  ال ين الزركلي، آقت  جتا يف كتابته تتراجم املتقت مس واملتتأدر وإ ا أراث 
قم يف قتتواممتتن التوجتت  تتتراجهم يف كتتتب الستتلف املتقتت مس. وإن كانتتت حاجتتة ثار  الثقتته ملعرآتتة تتتراجم املتقتت مس أك تتر، نظتترا  ان العلمتتاء املعتتتسة أ
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ن اإلجتتان واخلتت ف بكتتتب الثقتته هتتم متتن أهتتل القتترون اقجريتتة ااربعتتة ااوىل، ويف هتتذا يكثتتي كتتتاب )ْتتذيب ااْستتاء والل تتات( لل تتووي، داصتتة وأ
 . الطالب سياتاج لكتاب ال ووي هذا كمص ر ملعرآة املصطلاات الثقهية، وإ ا أراث الطالب التوسا يف معرآة الرتاجم آق  عرآ اه مصاثرها

 :رابعا: كتب املصقلحات الفقهية

لتيت تثستر لته ارجتا إىل بعتض الكتتب يبت  متن أن ما مطالعة الكتب الثقهية د  الطالب ك  ا  من االثا  ال ريبة، آإ ا مل د  متن يعرهِآته مع اهتا، آ 
لثقهيتتتة و لتتت  ع تتت ما املصتتتطلاات إىل كتتتتب ا معتتتاين هتتتذه االثتتتا ، وأحيتتتا  تكثتتتي املعتتتاجم الل ويتتتة يف  لتتت ، وأحيتتتا  التكثتتتي والبتتت  متتتن الرجتتتون

 :صطلاات أربعة أقسا معاين امل يست    اللثظ يف معىن اصط حي خيتلف عن مع اه الل وي. ونذكر ه ا يف الكتب املعي ة للطالب على معرآة

 م ل: معا م املفردات اللدوية. - 1

 )املعجم الوسيط( الصاثر عن جمما الل ة العربية رصر. -أ 

 لسان العرب( البن م ظور اإلآريقي، وهو أكس معاجم ألثا  الل ة.) -ب 

 كتب املصقلحات العامة: ومنها.  - 2

 يف مخسة جمل ات. هت،  بعته ووارة ال قاآة ب مشق1٠94كتاب )الكلهيات( ايب البقاء الكثوي )أيوب بن موسى السيين(   -أ 

 هت.      11٥8لى بن علي التهانوي( تويف بع  كتاب )كشهاف اصط حات الث ون( للتهانوي )حمم  أع  -ب 
 هت. 81٦كتاب )التعريثات( للجرجاين  )علي بن حمم  الشريف(   -ج 

 كتب املصقلحات الفقهية املذهبية:  - 3

 خيلو مذهب من املذاهب من كتاب أو أك ر يف املصطلاات الثقهية، ومن أختهرها:  ال

و مطبتون،  وعمتر بتن حممت  ال ستثي هتت، وهت٥٣٧حات الثقهتاء( لت جم الت ين عمتر بتن حممت  ال ستثي لألح اف: كتاب ) َِلَبة الطهلبة يف اصتط  -أ 
 هذا هو صاحب )منت العقائ  ال سثية( املكتوب على مذهب مرجتة الثقهاء واملتكلمس. 

 ْ تترب( ايب الثتتتح  صتتر بتتن عب الستتي  املطتترهوي ال ثتتي 
االثتتا  التتيت يستتتعملها الثقهتتاء متتن  هتتت،  تكلتتم آيتته علتتى ٦1٠ولألح تتاف أياتتا كتتتاب )امل

. وكتتاب ااوهتري ستيأيت 1[وهو للا ثية ر ابة كتتاب ااوهتري للشتاآعية، وماقصهتر آيته، آإنته أتتى جامعتا للمقاصت ]ال ريب، قال ص يق حسن دان 
  كره إن ختاء هللا.

قيتق ث. ، مطبتون بتاتهت9٧8ثتي لرومي ال شيخ قاسم القونوي اولألح اف أياا كتاب )أنيح الثقهاء يف تعريثات االثا  املت اولة بس الثقهاء( لل
 أمح  بن عب الرواق الكبيسي، ط ثار الوآاء جب ة.

، و)الزاهتر(  بعتته ووارة ااوقتاف هتت صتاحب )ْتذيب الل تة( ٣٧٠وللشاآعية: كتاب )الزاهر يف خريب ألثا  الشاآعي( ايب م صور ااوهري  -ب 
ا كتتتاب آعتتي. وللشتتاآعية أياتتكبتت ( للرالثتتي. وللشتتاآعية أياتتا )املصتتباح امل تت ( للثيتتومي، وهتتو لل تتات )الشتترح الابلكويتتت بتاقيتتق ث. حممتت  جتتس اا

 م ال تتاين دتتاص رعتتاين  ، والقستت)ْتتذيب ااْستتاء والل تتات( لل تتووي، ط ثار الكتتتب العلميتتة، والقستتم ااول متتن هتتذا الكتتتاب دتتاص بتترتاجم ااعتت
ا، جمعهمتا يف كتابته هتذآذين اامترين ختت  يف أن ال تووي رمحته هللا أثرك حاجتة الطت ب قت ع ته ثار  الثقته، والاملصطلاات الثقهية، آ  يستت ىن 

 آجزاه هللا عن اإلس   واملسلمس د ا .

وابتن أيب ، تهت1٣8٥ملكتتب اإلست مي هتت، ط ا ٧٠9وللا ابلة كتتاب )املطلتا لتل ألثتا  املق تا( لشتمح الت ين بتن أيب الثتتح البعلتي ال بلتي  -ج 
 الثتح من ت ميذ اإلما  أيب عب هللا بن مال ، ال اوي املشهور صاحب )االثية(.

 كتب املصقلحات الفقهية العامة:  - 4

 )معجم ل ة الثقهاء( لل كتورين قلعه جي وع ي .  -أ 

هتي التتذكر معتىن املصتطلح آقتط، بتل تتذكر )املوسوعة الثقهية( الصتاثرة عتن ووارة ااوقتاف ابلكويتت، أورثت املصتطلاات علتى ااجب يتة، و  -ب 
متتايتعلق بتته متتن أحكتتا  آقهيتتة وأقتتوال املتتذاهب امل تلثتتة يف  لتت ، آهتتي أوستتا متتن أن تكتتون كتتتااب يف معتتاين املصتتطلاات، وهتتي موستتوعة ضتت مة 

                                                 

 11ص  ٣)أجب  العلو ( ط ثار الكتب العلمية، ج  1
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 الجم عظيمة الثائ ة، ومل تكتمل بع .

 الثائ ة. وسط، وهو كتاب ضعيف املستوى قليلويف نثح املوضون كتاب )القامو  الثقهي( لسع ي أيب حبيب، يف جمل  مت

ا آنثا:  والذي أنصح ابقت ائه من كتب املصطلاات الثقهية اليت  كْر

 كتاب )ْذيب ااْساء والل ات( لل ووي، وهو يثي  الطالب يف املصطلاات والرتاجم معا . 

 كتاب )معجم ل ة الثقهاء( لل كتورين قلعه جي وع ي .

 ستعانة رعاجم الل ة أحيا .هذا ابإلضاآة إىل اال
 :خامسا: كتب التخريج

 سبق يف املبال الرابا اخلاص ابل يل وعلومه أن  كر  معىن الت ريل وأهم كتبه آلرتاجا.

 ببيان ثرجتها. اوالكم عليه والت ريل هو: عزو ااحاثيل املوجوثة يف كتاِب ما إىل مصاثرها من كتب الس ة ااصلية، ما بيان  رقها،

 تها.معرآة ثرج   نشأ هذا العلم بسبب ِقصر ابن املتأدرين عن اإلملا  رعرآة مواضا ااحاثيل يف ثواوين الس ة، وعنوق

اثيتتل ة داصتتة ابل ستتبة احايتتة اا يتتومثتترة الت تتريل: هتتي معرآتتة متتا تل بتته ومتتاال  تتتل بتته متتن ااحاثيتتل املوجتتوثة بكتتتب العلتتم.  وهتتذا أمتتر يف خ
ستتت   إىل حتت يل يلقتتول التتذي اب الثقتته. ملتتا يرتتتتب علتتى هتتذا متتن نتتتائل كرتجتتيح القتتول التتذي يعاتت ه حتت يل مقبتتول علتتى ااحكتتا  املوجتتوثة بكتتت

 مرثوث  وخ   ل .

ريل  وإن كتتان صتتاحب تتتاج إىل كتتوااحاثيتتل التتوارثة بكتتتابِ  متتامن كتتتب الثقتته إمتتا أن يعزوهتتا صتتاحب الكتتتاب ويبتتس ثرجتهتتا وهتتذا القستتم ال 
لقستتتم متتتن اب كتتتريل هتتتذا وإمتتتا أن يستتتكت ع هتتتا صتتتاحب الكتتتتاب، وهتتتذا القستتتم ِباجتتتة إىل كتتتريل. وليعتتترف الطالتتت -أحيتتتا  الكتتتتاب قتتت  خيطتتتال 

 ااحاثيل آأمامه وسيلة من ث ث:

 الوسيلة األوىل: أن يلجأ إىل كتاب التخريج اماص ابلكتاب الذ  يدرسه إن و د.

 اليت مت كريل أحاثي ها:وهذا أقصر  ريق ملعرآة كريل ال يل، ومن كتب الثقه 

ة(، وكت  بتن حجتر يف )ال رايتاالتذي ادتصتره كتاب )اق اية( للمرخي تاين، دترهج أحاثي ته الزيلعتي يف كتابته )نصتب الرايتة( و   يف املذهب احلنفي: - 1
 الكتابس يكمل اآلدر.

اول ارهج أحاثيتتل اَّتتزء اق ايتتة(، ودتت)يق ال متتاري يف كتتتاب )ب ايتتة ا تهتت ( البتتن رختتت ، دتترهج أحاثي تته أمحتت  بتتن الصتت   يف املااذهب املااالكي: - 2
 ت ما منت الب اية.جمل ا  8م ها عب اللطيف بن إبراهيم يف ) ريق الرخت ( كردا خمتصرا ، أما ال ماري آت رده مبسوط يف 

التذي ادتصتره )البت ر امل ت ( و  لقتن يف كتابتهكتاب )آتح العزيز خترح التوجيز( ايب القاستم الراآعتي، دترهج أحاثي ته ابتن امل  يف املذهب الشافعي: - 3
 ابن حجر يف )التل يص الب (.

علتى  ا كرتته متن م حظتاتمل ليتل(، علتى كتتاب )م تار الستبيل( البتن ضتواين، دترهج أحاثي ته االبتاين يف كتابته )إرواء ا  يف املذهب احلنبلاي: - 4
 االباين يف املبال الرابا.

ثصتل نثتح البتاب ونثتح ال ن يرجتا إىلقت  مت كتريل أحاثي ته، وأراث أن يعترف كتريل حت يل بته آمتا عليته إال أ آإ ا كان الطالب ي ر  كتتاب آقته ِ 
 بكتاب الت ريل ليج  ال يل.

 الوسيلة ال انية:  أن يلجأ إىل كتب الت ريل عامة.

وه تا  تتب الت تريل عمومتا ،لجتأ إىل ك تا إال أن يو ل  ع  ما ي ر  الطالب كتاب آقِه مل يتم كريل أحاثي ه يف كتاب داص، آليح أمتا  الطالتب ه
 نصياة وهي:

ا نصتب الرايتة( يتذكر مت)تتااب  م تل أن يب أ الطالب ابلرجتون إىل كتتب كتريل أحاثيتل الكتتب الثقهيتة، ان أحاثيتل ااحكتا  واحت ة، داصتة وأن ك
 احتل به ااح اف من أحاثيل مث يذكرما احتل به آقهاء املذاهب اادرى.

، إ ا  أراث  -آيمتتا أعلتتم  -وهتتو كتتتاب مل يتتتم كتتريل أحاثي تته يف كتتتاب متتت اول  -متت    -آتتإن متتن يتت ر  كتتتاب )الكتتايف( البتتن ق امتتة وعلتتى هتتذا 



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

766 

آيمك ته أن يباتل عتن هتذا الت يل يف ابب التتيمم يف )نصتب الرايتة( للزيلعتي، أو يف  -مت    -ثارسه أن يعرف كريل ح يل يف ابب التيمم م ه 
  ( البن حجر، أو يف )اق اية( ايب الثيض ال ماري.)التل يص الب

اتل الرابتا كتر  أ هتا يف املب  ت تريل وقت  أما إ ا مل د  الطالب كريل ح يِل متا يف  كتتب الت تريل الثقهيتة، آعليته أن يلجتأ إىل خ هتا متن كتتب ال
 ا  جمم  .كتب وإن كان يعطي  كردآ  نعي ها ه ا. ويعتس كتاب )ك ز العمال( لعلي املتقي اق  ي، أوسا هذه ال

ىل متذهب إيف كتابه )املت دل  ان ال مشقي)ت بيه(   كرت أن كتاب )الكايف( البن ق امة، مل يتم كريل أحاثي ه يف كتاب مت اول، وق   كر ابن ب ر 
تت اول، ما خمتصترا  جت ا ، ولك ته خت  كردت هت، صتاحب )ااحاثيتل امل تتارة( دترهج أحاثيتل )الكتايف(٦4٣اإلما  أمح ( أن الاآظ الاياء املق سي 

 .4٦٦، ص ته14٠1آلز  االست راك، )امل دل ملذهب أمح ( البن ب ران، ط مؤسسة الرسالة 

 الوسيلة الثالثة: أن يقوا القالب بتخريج احلديث بنفسه.

ملباتل راجعته ابدتصتار يف ايل وأهتم مكيثيتة الت تر   و ل  ع  ما اليتتمكن متن الوصتول إىل كتريل حت يلِ  متا ابلوستيلتس الستابقتس، وقت  أختتر  إىل
 الرابا اخلاص ابل يل وعلومه.

 وهللا يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم. ووسائله، يتعلق أب ية الت ريل آهذا ما

 :سادسا: كتب مفسري آايت األحكاا

ان إن و ج ، إىل  ابلس ة مث ابإلجة ابلكتاب مثيف املسائل امل تلثالقرآن الكر  هو أول ثليل من أثلة ااحكا  الشرعية، وقذا آإن الثقهاء يست لون 
 آدر ااثلة املعروآة. 

 يتتم تعيتس ، وهذا القستم اادت عي ال اللةوالقرآن وإن كان كله قطعي الوروث، إال أنه من حيل ال اللة: م ه ماهو قطعي ال اللة وم ه ماهو خ  قط
 يل مبي ة أو ي ظر يف أقوال الصاابة والتابعس آيه.املراث م ه َبايت أدرى مبي ة أو أبحاث

لة يف كتتب مستتق -قهتاء  ل هبتا الثالتيت يستت -وبسبب اخل ف بس الثقهاء يف هذا القسم، آق  ثأب العلماء م ذ الق   على جا آايت ااحكتا  
 عن كتب التثس  اَّامعة، ما بسط القول و كر اخل ف آيها. ومن هذه الكتب:

ي ومتن كتتب مذهبته، وهتو مطبتون يف هتت متن كت   الشتاآع 4٥8هتت،  ومل يكتبته الشتاآعي، وإمنتا جعته البيهقتي  2٠4القرآن( للشاآعي  )أحكا  - 1
 جمل ين بتاقيق الشيخ عب ال ين عب اخلالق. ط ثار الكتب العلمية.

مل تلثتتة يف مستتائل الثقتته مث ي صتتر أقتتوال املتتذاهب اهتتت، وهتتو يتتذكر  ٣8٠)أحكتتا  القتترآن( للجصهتتاص )أبتتو بكتتر أمحتت  بتتن علتتي التتراوي ال ثتتي(  - 2
 جمل ات.  ٣مذهبه ال ثي، وهو مطبون يف 

 أجزاء.  4، مطبون يف ته٥4٣)أحكا  القرآن( ايب بكر بن العريب املالكي  - ٣

جتا أهتم متا كره أبتو بكتر بتن ه،  و جتزء، وهتو أكتس الكتتب يف موضتوع 2٠، مطبتون يف تهت٦٧1)اَّاما احكا  القرآن( ايب عب هللا القر    - 4
 العريب وواث عليه. 

 ومن كتب املعاصرين )تثس  آايت ااحكا ( حملم  علي السايح. - ٥

يهتا آإنته التثست  املتأثور آ حكتا  معرآتةواعلم أن جا آايت ااحكا  يف كتاب مستقل إمنا هو من ابب التيس  على الطالب، واملطلتوب يف آايت اا
 ل املذاهب امل تلثة يف اآلايت.هو املرجح بس أقوا

  -ابإلضاآة إىل ماسبق  -ومما يثي  يف هذا املوضون أياا 

 تثس ابن ك  . - 1

          تثس  الش قيطي. - 2
 هذا وابهلل تعاىل التوآيق.

 :سابعا: كتب أحاديث األحكاا

، وق  اعتىن العلماء جبما أحاثيل ااحكا  التيت ي ستت ل هبتا يف أبتواب اثين ثليل من أثلة ااحكا  الشرعية، وهي املبي ة لكتاب هللا تعاىل يالس ة ه
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ابتتا الثقتته امل تلثتتة يف كتتتب مستتتقلة، مث قتتا  علمتتاء آدتترون بشتترح أحاثيتتل ااحكتتا  التتيت جعهتتا َمتتْن قتتبلهم، وقتت   كتتر  هتتذه الكتتتب يف املباتتل الر 
 ، وهي:اخلاص ابل يل وعلومه، ونعي ها ه ا مبت ئس اباص ر م ها آااكس

ة، وعت ث لم يف أبتواب الثقته امل تلثت، اقتصتر آيته علتى ااحاثيتل املتثتق عليهتا بتس الب تاري ومستتهت٦٠٠)عم ة ااحكا ( لعب ال ين املق ستي  - 1
عمت ة أكتس وهتو ) تتب قبلته كتتاابكح ي ا. ويسمى هذا الكتاب أياا )عم ة ااحكا  الص رى( وكان الاآظ عب ال ين املق سي قت    4٠٧أحاثي ه 

 ااحكا  الكسى(، ولك ه اليعرف اآلن.

أجتزاء يف  4م  حامت  الثقتي يف هت، وهو مطبون بتاقيق حم ٧٠2ومن ختروحه: )إحكا  ااحكا  خترح عم ة ااحكا ( لتقي ال ين بن ثقيق العي  
يتت  ابستتم )العتت ة(  بتتن ثقيتتق الع ( الحاختتتية علتتى كتتتاب )اإلحكتتا -وهتتو صتتاحب )س تتبل الستت  (  -جملتت ين. وحملمتت  بتتن إْساعيتتل اامتت  الصتت عاين 

 أجزاء،  ط ثار ااقصى ابلقاهرة. 4مطبون يف 

 ومن ختروحه أياا: )تيس  الع   خترح عم ة ااحكا (  للشيخ عب هللا البسا .

 ي.حمم  سعي  مولو  ح ي ا، مطبون يف جمل  بتعليق14٧1، ع ة أحاي ه ته٧٠2)اإلملا  أبحاثيل ااحكا ( البن ثقيق العي   - 2

 ح ي ا.  1٥9٦هت،  ع ة أحاثي ه  8٥2)بلول املرا  من أثلة ااحكا ( البن حجر العسق ين  - ٣

ن بترح بلتول املترا (، وقت  ادتصتره حممت  خترحا  مطوال  ْساه )الب ر التمتا  ختت ته1119وخترحه القاضي خترف ال ين السس بن حمم  امل ريب الص عاين 
 جمل ات. 4بل الس   خترح بلول املرا ( يف إْساعيل اام  الص عاين يف كتابه )س  

، انتقتى أحاثي ته متن ستبعة كتتب تهت٦٥٣( ايب السكتات جمت  الت ين بتن تيميتة عليه الصت ة والست  )م تقى اادبار من أحاثيل سي  ااديار  - 4
 ح ي ا. ٥٠29وهي الكتب الستة ومس   أمح ، وع ث أحاثي ه 

 جمل ات.  4أجزاء يف    9ل ااو ار(  يف  هت يف كتابه )ني 12٥٠وخترحه الشوكاين 

بتن قاستم ال جت ي  ن بتن حممت هذه أختهر كتب أحاثيل ااحكا ، وه اك كتاابت أدرى للمعاصرين من أآالها كتاب )أصول ااحكا ( لعب الرمح
ه املؤلتف نثسته يف  كتل ابب، وختترحهتت، وهتو كتتاب خمتصتر يف جملت  واحت ، وقت   كتر آيته اآلايت ابإلضتاآة إىل ااحاثيتل التوارثة يف1٣92ال بلي 

 جمل ات.  4)اإلحكا  خترح أصول ااحكا ( مطبون يف 

 هذا وي ب ي أن يااف إىل ختروح أحاثيل ااحكا  املراجا التالية:

 خترح الكتب الثقهية )بثتح الباري خترح صايح الب اري(. - ٥

 خترح الكتب الثقهية )بشرح ال ووي على صايح مسلم(. - ٦

 الثقهية )بشرح الس ة للب وي(. خترح الكتب - ٧

ثقته  كتر رحا مثيت ا لطالتب الختتمو تأ مالت   كتاب )التمهي  ملا يف املو أ من املعاين وااساني ( البن عب الس، وآيه خترح ابن عبت الس أحاثيتل  - 8
 آيه مذاهب العلماء يف خمتلف املسائل.

وإن كانتت  -طالعهتا ت صتص أن ية أدترى متعلقتة ابلثقته، وي ب تي للت ار  املهذا،  وابإلضاآة إىل أحاثيل ااحكتا  آتإن ه تاك موضتوعات ح ي يت
 وم ها: -ختروح أحاثيل ااحكا  السابقة تت اوقا 

البتتتن قتيبتتتة،  تلتتتف التتت يل(و كتتتر  أهتتتم مراجعتتته يف املباتتتل الرابتتتا وهتتتي: )ادتتتت ف التتت يل( للشتتتاآعي، و)أتويتتتل خم موضتتتون خمتلتتتف التتت يل:
 الطااوي.و)مشكل اآلاثر( ايب جعثر 

 موضون  سخ ال يل وم سوده:

م التتووير علتتى  ثتتىن حممتت  بتتن إبتتراهيأاومي، وقتت  و كتتر  أهتتم مراجعتته يف املباتتل الرابتتا، وأ هتتا )االعتبتتار يف ال استتخ وامل ستتو  متتن اآلاثر( ايب بكتتر التت
 .1٠4 - 1٠٣ص   1ج  كتاب الاومي، كما خلهص الووير الق ر امل سو  من ال يل و ل  يف كتابه )الروع الباسم( 

 هذه كتب أحاثيل ااحكا  وختروحها وما يلتاق هبا،  وابهلل التوآيق.

 :اثمنا: كتب الرت يح
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ستتتبق أن تكلم تتتا يف أ يتتتة الرتجتتتيح يف أك تتتر متتتن موضتتتا يف هتتتذا الكتتتتاب، داصتتتة يف القستتتم اخلتتتامح متتتن أحكتتتا  املثتتتيت ابلثصتتتل ااول متتتن البتتتاب 
لعلتم املطلتوب حتصتيله( يف الثصتل ااول متن هتذا البتاب، وآيته  كتر  أنته ي ب تي لطالتب العلتم أن يعترف جممتون اخلامح، وم ها ما  كر ه يف )صثة ا

الثقيته: التذي ْستا ادتت ف ]رمحته هللا  ابان ميمياةأثلة كل مسألة، وأقوال العلماء آيها، والقول الراجح م ها الذي تعا ه ااثلة، و كر  ه تاك قتول 
 .1[ة، وع  ه مايعرف به رجاان القولالعلماء وأثلتهم يف اَّمل

إ ا آترَّط يف آتآتق للكتتاب والست ة. لق املواابآإ ا عرف الطالب القول الراجح يف خمتلف املسائل كان عاب ا  هلل على بص ة وصواب، وكان مثتيا  خ ه 
 هذا ضلَّ وأضلَّ، وهل  وأهل .

 جح يف الشرن.اوال اين الر  هاء على مع يس: أح  ا الراجح يف املذهب،وه ا ي ب ي الت بيه على أن لثظ )الراجح( يرث يف ك   الثق

  التتذي نتصه عليته إمتتا ، أو القتولآأحيتا : يقصت ون بلثتظ التتراجح أي القتول التراجح يف متتذهب معتس، وهتو القتتول التذي عليته أك تر آقهتتاء املتذهب
 اإلما . ألز  أصاابه به إ ا تع ثت أقوالاملذهب، أو  القول املتأدر إلما  املذهب أو قول أك ر أصاابه أو قول 

 ذهب.راجح يف املوأحيا : يقص ون بلثظ الراجح أي الراجح يف الشرن الذي تشه  له نصوص الكتاب والس ة وإن كان ِب ف ال

عامتة املستائل، وإن كتان لته  ومتن كتان دبت ا  أبصتول أمحت  ونصوصته عترف التراجح يف مذهبته يف] رمحه هللا هذين ال وعس يف قوله ابن ميميةوق  بسه 
 . 2[بصر اباثلة الشرعية عرف الراجح يف الشرن

إن دالثتته متتن و عبتت  بته هللا تعتتاىل اب التتذي نتوحنتن يف ك م تتا عتتن الرتجتيح إمنتتا نريتت  بتته املعتىن ال تتاين، وهتتو معرآتتة التراجح يف الشتترن، وهتتو التق والصتتو 
 دالثه من العلماء.

 سباب أ ها:وتتكون ملكة الرتجيح ل ى الطالب أب

 االك ار من حثظ ااثلة من نصوص الكتاب والس ة داصة مايست لون به يف ااحكا . - 1

 ثراسة قواع  الرتجيح نظراي  من كتب أصول الثقه، وق   كرت مواضعها يف آدر املبال السابق. - 2

احكتتتا  وأحاثيتتتل ختتتتروح آايت االثقتتته املبستتتو ة،  و  ثراستتتة التطبيتتتق العملتتتي لقواعتتت  الرتجتتتيح،  و لتتت  بقتتتراءة ترجياتتتات العلمتتتاء يف كتتتتب - ٣
 ااحكا .

ه نصتتوص الكتتتاب اتشتته  بصتتاتآمتتا هتتذه ال راستتة تتكتتون علتتى التتت رج ملكتتة الرتجتتيح لتت ى الطالتتب آتقتتوثه إىل معرآتتة التتراجح يف الشتترن وهتتو م
 والس ة.

أ  كتتتب الرتجتتيح:  َييت علتتى ر لتتيت ترختتت ه إىل  لتت ، وولكتتن، وحتتىت تتكتتون هتتذه امللكتتة لتت ى الطالتتب آإنتته ي ب تتي لتته أن يستتتعس بتتبعض الكتتتب ا
 كتاابت ابن تيمية مث كتاابت ابن القيم مث كتاابت الشوكاين مث كتاابت ابن حز  رمحهم هللا.

 أما كتاابت ابن ميمية رمحه هللا يف الرت يح الفقهي: - 1

 وال  ثس.آهي مستوثعة رجمون آتاويه من ا ل  الاثي والعشرين إىل ا ل  اخلامح 

، وستيج  ه يف جممتون الثتتاوي، مث ي رستو ريقة ال راسة: أن ي ر  الطالب اباب  متن أبتواب الثقته يف الكتتب التيت س وصتي هبتا آيمتا بعت  إن ختتاء هللا
ختتيخ   ة، إال أنلك هتا يستلته أدطتاء و و الطالب أن ختيخ اإلس   يبتس التراجح يف الشترن يف معظتم املستائل التيت يت اوقتا، ومعظتم ترجيااتته صتواب، 
انتت  ستائل. ولتوال هتذا لكمىت آيته متن اإلس   مل يستوعب يف كتاابته هذه كل مسائل الثقته إ  مل يكتن هتذا مقصت ه، وإمنتا كتان ديتب علتى ماي ستتث

 كتاابته ت ين يف الرتجيح عن خ ها.

ع لألثلتتة، ومتتن هتتذا كتتتاب )االدتيتتارات الثقهيتتة متتن هتتذا، وقتت  جتتا بعتتض ال ابلتتة ترجياتتات ختتتيخ اإلستت   يف ك تت  متتن املستتائل ذدتتاو ثون عتتر 
هت، وهو مطبتون يف جملت  متوستط بتاقيتق حممت  حامت  الثقتي. والي تين عتن  8٠٣آتاوي ختيخ اإلس   ابن تيمية( جعها ع ء ال ين البعلي ال بلي 

ن يطلتا علتى ستبب الرتجتيح متن ااثلتة الشترعية وهتو مطالعة )جممون الثتاوى( نظترا  الدتصتاره، وهتذا ابل ستبة للطالتب املت صتص التذي ي ب تي لته أ

                                                 

 ٣٣٣يارات الثقهية( ص )االدت 1
 229 - 228 /2٠)جممون الثتاوي(  2
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 مامل يذكره البعلي.
 كتاابت ابن القيم رمحه هللا.   - 2

ادتياراتتته ب الثقتته ومستتائله، و توعبا  ابتتوامل يكتتتب كتتتااب  مستت -كشتتي ه ابتتن تيميتتة   -البتتن القتتيم رمحتته هللا ادتيتتارات يف بعتتض املستتائل الثقهيتتة، وهتتو 
ة، وخ هتا متن كتبته. لذمتة،والطرق الكميتأحكا  أهتل االك  ة كاع   املوقعس، وب ائا الثوائ ، وإخاثة اللهثان، وواث املعاث، و الثقهية مت اثرة يف كتبه 

ثهرستتته بد متتة لطتت ب العلتتم  كتتر أبتتو ويتت وت تتاثر ادتياراتتته يف كتبتته دعتتل الوقتتوف عليهتتا ختتتاقا  إال ملتتن لتته ثرايتتة وَتتتر  بكتبتته. وقتت  استت ى الشتتيخ ب
ختتأنه ختتأن  رات ابتن القتيم صتوابمعظتم ادتيتاو رات ابن القتيم الثقهيتة، و لت  يف كتابته )التقريتب لعلتو  ابتن القتيم(  بعتته ثار الرايتة يف جملت . الدتيا

 ختي ه رمحهما هللا.

 كتاابت الشوكاين وابن حزا رمحهما هللا.  - 3

كتتتاابت بح، ومتتن ه تتا أوصتتي ا يف الرتجتتي إىل ال ظتتر يف كتتتاابت خ  تتا نظتترا  لعتت   استتتيعاب ابتتن تيميتتة وابتتن القتتيم ملستتائل الثقتته، آقتت  ثعتتت الاجتتة
دتره ع ته ابت ابتن حتز  رختم أتعة على كتاالشوكاين مث ابن حز ، ول ى كل م هما ختذو ، ولكن ختذو  الشوكاين أقل ومن ه ا ق م ا كتاابته يف املطال

 يف التاريخ.

ه( ن عليته متاملهر الصتريح، واالستصتااب هتو )بقتاء اامتر علتى ماكتاوسبب ختذو  ا هو العمتل ابالستصتااب ع ت  عت   الت ص الظتا  يوجت  متاي   ه
لظتتتر  ا ، وماكتتتان ااصتتتل آيتتته . آمتتتا كتتتان ااصتتتل آيتتته اإلابحتتتة كالعتتتاثات يبقتتتى مباحتتتا حتتتىت ي بتتتت التتت ص احملتتتر 2٠)ارختتتتاث الثاتتتول( للشتتتوكاين ص 

ختتتيخ اإلستت   يف   ، كمتتا  كتترهالظتتاهر يف االستتت الل، ومتت هم ابتتن حتتز كالعبتتاثات اليشتترن م تته إال متتا ثبتتت ابلتت ص. واالستصتتااب هتتو عمتت ة أهتتل 
ا  يف ااثلتة متن إال بعت  الباتل التت . وق   كر ابن تيمية أن االستصااب هو أضعف ااثلة ابالتثاق والدوو العمل بته1٦ /2٣)جممون الثتاوى( 

 صول الثقه.أبوتثصيل هذا  .1٦٦ /29و  1٦ /2٣ن الثتاوى( مؤهل لذل ، ان االستصااب هو نثي ابلعلم وليح علما ابل ثي، انظر )جممو 

 لقيا .وق  أسرف ابن حز  يف العمل ابالستصااب، وعمل به الشوكاين قلي ، وواث ابن حز  على الشوكاين ب ثيه ل

  رث تا لثقهيتة، ونتتل عتن  لتئل ااملستا ورخم  ل  آق  أثا ا خت ة الرص يف البال عن ال ليل إىل نق  ك   من أقوال العلماء وك   متن تثريعتات
 يف كتتتتاابت ابتتتن حتتتز  لوقتتتوف عليتتتهالألقتتتوال والتثريعتتتات التتتيت التشتتته  قتتتا ااثلتتتة آاتتت  عتتتن امل تتتالف م هتتتا لألثلتتتة، وهتتتذا هتتتو الرتجتتتيح املطلتتتوب 

ا آيه. وقذا الن صح الطالب املبت ئ ابلقراءة يف كتاابت  لبته م هجته ه دتاص لتت  يعلتق بق  بوجتبتن حتز اوالشوكاين، ما الذر من متابعتهما آيما ختذه
 را آيه من الشذو  واَّرأة خ  احملموثة.
 أما كتاابت الشوكاين املثي ة يف  ل :

 آأوهقا )السيل اَّرار املت آق على ح ائق ااوهار( انه مؤلف أساسا يف ال ق .

 ويليه )نيل ااو ار خترح م تقى اادبار(.

ي م تل ، وهتذا م هجته الثقهتيق حستن دتانل راري املايهة( للشوكاين نثسه، وخترحه اآلدتر )الروضتة ال  يتة( لصت ويليه منت )ال رر البهية( وخترحه )ا
 م هل الشوكاين.

 وأما كتاابت ابن حز  املثي ة يف  ل :

 آكتابه )احمللى(.

بت الرمحن بتن ملستائل الثقهيتة( لعليتة يف ات اَّهذه هي أهم الكتب املعي ة على معرآة الراجح يف الشرن، ومن كتب املتأدرين يف هتذا الشتأن )امل تتارا
 ، ولك ه تكلم يف الراجح يف بعض املسائل الثقهية ومل يستوعب.ته1٣٧٦ صر السع ي 

بتتن تيميتتة اظتتر أوال يف كتتتاابت عليتته أن ي آوعلتتى هتتذا آتتإ ا أراث الطالتتب معرآتتة التتراجح يف الشتترن إ ا مل يتبتتسه لتته  لتت  متتن كتتتاب الثقتته التتذي ي رستته، 
 ن القيم مث كتاابت السع ي، مث كتاابت الشوكاين، مث كتاابت ابن حز .واب

أن  -يف مباتل االعتقتاث  -ور اسبة الك   عن الشذو  يف آراء العلمتاء، آقت  ك تت   كترت ع ت  الكت   يف اادطتاء الشتائعة يف ضتوابط التكثت  
 يف االستت باط الثقهتي، أثهاه إىل اخلتروج أبقتوال ختتا ة، ويرجتا  لت  إىل ث ثتة قول الشيخ االباين يف اإلميان خت  ست ي ، و كترت أن لته م هجتا  ختتا ا  
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 أسباب  أ كرها ه ا، وهي:

 ااول:  است الله أبحاثيل ضعيثة، و اول جه ه أن يرقى هبا إىل ثرجة ال ْسن والقبول.  •

 ه، بتل يتكلتف تكلثتات أصتول الثقتيفالت ال صتوص املعروآتة والسبب ال اين:  است با ه أحكاما من ااثلة التت ل عليهتا أبي وجته متن وجتوه ثال •
 بعي ة، و مهل ااثلة ماال حتتمله.

، بتل جتت ه بتس ثالالت ال صتوص لق ابلرتجتيحوالسبب ال الل: ع   مراعاته قواع  الرتجيح، سواء مايتعلق ابلرتجيح بس ااثلة املتعارضتة أو متايتع •
البتاين عتن است ل به. وق  ثاآا ال اللة مما يعارضه مما ق  يكون أقوى يف االحتجاج وأوضح يف ا يش  إىل ماأحيا  يذكر ال ليل الذي يؤي  رأيه وال

 اَّمهتتور علتتى د آتته ه، ولتتو كتتانلتتختتتذو ه متتن هتتذا الوجتته بقولتته )ولتتيح متتن الشتتذو  يف ختتتيء أن خيتتتار املستتلم قتتوال متتن أقتتوال اخلتت ف لتت ليل بتت ا 
 مته هتذا آيته تلبتيح، آلتيح لكتل . وك48، ص 1هتت، ط  1٣98ويتة ختترح وتعليتق االبتاين( ط املكتتب اإلست مي د آا  ملن وهم( )العقيت ة الطاا

ذاهبهم الثاست ة ل هؤالء يست لون ملكصارى، آإن  أح  أن يست ل را ب ا له من ثليل وإال لعذر  املرجتة واملعتزلة واخلوارج يف د آهم، بل لعذر  ال 
ل ب، ولتيح متن كت   أهتن هتذا الكتتامتوالس ة وضربت أم لة لذل  يف القسم اخلامح من أحكا  املثيت يف الباب اخلتامح أبثلة مبتورة من الكتاب 

ملستت ل بته أن ن من ختروط ال ليل ام بقوقم إالعلم أن لكل مسلم أن يت   ل ليل ب ا له، بل الب  من الرتجيح بس ااثلة، وهو مايعس ع ه أهل العل
  ساملا  من املعارع. ال كقول االباين: ب ليل ب ا له. يكون ثلي  صاياا  

ب لتتيح ة وجههتتا ع تت  ااجانتتستترت املتترأ ويتبتتسه الطالتتب صتتاة ك متتي هتتذا إ ا قتترأ رثوث بعتتض العلمتتاء املعاصتترين علتتى االبتتاين، آقتتول االبتتاين أبن
ل ستاء رث عليته لذهب احمللهق على ااين بتار  والسثور(، وقول االبا بواجب رث عليه الشيخ محوث التودري يف كتابه )الصار  املشهور على أهل التسج

 أسبابه.و  ل  ختذو ه الثقهي اءْا يتبسالشيخ إْساعيل اانصاري يف كتابه )إابحة التالي ابلذهب احمللق لل ساء(، وه اك رثوث ك  ة عليه، بقر 

 ق.ابهلل تعاىل التوآيو قبوله، هذا  ي ب ي التوقف يف -الف آيه املتق مس داصة ماي ثرث به وخي -وقذا آإن ك   الشيخ االباين يف الثقه 

 :اتسعا: كتب القواعد الفقهية

 ت الثقهية وخ ها.واملصطلاا كان ت وين الثقه سابقا على ت وين العلو  املتعلقة به كأصول الثقه والقواع  الثقهية والثروق الثقهية

يعتتات يف متتن ااحكتتا  والتثر  قهيتتة عظيمتتةآلثقهيتتة إىل القتترن الرابتتا اقجتتري، حيتتل وجتت  العلمتتاء أمتتامهم ثتتروة ويعتتوث بتت ء التتت وين القيقتتي للقواعتت  ا
ا يف صتتطلااْا أو تل يصتتهأو بشتترح م ختتتىت أبتتواب الثقتته، آاختتتت لوا هبتتذه ال تتروة العظيمتتة متتن جوانتتب متعتت ثة ستتواء بت تتريل ااحاثيتتل التتوارثة آيهتتا

ذه هتتلثقتته امل تلثتتة وأن ايف أبتتواب   . وكتتان ممتتا اختتتت ل بتته العلمتتاء: أهنتتم الحظتتوا تشتتاهبا بتتس بعتتض ااحكتتا متتتون أو االستتت راك عليهتتا وختت   لتت
ن أبتواب وإن كانتت مت -تشاهبة احكا  املااحكا  املتشاهبة تعوث كلها إىل أصل آقهي واح ، آتتبعوا  ل  يف سائر الثقه، وجعوا كل جمموعة من ا

  ة الثقهية.َّاما بي ها ابلقاعاصل الثقهي لذي دمعها، وْسهوا ااحكا  املتشاهبة اباختباه وال ظائر، كما ْسهوا ااحتت ااصل الثقهي ا -خمتلثة 

اه وال ظتائر رقاصت ها(، وااختتب  تا )اامتور(، آالقاع ة هتي قولإمنا ااعمال ابل ياتومن أم لة  ل  )قاع ة: اامور رقاص ها( واليت أصلها ح يل )
أحكتا  ة كالوضتوء وال ستل و حكتا  الطهتار أاملتع ثة يف ختىت أبواب الثقه واليت ترجا إىل اعتبار قص  املكلهف أي نيته، وهذا يت دل يف هي ااحكا  

ح وخ هتا متن ان والصتي  والتذابئألثتا  ااميتو الص ة والزكاة والصيا  والل والبيون والعقوث وك اايت الط ق والوقف والعتق والقتذف وك تاايت الكثتر 
 قه. ( ثدل يف سبعس اباب من أبواب الثااعمال ابل ياتأبواب الثقه، حىت قال الشاآعي رمحه هللا إن ح يل )

ائر(، وبتس كتتب )ااختتباه وال ظتن ْسهاهتا بوق  كتب العلماء يف هذا الثتن واهتمتوا بته نظترا  لثوائت ه، ومت هم متن ْسهتى كتبته بكتتب )القواعت ( ومت هم مت
  ل .املصطلاس آرق كما تبسه 

 يل:تبه على ال او التاكائ ه وأهم  وملا كان موضون القواع  الثقهية يعتس خريبا ابل سبة لطالب العلم املبت ئ، آق  لز  التعريف به وبثو 
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اعت  بيتت، أو مع تواي كقو كقواعت  ال  لشتيءتعريف القاع ة يف الل ة: هي ااسا ، آقواعت  الشتيء هتي أسسته التيت يبتين عليهتا، حستيا  كتان هتذا ا -أ 
 ال ين.

 أو الل تتة أو اَّتتس أصتتول الثقتته تعريتتف القاعتت ة يف االصتتط ح: أي تعريتتف القاعتت ة يف أي علتتم، ختتترعيا كتتان أو ختت  ختتترعي، كعلتتم الثقتته أو -ب 
 واق  سة وخ   ل .

 )التعريثات(.آالقاع ة هي )قاية كلية م طبقة على جيا جزئياْا( هذا قول اَّرجاين يف 

 لت قيح(.اح على منت أو هي )حكم كلي ي طبق على جزئياته ليتعرف أحكامها م ه( وهذا تعريف سع  ال ين التثتاواين يف )التلوي

 ي ختترحته لت  متن قبتل.اح  وهو التذو تعريف القاع ة الثقهية: ادتلثت تعريثات العلماء للقاع ة الثقهية وإن كانت كلها  ت ور حول معىن  -ج 
 يثي رع اها، وهو: ية أرجو أنا مل يتثقوا على تعريف واح  آق  صار ل جتهاث يف  ل  موضا، وقذا آق  وضعت تعريثا للقاع ة الثقهومل

 رف حكمها(.، وم ه ي ع)القاع ة الثقهية: حكم خترعي جاما ت  رج حتته أخلب املسائل اليت ت دل حتت موضوعه يف ختىت أبواب الثقه

 ل( ومل نقل )كل املسائل( ان يف كل قاع ة است  اءات كرج ع ها ب ليل داص.وقل ا )أخلب املسائ

 قاعتت ة هتتي يف الواقتتالكتتن ان الو وقول تتا )وم تته ي عتترف حكمهتتا( أي ي عتترف حكتتم املستتائل متتن القاعتت ة، لتتيح ان القاعتت ة ثليتتل ختتترعي يف  اْتتا، 
 ع  إن ختاء هللا.هذه القوا بيان قذا يف الك   عن آوائ  ثراسة تل يص احكا  هذه املسائل ال ابتة اباثلة الشرعية وسيأيت مزي 

 ها أبهنا:وهذه املسائل اليت ت دل حتت موضون القاع ة ودمعها حكم واح  هي ااختباه وال ظائر. واليت ميكن تعريث

 (.لق ر املشرتك بي هايف هذا ا تشاهبة)ااختباه وال ظائر: هي مسائل متثرقة يف ختىت أبواب الثقه قا كلها حكم خترعي واح ، مما دعلها م

 هذا مايتعلق بتعريف القاع ة الثقهية.

 الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. - 2

تتي الكتت ك  تتا عبتتارة عتتن حكتتم كلتتي ت تت رج حتتتته أحكتتا  جزئيتتة متشتتاهبة، آتتإ ا كانتتت هتتذه اَّزئيتتات يف ابب آقهتتي واحتت  م الكلتتي ابلاتتابط ْس 
ي الكم الكلي ابلقاع ة الثقهية. الثقهي، وإ ا كانت  هذه اَّزئيات م تشرة يف أبواب آقهية ك  ة ْس 

 . 1[والثرق بس الاابط والقاع ة، أن القاع ة جتما آروعا  يف أبواب ختىت، والاابط دمعها يف ابب واح ، هذا هو ااصل] ابن جنيم احلنفيقال 

  - الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية: - 3

قواعت  اعت  كتبته اخلاصتة، آن هتذه القو تكلم ا عن هذا يف املبال السابق اخلاص أبصول الثقه، واملقصوث من ا هار هذا الثرق بيان أن لكتل نتون مت
  آهتذا اليليتق ال توعس متن القواعت قتا دلتط بتسااصول قا كتبهتا، وقواعت  الثقته قتا كتبهتا وهتي التيت تع ي تا ه تا. ويتتم التثريتق بي همتا أياتا حتىت ال ي

 بطالب العلم. وإن كانت ه اك قواع  تعتس أصولية من وجه وآقهية من وجه آدر.

 ن وجهس:موإ ا كان ك  ال وعس دمعهما أهنما قواع  ت  رج حتتها جزئيات ك  ة قا حكم واح ، آإهنما خيتلثان 

 الوجه ااول: العلم الذي تتعلق به، وموضوعها. -أ 

ا قاعت ة أحكتا  ك ت ة جتمعهت احت . آه تاكتتعلق بعلم الثقه، وموضوعها جا ااحكا  املتشاهبة يف ختتىت أبتواب الثقته حتتت أصتل و  آالقواع  الثقهية:
وعها . آقواعت  الثقته موضت. وحنتو  لت )اامور رقاصت ها(، وأحكتا  جتمعهتا قاعت ة )اليقتس اليتزول ابلشت (، وأحكتا  جتمعهتا قاعت ة )الاترر ي تزال(

 ة نثسها.ااحكا  الثقهي

 ( و وب( و )ال هتتي للتاتتر اامتتر للوجتتأمتتا القواعتت  ااصتتولية: آمتعلقتتة بعلتتم أصتتول الثقتته، وموضتتوعها ضتتبط استتت باط ااحكتتا  متتن ااثلتتة، كقول تتا )
 )اخلاص يق   على العا ( وحنو  ل . آقواع  ااصول هي واسطة بس ااثلة وااحكا . 

 ع .والوجه ال اين: هو م ى عمو  هذه القوا -ب 

وهتتذه ي بتته  ستتت  اة أبثلتتة داصتتة،هتتا مستتائل مآالقاعتت ة الثقهيتتة: أخلبيتتة ليستتت كليتتة رعتتىن أنتته ت تت رج حتتهتتا أخلتتب جزئياْتتا ال كلهتتا، آأحيتتا  كتترج م 
 ها.عليها بعض مؤلثي كتب القواع  م ل ابن جنيم والسيو ي والبكري آيذكرون القاع ة مث يذكرون مايست ىن م 
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 ة: آهي كلية، ت  رج حتتها جيا جزئياْا ب   است  اء.أما القاع ة ااصولي

عيتة. آالتم يتل حكتا  الثقهيتة الثرو  لتة متن ااوي حظ أنه يف كتب ك  ال وعس )القواع  الثقهية والقواع  ااصولية( تذكر القاع ة مث تارب قتا اام
 لك  ال وعس من ااحكا  الثرعية.

 فوائد دراسة القواعد الفقهية: - 4

ختتتباه اعلتتم أن آتتن اا]ال آقتت -ال ظتتائر( و يف صتت ر كتابتته )ااختتتباه  -رمحتته هللا عتتن مثتترة ثراستتة القواعتت  الثقهيتتة  الساايوطيوقتت  عتتسه  لكتتل علتتم مثتترة،
تتر يف آهمتته واستااتتاره، و  معرآتتة إللتتاق والت تتريل، و ايقتتت ر علتتى وال ظتتائر آتتن عظتتيم، بتته ي طلتتا علتتى حقتتائق الثقتته وم اركتته ومآدتتذه وأستتراره، ويتمهه

نثصِهتتل و [ قتته معرآتتة ال ظتتائرااب ا: الثأحكتتا  املستتائل التتيت ليستتت رستتطورة والتتواثث والوقتتائا التتيت الت قاتتي علتتى ممتتر الزمتتان، وقتتذا قتتال بعتتض أصتت
 ماجعه السيو ي رمحه هللا، آ قول إن آوائ  ثراسة القواع  الثقهية هي:

 زئية.لى حثظ ااحكا  اَّمما يعس ع ما جزئياته الك  ة باوابط مشرتكة هي القواع أهنا معي ة على ثراسة الثقه وآهم أسراره،  و ل  جب -أ 

عتت ة ليستتت ألة الاثثتتة. آالقا ثليتتل املستتأهنتتا معي تتة علتتى االجتهتتاث الستتت باط أحكتتا  املستتائل الاثثتتة ذلاقهتتا بقاعتت ْا ممتتا ييستتر الوصتتول إىل -ب 
 ل.ثلي  خترعيا ولك ها معي ة على الوصول إىل ال لي

 أن بعض القواع  ميكن أن تكون ثلي  خترعيا يثيت به و ل  يف أحوال م ها: -ج 

 إ ا كانت القاع ة نثسها نص آية أو ح يل.•  

 أو إ ا كانت القاع ة مب ية على ع ث كب  من ال صوص وإن صي ت صياخة داصة. •  

 ى.جوث ثليل معارع أقو و ليل ع   ع   العرف واالستصااب، آيعمل هبا ك أو إ ا كانت القاع ة ثلي  معتسا  يف أصول الثقه، كس  الذرائا و •  

هتذه القواعت   ا هتذه املستألة، انت ت رج حتتهت دوو معارضة ال صوص اخلاصة يف مسألةِ  ما بقاع ة من القواع  الثقهيتة وه ا ي ب ي الت بيه على أنه ال
 أخلبية ليست كلية.

متق متة متن  إليهتا يف مرحلتة جوإمنتا ستياتا  لن  تتاج إىل ثراستة القواعت  الثقهيتة يف ب ايتة ثراستته للثقته، وابستعراع ماسبق ي رك الطالب جب ء أنه
 ة هذه القواع .سه يف ثراسال راسة بع  حثظه لك   من أحكا  الثقه،  وابلتايل آ  ي ب ي للطالب املبت ئ أن يش ل وقته وي ه  نث

 كتب القواعد الفقهية:  - 5

طبوعتة مرتبتة علتى هتم كتتب القواعت  املآيمتا يلتي ألثقهية مت اثرة يف كتب الثقه، ونظرا  ا يتها آق  أآرثها العلماء رؤلثتات مستتقلة، و توج  القواع  ا
 املذاهب:

 :يف املذهب ال ثي -أ 

 كتر القواعت  تبعتا . ومطبتون استا و هتت،  وهتو كتتاب مؤلتف يف اخلت ف أس 4٣٠(  كتاب )أتسيح ال ظر( ايب وي  ال بوسي )عبي  هللا بتن عمتر( 1)
 هت، وهو من أق   ماص  ف يف القواع . ٣4٠معه كتاب )أصول الكردي( ايب السن الكردي 

يف املتذهب وقتذا آقت  حظتي بشتروح   هت،  وهو أهتم كتتب القواعت  9٧٠(  كتاب )ااختباه وال ظائر على مذهب أيب ح يثة( لزين ال ين بن جنيم 2)
جملتت ات،   4الكتتتب العلميتتة يف  هتتت،  بعتتته ثار 1٠98ن البصتتائر ختتترح ااختتتباه وال ظتتائر( امحتت  بتتن حممتت  المتتوي ك تت ة لعتتل أ هتتا )خمتتز عيتتو 

 هت.14٠٥

 :يف املذهب املالكي -ب 

 ه للثروق اليت هي مقصوث الكتاب.هت، وق   كر القواع  تبعا  يف أث اء خترح ٦84(  كتاب )الثروق( للقاضي ختهاب ال ين القرايف املالكي 1)

هتتت، مطبتتون بتاقيتتق 914ونشريستتي( (  كتتتاب )إياتتاح املستتال  إىل قواعتت  اإلمتتا  مالتت ( للونشريستتي )أبتتو العبتتا  أمحتت  بتتن  يتتي التلمستتاين ال2)
 أمح  بو  اهر اخلطايب.

    :يف املذهب الشاآعي -ج 

وهتتذا الكتتتاب يتت ور كلتته حتتول بيتتان أن ااحكتتا  . تهتت٦٦٠(  كتتتاب )قواعتت  ااحكتتا  يف مصتتاحل اا  ( للشتتيخ اإلمتتا  عزالتت ين بتتن عب الستت   1)
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 الثقهية كلها مب ية على جلب املصاحل وثآا املثاس . أي أنه أرجا الثقه إىل قاع ة واح ة. 

السهتتان يف علتتو  القتترآن( وصتتاحب ، وهتتو صتتاحب )تهتت٧94(  كتتتاب )امل  تتور يف ترتيتتب القواعتت  الثقهيتتة( لبتت ر التت ين حممتت  بتتن هبتتاثر الزركشتتي 2)
 ر احمليط يف أصول الثقه(.)البا

 سع  ال بييت.م. سعوث بن  ( كتاب )االست  اء يف الثروق واالست  اء( لب ر ال ين حمم  بن أيب سليمان البكري. مطبون بتاقيق  ث٣)

لشتاآعي بتل يف ستائر واعت  يف املتذهب اهت، وهو أهم كتب الق 911(  كتاب )ااختباه وال ظائر يف قواع  وآرون آقه الشاآعية( للااآظ السيو ي 4)
بعتتة ثار الكتتتاب ذا الكتتتاب،  يف هتتذا الثتتن. وأآاتتل  بعتتات هتت -داصتتة متتن الشتتاآعية  -املتتذاهب نظتترا  انتته جتتا آيتته د صتتة ماكتتتب ااقتت مون 

 4 يف، مطبتتون  تته يف ال اتتو ظتتائر( ولكالعتتريب بتاقيتتق حممتت  املعتصتتم ابهلل الب تت اثي. وي حتتظ أن للستتيو ي كتتتااب  آدتتر بتت ثح اإلستتم )ااختتتباه وال
لط بي هما.  جمل ات،  آ  خي 

 يف املذهب ال بلي: -ث 

 بعا .ت، رتب كتابه على أبواب الثقه و كر القواع  ته٧28(  كتاب )القواع  ال ورانية الثقهية( البن تيمية 1)

ابته جتاما العلتو  والكتم(، وكتاحب ))أبو الثرج وين ال ين عب الرمحن بن ختتهاب بتن رجتب( صت ته٧9٥(  كتاب )القواع ( البن رجب ال بلي 2)
 أهم كتب قواع  ال ابلة.

 هت. 1٣٧٦(  كتاب )القواع  وااصول اَّامعة( لعب الرمحن بن  صر السع ي ٣)
 كتاابت معاصرة:  -هت 

 )جملتتتة ااحكتتتا    التتتيت ورثت يفهتتتت، جتتتا آيتتته القواعتتت14٠٣(  كتتتتاب )ختتتترح القواعتتت  الثقهيتتتة( للشتتتيخ أمحتتت  الزرقتتتاء، ط ثار ال تتترب اإلستتت مي 1)
ا ال ولة الع مانية يف أوادر أايمها.  الع لية( اليت أص ْر

ه ل شتوء علتم القواعت  الثقهيتة وأهتم  هت. وق  اختتمل هذا الكتاب علتى عرضت 14٠٦(  كتاب )القواع  الثقهية( لعلي أمح  ال  وي، ط ثار القلم 2)
 كتبه.

 يق.يتعلق ابلقواع الثقهية،  وابهلل تعاىل التوآ آهذا ما
 :عاشرًا: كتب الفروق

ائل االدتتت ف بتتس املستت عتتين ذ هتتارالثتتروق عكتتح القواعتت ، آتتإ ا كانتتت القواعتت  تتت ص علتتى الكتتم املشتترتك بتتس املستتائل املتشتتاهبة، آتتإن الثتتروق ت
متاء: الثقته عتض العلوقتذا قتال ب ائق الثقته،املتشاهبة يف الظاهر. آالقواع  جتما املتشاهبات، يف حس أن الثروق تثترق بتس املتشتاهبات، وهتذه متن ثقت

 معرآة اَّما والثرق، واملراث ابَّما أي القواع  اَّامعة، واملراث ابلثرق أي الثروق املثرهِقة.

 وهبذا ميكن تعريف الثروق أبهنا:

بتس ستبب ادت آهمتا يف الكتم. الثروق: جا آرق، وهو االدت ف بتس مستألتس متشتاهبتس يف الظتاهر خمتلثتتس يف الكتم، ورعرآتة الثترق بي همتا يت
 .1[هو الثن الذي ي ذكر آيه الثرق بس ال ظائر املتا ة تصويرا  ومعىن، امل تلثة حكما  وِعلَّة]الثروق أبهنا  السيوطي وعرف

ع وكتتذل  بتتس آتتر روآتتة، متتا آتتروق معم تتال  لتت : الثتترق بتتس  آتترع الصتت ة ونثلهتتا، متتا أن كلتا تتا صتت ة ويشتترتكان يف أك تتر ااحكتتا  إال أن بي ه
 الصو  ونثله،  وا هار هذه الثروق هو موضون علم الثروق.

اباان هتتذا العلتتم. قتتال  التتب رعرآتتةوأروي لتت  حكايتتة  كرهتتا ابتتن دلتت ون يف )مق متتته( تبتتس لتت  ادتصتتاص الثقهتتاء رعرآتتة الثتتروق، و لتت  ليهتتتم الط
ن ختتعيب  احب ا أاب العبتا  بتاكترت يومتا صتلع متة ابل ولتة املري يتة، قتال:  أدسين صتاحب ا الثاضتل أبتو القاستم بتن رضتوان كاتتب ا]رمحه هللا  خلدون

 ، وهو هذا:أنسبها له كاتب السلطان أيب السن، وكان املق ه  يف البصر ابللسان لعه ه، آأنش ته مطلا قصي ة ابن ال اوي، ومل

 الثرق بس ج ي ها والبايل مل أثر حس وقثت ابا  ل         ..         ما

الثترق( إ  هتي متن عبتارات الثقهتاء وليستت متن أستاليب   قال يل على الب يهة: هذا ختعر آقيه، آقلتت لته: متن أيتن لت   لت   قتال: متن قولته )متاآ
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 .1[ك   العرب. آقلت له: هلل أبوك!  إنه ابن ال اوي

 ومن كتب الثروق املعروآة املطبوعة:

اوىل: حاختية )اثرار الشروق على ا، ولكتاب الثروق حاختيتان مطبوعتان معه، ته٦84ي كتاب )الثروق( للقاضي ختهاب ال ين القرايف املالك  - 1
الثتروق والقواعت  الست ية( للشتيخ حممت  بتن  هت، وال انية: حاختية )ْذيب ٧2٣أنواء الثروق( البن الشاط )سراج ال ين أبو القاسم قاسم بن عب هللا( 

 . حمم  روا  قلعه جي. ث جمل ات، ط ثار املعرآة، وَبدره آهار  من وضا  ٣ن يف أجزاء مطبو  4هت، وهو  1٣٦٧علي بن حسس املالكي 

هتت، بتاقيتق  ث.  14٠2لكويتت ابهتت، ط ووارة ااوقتاف  ٥٧٠كتاب )الثروق( للكرابيستي )أستع  بتن حممت  بتن الستس ال يستابوري ال ثتي(   - 2
 حمم   مو ،  يف جزأين.

 .ته14٠8ال بييت،   سعوث بن مسع  اء( لب ر ال ين حمم  بن أيب سليمان البكري، مطبون بتاقيق ث.كتاب )االست  اء يف الثروق واالست   - ٣

 هذا،  وق  اختتملت معظم كتب القواع  السابق  كرها على  كر ك   من الثروق.

 قه.ثراسة الث والثروق ختأهنا ختأن القواع  ال تاج ل راستها الطالب املبت ئ، وإمنا  تاج إليها يف مرحلة متق مة من

 :حاد  عشر: كتب املناظرة

 لتت  دشتتية إ التتة   أعرضتتت عتتنمثع تت ما عزمتتت علتتى أتليتتف هتتذا الكتتتاب، كتتان يف دطتتيت أن أ آتترث اباب  آيتته للم تتا رة،  وجعتتت ختتتيتا متتن ماثتتته 
 ال، مل تتا رة، وأقستتا  اَّتتتعريتتف ا ه:الكتتتاب، وستتوف اكتثتتي ه تتا ذختتتارة متتوجزة للموضتتون و لتت  ا يتتته للثقيتته التتذي قتت   تاجتته أحيتتا ، وأ كتتر آيتت

 وآثاب اَّ ال، ومراجا املوضون.

 :معريف املناظرة -1

ن أجتل اثبتات هتذا متجته وأثلتته هي مقابلة الجة ابلجة، و ل  ابمل اقشة بس خت صس أو أك ر ادتلثتوا يف أمتِر متا، حيتل يستوق كتل  ترف حج
 يف من وضعي.روضون امل ا رة أو حمل ال زان. وهذا التعر  -املطلوب اثباته أو نثيه  -اامر أو نثيه، ويسمى اامر 

صتطلاات ورثت لتوار. وكتل هتذه املااورة أو وتسمى امل ا رة أياا: اب اثلة أو اَّ ال، وتسمى ابحملاججة، وتسمى ابملماراة أو املراء، وتسمى ابحملت
 يف القرآن لل اللة على هذا املعىن ابست  اء لثظ امل ا رة.

 :جلدالأقساا ا -2

ن اَّت ال التذي أ تاقض، آع لِتم بتذل  تلف واليتم ح هللا تعاىل اَّ ال وأمر به يف مواضا من كتابه، وَ مَّه وهنى ع ه يف مواضا أدرى، وك   هللا الخي
 م حه وأمر به خ  الذي  مهه وهنى ع ه، وتبسه ل ا بذل  أن اَّ ال قسمان: حمموث ومذمو .

 .القسم األول: اجلدال احملمود

 وهو الذي مقصوثه: ال عوة إىل هللا، وإ هار الق ونصرِه، وإبطال البا ل وإ هار آساثه، وي ل عليه:

 .12٥ال ال:  (ْحَسن  لَّيِت ِهَي أَ اِثْق م ابِ َواْلَمْوِعظَِة الََْسَ ِة َوجَ اثْن  ِإىِل َسِبيِل َربِهَ  اِبلِْْكَمِة ) قوله تعاىل

َ اَها ِإبْترَاِهيَم َعَلى قَتْوِمهِ َوتِْلَ  ح جَّتت  ) وقوله تعاىل  .8٣اانعا :  (َ ا آتَتيتْ

 .2٥8لبقرة: ا (ي َكَثرَ الَّذِ  ِهتَ آَتب  ) –إىل قوله  - (أملَْ تَتَر ِإىَل الَِّذي َحآجَّ ِإبْترَاِهيَم يف رِبِههِ ) وقوله تعاىل

 .٣2هوث:  (قَال واْ اَي ن وح  َقْ  َجاَثْلتَتَ ا آََأْك َتْرَت ِجَ الََ ا) وقوله تعاىل

  وموستتى لصتتايح يف جماثلتتة آثا التت يل اآهتتذه اآلايت يف جماثلتتة املتتؤم س للكتتاآرين، وا اثلتتة اجتتل إ هتتار التتق جتتائزة أياتتا بتتس املتتؤم س وم هتت
ر أيب ، وت تتا   لصتت ة والستتعليتته ا عليهمتتا الستت   يف االحتجتتاج ابلقتت ر،  وم هتتا ت تتا ر الصتتاابة يف ستتقيثة بتتين ستتاع ة الدتيتتار دليثتتة لرستتول هللا
ىت حتابتن عبتا  اخلتوارج  ثيل. و  ربكر وعمر يف قتال مانعي الزكاة، وت ا ر عمر وأيب عبي ة يف ح يل الطاعون، وكل هذا ق  صاهت آيه ااحا

 عاث م هم ك  .

                                                 

 ٥٧9،  ص 19٧8)املق مة(  ط  ثار القلم   1
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ثقه آأجعوا على اَّ ال آيته والت تا ر انته هنى السلف رمحهم هللا عن اَّ ال يف هللا جل ث اؤه: يف صثاته وأْسائه، وأما ال] أبو عمر بن عبدالربقال 
 .1[علم  تاج آيه إىل رثه الثرون على ااصول للااجة إىل  ل ، وليح االعتقاثات كذل 

 واامتر ابلقيتا  ع ت  االدتت ف] الناوو ، قتال 2(اقترؤا القترآن ماائتلثتت عليته قلتوبكم، آتإ ا ادتلثتتم آيته آقومتوا) عليه الص ة والست  ويف خترح قوله 
و حممتتول ع تت العلماء علتتى ادتتت ِف الدتتوو، أو ادتتت فِ  يوقتتا آيمتتا الدتتوو كتتادت ف يف نثتتح القتترآن أو يف معتتىن م تته اليستتول آيتته االجتهتتاث، أ

ادت ف يوقا يف ختت  أو ختتبهة أو آت تة ودصتومة أو ختتجار وحنتو  لت . وأمتا االدتت ف يف استت باط آترون الت ين م ته وم تا رة أهتل العلتم يف  لت  
سبيل الثائت ة وا هتار التق وادتت آهم يف  لت ، آلتيح م هيتا  ع ته، بتل هتو متأمور بته وآاتيلة  تاهرة، وقت  أجتا املستلمون علتى هتذا متن عهت  على 

 .٣[الصاابة إىل اآلن، وهللا أعلم

 هذا اَّ ال احملموث.

 ،  وم ه:القسم الثاين: اجلدال املذموا

آل عمتران:  (َلك م ِبِه ِعْلمم   ِآيَما لَْيحَ  حت َآجُّونَ آَِلمَ ) تعاىلوبسه أن آاعله مستكس متبا للشيطان، قال وق  هنى هللا ع ه و مهه،  اَّ ال ب   علم: -أ 

َوِمتَن ) ، وقتال تعتاىل٥٦ختاآر:  (يتهِ ِإالَّ ِكْسم مَّتا ه تم بَِباِل ِ  يف ص   ورِِهمْ  ه ْم ِإنِإنَّ الَِّذيَن د َاِثل وَن يف آاَيِت اّللَِّ ِبَ ْ ِ س ْلطَاِن َأَتَ ) ، وقال تعاىل٦٦
 .٣لل: ا ( ِ ال َّاِ  َمن د َاِثل  يف اّللَِّ ِبَ ْ ِ ِعْلِم َويَتتَِّبا  ك لَّ خَتْيطَاِن مَّرِي

تتت ه ْم لَتْستت ِجيَب َوالَِّذيَن   َاجُّوَن يف اّللَِّ ِمن بَتْعتِ  َمتا ا) اَّ ال بع   هور الق: قال تعاىل -ب  ِتْم َوَعلَتيْ اِحَاتةم ثَ ه  ح جَّ ِهْم َخَاتبم ِع تَ  َرهبِه
َ د َاِثل وَنَ  يف الَْقِه بَتْعَ  َما تتَ ) ، وقال تعاىل1٦الشورى:  (َوَق ْم َعَذابم خَتِ ي م   .٦اانثال: (َبسَّ

 . ٥٦الكهف:   (لَْقَّ َود َاِثل  الَِّذيَن َكَثر وا اِبْلَباِ ِل لِي ْ ِحا وا ِبِه ا) اَّ ال إلبطال الق: -ج 

تا ض تِرَب ابْتن  َولَ )ل تعتاىل ال الكثتار عتن كثترهم وآقتتهم، وكجت ال أهتل البت ن عتن بت عهم وأهتوائهم، قتااَّ ال الحقتاق البا تل: كجت  -ث   َمتْرَ َ مَّ
 .٥8 - ٥٧الزدرف:  (ه ْم قَتْو م َدِصم ونَ  َ ال  َبلْ َلَ  ِإالَّ جَ  َضَرب وه   َوقَال وا أَآِقَتت َ ا َدْ م أَْ  ه َو َما، َمَ    ِإَ ا قَتْوم َ  ِمْ ه  َيِص ُّونَ 

 آهذا كله يف اَّ ال املذمو .

 آداب اجلدال منها:  -3
ظهتور قصت ه قهتر اخلصتم والما، واليكتون إد ص ال ية: أبن يكون مقص  امل اِ ر إ هار الق وإبطال البا ل، آلتم تشترن امل تا رة إال اجتل هتذ -أ 

 جه هللا الَحظَّ نثسه من مباهاة العلماء أو مماراة السثهاء.يف ا الح. أي أن يبت ي ابمل ا رة و 

متا آائت ة أال ي ا ر إال آيما يعلم حجته وثليله، ان هللا    من جاثل ب   علم، وان اَّاهل آرض ه السؤال واالستتثتاء ال امل تا رة. آتإن قيتل آ -ب 
أنته الخيلتو ثليلته متن أن يكتون صتوااب أو دطتأ، وهتذا تظهتره امل تا رة، آتإ ا  هتر أن ثليلته  امل ا رة إ ا كان امل اِ ر يعلم الجة وال ليل ، قل تا: آائت ْا

وق  كتان يظ ته -صواب ثبت ل يه الق ورسخ و م  هللا على الصواب وررا َتبعه م اِ ره يف الصواب بل دب عليه  ل ، وإ ا  هر أن ثليله دطأ 
 كل ااحوال إ هار الق.  . آثائ ة امل ا رة يفرجا ع ه إىل الق -صوااب 

َتآجُّوَن ِآيَمتا لَت) أال ي ا ر جاه : ان اَّاهل حتر  عليه امل ا رة، لقوله تعاىل -ج  ، واَّاهتل آرض ته الستؤال ٦٦ل عمتران: آ (بِتِه ِعْلتمم  ْيَح َلك تمآَلِتَم حت 
 َعلِهم اَّاهل.يت  . ولك ه ٧: اانبياء (آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتْعَلم ونَ ) لقوله تعاىل

أال ي تتا ر متتن هتتو أعلتتم م تته: ان آرضتته أن يستتأل ااعلتتم وي تتزل علتتى قولتته مهمتتا أيتت هه التت ليل، آتتإن ت تتاقش متتا ااعلتتم آهتتذه تستتمى مراجعتتة ال  -ث 
                                                 

 92 /2)جاما بيان العلم(   1
 متثق عليه 2
 219 - 218 /1٦بشرح ال ووي( )صايح مسلم  ٣
 [ يكون حديثاً  كون ذلك خقأ، إال أنيمن مث ف  وسلم و  أقول الدليل عندان هو لي  إال قول هللا أو قوله رسوله صلى هللا عليهقال الشيخ أبو حممد حفظه هللا

 (48امع ص )النكت اللو [لدليلمة االستدالل، ابفاألوىل أن ينسب املصنف امقأ إىل استدالل املناظر ال إىل الدليل فيستبدل كل، ال يثبت
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 وآيها أدرج الب اري يف كتاب العلم من صاياه ابب )من ْسا ختيتا آراَجَا حىت يعرآه(. م ا رة،

تصتح امل تا رة ويظهتر التق بتس املت تا رين حتىت يكتو   وقتالوا ال] ابان عبادالربا سبق أنته الي تا ر إال َمتن هتو يف مرتبتته يف العلتم، قتال ويظهر مم -هت 
 .1[متقاربس أو متساويس يف مرتبة واح ة من ال ين والثهم والعقل واإلنصاف وإال آهو ِمراء ومكابرة

 ة ستصته أو يزثريته آهتذه ، وال يت قه صتمه، آيستمح لته اب هتار حجتته واليقا عته يف ح ي ته، واليب تي عليتهوي ب ي للم ا ر أن يكون عاثال ما د -و 
 آرعون ما موسى عليه الس  .

تا)عتاىل  قلبته كمتا قتال تن أن يزيت  هللاودب على امل ا ر أن يقبل الق إ ا  هر ويقف ع  ه، وإال كان من أهل املعان ة واالستكبار والَيمت -و   آَتَلمَّ
 .٥لصف: ا (وَاخ وا أَوَاَل اّللَّ  قت ل وهَب ْم َواّللَّ  اَل يَتْهِ ي اْلَقْوَ  اْلَثاِسِقسَ 

 إ ا انقطا املت ا رين معا، ومل يستطا أي م هما أن ي بتت التق، آيجتب عليهمتا التوقتف عتن امل تا رة وستؤال متن هتو أعلتم م همتا، لقولته تعتاىل -ح 
أنته َتتتارى ]عتن ابتن عبتا   البخاار ، وروي ٥9ال ستاء:  (ر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس توِل ِإن ك  تت ْم تت ْؤِم  توَن اِبّللِه َواْليَتتْوِ  اآلِدترِ ِإن تَت َتاَوْعت ْم يف خَتتْيِء آَتتآَت)

، آَمره هبما أيبه بن كعب آ عاه ابن عبتا  آقتا ل: إين َتاريتت هو وال رُّ بن قيح بن ِحصس الَثزاري يف صاحب موسى، قال ابن عبا : هو َدِارمت 
ابان ، قتال 2[يذكر ختأنه ، قتال: نعتم عليه الص ة والس  أ  وصاح  هذا يف صاحب موسى الذي سأل موسى السبيَل إىل ل ِقيِهه، هل ْسعَت ال   

 .٣[ويف ال يل جواو التجاثل يف العلم إ ا كان ب   تع هت، والرجون إىل أهل العلم ع   الت اون]يف خترحه  حجر

َواَل جت َاِثل وا َأْهَل اْلِكتَتاِب ِإالَّ اِبلَّتيِت ) ال عوة، قال تعاىلي ا ر أهل املعان ة وأهل الب ن، ولكن يبل هم الق من ابب إقامة الجة وتبلي  أال  -ط 
َ ا َوأ نزَِل ِإلَيْ  ، وقال 4٦الع كبوت:  (ك ْم َوِإَق َ ا َوِإَق ك ْم َواِح م َوحَنْن  َله  م ْسِلم ونَ ِهَي َأْحَسن  ِإالَّ الَِّذيَن  ََلم وا ِم تْه ْم َوق ول وا آَم َّا اِبلَِّذي أ نزَِل ِإلَيتْ

اْهتَتَ واْ وَِّإن أََأْستَلْمت ْم آَتِإْن َأْستَلم واْ آَتَقتِ  آَإْن َحآجُّوَك آَتق ْل َأْستَلْمت  َوْجِهتَي ّللِِه َوَمتِن اتتَّتبَتَعِن َوق تل لهِلَّتِذيَن أ ْوت تواْ اْلِكتَتاَب َواا مِهيهِتَس ) تعاىل
َا َعَلْيَ  اْلَبَ ل  َواّلله  َبِص م اِبْلِعَباثِ  ال، ولكتن ]. وس تل اإلما  مال  آقيل له: الرجل يكون عاملا ابلس ن داثل ع هتا  قتال 2٠آل عمران:  (تَتَولَّْواْ آَِإمنَّ

تتس ابلستت ة، آتتتإن ق بتتل م تتته وإال ستتكت ع تت  أهتتتل الستت ة، وإن كتتتانوا يقومتتون هبتتا أحيتتتا  كمتتا يف م تتتا رة . آم تتا رة أهتتتل ااهتتواء والبتتت ن مكروهتتة 4[خي 
ة دتب عليته أن عب العزيز الك اين لبشر املريسي وامل بته بكتاب )الي ة( للك اين،وأياا م ا رة العقي ة الواسطية البن تيميتة. ولكتن متن   تر املبت عت

نكستتر أمتتامهم ضتتعثت قلتتوب أهتتل التتق وقويتتت ختتتوكة أهتتل البا تتل، ويف هتتذا يكتتون متمكه تتا  قتتاثرا َت علتتى إ هتتار التتق وإبطتتال حججهتتم انتته إ ا ا
ودتتب أن يعلتتم أن اامتتور املعلومتتة متتن ثيتتن املستتلمس البتت  أن يكتتون اَّتتواب عمتتا يعارضتتها جتتوااب  قا عتتا  الختتتبهة آيتته: ]رمحتته هللا  اباان ميميااةيقتتول 

اث والبتت ن م تتا رة تقطتتا ثابتترهم مل يكتتن أعطتتى اإلستت   حقتته. وال َوَفه ِبتت ف مايستتلكه متتن يستتلكه متتن أهتتل الكتت  ، آكتتل متتن مل ي تتا ر أهتتل االلتت
 ٥[ روجب العلم واإلميان، والحصل بك مه ختثاء الص ور و مأني ة ال ثو  وال أآاث ك مه العلم واليقس.

أهتم  ترق  ا املوضتون، وإن كتانإىل مراجت لتبهذه أهم آثاب امل ا رة واَّ ال، أما  رق اَّ ال وأساليب امل ا رة آلتن نعرضتها ه تا ول جتا آيهتا الطا
 اَّ ال: هي السؤال واَّواب، والقلب على اخلصم، واملعارضة وال قض، واإللزا  ب و  القول وخ ها.

 :مرا ع املوضوع - 4

 .وما بع ها 1٣ص  1هت، الباب ال الل )يف اثبات حجل العقول( ج 4٥٦يف كتاب )اإلحكا  يف أصول ااحكا ( البن حز   -أ 

 هت.  4٦٣يف كتاب )جاما بيان العلم( البن عب الس  -ب 

 .99 - 92 /2ابب )مايكره آيه امل ا رة واَّ ال واملراء( 

                                                 

 1٠8 /2)جاما بيان العلم(  1
 (٧4ال يل ) 2
 1٦9 /1)آتح الباري(  ٣
 ته14٠4، ط ثار اارقم ٣٦)بيان آال علم السلف على علم اخللف( البن رجب ال بلي، ص  4
 .1٦٥ - 1٦4 /2٠)جممون الثتاوي(  ٥
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 .1٠8 - 99 /2وابب )اثبات امل ا رة وا اثلة وإقامة الجة( 

 هت. 4٦٣يف كتاب )الثقيه واملتثقه( لل طيب الب  اثي  -ج 

 .2٣٥ - 2٣٠ /1وابطاله(  ابب )ِ كر ماتعلق به من أنكر ا اثلة

 .24 - 19 /2وابب )ِ كر ماالب  للمتجاثلس من معرآته(  

 .٣٧ - 2٥ /2  وابب )أثب اَّ ل(

 .٥٧ - 4٠ /2وابب ) رق اَّ ال وصور االنقطان(  

 هت.  ٥٠٥يف كتاب )إحياء علو  ال ين( ايب حام  ال زايل   -ث 
 .٥8 - ٥٥ /1آصل يف )ختروط االختت ال ابمل ا رة وآثاهبا( 

 .٦٠ - ٥8 /1وآصل يف )آآات امل ا رة(    

ص  2 جا يف امل تا رة يف ستآيته مباتل وا ( حملم  بن إبراهيم التووير،عليه الص ة والس  كتاب )الروع الباسم يف الذب عن س ة أيب القاسم   -هت 
 ومابع ها. 1٧

 مق ماته.و لم امل طق عكتاابت املتأدرين املؤسسة على   آهذه الكتب  ت ين عن مراجعة ك   من الكتب املص ثة يف امل ا رة داصة

ذا املباتل، مث ملوضتون ال تاين يف هتالثقته، وهتو اوهبذا خنتم هذه اإلختارة املوجزة ملوضون امل ا رة، وهبا خنتم الك   يف أص اف الكتب ال ومة ل راستة 
 ن تقل إىل الك   يف املوضون ال الل م ه، وابهلل تعاىل التوآيق.
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 نوصي به يف دراسة الفقه يف املرمبة الثانية املوضوع الثالث: ما

 بع  عرع أص اف الكتب اليت  تاج إليها ثار  الثقه يف ثراسته، هذا أوان بيان مانوصيه ب راسته م ها.

صتي كتتب املتذهب التيت نو و ذهب، ر املتوسوف نذكر يف هذا املوضون أربا مسائل، وهي: بيان الاجتة إىل ثراستة الثقته متن الكتتب املذهبيتة، وادتيتا
 ب راستها يف املرتبة ال انية، و ريقة ال راسة.

 املسألة األوىل: بيان احلا ة إىل دراسة الفقه من الكتب املذهبية

 َتتاو كتب الثقه املذهبية رزيتان: الت رج والرتجيح.

لتراجح يف ات ئس يتذكر القتول سم داص ابملبقب املذاهب ث ثة أقسا : الت رج يف عرع املاثة الثقهية، وق   كر  يف املوضون السابق أن كتاألوىل: 
ف بتس املتذهب وبتس يتذكر اخلت املذهب، وقسم داص ابملتوسطس ويذكر اخل ف ثادل املذهب نثسه ما بيان الراجح، وقسم داص ابملتق مس و 

لتت رج لتب ِباجتة إىل هتذا ارين. والطااملقتارن يف اصتط ح املعاصت خ ه من املذاهب ما ترجيح قول املتذهب عتاثة، وهتذا القستم هتو ماي ستمى ابلثقته
 يف ال راسة للتيس  ولتاصيل أقصى ماميكن حتصيله من املاثة الثقهية، هذه املزية ااوىل.

، والرتجتيح دعتل والست ة أ  الللكتتاب  اب املواآتقأما املزية ال انية: آهي الرتجيح يف ااقسا  ال  ثة املذكورة أع ه، سواء كان هتذا الرتجتيح هتو الصتو 
ه تلقتي الطالتب يف تترجيح آهتذ الطالب خيرج من الكتاب الذي ثرسه بقول واضح يف كتل مستألة. ِبت ف الكتتب التيت تعترع أقتوال املتذاهب  ثون

 بية.ح ة وخيرج من ثراستها مشوه الثكر،  آهاَتن املزيتان تبي ان الاجة إىل ثراسة الثقه من الكتب املذه

 كتب خ  املذهبية آهي تثتقر إىل امل هل املت رج أو إىل الرتجيح أو إليهما معا، ومن أم لتها:أما ال

لتف املستائل، ولك ته ايرجح يف خمتكتاب )الروضة ال  ية( لصت يق حستن دتان ختترح )الت رر البهيتة( للشتوكاين،  هتذا كتتاب خت  متذه ، وعتاثة مت•   
قبل يف   هو ماأختر  إليه منو ض املسائل ثراسته، هذا ابإلضاآة إىل اختتماله على آراء ختا ة يف بع اليشكل حلقه يف م هل مت رج، يرتقي الطالب يف

 كتب الرتجيح.

لتيت ك ت  متن املستائل ا   الرتجتيح يفكتاب )آقه الس ة( للسي  سابق، هو كتاب خ  مذه ، واليشتكل حلقتة يف مت هل متت رج، كمتا أنته يثتقتر إىل•   
نته خت  مؤهتل رتكته يترجح هبتواه ايف حت ة آي ثون ترجيح، وقت   كتر  يف آثاب املثتيت أنته الي ب تي للمثتيت أن يلقتي املستتثيتيذكر آيها أقوال املذاهب 

 للرتجيح. هذا ابإلضاآة إىل أن بعض ااقوال اليت يرجاها تكون أحيا  ِب ف ال يل الصايح.
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 املسألة الثانية: اختيار املذهب

 اسة .ملذاهب خنتاره لل ر ان، هو أي ابقة الاجة إىل ثراسة الثقه من كتب املذاهب، آإن السؤال الذي يطرح نثسه اآلإ ا تبس من املسألة الس

، ة والست  عليته الصت  ورستوله بي هتا هللا واَّواب: هو أنته ي ب تي أن ي علتم أن املتذاهب متاهى إال وستائل و ترق موصتلة ملعرآتة ااحكتا  الشترعية التيت
، وهتذا ا  الشترعية الصتاياةعرآتة ااحكتهب أك ر أدذا  ب صتوص الكتتاب والست ة، وأقتل خمالثتة للست ن ال ابتتة كلمتا كتان متؤثاي إىل موكلما كان املذ

الثتتة ا  ابلستت ن وأقلهتتا خمملتتذاهب أدتتذهتتو أستتا  املثاضتتلة بتتس املتتذاهب، والتتذي دعل تتا خنتتتار ثراستتة الثقتته متتن كتتتب املتتذهب ال بلتتي، انتته أك تتر ا
 صاياة.لألحاثيل ال

 وتثصيل هذا هو أن املذاهب املتبوعة أربعة: ال ثي واملالكي والشاآعي وال بلي.

 :أوال: أما املذهب احلنفي

أآترط أصتااب الت يل يف    أيب ح يثتة وجتتاوووا الت ه يف  لت ، والستبب ] أبو عمر بن عبادالربآهو أك ر املذاهب خمالثة للس ن الصاياة، قال 
دالته الترأي والقيتا  علتى اآلاثر واعتبار تا، وأك تر أهتل العلتم يقولتون إ ا َصتحه ااثتر بطتل القيتا  وال ظتر، وكتان رثهه ملتا رثَّ واملوجب لذل  ع ت هم اث

تباعتا اهتل من أدبار اآلحاث بتأويل حمتمل، وك   م ه ق  تق مه إليه خ ه وَتبعه عليه م له ممن قال ابلرأي، وج تل مايوجت  لته متن  لت  ماكتان م ته ا
متن  ه كإبراهيم ال  عتي وأصتااب ابتن مستعوث، إال أنته أخترق وأآترط يف ت زيتل ال تواول هتو وأصتاابه واَّتواب آيهتا بترأيهم واستاستاهنم، آتأتى م ته بل

ت  كب  للسلف وخِتَ امت  هي ع   خمالِثيهم ب ن، وماأعلم أح ا  من أهل العلم إال وله أتويل يف آية أو مذهب يف س  ة رثه من   ل   أجل ل  ِد فم
 .1[املذهب س ة أدرى بتأويل سائ  أواثعاء نسخ،  إال أن ايب ح يثة من  ل  ك  ا  وهو يوج  ل  ه قليل

اعلتم أن كت  متن اائمتة أدتذت عليته مستائل، قتال بعتض العلمتاء إنته دتالف آيهتا الست ة، وست ذكر  رآتا  متن ] حممد األمني الشنقيقيوقال الشيخ 
بو ح يثة رمحه هللا آهو أك ر اائمة يف  ل ، انه أك رهم رأاي. ولك رة املسائل اليت حصل آيها القيل والقال من  لت   ل  إن ختاء هللا. أما اإلما  أ

ا لشتال آدتر الحنتاج إىل بسط تثصيلها. وبعض املسائل اليت قيل آيها  ل  يظهر أنه مل يبل ه الس ة آيها،  وبعاها ق  بل ته الس ة آيها، ولك ته تركهت
 .2مث   كر الش قيطي بعض اام لة على  ل .  [ها.  ه أرجح م 

هتذا مادتتالف آيته أبتو ح يثتتة ]قتتال أبتو بكتر:  (كتتااب  يف مصت هثه بع توان )كتتتاب الترث علتى أيب ح يثتة  ت(هتت2٣٥)هتذا وقت  أآترث أبتتو بكتر بتن أيب ختتيبة 
 ٣. ٣٦٥٣4حىت  ٣٦٠49أثر من رقم  مث  كر ابن أيب ختيبة حنو مخسمائة [عليه الص ة والس  ااثر الذي جاء عن رسول هللا 

 :اثنيا: وأما املذهب املالكي

حجة، وكان و  ة يف ومانه ك ليل أهل امل ي آم الثاته للس ة ك  ة، وهو يلي املذهب ال ثي يف  ل ، وسببه اعتماث اإلما  مال  رمحه هللا على عمل
ي ه قالتة ختتوكتان يقتول ر  الصتاابة،م يف عملهم متابعون ملن قتبلهم حتىتاليعمل ِب يل اآلحاث الصايح إ ا دالف عمل أهل امل ي ة وكان يرى أهن

ن الت يل التذي ن ألتف دت  مت، أي أن العمتل التذي نقلته ألتف عت«ألتف عتن ألتف دت  متن واحت  عتن واحت »ربيعة بن عبت الرمحن )ربيعتة الترأي(: 
 حاث.نقله واح  عن واح . آأعطى للعمل حكم املتواتر ورجاه على ماعارضه من دس اآل

ته املشتهورة إىل مالت  وقت  أورثهتا ، آقيته مصتر، آكتتب رستالتهت1٧٥وق  رث على مال  يف ومانه ومن بع ه ك   من العلماء، مت هم الليتل بتن ستع  
، وهتو متن أصتااب أيب ح يثتة، تهت189. كما رث على مالت  حممت  بتن الستن الشتيباين 1٠٠ - 94ص  ٣ابن القيم يف كتابه )اع   املوقعس( ج 

دتت ف مالت ( هتذا خت  ك ت  متن كتابته )ا  تهت2٠4جملت ات، وكتتب الشتاآعي  4كتب كتابته )الجتة علتى أهتل امل ي تة(  بعتته ثار عتامل الكتتب يف آ
 املسائل اليت  كر خمالثة مال  آيها يف اابواب امل تلثة بكتابه الكب  )اا (.

ممتا قتال  عليته الصت ة والست  بتن أنتح ستبعس مستألة كلهتا خمالثتة لست ة ال ت  عن الليل بن سع  أنه قال: أحصتيت علتى مالت  ] ابن عبدالربقال 
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 كما  كرت آنثا.  ٣. وق  أورث ابن القيم رسالة الليل إىل مال  يف كتابه )اع   املوقعس( ج 1 [مال  آيها برأيه، قال: ولق  كتبت إليه يف  ل 

ابطتتال تتترجيح التت يل بعمتتل أهتتل امل ي تتة وابطتتال االحتجتتاج بعملهتتم أياتتا( و كتتر ابتتن وأآتترث ابتتن حتتز  آصتت  يف كتابتته )اإلحكتتا ( بع تتوان )آصتتل يف 
متتن روايتتتهم يف املو تتأ  عليتته الصتت ة والستت  آهتتذا متتاتركوا آيتته عمتتل رستتول هللا ]حتتز  أم لتته متتن خمالثتتات متتذهب مالتت  للاتت يل الصتتايح، مث قتتال 
ومادتتالثوا آيته أوامتره عليته الست   متن روايتتتهم وروايتة خت هم أضتعاف  لت ، ولعتتل داصتة، ولتو تتبع تا  لت  متن روايتتة خت هم لبلت  أضتعاف متا كر ، 

 .2[عليه الص ة والس   ل  يتجاوو االوف، آق  بطل كما ترى مااثعوه من اتبان عمل ال   

ذي كتتان آيتته ال تت  مقيمتتا هبتتا آيتته، تقتت ميهم يف بعتتض ااعصتتار، وهتتو العصتتر التت -بتثاتتيل أهتتل امل ي تتة  -إ ا كتتان املتتراث ]رمحتته هللا  اباان حجااروقتتال 
ميتا والعصر الذي بع ه من قبل أن يتثرق الصاابة يف اامصار، آ خت  يف تق   العصرين املذكورين على خت هم، وإن كتان املتراث استتمرار  لت  َّ

أن أهتل امل ي تة ممتن بعت  الصتاابة إ ا والتراجح ]أياتا  ابن حجار، وقال ٣[من سك ها يف كل عصر آهو حمل ال زان وال سبيل إىل تعميم القول بذل 
م ابلت بتتتت يف ال قتتت ل وتتتترك اتثقتتتوا علتتتى ختتتتيء كتتتان القتتتول بتتته أقتتتوى متتتن القتتتول ب تتت ه، إال أن خيتتتالف نصتتتا  مرآوعتتتا ، كمتتتا أنتتته يت تتتَرجَّح بتتتروايتهم لشتتتهْر

 . هذا مايتعلق رذهب مال .  4[الت ليح

أك تتر متابعتتة للستت ة وقتت  ختتته  الشتتاآعي امحتت  برستتو  القتت   يف علتتم التت يل، آقتتال آلتتم يبتتق بعتت   لتت  إال متتذهبا الشتتاآعي وأمحتت ، ومتتذهب أمحتت  
أمح  إما  يف مثان دصال: إما  يف ال يل، إما  يف الثقه، إمتا  يف القترآن، إمتا  يف الل تة، إمتا  يف الست ة، إمتا  يف الزهت ، إمتا  ]رمحه هللا  الشافعي

دلثت هبا أورن وال أتقى وال أآقه وال أعلتم متن أمحت  بتن ح بتل، وقتال امحت : أنتتم أعلتم م تا  وما يف الورن، إما  يف الثقر، وقال: درجت من ب  اث
 ٥[ابل يل، آإ ا كان ال يل كوآيا أو ختاميا آأعلموين حىت أ هب إليه، وقال: كل مايف كت : ح ثين ال قة آهو أمح  بن ح بل.

وأمحت  كتان أعلتم متن خت ه ابلكتتاب والست ة وأقتوال الصتاابة والتتابعس قتم ذحستان، ] رمحته هللا ابان ميمياةويف ترجيح متذهب أمحت  علتى خت ه، قتال 
 وقتتذا اليكتتاث يوجتت  لتته قتتول خيتتالف نصتتا  كمتتا يوجتت  ل تت ه، واليوجتت  لتته قتتول ضتتعيف يف ال التتب إال ويف مذهبتته قتتول يواآتتق القتتول ااقتتوى، وأك تتر

 .٦[اامثاري ه اليت مل خيتلف آيها مذهبه يكون قوله آيها راج

املتذهب  لتراجح يف الشترن وهتوراجح آيته لآهذا ما يتعلق ابدتيار املتذهب، وقت  ادترت  للطالتب  ثراستة أك تر املتذاهب أدتذا ابلست ن ملواآقتة معظتم الت
 ال بلي.

الت يين آت  نلزمته  قترر يف معهت ههب املانته املتذ وهذا االدتيار إمنا هو ملن مل ي ر  مذهبا  معي ا  بع  ، أما من ثر  مذهبا آدر انه السائ  ببلت ه أو
  ا الت ار  رطالعتةذهتوإمنتا ن صتح  -ان جيا هذه املذاهب إمنا هي  رق موصتلة إىل معرآتة حكتم الشتارن وإن تثاضتلت  -ب راسة املذهب ال بلي 

ف والتتذي قتت  يكتتون ِبتت  يف الشتترن جحملعرآتتة التترا -وهتتي كتتتاابت ابتتن تيميتتة وابتتن القتتيم مث الشتتوكاين وابتتن حتتز   -كتتتب الرتجتتيح التتيت أوصتتي ا هبتتا 
 الراجح يف املذهب الذي  ثرسه، هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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 اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية املسألة الثالثة: كتب املذهب احلنبلي
 نوصي أبن ي ر  الطالب يف هذه املرتبة كتابس من كتب املذهب، و ا:

 ملذهب.اب خمتصر يف ليل( البن ضواين، ما حثظ مت ه )ثليل الطالب( ملرعي الكرمي. وهذا ككتاكتاب )م ار السبيل خترح ال   - 1

 ف ثادل املذهب.ب يذكر اخل كتاب )الكايف( البن ق امة،  ي رسه بع  الثرال من )م ار السبيل(، و)الكايف( كتاب متوسط يف املذه  - 2

 ن قبل:مليت  كر ها  تاج الطالب للكتب التالية من ااص اف ا -بع   واليت س ذكر ريقة ثراستها آيما -وما كتب الثقه هذه 

 يف اتريخ الفقه اسس مي. - 1

 يقرأ )َتريخ التشريا اإلس مي( حملم  اخلاري.

 ويقرأ رسالة )رآا امل   عن اائمة ااع  ( البن تيمية.

 يف مرا م الفقهاء  - 2

 محتت ( لعبتتت القاثر بتتتنأذهب اإلمتتتا  ال ابلتتة علتتتى وجتته اخلصتتتوص ويف هتتذا يكثتتتي كتتتاب )املتتت دل إىل متت تتتاج يف هتتتذه املرتبتتة ملعرآتتتة تتتراجم علمتتتاء 
 دت  ن ختتاء هللا. وإ ا ملإيقتة ال راستة ست ذكرها يف  ر  -خت  معرآتة الترتاجم  -ب ران،ط مؤسسة الرسالة، وهذا الكتاب يثي  الطالتب يف أمتور أدترى 

 ب تراجم ال ابلة وكتب الرتاجم العامة.الرتجة املطلوبة به آل اجا خ ه من كت

 يف املصقلحات الفقهية  - 3

 يقتين كتاب )ْذيب ااْساء والل ات( لل ووي، ما االستعانة رعاجم ألثا  الل ة. 

 يف التخريج  - 4

يوجت  كتتاب و )اق ايتة( لل متاري. حجتر، وبتن يرجا إىل كتب الت ريل الثقهية اليت أختر  إليها قب  ، )ك صب الراية( للزيلعي، )والتل يص الب ( ال
تا بشتأنه يف  كاملة لألسباب اليتا ال قة الداص بت ريل أحاثيل )م ار السبيل( وهو )إراواء ال ليل( لأللباين، إال أن كردات االباين التقو  هب  كْر

 املبال الرابا.  

 يف مفسري آايت األحكاا  - 5

 قيطي.يرجا إىل تثس  ابن ك    وتثس  الش 

 يف شروح أحاديث األحكاا  - 6

 يرجا إىل )سبل الس  ( للص عاين، و)االعتبار( للااومي.

 يف كتب الرت يح  - 7

ية( للستع  ، و )الثتتاوي الستع صتر الستع ي يرجا إىل )االدتيارات الثقهية( البن تيمية، و)امل تتارات اَّليتة متن املستائل الثقهيتة( لعبت الرمحن بتن 
 ري املاية( للشوكاين، أو )الروضة ال  ية( لص يق حسن دان.ي أياا، و)ال را

 يف القواعد - 8

 يقرأ كتاب )القواع  الثقهية( لعلي أمح  ال  وي، و)القواع  وااصول اَّامعة( للسع ي.

 هذه املرتبة. ب إليها يفأما كتب )الثروق( آيكتثى را  كره السع ي يف كتابه )القواع ( وأما كتب  )امل ا رة( آ   تاج الطال
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 املسألة الرابعة: طريقة الدراسة يف هذه املرمبة

ه سي رسته رستاع ة خت   أو -لوجتاثة اوهتذا جتائز للاترورة كمتا  كتر  يف  - ريقة ال راسة املذكورة ه ا داصة ابلطالب الذي سي ر  الثقته وحت ه 
 ره ه ا.ه عن ك   مما س ذكآهذا ي  ي طالب من ثراسة الثقه على ي  ختيخ ِ من  لبة العلم، أو سي رسه ذرختاث خ  ثائم من ختيخ. أما إ ا َتكن ال

 -أو ال جاستتات...  بتتاب امليتاةك  -و ريقتة ال راستة التتيت نقرتحهتا: هتتي أن تكتون ثراستتة علتى اابتتواب ال الكتتب، أبن يتت ر  الطالتب نثتتح البتاب 
ل ءة آقتته البتتاب وكتتريبتتاب مث قتتراثستت  آايت البتتاب مث ختتترح أحاثيتتل المتتن جيتتا الكتتتب املوصتتي هبتتا يف آنِ  واحتت  علتتى ترتيتتب ستت ذكره، آيقتترأ ت

الكتتب  كتون ال راستة علتىت والي ب تي أن أحاثي ه ومعرآة مصطلااته مث يقرأ ماورث يف الرتجيح يف هذا الباب، هتذا هتو معتىن ال راستة علتى اابتواب،
هتذه  مث ي ر  كتاب آقته، ا  عن آدره ي ر  كتااب يف خترح أحاثيل ااحكأبن ي ر  الطالب كتااب  يف تثس  آايت ااحكا  من أوله إىل آدره مث

ول، وع ت    نستي ك ت ا  متن اااين يكتون قتالطريقة مايعة للوقتت واَّهت  ابملقارنتة ابلطريقتة ااوىل و لت  انته بشترون الطالتب يف ثراستة الكتتاب ال ت
جتا  ت الثائت ة وَتكتن متنالوقتت عظمت متا إ ا ثر  اباب  يف جيتا الكتتب يف نثتحثراسة الكتاب ال الل يكتون قت  نستي متاقرآه يف ااول وال تاين. أ

 أختتات مسائل الباب من خمتلف الكتب املساع ة.

و لت   رف مصتطلاات املتذهب،تبته وأن يعتوقبل الشرون يف ثراسة الثقه اباب  اباب ، ي ب ي للطالب أن يعرف مشاه  علمتاء املتذهب ال بلتي وأهتم ك
 ْستاء علمتاء املتذهبرجتا إليته أبل( البن ب ران، وَبدر كتاب )صثة الثتوى( البن مح ان. ويستاسن أن يكتب ل ثسته مل صتا  يمن كتاب )امل د

ض الكتتتتب وأْستتتاء بعتتت ووآيتتتاْم وكتتتتبهم وكتتتذل  مصتتتطلاات املتتتذهب، و لتتت  انتتته ع تتت  قتتتراءة كتتتتب آقتتته املتتتذهب ستتتيج  أْستتتاء بعتتتض الثقهتتتاء
 ا ستتواجه الطالتب يفاء مهتم اهنتايت وااوجته والت تريل......( وحنوهتا متن املصتطلاات. ومعرآتهتا ابتت ومصطلاات للمذهب )م تل: الت ص والتروا

 معظم أبواب الثقه.

 آإ ا آرل الطالب مما سبق، خترن يف ثراسة الثقه على اابواب على ال او التايل:

 يقرأ القالب مفسري اآلايت الواردة يف الباب. - 1

ل ت املستت و صتر اآلاي - تار الستبيل( وس ب أ )ر -يقرأ الباب من كتاب الثقه الذي سي رسه  -م    -كتاب الطهارة آع   ثراسة ابب املياة من  
 هبا يف  الباب،  مث يقرأ تثس ها يف الكتب اليت أوصي ا هبا )تثس  ابن ك   وتثس  الش قيطي(.

 يقرأ القالب الباب من كتاب أحاديث األحكاا. - 2

أحاثيل )س تبل  ه سيج  ادت آا بس. والخت  أنسة ابب املياه، يقرأه من كتاب )س بل الس  (، وي ظر يف )االعتبار( ملعرآةامل سو  م هاآإ ا أراث ثرا
معرآتتة معتتىن خريتتب و  التت يل، الستت  ( وبتتس أحاثيتتل الكتتتاب التتذي سي رستته، ولكتتن قتتراءة ختتترح ااحاثيتتل مستتبقا ستتيثي ه يف ثراستتته بثهتتم معتتىن

 ل ه اك ماخيصصه أو يقي ه  وخ   ل .ألثا ه، وه

 مث يدرس الباب من كتاب الفقه املوصى به  - 3

 لكتب وهي:اظر يف بعض وس ب أ بكتاب )م ار السبيل(، آيقرأ ابب املياه من كتاب الطهارة م  ، وأث اء القراءة  تاج إىل ال 

متتن  امش )م تتار الستتبيل(،ابدتصتتار هبتت صتتي ا هبتتا ليعتترف كردتته، ويتت وهن هتتذاكلمتتا متتره ِبتت يل يف )م تتار الستتبيل( نظتتر يف كتتتب الت تتريل التتيت أو   -أ 
 أدرجه وثرجته، ليعرف هل هو مما  تل به أ  ال .

به، ويرجتا يف  ب آيتذكر صتاحكلما َمره رصطلح خريب ثوهن مع اه يف اقامش، كمصطلح آقهي أو مصتطلح متذه  أو كتتاب متن كتتب املتذه  -ب 
 تتاب )ْتذيب ااْستاءيتة يرجتا لكايب )امل دل( البتن بت ران، و)صتثة الثتتوى( البتن محت ان، ويف املصتطلاات الثقهكتب املذهب واصط حاته لكت

 والل ات( لل ووي، وملعاجم الل ة، وخترح أحاثيل ااحكا .

ع البليهتتي، أو )التترو  حل ليل( لصتتاإ ا أختتتكل عليتته آهتتم عبتتارة أو مستتألة آقهيتتة، يستتتعس الطالتتب علتتى آهمهتتا بكتتتاب )السلستتبيل يف معرآتتة التت -ج 
ا املمارستة يب الكتب إال أنته متدت ف أسالاكلها، ورخم   املربا( مل صور البهويت، أو كتاب )الكايف( البن ق امة،  بقراءة نثح املسألة يف أح ها أو

 ل( للشتيخ ابتن جتسينار الستبيم ت)ميكن آهم ما ابلكتب ابالستعانة ب  ها متن كتتب املتذهب. وأنبته ه تا علتى أنتين ا لعتت علتى ختترح جيت  لكتتاب 
 مسجل على أختر ة كاسيت، واالستعانة به يثي  الطالب ك  ا .
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إن هتتذا يعي تته علتتى ئل البتتاب، آتتبعتت  ثراستتة البتتاب علتتى ال اتتو الستتابق يقتتو  الطالتتب بعمتتل حصتتر ملوضتتوعاته ومستتائله، أي يعمتتل آهرستتا ملستتا -ث 
 ميز ِب سن التقسيم. ، آإنه يت  ن على أقسامه بكتاب )ب اية ا ته ( البن رختاستيعابه. ومما يعس الطالب على حصر مسائل الباب اال

يتتة، الثقهيتتة( البتتن تيم ابالدتيتتاراتبعتت   لتت  يقتترأ الطالتتب نثتتح البتتاب يف الكتتتب املعي تتة علتتى معرآتتة التتراجح يف الشتترن، ويستتتعس يف هتتذا ) -هتتت 
تيتارات ابتن ي ك  ا  مايتذكر اديل( للبليهلص يق دان. وأنبه ه ا على أن كتاب )السلسب و)امل تارات اَّلية( للسع ي، ما مطالعة )الروضة  ال  ية(

 تيمية وابن القيم.

داصتة حثتظ ااثلتة  اميك ه حثظتهميثعل الطالب اخلطوات السابقة من أ إىل هت يف جيا أبواب كتاب )م ار السبيل(. و رص على حثظ كل  -و 
 وحصر مسائل اابواب.

 ة.من ثراسة )م ار السبيل(، ي ر  الطالب كتاب )الكايف( البن ق امة ب ثح الطريقة السابق بع  الثرال - 4

 دراسة القواعد الفقهية: - 5

ه، كمتتا ا العلتم وأهتم مراجعتلتعريتف هبتتذاويكتثتي الطالتب يف هتذه املرتبتتة ب راستة )القواعت  الثقهيتة( لعلتتي أمحت  ال ت وي، وهتو يشتتتمل علتى أبتواب يف 
وجزة ذه املرتبتة ستتكون متلقواعت  يف هتاوااصول اَّامعة( لعب الرمحن  صر السع ي، وهو كتاب خمتصر مثي . وهذا يعين أن ثراسة ي ر  )القواع  

ة مبستتو ة إن لطالتب القواعتت  ثراستتال تتة آيتت ر   ترث أن يتتت رب الطالتتب علتى التتربط بتتس املستائل املتشتتاهبة يف خمتلتتف أبتواب الثقتته. أمتتا يف املرتبتة ال ا
 هللا ا ية  ل  يف تكوين ملكة االست باط ل يه.ختاء 

 وهذا ما يلز  الطالب يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال انية.
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 نوصي به يف دراسة الفقه يف املرمبة الثالثة املوضوع الرابع: ما

 ة.اسة، و ريقة ال راسعلى ال ر  ساع ةنوصي أبن ي ر  الطالب يف هذه املرتبة كتاب )امل ين(  البن ق امة، ونذكر ه ا مسألتس: الكتب امل

 :املسألة األوىل: الكتب املساعدة على الدراسة

 يف مرا م الفقهاء  - 1

)ْتتتذيب ااْستتتاء وبتتتن حبتتتان، يستتتتعس بكتتتتاب )املتتت هل اامحتتت  يف تتتتراجم أصتتتااب اإلمتتتا  أمحتتت ( للعليمتتتي، وكتتتتاب )مشتتتاه  علمتتتاء اامصتتتار( ال
 ال ين الزركلي ع   الاجة.والل ات( لل ووي، و)ااع  ( خل  

 يف املصقلحات الفقهية  - 2

 ىل معاجم الل ة. إابإلضاآة  يستعس بكتاب )ْذيب ااْساء والل ات( لل ووي، و )معجم ل ة الثقهاء( لل كتورين قلعه جي وع ي ، هذا

 يف كتب التخريج  - 3

 كاملذكورة يف املرتبة ال انية ابإلضاآة إىل كتب الت ريل العامة.

 يف مفسري آايت األحكاا  - 4

 يرجا إىل )تثس  القر  (، ابإلضاآة إىل ما كر ه يف املرتبة ال انية 

 يف شرح أحايث األحكاا  - 5

البتتن   و )التمهيتت ( (  للب تتوي،يستتتعس )ب يتتل ااو تتار( للشتتوكاين،  و)آتتتح البتتاري( البتتن حجتتر، و)ختتترح صتتايح مستتلم( لل تتووي،  و )ختتترح الستت ة
 عب الس.

 الكتب املبسوطة األخر  يف نف  املذهب  - 6

. شتتاف الق تتان( للبهتتويت، وكتتتاب )كوالتتيت ي ب تتي ال ظتتر آيهتتا متتا كتتتاب )امل تتين(، وهتتي: كتتتاب )الثتترون( البتتن مثلتتح، وكتتتاب )االنصتتاف( للمتترثاوي
يباتل عتن آل رقتي يف خمتصتره،  ل( متابعتا امل تينوسيج  الطالب أن هؤالء املتأدرين قم  ريقة يف ترتيب املستائل كتالف املتقت مس كتابن ق امتة يف )

 املسائل يف مظاهنا.

 كتب الفقه املقارن   - 7

دتصتتار وأحيتتا  ابادتترى، ولكتتن وإن كتتان يتتذكر أقتتوال املتتذاهب ا -وهتتو كتتتاب )امل تتين(  -ستتيج  الطالتتب أن الكتتتاب ااساستتي يف هتتذه املرتبتتة 
تتتاج إىل ا يف آِن واحتت ، و اربعتتة كلهتتاة متتن  الوقتتت ل راستتة الكتتتب املبستتو ة يف املتتذاهب االيتتذكرها وأحيتتا  اليبستتط أثلتهتتا، والدتت  الطالتتب آستت

 مص ر ملعرآة أقوال املذاهب اادرى يف كل أبواب الثقه،وه ا نوصي ابل ظر يف الكتب التالية:

كتتريل    متتن قبتتل أنتته قتت  متار، و كتتر تهتتا ابدتصتتااول: كتتتاب )ب ايتتة ا تهتت  وهنايتتة املقتصتت ( البتتن رختتت  الثيتت ، وهتتو يتتذكر أقتتوال املتتذاهب وأثل
 أحاثي ه. 

ابلتثصتيل يف  ال املتذاهب ااربعتة  ببستط أقتو وال اين: كتاب )الثقه على املذاهب ااربعة( لعب الرمحن اَّزيري، وهذا الكتاب ميتاو عتن ب ايتة ابتن رختت
 .لة ابدتصارا،  يف حس يذكر ابن رخت  ااثخمتلف اابواب، ولكن عيبه أنه اليذكر أي ثليل من كتاب أو س ة أو خ  

صتاثرها متن ثلتها وعزوهتا إىل مأتلثة و كر والكتاب ال الل: هو )املوسوعة الثقهية( نشر ووارة ااوقاف ابلكويت، وَتتاو بعرع أقوال املذاهب امل 
ا مل تكتمتل لى اابواب كما أهنعجب ية ال ا مرتبة على ااأمهات كتب الثقه يف املذاهب ااربعة مما ييسر على الطالب مراجعة ااصل إن لز . ولك ه

 بع .

 وهذه املراجا ال  ثة السابقة تعرع أقوال املذاهب امل تلثة ولك ها الترجح بي ها.

ملتذهب ا ف ِبت -هب ال  ثتة ب متن املتذاوما مطالعة كتب الثقه املقتارن هتذه  ستن ابلطالتب يف املرتبتة ال ال تة أن يقترأ كتتااب متوستطا يف كتل متذه
هذب( ايب إستااق (، وللشاآعية )املي  الق واينو آهذا يثي ه ك  ا ، آيقرأ لألح اف كتاب )اق اية( للمرخي اين، وللمالكية )رسالة ابن أيب  -ال بلي 

 الش اوي. 
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 يف كتب الرت يح   - 8

 ملعرآة الراجح يف املذهب ال بلي. -أ 

 اخل ف( لع ء ال ين املرثاوي.كتاب )االنصاف يف معرآة الراجح من 

 وملعرآة الراجح يف الشرن  -ب 

 .٣٥إىل  21جمل ات الثقه وهي من  -جممون آتاوي ابن تيمية 

 كتاب )التقريب لعلو  ابن القيم( لبكر أيب وي ، كثهرست، ملعرآة مواضا ادتيارات ابن القيم.

 قبل يف ختروح أحاثيل ااحكا . كتاب )السيل اَّرار( للشوكاين، و كر  )نيل ااو ار( له من

 كتاب )احمللى( البن حز .

 يف كتب القواعد  - 9

 الس  . ين بن عب كتاب )القواع ( البن رجب ال بلي، وكتاب )ااختباه وال ظائر( للسيو ي، وكتاب )قواع  ااحكا ( لعز ال

 يف كتب الفروق  - 10

 كتاب )الثروق( للقرايف،  وكتاب )الثروق( للكرابيسي.

  الثتروق آتإن هتذه تت ر و ب القواعت  ون به ه ا على أن هتذه الكتتب املتذكورة أعت ه ي ب تي أن تت ر  متا كتتاب الثقته ااساستي، و لت  ابستت  اء كتت
ائل س املستيت َيمتن متن اخللتط بتجتعتل املثت بع  ثراسة الثقه وقبتل التصت ي لإلآتتاء، ان ثراستتها تعتس املثتيت علتى االستت باط، كمتا أن معرآتة الثتروق

 املتشاهبة داصة إ ا كانت الثروق بي ها ثقيقة أو خاماة، وهذا ختيء ي ركه الطالب ابملمارسة.

 
  
 

 املسألة الثانية: طريقة الدراسة

لتتى هتتوامش ع ( و)الكتتايف( يف عمتتل تتار الستتبيلالطالتتب يف هتتذه املرتبتتة يبتتين علتتى ماثرستته يف الثقتته يف املرتبتتة ال انيتتة، آيستتتعس هبوامشتته علتتى كتتتايب )م
ات الثقهيتتة، وخريتتب ، واملصتتطلاالكتتتاب ااساستتي ه تتا وهتتو كتتتاب )امل تتين( البتتن ق امتتة، و لتت  آيمتتا يتعلتتق بتترتاجم الثقهتتاء ومصتتطلاات املتتذهب

 ويستثي  م ه. رسه من قبلالل ة، وكريل ااحاثيل، وخ   ل ، آهو لن يب أ ثراسته من الصثر يف هذه املرتبة وإمنا يبين على ماث

 ثقه.ن أبواب الماسة ه ا هي على اابواب أياا كما كانت يف املرتبة السابقة، على ال او التايل يف كل ابب و ريقة ال ر 

 ي ر  الطالب تثس  آايت الباب  - 1

 من تثس  القر  ، وتثس  الش قيطي ومن خ  ا إ ا مل د  ضالته آيهما.

 ي ر  الطالب خترح أحاثيل الباب  - 2

ن كتتتتب أحاثيتتتل ب الستتت ة ومتتتثيتتتل التتتوارثة يف كتتتتاب الثقتتته ااساستتتي )امل تتتين(، ولكتتتن يقتتترأ أحاثيتتتل نثتتتح البتتتاب متتتن كتتتتوال أعتتتين بتتتذل  ااحا
 ااحكا .

حاثيتتل البتتاب، كمتتا يتتذكر متتن أ والتتذي أنصتتح بتته الطالتتب أن يقتترأ أحاثيتتل البتتاب متتن الكتتتب الستتتة، ومتتن )جممتتا الزوائتت (. وهبتتذا اليثوتتته ختتتيء
ن ه تتتاك أحاثيتتتل ج  الطالتتتب أمعرآتتتة التتترواايت امل تلثتتتة للاتتت يل الواحتتت  ومتتتا يرتتتتتب علتتتى هتتتذا متتتن آوائتتت . وستتتييستتتتثي  متتتن قتتتراءة هتتتذه الكتتتتب 

ب آيجمتا الطالت ثلتة صتاياة.صاياة بكتب الس ة هذه اليذكرها أصااب الكتب الثقهية أو يذكرون أحاثيل حس ة أو ضعيثة يف مسائل قتا أ
 . كتاب الثقه ااساسي قذه املرتبة آيستثي  هبذا ك  ا  ااثلة الصاياة والرواايت املثسرة ويايثها إىل

أمتا ختتتروح ااحاثيتل آيقتترأ ختترح أحاثيتتل البتتاب متن )آتتتح البتاري( ومتتن )ختترح الستت ة( للب تتوي،  ومتن )نيتتل ااو تار( للشتتوكاين وهتو عتتاثة متتادما 
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 آوائ ه  من الكتابس السابقس.

يتة وإن كتان اب السكتات ابتن تيمأوائت ، ان اما عتن قتراءة أحايتل البتاب ابلكتتب الستتة ورجمتا الز وأنبه على أن قراءة أحاثيل نيل ااو ار الت ين َت
 ق  جا أحاثيل )م تقى اادبار( من الكتب السبعة إال أنه مل يستوعب الرواايت امل تلثة لألحاثيل.

 مث ي ر  الباب من كتاب الثقه املوصي به  - ٣

ائتت  وائتت ة املصتتطلاات، وأي آو  يتتل، ومعتتاينثعتتل كمتتا  كتتر  يف املرتبتتة ال انيتتة، آيستتجهل يف اقتتوامش كتتريل ااحاوهتتو كتتتاب )امل تتين( البتتن ق امتتة، وي
إ ا مل تكتتتف  -آتتترت م ثتتترث ثحصتتتلها متتتن كتتتتب تثستتت  آايت ااحكتتتا  أو متتتن ختتتتروح أحاثيتتتل ااحكتتتا . وإ ا احتتتتاج إىل تستتتجيل هتتتذه الثوائتتت  يف 

 آعل. -اقوامش 

ق تان رثاوي، وكشتاف المتواإلنصتاف لل ة كتاب )امل ين(  أن يطلتا علتى كتتب الثقته ال بلتي املبستو ة )الثترون البتن مثلتح،وي  صح الطالب ما ثراس
ا ي صتتح أياتتا لثوائتت  الزائتت ة. كمتتالتتوب حتصتتيل للبهتتويت( ولتتن دتت  مشتتقة يف  لتت  ان ك تت ا  ممتتا يقتترأه آيهتتا هتتو تكتترار ملتتا قتترأه يف كتتتاب )امل تتين( واملط

وعة الثقهيتة عتة للجزيتري، واملوستذاهب اارباملذاهب اادترى يف الكتتب التيت  كتر  متن قبتل )ب ايتة ا تهت  البتن رختت ، والثقته علتى املت رطالعة أقوال
 نشر  ووارة  ااوقاف ابلكويت(، كما أن ال ظر يف كتاب )ا مون( لل ووي يثي  ه ا ك  ا .

 )الستيل يفرات ابتن القتيم، مث  يف ادتيتاث يف البتاب املت رو  يف جممتون آتتاوي ابتن تيميتة، مثويبقى بع   ل  ال ظتر يف كتتب الرتجتيح، آيقترأ كتل متاور 
 اَّرار( للشوكاين، مث يف )احمللى(  البن حز ، و ذر من ختذو  ااد ين.

أبقستتا  البتتاب  ا  كتتتب مل صتتيويثعتتل الطالتتب ماستتبق يف جيتتا أبتتواب الكتتتاب ااساستتي، وع تت ما ي تهتتي متتن ثراستتة كتتل ابب علتتى ال اتتو الستتابق 
 وموضوعاته ومسائله بطريقة مرتبة ليسهل عليه استيعاهبا.

 يبقى بع   ل  ثراسة كتب القواع  والثروق.  - 4

 وثراستها مكملة ل راسة الكتب املبسو ة السابقة.

 باط الطالتب ملكتة االستت ي متي لت ى اآ راسة القواع  تعلم الطالب جا أختتتات املستائل التيت يربطهتا حكتم مشترتك متن أبتواب الثقته امل تلثتة، وهتذ
 ذلاق الثرون املستج ة بقواع ها اَّامعة مما يعي ه على معرآة حكمها ب ليله.

 أو دثية. وثراسة الثروق َتكن الطالب من التمييز بس املسائل اليت  اهرها التشابه، يف حس كتلف يف آروق جلية

 وثراسة هذين العلمس اليست ىن ع ها الثقيه.

ي ب تتي أال   تعتتاىل، إال أنتتهثقتته ذ ن هللاا ثر  الطالتتب الثقتته علتتى ال اتتو الستتابق يكتتون قتت  أدتتذ ابلوثيقتتة يف أمتتره، ويكتتون متتؤه  ل جتهتتاث يف الآتتإ 
   ل  أربعة أمور:للوصول إىل يتص ى لإلآتاء والقااء حىت درهب نثسه، ود  أن الصواب هو ال الب على آتاويه وأحكامه. ويلز  الطالب

قت  خيتالف ل أصتاب أ  أدطتأ . و هتجوبتة لت ى مر ااول: اإلك ار من القراءة يف آتاوى السابقس، وديب هو ع ها قبل قتراءة أجوبتهتا، مث يقترأ اااا
 يآتتتاوي ابتتن حجتتر املكتت)يميتتة(،  و اَّتتواب املكتتتوب ويكتتون الصتتواب معتته أحيتتا . ويف هتتذا ن صتتح بقتتراءة )مستتائل اإلمتتا  أمحتت (،  و)آتتتاوي ابتتن ت

متن كتتب  ن بتن قاستم، وخ هتاا عب الرمحجاقيتمي(، و )آتاوي الشيخ حمم  بن إبراهيم آل الشيخ(، و )جمموعة ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية( 
 الثتاوي )كالثتاوي اق  ية( وخ ها.

  هذا.ح من كتايباب اخلامواامر ال اين: ثراسة أحكا  املثيت واملستثيت وآثاهبما. وق  جعت أهم ماك ِتب يف  ل  يف الب

ت قتتته القاتتتاء والشتتتهاثان قتتت  ثر  آواامتتتر ال التتتل: ثراستتتة آقتتته القاتتتاء وأدبتتتار القاتتتاة، والختتتت  يف أن الطالتتتب إ ا أمت ال راستتتة الستتتابقة،  يكتتتو 
ابلكتتب  راستته، وه تا نوصتيث التوستا يف وال عاوي والبي ات يف كتب )م ار السبيل( و )الكايف( و )امل ين(. إال أن ممارستة القاتاء الشترعي تقتاتي

 التالية.

 مل تلثة.هت، وهو كتاب يف  رق االثبات القاائي ا٧٥1كتاب )الطرق الكمية يف السياسة الشرعية( البن القيم   -أ 

كتا  هتت،  وهتو كتتاب ختتامل يف أح ٧99كتاب )تبصرة الكا  يف أصول ااقاية وم اهل ااحكا ( للقاضي برهان ال ين بن آرحون املالكي   -ب 
وواث عليته. وهتو مطبتون يف جتزأين يف جملت . وهتذا الكتتاب متن الكتتب  -يف )الطترق الكميتة(  -القااء، ونقل ماكتبه ابتن القتيم يف  ترق االثبتات 
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 ااساسية يف موضوعه، بل إنه أهم كتاب يف هذا املوضون.

ت،  بتاقيتق  ث. حميتي هت ل هت 1٣92ة ااوقتاف ابلعتراق هتت،  بعتته ووار  4٥٠كتاب )أثب القاضي( للمتاورثي صتاحب ااحكتا  الستلطانية   -ج 
 السرحان.

ت،  بعه ا ما العلمتي ه ٦42لموي كتاب )أثب القااة، أو ال رر امل ظومات يف ااقاية والكومات( للقاضي ختهاب ال ين ابن أيب ال   ا  -ث 
 ب مشق، بتاقيق حمم  مصطثى الزحيلي، مطبون يف جمل .

تاقيتتق عبتت العزيز مصتتطثى بهتتت، 1٣٦٦هتتت، مطبتتون رطبعتتة الستتعاثة رصتتر 1٣٠٦اة( لوكيتتا )حممتت  بتتن دلتتف بتتن حيتتان( كتتتاب )أدبتتار القاتت  -هتتت 
 املراخي.

لكميتتة( و )تبصتترة  )الطتترق اهتتذا وقتت  ا لعتتت علتتى بعتتض كتتتاابت املعاصتترين يف هتتذا املوضتتون ووجتت ْا مب يتتة علتتى الكتتتب الستتابقة داصتتة كتتتايب
  الثتتائز، ي( إلبتتراهيم بتتن حممتتثقتته اإلستت م)نظتتا  القاتتاء يف الشتتريعة( لعبتت الكر  ويتت ان، و)االثبتتات ابلقتترائن يف الالكتتا (. ومتتن كتتتب املعاصتترين: 

 ا.و)القااء يف اإلس  ( لعطية مشرآة، آهذه الكتب املعاصرة التصلح للمت صص ويف كتب املتق مس خ ية ع ه

 وه اك كتب أدرى للمتق مس ملن أراث التوسا، وم ها:

هتتت، و  2٦1ي صهتتاف ال ثتت)ختتترح كتتتاب أثب القاضتتي لل صهتتاف(. وهتتو متتن أقتت   الكتتتب يف هتتذا املوضتتون، واخلصتتاف هتتو أمحتت  ابتتن عمتتر اخل -أ 
 كتابه )أثب القاضي( له خترحان مطبوعان:

 رآن(.هت،  وهو صاحب كتاب )أحكا  الق  ٣٧٠ااول: )خترح كتاب أثب القاضي لل صهاف(  ايب بكر الراوي اَّصاص 

هتت، مطبتون ٥٣٦ تاري ن متاوه الببتاين: )خترح كتاب أثب القاضي لل صهاف( للص ر الشهي ، وهو أبو حمم  حسا  ال ين عمرو بن عبت العزيز وال 
 أجزاء بتاقيق حمي ه ل السرحان، ط مطبعة االرختاث بب  اث. 4يف 

 .صطثى الل ين الطرابلسي،  با مكتاب )معس الكا  آيما يرتثث بس اخلصمس من ااحكا ( ايب السن ع ء ال   -ب 

ة  ا تت ت اإلستت مييفة أو ورثت واامتتر الرابتتا التتذي أوصتتي بتته: هتتو مطالعتتة الباتتوث العلميتتة يف ال تتواول املعاصتترة، ستتواء صتت رت هبتتا كتتتب داصتت
حيتتس متتن شتتأن متتن آتتتاوي اإلابهتتذا ال يف ال وريتتة، و لتت  ليكتتون الطالتتب علتتى إملتتا  أبحكتتا  ال تتواول املعاصتترة وآراء أهتتل العلتتم آيهتتا، متتا أدتتذ التتذر

 ا أهواء الكا . مب آتاويهم علماء السوء وبطانة الكا  الطواخيت الذين  لون الرا  و رمون ال ل ويلبسون الق ابلبا ل وتتقل

  ال ، والعلتم آيته: هتل هتو مؤهتل أ م م تهم أعلتآإ ا قا  الطالب هبذا كان مؤه  لإلآتاء والقااء ذ ن هللا تعتاىل، ويْعتتس متا  لت  رأي أقرانته ومتن هت
روق متن يشتاء ب ت  يتيتق والست اث، آتاهلل عاء ابلتوآنورمت  يهبه هللا َمن يشاء من عباثه، )ومن يرث هللا به د ا  يثقهه يف ال ين(، آليك ر الطالب من الت 

 حساب، وهللا واسا عليم.

يتتة عتض املوضتتوعات الثقهبصتة ب راستتة  ستوف أ كتتر يف املباتل التتتايل املراجتتا اخلاوهتذا آدتتر متا أ كتتره يف املباتتل اخلتاص ب راستتة الثقته، علتتى أنتتين
 املتثرقة،

 هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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 املبحث الثامن:
 موضوعات فقهية متفرقة

  
ات ة بعتض هتذه املوضتوعيتنظترا  ا و ه اك موضوعات آقهية تتعرع كتب الثقه اَّامعة قا ابداو أو التتعرع قتا، وكتتص بتذكرها كتتب مستتقلة، 

 . كِل م هايفسواء ابل سبة  مون اامة عامة أو لطالب العلم داصة  آسوف أ كر آيما يلي املراجا اليت يرجا إليها 

 وهذه املوضوعات هي: 

 السبة. - 2 السياسة الشرعية.                    - 1

   ما أنزل هللا.الكم ب  - 4 اَّهاث يف سبيل هللا.                    - ٣

 أحكا  أهل الذمة. - ٦   وجوب التااكم إىل الشريعة.     - ٥

 مسألة حكم املعاوف وال  اء. - 8 أحكا  الجاب وال ظر واالستتذان.   - ٧

 تعب  الرؤاي. - 9

 وهذا بيان رراجا كلِ  م ها.
 السياسة الشرعية املوضوع األول:

 وآيه مخح مسائل:

 موضوعات السياسة الشرعية. - 2  نواعها. تعريف السياسة وأ - 1

 كتب السياسة املالية لل ولة اإلس مية.  - 4  كتب السياسة الشرعية.          - ٣

 الت بيه على أدطاء املعاصرين يف هذا املوضون. - ٥

 أوال: معريف السياسة وأنواعها

نتتت إن بتتين إستترائيل كا) ة والستت  عليتته الصتت الستت ة، و لتت  يف قولتته  هتتي القيتتا  علتتى الشتتيء رتتا ي ْصتتِلاه، وهتتو مصتتطلح ختتترعي ورث يف السياسااة:
 تسوسهم اانبياء( ال يل،  متثق عليه.

تهم سة الب عيتة هتي سياستعة، والسياوالسياسة ق  تكون خترعية أو ب عية أو ختركية، آالسياسة الشرعية هي سياسة ال ا  على مقتاى أحكا  الشري
استتتهم حكتتا  املشتتركس كسياستتة ال تتا  أبمتتاأنزل هللا هبتتا متتن ستتلطان والتصتتل إىل الشتترك، والسياستتة الشتتركية هتتي سيابلبتت ن وااهتتواء والعتتاثات التتيت 

 ابلقوانس الوضعية وم ها االخترتاكية وال ميقرا ية أو سياستهم ابلعاثات الوث ية.

لتتى عماكتتان م هتتا جتتاراي  السياستتة هتتو قبتتول املمتت وح متتندتتوو قبولتته اب تت ق كمتتا الدتتوو رآاتته اب تت ق، وأن امل وهبتتذا تعلتتم أن مصتتطلح السياستتة ال
 أحكا  الشريعة، وهو ماْسهاه العلماء ابلسياسة الشرعية، وأما مادالف الشريعة م ها آهو مذمو .

 اثنيا:  موضوعات السياسة الشرعية

 واملراث هبا املوضوعات اليت يبا ها العلماء يف كتب السياسة الشرعية، وهي:

 وم ها حكم اإلمامة وختروط اائمة وواجباْم وكيثية نصبهم وعزقم.أحكا  اإلمامة: 

 وأحكا  الووارة: وم ها مشروعيتها وأقسامها وختروط الووراء وواجباْم. 

 ووضا ثواوين ال ولة وأقسامها.

 وأقسا  البل ان وأحكامها.

 وعطتاء، وال الستلطانية قباتا  أحكتا  اامتقاتاء، وأحكتا  الستبة، و وواجبات والة اامور: وم ها أحكا  اَّهاث واق نة والصتلح واامتان، وأحكتا  ال
 ونصب الوالة على ااعمال امل تلثة، وأحكا  الذمة واَّزية. وخ   ل .

 وكما ترى آإن هذه املوضوعات تت اول ختىت جوانب السياستس ال ادلية واخلارجية لل ولة.
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 اثلثا: كتب السياسة الشرعية

 ب اليت ت اولت هذا املوضون:أ كر آيما يلي أهم الكت

دطتاء يست ة كتجتويزه توليتة التذمي هتت. وبته أ  4٥٠)ااحكا  السلطانية( للماورثي )أبو السن علي بن حمم  بن حبيتب البصتري الب ت اثي(  - 1
 اثي(.ووارة الت ثيذ يف ثار اإلس  ، وهذا دطأ، وق  انتق ه ورث عليه اَّويين رثا  خت ي آ   يف كتابه )ال ي

ة مطابقة لكتتاب املتاورثي، و تمتل أن  هت. وهو يكاث أن يكون نس  4٥8)ااحكا  السلطانية( ايب يعلى )حمم  بن السس الثرهاء ال بلي(  - 2
 متتن  ك تت ر أقتتوال ال ابلتتة يفاورثي بتتذكك  تتا نقتتل عتتن أحتت  العلمتتاء املتقتت مس آقتت  كتتان هتتذا ك تت ا  يف الستتلف. وواث أبتتو يعلتتى علتتى متتايف كتتتاب املتت
عتتت جكأهنتتا   آهتتذه ال ستت ة كتتل مستتألة،  املستتائل. وال ستت ة التتيت حققهتتا الشتتيخ حممتت  حامتت  الثقتتي  كتتر بتتذيلها ااقتتوال التتيت انثتترث هبتتا املتتاورثي يف

 الكتابس يف كتاب واح .

رع َّميتا املباحتل التيت  كرهتا املتاورثي يتعت هتت،  وهتو مل 4٧8)خياث اامم يف التياث الظلم( أو )ال يتاثي( إلمتا  الترمس أيب املعتايل اَّتويين  - ٣
ن:  بعتة ذا الكتتاب لته  بعتتاتهت ين. وهتوأبو يعلى، ولك ه انثرث بذكر مستائل هامتة كالتصترف ع ت  دلتو الزمتان متن اائمتة اخللثتاء ومتن العلمتاء ا 

 هت. 14٠٠  ا يف كى حلمي،  قطر بتاقيق ث. عب العظيم ال يب، و بعة اإلسك  رية رصر بتاقيق  ث. آؤاث عب امل عم  وث. مصطث

متتتن جممتتتون  28موجتتتوث اب لتتت   و  هتتتت، وهتتتو مطبتتتون رثتتترثه،  ٧28)السياستتتة الشتتترعية يف إصتتت ح الراعتتتي والرعيتتتة( لشتتتيخ اإلستتت   ابتتتن تيميتتتة  - 4
 .٣9٧ - 244الثتاوي  ص 

ة، ولكتن املباحتل التيت تعترع قتا أقتل واضح العبتار  هت، وهو كتاب خمتصر ٧٣٣)حترير ااحكا  يف ت ب  أهل اإلس  ( لب ر ال ين بن جاعة  - ٥
حملتاكم ا. وقت   بعتته رائستة ة والتووارةمما  كره صاحبا )ااحكا  السلطانية(، ومعظم كتاب ابن جاعة دصص احكا  اَّهاث بعت ما تكلتم يف اإلمامت

الثتة عاصترين، وهتي آراء خمَا آيهتا بعتض امل يتل الكتتاب َتبَت هت بتاقيق ث. آؤاث عب امل عم، وهتذا احملقتق أدطتأ يف آراء  كرهتا يف14٠٥الشرعية بقطر 
الو ائف العامتة يف ثار اإلست   اهتل  جبواو اس اث ٧8كثى على  الب العلم، كقوله يف ص  للكتاب والس ة واإلجان آي ب ي الذر م ها، وهي ال

ال حاجتتة إىل َتييتتز أهتتل الذمتتة  واآتتق يوستتف القرضتتاوي يف أنتته 2٥9قتتال إن اإلستت   اليبتتيح التترق يف العصتتر التت يل، ويف ص  92الذمتتة، ويف ص 
 ن ختاء هللا. إهل الذمة( بلبح خمالف يف ثار اإلس  ، هذا ضمن أدطاء أدرى،  وسوف أرث على بعض هذه اادطاء ذداو يف )موضون أ

 م  علي ال جار وآدرين.سط بتاقيق حمهت، مطبون يف جزء متو ٧٧1)معي  ال عم ومبي  ال قم( لتاج ال ين عب الوهاب بن السبكي  - ٦

 )نظا  الكومة ال بوية املسمى ابلرتتيب اإلثارية( لعب الي الكتاين، مطبون يف جمل ين. - ٧

صتايح مستلم. وه تتاك  اإلمتارة ب هتذه هتي الكتتب اقامتة يف السياستتة الشترعية، وي ب تي أن ياتاف إليهتتا: كتتاب ااحكتا  بصتايح الب تاري، وكتتتاب
 أ ية، م ها: كتب أدرى أثى

لعربيتتة ببتت وت، بتاقيتتق حميتتي اه، ط  ثار ال هاتتة 4٥٠)تستتهيل ال ظتتر وتعجيتتل الظثتتر يف أدتت ق امللتت  وسياستتة امللتت ( للقاضتتي املتتاورثي  - 1
 هت.1٣81ه ل السرحان 

 .هت 1٣98)قوانس الووارة( للماورثي أياا، ط االسك  رية بتاقيق ث. آؤاث عب امل عم و ث. حمم  سليمان  - 2

 هت.  4٥4)ثستور معامل الكم( حملم  بن س مة القااعي  - ٣

 هت. 1٣8٧هت، ط مكتبة الكليات ااوهرية  ٥٠٥)التس املسبوك يف نصياة امللوك( ايب حام  ال زايل  - 4

 هت، مطبون. ٥2٠)سراج امللوك( ايب بكر الطر وختي املالكي  - ٥

 .ته14٠2. آؤاث عب امل عم ث، ط ثار الرمس بقطر،  حتقيق  ته٥9٧الثرج ابن اَّووي )الشثاء يف مواعظ امللوك واخللثاء( ايب  - ٦

 هت،  مطبون. ٧٠9)الث ري يف اآلثاب السلطانية( حملم  بن علي بن  با با   - ٧

لسياستة ك ت ا  متن مستائل ا  اىل( ضتم تهونكتثي بذل  آه اك كتب أدرى، وق  كتبت كتتااب بع توان )العمت ة يف إعت اث العت ة للجهتاث يف ستبيل هللا تعت
 الشرعية، داصة مايتعلق م ها ابلعمل اإلس مي اَّماعي.

 رابعا: كتب السياسة املالية للدولة اسس مية
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أصلها قوامتا   ، و)قياما(٥ل ساء: ا (ِقَياما  َلك ْم   َجَعَل اّلله  م  الَّيِت َواَل تت ْؤت واْ السَُّثَهاء أَْمَواَلك  ) املال قوا  الياة وعصب ال ولة وم ث الرب، قال تعاىل
لتى اَّهتاث ابلت ثح يف ث ابملتال عاىل اَّهتا   هللا تعتواستب لت الياء ابلواو مل اسبة الكسر قبلها، وكون املال قوا  العيش واليتاة ممتا يبتس أ يتته، وقت  قت

ابلت ثح اليتتم إال بعت   ان اَّهتاث -111لتوبتة: ا (...ى اّللهَ اخْتترتََ ِإنَّ ) ابستت  اء آيتة املبايعتة بستورة التوبتة -جيا اآلايت اليت جعتت بي همتا يف القترآن 
 لتثصيل.ابذل املال إلع اث مايلز  اَّهاث من ع ة الرب ونثقة اَّ  ، وق   كرت هذا يف كتايب )العم ة( بشال من 

إلست مية آقت  ا يتة املتال لل ولتة  أنته واة لل ولتة، إالوما أن كتب السياسة الشرعية وااحكا  السلطانية السابقة قت  ت اولتت موضتون السياستة املاليت
 أآرث العلماء هذا املوضون بكتب مستقلة،  م ها:

 هت، صاحب أيب ح يثة. 192كتاب )اخلراج(  للقاضي أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم   - 1

 هت من ختيو  الب اري. 2٠٣كتاب )اخلراج( ليايي بن آث  القرختي   - 2

متت  دليتتل هتترا ، وهتتو أكتتس هتتذه هتتت،  بتتا مكتبتتة الكليتتات ااوهريتتة، بتاقيتتق الشتتيخ حم 224يب عبيتت  القاستتم بتتن ستت   كتتتاب )اامتتوال( ا  - ٣
 الكتب.

امللتتتت  آيصتتتتل للباتتتتوث  جملتتتت ات بتاقيتتتتق  ث. ختتتتتاكر ويتتتتب آيتتتتاع، ط مركتتتتز ٣هتتتتت،  مطبتتتتون يف  2٥1كتتتتتاب )اامتتتتوال( ل ميتتتت  بتتتتن وجنويتتتته   - 4
 يقارب كتاب )ااموال( ايب عبي  يف املستوى.وال راسات اإلس مية. وهذا الكتاب 

 لسابقة يف الثائ ة.اهت،  مطبون حمقق، وهو ثون الكتب  ٧9٥ويوج  أياا كتاب )االست راج احكا  اخلراج(  البن رجب ال بلي 

 خامسا: التنبية على  أخقاء  بعض املعاصرين يف هذا املوضوع

قيقيتة للعلمانيتة ، وترجتا الب ايتة الاآا خمتلثتةاابت املعاصترين يف السياستة الشترعية بت رجات متثاوتتة وبت و أثهرت العلمانية )اَّاهلية( املعاصترة علتى كتت
متا  ارستة الت ين يف ثور العبتاثة  وما صاحبها من أآكار َت ات عتن آصتل الت ين عتن ال ولتة وحصتر مم1٧89املعاصرة إىل نشوب ال ورة الثرنسية 

ل للط يتتان ن علتتى اليتتاة رث آعتتيم تتة التت يياستتية واإلقتصتتاثية واإلجتماعيتتة يف ال ولتتة. وقتت  كتتان هتتذا التقلتتيص قإل تتاء هيم تتته علتتى كاآتتة اانشتتطة الس
هتراي، م واكتذوه وراءهتم  واستتعباثه الذي مارسه امللوك ورجال الك يسة على ال ا  ابسم ال ين، آكثر ال تا  هبتذا الت ين التذي كتان ستبب ختتقائهم

ا ملِت ين أآيتون الشتعوب( متن بعت ه )الت )اخت قوا آدر مل  أبمعتاء آدتر قستيح(، مث قتال كتارل متاركح -ل ورة الثرنسية أح  قاثة ا -حىت قال م ابو 
جتال لت جح بتس الكتا  ور ذا اللتف ارآه من است  ل رجال ال ين لل ين يف ك ير الشعوب وجعلها حتتمل   يان الكا  واستت  قم، وقت  كتان هت

ال قتل ومتان ومكتان، حتىت لبا تل يف كتا  ثي هم بص هم عتن ستبيل هللا ويثست  علتيهم ثنيتاهم بظلمهتم وأكتل أمتواقم ابال ين واليزال يثس  على ال 
 :ته181رمحه هللا  عبدهللا بن املبارك

 وهل أآس  ال ين إال امللوك        . .       وأحبار سوء ورهباهنا

لتتى الكتتا  عق ابلبا تتل وخيلعتتون يلبستتون التتو ء الستتوء التتذين ياتتلون ال تتا  عتتن ستتبيل هللا وأراث ابمللتتوك: الكتتا  اَّبتتابرة، وأراث أبحبتتار الستتوء: علمتتا
لتى أن ععتض أب تاء املستلمس بالذي محل  الثاس ين ِدلعة الشرعية لي قاث قم العامة، آليح أضره على اإلس   وأهله من هذا اللف ال جح اخلبيل

 ؤالء وهؤالء.يقولوا إن ال ين أآيون الشعوب،  وال ين برئ من ه

  -وهي ال مرة اخلبي ة لل ورة الثرنسية  -وق  َت ات العلمانية املعاصرة 

 ستتتية  تتتل حمتتتل ااثاينللتتت ظم السيا يشتتتاءون كأستتتا  يف جمتتتال السياستتتة: عتتتن اعتمتتتاث ال ميقرا يتتتة رتتتا تع يتتته متتتن حتتتق البشتتتر املطلتتتق يف تشتتتريا متتتا•  
يِن َما ملَْ َيَْ أَْ  َق ْم خت رََكاء ختَ ) والشرائا. وق  قال تعاىل  . 21ورى: الش (اّللَّ   َ ن ِبهِ َرع وا َق م مِهَن ال ِه

 َ ْك تم َوَمتن ملَّْ ) ال تعتاىلقتلستماوية وقت  البشترية للاكتم هبتا بت ال متن الشترائا اوَت ات العلمانية يف جمال التشريا عن وضتا القتوانس الوضتعية •  
 .44املائ ة:  (اِآر ونَ ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلكَ 

ا. ي وختترب اخلمتر وخ هتالتز  والعتر  كما َت ات العلمانية يف ا ال االجتماعي عن ا ت ق الترايت الش صتية ثون قيتوث كاريتة الكثتر، وحريتة•   
 .2٧ال ساء:  (َمْي   َعِظيما   يل واْ  َأن َتَِ شََّهَواتِ َواّلله  ي رِي   َأن يَتت وَب َعَلْيك ْم َوي رِي   الَِّذيَن يَتتَِّبع وَن ال) تعاىل قال

قتال كأستا  للتعامتل ستواء بتس ااآتراث أو بتس الت ول.   -وهتو حمتر  يف كتل الشترائا الستماوية  -وَت ات يف ا ال االقتصاثي عن اعتماث الراب •  
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 .1٦1ال ساء:  (َوَأْدِذِهم  الرهاَِب َوَقْ  هن  واْ َعْ ه  ) تعاىل

قم )يتتتوىل هتتا يف ال ستتات  بقتتو  ية يعتتس ع ع تته العلمانيتتة إىل نصتتوِص يف الطواخيتتت اَّ يتت ة املستتماة ابل ستتات ،آال ميقرا َت اتتت ومت ترجتتة جيتتا متتا
قتوقم )حريتة بلترايت يعتسون ع ته ا(، وا ت ق جملح اامة سلطة التشريا(، والكم ابلقوانس الوضعية يعسون ع ه بقتوقم )الكتم يف احملتاكم ابلقتانون

ل هبتا ب الستماوية يف العمت حمتل الكتتث مكثولة( وقوقم )الرية الش صية مكثولة( وحنو  ل  من ال صوص ال ستورية. وحلهتت هتذه ال ستات االعتقا
عليتته ل والرستتو ال إىل هللا  يل ال ستتتورويف تق يستتها، آصتتار ال تتا  يتاتتاكمون إليهتتا، وصتتارت هتتي متترجعهم ع تت  الت تتاون، آتتإ ا ت تتاوعوا يف ختتتيء رثوه إ

هتتاء ، وصتتار قتتذه ال ستتات  آقهتتاء هتتم آق٥9ل ستتاء: ا (الرَّس تتولِ اّللِه وَ  آَتتِإن تَت َتتاَوْعت ْم يف خَتتتْيِء آَتتتر ثُّوه  ِإىَل ) كمتتا أمتتر هللا يف قولتته تعتتاىل   ة والستت  الصتت
ر كتل ة متن ثون هللا، يكثتة معبتوثي آقتهتإن هتذه ال ستات   -بت  أثى ريتب  -القانون ال ستوري كما أن للشريعة آقهاء، كل هتذا ممتا دعل تا نقتول 

هتا ا أو ثعتا إىل تعظيمل متن عظهمهتكتمن وضعها أو ختارك يف وضعها، ويكثر كل من حتاكم إليها أو ثعتا إىل حتكيمهتا والتاتاكم إليهتا، كمتا يكثتر  
  تواْ ِذيَن يَتْزع م وَن َأهنَّ تْم آمَ  الَّ  تَتَر ِإىَل أملَْ ) عاىلتواحرتامها وإن كان يتسمى أبْساء املسلمس أو يقرُّ ابلشهاثتس أو كان يركا يف اليو  ألف ركعة. قال 

يت   الشَّتْيطَان  َأن ي ِاتلَّه ْم َضتَ ال  ر واْ َأن َيْكث تر واْ بِتِه َوي رِ وِت َوقَتْ  أ ِمتالطَّتاخ   ِرَا أ نزَِل ِإلَْيتَ  َوَمتا أ نتزَِل ِمتن قَتْبلِتَ  ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل 
 . ٦٠ال ساء:  (بَِعي ا  

اء املستلمس ومت آرع هذه ال سات  الكاآرة على ب ث املستلمس بقتوة االحتت ل املستلح وبتتزيس متن املستشترقس الكتاآرين واتبتاعهم املستت ربس متن أب ت
وال  -انيتة وضتتعا  يف بتت ث املستتلمس لتهيتتة التترأي العتتا  لتقبتتل هتذه ال ستتات  بتتل واعتبتتار الصتول عليهتتا انتصتتارا  كبتت ا . ومتن أقتت   هتتذه ال ستتات  العلم

  يف مصر، وكان مستم ا  من ال ستتور البلجيكتي، حتىت أنته ع ت ما حت ث دت ف بتس ملت  مصتر آنتذاك 192٣هو ثستور  -أقول ثاير اإلس   
لعتا  للماتاكم امل تلطتة املل  آؤاث وبتس رئتيح التووراء ستع  وخلتول حتول تثست  أحت  ال صتوص ال ستتورية احتكمتا إىل قتاِع بلجيكتي هتو ال ائتب ا

   هتو أستا  ال ستات  التيت وضتعت متن بعت ه يف مصتر ويف ك ت   192٣. وأصتبح ثستتور 1رصر آنذاك، ان ال ستتور مستتم  متن ثستتور بلجيكتا
 من الب ث العربية.

  والستائر يف اآتة وستائل االعت ك  واملست رة قتا وأما  هذه اقجمة اَّاهليتة )العلمانيتة( العاتيتة ِبيلهتا ودي ئهتا، امل عومتة جبيتوه االحتت ل املستلاة،
ظتتترايت قتتل ِبتتتال عتتن هتتذه ال إلستت   اليركاهبتتا ِعليتتة القتتو  يف ختتتتىت البلتت ان، أصتتاب التتوهن  ائثتتتة متتن امل تستتبس إىل اإلستت   آهرعتتتوا يزعمتتون أن ا

أن اإلست   هتو اعت ا رثت إلي تا، و وأهنتا بات يتة هتي الشتورىال ستورية والقانونية ال ي ة، وأن نظا  الكم ال ستوري يتثق ما اإلس  ، وأن ال ميقرا 
ض هتذه التب ث خلمتر، آلمتا  بقتت بعتراب وختترب اأول من نص على احرتا  الرايت، وآاْم أن الرايت احملرتمة يف العلمانية هي حرية الرثهة والتز  والت

ف اادت  هر يف مصتر م تذ ال صتقي والذي  رثات امل هل االهنزامي التلثياالخترتاكية، قالوا أبهنا من ل ب اإلس   ومن صميمه، إىل خ   ل  من مث
بتس ختتريعة  ذين أراثوا التوآيتقاملت هل الت من القرن التاسا عشر املي ثي على ي  رآاعة الطهطاوي مث الشيخ حمم  عبت ه وم رستته إىل آدتر اتبتان هتذا

اانثتال:  (ِبيتَل ِمتَن الطَّيهِتبِ اّلله  اخلَْ يتَز لَِيمِ ) اىلصلة واملثارقتة التامتة بي همتا كمتا قتال تعتاإلس   وخترائا الكثر على د ف مايري ه هللا تعاىل من املثا

تتْم ِثيتت  ك ْم َويلَ ِثيتتنِ ) ، وقتتال تعتتاىل٣٧ َ  ِإالَّ ِإْن أََرثْ عتتتذرون كمتتا اعتتتذر أستت آهم بقتتوقم )ابلطيتتب، وي. آتتأتى هتتؤالء لي لطتتوا اخلبيتتل ٦الكتتاآرون:  (َلك 
 .٦2ال ساء:  ( َوتَتْوِآيقا  ِإْحَسا   

وحقيقة اامر يف حركة الشيخ حممت  عبت ه وأستتا ه جتال الت ين ااآ تاين التذي اقترتن اْسته بته يف الشتطر ااول متن ] حممد حممد حسنيقال ال كتور 
جتمتا حوقمتا متن أدبتار. آبي متا ي  زهلته حياته التزال حتتاج إىل مزي  من الواثئق اليت توضح موقثهما وتزيل ما يط به من خموع ومن ت اقض آيمتا ا

م زلتتة االجتهتتاث يف التت ين، ويرآعونتته إىل أعلتتى ثرجتتات البطولتتة  -ومعتته كتتل أتبتتان الشتتيخ حممتت  عبتت ه التتذين اوثاث عتت ثهم علتتى اااي   -رختتتي  رضتتا 
 ين واالحنتراف بته وتست  ه خل متة العت و. آتإ ا واإلد ص الذي ال تشوبه ختائبة، كان ك   من علماء الشريعة املعاصترين لته يتهمونته ابملتروق متن الت

ة ال ترب ترك ا هؤالء وهؤالء ممن ق  د  الطاع ون سبي  إىل رميهم ابلتايز واحملتاابة، أو التاامتل والتزمتت، وجت   ك ترة متن ال صتوص يف كتتب ساست
تتثتق علتى َتجيت ه واإلختتاثة بته ورتا أثاه ل ستتعمار ال تريب وثارسيه تصوِهر رأيهم آيه ويف م رستته وت ميتذه ومكانته متن الثكتر الت يل. وهتي جيعتا  

                                                 

 1٧٧8ص  ٥ر هذا أمح  حسس يف كتابه )موسوعة َتريخ مصر( ط ثار الشعب ابلقاهرة، ج  ك 1
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ت ث ذ كتاء ال تورات التيت  التثترت من د مات، ذعانته على كثيف ح ة الع اء بي ه وبس املسلمس، وهو ع اءم يستتبا آاثرا  سياستية تاتر مصتاله ْو
 وال ت قطا.

ؤكت  ت -صهيونية العامليتة عوة ك   الثومن املعروف أهنا  -ال املاسونية يف مصر وإىل جانب   ل  كله جن  إختارات صر ة يف كتاب اح  كبار رج
 إ  يقول:  ذا احملثل.هأن جال ال ين ااآ اين كان رئيح )حمثل كوكب الشرق( املاسوين. كما تؤك  أن حمم  عب ه كان عاوا  يف 

وان املصتتريس واملهتتاجرين التتذين جتتاءوا   آتتإن اإلدتت 1882ثث العرابيتتة ستت ة وقتت   هتترت املاستتونية يف ستتورية يف مظهتتر اإلدتت ص واحملبتتة أث تتاء التتوا]
لشمستي ا  اللقتاين وحستن بت  بوإبراهيم  سورية قابلهم إدواهنم ابلرتحيب العظيم، وثعوهم إىل حماآلهم وم اوقم. وكان ااآاضل الشيخ حمم  عب ه

أحتتاثي هم  ِبطتتبهم ال ثيستتة و ان الستتوريس تتا يف حمثتتل لب تتان وخيطبتتون، آيشتت ثون أْستتوجاعتتة املرحتتو  الستتي  جتتال التت ين ااآ تتاين وختت  هم  اتترون مع
 .[ انالطلية. و ل ااستا  الشيخ حمم  عب ه رتبة البلح والص ف من امل  وب اامريكي الذي حار إىل حمثل لب

قت  أيت ها يف كتابته )َتريتخ ااستتا   - ه تعصتبا  لته وهتو أك تر ت ميتذ حممت  عبت -ومما يؤكت  هتذه ال صتوص ويزيت  قيمتهتاأن الشتيخ حممت  رختتي  رضتا 
 .  1اإلما (

واجته حمم  عب ه بع  عوثته من امل ثى إىل التقريب بس اإلست   وبتس الاتارة ال ربيتة. واكتذ اجتاهته هتذا أختتكاال ]أياا  حممد حسنيوقال ال كتور 
ىل إثدتال العلتو  العصترية يف اَّتاما ااوهتر. و هتر َترة أدترى يف صتورة تثست  خمتلثة. آظهر أحيتا   يف صتورة مقتاالت أو مشتاريا أو بترامل تت عو إ

بتل إىل أك تر ممتا حتتملته يف بعتض  -ل صوص ال ين من قرآن أو ح يل، خيالف ماجرى عليه السلف يف تثس ها، ليقترب هبتا إىل أقصتى متا حتتملته 
. هتذا 2[ أن اإلس   يساير حاارة ال رب ويتثق ما أساليب تثكت ه ومذاهبته.من قت ْرب لقَيم ال رب وتثك ه، لكي يصل آدر اامر إىل -ااحيان 

متتتا يتعلتتتق ب شتتتأة املتتتذهب االهنزامتتتي التلثيقتتتي التتتذي يتبعتتته أك تتتر املعاصتتترين التتتذين يكتبتتتون يف السياستتتة الشتتترعية،  وهتتتو متتتذهب أسستتته حممتتت  عبتتت ه 
 وت ميذه.

استتات زه متتن أن يقتتارن ب ج  أعلتتى وأعتتا آيتته هتتؤالء، آاإلستت   يعلتتو والي علتتى، واإلستت آلتتيكن كتتل مستتلم علتتى بي تتةِ  متتن هتتذا، حتتىت ال يقتتا آيمتتا وقتت
يت ْؤِم  توَن اِبآلِدتَرِة  الَ لِلَّتِذيَن ) تعتاىل ين وقت  قتالاملشركس من ال ميقرا ية واالخترتاكية والقوانس الوضعية، اإلس   ثين هللا وهذه املذاهب ثين الكاآر 

 . ٦٠ال ال:  (ْلَمَ ل  اَاْعَلَى َوه َو اْلَعزِيز  الَِْكيم  َمَ ل  السَّْوِء َوّللِِه ا

ت اولتة ك ت  متن الكتتب امل   ختتا ت هبتامث نعوث بع  هذا التمهي  إىل ال يل عن أدطاء املعاصرين يف مستائل السياستة الشترعية، تلت  اادطتاء التيت
 ختتريعة اإلست   أراثوا  نستبتها إىل ائعة والتيتأصتله آنثتا. آمتن هتذه اادطتاء الشت يف هذا املوضون، وهي من مثار امل هل االهنزامي التلثيقي الذي بيه تا

 وورا  وهبتا :

 بدعة وضع الدسامري. - 1

  أقتتول هتتذا عتتن ثولتتةب عتتة، ولكتتينوالنقتتول هتتذا عتتن التت ول املعاصتترة احملكومتتة بقتتوانس وضتتعية، آهتتذه أتتتت متتن املكثتترات متتا هتتو أعظتتم متتن هتتذه ال
متواثه التيت  يف أقستامه ولتيح يف العلمانيتة ق  وعم بعض الكتاب اإلس ميس أنه دوو وضا ثستور قذه ال ولة على منتط ال ستات اإلس   املأمولة، آ

ل مي( وحنتو  لت  وأقتو ثستور إست  دب أن تستم  من الشريعة، وتطون بعاهم آكتب هذا بع وان )ت وين ال ستور اإلس مي(، وهذا بع وان )حنو
ت ختتترعية  بتتزعم هم  ر الثتتاال ستتات  ب عتتة،  وإن كانتتت مستتتم ة متتن الشتتريعة، كيتتف وأصتتااب هتتذه الع تتاوين قتت  ختتتا وا كتتتبإن وضتتا م تتل هتتذه 

 االجتهاث .

ات  اهنتم ضتا الكثتار هتذه ال ستعاصرة، وقت  و من ال مار اخلبي ة للعلمانية اليت هي اَّاهلية امل -وكما  كرت يف العجالة السابقة  -آوضا ال سات  
شتاءون ب تاء بتار والرهبتان كمتا يل آيهتا ااحقم  ثين صايح أو ختريعة مستقيمة يرجعون إليهتا، وقت   اقتوا التوي ت متن ثاينتتهم احملرآتة التيت ي بت ليح 

ل ستتات ، وصتتاروا صتترة، وهتتي اعلتتى قتترارات ا تتاما الك ستتية. آاصتتطلح الكثتتار علتتى وضتتا كتتتب حتقتتق مصتتالهم ِبستتب مات ركتته عقتتول البشتتر القا
 مون إليها كأهنا كتب ْساوية. تك

                                                 

 ٣29 - ٣28ص  1)االجتاهات الو  ية( ج  1
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 مباتل يفمتا عت اها كمتا  كترت ملة ت تين عأما حنن املسلمس آق  أخ ا  هللا عن  ل ، آشريعت ا مصونة حمثو ة من التب يل والتاريف، وختريعت ا كا
ليه الصت ة عذي أدس رسول هللا اآرين اللكاالعتصا  ابلكتاب والس ة، آلما ا نكتب كتااب حنتكم إليه كما آعل الكثار ، أ  أن هذا من اتبان س ن ا

 ( ال يل .لتتبعن س ن من كان قبلكمأبنه واقا يف هذه اامة يف قوله ) والس  

أ  علتتتى  عليتتته الصتتت ة والستتت  وإ ا َمتتتنه هللا علتتتى املستتتلمس ب ولتتتة إستتت مية ودليثتتتة للمستتتلمس آهتتتل ستتتتكون بيعتتتته علتتتى كتتتتاب هللا وستتت ة رستتتوله 
أن عبت هللا بتن عمتر رضتي هللا ع همتا كتتب  البخاار ن بيعات اخللثاء امل قولة يف كتب الس ة كانت على الكتتاب والست ة. روى ال ستور ، ونقول: إ

هتذه بيعتات املستلمس، آلمتا ا 1[أقر ل  ابلسما والطاعة على س ة هللا وس ة رسوله آيمتا استتطعت]بيعته إىل أم  املؤم س عب املل  بن مروان آقال 
قت   عليته الصت ة والست  لسلف الصتاحل، إمتا أن يكتون امل تالف قتم علتى ضت لة وإمتا أهنتم كتانوا علتى ضت لة ، وإ ا كتان رستول هللا خنالف ه ي ا

َييت عليكم يو  إال والذي بعت ه ختتر  ال) عليه الص ة والس  خته  قم أبهنم د  القرون ود  هذه اامة، وخته  أبن اآلدر ختر من ااول يف قوله 
 ، آلم يبق إال أن امل الف قم على ض لة قطعا.2( تلقوا ربكمم ه حىت

 لستت س، ومل تكتتن قتتم ة متتتات املتتوقتت  حكتتم دلثتتاء املستتلمس أك تتر متتن نصتتف العتتامل القتت   )وهتتو ماقبتتل اكتشتتاف اامتتريكتس( بشتتعوبه امل تلثتتة 
 ا ي شتب بتس اخلليثتةمتل ختتيء حتىت كتن قاتاة الشترن  كمتون يف  ثسات ، ومل يكن قم كتاب خ  كتاب هللا وختترعه يرجعتون لته و تكمتون إليته وكتا

جتري يف ال ولتة لقترن الرابتا عشتر اقايف أوائتل  والرعية. آلما ا ناا حنن ال سات  اتباعا لست ن الكتاآرين ،  يف َتريتخ املستلمس مل توضتا ال ستات  إال
  إليهتتا ب عتتة،  أمتتا ل ستتات  واالحتكتتايف جعيتتة االحتتتاث والرتقتتي. آوضتتا ا ( يف عهتت  الستتلطان عب الميتت  وباتت ط متتن العلمتتانيس 19٠8الع مانيتتة )

 حنن  آاسب ا كتاب هللا تعاىل.

 بدعة املشاركة يف االنتخاابت الربملانية: - 2

إن  االدتتاو:ل علتتى ستتبيل ا ه تتا آتتأقو وهتتذه متتن املبتت ن املكثتترة، وقتت  تكلمتتت يف هتتذا املوضتتون ابلتثصتتيل يف أول البتتاب الرابتتا متتن هتتذا الكتتتاب، أمتت
َتتذ واْ )تعتتاىل   متتن ثون هللا، قتتالاباب مشتترعسالسملتتا ت هتتي وستتيلة تطبيتتق ال ميقرا يتتة الشتتركية التتيت َتتت ح البشتتر التتق املطلتتق يف التشتتريا آتتتجعلهم أر  اكَّ

، ويتتم هتذا ية ااحبار والرهبتان هتذه كانتت ابلتشتريا متن ثون هللايف أن ربوب ، ومل خيتلف املثسرون٣1التوبة:  (َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللهِ 
ملعاصتتترة  ص جيتتتا ال ستتتات  التشتتتريا، وتتتتايف ال ميقرا يتتتة  أبن ي ت تتتب ال تتتا  نتتتوااب  عتتت هم هتتتم أعاتتتاء هتتتذه السملتتتا ت، والتتتذين قتتتم التتتق املطلتتتق يف 

َتتذ واْ ) ىللكثتتر بعي تته. قتتال تعتتااوهتتذا ، هللاق يعتتين اكتتا هم أراباب  متتن ثون العلمانيتتة علتتى أن السملتتان يتتتوىل ستتلطة التشتتريا، آمتت ح ال تتواب هتتذا التت اكَّ
تا ي ْشترِك ونَ   ِإلَتتَه ِإالَّ ه تَو س تْبَاانَه  الَّ لِيَتْعب   واْ ِإلَتها  َواِح ا   ِمر واْ ِإالَّ َوَما أ   َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْر ََ  التوبتة:  (َعمَّ

تَتتَِّ تتذ واْ اْلَم َِئَكتتَة  م تترَك ْم َأنَواَل َيَْ ) ىل، آبتتسه ستتباانه أن اكتتا  هتتؤالء أراباب هتتو الشتترك بعي تته ونتتزهه ستتباانه نثستته عتتن أن ي شتترك بتته، وقتتال تعتتا٣1
ت ذ امل ئكتة وال بيتس أراباب يكثتر بتذل ، آكيتف رتن يت تذ ،  آإ ا كان من ي8٠مران: آل ع (ْسِلم ونَ َوال ِهِبيِهْسَ أَْراَباب  َأََيْم ر ك م اِبْلك ْثِر بَتْعَ  ِإْ  أَنت م مُّ 

لمشترعس متن لسملتا ت جبمعهتا لاه. إن هتذه نواب السملا ت أراباب ، وآيهم اللصوص واملرتشون والتز ة وختتربة اخلمتر وآتيهم ال صتارى ومتن  ال ثيتن لت
 ب  املشركس اليت ميارسون آيها الطقو  الشركية آلقتهم.ثون هللا هي أختبه ماتكون رعا

لعمتل احتال البعض من أجل املشتاركة يف السملتا ت الشتركية بت يت  ااْستاء،  آبعاتهم ْسهتى هتذه املشتاركة ابلت عوة إىل هللا وْسهاهتا بعاتهم اب )فصل(
هو علتى تستمية الشتيء ب ت  اْسته متا بقتاء  -كما قال ابن القيم   - ار الَِيل السياسي، وأقول: إن ت ي  ااْساء ال ي  ه من القائق ختيتا، بل إن م

دتوان حقيقته آيظن البعض أن حكم الشيء يت   من الرمة إىل اإلابحة رجرث ت يت  اْسته. ومتن هتذا متا صت عه حستن الب تا املرختت  ااول َّماعتة اإل
وبقتتي علتتيهم بعتت  ]  ْسهتتى صتت يعهم هتتذا ابلتت عوة إىل هللا، آقتتال: 1944السملتتان عتتا   املستتلمس، آع تت ما أراث ترختتتيح نثستته وبعتتض اتباعتته النت تتاابت

توا ِبطبتائهم إيل هتذا امل تس « م تس السملتان» ل  أن يصلوا هبذه الت عوة الكرميتة إيل احملتيط الرْستي وأقترب  ريتق إليته  آكتان لزامتا علتي اإلدتوان أن يَتز جُّ
م وتصل إيل آ  ان مم لي اامة يف هذا ال طاق الرْسي احمل وث بع  أن انتشرت آوصلت إيل اامتة نثستها يف نطاقهتا الشتع  لتعلو من آوقه كلمة ثعْو
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ملتان العا ... وقذا قترر مكتتب اإلرختتاث العتا  أن يشترتك اإلدتوان يف انت تاابت جملتح ال تواب، وإ ن آهتو موقتف  بيعتي الخبتار عليته آلتيح م تس الس 
سة الزبية علي ادت ف ألواهنا ولك ه م تس اامتة تستما متن آوقته كتل آكترة صتالة ويصت ر ع ته كتل توجيته ستليم يعتس َوْقثا  علي أصوات ثعاة السيا

. وق  علمت مما ستبق أن السملتان لتيح جمترث )م تس اامتة( كمتا قتال الب تا وإمنتا هتو جملتح الشترك وجملتح التشتريا متن ثون هللا، 1[عن رخبات الشعب
ميته ب تت  اْستته، كمتتا أن االلتاتتاق بعاتتوية السملتتان لتتيح جمتترث تبليتت  للتت عوة بتتل إقتترار ابلصتتثة الشتتركية للسملتتان كمتتا أستتلثت. والي تت ه هتتذه القيقتتة تستت

لكثر هتتو وكمتتا ْسهتتى الب تتا هتتذا العمتتل ابلتت عوة آقتت  ْسهتتاه ك تت  متتن املعاصتترين ابلعمتتل السياستتي، وقتت  علمتتت أن ااْستتاء الت تت ه متتن القتتائق ختتتيتا، آتتا
عليتته الصتت ة ْسهتتاه ال تتا  ابل ميقرا يتتة أو العمتتل السياستتي، واخلمتتر هتتي اخلمتتر وإن ْسهاهتتا ال تتا  أبْستتاء أدتترى، وقتت  أدتتس  رستتول هللا  الكثتتر وإن
لس تت ة إبلتتيح أبنتته َييت ومتتان علتتى ال تتا  ي ستتمهون اخلمتتر ب تت  إْستته يستتتالونه بتتذل . وادتترتان ااْستتاء لطمتتح حقيقتتة املستتمى إمنتتا هتتو اتبتتان  والستت  

لَتى) –آيما قصه هللا علي ا  -لذي قال آلث  ا آستمهاها إبلتيح بشتجرة اخللت  وهتي ختتجرة  ،12٠ ته:  (َهتْل أَث لُّتَ  َعلَتى خَتتَجَرِة اخْل ْلتِ  َوم ْلتِ  الَّ يَتبتْ
 .السرة وال  امة. آهؤالء الذين يسمون الكثر والشرك ب   إْسه تلبيسا ود اعا للمسلمس إمنا يتبعون السُّ ة اإلبليسية

إن ابب اليل م اره على تسمية الشيء ب   اْسه، وعلى ت ي  صورته ما بقاء حقيقته، آم اره علتى ت يت  االستم متا بقتاء ]رمحه هللا  ابن القيمقال 
مل يلتثتتوا إىل وجتوث وإمنا أتى هؤالء من حيل استالوا احملرمات را   وه من انتثاء اإلسم و  -إىل أن قال  -املسمى، وت ي  الصورة ما بقاء القيقة 

واستتت اثه « يشتتترب   م متتتن أمتتتيت اخلمتتتر يستتتموهنا ب تتت  اْسهتتتا» عليتتته الصتتت ة والستتت  رواه ال ستتتائي ع تتته  م هتتتا متتتا -إىل قولتتته  -املعتتتىن احملتتترَّ  وثبوتتتته 
 . وسيأيت إن ختاء هللا بعض ك مه يف    اليل احملرمة.       2[صايح

بو يثتهتا، ة يكثترون وإن مل يشتاركوا يف وضتا التشتريعات امل الثتة للشتريعة، ان قبتوقم بعاتويتها هتو إقترار وأقول: إن أعااء هذه السملتا ت الشتركي
، وقبل هذا و اك آإن ترختاهم لعاوية السملتا ت هتو حتتاكم مت هم ابدتيتارهم 14٠ال ساء:  (ِإنَّك ْم ِإ ا  مِه ْتل ه مْ )ومن أقر الكثر كثر، وأياا لقوله تعاىل 

ستتتماة ابل ستتتات  القاضتتتية بتشتتتكيل هتتتذه السملتتتا ت وامللزمتتتة بو يثتهتتتا الشتتتركية، ومتتتن حتتتتاكم إىل الطتتتاخوت ابدتيتتتاره كثتتتر، أمتتتا التتتذين للطواخيتتتت امل
 ت  يثتة السملتاي ت بوهنم لعاوية السملا ت آيكثرون أياا، ان انت اهبم هذا هو يف حقيقته اكا   أرابِب من ثون هللا، كما أنه يف مامونه إقترار بو 

الت عوة التشريعية املطلقة، وهذا كله من الكثر الصريح الذي ثلت عليه ال صوص الستابقة وحنوهتا، آت  ي ظتر آيته إىل قصت  آاعلته كمتن يتزعم أن نيتته 
ر إىل قصت ه إىل هللا أو اال  ن على أسرار الكومة وخ   ل ، ماثا  ق  قص  الثعل املكثر نثسه وهتو الرتختتيح أو االنت تاب آهتو كتاآر ثون ال ظت

م،القلتت   ، كمتتا  كرتتته يف ختتترح قاعتت ة التكثتت  يف مباتتل االعتقتتاث. والت تترت بك تترة اقتتالكس التتواقعس يف هتتذا الكثتتر،  آتتتظن أهنتتم علتتى التتق لك تتْر

                                                 

 هت 14٠9 /11هت نق  عن جملة لواء اإلس    1٣٦٣ /11 /18« اإلدوان املسلمون»جري ة  1
 ٣8٧ - ٣8٦ /1)اخاثة اللهثان(  2
  ِات العديدة اليت ع وال يقع يف املكفر اشر التشريب ال يبقال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ]أقول ابلنسبة للمنتِخبني ف  بد  فيهم من التفصيل، وذلك ألن املنتخ

لقوانني الوضعية وغري ا أيذن به هللا وفق مشريع ما ِلنني، و فيها العضو الذ  ينتخبه للربملان من قسم على احرتاا الدستور والوالء ألراببه، أو حتاكم إىل القوا يقع
 التشريع أو غريه لشعب الذ  ينتخبهم يفن ققاع اع ه ينوبذلك، يكفر إذا انتخبه ووك له وأانبه عنه، للقياا  ذه األعمال الكفرية، ولذلك يسم ى العضو انئبًا ألن

 من املهاا اليت ميارسها وفق نصوص الدستور. 
الشعب  الذ  هو حكم ومشريع لدميقراطيةدين ا وعلى هذا فمن انتخبهم أل ل ذلك فقد كفر ألنه أان م عن نفسه يف ممارسة الكفر، ومواطأ معهم وا تمع على

ة كما يشرتط أ  امروج من املل   قصد الكفر ء(، الو قصد الفعل املكفر الذ  جيب أن يشرتط يف مكفري املنتِخبني )بكسر اماللشعب، ولي  مشريع هللا، وهذا ه
 البعض.

ذين ال من العامة والعجائز س  عل كثريى الناأما قصد االنتخاب، هكذا دون مفصيل كما ذكره املصنف، فإنه غري دقيق بسبب التباس حال هذه الربملاانت عل
ال حقيقة هذه و ة اسنتخاب ومعناه، يعرأ حقيق من ال يؤمى  م لُيّدلوا أبصواهتم ألقرابئهم أو غريهم ممن يرفعون شعارات )اسس ا هو احلل( وحنوه، فإن منهم

شائرهم قدموهنا ملناطقهم وعيب خدمات وانأهنم  الربملاانت وواقعها ووظيفة نوا ا وما ميارسونه فيها، فمنهم من يظنهم ويتعامل معهم وينتخبهم على أساس
أن الشيخ  م ابسس ا وال يعرأفإنه سيحك لف ينومنتخبيهم كبناء مستشفيات أو مقالبة بشق طرق أو رفع بعض املظاِل وهكذا، أو يظن أبنه ابنتخابه الشيخ ا

عمل من و ه ال ميارس أ  سلقة واغيت، وأنر والقور(، والوالء للكفاصاحب الفضيلة! والعمامة القويلة، سيقسم يف أول مراحل عمله على احرتاا الكفر )الدست
 تشريع. لواسم جمل  ا شر ع(،أعماله، إال وفقاً لنصوص الدستور وقوانني الكفر، وأن أهم أعماله كلها التشريع الذ  منه اشتق اسم )امل
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 (ي ِاتتلُّوَك َعتتن َستتِبيِل اّللهِ  ِطتتْا َأْك َتتتَر َمتتن يف اَاْرعِ َوِإن ت  ) آتتاامر ِبتت ف  لتت  وهتتو أن التتق يف ال تتا  قليتتل والشتتر والبا تتل ك تت ، قتتال تعتتاىل
، وقتال 49املائت ة:  (َوِإنَّ َك ِت ا  مِهتَن ال َّتاِ  َلَثاِستق ونَ ) ، وقتال تعتاىل1٠٣يوستف:  (َوَمتا َأْك َتتر  ال َّتاِ  َولَتْو َحَرْصتَت ِر تْؤِمِ سَ )تعتاىل  ، وقال11٦اانعتا : 
، وال خيت ع ه  أن جتت  بتس هتؤالء الكتاآرين ٥٠الثرقتان:  (آَتَأىَب َأْك َتتر  ال َّتاِ  ِإالَّ ك ث تورا  )، وقال تعاىل 1ع : الر  (َولَتِكنَّ َأْك َتَر ال َّاِ  اَل يت ْؤِم  ونَ ) تعاىل

بعتض ختتعب ،  آأثبتت هللا تعتاىل أن معهتم 1٠٦يوستف:  (َوَمتا يت تْؤِمن  َأْك َتتر ه ْم اِبّللِه ِإالَّ َوه تم مُّْشترِك ونَ ) من يتظاهر ابلتقوى واإلميتان آقت  قتال تعتاىل
 اإلميان اليت الت ثعهم إ  حكم عليهم ابلكثر. 

ميرقتون متن الت ين  قت  وصتف اخلتوارج أبهنتم ) عليته الصت ة والست  وق  أتيت الب ن والا الت من املشهورين ابلت ين والعبتاثة، أال تترى أن رستول هللا 
حتقتترون صتت تكم متتا صتت ْم وصتتثهم أبهنتتم ) عليتته الصتت ة والستت  ( متتا أنتته لتتتن أثركتتتهم اقتلتت هم قتتتل عتتاث( وأهنتتم )كمتتا ميتترق الستتهم متتن الرميتتة

(  وهتتذه أحاثيتتل صتتاياة رواهتتا اَّماعتتة، بتتل قتت  أتيت الاتت الت والكثتتر متتن العتتامل املشتتهور ابلعلتتم وقتتراءتكم متتا قتتراءْم وصتتيامكم متتا صتتيامهم
َواتْتل  َعلَتْيِهْم نَتبَتَأ ) ق  ضرب هللا ل ا م   للعامل الاال يف قوله تعاىلوالعباثة، ويكون علمه سببا  لثت ة بعض ال ا  به آيتابعونه على كثره وض له. و 
تتْيطَان  َآَكتتاَن ِمتتَن اْل َتتاِوينَ  َهتتا آَأَتْتبَتَعتته  الشَّ َ ا َلَرآَتْع َتتاه  هِبَتتا َولَتتتِك َّه  َأْدلَتتَ  ِإىَل اَاْرِع َواتتَّبَتت، الَّتتِذَي آتَتيتْ َتتاه  آاَيتِ َتتا آَانَستتَلَخ ِم تْ َا َهتتَواه  َولَتتْو خِتتتتتْ

يف أول   مسالم، آالثت ة أبم ال هؤالء املشهورين ابل ين خت ي ة، والتلبيح م هم أخت ، وم اله أياا متاروي 1٧٦ - 1٧٥ااعتراف:  (َآَم َتل ه  َكَمَ ِل اْلَكْلبِ 
يت  بتن عبت الرمحن المت ي كان أول من قال يف الق ر ابلبصرة َمْعَب  اَّهين، آانطلقتت ]كتاب اإلميان من صاياه عن  يي بن يعمر قال:  أ  ومح 

آسأل اه عما يقول هؤالء يف الق ر، آو آهق ل ا عب هللا بتن عمتر  عليه الص ة والس  حاجس أو معتمرين، آقل ا لو لقي ا أح ا  من أصااب رسول هللا 
  ستيكل الكت   إيله، آقلتت: أاب عبت الرمحن بن اخلطاب ثاد  املسج  آاكت ثته أ  وصاح  أح   عتن ميي ته واآلدتر عتن ُشالته، آظ  تت أن صتاح

ا لقيتت أولتت  إنه ق   هر ِقبَتَل ا    يقرؤن القرآن ويتقثترون العلتم و كتر متن ختتأهنم، وأهنتم يزعمتون أن ال قَتَ ر وأن اامتر أ ن تف، قتال ابتن عمتر: آتإ 
مث  [ هم م َل أ ح ِ   هبا آأنثقه ما قبل هللا م ه حتىت يتؤمن ابلقت رآأدسهم أين برئ م هم وأهنم بت َرآء مين، والذي  لف به عب هللا بن عمر لو أن اح

و كر ابن يعمر متن حتال هتؤالء ووصتثهم ابلثاتيلة يف العلتم واالجتهتاث يف ]يف خترحه  النوو  روي ابن عمر عن أبيه ح يل جسيل، ال يل. قال
قت ر( وإمنتا يعلمهتا بعت   وهي أن هللا اليعلم ااختياء قبل وقوعها وهو معىن )ال ، مث إن هؤالء املشهورين ابلعلم أتوا بب عة مكثرة[حتصيله واالعت اء به

قتال  وقوعها وهو معىن )واامر أنف( بام اقمزة وال ون أي مستأنف ومستقبل، وهذه ب عة خ ة الق رية وحاصلها نثي صتثة العلتم عتن هللا تعتاىل،

                                                                                                                                                                            

الربملاانت  قرار بوظيفةإ، كما أنه يف مضمونه هللاحقيقًة اختاذ أرابب من دون (: )ألن انتخا م هذا هو 789فمن كان يعرأ ذلك فهو كافر كما قال املصن ف )ص
 . من اجلامع اأه (التشريعية املقلقة، وهذا كله من الكفر الصراح

د قصد رك، ما داا قكفر وش  القاعة فيهو تشريع فمن اختار وانتخب وأانب عن نفسه انئبًا وهو يعرأ أن هذه هي حقيقة وظيفته فهو كافر وإن كان جيهل أن ال
ديث عد  بن حامت بعة عبادة، كما يف حاعة واملتاذه القالعمل املكف ر نفسه، فإن الذين أطاعوا األحبار والرهبان واتبعوهم على التشريع، ِل يكونوا يعرفون أن ه

 .القائي وِل يكن ذلك مانعاً من كوهنم قد أشركوا مع هللا أرابابً 
 يعرفون ماهية جائز وَخرِبَُهّم، اللعواا والعان خالط مفهو عدا قصدهم واختيارهم للعمل املكف ر، بل كثري منهم كما هو معروأ عند أما ما عذران به العواا هنا، 

عرفوا يتحكيم الشرع دون أن للخدمات أو لروهنم هذه اجملال  وال حقيقتها وال خيتارون من خيتاروهنم على أهنم مشرعون، وال يعرفون حقيقة عملهم، بل خيتا
 الكيفية، فهم هنا ِل يقصدوا العمل املكفر بل قصدوا غريه.

 5األحزاب:  (ا  ل وب ك ْم وََكاَن اّللَّ  َخث ورا  رَِّحيمن مَّا تَتَعمََّ ْت قت  ِبِه َوَلكِ  ْأمت   َعَلْيك ْم ج َ احم ِآيَما َأْدطَ َولَْيحَ ) وهذا هو امقأ )انتفاء القصد( الذ  ذكره هللا معاىل يف قوله
 قة نوا ا. اانت وحقيالربمل فظاهر هؤالء أهنم ارمكبوا عمً  مكف رًا، ولكنهم ال يكف رون إال بعد إقامة احلجة بتعريفهم حبقيقة هذه

 :وام صة
وج من املل ة، بل صد الكفر وامر من ق  يكفر إالالن أنه مأان ِل نعذر هؤالء يف  هلهم أن اختيار املشرعني وطاعتهم يف التشريع كفر، وال طا ُيشّقِشُق به البعض 

قق بكلمة حال األعجمي الذ  ينككان حاهلم  عها، فألهنم ما قصدوا العمل املكف ر نفسه، بل قصدوا شيئًا آخر، وذلك بسبب  هلهم حبقيقة هذه الربملاانت وواق
 ا (، و)أع2/102تضاه( )يؤاخذ طق عناه ِلملفظًا ال يعرأ انظر )قواعد األحكاا( للعز بن عبد الس ا. )فصل فيمن أطلق ) الكفر وهو ال يعرأ مدلوهلا

 .(42-40كت اللوامع ص )[الن(.(، وقد فصلنا ذلك يف التحذير من أخقاء التكفري يف رسالتنا الث ثينية3/75املوقعني( البن القيم )



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

796 

تكثت ه الق ريتة، قتال القاضتي عيتاع رمحته هللا: هتذا يف الق ريتة ااول التذين نثتوا تقت   هذا الذي قال ابن عمر رضتي هللا ع همتا  تاهر يف ] النوو 
. والاصتتل أن اختتتتهار الرجتتل ابلعلتتم وال اينتتة المي تتا متتن تكثتت ه إ ا قتتا  املقتاتتى [علتتم هللا تعتتاىل ابلكائ تتات، قتتال: والقائتتل هبتتذا كتتاآر بتت  دتت ف

 لذل .    

مشاركة يف هذه السملا ت الشركية ابلرتختيح لعاتويتها أو ابنت تاب أعاتائها، ستواء ثعتوا إىل  لت  صتراحة أو أما الذين ي عون املسلمس لل )فصل(
اء يف  حتت مسميات أدرى كالعمل السياسي أو ال عوة إىل هللا، يكثرون بتذل   أياتا وإن مل يشتاركوا يف الرتختتيح أو االنت تاب، إ  مل خيتلتف العلمت

ابن القيم رمحه هللا يف كتابه )إخاثة اللهثان متن مصتاي  الشتيطان( ع ت  ك مته يف اليتل احملرمتة قتال إن متن أختتار علتى كثر ال اعي إىل الكثر. و كر 
عليته . آإ ا كان من يش  على امرأة واح ة ابلكثر يكثر، آكيف رن يش  على أمة حممت  1امرأة أبن تكثر )ترت ( لتطلق من ووجها أنه كاآر بذل 

 لكثر وال دول يف ال ميقرا ية اليت الخيتلف أح  يف أهنا ثين الكثار وم هجهم الذي ارتاوه .اب الص ة والس  

 الكثتر  ، ويف اَّملة آإن ال اعي إىل121اانعا :  (ك ْم َلم ْشرِك ونَ ْعت م وه ْم ِإنَّ ِإْن َأ َ َوِإنَّ الشََّياِ َس لَي وح وَن ِإىَل َأْولَِيآِئِهْم لِي َجاِثل وك ْم وَ ) وقال تعاىل
 ا.حكمه أنه كاآر،  الخيتلف العلماء يف هذ -وإن ْسهاها ب   اْسها  -كاملشاركة يف السملا ت الشركية 

تتا يف )قاعتت ة التوابط التتيت  كت زيلهتتا علتتى املعيه تتس يكتتون وآتتق الاتت -املتتذكورة ه تتا ويف ستتائر كتتتاابيت  -هتتذا،  وت زيتتل أحكتتا  التكثتت   كثتت ( يف ْر
 مبال االعتقاث.

م املستتلمس إىل املشتتاركة يف  فصاال()  لشتتركية، آعمتت وا إىلاالنت تتاابت استتل  بعتتض املعاصتترين مستتل  التأويتتل البتتا ين لل صتتوص الشتترعية يف ثعتتْو
 لعلمتاء يفشتركية، وال خيتلتف املتا ت النصوص ورثت يف الضه على اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل آاملوها على الضه على املشاركة يف انت اابت الس 

ه اَّهتاث كمتا يف ( إ ا أ لتق يتراث بت ستبيل هللاأن اَّهاث إ ا أ لق آاملراث به بذل الوسا يف قتتال الكثتار لتكتون كلمتة هللا هتي العليتا، كمتا أن لثتظ )يف
 ص. ا ين لل صو مصارف الزكاة. آكيف حتمل نصوص اَّهاث على املشاركة يف االنت اابت الشركية   اللهم إال ابلتأويل الب

من جهز خاواي يف سبيل هللا آق  خزا، ومن دلتف ختاواي يف ستبيل ) عليه الص ة والس  ا الشيخ جاسم مهلهل الياسس،  يف قول رسول هللا آعل هذ
 .2(، آجعل ال اوي يف سبيل هللا هو املرختح لعاوية السملان، وثعا إىل املساع ة يف جتهيزه وإعانته روجب هذا ال يلهللا يف أهله ِب  آق  خزا

تتْم َعلَتتى )عزوجتتل  و لتت  يف قتتول هللا]وقتتال ابلتأويتتل البتتا ين لل صتتوص يف هتتذا أياتتا،  ث. حممتت  صتت ح الصتتاوي  اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن َآَم  تتوا َهتتْل أَث لُّك 
اَي أَيتَُّهتا الَّتِذيَن ) –إىل قولته تعتاىل  - ( أِبَْمتَواِلك ْم َوأَنث ِستك مْ تت ْؤِم  وَن اِبّللَِّ َوَرس تولِِه َوجت َاِهت  وَن يف َستِبيِل اّللَِّ ، جِتَاَرِة ت  ِجيك م مِهْن َعَذاِب أَلِيمِ 

إىل آدتر ستورة الصتف. آجعتل اَّهتاث وال صترة يف هتذه  (َآَم  وا ك ونتوا أَنَصتاَر اّللَِّ َكَمتا قَتاَل ِعيَستى ابْتن  َمتْرَ َ لِْلَاتَوارِيِهَس َمتْن أَنَصتارِي ِإىَل اّللَِّ 
 .٣[رختاس للسملا ت الشركية. والخت  يف أن هذا مما يوقا يف العذاب االيم وليح مما ي جي من العذاب االيماآلايت هي أتيي  امل

آتت ان إ ن أمتتا  اب  يتتة ج يتت ة، اب  يتتة حتريتتف ال صتتوص وحتميلهتتا متتاال حتتملتته متتن املعتتاين، وهتتذا مستتل  دطتت  وابب ختتتر عظتتيم ستتلكته الراآاتتة 
تتر القتترآن أو ]رمحتته هللا  اباان ميميااةيتتو ، وهتتو تبتت يل وحتريتتف وإلتتاث يف التت ين كمتتا قتتال والبا  يتتة قتت ميا ويستتلكه هتتؤالء ال وقتت  تبتتسه بتتذل  أن متتن آسَّ

ترهف للكلتم عتن مواضتعه، و  هتذا آتتح ال يل وأتوهله علتى خت  التثست  املعتروف عتن الصتاابة والتتابعس آهتو مثترتِ  علتى هللا، ملات  يف آايت هللا، حم 
إ ا ستل عن تثست  آيتة ] –يف أحكا  املثيت  -رمحه هللا  ابن القيم. وقال 4[ثين اإلس   اث، وهو معلو  البط ن ابالضطرار منلباب الزن قة واإلل

آلتتيح لته أن خيرجهتتا عتن  اهرهتا بوجتتوه التتأوي ت الثاستت ة ملواآقتة حنلتته وَهتتَواه،  وَمتْن آَتَعتتل  عليتته الصت ة والست  متن كتتاب هللا أو ستت ة رستول هللا 
ابان . ويف    هتذه التتأوي ت قتال ٥[ل  استاقَّ امل ا من اإلآتاء والجر عليه، وهتذا التذي  كتر ه هتو التذي صترح بته أئمتة اإلست   قت ميا وحت ي ا   

ستتكرهة التيت وقال بعض أهل العلم: كيف ال خيشى الكذب على هللا ورسوله َمْن  مل ك مه على التأوي ت املست كرة وا اوات امل]رمحه هللا  القيم
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قتتال  18اانبيتاء:  (َوَلك تم  اْلَويْتتل  ممَّتا َتِصتتث ونَ ) ي ابال تتاو وااحتاجي أوىل م هتتا ابلبيتان واق ايتتة  وهتل َيمتتن علتى نثستته أن يكتون ممتتن قتال هللا آتتيهمهت
قتال ابتن عيي تة: هتي  1٥2ااعتراف:  (زِي اْلم ْثترَتِينَ وََكَذِلَ  جنَْ ) السن: هي وهللا لكل واصفِ  كذاب  إىل يو  القيامة، وهل َيمن أن يت اوله قوله تعاىل

ويكثتي املتتأولس كت   هللا ورستوله ابلتتأوي ت التيت مل ي رْثهتا ومل يت ل عليهتا كت   هللا أهنتم  -إىل أن قتال  -لكل مثرِت متن هتذه اامتة إىل يتو  القيامتة 
تتتوا علتتتى اامتتتة قتتتالوا بتتترأيهم علتتتى هللا، وقتتت َّموا آراءهتتتم َعلَتتتى نصتتتوص التتتَوْحي، وج علوهتتتا عيتتتارا  علتتتى كتتت   هللا ورستتتوله، ولتتتو علمتتتوا أي ابب ختتتتر آَتَتا 

يته متن أن ابلتأوي ت الثاس ة، وأي ب اء لإلس   َهَ م وا هبا، وأي مَعاقل وح ص ون استباحوها لكان أح هم أن خيتر متن الستماء إىل اارع أحتبه إل
لتته املتتتأولون عتتذرا  لتته آيمتتا أتولتته هتتو، وقال:ماالتتذي حتتر  علتتيَّ التأويتتَل وأابحتته لكتتم  يتعتتا ى ختتتيتا  متتن  لتت ، آكتتل صتتاحب اب تتل قتت  جعتتل متتا أتو 

ون بتتس آتأولتتت الطائثتتة املِ كتتَرة للمعتتاث نصتتوص املعتتاث، وكتتان أتويلهتتم متتن جتت ح أتويتتل م  ِكتتري الصتتثات، بتتل أقتتوى م تته لوجتتوه ع يتت ة يعرآهتتا َمتتْن وا
َعتتاث، التتأويلس، وقتتالوا: كيتتف حنتن نعاقَتتب  علتتى أتويل

َ
 تا وتتتؤجرون أنتتتم علتتى أتويلكتم  قتتالوا: ونصتتوص  التوحي ابلصتتثات أ هتتر وأك تر متتن نصوصتته ابمل
اتائل وثاللة ال صوص عليها أَْبَس  آكيف يسول أتويلها را خيالف  اهرها واليسول ل تا أتويتل نصتوص املعتاث  وكتذل  آعلتت الراآاتة يف أحاثيتل آ

هللا عتت هم، وكتتذل  آعلتتت املعتزلتتة يف أتويتتل أحاثيتتل الرؤيتتة والشتتثاعة، وكتتذل  الق ريتتة يف نصتتوص  اخللثتتاء الراختتت ين وختت هم متتن الصتتاابة رضتتي
تتت التتوا ثي علتتى القتت ر، وكتتذل  الَروريتتة وختت هم متتن اخلتتوارج يف ال صتتوص التتيت كتتالف متتذاهبهم، وكتتذل  الَقرَامطتتة والبا  يتتة  َتتَرَثت البتتاب، وَ مَّ

، وأتولت ال ين كله، آأصل درا ب ال ين وال نيا إمنتا هتو متن التأويتل التذي مل ي ترثه هللا ورستوله بك مته وال ثل عليته أنته متراثه، وهتل ادتلثتت الَقرِيِه
ملستلمس يف الثتنت اامم على أنبيائهم إال ابلتأويل  وهل وقعت يف اامة آت ة كب ة أو ص  ة إال ابلتأويل  آمن اببه ثدل إليها، وهل أرِيَقتْت  ثمتاء ا

  .إال ابلتأويل

ث متاال وليح هتذا خمتصتا  بت ين اإلست   آقتط، بتل ستائر أثاين الرستل مل تَتتَزل علتى االستتقامة والسَّت اث حتىت ثدلهتا التأويتل، آت دل عليهتا متن الثستا
 .1[يعلمه إال رب العباث

ا التأويتتل التتذي قتتال بتته املؤلثتتان بتته الستتلف يف ال صتتوص، كهتتذوهتتذا كلتته يف بيتتان آستتاث التأويتتل البتتا ين لل صتتوص،  وهتتو التأويتتل امل تتالف ملتتا قتتال 
ِإالَّ َعلَتى أَْوَواِجِهتْم َأْو َمتا ، َوالَّتِذيَن ه تْم ِلث تر وِجِهْم َحتاِآظ ونَ ) السابقان )جاسم مهلهل والصاوي(. وكان بعض اإلابحيس ق  است ل بقوله تعتاىل

َأْو َمتا َمَلَكتْت أمَْيَتاهن  ْم  ت لوا هبا على جواو اللواط ابلعب  اململوك ابعتباره من ملت  اليمتس، اس٣٠ - 29املعارج:  (َمَلَكْت أمَْيَاهن  ْم آَِإهنَّ ْم َخْ   َمل وِمسَ 
، قلتت: وستبب كثتره استتباحة 2[ومن أتول هذه اآلية على وطء التذكران متن املماليت  آهتو كتاآر ابتثتاق اامتة] ابن القيمقال  (آَِإهنَّ ْم َخْ   َمل وِمسَ 
بتأويتل خت  ستائ ، آكيتف رتن  -وهتو كبت ة لتيح كثترا   -ائ  آكأنه استباحه ب   ثليل. وإ ا كان هذا حكتم متن استتباح اللتواط احملر  بتأويل خ  س

ولكتتين استتتباح ختتترك ال ميقرا يتتة وحتتضه عليتته بتأويتتل ختت  ستتائ  ل صتتوص اَّهتتاث . ولتتيح هتتذا تعرياتتا  متتين بتكثتت  هتتؤالء املتتؤلثس، آتتأمرهم إىل هللا، 
 آاش ماأق موا عليه. أرثت أن أبس

ومن يستجيز من أهل الطامات م ل هذه التأوي ت ما علمه أبهنا خ  مراثة ابالثا ، ويتزعم أنته يقصت  هبتا ثعتوة ]رمحه هللا  حامد الدزاي أبوقال 
ولكتن مل ي طتق بته الشترن، كمتن ملتا هتو يف نثسته حتق   عليته الصت ة والست  اخللق إىل اخلالق يااهي من يستجيز االدرتان والوضا على رستول هللا 

: عليته الصت ة والست  آذل   لتم وضت ل وثدتول يف الوعيت  املثهتو  متن قولته  عليه الص ة والس  ياا يف كل مسألة يراها حقا  ح ي ا  عن ال   
لتة لل قتة ابالثتا ، وقا عتة  ريتق االستتثاثة بل الشر يف أتويل هذه االثا  أ م وأعظم، اهنا م ب هِ « َمْن كذب عليَّ متعم ا  آليتبوأ مقع ه من ال ار»

والثهتتم متتن القتترآن ابلكليتتة آقتت  عرآتتت كيتتف صتترف الشتتيطان ثواعتتي اخللتتق عتتن العلتتو  احملمتتوثة إىل املذمومتتة، آكتتل  لتت  متتن تلبتتيح علمتتاء الستتوء 
والتتض عليهتتا هتتو متتن الكتتذب علتتى هللا  . قلتتت: كتتذل  آتأويتتل نصتتوص اَّهتتاث ل ستتت الل هبتتا علتتى إابحتتة االنت تتاابت الشتتركية٣[بتبتت يل ااستتامى

،  كمتتا قتتال ابتتن القتتيم وال تتزايل يف التتتأوي ت البا  يتتة. ومتتن هتتذا البتتاب أتويتتل جاعتتة التبليتت  التتذين محلتتوا آايت اَّهتتاث عليتته الصتت ة والستت  ورستتوله 
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 وال ث  على دروجهم لل عوة وحصروا مع اها يف  ل .       

كتتم، وستتائلها قتتا نثتتح الآرا  أكتتس، ل مستتلم أن الوستتائل قتتا نثتتح أحكتتا  املقاصتت ، آتتإ ا كانتتت ال ميقرا يتتة كثتت( ي ب تتي أن يكتتون معلومتتا  لكتتفصاال)
تستب ذا وال تل لته أن ي  ختتيء متن هتيفومن وستائلها تكتوين ااحتزاب وثدتول السملتا ت واملشتاركة يف انت تاب أعاتائها، آت   تل ملستلم املشتاركة 

 مانية. لزب قائم روجب ال سات  العل

وقتت   هتتب ااستتتا / عبتت الرمحن عبتت اخلالق إىل جتتواو إنشتتاء املستتلمس لألحتتزاب يف التت ول الكتتاآرة، وإن اقتاتتى هتتذا  لتتب إ ن الكتتاآر يف  لتت ،  
ثتتح . وقتتال يف ن1يف جتتوار املطعتتم بتتن عتت ي عليتته الصتت ة والستت  واعتتتسه متتن ابب جتتواو ثدتتول املستتلم يف جتتوار الكتتاآر ومحايتتته، كمتتا ثدتتل ال تت  

ولألسف أن الذين يثتون اليو  بع   جواو ااحزاب السياسية اإلس مية يق مون د مة جليلة اع اء ال ين متن حيتل ال يت رون، ]الكتاب مانصه 
 مته هتذا . وأقتول: إن ك2[اهنم بذل  دعلون ال عوة إىل هللا حمصورة يف إ ار وسائل ضعيثة، ويظهروهنا ثائما رظهر اخلتارج علتى الشترعية والقتانون

خ  س ي  من ع ة أوجه: م ها أن قياسه إنشاء هتذه ااحتزاب علتى الت دول يف جتوار الكتاآر قيتا  خت  صتايح، آتاَّوار اليقتاتي اإلقترار بصتاة 
ا آيته متن الكتم ما عليه الكاآر من الكثر، أما ااحزاب آإنه ال يسمح ذنشائها يف ال ول الكاآرة إال بشرط التزامها ابل ظا  ااساسي قذه ال ول ر

ج  هتذه ابلقوانس الوضتعية وتطبيتق ال ميقرا يتة الشتركية والتاتاكم لل ستات  العلمانيتة، وإ ا راجعتت قتانون ااحتزاب يف أي ثولتة متن هتذه الت ول ستت
صتايح، وتستمية ااستتا /  الشروط مسطورة آيه، ومن التز  هبذا آق  أ هر املواآقة على ثين الكثار ب   إكراه، وهذا كثرم الخت  آيته، آقياسته خت 

ا مؤسسوها عب اخلالق هذه ااحزاب أبهنا إس مية خ  صايح، آإهنا ابلتزامها ابل ظا  ااساسي لل ول الكاآرة مل تع  هذه ااحزاب إس مية والي ث
بيتتتق ال ميقرا يتتتة وجتتتزء م هتتتا، وقتتتا أضتتتف إىل هتتذا أن هتتتذه ااحتتتزاب هتتتي يف القيقتتتة وستتتيلة متتن وستتتائل تط ختتتيتا  أن يقولتتتوا حنتتتن أب تتتاء هللا وأحبتتتاؤه،

طتأ حكمها كما أسلثت، آااحزاب ليست جمترث وستيلة للت عوة إىل هللا، بتل إهنتا يف ااصتل جتزء متن ال ظتا  الت ميقرا ي الشتركي، هتذا وجته. وممتا أد
الت عوة يف القترون اخل يتة ومات هتا متن آيه ااستا / عب الرمحن عب اخلالق وصثه لوسائل ال عوة ب   هذه ااحزاب أبهنا ضعيثة، وأقتول: قت  ماتت 

 قتترون ب تت  أحتتزاب ومل تكتتن ضتتعيثة كمتتا وعتتم وإن قتتوة التت عوة وصتت قها هتتو يف َتيزهتتا عتتن الكتتاآرين ومثاصتتلتها قتتم، هبتتذا جتتتتذب التت عوة الصتتاثقس
حزاب يظهر ال عوة )رظهر اخلتارج علتى الشترعية وامل لصس ال االنتهاويس و  ب امل اآا العاجلة. وأما قول ااستا / عب اخلالق أبن ع   إنشاء اا

ية قتا، والقانون(، آهذا ك   ال يقوله مسلم، ان الشترعية والقتانون يف الت ول الكتاآرة التيت يتات ث ع هتا هتي  واخيتت معبتوثة متن ثون هللا ال ختترع
، والكثتر   2٥٦البقرة:  (يت ْؤِمن اِبّللِه آَتَقِ  اْسَتْمَسَ  اِبْلع ْرَوِة اْلو ثْتَقىَ وَ َآَمْن َيْكث ْر اِبلطَّاخ وِت ) واليصح إس   املسلم حىت يكثر هبا كما قال تعاىل

 هو اخلروج على الشرعية والقانون يف ال ول الكاآرة، وهو مااست كره ااستا / عب اخلالق. آتأمهل. -الذي اليصح اإلس   ب ونه  -هبذه الطواخيت 
والتتذي يبتت أ ابلتت عوة:  عليتته الصتت ة والستت  ف ولتتيح هتتو  ريتتق ال ميقرا يتتة الشتتركية وإمنتتا هتتو  ريتتق ال تت   أمتتا ريق املستتلمس للت يتت  آمعتترو  )فصاال(

اقتتربس يف كتتل التت عوة العامتتة يف املستتاج  وخ هتتا متتن أمتتاكن االجتمتتان، والتت عوة الثرثيتتة يف كتتل مكتتان ممكتتن، لتتي   وهنتتارا ، إعتت    وإستترارا ، والبتت ء اب
 (اْلَكتاِآر ونَ ق تْل اَي أَيتَُّهتا ) وإدبار الواقعس يف الكثر أبهنم كثار وأن ا برءاؤا م هم ومن كثرهم، قم ثيت هم ول تا ثي  تا، قتال تعتاىلهذا. ما اَّهر ابلق 

يَم َوالَِّذيَن َمَعه  ِإْ  قَال وا ِلَقتْوِمِهْم ِإ َّ َقْ  َكاَنْت َلك ْم أ ْسَوةم َحَسَ ةم يف ِإبْترَاهِ ) ، وقال تعاىل٦ - 1الكتاآرون:  (َلك ْم ِثي  ك ْم َويلَ ِثينِ ) –إىل قوله  -
تتَ ك م  اْلَعتتَ اَوة  َواْلبَتْ َاتتاء أَبَتت ا  َحتتىتَّ تت ْؤِم  تتوا اِبّللَِّ بت تترَاء ِمتت ك ْم َوممَّتتا تَتْعب تت  وَن ِمتتن  تتْم َوبَتتَ ا بَتيتْ َت َتتا َوبَتيتْ ، ومتتن 4املمتا تتة: (َوْحتتَ ه  ث وِن اّللَِّ َكَثتتْرَ  ِبك 

اآرين: التتاكمس ابلقتتوانس الوضتتعية كالقاتتاة ومتتن يف حكمهتتم، واملشتتاركس يف تطبيتتق ال ميقرا يتتة كرجتتال ااحتتزاب السياستتية وأعاتتائها هتتؤالء الكتت
ل وأق مهتم كت وأعااء السملا ت والذين ي ت بوهنم، ومن الكثار أياا اَّ وث امل اآعون أبنثسهم عن هذه اانظمة الكاآرة، وامل اآعون ع ها أبلس تهم

 هؤالء كثار، دب أن يقال قم  ل  لعلهم يثيتون أو بعاتهم، وحتىت تتميتز الصتثوف، وتستتمر الت عوة بشتىت الوستائل املشتروعة حتىت تتكتون جاعتة
ر مثاست ه  متو قوية متن املستلمس قتاثرة علتى ت يت  اانظمتة الكتاآرة الاكمتة، وقتاثرة علتى الكتم ابإلست   إ ا َمكَّتن هللا قتا. واالستتعجال يف هتذه اا

ألة ك تت ة، وقتتال الثقهتتاء: متتن تعجتتل الشتتيء قبتتل أوانتته عوقتتب ِبرمانتته،  وقتتالوا: التعجتتل علهتتة الرمتتان. وستتوف أتيت إختتتارة أدتترى يف هتتذا، يف املستت
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 التاسعة روضون الكم ب   ماأنزل هللا ذ ن هللا تعاىل.

 مث نتابا سرث أدطاء املعاصرين يف السياسة الشرعية.

 األحزاب يف الدولة اسس مية. بدعة معدد  - 3

 مية وحنوهتا هوريتة ابكستتان اإلستإلست مية وجات رت اباْساء الكا بة كجمهورية إيران  وال -وإن كانت ال ولة اإلس مية الوجوث قا يف ال نيا اآلن 
  وقتتالوا جبتتواو حتزاب يف ثار اإلستت ة تعتت ث ااا يف مستتألإال أن بعتض املثتتتونس ابلتت ظم السياستية ال ربيتتة متتن اتبتان املتت هل االهنزامتتي التلثيقتتي تكلمتو  -

ن القتائلس جبتواو تعت ث يتاال  إلابحتهتا، آتإحملرمة احت ل . وإ ا كان ثعاة املشاركة يف السملا ت متبعس للسه ة اإلبليسية يف ادرتان أْساء حس ة لألمور ا
تت ة الثرعونيتتة يف تثريتتق اامتتة الواحتت ة، قتتال  ، ومعتتىن 4القصتتص:  (َلَهتتا خِتتتَيعا  َوَجَعتتَل َأهْ  اْاَْرعِ  ِإنَّ ِآْرَعتتْوَن َعتتَ  يف ) تعتتاىل ااحتتزاب متبعتتون للسه

 أي  وائف وأحزاب متثرقة. (خِتَيعا  )

بويتتا  إ ا) عليتته الصتت ة والستت  وأقتتول: إن احملاآظتتة علتتى وحتت ة اامتتة اإلستت مية مقصتتوث أعظتتم ومصتتلاة مق متتة علتتى خ هتتا، حتتىت قتتال رستتول هللا 
 هبذا إال ل رء مثس ة تثريق اامة، وللمااآظة على وح ْا. عليه الص ة والس  ، وما أمر رسول هللا 1(تس آاقتلوا اآلدر م هماخلليث

ستر آيهمتا ، آتإن اخلمتر واملين آيته مصتاحلإآالقول جبواو تع ث ااحزاب يف ال ولة اإلس مية م اقض ملقاص  الشريعة، وهذا يكثتي إلبطالته مهمتا قيتل 
ة جتيتزه يته مصتلاولتيح كتل ماآ كتم لل التب،ا م اآا لل ا  ب ص القرآن و ا من احملرمتات، آك ت  متن ااختتياء جتتمتا آيهتا املصتاحل واملثاست  والأيا

 مصلاة. الشريعة آه اك مصاحل معتسة وه اك مصاحل مل اة وجوثها كع مها، آ  ت رت ابلذين يرون جواو كل ما آيه

لتتتبعن ست ن متن  ) عليته الصت ة والست  زاب يف ال ولة اإلس مية هو اتبان للس ة الثرعونية واتبان لس ن الكاآرين كما قتال إن القول جبواو تع ث ااح
، آق   كترت ع ت  الكت   يف ب عتة وضتا ال ستات  إن الكتاآرين لتيح قتم ثيتنم حتقم  تكمتون إليته آوضتعوا هتذه ال ستات  قتذا ال ترع 2(كان قبلكم

ااحتتزاب ك ظتتا  لإلصتت ح ع تت هم لت تقتت  ااحتتزاب بعاتتها حستتب قاعتت ة صتتران املت اقاتتات )التت ايلكتي (، لي تتتار الشتتعب  ووضتتعوا مبتت أ تعتت ث
إهنتتا يف الصتتاحل م هتتا لتته، والقيقتتة أن ااحتتزاب كلهتتا كتت ن الشتتعوب وتبيتتا قتتم ااوهتتا  يف ال عايتتة االنت ابيتتة والت جتتز ختتتيتا يتتذكر متتن وعوثهتتا، مث 

ال ادبس ابملال والتذي َييت خالبتا متن ثول دارجيتة قتا مصتلاة يف آتوو حتزبِ  متا، كمتا تثعلته أمريكتا يف ثول ك ت ة، وأحيتا  ال هاية تشرتي أصوات 
وهتذا ختتيء  أتيت أموال ال عايتة االنت ابيتة متن جتتارة امل ت رات التيت يزاوقتا كبتار رجتال الكتم يف ثول ك ت ة، وخت   لت  متن مصتاثر اامتوال املريبتة،

عا  جميا نراه أبعي  ا ونسما ع ه َب ان ا، مث يشرن الزب الثائز يف االنت اابت يف هنب ثتروات ال ولتة بشتىت الطترق قبتل أن يترتك الكتم مشتيه معلو  لل
 ابللع ات والثاائح املالية والسياسية.

مل كتر، املعتروف وال هتي عتن ابة واامتر ل صتياأما الشريعة آق  بي ت وسائل اإلص ح يف ثولة اإلس   والذي يتم ثون تثريق لوح ة اامة، و ل  اب
 ا. هبوجعلت أآال اَّهاث كلمة حق ع   سلطان جائر، وجعلت قذه الوسائل آثااب دب على املسلمس أن يتقي وا 

ْولَتِتتَ  أ  )ال تعتتاىل اآرون، قتتاآقون والكتتس، وحتتزب الشتتيطان وهتتم امل تتأمتتا ااحتتزاب، آلتتيح يف كتتتاب هللا  كتتر إال لتتزبس: حتتزب هللا وهتتم أمتتة املستتلم
ا اثلتة:  (اِستر ونَ طَاِن ه م  اخلَْ لَِتَ  ِحْزب  الشَّْيطَاِن َأاَل ِإنَّ ِحْزَب الشَّيْ أ وْ )، وقال تعاىل 22ا اثلتة:  (ِحْزب  اّللَِّ َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ه م  اْلم ْثِلا ونَ 

19. 

 إىل ختتيء مل يتؤثر نإ  كيتف يت عو  اخلاليتة ماكتان آيهتا تعت ث حتزيب وال ثعتا أحت  لتذل ،لق  كانت للمسلمس ثول وممالت  عظيمتة علتي متر القترون 
 عتن الستلف الصتاحل مث خلت  لي يتباعن السلف داصة يف القرون ال  ثة اخل ية  آكيف يبت عون  ل  وهم يعلمون أن كل ب عة ض لة  ومتا كتان 

الشتريعة  وأثتره يف آهتم أثلتة عمتل الستلف ا املبال إن ختاء هللا تعاىل أ ية ال ظر يفي ركه املتأدرون. وسوف أ كر يف مسألة أحكا  الجاب يف هذ
 ومقاص ها،  وآيه ك   جي  م قول عن الشا   رمحه هللا.

ة إن القتتول جبتتواو تعتت ث ااحتتزاب يف ال ولتتة اإلستت مية، هتتو آتتتح تم لبتتاب تثريتتق اامتتة، لي شتت ل املستتلمون بعاتتهم بتتبعض، ولتجتت  السياستتات الزبيتت
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واْم اَّاهليتتة  ريقهتتا إىل ثار اإلستت  ، آتشتتتعل ال ستتائح، وت تتور العصتتبيات اَّاهليتتة والعتت اوات بتتس املستتلمس، وكتترب  متتم املستتلمس وتشتترتى أصتت
والكثتتار وختتتهاثاْم، ولتجتت  التت ول الكتتاآرة  ريقهتتا إىل ثار اإلستت   أبمواقتتا وثعايتهتتا لرتجتتيح كثتتة حتتزب علتتى آدتتر ليكتتون مواليتتا قتتا يف البتتا ن، 

، آكيتف وهتذا الَيلون ا دباال كما قال عزوجل. آإ ا مل يكن يف التعت ث التزيب إال هتذه املثاست  آإهنتا كاآيتة للقطتا بتارميته ست ا  لذريعتة هتذه املثاست 
هتو اتبتان للست ة التع ث ب عة ليست من ثين اإلس   وال من عمل املسلمس، وكل ب عة ض لة ، بل كيف وهو متابعة لست ن الكتاآرين  بتل كيتف و 
 ْور.الثرعونية ،  لمات بعاها آوق بعض. ومن مل دعل هللا له نورا  آما له من نور، نعو  ابهلل من اخلذالن، ونعو  به من الَْور بع  الكَ 

 
 
  

 بدعة القول إبلزاا الشور  يف دولة اسس ا. - 4

وآيتق بتس أحكتا  لثيقتي، حمتاولس التهنزامتي التلسياسة الشرعية من اتبان املت هل االوهذا أياا من اادطاء اليت يرثثها بعض املعاصرين املتكلمس يف ا
 ولتتة اإلستت مية، لاتتاكم املستتلم يف اللورى ملزمتتة اإلستت   ومبتتاثئ ال ميقرا يتتة الشتتركية التتيت تقاتتي أبن رأي ااخلبيتتة يف السملتتان م لتتز ، آقتتالوا أبن الشتت

ح لتزا  الشتورى لتيذ أن القتائلس صتيل يف كتتايب )العمت ة يف إعت اث العت ة(، ود صتة متا كرت آيته:وهو قول ساقط نبهت على آساثه بشال من التث
 ثها كع مها.تكن ملزمة آوجو  وأهنا إ ا مل قم ثليل صايح من كتابِ  أو س ةِ  يست  ون إليه، إال قوقم أبنه ماآائ ة الشورى إ ا مل تكن ملزمة ،

هتي متن  ة على اإلمتا  وإمنتاليست واجب   يف أحكا  الشورى من وجهس: وجوهبا وإلزامها. وأن الصواب أهناوق   كرت يف كتايب )العم ة( أن الك 
 الس ن املستابة وأهنا خ  ملزمة له.

ليهتا العمتل يف عآرين التيت مل دتِر ن ست ن الكتامتأما القول ابلزا  رأي ااخلبية آهتو متن توابتا ال ظتا  الت ميقرا ي كتالقول جبتواو تعت ث ااحتزاب، ك  تا 
 سلف اامة.

 والثرق يف مسألة الشورى ع   املسلمس وع   الكاآرين من وجوه:

ثتتتتاء التتتت ص الشتتتترعي ديهتتتتا إال ع تتتت  آم هتتتتا: أن املستتتتلمس اليتشتتتتاورون إال يف املبتتتتاح ومواضتتتتا االجتهتتتتاث أمتتتتا الواجبتتتتات واحملرمتتتتات آتتتت  مشتتتتورة •  
 اجب ع  هم والحمر  إال ماأوجبوه أو حرموه أبنثسهم.الست راجه، أما الكثار آيتشاورون يف كل ختيء آ  و 

، وأوجتب علتى  ا  باتوابط الشتريعةته  آيته مقيتوم ها أن اإلس   يشرتط العلم املؤثي ل جتهاث يف إما  املسلمس ما الع الة، ليكون آيما يراه ود• 
ت لتتتم لتتته وال هتتت ى آكانتتتاجرا  ال عقتتت  يكتتتون وعتتتيمهم عربيتتت ا  آتتتاملستتتلمس أن يستتتمعوا لتتته ويطيعتتتوه آيمتتتا اجتهتتت  آيتتته ولتتتيح العكتتتح. أمتتتا الكتتتاآرين آ

 العاجلة.  مه قم إال مصالهمراما  آ  هيراه ااك رون انه الشيء الذي  قق مصاحل ااك رون م هم سواء كان ح ال  أو ح مصلاتهم يف اتبان ما

 أيته واجتهتاثه وي تزلك كتل آترث ر قتاتيات اإلمتارة الشترعية أن يترت وما أن نصتوص الكتتاب والست ة أوجبتت  اعتة والة اامتور حتىت صتار متن أهتم م• 
ذل  ألتق بعتض العلمتاء بت معصتية، و على رأي اام  واجتهاثه متن أجتل توحيت  كلمتة اامتة، أال أن الشتريعة قيت ت  لت  أبمتور: وهتي أال ي طتان يف

لشتيباين ذا حممت  بتن الستن اهتاهرة، قتال إن مل يكتن متن املعاصتي الظتماإ ا أمر اام  أبمر واتثق رأي جيا اتباعه على أنه مثس ة ومارة دالصة و 
َتَ فَّ آَاْست) ت ل لذل  بقوله تعتاىلوقال إنه بذل  يست ف عقوقم وأن  اعتهم له يف م ل هذا آسق، واس 1يف كتابه )الس  الكب ( ج  هت 189

رة، ت مثست ة الشتيء وماترته آهتو حترا  وإن مل يكتن متن املعاصتي الظتاه. وأقتول: إنته إ ا ثبتت٥4ف: الزدتر  (قَتْوَمه  آََأ َاع وه  ِإهنَّ ْم َكان وا قَتْوما  آَاِسِقسَ 
َترهِ   َعلَتْيِهم  اخْلََبآئِت) ان الثساث من علل التار   وان الارر م هتي ع ته،  قتال تعتاىل الضترر وال ) صت ة والست  عليته ال، وقتال 1٥٧اعتراف: ا (لَ َو  

 (. ضرار

ليست ملزمة لوالة اامتور، ودتب علتى الرعيتة  اعتة والة اامتور ابلقيتوث الستابقة. وقت  نقتل ختتارح العقيت ة  -يف اإلس    -شورى أن ال وام صة:
وقتت  ثلهتتت نصتتوص الكتتتاب والستت ة وإجتتان ستتلف اامتتة أن ويل اامتتر، وإمتتا  الصتت ة، ]رمحتته هللا  اباان أيب العاازالطااويتتة اإلجتتان علتتى  لتت ، آقتتال 

  الرب، وعامل الص قة، ي طان يف مواضا االجتهاث، وليح عليه أن يطيا اتباعه يف موارث االجتهاث، بل عليهم  اعته يف  لت ، وتترك والاكم، وأم
عاتهم رأيهم لرأيه، آإن مصتلاة اَّماعتة واالئتت ف، ومثست ة الثرقتة واالدتت ف، أعظتم متن أمتر املستائل اَّزئيتة، وقتذا مل دتز للاكتا  أن يت قض ب
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 .1[عضحكم ب

عليتته وحاصتتل القتتول ذلتتزا  الشتتورى لإلمتتا  هتتو القتتول جبتتواو نصتتب إمتتامس للمستتلمس يف ثار اإلستت  ، وهتتذا متتن احملرمتتات، بتتل أوجتتب رستتول هللا 
و لتت  ان  .2(إ ا بويتتا خلليثتتتس آتتاقتلوا اآلدتتر م همتتا) عليتته الصتت ة والستت  قتتتل اخلليثتتة اآلدتتر إ ا مل ي تت آا ختتتره إال بتتذل ، قتتال  الصتت ة والستت  

ر واضتح اإللزا  املوجب للسما والطاعة يف ثار اإلس   إمنا هو إلما  املسلمس، آإ ا تع ثت مصاثر اإللزا  آاكمها حكتم تعت ث اائمتة،  وهتذا أمت
 البط ن،  وآساثه ي ين عن إآساثه.

ملزمتة للاتاكم ابلشترن إال أهنتا ميكتن أن تكتون ملزمتة لته  وأراث أح  املعاصرين أن دعل الشورى ملزمة ِبيلة آاس ة، آزعم أن الشورى وإن كانت خت 
. ٣ست  ابلعق ، و ل  إ ا اخترتط عليه أهل الشورى  ل  ع   مبايعتته، وأراث أن يت آا بتذل  ْمتة االستتب اث السياستي التيت يلصتقها العلمتانيون ابإل

ملتتواترة التيت أوجبتت  اعتة اإلمتا  يف مواضتا االجتهتاث، آتأراث أن ووجه الثساث يف هتذه اليلتة خمالثتة الشترط التذي قتال بته ل صتوص الكتتاب والست ة ا
آما ابل رجال مت كم يشترت ون ختترو ا ليستت يف كتتاب ) عليه الص ة والس  يسقط هذا الواجب الشرعي ابلشرط الذي قال، وق  قال رسول هللا 

تتل رقصتتوث 4( أحتتق وختتترط هللا أوثتتقهللا  آأميتتا ختتترط كتتان لتتيح يف كتتتاب هللا آهتتو اب تتل، وإن كتتان مائتتة ختتترط، آقاتتاء هللا . آاختتترتاط التتزا  الشتتورى خي 
تل رقصتوث العقتت  آهتو اب تتل،  عقت  بيعتة اإلمتتا  التذي يوجتب علتتى الرعيتة الستتما والطاعتة وال تزول علتتى اجتهتاثه يف مواضتا االجتهتتاث. وكتل ختتترط خي 

أماتى  عليه الصت ة والست  صايح والشرط مه ر، ان ال    -البيعة  عق  -الخيتلف العلماء يف  ل ، آإ ا أ ْبرَِ  م ل هذا الشرط الثاس  آالعق  
متن أحت ث يف أمتر  هتذا متاليح آيته آهتو ) عليته الصت ة والست  البيا وأبطل الشرط يف ح يل بريرة السابق. ويَرِث  يف إبطال هذا الشرط أياا قولته 

 .٥(َرثه 

 القول. ن كما أسلثتللمسلمس يف بلِ  واح ،  وهو أمر  اهر البط وحاصل القول ذلزا  الشورى هو التعاق  على نصب إمامس 

 -كما هو التال ه تا   -هو من الَِيل احملرَّمة، وهي اليل اليت يتوصل هبا إىل إسقاط واجب  -الصاوي  -آهذا القول الذي  هب إليه هذا املؤلف 
إىل قولته  -ال ون من الَِيل يتامن نسبته الشارن إىل العبل وخترن متاال آائت ة آيته  مث إن هذا]اليل احملرمة بقوله  ابن القيم. ووصف ٦أو حتليل حمر 

ي ع ته ِصتْرآا ، آأدرجته يف قالتب الشترن - . آت  ي ب تي ٧[وإمنا خرضه التوصل هبا إىل ماهو مم ون م ه، آجعلها س رتة وج  هة يستترت هبتا متن ارتكتاب متاهن 
عتتن حممتت  بتتن الستتن قتتال: لتتيح متتن أدتت ق « الكتتايف»وقتت  نقتتل ال ستتثي ال ثتتي يف ]رمحتته هللا  حجااراباان آتتتح ابب اليتتل احملرمتتة للمستتلمس، قتتال 

واملقصتوث ]رمحته هللا  ابان القايم. كما الدوو اإلآتاء ر تل هتذه اليتل احملرمتة، آقت  قتال 8[املؤم س الثرار من أحكا  هللا ابليل املوصلة إىل إبطال الق
والي ل عليها، آيااث هللا يف أمره، قال هللا تعاىل:)وَمكر وا وَمَكَر هللا،  وهللا د  املاكرين( وقتال احملرمة، وال يعس عليها، أنه ال ل له أن يثيت ابليل 

وقتال  ٥1 - ٥٠ال متل:  (ْم َوقَتتْوَمه ْم َأْجَعِتسَ آَتانظ ْر َكْيتَف َكتاَن َعاِقبَتة  َمْكترِِهْم َأ َّ َثمَّتْرَ ه  ، َوَمَكر وا َمْكرا  َوَمَكْرَ  َمْكترا  َوه تْم اَل َيْشتع ر ونَ )تعاىل 
َتتتاِثع ونَ ) تعتتتاىل عليتتته الصتتت ة ويف الصتتتاياس ع تتته  -إىل أن قتتتال  - 9البقتتترة:  (اّللهَ َوالَّتتتِذيَن آَم  تتتوا َوَمتتتا خَيْتتتَ ع وَن ِإالَّ أَنث َستتته م َوَمتتتا َيْشتتتع ر ونَ  خي 

، وقتال أيتوب الست تياين: خيتاثعون هللا كمتا خيتاثعون الصتبيان، «ل وها وابعوهتا وأكلتوا أمثاهنتالعن هللا اليهوَث، حرمت عليهم الشاو  َآَجمَ »: والس  
َواَل  َِيتتق  اْلَمْكتتر  ف: ثتت ث َمتتْن كتتنَّ آيتته كتتن عليتته املكتتر والب تتي وال ْكتتل. وقتتال تعتتاىل )وقتتال ابتتن عبتتا : َمتتْن خيتتاثن هللا خي عتته، وقتتال بعتتض الستتل

َتا بَتْ تي ك ْم َعلَتى أَنث ِستك م) ، وقتال تعتاىل4٣آتا ر:  (السَّيِهال  ِإالَّ أبَِْهلِتهِ  َتا يَ ك تل  َعلَتى نَتْثِستهِ ) وقتال تعتاىل 2٣يتونح:  (ِإمنَّ  1٠الثتتح:  (َآَمتن نََّكتَل آَِإمنَّ

                                                 

 424هت،  ص  14٠٣)خترح العقي ة الطااوية( ط املكتب اإلس مي  1
 رواه مسلم 2
 1٠2يف كتابه السابق )قاية تطبيق الشريعة( ص  -املشار إليه آنثا  صاحب التأويل البا ين - هب إىل هذا ث. حمم  ص ح الصاوي  ٣

 (2٥٦٣واللثظ للب اري )ح يل  -- ال يل متثق عليه 4
 متثق عليه ٥
 ٣٧4ص  1انظر )إخاثة اللهثان( البن القيم، ج  ٦

 2/8٦)إخاثة اللهثان(  ٧
 12/٣29)آتح الباري(  8
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آاحتتالوا آيته حتىت حللتوه.  وقال اإلما  أمح : هذه الِيَتل  التيت َوضتعها هتؤالء، عمت وا إىل الست ن آاحتتالوا يف نقاتها أتَتتْوا إىل التذي قيتل قتم إنته حترا 
 .1[عليه الص ة والس   تالون ل َتْقض س ن رسول هللا  -يعين أصااب اليل  -وقال: ماأدب هم! 

 وهذا كله يف    اليل احملرمة والتاذير من االآتاء هبا أو متابعتها.

 إلس  .اثيذ يف ثار ومية كووارة الت القول جبواو تولية الذمي م اصب حك ومن أخقاء املعاصرين يف السياسة الشرعية: - 5

القتائلون آأقول: إن هذا القول هو أياا م ب ق عن املت هل التلثيقتي تزلثتا لليهتوث وال صتارى وإرضتاء قتم، ونثيتا  لتهمتة التعصتب عتن اإلست  ، واحتتل 
ليستت متن الجتل الشترعية وأن أقتوال العلمتاء بذل  بقتوِل للمتاورثي جبتواو  لت ، وقت   كترت يف أك تر متن موضتا يف كتتايب هتذا أن أقتوال العلمتاء 

تكلمتت يف  تل قا وال  تل هبا، آ  حجة يف قول املاورثي مامل تشه  له أثلة الشرن من الكتاب والس ة واإلجان، آكيف وهذه ااثلة ترثه  وق  
اَي أَيتَُّهتتا ) – هيتتا عتتن  لتت   -طالتته قتتول هللا تعتتاىل هتتذه املستتألة يف كتتتايب )العمتت ة( ولتتيح هتتذا موضتتا بستتط التترث عليتته، ويكثتتي لتترث هتتذا القتتول وإب

تتتْم اَل ََيْل تتتوَنك ْم َدبَتتتاال  َوثُّواْ َمتتتا َع ِتتتتُّمْ  تتتن ث وِنك  إ  ) عليتتته الصتتت ة والستتت  . وقتتتول رستتتول هللا 118عمتتتران:  آل (الَّتتتِذيَن آَم  تتتواْ اَل تَتتَِّ تتتذ واْ ِبطَانَتتتة  مِه
 .2(النستعس رشرك

 بلي يف كتابه )ااحكا  السلطانية( قول املاورثي هتذا ورثهه ونقتل قتول أمحت : إنته الي ستتعان هبتم يف ختتيء، ومحتل اَّتويين محلتة وق   كر أبو يعلى ال
لقتيم يف كتابته خت ي ة على املاورثي بسبب قوله هذا يف كتابه )ال ياثي( وبسه آساثه  اباثلة،  إال أنه مل يبسط أح  القول يف هذه املسألة م تل ابتن ا

ر أحكتتا  أهتتل الذمتتة( حيتتل بتتس اباثلتتة متتن الكتتتاب والستت ة وآاثر الستتلف حتتتر  توليتتة أهتتل الذمتتة ختتتيتا متتن والايت املستتلمس وأعمتتاقم وبتتسه دطتت)
  ل ، و ل  يف آصلس من كتابه هذا )آصل يف امل ا من استعمال اليهوث وال صارى يف ختيء من والايت املسلمس وأمورهم(، والثصل بعت ه )آصتل

م وديتانتهم وَت تيهم الستوء قتم، ومعتاثاة الترب تعتاىل ملتن أعتزهم أو واالهتم أو و يف  الههتم سياق اآلايت ال الة على خش أهل الذمة للمسلمس وعت اْو
 .٣أمور املسلمس(

تتوماان األقااوال الفاساادة للمعاصاارين:  - 6 رن إال  اإلستت   اليشتتاث يفلم، وأن اَّهتتالقتتول أبن ااصتتل يف ع قتتة ثار اإلستت   متتا بتت ث الكثتتار السِه
ل االهنزامتي  ب تق أياتا متن املت هل الثاست  ملل آان، وهذا القول آيه انكار للمعلو  من الت ين ابلاترورة، ورثثت عليته يف كتتايب )العمت ة(، وهتذا القتو 

 -ات ة  ومي تاق اامتم املتالت ويلانون التلثيقي الذي أسسه رآاعة الطهطاوي وحمم  عب ه، وأراث أصتااب هتذا القتول بيتان أن اإلست   يتثتق متا القت
هتاث الطلتب   هل اإلس   حتر  ج   ره  هذايف حتر  الرب اقجومية وحتر  االستي ء على أراضي ال   ابلقوة. آهل اإلس  -وهي خترائا  اخوتية 

ِ  تتواْ يف ابِْت َتتاء اْلَقتتْو ِ ) ل، ويقتتول عزوجتت٥لتوبتتة: ا (ه مْ و ْشتترِِكَس َحْيتتل  َوَجتت َتُّ  آَتتاقْتتت ل واْ اْلم  ) التتذي يستتمونه ابلتترب اقجوميتتة وهللا تعتتاىل يقتتول َْ  (َواَل 
ااحتزاب:  (ااَق ْم َوأَْرضتا  ملَّْ َتَطؤ وَهتَره تْم َوأَْمتوَ ه ْم َوِثايَ َوَأْوَرَثك تْم أَْرَضت)    وهتل اإلست    تر  االستتي ء علتى أراضتي ال ت  ابلقتوة وهللا يقتول1٠4ال ساء: 

ذا القتول الثاست  هبتن القائتل . إ ع العتراق والشتا  ومصتر بتل أرع دراستان واانت لح متن أمت ك ال ولتة اإلست مية  ات يتو   وكيف صارت أر 2٧
 ، مث بقترار اق نتة يف 194٧لتقستيم يف ام كر للمعلو  من ال ين ابلارورة. أال ترى أن اامم املتا ة هي اليت م ات إسترائيل أرع آلستطس بقترار 

رع رائيل املزيت  متن أ التهمتت إستئيل من التهتا  املزيت  متن اارع وكانتت الَتلت  متن صتاراء ال قتب ختتيتا بقترار التقستيم  مث  مك ت إلسرا1948
قتوانس أدترى وهتي  ء، أمتا ااقتوايء آلهتم  حتت ْسا العامل وبصره. إن القوانس ال ولية التطبق إال على الاعثا 19٦٧آلسطس ابلقوة يف حرب عا  

لقتوة، وقت  ة ااجنتا  إال اكثتر ا هتؤالء المتمر الواقا ابلقوة كما آعل اليهوث بثلسطس وكما آعل ال صارى الصرب ابلبوست ة، والدت ي قوانس آرع اا
 .٦٠اانثال:  (ن قت وَّةِ مهِ َوَأِع ُّواْ َق م مَّا اْسَتَطْعت م )أدس  هللا بذل  أبوجز بيان وأوضح عبارة آقال جل ختأنه 

 :وبعد

بعض اادطاء اليت وقا آيها بعض املعاصرين ممن تكلموا يف مسائل السياسة الشرعية، وأدطر ماآيها حماولة تطويا اإلس   ليساير  آق  كانت تل 

                                                 

 2٣1 - 4/2٣٠)اع   املوقعس(  1
 رواه مسلم 2
  198٣،  ط ثار العلم للم يس  244 - 2٠8 /1)أحكا  أهل الذمة(  ٣
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 مذاهب الكثار وقواني هم. 

الزمتان  اليب ابدتت فير ااستانا من تطو وأ  ال أثعو إىل التمس  الريف بكل ماورث يف كتب السياسة الشرعية املكتوبة من حنو ألف س ة، بل الم
ملستلمس، اب والس ة وإجتان اابتة ابلكتواملكان كتطوير ختكل اَّهاو اإلثاري لل ولة و ريقة تطبيق الشورى وخ ها، ولكن ثون مسا  اباحكا  ال 

 وق   كرت يف كتايب )العم ة( تصورا  معاصرا  لتطبيق الشورى يف ثار اإلس   على سبيل االقرتاح.

 وابهلل تعاىل التوآيق. كره يف موضون السياسة الشرعية،وهذا آدر ما أ  
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 احِلّسبة املوضوع الثاين:

 ونذكر آيه:

 تعريف السبة، وحكمها وأ يتها، ومراجا ثراسة املوضون.

 هي أمر رعروف ت رك أو هني عن م كر  هر. احلسبة: - 1

  هة، وإ ا مل يقتمس تارت يف حقهتم س يف موضتا ستقط الثترع عتن البتاقس وصتالسبة آرع كثاية يف ااصل، إ ا قا  هبا بعض املسلم حكمها: - 2
 هبا من آيه الكثاية أمِثَ اَّميا.

  املوضا أح  سواه.ن اليكون يفوتص  السبة آرع عس على خت ِص ما إ ا مل يستطا خ ه القيا  هبا أو مل يعلم خ ه را دب ت ي ه كأ

َهتْوَن َعتِن اْلم  َكتِر َوأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلم ْثِلا تونَ ْلَتك ن مِه ك ْم وَ ) وأثلة  ل  ك  ة م ها قوله تعاىل  (أ مَّةم َيْ ع وَن ِإىَل اخلَْْ ِ َوََيْم ر وَن اِبْلَمْعتر وِف َويَت تْ
 يستتتطا آبقلبتته،  و لتت  متتن رأى متت كم م كتترا آلي تت ه بيتت ه،  آتتإن مل يستتتطا آبلستتانه، آتتإن مل) عليتته الصتت ة والستت  وقتتول رستتول هللا  ،1٠4 آل عمتتران:

 . 1(أضعف اإلميان

 وَثله ال يل علتى أن انكتار امل كتر ابلقلتب واجتب علتى كتل أحت  أي أنته آترع عتس، ويت له عليته أياتا متارواه أبتو ثاوث عتن الع تر  بتن عمت ة عتن
كمتن ختاب ع هتا، ومتن ختاب ) -( أنكرهتاوقتال مترة ) -( إ ا ع ملتت اخلطيتتة يف اارع كتان متن ختته ها آكرههتاقال ) عليه الص ة والس  ال   

 .2(ع ها آرضيها كان كمن خته ها

، واالهتتت اء أبثاء 1٠٥ة: املائتت  (لَّ ِإَ ا اْهتَتتَ يْتت مْ رُّك م مَّتتن َضتتْم اَل َيا تتاَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ َعلَتتْيك ْم أَنث َستتك  ) قولتته تعتتاىل]رمحتته هللا  يااةاباان ميموقتتال 
  ل الا ل.ضات مل ياره را دب عليه من اامر ابملعروف وال هي عن امل كر كما قا  ب  ه من الواجبالواجب، آإ ا قا  املسلم 

قتال  و ل  يكون َترة ابلقلب، وَترة ابللسان، وَترة ابلي . آأما القلب آيجب بكل حال، إ  الضترر يف آعلته، ومتن مل يثعلته آلتيح هتو رتؤمن، كمتا
وقيتل البتن مستعوث: متن ميتت «. ليح وراء  ل  من اإلميان حبة درثل»، وقال: «أضعف اإلميان -أو  -أثى  و ل »:عليه الص ة والس  ال   

 .٣[ااحياء  آقال: الذي اليعرف معروآا والي كر م كرا ، وهذا هو املثتون املوصوف يف ح يل حذيثة بن اليمان

أمتا بعت : آتإن اامتر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر ]رمحته هللا:  و حاماد الدازايأبا، آهتي كمتا قتال أما أمهية األمر ابملعروأ والنهي عن املنكار - 3
ال اينتة هو القطب ااعظم يف ال ين، وهو املهم الذي ابتعل هللا له ال بيس أجعس، ولو  وي بسا ه وأ ل علمه وعمله لتعطلت ال بوهة واضتمالت 

اث واتسا اخلرق ودربت الب ث، وهل  العباث، ومل يشتعروا ابقت ك إال يتو  الت تاث، وقت   وعمت الثرتة وآشت الا لة وختاعت اَّهالة واستشرى الثس
لتى كان الذي دث ا أن يكون، آإ  هلل وإ  إليته راجعتون، إ  قت  انت ر  متن هتذا القطتب عملته وعلمته، وامناتق ابلكليتة حقيقتته ورْسته، آاستتولت ع

اسرتستتل ال تتا  يف اتبتتان اقتتوى والشتتهوات اسرتستتال البهتتائم، وعتتز علتتي بستتاط اارع متتؤمن القلتتوب م اه تتة اخللتتق وامناتتت ع هتتا مراقبتتة اخلتتالق و 
الست ة الت ائرة صاثق الأتدذه يف هللا لومة الئم، آمن سعى يف ت يف هذه الثرتة وس  هذه ال لمتة إمتا متتكث  بعملهتا أو متقلت ا  لت ثيتذها جمت ثا  قتذه 

مستأثرا  من بس اخللق ذحياء س َّة أآاى الزمان إىل إماتتهتا، ومستتب ا  بقربتةِ  تتاتاءل ثرجتات الق تَرب ثون   هاا  أبعبائها ومتشمرا  يف إحيائها كان
ا  .4[ رْو

آيمتتا نقلتته ع تته ابتتن مثلتتح يف )اآلثاب  -هتتت متتن نقتتص ال تت ة علتتى التت ين يف ومانتته، آقتتال  ٥1٣رمحتته هللا  أبااو الوفاااء اباان عقياال احلنبلاايواختتتتكى 
أرثت أن تعلم حمل اإلس   من أهل الزمان، آ  ت ظر إىل وحامهم يف أبتواب اَّوامتا، والضتجيجهم يف املواقتف بلبيت ، وإمنتا انظتر إ ا ] –الشرعية( 

تَتلَتْوا اب ت  »، واملعترى يقتول «ح يل دراآة»إىل موا أْم أع اء الشريعة، عاه ابن الراون ي واملعرهى عليهما لعائن هللا ي ظمون وي  رون، هذا يقول 
يت تصتانيثهم. وهتذا يت ل علتى «وَجَلْوا صارما ، وقالوا: ص ق ا، آقل ا: نعم، ويعين ابلبا ل: كتاب هللا عزوجل. وعاختوا س س وع ظمت قبورهم واخترت 

                                                 

 رواه مسلم 1
 ح يل حسن 2
 28/12٧)جممون الثتاوى(   ٣
 ٣٣٣ /2)إحياء علو  ال ين(  4
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 .1[وهذا املعىن قاله الشيخ تقي ال ين ابن تيمية رمحه هللا تعاىل]. نقل ابن مثلح هذا الك   مث قال [بروثة ال ين يف القلب

م تل القتائم يف قولته ) عليه الص ة والست  كيف يستشري الثساث ما ترك انكار امل كر، وليح أثل على هذا من امل ال الذي ضربه رسول هللا   آانظر
َمترهوا اء يف ح وث هللا والواقا آيها، كم ل قو  استهموا على سثي ة، آصار بعاهم أع ها وبعاهم أسثلها، وكان التذين يف أستثلها إ ا استتقوا متن املت
جَنَتتْوا وجَنَتتْوا علتتى متتن آتتوقهم، آقتتالوا: لتتو أ  درق تتا يف نصتتيب ا درقتتا  ومل نتتؤ  متتن آوق تتا، آتتإن تركتتوهم ومتتا أراثوا هلكتتوا جيعتتا، وإن أدتتذوا علتتى أيتت يهم 

ل يت ل علتى أن تترك إنكتار امل كتر . والقائم يف ح وث هللا هو ال اهي عن امل كر، والواقا آيها هو آاعل امل كر، واستتهموا أي اقرتعتوا، والت ي2(جيعا
 سبب اق ك العا .

هتتاو جإلستت مية يشتتبه عمتتل ايف اامتتة  وامل تتال املاتتروب يف هتتذا التت يل يتتذكرين رتتا قتتال يل أحتت  اا بتتاء ال قتتات  ات يتتو  متتن أن القيتتا  ابلستتبة
وت إليتتت و آ بتتت  أن ميتتتع املعتتتروف ابكمتتتا  تتت ث يف املتتتر امل اعتتتة املقتتتاو  للجتتتراثيم يف جستتتم اإلنستتتان، وأنتتته إ ا أصتتتيب جهتتتاو امل اعتتتة هتتتذا ابلعطتتتب  

املثاست   ست مية تراكمتت آيهتااامتة اإل اإلنسان إ  تصيبه اَّراثيم ابامراع الثتاكة ثون مقاومة من اَّسم آيموت، آكذل  إ ا تعطلت الستبة يف
وا جيعتا، كتوهم ومتاأراثوا هلكتابق )آتإن تر   قتال يف الت يل الستقت عليته الصت ة والست  وامل كرات ثون مقاومة حىت ْلكها،  أال ترى أن رستول هللا 

 مراع.َّراثيم املسببة لألمل كرات ابوإن أدذوا على أي يهم جنوا وجنوا جيعا(. آشبهه هذا الطبيب السبة جبهاو امل اعة يف اَّسم، وختبهه ا

كانتتت   اقم، وأحيتتا  أدتترىمتابعتتة أعمتتو رها ب ثستته بتوليتتة احملتستتبس هتتذا، وقتت  كانتتت الستتبة يف ثولتتة اإلستت   متتن أعمتتال الستتلطان أحيتتا  أي يباختتت
ستلمس لستبة يف أستواق املاانه يباختترون عمله، وهذا وأعو  -وايل السبة  -السبة َتبعة اعمال القااة. آكان السلطان أو القاضي يقل  احملتسب 

 لزمان .تقل ه أح  يف هذا ايالواجب ال  إ ا مل تس  هبم الكثاية. آكيف وهذاوجمتمعاْم. وتويل البعض قذا الواجب ال يسقطه عن بقية املسلمس 

 ، آلتيح مقصت ي ه تاإن ختتاء هللا وللاسبة أحكا  وآثاب، وه اك آروق بس عمل القاضي وعمل احملتسب، ويرجا يف هذا إىل ما أ كره من مراجتا
 ر مراجعه.خترح املوضون أو تل يصه، وإمنا أرثت التعريف به وأب يته قبل   ك

 :مرا ع دراسة املوضوع - 4

 وهي ِبسب أ يتها يف هذا املوضون على الرتتيب التايل:

. وهتتو ااستتا  لك تت  ٣8٥ - ٣٣٣ص  2)كتتاب اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر( ذحيتتاء علتو  التت ين ايب حامتت  ال تتزايل، ابإلحيتتاء ج  - 1
 ممن كتبوا من بع ه يف هذا املوضون. 

وف وال هي عن امل كر( لته )رجمتون ، ويليه كتاب )اامر ابملعر 12٠ - 28/٦٠لسبة( لشيخ اإلس   ابن تيمية )رجمون الثتاوى( كتاب )ا  - 2
 ، وك  الكتابس مطبون رثرثه أياا.1٧8 - 28/121الثتاوى( 

 .21٠ص  - 1٥٥ي، من ص مثلح ال بل أبواب اامر ابملعروف وال هي عن امل كر ابَّزء ااول من كتاب )اآلثاب الشرعية( البن - ٣

. وكتتتذل  متتتايتعلق 29 - 21 /2متتتا كره ال تتتووي يف ختتتترح أحاثيتتتل اامتتتر ابملعتتتروف وال هتتتي عتتتن امل كتتتر يف )صتتتايح مستتتلم بشتتترح ال تتتووي(  - 4
آتح الباري( م له يف )و . 229 - 228 /12،  و 24٦ - 242 /12ابإلنكار على أئمة املسلمس بوجه داص يف )صايح مسلم بشرح ال ووي( 

1٥ /٣ - 8 . 

بستورة  (يْتت مْ ا رُّك م مَّتن َضتلَّ ِإَ ا اْهتَت َ ث َسك ْم اَل يَ ْيك ْم أَناَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ َعلَ ) هذا املوضون يف تثس  قوله تعاىلما  كره الش قيطي يف  - ٥
 .1٧8 /2املائ ة، و ل  يف )أضواء البيان( 

 .٣٠٦ - 28٥على يف ص ي، ويف أحكا  أيب 2٥٦ - 24٠كا  السلطانية(، وهي يف أحكا  املاورثي يف ص أبواب السبة بكتب )ااح - ٦

 .1٦٥و    49 - 4٦ص   4بعض مسائل يف نثح املوضون  كرها القر   يف تثس ه  ج  - ٧

 .1٦ - 14ص   ٣بعض مسائل يف نثح املوضون  كرها ابن القيم يف )اع   املوقعس(  ج  - 8

 املراجا ااساسية قذا املوضون، وآيه كتب أدرى م ل: هذه هي 

                                                 

 ،  ط مكتبة ابن تيمية2٣٧ص  1)اآلثاب الشرعية( البن مثلح،  ج  1
 رواه الب اري عن ال عمان بن بش  2
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يتته مستتائل اإلمتتا  أمحتت  يف هتتذا آه،  كتتر 141٠هتتت، ط املكتتتب اإلستت مي  ٣11كتتتاب )اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر( ايب بكتتر اخلتت ل •   
 املوضون، وهذه ق   كر معظمها ابن مثلح يف )اآلثاب الشرعية(.

بطبعتة ثار الثرقتان  198 - 1٦٠مل كتر متن ص وأساليبه( حملم  نعيم ايسس، أورث آيه اباب يف اامر ابملعروف وال هي عن ا كتاب )اَّهاث مياثي ه•   
 هت، وق  اعتم  يف معظم ما  كره على ك   أيب حام  ال زايل يف هذا املوضون يف كتاب )اإلحياء(. 14٠٦

كتل   رهب عترف، وأ  أثعتو، ومتن جتهللاهتى عتن امل كتر ويصتس علتى مايصتيبه متن أ ى يف  ات ولن د  املسلم ح وة اإلميان حىت َيمتر ابملعتروف وي 
  التوآيق.ابهلل تعاىلمسلم قذا، وليب أ ب ثسه مث بعش ته ااقربس مث سائر ال ا ، وهذا آدر ما أ كره يف موضون السبة، و 
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 املوضوع الثالث: اجلهاد يف سبيل هللا معاىل

 :وآيه

 مص ر جاه ، يقال: جاه  داه  جماه ة وجهاثا : إ ا بذل وسعه. هاد يف اللدة:اجل - 1

 عا  وداص  واجلهاد يف الشرع: له معنيان: - 2

 اتب:وله أربا مر  ل ماهناه هللا ع ه.بتعاث عن كآاملعىن العا  للجهاث: هو أن دته  املسلم مستعي ا ابهلل يف حتصيل كل مايقربه إىل هللا، ويف اال -أ 

 ااوىل : جهاث ال ثح يف تعلم اق ى وثين الق والعمل به.

 وال انية: جهاث الشيطان ال اعي إىل الكثر والب ن وامل كرات. 

 وال ال ة: جهاث أهل الظلم والب ن وامل كرات. 

 والرابعة: جهاث الكثار وامل اآقس.

 اللسان.ال وال ثح و كلمة هللا هي العليا، ويقا ابمل  وأما املعىن اخلاص للجهاث: آهو بذل الوسا يف قتال الكثار لتكون -ب 

 م ع ه ه ا.وإ ا ا لق لثظ اَّهاث يف الشريعة، آاملراث به املعىن اخلاص، الخيتلف العلماء يف  ل ، وهو الذي نتكل

 :بدء شرع اجلهاد وختامه - 3

َستةَ ْثد ل توا اَارْ اَي قَتتْوِ  ا)  ك آرعون بقوله تعتاىلهإال يف ختريعة موسى عليه الس   بع   -رعىن قتال الكثار  -ومل ي شرن اَّهاث  َق َّ
 
إىل  - (َع امل

ون عليهمتا قبهم هللا ابلتيه، ومات موسى ومن قبله أدتوه هتار ، وملا مل يقاتل ب و إسرائيل عا24-21املائت ة: (آَاْ َهْب أَنَت َوَربَُّ  آَتَقاِت ) –قوله تعاىل 
تح آتشتمح عتن ال تروب حتىت هللا لته ال بع  موستى آتتاه يوختتا بتن نتون عليته الست   آقتاتلوا معته، وهتو التذي حتبحالس   ابلتيه، مث توىل أمرهم من 

 عليه، كما ورث يف ال يل املتثق على صاته والذي ورث آيه أن ال  ائم كانت حمرمة عليهم.

ر متن قومته   هللا تعتاىل متن كثت، مث ي هلتمتن  لت  متا ختتاء هللا أما قبل موسى عليه الس   آلم يشرن اَّهاث، وإمنا كان كل ن  يت عو قومته حتىت يبلت 
 (ا َأْهَلْك َتا اْلق تر وَن اْا وىَل َب ِمتن بَتْعتِ  َمتاْلِكتَتا َوَلَقتْ  آتَتيتْ َتا م وَستى) ة م ته، قتال تعتاىلاباسباب السماوية وي جي رسله والذين آم توا معهتم برمحت

َدتْذَ  َآك ت ه  أَ ) ه تعتاىلهت ك يف قولتأبسباب السماء قبل موسى، مث آصهل سباانه كيثية هتذا اإل ، آبسه سباانه أنه كان يهل  الكاآرين 4٣القصص: 
َوَمتتا َكتتاَن اّللَّ  ه م مَّتتْن َأْخَرقْت َتتا  َدَستتْثَ ا بِتتِه اْاَْرَع َوِمتت تْ َوِمتت تْه م مَّتتنْ  صَّتتْيَاة  ِبَذنبِتتِه َآِمتت تْه م مَّتتْن أَْرَستتْلَ ا َعَلْيتتِه َحاِصتتبا  َوِمتت تْه م مَّتتْن َأَدَذتْتته  ال

 . 4٠الع كبوت:  (لَِيْظِلَمه ْم َوَلِكن َكان وا أَنث َسه ْم َيْظِلم ونَ 

للت جال وَمتن معته ِمتن  -ما عيسى بن مر  عليه الس   بع  نزوله متن الستماء  -هذا يف كيف ب أ خترن اَّهاث ، أما هنايته وآدره آقتال املسلمس 
التتتزال  ائثتتة متتن أمتتيت يقتتاتلون علتتى يف حتت يل الطائثتتة امل صتتورة، قتتال عليتته الصتت ة والستت   ) الصتت ة والستت   عليتتهاليهتتوث، كمتتا أدتتس  رستتول هللا 

. ويكون  ل  قبيل قيا  الساعة، إ  بعت ه دتروج َيجتوج ومتأجوج وه كهتم ب ت  1(الق  اهرين على من  وأهم حىت يقاتل آدرهم املسيح ال جال
مث دتتروج الشتتمح متتن م رهبتتا آي تتتم علتتى كتتل قلتتب رتتا آيتته، مث كتترج ال ابتتة لتميتتز املتتؤمن متتن الكتتاآر، مث ْتتب  قتتتال، مث متتوت عيستتى عليتته الستت  ،

 الريح الطيبة اليت تقبض أرواح جيا املؤم س، ويبقى على اارع خترار اخللق عليهم تقو  الساعة.

ستبما أدتس  لطائثة امل صتورة، حاوم ة، وهم سلمس على الق يف جيا ااوقتال ال جال ال تزال  ائثة من امل عليه الص ة والس  وبس بع ة الرسول 
 .عليه الص ة والس  الصاثق املص وق 

 :معر( موضوع اجلهاد للقعن والتحريف - 4

متة املستلمس التيت يتراث هذا،  ويعتس موضون اَّهاث من أك ر املوضوعات تعرضا  للطعن والشبهات والتاريف يف ومان ا هذا نظرا  انته الت رن التواقي ا
ن علتى قا أن تبقى  ليلة مستباحة من أع ائها، آاَّهتاث هتو أدطتر متا يهت ث أعت اء املستلمس متن قتوى الكثتر العتاملي ومتن الكتا  الطواخيتت املرتت ي

حولته وأن  رآتوا مع تاه ومقاصت ه لت ى  السواء، آأوعزوا إىل بطانتهم من املستشرقس واملست ربس وعلماء السوء أن يطع وا يف اَّهتاث وي ت وا الشتبهات
                                                 

 اكم وقال: صايح على خترط مسلم ومل خيرجاه، وواآقه الذه رواه أبو ثاوث وال 1
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املستتلمس، بتتل بلتت  اامتتر إىل حتتذف كتتل متتا ميتتت للجهتتاث بصتتلة متتن امل تتاهل التعليميتتة لطتت ب املتت ار ، وإىل هنتتى دطبتتاء املستتاج  عتتن الكتت   يف 
 اَّهاث إىل خ   ل  من وسائل املكر والتاليل.

 :مرا ع دراسة املوضوع - 5

ضتتون ممتتا اثر ثراستتة هتتذا املو  كتتر ه تتا مصتتن املصتتاثر املتتذكورة يف مباتتل الثقتته، آإنتته ال يثوتتته ختتتيء ك تت  م تته، وأ  أإ ا ثر  الطالتتب آقتته اَّهتتاث متت
  كرته من قبل ومن خ ه:

 إىل آدر هذا اَّزء. ٣٦4من ص  1٠كتاب اَّهاث من كتاب )امل ين( البن ق امة، ومواضعه يف )امل ين ما الشرح الكب ( يف   ج  - 1

، وكتتتاب 28٥ - 1متتن ص  الب تتاري وختتترحه: كتتتب اَّهتتاث مث آتترع اخلمتتح مث اَّزيتتة وكلهتتا اب لتت  الستتاث  متتن آتتتح البتتاري متتن صتتايح - 2
 امل اوي َبدر اَّزء السابا وأول ال امن من الثتح. 

اب سََّرْدستي، وهتذا كتت  اله لإلمتاكتاب )الس  الكب ( حملم  بن السن الشيباين من أصااب أيب ح يثة، مطبون يف مخستة جملت ات متا ختترح  - ٣
 ث م ثعته.ريل، لتزثاجي  به أحكا  تثصيلية ك  ة، ولك ه ِباجة إىل كريل أحاثي ه، آابذا لو اهتم به بعض املشت لس ابلت 

 ا ل  ال امن والعشرون من )جممون آتاوى ابن تيمية(، وهذا ا ل  كله مهم. - 4

 القيم.امل اوي وآقهها من )واث املعاث( البن  - ٥

ل احكتتتا  يف تتتت ب  أهتتتاتتتتاب )حتريتتتر أبتتتواب اَّهتتتاث وقتتتتال الب تتتاة واملرتتتت ين متتتن كتتتتب )ااحكتتتا  الستتتلطانية( للمتتتاورثي،  وايب يعلتتتى، ومتتتن ك - ٦
 اإلس  ( لب ر ال ين بن جاعة.

ة(، ط ثار الكتب العلميتة، وهتو  ل  ي، وهو صاحب )الروضة اته1٣٠٧كتاب )العسة مما جاء يف ال زو والشهاثة واقجرة( لص يق حسن دان   - ٧
انية ستيا القيصترية ال صتر لى قتال رو عكتاب متوسط  كر يف أوله آال اَّهاث والشهاثة، مث  كر بعض أحكا  اَّهاث. وكان كتبه لتاريض املسلمس 

ذا القتتال التذي ل ولتة الع مانيتة، هتن أمت ك امت إابن قتاقا لل ولتة الع مانيتة يف أوادتر القترن التاستا عشتر املتي ثي ب يتة انتتزان بعتض أراضتي املستلمس
 ه راجعون. وإ  إليانتهى ابنتصار روسيا واستي ئها على القر  والقوقاو وأرمي ية وأ ربيجان من أراضي املسلمس، آإ  هلل

 هت. 14٠٥كتاب )أ ية اَّهاث( لعلي بن نثيا العلياين، ط ثار  يبة   - 8

 هت. 14٠٦يبه( حملم  نعيم ايسس، ط ثار الثرقان كتاب )اَّهاث مياثي ه وأسال  - 9

 هت. 14٠4كتاب )اآرتاءات حول خاايت اَّهاث( حملم  نعيم ايسس، ط ثار اارقم   - 1٠
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 املوضوع الرابع:احلكم بدري ما أنزل هللا وآاثره
 ي ة التيت ترتتب العصر ونواولته الشت م لمهات هذا وهذا اامر من يف ب ث املسلمس، -املعروآة ابلقوانس الوضعية  -واملقصوث به الكم بقوانس الكثار 

 مباتل االعتقتاث بتل، داصتة يفقعليها آساث عظتيم يف عمتو  بلت ان املستلمس. وقت  أختترت إىل هتذا املوضتون يف عت ة مواضتا متن هتذا الكتتاب متن 
ه تاك  و كترت - املتواالة( يفالليمانيتة  )يف نقت  الرستالة -ين ع   نق  ك   بعض املؤلثس آيه، ويف نثتح املباتل ع ت  الكت   يف حكتم ج توث املرتت 

ن إن ختتاء كمهتم يف هتذا املوضتو حذين نبتسه أن الكم على هؤالء اَّ وث مبين على معرآة حكم رَؤسائهم وهم الكا  الاكمون ب ت  متاأنزل هللا، والت
 هللا. 

ستتتلمس متتور املأليشتتمل كاآتتة  اه الشتتامل،قاتتاء الشتترعي، بتتتل ي ب تتي آهتتم الكتتم رع تتوال ي ب تتي ملستتلم أن يظتتن أن الكتتم رتتا أنتتزل هللا حمصتتورا  يف ال
أحكتتا   أن تكتتون علتتى مقتاتتى متتور ي ب تتيالسياستتية واالقتصتتاثية واالجتماعيتتة والتعليميتتة واإلع ميتتة ابإلضتتاآة إىل التشتتريا والقاتتاء، آكتتل هتتذه اا

 الشريعة.
ي الت بيته عليهتا، ضون على أدطتاء ي ب ت هذا املو رخم أ يته، ونظرا  الختتمال كتاابت بعض املعاصرين يف ونظرا  ل  رة الكتابة يف هذا املوضون يف ومان ا

 آق  رأيت أن أتكلم آيه بشيء من التثصيل، و ل  يف عشر مسائل وهي:
 بيان كيف مت حتكيم قوانس الكثار يف ب ث املسلمس. - 1
 بتوحي  هللا عزوجل.بيان تعلهق مسائل التشريا والكم والتااكم  - 2
 بيان وآاء أحكا  الشريعة ِباجة العباث وحتقيقها ملصالهم. - ٣
 بيان مثاس  الكم ابلقوانس الوضعية. - 4
 مق مات هامة. - ٥
 سرث ااثلة ال صية ال الة على كثر الكا  ب   ماأنزل هللا. - ٦
 ِ كر اإلجان على كثر الكا  ب   ماأنزل هللا.  - ٧
 أقوال العلماء يف بيان كثر الكا  ب   ماأنزل هللا. سرث - 8
 اآلاثر املرتتبة على الكم ابلقوانس الوضعية. - 9

 رث الشبهات الوارثة يف هذا املوضون. - 1٠
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 املسألة األوىل: بيان كيف مت حتكيم قوانني الكفار
 يف ب ث املسلمس
تتْم َوََتَّتتْت َكِلَمتتة  َربهِتتَ  ن رَِّحتتَم َربُّتتَ  َولِتتَذِلَ  َدلَ ِإالَّ َمتت، ِثتتسَ  خم َْتلِ ل َّتتاَ  أ مَّتتة  َواِحتتَ ة  َواَل يَتزَال تتونَ َولَتتْو خَتتتاء َربُّتتَ  ََََّعتتَل ا) قتتال هللا عزوجتتل َقه 

 . 119 - 118هوث:  (َاْمألنَّ َجَه ََّم ِمَن اَِّْ َِّة َوال َّاِ  َأْجَِعسَ 
ل دتت ف صتور ختتىت  و هتم خمتلثتس، وإمنتا جعل -آإنته حترف امت تان المت تان « لتو» ل عليته حترف كمتا يت  -آلم يشأ هللا أن دعل ال تا  أمتة واحت ة 

 الستتعاثة والشتتقاء يف رتتتتب عليهتتاكتتاالدت ف يف اللتتون والل تتة واَّتت ح وال تتىن والثقتتر والصتتاة واملتترع، ولكتتن أعظتتم صتتور االدتتت ف تلتت  التتيت ي
 .اآلدرة وهي ادت ف اخللق يف أثايهنم إىل مؤمن وكاآر

، 2الت تابن: (َكاِآرم َوِم ك م مُّْؤِمنم َواّللَّ  ِرَا تَتْعَمل توَن َبِصت م   ه َو الَِّذي َدَلَقك ْم َآِم ك مْ ) آق  أراث هللا أن يكون دلقه بس مؤمن وكاآر كما قال تعاىل
 َتتا بَتْعَاتتك ْم لِتتبَتْعِض ِآتتْ َتتة  أََتْصتتِس وَن وََكتتاَن َربُّتتَ  َوَجَعلْ ) وابتلتتى هللا الثتتريقس بعاتتهم بتتبعض لتتتتم احمل تتة ولتجتتزى كتتل نثتتحِ  رتتا كستتبت، قتتال تعتتاىل

ل تتَو ) -إىل قولتته  - (آَتتِإ ا َلِقيتتت م  الَّتتِذيَن َكَثتتر وا َآَاتتْرَب الرهِقَتتابِ )، وقتتال تعتتاىل 2٠الثرقتتان:  (َبِصتت ا   َ لِتتَ  َولَتتْو َيَشتتاء  اّللَّ  اَلنَتَصتتَر ِمتت تْه ْم َوَلِكتتن لهِيَتبتْ
عليته الصت ة ل بيته حممت   -يف الت يل الق ستي  -وقتال هللا عزوجتل  4حممت :  (ِض َوالَِّذيَن ق ِتل توا يف َستِبيِل اّللَِّ آَتلَتن ي ِاتلَّ َأْعَمتاَق مْ بَتْعَاك م بِبَتعْ 

 .1(إمنا بع ت  ابتلي  وابتلي ب ) والس  
تتْم يف لِتتبتَ   بَتْعا تتك مْ ْهِبط تتواْ َوقت ْل َتتا ا) ث  وووجتتهوقتت  انعقتت ت العتت اوة بتتس الثتتريقس قتت را  وختتترعا  كمتتا أراث التتق جتتل وعتت  بقولتته آل ْعِض َعتت  و  َوَلك 

ة واقعتتة الحمالتتة اوة يف التت ين وإمتتا يف الت نيا، والعتت اوة ال ي يت، آصتارت هتتذه العتت اوة يف بتين آث ، إمتتا عت ٣٦البقتترة:  (اَاْرِع م ْستتَتَقر  َوَمتَتتانم ِإىَل ِحتسِ 
تتمْ ) ة املتتؤم س كمتتا قتتال تعتتاىلآقتت  َجبَتتل هللا الكثتتار علتتى معتتاثا اثاة . كمتتا أمتتر هللا تعتتاىل املتتؤم س رعتت1٠1ل ستتاء: ا (مُِّبي تتا   َعتت  وها   ِإنَّ اْلَكتتاِآرِيَن َكتتان واْ َلك 

تتْم أ ْستتَوةم َحَستتَ ةم يف ِإبْتتترَاِهيَم َوالَّتتِذينَ ) الكتتاآرين آقتتال تعتتاىل ممَّتتا تَتْعب تت  وَن ِمتتن ث وِن اّللَِّ   بت تترَاء ِمتت ك ْم وَ ْوِمِهْم ِإ َّ ْ  قَتتال وا ِلَقتتَمَعتته  إِ  قَتتْ  َكانَتتْت َلك 
َ ك م  اْلَعَ اَوة  َواْلبَتْ َااء أَبَت ا  َحت املتباثلتة بصتورها امل تلثتة يبتلتي هللا   . وهبتذه العت اوة4املمتا تة:  ( َوْحتَ ه  ِم  توا اِبّللَِّ ىتَّ تت ؤْ َكَثْرَ  ِبك ْم َوَبَ ا بَتيتْ َتَ ا َوبَتيتْ

 لتتم احمل ة ويقا االدتبار للثريقس يف ال نيا، مث دزيهم هللا أبعماقم يو  البعل. كل آريق ابآلدر
 وق  اكذت ع اوة الكثار للمؤم س صورا  ختىت، م ها:

ا ته ْم ِح َواَِّْتنِه ي توِحي بَتعْ  اإِلنت  وها  خَتَياِ سَ ِ ِه عَ وََكَذِلَ  َجَعْلَ ا ِلك لِه نِ ) ( إاثرة الشبهات للطعن يف ال ين وص  ال ا  ع ه، كما قال تعاىل1)
يَن اَل يت ْؤِم  توَن اِبآلِدتَرِة َوِلَ َْضتْوه  ْصتَ ى ِإلَْيتِه أَْآتِتَ ة  الَّتذِ َولِتَ ، ْثترَت ونَ َوَمتا يتَ  بَتْعِض و ْدر َف اْلَقْوِل خ ر ورا  َوَلْو خَتتاء َربُّتَ  َمتا آَتَعل توه  آَتَذْره مْ  ِإىَل 

 .89ال ساء:  (ر وَن َكَما َكَثر واْ َوثُّواْ َلْو َتْكث  ) ، وقال تعاىل11٣ - 112اانعا :  (آ ونَ َولِيَتْقرَتِآ واْ َما ه م مُّْقرتَِ 
 ىل، وقتال تعتا٣٠: يتح (ان وا بِتِه َيْستتَتْهزِئ ونس وِل ِإالَّ كَ رَّ ِهم مِهن اَي َحْسَرة  َعَلى اْلِعَباِث َما ََيْتِي) ( االستهزاء ابملؤم س والس رية م هم: قال تعاىل2)
نْتَيا َوَيْسَ ر وَن ِمَن الَِّذيَن آَم   )  ر سورة املطثثس وحنوها. ، واآلايت َبد212لبقرة: ا (واْ و يِهَن لِلَِّذيَن َكَثر واْ اْلََياة  ال ُّ
ى َمتْن ِع تَ  َرس توِل اّللَِّ وا َعلَت ت  ِثق تول توَن اَل ه تم  الَّتِذيَن يَتق  ) ( التاييق املاثي على املؤم س وآترع الصتار االقتصتاثي علتيهم: كمتا قتال تعتاىل٣)

 .٧امل اآقون:  (َحىتَّ يَ َثاُّوا
آل عمتران:  (واْ َمتا َع ِتتُّمْ ْم اَل ََيْل وَنك ْم َدَباال  َوثُّ ة  مِهن ث وِنك  اْ ِبطَانَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ اَل تَتتَِّ ذ و ) ا قال تعاىل( السعي يف إآساث املؤم س: كم4)

َ ةَ بتْ  وَنك م  الْ يتَ َلك ْم َلْو َدَرج واْ ِآيك م مَّا وَاث وك ْم ِإالَّ َدَباال  وَاْوَضع واْ ِد َ ) ل تعاىل، وقا118  . 4٧التوبة:  (ِثتتْ
ْو لَتَتع توث نَّ  َّتك م مِهْن أَْرِضَ ا أَ ْ رِجَ ر س ِلِهْم لَ   َثر واْ لِ كَ َوقَاَل الَِّذيَن  ) ( ْ ي هم املؤم س ابل ثي والتشري ، إن مل يرجعوا عن ثي هم، كما قال تعاىل٥)

 .1٣إبراهيم:  (يف ِملَِّتَ ا
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تتوا ِإ ا  أَبَتت ا  ك ْم يف ِملَّتتِتِهْم َولَتتن تت ْثلِ  َأْو ي ِعيتت  و ْرج  تتوك مْ ِإهنَّ تتْم ِإن َيْظَهتتر وا َعلَتتْيك ْم يتَ ) ( تعتتذيبهم املتتؤم س لصتترآهم عتتن ثيتت هم: كمتتا قتتال تعتتاىل٦)  (ا 
َبْت ر س لم مِهن قَتْبِلَ  َآَصَس واْ َعَلى َما ك ذهِ )تعاىل ، وقال 2٠الكهف:   .٣4اانعا :  (واْ ب واْ َوأ و   َوَلَقْ  ك ذِه

َها قت ع وثم ِإ ْ ، اْلَوق وثِ  اِر َ اتِ ال َّ ، ق ِتَل َأْصَااب  اْا ْد  وثِ ) م للمؤم س لص هم عن ثي هم: كما قال تعاىل( قتلهم وقتاق٧) لَتى عَ  َوه تمْ ،  ه ْم َعَليتْ
تتْؤِمِ َس خت تته وثم  تتوا ِمتت تْه ْم ِإالَّ َأن يت ْؤِم  تت، َمتتا يَتْثَعل تتوَن اِبْلم   يَتزَال تتوَن يت َقتتاتِل وَنك ْم َحتتىتََّ َوالَ ) ، وقتتال تعتتاىل8 -4التتسوج: (لَِْميتت ِ  اْلَعزِيتتِز اوا اِبّللَِّ َوَمتتا نَتَقم 

 .21٧البقرة:  (يَتر ثُّوك ْم َعن ِثيِ ك ْم ِإِن اْسَتطَاع واْ 
ومل كتلف صور معاثاة الكثتار للمتؤم س يف أمتةِ  عتن أدترى، وقتذا آقت  قصَّتها  -داصة يف السور املكية  -القرآن مليء ببيان هذه الصور وخ ها و 

تتت ًّ ) س، وأبن متتا ي ثعتتل هبتتم آ عتتل أبستت آهم وأن العاقبتتة للمتقتتس، ويف هتتذا قتتال تعتتاىلهللا تعتتاىل علي تتا يف القتترآن ت بيتتتا  للمتتؤم   نتَّق تتصُّ َعَلْيتتَ  ِمتتْن وَك 
تِْلَ  ِمْن أَنَباء اْلَ ْيِب ن وِحيَها ِإلَْيتَ  َمتا ) بع   كر قصة نوح عليه الس   ما قومه -، وقال تعاىل  12٠هوث:  (أَنَباء الرُّس ِل َما نت  َتبِهت  ِبِه آت َؤاَثكَ 

 عليتته الصتت ة والستت  . ور تتل هتتذا كتتان ي  بهتتت رستتول هللا 49هتتوث:  (نَّ اْلَعاِقبَتتَة لِْلم تَِّقتتسَ ك  تتَت تَتْعَلم َهتتا أَنتتَت َواَل قَتْوم تتَ  ِمتتن قَتْبتتِل َهتتتَذا آَاْصتتِسْ إِ 
 عليتته الصتت ة والستت  أصتاابه حتتس وقتتا علتتيهم إيتتذاء املشتتركس ركتتة و لتت  آيمتتا روي دبتتاب بتتن اارته رضتتي هللا ع تته قتتال: ختتتكو  إىل رستتول هللا 

ق  كان َمْن قبلكم يؤدذ الرجل آي اثتر لته يف اارع آي جعتل آيهتا آقل ا: أال تست صر ل ا، أال ت عو ل ا ، آقال )وهو متوسه  ب رثة له يف  ل الكعبة، 
َشتتط أبمشتتاط ال يتت  متتاثون لمتته وعظمتته، متتا يص تت هه  لتت  عتتن ثي تته، وهللا ليتتتمهن هللا  هتتذا مث يتتؤتى ابمل شتتار آيوضتتا علتتى رأستته آي جعتتل نصتتثس، ومي 

 .1(من ص عاء إىل حارموت الخياف إال هللَا والذئَب على خ مه، ولك كم تستعجلون اامر حىت يس  الراكب
م إىل ثين الق كما أمر  ب -بصورها امل تلثة  -ويف مقابل ع اوة الكثار   يستجيبوا لتذل . ثاْم وقتاقم إن ملبت ْ اهم ومعال ا، آق  أمر  هللا ب عْو

تتواْ يت َ َثتتْر َق تتم مَّتتا قَتتْ  َستتَلَف َوإِ  ق تتل لِلَّتتِذيَن َكَثتتر واْ ِإن) قتتال تعتتاىل تتوَن ِآتتْ َتتةم َوقَتتاتِ ، ْت س تت َّة  اَاوَّلِتتسِ َقتتْ  َمَاتتث واْ آتَ ْن يَتع تتو يَ تَته  ل وه ْم َحتتىتَّ اَل َتك 
ين  ك لُّه  ّللِه  . ٣٦التوبتة:  ( َأنَّ اّللهَ َمتَا اْلم تَِّقتسَ آَّتة  َواْعَلم تواْ ل وَنك ْم َكآآآَّة  َكَما يت َقتاتِ كَ َوقَاتِل واْ اْلم ْشرِِكَس  ) . وقال تعتاىل٣9 - ٣8اانثال:   (َوَيك وَن ال ِه

 اّللهَ   و ِض لََّثَستَ ِت اَاْرع  َولَتتِكنَّ ْعَاته ْم بِتبَتعْ ل َّتاَ  بتَ ا َثآْتا  اّللِه َولَتْوالَ ) وقتال املؤم س للكاآرين مما ي آا هللا تعاىل به الثساث كمتا قتال تعتاىل
 .2٥1البقرة: (ْلَعاَلِمسَ َآْاِل َعَلى ا

ن  ن هللا بظهتتور التت يحتترهبم حتتىت أو وأصتتاابه إىل ماختتتاء هللا متتن أ ى املشتتركس وحصتتارهم وختتتبهاْم  عليتته الصتت ة والستت  وقتت  تعتترع رستتول هللا 
ة  به يف جستت  اامتتيتت الاتتعفمث بتت أ  والتمكتتس للمتتؤم س يف اارع، وَملَتت  املستتلمون مشتتارق اارع وم ارهبتتا بعتت  إوالتتتهم ستتلطان آتتار  والتترو .

ت الصتتليبيس علتتى  لتت : هجمتتا اإلستت مية والتتَوَهن يتطتترق إىل قلتتوب أب ائهتتا، آتكالتتب علتتيهم ااعتت اء متتن كتتل حتت ب وصتتوب، وقتت  كتتان متتن أعتتىت
رن الستابا الشتا  يف القت حتىت ث املستلمسب ث الشا  ومصر ب ء  من القرن الساث  اقجري، مث ال زو امل تويل للمشترق اإلست مي واستتي ئهم علتى بت 
من ااوقتات،  واملؤم س يف وقت ِ   الكاآريناقجري، مث انتزان الصليبيس أرع اان لح من املسلمس يف القرن العاختر اقجري، ومل يتوقف الصران بس

ستتس حتراب ، أي رعت ل حتترب ت  ( آكانت19٠٠ -  1٣٠٠حتىت أنتين أحصتيت  التروب التيت داضتتها ال ولتة الع مانيتة التيت عمَّترت ستتمائة ست ة )
ف ب أت مقتاومتهم تاتع اامة حىت واح ة كل عشر س س. وق   ل املسلمون قاثرين رثحا  من الزمان على ص  خزوات الكثار وت يف آاثرها على

هتذه التب ث   تا ختترعوا يف إآستاثهاملستلح، و  م ذ قرنس من الزمان حس َتكن الكثار ااوربيون والرو  من االستي ء على معظم ب ث املسلمس ابل زو
زَال توَن يتَ َواَل )ما قتال تعتاىل كوة ل يهم،  القوأهلها بوسائل ختىت، ْ ف كلها إىل سلخ املسلمس عن ثي هم والقااء على أراثة املقاومة وعلى مصاثر 

اجل إآساث املستلمس بعت  استتي ئهم علتى ب ثهتم  -ركزت جهوث الكثار ت. وق  21٧البقرة:  (يت َقاتِل وَنك ْم َحىتََّ يَتر ثُّوك ْم َعن ِثيِ ك ْم ِإِن اْسَتطَاع واْ 
 داو:س، وهذا بياهنا ذ ث املسلميف ث ثة حماور، وهي القااء على مصاثر قوة املسلمس، والسيطرة على التشريا والسيطرة على الكم بب -
 ور ااول: القااء على مصاثر قوة املسلمس:احمل •

ثر أساسية للقوة وهي البشر وال روة والوح ة، وق  سعى الكثار يف كريب هذه الركائز ذآستاث املستلمس واستت زاف ثترواْم وتثتيتت وه اك ث ثة مصا
                                                 

 رواه الب اري، ويف رواية )وهو متوس  برثة وق  لقي ا من املشركس خت ة( 1
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 وح ْم، حىت اليتمكن املسلمون من مقاومة الكثار وحىت التقو  للمسلمس قائمة.
حتريتف   أصتوله، والستعي يفوالتشكي  يف  السُّبل، م ها الطعن يف اإلس  أما إآساث املسلمس يف ثي هم وأد قهم آق  سعى آيه الكثار بشىت - 1

را  يف ص نثتتو ه ليبقتتى حمصتتو لتت ين وتقلتتياأحكامتته القطعيتتة داصتتة متتايتعلق م هتتا ابلكتتم واإلمامتتة واَّهتتاث والتتوالء والتتساء والجتتاب، وحماولتتة حصتتار 
أستتح  قون متتن الكثتتار بوضتتاا  املستشتتر ياستتة والكتتم واالقتصتتاث واالجتمتتان. وقتت  قتتالع قتتة بتتس العبتت  وربتته والختتتأن لتته رتتا وراء  لتت  متتن ختتتتون الس

ة واخلمتر شتر الثجتور واإلابحيتلمستلمس: نالطعن يف اإلس   وحتريثه وحذا ت ميذهم من أب اء املسلمس حذوهم يف  ل . ومن س ب ل إآساث الكثار ل
يا ، وختتر  قتتيم حتتب التت نيتتة والتمتت نوستتثورهن وخمتتالطتهن للرجتتال كتتل  لتت  ابستتم الر  وامل تت رات والتتز  بتتس املستتلمس، والتتضه علتتى تتتسج ال ستتاء

اع هم ستتم اإلآستتاثية، كمتتا ثيتتذ خمططتتاْوالتكتتاثر م هتتا والتكالتتب عليهتتا يف نثتتو  املستتلمس. وقتت  ستتاهم التعلتتيم العلمتتاين التتذي وضتتعه الكثتتار يف ت 
لت   ستلمس. ومقصت هم متن َّمتاعي للماا واملسترح واإل اعتة رتا َستهَّل قتم اإلآستاث على  ل  وسائل اإلع   ال ي ة كالصاف وا ت ت والستي م

 مقاومتتة الكثتتار لتت ى علتتى إراثة إضتتعاف التتواون التت يين لتت ى املستتلمس وجعلهتتم أ ستتا يله تتون وراء الشتتهوات بشتتىت صتت وآها. وهتتذا هبتت ف القاتتاء
 املسلمس.

وهيت ة، وآتتح  املتواث لقتاء أمثتان ابحتكتار هتذه اامتوال واملتواث ااوليتة الزراعيتة والصت اعية، و لت است زاف ال روة: أى ثروات ب ث املستلمس، متن  - 2
ريط بتت ث  يون وآوائتت ها، وتتتو  تستت ي  التتبتت ث املستتلمس أمتتا  صتتاثرات الكثتتار، وتتتوريط بتت ث املستتلمس يف التت يون الربويتتة لتظتتل ثرواْتتا مستتت زآة يف

 روات.   سوقا  مثتوحة لتص ير ااسلاة إليها وخ   ل  من صور است زاف ال  املسلمس يف الروب اإلقليمية لتظل
مس عمرون بتثتيتت املستللكثتار املستتاتثتيت وح ة املسلمس: داصة ما ضعف ال ولتة الع مانيتة يف أوادتر القترن التاستا عشتر املتي ثي، آقتا   - ٣

 من جهتس:
ية يف ستبيلها ابستم يستها والتاتالها ح وث سياسية، ما خر  التعصب قذه ااو ان، وتق من جهة اارع: بتثتيتهم إىل ثول وثوي ت تثص -أ 

 الو  ية كب يل عن تق يح ال ين والتااية اجله.
 ومن جهة اَّ ح: بتثتيتهم إىل قوميات متباي ة، ما خر  التعصب للقومية ب ل ال ين.  -ب 

م وأن تثر   قهم من أهم أسباب ضعثهم.  والخيثى أن وح ة املسلمس من أهم أسباب قْو
ليت َتكه ته متن ، آلن د  ال روة اث مقاومتهموق  عمل الكثار على تقويض ركائز القوة ال  ث هذه، ِبيل أن من مل تؤثر آيه خمططاْم اإلآساثية وأرا
، آانشت ل والقوميتات العرقيتة السياستية  وثإع اث الع ة ملقاومتهم وجهاثهم، ولن يصل ب عوته إىل دارج ح وث بل ه بع ما مت تثتيتت املستلمس ابلت

 أهل كل بل  أبنثسهم وقليلم م هم من يبايل را دري لإلس   واملسلمس يف بقية العامل.
 حملور ال اين: السيطرة على التشريا يف ب ث املسلمس:ا •

متتادري  ون خطتتاء قتتانوين لكتتلوحتت ْم بتت  ب ثتترواْم وتثتيتتتمل يكتتن ليتتتم للكثتتار حتقيتتق أهتت اآهم املتتذكورة يف احملتتور ااول متتن إآستتاث املستتلمس وهنتت
ه والتت ول، ماكتتان قتتذ ثقتتر الشتتعوبومتتايقا، آمتتا كتتان لل متتر التتذي خيتترب العقتتول واابتت ن، والتتز  التتذي يهتت   البيتتوت واادتت ق، والتتراب التتذي ي

متا كتان لإللتاث و   وترثن من يثعله. يت َت ا  لعية اإلس مية الاملوبقات وخ ها أن تبقى وتعمل يف املسلمس إآساثا  وكريبا  ما وجوث ااحكا  الشر 
آكتان البت   يتا  أحكتا  الشتريعة.ن يقتا متا قأوالزن قة والطعن يف الت ين واالستتهزاء أبهلته وتترويل هتذا كلته يف وستائل التعلتيم واإلعت  ، ماكتان قتذا 

لوا آعلوه بكتتل بلتت  استتتو كتتان هتتذا متتا  وإحتت ل قتتواني هم الوضتتعية حملهتتا، وقتت للمستتتعمر الكتتاآر متتن إقصتتاء أحكتتا  الشتتريعة عتتن الكتتم بتتس املستتلمس 
م علتتى املستتلمس مل يثرضتتوا قتواني ه م ووث يتتهمعليته. وهتتو متامل يثعلتته التتتار بعتت  ختتزوهم لتب ث املستتلمس يف القترن الستتابا اقجتري، آتتإن التتتتار متا كثتتره

صتتليبيون التتذين لة الستتابعة. أمتتا ال يف املستتأهم ومتتن ه تتا أكثتترهم العلمتتاء يف ومتتاهنم كمتتا ستتيأيتوإمنتتا حتتتاكموا هبتتا آيمتتا بيتت هم حتتىت بعتت ما أعل تتوا إستت م
وق( لتعلتيم ملت ار  )كليتات القتوأنشتأوا ا استتولوا علتى بت ث املستلمس م تذ القترن املاضتي آقت  آرضتوا قتواني هم علتى املستلمس بقتوة االحتت ل املستلح

ت مظلتهتا ت رتكتب لمس إىل اليتو ، وحتت بت ث املستهبا يف أهلهم، ومتن ه تا ك تِتَب قتذه القتوانس الكتاآرة الت وا  يفأب اء املسلمس هذه القوانس لياكموا 
 جيا املوبقات ب راثن إ  )الجرمية والعقوبة إال بقانون(.

 حملور ال الل: السيطرة على الكم يف ب ث املسلمس:ا •



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

813 

لستتيطرة اان أول مابتت أوا بتته الكتتم، آكتت ن ي ثتتذوا خمططتتاْم إلآستتاث املستلمس وهتتم بعيتت ون عتتن س تت هةإ  متا كتتان للكثتتار أن يستتيطروا علتتى التشتتريا وأ
لستيطرة علتى تلثتت أستاليبهم يف التب ث. واداعلى الكم بتب ث املستلمس بقتوة االحتت ل العستكري، وهبتذا مت قتم توجيته اامتور وت ثيتذ متاأراثوا هبتذه 

لتتون عليتته إراثْتتم ونصتتب الكتتم، آثتتي حتتس كتتان اإلجنليتتز يثاتتل ليتتز  قتتم مستشتتارون اجنوراء و  يتتسو ون الكتتم ختت  املباختتتر بَ ْصتتب حتتاكم و تتين مي 
ية أضتعاف املستعمرات الثرنست ثرنسيس يفيوجهوهنم، آق  كان الثرنسيون يثالون أسلوب الكم املباختر يف مستعمراْم. وقذا كان ع ث املو ثس ال

اكم أن  ت ث َتترث متن التكت ت  اللتزو   عنه كان الب  يف كل ااحوال من وجوث قوة مسلاة للمستعمر ابلبل  للت دل ماكان لإلجنليز من  ل ، إال أ
 تاء املستلمس  وجوث  ائثة من أبن ا مأن إىلأالو ين أو ثورة من الشعب. ومل يرحل املستعمر الكاآر بقواته ورجال إثارته عن ب ث املسلمس إال بع  

يف  كتتم واَّتتيش والسياستتةة بزمتتا  البت ثيتتذ ماأرستتى ثعائمتته عتتن حتتب واقت تتان م هتتا بتتذل ، وهتتذه هتتي الطوائتتف العلمانيتتة املمستتكقتتاثرة علتتى القيتتا  
ن ظ متته السياستتية و ىل اليتتو  بقواني تته إكتتم بتت ث  ختتتىت بلتت ان املستتلمس اليتتو ، وقتتذا آتتإن املستتتعمر الكتتاآر وإن َرَحتتل عتتن بتت ث  بقواتتته إال أنتته متتاوال  

 ن البعض.قتصاثية والعسكرية والتعليمية واإلع مية واالجتماعية، آلم ي ته استعمار الكثار لب ث  كما يظواال
ين يثست ون يهم أع اءهم الكتاآر ن سلهط علأبوال خيثى أنه ماكان لشيء من هذا أن يقا لوال آساث املسلمس وتثريطهم يف ثي هم، آعاقبهم هللا تعاىل 

تَوَمت) ال تعتاىلقتثنياهم الذي مت عهم ح بُّهتا متن القيتا  رتا أوجبته هللا علتيهم متن جهتاث الكثتار. عليهم ثي هم ويسلبوهنم  ن مُِّصتيَبِة آَِبَمتا  ا َأَصتاَبك م مِه
ْبك ْم َعتَذااب  أَلِ ) ، وقتال تعتاىل٣٠الشتورى:  (َكَسَبْت أَْيِ يك مْ  لَتى ك تلِه خَتتْيِء عَ اَل َتا ترُّوه  خَتتْيتا  َواّلله  وَ متا  َختْ َك ْم يمتا  َوَيْستتَتْبِ ْل قَتوْ ِإالَّ تَ ِثتر واْ يت َعتذِه

 .٣9التوبة:  (َقِ يرم 
لتشتتتريعية صتتتورها السياستتتية وا اصتتترة( بشتتتىتوبعمتتتل الكثتتتار علتتتى هتتتذه احملتتتاور ال  ثتتتة يف بتتت ث املستتتلمس مت قتتتم إرستتتاء العلمانيتتتة )وهتتتي اَّاهليتتتة املع

قتا و دتت ف متراتبهم، بتل الشترعي علتى ذا كله وسط صمت مريتب متن امل تستبس إىل العلتم اواإلقتصاثية واإلجتماعية يف ب ث املسملس، وق  وقا ه
  بزواقا.البقاء حىت َي ن هللا ك ِتَب قابتوا ؤ من بعاهم أحيا . وهبذا َحلهت قوانس الكثار حمل الشريعة اإلس مية يف الكم بس املسلمس و 

صتتل اإلميتتان أبإمنتتا هتتو أمتتر متعلتتق و ن الثرعيتتة أن أمتتر التشتتريا لل تتا  والكتتم بيتت هم لتتيح متتن مستتائل التت ي ويف املستتائل التاليتتة نبتتسه إن ختتتاء هللا تعتتاىل
 وبتوحي  هللا عزوجل، آ  يصح اإلميان وال التوحي  ما صرف هذه اامور ل   هللا تعاىل.

يتان حكتم ب لت  قبتل الشترون يف و الوضتعية،    حتكتيم القتوانسمث نبس بع   ل  وآاء أحكا  الشريعة ِباجة العباث وحتقيقها ملصالهم، مث نبس مثاس
 الاكمس ب   ماأنزل هللا.
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 واحلكم والتحاكم بتوحيد هللا عز و ل املسألة الثانية: بيان معل ق مسائل التشريع
ليستت متن  -التاتاكم و يا والكم شر مسائل الت -ي ب ي لكل مسلم ختثوق على ثي ه خيشى مقامه بس ي ي هللا عز وجل أن يعلم أن هذه املسائل 

 مسائل ااحكا  الثرعية يف ال ين وإمنا هي ثادلة يف أصل اإلميان وصلب التوحي .
َوَمتا ) ل تعتاىلرة، آقتااقم يف اآلدتجتزيهم أبعمتويتبس هذا رعرآتة أن هللا ستباانه قت  دلتق اخللتَق لعباثتته وحت ه ال ختتري  لته، وجعتل قتم ج تة  و را  لي

نتَح ِإالَّ لِيَتْعب ت  ونِ َدَلْقت  اَِّْت ْكث تر واْ تَ َوقَتاَل م وَستى ِإن )قته وعتن عبتاثْم كمتا قتال تعتاىل ، وهتذا متا ِخ تاه جتل ختتأنه عتن دل٥٦التذارايت:  (نَّ َواإْلِ
ي م  يعا  آَِإنَّ اّللهَ َلَ يِن  محَِ  .8إبراهيم:  (أَنت ْم َوَمن يف اَاْرِع جَِ

وتوحي ه، وأرسل إليهم الرُّسل يف هذه ال نيا يذكروهنم را آطرهم هللا عليته ويعلمتوهنم متا دتب علتيهم متن عباثتته جتل  وق  َآَطر هللا اخللَق على معرآته
 ثبه ختأنه. وق   ل اخللق على الت ين التق وهتو عبتاثة هللا وحت ه ال ختتري  لته قترو   ع يت ة بعت ما أهتبط هللا آث  وووجته متن اَّ تة إىل اارع حتىت

تتم  ) هللا الرستتل مبشتترين وم تتذرين، قتتال تعتتاىل إلتتيهم الشتترك آبعتتل تترِيَن َوم  تتِذرِيَن َوأَنتتَزَل َمَعه  َكتتاَن ال َّتتا   أ مَّتتة  َواِحتتَ ة  آَتبَتَعتتَل اّلله  ال َِّبيهِتتَس م َبشِه
قتال ابتن عبتا  رضتي هللا ع همتا: كتان بتس نتوح وآث  ] رمحته هللاابان كثاري . قال 21٣البقرة:  (اْلِكَتاَب اِبلَْقِه لَِيْاك َم َبْسَ ال َّاِ  ِآيَما اْدتَتَلث واْ ِآيهِ 

ال تا    عشرة قرون كلهم على ختريعة من الق، آادتلثوا، آبعل هللا ال بيس مبشترين وم تذرين، رواه التاكم وقتال إست اثه صتايح، وقتال ابتن ك ت : إن
 .1[ن أول رسول بع ه هللا إىل أهل اارعكانوا على ملة آث  حىت عب وا ااص ا  آبعل هللا إليهم نوحا  عليه الس  ، آكا

َهاجتا  ) واعلم أن الرسل عليهم الس   وإن ادتلثت خترائعهم يف ااحكا  كما قتال تعتاىل ، إال أهنتم ب ع توا 48املائت ة:  (ِلك تلِه َجَعْل َتا ِمت ك ْم خِتتْرَعة  َوِم تْ
َوَلَقْ  بَتَع ْتَ ا يف ك لِه أ مَّتِة ) كما قال تعاىل  -إلميان ابهلل والكثر ابلطاخوت أي ا -جيعا ابعتقاث واح  وهو ال عوة إىل عباثة هللا وح ه ال ختري  له 

م يف  لت  واحت ة ٣٦ال اتل:  (الطَّاخ وتَ  رَّس وال  َأِن اْعب   واْ اّللهَ َواْجَتِ ب واْ  ، والطاخوت هو كتل متا عبت  أو حتتوكم إليته متن ثون هللا، وملتا كانتت ثعتْو
 .2(إ  معاختر اانبياء ثي  ا واح ، اانبياء إدوة لع هت) الص ة والس   عليهآق  قال رسول هللا 

إنت  ) -ملعتا  بتن جبتل ملتا أرستله إىل أهتل التيمن  - عليته الصت ة والست  وعباثة هللا وح ه ال ختري  له تعين توحي ه جل ختأنه كما قال رسول هللا 
تت وا هللا تعتتاىل تقتت    علتتى قتتو ِ متتن أهتتل الكتتتاب آلتتيكن أول متتا تتت عوهم إىل كمتتا يف بيتتان   -. وقتت  ستتبق يف أك تتر متتن موضتتا هبتتذا الكتتتاب ٣(أن يوحِه

 بيان أن التوحي  نوعان:   -آرع العس من العلم ابلباب ال اين وكما يف بيان موضوعات االعتقاث يف أول مبال االعتقاث هبذا الباب 
متتن هتتذا، والتترب هتتو  يء وتثتترثه يف  اتتته وأآعالتته وأْسائتته وصتتثاته، ال ختتتري  لتته يف ختتت: وهتتو اعتقتتاث وح انيتتة هللا تعتتاىلالنااوع األول: موحيااد الربوبيااة

يته هتو معرآتة املال  املتصرف. وي عرف توحي  الربوبية أياا بتوحي  املعرآتة واالثبتات أو التوحيت  العلمتي اخلتسي االعتقتاثي، ان املطلتوب متن العبت  آ
. وكتل متن جعتل هلل تعتاىل ختتريكا يف  اتته أو أآعالته أو أْسائته أو 4ه ستباانه متن  لت  معرآتة واعتقتاثا  الرب أبآعاله وأْسائه وصثاته واثبات ما دتب لت

ْن نتَ اثا  لهِي ِاتلَّ َعتن َستِبيِلِه ق تْل ََتَتَّتْا ِبك ْثترَِك قَلِتي   ِإنَّتَ  ِمتَوَجَعتَل ّللَِِّ أَ ) صثاته آقت  أختترك ابهلل يف ربوبيتته وَكَثتر ابهلل تعتاىل كمتا قتال جتل ختتأنه
 .8الزمر:  (َأْصَااِب ال َّارِ 

 تعتتاىل هبتتذا ومتتن أآعتتال هللا تعتتاىل التتيت ادتتتص هبتتا نثستته وتثتترهث هبتتا حتتق التشتتريا خللقتته بوضتتا ااحكتتا  وااوامتتر وال تتواهي قتتم وقتت  َثله علتتى تثتترهث هللا
، وقتال ٥4ااعتراف: (َأاَل لَته  اخْلَْلتق  َواَاْمتر  ) ، وقولته تعتاىل٦2اانعتا :  (اْل ْكتم  َأاَل لَته  ) ، وقولته تعتاىل 4٠يوستف:  (ِإِن اْل ْكتم  ِإالَّ ّللِهِ ) الثعتل: قولته تعتاىل

َواَل ) ، وأكت  هللا تعتاىل تثترهثه وادتصاصته ِبتق وضتا ااحكتا  خللقته بقولته تعتاىل1٠الشتورى:  (َوَما اْدتَتَلْثت ْم ِآيِه ِمن خَتْيِء َآا ْكم ته  ِإىَل اّللَِّ ) تعاىل
تته إ  ختتارك التربَّ يف . وابلتايل آإن كل من توىل التشريا لل ا  من ثون هللا آق  جعل نثسه ختريكا هلل يف ربوبي2٦الكهف:  (ْكِمِه َأَح ا  ي ْشرِك  يف ح  
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يِن َما ملَْ ََيَْ ن بِتِه ) آعله الذي ادتص به نثسه، وهبذا وصثه هللا بقوله تعاىل ، ومتن جعتل نثسته 21الشتورى:  (اّللَّ  أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق م مِهَن ال ِه
َتذ واْ ) تعتاىلختريكا هلل يف التشريا لل لق آق  جعل نثسه راب  قم، ومن دوَّله هذا الق أو أ اعه آيما يشرعه من ثون هللا آق  اكذه راب  كما قتال  اكَّ

عليتته الصتت ة : أنتته ْستتا ال تت َّ -ان نصتترانيا آأستتلم وكتت -ي بتتن حتتامت رضتتي هللا ع تته ، وعتتن عتت ٣1التوبتتة:  (َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتتن ث وِن اّللهِ 
 ِإلَتتَه ِإالَّ ه تَو ْعب   واْ ِإلَتها  َواِح ا  الَّ اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَ َ َوَما أ ِمر واْ ِإالَّ لِيتَ ) يقرأ هذه اآلية والس  

تتا ي ْشتترِك ونَ  لتتون متتا حتتر  هللا ) عليتته الصتت ة والستت  آقتتال: إ  لستت ا نعبتت هم. قتتال ، ٣1التوبتتة:  (س تتْبَاانَه  َعمَّ رهمتتون ماأَحتتله هللا آتارهمونتته، و   ألتتيح   
ااك ترون متن املثسترين قتالوا: لتيح املتراث ]هتذه اآليتة يف تثست   األلوساي. وقتال 1(آتلت  عبتاثْم) عليه الص ة والس  ( آقال: بلى، قال آتالونه 

. ويف التت ول اَّاهليتتة املعاصتترة )املستتماة ابلعلمانيتتة( يتتتوىل [متتن اارابب أهنتتم اعتقتت وا أهنتتم آقتتة العتتامل، بتتل املتتراث أهنتتم أ تتاعوهم يف أوامتترهم ونتتواهيهم
  علتى أنته )يتتوىل جملتح اامتة ستلطة التشتريا( ويتوالهتا رئتيح ال ولتة سلطة التشريا لل لق جهات متع ثة على رأستها السملتان حيتل تت ص ال ستات

نثستهم الذي له حق إص ار قرارات بقوانس حسبما تت ص ال ستات ، وهتؤالء املشترعون متن ثون هللا قت  جعلتوا أنثستهم ختتركاء هلل يف ربوبيتته ونصتبوا أ
وملتا كتان التشتريا وجيتا ااحكتا ، ختترعية كانتت ] حممد األمني الشانقيقيالشيخ أراباب  لل ا  من ثون هللا كما ثلهت عليه ال صوص السابقة. وقال 

اب ، وأختتركه أو كونية ق رية، من دصائص الربوبية، كما ثلت عليه اآلايت املتذكورة، كتان كتل متن اتبتا تشتريعا  خت  تشتريا هللا قت  اكتذ  لت  املشترهِن ر 
 .2[ما هللا

 تعتاىل، كمتا قتال لتوحيت  وك ْثتر ابهللقاة قذا اتشريا ثادل يف صميم توحي  الربوبية وأن أي إد ل بذل  هو م اوهبذا تعلم أن إآراث هللا تعاىل ِبق ال
 ََيْم ترَك ْم َأن تَتتَِّ تذ واْ َوالَ ) ، وقتال تعتاىل8الزمتر:  (َااِب ال َّتارِ نَّتَ  ِمتْن َأْصتلِتي   إِ  أَنتَ اثا  لهِي ِاتلَّ َعتن َستِبيِلِه ق تْل ََتَتَّتْا ِبك ْثترَِك قَ َوَجَعَل ّللَِّ ) تعاىل

ْثتتِر بَتْعتتَ  ِإْ  أَنتتت    أراباب يكثتتر، آكيتتف رتتن . آتتإ ا كتتان متتن اكتتذ امل ئكتتة و ال بيتتس8٠ان: آل عمتتر  (م ونَ م مُّْستتلِ اْلَم َِئَكتتَة َوال ِهِبيهِتتْسَ أَْراَباب  َأََيْم تتر ك م اِبْلك 
 ثوهنم .

 وحي  الربوبية.وهذا يف بيان تعلق مسأليت الكم والتشريا بت
لقلبيتة والظتاهرة آهتو العبت  ات ائر أنوان العبتاث وح ه بسا: وهو إآراث هللا تعاىل ابلعباثة، آاإلله هو املعبوث، آمن َعَب  هللاالنوع الثاين: موحيد األلوهية

تت ، ومتتن َعبَتت  ختت ه أو َعبَتتَ ه  وَعبَتت  ختت ه آهتتو املشتترك الكتتاآر. وال اْعب تت  واْ اّللهَ َواَل وَ ) رك كمتتا قتتال تعتتاىلجت تتاب الشتت ابتصتتح العبتتاثة إال املتتؤمن املوحِه
يتت  االوهيتتة بتوحيتت  العبتتاثة كمتتا ي ستتمى . وي ستتمى توح٣٦ال اتتل:  (طَّتتاخ وتَ َأِن اْعب تت  واْ اّللهَ َواْجَتِ ب تتواْ ال) ، وقتتال تعتتاىل٣٦ال ستتاء:  (ت ْشتترِك واْ بِتتِه خَتتتْيتا  

لكتن و  - توحيت  الربوبيتة ب لته كمتا يفلتيح جمترث معرآتة الترب واثبتات متا دت -املطلوب من العب  آيه  ابلتوحي  اإلراثي القص ي الطل . و ل  ان
َييت ب تتوعي  صتتح إميتتان العبتت  حتتىت ه. وال يختتاملطلتتوب آيتته أن يثتترث العبتت  ربَّتته ابلعبتتاثة وأن يثتترثه ذراثتتته وقصتت ه و لبتته، آتت  يعبتت  ختت ه وال يقصتت  

 التوحي . 
بيتان قتذا و ا بي همتا هتو تثصتيل آن كلته آيمتل القترآن ودتمته ببيتان نتوعي التوحيت ، و لت  يف ستوريت الثاحتتة وال تا ، مث إن القتر وق  اآتتتح هللا عتز وجت

 من عصاه. املعىن: وهو وجوب إآراث هللا ابلربوبية واالوهية، وبيان كيثية عباثته، وبيان ثواب من أ اعه وعقوبة
ينِ  ِ َمالِتتِ  يَتتتوْ  ،الرَّمْحتتتِن التترَِّحيمِ ، ّللِه َربِه اْلَعتتاَلِمسَ  الَْْمتت   )آقتتال تعتتاىل يف ستتورة الثاحتتتة  ثبتتات آهتتذا يف توحيتت  الربوبيتتة وهتتو إ 4 - 2لثاحتتتة: ا ( التت ِه

لتت  هلل واثبتتات أْسائتته وصتتثاته
 
َك نتَ ) ، مث قتتال تعتتاىل (الرَّمْحتتتِن التترَِّحيمِ ) الربوبيتتة وامل َك َنْستتَتعِ و  ْعب تت   ِإايَّ ة وهتتو وهتتذا يف توحيتت  االوهيتت ٥: الثاحتتتة (س  ِإايَّ

كَ )إآراثه سباانه ابلعباثة واالستعانة وهي متن أنتوان العبتاثة، ويف تقت   املثعتول  علتى وجتوب  ثليتل -أستاليب الصتر  وهتو متن - يف اَّملتتس (ِإايَّ
 إآراث هللا ابلعباثة.

 ٣ال تا :  (ِإلَتِه ال َّتا ِ )آهتذا اثبتات لتوحيت  الربوبيتة، مث قتال تعتاىل  2 - 1ال ا :  (ا ِ َمِلِ  ال َّ ، ق ْل َأع و   ِبَربِه ال َّا ِ ) وقال جل ختأنه يف سورة ال ا 
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 وهذا يف اثبات توحي  االوهية. وهبذا اآتتح القرآن ودتم ببيان نوعي التوحي .
ت  هللا ابلعبتاثة )وهتذا هتو توح انيتته وتثترثه يف ( إال متن اعتقت  وح االوهيتة يت واعلم أن توحي  االوهية متامن لتوحي  الربوبية وال ي عكح، آت  يوحِه

التترب    ع تت  متتن يعتترف وجتتوثلوهيتتة و لتت اتتته وأآعالتته وأْسائتته وصتتثاته )وهتتذا هتتو توحيتت  الربوبيتتة(. ولكتتن قتت  يوجتت  توحيتت  الربوبيتتة بتت ون توحيتت  اا
ل  واخللق والت ب  وهو ما  ل  ال يعب ه أو ي شرك يف عباثته. وق 

 
هم الرستل، متم التذين أرستل إلتيال ستائر ااكان هتذا هتو حت  سباانه وي بت له امل

احملبتتة والتت عاء و ثة كتتاخلوف والرجتتاء نتتوان العبتتايقتترون أبن هللا هتتو اخلتتالق املالتت  املتت بر للكتتون وهتتذا إقتترار ابلربوبيتتة وهتتم متتا  لتت  يعبتت ون ختت ه بشتتىت أ
هم هللا يف الق ق تْل ) ن هذا قوله تعتاىلثونه ابلعباثة ، وممث ال يثر  رآن إ  كيف يقرون له ابلربوبيةوال ذر والذبح والتااكم وهذا إختراك يف االوهية، آوِبه

ْتِر َمن يَتْرو ق ك م مِهَن السََّماِء َواَاْرِع أَمَّن مَيِْل   السَّْمَا وااَْبَصاَر وَ  ْترِج  اْلَميَّتج  اْلَتيَّ ِمتَمتن خي  َاْمتَر َت ِمتَن اْلَتيِه َوَمتن ي تَ بِهر  اَن اْلَميهِتِت َوخي 
تتْم لَيَتق تتول نَّ اّللَّ  آَتتأَ  َولَتتِتن َستتأَْلتَته م) ، وقتتال تعتتاىل٣1يتتونح:  (َآَستتيَتق ول وَن اّلله  آَتق تتْل أَآَتتَ  تَتتتَّق تتونَ  . ومتتا إقتترارهم 8٧الزدتترف:  (ىَّ يت ْؤَآك تتونَ مَّتتْن َدَلَقه 

تال َّتا   اْعب ت أَيتَُّهتا ايَ ) للعبتاثة آقتال تعتاىل ابلربوبية احتل هللا علتيهم أبن اخلتالق املالت  التراوق املت بر هتو وحت ه املستتاق  (مْ   واْ َربَّك تم  الَّتِذي َدَلَقك 
ْم ه تق توَن خَتتْيتا  وَ َوالَّتِذيَن يَتْ ع وَن ِمتن ث وِن اّللِه اَل خَيْل  )، وقتال تعتاىل 1٧ال اتل:  (أََآَمن خَيْل ق  َكَمن الَّ خَيْل تق  أَآَت  تَتذَكَّر ونَ ) ، وقال تعاىل21البقرة: 

 .٥4ااعراف:  (َأاَل َله  اخْلَْلق  َواَاْمر  ) عاىلت، وقال 191ااعراف:  (ونَ أَي ْشرِك وَن َما اَل خَيْل ق  خَتْيتا  َوه ْم خي َْلق  ) ، وقال تعاىل2٠ال ال:  (خي َْلق ونَ 
هللا وح ه دلق العامل، كما يظن  لت  متن يظ ته متن أهتل وليح املراث ابلتوحي : جمرث توحي  الربوبية. وهو اعتقاث أن ]: ابن ميميةوقال ختيخ اإلس   

ة التوحيت  آتإن الك   والتصوف. ويظن هؤالء أهنم إ ا أثبتتوا  لت  ابلت ليل آقت  أثبتتوا خايتة التوحيت . وأهنتم إ ا ختته وا هتذا وآ توا آيته آقت  آ توا يف خايت
ه. وأقر أبنه وح ه دالق كل ختيء. مل يكن موح ا  حىت يشه  أن ال إله الرجل لو أقر را يستاقه الرب تعاىل من الصثات ونزههه عن كل ما ي زه ع 

. آتتإن مشتتركي العتترب كتتانوا -إىل أن قتتال  -إال هللا وحتت ه. آيقتتره أبن هللا وحتت ه هتتو اإللتته املستتتاق للعبتتاثة. ويلتتتز  بعبتتاثة هللا وحتت ه ال ختتتري  لتته. 
قالتت  ائثتة  1٠٦يوستف:  (ِإالَّ َوه تم مُّْشترِك ونَ َوَما يت تْؤِمن  َأْك َتتر ه ْم اِبّللِه ) قال تعاىل:مقرهين أبن هللا وح ه دالق  كل ختيء. وكانوا ما هذا مشركس. 

 . 1[تسأقم: من دلق السموات واارع  آيقولون: هللا وهم ما هذا يعب ون خ ه»من السلف 
صتتم هتتذا لربوبيتتة هلل ومل يعا مقتترين ابن مشتتركي العتترب كتتانو والاصتتل: أنتته ال يصتتح إميتتان العبتت  حتتىت َييت ب تتوعي التوحيتت ، آقتت  تبتتس لتت  ممتتا ستتبق أ

 ية. لشركهم يف االوهية حىت َيتوا بتوحي  االوه عليه الص ة والس  ثماَءهم وأمواقم بل قاتلهم ال   
متا قتال كعه والتاتاكم إليته،  بشتر  مقته الكتهو إآراث هللا وحت ه ابلعبتاثة، ومتن العبتاثات التيت أوجبهتا علتى دل -وكما سبق القول  -وتوحي  االوهية 

ه  ) تعاىل تاقيتق ريح يبس أن الكم من العباثات اليت ي ب ي إآراث هللا تعاىل هبتا لص، وهذا نص 4٠ يوسف: (ِإِن اْل ْكم  ِإالَّ ّللِِه أََمَر َأالَّ تَتْعب   واْ ِإالَّ ِإايَّ
، 2٦الكهتف:  (ِمتِه َأَحت ا  ْشترِك  يف ح كْ َواَل ي  ) كتميف عباثتته ستواء  بستواِء، آقتال يف ال توحي  االوهية، وقذا كتان اإلختتراك ابهلل يف ح كِمتِه كاإلختتراك

 كتل م بشرن هللا واجبتة علتى جيتا اخللتق حكامتا  وحمكتومسي الك. وهذه العباثة أال وه11٠الكهتف:  (َواَل ي ْشرِْك ِبِعَباَثِة َربِهِه َأَح ا  )وقال يف العباثة 
ت َته م ِرَت)عليهم الكم بس ال ا  بشريعة هللا كما قال تعاىل  ِبسبه، آالكا  دب ، وقاتى 49 املائت ة: (تَتتَّبِتْا َأْهتَواءه مْ  َل اّلله  َوالَ ا أَنتزَ َوَأِن اْحك م بَتيتْ

 وحمكتومس ، وستائر اخللتق حكامتا  44املائت ة:  (ر ونَ اآِ َ  ه تم  اْلَكتأ ْولَتتتِ َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَ ) هللا بكثرهم إ ا مل  كموا بشترن هللا آقتال تعتاىل
م تَحتِم  توَن آَتَ  َوَربهِتَ  اَل يت ؤْ ) دب عليهم التااكم إىل ختترن هللا وال يصتح إميتاهنم إال بتذل  كمتا قتال تعتاىل ت َته ْم مث َّ ىتََّ   َكِه  اَل وَك ِآيَمتا خَتتَجَر بَتيتْ

ذه ال صتوص علتى كثتر متن مل  كتم بشترن هللا أو مل يتاتاكم إليته هت. وق  ثلتت ٦٥: ال ساء (ْيَت َوي َسلِهم واْ َتْسِليما  دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحَرجا  ممِهَّا َقاَ 
ل آعتل أن كت -باتل االعتقتاث يتة يف أول ميف التعليق علتى العقيت ة الطااو  -را يعين أن هذه العباثات الواجبة ثادلة يف أصل اإلميان، آق   كرت 

 من أصل اإلميان وال يصح إميانه إال بثعله.يكثر َتركه آهو 
متن توحيت  الربوبيتة، وأن إآتراثه ستباانه ابلكتم بشتريعته والتاتاكم  -وهتو متن أآعالته ستباانه  -ويتبس مما سبق أن إآتراث هللا تعتاىل ابلتشتريا لل لتق 

اث هللا بثعله، وتوحي  االوهيتة هتو إآتراث هللا أبآعتال العبتاث التيت من توحي  االوهية. و ل  ان توحي  الربوبية هو إآر  -وهي من أآعال العباث  -إليها 
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 تعبَّ هم هللا هبا.
ومتتن صتترف  -أي ابلتشتتريا والكتم بشتترعه والتاتتاكم إليتته  -وال تصتح كلمتتة التوحيتت ، وهتتي ختتتهاثة أن ال إلته إال هللا، إال ذآتتراث هللا تعتتاىل هبتتذا كلتته 

أَْ  َق تْم خت ترََكاء خَتتَرع وا َق تم مِهتَن ) كذ ختريكا وإقا ما هللا ومل  قتق معتىن كلمتة )ال إلته إال هللا(، قتال تعتاىلذه العباثات إىل خ  هللا آق  اختيتا من ه
يِن َما ملَْ ََيَْ ن ِبِه اّللَّ   جمترث ال طتق هبتا بتل . آليح املقصوث من كلمة التوحيت  2٦الكهتف:  (َواَل ي ْشرِك  يف ح ْكِمِه َأَح ا  ) ، وقال تعاىل21الشورى:  (ال ِه

بتين اإلست   علتى مختح: ختتهاثة أن ال إلته إال هللا وأن آقتال ) عليته الصت ة والست  االلتزا  را توجبه من إآتراث هللا ابلعبتاثة، وهبتذا آسهترها رستول هللا 
بتين املتراث ابلشتهاثة بقولته ) عليه الص ة والس  ال    ، ويف رواية ملسلم آسَّر1(حمم ا  رسول هللا وإقا  الص ة وإيتاء الزكاة وحل البيت وصو  رماان

آبسه أن املراث بكلمتة التوحيت : عبتاثة  .(اإلس   على مخح: على أن ي عب  هللا وي كثر را ثونه، وإقا  الص ة وإيتاء الزكاة وحل البيت وصو  رماان
اتل ال ا  حتىت يقولتوا ال إلته إال هللا، آتإ ا قتالوا ال إلته إال هللا عصتموا أمرت أن أق) عليه الص ة والس  هللا وح ه ال ختري  له. وكذل  هي يف قوله 

، وآسَّر املتراث بكلمتة )ال إلته إال هللا( التيت تعصتم الت   واملتال وأن املتراث لتيح جمترث قوقتا بتل حتقيقهتا بعبتاثة هللا وحت ه 2(مين ثماءهم وأمواقم إال ِبقها
والتذي  -، آبتس أن املطلتوب متن الكثتار ٣(ت ابلسيف بس ي ي الساعة حىت ي عب  هللا وح ه ال ختتري  لتهب ع ) عليه الص ة والس  و ل  يف قوله 
هو إآراث هللا وح ه ابلعباثة ال جمرث قوقم كلمتة ال إلته إال هللا، وإن كتان ي كتف عت هم إ ا قالوهتا حتىت ي تبتس مت هم ماي اقاتها، وهتذا  -ي قاتلون اجله 
حتق هللا علتى العبتاث ) عليته الصت ة والست  ( آمن حقها إآراث هللا ابلعباثة كما قتال إال ِبقهايف ال يل ااول ) ة والس  عليه الص هو معىن قوله 

إآتراث هللا ابلعبتاثة،  . وهذا كله ي ل على أن املقصوث من كلمة التوحيت  لتيح جمترث ال طتق هبتا بتل االلتتزا  رتا توجبته متن4(أن يعب وه واليشركوا به ختيتا
تَت َتا ) ٦٥ااعتراف:  (اْعب ت  واْ اّللهَ َمتا َلك تم مِهتْن ِإلَتتِه َختْ  ه  ) وق  كان الكثار متن ستائر اامتم يت ركون هتذا، آلمتا قتال هتوث عليته الست   لقومته قَتال واْ َأِجتتْ

 ِإهنَّ تمْ )  هم إآتراث هللا ابلعبتاثة وتترك عبتاثة خت ه متن اآلقتة، وقتال تعتاىلاملتراث مت، آعلمتوا أن ٧٠ااعتراف:  (لِ َتْعب َ  اّللهَ َوْحَ ه  َوَنَذَر َما َكاَن يَتْعب    آاَبؤ  َ 
 طتق ، آعلمتوا أن املتراث لتيح جمترث ال٣٦ - ٣٥الصتاآات:  (َويَتق ول توَن أَئِ َّتا لَتَتارِك وا آِقَِت َتا ِلَشتاِعِر جمَّْ  تونِ ، َكان وا ِإَ ا ِقيَل َق ْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ  َيْسَتْكِس ونَ 

امتم، أمتا اليتو  ابلكلمة بل املراث االلتزا  را توجبه من ترك اآلقة وقذا امت عوا عن ال طق هبتا واستتكسوا عتن  لت . آهتذا متا آهمته الكثتار متن ستائر ا
أبآعتاقم، ويف هتذا قتال ختتيخ  يثهمون ما آهمه هتؤالء الكثتار آكتانوا ختترا  مت هم، إ  قالوهتا أبلست تهم ونقاتوها آإن ك  ا  من امل تسبس إىل اإلس   ال

واملراث من هذه الكلمتة « ال إله إال هللا» يي عوهم إىل كلمة التوحي  وه عليه الص ة والس  آأَتهم ال   ]رمحه هللا  حممد بن عبد الوهاباإلس   
هتو إآتراث هللا تعتاىل ابلتعلتق بته والكثتر رتا ي عبت  متن هبتذه الكلمتة  عليته الصت ة والست  مع اها ال جمرث لثظها، والكثار اَّهال يعلمتون أن متراث ال ت  
تال ٥ص:  (َأَجَعَل اآْلِقََة ِإَقا  َواِح ا  ِإنَّ َهَذا َلَشْيءم ع َجابم ) ثون هللا والساءة م ه، آإنه ملا قال قم قولوا: ال إله إال هللا، قتالوا . آتإ ا عرآتت أن ج هه

 .٥[  وهو ال يعرف من تثس  هذه الكلمة ماعرآه جههال الكثارالكثار يعرآون  ل ، آالعجب ممن ي عي اإلس 
 كتم أو  آإ ا علمت أن املراث من كلمة التوحي  هو حتقيق مع اهتا ذآتراث هللا ابلعبتاثة، تبتسه لت  أن التذي يت هعي اإلست   وهتو يصتلي ويصتو  ولك ته

: إنتته قاقتا بلستانه ونقاتها أبآعالتته. وإال لتتايل مل  قتق معتتىن كلمتة التوحيت ، أو ق تلْ يتاتاكم ب ت  ختترن هللا أنتته لتيح رستلم انته مل ي ثتترث هللا ابلعبتاثة واب
، آأمر سباانه عباثه أبن يصلوا له وح ه ويتااكموا لته وحت ه، آمتن 2الكوثر:  (َآَصلِه ِلَربِه َ ) ، كما قال تعاىل2الكوثر:  (َآَصلِه ِلَربِه َ )آق  قال تعاىل 

رثه هللا ابلعبتاثة، بتل َعبَت  هللا وَعبَت  خت ه، وهتذا هتو ختترك ستائر اامتم آتإهنم متا عبتاثْم خت  هللا كتانوا يعبت ون هللا بتبعض صلى هلل وحتاكم ل  ه مل يثت
ن ث ونِِه َأْولَِياء َمتا نَتْعب ت  ه ْم َوالَِّذيَن اكََّذ وا مِ ) ، وقال تعاىل1٠٦يوستف:  (َوَما يت ْؤِمن  َأْك َتر ه ْم اِبّللِه ِإالَّ َوه م مُّْشرِك ونَ ) صور العباثة كما قال تعاىل
، آتاعتزلوا 1٦الكهتف:  (َوِإِ  اْعتَتَزْلت م وه ْم َوَمتا يَتْعب ت  وَن ِإالَّ اّللََّ ) –حكاية عن أصااب الكهف  -، وقال تعاىل ٣الزمر:  (ِإالَّ لِيت َقرهِب وَ  ِإىَل اّللَِّ و ْلَثى
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لتى أن هللا ثادتل آيمتا كتانوا يعبت ون إ  كتانوا يعب ونته ويعبت ون معته خت ه، وهتذا معتىن الشترك وهتو اكتا  اآلقة اليت كان يعب ها قومهم إال هللا آت هل ع
َوِإْ  قَتاَل ِإبْتترَاِهيم  ِاَبِيتتِه ) متاورث أياتا يف قولته تعتاىلختتري  متا هللا يف العبتاثة، وهتذا متا يت ل عليته أستلوب االستت  اء التوارث يف الت صه الستابق، وهتو 

 . ٧٧ - ٧٥، وم لها آية الشعراء  2٧ - 2٦الزدرف:  (ِإالَّ الَِّذي َآَطَرين ، نَّيِن بَترَاء ممِهَّا تَتْعب   ونَ َوقَتْوِمِه إِ 
كتاآر لتيح   ه، وهتو هبتذا م شتركوَعبَت  خت   والاصل: أن من صلى وصتا  هلل وأعطتى حتق التشتريا أو الكتم ل ت ه أو حتتاكم ل ت  ختتريعته آقت  َعبَت  هللا

وبيتة، ه وهتذا ختترك يف الربلتشتريا ل ت  االشأن يف ا تمعات اَّاهلية املعاصرة يصتلي ال تا  ويصتومون هلل وهتم متا  لت  يعطتون حتق رسلم، وهذا هو 
 ون:صاح، آيقولو كمون ويتااكمون إىل خ  خترن هللا وهذا خترك يف االوهية. وثسات هم ت ثصح عن هذا الكثر خاية اإلآ

 من ال ستور املصري(. 8٦ا( انظر على سبيل امل ال )ماثة )يتوىل جملح الشعب سلطة التشري -
 من ال ستور املصري(. 1٦٥و )الكم يف احملاكم ابلقانون( انظر على سبيل امل ال )ماثة  -
 من ال ستور املصري(. ٦٦و )الجرمية والعقوبة إال ب اء على قانون( انظر على سبيل امل ال )ماثة  -
صتري( ومعظتم ال ستات  العلمانيتة تت ص متن ال ستتور امل 2املصت ر الرئيستي للتشتريا( انظتر علتى ستبيل امل تال )متاثة  الشتريعة اإلست مية و )مباثئ -

 على  ل  وإن ادتلثت العبارات. 
ريعته ومعتىن أن ختت -كمتا ستبق بيانته   -وهذا ال ص ااد  من أعظمها كثترا ، آإنته يت ص علتى اكتا  آقتة أدترى متا هللا، آتإن التشتريا حتق هلل وحت ه 

للتشريا مع اه أن ه تاك مصتاثر أدترى للتشتريا وأن ه تاك آقتة أدترى يتلقتى ع هتا التشتريا متا هللا  -ليح الوحي   -اإلس مية هي املص ر الرئيسي 
هتذا ال  -هتا آيمتا ي ستمى اباحتوال الش صتية أو خ   -ي ثر قؤالء كون قواني هم الوضعية حتتوي على بعتض ااحكتا  الشترعية  تعاىل، وقذا آإنه ال

هنتم يت تذون آقتة ي ثر قم ما اكا هم قوانس خ  خترعية، وهبذا تعلم أن قوقم )الشريعة املص ر الرئيسي للتشريا( يعين أنته )ال إلته رئيستي إال هللا( ا
قال قتم )هللا )اجعل ل ا  ات أنواط(  س  عليه الص ة والأدرى ما هللا يعب وهنا ابلتااكم إليها من ثون هللا، أال ترى أنه ملا قال البعض لرسول هللا 

آجعتل قتوقم كقتوقم ان  .1(1٣8ااعتراف:  (اْجَعل لََّ ا ِإلَتها  َكَمتا َق تْم آِقَتةم ) أكس إهنا الس ن(، قلتم والذي نثسي بي ه كما قالت ب و إسرائيل ملوسى
 ا هللا يف التشتتريا والكتتم هتتو عتتس الشتترك التتذي هنتتى هللا ع تته بقولتته تعتتاىلالعتتسة ابملستتمى واملاتتمون وإن ادتلثتتت ااْستتاء واالثتتا . واكتتا  آقتتة متت

َا) َي آَاْرَهب ونِ  َوقَاَل اّلله  اَل تَتتَِّ ذ واْ ِإلتَهْسِ اثْتَ ْسِ ِإمنَّ . وهذه اآلقتة اادترى املت تذة متا هللا هتي الطواخيتت التيت أمتر ٥1ال ال:  (ه َو ِإلهم َواِح م آَإايَّ
، وقتت  ستتبق يف أوادتتر ٣٦ال اتتل:   (َوَلَقتتْ  بَتَع ْت َتتا يف ك تتلِه أ مَّتتِة رَّس تتوال  َأِن اْعب تت  واْ اّللهَ َواْجَتِ ب تتواْ الطَّتتاخ وتَ ) والكثتتر هبتتا كمتتا قتتال تعتتاىلهللا ابجت اهبتتا 

تتوك بيتتان معتتىن الطتتاخوت وأنواعتته وأن م هتتا كتتل متتا -يف نقتت  )الرستتالة الليمانيتتة يف املتتواالة(  -مباتتل االعتقتتاث  م إليتته متتن ثون هللا متتن ثستتتور أو حت 
. ٦٠ال ستاء:  (ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل الطَّتاخ وِت َوقَتْ  أ ِمتر واْ َأن َيْكث تر واْ بِتهِ ) قانون أو قاعِ  أو وعيم أو ختيخ قبيلة أو خ ه و لت  لقولته تعتاىل

. وقتتت  نتتتص هللا علتتتى أن الكتتتم والتاتتتاكم 2و كتتتر اآليتتتة الستتتابقة [خوتكتتتل حتتتتاكم إىل ختتت  ختتتترن هللا آهتتتو حتتتتاكم إىل الطتتتا]الشااانقيقي قتتال الشتتتيخ 
ه  ) عباثات آقال تعاىل ، آمن صترف عبتاثيت الكتم والتاتاكم إىل خت  هللا آقت  َعبَتَ ه متن ثون 4٠يوسف:  (ِإِن اْل ْكم  ِإالَّ ّللِِه أََمَر َأالَّ تَتْعب   واْ ِإالَّ ِإايَّ

 هللا.
ضتتعيها توجتتب علتتى وا ريا( الرئيستتي للتشتتاملتتاثة ال ستتتورية الكثريتتة الستتابقة )مبتتاثئ الشتتريعة اإلستت مية املصتت ر ال وأحتتب أن أنبهتته القتتاري علتتى أن

كتاآرة إ  يقولتون لقتوانس الوضتعية القترره ست نة ايقوانس الشريعة وبي هما آرق  االلتزا  أبي قانون إس مي، آإهنا نصت على االلتزا  رباثئ الشريعة ال
 ن هتذه املتاثة الأوضعية. وهبذا تعلم لقوانس الريعة هي الق والع ل واملساواة وأن ااصل براءة الذمة وحنوها وأن هذه املباثئ تكثلها اإن مباثئ الش

 يرتتب عليها أي التزا  بتاكيم الشريعة.
َوَجَعتَل ّللَِِّ أَنتَ اثا  لهِي ِاتلَّ ) ل تعتاىلبعي ته كمتا قتاآهذا التشريا من ثون هللا والكم والتاتاكم ب ت  ختترعه هتو اكتا  اانت اث متن ثون هللا وهتو الكثتر 

آمتن جعتل هلل نت ا  متن دلقته آيمتا يستتاقه عتز ]رمحته هللا  ابان ميمياة، وقتال 8الزمتر:  (َعن َسِبيِلِه ق ْل ََتَتَّْا ِبك ْثرَِك قَِلي   ِإنََّ  ِمْن َأْصَااِب ال َّارِ 
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 .1[ان اامةوجل من اإلقية والربوبية آق  َكَثر ذج
إن الوث يتة برْسهتا ] الارمحن الدوسار  عبادوهذا التشريا من ثون هللا والكم والتااكم ب   خترعه هو الوث ية يف صورة متن صتورها، كمتا قتال الشتيخ 

ذا احنصتارها برستم اخلاص وصب تها الواح ة اليت جتمعها هي تق يح خ  هللا أو حتكيم خ ه وتشريا ماهو م اف لشرعه الكيم، ولكن ليح معتىن هت
 يءبح بشتداص ق  انقاى أو بصب ة واح ة تَتَلبَّح هبا خ   وحنن معصومون م ها، بل إن آرون هذه القواع  ال  ثة اخلبي ة ك  ة ج ا  آكتل متن تلت

 .2[م ها كان وث يا  أو كان آيه من الوث ية ِبسبه مهما كان ويف أي حميط كان
تعلقتة م  الثرعيتة بتل أهنتا ستائل ااحكتاماملستألة الت بيته علتى أن مستائل التشتريا والكتم والتاتاكم ليستت متن واخل صة: أن املقصوث متن إيتراث هتذه 

 وإمنا هو د ف: ل والرا بصلب التوحي  وثادلة يف أصل اإلميان، وعلى هذا آإن اخل ف بس آعلها وتركها ليح جمرث د ف بس ال 
 بس اإلميان والكثر. -
 واَّاهلية.وبس اإلس    -
 وبس التوحي  والشرك. -
 وبس أن يكون )ال إله إال هللا( أو أن تكون ه اك آقة أدرى لل لق ما هللا. -

لت  إىل خت  لتوحيت ، وإ ا صترف  اإلست   واو آإ ا ص ِرَف التشريا والكم والتااكم إىل هللا وح ه يف نظا  من اانظمة الاكمتة آهتذا ح كتم اإلميتان 
. ٥٠ملائتت ة: ا ( ح ْكمتتا  لِهَقتتْوِ  ي وِق  تتونَ َستتن  ِمتتَن اّللهِ َمتتْن َأحْ وَ أََآا ْكتتَم اََّْاِهِليَّتتِة يَتبتْ  تتوَن )رك. قتتال تعتتاىل ذا حكتتم الكثتتر واَّاهليتتة والشتتهللا تعتتاىل آهتت

ِض  اخْلَِبيتتَل بَتْعَاتته  َعلَتتَى بَتْعتتِب َوَدَْعتتلَ يهِتَن الطَّ ِمتتلَِيِميتتَز اّلله  اخْلَِبيتتَل ) والتثريتق بتتس هتتذين ال تتوعس متن اانظمتتة الاكمتتة واجتتب كمتا قتتال تعتتاىل
يعا  آَتَيْجَعَله  يف َجَه ََّم أ ْولَتِتَ  ه م  اخْلَاِسر ونَ  ثريق بس هذين ال وعس من اانظمتة هتو مثتتاح الت يت  يف هتذه التب ث ملتا ، والت٣٧انثال: ا (َآَ ْك َمه  جَِ

 شتتر عتتتز هبتتا كتتل مستتلم، آوحيتت  التتيت يعليتته لكلمتتة الت يهتت كثتتر اانظمتتة التتيت حتكمهتتم وم اقاتتة متتا  يرتتتتب عليتته متتن َتيتتز الصتتثوف إ ا علتتم املستتلمون
 مية حملها.أوجبه هللا عليه من ت ي  هذه اانظمة الكاآرة وإح ل أنظمة إس  العلم بذل  واجب ليعلم كل مسلم ما

 هلل.اب اقض للتوحي  وخترك   هللا مخا إىل   هللا عز وجل، وأنَّ صرَآهوق  كان هذا كله يف بيان تعلق مسائل التشريا والكم والتااكم بتوحي
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 حبا ة العباد وحتقيقها ملصاحلهم املسألة الثالثة: بيان وفاء أحكاا الشريعة
كيمهتتا واجتتب ، وأن حتأو حمكومتتا قتت  تبتتس متتن املستتألة الستتابقة أن حتكتتيم الشتتريعة اإلستت مية متتن الواجبتتات الشتترعية علتتى كتتل مستتلم حاكمتتا كتتان

ل أبص  ي قض التوحي .و ل اإلميان ي دل يف أصل اإلميان وي دل يف حتقيق توحي  هللا عز وجل. كما أن االمت ان عن حتكيم الشريعة خي 
دروية، وهتذا المصاحل ال نيوية واالشريعة ل ويتعلق بوجوب حتكيم الشريعة أمرين أ كر ا يف هذه املسألة، و ا: وآاء أحكا  الشريعة، وحتقيق أحكا 

 بياهنما:
 أوال: وفاء أحكاا الشريعة أبقضية الناس إىل يوا القيامة.

لتى كتل متن آمتن كتيم ختتريعته واجبتا عمتة، وكتان حتعامة إىل جيا البشتر عمومتا  مكانيتا وومانيتا إىل يتو  القيا عليه الص ة والس  ملا كانت بع ة ال   
، ومتن اثلتة وآاؤهتا بتذل . وقت  ثبتت اب تاجته ال تا  متن أحكتا  يف ستائر ختتتوهنم إىل يتو  القيامتةبه، آق  اقتاى  لت  أن تكتون ختتريعته واآيتة رتا 

 هذه ااثلة:
َيا   لِهك لِه خَتْيِء َوه   ى َوَرمحَْ ) قوله تعاىل  .89ال ال:  (ِمسَ ْشَرى لِْلم ْسلِ ة  َوب  َونَتزَّْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب تِبتْ
 . ٣املائ ة:  ( ِثي ا  ك م  اإِلْسَ  َ لَ َرِضيت  ْلت  َلك ْم ِثيَ ك ْم َوأََْتَْمت  َعَلْيك ْم نِْعَميِت وَ اْليَتْوَ  َأْكمَ ) وقوله تعاىل
 .٥9 ساء: ال (آَِإن تَتَ اَوْعت ْم يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس ولِ ) وقوله تعاىل
 .1٠الشورى:  (م ه  ِإىَل اّللَِّ َوَما اْدتَتَلْثت ْم ِآيِه ِمن خَتْيِء َآا كْ ) وقوله تعاىل

املتة  ك آتاْم آهتي ختتريعة  اْم ورآتا د تاجه البشر من أحكا  يف سائر ختتوهنم ويف آضه نزاعت آق  ثلهت هذه ال صوص على وآاء الشريعة جبميا ما
 كما وصثها الق تبارك وتعاىل. 

تهتا قاتااي ا  وقواع  ت  رج حت ص على أحك، وإمنا يتاقق الكمال والشمول ابلوليح معىن الكمال أن يَرَِث حكم كل مسألة آرعية بعي ها يف الشريعة
  صيها إال هللا تعاىل.  جزئية ال

الصواب الذي عليه جهور أئمة املسلمس أن ال صوص واآية جبمهور أحكا  أآعال العباث، ومت هم متن يقتول ]رمحه هللا  ابن ميميةويف تقرير  ل  قال 
، وإمنا أنكر  ل  من أنكره انه مل يثهم معاين ال صوص العامة اليت هي أقوال هللا ورسوله وُشوقا احكا  أآعال العباث. و لت  إهنا واآية جبميا  ل 
  جبواما الكلم. آيتكلم ابلكلمة اَّامعة العامة اليت هتي قاتية كليتة وقاعت ة عامتة تت تاول أنواعتا ك ت ة، وتلت عليه الص ة والس  أن هللا بعل حمم ا  

 .1[اانوان تت اول أعيا  الحتصى، آبهذا الوجه تكون ال صوص حميطة أبحكا  أآعال العباث.
لتو كتان املتراث ابآليتة الكمتال ِبستب حتصتيل اَّزئيتات ابلثعتل، ]رمحته هللا  الشااطيبقتال  (اْليَتْوَ  َأْكَمْلت  َلك ْم ِثيَ ك مْ )ويف التعليق على قوله تعاىل 

تتاج إليته متن القواعت  الكليتة التيت دتري    ت اصر ررسو ، وق  نصَّ العلماء على هذا املعىن، آإمنا املراث الكمال ِبستب متاآاَّزئيات ال هناية قا آ   
 .2[عليها ماال هناية له من ال واول

 القترون املاضتية آتزعم بعتض واست راج أحكا  القاااي اَّزئية من ال صوص والقواعت  الكليتة هتو عمتل املثتيت والقاضتي، وقت  وقتا التقصت  يف هتذا يف
دوو قم اإلآتاء يف املسائل املستا ثة اليت مل يسبق آيها قول اح  من العلماء املتقت مس، آاتيهقوا بتذل  رمحتة هللا  امل تسبس إىل العلم الشرعي أنه ال

ا  من القوانس اإلآرجنية ب عوى عت   وآتاء الشتريعة أبحكتا  الواسعة، وآتاوا الباب أما  الس  س الذين  ََبا هللا على قلوهبم واتبعوا أهواءهم ل قتب
اثثتة القاااي املستج ة، وق  أخترت إىل هذا يف أحكا  املثيت يف الباب اخلامح من هذا الكتاب ع ت  الكت   يف مستألة )هتل دتوو لته أن يثتيت يف ح

يف ال ولتة الع مانيتة وبت أ ابلقتوانس التجاريتة مث تت ه يف ستائر القتوانس متا  مل يتق   آيها قتول احت  (، وقت  بت أ االقتبتا  متن القتوانس اإلآرجنيتة مبكترا  
بتت ث م تصتتف القتترن التاستتا عشتتر املتتي ثي، وقتت  تبعتهتتا يف  لتت  ستتائر التتوالايت الع مانيتتة وهتتي التت ول العربيتتة، وقتت  ستتاع  استتتي ء الصتتليبيس علتتى 

يف إحتت ل القتتوانس الوضتتعية والتت ظم اإلآرجنيتتة حمتتل الشتتريعة اإلستت مية لتتيح يف جمتتال علتتى اإلستتران  -آيمتتا ع تترف ابالستتتعمار التت يل  -املستتلمس 
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يف املستألة  التشريا والقااء آاسب وإمنا يف سائر ا االت كالسياستتس اخلارجيتة وال ادليتة للت ول ويف جمتال التعلتيم واإلعت   واالقتصتاث كمتا  كرتته
 إىل صب  الياة االجتماعية للمسلمس بصب ة إآرجنية كما هو مشاه .  ااوىل من هذا املوضون. وق  أثى هذا التب يل

وج تا هللا معهتا و  القيامتة، ومل  حكا  إىل يوق  علمت من ال صوص املتق مة ومن أقوال ابن تيمية والشا   أن الشريعة واآية را  تاجه البشر من أ
 ت ا. وإىل ثينِ  بع  ثي ه وهذا مم الص ة والس   عليهإىل خ ها، وإال الحتاج البشر إىل ن ِه بع  نبي ا 

نكترة يف ستياق  ٥9ل ستاء: ا (ْم يف خَتتْيءِ  َتاَوْعت  آَتِإن تتَ ) وم هتا: أن قولته]رمحته هللا  ابان القايمويف بيان ُشتول أحكتا  الشتريعة ووآائهتا ِباجتة البشتر قتال 
متا ت تاوعوا آيته ومل  ست ة رستوله بيتان حكتمتتاب هللا و له، جِليه ودِثيه، ولو مل يكن يف كالشرط تعم كلَّ ما ت اون آيه املؤم ون من مسائل ال ين ِثقِهه وجِ 

 صل ال زان.آيكن كاآيا مل َيمر ابلرث إليه، إ  من املمت ا أن َيمر تعاىل ابلرث ع   ال زان إىل من ال يوج  ع  ه 
هتو التترث إليته نثستته يف حياتته وإىل ستت ته  عليتته الصت ة والستت  لتترث إىل الرستول وم هتا: أن ال تا  أجعتتوا أن الترث إىل هللا ستتباانه هتو التترث إىل كتابته، وا

ااصل من أهم ااصتول وأنثعهتا، وهتو مبتين علتى  اوهذ]رمحه هللا  ابن القيم. ويف بيان وآاء الشريعة رصاحل اخللق إىل يو  القيامة، قال 1[بع  وآاته.
ابل ستتبة إىل كتتل متتا  تتتاج إليتته العبتتاث يف معتتارآهم وعلتتومهم وأعمتتاقم، وأنتته مل  تتوج أمتتته إىل  عليتته الصتت ة والستت  حتترف واحتت ، وهتتو عمتتو  رستتالته 

يتطترق إليهمتا كصتيص: عمتو  ابل ستبة إىل املرَستل إلتيهم،  جتاء بته، آلرستالته عمومتان حمثو تان ال أح ِ  بع ه، وإمنا حاجتهم إىل من يبل هم ع ه متا
يتتم اإلميتان بته إال  ن ب عتل إليته يف أصتول الت ين وآروعته، آرستالته كاآيتة ختتاآية عامتة، ال حت ْتوِج إىل ستواها، وال تاج إليه مت وعمو  ابل سبة إىل كل ما

 خيرج نون من أنوان التق التذي حتتتاج إليته اامتة يف علومهتا وأعماقتا ذثبات عمو  رسالته يف هذا وهذا، آ  خيرج أح  من املكلثس عن رسالته، وال
 عما جاء به.

 يء حتتىت آثاب الت لتتيختتتعلَّمهتتم كتتل و ومتتا  تتائر يقلتتب ج احيتته يف الستتماء إال  كتتر لألمتتة م تته علمتتا ،  عليتته الصتت ة والستت  تتتويف رستتول هللا  وقتت 
ثقتتر، ل تتىن والالعزلتتة واخللطتتة، واو والكتت  ،  وآثاب اَّمتتان وال تتو  والقيتتا  والقعتتوث، وااكتتل والشتترب، والركتتوب وال تتزول، والستتثر واإلقامتتة، والصَّتتْمت

أنتته رأي آيتته حتتىت ك يامتتة، ومتتاة ويتتو  القوالصتاة واملتترع، وجيتتا أحكتتا  اليتتاة واملتتوت، ووصتتف قتتم العتتره والكرستتي، وامل ئكتتة واَّتتن، وال تتار واَّ تت
 قتتم ومتتا جتترى ابيتتاء وأممهتتم ومتتآهم اانعتتس، وعتترَّآهم معبتتوثهم وإقهتتم أمت تعريتتف حتتىت كتتأهنم يرونتته ويشتتاه ونه أبوصتتاف كمالتته ونعتتوت ج لتته، وَعتترَّ 

 صت ة والست  عليته البلته، وعترآهم   امتته قنتجرى عليهم معهم حىت كأهنم كانوا بي هم، وعرآهم متن  ترق اخلت  والشتر ثقيقهتا وجليلهتا متا مل يت َعرهِآته 
لصت ة اعليته ه، وكتذل  عترآهم خت  ف بته نت   صتل آيته متن ال عتيم والعتذاب للتروح والبت ن متا مل يت َعتره  يكون بع ه يف السو  وما من أحوال املوت وما

يبل ته إايه  ىل َمتنْ اللهتم إال إ جتة متن بعت ه،لتيح ملتن عرآته حا من أثلتة التوحيت  وال بتوة واملعتاث والترث علتى جيتا آترق أهتل الكثتر والات ل متا والس  
َقلتوه لتو َعلمتوه  وعَ  متا ل صتر والظثترو ترق ا متن مكايت  التروب ولقتاء العت و عليته الصت ة والست  دثي عليه، وكتذل  عترآهم  ويبي ه ويوضح م ه ما

متن كيت ه   هتا ومتا يتاتروون بتهملتيت َيتتيهم متن مكايت  إبلتيح و رقته ا عليته الصت ة والست  وَرَعْوه حق رعايتته مل يقتم قتم عت و أبت ا ، وكتذل  عترآهم 
م قتكمائ هتا متاال حاجتة ا وثسائستها و نثوستهم وأوصتاآه متن أحتوال عليه الص ة والس  ي آعون به ختره ماال مزي  عليه، وكذل  عرآهم  ومكره وما

  استقامة.نياهم أْعَظمَ لو علموه وعملوه الستقامت قم ث من أمور معايشهم ما عليه الص ة والس  معه إىل سواه، وكذل  عرآهم 
يعة أكمتل م هتا  متا  ترق العتامل ختتر لكاملتة التيتاختتريعته وابَّملة آجاءهم ِب  الت نيا واآلدترة ِبر مَّتته، ومل  توجهم هللا إىل أحت  ستواه، آكيتف يظتن أن 

ن ابل تا  حاجتة إىل و كمتن  تن أ قصة حتتاج إىل سياسة دارجة ع ها تكملها، أو إىل قيا  أو حقيقة أو معقول دتارج ع هتا  ومتن  تن  لت  آهت
جتاء  ه التذين اكتثتوا رتاه أصتااب نبيتلتآَّتَق هللا جاء به على من  ن  ل  وقلة نصيبه من الثهتم التذي وَ  رسول آدر بع ه، وسبب هذا كله دثاء ما

مي تتا متتن  ن عمتتر رضتتي هللا ع تتهيكم، وقتت  كتتاستتواه، وآتاتتوا بتته القلتتوب والتتب ث، وقتتالوا: هتتذا عهتت  نبي تتا إلي تتا وهتتو عهتت   إلتت بتته، واستتت  وا بتته عمتتا متتا
و ابلتتة م وَوبَتت  أآكتتارهم و ل تتا  َبرائهتتكيتتف لتتو رأى اختتتت ال ادشتتية أن يشتتت ل ال تتا   بتته عتتن القتترآن، آ عليتته الصتت ة والستت  التت يل عتتن رستتول هللا 

 أ هاهنم عن القرآن وال يل  آاهلل املستعان.
، وقتال تعتاىل: ٥1الع كبتوت:  (َعَلْيِهْم ِإنَّ يف َ ِلَ  َلَرمْحَة  َوِ ْكَرى ِلَقتْوِ  يت ْؤِم  تونَ  َأَوملَْ َيْكِثِهْم َأ َّ أَنَزْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب يت تتَْلى) وق  قال هللا تعاىل:
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َيا   لِهك لِه خَتْيِء َوه   ى َوَرمْحَة  َوب ْشَرى لِْلم ْسِلِمسَ ) اَي أَيتَُّهتا ال َّتا   قَتْ  َجتاءْتك م مَّْوِعظَتةم ) ، وقتال تعتاىل:89ال ال:  (َونَتزَّْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكَتاَب تِبتْ
 .1[٥٧يونح:  (  ى َوَرمْحَةم لهِْلم ْؤِمِ سَ مِهن رَّبِهك ْم َوخِتَثاء لِهَما يف الصُّ  وِر َوه  

 اثنيا: حتقيق الشريعة ملصاحل البشر الدنيوية واألخروية.
 (ْلَتاِكِمسَ اَأْحَكتم  ) و ستباانهوتعاىل، آهت على العلم بصثات من خترعها وهو هللا تباركالعلم بس م وه أحكا  الشريعة وحتقيقها ملصاحل البشر مرتتب 

، وهتتو ٦4يوستتف:  (سَ أَْرَحتتم  التترَّامِحِ ) ، وهتتو ستتباانه8٣: يوستتف (اْلَعلِتتيم  الَِْكتتيم  ) ، وهتتو ستتباانه8٠يوستتف:  (َدتتْ   اْلَتتاِكِمسَ ) انه، وهتتو ستتبا4٥هتتوث: 
تتتِميا   ِبَشتتتْيِء ِإنَّ َن وَن ِمتتتن ث ونِتتتِه اَل يَتْقا تتتو يَتْقِاتتتي اِبْلَتتتقِه َوالَّتتتِذيَن يَتتتْ ع  ) ، وهتتتو ستتتباانه1٠9املؤم تتتون:  (َدتتتْ   التتترَّامِحِسَ ) ستتتباانه تتتَو السَّ اّللََّ ه 
تتَو َدتتْ   اْلَثاِصتتِلسَ ) ، وهتتو ستتباانه2٠ختتاآر:  (اْلَبِصتت     ، وهتتو ستتباانه٦ال يتت :  (َعلِتتيمم بِتتَذاِت الصُّتت  ورِ ) ، وهتتو ستتباانه٥٧اانعتتا :  (يَتق تتصُّ اْلَتتقَّ َوه 

ِ َوَما ك ِْثي الصُّت  ور  ) ى َثَ ثَتِة ِإالَّ ك تون  ِمتن جنَّْتوَ ا يف السَّتَماَواِت َوَمتا يف اْاَْرِع َمتا يَ يَتْعلَتم  َمت) ، وهتو ستباانه19: ختاآر (يَتْعَلم  َدائَِ َة اْاَْعس 
بهِتتت ه م ِرَتا َعِمل توا يَتتْوَ  اْلِقَياَمتِة ِإنَّ  تَ يت  َعه تْم أَيْتَن َمتا َكتان وا مث َّ  ِإالَّ ه تَو مَ  َأْك َتترَ ه َو رَاِبع ه ْم َواَل مَخَْسِة ِإالَّ ه َو َساِثس ه ْم َواَل أَْثَى ِمن َ ِلَ  َواَل 

نَساَن َونَتْعَلم  َمتا ) تعاىل ، وقال14املل :  (للَِّطيف  اخْلَِب   اَأاَل يَتْعَلم  َمْن َدَلَق َوه َو ) ، وقال تعاىل٧ا اثلة:  (اّللََّ ِبك لِه خَتْيِء َعِليمم  َوَلَقْ  َدَلْقَ ا اإْلِ
تتَو الَّتتِذي يَتتَتَوآَّتتاك م اِبللَّْيتتِل َويَتْعلَتتم  َمتت) باانهستت، وهتتو 1٦ق:  (ه  َوحَنْتتن  أَقْتتتَرب  ِإلَْيتتِه ِمتتْن َحْبتتِل اْلَورِيتت ِ تت َوْستتِو   بِتتِه نَتْثس تت  تََّهتتاِر مث َّ ا َجتتَرْحت م اِبلَوه 

َع  ك ْم ِآيِه لِيت ْقَاى َأَجلم مَُّسمًّى مث َّ ِإلَْيِه َمْرِجع ك ْم مث َّ يت  َتبهِ  َق ِعبَتاِثِه َويت ْرِستل  َعلَتْيك م َحَثظَتة  َحتىتََّ َوه تَو اْلَقتاِهر  آَتتوْ ، َمل ونَ ك  ت ْم تَتعْ   ات ك م رَِ يَتبتْ
تتْم اَل يت َثرهِ  تتونَ  تتَو َأْستترَ اَله م  اْلَتتقِه َأاَل لَتته  اْل  ىَل اّللِه َمتتوْ ثُّواْ إِ مث َّ ر  ، ِإَ ا َجتتاء َأَحتت َك م  اْلَمتتْوت  تَتَوآتَّْتتته  ر س تتل َ ا َوه   - ٦٠اانعتتا :  (ن  اْلَاِستتِبسَ ْكتتم  َوه 

يعا  َوْعَ  اّللِه َحقها  ِإنَّه  يَتْبَ أ  اخلَْ ) ، وهو سباانه٦2 ِمل تواْ الصَّتاِلَاِت اِبْلِقْستِط َوالَّتِذيَن  َيْجزَِي الَّتِذيَن آَم  تواْ َوعَ  ي ِعي  ه  لِ ْلَق مث َّ ِإلَْيِه َمْرِجع ك ْم جَِ
 .4يونح:  (يِم َوَعَذابم أَلِيمم ِرَا َكان واْ َيْكث ر ونَ َكَثر واْ َق ْم خَترَابم مِهْن محَِ 

رمحتة هي ختريعة اخل  والآ ختريعته آهذه بعض صثات الشارن جل وع ، آهل تكون ختريعته إال أثر من آاثر صثاته  واَّواب: بلى، وهبذا وصف هللا
اَي ) ، وقتال جتل ختتأنه9اإلستراء:  (َو   يِت ِهَي أَقتْ ْهِ ي لِلَّ ِإنَّ َهتَذا اْلق ْرآَن يِ ) هجل ختأنوالع ل والكمة ورعاية مصاحل ال ا  ال نيوية واادروية، آقال 

تتْم َوخِتتتَثاء لِهَمتتا يف الصُّتت تتْؤِمِ سَ ه تت  ى َوَرمْحَتتةم   وِر وَ أَيتَُّهتتا ال َّتتا   قَتتْ  َجتتاءْتك م مَّْوِعظَتتةم مِهتتن رَّبِهك  ْيتتتا  َأَو َمتتن َكتتاَن مَ ) اىل، وقتتال تعتت٥٧يتتونح:  ( لهِْلم 
َ اه  َوَجَعْلَ ا َله  ن ورا  مَيِْشي ِبِه يف ال َّاِ  َكَمن مَّ َتل ه  يف  َهتا َكتَذِلَ  و يهِتَن اِت لَتْيَح ِِبَتالظُّل مَ  آََأْحيَتيتْ اانعتا :  (ْلَكتاِآرِيَن َمتا َكتان واْ يَتْعَمل تونَ لِ ارِِج مِه تْ

َستْلَ اَك ِإالَّ َوَمتا أَرْ )ة بقولته ذه الشتريعاملبعتوث هبت عليته الصت ة والست  هللا نبيته  ، آوصف هللا ختريعته أبهنا نور ورمحة وختثاء وه ى، كما وصف122
 .1٠٧اانبياء:  (َرمْحَة  لهِْلَعاَلِمسَ 

آتيهم متن هتو أحكتم  لصتثات ، هتلهذه صثات الشارن جل ختأنه، آهل يف الكثرة ااجنا  املشرعس للقوانس الوضعية من يستاق ختتيتا متن هتذه ا
ن ق تتْل َهتتْل ِمتت) عتتاىلتصتت ور  وقتتال كثتتي ال س ومتتايف الستتماوات واارع ويعلتتم دائ تتة ااعتت  أو أرحتتم التترامحس  وهتتل آتتيهم متتن يعلتتم متتاالتتاكمس

ك م مَّتتن يَتْهتتِ ي ِإىَل اْلَتتقِه ق تتِل اّلله  خت تترََكآئِ  ق تتْل َهتتْل ِمتتن، ْؤَآك تتونَ تت  يتت  ه  آَتتَأىَّ  ي عِ خت تترََكآِئك م مَّتتن يَتْبتتَ أ  اخْلَْلتتَق مث َّ ي ِعيتت  ه  ق تتِل اّلله  يَتْبتتَ أ  اخْلَْلتتَق مث َّ 
َي إِ يَتْهتتِ ي لِْلَاتتقِه أََآَمتتن يَتْهتتِ ي ِإىَل اْلَتتقِه َأَحتتقُّ َأن يت تتَّبَتتَا أَمَّتتن الَّ يَ  تتْم َكْيتتَف حَتْك م تتونَ الَّ َأن يت ْهتت َ ِهتت ِه . وهتتل يف ٣٥ - ٣4يتتونح:  (ى َآَمتتا َلك 

 ن ختتريعته ومتالقته يتو  القيامتة: عت تعتاىل د َمن ي بال ال تا  رتا عملتوا يتو  القيامتة . وعتن أي ختتيء سيستأل هللاالكثرة ااجنا  املشرعس ِمن ثون هللا
تت م  اْلم ْرَستِلسَ ْم آَتيَتق تول  َمتا َتاِثيهِ َويَتتْوَ  يت  ) ختت  أنته ستباانه ستائلهم عتن ختتريعته كمتا قتال تعتاىل عملوا آيها أ  عن القوانس الوضعية ، وال ، َ ا َأَجبتْ

 .٦٧ - ٦٥القصص:  (م ْثِلِاسَ ا  آَتَعَسى َأن َيك وَن ِمَن الْ  َوَعِمَل َصالِ َب َوآَمنَ آََأمَّا َمن َتَ ، ِمَيْت َعَلْيِهم  اْاَنَباء يَتْوَمِتِذ آَته ْم اَل يَتَتَساءل ونَ آَتعَ 
م إال ابحملاآظتتة  يقتتو  لل تتا  ثيتت هم وال واعلتتم أن ه تتاك مصتتاحل ال عليهتتا، آتتإ ا ض تتيِهعت هتتذه املصتتاحل آستت ت ثنيتتا ال تتا  تستتتقيم قتتم ثنيتتاهم وال آدتتْر

وأدتراهم، وهتتذه املصتاحل هتتي متا يعتترف ابلاترورات اخلمتتح: وهتي حثتتظ التت ين وحثتظ التت ثح وحثتظ العقتتل وحثتظ ال ستتب والعِترع وحثتتظ املتتال. 
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ن ختاء هللا، يف حس جاءت القتوانس الوضتعية وق  جاءت الشريعة ِبثظ هذه الارورات ورعاية هذه املصاحل على الس اث والتما  كما س ذكره قريبا إ
ماْتا كمتا الكاآرة ابلتثريط يف هذه الارورات وإضاعة هذه املصاحل كمتا ست ذكره يف املستألة التاليتة إن ختتاء هللا تعتاىل، وهتذا متن أختتراط الستاعة وع 

متن أختتراط الستاعة ( ويف روايتة )ل وي شترب اخلمتر ويظهتر التز إن من أختراط الساعة أن ي رآتا العلتم وي بتت اَّهت) عليه الص ة والس  قال رسول هللا 
واملقصتوث بشترب اخلمتر و هتور التز :  1( أن يقل العلم ويظهر اَّهل ويظهر الز  وتك ر ال ستاء ويقتل الرجتال حتىت يكتون خلمستس امترأة القتيهم الواحت 

يقتا آيهتا متن قتتل الرجتال كمتا جتاء يف بعتض أحاثيتل  ك ترة الثتنت ومتاك رة  ل  واختتهاره كما يف الرواايت اادرى للا يل، وك ترة ال ستاء ستببها  
رمحته هللا  ابان حجار(. وسبب كون هتذه الع متات املتذكورة يف الت يل الستابق متن أختتراط الستاعة هتو كمتا قتال ويك ر القتلأختراط الساعة وآيها )

تل وكأن هذه اامور اخلمسة د صت ابلذكر لكوهنا مشعرة ابدت ل اامور اليت ]  صل ِبثظها ص ح املعاه واملعاث، وهي: ال ين ان رآا العلم خي 
ل هتتذه بتته، والعقتتل ان ختتترب اخلمتتر خيتتل بتته وال ستتب ان التتز  خيتتل بتته، والتت ثح واملتتال ان ك تترة الثتتنت كتتل هبمتتا. قتتال الِكرمتتاين: وإمنتتا كتتان ادتتت 

نبي تتا صتتلوات هللا تعتتاىل وستت مه علتتيهم أجعتتس، آيتعتتس  لتت . وقتتال القتتر   يف  اامتتور متتؤ   ِبتتراب العتتامل ان اخللتتق اليرتكتتون  تت ، والنتت  بعتت 
. ومتتتن هتتتذا تعلتتتم أن ادتتتت ل 2[يف هتتتذا التتت يل علتتتم متتتن أعتتت   ال بتتتوة، إ  أدتتتس عتتتن أمتتتور ستتتتقا آوقعتتتت، دصوصتتتا يف هتتتذه ااومتتتان«: املثهتتتم»

مؤ نم ِبراب العامل وبواثر هتذا  -نسبا  وال عق   وال ماال   نثسا  وال ظ ثي ا والحتث الواقا بسبب تطبيق القوانس الوضعية اليت ال -الارورات اخلمح 
 اخلراب ماثلة للعيان يف سائر البل ان احملكومة هبذه القوانس.

 وأما ما جاءت به الشريعة املطهرة لثظ هذه الارورات آم ها:
 يف حثظ ال ين: جاءت الشريعة اباحكا  الكثيلة بذل  وم ها: - 1
 وجوب  لب العلم على كل مسلم )العلم العيين( وعلى عمو  املسلمس )العلم الكثائي(.• 
 وجوب رجون العامة إىل العلماء آيما ي شكل عليهم ويف آتاويهم ونواوقم.• 
 وجوب نصب دليثة للمسلمس والذي من أول واجباته حثظ ال ين على قواع ه املستقرة.• 
 وجوب ال عوة إىل اإلس  .• 
 وجوب اامر ابملعروف وال هي عن امل كر. •
 وجوب اَّهاث يف سبيل هللا وهو قتال الكثار ثآعا  و لبا .• 
 مشروعية قتال اخلوارج والب اة.• 
 ي هم.ثيتمكن الكاآر أو امل اآق أو املبت ن من خمالطة املسلمس وإآساث  وضا قواع  للوالء والساء حىت ال• 
 معاقبة املرت  عن ثي ه.• 
 آتح ابب التوبة للعصاة حىت ال رخرة. •
 ويف حثظ ال ثح: جاءت الشريعة: - 2
 .1٧9البقرة:  (َوَلك ْم يف اْلِقَصاِص َحَياةم )بشرن القصاص يف قتل العم ، قال تعاىل • 
 وخترعت ال ايت يف قتل اخلطأ وات ف ماثون ال ثح.• 
 وخترعت ثآا الصائل على ال ثح.• 
 وخترعت ح  الرابة.• 
 ابحت الت اوي من اامراع.وأ• 
 وحرَّمت االنتاار.• 
 وحرَّمت كل ضارِ  ابلصاة حىت َحرَّمت اَّ هلة اليت أتكل اخلبائل حىت تطهر. • 
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 ويف حثظ العقل: جاءت الشريعة. - ٣
 بتار  خترب اخلمر وكل م سكر وخم ر.• 
 وأوجبت إقامة ال  على ختارهبا.• 
 ها ومحلها واالجتار آيها.وس هت  رائا خترب اخلمر بتار  ص ع• 
 وحرهمت الشريعة كل ضارِ  ابلصاة.• 
 ويف حثظ ال سب: جاءت الشريعة: - 4
 بتار  الز  وأوجبت آيه ال  الراثن جل ا  وت ريبا  أو رجا ِبسبه.• 
علتتيهن اخلاتتون  ستتاء وحرهمتتت وستت هت كتتل  رائتتا التتز : آا تتت علتتى التتتزوج، وأابحتتت نكتتاح ااَمتتة ملتتن دشتتي الع تتت، وأوجبتتت الجتتاب علتتى ال• 

ا ملتتن أابحتتت الطتت ق واخللتتوالستتثر، و  ابلقتتول، وأوجبتتت ختتضه البصتتر واالستتتتذان علتتى الرجتتال وال ستتاء، وحرهمتتت اخللتتوة ابملتترأة ااج بيتتة يف الاتتر
 يتارر من استمرار الزوجية.

ب، ومل حماآظتة علتى اانستا رحتم املترأة اء رجتل رتاء آدتر يفوأوجبت الع هة على ال ساء ع   مثارقة الزوج بط ق أو دلتا أو متوت، لتت  خيتتلط مت• 
 تكن الع ة معموال  هبا يف اَّاهلية قبل اإلس  .

 ويف حثظ الِعْرع: جاءت الشريعة: - ٥
 ِب  القذف على من رمي آدر ابلز  ومل َيت أبربعة خته اء.• 
 وحتر  ال يبة والت ابز ابالقاب. • 
 .1(آمن اتقى الشبهات آق  استسأ ل ي ه وعرضه) عليه الص ة والس  والشبهات كما قال وأمرت ابجت اب موا ن التهم • 
 ويف حثظ املال: جاءت الشريعة: - ٦
 بتار  السرقة وأوجبت ال  على السارق.• 
 وحتر  الراب وس   رائعه. ملا آيه من أكل مال ال ا  ابلبا ل.  • 
 ا آيه من أكل املال ابلبا ل.وحتر  ال ش وال رر يف البيا والشراء مل• 
 وحتر  ال صب وحتر  الكسب من الرا  ومن امل اآا احملرمة. • 
 وخترعت كتابة العقوث وال يون واإلختهاث عليها لثظ القوق.• 
 وحرهمت إضاعة املال وصرآه ب   حق أو َتكس السثهاء م ه.• 
 وخترعت الوصاية على املال ل   الراخت .• 
 ث بق ر معلو  ملستاقيه وحرمت التع ي آيه.وقسَّمت اإلر • 
 وال هب. ياء ابلسرقةوآرضت الزكاة وحاهت على الص قات وأوجبت ال ثقة على ااقرابء لت  َتت  أي ي الثقراء اموال ااخ • 

 ويف اَّملة آما من ختيء  ثظ املال ومي ا أدذه أو انثاقه ب   حق إال وق  أمرت به الشريعة.
ل ابل ين أو أبمور ال نيا إد ال دط ا  ق  جاءت عقوبتها مق رة يف الشر وي  حظ أن اَّ   وث:ك ل جتهاث، وهي اليعة مل ترت رائم اليت ك 

 آاثظ ال ين: خت رن له ح  الرثة.• 
 وحثظ ال ثح: خت رن له ح  الرابة، وخت رن القصاص.• 
 وحثظ العقل: خترن له ح  اخلمر.• 
 ح  الز  وح  القذف. وحثظ ال سب والِعرع: خترن قما• 
 وحثظ املال: خترن له ح  السرقة وح  الرابة.• 
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تا  صتة متا ك ترة الت واعيعليهتا، دا آال وث خترعت لثظ هذه الارورات اخلمح ومعاقبة من يتع ى عليها إ  كان قوا  ال ين وال نيا ابحملاآظتة وقْو
لتى ال ت آعه للتع ي عختهوة حب املو لتع ي على اانساب وااعراع ابلز ، للتع ي على هذه الارورات، آالشهوة اَّ سية ل ى اإلنسان ت آعه ل

 آعتته يكتتس التتذي يف التت ثح تتت ف، والمتتال ال تت  ابلستترقة وقطتتا الطريتتق، والقتتوة ال اتتبية يف التت ثح ت آعتته للتعتت ي علتتى أنثتتح اآلدتترين ابلقتتتل واإل
لتتى هتتذه عرمتتون علتتى التعتت ي قتت  جتتترأ ا ابت يف القتتوانس الوضتتعية ختت  راثعتتة آللكثتتر والتترثة والتعتت ي علتتى ال تت  ابلقتتذف وختت ه. وملتتا كانتتت العقتتو 

 أمواقم. ال على أعراضهم والو لى أنثسهم َيم ون ع الارورات، وقذا آإن  جت  ال ا  يف ا تمعات احملكومة هبذه القوانس الطاخوتية البا لة ال
يتتة، وي قتت ر ي العقتتوابت التعزير الجتهتتاث، وهتت ابلتت ين والتت نيا آتتإن عقوابْتتا كاتتا لقتت ِر متتن اكتتل إدتت ال دطتت ا   وأمتتا متتاثون  لتت  متتن اَّتترائم التتيت ال

وهتو موجتوث  )السياستة الشترعية(  هتذا كتابتهي  آا به الثساث ولو كان التعزير ابلقتل كما حققه ختيخ اإلس   ابن تيمية، وي  ظتر يف التعزيز ِبسب ما
 من آتاويه. 28اب ل  

ى مصتتالهم ثتتا  علتتوجتتاءْم ابل ة والرمحتتة،جتتاءت هتتذه الشتتريعة لل تتا  ِبَتتْ َي التت نيا واآلدتترة، جتتاءْم ابامتتن والطمأني تتة والطهتتار  ويف اَّملتتة آقتت 
ال متن  لت  رهبم و كمتوهنم بت  كم بشريعةال نيوية واادروية، وهبذا ت رك م ى بشاعة إجرا  الكا  املثس ين الذين  رمون املسلمس من نعمة ال

 انس الكثار اليت أآس ت على ال ا  ثي هم وثنياهم.بقو 
تعلقتة بتوحيت  مويتة، وهتذه املستألة ويتة واادر وق  كان هذا كلته يف بيتان وآتاء أحكتا  الشتريعة أبقاتية ال تا  إىل يتو  القيامتة وحتقيقهتا ملصتالهم ال ني

امت أنبيائته دتها خللقته علتى لستان عته التيت ختترعوآاثر هذه الصثات يف ختتري -من العلم والكمة والع ل والرمحة  -الربوبية وابلعلم أبْساء هللا وصثاته 
 . عليه الص ة والس  املبعوث رمحة للعاملس 

 
 مث نتبا هذا ببيان مثاس  الكم ابلقوانس الوضعية، إ  إن الاِه َّ ي ظهر ح ْسَ ه الاِه ُّ.
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 املسألة الرابعة: بيان مفاسد احلكم ابلقوانني الوضعية
تتأَْ  َق تتْم خت تترََكاء خَتتتَرع و ) اعلتتم أنتته دتتوو وصتتف قتتوانس الكثتتار أبهنتتا ختتتريعتهم، و لتت  لقولتته تعتتاىل يِن َمتتا َق تتم مِه . 21لشتتورى: ا (ملَْ ََيَْ ن بِتتِه اّللَّ   اَن التت ِه

حيتاة  ين هتو نظتا  و اب ت  ، وكتذل  التا  كانتت أة حقت، ان الشريعة هي الطريقتة املتبعت (خَتَرع وا َق م)وضعه الشركاء لل ا  أبنه خَترْنم  آوصف هللا  ما
ينِ خَتَرع وا َق م مِهتَن الت) –يف اآلية السابقة  -ال ا  حقا  كان أو اب    وي ل على  ل  قوله تعاىل  يانيتة أو تبعياتية، ويت ل ب (مِهتنَ ) واء كانتتست ( ِه

عتاىل آيمتا حكتى هللا ت -ثي ا ، وكذل  قال آرعون لقومه  مهى ماعليه الكثار من الكثرآس, ٦الكاآرون:  (َلك ْم ِثي  ك ْم َويلَ ِثينِ ) عليه أياا قوله تعاىل
َل ِثيتتَ ك مْ ) – تَتت) ، ويتت ل عليتته أياتتا قولتته تعتتاىل2٦ختتاآر:  (ِإينهِ َأَدتتاف  َأن يت بَتت ِه ، آبتتسه 8٥ل عمتتران: آ (ْقبَتتَل ِمْ تته   اإِلْستتَ ِ  ِثي تتا  آَتلَتتن يت  ِ  َختتْ َ َوَمتتن يَتبتْ

 اإلس   ي سمى ثي ا .سباانه أن خ  
آتإن العلتم  عها ستباانه وتعتاىل،صتثات متن ختتر بوإ ا ك ا ق   كر  يف املسألة السابقة أن العلم رااسن الشريعة اإلس مية وآاائلها مبين على العلم 

 م:رثاس  القوانس الوضعية مبين كذل  على العلم بصثات هذه القوانس وصثات واضعيها، ومن صثاْا وصثاْ
هبتا م و يف مصت  َمتْن َحَكتأنل وخت هم، أهنا ختريعة الكثر: سواء يف أصل وضعها، آ  د ف يف أن القوانس الوضعية مقتبسة من الكثتار اإلآتر  - 1

 .44 ة:املائ (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) لقوله تعاىل
ن حتتوكم إليته متن ثون هللا آهتو  تاخوت  مت، وكتل  ٦٠ل ستاء: ا (ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل الطَّتاخ وتِ ) قتال تعتاىل ي ختتريعة الطتاخوت: كمتاوهت - 2

 كما سبق بيانه، والطاخوت مشتق من الط يان.
تتَو لَتته  قَتترِيآتَ ْيطَا   خَتتتَوَمتتن يَتْعتتش  َعتتن ِ ْكتتِر التترَّمْحَِن نت َقتتيِهْض لَتته  ) وهتتي ختتتريعة الشتتيطان: كمتتا قتتال تعتتاىل - ٣ ، آمتتن مل يتبتتا ختتتريعة ٣٦الزدتترف:  (نم ه 

 اث.بال االعتقمالرمحن آهو متبا لشريعة الشيطان ال حمالة، والشيطان هو الطاخوت على القيقة كما سبق تقريره يف آدر 
دتتالف ، آكتتل ما٥٠املائتت ة: (َقتتْوِ  ي وِق  تتونَ  ح ْكمتتا  لهِ اّللهِ   ِمتتنَ أََآا ْكتتَم اََّْاِهِليَّتتِة يَتبتْ  تتوَن َوَمتتْن َأْحَستتن  ) ليتتة: كمتتا قتتال تعتتاىلوهتتي ختتتريعة اَّاه - 4

وها ستبة إىل العلتم، آستمه نلعلمانيتة حكم هللا آهو حكم اَّهل واَّاهلية، آإهنتا مشتتقة متن اَّهتل. ومتا  لت  آتإن الكثتار ي ستمون أنظمتة حكمهتم اب
ِه آَتَوْستتتَوَ  ِإلَْيتتت)ا قتتتال آلث  القبتتتيح ذستتتمِ  حستتتن لرتودتتته، كمتتتذستتتم مستاستتتن خمتتتالف لقيقتهتتتا اَّاهليتتتة وهتتتذه د عتتتة إبلتتتيح يف تستتتمية الشتتتال 

َلىالشَّْيطَان  قَاَل اَي آَث   َهْل أَث لَُّ  َعَلى خَتَجَرِة اخْل ْلِ  َوم ْلِ  الَّ يتَ   رة اخل ل  وهي ختجرة السرة وال  امة. ، آسمهاها بشج 12٠ه:   (بتْ
ْترِج ه م  يلُّ الَّتِذينَ وَ اّلله  ) اىللكثار وهم أهل الظلمات يف ال نيا واآلدرة كمتا قتال تعتوهي ختريعة الظلمات: إ  هي يف ااصل ختريعة ا - ٥ آَم  تواْ خي 

تتَن الظُّل َمتتاِت ِإىَل ال تُّتتو رِ  م ِب2٥٧البقتترة:  (مِه يقتتة حاتتارة اتتارة الت تتوير وثقاآتتة الت تتوير وهتتي يف الق، وبتت ثح اخل عتتة اإلبليستتية آتتإهنم يستتمون حاتتاْر
َهتا َكتَذِلَ  ن مَّ َتل ته  يف الظُّل َمتاِت لَتيْ  ال َّتاِ  َكَمتيف بِتِه  ِشتيَأَو َمن َكاَن َمْيتا  آََأْحيَتيتْ َتاه  َوَجَعْل َتا لَته  ن تورا  ميَْ ) تعاىل الظلمات. قال َح ِِبَتارِِج مِه تْ

ختاآر:  (نَ  اْلَكتاِآرِيَكتَذِلَ  ي ِاتلُّ اّللَّ  ) ت بطتون آيهتا آاستبوها نتورا ،ي ، آقت  و يهِ تت قتم الظلمتات التيت122اانعتا :  (و يِهَن لِْلَكاِآرِيَن َما َكتان واْ يَتْعَمل تونَ 

٧4. 
التق  . آقت  َحَصتَر اامتر يف ختتيتس:٣2يتونح:  (الَّ الاَّتَ ل  إِ اْلَتقِه  م  اّلله  َربُّك م  الَْقُّ َآَماَ ا بَتْعت َ َآَذِلك  ) وهي ختريعة الا ل: كما قال تعاىل - ٦

 والا ل وهو ختريعة اَّاهلية. وهو ختريعة هللا، 
َا أ نزَِل ِإلَْيَ  ِمتن َربهِت َ )وهي ختريعة العمي: كما قال تعاىل  - ٧ ؤم س ، و كتر هللا الكتاآرين واملت19الرعت :  (َمتىَمتْن ه تَو َأعْ كَ  اْلَتقُّ  أََآَمن يَتْعَلم  أمنَّ

 .24هوث:  (أََآَ  َتذَكَّر ونَ  ِواَيِن َمَ    ْل َيْستَ هَ ِصِ  َوالسَِّميِا َمَ ل  اْلَثرِيَقْسِ َكاَاْعَمى َواَاَصمِه َواْلبَ ) مث قال تعاىل
آَتِإن ملَّْ َيْستَتِجيب وا لَتَ  آَتاْعَلْم ) ، وقال تعاىل4 - ٣ال جم:  (ِإْن ه َو ِإالَّ َوْحيم ي وَحى، َوَما يَ ِطق  َعِن اْقََوى) وهي ختريعة ااهواء: قال تعاىل - 8

َتتا يَتتَّبِ  تتَن اّللَِّ أمنَّ ، آاصتتر ستتباانه اامتتر يف ختتتيتس: إمتتا التتوحي وهتتو اتبتتان ٥٠القصتتص: (ع تتوَن َأْهتتَواءه ْم َوَمتتْن َأَضتتلُّ ممَّتتِن اتتَّبَتتَا َهتتَواه  ِب َتتْ ِ ه تت  ى مِه
ت) دالف ختريعة الق آهو من ااهواء، كما قتال تعتاىل الشريعة وإما اقوى، آكل ما َن اْاَْمتِر آَاتَِّبْعَهتا َواَل تَتتَّبِتْا َأْهتَواء مث َّ َجَعْل َتاَك َعلَتى خَتترِيَعِة مِه
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القصتص:  (َوَمتْن َأَضتلُّ ممَّتِن اتتَّبَتَا َهتَواه  ِب َتْ ِ ه ت  ى مِهتَن اّللَِّ ). وبس سباانه أن اتبان اقوى هو عس الات ل يف قولته 18اَّاثية:  (الَِّذيَن اَل يَتْعَلم ونَ 

. ٧1املؤم تون:  (َوَلِو اتتََّبَا الَْقُّ َأْهَواءه ْم َلَثَسَ ِت السََّماَوات  َواْاَْرع  َوَمتن آِتيِهنَّ ) م شؤه كما قال تعاىل، وأن اتبان اقوى هو أصل الثساث و ٥٠
 ث.الثساومن هذا ت رك أن الا ل والثساث الشائعان يف الب ث احملكومة بقوانس الكثر مرجعه إىل أهنا ختريعة ااهواء، آاقوى هو أصل الا ل و 

قائمتة . ومتن هتذا تعلتم أن تستمية التووارة ال4٥ائت ة: امل (اِلم ونَ ه تم  الظَّت َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِت َ ) وهي ختريعة الظلم: كما قال تعاىل - 9
 هللان االستتهزاء َبايت ة هتو ضترب متعاثلتعلى الكم هبذه القوانس بووارة الع ل، ووصتف بعتض ال تا  احكتا  القاتاة التاكمس هبتا أبهنتا أحكتا  

ثتار إنَّ َمتْ ح الك] يق حسان خاانصادومعان ة لشرعه، إ  وصثها هللا ابلظلم وهم يصتثوهنا ابلعت ل. وقت  قتال العلمتاء بكثتر متن يقتول  لت ، آقتال 
إن أراث أن لتته، أهنتتم أهتتل عتت ل آتت. وأمتتا قو  لتتهلكثتترهم ارتتت اث عتتن ثيتتن اإلستت  ، وَمتتْ حهم جمتترثا  عتتن هتتذا القصتت  كبتت ة يعتتزر مرتكبهتتا رتتا يكتتون واجتترا  
   وإآكتا  وإمثتا  تتوا  وع تاثا  و  يتاعهتا وْساهتا اامور الكثرية اليت م ها أحكامهم القانونية ع ل آهو كثر بواح صراح، آق   مهتا هللا ستباانه وختت ا علي

 مبي ا  ودسرا   مبي ا  وهبتا  .
، آلتو كانتت 9٠ال اتل:  (ِإنَّ اّللهَ ََيْم تر  اِبْلَعتْ ِل َواإِلْحَستانِ )  هة نبيته الترؤوف الترحيم. قتال تعتاىلابه الكر  وستوالع ل إمنا هو ختريعة هللا اليت حواها كت

ال ستاء:  (واْ بِتهِ ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل الطَّتاخ وِت َوقَتْ  أ ِمتر واْ َأن َيْكث تر  ) وقتال تعتاىل -إىل أن قتال  -أحكا  ال صارى ع ال  لكانت مأمور هبتا 

 .  1[. وهؤالء ْسوا ماأمرهم هللا ابلكثر به ع ال  وخلوا يف ض قم ويري  الشيطان أن يالهم ض ال  بعي ا .٦٠
قتال ايب هريترة رضتي  -وهو من التابعس وكتان يهتوثاي آأستلم  -وهي ختريعة اخلراب: إ  الظلم الَييت إال ابخلراب، وي روى أن كعب ااحبار  - 1٠
. ٥22ال متل:  (آَِتْلتَ  بت ي توْ  ْم َداِويَتة  ِرَتا  ََلم توا) يته، آقتال لته أبتو هريترة: وهتذا يف القترآن يف قولته تعتاىل ع ه: مكتوب يف التوراة من َيِظلم خي َرب بهللا

، 1٦٠ال ستاء:  (اْ َحرَّْم َتا َعلَتْيِهْم  َيِهبَتاِت أ ِحلَّتْت َق تمْ آَتِبظ ْلِم مِهتَن الَّتِذيَن َهتاث و )ومما ي ل أياا على أن الظلم الَييت إال ابخلراب والرمان قوله تعتاىل 
 وإن أحلتتت قتتم وكمتا قتتال ابتن تيميتتة رمحتته هللا آتإن حتتتر  الطيبتات املتتذكور يف اآليتتة قت  يكتتون عقوبتتة ق ريتة للظتتاملس، آياترمهم هللا متتن الطيبتتات قت را  

ارها أو رترع مي تا متن ت اوقتا آيقتا الرمتان. وملتا كتان الكتم ابلقتوانس الوضتعية هتو الظلتم خترعا ، ويقا التار  الق ري بتلف احملاصيل أو خت ء أستع
هتت أن  ٦1٥ ة بعي ه كما أسلث ا آإن الظلم الَييت إال ابخلراب، وهذا هو واقتا التب ث احملكومتة هبتذه القتوانس. و كتر ابتن ك ت  رمحته هللا يف أحت اث ست

ْ تت  وحتتاجتهم  -رائب ضتت -املعظَّتتم أمتت  ثمشتتق أدتتذ ضتتما    علتتى اخلمتتور وامل  يتتات حتتىت ختتتاعت هتتذه الثتتواحش واعتتتذر بقلتتة اامتتوال ال ومتتة للج 
وهتذا متن جهلته وقلتة ثي ته وعت   معرآتته ابامتور، آتإن هتذا الصت يا يت يل علتيهم ااعت اء ]علتى هتذا بقولته  ابن كثريلل ثقات يف قتال الثرنل، وَعلهتق 

إ ا »اء وي بط اَّ   عن القتال، آيولتون بستببه ااثابر، وهتذا ممتا يت مر وخيترب الت اير ويت يل الت ول كمتا يف ااثتر وي صرهم عليهم، ويتمكن م هم ال 
 .٣[وهذا  اهر الخيثى على َآِطن«. عصاين من يعرآين َسلهطت عليه من اليعرآين

لات   مرتتتب والختت  ، وهتذا ا124 ته:  (ا  َشتة  َضت ك لَته  َمِعيرِي آَتِإنَّ َوَمتْن َأْعتَرَع َعتن ِ ْكت) وهي ختريعة املعيشة الات  : كمتا قتال تعتاىل - 11
 ثر. على الظلم ومايعقبه من دراب، وكل هذه اآلاثر ابثية  اهرة للعيان يف ا تمعات احملكومة بقوانس الك

، َن َع تَ  ص ت  وثا  أَيْتَت اْلم  َتاِآِقَس َيص ت ُّو رَ ىَل الرَّس توِل إِ ّلله  وَ اَوِإَ ا ِقيَل َق ْم تَتَعتاَلْواْ ِإىَل َمتا أَنتَزَل ) وهي ختريعة املصائب: كما قال تعاىل - 12
َمْت أَيْتتِ يِهْم مث َّ َجتتآؤ وَك  َْ  ، آتتاإلعراع عتتن ٦2 - ٦1ال ستتاء:  (يقتتا  َرْثَ  ِإالَّ ِإْحَستتا   َوتَتْوآِ ّللِه ِإْن أَ ابِ ِلث تتوَن َآَكْيتتَف ِإَ ا َأَصتتابَتتتْه م مُِّصتتيَبةم ِرَتتا قَتت َّ

لِهف إال املصائب. حكم هللا  ورسوله الخي 
ت َته م  اْلَعتَ اَوَة َواْلبَتْ َاتاء) ريعة الع اوة والب ااء: كمتا قتال تعتاىلوهي خت - 1٣ تر واْ بِتِه آََأْخَريْت َتا بَتيتْ ، آ ستيان ال تا  14املائت ة:  (آَتَ س تواْ َحظهتا  ممِهَّتا   كِه

اء عقوبة ق رية، آكيف برتك أحكا  الشريعة جلة واستب ل قوانس الكثار هبا . وهل  وتركهم لبعض أحكا  ال ين الب  أن يوقا بي هم الع اوة والب ا

                                                 

 ته14٠٥، ط ثار الكتب العلمية 24٦)العسة آيما ورث يف ال زو والشهاثة واقجرة( ص   1
 2٠٥ كر هذا ااثر حمم  بن جعثر الكتاين يف كتابه )نصياة أهل اإلس  ( ص  2
 81 /1٣)الب اية وال هاية(  ٣
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بستتبب  ك تترة العتت اوات بتتس ال تتا  يف البلتت ان احملكومتتة هبتتذه القتتوانس إال بستتبب  لتت  . وهتتل العتت اوات بتتس خمتلتتف البلتت ان الاكمتتة ابلقتتوانس إال
  ل  .

َهتتا اْلَقتتْول  آَتتَ مَّْرَ َها َوِإ َ ) ىلوهتتي ختتتريعة التت مار واقتت ك: كمتتا قتتال تعتتا - 14 ْلِتتَ  قَتْريَتتة  أََمتتْرَ  م رْتَِآيَهتتا آَتَثَستتق واْ ِآيَهتتا َآَاتتقَّ َعَليتْ ا أََرْثَ  َأن هنُّ
وجتب علتيهم الوعيت  التاقيق الذي ثله عليه القرآن أن معىن اآلية: أمتر  مرتآيهتا ابلطاعتة آعصتوا أمتر ، آ] الشنقيقي، قال الشيخ 1٦اإلسراء:  (َتْ ِم ا  

 (َوَمتا ك  َّتا م ْهِلِكتي اْلق تَرى ِإالَّ َوَأْهل َهتا  َتاِلم ونَ ) قتال تعتاىل. وقت  ستبق بيتان أهنتا ختتريعة الظلتم، والظلتم الَييت إال ابخلتراب واقت ك، 1[آأهلك اهم
 .٥9القصص: 

 ها وتطبعته بصتثاْا،كمه بصتب تحتن تصب  ا تما الذي وبع ، آق  كانت هذه بعض صثات القوانس الوضعية وصثات واضعها. وكل ختريعة الب  أ
لكمتتة ن العتت ل والرمحتتة وار صتتثاْا متتآتتإن الصتتثات قتتا آاثر الومتتة البتت  أن تظهتتر حي متتا و جتتَ  املوصتتوف. آكمتتا أن ختتتريعة هللا البتت  أن تظهتتر آاث

ن تصتب  انس الكثتار البت  أ، آكتذل  قتو ت اإلست مية متن قبتلواامن واخل  واق ى والرختتاث حي متا َحَكَمتت هتذه الشتريعة كمتا كانتت عليته ا تمعتا
اث بشتىت تبتان ااهتواء والثستالب اتاء واو ا تمعات التيت حتكمهتا بصتب تها وصتثاْا متن الكثتر والظلتم والات ل واخلتراب والات   واملصتائب والعت اوة 

أي  دتراب  آتاَّواب: أنته   آيهتا والتشته  ردتاء  اقتصتاثاي، الضتصوره. آإن قيل: إن بعض بت ث الكثتار ااصتليس والتذين  كمتون هبتذه القتوانس 
م ق آيظلتتوا علتتى كثتترههنتتم علتتى التتأعقوبتتة أختتت  متتن استتتمرارهم علتتى الكثتتر التتذي هتتم عليتته، وإن هتتذا الردتتاء متتاهو إال استتت راج متتن هللا لياستتبوا 

ِت) م به وبتست اخلاَتة، قال تعاىلوض قم آي  تم ق َتا من  املؤم تون:  ( َيْشتع ر ونَ  َق تْم يف اخْلَتْ َاِت بَتل الَّ ن َستارِن  ،  ِتسَ اِل َوبَ مَّت ُّه م بِتِه ِمتن َأَ َْستب وَن أمنَّ

لقتوانس تلاق عقوابت هللا الق رية ابلب ث احملكومتة هبتذه ا ، آ ب  أن2٧هيم: إبرا (َوي ِالُّ اّلله  الظَّاِلِمَس َويَتْثَعل  اّلله  َما َيَشاء  ) ، وقال تعاىل ٥٦ - ٥٥
 وأهلها.

 عتت اوات، ول قتترأ وصتتف، ومصتتائب و أمتتا آاثر الكتتم هبتتذه القتتوانس يف التتب ث التتيت كانتتت إستت مية آهتتي ماثلتتة للعيتتان،  لتتم ودتتراب، وضتت   ودتتوف
ي ت اآيته يف  صلةِ ، بتل هتإلس   باَت تُّ إىل  وأنتم حتكمون بقوانس ال]للاال هبذه الب ث، وأنقل ك مه ابدتصار، قال رمحه هللا:  أمحد شاكرالشيخ 

 كتتاثت تصتتب     ... هتتذه القتتوانسا إىل اإلستتك تت  متتن أحكامهتتا وت  اقاتته، بتتل ال أكتتون  م اليتتا  إ ا صتترَّْحت  أهنتتا إىل ال صتترانية الاضتترة أقتترب  م هتت
ية يف ك ت  ت القواعت   اإلست م هتا، وصتار يثال ثو  كلِهها بصب ة خ  إس مية، وق  ثدلت قواع ها على ال ثتو  آأ خْتترِبَتها، حتىت كتاثت تثت  هتا عتن 

أو بياتاء، وص تِبَ ْت هبتا  هتا آاثرا  ستوثاءيوَنَكتَتْت آ من اا مور َم َكرة مست كرة، إن القوانس إ ا ح ِكَمتْت هبتا أمتةم الست س الطتَوال ت ل لتْت يف القلتوب،
. وهذه القوانس ااج بية  أثَّرت أسوأ ا اليت تترتِكح  آيهتا أ وربتة، كتاثية ماثية ِبتتة،  ها صب ة إلاثر يف نثو  اامة، وصب تالروح ، وَمَرَنْت عليها ال ْثح 

لتاكم أو ااملستلم  إ ا َحكتم   اي. آكتانونزعت من القلوب دشية هللِا واخلوف م ه. وكان التشريا اإلس مي ي دل القلوب ويرققها ويطهرها متن الت 
 ت  ل أن يكتون مستؤوال علقيامتة، قبتاأن يستما وي طيتا، وأنته مستؤول عتن  لت  بتس يت ي هللا يتو   قاي القاضي، علم أن ثي ه َيمره يف ثديلة نثسته

بَتِل ثي ته أن  لته متأمورا  متن قِ كان املقايُّ و ال ا . وعلم أنه إن عَصى ماقاى به قاضيه، كان عاصيا  لربه، حىت لو أيقن أن القاضَي خمطال يف قاائه. 
ن ألَتَن لعتلَّ بعاتكم أن يكتو و مون إيلَّ، إنكتم كتصت»: عليته الصت ة والست  نه خت   حقته، كمتا قتال رستول هللا ال َيدذ ماق اي له به إن كان يعلم أ

 «.ه به قطعة من ال ارا أقطا  لِبجته من بعِض، آأقاي له على حنو مما اْسا  م ه، آمن َقطعت  له من حقِه أديه ختيتا  آ  َيدْذه، آإمن
دتتاآوا آاثَرهتتا الظتتاهرة، ومل ، وإمنتتا َرِهبوهتتا و ْم وثيتت همظروا تربيتتَة القتتوانس املاثيتتة ااج بيتتة، مل  رتمهتتا املستتلمون يف عقيتت هتتذه تربيتتة  الشتتريعة لألمتتة. آتتان

إلجتتراءات، الت تتايل يف إ التتة او املطتتاما،  يعتقتت وا وجتتوَب  اعتهتتا يف أنثستتهم، آكتتان متتانرى متتن اللَّتتَ ِث يف اخلصتتومة، واإلستتراف يف التقاضتتي، واتبتتان
ا تتل، وآقتت وا رثت نثوستتهم علتتى البمتتأن ال تتا   التتََّثصِهتتي ابليتتل القاتتائية عتتن ت ثيتتذ ااحكتتا ، وعتتمَّ هتتذا كلُّتته ث وَر القاتتاء، ختتترعية  وخ هتتا.  لتت و 

ي  ال بيلة، حىت  تقالق السامية، والصثت اباد عقلوهبم، آاتبعوا ختهواْم وأسلس وا لشيطان املاثة مقاثهم. وكان مانرى من إابحيةِ  ساآرةِ  آاجرةِ ، 
 كاثت ت ورث   موارث اقلكة.

ا وستاع ت علتى مث ق  أجرمت هذه القوانس يف حق اامة وال ين أكتس اَّترائم، آب َّتْت يف ك ت  متن ال تا  روَح اإللتاث والتمترث علتى الت ين، أو مَحَْتهت
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 من حرية ااثاين.بقائها ومنائها. ومَحَت التبشَ  وماوراءه من م كراِت ومثاس ، را ت عيه 
تاول جعت ارستها آت   ين إجبتاراي  يف م ل تعلتيم التكان من أثر مباثئ التشريا ال يل أن تعجز اامة عتن تربيتة  ختتتتها علتى قواعت  اإلست  ، وأن حت 

 عليهتتتا يف متتة، مث يكونتتتون حتتتراب    هم متتتن ااتصتتل  إليتتته، وأن ت وجتتت  يف البلتت  متتت ار  تت تتتر يبِه أب تتتاء املستتلمس وتعلمهتتتم ختتت  ثيتتت هم، وختت  ل تتتتهم، آتستتتل
م بتعلتيم وارة املعتارف، إ  أعوا امتر و عقائ ها وآثاهبا. وأن يكون  ل  عن ِرَضى املستاعثس من آابئهم، وأن َيىب م يروا هتذه املت ار  أن يستم متْر

اثئ التشتتريا  تتون متتن محتتايتهم ربتت، ورتتا يظلتتس ِ اإلستت   اب تتاء املستتلمس، رتتا يشتتعرون يف أنثستتهم متتن ِكتتسِ  وختترور، ورتتا يتو تتون آي تتا متتن ضتتعفِ  و 
 ال يل.

تتِم د طَاهتتا، أن  َتتنَّ ضتتعاف  يكتتون صتتاياا  إال رااربتتة لتعلتتيم اَّتتامعيَّ الاإلميتتان أن اوكتتان متتن أثتتر الرتبيتتة امل نيتتة املاثيتتة، وال لتتوه يف تقليتت  أ وربتتة وتَتَرسُّ
ل اختتتة، ويستتميلون ار، يستتهوون العقتول ى هتذا التوتْسه م هم ي ذيعون هذا ال َّ م، وياربون علال ين، أو ابالنس   من ال ين. آذهب الذين تَتَولَّْوا كِ 

 القلوب ال اَّة. يري ون أن خي عوا الشباب، والشَّباب سياج اا مة وال ين.
، وس ثكت  تزجتر جمرمتا ،  تَتْ ته آاستقا ، وململل ماء . ا إن هذه القوانس ااج بية كاثت تقاي على مابقي يف أمتكم من ثينِ  ود ل ق، آأ بيات ااعراع 

، وختتان االدتت ط ابملراقص واملواد  تأل البل   حىت اكتظت السجون ، وصارت م ار  إلدراج وعماء ا رمس. ونَزَعت من ال ا  الَ ْ ََة والرجولة، وام
ل الشتتهوات ورتتا ا َيسَّتترت متتن س تتب  رتتت والكتتتب قرؤون يف الصتتاف وا تت بتتس الرجتتال وال ستتاء، حتتىت ال م ْزَثَجتتر، وصتترمت تَتتتَرْون متتاتَتَرْون، وتقتترؤون متتات

 م كرا . مَحَت من اإلابحية الساآرة املستهرتة، ورا نزعت من القلوب اإلميان حىت صار امل كر معروآا واملعروف
َكمتتون هبتتا، خَتتتر ت يف القصتتاص ختتتر ا  مل يشتتر ه هللا، ومل ي  ال ظتتر يفلمس، وال موضتتا لتته  متتن املستتقتتل بتته أحتت م ومتتا  لتت  آتتإن هتتذه القتتوانس، التتيت حت 

متن قتانون العقتوابت( ختتر ت يف عقتاب  ٠٣2السليم آأابحت به ال   ال َل، وكان له أثترم كبت  آيمتا نترى متن ك ترة جترائم القتتل.  لت  أن املتاثة )
 عمت ا  عتن خت  ستبق إصتراِر وال متن قَتتل نثستا  » ( آ صتت علتى أن4٣2وأكت ت  لت  املتاثة )« متا ستبق اإلصترار والرتصت »القاتل ابإلع ا  العم  

 «.ترص  يعاَقب اباخت ال الشاقة املؤب ة أو املؤقتة
بتة. ال ن تا   علتى وتتِر، والنستكت  عتن  رِ  لبا تل، ختترط ستبق امتن أثتر هتذا الشترط  ، وقت  كتانحنن أمةم إس مية، جتتري يف أعراق تا الت ماء  العربيتة الواثَّ

ن أثلتهتتا، ى ال تتا   اإلرختتتاث عتتقتتتل، وحتتتامحتترا م، مل َي ن هللا  ذهتت ارها، بتتل أوجتتب القصتتاص آيهتتا، وأن ك تترْت جتترائم ال اإلصتترار، أن أ هتت رت ثمتتاء  
َوَمتن ) جعلته هللا قتم وا ْ رهم الذيي الهم، وأن الوداصة يف مصر الوسطى والعليا ب ث الصعي ، آإن ك  ا  من أولياِء ال   خيشْون أن ت طلَّ ثماء  قت 

تتوا ا تتر  وهتتم يعرآتتون يآهتتم  تتاولون أن  ٣٣ستتراء: اإل (تِتتَل َمْظل ومتتا  آَتَقتتْ  َجَعْل َتتا ِلَولِيهِتتِه س تتْلطَا   آَتتَ  ي ْستتِرف يفهِ اْلَقْتتتلِ ق   طمستتوا آاثر اَّرميتتة وأن  م 
ير أثلة اإلجرا ، وهم عامتةم أو  ماخي ِْطتوون تق  . وك  ا  يْ ج ْرَمه، آ  ت ال ه ي   القانون الظامل يف خترعهم، لي الوه أبي يهم. مث تتسلسل اَّرائم  هكذا ثوال

 أختباه عامةِ ، آي الون خ  قاتلهم، را جين عليه وعليهم هذا القانون .
التيت ليستت لشتروط ميتة القتتل العمتِ  ارك تا يف جر ولو أن ا حكَّم ا ختريعت ا، وأ ع ا ربَّ ا، وأعطي ا الت ماء حقَّهتا وحرمتهتا، آوضتع ا القصتاص موضتعه، وت

وضتا العتسة واملوعظتة، لتو ع ل، وأ هر  م ه م إقامة اليف كتاب هللا، وما ي سمَّى الظروف امل ثثَّة، وترك ا هذه اإلجراءات املطوَّلة املعقَّ ة، وأسرع ا يف
 آعل ا هذا ل قصت جرائم  القتِل نقصا  بيِه ا ، ِلما يعلم  القاتل  أنَّ ي  الشرِن التت ْثلِته .

تا علتى اامتة وعلتى اامتن، وهتا أنتتم وهذه جر  ا، وتقترؤون ون حواثثهتا وآظائعهتوالء تستمعأ  ائم  السرقة، ليست يب حاجةم أن أ آصِهل لكم ماجَ ْت ك ْر
وا   يتا  . ولتو  واث كلما واثوهتم ستج ا  ل اختتس، مثمن أدبارها يف كل يو ، وَترْون السجون ق  م لَتت أبكابر ا رمس العائ ين، وبت ميذهم املبت ئس ا

ة، مث لو وقا كان آاكهة سا  واح ا  عن سرقن تسمعوا دأهنم أقاموا ما أ نزل إليهم من رهبم، وح ُّوا السارق را َحكم هللا  به عليه، لك تم تَتشوآون إىل أ
 يتَ  َّر  ال ا   هبا،  ل  أنَّ عقوبة هللا حاْسة، ال اول اللصُّ معها أن خيتس  كاَءه وآ َّه.

، ويعلم ماي صلح الثرث إ ثي الص ور   وث يف القرآن وجترا  ا مة، وق  خترن الما ي صلح او نَّ هللا دلق اخللق وهو أعلم  هبم، وهو يعلم دائ ة ااعس وماك 
اين متن دالقته  دائل نثتح اَّتأعلم بت  ور ملسوووونكاال، بك  ِ  عريب واضح ال تمل  التأويل. أآيعتق   امل  وعون م َّا ر ل هذه ال ظرايت أن الس ي

 أ  هم يشكُّون يف أنَّ هذا القرآن من ع   هللا .
 روع ال ين.آلك   من  نعم، إنَّ القوانس اإلآرجنية وال ظم اا وربية، آيها ك  م مما خيالف عقائ  املسلمس، وآيها تعطيل
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بل إن آريقا  متن رجتال  فم كب  من مو ثيهاولة أو مو وقِها عليه وويرم من ووراء ال آيها إابحة اخلمور عل ا ، والرتديص   رْسيا  ببيعها، بتصريح كتايِب ي
نتب، أو رتا ملت عويهم متن ااجا هذا إكرا  ال ولة الكبار الخيجلون أن ت ار عليهم اخلمور يف حث ت رْسية، ي ثق عليها من أموال ال ولة، ِبجة أن

 آيمتتا استت لوا هتذه القتوانسو م وكتتسائهم، اقتت وا بستاثاْ« الطبقتتة الراقيتة»ومتن يستموهنم ِبِستَمِة ختتتت متن حجتل جتتترثت متن اليتاء. حتىت إن التت  اء 
ْرِك ااسثل.  ي ذهب عقوقم وي ذيب أمواقم، آاحنطُّوا إىل ال َّ

 عجز قلمي عن وصثه.يو مشاه ، وآيها إابحة  امليسر بكل أنواعه، بشروط وردِص وضعوها. آ ربت البيوت، وادتلت ااعصاب والعقول، مما ه
تتار متتن الرجتتال وال ستتاء، متتن ستتلطان اآلابء وااوليتتاء،  ا يف متتلريتتة الش صتتية. مث اجتتة محايتتة ِبوآيهتتا إابحتتة الثجتتور بطتترق عجيبتتة، متتن محايتتة الثجَّ

ِثتق  عليهتا ال ولتة لتيت تت  ْ بتل املتراقص ا ة واخلاصتة،الا ت واملواد ، مث ادت ط الرجال وال ساء، مث املصايف وماآيها من الب ء، مث هذه املراقص العامت
 «!.انمعجزات الط  و  وي العقول اَّبارة اليت كشثت الكهرابء والراثيو »يف الث ت والتم يل، اقت اء  ابلساثة ااوربيس 

 تشريا ال يل وس ْاقا .يل! وتبًّا قذا ال تشريا الوآيها إبطال  ال وِث اليت نزل هبا القرآن كلِهها، مسايرة  لروح التطور العصريه، واتباعا ملباثئ ال
ملوجتب وحتَ ه إلصترار، متا العمت  اختترط ستبق ا وآيها إه ار  ال ماء يف القتلى، ابخترتاط ختروط مل يَتْ زْل هبا كتابم والس ةم، يف الكم ابلقصتاص. م تل

 القِه العثتو لل ولتة، م تل  َجْعتِل َحتو «. َّتاين و روآتهثر  نثستية ا»و « الظتروف امل ثثتة»للقصاص يف خترعة اإلست  . وم تل  الباتل آيمتا يستمونه 
. . واا متتة  والكو ىت ال راثنَ لتتويله التت  ، التتذي َجعتتل هللا لتته وحتت ه حتتقَّ العثتتو بتت ص القتترآن، آأهتت رت التت ماء، وَآَشتتا القتتتل  لل تتأر، حتت متتة  والصتتاف 

 اليت دالثت العرَف وال ين.وخ ها، تتساَءل  عن علة اوثايث جرائم القتل  والعلة  يف هذه القوانس، 
 إىل خ   ل  مما ال نستطيا أن حنصيه يف هذه الكلمة. 

تعطيتل لثتتروع وكتل هتذه ااختتياء وأم اقتا حتليتتل ملتا َحترَّ  هللا واستتهانة ِبت وث هللا وانثتت تم متن اإلست  ، وكلهتا حتربم علتتى عقائت  املستلمس، وكلهتا 
و لتت  انتته بعتت  تعمتتيم الكتتم ابلقتتوانس الوضتتعية يف احملتتاكم ااهليتتة رصتتر م تتذ عتتا   [عية وخ هتتاوعتتم هتتذا كلتته ثور القاتتاء، ختتتر ]. وقولتته 1[التت ين

 ،  تتل العمتتل ابلشتتريعة جتتاراي  آيمتتا يعتترف اباحتتوال الش صتتية وْس ِهتتي هتتذا ابلقاتتاء الشتترعي وكانتتت لتته حماكمتته الشتترعية اخلاصتتة، وقتت  كتتان 188٣
  حس أل ى جال عب ال اصر القااء الشرعي وضتمَّ صت حياته وأعمالته 19٥4هذا رصر حىت عا   الشيخ أمح  ختاكر رمحه هللا قاضيا خترعيا، و ل

 إىل احملاكم ااهلية.  
هبتا قتوا   لاترورات اخلمتح التيتاس الحتثتظ وبع ، آق  كانت هذه صورة آلاثر حتكيم القوانس الوضعية يف ب ث املسلمس، وم ها ت رك أن هذه القتوان

قتتوانس تيجتتة لتعطيتتل هتتذه الن  كتتان هتتذا والتثتتريط يف هتتذه الاتترورات يتبعتته دتتراب العتتامل كمتتا ستتبق تثصتتيله يف املستتألة الستتابقة. وقتت التت ين والتت نيا،
 للا وث الشرعية جلة، تل  ال وث اليت خترعها هللا لثظ هذه الارورات.
َعتَ  أصتبات و بتل ستبه الترب َجتله  سبه ال ين ثة م   ، أن  جت   اهرةولت رك م ى دطورة اامر آانظر إىل اآلاثر امل مِهرة إلسقاط العمل ِب  الرهِ 

الستت رية ابلتت ين  ضتتف إىل  لتت متثشتتية يف ختتتىت البلتت ان، أضتتف إىل  لتت  تثشتتي الشتترك بشتتىت صتتوره متتن عبتتاثة املقبتتورين وااختتتجار وااحجتتار، أ
لت ين ااث واإلابحية وآصتل إىل اإلل مسرح، أضف إىل  ل  ال عوةوأهله اليت َتتلال هبا وسائل اإلع   امل تلثة من صاف وجم ت وكتب وسي ما و 

لة صتتاملستتلمس علتتى ختت   ي شتتأ أب تاءلعتن ال ولتتة تلتت  التت عوات امل تشترة يف مقتتاالت الكتَّتتاب يف الصتتاف والكتتتب حتىت ت ل لتتت إىل م تتاهل التعلتتيم 
َتترهِ بتت ي هم وهتتذه كلهتتا جتترائم تتت دل يف مستتمى التترثة والزن قتتة، وتقتتا ِبمايتتة متتن القتت ىل إختتتاعة هتتذه اَّتترائم تتتؤثي إو   التترثة، انون الوضتتعي التتذي الد 

ن قتتوانس وهبتتذا تعلتتم معتتىن أ ذه التتب ثهبتتاالستتت ثاف ابلتت ين يف نثتتو  املستتلمس وقلتتة االكتترتاث بتته، وهتتذا هتتو واقتتا ك تت  متتن امل تستتبس إىل اإلستت   
خ هتا صتارت متر والتز  والتراب و قتوانس لل حية، آتإ ا أضتثت إىل  لت  إابحتة هتذه الالكثر تصب  ا تمعات اليت حتكمها بصب ة الكثر واإللاث واإلاب

 الصورة أك ر وضوحا .
ي إىل  لتتتمِ  مركتتتب لشتتترعية يتتتؤثوه تتتاك جانتتتب مهتتتم مل يتتتذكره الشتتتيخ أمحتتت  ختتتتاكر يف ك متتته الستتتابق، وهتتتو أن إستتتقاط العمتتتل ابلتتت وث والعقتتتوابت ا

 ا راف متع ثة:
ا تمتتا: ذختتتاعة اَّتترائم وانعتت ا  اامتتن والطمأني تتة بتتس ال تتا  ك تيجتتة لكتتون العقتتوابت الوضتتعية ختت  راثعتتة للمجتترمس،  م هتتا الظلتتم الواقتتا علتتى - 1

                                                 

 29حىت ص  21. ابدتصار من ص ته14٠٧، ٣)الكتاب والس ة دب أن يكو  مص ر القوانس يف مصر( للشيخ أمح  ختاكر، ط ثار الكتب السلثية، ط  1
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 وك تيجة ان ه اك جرائم اليعاقب عليها القانون الوضعي من ااصل. 
لقولته  -إال الترثهة  -، آهي يف نثح الوقت كثهارة للذنب وم ها الظلم الواقا على اَّاين نثسه: آإن ال وث الشرعية ما ماآيها من وجِر وَنَكال - 2

. آمن و  أو سرق أو خترب اخلمر آأقيم عليه ال  َخَثر هللا  نبه، وهتذا 1(آمن أصاب من  ل  ختيتا  آعوقب به آهو كثارة له) عليه الص ة والس  
 القيامة.  خ  وارث يف العقوابت الوضعية آيلقي اَّاين ربه بذنبه لي ااسب عليه يو  

لوضتتعية استتية يف القتتوانس العقوبتتة ااسومتتن الظلتتم الواقتتا علتتى اَّتتاين أياتتا: متتا يتعلمتته متتن آ تتون اإلجتترا  والر يلتتة يف الستتجون، والستتجن هتتو ا - ٣
 الريتة و لت  و تقييت ه القتوانس هتوقتذا آتإن أستا  العقتوابت يف هتذ -ولو كانتت حريتة الكثتر والثجتور  -القائمة على تق يح الرايت الش صية 

ا يف مكتتان عتتا  ختت  إ ا ختتترهب - ابلستتجن، وقتت  يتتزل إنستتان آيشتترب اخلمتتر، وهتتذا حتت هه الشتترعي مثتتانون جلتت ة، ولك تته ي عاقتتب يف القتتانون الوضتتعي
   ع ها.ليت كان خاآاابلسجن ستة أختهر لي تلط بعتاة ا رمس يف السجن آي رج م ه وق  تعلم آ ون اإلجرا   -مردص آيه بذل  

تة علتى ن آاثر اجتماعيتة ستيذه ال يبتة متوم ها الظلتم الواقتا علتى أسترة اَّتاين: ِبرماهنتا متن مصت ر روقهتا ب يتاب عائلهتا يف الستجن، ومتايتبا هت - 4
 الزوجة وااب اء.

تتَوَمتت) ولتته تعتتاىلقعية وهتتذا ممتتا يبتتس لتت  معتتىن الظلتتم التتوارث يف آهتتذه بعتتض مظتتاهر الظلتتم املرتتبتتة علتتى حتكتتيم القتتوانس الوضتت م ِرَتتا أنتتَزَل اّلله  ن ملَّْ َ ْك 
 .4٥املائ ة:  (آَأ ْولَتِتَ  ه م  الظَّاِلم ونَ 

لبشتترية ىل قيتاثة اليتاة اء الت ين ليتتو لقت  جتاء كتتل ثيتن متن ع ت  هللا ليكتون مت هل حيتاة، مت هل حيتتاة واقعيتة. جتا]رمحته هللا  سايد ققابقتال ااستتا  
قيكتتل ر تعب يتتة تتتؤثي يف اجمتترث ختتتعائ ن ع تت  هللا ليكتتون جمتترث عقيتت ة يف الاتتم ، وال ليكتتون كتتذل وت ظيمهتتا وتوجيههتتا، وصتتيانتها. ومل دتتال ثيتتن متت

ما للايتتاة البشتترية وأ يتهمتتا يف تربيتتة الاتتم  البشتتري  -واحملتتراب. آهتتذه وتلتت   توجيههتتا اليتتاة وت ظيمهتتا و    ا لقيتتاثةاليكثيتتان وحتت -علتتى ضتتروْر
ل ا  علتى اوالسلطان، ويؤادذ  كم القانونونظا  وختريعة تطبق عمليا  يف حياة ال ا ، ويؤدذ ال ا  هبا ِب وصيانتها، ما مل يقم على أساسهما م هل

 خمالثتها، ويؤدذون ابلعقوابت. 
علتى  سلطانسرائر، كما ميل  اللامائر والاوالياة البشرية التستقيم إال إ ا تلقت العقي ة والشعائر والشرائا من مص ر واح ، ميل  السلطان على 

 الركة والسلوك. ودزي ال ا  وآق خترائعه يف الياة ال نيا كما دزيهم وآق حسابه يف الياة اآلدرة. 
... وحتس آأما حس تتوون السلطة، وتتع ث مصاثر التلقي... حس تكون السلطة هلل يف الامائر والشعائر، بي متا الستلطة ل ت ه يف اانظمتة والشترائا

اء اآلدتتترة، بي متتتا الستتتلطة ل تتت ه يف عقتتتوابت التتت نيا.. حي تتتتذ تتمتتتزق التتت ثح البشتتترية بتتتس ستتتلطتس خمتلثتتتتس، وبتتتس اجتتتتاهس تكتتتون الستتتلطة هلل يف جتتتز 
لَتْو َكتاَن ِآيِهَمتا آِقَتةم ) س.. وحي تذتثس  الياة البشرية  لت  الثستاث التذي تشت  إليته آايت القترآن يف م استبات ختتىت:خمتلثس، وبس م هجس خمتلث

مث َّ َجَعْلَ اَك َعَلى خَتترِيَعِة ) ...٧1املؤم تون:  (َوَلِو اتتََّبَا الَْقُّ َأْهَواءه ْم َلَثَسَ ِت السََّماَوات  َواْاَْرع  َوَمن ِآيِهنَّ )... 22اانبياء:  (اّللَّ  َلَثَسَ َتَ ِإالَّ 
 .2[..18اَّاثية:  (ونَ مِهَن اْاَْمِر آَاتَِّبْعَها َواَل تَتتَِّبْا َأْهَواء الَِّذيَن اَل يَتْعَلم  

 (  تونَ َن اّللِه ح ْكمتا  لِهَقتْوِ  ي وقِ ِمتَمتْن َأْحَستن  وَ بتْ  توَن يتَ أََآا ْكتَم اََّْاِهِليَّتِة ) م ابلقوانس الوضعية، قتال تعتاىلوق  كان هذا كله يف بيان مثاس  الك
 .٥٠املائ ة:

 لية.ملسألة التااونق   لذل  ببعض املق مات اقامة يف مث نشرن بع   ل  يف بيان حكم الاكمس هبذه القوانس الوضعية، 
 

  

                                                 

 (ح ُّ  ل  الذنب آهو كثارتهومن أصاب  نبا  آأقيم عليه ورواه أمح  ذس اث حسن عن دزمية بن اثبت مرآوعا ) -- ال يل متثق عليه عن عباثة بن الصامت 1
 89٦ - 89٥ص  ٦)يف   ل القرآن( ج  2



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

832 

 املسألة امامسة: مقدمات هامة
ملستتألة استتائل التاليتتة داصتتة ارث يف املتشتتتمل هتتذه املستتألة علتتى ستتبا عشتترة مق متتة يف مستتائل اعتقاثيتتة وأصتتولية ول ويتتة، حنتتتاج إليهتتا يف الشتترح التتو 

   ب   ما أنزل هللا(. الساثسة )سرث ال صوص ال الة على كثر الكا
 على هذه املق مات. ل يف خترحهاوق  رأيت أن أآرث هذه املق مات رسألة مستقلة لتقليل االستطراث أث اء خترح املسائل التالية، حيل أحي

صتتايح ا أ يتهتتا إىل تترجتتو رة إليهتتا، أمتتا املقتت مات االعتقاثيتتة التتوارثة ه تتا آقتت  ستتبق ختتترحها ابلتثصتتيل يف مباتتل االعتقتتاث، وستت كتثي ه تتا ابإلختتتا
 اادطاء الوارثة يف موضون التكث ، داصة مايرجا م ها إىل أدطاء املرجتة.

خلتامح ان قبتل يف املبا تس متا  كرتته متك  -وأما املق مات ااصولية والل وية آرتجا أ يتها إىل ضبط آهم ال صوص الشترعية وضتبط االستت باط م هتا 
 خ  ا. و جيح بس ااقوال املتعارضة يف العلو  الشرعية كالتثس  والثقه وقذا كانت عم ة   يف الرت  -والساث  

 واملق مات الوارثة يف هذه املسألة هي:
 معىن )الِ ين(. - 1
 بيان أآال  رق تثس  القرآن. - 2
 حجة يف قول الصاايب إ ا دالثه صاايب آدر. ال - ٣
 لق يف أح  ا، والدوو إح اث قول اثلل آيها.إ ا ادتلثت أقوال الصاابة يف مسألة على قولس، آا - 4
 وجوب العمل ابلراجح من ااقوال املتعارضة. - ٥
 العسة بعمو  اللثظ الِبصوص السبب. - ٦
 صورة سبب الوروث قطعية ال دول يف ال ص العا . - ٧
 قول الصاايب نزلت هذه اآلية يف كذا ليح قصرا  لل ص العا  على سببه.  - 8
 ل ابآلايت اليت نزلت يف الكثار على املسلمس.االست ال - 9

 هو دطاب امته إال أن يقو  ثليل على الت صيص. عليه الص ة والس  دطاب هللا تعاىل للرسول  - 1٠
 قول الصاايب الخيصص عمو  القرآن السيما إ ا دوِلف. - 11
 لثظ الكثر املعرهف أبل ي ل على الكثر ااكس. - 12
 ىن اللثظ على معهوث استعمال الشارن.وجوب محل مع - 1٣
 الحجة يف قول الصاايب إ ا دالف نص الكتاب والس ة. - 14
 بيان مايشرتط للتكث  به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا  أو مستا   وماال ي شرتط آيه  ل  - 1٥
 ه(.نكثهر أح ا  من أهل القبلة بذنب ما مل يستال بيان معىن قول أهل الس ة )ال - 1٦
 معىن االستا ل وح ْكمه وصوره. - 1٧

ة هتذه لتاليتة يف اثبتات صتااح املستائل وهذا خترح موجز قا م عما  اباثلة ال الة على اثبات صاة كل مق مة م ها، و ل  حىت النستطرث أث اء ختر 
 املق مات.

 
 املقدمة األوىل: معىن الِدين

 .   )الِ ين( مص ر، والثعل َثاَن َي ين: ِثي ا  وثاينة
 و )َثاَن( أي داا وَ لَّ وأ ان.

 و )َثاَن بكذا(: أي اكذه ثي ا وتعبَّ  به.
 و )َثاَن آ نم آ   (: أي حاسبه وساسه وجاواه.
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ْل ، واو )الِ ين(: ال اينة، واسم َّميا ماي عب  به هللا، واملِلة، والس ة، والعاثة، والشأن، والساب، وا
 
 لت ب . لقااء، والسلطان، والكم، وامل

 هذا يف الل ة ابدتصار.
 أما يف الشرن آق  ورث ال ين على مع يس:

 ال ين رعىن الطريقة املتبعة حقا  كانت أو اب   . - 1
يَن ِع تتتَ  اّللِه اإِلْستتَ    ) وم تته قولتته تعتتتاىل - تتتم  َوَرِضتتتيت  لَ )  تت  هللا هتتتو اإلستت  ، ورع تتتاه قولتته تعتتاىل، أي الطريتتق املقبتتتول ع19آل عمتتتران:  (ِإنَّ التت ِه ك 

 .٣املائ ة:  (اإِلْسَ َ  ِثي ا  
، آسمهى سباانه ماعليه الكثار من الكثر ثي ا إ   ٦ -1 الكاآرون: (َلك ْم ِثي  ك ْم َويلَ ِثينِ ) –إىل قوله  - (ق ْل اَي أَيتَُّها اْلَكاِآر ونَ ) وم ه قوله تعاىل -

َل ِثيَ ك مْ وَ ) . ورع اه قوله تعاىلكان  ل  هو  ريقتهم املتبعة ، آستمهى 2٦خاآر:  (قَاَل ِآْرَعْون  َ ر وين أَقْتت ْل م وَسى َوْلَي ْن  َربَّه  ِإينهِ َأَداف  َأن يت َب ِه
َتِ  َخْ َ اإِلْسَ ِ  ِثي ا  آَتَلن يت ْقَبَل ِمْ ه  ) ماعليه قو  آرعون من الكثر ثي ا. وم ه قوله   متن الطترق املتبعتة ، آبسه أن خت  اإلست 8٥آل عمران:  (َوَمن يَتبتْ

)وهتتو علتتى ثيتتن كثتتار  -لطريتتق اقجتترة  عليتته الصتت ة والستت  يف وصتتف التت ليل التتذي أرختتت  ال تتَ   -تستتمى ثي تتا . وم تته قتتول عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا 
 .1قريش(

ا و اعتهتا هتو ه الطريقتة ابلتزامهتن قتذاخلاتو و آال ين هو الطريقة املتبعة وهو نظا  حياة ال ا ، وهو ختريعتهم املتبعة، حقتا كتان  لت  كلته أو اب ت  . 
 العباثة.

اآلمتترين هبتتا و ا  آيهتتا أن واضتتعها معتتىن اإللتتز و وهبتتذا يظهتتر بوضتتوح أن القتتوانس الوضتتعية ثيتتن متتن ااثاين البا لتتة، إ  إهنتتا  ريقتتة متبعتتة وختتتريعة ملزمتتة، 
ل ال تتا  أهنتتم يستتتالون أمتتوا قتتوانس حتتىتب ث احملكومتتة هبتتذه اليلزمتتون ال تتا  بطاعتتة هتتذه القتتوانس ويعتتاقبون متتن دالثهتتا كمتتا هتتو واقتتا التتال يف التت

 وثماءهم هبا.
 ال ين رعىن الساب واَّزاء. - 2

ينِ ) وم ه قوله تعاىل أَئِ َّتا  رَااب  َوِعظَامتا  تت تأَئِتَذا ِمتتْ َتا وَك  َّتا ) –ن الكثتار عتحكايتة  -أي يتو  الستاب واَّتزاء. وقولته تعتاىل  4الثاحتة:  (َماِلِ  يَتْوِ  ال ِه
 ، أي أئِ ا حملاسبون جمزيون.٥٣الصاآات:  (َلَمِ ي  ونَ 

تتا آيهتتا ااستتتا  أبتتو ااعلتتى املتتوثوثي آجعتتل معتتاين التت ين أربعتتة يف كتابتته  هتتذا وجيتتا معتتاين التت ين يف الل تتة والشتترن ترجتتا إىل هتتذين املع يتتس، وتوسَّ
 .٣مع يسولك ها على التاقيق ترجا إىل 2)املصطلاات ااربعة يف القرآن( 

 
 املقدمة الثانية: يف بيان أفضل طرق مفسري القرآن

: آمتا أحستن آتإن قتال قائتل] رمحته هللا ياةابن ميموق  سبق بيان هذا يف املبال ال الل اخلاص ب راسة القرآن وعلومه، ونعي ه ه ا ا يته. آق  قال 
  رق التثس  .

ستط يف بادتصر من مكان آقت  ا آدر، ومالقرآن، آما أ جل يف مكان آإنه ق  آ سر يف موضآاَّواب: )إن أصح الطرق يف  ل  أن يت َثسَّر القرآن اب
 موضا آدر.

                                                 

 (٣9٠٥ال يل رواه الب اري ) 1
 88 - ٧9ط ثار الثرقان ص  2
مو  ، و )القا181 /14، و )ْذيب الل ة( لألوهري ٣19 /2، و )معجم مقاييح الل ة( البن آار  2118 /٥)الصااح( للجوهري  ومن أراث االستزاثة آل جا إىل: ٣

، و )املعجم 1٧٥، و )املثرثات( للراخب ااصثهاين ص 148 /2، و )ال هاية( البن ااث  1٦٧ /1٣، و )لسان العرب( البن م ظور 22٥ /4احمليط( للث وو أابثي 
 - 2٠2٠ /4لقرآن( لسي  قطب ، و )يف   ل ا1٥8 /1٥، 1٥2 /1٠، 2٦٣ /٧ويرجا إىل )جممون آتاوى ابن تيمية(  .٣٠٧ /1الوسيط(  ما الل ة العربية 

2٠22 
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ول عي: كتل متاحكم بته رستثريتح الشتاآإقرآن وموضاة لته، بتل قت  قتال اإلمتا  أبتو عبت  هللا حممت  بتن آإن أعياك  ل  آعلي  ابلس ة آإهنا ختارحة لل
َك اّلله  َواَل َتك تن ك َم بَتْسَ ال َّتاِ  ِرَتا أَرَاْلَتقِه لِتَتاْ ابِ ْلِكتَتاَب ِإ َّ أَنَزْل َتا ِإلَْيتَ  ا) القترآن، قتال هللا تعتاىل آهو مما آهمته متن عليه الص ة والس  هللا 

َ )وقال تعاىل  ،1٠٥ال ساء:  (لهِْلَ آئِِ َس َدِصيما   َوَمتا ) ال تعتاىلوقت ،44ال اتل:  (ه تْم يَتتَتَثكَّتر ونَ ِهْم َوَلَعلَّ لَتيْ  لِل َّتاِ  َمتا نت تزهَِل إِ َوأَنَزْلَ ا ِإلَْيَ  التذهِْكَر لِتت بَتسِه
َ َق تم  الَّتِذي اْدتَتَلث تواْ ِآيتِه وَ  : عليته الصت ة والست  رستول هللا  ، وقتذا قتال٦4ال اتل:  (ِ  يت ْؤِم  تونَ مْحَتة  لِهَقتوْ رَ ه ت  ى وَ أَنَزْلَ ا َعَلْيَ  اْلِكتَتاَب ِإالَّ لِتت بَتسِه

قتتتوال أة رجع تتتا يف  لتتت  إىل وال يف الستتت  وحي تتتتذ إ ا مل جنتتت  التثستتت  يف القتتترآن -إىل أن قتتتال  -يعتتتين الستتت ة. « ت القتتترآن وم لتتته معتتتهأال إين أوتيتتت»
حل، الستيما لصتايح، والعمتل الصتا، والعلتم االصاابة، آإهنم أثرى بذل  ملا ختاه وه متن القترآن وااحتوال التيت ادتصتوا هبتا، وملتا قتم متن الثهتم التتا 

 : -إىل أن قال  -اؤهم وكساءوهم علم
-ل رمحته هللا إىل أن قتا -لتتابعس ىل أقتوال اإإ ا مل جت  التثس  يف القرآن وال يف الس ة، وال وج ته عن الصاابة، آق  رجا ك   من اائمة يف  ل  
 حجتة علتى خت هم ممتن ا التكتون  يعتين أهنت: وقال ختعبة بتن الجتاج وخت ه: أقتوال التتابعس يف الثترون ليستت حجتة آكيتف تكتون حجتة يف التثست 

عتض وال علتى متن بم حجتة علتى دالثهم، وهتذا صتايح، أمتا إ ا أجعتوا علتى الشتال آت  يترَتب يف كونته حجتة، آتإن ادتلثتوا آت  يكتون قتول بعاته
 بع هم، ويرجا يف  ل  إىل ل ة القرآن، أو الس ة، أو عمو  ل ة العرب أو أقوال الصاابة يف  ل .

 .1[ القرآن رجرث الرأي آارا آأما تثس 
 

 املقدمة الثالثة: ال حجة يف قول الصحايب إذا خالفه صحايب آخر
 ادت ف أقوال الصاابة يف التثس  نوعان:

 -أو ااقتتتوال  -ن دتلتتتف القتتتوالاال تتون ااول: ادتتتت ف ت تتتون: حيتتتل يكتتتون القتتتوالن صتتتاياس يف املعتتتىن أو يرجعتتتان إىل معتتتىن واحتتت ، وإمنتتتا  - 1
 باب م ها:اس

احت  اب ويرجتا إىل أصتل و هتذا كلته صتو السبب ااول: ِ كر بعض أنوان املسمى وأقسامه: كقوقم يف الطاخوت: إنه الشيطان أو الكاهن أو الص م و 
 وهو كل ما عب  من ثون هللا.

 السبب ال اين: التعب  عن االسم الواح  أبلثا  مرتاثآة، كالصار  وامله َّ  أْساء للسيف. 
وهذان الص ثان اللذان  كر  تا يف ت تون التثست : َترة لت تون ااْستاء والصتثات، وَترة لتذكر بعتض أنتوان املستمى وأقستامه،  ]رمحه هللا  ن ميميةابقال 

 .2[كالتم ي ت،  ا ال الب يف تثس  سلف اامة الذي ي ظن أنه خمتلف
وااب   أن يكتون أحت  ا صتي همتا، والبتبقيقيتا ال ميكتن معته اَّمتا أو التوآيتق ال ون ال اين: ادتت ف التاتاث: حيتل يتعتارع القتوالن تعارضتا ح - 2

 لرابعة.املق مة ا واآلدر دطأ، وهذا ابل سبة اقوال الصاابة إ  الب  أن يكون الق يف أح ها الخيرج ع ها كما سأ كره يف
 لعلماء:ئمة ااربعة وجاه  اآإ ا تعارضت أقوال الصاابة آ  حجة يف أح ها ووجب الرتجيح بي ها، هذا قول اا

واملتأمث آيته ]. وقولته ٣[وق  روي السميت عن أيب ح يثة أنه قال يف قولس للصاابة: أحت  القتولس دطتأ واملتأمث آيته موضتون] أبو عمر بن عبدالربقال 
 انه جمته  خمطال وهذا له أجر واح  كما ثبت يف الصايح. [موضون
آعليت  ]، وقولته 4 [: خمطال ومصتيب آعليت  ابالجتهتاثعليه الص ة والس  يف ادت ف أصااب رسول هللا  عن مال  أنه قال] ابن عبدالربوقال 

 أي للرتجيح بي هما ملعرآة امل طال من املصيب. [ابالجتهاث
ة أو اإلجتان أو كتان أصتح أرأيت أقاويل أصااب رسول هللا إ ا تثرقوا آيها  آقلت: نص  م ها إىل ماواآق الكتتاب أو الست ]رمحه هللا  الشافعيقال 

                                                 

 ٣٧٠ - ٣٦٣ /1٣)جممون الثتاوى(  1
 ٣4٠ /1٣)جممون الثتاوى(  2
 8٣ /2)جاما بيان العلم(  ٣
 81 /2)جاما بيان العلم(  4
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 .1[يف القيا 
ااصتل ال التل متن أصتوله: إ ا ادتلتف الصتاابة كت َّ متن أقتواقم متا  ]يف ك مته عتن أصتول متذهب اإلمتا  أمحت  بتن ح بتل رمحته هللا  ابن القيموقال 

 .2[اخل ف آيها ومل دز  بقول كان أقرهبا إىل الكتاب والس ة، ومل خيرج عن أقواقم، آإن مل يتبس له مواآقة أح  ااقوال حكى
وأما أقوال الصاابة: آإن انتشرت ومل ت  كر يف وماهنم آهي حجة ع   جاه  العلماء، وإن ت اوعوا ر ثَّ مات تاوعوا آيته إىل هللا ]رمحه هللا  ابن ميميةوقال 

ومن قتال متن العلمتاء إن قتول الصتاايب حجتة ]أياا ية ابن ميم. وقال ٣[والرسول، ومل يكن قول بعاهم حجة ما خمالثة بعاهم له ابتثاق العلماء
 .4[وأما إ ا عرف أنه دالثه آليح ِبجةِ  ابالتثاق -إىل قوله  -آإمنا قاله إ ا مل خيالثه خ ه من الصاابة وال ع رف نصم خيالثه 

 .٥[تثس  الصاايب لآلية التقو  به الجة السيما ما ادت آه]يف )السيل اَّرار(  الشوكاينوقال 
 «.ابب جاما بيان مايلز  ال ا ر يف ادت ف العلماء »]رمحه هللا  أبو عمر بن عبد الربقال 

ملتن  ة رمحتة واستعة وجتائزم متن اائمتقال أبو عمر: ادتلف الثقهاء يف هذا الباب على قولس: أح  ا أن ادت ف العلمتاء متن الصتاابة ومتن بعت ه
م أنته ن اائمتة متا مل يعلتويتل خت هم متأن َيدذ بقول من ختاء م هم، وكذل  ال ا ر يف أقا والس   عليه الص ةنظر يف ادت ف أصااب رسول هللا 

لتته  متتن هتتذه الوجتتوه جتتاو بتتس لتته  لتت دطتتأ آتتإ ا ابن لتته أنتته دطتتأ خل آتته نتتص الكتتتاب أو نتتص الستت ة أو إجتتان العلمتتاء مل يستتعه اتباعتته. آتتإ ا مل ي
ذا قتول يتروى إن مل تعلم وجهته. هته عن ختيء و صار يف حيز العامة اليت دوو قا أن تقل  العامل إ ا سألتاستعمال قوله وإن مل يعلم صوابه من دطته و 

 الصتت ة والستت   عليتتهقولتته  مع تتاه عتتن عمتتر بتتن عبتت العزيز والقاستتم بتتن حممتت  وعتتن ستتثيان ال تتوري إن صتتح وقتتال بتته قتتو ، ومتتن حجتتتهم علتتى  لتت 
 - إىل أن قتال -ال ظتر  ثقهتاء وأهتلوهذا مذهب ضعيف ع   جاعة من أهل العلم وق  رآاه أك ر ال ،«أصاايب كال جو  آبأيهم اقت يتم اهت يتم»

آا ن االدتت ف إ ا تت اهتل ال ظتر أوأما مال  والشاآعي ومن سل  سبيلهما متن أصتااهبما وهتو قتول الليتل بتن ستع  وااوواعتي وأيب ثتور وجاعتة أ
لتت  الي عتتَ  ، آتتإن ول م هتتا و لتتب التت ليل متتن الكتتتاب والستت ة واإلجتتان والقيتتا  علتتى ااصتتآهتتو دطتتأ وصتتواب. والواجتتب ع تت  ادتتت ف العلمتتاء  

إىل  يقتتس، آتتإن اضتتطر أحتت لقطتتا إال بااستتتوت ااثلتتة وجتتب امليتتل متتا ااختتتبه رتتا  كتتر  ابلكتتتاب والستت ة، آتتإ ا مل يبتتس  لتت  وجتتب التوقتتف ومل دتتز 
ا اثلتة علتى كتل قتول رتااكل وقيتا  عامتة متن التقليت  واستتعمل ع ت  اآتراط التشتابه والتشتاستعمال ختيء متن  لت  يف داصتة نثسته جتاو لته متادوو لل

ل ظتر. ذا حال من ال ميعتن اه« ا ال يريب حاك يف الص ر، آ ن مايريب  مل ا مأنت إليه ال ثح واإلمث ما الس ما» عليه الص ة والس  يعا ه قوله 
ا كتان يف متلست ة أواإلجتان أو لكتتاب أو الته أن يثتيت وال يقاتي حتىت يتبتس لته وجته متا يثتيت بته متن اوأمتا املثتتون آ ت  جتائز ع ت  أحت  ممتن  كتر  قو 

 معىن هذه ااوجه.
ابب  كتتر التت ليل يف أقاويتتل الستتلف علتتى أن االدتتت ف دطتتأ وصتتواب، يلتتز   لتتب الجتتة ع تت ه، وِ ْكتتر بعتتض مادطَّتتأ آيتته ]إىل أن قتتال أبتتو عمتتر 

مث روي أبتو عمتر ذست اثه . [«أصتاايب كتال جو »   عليته الصت ة والست  ى بعض ع ت  ادتت آهم وِ كتر معتىن قولته بعاهم بعاا  وأنكره بعاهم عل
عن سعي  بن جب  قال قلت البن عبا : إن نوآا  البكايل يزعم أن موستى صتاحب اخلاتر لتيح موستى بتين إسترائيل، آقتال: كتذب، حت ث ا أ يبه بتن  

آذكر ال يل بطوله، قال أبو عمر: ق  رث أبو بكر الص يق رضي هللا ع ه قول الصاابة يف الترثة وقتال: وهللا  عليه الص ة والس  كعب عن ال   
عليتته الصتت ة َّاهتت ْم عليتته، وقطتتا عمتتر بتتن اخلطتتاب ادتتت ف أصتتااب رستتول هللا  عليتته الصتت ة والستت  لتتو م عتتوين عقتتاال ممتتا أعطتتوه رستتول هللا 

رثهتم إىل أربتا، وْستا ستلمان بتن ربيعتة وويت  بتن صتوحان الات  بتن معبت  مهت  ابلتل والعمترة معتا، آقتال أحت  ا يف التكب  علتى اَّ تائز و  والس  
الصت ة،  لصاحبه: َقَذا أضل من بع  أهله، آأدس بذل  عمر آقال: لو مل يقوال ختيتا هت يت لست ة نبيت ، ورثَّت عائشتة قتول أيب هريترة تقطتا املترأة

يصلي وأ  معرتضة بي ه وبس القبلة، ورثت قول ابن عمر امليت يعذب ببكاء أهلته عليته، وقالتت: َوِهتم  يه الص ة والس  علوقالت: كان رسول هللا 

                                                 

 ٥9٧ - ٥9٦)الرسالة( بتاقيق أمح  ختاكر، ص  1
 ٣1 /1)اع   املوقعس(  2
 14 /2٠)جممون الثتاوى(  ٣
 284 - ٣28 /1)جممون الثتاوى(  4
 ، ط ثار الكتب العلمية444 /1نق  عن )أجب  العلو ( لص يق حسن دان،  ٥
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إ  وعم ابن عمتر أنته اعتمتر أربتا عمتر، آقالتت عائشتة:  عليه الص ة والس  الرمحن أو أدطأ أو نسي، وكذل  قالت له يف ع َمر رسول هللا  أبو عب 
إال ثتت اث، وأنكتتر ابتتن  عليتته الصتت ة والستت  اعتمتتر رستتول هللا  عمتتره كلهتتا متتا عليتته الصتت ة والستت  لتتى أنتته قتت  ختتته  متتا رستتول هللا هتتذا وهتتم م تته ع

ل البتن مسعوث على أيب هريترة قولته متن َخسَّتل ميتتا آلي تستل ومتن محلته آليتوضتأ وقتال آيته قتوال ختت ي ا وقتال ايأيهتا ال تا  الت جستوامن متوَتكم، وقيت
ن سلمان بن ربيعة وأاب موستى ااختتعري قتاال يف ب تت وب تت ابتن وأدتت أن املتال بتس الب تت واادتت نصتثان وال ختتيء لب تت االبتن وقتاال مسعوث إ

عليتته الصتت ة للستتائل وائتتت ابتتن مستتعوث آإنتته ستتيتابع ا، آقتتال ابتتن مستتعوث: لقتت  ضتتللت إ ا ومتتا أ  متتن املهتتت ين بتتل أقاتتي آيهتتا بقاتتاء رستتول هللا 
علتتى عائشتتة رضتتان  عليتته الصتت ة والستت   تتت ال صتتف والب تتة االبتتن الستت   تكملتتة لل ل تتس ومتتابقي آل دتتت، وأنكتتر جاعتتة أوواج ال تت  للب والستت  

آرجتا الكب  ومل أتدذ واح ة م هن بقوقا يف  ل ، وأنكر  ل  أياا ابن مسعوث على أيب موسى ااختعري وقتال إمنتا الرضتاعة ماأنبتت اللاتم والت   
من به ل ثي ه آاضربوا » عليه الص ة والس  ىل قوله، وأنكر ابن عبا  َعَلى َعِلي أنه أحرق املرت ين بع  قتلهم، واحتل ابن عبا  بقوله أبو موسى إ

 مل يقل آاضربوا ع قه مث أحرقوه. عليه الص ة والس  آبل   ل  عليا آأعجبه قوله، قال أبو عمر ان رسول هللا « ع قه
والتتتابعس ومتتن بعتت هم متتن امل تتالثس  عليتته الصتت ة والستت  : هتتذا ك تت  يف كتتتب العلمتتاء وكتتذل  ادتتت ف أصتتااب رستتول هللا إىل أن قتتال أبتتو عمتتر

وماَرثه آيه بعاهم علتى بعتض ال يكتاث  تيط بته كتتاب آات  عتن أن دمتا يف ابب وآيمتا  كتر  م ته ثليتل علتى ماع ته ستكت ا، ويف رجتون أصتااب 
 -إىل أن قتال  -بعاهم إىل بعض، وَرثه بعاتهم علتى بعتض ثليتل واضتح علتى أن ادتت آهم ع ت هم دطتأ وصتواب  س  عليه الص ة والرسول هللا 

تتواهم، والصواب مما ادت ِلَف آيه وَتَ اَآَا وجه واح ، ولو كان الصواب يف وجهس مت اآعس ما دطأ السلف بعاهم بعاا يف اجتهاثهم وقاتائهم وآ
وقال أختهب: ْسعت مالكا يقول: ما التق إال واحت ، قتوالن خمتلثتان اليكتو ن صتوااب   -إىل قوله  - ه صوااب كله. وال ظر َيىب أن يكون الشال وض

 جيعا، ما الق والصواب إال واح . قال أختهب: وبه يقول الليل. قال أبتو عمتر: االدتت ف لتيح ِبجتة ع ت  أحت  علمتته متن آقهتاء اامتة إال متن
( آقت  قتال البتزار وابتن عبت الس إن هتذا الت يل أصتاايب كتال جو  أبيِههتم اقت يتم اهتت يتم. أما ح يل )1[حجة يف قوله البصر له وال معرآة ع  ه وال

 .٣خت  ، وقال ابن حز  إنه ح يل ساقط موضون ب 2ال يصح
، و )ارختتتتاث ٦8 - ٦٧ /٥، و )اإلحكتتتا ( البتتتن حتتتز ، 1٦٠ - 1٥٥ /4ويف مستتتألة حجيتتتة أقتتتوال الصتتتاابة ي راجتتتا أياتتتا )اإلحكتتتا ( لآلمتتت ي، 

 .1٥٥ - 118 /4، و )اع   املوقعس( البن القيم، 22٦الثاول( للشوكاين ص 
 

  املسألةل اثلث يفداث قو املقدمة الرابعة: إذا اختلف الصحابة يف مسألةٍ  على قولني، فاحلق يف أحدمها وال جيوز إح
 وال ليل على  ل :

َهتْوَن َعتِن اْلم  َكترِ  ك  تت ْم َدتْ َ ) تاب هللا قوله تعاىلمن ك - 1 ، والصتاابة هتم أول 11٠آل عمتران:  (أ مَّتِة أ ْدرَِجتْت لِل َّتاِ  أَتْم تر وَن اِبْلَمْعتر وِف َوتَت تْ
 .4من ي دل يف هذا ال ص، آ ب  أن يكون املعروف والق يف أقواقم وإن ادتلثت آالق الخيرج ع ها.

( علتى التق ئثتة متن أمتيت  تاهرينالتتزال  ا) ( ويف روايتةال تزال  ائثة من أمتيت قائمتة أبمتر هللا) قوله عليه الص ة والس  ومن س ة رسول هللا  - 2
 مر هللا. أبال يل، وهو ح يل الطائثة امل صورة املتثق عليه املشهور. آ ب  أن يكون يف كل عصر قائل ابلق قائم 

 .٥ومن اإلجان: اإلجان على أن اامة ال جتتما على ض لة - ٣
 ومن أقوال العلماء يف هذه املسألة:

لتتو ادتلتتف الصتتاابة رستتألة علتتى قتتولس وانقتترع العصتتر عليتته، آإنتته الدتتوو للتتتابعس إحتت اث قتتول اثلتتل، ان ] رمحتته هللا امقيااب البدااداد قتتال 

                                                 

 9٠ - ٧8 /2)جاما بيان العلم(  1
 91 - 9٠ /2)جاما بيان العلم(  2
 8٣ - 82 /٦و  ٧٣ /٥)اإلحكا ( له،  ٣
 ٣4٥ /8)م هاج الس ة( البن تيمية،  4
 2٧/٣٧٣)جممون آتاوى ابن تيمية(  ٥
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ولِ ، مل دتز إحت اث قتول اثلتل آيمتا ادت آهم على قولس إجان على إبطال كل قول سواه، آكما مل دتز إحت اث قتولِ  اثن آيمتا أجعتوا آيته علتى قت
ووالة اامر بع ه س   ا ، اادذ هبا  عليه الص ة والس  أجعوا آيه على قولس. مث روي اخلطيب ذس اثه عن عمر بن عب العزيز قوله: َسنَّ رسول هللا 

ال ال ظتتر يف رأي متتن دالثهتتا، آمتتن اقتتت ى رتتا َستت هوا تصتت يق لكتتتاب هللا واستتتكمال لطاعتتته، وقتتوة علتتى ثيتتن هللا، لتتيح احتت  ت ي هتتا والتبتت يلها و 
 .1[اهت ى، ومن استبصر هبا بصر، ومن دالثها واتبا خ  سبيل املؤم س والهه هللا ما توىل وأص ه جه م وساءت مص ا  

س ويتامن إجان السلف علتى اخلطتأ اامة إ ا ادتلثت يف مسألة على قولس مل يكن ملن بع هم إح اث قول ي اقض القول]رمحه هللا  ابن ميميةقال 
 .2[والع ول عن الصواب
ال تتتزال  ائثتة متتن أمتتيت  تتاهرين »بقولتته:  عليتته الصتت ة والست  تتتواترت اادبتتار ع ته ]متتن املالكيتتة قولته  القاضاي عبااد الوهااابونقتل الستتيو ي عتتن 

بتذل  إنته الخيلتو عصتر متن أعصتار املستلمس متن قتائم هلل    عليه الص ة والسآأعلم ا « على الق اليارهم د ف من دالثهم حىت َييت أمر هللا
ج ابلق وثان إىل اق ى آوجب إحالتة  متادرج عتن  لت ، وقت  أدترج هتذا الت يل خمترج املت ح امتته والتعظتيم لشتأهنا يف كتل عصتر، وأن التق الخيتر 

 .٣ [عن د آها إ ا ادتلثت، آإما أن يقو  جيعهم ابلق أو بعاهم
العلمتتاء مل خيتلثتتوا يف أن التتق الخيتترج عتتن قتتول الصتتاابة، آتتإن أجعتتوا آإجتتاعهم حجتتة قطعيتتة، وإن ادتلثتتوا آتتالق يف قتتول بعاتتهم  ويف اَّملتتة آتتإن

، وبته قتال 4وي علم هذا ابلرث إىل الكتاب والست ة، والدتوو اخلتروج عتن أقتواقم، وقتال هبتذا حممت  بتن الستن صتاحب أيب ح يثتة آيمتا نقلته ابتن عبت الس
 .٦، وبه قال أمح  ابن ح بل آيما نقله ابن القيم من أصول مذهبه٥ي نقله ع ه البيهقي كما قال ابن القيمالشاآع
 

 املقدمة امامسة: و وب العمل ابلرا ح من األقوال املتعارضة
م للعمتتل الت تت ُّ متتن أقتتواق دتتووه، والبتتإ ا ادتلثتتت أقتتوال الصتتاابة آمتتن بعتت هم متتن العلمتتاء، آقتت  وجتتب الرتجتتيح بي هتتا، ملعرآتتة التتراجح م هتتا للعمتتل 

 أبيها ثون نظر يف الرتجيح.
لمتاء يف الرتجتيح وجته التذي يعرآته الععية علتى الأما الراجح: آهو ااقوى من بس ااقوال املتعارضتة، وإمنتا يستتثي  قوتته ورجاانته رواآقتته لألثلتة الشتر 

 بي ها.
، ٥9ال ستاء:  (ْوِ  اآلِدترِ  تت ْم تت ْؤِم  توَن اِبّللِه َواْليَتترَّس توِل ِإن ك  ّللِه َوالَوْعت ْم يف خَتتْيِء آَتتر ثُّوه  ِإىَل اآَِإن تَتَ ا)ب الرتجيح: آم ه قوله تعاىل وأما ثليل وجو 

اب وال املتعارضتة إىل الكتتلواجب رثه كل ماآيه ت اون من ااثلتة أو ااقت، آا 1٠الشتورى:  (َوَما اْدتَتَلْثت ْم ِآيِه ِمن خَتْيِء َآا ْكم ه  ِإىَل اّللَِّ ) وقوله تعاىل
 والس ة ملعرآة الصواب من اخلطأ آيها، وملعرآة مايت َق َّ  م ها ومايؤدر، وهذا الرث هو الرتجيح.

 وثليل وجوب الرتجيح أياا هو إجان الصاابة رضي هللا ع هم على  ل  وهو حجة قطعية، آق  ق هموا ح يل وجوب ال  سل ع ت  التقتاء اخلتتانس
، ونقلته ب صته عتن ال تزَّايل ٧من املاء، ما أن ال ي س صاياان، وخ   ل  مما عملوا آيه ابلرتجيح، هذا ماقاله الشوكاين رمحه هللا  على ح يل املاء
 .8)املستصثى(مذكور يف  رمحه هللا كما هو

 ومن أقوال العلماء يف بيان وجوب الرتجيح بس ااقوال املتعارضة:

                                                 

 1٧٣ /1قه( )الثقيه واملتث 1
 ٣4/12٥)جممون الثتاوى(  2
 ته14٠٣، ط ثار الكتب العلمية 1٠9 - 1٠8)الرث على من أدل  إىل اارع( للسيو ي، ص  ٣
 2٦ /2)جاما بيان العلم(  4

 122 /4)اع   املوقعس(  ٥

 ٣1 /1)اع   املوقعس(  ٦

 2٥4)ارختاث الثاول( ص  ٧
 ٣94ص  2)املستصثى( ج  8
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 .1[ا العلماء على حتر  الكم والثتيا ابقوى، وبقولِ  أو وجه من خ  نظر يف الرتجيحأج]رمحه هللا  ابن ميميةقال  - 1
واعلتم أن متن يكتثتي أبن يكتون يف آتيتاه أو عملته مواآقتا  لقتولِ  أو وجتهِ  يف املستألة، ويعمتل رتا يشتاء ]رمحته هللا  أبو عمرو بن الص حوقال  - 2

 .2[جيح، وال تقي ِ  به آق  جهل ودرق اإلجانمن ااقوال أو الوجوه من خ  نظر يف الرت 
 العمل رجرث  يفَت  به، بل يكتثى لرتجيح واليَتعْ ال دوو للمثيت أن يعمل را ختاء من ااقوال والوجوه من خ  نظر يف ا]رمحه هللا  ابن القيمقال  - ٣

إراثتتته تتته وخرضتته عمتتل بتته، آْآتتَق إراثاقتتوال حيتتل رأي القتتول وَ كتتون  لتت  قتتوال قالتته إمتتا  أو وجهتتا  هتتب إليتته جاعتتة آيعمتتل رتتا يشتتاء متتن الوجتتوه وا
طتتال ة رضتتي هللا عتت هم خمدتتت ف الصتتااباوقتت  قتتال مالتت  رمحتته هللا يف  -إىل أن قتتال  -وخرضتته هتتو املعيتتار وهبتتا الرتجتتيح، وهتتذا حتترا  ابتثتتاق اامتتة 

 ومصيب آعلي  ابالجتهاث.
ابيته آيعمتل بته، ويثتيت وابَّملة آ  دوو العمل واإلآتاء يف ثين هللا اب لتهَشهِهي والت   ومواآقة ال رع آيطلب القول الذي يواآق خرضه وخترَع َمتْن  م

 .٣[به، و كم به، و كم على ع وه ويثتيه با ه، وهذا من أآسق الثسوق وأكس الكبائر، وهللا املستعان.
اباقتوال وب اإلآتاء ابلق و ك   يف وجباب اخلامح هبذا الكتاب، ع   الهذا، وق  سبق تثصيل هذه املسألة يف أحكا  املثيت ابلثصل ااول من ال

 الراجاة.
 

 املقدمة السادسة: العربة بعموا اللفظ ال خبصوص السبب
 العا : هو الكم املست رق َّميا مايصلح له بطريق الشرن أو بطريق الل ة. - 1
 قان:ويتبس من هذا أن العمو  يستثاث من ع ة  رق أ ها  ري - 2

آلحتاث  آلل عليته الصت ة والست  )أ( الطريق ااول: العمتو  املستتثاث بطريتق الشترن وإن كانتت صتي ته داصتة متن جهتة الل تة، وهتو دطتاب الرستول 
 (ِإالَّ َكاآَّتة  لهِل َّتا ِ َوَمتا أَْرَستْلَ اَك )مبعوث َّميا اخللق، قال تعاىل  عليه الص ة والس  أو هني، آإنه حكم عا  َّميا املكلثس انه املكلثس أبمر 

، 4( إ ا أقبلتت الياتة آت عي الصت ةللمستااضتة ) عليته الصت ة والست  ، إال أن يقو  ثليتل علتى دصوصتية امل ا تب هبتذا الكتم. آقولته 28سبأ: 
ملن سأله يو  ال ار أنته  - والس  عليه الص ة هو حكم عا  لكل مستااضة إىل يو  القيامة وإن كان اخلطاب آيه داصا  ابمرأة معي ة، وم له قوله 

عليتته الصتت ة . آهتتذا حكتتم عتتا  وإن كتتان دطتتااب داصتتا. إال أن يقتتو  ثليتتل علتتى اخلصوصتتية كقولتته ٥(ا بتتح والحتترجآقتتال ) -حلتتق قبتتل أن يتتذبح 
 ٦.٧()جتزئ ، وال جتزئ أح ا  بع ك -يف ااضاية جبزعة املعز  -ايب برثة  والس  

ملستثاث بطريق الل ة. وهو العمو  اللثظي وتعريثه أنه )اللثظ املست رق َّميا مايصلح له ِبسب وضا واح ، ثآعتة، بت  )ب( الطريق ال اين العمو  ا
 .8حصر(

وألثا  )صي ( العمو  الل وي هي: )أ( االسم املعرهف أبل خ  العه ية: سواء كتان استم مثترث )كالستارق( أو استم جتا )كاملطلقتات( أو استم  - ٣
واليوان واملاء(. )ب( املعرهف ابإلضاآة )ج( أْساء الشرط )ث( أْساء االستثها  )هت( ااْستاء املوصتولة )و( ال كترة يف ستياق ال ثتي  ج ح )كاإلنسان

 9)و( ال كرة يف سياق الشرط )ح( لثظ كل وجيا وحنو ا.
                                                 

 ٣٣2قهية( البن تيمية، جا البعلي، حتقيق الثقي، ط ثار املعرآة، ص )االدتيارات الث 1
 12٥)أثب املثيت( ص  2
 211ص  4)اع   املوقعس( ج  ٣
 ال يل متثق عليه 4
 ال يل متثق عليه ٥
 رواه الب اري  ٦
 ٣٧1 - ٣٧٠ /1انظر )السهان يف أصول الثقه( للجويين،  ٧
 28٧ - 28٦ /2، و )اإلحكا ( لآلم ي 1٠٦ - 1٠٥، و )ارختاث الثاول( 24٣)مذكرة أصول الثقه( للش قيطي ص  8
 11٣ - 1٠8انظر )ارختاث الثاول( ص  9
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 وي قسم العمو  اللثظي من جهه وروثه إىل قسمس: - 4
نَستتتاَن َلِثتتتي ، َواْلَعْصتتترِ )   ستتتبب: آهتتتذا الدتتت ف يف عمومتتته وُشولتتته لكتتتل مايصتتتلح لتتته، كقولتتته تعتتتاىلرث ابتتتت اء ب تتت)أ( القستتتم ااول: متتتاو  ِإنَّ اإْلِ

أمرت أن أقاتل ال تا  حتىت يشته وا أن ال إلته إال ) عليه الص ة والس  آلثظ )اإلنسان( اسم ج ح معرف أبل يعم كل إنسان، وكقوله  (...د ْسرِ 
وكتل عتا  ورث مبتت أ بطريتق االستتق ل، آت  دت ف ] اآلماد لثظ )ال ا ( اسم ج ح معرف أبل يعم جيا ال ا . قتال ( ال يل متثق عليه، آهللا

 .1[يف عمومه ع   القائلس ابلعمو 
 ت:ه ث ث حاال)ب( القسم ال اين: ماورث بسبب: والسبب إما أن يكون واقعة أو سؤاال . والعا  إ ا ورث على سبب داص آل

، ان سبب نزوقا امل زوميتة التيت ٣8املائت ة:  (َوالسَّارِق  َوالسَّارَِقة  آَاْقَطع واْ أَْيِ يَته َما)عاىل رتن را ي ل على العمو  آيعم إجاعا . كقوله تااوىل: أن يق
 الرجل الذي سرق رثاء صتثوان ي ها، واالتيان بلثظ )السارق( املذكهر ي ل على التعميم، وعلى القول أبهنا نزلت يف عليه الص ة والس  قطا ال   

ِإنَّ اّللهَ ََيْم تتر ك ْم َأن ت تتؤثُّواْ اَاَمتتاَ ِت ِإىَل ) بتتن أميتتة يف املستتج  آاالتيتتان بلثتتظ )الستتارقة( اان تتى ثليتتل علتتى التعمتتيم أياتتا. وم التته أياتتا قولتته تعتتاىل
عليته الكعبة من ع مان بن  لاة ستاثن الكعبتة، آ زلتت اآليتة آتأمر ال ت  ، آسبب نزوقا أن العبا  بن عب املطلب أراث أدذ مثتاح ٥8ال ستاء:  (َأْهِلَها

بتل يتراث بته  -وهتو مثتتاح الكعبتة  -ِبرث املثتاح لع مان، آذكر ااما ت بصي ة اَّما، قري ة تت ل علتى أنته مل ي ترث دصتوص الستبب  الص ة والس  
 2عمو  ااما ت.

. وضتتترب ٣العتتتسة ِبصتتتوص الستتتبب البعمتتتو  اللثتتتظكصيصتتته ابلستتتبب، آتتتي ص إجاعتتتا، أي تكتتتون الالتتتة ال انيتتتة: أن يقتتترتن العتتتا  رتتتا يتتت ل علتتتى 
 .4 ٥٠ااحزاب:  (َداِلَصة  لََّ  ِمن ث وِن اْلم ْؤِمِ سَ  –إىل قوله  - َواْمَرأَة  مُّْؤِمَ ة  ِإن َوَهَبتْ ) الش قيطي م اال  لذل  بقوله تعاىل
ثتظ الِبصتوص ن العتسة بعمتو  اللالتق آيهتا أو ت ل على التعميم أو الت صيص: وهي حمل اخل ف بس العلمتاء، الالة ال ال ة: أال يقرتن العا  بقري ة 

لشتوكاين يف )ارختتاث الثاتول( ، وحكتاه ا٧9السبب، وهتو قتول جهتور العلمتاء كمتا حكتاه أبتو عمترو بتن الاجتب يف )م تهتى الوصتول واامتل( ص 
 ، عتتن الشتتارن وهتتو عتتا للثتتظ التتوارثلتتق التتذي الختتت  آيتته وال خت تتبهة، ان التعبتت  للعبتتاث إمنتتا هتتو ابوهتتذا املتتذهب هتتو ا] الشااوكاين . وقتتال12٦ص 

  ها:ملسبب أثلة . وي ل على أن العسة بعمو  اللثظ الِبصوص ا[ووروثه على سؤال داص اليصلح قري ة لقصره على  ل  السبب
 عليته ذكر  لت  لته، آأنزلتتآت ة والست  عليته الصت ن امترأة ق بلتة، آتأتى رستول هللا ما رواه الب اري عن ابن مسعوث أن رج  أصتاب متال ليل ااول: 

تيِهَتاي ْذِهْأَ  َوأَِقِم الصََّ َة َ َريفَِ ال تََّهاِر َوو َلثا  مِهَن اللَّْيِل ِإنَّ الََْسَ اتِ ) اِكرِينَ  السَّ قتال الرجتل: أيلَ هتذه  قتال  - 114هتوث:  (ِت َ ِلَ  ِ ْكتَرى لِلتذَّ
اللثتظ،  لتى أن العتسة بعمتو عل ال تزان (. آهتذا نتص يف حمتقتال َّميتا أمتيت كلهتم( ويف روايتة للب تاري )ملتن عمتل هبتا متن أمتيت) ليه الص ة والست  ع

تتِل معتتس يف  نتتبِ  معتتس، وعلتتى هتتذا انع هتتل الستت ة علتتى أن قتت  إجتتان أان )الستت ات والستتيتات( صتتي  عمتتو ، متتا أن ستتبب ال تتزول دتتاص ِبَرج 
  ات تكثر السيتات ابملواونة.الس

، آقتال عليته الصت ة والست  أَته لتي   وآا متة ب تت رستول  عليه الص ة والست  ال ليل ال اين: مارواه الب اري عن َعِليه رضي هللا ع ه أن رسول هللا 
وََكتاَن ) وهتو يقتول عليته الصت ة والست  آانصترف رستول هللا أن يبع  ا بع  ا،  آقال علي: ايرسول هللا إمنا أنثس ا بي  هللا آإ ا ختاء أال ت َصلهون ،قم: 

نَستتان  َأْك َتتتَر خَتتتْيِء َجتتَ ال   عليتته الصتت ة ( مكيتتة نزلتتت يف كثتتار مكتتة، وت وتتته ٥4. وهتتذه اآليتتة متتن ستتورة الكهتتف )٥. أو كمتتا قتتال٥4الكهتتف:  (اإْلِ
 أن العسة بعمو  اللثظ. قا يف هذا املوضا ما علي وووجه آا مة رضي هللا ع هما ي ل على والس  

، 19٦البقرة:  (َآَمن َكاَن ِم ك م مَّرِياا  َأْو ِبِه أَ  ى مِهن رَّْأِسِه َآِثْ يَةم مِهن ِصَياِ  َأْو َصَ َقِة َأْو ن س  ِ ) ال ليل ال الل: ماجاء يف تثس  قوله تعاىل
                                                 

 ٣٠٠ /1، وانظر )املواآقات( للشا   ٣4٧ /2)اإلحكا (  1
 2٥٠ قيطي ص ، وانظر )مذكرة أصول الثقه( للش٧4ص  2انظر )جا اَّواما( لتاج ال ين السبكي، وحاختييت احمللى والعطار عليه، ج  2
 2٣9 /2، و )اإلحكا ( لآلم ي 21 /2انظر )املستصثى( لل زايل  ٣
 2٥٠)مذكرة أصول الثقه( ص  4
 ٧٣4٧و  112٧ال يل  ٥
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. وهتذا أياتا نتص يف حمتل ال تزان، داصتة وأن متا قالته كعتب هتو حمتل 1وآيها قال كعب بن عجرة رضتي هللا ع ته )نزلتت يفَّ داصتة، وهتي لكتم عامتة(
 إجان من اامة.

أن آارستا  َملَّكتوا  عليته الصت ة والست  ال ليل الرابا: مارواه الب اري عن أيب بكرة رضي هللا ع ه قال: لق  نثعين هللا بكلمة أاي  اَّمل، ملا بَتَلَ  ال   
. وأاي  اَّمل يعين هبا ع  ما درجت عائشة و لاة والزب  رضي هللا ع هم َعلَتى أمت  املتؤم س علتي 2(وا أمرهم امرأةلن ي ثلح قو م وله اب ة كسرى قال )

لتى بن أيب  الب رضي هللا ع ه، آلما كانت عائشة على رأسهم است ل أبو بكرة هبذا ال يل علتى أهنتم لتن يثلاتوا، ومل ي كتر أحت م متن الصتاابة ع
م هم على أن العتسة بعمتو  اللثتظ الِبصتوص الستبب، إ  إن الت يل قيتل يف قتو ِ  كثتار )وهتم  -سكويت  -ل ، آهذا إجان أيب بكرة است الله بذ

( يف ستتياق ال ثتتي )لتتن(. ومتتا أن بعتتض ال علمتتاء الث تتْر ( وامتترأة كتتاآرة )وهتتي اب تتة كستترى( ولك تته أجتتراه علتتى املستتلمس لعمتتو  لثظتته، آهتتو نكتترة )قتتو  م
ل ( وهذا قول ابتن حتز  إال أن  قصر هذا ال يل على

 
سببه آجعل ال هي عن تولية ال ساء داصا  ابإلمامة العظمى )انه ورث يف تويل اب ة كسرى امل

 اَّمهتتور علتتى د آتته وأن ال هتتي عتتا  يف جيتتا التتوالايت لعمتتو  اللثتتظ، ومتتا  لتت  آلتتم يقتتل أي متتن الثتتريقس أبن التت يل ورث يف الكثتتار والدتتوو
 مسلمس.االست الل به لل

َا َجزَاء الَِّذيَن   َارِب وَن اّللهَ َوَرس وَله  َوَيْسَعْوَن يف اَاْرِع َآَساثا  َأن يت َقتتَّل واْ ) له تعاىلال ليل اخلامح: قو  ، ومل خيتلتف العلمتاء يف  ٣٣املائت ة:  ...(ِإمنَّ
 ٣يق سواء كان مسلما  أو كاآرا . أهنا نزلت يف املرت ين )الع َرنيس( وق  عمموا حكمها على كل حمارب وقا ا  ر 

واللثتظ العتا  إن أريت  ] رمحته هللا ابان ميمياةال ليل الساث : أن ماثبت آيه أن العا  يقصر على سببه، آلوجوث ثليل آدر ي ل علتى  لت . كمتا قتال 
إمتا موسَّتا يف أتدت ه إىل حتس الاجتة به اخلاص آ ب  من نصب ثليل ي ل على الت صتيص، إمتا مقترتن ابخلطتاب ع ت  متن الدتوِهو أتدت  البيتان، و 

إ ا كان اللثتظ أعتم متن  لت  الستبب، آقت  قيتل: إنته يقتصتر علتى ستببه، والتذي عليته جتاه  ال تا  أنته دتب اادتذ ]اا ي، وقال أ4 [ع   اَّمهور
رأى امترأة مقتولتة يف بعتض م اويته  لست  عليه الصت ة وا. ومن أم لة  ل  )أن رسول هللا ٥[بعمو  القول ما مل يقم ثليل بوجوب القصر على السبب

، آهذا نص عا  يف ال هي عن قتل جيا ال ساء ولك ه ق ِصَر على ستببه وهتو أن  لت  يف قتتال الكثتار ااصتليس، ان ٦آأنكر قتل ال ساء والصبيان( 
، وقتتتل املتترأة قصاصتتا  لقولتته تعتتاىل ٧(  تته آتتاقتلوهمتتن بتت هل ثيااثلتتة اادتترى أوجبتتت هتتذا القصتتر ومتتن هتتذه ااثلتتة وجتتوب قتتتل املتترأة املرتتت ة للاتت يل )

، آقت  كتتان 8( إ ا ث بت  اإلهتاب آقتت   هتر) عليته الصت ة والستت  . ومتتن أم لتة قصتر العتا  علتتى ستببه بت ليل آدتتر قولته 1٧8البقترة:  (َواا ن َتى اِبا ن َتى)
عليته الصت ة يت دل آيته جلت  ميتتة خت  متأكول اللاتم بت ليل هنيته سببه الشتاة امليتتة، آت ل علتى أن جلت  امليتتة متن متأكول اللاتم يطهتر ابلت ابل، وال

 .9عن جلوث السبان والس  
بعمتو   لسبب. أي أن العتسةلكم على ااواخل صة: أن اللثظ العا  الوارث على سبب، ح كمه يَتع م كل مايشمله اللثظ ما مل يقم ثليل بوجوب قصر 

 ائل وهي:اللثظ الِبصوص السبب، ويتثرن عن هذا ث ث مس
 ااوىل : أن صورة سبب الوروث قطعية ال دول يف ال ص العا .

 وال انية: أن قول الصاايب نزلت هذه اآلية يف كذا ليح قصرا  لل ص العا  على سببه.
 وال ال ة: االست الل ابآلايت اليت نزلت يف الكثار على املسلمس.

                                                 

 (4٥1٧ال يل رواه الب اري ) 1
 (٧٠99ح يل ) 2
 .11٠ - 1٠9 /12، و )آتح الباري( 8٥ /٧انظر )جممون آتاوى ابن تيمية(  ٣
 2٧1 /2٠)جممون الثتاوى(  4
 ٣٣)الصار  املسلول( ص  ٥
 متثق عليه ٦
 رواه الب اري ٧
 رواه مسلم 8
 ال يل رواه أمح  وأبو ثاوث وال سائي والرتمذي 9



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

841 

 ختاء هللا. وسوف نثرث كل مسألة من هذه رق مة مستقلة آيما يلي إن
 

 املقدمة السابعة: صورة سبب الورود ققعية الدخول يف النص العاا
ص ب صتوص الكتتاب يف ول آإنه داوقلت سبب الوروث ومل أقل سبب ال زول لي دل آيه نصوص الكتاب والس ة الوارثة على أسباب، أما سبب ال ز 

 مصطلح أهل العلم.
لستبب، جتب قصتر الكتم علتى اقتم ثليتل يو لوارث على سبب، ح كمه يع م كتل متا يشتمله اللثتظ متا مل يوق  تبس من املق مة السابقة أن اللثظ العا  ا

 أي أن )العسة بعمو  اللثظ الِبصوص السبب(.
أميا إهاب ث ب  آق  والذي يشمله اللثظ العا  ث ثة أختياء: عس السبب، وصورة السبب أي نون السبب، وعمو  اللثظ، ونارب قا م اال ِب يل )

( آقتالوا: إهنتا ميتتة، انتثعتم ذهاهبا آ ب تموه  أاليف ختاِة ميتة ملوالة للسي ة ميمونة رضي هللا ع ها، آقال ) عليه الص ة والس  ( آق  قاله ال    هر
 .1(إمنا َحر َ  أكلهاآقال )

 آعس السبب ه ا: هو الشاة امليتة ملوالة السي ة ميمونة يطهر جل ها ابل ابل.• 
 سبب أو صورته: هو كل ختاة ميتة آيطهر جل ها ابل ابل.ونون ال• 
 ليل آدر.( ودرج خ  مأكول اللام من هذا الكم ب أميا إهابوعمو  اللثظ: هو أن جل  كل حيوان يطهر ابل ابل )• 

العتتتسة بعمتتتو  اللثتتتظ آعتتتس الستتتبب ونتتتون الستتتبب ثادتتت ن يف حكتتتم العمتتتو  بتتت  دتتت ف معتتتتس، وإمنتتتا اخلتتت ف يف عمتتتو  اللثتتتظ، وقتتت  تبتتتس لتتت  أن 
وليح بس ال تا  دت ف نعلمته أهنتا تعتمه الشت ص التذي نزلتت ]رمحه هللا  ابن ميميةالِبصوص السبب. ويف ثدول نون السبب يف حكم العا  قال 

لستتبب. أي صتتورة ا [ومتتن كتتان حالتته كاالتته]أي عتتس الستتبب، وقولتته  [تعتتم الشتت ص التتذي نزلتتت بستتببه]، آقولتته 2 [بستتببه ومتتن كتتان حالتته كاالتته
. ويعتين ابلستبب عي ته وصتورته كمتا يظهتر متن ستياق  ٣[واللثظ العا  إ ا ورث علتى ستبب آ بت  أن يكتون الستبب م ت رجا  آيته]أياا  ابن ميميةوقال 

 ك مه، وكما ي ل عليه ك مه السابق يف )الصار  املسلول(.
ثظ ق  يكون عاما  ويقو  ال ليل على كصيصته، آتإ ا ع تِرف الستبب ق ِصتَر وم ها أن الل] –يف معرآة آوائ  أسباب ال زول  -رمحه هللا  السيوطيوقال 

الت صتتتيص علتتتى ماعتتت ا صتتتورته، آتتتإن ثدتتتول صتتتورة الستتتبب قطعتتتي وإدراجهتتتا ابالجتهتتتاث مم تتتون، كمتتتا حكتتتى اإلجتتتان عليتتته القاضتتتي أبتتتو بكتتتر يف 
يعتتين [ القاضتتي أبتتو بكتتر]. وقولتته ٥  إىل بعتتض ااح تتافيشتت [َمتتن ختتتذه آجتتوو  لتت ]. وقولتته 4[، وال التثتتات إىل متتن ختتتذَّ آجتتوَّو  لتت «التقريتتب»

 .٦1 /2هت، ونقل اإلجان على  ل  ال زايل أياا يف )املستصثى(  4٠٣الباق ين 
 .٦[وجهور أهل ااصول على أن صورة السبب قطعية ال دول يف العا ، آ  دوو إدراجها م ه ر صص، وهو التاقيق]رمحه هللا  الشنقيقيوقال 
 

 ة الثامنة: قول الصحايب نزلت هذه اآلية يف كذا لي  قصرًا للنص العاا على سببهاملقدم
بب، قصتر الكتم علتى الست ثليتل يوجتب آق  تبس من املق مة الساثسة أن اللثظ العا  الوارث علتى ستبب ح كمته يع تم كتل مايشتمله اللثتظ متا مل يقتم

 أي أن )العسة بعمو  اللثظ الِبصوص السبب(.
ذا معرآة أن قول الصاايب نزلت هذه اآلية يف كذا هتو بيتان م ته لستبب ال تزول ولتيح قصترا  لكتم الت ص العتا  علتى هتذا الستبب، إ  ويرتتب على ه

                                                 

 ٧٣ /1رواه اَّماعة. )نيل ااو ار(  1
 ٣٣)الصار  املسلول( ص  2
 2٥٣ /81، و ٣٦4 /1٦، وم له يف )جممون الثتاوى( ٥٠، وم له يف ص 18٥)اقتااء الصراط املستقيم( ص  ٣
 28 /1)االتقان يف علو  القرآن(  4
 241 /2انظر )اإلحكا ( لآلم ي  ٥
 4٣٠ /٧، وله م له يف تثس ه )أضواء البيان( 2٥2)مذكرة أصول الثقه( ص  ٦
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 ق  ثبت اباثلة املذكورة يف املق مة الساثسة أن العسة بعمو  اللثظ. 
وال  وكتتان نزلتت آيتته أ -لتت آيتته  هِتل رتتن نز آبهتتذا مي َ « آتت ن وآت ن هتذه اآليتتة نزلتت يف»ومتتن  لت  قتتوقم: إن ]رمحتته هللا  اباان ميمياةويف بيتان هتتذا قتال 

 زوقا بسببه.نهنا خمتصة رن كان إيقول مسلم اليري ون به أهنا آية خمتصة به، كآية اللعان، وآية القذف، وآية احملاربة، وحنو  ل . ال -سبب نزوقا 
ختت ص واحت  متن  لت   ه يقتصتر علتىمل يريت وا بتذل  أنت -لتى ال تون التذي هتو ستببه واللثظ العا  وإن قال  ائثتة إنته يقصتر علتى ستببه آمتراثهم ع

 ال ون.
    هتت ل بتتن أميتتة: وأن بتتن عتت ي، أوآتت  يقتتول مستتلم إن آيتتة الظهتتار مل يتت دل آيهتتا إال أو  بتتن الصتتامت، وآيتتة اللعتتان مل يتت دل آيهتتا إال عاصتتم ا

 ه مسلم والعاقل.الكثار مل ي دل آيه إال كثار قريش، وحنو  ل  مماال يقول
، كمتا لقترآن جيتا ال قلتسعتاىل دا تب ابقت  عترف ابالضتطرار متن ثي ته أنته مبعتوث إىل جيتا اإلنتح واَّتن، وهللا ت عليته الصت ة والست  آإن حمم ا  

 -امل توف و ار هتو اإلعت   ابمل توف، رسول به. واإلنتذ. آكل من بل ه القرآن من إنسي وجين آق  أنذره ال19اانعتا :  (ا نِذرَك م ِبِه َوَمن بَتَل َ ) قال:
 ي زل رن عصى أمره وهنيه. -هو العذاب 

 1.[آق  أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن مل يطعه وإال عذبه هللا تعاىل، وأنه إن أ اعه أكرمه هللا تعاىل
ورة يف أستباب ال تزول املتذككور خت صتا ، كإن كتان املتذ وقت  دتال ك ت ا  متن هتذا البتاب قتوقم هتذه اآليتة نزلتت يف كتذا الستيما ]أياتا  ابن ميمياةوقال 

ك لتة نزلتت ن أميتة، وأن آيتة البت أو ه ل التثس ، كقوقم إن آية الظهار نزلت يف امرأة أو  بن الصامت. وإن آية اللعان نزلت يف عومير العج ين
ت َته م ِرَتا أَنتَزَل اّلله  ) بر بن عب  هللا. وأن قولته:يف جا  (ِذ ث بت تَره  َوَمتن يت تَوقهِِْم يَتْوَمتِت)ت يف بتين قريظتة وال ات ، وأن قولته: نزلت 49املائت ة:  (َوَأِن اْحك تم بَتيتْ
يف قاية َتيم ال اري وع ي بن ب اء، وقول أيب  نزلت 1٠٦ملائت ة: ا (خَتَهاَثة  بَتْيِ ك ْم ِإَ ا َحَاَر َأَح َك م  اْلَمْوت  ) نزلت يف ب ر، وأن قوله: 1٦اانثال: 

  من شر اانصار، ال يل، ونظائر هذا ك   مما يذكرون أنه نزل يف قو نزلت آي ا مع 19٥البقترة:   (َواَل تت ْلق واْ أِبَْيِ يك ْم ِإىَل التتَّْهل َكةِ ) وله:أيوب إن ق
 املشركس ركة، أو يف قو  من أهل الكتاب اليهوث وال صارى، أو يف قو  من املؤم س.

ت تاوعوا  ال  ق، وال ا  وإنعاقل على ا حكم اآلية خمتص أبولت  ااعيان ثون خ هم، آإن هذا اليقوله مسلم والآالذين قالوا  ل  مل يقص وا أن 
 تص ابلشت ص املعتس،كتاب والست ة يف اللثظ العا  الوارث على سبب هل خيتص بسببه أ  ال  آلم يقل أح  متن علمتاء املستلمس إن عمومتات الكتت

 ب ون  ل  الش ص آيعم مايشبهه، واليكون العمو  آيها ِبسب اللثظ.وإمنا خاية مايقال إهنا كتص 
ت اولتة لتذل  ما  رت ح أو    آهتي ن كانتت دتس واآلية اليت قا سبب معس إن كانت أمرا  وهنيا  آهي مت اولة لذل  الش ص ول ت ه ممتن كتان ر زلتته، وإ

 الش ص وخ ه ممن كان ر زلته أياا .
ه التالف إ ا مل يعترف متانوا الثقهتاء إنته على آهم اآلية، آإن العلم ابلسبب يورث العلم ابملسبب، وقذا كان أصح قويل يعس« سبب ال زول»ومعرآة 

 رجا إىل سبب ميي ه وما هيجها وأاثرها.
كمتا تقتتول عتين هبتذه اآليتتة    وقتوقم نزلتت هتذه اآليتتة يف كتذا يتراث بته َترة أنتته ستبب ال تزول، ويتتراث بته َترة أن  لت  ثادتل يف اآليتتة وإن مل يكتن الستبب

 .2[كذا.
آيهتا دطتاب َّميتا اخللتق متن اإلنتح واَّتن، إ  كانتت رستالته عامتة  عليته الصت ة والست  واآلايت اليت أنزقا هللا على حمم  ]أياا  ابن ميميةوقال 

لسبب املعس الذي نزل آيه ابتثاق املستلمس، لل قلس، وإن كان من أسباب نزول اآلايت ما كان موجوثا  يف العرب آليح ختيء من اآلايت خمتصا  اب
حت   وإمنا ت اوعوا: هل خيتص ب تون الستبب املستؤول ع ته  وأمتا بعتس الستبب آلتم يقتل أحت  متن املستلمس: إن آايت الطت ق أو الظهتار أو اللعتان أو

 .٣[السرقة واحملاربس وخ   ل  خيتص ابلش ص املعس الذي كان سبب نزول اآلية
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 اسعة: االستدالل ابآلايت اليت نزلت يف الكفار على املسلمنياملقدمة الت
س متاثا  ت ل هبتا علتى املستلمال أنته ي ستإوهذه من املسائل املتثرعتة عتن قاعت ة )العتسة بعمتو  اللثتظ الِبصتوص الستبب(، آاآليتة قت  ت تزل يف الكثتار 

 ا  على سببه.ا  لل ص العنزلت هذه اآلية يف كذا ليح قصر لثظها عاما   تمل  ل . وق   كرت يف املق مة السابقة أن قول الصاايب 
 وإلي  بعض ااثلة على جواو االست الل ابل صوص الوارثة يف الكثار على املسلمس:

ت  واظَ ُّتوا َأهنَّ تم مَُّواِقع وَهتا َوملَْ َورََأى اْلم ْجرِم وَن ال َّتاَر آَ ) قوله تعاىل - 1 َهتا َمْصترِ   دَِ ا اْلق تْرآِن لِل َّتاِ  ِمتن ك تلِه َم َتِل رَّآْتَ ا يف َهتذَ َوَلَقتْ  َصت، آا  َع تْ
نَسان  َأْك َتَر خَتْيِء َجَ ال   تِتيَته ْم س ت َّة  اْاَوَّلِتَس َأْو ََيْتِتيَته م  أتَْ تَتْ ِثر وا َرهبَّ تْم ِإالَّ َأن اْق َ ى َوَيسْ   َجاءه م  َوَما َمَ َا ال َّاَ  َأن يت ْؤِم  وا ِإ ْ ، وََكاَن اإْلِ

تترِيَن َوم  تتِذرِيَن وَ ، َعتتَذاب  قت تتب    الْ  َتتاِثل  َوَمتتا نت ْرِستتل  اْلم ْرَستتِلَس ِإالَّ م َبشِه . آتتاآلايت  ٥٦ - ٥٣الكهتتف:  (اْلَتتقَّ  وا اِبْلَباِ تتِل لِي ْ ِحا تتوا بِتتهِ لَّتتِذيَن َكَثتتر  اد 
نَستان  أَ وََكتا) عتاىلبقولته ت ة والست  عليته الصت كما هو  اهر ورثت يف الكثار، وج اقم ابلبا ل، ومتا  لت  آقت  استت ل ال ت   ْك َتتَر خَتتْيِء َن اإْلِ

 لثظ(.ة )العسة بعمو  الَعَلى َعِليه بن أيب  الب رضي هللا ع ه، وق  سبق ال يل يف  ل  يف املق مة الساثس ٥4الكهف:  (َجَ ال  
وهم الثر  ع  ما ملهكوا اب ة كسرى عليهم، آاست ل بته أبتو بكترة  ، ورث يف الكثار1( لن يثلح قو  ولوا أمرهم امرأة) عليه الص ة والس  قوله  - 2

 رضي هللا ع ه على عائشة رضي هللا ع ها يو  اَّمل. وق  سبق ح ي ه يف املق مة الساثسة.
َهتا ) قوله تعاىل - ٣ َعتَل َعلَتْيك ْم َعتَذااب  مِهتن آَتتْوِقك ْم َأْو ق تْل ه تَو اْلَقتاِثر  ، َوِمتن ك تلِه َكتْرِب مث َّ أَنتت ْم ت ْشترِك ونَ ق ِل اّلله  يت َ جِهيك م مِه تْ  َعلَتى َأن يَتبتْ

تتتْم َأْو يَتْلِبَستتتك ْم خِتتتتَيعا  َوي تتتِذيَق بَتْعَاتتتك م أَبَْ  بَتْعتتتضِ  مث َّ أَنتتتت ْم ) . آهتتتذا ْ يتتت  ووعيتتت  للمشتتتركس آقتتتال تعتتتاىل٦٥ - ٦4اانعتتتا :  (ِمتتتن حَتْتتتِت أَْرج ِلك 
ي عتن جتابر رضتي هللا ع ته علتى املستملس، آيمتا رواه الب تار  عليته الصت ة والست  آقت  محلهتا رستول هللا  مث خترن يف ْ يت هم. ومتا  لت  (ت ْشرِك ونَ 

َعَل َعَلْيك ْم َعَذااب  مِهتن آَتتْوِقك مْ )قال: ملا نزلت هذه اآلية  (، أعتو  بوجهت ) عليته الصت ة والست  ، قتال رستول هللا  (ق ْل ه َو اْلَقاِثر  َعَلى َأن يَتبتْ
 عليته الصت ة والست  ، قتال رستول هللا  (بَتْعَاتك م أَبَْ  بَتْعتضِ  خِتتَيعا  َوي تِذيقَ َأْو يَتْلِبَستك ْم ) (،أعتو  بوجهت قتال ) (حَتِْت أَْرج ِلك مْ ِمن َأْو ) قال
 .2هذا أْهَون، أو هذا أيسر()
َكتتان واْ اَل ، َمتتْرَ َ َ لِتتَ  ِرَتتا َعَصتتوا وََّكتتان واْ يَتْعتَتت  ونَ  َوِعيَستتى ابْتتِن ل عِتتَن الَّتتِذيَن َكَثتتر واْ ِمتتن بَتتيِن ِإْستترَائِيَل َعلَتتى ِلَستتاِن َثاو وثَ ) قولتته تعتتاىل - 4

. آهذا نص صتريح يف الكثتار متن بتين استرائيل، ومتا  لت  آقت  تت  رستول هللا ٧9 - ٧8املائ ة:  (يَتْثَعل ونَ  يَتتَتَ اَهْوَن َعن مُّ َكِر آَتَعل وه  لَِبْتَح َما َكان واْ 
كتت ، وهللا لتتتأمرن ابملعتتروف، ولت هتتون عتتن امل كتتر، ولتأدتتذن علتتى يتت  الظتتامل، ولتأ رنتته علتتى التتق أ تترا  هتتذه اآلايت مث قتتال )  عليتته الصتت ة والستت 

عليته . آاآليتة يف الكثتار وقت  استت ل هبتا رستول هللا ٣(ولتقصرنه على التق قصترا ، أو لياتربن هللا بقلتوب بعاتكم علتى بعتض مث ليلع ت كم كمتا لعت هم
 على املسلمس أهنم يصيبهم ماأصاب الكثار من الوعي  إ ا آعلوا م ل ماآعلوا. لس  الص ة وا

تتَن اَاْحبَتتاِر َوالرُّْهبَتتاِن لَيَتتْأك ل وَن أَْمتتَواَل ال َّتتاِ  اِبْلَباِ تتلِ ) قولتته تعتتاىل - ٥ ِذيَن الَّتتَوَيص تت ُّوَن َعتتن َستتِبيِل اّللِه وَ  اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ ِإنَّ َك ِتت ا  مِه
تتتْره م ِبَعتتتَذاِب أَلِتتتيمِ  . وقتتت  روي الب تتتاري عتتتن أيب  ر قتتتال: ك تتتت ابلشتتتا  ٣4التوبتتتة:  (َيْك ِتتتز وَن التتتذََّهَب َواْلِثاَّتتتَة َواَل ي  ِثق وهَنَتتتا يف َستتتِبيِل اّللِه آَتَبشِه

قتال معاويتة: نزلتت يف أهتل الكتتاب، آقلتت: نزلتت آي تا  (ا يف َستِبيِل اّللهِ الَِّذيَن َيْكِ ز وَن الذََّهَب َواْلِثاََّة َواَل ي  ِثق وهنََ وَ  آادتلثت أ  ومعاوية يف
 .4وآيهم.

تتوَن َمتتا أَنَزْل َتتا ِمتتَن اْلبَتيِه َتتاِت َواْق تتَ ى ِمتتن بَتْعتتِ  َمتتا بَتيتَّ َّتتاه  لِل َّتتاِ  ) قولتته تعتتاىل - ٦ َعتت ت ه م  يف اْلِكتَتتاِب أ ولَتتتِتَ  يَلَعتت ت ه م  اّلله  َويَتلْ ِإنَّ الَّتتِذيَن َيْكت م 
ِع  تتونَ  التتذي د ونتته مكتتتواب ع تت هم يف التتتوراة واإلجنيتتل، ومتتا  عليتته الصتت ة والستت  ، نزلتتت يف أهتتل الكتتتاب التتذين كتمتتوا صتتثة ال تت  1٥9البقتترة:  (ال َّ
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حتت هثت  يف كتتتاب هللا متتا  لتت  آقتت  استتت ل الصتتاابة بعمتتو  لثظهتتا، آقتتال أبتتو هريتترة رضتتي هللا ع تته: إن ال تتا  يقولتتون أك َتتر أبتتو هريتترة، ولتتوال آيتتتان
تتوَن َمتتا أَنَزْل َتتا ِمتتَن ) حتت ي ا ، مث يتلتتوا يعتتين أبتتو هريتترة أنتته لتتوال الوعيتت  علتتى  . 1 1٦٠ - 1٥9البقتترة: (التترَِّحيم  ) –إىل قولتته  - (اْلبَتيِه َتتاتِ ِإنَّ الَّتتِذيَن َيْكت م 

. وبت ثح اآليتتة استت ل ع متتان بتن عثتتان رضتي هللا ع تته علتتى والستت  عليتته الصت ة كتمتان العلتتم التوارث يف هتتذه اآليتة ماحتت َّث اباحاثيتل عتتن ال ت  
 (.1٦٠ ل  آيما رواه ع ه الب اري )ح يل 

 أهتتل الكتتتاب، ، نزلتتت يف ٧٧آل عمتتران:  (نَّ الَّتتِذيَن َيْشتترَت وَن ِبَعْهتتِ  اّللِه َوأمَْيَتتاهِنِْم مَثَ تتا  قَلِتتي   أ ْولَتتتِتَ  اَل َدتتَ َق َق تتْم يف اآلِدتتَرةِ إِ ) قولتته تعتتاىل - ٧
 .2واست ل هبا الصاابة على الوعي  الوارث يف اليمس ال مو 

الكثار علتى  وااثلة على هذه املسألة ك  ة ومعروآة ملن يطالا يف التثاس ، آاكتثى را سبق، آثيه ثاللة على جواو االست الل ابل صوص الوارثة يف
عليتته الصتت ة آتتإن نصتتوص الكتتتاب والستت ة اللتتذين  تتا ثعتتوة حممتت  ]رمحتته هللا اباان ميميااة املستتلمس متتاثا  اللثتتظ  تمتتل  لتت ، ويف بيتتان هتتذا قتتال 

ت ، يت تتاوالن عمتتو  اخللتتق ابلعمتتو  اللثظتتي واملع تتوي، أو ابلعمتتو  املع تتوي. وعهتتوث هللا يف كتابتته وستت ة رستتوله ت تتال آدتتر هتتذه اامتتة، كمتتا  لتتوالستت  
اامتتم، لتكتتون عتتسة ل تتا. آَت  َشتتبِهه حال تتا ِبتتاقم، ونقتتيح أوادتتر اامتتم أبوائلهتتا. آيكتتون للمتتؤمن متتن أوقتتا. وإمنتتا قتتصَّ هللا علي تتا قصتتص متتن قبل تتا متتن 

ال تعاىل ملتا قتصه املتأدرين ختبه را كان للمؤمن من املتق مس. ويكون للكاآر وامل اآق من املتأدرين ختبه را كان للكاآر وامل اآق من املتق مس، كما ق
وأدتس ستباانه  -قتال  إىل أن - 111يوستف:  (َلَقْ  َكاَن يف َقَصِصتِهْم ِعتْسَةم اِه ْويل ااَْلبَتابِ ) قال: َقصص اانبياء. مثيوسف مثصلة، وأجل قصة 

 .٣[أن ثأب الكاآرين من املستأدرين ك أب الكاآرين من املستق مس
آتأنكروا عليته وعلتى أتباعته االستت الل ابل صتوص التوارثة يف وق  كانت هتذه متن الشتبهات التيت أاثرهتا دصتو  ثعتوة الشتيخ حممت  بتن عبت  الوهتاب، 

 زيار دحا ن علتى تكثت  متن يثعتل  لت  متن املستلمس. ومتن  لت  قتول -كال صتوص ال التة علتى كثتر متن يت عو خت  هللا ويستت يل بته   -الكثار 
تت ين]مثتتيت مكتتة  رثه عليتته وعلتتى أم التته ك تت  متتن علمتتاء التت عوة، آقتتال . آتت[وَتسهتت  يف تكثتت  املستتلمس َبايت نزلتتت يف املشتتركس آاملهتتا علتتى املوحه

وأما قتول متن يقتول إن اآلايت التيت نزلتت ِبكتم املشتركس ااولتس، آت  تت تاول متن آعتل آعلهتم، آهتذا كثتر عظتيم، متا أن ] عبد هللا أبو بقنيالشيخ 
ن والس ة ا   كانوا وانقرضوا  آ    َ ه الزاين اليو ، والتقطا يت  هذا قول مايقوله إاله ثور مرتكح يف اَّهل، آهل يقول أن ال وث املذكورة يف القرآ

الستتارق، وحنتتو  لتت ، متتا أن هتتذا قتتول يستتتاي متتن  كتتره، أآيقتتول هتتذا أن امل تتا بس ابلصتت ة والزكتتاة وستتائر ختتترائا اإلستت   انقرضتتوا وبطتتل حكتتم 
زيتل القترآن ومتاثله عليته متن ااحكتا  علتى ااختت اص والتواثث التيت إن متن م تا ت ] عبداللقيف بن عبدالرمحن آل الشيخ. وقال الشتيخ [القرآن

تتت دل حتتتت العمتتو  اللثظتتي، آهتتو متتن أضتتل اخللتتق وأجهلهتتم رتتا عليتته أهتتل اإلستت   وعلمتتاؤهم قتتر   بعتت  قتترن، وجتتي  بعتت  جيتتل، ومتتن أعظتتم ال تتا  
لقترآن وأحكامته عامتة الداصتة ِبصتوص الستبب. ومتا املتانا متن تكثت  تعطي   للقرآن، وهجرا  له وعزال  عن االست الل به يف موارث ال زان آ صتوص ا

ومن ختتبهاته قولته يف بعتض اآلايت هتذه ]أياا  عبداللقيف. وقال الشيخ [من آعل ماآعلت اليهوث من الص ه عن سبيل هللا والكثر به. ما معرآته 
تعطيتل القترآن عتن أن يت تاول أم تاقم وأختتباههم  -قاتلته هللا  -يريت  نزلت ِآيمن يعب  ااص ا ، هذه نزلتت يف أيب جهتل، هتذه نزلتت يف آت ن وآت ن 

ومن ااستباب املانعتة عتن آهتم كتتاب هللا أهنتم   توا أن متاحكى هللا عتن املشتركس، ]أياتا: عبداللقيفوقال الشيخ  [.ممن يعب  خ  هللا، ويع له بربه
ا، مل يعقبوا واراث . وررا ْسا بعاهم قول من يقول من املثسرين هتذه نزلتت يف وماحكم عليهم ووصثهم به داص بقوِ  ماوا، وأ   سلثوا، وانقرضو 

بتس آهتم عبهاث ااص ا ، هذه يف ال صارى...، آيظن ال ره أن  ل  خمتص هبم، وأن الكم اليتع اهم، وهذا من أكس ااسباب التيت حتتول بتس العبت  و 
)ثعتتاوي امل تتاوئس لتت عوة الشتتيخ حممتت  بتتن عبتت   ين ثحتت ن إىل آدتتر التترثوث م قولتتة متتن كتتاب. وهتتذه ال قتتول الستتابقة بتت ء  متتن قتول ويتت[القترآن والستت ة

 .4 الوهاب(
 

                                                 

 (118ال يل رواه الب اري ) 1
 (2٦٧٦كما رواه الب اري عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه )ح يل   2
 42٦ - 42٥ /28)جممون الثتاوى(  ٣
 2٣٠ - 22٧هت، ص  14٠9يف، ط ثار  يبة )ثعاوي امل اوئس ل عوة الشيخ حمم  بن عب  الوهاب( لعب العزيز العب  اللط 4
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 صيصل على التخهو خقاب ألمته إال أن يقوا دلي عليه الص ة والس ااملقدمة العاشرة: خقاب هللا معاىل للرسول 
 وق  َثلَّ على  ل  ث ثة أثلة:

 .عليه الص ة والس  ة ابالقت اء ابلرسول ال ليل ااول: أمر هللا لألم - 1
تتْم يف َرس تتوِل اّللَِّ أ ْستتَوةم َحَستتَ ةم ) كمتتا يف قولتته تعتتاىل تتم  الرَّس تتول  َآ  تتذ وه  َوَمتتا هَنَتتا ) ، وقولتته تعتتاىل21ااحتتزاب:  (َلَقتتْ  َكتتاَن َلك  ك ْم َعْ تته  َوَمتتا آََتك 

 .٧الشر:  (آَانتَته وا
 االدتصاص يف موضا ي ل على التعميم يف خ ه.  ال ليل ال اين: أن ال ص على - 2

تتْؤِمِ سَ َداِلَصتتة  لَّتتَ  ِمتتن ث ونِ  ِكَاَها  َأن َيْستتتَ اَث ال َّتتِ ُّ َواْمتتَرأَة  مُّْؤِم َتتة  ِإن َوَهبَتتْت نَتْثَستتَها لِل َّتتِ ِه ِإْن أَرَ )كمتتا يف قولتته تعتتاىل  ، ٥٠ااحتتزاب:  ( اْلم 
 ث العمتو ، قتال تعتاىلعتن  لت  أرا حيتل ستكتِبكتم متن ااحكتا  بتسه  لت  نصتا ، آع لتم أنته   ة والست  عليه الصتآايل أراث هللا تعاىل كصيصه 

 .٦4مر :  (َوَما َكاَن َربَُّ  َنِسيها  )
 ال ليل ال الل: استقراء نصوص القرآن. - ٣

 م اله:ميم الكم، و ِبطاب لثظه داص واملقصوث م ه تع عليه الص ة والس  آ لت على أن هللا تعاىل خيا ب نبيه 
ه )ايأيهتا ال ت ( مث دا تب اَّميتا ) لقتتم(، آت له علتى ُشتول الكتم لت ، آب أ ِبطاب داص1الط ق:  (اَي أَيتَُّها ال َِّ ُّ ِإَ ا  َلَّْقت م  ال ِهَساء) قوله تعاىل
 وامته. 

َترهِ   )وقولته تعتاىل  اآليتة الستابقة آبت أ  ويقتال آيهتا ماقيتل يف ، 2 - 1التاتر :   (َة أمَْيَتاِنك مْ ك تْم حتَِلَّتَع اّللَّ  لَ قَتْ  آَتترَ ) –إىل قولته  - (اَي أَيتَُّهتا ال َّتِ ُّ ملَ حت 
 .(َقْ  آَتَرَع اّللَّ  َلك مْ ) مث دا ب اَّميا (اَي أَيتَُّها ال َِّ ُّ ) ِبطاب داص

 .2 -1 ااحزاب: (ا تَتْعَمل وَن َدِب ا  ّللََّ َكاَن رَِ ِإنَّ ا) –إىل قوله  - (اَي أَيتَُّها ال َِّ ُّ اتَِّق اّللََّ ) وقوله تعاىل
 .1وحنوها من اآلايت
ِتتَي ع ته وأبتتيح لته، ستتاِر يف حتق أمتتته،   عليته الصتت ة والست  ااصتل آيمتتا دوِ تَب بته ال تت  ]رمحتته هللا  اباان ميمياةوقتذا آقت  قتتال  يف كتتل متا أ ِمتتَر بته وهن 

  ثليتتل علتتى الت صتتيص، آمتتا ثبتتت يف حقتته متتن ااحكتتا  ثبتتت يف حتتق اامتتة إ ا مل خي َصَّتتص، هتتذا كمشتتاركة أمتتته لتته يف ااحكتتا  وخ هتتا حتتىت يقتتو 
 .2[مذهب السلف والثقهاء

ليبتتس ادتصاصتته « دالصتتة لتت  متتن ثون املتتؤم س»الواهبتتة قتتال  عليتته الصتت ة والستت  ملتتا أحتتل لتته  -ستتباانه وتعتتاىل  -أنتته ]أياتتا  اباان ميميااةوقتتال 
 .٣[كت عن االدتصاص كان االخترتاك اثبتا، وإال آ  معىن لت صيص هذا املوضا ببيان االدتصاصبذل ، آع ِلَم أنه حيل س

 
 املقدمة احلادية عشرة: قول الصحايب الخيصص عموا القرآن السيما إذا خولف

لتتى دتت ف  تتاهر عا كتتان ايب إ متتذهب الشتتاآعي يف القتتول اَّ يتت ، ومتتذهب أك تتر الثقهتتاء وااصتتوليس، إن متتذهب الصتتا]رمحتته هللا  اآلمااد قتتال 
 لثقهاء.أابن، وجاعة من ا ، وعيسى بنالعمو ، وسواء كان هو الراوي، أو مل يكن اليكون خمصصا  للعمو . د آا  اصااب أيب ح يثة، وال ابلة

 مو  به.. آ  دوو ترك العى ماس بي هوثليله أن  اهر العمو  حجة خترعية دب العمل هبا ابتثاق القائلس ابلعمو  ومذهب الصاايب ليح ِبجة عل
 آإن قيل: إ ا دالف مذهب الصاايب العمو ، آ  خيلو.

 ن. ف اإلجا دأما أن يكون  ل  ل ليل، ال جائز أن يكون ال ل ليل وإال وجب تثسيقه. والكم ِبروجه عن الع الة. وهو 
 خ  مرة. ن تعطيل أح  ا. كما علموإن كان  ل  ل ليل. وجب كصيص العمو  به جيعا  بس ال ليلس، إ  هو أوىل م

                                                 

 19٦ - 19٥انظر )مذكرة أصول الثقه( للش قيطي ص  1
 ٣22 - ٣21ص  22، وق  كرر هذا يف ج 82 /1٥)جممون الثتاوى(  2
 444 /1٥)جممون الثتاوى(  ٣
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قه. لكونتته قل تا: خمالثتة الصتاايب للعمتتو  إمنتا كانتت لتت ليل َعتنَّ لته يف نظتره. وستتواء كتان يف نثتح اامتتر خمطتتا  آيته أو مصتيبا . آلتتذل  مل نقتض بتثستي
 ستبة إىل خت ه. بت ليل جتواو خمالثتة صتاايب آدتر متن مأدو ا  ابتبان اجتهاثه وماأوجبه   ه. وما  ل . آ  يكون ما َعنَّ له يف نظره حجة متبعة ابل

ختتت  تثستتتيق. والتبتتت يا، وإ ا مل يكتتتن ماصتتتار إليتتته حجتتتة واجبتتتة االتبتتتان ابل ستتتبة إىل ال تتت . آتتت  يكتتتون خمصصتتتا  لظتتتاهر العمتتتو  املتثتتتق علتتتى صتتتاة 
 .1[االحتجاج به مطلقا  

 .2[ذجان املسلمس عليه الص ة والس   اجتهاث الصاايب الخيصص ماثبت عن رسول هللا]رمحه هللا  الشوكاينوقال 
صص ال ص بقول الصاايب إال إ ا كان له ح كم الرآتا، ان ال صتوص الكصتص ابجتهتاث أحت  ]رمحه هللا  الشنقيقيوقال  اعلم أن التاقيق أنه الخي 

اثيل وم اله قول الصتاايب: أِمتر  بكتذا، أو هني تا أي املرآون حكما من ااح [إال إ ا كان له حكم الرآا]. وقوله ٣[اهنا حجة على كل من دالثها
 .4عن كذا، أو من الس ة كذا، أو ك ا نقول أو نثعل كذا

ق متة ا ستبق تقريتره يف املالتثاق كمتابقلت: وما سبق كله يف قول الصاايب إ ا مل خيالثه صاايب آدر، أما إ ا دالثه صاايب آدر آقوله ليح حجة 
 .1٥1يف )ارختاث الثاول( للشوكاين ص ال ال ة، وانظر املسألة أياا 

 
 املقدمة الثانية عشرة: لفظ الكفر املعرَّأ أبل يدل على الكفر األكرب

ل( علتتى اعلتتم أن ه تتاك آرقتتا  بتتس لثتتظ الكثتتر إ ا جتتاء بصتتي ة االستتم ال كتترة )كك ْثتتر، وكتتاآر، وك ثتتار، وكتتاآرون(، وإ ا جتتاء بصتتي ة املعرآتتة بتت دول )أ
عليته الصت ة وآَتْرقم بس الكثر املعترف ابلت   كمتا يف قولته ]رمحه هللا  ابن ميميةوالكاآر، والكثار، والكاآرون(. ويف هذا قال  االسم ال كرة )كالك ْثر،

 .٥[وبس ك ثر م  َكر يف االثبات« ليح بس العب  وبس الكثر أو الشرك إال ترك الص ة» والس  
ة أو املعرآتة اء جتاء بصتي ة ال كتر القترآن آستو  الكثر ااكتس أو ااصت ر، وهتذا يف الست ة آقتط، أمتا يفآإ ا جاء الكثر بصي ة ال كرة احتمل أن ي راث به 

بط التكثت  ويف نق  كتتاب )ضتوا  ة التكث آاملراث به الكثر ااكس كما سأ كره يف املق مة التالية، وق  آصلت هذا يف مبال االعتقاث يف خترح قاع
 اك اام لة على  ل ، آ  ثاعي إلعاثْا ه ا.ع   أهل الس ة( للقرين، وضربت ه 

وهتتتذا أمتتا إ ا جتتاء الكثتتتر بصتتي ة املعرآتتتة، آإنتته اليتتراث بتتته إال الكثتتر ااكتتتس، و لتت  لتصتت ير االستتتم ابالتتف والتتت   املؤثيتتة لصتتول كمتتتال املستتمى، 
الشتتجاعة، آت تترج الكتت   يف صتتورة تتتوهم أن  أآتت ت أنتته الكامتتل يف« عمتترو الشتتجان»الدتت ف عليتته بتتس أهتتل العلتتم بل تتة العتترب. آإنتت  إ ا قلتتت 

، آظهتر بتذل  الثترق بتس «عمترو ختتجان»الشجاعة مل توج  إال آيته لعت   االعتت اث بشتجاعة خت ه لقصتورها عتن رتبتة الكمتال، وهتذا ِبت ف قولت  
يه أبنه كاآر كثرا  أكس، لكون اخلس ع ه جتاء . وعلى هذا آقول  )آ ن الكاآر( هو إدبار ع ه وحكم عل٦االسم ال كرة واملعرآة يف إآاثة كمال املعىن

هتو ، 44املائت ة:  (آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ ) معرآا  أبل ال الة على حصول كمال الكثر آيه، وال الة على بلوخه ال اية يف الكثر. وكذل  يف قوله تعتاىل
 كس.إدبار عن أولت  أبهنم ق  بل وا ال اية يف الكثر، وهذا هو الكثر اا

 ويف تقرير هذه املق مة:
لتتيح بتتس العبتت  وبتتس الكثتتر أو الشتترك إال تتترك » عليتته الصتت ة والستت  وآَتتتْرقم بتتس الكثتتر املعتترف ابلتت   كمتتا يف قولتته ]رمحتته هللا  اباان ميميااةقتتال • 

 .٧[وبس ك ثر م كر يف االثبات« الص ة
ومتن مل  كتم رتا أنتزل هللا آأولتت  هتم »( )أمتا نتون التكثت  يف قولته تعتاىل ٥22٦ى )ومن آتاوى اللج ة ال ائمة ابلستعوثية، )ورث يف جتواب الثتتو • 

                                                 

 ٣٥8 - ٣٥٧ /2)اإلحكا  يف أصول ااحكا ( لسيف ال ين اآلم ي،  1
 ٥81 /4)السيل اَّرار(  2
 هت 14٠9، ط مكتبة ابن تيمية 199كرة أصول الثقه( ص )مذ  ٣
 .19٣ - 18٥ /1، و )ت ريب الراوي( للسيو ي، 11٦ - 114انظر )مذكرة أصول الثقه( للش قيطي ص  4
 ٦9)اقتااء الصراط املستقيم( ط امل ين، ص  ٥
 18، وانظر )الص ة( البن القيم، ط ثار الكتب العلمية، ص 1٠1ص ه، 14٠٥انظر )اإليااح يف علو  الب خة( لل طيب القزويين، ط ثار الكتب العلمية  ٦
 ٦9)اقتااء الصراط املستقيم( ص  ٧
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 .1، آهو كثر أكس(«الكاآرون
 

 املقدمة الثالثة عشرة: و وب محل معىن اللفظ على معهود استعمال الشارع
 ويف بيان هذه القاع ة:

ر مرة بع  مرة على وجه واح ، وكان املراث به خ  مثهومه ومقتااه ع   اإل ت ق إن اللثظ إ ا تكرر  كره يف الكتاب، وثا]رمحه هللا  ابن ميميةقال 
يتان لل تا ، ومل يت َبسَّ  لت ، كتان ت ليستا وتلبيستا دتب أن ي صتان كت   هللا ع ته، التذي أدتس أنته ختتثاء ملتا يف الصت ور وهت ي ورمحتة للمتؤم س، وأنته ب

 . 2[لب ل املبس، وأنه بسَّ لل ا  ما نزل إليهمق  بله ه ا عليه الص ة والس  وأدس أن الرسول 
إىل قولته  وقتذا ي ب تي أن  -واللثظ. إمنا ي ل إ ا عِرَف ل ة املتكلم التيت هبتا يتتكلم وهتي عاثتته وعرآته التيت يعتاثهتا يف دطابته ]أياا   ابن ميميةوقال 

 ا عين هبا هللا ورسوله، آيعرف بذل  ل ة القرآن وال يل وست ة هللا ورستوله ي قص  إ ا   ِكَر لثظ من القرآن وال يل أن ي ذكر نظائر  ل  اللثظ، ما
 .٣[اليت خيا ب هبا عباثه، وهي العاثة املعروآة من ك مه

 ثرا، آاملته  اللثظ الذي ا رث استعماله يف معىن هو  اهر آيه، ومل ي عه  استعماله يف املعىن املؤوهل أو ع ِهَ  استعماله آيته]رمحه هللا  ابن القيموقال 
ث َحثهتوا بته على د ف املعهوث من استعماله اب تل، آإنته يكتون تلبيستا  ي تاقض البيتان واق ايتة، بتل إ ا أراثوا استتعمال م تل هتذا يف خت  مع تاه املعهتو 

 .4[عها تبسه له صاة  ل من القرائن ما يبسه للساما مراثهم به لت  يسبق آهمه إىل مع اه املألوف، ومن أتمهل كمال هذه الل ة وحكمة واض
 . ٥[آإن كان املتكلم هو الشرن محل ا لثظه على ع ْرِآه] شهاب الدين القرايفوقال القاضي 

راث بلثظته دتوو القتول أبنته أالعتس، آإنته وحاصل ما سبق: أنه دب مراعاة ع رف املتكلم، آإ ا َثلهت عاثته على استعمال لثظ معتس يف بيتان معتىن م
 يت املتكلم ابلقرائن ال الة على  ل . معىن آدر حىت َي

كثتر التوارث ر، آت  دتوو محتل الل أو املصت وق  ثبت ابستقراء نصوص القرآن أن كل كْثِر ورث آيه آهو الكثر ااكس، سواء ورث بصي ة االسم أو الثعت
 تقرير  ل : . ويف عليه الص ة والس  آيه على أنه ااص ر ما مل ي بت  ل  ببيان هللا أو بيان رسوله 

ولثتظ الظلتم واملعصتية والثستوق والثجتور واملتواالة واملعتاثاة والركتون والشترك وحنتو  لت  متن ] عباد اللقياف بان عباد الارمحن آل الشايخقتال الشتيخ 
هتو ااصتتل ع ت  ااصتتوليس،  االثتا  التوارثة يف الكتتتاب والست ة قتت  ي تراث هبتتا م َستمَّاها املطلتتق وحقيقتهتا املطلقتة، وقتت  ي تراث هبتتا مطلتق القيقتتة، وااول

مل عليه إال بقري ة لثظيتة أو مع ويتة، وإمنتا ي عترف  لت  ابلبيتان ال بتوي وتثست  الست ة، قتال تعتاىل ِمتن رَّس توِل ِإالَّ بِِلَستاِن َوَمتا أَْرَستْلَ ا ) وال اين ال   
َ َق مْ  صل هو وجوب محل كل كثر ورث يف الكتتاب والست ة علتى حقيقتته املطلقتة أي . ومعىن ك   الشيخ عب اللطيف أن اا٦[4إبراهيم:   (قَتْوِمِه لِيت َبسِه

ال التتة علتتى أن حقيقتتته املطلقتتة خت  متتراثه وأنتته ي تتراث بتته مطلتتق  عليتته الصتت ة والست  الكاملتة أي الكثتتر ااكتتس حتتىت تقتتو  القري تة الصتتارآة ببيتتان ال تت  
 ل ليل على صاة ماقاله الشيخ:حقيقته أي أثى ماي طلق عليه وهو ه ا الكثر ااص ر، وا

عليته ( آقتال الصتاابة )يكثترن ابهلل ( آقتال يكثترن) -يف موعظتته لل ستاء  - عليته الصت ة والست  هو حت يل كثتران العشت ، وآيته قتال رستول هللا 
لته الصتاابة علتى الكثتر ااكتس ( محيكثترن) عليته الصت ة والست  . وثاللته واضاة، آلما قال ٧(يكثرن العش  ويكثرن اإلحسان) الص ة والس  

أن حقيقتته املطلقتة خت  متراثة آقتال  عليه الص ة والس  را عه وه من استعمال الشارن للثظ الكثر يف إراثة حقيقته املطلقة، حىت بسَّ قم الرسول 

                                                 

 9٣ /2ء( جا ال ويش، إآتاء: عب  هللا بن قعوث، وعب هللا بن خ اين، وعب الرواق عثيثي، وعب العزيز بن ابو، )آتاوى اللج ة ال ائمة للباوث العلمية واإلآتا 1
 4٧1 /٦( )جممون الثتاوى 2
 11٥ /٧)جممون الثتاوى(  ٣
 1٦هت، ص  14٠٥)خمتصر الصواعق املرسلة( ط ثار الكتب العلمية  4
 211)خترح ت قيح الثصول( للقرايف، ط ثار الثكر، ص  ٥
 22 - 21)الرسائل املثي ة( للشيخ عب اللطيف، جا سليمان بن سامان، ص  ٦
 تاب اإلميان من صاياهال يل رواه الب اري يف ابب )كثر ثون كثر( بك ٧
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العتقتتاث، ويف نقتت  رستتالة )ضتتوابط التكثتت  ( أي اليتتؤثين حقهتته. وقتت  ستتبق الكتت   يف هتتذا التت يل يف ختتترح قاعتت ة التكثتت  رباتتل ايكثتترن العشتت )
 ع   أهل الس ة( للقرين ابملبال نثسه.

ع ترف الشتارن إ ا أ لتق الشترك إمنتا يريت  بته متا يقابتل ]رمحته هللا  ابن حجرويف تقرير هذه القاع ة أياا ر ل ماورث يف ك   الشيخ عب اللطيف: قتال 
 .1[حيل الي راث به إال  ل  التوحي ، وق  تكرر هذا اللثظ يف الكتاب وااحاثيل

 .2[الكثر إ ا أ لق انصرف إىل الكثر يف ال ين]يف تثس ه )البار احمليط(  أبو حيان األندلسيوقال 
 تتاهر  قولتت : املتتاء املطلتتقه املطلقتتة، كأي مل يتترث مايقيتت ه ويصتترآه عتتن حقيقتتت [الكثتتر إ ا أ لِتتق]و  [إ ا أ لتتق الشتترك]ومعتتىن اإل تت ق يف ك مهمتتا 

 أي املاء الذي مل يقي  بصثة من الصثات كقول  ماء الورث أو ماء جنح.مطهر، 
 وبع :

ي شكل علتى الكثر ااكس، وال ر املطلقة أيآاملراث به حقيقة الكث -سواء ورث بصي ة االسم أو الثعل أو املص ر  -آاعلم أن كل كثر ورث يف القرآن 
تمتل الكثتر الل توي، وابلتاقيتق آتإن املتراث ( حت2٠( يف معرع ك ثر الِ َعم، وآيتة )ال يت  112وال ال  28هذا إال ث ث آايت: آيتان م ها )إبراهيم 

 م ها كلها هو الكثر ااكس. 
ل واْ نِْعَمتتَة اّللهِ أملَْ تَتتتَر ِإىَل الَّتت) أمتتا آيتتة ستتورة إبتتراهيم، آقولتته تعتتاىل - ّللِِه أَنتتَ اثا  لهِي ِاتتلُّواْ َعتتن َوَجَعل تتواْ ) –إىل قولتته  - ٣٠ - 28إبتتراهيم:  ( ك ْثتترا  ِذيَن بَتت َّ

 ثون هللا. ا اكا  اان اث منكس وهو ه قا ا يف أن املراث بكثر ال عمة: الكثر اا (َوَجَعل واْ ّللِِه أَنَ اثا  )) . آقوله(َسِبيِلهِ 
إىل  -    َكَثتَرْت أِبَنْتع تمِ ا َرَخت ا  مِهتن ك تلِه َمَكتاِن آَ تِيَهتا رِْوقت َهتة  َيَْ  َّتَ    قَتْريَتة  َكانَتْت آِم َتة  مُّْطَمتِ َوَضتَرَب اّلله  َمت) وأما آية ال اتل، آقولته تعتاىل  -

ه تا  ر ااكتس وهتوه( قتا ا يف أن املتراث بكثتر ال عمتة هتو الكثت. آقوله تعاىل )آكذبو 11٣ - 112ال ال:  (َوَلَقْ  َجاءه ْم َرس ولم مِه تْه ْم َآَكذَّب وه   –قوله 
 تكذيب الرسول.

تَ ك ْم َوَتَكتاثت رم ) سورة ال يت  آقولته تعتاىل أما آية•  نْتَيا َلعِتبم َوَقْتوم َووِي َتةم َوتَتَثتاد رم بَتيتْ َتا اْلَيَتاة  الت ُّ يف اْاَْمتَواِل َواْاَْواَلِث َكَم َتِل َخْيتِل  اْعَلم توا أمنَّ
صايح من جهة الل ة وآيه تعريض ابلكثار على املعىن الشرعي كمتا قتال  ، آظاهرها أن الكثار ه ا هم الزرهان وهو2٠ال ي :  (َأْعَجَب اْلك ثَّاَر نَتَبات ه  

أي يعجتتب التتزران نبتتات  لتت  التتزرن التتذي نبتتت ابل يتتل، وكمتتا ي عجتتب التتزران كتتذل   (َأْعَجتتَب اْلك ثَّتتاَر نَتَبات تته  ) وقولتته تعتتاىل]رمحتته هللا  اباان كثااري
. وكتتذل  قتتال أبتتو م صتتور ااوهتتري )وقتت  قيتتل: الكثتتار يف هتتذه اآليتتة: ٣[ل تتا  إليهتتاتعجتتب اليتتاة التت نيا الكثتتار، آتتإهنم أحتترص ختتتيء عليهتتا وأَْميتتل ا

 ، ط ال ار املصرية للتأليف وال شر.199ص  1٠الكثار ابهلل، وهم أخت  إعجااب بزي ة ال نيا وحرثها من املؤم س( )ْذيب الل ة( لألوهري، ج 
ا وإن قل تا إنته لستابقة، آتالكثر آيهتيتة ال يت  اآالكثتر ااكتس، والخيترج عتن هتذه القاعت ة إال وهبذا يتبسه ل  أن أن كل كثر ورث يف القرآن آاملراث بته 

 ورث رع اه الل وي ال الشرعي، آبالقطا اليراث به الكثر ااص ر.
 

 املقدمة الرابعة عشرة: ال حجة يف قول الصحايب إذا خالف نص الكتاب والسنة:
م وا ) قوله تعاىل وال ليل:  .1الجرات:  (َبْسَ َيَ ِي اّللَِّ َوَرس ولِهِ اَل تت َق ِه

 .4(من عمل عم  ليح عليه أمر  آهو َرث  ) عليه الص ة والس  وقول ال   
خمطتال لته  ، وهتو يف هتذا جمتهت و العمل بتهآإ ا قال الصاايب أو آعل ماخيالف الكتاب والس ة آ  حجة يف قوله أو آعله، والدوو االحتجاج بقوله أ

 أجر.

                                                 

 ٦٥ /1)آتح الباري(  1
 49٣ /٣)البار احمليط(  2
 ٣1٣ /4)تثس  ابن ك  (  ٣
 رواه مسلم 4
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لتيت اباب، أ هتا العشترة رجتا إىل أستواعلم أن اإلجان ق  انعق  علتى ع التة الصتاابة جيعتا، وإ ا دتالف أحت هم نتص الكتتاب أو الست ة آتإن هتذا ي
 ، قال رمحه هللا:ابن حزا كرها 

ة عليتته الصتت ستتول هللا ر متتن أمتتر  ذاهتتأحتت ها: أن ال يبلتت  العتتامل اخلتتس آيثتتيت آيتته بتت ص آدتتر بل تته، كمتتا قتتال عمتتر يف دتتس االستتتتذان: دثتتي علتتيه ]
 ، أقاين الصثق اباسواق، وق  أورث ه ذس اثه من  ريق الب اري يف خ  هذا املكان.والس  

ء أهلته، س امليتت يعتذب ببكتادتعائشة يف  واثنيها: أن يقا يف نثسه أن راوي اخلس مل  ثظ وأنه َوِهَم، كثعل عمر يف دس آا مة ب ت قيح، وكثعل
 المعىن له، إن أ  لق بطلت اادبار كلها، وإن دص به مكان ثون مكان، كان حتكما ابلبا ل. وهذا  ن

 واثل ها: أن يقا يف نثسه أنه م سو ، كما  ن ابن عمر يف آية نكاح الكتابيات.
 ورابعها: أن ي  لِهب نصا على نص أبنه احوط، وهذا المعىن له إ  مل يوجبه قرآن وال س ة. 

 ادبار.ايف ترجيح  ب نصا على نص لك رة العاملس به أو َّ لتهم، وهذا المعىن له، ملا ق  أآس  ه قبلودامسها: أن ي لهِ 
 وساثسها: أن ي لِهب نصا مل يصح على نص صايح، وهو اليعلم بثساث الذي خلب.

 وسابعها: أن خيصص عموما بظ ه.
 يصه.واثم ها: أن َيدذ بعمو  مل دب اادذ به، ويرتك الذي ثبت كص

 وَتسعها: أن يتأول يف اخلس خ   اهره ب   برهان لعلة   ها ب   برهان.
 وعاخترها: أن يرتك نصا صاياا لقول صاحب بل ه، آيظن أنه مل يرتك  ل  ال ص إال لعلم كان ع  ه.

 .1[لق ر ه آمسآهذه   ون توجب االدت ف الذي سبق يف علم هللا عز وجل أنه سيكون، ونسأل هللا تعاىل الت بيت على ا
 وهذه ااسباب العشرة  كرها وواث عليها ابن تيمية يف رسالته )رآا امل   عن اائمة ااع  (.

عن ويت  بتن دالت  اَّهتين أنته ستأل ع متان بتن عثتان آقتال: أرأيتت ] البخار ومن أم لة خمالثة الصاايب لل ص بسبب ع   بلول ال ص إليه: مارواه 
 -، عليته الصت ة والست  آلم مي ْن  قال ع مان )يتوضتأ كمتا يتوضتأ للصت ة وي ستل  كتره( قتال ع متان: ْسعتته متن رستول هللا إ ا جاَما الرجل امرأته 

 .2[آسألت عن  ل  علي بن أيب  الب والزب  بتن العتوا  و لاتة بتن عبيت  هللا وأيب بتن كعتب رضتي هللا عت هم آتأمروه بتذل .  -قال وي  بن دال  
وإن   -متن أنته ال خ ستل علتى ا تاِما إال أن ي  تزل املتين  -(. آهذا الذي  كره هذا اَّما من كبار الصاابة -ل وي  بن دال  وأثرجت آيه كلمة )قا

إ ا َجلَتح بتس خت تَعِبها ااربتا مث ) عليته الصت ة والست  كان صاياا اثبتا لك ه م سو  ومل يبل هم ال اسخ آتأآتوا ابمل ستو ، أمتا الت ص ال استخ آقولته 
 .4(إ ا التقى اخلتا ن آق  وجب ال  ْسل) عليه الص ة والس  . وأصرح م ه قوله ٣(ا آق  وجب ال  سلجه ه

تت ا  َآَجتتَزآؤ ه  ) َبيتتة ال ستتاء ومتتن أم لتتة خمالثتتة الصتتاايب للتت ص ابجتهتتاث م تته قتتول ابتتن عبتتا  إنتته التوبتتة لقاتتتل العمتت  حمتجتتا َوَمتتن يَتْقت تتْل م ْؤِم تتا  مُّتَتَعمِه
َواَل يَتْقتت ل وَن ال تَّْثَح الَّيِت َحرََّ  اّللَّ  ِإالَّ اِبلَْقِه َواَل يَتْزن توَن َوَمتن يَتْثَعتْل َ لِتَ  يَتْلتَق ) ، وقال إهنا نس ت آية الثرقان9٣ال ساء:  ( ا  ِآيَهاَجَه َّم  َدالِ 

لستلف وجيتتا أهتتل الست ة قتتالوا أبنته تصتتح توبتة قاتتتل العمتت  وجهتتور ا ٥. روي  لتت  ع ته الب تتاري يف التثست ٧٠ - ٦8الثرقتان:  (ِإالَّ َمتتن ََتبَ )  (َأاَثمتا  
، وحجتتتهم أياتتا حتت يل 48ال ستتاء:  (ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثتتر  َأن ي ْشتتَرَك بِتتِه َويَتْ ِثتتر  َمتتا ث وَن َ لِتتَ  ِلَمتتن َيَشتتاء  ) د آتتا البتتن عبتتا  وحجتتتهم قولتته تعتتاىل

 .٦قاتل املائة وآيه أن هللا قبل توبته وهو ح يل متثق عليه
آن ومتتن أم لتتة خمالثتتة الصتتاايب للتت ص ابجتهتتاث م تته: هَنتتي بعتتض الصتتاابة كعمتتر وع متتان وأيب  ر عتتن التمتتتا ابلعمتترة متتا التتل، آتتالتمتا جتتائز ابلقتتر 

                                                 

 129 /2)اإلحكا ( له،  1
 (292)ح يل  2

 متثق عليه وواث مسلم )وإن مل ي  زل( ٣
 1/٣9٥)آتح الباري( رواه البيهقي وابن ماجة ورجاله ثقات عن عائشة ورواه مسلم ع ها بلثظ مقارب، انظر  4
 (4٧٦٦ - 4٧٦2)ااحاثيل  ٥

 49٦ /8انظر )آتح الباري(  ٦
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أنزلتت آيتة املتعتة يف  ]قال  عن عمران بن حصس رضي هللا ع هما البخار ، واثبت ابلس ة، ويف هذا روي 19٦البقترة:  (َآَمن ََتَتََّا اِبْلع ْمَرِة ِإىَل الَْلهِ )
 اباان حجاارقتتال ، 1[، ومل ي  تتزل قتترآن  رهِمتته، ومل ي  تته ع هتتا حتتىت متتات، قتتال رجتتلم برأيتته ماختتتاءعليتته الصتت ة والستت  كتتتاب هللا آثعل اهتتا متتا رستتول هللا 

ع متان ي هتى عتن املتعتة وكتان علتي  َيمتر كتان ]عن عب  هللا بتن ختتقيق  مسلم. وروي 2[هو عمر« قال رجل برأيه ماختاء»املراث ابلرجل يف قوله ه ا ]
. وروي [، آقتال: َأَجتْل ولك تا ك تا دتائثسعليته الصت ة والست  هبا، آقال ع مان لعلتي كلمتة، مث قتال علتي: لقت  علمتت أ  قت  َتتع تا متا رستول هللا 

اصة( ويف رواية )كانت ل تا ردصتة، يعتين املتعتة د عليه الص ة والس  كانت املتعة يف الل اصااب حمم  ]عن أيب  ر رضي هللا ع ه قال  مسلم
 . آع مان دالف ال ص متأوال أن التمتا كان لل وف، وأبو  ر دالف ال ص متأوال أنه كان ردصة قم آقط.[يف الل

وكان عمر بن اخلطاب وعبت هللا بتن  ،٦املائت ة:  (م واْ َأْو اَلَمْست م  ال ِهَساء آَتَلْم جتَِ  واْ َماء آَتتَتَيمَّ ) وخترن هللا التيمم للج ب إ ا مل د  املاء يف قوله تعاىل
يف عتت ة أحاثيتتل  البخااار مستتعوث يقتتوالن اليتتتيمم اَّ تتب واليصتتلي حتتىت دتت  املتتاء، وعتتن ابتتن مستتعوث: ولتتو مل دتت ه ختتتهرا  اليصتتلي. وقتت  روي هتتذا 

و موسى: لتو أن رجت  أج تب آلتم دت  املتاء ختتهرا  أمتا كتان ك ت جالسا  ما عب  هللا وأيب موسى ااختعري، آقال له أب  ]م ها ما رواه عن ختقيق قال:
تتواْ ) يتتتيمم وي صتتلي  آكيتتف تصتت عون هبتتذه اآليتتة يف ستتورة املائتت ة تتص قتتم يف هتتذا اوختتتكوا إ ا بَتتتَرَث  (آَتلَتتْم جتَِتت  واْ َمتتاء آَتتَتَيمَّم    آقتتال عبتت  هللا: لتتو ر دِه
عليته الصت ة ا  قال: نعتم. آقتال أبتو موستى: أمل تستما قتول عمتار لعمتر )بع تين رستول هللا عليهم املاء أن يتيمموا الصعي . قلت: وإمنا كرهتم هذا ِلذَ 

آقال: إمنا كان يكثي  أن  عليه الص ة والس  يف حاجةِ  آأج بت آلم أج  املاء آتمرخت يف الصعي  كما َترهل ال ابة، آذكرت  ل  لل    والس  
َثَاها مث مسح هبما  هر كثه بشتماله أو  هتر ُشالته بكثته مث مستح هبمتا وجهته، آقتال عبت  هللا: تص ا هكذا: آارب بكثهه ضربة على اارع مث نتَ 

وإمنتتا مل يق تتا عمتتر بقتتول عمتتار لكونتته أدتتسه أنتته كتتان معتته يف تلتت  التتال وحاتتر معتته تلتت  ] اباان حجاار. قتتال ٣[أآلتتم تتتر عمتتر مل يق تتا بقتتول عمتتار 
 .4[كر  ل  عمر أص القصة كما سيأيت يف رواية يعلى به عبي  ومل يتذ 

حتتر  متعتتة ال ستتاء،  عليتته الصتت ة والستت  وأنكتتر علتتي  َعلَتتى ابتتن عبتتا  إابحتتة املتعتتة، قتتال: إنتت  امتترؤ َتئتته، إن رستتول هللا ]رمحتته هللا  اباان ميميااةوقتتال 
اء، ان ابتن عبتا  كتان يبتيح هتذا وحر  لو  ال مر ااهليتة عتا  ديتس، آتأنكر علتي بتن أيب  التب علتي ابتن عبتا  إابحتة ال متر، وإابحتة متعتة ال ست

ويتو  ديتس كتان حتتر  المتر ااهليتة. « حتر  املتعتة، وحتر  المتر ااهليتة عليته الصت ة والست  أن رستول هللا »وهذا، آأنكر عليه َعِلي   ل  و كر له 
 .٥[وأما حتر  املتعة آإنه عا  آتح مكة، كما ثبت  ل  يف الصايح

رمحتته هللا  ابان ميميااةكمتتا قتتال   عليته الصتت ة والست  ق العلمتتاء علتى أنتته كتل أحتت  يؤدتتذ متن قولتته وي ترتك إال رستتول هللا واجتل ك تترة هتذا واختتتتهاره اتثت
 .٦[عليه الص ة والس  وق  اتثق سلف اامة وأئمتها على أن كل أح ِ  يؤدذ من قوله وي رتك إال رسول هللا ]
 

 ط فيه ذلك:ماال يشرت و ستح  مه من الذنوب أن يكون فاعلها  احداً أو املقدمة امامسة عشرة: يف بيان مايشرتط للتكفري ب
إلميتان إال اوال خيرج العب  متن ]محه هللا ر  القحاو سبق ِبل هذه املسألة ابلتثصيل يف الت بيه اقا  املذكور ربال االعتقاث عقب تعليقي علي قول 

 آراجعها ه اك. [جباوث ماأثدله آيه
 وب قسمان:ومل ص املسألة أن الذن

                                                 

 (4٥18)ح يل  1
 18٦ /8)آتح الباري(  2
 (٣4٧)ح يل  ٣
 1/4٥٧)آتح الباري( 4
يهم أو ابجتهاث أو أتوهل م هم، انظر وملعرآة املزي  من اام لة على خمالثة بعض أقوال الصاابة للكتاب والس ة بسبب دثاء ال صوص عل -- 9٦ /2٠)جممون الثتاوى(  ٥

، و 9٠ - 8٣ /٦و  129 - 12٧ /2، و )اإلحكا ( البن حز  92 - ٧8 /2، و )جاما بيان العلم( البن عب الس 2٥٣ - 2٥1 /2)اع   املوقعس( البن القيم 
 ومابع ها 2٣4 /2٠)جممون آتاوى ابن تيمية( 

 2٠8 /11)جممون الثتاوى(  ٦
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ن اختترتاط كثتر رجترث آعلهتا ثو س، آهذه ي نوب مكثرة )من تَتْرك واجب أو آعل حمر ( ثبت ابل ليل الشرعي أن آاعلها كاآر كثرا  أك القسم األول:
ور ااثلتة متذكثصتيل هتذه لصتاابة، وتااَّا  )ملا تركه متن واجتب( أو االستتا ل )ملتا آعلته متن حمتر (. وقت  ثله علتي هتذا الكتتاب والست ة وإجتان 

 ابلت بيه اقا  املشار إليه أع ه.
إْن َستتبَّ هللا أو َستتبَّ رستتوله َكَثتتر  تتاهرا  واب  تتا ، ستتواء كتتان الستتاب يعتقتت  أن  لتت  ] –م بيِه تتا متتذهب الستتلف يف  لتت   -وقتتال ابتتن تيميتتة رمحتته هللا 

ر أهل الست ة القتائلس أبن اإلميتان قتول وعمتل. وقت  قتال اإلمتا  أبتو حمر ، أو كان مستا   له، أو كان  اه   عن اعتقاثه، هذا مذهب الثقهاء وسائ
: قتت  أجتتا املستتلمون أن َمتتْن َستتبَّ هللا أو -وهتتو أحتت  اائمتتة يت ْعتتَ ل ابلشتتاآعي وأمحتت   -يعقتتوب إستتااق بتتن إبتتراهيم ال ظلتتي املعتتروف اببتتن راهويتته 

. آمتتن اختتترتط 1[ل نبيتتا  متتن أنبيتتاء هللا أنتته كتتاآر بتتذل  وإن كتتان م قتترا  رتتا أنتتزل هللاستتب رستتوله عليتته الصتت ة والستت   أو ثآتتا ختتتيتا  ممتتا أنتتزل هللا أو قتتت
أو آعله ومل يقيت ه اَّا  أو االستا ل للتكث  هبذه الذنوب املكثرة آق  است رك على هللا وَكذَّب َبايت هللا، ان هللا ْسى آاعلها كاآرا  رجرث تركه 

 آق  كثر، وقذا أكثر السلف خت ة املرجتتة التذين يعتتسون اَّات  أو االستتا ل ختتر ا  مستتق   للتكثت  جبا  أو استا ل، ومن كذهب َبايت هللا
 .2ابلذنوب املكثرة

 َثسِهقة خ  املكثرة، )من تَتْرك واجب أو آعل حمر (، وهي الكوالقسم الثاين من الذنوب
، يا أو وعيت  يف اآلدترةيها َح   يف ال نبائر اليت آ: الذنوب امل

لتذي آعلته  أو استتال احملتر  ا التذي تركته ومل ي بت ابل ص كثر آاعلها واليعاقب آاعلها بعقوبة املرت . آهذه اليكثتر رجترث آعلهتا آتإن جات  الواجتب
متن  و ة، وجبتة أو احملرهِمتل صتوص املابكثر بذل  كما ثله عليه إجان الصاابة يف حاثثة ق امة بن مظعتون. ان اَّات  واالستتا ل ك  تا تكتذيب 

 كذب ابل ص كثر.
  اك.ا  كرته هوالتثصيل ابلت بيه اقا  املشار إليه أع ه كما تق   ِ ْكره، وإمنا  كرت هذه املق مة ه ا للتذك  ر

 
 .[ستحلهيما ِل  والنكفِ ر أحداً من أهل القبلة بذنب]املقدمة السادسة عشرة: يف بيان معىن قول أهل السنة 

 لعبارة ابلتثصيل يف تعليقي على العقي ة الطااوية أبوهل مبال االعتقاث.وق  سبق بيان معىن هذه ا
 اخلمر. وأن املراث ابلذنب يف هذه العبارة هو ماثون الكثر، أي الذنوب خ  املكثِهرة م ل الز  والسرقة وخترب

 [النكثتتر مستتلما بتتذنب متتا مل يستتتاله]  يقولتتون أي أنتته مل َيت بتتذنب خيرجتته عتتن كونتته متتن أهتتل القبلتتة، وأحيتتا [متتن أهتتل القبلتتة]ويؤكتت  هتتذا قتتوقم 
أي أن  نبه هذا خ  مكثِهر مل خيرجه من امللة وأنه ماوال مسلما  متن أهتل القبلتة متا  نبته. آتإن استتاله  [من أهل القبلة]هو كقوقم  [مسلما  ]آقوقم 

اابة يف حاثثتتة ختتترب ق امتتة بتتن مظعتتون لل متتر، وقتت   كتترت آقتت  كثتتر ابالستتتا ل ال ابلتتذنب ا تترث. وقتت  ثلَّ علتتى كثتتره ابالستتتا ل إجتتان الصتت
 .٣قصته يف أك ر من موضا ربال االعتقاث

 وتثس  هذه العبارة حسب ما كرته أع ه، ق  نقلته يف تعليقي على العقي ة الطااوية:
 22اإلميتتتان متتتن صتتتاياه يف ابب  . وبتتتوهب الب تتتاري قتتتذه املستتتألة يف كتتتتاب4عتتتن الب تتتاري صتتتاحب الصتتتايح نقتتت  عتتتن أيب القاستتتم ال لكتتتائي -

 )املعاصي من أمر اَّاهلية واليكثر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك(.
 .   ٥وعن أيب السن ااختعري -
 . ٦وعن ابن تيمية -

                                                 

 ٥12( ص )الصار  املسلول 1
 2٠9و  2٠٥ /٧نقله ابن تيمية يف )جممون الثتاوى(   2
 21٣ /٣4، ج 92 /2٠، ج 499 /12، ج 4٠٥ - 4٠٣ /11، ٦1٠ /٧ورثت )رجمون آتاوى ابن تيمية(  ٣
 ، ط ثار  يبة1٧٥ /1)خترح اعتقاث أهل الس ة(  4

 ، ط املكتبة العصرية٣4٧ /1)مقاالت اإلس ميس( له،  ٥
 9٠ /2٠، و 4٧4 /12، و ٣٠2 /٧( )جممون الثتاوى ٦
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 .1وعن حمم  بن عب  الوهاب -
 .2وعن الشيخ عب اللطيف بن عب الرمحن بن حسن بن حمم  بن عب  الوهاب -
 . ٣وعن حاآظ حكمي -

 معىن االستا ل يف املق مة التالية إن ختاء هللا.  وأ كر
 

 املقدمة السابعة عشرة: معىن االستح ل وحكمه وصوره:
 االستا ل: يف الشرن هو جعل ماَحرَّمه هللا ح ال ، بصثة داصة أو عامة. - 1
 وحكم ه أنه كثر أكس: وي ل عليه: - 2

َا ال َِّسي) )أ( من كتاب هللا: قوله تعاىل لهِ لَّتِذيَن كَ ء  واَِيَثةم يف اْلك ْثِر ي َالُّ ِبِه اِإمنَّ َة َمتا َحترََّ  اّلله  ونَته  َعامتا  َو  َرهِم ونَته  عَ َثتر واْ  ِ  امتا  لهِيت َواِ تؤ واْ ِعت َّ
ا حتتر  هللا وايثة يف الكثتتر، ، آبتتسه ستتباانه أن حتليتتل متت٣٧التوبتتة:  (نَ َ  اْلَكتتاِآرِيي اْلَقتتوْ آَتي ِالُّتتواْ َمتتا َحتترََّ  اّلله  و يهِتتَن َق تتْم س تتوء  َأْعَمتتاقِِْم َواّلله  اَل يَتْهتت ِ 

 والزايثة يف الكثر كثر. وسيأيت خترح هذه اآلية يف املسألة الساثسة إن ختاء هللا.
آَم  تتواْ َوَعِمل تتواْ ِذيَن لَتتْيَح َعلَتتى الَّتت) )ب( إجتتان الصتتاابة: يف حاثثتتة ق امتتة بتتن مظعتتون ملتتا ختتترب اخلمتتر   تتا  م تته أهنتتا حتتتل لتته متتتأوال  قولتته تعتتاىل

، آبسه له عمتر دطتأه آيمتا أتولته، واتثتق هتو والصتاابة علتى أنته إ ا أقتره ق امتة بتاتر  اخلمتر ج لت  الت ه، 9٣املائت ة:  (الصَّاِلَاِت ج َ احم ِآيَما َ ِعم واْ 
. وقت   كترت حت يل ق امتتة يف 4ايح كمتا قتال ابتن حجتروإن أصتر علتى استتا قا ق تتل مرتت ا ، آرجتا عتن قولته. وح ي ته رواه عبت الرواق ذست اث صت

 أك ر من موضا ربال االعتقاث و كرت مواضعه بكتب العلم ه اك. 
اصتة الشت ص الترا  يف د ي أن يستتالوهذان ال لي ن يبي ان أنه سواء   كان االستا ل بصثة داصة أو عامة، آإنه ك ْثر. ومعىن بصتثة داصتة أ

ا هتو كمتا يف ال ستال. وهتذ  شتريا ل ت ه ا ق امتة، ومعتىن بصتثة عامتة أي أن دعتل الشت ص التراَ  حت ال  علتى ستبيل التنثسه اليلتز  بته خت ه كمتا صت
 مكثرا . يعا عاما  حىت يص ن يكون تشر معىن عبارة )بصثة داصة أو عامة( الوارثة يف تعريف االستا ل. وم ه تعلم أنه اليشرتط يف االستا ل أ

 :-أي عن أن الرا  ح ل  -ابلتعب  عن  ل   وي عرف االستا ل: - ٣
متن العتا   احملتر  أنته جعتل ختتهر -بل اإلس   ابَّاهلية ق -)أ( ابل طق: كما يف ال سال املذكور يف اآلية، وكان آاعله ي اثي يف ال ا  يف موسم الل 

 عليه. القابل ح ال  وحرَّ  ختهر صثر ب ال  م ه. وكما يف قول ق امة إن اخلمر ليست حمرمة
 .٥)ب( ابلكتابة: و ل  ان الكتابة حتل حمل ال طق يف مواضا ك  ة، ومن ه ا كانت القاع ة الثقهية )الكتاب كاخِلطاب(

 ومن صور االستا ل: - 4
ه ي قستم علتى رمتة، آإنتلبا لتة احملان الشترائا مت)أ( ابل طق: القسم الذي ي قسمه رؤساء ال ول وخ هم على االلتزا  ابل ستتور والقتانون الوضتعيس، و تا 

 وجوب العمل ابلرا  ويوجبه على خ ه. 
اج تتة وإابحتتة ث  التتتسج والث تتون املوامليستتر و  )ب( وابلكتابتتة: متتات ص عليتته هتتذه ال ستتات  والقتتوانس متتن إابحتتة احملرمتتات القطعيتتة كتتالراب والتتز  واخلمتتر

 املسلم وماله ب   حق، وتت ذ هذه اإلابحة صورا  متع ثة:
 ا ال ص على وجوب العمل ابلرا : كما ت ص ال سات  على أن )الكم يف احملاكم ابلقانون( والقانون اب تل وحترا  وكثتر، وهتم يوجبتون العمتلم ه• 

عتاقبون آهتم يبه، واإلداب ثرجة أعلى من اإلابحة واالستا ل، آإن املباح ل  أن تثعله أو التثعله، أما الواجتب آثيته إلتزا  ويف تركته عقوبتة، وقتذا 

                                                 

 2٣4 - 2٣٣كتاب )الرسائل الش صية( وهو القسم اخلامح من مؤلثات الشيخ اإلما  حمم  بن عب  الوهاب، ط جامعة اإلما  حمم  بن سعوث، ص   1
 (291 - 29٠ص  -كتاب الرثوث   - 9ج  -)ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  2
 ط السلثية ،4٣8 /2كتابه )معارج القبول(   ٣
 141 /1٣)آتح الباري(  4
 ٣2٧ - ٣2٦ /11ه، وانظر )امل ين ما الشرح الكب ( 14٠٣، ط ثار ال رب اإلس مي 28٥انظر )خترح القواع  الثقهية( للشيخ أمح  الزرقا، ص  ٥
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 من خيالف قواني هم البا لة.
تتس وستعى يف دلعته، وتع اكم الكتاآروم ها ال ص على إابحة ث  املسلم ب   حق خترعي، آقتواني هم تبتيح بتل توجتب قتتل املستلم إ ا دترج علتى الت• 

 هذا املسلم جمرما  يف حس أنه جماه  يف سبيل هللا يؤثي واجبا  خترعيا .
ريتتة ملزاولتتة احملرمتتات، كتتالرتديص للب تتوك رزاولتتة التتراب، والرتدتتيص بثتتتح املتتراقص وصتتاالت القمتتار )امليستتر( واخلمتتارات وم هتتا متت ح الرتادتتيص التجا• 

را  وبيوت ال عارة يف بعض البل ان. والرتديص والردصة هي اإل ن يف الشال، واإل ن إابحة كما  كره ابن م ظتور يف )لستان العترب(، ومتن أابح الت
. وي حظ أن بعض ال ول اليت ت هعي أهنا إس مية حتكتم ابلكتتاب والست ة وتطبتق بعتض الت وث 1كثر ابإلجان كما قال ابن تيميةا ما على حترميه  

إجتاوة الشرعية َت ح الرتاديص للب وك الربوبيتة ملزاولتة نشتا ها يف تلت  الت ول وهتذا يكثتي وحت ه لتكثت  م تل هتذه الت ول ان هتذا الرتدتيص إابحتة و 
 راب ا ما على حترميه.واستا ل لل

 ولة(.وم ها ال ص على إابحة الرا  ذ  ق، كإابحة الرثهة ابل ص يف ال سات  على أن )حرية االعتقاث مكث• 
ال (، وقتوم ها السكوت عن جتر  الثعتل ومعاقبتة آاعلته، رتا يعتين أنته مبتاح يف قتواني هم، آتت ص ثستات هم علتى أنته )الجرميتة وال عقوبتة إال بقتانون• 

اامر الذي اليع ه القانون جرمية آهو مباح بصثة أصلية متن ال احيتة اَّ ائيتة، بصترف ال ظتر عتن الظتروف التيت وقتا آيهتا، ِبيتل ال ]أح  القانونيس 
اهنتا اليعاقتب  . ومن هذا الباب تعتس الرثهة مباحتة2[يكون على القاضي لكي  كم ابلتسئة إال أن يتاقق من ع   ال ص على جتر  الواقعة املس  ة

  تت ص عليها القانون الوضعي آلو أن رج  سبه هللا ورستوله اليت َعاقتب يف حتس أنته لتو ستبه ملت  التب ث لعوقتب بتهمتة العيتب يف التذات امللكيتة، إ
متر ولعتب امليستر يف ثسات  ال ول امللكية على أن  ات املل  مصتونة الَتتح!، ومتن هتذا البتاب أياتا يعتتس التز  ابلرتاضتي مباحتا وكتذل  ختترب اخل

 أماكن معي ة، وكذل  ي باح التسج واالدت ط والث ون املاج ة وخ ها من احملرمات. 
 آهذه كلها من صور اإلابحة واالستا ل املكثِهر الذي تشتمل عليه ال سات  والقوانس الوضعية.

نتتين قتت  نبههتتت يف أك تتر متتن موضتتا رباتتل االعتقتتاث علتتى الثتترق بتتس ال أثتتر ل تتون الكثتتر املقتتارن ل ستتتا ل يف تكثتت  املستتتال: وبيتتان  لتت  أ - ٥
ا ستاِر ه تا أسباب الكثر وأنواعه، وأن ااحكتا  ال نيويتة مرتتبتة علتى ااستباب متن ااقتوال وااآعتال الظتاهرة ال علتى اانتوان والبواعتل البا  تة. وهتذ

كتتاآر، وقتت   كتترت صتتور االستتتا ل ابلكتابتتة متتن قبتتل. أمتتا الباعتتل لتته علتتى آكتتل متتن جعتتل التترا  حتت ال  ب طقتته أو بكتابتتته متتا علمتته بتارميتته آهتتو  
العمتل  ل : آق  يكون تكتذيبا ِبكتم هللا، وقت  يكتون معانت ة لكتم هللا متا اإلقترار بته وهتذا هتو حتال التاكمس ابلقتوانس الوضتعية والتذين يوجبتون 

ىت آهتذه معانت ة لكتم هللا واستت ثاف بته. آت  يشترتط للتكثت  ابالستتا ل أن هبا، آك   م هم ي قر أبن هذه ااختتياء حترا  ولك ته يبياهتا بعلتل ختت
رمحتته هللا هتتذا اامتتر  اباان ميميااةيقارنتته انكتتار وتكتتذيب ِبكتتم هللا بتتل قتت  يستتتالها وهتتو مقتتر ِبكتتم هللا معانتت ة   واستتت ثاآا ، وقتت  بتتسه ختتتيخ اإلستت   

اآر ابالتثتاق، آإنته متاآمن ابلقترآن متن استتال حمارمته، وكتذل  لتو استتالها متن خت  آعتل، وبيان هذا أن من آعل احملار  مستا  قا آهو ك]بقوله: 
لرستتالة، ويكتتون واالستتتا ل اعتقتتاث أن هللا مل  رمهتتا، وَترة بعتت   اعتقتتاث أن هللا حرمهتتا، وهتتذا يكتتون خللتتل يف اإلميتتان ابلربوبيتتة، وخللتتل يف اإلميتتان اب

ة يعلم أن هللا حرمها، ويعلم أن الرسول إمنا حر  ماحرمه هللا، مث ميت تا عتن التتزا  هتذا التاتر ، ويعانت  احملتر ، َجْا ا  حماا خ  مبين على مق مة، وَتر 
ل يف اعتقتتاث آهتتذا أختتت  كثتترا  ممتتن قبلتته، وقتت  يكتتون هتتذا متتا علمتته أن متتن مل يلتتتز  هتتذا التاتتر  عاقبتته هللا وعذبتته، مث إن هتتذا االمت تتان واإلابء إمتتا خللتت

ق ْ رته آيعوث هذا إىل ع   التص يق بصثة من صثاته، وق  يكون ما العلم جبميا مايص ق به َترثا  أو اتباعتا  ل ترع الت ثح، وحقيقتته  حكمة اآلمر و 
كثتتر، هتتذا انتته يعتترتف هلل ورستتوله بكتتل متتاأدس بتته ويصتت ق بكتتل مايصتت ق بتته املؤم تتون، لك تته يكتتره  لتت  ويب اتته ويستت طه لعتت   مواآقتتته ملتتراثه 

ول: أ  ال أقتتر بتتذل ، وال ألتزمتته، وأب تتض هتذا التتق وأنثتتر ع تته، آهتتذا نتتون ختت  ال تون ااول، وتكثتت  هتتذا معلتتو  ابالضتتطرار متتن ثيتتن ومشتتهاه، ويقتت
 .٣[اإلس  ، والقرآن مملوءم من تكث  م ل هذا ال ون، بل عقوبته أخت 

  يقارنتته تكتتذيب قلتت  ولستتاين ابلتاتتر  )آهتتو كثتتر تكتتذيب(، وقتت  واملتتذكور يف كتت   ختتتيخ اإلستت   هتتو بيتتان انتتوان الكثتتر املقارنتتة ل ستتتا ل، آقتت
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ول ِب آته يقارنه تص يق قل  وتكذيب لساين ابلتار  )آهو كثر جاوث(، وق  يقارنه تص يق قل  وإقرار لساين ابلتار  ما امت تان عتن التزامته والقت
 الوضتعية واملتوجبس قتا. وهتذه اانتوان ال أثتر قتا يف الكتم الت نيوي بتكثت  )آهو كثر ع اث( وهو أخت ها كثرا  وهو حال ك ت  متن التاكمس ابلقتوانس

 املستال الذي جعل الرا  ح ال  بقوله أو بكتابه، آيقول عن الرا  إنه واجب أو جائز أو مباح أو ح ل أو العقوبة على آاعله.
 

  تعاىل التوآيق.وهبذا أدتم الك   يف املق مات املذكورة يف املسألة اخلامسة وابهلل
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 الدالة على كفر احلكاا بدري ما أنزل هللا املسألة السادسة: سرد األدلة النصية
 )متهيد: يف و وب معرفة الواقع حمل الفتو (

 :واليتمكن املثيت وال الاكم من الثتوى والكم ابلق إال ب وعس من الثهم]رمحه هللا  ابن القيمقال 
 ه علما .ثقه آيه واست باط علم حقيقة ماوقا ابلقرائن واامارات والع مات حىت  يط بأح ها: آَتْهم الواقا وال

 ا على اآلدر.واقا مث يطبق أح  يف هذا ال وال ون ال اين: آهم الواجب يف الواقا، وهو آهم  حكم هللا الذي َحَكم به يف كتابه أو على لسان رسوله
 .1[يَتْع   أجرين أو أجرا ، آالعامل َمْن يتوصل رعرآة الواقا والتثقه آيه إىل معرآة حكم هللا ورسوله آمن َبَذل جه ه واستثرل و ْسعه يف  ل  مل

المتت  هلل رب العتتاملس، نعتتم دتتب قتتتال هتتؤالء بكتتتاب هللا وستت ة ]عتتن التتتتار وحكتتم قتتتاقم، أجتتاب بقولتته  اباان ميميااةوابمل تتل ملتتا س تتتل ختتتيخ اإلستت   
 .2[، وهذا مبين على أصلس: أح  ا: املعرآة ِباقم، وال اين: معرآة حكم هللا يف م لهمرسوله واتثاق أئمة املسلمس

بتذل  متن  قيقة حاقا، ليتمكنححىت يعرف  واملستثاث من ك   ختيخ اإلس   وتلميذه ابن القيم أنه اليتمكن املثيت من إصابة الثتوى يف مسألِة ما
 آ  تصح الثتوى ما ع   الثقه يف الواقا.تعيس ما دب من حكم هللا آيها. وعلى هذا 

اوىل إىل بق يف املستائل متن استثصتيل، وقت  وب اء  على  ل  آإنه قبل الثتوى يف ختأن الكا  الاكمس ابلقوانس الوضعية دب معرآة حاقم على الت
ذه وجز آلاثر الكتتم هبتتستتبق وصتتف متت  تعتتاىل كمتتاالرابعتتة بيتتان كيتتف حلهتتت هتتذه القتتوانس حمتتل أحكتتا  الشتتريعة وبيتتان تعلتتق هتتذا اامتتر بتوحيتت  هللا

 القوانس.
  جتتمتا يف حتق  ها مكثر بذاته، وقرة، كل مأما يف هذه املسألة آإنه ي ب ي الت بيه على أن الكم ابلقوانس الوضعية ي طوي على ث ثة م ا ات مكثهِ 

 :بعض ااآراث، وق  ت ثرث يف حق البعض اآلدر. وهذه امل ا ات املكثرة هي
 تعاىل حكمم آيها  ما من مسألة إال وهلل آيها، آهللاترك الكم را أنزل هللا: ان الكم ابلقوانس الوضعية يف مسألة ما ي ومه ترك الكم را أنزل  - 1

 كما سبق بيانه يف املسألة ال ال ة.
 ادرتان خترن خمالف لشرن هللا: وهي القوانس الوضعية نثسها. - 2
 ا أنزل هللا: أي الكم هبذا الشرن امل الف لشرن هللا.الكم ب   م - ٣

س متن علتى الكتم ابلقتوان ب القتائمسوكل واح  من هذه ال  ثتة م تاط مكثتر بذاتته وست قيم ااثلتة علتى  لت  آيمتا َييت إن ختتاء هللا. وخيتلتف نصتي
 يانه:البعض اآلدر، وهذا ب هذه امل ا ات، آثي حس جتتما ال  ثة يف حق بعاهم، آإهنا ت ثرث أو تتبعض يف حق

لتى قترارات الستلطة ، كما أنه يص ِهق ع  هبا جيعاآرئيح ال ولة، وهو رأ  السلطة الت ثيذية: جتتما يف حقه امل ا ات ال  ثة. إ ا إنه اآلمر امللزِ  - 1
 التشريعة إلجاوة العمل هبا يف ال ولة  

 لت ثذ )امل اط ااول وال الل(.   )امل اط ال اين(، كما يص هق أحيا  على أحكا  احملاكم
اط ج  متتن قتتوانس )امل تتيشتترن مايستتت وكتتذل  السملتتان أو جملتتح الشتتعب، وهتتو الستتلطة التشتتريعية: جتتمتتا يف حقتته امل ا تتات ال  ثتتة، آهتتو التتذي - 2

 ال الل(.و ان ااول  ال اين(، كما أنه مستول عن إجاوة السياسة العامة لل ولة واليت م ها الكم ب   ما أنزل هللا )امل ا
، و االتيت تاتا  ويلاق رجلح الشعب يف امل اط ال اين )التشريا(: اللجان الث ية املت صصة را ي سمى بووارة الع ل آهتي ي اصتر ثور لقتوانس حقيقتة  

ا، ويلاق رجلح الشعب كل من له سلطة إص ار قرارات بقوانس يف ال ولة  .جملح الشعب يف م اقشتها وإجاْو
ق: إ ا حكتم بستجن الستار آتكتم ب ت ه، ا القااة ومن يف حكمهم: آهؤالء دتما يف حقهتم امل ا تان ااول وال التل، و تا تترك حكتم هللا والأم - ٣

و ريا وإمنتا هتاط ال تاين وهتو التشتالبتا ابمل تآق  ترك حكم هللا بقطا ي ه، وحكم ب   ما أنزل هللا بسج ه، وهكذا يف سائر ااقاية. والختأن للقااة خ
 ثة التشريا.صعض القااة ب كمون را خترعه خ هم، إال يف الب ث اليت تعتس السوابق القاائية أحكاما  حتتذي آه ا تت ذ أحكا  

رعتىن لواقتا، أو هذا ما يتعلق بيان الواقا يف الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية، ويبقى بع   ل  بيان الواجب يف الواقتا، أي بيتان حكتم هللا يف هتذا ا
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 آدر إقامة ااثلة على أن هذه امل ا ات ال  ثة مكثرة، آيكثر كل من قا  به م اط م ها. 
 أوال: املناط املكفر األول )وهو مرك احلكم طا أنزل هللا(:

 وال ليل على أنه مكثِهر:
ابلكثر على جمرث ترك الكتم رتا أنتزل هللا ال علتى  ، آرتب سباانه الكم44: املائت ة (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) قوله تعاىل

هتو كتاآر، آ قاية متن ااقاتية نزل هللا يفأالكم ب  ه، وال ص عا  والكثر آيه معرهف أبل آهو الكثر ااكس، وعلى هذا آإن كل من ترك الكم را 
ظترا  للجت ل ثس  هذه اآلية، ونلوارث يف تاخيرج من هذا الكم إال ا ته  امل طال. ونظرا  لل  ف سواء كان قاضيا خترعيا أو قاضيا خ  خترعي، وال

 إن ختاء هللا.  ثة مكثرةالقائم حوقا من بعض املعاصرين آسوف أآرثها بشال من التثصيل بع  سرث ااثلة على أن هذه امل ا ات ال 
 به هللا(: اثنيا: املناط املكفر الثاين )مشريع ما ِل أيذن

التوحيت  ليت ال يصتح اأآعال هللا تعاىل  ا لل لق منأْي تشريا ماخيالف خترن هللا، وإ  ق  تبسه ل  مما  كرته يف املسألة ال انية هبذا املوضون أن التشري
ل  يكون من خترن . آب اء  على  2٦الكهف:  (ْكِمِه َأَح ا  ك  يف ح  َواَل ي ْشرِ )وقال تعاىل  4٠يوسف:  (ِإِن اْل ْكم  ِإالَّ ّللِهِ )إال ذآراثه هبا كما قال تعاىل 

صتثه هللا و هبتذه ااوصتاف كلهتا و َثتر بتذل ، لل ا  من ثون هللا ق  جعل نثسه ختريكا هلل يف ربوبيته وألوهيتته، ويكتون قت  نصتب نثسته َرابه  لل تا  وكَ 
 تعاىل كما ي ل عليه:

يِن َما ملَْ ََيَْ ن ِبهِ أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق  ) قوله تعاىل - 1  . 21الشورى:  ( اّللَّ  م مِهَن ال ِه
قت  أختترك آا التشتريا امل تالف   ل  واتبتيفآ بت هبذا ال ص أن من خترن لل ا  ما مل َي ن به هللا آق  جعل نثسه ختريكا هلل يف ربوبيته، ومن أ اعه 

 ابهلل.
ينِ ) وقوله تعاىل ينِ ) ين ته يف معاالتشريا املعمول به وال ظا  السائ  كما بيه أي من الطريقة املتبعة و  (مِهَن ال ِه ملق مة ااوىل ابملسألة اخلامسة. يف ا (ال ِه

ينِ )) يف قوله (مِهنَ ) وسواء كانت عوا قتم ثي تا انتت بيانيتة: أي ختتر كمل تالف، أو  اتبعياتية: أي ختترعوا قتم بعتض الت ين أي بعتض التشتريا  (مِهَن الت ِه
 آاامر سواء.من ااثاين البا لة، 

يِن َمتتا ملَْ ) وقولتته جتتل وعتت ]رمحتته هللا  اباان كثااريويف تثستت  هتتذه اآليتتة قتتال  تتَن التت ِه : أي هتتم اليتبعتتون (ََيَْ ن بِتتِه اّللَّ   أَْ  َق تتْم خت تترََكاء خَتتتَرع وا َق تتم مِه
حرهموا علتيهم متن البات ة والستائبة والوصتيلة والتا ، ماخترن هللا ل  من ال ين القو ، بل يتبعون ماخترن قم ختتيا ي هم متن اَّتن واإلنتح متن حتتر  متا

  والعبتاثات وحتليل أكل امليتة وال   والقمار إىل حنو  ل  من الا الت واَّهالة البا لتة التيت كتانوا قت  ادرتعوهتا يف جتاهليتهم متن التاليتل والتاتر 
 .1[البا لة وااموال الثاس ة

يِن َمتتا ملَْ أَ )قتتال تعتتاىل: ]رمحتته هللا  اباان ميميااةوقتتال  تتَن التت ِه . آمتتن نتت ب إىل ختتتيء يت تَتَقتترَّب بتته إىل هللا، أو (ََيَْ ن بِتتِه اّللَّ   ْ  َق تتْم خت تترََكاء خَتتتَرع وا َق تتم مِه
متا مل  ن ال ينأوجبه بقوله أو آعله من خ  أن يشرعه هللا: آق  خترن من ال ين ما مل َي ن به هللا، ومن اتبعه يف  ل  آق  اكذه ختريكا هلل، خترن له م

 .2[َي ن به هللا
 . 2٦الكهف:  (َواَل ي ْشرِك  يف ح ْكِمِه َأَح ا  ) وقوله تعاىل - 2

، تعتاىل هللا هلله وجعتل نثسته ختتريكا حكتا  خللقتويقال آيها ماقيل يف اآلية السابقة، أن من خترن لل ا  ما مل َي ن به هللا آق  ختارك هللا يف تشريا اا
اْل ْكتم  ِإالَّ ّللِِه  ِإنِ )متا قتال جتل ختتأنه ث نثسته بته كتعاىل ق  أمر أمرا  خترعيا أبال يشاركه أح  يف الكم والتشريا الذي أآر  عن  ل  علوها  كب ا ، وهللا

 .اء هللاختملسألة ال ام ة إن ابقيطي قذه اآلية . وسيأيت مزي  بيان من تثس  الش (َواَل ي ْشرِك  يف ح ْكِمِه َأَح ا  ) ، وقال4٠يوسف:  (أََمرَ 
 . 1٣٧اانعا :  (مْ خت رََكآؤ ه   َويََّن ِلَكِ ِ  مِهَن اْلم ْشرِِكَس قَتْتَل َأْواَلِثِهمْ وََكَذِلَ  )وقوله تعاىل  - ٣
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 –إىل قولته  - (َزْعِمِهْم َوَهتَذا ِلش ترََكآئَِ اَوَجَعل واْ ّللِِه ممهِا َ رَأَ ِمَن اْلَْرِث َوااَنْتَعاِ  َنِصيبا  آَتَقال واْ َهتَذا ّللِِه بِ ) ورثت هذه اآلية يف سياق قوله تعاىل
. 14٠-1٣٦ اانعتا : (اآْترتَاء َعلَتى اّللِه قَتْ  َضتلُّواْ َوَمتا َكتان واْ م ْهتَتِ ينَ  َقْ  َدِستَر الَّتِذيَن قَتتَتل تواْ َأْواَلَثه تْم َستَثها  ِب َتْ ِ ِعْلتِم َوَحرَّم تواْ َمتا َرَوقَته تم  اّلله  )

َقْ  َدِسَر الَّتِذيَن قَتتَتل تواْ َأْواَلَثه تْم ) إ ا سرَّك أن تعلم جهل العرب آاقرأ ما آوق ال  ثس واملائة من سورة اانعتا  ]هللا ع هما:رضي  ابن عباسوقال 
. ويعين ابن عبا  رضي هللا ع هما ما كان عليه العرب 1[(اْآرتَاء َعَلى اّللِه َقْ  َضلُّواْ َوَما َكان واْ م ْهَتِ ينَ  َسَثها  ِبَ ْ ِ ِعْلِم َوَحرَّم واْ َما َرَوقَته م  اّلله  

ومتتن  لتت  يف اَّاهليتة متتن اَّهتتل والشترك ابهلل. و لتت  أن ختتتركاءهم متن ختتتيا س اإلنتتح واَّتتن كتانوا قتت  حللتتوا قتم وحرهمتتوا علتتيهم متا مل َي ن بتته هللا 
تي اخلزاعتي كمتا َييت  . وأول2ماكانوا عليه من قتل ااوالث دشية اإلم ق ووأث الب ات دشية العار من خترن قتم هتذه الشترائا البا لتة هتو عمتروبن ل 

آوصتتف هللا تعتتاىل متتن ختتترن  (خت تترََكآؤ ه مْ ) هتتذه ال صتتوص يف هتتذا املقتتا  هتتو قولتته تعتتاىليف ختتترح التت ليل التتتايل إن ختتتاء هللا. والتتذي نستشتته  بتته متتن 
لكهف السابقتس، ومتن جعتل نثسته ختتريكا هلل يف تشتريا متا مل َي ن بته هللا آقت  َكَثتر  لل ا  ما مل َي ن به هللا أبنه ختري  هلل، كما يف آييت الشورى وا

 كما ي ل عليه: 
 َتتتر ه ْم اَل  اْلَكتتِذَب َوَأكْ َكَثتتر واْ يَتْثتترَت وَن َعلَتتى اّللهِ   ِكنَّ الَّتتِذينَ اِ  َولَتتت َواَل َوِصتتيَلِة َواَل َحتتَمتتا َجَعتتَل اّلله  ِمتتن ِبَِتت َِة َواَل َستتآئَِبةِ ) قولتته تعتتاىل - 4

 . 1٠٣املائ ة: (يَتْعِقل ونَ 
قال الب اري ح ث ا موسى بن إْساعيل ح ث ا إبراهيم بن سع  عن صاحل بن كيسان عن ابن ختهاب عن سعي  بتن املستيب ]رمحه هللا  ابن كثريقال 

متل عليهتا ختتيء، قتال: وقتال أبتو هريترة قتال قال: الَبِا ة: اليت مي  ا ثرها للطواخيت آ   لبها أح  من ال ا ، والسائبة: كانوا يستيهبوهن ا آلقتتهم ال  
، والوصتيلة: ال اقتة البكتر تبكتر يف «رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي دتر َقْصتَبه  يف ال تار كتان أوهل متن ستيهب الستوائب» عليه الص ة والس  رسول هللا 

لت إحتت ا ا ابادتترى لتتيح بي همتتا  ََكتتر، والتتا : آاتتل اإلبتتل ياتترب الاتتراب أول نتتتاج اإلبتتل مث ت تتينه بعتت  أبن تتى وكتتانوا يستتيهبوهنا لطتتواخيتهم إن وصتت
متتل عليته ختتتيء وْسهتوه التتامي، وكتذا رواه مستتلم وال ستائي.  إىل أن قتتال ابتتن   -املعت وث آتتإ ا قاتى ضتترابه َوَثع توه للطواخيتتت وأعثتوه عتتن المتل آلتتم   

يه بن قمعة أح  رؤساء دزاعة ا -ك    لذين ولوا البيت بعت  ج تْره م، وكتان أول متن خت َّ ثيتن إبتراهيم اخلليتل، آأثدتل ااصت ا  آعمرو هذا هو ابن لَ 
ىل يف ستورة اانعتا  إىل الجاو وَثَعا الرعان من ال ا  إىل عباثْا والتقرهب هبتا، وختترن قتم هتذه الشترائا اَّاهليتة يف اانعتا  وخ هتا كمتا  كتره هللا تعتا

وقولتته تعتتاىل  -إىل أن قتتال ابتتن ك تت   -إىل آدتتر اآلايت يف  لتت .  1٣٦اانعتتا :  ( ممهِتتا َ رَأَ ِمتتَن اْلَتتْرِث َوااَنْتَعتتاِ  َنِصتتيبا  َوَجَعل تتواْ ّللِهِ ) ع تت  قولتته تعتتاىل
ذه ااختياء وال هي ع  ه ق ربة ولكن املشتركس أي ماخترن هللا ه 1٠٣املائ ة:  (َولَتِكنَّ الَِّذيَن َكَثر واْ يَتْثرَت وَن َعَلى اّللِه اْلَكِذَب َوَأْك َتر ه ْم اَل يَتْعِقل ونَ )

. والتذي نستشته  بته متن هتذا الت ص هتو حكتم هللا ٣[اآرتوا  ل  وجعلوه خترعا  قم وقربة يتقربون هبا إليه وليح  ل  ِباصل قم بتل هتو وابلم علتيهم
. وكتتذل  أكثتتره هللا يف (َكَثتتر واْ يَتْثتترَت وَن َعلَتتى اّللِه اْلَكتتِذبَ   َولَتتتِكنَّ الَّتتِذينَ ) تعتتاىل علتتى متتن ختتترن لل تتا  الشتترائا البا لتتة أبنتته كتتاآر يثتترتي الكتتذب

 ال ليل التايل وهو:
َا ال َِّستيء  واَِيَثةم يف اْلك ْثتِر ي َاتلُّ بِتِه الَّتِذيَن َكَثت) قوله تعاىل - ٥ َة َمتا َحترَّ َو  َرهِم ونَته  َعامتا  لهِيت َوا لِهونَته  َعامتا  ر واْ   ِ ِإمنَّ َ  اّلله  آَتي ِالُّتواْ َمتا ِ تؤ واْ ِعت َّ

 .٣٧التوبة:  (اِآرِينَ َحرََّ  اّلله  و يِهَن َق ْم س وء  َأْعَماقِِْم َواّلله  اَل يَتْهِ ي اْلَقْوَ  اْلكَ 
ختتهر، آكتانوا يف وقت  حتره  هللا القتتال يف هتذه اا -وهتي رجتب و و القعت ة و و الجتة واحملتر   -وال سال تشريا خمالف لشريعة هللا يف ااختهر ال ر   

واآقتوا العت ث التذي اَّاهلية إ ا أراثوا القتال يف ختهر م ها جعلوه ح ال  وحرموا ب ال  م ه ختهرا  آدر متن أختتهر الِتله ليوا تتوا عت ة متا حتر  هللا، أي لي
ر، وهبتتذا يكتتون متتن ختتترن ماخيتتالف ختتترن هللا  حرهمتته هللا. آبتتسه هللا تعتتاىل أن هتتذا التشتتريا امل تتالف لشتترعه هتتو وايثة يف الكثتتر، والتتزايثة يف الكثتتر كثتت

هذا مما    هللا تعتاىل بته املشتركس متن تصترهآهم يف ختترن هللا َبرائهتم الثاست ة وت يت هم أحكتا  هللا أبهتوائهم ]يف تثس  هذه اآلية  ابن كثريكاآرا . قال 
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أحت ثوا قبتل اإلست   رت ة حتليتل احملتره  آتأدهروه إىل صتثر، آي التون الشتهر آكتانوا قت   -إىل قولته  -البارثة، وحتليلهم ما حتر  هللا وحتترميهم ماأَحتله هللا 
يف كتابتته )الَثتتْرق بتتس الِثتتَرق( يف  أبااو منصااور البدااداد . وقتتال االستتتا  1[التترا  و رهمتتون الشتتهر التت ل، ليوا تتتوا عتت ة متتا حتتره  هللا ااختتتهر ااربعتتة

و أابح مانصه القرآن على حترميه، أو َحره  ماأابحه القرآن نصا  ال تمتل التأويتل، آلتيح هتو متن أمتة أ]وصثه للِثَرق اخلارجة عن امللة اإلس مية، قال 
. وقتت  تبتتس لتت  يف املستتألة الرابعتتة ويف املق متتة الستتابعة عشتترة ابملستتألة اخلامستتة مااختتتتملت عليتته القتتوانس الوضتتعية متتن إابحتتة 2[اإلستت   وال كرامتتة

 ابلرتاضي واخلمر وامليسر يف أماكن معي ة مردهص آيها بذل ، هذا آا  عن إابحتة الترثهة والكثتر ابهلل بعت   جتتر  الترثة احملرمات القطعية كالراب والز 
 وع   معاقبة املرت . آمن وضا  ل  أو أجاو العمل به آليح من أمة اإلس   وال كرامة، آكيف رن يوجبون الكم هبذه القوانس . 

َتتذ  )وقولتته تعتتاىل  - ٦ تتَو  َوَمتتا أ ِمتتر واْ ِإالَّ لِيَتْعب تتَح ابْتتَن َمتتْر ََ َواْلَمِستتي واْ َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتتن ث وِن اّللهِ اكَّ   واْ ِإلَتتتها  َواِحتت ا  الَّ ِإلَتتتَه ِإالَّ ه 
 . ٣1التوبة:  (س ْبَاانَه  َعمَّا ي ْشرِك ونَ 
، روي اإلمتا  أمحت  والرتمتذي وابتن جريتر متن  (واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللِه َواْلَمِستيَح ابْتَن َمتْر ََ اكََّذ  ) وقوله]قال ابن ك   رمحه هللا 

ليتة، آأ ِستَرت أدت ته آَتترَّ إىل الشتا ، وكتان قت  ت صَّتر يف اَّاه عليته الصت ة والست   رق عن َعِ يه بن حامت رضي هللا ع ه أنه ملا بل ته ثعوة رسول هللا 
عليته على أدته وأعطاها آرجعت إىل أديها آَتَرخَّبتته يف اإلست   ويف القت و  علتى رستول هللا  عليه الص ة والس  وجاعة من قومه، مث َمنَّ رسول هللا 

، آتات ث ال تا  بق ومته، آت دل علتى رستول ، آتق ه  ع ي إىل امل ي ة وكان رئيسا  يف قومه ِ ال، وأبوه حامت الطائي املشتهور ابلكتر الص ة والس  
قتال: آقلتت: إهنتم  (اكََّذ واْ َأْحبَتاَره ْم َور ْهبَتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتن ث وِن اّللهِ ) ويف ع   ق ع ي صليب من آاة وهو يقرأ هذه اآلية عليه الص ة والس  هللا 

الت يل، إىل أن قتال  -« ال ل وأَحلهوا قم الرا  آاتبعوهم، آتذل  عبتاثْم إايهتمبلى، إهنم حرهموا عليهم » عليه الص ة والس  مل يعب وهم، آقال 
إهنم اتبعوهم آيما  (اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللهِ ) وهكذا قال حذيثة ابن اليمان وعب هللا بن عبا  وخ  ا يف تثس  -ابن ك   

أي التذي  (َوَمتا أ ِمتر واْ ِإالَّ لِيَتْعب ت  واْ ِإلَتتها  َواِحت ا  ) وقال السُّ هي: است صاوا الرجتال ونبتذوا كتتاب هللا وراء  هتورهم، وقتذا قتال تعتاىلحللوا وحرهموا، 
أي تعتاىل وتقت ه  وت هتزه  (نَه  َعمَّا ي ْشترِك ونَ الَّ ِإلَتَه ِإالَّ ه َو س ْبَاا) إ ا َحره  الشال آهو الرا  وما َحلهله آهو ال ل وماخترعه اتُّبا وما َحَكم به نثذ،
. وموضتتا ال اللتتة متتن هتتذه اآليتتة والتت يل التتوارث يف تثستت ها يف ٣[عتتن الشتتركاء وال ظتتراء وااعتتوان وااضتت اث وااوالث، ال إلتته إال هتتو، وال ربه ستتواه

را  وَحتترَّ  التت ل وختتترن متتا مل َي ن بتته هللا آقتت  جعتتل نثستته َرابه  امل تتاط التتذي نتاتت ث ع تته وهتتو )التشتتريا متتن ثون هللا(: أن َمتتْن آعتتل هتتذا آأحتتله التت
 لل ا  من ثون هللا وكثى به كثرا  مبي ا . ويف معىن هذه اآلية أياا:

َ ك مْ وَ ق ْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب تَتَعاَلْواْ ِإىَل َكَلَمِة َسَواء بَتيتْ َتَ ا ) قوله تعاىل - ٧ ِه خَتتْيتا  َواَل يَتتَِّ تَذ بَتْعا تَ ا بَتْعاتا  ن ْشترَِك بِت  َوالَ َ  ِإالَّ اّللهَ  َأالَّ نَتْعب  بَتيتْ
 . ٦4ل عمران: آ (ونَ أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللِه آَِإن تَتَولَّْواْ آَتق ول واْ اخْتَه  واْ أبَِ َّ م ْسِلم  

ليتتل ختتتيء أو حترميتته إال آيمتتا حللتته هللا أي نتبعتته يف حت (ن ث ونِ مِهتتاب  َواَل يَتتَِّ تتَذ بَتْعا تتَ ا بَتْعاتتا  أَْرابَ ) قولتته تعتتاىل]قتتال القتتر   رمحتته هللا يف تثستت ها 
يلهم ِلَمتا مل  رهِمته زلتوهم م زلتة رهبتم يف قبتول حتترميهم وحتلتمع تاه أهنتم أن (وِن اّللهِ اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهتن ث  ) تعاىل، وهو نظ  قوله تعاىل

لهه  . آاآلية نصه يف أن من خترن لل ا  من ثون هللا آق  جعل نثسه راب  قم.[هللا هللا ومل   
إن هتتذا الكتتون جبملتتته ال يستتتقيم أمتتره وال يصتتلح حالتته، إال أن ]رمحتته هللا يف هتتذه اآليتتة ابدتصتتار، قتتال رمحتته هللا  ساايد ققاابوانقتتل ماقتتال االستتتا  

.. وأ هتتر دصتتائص االوهيتتة ابلقيتتا  إىل البشتترية: تعبهتت  22اانبيتتاء:  (ا آِقَتتةم ِإالَّ اّللَّ  َلَثَستتَ َتَ لَتتْو َكتتاَن ِآيِهَمتت)يكتتون ه تتاك إلتته واحتت ، يتت بر أمتتره: و
لل تا   العبي ، والتشريا قم يف حياْم، وإقامة املواوين قم آمتن اثعتى ل ثسته ختتيتا متن هتذا آقت  اثعتى ل ثسته أ هتر دصتائص االوهيتة، وأقتا  نثسته

قا الثساث يف اارع كما يقا ع  ما تتع ث اآلقة يف اارع على هذا ال او، ع  ما يتعبت  ال تا  ال تا ، ع ت ما يت عي عبت  إقا من ثون هللا، وما ي
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واملتتواوين لذاتتته، آهتتذا هتتو اثعتتاء متتن العبيتت  أن لتته علتتى ال تتا  حتتق الطاعتتة لذاتتته، وأن لتته آتتيهم حتتق التشتتريا لذاتتته، وأن لتته كتتذل  حتتق إقامتتة القتتيم 
 .24ال اوعات:  (َأَ  َربُّك م  اْاَْعَلى): -يقل كما قال آرعون  االوهية ولو مل

 َتا َكَلَمتِة َستَواء بَتيتْ تَ ْواْ ِإىَل  ِكَتاِب تَتَعتالَ ْهَل الْ أَ ق ْل اَي ) واإلقرار به هو الشرك ابهلل أو الكثر به.. وهو الثساث يف اارع أقبح الثساث.... قال تعاىل
َ ك ْم َأالَّ نَتْعب َ  ِإالَّ  .. إهنا (َولَّْواْ آَتق ول واْ اخْتَه  واْ أبَِ َّ م ْسِلم ونَ اب  مِهن ث وِن اّللِه آَِإن تتَ أَْرابَ  ا بَتْعاا   بَتْعا  َ  اّللهَ َواَل ن ْشرَِك ِبِه خَتْيتا  َواَل يَتتَِّ ذَ َوبَتيتْ

رسوال، آكلهم هلل  راباب، ال نبيا والون هللا أا بعاا من ثثعوة إىل عباثة هللا وح ه ال يشركون به ختيتا. ال بشرا وال حجرا. وثعوة إىل أال يت ذ بعا 
 عبي ، إمنا اصطثاهم هللا للتبلي  ع ه، ال ملشاركته يف االوهية والربوبية. 

هللا، تقترر بوضتوح حاستم متن ... وهذه املقابلة بتس املستلمس ومتن يت تذ بعاتهم بعاتا أراباب متن ثون (آَِإن تَتَولَّْواْ آَتق ول واْ اخْتَه  واْ أبَِ َّ م ْسِلم ونَ )
هتذه متن دصيصتتهم متن  -هم املستلمون، املستلمون هتم التذين يعبت ون هللا وحت ه، ويتعبت ون هلل وحت ه، واليت تذ بعاتهم بعاتا  أراباب  متن ثون هللا 

وإمتتا أال تتاقتتق آمتتا هتتم ستتائر امللتتل وال اتتل، وَتيتتز متت هل حيتتاْم متتن م تتاهل حيتتاة البشتتر جيعتتا، وإمتتا أن تتاقتتق هتتذه اخلصيصتتة، آهتتم مستتلمون، 
را يات  رسلمس مهما اثعوا أهنتم مستلمون.... إن ال تا  يف جيتا الت ظم اارضتية يت تذ بعاتهم بعاتا أراباب متن ثون هللا.. يقتا هتذا يف أرقتى الت ميق

لشتتترائا والقتتتوانس والقتتتيم كمتتتا يقتتتا يف أحتتتط التتت يكتاتورايت ستتتواء.. إن أول دصتتتائص الربوبيتتتة هتتتو حتتتق تعبتتت  ال تتتا ، حتتتق إقامتتتة التتت ظم وامل تتتاهل وا
ويرجا اامر آيه إىل جمموعة من ال تا  علتى أي وضتا  -يف صورة من الصور  -واملواوين.. وهذا الق يف جيا اانظمة اارضية ي عيه بعض ال ا  

التيت يت تذها بعتض ال تا  أراباب متن وهتذه ا موعتة التيت ك ْاتا اآلدترين لتشتريعها وقيمهتا ومواوي هتا وتصتوراْا هتي اارابب اارضتية  -من ااوضان 
يتوجتته هبتتا إال  ثون هللا، ويستتماون قتتا ابثعتتاء االوهيتتة والربوبيتتة، وهتتم بتتذل  يعبتت وهنا متتن ثون هللا، وإن مل يستتج وا قتتا ويركعتتوا، آالعبوثيتتة عبتتاثة ال

هللا، لقت  أرستل هللا الرستل هبتذا الت ين لي رجتوا ال تا  هو ال ين ع   هللا.. وهو الذي جتاء بته كتل رستول متن ع ت   -هبذا املعىن  -هلل.... واإلس   
 آلتيح مستلما بشتهاثة هللا، مهمتا أوهل املؤولتون، وضتلل املاتتلون...متن عبتاثة العبتاث اىل عبتاثة هللا، ومتن جتور العبتاث إىل عت ل هللا.. آمتن تتوىل ع ته 

يَن ِع َ  اّللِه اإِلْسَ    )  .1(19آل عمران:  (ِإنَّ ال ِه
ماقتال  اتاذل . ويبسه هذا أيبل ا ، وكثر تبسه جب ء أن من خَترََن لل ا  من ثون هللا آق  جعل نثسه ختريكا هلل، وجعل نثسه راب  لآهذه ال صوص 

تتْجِن ) يوستتف عليتته الستت   تتار   اْلَواِحتتأَأَْراَببم مُّتَتَثرهِق تتوَن َدتتْ م أَِ  اّلله  اَي َصتتاِح َِ السِه ت م وَهتتا أَنتتت مْ ونِتتِه ِإالَّ وَن ِمتتن ث  َمتتا تَتْعب تت    ،   اْلَقهَّ   َأْْسَتتاء َْسَّيتْ
ين  الْ تَتْعب   واْ إِ  َر َأالَّ َوآََبؤ ك م مَّا أَنَزَل اّلله  هِبَا ِمن س ْلطَاِن ِإِن اْل ْكم  ِإالَّ ّللِِه أَمَ  ه  َ ِلَ  ال ِه يوستف:  (َقيِهم  َولَتِكنَّ َأْك َتتَر ال َّتاِ  اَل يَتْعَلم تونَ الَّ ِإايَّ

لقتتوانس، اة وخت هم متن واضتعي ال ميقرا يت . آهتؤالء اارابب املتثرقتون مت هم املشترعون لل لتق متن ثون هللا كرَؤستاء التت ول وأعاتاء السملتا ت4٠ - ٣9
 دل لتت رك أن هتؤالء اارابب يت (رهِق تونَ ْراَببم مُّتَتثَ أَأَ )   قولتهرا ي ثي ه من حصر الكتم والتشتريا يف هللا وحت ه، بعت (ِإِن اْل ْكم  ِإالَّ ّللِهِ ) وأتمل قوله

 آيهم ثدوال أوهليا  أولت  الذين ي اوعون هللا حق التشريا. 
   يف  تتاط. مث ن تقتتل للكتتبتته هتتذا امل وبعتت ، آقتت  كتتان هتتذا كلتته يف بيتتان أن التشتتريا لل تتا  رتتا خيتتالف ختتترن هللا هتتو م تتاط مكثتتر، آيكثتتر كتتل متتن قتتا 

 امل اط ال الل.
 الث )وهو احلكم بدري ما أنزل هللا(:اثلثا: املناط املكف ر الث

كتم هبتتا  حكمهتم، أو أجتتاو ال اتاة ومتتن يفأي الكتم ابلشتترن امل تالف لشتترن هللا، أو الكتم ابلقتتوانس الوضتعية، آمتتن َحَكتم هبتتا كرَؤستاء التت ول والق
وهتو الكتم  -كثر ار لقيا  امل اط املهؤالء كث لة، كلكرَؤساء ال ول اآلمرين ابلكم هبا وكأعااء السملا ت املستولس عن إقرار السياسة العامة لل و 

م أو أمرهم للاكم به. -ب   ما أنزل هللا   هبم، إما ابملباخترة م هم للاكم بذل  وإما إلجاْو
 أما ااثلة على أن هذا امل اط )الكم ب   ما أنزل هللا( م َكثِهر، آهي:

يِن َما ملَْ ََيَْ ن ِبهِ أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق  ) قوله تعاىل - 1  . 21الشورى:  ( اّللَّ  م مِهَن ال ِه
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بتا تشتريعه ختتريكا هلل، ومتن ات   جعل نثسهوق  سبق القول يف ثاللة هذه اآلية يف امل اط السابق، وأهنا ت ل على أن من خترن لل ا  من ثون هللا آق
 مشركا  ابهلل.امل الف لشرن هللا آق  اكذ هذا املشرهِن ختريكا ما هللا، وصار 

وملا كان التشريا وجيا ااحكا  خترعية كانتت أو كونيتة ق ريتة متن دصتائص الربوبيتة، كمتا ثلتت عليته اآلايت املتذكورة كتان  ] الشنقيقيقال الشيخ 
 .1[كل من اتبا تشريعا  خ  تشريا هللا ق  اكذ  ل  املشرن َرابه ، وأختركه ما هللا

 .2٦الكهف:  ( ح ْكِمِه َأَح ا  َواَل ي ْشرِك  يف ) وقوله تعاىل - 2
أن متبعتتي أحكتتا    (َواَل ي ْشترِك  يف ح ْكِمتتِه َأَحت ا  ) وي ثهتتم متن هتتذه اآلايت كقولتته]رمحته هللا  الشاانقيقيويقتال آيهتتا ماقيتل يف اآليتتة الستابقة، وقتتال 
 املسألة ال ام ة إن ختاء هللا. . وسيأيت بقية ك   الش قيطي ابلتثصيل يف2[املشرهعس خ  ماخترعه هللا أهنم مشركون ابهلل

َتتذ واْ َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتتن ث وِن اّللهِ ) وقولتته تعتتاىل - ٣ تتَو أ ِمتتر واْ ِإالَّ لِيَتعْ   َوَمتتايَح ابْتتَن َمتتْر ََ َواْلَمِستت اكَّ ب تت  واْ ِإلَتتتها  َواِحتت ا  الَّ ِإلَتتتَه ِإالَّ ه 
 .٣1التوبة:  (س ْبَاانَه  َعمَّا ي ْشرِك ونَ 

خيتالف ل وحتره  وخَتترَن ماأن متن َحلهت وق  سبق تثس  هذه اآلية يف امل اط الستابق، وستبق ِ كتر حت يل عت ي بتن حتامت التوارث يف تثست ها. وحاصتلها
ذه راب ، آقتت  اكتت - أنتتزل هللا كتتا  ب تت  متتاكمتتا يثعلتته ال  -ختتترن هللا آقتت  نصتتب نثستته راب  لل تتا  متتن ثون هللا، ومتتن أ اعتته يف اتبتتان تشتتريعه امل تتالف 

تتا ي ْشتترِك ونَ ) وصتتار مشتتركا ابهلل كمتتا يتت ل عليتته آدتتر اآليتتة وهتتو قولتته تعتتاىل ََيْم تترَك ْم َأن  َوالَ ) عتتاىلمتتا يتت ل عليتته قولتته تكار كتتاآرا   ، وصتت (س تتْبَاانَه  َعمَّ
ئكتة وال بيتس أراباب  ك ثتر، آ ختت  يف  ، آإ ا كتان اكتا  امل 8٠آل عمتران:  (ونَ نت م مُّْسِلم  أَ َ  ِإْ  عْ تَتتَِّ ذ واْ اْلَم َِئَكَة َوال ِهِبيِهْسَ أَْراَباب  َأََيْم ر ك م اِبْلك ْثِر بتَ 

 كثر من اكذ مشرعي القوانس الوضعية أراباب ابتبان تشريعهم.
ن اآلية ثلت على أن من أ ان خت  هللا آظهر هبذا أ]يف كتابه )آتح ا ي ( معلقا  على آية التوبة هذه  عبدالرمحن بن حسن آل الشيخوقال الشيخ 

ه هللا، آقتت  ورستتوله، وأعتترع عتتن اادتتذ ابلكتتتاب والستت ة يف حتليتتل متتا حتتر  هللا، أو حتتتر  ماأحلتته هللا، وأ اعتته يف معصتتية هللا، واتبعتته آيمتتا مل َي ن بتت
عليته كلمتة اإلدت ص )ال إلته إال هللا( آتإن اإللته هتو املعبتوث، اكذه راب  ومعبوثا  وجعله هلل ختريكا ، و ل  ي ايف التوحي  الذي هو ثين هللا الذي ثلتت 

، أي ختتركاء هلل تعتاىل  (ََيْم ترَك ْم َأن تَتتَِّ تذ واْ اْلَم َِئَكتَة َوال ِهِبيهِتْسَ أَْراَباب   َوالَ )) وق  ْسى هللا تعاىل  اعتهم عباثة قم، وْستاهم أراباب ، كمتا قتال تعتاىل
ماخترعه هللا ورستوله آقت  اكتذه  وهذا هو الشرك، آكل معبوث رب، وكل م طان وم تهبا على خ  (ْلك ْثِر بَتْعَ  ِإْ  أَنت م مُّْسِلم ونَ َأََيْم ر ك م ابِ ) يف العباثة

جتة، وي شتبه جته مطابقتة اآليتة للرت وهتذا هتو و  121اانعتا :  (َوِإْن َأَ ْعت م توه ْم ِإنَّك تْم َلم ْشترِك ونَ ) املطيا املتِبا راب  معبوثا ، كمتا قتال تعتاىل يف آيتة اانعتا 
يِن َما ملَْ ََيَْ ن ِبِه اّللَّ  ) هذه اآلية يف املعىن قوله تعاىل  .٣[وهللا أعلم (أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق م مِهَن ال ِه

عليته، آأنقلته مث  ةِ  إىل التعليتقجتوهتو كت   ِبا ( ورث البن تيمية رمحه هللا ك  م يف اآليتة الستابقة، ونقلته ع ته صتاحب )آتتح ا يت ( ثون تعليتق،منبيه)
كونتون علتى يحتتر  ماأحتل هللا، و متا حتر  هللا  حيتل أ تاعوهم يف حتليتل -وهؤالء الذين اكتذوا أحبتارهم ورهبتاهنم أراباب ] ابن ميميةأعلهق عليه، آقال 

 وجهس:
، متتا علمهتتم أهنتتم  اتباعتتا  لرؤستتائهمماأحتتل هللا ون حتليتتل متتا حتتر  هللا، وحتتتر أحتت  ا: أن يعلمتتوا أهنتتم بتت لوا ثيتتن هللا آيتبعتتوهنم علتتى التبتت يل، آيعتقتت 

ن متا خت ه يف دت ف الت ي كتان متن اتبتاآ -وإن مل يكونوا يصلون قم ويسج ون قم  -دالثوا ثين الرسل، آهذا كثر، وق  جعله هللا ورسوله ختركا  
  ورسوله، مشركا  م ل هؤالء.علمه أنه د ف ال ين، واعتق  ماقاله  ل ، ثون ماقاله هللا

ن املعاصتي التيت وال اين: أن يكون اعتقاثهم وإمياهنم بتاتر  الت ل وحتليتل الترا  اثبتتا ، لكت هم أ تاعوهم يف معصتية هللا، كمتا يثعتل املستلم مايثعلته مت
 .4[يعتق  أهنا معاص، آهؤالء قم حكم أم اقم من أهل الذنوب.
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ن هللا آك ْثترهم ثستهم أراباب  متن ثو ن جعلتوا أن  إمنتا هتو يف حتق متن يتبعتون املشترعس متن ثون هللا، أمتا املشترعون التذيوب اية   أنبه على أن هذا الكت 
  اهر ال ادت ف آيه. 

ستتلم لتتو أن رجتت  ويهتتن مل صتتايح، آإنتته هتتو يف جمملتته -ابل ستتبة ملتتن يتبعتتون املشتترعس متتن ثون هللا  -وكتت   ختتتيخ اإلستت   يف التثريتتق بتتس التتوجهس 
 ختترهبا يفخلمر حت ال ال إمث انه ق  جعل إخترب اخلمر آأ اعه وخترهبا لكان عاصيا وهو الوجه ال اين يف ك   ختيخ اإلس  ، أما إ ا قال هذا الرجل 
بتن تيميتة كت   اوجته ااول يف  ذل  وهتو الآقال له املسلم إنه سيتبا حكمه هذا وأنه كلما جاءه خممور سياكم أبنه العقوبة عليه آق  كثر املسلم ب
ت ث نوعتا  ، آتإيراثه يف هتذا اثا  ابآليتةوهو املعىن املراث ابآلية كما ي ل عليه ح يل ع ي بن حامت، أما الوجه ال تاين التذي  كتره آإنته لتيح مترا ملقتا    

 من اللبح.
ن اتبتتا متتا أراث أنتته اليكثتتر    دطتتأ إ ذا الكتت، آهتت[آيعتقتت ون حتليتتل متتا حتتر  هللا...... واعتقتت  ماقالتته  لتت ]وأمتتا قتتول ابتتن تيميتتة يف الوجتته ااول 

 قولته هتذا ليل علتى أنته أدطتأ يفست  ، والت التشريا امل الف إال إ ا اعتق  أنه الق والصواب وااوىل ابالتبتان، وهتذا هتو الظتاهر متن كت   ختتيخ اإل
 من وجهس:

تتر التتذي اختتتتمل عليتته التت ص، وامل تتاط املكثتتر هتتو اتبتتان التشتتريا امل تتالف و اعتتته ال اعتقتتاث أنتته صتتواب أو  الوجتته ااول: أنتته عتت ول عتتن امل تتاط املكثِه
َتتذ واْ َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  )  لتت  قولتته تعتتاىل دطتتأ، يتت ل علتتى تتا ي ْشتترِك ونَ ) –إىل قولتته  - (اكَّ ، آرتهتتب الشتترك علتتى  ٣1التوبتتة:  (س تتْبَاانَه  َعمَّ

بلتى، ) عليه الص ة والست  املراث هبذا االكا  أبنه اتباعهم و اعتهم يف التشريا امل الف كما قال   ة والس  عليه الصاكا هم أراباب، وبس الرسول 
وهكتتذا قتتال حذيثتتة بتتن اليمتتان وعبتت هللا بتتن عبتتا  وخ  تتا: إهنتتم ]: اباان كثااري( التت يل، وقتتال إهنتتم حرهمتتوا علتتيهم التت ل وأحلتتوا قتتم التترا  آتتاتبعوهم

 .1[لوا وحرهموااتبعوهم آيما حله 
تَياِ َس لَي وح توَن ِإىَل َأْولِيَتآِئِهْم لِي َجتاِثل وك ْم َوِإْن َأَ ْعت م توه ْم ) عتاىلومما يؤكت  أن امل تاط املكثتر هتو اتبتان التشتريا امل تالف و اعتته: قولته ت َوِإنَّ الشَّ

َوِإْن ) ق إن ختتاء هللا، وس قتصتر ه تا علتى بيتان موضتا ال اللتة م هتا وهتو قولته، وسيأيت خترح هتذه اآليتة بعت  هتذا التعليت121اانعا :  (ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ 
 ابان كثارييف تشتريعهم امل تالف لشترن هللا، كمتا قتال  -وهم الكثتار  -آرتب الشرك على جمرث  اعة أولياء الشيا س  (َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ 

تتْم َلم ْشتترِك ونَ َوِإْن َأَ ْعت م تتوه ْم ِإنَّ ) وقولتته تعتتاىل] أي حيتتل عتت لتم عتتن أمتتر هللا لكتتم وختتترعه إىل قتتول ختت ه، آقتت همتم عليتته ختت ه آهتتذا هتتو الشتترك،   (ك 
َتتذ واْ ) كقولتته تعتتتاىل  ار يف. آبتتس ابتتتن ك تتت  أن امل تتاط واحتتت  يف اآليتتتتس وهتتو  اعتتتة الكثتتت2[ ٣1التوبتتتة:  (َأْحبَتتتاَره ْم َور ْهبَتتتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتتن ث وِن اّللهِ اكَّ

َتذ واْ َأْحبَتاَره مْ ) ويف آيتة التوبتة 121اانعتا :  (َوِإْن َأَ ْعت م توه ْم ِإنَّك تْم َلم ْشترِك ونَ ) تشريعهم امل الف لشرن هللا وأن هذا خترك، آقال يف آية اانعتا   (اكَّ
عتة يف آيتة اانعتا ، ودت  مايثستر بته القترآن هتو القترآن نثسته كمتا . آاالكا  يف آية التوبة جاء مثسترا  ابلطا(س ْبَاانَه  َعمَّا ي ْشرِك ونَ ) –إىل قوله  -

خمتتالف  -كمتتا قتتال ابتتن تيميتتة   -نقلتتته عتتن ابتتن تيميتتة يف املق متتة ال انيتتة ابملستتألة اخلامستتة. وعلتتى هتتذا آتقيتت  كثتتر متبتتا التشتتريا امل تتالف ابالعتقتتاث 
 لل ص وع ول ع ه.

أهنا قطتا اإلست   أو الرجتون ع ته بقتول أو آعتل أو  -يف مبال االعتقاث  - كرت يف تعريف الرثهة والوجه ال اين لل طأ يف قول ابن تيمية: أنين ق  
تلثتوا يف اعتقاث ثبت ابل ليل كثر آاعله، وهذا الد ف عليه بس جيا امل تسبس إىل اإلست   متن أهتل الست ة أو متن ستائر الطوائتف املبت عتة وإن اد

قاث، وه اك  كرت أن تقيي  الكثر ابالعتقاث هو مذهب املرجتتة علتى دت ف بتس متن جعتل االعتقتاث الومتا  تعليل كثره كما خترحته يف مبال االعت
وهتتم مرجتتتة الثقهتتاء واملتكلمتتس وبتتس متتن جعلتته ختتتر ا  مستتتق  وهتتم ال تت ة التتذين أكثتترهم الستتلف. آراجتتا ما كرتتته يف مباتتل االعتقتتاث داصتتة يف 

وابَّملة آمتن قتال أو آعتل متاهو ك ْثتر َكَثتر بتذل  وإن مل يقصت  أن يكتون كتاآرا ، إ  اليقصت  ] ابن ميميةأدطاء التكث  م ه. والاصل هو كما قال 
. ويف مستتتألت ا هتتتذه رتتتتب هللا الكتتتم ابلكثتتتر علتتتى جمتتترث اتبتتتان التشتتتريا امل تتتالف والعمتتتل بتتته ال اعتقتتتاثه. آتقييتتت  الكثتتتر ٣[الكثتتتر أحتتت م إال ماختتتتاء هللا
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َتتتا ك  َّتتتا خَن تتتوع  ) الكتتت   عتتتن قولتتته تعتتتاىل ابالعتقتتتاث ه تتتا ال وجتتته لتتته. ويف َونَتْلَعتتتب  ق تتتْل َأاِبّللِه َوآاَيتِتتتِه َوَرس تتتولِِه ك  تتتت ْم َولَتتتِتن َستتتأَْلتَته ْم لَيَتق تتتول نَّ ِإمنَّ
كثروا بع  إمياهنم ما قوقم: إ  تكلم ا ابلكثر من آق  أدس أهنم  ] ابن ميمية، قال ٦٦ - ٦٥التوبتة:  (اَل تَتْعَتِذر واْ َقْ  َكَثْرمت  بَتْعَ  ِإميَاِنك مْ ، َتْستَتْهزِئ ونَ 

آت له علتى أهنتم مل يكونتوا ع ت  أنثستهم قت  أتتوا  ]، وقتال يف نثتح اآليتة 1 [خ  اعتقاث لته، بتل ك تا خنتوع ونلعتب، وبتسه أن االستتهزاء َبايت هللا كثتر
ثتتر يكثتتر بتته صتتاحبه بعتت  إميانتته، آتت له علتتى أنتته كتتان ع تت هم إميتتان كثتترا ، بتتل   تتوا أن  لتت  لتتيح بكثتتر، آبتتسَّ أن االستتتهزاء ابهلل وآايتتته ورستتوله ك

. آكت   ختتيخ اإلست   هتذا يبتسه 2[ضعيف، آثعلوا هذا احملر  الذي عرآوا أنه حمر ، ولكن مل يظ وه كثرا ، وكان كثرا  كثروا بته، آتإهنم مل يعتقت وا جتواوه
 [متن خت  اعتقتاث لته]يصتاحب قولته أو آعلته اعتقتاث مكثِهتر كمتا قتال يف ك مته الستابق  ل  أن من قال أو آعل ماثبتت ابلت ليل أنته ك ْثتر، َكَثتر وإن مل

قولتته إن متتن  -رباتتل االعتقتتاث ويف املق متتة اخلامستتة عشتترة  -. وقتت  نقلتتت عتتن ختتتيخ اإلستت   يف أك تتر متتن موضتتا [آتتإهنم مل يعتقتت وا جتتواوه]وقتتال 
، ٣ن  لت  حترا ، وأن هتذا قتول أهتل الست ة، وراجتا ك مته ب صته يف املق متة اخلامستة عشترةسبه هللا أو الرستول كثتر  تاهرا  واب  تا  وإن كتان يعتقت  أ

آ  اعتبار ل عتقاث آيما ثبت ك ثر قائله أو آاعلته، حتىت لتو قتال متن أتتى الكثتر إنته  -والسَّب قولم  -و ل  انه ق  ثبت ابل ليل ك ْثر هذا السَّابه 
َيمره ويل اامر ابلصت ة ]عن َترك الص ة  ابن ميميةا من تكث ه، بل هو كا ب يف ثعواه هذه، كما قال يعتق  أنه اب ل وحرا  والدوو آهذا المي 

ا هتذه التال  آيمت ا حىت ي قتل ويكون ما  ل  مؤم ا يف البا ن قط اليكون إال كاآرا ، ولو قال أ  مقر بوجوهبا خ  أين ال أآعلها كان هذا القول مت
لقتى املصتاف يف التش ويقتول: أختته  أن ماآيته كت   هللا، أو جعتل يقتتل نبيتا  متن اانبيتاء ويقتول: أختته  أنته رستول هللا، كذاب  م ته، كمتا لتو أدتذ ي  

وحنتو  لت  ]. وأتمتل قولته 4[وحنو  ل  من ااآعال اليت ت ايف إميان القلب، آإ ا قال أ  مؤمن بقل  ما هذه الال كان كا اب آيما أ هتره متن القتول
تتر أ  ال. وقتتال الشتتيخ حممتت  بتتن إبتتراهيم آل الشتتيخ  [متتن ااآعتتال تتَم ]آهتتي أآعتتال مكثتترة بتتذاْا ستتواء واآقهتتا التصتتريح ابعتقتتاث مكثِه ولتتو قتتال متتن َحكَّ

 .٥[القانون: أ  اعتق  أنه اب ل، آهذا ال أثر له، بل هو عزل للشرن، كما لو قال أح م: أ  أعب  ااواثن واعتق  أهنا اب ل
بعتت  ك متته التتذي قيتت  آيتته الكثتتر  -نثستته قتتال  واباان ميميااةا تشتتريا ختت  هللا آأ اعتته وعمتتل بتته َكَثتتر ثون ال ظتتر يف اعتقتتاثه، واخل صتتة: إن متتن اتبتت

من علم أن هذا دطأ آيما جاء به الرستول مث اتبعته علتى دطتته وَعتَ ل عتن قتول الرستول، آهتذا لته نصتيب متن هتذا الشترك التذي  مهته ] –ابالعتقاث 
. آتأمتتل كيتتف ٦[ا يف  لتت  هتتواه ونصتتره ابللستتان واليتت  متتا علمتته أبنتته خمتتالف للرستتول، آهتتذا ختتترك يستتتاق صتتاحبه العقوبتتة عليتتههللا، الستتيما إن اتبتت

  آ تاقض ختتيخ اإلست   نثسته. [واعتق  ماقاله  ل ]وكيف قي ه أوال ابالعتقاث آقال  [مث اتبعه على دطته]رتب الشرك على جمرث االتبان ه ا آقال 
لشرك مرتتب على جمرث اتبان التشريا امل الف، ابلعمتل بته، كمتا يثعلته الكتا  ب ت  متا أنتزل هللا متن الرؤستاء والقاتاة وخت هم يف والصواب ه ا: أن ا

 ، واملعيتار يف قبتول ااقتوال ورثهتا هتو مواآقتهتا للت ليل كمتا قتال تعتاىلعليه الص ة والست  ومان ا هذا. وكل أحِ  يؤدذ من قوله وي رتك إال رسول هللا 
 . هذا وابهلل تعاىل التوآيق.٥9ال ساء:  (آَِإن تَتَ اَوْعت ْم يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس ولِ )

شتتريا امل تتالف لتتى جمتترث اتباعتته للت مرتتتتب عمث نعتترهج علتتى التت ليل التتتايل وآيتته توكيتت  للصتتواب التتذي قتترر ه ه تتا، وهتتو أن كثتتر التتاكم ب تت  متتا أنتتزل هللا
  اعتقاثه له.وعمله به ال

 
يَتآِئِهْم لِي َجتاِثل وك ْم َوِإْن َأَ ْعت م توه ْم لَي وح توَن ِإىَل َأْولِ  َياِ سَ قم َوِإنَّ الشَّته  َلِثْستَواَل أَتْك ل واْ ممَّا ملَْ ي ْذَكِر اْسم  اّللِه َعَلْيِه َوِإنَّ ) وهو قوله تعاىل - 4

 .121اانعا :  (ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ 
إىل أن  -استتت ل هبتتذه اآليتتة الكرميتتة متتن  هتتب إىل أن الذبياتتة الحتتتل إ ا مل ي تتذكر استتم هللا عليهتتا وإن كتتان التتذابح مستتلما  ]رمحتته هللا  كثااري  اباانقتتال 
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ال: قت قال: وقال الطساين ح ث ا علي بن املبارك ح ث ا وي  بن املبارك ح ث ا موسى بن عبت العزيز حت ث ا الكتم بتن أابن عتن عكرمتة عتن ابتن عبتا 
أرسلت آار  إىل قريش أن داصموا حمم ا  وقولوا له آما تذبح أنتت بيت ك بستكس آهتو حت ل،  (َواَل أَتْك ل واْ ممَّا ملَْ ي ْذَكِر اْسم  اّللِه َعَلْيهِ ) ملا نزلت

تتَياِ َس لَي  ) ومتتا بح هللا عتتز وجتتل بشمشتت  متتن  هتتب، يعتتين امليتتتة، آهتتو حتترا ، آ زلتتت هتتذه اآليتتة تتوَن ِإىَل َأْولِيَتتآِئِهْم لِي َجتتاِثل وك ْم َوِإْن َوِإنَّ الشَّ وح 
ويف بعتض ألثا ته عتن ابتن  -إىل أن قتال ابتن ك ت   -، أي وإن الشتيا س متن آتار  ليوحتون إىل أوليتائهم متن قتريش (َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك تْم َلم ْشترِك ونَ 

وقال الست هي يف تثست  هتذه اآليتة: إن املشتركس  -إىل أن قال  -سم هللا عليه عبا  إن الذي قتلتم  كر اسم هللا عليه وإن الذي ق  مات مل يذكر ا
يف أكتل  (َوِإْن َأَ ْعت م توه مْ ) قالوا للمسلمس كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة هللا، آما قتل هللا آت  أتكلونته ومتا ِبتم أنتتم أتكلونته  آقتال هللا تعتاىل

 ذا قاله جماه  والاااك وخ  واح  من علماء السلف.، وهك (ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ )امليتة 
خ ه آهذا هو الشترك، كقولته أي حيل ع لتم عن أمر هللا لكم وخترعه إىل قول خ ه، آق همتم عليه  (َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ ) وقوله تعاىل

اآلية، وق  روي الرتمذي يف تثس ها عن ع ي بن حامت أنه قال ايرسول هللا: ما عب وهم،   (مِهن ث وِن اّللهِ  اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  )تعاىل 
 .1[«بلى إهنم أحلوا قم الرا  وحرهموا عليهم ال ل آاتبعوهم، آذل  عباثْم إايهم»آقال 

ن كل من اتبا تشريعا خ  التشريا الذي جاء به سي  ول  آث  حممت  بتن بيانه أ -ومن ه ي القرآن لليت هي أقو  ]رمحه هللا  الشنقيقيوقال الشيخ 
: عليته الصت ة والست  عب  هللا صلوات هللا وس مه عليه، آاتباعه لذل  التشريا امل الف كثرم بواحم خمرجم من امللة اإلس مية. وملتا قتال الكثتار لل ت  

الوا له: ما  ِبتم أبيت يكم حت ل وما ِبته هللا بيت ه الكرميتة تقولتون إنته حترا ! آتأنتم إ ن أحستن آق« قتلها هللا»الشاة تصبح ميتة من قتلها  آقال قم 
ِهْم لِي َجتاِثل وك ْم َوِإْن لَي وح وَن ِإىَل َأْولِيَتآئِ  َواَل أَتْك ل واْ ممَّا ملَْ ي ْذَكِر اْسم  اّللِه َعَلْيِه َوِإنَّه  َلِثْسقم َوِإنَّ الشََّياِ سَ ) من هللا  آأنزل هللا آيهم قوله تعاىل

آهو قسمم من هللا جل وع  أقسم به على أن من اتبا الشيطان يف حتليل امليتة أنه مشرك، وهتذا الشترك  -إىل قوله  - (َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ 
تتْم َعتت  و  أملَْ َأعْ ) كبتته يتتو  القيامتتة بقولتتهخمتترج عتتن امللتتة ذجتتان املستتلمس، وستتيوبخ هللا مرت تتْيطَاَن ِإنَّتته  َلك  َهتتْ  ِإلَتتْيك ْم اَي بَتتيِن آَثَ  َأن الَّ تَتْعب تت  وا الشَّ

 .2[ان  اعته يف تشريعه امل الف للوحي هي عباثته ٦٠يح:  (مُِّبسم 
ه مشترك ابهلل، ايه علتى ختترن هللا أنتإه مقت ما  وآية اانعا  هذه وماورث يف تثس ها يبسه بوضوح اليقبل اللبح أن كل من اتبا تشتريا خت  هللا وعمتل بت
 يت ن جمتاال  الة اانعتا  هتذه رتا متا بي تت آيتكوهذا هو حقيقة حال الاكمس ب   ما أنزل هللا ابلقوانس الوضعية من رَؤستاء الت ول والقاتاة وخت هم.  

ذا التشتتريا )كمتتا يف واتبتتاعهم قتت ...(م تتوه مْ ِإْن َأَ ْعت  وَ ) للشتت  أن م تتاط تكثتت  هتتؤالء الكتتا  ب تت  متتا أنتتزل هللا هتتو جمتترث  تتاعتهم للتشتتريا امل تتالف
ن متتبعته علتى هتذا ك ت  بتن تيميتة و اح يل ع ي بن حامت(، وليح م اط التكث  هتو اعتقتاث أآاتلية التشتريا امل تالف أو أحقيتته وصتوابه كمتا قتال 

 املعاصرين، وهذا دطأ كما بيه ته من قبل.
 .1اانعا :  (ْعِ ل ونَ الَِّذيَن َكَثر واْ ِبَرهبِهِم يتَ  ال ُّوَر مث َّ ل َماِت وَ لَِّذي َدَلَق السََّماَواِت َواَاْرَع َوَجَعَل الظُّ الَْْم   ّللِِه ا) وقوله تعاىل - ٥

( آ    بث ن إ ا َسوَّْيت بي هما، و )الَعْ ل( ماَعَ َل الشال من خ  ج سه ]قال الراوي يف )خمتار الصااح(:  .٣[)َعَ ْلت 
تتاج ] اباان القاايمأي دعلتتون هلل عتت ال  وختتتريكا، كمتتا قتتال القتتر   وابتتن ك تت  يف تثستت ها. وقتتال  (الَّتتِذيَن َكَثتتر واْ بِتتَرهبِهِم يَتْعتتِ ل ونَ مث َّ ) آمعتتىن قتتال الزجه

: التستتوية، يقتتال: َعتتَ ل ، والَعتت ْ «أعلتم هللا ستتباانه أنتته دتتالق متتا كر يف هتتذه اآليتتة، وأن دالقهتتا الختتتال م لته، وأعلتتم أن الكثتتار  علتتون لتته عتت ي » ل 
 ن هتتؤالء املشتتبِههس أهنتتم يقولتتون يف ال تتار آلقتتتهموم لتته قولتته تعتتاىل عتت -إىل قولتته  -الشتتال ابلشتتال، إ ا ستتوَّاه بتته، ومعتتىن يعتت لون بتته: يشتتركون بتته ختت ه 

، آاعرتآوا أهنم كانوا يف أعظم الا ل وأبي ه، إ  جعلوا هلل خِتتْبها  - 98 - 9٧: الشعراء (ِإْ  ن َسوِهيك م ِبَربِه اْلَعاَلِمسَ ، ََتّللَِّ ِإن ك  َّا َلِثي َضَ ِل مُِّبسِ )

                                                 

 بن عبا  املذكور رواه ابن ماجة وابن أيب حامت والاكم أبساني  صاياة. وح يل ا1٧1 - 1٦9 /2انتهى ك   ابن ك   من )تثس ه(  1
 44٠ - 4٣9 /٣)أضواء البيان(  2
 418 - 41٧)خمتار الصااح( ماثة ع ل، ص  ٣
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 .1[وع ال  من دلقه َسوَّوهم به يف العباثة والتعظيم
 لتق، ا للوهبذا تعلم أن كل من حكم ب   ما أنزل هللا أي حكم بتشتريا خت  هللا آقت  جعتل هتذا ال ت  َعتْ ال  مستاواي  هلل التذي لته وحت ه حتق التشتري

ستووهم ] حمماد حاماد الفقاي. وقتال الشتيخ (الَّتِذيَن َكَثتر واْ بِتَرهبِهِم يَتْعتِ ل ونَ مث َّ ) ومن جعل هلل َعْ ال  آق  جعل له ختريكا وكثر بذل  كما قال تعاىل
َتتذ واْ َأْحبَتتاَره ْم َور ْهبَتتاهَن ْم أَْراَباب  ) بتته يف دصتتائص الربوبيتتة وهتتي التشتتريا، كمتتا قتتال هللا عتت هم أَْ  َق تتْم خت تترََكاء ) ويف قولتته، ٣1التوبتتة:  ( مِهتتن ث وِن اّللهِ اكَّ

يِن َمتا ملَْ ََيَْ ن بِتِه اّللَّ    الفقايوقتال  [ختترح  لت  عليته الصت ة والست  ويف حت يل عت يه بتن حتامت عتن رستول هللا  21الشتورى:  (خَتَرع وا َق م مِهتَن الت ِه
 .2[وَعَ لوا به يف الطاعة والتشريا]أياا 
عتاىل أي َعَ لَته  ستوهاه بتذل  ابهلل تو كا وراب ، ترى أن اآلثلة يعا  بعاها بعاا يف بيان أن كل من اتبا تشريا خ  هللا آق  اكتذ هتذا ال ت  ختتري وهبذا

عتز وجتل ووجتوب  هللاالتاتاكم بتوحيت  ا والكتم و ابهلل وَكَثر بذل . وهذا آيه بيان ملا  كرته يف املسألة ال انيتة هبتذا املوضتون متن تعلتق مستائل التشتري
 إآراثه وح ه ال ختري  له بذل  كله.

 مث نتابا سرث بقية ااثلة على كثر من حكم ب   ما أنزل هللا.
اَكم واْ ِإىَل الطَّاخ وِت َوقَتْ  أ ِمتر واْ ن قَتْبِلَ  ي رِي  وَن َأن يَتَتاَ مِ َوَما أ نزَِل   ِإلَْي َ أملَْ تَتَر ِإىَل الَِّذيَن يَتْزع م وَن َأهنَّ ْم آَم  واْ ِرَا أ نزِلَ ) قوله تعاىل - ٦

ت َته ْم مث َّ اَل ْؤِم  توَن َحتىتََّ   َكِهم توَك آِ َوَربهِتَ  اَل يت   آَت َ ) –ولته قإىل  - (َأن َيْكث ر واْ بِتِه َوي رِيت   الشَّتْيطَان  َأن ي ِاتلَّه ْم َضتَ ال  بَِعيت ا   يَمتا خَتتَجَر بَتيتْ
 .٦٥-٦٠: ال ساء (ا  ممِهَّا َقَاْيَت َوي َسلِهم واْ َتْسِليما  دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحَرج

ِبستب  ه تاك، وحاصتله: أنته قتاث، آراجعتهنق  )الرسالة الليمانيتة يف املتواالة( يف آدتر مباتل االعتوق  سبق بيان معىن الطاخوت على التثصيل ع   
اْجتَت َتب توا  َوالَّتِذينَ )تعتاىل  ثة كما قالهر آإن الطاخوت نوعان:  اخوت عباالقيقة آإن الطاخوت هو الشيطان ال اعي لكل كثِر ابهلل، وِبسب الظا

كم  تا أياتا ، والكم والتاتا ٦٠ل ساء: ا (م واْ ِإىَل الطَّاخ وتِ ي رِي  وَن َأن يَتَتَااكَ ) ، و اخوت ح كم كما قال تعاىل1٧الزمر:  (الطَّاخ وَت َأن يَتْعب   وَها
الشتيطان الت اعي  اخوت ِبسب البا ن والقيقتة هتو، وعلى هذا آالط4٠وستف: ي (ه  ْكم  ِإالَّ ّللِِه أََمَر َأالَّ تَتْعب   واْ ِإالَّ ِإايَّ ِإِن اْل  ) عباثة كما قال تعاىل

 لكل كثر، وِبسب الظاهر هو كل ما عب  من ثون هللا وم ه كل ماحتوكم إليه خ  هللا تعاىل.
يعه ابلكتم بته خترعها آيتبعون تشر  مون إىل َمنْ ِبكمهم ابلقوانس الوضعية إمنا هم يتااك -القااة وخ هم كالرَؤساء و   -والاكمون ب   ما أنزل هللا 

، ومتن بتاثة كمتا ستبق بيانتهالتاتاكم ع بس ال ا ، ومن حتاكم إىل خت  ختترن هللا آقت  حتتاكم إىل الطتاخوت، ومتن حتتاكم إىل الطتاخوت آقت  عبت ه ان
تتوَن أَ )  تتترى كيتتف أكتتذهبم هللا يف ثعتتواهم اإلميتتان بقولتته تعتتاىلعبتت  الطتتاخوت آقتت  كثتتر ابهلل. أال ستتم بذاتتته الكرميتتة أهنتتم ختت  ، مث أق (َم  تتواْ آهنَّ تتْم يَتْزع م 

  تعاىل. ختريعة هللا ماثاموا يتااكمون إىل الطاخوت حىت يتااكموا إىل (َآَ  َوَربِهَ  اَل يت ْؤِم  ونَ ) مؤم س آقال
 ون هللا.ثإليهم من  ما كوهنم يتااكمون إىل الطاخوت، آإهنم هم أنثسهم  واخيت اهنم ي تااكم والاكمون ب   ما أنزل هللا

ِإن ، َ ال  بَِعيتت ا  ِإنَّ اّللهَ اَل يَتْ ِثتتر  َأن ي ْشتتَرَك بِتتِه َويَتْ ِثتتر  َمتتا ث وَن َ لِتتَ  ِلَمتتن َيَشتتاء  َوَمتتن ي ْشتترِْك اِبّللِه آَتَقتتْ  َضتتلَّ َضتت) ويف تثستت  قولتته تعتتاىل
َوِإن يَتْ ع وَن ِإالَّ خَتتْيطَا   ) قوله تعتاىل:]رمحه هللا  الشنقيقيقال ، 11٧ - 11٦ال ساء:  (َيْ ع وَن ِمن ث ونِِه ِإالَّ ِإَ اث  َوِإن َيْ ع وَن ِإالَّ خَتْيطَا   مَّرِي ا  

 ٦٠يتح:  (أملَْ َأْعَهتْ  ِإلَتْيك ْم اَي بَتيِن آَثَ  َأن الَّ تَتْعب ت  وا الشَّتْيطَانَ ) عبتاثْم لته ونظت ه قولته تعتاىل املراث يف هذه اآلية ب عائهم الشتيطان املريت  (مَّرِي ا  
 اآليتة وقولته 41ستبأ:  (بَتْل َكتان وا يَتْعب ت  وَن اَِّْتنَّ ) وقولته عتن امل ئكتة 44متر :  (اَي أَبَتِت اَل تَتْعب تِ  الشَّتْيطَانَ ) اآلية. وقوله عتن دليلته إبتراهيم مقتررا لته

ومل يبس يف هذه اآلايت ماوجه عبتاثْم للشتيطان، ولك ته بتس يف آايت  1٣٧اانعا :  ( َويََّن ِلَكِ ِ  مِهَن اْلم ْشرِِكَس قَتْتَل َأْواَلِثِهْم خت رََكآؤ ه مْ وََكَذِل َ )
تَياِ َس لَي وح توَن ) كقولتهأدر أن معىن عباثْم للشيطان إ تاعتهم لته واتبتاعهم لتشتريعه وإي تاره علتى ماجتاءت بته الرستل متن ع ت  هللا تعتاىل   َوِإنَّ الشَّ

  عليته الصت ة والست  اآلية آإن ع ي بن حامت رضي هللا ع ه ملا قال لل    121اانعا :  (ِإىَل َأْولَِيآِئِهْم لِي َجاِثل وك ْم َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ 
                                                 

 24٦ - 24٥ /2)إخاثة اللهثان( البن القيم،  1
 ابَّزء ال الل من )م ارج السالكس( البن القيم، حتقيق الثقي 21انظر هامش ص  2
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و لت  هتو معتىن اكتا هم « إهنتم أحلتوا قتم متا حتر  هللا وحرمتوا علتيهم ماأحتل هللا آتاتبعوهم» لست  عليه الص ة واكيف اكذوهم أراباب  قال له ال   
بتتت  إايهتتتم أرابابوي ثهتتتم متتتن هتتتذه اآلايت بوضتتتوح ال لَتتتْبح آيتتته أن متتتن اتبتتتا تشتتتريا الشتتتيطان متتتؤثرا لتتته علتتتى ماجتتتاءت بتتته الرستتتل، آهتتتو كتتتاآر ابهلل، عا

 .1ه للشيطان را ختاء من ااْساء، ان القائق التت   ذ  ق االثا  عليها كما هو معلو .(للشيطان، مت ذ الشيطان راب وإن ْسى اتباع
ركم مت هم شريا خت  هللا هتو ختتتن اتباعهم وبع ، آق  كان ماسبق من ااثلة على كثر من حكم ب   ما أنزل هللا كلها متعلقة ببيان كثرهم من جهة أ

ليته. وه تاك وجته إوعباثتته ابلتاتاكم  عة الشتيطانون هللا يف التشتريا، وأن هتذا كلته راجتا يف حقيقتته إىل اتبتان ختتريوكثرم ابكا هم ختركاء  وأراباب  متن ث
 آدر لكثر الكا  ب   ما أنزل هللا يبي ه ال ليل التايل، وهو:

م مِهت ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْه ْم ِإنَّ اّللهَ ْولِيَتاء بَتْعتِض َوَمتن يَتتَتتَوقَّ  أَ بَتْعا ته ْم يَتاء ْولِ َرى أَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  تواْ اَل تَتتَِّ تذ واْ اْليَته توَث َوال ََّصتا) وقوله تعاىل - ٧
 .٥1املائ ة:  (اَل يَتْهِ ي اْلَقْوَ  الظَّاِلِمسَ 

باتل االعتقتاث، املتواالة( َبدتر م لليمانيتة يفاوق  سبق الك   يف تثس  هذه اآلية متا بيتان معتاين املتواالة يف الل تة والشترن، و لت  يف نقت  )الرستالة 
ن و واملتابعة.  آراجا ما كرته ه اك، ومن ضمن ما كرته ه اك أن املواالة يف الل ة تعين الق ْرب وال ُّ

 أوربيتة قتوانس  مية هتي يف معظمهتاعم أهنتا إستوق   كرت يف املسألة ااوىل من هذا املوضون أن القوانس الوضعية املعمتول هبتا اآلن يف الت ول التيت تتز 
 متتة ااوىل كمتتا يف املق  - تت   اب كانتتت أو مت آرضتتها بقتتوة االحتتت ل املستتلح. أي أن هتتذه القتتوانس هتتي ثيتتن أوراب ان التت ين هتتو الطريقتتة املتبعتتة حقتتا  

 هم يت دل هتي ختتريعتهم وثيت لتيتا قتواني هم يفأو بعبارة أدرى: إن هذه القوانس هي ثين اليهوث وال صتارى أهتل أوراب، ومتتابعتهم  -ابملسألة اخلامسة 
تت ك ْم آَِإنَّتته  ِمتت تْه  ) يف صتتريح املتتواالة، ومتتواالْم كثتتر كمتتا قتتال تعتتاىل كثتتر الكتتا  ب تت  متتا أنتتزل هللا، آتتإن لا هتتو الوجتته اآلدتتر . آهتتذ(مْ َوَمتتن يَتتَتتتَوقَّ م مِه

 ي هم.حكمهم هبذه القوانس مواالة لليهوث وال صارى وخ هم من الكثار الذين اقتبسوا من قوان
آمتتن  -إىل قولتته  -استتتعارة قتتواني هم وم تتاهجهم يف حكتتم اامتتة وتربيتتة أب ائهتتا ]ضتتمن صتتور متتواالة الكثتتار  حممااد نعاايم ايساانيوقتت   كتتر ااستتتا  

هم، اجتمعت ع  هم هذه اامور أو ق ر م هتا، وكتان  لت  لته د لقتا  وعتاثة، آقت  أقتا  الت ليل علتى أنته راع بكثتر الكتاآرين، آيكتون مت لهم، بتل مت 
 .2[والي جيه من الكثر إال إميان ج ي  واق ن عن مواالة الكثار

كتان متن آاثر التشتبه ابلكثتار اتبتاعهم يف الترآض للت ين ]يف كتابته )االستت ثار ل تزو التشتبه ابلكثتار(، قتال  أمحد بان الصاديق الدماار وقال الشيخ 
س اارع بت ي   عتن الشتريعة يف الكتم والرتبيتة، وبتذل  ارتت وا علتى أعقتاهبم آعتاثوا ولشريعة هللا ك ظا  لياة املسلمس حكومتة وختتعبا ، واستت اث قتوان

والتبعيتتة لل تترب تعتتىن رثهة، وقتتذا استتتباح املستتلمون ح رمتتات هللا ومق ستتات التت ين بشتتعارات التقتت   آتتأبيح التتراب  -إىل قولتته  -ليتتاة ماقبتتل اإلستت   
يون التتز  والع قتتات احملرمتتة بتعمتتيم حتتترر املتترأة وتواجتت ها يف جيتتا جمتتاالت اليتتاة. و هتترت يف بتت ث واخلمتتر وا تتون واإلابحتتة والتتتسج واالدتتت ط وختتت

ولتيعلم هتؤالء وجيتا املستت ربس أن العترب ب ت   -إىل قولته  -اإلس   مذاهب الكثر والثجور ت عو ل ثستها عل تا  وَتتار  أنشتطتها يف حريتة وهت وء 
ليستتت حم تتة اانتت لح الستتليبة ببعيتت ة، آلياتتذر ا تتانس أن يكتترروا الكارثتتة، ولياتتذروا أن يرمتتوا بشتتعوهبم وثوقتتم ثيتتن المكتتان قتتم يف ثنيتتا ال تتا ، و 

  تظر!، وال رب خرب، ق مي ه وح ي  ه، ولل رب ع ت اآلية حس قالت
 (اْليَته وث  َواَل ال ََّصاَرى َحىتَّ تَتتَِّبَا ِملَّتَته مْ َوَلن تَتْرَضى َع َ  ) لل رب، وإنه مل

 .٣[12٠البقرة: 
 

 وبع :
ه آقتت  كانتتت هتتذه بعتتض ااثلتتة علتتى كثتتر الكتتا  ب تت  متتا أنتتزل هللا، وهتتي أثلتتة إجاليتتة، وه تتاك أثلتتة تثصتتيلية علتتى كثتترهم ترجتتا إىل ماتشتتتمل عليتت

أمتاكن معي تة، واستتا ل متال املستلم القوانس الوضعية من استا ل احملرمات وإابحتها كإابحة الراب وإابحة التز  ابلرتاضتي وإابحتة اخلمتر وامليستر يف 
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اكم الكتاآر ب   حق كمتا هتو التال يف االختترتاكية، واستتا ل قتتل املستلم ب ت  حتق بقتواني هم البا لتة التيت تبتيح قتتل املستلم ا اهت  اخلتارج علتى الت
ابإلجتان، وي راجتا يف هتذا ما كرتته يف املق متة بتهمة قلب نظا  الكم وخ   ل  من صور استا ل احملرمات القطعية وإابحتها، وهتي أمتور مكثترة 

والخيتترج العبتت  متتن اإلميتتان إال جباتتوث ] القحاااو الستتابعة عشتترة، كمتتا أختتترت إىل  لتت  أياتتا يف آدتتر الت بيتته اقتتا  املتتذكور عقتتب تعليقتتي علتتى قتتول 
 و ل  ربال االعتقاث. [ماأثدله آيه

ب ت  متا أنتزل  ألة أن مستألة الكتم هتذه املستيفكا  ب   متا أنتزل هللا، وقت  تبتس لت  ممتا  كرتته وهبذا أدتم الك   يف سرث ااثلة ال صية على كثر ال
تشتتريا أنتتزل هللا هبتتذا ال كتتم ب تت  متتاهللا مشتتتملة علتتى ث ثتتة م ا تتات مكثتترة، كتتل م هتتا مكثتتر بذاتتته، وهتتي تتترك حكتتم هللا، وتشتتريا ختت  حكمتته، وال

 امل الف لشرعه.
ة املكثترة، قته امل ا تات ال  ثتجتتمتا يف ح على العمل ابلقوانس الوضتعية بتب ث املستلمس متن الكتا  واملشترعس، مت هم متنكما تبس ل  أن القائمس 

 وم هم ثون  ل .
ل وجتته، و لتت  ان مستتائم متتن عتت ة أوهبتتذا تتترى أن كثتتر الكتتا  ب تت  متتا أنتتزل هللا اليعتمتت  علتتى ثليتتل واحتت ، بتتل تعاضتت ت ااثلتتة علتتى بيتتان كثتتره

ك تتر متتن ثليتتل ر امل تتالف آيهتا أب هللا ك ْثتتيا والكتتم والتاتتاكم هتتي متن مستتائل التت ين الكبتتار ال ادلتة يف أصتتل اإلميتتان ويف حتقيتتق التوحيت ، آبتتسه التشتر 
ال تور:  (ضِ بَتْعت ْعا َها آَتْوقَ   ل َماتم بتَ ) يبس ل  أن كثرهم هو كثر على كثر ليح كثرا  ثون كثر كما يزعمه بعض من العلم قم،قطعي ال اللة را 

4٠. 
 نتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  أَ َ ْك تم ِرَتا  َوَمتن ملَّْ )وع   الك   يف امل تاط املكثتر ااول )تترك الكتم رتا أنتزل هللا( ك تت قت  أرجتأت الكت   يف قولته تعتاىل 

 اآلية.إىل مابع  سرث بقية ااثلة، وعليه آهذا أوان الك   يف هذه  44املائ ة:  (اْلَكاِآر ونَ 
 (نَ ْلَكاِآر و َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  ا)الك   يف قول هللا عز وجل 

ث علتتى ولكتتن ملتتا ور  ل ال تتزان،أرجتتأت الكتت   يف هتتذه اآليتتة اتكلتتم آيهتتا بشتتال متتن التثصتتيل، و لتت  اهنتتا عمتت ةم يف موضتتوع ا ونتتص صتتريح يف حمتت
  لقول آيها.ت اليت تثرل اآلية من ماموهنا وتعطهلها عما أراث هللا هبا آق  لز  تثصيل ااالست الل هبا بعض الشبها

ت، آقت  نزلتت آتيهم هتذه اآلايأورة التذين أما كون هذه اآلية عم ةم يف موضوع ا: آذل  ان الكتم ابلقتوانس الوضتعية يف واقع تا املعاصتر صتورته كصت
 -تاهبم ومل مياوه من ك -ن لزاين احملصاوهو ح  رجم  -ركوا الكم ِب ِ  من ح وث هللا آرضه عليهم نزلت يف قو  يزعمون أهنم مؤم ون، وما  ل  ت

لكتم رتا أنتزل اكثترهم رجترث تتركهم باَكتَم هللا وإمنا عطهلوا العمل به، وادرتعوا حكما  ب ي  من ع   أنثستهم وجعلتوه ختترعا متبعتا  بيت هم، آ -التوراة 
ن تتترك متتن حتت وثه، آكيتتف رتت  ِ  واحتت  ِ ه الكتتم ب تت ه بقتتانون خمتترتن . وإ ا كتتان هللا تعتتاىل قتت  أكثتتر متتن تتترك الكتتم ِبتتهللا، آكيتتف إ ا اناتتاف إليتت

، آقت  ليهتا حكم ته الحمالتةعإهنتا جتاِر آااحكا  الشرعية جلة واستب ل قوانس الكثتار هبتا . آتإ ا كانتت صتورة الواقتا كصتورة ستبب نتزول هتذا الت ص 
  متن يتف وصتورة الواقتا أختتخلامستة. آكاصورة سبب ال زول قطعية الت دول يف الت ص كمتا  كرتته يف املق متة الستابعة ابملستألة  أجا العلماء على أن

 صورة سبب ال زول كما أسلثت البيان . هذا مايتعلق بكون هذه اآلية عم ة   يف موضوع ا.
ين: ذه الشتبهات إىل أمتر نه، آمرجتا هتإىل تعطيتل الت ص وتثري ته متن ماتمو أما أن الشبهات الوارثة علتى االستت الل هبتذه اآليتة قت  ك ترت رتا يتؤثي 

 الثيهم متتن  بقتتتهم،ر اقتتوال خمتت)أحتت  ا( استتت الل أصتتااب هتتذه الشتتبهات أبقتتوال بعتتض الستتلف متتن الصتتاابة والتتتابعس يف هتتذه اآليتتة ثون اعتبتتا
متا مل  النكثتر مستلما  بتذنبا كقاعت ة )ولكتن أدطتأ املستت ل يف آهمهت )واامر ال اين( اخلطأ يف االستت الل بتبعض القواعت  التيت هتي إمتا أهنتا صتواب

إلميتان إال ا)الخيترج العبت  متن  الل رقالتةيستاله(. وإما أهنا دطأ ومل ي رك املست ل وجته اخلطتأ آيهتا آاستت ل هبتا مقلت ا  ملتن وضتعها و لت  كاالستت 
 جباوث ماأثدله آيه(.

 
 كتل يتان القتول التراجح يفبثست ها متا ته اآلايت بستورة املائت ة، مث أ كتر املستائل امل تلتف آيهتا يف وسوف أ كر آيما يلي ماورث يف ستبب نتزول هتذ

 م ها را آيه رث على الشبهات الوارثة على االست الل به.
 الك   يف سبب نزول هذه اآلايت 
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ْثتتاَي أَيتَُّهتتا الرَّس تتول  اَل َ ْز نتتَ  الَّتتِذيَن ي َستتارِع وَن يف ) قتتال هللا عتتز وجتتل  تت تتْؤِمن قت ل تتوهب  ْم َوِمتتَن الَّتتِذيَن واْ آَم َّتتا أِبَآْتتتَواِهِهْم َوملَْ الَّتتِذيَن قَتتال   ِر ِمتتنَ  اْلك 
تَذا َآ  تذ وه  َوِإن ملَّْ تت ْؤتَتتْوه  تِيتت ْم َهت َمَواِضتِعِه يَتق ول توَن ِإْن أ و لِتَم ِمتن بَتْعت ِ وَن اْلكَ ِهاث واْ َْسَّاع وَن لِْلَكتِذِب َْسَّتاع وَن ِلَقتْوِ  آَدترِيَن ملَْ ََيْت توَك   َرهِآ ت

تَر قت ل ت الَّتِذيَن ملَْ ْولَتِت َ آَاْحَذر واْ َوَمن ي رِِث اّلله  ِآتتْ َتَته  آَتَلن ََتِْلَ  َله  ِمَن اّللِه خَتْيتا  أ   نْتَيا ِدتْزيم َوَق تْم يف اآلِدتَرِة  ي ترِِث اّلله  َأن ي َطهِه وهَب ْم َق تْم يف الت ُّ
آَتَلن َيا ترُّوَك خَتتْيتا   َع تْه ْم َوِإن تت ْعِرْع َع تْه مْ  م َأْو َأْعِرعْ م بَتيتْ َته  َْسَّاع وَن لِْلَكِذِب َأكَّال وَن لِلسُّْاِت آَِإن َجآؤ وَك آَاْحك  ، َعَذابم َعِظيمم 

بُّ اْلم ْقِسِطسَ  ْكم  اّللِه مث َّ يَتتَتَولَّْوَن ِمن بَتْعتِ  ِع َ ه م  التتَّْورَاة  ِآيَها ح  وَنَ  وَ كِهم  وََكْيَف   َ  ،َوِإْن َحَكْمَت آَاْحك م بَتيتْ َته ْم اِبْلِقْسِط ِإنَّ اّللهَ  ِ 
نِيُّتوَن َواَاْحبَتار  ِرَتا  لِلَّتِذيَن َهتاث واْ َوالرَّ ل َِّبيُّتوَن الَّتِذيَن َأْستَلم واْ ك تم  هِبَتا ا َْ ى َون تورم ِإ َّ أَنَزْل َتا التتَّتْورَاَة ِآيَهتا ه ت   ، َ ِلَ  َوَما أ ْولَتِتَ  اِبْلم تْؤِمِ سَ  ابَّ

تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  ْشتترَت واْ َِباَييت مَثَ تتا  قَلِتتيَشتتْوِن َواَل تَ اَ  َوادْ اْستتت ْاِثظ واْ ِمتتن ِكتَتتاِب اّللِه وََكتتان واْ َعَلْيتتِه خت تتَهَ اء آَتتَ  َكَْشتتو اْ ال َّتت    َوَمتتن ملَّْ َ ْك 
َ ا َعَلْيِهْم ِآيَها َأنَّ الت تَّْثَح اِبلت تَّ وَ ، آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ  تنِه َواَّْ تر وَح ْسِ َوااَنتَف اِباَنتِف َواا    ْلَعتْسَ اِبْلَعتْثِح َواَكتَتبتْ تنَّ اِبلسِه َن اِبا   ِن َوالسِه

تتم ِرَتتا أنتتَزلَ  تتَو َكثَّتتاَرةم لَّتته  َوَمتتن ملَّْ َ ْك  تتم  أ وْ اّلله  آَ  ِقَصتتاصم َآَمتتن َتَصتت ََّق بِتتِه آَته  لَتتى آاَثرِِهتتم ِبَعيَستتى ابْتتِن َمتتْرَ َ َوقَتثَّيتْ َتتا عَ ،  الظَّتتاِلم ونَ لَتتتِتَ  ه 
قا  لِهَمتتا بَتتْسَ َيَ يْتتِه ِمتتَن التتَّتتْورَاِة َوآتَتيتْ َتتاه  اإِلجِنيتتَل ِآيتتِه ه تت    قا  ى َون تتورم م َصتت ِه ، ْلم تَِّقتتسَ رَاِة َوه تت  ى َوَمْوِعظَتتة  لهِ َمتتا بَتتْسَ َيَ يْتتِه ِمتتَن التتَّتتوْ لهِ  َوم َصتت ِه

قا  لِهَمتا بَتْسَ َوأَنَزْل َ ، َ  ه م  اْلَثاِسق ونَ  آَأ ْولَتتِ نَزَل اّلله  َوْلَيْاك ْم َأْهل  اإِلجِنيِل ِرَا أَنَزَل اّلله  ِآيِه َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَ  ا ِإلَْيَ  اْلِكَتاَب اِبلَْقِه م َصت ِه
تتت َته م ِرَتتتا أَنتتتَزَل اّلله  َيَ يْتتتِه ِمتتتَن اْلِكتَتتتاِب َوم َهْيِم تتتا  عَ  تتتا َجتتتاءَك ِمتتتَن اْلَتتتقهِ تَّبِتتتْا َأْهتتتوَ تتَ  َواَل َلْيتتتِه آَتتتاْحك م بَتيتْ تتتلِه َجَعْل َتتتا ِمتتت ك ْم خِتتتتْرَعة  اءه ْم َعمَّ  ِلك 

ل توَك   َهاجا  َولَتْو خَتتاء اّلله  ََََّعَلك تْم أ مَّتة  َواِحتَ ة  َولَتتِكن لهِيَتبتْ يعتا  آَتيت  َتبهِتت ك م ِرَتا ك  تت ْم ا اخلَتْ َاِت ِإىَل هللا َمتَتِبق و ا آََتك تم آَاْستْم يف َمتَوِم تْ ْرِجع ك ْم جَِ
َتا َل اّلله  ِإلَْيَ  آَِإن تَتَولَّْواْ ن يَتْثِت  وَك َعن بَتْعِض َما أَنزَ اْحَذْره ْم أَ وَ َواءه ْم َوَأِن اْحك م بَتيتْ َته م ِرَا أَنَزَل اّلله  َواَل تَتتَِّبْا َأهْ ، ِآيِه َكَْتِلث ونَ   آَاْعَلْم أمنَّ

تتتَن ال َّتتتاِ  لَ  ْحَستتتن  ِمتتتَن اّللِه ح ْكمتتتا  لِهَقتتتْوِ  ََّْاِهِليَّتتتِة يَتبتْ  تتتوَن َوَمتتتْن أَ أََآا ْكتتتَم ا، َثاِستتتق ونَ ي رِيتتت   اّلله  َأن ي ِصتتتيبَته م بِتتتبَتْعِض   ن تتتوهِبِْم َوِإنَّ َك ِتتت ا  مِه
 .٥٠ - 41املائ ة:  (ي وِق  ونَ 

 ، قتالأمحاد شااكرشتيخ بتن ك ت ( للااآلايت على قولس، وسوف أنقل ماورث يف  ل  من )عم ة التثس  خمتصر تثس  ادت ِلَف يف سبب نزول هذه 
 رمحه هللا خمتصرا  ك   ابن ك  :

ِمتتَن ) وجتتلى ختتترائا هللا عتتز أهتتواءهم علتتو نزلتتت هتتذه اآلايت الكرميتتات يف املستتارعس يف الكثتتر، اخلتتارجس عتتن  اعتتة هللا ورستتوله، املقتت مس آراءهتتم ]
لَّتتِذيَن َوِمتتَن ا) اويتتة م تته. وهتتؤالء هتتم امل تتاآقوندهم، وقلتتوهبم دتتراب ميتتان أبلستت تأي: أ هتتروا اإل  (الَّتتِذيَن قَتتال واْ آَم َّتتا أِبَآْتتتَواِهِهْم َوملَْ تت تتْؤِمن قت ل تتوهب  مْ 

َقتْوِ  آَدترِيَن ملَْ لِ ِب َْسَّتاع وَن وَن لِْلَكتذِ َْسَّتاع  ) ع تهأي: مستتجيبون لته م ثعلتون « ْستاعون للكتذب»أع اء اإلست   وأهلته. وهتؤالء كلهتم   (ِهاث واْ 
 اتر ع ت ك متن  قتو  آدترين ممتن اليت ْ هونته إىلأي: يستجيبون اقوا  آدرين الَيتون جملس  ايحممت . وقيتل: املتراث أهنتم يتستمعون الكت   و  ،(ََيْت وكَ 

ا يَتق ول تتوَن ِإْن أ وتِيتتت ْم َهتتتذَ )ن متتاعقلوه وهتتم يعلمتتو  لونتته متتن بعتت يتأوهلونتته علتتى ختت  أتويلتته، ويب ه  أي: (  َرهِآ تتوَن اْلَكلِتتَم ِمتتن بَتْعتتِ  َمَواِضتتِعهِ )أعتت ائ 
 ، آتإن حكتم ابل يتة آتاقبلوه، وإن حكتم لوا نتاتاكم إىل حممتقتالوا: تعتاو قيل: نزلت يف أقوا  متن اليهتوث قتلتوا قتتي    (َآ  ذ وه  َوِإن ملَّْ تت ْؤتَتْوه  آَاْحَذر واْ 

أحصتتن  م متتن اامتتر بتترجم متتنلتتذي أبيتت يهااص آتت  تستتمعوا م تته. والصتتايح: أهنتتا نزلتتت يف اليهتتوثيس اللتتذين ونيتتا، وكتتانوا قتت  بتت لوا كتتتاب هللا ابلقصتت
آيمتا ة قالوا الكائ ة بع  اقجر  ا وقعت تل م هم، آارهآوه واصطلاوا آيما بي هم على اَّل  مائة جل ة والتاميم واإلركاب على محارين مقلوبس! آلم
كتم بيت كم ن أنبيتاء هللا قت  حيكتون نت  متو بي هم: تعالوا حىت نتااكم إليه، آإن حكم ابَّل  والتامتيم آ تذوا ع ته، واجعلتوه حجتة بيت كم وبتس هللا، 

 بذل ، وإن حكم ابلرجم آ  تتبعوه يف  ل . وق  ورثت ااحاثيل بذل .
، آتذكروا لته أن رجت   مت هم وامترأة ونيتا، آقتال قتم عليته الصت ة والست  إىل رسول هللا  إن اليهوث جاؤا»آروي مال  عن  آا عن ابن عمر، أنه قال: 

: ماجتتت ون يف التتتوراة يف ختتتأن التترجم  آقتتالوا: نثاتتاهم ودلتت ون، قتتال عبتت  هللا بتتن ستت  : كتتذبتم، إن آيهتتا التترجم، عليتته الصتت ة والستت  رستتول هللا 
آية الرجم، آقرأ ما قبلها ومابع ها، آقال له عب  هللا بن س  : ارآا ي ك، آرآتا يت ه آتإ ا آيتة الترجم،  آأتوا ابلتوراة آ شروها، آوضا أح هم ي ه على
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أدرجتاه، «. آرجتا، آرأيتت الرجتل َ ْتيِن علتى املترأة يقيهتا الجتارة عليته الصت ة والست  آقالوا: ص ق اي حمم ، آيها آيتة الترجم، آتأمر هبمتا رستول هللا 
آَتتتْأت واْ اِبلتتَّتتتْورَاِة آَاتْتل وَهتتتا ِإن ك  تتتت ْم ) لليهتتوث: ماتصتتت عون هبمتتتا  قتتتالوا: نستت ِهم وجوههمتتتا وخنزيهمتتتا، قتتال: قتتتال» لثتتظ لتتته: وهتتذا لثتتتظ الب تتتاري. ويف

آرآتا،  ، آجاؤا، آقالوا لرجل م هم ممن يرضون أعور: اقرأ، آقرأ، حىت انتهى إىل موضا م ها آوضا ي ه عليه، آقال: ارآا ي ك،9٣آل عمتران: (َصاِثِقسَ 
 «. آإ ا آية الرجم تلوح، قال: اي حمم ، إن آيها آية الرجم، ولك ا نتكاَته بي  ا، آأمر هبما آرجا

ال: حتىت جتاء يهتوث، آقت  لصت ة والست عليته اأتتى بيهتوثي ويهوثيتة قت  ونيتا، آتانطلق رستول هللا  عليته الصت ة والست  أن رستول هللا »وع   مسلم: 
 آَاتْتل وَهتتا ِإن ك  تتت ْم  اِبلتتَّتتْورَاةِ آَتتْأت واْ ) لوى  قتتالوا: نستتوِهث وجوههمتتا وحنملهمتتا وخنتتالف بتتس وجوههمتتا ويطتتاف هبمتتا، قتتا ماجتتت ون يف التتتوراة علتتى متتن

عبت   هتا، آقتال لتهبس يت يها ومتا وراءجم، وقترأ متا، قال: آجاؤا هبا آقرؤها، حىت إ ا مر َبية الرجم وضا الثىت الذي يقرأ يت ه علتى آيتة التر  (َصاِثِقسَ 
ليتته الصتت ة عأمر هبمتتا رستتول هللا آتتآيتتة التترجم،  : م تتْره  آل آتتْا يتت ه، آرآتتا يتت ه، آتتإ ا حتتهتتا- عليتته الصتت ة والستت  وهتتو متتا رستتول هللا  -هللا بتتن ستت   

 «..  آرجا، قال عب  هللا بن عمر: ك ت آيمن رجهما، آلق  رأيته يقيها من الجارة  ب ثسه والس  
تت عليتته الصتت ة والستت  م تترَّ علتتى رستتول هللا »التتساء بتتن عتتاوب، قتتال وروى اإلمتتا  أمحتت  عتتن   ون حتت َّ  عاهم آقتتال: هكتتذا جتتتمِ  جملتتوث، آتتبيهتتوثي حم َمَّ

كتتابكم  آقتال:    ون حت َّ التزاين يف، أهكتذا جتتالزاين يف كتابكم  آقالوا: نعم، آ عا رج   من علمائهم آقال: أْنش َ ك ابلذي أنزل التوراة علتى موستى
إ ا أدتتذ  و   الشتتريف ترك تتاه، ك تتا إ ا أدتتذآوهللا، ولتتوال أنتت  نشتت تين هبتتذا مل أدتتسك، جنتت  حتت  التتزاين يف كتاب تتا التترجم، ولك تته ك تتر يف أختتتراآ ا، ال 

لصتت ة ا عليتته ، آقتتال ال تت  امتتيم واَّلتتالاتتعيف أقم تتا عليتته التت ، آقل تتا: تعتتالوا حتتىت جنعتتل ختتتيتا  نقيمتته علتتى الشتتريف والوضتتيا، آاجتمع تتا علتتى الت
 ز نتَ  الَّتِذيَن ي َستارِع وَن يف لرَّس تول  اَل  َْ ا يتَُّهتااَي أَ ) : اللهم إين أوهل من أحيا أمرك إ  أماتوه، قال: آأمر به آرجم، قال: آأنزل هللا عز وجلوالس  
احتذروا، إىل إن أآتاكم ابلتاميم واَّل  آ ذوه، وإن أآتاكم ابلرجم آا  آي: يقولون: ائتوا حمم أ (يَتق ول وَن ِإْن أ وتِيت ْم َهتَذا َآ  ذ وه  ) إىل قوله (اْلك ْثرِ 
قتال:  (أ ْولَتِتَ  ه م  الظَّاِلم ونَ  َ ْك م ِرَا أنَزَل اّلله  آَ ن ملَّْ َومَ )إىل قوله   اليهوث:يفقال:  (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) قوله
تتم  اْلَثاِستتق ونَ )هتتوث، يف الي تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه  وأبتتو ثاوث  -ثون الب تتاري  -دراجتته مستتلم ذانثتترث «. لكثتتار كلهتتاقتتال: يف ا (َوَمتتن ملَّْ َ ْك 

 .[وال سائي وابن ماجة.
 نتزلأإن هللا » ، قتال:   عتن ابتن عبتاإلمتا  أمحتستبب آدتر يف نتزول هتذه اآلايت الكرميتات:)روي ا]خمتصترا  كت   ابتن ك ت   أمحد شاكرإىل أن قال 

قتال ابتن عبتا : أنزقتا هللا يف  (ق ونَ آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَثاِست) و (م  الظَّتاِلم ونَ تِتَ  ه تآَأ ْولَت) و (َوَمن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ )
ِ يَتت ه مخستون زيزة  من الذليلة آَ ل قتلته العق  قهرت اادرى يف اَّاهلية، حىت ارتاوا واصطلاوا على أن كل قتيالطائثتس من اليهوث، كانت إح ا ا 

ن العزيتزة قتتي  ، ، آقتلتت الذليلتة  متة والست  عليته الصت وسقا ، وكل قتيل قتلته الذليلة  من العزيزة آ يته مائة وسق، آكانوا على  ل  حىت ق   ال ت  
يتة  بعاتهم ثاحت  وبلت  ا واحت ، ونستبهما و  عزيزة إىل الذليلة: أن ابع وا ل تا رائتة وستق، آقالتت الذليلتة: وهتل كتان يف حيتس ثي همتا واحت آأرسلت ال

 ا علتى أنل بي همتا، مث ارتاتو الترب ْتي نصف ثية بعض  إمنا أعطي اكم هذا ضيما  م كم ل ا، وآرقا  م كم، آأما إْ  ق   حمم  آ  نعطيكم، آكاثت
 قوا، عطتتيهم متت كم، ولقتت  صتتتيهم ضتتعَف متتا بيتت هم، مث  ََكتترِت العزيتتزة  آقالتتت: وهللا متتا حممتت  رعطتتيكم متت  عليتته الصتت ة والستت  دعلتتوا رستتول هللا 

تتوا إىل حممت  متتن خَيْتتس   لكتتم رأيَته، إن أعطتتاكم ماتر  متتوه،  تمتتوه، وإن مل يعطكتميتت ون حكَّممتاأعطو  هتتذا إال ضتتيما  م هتا وقهتترا  قتتم، آ  سُّ َحتتِذْرمت  آلتتم حتكِه
عليته الصتت ة ستتول هللا ، آلمتتا جتاؤا ر لست  ه الصتت ة واعليت ستا  متتن امل تاآقس لِيْ تتس  وا قتم رأَي رستتول هللا  عليتته الصت ة والستت  آَ سُّتوا إىل رستول هللا 

 (ك ْثترِ  الَّتِذيَن ي َستارِع وَن يف الْ ول  اَل َ ْز نت َ الرَّس ت ا أَيتَُّهتايَ ) أبمترهم كلته ومتا أراثوا، آتأنزل هللا تعتاىل عليه الص ة والست  أدس هللا رسوله  والس  
آلايت يف أن ا»ن ابتتن عبتتا : عتتر وروي ابتتن جريتت ورواه أبتتو ثاوث ب اتتوه.«. أنتتزل، وإايهتتم عتتين هللا عتتز وجتتل -وهللا  -آثتتيهم  (اْلَثاِستتق ونَ ) إىل قولتته

بين ق ريظتة، و لت : أن قتلتى بتين ال ات   يف بين ال َّا  و  زلت يف ال يةإمنا أن - (اْلم ْقِسِطسَ ) إىل  ( َع تْه مْ آَاْحك م بَتيتْ َته م َأْو َأْعِرعْ )املائ ة، قوله 
زل هللا  لت  ، آتأنالصت ة والست   عليتههللا  كان قم خترف، وت وَثي ال ية كاملة ، وأن قريظة كانوا ي وَثْون نصف ال يتة، آتاتاكموا يف  لت  إىل رستول

ث أبتتو ثاو و ورواه أمحت   يُّ  لت  كتان.أوهللا أعلتم « علتى التق يف  لتت ، آجعتل ال يتة يف  لت  ستواء عليته الصت ة والست  لهتم رستول هللا آتيهم، آام
  [وال سائي ب اوه.
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ا هتتذان وقتت  ر وي عتتن ابتتن عبتتا : أن هتتذه اآلايت نزلتتت يف اليهتتوثيس اللتتذين ونيتتا، كمتتا تقتت مت ااحاثيتتل بتتذل ، وقتت  يكتتون اجتمتت]إىل أن قتتال 
 .1[السببان يف وقت واح  آ زلت هذه اآلية يف  ل  كله، وهللا أعلم

. [يتتاليهتتوثيس اللتتذين وننزلتتت يف ا والصتتايح أهنتتا]آهتتذان الستتببان رواي يف نتتزول هتتذه اآلايت، ولكتتن الصتتايح م همتتا هتتو ااول كمتتا قتتال ابتتن ك تت  
 والذي يرجهح أن سبب ال زول هو ااول ث ثة أمور، هي:

اوب، عت  هللا والتساء بتن وجتابر بتن عبت وهتم: ابتن عمتر، وأبتو هريترة -آيمتا  كتره ابتن ك ت  يف تثست ه  -اة ح يل الرجم أربعتة متن الصتاابة أن رو  -
 ِب ف ح يل ال ية آق  رواه ابن عبا  آقط، رضي هللا ع هم.

 آتاهتا ا  آق   تل ركتة حتىتبِب ف ابن ع آعاصروا الواقعة، -ابست  اء أيب هريرة  -أن رواة ح يل الرجم كانوا ابمل ي ة وقت وجوث اليهوث هبا  -
 المشاه ة. -مرسل صاايب  -هت، ووقتها مل يكن يهوث ابمل ي ة، آروايته حكاية عن بعض الصاابة  8عا  
ال تتزول املتعتت ثة يف الرتجتتيح بتتس أستتباب  -أن قتتول ابتتن عمتتر يف حتت يل التترجم )آك تتت آتتيمن رجهمتتا( نتتص يف حمتتل ال تتزان، كمتتا قتتال الستتيو ي  -

 .2أن يستوي اإلس اثان يف الصاة آ جح أح  ا بكون راويه حاضر القصة( ] –لل ص الواح  
ل الذي ختهللاوعلى القول بتع ث سبب ال زول، آإن السببس املذكورين يف هذه اآلايت اتثقا يف أن اليهوث ب هلوا حكم  وا حكتم التزاين رعه قم، ستواء بت ه

و تعطيتل هتكتم يف الستببس لاإ  إن م تاط  ب املساواة يف ال ية، وقتذا آتإن اخلت ف يف ستبب ال تزول الياتر واليتؤثر يف الكتم،احملصن أو ب هلوا وجو 
 حكم هللا وادرتان حكم ب يل والكم به. ولكن الصايح هو نزوقا يف تب يل حكم الزاين احملصن.

 يف تثس ها. هذا مايتعلق بسبب نزول اآلايت، مث نعرهج على اخل ف الوارث
  (ونَ ْلَكاِآر  اَوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  ) الك   يف تثس  قوله تعاىل

ن عبا  وأبو بن اليمان وابالساء ابن عاوب وحذيثة  قال (َكاِآر ونَ َ  ه م  الْ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِ ) وقوله تعاىل]رمحه هللا  ابن كثريقال 
 اجبة.و بصري وهي علي ا لواث السن ا جملز وأبو رجاء العطارثي وعكرمة وعبي  هللا بن عب  هللا والسن البصري وخ هم: نزلت يف أهل الكتاب،

 رير. مة هبا، رواه ابن جاا  قذهوقال عب الرواق عن سثيان ال وري عن م صور عن إبراهيم قال: نزلت هذه اآلايت يف بين إسرائيل ورضي هللا
بتن مستعوث ا ستأال امستروق أهنمتوقال ابن جرير أياا ح ث ا يعقوب ح ث ا هشيم أدتس عبت املل  بتن أيب ستلمان عتن ستلمة بتن كهيتل عتن علقمتة و 

 .(لَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ّلله  آَأ وْ  اا أَنَزلَ َوَمن ملَّْ َ ْك م رَِ ) عن الرخْتوة، آقال من السات، قال آقاال ويف الكم، قال:  اك الكثر مث ت 
 آرين.رتكه عم ا أو جار وهو يعلم آهو من الكاآمل  كم را أنزلت  يقول ومن (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) وقال الس ي

قَتترَّ ال: من جا  متا أنتزل هللا آقت  كثتر ومتن أَ ق (ْلَكاِآر ونَ اَ  ه م  م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِ َوَمن ملَّْ َ ْك  ) وقال علي بن أيب  لاة عن ابن عبا  قوله
 اب.زل يف الكتبه آهو  امل آاسق، رواه ابن جرير مث ادتار أن اآلية املراث هبا أهل الكتاب أو من جا  حكم هللا امل 

 من مل  كم را أنزل هللا قال للمسلمس. وقال عب الرواق عن ال وري عن وكراي عن الشع  و 
 (نَ  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر و ا أَنتَزَل اّلله  ك تم ِرَتَوَمتن ملَّْ  َْ ) وقال ابن جرير ح ث ا ابن امل ىن ح ث ا عب الصم  ح ث ا ختتعبة بتن أيب الستثر عتن الشتع 

تتم ِرَتتا أنتتَزَل اّلله  )قتتال هتتذا يف املستتلمس  تتم  الظَّتتالِ  َوَمتتن ملَّْ َ ْك  تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اَوَمتت) ل هتتذا يف اليهتتوثقتتا (م ونَ آَأ ْولَتتتِتَ  ه  ّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه تتم  ن ملَّْ َ ْك 
 قال هذا يف ال صارى، وكذا رواه هشيم وال وري عن وكراي بن أيب وائ ة عن الشع . (اْلَثاِسق ونَ 

ال ابتن  تاو : قال: هي بته كثتر، قت اآلية (ك مَوَمن ملَّْ  َْ )قال ستل ابن عبا  عن قوله  وقال عب الرواق أياا أدس  معمر عن ابن  او  عن أبيه
 وليح كمن يكثر ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله.

 وقال ال وري عن ابن جريل عن عطاء أنه قال: كثر ثون كثر و لم ثون  لم وآسق ثون آسق، رواه ابن جرير. 
                                                 

اه أمح  ذس اث صايح يف املس   . وح يل ابن عبا  رضي هللا ع هما يف ال ية قال أمح  ختاكر: رو 1٥٥ - 148 /4انتهى ك   ان ك   من )عم ة التثس (  1
(2212) 
 ٣2 /1)االتقان(  2
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 يح بكثر ي قل عن امللة. قال: ل (اِآر ونَ م  اْلكَ َمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه  وَ ) وقال وكيا عن سعي  املكي عن  او 
َوَمتن )وقال ابن أيب حامت ح ث ا حمم  بن عب  هللا بن يزي  املقري ح ث ا سثيان عن عيي ة عن هشا  بتن حجت  عتن  تاو  عتن ابتن عبتا  يف قولته 

قال ليح ابلكثر الذي تذهبون إليه، ورواه الاكم يف مستت ركه متن حت يل ستثيان بتن عيي تة وقتال  (َل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنزَ 
 .1[صايح على خترط الشي س ومل خيرجاه.

 ح إن ختاء هللا.اادرى أث اء الشر  ن التثاس إليه موما ورث بسائر التثاس  املت اولة الخيتلف ك  ا  عما  كره ابن ك   ه ا، وسوف ن قل ما حنتاج 
علتتى أقتتوال لتتبعض  متت  كتتل م هتتاوقتت  ستتعى التتبعض يف إبطتتال االحتجتتاج هبتتذه اآليتتة علتتى كثتتر الكتتا  املعاصتترين، وقتتم يف  لتت  ثتت ث ختتتبهات تعت

إن   املستتلمس، وقتتوقمالكتتتاب ال داصتتة أبهتتل الستتلف ورثت آيمتتا  كتتره ابتتن ك تت  وختت ه متتن املثستترين وهتتذه الشتتبهات التت  ث هتتي: قتتوقم إن اآليتتة
مل على الكثر ااكتس إال يف حتق اَّاحت  أو امل كثت  يف وا هتذا هتو م تاط التستتال، آجعلتالكثر آيها هو ااص ر )كثر ثون كثر(، وقوقم إنه ال  

 اآلية. 
 ث ه تتا علتتى املقتت مات متتن التترثو وف نعتمتت  يف قتت ر كبتت وآيمتتا يلتتي رث علتتى هتتذه الشتتبهات وبيتتان التتراجح والصتتواب يف كتتل م هتتا إن ختتتاء هللا، وستت

امتة ااثلتة علتى ء الترثوث ه تا يف إق ت ا  أث تاكاملذكورة يف املسألة اخلامسة من هذا املوضون، وق  أآرثت هذه املق مات رسألة مستقلة حىت ال استتطرث  
 اخلامسة.  راث هبا ما كرته يف املسألةصاة هذه املق مات، آإ ا قلت يف ك مي التايل: انظر املق مة رقم كذا آامل

 الشبهة األوىل: هل اآلية خاصة أبهل الكتاب أا عامة يشمل حكمها املسلمني؟.
بتن ادتلثت أقوال الصاابة والتابعس يف هذه املسألة علتى قتولس: آمت هم متن قتال نزلتت يف أهتل الكتتاب والكثتار )كقتول التساء بتن عتاوب وحذيثتة 

 جملز وأبتو رجتاء العطتارثي وعكرمتة وقتتاثة والاتااك وعبيت  هللا بتن عبت  هللا والستن البصتري وخت هم(، ومت هم متن قتال إهنتا اليمان وابن عبا  وأيب
 .2احل.واجبة على املسلمس )كقول حذيثة بن اليمان والسن البصري وإبراهيم ال  عي وعامر الشع (. ومل يقل إهنا ليست يف املسلمس إال أبو ص

ج التق عتن م امل تلثة والخير  أح  أقواقيفاملق مة ال ال ة أنه الحجة يف أقوال الصاابة ما ادت آها، وما  ل  آ ب  أن يكون الق وق   كرت يف 
ستة، وقت  ق متة اخلامة كمتا  كرتته يف امليح امل تلثتجيعهم كما  كرته يف املق مة الرابعتة، وملعرآتة التق يف أقتواقم آ بت  متن الرتجتيح بي هتا بوجتوه الرتجت

 اث(.علي  ابالجتهآ)خمطال ومصيب  -يف ادت ف الصاابة  -نقلت يف املق متس ال ال ة واخلامسة قول اإلما  مال  رمحه هللا 
 على  ل : وابلرتجيح جن  أن الصواب يف هذه املسألة قول من قال إن اآلية عامة ي دل املسلمون يف حكمها، وال ليل

تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  ) صتت َّرة رَتتْن الشتتر يةأن صتتي ة اآليتتة عامتتة اهنتتا م - 1 ، وقتت   كتترت يف املق متتة الساثستتة أن العتتسة بعمتتو  اللثتتظ  (َوَمتتن ملَّْ َ ْك 
اباان . قتال (َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتتا أَنتَزَل اّلله  ) يعتتم ويلتز  كتل (آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ  الكتم التذي تاتم ته اآليتتةالِبصتوص الستبب، وعلتى هتذا آتتإن 

َوَمتتن يَتْعَمتتْل ، َآَمتتن يَتْعَمتتْل ِم ْتَقتتاَل َ رَِّة َدتتْ ا  يَتتتَره  ) أبلتت  صتتي  العمتتو  الستتيما إ ا كانتتت ختتتر ا  أو استتتثهاما ، كقولتته (َمتتن) ولثتتظ]رمحتته هللا  ميميااة
آيهتا  ابان القايموملا كانت صتي ة اآليتة عامتة آقت  قتال  .٣[8آتا ر:  (آه  َحَس ا  أََآَمن و يِهَن َله  س وء  َعَمِلِه آَترَ ) وقوله 8 - ٧الزلزلة:  (ِم ْتَقاَل َ رَِّة خَترها  يَتَره  

. وكتتذل  قتتال 4[ومتت هم متتن أتوهقتتا علتتى أهتتل الكتتتاب، وهتتو قتتول قتتتاثة والاتتااك وخ  تتا، وهتتو بعيتت ، وهتتو دتت ف  تتاهر اللثتتظ، آتت  ي صتتار إليتته]
الي تايف ت اوقتا ل ت هم، ان االعتبتار بعمتو   -داصتة قريظتة وال ات   -يف اليهتوث  وكتذا ماأدرجته أبتو ثاوث عتن ابتن عبتا : أهنتا]يف تثس ه  القامسي

 .٥[وقعت يف معرع الشرط آتكون للعمو  (َمن) اللثظ الِبصوص السبب، وكلمة
ا يت ل عليته قولته كمت  هتو امل ا َتب هبتذه اآلايت عليته الصت ة والست  ومما يؤك  أن حكم اآلية عا  ي دل املسلمون يف عمومه: أن رستول هللا  - 2

                                                 

 ٦1 /2)تثس  ابن ك  (  1
 2٥٥ - 2٥2 /٦انظر ك   ابن ك   السابق وك   الطسي يف تثس ه  2
 ٣4٦ /24، وم له يف 82 /1٥)جممون الثتاوى(  ٣
 ثار الكتب العلمية 1، ط ٣٦٥ /1)م ارج السالكس(  4
 492 /٣ه. وابمل ل قال خ ه من املثسرين كأيب حيان اان لسي يف )البار احمليط( 1٣98، ط ثار الثكر 21٥ /٦قاْسي، )حماسن التأويل( لل ٥
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ت َته م َأْو َأْعتِرْع َعت تْه مْ )، وقولته  (اَي أَيتَُّها الرَّس ول  اَل َ ْز نتَ  الَّتِذيَن ي َستارِع وَن يف اْلك ْثترِ ) تعاىل آَتاْحك م ) ، وقولته (آَتِإن َجتآؤ وَك آَتاْحك م بَتيتْ
ت َته م ِرَتا أَنتَزَل اّلله  َواَل تَتتَّبِتْا َأْهتَواءه مْ  ، وهتو التذي حكتم آعت  يف الواقعتة التيت نزلتت آيهتا هتذه عليته الصت ة والست  دطتاب لرستول ا  آهتذا كلته (بَتيتْ

هتو دطتاب امتته إال أن يقتو   عليته الصت ة والست  اآلايت آاكم برجم الزانيس، وقت  تبتسه لت  متن املق متة العاختترة أن دطتاب هللا تعتاىل للرستول 
آَتتتَ  َكَْشتتتو اْ ال َّتتتاَ  ) إىل صتتتي ة اَّمتتتا (اَي أَيتَُّهتتتا) إن العتتت ول يف اخلطتتتاب متتتن صتتتي ة املثتتترثثليتتتل علتتتى الت صتتتيص، والثليتتتل علتتتى  لتتت  ه تتتا، بتتتل 

عليتته ااصتتل آيمتتا دو تتب بتته ال تت  ] اباان ميميااةيؤكتت  عمتتو  اخلطتتاب امتتته. وقتت  نقلتتت يف تلتت  املق متتة قتتول  (َواْدَشتتْوِن َواَل َتْشتترَت واْ َِباَييت مَثَ تتا  
َي ع ه وأبيح له، ساِر يف حق أمته، كمشاركة أمته له يف ااحكا  وخ ها حىت يقتو  ثليتل علتى الت صتيص، آمتا يف كل م الص ة والس   اأ ِمَر به وهنِ 

 . 1[ثبت يف حقه من ااحكا  ثبت يف حق اامة إ ا مل خيصهص، هذا مذهب السلف والثقهاء
ن ب   ما أنتزل هللا ثادلتون يف عمتو  الكتم التوارث ابآليتة، أن حتاقم كاتال التذين ومما يؤك  أن الكا  املعاصرين الذين ي هعون اإلميان و كمو  - ٣

نزلتتتت هتتتذه اآلايت الكرميتتتات يف املستتتارعس يف الكثتتتر اخلتتتارجس عتتتن  اعتتتة هللا ورستتتوله املقتتت مس آراءهتتتم ] ابااان كثاااريأنزلتتتت آتتتيهم اآلايت كمتتتا قتتتال 
لوا كتتاب هللا التذي أبيت يهم متن اامتر والصتايح  -إىل قولته  -وأهواءهم على خترائا هللا عتز وجتل  أهنتا نزلتت يف اليهتوثيس اللتذين ونيتا وكتانوا قت  بت ه
. آصتتورة الواقتتا هتتي صتتورة ستتبب نتتزول اآلايت، وقتت   كتترت يف املق متتة الستتابعة أن صتتورة ستتبب ال تتزول قطعيتتة 2[بتترجم متتن أحصتتن متت هم آارهآتتوه

بعت  أن حكتي اخلت ف يف  لت : « أحكتا  القترآن»يف  إمساعيل القاضاي ل  قال  اإلجان على  ل . واجل ٣ال دول يف ال ص، ونقل السيو ي
وعيتت   تاهر اآلايت يتت ل علتى أن متتن آَتَعتل م تتل متاآعلوا، وادتترتن حكمتا  خيتتالف بتته حكتم هللا، وجعلتته ثي تا  ي عمتتل بته، آقتت  لزمته م تتل متالزمهم متتن ال]

اضي ي طبق َتاما على الكتا  املعاصترين آهتم  كمتون بشترن خمترتن جعلتوه ثي تا ي عمتل . وهذا الذي  كره إْساعيل الق4 [املذكور حاكما  كان أو خ ه
الوضتتعية أو  بتته أي نظامتتا  ملزمتتا  كمتتا  كرتتته يف معتتاين التت ين يف املق متتة ااوىل. واليتتؤثر يف  لتت  كتتون الكتتا  املعاصتترين هتتم التتذين ادرتعتتوا القتتوانس

يهم اآلايت مل يكونوا هم الذين ابت عوا التشريا امل الف وإمنا ورثوه عن أست آهم، آهتي صتورة ستبب ورثوها عن أس آهم، ان اليهوث الذين أنزلت آ
ن ال زول أياا، كما ت ل علتى  لت  أحاثيتل ستبب ال تزول داصتة متارواه الطتسي عتن أيب هريترة يف ستبب نزوقتا. كتذل  آتإن التتزا  الكتا  املعاصتري

ابلكثتر   حكم من ادرتعها، آالتزا  الكثتر كثتر، واإللتزا كم هبا يف الب ث هو رضاءم م هم هبا آيكون حكمهم للاكم هبذه القوانس وإلزامهم خ هم ال
 . 4٠ال ور:  (  ل َماتم بَتْعا َها آَتْوَق بَتْعضِ ) كثر، والرضا ابلكثر كثر،

عتن بعاتهم قولته: إهنتا نزلتت يف أهتل الكتتاب، وهتذا أنه مل يرث عن أحِ  متن الصتاابة أنته قتال إن اآليتة ليستت يف املستلمس، وإمنتا خايتة متاورث  - 4
ابان  ليح كصيصا  وليح قصرا  لل ص العا  على هذا السبب، وقول الصاايب ه تا هتو جمترث بيتان لستبب ال تزول كمتا  كرتته يف املق متة ال ام تة، وقتال

. وه اك آرق بس أن ٥[خ  سبب نزوقا  املا يت اوله لثظها إن الصاابة يقولون نزلت اآلية يف كذا والخيتلثون يف أن نصهها يتع ى إىل]أياا:  ميمية
هتتو يقتتول قائتتل: نزلتتت يف أهتتل الكتتتاب وبتتس أن يقتتول ليستتت يف املستتلمس، آهتتذا القتتول اادتت  مل يتترث عتتن الصتتاابة وإمنتتا ورث عتتن بعتتض التتتابعس، و 

لتف كمتا  كرتته يف املق متة الاثيتة عشترة، واباحترى آتإن قتول دطأ ملا ق همت من أثلة، وان قول الصاايب الخيصص عمو  القترآن الستيما إ ا دو 
 التابعي الخيصصه.

لتتتبع نَّ ) عليته الصت ة والست  وعلى القول أبهنا نزلت يف كثار أهل الكتاب، آتإن متالزمهم متن الوعيت  التوارث آيهتا يلتز  املستلمس، و لت  لقولته  - ٥
ِ  تبعتموهمَسَ ن من كان قبلكم ختسا  بشس و راعا  بذران، حىت  عليه الص ة والس  ( قالوا: ايرسول هللا اليهوث وال صارى  قال  لو ثدلوا ج ار ضبه

 ستتأل رجتتلم حذيثتتة عتتن هتتؤالء اآلايت]الب تترتي قتتال: ذستت اثه عتتن أيب  القاارب . وهتتذا هتتو معتتىن متتاورث عتتن حذيثتتة بتتن اليمتتان آيمتتا رواه ٦ (َآَمتتن)
                                                 

 82 /1٥)جممون الثتاوى(  1
 ٥8 /2)تثس  ابن ك  (  2
 (28 /1)االتقان،  ٣
 21٦ /٦ ، ونقله القاْسي يف تثس ه )حماسن التأويل( 12٠ /1٣نقله ابن حجر يف )آتح الباري(  4
 29 - 28 /٣1)جممون الثتاوى(  ٥
 ال يل متثق عليه ٦
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قتال: آقيتل  لت  يف بتين إسترائيل   (آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَثاِستق ونَ ( )آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  الظَّتاِلم ونَ ( ) آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَتا أَنتَزَل اّلله  )
ا وقت   كترت يف املق متة . هتذ1[قال: نِْعم اإلدوة لكم ب و إسرائيل، إن كانت قم كل م رَِّة، ولكتم كتل ح لتوِة، كت ه وهللا لتستلكنه  تريقهم قت ر الِشتراك

ابان مث قتول التاسعة ااثلة على جواو االست الل ابآلايت اليت نزلت يف الكثار على املسلمس  املا يت اوقم لثظها بعمومه، و كرت آيهتا ستبعة أثلتة 
أوادتتر اامتتم أبوائلهتتا، آيكتتون للمتتؤمن متتن وإمنتتا قَتتصَّ هللا علي تتا قصتتص متتن قبل تتا متتن اامتتم لتكتتون عتتسة ل تتا، آ  َشتتبِهه حال تتا ِبتتاقم، ونقتتيح ] ميميااة

 .2[املتأدرين ختبه را كان للمؤمن من املتق مس، ويكون للكاآر وامل اآق من املتأدرين ختبه را كان للكاآر وامل اآق من املتق مس
َوِمتتَن ) –إىل قولتته  -  (ِذيَن ي َستتارِع وَن يف اْلك ْثتترِ اَي أَيتَُّهتتا الرَّس تتول  اَل َ ْز نتتَ  الَّتت) وعلتتى القتتول أياتتا أبن اآليتتة نزلتتت يف اليهوث،قتتال تعتتاىل - ٦

 (الَّتِذيَن ِهتاث واْ ) خمالثة اللقب ال حجة آيه، رعىن أنه إ ا أثبتت اآلايت حكما  قذا اللقب هو لقب، ومثهو  (الَِّذيَن ِهاث واْ ) . آإن (الَِّذيَن ِهاث واْ 
، وملتتا كتان مثهتتو  خمالثتة اللقتتب ال تتل بتته، آتإن هتتذا مع تاه أن الكتتم  (الَّتتِذيَن ِهتاث واْ )عتن ختت  ، آتإن مثهتو  امل الثتتة مع تاه أن ي تثتتي هتذا الكتتم 

َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  ) اخلاص ابلذين هاثوا اليلز  ابلارورة أن ي تثي عمن ع اهم. والكم املشار إليه هو الوارث يف قوله تعاىل
 .٣. وكون مثهو  خمالثة اللقب الحجة آيه يرث على من اثعى دصوصية أهل الكتاب هبذا الكم. (اِآر ونَ اْلكَ 
وعلى القول أياا أبن اآلية نزلت يف أهل الكتاب، آتإن عامتة الستلف وجهتور الثقهتاء علتى أن ختترن متن قبل تا ختترن ل تا إ ا ثبتت أنته ختترن قتم  - ٧

الثه. وهذا متاقق ابل سبة للاكم الوارث يف هذه اآلية، وق  تكلمت يف هذه املسألة يف آدتر مباتل االعتقتاث ب قلِ  موثوق ومل ي بت يف خترع ا ماخي
 . آإ ا كان مالز  أهل الكتاب خترعا  ل ا آهذا مما ي ل أياا على عمو  ال ص. 4يف نق  )الرسالة الليمانية(

تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  آَ َوَمتتن ملَّْ ) وبعتت ، آهتتذه ستتبعة أوجتته تتت ل كلهتتا علتتى أن قولتته تعتتاىل تتم  اْلَكتتاأ ْولَتتتتِ  َ ْك  نتتصم عتتا  يتت دل املستتلمون يف  (ِآر ونَ َ  ه 
تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  ) عمومتته، وكتتل متتن أتتتى ابلستتبب التتوارث آيهتتا تتم  اْلَكتتاِآر ونَ  آَأ ْولَتتتِت َ ) هتتاالتتوراث آي لزمتته الكتتم (َوَمتتن ملَّْ َ ْك    أن ويتبتتس متتن  لتت (ه 

 طعا كما أسلثت.ق آهو دطأ ا نزلت يف أهل الكتاب هو من ابب بيان سبب ال زول الخ ، أما القول أبهنا ليست يف املسلمسالقول أبهن
 

 الشبهة الثانية: هل الكفر الوارد يف هذه اآلية كفر أكرب أا كفر أصدر؟.
 امل ترج متن ، آهتل هتذا الكثتر هتو ااكتس (اِآر ونَ تِتَ  ه تم  اْلَكتآَأ ْولَت أَنتَزَل اّلله   َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا) َحَكَم هللا تعاىل بكثر من مل  كم را أنزله، آقال

رج من امللة أو بلثظ آدر كثر ثون كثر . ادتلثت أقوال الصاابة والتابعس   ولس:ق  ل  على يفامللة أ  ااص ر الذي الخي 
 كما س بي ه إن ختاء هللا، ومن هؤالء عب  هللا بن مسعوث آيما نقله ع ه ابتن ك ت  يف آم هم من قال إنه الكثر هكذا ذ  ق را يعين أنه ااكس - 1

أنه س تل عن الرختوة يف الكم آقال:  اك الكثر، وت  اآلية، ورواه ابتن جريتر متن  ترق ويف روايتة لته ذست اثه عتن مستروق قتال: ستألت ابتن ]تثس ه 
ال، من مل  كم را أنزل هللا آهو كاآر، ومن مل  كم را أنزل هللا آهو  امل، متن مل  كتم رتا أنتزل مسعوث عن السُّات، أهو الرختا يف الكم، آقال: )

ْظلمة آتعي ه عليها، آيه ي ل  اق يتة، آتقبلهتا(
َ
ذست اث صتايح عتن ابتن  القارباين. وروي ٥[هللا آهو آاسق، ولكن السات يستعي   الرجل على امل

 .٦[وهي بس ال ا  س ات الرختوة يف الكم كثر،]مسعوث قال 
وأدترج ابتن ]يف تثست ه قتال  األلوسي البداداد ور ل قول ابن مسعوث قال عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب  الب رضي هللا ع هم، و ل  آيما نقله 

لكن كثر، إمنتا الستات امل ذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل ع ه: أرأيت الرختوة يف الكم أمن السات هي  قال: ال، و 

                                                 

 2٥٣ /٦)تثس  الطسي(  1

 42٥ /28)جممون الثتاوى(  2
 1٦9و  1٦٦، و )ارختاث الثاول( للشوكاين ص 1٠4 /٣انظر يف مثهو  خمالثة اللقب: )اإلحكا  يف أصول ااحكا ( لآلم ي  ٣
 ، ط امل ين1٦9 - 1٦٧، و )اقتااء الصراط املستقيم( له ص ٧ /19، و 2٥8 /1نق  عن )جممون آتاوى ابن تيمية(  4
 24٠ /٦)تثس  الطسي(  ٥
 ته14٠2، ط ثار املعرآة 189 /2 كره ابن حجر املكي يف كتابه )الزواجر(  ٦
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أن يكون للرجل ع   السلطان جاه وم زلة، ويكون لآلدر إىل السلطان حاجة آ  يقاي حاجته حىت يه ي إليه ه يتة. وأدترج عبت  بتن محيت  عتن 
ابتن مستعوث حنتو علي كر  هللا تعاىل وجهه أنه ستتل عتن الستات آقتال: الرختتا، آقيتل لته يف الكتم، قتال:  اك الكثتر، وأدترج البيهقتي يف ست  ه عتن 

 .1[ ل 
  ٻچ قتال هللا تعتاىل ] ابان قداماة احلنبلايوقال ر ل قول ابن مسعوث من التابعس: السن البصري وسعي  بن جب  وإبراهيم ال  عي والست ي آقتال 

ونقتل يف ]يف تثس ه  القامسيل . وقا2[، قال السن وسعي  بن جب  يف تثس ه: هو الرختوة، وقال: إ ا قبل القاضي الرختوة بل ت به إىل الكثرچ  ٻ
عن ابن مسعوث والسن وال  عي: أن هذه اآلايت ال  ث عامة يف اليهوث ويف هذه اامة، آكل متن ارتشتى وبت هل الكتم آاَكتم ب ت  متا « اللباب»

آيما نقلته ع ه ورواه ابن جريتر ذست اثه ع ته  كره ابن ك    السد . وقول ٣[أنزل هللا، آق  َكَثر و ََلم وَآَسق، وإليه  هب السُّ هي انه  اهراخلطاب
 .4[يقول: ومن مل  كم را أنزلت  آرتكه عم ا  وَجاَر وهو يعلم آهو من  الكاآرين (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  ) قال

يف تثست ه )امل تار(  حممد رشايد رضاانه الوجه لكت   آهذه أقوال الصاابة والتابعس يف أن الكثر الوارث يف اآلية هو ااكس على  اهره، وهبذا تعلم أ
 أما  اهر اآلية آلم يقل به أح  من أئمة الثقه املشتهورين، بتل مل يقتل بته أحت م قتط، آتإن  اهرهتا يت تاول متن مل  كتم رتا أنتزل هللا مطلقتا  ]حيل قال 

ىت اخلوارج التذين يكثهترون الثستاق ابملعاصتي وم هتا الكتم ب ت  متا أنتزل سواء حكم ب   ما أنزل هللا تعاىل أ  ال، وهذا الي كثره أح م من املسلمس ح
كأنته يستت ف عقتل القتارئ داصتة آيمتا نستبه إىل اخلتوارج وهتو دت ف متاتواتر عت هم. وقت  ورث قولته الستابق ضتمن   -رختتي  رضتا  -. والرجل ٥[هللا

جتاو آيهتا تتويل املستلم مل صتب القاتاء علتى أن  كتم هبتذه القتوانس، آكتان البت  لته ، وأ٦آتواه اليت أآىت آيها جبواو الكم ابلقوانس االجنليزية الوضتعية
ختت يعة من أن يقول إن الكثر الوارث يف آية املائت ة  تاهره خت  متراث وإال ابطتل آتتواه. وآتتواه هتذه ضت ل مبتس وقت  اختتتملت علتى م الطتات ختترعية 

 وإن كان يت ْعِوو ه االست الل الشرعي يف مواضا، آراجعه إن ختتت.، ونق ه له صائب يف جممله ٧انتق ها ااستا / حمم  قطب
 آهذا ما يتعلق رن قال من الصاابة والتابعس أبن الكثر يف اآلية على  اهره.

 أما من قال إنه كثر أص ر أو كثر الي قل عن امللة أو كثر ثون كثر:  - 2
 . ع هما وال يصح ع ه كما سأبي ه إن ختاء هللاآمن الصاابة ن ِسب هذا القول إىل عب  هللا بن عبا  رضي هللا

 .8[كثر ثون كثر]. وعن عطاء بن أيب رابح أنه قال آيها [ليح بكثر ي قل عن امللة]ومن التابعس: ر ِوَي عن  او  أنه قال 
لرتجتيح بتس لتف آيهتا آ بت  متن الة قت  ادتستأمن أقوال يف نون الكثر الوارث يف اآلية، ومتاثا  امل -آيما ا لعت عليه  -هذا جيا ماورث يف التثاس  

ذه اآليتة هتِوَي ع ته يف تثست  يتة. وقت  ر  أقوال امل تلثس، ولكن قبل الرتجتيح نتذكر متاورث عتن ابتن عبتا  يف املستألة لبيتان عت   صتاته متن جهتة الروا
 قوالن:

يف روايتتة  -ول ابتتن عبتتا ، وإمنتتا قتتول ابتتن  تتاو  أ ثرج . وعلتتى التاقيتتق آهتتذا لتتيح قتت[ولتتيح كمتتن كثتتر ابهلل وم ئكتتته وكتبتته ورستتله]ااول: قولتته 
على ابن عبا . وبيان  ل  أن الطسي رمحه هللا روي من  ريق سثيان بتن عيي تة عتن معمتر بتن راختت  عتن ابتن  تاو  عتن أبيته  -سثيان عن معمر 
 ابهلل وم ئكتته وكتبته ورستله، أه. ورواه الطتسي متن ومتن مل  كتم رتا أنتزل هللا آأولتت  هتم الكتاآرون( قتال: هتي بته كثتر، ولتيح كثترا  ]عن ابتن عبتا  

قال: هي  (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ )  ريق عب الرواق عن معمر عن ابن  او  عن أبيه قال: س تل ابن عبا  عن قوله

                                                 

 14٠ص  ٦، ج ٣)تثس  روح املعاين( لأللوسي، جمل   1
 4٣8 - 4٣٧ /11)امل ين ما الشرح الكب (  2
 ته1٣98، ط ثار الثكر 21٥ /٦لتأويل( للقاْسي، )حماسن ا ٣
 2٥٧ /٦)تثس  الطسي(  4
 2، ط ثار املعرآة، ط 4٠٦ /٦)تثس  امل ار(  ٥
 4٠9 - 4٠٥ /٦انظر )تثس ه امل ار(  ٦

 هت 14٠٧، ط مؤسسة امل ي ة ٣4٠ - ٣٣2يف كتابه )واقع ا املعاصر( ص  ٧

   آيما نقلته ع ه( ونقله ع ه ابن ك 2٥٦ /٦روا ا ابن جرير ) 8
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روايتة عبت الرواق وهتي التيت اقتصتر ابتن ك ت   -. وقت   هتر متن الروايتة ال انيتة 1[تبته ورستلهبه كثر، قال ابن  او : وليح كمن كثر ابهلل وم ئكته وك
 هي من ك   ابن  او  ال ابن عبا ، وعلى هذا آ  يصح نسبة هذا القول البن عبا . [وليح كمن كثر ابهلل]أن كلمة  -على إيراثها 

م ك  تا متن بتن أيب حتامت والتاكا متن روايتة ، ومل يذكره الطسي وإمنتا  كتره ابتن ك ت [يهليح ابلكثر الذي تذهبون إل]والقول ال اين البن عبا : قول 
قتال: لتيح  (َ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ  آَأ ْولَتتتِ نتَزَل اّلله  َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَ )  ريق سثيان بن عيي ة عن هشا  بن ح ج  عن  او  عن ابتن عبتا  يف قولته

  (َكاِآر ونَ لَتِتَ  ه م  الْ  آَأ وْ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  ) إنه ليح كثرآ  ي قل عن امللة ابلكثر الذي يذهبون إليه،
 .2[كثر ثون كثر
تاتعيثه وابلتتايل  ة الت يل علتىآهو ضعيف من جهتة الروايتة، والعلتة آيته: هشتا  بتن حجت  آقت  اتثتق جهابتذ -وإن صااه الاكم  -وهذا ااثر 

ذا صتتلح ل حتجتتاج. ومتتن هتتآتت  ي -ثتتر كمتتا هتتو التتال يف هتتذا اا  -، نعتتم يصتتلح ح ي تته للمتابعتتة إ ا توبتتا علتتى روايتتته أمتتا إ ا انثتترث آتتااثر ضتتعيف
ل   تا  م ته كتم بصتاة هتذا الت يمحته هللا  الباب روي له الب اري ومسلم يف املتابعات ال ما انثرث به، ولعل رواية الشي س له هو ماجعل التاكم ر 

لترواة ا التصتايح: أن بعتض ط التاكم يفاما  ق  جاوو الق طرة بذل ، وهذه اَّملة نبهه عليهتا الزيلعتي يف )نصتب الرايتة( آتذكر متن أستباب خلتأن هش
لوجته اثيتل هتذا التراوي متن ومستلم أحا يكون قواي  إ ا روي عن ختيخ معس معروف ر ومته له واليكون قتواي  يف خت ه متن الشتيو ، آي ترج الب تاري

آتاعتس  ي ان قشتا  متابعتة   تا روي الشتقوي آقط آيظن الاكم أن هذا توثيقا  مطلقا من الشي س له آيعتمت  جيتا ح ي ته و ملته علتى الصتاة، وهال
 الاكم أن هذا توثيقا  مطلقا  له. 
عتون يف ع التته طموهتذا الرجتل  ا ،يف تصايح هذا ااثر عن ابن عب -وهو علي بن حسن بن عب المي  الل   -هذا وق  سعى أح  املعاصرين 

إىل  لت  يف  عمت ة( وستتأيت إختتارةكتايب )ال  لتاريثه آيما ي قله عن اآلدرين م له كشي ه االباين وق   كرت ماووهره على ختيخ اإلس   ابن تيمية يف
أحت   ، ونقتل هتذا الترث يلب السقتويبو أيتو موضون الجاب من هذا املبال إن ختاء هللا، وق  انت ب للرث عليه يف تصاياه أثر ابن عبا  الشيخ أ

بعت ما  - الربقاو اِمعِته. قتال  الس يف جاإلدوان ال قات، آأنقله ع ه ابدتصار من ابب نسبة الثال إىل أهله آهتذا متن بركتة العلتم كمتا قتال ابتن عبت
ال: شا  لتيح ابلقتوي، وقته  بن ح بل: ح . قال أمحهشا  بن حج  ضعهثه اائمة ال قات ومل يتابعه على هذه الرواية أ] – كر لثظ الاكم لألثر 

ع قيلتي يف امل يين، و كتره ال ثه علي بنَمْكي  ضعيف ال يل، وهذا  عن من جهة الرواية. وضعَّثه  ع بن سعي  القطان وَضَرب على ح ي ه، وضعه 
 الاعثاء، وكذا ابن َعِ يه 

  قتال آيته: قتأن ابن معتس نثسته  باثة ب ليله، وقال ابن معس: صاحل آهذا يف ال ين أو العوهشا  صاحلم يف ثي ه، لذا قال ابن ختسمة: ليح ركة م ل
 ضعيف ج ا. 

ابتن  لته َوَهتم آ ستبه إىل تاو ، آلع وقال الاآظ ابن حجر: ص وق له أوها . قلت: آلعل هذا من أوهامه ان م ل هذا القول مرويه اثبتت عتن ابتن
 عبا .

 .٣[ان قال: كان هشا  بن حج  كتب ك تت َبه على خ  مايكتب ال ا ، أي اقت ارا  عليه، آاضطربت عليهوقال علي بن امل يين: وعم سثي
 ه ع ت  ذ م ته إال متا مل جنتمل أندت]ال:قتأنته  سافيان بان عييناةوهشا  من أهل مكة، وسثيان كتان عاملتا  عارآتا  أبهتل مكتة، روي العقيلتي ذست اثه عتن 

 ثرث به هشا  انه من رواية ابن عيي ة ع ه.. آَصحَّ أن هذا ااثر مما ت[خ ه
تابعتات منتا يؤدتذ بته يف املستتق ال، وإا، وهذه أياا من صي  التمريض والتاعيف، ان هذا يعين أن ح ي ه الي قبل [ي كتب ح ي ه]وقال أبو حامت: 

 على الصاياس. ل امل تق ةه من ااحاثيآقط. ولذل  مل يَتْرو له الب اري ومسلم إال متابعة أو مقرو   ما خ ه، لذا كانت أحاثي 
التت يل، أورثه يف   [ا تتوآن الليلتتة علتتى تستتعس امتترأة...]أمتتا الب تتاري آلتتم يتترو لتته إال حتت ي ا  واحتت ا ، هتتو حتت يل ستتليمان بتتن ثاوث عليهمتتا الستت   

مق متتة آتتتح »ن التتاآظ ابتتن حجتتر متتن عاثتتته يف كثتتارة ااميتتان متتن  ريتتق هشتتا  وَتبعتته يف كتتتاب ال كتتاح بروايتتة عبتت  هللا ابتتن  تتاو . ومتتن املعلتتو  أ
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 ( وقال صايح على خترط الشي س ومل خيرجاه٣1٣ /2رواه الاكم وهذا لثظه يف املست رك ) 2
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أن يذبه عمن ت ك لم آيهم ب   حق وي اآا بكل ماأويت من علم، أما من  هر له ضعثهم وأن الب اري مل يعتم  عليهم وحت هم إمنتا أورثهتم « الباري
وارثة قم يف الصايح وكثى، وكذل  آعل ما هشا  بتن يف املتابعات أو مقرونس، آم ل هؤالء اليكلف نثسه ع اء الرث عليهم، بل يذكر املتابعات ال

 «.  راجا املق مة»حج  
لتى تتراجم  صتة القتول املثهتم عد» كتابه يفأما مسلم آكذل  ليح له ع  ه إال ح ي س ومل يرو له إال مقرو .. وراجا يف هذا ماقاله الشيخ اقروي 

 «. رجال اإلما  مسلم
لكتتتن واي لتتته استتتتق ال  و هنمتتا مل يتتتر ة ملتتتن حتتاول تقويتتتة هشتتتا  ابالحتجتتتاج بروايتتة الب تتتاري ومستتتلم لتتته.... اواخل صتتة أنتتته عتتترف ممتتتا ستتبق أنتتته الحجتتت

 متابعة... وهذا من ااثلة على تاعيثه إ ا انثرث.
: علمااي اليمااايناملومتتن أجتتل هتتذا كلتته مل يوثتتق هشتتا  بتتن حجتت  إال املتستتاهلون كتتابن حبتتان آإنتته مشتتهور ابلتستتاهل يف التوثيتتق. وم لتته الِعجلتتي، قتتال 

وكذا توثيق ابن سع  آإن أخلب ماثتته متن الواقت ي املترتوك كمتا  -. إىل أن قال 1[توثيق العجلي وج ته ابالستقراء كتوثيق بن حبان َتاما أو أوسا]
 حجة بتوثيقهم هذا.. كر ابن حجر يف مق مة الثتح ع   ترجة عب الرمحن بن ختريح، آإ ا كان هذا حال من َوثَّقوه آإن رواايته التقو  هبا 

 خ هم.امل يين و  آكيف وق  عارضهم وقال بتاعيثه اائمة اَّبال الرواسي كأمح  وابن معس و ع بن سعي  القطان وعلي بن
علتتى روايتتة ابتتن  آتتت ولتتيح لتتهآ  صتتة القتتول: أن هشتتا  بتتن حجتت  ضتتعيف التقتتو  بتته حجتتة استتتق ال وحتت ه، نعتتم هتتو يصتتلح يف املتابعتتات كمتتا عر 

 هذه. متابا، آصح ه ضعثها وع   جواو اَّز  ب سبتها إىل ابن عبا .عبا  
 ا ابتن قتال ث تا وكيتا وحت ث : ث تا ه تاثبل ق  ثبت ذس اث صايح عن ابن عبا  يف تثس  هذه اآلية خ   ل ، آق  روي ابتن جريتر الطتسي رمحته هللا

ت) ابتن عبتا : وكيا قال ث ا أيب عن سثيان عن معمر بن راخت  عن ابن  او  عن أبيه عتن  (أ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ نتَزَل اّلله  آَ م ِرَتا أَ َوَمتن ملَّْ َ ْك 
ن عبتا  لتيح متن قتول ابت [....هلل وم ئكتتهوليح كثرا اب]، والظاهر أن القول ااد  [وليح كثرا ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله]. [هي به كثر]قال: 

عتتن  اق قتتال أدتتس  معمتتر  عبتت الرو  لتت  متتاوراه ابتتن جريتتر الطتتسي قتتال ث تتا الستتس بتتن  تتع قتتال أدتتس  أو متت رج متتن قتتول ابتتن  تتاو ، والتت ليل علتتى
متن  ابتن  تاو : )ولتيح ك ه كثتر. قتال او  عن أبيه قال س تل ابتن عبتا  عتن قولته )ومتن مل  كتم رتا أنتزل هللا آأولتت  هتم الكتاآرون( قتال: هتي بت

 ك   أيب أيوب السقوي.  انتهى [كثر ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله(.
ا يعتتين أنتته الكثتتر ا اب تت ق رتتوهبتتذا تتترى أنتته ال يصتتح عتتن ابتتن عبتتا  قتتول )كثتتر ثون كثتتر( يف هتتذه اآليتتة، بتتل صتتح ع تته قولتته )هتتي بتته كثتتر( هكتتذ

 ااكس. وأ كر آيما يلي ثليلس يبي ان  ل :
اآليتة هتو الكثتر ااكتس، وهتو متارواه ال ستائي يف ابب أتويتل قتول هللا عتز ال ليل ااول: ويبس أن ابن عبا  رضي هللا ع هما يرى أن الكثتر يف هتذه 

كانت ملوكم بع  عيستى بتن ]ذس اث صايح عن ابن عبا  قال  النسائي، آق  روي  (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) وجل
لوا التتوراة واإلجنيتل، وكتان آتيهم مؤم تون يقترأون التتوراة، قيتل مللتوكهم: ماجنت  ختتتما  أختت  متن ختتتم يشتتمو  هتؤالء، إهنتم  مر  عليته الصت ة والست   بت ه

تتم  اْلَكتتاِآر ونَ ) يقترأون تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه  ا نقتترأ ، وهتتؤالء اآلايت متا متتايعيبو  بتته يف أعمال تتا يف قتراءْم، آتتاثعهم آليقتترأوا كمتت (َوَمتتن ملَّْ َ ْك 
لوا م ها وهو من رواية ابن  -. وي ل هذا ال يل 2[وليؤم وا كما آم ا، آ عاهم آجمعهم وعرع عليهم القتل أو يرتكوا قراءة التوراة واإلجنيل إال ماب ه

القترآن، واامتر اآلدتر: أن على أمترين، ااول: أن هتذه اآليتة كانتت ممتا أنتزل ابلتتوراة الصتاياة قبتل تبت يلها آتأنزل هللا تصت يقها يف  -عبا  موقوآا 
، والختتتم أختت  الكثر آيها هو ااكس وي ل على  ل  قول املب هلس م هم: ماجن  ختتما  أخت  من ختتم يشتمو  هؤالء، ملَّا قرأ املؤم ون م هم تل  اآلية

لوا وَحرهآوا، ولو مل يكن الكثر يف اآلية هو ااكس ملا وصثوه أب  نه أخت  ختتمِ .من وصثهم ابلكثر ااكس على ماب ه
تتر ال التتل ع تت  الكتت   يف قولتته تعتتاىل والتت ليل ال تتاين: وهتتو ماستتبق َواَل أَتْك ل تتواْ ممَّتتا ملَْ ي تتْذَكِر اْستتم  اّللِه َعَلْيتتِه َوِإنَّتته  َلِثْستتقم َوِإنَّ )  كتتره يف امل تتاط املكثِه

تتوَن ِإىَل َأْولِيَتتآِئِهْم لِي َجتتاِثل وك ْم َوِإنْ  تتَياِ َس لَي وح  تتْم َلم ْشتترِك ونَ  الشَّ ، ويف ستتبب نزوقتتا روي ابتتن ماجتتة وابتتن أيب حتتامت 121اانعتتا :  (َأَ ْعت م تتوه ْم ِإنَّك 

                                                 

 ٦8ص « اانوار الكاختثة» 1
 ( بس ن ال سائي499٠ال يل ) 2



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

876 

إن  ستا  متتن املشتركس كتتانوا دتاثلون املستتلمس يف مستألة التتذبح وحتتر  امليتتتة آيقولتون: أتكلتتون ممتتا ]قولتته:  ابان عباااسوالتاكم أبستتاني  صتاياة عتتن 
 .1[(َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ ) هللا ، يع ون امليتة، آقال تعاىلقتلتم والأتكلون مما قتل 

أي متتارواه ع تته  - مشتترك، و اك أنتته -ولتتو يف قاتتية واحتت ة وهتتي حتليتتل امليتتتة ه تتا  -آهتتذا نتتص عتتن ابتتن عبتتا  يف أن متتن اتبتتا التشتتريا امل تتالف 
ة ت ع ه أبساني  صايابا  إ  ق  ثبكله يؤك  بط ن نسبة قول )كثر ثون كثر( إىل ابن عنص يف أن تب يل الشريعة كثر أكس. وهذا   -ال سائي 

. نعتوث بعت  يعتين أنته كثتر أكتس الشت ة رتا د ف  ل  يف نثح املوضون وهو الكم ب   ما أنزل هللا ابلشرن امل رتن، وأنه ختترك وكثتر بلت  ال ايتة يف
تتم ِرَتتا أَ ) الكثتتر يف قولتته تعتتاىل  لتت  إىل الرتجتتيح بتتس القتتولس التتوارثين يف نتتون تتم  اْلَكتتاِآر ونَ  آَأ ْولَتتتتِ نتتَزَل اّلله  َوَمتتن ملَّْ َ ْك   أ  أهتتو كثتتر أكتتس (َ  ه 

 أص ر . والصواب الذي الخت  آيه أنه كثر أكس خمرج من امللة، وإلي  ااثلة على  ل :
ت  لتي وابتن مستعوث وأثبت  عتن عمتر وعان دتب املصت  إليته، وقت  ن قتل  لتثاللة إجان الصاابة انه قول الصاابة بت  خمتالف مت هم، آهتو إجت - 1

ابة. عطاء متا اتثتاق الصتاس كطاو  و آيما ماى أنه قول ابن عبا  أياا وأنه ال يصح ع ه قول )كثر ثون كثر(. وال اعتبار مل الثة بعض التابع
يف  -بة    يف إجتان الصتاارت ع ت  الكتا علتى قتول وجتب اادتذ بته، كمتا  كتوق  نقلت يف املق مة ال ال ة أقوال الثقهاء يف أن الصتاابة إ ا اتثقتو 

 خمتالف متن ال، وقت  تبتس لت  أنته لف وامل تاونأن اإلجان الصايح هتو متاانتثى آيته امل تا -نق  )الرسالة الليمانية يف املواالة( َبدر مبال االعتقاث 
 ى  ل .امل الف ميكن القول أبن هذا إجان م هم عل الصاابة يف أن الكثر يف هذه اآلية هو ااكس، وما انتثاء

ا يعتين أنته رتول كمتال املعتىن، صتالت ال علتى ح - (اْلَكاِآر ونَ ) –ثاللة الل ة العربية: و ل  ان الكثر يف اآلية جاء بصي ة اإلسم املعرف أبل  - 2
 الكثر ااكس كما  كرته يف املق مة ال انية عشرة،  آراجعها.

أستاليب  أبستلوب هتو متن أقتوى ثه وت ليظتهكرته يف تل  املق مة: أن هللا سباانه وتعاىل ق  أك  الكثتر يف هتذه اآليتة واَبلتَ  يف وصتوأضيف إىل ما  
 الل ة يف إآاثة املعىن وهو: 

 جمال الكثر بلثظ اإلسم وهو ثال على ثبوت الكثر ولزومه، ثون الثعل ال ال على التج ث وال وث. -أ 
 ل انية عشرة.ا كره يف املق مة  كس كما سبقرا يعين أنه الكثر اا (اْلَكاِآر ونَ ) الف وال   املؤثية لصول كمال املسمىتص ير اإلسم اب -ب 
و لتت  متتن ع متتات احنصتتار اخلتتس )الكثتتر( يف  (اْلَكتتاِآر ونَ  ...آَأ ْولَتتتِتَ  )اتيانتته ستتباانه جبملتتة جتتواب الشتترط يف صتتورة مبتتت أ ودتتس معتترآتس  -ج 
، واحنصار اخلس املعرف أبل يف املبت أ آيه مبال ة يف حصول كمال مع تاه  (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  ) وهو اسم إختارة يعوث على (آَأ ْولَتِت َ ) بت أامل

 .2يف احملكو  عليه )وهو املبت أ( أي مبال ة يف حصول كمال الكثر اولت  الذين مل  كموا را أنزل هللا..
َوَمتتن ملَّْ ) وجمتتال املبتتت أ يف جلتتة جتتواب الشتترط يف صتتي ة استتم اإلختتتارة )أولتتت ( وايثة يف ال اللتتة علتتى املقصتتوث متتن ادتصتتاص املتتذكورين قبلتته - ث

 .٣ابستاقاق الكثر ...(َ ْك م
 متصتتتثا  ابخلتتتس (آَأ ْولَتتتتِت َ ) املبتتتت أ وتقتتت   املبتتتت أ علتتتى اخلتتتس يف جلتتتة جتتتواب الشتتترط وإن كتتتان هتتتو ااصتتتل يف الل تتتة إال أنتتته يثيتتت  يف أن كتتتون -هتتتت 
 .4هو املطلوب بيانه، كما أن هذا التق   يثي  وايثة كصيص (اْلَكاِآر ونَ )
يثي  ادتصاص املبت أ ابخلس، أي ادتصاص أولت  )التذين مل  كمتوا  (آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) بس املبت أ واخلس (ه م  ) واثدال ضم  الثصل -و 
 .٥ا أنزل هللا( ابلكثرر

ل تتوا : أن أستتلوب هتتذه اآليتتة متتن جهتتة ب يتتة ألثا هتتا وتركيبهتتا بلتت  ال ايتتة يف إآتتاثة املعتتىن، وهتتو أن أولتتت  التتذين مل  كمتتوا رتتا أنتتزل هللا قتت  بوام صااة

                                                 

 1٧1 - 1٦9 /2وانظر )تثس  ابن ك  (  1
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 . هذا من جهة ثاللة الل ة العربية.ال اية يف الكثر، وهذا يتثق ما ما كرته آنثا عن ال سائي يف هذه اآلية من أنه الختتم أخت  مما ورث هبا
محتل  ثاللة عرف الشارن، أي ل ة القرآن: وهو أن الكثر مل يرث يف القترآن إال رتا يعتين الكثتر ااكتس، انظتر املق متة ال ال تة عشترة وهتي )وجتوب - ٣

اللثتظ إ ا تكترر ِ كتره يف الكتتاب، وثار مترة ]قولته يف  ابن ميميةمعىن اللثظ على معهوث استعمال الشارن(، وآيها  كرت القاع ة العامة اليت  كرهتا 
، 1[ ع تهبع  مرة علتى وجته واحت ، وكتان املتراث بته خت  مثهومته ومقتاتاه ع ت  اإل ت ق ومل يت بَتسَّ  لت  كتان ت ليستا  وتلبيستا دتب أن ي صتان كت   هللا

ابان ع تاه آتاملراث بته الكثتر ااكتس أي حقيقتته املطلقتة كمتا قتال هذا على وجه العمو ، أما ابل سبة للكثر داصة آإنه حيل أ لق ومل يرث نص يقي  م
ع تترف الشتتارن إ ا أ لتتق الشتترك إمنتتا يريتت  بتته مايقابتتل التوحيتت ، وقتت  تكتترر هتتذا اللثتتظ يف الكتتتاب وااحاثيتتل حيتتل الي تتراث بتته إال ]رمحتته هللا  حجاار
ولثتتظ الظلتتم واملعصتتية والثستتوق والثجتتور واملتتواالة واملعتتاثاة ] رمحهتتم هللا عبااداللقيف باان عباادالرمحن باان حساان آل الشاايخ، وقتتال الشتتيخ 2[ لتت 

ق القيقتة، وااول والركون والشرك وحنو  ل  من االثا  الوارثة يف الكتاب والس ة ق  ي راث هبا م َسمَّاها املطلق وحقيقتهتا املطلقتة، وقت  يتراث هبتا مطلت
مل عليه إال بقري ة َوَمتا أَْرَستْلَ ا ) وإمنا ي عرف  ل  ابلبيان ال بوي وتثس  الست ة، قتال تعتاىللثظية أو مع وية،  هو ااصل ع   ااصوليس، وال اين ال  

َ َق تتمْ  . ومعتتىن حقيقتتته املطلقتتة أي الكاملتتة، ومعتتىن مطلتتق القيقتتة أي أثى متتاي طلق عليتته، وابل ستتبة ٣[4إبتتراهيم:  (ِمتتن رَّس تتوِل ِإالَّ بِِلَستتاِن قَتْوِمتتِه لِيت بَتتسِه
متتل علتتى مطلتتق حقيقتتته أي  -وهتتي ااصتتل يف دطتتاب الشتتارن ع تت  ااصتتوليس  -يقيقتتته املطلقتتة للكثتتر آا هتتي الكثتتر الكامتتل أي ااكتتس، وال  

القترآن  الكثر ااص ر إال ب ليل من كتاب أو س ة وهذا م تفِ  ابل سبة آلية املائ ة، وق  سبق يف املق مة الاثية عشرة أن قتول الصتاايب الخيصتص
 سيما إ ا دولف آ  يكون يف قوله حجة أص  كما  كرته يف املق مة ال ال ة.واليقي ه ال

أبااو حيااان واجتتل ثاللتتة الل تتة العربيتتة وثاللتتة ل تتة القتترآن )وهتتي ع تترف الشتتارن يف ك متته( علتتى أن الكثتتر يف هتتذه اآليتتة هتتو الكثتتر ااكتتس، آقتت  قتتال 
وقيتل املتراث كثتر ال عمتة، وض تعِهَف أبن الكثتر إ ا أ لتق انصترف إىل الكثتر يف الت ين، ] –م تق ا  قول من قال إنه كثر أص ر  -يف تثس ه  األندلسي

 .4[وقال ابن اانباري: آعل آع   يااهي أآعال الكثار، وض عِهف أبنه ع ول عن الظاهر
وإن ترتتب الكثتر آيته علتى جمترث تترك الكتم رتا أنتزل هللا، إال  (ِآر ونَ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكا) ثاللة الشرن: آقوله تعاىل - 4

ب ت  متا أنتزل  أن هذا الب  أن ي ومه الكم ب   ما أنزل هللا، كما ي ل عليه سبب نتزول اآلايت: آتاليهوث تركتوا الكتم رتا أنتزل هللا )الترجم( وحكمتوا
ول يبتس م تاط الكتم التوارث يف اآليتة، وأن امل تاط مركتب متن تترك حكتم هللا والكتم ب ت ه، ان هللا )اَّل  والتاميم...( آال يل الوارث يف سبب ال ز 
َ لِل َّت) يف املق مة ال انية، واست ل بقوله تعاىل الس ة مبي ة للقرآن ومثسهرة له كما نقلته عن ابن تيمية اِ  اِبْلبَتيِهَ اِت َوالزُّب ِر َوأَنَزْلَ ا ِإلَْيَ  التذهِْكَر لِتت بَتسِه

أن  -حت يل ستبب ال تزول  -يبسه بس ته ما أنزل هللا من القرآن. وق  بيه تْت الست ة  عليه الص ة والس  على أن الرسول ، 44ال اتل:  (َما نت زهَِل ِإلَْيِهمْ 
تا يف امل تاط املكثتر ال التل أن الكتم ب ت  متا أنتزل هللا كثتر  الكم ب   ما أنزل هللا ثادل يف م اط الكم الوارث ابآلية. وق  تبسه من ااثلة التيت  كْر

يِن َمتا ملَْ ََيَْ ن بِتِه اّللَّ  )أكس ب  ريب، وي ل على  ل  متاورث يف تثست  قولته تعتاىل   ، وقولته تعتاىل21الشتورى:  (أَْ  َق تْم خت ترََكاء خَتتَرع وا َق تم مِهتَن الت ِه
 (َوِإنَّ الشََّياِ َس لَي وح وَن ِإىَل َأْولَِيآِئِهْم لِي َجاِثل وك ْم َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ )، وقوله تعاىل ٣1توبة: ال (اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  )

نتزل هللا كثترا  أكتس وهتو ثادتل يف امل تاط التوارث يف قولته . آإ ا كان الكم ب   متا أ1اانعا :  (مث َّ الَِّذيَن َكَثر واْ ِبَرهبِهِم يَتْعِ ل ونَ ) ، وقوله تعاىل121اانعا : 
تتم  اْلَكتتاِآر ونَ ) تعتتاىل تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه  آ بتت  أن يكتتون الكثتتر آيهتتا هتتو ااكتتس. وقتت  نقلتتت يف املق متتة ال انيتتة )بيتتان أآاتتل  (َوَمتتن ملَّْ َ ْك 

تتر يف موضتتا آدتتر، ومتتا  إن أصتتحه الطتترق]قولتته  اباان ميميااة تترق التثستت ( عتتن  تتر القتترآن ابلقتترآن، آمتتا أ ِجتتَل يف مكتتان آإنتته قتت  آ سه يف  لتت  أن ي ثسَّ
. وابتبان هذا الطريق يف التثس  يتبس ل  ابَّما بس ال صوص امل تلثة أن الكثر يف آيتة املائت ة هتو ٥[ادتصر من مكان آق  ب ِسط يف موضا آدر

                                                 

 4٧1 /٦)جممون الثتاوى(  1

 ٦٥ /1)آتح الباري(  2

 22 - 21لطيف، جا سليمان بن سامان، ص )الرسائل املثي ة( للشيخ عب ال ٣
 49٣ /٣)تثس  البار احمليط(  4
 ٣٦٣ /1٣)جممون الثتاوى(  ٥
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 ااكس كما أسلثت.
الكثتر  ح املستألة: علتى أنادترى يف نثتاأقوال الصتاابة بت  خمتالف والل تة العربيتة ول تة القترآن )ع ترف الشتارن( وال صتوص  : أنه ق  ثلتوام صة

 الوارث يف آية املائ ة هو الكثر ااكس. 
 ه متن الصتاابة حجتة  وال قتول خت ومل يقا د ف بس الصاابة يف هذا، ومانسب إىل ابن عبتا  الي بتت ع ته، ولتو صتح ع ته  لت  ملتا كتان يف قولته

ثاللتتة عتترف جتتيح ب اللتتة الل تتة و بتتسه ابلرت تبستتبب ادت آهتتا )كمتتا يف املق متتة ال ال تتة( ولوجتتب الرتجتتيح بتتس أقتتواقم )كمتتا يف املق متتة اخلامستتة(، وقتت  
ة أبن ل متن قتال متن الصتاابو ذا يترجح قتالشارن أن  اهر ال ص يراث به الكثر ااكس، وق  أتيه  هذا ب اللة ال صوص اادترى يف نثتح املستألة، وهت

 الكثر يف اآلية هو ااكس.
 وكمتا  كترت -ة، انته ا القول حجتوأضيف ه ا: أنه لو صح عن ابن عبا  قول )كثر ثون كثر( ولو مل يكن له خمالف من الصاابة، َلَما كان هذ

ن أن نتص ة وثاللتة عترف الشتار لل ة العربي  تبس ب اللة اأنه الحجة يف قول الصاايب إ ا دالف نص الكتاب والس ة، وق -يف املق مة الرابعة عشرة 
ر ن ابتن عبتا  قتول )كثتعتان الي بت آية املائ ة ي ل على أن الكثر آيها هو ااكس، آ  حجة يف قول الصاايب إ ا دالف يف  ل . آكيف إ ا ك

 ثون كثر(  وكيف وق  دالثه خ ه من الصاابة .
 ف يف هتتذه املستتألة: آقتتال الستتن البصتتري وستتعي  بتتن جبتت  وإبتتراهيم ال  عتتي والستت هي إنتته الكثتتر ااكتتس، أمتتا التتتابعون آهتتم التتذين ثبتتت عتت هم اخلتت

آتإن ] –يف أقتوال التتابعس يف التثست   -قولته  ابان ميمياةوقال  او  وعطاء إنته ااصت ر، وقت  نقلتت يف املق متة ال انيتة )أآاتل  ترق التثست ( عتن 
علتى بعتض و ال علتى متن بعت هم، وي رجتا يف  لت  إىل ل تة القترآن، أو الست ة، أو عمتو  ل تة العترب، أو أقتوال ادتلثوا آ  يكون قول بعاهم حجتة 

. ومتتا كره ختتتيخ اإلستت   هتتو متتا صتت عته يف هتتذه املستتألة آقتت  َّتتأت إىل الرتجتتيح ب اللتتة أقتتوال الصتتاابة مث الل تتة العربيتتة مث ل تتة 1[الصتتاابة يف  لتت 
 اادرى يف نثح املسألة، وق  ترجهح هبذا كله قول من قال من التابعس أبن الكثر يف اآلية هو ااكس. القرآن )ع رف الشارن( مث ال صوص

 ل ال ة آيها.الرث على الشبهة ا مث نعرج على وق  كان هذا كله يف الك   عن املسألة ال انية يف هذه اآلية، وهل الكثر آيها هو ااكس أ  ااص ر .
 
 
 
 

 فاه، أا أن منااط زل هللا واحلكام خبكام طاا أناى القول أبن الكفر يف اآلية هو األكرب، فهل مناط احلكم به هو جمرد مرك احلالشبهة الثالثة: عل
 احلكم ابلكفر هو  حد حكم هللا واستح ل احلكم خب فه؟.

أنته و ، [اتوث ماأثدلته آيتهميتان إال جبمتن اإل وال خيترج العبت ]رمحته هللا  القحااو سبق بيان معىن اَّا  يف مبال االعتقاث عقتب تعليقتي علتى قتول 
 .4٧الع كبوت:  (ْلَكاِآر ونَ تَِ ا ِإالَّ ا   َِبايَ َوَما َدْاَ ) انكار الواجب الشرعي، وأنه ك ثر انه تكذيب ابل ص املوجب للواجب، وقال تعاىل ي طلق على

الباعتل علتى  حت ال ، وستواء كتان حرهمته هللامتة الستابعة عشترة، وأنته جعتل ماكما سبق بيان معىن االستا ل يف التعليق املشار إليه أع ه، ويف املق 
 ابعة عشرة.رته يف املق مة السان كما  ك ل : التكذيب ابل ص احملرهِ  للارا  أو معان ة ال ص ما اإلقرار به، آإن االستا ل كثر ابل ص وابإلج

 أو حتتق متتن جاتت  حكتتم هللا ه أ  هتتو يفهتتذا يف حتتق متتن تعمتت  تتترك حكتتم هللا والكتتم ب تت  آَتَعلَتتى القتتول أبن الكثتتر يف آيتتة املائتت ة هتتو ااكتتس، آهتتل 
 استال الكم ب   ما أنزل هللا . ادتلثت أقوال الصاابة والتابعس يف  ل :

 .٣، واخترت ه عكرمة2آاخترتط اَّا  للاكم ابلكثر: ابن عبا 
يف تثست ه  القاامسيبة والتتابعس وأن متن تعمت  تترك حكتم هللا آقت  كثتر، كمتا نقتل ومل يشرتط اَّا  للاكم ابلكثر بقيتة متن نقل تا عت هم متن الصتاا

                                                 

 ٣٧٠ /1٣)جممون الثتاوى(  1
 ( ونقله ابن ك  2٥٧ /٦آيما نسبه إليه الطسي يف تثس ه ) 2

 (49٣ /٣آيما نقله أبو حيان اان لسي يف تثس ه ) ٣
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عتتن ابتتن مستتعوث والستتن وال  عتتي: أن هتتذه اآلايت التت  ث عامتتة يف اليهتتوث ويف هتتذه اامتتة، آكتتل متتن ارتشتتى وبتت هل الكتتم، « اللبتتاب»ونقتتل يف ]
ي، انته  تاهر اخلطتاب. مث قتال: وقيتل: هتذا آتيمن َعلتَم نتص حكتم هللا مث رثهه عيتا   آاكم ب   ح كم هللا آق  َكَثر و ََلم وَآَسق، وإليه  هب الست ه 

 .1[عم ا  وحكم ب  ه، وأما من دثي عليه ال ص أو أدطأ يف التأويل آ  ي دل يف هذا الوعي ، انتهى
املستتلمس واليهتتوث والكثتتار، أي معتقتت ا   لتت   وقتتال ابتتن مستتعوث والستتن: هتتي عامتتة يف كتتل متتن مل  كتتم رتتا أنتتزل هللا متتن] القاارطيبهتتذا، وقتت  قتتال 

 . آأنبهه على أن جلة )معتق ا   ل  ومستا   له( هي من ك   القر   ليست من ك   ابن مسعوث والسن رضي هللا ع هما.2[ومستا   له
ال آت  حجتة إ  ق  ادتلثت ااقتو و زل هللا. را أن آهذه أقوال من اخترتط اَّا  ومن مل يشرتط للاكم ابلكثر ااكس الوارث يف اآلية على من مل  كم

َّاتت  أو ان قتتول متتن مل يشتترتط أرتجتتيح جنتت  يف أِي م هتتا كمتتا  كرتتته يف املق متتة ال ال تتة، ووجتتب الرتجتتيح بي هتتا كمتتا  كرتتته يف املق متتة اخلامستتة. وابل
 االستا ل للاكم ابلكثر الوارث يف اآلية هو الصواب، وإلي  ااثلة على  ل :

ل ليل ااول: أن قول من قال يشرتط اَّا  للاكم ابلكثر الوارث يف اآليتة هتو قتول الثليتل عليته، آهتو رأي، بتل هتو قتول خمتالف لت ص اآليتة ا - 1
عبتا  آ  حجة آيه كما  كرته يف املق مة الرابعتة عشترة )الحجتة يف قتول الصتاايب إ ا دتالف نتص الكتتاب والست ة(. والتذي نقلته الطتسي عتن ابتن 

تتم  اْلَكتتاِآر ونَ وَ قولتته ) تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه  قتتال: متتن جاتت  متتا أنتتزل هللا آقتت  كثتتر، ومتتن أقتتر بتته ومل  كتتم آهتتو  تتامل  44املائتت ة:  (َمتتن ملَّْ َ ْك 
 . وهذا الك   خمالف ل ص الكتاب والس ة:٣[آاسق

 ا تا  للاكتم خت  امل تاط نزل هللا، آأثبتت ملى جا  ما أع، وابن عبا  علهقه  ( َ ْك مَوَمن ملَّْ ) آاهلل سباانه علهق الكثر على ترك الكم را أنزل هللا
 الوارث يف اآلية. 

يهتتوث بتتن عمتتر وآيتته قتتال الالتت يل   البخااار والتت يل التتوارث يف ستتبب ال تتزول أثبتتت أن اليهتتوث أقتتروا ب بتتوت حتت  التترجم يف التتتوراة كمتتا ورث يف لثتتظ 
يهوث أقتروا ِبكتم هللا ومل  كمتوا بته ، آتال4٣املائت ة:  (ْكتم  اّللهِ َوِع تَ ه م  التتَّتْورَاة  ِآيَهتا ح  ) الت يل، ويؤيت ه قولته تعتاىل [جمَصَ ق ايحمم ، آيها آية التر ]

 آأكثرهم هللا، وابن عبا  قال: من أقر ِبكم هللا ومل  كم به آهو  امل آاسق.
اآلية، وقذا آ  حجة آيه كما  كرته يف املق مة الرابعة عشترة، وضتربت آيهتا أم لتة ملتا  وهبذا تعلم أن هذا القول امل سوب إىل ابن عبا  مصاث  ل ص

ست ة قاله بعض الصاابة َبرائهم ابجتهاث م هم را خيالف الكتاب والس ة وهتم يف هتذا جمتهت ون خمطتتون قتم أجتر ولكتن القتول امل تالف للكتتاب وال
من اختترتط ختتر ا  لتيح يف كتتاب هللا ) عليه الص ة والس  ، وقال 4(مر  هذا ماليح م ه آهو َرث  من أح ث يف أ) عليه الص ة والس  مرثوث لقوله 

يوختت  أن ت تزل علتيكم حجتارة متن الستماء، أقتول قتال هللا ورستوله، وتقولتون قتال ]  نثسته هتو القائتل وابن عباا. ٥(آهو اب ل وإن كان مائة خترط
 .٦لس ة بقول أيب بكر وعمر، قاله ملن عارع نص الكتاب وا[أبو بكر وعمر

وم هم من أتوهل اآلية على ترك الكم را أنتزل هللا جاحت ا  لته، وهتو ]رمحه هللا  ابن القيمواجل خمالثة خترط اَّا  مل اط التكث  الوارث يف اآلية قال 
 .٧[قول عكرمة. وهو أتويل مرجوح، آإن نثح جاوثه ك ْثر، سواء حكم أو مل  كم

َكْيتتَف وَ ) هتتو قولتته تعتتاىل ،اتت  حكتتم هللاجالتكثتت  يف اآليتتة هتتو جمتترث تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا أي االمت تتان عتتن الكتتم بتته، ال  وممتتا يؤكتت  أن م تتاط
َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  ) –ه قولت إىل - (تِتَ  اِبْلم تْؤِمِ سَ َ  َوَمتا أ ْولَتْعتِ  َ لِتبتَ   َكِهم وَنَ  َوِع َ ه م  التتَّْورَاة  ِآيَها ح ْكم  اّللِه مث َّ يَتتَتَولَّتْوَن ِمتن 

 .44 - 4٣املائ ة:  (آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ 
                                                 

 21٥ /٦من )حماسن التأويل( للقاْسي،  1
 19٠ /٦)تثس  القر  (  2
 2٥٧ /٦)تثس  الطسي(  ٣
 رواه مسلم 4

 ال يل متثق عليه ٥
 انظر )آتح ا ي / ابب من أ ان العلماء واامراء يف حتليل ما حر  هللا أو حتر  ماأحل هللا آق  اكذهم أراباب( ٦

 1، ط ثار الكتب العلمية، ط ٣٦٥ /1)م ارج السالكس(  ٧
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اآليتة ال انيتة بترتك حكتم هللا،  ووصتثهم يف 44 - 4٣ملائت ة: ا (َوَمتا أ ْولَتتِت َ )آوصثهم هللا يف اآلية ااوىل ابلتويل عن حكم هللا، ونثي ع هم اإلميان لذل  
 َعيَّ س الذين نزل آيهم ال ص، را وحكم ع

 بسه أنه:يليهم ابلكثر لذل . آاحت  السبب والكم يف اآلىتس يف امل
 تويل عن حكم هللا يف اآلية ااوىل.ية، و ِصَف أبنه الاآلية ال ان يف (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  )ابل سبة للسبب: أن ترك الكم را أنزل هللا •  
الته الواجتب، آقت  وابل سبة للاكم: آإن نثي اإلميان يف اآلية ااوىل، و ِصَف أبنه الكثر يف اآلية ال انية، را يعتين أن املتراث نثتي أصتل اإلميتان ال كم• 

ا يتتراثف  كتترت يف مباتتل االعتقتتاث ع تت  نقتت  كتت   ابتتن حجتتر يف ختتترح كتتتاب اإلميتتان بصتتايح الب تتاري، أن نثتتي اإلميتتان قتت  يتتراث بتته نثتتي أصتتله رتت
 .1الكثر، أو نثي كماله الواجب را يراثف الثسق، ويعرف املراث ابل ثي يف كل موضا ابلقرائن

، ووصتف أدترى  (َزَل اّلله  ك تم ِرَتا أَنتملَّْ  َْ  َوَمتن) ونعوث مرة أدرى للك   يف السبب املشرتك يف اآليتس، حيل و ِصَف مترة بترتك الكتم رتا أنتزل هللا
 .ا التويل . آم(ِآيَها ح ْكم  اّللِه مث َّ يَتتَتَولَّْوَن ِمن بَتْعِ  َ ِل َ ) كم هللاأبنه التويل عن ح

تتواله( مع اهتا: وي للمتواالة، وأن )ملعتىن الل تاوق   كرت مع اه الل وي يف نق  )الرستالة الليمانيتة يف املتواالة( َبدتر مباتل االعتقتاث، ع ت  الكت   يف 
رف ومل ( رعتىن أعترع وانصتكلمة )تويل  ع اها أعرع ع ه وانصرف، ونقلت عن الراخب ااصثهاين أنه إ ا جاءتاقرتب م ه وَتبَتَعه، و )توىل ع ه( م

 مث هللاآيهتا حكتم »للثتظ هتو ارة وكتأن تتع  ب )عن( يف اللثظ آي ب تي تقت ير )عتن( بعت ها. والتتويل يف هتذه اآليتة مع تاه اإلعتراع، وآيته )عتن( مقت َّ 
 ي.هذا مع اه الل و «. يتولون ع ه

وََكْيتَف ) تثست  قولته تعتاىل يف القرب أما مع اه الشرعي: آالتويل ض  الطاعة، آهو االنصراف عن الطاعة را يعين الرتك واالمت ان ويبسه  ل  ماقال 
يعتين تعتاىل  كتره: وكيتف  كمت  هتؤالء اليهتوث ]ه هللا اآليتة. قتال رمحت (  َكِهم وَنَ  َوِع َ ه م  التتَّتْورَاة  ِآيَهتا ح ْكتم  اّللِه مث َّ يَتتَتَولَّتْوَن ِمتن بَتْعتِ  َ لِت َ 

، وأهنتا كتتايب التذي أنزلتت ه علتى نت ، وأن ايحمم  بي هم، آ ضون ب  َحَكما  بي هم، وع ت هم التتوراة التيت أنزلتهتا علتى موستى، التيت يقترهون هبتا أهنتا حتقه
مون أن حكمي آيها على الزاين احملصن الرجم، وهم ما علمهتم بتذل  ماآيه من حكم آمن حكمي، يعلمون  ل  ال يت اكرونه، وال يت اآعونه، ويعل

وأصتتل التتتويل عتتن الشتتال: االنصتتراف ع تته، كمتتا  -إىل أن قتتال  -يتولَّتتْون، يقتتول: يرتكتتون الكتتم بتته بعتت  العلتتم ِبكمتتي آيتته جتتراءة  علتتيه وعصتتيا   يل 
. 2[قتال: تتوليهم: متاتركوا متن كتتاب هللا چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چن ك ت  ح ث ا القاسم، قال: ث ا الستس، ثتين حجتاج عتن ابتن جتريل عتن عبت  هللا بت

كمتا قتال   -نوا وهذا الك   يبسه جب ء أن م اط التكث  يف آية املائ ة هو جمرث ترك الكم رتا أنتزل هللا الجات ه، ان التذين أنزلتت آتيهم اآلايت كتا
ان اَّاتت  هتتو التكتتذيب  -آتتالتويل والتترتك ختتتيء واَّاتت  أو التكتتذيب ختتتيء آدتتر  .[يقتترون هبتتا أهنتتا حتتق... يعلمتتون  لتت  اليت اكرونتته] –الطتتسي 

عتتن هتتو التتتويل « التتتويل»و ]رمحتته هللا:  ميميااة اباانويف بيتتان الثتترق بتتس التتتويل والتكتتذيب وأهنمتتا أمتتران خمتلثتتان قتتال  -الظتتاهر ابللستتان كمتتا أستتلثت 
ا  أَبِْ  خَتتِ يِ  تت َقتاتِل وهَن ْم َأْو ي ْستِلم وَن آَتِإن ت ِطيع توا يت تْؤِتك م  اّللَّ  َأْجترا  َحَست ا  َوِإن تَتتَتَولَّتْوا َكَمتَست ْ َعْوَن ِإىَل قَتْوِ  أ ْويل ) الطاعة، كما قال تعاىل

ْبك ْم َعَذااب  أَلِيما   ت م مِهن قَتْبل  يت َعذِه اَل )، وق  قتال تعتاىل ٣2 - ٣1القيامة:  (َوىلَّ َوَلِكن َكذََّب َوتتَ ، َآَ  َص ََّق َواَل َصلَّى) ، وقال تعاىل1٦الثتح:  (تَتَولَّيتْ
ِإ َّ قَتتْ  أ وِحتتَي ِإلَيتْ َتتا َأنَّ اْلَعتتَذاَب َعلَتتى َمتتن َكتتذََّب ) ، وكتتذل  قتتال موستتى وهتتارون1٦ - 1٥الليتتل:  (الَّتتِذي َكتتذََّب َوتَتتتَوىلَّ  ،َيْصتتَ َها ِإالَّ اْاَخْتتتَقى

لتكذيب، بل هو التتويل عتن الطاعتة، آتإن ال تا  علتيهم أن يصت قوا الرستول آيمتا أدتس ويطيعتوه آيمتا أمتر، ، آع ِلَم أن التويله ليح هو ا 48 ه:  (َوتَتَوىلَّ 
 -وهتو متاثله عليته الكتتاب والست ة  -. ويظهر من كت   ختتيخ اإلست   أن اإلميتان ع ت  أهتل الست ة ٣[وض  التص يق التكذيب، وض  الطاعة التويل

الطاعة أبثاء أعمال اإلميان، وهو معىن قول أهل الس ة )اإلميان قول وعمل(، وأن اإلميان ي تثي را ياتاث  الب  آيه من التص يق ابلقلب واللسان ما
تل م هتا أب صتل اإلميتان  التص يق وهو التكذيب واَّا ، كما ي تثي را يااث الطاعة وهو التويل برتك املأمور به أو آعل امل هتي ع ته واملقصتوث ه تا ماخي 

ه اقا  املتذكور رباتل االعتقتاث، آمتن حصتر الكثتر يف اَّات  آقت  حصتر اإلميتان يف التصت يق وهتذا قتول املرجتتة وهتو قتول اب تل  كما بيه ته يف الت بي
والكثر الخيتص ابلتكذيب، بتل لتو قتال: أ  أعلتم أنت  صتاثق لكتن ال اتبعت ، بتل ]رمحه هللا  ابن ميميةكما آصهلته ربال االعتقاث، ويف هذا قال 
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وأدالثتت  وال أواآقتت ، لكتتان ك ثتتره أعظتتم، آلمتتا كتتان الكثتتر املقابتتل لإلىمتتان لتتيح هتتو التكتتذيب آقتتط، ع لِتتَم أن اإلميتتان لتتيح هتتو أعاثيتت  وأب اتت  
 ومواالةِ  التص يق آقط، بل إ ا كان الكثر، يكون تكذيبا، ويكون خمالثة ومعاثاة وامت اعا  ب  تكذيب، آ ب  أن يكون اإلميان تص يقا ما مواآقة ِ 

 .1[ث، اليكثي جمرث التص يقوانقيا
                                                 

 292 /٧)جممون الثتاوى(  1
 [ املذكور قبل آية املائدة وقرر أن التوي  قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا )  .كلم فيه من قبلمرتك الذ  لو عني اهمكلم املصنف يف )التوي 

 والصواب أن التوي أبلغ من الرتك. 
التكذيب من أنواع الكفر وهو يقابل  ، فكما أن 32 - 31قيامة: ال ((َوَلِكن َكذََّب َوتَتَوىلَّ ، َآَ  َص ََّق َواَل َصلَّى)) فالتوي نوع من أنواع الكفر كما بني هللا معاىل:

 )وموىل(. ..وال صلى(. ا، )فكذلك التوي نوع من أنواع الكفر وهو يقابل القاعة واالنقياد واالستس التصديق )ف  صد ق( )ولكن كذ ب(
عة، فإن ل هو التوي عن القابو التكذيب لي  ه وكل من النوعني كفر صرج عن امللة، وقد جيتمعان فيصريان كفرًا فوق كفر، وقد قال شيخ اسس ا: )التوي

 لفتاو  موع اجمالرسول فيما أخرب ويقيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد القاعة التوي(  الناس عليهم أن يصدقوا
(7/142.) 

َوَمن ملَّْ ) ه معاىل:، قبل قول 43 املائدة: ( اِبْلم ْؤِمِ سَ َوَما أ ْولَتِت َ  َن ِمن بَتْعِ  َ ِل َ يَتتَتَولَّوْ  مث َّ  َنَ  َوِع َ ه م  التتَّْوَراة  ِآيَها ح ْكم  اّللهِ وََكْيَف   َكِهم و ) فالتوي املذكور يف قوله معاىل:
ذا ال خنالف فيه ما مقدا، فهسميان يف اآلية على حقيقته، ويؤكد هذا سبب النزول ك، هو التوي املكف ر ونفي ا 44املائدة:  (َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  َآأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ 

 ط فيه اجلحد أل ل التكفري. املصنف، وال نشرت 
إنكاره على من اشرتط  وابلتاي خنالفه يف ك املقلق(و )الرت وإمنا خنالفه كما مقدا إبدرا ه الرتك اجملرد كمعصية، الذ  هو )مقلق الرتك( حتت التوي املكف ر الذ  ه

 .يذكرها السلف عادة اجلحد أو االستح ل أل ل التكفري يف )مقلق الرتك( وهي صورة احلكم القدمية اليت
 . يف التفصيل هذا حق ولكن الشأنو فذكر أن اآلية عامة متناول بلفظها العاا حىت القضاة ابلشرع،  (.877وقد وضح املصنف قصده يف ام صة )ص

 ها.أنزول( ب الليه سبفقد  عل مناط التكفري فيها هو مرك احلكم قال: )الذ  ي زمه دائماً احلكم بدري ما أنزل هللا كما دل  ع
 ه. رتع وامباعع املخوقد قد منا لك أن )احلكم بدري ما أنزل هللا( الذ  الَزَا مرك حكم هللا يف سبب النزول، هو احلكم ابلشر 
م هللا يف الواقعة رتك حك، لكنه قضى فين بشرع هللالذ  يداولي  هو املعصية وامباع اهلو ، فهذا أيضاً يندرج حتت احلكم بدري ما أنزل هللا إن فعله القاضي املسلم 

االستح ل  من السلف، اجلحد أو ط من اشرتطك اشرت دون أن يتبع شرعًا آخر صرتع، فهو قد حكم بدري ما أنزل هللا، ولكن لي  ابملعىن الكفر  القاغوحل، ولذل
 .يف مكفريه شأن ذلك شأن سائر املعاصي غري املكفرة

 وام صة: 
   ي زا مرك حكم هللا إما أن يكون:أن احلكم بدري ما أنزل هللا الذ

 حكماً ابلشرع املخرتع )حتاكماً للقاغوت(.
 أو معصية ومتابعة للهو  والرشوة. 

 يه، كفري فهو صورة سبب نزول اآلية وِل خيتلف السلف يف أهنا عمل مكفر ال يفتقر إىل اجلحد واسستح ل للت فاألول:
 . فيهللتكفري بعض ام أ عن السلف فيه، واشرتط مجهورهم اجلحد واالستح للي  هو سبب نزول اآلية ولذلك ورد  والثاين:

إن احلكم  (4))لك قال بعد ذلك: لنزول. ولذسبب ا واملصنف يُاّلحق الصورة الثانية ابألوىل، وال يفر ق بينهما يف اشرتاط اجلحد ويقول أبن ذلك كله من صورة
 ة...(.ابلكفر يقع على من مرك حكم هللا يف قضية واحد

 قلت: لو أراد؛ إن حتاكم فيها لدري شرع هللا أ  إىل القاغوت، فصواب. 
عمدًا غري صقىء، فهو  لكنه أعرب عن قصده الذ  بي ناه لك من قبل فقال: )وام صة أن كل من مرك حكم هللا يف قضية أو انزلة وحكم فيها بدري ما أنزل هللا مت

، إىل قوله: )وإمنا يرُد هذا التفريق يف حق قضاة الشريعة الذين يلتزمون احلكم ابلشريعة (القضاة احلاكمني ابلقوانني الوضعيةكافر كفرًا أكرب ويدخل يف هذا احلكاا و 
( قال يف 893كذا ) ص   يف األصل، فمن خالفها منهم متعمدًا كفر، ومن خالفها صقئًا ِل يكفر بل هو مأ ور اب تهاده إن كان من أهل اال تهاد..( أها.

  -كل من قس م احلكم بدري ما أنزل هللا إىل قسمني ) (:889م صة: )وال يستثىن من هذه األحكاا إال احلاكم أو القاضي الشرعي اجملتهد املخقئ( وقال ) ص ا
يدل على أن ك مه يتناول احلكم  ،خقئفهو صقئ، فإن احلكم بدري ما أنزل هللا كفر أكرب ال غري، وال ينجو من هذا الوعيد إال اجملتهد امل - كفر أصدر وكفر أكرب

ملخالفني حلكم هللا يف بدري ما أنزل هللا بصورة الرتك اجملرد كمعصية، دون التحاكم إىل شرع آخر، إذ ال يسو غ للمجتهد امباع شرع آخر حبال. وأتمل كيف حصر ا
. خصوصًا وأنه صر ح أبنه يعر من كان ..العاصي أو الفاسق أو الظاِل ؛ عنده وهو ولي  مث وسط بينهما املوضع األول، يف )اجملتهد املأ ور( ويف مقابلة )الكافر(.
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ثتر آاعلهتا،  نتصه الشتارن علتى كالتيت -لترتوك من ااقتوال وااآعتال وا -: أن أهل الس ة القائلس أبن اإلميان قول وعمل ي كثِهرون اباعمال واحلاصل
َّات  أي  هم إال التكتذيب واالكثتر ع ت يحأما املرجتة القائلون أبن اإلميتان هتو التصت يق ولتيح العمتل م ته، آت  ي َكثهترون بشتال متن ااعمتال، بتل لت

إنتته رن علتتى كثتتر آاعلتته آذي نتتص الشتتاماياتتاث التصتت يق، ولكتتن الثقهتتاء واملتكلمتتس متتن املرجتتتة قتتالوا متتا  لتت  إن العمتتل )قتتول أو آعتتل أو تتترك( التت
ن جعلتوا خ ة املرجتتة التذي مل، ِب فالع ع مة على أنه مكذب بقلبه، ويكثرونه بذل  العمل، وجعلوا اَّا  الوما الي ث  عن التكث  ر ل هذا

 .اَّا  ختر ا مستق  للتكث  يف هذا املوضا كما خترحته يف تعليقي على العقي ة الطااوية ربال االعتقاث
رك الكم رتا أنتزل هللا التذي جتاء مثسترا  يف هو ت (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) : أن م اط التكث  يف قوله تعاىلوام صة

 تل  اآلية قبلها أبنه التويل عن حكم هللا أي تركه وع    اعته ال التكذيب به وجا ه، آمن اخترتط اَّا  للتكث  ه ا آق  دالف ال ص وختتر ه اب
 . ومما يزي  هذا بيا  :1(طمن اخترتط ختر ا  ليح يف كتاب هللا آهو اب ل وإن كان مائة ختر ) عليه الص ة والس  كما قال 

رث آعلهتا كتم عليته ابلكثتر رجتلهتا آإنته  ال ليل ال اين: وهو ما كرته يف املق مة اخلامسة عشرة من أن الذنوب التيت نتصه الشتارن علتى كثتر آاع - 2
 -انتت متن الواجبتات كإن   -ات ها جثون تقيي   ل  جبا  أو استا ل، ِب ف الذنوب اليت مل ي بت عن الشارن كثر آاعلها آ  يكثتر إال إ ا 

 .-إن كانت من احملرمات  -أو استالها 
والخيترج العبت  متن اإلميتان إال ] القحااو وق   كرت يف املق مة اخلامسة عشرة واليت خترحها يف الت بيته اقتا  املتذكور عقتب تعليقتي علتى قتول اإلمتا  

لذنوب )املكثهرة واملثسِهقة( وع   اخترتاط اَّات  أو االستتا ل للتكثت  اباوىل متا ،  كرت أن التثريق بس هذين ال وعس من ا[جباوث ماأثدله آيه
اِلَثته يكثتر، وقتذا أكثتر الستلف متن يشترتط اَّات  للتكثت  اب لتذنوب اخترتا ه يف ال انية أن هذا اثبت ابلكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة حتىت أن خم 

ا يف الت بيه اقا  املشار إليه: إجان الصاابة على تكثت  َترك الصت ة رجترث الترتك، متا إجتاعهم . ومن ااثلة اليت   2املكثرة كما  كره ابن تيمية كْر
بتس العبت  ) عليه الص ة والست  على ع   تكث  ختارب اخلمر إال إ ا استالها. و ل  ان ال ص أثبت الكثر لتارك الص ة رجرث الرتك وهو قوله 

حتس مل ي بتت نتص يف تكثتت  ختتارب اخلمتر آت  يكثتتر إال بشتال مكثهتر وايثة علتى الشتترب، وهتو استتا ل ختترهبا رتتا ، يف ٣(وبتس الكثتر تترك الصتت ة
 يعين التكذيب ابل ص احملر  قا، وهذا التكذيب كثر.   

تتم ِرَتتا أَنتتملَّْ  َْ  َوَمتتن) (، آقتت  قتتال تعتتاىلبتتس العبتت  وبتتس الكثتتر تتترك الصتت ةقتت  قتتال ) عليتته الصتت ة والستت  آتتإ ا كتتان ال تت   تتم  ك  َزَل اّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه 
تتر، آ. (اْلَكتتاِآر ونَ ) معتترف أبل. . آتترتك الصتت ة كثتتر أكتتس معتترف أبل )الكثتر(، وكتتذل  تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا كثتر أكتتس(اْلَكتاِآر ونَ  هتتذا تتتركم م َكثِه

لكتتاب  ودتالف ارك علتى هللاا آقت  استت   أو االستا ل للتكث  ه وهذا تركم مكثهر نص الشارن على أن آاعله كاآر كثرا  أكس. آمن اخترتط اَّا
َ لَته  اْق تِ  َمتا تَتبَتَوَمن ي َشاِقِق الرَّس توَل ِمتن بَتْعت)والس ة وإجان الصاابة الذي هو سبيل املؤم س، وقال تعاىل  تْؤِمِ َس اَ ى َويَتتَّبِتْا َختْ َ َستِبيِل سَّ ْلم 

 .11٥ال ساء:  (ِه َجَه ََّم َوَساءْت َمِص ا  نت َولهِِه َما تَتَوىلَّ َون ْصلِ 

                                                                                                                                                                            

صورة اليت اشرتط السلف ملتزمًا ابلشرع، وأطلق املخالفة حبيث ال ختتص ابلتحاكم إىل القاغوت، بل ومشمل الرتك اجملرد كمعصية متابعة للهو  أو الرشوة، ملك ال
 ل ذلك مر  املصنف يف كتابه قد خق أ يف هذا كل من خالف مذهبه هذا، من املتقدمني واملتاخرين، بدءًا اببن عباس كما اجلحد واالستح ل للتكفري فيها، وأل

  (.مقدا ومن قال بقوله من السلف مث ابن القيم وابن أيب العز وقد مقدا
ل عنه، هي ب احلكم مع العدو و )فاعتقاد و  مث قال: ،فاليت يتناوهلا السلوخق أمها يف اشرتاط اجلحد وحنوه لتكفري اترك احلكم ابلصورة القدمية  (882ص)مث عاد 

 صورة سبب نزول اآلية وحكم هللا أبهنا كفر أكرب ال أصدر( أها.
ه ولو يف  منشرع املخرتع بدالً ع حتكيم الم عنه فقد وضح أن سبب النزول لي  هو فقط، العدول عن حكم هللا من  ن  املعصية واهلو ، بل هو اسعرا( والتوي  

 (24-21[النكت اللوامع ص )حكم أو حدٍ  واحد
 ال يل متثق عليه 1
 2٠9و  2٠٥ /٧)جممون الثتاوى(  2
 رواه مسلم ٣
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 .ل هللايبقى بع   ل  الت بيه على قاع تس  ا أسا  أدطاء معظم املعاصرين يف موضون اإلميان والكثر، وم ه اخلطأ يف موضون الكم ب   ما أنز 
ا،  ت  متن املعاصترين قتلتل يف آهتم كة صتاياة، ولكتن اخل. وهتي قاعت [النكثر مستلما  بتذنب متا مل يستتاله]: وهي قول أهل الس ة القاعدة األوىل

 ، ولتيح اامتر كتذل -ث باتل االعتقتاكما قالته االبتاين، وبي تت دطتأه يف أدطتاء التكثت  ر  -آق    وا أن كلمة ) نب( آيها تعين أي  نب كان 
  -ذه العبتارة قت  قتال أهتل الست ة هتو ستتا قا كثتر آاعلهتا إال اببل املقصوث ابلذنب آيها الذنوب خت  املكثترة كتالز  والتراب واخلمتر والسترقة آهتذه الي

وابلتتايل  ستمى آاعلهتا مستلما ،كثترة آت  يللرث على اخلوارج الذي يكثرون ابلتذنوب خت  املكثترة رجترث آعلهتا، أمتا التذنوب امل -كما  كر ابن تيمية 
باتل ميت ة الطااويتة أبول ي علتى العقثستة عشترة، والتثصتيل متذكور بتعليقتآ  تسرى عليه هذه القاعت ة، وانظتر ختترحا  متوجزا  لتذل  ابملق متة السا

 االعتقاث.
 تتت معتتىن  تتت دطتتأه كمتتا بييه وهتتذا دطتتأ وب .[والخيتترج العبتت  متتن اإلميتتان إال جباتتوث ماأثدلتته آيتته]رمحتته هللا  القحاااو أمتتا القاعتت ة ال انيتتة: آهتتي قتتول 

والكثتتر ]املتتذكور آنثتتا  ميااةاباان ميقتتول  ل االعتقتتاث رتتا ي تتين عتتن إعاثتتته ه تتا، ويكثيتت  ه تتاهتتذه العبتتارة ع تت  املرجتتتة و لتت  يف التعليتتق عليهتتا رباتت
 .292 /٧ إىل آدر مانقلته ع ه من جممون الثتاوى [الخيتص ابلتكذيب...

، وقت   كترت ثليلتس علتى  (َل اّلله  ا أَنتزَ ك م رَِ َوَمن ملَّْ  َْ ) وق  كان هذا كله يف بيان أنه اليشرتط اَّا  أو االستا ل للاكم ابلكثر ااكس على
 بط ن هذا الشرط:

                                                 
 [ م فقط وذكر هو مرك احلك  (اّلله   ا أَنَزلَ َمن ملَّْ َ ْك م رَِ وَ )( يف الشبهة الثالثة: ذكر أقوال من  عل مناط التكفري يف آية: 728ص)قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا

 حلكم طا أنزل هللا واحلكم خب فه(.ا( قال: )مرك 872بعض من اشرتط اجلحد يف التكفري يف هذه الصورة ومن ِل يشرتط، مع أنه يف عنوان الشبهة )ص
ن فيها قاالهتم اليت يشرتطو منا سيراد هعي دا فإن أراد: )احلكم خب فه( أ  بشرع آخر فهذا كما عر فناك لي  هو ما يشرتط فيه السلف اجلحد، ومن مث ف 

 اجلحد، مث مكل ف الرد عليها، إذ لي  هذا مناطها..
االستح ل و قئة من اشرتط اجلحد قدمنا لتخ نا كماهوإن أراد: )ابحلكم خب فه( اهلو  والشهوة واملعصية والرشوة، وذلك ال شك كله خ أ حكم هللا، ف  داعي 

 من السلف. 
( 872ها. )أكم فهو ظاِل فاسق( حيِل و  ومن أقر  به بن عباس رضي هللا عنه حيث أورد ما يُنسب إليه من أنه قال: )من  حد ما أنزل هللا فقد كفر،كما فعل مع ا

 حيث  عل ك مه مصادماً لنص اآلية.
 وارج فيه. ناط الذ  أنزهلا امالوه يف املا بل قيف مناطهوقد عر فناك فيما مضى أن ك ا من قال مثل ذلك من السلف، غري مصادا لآلية ألهنم ِل يقولوا ذلك 

لها( وِل خيالف لرباء: )يف الكفار كقال عنه ا و الذ وأن مناط اآلية الذ  أنزلت فيه هو مرك حكم هللا مع التشريع أو التواطؤ والتحاكم إىل شرع آخر غريه، وه
  سبب نزول ضي هللا عنه نفسه رو ابن عباس ر غريها، و و شرك صراح كما نص هللا معاىل يف سورة األنعاا أن امباع غري مشريع هللا  أحد من السلف يف أنه كفر أكرب.

 عة غرين أبن  متابه إبسناد صحيح، فابن عباس وسائر الصحابة ال يشك و ، كما رواه عنه احلاكم وغري  121األنعاا:  (ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ) قوله معاىل:
ة، وقد عرفت املعاصي غري املكفر  هو من  ن  لك ملامشريع هللا كفر جمر د، ومن مث فلم يشرتط أحد منهم للتكفري بذلك، اجلحد أو االستح ل، وإمنا اشرتطوا ذ

 .صورمه فيما مقدا
ابن عب اس عل قه و  ( َ ْك مَوَمن ملَّْ ) كم طا أنزل هللاك احل(: )فاهلل سبحانه عل ق الكفر على مر 872ومن هذا معرأ جمانبة املصنف للصواب بقوله يف املوضع نفسه )ص

 على  حد ما أنزل هللا، فأثبت مناطاً للحكم غري املناط الوارد يف اآلية( أها. 
 .نعم، وحقَّ له أن يفعل ذلك، ألنه ال يفس ر بك مه هنا اآلية، فقد عرفت مفسري السلف هلا يف سبب النزول

حلكم بدري ما اد كمعصية، كما يشمل لرتك اجملر ااهرها ع لي  فيه مناطها، ولذلك اشرتط اجلحد، فقد قد منا لك أن لفظ اآلية عاا، فيشمل ظوإمنا هو يتكلم يف واق
كفري كل ا لتموارج بظاهرها ولذلك متس ك تشابه،أنزل طعناه التشريعي الكفر ، فهي إن ِل مفهم على ضوء سبب النزول وأبقيت على عمومها هذا، صارت من امل

 .من عصى هللا كما زعموا
ط التكفري يف ن سبب النزول أن منامعلم، يظهر يف ال ولكن عند رد املتشابه إىل احملكم، وفهم نص الكتاب على ضوء بيان السنة النبوية، كما هي طريقة الراسخني

  يذكر معه اجلحد. الفِ ر الذ  ط املكخر غريه، فهذا هو املنااآلية، هو اسعرا( عن حكم هللا ولو يف حدٍ  واحد من حدود الشرع، واحلكم بشرع آ
د منا لك واحلق كما ق ية فيه،وأوَّلوا اآل سلف اجلحد،له ال أما ما كان ينتقده اموارج على والة زماهنم ويستدلون ابآلية منزلينها على غري مناطها، فهو الذ  اشرتط

 (21-20[النكت اللوامع ص )أنزلت يف غري مناطها أن مبقى على ظاهرها يف مناطها، وأن مَؤو ل إذا
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 .أح  ا: أن اخترتاط اَّا  خمالف مل اط التكث  الوارث يف اآلية والذي هو جمرث ترك الكم والتويل ع ه
تا  -رن لشتارن وثاللتة الشتا وثاللة عترف اتثاق الصاابة وثاللة الل ة -وال اين: أن الكثر يف اآلية هو الكثر ااكس وق  ثبت  ل  أبربعة أثلة   كْر

تتر، وهتتذا اليشتترت لتترتك  نتتب مايف التترث علتتى الشتتبهة ال انيتتة. ورتتتب هللا الكثتتر ااكتتس علتتى تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا رتتا يعتتين أن هتتذا  ط جاتت  أو كثِه
لتذين قول خ ة املرجتتة اان، وقال باستا ل للتكث  به كما ثله على  ل  الكتاب والس ة واإلجان، ومن دالف يف  ل  آق  دالف ال ص واإلج

لهتا،  ذه التذنوب رجترث آعهتثر من آعل أكثرهم السلف الخترتا هم اَّا  للتكث  ابلذنوب املكثرة ميا ي طوي عليه هذا الشرط من رث حكم هللا بك
 كما  كرته يف املق مة اخلامسة عشرة.
 .(ِآر ونَ م  اْلَكاأَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه  َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا ) د صة القول يف تثس  قوله تعاىل

 سبق آيما يلي:ا، أخلص مابع  الرث على الشبهات ال  ث الوارثة على االحتجاج هبذه اآلية، وبيان الق والقول الراجح يف كل م ه
ة أو خت هم ممتن يتصت ى للاكتم من الكا  والقاا (اّلله   نَزلَ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَ ) أن اآلية عامة: يَتع م حكم ها كل من يت اوله لثظها، أي كل - 1

ء جتيعهم  الوضعية، آإن هؤالاة القوانسبس ال ا ، وسواء كان القاضي  كم ابلشرن يف اا صل كقااة الشريعة، أو كان ال كم به يف اا صل كقا
 يعمهم لثظ اآلية إ ا تركوا الكم را أنزل هللا.

 ية هو الكثر ااكس امل رج من امللة.أن الكثر يف اآل - 2
ل. وهتذا امل تاط ثل عليته ستبب ال تزو  زل هللا كماأن م اط التكث  يف هذه اآلية هو ترك الكم را أنزل هللا والذي ي ومه ثائما الكم ب   ما أن - ٣

ستتا ال  رابة أو جا ا  أو اقو رختوة أو ن الباعل هوي  أهو سبب الكم ابلكثر الوارث يف اآلية ثون ال ظر إىل الباعل على هذا السبب، آسواء كا
ليته، وقت  عى الستبب ال الباعتل ي يرتتتب علتأو كراهية ملا أنزل هللا وتثايل خ ه عليه أو خ   ل  من البواعل، آإن هتذا كلته اليتؤثر يف الكتم التذ

 ربال االعتقاث. كرت الثرق بس أسباب الكثر وأنواعه وبواع ه ضمن أدطاء التكث  املذكورة 
وقتا  -ب نتزول اآليتة يف ستب -كثتر أن الكم ابلكثر يقا على من تترك حكتم هللا يف قاتية واحت ة أو يف جيتا أقاتيته، و لت  ان الكتم ابل - 4

 عة.  مة السابما يف املقكعلى من ترك حكم هللا يف قاية واح ة وهي حكم الزاين احملصن، وصورة سبب ال زول قطعية ال دول يف ال ص  
 : أن كل من ترك حكم هللا يف قاية أو  ولة وحكم آيها ب   ما أنزل هللا متعم ا  خ  خمطال آهتو كتاآر كثترا  أكتس. ويت دل يف هتذا الكتموام صة

حكتم هللا والكتم ب ت ه،  ثدوال  أوليا  جيا الكا  والقااة الاكمس ابلقوانس الوضعية، ان جمرث التزامهم الكم هبتذه القتوانس هتو تعمت  مت هم لترتك
، آمتن دالثهتا آهؤالء اليرث آيهم التثريق بس املتعم  وامل طال. وإمنا يرث هذا التثريق يف حق قااة الشريعة الذين يلتزمتون الكتم ابلشتريعة يف ااصتل

إ ا حكتتم ]عمتترو بتتن العتتاص مرآوعتتا  متت هم متعمتت ا  َكَثتتر، ومتتن دالثهتتا خمطتتتا مل يكثتتر بتتل هتتو متتأجور ابجتهتتاثه إن كتتان متتن أهتتل االجتهتتاث لتت يل
. إال أن امل طال من قااة الشرن حكمه مرثوث دب نقاه إ ا دالف 1[الاكم آاجته  مث أصاب آله أجران، وإ ا حكم آاجته  مث أدطأ آله أجر

 .2(من عمل عم   ليح عليه أمر  آهو رثال ابت يف الشرن للا يل )
قتال بته ك ت  متن أهتل  -من أهنا عامة يف كل من تعمه  ترك حكم هللا والكم ب ت ه أنته كتاآر كثترا  أكتس  - وهذا الذي رجها ا أنه الق يف هذه اآلية

رابعتة متن أن العلم من الصاابة والتابعس رضتي هللا عت هم، وبتذل  تترى أن متا كر ه مل خيترج عتن جممتون أقتواقم، وهتذا حتقيتق ملتا  كتر ه يف املق متة ال
إال أنه البت  أن يكتون التق يف قتوِل متن  -وإن أسقط هذا االدت ف الجة يف قوِل معس من أقواقم كما يف املق مة ال ال ة  -الصاابة إ ا ادتلثوا 

اق م هم ابلرتجيح كما قال 
 
 .[خمطتال ومصتيب آعليت  ابالجتهتاث] –يف ادتت ف الصتاابة  - مالاكأقواقم إ  الخيرج الق ع هم جيعا، ويعرف امل

اا صتتل ال التتل متتن أصتتوله: إ ا ادتلتتف الصتتاابة كتت َّ متتن أقتتواقم متتا كتتان أقرهبتتا إىل الكتتتاب ]يف أصتتول متتذهب أمحتت  بتتن ح بتتل  اباان القاايمو كتتر 
 ان الق يف واحِ  م ها كما يف املق مة الرابعة. [ومل خيرج عن أقواقم]، وقوله ٣[والس ة، ومل خيرج عن أقواقم

 اآلية:وممن قال من السلف را رجها اه يف هذه 
                                                 

 متثق عليه 1
 رواه مسلم 2
 ٣1 /1)اع   املوقعس(  ٣
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عتن ابتن مستعوث والستن وال  عتي: أن هتذه اآلايت الت  ث « اللبتاب»ونقتل يف ]يف تثست ه قتال  مجاال الادين القاامسي حممادما نقله الع متة  - 1
 تتاهر عامتتة يف اليهتتوث ويف هتتذه اامتتة، آكتتل متتن ارتشتتى وبهتت ل الكتتم آاكتتم ب تت  حكتتم هللا، آقتت  َكَثتتر و َلَتتم وآستتق، وإليتته  هتتب السُّتت هي، انتته 

ل آت  يت دل اخلطاب. مث قال: وقيل: هذا آيمن َعِلَم نصه حكم هللا مث رثهه عيتا   عمت ا  وَحَكتم ب ت ه، وأمتا متن دثتي عليته الت ص أو أدطتأ يف التأويت
وادرتن ح كما   -يعين اليهوث  - اهر اآلايت ي ل عى أن من آعل م ل ماآعلوا « أحكا  القرآن»يف هذا الوعي . انتهى. وقال إْساعيل القاضي يف 

الف به حكم هللا، وجعله ثي ا  ي عمل به، آق  لزمه م ل مالزمهم من الوعي  املذكور، حاكما كان أو خ ه . ومانقله القاْسي عن إْساعيتل القاضتي 1[خي 
ل ص، ونقتل الستيو ي اإلجتان ، ومعىن ك   إْساعيل هو ما كرته يف املق مة السابعة من أن صورة سبب ال زول قطعية ال دول يف ا2 كره ابن حجر

 علتتى  لتت . وصتتورة واقع تتا املعاصتتر متتن الكتتم ابلقتتوانس الوضتتعية هتتي صتتورة ستتبب ال تتزول وهتتي تعمتت  تتترك حكتتم هللا والكتتم بشتترن خمتترتن خيالثتته متتا
ضتتعية اليَتترِث آتتيهم متتا كره القتتاْسي متتن جعلتته ثي تتا  ي عمتتل بتته أى نظامتتا  م لزمتتا  كمتتا  كرتتته يف معتتىن التت ين يف املق متتة ااوىل، والتتاكمون ابلقتتوانس الو 

 ت ه رقتاتى التثريق بس املتعم  وامل طال واملتأول آهذا يترث يف قاتاة الشتريعة، أمتا الكتا  ابلقتوانس الوضتعية آهتم متعمت ون تترك حكتم هللا والكتم ب
متتا تتت ص عليتته ستتائر ال ستتات  العلمانيتتة متتن أنتته )الكتتم يف التتتزامهم الكتتم هبتتا، وهتتم اليتولتتون م اصتتبهم الرائستتية والقاتتائية إال علتتى االلتتتزا  بتتذل  ك

 احملاكم ابلقانون(، وق  نبههت على هذا من قبل.
 القاارب ومتتا نستتبه القتتاْسي البتتن مستتعوث رضتتي هللا ع تته، رواه الطتتسي ع تته أبك تتر متتن  ريتتق وأك تتر متتن لثتتظ،  كتترت بعاتتها قتتب  ، وم هتتا قتتول  - 2
مار، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، قال: سألت ابن مستعوث عتن الستات، أهتو الرختتا يف الكتم، آقتال: ح ث ا ه اث، قال: ث ا عبي ة، عن ع]

ي   الرجتل علتى ال، من َ ْكم را أنزل هللا آهو كاآر، ومن مل  كم را أنزل هللا آهو  امل، ومن مل  كم را أنزل هللا آهو آاسق، ولكن السات يستع
َْظلمة آتعي ه عليها، آَتي ه

 .٣[ ى ل  اق ية، آتقبلهاامل
يقتول: ومتن مل  (َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ )وما نسبه القاْسي للس ي رواه الطسي ع ه ونقله ابتن ك ت ، وهتو قولته  - ٣

 .4[ كم را أنزلت آرتكه عم ا ، أو َجاَر وهو يعلم آهو من الكاآرين
، تعم ا  من خ  جهتل والدطتأ يف التأويتل، حكتاه الب توي عتن ] –يف هذه اآلية  - ابن القيموقال  - 4 وم هم من أتوهقا على الكم ر الثة ال صه

 .٥[العلماء عموما  
، وهتذه اآليتة هتي ٥٠املائت ة:  (لِهَقتْوِ  ي وِق  تونَ  أََآا ْكَم اََّْاِهِليَِّة يَتبتْ  توَن َوَمتْن َأْحَستن  ِمتَن اّللِه ح ْكمتا  ) يف تثس  قوله هللا تعاىلوقال ابن ك    - ٥

ي كتر تعتاىل علتى متن دترج عتن حكتم هللا املشتتمل علتى  ]آيهتا  ابن كثريدتا  اآلايت الوارثة يف قصة تب يل اليهوث حكم هللا يف الزاين احملصن، آقال 
التتيت وضتتعها الرجتتال بتت  مستتت   متتن الشتتريعة، كمتتا كتتان أهتتل كتتل دتت  ال تتاهي عتتن كتتل ختتتر وَعتتَ َل إىل ماستتواه متتن اآلراء وااهتتواء واالصتتط حات 

كهتتم اَّاهليتتة  كمتتون بتته متتن الاتت الت واَّهتتاالت ممتتا ياتتعوهنا َبرائهتتم وأهتتوائهم، وكمتتا  كتتم بتته التتتتار متتن السياستتات امللكيتتة املتتأدو ة عتتن مل
ن ختترائا ختتىت متن اليهوثيتة وال صترانية وامللتة اإلست مية ج كز دان الذي وضا قم الياسق، وهتو عبتارة عتن كتتاب جممتون متن أحكتا  قت  اقتبستها عت

عليته   وخ ها، وآيها ك   من ااحكا  أدذها من جمترث نظتره وهتواه، آصتارت يف ب يته ختترعا متبعتا يقت موهنا علتى الكتم بكتتاب هللا وست ة رستول هللا
أََآا ْكتتَم ) وله آتت   كتتم ستتواه يف قليتتل والك تت ، قتتال تعتتاىل، آمتتن آعتتل  لتت  آهتتو كتتاآر دتتب قتالتته حتتىت يرجتتا إىل حكتتم هللا ورستتالصتت ة والستت  
. آبتسه رمحته هللا أن الكتم ابلكثتر ٦[(لِهَقتْوِ  ي وِق  تونَ َوَمتْن َأْحَستن  ِمتَن اّللِه ح ْكمتا  ) أي يبت ون ويري ون وعن حكتم هللا يعت لون (اََّْاِهِليَِّة يَتبتْ  ونَ 

راء الرجتال، وضترب لتذل  م لتس أحت  ا متا كتان عليته أهتل اَّاهليتة واآلدتر متا كتان عليته التتتار، مث يقا على من درج علتى حكتم هللا وَعتَ ل إىل آ
                                                 

 ته1٣98، ط ثار الثكر 21٦ - 21٥ /٦)حماسن التأويل( للقاْسي،  1
 12٠ /1٣يف )آتح الباري(  2

 2٣٠ /٦)تثس  الطسي(  ٣
 ٦1 /2)تثس  ابن ك  (  4
 1ط ثار الكتب العلمية، ط ، ٣٦٥ /1)م ارج السالكس(  ٥
 (2/٦٧)تثس  ابن ك    ٦
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. ومل يقل من اعتق   ل  أو من جا  حكم هللا ان هذه الصثات وإن كانت مكثترة يف  اْتا إال أن [آمن آعل  ل  آهو كاآر]عمَّم الكم آقال 
وامل تاط كمتا أستلث ا هتو تعمت   (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ ) ارث يف قوله تعاىلتقيي  الكثر هبا دروج على م اط الكم الو 

 ترك حكم هللا والكم ب  ه. 
لمتاء واليتت ري التراجح متتن وقتال الشتتوكاين رمحته هللا خما بتتا القاضتي الشتترعي املقلت  التتذي  كتم اباقتتوال التيت دتت ها يف كتتب متتن ستبقه متتن الع - ٦

واعلتم أرختت ك هللا ] الشاوكايناملرجوح والصواب من اخلطأ آيها، إ  إن املقلت  الَبَصتر لته أبثلتة الكتتاب والست ة التيت يعلتم هبتا التراجح والصتواب، آقتال 
 -ختت  يف أنت  علتى دطتر عظتيم  أيها املقل  إن  إن أنصثت من نثس  ودلهيت بس عقل  وآهمت  وبتس متاحرر ه يف هتذا املَؤلَّتف مل يبتق معت 

ىل  ان  تريتق الت ماء أبحكامت  وت قتل اامت ك والقتوق متن أهلهتا وحتلتل الترا  وحتتره  الت ل وتقتول علتى هللا متا مل يقتل، ختَ  م ستَتِ ِ  إ -إىل قوله 
وكيتف أقت مت  -إىل قولته  -نت  كتذل  بل بشال الت ري أحقم هو أ  اب ل ابعرتاآت  علتى نثست  أب عليه الص ة والس  كتاب هللا وس ة رسوله 

تتم  اْلَكتاِآر ونَ )»علتى أصتتول يف الكتتم ب ت  متتا أنتتزل هللا حتىت تكتتون ممتتن قتال آيتته  تتم ِرَتا أَنتتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه  تتم ِرَتتا ) – (َوَمتتن ملَّْ َ ْك  َوَمتتن ملَّْ َ ْك 
آهذه اآلايت الكرميتة مت اولتة لكتل متن مل  كتم رتا «  ( َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَثاِسق ونَ َوَمن ملَّْ )  – (أنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  الظَّاِلم ونَ 

. آإ ا كتان هتذا هتو قتول الشتوكاين للقاضتي الشترعي املقلت ، واستت ل عليته بعمتو  هتذه اآلايت، 1[أنزل هللا، آإن  الت هعي أن  حكمت را أنزل هللا
 قوله للقااة ابلقوانس الوضعية الذين دزمون أبهنم  كمون ب   ما أنزل هللا .آكيف يكون 

: واآلية عامهة آتيمن بت هل ((َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ )) يف قوله تعاىل]ور ل قول الشوكاين قال ص يق حسن دان  - ٧
 .2[حكم هللا وخ ه

آق  كانت هذه أقوال بعض أهل العلتم يف املستألة ر تل ماقلتته آيهتا، وهتو أن كتل متن تعمت  تترك حكتم هللا والكتم ب ت ه آهتو كتاآر ستواء كتان  وبع ،
 .٣قاضيا خترعيا أو خ  خترعي، واليست ىن من هذا الكم إال ا ته  امل طال للا يل الوارث يف حقه

 تاط الكتم ردطتاء ختتائعة متعلقتة أت بيته علتى آلية: أح  ا متعلق ببيان معىن الكم آيها، واآلدتر يف اليبقى بع  هذا ت بيهان متعلقان بتثس  هذه ا
 الوارث يف اآلية. 

 اآلية. (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  ) ( يف املراث ابلكم يف قوله تعاىلالتنبيه األول)
تجوا هبذه اآلية، وقالوا: إهنا نصم يف أن كل من حكم ب   ما أنزل هللا آهو كتاآر، وكتل متن أ نتب أما اخلوارج آق  اح]يف تثس ه  الفخر الراز قال 

ا وأبطلت معظمها آيمتا 4[أنزل هللا، آوجب أن يكون كاآرا   آق  حكم ب   ما . آأدذ أهل العلم يف الرث على احتجاج اخلوارج هبذه اآلية برثوث  كْر
ا يف أهتل الكتتاب، والقتول أبن الكثتر آيهتا هتو كثتر ثون كثتر، والقتول أبن املتراث ابلكثتر: آعتل آعت  ياتاهي ماى من القول. ومن  ل  القول أبهنت

أنتتزل هللا هتتذا متتا أن التت ص وارث يف تتترك الكتتم يف قاتتية واحتت ة، وم هتتا القتتول أبن الكتتم  أآعتتال الكثتتار، والقتتول أبن املتتراث متتن مل  كتتم جبميتتا متتا
احتت  واملستتتال. وكتتل هتتذه ااقتتوال اب لتتة متترثوثة. وبيه تتت بط هنتتا آيمتتا ماتتى، آتتاخلوارج خلتتوا يف االحتجتتاج ابآليتتة، ابلكثتتر آيهتتا إمنتتا يقتتا علتتى اَّ

 وأصااب هذه الرثوث جثوا آأآرخوا اآلية من ماموهنا وع لوا عن  اهرها ، والق وسطم بس هذين الطرآس.
 يكون من وجهس و ا:  أما الرث على احتجاج اخلوارج املذكور هبذه اآلية آي ب ي أن

ْع يس ابلكم بتس ال تا  وآصتل اخلصتومات )كالستلطان والقاضتي الو ه األول
َ
: أن نص اآلية وإن كان من صي  العمو ، إال أهنا داصة ابلكا  امل

كواجتتب علتتى   -وخ  تتا(، آاآليتتة عامتتة يف موضتتوعها أو هتتي عامتتة يف موضتتون دتتاص وهتتو الكتتم وآصتتل اخلصتتومات. وحيتتل ورث لثتتظ )الكتتم( 
تتم ِرَتتا أَنتتَزَل )  تعتتاىل قتتاليتراث بتته جيتتا أعمتتال اإلنستتان، آتتإن هللا ي تتراث بتته إال آصتتل اخلصتتومات وال يف الكتتتاب والستت ة، آإنتته ال -ال تا   َوَمتتن ملَّْ َ ْك 

                                                 

 ، ضمن )الرسائل املثي ة( له، ط ثار الكتب العلمية4٧ - 4٦)القول املثي  يف أثلة االجتهاث والتقلي ( للشوكاين ص  1
 ، ط امل ين111)اإل اعة ملا كان ومايكون بس ي ي الساعة( لص يق حسن، ص  2
 )ح يل عمرو بن العاص( ٣
 ٥ /12س  الراوي( )تث 4
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عميم لثظ )الكتم( علتى جيتا أعمتال اإلنستان ليصتبح كتل . آت٦4مر :  (َوَما َكاَن َربَُّ  َنِسيها  ) ومل يقل )ومن مل يعمل را أنزل هللا(. وقال تعاىل (اّلله  
آيمتا تتواتر  عليته الصت ة والست  أنزل هللا هو من حتريف الكلم عن مواضعه، وهذا من صثات اخلوارج كما قال رستول هللا  من أ نب حاكما ب   ما

داووهتا إىل القلتوب التيت هتي موضتا الثهتم، واملتراث وصتثهم  م وال(، أي يرثثونه قراءة ِب تاجرهداوو ح اجرهم يقرأون القرآن الع ه يف وصثهم أهنم )
 يقرأون من القرآن. يثهمون معىن ما أبهنم ال

اباان وقت  تقت   يف املق متة ال ال تتة عشترة أنته دتتب محتل معتىن اللثتتظ علتى معهتوث استتتعمال الشتارن )أي عترف الشتتارن يف ك مته(، وآيهتا  كتترت قتول 
اله يف معتتىن هتتو  تتاهر آيتته، ومل ي عهتت  استتتعماله يف املعتتىن املتتؤول أو ع ِهتتَ  استتتعماله آيتته  ثرا ، آامل تته علتتى دتت ف اللثتتظ التتذي ا هتترث استتتعم] القاايم

بته متن القترائن متا املعهوث من استعماله اب ل، آإنه يكون تلبيسا  ي اقض البيان واق اية، بتل إ ا أراثوا استتعمال م تل هتذا يف خت  مع تاه املعهتوث َحثهتوا 
. آتإ ا  بقتت هتذه 1[للساما مراثهم به لت  يسبق آهمه إىل مع اه املتألوف، ومتن أتمتل كمتال هتذه الل تة وحكمتة واضتعها تبتسه لته صتاة  لت يبسه 

القاعتت ة علتتى لثتتظ )الكتتم( الواجتتب علتتى ال تتا ، وج تتته مل َيت إال رعتتىن آصتتل اخلصتتومات والكتتم يف أقاتتية ال تتا ، آكيتتف إ ا جتتاءت القتترائن 
 املعىن:مؤك ة قذا 

 كتم بتس ال تا  ويؤكت   لت  قولته تعتاىل قبلهتاجتاءت يف ال 44ملائت ة: ا (ر ونَ َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاآِ ) ومتن  لت  قولته تعتاىل
 يف قاية اليهوثيس اللذين ونيا. الص ة والس   ليهع، وأهنا نزلت يف حكم الرسول  42املائ ة:  (َوِإْن َحَكْمَت آَاْحك م بَتيتْ َته ْم اِبْلِقْسطِ )

اَي َثاو وث  ِإ َّ َجَعْل َتتاَك َدِليَثتتة  يف اْاَْرِع ) –لتته إىل قو  - 22: ص (َدْصتتَماِن بَت َتتى بَتْعا تتَ ا َعلَتتى بَتْعتتِض آَتتاْحك م بَتيتْ َت َتتا اِبْلَتتقهِ ) و قولتته تعتتاىل
اة، ان ثاوث أن امللوك )والرؤساء( خما بون بته كالقاتو هذا نص صريح يف أن الكم إمنا يكون بس اخلصو ، ، و  2٦ص:  (آَاْحك م َبْسَ ال َّاِ  اِبلَْقهِ 

 .2٥1البقرة:  (َمةَ َوالِْكْ  َوقَتَتَل َثاو وث  َجال وَت َوآََته  اّلله  اْلم ْل َ ) عليه الس   كان ملكا  كما قال تعاىل
 ، وقتال تعتاىل ٥8ال ستاء:  (ْلَعتْ لِ حَتْك م تواْ ابِ  اِ  َأنَوِإَ ا َحَكْمتت م بَتْسَ ال َّت) والست ة، كمتا قتال تعتاىل وعلى هذا املعتىن ثار لثتظ )الكتم( يف الكتتاب

تت َته م ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  ) تتوَك ِآيَمتتا خَتتتَجَر   َ ) تعتتاىل ، وقتتال 1٠٥ال ستتاء:  (اِ  ِرَتتا أَرَاَك اّلله  لِتتَتْاك َم بَتتْسَ ال َّتت) ، وقتتال تعتتاىل 48املائتت ة:  (آَتتاْحك م بَتيتْ م  كِه
 .٦٥ال ساء:  (بَتيتْ َته مْ 

ن نصهتا  عامتا ، إال أنته دتاص ابلكتم بتس ال تا  يف وإن كتا، 44املائت ة:  (اِآر ونَ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلكَ ) والاصل أن قوله تعاىل
 ثه عليهم.اول يف الر اان يف داصة نثسه كما  هب إليه اخلوارج، وهذا هو الوجه يشمل سائر أعمال اإلنس أقايتهم ودصوماْم، ال

بتس املستلمس  دت ف كتاآر، آإنته ال  ل هللا وأنته: آهو أنه لو اآرتض ا صاة رأي اخلوارج من أن اآلية عامة يف كل متن مل يعمتل رتا أنتز الو ه الثاينأما 
 يكثترون بتذل  وال لتى أهنتم العخلاصتة يف حتق بعتض العصتاة كتالزاين والستارق وختتارب اخلمتر يف أن العا  ي دله الت صيص، وق  ثلهت ال صتوص ا

 الوا به.و  من الوجه الذي قة على العمي عاقبون عقاب املرت ين، وهذه نصوص داصة تق   على العا  ابإلجان، آبطل بذل  است الل اخلوارج ابآلي
هرهتا ويثرخهتا ا يصترف اآليتة عتن  ام علتيهم رتوآيه خ ْ ية عن التأوي ت التيت رث هبتا بعتض أهتل العلت هذا ما يتعلق ابلرث على احتجاج اخلوارج ابآلية،

 من ماموهنا.
املائت ة:  (ر ونَ ّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاآِ ام ِرَتا أَنتَزَل  َ ْك تَوَمتن ملَّْ ) اء ختائعة متعلقة ر اط الكم الوارث يف قوله تعتاىل( يف الت بيه على أدطالتنبيه الثاين)

44. 
 وأ كر آيما يلي ااقوال املتام ة قذه اادطاء مث أبسه وجه اخلطأ آيها:

والصتايح أن الكتم ب ت  متاأنزل هللا يت تاول الكثترين: ااصت ر وااكتس، ِبستب حتال ] -يف ك مته عتن هتذه اآليتة  -رمحته هللا  ابن القيمقال  - 1
أنزل هللا يف هتذه الواقعتة وَعتَ ل ع ته عصتيا  متا اعرتاآته أبنته مستتاق للعقوبتة آهتذا كثتر أصت ر. وإن اعتقت   الاكم. آإنه إن اعتق  وجوب الكم را
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 .1[أنه خ  واجب وأنه خم ه آيه ما تيق ه أنه حكم هللا آهذا كثر أكس. وإن جهله وأدطأه آهذا خمطال له حكم امل طتس
أن هذا كثر أص ر، آهذا قولم مصاث  ل ص اآليتة آهتو دطتأ، ان  [هذه الواقعة وع ل ع ه عصيا إن اعتق  وجوب الكم را أنزل هللا يف ]أما قوله 

 حممتت ، آيهتتا آيتتة التترجم(، )َصتتَ ق اي -آيمتتا رواه الب تتاري عتتن ابتتن عمتتر  -التتذين أنزلتتت آتتيهم اآليتتة أقتتروا أبن حكتتم هللا يف الواقعتتة هتتو التترجم آقتتالوا 
وهتم متا ] القارب وآيها قتال  4٣املائ ة:  (َ ِل َ َوِع َ ه م  التتَّْورَاة  ِآيَها ح ْكم  اّللِه مث َّ يَتتَتَولَّْوَن ِمن بَتْعِ  ) اىلوع لوا عن حكم هللا عصيا  كما قال تع

كثترهم ، آالذين أقروا ِبكم هللا وع لوا ع ه عصتيا  أ2 [علمهم بذل  يتولون، يقول: يرتكون الكم به بع  العلم ِبكمي آيه جراءة  علي وعصيا  يل
هتي صتورة ستبب ال تزول وهتي  -والتيت ستيقل ه آيهتا ك ت  ممتن َييت  كترهم  -قال ابن القتيم، آالصتورة التيت  كرهتا ابتن القتيم  هللا كثرا  أكس ِب ف ما

 قطعية ال دول يف حكم ال ص.
الوجتوب هتو  إنكتاراعتقتاث عت   الوجتوب أي  ، وهذا مع اه تعليق الكثتر علتى اَّات ، ان[وإن اعتق  أنه خ  واجب... آهذا كثر أكس]وأما قوله 

ومت هم متن أتول اآليتة علتى تترك الكتم رتا أنتزل هللا جاحت ا  لته، وهتو ]اَّا ، وبذل  وقا ابن القيم آيما أنكتره قبتل ك مته هتذا بستطور حيتل قتال 
اط اَّات  للاكتم ابلكثتر ااكتس علتى متن مل . وإمنتا كتان اختترت ٣[قول عكرمة، وهو أتويل مرجتوح، آتإن نثتح جاتوثه ك ْثتر، ستواء َحَكتم أو مل  كتم

  كم را أنزل هللا أتوي  موجوحا للسببس املذكورين يف الرث على الشبهة ال ال ة آيما ماي، و ا:
متا أن اَّات  نتون أن اَّا  م اط خمالف للم اط املذكور يف اآلية وهو جمرث االمت ان عن الكم را أنزل هللا، واالمت ان نون من أنوان الكثر ااكتس ك

،  ٣4البقترة:  (َآَستَج  واْ ِإالَّ ِإبْلِتيَح َأىَب َواْستَتْكَسَ وََكتاَن ِمتَن اْلَكتاِآرِينَ ) ثر إبليح، آإنه َكَثتر ابمت اعته عتن الستجوثآدر م ه، واالمت ان هو سبب ك
، ومل يقل )لو جا وا(. آاَّا  والتكذيب ك ْثتر كمتا 4[االوهللا لو م عوين عق]واالمت ان هو سبب كثر مانعي الزكاة كما قال أبو بكر رضي هللا ع ه 

 . ٥[بل إ ا كان الكثر، يكون تكذيبا، ويكون خمالثة ومعاثاة وامت اعا  ب  تكذيب] ابن ميميةأن االمت ان ك ْثر أياا كما قال 
أمتا التذنوب املكثترة التيت ورث الت ص أبهنتا كثتر أكتس كمتا  والسبب ال اين: أن اَّا  مشرتط للتكث  ابلذنوب خ  املكثترة كتالراب والتز  واخلمتر وحنوهتا

لستلف  هو الال آيمن مل  كم را أنتزل هللا آهتذه يكثتر الشت ص رجترث آعلهتا، واختترتاط اَّات  للتكثت  ه تا هتو قتول خت ة املرجتتة التذين أكثترهم ا
أو َتركتته آإنتته يكثتتر رجتترث الثعتتل أو التترتك وإن كتتان مقتترا  ثبتتت كثتتر آاعلتته  ، وقتت  آصتتلت هتتذا يف مباتتل االعتقتتاث. أمتتا متتا٦كمتتا  كتتره ابتتن تيميتتة

، وق  نقتل ابتن القتيم يف كتابته ٧ [وأك ر السلف على أنه ي قتل كاآرا ، وهذا كله ما اإلقرار بوجوهبا] –عن َترك الص ة  - ابن ميميةابلوجوب، قال 
ؤالء مل يكتتن قتتم ختتتبهة ستتائ ة آلهتتذا كتتانوا مرتتت ين، وهتتم يقتتاتَلون علتتى وهتت]يف متتانعي الزكتتاة  اباان ميميااة)الصتت ة( إجتتان الصتتاابة علتتى  لتت . وقتتال 

. آالتثريق بس اَّاحت  واملقتر ابلوجتوب يف التذنوب املكثترة ال أثتر لته و خمتالف إلجتان الصتاابة، آقت  وصتف ابتن تيميتة 8[م عها وإن أقروا ابلوجوب
وقتتال أبتتو العبتتا  أياتتا يف ]، ونقتتل ع تته علمتتاء التت عوة ال ج يتتة قولتته 9صتتاابة هتتذا التثريتتق يف حتتق َترك الصتت ة أبهنتتا آتترون آاستت ة مل ت قتتل عتتن ال

 .1٠[الك   على كثر مانعي الزكاة: والصاابة مل يقولوا أنت مقر بوجوهبا أو جاح  قا، هذا مل ي عه  عن اخللثاء والصاابة
 والاصل أن الصايح الذي  كره ابن القيم رمحه هللا خ  صايح كما تبسه ل .

أنتزل هللا قت  يكتون كثترا  وه تا أمتر دتب أن ي تتثطَّن لته، وهتو أن الكتم ب ت  متا]: ابن أيب العاز احلنفاي رمحاه هللاوقال ختارح العقي ة الطااويتة  - 2
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: كب ة أو ص  ة، ويكون كثرا : إما جماواي ، وإما كثرا  أص ر، على القولس املذكورين. و ل  ِبست ب حتال التاكم: ي قل عن امللة، وق  يكون معصية  
قت  وجتوب الكتم رتا آإنه إن اعتق  أنه الكم را أنزل هللا خَ  واجب، وأنه خم َّ آيه، أو استهان به ما تيق ه أنه حكم هللا: آهذا كثرم أكتس. وإن اعت

كثتترا  جمتتاواي ، أو كثتترا  أصتت ر. وإن جهتتل أنتتزل هللا، وَعِلَمتته يف هتتذه الواقعتتة، وعتت ل ع تته متتا اعرتاآتته أبنتته مستتتاق للعقوبتتة، آهتتذا عتتاص، ويستتمى كتتاآرا   
. ونقتل االبتاين يف 1[، لته أجترم علتى اجتهتاثه، ودطتؤه م ثتورالحكم هللا آيها، ما بتذل جهت ه واستتثرال وستعه يف معرآتة الكتم وأدطتأه، آهتذا خمطت

ز يف ك مته هتذا هتو خالبتا قت  نقتل كت   ابتن القتيم تعليقه على منت العقي ة الطااوية هذا الك   وأقرَّه كما  كرت يف مبال االعتقاث. وابن أيب الع
 اء بسواء.املذكور يف )م ارج السالكس( ولكن تصرف يف عبارته، آإنه متأدر ع ه يف الوآاة. وقذا آإن الرث عليه هو كالرث على ك   ابن القيم سو 

ة هتو حيت ة الت ت ه واالستتهان رط وحنتوه متنر ااكس على هذا الشآهذا هو اَّا ، وتعليق الكث [إن اعتق  أن الكم را أنزل هللا خ  واجب]آقوله 
 نه كثر أكس.أبة ما أن هللا وصثه خ  املكثر  أنزل هللا م زلة الذنوب عن نص اآلية بوضا م اط للكثر خ  الوارث آيها، كما أنه ت زيل للاكم ب   ما

  يتة وحكتم هللا أبهنتابب نتزول اآلسقاث وجوب الكم ما الع ول ع ه هي صورة آاعت [وإن اعتق  وجوب الكم.... وع ل ع ه... كثر أص ر]وقوله 
 كثر أكس ال أص ر. 

ليهمتتا أمتتورا  والتثريتتق وواثوا ع ذا التقستتيمهتتوا يف هتتذه املستتألة آقتت  قلتت و ا يف ؤ وكتت   ابتتن القتتيم وابتتن أيب العتتز ه تتا هتتو عمتت ة املعاصتترين التتذين أدطتت
 أدرى، ومن  ل :

خيترج متن امللتة، آقت  تقت    أنزل هللا، وهو الذي ال وأما القسم ال اين من ِقْسمي ك ثر الاكم ب   ما] :قال إبراهيم آل الشيخ حممد بنالشيخ  - ٣
قت  ُشتل  لت  القستم،  44املائت ة:  (َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ ) وجتل ابتن عبتا  رضتي هللا ع همتا لقتول هللا عتز أن تثست 

و لت  أن حتملته ختتهوته وهتواه علتى الكتم «. لتيح ابلكثتر التذي تتذهبون إليته»وقوله أياا « كثر ثون كثر»و ل  يف قوله رضي هللا ع ه يف اآلية 
 والرث عليه من وجوه:. 2[أنزل هللا، ما اعتقاثه أن حكم هللا ورسوله هو الق، واعرتاآه على نثسه ابخلطأ وجمانبة اق ى يف القاية ب   ما

 نسبه إليه ه ا كما  كرته يف الرث على الشبهة ال انية. : مل يصح عن ابن عبا  رضي هللا ع هما ماأوهلا
ا ختتيء ركهبته نته التق، وإمنتا هتذأوى معتقت ا  أنتزل هللا لشتهوة وهت : أن من روي عن ابن عبا  هتذه املقالتة مل يقتل إنته قاقتا آتيمن حكتم ب ت  متاواثنيها

لكثتتر احتتق اَّاحتت  وجعلتتوا  ااكتتس يف اصتترون علتتى كتت   ابتتن عبتتا  ليوآقتتوا بي تته وبتتس الكثتتر ااكتتس التتذي يتت ل عليتته نتتص اآليتتة، آجعلتتوا الكثتتراملع
  كثتترة زلتتة التتذنوب ختت  املرأنتتزل هللا  أنتتزل هللا قتتوى، آجعلتتوا الكتتم ب تت  متتا ااصتت ر يف كتت   ابتتن عبتتا  يف حتتق متتن اعتقتت  الوجتتوب وحكتتم ب تت  متتا

آليتة وبتس مقالتة ا التوآيتق بتس نتص ا، آتأثاهم هتذأنزله أبنه كثتر أكتس كالز  وحنوه اليت مل يصثها هللا ابلكثر ااكس يف حس وصف هللا الكم ب   ما
 ابن عبا  إىل مصاثمة  اهر نصها. 

اآلية وق  وصثها هللا أبهنا كثر أكس، وصورة السبب  : أن الصورة اليت وصثها الشيخ ابن إبراهيم أبهنا كثر أص ر هي نثح صورة سبب نزولواثلثها
أنزل هللا قوى وهتو معتقت  أن حكتم هللا هتو التق، والتذين أكثترهم هللا  قطعية ال دول يف ال ص، آقوله هذا دطأ قطعا . آق  قال: من حكم ب   ما

و لت  ان كتل متن مل  كتم رتا أنتزل هللا ، ومل  كمتوا بته إال قتوى، يف اآلية أقتروا ِبكتم هللا يف الترجم وهتذا تعبت  عتن اعتقتاثهم أنته حتق متن ع ت  هللا
تتت َته م ِرَتتتا أَنتتتَزَل اّلله  َواَل تَتتَّبِتتتْا َأْهتتتَواءه مْ ) آ بتتت  أن يكتتتون متبعتتتا  للهتتتوى، كمتتتا قتتتال تعتتتاىل تتتم بَتيتْ اَي َثاو وث  ِإ َّ ) ، وقتتتال تعتتتاىل 49املائتتت ة:  (َوَأِن اْحك 

، 2٦ص:  (َن َعتن َستِبيِل اّللَِّ ْرِع آَاْحك م َبْسَ ال َّاِ  اِبلَْقِه َواَل تَتتَِّبِا اْقََوى آَتي ِالََّ  َعن َسِبيِل اّللَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َيِالُّو َجَعْلَ اَك َدِليَثة  يف اْاَ 
َتتا يَتتَِّبع تتوَن َأْهتتَواءه مْ ) وقتتال تعتتاىل تتَن اْاَْمتتِر آَاتَِّبْعَهتتا َواَل ) قتتال تعتتاىل، و ٥٠القصتتص: (آَتتِإن ملَّْ َيْستتَتِجيب وا لَتتَ  آَتتاْعَلْم أمنَّ مث َّ َجَعْل َتتاَك َعلَتتى خَتتترِيَعِة مِه

يف مع اهتتا تبتتس أن كتتل متن مل  كتتم رتتا أنتتزل هللا وكتتل متتن مل يتبتتا الرستتول وكتتل متتن مل  . آهتتذه اآلايت ومتتا18اَّاثيتتة:  (تَتتَّبِتْا َأْهتتَواء الَّتتِذيَن اَل يَتْعَلم تتونَ 
 اثلل قما: حق أو هوى. آالتذين أكثترهم هللا أقتروا بوجتوب حكمته ومل  كمتوا بته اتباعتا   يكون متبعا  للهوى، آه ما أمران ال ب  أن يتبا الشريعة آ 
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 .يكثر كثرا  أكس مصاث  لل ص للهوى، آالقول أبن من آعل هذا ال

                                                 
 ا وذاك زلة عظيمة. ريق بني هذدا التفوكل أحد يعلم أن امباع اهلو  يكون يف املعصية كما يكون يف الكفر، وع ]قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا 

 .فالزاين حني يزين وشارب اممر والسارق، كلٌّ صالف لشرع هللا ومتبع هلواه
 واه أيضًا. ومن كفر ابهلل وسجد للصنم أو سب الدين أو شر ع مع هللا، صالف لشرع هللا ومتبع هل

م لشرع آخر )حتاكموا إىل مباعًا وحتاكمًا منهكان ذلك ا  ، ولكنفالذين أكفرهم هللا يف آايت املائدة، نعم؛ قد أقروا حبكم هللا يف الر م، ومركوا حتكيمه امباعًا للهو 
 .القاغوت(

عة كان ذلك امباعًا للهو  أيضاً حيكموا به يف الواق به، مث ِل ودانوا حبكم هللا، والتزموهوالذين ميثل  م حممد بن إبراهيم َوِمّن قبله ابن القيم وابن أيب العز ممن أقروا 
 لكن كمعصية، دون امباع أو حتكيم لشرع آخر.

 وال بدَّ من التفريق.
ن أان أعتقد أنه قال من حك م القانو  : )لوتاويهر من فولعدا مفريق املصنف بني الصورمني مراه هنا يرمي الشيخ حممد بن إبراهيم ابلتناقض ملَّا قال يف موضع آخ

 اخل(. ..ابطل، فهذا ال أثر له.
 والصواب أنه ِل يتناقض، بل ك مه األخري يف احلكم بدري ما أنزل هللا: )التحاكم إىل القوانني(.

حد للتكفري، رتط فيه األكثرون اجلهو الذ  يشاه، و سو  واألول يف مرك حكم هللا يف الواقعة كمعصية، ملن كان ملتزمًا حبكم هللا يف األصل وِل يتحاكم إىل شرع
 .واشرتطه ابن إبراهيم، بينما بني  أنه ال أثر لدعو  صحة االعتقاد يف التكفري، يف النوع اآلخر القاغوحل

كره الدكتور وِل ول الذ  ذ ى النوع األا وأحكامهم" وابلتحديد عل( على مفصيل الدكتور عمر عبد الرمحن يف كتابه "أصناأ احلكا888وكذلك اعرت( )ص
. 121األنعاا:  (ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ ِإْن َأَ ْعت م وه  وَ ) ألنعاا:اآبية  يكف ره، ألنه ملتزا بشرع هللا، ومرك حكم هللا يف الواقعة عصيااًن ال امباعًا لشرع آخر، فاستدل املصنف

لصورة يف حكم النص، ققعي( اة واحدة، فدخول هذه  يف قضيهللاا أنزل مرمب على احلكم بدري م) (ِرَا أَنَزَل اّلله   َوَمن ملَّْ َ ْك م) وذكر أن الكفر فيها ويف آية املائدة
 أها.

 .ط اجلحددون اشرتا ا يكفرومعلوا يف سبب نزول آية األنعاا أهنا متكلم فيمن امبع مشريعاً غري مشريع هللا، ف  خ أ يف أن مثل هذ
الواقعة مركه  إذا مرك حكم هللا يفو عًا سواه، تبع شر يالدكتور عمر عبد الرمحن، فهي صورة القاضي امللتزا بشرع هللا الذ  يدين به وال  أما الصورة اليت ذكرها

 عصيااًن، وهي الصورة اليت ميثل  ا أكثر من يشرتطون اجلحد من العلماء احملققني. 
( عن 659ر ع املصنف بقوله )صنه يتضح مسئة، وميت ال يشرتط اجلحد فيها أل ل التكفري، إال املر أما صورة احلكم القاغوحل التشريعي، فهذه هي الصورة ال

لثامن يف احل نقده يف املبحث أحكامهم" أيكاا و الدكتور عمر عبد الرمحن يف هذا املوضوع على و ه امصوص: )والشيخ الذ  ذكرمه له كتاب بعنوان "أصناأ احل
 هللا إن شاء هللا وهو على نف  القول األول يف اسر اء( أها.موضوع احلكم بدري ما أنزل 

وله بعد أن ذكر ايسق التتار: )فمن فعل وبق 50املائدة:  (ونَ أََآا ْكَم اََّْاِهِليَِّة يَتبتْ   ) ( بك ا ابن كثري يف مفسري888ولذلك فإن  استشهاد املصنف بعد ذلك )ص
 قد أو فمن  حد( أها.ذلك فهو كافر( قال املصنف: )وِل يقل فمن اعت

 كف رة.األقوال املو عمال نقول: هذا صحيح وال يلزا أن يقال أو يشرتط مثل ذلك يف حتكيم شرائع الكفر أو التشريع مع هللا وسائر األ
 .ولكن إيراده يف الرد على النوع األول الذ  ذكره الدكتور عمر َفك  هللا أساره، غري سديد كما مبني لك

ا أنزل هللا( اه )احلاكم بدري م، وإن مس  هللاا أنزل طه على األستاذ حممد شاكر الشريف الذ  وضع شروطًا ث ثة ال يكفر معها من مرك احلكم ( يف رد  877وكذا )ص
 فإن شروطه مفصح عن أنه ال يعر صورة احلكم القاغومية؛ وملخصها: 

 ( أن يكون ملتزماً ظاهراً وابطناً بكل حكم ومشريع  اء عن هللا. 1
 . هو الصواب م هللا( أن يكون ُمِقر اً معرتفاً أبنه حني مرك حكم هللا يف الواقعة املعينة صار آمثاً، وأن  حكمه خقأ وحك2
 ة العامة. الكلي ( أن يكون احلكم املخالف )أ  الذ  حكم به مل ا مرك حكم هللا( حكماً يف وقائع األعيان ولي  يف األمور3

، انظر كتاب )إن خالف لشريعة اسس التشريع املاة: وضع بوقائع األعيان: احلكم يف قضية معينة، وأراد ابحلكم يف األمور الكلية العاموقال املصنف عقبه: )وأراد 
 هللا هو احلكم(( أها.

 بد الرمحن( أها.ععمر لدكتور ا -قه واملصنف يعرأ أن األستاذ اشرتط هذا الشرط الواضح، ومع هذا فقد قال: )وحاصل ك مه ير ع إىل ك ا من سب
 .التشريعات الباطلة ة املشرعني أو حتكيميضاً متابعتمل أواعترب الشرط الثالث معليقاً من الكامب ملناط التكفري يف هذه املسألة ابلتشريع. مع أن ك ا األستاذ حي

 ...( أها. - د الر مح  – وقائع األعيان يفركوا حكمه لى من مع - (نَزَل اّلله  َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَ ) أ  آية: -وقال يف رد ه عليه: )فإن هللا حكم ابلكفر فيها 
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أنزل هللا آيكون كاآرا  كثرا  أص ر، وهتذا القتول ِبت ف     مايف حكمه ب الوه ا قال الشيخ ابن إبراهيم إنه إ ا اعتق  أن حكم هللا هو الق وأنه خمط
و قال من َحكَّم القتانون: أ  أعتقت  أنته اب تل، آهتذا ال أثتر لته، بتل هتو عتزل للشترن، كمتا لتو قتال أحت م: أ  أعبت  ااواثن ]قوِل آدر له، حيل قال 

يتؤثر يف التكثت  بته تصتريح آاعلته  ، ان القول أو الثعل أو الرتك املكثر ال. آانظر كيف  قض نثسه، وقوله ااد  هو الصواب1[واعتق  أهنا اب ل
كتتا اب، كمتا نقلتته عتتن يتوقتف التكثت  بته علتتى االعتقتاث، بتل لتتو قتال إن م ْعتَتَقت ه ِبت ف قولتته أو آعلته الكثتري لكتان   ابعتقتاِث مكثتر متن ع متته، وال

َتذ واْ ) يف التعليق على قوله تعتاىل -ختيخ اإلس    يف امل تاط ال التل أن َترك الصت ة لتو قتال ، ٣1التوبتة:  (َأْحبَتاَره ْم َور ْهبَتاهَن ْم أَْراَباب  مِهتن ث وِن اّللهِ  اكَّ
ا اب يف إنه مقر بوجوهبا، ولو ألقى املصاف يف الش )القتذر( وقتال إنته يشته  أنته كت   هللا، أو قتتل نبيتا  وقتال إنته يشته  أنته رستول هللا لكتان كت -

بت  أن يكتون كتاآرا   تاهرا   ب  أن يصاحبها اعتقاث مكثر، ومن آعل كثرا  ب   إكراه آ  . ان هذه أآعال مكثرة بذاْا، وال2خمتصر ك مه قوله، هذا
يف   -مي تتا تصتتر ه هتتذا متتن تكثتت ه كمتتا قتتال الشتتيخ ابتتن إبتتراهيم  واب  تتا  كمتتا  كرتتته رباتتل االعتقتتاث، آتتإن صتترهح أبن اعتقتتاثه ستتليم لكتتان كتتا اب  وال

 أثر له(. )آهذا ال -ك مه السابق 
 أنتزل هللا ال ومتن قتال: أ  أحكتم هبتذا، وهتو يعتقت  أن الكتم ب ت  متا]أنتزل هللا  قتال يف أصت اف متن حكتم ب ت  متا العزياز بان ابز عبدالشيخ  - 4

 ا امر صاثر متن ح كامته آهتو كتاآر كثترا  أصت ر الدوو الكم ب  ها، ولك ه متساهل أو يثعل هذ دوو ويقول الكم ابلشريعة اإلس مية أآال وال
                                                                                                                                                                            

 .حكم هللا ه بداًل منكموا بحوالصواب كما عر فناك: أهنم مركوا  ن  حكم هللا يف زان احملصن )الر م( وا تمعوا يف ذلك على مشريع آخر 
رعًا آخر، وهي اقعة، دون أن يتبع ش يف الو ك حكم هللاواملتأخرين يف احلاكم بشرع هللا إذا عصى ومر وهذا خيتلف كل اسخت أ عم ا ميث ل به كثري من املتقدمني 

 .الصورة اليت يصر  املصنف على إدرا ها حتت النوع الكفر ، بل وجيعلها صورة سبب النزول
حد للتكفري ابلذنوب ة الذين يشرتطون اجل ة املر ئقالة غأبهنم قالوا ط بل يصف مجيع من فر قوا بني الصورمني، واشرتطوا اجلحد للتكفري يف الصورة غري املكف رة،

 املكف رة.
جلحود أو  يكفر فاعلها إال ابالهنا معصية ماء أبوال شك أن هذه جمازفة قد يدخل فيها من اشرتط مثل ذلك من السلف، وهذه الصورة من احلكم اليت يصفها العل

 به. هجه ودينه الذ  يدين، وهو منشرع هللالعة، كمعصية يتأمث  يف فعلها ويعلم أنه صقىء، وهو يف األصل حمك م اسستح ل، يرمكبها فاعلها يف الواق
عرا( صور التوي  واس نفهذه صورة م قاغوت،وهذه ال مشبه حبال صورة من نبذ شرع هللا ولو يف حكم واحٍد من أحكامه سبحانه، وموىل  عنه وامبع شرع ال

 كم هللا والتحاكم إىل القاغوت.واالمتناع عن ح
 .أها (.بب كفر مانعي الزكاة( مناط التكفري هو االمتناع عن احلكم فقال: )واالمتناع هو س881ولذلك كان ك ا املصنف أسد  حني  عل )ص
وقال : )واسمتناع هو سبب كفر مانعي الزكاة "، وذكر قول  ٣4البقرة:  (رِينَ آِ ِإالَّ ِإبِْليَح َأىَب َواْسَتْكَسَ وََكاَن ِمَن اْلَكا) وذكر امتناع إبلي  من السجود وهو كفر اسابء

سد  وأدق  من دندنته فهذا أ ن مكذيب( أها.تناعًا بدو اة وامأيب بكر الصديق رضي هللا عنه: )وهللا لو منعوين عقااًل(. وقول ابن ميمية أن الكفر "يكون صالفة ومعاد
 امو( يف صورة حنن لسنا مضقرين إىل لتفريق، مثاد  من بقدا مرارًا، فإن لفظة الرتك مشرتك فيها املعصية والتوي الكفر ، وال حول مقلق الرتك حلكم هللا الذ  م

 الرتك كمعصية..
ىل القواغيت  والتحاكم إهللا عممع التشريع  كيمه،حتفواقع احلكم اليوا طاغوحل صريح يف الكفر، حيث مجع احلكاا فيه بني التوي  عن شرع هللا، واالمتناع عن 

 .املتفرقة على كافة املستوايت احمللية والدولية يف مجيع نواحي حياهتم
 (: )فاحلكم بدري ما أنزل هللا بسبب الرشوة كفر أكرب ألنه صورة سبب النزول( أها.885وكذلك قال )ص

ا دونه قومه،  أراد ر م غريه فقاقرابته، مث رك ر م  يف أن  ملكًا لليهود موذلك بعد أن ذكر أن هللا وصف اليهود أبهنم "أك الون للسحت(. وساق رواية القرب 
 فاصقلحوا عندها بينهم على عقوبة دون الر م.

 ة سبب النزول( أها.اخل يف صور دألنه  مث قال: )فالقرابة كانت أول ما مركوا حكم هللا أل له، فاحلكم بدري ما أنزل هللا بسبب قرابة، كفر أكرب
ة أا هلو  أا لدنيا كان لرشوة أا لقراب  ك كفر سواء؛ إذ ذلاملصنف ابحلكم بدري ما أنزل هللا هنا، التحاكم إىل الشرع املخرتع )القاغوت والقانون(، فصوابفلو أراد 

 .أا لدري ذلك
لي  بصواب؛ وهو  وال يدين بدريه، فا بشرع هللالتز م موإذا أراد بذلك ما مقدا مرارًا من ك مه، يف مرك حكم هللا كمعصية يف الواقعة لرشوة أو لقرابة، من حاك

 (28-24[النكت اللوامع ص )األمر الذ  رد  فيه ك ا العلماء مرارًا.
 189 /٦من )آتاوى ومقاالت الشيخ حمم  بن إبراهيم(  1
 ٦1٦ - ٦1٥ /٧من )جممون الثتاوى(  2
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 .1[خيرج من امللة ويعتس من أكس الكبائر
ن اعتقت  زل هللا مل يكثتر وإلكتم رتا أنتأي إن اعتقت  وجتوب ا [وهو يعتقت  أن الكتم....]وقوله كقول من سبقه إ  علهق الكثر على االعتقاث، آقال 

 ع   وجوبه َكَثر، وق  سبق الرث على هذا.
المت تان. وأضيف ه ا أنه ق  سبق يف مبال االعتقاث بيان أن الكثر يقا بقول أو آعل أو اعتقاث ثبت ابل ليل أنه مكثِهر، وي دل يف الثعتل الترتك وا

ااول وال التتتل  أنتتتزل هللا(، و تتا امل ا تتتان أنتتتزل هللا اجتمتتا آيتتته تتتركم مكثتتتر )تتترك الكتتتم رتتا أنتتتزل هللا( وآعتتلم مكثتتتر )الكتتم ب تتت  متتا والكتتم ب تتت  متتا
تته املذكوران يف ص ر هذه املسألة الساثسة، آهو كثر آوق كثر ليح كثرا  ثون كثر. وحصر الكثر يف االعتقاث دطتأ، وهتو متذهب املرجتتة كمتا  كر 

آيمتتا ]عوة ال ج يتة يف أدطتاء التكثتت  رباتل االعتقتتاث وآيته نقلتتت اتثتاق أهتتل العلتم علتتى أن الكثتر يقتتا بقتوِل أو آعتتل أو اعتقتاث، وقتتال علمتاء التت 
. وقت  2[ي قض به اإلس  : وأنه يكون بكلمة ولو مل تعتق ، ويكون بثعل ولو مل يتكلم، ويكون يف القلب من الب والب ض ولتو مل يتتكلم ومل يعمتل

 الكتت   يف قولتته تعتتاىليف ستتبق أن انتقتت ت أياتتا تعليتتق ختتتيخ اإلستت   ابتتن تيميتتة كثتتر متتن اتبتتا التشتتريا امل تتالف لشتترن هللا علتتى االعتقتتاث، و لتت  
 يف امل اط ال الل، آراجعه.   ٣1التوبة:  (اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللهِ )

  ثت ثتر مانعتة متن التكة اامتر ابلك، آمتىت كانتت  اعت[أو يثعل هذا امر صاثر متن حكامته آهتو كتاآر كثترا  أصت ر] ابن ابزوأياا آإن قول الشيخ 
 (َن َوَأَعتت َّ َق تتْم َستتِع ا  َن اْلَكتتاِآرِي َلَعتتِإنَّ اّللََّ ) إال بستتبب  تتاعتهم لكتتسائهم، كمتتا قتتال تعتتاىل كثتتروا  وقتت  أدتتس تعتتاىل أن املستاتتعثس متتن الكثتتار متتا

ْاتِعث وا لِلَّتِذيَن َوقَتاَل الَّتِذيَن اْست  ) ، وقتال تعتاىل٦٧: ااحتزاب (ِبيَ  السَّت َضتلُّو َ َوقَال وا َربتََّ ا ِإ َّ َأَ ْع َتا َستاَثتَتَ ا وَك تَسَاءَ  آَأَ ) –قوله  إىل – ٦4ااحزاب: 
عتهم لستتاثْم ورَؤستتائهم يف الكثتتر رانعتتة متتن تكثتت هم ، آلتتم تكتتن  تتا٣٣ستتبأ:  (ّللَِّ اْستتَتْكَس وا بَتتْل َمْكتتر  اللَّْيتتِل َوال تََّهتتاِر ِإْ  أَتْم ر ونَت َتتا َأن نَّْكث تتَر ابِ 

 للوعي ، آتأمهل. واستاقاقهم 
ا أَنتَزَل َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَت)  يف قولته تعتاىلأمتا نتون التكثت ]، جاء آيها ٥22٦قم ، من الثتوى ر اللجنة الدائمة لإلفتاء ابلسعوديةومن آتاوى  - ٥

ن مل  كتم رتا ن عبتا  رضتي هللا ع همتا وجماهت  رمحته هللا: ومتابت آهو كثر أكس، قال القتر   يف تثست ه: قتال 44املائ ة:  (اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ 
 «.آهو كاآر عليه الص ة والس  أنزل هللا رثا  للقرآن وجا ا لقول الرسول 

وتتته يتت آا إليتته متتن الرختتتوة أو ختت  هتتذا أو ع ا أنتتزل هللا متتا أنتتزل هللا وهتتو يعتقتت  أنتته عتتاص هلل لكتتن محلتته علتتى الكتتم ب تت  متتا وأمتتا متتن حكتتم ب تت  متتا
 للماكو  عليه أو قرابتته أو صت اقته للماكتو  لته وحنتو  لت  آهتذا ال يكتون كثتره أكتس بتل يكتون عاصتيا هلل وقت  وقتا يف كثتر ثون كثتر و لتم ثون

 .٣[ لم وآسق ثون آسق.
كتتس و لتم أكتتس وآستتق لكتتن إن استتال  لتت  واعتقت ه جتتائزا  آهتتو كثتر أ] ٥٧41ورث ابلثتتوى رقتتم  ومتن آتتتاوى نثتح اللج تتة يف املستتألة نثستها، متتا

ا  أصتت ر أكتتس خيتترج متتن امللتتة، أمتتا إن آعتتل  لتت  متتن أجتتل الرختتتوة أو مقصتت  آدتتر وهتتو يعتقتت  حتتتر   لتت  آإنتته آمث يعتتتس كتتاآرا  كثتترا  أصتت ر و املتتا   لمتت
 .  4[خيرجه من امللة كما أوضح  ل  أهل العلم يف تثس  اآلايت املذكورة. وآاسقا  آسقا  أص ر ال

 أبن تعليق الكثر ااكس على اَّا  أو االستا ل أو اعتقاث اَّواو دطأ لسببس: وق  سبق القول
 أح  ا: أن هذه م ا ات مكثرة خ  امل اط املكثر الوارث ابآلية.

 أنزل هللا. وال اين: أن هذه ختروط للتكث  ابلذنوب خ  املكثرة ال املكثرة كالكم ب   ما
 وأضيف ه ا ث ثة أمور:

أنزل هللا بسبب الرختوة وهو يعتق  حترميه أي يعتق  أن حكم هللا حق آك ْثره أص ر، هذا دطأ خمالف لت ص اآليتة،  م إن من حكم ب   ماااول: قوق

                                                 

 ٧٣ص  ته14٠9بن علي بن وهف القاطاين، ط  نق  من كتاب )قاية التكث  بس أهل الس ة وآرق الا ل( لسعي  1
 (1٠1 /8 -كتاب املرت    -)ال رر الس ية  2
ن وعب  إآتاء: عب هللا بن قعوث وعب  ٣  9٣ص  2العزيز بن ابو، نق  عن )آتاوى اللج ة ال ائمة( جا ال ويش، ج  الرواق عثيثي وعب  هللا بن خ ايه
 ٥4٠ص1)املص ر السابق( ج  4
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تال وَن )  بقولتهوصتثهم هللاكتانوا مقترين ِبكتم هللا وكتانوا يقبلتون الرختتوة للاكتم ب ت ه كمتا  44املائت ة:  (آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ ) آالتذين أكثترهم هللا َأكَّ
. وقتذا ملتا س تتل 44املائت ة:  (َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ َواَل َتْشترَت واْ َِباَييت مَثَ تا  قَلِتي   َوَمتن ملَّْ ) ، وقال تعاىل 42املائ ة:  (لِلسُّْاتِ 

أنتتزل هللا بستتبب رختتتوة كثتتر أكتتس انتته صتتورة ستتبب  كثتتر، وتتت  هتتذه اآليتتة. آتتالكم ب تت  متتاهللا بتتن مستتعوث عتتن الرختتتوة يف الكتتم، قتتال:  اك ال عبتت 
 ال زول )املق مة السابعة(. 

مي تا متن تكثت ه أياتا انته ثادتل يف  أنتزل هللا قرابتته متن احملكتو  عليته، وهتذا ال اامر ال اين: نثتح الصتورة الستابقة ولكتن محلته علتى الكتم ب ت  متا
ب  أن يشمله حكمها، و ل  ان الطسي رمحته هللا  كتر يف إحت ى رواايت حت يل ستبب ال تزول عتن أيب هريترة رضتي هللا ع ته  آ  سبب نزول اآلية

تردصتم به أمر هللا  قتال وين ابتن عتم َملِت  آلتم يرجته، مث وين رجتل آدتر يف أسترِة  آما ا كان أول ما: عليه الص ة والس  آقال له رسول هللا ]وآيه 
ترجه حىت ترجم آ   ابن عتم امللت ، آاصتطلاوا بيت هم علتى عقوبتة ثون الترجم،   ، آأراث  ل  املل  رجه، آقا  ثونه قومه، آقالوا: وهللا المن ال ا

رة ستبب أنتزل هللا بستبب قرابتة كثتر أكتس انته ثادتل يف صتو  تركوا حكم هللا اجلته، آتالكم ب ت  متا . آالقرابة كانت أول ما1[( ال يلوتركوا الرجم
 ال زول )املق مة السابعة(.

أكس، هذا حقم كما أن الكثر جبا  الكم حق، ولكن ليح االستتا ل واَّات   ا  أنزل هللا َكَثر ك ْثر  واامر ال الل: قوقم إن استال الكم ب   ما
يثتقتر للجات  أو االستتا ل  ر ااكتس وم تل هتذا الأنزل هللا م تاط مكثتر بذاتته وصتثه هللا ابلكثت ختر س للتكث  كما سبق بيانه ان الكم ب   ما

هتذا يف  ليصبح مكثِهرا . وما  ل  آإين أضيف ه ا أن الكم ابلقوانس الوضعية هو استا ل صريح ملا حرهمته هللا متن احملرمتات القطعيتة، وقت   كترت
 .2ا  ا ما عليه كثر ابإلجاناملق مة السابعة عشرة ابلتثصيل آراجعه، وقال ابن تيمية رمحه هللا إن من حلل الر 

لستاث  حتىت قتوال التاليتة متن اتثصتيل، وااهذا، وق  رثثت على ااقوال السابقة املتام ة ادطاء متعلقة ر تاط الكثتر التوارث يف اآليتة بشتيء متن ال
 هي:سبق. و  الاثي عشر مشاهبة ملا ماى يف نثح اادطاء، وقذا سأسرثها سرثا  والرث عليها كالرث على ما

 كتون عاملتتا ِبكتتم هللايس: ااول: أن يف كتتتاب هللا وست ة رستتوله يصتتل إىل الكثتر بشتتر  الكتم ب تت  متا]قتتال  حممااد الصاااحل بان عثيماانيالشتيخ  - ٦
قتت وأن خت ه ه حكتم خت  صتاحل للو اعتقاث أنت أنزل هللا ورسوله، آإن كان جاه  به مل يكثر ر الثته. ال اين: أن يكون الامل له على الكم ب   ما

 ا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِت َ َ ْك تم ِرَتملَّْ  َوَمتن) تعتاىل أنتزل هللا كثترا  خمرجتا عتن امللتة، لقولته أصلح م ه، وأنثا للعباث، وهبذين الشر س يكون الكم ب ت  متا
 عاثه عن الكم.اربته، وإبيكون له  اعة على ال ا ، وجتب حم وتبطل والية الاكم، وال 44املائ ة:  (ه م  اْلَكاِآر ونَ 

أنزل هللا وهو يعتق  أن الكم به أي را أنزل هللا هو الواجب، وأنه أصلح للعباث، لكن دالثه قوى يف نثسه أو إراثة  لتم  أما إ ا كان  كم ب   ما
جتتوو حماربتته أو إبعتاثه عتن   ورستوله واجبتة، والاحملكو  عليه، آهذا ليح بكتاآر بتل هتو إمتا آاستق أو  تامل، وواليتته ابقيتة، و اعتته يف خت  معصتية هللا

 .٣[الكم ابلقوة
من َحَكم ب ت  ح ْكتم هللا، وهتو عتامل أنته مرتكتب  نبتا آاعتل قبياتا ، وإمنتا محلته علتى  لت  اقتوى آهتو متن ستائر عصتاة ]قال الشنقيقي الشيخ  - ٧

 .4[املسلمس
كم هبا هوى ومعصية، آهتذا  نتب حوإما أن يكون ]، قال 1٥٧ /4)عم ة التثس ( آيما نقله ع ه أدوه أمح  ختاكر يف  حممود شاكرالشيخ  - 8

 .[ت اله التوبة
وقت  يكتون ختتهوة، كاكتم القاضتي املرتشتي رتا خيتالف حكتم هللا وهتو عتامل ابمل الثتة، ]أنتزل هللا  قتال عتن الكتم ب ت  متا حمماد ققابااستا   - 9

 . ٥[آهذه معصية
                                                 

 2٣٣ /٦ )تثس  الطسي( 1
 2٦٧ /٣)جممون الثتاوى(  2
 ٣4٠، سؤال 1٦ - 1٥ص  ٣)آتاوى ابن ع يمس( ج  ٣
 1٠٣ /2)أضواء البيان(  4
 ٣٣٣)واقع ا املعاصر( ص  ٥
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أن يعتق  أن حكتم هللا هتو اخلت  وهتو التق، وكتل حكتم خيالثته مرجتوح اب تل، ولكتن  كتم بته بت اآا ]قال  مالقا الرمحن عبد عبدااستا   - 1٠
خيرجتتته متتتن ملتتتة  أي كثتتتر ال« كثتتتر ثون كثتتتر»متتتن ختتتتهوة أو رختتتتوة أو م صتتتب أو ختتت   لتتت ، وهتتتذا التتتذي قتتتال آيتتته ابتتتن عبتتتا  رضتتتي هللا ع همتتتا 

 . 1[اإلس  
أنتزل هللا جاحت ا ، وأن  الكاآر هو متن حكتم ب ت  متا]وم ه قوله  -ك مه يف هذه املسألة ربال االعتقاث   ونقلت - حسن اهلضييبااستا   - 11

 .2[من أقر ِبكم هللا وَحَكم يف اامر على د آه آهو  امل آاسق
 وق  رثثت على اادطاء يف ك   املؤلثس من الساث  حىت الاثي عشر ع   الرث على أقوال من سبقهم.

 ون آدر من اادطاء يف هذا املوضون تام تها ااقوال التالية:وه اك ن
 أنزل هللا يف جزئية من اَّزئيات، وهو يعتقت  أنته عتاص وأن الكتم ب ت  متا ال ون الرابا: أن  كم ب   ما]قال  هللا أمحد قادر  عبدال كتور  - 12
كثتر ثون  »آيجتب محتل  -إىل أن قتال  -آعتل  واه ملتاِل أو جتاه أو قرابتة آثعتل متانزل هللا حمتر ، وأن الواجتب هتو الكتم رتا أنتزل هللا ولك ته خلبته هتأ

 .٣[على ال ون الرابا، وهذا هو ال ئق بعلماء السلف الذين يكثهرون من أنكر وجوب الطهارة« كثر
ي تة اجتل الشتهوة، وهتذا هتو تثست  ابتن وأما الكثر ااص ر آب او الكم ب ت  الشتريعة يف قاتية مع]، قال هللا بن حممد القرين عبدااستا   - 1٣

 ، ونقلت ك مه هذا من قبل يف مبال االعتقاث. 4[44املائ ة:  (َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ َوَمن ملَّْ ) عبا  رضي هللا ع هما لقوله
مت  الترث علتى الشتيخ حم قت   كترت يفو كثره أص ر، آابن عبتا  مل يقتل هتذا، أما قول القرين إن ابن عبا  قال إن من حكم يف قاية معي ة لشهوة آ

 ه.واية كما سبق تثصيلمن جهة الر  يصح ع ه نسب إىل ابن عبا  يف تثس  اآلية، وهو ال بن إبراهيم أن هذه م ا ات ركهبها املعاصرون على ما
 ستبب يفأن هتذه كلهتا ثادلته و ق الرث عليه رختوة أو قرابة آكثره أص ر، آق  سبأنزل هللا ويعتق  أنه عاص قوى أو  وأما قوقما أن من حكم ب   ما

 ال زول وهو كثر أكس.
َوَمتتن ملَّْ ) وأمتتا قوقمتتا إن الكثتتر ااصتت ر يكتتون إ ا حكتتم يف جزئيتتة أو قاتتية معي تتة، آ طتتأ، وقتت  ستتبق القتتول أبن الكثتتر ااكتتس التتوارث يف قولتته تعتتاىل

ترتتب علتى تترك حكتم هللا والكتم ب ت ه يف قاتية واحت ة وهتي حت  التزاين احملصتن، كمتا أن  ،44املائت ة:  (آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكتاِآر ونَ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  
متوعَّت م بته  ،121اانعتا :  (نَّك تْم َلم ْشترِك ونَ لِي َجتاِثل وك ْم َوِإْن َأَ ْعت م توه ْم إِ َوِإنَّ الشََّياِ َس لَي وح توَن ِإىَل َأْولِيَتآِئِهْم ) الشرك ااكس الوارث يف قوله تعاىل

أنتزل هللا يف قاتية واحت ة هتو صتورة ستبب نتزول هتذه اآلايت آهتو  إابحتة أكتل امليتتة، آتالكم ب ت  متا من أ ان الكثار يف تشريِا واح  خمتالف وهتو
العزيتز الك تاين قولته إن الكثتر يف اآليتة هتو  العلمتاء َعلَتى عبت قطعي ال دول يف عمو  حكمها )املق مة السابعة( أي أنه كثر أكس. وقذا آق  انتق  

العزيتز بتن  تع  وقال عبت ] أبو حيان األندلسيأنزل هللا، أبن الوعي  يف اآلية ورث يف ترك حكم الرجم آقط، كما قال  يف حق من مل  كم جبميا ما
أنتزل هللا، والثاستق مل َيت بات  حكتم هللا إال يف القليتل وهتو العمتل، أمتا  متاصي ة عمو ، آاملعىن من أتى با  حكم هللا يف كل « أنزل ما»الك اين 

املثسترون علتى يف االعتقاث واإلقرار آهو مواآق. وض عِهف أبنه لو كان كذل  مل يت اول هذا الوعي  اليهوث بسبب خمالثاْم حكم هللا يف الترجم، وأجتا 
ومتت هم: متتن أتوقتتا علتتى تتترك ] وقااال اباان القاايم. ٥[ يف واقعتتة التترجم آتت له علتتى ستتقوط هتتذاأن هتتذا الوعيتت  يت تتاول اليهتتوث بستتبب خمتتالثتهم حكتتم هللا

العزيتز الك تاين، وهتو أياتا  بعيت . إ  الوعيت  علتى نثتي  أنزل هللا. قال: وي دل يف  لت  الكتم ابلتوحيت  واإلست  . وهتذا أتويتل عبت  الكم جبميا ما
أنته يت دل يف  لت   [تترك الكتم جبميتا متا أنتزل هللا]العزيتز الك تاين بقولته  .   وأراث عبت ٦[ميعته وببعاته.الكم ابمل زهل. وهو يت اول تعطيل الكتم جب

وي بطلته أن الوعيت  ابلكثتر يف اآليتة جتاء يف حتق  -وك مه هذا يشبه قتول متن اختترتط االعتقتاث املكثتر للتكثت   -ترك التوحي  آيكثر من هذا الوجه 

                                                 

 هت 1٣9٧، ط ثار االعتصا  ٥1من كتابه )ال  الثاصل بس اإلميان والكثر( ص  1
 1٥9قااة( ص  )ثعاة ال 2
 هت14٠٥، ط مكتبة  يبة ٥9 - ٧٥من كتابه )الرثة عن اإلس  ( ص  ٣
 2٥٦من رسالته )ضوابط التكث  ع   أهل الس ة( ص  4
 49٣ /٣)البار احمليط(  ٥
 ٣٦٥ /1)م ارج السالكس(  ٦
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 من العقائ . جم( المن ترك حكما  من الشرائا )الر 
 حنن أما  نوعس من الكا : ]قال  الرمحن عمر عبدال كتور  - 14

 ص آمث....نه بذل  عاأح  ا: مسلم  كم بكتاب هللا، ولك ه ترك الكم را أنزل هللا يف إح ى الوقائا أو بعاها وهو يعلم أ
رن لتاتاكم إىل هتذا الشتاال تا  علتى  ي يشرعه هو أو خ ه من البشر و متل كم بكتاب هللا ولكم  كم بتشريا وضع واآلدر: ي عي اإلس  ، وال

 الوضعي م ايا خترن هللا عن الكم. 
  .44املائ ة: (ه م  اْلَكاِآر ونَ   آَأ ْولَتِت َ َزَل اّلله  َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَن) نصيب كل واح  م هما من قوله تعاىل: هما .. وماآما القول يف كل م 

أتتتى  رن هللا... بيتت  أنتته ويقتتيم ختتتهللاعليتته إالَّ أن يطبتتق حكتتم  توي هتتذا التتاكم التتذي أستتح ب يتتان حكمتته علتتى اإلستت   وعلتتم أنتته عبتت  هلل متتاهتتل يستت
خت  ختترن شتريا ... ولتيح ع ت ه تهللارن خت  ختترن ختتجاوثا  وال استب ال  وال اعتقاثا  أبآاتلية  معصية برتكه الكم را أنزل هللا يف واقعة... عصيا  ال

 هللا َيمر ال ا  ابلتااكم إليه..
 م رتا أنتزل هللاكت  . آتجت ه الهل يستتوي هتذا متا متن أستح ب يتان حكمته علتى ختتثا جترف هتاِر متن القتوانس الوضتعية آاهنتارت بته يف  ر جهت م..

يا متتن  التشتتر صتتاحب التتق يف -أو نظامتا   هيتتتة برملتا   كتتان أو حتتزاب  أو -يقتتيم حكمتته علتتى أستا  أنتته عبتت م هلل... بتتل يترى أنتته هتتو أو ختت ه  انته ال
 ثون هللا، أو التشريا ما هللا...

 إمنا هو حاكم مسلم عاصِ .  -ب  ج ال  -إن ااول م هما 
ة ليثتتكتتوالِ  أو د  -ثوره  ه، ويعلتتم أنمستتلمم: انتته يقتتيم حكمتته علتتى أستتا  أن الكتتم والتشتتريا إمنتتا هتتو دتتالص حتتق هللا تعتتاىل ال يشتتاركه آيتته ختت  • 

 هو أنه  كم بس عباث هللا را أنزل هللا...  -للمسلمس 
ابلكثتر  يحإنته لت»عبتا  بقولته  لتذي ع تاه ابتنجاتوثا  وال استتب اال  وهتو ا عاصِ : انه دالف مواله آرتك الكم رتا أنتزل هللا يف واقعتة عصتيا  ال• 

 «.كثر ثون كثر،  44املائ ة:  (ونَ ه م  اْلَكاِآر   ْولَتِت َ م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ  َوَمن ملَّْ َ ْك  )الذي تذهبون إليه، إنه ليح كثرا ي قل عن امللة 
ختتتريكا  هلل، أراث أن خيلتتا علتتى نثستته صتتثة متتن صتتثات الربوبيتتة  -أو ختت ه  -آهتتو كتتاآر.. كتتاآر.. انتته أراث أن دعتتل نثستته  -قاتلتته هللا  -أمتتا ال تتاين 

يِن َما ملَْ ََيَْ ن ِبِه اّللَّ  ) قال تعاىل ها، أال وهي حق التشريا،وداصية من دصائص من آعتل  لت   ..21الشورى:  (أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق م مِهَن ال ِه
متتراء آيتته.. وهتتذا هتتو القتتول الثصتتل يف  ووعتتم أنتته مستتلم.. هتتذا هتتو التتق التتذي ال آهتتو كتتاآر قطعتتا وكثتتره كثتتر أكتتس ي قتتل عتتن امللتتة وإن صتتلى وصتتا 

 .1[ ال وعس...

يشترت ه  مل لتعليتل اختترتاط متااثه يف مقتا  آهتذا الوصتف خت  متؤثر يف م تاط الكتم، آتإيرا [أح  ا: مستلم  كتم بكتتاب هللا]أما قوله يف ال ون ااول 
 ا كتان حاكمتا  إيكتون مستلما إال الو ...( ك تمَوَمتن ملَّْ  َْ ) هللا، هذا آا  عتن أن التاكم املستلم هتو وستائر املستلمس ثادلتون يف عمتو  نتص اآليتة

 بكتاب هللا.
َمتتن ملَّْ وَ ) ر يف آيتتة املائتت ة تتت أن الكثتتوالقتترين حيتتل بيه  آهتتذا قتت  رثثت عليتته قريبتتا أعتت ه يف التترث علتتى قتتاثري [يف إحتت ى الوقتتائا أو بعاتتها]وقولتته 
تتم تتْم َلم ْشتترِك ونَ ) ويف آيتتة اانعتتا ...( َ ْك  أنتتزل هللا يف قاتتية واحتت ة، آتت دول هتتذه  رتتتب علتتى الكتتم ب تت  متتات، 121اانعتتا :  (َوِإْن َأَ ْعت م تتوه ْم ِإنَّك 

تتر القتتار  دل يف متتن أن العبتت  ال يتت   تتر متتن موضتتاه تتا رتتا  كرتتته يف مباتتل االعتقتتاث يف أك ئالصتتورة يف حكتتم التت ص قطعتتيم )املق متتة الستتابعة(. وأ كِه
 .أنزل هللا متعم ا   اح ة ب   مة ومن  ل  حكمه يف قاية وااإلميان القيقي إال رجمون دصال ولك ه ي دل يف الكثر القيقي ِبصلة واح 

ب ت   اكملتى هتذا، وأن كثتر الت  ستبق الترث ع، آق[جاوثا  وال استب ال  وال اعتقاثا   ال]وآسهره بع   ل  بقوله  [وهو يعلم أنه بذل  عاص آمث]وقوله 
آمتن ]قتال  -، ٥٠املائت ة:  (يَّتِة يَتبتْ  تونَ اََّْاِهلِ  أََآا ْكتمَ ) يف تثست  -رمحته هللا  ابان كثاريأنزل هللا هو من جهة آعله ال من جهة اعتقتاثه، كمتا قتال  ما

كثتر منتزل هللا آهتو م تاط أ م ب   ما. ومل يقل )آمن اعتق  أو آمن جا ( آاالعتقاث واَّاوث م ا ات مكثرة أدرى، أما الك[آعل  ل  آهو كاآر
ا يف  )امل اط املكثر ال الل(. بذاته وق  ثل على  ل  أك ر من ثليل  كْر
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 دطأ. -ل ب  ج ا -، أن قوله هذا هو [إمنا هو حاكم مسلم عاص -ب  ج ال  -إن ااول م هما ]وهبذا تعلم أن قوله 
وكتأن  چ ... ہ  ۀ  ۀچ ة ااوىل كتم يف اآليتأما قوله يف ال ون ال اين إنه كاآر انه دلا على نثسه حق التشريا. آهذا دروج عن الك   يف م اط ال

آيهتا وهتو م تاط التشتريا، وهتذا  هتا ر تاط خت  وارث  الكثتر آي، آقيت (آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكتاِآر ونَ ) اآلية بذاْا ليح آيها ثاللة على الكثر ما قوله تعاىل
ستألة )الساثستة( هتذه امل صت ر أنتزل هللا قت  ختترن ب ثسته دت ف ختترن هللا، و لت  انتين قت   كترت يف خترط اب تل انته لتيح كتل متن حكتم ب ت  متا

ر شت ص ليكثتر، بتل يكثتلاجتماعهتا يف ايشترتط  خيالثته، والكتم رتا خيالثته، وال ث ثة م ا ات مكثرة يف هذا املوضون: تترك حكتم هللا، وتشتريا متا
تتَوَمتتن ملَّْ ) ر تتاط واحتت  م هتتا. آمتتن تتترك حكتتم هللا آلتتم  كتتم بشتتيء يف القاتتية وأ لتتق اَّتتاين كثتتر بتت ص اآليتتة تتم  اِرَتتا أَنتتَزَل  م َ ْك  ّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه 

، ا ب اللة ستبب ال تزول(أنزل هللا ثادل يف م ا ه اأنزل هللا لكثر ب ص اآلية نثسها )ان الكم ب   م ولو حكم عليه ب   ما، 44املائت ة:  (اْلَكاِآر ونَ 
مكثتر اثلتل.  أنزل هللا م اط ما الكم ب  نزل هللا م اط مكثر آدر، و وك  ا مل يشرن ختيتا من ع   نثسه، آالتشريا م اط مكثر، وترك الكم را أ

تتم ِرَتتا َوَمتتن ملَّْ ) لتته تعتتاىللتتوارث يف قو اأنتتزل هللا علتتى م تتاط التشتتريا وحتت ه مصتتاث  لتت ص اآليتتة وتعطيتتل مل تتاط التكثتت   آتعليتتق كثتتر التتاكم ب تت  متتا  َ ْك 
 .44املائ ة:  (أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ 

يكثتر  مللة . مث قتال إنته الاخيرجه من  ال ا  أنزل هللا كاآرا  كثر  يف بيان مىت يكون الاكم ب   ما« آصل»]، قال حممد شاكر الشريفااستا   - 1٥
 : يبشروط ث ثة وه

 . ة والس  ليه الص عو رسوله )أ( أن يكون ملتزما  ومتقب    اهرا  واب  ا  لكل حكم أو تشريا جاء عن هللا سباانه وتعاىل أ
أن حكمته دطتأ وأن و كتم آيهتا صتار آمثتا ي تة التيت  )ب( أن يكون مقرا  ومعرتآا  أبنه ترك الكم را أنزل هللا سباانه وتعاىل يف القاتية أو الواقعتة املع

 حكم هللا هو الصواب. 
لكلية العامة، وهذا الشرط ال الل مما خمض آهمه والت بهه له على ك   متن )ج( أن يكون الكم امل الف حكما  يف وقائا ااعيان وليح يف اامور ا

 .1. وأراث بوقائا ااعيان الكم يف قاية معي ة وأراث ابلكم يف اامور الكلية العامة وضا التشريا امل الف لشريعة اإلس  [املعاصرين
سبق الت بيه ق  ن قانو   عاما . و ر إال أن يشر أنه من مل  كم را أنزل هللا ال يكثالرمحن(:  وحاصل ك مه يرجا إىل ك   من سبقه )ال كتور عمر عب 

ك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  ملَّْ  َْ  َوَمتن) قوله تعتاىل أنزل هللا م اط مكثر، وأن التشريا م اط مكثر آدر. وتعليق حكم الكثر الوارث يف على أن الكم ب   ما
إن هللا هتو تعطيتل لت ص اآليتة، آت -همته علتى الك ت ين الذي يرى املؤلف أنته خمتض آ -على م اط التشريا آقط  44املائت ة:  (ر ونَ آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاآِ 

الب تتاري  تتتوراة كمتتا يف روايتتةنزلتته يف الحكتتم ابلكثتتر آيهتتا علتتى متتن تركتتوا حكمتته يف وقتتائا ااعيتتان )حتت  التترجم( وكتتانوا مقتترين أبنتته حكتتم هللا التتذي أ
 حمم ، آيها آية الرجم(. ول عن ابن عمر وآيه قال اليهوث )ص ق ايلسبب ال ز 

اي ااعيتان رجترث حكمته يف قاتا كثترا  أكتس  أنتزل هللا لكتان كتاآرا   آالشروط ال  ثة اليت اخترت ها للاكم ابلكثر ااص ر لو حتققتت يف حتاكم ب ت  متا
ه متن قبتل عتن قولته هتذا كمتا نقلتت ن كتا اب يفعصتيان ملتا أثهتر هتذا يف الكتم، بتل يكتو ب   حكم هللا، ولو قال إنه ملتز  ِبكم هللا ومقر على نثسته ابل

 .189 /٦، وعن الشيخ حمم  بن إبراهيم )جممون آتاويه( ٦1٦ /٧ابن تيمية )جممون الثتاوى( 
 هتب إليته ومل  ال اللتة علتى متا ح يفمن كتابه( وك مهما خ  صري 1٠٧و  1٠٦وق  است ل هذا املؤلف لشرو ه بك   ايب جملز والبن ك   )ص 
 هتب إليته املؤلتف إ   يت ل علتى دت ف متا ٥٠املائت ة:  (أََآا ْكَم اََّْاِهِليَِّة يَتبتْ  ونَ ) يت اول أبو جملز املسألة حمل ال زان، أما ابن ك   آك مه يف تثس 

آصتارت يف ب يته ختترعا متبعتا يقت موهنا علتى ]عتن الياستق  -محته هللا أنزل هللا يف قاااي ااعيان، آقتال ر  علق ابن ك   الكثر على جمرث الكم ب   ما
 أنزل هللا. ، آعلق كثرهم على جمرث الكم ب   ما2 [آمن آعل  ل  آهو كاآر عليه الص ة والس  الكم بكتاب هللا وس ة رسوله  

 : وبعد
. وم هتا 44املائت ة:  (اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ ن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل َوَمت) آق  كانت هذه بعض اادطاء املتعلقة ر تاط حكتم الكثتر التوارث يف قولته

                                                 

 ته141٣، ط ثار الو ن، 91 - 88انظر كتابه )إن هللا هو اَلَكم( ص  1

 ٦٧ /2)تثس  ابن ك  (  2
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أنتزل هللا كثتر  ، آإن الكم ب ت  متاالأنزل هللا إىل قسمس )كثر أكس وكثر أص ر( آهو خمط ومما رثثت به عليها تعلم أن كل من قسَّم الكم ب   ما
 كما سبق تثصيله.ال  لوعي  إال ا ته  امل طي جو من هذا ا خ . وال أكس ال

ن مت هم وإن كتا -ة كتتاابْم ظهر متن بقيتوأحب أن أنبهه على أن معظم املعاصرين ممن سبق  كرهم متثقون على كثر الكا  ابلقوانس الوضعية كما ي
لتوآيتق ايف اآليتة آاتاولوا  با  من قولتهسب إىل ابن عن   إال أهنم ما اتثاقهم على  ل  أختكل عليهم ما -من  اول أن يلتمح العذر قؤالء الكا  

 بس اامرين على ال او التايل:
 حكم هللا. خترهن ِب فآقالوا الكثر يف اآلية هو ااكس، لك ه حممول على املعتق  أو اَّاح  أو املستال أو من ب هل الشرن و 

 قاتية معي تة، متا أن لتى متن حكتم يف، أو ع-قتوى أو قرابتة أو رختتوة  -احت  أنتزل هللا خت  ج ومحلوا مقالة )كثر ثون كثر( على من حكم ب   ما
 هذه كلها من صورة سبب ال زول وحكمها الكثر ااكس.

 آوقعوا هبذا التوآيق يف حمظورين:
 ااول: القول رقالة خ ة املرجتة الذين يشرت ون اَّا  للتكث  ابلذنوب املكثرة.

 بصرآها عن  اهرها. ...( َ ْك مَوَمن ملَّْ )ال اين: تعطيل نص اآلية 
لثتة  تتؤثي ب تا إىل خمالتكلثتات التيتادب علي ا إ ا ثبت قولم عتن صتاايب خيتالف نتص الكتتاب والست ة أن نتكلتف لته  واامر أيسر من هذا، آإنه ال

 ط ث ثة:بشرو ال ص عم ا  يف حس يكون هو جمته ا  معذورا  يف قوله، وابل سبة اقوال الصاابة آ  حجة آيها إال 
 ااول: أن يصح قوله من جهة الرواية، أي ي بت أنه قاله ب قل صايح. 

 وال اين: أال خيالف قوله نص الكتاب والس ة، كما  كرته يف املق مة الرابعة عشرة.
 وال الل: أال خيالثه م له أو من هو أوىل م ه من الصاابة، كما  كرته يف املق مة ال ال ة.

وَمن قال ِمن العلماء إن قول الصاايب حجة، آإمنا قالته إ ا مل خيالثته خت ه متن الصتاابة، وال ع تِرف ]رمحه هللا  ابن ميميةروط قال ويف تقرير هذه الش
 .1[نصم خيالثه

متن جهتة وهذه الشروط ال  ثة م تثية كلها يف قول ابن عبا  آ  حجة آيه، ولتو انتثتي ختترط واحت  م هتا استقط االحتجتاج بقولته، آقولته مل يصتح 
ة ال قتتل، وقولتته خمتتالف لظتتاهر التت ص وأن الكثتتر آيتته هتتو ااكتتس، وقتت  دالثتته ختت ه متتن الصتتاابة كتتابن مستتعوث وختت ه كمتتا  كرتتته يف التترث علتتى الشتتبه

اسمااا كمتا قتال   ال انية. وق   كرت يف املقت متس ال ال تة والرابعتة عشترة أم لتة ك ت ة ادطتاء الصتاابة وخمالثتاْم للكتتاب والست ة، واامتر يف هتذا هتو
متت هم أو نتكلتتف يف التوآيتتق بتتس  ال، آتت  دتتب علي تتا أن نتتتأول لقتتول امل طتت[ومصتتيب آعليتت  ابالجتهتتاث الخمطتت] –يف ادتتت ف الصتتاابة  - مالااك

عليته،  ي تتابا دطته وبس ال صوص، بل نقول إنه ثبت ابلرتجيح أن هتذا مصتيب وهتذا خمطتال، وهتذا لته أجتران وهتذا لته أجتر ودطتؤه م ثتور ولك ته ال
 .2(من عمل عم  ليح عليه أمر  آهو َرث  للا يل )

ب ابل ستبة ء وخمالثتات، والواجتيته متن أدطتاهذا هو امل هل العلمي الواجب االتبان يف هذا املقا ، والذي ر الثته وقا من سبق  كرهم آيمتا وقعتوا آ
 ملا ن سب إىل ابن عبا  أن نقول إنه: 

  هما قوله إن الكثر يف اآلية هو )كثر ثون كثر(.مل يصح عن ابن عبا  رضي هللا ع -1
كمتا أدطتأ يف   ته إابحتة نكتاح املتعتة وإابحتة لتو  المتر ااهليتة وإابحتة راب   -ان قولته مصتاث  لت ص اآليتة  -ولو صح ع ه هذا لكان خمطتتا   -2

ترِ م يف عمترة القاتاء وح ي ته يف هتذا متثتق عليته ولك ته تزوج دالته السي ة ميمونتة و  عليه الص ة والس  الثال، وكما أدطأ يف قوله إن ال    هتو حم 
كمتا  كتره ابتن   عليته الصت ة والست  . واجل جواو اخلطأ على الصاايب أجا العلماء علتى أن كتل أحتِ  يؤدتذ متن قولته وي ترتك إال رستول هللا ٣دطأ

 .2٠8 /11تيمية يف )جممون الثتاوى( 
                                                 

 28٣ /1جممون الثتاوى( ) 1
 رواه مسلم 2
 ٥2 - ٥1 /4انظر )آتح الباري(  ٣
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ن قل عتن عطتاء بتن أيب رابح و تاو  اليمتاين ر تل هتذا، آتإن هتذا القتول ي ب تي  ن كثر(، وكذل  ماوعلى آرع صاة قول ابن عبا  )كثر ثو  -٣
يقيتت ه  خيصتتص القتترآن وال أال  متتل علتتى أنتته تثستت  متت هم لآليتتة، انتته مصتتاث  لظتتاهر اآليتتة التت ال علتتى أنتته كثتتر أكتتس، وقتتول الصتتاايب والتتتابعي ال

متتل هتتذا علتت ى أنتته رثم متت هم علتتى اخلتتوارج املستتت لس هبتتذه اآليتتة علتتى تكثتت  العصتتاة ابلتتذنوب ختت  املكثتترة كتتالز  )املق متتة الاثيتتة عشتترة(، ولكتتن   
يثعلونتته هتتو كثتتر ثون كثتتر. وم تتا رات ابتتن عبتتا  لل تتوارج معروآتتة  تستتري علتتى هتتؤالء وإن متتا واخلمتتر، آكتتأهنم يقولتتون لل تتوارج: إن هتتذه اآليتتة ال

 ما احتجاج اخلوارج هبذه اآلية آبيَّ ت آساثه وبط نه يف الت بيه ااول.، أ1مشهورة يف يو  ال هروان وآيما بع ه 
خيالثه، أو الكم بتشريا خمالف( مل يقتا ختتيء م هتا يف ومتن ابتن  أن امل ا ات املكثرة اليت  كر ها يف هذه املسألة )ترك حكم هللا، أو تشريا ما -4

الكتتب التيت يتذكر مؤلثوهتا أول متن آعتل كتذا أو أول  يوهت -لعتت ك ت ا  متن كتتب )ااوائتل( ، وقت   اآيما بَتْع ه ِبِع هة قرون هت، وال ٦8عبا  ت 
آلتتم أر آيهتتا أثى إختتتارة إىل وقتتون ختتتيء متتن هتتذه امل ا تتات يف القتترون ااوىل داصتتة ال  ثتتة اخل يتتة م هتتا يف هتتذه اامتتة. انظتتر علتتى  -متتن قتتال كتتذا 

ص َّف( ا
 
ص  ٧، وكتتاب ااوائتل م ته يقتا يف ج تهت14٠9هت(، ط ثار التتاج  2٣٥يب بكر بن أيب ختيبة )ت سبيل امل ال كتاب )ااوائل( ضمن )امل

كان يقا من الكا  والقااة هو اَّور يف الكم يف بعض اامور ِبيلة أو أتويل يصتعب معته   ، ومل يذكر آيه ختيتا  من  ل . خاية ما2٧٦ - 24٧
أول قتاِع جتار يف القاتاء بت ل بتن أيب ب ترثة: ]يف كتابته )ااوائتل( قتال  أباو ها ل العساكر كتره    أتثيمه قاتاء  وإن كتان َيمث ثاينتة ، ومتن هتذا متا

آقتال املت عي: يعطتين حقتي أو  -وكان ب ل يت ْعيَن ابلرجتل  -أدس  أبو أمح  ذس اثه أن رج   ق ه  إىل ب ل رج   يف َثْين له عليه، آأقر الرجل به، 
حاجتته إىل  كتره، وأ  عتارف بته  آتتإن ختتتت أحبسته آتالتز  نثقتة عيالتته،  نته مثلتتح، قتال: مل يتذكر إآ سته، قتال: ومتتاحنبسته ابقتراره، قتال القاضتي: إ

                                                 

 1٠4- 1٠٣ /2انظر يف  ل  على سبيل امل ال )جاما بيان العلم( البن عب الس  1
 [ الواقعة  جملرد كمعصية يفك ا( صورة الرت كم هللاخصوصًا وأنك قد عرفت أن املصنف يُدخل يف مناط )مرك ح ،وهذا غري صحيحقال الشيخ أبو حممد حفظه هللا

 ملن كان ملتزماً يف األصل بشرع هللا وال يتحاكم لشرع غريه. 
  من ذلك ألموية والعباسية ير اخ ام فة ى اتريفمثل هذه الصورة ال شك كانت مو ودة يف القرون اليت  اءت بعد زمن ابن عباس رضي هللا عنه، واملقَّلع عل

 .أمثلة كثرية
يب بكر بن أيب شيبة األوائل" أل"قلها من كتاب ( قصة القاضي الظاِل، ب ل بن أيب بردة وأنه أول قا(  ار يف القضاء وقصته ن891)ص واملصنف نفسه قد ذكر

قر الر ل به، وكان  َديٍن له عليه، فأيف ل ر ً  ا إىل بوأول قا(  ار يف القضاء ب ل بن أيب بردة، أخربان أبو أمحد إبسناده أن ر ً  قدَّ )ها( حيث قال: 235)ت
فإن شئت  رأ به؟ته إىل ذكره وأان عاال: ما حا سه، قب ل يُعىن ابلر ل، فقال املدعي: يعقير حقي أو حتبسه إبقراره، قال القاضي إنه مفل  قال: ِل يذكر إف 

 أحبسه، فالتزا نفقة عياله، فانصرأ الر ل ومرك خصمه وكان ب ل معروفاً ابجلَور( أها.
لدستور والقانون واليته على احلكم اب لك أو قاضية أو مهذا اجلور يكف ر اموارج، إىل أن قال: )هذا ما كان يقع يف زماهنم، أما أن يتوىل  رئي  دول قال: وطثل

 أها. هلجر (الوضعي ني ملتزماً بذلك ال حييد عنه فهذا ِل يقع من قبل قط إال يف طائفة التتار أواخر القرن السابع ا
هللا يف الواقعة دون أن   صورة َمّن مرك حكمتأخرون، يفون واملف صار املصنف هنا إىل التفريق بني ما أنكره مرارًا يف إط قامه املتقدمة مما ميثل به املتقدمفتأمل كي

 .يلتزا بشرع آخر، وبني احلكم بدري ما أنزل هللا بصورمه الكفرية القاغومية
  من إط قامه املتقدمة من قبل؟فهذا الذ  ذكره هنا، أال يصدق عليه كثري

 فهو قد مرك حكم هللا. 
 لناس.على بعض ا ل ذلكوجيوز أن يقال فيه أيضاً كما يفعل كثري من املتقدمني واملتأخرين: )َحَكَم بدري ما أنزل هللا(، فُيّشكِ 

ًا آخر، وبني من مرك ل هللا إذا امبع شرعدري ما أنز حلاكم بمن فر ق بني امع أن املراد أنه حك م هواه أو شهومه، وهنا أذك رك بك ا املصنف املتقدا يف إنكاره على 
  فقد امبع هواه.هللان حكم بدري ما أنزل لى أن كل مدلة عحكم هللا يف الواقعة عصياانً وامباعاً للهو ، فجعل هذا النوع األخري نوعاً مكفرًا مثل األول، وسرد األ

صنف يف عدا التفريق وه مما مقدا ك ا املالدنيا وحنمعرفة و ُقل؛ حكم بدري ما أنزل هللا )اهلو  والظلم واجلور( للقرابة أو للوكذلك فهذا القاضي مرك حكم هللا، أو 
 يه.فواسنكار على من مث ل بذلك واشرتط اجلحد للتكفري  بينه، وبني احلكم بدري ما أنزل هللا طعناه الكفر .

 وارج" نقض ملا أسسه وأنكره مرارًا من قبل. فقوله هنا: )وطثل هذا اجلور يكف ر ام
 (: )وال ُيستثىن من هذه األحكاا إال احلاكم أو القاضي الشرعي اجملتهد املخقئ( أها.892من ذلك قوله )ص

 (30-29[النكت اللوامع ص )فقد استثىن هنا هذا القاضي اجلائر العامد غري اجملتهد!
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رمحته هللا يف ك مته عتن خِتتَ ا  ابان حازا. ور ل هذا اَّور ي َكثِهر اخلوارج، كمتا  كتره 1[قال: آانصرف الرجل وترك دصمه، وكان ب ل معروآا  ابَّور.
إن اإلمتا  إ ا قاتى قاتية جتور وهتو ِبراستان أو ب  هتا حيتل كتان متن  -وهتم  ائثتة متن البيهستية التيت  كتر  آنثتا  -ت الع وآيتة وقالت]اخلوارج قال 

  . هذا متا2[الب ث آثي  ل  الس نثسه يكثر هو وجيا رعيته حيل كانوا من خترق اارع وخرهبا، ولو ابان لح واليمن َآَما بس  ل  من الب ث.
 يت  ع ته آهتذا مل  وماهنم. أما أن يتوىل رئتيح ثولتة أو ملت  أو قاضتي واليتته علتى الكتم ابل ستتور والقتانون الوضتعيس ملتزمتا بتذل  الكان يقا يف 

ست  ، يقا من قبل قط إال يف  ائثة التتار أوادر القرن السابا اقجتري حتس أعل توا إست مهم وحكمتوا آيمتا بيت هم بقتانون وضتعي خمتالف لشتريعة اإل
يكثتترون أم تتتال هتتؤالء، آتتإن هتتتذا إوراء  يظتتن أحتتت  أن الصتتاابة والتتتابعس رضتتتي هللا عتت هم ال آصهتتل هتتذا يف أول املستتألة التاليتتتة إن ختتتاء هللا. والوسأ

شترن ب ابلسلف وخمط قم، وهم الذين أكثروا مانعي الزكاة رجرث امل ا كما آصهلته يف مبال االعتقاث، آكيف رن م ا الكم ابلشريعة كلها وحكتم
َوِإنَّ ) لته تعتاىلخمالف قا ، وق   كرت من قبل أنه صح عن ابن عبا : أن متن أ تان التشتريا امل تالف واتبعته آقت  أختترك ابهلل، و لت  يف تثست  قو 

 .121 اانعا : (الشََّياِ َس لَي وح وَن ِإىَل َأْولَِيآِئِهْم لِي َجاِثل وك ْم َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ 
 
 
 
 
 

 وخ صة ما ذكرمه يف املسألة السادسة:
 ِبسب امل ا ات ال  ثة املكثرة املذكورة يف ص ر املسألة:

 أن كل من ترك الكم را أنزل هللا آيما تص ى للاكم آيه آهو كاآر. -1
 خيالف خترن هللا آهو كاآر سواء حكم به أو مل  كم. وأن كل من خترن ما -2
 ه، وستواء حكتم يف ختأو ادرتعته  أنتزل هللا آهتو كتاآر، ستواء كتان هتو التذي ادترتن التشتريا امل تالف التذي حكتم بته  متاوأن كل من حكم ب   -٣

 قاية واح ة أو أك ر.
 ي عمل به. ث ال ثور ومرثو موال يست ىن من هذه ااحكا  إال الاكم أو القاضي الشرعي ا ته  امل طال لل ص الوارث يف حقه، ودطؤه 

 هتذه التب ث يفتولتون والايْتم ي إ  إن هتؤالء ذه ااحكا  ثدوال أوليا الرؤساء والقااة واملشرعون يف ال ول احملكومة ابلقتوانس الوضتعية.وي دل يف ه
 ابر. معان  مكي كره إال ابدتيارهم ملتزمس الكم هبذه القوانس ما علمهم ر الثتها لشريعة اإلس  ، وهذا مستثيض ال

 ا هو الصواب والراجح الذي ثلت عليه ااثلة الشرعية أما خمالثة بعتض املعاصترين وخت هم ممتن نبهه تا علتى أدطتائهم آت  اعتبتار وهذا الذي  كرته ه
َتاتيص. وصتار اامتر   برهتان وال قا بع  معرآة وجه اخلطأ آيها، داصة وأنه يتبس ل  من تتبا أدطائهم أهنم يقل  بعاهم بعاا آيها ب  حجتة وال

َييت على ال ا  ومان ي َسمِهن الرجتل راحلتته حتىت ي قعِتَ  ختتاما ، مث يست  عليهتا يف اامصتار حتىت ]قال  در اج أيب السمحالس عن  بن عب ا ىكما رو 
ولقت  ]( مث قتال تهت1218) صااحل بان حمماد الفا  ين.  كر هذا ااثر [تص  نقاا ، يلتمح من يثتيه بس  ةِ  ق  ع ِمَل هبا آ  د  إال من يثتيه ابلظن

 ولتة ختاه   يف ومان ا هذا مما قاله أبو السمح آلقت   ثتت متن أقصتى امل ترب ومتن أقصتى الستوثان إىل الترمس الشتريثس آلتم ألتق أحت ا  ي ستأل عتن 
يتا متن يف بلت ه آ جا إىل كتاب رب العاملس وس ة سي  املرسلس وآاثر الصاابة والتابعس إال ث ثة رجال وكل واح  مت هم مقمتون حمستوث ي ب اته ج

عليتته الصتت ة متتن املتثقهتتس وخالتتب متتن آيتته متتن العتتوا  واملتستتمس بستتيم الصتتالس، وموجتتب العتت اوة والستت  َتستتكهم ابلكتتتاب وستت ة إمتتا  املتقتتس 
 .٣[ورآاهم ك   الطائثة العصبية واملقل ين والس  

                                                 

 هت14٠٧العلمية  ، ط ثار الكتب24٦من كتابه )ااوائل( ص  1
 ٥4 /٥)الثصل( البن حز ،  2
 29 - 2٧من كتابه )ايقا   م أويل اابصار( ص  ٣
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 ل .رهج على  كر اإلجان على  وبع  سرث ااثلة ال صهية ال الة على كثر من  كر  يف هذه املسألة نع
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 املسألة السابعة: ِذكر اسمجاع على ُكفر احلكاا بدري ما أنزل هللا
 ( يف بيان أول ماوقا تب يل الشرن يف امل تسبس إىل اإلس  .متهيد)

 تعتاىل ، أن اليهتوث أعرضتوا عتن حكتم هللا 44املائت ة:  (اْلَكتاِآر ونَ  ه م   ِت َ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَت) ق  تبس مما ورث يف سبب نزول قوله تعاىل
  هم.برجم الزاين احملصن وادرتعوا حكما  ب ي   عن  ل  وصار هذا الكم امل رتن هو القانون املعمول به بي

أآيجوو ما هتذا يف ]رمحه هللا  أمحد شاكرا قال الشيخ وقا هذا كان من التتار يف أوادر القرن السابا اقجري كم ويف امل تسبس لإلس   آإن أول ما
كم املسلمون يف ب ثهم بتشريا مقتبح عن تشريعات أوراب الوث ية امللا ة   آيمتا نعلتم  -إن املستلمس مل يت ْبلتو هبتذا قتط  -إىل قوله  -خترن هللا أن   

 . وهو كما قال. 1[الظ  إال يف  ل  العه  عه  التتار، وكان من أسوأ عهوث الظلم و  -من َترخيهم 
هت وكتانوا وث يتس، وأول متن أستلم مت هم هتو الستلطان  ٦٥٦أما انتساب التتار لإلس  : آق  وقا هذا بع  استي ئهم بقياثة هوالكو على ب  اث عا  

تيمية رمحه هللا، آثي استثتاء م ها . ويظهر اثعاؤهم اإلس   من االستثتاءات املوجهة بشأهنم إىل ختيخ اإلس   ابن 2هت ٦8٠أمح  بن هوالكو عا  
واثعتوا  -إىل قتوقم  -اختتهر من قتل املستلمس  ما تقول الثقهاء أئمة ال ين يف هؤالء التتار الذين ق موا س ة تسا وتسعس وستمائة، وآعلوا ما]ورث 

تقتول الستاثة العلمتاء.... يف  متا]ويف استتثتاء آدتر  ،٣ [ما  ل  التمس  ابلشهاثتس واثعوا حتر  قتال مقتاتلهم ملتا وعمتوا متن اتبتان أصتل اإلست  
ليتتته يف أول هتتتؤالء التتتتتار التتتذين يَتْقتتتِ مون إىل الشتتتا  متتترة بعتتت  متتترة، وتكلمتتتوا ابلشتتتهاثتس، وانتستتتبوا إىل اإلستتت   ومل يبقتتتوا علتتتى الكثتتتر التتتذي كتتتانوا ع

 . هذا من جهة انتساهبم لإلس  . 4[اامر
يلتزمتون الكتم بيت هم  وال]يف وصثه للتتار ضمن آتواه بشأهنم، حيتل قتال  ابن ميميةعواهم اإلس  : آيبيه ه قول أنزل هللا ما ث وأما حكمهم ب   ما

وكمتا  كتم بته التتتار متن السياستات امللكيتة املتأدو ة عتن ] ابان كثاري. وقتال ٥[ِبكم هللا، بل  كمون أبوضان قم تواآق اإلس   َترة وكالثه أدرى
وضتتا قتتم الياستتق، وهتتو عبتتارة عتتن كتتتاب جممتتون متتن أحكتتا  قتت  اقتبستتها عتتن ختتترائا ختتتىت متتن اليهوثيتتة وال صتترانية وامللتتة  ملكهتتم ج كتتز دتتان التتذي

رستوله   اإلس مية وخ ها، وآيها ك   من ااحكا  أدذها من جمرث نظره وهواه، آصتارت يف ب يته ختترعا متبعتا يقت موهنا علتى الكتم بكتتاب هللا وست ة
. وج كيتز دتان هتو ٦[ك ت   ، آمن آعل  ل  آهو كاآر دب قتاله حىت يرجا إىل حكم هللا ورسوله آت   كتم ستواه يف قليتل والعليه الص ة والس  

 َج ه هوالكو الذي استوىل على ب  اث.
ل التيت ولتة متن ال تواو هتي  آ ختتريعته. وبع : آق  كانت هذه هي أول مرة آيما ي عرف من َتريخ املستلمس أن ي تستب قتو  إىل اإلست   و كمتون ب ت 

 ليست قا سابقة، وما  ل  آق  أآىت آيها ابن تيمية وابن ك   ونق  اإلجان على كثر من آعل  ل . 
ومعلو  ابالضطرار من ثين املستلمس وابتثتاق جيتا املستلمس ]قال  -ضمن آتواه يف ختأن التتار  -، آهي ما قاله رمحه هللا ابن ميميةأما آتوى  - 1

آهتتو كتاآر وهتو ككثتتر متن آمتن بتتبعض الكتتاب وكثتتر  عليتته الصت ة والست  اتبتتان خت  ثيتن اإلستت  ، أو اتبتان ختتريعة ختت  ختتريعة حممت   أن متن ستول
وَن نت ْؤِمن  بِبَتْعِض َوَنْكث ر  بِتبَتْعِض ِإنَّ الَِّذيَن َيْكث ر وَن اِبّللِه َور س ِلِه َوي رِي  وَن َأن يت َثرهِق واْ َبْسَ اّللِه َور س ِلِه َويق ول  ) :ىلببعض الكتاب، كما قال تعا

  .٧[1٥1 - 1٥٠ال ساء: (أ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر وَن َحقها  َوَأْعَتْ َ  لِْلَكاِآرِيَن َعَذااب  مُِّهي ا  ، َوي رِي  وَن َأن يَتتَِّ ذ واْ َبْسَ َ ِلَ  َسِبي   
كثتتر متتن حكتتم ابلشتترائا املتاتتم ة لتاليتتل التترا  أو حتتتر  التت ل أو إستتقاط ااوامتتر   ويف مواضتتا أدتترى متتن آتاويتته نقتتل ختتتيخ اإلستت   اإلجتتان علتتى

جمتا عليته  -واإلنسان متىت َحلهتل الترا  ]وال واهي الشرعية، وهذه الصثات كلها ت طبق على القوانس املعاصرة، ومن هذا قوله رمحه هللا 
 
أو حترَّ   -امل

                                                 

 1٧٣ /4)عم ة التثس (  1
  198٦، ط مؤسسة الرسالة، 8٠انظر كتاب )واثئق الروب الصليبية وال زو امل ويل( ث. حمم  ماهر محاثة، ص  2
 ٥٠2 - ٥٠1 /28)جممون الثتاوى(  ٣
 ٥٠9 /28تاوى( )جممون الث 4
 ٥٠٥ /28)جممون الثتاوى(  ٥
 ٦٧ /2)تثس  ابن ك  (  ٦
 ٥24 /28)جممون الثتاوى(  ٧
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ومعلتو  أن متن أستقط اامتر وال هتي التذي بَتَعتل ]. وقال أياا 1[كان كاآرا  ابتثاق الثقهاء  -ا ما عليه  -أو ب هل الشرن  -ا ما عليه  -ال ل 
 . ولشيخ اإلس   أقوال أدرى س  قلها يف املسألة التالية إن ختاء هللا تعاىل.2[هللا به رسله آهو كاآر ابتثاق املسلمس واليهوث وال صارى

هللا  آمتن تترك الشترن احملكتم امل تزل علتى حممت  بتن عبت ] آقولته أنتزل هللا آيها اإلجتان علتى كثتر متن حكتم ب ت  متا اليت  كر ابن كثريوأما آتوى  - 2
ر، آكيف رتن حتتاكم إىل الياستا وقت مها عليته  متن آعتل  لت  َكَثتر ذجتان املستلمس. قتال هللا دامت اانبياء وحتاكم إىل خ ه من الشرائا امل سودة َكثَ 

م تتوَك ) وقتتال تعتتاىل ٥٠املائتت ة:  (َم اََّْاِهِليَّتتِة يَتبتْ  تتوَن َوَمتتْن َأْحَستتن  ِمتتَن اّللِه ح ْكمتتا  لِهَقتتْوِ  ي وِق  تتونَ أََآا ْكتت) تعتتاىل آَتتَ  َوَربهِتتَ  اَل يت ْؤِم  تتوَن َحتتىتََّ   َكِه
 .٣[٦٥ال ساء:  (لِهم واْ َتْسِليما  ِآيَما خَتَجَر بَتيتْ َته ْم مث َّ اَل دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحَرجا  ممِهَّا َقَاْيَت َوي سَ 

يتة اإلجتان، وأنته متىت صتح متن جهتة ال قتل ومل ي علتم لته خمتالف  -يف نق  )الرسالة اليمانية( َبدر مباتل االعتقتاث  -هذا، وق  سبق  الكت   يف ح جِه
هتو  -التذي نقلته ابتن تيميتة وابتن ك ت   -هللا  أنتزل . وعلى هتذا آاإلجتان علتى كثتر متن حكتم ب ت  متا4تب يله دوو نس ه وال آهو حجة ملزمة، وال

لة يف عصتر حجة م لزِمة ل ا، وثليل مستقل نعتم  عليه يف الثتوى بكثر الكا  الاكمس ابلقوانس الوضعية. وإمنا وقا اإلجان على حكم هتذه املستأ
قبلتته متتن ال احيتتة التارخييتتة. وم لهتتا يف  لتت  كمستتألة َدْلتتق هتتت( انتته هتتذه املستتألة وقعتتت يف عصتتر ا ومل تقتتا  ٧٧4هتتت( وابتتن ك تت  ) ٧28ابتتن تيميتتة )

و  القتترآن التتيت وقعتتت يف عصتتر أمحتت  بتتن ح بتتل آانعقتت  إجتتان أهتتل الستت ة علتتى حكمهتتا )وأن القتترآن كتت   هللا ختت  خملتتوق وأن متتن قتتال إنتته خملتتوق آهتت
ي قتل عتن أحتِ  مت هم قتولم آيهتا. وهتذا ممتا ي بهت  علتى أن آتتاوى كاآر( ومل ي قل هذا الكم عن أح  من الصاابة إ  مل تقا املستألة يف حيتاْم آلتم 

 املسائل املستج ة تؤدذ عن معاصريها من العلماء. 
 )منبيه على فرق هاا بني التتار وبني حكاا اليوا(
هتذه م الطتة و ن التتتار وث يتون. ا كا  اليو حوجه لتطبيق آتاوى ابن تيمية وابن ك   يف التتار على  وعم بعض ا اثلس عن الكا  الطواخيت أنه ال

كتتا  اليتتو ، وقتتذا ثتتح أوصتتاف حنآقتت  تبتتس لتت  ممتتا ستتبق أن التتتتار ثدلتتوا يف اإلستت   ولكتت هم  لتتوا  كمتتون ب تت  ختتتريعته، وهتتذه ااوصتتاف هتتي 
 آاكمهم كاكمهم، ان حاقم كااقم. 

شتا  أحيتا   راستان والعتراق والكث املستلمس  متا استتي ئهم علتى ك ت  متن بت والق أن حكا  اليو  أختت ُّ كثترا  وضت ال  متن التتتار، و لت  ان التتتار 
حكتا  الشتريعة، ستلمس جتاراي وآتق ألكتم يف املآإهنم مل يثرضوا على هذه الب ث الكم بقانوهنم الوضعي )الياسق( وإمنا حتاكموا به آيما بي هم و تل ا

 القوانس الكاآرة. أما حكا  اليو  آإهنم آرضوا على املسلمس الكم هبذه
يلتزمتون الكتم بيت هم  وال]آتيهم  ابن ميميةيبسه أن الكم ابلياسق  ل حمصورا  يف  ائثة التتار مل يتع اهم إىل سائر املسلمس، آي ل عليه قتول  أما ما

 -إىل قولته  -التذي وضتا قتم الياستق وكما  كم بته التتتار متن السياستات امللكيتة املتأدو ة عتن ملكهتم ج كيتز دتان ] ابن كثري. وقول ٥[ِبكم هللا
يبس أن الكتم ابلياستق كتان يف  ائثتة التتتار آقتط  [آصارت يف ب يه] ابن كثريوقول  [الكم بي هم]ابن ميمية . آقول ٦[آصارت يف ب يه خترعا  متبعا  

أآرأيتم هذا الوصف القوي من التاآظ ابتن  ]ثرق بقوله على هذا الأمحد شاكر  مل يثرضوه على املسلمس يف الب ث اليت استولوا عليها، وق  نبهه الشيخ
  ألستتم ترونته يصتف حتال املستلمس يف هتذا العصتر، «ج كيتز دتان»لذاك القانون الوضعي، الذي صت عه عت و اإلست    -يف القرن ال امن  -ك   

كتتا ، أيت عليهتتا التتزمن ستتريعا، آانتت جمت يف اامتتة يف القتترن الرابتتا عشتتر  إال يف آتترق واحتت  أختتتر  إليتته آنثتتا: أن  لتت  كتتان يف  بقتتة داصتتة متتن ال
ص عت. مث كان املستلمون اآلن أستوأ حتاال وأختت   لمتا و  متا مت هم، ان أك تر اامتم اإلست مية اآلن تكتاث ت ت مل يف هتذه  اإلس مية ووال أثر ما

                                                 

 2٦٧ /٣)جممون الثتاوى(  1
 1٠٦ /8)جممون الثتاوى(  2
 ه، ع   ترجته َّ كيز دان٦24، ضمن أح اث عا  119 /1٣)الب اية وال هاية(  ٣
 ٥1 /2)خترح التلويح على الت قيح( للتثتاواين ، و8٥ - ٦٧انظر )ارختاث الثاول( للشوكاين ص  4
 ٥٠٥ /28)جممون الثتاوى(  ٥
 ٦٧ /2)تثس  ابن ك  (  ٦
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 .1[«الياسق»القوانس امل الثة للشريعة واليت هي أختبه ختيء بذاك 
ملسلمس  تل جتاراي وآتق أحكتا  اإلست   يف التب ث التيت استتوىل عليهتا التتتار، آيت ل عليته رستالة ستلطان التتتار قتاوان )أو ختاوان( وأما أن الكم بس ا

وهي نثح الس ة اليت استثيت آيهتا ابتن  -هت  ٦99إىل  ئبه يف حكم ب ث الشا  سيف ال ين قبجق، تل  الرسالة اليت قرئت على م ابر ثمشق عا  
وعلتتى َملِتت  اامتتراء ستتيف التت ين بتقتتوى هللا يف أحكامتته، ودشتتيته يف نقاتته وإبرامتته، وتعظتتيم ] قااازان، وآيهتتا قتتال -أهنم كمتتا ستتبق قريبتتا تيميتتة يف ختتت

 الشترن وح كهامتته، وت ثيتتذ أقاتية كتتل قتتاِع علتى قتتول إمامتته، وليعتمتت  اَّلتو  للعتت ل واإلنصتتاف، وأدتذ حتتق املشتتروف متن ااختتتراف، ولتتي ِقم التت وث
. ويف وصتف أحتوال تلت  التب ث بعت  استتي ء التتتار عليهتا 2[لى كل من وجبت عليه، وليك فه الكف العاثيتة عتن كتل متن ي تعت ى عليتهوالقصاص ع

وأما الب ث اليت عليها والة كثار آيجوو آيها أياا  إقامة اَّمعة والعي ين والقاضي قاع برتاضي املسلمس، إ  قت  تقترر أن ] صديق حسن خاننقل 
ء متتن العلتتة يبقتتى الكتتم، وقتت  حكم تتا بتت  دتت ف أبن هتتذه التت اير قبتتل استتتي ء التتتتار متتن ثاير اإلستت  ، وبعتت  استتتي ئهم إعتت ن اآل ان ببقتتاء ختتتي

 .٣[واَّما واَّماعات والكم رقتاى الشرن والثتوى  ائا ب  نك  من ملوكهم
يثرضون قتوانس  ن حكا  اليو  الذينيبس ل  أ ها التتار اثبت َترخييا، وهذا مماوالاصل: أن الكم رقتاى الشرن يف ب ث املسلمس اليت استوىل علي

 ن بصورة أقوى. املعاصريالكثار على املسلمس أخت  كثرا  وض ال من التتار. وأن امل اط الذي أآيت روجبه بكثر التتار متاقق يف
 

  

                                                 

 1٧4 - 1٧٣ /4)عم ة التثس (  1
   198٦، ط مؤسسة الرسالة 4٠٦ - 4٠٣نق  عن )واثئق الروب الصليبية وال زو امل ويل( ث. حمم  ماهر محاثة، ص  2
 هت14٠٥، ط ثار الكتب العلمية 2٣2والشهاثة واقجرة( لص يق حسن، ص )العسة مما جاء يف ال زو  ٣
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 أنزل هللا ما املسألة الثامنة: سرد أقوال العلماء يف بيان كفر احلكاا بدري
 كتر ه تا أقتوال ملستألة الستابعة(، أالتى  لت  )يف أنتزل هللا )يف املستألة الساثستة( مث ِ ْكتر اإلجتان ع بع  سرث ااثلتة ال صهتية علتى كثتر الكتا  ب ت  متا

تتتلبعتتض العلمتتاء يف هتتذا املوضتتون ل ستتتت ا  هبتتا، آقتت   كتترت يف البتتاب الرابتتا متتن هتتذا الكتتتاب أن أقتتوال العلمتت منتتا تقتتو   تتتل هبتتا، وإ ا والقتت اء   
لقتوانس اب - ت  متا أنتزل هللا بأن الكتم  الجة اباثلة الشرعية اليت يذكرها العلماء ضمن آتتاويهم وأجتوبتهم. وقت   كترت يف صت ر املستألة الساثستة

لكتم االشترن امل تالف أي  الكتم هبتذا، و يشتمل على ث ثة م ا ات مكثرة وهتي: تترك الكتم رتا أنتزل هللا، وتشتريا متا خيتالف ختترن هللا -الوضعية 
 ة.ب   ما أنزل هللا. وأقوال أهل العلم املذكورة يف هذه املسألة تت اول م ا ا  أو أك ر من هذه ال  ث

 ومن هؤالء العلماء:
 هت(  4٥٦رمحه هللا )ابن حزا األندلسي اإلما   - 1

رن متا ختتذا كثر، وتكلتم عمتن جنيل وأن هأجاو الكم ابلشرائا امل سودة كالتوراة واإل تكلم يف مواضا من كتابه )اإلحكا  يف أصول ااحكا ( عمن
اب الكتم هبتا لثتة لشترن هللا وإدتختترائا خما مل َي ن به هللا أو أبطل ما خترعه هللا وأن هذا كله كثر. وك مته هتذا ي طبتق علتى واقع تا متن حيتل ادترتان

 ن  ل :يف بيا ابن حزاعة إلبطال ما خترعه هللا تعاىل. ومما قاله والتااكم إليها، ما تامن هذه الشرائا امل رت 
أن  ر  ختيتا كان ح ال إىل حس موته عليه الس  ، أو  تل ختتيتا   عليه الص ة والس  آإن كان يعتق  أن احِ  بع  موت ال   ])أ( قال رمحه هللا 

جبتا إىل حتس موتته عليته الست  ، أو يشترن ختتريعة مل تكتن يف حياتته عليته الست  ، كان حراما إىل حس موته عليه الس  ، أو يوجب ح ا  مل يكتن وا
 .1[آهو كاآر مشرك ح ل ال   واملال حكمه حكم املرت  وال آرق.

ت عليته الصت ة والست  ، ي ستخ حت يل ال ت  عليته الصت ة والست  وأمتا متن  تن أن أحت ا  بعت  متوت رستول هللا ])ب( وقال ابن حز  أياا  ث ، و  
اْليَتتْوَ  َأْكَمْلتت  َلك تْم ِثيتَ ك ْم ) ختريعة مل تكن يف حياته عليه الس  ، آق  َكَثر وأخترك وَحلَّ ثمه وماله ولق بعب ة ااواثن، لتكذيبه قول هللا تعتاىل:

تَتِ  َختْ َ اإِلْستَ ِ  ِثي تا  آَتلَتن يت ْقبَتَل ِمْ ته  َوه تَو يف اآلِدتَرِة َوَمن يتَ ) . وقال تعاىل:٣املائ ة:  (َوأََْتَْمت  َعَلْيك ْم نِْعَميِت َوَرِضيت  َلك م  اإِلْسَ َ  ِثي ا   بتْ
. آمتن اثعتى أن ختتيتا ممتا كتان يف عصتره عليته الست   علتى حكتمِ  متا، مث ب ت هل بعت  موتته آقت  ابت تى خت  اإلست   ثي تا، 8٥آل عمران:  (ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

باحتات والواجبتات التيت كانتت علتى عهت ه عليته الست  ، هتي اإلست   التذي رضتيه هللا تعتاىل ل تا، ولتيح العباثاِت وااحكتا  واحملرمتات واملان تل  
تعتاىل اإلس   ختيتا خ ها. آمن ترك ختيتا م ها آق  ترك اإلس  ، ومن أحت ث ختتيتا خ هتا آقت  أحت ث خت  اإلست  . وال مريتة يف ختتيء أدتس  هللا 

ا  بعت  نتزول هتذه اآليتة، آإمنتا هتي تثست  ملتا نتزل قبلهتا، وبيتان َّملتهتا، وأتكيت  امتر متقت  . وابهلل تعتاىل به أنه قت  أكملته، وكتل حت يل أو آيتة كت
 .2[التوآيق.

. آهتذا ٣[من حكم ِبكم اإلجنيل مما مل َيت ابل صه عليه وحيم يف ختريعة اإلس   آإنه كاآر مشرك دارج عن اإلس  ]رمحه هللا  ابن حزا)ج( وقال 
 َكم ابلشرائا امل سودة آكيف رن َحَكم ابلقوانس امل رتعة .ح ْكم من حَ 
وأياتا  آت  آترق بتس جتواو ختترن ختتريعة متن إدتاب أو حتتر  أو إابحتة ابلترأي مل يت ص تعتاىل عليته وال رستوله عليته الست  ، ]أياتا  ابن حزا)ث( وقال 

رأي، واملثتترق بتتس هتتذين العملتتس متتتاكم ابلبا تتل مثتترت، وك  تتا ك ثتتر ال ابلتت عليتته الصتت ة والستت  وبتتس إبطتتال ختتتريعة ختتترعها هللا علتتى لستتان رستتوله 
 .4[دثاء به

ان إح اث ااحكا  ال خيلو من أح  أربعة أوجته: إمتا إستقاط آترع الو ، كإستقاط بعتض الصت ة أو بعتض الصتيا  أو ]أياا  ابن حزا)هت( وقال 
إستتقاط جيتتا  لتت ، وإمتتا وايثة يف ختتتيء م هتتا، أو إحتت اث آتترع ج يتت ، وإمتتا بعتتض الزكتتاة أو بعتتض التتل أو بعتتض حتت  التتز  أو حتت  القتتذف، أو 

اآر مشترك، إح ل حمر  كتاليل لم اخل زير واخلمر وامليتة، وإما حتر  حملل كتار  لم الكبش وما أختبه  ل ، وأي هتذه الوجتوه كتان، آالقائتل بته كت
                                                 

 ٧٣ /1)اإلحكا (  1
 14٥ - 144 /2)اإلحكا (  2
 1٧٣ /٥)اإلحكا (  ٣
 ٣1 /٦)اإلحكا (  4
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تا متن هتذا ثون استتتابة، وال قبتول توبتة إن َتب، واستصتثاء مالته لبيتت متتال ال حتق ابليهتوث وال صتارى، والثترع علتى كتل مستلم قتتل متن أجتاو ختتي
 .1[ومن هللا تعاىل نعو  من خابة لبا ل أثت إىل م ل هذه املهال .« من ب ل ثي ه آاقتلوه»املسلمس، انه مب ل ل ي ه، وق  قال عليه الس   

أتتتت رتتا قالتته متتن إستتقاط حتت  التتز  وحتت  القتتذف وستتائر التت وث، وأتتتت ذابحتتة التتراب وكتت   ابتتن حتتز  هتتذا ي طبتتق علتتى واقع تتا، آتتالقوانس الوضتتعية قتت  
 2واخلمر والز  وامليسر، وأتت بتار  اَّهاث يف سبيل هللا وخ   ل  مما هو معلو .

 هت( ٧28رمحه هللا ) ابن ميميةختيخ اإلس    - 2
جيتتا املستتلمس أن متتن ستتول اتبتتان ختت  ثيتتن اإلستت  ، أو اتبتتان ختتتريعة ختت  ختتتريعة  ومعلتتو  ابالضتتطرار متتن ثيتتن املستتلمس وابتثتتاق])أ( قتتال رمحتته هللا 

ِإنَّ الَّتِذيَن َيْكث تر وَن اِبّللِه َور س تِلِه ) :ىلآهو كاآر وهو ككثر من آمن ببعض الكتاب وكثر ببعض الكتاب، كما قال تعتا عليه الص ة والس  حمم  
أ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر وَن ،  َور س ِلِه َويق ول وَن نت ْؤِمن  بِبَتْعِض َوَنْكث ر  بِبَتْعِض َوي رِيت  وَن َأن يَتتَِّ تذ واْ بَتْسَ َ لِتَ  َستِبي   ي  وَن َأن يت َثرهِق واْ َبْسَ اّللهِ َوي رِ 

يعة الكثتتار وختتتريعة اَّاهليتتة كمتتا  كرتتته يف املستتألة . آهتتذه القتتوانس الوضتتعية هتتي ختتتر ٣[ 1٥1 - 1٥٠ال ستتاء:  (َحقهتتا  َوَأْعتَتتْ َ  لِْلَكتتاِآرِيَن َعتتَذااب  مُِّهي تتا  
 هم ي لزمتون الرابعة من هذا املوضون، والكا  الذين  كمون ب ث املسلمس مل يقثوا ع   ح  تسوي  اتباعها ب ال  من أحكا  الشتريعة اإلست مية ولكت

 املسلمس ابتباعها ويعاقبون اخلارج عليها. 
خَتتَرع وا َق تم مِهتَن أَْ  َق تْم خت ترََكاء ) ومن ب هل خترن اانبياء وابت ن خترعا ، آشرع ه اب ل الدتوو اتباعته، كمتا قتال تعتاىل]رمحه هللا  ابن ميمية)ب( وقال 

يِن َما ملَْ ََيَْ ن ِبِه اّللَّ    .4[، وقذا َكَثَر اليهوث وال صارى اهنم َتسكوا بشرن مب ل م سو 21الشورى:  (ال ِه
لتة وامل ستودة آهتو كتاآر، آهتذا الكت    يقال: ن َسخ هذه التوراة م َب َّلة الم ل أن ])ج( وقال أياا  دوو العمل را آيها ومن عمتل اليتو  بشترائعها املب ه

 .٥[وحنوه حقم الختيء على قائله، وهللا أعلم
ر، متا توراة واإلجنيتل َكَثتمل ستودة كتالاا أن متن عمتل ابلشترائ -وستيأيت البتن القتيم كت   م لته  -وقول ختيخ اإلس   ه ا يشبه قول ابن حتز  الستابق 

كتتم بقتتوانس ستتواها ويلتتتز  ابل ايم تتة علتتى متتأهنتتا ختتترائا ْساويتتة م زهلتتة متتن ع تت  هللا يف أصتتلها، آكيتتف رتتن ي عتترع عتتن الشتتريعة اإلستت مية ال استت ة امله
 بشرية م اقاة لشريعة هللا . 

ىل وهتو الكتتاب والست ة التذي بعتتل هللا بته رستوله، آتإن هتذا الشتترن لتيح احتِ  متن اخللتتق الشتترن امل تزهل متن ع ت  هللا تعتتا]أياتا  ابان ميمياة)ث( وقتال 
 . واخلروج عن الشرن هو بع   االلتزا  أبحكامه آكيف رن خَترَن ما يااث أحكامه والتز  ابلكم هبا . ٦[خيرج ع ه إال كاآر اخلروج ع ه، وال

، وتعطيتل الت وث ٧ [ هي الذي بعتل هللا  بته ر س تله آهتو كتاآر ابتثتاق املستلمس واليهتوث وال صتارىومعلو  أن من أسقط اامر وال])هت( وقال رمحه هللا 
 التثاق. الشرعية وخ ها من أحكا  الشريعة ما إابحة احملرمات كالز  والراب واخلمر، هذا هو إسقاط اامر وال هي الشرعيس الذي يكثر آاعله اب

كتان كتاآرا    -ا متا عليته  -أو بت هل الشترن  -ا ما عليته  -أو حرَّ  ال ل  -ا ما عليه  -مىت َحلَّل الرا   واإلنسان]أياا  ابن ميمية)و( وقال 
. وق  تبسه ل  من املق مة السابعة عشرة كيف تشتمل القوانس الوضعية على حتليل الرا  وحتتر  الت ل وتبت يل الشترن، آكتل متن 8[ابتثاق الثقهاء

 الكم هبا أو أمر ابلكم هبا أو حكم هبا آهو كاآر ابالتثاق.وضعها أو أجاو 
ومىت ترك العامل ما علمه متن كتتاب هللا وست ة رستوله واتبتا حكتم التاكم امل تالف لكتم هللا ورستوله كتان مرتت ا كتاآرا، ]رمحه هللا  ابن ميمية)و( وقال 

                                                 

 11٠ /٦)اإلحكا (  1
 .11٧و  1٠9و  ٧8 - ٧٧ص  ٦، ج 9ص  2البن حز  رمحه هللا ك   مماثل يف )اإلحكا ( ج  2
 ٥24 /28اوى( )جممون الثت ٣
 ٣٦٥ /٣٥)جممون الثتاوى(  4
 2٠٠ /٣٥)جممون الثتاوى(  ٥
 2٦2 /11)جممون الثتاوى(  ٦
 1٠٦ /8)جممون الثتاوى(  ٧
 2٦٧ /٣)جممون الثتاوى(  8
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اتَِّبع تواْ ، نزَِل ِإلَْيَ  َآَ  َيك ن يف َصْ رَِك َحرَجم مِهْ ه  لِت  ِذَر ِبِه َوِ ْكَرى لِْلم ْؤِمِ سَ ِكَتابم أ  ، املص) درة، قال تعاىل:يستاق العقوبة يف ال نيا واآل
علمته  وان اا ى ليت ن متاولتو ضترب وحتبح وأو ي أبنت، ٣ - 1ااعتراف:  (َما أ نزَِل ِإلَْيك م مِهن رَّبِهك ْم َواَل تَتتَِّبع واْ ِمن ث ونِِه َأْولَِياء قَلِتي   مَّتا تَتذَكَّر ونَ 

َي يف هللا آهتتذه ستت ة هللا يف اانبيتتاء متتن ختتترن هللا ورستتوله التتذي دتتب اتباعتته واتبتتا حكتتم ختت ه كتتان مستتتاقا لعتتذاب هللا بتتل عليتته أن يصتتس وإن أو ِ 
َوَلَقْ  آَتتَت َّا الَّتِذيَن ِمتن قَتتْبِلِهْم آَتلَتيَتْعَلَمنَّ اّللَّ  الَّتِذيَن ، ْثتَت  ونَ َأَحِسَب ال َّا   َأن ي رْتَك وا َأن يَتق ول وا آَم َّا َوه ْم اَل يت  ، امل) وأتباعهم، قال هللا تعاىل:

 .1[ ٣ - 1الع كبوت:  (َصَ ق وا َولَيَتْعَلَمنَّ اْلَكاِ ِبسَ 
 زمتتون بك تت  متتن ختتترائعه، متتايلت )ح( وس تتتل ابتتن تيميتتة رمحتته هللا عتتن التتتتار التتذين ي تت ون علتتى بتت ث الشتتا  متترة بعتت  أدتترى وهتتم يمظهتترون اإلستت   وال

الم  هلل. كل  ائثة ممت عة عن التزا  ختريعة ما خترائا اإلس   الظاهرة املتواترة من هؤالء القتو  وخت هم ]. آأجاب رمحه هللا 2حكمهم وحكم قتاقم 
كمتا قاتتل أبتو بكتر الصت يق والصتاابة رضتي آإنه دب قتاقم حىت يلتزموا خترائعه، وإن كانوا ما  ل    قس ابلشتهاثتس، وملتتزمس بعتض ختترائعه،  

علتى  هللا ع هم مانعي الزكاة. وعلى  ل  اتثتق الثقهتاء بعت هم بعت  ستابقة م تا رة عمتر ايب بكتر رضتي هللا ع همتا. آتاتثق الصتاابة رضتي هللا عت هم
 القتال على حقوق اإلس  ، عم  ابلكتاب والس ة.

ا متحتقترون صت تكم »لته:ليقتة، متا قو شترة أوجته الت يل عتن اخلتوارج، وأدتس أهنتم ختتر اخللتق واخلمن ع عليه الص ة والس  وكذل  ثبت عن ال   
  اجتب حتىت يكتون الت ين. آالقتتال و آعلتم أن جمترث االعتصتا  ابإلست   متا عت   التتزا  ختترائعه لتيح رستقط للقتتال« ص ْم، وصيامكم متا صتيامهم

 هللا آالقتال واجب. تكون آت ة. آمىت كان ال ين ل    كله هلل وحىت ال
، أو عتتن آأميتتا  ائثتتة امت عتتت متتن بعتتض الصتتلوات املثروضتتات، أو الصتتيا ، أو التتل، أو عتتن التتتزا  حتتتر  التت ماء، واامتتوال، واخلمتتر، والتتز ، وامليستتر

عتذر احت   التيت ال -رماتته نكاح  وات احملار ، أو عن التزا  جهاث الكثار، أو ضرب اَّزية علتى أهتل الكتتاب، وخت   لت  متن واجبتات الت ين وحم
 . ٣[اليت يكثر اَّاح  لوجوهبا. آإن الطائثة املمت عة تت َقاَتل عليها وإن كانت مقرة هبا. وهذا مما ال أعلم آيه د آا بس العلماء -يف جاوثها وتركها 

قتاقتتا ابتثتتاق أئمتتة املستتلمس، وإن تكلمتتت كتتل  ائثتتة درجتتت عتتن ختتتريعة متتن ختتترائا اإلستت   الظتتاهرة املتتتواترة آإنتته دتتب ]أياتتا  اباان ميميااةوقتتال 
الزكتتاة،  ابلشتهاثتس. آتإ ا أقتروا ابلشتهاثتس وامت عتتوا عتن الصتلوات اخلمتح وجتب قتتتاقم حتىت ي صتلوا، وإن امت عتوا عتن الزكتتاة وجتب قتتاقم حتىت يتؤثوا

ثواحش، أو الز ، أو امليسر، أو اخلمر، أو خ   لت  وكذل  إن امت عوا عن صيا  ختهر رماان أو حل البيت العتيق، وكذل  إن امت عوا عن حتر  ال
عتن  من حمرمتات الشتريعة. وكتذل  إن امت عتوا عتن الكتم يف الت ماء واامتوال وااعتراع وااباتان وحنوهتا ِبكتم الكتتاب والست ة. وكتذل  إن امت عتوا

  وهتتم صتتاخرون. وكتتذل  إن ا هتتروا البتت ن امل الثتتة للكتتتاب اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر وجهتتاث الكثتتار إىل إن ي ستتلموا ويتتؤثوا اَّزيتتة عتتن يتت
ين  ك لُّته  ّللِه ) قال هللا تعاىل: -إىل أن قال  -والس ة واتبان سلف اامة وأئمتها  آتإ ا كتان ، ٣9اانثتال:  (َوقَاتِل وه ْم َحىتَّ اَل َتك توَن ِآتتْ َتةم َوَيك توَن الت ِه

 .4[حىت يكون ال ين كله هلل.بعض ال ين هلل وبعاه ل   هللا وجب القتال 
وق  اتثق الصاابة واائمة بع هم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون اخَلمح ويصومون ختهر رماتان. وهتؤالء مل يكتن ] ابن ميميةإىل أن قال 

ع هم أهنم قتالوا: إن هللا أمتر نبيته أبدتذ  قم ختبهة سائ ة، آلهذا كانوا مرت ين، وهم يقاتلون على م عها وإن أقروا ابلوجوب، كما أمر هللا. وق  حكي
 .٥[وق  سقطت روته.، 1٠٣التوبة:  (د ْذ ِمْن أَْمَواقِِْم َصَ َقة  ) الزكاة بقوله:

 هت(  ٧٥1رمحه هللا ) ابن القيمالع مة  - ٣
جتاءت بته التتتوراة واإلجنيتل، ومل يتبتتا  متتا وقت  جتتاء القترآن، وصتحه اإلجتتان أبن ثيتن اإلستت   نستخ كتل ثيتتن كتان قبلته، وأن متتن التتز ] ابان القاايمقتال 

حرمه    إال ماالقرآن، آإنه كاآر، وق  أبطل هللا كل ختريعة كانت يف التوراة واإلجنيل وسائر امللل، واآرتع على اَّن واإلنح خترائا اإلس  ، آ  حرا
                                                 

 ٣٧٣ /٣٥)جممون الثتاوى(  1
 ٥٠9و  ٥٠1 /28)جممون الثتاوى(  2
 ٥٠٣ - ٥٠2 /28)جممون الثتاوى(  ٣

 ٥11 - ٥1٠ /28)جممون الثتاوى(  4
 ٥19 /28)جممون الثتاوى(  ٥
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 .1اإلس  ، وال آرع إال ما أوجبه اإلس  .
ن هتذا هتو ة آقت  كثتر، آتإ ا كتائا امل ستودية الذي يشبه قول ابن القيم هذا يف أن من التتز  أبحكتا  الشتراوق  نقلت من قبل ك   ابن حز  وابن تيم

بليتون لبشتر كجوستت يان و ن ادترتان امتحكم من التز  بشرائا نزلت يف أصلها متن ع ت  هللا تعتاىل ولكتن اإلست   نست ها، آكيتف رتن التتز  بقتوانس 
 نس على املسلمس ، وسيأيت يف ك   ابن ك   التايل إختارة إىل  ل .وخ  ا، وكيف رن آرع هذه القوا

 هت(  ٧٧4رمحه هللا ) ابن كثريالاآظ  - 4
)أ(  كتتر رمحتته هللا كتتتاب الياستتق وبعتتض متتا ورث آيتته متتن أحكتتا  وهتتو كتتتاب وضتتعه ج كيتتز دتتان ملتت  التتتتار وصتتار يف ب يتته ختتترعا متبعتتا   كمتتون بتته 

ويف  ل  كله خمالثة لشرائا هللا امل زهلة على بعباثه اانبياء عليهم الص ة والس  ، آمن تترك ] ابن كثريإلس  ، مث قال ويتااكمون إليه ما ثعواهم ا
ة كثتر، آكيتف رتن حتتاكم إىل الياستا وقت َّمها عليته  متن الشرن احملكم امل زهل على حمم  بن عب هللا دامت اانبياء وحتاكم إىل خ ه متن الشترائا امل ستود

آَتَ  َوَربهِتَ  ) ، وقتال٥٠املائت ة:  (أََآا ْكَم اََّْاِهِليَِّة يَتبتْ  وَن َوَمْن َأْحَسن  ِمَن اّللِه ح ْكما  لِهَقْوِ  ي وِق  تونَ ) عل  ل  َكَثر ذجان املسلمس. قال تعاىلآ
 .2[٦٥ال ساء: (أَنث ِسِهْم َحَرجا  ممِهَّا َقَاْيَت َوي َسلِهم واْ َتْسِليما   اَل يت ْؤِم  وَن َحىتََّ   َكِهم وَك ِآيَما خَتَجَر بَتيتْ َته ْم مث َّ اَل دَِ  واْ يف 

ي كتتر ]رمحتته هللا  اباان كثااري، قتتال ٥٠املائتت ة:  (أََآا ْكتتَم اََّْاِهِليَّتتِة يَتبتْ  تتوَن َوَمتتْن َأْحَستتن  ِمتتَن اّللِه ح ْكمتتا  لِهَقتتْوِ  ي وِق  تتونَ ) )ب( ويف تثستت  قولتته تعتتاىل
ستواه متن اآلراء وااهتواء واالصتط حات التيت وضتعها  ج عن حكتم هللا املشتتمل علتى كتل دت  ال تاهي عتن كتل ختتر وَعتَ َل إىل متاتعاىل على من در 

بته التتتار الرجال ب  مست   من ختريعة هللا، كما كان أهل اَّاهلية  كمون به من الا الت واَّهاالت ممتا ياتعوهنا َبرائهتم وأهتوائهم، وكمتا  كتم 
ت امللكية املتأدو ة عتن ملكهتم ج كتز دتان التذي وضتا قتم الياستق، وهتو عبتارة عتن كتتاب جممتون متن أحكتا  قت  اقتبستها عتن ختترائا من السياسا

يقتت موهنا ختتىت متتن اليهوثيتتة وال صتترانية وامللتتة اإلستت مية وخ هتتا، وآيهتا ك تت  متتن ااحكتتا  أدتتذها متتن جمتترث نظتره وهتتواه، آصتتارت يف ب يتته ختتترعا متبعتتا 
، آمن آعل  ل  آهو كاآر دب قتاله حىت يرجا إىل حكم هللا ورستوله آت   كتم ستواه يف عليه الص ة والس   كتاب هللا وس ة رسولهعلى الكم ب

اّللِه ح ْكمتا  لِهَقتْوِ  َوَمتْن َأْحَستن  ِمتَن ) أي يبت ون ويري ون وعن حكتم هللا يعت لون، ٥٠املائ ة:  (أََآا ْكَم اََّْاِهِليَِّة يَتبتْ  ونَ ) قليل وال ك  ، قال تعاىل
ومن أع ل من هللا يف حكمه ملن عقل عن هللا خترعه وآمن به وأيقن وعلتم أن هللا أحكتم التاكمس، وأرحتم ِبلقته متن الوالت ة  يأ، ٥٠املائ ة:  (ي وِق  ونَ 

 .٣[بول ها آإنه تعاىل هو العامل بكل ختيء القاثر على كل ختيء العاثل يف كل ختيء
 لى هذه الثتوى:وه ا ستة ت بيهات ع

إن آتتواه هتا داصتة ابلتتتار، آتأدطتأ متن جعلالت بيه ااول: أن آتتوى ابتن ك ت  هتذه م تذ ستبعمائة ست ة ت طبتق علتى واقع تا املعاصتر َتتا  االنطبتاق، و  -
كتم هللا حآإهنتا دتروج عتن  عيةوانس الوضتعامة ختاملة لكل من دترج عتن حكتم هللا تعتاىل إىل الكتم َبراء الرجتال، وهتذا القتول ي طبتق َتامتا  علتى القت

وال تاين  [.اهليتة  كمتون بته...ان أهتل اَّكتكما  ]إىل الكم َبراء الرجال وقواني هم اليت ادرتعوها، مث إن ابن ك   ضرب م لس لذل : أح  ا قوله 
 الثتتوى، ولتذل  آقت  ن ابب كصتيصمت، آتبتسه بتذل  أن ِ كتره للتتتار هتو متن ابب ضترب امل تل ال [وكما  كتم بته التتتار متن السياستات....]قوله 

ص عتتتا  م تتته يقطتتتا نتتتآهتتتذا  [تالتتتهقآمتتتن آعتتتل  لتتت  آهتتتو كتتتاآر دتتتب ]دتتتم آتتتتواه بصتتتي ة عمتتتو ، وهتتتي اَّملتتتة الشتتتر ية املصتتت هرة رَتتتْن الشتتتر ية آقتتتال 
 التأوي ت البا لة لثتواه رمحه هللا تعاىل.

جممتتون متن أحكتتا  قت  اقتبستتها عتتن ختترائا ختتتىت متتن اليهوثيتة وال صتترانية وامللتتة وهتتو عبتتارة عتن كتتتاب ] –عتتن الياستق  -والت بيته ال تتاين: علتى قولتته  -
. وهذا الوصف ي طبق على القوانس الوضعية املعمول هبتا يف بت ث املستلمس، [اإلس مية وخ ها، وآيها ك   من ااحكا  أدذها من جمرث نظره وهواه

القتتوانس اإلستت مية، وهتتذا ال خيرجهتتا عتتن كوهنتتا قتتوانس كتتاآرة، ان متتن آمتتن بتتبعض آإهنتتا مشتتتملة علتتى ضتت الت وأهتتواء ومشتتتملة أياتتا علتتى بعتتض 
لوا حت ا  واحت ا  متن حت وثه  )الترجم( آكيتف وَكَثر ببعض آق  َكَثر ابلكل كما سبق يف أول ما نقلته عن ابن تيمية آنثا. وان هللا أكثتر اليهتوث ملتا بت ه
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 ابلقوانس الوضعية اليت اسقطت ال وث كلها.
كتا  حذا ممتا يبتسه لت  أن هتم التتتار، وهت. أي يف أب تاء ج كيتز دتان و [آصتارت يف ب يته ختترعا  متبعتا  ] –عتن الياستق  -والت بيه ال التل: علتى قولته  -

: وهتو أن التتتار ا هتما اآرتقا يف أمِر ، ولك هاليو  أكثر من التتار، آإن ك  الثريقس أ هر اإلس   والتز  ببعض ختعائره ولك ه حكم ب   ما أنزل هللا
يمتا بيت هم و تل آمنا حكم به التتار الياسق( وإ)ما استي ئهم على ب ث املسلمس وتوليهم الكم آيها مل يثرضوا على املسلمس الكم بقانوهنم الكاآر 

 وألزمتوهم  الكثر على املستلمسقوانسرضوا آالكم بس املسلمس جاراي وآق الشرن كما سبق إيااحه يف آدر املسألة السابعة، أما حكا  اليو  آإهنم 
لتتتار، وهتذا ممتا اوكتل هتذا مل يثعلته   املستلمسابلكم هبا والتااكم إليها وأنشأوا املعاه  )كليات القوق( لت ريل من يتوىل الكم هبتذه القتوانس بتس

 ا أنزل هللا. مكمهم ب   ن على كثرهم ليبس ل  أن حكا  اليو  أكثر من التتار الذين نقل ابن تيمية ومن بع ه ابن ك   اإلجا 
ىل إ -وضتا قتم الياستق   كتز دتان التذيجوكمتا  كتم بته التتتار متن السياستات امللكيتة املتأدو ة عتن ملكهتم ]والت بيه الرابا: على قول ابتن ك ت   -

لقتوانس ملرتت ين التاكمس ابن الكتا  اثآاعتا  عت . وهتذا الكت   آيته رث علتى الشتبهة التيت ي  هتا التبعض[آمتن آعتل  لت  آهتو كتاآر دتب قتالته -قولته 
كونتوا هتم يبن ك   بكثترهم مل الذين أآىت الوضعية أن هؤالء الكا  ليسوا هم الذين وضعوا هذه ااحكا  وأثدلوها ب ث املسلمس. آأقول: وكذل  ا

هتتت، وأآتتىت بكثتتر أب تتاء  ٧٠٠عتتا   حتتس و لِتتَ  ابتتن ك تت ه، يف ٦24التتذين وضتتعوا الياستتق، وإمنتتا وضتتعه ملكهتتم التتوثين ج كيتتز دتتان التتذي متتات عتتا  
هللا تعاىل  ملس آإن الذين قالى رب العا ل ي ا آتو ج كيز دان الذين أعل وا إس مهم وحكموا بقانون ج هم، آالال هو الال. وقبل آتوى ابن ك  

تتتم  اْلَكتتتا) آتتتيهم تتتم ِرَتتتا أَنتتتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتتتِتَ  ه  م حكتتتم هللا بتتترجم التتتزاين احملصتتتن وحكمهتتتم ِبكتتتم بتتت يل، مل يكتتتن لتتترتكه ،44ائتتت ة: امل (ِآر ونَ َوَمتتتن ملَّْ َ ْك 
ثت يف  ااحاثيتتل التتيت ور يفا هتتو متتذكور هتتم التتذين ادرتعتتوا الكتتم البتت يل وإمنتتا ادرتعتته أستت آهم، كمتت عليتته الصتت ة والستت  املعاصتترون متت هم لل تت  

لتوك هتوث، ومل تكتن قتم ممن ملتوك الي هريرة من أن أول من ترك ح  الرجم وب هل حكمه كان ملكا  رواه الطسي عن أيب  بيان سبب ال زول داصة ما
 م على  ل .م ما اتبعوهع  ما نزلت اآلية، آوقون التب يل من أس آهم مل مي ا من الكم بكثره عليه الص ة والس  ومن ال   

أي  ،[ن آعل  ل  آهو كاآرآم]رث الثعل . آتأمل ترتيبه الكم ابلكثر على جم[آهو كاآرآمن آعل  ل  ]أما الت بيه اخلامح: آعلى قول ابن ك    -
  وه أو استتتاله أو جاتتاعتقتت  جتتوا متتن حكتتم ابلشتترن امل تترتن آقتت  كثتتر، ومل يقتتل كمتتا قتتال معظتتم املعاصتترين متتن أنتته ال يكثتتر متتن آعتتل  لتت  إال إ ا

ملق متة باتل االعتقتاث ويف اعليته يف م املرجتتة التذين أكثترهم الستلف كمتا ستبق الت بيته حكم هللا آهذه كلها ختتروط آاست ة والقتول هبتا هتو قتول خت ة
تتتر اب قتتتول أو آعتتتلبالساثستتتة عشتتترة يف املستتتألة اخلامستتتة هبتتتذا املوضتتتون. والاصتتتل: أن الكتتتم ابلكثتتتر يف التتت نيا يكتتتون ابالتيتتتان  لتتت ليل ثبتتتت أنتتته مكثِه

 املسألة الساثسة.  بق بيانه يفسأنزل هللا أو حكم ب  ه أو ادرتن حكما  خ ه كما الشرعي. وق  ثلت ااثلة على كثر من ترك الكم را 
طباقها علتيهم  أما الت بيه الساث : على آتوى ابن ك   السابقة، آهو أنه دوو العمل هبا ابل سبة للاكا  املعاصرين الاكمس ابلقوانس الوضعية الن -

ذكورة ابملسألة الساثسة واإلجان املذكور ابملسألة السابعة ما ي ين عن تقليت  ابتن ك ت  يف آتتواه هتذه. ومتا كما أسلثت القول، وإن كان يف ااثلة امل
هل دوو للاتي تقليت  امليتت والعمتل ]رمحه هللا:  ابن القيم ل  آإن تقلي ه جائز كما سبق يف أحكا  املثيت ابلباب اخلامح هبذا الكتاب، وآيه قال 

ا ابل ليل املوجب لصتاة العمتل هبتا . آيته وجهتان اصتااب اإلمتا  أمحت  والشتاآعي، آمتن م عته قتال: دتوو ت يت  اجتهتاثه لتو  بثتواه من خ  اعتباره
ن قولته ااول. كان حيا، آإنه كان د ث ال ظر ع ت  نتزول هتذه ال اولتة إمتا وجتواب  وإمتا استتابااب ، علتى ال تزان املشتهور، ولعلته لتو َجت َّث ال ظتر لرجتا عت

و ختتال اَّواو، وعليه عمل جيا املقل ين يف أقطار اارع، وديار ما أبي يهم من التقلي  تقلي  ااموات، وَمْن م ا م هم تقلي  امليت آإمنتا هت وال اين:
 .1[يقوله بلسانه، وعمله يف آتاويه وأحكامه ِب آه، وااقوال ال َتوت روت قائلها، كما ال َتوت اادبار روت ر َواْا و قليها

 هت(  12٥٠رمحه هللا )حمم  بن علي( رمحه هللا )الشوكاين  - ٥
آل بتتسه لتت  حتتال القستتم ]يف رستتالته )التت واء العاجتتل يف ثآتتا العتت و الصتتائل( وصتتف أحتتوال أهتتل التتب ث اخلارجتتة عتتن ستتلطان ال ولتتة يف ومانتته، آقتتال 

م هتتا أهنتتم  كمتتون ويتاتتاكمون إىل متتن يعتترف ااحكتتا  الطاخوتيتتة  -إىل قولتته  -ال تتاين: وهتتو حكتتم أهتتل التتب ث اخلارجتتة عتتن أوامتتر ال ولتتة ونواهيهتتا 
متتن متت هم يف جيتتا اامتتور التتيت ت تتوهبم وتعتترع قتتم متتن ختت  انكتتار وال حيتتاء متتن هللا وال متتن عبتتاثه وال خيتتاآون متتن أحتت  بتتل قتت   كمتتون بتتذل  بتتس 

يق ر أح  على انكاره وثآعه وهتو أختتهر متن  لكل أح  من ال ا  ال يق رون على الوصول إليهم من الرعااي ومن كان قريبا م هم. وهذا اامر معلو 
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لستان   ر على علتم. وال ختت  وال ريتب أن هتذا كثتر ابهلل ستباانه وتعتاىل وبشتريعته التيت أمتر هبتا علتى لستان رستوله وادتارهتا لعبتاثه يف كتابته وعلتى
  ويتذع وا قتا الء جهتاثهم واجتب وقتتاقم متعتس حتىت يقبلتوا أحكتا  اإلست رسوله. بل كثروا جبميا الشرائا من ع   آث  عليه الست   إىل اآلن، وهتؤ 

ومعلتو  متن قواعت  الشتريعة املطهترة ونصوصتها  -إىل قولته  -و كموا بي هم ابلشريعة املطهرة وخيرجوا من جيا ما هم آيته متن الطواخيتت الشتيطانية. 
 (َولََي ص تَرنَّ اّللَّ  َمتن يَ ص تر ه  ) آهو م صور وله العاقبة آق  وع  هللا هبذا يف كتابه العزيتزأن من جرث نثسه لقتال هؤالء واستعان ابهلل وأدلص له ال ية 

علتتى  آتتإن تَتتتَرَك متتن هتتو قتتاثر -إىل أن قتتال  - 128ااعتتراف:   (َواْلَعاِقبَتتة  لِْلم تَِّقتتسَ ) ٧حممتت :  (ِإن تَ ص تتر وا اّللََّ يَ ص تترْك ْم َويت  َتبهِتتْت أَقْتتَ اَمك مْ ) 4٠التتل: 
صابه، آق  سلط هللا على أهل اإلس    وائف عقوبة قم حيتل مل ي تهتوا عتن امل كترات ومل  رصتوا جهاثهم آهو متعرع ل زول العقوبة مستاق ملا أ

 كتتاثوا علتتى العمتتل ابلشتتريعة املطهتترة، كمتتا وقتتا متتن تستتليط اخلتتوارج يف أول اإلستت  ، مث تستتليط القرامطتتة والبا  يتتة بعتت هم، مث تستتليط التترتك حتتىت
و يطمستتون اإلستتت  ، وكمتتا يقتتتا ك تتت ا متتن تستتتليط الثتتترنل وحنتتوهم آتتتاعتسوا ايأويل اابصتتتار إن يف هتتذا لعتتتسة ملتتتن كتتان لتتته قلتتتب أو ألقتتى الستتتما وهتتت

 .1[ختهي .
كتم بته ( عمتا  تهت1292اللطيتف ) رمحهتم هللا. س تتل الشتيخ عبت  الوهااب الرمحن بن حسن بن حمماد بان عباد اللقيف بن عبد عبدالشيخ  - ٦

متن حتتاكم إىل خت  كتتاب هللا ]أهل السوالف من البواثي وخ هم من عاثات اآلابء وااج اث، هل ي طلق عليهم بذل  الكثر بع  التعريف  آأجاب 
ت) بع  التعريف آهو كاآر، قال تعاىل عليه الص ة والس   ة رسوله وس  ، وقتال تعتاىل44املائت ة:  (م  اْلَكتاِآر ونَ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه 
تتوَن َأهنَّ تتْم آَم  تتواْ ِرَتتا أ نتتزَِل ِإلَْيتتَ  َوَمتتا أ نتتزَِل ِمتتن قَتْبلِتتَ  ي رِيتت  وَن َأن ) ، وقتتال تعتتاىل8٣آل عمتتران:  (أَآَت َتتْ َ ِثيتتِن اّللِه يَتبتْ  تتونَ ) أملَْ تَتتتَر ِإىَل الَّتتِذيَن يَتْزع م 

تتتلِه أ مَّتتتِة رَّس تتتوال  َأِن اْعب تتت  واْ اّللهَ َواْجَتِ ب تتتواْ ) ، وقتتتال تعتتتاىل٦٠ال ستتتاء:  (خ وِت َوقَتتتْ  أ ِمتتتر واْ َأن َيْكث تتتر واْ بِتتتهِ يَتَتَاتتتاَكم واْ ِإىَل الطَّتتتا َوَلَقتتتْ  بَتَع ْت َتتتا يف ك 
 .2[اآلية، واآلايت يف هذا املعىن ك  ة ٣٦ال ال:   (الطَّاخ وتَ 

 هت(. 1٣٠1) رمحه هللا مَحَد بن عتيق النجد الشيخ  - ٧
اامتتر الرابتتا عشتتر: التاتتاكم إىل ختت  كتتتاب هللا ]يف رستتالته )بيتتان ال جتتاة والثكتتاك متتن متتواالة املرتتت ين وأهتتل اإلختتتراك(  كتتر ضتتمن نتتواقض اإلستت   

، مث قتال: وم تل ٥٠املائت ة:  (يَتبتْ  تونَ أََآا ْكتَم اََّْاِهِليَّتِة ) ، و كتر الشتيخ مَحَت  آتتوى ابتن ك ت  يف تثست ه لقولته تعتاىلعليه الصت ة والست  وس ة رسوله 
رهِآاقتتة، هتتؤالء متتا وقتتا آيتته عامتتة البتتواثي ومتتن ختتتاهبهم متتن حتكتتيم عتتاثات آابئهتتم ومتتا وضتتعه أوائلهتتم متتن املوضتتوعات امللعونتتة التتيت ي َستتمُّوهنا ختتترن ال

 .٣[ ورسولهيق موهنا على كتاب هللا وس ة رسوله، ومن آعل  ل  آإنه كاآر دب قتاله حىت يرجا إىل حكم هللا
 رمحه هللا:  هللا بن محيد عبدالشيخ  - 8

. وم اط التكث  يف الصورة اليت  كرها هو التشتريا متن 4[ومن أص ر تشريعا  عاما  م لزما  لل ا  يتعارع ما حكم هللا، آهذا خيرج من امللة كاآرا  ]قال 
 ثون هللا وهو امل اط ال اين املذكور يف املسألة الساثسة.

اللطيتتف املتتذكور آنثتتا. يف رستتالته )حتكتتيم  ( املثتتيت املشتتهور، وهتتو حثيتت  الشتتيخ عبتت تهتت1٣89رمحتته هللا ) حممااد باان إبااراهيم آل الشاايخخ الشتتي - 9
 عليته الصت ة والست  إن من الكثر ااكس املستبس ت زيل القانون اللعس م زلة متا نتزل بته التروح اامتس علتي قلتب حممت  ] حممدالقوانس( قال الشيخ 

اَي أَيتَُّهتتا ) وجتتل:  عتتزليكتتون متتن امل تتذرين، بلستتان عتتريب مبتتس، يف ال ْكتتم بتته بتتس العتتاملس، والتتَرثِه إليتته ع تت  ت تتاون املت تتاوعس، م اقاتتة  ومعانتت ة  لقتتول هللا
يف خَتتْيِء آَتتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس توِل ِإن ك  تت ْم تت ْؤِم  توَن اِبّللِه َواْليَتتْوِ   اّللهَ َوَأِ يع واْ الرَّس وَل َوأ ْويل اَاْمِر ِم ك ْم آَِإن تَتَ اَوْعت مْ  الَِّذيَن آَم  واْ َأِ يع واْ 

آيما ختجر بيت هم،  عليه الص ة والس  وق  نثى هللا سباانه وتعاىل اإلميان عن مَّن مل   َكِهموا ال   ، ٥9ال ستاء:  (اآلِدِر َ ِلَ  َدْ م َوَأْحَسن  أَتِْوي   

                                                 

 له، ط ثار الكتب العلمية ، ضمن )الرسائل السلثية(٣٥ - ٣٣من رسالته )ال واء العاجل( ص  1
 هت1٣8٥، ط ثار اإلآتاء ابلسعوثية 241ص  8من )ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية( جا عب الرمحن بن قاسم، ج  2
 هت 1٣99، ط ثار الثكر 412من )جمموعة التوحي ( لشي ي اإلس  ، ص  ٣
 هت 14٠٥ار  يبة ، ط ث19٦نق  عن كتاب )أ ية اَّهاث( لعلي بن نثيا العلياين، ص  4
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ت  واْ يف أَنث ِستِهْم َحَرجتا  )مؤك ا  بتكرار أثاة ال ثي وابلقسم، قال تعاىل نثيا   ت َته ْم مث َّ اَل دَِ آَتَ  َوَربهِتَ  اَل يت ْؤِم  توَن َحتىتََّ   َكِهم توَك ِآيَمتا خَتتَجَر بَتيتْ
 لت  َعتَ َ   ، حىت ي ايثوا إىلعليه الص ة والس  لتاكيم للرسول ومل يكتف تعاىل وتق   م هم رجرث ا، ٦٥ال ساء:  (ممِهَّا َقَاْيَت َوي َسلِهم واْ َتْسِليما  

والَرَج : الايق . بل ال ب َّ من اتسان ص ورهم  .(مث َّ اَل دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحَرجا  ممِهَّا َقَاْيتَ ) وجوث ختيء من الرج يف نثوسهم بقوله جل ختأنه 
عليتته ف تعتتاىل أياتتا ه تتا هبتتذين اامتترين، حتتىت ياتتمُّوا إليهمتتا التستتليم وهتتو كمتتال  االنقيتتاث لكمتته لتتذل  وستت متها متتن القلتتق واالضتتطراب. ومل يكتتت

، ِبيل يت لون هاه ا من أي تعلق لل ثح هبذا الشيء ويسلموا  ل  إىل الكتم التق أمت تستليم، وقتذا أكت   لت  ابملصت ر املؤكت ، الص ة والس  
أنتزل هللا  مث  كر الشتيخ حممت  أن الكتم ب ت  متا [ب  من التسليم املطلق. ه ا ابلتسليم.. بل ال ها يه ال ي كتثوهو قوله جل ختأنه )تسليما( املبسِه أن

اخلامح: وهو أعظمهتا وأُشلهتا وأ هرهتا معانت ة ] يكون كثرا  أكس يف أحوال، اخلامح م ها يصور واقا الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية، وآيه قال:
حكامه ومشاقة هلل ولرسوله، ومااهاة ابحملاكم الشرعية إع اثا وإم اثا وإرصاثا وأتصي  وتثريعا وتشتكي  وت ويعتا  وحكمتا وإلزامتا، للشرن ومكابرة ا

، آلهتذه احملتاكم عليته الصت ة والست  ومراجا ومست  ات، آكمتا أن للماتاكم الشترعية مراجتا مستتم ات مرجعهتا كلهتا إيل كتتاب هللا وست ة رستوله 
ن ي: القتتانون امللثتتق متتن ختتترائا ختتتيت، وقتتوانس ك تت ة، كالقتتانون الثرنستتي، والقتتانون اامريكتتي والقتتانون السيطتتاين، وخ هتتا متتن القتتوانس، ومتتمراجتتا هتت

 مذاهب بعض الب عيس امل تسبس إيل الشريعة وخ   ل .
الف كامهتتا بيتت هم رتتا خيتتحستتراب،  كتتم إليهتتا أستتراب إثتتر أآهتتذه احملتتاكم اآلن يف ك تت  متتن أمصتتار اإلستت   مهيتتأة مكملتتة مثتوحتتة اابتتواب، وال تتا  

ن أبأي م اقاتتة للشتتهاثة ا الكثتتر، و حكتتم الستت ة والكتتتاب، متتن أحكتتا   لتت  القتتانون وت لتتزمهم بتته وتقتترهم عليتته، وحتتمتته علتتيهم. آتتأي ْكث تتر آتتوق هتتذ
 حمم ا  رسول هللا بع  هذه امل اقاة. 

!  ىمتة معروآتة، ال  تمتل  كرهتا هتذا املوضتا، آيتا معشتر العقت ء! واي جاعتات اا كيتاء وأويل ال هتو كر أثلة جيتا متا قت م ا علتى وجته البستط معلو 
كيف ترضون أن جتري عليكم أحكا  أم الكم، وأآكار أختباهكم، أو من هو ثونكم، ممن دوو عليهم اخلطتأ، بتل دطتأهم أك تر متن صتواهبم بك ت ، 

هللا ورسوله، نصا أو است با ا، ت عوهنم  كمون يف أنثستكم وثمتائكم وأبشتاركم، وأعراضتكم بل ال صواب يف حكمهم إال ما هو مستم  من حكم 
اخلطأ،  ويف أهاليكم من أوواجكم و راريكم، ويف أموالكم وسائر حقوقكم،ويرتكون ويرآاون أن  كموا آيكم ِبكم هللا ورسوله، الذي ال يتطرق إليه

ت زيتل متن حكتيم محيت . وداتون ال تا  ورضتودهم لكتم رهبتم داتون ورضتو  لكتم َمتْن دلقهتم تعتاىل وال َيتيه البا ل من بس ي يه وال من دلثه 
 لكتتم ليعبتت وه، آكمتتا ال يستتج  اخللتتق إال هلل، وال يعبتت ون إال إايه، وال يعبتت ون امل لتتوق، آكتتذل  دتتب أن ال يرضتت وا وال خياتتعوا أو ي قتتاثوا إال

حكتم امل لتوق، الظلتو  اَّهتول، التذي أهلكتته الشتكوك  والشتهوات  والشتبهات، واستتولت علتى قلتوهبم الكيم العليم المي ، الترءوف الترحيم، ثون 
، آيجتب علتتى العقت ء أن يترأبوا ب ثوستتهم ع ته، ملتتا آيته متتن االستتعباث قتم، والتتتاكم آتيهم اباهتتواء وااختراع،  ط وااختت ال ثلتة  والقستوة  والظلمتتات 

، وقت  انتقت ت متن قبتل قولته إن 1[44املائ ة:  (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكاِآر ونَ ) له تعاىل:واادطاء،آا  عن كونه كثرا  ب ص قو 
 الكم ب   ما أنزل هللا يكون كثرا  أص ر يف بعض ااحوال و ل  يف أوادر املسألة الساثسة.

 رمحه هللا: حممد األمني الشنقيقيالشيخ  - 1٠
بيانته أن كتل متن  -هي أقو   ومن ه ي القرآن لليت] يقيالشنق، قال  9ء: اإلسترا (ِإنَّ َهتَذا اْلق ْرآَن ِيْهِ ي لِلَّيِت ِهَي أَقْتَو   ))أ( يف تثس  قوله تعاىل 

واحم خمترجم بتتشتريا امل تالف كثترم العته لتذل  اتبا تشريعا خ  التشريا الذي جاء به ستي  ولت  آث  حممت  ابتن عبت  هللا صتلوات هللا وست مه عليته، آاتبا
 ِبتتم أبيت يكم  آقتالوا لته: متا« تلهتاهللا ق»م: : الشتاة تصتبح ميتتة متن قتلهتا  آقتال قتعليته الصت ة والست  من امللة اإلس مية. وملا قال الكثار لل   

 ا ملَْ ي تتْذَكِر اْستتم  اّللهِ  أَتْك ل تتواْ ممَّتتَوالَ ) ه تعتتاىل آتتيهم قولتتأنتتزل هللا -حتت ل، ومتتا  ِبتته هللا بيتت ه الكرميتتة تقولتتون إنتته حتترا ! آتتأنتم إ ن أحستتن متتن هللا!  
تتوَن ِإىَل َأْولِيَتتآِئِهْم  تتَياِ َس لَي وح  تتْم َلم ْشتترِك  ك ْم َوِإْن َأ َ َجتتاِثل و لِي  َعَلْيتتِه َوِإنَّتته  َلِثْستتقم َوِإنَّ الشَّ  وحتتذف الثتتاء متتن قولتته 121اانعتتا :  (ونَ ْعت م تتوه ْم ِإنَّك 

 على قسم حمذوف على ح  قوله يف اخل صة: ي ل (نَّك ْم َلم ْشرِك ونَ إِ )
 واحذف ل ي اجتمان خترط وقسم             جواب ما أدرت آهو ملتز 

                                                 

 من رسالته )حتكيم القوانس( 1
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 إ  لو كانت اَّملة جوااب للشرط القرتنت ابلثاء على ح  قوله يف اخل صة أياا:
 ها مل ي جعلواقرن ِبَثاحتما  جوااب لو جعل            ختر ا إلن أو خ  

ستيوبخ هللا و ذجتان املستلمس،  ج عتن امللتةآهو قسم من هللا جل وع  أقسم به على أن من اتبا الشيطان يف حتليل امليتة أنه مشرك، وهذا الشرك خمتر 
اعتته يف تشتريعه امل تالف ان  ، ٦٠يتح:  (ْم َعت  و  مُّبِتسم  َلك تاَن ِإنَّته  ا الشَّْيطَ أملَْ َأْعَهْ  ِإلَْيك ْم اَي َبيِن آَثَ  َأن الَّ تَتْعب   و )به يو  القيامة بقوله: مرتك

 لت  و أي متا يعبت ون إال ختتيطا ، ،11٧ال ستاء:  (طَا   مَّرِيت ا  الَّ خَتتيْ يَتْ ع وَن إِ ِإن يَتْ ع وَن ِمتن ث ونِتِه ِإالَّ ِإَ اث  َوِإن ) للوحي هي عباثته، وقتال تعتاىل
 معصتية يف، آسماهم ختركاء اهنم أ اعوهم 1٣٧انعا : ا ...(َكآؤ ه مْ ِثِهْم خت َر مِهَن اْلم ْشرِِكَس قَتْتَل َأْوالَ  َويََّن ِلَكِ  ِ وََكَذِلَ  ) ابتباعهم تشريعه. وقال:

عليته الصت ة ل ت  ر واملعاصتي. وملتا ستأل عت ي ابتن حتامت ا، أي بطاعتته يف الكثت 44متر :  (اَي أَبَتِت اَل تَتْعب تِ  الشَّتْيطَانَ ) وقتال عتن دليلتههللا تعاىل. 
ه أن معتىن  لت  أهنتم أ تاعوهم يف حتتر  متا أحتل هللا اآليتة، بتس لت ٣1لتوبتة: ا (ّللهِ اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن ا) قوله تعاىلعن  والس  

 ليل ما حر . واآلايت ر ل هذا ك  ة.وحت
تتم ختت  تشتتريا هللا  كِه تتوَن َأهنَّ تتْم آَم  تتواْ ِرَتتا أ نتتزَِل ِإلَْيتتَ  َوَمتتا أ نتتزَِل ِمتتن ) مث يتت عي اإلستت  ، كمتتا قتتال تعتتاىل:والعجتتب ممتتن    أملَْ تَتتتَر ِإىَل الَّتتِذيَن يَتْزع م 

َوَمتن ملَّْ ) وقتال: ،٦٠ال ستاء:  (ِالَّه ْم َضَ ال  بَِعي ا  قَتْبِلَ  ي رِي  وَن َأن يَتَتَااَكم واْ ِإىَل الطَّاخ وِت َوَقْ  أ ِمر واْ َأن َيْكث ر واْ ِبِه َوي رِي   الشَّْيطَان  َأن ي  
أَآَت َتْ َ اّللِه أَبْتَت ِتي َحَكمتا  َوه تَو الَّتِذي أَنَتتَزَل ِإلَتْيك م  اْلِكتَتاَب م َثصَّت   َوالَّتِذيَن ) . وقتال:44املائت ة:  (َ ْك م ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر ونَ 

 .1[114اانعا :  (اه م  اْلِكَتاَب يَتْعَلم وَن أَنَّه  م  َتزَّلم مِهن رَّبِهَ  اِبلَْقِه َآَ  َتك وَننَّ ِمَن اْلم ْمرَتِينَ آتَتيتْ َ 
ا ابتن عتامر قترأ هتذا الترف عامتة الستبعة متا عت ] رمحته هللا الشانقيقي، قتال  2٦الكهتف:  (َواَل ي ْشترِك  يف ح ْكِمتِه َأَحت ا  ) )ب( ويف تثس  قوله تعاىل

وحت ه جتل  حكمته، بتل الكتم لته   أحت ا  يفابلياء امل  اة التاتية، وضم الكاف علتى اخلتس، وال  آيتة، واملعتىن: وال يشترك هللا جتل وعت« وال يشرك»
« وال تشترك»متن الستبعة،  بتن عتامره، وقترأه اوع  ال حكم ل  ه البتة، آال ل ما أحله تعاىل، والرا  ما حرمه، وال ين ما خترعه، والقااء متا قاتا

، بتتل  حكتتم هللا جتتل وعتت ا تتب أحتت ا  يفنتت  هللا. أو ال تشتترك أيهتتا امل  باتتم التتتاء امل  تتاة الثوقيتتة وستتكون الكتتاف بصتتي ة ال هتتي، أي ال تشتترك اي
ختتامل لكتل متا ، 2٦الكهتف:  (َحت ا  ْكِمتِه أَ َواَل ي ْشترِك  يف ح  ) أدلص الكم هلل من ختوائب خترك خ ه يف الكم. وحكمه جل وعت  املتذكور يف قولته

 التشريا ثدوال أوليا.يقايه جل وع . وي دل يف  ل  
اْل ْكتم  ِإالَّ  ِإنِ ) ، كقوله تعتاىل: آايت آدريفوما تام ته هذه اآلية الكرمية من كون الكم هلل وح ه ال ختري  له آيه على كلتا القراءتس جاء مبي ا 

ه  ّللِِه أََمَر َأالَّ تَتْعب   واْ  َوَما اْدتَتَلْثت ْم ِآيتِه ِمتن )ة، وقوله تعاىل: اآلي ٦٧يوسف:  ...(الَّ ّللِِه َعَلْيِه تَتوَكَّْلت  ِإِن اْل ْكم  إِ )وقوله تعاىل: ، 4٠يوسف:  (ِإالَّ ِإايَّ
تتم أِبَنَّته  ِإَ ا ث  ) اآليتتة، وقولته تعتاىل: 1٠الشتورى: ...(خَتتْيِء َآا ْكم ته  ِإىَل اّللَِّ   اْلَعلِتتيِه ِه تت ْؤِم  توا آَتاْل ْكم  ّللَِّ َوِإن ي ْشتَرْك بِتت  َوْحتتَ ه  َكَثتْرمت ْ ِعتَي اّللَّ  َ ِلك 

ِدتَرِة َله  الَْْمت   يف اْا وىَل َواآْل ) عاىل:ت، وقوله 88القصص:  (لَْيِه تت ْرَجع ونَ ك لُّ خَتْيِء َهاِل م ِإالَّ َوْجَهه  َله  اْل ْكم  َوإِ ) ، وقوله تعاىل12خاآر:  (اْلَكِب ِ 
 ، وقولته تعتاىل:٥٠املائت ة:  (وِق  تونَ متا  لِهَقتْوِ  ي    توَن َوَمتْن َأْحَستن  ِمتَن اّللِه ح كْ أََآا ْكتَم اََّْاِهِليَّتِة يَتبتْ ) ، وقوله٧٠القصتص:  (َوَله  اْل ْكم  َوِإلَْيِه تت ْرَجع ونَ 

    ل  من اآلايت. إىل خ، 114اانعا :  (َثصَّ   ك م  اْلِكَتاَب م  أَآَتَ ْ َ اّللِه أَبْتَتِ ي َحَكما  َوه َو الَِّذي أَنَتَزَل ِإلَيْ )
أن متبعتتي أحكتتا  املشتترعس ختت  متتا ختتترعه هللا أهنتتم مشتتركون ابهلل. وهتتذا  ،2٦الكهتتف:  (َواَل ي ْشتترِك  يف ح ْكِمتتِه َأَحتت ا  ) ويثهتتم متتن هتتذه اآلايت كقولتته

َواَل أَتْك ل تواْ ممَّتا ملَْ ي تْذَكِر اْستم  اّللِه َعَلْيتِه ) ريا الشيطان يف إابحة امليتتة بت عوى أهنتا  بياتة هللااملثهو  جاء مبي ا  يف آايت أدر، كقوله آيمن اتبا تش
آصترح أبهنتم مشتركون بطتاعتهم. ، 121ا : اانعت (آِئِهْم لِي َجتاِثل وك ْم َوِإْن َأَ ْعت م توه ْم ِإنَّك تْم َلم ْشترِك ونَ َوِإنَّه  َلِثْسقم َوِإنَّ الشََّياِ َس لَي وح وَن ِإىَل َأْولِيَ 

أملَْ َأْعَهتْ  ِإلَتْيك ْم اَي بَتيِن آَثَ  َأن ) هتو املتراث بعبتاثة الشتيطان يف قولته تعتاىل -وهذا اإلختراك يف الطاعة، واتبان التشريا امل الف ملا ختترعه هللا تعتاىل 
اَي أَبَتِت اَل تَتْعب تِ  ) وقولته تعتاىل عتن نبيته إبتراهيم: ٦1 - ٦٠يتح:  (َأْن اْعب ت  وين َهتَذا ِصترَاطم مُّْستَتِقيمم وَ ، الَّ تَتْعب   وا الشَّْيطَاَن ِإنَّه  َلك تْم َعت  و  مُّبِتسم 
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، 11٧ال ساء:  ( خَتْيطَا   مَّرِي ا  ِإن َيْ ع وَن ِمن ث ونِِه ِإالَّ ِإَ اث  َوِإن َيْ ع وَن ِإالَّ ) ، وقوله تعاىل44مر :  (الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّمْحَِن َعِصيها  
وََكتَذِلَ  َويَّتَن ) أي ما يعب ون إال ختيطا ، أي و ل  ابتبان تشريعه، ولذا ْسي هللا تعاىل الذين يطاعون آيما وي وا من املعاصي ختتركاء يف قولته تعتاىل

ْث   هذا لع ي بن حامت رضتي هللا  عليه الص ة والس  اآلية. وق  بس ال   ، 1٣٧اانعتا : ...( وه مْ ِلَكِ ِ  مِهَن اْلم ْشرِِكَس قَتْتَل َأْواَلِثِهْم خت رََكآؤ ه ْم ِل  
يهم آبتس لته أهنتم أحلتوا قتم متا حتر  هللا، وحرمتوا علت -اآليتة  ٣1التوبتة:  (اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللهِ )ع ه ملا سأله عن قوله تعاىل: 

ن متن يريت ون ما أحل هللا آاتبعوهم يف  ل ، وأن  ل  هو اكا هم إايهم أراباب . ومن أصرح ااثلة يف هتذا: أن هللا جتل وعت  يف ستورة ال ستاء بتسَّ أ
طتتاخوت ابل تتة متتن أن يتاتتاكموا إىل ختت  متتا ختتترعه هللا يتعجتتب متتن وعمهتتم أهنتتم مؤم تتون، ومتتا  لتت  إال ان ثعتتواهم اإلميتتان متتا إراثة التاتتاكم إىل ال

أملَْ تَتتَر ِإىَل الَّتِذيَن يَتْزع م توَن َأهنَّ تْم آَم  تواْ ِرَتا أ نتزَِل ِإلَْيتَ  َوَمتا أ نتزَِل ِمتن قَتْبلِتَ  ي رِيت  وَن َأن ) عتاىلالكذب ما  صل م ه العجب، و ل  يف قوله ت
 . ٦٠ال ساء:  (ي رِي   الشَّْيطَان  َأن ي ِالَّه ْم َضَ ال  بَِعي ا  يَتَتَااَكم واْ ِإىَل الطَّاخ وِت َوَقْ  أ ِمر واْ َأن َيْكث ر واْ ِبِه وَ 

لثتة ملتا ختترعه ألست ة أوليائته خما لشتيطان علتىاوهبذه ال صوص السماوية اليت  كر  يظهر خاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانس الوضعية اليت ختترعها 
 م.عن نور الوحي م له ته، وأعماهأنه ال يش  يف كثرهم وختركهم إال من  مح هللا بص  هللا جل وع  على ألس ة رسله صلى هللا عليهم وسلم، 

 :منبيه
 قتاي  ل .ي  الذي ال اعلم أنه دب التثصيل بس ال ظا  الوضعي الذي يقتاي حتكيمه الكثر ِبالق السموات واارع، وبس ال ظا

م ته،  لشرن، آهذا ال متانالخ  خمالف  الذي يراث به ضبط اامور وإتقاهنا على وجهوإيااح  ل : أن ال ظا  قسمان: إثاري، وخترعي. أما اإلثاري 
َكْتبِتِه ، كَ ه الصت ة والست  عليتال ت   وال خمالف آيه من الصاابة، آمن بع هم. وق  عمل عمر رضي هللا ع ه من  ل  أختياء ك  ة ما كانت يف ومتن

ة  الكت   علتى العاقلتيف« إسترائيل بتين»ومتن حاتر كمتا قت م ا إياتاح املقصتوث م ته يف ستورة  أْساء اَّ   يف ثيوان اجتل الاتبط، ومعرآتة متن ختاب
عليته  ال بع  أن وصتل تبتوكإخزوة تبوك  مل يثعل  ل ، ومل يعلم بت لف كعب بن مال  عن عليه الص ة والس  اليت حتمل ثية اخلطأ، ما أن ال   

مل  ست  عليته الصت ة والنته ملكرمتة، متا أاثار صثوان بن أميتة وجعلته إايهتا ستج ا  يف مكتة  - ع ه أعين عمر رضي هللا -. وكاخترتائه الص ة والس  
و ثس، ه، كت ظتتيم ختتتتون املتتن ال أب  بتتيت تتذ ستتج ا هتتو وال أبتتو بكتتر. آم تتل هتتذا متتن اامتتور اإلثاريتتة التتيت تثعتتل إلتقتتان اامتتور ممتتا ال خيتتالف الشتتر 

 احل العامة.شرن من مراعاة املصن قواع  العف الشرن. آهذا ال ون من اانظمة الوضعية ال أب  به، وال خيرج وت ظيم إثارة ااعمال على وجه ال خيال
وأما ال ظتا  الشترعي امل تالف لتشتريا دتالق الستموات واارع آتاكيمته كثتر ِبتالق الستموات واارع، كت عوى أن تثاتيل التذكر علتى اان تى يف 

ستتتواؤ ا يف املتت اث. وكتت عوى أن تعتت ث الزوجتتات  لتتم، وأن الطتت ق  لتتم للمتترأة، وأن التترجم والقطتتا وحنو تتا املتت اث لتتيح ذنصتتاف، وأهنمتتا يلتتز  ا
أثايهنتم:  أعمال وحشية ال يسول آعلها ابإلنسان، وحنو  ل . آتاكيم هذا ال ون من ال ظا  يف أنثح ا تما وأمواقم وأعراضتهم وأنستاهبم وعقتوقم و 

كلهتا وهتو أعلتم رصتالها ستباانه وتعتاىل عتن أن يكتون معته   وَترث على نظا  السماء الذي وضعه من دلتق اخل ئتق كثر ِبالق السموات واارع،
يِن َما ملَْ ََيَْ ن ِبِه اّللَّ  )مشرن آدر علوا كب ا   .1[21الشورى:  (أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق م مِهَن ال ِه

ما ثلت عليه هتذه اآليتة الكرميتة ]هللا  رمحه الشنقيقي، قال 1٠: الشورى (ْثت ْم ِآيِه ِمن خَتْيِء َآا ْكم ه  ِإىَل اّللَِّ َوَما اْدتَتلَ ) )ج( ويف تثس  قوله تعاىل
 حكا  آاكمه إىل هللا وح ه، ال إىل خ ه، جاء موضاا يف آايت ك  ة.من أن ما ادتلف آيه ال ا  من اا

ة ابتتن عتتامر متتن الستتبعة )وال ، ويف قتتراء2٦ الكهتتف: (َواَل ي ْشتترِك  يف ح ْكِمتتِه َأَحتت ا  )قتتال يف حكمتته آاإلختتتراك ابهلل يف حكمتته كاإلختتتراك بتته يف عباثتتته 
 تشرك يف حكمه أح ا ( بصي ة ال هي.

، آتاامران ستواء  11٠الكهتف:  (ِه َأَحت ا  َآَمتن َكتاَن يَتْرج تو ِلَقتاء َربهِتِه آَتْليَتْعَمتْل َعَمت   َصتاِلا  َواَل ي ْشترِْك ِبِعبَتاَثِة َربهِت) وقال يف اإلختراك به يف عباثتته:
َتا ) وأما اآلايت ال التة علتى أن اتبتان تشتريا خت  هللا املتذكور كثتر آهتي ك ت ة جت ا ، كقولته تعتاىل: -إىل أن قال  -كما ترى إيااحه إن ختاء هللا.  ِإمنَّ

، وقولته تعتاىل 121اانعتا :  (َوِإْن َأَ ْعت م توه ْم ِإنَّك تْم َلم ْشترِك ونَ ) ، وقولته تعتاىل:1٠٠ال اتل:  (س ْلطَان ه  َعلَتى الَّتِذيَن يَتتَتَولَّْونَته  َوالَّتِذيَن ه تم بِتِه م ْشترِك ونَ 
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أن إىل  -اآلية، واآلايت ر ل  ل  ك  ة جت ا ، كمتا تقت   إياتاحه يف الكهتف. ،  ٦٠يتح:  (أملَْ َأْعَهْ  ِإلَْيك ْم اَي َبيِن آَثَ  َأن الَّ تَتْعب   وا الشَّْيطَانَ )
ة كتان كتل وملا كان التشريا وجيا ااحكا ، خترعية كانت أو كونية ق ريتة، متن دصتائص الربوبيتة. كمتا ثلتت عليته اآلايت املتذكور  -قال الش قيطي 

، يف وعلتى كتل حتال آت  ختت  أن كتل متن أ تان خت  هللا -إىل أن قتال  -من اتبا تشريعا  خ  تشريا هللا ق  اكذ  لت  املشترن راب، وأختتركه متا هللا. 
 1٣٧اانعا :  (وََكَذِلَ  َويََّن ِلَكِ ِ  مِهَن اْلم ْشرِِكَس قَتْتَل َأْواَلِثِهْم خت رََكآؤ ه مْ )تشريا خمالف ملا خترعه هللا، آق  أخترك به ما هللا كما ي ل لذل  قوله: 

 .1[آسماهم ختركاء ملا أ اعوهم يف قتل ااوالث.
َ ِذيَن اْرَت ُّوا َعَلى أَْثاَبرِِهم مِهن بَتْعِ  مَ ِإنَّ الَّ ) ) ث ( ويف تثس  قوله تعاىل َ ِلَ  أبَِهنَّ تْم قَتال وا ، أَْمَلى َق مْ ى الشَّْيطَان  َسوََّل َق ْم وَ  َق م  اْق  َ ا تَتَبسَّ

تتوا َمتتا نَتتتزََّل اّللَّ  َستت  ِطيع ك ْم يف بَتْعتِض اْاَْمتتِر َواّللَّ   تتمْ َكْيتتَف ِإَ ا تَتتَوآتَّتتْه ْم اْلَمَ  آَ ، مْ ْستترَاَره  ْعلَتتم  إِ يتَ لِلَّتِذيَن َكرِه  ، ِئَكتتة  َيْاتترِب وَن و ج تتوَهه ْم َوأَْثاَبَره 
 واآليتة الكرميتة تت ل علتى أن كتل]رمحته هللا  الشانقيقي ، قتال28 - 2٥حممت :  (مْ ْعَمتاَق  أَ َ ِلَ  أبَِهنَّ م  اتتَّبَتع وا َما َأْسَ َط اّللََّ وََكرِه وا ِرْضَوانَه  آَتَأْحَبَط 

َآَكْيتَف ِإَ ا ) عاىل آيمن كان كذل ت ليل قوله بمن أ ان من كره ما نزل هللا يف معاونته له على كراهته ومؤاورته له على  ل  البا ل، أنه كاآر ابهلل 
تتمْ  تتوا ِرْضتتَوانَه  َط ع تتوا َمتتا َأْستت َ م  اتتَّبتَ َ لِتتَ  أبَِهنَّ تت، تَتتتَوآتَّتتْه ْم اْلَمَ ِئَكتتة  َيْاتترِب وَن و ج تتوَهه ْم َوأَْثاَبَره   -إىل أن قتتال  -  (آَتتَأْحَبَط َأْعَمتتاَق مْ  اّللََّ وََكرِه 

 آكل من قال قؤالء الكثار الكارهس ملا نزله هللا: س طيعكم يف بعض اامر، آهو ثادل يف وعي  اآلية. 
ختت     للذين كرهوا ما نتزل هللا، آتإن هتؤالء الوأحرى من  ل  من يقول قم: س طيعكم يف كل اامر كالذين يتبعون القوانس الوضعية مطيعس بذل

 .2[أهنم ممن تتوآاهم امل ئكة ياربون وجوههم وأثابرهم. وأهنم اتبعوا ما أس ط هللا وكرهوا رضوانه، وأنه حمبط أعماقم.
ذهب وائت  الكثتار والتمتاتبتان ع لستاث :املبال ا]يف كتابه )نصياة أهل اإلس  ( قال  رمحه هللا من علماء امل رب حممد بن  عفر الكتاين - 11

مللت  التق، بتل  ما حكم به آيها اس اخللق ب  بومن جلتها، أعين تل  القوانس، الكم يف القاااي ال اولة  -إىل قوله  -رذاهبهم والعمل بقواني هم 
  خمتلثتة واآقهتم س، وإمنا هي أحكاآله العاملم ئكة ا باوابط عقلية، وسياسات كثرية، وآراء آكرية، مل َيت هبا خترن وال ثين، وال نزل هبا َمَل م من

م، وتترويل كثتر  ان وإ هتاروضتآيها ضتعثة اإلميتان، ممتن استتزله وأختواه الشتيطان حتاولوا هبتا تبت يل الشترن املطتان، وحتويتل مالته متن اا هم وختتركهم عتْز
كيتف أيتهتا اامتة و مييتل بقلبته إليته،  ن يثعلته أويته، والتقريتا والتتوبيخ ملتوكلمتهم، والكتتاب والست ة مملتوآن ابلتاتذير متن هتذا، والت ثت  ع ته والوعيت  عل

ل يف كتابته: ا، والق تعاىل يقو ومان عليهنتمذهب رذاهبهم، وأندذ يف ال ين بقواني هم وأحكامهم، أو منيل أثى ميل إليها، ونساع  يف ومن من اا
آَتَ  َوَربهِتَ  اَل يت ْؤِم  توَن َحتىتََّ ) –إىل قولته  - ٥9ال ستاء:  (ْوِ  اآلِدرِ ّللِه َواْليتَ ِم  وَن ابِ  َوالرَّس وِل ِإن ك  ت ْم تت ؤْ آَِإن تَتَ اَوْعت ْم يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللهِ )

ت َته م ِرَتا أَنتَزَل وَ ) ، ويقول:٦٥ال ستاء:  (يما  واْ َتْسلِ ْيَت َوي َسلِهم  ا َقاَ   َكِهم وَك ِآيَما خَتَجَر بَتيتْ َته ْم مث َّ اَل دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحَرجا  ممِهَّ  َأِن اْحك تم بَتيتْ
ِهِليَِّة يَتبتْ  وَن َوَمتْن َأْحَستن  أََآا ْكَم اََّْا) –إىل قوله  - 49ملائت ة: ا ( ِإلَْي َ َل اّلله  اّلله  َواَل تَتتَِّبْا َأْهَواءه ْم َواْحَذْره ْم َأن يَتْثِت  وَك َعن بَتْعِض َما أَنزَ 

تتم ِرَتتا أَ )، ويقتتول:  ٥٠املائتت ة:  ( ح ْكمتتا  لِهَقتتْوِ  ي وِق  تتونَ ِمتتَن اّللهِ  تتم  اْلَكتتاآِ َوَمتتن ملَّْ َ ْك  تتم  ) مث قتتال:، 44 املائتت ة: (ر ونَ نتتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتتِتَ  ه  آَأ ْولَتتتِتَ  ه 
 .4٧املائ ة:  (آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَثاِسق ونَ )مث قال:  4٥املائ ة:  (الظَّاِلم ونَ 

 .٣[قال الطر وختي يف سراجه: آكل من مل  كم را جاء من ع   هللا ورسوله كملت آيه هذه ااوصاف ال  ثة: الكثر والظلم والثسق.
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أيها  اآانظرو ] أمحد شاكر، قال الشيخ  ٦٥ال ستاء: (يتْ َته مْ َآَ  َوَربِهَ  اَل يت ْؤِم  وَن َحىتََّ   َكِهم وَك ِآيَما خَتَجَر بتَ ) )أ( يف تعليقه على تثس  قوله تعاىل
إىل ما ص ا بكم أع اؤكم املبشرون واملستعمرون: إ  ضتربوا  -املسلمون، يف جيا الب ث اإلس مية أو الب ث اليت ت تسب لإلس  ، يف أقطار اارع 

                                                 

 1٧٣ - 1٦2 /٧)أضواء البيان(  1
 ٦14ص  ٧، وج 4٧٦و  ٣9٦ - ٣9٥ص  1وانظر أياا )أضواء البيان( ج , ٥9٠ – ٥8٧ /٧)أضواء البيان(  2
والطر وختي هو أبو بكر الطر وختي صاحب كتاب الب ن، وله كتاب يف السياسة هت 14٠9، ط مكتبة ب ر ابلرابط ابمل رب، 194 - 191)نصياة أهل اإلس  ( ص  ٣

 الشرعية اْسه )سراج امللوك(.
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إآرجنية وث ية، مل تأ على ختريعة وال ثيتن، بتل ب يتت علتى قواعت  وضتعها رجتل  على املسلمس قوانس ضالة م مرة لألد ق واآلثاب وااثاين، قوانس 
تكته! هتذا هتو جوستت يان، أبتو  -عيسى عليه الس    -كاآر وثين، أيب أن يؤمن برسول عصره  وأصر على وث يته، إىل ما كان من آستقه وآجتوره ْو

إىل اإلست  ، أن يترتجم قواعت   اك  - لمتا  ووورا   -رجتاالت مصتر امل تستبس القوانس وواضا أسسها آيما يزعمتون، والتذي مل يستتح رجتل متن كبتار 
، إحتت ى موستتوعات الثقتته اإلستت مي املبتتين علتتى الكتتتاب «م ونتتة مالتت »تستت رية وهتتزءا  بتت«! م ونتتة جوستتت يان»الرجتتل الثاستتق التتوثين، ويستتميها 

 ل من الس ف، بل من الوقاحة واالستهتار! والس ة، وامل سوبة إىل إما  ثار اقجرة. آانظروا إىل مبل   ل  الرج
ال قتتي  لمس بتت ال متتن ثيتت همثي تتا  للمستت والعتت اوة، هتتي يف حقيقتهتتا ثيتتن آدتتر جعلتتوه هتتذه القتتوانس التتيت آرضتتها علتتى املستتلمس أعتت اء اإلستت   الستتاآر

تقت يح »ات ااقت   ك ت ا  كلمتو االست ة    جتري علىالسامي. اهنم أوجبوا عليهم  اعتها، وخرسوا يف قلوهبم حبها وتق يسها والعصبية قا. حىت لق
ميس. بتل آراء الثقهتاء اإلست إلست مية و ، وأم ال  ل  من الكلمات اليت َيبون أن توصف هبا الشتريعة ا«َحَر  احملكمة« »ق سية القااء« »القانون

 تت ت والكتتتب يف الصتتاف وا ل متتا تتترى متتن امل كتتراتإىل أم تتا« ختتتريعة ال تتاب« »الكه تتوت« »اَّمتتوث« »الرجعيتتة»هتتم حي تتتذ يصتتثوهنا بكلمتتات 
 العصرية، اليت يكتبها أتبان أولت  الوث يس! 

 ت اليت يطلقها علمتاءىل  ل  من الكلماإ، وما «املشرن»و « التشريا»و « الثقيه»و « الثقه»مث صاروا يطلقون على هذه القوانس وثراساْا كلمة 
وصتار  - إىل أن قتال - يت !!. ملثترتي اَّا رون آيتجرؤن على املواونة بس ثيتن اإلست   وختتريعته وبتس ثيت هم اإلس   على الشريعة وعلمائها. وي ا

حكامتته أهتتا متتا واآتتق يف بعتتض ا. ستتواء م هتتذا التت ين اَّ يتت  هتتو القواعتت  ااساستتية التتيت يتاتتاكم إليهتتا املستتلمون يف أك تتر بتت ث اإلستت   و كمتتون هبتت
وأمتر رستوله.  متر هللاوال  اعتة ا تباعتا  قتا،ادالثها. وكله اب ل ودتروج، ان متا واآتق الشتريعة إمنتا واآقهتا مصتاثآة، ال ختيتا  من أحكا  الشريعة وما 

 و يرضى به.آاملواآق وامل الف ك  ا مرتكح يف محأة الا لة، يقوث صاحبه إىل ال ار ال دوو ملسلم أن خياا له أ
 .1[من سورة املائ ة، إن ختاء هللا. ٥٠لاآظ ابن ك   يف تثس  اآلية: وق  نزي  هذا املعىن بيا  ، ع   ك   ا

أآيجتوو متا »أقتول: ]ه هللا رمحت أمحاد شااكر، قتال  ٥٠: املائت ة (أََآا ْكتَم اََّْاِهِليَّتِة يَتبتْ  تونَ ) )ب( ويف تعليقه على ك   ابتن ك ت  يف تثست  قولته تعتاىل
لبا لتتة، ااهتتواء واآلراء ا شتتريا ت دلتتهتاب الوث يتتة امللاتت ة ، بتتل و م بتشتتريا مقتتتبح عتتن تشتتريعات أور هتتذا يف ختتترن هللا أن  كتتم املستتلمون يف ب ثهتت

 ي  ونه ويب لونه كما يشاءون، ال يبايل واضعه أواآق خترعة اإلس   أ  دالثها 
َلْوا هبذا قط آيما نعلم من َترخيهم إاله يف  ل  العه  عه  التتار، وكان من آإهنم مل خياعوا لته،  لم والظ   وما هذاعهوث الظ أسوأ إن املسلمس مل يت بتْ

اَّتائر،   ن هتذا الكتم الستيءريعتهم، وأببل خلب اإلس   التتار، مث مزجهم آأثدلهم يف خترعته، ووال أثر ما ص عوا ب بات املسلمس علي ثي هم وختت
 رن ما وال أثره.وه أب اءهم، آما أس، ومل يعلمية احملكومة، ومل يتعلموهكان مص ره الثريق الاكم إ   اك، مل ي  مل آيه أح  من أآراث اامم اإلس م

  ألستتتم «ج كيتتز دتان» و اإلست   لتذاك القتتانون الوضتعي، التتذي صت عه عتت -يف القترن ال تتامن  -أآترأيتم هتتذا الوصتف القتتوي متن التتاآظ ابتن ك تت  
، أيت بقتة داصتة متن الكتا   كتان يف  آترق واحت  أختتر  إليته آنثتا: أن  لت ترونه يصف حال املسلمس يف هذا العصتر، يف القترن الرابتا عشتر إال يف
 عليها الزمن سريعا، آان جمت يف اامة اإلس مية ووال أثر ما ص عت.

ة والتتيت يعانس امل الثتة للشتر  هتذه القتتو يفمث كتان املستلمون اآلن أستوأ حتتاال وأختت   لمتا و  متا متت هم، ان أك تر اامتم اإلستت مية اآلن تكتاث ت ت مل 
ستلمس يتعلمهتا أب تاء امل إلست  ، مثلهي أختبه ختيء بذاك الياسق، الذي اصط عه رجل كاآر  اهر الكثر. هتذه القتوانس التيت يصت عها    ي تستبون 

 وهم إىليستتمون متتن يتت عم يف  لتت ، و ، و قتترون متتن خيتتالثه«الياستتق العصتتري»ويث تترون بتتذل  آابء وأب تتاء، مث دعلتتون متترث أمتترهم إيل معت قتتي هتتذا 
 إىل م ل  ل  من االثا  البذيتة.«! جام ا  »و « رجعيا  »االستمساك ب ي هم وختريعتهم 

ر واخل يعتة َترة، لتس َترة، وابملكتلابقوي تا وا ،«ايسقهم اَّ ي »بل إهنم أثدلوا أي يهم آيما بقي يف الكم من التشريا اإلس مي، يري ون حتويله إىل 
 !!  أبهنم يعملون على آصل ال ولة عن ال ين -وال يستايون  -َترات. ويصرحون ورا ملكت أي يهم من السلطان 

اعت اقته و أب تاءه لتتعلم هتذا  اب أن يرستل اح  من املسلمس أن يعت ق هذا ال ين اَّ ي ، أعتين التشتريا اَّ يت ! أَو دتوو -ما هذا  -أآيجوو إ ن 
 واعتقاثه والعمل به، عاملا  كان ااب أو جاه   !  

                                                 

 21٥ - 214 /٣)عم ة التثس  خمتصر تثس  ابن ك  ( امح  ختاكر،  1
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ف ن رجتت   مستتلما  يعتتر أة  متتا أ تتن أو دتتوو لرجتتل مستتلم أن يلتتي القاتتاء يف  تتل هتتذا الياستتق العصتتري، وأن يعمتتل بتته، ويعتترع عتتن ختتتريعة هللا البي تت
 اعتته  ه، وأبنس ي يته وال متن دلثتلبا تل متن بتثي ه، ويؤمن به جلة وتثصي ، ويؤمن أبن هتذا القترآن أنزلته هللا علتى رستوله كتتااب حمكمتا ، ال َيتيته ا

ذه التال والية القاتاء يف هت متأول أبن و اعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب يف كل حال، ما أ  ه يستطيا إال أن دز  خ  مرتثث وال
 اب لة بط    أصليا . ال يلاقه التصايح وال اإلجاوة. 

 كائ تا  -تستب لإلست   حت  ممتن ي ا دثتاء آيته وال مت اورة. وال عتذر إن اامر يف هذه القتوانس الوضتعية واضتح وضتوح الشتمح. هتي كثتر بتواح، ال
 «.يف العمل هبا أو اخلاون قا أو إقرارها، آلياذر امروء ل ثسه، وكل امريء حسيب نثسه -من كان 

 .1[أال آليص ن العلماء ابلق خ  هيابس، وليبل وا ما أمروا بتبلي ه، خ  موانس وال مقصرين.
آل عمتتران:  (أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم ت تتَواْ ِإن ت ِطيع تتواْ الَّتتِذيَن َكَثتتر واْ يَتتتر ثُّوك ْم َعلَتتى َأْعَقتتاِبك ْم آَتَت َقِلب تتواْ َداِستترِينَ  ايَ )علتتى تثستت  قولتته تعتتاىل  )ج( ويف تعليقتته

ة التذين كثتروا آأستلموا إىل الكثتار عقتوقم وق  وقا املسلمون يف هذه العصور اادت ة آيمتا هنتاهم هللا ع ته متن  اعت]رمحه هللا  أمحد شاكر، قال 149
ب ثهتم، وصتاروا يف ك ت  متن ااقطتار رعيتة للكتاآرين متن التاكمس، وأتباعتا  لت ول هتي ألت  ااعت اء  -يف بعتض ااحيتان  -وألباهبم، وأسلموا إلتيهم 

حملكتو  للاتاكم. بتتل قاتتل    ي تستتبون لإلست   متتن لإلست   واملستلمس، ووضتتعوا يف أع تاقهم ربقتتة الطاعتة قتتم، رتا هتو متتن حتق ال ولتتة متن  اعتتة ا
إدواهنم املستلمس يف ثول كانتت إست مية إ   اك. مث عتم التب ء، آظهتر حكتا  يف ك ت  متن التب ث اإلست مية يت ي ون  -رعااي ال ول الع وة لإلس   

عتت اوة اإلستت   ابلتتت ريل، حتتىت كتتاثوا يتترثوهم علتتى أعقتتاهبم واستتتذلوا الرعيتتة متتن املستتلمس وب تتوا آتتيهم  -عقتت  وروحتتا  وعقيتت ة  -ابلطاعتتة للكثتتار 
 .2[  ابملسلمس. آإ  هلل وإ  إليه راجعون.داسرين، وما أولت

ِإن ملَّْ تَتْثَعل تواْ آَتْأَ ن واْ ِِبَتْرِب آَت، رهاَِب ِإن ك  ت م مُّتْؤِمِ سَ ا بَِقَي ِمَن الر واْ مَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ اتتَّق واْ اّللهَ َو َ ) )ث( ويف تعليقه على تثس  قوله تعاىل
آتة أقطتار اارع ك تم مسلمس  إىل بت ث اإلست   يف كا  أيها املسلمون إن -آانظروا ]رمحه هللا  أمحد شاكر، قال 2٧9 - 2٧8البقرة:  (مِهَن اّللِه َوَرس ولِهِ 

ة أبلثا هتتتا التتتراب استتتتباحة صتتتر  لتتتيت استتتتباحتامتتتن قتتتوانس أوربتتتة الوث يتتتة امللاتتت ة، إال قلتتتي ، وقتتت  ضتتتربت عليهتتتا القتتتوانس الكتتتاآرة امللعونتتتة، املقتبستتتة 
ومتن  رجتال هتذه القتوانس اإلست  ، متن حتىت لقت  رأي تا ممتن ي تستب إىل« آائت ة«: »التراب»وروحها، والتيت يت عتب آيهتا واضتعوها ابالثتا ، بتستمية 

 اب.اوالت إلابحة الر م هم هذه احمل ي علماء اإلس   ابَّهل واَّموث، إن مل يقبلوامن داثل عن هذه الثائ ة، ويرم -يثقهون  خ هم ممن ال
 أيهتتتا املستتتلمون! إن هللا مل يتوعتتت  يف القتتترآن ابلتتترب علتتتى معصتتتية متتتن املعاصتتتي ختتت  التتتراب. آتتتانظروا إىل أنثستتتكم وأممكتتتم وثيتتت كم. ولتتتن ي لتتتب هللا

 .٣[خالب.
التتراب استتتباحة صتتر ة أبلثا هتتا(، و لتت  ان التشتتريا امل تتالف لشتترن هللا هتتو استتتا ل واستتتباحه كمتتا  وأتمتتل قولتته )قتتوانس أوربتتة....اليت استتتباحت

  4 كرته يف املق مة السابعة عشرة ابملسألة اخلامسة هبذا املوضون.
 رمحه هللا: حممود شاكرالشيخ  - 1٣

بت عتتة ومان تتا، متتن القاتتاء يف اامتتوال وااعتتراع والتت ماء بقتتانون وإ ن، آلتتم يكتتن ستتؤاقم عمتتا احتتتل بتته م]نقتتل ع تته أدتتوه الشتتيخ أمحتت  ختتتاكر قولتته 
. عليه الص ة والست  خمالف لشريعة أهل اإلس  ، وال يف إص ار قانون ملز  اهل اإلس   ابالحتكا  إىل حكم خ  هللا يف كتابه وعلى لسان نبيه 

لكثر على حكم هللا سباانه وتعاىل، وهذا كثر ال يش  أح  من أهل القبلتة آهذا الثعل إعراع عن حكم هللا ورخبة عن ثي ه وإي ار احكا  أهل ا

                                                 

 1٧4 - 1٧٣ /4)عم ة التثس (  1
 ٣/٥1)عم ة التثس (  2
 19٧ /2التثس ( )عم ة  ٣
 وللشيخ أمح  ختاكر ك   آدر يف القوانس الوضعية والكم هبا راجعه يف املواضا التالية: 4

 .14٧ - 14٦ص  4، ج 1٣٥و  12٥و  1٠9 - 1٠2و  ٣8ص  ٣، ج 192ص  2، ج 228 - 22٧و  2٠4و  1٧٥ص  1  يف )عم ة التثس ( ج 
 . ٣٠٥و  ٣٠٣ص  ٦  ويف تعليقه على )املس   امح  بن ح بل( ج 

 .٥٠٥  ويف تعليقه على )الرسالة للشاآعي( ص 
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 .1 [على ادت آهم يف تكث  القائل به وال اعي إليه.
 رمحه هللا. حممد حامد الفقيالشيخ  - 14

يست لص متن كت   الستلف  الذي] الفقي)أ( آثي تعليقه على ك   صاحب كتاب )آتح ا ي  خترح كتاب التوحي ( يف بيان معىن الطاخوت، قال 
ن رضتتي هللا عتت هم: أن الطتتاخوت كتتل متتا ص تتَرَف العبتت  وَصتت هه عتتن عبتتاثة هللا وادتت ص التت ين والطاعتتة هلل ولرستتوله. ستتواء يف  لتت  الشتتيطان متتن اَّتت

ئعه وخ هتا متن كتل متا والشيطان من اإلنح، وااختجار وااحجار وخ ها. وي دل يف  لت  بت  ختت : الكتم ابلقتوانس ااج بيتة عتن اإلست   وختترا
ممتا أدتذت هتذه وضعه االنسان لياكم به يف ال ماء والثروج وااموال، وليبطل هبا خترائا هللا، من إقامة ال وث وحتتر  التراب والتز  واخلمتر وحنتو  لت  

ا متن كتل كتتاب وضتعه العقتل البشتري القوانس حتللها وحتميها ب ثو ها وم ثتذيها. والقتوانس نثستها  واخيتت، وواضتعوها ومروجوهتا  واخيتت. وأم اقت
 .2[إما قص ا  أو عن خ  قص  من واضعه. آهو  اخوت. عليه الص ة والس  ليصرف عن الق الذي جاء به رسول هللا 

 ت  بكثتر التتتار لكمهتم بق تون ، حيتل أآتىت ابتن ك ٥٠املائت ة:  (أََآا ْكَم اََّْاِهِليَّتِة يَتبتْ  تونَ ) )ب( ويف تعليقه على ك   ابن ك   يف تثس  قوله تعاىل
وم تتل هتتذا وختتتر م تته متتن اكتتذ متتن كتت   الثرجنتتة قتتوانس يتاتتاكم إليهتتا يف التت ماء والثتتروج واامتتوال، ] حممااد حامااد الفقاايخمتترتن وهتتو الياستتق، آقتتال 

أصر عليها ومل يرجا إىل الكم را أنزل ، آهو ب  خت  كاآر مرت  إ ا عليه الص ة والس  ويق مها على ما علم وتبس له من كتاب هللا وس ة رسوله 
 .٣[هللا. وال ي ثعه أي اسم تسمى به وال أي عمل من  واهر أعمال الص ة والصيا  وحنوها.

 رمحه هللا: عبد القادر عودةاالستا   - 1٥
ن ما مل َي ن به هللا. إمنا هو كثتر ورثة، وأن إن إابحة ا ما على حترميه كالز  والسكر، واستباحة إبطال ال وث، وتعطيل أحكا  الشريعة، وختر ]قال 

 .4[اخلروج على الاكم املسلم إ ا ارت  واجب على املسلمس، وأقل ثرجات اخلروج على أويل اامر عصيان أوامره ونواهيه امل الثة للشريعة
ابلشتتريعة اإلستت مية وتطبيتتق القتتوانس الوضتتعية بتت ال ومتتن اام لتتة الظتتاهرة علتتى الكثتتر ابالمت تتان يف عصتتر  الاضتتر االمت تتان عتتن الكتتم ]وقتتال أياتتا 

لتت رك أنته أآقته متن خت ه  [الكثتر ابالمت تان]. وأتمل قولته ٥[م ها، وااصل يف اإلس   أن الكم را أنزل هللا واجب وأن الكم ب   ما أنزل هللا حمر 
 الساثسة. ممن علقوا الكثر يف هذا املوضون على االعتقاث كما  كرته يف آدر املسألة

 رمحه هللا: سيد ققبااستا   - 1٦
إن التذين  كمتون علتى عابت  ]آراجعه، وممتا قالته يف تثست  ستورة اانعتا   (َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  ) وله ك   جي  يف تثس  آايت سورة املائ ة

وال  ون القتترآن،ؤ ن متتن هتتذه وال يتارجتتون متتن تلتت ، إن هتتؤالء ال يقتتر التتوثن ابلشتترك، وال  كمتتون علتتى املتاتتاكم إىل الطتتاخوت ابلشتترك، ويتارجتتو 
إىل آدتر متا  كتره  [121اانعتا :  (َوِإْن َأَ ْعت م توه ْم ِإنَّك تْم َلم ْشترِك ونَ ) وا القرآن، كما أنزله هللا، وليأدتذوا قتول هللا جبت ؤ يعرآون  بيعة هذا ال ين، آليقر 

 . ٦رمحه هللا
 رمحه هللا: محود التوجير الشيخ  - 1٧
كتتتم ة واالعتيتتتاع ع هتتتا ِبحكتتتا  الشتترعيرا  وأستتتوأها عاقبتتتة متتا ابتلتتتي بتتته ك تت ون متتتن ا تتتراح ااال تتتون ال تتتاين: متتن املشتتتاهبة وهتتتو متتتن أعظمهتتا ختتتت]قتتال 

 اََّْاِهِليَّتِة يَتبتْ  توَن َآا ْكتمَ أَ ) تعتاىل وق  قتال هللا الطاخوت من القوانس وال ظامات اإلآرجنية أو الشبيهة ابإلآرجنية امل الف كل م ها للشريعة احملم ية.
يِن َمتتا ملَْ أَْ  َق تت). وقتتال تعتتاىل ٥٠املائتت ة:  (َوَمتتْن َأْحَستتن  ِمتتَن اّللِه ح ْكمتتا  لِهَقتتْوِ  ي وِق  تتونَ  تتَن التت ِه ّللَّ  َولَتتْواَل َكِلَمتتة  ا ََيَْ ن بِتتِه ْم خت تترََكاء خَتتتَرع وا َق تتم مِه

 . 21الشورى:  (الظَّاِلِمَس َق ْم َعَذابم أَلِيمم  اْلَثْصِل َلق ِاَي بَتيتْ َته ْم َوِإنَّ 
                                                 

 1٥٧ /4عم ة التثس ( ) 1
 ٧بكتاب )آتح ا ي ( ط ثار الثكر، ط  28٧هامش ص  2
 )املص ر السابق( 4٠٦هامش ص  ٣
 2٣2 /2من كتابه )التشريا اَّ ائي(  4
 هت1٣88، ٥، ط ٧٠8 /2)التشريا اَّ ائي اإلس مي(  ٥
 121٦قرآن( ص )يف   ل ال ٦
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 رثة واخلتتروج متتن ثيتتن هم إىل التتوقتت  احنتترف عتتن التت ين بستتبب هتتذه املشتتاهبة آتتتا  متتن ال تتا  آمستتتقل متتن االحنتتراف ومستتتك ر.وآل اامتتر بك تت  متت
 قوة إال ابهلل العلي العظيم.  اإلس   ابلكلية آ  حول وال

 ِإلَْيتَ  َوَمتا  َأهنَّ تْم آَم  تواْ ِرَتا أ نتزِلَ يَن يَتْزع م تونَ  الَّتذِ ىَل أملَْ تَتتَر إِ )ة احملم ية من الا ل البعيت  وال ثتاق ااكتس قتال هللا تعتاىل والتااكم إىل خ  الشريع
َوِإَ ا ِقيتَل َق تْم ، ْم َضتَ ال  بَِعيت ا  ي رِيت   الشَّتْيطَان  َأن ي ِاتلَّه  ث تر واْ بِتِه وَ َأن َيكْ  أ نزَِل ِمن قَتْبِلَ  ي رِي  وَن َأن يَتَتَااَكم واْ ِإىَل الطَّاخ وِت َوَقْ  أ ِمر واْ 

تتم . مث نثتتي تبتتارك وتعتتاىل اإلميتت٦1 - ٦٠ل ستتاء: ا ( تتَ  ص تت  وثا   ُّوَن عَ تَتَعتتاَلْواْ ِإىَل َمتتا أَنتتَزَل اّلله  َوِإىَل الرَّس تتوِل رَأَيْتتَت اْلم  َتتاِآِقَس َيص تت ان عمتتن مل   َكِه
آيتذعن  ذي دتب املصت  إليتههتو التق الت ع   الت اون ويرع ِبكمه ويطمتن إليه قلبه وال يبقى ل يه خت  أمنتا حكتم بته ه الص ة والس  عليالرسول 

  َكِهم توَك    توَن َحتىتََّ بهِتَ  اَل يت ْؤمِ آَتَ  َورَ ) لذل  وي قاث له  اهرا واب  ا وأقستم ستباانه وتعتاىل علتى هتذا ال ثتي ب ثسته الكرميتة املق ستة آقتال تعتاىل
 .  ٦٥ال ساء:  (ا  م واْ َتْسِليمَوي َسلهِ  يَما خَتَجَر بَتيتْ َته ْم مث َّ اَل دَِ  واْ يف أَنث ِسِهْم َحَرجا  ممِهَّا َقَاْيتَ آِ 

هتان لت يهم متا أنتزل هللا عليهم الرية اإلآرجنية. و  وما أك ر املعرضس عن أحكا  الشريعة احملم ية من أهل ومان ا وال سيما أهل اامصار الذين خلبت
متتن الكتتتاب والكمتتة آاعتاضتتوا عتتن التاتتاكم إليهمتتا ابلتاتتاكم إىل القتتوانس والسياستتات وال ظامتتات التتيت  عليتته الصتت ة والستت  علتتى رستتوله حممتت  

واخيتتت التتذين ي تستتبون إىل متتاأنزل هللا هبتتا متتن ستتلطان وإمنتتا هتتي متلقتتاه عتتن التت ول الكتتاآرة ابهلل ورستتوله أو ممتتن يتشتتبه هبتتم و تتذو حتتذوهم متتن الط
 .1[اإلس   وهم ع ه رعزل

 :حممد نعيم ايسنيال كتور  - 18
 ومن ه ا يتاح أن ختهاثة أن )ال إله إال هللا( ي اقاها أمران: ]قال 

 ااول: نثي استاقاق اخلالق ان يعب  أبي نون من أنوان العباثة.
  سباانه وتعاىل.ال اين: اثبات هذا االستاقاق اي خملوق من خملوقات هللا

  -إىل أن قال  -آكل قول أو تصرف أو اعتقاث يتامن أح  هذين اامرين ي دل صاحبه يف الكثر والرثة. 
 الت ل، ليتل الترا ، وحتتر حته التق يف لتويكثر من اثعى أن له الق يف تشريا ما مل َي ن به هللا، بسبب ما أويت متن الستلطان والكتم، آيت عي أن 

أو يف ستت ة   ثة يف كتتتاب هللالعقتتوابت احملتتالقتتوانس وااحكتتا  التتيت تبتتيح التتز  والتتراب وكشتتف العتتورات أو ت يتت  متتا جعتتل هللا قتتا متتن ا ومتتن  لتت  وضتتا
 والس ة . ه الشارن يف الكتابها مما ق ر كاة واملواريل والكثارات والعباثات وخ  أو ت ي  املقاثير الشرعية يف الز  عليه الص ة والس  رسوله 

مَّتِة رَّس توال  َأِن اْعب ت  واْ أ   َتا يف ك تلِه ْ  بَتَع تْ َوَلقَ ) وي دل يف الكثر من يؤمن هبذه الطواخيت ويعرتف قا را اثعته من حقوق االوهية، آق  قال تعاىل
يِن قَتت  تتَّ ) وقتتال أياتتا، ٣٦ال اتتل:   (اّللهَ َواْجَتِ ب تتواْ الطَّتتاخ وتَ  َ ااَل ِإْكتترَاَه يف التت ِه َقتتِ  آتَ لطَّتتاخ وِت َويت تتْؤِمن اِبّللِه َمتتْن َيْكث تتْر ابِ لرُّخْتتت   ِمتتَن اْل َتتيِه آَ بَتتسَّ

يتام َعلِتيمم  والعتروة التوثقى هتي ختتهاثة أن ال إلته إال هللا آهتذا هتو مع اهتا: أن ت ثتي ، 2٥٦لبقترة: ا (اْسَتْمَسَ  اِبْلع ْرَوِة اْلو ثْتَقَى اَل انِثَصتاَ  َقَتا َواّلله  ْسَِ
 ختري  له. باثة هلل وح ه العباثة عن خ  هللا تعاىل وت بت جيا أنوان العجيا أنوان ال

  متا أحلته ا حتر  هللا، أو  تر مت،  لتل بته ومن ه ا تعلم أنه إ ا قا  حاكم ي تال الق يف إص ار تشريعات م اقاة ملا هو اثبتت يف الكتتاب أو الست ة
 ن اعتقتت   لتت  كتتان متتنلل تتا ، ومتت   أنتته يستتعه اخلتتروج عتتن ختتتريعة اإلستت   رتتا يشتترنستتباانه، كثتتر وارتتت  عتتن ثيتتن هللا القتتو ، انتته يعتقتت  بتتذل

 الكاآرين.
 لماء آيها.ثية اليت ادتلف العا  االجتهاولكن هذا الكم ال ي دل آيه إص ار التشريعات اليت تت اوقا نصوص الشارن أو مل تتعرع قا، وال ااحك

ه يف جيتتا متتن يستتهم برضتتا كثتتر ويكثتتر  أو أي ختتتيء متتن املعاصتتي املتثتتق علتتى حرمتهتتا يف ختتترن هللا آقتت  آمتتن ستتن قتتانو  يبتتيح روجبتته التتز  أو التتراب
انو  يت ظم قتر، وال يكثر متن ستن شارن ابلذكإص ار م ل هذا القانون، ولكن ال يكثر من سن قانو  ي ظم آيه الس  م   أو حنوه مما مل يتعرع له ال

 هاء.ه بعض الثقحرا  ان بعض العلماء ال ديزه،  ل  أنه أمر اجتهاثي، وق  قال ب آيه ااسعار، وال يقال أن التسع ة
له ومتا وتعلم أياا أنه يكثر من ال ا  من يعرتف قذه الطواخيتت هبتذه القتوق ويرضتى هبتا، ويتاتاكم إليهتا وإىل ختترائعهم امل اقاتة لإلست   يف أصتو 
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تتوَن َأهنَّ تتْم آَم  تتواْ ِرَتتا أ نتتزَِل ِإلَْيتتَ  َوَمتتا أ نتتزَِل ِمتتن قَتْبلِتتَ  ي رِيتت  وَن َأن يَتَتَاتتاَكم واْ أملَْ تَتتتَر إِ ) م م تته ابلاتترورة، وقتت  قتتال تعتتاىلعلتت ِإىَل ىَل الَّتتِذيَن يَتْزع م 
يِن َمتا ملَْ ََيَْ ن  أَ ْ ) ،٦٠ال ستاء:  (الطَّاخ وِت َوَقْ  أ ِمر واْ َأن َيْكث ر واْ ِبِه َوي رِي   الشَّْيطَان  َأن ي ِالَّه ْم َضَ ال  بَِعي ا   َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق م مِهَن ال ِه

 .1[21الشورى: (ِبِه اّللَّ  
 وبع :

 وتشتريا هللاال  ثة: ترك حكم  ته املكثرةآق  كانت تل  أقوال بعض أهل العلم من السلف ومن املعاصرين يف موضون الكم ب   ما أنزل هللا ر ا ا
 ا امل اير. وه اك أقوال أدرى ملن ختاء املزي  م ها:خ ه والكم هبذا التشري

 مل ي ة.َّامعة اإلس مية اباسعرثي، ط رسالة )حتذير أهل اإلميان عن الكم ب   ما أنزل الرمحن( للشيخ أيب هبة هللا إْساعيل بن إبراهيم اا
، رجتب عوثية، العت ث ااولآتتاء ابلستمية الصتاثر عتن ثار اإلمقالة )وجوب حتكيم الشتريعة اإلست مية( للشتيخ م تان القطتان، رجلتة الباتوث اإلست 

 . ٦9 - ٥٧ه، ص 1٣9٥
 .ته14٠2، ط جامعة أ  القرى ٦9٣ - ٦81ك   لل كتور سثر الوايل يف هذا املوضون يف كتابه )العلمانية( ص 

عتقتاث، ات  واالستتا ل واالثتر علتى اَّ، كتعليتق الكوق  تكلمت عن اادطاء الشائعة يف أقوال أهل العلم يف هذا املوضون َبدر املستألة الساثستة
 ا.وكاعتبار اتبان اقوى مانعا  من التكث  وخ   ل ، آأي ما وج ت م ل هذه اادطاء آق  جاءك الرث عليه
ا الجتتة آثتتي م ااثلتتة، أمتتا ولثهتتستتتت ا  هبتتوأعتوث آتتأكرر متتا  كرتتته يف أول هتتذه املستتألة ال ام تتة متتن أنتته ال حجتتة يف أقتتوال أهتتل العلتتم التتيت نتتذكرها ل 

 ااثلة املذكورة ابملسألة الساثسة، ويف اإلجان املذكور ابملسألة السابعة.
أن كثر الكا  الاكمس ابلقوانس الوضعية هو حمل اتثاق بس أهل العلم وقت  تعاضت ت  -مما سبق  كره يف هذا املوضون  -والذي خيرج به القارئ 

ثرهم، وال خيالف يف هذا إال أح  رجلس: جاهل أو صاحب هوى وإن كان من امل تستبس إىل العلتم الشترعي. آتإن ال صوص ما اإلجان على بيان ك
كل من آثر ال نيا من أهل العلم واستابها، آ  ب  أن يقول علتى هللا خت  التق يف آتتواه وحكمته، يف دتسه ]رمحه هللا:  ابن القيماامر هو كما قال 

سيما أهل الرايسة والذين يتبعون الشبهات آتإهنم ال تتتم قتم أختراعم  ب سباانه ك  ا  ما أتيت على د ف أخراع ال ا ، والوإلزامه، ان أحكا  الر 
ق، وال ستيما إ ا إال ر الثة الق وثآعه ك  ا ، آإ ا كان العامل والاكم حمبس للرايسة متبعتس للشتهوات مل يتتم قمتا   لت  إال بت آا متا ياتاثه متن الت

ي ور اقوى آي ثي الصواب وي طمح وجه الق، وإن كان الق  تاهرا  ال دثتاء بته وال ختتبهة آيته أقت   علتى مت له ختبهه آتتثق الشبهة والشهوة و قا
وقتال تعتاىل ، ٥9متر :  (تِ َآَ َلَف ِمن بَتْعتِ ِهْم َدْلتفم َأَضتاع وا الصَّتَ َة َواتتَّبَتع توا الشَّتَهَوا)خمالثته وقال يل خمرج ابلتوبة، ويف هؤالء وأختباههم قال 

                                                 

 . ط ثار عمر بن اخلطاب1٠4 - 1٠2من كتابه )اإلميان( ص  1
 [ صوص الشارع! عات اليت متناوهلا ندار التشريفري إصتككذا هو يف اجلامع، وِل يعل ق املصنف على استثناء الدكتور من حكم القال الشيخ أبو حممد حفظه هللا

لمون يف إليها املس و القواعد األساسية اليت يتحاكم( يف القوانني: )وصار هذا الدين اجلديد ه906مع أنه نقل قبله فيما نقله من ك ا الع  مة أمحد شاكر )ص
عة إمنا وافقها الشري ج، ألن ما وافقابطل وخرو  ، وكلهمه شيئًا من أحكاا الشريعة وما خالفهاأكثر ب د اسس ا وحيكمون  ا، سواًء منها ما وافق يف بعض أحكا

م أن خيضع له أو لنار، ال جيوز للمسل اىلإيقود صاحبه  مصادفة ال امباعًا وال طاعة ألمر هللا وأمر رسوله، فاملوافق واملخالف ك مها مّرمك  يف محأة الض لة،
 يرضى به( أها.

فه، كل أو ما خال -شاكر  دكما قال أمح  -صادفة إن من يعرأ واقع حكاا اليوا القاغوحل التشريعي يعرأ أن كل قانون من قوانينهم، ما وافق الشرع م وأقول:
لرئي  أو اأو  -ا امللك يتواله التشريعية السلقة)ذلك صادر بناء على احلق القاغوحل الذ  منحوه ألنفسهم وألوليائهم ونص وا عليه يف دسامريهم وهو قوهلم: 

 وأعضاء الربملان وفقاً لنصوص الدستور(. -األمري 
ي  أو األمري وأعضاء اغوت )امللك أو الرئ حلكم القنقياداً فأ  قانون يصدرونه سواء كان موافقًا للشرع أو صالفًا له، ال يصدرونه أصً  انقيادًا حلكم هللا، بل ا

ثبت يف اجلامع من  مملصنف قد أقر ما هو اه، إن كان ذك ر بستس مًا حلكم القرآن، بل عمً  بنصوص الدستور، وإمنا أقول هذا وأالربملان(، وال يتبعونه وحيك مونه ا
دار حلكم ال يدخل منه إصولكن هذا اان: )ك ا الدكتور حممد نعيم ايسني، وإال فالصواب أن يف هذا النقل خقأ مقبعي، إذ الصواب الذ  يف كتاب اسمي

 شريعات اليت ِل متناوهلا نصوص الشرع( أها.الت
 (43-42مع ص )لنكت اللوا[اذلك فإن كان يقصد بذلك ما مركه هللا للعباد من الرتميبات اسدارية. ف  غبار على هذه العبارة. وال حرج يف
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ِتْم َعتَرعم مِه ْتل ته  ََيْد تذ وه  َآَ َلَف ِمن بَتْعِ ِهْم َدْلفم َورِث واْ اْلِكَتاَب ََيْد ذ وَن َعتَرَع َهتتَذا ااْثَى َويَتق ول توَن َستيت ْ َثر  لَ َتا َوِإن َيَْ ) آيهم أياا ِْ
ار  اآلِدَرة  َدْ م لهِلَّتِذيَن يَتتتَّق توَن أَآَتَ  تَتْعقِ أملَْ يت ْؤَدْذ َعَلْيِهم مِهي َاق  اْلِكَتاِب َأن الَّ يِ  ااعتراف:  (ل تونَ ق ول واْ َعَلى اّللِه ِإالَّ الَْقَّ َوَثَرس واْ َما ِآيِه َوال َّ

، آهتتم مصتترون علتتى آتتأدس ستتباانه أهنتتم أدتتذوا الَعتتَرع ااثى متتا علمهتتم بتارميتته علتتيهم وقتتالوا ستتي  ثر ل تتا وإن َعتتَرَع قتتم عتترعم آدتتر أدتتذوه، 1٦9
 ل ، و ل  هو الامل قم على أن يقولوا على هللا خ  الق آيقولون هذا حكمه وخترعه وثي ه وهم يعلمون أن ثي ه وختترعه وحكمته دت ف  لت  

وهتتذه ]أن قتتال: إىل [ ن، وَترة يقولتتون عليتته متتا يعلمتتون بط نتته.أوال، يعلمتتون أن  لتت  ثي تته وختتترعه وحكمتته، آتتتارة يقولتتون علتتى هللا متتا ال يعلمتتو 
تتْيطَان  َآَكتتاَن ِمتتَن اْل َتتاِوينَ ) اآلايت آتتيهم إىل قولتته َهتتا آَأَتْتبَتَعتته  الشَّ َ ا َلَرآَتْع َتتاه  هِبَتتا ، َواتْتتل  َعلَتتْيِهْم نَتبَتتَأ الَّتتِذَي آتَتيتْ َتتاه  آاَيتِ َتتا آَانَستتَلَخ ِم تْ َولَتتْو خِتتتتتْ

آهذا َمَ ل  عامل الستوء  1٧٦ - 1٧٥ااعراف:  (َم َتل ه  َكَمَ ِل اْلَكْلِب ِإن حَتِْمْل َعَلْيِه يَتْلَهْل َأْو َترْت ْكه  يَتْلَهلَولَتِك َّه  َأْدَلَ  ِإىَل اَاْرِع َواتتََّبَا َهَواه  آَ 
 .1[الذي يعمل ِب ف علمه.

 ويف وصف علماء السوء وآتاويهم، قال الشاعر: 
 :.     آيها ي بان ال ين بْيا ْساح.ولتشه نَّ بكل أرِع آت ة   

 :.     وهوى ال ثو  وحق ها امللااح.ثيت على َ َهِب املعز وسيِثه  ي  
 م ا قت يف املسألة، وق  علوها عم ة  ومن الشبهات اليت اتثقت ما ختهوات البعض ما نسب إىل ابن عبا  من مقالة )كثر ثون كثر( آتعلقوا هبا وج

 ما يعكهر عليهم آيما  هبوا إليه أبوادر املسألة الساثسة،
 

 تعاىل التوآيق. وابهلل
 
  

                                                 

 1٠1 - 1٠٠من كتابه )الثوائ ( ص  1
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 املسألة التاسعة: اآلاثر املرتمبة على احلكم ابلقوانني الوضعية
 للاكم ابلقوانس الوضعية يف بل ِ  ما آاثر دط ة على:

 أنصار الاكم وج وثه. - 2 الاكم.                     - 1
 عمو  املسلمس ابل ار. - 4 ال ار.                     - ٣
 العمل ابلقوانس الوضعية. - ٦ لكتاب ابل ار.      أهل ا - ٥

 وإلي  خترحا  موجزا  لآلاثر املتعلقة بكلِ  من هذه:
 أوال: آاثر احلكم ابلقوانني الوضعية على احلاكم:

أكتس لألثلتة  كثر بذل  كثترا  نه يأا. وحكمه هبواملقصوث ابلاكم ه ا رأ  ال ولة سواء كان رئيسا أو ملكا، وهو الاكم هبذه القوانس واآلمر ابلكم 
 املذكورة ابملسألة الساثسة واإلجان املذكور ابملسألة السابعة، ويرتتب على كثره:

 بق ن واليته وحترمي طاعته. - 1
كتون وليتا لألمتر علي تا وال ، والكاآر لتيح م تا، آت  ي٥9ء: ال ستا (مْ  اَاْمِر ِم ك  َوأ ْويل  اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  واْ َأِ يع واْ اّللهَ َوَأِ يع واْ الرَّس ولَ ) لقوله تعاىل

  اعة له علي ا.
تتْؤِمِ َس َستِبي   ولقولته تعتاىل ) يتتة والطاعتة متن أعظتتم السُّتبل، آت  واليتتة وال  اعتة لكتاآر علتتى ، والوال141 ستاء: ال (َولَتن َدَْعتتَل اّلله  لِْلَكتاِآرِيَن َعلَتى اْلم 

 مسلم.
آبايع اه، آكان آيما أدذ علي ا أن ابيع ا على الستما والطاعتة  عليه الص ة والس  مت رضي هللا ع ه قال: ثعا  رسول هللا وملا رواه عباثة بن الصا

ا و جت  الكثتر . آتإ 1(إال أن تروا كثترا  بواحتا  ع ت كم متن هللا آيته برهتانيف م شِط ا وَمْكرِه ا وع ْسرِ  وي ْسرِ  وأثرِة علي ا، وأن ال ن اون اامر أهله، قال )
 البواح من أويل اامر آق  سقطت  اعتهم ووجبت م اوعتهم يف الوالية.

لتى أستا    تولتوا والايْتم عاوقتات، آقتوالق أن الكا  الذين  كمتون بت ث املستلمس ابلقتوانس الوضتعية مل يكونتوا حكامتا ختترعيس يف وقتت متن ا
كتا  يت هعون ن ك ت  متن هتؤالء الل. وملتا كتاس ة، وابلتايل آلم ت عقت  قتم واليتة ختترعية متن ااصتالكم ابل ستور والقانون ال على العمل ابلكتاب وال

 اإلس   آق  صاروا بكثرهم مرت ين.
أجتتا العلمتتاء علتتي أن »قتتال القاضتتي عيتتاع: ] النااوو لتت يل عبتتاثة الستتابق، ويف ختتترح هتتذا التت يل قتتال  و ااوب خلااع احلاااكم الكااافر: - 2

آلو  رأ عليته كثتر وت يت  للشترن أو ب عتة دترج عتن حكتم الواليتة وستقطت  -إىل قوله  -اآر، وعلي أنه لو  رأ عليه كثر انعزل اإلمامة ال ت عق  لك
ر  اعته ووجب علي املسلمس القيا  عليه ودلعه ونصب إما  عاثل إن أمكت هم  لت ، آتإن مل يقتا  لت  إال لطائثتة وجتب علتيهم القيتا  ِبلتا الكتاآ

 .2[ن إال إ ا   وا الق رة عليه، آإن حتققوا العجز مل دب القيا ، وليهاجر املسلم عن أرضه إيل خ ها ويثر ب ي هوال دب يف املبت  
 .   ٣[ومل صه أنه ي عزل ابلكثر إجاعا آيجب علي كل مسلم القيا  يف  ل ] –إ ا كثر الاكم  - ابن حجروقال 
أي اخلليثتتة إ ا ثعتتا إىل كثتتر أو ب عتتة أنتته ي قتتا  عليتته، وادتلثتتوا إ ا خصتتب اامتتوال وستتث   قتتال ابتتن التتتس: وقتت  أجعتتوا أنتته]أياتتا  اباان حجااروقتتال 

َل على ب عةِ  تؤثي ال ماء وانته  هل ي قا  عليه أْو ال، انتهى. وما اثعاه من اإلجان على القيا  آيما إ ا ثعا اخلليثة إىل الب عة مرثوث، إال أن مح ِ 
 .4[إىل صريح الكثر
دلا الاكم الكاآر وإقامة حاكم مسلم، آإن أمكن دلا الكاآر ب   قتال آق  مت املقصوث، آتإن مل ميكتن  لت  إال بقتتال آهتو واجتب، واملقصوث هو 

ان متتتا ال يتتتتم الواجتتتب إال بتتته آهتتتو واجتتتب، وحتتت يل عبتتتاثة بتتتن الصتتتامت وإن اقتصتتتر علتتتى بيتتتان جتتتواو م تتتاوعتهم )وأال ن تتتاون اامتتتر أهلتتته( إال أن 

                                                 

 متثق عليه 1
 12/229)صايح مسلم بشرح ال ووي(  2
 (1٣/12٣ري )آتح البا ٣
 11٦ /1٣)آتح الباري(  4
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(، وحتت يل عتتوف بتتن مالتت  ال متتا صتتلواى آسهتترت امل اوعتتة ابلقتتتال كمتتا يف حتت يل أ  ستتلمة مرآوعتتا )قتتالوا: أآتت  نقتتاتلهم  قتتال: ااحاثيتتل اادتتر 
. و كتترت يف نقتت  كتتتاب )القتتول القتتا ا آتتيمن امت تتا عتتن 1(ال متتا أقتتاموا آتتيكم الصتت ةرستتول هللا: أآتت  ن ابتتذهم ابلستتيف  آقتتال:  مرآوعتتا )قيتتل اي

التوآيق بس هذه ااحاثيل: وأنته إ ا تترك التاكم الصت ة آقت  كثتر آي  ترج عليته ويكتون تترك الصت ة هتو أحت  أنتوان  -عتقاث ربال اال -الشرائا( 
رج عليه أياا  لعمو  ح يل عباثة وإن كان مصليا .  الكثر البواح املذكور يف ح يل عباثة، وإ ا كثر من وجه آدر خ  ترك الص ة آإنه خي 

 خ ه من الكثار من وجوه ث ثة:على الاكم الكاآر وتق   قتاله على قتال  ويتأك  وجوب اخلروج
: أنه جهاث ثآا متعس وهو يق   على جهاث الطلب، أما كونه جهاث ثآا آألن هؤالء الكا  هم ع و كاآر تسلط علتى بت ث املستلمس، قتال األول
تتْم َعتت  وها  مُِّبي) تعتتاىل وأمتتا قتتتال التت آا، آهتتو أختتت  أنتتوان ثآتتا الصتتائل عتتن الرمتتة ]رمحتته هللا  اباان ميميااة، وقتتال 1٠1ال ستتاء:  ( تتا  ِإنَّ اْلَكتتاِآرِيَن َكتتان واْ َلك 

ختتيء أوجتب بعت  اإلميتان متن ثآعته، آت  يشترتط لته ختترط، بتل يت آا ِبستب  وال ين، آواجب إجاعا، آالع و الصتائل التذي يثست  الت ين والت نيا ال
ط ، وال آرق بس كون الكاآر املتسلط أج بيا عن البل  أو من أهلهتا آَكَثتر وتستل٣إ ا نزل الع و ببل  املسلمس، وق  تقرر أن اَّهاث يتعس 2[اإلمكان

تتْم َعت  وها  مُِّبي تتا  ) عليهتا إ  إن علتة وجتتوب جهتاثه هتتي الكثتر وهتتذه العلتة قائمتتة يف التالس قتتال تعتاىل ، ومل تثتترق 1٠1ال ستاء:  (ِإنَّ اْلَكتتاِآرِيَن َكتان واْ َلك 
اب ته الكتاآر آلية بس كاآر أج   وكاآر و ين، كما أن املرت  ق  صار بكثره أج بيا عن املسلمس من أهل البل ة وثليله أن نوح عليه الس   قال عتن ا
، وقتذا ال يكتون ااب الكتاآر حَمَْرمتا  4٦هتوث:  (ِلحِ اَي ن وح  ِإنَّه  لَْيَح ِمْن َأْهِلَ  ِإنَّه  َعَملم َخْ   َصا) ، آقال تعاىل4٥هوث:  (ِإنَّ اب يِن ِمْن َأْهِلي َربهِ )

 الب ته املسلمة انه بكثره صار أج بيا ع ها.
وقت  استتقرت الست ة أبن عقوبتة ]، وقتال أياتا 4 [وكثر الرثة أخلظ ابإلجان متن الكثتر ااصتلي]رمحه هللا  ميمية ابن: أهنم مرت ون، قال الو ه الثاين

ااصلي متن وجتوه متعت ثة، م هتا أن املرتت  يقتتل بكتل حتال وال ي اترب عليته جزيتة، وال تعقت  لته  متة، ِبت ف الكتاآر  املرت  أعظم من عقوبة الكاآر
لعلمتاء  ااصلي. وم ها أن املرت  يقتل وإن كان عاجزا  عن القتال، ِب ف الكاآر ااصلي التذي لتيح هتو متن أهتل القتتال، آإنته ال يقتتل ع ت  أك تر ا

 ، وقذا كان مذهب اَّمهتور أن املرتت  يقتتل كمتا هتو متذهب مالت  والشتاآعي وأمحت . وم هتا أن املرتت  ال يترث وال ي تاكح كأيب ح يثة ومال  وأمح
يق رضي هللا ع ه وستائر الصتاابة بت ؤا جبهتاث ]أياا  ابن ميمية، وقال ٥[وال تؤكل  بياته، ِب ف الكاآر ااصلي إىل خ   ل  من ااحكا  والص ِه

الكثار من أهل الكتاب، آإن جهاث هؤالء حثتظ ملتا آ تتح متن بت ث املستلمس وأن يت دل آيته متن أراث اخلتروج ع ته. وجهتاث متن مل  املرت ين قبل جهاث
 .٦[يقاتل ا من املشركس وأهل الكتاب من وايثة إ هار ال ين، وحثظ رأ  املال مق   على الربح

«: كتل قتو  متن يلتيهم متن العت وويقاتتل  »مستتلة ] ابان قداماةب إىل املستلمس، قتال : لكتون قتتاقم مقت   علتى قتتال خت هم أهنتم ااقتر الو اه الثالاث
تتَن اْلك ثَّتتارِ )وااصتتل يف هتتذا قتتول هللا تعتتاىل  وان ]. وقولتته ٧[، وان ااقتترب أك تتر ضتتررا12٣التوبتتة:  (اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ قَتتاتِل واْ الَّتتِذيَن يَتل تتوَنك م مِه

يف بتت ث املستتلمس متتن إختتتاعة الثتتواحش والثجتتور  -رتتا أوتتتوا متتن الستتلطان  -خيثتتى، آتتإن متتا يثعلتته هتتؤالء الكتتا  املرتتت ون ال  [ااقتترب أك تتر ضتتررا
تعتاىل، ال  وإآساث ثين ال ا  وحكمهم ب   ختريعة اإلس   وما يرتتب على  ل  من حتر  ال ل وحتليل الرا ، ما قتتلهم وتعتذيبهم للت عاة إىل هللا

 َوقَتاتِل وه ْم َحتىتَّ اَل َتك توَن ِآتتْ َتةم َوَيك تونَ ) الال يه ث جاه  خث ة من املستلمس ابلترثة الشتاملة، وهتي الثت تة املتذكورة يف قولته تعتاىلأن هذا خيثى 
ين  ك لُّه  ّللِه   .٣9اانثال:  (ال ِه

املستتلمس، وهتتذا متتن مواضتتا وجتتوب اَّهتتاث العيتتين  وممتتا ستتبق يتبتتس أن جهتتاث هتتؤالء الكتتا  آتترع عتتس علتتى كتتل مستتلم اهنتتم عتت و كتتاآر َحتتله بتتس
                                                 

 ال ي ان روا ا مسلم يف كتاب اإلمارة من صاياه 1
 (٣٠9)االدتيارات الثقهية ص  2

 1٠/٣٦٦)امل ين والشرح الكب (،  ٣

 4٧8 /28)جممون الثتاوى(  4
 ٥٣4 /28)جممون الثتاوى(  ٥

 1٥9 - 1٥8 /٣٥)جممون الثتاوى(  ٦
 (٣٧2 /1٠)امل ين والشرح الكب   ٧
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 .2[آيجب على كل مسلمِ  القيا  يف  ل ] –آيما نقلته ع ه آنثا  -رمحه هللا  ابن حجر. وملا كان جهاثهم آرع عس آق  قال 1ابتثاق أهل العلم
 اثنيا: أثر احلكم ابلقوانني الوضعية على أنصار احلاكم املرمد و نوده:

الكتتم  ثتتار علتتى التعيتتس يفكتترت أهنتتم ك  املستتألة ابلتثصتتيل ع تت  نقتت  )الرستتالة الليمانيتتة يف املتتواالة( رباتتل االعتقتتاث. وه تتاك  وقتت  ستتبق ِبتتل هتتذه
 م.عليها من آساث عظي ا ما يرتتبمالظاهر ابلكتاب والس ة واإلجان، وأهنم السبب القيقي ل وا  حكم الكثار وثوا  الكم بقوانس الكثر 

 كم ابلقوانني الوضعية على الدار:اثلثا: أثر احل
لسلطان آيهتا اار كثر ورثة إ  إن وضعية هي ثوق  سبق الك   يف أحكا  ال اير يف مبال االعتقاث أياا، وم ه تعلم أن البل ة احملكومة ابلقوانس ال
ستكان  امل تاط ك اينتة اليفاملتؤثرة  لصتثات خت للكثار وااحكا  اَّارية آيها هي أحكتا  الكثتر، وهتذا هتو م تاط الكتم علتى الت ار. وه تاك  كترت ا

 وإقامة الشعائر وخ ها.
 رابعا: آاثر احلكم ابلقوانني الوضعية على عموا املسلمني ابلدار.

 ومن هذه اآلاثر:
 ، وقتتال تعتتاىل2املائتت ة:  (َوانِ َواْلع تت ْ إِلمثِْ اْ َعلَتتى اَواَل تَتَعتتاَون و )أنتته حتتتر  علتتيهم  اعتتة التتاكم الكتتاآر أو معاونتتته علتتى الكتتم بقتتوانس الكثتتر، قتتال  - 1
 انة على آعل السيتة.، والشثاعة السيتة هي اإلع8٥ال ساء:  (َوَمن َيْشَثْا خَتَثاَعة  َسيِهَتة  َيك ن لَّه  ِكْثلم )
 يانه يف )أوال (. بلم كما سبق أنه دب عليهم جهاث هؤالء الكا  خللعهم ونصب حاكم مسلم  كم ابلشريعة، وهذا آرع عس على كل مس - 2
اب )حت  اإلست   قتب نقت ي لكتتأما ما يقا على املسلمس من أحكا  من جهة متوقثهم متن التاكم الكتاآر، آقت  تكلمتت يف هتذه املستألة ع - ٣

 وحقيقة اإلميان( ربال االعتقاث، و كرت أهنم ث ث آرق:
 آدر. من أ هر االنكار عليهم: آهذا إس مه  اهر إال أن ي تقض من وجه -أ 

 من أ هر الرضى ع هم واملواآقة على أآعاقم: آهذا كثره  اهر. -ب 
ل، ومتن مل يظهتر مستتور التا من سكت ع هم: وهؤالء ث ثة أقسا : من أ هر الكثر لستبب آدتر آهتو كتاآر، ومتن أ هتر اإلست   آهتو مستلم -ج 

 ل . بس حاله إ ا ثعت الاجة إىل م ه ختيء آهو جمهول الال يتوقف يف الكم عليه وال  كم عليه إال بع  ت
إنه ي ستعمل عليكم أمراء آتعرآون وت  كرون، آمن َكرِه آق  بريء، ومن أنكر آق  َسِلَم، ولكن من رضي وَتبَتا، ) عليه الص ة والس  قال رسول هللا 

ر ومل يشتتبه عليته آقت  صتارت لته  ريتق إىل التساءة متن آمتن عترف امل كت]يف ختترحه  الناوو . قتال ٣(رسول هللا أال نقاتلهم  قال: ال ما صتلوا قالوا: اي
( مع تاه ولكتن اإلمث والعقوبتة ولكتن متن رضتي وَتبتا) عليته الصت ة والست  إمثه وعقوبته أبنه ي  ه بي يه أو بلستانه، آتإن عجتز آليكرهته بقلبته، وقولته 

السكوت بل إمنا َيمث ابلرضى به أو أبن ال يكرهه بقلبته أو ابملتابعتة  على من رضي وَتبا، وآيه ثليل على أن من عجز عن إوالة امل كر ال َيمث رجرث
 .4[عليه
 أما ما دب على املسلمس من جهة القوانس الوضعية آأ كرها يف )ساثسا ( إن ختاء هللا. - 4

 خامسا: أثر احلكم ابلقوانني على أهل الكتاب ابلدار:
ويعتوث أهتل  وانس الكثتار آيهتا،قت  وحتكيمته ه تستقط  متتهم ابستتي ء التاكم الكتاآر علتى هتذا البلتإ ا كان أهتل  الكتتاب أهتَل  متةِ  يف بلت ِ  متا، آإنت

 اء هللا.ختالكتاب كثارا  أصليس ال عه  قم وال  مة. وسيأيت خترح موجز لذل  يف املوضون الساث  هبذا املبال إن 
 
 

                                                 

 ٣٦٦ /1٠انظر )امل ين والشرح الكب ( البن ق امة،  1

 (12٣ /1٣)آتح الباري  2
 رواه مسلم ٣
 24٣ /12)صايح مسلم بشرح ال ووي(  4
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 سادسا: العمل ابلقوانني الوضعية ُحّكماً وحتاكماً:
لقاتاة الكتم: الرؤستاء وا يت دل يف هتذام هبا آكثر أكس، و كرت ااثلة على  ل  ابملسألتس الساثسة والسابعة من هذا املوضون. و أما الك - 1

 .ليت ترآعهااوحنوهم، وكذل  سلطات االثعاء )ال يابة العامة( اليت تطالب القااة ابلكم هبذه القوانس يف ال عاوى 
متتن عمتتل عمتت   ) عليتته الصتت ة والستت  ااحكتتا  الصتتاثرة عتتن احملتتاكم، آبا لتتة ال ترتتتتب عليهتتا آاثر ختتترعية، لقولتته وأمتتا القتتوانس نثستتها وم هتتا  - 2

ل هذه القوانس ثما  حراما  وال ماال  وال ت قل ِمْلكا  وال1(ليح عليه أمر  آهو رثم   ت بطل حقا .  ، آ  حت 
 وضعية:لقوانس الس هبذه الب ث إىل احملاكم والقااة الاكمس ابوأما التااكم إىل هذه القوانس: أي حتاكم املسلم - ٣

كثرا . وال زان إمنا يكون اجل ال نيا، آكيف دتوو أن َتْكث تر   -يعين التااكم إىل الطاخوت  -إ ا كان هذا ] محد بن عتيق النجد آق  قال الشيخ 
ا سوا ا، وحىت يكون الرسول أحب إليته متن ولت ه ووالت ه وال تا  أجعتس، آلتو اجل  ل  ، آإنه ال يؤمن أح  حىت يكون هللا ورسوله أحب إليه مم

 هبت ثنياك كلها ملا جاو ل  احملاكمة إىل الطاخوت اجلها، ولو اضطرك أح  ود ك بتس أن حتتاكم إىل الطتاخوت أو تبتذل ثنيتاك لوجتب عليت  
 .2[البذل ومل َد ز ل  احملاكمة للطاخوت، وهللا أعلم.

ومن ح ِكَم عليه ب   الشريعة احملم ية، إن كتان يلتز  عليته حتليتل حترا  أو حتتر  حت ل ختترعا ، آت  دتوو لته قبولته ]آق  قال:  يق حسن خانص دوأما 
ة ولتتيح لتته أن ضتترور وال امت التته، وعليتته َرثه  لتت  وكراهتتته إال أن ي ْكتتَره عليتته رتتا يستتمى إكراهتتا  ختتترعا ، وإن ح كتتم عليتته رتتا يواآتتق الشتتريعة احملم يتتة قبتتل 

َولَتن )  إ الال  للت ين واستت ثاآا  ابإلست   واملستلمس وهللا تعتاىل يقتول: ميتهن نثسه بتعرياها احكتامهم وهتو يقت ر علتى اقجترة، وإال كتان يف  لت
أي حكتم لته رتا يستتاقه أو َحَكتم  [آق الشتريعة احملم يتةح ِكَم عليه را يوا]. ومعىن قوله ٣[141ال ساء:  (َدَْعَل اّلله  لِْلَكاِآرِيَن َعَلى اْلم ْؤِمِ َس َسِبي   

آتألن حكتم التاكم ال  [إن كتان يلتز  عليته حتليتل حترا ... آت  دتوو لته قبولته]عليه ما دب عليه ما إ ا لو َحَكم عليه قتاِع ختترعي ابلشتريعة. وقولته 
ر  ح ال ، وق  قال رسول هللا  ل حراما  وال    ، وإنكتم كتصتمون إيله، ولعتل بعاتكم أن يكتون َأْلَتَن ِبجتته متن إمنت) عليه الص ة والس     ا أ  بشترم

 . 4(بعض، آأقاي له على حنو ما أْسا، آمن قايت له من حق أديه ختيتا  آ  َيدذه، آإمنا أقطا له قطعة من ال ار
 لماطر.لق حسن أجاوه وكما ترى آالشيخ ابن عتيق م ا من التااكم قذه القوانس مطلقا وإن ضان حق املسلم، وص ي

ضتون مستتقل ستألة آستأآرثها رو يتة هتذه املوَحله هذا اإلختكال يكون بتااكم املسلمس آيما بي هم ملؤهِل للاكم الشرعي م هم ابلرتاضي، ونظترا  ا 
 يف هذا املبال وهو املوضون اخلامح التايل إن ختاء هللا.
 االن:عل  ل  ، وهذا له حسلم إ ا آللقوانس الوضعية وحماكمها وقااْا، وماحكم امل آإن تعذر التااكم للشرن أو رآض اخَلْصم، آهل ي تااكم

 ااول: إ ا حتاكم املسلم إليها راضيا  هبا آق  كثر، ان الرضى ابلكثر كثر. 
تطا أن أجتز  آيهتا بشتيء متا ك ترة وال اين: إ ا حتاكم املسلم إليها كارها قا ماطرا  لذل ، آهل يكثر ، وهتذه املستألة أ  متوقتف يف حكمهتا ومل است

لتت  التثكتت  آيهتتا، و لتت  ان التتذين أكثتترهم هللا بتاتتاكمهم إىل الطتتاخوت )والقتتوانس وحماكمهتتا وقاتتاْا  واخيتتت كمتتا ستتبق بيانتته( حتتتاكموا إىل  
أملَْ تَتتَر ِإىَل ) ما ي ل عليه قوله تعاىلأنه كان بوسعهم التااكم للشريعة آع لوا ع ها عم ا  إىل التااكم للطاخوت، كراضس راخبس، وي ل على  ل  

َوِإَ ا ِقيتَل ) –إىل قولته  -  ٦٠ال ستاء:  ( الطَّتاخ وتِ الَِّذيَن يَتْزع م توَن َأهنَّ تْم آَم  تواْ ِرَتا أ نتزَِل ِإلَْيتَ  َوَمتا أ نتزَِل ِمتن قَتْبلِتَ  ي رِيت  وَن َأن يَتَتَاتاَكم واْ ِإىَل 
آَتتَ  َوَربهِتتَ  اَل يت ْؤِم  تتوَن َحتتىتََّ ) –إىل قولتته  - ٦1ال ستتاء:  (َل اّلله  َوِإىَل الرَّس تتوِل رَأَيْتتَت اْلم  َتتاِآِقَس َيص تت ُّوَن َع تتَ  ص تت  وثا  َمتتا أَنتتزَ  َق تتْم تَتَعتتاَلْواْ ِإىَل 

وأكتذهبم يف  (آَتَ  َوَربهِتَ  اَل يت ْؤِم  تونَ ) هم اإلميتان. آهتؤالء التذين نثتى هللا عت ٥2 - 4٧وم لهتا اآلايت بستورة ال تور ، ٦٥ال ساء:  (ِآيَما خَتَجَر بَتيتْ َته مْ   َكِهم وَك 
رَّس وِل رَأَْيَت اْلم َ اِآِقَس َيص ت ُّوَن تَتَعاَلْواْ ِإىَل َما أَنَزَل اّلله  َوِإىَل ال) َعَ لوا عم ا  عن التااكم للشريعة الَِّذيَن يَتْزع م وَن َأهنَّ ْم آَم  واْ ) ثعواهم اإلميان

                                                 

 رواه مسلم 1

 (2٧٣ص  -كتاب املرت    - 8من )ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  ج  2
 ته14٠٥، ط ثار الكتب العلمية 2٥2ص  من كتابه )العسة آيما ورث يف ال زو والشهاثة واقجرة( ٣
 متثق عليه 4
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، ومتتن ه تتا قلتتت يف )التتال ااول( إن متتن حتتتاكم إىل هتتذه القتتوانس راضتتيا  (ي رِيتت  وَن َأن يَتَتَاتتاَكم واْ ِإىَل ) ىل التاتتاكم للطتتاخوتإ (َع تتَ  ص تت  وثا  
يف  َكَثر، أما من اضطر إىل  ل  وليح بوسعه التااكم إىل الشرن آت  ت طبتق عليته صتورة ستبب نتزول هتذه اآلايت، وقتذا ال استتطيا اَّتز  ب دولته

حكمهتتا. أمتتا متتن كتتان بوستتعه التاتتاكم إىل الشتترن علتتى الصتتثة التتيت ستتأ كرها يف املوضتتون اخلتتامح إن ختتتاء هللا وَعتتَ ل عتتن  لتت  إىل التاتتاكم  عمتتو 
 .للقوانس آهو على دطر، ان ع وله هذا ع مة على رضاه ابلتااكم إىل قوانس الكثر. هذا وهللا تعاىل أعلم

                                                 
 [ وقال: و رفض امصمذ ر التحاكم إىل الشرع أ( حلكم املسلم الذ  يتحاكم إىل القوانني يف حال مع915معر( املصنف )صقال الشيخ أبو حممد حفظه هللا ،

 لكفر كفر. )وهنا له حاالن: األول: إذا حتاكم إليها راضياً  ا فقد كفر ألن  الرضى اب
لتفكري فيها، وذلك افيها بشيء مع كثرة  قع أن أ زاِل أستو الثاين: إذا حتاكم املسلم إليها كارهاً هلا مضقرًا لذلك، فهل يكفر؟ وهذه املسألة أان متوقف يف حكمها 

مدًا إىل ريعة، فعدلوا عنها علتحاكم للشعهم اان بوسألن الذين أكفرهم هللا بتحاكمهم إىل القاغوت، حتاكموا إىل ذلك راضني راغبني، ويدل على ذلك أنه ك
َوِإَ ا ) وله:إىل ق  (ِإىَل الطَّاخ وتِ  ِمن قَتْبِلَ  ي رِي  وَن َأن يَتَتَااَكم واْ  لَْيَ  َوَما أ نزِلَ أ نزَِل إِ   ِرَا يَتْزع م وَن َأهنَّ ْم آَم  واْ أملَْ تَتَر ِإىَل الَِّذينَ ) التحاكم للقاغوت، كما يدل عليه قوله معاىل:

 - 60]النساء:  (ِآيَما خَتَجَر بَتيتْ َته مْ  بِهَ  اَل يت ْؤِم  وَن َحىتََّ   َكِهم وكَ َآَ  َورَ ) ىل قوله:إ (ص   وثا   َع  َ  ِقيَل َق ْم تَتَعاَلْوْا ِإىَل َما أَنَزَل اّلله  َوِإىَل الرَّس وِل َرأَْيَت اْلم َ اِآِقَس َيص  ُّونَ 
65.] 

ن حتاكم إىل م )احلال األول( أن هنا قلت يف غوت ومن)فهؤالء الذين نفى هللا عنهم اسميان، عدلوا عمدًا عن التحاكم للشريعة، إىل التحاكم للقاقال املصنف: 
بدخوله يف  ستقيع اجلزاهلذا ال أاآلايت، و  ب نزولهذه القوانني راضيًا كفر، أما من اضقر إىل ذلك ولي  بوسعه التحاكم إىل الشرع، ف  منقبق عليه صورة سب

 عموا حكمها(.
ى عدوله هذا ع مة عل لى خقر ألنعكم، فهو وعدل عن ذلك إىل التحا  -يقصد التحكيم  -أما من كان بوسعه التحاكم إىل الشرع على الصفة اليت سأذكرها )

أعر( عنه صتاراً و وق وإنصاأ املظلوا، لى رد احلقه قدرة عوفق الشرع وفيأقول: إذا كان التحكيم يتم  رضاه ابلتحاكم إىل قوانني الكفر، هذا وهللا معاىل أعلم( أها
 ر. التحاكم إىل حكم القاغوت، فهذا نظري صورة سبب النزول، والنظري له حكم نظريه إن ِل يكن بينهما فرق مؤث  

بب س، فلي  هذا من صورة ينزل عليه ، والى حبكم الشرعأما إذا ِل يكن للحاكم ابلشرع سلقان يرد به احلقوق وينصف به املظلوا، أو كان امصم ال يرض
لكفر ملسلمني قد أمروا ابغوت، لكن ام القاالنزول، إذ أن  صورة سبب النزول، كان حلكم هللا فيها سلقان، وأعر( عنه من نزلت فيه اآلايت صتارًا حك

لتوحيد، وقد لكفر ابلقاغوت ركن ال، إذ أن االنزو  ألمر لي  حمصورًا يف صورة سببابلقاغوت وا تنابه منذ أول اسس ا، وقبل نزول هذه اآلايت، ومرادان أن ا
، فالتحاكم إىل القاغوت إميان به  60ساء: الن (َيْكث ر وْا ِبهِ  ِمر وْا َأنَقْ  أ  وَ ي رِي  وَن َأن يَتَتَااَكم وْا ِإىَل الطَّاخ وِت )منكرًا على من أراد التحاكم إىل القاغوت:  قال معاىل

 يناقض ما افرتضه هللا على املسلمني من الكفر به. 
لتحاكم الها، إذ ال يعذر يف كهبت دنياه  ذ، ولو فالوا ب على كل مسلم يف كل زمان ومكان وعلى كل حال أن جيتنب عبادة القواغيت، ونصرهتا، والتحاكم إليها

 إىل شرائع القاغوت املضاد لشريعة هللا إال  املكره.
 ن  التحاكم إىل  تفريق بني ما كان منىل و وب اليضًا إتفاوت عند الناس، وكلٌّ أعرأ حباله، كما أن للتكفري شروط جيب مراعاهتا، مع التنبيه ألكن حد اسكراه ي

وقد بينا ) حل املكف راكم القاغو ن  ن  التحلي  م الشرائع الوضعية املضادة لشرع هللا، وما لي  هو كذلك من االستنصار على كفار آخرين، أو غري ذلك مما هو
كم مقلقًا إىل القواغيت ؛ القول جبواز التحا يف الفتو  تسرعنيعلى هذا يف رسالتنا الث ثينية يف التحذير من أخقاء التكفري، واعلم أننا يف املقابل قد مسعنا بعض امل

د أنكران هذا د سلقان اسس ا، وق عند و و رًا إال  لقاغوت ال يكون كفوحماكمهم يف هذا الزمان حبجة عدا و ود سلقان حلكم هللا يف األر(، وأن التحاكم إىل ا
دعوة إىل الرباءة من يت نُعاد  عليها، الدعومنا ال ن أصولالقول الرد ء ومرب أان منه، ومع هذا فقد حاول البعض نسبته إلينا، مع أنه معلوا عند كل من يعرفنا أن م

 (.رهتا والنهي عن التحاكم إليها مقلقًا..القواغيت والكفر  ا وا تناب عبادهتا ونص
 كفر( أها.قوانني ال كم إىللكن الدريب يف ك ا املصنف معليله األحكاا هنا ابلرضا حيث قال: )ألن عدوله هذا ع مة على رضاه ابلتحا 

ضًا قلبيًا، ر ن رضي أبحكاا الكفر فيه، إذ م  خ أالالذ  فتأمل كيف رد  املصنف احلكم الشرعي وعل له يف ك مه هذا وغريه يف املنقول عنه أع ه، إىل الرضا، 
 .فقد كفر، سواء حتاكم أا ِل يتحاكم

اق، وإال فقد أنكر وانع التكفري ابسمفلشرعي من مراه اكإال أن يريد ابلرضا هنا القواعية واالختيار الذ  هو ضد اسكراه واسجلاء، ف  حرج يف اشرتاطه، إذ اس 
، فقال (إال وهو را( بدينهم أنه ال يتوالهم) 51: املائدة (مْ ِم تْه   َوَمن يَتتَتَوقَّ م مِه ك ْم َآِإنَّه  ) القرب  رمحه هللا قوله يف مفسري قوله معاىل:املصنف من قبل على 

لدهر ار، اموأ من دائرة االكفواالة مم على (: )وهذا التعليل قاله من عند نفسه، وهو مصادا للنص الذ  أثبت أن من نزلت فيهم اآلايت كان ابعثه630)ص
به فقال مة على أنه مكذب بقلفر فهو ع ال الكوالرضا طا عليه الكفار، وقول القرب  هنا يشبه قول مر ئة الفقهاء واملتكلمني، إن من أمى عمً  من أعم

 ول.ع قوله األذا، مهأمل إنكاره فت (القرب ، من موىلَّ الكفار ف  بد أن يكون راضياً بدينهم وك  القولني فاسد مرده النصوص
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 لى الكم ابلقوانس الوضعية، وأدتم هذه املسألة ابلثائ ة التالية:هذا ما يتعلق ابآلاثر املرتتبة ع
 ( كلمة يف ت ي  أنظمة الكم الكاآرة.فائدة)

اإلست   نعمتة متن  ن. هتذا نتص يف أ٣املائت ة:  (َ َ  ِثي تا   َلك تم  اإِلْستَوَرِضتيت   اْليَتْوَ  َأْكَمْلت  َلك ْم ِثيَ ك ْم َوأََْتَْمت  َعَلْيك ْم نِْعَميِت ) قال هللا تعاىل
 هتتا بقتت ر حظهتتا متتن وحتتظ اامتتة م هللا تعتتاىل، بتتل هتتو أجتتل التت عم وأعظمهتتا، وحتتظ العبتت  متتن هتتذه ال عمتتة بقتت ر حظتته متتن اإلستت   وعملتته بشتترائعه،

 العمل بشرائا اإلس  .
قتا  عليهتا، وهتذا الين نعمتة هللامتقتص وهذا يعين أن ووال حكم اإلس   من ب ث املسلمس وحلول أحكا  الكثتار حملته هتو نقتص متن ثيتن اامتة ون

ا   ّللهَ ملَْ َ لِتَ  أبَِنَّ ا) أب ا  إال إ ا بل  املسلمون من الثساث مبل ا يستتوجب هتذه العقوبتة، كمتا قتال تعتاىل ْوِ  َحتىتَّ  نهِْعَمتة  أَنْتَعَمَهتا َعلَتى قَتتيَت   م  َت ِه
 .٣٠الشورى:  (ث و َعن َكِ  ِ ِبَما َكَسَبْت أَْيِ يك ْم َويَتعْ آَ َما َأَصاَبك م مِهن مُِّصيَبِة وَ ) ، وقال تعاىل ٥٣اانثال:  (يت َ  ِه واْ َما أِبَنث ِسِهمْ 

ولتة اخل آتة، ستعي ث  متن ووال وما وقتون هتذه املصتيبة وهتي ووال حكتم اإلست   وحلتول أحكتا  الكثتار حملته يف بت ث املستلمس، ومتا صتاحب  لت
ر والتوآيق ا  ل  مل يكتب ال صإلس  ، وما، آأعل ت جاعات ك  ة أهنا تسعى إلعاثة اخل آة وإقامة حكم املسلمون أآراثا  وجاعات لت ارك اامر

، ووعت  هللا حتق، آتإ ا مل َيت  4٧لترو : ا (ْؤِمِ سَ ْصتر  اْلم توََكاَن َحقهتا  َعَليتْ َتا نَ ) ل تعاىلاحِ  م ها، وهذا الب  وأن يرجا إىل نقص يف اإلميان. آق  قا
إمتا أن و متابعتة الشتريعة و ل الظتاهر وهتثل على نقص اإلميان وأن العب  مل يستكمل بع  خترط استاقاق ال صر. والتقص  إما أن يتعلق ابلعمتال صر 

الكهتف:  (َأَحت ا   ِعَباَثِة َربِههِ اَل ي ْشرِْك بِ وَ َم   َصاِلا  ْعَمْل عَ َآَمن َكاَن يَتْرج و ِلَقاء َربِهِه آَتْليتَ ) يتعلق ابلعمل البا ن وعلى رأسه اإلد ص. قال تعاىل

 شرك(.، آق  جعت هذه اآلية ختر ي قبول العمل: و ا مواآقة الشريعة )آليعمل عم  صالا( واإلد ص )وال ي11٠
، وهتذه خت ي ستته وملسته ك ت مي ممتا ملوأ  ال أقص  ه ا ال ق  على وجه االستيعاب ولكين أرثت اإلختارة إىل بعتض أوجته التقصت  يف العمتل اإلست 
 ن من التوآيق. ليه الرماعااوجه راجعة إما إىل نقص يف مواآقة الشريعة أو نقص اإلد ص، وك  ا من نِقِص اإلميان الذي يرتتب 

تتل: آمتتن أوجتته التقصتت : التعجتتل يف العمتتل اإلستت مي: والتعجتتل علتتة الرمتتان، كمتتا يقتتول الثقهتتاء، وقتتالواأوال وقتتب الشتتيء قبتتل أوانتته ع : متتن تعجه
 ِبرمانه. ومن صور التعجل:

ذا هتتياستتة الشتترعية أبول  موضتتون السيفستتلوك الطريتتق التت ميقرا ي   تتا  أبنتته أستترن  تترق الت يتت ، وقتت  تكلمتتت يف آستتاث ال ميقرا يتتة وأستتاليبها  - 1
 املبال ال امن، ويف أول الباب الرابا من هذا الكتاب ع   الك   يف ال ية.

 .1(إين ال استعس رشرك) عليه الص ة والس  ما قوله  -من ال ول أو ااحزاب العلمانية  -التاالف ما جهات كاآرة  - 2
االجتمان على خ  م هل: كقيا  بعض اَّماعات ِبش  أآراثها على خ  م هل أو على مباثيء عامة تتستا لتثست ات مت اقاتة للتكيتف متا  - ٣

 وي االجتاهتات املت اقاتة. وهتذه اَّماعتات أقترب إىل أن تكتون أحتزااب  سياستية م هتا إىل أن  املت  ات السياستية، وَّمتا أكتس عت ث متن ااآتراث متن
كتمانته أو   تكون جاعات ثي ية. وهذا كله خمالف مل هل ال   وسائر اانبياء عليهم الص ة والس  ، آإن الق دتب إ هتاره وإن مل يتبعته أحت  و تر 

، وال اعيتتة 1٠٠املائتت ة:  (ق تتل الَّ َيْستتَتِوي اخْلَِبيتتل  َوالطَّيهِتتب  َولَتتْو َأْعَجبَتتَ  َك ْتتتَرة  اخْلَِبيتتلِ ) بتتان، قتتال تعتتاىله ابلبا تتل اجتتل تك تت  االتحتريثتته ولبستت

                                                                                                                                                                            

ن فاعلها ابلكفر  حكم على ابط كتابه و يف معاىل د نص هللاقمع أن ك ا القرب  رمحه هللا معاىل هنا حيتمل أن يكون حكمًا ال معليً ، خاصة وانه ذكر ذلك يف مسألة 
رطية مقتضي أنه إذا و د الشرط و د املشروط حبرأ شفذكر مجلة  81ائدة: امل (لَِياءه ْم َأوْ نزَِل ِإلَْيِه َما اكََّذ و َوَلْو َكان وا يت ْؤِم  وَن اِبهلل وال َِّ ِه َوَما أ  )كما يف قوله معاىل: 

موىلَّ كل من   ولياء فنحن حنكم علىأع اختاذهم مسميان ، ف  جيتمع ا (انظر كتاب اسميان لشيخ اسس ا ابن ميمية)"لو" واليت مقتضي مع الشرط انتفاء املشروط 
 . أو قيدًا للحكمهو حكم، ولي  معلي ً فنزل إليه، أ وما الكفار ظاهرًا أبنه قد كفر ظاهرًا بذلك العمل املكف ر، وأبنه قد نقض أيضاً إميانه الباطن ابهلل والنيب

 (45-43[النكت اللوامع ص )وانتبه إىل الفرق، فإن  فيه مزلة أقداا املر ئة واجلهمية
 رواه مسلم 1
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 ع رضتت َعلَتي اامتم آرأيتت ال ت  ومعته الترهيط، وال ت  ومعته) عليه الص ة والست  مستول أما  هللا عن قول الق ال عن ع ث أتباعه، آق  قال ال   
 . آهذا ن  مل يتبعه أح  من قومه، وهذا الياره ماثا  ق  بله  ماجاء به من الق.1(الرجل والرج ن، وال   ليح معه أح 

لة علتى احنراآتات مل تاهل مشتتمومن صور التعجل: التعجل يف أتليف الكتتب ووضتا امل تاهل للجماعتات بت ون أهليتة لتذل . آت ترج الكتتب وا - 4
 آها واحتتت  هتتت ة جاعتتتات حكتتتا  وقتتت  ضتتتربت يف آدتتتر مباتتتل االعتقتتتاث أم لتتتة علتتتى  لتتت . حتتتىت أنتتت  جتتتت  جتتتاعتس أو عتتتعقائ يتتتة وخرائتتتب يف اا

ف، وجتت  ن التعجل يف التتأليال اختيء ع ض، وما االدت ف إال بسبب آساث امل اهلوم اهجها متباي ة مت اقاة، ما أن الق واح  الخيتلف واليت اق
 . ٣2الرو :  (َ ْيِهْم َآرِح ونَ ك لُّ ِحْزِب ِرَا لَ ) ما  ل 

تتال متتا ثعتتوى اَّميتتا أهنتتم يستتعون إىل اخل آتتة الراختتت ة، وال تتتتأتى هتتذه أبمتتراء ج هتتال بعلتتو  الشتتريعة، آقتت  قتتا - ٥ ل ومتتن صتتور التعجتتل: تتترأ  اَّ هه
بقتبض العلمتاء بعلمتاء الشتريعة، حتىت إ ا مل ي بتق  إن هللا اليقبض العلتم انتزاعتا ي تزعته متن العبتاث، ولكتن يقتبض العلتم) عليه الص ة والس  رسول هللا 

. آإمتتارة اَّهتتال الأتيت ِب آتتة راختتت ة، بتتل الأتيت إال ابلاتت ل كمتتا يف هتتذا 2(عاملتتا اكتتذ ال تتا  رءوستتا  جهتتاال آس تتِتلوا آتتأآتوا ب تت  علتتم آاتتلهوا وأضتتلوا
ف، ورأيتتت آدتترين  رمتتون علتتى أتبتتاعهم قتتراءة كتتتب علمتتاء التت يل. وقتت  رأيتتت بعتتض مستتتويل اَّماعتتات  رمتتون علتتى أتبتتاعهم قتتراءة كتتتب الستتل

ثقتون ال عوة ال ج ية ب عوى أهنا كتب التكث . وهذه بعض صتور الات ل املتذكورة يف الت يل الستابق. ورأيتت آدترين يثعلتون مايرونته بترأيهم مث يل
ء من العلم الشرعي يت ذونه مثتيا  قتم عملته تلثيتق الثتتاوى التيت ت جاعات يرأسها اَّهال ويف أتباعهم من ع  ه ختييِب ا  خترعيا لتسير آعلتهم. ورأ

ملثتتتس كلتتا الشتترعية علتتى تصتترآات اامتتراء، وقتتم آتتتاوى مت اقاتتة َتامتتا يف املستتألة الواحتت ة ِبستتب توجهتتات اامتتراء وأهتتوائهم، وهتتؤالء أختتتبه ختتتيء اب
 الذين ي صبهم الكا  الطواخيت السبال الشرعية عليهم.

التعجل: إمارة الصبيان وااح اث، وهي من أسباب الثنت واخل ف، وقذا بوهب قا الب اري يف كتاب الثنت متن صتاياه يف ابب ومن صور  - ٦
قتتال ابتتن بطتتال: جتتاء املتتراث ابقتت ك مبي تتا  يف ]يف ختتترحه  اباان حجاارهتت ك أمتتيت علتتى يَتتَ ي أخيلمتتة ستتثهاء(. وقتتال  عليتته الصتت ة والستت  )قتتول ال تت  

أعتتو  ابهلل متتن إمتتارة الصتتبيان، قتتالوا: ومتتا إمتتارة » هريتترة أدرجتته علتتي ابتتن معبتت  وابتتن أيب ختتتيبة متتن وجتته آدتتر عتتن أيب هريتترة رآعتته حتت يل آدتتر ايب
. ٣[أي يف ثنيتتاكم ذوهتتاق التت ثح أو ذ هتتاب املتتال أو هبمتتا.« وإن عصتتيتموهم أهلكتتوكم -أي يف ثيتت كم  -الصتتبيان  قتتال: إن أ عتمتتوهم هلكتتتم 

 اخلوراج أبهنم )ح اثء ااس ان( أي ص ار السن. ليه الص ة والس  عوق  وصف ال   
كتاآر، حتىت َتييتز املتؤمن متن الو ق متن البا تل ب أ ابل عوة وَتييز الت عليه الص ة والس  ومن صور التعجل: الس  يف ال عوة ابملقلوب، آال    - ٧

 لكثتتار وثحتتض ختتتبهاْماجبتت ال  لستت  عليتته الصتت ة واس املتترء وووجتته، كمتتا بتت أ آتترهق بتتس ااب وولتت ه وبتت عليتته الصتت ة والستت  قتتال الكثتتار إنتته 
نثتو  أتباعته،   ترستيخ اإلميتان يف، مث ختترن يفوأاب يلهم، آاتبعه من اتبعه على بص ة را ي عو إليه، وعاثاه من عاثاه على بص ة را عتاثاه متن أجلته

ن وقبل نشر الت عوة ل قبل ترسيخ اإلمياب أ ابلقتا. أما يف هذا الزمان آاامر يس  ابملقلوب: آيوأدذ يطلب ال صرة وامل عة، مث خترن يف قتال أع اء هللا
 ن علتى ماكانتت تثعلتهي يف الستجو وقبل معرآة الق من البا ل. وقذا آ  تعجب إ ا رأيتت بعتض اَّماعتات اإلست مية تطلتب الت ليل الشترعي وهت

تتر ال تتا  بعاتتهم بعاتتا  ويت بَتتمتتن قبتتل، آتتعتتارع وجهتتات ال ظتتر، وتؤلتتف ااِبتت ن آاثر بعاتتا. وهتتذه كلهتتا متت  هِن بعاتتهماث الشتترعية املت اقاتتة، مث يكثِه
 التعجل الذي هو علة الرمان وال   .

لتيح ر مت مرة أحيتا . و لتعجتل متن آاثومن صور التعجل: تعجل الص ا  املسلح ما الكومات الكاآرة قبتل االستتع اث الكتايف لتذل  رتا قتذا ا - 8
 كايتة هتي عمتل صتاحل انتت هتذه الكة يف الكومات الكاآرة حىت يقت   عليهتا باتا عشترات متن املستلمس وإن  اجب الشرعي ه ا هو جمرث ال كايالو 

هتذه الكومتات وإوالتهتا  ، ولكتن الواجتب هتو ت يت 12٠التوبتة:  (حم َمتلم َصتالِ َواَل يَت َتال وَن ِمتْن َعت  وِه نتَّتْي   ِإالَّ ك تِتَب َق تم بِتِه عَ ) يف  اْا لقولته تعتاىل
ين  َ ةم َويَ َوقَاتِل وه ْم َحىتَّ اَل َتك وَن ِآتتْ ) وإقامة حكومة إس مية الجمرث ال كاية، و ل  لقوله تعاىل عجتل ت. ويرجتا ٣9 ٣9اانثتال:  (ك لُّته  ّللِه   ك وَن الت ِه

 الص ا  اسباب م ها:
                                                 

 يل متثق عليهال  1
 متثق عليه 2
 1٠ /1٣)آتح الباري(  ٣
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آإنته دتب اإلميتان بوجتوب جهتاث هتذه الكومتات ملتا قت م اه متن أثلتة علتى  لت ، ولكتن  )أ( اَّهل ابلثرق بس اإلميان ابلواجتب وبتس القت رة عليته.
زكتاة وخ  تا متن العبتاثات: اإلميتان هبتا واجتب، ولكتن القيتا  هبتا القيا  هبذا الواجب  تاج ما العلم واإلميان بته إىل القت رة علتى القيتا  بته، كتالل وال

. إال أنه يف حالة اَّهاث داصة دب اإلع اث 28٦البقرة:  (اَل ي َكلِهف  اّلله  نَتْثسا  ِإالَّ و ْسَعَها) وجوب،متوقف على الق رة، آإ ا حتقق العجز سقط ال
ا اْستَتَطْعت م مِهتن َوَأِعت ُّواْ َق تم مَّت، َواَل َ َْستَأَّ الَّتِذيَن َكَثتر واْ َستبَتق واْ ِإهنَّ تْم اَل يت ْعِجتز ونَ له ع   العجز و ل  لل ص الوارث يف  ل  وهو قولته تعتاىل )

وصارت تل  اآلايت يف حق كل مؤمن مستاتعف الميك ته َنْصتر  هللا ورستوله بيت ه والبلستانه آي تصتر ]رمحه هللا  ابن ميمية. قال ٦٠ - ٥9اانثال:  (قت وَّةِ 
ر هللا ورستوله بيت ه أو لستانه، وهبتذه اآليتة را يق ر عليه من القلب وحنوه، وصارت آية الصََّ ار على املعاه ين يف حق كل مؤمن قويه يق ر على َنصْ 

وعلتتى عهتت  دلثائتته الراختتت ين، وكتتذل  هتتو إىل قيتتا  الستتاعة، التتتزال  عليتته الصتت ة والستت  وحنوهتتا كتتان املستتلمون يعملتتون يف آدتتر عمتتر رستتول هللا 
م س أبرِع هتتو آيهتتا مستاتتعف أو يف وقتتِت هتتو آيتته  ائثتتة متتن هتتذه اامتتة قتتائمس علتتى التتق ي صتترون هللا ورستتوله ال َّْصتتَر التتتا َّ، آمتتن كتتان متتن املتتؤ 

 قتال أئمة مستاعف آليعمل َبية الصس والصثح والعثو عمن يؤ ي هللا ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشركس، وأما أهل القوة آإمنا يعملون َبيةِ 
واملصتلاة يف  لت  تت تون، ]. وقتال أياتا 1[يتة عتن يت ِ  وهتم صتاخرونالكثر الذين يطع ون يف ال ين، وَبية قتال الذين أوت وا الكتاب حىت ي عطتوا اَّز 

. ويف ك مته عتن ست  2[آتارة تكون املصتلاة الشترعية القتتال، وَترة تكتون املصتلاة املهاثنتة، وَترة تكتون املصتلاة اإلمستاك واالستتع اث بت  مهاثنتة
االنتصتار ابليت ، وأمترهم ابلعثتو والصتثح، لتت  يكتون انتصتارهم  ريعتة إىل وقتون  أنته تعتاىل هنتى املتؤم س يف مكتة عتن]رمحه هللا ابن القيم الذرائا قال 

. ٣[متتاهو أعظتتم مثستت ة متتن مثستت ة اإلخاتتاء واحتمتتال الاتتيم، ومصتتلاة حثتتظ نثوستتهم وثيتت هم و ريتتتهم راجاتتة علتتى مصتتلاة االنتصتتار واملقابلتتة
 ه.والاصل أنه دب التثريق بس اإلميان ابلواجب والق رة على القيا  ب

ال صتتر آه جممتتون املستتلمس. بتتمنتتا متعبتت  )ب( وقتت  يكتتون متتن أستتباب تعجتتل الصتت ا  الرخبتتة يف إثراك ال صتتر، وهتتذا ختت  م تَتَعبتت  بتته أعيتتان املستتلمس وإ
لته أجتره  و ة يف هتذا قت ر الطاقت آهو الستعي ليح واجبا على آرث بعي ه أو جاعة بعي ها وإمنا دب هذا على جممون املسلمس، أما مادب على ااعيان

ْ  يف َوَمن يت َهاِجْر يف َسِبيِل اّللهِ ) كما قال تعاىلكام  ع   هللا بق ر سعيه وإن مل ي رك ال اية   ر ْج ِمتن اَخما  َكِ  ا  َوَستَعة  َوَمتن خَيْت اَاْرِع م رَ  دَِ
تِتتْل يف َستتِبيِل اّللِه َوَمتتن يت َقا) . وقتتذا آقتت  قتتال تعتتاىل1٠٠ل ستتاء: ا (لتتى اّللهِ عَ ْجتتر ه  أَ َا بَتْيتِتتِه م َهتتاِجرا  ِإىَل اّللِه َوَرس تتولِِه مث َّ ي ْ رِْكتته  اْلَمتتْوت  آَتَقتتْ  َوقَتت

متون  ر والتمكتس آهتو واجتب علتى ا ستواء ق تِتَل أو َخلَتب. أمتا ال صت ، آا اهت  لته أجتره ٧4ال ستاء:  (آَتيت ْقَتْل َأو يَتْ لِتْب َآَستْوَف نت ْؤتِيتِه َأْجترا  َعِظيمتا  
ين  ك لُّته  ّللِه )عاىل كما قال ت َ ةم َوَيك توَن الت ِه ر الستعي بصتوره امل تلثتة حتىت يتتم التمكتس ، آيجتب أن يستتم٣9انثتال: ا (َوقَاتِل وه ْم َحىتَّ اَل َتك وَن ِآتتْ

 ل ين هللا تعاىل. 
صتتلاة يف الصتت ا  آإنتته دتتب علتتيهم أال )ج( وقتت  يكتتون متتن أستتباب تعجتتل الصتت ا   اعتتة اامتت  يف  لتت ، وه تتا إ ا اتثتتق رأى أتباعتته علتتى أنتته ال م

آتإ ا كتان ع ت هم أهنتم لتو أ تاعوه هلكتوا، كتان أمتره ]يف )ابب مادتب متن  اعتة التوايل ومتاال دتب(:  حمماد بان احلسان الشايباينيطيعوه، آقت  قتال 
 (قَتْوَمه  آََأ َاع وه  ِإهنَّ ْم َكتان وا قَتْومتا  آَاِستِقسَ  آَاْسَتَ فَّ ) واست ثاآا هبم، وق     هللا تعاىل الطاعة يف  ل ، آقالإايهم بذل  قص ا  م ه إه كهم 

 .4[٥4الزدرف: 
ل جتاح. ول، آت  يكتتب لته ان البلت  ااعت)ث( وق  يكون من أسباب تعجل الص ا : تقلي  أمنو ج قتايل جنح يف بل ِ  ما، يف بلِ  آدر كتلتف  روآته 

تترِهب وجنتتح متتن قبتتل، هتتذا هتتو متتاي بوالتترأي ه تتا: أن أستتلوب الت يتت  امل استتب لبلتت ِ  متتا هتتو  يتته ا إثدتتال تعتت ي ت عل ي اتباعتته متتااستتلوب التتذي ج 
 تت اسب ما ت   ااحوال والزمان.

 َولَتْيحَ ) أي املتتأين. وقتال [إن الترب الي صتلاها إال الرجتل املكيتل] عمار بان امقاابآهذه بعض صور التعجل، الذي هو ستبب الرمتان، وقتال 
                                                 

 221)الصار  املسلول( ص  1
 1٧4 /1٥)جممون الثتاوى(  2
 1٥٠ /٣)اع   املوقعس(  ٣
 1٦٦ /1من كتابه )الس  الكب (  4
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له اببه  -وم ه الت ي  اإلس مي  -، آكل ختيء 189البقرة:  (ْواْ اْلبت ي وَت ِمن   ه ورَِها َولَتِكنَّ اْلِسَّ َمِن اتتََّقى َوأْت واْ اْلبت ي وَت ِمْن أَبْتَواهِبَااْلِسُّ أبَِْن أَتْتت  
 -عجتتل يف التتتأليف أو بتعجتتل الصتت ا  ابنتهتتاج ال ميقرا يتتة أو ابالجتمتتان علتتى ختت  متت هل أو ابلت -التتذي دتتب أن ي تتؤتى م تته، أمتتا تستتلهق ااستتوار 

 .إال الرمان وال    روال ي مآليح من الس وليح من التقوى 

                                                 
 [ تيقن من كومات الكافرة مع الاد هذه احلل و هتافالوا ب عدا إط ق هذا الك ا فيما وصفه بتعجل الصداا، وهو حماولة ققال الشيخ أبو حممد حفظه هللا

ه إن شاء هللا ة ملن معج ل به، لكنقامة الدولرمان إحعدا إمكان مديريها يف ذلك الصداا، فإخراج هذا القتال من الرب والتقو  معج ل من املصنف، وإن كان يورث 
ابلواقع واملصاحل  دون علم وهد  ومعرفةري بصرية و على غ دى به غري و ه هللا، أو أقاا بهال يورث الندا، بل إما األ ر أو الشهادة، وإمنا يورث الندا عند من ابت

 .واملفاسد
ر الشرك والتنديد، لتحقيق التوحيد ودح لة املسلمةة الدو وحنن نعتقد ونبني دائمًا أبن الوا ب على األمة هو العمل اجلاد جلهاد يكون فيه مديري هذا الواقع وإقام

رسة اليت يرتىب من العبادات، وهي املد ص ة وسائرعة كالعر عدا مشروعية اجلهاد والقتال وإن ِل يثمر إقامة الدولة حااًل، فإن اجلهاد عبادة مشرو ولكن هذا ال ي
 .يق لسردهاال الضخ هلا اجلند الذين سيدريون هذا الواقع إن شاء هللا، واألدلة على مشروعية ذلك كثرية ال يتسع هذا اجمل

م ِبِه َعَملم َق  ْي   ِإالَّ ك ِتَب  َع  وِه نتَّ اَل يَتَ ال وَن ِمنْ وَ ) وإن كانت هذه النكاية هي عمل صاحل يف ذاهتا لقوله معاىل ](: 8) ( حتت رقم918نف نفسه قد قال )صواملص
 [.120التوبة:  (َصاِلحم 

تحّصرا،  ة أو التزب ب قبل الائسيابألعمال ال ن إعداد، والذ  يسميه البعض:وهذه ليست دعوة مر أو مشجيع على العمل العشوائي غري املنظم واملدروس ودو 
ة وابلواقع وفقه رية ابألحكاا الشرعيعفه، والبصنقاط ضك ، ف  زلنا مع قولنا جبواز اجلهاد الفرد  واجلماعي، حنث على مرسيخ العقيدة وامربة طكائد العدو و 

شرقة واضحة غري ظهر صورة اجلهاد املاألماا وم اد إىلليه، كي مكون الضرابت يف أعداء هللا مو عة، مدفع الدعوة واجلهاملصاحل واملفاسد، وغري ذلك مما ندندن ع
م طا معمدوا مضخي ويفرحون  ا، بل ر أعداء هللا  أعنيمشو هة بني املق، وليست جمرد أعمال عشوائية مبتورة غري مدروسة الثمرة، والتوقيت واألهداأ، ورطا مقر  

يعظموا دة والبصرية، وذلك لمربة والعانقصهم شأهنا عرب وسائل إع مهم، خصوصًا عند جناحهم يف كشف فاعليها بسرعة مع أن منفذيها شباب حداثء أسنان، م
َا َ ِلك  ): ا قال معاىللك، كمذ هوَد  نود الشرك الذين دحضوا ملك املخققات! وكشفوا أمر أولئك الشباب، ختويفًا ملن حتد ثه نفسه طثل  م  الشَّْيطَان  خي َوِهف  ِإمنَّ

رمب والنياشني ص حيات والذلك على مزيد من ال. ومفاخرة خبرباهتم، ونشرًا لإلحباط والتخذيل بني صفوأ الشباب، وليحصلوا ب175آل عمران:  (َأْولَِياءه  
 بتعج ل أولئك الشباب وقل ة خرباهتم ومفريقهم ابسعداد اجلاد. 

بو  واملاد  لوسع يف اسعداد الرت ، هو بذل او إليهلقارئ فيظن أنر أشرتط النجاح والنصر للعمل كي يكون  هادًا شرعيًا، بل الذ  أرمي إليه وأدعوال يعجل ا
يزال( سنة ظاهرة  يف العمل )ف تواصل ع، وبني الة والواقبني البصرية يف األحكاا الشرعي -ولو كان صدريا  -برتسيخ العقيدة ومعميق امربة ابلواقع، ليجمع العمل 

 قائمة حتيي النفوس، مع الثبات على احلق يف كل األحوال.
عداء هللا ومشويه اذل وذلة بني يد  أها مواقف خت، يعقبوُأحذ ر من أعمال جتمع بني اجلهل يف األحكاا الشرعية والواقع، والعشوائية يف أعمال مبتورة غري مدروسة

 لك حقًا، الندامة واسحباط والتخذيل.للدعوة واجلهاد، فتورث بذ
اقع، وكأمنا ألحكاا الشرعية والو ابص روا يف أن يت فكم أتملنا على شباب معجلوا الصداا، حاديهم يف ذلك احلماس األ وأ قبل أن يرسخ اسميان يف قلو م ودون

لشباب عشر معشاره بعد، طًا ِل يققع هؤالء اد ققعوا شو خر ، قبار إخواننا يف بلدان أالداية أن يعملوا عمً  ماداًي كيفما كان ذلك العمل، أتثرًا طا يسم ونه من أخ
 .ودون مراعاة الخت أ الظروأ واألحوال واسمكاانت

ح ل مال وحنوه است أو ققع أعضاء أو ، من قتلرعه هللاورطا سعى بعضهم لقل ة معرفته ابألحكاا الشرعية يف أعماله العشوائية إىل عقوبة بعض العصاة أبشد مما ش
م يف السجن م، ورطا انقلب بعضههون  هادهم ويشو  مما يندم  فيه بعض املتحمسني عن غري بصرية، وال يفرق يف املعاملة بني العصاة والكفار، فُيزرون بدعوهت

 .نالديبعد ذلك على عقبيه فاعرت( على أقدار هللا وبرئ من إخوانه وقال أقوااًل مشو ه الدعوة وقد مرد ه عن 
لذ  ال يتقي هللا نهم، فأ   هاد هذا اعوا ويعفوا ي يفر كمث رأينا بعد هذا كله من يُذل نفسه وأهله ألعداء هللا، يستجد  القواغيت واملشركني من نواب الربملان،  

 أصحابه يف دينهم وموحيدهم الذ  هو أهم مصلحة يف الو ود، فيشو هوه أبمثال هذه التناقضات؟
 .لى هللا عليه وسلمهم للنيب صد  بيعتيالذ  أريد قوله بعد هذا االستقراد هو كالذ  قاله أسعد بن زرارة رضي هللا عنه لقومه بني أن  وام صة:

على  ف  منقلبوا قه ومتحملوا مبعامه،ن أتخذوه حبأإما  - سواء كان فرداًي أا مجاعياً، وسواء أقاا دولة اسس ا أا ِل يقمها -اي قوا إما أن أتخذوا هذا اجلهاد 
ط واجلهل مث عمال مقوا على التخبأهللا، من  كم عندلأعقابكم ومشو هوا دين هللا، أو فذروه، واشتدلوا ابلدعوة إذا ِل متحملوا ملكم التكاليف، فإن ذلك أعذر 

 .ختتم ابلتناقض ومشويه الدعوة والتوحيد، أو ابلذل واستجداء أعداء هللا
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  -ت  اهرة، وم ها: ن له ع ماأ: ومن أوجه التقص  يف العمل اإلس مي: نقص اإلد ص، وهو وإن كان من أعمال القلب البا  ة إال اثنيا
طتته أيتت أحت ا  عتاث عتن دهليتة، آمتا ر اصة اخلطأ يف التآليف الشرعية ال اختيء عن التعجل وع   ااع   الرجون عن اخلطأ واإلصرار عليه، د - 1

الع تاث. هتذا لتمتاثي يف البا تل و آلدرة متن اداصة لو كان له أتبان، انه يرى جبهله أنه سيثتاح أمامهم لو اعرتف ِبطته، وهذا د  له يف ال نيا وا
طتتأ، وقتت  الستت ة واقتتروا ابخله الكتتتاب و هللا ونصتترة ثي تته، وكتتذبوا، آلتتو كتتان هتتذا مقصتت هم التبعتتوا متتاثله عليتت رختتم ثعتتوى اَّميتتا أهنتتم يريتت ون مرضتتاة

هتم  هبا  لياملتوا أووار ه ثي تا ومتذضربت أم لة لذل  يف ع ة مواضا هبذا الكتاب، داصة يف آدر مبال االعتقتاث، بتل يصترون علتى اخلطتأ ويت ذونت
مْيَتتاهِنِْم لَتتِتن َجتتاءه ْم َ  أَ ّللَِّ َجْهتتابِ َستتم وا َوأَقْ ) ن ياتتلوهنم ب تت  علتتم، وحتتال هتتؤالء يشتتبه متتن نتتزل آتتيهم قولتته تعتتاىلكاملتتة يتتو  القيامتتة ومتتن أووار التتذي

تتا َجتتاءه ْم نَتتِذيرم مَّتتا وَ  تتْم نَتتِذيرم لََّيك تتون نَّ َأْهتتَ ى ِمتتْن ِإْحتتَ ى اْا َمتتِم آَتَلمَّ تتيِهاِل َواَل  َِيتتق  اْلَمْكتتر   َوَمْكتت يف اْاَْرعِ اْستتِتْكَبارا   ،الَّ نت ث تتورا  إِ اَثه  َر السَّ
 .4٣ - 42آا ر:  (السَّيِهال  ِإالَّ أبَِْهِلهِ 

تقل عقتتب موضتتون ه روضتتون مستتوهتتذا ستتأآرث -رآتتض التاتتاكم إىل الشتترن: آتتإن الواجتتب علتتى املستتلمس أن يتاتتاكموا آيمتتا بيتت هم إىل الشتترن  - 2
اْم كتتيم الشتترن وأن جاعتت عون إىل حتمية تتترآض أن حتتتتكم يف د آاْتتا إىل الشتترن، متتا أهنتتم يتتوقتت  رأيتتت جاعتتات إستت  -الكتتم ب تت  متتاأنزل هللا 

 ق كمتا قتال تعتاىلم، وهذا صتريح ال ثتاث من حكامهماقامت إال حملاربة من  كم ب   ماأنزل هللا، آإ ا ماث عوا إىل حكم هللا أعرضوا، آه م أوىل ابَّها
اء هللا أن أكتتون َحَكمتتا  يف . وقتت  ختتت٦1ال ستتاء:  (وَن َع تتَ  ص تت  وثا  َيص تت ُّ اِآِقَس  اْلم  َتت ِإىَل َمتتا أَنتتَزَل اّلله  َوِإىَل الرَّس تتوِل رَأَيْتتتَ َوِإَ ا ِقيتتَل َق تتْم تَتَعتتاَلْواْ )

كتم ِبهللا علي تا مَي تنه اللتت: وهللا دصومات بعض أ راآها من ال عاة املشهورين وحتس وجتب التق عليته َتلهتص م ته وأىب أن يتؤثي ماوجتب عليته، آق
 .11الرع : (نْتث ِسِهمْ أبَِ َ  ِه واْ َما  َحىتَّ يت  ِإنَّ اّللهَ اَل يت َ  ِه  َما ِبَقْو ِ )إس مي حىت نرضى ِبكم هللا آيما بي  ا، آق  قال تعاىل 

 ائثتته  يثكتر أَعلَتَى ضت لي عقلته والل تحزاب اإلس مية، آبعض ااتبان يالتعصهب للطائثة ابلبا ل: وهذا حال ك   من أتبان اَّماعات واا - ٣
تتِع ِ ْو نَتْعِقتتل  َمتتْستَما  أَ َوقَتتال وا لَتْو ك  َّتتا نَ ) أ  علتى هتت ى  وماصتار أهتتل ال تار يف ال تتار إال بتعطيتتل عقتوقم كمتتا قتال تعتتاىل  (ا ك  َّتا يف َأْصتتَااِب السَّ

وِل ا أَنتَزَل اّلله  َوِإىَل الرَّس تَمتاَلْواْ ِإىَل  َق تْم تَتَعتَوِإَ ا ِقيتلَ )من قال هللا آيهم ، وبعض ااتبان يظهر له دطأ  ائثته مث ي صرها ابلبا ل وحاله ك1٠املل : 
 .1٠4املائ ة:  (ْهَت  ونَ ْيتا  َواَل يتَ َلم وَن ختَ قَال واْ َحْسبت َ ا َما َوَجْ َ  َعَلْيِه آاَبءَ  َأَوَلْو َكاَن آاَبؤ ه ْم اَل يَتعْ 

قتاموا حكتم اإلست   لتى بلت هم وأعات اإلست مية يقولتون إنته لتو ت لهتب خت هم متن اَّماعتات اإلست مية اادترى ورأيت مستويل بعض اَّماع - 4
ن أبتس، إ  إنته يبتسه قتول ضت ل مآيته، آلتن يكتون أمتامهم إال تترك بلت هم والعتيش يف خت ه. وهتذا مل يقتف ع ت  حت  نقتص اإلدت ص، بتل إن هتذا ال

عتة اإلمتا  ا أتتى، داصتة وأن  اوا بته كيثمتلقيقة وإمنا يري ون الكم انثسهم، ولتو أراثوا حكتم اإلست   لثرِحتهؤالء اليري ون حكم اإلس   على ا
 املت لب واجبة ذجان أهل الس ة.

قتا  مت هم إ ا ادترى ابالنتايتوعهت ون دصتومهم متن اَّماعتات  -وهتم مستاتعثون مشترهثون يف اارع  -ورأيت بعض اَّماعات اإلست مية  - ٥
 ن هللا قم !!. مكه 

 ي تتزل نصتتره علتتى مايعلمتته متتن الصتت ق ، وهللا12٦ل عمتتران: آ (َوَمتتا ال َّْصتتر  ِإالَّ ِمتتْن ِع تتِ  اّللهِ )دتت ص، وقتت  قتتال تعتتاىل وهتتذه كلهتتا متتن صتتور نقتتص اإل
ه القلتوب مؤهلتة . آهل هذ18الثتح:  ( آَتْتاا  َقرِيبا   َوَأاَثهَب مْ مْ َعَلْيهِ  آَتَعِلَم َما يف قت ل وهِبِْم آَأَنَزَل السَِّكيَ ةَ ) واإلد ص الذي يف القلوب كما قال تعاىل

 لت زيل ال صر والثتح .
لت  والستلطان وال تروة  -وهذا مما يبسه ل  أن بعض من يرآعون راية ال عوة اإلست مية إمنتا هتم يت عون انثستهم علتى القيقتة 

 
اليت عون  -لطلتب امل

ق ْل َهتِذِه َسِبيِلي أَْثع و ِإىَل اّللِه َعلَتى ) ، آق  وصف أتباعه أبهنمعليه الص ة والس  ن ال   يسوا من أتبا إىل هللا كما يقتاي اإلد ص، وهؤالء ل
ااوىل: أن التت عوة إىل هللا  ريتتق متتن اتبتتا ]يف آوائتت  هتتذه اآليتتة  حممااد باان عباادالوهاب، وقتتال ختتتيخ اإلستت   1٠8يوستتف:  (َبِصتت َِة َأَ ْ َوَمتتِن اتتَّبَتَعتتيِن 

                                                                                                                                                                            

ا الدين كثري، ولعل لثابتة بني أبناء هذار املشرقة ن الصو حتريضًا على األطيب واألفضل واألنكى أبعداء هللا، ال ختذيً ، مع معرفيت أبأقول هذا نصحًا سخواين، و 
 (48-46[النكت اللوامع ص )التفصيل يف هذا الباب يكون له حمل آخر.



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

930 

عليتته الصتتت ة . آأتبتتان ال تت  1[. ال انيتتة: الت بيتته علتتى اإلدتت ص، ان ك تت ا  لتتتو ثعتتا إىل التتق آهتتو يتت عو إىل نثستتهعليتته الصتت ة والستت  ستتول هللا ر 
 الذين ي عون إىل هللا، ال الذين ي عون انثسهم. والس  
وان ابلشا ، وثب ابن الزب  ركة، ووثب القترهاء ابلبصترة، آانطلقتت متا أيب ملا كان ابن وايث ومر ]رمحه هللا بس  ه عن أيب امل هال قال:  البخار روي 

أاب بتروة إىل أيب بروة ااسلمي حىت ثدل ا عليه يف ثاره وهو جالح يف  ل ع لِهيِة لته متن قصتب آجلست ا إليته، آأنشتأ أيب يستتطعمه الت يل، آقتال: اي
احتسب ع   هللا أين أصبات سادطا  على أحياء قريش، إنكم ايمعشر العرب ك تم علتى  أال ترى ماوقا آيه ال ا   آأول ختيء ْسعته تكلم به: إين

حتتىت بلتت  بكتتم متتاترون. وهتتذه التت نيا التتيت  عليتته الصتت ة والستت  التتال التتذي علمتتتم متتن الِذلتتة والِقلتتة والاتت لة، وإن هللا أنقتتذكم ابإلستت   ورامتت  
إال علتتى ث نيتتا، وإن هتتؤالء التتذين بتتس أ هتتركم وهللا إن يقتتاتلون إال علتتى ث نيتتا، وإن  اك التتذي  أآستت ت بيتت كم، إن  اك التتذي ابلشتتا  وهللا إن يقاتتتل

 .2[ركة وهللا إن يقاتل إال على ال نيا
انوا يت عون لو كو نثسهم، ي عون إال ال نيا، ومااوأ  أقول بقول أيب بروة رضي هللا ع ه، وهللا إن ك  ا  من رؤساء اَّماعات اإلس مية مايري ون إال 

ين أحتستب ع ت  هللا أين أصتبات ، وإ ٣2الترو :  (ونَ ْم َآرِح تك تلُّ ِحتْزِب ِرَتا لَتَ ْيهِ ) إىل هللا وإىل الق لتعلموا الق أوال والجتمعوا عليه اثنيا، ولك هم
ىل إ ث اانتت لح مقستتمة بتتدتترى، كانتتت ستادطا  علتتى هتتؤالء وعلتتى أم تتاقم. وملتتا ختتترن الصتتليبيون يف االستتتي ء علتتى اانتت لح والتهامهتتا قطعتتة بعتت  أ

ه علتتى اإلآتترنل، ختتتثس وجبيشتتعتت ة ممالتت  مت تتاحرة يف كتتل م ي تتة مملكتتة، آاضتتطر ملتتوك الطوائتتف هتتؤالء ل ستتتعانة بستتلطان متتراكش يوستتف بتتن َت
 لت  ملتا ، و [كثكم هللا ع وكميكم وا نياتأدلص]آأخاثهم، وبع  ال صر  لبوا م ه أن ي بقي بعض جيشه بب ثهم ليعي هم على اإلآرنل، آأىب وقال قم 

 رآهم متثرقس خمتلثس مت احرين. وماوالت هذه ال صياة قائمة لكل مشت ل ابلعمل اإلس مي إىل اليو . 
ي آرب أبأمتتا ستتوء اادتت ق املتثشتتي يف ستتاحة العمتتل اإلستت مي واتبتتان السياستتات الزبيتتة اَّاهليتتة متتا اخلصتتو  واتبتتان السياستتة امليكاآيليتتة ل يتتل املتت

اخللتق  وسيلة، ون  رة اامانة، وااثرة، آا ث ع ه والحرج، وهذا كله من أسباب اخلذالن. آالتوآيق له أسباب معروآة يف الشرن وعلتى رأستها ح ستن
يف  -، و لتت  آيمتتا رواه الب تتاري عتتن عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا عليتته الصتت ة والستت  واتبتتان مكتتار  اادتت ق، وهبتتذا استتت لت الستتي ة د دتتة لل تت  

لَتت  آقتتال: اقتترأ ]قالتتت  -حتت يل بتت ء التتوحي 
َ
عليتته الصتت ة آرجتتا هبتتا رستتول هللا  -إىل أن قالتتت  -حتتىت جتتاءه التتق وهتتو يف ختتار حتتراء، آجتتاءه امل

هتا ، آزملتوه حتىت  هتب ع ته الترون، آقتال خل دتة وأدس ومهلتوين وملتوينيرج ف آؤاث ه، آ دل علتى د دتة ب تت دويلت  رضتي هللا ع هتا آقتال:  والس  
ف، اخلس: لق  دشيت على نثسي، آقالت د دة: ك ، وهللا الخيزي  هللا أب ا ، إن  لتصل الترحم، وحتمتل الكتلَّ، وتكستب املعت و ، وتقتري الاتي

ائي واستت لت علتى  لت  أبمتر استتقر  عليته الصت ة والست  . آأقسمت الستي ة د دتة رضتي هللا ع هتا علتى أن هللا الخيزيته ٣[وتعس على نوائب الق
 .4وصثته أبصول مكار  ااد ق

 ل تعتاىلآهل ي رجى نصرم من هللا ما هذا كله  وإن الشه  يف القائمس على العمل اإلس مي أهون من الشت  يف وعت  هللا تعتاىل ب صتر املتؤم س. وقتا
. ومن ابب َتا  الشهاثة علتى 1٣٥ال ساء:  (َلى أَنث ِسك ْم َأِو اْلَواِلَ ْيِن َوااَقْتَرِبسَ َم  واْ ك ون واْ قَتوَّاِمَس اِبْلِقْسِط خت َهَ اء ّللِِه َوَلْو عَ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آ)

ال ثح آ خت  يف أنه يوج  صالون وأآاضتل يست ثون ويقتاربون يف ستاحة العمتل اإلست مي عستى هللا أن ي ثتا هبتم، ولكتن اامتر كمتا قيتل لرستول 
 .٥(نعم إ ا ك ر اخلبللون  قال )أهنل  وآي ا الصا عليه الص ة والس  هللا 

وهتذا التتذي  كرتتته ه تتا أقولتته عتتن دتتسة، وهتتي وجتته نظتتر متن حمايتت  الي تمتتي اي جاعتتة إستت مية أو حتتزب إستت مي، واَّماعتتة حتتق وواجتتب يف هتتذا 
 -وكمتا  كترت متن قبتل  -، ولكتن الزمان، وق  ألثت كتايب )العم ة يف إع اث الع ة للجهاث يف سبيل هللا تعاىل( يف آقته العمتل اإلست مي اَّمتاعي

جاعتات هبتا آإن ه اك آرقا  بس العلم ابلواجب واإلميان به وبس إمكان القيا  به، وم ل هذا الواجتب التذي لته أهت اف حمت ثة اليتتأثى ابالنتمتاء إىل 

                                                 

 ، ط أنصار الس ة94من )آتح ا ي  خترح كتاب التوحي ( ص  1
 ( بكتاب الثنت من صاياه٧112ح يل ) 2
 (٣ال يل ) ٣
 24 /1هذا حاصل ما كره ابن حجر يف خترحه )آتح الباري(  4

 ال يل رواه الب اري ٥



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

931 

وعم   لزمه العمل معهتا. و لت  انتين ال أثعتي م ل هذه العيوب املذكورة ه ا، آهذه الي رجى قا نصرم وال توآيق، ولكن من وج  جاعة صالة ثي ا  
ات. العلم أبحوال كاآة اَّماعات يف ختتىت البلت ان، ولكتين أرثت أن أضترب أم لتة للستلبيات املتثشتية يف اَّماعتات اإلست مية لتجت تب هتذه الستلبي

 وهذا يف معرع ال يل عن ت ي  أنظمة الكم الكاآرة. 
ار التق اة املعتقت ، متا إ هتاملت هل وصت مس لت ي  أنظمة الكم الكاآرة هو: ال عوة بشىت الصور بع  س مةوأخلص ما سبق آأقول: إن  ريق املسل

اصتتلة حتتىت تتميتتز عتت ن للتتساءة واملثية وإمنتتا إوالتتساءة متتن الكتتاآرين وكثتترهم المشتتاركتهم يف كثتترهم كمشتتاركتهم يف الكتتم العلمتتاين أو السملتتا ت الشتترك
 ا َمكهتن ى الكتم ابإلست   إوقاثرة عل أ ى الكثار، و لب ال صرة من املؤم س حىت تتكون جاعة قوية قاثرة على الت ي  الصثوف، ما الصس على

متن يعمتل ل  رة دت ا  يتره، و يعمتل م قتا هللا تعاىل قا. وهذا واجب ا مون، أما ما دب على كل آرث آهو السعي يف حتقيتق  لت  بقت ر  اقتته )آمتن
 هذا   يره(، ودب أن تؤدذ دصائص كل بل  ودصائص أهله يف السبان، وأن توسه  اامور اهلها.م قال  رة خترا  

 
 وابهلل تعاىل التوآيق.
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 يف موضوع احلكم بدري ماأنزل هللا املسألة العاشرة: رد الشبهات
ين، و كتترت آيهتتا أن الستتكوت عتتن هتتذه اادطتتاء تكلمتتت يف املستتألة ااوىل التتوارثة ِباَتتتة مباتتل االعتقتتاث عتتن وجتتوب التاتتذير متتن اخلطتتأ يف التت 

باتت الت  يتتؤثي إىل تراكمهتتا حتتىت يتتؤول اامتتر إىل حتريتتف التت ين وتب يلتته كمتتا حرهِآتتت التت اي ت الستتابقة كاليهوثيتتة وال صتترانية، اللتتتان يتعبتت  أهلهمتتا
 .1[لم صارت س  َّةإ ا  هرت الب ن آلم ي كرها أهل الع]رمحه هللا  األوزاعييَتَرْون أهنا الق. وقذا قال 

 وتكلمت يف تل  املسألة عن أسباب اخلطأ يف ال ين، وأنه ق  يكون: 
 ولة عامل. -
 أو جهالة متعامل. -
 أو ض لة مبت ن ووائ . -

ملستتألة، وقتت  ق يف هتتذه اهتتذا وقتت  تعرضتتت مستتألة تكثتت  الكتتا  الطواخيتتت ووجتتوب جهتتاثهم لستتيل متتن الشتتبهات هبتت ف صتترف املستتلمس عتتن التت
 هذه الشبهات يف ااسا  من مص رين و ا: ص رت

شتر يف الطواخيتت آيمتا ي   جهتزة إعت  أاملص ر ااول: وهو مص ر َتبا للاكا  الطواخيت، وهم بعض علماء الستوء ابملؤسستة ال ي يتة الرْسيتة، ومتن 
 الصاف وا  ت وحنوها.

تا  إىل كشتف آستاث م واملص ر ال اين: من بعتض اَّماعتات اإلست مية التيت يتؤثي إ هتار التق يف لتى عبستون التق ابلبا تل اهجهتا، آيل مستألة الكه
 .املسلمس يف هذه املسألة، وخايتهم تسير مواقثهم وال آان عن وجوثهم، وهذه هي عصبية اَّاهلية بعي ها
 و ع   هللا عظيم.هي ا  وه هوتص ر الشبهة من ه ا وه اك، مث يتلقاها ال ا  أبلس تهم ويقولون أبآواههم ماليح قم به علم، و سبون

 وميكن تقسيم الشبهات الوارثة للص  عن تكث  الكا  وجهاثهم إىل ستة أقسا  على ال او التايل:
 : ختبهات ض  التكث  بوجه عا :القسم األول

 وق  رثثت على ك   م ها يف مبال االعتقاث، م ل:
 القول أبن املسلم ال يكثر أب ا. - 1
 ثر أح م بعمل، والكثر إال ابالعتقاث.والقول أبنه اليك - 2
 والقول أبنه اليكثر إال اَّاح  واملستال. - ٣
 والقول أبنه يشرتط قص  الكثر اجل التكث . - 4
 واإلسراف يف العذر ابَّهل. - ٥

 : ختبهات مل ا تكث  الكا  الاكمس ب   ماأنزل هللا.القسم الثاين
 لعاخترة إن ختاء هللا، وإن كان ق  سبق الرث على ك   م ها.وهذه سوف أرث عليها يف هذه املسألة ا

 : ختبهات مل ا تكث  أعوان الاكم الكاآر وج وثه.القسم الثالث
 كاالعتذار قم أبهنم ج هال.  - 1
 واالعتذار أبهنم مكرهون. - 2
 واالعتذار أبهنم مستاعثون. - ٣
 والقول أبهنم َيتون ابلشهاثتس وم هم من يصلي. - 4
 والقول أبهنم يعتق ون أهنم وقاثْم على الق. - ٥
 والقول أبن ه اك من ي الهم من املشايخ وخ هم. - ٦
 والقول ابخترتاط املواالة القلبية لتكث هم ابملواالة الظاهرة. - ٧
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 والقول ابخترتاط استتابتهم قبل تكث هم على التعيس. - 8
مت تا عتن لقتول القتا ا آتيمن اقت  كتتاب )انقاث ع   نق  )الرسالة الليمانية يف املتواالة(، وع ت  وق  سبق الرث على كل هذه الشبهات يف مبال االعت

 الشرائا(، وع   الك   يف موانا الكم يف خترح قاع ة التكث .
 : ختبهات للص  عن جهاث هؤالء الكا  الكاآرين.القسم الرابع

 اث.بال االعتقرة رثثت عليها ع   نق  كتاب )القول القا ا( كالقول أبنه الخيرج عليهم ماثاموا يصلون. وهذه الشبه  - 1
م قبتل قتتاقم. وهتذه الشتبهة رثثت عليهتا ع ت  نقت  )الرستالة الليمانيتة( رباتل اال - 2 م خت  و عتقتاث، و كتوالقول بوجوب ثعْو اجبتة رت أن ثعتْو

 ان ال عوة بل تهم، وانه ال ثعوة يف جهاث ال آا، وهو نون جهاثهم.
 ا:عاىل(، وم هتختبهات أدرى للص  عن جهاثهم رثثت عليها يف كتايب )العم ة يف إع اث الع ة للجهاث يف سبيل هللا وه اك 

 القول أبنه الجهاث إال ذما  مَمكَّن، أي اخترتاط وجوث اخلليثة وإ نه يف اَّهاث.  - ٣
 القول ابخترتاط وجوث ال ار املستقلة للشرون يف اَّهاث. - 4
 اط التميز للشرون يف اَّهاث.القول ابخترت  - ٥
 القول أبن الواجب تربية ال ثو  ال اخلروج على الكا . - ٦

 وكل هذه الشبهات وخ ها ق  رثثت عليها يف كتايب )العم ة(.
ستمى قتتاقم الي     وعتم أنإاملعاصترين  وه اك ختبهة أدرى متعلقة جبهاث هؤالء الكا  املرت ين، وهي أقرب إىل أن تكون أضاوكة أتى هبا أحت  - ٧

 وجه:رث عليه من ث ثة أقوله، وال جهاثا  وإمنا توصيثه الثقهي أنه دروج على الاكم، أما اَّهاث آهو يف املصطلح قتال الكثار. هذا حاصل
يف نقتت  كتتتاب ول قتتوكمتتا ستتبق ال -أن هتتذا لتتيح حاكمتتا  مستتلما  متتن ااصتتل حتتىت يقتتال للمستتلم التتذي يقاتلتته إنتته دتتارج عليتته، آهتتؤالء الكتتا   -أ 

وضتعيس، ل ستتور والقتانون اللتى الكتم ابعمل ت عقت  قتم بيعتات ختترعية علتى الكتم ابلكتتاب والست ة، وإمنتا تولتوا  -)القول القا ا( ربال االعتقاث 
رج عليهم.   وابلتايل آلم يكونوا حكاما  خترعيس للمسلمس يف يو  من اااي  حىت خي 

اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم   م ِرَتا أَنتَزلَ  َ ْك تَوَمتن ملَّْ ) هو قتتال الكثتار، آهتؤالء الكتا  كثتار بت ص قولته تعتاىل - ح يف االصط -أنه إ ا كان اَّهاث  -ب 
 (ْت َوه تَو َكتاِآرم َيم تْم َعتن ِثي ِتِه آتَ َمن يَتْرَتِ ْث ِمت ك  وَ ) . وإ ا ك ا نسميهم مرت ين آهذا المي ا من أن املرت  كاآر ب ص قوله تعاىل44املائ ة:  (اْلَكاِآر ونَ 

 . آاملرت ون ص ف من أص اف الكثار. ٧4ها ، وم ل٦٦التوبة:  (اَل تَتْعَتِذر واْ َقْ  َكَثْرمت  بَتْعَ  ِإميَاِنك مْ ) ، وقال تعاىل21٧البقرة: 
تْؤِمِ َس َأِعتزَِّة  َمن يَتْرَت َّ ِم ك ْم َعن ِثيِ ِه َآَسْوَف ََيْيت اّلله  ) ص قوله تعاىلأن قتال املرت ين هو جهاث ب  -ج  بُّونَه  أَِ لَِّة َعَلى اْلم  بتُّه ْم َو ِ  ِبَقْوِ   ِ 

و كتر  -ولثظهتا ي صترح أبهنتم جاعتة ]يف هتذه اآليتة  ابان ميمياة، وقال ٥4املائ ة:   (َعَلى اْلَكاِآرِيَن د َاِه  وَن يف َسِبيِل اّللِه َواَل خَيَاآ وَن َلْوَمَة آلئِمِ 
بتتل هتذه اآليتتة  -إىل أن قتال  -صتر ا  يف أن هتؤالء ليستتوا رجت  ، آتإن الرجتتل الي ستمي قومتتا  يف ل تة العترب، الحقيقتتة وال جمتاوا .  أآلتيح هتتذا -اآليتة 

هتتتؤالء  تتتت ل علتتتى أنتتته اليرتتتت  أحتتت  عتتتن التتت ين إىل يتتتو  القيامتتتة إال أقتتتا  هللا قومتتتا  تتتبهم و بونتتته، أ لتتتة علتتتى املتتتؤم س أعتتتزة علتتتى الكتتتاآرين داهتتت ون
 .1[ يناملرت

ما قتاتلوا رضتي هللا عت هم ع ت  ئر الصتاابةآقتال الكا  الاكمس ب   ماأنزل هللا هو جهاث ب  ريب، وإال لز  صاحب هذه الشتبهة أن أاب بكتر وستا
 املرت ين مل يكونوا جماه ين يف سبيل هللا.

 السابعة.و ابملسألتس الساثسة  أما إ ا كان صاحب هذه الشبهة اليرى كثر هؤالء الكا  آهذا أمر آدر، والرث عليه
 : ختبهات للص  عن العمل اإلس مي اَّماعي.القسم امام 

عمتل ة. آكتان الصت  عتن الهتوث الثرثيتو ل  ان جهاث هؤالء الكا  اجل دلعهم ونصب إماِ  مسلم اليتأتى إال بواسطة جاعة آ  تصتلح آيته اَّ
 اَّماعي وسيلة للص  عن اَّهاث، ومن هذا:
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 ل أبن اَّماعة ب عة.القو  - 1
 القول أبن اإلمارة على هذه اَّماعات ب عة. - 2
 القول أبن بيعات هذه اَّماعات ب عة. - ٣
 القول أبن العمل السري يف اإلس   ب عة. - 4

 وخ   ل  من الشبهات اليت رثثت عليها بكتايب )العم ة(.
 اجب.املسار ال ميقرا ي لصرآها عن اَّهاث الو : ختبهات لتسوي  اخنراط اَّماعات اإلس مية يف القسم السادس

لبتاب الرابتا والشتبهات يف أول ا ذه املتزاعمهو ل  ب عوى املصلاة أو ابسم ال عوة إىل هللا أو ابسم الشورى، وق  بيه ت آساث ال ميقرا ية ما تث ي  
 ذا املبال.اسة الشرعية أبول همن هذا الكتاب )آثاب العامل واملتعلم( ع   الك   يف ال ية، وأياا يف موضون السي

 ي:رجأت الك   آيه وهأ، أ كر ما بع  هذا العرع املوجز للشبهات الوارثة للص  عن تكث  الكا  الاكمس ب   الشريعة وللص  عن جهاثهم
 رث الشبهات الوارثة مل ا تكث  الكا  الاكمس ب   ماأنزل هللا.

لتعتريض اانبيتاء و مهتم وا م متن تت قصى ادرتان ختبهات جتعلهم هم أنثسهم يكثرون ملا ت طوي عليه ختتبهاْوق  بل  الزي  ابلبعض إىل أن محلهم عل
ولتته ث وع تت  الكتت   يف قاتتل االعتقتتاهبتتم. وستتيأيت بيتتان  لتت  يف مواضتتعه إن ختتتاء هللا. وبعتتض الشتتبهات التتوارثة ه تتا ستتبق التترث عليهتتا، داصتتة يف مب

ستألة الساثستة روضتوع ا هتذا، وم تل هتذه الشتبهات ستيكون الترث عليهتا ابمل، 44ملائت ة: ا (نَزَل اّلله  آَأ ْولَتِتَ  ه م  اْلَكتاِآر ونَ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَ ) تعاىل
 ابإلحالة إىل ماسبق ِ كره آيها. وهذا سرث للشبهات الوارثة مل ا تكث  هؤالء الكا :

 يف أهل الكتاب ال املسلمس.    ، 44ملائ ة: ا (َكاِآر ونَ ه م  الْ  ك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَتِت َ َوَمن ملَّْ  َْ ) : أن قول هللا تعاىلالشبهة األوىل
 .وهذه الشبهة ق  سبق الرث عليها يف املسألة الساثسة، وبيه ت أن ال ص عا  يلز  املسلمس من سبعة أوجه

له علتى كثترهم عتت ة ثَ ستة أنته قتت  ؤالء الكتا  بتل قت   كتترت يف املستألة الساثوأضتيف إىل  لت : أن هتذا لتتيح هتو الت ص الوحيت  التت ال علتى كثتر هتت
بطتتال إل. آتتإ ا احتتتال وائتت  اأنزل هللامتتنصتتوص مقستتمة علتتى ث ثتتة م ا تتات وهتتي: تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا، وتشتتريا ماخيتتالف ختتترن هللا، والكتتم ب تت  

   .كاثر هؤالء ال  ه من ال صوص الع ي ة ال الة على كآما ا يص ا ب ...(َوَمن ملَّْ َ ْك م) االحتجاج هبذه اآلية
 مللة.هو كثر أص ر خ  خمرج من ا، 44املائ ة:  (اْلَكاِآر ونَ  ِتَ  ه م  َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَت) الشبهة ال انية: أن الكثر يف قوله تعاىل

 وأنه كثر أكس من أربعة أوجه. وهذه أياا سبق الرث عليها يف املسألة الساثسة،
 ويقال ه ا أياا: إن هذا ليح هو ال ص الوحي  ال ال على كثر هؤالء الكا .

 : أن هؤالء الكا  اليكثرون إال إ ا جا وا حكم هللا أو إ ا استالوا الكم ب  ه.الشبهة الثالثة
 وهذه أياا ق  سبق الرث عليها يف املسألة الساثسة، وبيه ت:

   كم تاط تترك حكتم هللاى كثتر الكتاَّا  واالستا ل م ا ات مكثرة، ولك ها ليست هي م ا ات التكث  الوارثة يف اآلايت ال الة علتأن ا - 1
َت) ولته تعتاىلاآليتة، وكم تاط اتبتان التشتريا امل تالف يف ق ...(َوَمن ملَّْ َ ْك م)والكم ب  ه يف قوله تعاىل   مِهتن ث وِن اهَن ْم أَْراَباب  اَره ْم َور ْهبَتذ واْ َأْحبَتاكَّ

 . 121اانعا :  (َوِإْن َأَ ْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك ونَ ) وقوله، ٣1التوبة:  (اّللهِ 
رجتتتة   قتتال بقتتول ختت ة املختترتط هتتذا آقتتأن التذنوب املكثتترة بتتذاْا كتتالكم ب تت  متتاأنزل هللا اليشترتط للتكثتت  هبتتا جاتت  أو استتتا ل بتتل متتن ا - 2

القتتول )ويتتة، ويف نقتت  كتتتاب عقيتت ة الطااأكثتترهم الستتلف، ويراجتتا ه تتا ما كرتتته يف مباتتل االعتقتتاث يف الت بيتته اقتتا  املتتذكور بتعليقتتي علتتى الالتتذين 
 وضون. لة اخلامسة هبذا املشرة ابملسأعالقا ا(، ويف نق  )الرسالة الليمانية(. وق  أخترت إىل هذا أياا يف املق متس اخلامسة عشرة والساثسة 

 كما  كرت يف املق مة السابعة عشرة أن خترط االستا ل املكثر متوآر يف الكم ابلقوانس الوضعية.  - ٣
 : أن الكا  الاليس ليسوا هم الذين وضعوا القوانس الوضعية املعمول هبا.الشبهة الرابعة

 والرث عليها من ث ثة أوجه:
امل تالف لشترن هللا(، أمتا الكتم هبتا آهتو م تاط مكثتر آدتر )وهتو م تاط الكتم ب ت  متاأنزل  أن وضا القوانس م اط مكثر )وهو م تاط التشتريا - 1
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هللا(، آتتإن أآلتتت التتاكم متتن م تتاط التشتتريا وقتتا يف م تتاط الكتتم هبتتا. آكيتتف وهتتو واقتتا آيهمتتا  آمتتن جهتتة م تتاط التشتتريا: آتتإن معظتتم الكتتا  قتتم 
عظتم القتوانس املعمتول هبتا أبنثستهم إال أهنتم ديزوهنتا بتل وي لزمتون الرعيتة ابلعمتل هبتا. واامتر ص حيات تشريعية يف ال ستور كما أهنتم وإن مل ياتعوا م

 ابلكثر كثر، والكم بقوانس الكثر كثر.
وا لتذين أنتزل آتيهم الت ص مل يكونت، آا44ملائت ة:ا (ْلَكتاِآر ونَ اِتَ  ه م  َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله  آَأ ْولَت) أن هذه هي صورة سبب نزول قوله تعتاىل - 2

لتته أستت آهم كمتتا تتت ل عليتته أحاثيتتل ستتبب ال تتزول داصتتة روايتتة  ن يب هريتترة وقتت  ستتبق ألطتتسي عتتن أاهتتم التتذين بتت هلوا حكتتم هللا يف التترجم ولكتتن ب ه
تتا، ولكتتن التتذين نتتزل آتتيهم التت ص وأكثتترهم هللا وإن مل يبتت هلوا حكتتم هللا لكتت هم حكمتتوا هبتتذا الكتتم امل ن كاتتاقم، ال الكتتا  املعاصتتريل. آاتتبَتت ه  كْر

 وصورة سبب ال زول قطعية ال دول يف ال ص كما يف املق مة السابعة. 
وا هم التذين م اإلس  ، مل يكونق( ما ثعواهأن التتار الذين نقل ابن تيمية وابن ك   اإلجان على كثرهم لكمهم ب   ختريعة اإلس   )ابلياس - ٣

صترين    املعاآصتورة الكتا ر اإلجتان،ضعه جت هم التوثين ج كيتز دتان. وقت  ستبق تثصتيل هتذا يف املستألة الستابعة ع ت  ِ كتوضعوا  اك الياسق وإمنا و 
م، وحكمهم كاكمهم، بل إهنم أخت  إجراما  ملا  كرته يف آدر املسألة السابعة من أن التتار حكموا تهم آقتط، لكثتر آيمتا بتس  تائثبقوانس ا كصوْر

 . وحتاكما  املسلمس، أما املعاصرون آألزموا املسلمس ابلعمل هبذه القوانس تعلهما  وحكما   ومل يلزموا هبا عمو 
 : أن القوانس املعمول هبا آيها بعض أحكا  الشريعة اإلس مية.الشبهة امامسة
لى تب يل ترتب ع  44املائت ة:  (م  اْلَكاِآر ونَ ه  آَأ ْولَتِتَ    اّلله  لَ َوَمن ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنزَ )  هم الكثر، و ل  ان الوعي  الوارث يف قوله تعاىلوهذا الي رأ ع

 لستي  رث أيب حيتان اانكمتا ستبق يف  حكتم واحت  متن أحكتا  هللا وهتو رجتم التزاين احملصتن، واليلتز  تبت يل جيتا أحكتا  الت ين لتيلاقهم هتذا الوعيت 
حتت ا  متتن ى متتن بتت هل حكمتتا  واابلكثتتر علتت لة الساثستتة. آتتإ ا كتتان هللا تعتتاىل قتت  حكتتموابتتن القتتيم علتتى عبتت العزيز الك تتاين وهتتو ما كرتتته يف آدتتر املستتأ

كمتتا يف   - التت ص يفيتتة التت دول أحكامتته، آكيتتف رتتن أستتقط التت وث الشتترعية جلتتة وأابح احملرمتتات القطعيتتة  وإ ا كانتتت صتتورة ستتبب ال تتزول قطع
 بب وأوىل ِبكم ال ص. آق  تبس ل  أن صورة الواقا أخت  من صورة الس -املق مة السابعة 

، الشتتريعة اإلستت مية بعتتض أحكتتا  وياتتاف إىل هتتذا متتاورث بثتتتوى ابتتن ك تت  يف تكثتت  التتتتار متتا أن قتتانوهنم الوضتتعي )الياستتق( كتتان مشتتتم  علتتى
 . 1٠٦وسف: ي (ْشرِك ونَ َوه م مُّ  َوَما يت ْؤِمن  َأْك َتر ه ْم اِبّللِه ِإالَّ ) آالصورة هي الصورة، والكم هو الكم. وقال تعاىل

 : القول أبن آتاوى العلماء يف التتار الدوو تطبيقها على الكا  املعاصرين.الشبهة السادسة
 والرث من ث ثة أوجه:

قتتوال أالستتابعة، ليستتت يف  يف املستتألة أن الجتتة يف تكثتت  هتتؤالء الكتتا  هتتي ال صتتوص الشتترعية املتتذكورة ابملستتألة الساثستتة واإلجتتان املتتذكور - 1
 ماء.العل
 تا يف هلستابعة وأختترت إليته ر املستألة اأن حال الكا  املعاصرين أخت  من حال التتار متن جهتة حتقتق م تاط التكثت  آتيهم ملتا ستبق بيانته يف آدت - 2

 الرث على الشبهة الرابعة.
اثلتة متن ا تقليت هم متا وجتوث  ا ِباجة إىلوابلتايل دوو تقلي  آتاوى العلماء بشأهنم ملا  كرته من قبل من جواو تقلي  امليت، آكيف وحنن لس - ٣

اتا  جمترثا  متن جتان لتيح تقليت ا  حمم عمتل ابإلال ص واإلجان  وكيف وآتاواهم ليست جمرث رأي وإمنا نقلوا آيها اإلجان على ماقالوا  آالعمتل بثتتاويه
 ال ليل.

 املص ر الرئيسي للتشريا.الشبهة السابعة: أن ثسات  هؤالء الكا  ت ص على أن الشريعة اإلس مية هي 
 والرث من ث ثة أوجه:

وهتتو أن ال ستتتور نتتص علتتى أن الشتتريعة املصتت ر الرئيستتي ال الوحيتت  رتتا يعتتين أن ه تتاك مصتتاثر أدتترى للتشتتريا، أي أن ه تتاك أراباب  أدتترى يف  - 1
آإنه نص صتراحة ي ق  أآصح عن كثرهم خاية اإلآصاح، بيان أن هذا ال ص ال ستور  -هبذا املوضون  -التشريا ما هللا، وق  سبق يف املسألة ال انية 

ْعب   واْ ِإلَتها  َواِحت ا  الَّ اكََّذ واْ َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباب  مِهن ث وِن اّللِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَ َ َوَما أ ِمر واْ ِإالَّ لِيتَ )على اكا  أرابب ما هللا. قال تعاىل 
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تتا ي ْشتترِك ونَ  ِإلَتتتَه ِإالَّ  تتَو س تتْبَاانَه  َعمَّ ، وقتت  كانتتت هتتذه الربوبيتتة يف التشتتريا امل تتالف آبتتس هللا أن متتتابعتهم يف هتتذا ختتترك ابهلل، وقتت  ستتبق ٣1التوبتتة:  (ه 
 تثصيل القول يف هذه اآلية يف املسألتس ال انية والساثسة.

: أمتتتا وبي همتتتا آتتترق  ر الرئيستتتي،منتتتا نتتتصه علتتتى أن مبتتتاثيء الشتتتريعة املصتتتأن ال ستتتتور مل يتتت ص علتتتى أن أحكتتتا  الشتتتريعة املصتتت ر الرئيستتتي، وإ - 2
 لت  ممتا  ل بتراءة الذمتة وحنتول وأن ااصتااحكا  آمعروآة وهي ااحكا  التثصيلية يف كل مسألة، وأمتا املبتاثيء آهتي القواعت  العامتة كتاقيتق العت 

حكتتا  للاكومتتات ابلكتتم أب ه أي إلتتزا م أن هتتذا التت ص ال ستتتوري اليرتتتتب عليتتيتت هعي ستت نة القتتوانس الوضتتعية أهنتتا حتقتتق هتتذه املبتتاثيء. وهبتتذا تعلتت
 الشريعة.

واقتا القتائم، امتا، ويعتسه عتن الدتر ي اقاته َتأنه لو اآرتض ا أن هذا ال ص الكثري يرتتب عليته التتزا  الكتم ابلشتريعة، آتإن ه تاك نصتا  ثستتوراي آ - ٣
 (.وهو ال ص على أن )الكم يف احملاكم ابلقانون
 ا  آقت  أدطتأ، بتل إنن هتؤالء الكتيت رأ الكثتر عت -)مباثيء الشريعة املصت ر الرئيستي للتشتريا(  -والاصل: أن من  ن أن هذا ال ص ال ستوري 

 هذا ال ص مما ي ي هم وي م هم ابلكثر انه نص ضم يا  على اكا  مصاثر للتشريا خ  ختريعة هللا.
 .  عمل ملل  مصر، را يعين أنه حكم بشريعة هذا املل  الكاآر: وهي أن يوسف عليه الس الشبهة الثامنة

 ويري  قائل الشبهة أن يوسف مل يكثر ما هذا، آلما ا يكثر الكا  بذل   
م. ستبههوك ت ق   كرت يف نق  )الرسالة الليمانية( ربال االعتقاث أن قائل هذه الشبهة يكثر اهنا ت قيص لألنبياء عليهم الس   ي دل يف حكتم 

أو َعابَه بع  موته من املسلمس كان كاآرا  ح ل الت  ، وكتذل  متن ستبه  عليه الص ة والس  الد ف أن من َسبَّ ال   ]رمحه هللا  ابن ميميةقال 
 1[نبيا  من اانبياء

ر ومتن ة اانبيتاء متن الكثتعلتى عصتم قت وق   كرت يف ال ق  املشار إليه َبدر مبال االعتقاث الرث على هتذه الشتبهة، وحاصتله: أن اإلجتان قت  انع
 الكبائر، كما  كره القاضي عياع يف )الشثا(، واَّمهور على عصمتهم من الص ائر أياا.

 ار.شريعة الكثوالكم بشريعة الكثار كثر، والب  أن يكون يوسف عليه الس   معصوما  م ه، آ ل هذا على أنه مل  كم ب
 ائر الرستل ابجت تاب قت  بعتل ستلطتاخوت وحتتاكم إليته، ويوستف عليته الست   معصتو  متن هتذا، ان هللاكما أن الكم بشتريعة الكثتار هتو حكتم اب

جت تتاب ، آهتتل أمتتر يوستتف اب٣٦ال اتتل:  (لطَّتتاخ وتَ اْجَتِ ب تتواْ اوَ اْ اّللهَ َوَلَقتتْ  بَتَع ْت َتتا يف ك تتلِه أ مَّتتِة رَّس تتوال  َأِن اْعب تت  و )الطتتاخوت والكثتتر بتته، كمتتا قتتال 
 دت به  الطاخوت ومل
كَّ تتا مثوهضتتا  دتتري اامتتور علتتى -كمتتا  كتترت يف مباتتل االعتقتتاث   -والصتتايح  ه ختتتريعته وختتتريعة أبيتت اجتهتتاثه وآتتق أن يوستتف عليتته الستت   كتتان ممَ 

 يعقوب عليهما الس  ، وقذا اسرتق أداه ب يامس وكان هذا هو حكم السارق يف ختريعتهم. 
  ه.امته من بع آيجوو  ل  -ابلتوراة  -حكم ب   ختريعة اإلس     ة والس  عليه الص: ختبهة أن ال   الشبهة التاسعة

عليتته . وقتت  قتتال ابتتن حتتز  رمحتته هللا إن متتن قتتال إن ال تت  عليتته الصتت ة والستت  وهتتذه أياتتا متتن الشتتبهات التتيت يكثتتر قائلهتتا، ملتتا آيهتتا متتن خمتتز ال تت  
 .2لتوراة امل سودة آهو مرت حكم بس اليهوثيس اللذين ونيا ِبكم ا الص ة والس  

مل  كتم إال بشتريعة اإلست  ، وأن القترآن  ستخ ملتا قبلته  عليته الصت ة والست  وسبب الرثة ه ا: هو خمالثة هذا القول لل صوص ال الة على أن ال   
قا  لِهَمتتا بَتتْسَ َوأَنَزْل َتتا ِإلَْيتتَ  اْلِكتَتتاَب اِبْلَتت) متتن الشتترائا كقولتته تعتتاىل تت َته م ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  قِه م َصتت ِه   (َيَ يْتتِه ِمتتَن اْلِكتَتتاِب َوم َهْيِم تتا  َعَلْيتتِه آَتتاْحك م بَتيتْ

ب موستى متا هتذا ، كتتا  عليته الصت ة والست  ، آكيتف يتبتا ال ت  ٣(لو كتان موستى حيتا  ماوستعه إال اتبتاعي) عليه الص ة والس  . وقال 48املائ ة: 
تتت ك م مِهتتن ِكتَتتاِب َوِحْكَمتتِة مث َّ َجتتاءك ْم َرس تتولم مَُّصتت ِهقم لِهَمتت)ه ومصتت اق هتتذا التت يل متتن كتتتاب هللا قولتت ا َوِإْ  َأَدتتَذ اّلله  ِمي َتتاَق ال َِّبيهِتتْسَ َلَمتتا آتَتيتْ

                                                 

 .22٦)الصار  املسلول( ص  1
 1٠4 /2ا  يف أصول ااحكا ( له، انظر )اإلحك 2

 ال يل رواه أمح  وال ارمي ٣
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. 81آل عمتران:  (َل آَاخْتتَه  واْ َوَأَ ْ َمَعك تم مِهتَن الشَّتاِهِ ينَ اَمَعك ْم لَتت ْؤِم  نَّ ِبِه َولََت ص ر نَّه  قَاَل أَأَقْتَرْرمت ْ َوَأَدتْذمت ْ َعلَتى َ ِلك تْم ِإْصترِي قَتال واْ أَقْتتَرْرَ  قَت
 يف حياْم ليتبعونه، آكيف يتبا حمم  ختريعة موسى عليهما الص ة والس   . عليه الص ة والس  آجميا ال بيس أقروا أنه إ ا بعل حمم م 

آتتإين أحكتتم رتتا يف ) عليتته الصتت ة والستت  ين ونيتتا، وآيهتتا قتتال رستتول هللا وستتبب هتتذه الشتتبهة متتاورث يف إحتت ى رواايت حتت يل رجتتم اليهتتوثيس اللتتذ
 ، والرث على هذا ال يل من وجهتس:1(التوراة، آأمر هبما آر ِجاَ 

 .2ااوىل: أن هذه الرواية ليست مما  تل هبا، آق   كر ابن حجر أن يف س  ها رجل مبهم
مل  كتتم إال ابإلستت  ، وي ب تتي رث  عليتته الصتت ة والستت  آهمهتتا علتتى أستتا  متتا كر  متتن أن ال تت  ال انيتتة: أهنتتا إ ا صتتات هتتذه الروايتتة آإنتته ي ب تتي 

يكون هذا متابعة م ه للتوراة بتل  ( أي ر ل ماورث آيها يف حكم هذه املسألة، والآإين أحكم را يف التوراةاملتشابه إىل هذا احملكم، آيكون معىن قوله )
آهتذه ااحاثيتل ثالتة ]وأن هذا مما أنزله هللا آيها ليح مما ب هلوه. وهذا ما كره ابن ك   يف ك مته عتن هتذه الروايتة آقتال  تصويبا  ملا ورث آيها يف  ل 

حكتتم رواآقتتة حكتتم التتتوراة، ولتتيح هتتذا متتن ابب اإلكتترا  قتتم رتتا يعتقتت ون صتتاته، اهنتتم متتأمورون ابتبتتان  عليتته الصتت ة والستت  علتتى أن رستتول هللا 
ي الحمالتتتة، ولكتتتن هتتتذا بتتتوحي دتتتاص متتتن هللا عزوجتتتل إليتتته بتتتذل  وستتتؤاله إايهتتتم عتتتن  لتتت  ليقتتتررهم علتتتى ماأبيتتت يهم ممتتتا توا تتتؤا علتتتى  الشتتترن احملمتتت 

 .٣[كتمانه
ت َته م ِرَتا أَنتَزَل ا)مل  كم إال را أنزل هللا عليته، كمتا قتال تعتاىل  عليه الص ة والس  وهو ]رمحه هللا  ابن ميميةوقال  . 4[49املائت ة:  (ّلله  َوَأِن اْحك تم بَتيتْ

وإ ا كتتان متتن املعلتتو   -إىل أن قتتال  -إ  كتتان املستتلمون متثقتتس علتتى أنتته الدتتوو ملستتلم أن  كتتم بتتس أحتت  إال رتتا أنتتزل هللا يف القتترآن ]وقتتال أياتتا 
، ستواء واآتق متا عليته الصت ة والست  مت  ابلكتاب والس ة واإلجان، أن الاكم بس اليهتوث وال صتارى الدتوو أن  كتم بيت هم إال رتا أنتزل هللا علتى حم

 ٥[أبي يهم من التوراة واإلجنيل أو مل يواآقه
 بن سلول.  بن أيَبه مل  كم را أنزل هللا يف إقامة ح  القذف على عب هللا عليه الص ة والس  : أن ال   الشبهة العاشرة

 عليته الصت ة والست  ابْامه أبنه مل  كتم رتا أنتزل هللا. وهتو  يه الص ة والس  علوهذه أياا من الشبهات اليت يكثر قائلها ان آيها ت قيص لل   
أتشتتثا يف حتتِ  متتن حتت وث هللا تعتتاىل، إمنتتا أهلتت  التتذين قتتبلكم أهنتتم كتتانوا إ ا ستترق آتتيهم الشتتريف تركتتوه، وإ ا ستترق آتتيهم القائتتل استتامة بتتن ويتت  )

 .٦( ت حممِ  سرقت لقطعت ي هاالاعيف أقاموا عليه ال ، وا  هللا، لو أن آا مة ب
 يف هللاطتأ، ومتن ه تا عاتبته ي قتر علتى دالكتان دتهت  يف بعتض اامتور برأيته ولك ته كتان   عليته الصت ة والست  وق   هب جهور الثقهاء إىل أن ال   

ت م ِبِه وَ ) ور، كقوله تعاىلبعض اام ت ْم آَتَعاِقب واْ ِرِْ ِل َما ع وِقبتْ لَْيَح َلَ  ِمَن ) وله تعاىل، وكق12٦ال اتل:  (ْ م لهِلصَّاِبرينَ مت ْ َق َو دَ سَْ لَِتن صَ َوِإْن َعاقَتبتْ
هَب ْم آَتتِإهنَّ ْم  َتتاِلم ونَ  . وحنوهتتا متتن املواضتتا، واملستتألة معروآتتة بكتتتب ااصتتول وبتتوهب عليهتتا 128ل عمتتران: آ (اَاْمتتِر خَتتتْيءم َأْو يَتت تتوَب َعلَتتْيِهْم َأْو يت َعتتذَّ

لول شتيء آيمتا خيتص ابتن ستبمل ي عاتب   عليه الص ة والس  كتاب االعتصا  من صاياه على اآلية ااد ة. واملقصوث أن ال   الب اري أياا يف  
ي ستتتقط  ارضتتت يف هتتذا تعارضتتادبتتتار قتت  تعآتت هل علتتى أن ِآْعلتته معتته كتتان صتتتوااب  وحقتتا ، ستتواء كتتان قتت  أقتتتا  عليتته التت  أو مل ي ِقْمتته، داصتتة وأن اا

 .االحتجاج هبا
 ة ولته  القذف له ألثا  صتر   الثقه أنيفو ل  أنه يف حاثثة اإلآ  َعرَّع ابن سلول بقذف السي ة عائشة رضي هللا ع ها، ومل يصرح، ومن املعلو  

 .به وأختاعوه تصر ا   ن ابن سلولعك اايت، والك اية وهي التعريض ال يؤادذ هبا إال ما ال ية أو قرائن الال، وتلقي هذا التعريض آدرون 
آإنتته خلهصتته  عباادهللا احلميااد وانقتتل متتاورث بشتتأن إقامتتة حتت  القتتذف علتتى التتذين وقعتتوا يف قتتذف عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا عتتن التت كتور عبتت العزيز بتتن 
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الت  أ   لس  عليه الص ة واوق  ادتلف العلماء يف الذين صرحوا ابإلآ  هل أقا  عليهم ال   ]تل يصا  جي ا  يف كتابه )امل اآقون يف القرآن( آقال 
 ال على ث ثة أقوال:

 .1أوال: أنه مل يقم ال  على أح  م هم ان ال  الي بت إال ببي ة أو إقرار، ومل  صل ختيء من  ل  وهبذا قال املاورثي كما  كر ابن حجر
 .2اثنيا: أنه ق  أقيم ال  عليهم جيعا إال عب هللا بن أيبه وهبذا قال ابن القيم

ن عتن أيب بكتر عتن عمترة بتن عبت هللا ذا القول ماأدرجه الرتمذي قتال: حت ث ا ب ت ار أدتس  ابتن أيب عت ي عتن حممت  بتن استااق عتومما يست ل به ق
وامترأة  لمتا نتزل أمتر بترجلسآتت  القترآن، علتى امل تس آتذكر  لت  و  عليته الصت ة والست  ملا نتزل عتذري قتا  رستول هللا »عائشة رضي هللا ع ها قالت: 

 هذا ح يل حسن خريب النعرآه إال من ح يل حمم  بن إسااق.« همآاربوا َح ه 
كلتتم رجلس وامتترأة ممتتن تا: )آتتأمر بتتوأدرجتته ابتتن ماجتتة هبتتذا الستت   كمتتا أدرجتته أبتتو ثاوث متتن  تتريقس عتتن حممتت  بتتن إستتااق بتته، إحتت ا ا مرستتلة وآيهتت

  ة ب ت جاش(.ابلثاحشة: حسان بن اثبت ومسطح ابن أاثثة، قال ال ثيلي: ويقولون إن املرأة مح
ن أاثثتة ومح تة ان بن اثبتت ومستطح بتوث أهنم حسآهذا ال يل آيه التصريح أبن الذين أقيم عليهم ال  ث ثة، ويف الرواية املرسلة اليت أدرجها أبو ثا

 ب ت جاش وليح آيه  كر البن أيبه.
 يل ويستت رجه ابلباتل ع ته، وممتن قتال بتذل  القاضتي عيتاع  وق  قيل يف التعليل لع   إقامة الت  عليته أنته مل يصترح ابلقتذف بتل كتان دمتا الت

 .٣كما  كر ابن حجر
مطتان يف  الثت ة بستببه انته وآا من وقونترك ح ه ملصلاة هي أعظم من إقامته كما ترك قتله ما  هور نثاقه د عليه الص ة والس  وقيل إن ال   

 قومه.
القتولس ابتن  ليته الت .  كتر هتذينحتىت يقتا  ع تكث ا لذنوهبم وابن أيبه ق  ثبت نثاقته آلتيح مؤم تاوقيل إمنا ترك ح ه ان ال وث تقا  على املؤم س 

 .11٥ /2)واث املعاث( القيم ورجح ال اين. 
عليته   ت  أنته قتال: )جلت  العي  بتن جبت اثل ا: أنه ق  أقيم عليه ال  ك  ه ممن صرح ابإلآت  وممتا يت ل علتى  لت  متا أدرجته الطتساين بست  ه عتن ست

وا متن بعت   لت  خت  ئشتة مث َتبتحسان بن اثبت وعب هللا بن أيبه ومسطاا ومح ة ب تت جاتش كتل واحت  مثتانس جلت ة يف قتذف عا الص ة والس  
 .8٠ /٧لزوائ ( جمما ا)له رجال الصايح وبقية رجا عب هللا بن أيبه رأ  امل اآقس مات على نثاقه( قال اقي مي: رواه الطساين وآيه ابن قيعة وآيه ضعف

من رواية أيب أويح عن السن بن وي  وعب هللا بن أيب بكر بن حز  وخ  تا مرست  أن ابتن أيبه ممتن « ااكليل»و كر ابن حجر أن الاكم أدرج يف 
 .4جل  ال 

 والظاهر أن هذا القول أرجح امرين:
 عاا.وى بعاها بان من  رق كلها مرسلة إال أنه يقأوال: ل بوت إقامة ال  على ابن أيبه يف الروايتس السابقتس وإن ك

لت  علتى كتن ختترعا أن يقتيم اكورين والمياثنيا: انه ق  ثبت يف ال يل السابق الذي أدرجه أصااب الس ن أن ال بتيص أقتا  الت  علتى ال  ثتة املتذ 
 بعض القذآة ويرتك البعض اآلدر.

علتى ابتن أيبه انته مطتان يف قومته آررتا حصتل بستبب  لت  آت تة آهتو مترثوث، انته إمتا أن يكتون   ترك إقامة الت  عليه الص ة والس  أما القول أبنه 
تكتب جرميتة  كاآرا ق  أعلن كثره آيجتب قتلته رثة ولتن ي تور لقتلته اثئتر انته مرتت ، وإمتا أن يكتون مظهترا  اإلست   آ بت  متن إقامتة الت وث عليته إ ا ار 

ابلترخم متن  هتور  عليته الصت ة والست  وقت  كتان ابتن أيبه ممتن يظهتر اإلست   نثاقتا آلتذل  مل يقتلته ال ت   ك  ه متن املستلمس ولتن ي تور لتذل  اثئتر،
ال ميكتن أمارات الكثر عليه واقت ان ال   من  ل  حىت اليتا ث ال ا  أنه يقتل أصاابه كما سبق، أما أن يرتك إقامة ال  دوآا من قومه آهذا ما
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 ان يستلز  إقامة ال  عليه إ ا عصى.وقوعه ان كونه مظهرا اإلمي
ذا متتاال هتتن كتان ختتتريثا آتيهم   هم ِبتتق وإمث متن هتتم قومته التتذي ستي ورن لتته  أليستوا متتن املتؤم س  وهتتل ي تور املؤم تتون إ ا أقتيم حتت  هللا علتى واحتت  مت

اهر مته آلتيح ه تاك ستبب  تقتن بتذل  ثميتان آاميكن أن يقا أب ا من مؤمن حقا، أما تركه قتله ما  هور نثاقه آإنه خيتلف عن هذا انه يظهر اإل
 ه. كر  ل  أح  من قوميما سبق آلم كسوي  بن الصامت ح ا  لقتله ا ذر بن وايث البلوي   عليه الص ة والس  يستوجب قتله، وق  قتل ال   

ن شتي ان عتكمتا أدترج ال  لتى أختتراآهم،عإقامتته هو أول من أنكر على اامم السابقة إقامة ال  على ضتعثائهم وتترك  عليه الص ة والس  والرسول 
نوا إ ا كتان قتبلكم أهنتم كتا    إمنتا ضتل متناي أيهتا ال تا»قتال:  عليته الصت ة والست  عائشة رضي هللا ع ها يف ح يل امل زوميتة التيت سترقت أن ال ت  

 «.  حمم  ي ها م  سرقت لقطاسرق الشريف تركوه وإ ا سرق الاعيف آيهم أقاموا عليه ال  وأ  هللا لو أن آا مة ب ت حم
 .1[ختيتا مث يرتكبه  هذا ماال ميكن ح وثه واليليق رقا  ال بوة. عليه الص ة والس  آكيف ي كر 

. آستقطت بتذل  يم عليته الت  ك ت هإمتا أنته أقتوحاصل الرواايت امل تلثة: أن ابن سلول إمتا أنته مل ي قتم عليته الت  انته َعترَّع ومل ي صترهح ابلقتذف، و 
رثة بشترح الكت   يف ثبتوت الت العتقاث ع  على ال ثاق  آق  سبق جواب  ل  يف مبال ا عليه الص ة والس  الشبهة. أما ملا ا مل يقتله ال    هذه

 قاع ة التكث . 
  .وبعض الصاابة َحرهموا ال ل ومل يكثر أح  بذل عليه الص ة والس  : أن ال   الشبهة احلادية عشرة

  الت ل متن ا، ومل يكثر متن حتره والاكم هب ذه الشبهة أنه إ ا كانت القوانس الوضعية حتل الرا  وحتر  ال ل آلما ا يكثر واضعهاويري  أصااب ه
 الصاابة.

 ، ويقال آيها ماقيل آيما سبقها.عليه الص ة والس  وهذه الشبهة أياا آيها ت قيص لل   
تَ َحلَّ اّللَّ  أَ اَي أَيتَُّها ال َِّ ُّ ملَ حت َرهِ   َما )تعاىل  يف قوله ويش  أصااب هذه الشبهة إىل ماورث قَتْ  ،  َخث ورم رَِّحيمم ِ ي َمْرَضاَت أَْوَواِجَ  َواّللَّ   َلَ  تَتبتْ

تتْم حتَِلَّتتَة أمَْيَتتاِنك مْ  تتْم َواَل تَتْعتَتت  واْ َمتتا َأَحتتلَّ اّلله   رهِم تتواْ  َيِهبَتتاتِ لَّتتِذيَن آَم  تتواْ اَل حت َ ااَي أَيتَُّهتتا )، ويف قولتته تعتتاىل 2 - 1التاتتر :  (آَتتتَرَع اّللَّ  َلك  ىل إ - ( َلك 
 .89 - 8٧املائ ة:  (َرِة َمَساِكسَ َن َآَكثَّاَرت ه  ِإْ َعا   َعشَ متُّ  اَامْيَاا َعقَّ رَِ اَل يت َؤاِدذ ك م  اّلله  اِبللَّْ ِو يف أمَْيَاِنك ْم َولَتِكن يت َؤاِدذ ك م )  -قوله 
 كذل :  على هذه الشبهة يكون رعرآة أن حتر  ال ل َييت على أربعة أوجه، م ها ماهو كثر وم ها ماليح والرث
قتال  ا علتى الطواخيتت. كمتاانعتا  ِببستهعتن أهتل اَّاهليتة متن ال ستيء وحتتر  بعتض اااول: التار  على وجه التشريا، كالذي قصَّته هللا  الوجه -

َا ال َِّسيء  وِ ) تعاىل َمتا َجَعتَل اّلله  ِمتن ِبَِت َِة ) ال تعتاىل، وكمتا قت٣٧التوبتة:  (رهِم ونَته  َعامتا   َعامتا  َو  َ لِهونَته  اَيَثةم يف اْلك ْثِر ي َالُّ ِبِه الَِّذيَن َكَثر واْ   ِ ِإمنَّ
زا  للت ثح ولل ت ، وهتذا ، آهتذا حتتر  علتى وجته اإللت1٠٣املائت ة:  ( اْلَكِذبَ ّللهِ  َعَلى اَواَل َسآئَِبِة َواَل َوِصيَلِة َواَل َحاِ  َولَتِكنَّ الَِّذيَن َكَثر واْ يَتْثرَت ونَ 

 هو التشريا املكثِهر امل الف لشرن هللا.
 الوجه ال اين: جمرث ترك الشيء ان ال ثح تكرهه أو الحاجة قا آيه. -
 اح. الوجه ال الل: حتر  الشيء على ال ثح ب ذِر، أبن ي ذر هلل أال يثعل بعض املب -
 الوجه الرابا: حتر  الشيء على ال ثح بيمس، أبن  لف على أال يثعل بعض املباح. -

هللا تعتاىل  متن هتذا البتاب متاحكىن يثعلته، و أوالوجهان ال الل والرابا كا  مشروعس يف خترن من قبل ا، أن  ر  املرء على نثسه الشيء آ  دوو له 
َل التتَّتتْورَاة  ق تتْل آَتتْأت واْ نَتْثِستتِه ِمتتن قَتْبتتِل َأن تت  َتتتزَّ  رَائِيل  َعلَتتىرََّ  ِإْستتِ  َكتتاَن ِحتتت ًّ لهِبَتتيِن ِإْستترَائِيَل ِإالَّ َمتتا َحتتك تتلُّ الطََّعتتا) وب عليتته الستت  عتتن يعقتت
َترهِ   َهتا ال َّتِ ُّ ملَِ أَيتُّ  ايَ ) لآلايت الستابقة . مث ن ِسخ هذا يف ختريعت ا آصار الدوو للمرء أن  ِهر  ال ل على نثسه9٣آل عمتران:  (اِبلتتَّْورَاةِ   وقولته تعتاىل ( حت 

تتر عتتن ميي تته وَييت التتذي حرهمتته علتتى س، وجتتب عليتته أن يك تتذِر أو ميتتب، ومتتن آعتتل ختتتيتا متتن  لتت   (...اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ اَل حت َرهِم تتواْ  َيِهبَتتاتِ ) ثِه
 نثسه. 

أصتتااب هتتذه الشتتبهة كتتان متتن ابب التاتتر  ب تتذر أو ميتتس ولتتيح علتتى وجتته التشتتريا: أن  والتتذي يتت ل علتتى أن التاتتر  يف اآلايت التتيت استتت ل هبتتا
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 اآليتس اللتس است لوا هبما ق  أعقب هللا ال هي عن التار  آيهما بذكر كثارة اليمس:
 .(مْ َة أمَْيَاِنك  ك ْم حتَِلَّ َقْ  آَتَرَع اّللَّ  لَ ) –إىل قوله  - (اَي أَيتَُّها ال َِّ ُّ ملَ حت َرهِ   ) آقال تعاىل
 (َامْيَاَن َآَكثَّاَرت ه  اا َعقَّ متُّ  ِدذ ك م رَِ َولَتِكن يت َؤا) –إىل قوله  - (اَل حت َرهِم واْ  َيِهَباِت َما َأَحلَّ اّلله  ) وقال تعاىل

َتا )قال تعاىل الكثر، آ   لتار  والتاليل على وجه التشريا والذي مل يصف هللا آاعله بآليح آيما است لوا به حجة على إابحة ا ل َِّستيء  واَِيَثةم اِإمنَّ
    ، ٣٧التوبة:  (يف اْلك ْثرِ 
 .1٠٣.1املائ ة:  (اّللِه اْلَكِذبَ َما َجَعَل اّلله  ِمن ِبَِ َِة َواَل َسآئَِبِة َواَل َوِصيَلِة َواَل َحاِ  َولَتِكنَّ الَِّذيَن َكَثر واْ يَتْثرَت وَن َعَلى ) وقال تعاىل

 لى حكم (. ولكن أنزقم عم على حكم هللاأجاو الكم ب   ماأنزل هللا بقوله )آ  ت زق عليه الص ة والس  : أن ال   لشبهة الثانية عشرةا
كتتاآر،   كثتتر آهتتوومتتن أجتتاو ال جتتاو الكثتتر،وهتتذه الشتتبهة تلاتتق رتتا قبلهتتا يف اختتتتماقا علتتى ت قتتيص ال بتتيص، وأنتته أجتتاو الكتتم ب تت  متتاأنزل هللا، أي أ

 إمنا جاء ابإلميان ابهلل وح ه والكثر ابلطاخوت . عليه الص ة والس  آكيف يسول هذا الظن وهو 
وهذه الشبهة ت ل على وآور جهل صتاحبها، والت يل املشتار إليته هتو حت يل بريت ة بتن الصتيب املشتهور يف ال تزو، وآيته قتال بريت ة )كتان رستول 

اختتزوا بستتم هللا يف  ا  علتتى جتتيش أو ستترية أوصتتاه يف داصتتته بتقتتوى هللا ومتتن معتته متتن املستتلمس دتت ا ، مث قتتال: إ ا أمهتتر أمتت عليتته الصتت ة والستت  هللا 
وإ ا حاصتترت أهتتل حصتتن وأراثوك أن ت تتزقم علتتى حكتتم هللا آتت  ت تتزقم علتتى ح كتتم هللا، ولكتتن أنتتزقم  -إىل قولتته  -ستتبيل هللا، قتتاتلوا متتن َكَثتتر ابهلل 
 . 2(أتصيب آيهم حكم هللا أ  ال على حكم ، آإن  الت ري 

 وهتتذا التت ص اليتت ل علتتى إجتتاوة الكتتم ب تت  متتاأنزل هللا، وإمنتتا يتت ل علتتى أن ا تهتت  قتت  يصتتيب وقتت  خيطتتيء، وإصتتابته مع اهتتا أن يواآتتق حكمتته يف
إ ا حكتم التاكم آاجتهت  مث أصتاب )  عليه الصت ة والست مسألةِ  ما حكَم هللا آيها، ودطؤه أن خيالف حكمه حكَم هللا آيها. كما قال رسول هللا 

 .٣(آله أجران، وإ ا حكم آاجته  مث أدطأ آله أجر
ي ب ي أال ي سب املثتيت الكتم إىل هللا إال بت ِص... ال دتوو للمثتيت أن يشته  علتى هللا ورستوله أبنته ]وقذا كان من آثاب املثيت، كما قال ابن القيم: 

، ونقلتت هتذا يف أحكتا  4[ملا يعلم أن اامر آيه كذل  مما نص هللا ورسوله على إابحته أو حترميته أو كراهتته أحله كذا أو حرهمه أو أوجبه أو كرهه إال
 املثيت ابلباب اخلامح هبذا الكتاب.

ل  وكتتذ  زيته واالحتيتتاط،متول علتتى التهتذ ال هتتي حم]يف التت يل املستت ل بتته هتو كمتتا قتال الشتتوكاين يف ختتترحه  عليتته الصت ة والستت  وقتذا آتتإن قولته 
 .[« آإن  الت ري أتصيب آيهم حكم هللا أ  ال» عليه الص ة والس  الذي قبله، والوجه ماسلف، وقذا قال 

صتا  اة وحكمهتا ورث م صو ا تكتون واضتواامر كما قال ابن القيم، آإن ااقاية اليت تعترع للاتاكم )القاضتي( واملستائل التيت تعترع للمثتيت، بعاته
  ن ال صتتوص أو ابلقيتتاالستتت باط متتالكتتم أو الثتتتوى آيهتتا هتتو ماقاتتى بتته هللا، وبعاتتها تكتتون دثيتتة وحكمهتتا يعتترف اب عليتته آهتتذه دتتوو اَّتتز  أبن

 عليها، آهذه الدوو اَّز  أبن الكم أو الثتوى آيها هو حكم هللا. 
لتاكم أن اة علتى أن ااصتل يف ثلتة ال التمتن ااوقذا آإن ح يل بري ة الحجة آيه على إجاوة الكم ب   ماأنزل هللا، وي ب ي آهمه جبمعه ما خت ه 
دمتا الت ص متا  و صت يا الثقهتاء: أنرون، هذا هيكون جمته ا ، وأنه دب عليه أن  كم را أنزل هللا، وأن من مل  كم را أنزل هللا آأولت  هم الكاآ

هم إىل والات ل آيعمت  أحت  أهتل الزيت  وضتعه، وحنتو  لت . أمتاخ ه من ال صوص، ويرثه املتشابه إىل احملكتم، ويعمتل ابخلتاص يف موضتعه والعتا  يف م
لتته متتاال  تمتتل متتن املعتتاين لياتتل ال تتا  ب تت  علتتم كمتتا قتتال تعتتاىل ِت َتتاء اْلِثتتْ َتتِة ِبع تتوَن َمتتا َتَشتتابََه ِمْ تته  ابْ َويْتت م آَتيَتتَّ  ل تتوهِبِمْ لَّتتِذيَن يف قت  آََأمَّتتا ا) نتتص   َمِه

 . 82اإلسراء:  (   الظَّاِلِمَس َإالَّ َدَسارا  ِ َس َواَل يَزِيَثاء َوَرمْحَةم لهِْلم ْؤمِ َونت  َتزهِل  ِمَن اْلق ْرآِن َما ه َو ختِ ) ، وق  قال تعاىل٧: آل عمران (َوابِْتَ اء أَتِْويِلهِ 
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 (. استثت قلبأجاو الكم ب   ما أنزل هللا بقوله ) عليه الص ة والس  : أن ال   الشبهة الثالثة عشرة
 والطعن آيه.  عليه الص ة والس  آيها ماقيل آيما قبلها من اختتماقا على ت قيص ال   ويقال 

َوَمتا َكتاَن ِلم تْؤِمِن َواَل م ْؤِم َتِة ) اىل، وبقولته تعت4٣ال ال:  (َلم ونَ آَاْسأَل واْ َأْهَل الذهِْكِر ِإن ك  ت ْم اَل تَتعْ ) وما ا يص ا صاحب هذه الشبهة بقوله تعاىل
. آهتل يستأل املستلم ٣٦ااحتزاب:  (ِبي ا  مُّ َرس وَله  آَتَقْ  َضلَّ َضَ ال  ْعِص اّللََّ وَ  َوَمن يتَ ى اّللَّ  َوَرس ول ه  أَْمرا  َأن َيك وَن َق م  اخلَِْ َة  ِمْن أَْمرِِهمْ ِإَ ا َقاَ 

 ب .ي ا ب ص آية ااحزال ض ال مبضبه آيكون ق  أهل الذكر أ  يستثت قلبه آيما دهل حكمه ، وهل يثعل ماقاى هللا ورسوله به أ  ما رآه قل
ص آيتة يعجتزهم أن َيتتوا بت ال -القتول  وكمتا أستلثت -وق  ق همت يف الرث على هذه الشبهة هبذه التساؤالت ليعلم القاريء أن أهل الزيت  والات لة 

 امح متن أحكتا  املثتيتالقستم اخلت   يف الرتجتيح يفأو ح يل يست لون به على البا ل بل على الثسق والكثر، وقت  ضتربت أم لتة لتذل  ع ت  الكت 
 ضل ومن اهت ى.ابلباب اخلامح. ولكن ع   جا ال صوص يظهر من 

تتت َته م ِرَتتتا أَنتتتَزَل اّلله  ) ويف حتتتق التتتاكم والقاضتتتي قتتتال تعتتتاىل تتتم بَتيتْ تتتم ِرَتتتا أَنتتتَزَل اّلله  آَأ وْ ) ، وقتتتال تعتتتاىل49املائتتت ة:  (َوَأِن اْحك  تتتم  لَتتتتَوَمتتتن ملَّْ َ ْك  ِتَ  ه 
 ستت  عليتته الصتت ة وال تت  ون كتتاآرا   وهتتل َيمتتره ال، آهتتل  كتتم رتتا أنتتزل هللا، أ   كتتم رتتا رآه قلبتته وإن دتتالف متتاأنزل هللا آيكتت44املائتت ة:  (اْلَكتتاِآر ونَ 
 بذل  .

ل صتتوص ب اَّمتتا بتس هتتذه ادتتمي، وإمنتا والتق أنتته التعتارع بتتس كتتل ال صتوص الستتابقة ستتواء متايلز  التتاكم والقاضتتي واملثتيت م هتتا أو متا يلتتز  العتتا
 عتاىلتض ال تا  قتا. قتال عتبقض يف آهتم وإعمال كل م هتا يف موضتعه لت آا الت تاقض بتس نصتوص الشتريعة، آإهنتا التت تاقض يف  اْتا، وإمنتا يقتا الت تا

 .82ال ساء:  ( َآا  َكِ  ا  اْدتِ يِه آِ أََآَ  يَتَتَ بتَّر وَن اْلق ْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِع ِ  َخْ ِ اّللِه َلَوَج  واْ )
 عليتته الصتت ة والستت  أمتتا التت يل التتذي استتت ل بتته أصتتااب هتتذه الشتتبهة آهتتو حتت يل وابصتتة بتتن معبتت  رضتتي هللا ع تته وآيتته قتتال: أتيتتت رستتول هللا 

ب، واإلمث ماحتاك يف الت ثح وتترثث استثت قلب ، الس ماا مأنت إليه ال ثح وا مأن إليته القلت ( قلت: نعم قال )جتت تسأل عن الس واإلمثآقال )
ح يل حسن روي اه يف مس  ي اإلمامس أمحت  بتن ح بتل والت ارمي ذست اث حستن. ]يف ااربعس:  النوو ( قال يف الص ر، وإن أآتاك ال ا  وأآتوك

عليته الصت ة لت يل عتن ال ت  وقت  روي هتذا ا -إىل أن قتال  -، وقال ابن رجب ال بلي: آثي إس اث هذا ال يل أمران يوجب كل م هما ضتعثه 
 .1[من وجوه متع ثة وبعض  رقه جي ة. والس  

يعو كترت ه تا وهذا ال يل ق   كرته يف ع ة مواضا ابلباب اخلامح من هذا الكتتاب )أحكتا  املثتيت واملستتثيت وآثاهبمتا( متل آيهتا ك املواضتا التيت  
 هبذا ال يل، وم ها: 

ول ابتن القتيم أنته قتا  املستتثيت(. وأن لستابعة أبحكتيثتيته ألبتته. )يف مراتتب املثتتس أبحكتا  املثتيت، ويف املستألة ا مسألة إ ا مل د  املستثيت أح ا   - 1
 يتارى الق آإن للاق أمارات. آه ا يستثت قلبه إ ا مل د  من يثتيه البته.

ا ه اك. وأنه بشروط ث ثة راجعه مة له ثاينةستثيت(. وأهنا ملز مسألة هل آتوى املثيت م لزمة للمستثيت  )وهي املسألة اخلامسة عشرة أبحكا  امل - 2
ثتيت ابلِتله واَّتواو ستثتاء آأآتاه املاورث يف االميتوقف يف قبول الثتوى إ ا خت  يف علم املثيت وثاينته أو إ ا علم أن اامر يف البا ن والقيقة ِب ف 

 وهو حرا  عليه يف البا ن. 
(، ريبتت ا يريبتت  إىل متتاال يثن متت) الستت  و عليتته الصتت ة خيتتتلط آيهتتا التت ل ابلتترا  يعمتتل اب مت تتان التت ثح، كمتتا قتتال  يف اامتتور املشتتتبهة التتيت - ٣

 آيعمل اباحوط. 
آأمتتا ماكتتان متتا املثتتيت بتته ثليتتل ختتترعي، ] اباان ر اابأمتتا مااتاتتح حكمتته وع لِتتَم ثليلتته آتت  اعتبتتار لستتكون التت ثح وا مت تتان القلتتب آيتته، كمتتا قتتال 

 .2[ويف اَّملة آما ورث ال ص به آليح للمؤمن إال  اعة هللا ورسوله -إىل قوله  -لى املستثيت الرجون إليه وإن مل ي شرح له ص ره آالواجب ع
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م  اخْلِتَ َة  ن َيك توَن َق ترا  أَ س تول ه  أَْمتَاى اّللَّ  َورَ  ِإَ ا قَ َوَما َكاَن ِلم ْؤِمِن َواَل م ْؤِمَ ةِ ) آليح يف ال يل حجة اصااب الشبهة، واامر هو كما قال
 .٣٦احزاب: ا (ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يَتْعِص اّللََّ َوَرس وَله  آَتَقْ  َضلَّ َضَ ال  مُِّبي ا  

 . بكثره عليه الص ة والس  : ختبهة أن أح  الصاابة ب هل حكم هللا ومل  كم ال   الشبهة الرابعة عشرة
التتذي وين، والعستتيف هتتو ااجتت ، والتت يل متثتتق عليتته، ويف روايتتة للب تتاري عتتن أيب هريتترة وويتت  بتتن دالتت   واملشتتار إليتته هتتو متتاورث ِبتت يل العستتيف

 -وكتان أآقته م ته  -آقتال: انشت  ك هللا إال قاتيت بي  تا بكتتاب هللا، آقتال دصتمه  عليته الصت ة والست  رضي هللا ع هما قاال: جاء رجلم إىل ال ت  
: )ق تْل(، آقتال: إن ابتين كتان عستيثا  يف أهتل هتذا، آتزين عليته الصت ة والست  هللا وأ ن يل ايرسول هللا، آقتال ال ت  آقال: َصَ ق، اِقض بي  ا بكتاب 

ا الترجم، ابمرأته، آاآت يت م ه رائة ختاة وداث ، وإين سألت رجاال من أهل العلم آأدسوين أن على ابين جل  مائة وت ريب عتا ، وأن علتى امترأة هتذ
والذي نثسي بي ه اقاسه بي كما بكتاب هللا: املائتة واخلتاث  َرث  عليت ، وعلتى اب ت  جلت  مائتة وت ريتب عتا ، وايأنتيح ) ة والس  عليه الص آقال 

 .1( آاعرتآت، آرجهااخ  على امرأة هذا َآَسْلها، آإن اعرتآت آارجها
 ة ليته الصتعآاكتم ال ت   بشترن هللا،  على اب ه، ومل يقص  الكثترهذا رجل ب هل حكم هللا وهو يعلم، ولك ه آعل  ل  إختثاقا  ]قال صاحب الشبهة 

مس ثتر عتن الكتا  التاكرأ حكتم الك. يري  صاحب الشتبهة بتذل  أن يت [على الز ة را يستاقون، ومل يعامل  ل  الرجل أبحكا  الكثار والس  
 ابلقوانس الوضعية. وليح اامر كما  ن، والرث عليه من وجهس:

برأيته  -وهتو االآتت اء املتذكور  -صاايب وال  العسيف مل )يب ل حكم هللا وهو يعلم( كما قال صاحب الشبهة، بل إنته آعتل متا آعلته أوال أن ال - 1
متتا جهلتته ِبكتتم هللا، ويتت ل علتتى جهلتته: الستتؤال التتذي ستتأله بعتت  متتا آعلتته، قتتال )آاآتتت يت م تته... وإين ستتألت رجتتاال متتن أهتتل العلتتم آتتأدسوين(.، 

وهتو  رع ع ت  هتذا الصتاايب قتوالن: رأيته يف االآتت اء، وقتول خت ه متن الصتاابة ابَّلت  والترجم، آثعتل مادتب عليته ع ت  تعتارع ااقتوالوبذل  تعا
 عليه الصت ة والست  رسول . آجاء إىل ال٥9ال ساء:  (آَِإن تَتَ اَوْعت ْم يف خَتْيِء آَتر ثُّوه  ِإىَل اّللِه َوالرَّس ولِ ) الرتجيح ابلرث إىل هللا والرسول كما قال تعاىل

شترة آبسه له الصواب من اخلطأ. وهذا مادب على كل مسلم إ ا تعارضت ع ه أقوال املثتس أن يبال عتن الرتجتيح كمتا  كرتته ابملستألة الساثستة ع
. آلتم 2[ليت بتت الصت ة والست   عليتهإن هذا الصاايب تاارب ع ت ه دتسان آتأتى ال ت  ]هللا  حزا رمحهأبحكا  املستثيت ابلباب اخلامح. وقال ابن 

 يب هل هذا الصاايب حكم هللا وهو يعلم كما وعم صاحب الشبهة الذي لبح الق ابلبا ل، بل كان الصاايب دهل حكم هللا ع  ما قال برأيه.
قهن أنتته ليت بتتت، آلمتتا تتتي  ة والستت لصتت اعليتته والوجتته ال تتاين: أن الصتتاايب ملتتا بل تته عتتن ختت ه متتن الصتتاابة أن حكتتم هللا ِبتت ف رأيتته أتتتى ال تت   - 2

 هتذا هتتو  يل . أ  أن تتل هتذا التترحكتم هللا ستلهم بتته وداتا لتته، آهتل خياتا هتتؤالء الكتا  الطواخيتتت احكتا  هللا متا علمهتتم هبتا حتتىت  تتل قتم 
 .42البقرة:  (ونَ أَنت ْم تَتْعَلم  قَّ وَ َواَل تَتْلِبس واْ الَْقَّ اِبْلَباِ ِل َوَتْكت م واْ الَْ ) اتبان س ن امل اوب عليهم كما قال

 الست  و عليته الصت ة ل ت  ا ليل صت ة : أن ال جاختي مل  البشة كان  كتم ب ت  متاأنزل هللا ومل يكثتر، بتل متات مستلما  بتالشبهة امامسة عشرة
 اَّ اوة عليه.

 أقول:ويري  صاحب الشبهة بذل  ع   تكث  الكا  املعاصرين الاكمس ب   ماأنزل هللا. و 
دتس موتته ابلتوحي يف اليتو   عليته الصت ة والست  اَّ اوة عليه آ ابت يف الصاياس ويف خ  ا، وق  علتم ال ت   عليه الص ة والس  أما ص ة ال   

وقتال إن وآاتته كانتت ست ة الذي مات آيه ما ب ع  مابس امل ي ة والبشة وقذا ع  ه دسه من ثالئل ال بوة كما أدرجه البيهقي، وأختتار إليته ابتن حجتر 
نعتي قتم ال جاختتي صتاحب  عليته الصت ة والست  عن أيب هريرة رضي هللا ع ه )أن رستول  البخار . ومن  ل  مارواه ٣تسا بع  اقجرة ع   ااك ر

صتلى آصتلهى عليته وكتسَّ َصتفَّ هبت عليته الصت ة والست  إن رستول هللا ]. وع ه قال 4(است ثروا اديكمالبشة يف اليو  الذي مات آيه، وقال: 
 
م يف امل
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كتتب إىل كسترى وقيصتر وال جاختتي وإىل كتل جبتار يت عوهم إىل   عليته الصت ة والست  أن رستول هللا ]عن أنتح رضتي هللا ع ته  مسلم. وروي 1[أربعا
. [ه، بل جناختيه آدر َتل  بعت ههللا عزوجل، وليح ابل جاختي الذي نعاه ا صاابه يف اليو  الذي مات آيه ودرج هبم إىل املصلى آصفه وصلى علي

َواَل ت َصتلِه ) إست مه لل هتي عتن الصت ة علتى املشتركس وعتن االستت ثار قتم كمتا قتال تعتاىل ثليتل علتى عليته الصت ة والست  والخت  أن صت ة ال ت  
 .11٣التوبة:  (آَم  واْ َأن َيْستَتْ ِثر واْ لِْلم ْشرِِكَس َوَلْو َكان واْ أ ْويل قت ْرىَب  َما َكاَن لِل َِّ ِه َوالَِّذينَ ) ، وقال تعاىل84التوبة:  (َعَلى َأَحِ  مِه تْه م مَّاَت أََب ا  

بعي هتا، وهتو  ايح يف هتذه املستألةه إال ِبتس صتحكم را أنزل هللا أو حكم ب   ماأنزل هللا، آهذا ماال ميكن اثباتته أو نثيت -أي ال جاختي  -وأما أنه 
 ماال سبيل إليه. 

عليتته   ت يف خيبتتتهم عتتن ال تتالتتيت أنزلتت بتتت التتذي يتت ل عليتته جممتتون ااحاثيتتل أن املستتلمس املهتتاجرين إىل البشتتة مل تتتبل هم بعتتض الشتترائاولكتتن ال ا
ي متات دتذ بته. وكتون ال جاختتهتو خت  مؤاآ. وهذا هو الال ابل سبة لل جاختي أياا، واملسلم مكلف را بل ه متن الشترن ومتامل يبل ته الص ة والس  

 .ا أنزل هللاا  آهذا ثليل على أنه آعل مادب عليه بق ر مابل ه من ثين اإلس   سواء كان ق  حكم أو مل  كم رمسلم
إال القتتل  ن متن الكتا  جتوااب  ، آمتا دت و آهل يَقارن حاله ِبال هؤالء الكا  الطواخيت الذين تطتالبهم الشتعوب املستلمة بتاكتيم الشتريعة ليتل هنتار

ل جاختتي ؤالء الطواخيتت متن اف . آتأين هتاملؤامرات ال ولية واإلقليمية لرب اإلس   واملسلمس ابسم مكاآاتة اإلرهتاب والتطتر والسجن والتعذيب و 
 رضي هللا ع ه .

 ، أمتاه وماقت ر عليته م هتامتل رتا بل توم ار جتواب هتذه الشتبهة علتى أن التكليتف م توط ببلتول أحكتا  الشتريعة متا القت رة، آال جاختتي مل تبل ته أو ع
 الكا  املعاصرون آق  بل هم مادب عليهم وعلموا املراث م هم آما اوثاثوا إال   يا  وع تت وها.  

َوالَّتتِذيَن ) ستعها، كقولته تعتاىلف نثستا إال و لهتوأياتا آتإن هللا تعتاىل قتت  أدتس يف خت  موضتا أنته اليك]رمحته هللا  ميمياة ابانويف بيتان هتذا ااصتل قتال 
ف  اّللَّ  نَتْثستا  اَل ي َكلهِت)، 2٣٣البقترة:  (اَل ت َكلَّتف  نَتْثتحم ِإالَّ و ْستَعَها) ، وقولته42ااعتراف:  (اِلَاِت اَل ن َكلِهف  نَتْثسا  ِإالَّ و ْسَعَهاآَم  واْ َوَعِمل واْ الصَّ 

َربتَّ َتتا َواَل حَتِْمتتْل ) عتتاه املؤم تتون بقتتوقم:، وقتت  ث1٦الت تتابن:  (َطْعت مْ آَتتاتتَّق وا اّللََّ َمتتا اْستتتَ ) ، وأمتتر بتقتتواه بقتت ر االستتتطاعة آقتتال:٧الطتت ق:  (ِإالَّ َمتتا آََتَهتتا
َ ا ِإْصرا  َكَما مَحَْلَته  َعَلى الَِّذيَن ِمن قَتْبِلَ ا َربتََّ ا َواَل حت َمهِ    آقال: ق  آعلت. ،28٦البقرة:  (َ ا ِبهِ لَ ا اَل  َاَقَة ْلَ ا مَ َعَليتْ

، د آتتا للق ريتتة طتتال وال استتيز ع تته، د آتتا للجهميتتة ا سة،وثلتتت علتتى أنتته اليؤادتتذ امل آتت لت هتتذه ال صتتوص علتتى أنتته اليكلتتف نثستتا متتاتعج
 واملعتزلة، وهذا آصل اخلطاب يف هذا الباب.

ثته هللا ان هذا هو الذي كله مااستطان، ك إ ا اجته  واست ل آاتقى هللا -من إما  وحاكم وعامل و  ر وم ا ر ومثت وخ   ل   -آا ته  املست ل 
  -إىل أن قال  -ه، وهو مطيا هلل مستاق لل واب إ ا اتقاه مااستطان، وال يعاقبه هللا ألبته إاي

 مااستتطان،  ل عليته، واتقتى هللاز وآمتن رتا أنت يف ثار الكثتر، وعلتم أنته رستول هللا آتآمن بته، عليته الصت ة والست  وكذل  الكثهار من بل ته ثعتوة ال ت  
إ هتتار ثي تته،  قجتترة، ومم وعتتا  متتن وعتتا متتن اه اقجتترة إىل ثار اإلستت  ، وال التتتزا  جيتتا ختتترائا اإلستت  ، لكونتته ممكمتتا آعتتل ال جاختتتي وختت ه، ومل ميك تت

يهتا آمل يكن ثدل  -ك رها أو أ -س   وك   من خترائا اإل -إىل أن قال  -وليح ع  ه من يعلهمه جيا خترائا اإلس  ، آهذا مؤمن من أهل اَّ ة 
 ان، واليتؤثي الزكتاةو  ختتهر رماتاجر ومل داهت  وال حتل البيتت، بتل قت  ر وي أنته مل يكتن يصتلي الصتلوات اخلمتح، واليصتلعجزه عن  ل ، آلتم يهت

 -لقترآن. ان  كتم بيت هم ِبكتم كتن ميك ته أالشرعية، ان  ل  كان يظهر ع   قومه آي كرونه عليه، وهو الميك ه خمتالثتهم. وحنتن نعلتم قطعتا أنته مل ي
بتل  -ر قاضيا س املسلمس والتتاوىل الرجل بختي ماكان ميك ه أن  كم ِبكم القرآن، آإن قومه اليقرهونه على  ل . وك  ا ما يتوال جا -إىل أن قال 

  -ال إىل أن ق - وسعها.  نثسا إالهللاويف نثسه أمور من الع ل يري  أن يعمل هبا، آ  ميك ه  ل ، بل ه اك من مي عه  ل ، واليكلف  -وإماما 
 عجز ع هتتا بتتل الوجتتوبلشتترائا متتايلتة ال دتت ف بتتس املستتلمس أن متتن كتتان يف ثار الكثتتر وقت  آمتتن وهتتو عتتاجز عتتن اقجتترة الدتتب عليته متتن اوابَّم

ء، وهتذا  أ هر قتويل العلمتاه القااء يفِبسب االمكان، وكذل  مامل يعلم حكمه، آلو مل يعلم أن الص ة واجبة عليه وبقي م ة مل يصل مل دب علي
  ح يثة وأهل الظاهر، وهو أح  الوجهس يف مذهب أمح .مذهب أيب
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ثتتوا يف وكتتذل  ستتائر الواجبتتات متتن صتتو  ختتتهر رماتتان وأثاء الزكتتاة وختت   لتت . ولتتو مل يعلتتم حتتتر  اخلمتتر آشتترهبا مل  تت  ابتثتتاق املستتلمس، وإمنتتا ادتل
 .1[قااء الص ة

 ( على دطأ يف ك   ابن تيمية السابق:منبيه)
 يمية السابق على صواب ودطأ:اختتمل ك   ابن ت

 يه.هو معذور ال إمث عللى آعله، آأما الصواب: آهو أن العاجز عن ختيء من الشريعة، سواء من جهة ع   التمكن من العلم به أو ع   الق رة ع
 متته الثتهم، هتذا حاصتتل ك تته خمتتو الميككتتانوا الي قرهونتته علتى الكتتم ابلقتترآن، وهت  -وهتتم كثتار  -وأمتا اخلطتتأ: آقتول ختتتيخ اإلستت   إن قتو  ال جاختتتي 

ي بتت  لت  ب قتل  ا بعت  التب ل، وملهبتمل يلتتز   رمحه هللا، وهو دطأ، وهذا القول الي صار إليه يف ااصل إال بع  اثبات بلتول أحكتا  الشتريعة إليته وأنته
 جاختي آلم جتب عليه.تبل  ال  رائا ملصايح، بل الظاهر د ف  ل  كما ي ل عليه حال الصاابة العائ ين من البشة، آيكثي القول أبن الش

لتيت جتيتز اذا لتيح متن ااعتذار ه علتى أن هتأما القول أبن قومه كان ي كرون عليه واليقرونه، آهذا حمض الظن والت متس، والتذي يهم تا ه تا هتو الت بيت
 عي أنته تتذر هبتذا العتذر، آيتليتو  أن يعاالوضتعية ترك الكم ابلشريعة، وهذا هو وجه اخلطأ يف ك مته، وإال َّتاو اي حتاكم ممتن  كمتون ابلقتوانس 

  .من تكث ه خيشى من قومه أو خيشى من القوى العاملية وال ول الكسى إن هو حكم ابلشريعة، آهل هذا عذر مقبول مي ا
 أما ااثلة على أن م ل هذه اخلشية ليست عذرا  وال مانعا  من التكث ، آم ها. 

تتم ِرَتتا أَنتتَزَل اّلله  آَأ وْ  َوَمتتن ملَّْ  َْ ا  قَلِتتي   ْوِن َواَل َتْشتترَت واْ َِباَييت مَثَ تتو اْ ال َّتتاَ  َواْدَشتتآَتتَ  َكَْشتت) قولتته تعتتاىل - 1 تتم  اْلَكتتاِآر ونَ ك  . 44املائتت ة:  (لَتتتِتَ  ه 
كس كما تق   بسطه، آتالكثر اأنزل هللا كثرا  أمب   لكم . وإ ا كان ا(َآَ  َكَْشو اْ ال َّا َ ) آأبطل هللا عذر اخلوف ودشية ال ا  يف هذا املقا  بقوله

سته متن ة أحت هم أن خيلتا نثيارهم وخايتاليرتدص آيه ابخلوف مامل يقا إكراه ملجيء، وهذا خ  متصور يف حق الكا  اهنم يثعلون مايثعلون ابدت
    يف الثتترق بتتسكتتوقتت  تقتت   ال مقيمتتا  علتتى الكثتتر. الكتتم ويت لتتى عتتن امللتت  إن عجتتز عتتن إقامتتة حكتتم هللا آهتتذا دتت  لتته متتن أن يظتتل يف م لكتته

 اخلوف واإلكراه َبدر مبال االعتقاث.
ه ْم ِإنَّ اّللهَ م مِهت ك ْم آَِإنَّته  ِمت تْ ء بَتْعتِض َوَمتن يَتتَتتَوقَّ  َأْولِيَتا يَتاء بَتْعا ته مْ َرى َأْولِ اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  تواْ اَل تَتتَِّ تذ واْ اْليَته توَث َوال ََّصتا) وقوله تعاىل - 2

َعَستى اّلله  َأن ََيْيتَ اِبْلَثتْتِح َشتى َأن ت ِصتيبَتَ ا َثآئِتَرةم آتَ خنَْ ْم يَتق ول توَن ع وَن آِتيهِ َآرَتَى الَِّذيَن يف قت ل توهِبِم مَّتَرعم ي َستارِ ، اَل يَتْهِ ي اْلَقْوَ  الظَّاِلِمسَ 
تتْن ِع تتِ ِه آَتي ْصتتِبا واْ َعلَتتى َمتتا َأَستترُّ  ثصتتيل القتتول يف هتتذه اآليتتة ع تت  نقتت  )الرستتالة ، وقتت  ستتبق ت٥2 - ٥1ملائتت ة: ا (سَ واْ يف أَنْتث ِستتِهْم َ ِثِمتتَأْو أَْمتتِر مِه

مانعتا   ل علتى أن اخلتوف لتيحآ -ة الكثار وهو ه ا بسبب مواال -الليمانية يف املواالة( ربال االعتقاث، وأن اخلوف ليح عذرا  للوقون يف الكثر 
 من التكث .

يت عوه إىل اإلست  ،  عليته الصت ة والست  ك ثليل داص يف هتذه املستألة، وهتو قصتة هرقتل ملت  الترو  متا قومته، آلمتا بل تته رستالة ال ت  وه ا - ٣
ثتق وح ي ته مت أراث أن ي سلم، ولك ه داف من قومه أن يقتلوه كما قتلوا خ ه ممن أسلم من أساقثة ال صارى، آأراث أن خيتسهم آلم يواآقوه آلم ي ستلم.

مث كتتب هرقتل إىل صتاحب لته بروميتة، وكتان نظت ه يف العلتم، وستار هرقتل إىل مِحْتص، آلتم يَترِْ  محتص حتىت أَته كتتابم متن ]عليه، ويف رواية الب تاري 
بواهبتا آ لِهقتت، مث وأنه ن  ، آأِ ن هرقل لعظماء الرو  يف َثْسكرِة له ِبمتص، مث أمتر أب عليه الص ة والس  صاحبه يواآق رأي هرقل على دروج ال   

بواب آوج وها قت  ا لها آقال: ايمعشر الرو ، هل لكم يف الث ح والر خْت  وأن ي ب ت م لككم آتبايعوا هذا ال   ، آااصوا َحْيصة مح  ر الَوْحش إىل اا
، وقتتال: إين قلتتت مقتتاليت آنثتتا اد م وأيتتح متتن اإلميتتان قتتال: ر ثهوهتتم َعلَتتيه تتتس هبتتا خِتتت هتكم علتتى ثيتت كم، آقتت  رأيتتت. خلهقتتت، آلمتتا رأى هرقتتل نَتْثتتْر

ابان .وقصة قتلهم اسقثهم ملا أعلن إس مه  كرها ابتن حجتر يف ختترحه قتذا الت يل، وقتال 2[آسج وا له ورضوا ع ه، آكان  ل  آدر ختأن هرقل
شرط التذي أراثه، وإال آقت  كتان قتاثرا  وكان  ب أن يطيعوه آيستمر م لكه ويسلم ويسلموا ذس مهم، آما أيح من اإلميان إال ابل]عن هرقل  حجر

                                                 

 22٥ - 21٥ /19، وهو بعي ه موجوث يف )جممون الثتاوى( 12٣ - 11٠ /٥من )م هاج الس ة ال بوية(  1
 (٧ال يل ) 2
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. والشتاه  متن حت يل هرقتل أن دوآته متن قومته مل يكتن مانعتا متن تكثت ه، وستبب  1[على أن يثر ع هم ويرتك م لكه رخبة آيما ع   هللا، وهللا املوآق
جتتر، آكتتذل  اليكتتون اخلتتوف مانعتتا متتن تكثتت  كثتتره تتترك اإلقتترار ابلشتتهاثتس، ومل يقتتا عليتته إكتتراه آقتت  كتتان ذمكانتته أن يثتتره عتت هم كمتتا قتتال ابتتن ح

 هللا.الاكم ب   ماأنزل هللا، آالكثر هو الكثر وإن ادتلف سببه سواء كان كثره بسبب ترك اإلقرار ابلشهاثتس أو بسبب ترك الكم را أنزل 
والكتم بتته، وأنته كتان اليستتطيا أن خيتتالثهم، وأن  وأحتب أن أنبهته ه تا علتتى أن قتول ابتن تيميتة إن قتتو  ال جاختتي مل يكونتوا ليواآقتوه علتتى إ هتار ثي ته

أو متا علمته متن الت ين  -هذا الك   قاله ابن تيمية رمحه هللا برأيه أو هو ختيء است بطه، وق  قال ابن القيم عكسه َتامتا. وأن ال جاختتي أ هتر ثي ته 
أستلم امت تا متن ثآعته. آرجتلم  ملته ثي ته علتى حتت ي هرقتتل مث وأن قومته أ تاعوه وأن هرقتل علتم ذست مه ان ال جاختتي كتان يت آا لته دراجتا  وملتتا  -

عليته الصت ة آهتو يف )واث املعتاث( يف )ِ كتر ه يته  ابن القيمخيشى أن  كم ابلقرآن . والصواب يف هذا كله أنه عمل را بل ه من ال ين. أما ما كره 
بعل عمرو بن العاص إىل مل  ع مان يت عوه إىل اإلست  ، وهتو جيثتر  والس  عليه الص ة أن ال   ]يف مكاتباته إىل امللوك وخ هم( وآيه  والس  

جاختتي وأديه عب  ابين اَّل  ي، آسأل عب  ابن اَّل  ي عمرا  آقال آيما رواه عمرو )آسألين أين كان إس م ، قلت ع   ال جاختتي وأدستته أن ال 
لكتته، آقلتتت أقتتروه واتبعتتوه، قتتال وااستتاقثة والرهبتتان تبعتتوه، قلتتت نعتتم، قتتال انظتتر ايعمتترو متتاتقول إنتته لتتيح متتن  قتت  أستتلم، قتتال آكيتتف صتت ا قومتته ر 

دصلة يف رجل أآصح له من الكذب، قلت ماكذبت ومانستاله يف ثي  ا، مث قال متاأرى هرقتل َعلِتم ذست   ال جاختتي، قلتت بلتى، قتال أبي ختتيء 
قتال ال وهللا لتو ستألين ثر تا واحت ا  ماأعطيتته آبلت   الص ة والس   عليهعلمت  ل ، قلت كان ال جاختي خيرج له درجا آلما أسلم وص ق رام  

ا بته هرقل قوله آقال له ال ياق أدوه أت ن عب ك الخيرج ل  درجا وي ين ب ين خ ك ثي ا حم اث قال هرقل رجل رخب يف ثين آادتاره ل ثسته ماأصت 
 .    2[قلت وهللا ص قت وهللا لوال الان رلكي لص عت كما ص ا، قال انظر ماتقول ايعمرو، 

لقترآن صتواب أنته مل  كتم اب  لت . والوهذا كله يف بيان دطأ ما هب إليه ختيخ اإلس   متن أن ال جاختتي مل  كتم ابلقترآن انته قومته لتن يطيعتوه يف
 هلل تعاىل التوآيق.وابمعصو ،  انه مل تبل ه ااحكا  الشرعية التثصيلية. وختيخ اإلس   ما ج لته ورسو  ق مه يف العلم إال أنه خ 

 .٣:القول أبن هؤالء الكا  الاكمس ابلقوانس الوضعيةب اةالشبهة السادسة عشرة
 من مل خيتترج بب يتته متتنمتتؤ  -لشتترعي الح ابملصتتط -وهتتذا القتتول دطتتأ انتته حكتتم قتتؤالء الكتتا  ابإلستت  ، وهتتم كثتتار كثتترا  أكتتس، و لتت  ان البتتاخي 

تْؤِمِ َس اقْتتَتتَتل توا آََأْصتِلا وا بَتيتْ َوِإن  َائِ ) اإلس  ، قال تعاىل َا َعلَتى اْا ْدتَرى آَتَقتاتِ ِإن بَت َتْت ِإْحتآَت َته َمتا َثتَتاِن ِمتَن اْلم  إىل  - (ل وا الَّتيِت تَتْب ِتيَ ا  
َا اْلم ْؤِم  وَن ِإْدتَوةم ) –قوله  ؤالء س علمتاء أهتل الست ة. آوصتف هتهتذا الدت ف عليته بتو ، آستمهاهم هللا تعتاىل متؤم س متا الب تي. 1٠ - 9الجترات:  (ِإمنَّ

 الكا  ابإلميان ما ماق م اه من ااثلة على كثرهم هو دطأ  اهر.
ومتن  نعم، دوو وصف الكتاآر أبنته ابلِ  ابملعتىن الل توي ال ابملعتىن الشترعي، ولكتن الدت ف يف أن اللثتظ إ ا أ لتق دتب صترآه إىل مع تاه الشترعي،

إن اا ىل قت  بَت َتوا علي تا:. عتن كثتار مكتة يتو  اخل ت ق ) عليته الصت ة والست  يا ابملعىن الل وي آم ه قتول ال ت  ه ا كان دطؤه. أما تسمية الكاآر ابخ
 . آوصف الكثار ابلب ي.4(إ ا أراثوا آت ة أبي ا

إنته الي ستمى ابخيتا، وإمنتا البتاخي وأحب أن أنبهه ه ا على دطأ آدر يف ك   حسن اقاي ، وهو أنه يف ثار اإلس   إ ا  ََلم التاكم املستلم الرعيتة آ
 .٥هو من درج على اإلما  الق ب   حق، وحول هذا املعىن ت ور تعريثات الباخي يف املذاهب الثقهية ااربعة

َّتتور  ، والصتتواب هتتو القتتول ااول وأن اإلمتتا  إ ا  لتتم اليوصتتف ابلب تتي وإمنتتا يوصتتف اب٦ومل يقتتل أحتت  إن اإلمتتا  املستتلم يوصتتف ابلب تتي إال ابتتن حتتز 

                                                 

 4٣ /1)آتح الباري(  1
 ٦2 /٣)واث املعاث(  2
 در كتابه )ثعاة القااة(، ويف كتابه )سبعة أستلة يف العقي ة( ط ثار اانصاروهو قول االستا  حسن اقاي  يف آ ٣

 (41٠4ال يل رواه الب اري ) 4
، وللا ابلة )كشاف ٣82 /٧، وللشاآعية )هناية احملتاج( للرملي، ٦٠ /8، وللمالكية )خترح الزرقاين على خمتصر دليل( 42٦ /٣انظر لألح اف )حاختية ابن عاب ين(  ٥

 98 - 9٧ /11، وللظاهرية )احمللى( البن حز ، 114 /4الق ان( 

 99 /11)احمللى(  ٦
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 .1(أآال اَّهاث كلمة حق ع   سلطان جائر) عليه الص ة والس  كما قال 
ن ه علتى قولته هتذا، ومتبتن حتز  آتابعتاابلب ي هواعتماثه آيمتا يكتبته علتى مؤلثتات  -ولو مسلما  -والذي أثى ابالستا  اقاي  إىل وصف الاكم 

 ه.قواله ثون خ  أ  ابن حز ، وهذا أمنو ج من االعتماث على من ختذو  -اخلاص ب راسة الثقه  -ه ا حذهرت يف املبال السابا 
ضتعية آهتم كثتار  كمون ابلقوانس الو لكا  الا اوالاصل: أن الاكم سواء كان مسلما  أو كاآرا  اليوصف أبنه ابِل ابملعىن الشرعي قذا املصطلح. أما 

 -لقت   ابعت  اخلت ف  -هتل الست ة يهم وإستقاط لوجتوب جهتاثهم، التثتاق أكثرا  أكس ووصثهم أبهنتم ب تاة حكتم قتم ابإلست   وحتتر  لل تروج علت
رج عليه إال ابلكثر البواح. هذا وابهلل التوآيق.  على أن السلطان الخي 

 .الشبهة السابعة عشرة: القول أبن احلكاا احلاكمني ابلقوانني الوضعية منافقون
رى علتتى أجتت يتته الصتت ة والستت  علول هللا اخلتتروج علتتيهم، إ  مل خيتلتتف املستتلمون يف أن رستت وهتتذا أياتتا دطتتأ انتته حكتتمم قتتم ابإلستت   رتتا يعتتين حتتتر 

 امل اآقس حكم اإلس   يف الظاهر.
 وهذه الشبهة ت ل على ع   علم صاحبها أبحكا  ال ثاق وامل اآقس. 

ثتتي الكثتتر أو ي تتبطن الكثتت - 1 رمحتته هللا يف  اباان كثاارير، مل خيتلتتف العلمتتاء يف  لتت . قتتال آامل تتاآق )وهتتو الزنتت يق أياتتا( هتتو التتذي ي ظهتتر اإلستت   وخي 
َتاِثع وَن اّللهَ َوالَّتِذيَن ) وقولته تعتاىل -إىل قولته  -رن تعاىل يف بيان حال امل اآقس الذين ي ظهرون اإلميان ويبط ون الكثتر خت]تثس  أول سورة البقرة  خي 

 .2[ا إسرارهم الكثر يعتق ون جبهلهم أهنم خي عون هللا بذل أي ذ هارهم ماأ هروه من اإلميان م ،9البقرة:  (آَم  وا
وقت  اتثتق العلمتاء علتى أن استم املستلمس يف ]رمحته هللا  ابان ميمياةومن كان هذا حاله آ  د ف يف أنه جتري عليه أحكا  اإلس   كمتا قتال  - 2

اعمتتال الظتتاهرة، ابلصتت ة الظتتاهرة والزكتتاة الظتتاهرة والتتل الظتتاهر واَّهتتاث الظتتاهر دتتري علتتى امل تتاآقس اهنتتم استستتلموا  تتاهرا ، وأتتتو رتتا أتتتوا بتته متتن ا
ري عليهم أحكا  اإلس   الظاهر  عليه الص ة والس  الظاهر، كما كان ال    وامل اآقون يف ال رك ااسثل متن ال تار، وإن كتانوا  -إىل أن قال  -د 

كتان   عليه الص ة والس  وق  ثبت ابلس ة املتواترة أن ال   ]أياا  ميمية ابن. وقال ٣[لظاهرةيف ال نيا مسلمس  اهرا  جتري عليهم أحكا  اإلس   ا
ري الز ثقة امل اآقس يف ااحكا  الظاهرة جمرى املسلمس  . 4[د 

يف امل تتاآقس ِبكتتم الكثتتار  ة والستت  عليتته الصتت ومل  كتتم ال تت  ] اباان ميميااةآتتإ ا أ هتتر امل تتاآق كثتتره التتذي ي بط تته ْس ِهتتي كتتاآرا  ومرتتت ا ، كمتتا قتتال  - ٣
ثتي الكثتر ويستستر بته كمتا تقت   بيانته، وقتال ٥[املظهرين للكثر بتل ]أياتا  ابان ميمياة، آبسه أن متن أ هتر الكثتر ْس هتى كتاآرا ، أمتا امل تاآق آهتو متن خي 

ؤالء كثتتار يف البتتا ن، ومتتن ع لِتتَم حال تته آهتتو كتتاآر يف أصتتل هتتذه البتت ن هتتو متتن امل تتاآقس الز ثقتتة ممتتن يكتتون أصتتل ون قتتته عتتن الصتتابتس واملشتتركس، آهتت
آهذه ااقوال وحنوها هي من الكثر امل الف ل ين اإلس   ابتثتاق أهتل اإلست  ، ومتن قتال م هتا ختتيتا آإنته ]أياا  ابن ميمية. وقال ٦[الظاهر أياا

 .٧[م ظهرا  لذل ، وإال كان ثاد   يف مقاالت أهل الزن قة وال ثاقي ستتاب م ه، كما ي ستتاب ن ظراؤه ممن يتكلم ابلكثر، كاستتابة املرت  إن كان 
تي كتاآرا  ومرتت ا  وإن كتان يظهتر اإلست   إ  قت   ود صة أقوال ابن تيمية: أن من أ هر اإلس   وأدثى الكثر آهتو م تاآق، آتإن أ هتر هتذا الكثتر ْس 

ِل َ ْتتَذر  اْلم  َتتاِآق وَن َأن تت  َتتتزََّل َعلَتتْيِهْم س تتوَرةم تت  َتبهِتتتت ه ْم ِرَتتا يف قت ل تتوهِبِم ق تت) اىلنقاتته رتتا أ هتتره متتن الكثتتر. والتت ليل علتتى هتتذا متتن كتتتاب هللا قولتته تعتت
َا ك  َّا خَن وع  َونَتْلَعتب  ق تْل َأاِبّللِه َوآاَيتِتِه وَ ، اْستَتْهزِئ واْ ِإنَّ اّللهَ خم ْرِجم مَّا حَتَْذر ونَ  اَل تَتْعتَتِذر واْ ، َرس تولِِه ك  تت ْم َتْستتَتْهزِئ ونَ َولَِتن َسأَْلتَته ْم لَيَتق ول نَّ ِإمنَّ

                                                 

 رواه ال سائي ذس اث صايح 1
، والبن حجر م له يف )آتح الباري( 4٧1 /٧، والبن تيمية م له يف )جممون الثتاوى( 19٦ - 19٥ /1. وللقر   م له يف )تثس ه( ٥٠ - 49 /1)تثس  ابن ك  (  2

 ٧9 /1٠، و 1٧1 /٧ امة م له يف )امل ين ما الشرح الكب ( ، والبن ق2٧1 /12
 ٣٥2 - ٣٥1 /٧)جممون الثتاوى(  ٣
 4٦٣ - 4٦2 /2نق  عن )أحكا  أهل الذمة( البن القيم،  4
 21٠ /٧)جممون الثتاوى(  ٥

 49٧ /12)جممون الثتاوى(  ٦
 ٦٠ - ٥9 /8)م هاج الس ة ال بوية(  ٧
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ثي الكثتر٦٦ - ٦4التوبة:  (َقْ  َكَثْرمت  بَتْعَ  ِإميَاِنك مْ  تي م اآقتا  چڃ  ڃ  ڃ  . آ لت هذه اآلية على أن من خي  ، آتإن أ هتر هتذا َ ْتَذر  اْلم  َتاِآق وَن )ْس 
 . (َقْ  َكَثْرمت  ) ي كاآرا  ْس    (خم ْرِجم مَّا حَتَْذر ونَ  الكثر يف قول أو آعل

يف و ستتتات هم وقتتتواني هم ثحون بتتته يف آهتتتل هتتتؤالء الكتتتا  التتتاكمون ابلقتتتوانس الوضتتتعية خيثتتتون الكثتتتر أ  يظهرونتتته  والختتتت  يف أهنتتتم يظهرونتتته ويصهتتتر 
 ح كمهم وإلزامهم. آهؤالء كثار مرت ون ليسوا م اآقس ابملعىن االصط حي الشرعي.

 قسمس: لكثر، آكانوااوهم الذين كانوا ي ظهرون اإلس   وخيثون  عليه الص ة والس  ه  رسول هللا أما امل اآقون على ع - 4
 َمتَرث واْ ِآق وَن َوِمتْن َأْهتِل اْلَمِ ي َتةِ ْعترَاِب م  َتامِهتَن ااَ  َوممَّْن َحْوَلك م) )أ( قسم مل ي ظهر كثره أب ا، آلم يعلم أبمره أح  من املسلمس، كما قال تعاىل

 .1٠1التوبة:  (َعَلى ال ِهَثاِق اَل تَتْعَلم ه ْم حَنْن  نَتْعَلم ه مْ 
لكت   يف ا هتذه املستألة ع ت  قت  تكلمتت يف)ب( وقسم  هر كث ره يف الوجوث والواقا ولكن ثون أن ي بت ثبوَت  خترعيا  يؤادذ به يف أحكا  الت نيا، و 

 تس: هو أح  ختي ظهر من هذا القسمه اك. وحاصله أن ماكان ي ثبوت الرثة ع   خترح قاع ة التكث  ربال االعتقاث، آراجعه
 . ٣٠ : حمم (َولَتَتْعرِآَت تَّه ْم يف لَِْن اْلَقْولِ ) ااول: أقوال حمتملة للكثر خ  صر ة، كما قال تعاىل

ة يف ا التقتتو  ر لتته حجتترتتو رجتتل واحتت  أبشتتهاثة صتت ه أو امتترأة  عليتته الصتت ة والستت  وال تتاين: أقتتوال صتتر ة يف الكثتتر، ولك هتتا كانتتت ت قتتل لل تت  
 ال بوت الشرعي للرثة، والذي الب  آيه من إقرار أو ختهاثة رجلس ع لس. 

رتتا علمتته متتن كثتترهم ابلتتوحي تشتتريعا لألمتتة يف إجتتراء أحكتتا  التت نيا علتتى الظتتاهر. وقتت  نقلتتت يف مباتتل  عليتته الصتت ة والستت  ومل يؤادتتذهم ال تت  
 .1والقاضي عياع يف  ل االعتقاث أقوال ابن تيمية 

ته م اآقتا هو كاآر مرتت  وتستميء الكا  آآهذا هو حال امل اآقس الذين كانت جتري عليهم أحكا  اإلس   الظاهرة، أما من  هر كثره واختتهر كهؤال
 دطأ  اهر، وهللا املوآق.

 لشبهة الثامنة عشرة: أن بعض هؤالء احلكاا هلم أعمال صاحلة، فكيف يكفرون؟.ا
صتاحف املستاج  و باعتة امل ل تا  كب تاءكانت هذه ااعمال الصالة يف  وات أنثسهم كالص ة والصيا  والل، أو كانت متع ية ال ثا إىل ا  وسواء

 وحنو  ل . آهذا كله المي ا من تكث هم إ ا قا  املقتاي لذل . وبيان هذا من وجهس:
ه جمتتون دصتتال ولك تت رالقيقتتي إال ح قاعتت ة التكثتت  أن العبتت  اليتت دل يف اإلميتتانالوجتته ااول: أنتتين قتت   كتترت يف مباتتل االعتقتتاث ع تت  ختتتر  - 1

بكلمتة  ، آبتسه هللا جتل وعت  أهنتم كثتروا٧4لتوبتة: ا (ْستَ ِمِهمْ إِ  بَتْعتَ  َوَلَقتْ  قَتال واْ َكِلَمتَة اْلك ْثتِر وََكَثتر واْ ) خيرج م ه إىل الكثر ِبصلة واح ة، قال تعاىل
زول كتتل يلتتز  للتكثتت  أن يتتالكثتتر، وال إستت   رتتا يعتين أهنتتم يتشتته ون وي صتتلهون، ومل مي تتا هتتذا متتن تكثت هم إ ا وجتت  ستتبب واحت ة متتا أنتته كتتان معهتتم

 ماما العب  من ِدصال اإلميان وختعبه.
الف خمتتذا ختتترط آاست   هم آهتن اجتل تكثتتوالصتاابة ع ت ما أكثتتروا متانعي الزكتتاة مل يكثتروهم إال هبتتذه اخلصتلة، ومل يشتترت وا ووال بقيتة ختتعب اإلميتتا

 لألثلة.
ثعته هتذه ي سمى مؤم ا والت الان، ولك ه الوجه ال اين: أنه اليوج  مامي ا من قيا  الكاآر ببعض أعمال الس ودصال اخل ، وهي من ختعب اإلمي - 2

 الشعب يف اآلدرة إ ا مل َيت أبصل اإلميان أو إ ا كان معه ماي قض أصل اإلميان. ومن أم لة  ل :
َا اْلم ْشرِك وَن جَنَحم َآَ  يَتْقَرب واْ اْلَمْستِجَ  اْلَترَاَ  بَتْعتَ  َعتاِمِهْم َهتتَذا) ه تعتاىل)أ( قول ، آت لت اآليتة علتى أن املشتركس كتانوا  جتون إىل 28التوبتة:  (ِإمنَّ

عليتته لتاستتا بعتت  اقجتترة حتتس بعتتل ال تت  البيتتت التترا  إ  كتتانوا علتتى بقيتتِة متتن ثيتتن إبتتراهيم عليتته الستت   متتا ماثدلتته متتن حتريتتف، و لتت  حتتىت العتتا  ا
 .2(أال  ل بع  العا  مشركم عليا  رضي هللا ع ه آ اثى يف موسم الل ) الص ة والس  

                                                 

، ط الل . و 9٦4 - 2/9٦1. و )الشثا( للقاضي عياع، 21٣ /٧. و )جممون الثتاوى( 4٦٧و  ٣٥8 - ٣٥4( البن تيمية ص وراجا يف هذا: )الصار  املسلول 1
 2٥٣ - 2٥2 /1٦، و 199 /1. و )تثس  القر  ( 14٠ /٣)اع   املوقعس( البن القيم، 
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ْ  ْم ِإالَّ َأهنَّ تتْم كَ ) تعتتاىل )ب( قولتته تتْم ك َستتاىَل َواَل ي  ِثق تتوَن ِإالَّ  َ ةَ ولِِه َواَل ََيْت تتوَن الصَّتتّللِه َوِبَرس تتَثتتر واْ ابِ َوَمتتا َمتت َتَعه ْم َأن تت ْقبَتتَل ِمتت تْه ْم نَتَثَقتتا ِإالَّ َوه 
 س هذه ما الكثر. ، آ بت أهنم كانوا ي ثقون ويصلون ما كثرهم، وقذا آ  ت ثعهم أعمال ال٥4التوبة:  (َوه ْم َكارِه ونَ 

نعتم، وج تته ) عليته الصت ة والست   ، قتال )ج( عن العبا  رضي هللا ع ه أنه قال: ايرسول هللا إن أاب  التب كتان  و ت  وي صترك آهتل نثعته  لت
ه،   عليتته الصت ة والستت  . آ بتتت هبتذا التت يل أن أاب  التتب عتتم ال تت  1(يف خمترات متتن ال تتار آأدرجتتته إىل ضااتتاح ته كتتان ي صتتره ومي عتته متتن عتت وه

لصتاياس أنته أىب أن يقتر ابلشتهاثتس حتس وهذا متن أعظتم ختتعب اإلميتان، إال أن هتذا مل مي تا متن تكثت ه ملتا مل َيت أبصتل اإلميتان، آقت  ثبتت يف ا
 حارته الوآاة ومات كاآرا . وإن نثعه آعله يف كثيف العذاب إال أنه الخيرج من ال ار.

عليته الصت ة )ث( وعن عائشة رضي هللا ع هتا قالتت: ايرستول هللا، ابتن ج ت عان كتان يف اَّاهليتة َيِصتل الترحم وي طعتم املستكس آهتل  اك  آعته، قتال 
 .2(الي ثعه، إنه مل يقل يوما  رب اخثر يل دطيتيت يو  ال ين)  والس 

م، وإن   حت يل أنتح ع ت  مستليفلت نيا كمتا اآهذه ااثلة وحنوها ت بت أن الكاآر ق  يثعل اخلت ات، آتإن كتان يثعلهتا إد صتا  وتعبت ا  كتويفء هبتا يف 
 درة.ال نيا وال يف اآل ء قم اليفاخل ات تلبيسا على ال ا  آ  ختي كان يثعل  ل  رائء ال ا  كما هو حال الكا  الكاآرين الذين يثعلون

ان كمتا عته متاي قص أصتل اإلميتمو إ ا كتان أوالاصل: أن الكاآر ق  يثعتل اخلت ات وأعمتال التس، وهتذا المي تا متن تكثت ه إ ا مل َيت أبصتل اإلميتان، 
 توآيق.، هذا وابهلل ال44املائ ة:  (اِآر ونَ تِتَ  ه م  اْلكَ  آَأ ْولَ ملَّْ َ ْك م ِرَا أَنَزَل اّلله   َوَمن) الكا  الاكمس ابلقوانس الوضعية، قال تعاىلهو حال 

 الشبهة التاسعة عشرة: أنه ال جيوز حتديث العامة  ذه األمور.       
 أ.يعين صاحب الشبهة أن أمر تكث  هؤالء الكا  ووجوب جهاثهم الدوو حت يل العامة به، وهذا دط

ياه  كتتاب العلتم متن صتايف البخار  آإن الشيء الذي يت َثاهل ع   حت يل العامة به هو ماواث عن آرع العس من العلم الواجب، وق  بوهب عليته
ه بتي مايستتوي اإلدبتار أابالدتيتار( . آوصتثه الب تاري )[من ترك بعض االدتيار خماآة أن يقصر آهم بعض ال ا  ع ه آيقعوا يف أختت  م ته]يف ابب 

 والسكوت ع ه، وق  يكون السكوت ع ه أوىل أحيا . 
 أما مسألة حكم الاكم آمعرآتها من العلم الواجب على كل مسلم ليست من االدتيار، و ل  لسببس:

دت ل هبتتذه الستبب ااول: أن مستائل التشتتريا والكتم والتاتاكم متعلقتتة بصتلب التوحيت  كمتتا  كترت يف املستألة ال انيتتة متن هتذا املوضتتون، واإل - 1
َوَلَقتْ  )و أول واجتب علتى املكلتف، كمتا قتال تعتاىل املسائل من نواقض التوحي ، والتوحي  ميا يتام ه من وجتوب اإلميتان ابهلل والكثتر ابلطتاخوت هت

َمتْن َيْكث تْر اِبلطَّتاخ وِت َويت تْؤِمن اِبّللِه آَتَقتِ  اْسَتْمَستَ  آَ ) ، وقتال تعتاىل٣٦ال اتل:  (بَتَع ْتَ ا يف ك لِه أ مَِّة رَّس وال  َأِن اْعب   واْ اّللهَ َواْجَتِ ب تواْ الطَّتاخ وتَ 
. ٣(لتيكن أول ماتت عوهم إىل أن يوحهت وا هللا) -ملعا  بتن جبتل حتس بع ته إىل أهتل التيمن  - عليه الص ة والس  ، وقال 2٥٦البقترة:  (اِبْلع ْرَوِة اْلو ثْتَقىَ 

  آمعرآة التوحي  ونواقاه أول واجب على املكلف.
والسبب ال اين: أن ه اك واجبات ختترعية علتى املكلتف مرتتبتة علتى معرآتته حكتم حاكمته، آتإ ا كتان التاكم مستلما وجتب علتى كتل مستلم أن  - 2

نقلتته يسما له ويطيا وأن ي صره، وإ ا كان الاكم كاآرا  آ  ْسا له وال اعة ووجب اخلروج عليه ودلعه ودب علتى كتل مستلم القيتا  يف  لت  كمتا 
 .4ابن حجر عن

ب علتى كتل مستلم. ن هتذا واجتوالاصل: أنه دب إختاعة العلم أبمر كثر الكا  ووجوب جهاثهم اجل دلعهم ونصب حاكم مسلم يف العامتة ا
هللا ن انظمتة الكتاآرة ذ  يت  هتذه اوان جهاثهم آرع عتس علتى كتل مستلم كمتا ستبق بيانته يف املستألة التاستعة. وإختتاعة العلتم بتذل  ممتا يعجتل بت

 تعاىل إ ا علم كل مسلم مادب عليه من  ل .
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 لة ضتتكتتا  وأنصتتارهم بكتتل يتترميهم ال أمتتا عتت   حتتت يل العامتتة بتتذل  آهتتو خايتتة متتايطمح إليتته الكتتا  الطواخيتتت ليبقتتى محلتتة هتتذا العلتتم قلهتتة معزولتتة
 .[يكون ِسرها   علم اليهل  حىتإن ال]عن عمر ابن عب العزيز قوله  البخار وخت اعة وسط جهل العامة ِبقيقة اامر، وروي 

ِع  ونَ اِ  يف اْلِكَتاِب أ ولَتِتَ  يَ يتَّ َّاه  لِل َّ ْعِ  َما بتَ ِمَن اْلبَتيِهَ اِت َواْق َ ى ِمن بتَ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكت م وَن َما أَنَزْلَ ا ) وقال ِإالَّ ، لَع ت ه م  اّلله  َويَتْلَع ت ه م  ال َّ
 .1٦٠ - 1٥9البقرة:  (اب  الرَِّحيم   التتَّوَّ واْ َوبَتيتَّ  واْ آَأ ْولَتِتَ  أَت وب  َعَلْيِهْم َوَأ َ الَِّذيَن ََتب واْ َوَأْصَلا  

شتاء إىل صتراط ، وهللا يهت ي متن يا أنتزل هللامتوابلرثه على هذه الشبهة ادتم الك   يف الرث على الشبهات الوارثة مل ا تكثت  الكتا  التاكمس ب ت  
 مستقيم.
 :وبعد
ورا  َولَتْو خَتتاء َربُّتَ  َمتا  بَتْعِض و ْدر َف اْلَقْوِل خ تر  بَتْعا ه ْم ِإىَل  ِحينِه ي و وََكَذِلَ  َجَعْلَ ا ِلك لِه ِنِ ِه َع  وها  خَتَياِ َس اإِلنِح َواَِّْ ) قال تعاىلآق  

 .11٣ – 112اانعا :  (ا ه م مُّْقرَتِآ ونَ ِلَ َْضْوه  َولِيَتْقرَتِآ واْ مَ َن اِبآلِدَرِة وَ يت ْؤِم  و  َولَِتْصَ ى ِإلَْيِه أَْآِتَ ة  الَِّذيَن الَ ، آَتَعل وه  َآَذْره ْم َوَما يَتْثرَت ونَ 
، وأن هللاا ليصت وا عتن ستبيل زدرآوهنتا ويآ لت هذه اآلية على أنه الب  للاق الذي جاء به اانبياء من أعت اء متن اإلنتح واَّتن قتم ختتبهات يزي وهنت

 ل على أهنم الب  أن يثعلتوا آامت ان المت ان،  حرف (َوَلوْ )آإن  (َوَلْو خَتاء َربَُّ  َما آَتَعل وه  ) تقا كما ي ل عليه قوله تعاىلهذه س ة ق رية الب  أن 
آت تة  (َقتْولِ و ْدتر َف الْ ) وهتي ذه الشتبهات ل  المت ان املشيتة بع مه، مث  كر املوىل جل وع  الكمة من هذه الس ة الق رية، وهي أن هللا جعتل هت

  توَن  أَْآتِتَ ة  الَّتِذيَن اَل يت ْؤمِ َتْصَ ى ِإلَْيتهِ َولِ ) ض ال لل ا : أما املؤمن آ  يزثاث هبا إال بص ة يف الق، وأما امل اآق آيص ى قا ويرضى هبا والتزي ه إال
 .(اِبآلِدَرِة َوِلَ َْضْوه  َولِيَتْقرَتِآ واْ َما ه م مُّْقرَتِآ ونَ 

َقتْ  آَتتَت َّتا َولَ ،  َّتا َوه تْم اَل يت ْثتَت  تونَ ن يَتق ول توا آمَ أَ رْتَك توا َأَحِستَب ال َّتا   َأن ي  ) ة والثت تة واالدتبتار يف هتذه الت نيا. كمتا قتال تعتاىلاحمل ت آإنه ال بت  متن
 .٣ - 2الع كبوت:  (سَ ْلَكاِ بِ الَِّذيَن ِمن قَتْبِلِهْم آَتَليَتْعَلَمنَّ اّللَّ  الَِّذيَن َصَ ق وا َولَيَتْعَلَمنَّ ا

 بت  أن يوجت  آق قائمتة أبمتر هللا ثتة علتى التوهذه الشبهات نون من الثت ة خيتس هللا هبا عباثه، وقذا آإهنا لن ت تهي ولن ت قطتا ماثامتت ه تاك  ائ
 َتِل ِإالَّ ِجتتْ َتاَك ت ونَتَ  رَِ  َيَْ َواَل ) ال تعتاىلوالس ة الرث على كل وائ  إىل يو  القيامة كمتا قتمن خيالثها وخيذقا، وست شأ ختبهات أدرى، ويف الكتاب 

   اعته.، واليزال هللا ي ر  يف هذا ال ين خرسا  يستعملهم يف٣٣الثرقان:  (اِبلَْقِه َوَأْحَسَن تَتْثِس ا  
ْعا ته ْم بتَ ِحي و اَِّْتنِه ي تإِلنتِح وَ خَتتَياِ َس ا) وإن بعض هذه الشبهات أعجب كيف نشتأت يف  هتن صتاحبها وال أجت  قتا ستببا إال كمتا قتال تعتاىل

تتتَياِ سَ ) عتتتاىل، وكمتتتا قتتتال ت112اانعتتتا :  (ِإىَل بَتْعتتِض و ْدتتتر َف اْلَقتتتْوِل خ تتتر ورا   تتتوَن ِإىَل َأْولِيَتتتآِئِهْم لِ َوِإنَّ الشَّ تتتْم ي َجتتتاِثل وك ْم وَ  لَي وح  تتتوه ْم ِإنَّك  ِإْن َأَ ْعت م 
 .121اانعا :  (َلم ْشرِك ونَ 

 
 ق ير. لى كل ختيءع، إنه ت الثنت، وأن ي بت ا على ثي ه، وأن خيتم ل ا ِباَتة السعاثةنسأل هللا تعاىل أن يعصم ا من ما 

 
 وهبذا أدتم الك   يف موضون )الكم ب   ماأنزل هللا( وابهلل تعاىل التوآيق.
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 املوضوع امام :و وب التحاكم إىل الشريعة
 لك   آيهما.تباره الباعل على اهللا( ابع علق ابملوضون السابق )الكم ب   ما أنزلهذا املوضون، واملوضون التايل )أحكا  أهل الذمة( ك  ا مت

 ( ويف موضوع ا هذا نقول:متهيد)
اىل كثتر، لقولته تعت  -ا  وكتان مستتطاع إ ا وجتب -واجب ي دل يف أصل اإلميان، وتركه  -يف نواوقم ودصوماْم  -إن حتاكم املسلمس إىل الشريعة 

 . ٦٥ال ساء:  (َسلِهم واْ َتْسِليما  ِهْم َحَرجا  ممِهَّا َقَاْيَت َوي  واْ يف أَنث سِ  دَِ   الَ ِآيَما خَتَجَر بَتيتْ َته ْم مث َّ  اَل يت ْؤِم  وَن َحىتََّ   َكِهم وكَ  َآَ  َوَربِه َ )
جتب ، ومتن يعتي هتذا الواوأمتواقم اضتهموأك ر املسلمس يف خثلتة عتن هتذا الواجتب الشترعي، متا استست مهم لتاكتيم قتوانس الكثتر يف ثمتائهم وأعر 

 م هم يظن القيا  به مستاي  ما تطبيق قوانس الكثر يف ب ثهم، وليح اامر كذل .
إىل آتتإن املستتلمس متتاوال بوستتعهم التاتتاكم إىل الشتتريعة يف نتتواوقم ودصتتوماْم رختتم تطبيتتق قتتوانس الكثتتار يف ب ثهتتم، و لتت  بتاتتاكمهم ابلرتاضتتي 

، 1٦الت تتابن: (آَتتاتتَّق وا اّللََّ َمتتا اْستتَتَطْعت مْ )متتن عتتامل و التتب علتتمِ  حستتب املستتتطان، ومتتاثا   لتت  ممك تتا آهتتو واجتتب لقولتته تعتتاىل  م متت هم،مؤهتتل للاكتت
 .1(أمرتكم به آأتوا م ه مااستطعتم وما) عليه الص ة والس  ولقوله 

ابتتل )التقاضتتي( إىل ، و لتت  يف مق كتتتب الثقتته رستتألة )التاكتتيم(ت عتترف يف -وهتتي حتتتاكم املستتلمس ابلرتاضتتي إىل مؤهتتل للاكتتم  -وهتتذه املستتألة 
 القاضي املَوىلَّ من جهة إما  املسلمس. 

تتَوىلَّ ك
 
ستتلمس اليتتو . ل يف ختتتىت بلتت ان املمتتا هتتو التتاوالتاكتتيم جتتائز يف وجتتوث القاضتتي املتتَوىلَّ يف ثار اإلستت  ، وواجتتب يف خيتتاب القاضتتي الشتترعي امل

 يف هذا الزمان. لى املسلمسعالعلماء يف ح ْكم التاكيم يف هذين الالس، مث ا تبعها ببيان ما دب من  ل  وسأ كر آيما يلي أقوال 
 أوال:  بيان جواو التاكيم ما وجوث القاضي الشرعي املَوىلَّ يف ثار اإلس   

 َعيَّ ون من جهة اإلمتا  الكتَم بتس ال تا ، دتوو للمستلمس آثي ثار اإلس   اليت تعلوها أحكا  الشريعة و كمها إما م مسلمم، ويتوىل آيها القااة   
 امل

جتواو  أن يتااكموا إىل رجلِ  مؤهلِ  للقااء برضاهم ِب ف قاضي اإلمتا ، وتلتزمهم أحكتا  هتذا اَلَكتم. ومل خيتلتف العلمتاء متن ستائر املتذاهب يف
ات وال زاعتات، وهتل دتوو للَاَكتم أن  كتم يف ستائر مايقاتي آيته القاضتي  ل  من حيل املب أ، وإمنا ادتلثوا آيمتا دتوو التاكتيم آيته متن اخلصتوم

َوىلَّ أ  الدوو له  ل  إال يف بعض اامور . وسوف ترى من ك   العلماء أن ادت آهم آيما دتوو التاكتيم آيته مرجعته إىل وجتوث الق
 
، امل تَوىلَّ

 
اضتي امل

، وعلتى هتذا آتإن اخلت ف آيمتا دتوو آيته التاكتيم ي ب تي أن يرتثتا متا خيتاب وأن ماتشت  آيه اخلصومة رأي بعاهم أال  كتم آيته إال  القاضتي املتوىلَّ
قاضتتي اإلمتتا . كتتذل  ستترتى أياتتا أن التاكتتيم آيتته رآتتا للمشتتقة عتتن ال تتا  وعتتن القاضتتي يف ثار اإلستت  ، آلتتيح كتتل أهتتل ثار اإلستت   ذمكتتاهنم 

 ا حكهمتوا متؤه   متن بيت هم ارتثعتت عت هم مشتقة الرحلتة ودتفه العتبء عتن القاضتي، وهتذا الرتاآا إىل القااة ثون مشقة كأهل البواثي وحنتوهم، آتإ
 .2ماأختار إليه القاضي أبو بكر بن العريب

 وإلي  أقوال العلماء من خمتلف املذاهب يف جواو التاكيم ما وجوث القاضي املوىلَّ يف ثار اإلس  :
م اث ان آأك ر بي هما خت صا صالا للقااء: نَتَثَذ ح ْكمه يف كل ماي ثذ آيته حكتم متن َوالَّه يف خترح ال ليل )آلو حكَّ  ضواين احلنبلي ابنقال  - 1

 كتت  اإلمتتا  أو  ئبتته( لتت يل أيب ختتتريح رضتتي هللا ع تته، وآيتته أنتته قتتال )ايرستتول هللا إن قتتومي إ ا ادتلثتتوا يف ختتتيء أتتتوين آاكمتتت بيتت هم، آَتَرِضتتيَ 
عمر وأ يَبُّت  إىل وي  بن اثبت رضي هللا ع هم، وحتاكم ع مان و لاة إىل جب  بتن مطعتم رضتي هللا عت هم، !( )وحتاكم ما أحسن هذاالثريقس. قال: 

ان من َجتاَو حكم ته  -قال يف الشرح  -)ويَتْرَآا  اخل َف، آ   ل اح  نقاه حيل أصاب الق(  -قال يف املنت  -ومل يكن أح  م هما قاضيا( 
 .٣[َلزَِ  كقاضي اإلما 

)آصتتل( وإ ا حتتتاكم رجتت ن إىل رجتتل ]وإليتت  ك متته يف امل تتين:  ،1، ويف كتابتته امل تتين4صَّتتل ابتتن ق امتتة ال بلتتي هتتذه املستتألة يف كتابتته الكتتايفوآَ  - 2

                                                 

 ال يل متثق عليه 1
 ٦2٣ - ٦22)أحكا  القرآن( ص  2
 ه، وح يل أيب ختريح ح يل حسن رواه أبو ثاوث وال سائي14٠4ط املكتب اإلس مي  4٥9ص  2.)م ار السبيل خترح ال ليل( ج  ٣

 هتت( 14٠2ط املكتب اإلس مي  4٣٦ص  4)ج  4
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ال ا( َحكَّماه بي هما ورضياه وكان ممن يصلح للقااء آاكم بي هما، جاو  ل  ونثذ حكم ه عليهما، وهبذا قال أبو ح يثة وللشاآعي قتوالن )أحت  
 يلزمهما حكمه إال برتاضيهما، ان حكمه إمنا ابلرضى به واليكون الرضى إال بع  املعرآة ِبكمه. 

ن قتومي إ ا ادتلثتوا  ( قتال إ أاب الكتملِتم ت َكتىنَّ إن هللا هتو اَلَكتم آقال لته ) عليه الص ة والس  ول ا ما روى أبو ختريح رضي هللا ع ه أن رسول هللا 
 .سائيأدرجه ال بو ختريح( ال: آأنت أقت  بي هم وَرِضَى َعَليَّ الثريقان، قال: ماأحسن هذا آمن أكس ول ك : قال ختريح يف ختيء أتوين آاَكمْ 

ا لََِقته هتذا ملتال أن حكمته يلزمهمتا ولتو « و ملعتونمن َحَكم بس اث س َتراَضتَيا بته آلتم يعت ل بي همتا آهت»أنه قال  عليه الص ة والس  ور ِوي عن ال   
 كونوا قااة.ضي هللا ع هم ومل ير  بن مطعم  . وان عمر وأ بَتيًّا حتاكما إىل ختريح رضي هللا ع هم قبل أن يوليه، وحتاكم ع مان و لاة إىل جب الذ

ا، ومتا ضتية وهبتذا اليصت  قاتاكيمته داصتبآإن قيل آعمر وع مان كا  إمامس آإ ا رثا الكم إىل رجل صتار قاضتيا. قل تا مل ي قتل ع همتا إال الرضتى 
ه واليتة. وهبتذا لت تَْقض آيه ح كتم متن آيما اليت    كره يَتْبطل را إ ا رضي بتصرف وكيله آإنه يلزمه قبل املعرآة به، إ ا ثبت هذا آإنه الدوو نقض حكمه

  حقه.ف يفعق  املوقو قال الشاآعي. وقال أبو ح يثة: للااكم نقاه إ ا دالف رأيه ان هذا عق  يف حق الاكم آَمَل  آس ه كال
 لل صتمس آكيتف يكتون حكمته الو  ول ا أن هذا حكم صايح الوِ م آلم دز آس ه مل الثته رأيه كاكم من له والية، وما  كروه خ  صايح آتإن

َلَ  آس ه وإن مل خيالف رأيه والنسلم الوقوف يف العقوث.
َ
 موقوآا  ولو كان كذل  مل

قبتل  لتو رجتا عتن التوكيتل ، آأختتبه متاحتكيمته قبتل ختتروعه يف الكتم انته الي بتت إال برضتاه إ ا ثبت هذا آإن لكل واحت  متن اخَلْصتمس الرجتون عتن
كتل     انته يتؤثي إىل أنلتيح لته  لت التصرف، وإن رجا بع  ختروعه آثيه وجهتان )أحت  ا( لته  لت  ان الكتم مل يتتم أختتبه قبتل الشترون )وال تاين(

 طل املقصوث به.واح  م هما إ ا رأى من اَلَكم ماال يواآقه رجا آب
ة علتى ( قال القاضي: وي ثذ ح ْكم  من َحكَّماه يف جيا ااحكا  إال أربعة أختياء: ال كاح واللعان والقذف والقصتاص ان قتذه ااحكتا  َمزِيَّتفصل)

ااب الشتتاآعي وجهتتان  خ هتتا آتتادتص اإلمتتا  ابل ظتتر آيهتتا و ئبتته يقتتو  مقامتته، وقتتال أبتتو اخلطتتاب  تتاهر كتت   أمحتت  أنتته ي ثتتذ حكمتته آيهتتا، واصتت
قبتول كتابته   كهذين، وإ ا كتب هذا القاضي را َحَكَم به كتااب إىل قاع من قااة املسلمس لزمه قبوله وت ثيذ كتابه، انه حاكم  آذ ااحكا ، آلتز 

 .2[كااكم اإلما 
 تاهر كت   أمحت  أن حتكيمته دتوو يف كتل ماحتتاكم وادتلف أصااب ا آيما دوو آيته التاكتيم. آقتال أبتو اخلطتاب: ]يف )الكايف(  ابن قدامةوقال • 

آيه اخلصمان، قياسا على قاضي اإلما . وقال القاضتي: دتوو حكمته يف اامتوال داصتة، آأمتا ال كتاح والقصتاص، وحت  القتذف آت  دتوو التاكتيم 
 .٣[آيها اهنا مب ية على االحتياط، آيعتس للاكم آيها قاضي اإلما  كال وث

وق  ادتلف قول الشاآعي رمحه هللا يف أن من َحكَّم جمته ا يف ومان قيتا  اإلمتا  أبحكتا  أهتل اإلست  ، آهتل ي ثتذ ] اجلويررمس وقال إما  ال - ٣
وليتة ماَحَكم به اَلَكم  آأح  قوليه، وهو  اهر مذهب أيب ح يثة رمحه هللا أنه ي ثذ متن حكمته ماي ثتذ متن حكتم القاضتي التذي يتتوىل م صتبه متن ت

 .4[وهذا قول متجه يف القيا ، لست أرى اإل الة بذكر توجهه اإلما .
إ ا َحكَّم رج ن رج   آاَكَم بي هما ورضيا ِبكمه جتاو( ان قمتا واليتة علتى أنثستهما ]وجاء يف كتاب )آتح الق ير خترح اق اية( لألح اف  - 4

تم بصتثة التاكم انته ر زلتة القاضتي آيمتا بي همتا آيشترتط  -أبن يكتون أهت  للشتهاثة  - آصحه حتكيمهما وي ثذ حكم ه عليهمتا، وهتذا إ ا كتان احمَلكَّ
ة، والثاستق إ ا أهلية القااء، والدوو حتكيم الكاآر والعب  والذميه واحمل وث يف القذف والثاستق والصت  إلنعت ا  أهليتة القاتاء اعتبتارا أبهليتة الشتهاث

تتوَ   -ال ثيتتة  -َحَكتتم دتتب أن دتتوو ع تت   
 
أي القاضتتي التتذي يوليتته الستتلطان )ولكتتل واحتت  متتن احملكمتتس أن يرجتتا متتامل  كتتم  -ىلَّ كمتتا متتر يف امل

اضتي عليهما( انه م قلَّ  متن جهتهمتا آت   كتم إال برضتا ا جيعتا )وإ ا حكتم لزمهمتا( لصت ور حكمته عتن واليتة عليهمتا )وإ ا رآتا حكمته إىل الق

                                                                                                                                                                            

 (484 - ٣48ص  11)امل ين والشرح الكب  ج  1
آيما دوو آيه التاكيم وماال دوو يواآق ما كره القاضي ابن آرحون املالكي يف )تبصرة الكا (  -أىب يعلى  -انتهى ك   ابن ق امة يف )امل ين(. ومانقله عن القاضي  2
1/ ٦2 

 4٣٦ص  4البن ق امة ط املكتب اإلس مي ج « الكايف» ٣
 ٣89ص  تهت14٠1ال يب حتقيق ث. عب العظيم  2)ال ياثي( ط  4
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أي متتن  -امتته علتتى  لتت  الوجتته )وإن دالثتته أبطلتته( ان حكمتته اليلتتز  لعتت   التاكتتيم م تته آواآتتق مذهبتته أماتتاه( انتته الآائتت ة يف نقاتته مث يف إبر 
)والدتوو التاكتيم يف الت وث والقصتاص( انته ال واليتة قمتا علتى ثمهمتا وقتذا الميلكتان اإلابحتة، آت  يستتباح برضتا ا، قتالوا وكصتيص  -القاضي 

وإ ا ر ِآَا إىل القاضي ح ْكم  حاكمِ  أمااه إال أن خيتالف الكتتاب أو ]، وقال أياا 1[ته اتال وث والقصاص ي ل على جواو التاكيم يف سائر ا 
 .2[الس ة أو اإلجان أبن يكون قوال  ال ثليل عليه

،  كتر حتتاكم اليهتوث إىل 44املائت ة:  (ونَ َوَمتن ملَّْ َ ْك تم ِرَتا أَنتَزَل اّلله  آَأ ْولَتتِتَ  ه تم  اْلَكتاِآر  )لقولته تعتاىل  أيب بكر بن العريب املاالكيويف تثس   - ٥
أنثتذ علتيهم الكتم، ومل  عليته الصت ة والست  املستألة الساثستة: ملتا َحكَّمتوا ال ت  ]برضاهم وأن حكمه نثذ عليهم، آقتال  عليه الص ة والس  ال   

م رجلم رج   آاكم ه ماعِ ، وإن ر ِآَا إىل قتاعِ  أماتاه إال يكن قم الرجون، وكل من َحكَّم رج   يف ال ين آأصله هذه اآلية. قال مال : إ ا َحكَّ 
ك تم آيهتا إال أن يكون جورا  بيِه ا . وقال سا ون: ميايه إن رآه. قال ابن العريب: و ل  يف ااموال والقوق اليت كتص ابلطالب، آأمتا الت وث آت   

وحتقيقته أن الكتم بتس ال تا  إمنتا هتو  -إىل قولته  -آيه ونثذ حتكيم احملكهم به. السلطان. والاابط: أن كل حق ادتص به اخَلْصمان جاو التاكيم 
تتر، آ بتت  متتن نصتتبِ  آاصتتلِ ، آتتأَمَر  حقهتتم الحتتق التتاكم، بَتْيتتَ  أن االسرتستتال علتتى التِاكتتيم دتتر م لقاعتت ة الواليتتة وم تتَؤثِ  إىل ْتتار ج ال تتا  ْتتارج ال م 

أن حتتتاكم ، ٣[أَِ َن يف التاكتتيم كثيثتتا  ع تته وعتت هم يف مشتتقة الرتاآتتا، لتتتتم املصتتلاتان وحتصتتل الثائتت َتنالشتترن ب صتتب التتوايل لياستتم قاعتت ة اقَتترَج، و 
 كتتان متتن حتتق أستتاقثتهم )ااحبتتار(. و كتتر الطتتسي م لتته يف تثستت  قولتته تعتتاىلوقتتا برضتتاهم ان الكتتم بيتت هم   عليتته الصتت ة والستت  اليهتتوث إىل ال تت  

تت) تتَ  مل خيتلثتتوا يف أن اليهتتوث ابمل ي تتة يف ومتتن رستتول هللا 42املائتت ة:  ( َته م َأْو َأْعتتِرْع َعتت تْه مْ آَتتِإن َجتتآؤ وَك آَتتاْحك م بَتيتْ عليتته الصتت ة ، وأهتتل العلتتم ابلسِه
ليه الصت ة عكانوا أهل مواثعة مل يلتزموا جبراين حكم اإلس   عليهم، وأهنم مل يكونوا أهل  مة يؤثون اَّزية. وقذا آكان حتاكمهم إىل ال     والس  
 . 4يف تل  الواقعة برضاهم وادتيارهم ال ابلتزا  م هم بذل  والس  

 امقاايب(، قتال إ ا دترج ث ثتة يف ستثر آليتؤمِهروا أحت هموقال اخلطايب يف خترحه لس ن أيب ثاوث رمحهما هللا، ع ت  ختترحه لت يل إمتارة الستثر ) - ٦
م جيعتتا واليتثتترق هبتتم التترأي واليقتتا بيتت هم دتت ف آيع تتتوا، وآيتته ثليتتل علتتى أن التترجلس إ ا بتتذل  ليكتتون أمتتره - عليتته الصتت ة والستت   -إمنتتا أمتتر ]

 . ٥[حكمَّا رج  بي هما يف قاية آقاى ابلق آق  نثذ حكمه
 ته اامتوال علتى ومن ااثلة على جواو التاكتيم وستراين أحكتا  خت  اإلمتا  وقاتاته، أن الب تاة إ ا استتولوا علتى بلت  وحكمتوه ابلشترن وَجبَتواْ م - ٧

وإ ا نصتتب أهتتل الب تتي قاضتتيا ] اباان قدامااةمقتاتتى الشتترن آتتإن أحكتتامهم هتتذه  آتتذة والي قاتتها اإلمتتا  العتت ل إ ا  هتتر علتتى هتتذا البلتت . آقتت  قتتال 
إن استتولوا و ]أياا  ابن قدامة. وقال ٦[يصلح للقااء آاكمه حكم أهل الع ل ي ثذ من أحكامه ماي ثذ من أحكا  أهل الع ل وي رث م ه مايرث...

علتتى بلت  آأقتتاموا آيهتا التت وث، وأدتذوا الزكتتاة واَّزيتة واخلتتراج احت ِستب بتته، ان عليتا مل يتتبتتا ماآعلته أهتتل البصترة وأدتتذوه، وكتان ابتتن  -أي الب تاة  -
 .٧[عمر ي آا وكاته إىل ساعي جن ة الروري...

أنته حمتل  أباو بكار بان املناذر النيساابور لقاضتي املتوىلَّ يف ثار اإلست    كتر وهذا الذي قرره آقهاء املذاهب امل تلثة من جواو التااكم ل   ا - 8
قاضتي ]. ومعتىن قولته 8[وأجعتوا علتى أن ماقاتى قاضتي خت  قتاع، جتائز إ ا كتان ممتا دتوو - 2٥4إجان ]إجان، و ل  يف كتابه )اإلجان( آقال 

أي إ ا كتان متاحكم بته هتذا القاضتي ممتا دتوو يف  [إ ا كان مما دوو]، وقوله أي قاضي خ  معس من جهة اإلما ، أي خ  قاضي اإلما  [خ  قاع
والقاضي اسم لكل من قاى بس اث س وحكم بي هما سواء كان دليثتة، أو ستلطا ، أو  ئبتا، أو واليتا، ] ابن ميميةالشريعة. وق  قال ختيخ اإلس   

                                                 

 499 /٥)آتح الق ير(  1
 48٧ /٥)آتح الق ير(  2
 (٦21. هذا وق   كر ابن العريب يف )ص ٦2٣ - ٦22)أحكا  القرآن( البن العريب ص  ٣
 1٦٧ /4، نق   عن أمح  ختاكر يف )عم ة التثس ( 1٣٠ - 129 /4هذا حاصل ما كره الشاآعي رمحه هللا يف )اا (  4

 2٦٠ص  2هت، ج  14٠1 ن(، ط ثار الكتب العلمية، )معامل الس ٥
 ٧٠ص  1٠)امل ين والشرح الكب ( ج  ٦
 (٣٧4. وهذا ماقرره اَّويين أياا )ال ياثي ص 1٥2ص  4)الكايف( ج  ٧
 ٧٥هتت ص  14٠2)كتاب اإلجان( ط ثار  يبة  8
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عليتته الصتتت ة  الصتتبيان يف اخلطتتتوط إ ا كتتايروا، هكتتذا  كتتتر أصتتااب رستتتول هللا أو كتتان م صتتواب ليقاتتتي ابلشتترن أو  ئبتتتا لتته، حتتىت متتتن  كتتم بتتتس
آهذه أثلة جواو حتاكم ال ا  برضاهم إىل رجل مؤهل للاكم، ِب ف قاضي اإلما  يف ثار اإلس  ، حيتل للمستلمس إمتا   .1[وهو  اهر والس  

 ان على جواو  ل . كمهم وختريعة إس مية تعلوهم، وق  نقل أبو بكر بن امل ذر اإلج
 -: الثرق بس اَلَكم والقاضي من ع ة أوجه: منبيه
 اَلَكم ال يثتقر إىل والية من إما  الوقت، ِب ف القاضي الذي اليتوىل إال بوالية من اإلما . - 1
رضتوا، ولته خلصتو  رضتوا أ  مل يا كتم بتس  ياَلَكم ال كم بس اث س من ال ا  إال برضا ا وحتاكمهما إليه خمتارين، ِب ف قاضتي اإلمتا  التذ - 2

 أن دسهم على الاور إىل جملح القااء، وإن مل خيتاورا،  املا بل ته ال عوى.
ن جهتتة ا للقاضتتي املتتتويل متتواليتتة، آهتتذ اَلَكتتم لتتيح لتته عمتتو  ال ظتتر يف اخلصتتومات وال استتت امته، إ  إن عمتتو  ال ظتتر واستتت امته مع تتاه أنتته  و - ٣

 اإلما .
اَلَكم والقاضي يف وجوب استيثائهما لشروط القااء، ويف أن حكمهما م ْلزِ  لل صو . إال أن القاضتي ميلت  ستلطة ت ثيتذ حكمته ابلش تْرط،  ويتثق

وإال آتيمكن للَاَكتم أن يكتتب للقاضتي  -وهتذا واجتب علتيهم  -واَلَكم قت  ال ميلت  القتوة إن لزمتت، آتإن قبتل اخلصتو  ت ثيتذ حكمته برضتا  مت هم 
. 2[وإ ا كتب هذا القاضي را َحَكم بته كتتااب  إىل قتاعِ  متن قاتاة املستلمس لزمته قبولته وت ثيتذ كتابته] ابن قدامة ليأمر بت ثيذ حكمه كما قال املوىلَّ 

 هذا آيما يتعلق ابلال ااول من هذه  املسألة.
 اثنيا: وجوب التاكيم ما انع ا  إما  املسلمس وقااته:

ب وو قتم، بتل أقتول دتدت، آت  أقتول إما   كمهم والقااء خترعي يتااكمون إليه، وهذا هو حال أخلب املستلمس اليتو وهو إ ا مل يكن للمسلمس 
لتتيهم عم تتل آاام تتل و تتر  دتتتاروا اااعلتتيهم أن يرجعتتوا إىل متتن يصتتلح للقاتتاء الشتترعي متت هم لتتياكم بيتت هم بشتترن هللا آتتإن مل دتت وا متتؤه  للقاتتاء 

 لوضعية الكثرية. التااكم إىل القوانس ا
(، بتتن ق امتتة يف )امل تتينايل( وكتت   والتت ليل علتتى صتتاة هتتذا: جيتتا ما كرتتته يف التتال ااول، داصتتة كتت   الشتتيخ ابتتن ضتتواين يف كتابتته )م تتار الستتب

  -وابإلضاآة إىل هذا: 
قاضيا، نظرت: آإن كان اإلما  موجتوثا بطتل  أجعوا على أن قل وا عليهم ولو أن أهل بل  ق  د  من قاع ِ ] أبو يعلى احلنبليقال القاضي  - 1

وقت   التقلي ، وإن كان مثقوثا صح، ونثذت أحكامه عليهم. آإن جت ث بع  نظره إما ، مل يست   ال ظر إال بع  إ نه، ومل ي قض ماتق   من حكمته.
تشهاث هو قوله إ ا كان اإلما  مثقوثا صح أن يويل . وموضا االس٣[نص أمح  رمحه هللا تعاىل على أن نثَسس لو َحكَّما عليهما نثذ حكم ه عليهما

اإلمتتا ، ال تتا  علتتيهم قاضتتيا. أمتتا قولتته إن كتتان اإلمتتا  موجتتوثا بطتتل التقليتت  آتت  يتت قض ما هب تتا إليتته يف التتال ااول إ  إن تقليتت  القاتتاة متتن حقتتوق 
 ف بس اَلَكم وبس القاضي أع ه.وما كر ه يف الال ااول هو حتكيم َحَكم وليح تولية قاع، وق   كرت أوجه االدت 

علتتى إقلتتيم لتتو نصتتب  ( أن املت لهِتتبوقتتال ابتتن الستتبكي يف )الرتختتتيح(  كتتر )اخلتتوارومي( يف )الكتتايف] –وهتتو ختتتاآعي  - اسماااا الساايوطيوقتتال  - 2
تمتتل  أمتتوال اليتتتامى   والتصتترف يف قاضتتيا  ختت  جمتهتت  أو ختت  عتت ل، وال تتا  ختت  قتتاثرين علتتى ثآعتته هتتل ت ثتتذ أحكامتته وقاتتاايه متتن تتتزويل ااايمتتى

 وجهس:
 . 4[أح  ا ال، و ريق املسلمس التااكم إىل من هو من أهل القااء يف حواثثهم، آإن مل د وا أه   نثذت أحكامه للارورة.

وأمتا بت ث ]. وقتال أياتا [للجمعتةوإن آ ِقتَ  والِ  ل لبتة الكثتار، وجتب علتى املستلمس تعيتس واِل وإمتا  ]يف حاختتيته  ابن عابادين احلنفايوقال  - ٣
وقتال أياتا  [عليها والة كثار آيجوو للمسلمس إقامة اَّ ما وااعياث ويص  القاضي قاضيا برتاضي املستلمس، آيجتب علتيهم أن يلتمستوا واليتا  مت هم

                                                 

 2٥4 /28)جممون الثتاوى( ج  1
 484 /11)امل ين والشرح الكب (  2
 ٧٣السلطانية( ص  )ااحكا  ٣
 هت 14٠٣، ط ثار الكتب العلمية 88)الرث على من أدل  إىل اارع( للسيو ي، ص  4
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ستتلمس أن يتثقتتوا علتتى واحتت ِ  متت هم وإن مل يكتتن ستتلطان والمتتن دتتوو التقليتت  م تته كمتتا هتتو يف بعتتض بتت ث املستتلمس كقر بتتة اآلن، دتتب علتتى امل]
 . 1[آيجعلوه واليا ، آيويل قاضيا ويكون هو الذي يقاي بي هم، وكذا ي صبوا إماما  يصلي هبم اَّمعة

 الصترامة، دلتوه عمتن ن الكثتاة  ويوقت  حتان اآلن أن أآترع دلتو الزمتان عت]عن هذه املسألة ابسهاب آقال  اجلويروق  تكلم إما  الرمس  - 4
اجعتتة مرمتتوق العصتتر،  ي اامتتر، ومر أمتتا مايستتول استتتق ل ال تتا  آيتته أبنثستتهم، ولكتتن ااثب يقتاتتي آيتته مطالعتتة  و  -إىل قولتته  -ق اإلمامتتة يستتتا

ال تا   وإ ا مل يصتاثف -ولته قإىل  - هر كعق  اَّ َما وجره العساكر إىل اَّهاث، واستيثاء القصاص يف ال ثح والطرف، آيتتواله ال تا  ع ت  دلتو الت
 -لتب ث والعبتاث ملمكتن، عتم الثستاث ااعت وا عتن ااما  أبمورهم يلو ون به آيستايل أن يؤمروا ابلقعوث عما يق رون عليه من ثآا الثستاث آتإهنم لتو تققَتوَّ 

 هتى، ي ااحت   والقت موا متن  و يوق  قال بعض العلماء: لو د  الزمان عن السلطان آاق علتى قطتان كتل بلت ة وستكان كتل قريتة أن  -إىل قوله 
همتات وتبلت وا عتن رثثوا ع   إملا  املتثعلوا  ل  و وي العقول والجا من يلتزمون امت ال إختاراته وأوامره، وي تهون ع   م اهيه ومزاجره، آإهنم لو مل ي

 -إىل قوله  -إ  ل الواقعات 
ود  عن سلطان  ي جن ة وكثاية وثرايتة، آتاامور موكولتة إىل مث كل أمر يتعا اه اإلما  يف اامور املثوضة إىل اائمة. آإ ا خت ر الزمان عن اإلما ، 

هت وا  العلماء، وحق على اخل ئق على ادت ف  بقاْم أن يرجعوا إىل علمائهم ويص روا يف جيا قاااي الوالايت عن رأيهم، آإن آعلوا  لت ، آقت 
  استتتب  أهتتل كتتل صتتقا و حيتتة ابتبتتان عتتاملهم، وإن ك تتر العلمتتاء يف إىل ستتواء الستتبيل، وصتتار علمتتاء التتب ث والة العبتتاث. آتتإن عستتر جعهتتم علتتى واحتت

حمتال، ال احية، آاملتبا أعلمهم، وإن آرع استواؤهم آثرضهم  ثر ال يكاث يقا، آإن اتثق آإص ار الرأي عن جيعهم متا ت تاقض املطالتب واملتذاهب 
اامر إىل ختجار ودصا  آالوجه ع  ي يف قطا ال زان اإلقران، آمن درجت له آالوجه أن يتثقوا على تق   واح  م هم. آإن ت اوعوا وَتانعوا وأآاى 

 .2[القرعة ق  ِه 
إن الثقيتة التذي وصتث اه  تل يف حتق املستتثيت حمتل ]مث قال اَّويين إنه إ ا د  الزمان عن العلماء ا ته ين ومل يبق إال نقلة مذاهب اائمة قال: • 

 .٣[العليا يف اخل ل املرعيةاإلما  ا ته  الراقي إىل الرتبة 
ي تاتاكم إىل ااعلتم  ومعىن ك   اَّويين رمحه هللا أنه ي ستثىت اام ل آاام ل، آإن و ِجَ  ا ته  مل دز استتثتاء املقلت ، وإال جتاو. وكتذل  يف التاكتيم

لقااء إال قاضيا عاراي متن ختتروط القاتاء مل يعطتل البلت  عتن ونظ  هذه املسألة إ ا مل د  السلطان من يوليه ا]رمحه هللا  ابن القيمآمن ثونه، وقال 
 . 4[قاع وويل اام ل

تهت ين آهذه هي أقوال السلف آيما إ ا د  الزمان عن اإلما  ااعظم أنه دب على أهتل كتل بلت  و حيتة أن يتاتاكموا إىل أهتل العلتم آتيهم متن ا 
 (َوالسَّتارِق  َوالسَّتارَِقة  آَتاْقَطع واْ أَيْتِ يَته َما) قال تعتاىلذقامة ااحكا  موجه إىل جممون اامة  آإن ع ِ موا آياتكموا إىل اام ل آاام ل. ودطاب هللا

إمنتتا اإلمتتا  وخ هتتا، وي تتوب اإلمتتا  عتتن اامتتة يف ت ثيتتذ هتتذا، كمتتا يف التت يل الصتتايح ) ،2ال تتور:  (الزَّانِيَتتة  َوالتتزَّاين آَاْجلِتت  وا) ، وقتتال تعتتاىل٣8املائتت ة: 
، آتإ ا آ ِقت  اإلمتا  يرجتا اخلطتاب إىل جممتون اامتة آيقت   ال تا  ٦(آاإلما  ااعظم التذي علتى ال تا  ران وهتو مستتول عتن رعيتتهوآيه أياا )، ٥( َّةج  

وع و لت  ان ن ْصتَبة القاتاة متن آتر  ،٧[الب  لل ا  من حاكم، أآتذهب حقوق ال ا  ] أمحد بن حنبلمن يتااكمون إليه ممن يصلح قذا. وقال 
َلَقتتْ  ) ، وقتتال تعتتاىل1٣٥ال ستتاء:  (اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ ك ون تتواْ قَتتتوَّاِمَس اِبْلِقْستتطِ ) العتت ل وإن مل يقتتم بتته التتبعض أمث الكتتل، قتتال تعتتاىل الكثايتتة لثتتظ

 .2٥ال ي :  (ال َّا   اِبْلِقْسطِ أَْرَسْلَ ا ر س َلَ ا اِبْلبَتيِهَ اِت َوأَنَزْلَ ا َمَعه م  اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَتق وَ  

                                                 

 2٥٣ /٣، وبعاه يف ٣٠8 /4)حاختية رث احملتار على ال ر امل تار(  1
 ٣91 - ٣8٥ص  2
 تهت14٠1حتقيق ث/ عب العظيم ال يب  2)ال ياثي( ط  42٧ص  ٣
 ٣٣2. والبن تيمية ك   م ل هذا يف )االدتيارات الثقهية( ص 19٧ - 19٦ص  4)اع   املوقعس( ج  4

 ال يل متثق عليه ٥
 ال يل متثق عليه ٦

 ٧1، 24 كره أبو يعلى يف )ااحكا  السلطانية( ص  ٧
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لستلطان  و اامتة، ويقيمهتا ا  تب هبتا جممتونرمحه هللا إىل هذا املعىن أوضح إختارة، وهو أن ااحكا  والت وث خما ابن ميميةوق  أختار ختيخ اإلس   
 دا تتب هللا]رمحتته هللا:  ، آقتتاللواجتتباهتتذا هتتو آ -إ ا مل يكتتن يف إقامتهتتا آستتاث يزيتت  علتتى إضتتاعتها  -القتت رة، آتتإن ع تتِ   الستتلطان وأمكتتن إقامتهتتا 

تتارِق  َوالسَّتارَِقة  آَتتاْقَطع واْ ) املتؤم س ابلتت وث والقتتوق دطتتااب مطلقتا، كقولتته تعتتاىل  (الزَّانِيَتتة  َوالتتزَّاين آَاْجلِتت  وا) ، وقتال تعتتاىل٣8املائتت ة:  (ه َماأَيْتتِ يتَ  َوالسَّ
ا تتب ابلثعتتل البتت  أن يكتتون قتتاثرا عليتته، والعتتاجزون الدتتب ، لكتتن قتت  علتتم أن امل 4ال تتور:  (ْم خَتتتَهاَثة  أَبَتت ا  َواَل تَتْقبَتل تتوا َق تت) . وكتتذل  قولتته:2ال تتور: 

َوقَتاتِل واْ ) ، وقولته21٦لبقترة: ا (ْلِقتَتال  ْيك م  اك تِتَب َعلَت) عليهم، وق  ع ِلَم أن هذا آرع على الكثاية، وهو م تل اَّهتاث، بتل هتو نتون متن اَّهتاث. آقولته
ْبك مْ ) وقولتته:، 19٠البقتترة:  (ِبيِل اّللهِ يف َستت هتتي الستتلطان، « القتت رة»و آتترع علتتى الكثايتتة متتن القتتاثرين. و وحنتتو  لتت  هتت ،٣9التوبتتة:  (ِإالَّ تَ ِثتتر واْ يت َعتتذِه

 آلهذا: وجب إقامة ال وث على  ي السلطان ونوابه.
  لت  متن البتاقس، أو خت  عاتها، وعجتزن اامة درجت عن  لت  ملعصتية متن بوالس ة أن يكون للمسلمس إما  واح ، والباقون نوابه، آإ ا آ ِرَع أ

ث تذ متن أحكتامهم متل الب تي يتَ آكان قا ع ة أئمة. لكان دب على كل إما  أن يقيم ال وث، ويستويف القوق، وقذا قال العلماء إن أه ا ي ثتذ متن  تْ
، رق اامتراء وتعت ثهمهتذا ع ت  تثتب على كل حزب آعل  لت  يف أهتل  تاعتهم، آأحكا  أهل الع ل، وكذل  لو ختاركوا اإلمارة وصاروا أحزااب لوج

ذل ، بتل ستقط عت هم القيتا   بتيم بتذل  مل وكذل  لو مل يتثرقوا، لكن  اعتهم لألم  الكب  ليست  اعة َتمة، آإن  ل  أياا إ ا أسقط ع ه إلزاَمه
 على القاثر عليه.  ل  الثرع ة ال وث والقوق، أو إضاعته لذل : لكانعليهم أن يقيموا  ل ، وكذل  لو آرع عجز بعض اامراء عن إقام

عتاثل القتاثر، وقول متن قتال: ال يقتيم الت وث إال الستلطان ونوابته. إ ا كتانوا قتاثرين آتاعلس ابلعت ل كمتا يقتول الثقهتاء: اامتر إىل التاكم. إمنتا هتو ال
 دتب تستليمها إليته متا إمكتان حثظهتا ب ونته وكتذل  اامت  إ ا كتان ماتيعا للات وث أو عتاجزا آإ ا كان م َايِهعا  اموال اليتامي، أو عاجزا ع هتا: مل

تل إىل ع ها مل دب تثوياها إليه ما إمكان إقامتها ب ونه. وااصل أن هذه الواجبات ت قا  على أحستن الوجتوه. آمتىت أمكتن إقامتهتا متا أمت  مل  ت
ابب اامتر ابملعتروف وال هتي عتن »ن أقيمتت إ ا مل يكتن يف إقامتهتا آستاث يزيت  علتى إضتاعتها، آإهنتا متن اث س، ومىت مل يقم إال بع ث ومن خ  ستلطا

 .1[آإن كان يف  ل  من آساث والة اامر أو الرعية مايزي  على إضاعتها مل ي آا أبآس  م ه. وهللا أعلم« امل كر
متتا ، علتتى أن ومتتن خيتتاب اإل -متتا أمكتت هم  لتت   -قامتتة ااحكتتا  بيتت هم اتثتتاق ال تتا  علتتى إ -بتتل وجتتوب  -آهتتذه أقتتوال العلمتتاء يف بيتتان صتتاة 

   َكِهموا بي هم من يصلح للقااء الشرعي اام ل آاام ل. 
 اثل ا: كيثية حتاكم املسلمس إىل الشريعة يف الب ث احملكومة بقوانس الكثار:
يت ْؤِم  تتوَن َحتتىتََّ  َ  الَ  َوَربهِتتآَتت َ ) ل تعتتاىل الشتتريعة ِبستتب املستتتطان، آقتت  قتتايف التتب ث احملكومتتة ابلقتتوانس الوضتتعية دتتب علتتى املستتلمس التاتتاكم إىل

 .1٦الت ابن:  (َطْعت مْ آَاتتَّق وا اّللََّ َما اْستَ ) ، وقال تعاىل٦٥ال ساء:  (  َكِهم وَك ِآيَما خَتَجَر بَتيتْ َته مْ 
 ىل الشرن.إن التااكم وو آيه التاكيم ، وحرمة االمت ان عوه ا أربا مسائل: من دب عليه  ل  ، وصثة من يتااكم إليه ، وماد

 من دب عليه التااكم إىل الشريعة . - 1
 تا هلكتين أوثه أن أنبته ا أستلثت. و والخيثى أن هذا آرع عس على كل مسلم إ ا نزل بته مايت عو إىل  لت ، آتإن هتذا التاتاكم متن أصتل اإلميتان كمت

ن عتم ران وكلكتم مستتول )كلكت الست  عليته الصت ة و  مية امل تلثة يف هذالشأن، آق  قال رستول هللا على واجب قاثة اَّماعات واَّمعيات اإلس
لتى ذه اَّماعتات الت ص عهتتاتمن عقتوث رعيته( ال يل متثق عليه، آيجب على هؤالء القاثة أن ي لزموا أتباعهم هبذا الواجب الشرعي، ودب أن ت

 ااتبان من ث ثة أوجه: هذا الواجب آيص  التااكم بذل  واجبا على
 .٦٥ل ساء: ا (َر بَتيتْ َته مْ يَما خَتجَ َ  اَل يت ْؤِم  وَن َحىتََّ   َكِهم وَك آِ َآَ  َوَربهِ ) يص  واجبا ابلشرن، لقوله تعاىل -
 .٣4إلسراء ا (َوَأْوآ واْ اِبْلَعْهِ  ِإنَّ اْلَعْهَ  َكاَن َمْسؤ وال  )وواجبا ابلعق ، لقوله تعاىل  -
 .٥9ال ساء  (ْمِر ِم ك مْ ْويل ااَ َأِ يع واْ اّللهَ َوَأِ يع واْ الرَّس وَل َوأ  ) ا أبمر قاثة اَّماعات به، لقوله تعاىلوواجب -
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 وحنوهم. ومادب على قاثة اَّماعات من أمر اتباعهم بذل  هو واجب على كل مطانِ  كشيو  القبائل ووعماء العشائر
 صثة من يتااكم إليه . - 2

. آتإن 1(ا حكتم التاكم آاجتهت  مث أصتاب...ىل اام ل آاام تل، وااصتل يف التاكم أن يكتون جمتهت ا ، لت يل عمترو بتن العتاص رآعته )إ يتااكم إ
 خلتامح متن هتذاع ِ َ  يتااكم إىل املقل  و الب العلم كماسبق يف ك   اَّويين وابن تيمية وابن القتيم، وكمتا ستبق بيانته يف مراتتب املثتتس يف البتاب ا

تم عت ال  متن أهتل االجتهتاث أو عاميتا  واسرتختت  ] برهاان الادين بان فرحاونالكتاب، حىت قال القاضي  قتال الل متي إمنتا دتوو التاكتيم إ ا كتان احملكَّ
 .2[العلماء، آإن َحَكم ومل يسرتخت  ر ثَّ وإن واآق قول قائل، ان  ل  كا ر م هما وَخَرر

مور م هم عامة وعلى والة اا ى املسلمسوو تعطيل هذا الواجب ماأمكن إقامته، وه ا يقا عبء كب  علآالواجب التااكم إىل اام ل آاام ل والد
 لتى كتل متن  هترت ل يتهع، آالواجتب داصة كقاثة اَّماعات واَّمعيات اإلس مية من أجل توآ  ع ث كافِ  من املؤهلس للتاكيم بس املسلمس

ابقة كتترت يف املباحتتل الستتلمس وقتت    ستتة الثقتته وعلتتو  الوستتائل املمهتت ة لتته حتتىت يتأهتتل للاكتتم بتتس املستتجنابتتة يف  لتتب العلتتم أن يَ كتتبَّ علتتى ثرا
رل قتذا كثالتته متاثاي  ليتثتلتب العلتم و مايعس على هذه ال راسة، ودب علتى قتاثة اَّماعتات اإلست مية انتت اب متن كتان هبتذه الصتثة متن أتبتاعهم لط

 اامر.
 ما دوو آيه التاكيم . - ٣
 لراجح الذي تشه  له ااثلة أن التاكيم جائز يف كل ختيء، وثليله:ا
تلثتوا  إن قتومي إ ا اد)اي رسول هللا   عليه الص ة والسأنه قال لل    -الذي سبق  كره يف ك   ابن ق امة وابن ضواين  -ح يل أيب ختريح  -أ 

عتم كتل  ختيء( صتي ة عمتو  تا ادتلثوا يف(. آقوله )إ ماأحسن هذا: ة والس  عليه الص يف ختيء أتوين آاكمت بي هم، آَتَرِضَى ك  الثريقس، قال 
 خمتلفِ  آيه، اهنا نكرة )ختيء( يف سياق الشرط )إ ا(. 

 .هللاكر بن العريب رمحه  ك   أيب بيفيف ح ه الرجم، ونثا  حكمه عليهم، كما سبق  عليه الص ة والس  وثليله أياا حتكيم اليهوث لل    -ب 
يف آدتر ك مته  ابان ميمياةى هتذا آتالتاكيم جتائز يف كتل ختتيء بتس املستلمس املقيمتس ابلتب ث احملكومتة بقتوانس الكثتر، واليقيت  هتذا إال متا كره وعل

ومتن خت  وااصل أن هذه الواجبتات ت قتا  علتى أحستن الوجتوه، آمتىت أمكتن إقامتهتا متا أمت  مل  تتل إىل اث تس، ومتىت مل يقتم إال بعت ث ]املذكور آنثا 
 .٣[سلطان أقيمت، إ ا مل يكن يف إقامتها آساث يزي  على إضاعتها

 آتتإ ا تعتتذر التاكتتيم يف التت وث والقصتتاص أو ترتتتب علتتى ت ثيتتذ العقتتوابت آيهمتتا مثستت ة، آلتتيكن يف اامتتوال والقتتوق وال كتتاح وتوابعتته، وكتتل هتتذا
 عزالادين بان عبدالسا اامليستور ال يستقط ابملعستور( وصتاخها الشتيخ اإلمتا  ي دل يف تقوى هللا املستطاعة للعب ، وي دل حتت القاعت ة الثقهيتة )

وهتذه القاعت ة ، 4[عن بعاه، آإنته َييت رتا قت ر عليته، ويستقط ع ته متايعجز ع ته إن من ك لف بشيء من الطاعات آَتَقَ ر على بعاه وعجز]هكذا 
. ٥(ومتا أمترتكم بته آتأتوا م ته مااستتطعتم) عليته الصت ة والست  ، ومتن قتول رستول هللا 1٦ تابن: الت (آَتاتتَّق وا اّللََّ َمتا اْستَتَطْعت مْ ) مستثاثة من قولته تعتاىل

وح ْرَمة التراب،  ومما ي دل يف االستطاعة إدراج الزكاة وإن عطهلها الكا ، وأثاء ال ايت وأروه اَّراحات والكثارات وإن مل حتكم هبا احملاكم الكاآرة،
ة يف القروع ويف البيا اباجل و ل  ان قيمة ااوراق املالية تت   ك  ا ابلزمن وخالبتا متات قص قيمتهتا وهتو متاي عرف يف ومما يتعلق هبذا مراعاة القيم

حش علتتى االقتصتتاث املعاصتتر )ابلتاتت م( ويت عتتب الكتتا  الظتتاملون بقيمتتة العمتت ت الورقيتتة ت عبتتا كبتت ا  ابلتت قص متتن قيمتهتتا رتتا يعتتوث ابل  تتأ الثتتا
واجب جعتتل أحتت  ال قتت ين املعتتتسين يف الشتتريعة )التتذهب والثاتتة( أستتا  هتتذه التعتتام ت، آمتت   إ ا أقرضتت  رجتتل ألتتف لتت ة اليتتو  وكتتان الرعيتتة.آال

لتف جرا  الذهب اليو  رائة ل ة آأنت اقرتضت عشرة جرامات، آإ ا كان أجل القرع ست ة وكتان جترا  التذهب بعت  ست ة رتائيت لت ة ورثثت إليته اا
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ثثت إليتته مخستتة جرامتتات و لمتتته  لمتتا آاحشتتا، والواجتتب عليتت  أن تتترث إليتته ألثتتي لتت ة، وعكستته إ ا واثت قيمتتة اللتت ة تتترث إليتته أقتتل متتن لتت ة آقتت  ر 
بتقييمهتا  االف ااصلية كالساب السابق، وهذا ليح من الراب يف ختيء بل هو رجتون إىل ال قت  املعتتس ختترعا، آهتذه ااوراق ال اعتبتار قتا ختترعا إال

 لذهب أو الثاة، وهو مايثعله كل مسلم ع   إدراج وكاة املتال ووكتاة عتروع التجتارة، واحتستاب ال صتاب يف السترقة. وماستبق متن اعتبتار القيمتةاب
( ضتترار اليستتري علتتى الوثائتتا آهتتذه تتترث كمتتا هتتي، وقتت  أختتتار الشتتيخ أمحتت  الزرقتتا إىل هتتذه املستتألة يف كتابتته القواعتت  الثقهيتتة، يف قاعتت ة )ال ضتترر وال

 .1وَنَسَب هذا القول إىل القاضي أيب يوسف
 حرمة االمت ان عن التااكم إىل الشرن: - 4

 ِإىَل َمتا أَنتَزَل اّلله  َوِإىَل  ْم تَتَعتاَلْواْ يَل َق  قِ َوِإَ ا ) وال ل اح  ثعي إىل التااكم إىل الشرن أن ي عرع ع ه آإن هذا من دصال ال ثاق كما قال تعتاىل
تتت َته ْم ِإَ ا آَ ا ث ع تتتوا ِإىَل اّللَِّ َوَرس تتتولِِه لِتتتَيْاك َم بتَ َوِإ َ )، وقتتتال تعتتتاىل٦1ال ستتتاء:  (اْلم  َتتتاِآِقَس َيص تتت ُّوَن َع تتتَ  ص تتت  وثا   الرَّس تتتوِل رَأَيْتتتتَ  تتت تْه م يتْ رِيتتتقم مِه

 َعلَتْيِهْم َوَرس تول ه  بَتْل أ ْولَتِتَ  ه تم  ا أَْ  خَيَتاآ وَن َأن  َِيتَف اّللَّ  اْرََتب تو  أَِ  م مَّتَرعم َأيف قت ل توهبِِ ، َوِإن َيك ن قَّ م  الَْقُّ ََيْت وا ِإلَْيِه م ْذِعِ سَ ، مُّْعِرض ون
َا َكاَن قَتْوَل اْلم ْؤِمِ َس ِإَ ا ث ع وا ِإىَل اّللَِّ َوَرس   ،الظَّاِلم ونَ  ت َته  ولِِه لِيَ ِإمنَّ ْع َتا َوَأ َ ْاك َم بَتيتْ  - 48ال تور:  ( اْلم ْثِلا تونَ ْع َتا َوأ ْولَتِتَ  ه تم  ْم َأن يَتق ول توا ْسَِ

٥1 . 
ستتطان يف ىل الشترن ابلقت ر املإا حتتاكموا وهبذا ك ت وماولت أنصح إدتواين املستلمس. وأرى أن هللا تعتاىل الميتن علتى املستلمس ِبكتم إست مي إال إ 

 .11الرع : (مْ  يت َ  ِه واْ َما أِبَنْتث ِسهِ ا ِبَقْوِ  َحىتَّ  ِه  مَ اَل يت  َ  ِإنَّ اّللهَ )  هذا آلعل هللا تعاىل أن ي جز وع ه كما قال تعاىلالظروف الالية آإن سعوا يف
ف مايريت ه ء الشرعي، وهذا ِبت ارسة القااويف حتاكم املسلمس إىل الشرن يف هذا الزمان آائ ة أدرى وهي إبقاء هذه الشريعة حية علما وعم   رم

 ه  للاكم اإلس مي ذ ن هللا تعاىل.الطواخيت من إماتة الشريعة ومحلتها، وكل هذا مي
هتي متن أنكتر امل كترات، و ا متن ملتة اإلست  ، اضتيا خمتتار ر إن هذه القوانس الطاخوتية هي كثر أكس خم ْرِج ملن َوَضَعها وملن َحَكَم هبا وملن حَتَتاَكم إليهتا 
استة يف  أن ميت عتوا عتن ال ر و اءة مت هم، حماكمهتا وقاتاْا والتس وأضعف اإلميتان وهتو اإلنكتار ابلقلتب يستتوجب علتى املستلمس مقا عتة هتذه القتوانس و 

م كليات القوق اليت ت ر  القوانس الكاآرة، وأما اإلنكار ابللسان آم ه هذا الكت   ونشتره بتس املستلمس إلنكتار ابليت  اىل العمتل بته، وأمتا إ وثعتْو
َن َمَعته  َستَ ةم يف ِإبْتترَاِهيَم َوالَّتِذيْم أ ْستَوةم حَ انَتْت َلك تكَ قَتْ   )يف ستبيل هللا تعتاىل. قتال تعتاىل قذه القوانس الكاآرة وملن يَتْعمل هبا وَ ِْمَيها آهتو اَّهتاث 

تتْم َوبَتت َ  َكَثتتْر َ َوممَّتتا تَتْعب تت  وَن ِمتتن ث وِن اّللَِّ  ِإْ  قَتتال وا ِلَقتتْوِمِهْم ِإ َّ بت تترَاء ِمتت ك مْ  تتَ ك م  اْلَعتت َ  ِبك  ْلبَتْ َاتتاء أَبَتت ا  َحتتىتَّ تت ْؤِم  تتوا اِبّللَِّ اَوة  َواا بَتيتْ َت َتتا َوبَتيتْ
َ ةم َوَيك وَن ال هِ ) ، وقال تعاىل4املمتا ة:  (َوْحَ ه    .٣9اانثال:  (ين  ك لُّه  ّللِه َوقَاتِل وه ْم َحىتَّ اَل َتك وَن ِآتتْ

 
 أ كره يف موضون )وجوب التااكم إىل الشريعة( وابهلل تعاىل التوآيق. وهذا آدر ما
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 وضوع السادس:أحكاا أهل الذمةامل
تج يتت  وَترة بتت عوى جتهتتاث والهتتذا املوضتتون هتتو أياتتا متتن املوضتتوعات التتيت تعرضتتت للتاريتتف يف هتتذا الزمتتان متتن بعتتض املعاصتترين َترة ابستتم اال

 التسامح ال يين، آ قاوا بتاريثاْم ااحكا  ال ابتة ابلكتاب والس ة واإلجان.
  اخلاصتة ىت مت إستقاط ااحكتااخلاليتة حت ىن أهل الذمة، وماجرى عليه العمل بشأهنم يف ثاير اإلس   عتس القترونوب اية ي ب ي أن يعرف الطالب مع

 هبم ما إح ل القوانس الوضعية حمل أحكا  الشريعة.
 أوال: معريف )أهل الذمة(.

نتة، : أهتل  متة، وأهتل ه   ث ثتة أصت افعهت . وأهتل العهتالكثار إما أهل حرب وإمتا أهتل ]رمحه هللا  ابن القيمأما عن معىن أهل الذمة، آق  قال 
هتم يف يت تاول هتؤالء كل«  الذمتة والعهت»وأهل أمان. وق  عق  الثقهاء لكل صت ف اباب ، آقتالوا: ابب اق نتة، ابب اامتان، ابب عقت  الذمتة. ولثتظ 

هتؤالء قتم متن يتؤثي اَّزيتة، و ععبتارة « أهتل الذمتة»ولكن صار يف اصتط ح ك ت  متن الثقهتاء  -إىل أن قال  -«. الصلح »ااصل، وكذل  لثظ 
 ه.يها حكم هللا ورسولليت دري آ مة مؤب ة، وهؤالء ق  عاه وا املسلمس على أن دري عليهم حكم هللا ورسوله، إ  هم مقيمون يف ال ار ا

كمتا   لتيهم أحكتا  اإلست  ع، الجتتري ل أو خت  متالِب ف أهل اق نة آإهنم صالوا املسلمس على أن يكونوا يف ثارهم، سواء كتان الصتلح علتى متا
 ق نة.جتري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن حماربة املسلمس، وهؤالء يسمون أهل العه  وأهل الصلح وأهل ا

حتىت ي عترع علتيهم اإلست    وأما املستأمن: آهتو التذي يَتْقت    بت ث املستلمس متن خت  استتيطان قتا، وهتؤالء أربعتة أقستا : ر س تل، وجتتار، ومستتج ون
وال تؤدتذ مت هم والقرآن آإن ختاؤوا ثدلوا آيه وإن ختاؤوا رجعوا إىل ب ثهم، و البوا حاجة من وايرة أو خ ها. وحكم هؤالء أال يهاجروا، وال ي قتلتوا، 

ألتق بته ومل يعترع لته قبتل وصتوله إليته، آتإ ا اَّزية، وأن ي عرع على املستج  م هم اإلس   والقرآن آإن ثدل آيه آذاك، وإن أحب اللاتاق رأم ته 
اَه وا]آيها تصايف وحتريف، ولعلها  [أال يهاجروا]. وأ ن أن كلمة 1[وصل مأم ه عاث حربيا كما كان  .[أال د 

 .اثنيا: أحكاا أهل الذمة يف دار اسس ا
ستت واي (  رجتتال البتتال ون متت همل ي آعتته اليتتة )وهتتي مبلتت  متتن املتتاوأمتتا متتا جتترى عليتته العمتتل بشتتأن أهتتل الذمتتة يف ثاير اإلستت   آهتتو إلتتزامهم بتت آا اَّز 

 مواقم. م هم على أنثسهم وأأإلس   ما اوجراين أحكا  الشريعة عليهم وإلزامهم ابلشروط العمرية أو العه  العمري، و ل  مقابل إقامتهم يف ثار 
قال عب هللا بن اإلمتا  أمحت : حت ثين أبتو ختترحبيل ]رمحه هللا ابن القيم قال وق  ورثت الشروط العمرية يف معظم كتب الثقه املبسو ة، ون قل ه ا ما 

ا: كتتب المصي عيسى بن دال  قال: ح ثين عمر أبو اليمان وأبو امل  ة قاال: أدس  إْساعيل بن عياه قال: ح ث ا خ  واح  من أهل العلتم قتالو 
 لب تا إليت  اامتان انثست ا وأهتل ملت تا علتى أ  ختتر  ا لت  علتى أنثست ا أال حنت ث يف  إ  حس قت مت بت ث »أهل اَّزيرة إىل عب الرمحن بن خ م: 

 تتتا  متتت ي تا ك يستتتة، وال آيمتتتا حوقتتتا ثيتتترا  وال ق يتتتة وال صتتتومعة راهتتتب، وال جنتتت ث متتتادرب متتتن ك ائستتت ا وال ماكتتتان م هتتتا يف دطتتتط املستتتلمس، وأال من
وأن نوستتا أبواهبتتا للمتتارة وابتتن الستتبيل، والنتتؤوي آيهتتا وال يف م اول تتا جاسوستتا ، وأال نكتتتم خشتتا  ك ائستت ا متتن املستتلمس أن ي زلوهتتا يف الليتتل وال هتتار، 

ك ائست ا آيمتا   للمسلمس، وأال نارب ب واقيس ا إال ضراب  دثيا  يف جوف ك ائست ا، والنظهتر عليهتا صتليبا ، وال نرآتا أصتوات ا يف الصت ة وال القتراءة يف
قتتال: والبتتاعوث دتمعتتون كمتتا خيتترج املستتلمون يتتو  ااضتتاى  -يبا  وال كتتتااب  يف ستتوق املستتلمس، وأال خنتترج ابعتتواث   اتتره املستتلمون، وأال خنتترج صتتل

هتتر والختتتعانس، وال نرآتتا أصتتوات ا متتا متتوَت ، وال نظهتتر ال تت ان معهتتم يف أستتواق املستتلمس، وأال جنتتاورهم ابخل تتاوير والببيتتا اخلمتتور، وال نظ -والثطتتر 
ل ب يف ثي  ا، والن عو إليه أح ا ، والنت ذ ختيتا  من الرقيق الذي جرت عليه سها  املسلمس، وأال من ا أح ا  متن أقرابئ تا أراثوا الت دو ختركا ، وال نرخه 

كلم  نتتتتتيف اإلستتتت  ، وأن نلتتتتز  ويه تتتتا حي متتتتا ك تتتتا، وأال نتشتتتتبه ابملستتتتلمس يف لتتتتبح قل ستتتتوة وال عمامتتتتة وال نعلتتتتس وال آَتتتتتْرق ختتتتتعر وال يف متتتتراكبهم، وال
ب الستتروج، بك مهتم، والنكتتتىن بك تتاهم، وأن جنتتز مقتاث  رؤوستت ا والنثتترِق نواصتتي ا، ونشت  التتز ن  علتتى أوستتا  ا، وال نت قش دواَت تتا ابلعربيتتة، والنركتت

إن أراثوا اَّلتو ، والنت ذ ختيتا  من الس ح والحنمله، والنتقل  السيوف، وأن نوقر املسلمس يف جمالسهم ونرخت هم الطريق، ونقتو  قتم عتن ا تالح 
يف كتل مستلم والنطلا عليهم يف م اوقم، والنعلم أوالث  القرآن، واليشارك أحت  م تا مستلما  يف جتتارة إال أن يكتون إىل املستلم أمتر التجتارة، وأن نات

ن ختت َّ  أو دالث تا عمتتا ختتتر  ا عتابر ستتبيل ث ثتة أاي  ونطعمتته متتن أوستط ماجنتت . َضتتم ا لت   لتت  علتتى أنثست ا و راري تتا وأوواج تتا ومستاكي  ا، وإْن حنتت
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 «. على أنثس ا، وقَِبْل ا اامان عليه، آ   مة ل ا، وق  حل ل  م ها ما ل اهل املعان ة والشقاق
م رآس أختترت هما علتيهألق آتيهم حتو أن أمِض قم ماسألوا، »آكتب بذل  عب الرمحن بن خ م إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه، آكتب إليه عمر 

 «. اختر وا على أنثسهم: أال يشرتوا من سبااي ، ومن ضرب مسلما  آق  دلا عه هما م
 آأنثذ عب الرمحن بن خ م  ل ، وأقر من أقا  من الرو  يف م ائن الشا  على هذا الشرط. 

ا، ومل يتزل  كتر الشتروط العمريتة وختهرة هتذه الشتروط ت تين عتن إست اثها، آتإن اائمتة تلقوهتا ابلقبتول و كروهتا يف كتتبهم، واحتجتوا هبت]قال ابن القيم 
 .1[على ألس تهم ويف كتبهم، وق  أنثذها بع ه اخللثاء وعملوا روجبها

 وق  اختتملت الشروط العمرية على ع ة مسائل 
 م ها ما يتعلق أبحكا  الِبَيا والك ائح والصواما وما يتعلق هبا.  -
 وم ها ما يتعلق ذدثاء ختعار ثي هم. -
 دثاء م كرات ثي هم.وم ها ما يتعلق ذ -
 وم ها ما يتعلق بتميزهم عن املسلمس يف اللبا  والشعور واملركب. -
 وم ها ما يتعلق ابلتزامهم ترك كل مايار اإلس   واملسلمس. -
 وم ها ما يتعلق أبحكا  ضياآتهم للمارة.  -
 . 2وم ها ما يتعلق برتك إكرامهم وإلزامهم الص ار الذي خترعه هللا تعاىل -
 ابان قداماة احلنبلاي اك أمران أساسيان الت عق  الذمة ب وهنما مل يذكرا يف الشروط العمرية، و ا أثاء اَّزيتة وجتراين أحكتا  اإلست   علتيهم. قتال وه

كم  وهتو والدوو عق  الذمة املؤب ة إال بشر س: أح  ا: أن يلتزمتوا إعطتاء اَّزيتة يف كتل حتول، وال تاين: التتزا  أحكتا  اإلست  ]رمحه هللا  قبتول متا  
. والص ار هتو التتزامهم َّتراين أحكتا  ٣[29التوبة:  (َحىتَّ يت ْعط واْ اَِّْْزيََة َعن َيِ  َوه ْم َصاِخر ونَ ) به عليهم من أثاء حق أو ترك حمر ، لقول هللا تعاىل

وهتي جممتا عليهتا يف اَّملتة بتس العلمتاء متن اائمتة وهذه الشروط أختهر ختتيء يف كتتب العلتم والثقته، ] ابن ميمية. وقال 4الشريعة اإلس مية عليهم
ا ع   الثقهاء لذكر  ألثا  كل  ائثتة م هتا وهتذه الشتروط متاوال دت ثها ]أياتا  ابان ميمياة. وقتال ٥[املتبوعس وأصااهبم وسائر اائمة، ولوال ختهْر

 .٦[عليهم من وآقه هللا تعاىل من والة أمور املسلمس
ث املستتلمس وآتتق هتذه الشتتروط عتتس القتترون، وأورث املؤردتون يف كتتتبهم جت يتت  الستت  س املستلمس قتتذه الشتتروط العمريتتة وقت   تتل العمتتل جتاراي يف بتت 

 . ٧هت ٧٠٠على أهل الذمة، وانظر على سبيل امل ال وثيقة جت ي  السلطان ال اصر حمم  بن ق وون للعه  العمري على أهل الذمة عا  
 كاا أهل الذمة يف الدول العلمانية:اثلثا: التديري الذ  طرأ على أح

حتس تت هورت أحتوال ال ولتة الع مانيتة  -م تصتف القترن التاستا عشتر املتي ثي  -واستمر العمل علتى  لت  حتىت أوادتر القترن ال تاين عشتر اقجتري 
لشتتريعة، واقتبتا  ال ظتتا  التت ميقرا ي ال تتريب ووالايْتا امل تلثتتة واجتهتتت حنتو العلمانيتتة بصتتورها امل تلثتة متتن حتكتتيم القتوانس الوضتتعية بتت ال متن أحكتتا  ا

ة )والتيت الذي مي ح السياثة للشعب كسلطة عليا ب ال من سياثة حكم هللا تعتاىل يف اإلست  ، وكتان متن آاثر العلم تة ب تاء ال ولتة علتى أستا  املوا  ت
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ال من اعتماث اقوية ال ي ية اليت تقستم الستكان إىل مستلمس تعين التسوية بس جيا السكان يف القوق والواجبات ثون ال ظر إىل هويتهم ال ي ية( ب 
ان وأهتتل  متتة. وكتتان هتتذا هتتو هنايتتة العمتتل أبحكتتا  أهتتل الذمتتة وستتقط هتتذا املصتتطلح متتن ال ستتات  العلمانيتتة التتيت تب تتت آكتترة املوا  تتة يف ستتائر بلتت 

 يف حس ي عامل الكاآر من أهلها كموا ن له سائر القوق.املسلمس اليو ، حىت أصبح املسلم من خ  أهلها يعامل ك ريبِ  وأج   ع ها، 
ومات الكومات اإلس مية املتعاقبة يف معاملة التوصتف يف ] –يف وصف تطور ااحوال يف بلِ  كمصر  - د. مسرية حبرتقول إح ى الباح ات، 

ال ولة ال يوقرا ية )ويلاق بذل  ع   السماح قم ِبمل الس ح، جلتها أبهنا سيتة ابست  اء أمرين: أوقما: ثآا اَّزية اليت كانت مظهرا من مظاهر 
مث اليلبتل  وع   قبول ختهاثْم ض  املسلمس يف احملاكم.. اخل(. واثنيهما: ه   الك ائح اليت كان العامة و  ا  ال ا  يثعلون هبا  لت  يف ثتوراْم،

ولتيح لكتم أن تظهتروا الصتليب »يف العهت  امل ستوب إىل اخلليثتة عمتر بتن اخلطتاب ال صارى أن يؤ ن قم يف إعاثة ب ائها أبمر التاكم املستلم. وجتاء 
استتتمر تقتت   ااقبتتاط يف اليتتاة  -إىل أن قالتتت:  -« يف ختتتيء متتن أمصتتار املستتلمس والتب تتوا ك يستتة وال موضتتا جمتمتتا لصتت تكم، التاتتربوا ب تتاقو 

أثدلهم يف صلب ال ولة، انه كان يري  على اادتص إدتراج ااتتراك  -اكم مصر ح -العامة ال ي ة ما إدواهنم املسلمس داصة وأن الوايل سعي  
زون متتن الو تتائف امل نيتتة والربيتتة، آبتت أ يعتمتت  ب رجتتة أكتتس علتتى املصتتريس ويثستتح قتتم ا تتال واستتعا يف و تتائف ال ولتتة واَّتتيش، واقتاتتى هتتذا ال تت

ابصتت ار قتترار قبتتول املستتيايس يف اَّتتيش وتطبيتتق اخل متتة العستتكرية علتتيهم. آتت صه املصتتري م تته أن يزيتتل آدتتر عقبتتات االنتت ماج بتتس ع اصتتر املصتتريس 
أب اء ااعيان القبط سوف ي عون إىل محتل الست ح أستوة أبب تاء املستلمس و لت  مراعتاة »هت على أن  12٧2اامر العايل الصاثر يف جاثى ااوىل 

ويف عهت  اخلت يوي  -إىل أن قالتت  -   18٥٥ة املثروضتة علتى أهتل الذمتة يف ثيستمس وكان ق  أص ر أمتره قبتل  لت  ابل تاء اَّزيت«. ملب أ املساواة
تطبيتق متا إل تاء إْساعيل أياا مت تعيس قااة من ااقباط يف احملاكم كمتا أحمل تا. وهتو أمتر اليقتل أ يتة عتن التم يتل اب تالح التشتريعية، وتت و  هتذا ال

لى القااة من املسلمس وحت هم متا إحت ل حمتاكم أهليتة حملهتا. آلتز  تعيتس القاتاة بصترف ال ظتر عتن ا الح القاائية الق مية اليت كانت تقتصر ع
يس الت ين ليتكتتون قاتاء خياتتا لتته املصتريون بصتترف ال ظتتر عتن التت ين أياتتا، وكانتت ثاللتتة اامتترين الستابقس معتتا )أي تقبتتل املت ار  اام يتتة للمصتتر 

. وقت  أثرجتت يف 1[هو الب ء يف ب اء مؤسسات ال ولة على قاع ة املوا  تة وعلتى ااستا  املت ين العلمتاينجيعا وتعيس قااة من القبط يف احملاكم( 
ثترا ، وهتو وصتثها اَّزيتة أبهنتا أمتر ستييء، وهتذا الكت   يهم تا م ته السترث التتارخيي، وإال آتإن املؤلثتة قالتت ك متا  مك -حتاكم مصتر  -السياق كلمة 

. وإن ك تت ال أثري أم تستبة لإلست   هتي أ  نصترانية . كتذل  29التوبتة:  (ىتَّ يت ْعط واْ اَِّْْزيََة َعتن يَتِ  َوه تْم َصتاِخر ونَ حَ )وهي أمر هللا تعاىل يف قوله 
اون من الكا  املسلمس  .2ما كرته من إعاثة ب اء الك ائح هو أمر خ  مشرون ْو

الثتتتة الشتتتروط العمريتتتة يكتتتون عهتتت هم قتتت  انتتتتقض وعتتتاثوا كثتتتارا  حمتتتاربس. قتتتال وذستتتقاط اَّزيتتتة عتتتن أهتتتل الكتتتتاب ورستتتاواْم ابملستتتلمس رتتتا يعتتتين خم
ثبوت الذمة قم مشروط بتسليم اَّزية والتزا  ماألزمهم به املسلمون من الشروط، آتإ ا مل  صتل الوآتاء رتا خت ترط علتيهم عتاثوا إىل ]رمحه هللا  الشوكاين

  ليح آيه د ف، ويف آدر العهت  العمتري: آتإن دتالثوا ختتيتا ممتا ختتر وه آت   متة قتم وقت  حتل ماكانوا عليه من إابحة ال ماء وااموال، وهذا معلو 
 . وق  سبق ك   ابن ق امة يف نثح املعىن. ٣[للمسلمس م هم ما ل من أهل الع اث والشقاق

هتتذا اليتتؤثر يف  مصتتر، آتتإن يف حكتتم وستتواء كتتان انتقتتاع عهتت  الذمتتة متتن جهتتتهم أو متتن جهتتة التتاكم الكتتاآر كمتتا صتت ا اخلتت يوي ستتعي  ومتتن تتت ه
لت ان  تال ملتا وقتا بشتىت بممته. وهتذا ال تيجة، آالكاآر اليعصم نثسه وماله من املسلمس إال أمان معتس من جهتتهم، آتإ ا عت   اامتان ستقطت عصت

 املسلمس.   
هتتة خيتتاب ال ولتتة ع تته بتتل متتن ج جهتتة امت تتاعهمإ  كتتان انعتت ا  عقتت  الذمتتة لتتيح متتن  -أي أهتتل الكتتتاب  -وأتتتى التتبعض بشتتبهة آقتتالوا: ومتتا نبهم 

 اإلس مية، ولعلها لو وج ت ل دلوا يف الذمة .
كتا  واَّواب: أن هذه ختبهة آاس ة اهنا من االحتجاج الثاس  ابلق ر، آقيا  ثولة اإلس   أو  هاهبا ختال ق هره هللا، آإن وج ت وجت ت معهتا أح

هذا يشبه قول من قال ما نب هذا الكاآر املقلت  ابويته الكتاآرين ولعلته لتو ولت  ابتوين مستلمس معي ة هذا م ها، وإن  هبت والت هذه ااحكا . و 

                                                 

 ٣8 - ٣٥، ص 1984، 2من كتاب )ااقباط يف الياة السياسية املصرية( لل كتورة ْس ة ِبر، ط مكتبة ااجنلو املصرية، ط  1

 ومابع ها ٦٣2ص  28تثصيله رجمون آتاوى ابن تيمية، ج و  2

 ٥٧4 /4)السيل اَّرار( للشوكاين،  ٣



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

961 

َق تْم أَنِثق توا ممَّتا َرَوَقك تْم اّللَّ  قَتاَل  َوِإَ ا ِقيتلَ ) لكان مسلما ، هذا ختال ق هره هللا، وال تل بق ر هللا إلبطال خترن هللا، كالتذين  مهتم هللا يف قولته تعتاىل
، آتاحتل هتؤالء ابلقت ر )وهتو أن هللا أراث جتون هتذا اَّتائا ولتو ختتاء ا عمته( علتى 4٧يتح:   َن َكَثر وا لِلَّتِذيَن آَم  توا أَن ْطعِتم  َمتن لَّتْو َيَشتاء  اّللَّ  الَِّذي

. آكتذل  (ِإالَّ يف َضَ ِل مُِّبسِ ِإْن أَنت ْم ) إبطال الشرن )وهو أمرهم ابإلنثاق والص قة(، آاكم هللا تعاىل با ل من  تل ر ل هذا آقال سباانه
واملتال( أصااب هذه الشبهة احتجوا ابلق ر )وهو إراثة هللا تعاىل ووال ثولتة اإلست  ( علتى إبطتال الشترن )وهتو أن الكتاآر خت  املعاهت  مهت ر الت   

 (ِإْن أَنت ْم ِإالَّ يف َضَ ِل مُِّبسِ ) آ جيبهم بقول هللا تعاىل
أحكا  أهل الذمة يف بل  كمصر ق  قوبل ابرتياح وترحيب كب ين من ال صارى، وتبا  ل  مقاومتهم اي توجه إست مي  وأضيف آأقول إن إسقاط

املتتي ثي للاكومتتة العلمانيتتة رصتتر ب ايتتة متتن مهتتاجتهم لثكتترة اَّامعتتة اإلستت مية التتيت  ثى هبتتا جتتال التت ين ااآ تتاين يف هنايتتة القتترن التاستتا عشتتر 
علتتى تطبيتتق أحكتتا  الشتتريعة علتتيهم إ ا كتتان يف نيتتة الكومتتة املصتترية العمتتل هبتتا أو ببعاتتها، ومتتن هتتذا البتتاب تقتت   ااوهتتر وووارة  وانتهتتاء ابعرتاضتتهم

 ، وجتمت  املشترون يف دزانتة جملتح الشتعب، ولكتن هتذه اخلطتوة قوبلتت بترث آعتل 19٧٧الع ل رشرون قانون ال وث إىل جملح الشعب إلقراره عا  
  حاتره كبت هم ختت وثة وستائر مم لتي ااقبتاط وأصت ر املتؤَتر بيتا    التب 1٧/1/19٧٧صارى آعق وا مؤَترهم ابالستك  رية يف عاصف من جهة ال 

. و لبهم ااد  هذا يعتس نقاا  جاعيا لعق  الذمتة 1آيه ابل اء مشرون قانون الرثة واستبعاث التثك  يف تطبيق الشريعة اإلس مية على خ  املسلمس
 ض ا وجوثه وسراين مثعوله حي تِذ.لو اآرت 

ر اارع جت  اليتو  علتى  هتو يومتا أنته ال  وبع : آق  كان هذا عرضا  موجزا  ملا كان عليته التال ومتا آل إليته بشتأن أهتل الكتتاب يف بت ث املستلمس،
التيت  تاريثتاتوليت ركوا ال ملت صصس،العلم من يسمون أبهل الذمة، إال أن هذا ال مي ا من ثراسة املوضون ومعرآة أحكامه داصة ابل سبة لط ب ا

 أراث بعض العصريس إثداقا عليه.
لتتى حتريثتتات يف هتتذا  اختتتتملت عوعلتتى هتتذا آستتوف أ كتتر آيمتتا يلتتي املراجتتا ااساستتية ل راستتة هتتذا املوضتتون، مث أ كتتر بعتتض الكتتتب املعاصتترة التتيت

 املوضون و ل  للتاذير م ها.
 املوضوع. رابعا: املرا ع األساسية لدراسة هذا

إىل  ٥٦٧متتن ص  1٠ لكبتت ( يف جاكتتتاب اَّزيتتة بكتتتاب )امل تتين( البتتن ق امتتة، وقتت  ورث يف آدتتر كتتتاب اَّهتتاث، وهتتو يف )امل تتين متتا الشتترح   - 1
 آدره.

 .28٥ - 2٥٧ /٦كتاب اَّزية بصايح الب اري ما خترحه، وهو يف )آتح الباري(   - 2
تور مق متته حملققتته التت ك ملوضتتون. ولتتهلتت ين  بتتا ثار العلتتم للم يتتس، وهتتو أوستتا مرجتتا يف هتتذا اكتتتاب )أحكتتا  أهتتل الذمتتة( البتتن القتتيم، يف جم  - ٣

 ء هللا.صرين إن ختاصباي الصاحل وآلدر اْسه ث. حمم  محي  ال ين، ك  ا أتى أبدطاء آاحشة سأعرضها ضمن نق  كتاابت املعا
 ب  حتريتتر ااحكتتا  يف تتتيب يعلتتى، و)ية( للمتتاورثي، و)ااحكتتا  الستتلطانية( اأبتتواب اَّزيتتة يف كتتتب السياستتة الشتترعية، )كااحكتتا  الستتلطان - 4

 ع تت  الكتت   يف كتتتب  عم متتن قبتتلأهتتل اإلستت  ( لبتت ر التت ين بتتن جاعتتة، وهتتذا الكتتتاب اادتت  قتت  نبهتتت علتتى بعتتض أدطتتاء حمققتته ث. آتتؤاث عبتت امل
 السياسة الشرعية آلرتاجا ه اك.

 ة.ا  أهل الذمم خمالثة أصااب اَّايم( لشيخ اإلس   ابن تيمية، ت اول آيه بعض أحككتاب )اقتااء الصراط املستقي  - ٥
 القسم ااد  اب ل  ال امن والعشرين من جممون آتاوي ابن تيمية، وق  تكلم آيه عتن أحكتا  ب تاء الك تائح وهت مها وأحكتا  الوقتف عليهتا يف - ٦

 .2ثار اإلس  
 الرسول( البن تيمية، وق  اختتمل على بعض أحكا  أهل الذمة. كتاب )الصار  املسلول على ختامت  - ٧

ن آهذه أهم مراجا هتذا املوضتون )أحكتا  أهتل الذمتة(، والتيت ب راستتها يتتمكن الطالتب متن َتييتز التق متن البا تل يف هتذا املوضتون، كمتا يتتمكن مت

                                                 

 ٣٧ - ٣٦ ، ص 198٠، وكتاب )املسألة الطائثية يف مصر( ط ثار الطليعة 1٥٦انظر )املرجا السابق( لسم ة ِبر، ص  1

 ، من )الرسالة القسصية( إىل آدر ا ل .٦٦8 - ٦٠1ص  28راجا ج  2
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 نق  الكتب املعاصرة اليت ت اولته آيميز ماآيها من أدطاء.
 صرين يف هذا املوضوع:خامسا: أخقاء املعا

ات ا وإن صتوالقول أبهنت ط العمرية،ارتكزت أدطاء املعاصرين اليت وعموا أهنا اجتهاثات تت اسب ما العصر على أمرين: التشكي  يف صاة الشرو 
ثستهم حريتة مرية وأ لقتوا انلعن الشروط امآهي خ  ملزمة للمعاصرين اهنا جمرث اجتهاث من عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه. وهبذين اامرين حتللوا 

 ماوعموا أنه اجتهاث.
أحكتا  أهتل الذمتة( تته لكتتاب )آمن التشكي  يف صاة نسبة هذه الشروط إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه ما كره ث. صباي الصاحل يف مق م

 . 1٦ - 14البن القيم، ص 
إىل عمتتر بتتن « ابملستتتابة» صتتاة نستتبة الشتتروط املصتتطلح علتتى تستتميتها وأاي ماكتتان القتتول يف]ومتتن القتتول أبهنتتا ختت  ملزمتتة ماقتتال أحتت  املتتؤلثس 

آيهمتا   اخلطاب رضي هللا ع ه آإهنا على أي حال ليست رلزمة للمسلمس، الجن  على إلزامها ثلي  من الكتتاب أو ثلتي  متن الست ة، وإن ك تا الجنت 
 الثتوى . وأقول: أرأيتم م ل هذه اَّرأة على، 1[كذل  ثلي  على م ا أو حتر 

و م هتا    بع  جيل، والخيلتر جيعا جيأما عن صاة نسبة هذه الشروط إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه، آهي متواترة يشه  هبا املسلمون والكثا
هنتا أ -متن قبتل نقلتته ع ته  آيمتا -ميتة كتاب من كتب الثقه، وجري عليها العمل يف ثاير اإلس   م ة اثتىن عشتر قتر  متن الزمتان. وقت   كتر ابتن تي

 - 12٠لصتراط املستتقيم( ص ا، و)اقتاتاء 2٠8مروية ذس اث صايح عن عمر بتن اخلطتاب رضتي هللا ع ته، و لت  بكتابيته )الصتار  املستلول( ص 
121. 

 ىل سببس:إأما من جهة اإللزا : آهي ملزمة َّميا املسلمس دب عليهم العمل هبا يف خمتلف العصور، ويرجا وجوهبا 
 .2(آعليكم بس يت وس ة اخللثاء الراخت ين امله يس) عليه الص ة والس  س ة دليثة راخت  دب العمل هبا لقوله  ااول: أهنا

 إىل لزمتة َّميتا املستلمسماعهم حجتة وال اين: إجان الصاابة على العمل هبذه الشروط يف حيتاة عمتر ومتن بعت ه، إ  مل خيالثته يف  لت  أحت ، وإجت
 يو  القيامة. 
يف ختروط عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه اليت ختر ها على أهل الذمة ملا ق   الشا ، وختار هم رااتر ]هذين السببس يف قوله  ابن ميميةوق   كر 

آعلتتيكم بستت يت وستت ة اخللثتتاء »: عليتته الصتت ة والستت  متتن املهتتاجرين واانصتتار رضتتي هللا عتت هم، وعليتته العمتتل ع تت  أئمتتة املستتلمس لقتتول رستتول هللا 
عليته الصت ة ، وقولته « ين من بع ي، َتسكوا هبا، وعاوا عليها ابل واجذ، وإايكم وحمت اثت اامتور، آتإن كتل حم ثتة ب عتة، وكتل ب عتة ضت لةالراخت

، التذين الدتمعتون علتى عليته الصت ة والست  ، ان هذا صار إجاعتا متن أصتااب رستول هللا «اقت وا ابللذين من بع ي: أيب بكر وعمر» والس  
 . ٣[عليه الص ة والس  على ما نقلوه وآهموه من كتاب هللا وس ة نبيه  ض لة

كمتتا يف حالتتة ضتتعف املستتلمس أو يف   -ومتتا القتتول ذلتتزا  هتتذه الشتتروط ي ب تتي الت بيتته علتتى أن العمتتل هبتتا مشتتروط ابلقتت رة والتمكتتس، أمتتا متتا العجتتز 
هل الكتاب هبذه الشروط، ويف نثتح الوقتت الدتوو وضتا تشتريا خيتالف الشتريعة آ  دب على املسلمس إلزا  أ -حالة نشوء ثولة إس مية ضعيثة 

ابان ل بشأهنم كالقول ابعتماث املوا  ة كمب أ وحنو  ل  ان واضا هذه التشريعات يكون قت  ثدتل يف ثائترة الكثتر بتشتريعه ماياتاث أحكتا  هللا. قتا
وأصاابه يف أتليثهم ال ا  على اإلس   بكل  ريق تبسه له حقيقة اامر، وعلم أن ك ت ا   عليه الص ة والس  ومن أتمل س ة ال   ]رمحه هللا  القيم

هم  عليه الص ة ال   من هذه ااحكا  اليت  كر  من ال يار وخ ه كتلف ابدت ف الزمان واملكان والعجز والق رة واملصلاة واملثس ة، وقذا مل يت َ  ِه
هم عمر رضي هللا ع هوال أبوبكر رضي هللا ع  والس   وستبب  لت  أن امل الثتة قتم التكتون إال ]رمحته هللا  ابان ميمياة. ويف هذا أياا قال 4[ه، وَخ َّ

َكم تل الت ين و هتر   بع   هور ال ين وع ل وهِه، كاَّهاث وإلزامهم ابَّزية والَص ار، آلما كان املسلمون يف أول اامر ضتعثاء مل ي شترن امل الثتة قتم، آلمتا
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 .1[خت رَِن  ل  وَع َ 
 وحاته علتى التس إىل حة اإلست  واكذ بعض املعاصرين حجة أدرى للتالل من الشروط العمرية وخ هتا متن أحكتا  أهتل الذمتة، وهتي القتول بستما

هتا مقيت ة قتة ولك    ليستت مطلستماحة اإلستامل الثس يف العقي ة الذين مل يقاتلو  يف الت ين، وهتذه كلمتة حتق أريت  هبتا اب تل إ ا أريت  تعميمهتا، آ
لكتتاب ا  داصتة نتص عليهتا اب آلهتم أحكتباوابط ختترعية، وإال آتإن هللا أمتر  ب تب ض الكتاآرين وال لظتة علتيهم كمتا أمتر  جبهتاثهم. أمتا أهتل الكتتا

ق تْل ) ضت  بقولته تعتاىليعار آلتى الرجتال عي قتال لته إن ل تبح التذهب والريتر حترا   والس ة والدوو أن تعارع هبذه العموميات، وإال صتار اامتر كمتن
  دتتتوو معارضتتتة اخلتتتاص ابلعتتتا ، بتتتل ي عمتتتل بكتتتل نتتتص يف موضتتتعه. آتتت، هتتتذه معارضتتتة اب لتتتة، ٣2ااعتتتراف:  (َمتتتْن َحتتترََّ  وِي َتتتَة اّللِه الَّتتتيِتَ َأْدتتترََج ِلِعبَتتتاِثهِ 

س وصترآهم آرون لتاتليل املستلمعهتا الكتالتيت ادرت والقتائلون بستماحة اإلست   يف هتذا الشتأن متتأثرون بب عتة التستامح الت يين والتقتارب بتس ااثاين ا
 (نث َسه ْم َوَما َيْشع ر ونَ لُّوَن ِإالَّ أَ َما ي اِ َوثَّت  َّآئَِثةم مِهْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ي ِالُّوَنك ْم وَ ) قال تعاىل عن جهاثهم كما

عق  املؤَترات وال  وات وترويل املطبوعات ال اعيتة لتستامح ااثاين ل تزن ، ويساع هم يف  ل  بعض امل اآقس من امل تسبس إىل اإلس   ب٦9آل عمران: 
عليه اآلن من استع ء الكاآرين على املسلمس، إ  خيشى الكثار متن حت وث  وآتان  هي المية ال ي ية من نثو  املسلمس لتظل ااوضان على ما

ا العلمتانيون الكتاآرون ابلعصتور املظلمتة. وكثتى ابإلست   واملستلمس ْساحتة أن إس مي دتاحهم كما صت ا املستلمون يف العصتور الزاهترة التيت يستميه
رك ْساتتوا اهتتل الكتتتاب وا تتو  أن يقيمتتوا بيتت هم بكثتترهم يتتؤثون ختتتعائرهم آم تتس علتتى أنثستتهم وأمتتواقم يف ثاير اإلستت   روجتتب عقتت  الذمتتة، وتتت 

ملستلمس بستاحل الشتا  ويف اانت لح قت ميا، ويف صتسا وختتاتي  بلب تان ويف البوست ة آرط هذه السماحة إ ا علمت ماص عه الصليبيون يف حروهبم ما ا
إن الصتليبيس د ت ا  الترب يتو  استتولوا علتى بيتت املقت   ] –  يبون -واقرس  ح ي ا وانقل ل  ختهاثة الصليبيس أنثسهم يف  ل ، قال أح هم 

م، ومل يرمحتتتوا الشتتتيو  وال اا ثتتتال وال ال ستتتاء، يف مذِبتتتة استتتتمرت ث ثتتتة أاي    رأوا أن يكرمتتوا التتترب بتتتذبح ستتتبعس ألتتتف مستتتل 1٠99 /٧ /1٥يف 
وختووا الرجتال بلياليها، ومل ت ته إال ملا أعياهم االجهاث من القتل آق  حطموا رؤو  الصبيان على اَّ ران وألقوا ابا ثال الرضا من سطوح امل اول، 

هلهتتتا التتتذهب،... مث يقتتتول: كيتتتف ستتتال قتتتؤالء بعتتت  هتتتذا كلتتته أن ياتتترعوا إىل هللا  تتتالبس السكتتتة وال ستتتاء ابل تتتار، وبقتتتروا البطتتتون لتتت وا هتتتل ابتلتتتا أ
 وساتاأ . وم ال آدر، ماآعلته الصتليبيون يف اانت لح ع ت ما ت لبتوا علتى املستلمس، آقت  قتال أحت  كتتاب ال ترب أنثستهم وهتو املت عو )2[وال ثران
كذت جيا الذرائا للثت  هبتم آقتتل أك ترهم، وكتان جممتون متن قتتل إىل ميعتاث اَّت ء ث ثتة م يتس  ( ا1٦1٠ملا أ ْجِلَي العرب س ة )]( قال: لوبون

آا اَّزيتتة متتن ال تتا  يف حتتس أن العتترب ملتتا آتاتتوا أستتبانيا، تركتتوا الستتكان يتمتعتتون ِبتتريتهم ال ي يتتة حمتثظتتس رعاهتت هم ورائستتاْم ختت  مكلثتتس إال بتت 
. هتذا ٣[القوط، وق  بل  من تستامح العترب  تول حكمهتم يف أستبانيا مبل تا  قلمتا يصتاثف ال تا  م لته هتذه اااي  وهي رق ار ماكانوا يبذلونه مللوك

 ، إ  حاصتر اليهتوث هتذين املعستكرين للثلستطي يس وْساتوا 1982يف املاضي، أمتا يف الاضتر آاام لتة ك ت ة يكثتي م هتا مذِبتة صتسا وختتاتي  عتا  
بت ب  املذِبة، آاختصبوا ال ساء مث قتلوا اَّميا متن الرجتال وال ستاء واا ثتال وم لتوا جب ت هم. أمتا متادري يف البوست ة ل صارى حزب الكتائب اللب اين 

آتتأمره معلتتو  للجميتتا آقتت  قتتتل الصتترب ال صتتارى آالف املستتلمس واختصتتبوا مايزيتت  عتتن عشتترين ألتتف امتترأة مستتلمة واحتجتتزوهن حتتىت يلتت ن أ ثتتاال 
متاأْسوه ابلتطهت  العرقتي لت يت  اخلار تة الستكانية يف البوست ة، وقتا هتذا وستط ستكوت العتامل كثتارا  ومستلمس. آهتل هتذا هتو صربيس يف محلتة لت ثيتذ 

 التسامح ال يين وتقارب ااثاين .
لشتروط احتللهتم متن  اإلجتان،ب والست ة و آهذه هي الذرائا اليت توصل هبتا بعتض املعاصترين إلثدتال حتريثتاْم علتى أحكتا  أهتل الذمتة ال ابتتة ابلكتتا

 العمرية ابلتشكي  يف صاتها وذثعاء ع   إلزامها، ما القول ابلتسامح ال يين.
 أما أهم أدطاء املعاصرين يف هذا املوضون، آم ها. 

إليته بشتأهنم،  القول أبن أهتل الكتتاب يف بت ث املستلمس متاوالوا أهتل  متة إىل اليتو ، وهتذا قتول ستاقط، وقت  بيه تت ماكتان عليته العمتل وماصتار - 1
شتر إىل وأصااب هذا القول تكذهبم ال سات  العلمانية قذه ال ول آق  اعتم ت املوا  ة كأسا  للتستوية بتس الستكان ثون ال ظتر إىل ثيت هم، ومل ت

                                                 

 ، ط امل ين1٧٧)اقتااء الصراط املستقيم( ص  1
 ٣٣٣س  ( لكامل س مة ال قح، ص نق  عن )الع قات ال ولية يف اإل 2
 ٥98 - ٥9٧ /2ترجة عاثل وعيرت. وهذان امل االن نقلتهما من كتاب )املواالة واملعاثاة( حملما  اَّعلوث،  2٧9من كتاب )حاارة العرب( َّوستاف لوبون ص  ٣
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 مصطلح أهل الذمة ال من قريب وال من بعي .   
انيتتة ليتته ال ستتات  العلمعهتتو متتا قامتتت عتمتتاث مبتت أ املوا  تتة كبتت يل، و القتتول ابستتقاط العمتتل ِبكتتم أهتتل الذمتتة يف ثار اإلستت  ، والتت عوة إىل ا - 2

متن الت ين  ول النكتاره املعلتو ل هبتذا القتالكاآرة، وهذا القول يروج له بعض من يسمون ابملثكرين اإلس ميس يف هذا الزمان، والخت  يف كثر من قتا
 ابلارورة ال ابت ابلكتاب والس ة واإلجان.

 التذميس للو تتائف العامتة يف ثار اإلست  ، وهتتو قتول آاستت  لتيح لصتاحبه مستتت   إال متا كره املتتاورثي يف أحكامته الستتلطانية القتول جبتواو تتتويل - ٣
 .1برأيه، وق   كرت من قبل كيف خت ا عليه اَّويين يف )ال ياثي( بسبب هذا، وق  استوَف ابن القيم الرث على هذا القول

تستقط إال لعجتز متن الطتأ، آاَّزيتة دالذمتة للمصتلاة أو إ ا  بتق علتيهم نظتا  التج يت  اإلجبتاري، وهتذا القول جبتواو إستقاط اَّزيتة عتن أهتل  - 4
ا من قجا ااساسيجهة املسلمس عن آرضها على أهل الذمة، أو لعجز من جانب بعض الذميس عن أثائها. وتثصيل  ل  يف املرا  بل.ة اليت  كْر

يمتس هبتا، وهتذا علتى املستلمس املق ل ال صترانيةل ي هم وب اء الك تائح يف ثار اإلست   حتىت ال ت َاتيِهق الت و  القول اب  ق الرية للذميس لل عوة - ٥
هم ابإلقامتة ىت اليثت توا يف ثيت ة أهلهتا وحتقول دطأ مبين على دطأ، انه إ ا وج ت ثار إس   يف ال نيا آإنه دب على املسلمس اقجرة إليهتا ل صتر 

رستول   يل . وكيف وق  هنتى( الشركسأ  برئ من كل مسلم يقيم بس امل) عليه الص ة والس  ، كيف وق  قال رسول هللا بس الكثار يف ب ثهم
يستت هتي لجتتوو إال للاترورة قامتته هبتا العن محل املصاف ع   السثر لب ث الكثار . آتذهاب املستلم إىل بت ث الكثتار وإ عليه الص ة والس  هللا 

ة حكتا  ال ابتتة اخلاصتأجلهتا اا ن املباحتات كمتا تستاهل آيهتا ال تا  يف هتذه ااومتان. آليستت هتذه متن ااعتذار التيت تستقط متنااصل، وليست م
 بب اء الك ائح يف ثار اإلس  .

هتتذا وإن ورث يف  القتتول بعتت   وجتتوب إلتتزا  التتذميس ابل يتتار )أي ر الثتتة املستتلمس يف الشتتعور واللبتتا  واملركتتب(، و لتت  يف ثار اإلستت  ، وأن - ٦
ن الشروط العمرية آهو اجتهاث خ  ملز  من عمر رضي هللا ع ه، وأنته ميكتن إل تاء هتذا الشترط الدتت ف الزمتان. وهتذا دطتأ، آقت   كترت متن قبتل أ

آلمتتا آتتتح هللا علتتى ]رمحتته هللا  اباان القاايمالشتتروط العمريتتة ملزمتتة لعمتتو  املستتلمس ع تت  القتت رة، والدتتوو اعتبتتار حالتتة العجتتز هتتي ااصتتل، وقتت  قتتال 
  العت ل املسلمس أمصتار الكثتار، وَملهكهتم ثايرهتم وأمتواقم وصتاروا حتتت القهتر والتذل، وجترت علتيهم أحكتا  اإلست   ألتزمهم اخلليثتة الراختت  واإلمتا

 يتتتار، وواآقتتته عليتتته جيتتتا ابل -عمتتتر بتتتن اخلطتتتاب  -ابتبتتتان ستتت ته  عليتتته الصتتت ة والستتت  التتتذي ضتتترب هللا التتتق علتتتى لستتتانه وقلبتتته وأَمتتتَر رستتتول هللا 
، وقت  اتثتق الصاابة، واتبعه اائمة واخللثاء بعت ه. وإمنتا قصهتر يف هتذا متن امللتوك متن قلهتت رخبتته يف نصتر اإلست   وإعتزاو أهلته وإ الل الكثتر وأهلته

 .2[علماء املسلمس على وجوب إلزامهم ابل يار، وأهنم مي عون من التشبه ابملسلمس يف وِيههم
مل تبتتق إال مستألة اللبتتا  التذي مييتتز التذمي متن املستتلم، وأابثر إىل التأكيت  أبن القتترآن مل ميتحه هتتذا، ] تتت اَّترأة أبحتت  املعاصترين أن قتال هتذا وقت  بل

وأن التت يل ال بتتوي مل يعتترع لتته، آلتتيح لتته إ ا  أستتا  ثيتتين، بتتل أساستته ع تت ي اجتمتتاعي أو سياستتي أو ومتتاين مؤقتتت، آقتت  وقتتا يف بعتتض العصتتور 
. ويبتت وا أنتته مل يقتترأ ختتتيتا متتن الكتتتاب التتذي قتت   لتته، آال يتتار معمتتول بتته متتن عصتتر الصتتاابة ال يف العصتتور ٣[ة مث كتتاث يصتتبح بعتت ها تقليتت ا  املتتتأدر 

ل قليت ا  بتاملتأدرة كما قال، وال يار أساسه ثيين، َس َّه دليثة راختت  دتب اتبتان ست ته وأجتا عليته الصتاابة وإجتاعهم حجتة، والعمتل ابإلجتان لتيح ت
. وأضيف ه ا أن العمل ابل يار ليح اجتهاثا  قاله عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه برأيته، بتل قت  ثلهتت عليته ست ة 4اتبان كما هو مقرر يف أصول الثقه

جلتة متن  التذي أمتر ر الثتة أهتل الكتتاب واملشتركس يف ختتىت اامتور داصتة يف اقت ي الظتاهر، وقت   كتر ابتن تيميتة عليه الصت ة والست  رسول هللا 
ار ااحاثيتتل ال التتة علتتى  لتت  يف كتابتته )اقتاتتاء الصتتراط املستتتقيم(، و كتتر أمحتت  بتتن الصتت يق ال متتاري جلتتة متتن هتتذه ااحاثيتتل يف كتابتته )االستتت ث

 البتا ن، كمتا ل زو التشبه ابلكثار(، وق   كر ابن تيمية وجوه الكمتة يف اامتر ر تالثتهم وكيتف أن التشتبه هبتم يف الظتاهر يثاتي إىل مشتاهبتهم يف
اص بستت   كتتر ابتتن القتتيم الكمتتة يف إلتتزامهم ابل يتتار يف عقتت  الذمتتة وأهنتتا حتتىت الي عامتتل الكتتاآر معاملتتة املستتلم يف ثار اإلستت  ، و لتت  يف البتتاب اخلتت

                                                 

   198٣، ط ثار العلم للم يس 244 - 2٠8ص  1يف كتابه )أحكا  أهل الذمة( ج  1
 2/٧٥٦  أهل الذمة( )أحكا 2
ابلع مة االستا  ال كتور  وقائل هذا اْسه ال كتور حمم  محي  هللا، ختارك ث. صباي الصاحل يف وضا مق مة كتاب )أحكا  أهل الذمة( البن القيم. وْسهاه صباي الصاحل ٣

 94حمم  محي  هللا، وك مه السابق رق مة الكتاب يف ص 
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ا هتو متن ااحكتا  ال ابتتة يف الشتريعة الذرائا من كتابه )اع   املوقعس(. وهذا كله يف بيان أن إلزا  الذميس ابل يار لتيح رأاي قتاب  لألدتذ والترثه، وإمنت
 وق  ثلت عليه عشرات ااحاثيل من الس ة املشرآة، وتطبيقه م وط ابلق رة كما سبق الت بيه.

، حيتل قتال إن ال ت  9٠ومن اادطتاء الثاحشتة متا كره ااستتا  املشتار إليته أعت ه )ث. حممت  محيت  هللا( يف مق متة )أحكتا  أهتل الذمتة( ص  - ٧
آلقاضتي املستلمس إ ا  أن يطبتق علتى أهتل الذمتة إ ا جتاءوه ]رجم يهوثيس، وقتل يهوثاي  عم   أبحكتا  التتوراة، مث قتال مانصته  ة والس  عليه الص 

 والست   عليته الصت ةحكم بي هم ابلتوراة، آق  قال ابتن حتز  إن متن قتال إن ال ت   عليه الص ة والس  . أما قوله إن ال   [قانوهنم القانون اإلس  
عليتته الصتت ة . وأقتتول: ستتبب التترثة ه تتا هتتو خمالثتتة هتتذا القتتول لل صتتوص ال التتة علتتى أن ال تت  1حكتتم بتتس اليهتتوث ِبكتتم التتتوراة امل ستتودة آهتتو مرتتت 

قا  لِهَما َبْسَ َيَ يْتِه ِمتَن َوأَنَزْلَ ا ِإلَْيَ  اْلِكَتاَب ابِ ) من الشرائا، قال تعاىلمل  كم إال بشريعة اإلس  ، وأن القرآن  سخ ملا قبله  والس   لَْقِه م َص ِه
. وال أقول إن هذا الكاتب مرت  ولك ه أدطأ دطأ آاحشا، وثدلتت عليته الشتبهة 48املائ ة:  (َعَلْيِه آَاْحك م بَتيتْ َته م ِرَا أَنَزَل اّلله   اْلِكَتاِب َوم َهْيِم ا  

. ولتيح 2(آإين أحكم را يف التوراة، آأمر هبما آَتر ِجتاقال ) عليه الص ة والس  ل هللا من أن إح ى رواايت ح يل رجم اليهوثيس ورث آيها أن رسو 
لتو كتان موستى حيتا  ماوستعه إال ) عليته الصت ة والست  مع اه أنه حكم ابلتوراة نثسها بل حكم ر ل ماورث هبا يف حكم هذه املسألة، وإال آقت  قتال 

َوِإْ  َأَدتَذ اّلله  ِمي َتاَق ) كتتاب موستى  ومصت اق هتذا الت يل اادت  متن كتتاب هللا قولته تعتاىل  والست   عليه الصت ة، آكيف يتبا ال   ٣( اتباعي
تتت ك م مِهتتن ِكتَتتابِ  تتْم لَتت تتْؤِم  نَّ بِتتِه َولََت ص تتر نَّه  قَتتاَل أَأَقْتتترَ ال َِّبيهِتتْسَ َلَمتتا آتَتيتْ تتْم  َوِحْكَمتتِة مث َّ َجتتاءك ْم َرس تتولم مَُّصتت ِهقم لِهَمتتا َمَعك  ْرمت ْ َوَأَدتتْذمت ْ َعلَتتى َ ِلك 

( قتال آتإين أحكتم رتا يف التتوراةروايتة ) ابان كثاري. وقتذا آبعت ما  كتر 81آل عمتران:  (ِإْصرِي قَال واْ أَقْتَرْرَ  قَتاَل آَاخْتتَه  واْ َوَأَ ْ َمَعك تم مِهتَن الشَّتاِهِ ينَ 
حكتتم رواآقتتة حكتم التتتوراة، ولتيح هتتذا متن ابب اإلكتترا  قتم رتتا يعتقتت ون  والست   عليته الصتت ةآهتتذه ااحاثيتل ثالتتة علتى أن رستتول هللا ]رمحته هللا 

متا صاته اهنم مأمورون ابتبان الشرن احملم ي ال حمالة، ولكن هتذا بتوحي دتاص متن هللا عزوجتل إليته بتذل  وستؤاله إايهتم عتن  لت  ليقترهرهم علتى 
( يف ستت  ها رجتتل متبهم، أي ال تتتل هبتتا، وأهنتتا إ ا ثبتتتت آتتإين أحكتتم رتا يف التتتوراةايتتة )، وقتت  قتتال ابتتن حجتر إن رو 4[أبيت يهم ممتتا توا تتؤا علتتى كتمانته

مل  كتم إال رتا أنتزل  عليته الصت ة والست  وهتو ]رمحته هللا  ابان ميمياة. وقتال ٥   ابتن حجترآتأويلها ع  ه هو كما نقل اه عن ابن ك  ، هذا معتىن كت
آلقاضتي املستلمس إ ا  أن يطبتق علتى أهتل الذمتة إ ا ] حمماد محياد هللا. وأمتا قتول ااستتا  ٦[ (ه م ِرَا أَنَزَل اّلله  َوَأِن اْحك م بَتيتْ تَ )هللا عليه، كما قال 

حكتم بيت هم ِبكتم التتوراة وهتو  عليه الصت ة والست  آقول خمالف للكتاب والس ة واإلجان ب اه على قوله إن ال    [جاءوه قانوهنم ال قانون اإلس  
تتت َته م ِرَتتا أَنتتتَزَل اّلله  َواَل تَتتَّبِتتْا َأْهتتتَواءه مْ )وقتت  قتتتال تعتتاىل متتتا ستتبق بيانتتته، قتتول اب تتل ك تتتم بَتيتْ ، وقتتتانوهنم املبتت ل احملتتترهف هتتو متتتن 49املائتت ة:  (َوَأِن اْحك 

 أحكا  اإلس   عليهم.      أهوائهم. وق   كرت يف أول هذا املوضون اإلجان على أن عق  الذمة الي عق  إال بشر س: أثاء اَّزية والتزامهم جراين
لطالتب أن اا، ومن اليست  علتى ى بي ة م هآهذه بعض اادطاء الوارثة يف كتاابت املعاصرين يف هذا املوضون، أرثت الت بيه عليها ليكون الطالب عل

ا أوال، أما إ ا ه تا اخلطتر، إ  قت  آة كتتاابت املعاصترين ب أ بقراء ي رك هذه اادطاء وخ ها إ ا ب أ ثراسته قذا املوضون ابملراجا ااساسية اليت  كْر
 عاوى اباثلتة الشترعية بت ا  ال ابتتةال يتبس هذه اادطاء بل ق  يظ ها الق، وااستوأ متن  لت  ماقت  يعلتق بقلتب الطالتب متن التشتكي  يف ااحكت

 هي َأْوَهى من ديوط الع كبوت.
 ومن كتاابت املعاصرين اليت اختتملت على هذه اادطاء.

 كتاب )خ  املسلمس يف ا تما اإلس مي( ليوسف القرضاوي.  - 1

                                                 

 2/1٠4انظر )اإلحكا  يف أصول ااحكا ( البن حز ،  1

 ال يل رواه أمح  وأبو ثاوث 2
 ال يل رواه أمح  وال ارمي ٣
 2/٥9)تثس  ابن ك  (  4

 1٧1 - 1٧٠ /12)آتح الباري(  ٥
 111 /4)جممون الثتاوى(  ٦
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 كتاب )حقوق أهل الذمة يف ال ولة اإلس مية( ايب ااعلى املوثوثي.  - 2
 ية بقطر.اكم الشرعكتاب )حكم إح اث الك ائح والبيا والصلوات يف ب ث املسلمس( لعب هللا وي  آل حمموث، القاضي ابحمل  - ٣
 رأيتته ب تت  مستتت   متتنا املؤلتتف بالتتذميس واملستتتأم س( لعبتت الكر  ويتت ان، وهتتذا الكتتتاب قتت  اختتتتمل علتتى أدطتتاء جستتيمة قاقتت كتتتاب )أحكتتا   - 4

ائته التيت اعتسهتا ستات ها تتثتق متا آر ثاثاين يف الشريعة، واعتس املؤلف أن ال ول الكاآرة الاكمة ب   الشريعة ثول إس مية وأن ال صوص املتعلقة اب
علتى  تابه هذا، وهذا يت لكوضون قبل  ثات خترعية، ما أن هذه ال سات  علمانية حماة. واثعى املؤلف أنه مل ي كتب كتاب مبسوط يف هذا املاجتها

حكتا  لصاحل حمقق كتتاب )أث. صباي ا أنه مل يطلا على كتاب )أحكا  أهل الذمة( البن القيم قبل أن يكتب كتابه الذي ليته ماكتبه، وهكذا  كر
وضتتون قبتتل مطالعتتة متتتب كاتتتب يف الذمتتة( يف مق متتته أن االستتتا  عبتت الكر  ويتت ان مل يطلتتا علتتى كتتتاب ابتتن القتتيم، وهتتذا عيتتب كبتت  أن يكأهتتل 

يته خ يتة يته التق والصتواب وآبتن القتيم آمراجعه ااساسية، ولعله لو آعل ملا وقا آيما وقا آيه متن خمالثتات جستيمة. وكتتاب )أحكتا  أهتل الذمتة( ال
 تب املعاصرة اليت ادتلط آيها الق ابلبا ل.عن الك

 
 وهذا آدر ما أ كره يف موضون آحكا  أهل الذمة، وابهلل تعاىل التوآيق.
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 أحكاا احلجاب والنظر واالستئذان املوضوع السابع:
  قولته تعتاىلعاىل ق  جا بي ها يفأن هللا ت ( هذه املوضوعات ال  ثة مرتبطة بعاها ببعض كما الخيثى، وقذا أورث ها يف نسق واح ، أال ترىمتهيد)
الستتتتتذان ملتتن هتتم دتتتارج اآهتتذا يف ، 2٧ال تتور:  (َعلَتتى َأْهِلَهتتتا ا َوت َستتلِهم واَتْأِنس تتتو أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتتوا اَل تَتتْ د ل وا بت ي تتوَت  َختتتْ َ بت ي تتوِتك ْم َحتتىتَّ َتسْ اَي )

 البيوت.
كتا  وهتذا يف أح ،٣1ال تور:  (لهِْلم ْؤِم َتاِت يَتْ ا ْاتَن ِمتْن أَْبَصتارِِهنَّ  َوق ل) وقال تعاىل، ٣٠ال ور:  (اُّوا ِمْن أَْبَصارِِهمْ ل لهِْلم ْؤِمِ َس يَت   ق  )مث قال تعاىل 

 ال ظر.
َها َوْلَيْارِْبَن ِِب  ) مث قال تعاىل  ب .وهذا يف أحكا  الجا، ٣1ل ور: ا (نَّ  َعَلى ج ي وهبِِ م رِِهنَّ َواَل يت ْبِ يَن وِي َتتَته نَّ ِإالَّ َما َ َهَر ِم تْ

لَّتتِذيَن ملَْ ِذيَن َمَلَكتتْت أمَْيَتتان ك ْم َواالَّتت َتْأِ نك م  وا لَِيْستتاَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تت) مث  كتتر ستتباانه وتعتتاىل االستتتتذان ملتتن هتتم ثادتتل البيتتوت يف قولتته تعتتاىل
ل   تتوا اْل ل تتَم ِمتت ك ْم ثَتتَ َث َمتترَّاتِ  تتمْ ثَتتَ ث  َعتتْورَاِت لَّ ) –عتتاىل إىل قولتته ت - (يَتبتْ ْستتَتْأِ ن وا َكَمتتا اْستتَتْأَ َن ْ َثتتال  ِمتت ك م  اْل ل تتَم آَتْليَ ا بَتلَتتَ  اْاَ َوِإ َ ( )ك 

 .٥9 - ٥8ال ور:  (الَِّذيَن ِمن قَتْبِلِهمْ 
 .1(إمنا ج عل االستتذان من أجل البصر) عليه الص ة والس  وقال رسول هللا 

ب لثتتظ العتتورات، ختتترن الجتتا ان إمنتتا ختتترن حتتىت اليطلتتا علتتى العتتورات، واجتتل هتتذا أياتتا ختتترعت أحكتتا  ال ظتتر، كمتتاآتبتتس متتن هتتذا أن االستتتتذ
 ب.عراع و هارة القلو ن س مة ااآاامور ال  ثة )أحكا  الجاب وال ظر واالستتذان( مما خترعه هللا تعاىل لثظ العورات ومايتبا  ل  م

 سرت الب ن آقط، وإمنا ي ب ي آهمه رع اه الواسا ليشتمل على: هذا وال ي ب ي حصر معىن الجاب يف
َهتتتاي َتتتتتَته نَّ ِإالَّ ْبتتتِ يَن وِ َواَل يت  ) ستتترت املتتترأة بتتت هنا عتتتن ااجانتتتب، وهتتتذا هتتتو املعتتتىن الشتتتائا للاجتتتاب، وهتتتو التتتوارث يف قولتتته تعتتتاىل - 1   َمتتتا َ َهتتتَر ِم تْ

تترِِهنَّ َعلَتتى ج ي تتتوهِبِنَّ  َْوَواِجتتتَ  َوبَتَ اتِتتَ  َونِ اَي أَيتَُّهتتتا ال) ، ويف قولتته تعتتاىل٣1ر: ال تتو  (َوْلَيْاتترِْبَن ِِب م  تتتْؤِم ِ  َّتتِ ُّ ق تتل اِه َس ي تتْ ِنَس َعلَتتْيِهنَّ ِمتتتن َستتاء اْلم 
 .٥9ااحزاب:  (َجَ بِيِبِهنَّ َ ِلَ  أَْثَى َأن يت ْعَرْآَن َآَ  يت ْؤَ ْينَ 

عتا  آَاْستأَل وه نَّ ِمتن َورَاء م وه نَّ َمَتاا َستأَْلت  َوِإ َ ) تعتاىلتهتا ويف دارجته، وهتو التوارث يف قولته استتار املرأة عن االدت ط ابلرجال ااجانتب يف بي - 2
 .٥٣ااحزاب:  (ِحَجاِب َ ِلك ْم َأْ َهر  ِلق ل وِبك ْم َوقت ل وهِبِنَّ 

صت ْا  يف بيتهتا دت ا  متن صت ْا ست  الصت ة وال عليتهع   دروجها م ه ل   حاجة أو ضترورة، حتىت جعتل رستول هللا استتار املرأة يف بيتها و  - ٣
َتا ي رِيت   اّللَّ    الصَّتَ َة َوآتِتَس الزََّكتاةَ وىَل َوأَِقْمتنَ ِة اْا  َوقَتْرَن يف بت ي وِتك نَّ َواَل َتَسَّْجَن َتَسَُّج اََّْاِهِليَّ ) يف املساج ، قال تعاىل َوَأِ ْعتَن اّللََّ َوَرس توَله  ِإمنَّ

تترَك ْم َتْطِهتت ا  لِي تتْذهِ  لت اآليتتة علتتى أن قتترار املتترأة يف بيتهتتا متتن أستتباب  هتتارة قلبهتتا وعرضتتها . آتت ٣٣ااحتزاب:  (َب َعتت ك م  التترهِْجَح َأْهتتَل اْلبَتْيتتِت َوي َطهِه
 و هاب الرجح ع ها.

متتا تركتت بعتت ي آت تتة أضتتر علتتى ) والستت   عليتته الصتت ةآهتذا هتتو املعتتىن الواستتا للاجتاب كمتتا ي ب تتي آهمتته، وهتتذا كلته لستت   رائتتا الثت تتة، آقتت  قتال 
 .2(الرجال من ال ساء

 وا كر آيما يلي أهم مراجا ثراسة هذه املوضوعات ال  ثة:
 أوال: أحكاا االستئذان:

 ت ر  من:
، 2٧ال تتور:  ( بت ي تتوِتك ْم َحتتىتَّ َتْسَتْأِنس تتوااَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتوا اَل تَتتْ د ل وا بت ي تتوَت  َختتْ َ ) آايت االستتتتذان بستتورة ال تتور، وهتتي قولتته تعتتاىلتثستت   - 1

واآليتة بعت ها. وه تاك آيتة أدترى يف االستتتذان ، ٥8ال تور:  (اَي أَيتَُّها الَِّذيَن آَم  توا لَِيْستَتْأِ نك م  الَّتِذيَن َمَلَكتْت أمَْيَتان ك مْ ) واآليتان بع ها، وقوله تعاىل
                                                 

 (٦241ال يل رواه الب اري ) 1
 متثق عليه 2
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َتتتا ) تعلتتتق ابلجتتتاب وال ظتتتر وإمنتتتا تعلقهتتتا بطاعتتتة اامتتتراء يف السياستتتة الشتتترعية وهتتتي قولتتته تعتتتاىلبستتتورة ال تتتور ولك هتتتا ليستتتت داصتتتة ابالستتتتتذان امل ِإمنَّ
تثست  متن تثست  اآليتة. ويت ر  ال، ٦2ال تور:  ( الَِّذيَن آَم  وا اِبّللَِّ َوَرس ولِِه َوِإَ ا َكان وا َمَعه  َعلَتى أَْمتِر َجتاِمِا ملَْ يَتْذَهب وا َحتىتَّ َيْستَتْأِ ن وه  اْلم ْؤِم  ونَ 

 ابن ك   وتثس  القر   وتثس  أضواء البيان.
ىَل َ َعتاِ  َختْ َ  ِإالَّ َأن يت تْؤَ َن َلك تْم إِ ي توَت ال َّتِ هِ ْ د ل وا بت  اَي أَيتَُّها الَّتِذيَن آَم  توا اَل تَت) تثس  آية االستتذان بسورة ااحزاب، وهي قوله تعتاىل - 2

 اآلية، وت ر  من التثاس  السابقة. ٥٣ ااحزاب: (َ ِ رِيَن ِإَ ه  
آلثاب الشتترعية( البتتن كتتتاب )ا  - 4.   9٥ - ٣ص  11ثراستتة كتتتاب )االستتتتذان( بصتتايح الب تتاري متتا ختتترحه متتن )آتتتح البتتاري( يف ج  - ٣

 وما بع ها. ٣9٣ص  1مثلح ال بلي، الثصل اخلاص أبحكا  االستتذان، ج 
 اثنيا: أحكاا النظر:
حت وث عتورة كتل  خمتلتف ااحتوال، و والرجتال يف  ل وما  ر  من نظر الرجال إىل الرجال وال ساء واملرثان، ونظر ال ساء إىل ال ساءواملقصوث معرآة ما

 :م هما يف خمتلف ااحوال. وي ر  هذا من
تتتْؤِمِ َس يَت  اُّتتتوا ِمتتتْن أَْبَصتتتارِ ) تثستتت  اآلايت: بستتتورة ال تتتور، وهتتتي قولتتته تعتتتاىل - 1  ْلم ْؤِم َتتتاِت يَتْ ا ْاتتتَن ِمتتتنْ َوق تتتل لهِ ) وقولتتته تعتتتاىل ، (ِهمْ ق تتتل لهِْلم 

 ، وت ر  من التثاس  السابقة )ابن ك  ، والقر  ، والش قيطي(.  (أَْبَصارِِهنَّ 
ص  1 لشترح الكبت ( يف جاابمل تين متا )ثراسة أحكا  العورة بكتاب الص ة من )امل ين( البن ق امة أو ب  ه من كتتب الثقته املبستو ة، وهتي  - 2

 .٦4٥ - ٦41و ص ٦2٠ - ٦19
 4٥٣ص  ٧شترح الكبت ( يف ج مل ين متا الأحكا  ال ظر اليت  كرها ابن ق امة ال بلي يف أول كتاب ال كاح من كتابه )امل ين(. وهي بطبعة )ا - ٣
 ، كما  كر ابن ق امة بعض أحكا  ال ظر يف كتاب الشهاثات من )امل ين(.4٦٦ -
، ج 2٥9 - 24٣ص  21ج  ،42٧ - ٣٦9ص  1٥ا ابتن تيميتة يف جممتون آتاويتته، و لت  يف املواضتا التاليتتة: ج أحكتا  ال ظتر التيت  كرهتت - 4

 .٣٥٥ - ٣٥4ص  29، ج 12٠ - 1٠9ص  22
 اثلثا: أحكاا حجاب املرأة:

 ليها.واملقصوث به ه ا املعىن الشائا للاجاب وهو سرت املرأة ب هنا، أما املعاى اادرى آق  سبق الت بيه ع
ن يكتون ا ال يصتف البت ن، وأاثاضا واسعآصثات الواجبة يف لبا  املرأة هي على ال او التايل: أن يكون ساب ا ساترا  َّميا الب ن، وأن يكون وال

 وآرتتتالكثتار. آتأي لبتا   يشتبه لبتا  صثيقا ال يشف عما حتته، وأال يكون وي ة يف نثسه، وأال يكتون لبتا  ختتهرة، وأال يشتبه لبتا  الرجتال، وأال
كانتت عليته   أوىل متن خت ه، ملتا ذه اقيتتةهبتآيه هذه الشروط آهو لبا  خترعي، وما  ل  آه اك هيتة مأثورة عن الصاابيات يف لبا  املرأة، وااللتزا  

كتتب اللبتا  ها ب كرهتا، كمتا جتت  واضتا اآليتال ساء يف ص ر هذه اامة من اخل ، وجت  هذه اقيتة املأثورة ما أثلة متا ستبق يف كتتب التثست  يف امل
 يف ثواوين الس ة.

 ( بشأن سرت وجه املرأة:منبيه)
راث هللا آت تته، وله هتذا آت تة ملتن أقجبا، وكان رجال ااجانب ليح وا هب االباين يف كتابه )حجاب املرأة املسلمة( إىل أن سرت املرأة وجهها ِبارة ال

َوَمن ي ترِِث اّلله  ِآتتْ َتتَته  آَتلَتن ََتْلِتَ  لَته  ِمتَن اّللِه ) ، وقال تعاىل1٥٥اعراف: ا (ن َتَشاء َوَِْْ ي َمن َتَشاءِإْن ِهَي ِإالَّ ِآتتْ َتت َ  ت ِالُّ هِبَا مَ ) قال تعاىل
 ىلثقه، ويرجا ختتذو ه إبال اخلاص ب راسة ال. وق  توصل االباين لقوله هذا ر هجه الثقهي الشا  الذي أخترت إليه من قبل يف امل41املائ ة:  (خَتْيتا  

 ث ثة أمور:
تل به.   لرتقى إىل ثرجة مها ابلشواه: است الله راال دوو االحتجاج به من ااحاثيل الاعيثة والواهية، و اول جه ه أحيا  تقويت  األول  ا  
 ول الثقه.ست باط يف أصماال ت ل عليه ِبالِ  ابل الالت املعروآة ل  -صاياة كانت أو ضعيثة  -: است با ه من ااثلة والثاين
 : عتت   مراعاتتته قواعتت  الرتجتتيح، ستتواء متتايتعلق ابلرتجتتيح بتتس ااثلتتة املتعارضتتة أو متتايتعلق ابلرتجتتيح بتتس ثالالت ال صتتوص، بتتل جتتت ه أحيتتا والثالااث
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 يذكر ال ليل الذي يؤي  رأيه وال يش  إىل مايعارضه مما ق  يكون أقوى يف االحتجاج وأوضح يف ال اللة مما است ل به.
يق علي آقته ا  امل ة يف التعل ر كتابه )َت(، وصعليه الص ة والس  وقا يف هذا برخم كل املق مات اليت  كرها يف ص ر كتابه )صثة ص ة ال   وق  

 الس ة(. 
خ إْساعيتتل كتترث الشتتيو شتتف الوجتته، كوستتوف تتت رك أصتتوله الثقهيتتة الشتتا ة ع تت ما تقتترأ ماكتتتب يف التترث عليتته، كتتالرثوث التتيت َييت  كرهتتا يف موضتتون  

 اانصاري عليه يف حتر  لبح الذهب احمللق على ال ساء.
 ب، وإن جتتاو كشتتثه يفاجانتتب واجتتأمتتا متتا يتعلتتق بستترت وجتته املتترأة، آالتتذي دتتب أن يعرآتته كتتل مستتلم ه تتا أن ستترت املتترأة وجههتتا ِباتترة الرجتتال ا

 مواضا، وأ كر آيما يلي أثلة وجوب سرت الوجه ابداو، آم ها:
تتترِِهنَّ َعلَتتتى ج ي تتتوهِبِنَّ ) ر التتتوارث يف قولتتته تعتتتاىلصتتتريح اامتتت - 1 يتتترحم هللا نستتتاء ] رضتتتي هللا ع هتتتا: عائشاااة. قالتتتت الستتتي ة ٣1ال تتتور:  (َوْلَيْاتتترِْبَن ِِب م 

 .1[ختققن مرو هن آادتمرن هبا  (َوْلَيْارِْبَن ِِب م رِِهنَّ َعَلى ج ي وهِبِنَّ ) املهاجرات ااول، ملا أنزل هللا
قوقا )آادتمرن( أي خطس وجوههن، وصتثة  لت  أن تاتا اخلمتار علتى رأستها وترميته متن اَّانتب ] خترحه مبي ا صثة االدتمار يف ابن حجروقال 

الستتتار، واخلمتار اامين على العاتق اايسر، وهو التهق ها. قتال الثهتراء: كتانوا يف اَّاهليتة تست ل املترأة مخارهتا متن ورائهتا وتكشتف ماقت امها، آتأِمْرن اب
أي هو خطاء تاعه على رأسها وكانت يف اَّاهلية َتْس له من ورائها، آتأمرت أبن  [اخلمار كالعمامة للرجل] الفر اء. وقول 2[أة كالعمامة للرجلللمر 

 تتق ا به وتسرت وجهها، و ل  أبن تارب بطرآه على جيبها لت طي وجهها. واَّيب ه ا هتو آتاتة ال توب متن ع ت  الرقبتة، متأدو  متن اََّتْوب وهتو
 . ٣الشق والقطا، والثعل )جاب دوب َجْواب(

الصتتايح صتتريح يف أن ال ستتاء الصتتاابيات املتتذكورات آيتته آهمتتن أن معتتىن قولتته  وهتتذا التت يل]معلقتتا علتتى حتت يل عائشتتة الستتابق  الشاانقيقيقتتال 
تترِِهنَّ َعلَتتى ج ي تتوهِبِنَّ ) تعتتاىل يتاقتتق امل صتتف: أن احتجتتاب املتترأة عتتن الرجتتال وستترتها  وهبتتذا -إىل قولتته  -يقتاتتي ستترت وجتتوههن،   (َوْلَيْاتترِْبَن ِِب م 

، ولو قال )املثسِهرة لألمتر الصتريح التوارث يف كتتاب هللا تعتاىل( لكتان أآاتل. آهتذا 4[وجهها ع هم اثبت يف الس ة الصاياة املثسرة لكتاب هللا تعاىل
 ال ليل ااول، وال اين: 

تتْؤِمِ َس ي تتْ ِنَس َعلَتتْيِهنَّ ِمتتن َجَ بِيتتِبِهنَّ اَي أَيتَُّهتت ىلصتتريح اامتتر التتوارث يف قولتته تعتتا - 2 َْوَواِجتتَ  َوبَتَ اتِتتَ  َوِنَستتاء اْلم  . ٥9ااحتتزاب:  (ا ال َّتتِ ُّ ق تتل اِه
والصتايح أنته ال توب التذي يسترت جيتا البت ن، ويف صتايح مستلم عتن أ  عطيتة قلتت: ايرستول هللا، إحت ا  ] القارطيبواَّ بيب جا جلباب، قال 

(. وادتلتف ال تا  يف صتورة إردائته، آقتال ابتن عبتا  وَعِبيت ة الستلماين:  لت  أن تلويته املترأة لتلبستها أدتهتا متن جلباهبتاا جلباب ، قال )اليكون ق
حتىت اليظهتتر م هتتا إال عتتس واحتت ة تبصتر هبتتا، وقتتال ابتتن عبتتا  أياتا وقتتتاثة:  لتت  أن تلويتته آتتوق اَّبتس وتشتت ه مث تعطثتته علتتى اانتتف وإن  هتترت 

قال علي بن أيب  لاة عن ابتن ] –يف هذه اآلية  - ابن كثري. وقال ٥[لك ه يسرت الص ر ومعظم الوجه. وقال السن: ت طي نصف وجهها عي اها
ن يف حاجة أن ي طس وجوههن من آوق رؤوسهن ابَّ بيب ويب ين عي تا  واحت ة، وقتال حممت  بتن  عبا : أمر هللا نساء املؤم س إ ا درجن من بيْو

. ٦[آ طى وجهه ورأسه وأبرو عي ته اليسترى (َوِنَساء اْلم ْؤِمِ َس ي ْ ِنَس َعَلْيِهنَّ ِمن َجَ بِيِبِهنَّ ) ألت عبي ة السلماين عن قول هللا عزوجلس ين: س
 آهذا ال ليل ال اين، ويكثي يف هذا املوضون ال ليل ااول، ولكن ك رة ااثلة مما يزي  الكم قوة. 

إ ا أراث أن خيترج أقترن  عليته الصت ة والست  كان رستول هللا ]ه السي ة عائشة رضي هللا ع ها يف قصة حاثثة اإلآ ، قالت وثليل اثلل: ماروت - ٣
معه، قالت: آأقرن بي  ا يف خزوة خزاها آ رج سهمي، آ رجت متا رستول  عليه الص ة والس  بس أوواجه آأيتهن درج سهمها درج هبا رسول هللا 

                                                 

 (4٧٥8ل رواه الب اري معلقا )ح ي 1
 8/49٠)آتح الباري(  2
 2٣ /4انظر )تثس  آتح الق ير( للشوكاين،  ٣

 ٥94 /٦)أضواء البيان(  4

 14/24٣)تثس  القر  (  ٥
 4٦ص  22و كر ابن جرير الطسي مزي  بيان لصثة إث ء اَّلباب آراجعه يف تثس ه، ج  ٣/٥18)تثس  ابن ك  (  ٦
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آبي تا أ  جالستة يف م تزيل خلبتتين  -مث  كترت قصتة كلثهتا عتن اَّتيش ع ت  رجوعته، إىل أن قالتت:  -بعت  متانزل الجتاب  والس  عليه الص ة هللا 
آين حتس عيين آ مت، وكان صثوان بن املعطل السُّلمي مث التذكواين متن وراء اَّتيش، آتأثم، آأصتبح ع ت  م تزيل آترأى ستواث إنستانِ   ئتم، آتأَتين آعتر 

قولته بعت ما نتزل الجتاب ]يف ختترحه  ابن حجرقتال ، 1[يراين قبل الجاب، آاستيقظت ابسرتجاعه حس عرآين، َآَ مرهت وجهي جبلبايب رآين، وكان
ت عن  هتذا  [آعترآين حتس رآين]قولته  -إىل أن قتال  -أي بع ما نزل اامر ابلجاب، واملراث حجاب ال ساء عن رؤية الرجال قتن، وكتن قبتل  لت  المي 

وكتان ]ن وجهها انكشف ملا  مت، انه تق   أهنا تلثثت جبلباهبا و مت، آلما انتبهتت ابسترتجان صتثوان ابثرت إىل ت طيتة وجههتا، قولته ي شعر أب
 .2[أي قبل نزول آية الجاب [يراين قبل الجاب

 ملقصتوث َبيتة الجتابعلتى أن ا ، ويت لقلت: وهذا نص صريح يف أن ال ساء كن يكشثن وجوههن قبل نزول آية الجاب، وكتن يسترتهنا بعت  نزوقتا
 هو سرت الوجه كما سبق يف ال ليلس السابقس. 

َهتا) بس قويل ابن عبا  وابن مسعوث يف قوله ابن ميميةا الت رج يف التشريا وآق ور ل هذ ، آقتال ابتن ٣1ال تور: ( َواَل يت ْبِ يَن وِي َتتَته نَّ ِإالَّ َما َ َهَر ِم تْ
ال يتتاب، ومتتا تعتتارع قوليهمتتا دتتب رث الت تتاون إىل الكتتتاب والستت ة،  [متتا هر م هتتا] الوجتته والكثتتان، وقتتال ابتتن مستتعوث: [متتا هر م هتتا]عبتتا : يف 

ين وابلرث إىل ااثلة السابقة يتبس ل تا صتواب قتول ابتن مستعوث وترجياته علتى قتول ابتن عبتا . ومتا  لت  آقت   هتب ابتن تيميتة إىل التوآيتق بتس هتذ
)وكتتانوا قبتتل أن ت تتزل آيتتة الجتتاب كتتان ال ستتاء خيتترجن بتت  جلبتتاب يتترى الرجتتل وجههتتا ويتت يها، وكتتان إ   اك دتتوو قتتا أن القتتولس املتعارضتتس آقتتال 

َْوَواِجت) تظهر الوجه والكثس، وكان حي تذ دوو ال ظر إليها انه دوو قا إ هاره، مث ملتا أنتزل هللا عزوجتل آيتة الجتاب بقولته َ  اَي أَيتَُّهتا ال َّتِ ُّ ق تل اِه
آتإ ا ك تن متأمورات ابَّلبتاب  -إىل أن قتال  -ح ِجَبت ال ساء عتن الرجتال ، ٥9ااحزاب:  (َوبَتَ اِتَ  َوِنَساء اْلم ْؤِمِ َس ي ْ ِنَس َعَلْيِهنَّ ِمن َجَ بِيِبِهنَّ 

ظهرهتا لألجانتب، آمتا بقتي  تل لألجانتب ال ظتر لت  ي عرآن، وهو سرت الوجه، أو سرت الوجه ابل قاب: كان الوجه والي ان من الزي ة اليت أمترت أبال ت
ثدول ال سخ صر ا يف هذا اامتر آقتال  ابن ميمية، مث  كر ٣[إال إىل ال ياب الظاهرة، آابن مسعوث  كر آدر اامرين، وابن عبا   كر أول اامرين

 .4[قبل ال سخ، بل التب ي إال ال يابالوجه والي ان والق مان، ليح قا أن تب ي  ل  لألجانب على أصح القولس، ِب ف ماكان ]
عليته الصت ة آهذا ماجرى عليه عمل الصاابيات بع  نزول آية الجاب، أهنن كن يسترتن وجتوههن، وم ته أياتا متارواه مستلم يف قصتة دتروج ال ت  

ا ، آجعلتت ثرعتي يف رأستي وادتمترت وآتتح البتاب آ ترج مث أجاآته رويت ] عائشةمن ع   عائشة إىل البقيا ودروجها على إثره، وآيه قالت  والس  
 ، وثاللته  اهرة، آهذا ال ليل ال الل.٥[وتق هعت إواري مث انطلقت على إثره حىت جاء البقيا

ارِمة والتلبح القثاوين) عليه الص ة والس  وثليل رابا: وهو قوله  - 4
 
 .٦(الت تقب املرأة امل

رمحتته هللا  اباان ميميااةن ختت  احملرمتتة ت تقتتب وتلتتبح القثتتاوين أي ت طتتي وجههتتا وكثيهتتا. قتتال علتتى أ -مثهتتو  امل الثتتة  -ويتت ل هتتذا التت يل رثهومتته 
، وهتتذا ممتتا يتت ل علتتى أن ال قتتاب والقثتتاوين كتتا  معتتروآس يف ال ستتاء التت يت مل «أن املتترأة احملرمتتة ت هتتى عتتن االنتقتتاب والقثتتاوين»وثبتتت يف الصتتايح ]

رمن، و ل  يقتاي سرت وجوههن وأي يهن   ]٧. 
ارمتة بكشتف وجههتا وإمنتا يت ل علتى هنيهتا عتن لتبح ال قتاب و 

 
تسترت  خت ، مث إن قتا أنالقثتاوين العلى أن هذا ال يل اليت ل ر طوقته علتى أمتر امل

ا جهتتور الثقهتتاء، ن، وعلتتى هتتذقتت عليتته الصتت ة والستت  وجههتتا بعتت   لتت  رتتا ختتتاءت متتن ال يتتاب، ويتت ل علتتى هتتذا آعتتل الصتتاابيات وتقريتتر ال تت  
 له:وثلي

                                                 

 (4٧٥٠ال يل رواه الب اري ) 1
 4٦2 - 4٥8ص  8تح الباري( ج )آ 2
 111 - 11٠ص  22)جممون الثتاوي( ج  ٣

 114)املرجا السابق( ص  4
 ال يل رواه مسلم َبدر كتاب اَّ ائز ٥

 رواه الب اري وخ ه عن ابن عمر مرآوعا وموقوآا ٦
 ٣٧2 - ٣٧1ص  1٥، و ج ٣٧2 - ٣٧1ص  14)جممون الثتاوى( ج  ٧
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رمتات، آتإ ا حتا وا ب تا ست لت إحت ا  جلباهبتا متن  عليته الصت ة والست  كتان الرُّكبتان ميترون ب تا وحنتن متا رستول هللا ]رضتي هللا ع هتا  عائشةقتول  حم 
 .1[رأسها على وجهها آإ ا جاووو  كشث اه

متتر وج] فاطمااة بناات املنااذروروى مالتت  يف املو تتأ عتتن هشتتا  بتتن عتتروة عتتن  وه تتا وحنتتن حمرمتتات وحنتتن متتا أْستتاء ب تتت أيب بكتتر أهنتتا قالتتت ك تتا خن 
. وآا مة ووجة هشا  واب ة عمه، وأْساء ج ْما.   ي ل ح ي ا عائشة وآا مة ب ت امل ذر على ماآهمتته الصتاابيات متن أن هنتي احملرمتة  [الص يق

ف الوجته، بتل قتا أن ت طتي وجههتا ب ت  ال قتاب كمتا عن لبح ال قاب والقثاوين يعين ال هي عن لبح املثصَّل على ق ر الوجه والي ين، واليعين كشت
 . 2آعلن. كما أن الرجل احملر  ي هى عن لبح السراويل امل يطة واليعين هذا كشف عورته، بل يلبح اإلوار ب ل السروال

ن ال توري وأمحت  بتن وستثياومالت   وممن قتال أبن للمترأة أن تست ل ال توب علتى وجههتا متن آتوق رأستها: عطتاء]يف خترح س ن أيب ثاوث  امقايبقال 
 . وك مه هذا يف احملرمة.[ح بل وإسااق، وهو قول حمم  بن السن، وق  علهق الشاآعي القول آيه

مل يشرن قا كشتف الوجته يف اإلحترا  والخت ه، وإمنتا جتاء الت ص ابل هتي عتن ال قتاب داصتة   عليه الص ة والس  آإن ال   ]رمحه هللا  ابن القيموقال 
ل هتتي عتتن القثتتاوين، وجتتاء ابل هتتي عتتن لتتبح القمتتيص والستتراويل، ومعلتتو  أن هنيتته عتتن لتتبح هتتذه ااختتتياء مل ي تترث أهنتتا تكتتون مكشتتوآة ال كمتتا جتتاء اب

ج ال هتي عتن تسرت البتة، بل ق  أجا ال ا  على أن احملرمتة تسترت بت هنا بقميصتها وثرعهتا، وأن الرجتل يسترت ب نته ابلترثاء وأستاآله ابإلوار، متا أن خمتر 
قتتاب والقثتتاوين والقمتتيص والستتراويل واحتت ، وكيتتف يتتزاث علتتى موجتتب التت ص، ويثهتتم م تته أنتته ختتترن قتتا كشتتف وجههتتا بتتس املتتأل جهتتارا  آتتأي نتتص ال 

َثصَّتل علتى قت ره كال قتاب والسقتا، بتل وَكيَت
 
ِ هاَ  تر  اقتاى هذا أو مثهو  أو عمو  أو قيتا  أو مصتلاة  بتل وجته املترأة كبت ن الرجتل  تر  سترته ابمل

 .٣[سرتها ابملثصَّل على ق ر الي  كالقثاو. وأما سرتها ابلك م وسرت الوجه ابمل ءة واخلمار وال وب آلم ي  ه ع ه البتة
َن َواَل َيْاتتترِبْ ) اىل: كقولتتته تعتتتوبعتتت : آهتتتذه أربعتتتة أثلتتتة تتتت ل صتتتراحة علتتتى وجتتتوب ستتترت املتتترأة وجههتتتا ِباتتترة الرجتتتال ااجانتتتب، وه تتتاك أثلتتتة أدتتترى

تتوَن ِنكَ َواْلَقوَ ) ، وقولتته تعتتاىل٣1ال تتور:  (لِتتيت ْعَلَم َمتتا خي ِْثتتَس ِمتتن وِي َتتِتِهنَّ أِبَْرج ِلِهتتنَّ  يت اَل يَتْرج  لَتتْيِهنَّ ج  َتتاحم َأن احتتا  آَتلَتتْيَح عَ اِعتت   ِمتتَن ال ِهَستتاء التت َّ
لبتاين اْوىل وآاوى اخلطاب على وجوب سترت الوجته. وقت  أعترع ااة ا. آإن هذه اآلايت ت ل ب الل٦٠ال تور:  (َيَاْعَن ثَِياهَب نَّ َخْ َ م َتَسهَِجاِت ِبزِيَ ةِ 

ة إلستت اث أو ختت  واضتتالتتة واهيتتة اعتتن كتتل هتتذه ااثلتتة الصتتاياة الصتتر ة القاضتتية بوجتتوب ستترت املتترأة وجههتتا ِباتترة الرجتتال ااجانتتب، وتعلتتق أبث
 ال اللة لي صر رأيه.

 ملراجا التالية:وتثصيل ماأوجزته ه ا من أثلة على وجوب سرت الوجه جت ه اب
 جممون آتاوى ختيخ اإلس   ابن تيمية، يف املواضا اآلتية: - 1
 .٣٧2 - ٣٧1ص  14ج 
 .٣٧٣ - ٣٧1ص  1٥ج 
 .1٥1 - 148و  12٠ - 1٠9ص  22ج 
 .11٣ - 112ص  2٦ج 
 تثس  )أضواء البيان( للش قيطي، يف املواضا اآلتية: - 2

َهاَواَل يت ْبِ يَن وِي َتتَته نَّ ) تثس  آية ال ور  .2٠2 - 18٦ص  ٦يف ج   ( ِإالَّ َما َ َهَر ِم تْ
 .٦٠٣ - ٥84 ص ٦ج   (َوِإَ ا َسأَْلت م وه نَّ َمَتاعا  آَاْسأَل وه نَّ ِمن َورَاء ِحَجابِ ) وتثس  آية ااحزاب

 )آتح الباري( البن حجر، يف املواضا التالية: - ٣
 .٥٦ - ٥4ص  2( يف الثتح ج ٥٧8خترح ال يل )

                                                 

 رواه أمح  وأبو ثاوث وابن ماجة 1
 11٣ - 112ص  2٦، وج 12٠ص  22انظر )جممون الثتاوي ابن تيمية( ج  2

 142 /٣)ب ائا الثوائ (  ٣
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 ومابع ها. 4٥2ص  8( يف الثتح ج 4٧٥٠ل )وختح ال ي
 .49٠ص  8( يف الثتح ج 4٧٥8وخترح ال يل )

 ل بلي.ا، يف رثه على ابن عقيل 14٣ - 141ص  ٣كتاب )ب ائا الثوائ ( البن القيم، ط ثار الكتاب العريب، ج   - 4
 . 1٣2 - 12٧ص  4كتاب )السيل اَّرار( للشوكاين، ج   - ٥

 جه، أما دطأ االباين يف هذا آق  رث عليه الك  ون م هم:هذا ملعرآة وجوب سرت الو 
كر االبتاين ابالستم، وإمنتا قتال )وهتو وما بع ها، ومل يذ  ٥9٥ص  ٦الشيخ الش قيطي يف تثس  آية الجاب بسورة ااحزاب، يف )أضواء البيان( ج 

م أنته من امل تسبس للعلت ب ممن ي عين بت زيله كما ترى، آالعجصريح يف أن احتجاب ال ساء عن الرجال وسرتهن وجوههن تص يق بكتاب هللا وإميا
 مل يرث يف الكتاب وال الس ة ماي ل على سرت املرأة وجهها عن ااجانب( إىل آدر ما كره. 

 والشيخ محوث التودري يف كتابه )الصار  املشهور على أهل التسج والسثور(.
لتى االبتاين اء التذين رثوا عو كتر آيته أْست تتاة اإلست   إقترأي حتىت ال كت عي( ط مكتبتة اامتة بقطتر،والشيخ صتاحل بتن إبتراهيم البليهتي يف كتابته )ايآ

ك تن لهِْلَ تآئِِ َس َواَل تَ ) قتال عزوجتل ع هتا، وقت    أثىل يف كتابه هذا َبراء سياسية خ  س ي ة، كتان أوىل بته أن ي تزه كتابتهوكتاابْم، آلرتاجا آيه. وق
 .1٠٥ال ساء:  (َدِصيما  

 وق  اختتملت هذه الرثوث على نق  مااست ل به االباين ما  كر أثلة وجوب سرت الوجه. 
الرتجتيح،  إال أن أح ا  من أصااب هذه الرثوث مل يتكلم يف أمِر ها  أال وهتو أ يتة ال ظتر يف عمتل ستلف اامتة يف املستألة حمتل ال تزان، وأثتر  لت  يف

لف أعلم اباثلة من الكتاب والس ة وما يثهم م همتا، وهتذا أنصتح بته كتل متن كتان يريت  أن َييت بقتوِل آإن اامة مل تكن لتجتما على ض لة، والس
ج يتتِ  يظتتن أن ااثلتتة تعاتت ه أن ي ظتتر آيمتتا جتترى عليتته العمتتل يف ستتالف هتتذه اامتتة، آمتتا التتذي جتترى عليتته العمتتل بشتتأن ستترت ال ستتاء وجتتوههن ، 

ا آنثا كيف استقر عمل الصاابيات على سرت وجوههن بع  نزول آايت الجتاب بعت ما كتن واَّواب: أنه ق  تبس ل  من ااثلة ااربعة ا ليت  كْر
 يكشتتث ها قبتتل  لتت ، وعلتتى هتتذا جتترى العمتتل بتتس نستتاء املستتلمس كمتتا يتت ل عليتته ماقالتته أبتتو حامتت  ال تتزايل املتتتويف يف أول القتترن الستتاث  اقجتتري

متترأة العثيثتتة برضتتا ووجهتتا ولكتتن القعتتوث أستتلم وي ب تتي أن ال كتترج إال ملهتتم، آتتإن اخلتتروج لل ظتتارات واخلتتروج اآلن مبتتاح لل]هتتت(، قتتال رمحتته هللا  ٥٠٥)
ل يف واامور اليت ليست مهمة تق ح يف املروءة وررا تثاي إىل الثساث، آإ ا درجت آي ب ي أن ت ض بصرها عن الرجال، ولس ا نقول إن وجه الرجت

وجته الصت  اامترث يف حتق الرجتل آياتر  ال ظتر ع ت  دتوف الثت تة آقتط، آتإن مل تكتن آت تة آت : إ  مل يتزل حقها عتورة كوجته املترأة يف حقته، بتل هتو ك
روج إال الرجال على ممر الزمان مكشويف الوجوه وال ساء خيرجن م تقبات، ولو كان وجوه الرجال عورة يف حق ال ساء امروا ابلت قب أو م عن من اخلت

 .1[لارورة
. هتذا [تل ستاء خيترجن م تقبتا الوجتوه، واإ  مل يتزل الرجتال علتى ممتر ااومتان مكشتويف]أول القرن الساث  اقجري، وأتمل قوله هذا ك   ال زايل يف 

العتبار يف ال اسخ وامل سو  متن اآلاثر( ، وأبوبكر الاومي يف )ا2/٣9٦ومن قبله ال زايل يف )املستصثى(  -عمل سلف اامة الذي اعتسه الشا   
ة متتن  نقتت  أصتتول املالكيتتيفلتتذي  كتتر ه اسوه جيعتتا وستتيلة متتن وستتائل الرتجتتيح بتتس ااثلتتة الشتترعية املتعارضتتة، واليَتترث ه تتا االعتترتاع اعتتت - 19ص 

: أن ي تتة، والستتبب ال تتاينكأهتتل امل   رثهتم التت يل الصتتايح بعمتتل أهتتل امل ي تتة، لستببس: أحتت  ا: أن ال ظتتر ه تتا يف عمتتل اامتتة كلهتا العمتتل بعاتتها
 مة ه ا مرجح ل ليل على ثليل ليح حجة السقاط العمل ب ليل سامل من املعارع كما آعل املالكية. عمل اا

متتتن أوجتتته  -أي للتتت ليل  -آتتتإن مواآقتتتة العمتتتل ]رمحتتته هللا  الشااااطيبوقتتت  أستتتهب الشتتتا   يف بيتتتان  لتتت  يف حتتتس أوجتتتز ال تتتزايل والتتتاومي، آقتتتال 
ه، وم ص هق له، على حنو ما يص قه اإلجان، آإنه نون من اإلجتان ِآْعلتيه، ِبت ف متا إ ا دالثته الرجاان، آإن مواآقته ختاه  لل ليل الذي است ل ب

ى مستتألة آتتإن امل الثتتة موهه تتة لتته أو مكذبتتة. وأياتتا آتتإن العمتتل خملتتص لألثلتتة متتن ختتتوائب احملامتتل املقتت رة املوه تتة، ان ا تهتت  متتىت نظتتر يف ثليتتل علتت
ستقيم إعمال ال ليل ثوهنا، ومعس ل اس ها من م سودها، ومبس  ملها، إىل خ   ل ، آهو عون يف ستلوك احتاج إىل البال عن أمور ك  ة، الي

ولتتذل  الجتتت  آرقتتة متتن الثتترق الاتتالة وال أحتت ا  متتن امل تلثتتس يف ااحكتتا  ال الثرعيتتة وال ااصتتولية يعجتتز عتتن  -إىل قولتته  -ستتبيل االجتهتتاث عظتتيم 
                                                 

 ٥٣ص  2)إحياء علو  ال ين( ج  1



  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها
 

973 

ااثلة، وق  َمره من  ل  أم لة. بل ق  ختاه   ورأي ا من الثستاق متن يستت ل علتى مستائل الثستق أبثلتة ي ستبها  االست الل على مذهبه بظواهر من
آلهذا كله دب على كل   ر يف ال ليل الشرعي مراعاة متا آهتم م ته ااولتون، ومتا كتانوا عليته يف العمتل  -مث قال الشا  :  -إىل الشريعة، امل زههة، 

. آتأمل قول الشا   أنته متا متن أحت  متن امل تلثتس إال وميك ته االستت الل بشتال متن ااثلتة مث إن 1[، وأقو  يف العلم والعملبه آهو أحرى ابلصواب
ال ظتر يف عمتل ستلف اامتة آإنته خملتص لألثلتة متن ختتوائب االحتمتاالت املقت رة. ويف نثتح املوضتون  -ضتمن املرجاتات الك ت ة  -املرجح يف هتذا 

ل ثليل خترعي ال خيلو أن يكون معموال  به يف السلف املتق مس ثائما أو أك راي  أو ال يكون معموال به إال قلتي  أو يف وقتِت ك]أياا  الشاطيبقال 
 ما، أو ال ي بت به عمل، آهذه ث ثة أقسا :

إىل  -قيم تبعتتة والطريتتق املستتتستت ة املال )أحتت ها( أن يكتتون معمتتوال  بتته ثائمتتا أو أك تتراي، آتت  إختتتكال يف االستتت الل بتته واليف العمتتل علتتى وآقتته، وهتتي
 قوله: 

ذل  ال ت  هتو آتثائما أو أك تراي،  والعمل به )وال اين( أن اليقا العمل به إال قلي ، أو يف وقت من ااوقات، أو حال من ااحوال، ووقا إي ار خ ه
إىل  -عتم وااك تر.  تابرة علتى متاهو ااوآقه، وامل آيه ويف العمل على الس ة املتبعة والطريق السابلة. وأما مامل يقا العمل عليه إال قلي  آيجب الت بت

 قوله: 
تتأدرون متن أنته )والقسم ال الل( أن الي بت عن ااولس أهنم عملوا به على حال آهو أخت  مما قبله، وااثلة املتق مة جارية ه ا اباوىل، ومتا تو ته امل

و كتان ثلتي  عليته مل يعتزب عتن آهتم الصتاابة والتتابعس مث يثهمته هتؤالء. آعمتل ااولتس كيتف كتان ثليل على متا وعمتوا لتيح بت ليل عليته البتته، إ  لت
مصتتاثما ملقتاتتى هتتذا املثهتتو  ومعارضتتا لتته، ولتتو كتتان تتترك العمتتل، آمتتا عمتتل بتته املتتتأدرون متتن هتتذا القستتم خمتتالف إلجتتان ااولتتس، وكتتل متتن دتتالف 

الجتتمتا علتى ضت لة، آمتا كتانوا عليته متن آعتل أو تترك آهتو الست ة واامتر املعتتس وهتو اقت ى،    عليته الصت ة والستاإلجان آهو خمطال، وأمتة حممت  
وك تتت ا  ماجتتتت  أهتتتل البتتت ن والاتتت لة  -إىل قولتتته  -ولتتتيح مَثه إال صتتتواب أو دطتتتأ. آكتتتل متتتن دتتتالف الستتتلف ااولتتتس آهتتتو علتتتى دطتتتأ، وهتتتذا كتتتاف 

 .2[ون رشتبهاْما يف وجوه العامة ويظ ون أهنم على ختيءيست لون ابلكتاب والس ة،  ملوهنما مذاهبهم وي سه 
ولس عن اا حيل مل ي بت سم ال الل،آإ ا أتملت ما سبق، علمت أن ما  ه الشيخ االباين ثلي  على ع   وجوب سرت املرأة وجهها ي دل يف الق

 [متر املعتتسآعتل أو تترك آهتو الست ة واا آما كتانوا عليته متن]   هت أهنم عملوا به، وأتمل قول الشا ٥٠٥من الصاابة آمن بع هم إىل عصر ال زايل 
لتتابعس مث عتن آهتم الصتاابة وا ليته مل يعتزبعوما تو ه املتأدرون من أنه ثليتل علتى متا وعمتوا لتيح بت ليل عليته البتته، إ  لتو كتان ثلتي  ]وأتمل قوله 
 .[يثهمه هؤالء

متل اامتة عالبتاين إ  قت  جترى اليته الشتيخ إث من ااثلة وللرتجيح بي ها، وم ه تعلم دطتأ متا  هتب وهبذا تعلم أ ية ال ظر يف عمل السلف لثهم املرا
 على د ف ما آهمه، آكيف وااثلة الصاياة اليت ق هم اها ترثه قوله .

ا ستابقا، آقتال يف آتتواه رقتم مثتيت الستعوثية ورئتيح قاتاْ حمماد بان إباراهيم آل الشايخوق  أختار إىل جراين عمل املسلمس على هذا اامر الشيخ 
عليته الصت ة الم  هلل، الخيثتى أن عمتل املستلمس ونستاء ال ت  ]: عن حكم سثور املرأة ودروجها بس الرجال ااجانب  آأجاب رمحه هللا: 2٦٣9
م أن املتتترأة الكتتترج ستتتاآرة، وعهتتت  دلثائتتته الراختتتت ين والستتتلف الصتتتاحل رضتتتوان هللا علتتتيه عليتتته الصتتت ة والستتت  ونستتتاء الصتتتاابة يف عهتتت ه  والستتت  

ي تْ ِنَس َعلَتْيِهنَّ ِمتن ) وأقوال سلف اامة ومن بع هم على هتذا ك ت ة معروآتة، وقت  أمتر هللا نستاء املتؤم س أنوال صوص الشرعية من الكتاب والس ة 
. ومل ياتا اَّ تاح يف تترك الجتاب إال عتن القواعت  ، وآسهره ابن عبا  وخ ه من السلف بت طية الوجه عن الرجال ااجانتب٥9ااحتزاب:  (َجَ بِيِبِهنَّ 

تتوَن ِنَكاحتتا  آَتلَتتْيَح َعلَتتْيِهنَّ ج  َتتاحم َأن َيَاتتْعَن ثِيَتتاهَب نَّ َختتْ َ م َتَسهَِجتتاِت َواْلَقَواِعتت   ِمتتَن ال ِهَستت) بشتترط عتت   التتتسج، آقتتال تعتتاىل يت اَل يَتْرج  اء التت َّ
ْارِمتة أة عورةاملر ) عليه الص ة والس  وقال  (ِبزِيَ ةِ 

 
( والعورة دب سرتها كلها والدوو كشف ختيء م ها، وحكي ابن امل ذر اإلجان علتى أن املترأة امل

ت طي رأسها وتسرت ختعرها وتس ل ال وب على وجهها س ال  دثيثا  تسترت به عن نظتر الرجتال ااجانتب. وحكتي ابتن رست ن اتثتاق املستلمس علتى 

                                                 

 ٧٧ - ٧٦ص  ٣)املواآقات( ج  1
 ٧1و  ٥٧ - ٥٦ص  ٣)املواآقات( ج  2
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 .1[وجوه. ولو تتبع ا كل ماورث يف هذا لطال الك  ، ويف هذا كثاية ملن كان قص ه الق، وهللا املوآقم ا ال ساء أن خيرجن ساآرات ال
: السؤال: الشتيخ  صتر الت ين االبتاين يترى الستثور . آمتا واث رمحته هللا عتن أن أجتاب بقولته: يريت  أن 2٦4٧آتوى ]وس تل الشيخ حمم  بن إبراهيم 

 .2[ا  ي ِطب و كاما  آَتي ْاِ ث ج َذام
تتا كتتان عمتت ة ختتتي ه يف االحتجتتاج عتت ثا  متتن اا تلميتتذ عيثة، آتتأراث هتتذا الحاثيتتل الاتتهتتذا، وقتت  حتتاول أحتت  ت ميتتذ االبتتاين االنتصتتار لشتتي ه، وَلمَّ

 يصتلح يض ملل تت املترأة احملتإ ا ب همتا )عقتال اْستاء ب تت أيب بكتر رضتي هللا  عليته الصت ة والست  تقوية أح  هذه ااحاثيل وهو مار وي أن ال   
ف ق حت يل أْستاء يف كشتتي تس يف  تتر (. آكتتتب علتي حستن علتتي عب الميت  كتتااب بع تتوان )ت توير العأن ي ترى م هتا إال هتذا، وأختتتار إىل وجهته وكثيته

املؤلتتتتف وكتابتتتته بعتتتتض  ه. و كتتتتر آيتتتته حتتتت ي س ضتتتتعيثس كشتتتتواه  لتقويتتتتة حتتتت يل أْستتتتاء، ول تتتتا علتتتتى هتتتتذا141٠الوجتتتته والكثتتتتس( ط ثار عمتتتتار، 
 حظات، وهي:امل 

 اث أما املؤلف )علي حسن عب المي ( آهو رجل جمروح الع الة الي ب ي نقل ختتيء متن العلتم ع ته، وقت  بَتيَّ تت ستبب  لت  يف كتتايب )العمت ة يف إعت
متتا كتتذب آيتته عليتته، العتت ة للجهتتاث يف ستتبيل هللا تعتتاىل(، وذدتتاو أقتتول ه تتا: إن الرجتتل يف كتابتته )البيعتتة بتتس الستت ة والب عتتة( نقتتل عتتن ابتتن تيميتتة ك 

كتابته    آارهف ك   ختيخ اإلس   وقوهله مامل يقله وأضاف إىل ك   ختيخ اإلس   ماي صر به رأيه يف تل  املستألة، وكترر هتذا يف أك تر متن موضتا يف
ون آتاويته، آهتذا املؤلتف خت  من جمم 28كما آصهلته يف كتايب )العم ة(، والك   امل قول عن ختيخ اإلس   هو ك مه يف العهوث املذكور يف أول ج 
إ ا مل تستتح آاصت ا ) عليته الصت ة والست  أمس، وما ك ت أ ن أن أح ا  درؤ على م ل ماص عه اآرتاء  لي صر رأيه، ولكن اامر كما قتال رستول هللا 

 واملرتوكتس، والعجتب أنته صت ا هتذا ، وم له الدوو أدذ ختيء من العلم ع ه داصة علم ال يل، وثدل بص يعه هتذا يف ثيتوان ا تروحس٣(ما ختتت
وهو من املشت لس ابل يل آهو يعلتم حكتم الكتذب والكتذابس معرآتة جيت ة، ويعلتم قتول الستلف أنته ماكتذب أحت م متن نقلتة العلتم إال وقت  آاتاه 

كتتاب هتذا املؤلتف )البيعتة بتس الست ة احتتل ب -يف كتابته )حكتم االنتمتاء إىل اَّماعتات اإلست مية(  -هللا. ومما يؤسف لته أن االستتا  بكتر أاب ويت  
 والب عة( ثون أن يتبس ماآيه من سقطات.

  آيهتتا  املواضتتا التتيت يريتتا يبتت هل يفوالشتتيخ االبتتاين نثستته لتته ستتوابق يف التاريتتف يف ال قتتل عتتن اآلدتترين أختتترت إليهتتا يف مباتتل االعتقتتاث، وك  تت
ذا هتتن ابتتن حتتز  قولتته إن عتتاالعتقتتاث  م الشتترعي يف هتتذا الزمتتان . وقتت  نقلتتت يف مباتتلاالنتصتتار لرأيتته، آتتانظروا متتا آل إليتته حتتال املشتتت لس ابلعلتت

 التاريف يف ال قل كذب.
  يف يت  ي صتر بته ختتي ه جبنته مل َيت هذا ما يتعلق ابملؤلف، وجرح ع التته ابلكتذب ي ستقط االحتجتاج بك مته رأستا ، ولكتين متا  لت  ستوف أبتسِه أ

 ح يل أْساء، و كر أربعة أسباب لاعثه، مث أورث له ختاه ين:  كتابه )ت وير العي س( آق   كر آيه
أحتت  ا: حتت يل ضتتعيف رواه البيهقتتي عتتن أْستتاء ب تتت عمتتيح رضتتي هللا ع هتتا، ووعتتم أنتته يتقتتوى بعمتتل أْستتاء رقتاتتاه، وهتتذا ختت  صتتايح آقتت  قتتال 

 . 4[لثته ق ح يف صاته وال يف رواتهوعمل العامل وآتياه على وآق ح يل ليح حكما  بصاته، وال خما]يف )التقريب(:  النوو 
ل للستيو ي أبن املرستت   كتر قتتوالمثوال تاين: حت يل مرستتل رواه أبتو ثاوث عتتن قتتاثة مرست  . وقتتال املؤلتف )علتتي حستن( إنتته مرستل صتايح اإلستت اث، 
متتن   4٧و  4٦ص )  املرستتل اتتصتتايح ع تت  اائمتتة ال  ثتتة، وع تت  الشتتاآعي يصتتح إ ا اعتاتت  أبحتتِ  متتن عتت ة أمتتور و كرهتتا. وختتترن يف بيتتان مايع

 كتابه( را يبس أنه أراث ابملرسل ح يل أْساء. وه ا م حظات: 
نقل املؤلف عن السيو ي يف حكم املرسل ماي صر به رأيه وهو أن املرستل صتايح ع ت  ال  ثتة، وصتايح ع ت  الشتاآعي بشتروط. وه تاك أقتوال  - 1

مث  [تل تتص يف االحتجتتاج ابملرستتل عشتترة أقتتوال] ي يف )تتت ريب التتراوي( آقتتال رمحتته هللا أدتترى يف حكتتم املرستتل الكثتتى علتتى املؤلتتف و كرهتتا الستتيو 
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 - 2٣ص  1٠ه( ج 1٣99ن عب هللا آل الشيخ، املثيت ورئيح القااة ابلسعوثية، جا حمم  بن عب الرمحن بن قاسم، ط من )آتاوي ورسائل الشيخ حمم  بن إبراهيم ب 2
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 . ومل يذكر علي حسن هذه ااقوال العشرة وإمنا اقتصر م ها على ماي شعر بتقوية املرسل لي صر رأيه. 1 كرها
، وأنته ميكتن أن جتتري عليته أحكتا  االحتجتاج ابملرستل التيت أنه قال عتن مرستل قتتاثة إنته صتايح اإلست اث إىل قتتاثة، رتا ي شتعر القتاريء بتقويتته - 2

وكتان  تع بتن ]نقلها عن السيو ي، ومل ي قل أقوال العلماء يف مراسيل قتاثة على وجه اخلصوص، آإن اخلاص مق   على العا ، وق  قتال الستيو ي 
 تاثة اليصلح ل عتبار.. آتبس بذل  أن مرسل ق2[سعي  اليرى إرسال قتاثة ختيتا، ويقول هو ر زلة الريح

  أما إ ا أراث ابملرسل الذي يري  تقويته ح يل أْساء ب ت أيب بكر، آهذا ال يل ليح مرس  ابملعىن االصط حي، وإمنتا هتو م قطتا بتس دالت - ٣
جتوَّوون يف استت  ا  هتذا بن ثري  وعائشة. ومن قال ذرساله من السلف كأيب ثاوث وخ ه آلتيح هتو اإلرستال املصتطلح عليته، وقت  كتان الستلف يت

آتبس بذل  أن حت يل أْستاء م قطتا لتيح هتو املرستل التذي  ٣.عليه الص ة والس  اللثظ حىت استقر االصط ح على أنه مارواه التابعي عن ال   
 يتقوى ابامور املذكورة.

 وهبذا ترى أنه ليح يف هذا الباب ختيء يصلح ل حتجاج أص . 
حجتة الوهتو وإن صتح  ح هتذا القتول،هو الوجه والكثان، واجته  يف تصتاي [ما هر م ها]أْساء بقول ابن عبا  يف أن وأراث املؤلف تقوية ح يل 

 آيه اسباب:
هتذا  يف أحتِ  م هتا حجتة، عارضتت آلتيحتم ها: خمالثة قول ابن مسعوث له، وق   كرت يف موضون )الكتم ب ت  متاأنزل هللا( أن أقتوال الصتاابة إ ا 

 العلماء آيه، وي ظر بع   ل  يف ااثلة املرجاة لقول على قول.إجان الخيتلف 
 نثا، آتااربت أقواله نثسه.، كما  كرته آ٥9احزاب: ا (نَّ ي ْ ِنَس َعَلْيِهنَّ ِمن َجَ بِيِبهِ )وم ها: أن ابن عبا  صرح بسرت الوجه يف تثس  قوله تعاىل 

 كرتته متن قبتل، وهتو يترجح قتول ابتن مستعوث علتى  ، وقت ٣1ل تور: ا (ْبَن ِِب م ترِِهنَّ َعلَتى ج ي توهِبِنَّ َوْلَيْاترِ ) وم ها: ح يل عائشة يف تثس  قوله تعتاىل
 قول ابن عبا .

آإنه التعارع حقيقي إلمكان اَّما بس القولس ِبمل قول ابتن عبتا  علتى ماقبتل نتزول الجتاب،  -الذي  كرته من قبل  -وعلى قول ابن تيمية 
علتتى مابعتت  نزولتته. آكيتتف وعمتتل ستتلف اامتتة ِبتت ف قتتول ابتتن عبتتا  . وقتت  صتترهح ابتتن تيميتتة بتت دول ال ستتخ يف هتتذه  وقتتول ابتتن مستتعوث وعائشتتة

 . 4املسألة
ب، آكيتتف وهتتو مل آيتتة الجتتا ور تتل هتتذا دتتاب عتتن حتت يل أْستتاء ب تتت أيب بكتتر رضتتي هللا ع همتتا، إنتته إن صتتح آهتتو حممتتول علتتى التتال قبتتل نتتزول

 يصح .
، حتىت ج به على كشف الوجتهصلح ل حتجا الرتجيح بس ااثلة إال ع   تعذر اَّما بي ها، والق أنه اليوج  ثليل صايح يومعلو  أنه اليصار إىل 

 كن أياا. ممن الرتجيح نقول ابَّما أو الرتجيح، ولكن ملن يتوهم أنه مثَّة ثليل نقول: إن اَّما ممكن كما قال ابن تيمية، وإ
اياا  أن يثتيت روجبته ثون ال ظتر آيمتا يعارضته ويف أقتوال العلمتاء آيته، آقت  يكتون الت يل صتاياا والدتوو وليح معتىن أن دت  الطالتب حت ي ا صت

عليتته الصتت ة ( ومتتايف مع تتاه، وكاتت يل ابتتن عبتتا  أن ال تت  املتتاء متتن املتتاءاإلآتتتاء روجبتته إمتتا انتته م ستتو  وإمتتا خلطتتأ راويتته متتن الصتتاابة، كاتت يل )
يف اإلآتتاء  -و حم ْترِ ، وهتذه أحاثيتل يف الصتااح كالب تاري وخت ه، والدتوو اإلآتتاء هبتا. وقتذا قتال أمحت  بتن ح بتل تزوج السي ة ميمونة وهت والس  

 . ٥[اليعمل حىت يسأل ما يؤدذ به م ها، آيكون يعمل على أمِر صايح، يسأل عن  ل  أهل العلم] –من كتب ال يل 
ب ال يل أهنم اليثقهون ختيتا من آقه ااحاثيل وكيثية االحتجاج هبا، ويصثوهنم أهنم جمترث وق  كان أهل الرأي من الثقهاء ق ميا يزرون على   

تابتته رواة اليعرآتتون معتتىن مايروونتته، وأهنتتم ووامتتل لألستتثار، والزوامتتل هتتي اإلبتتل املعتت ة للامتتل. وكتتان هتتذا هتتو التت اآا لل طيتتب الب تت اثي لتتتأليف ك
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كتبته لتبصت  املشتت لس ابلت يل أبصتول االحتجتاج بته وكيثيتة االستت باط م ته، وهتو متا كتان يعيبته علتيهم   )الثقيه واملتثقه( آق   كر يف كتابه هذا أنه
 . 1أصااب الرأي

 وهذا آدر ماأ كره من ك   عن كتاب تلميذ االباين )ت وير العي س(.
 
  
 ( ثعوة االباين هي نثح ثعوة قاسم أمس امللقَّب رارر املرأة.فائدة)

ملترأة( يف ْس ِهتَي )بتاريتر ا احب ثعتوى متاصتأن ما قاله الشيخ االباين من ع   وجوب سرت املرأة وجهها هو عس ماثعا إليه قاسم أمس بقي أن تعلم 
نه ثعتا مايظ ه البعض من أ  هنا ِب فبمطلا القرن العشرين املي ثي، آلم يكن قاسم أمس يطما يف أك ر من كشف املرأة وجهها ما سرتها لبقية 

 سثور الكامل، وإن كانت ثعوته اآلمثة ق  َت ات عن السثور الكامل بكشف الشعور وااجساث آيما بع .لل
وقت  كتان  -إىل قولته  -أما االجتاه ال الل الذي أتثر أصاابه ابلاارة ااوربية وهو املطالبة را ْسهتوه )حتريتر املترأة( ] حممد حممد حسنيقال ال كتور 

ن كتابس لقاسم أمس، الذي اقرتن اْسه من بع  بلقب )حمرر املرأة(، و ا )حترير املرأة( و )املترأة اَّ يت ة(، وقت   بتا ااول أهم ما هر يف هذا املوضو 
 ، وأاثر  هور الكتتابس ضتجة ختت ي ة يف  لت  الوقتت، و ت  موضتا أدتذ ورثه يف الصتاف  توال نصتف 19٠٠ ، و با ال اين س ة  1899س ة 
أربتا مستائل وهتي: الجتاب، واختتت ال املترأة ابلشتتون العامتة، وتعت ث الزوجتات والطت ق،  -)حترير املترأة(  -ت اول يف كتابه وهو ي -إىل قوله  -قرن 

ويتتذهب يف كتتل مستتألة متتن هتتذه املستتائل إىل مايطتتابق متتذهب ال تتربيس، واعمتتا  أن  لتت  هتتو متتذهب اإلستت  . أمتتا الجتتاب، آهتتو يعتتتسه أصتت  متتن 
واتثق اائمتة علتى  -إىل أن قال على لسان قاسم أمس  -به، ولك ه يطالب أبن يكون م طبقا على الشريعة اإلس مية  أصول ااثب يلز  التمس 

َواَل ) ، واآليتة املشتار إليهتا هتي قولته تعتاىل2[أن الوجه والكثس مما ُشله االست  اء يف اآليتة، ووقتا اخلت ف بيت هم يف أعاتاء أدتر كالتذراعس والقت مس
َهايت ْبِ يَن  ، ومل يتثق اائمة على أن ما هر من الزي ة املراث به الوجه والكثان، بل هذا قول ابن عبا ، وقال ابن ٣1ال تور:   (وِي َتتَته نَّ ِإالَّ َما َ َهَر ِم تْ

 مسعوث الزي ة الظاهرة هي ال ياب وهذا هو الراجح كما سبق بيانه.
 يت ن قتط رجتال ومراقصتتهم، وملط املترأة ابلوملَ يتْ ن   قاستم أمتس قتط إىل ادتت ]نثتح الكتتاب مث قال ال كتور حمم  حمم  حستس يف اَّتزء ال تاين متن 

 التتيت الكثتتي عتتورات بتتح الاتتيقةإىل أن تتجتتاوو كشتتف ال قتتاب إىل الكشتتف عتتن اا رن والستتوق، والصتت ور والظهتتور. ومل يتت ن قتتط إىل اكتتا  امل 
هتتو  تتل هتتذه التت عوات، و تح البتتاب ملآتتن قاستتم أمتتس، وإن مل يتت ن إىل ختتتيء متتن  لتت ، هتتو التتذي اَّستتم إال لتتتسو مواضتتا الثت تتة واإلختتراء م هتتا. ولكتت

 الذي دطا اخلطوة ااوىل يف  ريق كان الب  أن يس  ال ا  آيه من بع ه دطوات.
ات ثعتوة قاستم أمتس وقت  مل يع   ل  الذي ثعا إليه قاستم أمتس هتو ختت ل ال تا  بعت  الترب. آقت  أدتذت اامتور تتطتور تطتورا  ستريعا ، حتىت أصتب

ث استت ث ت يف وقتت وجيتز كتل أخراضتها، وانت آا ال تا  إىل ماوراءهتا يف ستترعة خت  م تظترة. آقت  دلعتت املترأة ال قتاب، مث استتب لت املعطتف ااستتو 
كمتتا  ويف اَّيتتوب. ومل يتتزل ابلَتتَسَة، مث مل تلبتتل أن نبتتذت املعطتتف ودرجتتت ابل يتتاب امللونتتة. مث أدتتذ املقتتص يتايتتف هتتذه ال يتتاب يف التتذيول ويف اا

دتتور عليهتتا آياتتيِهقها علتتى صتتاحبتها حتتىت أصتتبات كتتبعض جلتت ها. مث إهنتتا جتتتاووت  لتت  كلتته إىل الظهتتور علتتى ختتتوا يء الباتتر يف املصتتايف رتتا 
 -وم ِشتيعي الثجتور.  اليكاث يسرت ختيتا . ومل تع  عصمة ال ساء يف أي ي أوواجهن، ولك ها أصتبات يف أيت ي صتانعي ااوايء يف ابريتح متن اليهتوث

تتابعت هذه التطورات يف سرعة مذهلة، ومل َت َن آرصة للمعارضتة، وأعتان علتى انت آاعها جتو ال تورة التيت تلتت الترب، وماكتان يتوحي  -إىل أن قال 
القتاهرة هاتثتة ابلريتة  ، التيت  اآتت بشتوارن 1919به من جرأة ومن َترث على كل ق  ، وق   هرت   ئا  ل  يف مظتاهرة ال ستاء املشتهورة ست ة 

وجتترأت املترأة م تذ  لت  الوقتت علتى املشتاركة يف القاتااي الو  يتة، ويف خمتلتف امليتاثين االجتماعيتة. آتألثتت َّ تة مركزيتة للستي ات  -إىل أن قال  -
رة ااول وكرميتة مصتطثى آهمتي  . وتزعمت صثية وخلول حتر  وعتيم ال تو 1922الوآ ايت، ختاركت مشاركة آعهالة يف حركة املقا عة االقتصاثية س ة 

س املعارضتس ابختا هذه الركة ااوىل، اليت  ثرت ابملرأة إىل وضا مل  لم قاسم أمس أن تبل ه يف م ل هذه امل ة التوجيزة، وهبتذه الستهولة. وخثلتت عت
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  ْ  .   1[اَجم أو َت حمن احملاآظس عن هذه اخلطوات اَّريتة اليت أضثى عليها جو ال ورة لو   من ال بل حثظها من أن 
إال أن هذا، وق  قيل إن الشيخ حمم  عب ه هو الذي ألهف كتاب )حترير املرأة( آق  استت ل آيته بتبعض ال صتوص الشترعية كتاليت استت ل هبتا االبتاين، 

 .2حمم ا  عب ه مل درؤ أن ياا اْسه على الكتاب آ سبه إىل قاسم أمس
ا القترن شتر اقجتري )وهتو مطلتن الرابتا ع وجوههن إىل ومن أيب حام  ال زايل آاسب بل إىل أوائل القتر وهبذا تعلم أن نساء املسلمس مل يكن ي طس

 اين بت عوى عت   وجتوبلشتيخ االبتالعشرين املي ثي(. هذا ماجرى عليه عمل املسلمس من ل ن ومن الصاابة إىل عقوث دلت، حىت دترج علي تا ا
 كرت من قبل. باط كما   ية تؤي  ثعواه، وإمنا أثهاه إىل هذا م هجه الشا  يف االستسرت املرأة وجهها   ا م ه أن ااثلة الشرع

 وات، قال الشاعر:اتبان الشهإن أمر ال قاب أعظم من أنه سرتم لوجه املرأة، إنه أمر صيانة أد ق اامة أبسرها بس   رائا الثساث و 
 ررمب أ اآلآات كلها من ال ظر  :.   ومعظم ال ار من مستص ر الش

ن ثي تا  وختتريعة وإن املرأة كلها عورة، وإ ا درجت استشرآها الشيطان يزيِهن ال ظر إليها، آكيف ابلوجه وهو جمما ال ْسن. إن سرت وجه املرأة لو مل يك
، هتتذا وهللا ٣[واب تتته ومتتن املعلتتو  أن العاقتتل يشتتت  عليتته أنَّ ااج تت  يتترى وجتته ووجتتته]رمحتته هللا  اباان حجاارلكتتان يف ع تترف العقتت ء حستت ا ، كمتتا قتتال 

 يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم.
 ( يف أن الجاب ي ب ي أن يكون سلوك أمة ونظا  ثولة.فائدة)

هتو يف  -يف البيتوت  انتب، وسترتهنوهتو سترت أبت ان ال ستاء، وسترتهن عتن االدتت ط ابلرجتال ااج -الجاب رع تاه الواستا التذي  كتر ه متن قبتل 
 ولة.اإلس   سلوك أمة ونظا  ث

اب وعتت    ستتاء آيلتتزمهن ابلجتتعيتتته متتن الر أمتتا اامتتة: آإنتته ي ب تتي أن يقتتو  كتتل آتترث بواجبتته يف هتتذا الشتتأن، املتترأة يف  ات نثستتها، والرجتتل ي لتتز  بتته 
ه لتا عليتك ه حتىت ال يطل إنسان مستكاالدت ط اباجانب يف البيوت ويف دارجها، والخيرجهن من البيوت ل   حاجة أو ضرورة، وي ب ي أن يسرت  

 أح  ِبارجه، وحىت ال يطلا هو على عورات اآلدرين.
آهتتذا متتن  وأمتتا ال ولتتة: آإهنتتا ي ب تتي أن تلتتز  احملتستتبس بزجتتر املتسجتتات ووجتتر أوليتتائهن متتن الرجتتال أو تعزيتتر متتن ي لتتز  تعزيتتره لتتذل .كلم يف موقعتته،

ن حتتىت   عليتته الصتت ة والستت  . وقتت  ستت  رستتول هللا 4واجبتتاْم كمتتا  كتتر ابتتن القتتيم رائتتا هتتذا االدتتت ط حتتىت أنتته َرخَّتتب ال ستتاء يف الصتت ة يف بيتتْو
آدتر صتثوف الرجتال وأول صتثوف ال ستاء يف  عليته الصت ة والست  ال ارن اَّماعة يف املساج  ملا يف  ل  من مظ ة االدتت ط، و  ه رستول هللا 

ج  حىت ت صرف ال ساء، وأمر ال ساء أال َيِسْرن يف وسط الطريتق بتل يرتك ته يؤدر دروج الرجال من املس عليه الص ة والس  الص ة لقرهبما، وكان 
عتتن اخللتتوة ابمتترأة لتتيح معهتتا حمتتر ،  عليتته الصتت ة والستت  للرجتتال ويستترن ِباآتتات الطريتتق، كتتل هتتذا لستت   رائتتا ادتتت ط الرجتتال ابل ستتاء، وم تته هنيتته 

  وهناها عن السثر ب   حمر ، وق  صات ااحاثيل يف هذا كله.  
 ثيذ  ل .كما ي ب ي أن َت ا ال ولة االدت ط يف ااماكن العامة كمعاه  ال راسة وثواوين العمل ووسائل املواص ت وخ ها، ويتوىل احملتسبون ت 

ء صتتتثيف ختتتتعور ال ستتتاة، كمه تتتة تكمتتتا ي ب تتتي أن َت تتتا ال ولتتتة الرجتتتال متتتن مباختتتترة ااعمتتتال التتتيت تقتاتتتي اال تتت ن علتتتى عتتتورات ال ستتتاء ل تتت  ضتتترور 
 )الكواآ (، ومه ة ديا ة م بح ال ساء، وحنوها من املهن اليت ميكن أن تباخترها ال ساء لل ساء.

الشترعية أما من جهة سرت البيوت آإنه ي ب ي أن تلز  ال ولة ال ا  ابتبان نظا  يف ب اء املساكن ِبيتل اليطلتا أحت  علتى عتورات أحت ، ومتن ال احيتة 
. واجتل ٥ء ااعلى حىت ال ي ظر إىل ااسثل، آإن استواي يف االرتثان آالسرتة عليهما. ويلتزمهم احملتستبون بتذل آإن السرتة واجبة على صاحب الب ا

يت ختزت مراعاة املسلمس لسرت البيوت وما بت ادلها علتى متر العصتور َتيتزت العمتارة اإلست مية ِبصتائص واضتاة َتيزهتا عتن منتط العمتارة اإلآرجنيتة الت

                                                 

 1982، ط مؤسسة الرسالة 2٥1 - 248ص  2)االجتاهات الو  ية( ج  1
 م  حمم  حسس، الطبعة السابقةابَّزء ااول من كتاب )االجتاهات الو  ية( ث. حم ٣٠1انظر هامش ص  2

 24٥ /12)آتح الباري(  ٣

 281 - 28٠يف كتابه )الطرق الكمية يف السياسة الشرعية( ص  4
 ٥2ص  ٥انظر )امل ين ما الشرح الكب ( ج  ٥



جلامع يف طلب العلم الشريفا  
 

978 

ت الاضتتر، وميكتتن تل تتيص الثتترق بتتس ال تتوعس يف جلتتة واحتت ة، وهتتي أن البيتتت اإلستت مي مثتتتوح للتت ادل والبيتتت االآرجنتتي بتت ث املستتلمس يف الوقتت
مثتوح لل تارج، آالبيتت اإلست مي لته صتان مكشتف يف ثادلته تثتتح عليته أبتواب الجترات ونواآتذها وليستت لته نواآتذ إيل اخلتارج إال مانت ر، وإن 

قتترب الستتقف ل تترع اإلضتتاءة والتهويتتة ال ل تترع رؤيتتة متتا ابخلتتارج، وهبتتذا ال يطلتتا أحتت  متتن ثادلتته علتتى ماابخلتتارج وجتت ت آ البتتا متتاتكون عاليتتة 
علتتى وكتتذل  العكتتح، أمتتا البيتتت االآرجنتتي وهتتو التت مط الشتتائا يف معظتتم التتب ث اليتتو  آمثتتتوح لل تتارج رعتتىن أن جيتتا ختتترآاته ونواآتتذه تثتتتح لل تتارج 

 ى ال ا  بعاهم بعاا ب  حياء والَخْ ة.البيوت ا اورة واملقابلة آ  
زاب بتس ع ته مي تا ستكىن العت ب رضتي هللاآباتبان منط العمارة اإلس مية يتاقق السرت الشرعي للبيوت، وابإلضتاآة إىل هتذا آقت  كتان عمتر بتن اخلطتا

 املتأهلس، وايثة يف االحتياط وثآا الريب.
م إنته علتى  ليهم ثي هم وأعراضهعمية حتثظ ونظا  ثولة، ن عو هللا أبن يكر  املسلمس ب ولة إس  هبذا وحنوه يكون الجاب رع اه الشامل سلوك أمة

 كل ختال ق ير.
 

 نعم الوكيل.و هو حسب ا و تقيم، وهذا آدرما أ كره يف موضون )أحكا  الجاب وال ظر واالستتذان(، وهللا يه ي من يشاء إىل صراط مس
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 دناءحكم املعازأ وال املوضوع الثامن:
 ن يعلم حكمه.لب العلم أهذا اامر مما عمت به البلوى يف ختىت بل ان املسلمس، وتساهل ال ا  آيه، وي ب ي لكل مسلم آا  عن  ا

ق يف ااعتترا ، وألتت عتت ن ال كتتاح: وهتتي آالت اللهتتو آكلهتتا حمرمتتة، ال دتتوو استتتعمال ختتتال م هتتا إال الاتترب ابلتت ف لل ستتاء داصتتة الاملعااازأأمتتا 
مان إليهتا )أي ائهتا، وحتتر  االستتحتتر  اقت و ل  ااعيتاث وع ت  قت و  ال ائتب. ويرتتتب علتى حتتر  املعتاوف: حتتر  التجتارة آيهتا بيعتا  وختتراء، البعض بتذ

هتذه املعاهت  ء خ هتا، وحتتر  إنشتاو املوستيقى  حتر  االستمان إيل املوسيقى(، وحتر  االختت ال هبا والتكسب م ها، وحتر  ثراستها آيما يسمى رعاه 
 أو العمل هبا.

ه وأما ال  اء: آما صاحبه است  ا  املعاوف آ خت  يف حترميه، ومتاد  متن املعتاوف آهتو كت   حست ه حستن وقبياته قبتيح، واإلك تار متن الستن م ت
قابتتل متتايعرف اليتتو  ابا ختتتي  مكتتروه، وكتتان الستتلف يستتمونه الت بتت  ويذمونتته ملتتا آيتته متتن ختتت ل ال تتا  عتتن االستتتمان إىل القتترآن وتتت بره، والت بتت  ي

 .. ومن أجاو من السلف استمان ال  اء آإمنا قص  به الرتِن ابلشهعر وح اء اإلبل وخ اء الجيل وحنو  ل ، ومل يرث ال  اء املعروف اليو 1اإلس مية
 :ب التاليةالكت وملعرآة هذه ااحكا  على التثصيل وأثلتها، ومعرآة الرث على امل الف آيها كابن حز  وخ ه، تراجا

   صتتلستتعوثية، وهتتو كتتتاب العلميتتة اب كتتتاب )ت زيتته الشتتريعة عتتن إابحتتة ااختتاين اخلليعتتة( امحتت  بتتن  يتتي ال جمتتي، ط الرائستتة العامتتة للباتتوث  - 1
 الجم خزير الثائ ة جاما ا راف املسألة ي ين عن خ ه. 

  ثعواه إابحة هذه اآلالت.يف. وآيه رث على ابن حز  2٧2 - 2٦٠ص  8ج  ابب )ماجاء يف آلة اللهو( بكتاب )نيل ااو ار( للشوكاين - 2
، ثار الكتتتب العلميتتة طبتتن القتتيم، الابب )كيتت  الشتتيطان للمتصتتوآة ابل  تتاء والتترقص واملتتزام ( بكتتتاب )إخاثتتة اللهثتتان متتن مصتتاي  الشتتيطان(  - ٣

 ، وآيه بسط قذا املوضون.299 - 2٥2ص  1ه، ج 14٠٧
بتتائر(، كمتتا أنتته أي اقتترتاف الك عتتان عتتن حمرمتتات اللهتتو والستتمان( البتتن حجتتر اقيتمتتي، وهتتو مطبتتون َبدتتر كتابتته )الزواجتتر عتتنكتتتاب )كتتف الر   - 4

ى آيته ك ت  آائت ة علت لرعان( لتيحالكتاب )كف الرعان( مطبون وح ه بتاقيق حمم  عب القاثر عطا، ط ثار الكتب العلمية. وهذا الكتاب )كف ا
  وله وتثصيله.

، وآيته رث علتى ابتن ٥٥9٠، ختترح الت يل ٥٦ - ٥1ص  1٠اخلاص بتار  املعاوف من صايح الب اري، وهو يف )آتتح البتاري( ج  الباب - ٥
 حز  تاعيثه قذا ال يل.

يف )إخاثتة  معلى ك   ابن القتي العم ة آيههذه هي أهم مراجا هذا املوضون، واليت يعتم  على ال قل م ها كل من أراث بيان الق يف هذا املوضون، آ
 اللهثان(، وك   ابن حجر يف )آتح الباري(، وك   الشوكاين يف )نيل ااو ار(.

لتارميته،  ن ااسباب ال اعيتةم، وخ   ل  : آهو حرا  ملا آيه من الكذب والتسج وادت ط ال ساء ابلرجال، ما است  ا  املعاوف عاثةالتمثيلوأما 
خ محتوث اتا الشتيتكلتم آيته أي التم يتل(، شيخ أمح  بتن الصت يق ال متاري يف كتابته )إقامتة الت ليل علتى حرمتةوق  جا هذه ااسباب وخ ها أبثلتها ال

 ومابع ها. 244التودري يف كتابه )االيااح والتبيس ملا وقا آيه ااك رون من مشاهبة املشركس( ص 
نشتاء هتذه املعاهت ، إيرتتب عليته حتتر   سرحية، كمااه  التم يل أو املعاه  املوحتر  التم يل: يرتتب عليه حتر  العمل به وحتر  ثراسته آيما يعرف رع

 وحتر  إنشاء املسارح والسي ما وحنوها من وسائل هذه احملرمات.
رق لثتين علتى أيت ي بعتض القترن العشتر اوهذا الثن مستورث من بت ث الكثتر، وقت  ثدتل التب ث اإلست مية يف آدتر القترن التاستا عشتر املتي ثي وأول 
 ملسلمس.املسرحية من نصارى لب ان ومن اليهوث، و لوا هم أساتذته آرتة حىت كرجت على أي يهم أجيال من أب اء ا

عتن  وإ ا كانت ه اك آائ ة يف هذه الث ون كتق   عروع لألح اث التارخيية أو تق   بعض القصص املليتة ابلعتس، آقت  كتان املستلمون يستعياتون
ت على مر َتريتخ املستلمس  ائثتة القصتاص واملتذكرين التذين كتانوا يتروون القصتص القيقيتة ال املكذوبتة علتى ال تا  لتتذك هم  ل  ابلقصص، وع رِآَ 

عتارك ووعظهم، وكانت قؤالء القصتاص أوقتات معلومتة يف املستاج  دتمتا إلتيهم ال تا  آيهتا. بتل كتان الق صَّتاص واملتذكرون يصتابون املستلمس يف امل
هتت( كتان أاب ستثيان بتن  1٣م ويذكروهنم وي بتوهنم، و كر ابن ك   رمحه هللا يف كتابه )الب اية وال هاية( أن القاصه يف موقعتة ال متوك )وال زوات يعظوهن
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 حرب عيه ه دال  بن الولي  رضي هللا ع هما قذا ال رع، هذا ماجرى عليه العمل ع   املسلمس.
 ت ومثاس :: آق  اجتمعت آيه ع ة حمرماالتليفزيونوأما 
 م ها االستمان إىل احملرمات كاملوسيقى وال  اء احملر .• 
 وم ها ال ظر إىل الرا  كال ساء املتسجات واالدت ط احملر  وخ   ل .• 
ليتتته الصتتت ة عله اربس هلل ورستتتو  تتترمس احملتتتوم هتتتا أن القتتتائمس علتتتى ت ثيتتتذ السياستتتة اإلع ميتتتة يف ختتتتىت البلتتت ان اليتتتو  وهتتتم متتتن العلمتتتانيس وأكتتتابر ا• 

متار ال تا  يته إال أنته يسترق أعو مل يكتن آ، يست  مون هذا اَّهاو إلآساث املسلمس وخر  القيم ال نيوية آيهم وتعليمهم وسائل الثجور. ولوالس  
 بتاييا ااوقات يف مشاه ته لكثى هبذه مثس ة. 

ا علتى ثيتن م بيتته إن كتان حريصتلرجتل املستلامل كتر وست  التذرائا أال ي دلته ا وق  تكون آيه برامل مباحة إال أن ال الب عليه الرا ، ومقتاى انكار
ل تعتاىل يف ، كما قالكم لل البه ح له آاأب ائه ونسائه، و ل  لصعوبة التاكم يف َتييز ال ل من الرا  آيما ي عرع آيه، والشيء إ ا خلب حرام

عظتتم متتن م اآعتته أ، وهكتتذا التليثزيتتون مثاستت ه 219البقتترة:  (ن نتَّْثِعِهَمتتاْكتتَس  ِمتتَم َتتاِآا  لِل َّتتاِ  َوِإمْث ه َمتتا أَ ق تتْل ِآيِهَمتتا ِإمْثم َكبِتت م وَ ) حتتتر  اخلمتتر وامليستتر
 بك  .

آتإن الشتبهة آيهتا قويتة، ان ال التب علتى ال تا   -ابلبيا والشراء واإلصت ح  -ومن  حية االجتار يف هذه ااجهزة كالتليثزيون والراثيو واملسج ت 
، 2املائتت ة:  (َواَل تَتَعتتاَون واْ َعلَتتى اإِلمثِْ َواْلع تتْ َوانِ )   امها يف امل كتترات متتن السهتتمان احملتتر  وال ظتتر احملتتر ، وحتتتر  اإلعانتتة علتتى  لتت  لقولتته تعتتاىلآلن استتتا

اتقتتى الشتتبهات آقتت  استتتسأ ل ي تته  آمتتن) عليتته الصتت ة والستت  ، وقتتال 1(ثن متتا يَريبتت  إىل متتاال يَريبتت ) عليتته الصتت ة والستت  وقتت  قتتال رستتول هللا 
. والوستتيلة وإن كانتتت يف أصتتلها مباحتتة إال أهنتتا تصتت  حمرمتتة إ ا قصتت  هبتتا التترا ، آللوستتائل حكتتم 2(وعرضتته، ومتتن وقتتا يف الشتتبهات وقتتا يف التترا 

وال التتب أن ال تتا  اليتتو  يستتت  مون هتتذه  املقاصتت ، وقتتذا  تتر  بيتتا الع تتب ملتتن يعصتتره مختترا ، و تتر  بيتتا الستت ح يف الثت تتة و تتر  بيعتته اهتتل التترب.
بيعتت ملتن  ااجهزة يف الرا ، آتار  إعانتهم على  ل ، وإن كان اخَلْطب يف أجهتزة الراثيتو والتستجيل أهتون م ته يف التليثزيتون والثيت يو، داصتة إ ا

 يعلم م ه أنه ال يست  مها يف امل كرات. هذا وهللا تعاىل أعلم.
هتو أنته كبت ة يف و  تي أن يتتثطن إليته، أمترا  ي ب املعتاوف واالستتمان إليهتا كبت ة متن الكبتائر للوعيت  التوارث يف  لت ، آتإن ه تا وحنن إ ا قل ا إن استعمال

ي، ويتت دل يف هتتذا  ل املعاصتتحتتق مستتتعملها واملستتتما إليهتتا ولك تته كثتتر أكتتس يف حتتق متتن يشتترن إابحتهتتا، ان هتتذا التشتتريا هتتو متتن ابب استتتا
ريعة هتذا تشتريا خمتالف لشتو رديص م ها، ختيء يعرع آيها إال بقانون وتبذل  يف إ اعاْا ووسائل إع مها امل تلثة، آإنه الالكومات اليت تسمح 

ي) هللا آيكون كثرا  أكس، وثليله قوله تعاىل يتاة ال تا  حقتا   و نظا  ح، وال ين ه21الشورى:   (اّللَّ    ََيَْ ن ِبهِ ِن َما ملَْ أَْ  َق ْم خت رََكاء خَتَرع وا َق م مِهَن ال ِه
ياتا لكثر ثي ا ، وثليتل كثتر متن ختترن ماخيتالف ختترن هللا أا، آسمَّى ماعليه الكثار من ٦الكتاآرون:  (َلك ْم ِثي  ك ْم َويلَ ِثينِ ) كان أو اب   لقوله تعاىل

َا ال َِّسيء  واَِيَثةم يف اْلك ْثِر ي َالُّ ِبِه الَِّذيَن َكَثر و )قوله تعاىل  لهِ اْ ِإمنَّ ل ستيء هتو تشتريا عتا  خمتالف لشترن وا، ٣٧التوبتة:  (  َرهِم ونَته  َعامتا  ونَه  َعاما  وَ   ِ 
التز  وختترب اخلمتر و   املكثترة كتالراب املعاصتي خت هللا يف ااختهر الر ، آسمهاه هللا وايثة يف الكثتر، والتزايثة يف الكثتر كثتر. وهتذا الكتم عتا  يف جيتا

ون الكتم ب ت  ستألة اخلامستة روضتة عشترة ابمللها كثر أكتس، ان هتذا التق تس استتا ل. وقت  ستبق بيتان هتذا ابملق متة الستابعِآْعل ها كب ة وتق س آع
 ماأنزل هللا هبذا املبال.

 ( يف سبب حرص الكا  الثاس ين على ختيون امل هي يف ب ثهم.فائدة)
م قياثهتتا، أال تتترى كيتتف وصتتف هللا قتتو  آرعتتون ابلثستتق وأن آستتقهم كتتان  تترص الكتتا  الثاستت ون أختتت  التترص علتتى تثستتيق الشتتعوب ليستتهل قتت

، وهتذه ٥4الزدترف:  (آَاْستَتَ فَّ قَتْوَمته  آََأ َتاع وه  ِإهنَّ تْم َكتان وا قَتْومتا  آَاِستِقسَ ) ف آرعون هبم، كما كان سبب  اعتهم لته ، قتال تعتاىلسبب است ثا
ات آيها، آتإن الثاستق ال هم ي ثقون ااموال اَّزيلة يف سبيل تثسيق الشعوب ابختاعة امل هي وامل كر القيقة ي ركها الكا  الثاس ون جي ا ، وقذا آ
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ثه معصتية همه له إال اختبان ختهواته وال يع يه أمر الكا  يف قليل أو ك  . آيكون آسق الثاسق سبب انصراآه عن االنكار على الاكم الثاس ، آتقتو 
، أال ترى أهنتم متاآعلوا الستيتة ٧8هوث:  (َوَجاءه  قَتْوم ه  يت ْهَرع وَن ِإلَْيِه َوِمن قَتْبل  َكان واْ يَتْعَمل وَن السَّيِهَتاتِ ) –لوط عن قو   -ىل معصية، قال تعاىل إ

ن اادتت ة إال اهنتتم كتتانوا متتن قبتتل يعملتتون الستتيتات  آهتتي عتتاثْم وثيتت هنم، ومتتن ه تتا  تترص الكتتا  الثاستت ون علتتى أن تكتتون ختتتعوهبم ممتتن يعملتتو 
 السيتات من قبل حىت يتتابعوا على آعلها.

 ت رى كم ي ثق الكا  الطواخيت من ااموال يف اإلآساث امل ظم للشعوب . ومن هذا:
كتل يتو ، حتىت أن ال تا  يعرآتون متن أْستاء   ستاعة 24ميزانية ووارة اإلع   املستولة عن اإل اعة والتليثزيون للسيطرة علتى عقتول ال تا  علتى مت ار • 

  وااآ   والث انس ماال يعرآون من أْساء سور القرآن أو أْساء الصاابة.ااخاين
 .ون الثجور امل تلثةيم ال ا  آ ميزانية ووارة ال قاآة املستولة عن املسارح وثور السي ما، واملهرجا ت االقليمية والعاملية، لتعل• 
 ثس ين.إنشاء معاه  املوسيقى والتم يل وحنوها، لت ريل أجيال من امل• 
 إص ار ا  ت اخلليعة املليتة ابلصور والقصص امل  ة لل رائز. • 
 ميزانيات االحتاثات الرايضية وال واثي اليت تشكل حلقة يف سلسلة إقاء ال ا .• 

 كن أو يف حتستسملستا ال تذاء وا هذا خيض من آيض، ولو كان مات ثقه الكومتات يف هتذه املثاست  هتو ملصتلاة الشتعوب انثقتته يف كثتيض أستعار
يف  ذ امل ططتتتات التتتوارثةاتتتيلة، وت ثتتتاخلتت مات الصتتتاية والتعليميتتتة، ولك هتتتا أتمتتتر ابمل كتتتر وت هتتتى عتتتن املعتتروف وحتتتتارب كتتتل آاتتتيلة وكتتتل ثانِ  إىل آ

اْ ي  ِثق تتتوَن َكَثتتر و   لَّتتِذينَ ِإنَّ ا) ىل)بروتتتوك ت حكمتتاء صتتهيون( اخلاصتتة ذآستتتاث الشتتعوب ِبتتذاآ ها، ستتواء حتتت ث هتتذا متابعتتة أو اتثاقتتا، وقتتتال تعتتا
 . ٣٦اانثال:  ( َجَه ََّم   َْشر ونَ ب وَن َوالَِّذيَن َكَثر واْ ِإىَل ة  مث َّ يت ْ لَ ْم َحْسرَ َسي  ِثق وهَنَا مث َّ َتك ون  َعَلْيهِ أَْمَواَق ْم لَِيص  ُّواْ َعن َسِبيِل اّللِه آَ 

ى املستلمون آت  أقتل متن أن يستع ا يف التال ين ولتو ابلقتتال، إال أنته إ ا تعتذر ت ثيتذ هتذوبع  آإن الشريعة توجب علي ا دلا الكا  الكاآرين املثس
ر ب ومستتطان، وامليستو إن هتذا واجتيف مقاومتة خمططتاْم اإلآستاثية وكشتثها والتاتذير م هتا وحتضه املستلمس علتى مقا عتة وستائل اإلآستاث هتذه، آت

 احتتوال، آقتت  قتتال هللاو ت يتت  ا ها، ودطتتوة هامتتة حنتتة هامتتة الستتتعاثة هتتذه اامتتة رختتتاليستتقط ابملعستتور، وإن مقاومتتة خمططتتات التثستتيق هتتذه دطتتو 
القتوة ال ومتة خللتا هتؤالء الكتا  الكتاآرين، آتإن  . هتذا متا الستعي يف إعت اث11الرعت :  (ِإنَّ اّللهَ اَل يت َ  ِه  َما ِبَقْوِ  َحىتَّ يت  َت ِه واْ َمتا أِبَنْتث ِستِهمْ )تعاىل 

عاىل أن يهييء قذه اامة أمر رخت  يعز آيه أهتل  اعتته ت، نسأل هللا ٦٠: اانثال (َوَأِع ُّواْ َق م مَّا اْسَتَطْعت م مِهن قت وَّةِ )جب لقوله تعاىل هذا اإلع اث وا
 ويذل آيه أهل معصيته، ويؤمر آيه ابملعروف وي  هى آيه عن امل كر، إنه عزيز حكيم.

 
 ال  اء، وابهلل تعاىل التوآيق.وهذا آدر ما أ كره يف موضون املعاوف و 
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 معبري الر اي املوضوع التاسع:
 دب على كل مسلم أن يؤمن ابلرؤاي الصالة وأهنا حق إ  إهنا اثبتة ابلكتاب والس ة.

تت) آمتتن كتتتاب هللا تعتتاىل، قتتال عزوجتتل تتْمَح َواْلَقَمتتَر رَأَيْتتتتت ه مْ َر َكوَْكبتتا  وَ َحتتَ  َعَشتتف  ِاَبِيتتِه اَي أَبتتِت ِإينهِ رَأَيْتتت  أَ ِإْ  قَتتاَل ي وس   ( يل َستتاِجِ ينَ الشَّ
 .1٠٠وسف: ي ( َحقها  َلَها َريبِه َوقَاَل اَي أََبِت َهتَذا أَتِْويل  ر ْؤاَيَي ِمن قَتْبل  َقْ  َجعَ ) إىل قوله تعاىل ،4يوسف: 

ن الوحي الرؤاي الصالة يف ال و ، آكتان ال يترى رؤاي إال م عليه الص ة والس  أول ما ب يء به رسول هللا ]رضي هللا ع ها  عائشةومن الس ة: قول 
 .2(الرؤاي الس ة من الرجل الصاحل جزءم من ستة وأربعس ج زءا  من ال بوة) عليه الص ة والس  ، وقال رسول هللا 1[جاءت م ل آلق الصبح

 .٣(الرؤاي الصاثقة من هللا، واللم من الشيطان)  عليه الص ة والس والرؤاي أقسا : م ها الرؤاي الصالة والرؤاي البا لة. قال 
 ر صت ق صتاحبها يف قتلترؤاي علتى اوق  تص ق رؤاي الكاآر كما تص ق رؤاي املؤمن، وق  تص ق رؤاي الطثل كما تص ق رؤاي الكبت . وَييت صت ق 

 ال يل.
 (ي ِآيتِه َتْستتَتْثِتَيانِ  اَاْمتر  الَّتذِ ق ِاتيَ ) عتاىلتن. آتالثتوى يف قولته عن معتىن الترؤاي: ابلثتتوى والتعبت  والتأويتل، وكلهتا ورثت يف القترآ وي سمى اَّواب

، والتعبتت  ورث يف اآليتة اادت ة والتأويتل ورث يف قولتته 4٣يوستف:  (ونَ اَي تَتْعتس   اَي أَيتَُّهتا اْلَمتأل  أَآْتت تتوين يف ر ْؤاَيَي ِإن ك  تت ْم لِلترُّؤْ ) ، وقولته تعتاىل41يوستف: 
ْلتتِ  َربهِ ) -ىل قولتته تعتتاىلإ - (قهتتا  حَ اَي أَبَتتِت َهتتتَذا أَتِْويتتل  ر ْؤاَيَي ِمتتن قَتْبتتل  قَتتْ  َجَعَلَهتتا َريبِه َوقَتتاَل تعتتاىل ) تَتتيِن ِمتتَن اْلم  َعلَّْمتَتتيِن ِمتتن وَ  قَتتْ  آتَتيتْ

 .1٠1-1٠٠يوسف: (أَتِْويِل اَاَحاِثيلِ 
 ويتم تعب  الرؤاي بطرق ختىت، م ها:

 التعب  ابلس ة. - 2    التعب  ابلقرآن.           - 1
 التعب  بظاهر اللثظ. - 4التعب  ابملأثور عن السلف الصاحل.     - ٣
 التعب  ابلرمز. - ٦ التعب  ابالختتقاق من اللثظ.             - ٥
َ ل السائر. - 8 التعب  ابملقلوب )الا (.            - ٧

َ
 التعب  ابمل

، مث هو بع   ل و رق التعب  املت وعة هذه تبس ل   شاء من عباثه. تعاىل على من ي  آتح من هللاأن التعب  علم له أصول ي ب ي أن يتعلمه املعسِه
عليته الصت ة وملا كان التعب  نوعا متن الثتتوى، ويستمى ابلثتتوى أحيتا ، آإنته  ستن ابلثقيته و التب العلتم أن يتتعلم هتذا العلتم، وقت  كتان رستول هللا 

كتان ]به عمن رأي رؤاي ويعسها قم، آهذا العلم من علو  اانبياء. آق  روى الب اري عتن ْسترة بتن ج ت ب رضتي هللا ع ته قتال يسأل أصاا والس  
 .4[يعين مما ي ك ر أن يقول اصاابه: هل رأي أح م م كم من رؤاي ، قال: آيقصُّ عليه ماختاء هللا أن يقص عليه الص ة والس  رسول هللا 

و آعتل حمتر  ا علتى تترك واجتب أو أن يست ل هبت الصالة وإن كانت من املبشهرات إال أهنا ليست من أثلة ااحكا  الشرعية آ  دو ( الرؤايهاا منبيه)
 .أو خترن مامل َي ن به هللا تعاىل. وق   كرت هذا يف ابب )االعتصا  ابلكتاب والس ة( من كتايب )العم ة(

، ويتت عو هللابتتة يف حتتق اطالتتب لتاصتتيل هتتذا العلتتم، مث عليتته أن يتتتأثب ابآلثاب الواجوأ كتتر آيمتتا يلتتي بعتتض املراجتتا التتيت يطالعهتتا ال  تعتتاىل أن ملعتتسِه
 يثتح عليه هبذا العلم آإن القراءة وح ها الت ين يف هذا. واملراجا هي:

 .44٦ - ٣٥1 ثراسة كتاب التعب  بصايح الب اري، وخترحه بثتح الباري، وهو يف آدر ا ل  ال اين عشر م ه، من ص - 1
 .128 - 122ص  9لقر  ( ج اثراسة بعض أحكا  التعب  اليت  كرها القر   يف أول تثس ه لسورة يوسف عليه الس  ، يف )تثس   - 2
 بواب.، واملسمى )م ت ب الك   يف تثس  ااح  (، وهو مرتب على ااته11٠كتاب التعب  حملم  بن س ين   - ٣
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 كتتتر ه يف كتتتتب اا تتتراف يف  هتتتت، وال ابلستتتي هتتتو صتتتاحب كتتتتاب ) دتتتائر املواريتتتل( 114٣ ين بتتتن إْساعيتتتل ال ابلستتتي كتتتتاب التعبتتت  لعبتتت ال  - 4
 ف املعجم.ال يل، وكتابه يف التعب  اْسه )تعط  اا   يف تعب  امل ا (، وهو مرتب على ااجب ية أي على حرو 

 رين.ظاهري، وهو مرتب على اابواب م ل كتاب ابن سكتاب )اإلختارات يف علم العبارات( خلليل بن ختاهس ال  - ٥
اات  ابلستي أعتاىل صتثلاواحتتل كتتاب  وهذه الكتب ال  ثة ااد ة مطبوعة كلها يف جمل  واح  كب  متن جتزأين،  بتا عيستى البتايب اللت  رصتر،

ب متن هتذه الكتتب اوأبول كتل كتت اَّزء ال تاين، اَّزأين، واحتل كتاب ابن سرين أساآل صثاات اَّزء ااول، وكتاب ابن ختاهس أساآل صثاات
 مق مة يف أصول التعب وآثابه، وي ب ي الب ء بقراءة هذه املق مات.   

 
 نعم الوكيل.و هو حسب ا وآيق و وهذا آدر ما أ كره يف املبال ال امن اخلاص ابملوضوعات الثقهية املتثرقة، هذا وابهلل تعاىل الت
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 املبحث التاسع:
 باطن والظاهريف آداب ال

 هتي متن أعمتال اللستانو ب الشترعية آثاب البا ن هي مايسمى ابلرقائق أو الرقاق، وهي من أعمال القلب، أمتا آثاب الظتاهر آهتي مايستمى ابآلثا
 واَّوارح.

 ل علتتى هتتذا قتتول وقتت  قتت م ا آثاب البتتا ن علتتى آثاب الظتتاهر يف الرتتيتتب، ان عمتتل القلتتب هتتو ااصتتل الباعتتل علتتى أعمتتال اللستتان واَّتتوارح، يتت
 .1(أال وإن يف اَّس  ما ة إ ا َصَلات َصَلح اَّس  كله، وإ ا آس ت آس  اَّس  كله، أال وهي القلب) عليه الص ة والس  رسول هللا 

 ( واملقصوث من ثراسة هذه اآلثاب أمران:فصل)
لعمتتتل متتت هم واملشتتتت لس اب املتتتت ي س ل ال تتتا  عامتتتة وأحتتتوالاامتتتر ااول: العمتتتل هبتتتا، أي أن يعمتتتل هبتتتا اإلنستتتان يف داصتتتة نثستتته. وال تتتا ر يف أحتتتوا

لف علتتى تعلتتم ستتوكتتان حتترص ال اإلستت مي داصتتة دتت  أن ك تت ا  متتن مشتتاكلهم ود آتتاْم ترجتتا إىل ستتوء اادتت ق وأمتتراع القلتتوب وستتوء ااثب،
  علتم بت ا، آت  دت  يفلبتاب الرابتال ال تاين متن ااثب م ل أو أخت  من حرصهم علتى تعلتم العلتم، و كترت  ائثتة متن أقتواقم يف  لت  يف أول الثصت

 . ٣الصف:  (اَل تَتْثَعل ونَ  ول وا َماَكس َ َمْقتا  ِع َ  اّللَِّ َأن تَتق  ) أثب، والد  آيمن مل داه  نثسه ليعمل بعلمه، قال تعاىل
 عليتته الصتت ة والستت  جتتته ومتتن هتتم يف مستتتوليته لقولتته واامتتر ال تتاين: تعلتتيم هتتذه اآلثاب لل تت ، داصتتة متتن دتتب علتتى املتترء أن يعلمهتتم كأب ائتته ووو 

. مث تعليمها ل  ه من املسلمس سواء اكذ هذا التعليم صورة ال صتياة واامتر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر أو 2(كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته)
 اكذ صورة الت ريح للط ب أو صورة أتليف الكتب وخ   ل .

بت  متن رث العلتم هبتا بتل الجمل ابآلثاب قصوث ااول من ثراسة اآلثاب، وهو العمل هبا يف داصة نثح اإلنسان، آ  يكثي للعمونعوث للك   يف امل
ه ث ثتة لصتابة الصتالة. آهتذان علتى  لت  جماه ة ال ثح لملها على اآلثاب المي ة ولت ي  ماألثته من السلوك املذمو ، ومن أهم مايعس اإلنسا

 ها ذداو آ قول:أختياء ونشرح
 ( آيما  تاج إليه اإلنسان الكتساب اآلثاب احملموثة فصل)

ستبقت  وكمتا -قول يلزمته أوأوجتز ه تا آت حت ثت يف هذه املسألة بشتال متن التثصتيل يف كتتايب )العمت ة يف إعت اث العت ة للجهتاث يف ستبيل هللا تعتاىل(،
 .ث ثة أختياء: العلم وا اه ة والصابة الصالة -اإلختارة 

نَستان  َومَحََلَهت) ىلل نستان متن تعلمهتا، آتإن ااصتل يف اإلنستان اَّهتل كمتا قتال تعتا أما العلتم ابآلثاب احملمتوثة: آ بت  - 1 نَّته  َكتاَن  َل ومتا  إِ ا اإْلِ
تتوَن خَتتتْيتا  َواّلله  َأْدتتَرَجك م مِهتتن ب ط تتوِن أ مََّهتتاِتك ْم اَل تَتعْ ) ، وقتتال تعتتاىل٧2ااحتتزاب:  (َجه تتوال   تتم   َلم  تتْمَا َوااَْبَصتتاَر َوااَآْ  َوَجَعتتَل َلك  تتْم اْلسَّ تِتتَ َة َلَعلَّك 

ليتعلم الق، و  ه سباانه  (ِتَ ةَ ْبَصاَر َوااَآْ اْلسَّْمَا َوااَ ) موووهثه بوسائل التعل (اَل تَتْعَلم وَن خَتْيتا  ) . آ لق هللا اإلنسان جاه ٧8ال ال:  (َتْشك ر ونَ 
تتوَن هِبَتتا اإِلنتتِح َق تتْم قت ل تتوبم الَّ يَتثْ َن اَِّْتتنِه وَ  ِتت ا  مِهتتكَ ْ  َ رَْأَ  َََِّهتت ََّم  َوَلَقتت) يمتتا يرضتتي هللا تعتتاىل، آقتتال جتتل ختتتأنهمتن مل يستتتعمل هتتذه الوستتائل آ َقه 

 .1٧9ااعراف:  (ْلَ اِآل ونَ َضلُّ أ ْولَتِتَ  ه م  ا ه ْم أَ ااَنْتَعاِ  َبلْ تِتَ  كَ َوَق ْم َأْعس م الَّ يت ْبِصر وَن هِبَا َوَق ْم آَ انم الَّ َيْسَمع وَن هِبَا أ ْولَ 
ين وقتت  تقتت   يف أول البتتاب ال تتاين متتن هتتذا الكتتتاب بيتتان وجتتوب العلتتم قبتتل القتتول والعمتتل، آتت  نعيتت ه ه تتا، و لتت  ان متابعتتة الشتتريعة هتتي أحتت  ركتت

من عمل عم  ليح ) عليه الص ة والس  ال آس  العمل لقوله والميكن املتابعة إال ابلعلم، وإ -والركن اآلدر هو االد ص  -صاة العمل وقبوله 
 . واخل صة أنه الب  من تعلم اآلثاب احملموثة للعمل هبا، والي ين العلم وح ه.٣(عليه أمر  آهو رثه 

ڤ     ٹ  ڻ  ٹ  ٹچ تعتتاىل وأمتا ا اهت ة: آهتي محتل الت ثح علتتى دت ف املتألوف قتا، ِبملهتا علتى املكتتاره والتكتاليف الشترعية ال قيلتة، قتال  - 2

                                                 

 ال يل متثق عليه 1
 ال يل متثق عليه 2
 رواه مسلم ٣
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. والخيثى أن محل ال ثح على املكاره والتكتاليف ال قيلتة 1(حجبت ال ار ابلشهوات، وحجبت اَّ ة ابملكاره) عليه الص ة والس  ، وقال ٥املزمتل:  چ
 يستلز  جماه ْا يف  ل .

ختتتي ه أيب علتتي التت قاق: متتن مل يكتتن يف ب ايتتته صتتاحب  ونقتتل القشتت ي عتتن]رمحتته هللا يف ختتترح كتتتاب الرقتتاق متتن صتتايح الب تتاري  اباان حجاارقتتال 
 .2[قال القش ي: أصل جماه ة ال ثح آطمها عن املألوآات ومحلها على خ  هواها]، وقال ابن حجر  [جماه ة مل د  من هذه الطريق ُشهة

ل  ائتل وتكتستب الثاتائلص متن الر لتت رج لتتت و ريق ا اه ة بثطم الت ثح عتن املألوآتات ومحلهتا علتى خت  هواهتا يكتون بتت ريبهاعلى  لت  علتى ا
 ائل.كذا حتصل سائر الثالتعثف، وهختيتا آشيتا حىت تعتاثها وتصبح من سجاايها ب  تكلف، آالِلم ابلتالم، والصس ابلتصس، واالستعثاف اب

 تقو  العوج.س  اخللل و بآيباثر وتعتس احملاسبة رك ا  مكم   للمجاه ة، آباحملاسبة يزن املرء أعماله أوال أبول وي ين نثسه، 
واعلم أن ا اه ة التسهل على اإلنسان حتىت يتت لص متن حظتو  نثسته ال نيويتة، آيق تا ابلقليتل ويعتزف عتن  لتب اَّتاه وامل صتب والستمعة، آتإن 

اامتل، آتإن الترص و تول آعل هان عليه كل ختال يف  ات هللا وسهلت عليه ا اه ة، واليتمكن من الت لص من حظو  ال ثح إال ابلزه  وقصتر 
تتْيطَان  قَتتاَل اَي آَث   َهتتْل أَث لُّتتَ  َعلَتتى ) ال تعتتاىلاامتتل متتن متت ادل الشتتيطان إىل اإلنستتان كمتتا آعتتل متتا آث  عليتته الستت  ، قتت آَتَوْستتَوَ  ِإلَْيتتِه الشَّ

لَتى ك تْن يف الت نيا  ] عمار البانلتى الزهت  وقصتر اامتل يف قولته ع عليته الصت ة والست  . وقت  حتضه رستول هللا 12٠ ته:  (خَتَجَرِة اخْل ْلِ  َوم ْلتِ  الَّ يَتبتْ
إ ا أمسيت آ  ت تظر الصباح، وإ ا أصبات آ  ت تظر املساء، ودذ من صات  ملرض  ومتن ]يقول  عمر ابنوكان  [كأن  خريب أو عابر سبيل

مستتاآرون آيهتتا، واملستتاآر اليتعلتتق متتن املتتتان إال أبقتتل القليتتل . ومع تتاه أن التت نيا ليستتت بتت ار إقامتتة وإمنتتا هتتي َمْعتتَس إىل اآلدتترة وحنتتن ٣[حياتتت  ملوتتت 
رتا ي ثعته يف  وال  هث نثسه ابإلقامة بعي ا  عن ثاره ومستقره بل هو متأهب ثائما للرحيل، آال اصح ل ثسه َمن تعلق ِمن ال نيا ابلقليتل، وتتزوث م هتا

 ستقيم.اآلدرة واليت د  واثها التقوى. وهللا يه ي من يشاء إىل صراط م
عي ته هتذه متن الثاتائل، كمتا ت ملترء ك ت ا  اوأما الصابة الصالة: آهتي معي تة علتى اامترين الستابقس: العلتم وا اهت ة، آمتن هتذه الصتابة يتتعلم  - ٣

 الصابة على ا اه ة بس ها عليه  رائا الثساث، وبتذك ها أايه كلما قصهر أو خثل، وبكوهنا ق وة له.
اخللتق الكتر   كرمته هللا هبتذا صتارهتا، آتإ ا أماكان يف م شأ اإلنستان، أبن ي شتأ يف أسترة صتالة تعلمته أمتور ثي ته وت ربهيته علي وأآال الصابة الصالة
 سجيهة له ب  تكلف. 

تعي تته علتتى  التتيتالصتتالة آتتإ ا َعتتِ َ  املتترء هتتذا وابتتت ه هللا ر شتتأ ستتوِء يصتت ه عتتن ستتبيل هللا، آإنتته دتتب عليتته أن يتاتتول ع تته وأن يباتتل عتتن الصتتابة 
عليته   اعة هللا، واجل هذا خترعت اقجرة يف سبيل هللا، ملتا يف خمالطتة الكتاآرين ابلعتيش بيت هم متن مثست ة عظيمتة يف ثيتن متن خيتالطهم، ولتذا قتال

 .4(أ  برئ من كل مسلم يقيم بس أ هر املشركس) الص ة والس  
طهم، آكتذل  أياتا خمالطتة الثسهتاق والعصتاة، أال تترى إىل قاتتل املائتة كيتف نصتاه العتامل وكما أن خمالطتة الكتاآرين متن أستباب آستاث ثيتن متن خيتال
مث ستأل عتن أعلتم أهتل اارع، آت  ل علتى رجتلِ  عتامل، آقتال: إنته قتتل ]مرآوعتا  أيب سعيدابلتاول عن بل ه إ  كانت بل  سوء كما ورث يف ح يل 
وبس التوبة  انطلتق إىل أرع كتذا وكتذا، آتإن هبتا أ ستا  يعبت ون هللا تعتاىل آاعبت  هللا معهتم،  مائة نثح آهل له من توبة ، آقال: نعم، ومن  ول بي ه

الرجتل علتى ) عليه الصت ة والست  . آالصابة صالة كانت أو سيتة قا أتث  عظيم على اإلنسان، وقذا قال ٥[والترجا إىل أرض  آإهنا أرع سوء
من أدثتى ] األوزاعين السلف يسيتون الظن رن يصاحب أهل الثساث ملا للم الطة من أثر، حىت قال ، وكا٦(ثين دليله آلي ظر أح كم من خيالل

                                                 

 متثق عليه 1
 . والقش ي وختي ه ال قاق ك  ا من أئمة الصوآية11/٣٣8)آتح الباري(  2
 رواه الب اري ٣
 ال يل رواه الرتمذي وأبو ثاوث 4
 ال يل متثق عليه ٥
 رواه الرتمذي وحسه ه ٦
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آتإن ال تتا  يظ تون اخلت  رتن خيتالط أهتل الصت ح ويتعجبتون أن َييت م لته رعصتية، قتتال  ، وعلتى العكتح متن  لت 1 [ع تا ب عتته مل كتف علي تا ألثتته
 2٧متر :  (اَي أ ْدَت َهار وَن َما َكاَن أَب وِك اْمَرأَ َستْوِء َوَمتا َكانَتْت أ مُّتِ  بَِ يهتا  ، قَال وا اَي َمْرَ   َلَقْ  ِجْتِت خَتْيتا  َآرايه   آَأََتْت ِبِه قَتْوَمَها حَتِْمل ه  )تعاىل

ا آوصتثوا حتال أبيهتا وأمهتا وأ28 - ديهتا ابلصت ح وتعجبتوا كيتف . أال ترى أن قو  السي ة مر  ملتا   توا هبتا الستوء كتان أول متانظروا آيته حتال أستْر
 ميكن أن تكون السي ة مر  ِب ف  ل  .

ي أن إن كانتت ستيتة آي ب تص عليهتا، و واخل صة: أن الصابة قا أثر عظيم على اإلنسان، آإن كانت صالة آهي نعمة متن هللا ي ب تي ختتكرها والتر 
كتتان آيعتتتزقم قتت ر اإلم  لتت ، وإال ستتوء أو ااهتتل الستتوء إن قتت ر علتتىيتاتتول ع هتتا اإلنستتان آيتاتتول عتتن بلتت  الستتوء أو املستتكن الستتوء أو اَّتتار ال

نَستتتاَن ِبَواِلَ يْتتتهِ )عتتتاىل ويصتتتس علتتتى  لتتت ، قتتتال ت َ ا اإْلِ  َمتتتا لَتتتْيَح لَتتتَ  بِتتتِه ِعْلتتتمم آَتتتَ   ن ت ْشتتترَِك يب أَ َ اَك َعلتتتى َوِإن َجاَهتتت) –إىل قولتتته  - (َوَوصَّتتتيتْ
نْتَيا  َوِإمَّتتا تت ْعِرَضتتنَّ ) –يف حتتق الوالتت ين أياتتا  - ، وقتتال تعتتاىل 1٥ -14قمتتان:ل (يَلَّ إِ َمْعر وآتتا  َواتَّبِتتْا َستتِبيَل َمتتْن َأَ َب ت ِطْعه َمتتا َوَصتتاِحبتْه َما يف التت ُّ

تتتن رَّبهِتتت تتتَوإِ ) ، وقتتتال تعتتتاىل28ستتتراء: اإل (َ  تَتْرج وَهتتتا آَتق تتتل قَّ تتتْم قَتتتتْوال  مَّْيس تتتورا  َعتتت تْه م  ابِْت َتتتاء َرمْحَتتتِة مِه وه ْم َوَمتتتا يَتْعب تتت  وَن ِإالَّ اّللََّ آَتتتْأو وا ِإىَل ِ  اْعتَتَزْلت م 
 آلايت ال الة على وجوب اعتزال صابة السوء.، وحنوها من ا1٦لكهف: ا (َآقا  اْلَكْهِف يَ ش ْر َلك ْم َربُّك م مِهن رَّمحته ويت َهيِهاْل َلك م مِهْن أَْمرِك م مِهرْ 

التذي  يءشلصابة الصالة. والا علم، وارص من الر ائل، آ ب  له من العلم، وا اه ة للعمل آهذا ماالب  م ه لإلنسان الكتساب الثاائل والت ل
آثاب  كتتن أن يتعلمتتوا م هتتايتت ة التتيت ميهتتو العلتتم، أبن نتت قم علتتى الكتتتب اَّ -متتن هتتذه اامتتور ال  ثتتة  -بوستتع ا أن نستتاع  آيتته إدوان تتا املستتلمس 

لتتى صتالة التتيت تعي ته عى الصتتابة ال لتت  أن داهت  نثستته ِبملهتا علتتى العمتل رتتا علتم، وعليتته أن يتاتر البتا ن والظتاهر، مث إن علتتى كتل مستتلم بعت  
مقتا   ءة معايشتة ممتا يقتو صتالس قتراالعلم والعمل ويعتزل صابة الستوء التيت تصت ه عتن  لت . هتذا، وستوف نتذكر يف كتتب الرقتائق أن قتراءة ستَ  ال

 ا عجز ع ها االنسان.الصابة الصالة ويعوع ع ها ولو جزئيا إ 
 )فصل( الكتب اليت نوصي  ا لتعلم اآلداب الباطنة والظاهرة 

 اه مهمتاوست ذكر متانر  ذه أو تلت .ه اك كتب ت اولت آثاب البا ن )الرقائق( وآثاب الظتاهر )اآلثاب الشترعية( معتا، وه تاك كتتب اقتصترت علتى هت
 من هذه ااص اف.

 ب الشرعية معا:أوال: الكتب اليت مناولت الرقائق واآلدا
 تتين عتتن محتتل ااستتثار يف ااستتثار( جملتت ات وبذيلتته كتتريل أحاثي تته )امل 4ه، مطبتتون يف ٥٠٥كتتتاب )إحيتتاء علتتو  التت ين( ايب حامتت  ال تتزايل   - 1

 للااآظ العراقي.
تتم ال تتزايل كتابتته إىل أربعتتة أقستتا ، الربتتا ااول يف العبتتاثات و كتتر آيتته االعتقتتاث علتتى متتذهب ااختتت ات وقتت  اختتتتمل بتتا ال تتاين يف العتتاث، والر اعرةوقتت  قسه

عمتتال أكتتل متتا كره آيهتتا متتن و امل جيتتات  علتتى ك تت  متتن اآلثاب الشتترعية، والربتتا ال التتل يف املهلكتتات متتن معاصتتي القلتتب واَّتتوارح، والربتتا الرابتتا يف
 القلب وعباثاته أي الرقائق.

متا قالته  صتوآية. والعت ل آيته متن دراآتات ومت هم متن َحتره  ال ظتر آيته ملتا آيته وق  ادتلف ال ا  يف )اإلحياء(، آم هم من اعتسه أعظتم كتتب اإلست  
حنتو و ب والترايء، والست  ن الكتس، والعجتعتم تل الكت   « املهلكتات»وأمتا متا يف )اإلحيتاء( متن الكت   يف ]رمحه هللا، قتال  ابن ميميةختيخ اإلس   

 .مت اون آيه وم ه ماهو مقبول وم ه ماهو مرثوث وم ه ماهو ل ، آ البه م قول من ك   الارث احملاس  يف الرعاية، 
كتتر معتتارف وة واملعتتاث، آتتإ ا   توحيتت  وال بتتآيتته آوائتت  ك تت ة: لكتتن آيتته متتواث مذمومتتة، آإنتته آيتته متتواث آاستت ة متتن كتت   الث ستتثة تتعلتتق ابل« اإلحيتتاء»و

 الصوآية كان ر زلة من أدذ ع وا  للمسلمس ألبسه ثياب املسلمس.
 لسثة.يعين ختثاء ابن سي ا يف الث« الشثاء»هذا يف كتبه. وقالوا: مرضه « أيب حام »ر أئمة ال ين على وق  أنك

 وآيه أحاثيل وآاثر ضعيثة، بل موضوعة ك  ة.
 وآيه أختياء من أخاليط الصوآية وترهاْم.

                                                 

 ابن بطة يف اإلابنة رواه 1
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لكتاب والس ة. ومن خت   لت  متن العبتاثات واآلثاب متاهو وآيه من  ل  من ك   املشايخ الصوآية العارآس املستقيمس يف أعمال القلوب املواآق ل
 .1[مواآق للكتاب والس ة، ماهو أك ر مما يت َرثه م ه. آلهذا ادتلف آيه اجتهاث ال ا  وت اوعوا آيه

لصتوآية، ومتاثة متن وك مه يف اإلحيتاء خالبته جيت ، لكتن آيته متواث آاست ة: متاثة آلستثية، ومتاثة ك ميتة، ومتاثة متن ترهتات ا]أياا  ابن ميميةوقال 
 . هذا هو القول الوسط والع ل يف كتاب )اإلحياء(.2[ااحاثيل املوضوعة

قتت   ول: ماآيتته متتن عيتتوبلستتببس: اا و لتت  -ابستتت  اء ماأوصتتيت بتته م تته يف املباحتتل الستتابقة  -وأ  ال أنصتتح الطالتتب املبتتت ئ بقتتراءة )اإلحيتتاء( 
 حياء(.را هو أهم من )اإل يش ل وقته ، والسبب ال اين: أنه كتاب كب ، وااْوىل ابلطالب أنالي ركها الطالب املبت ئ وق  تشوه عليه أآكاره
 وه اك خمتصر لإلحياء ي ين ع ه املبت ئ، وهو 

 هت. ٦2٠امل ين( الذي تويف ه، وليح هو موآق ال ين بن ق امة صاحب )٧42كتاب )خمتصر م هاج القاص ين( امح  بن حمم  بن ق امة   - 2
 لل زايل. الكتاب هو خمتصر لكتاب )م هاج القاص ين( البن اَّووي، الذي هو خمتصر لكتاب )إحياء علو  ال ين(وهذا 

 يف ملتتواث املذمومتتة التتتيتاك تتت ا  متتن   وحتتذف -تبعتتا البتتن اَّتتووي  -وقتت  حتتاآظ ابتتن ق امتتة يف خمتصتتتره علتتى التقستتيم التتذي أورثه ال تتزايل يف اإلحيتتتاء 
 تقاث أبكمله والذي  كرت ل  أن ال زايل كتبه على مذهب ااختاعرة.اإلحياء، كما حذف ابب االع

جليتتل القتت ر عظتتيم الثائتت ة،  هتتت، هتتذا كتتتاب مشتتهور، وهتتو كتتتاب ٦٧٦كتتتاب )رايع الصتتالس( لل تتووي )أبتتو وكتتراي  يتتي بتتن ختتترف ال تتووي(   - ٣
 الخىن ملسلم ع ه.

شترعية بتواب يف السياستة الوالست ة وأ تمل على موضوعات أدترى كاالعتصتا  ابلكتتابوماثته ااساسية الك   يف الرقائق واآلثاب الشرعية، وإن اخت
 وخ ها.

 هت. ٧48كتاب )الكبائر( للااآظ الذه    - 4
 هت. 9٧4كتاب )الزواجر يف ال هي عن اقرتاف الكبائر( البن حجر اقيتمي   - ٥

 جلة هذه الكتب.وأوصي ه ا بكتاب )خمتصر م هاج القاص ين( وكتاب )رايع الصالس( من 
 اثنيا: الكتب املفردة يف الرقائق:

 .4٧٦ - 229ص  11كتاب )الرقاق( بصايح الب اري، ما خترحه بثتح الباري ج   - 1
 كتاب )الزه ( امح  بن ح بل.  - 2
 .ل  السلوككتاب )التاثة العراقية يف ااعمال القلبية( البن تيمية، وا ل  العاختر من جممون آتاويه وهو جم  - ٣
الت اء )ن(، و)الثوائت (، و عت ة الصتابريكتاابت ابن القيم: )إخاثة اللهثان من مصتاي  الشتيطان(، و)مت ارج الستالكس(، و) ريتق اقجترتس(، و)  - 4

 آراح(.ارواح إىل ب ث اا، و)حاثي اوال واء(، و)اَّواب الكايف ملن سأل عن ال واء الشايف(، و)روضة احملبس ونزهة املشتاقس(، و )الروح(
 ة.تذكرة( نثسها مطبوعقر  . و)الكتاب )خمتصر تذكرة القر  ( للشعراين، وهو خمتصر كتاب )التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلدرة( لل  - ٥

ءة  ، مث يك تتر متتن قتترالتت  ااثىوكتتتب الرقتتائق هتتذه كلهتتا جيتت ة وهامتتة للمستتلم، ودتتب أن يتت ر  الطالتتب كتتتاب )الرقتتاق( بصتتايح الب تتاري آهتتذا ا
 كتب ابن القيم السابقة.

أعظتتم وه تتا نصتتياة هامتتة يف الرقتتائق: وهتتي قتتراءة ستت  أئمتتة اقتت ى يف هتتذه اامتتة متتن الصتتاابة والتتتابعس والعلمتتاء والصتتالس والزهتتاث، وستت هم متتن 
ت ق   كرت ل  أ يتة الصتابة الصتالة مايؤثر يف ال ثح ان آيها ق وة لكل مسلم، وهي الرتجة العملية ملا يقرأ يف كتب الرقائق واآلثاب، وإ ا ك 

ممتتا يتتؤثر يف  -ب ختتت   -يف اكتستتاب الثاتتائل والتتت لص متتن ال قتتائص، آتتإن قتتراءة ستت  الصتتالس ممتتا دعلتت  كأنتت  تصتتاحبهم وتعايشتتهم، وهتتذا 
تتت ًّ ) بقصتتص اانبيتتاء الستتابقس ، قتتال تعتتاىل عليتته الصتت ة والستت  التت ثح، أال تتترى كيتتف ثَبتتت هللا رستتوله  الرُّس تتِل َمتتا  نتَّق تتصُّ َعَلْيتتَ  ِمتتْن أَنبَتتاءوَك 

. ويف اَّملة آإن قراءة س  السلف الصاحل را 111يوسف:  (َلَقْ  َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعْسَةم اِه ْويل ااَْلَبابِ ) ، وقال تعاىل12٠هوث:  (نت  َتبِهت  ِبِه آت َؤاَثكَ 
                                                 

 ٥٥2 - ٥٥1 /1٠)جممون الثتاوى(  1
 ٥٥ /٦)جممون الثتاوى(  2
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 ويف هذا الشأن أوصي ابملطالعة يف كتابس و ا: آيها من أدبارهم وأحواقم من أعظم مايؤثر يف ال ثح.
 ا جمل  آهار  احاثي ه.هت، وهو مطبون يف عشرة جمل ات م 4٣٠كتاب )حلية ااولياء و بقات ااصثياء( ايب نعيم ااصبهاين   - 1
 وا  قلعه جي.م  ر ه،  بعته ثار املعرآة ما كريل أحاثي ه حمل٥9٧كتاب )ِصَثة الصَّثوة( ايب الثرج ابن اَّووي   - 2

 اثلثا: الكتب املفردة يف األداب الشرعية:
 كتاب ااثب بصايح الب اري، وخترحه اب ل  العاختر من آتح الباري.  - 1
 امن.ستتذان ابملبال ال  أحكا  االيفكتاب االستتذان بصايح الب اري، وخترحه اب ل  الاثي عشر من آتح الباري، وق  سبق الت بيه عليه   - 2

ملرضتتتي( وكتتتتاب ( وكتتتتاب )ااك آثاب ك تتت ة متثرقتتتة يف كتتتتب أدتتترى بصتتتايح الب تتتاري ككتتتتاب )ال كتتتاح( وكتتتتاب )اا عمتتتة( وكتتتتاب )ااختتتتربةوه تتت
 االدتصار.)الطب( وكتاب )اللبا (. وما بصاياه ي ين عما بكتابه )ااثب املثرث(، وإن امتاو هذا ااد  ابَّما و 

ذكره لألحكتتا  الثقهيتتة املتعلقتتة بتتهتتت، وميتتتاو هتتذا الكتتتاب  ٧٦2)ُشتتح التت ين حممتت  بتتن مثلتتح ال بلتتي( كتتتاب )اآلثاب الشتترعية( البتتن مثلتتح   - ٣
 ابآلثاب بشال من التثصيل.

 وق  نبه ا على أبواب اآلثاب الشرعية برايع الصالس من قبل،وهذه الكتب كلها هامة لطالب  العلم.
 كتاب )الشمائل احملم ية( للرتمذي.  - 4
تتتتاب )رايع   لتتت  ختتتتأن كيفخيتتتب والرتهيتتتب( للم تتتذري. وهتتتذا الكتتتتاب متتتن الكتتتتب املهمتتتة لإلدتتتوة املشتتتت لس ابلتتتوعظ، ختتتتأنه كتتتتاب )الرت   - ٥

 الصالس(.
 كتاب )حتثة املولوث أبحكا  املولوث( البن القيم.   - ٦

 رابعا: كتب اا كار وال عوات:
 ن بت ريل أحاثي ه.كتاب )الكلم الطيب( البن تيمية، وهذا كتاب خمتصر جي ، مطبو   - 1
 كتاب )اا كار( لل ووي، وهذا كتاب مبسوط.  - 2
 طالتتب العلتم أن ي ثتتلة الي ب تي لوانصتح  التب العلتتم أياتا بقتراءة كتتتاب )الت عوات( بصتايح الب تتاري وختترحه بثتتتح البتاري، آثيته آوائتت  هامت - ٣

 .228 - 9٦ع ها.، وهو اب ل  الاثي عشر من الثتح ص 
لستتابقة، لتة علتتى كتتب الستلف اه الكتتب عاا  متن الكتتب املعاصترة يف الرقتتائق وااثعيتة واآلثاب وتربيتة ااوالث، واَّيت  متتن هتذهتذا وقت   العتت ك تت  

 كتتتايب هتتذا أ يتتة أن  كتترت يف وقتتراءة كتتتب الستتلف دتت  للمستتلم متتن قتتراءة كتتتب املعاصتترين، آتت  أختتت ل الطالتتب بستترث كتتتب املعاصتترين. وقتت  ستتبق
 واها  يقطتا ااجيتالىل ضتعف مستتابإلضتاآة إ -وكتَب ابتن رجتب ال بلتي رستالة مثترثة يف هتذا، وقتراءة كتتب املعاصترين  االختت ال بكتب السلف،

ن ىل متن ي قلتون ع ته متإث اإلختارة املعاصرة عن سلف اامة، داصة وأن بعض املعاصرين ع  ما ي قلون من كتب السلف اليكلثون أنثسهم حىت جمر 
 الرجال(. وهذه سرقة قبياة نبهه عليها ابن ع ي اَّرجاين يف كتابه )الكامل يف ضعثاء السلف وكأن الك   ك مهم،

م الصتالس، ذه ااجيتال أبست آهيتتم ربتط هت ود  للمعاصرين أن يشت لوا بكتاابت السلف حتقيقا  وكردا، لتصبح م َيسَّرة لألجيتال املعاصترة وبتذل 
 وضا املؤلثات اَّ ي ة.ما تق   ماثة علمية خ ية قم، هذا د  من 

 
 وهذا آدر ما أ كره يف مبال اآلثاب، وابهلل تعاىل التوآيق.
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  املبحث العاشر:
 عليه الص ة والس اسرية النيب 

 
ا من علو  أدترى، وم هتضماهو م رج  من جوانب خمتلثة، وهذه الكتاابت م ها عليه الص ة والس  كتب العلماء آيما يتعلق بش صية رسول هللا 

 ماكتب استق ال يف هذا الشأن.
كتتتب التت يل )كتتتب ب التثستت  و يف كتتتب االعتقتتاث وكتتت عليتته الصتت ة والستت  أمتتا الكتتتاابت امل رجتتة ضتتمن علتتو  أدتترى، آهتتي ماك تتتب عتتن ال تت  

 الس ة ااصلية( وختروحها.
ن متعاتا ، آمتن العلمتاء كمتل بعاتها بن جوانتب خمتلثتة ي، آقت  ت اولتت حياتته وخت صتيته متعليته الصت ة والست  وأما الكتتاابت املستتقلة عتن ال ت  

تتب وه يه، وم هم متن ك وأد قه س  عليه الص ة والعلى الس س، وم هم من كتب يف صثات ال    عليه الص ة والس  سرث أح اث س ة ال   
. لصتت ة والستت  اعليتته  ته ستتقتته املستتت لص متتن يف دصائصتته وحقوقتته علتتى املستتلمس، ومتت هم متتن كتتتب يف ثالئتتل ال بتتوة، ومتت هم متتن كتتتب يف الث

 ونذكر آيما يلي أهم ماكتب يف  ل .
 أوال: الكتب اليت مناولت سرد أحداث السرية على السنني:

ه، ونقلهتا ع ته ابتن هشتا  1٥1إستااق  هت، وأصلها الس ة اليت كتبهتا حممت  بتن 218( لعب املل  بن هشا  عليه الص ة والس  )س ة ال    - 1
  ين.أجزاء يف جمل 4ة يف ه، إال أن ابن هشا  ادتصر أختياء من ااصل كبعض اادبار وااختعار. وهي مطبوع18٣بواسطة وايث البكائي 

 بن هشا ( مطبون يف جمل ين.ه يف كتابه )الروع اانف خترح الس ة ال بوية ال٥81وق  خترحها عب الرمحن بن عب هللا السهيلي اان لسي 
 خمتصر وهو )ْذيب س ة ابن هشا ( لعب الس   هارون. ولس ة ابن هشا 

 به )الطبقات الكسى(.ه، يف اَّزأين ااول وال اين من كتا2٣٠اليت  كرها حمم  بن سع   عليه الص ة والس  س ة ال    - 2
 ريخ الرسل وامللوك(.تابه )َته، يف ا ل  ال اين من ك٣1٠اليت  كرها ابن جرير الطسي  عليه الص ة والس  س ة ال    - ٣
اب لت  ااول إىل ص  2يف ج  2٥2متن ص  ه، يف كتابته )الب ايتة وال هايتة(٧٧4اليت  كرها الاآظ ابن ك ت   عليه الص ة والس  س ة ال    - 4

 أجزاء. 4 هت، وهي أياا مطبوعة مستقلة يف 14٠٥اب ل  ال الل، وهذا يف  بعة مكتبة املعارف بب وت  ٦يف ج  ٣٠٠
. وق  أراث الستيو ي رمحته هللا ه911كتاب )اخلصائص الكسى( وي سمى أياا )كثاية الطالب اللبيب يف دصائص البيب( لإلما  السيو ي   - ٥

 . وهو مطبون.عليه الص ة والس  أن دما يف كتابه هذا جيا ااحاثيل املتعلقة بس ة ال   
جتله هتت، وهتو متن أ 942( م  بن يوسفحمة د  العباث( لإلما  الصالي الشامي )ُشح ال ين أبو عب هللا كتاب )س ب ل اق ي والرختاث يف س    - ٦

علتى للشتتون لتى  بعته ا لتح ااه، ويقتو  عت ميذ الاآظ السيو ي، وهذا الكتاب ماثته العلمية خزيرة كما أنته اعتتىن بت تريل ااحاثيتل التوارثة آيت
 ة أجزاء ومل يتم.اإلس مية رصر وأص ر م ه سبع

 هت، مطبوعة يف جمل ين. 1٠44)الس ة اللبية( لعلي بن إبراهيم الل   - ٧
 وهذه كلها كتب مطولة، أما الكتب امل تصرة آهي:

 ه، يف جمل  متوسط.4٦٣)ال رر يف ادتصار امل اوي والس ( ايب عمر ابن عب الس  - 1
 الب ه عب هللا، يف جمل  كب .ه، و 12٠٦خمتصر الس ة حملم  بن عب الوهاب  - 2
 ( للشيخ حمم  اخلاري.عليه الص ة والس  )نور اليقس يف س ة سي  املرسلس  - ٣
 )ْذيب س ة ابن هشا ( لعب الس   هارون. - 4
ستتكري ت تتاول آيتته انتتب سياستتي ع)قتتراءة ج يتت ة للستت ة ال بويتتة( للتت كتور حممتت  روا  قلعتته جتتي، وهتتذا كتتتاب ممتتتاو عتترع آيتته الستت ة متتن ج - ٥

 ت.ه 14٠4وويا املراحل املتتابعة لتأسيح ثولة اإلس  ، وهو مطبون يف جمل  متوسط، ط ثار الباوث العلمية لل شر والت
 وَهّديه: عليه الص ة والس ااثنيا: الكتب اليت مناولت صفات النيب 
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 إىل -بصتتثةِ  داصتتة  موالشتتبان متت ه -هتتذا التتذي يثتقتتر آيتته املستتلمون ويعتتتس ثراستتة هتتذا ال تتون متتن الكتتتب متتن اا يتتة ركتتانِ ، داصتتة يف ومان تتا 
باستهم وختتعورهم وقت  ركتاْم وستك اْم ولأآعتاقم وحو الق وة الس ة، حىت بل  هبم اامر إىل االقت اء ابلث انس وال عبس واإلآرنل الكاآرين يف أقتواقم 

 (.بلكم ن من كان قلتتبعن س(، وبقوله )من تشبه بقو ِ  آهو م هم)من هذا كله بقوله  عليه الص ة والس  حذر  رسول هللا 
ستتته، كمتتا قتتال  معام تتته ويف سيا وآثابتته ويفوستت ته ال   يتتة عتتن هتتذا كلتته والقتت وة لكتتل مستتلم يف د ل ِقتتهِ  عليتته الصتت ة والستت  ويف ثراستتة َهتتْ ي ال تت  

 .21احزاب: ا (َر َو ََكَر اّللََّ َكِ  ا  اْليَتْوَ  اآْلدِ ّللََّ وَ اَسَ ةم لِهَمن َكاَن يَتْرج و ك ْم يف َرس وِل اّللَِّ أ ْسَوةم حَ َلَقْ  َكاَن لَ ) تعاىل
 ومن الكتب املثي ة يف هذا الشأن: 

 هت، صاحب الس ن، مطبون يف جزء. 2٧9)الشمائل احملم ية( للرتمذي  - 1
ن يف جملتت  بتاقيتتق عبتت هللا الصتت يق هتتت، مطبتتو  ٣٦9 بتتن حممتت  ااصتتثهاين( وآثابتته( ايب الشتتيخ )عبتت هللا عليتته الصتت ة والستت  أدتت ق ال تت   - 2

 ال ماري.
 ثى عب الواح .هت، مطبون يف جزأين بتاقيق ث. مصط ٥9٧( البن اَّووي عليه الص ة والس  )الوآا أبحوال املصطثى  - ٣
 ه لشعيب وعب القاثر اار ؤط.هت، مطبون بت ريل أحاثي  ٧٥1( البن القيم عليه الص ة والس  )واث املعاث يف َهْ ي د  العباث  - 4

 وحقوقه على املسلمني: عليه الص ة والس ااثلثا: الكتب اليت مناولت خصائص النيب 
 لكتاب يف مبال االعتقاث.اهت، وق  سبق ال يل عن هذا  ٥44( للقاضي عياع عليه الص ة والس  كتاب )الشثا بتعريف حقوق املصطثى 

 الكتب اليت مناولت دالئل النبوة: رابعا:
ة عليتته الصتت عتت  وآاتتته ب أنتته ستتيقا وقبتتل مبع تته ويف حياتتته، ومتتاأدس عليتته الصتت ة والستت  وهتتي التتيت تتاتت ث عتتن املعجتتزات التتيت وقعتتت ع تت  مولتت ه 

 آوقا كما أدس. ومن هذه الكتب: والس  
 ن يف جمل  كب .هت، مطبو  4٣٠)ثالئل ال بوة( للااآظ أيب نعيم ااصبهاين  - 1
 جمل ات، ط ثار الكتب العلمية. ٧هت، مطبون يف  4٥8)ثالئل ال بوة( للبيهقي  - 2
 .)الصايح املس   من ثالئل ال بوة( ملقبل بن هاثي الواثعي، وهو خمتصر جاما يف جمل  ي ين عما قبله - ٣

 كما  كر الب اري  رآا  من هذه ال الئل َبدر كتاب اانبياء من صاياه.
 مسا: فقه السرية.خا

لس ة م قولتة ك  ا  من أح اث ا  ، و ل  انختان يف اآلونة ااد ة أتليف كتب بع وان )آقه الس ة(، ومل يؤلف السلف يف هذا املوضون هبذا الع وان
آات   -ذا الي ب تي للعتوا  وقتال ستخ.  أبساني  ضعيثة إما مرسلة وإما م قطعتة ال تتل هبتا يف ااحكتا ، أمتا اادبتار الصتاياة م هتا آبعاتها ثدلته

ا نترى الزمتان، حتىت أصتبا   هل يف هتذاأن يطلقوا انثسهم أع ة االست باط من أح اث الس ة، إ  وقا دلط كب  من وراء هتذا املت -عن أهل العلم 
أحكتا   َّهتاث آت طبتق علتيهمارة علتى لقت من يقول حنن اآلن يف ومان كالعه  املكي الدب علي ا اَّهتاث، يف حتس دت  أهتل بلتِ  جمتاور يف أنثستهم ا

ل البلت  الواحت  تبت ل العهتوث علتى أهت، أو قت  تالعه  امل ين بوجوب اَّهاث، آيكون أهل هذا البل  يف العه  املكي وأهل البل  ا اور يف العه  املت ين
قتتم انتستتاب للعلتتم  لعتتوا  وممتتنمؤلثتتون متتن امتتن حتتس آلدتتر، وكتتل هتتذه ااعاجيتتب املاتتاكة ْسع اهتتا يف هتتذا الزمتتان، وَستتوَّث هبتتا صتتثاات الكتتتب 
واجبتا  وماكتان لصت ة والست  اعليته ل ت  االشرعي، وال يوج  يف الثقه وااحكا  ختال اْسه العه  املكي والعهت  املت ين، آالشتريعة قت  اكتملتت بوآتاة 

القاعت ة  كي، ولكن تستري عليتهالعه  امل  يقل إنه يفعلى املسلمس يو  وآاته آهو واجب عليهم إىل يو  القيامة، أما من عجز عن أثاء الواجب آ 
ابت ك ت  خللتط التوارث يف كتتاأجتل هتذا ا الثقهية اليت ت ص على أنه )ال واجتب متا العجتز( والقاعت ة املكملتة قتا )امليستور اليستقط ابملعستور(. ومتن

 حنو  ل .و ال بوية(  امل هل الركي للس ةمن املعاصرين آ  أوصي بقراءة ختال من كتبهم سواء كان ع واهنا )آقه الس ة( أو )
آي ب تي  الطالب حت ي ا آيهتا ، وإ ا قرأوأحب أن أنبه على أن اادبار الصاياة احملتل هبا من الس ة موجوثة بكتب ال يل كالكتب الستة وخ ها

تتب املقا  ااول متن ك ن تؤدذ يفكا  ي ب ي أأن يقرأ خترحه، آق  يكون هذا ال يل ثدله ال سخ أو الت صيص وحنو  ل . وأعوث آأكرر أن ااح
 الثقه.
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قتيم (، وآعتل هتذا ابتن اللتروع اانتفوق  اعتىن بعض السلف بذكر ااحكا  الثقهية املستتثاثة متن بعتض أحت اث الست ة، آعتل هتذا السُّتهيلي يف )ا
لثقته لته أثلتة امتن الست ة وحت ها،  لثقته اليؤدتذالست ة(، ان ايف )واث املعاث(، وهؤالء علماء آقهاء يعتس ك مهم. إال أن أح ا  مل يكتب ابسم )آقته 

 معروآة وهي الكتاب والس ة واإلجان والقيا  مث أثلة أدرى أثى مرتبة.
 وبع :

 م ها:  الب العلم وأموره وأحواله وصثاته. والذي نوصي به عليه الص ة والس  آهذه أهم الكتب اليت كتبت يف س ة ال   
 ( البن هشا .عليه الص ة والس    )س ة ال  - 1
 )الروع اانف خترح س ة ابن هشا ( للسهيلي. - 2
 )واث املعاث( البن القيم، املطبون ما كريل أحاثي ه لألر ؤط. - ٣
 )الشثا( للقاضي عياع،  بعة الل  بتاقيق علي البجاوي. - 4
 عي.)الصايح املس   من ثالئل ال بوة( ملقبل بن هاثي الواث - ٥
 )قراءة ج ي ة للس ة ال بوية( حملم  روا  قلعه جي. - ٦

 آي ب ي لطالب العلم أن يطالا هذه الكتب، أما العامة آيكثيهم أح  كتابس:
 )ال رر يف ادتصار امل اوي والس ( البن عب الس، ط ثار املعارف رصر بتاقيق ث. ختوقي ضيف. - 1
 وهو ضعف كتاب )ال رر( يف الجم.  أو خمتصر الس ة حملم  بن عب الوهاب، - 2

  تعاىل التوآيق.، هذا وابهللوال تل أح  بشال من أح اث الس ة إال ماعلم صاته، على أن تكون له ثراية بقواع  االست باط من ال صوص
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  املبحث احلاد  عشر:
 يف التاريخ

  
 وآيه ست مسائل و هي:

 اسة التاريخ.أ ية ثر  - 2  تعريف التاريخ.            - 1
 مصاثر ثراسة التاريخ اإلس مي. - 4 مصاثر ثراسة قواع  آهم التاريخ.      - ٣
 مصاثر ثراسة الواقا املعاصر. - ٦ مصاثر ثراسة التاريخ ال ويل ال يل.  - ٥
 

 املسألة األوىل: معريف التاريخ
 التاريخ يف الل ة: هو تعريف الوقت مطلقا.

، ستواء كتاوالتاريخ يف االصط ح: هو ج    أو نبتاَت  أو ئن إنستا   أو حيتوان هتذا الكتالة ااحوال وااح اث اليت مير هبا كائن تم ما د ل ومتنِ  معتسه
أي ااحتوال  ذا اَّبتل كتذا وكتذا.هتا، وَتريتخ جاثا ، آتقول َتريخ هذا اإلنسان كذا وكذا، وَتريخ هذه ال اقة كذا وكذا، وَتريخ هذه الشجرة كذا وكذ

 اث اليت مر هبا هذا الكائن د ل آرتة وم ية معي ة. وااح 
 والتأريخ: هو تسجيل هذه ااحوال وااح اث.

 واملؤر : هو الش ص الذي يعتين بتسجيل هذه ااحوال وااح اث.
يتتان هتتذا ع تت  لتترتاجم، وقتت  ستتبق بابو ماي ستتمى هتتوابل ستتبة لإلنستتان يتتتم التتتأريخ لألآتتراث كمتتا يتتتم التتتأريخ لألمتتم وا تمعتتات والتت ول، والتتتأريخ لألآتتراث 

 الك   يف علم تواريخ الرواة يف املبال اخلاص بعلم ال يل.
 .املاضي سواء بسواء ا يطلق علىوالخيتص التاريخ بتسجيل أح اث املاضي آقط، بل يطلق على تسجيل ااحوال وااح اث الاضرة املعاصرة كم

 املسألة الثانية: أمهية دراسة التاريخ
 سة التاريخ لتاصيل آائ ة من ث ث: حتصيل عسة أو اكتساب دسة أو إص ار آتوى.يتم ثرا

 الفائدة األوىل: حتصيل الِعرَب  - 1
 وهذا ن ب هللا إليه الكاآرين كما ن ب إليه املؤم س.

تتمْ  الَّتتِذيَن َكتتابَتتة  َن َعاقِ َأَو ملَْ َيِستت  وا يف اْاَْرِع آَتَي ظ تتر وا َكْيتتَف َكتتا) –ْ يتت ا  للكتتاآرين  -آقتتال تعتتاىل  َأخَتتت َّ ِمتت تْه ْم قت تتوَّة   ن وا ِمتتن قَتتتْبِلِهْم َكتتان وا ه 
ْتِيِهْم ر  َ ِلَ  أبَِ ، َواقِ   ِمنآاَثرا  يف اْاَْرِع آََأَدَذه م  اّللَّ  ِبذ ن وهِبِْم َوَما َكاَن َق م مِهَن اّللَِّ وَ  َأَدتَذه م  اّللَّ  س ل ه م اِبْلبَتيِهَ اِت َآَكَثر وا آَ هنَّ ْم َكاَنت أتَّ

 .22 - 21خاآر:  (ِإنَّه  َقِوي  خَتِ ي   اْلِعَقابِ 
ْلَتقُّ َوَمْوِعظَتةم اآت تَؤاَثَك َوَجتاءَك يف َهتتِذِه  نت  َتبهِتت  بِتهِ  لرُّس تِل َمتاَعَلْيتَ  ِمتْن أَنبَتاء ا وَك ت ًّ نتَّق صُّ ) –تسلية للمؤم س وت بيتا  قم  -وقال هللا تعاىل 

َقْ  َدلَتْت ِمتن قَتتْبِلك ْم س تَ نم ) ىل، وقال تعا111 يوسف: (ْويل ااَْلَبابِ َلَقْ  َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعْسَةم اِه  ) ، وقال تعاىل12٠هوث:  (م ْؤِمِ سَ َوِ ْكَرى لِلْ 
أَْ  ) ، وقتال تعتاىل1٣8 - 1٣٧ل عمتران: آ (َمْوِعظَتةم لهِْلم تَِّقتسَ وَ َوه   ى  ل َّا ِ َيانم لهِ َهتَذا بتَ ، َآِس  واْ يف اَاْرِع آَاْنظ ر واْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبة  اْلم َكذَِّبسَ 

ت ْم َأن َتْ د ل واْ اََّْ ََّة َوَلمَّا ََيِْتك تم مَّ َتل  الَّتِذيَن َدلَتْواْ ِمت تتتْه م  ن قَتتْبلِ َحِسبتْ لَّتِذيَن آَم  تواْ زِل تواْ َحتىتَّ يَتق توَل الرَّس تول  َوا اْلَبْأَستاء َوالاَّترَّاء َوو لْ ك م مَّسَّ
 .214البقرة:  (َمَعه  َمىَت َنْصر  اّللِه َأال ِإنَّ َنْصَر اّللِه َقرِيبم 

ه أبهتتتل م ، وكيتتتف أنتتتزل نقمتتتتهم وادتتتتسهآ تتت ب هللا إىل ال ظتتتر يف ستتت  الستتتابقس متتتن املتتتؤم س والكتتتاآرين، وكيتتتف أكتتتر  هللا أهتتتل  اعتتتته بعتتت ما ابتتتت 
 لعلهم يرجعون.هم يتقون و ا موعظة وت بيتا للمؤم س، ووجرا  وكويثا للعصاة والكاآرين لعلمعصيته بع ما أم ههم ب عمته . كل هذ

ومن أنثا مايف  ل  ت بر القرآن، آإنته كثيتل بتذل  علتى أكمتل الوجتوه. وآيته أستباب اخلت  والشتر جيعتا  مثصتلة مبي تة. مث ]رمحه هللا  ابن القيمقال 
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ال تاين. ومتن صترف إليهمتا ع ايتته اكتثتى هبمتا عتن خ  تا. و تا يراينت  اخلت  والشتر وأستباهبما، حتىت كأنت  الس ة، آإهنا ختقيقة القرآن، وهي الوحي 
ه بتثاصيل تعاين  ل  عيا . وبع   ل  إ ا أتملت أدبار اامم وأاي  هللا يف أهل  اعته وأهل معصيته  ابق  ل  ما علمته من القرآن والس ة، ورأيت

علمت من آايته يف اآلآاق ماي ل  على أن القترآن حتق، وأن الرستول حتق، وأن هللا ي جتز وعت ه الحمالتة، آالتتاريخ تثصتيل ماأدس هللا به ووع  به، و 
 . آهذا مايتعلق ب راسة التاريخ لتاصيل العسة واملوعظة.1[َّزئيات ماعرهآ ا هللا ورسوله به من ااسباب الكلية لل   والشر

 ات الفائدة الثانية: اكتساب امرب  - 2
كرية، يح يف الكليتات العست اهل الت ر ثراسة التاريخ وسيلة من وسائل اكتساب اخلسات، ومن ه ا جت  ت ريح التاريخ العسكري جزء  أساسيا من م

 حيل يتم ثراسة املعارك امل تلثة وملا ا انتصر هذا وه ز  هذا .
 لثها.وب راسة التاريخ تعرف أسباب هنوع اامم وال ول وأسباب سقو ها وك

 وب راسة التاريخ تعرف  بائا الشعوب والبل ان.
هللا   اث التاريخ هتي ست ن، إ  إن أحوخ   ل  من صور اكتساب اخلسات واليت ترجا كلها لقيقة واح ة وهي أن التاريخ يعي  نثسه ويكرر نثسه

 أبَِْهلِتِه آَتَهتْل الَّ يتق  اْلَمْكتر  السَّتيِهال  إِ يِهاِل َواَل  َِ َمْكتَر السَّتيف اْاَْرِع وَ اْستِتْكَبارا  ) الكونية الق رية، وهذه الس ن اثبتة ال تتب ل كما قال هللا تعتاىل
يف الَّتِذيَن َدلَتْوا ِمتن  س ت ََّة اّللَِّ ) ، وقتال تعتاىل4٣آتا ر:  ( حَتْتِوي   ِلس ت َِّت اّللَِّ  ن جتَِت َ يَ ظ ر وَن ِإالَّ س  ََّت اْاَوَِّلَس آَتَلن جتََِ  ِلس  َِّت اّللَِّ تَتْبِ ي   َولَت

تتَ  ِلس تت َِّة اّللَِّ تَتْبتتِ ي    تتَ  لِ اس تت ََّة اّللَِّ ) ، وقتتال تعتتاىل٦2ااحتتزاب:  (قَتْبتتل  َولَتتن جتَِ . آهتتذه 2٣الثتتتح:  (ْبتتِ ي   تتَ س تت َِّة اّللَِّ لَّتتيِت قَتتْ  َدلَتتْت ِمتتن قَتْبتتل  َولَتتن جتَِ
ثسته، ن أن التتاريخ يعيت  هتذا هتو معتىنو هي عبارة عتن ترتتب نتتائل معي تة علتى أستباب معي تة،  ال صوص وحنوها صر ة يف ثبات س ن هللا تعاىل واليت

 .اث التاريخأنه كلما وج  سبب معس ترتبت عليه نتيجة معي ة، وهذا ختال ثلت عليه نصوص الشريعة، وي بته استقراء أح 
يف   لتاريخ والربط بس أح اثه، وَجََعهامن وضا قوانس عامة ل راسة ا هت 8٠8َتكن ابن دل ون  -وهي ثبات س ن هللا الق رية  -ومن هذه القيقة 

 كتابه )مق مة ابن دل ون( وجعلها كمق مة لكتابه يف التاريخ )العس وثيوان املبت أ واخلس(.
ى أحتتوال املاضتتس متتن اامتتم يف اعلتتم أن آتتن التتتأريخ آتتن عزيتتز املتتذهب، َجتتمُّ الثوائتت  ختتتريف ال ايتتة، إ  هتتو يوقث تتا علتت]رمحتته هللا  اباان خلاادونقتتال 

 -إىل أن قتتال  -أد قهتتم واانبيتتاء يف ستت هم وامللتتوك يف ثوقتتم وسياستتتهم، حتتىت تتتتم آائتت ة االقتتت اء يف  لتت  ملتتن يرومتته يف أحتتوال التت ين والتت نيا 
 .2[آاملاي أختبه ابآليت من املاء ابملاء

لثائت ة  كريس، واجتل هتذه استيس والعستزء أساسيا من م اهل إعت اث القتاثة السياواجل آائ ة ثراسة التاريخ يف اكتساب اخلسات، كانت ثراسته ج
 كان أساتذة التاريخ من املشاركس ااساسيس يف وضا اسرتاتيجيات ال ول وحت ي  متطلبات أم ها القومي.

 الفائدة الثالثة: إصدار الفتاو  واألحكاا. - 3
اجتتب أي ماحكمتتت بتتته ، والو [الواقتتتا إن الثتتتتوى هتتي معرآتتة الواجتتب يف]ابتته )اعتت   املتتوقعس(: رمحتتته هللا يف أك تتر متتن موضتتتا بكت القاايم اباانقتتال 

 الشريعة، والواقا هو الال املستول عن حكم الشريعة آيه.
ايح بتصتت ال تتترى أن الكتتمباتتل آيتته. أوقتت  يكتتون هتتذا الواقتتا َترخيتتا حاضتترا  أو ماضتتيا ، وقتت  يلتتز  إلصتت ار الثتتتوى ال ظتتر يف َتريتتخ ختتتيء معتتس وال

 ح يل أو تاعيثه يستلز  ال ظر يف تواريخ ع ث من الرجال هم رجال سلسلة إس اث هذا ال يل. 
ت أهنتم  ت يف َترخيهتم وجت ِباون، وإ ا أال ترى أن ه اك رجاال يق مهم الطواخيت املعاصرون لألجيال ال اختتة من املسلمس على أهنم عباقرة مصل

ثة وكتتتاب )حصتتون ا مهتت  ب املعاصتتر(ستتلمس وكريتتب عقتتوقم. وإ ا قتترأت كتتتاب )االجتاهتتات الو  يتتة يف ااثجمرمتتون كتتان ختتت لهم الشتتاخل إآستتاث امل
وليتائهم أأحكتا  م هتا معرآتة  رتتتب عليهتامن ثادلهتا( ك  تا للت كتور حممت  حممت  حستس، عرآتت أْستاء ك ت  متن هتؤالء ا ترمس، تلت  املعرآتة التيت ت

 ترودها.و يف  بعها  ذر من ض قم وإآساثهم، وم ها حتر  ال ظر يف كتبهم وأتثيم من يشاركالذين يتبعون م هجهم، وم ها ال
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الصتريح،  مث أال ترى أنه ابل ظر يف التاريخ املاضي ميكن الكم بتار  ت اول بعض الكتتب املوجتوثة أبستواق املستلمس اآلن التيت تشتتمل علتى الكثتر 
 ابان ميمياةيتة( و )آصتوص الكتم(، والتذي قتال آيته ابتن تيميتة إنته أكثتر متن اليهتوث وال صتارى، وقتال ككتب حميي الت ين بتن عتريب )الثتوحتات املك

آقتتال: رأيتتته ختتتي ا  جنستتا  يكتتذِهب بكتتل كتتتاب أنزلتته هللا وبكتتل نتت   -صتتاحب هتتذا الكتتتاب  -قتتال الشتتيخ إبتتراهيم اَّعتتسي، ملتتا اجتمتتا اببتتن عتتريب ]
َترهِ  آرجتا -ملا ق   القاهرة وسألوه ع ه  -لس   أرسله هللا. وقال الثقيه أبو حمم  بن عب ا  [قال: هو ختيخ سوء كذاب مقبوح، يقول بق   العامل وال  

آقوله: يقول بق   العامل، ان هذا قوله، وهتذا كثتر معتروف، آكثهتره الثقيته أبتو حممت  بتذل ، ومل يكتن بعت   هتر متن قولته: إن العتامل ] ابن ميميةقال 
هتتت،  12٥2ه، وابتتن عابتت ين 911. هتتذا والت تترت ب  تتاء الستتيو ي 1[قتتال ع تته متتن عاي تته متتن الشتتيو : إنتته كتتان كتتذااب مثتترتاي  و  -إىل قولتته  -هتتو هللا 

، آإن هؤالء كانوا بع ه رتات الس س وليح اخلس كاملعاي ة واَّرح مقت   علتى 294 /٣هت، انظر )حاختية ابن عاب ين(  ٦٣٠وخ  ا على ابن عريب 
هتت، وهتو أبتو حممت  بتن عب الست   كمتا ك هتاه ابتن تيميتة. ومتاوال  ٦٦٠وه من العلماء ال قات آق  كثهروه كعزال ين بن عب الس   التع يل، أما معاصر 

 بعض ال ا  يكثرون إىل اليو  بسبب قراءة كتب حميي ال ين بن عريب وأم اله. 
ال. وهتذا معرآتة حقتائق ااحتو  ي ب تاء علتىساب اخلتسات، وإصت ار الثتتاو آهذه بعض آوائ  ثراسة التاريخ ماضيا كان أو حاضرا : حتصيل الِعَس، واكت

لتتى الوجتته واجبتتاْم الشتترعية عن القيتتا  بممتتا يبتتس أ يتتة ثراستتة التتتاريخ، وعلمتتاء املستتلمس و تت ب العلتتم أحتتوج متتن ختت هم قتتذه ال راستتة ليتمك تتوا متت
نوا أعلتم دلت ون وخت هم، وكتا ك ت  وابتن  جريتر الطتسي، والتاآظ التذه ، وابتن الصايح، وقذا جت  أن املؤردس من السلف كانوا علماء آقهاء كابن

 ال ا  را ماى وبواقعهم الذي يعيشون آيه رمحهم هللا  أجعس.
 ثتتيياليوجتت  كتتتاب واحتت   شتتعبة، آإنتتهوبعتت  معرآتتة أ يتتة ثراستتة التتتاريخ ن تقتتل إىل ستترث مصتتاثر ثراستتته، وملتتا كانتتت موضتتوعات التتتاريخ مت وعتتة ومت

ربعتة هتي: ا. وهذه ااقسا  اااسة كل م هأبجعها، وقذا آسوف نقسم املوضوعات التارخيية املهمة لطالب العلم إىل أربعة أقسا  ما  كر مصاثر ثر 
 .ثر ثراسة كل م هالي  كر مصايالقواع  العامة لثهم التاريخ، والتاريخ اإلس مي، والتاريخ ال ويل ال يل، والواقا املعاصر. وآيما 

 
 املسألة الثالثة: مصادر دراسة قواعد فهم التاريخ

عيتت  يلتت  يف كتتون التتتاريخ  ي تتة، وأثتتر وقتت  أختتتر  إىل هتتذه القواعتت  ع تت  الكتت   يف ثبتتات الستت ن الق ريتتة متتن جهتتة ترتتتب نتتتائل معي تتة علتتى أستتباب مع
بهته علتى  لت  ع ت ما نهتو أول متن  عبت الرمحن بتن دلت وننثسه، وتتكرر أح اثه يف صور متشتاهبة. وقت  اتثتق املؤردتون متن العترب والعجتم علتى أن 

 متتته املعروآتتة  ة، بتتسه  لتت  يف مقا ثولتتة ج يتتأبتترو نظريتتة )ثوريتتة القتتوة وال ولتتة عتتس التتتاريخ(، رعتتىن أن ال ولتتة ت شتتأ قويتتة مث ْتتر  وتثتتىن لتاتتل حملهتت
 .  ان وخ هاخيية و بائا الشعوب والبل)رق مة ابن دل ون(. وابإلضاآة إىل  ل  آق  نبه على ك   من الظواهر التار 

كتتابر علمتتاء  لتت   اوكتتان معاصتترا   هتتت آقيتته متتالكي متتن أهتتل امل تترب رحتتل إىل مصتتر يف أوادتتر أايمتته وتتتوىل قاتتاء املالكيتتة آيهتتا، 8٠8وابتتن دلتت ون 
قم ل عتن بعتض مشتاخيه قتو ري حيتل نقتب تاالعصر كابن امللقن وسراج ال ين البلقيين وخ هم، وهو الذي نبهه على أ يتة كتابتة ختترح واف لصتايح ال

ا  علتى كتابته ختترحيهملت ين العيتينا. ويقتال إن هتذه الكلمتة كانتت هتي الباعتل البتن حجتر وبت ر [إن خترح الب اري ثين على اامة مل تقم بته بعت ]
 ري(.اهت كتابه )عم ة القاري خترح الب  8٥٥هت كتابه )آتح الباري(، وكتب العيين  8٥2للب اري، آكتب ابن حجر 

قتل، نصتثه ااول علتى اا وصتي ب راستةنويعتس كتاب )مق مة ابن دل ون( من أوائل الكتب اليت تعرضت لذكر القواعت  العامتة لثهتم التتاريخ، ولتذا 
داصتتة  آنقتتراءة تثستت  القتتر  لعامتتة أياتتاوهتتذا ملتتن ع تت ه متستتا متتن الوقتتت بعتت  ثراستتة العلتتو  الشتترعية ااساستتية. وممتتا يثيتت  يف ثراستتة هتتذه القواعتت  ا

 تثس  ابن ك  .
مل يتتتكلم يف حقيقتتة متتن أهتتم القتتائق املثستترة احتت اث التتتاريخ، أال وهتتي االدتتت ف  -متتا كتتل مابيه تته  -وأحتتب أن أنبتته ه تتا علتتى أن ابتتن دلتت ون 

االدت ف الق ري متن واجبتات الذي أراث هللا وقوعه ق را  بس اخللق وما ترتب عليه من صراعات وحتوالت على مره التاريخ، ما ما يرتتب على هذا 
ِإالَّ ، اء َربَُّ  ََََّعَل ال َّاَ  أ مَّة  َواِحتَ ة  َواَل يَتزَال توَن خم َْتِلِثتسَ َوَلْو ختَ ) خترعية، وق   كر هللا تعاىل هذا االدت ف يف نصوص ك  ة م ها قوله تعاىل

الدتت ف عت ة أنتوان: م ته متايكون بتس املستلمس بعاتهم بعاتا وهتو متن أستباب تستلط ، وهذا ا119 - 118هوث:  (َمن رَِّحَم َربَُّ  َوِلَذِلَ  َدَلَقه مْ 
                                                 

 1٣1 - 2/1٣٠)جممون الثتاوى(  1
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ي ته الكثتتار علتتيهم، وم تته االدتتت ف بتتس الكتتاآرين بعاتتهم بعاتتا، وم تته االدتتت ف بتتس الكتتاآرين واملتتؤم س وهتتو ال تتون التتذي  كتتره ابتتن القتتيم يف قصتت
 ال ونية آقال:

 سائر ااومانوهللا  صر ثي ه وكتابه  ..    ورسوله يف 
 لكن را ة حزبه من حزبه  ..     ا حكمة مذ كانت الثتتان

  
 املسألة الرابعة: مصادر دراسة التاريخ اسس مي

 ذا.هإىل يوم ا و  عليه الص ة والس  التاريخ اإلس مي يت اول ااحوال وااح اث اليت وقعت للمسلمس م ذ مبعل ال   
 خ قذه الثرتة كلها، ولذك سوف نقسمها إيل قسمس:وال يوج  مرجا واح  يثي ابلتأري
 ، ويف معظتم هتذه 1924 -هتت  1٣4٣رْسيتا  وإىل اهنيتار ال ولتة الع مانيتة وإل تاء اخل آتة آيهتا عليته الصت ة والست  القسم ااول: متن مبعتل ال ت  

ثولتة   ة الع مانيتة كانتتلتوهتو أن ال و  هتذا الكتتاب متن قبتل:الثرتة كانت للمسلمس ثولة د آة جتمعهم كلهم أو أخلبهم، ما م حظة ما  كرتته يف 
ا يف رتة ستت ذكر مصتتاثر ثراستتة َترخيهتت  أي قبتتل حنتتو قتترنِ  متتن وواقتتا متتن الت نيا. وهتتذه الثتت184٠كتاآرة بستتبب حكمهتتا ابلقتتوانس الوضتتعية م تتذ عتا  

 هذه املسألة إن ختاء هللا.
ثراستة َترخيهتا  زمتان، وست ذكر مصتاثرقترن متن ال لع مانية وإىل يوم ا هذا، وتبلت  هتذه الثترتة حنتووالقسم ال اين: يت اول الثرتة من قبيل سقوط ال ولة ا
 يف املسألة الساثسة )الواقا املعاصر( لش ة تعلقها به.

 أما آيما يتعلق ابلقسم ااول آأوصي آيه بكتابس:
 هت. ٧٧4)الب اية وال هاية( للااآظ ابن ك    - 1
 ي( حملموث ختاكر )معاصر(.و )التاريخ اإلس م - 2

رث تتواريخ ست تذ بت ء اخلليقتة مث التتاريخ م والكتاب ااول )الب ايتة وال هايتة( هتو أمنتو ج لتتآليف الستلف يف التتاريخ، والتذين جترت عتاثْم علتى تت وين
وإىل  لص ة والس  عليه امي ث ال     بوية منال ، وه اخيصص املؤردون جزء كب ا  للس ةعليه الص ة والس  اانبياء واامم السابقة إىل مول  ال   

ط( َتريتخ دليثتة بتن ديتاذه الكتتب )هوآاته، مث بع   ل  يسرث املؤر  ااح اث على الس س س ة س ة إىل قبيل وآاة املؤر  صاحب الكتاب. ومن 
يف  هتتت، و)الكامتتل ٥9٧ثتترج ابتتن اَّتتووي متتم( ايب اله، و)امل تتتظم يف َتريتتخ امللتتوك واا٣1٠هتتت، و)َتريتتخ اامتتم وامللتتوك( البتتن جريتتر الطتتسي  24٠

 هت، وخ ها. 8٠8هت، و)العس وثيوان املبت أ واخلس( البن دل ون  ٦٣٠التاريخ( البن االث  
قتت  اختتتتمل آ خللثتتاء والستت  س،ر التت ول واوقتت  أوصتتي ا متتن هتتذه بكتتتاب )الب ايتتة وال هايتتة( البتتن ك تت  لتتتأدر وآاتتته، وهتتو ابإلضتتاآة إىل أترخيتته ادبتتا

ذا آات  هتاملتواعظ البلي تة،  لثقهية، ماعلى بعض تراجم ااع   ومايتعلق هبا من اَّرح والتع يل، كما اختتمل على ك   من ااحاثيل وااحكا  ا
يت الشتترعية التت ف العلتتو س يف خمتلتتعتتن التعليتتل الشتترعي لألحتت اث امل تلثتتة ولعتتل هتتذا متتن أهتتم متتايف الكتتتاب، ومؤلثتته حمتت ث آقيتته ستتلثي ك متته معتتت

 تعرع قا.
 جوه: و أما الكتاب ال اين )التاريخ اإلس مي( حملموث ختاكر، آهو خيتلف عن كتاب )الب اية وال هاية( من مخسة 

ف س توقت، ومابعت   لت . يف حتة الع مانيتةوإىل ستقوط ال ولت عليته الصت ة والست  ااول: أنه ت اول القبة املطلوب ثراستها كلها، متن مبعتل ال ت  
 ابن ك   ع   م تصف القرن ال امن اقجري.

حت اث   علتى التربط بتس االطريقتة تستاعوهتذه ا -متا مراعتاة الرتتيتب التزمين  -وال اين: أنه مل يرتب كتابه على الس س، بتل علتى الت ول وااحت اث 
عتل ابتن  كمتا آ  -ة قتا وهكتذا ست ة التاليتمث أحت اث ال وحتليلها واالست تاج م ها. يف حس أن ترتيب ااح اث على الس س، أبن يذكر أح اث الس ة،

ة صتول إليته رعرآتة ست عتس، أو الو مآهذا يَتْعس ر معه ربتط ااحت اث، وإن كانتت لته متزااي أدترى كستهولة حت يت  َتريتخ حت ث  -ك   وعامة السلف 
 ح وثه.

التت ول املتعاقبتتة، يف حتتس أن ابتتن ك تت  مل يلتتتز  ابالستتتيعاب وإمنتتا والوجتته ال التتل: أن حممتتوثا  ختتتاكرا  كتتتب التتتاريخ علتتى الشتتمول واالستتتيعاب لتتتاريخ 
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 ت اول بعض ااح اث اقامة وبعض الرتاجم.
متتن آوائتت   رها، والخيثتتى ماقتتان ك تت  بتتذكوالوجتته الرابتتا: أن كتتتاب حممتتوث ختتتاكر آقتت  يف  كتتر ااحاثيتتل واملتتواعظ وااختتتعار والتترتاجم التتيت اعتتتىن ابتت

 .داصة ما ربطها اباح اث
آك ت   -تابته  اَّتزء التاستا متن كداصة يف -ا والوجه اخلامح: أن حمموثا  ختاكرا  الي عتم  على آتاويه وآرائه يف بعض املسائل الشرعية اليت تعرع ق

 من آرائه خ  س ي ، وهذا ِب ف آتاوى ابن ك   وآرائه آهو آقيه حم ث سلثي يعتم  ك مه. 
ليهمتا ع ت  إالثقته، وإمنتا يرجتا ن والت يل و لطالب العلم أن يش ل نثسه هبما عن ااهم من العلو  الشترعية كتالقرآوهذان الكتاابن كب ان، والي ب ي 

ن أن ي تهتي مل تلثتة، وهكتذا ميكتا  الشترعية الاجة إىل ثراسة موضون معس، كما يطالا آيهما للرتويح عن ال ثح إ ا ختعر ابمللل أث اء ثراسته للعلتو 
 لى مر الس س.من هذين الكتابس ع

ن التثصتيل، بل ان معي ة بشال مت ملسلمس يفوابإلضاآة إىل هذين الكتابس اللذين يذكران َتريخ املسلمس يف خمتلف البل ان ه اك كتب تذكر َتريخ ا
 وهذه  تاج إليها الباحل املت صص، وم ها على سبيل امل ال: 

 هت. 1٣98هت، ط ب وت  2٧9 ري يف الثتوحات اإلس مية: كتاب )آتوح البل ان( للب  - 1
خ اإلستت   م تتذ وهتو يف َتريتت هتتت، 1111كتتي ويف َتريتخ الجتتاو: كتتتاب )ْستط ال جتتو  العتتوايل يف أنبتاء ااوائتتل والتتتوايل( لعبتت املل  العصتامي امل - 2

 ء.      زاأج 4إىل حياة املؤلف، ما ع ايته أبدبار الجاو، ط السلثية رصر يف  عليه الص ة والس  عه  ال   
مية( ه )مؤردتو مصتر اإلست  تان يف كتابتيف َتريخ مصر: ه اك كتب ك  ة يف َتريخ مصر اإلست مية جعهتا وبتسه مزيتة كتل م هتا حممت  عبت هللا ع - ٣

صتر م تذ الثتتح مله، أر  8٧4ري برثي  . وم ها كتاب )ال جو  الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة( ايب احملاسن ابن ت 1991ط مؤسسة خمتار لل شر 
ثتتح ا الزهتور( لتتاريخ الب ابتن إاي  )بت ائه. مث كتاب املقريزي )املواعظ واالعتبار( لتاريخ ثولة املماليت  يف مصتر، مث كتتا8٧٠اإلس مي حىت عا  

 ولتتة التتبعض ببتت ء ال ستتميهي، وهتتو مايالع متتاين ملصتتر، مث كتتتاب اَّتتسيت )عجائتتب اآلاثر( لتتتاريخ الملتتة الثرنستتية علتتى مصتتر وأوائتتل حكتتم حممتت  علتت
 ال ي ة يف مصر، ويقص ون ابل ي ة أي العلمانية، واليت نسميها حنن ابل ولة اَّاهلية.

هت، ت اول آيه َتريتخ اانت لح  1٠41ويف َتريخ اان لح: كتاب )نثخ الطيب من خصن اان لح الر يب( امح  بن حمم  املقري التلمساين  - 4
 املسلمس م ها واستي ء الصليبيس عليها.م ذ الثتح اإلس مي وإىل دروج 

 ولتة الع مانيتة متوث ختتاكر َتريتخ الحمكتر االستتا    يف َتريخ ال ولة الع مانية: كتاب )َتريخ ال ولة الع مانية العلية( حملم  آري  ب  احملامي، وق   - ٥
 يف اَّزء ال امن من كتابه )التاريخ اإلس مي(.

بتتتن  )أبتتتو عبيتتت  عبتتت هللا اضتتتا( للبكتتتريوارثة يف الكتتتتب الق ميتتتة: كتتتتاب )معجتتتم مااستتتتعجم متتتن أْستتتاء التتتب ث واملو ويف معرآتتتة مواضتتتا البلتتت ان التتت - ٦
ه، مرتتتب علتتى ٦2٦ت المتتوي أجتتزاء. وكتتتاب )معجتتم البلتت ان( ليتتاقو  4ه، مرتتتب علتتى املعجتتم، ومطبتتون يف 48٧عبتت العزيز البكتتري اان لستتي( 

 العمران( حملم  أمس اخلاجني. جمل ات ما  يله )م جم ٥املعجم ومطبون يف 
 م ماج .( لل كتور عب امل عيف رصاثرهآهذه بعض كتب التاريخ اإلس مي، ومن أراث املزي  آل اجا كتاب )مق مة ل راسة التاريخ اإلس مي وتعر 

قة يرتتب عليها حكم ختترعي. وستتج  حتصيل عسة أو اكتساب دسة أو معرآة حقي -وكما  كر  من قبل  -واملقصوث من ثراسة التاريخ اإلس مي 
أن هتذا أن التاريخ اإلس مي هو الرتجة الواقعية للاقائق الشرعية اليت  كر ها يف ص ر مبال االعتصا  ابلكتاب والس ة يف هذا الثصل، وستج  

تتن للكتتاآرين م هتتا  التتتاريخ يف جتتزء كبتت  م تته هتتو َتريتتخ التثتترق واالدتتت ف والتقاتتتل علتتى امللتت  والستتلطان ممتتا أضتتعف هتتذه اا متتة علتتى التتت رج ومكه
آَِبَمتا  مِهتن مُِّصتيَبةِ َوَما َأَصاَبك م )كالصليبيس وامل ول الوث يس، حىت َتكن الكاآرون من َتزيق هذه اامة إىل أخت ء ممزعة يف هذا الزمان، قال تعاىل 

سألت ريب ثت اث ، ستألته أن الي هلت  ) عليه الص ة والس  قاتل هو مص اق قوله . وهذا التثرق والت٣٠الشورى:  (َكَسَبْت أَْيِ يك ْم َويَتْعث و َعن َكِ  ِ 
ي ا اعتة كمتا يف قولته . و )الست ة( هت1(أميت ابل رق آأعطانيها، وسألته أن اليهل  أميت ابلس ة آأعطانيها، وسألته أن الدعل أبسهم بي هم آم ع يهتا

، ومعتىن الت يل أن هللا تعتاىل استتجاب ثعتاء نبيته 1٣٠ااعتراف:  (ِ َس َونَتْقِص مِهن ال ََّمترَاِت َلَعلَّه تْم يَتذَّكَّر ونَ َوَلَقْ  َأَدْذَ  آَل ِآْرَعوَن اِبلسهِ ) تعاىل
                                                 

 رواه مسلم 1
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آيجتوو أن تصتيب ا اعتة بعتض «( بست ةِ  بعامتة»يف أال يهل  أمته ابل رق، وأال يهلكهم اب اعة العامة )كما يف روايتة أدترى  عليه الص ة والس  
أهتل    ان املسلمس ال كلها، وه ا دب التكاآل بس املسلمس إال أن ال وث السياسية وادت ف اانظمة الاكمتة حتتول ثون هتذا التكاآتل آأصتبحبل

ْبتته يف رآتتا البتتأ   االدتتت ف  متتن بتتس اامتتة، ومقتاتتى  لتت  أن اليتتزال -وهتتو الشتت ة والتقاتتتل  -كتتل بلتت ِ  يستتتأثرون ِب اتتته، إال أن هللا تعتتاىل مل دِ 
عليته الصت ة  والتقاتل واقعا يف اامة وهو ماتؤك ه أح اث التاريخ. آإ ا ادتلف املسلمون وتقاتلوا سلهط هللا عليهم العت و الكتاآر كمتا قتال رستول هللا

لك تزين اابتيض واامحتتر، وإين إن هللا ووى يل اارَع حتىت رأيتت مشتتارقها وم ارهبتا وإن م لت  أمتتيت ستيبل  متاو ِوَي يل م هتا، وإين أعطيتتت ا) والست  
 ستتألت ريب عزوجتتل أن الي هلتت  أمتتيت بستت ةِ  بعامتتة وأن اليستتلط علتتيهم عتت وا  آتتيهلكهم بعامتتة وأن اليلبستتهم ختتتيعا  وأن اليتتذيق بعاتتهم أب  بعتتض،

يهم عت وا  ممتن ستواهم آتيهلكهم آقال: ايحمم  إين إ ا قايت قااء آإنته الي ترث وإين قت  أعطيتت  امتت  أن الأهلكهتم بست ةِ  عامتة وأن ال أستلط علت
إين ال أدتاف علتتى أمتتيت إال ) عليتته الصت ة والستت  ( وقتتال ال ت  بعامتة حتتىت يكتون بعاتتهم ي هلت  بعاتتا وبعاتهم يقتتتل بعاتا وبعاتتهم يستت  بعاتا

حمتتتو  الم تتاص م تته وتستتلط العتت و  . آتتادت ف املستتلمس وتقتتاتلهم قتت ر1(اائمتتة املاتتلس، آتتإ ا و ِضتتَا الستتيف يف أمتتيت مل ي رآتتا عتت هم إىل يتتو  القيامتتة
 . والتاريخ والواقا يؤك ان  ل  كله.2الكاآر مرتتب على  ل . ويف هذه املسألة أحاثيل أدر  كرها ابن ك   يف تثس ه

 متا حت ث يفاملبت عتة كو قمتا البت ن و وما  ل  آق  كانت ه اك آرتات مايتة يف َتريخ املسلمس وارتبطت هذه ثائما بتج ي  الت ين و هتور الست ة 
 اَل يت  َت ِه  ِإنَّ اّللهَ ) ه أوقتا، ورا صلح بت هم، آإنه اليصلح آدر هذه اامة إالعصر عمر بن عب العزيز ونور ال ين حمموث وحمم  ابن عب الوهاب وخ  

 .  11الرع :  (َما ِبَقْوِ  َحىتَّ يت َ  ِه واْ َما أِبَنْتث ِسِهمْ 
  

 يخ الدوي احلديثاملسألة امامسة: مصادر دراسة التار 
لستياثة املعترتف  ي تة  ات الت وث واالت ول ال ب أ التاريخ ال ويل ال يل م ذ حوايل مخسمائة ست ة متا اهنيتار االمسا تورايت ال ي يتة يف أوراب وإنشتاء

ول ال  ثس عامتا بتس الت حرب  وهي -اليت اعقبت سلسلة من الروب والصراعات يف أوراب  -  1٦48 -هبما و ل  رقتاى معاه ة )وستثاليا( 
احب صتت نيتتة ال ي ة.وقتت  ور التت ول املانتهتتت بتقلتتيص نثتتو  البتتاابوات ووقتتف االضتتطهاث التت يين وإ تت ق التترايت و هتت -الكاثوليكيتتة والسوتستتت تية 

  ل  تطورات عاملية هامة يف تل  القبة م ها:
  كب ا .بية اوثايثا  لع مانية، ما اوثايث قوة ال ول ااور اضما ل قوة ال ول اإلس مية بوجه عا  وعلى رأسها ال ولة ا - 1
بت أت هتذه  س العب  وربه. وق  الع قة بيف هور ال زعة العلمانية را تع يه من قيا  ال ول على أسح ال ثي ية يف كاآة أنشطتها، وحصر ال ين  - 2

 ال زعة يف أوراب مث انتقلت إىل ال ول اليت كانت إس مية. 
ل زعتتتات إىل اوثايث اثى  هتتتور هتتتذه ال زعتتتات القوميتتتة والو  يتتتة متتتا قيتتتا  التتت ول ال ي تتتة  ات الستتتياثة والتتت وث املعتتترتف هبمتتتا. وقتتت  أ هتتتور  - ٣

 الصراعات اإلقليمية والعاملية. 
 البال عن و هور الاجة إىل اجلة يف االنتال ورة الص اعية وماصاحبها من إح ل اآلالت حمل القوة البشرية يف الص اعة مما أثى إىل وآرة هائ - 4

آيمتا  يتة عتن مستتعمرات قتا ول ااوربمصاثر للمواث اخلا  ااولية والبال عن أسواق لتصريف آائض االنتاج، وك  ا كان من أهم أسباب ِبل ال
 وراء الباار.

  لت  الت ي اميت إىل متات و والبتاروث  ة ال اريتةالتق   العلمي املذهل التذي صتاحب ال تورة الصت اعية، و هتور امل رتعتات ال ي تة داصتة ااستلا - ٥
 من خمرتعات حربية وم نية. 

عبارة عن سلسلة من الصراعات والروب تعقبهتا معاهت ات يعتاث آيهتا ترتيتب القتوى وااوضتان  -ختأنه ختأن التاريخ كله  -والتاريخ ال ويل ال يل 
يمتا بي هتا متن أجتل آترع اقيم تة والزعامتة علتى أوراب، كمتا داضتت سلستلة متن يف العامل، آق  داضت هذه الت ول ال ي تة سلستلة متن الصتراعات آ

ة وأمريكتتا الصتتراعات آيمتتا بي هتتا متتن أجتتل الستتيطرة علتتى املستتتعمرات آيمتتا وراء الباتتار يف العتتاملس القتت   )إآريقيتتا وآستتيا( واَّ يتت  )أمريكتتا الشتتمالي
                                                 

 (، ورواه السقاين يف صاياه عن ثوابن141 /2ن ك  : إس اثه جي  قوي )رواه أمح  عن خت اث بن أو  وقال اب 1
2 2/ 1٣9 - 14٣ 
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والتتت ثول متتن علتتى دريطتتة العتتامل و هتترت ثول ج يتت ة، وكتتان القتترن الستتاث  عشتتر اَّ وبيتتة( علتتى الستتواء، وتبتت لت متتواوين القتتوى عتتس القتترون و 
أمتتا القتترن  املتتي ثي هتتو قتترن أستتبانيا والست تتال، والقتترن الستتابا عشتتر هتتو قتترن هول تت ا، والقتتر ن ال تتامن عشتتر والتاستتا عشتتر  تتا قتتر  بريطانيتتا وآرنستتا،

 مريكا وسائر الكاآرين وأن دعل القرون القاثمة قرون اإلس  ، إن هللا على كل ختال ق ير.العشرين املي ثي آهو قرن أمريكا، ن عو هللا أن ي مر أ
قطتاب أي ن العتامل أحتاثي ااقلتي  ماكتاو وعاثة ما كان العامل متع ث ااقطاب أو ث ائي ااقطتاب، أي آيته عت ة قتوى متكاآتتة أو قتوَتن متكاآتتتان، 

عتت  اهنيتتار يتتة القتترن العشتترين بيكتتا يف هنات بريطانيتتا يف هنايتتة القتترن التاستتا عشتتر، وكمتتا هتتي اآلن أمر آيتته قتتوة واحتت ة متثوقتتة علتتى ماعتت اها، كمتتا كانتت
  كمتا قتال تعتاىلتثوقتة، وهتذه ست ة هللاحاثيتة املذه القوة اااالحتاث السوآييت. وهذا الال الي و   وي  إ  عاثة ماكانت تظهر قوة آتية  ختتة ت اون ه

. وهتتذا التتت اآا بتتس ال تتا  هتتو متتاأبروه ابتتن دلتت ون يف نظريتتة )ثوريتتة القتتوة 2٥1البقتترة:  (ال َّتتاَ  بَتْعَاتته ْم بِتتبَتْعِض لََّثَستتَ ِت اَاْرع   َولَتتْواَل َثآْتتا  اّللهِ )
ران بتتس ل ظريتتة اَّ ليتتة( وهتتي نظريتتة الصتت  وعتتسه ع تته يف نظريتتته املشتتهورة )اب18٣1وال ولتتة عتتس التتتاريخ(، وهتتو متتا أثركتته الثيلستتوف ااملتتاين هيجتتل 

وهتي أستا   ى نظريتته )ابملاثيتة اَّ ليتة( ، وقصر الصران اإلنساين آيها على اَّانب املتاثي وْسهت188٣املت اقاات، واليت اقتبسها م ه كارل ماركح 
 املذهب الشيوعي.

 تاريخ، وم ها:مثرة ثراسة هذا ال تائل، هية نخيرج بع  -وهو ماي سمى ابلتاريخ ال ويل ال يل  -وال ا ر يف َتريخ العامل يف اخلمسمائة س ة املاضية 
ي السياستتة ال وليتتة هتت ل بيلتتة، وأنأن الشتتال ااساستتي التتذي  كتتم ع قتتات التت ول بعاتتها بتتبعض هتتي القتتوة، ال ال تتوااي الستت ة وال املشتتاعر ا - 1

التيت أعل هتا يف   الع قتات ال وليتةيفظريتة هتوبز ق متا نوهتذا يتثت -سياسة القوة، والل ة املت اولة آيها هي ل ة القوة، وقانوهنتا الوحيت  هتو قتانون القتوة 
قتتتوة هتتتي املوجتتتته لولكتتتن تبقتتتتى ا ، وقتتت  ت لهتتتتف القتتتوة أحيتتتا  أبق عتتتتة جيلتتتة وقثتتتاوات  عمتتتتة وكلمتتتات معستتتولة اْسهتتتتا ال بلوماستتتية،-  1٦٥1عتتتا  

لتلتويح لته يت  ابلقتوة أو ااه واليلتز  بِ  بقت ر قوتتلل بلوماسية من دلف ااق عة وكل  رف يف املثاوضات ال بلوماسية واملعاه ات  صتل علتى نصتي
ل زاعتتات ع تت  آشتتتل لثيصتتل يف اهبتتا يف ال بلوماستتية، بتتل يكثتتتي أن يعتترف كتتل  تترف مقتتت ار قتتوة الطتترف اآلدتتر ليتتتتم املطلتتوب، وتبقتتي القتتوة هتتتي ا

ِط َطْعت م مِهتن قت توَِّة َوِمتن رهابَ م مَّتا اْستتَ ِعت ُّواْ َق تَوأَ )ه ختتأنال بلوماسية. وق  أدس  هللا سباانه وتعاىل هبذه القيقة أبوجز بيان وأبل  عبارة آقال جتل 
ماي ستتمى   القتتتال آإهنتتا ت ثتتا أياتتا يف م تتا القتتتال وآتترع اإلراثة، وهتتويف، والقتتوة كمتتا أهنتتا ت ثتتا ٦٠اانثتتال:  (اخْلَْيتتِل تت ْرِهب تتوَن بِتتِه َعتتْ وَّ اّللِه َوَعتت  وَّك مْ 

جل هتذا كتان ستباق . وا(ب وَن ِبهِ تت ْرهِ )  قولهوالرثن هو ما كره هللا تعاىل يف -تقلي ي والرثن ال ووي وحرب ال جو ... وم ه الرثن ال -بسياسة الرثن 
لستتوآييت مهتتورايت االحتتتاث التت والرات َّالتستتلح بتتس التت ول وكانتتت التترب البتتارثة بي هتتا، واجتتل هتتذا آتتإن أمريكتتا مستتتع ة لتت آا متتتات امل يتتس متتن ا

رع حظترا  مل تلتف الت ول، وتثت ة املتق متةا وأوكرانيا لتثكي  أستلاتها ال وويتة، وتثترع أمريكتا الظتر علتى نقتل التك ولوجيتا التستليايالسابق كروسي
 -هتا ليهتا وال علتى حلثائلت ول  ال ععلى ااسلاة الكيماوية والبيولوجية، ووضتعت معاهت ة حظتر انتشتار ااستلاة ال وويتة لتطبتق علتى خ هتا متن ا

قتوة مرتبعتة علتى عتره ال  تووي ولتبقتىمايسمى ابلتثتيش ال ويل على اانشطة ال وويتة للت ول و لت  لتتتاكم وحت ها وحلثاؤهتا يف الترثن الوادرتعت 
ن ياستتة القتتوة َتك تتت متت وليتتة هتتي سيف العتتامل، وتثتترع أمريكتتا العقتتوابت بواستتطة اامتتم املتاتت ة علتتى متتن خيتتالف  لتت . آتتإ ا علمتتت أن السياستتة ال

 من أح اث التاريخ املاضي واملعاصر.تثس  ك   
ل أدترى إىل قتوة ثولتة أو ثو  واجل حتصيل القوة كانت ال ول خت ي ة الرص على التاالثتات ع ت  دتوع املعتارك ان التاتالف ياتيف قتوة - 2

ثائمتا  راب  وحت ها بتل كانتتحثدلت  آقلما يف القرون املاضية كانت بريطانيا -ب  م اون  -ال ولة اليت هي أح   ريف الصران، وأستا ة التاالثات 
ئ ع ت هم ، وال قيمتة للمبتاثع وها خت ا   حتش  اللثاء لت تصر ولتبقى هي ااقوى، وق  يكون ع وها ابامح حليثها اليو ، وق  يكون حليثها اليو 

س العظميتس يف ل انيتة كإحت ى القتوتلعامليتة اارب يف هذا وإمنا املهم املصاحل. وق  تلقت أمريكا هذا ال ر  من بريطانيا وأتق ته، آثور دروجها من ال
 زي مث حلتف ثول ج توبللتف املركتالعامل أحا ت االحتاث السوآييت بسلسلة متصلة من ااح ف وهي من ال رب إىل الشرق: حلف اا ل طي مث ا

  مل تاتربه 1991 - 199٠لتيل يف حترب اخل خترق آسيا الذي مك ها من دوع التربس الكوريتة والثيت اميتة. وع ت ما أراثت أمريكتا ضترب العتراق
ا علتتى  لتت   وإمنتتا حشتت ت حتالثتتا متتن ث ثتتس ثولتتة، وع تت ما أراثت التتت دل يف الصتتومال عتتا  -وحتت ها  حتالثتتا متتن    حشتت ت1992 متتا قتت ْر

ث أمريكتتا. البشتترية ويستتلم ج تتو  ائر ح اخلستتعشتترين ثولتتة تقريبتتا، و لتت  العتبتتارات ثوليتتة ولتتت آا جب تتوث التت ول الليثتتة الاتتعيثة يف املق متتة لتتامتتل أآتت
 وبثهم أصل هذه السياسة )سياسة التاالثات( ميكن تثس  ك   من أح اث التاريخ املاضي واملعاصر.
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قتت  املعاهتت ات التتيت تع ملهتتزومس يفواجتتل االحتثتتا  ابلقتتوة، ولكتتي يبقتتى القتتوي قتتواي والاتتعيف ضتتعيثا، كتتان امل تصتترون ميلتتون ختتترو هم علتتى ا - ٣
 ث أآتتراث جيشتتها ة وكثتتيض عتتوب رتتا  قتتق هتتذا، وهتتذه الشتتروط نستت ة مكتتررة ومعتتاثة يف كتتل حتترب، وهتتي: تقستتيم أرع ال ولتتة املهزومتتعقتتب التتر 

ملهزومتة يف الشتروط علتى أملانيتا صترون هتذه اوكثيض تسلياه وإلزا  ال ولة املهزومة ب آا تعوياات مالية ت هكهتا لست وات  ويلتة، أملتى اللثتاء امل ت
ماوالتتت بعتتض هتتتذه و العامليتتة ال انيتتة  ن يف التتربامليتتة ااوىل وآرضتتوا علتتى أملانيتتا أال تتاتت  متتتا ال مستتا أبتت ا، مث أملوهتتا علتتى أملانيتتا واليتتتاابالتترب الع

  كمتتا هتتزو ي يولوجيتتته علتتى املسياستتته وأ الشتتروط ستتارية املثعتتول إىل اليتتو ، وهتتذه الشتتروط نثستتها تطبتتق علتتى العتتراق اليتتو . بتتل أحيتتا  ميلتتي امل تصتتر
بل امسا تور استتق - وب خترق آستيا جللثاء يف قائ  قوات ا -آعلت أمريكا ابلياابن يف الرب العاملية ال انية إ  استقبل اَّ رال اامريكي ماك آرثر 

 نتزن قة ابإلضتاآة إىللياابن، وهتي الستاب، وأ لهه وأهانه وأملى عليه ختروط استس   ا194٥ /8 /14الياابن ه وهيتو على  هر البارجة ميسوري يف 
 را ي آيها.طبيق ال ظا  ال ميق ثسه علي تالص حيات املطلقة ل مسا ور وتطبيق ال ظا  ال ميقرا ي ال ريب، وأقا  ماك ارثر يف الياابن ليشرف ب

اامتتم(  شتتأ امل تصتترون )عصتتبة أنة ااوىلواجتتل االحتثتتا  ابلقتتوة ياتتا امل تصتترون أسستتا لسياستتة العتتامل رتتا  قتتق مصتتالهم، آبعتت  التترب العامليتت - 4
  بعتت  التترب العامليتتة ال انيتتة، ليت تتذ 194٥  ك تتاِث قتتم يثرضتتون متتن د لتته سياستتتهم علتتى العتتامل، مث أنشتتأوا )هيتتتة اامتتم املتاتت ة( عتتا  192٠عتتا  

مى ِبتق رتا يست -العتامل  لثون ستائر ثو  -امل تصرون مايشاءون من قرارات ابسم امل ظمتة ال وليتة أي ابستم العتامل كلته، واحتتثظ امل تصترون انثستهم 
وهتتي متتن صتت ا  -يتتة مل ظمتتة ال ولليعرتضتتوا علتتى أي قتترار ميكتتن أن ياتتر رصتتالهم أو رصتتاحل حلثتتائهم، وحتتىت التستتت    ا -)الثيتتتو(  -التت قض 
نظتتا   لعتتاملي اَّ يتت ، وهتتوابل ظتتا  ا ىضتت هم. واليتتو  وبعتت  تثتترث أمريكتتا ابلقتتوة يف العتتامل تريتت  أن تثتترع سياستتة ج يتت ة عليتته وهتتي مايستتم -أيتت يهم 

 هتتي  تاخوت متتن لشترعية ال وليتتة التيتقرا يتتة واالعصتا اامريكيتتة ال ليظتة الطويلتتة امل لثتة أبخلثتتة  عمتة براقتتة اْسهتا محايتتة حقتوق اإلنستتان ومحايتة ال مي
 الطواخيت.

 إضاآية. ة  اتية وقوةنوعان: قو  -كما  كر  وهي املتاكمة يف الع قات ال ولية   -وال ا ر يف التاريخ د  أن قوة ال ول  - ٥
 أما القوة الذاتية لل ولة: آهي حمصلة قوتس: قوة مع وية وأدرى ماثية. -أ 

ين.  التثتتوق علتتى اآلدتتر إىل الرخبتتة يفتتت آعهم إىل  لتتب املعتتايل و  -ولتتو آاستت ة  -أمتتا القتتوة املع ويتتة: آهتتي أن يكتتون لتت ى أهتتل هتتذه ال ولتتة عقيتت ة 
ث معي تة كت عوى اليهتو  عتس يف أرعثة ال ول عقائ  آاس ة يف ختعوهبم لتاقيق  ل ، كالت ين رجت  ااجت اث، وكاثعتاء حتق ختتعب موأحيا  يبل قا

 تت ما وضتتا عر التت يل، يف أرع آلستتطس، وكعقيتت ة تثتتوق جتت ح علتتى جتت ح، كتثتتوق اَّتت ح اابتتيض علتتى ختت ه وكتتان هتتذا متتن بواعتتل االستتتعما
لقتوي أن اقتوى، آأصتبح متن حتق البقتاء لأل ليت َت ل التطبيق االجتماعي ل ظرية التطور ل ارون، والتيت تت ص علتى أناالجنليزي هربرت سب سر نظريته ا

لقويتة عمار لتأكتل الت ول اسيتر االستتتَيكل الاعيف الذي ليح له حق يف اليتاة انته عاهتة يف ستبيل التقت   البشتري، وبتطبيتق هتذا علتى الت ول مت 
  .  ال ول الاعيثة ابسم التق 

َكالَّتِذيَن ِمتن )اىل لقتوة، م هتا قولته تعتلكأركتان   يتةآوأما القوة املاثية: آتعتم  على رك س: ك رة املتال وك ترة العت ث، وقت   كر تا هللا تعتاىل يف أك تر متن 
تتتم  اْلَكتتترََّة َعلَتتتْيِهْم َوأَْمتتتَ ْثَ ك م أِبَْمتتتوَ ) عتتتاىلت، وقولتتته ٦9توبتتتة: ال (قَتتتتْبِلك ْم َكتتتان واْ َأخَتتتت َّ ِمتتت ك ْم قت تتتوَّة  َوَأْك َتتتتَر أَْمتتتَواال  َوَأْواَلثا   اِل َوبَ ِتتتَس مث َّ َرَثْثَ  َلك 

 ، وحنوها من اآلايت. ٦اإلسراء:  (َوَجَعْلَ اك ْم َأْك َتَر نَِث ا  
ا اقجتترة ن اليتتو ، أو بتشتتجياا تثعتتل إيتتر وقتتذا آتتإن التت ول يف ستتعيها حنتتو القتتوة تستتعى لتك تت  أمواقتتا وأعتت اثها، وقتت  يكتتون هتتذا بتشتتجيا الت استتل كمتت
 ، وكمتتا آعتتل بستتمارك يف 18٦٦ايطاليتتا  إليهتتا كمتتا جتلتتب إستترائيل اآلن يهتتوث العتتامل إليهتتا، أو بتوحيتت  عتت ة ثول يف ثولتتة كمتتا آعتتل كتتاآور يف توحيتت 

ايثتتان ال التتل  و آقتتط يف عهتت موستتك  ، وكمتتا آعتتل قياصتترة روستتيا يف أتستتيح روستتيا والتتيت كانتتت يف يتتو ِ  متتا عبتتارة عتتن إمتتارة18٧1توحيتت  أملانيتتا 
م لتة هتذا   (. وأ 18٦٥ - 18٦٠كيتة ) . وكما آعل ل كولن يف توحي  الوالايت الشمالية ما الوالايت اَّ وبية عقتب الترب ااهليتة اامري1481

 كة احملصورة يف التعاون االقتصاثي.ة املشرت   ب ال من السوق ااوربي1999ك  ة، ولعل أ ها اليو  سعي ال ول ااوربية إلنشاء أوراب املوح ة عا  
وقت  ويف املقابل آإنه ع  ما تسعى ثولة إلضعاف أدرى آإهنا تسعى يف إآقارها واست زاف أمواقا كما تستعى يف تقليتل عت ث ستكاهنا وعت ث جيشتها، 

لمر، وقت  يكتون هتذا ابالرهتاب كمتا آعتل اليهتوث يتم هذا ابإلابثة اَّماعية كما آعل ااوربيون الذي استو  وا أمريكا بسكاهنا ااصليس من اق وث ا
  وبع ه بسكان آلسطس ل آعهم إىل ترك أراضيهم ابملذابح اَّماعية اليت أوقعوها هبم، وق  يكتون اإلضتعاف ابلتقستيم كمتا تثترع 1948قبيل عا  
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هبذا مت تقسيم أراضي ال ولتة الع مانيتة إىل ثول ختترق  ال ول امل تصرة على ال ول املهزومة تقسيم أراضيها وإجبارها على ثآا تعوياات مالية ابهظة،
 ، 199٣ة حاليتتا أوراب وإىل التت ول العربيتتة الاليتتة، وهبتتذا مت تقستتيم املانيتتا عقتتب التترب العامليتتة ال انيتتة إىل ختتترقية وخربيتتة، وهبتتذا تقستتم أراضتتي البوستت 

وة وع ث السكان، وقا ع اصر أدترى لعتل أ هتا اإلثارة الرختتي ة لل ولتة مث مستاحة واام لة ك  ة. هذا مايتعلق ابلقوة الذاتية واليت أهم ع اصرها: ال ر 
 اارع و بوخراآيتها وموقا ال ولة وخ ها.

ستا علتى هتذه كلهتا تعتمت  أساو اخلارجيتة.  أما القوة اإلضاآية لل ولة: آهتي القتوة ال اختتتة عتن حتالثتات ال ولتة متا خ هتا متن الت ول، وع قاْتا -ب 
ى م هتا بيلتة آترأى أدترى أقتو قالف الرجتل حتتية لل ولة، آال ول اادرى ترخب يف التاتالف متا القتوى ال الاتعيف، وكتانوا يف اَّاهليتة إ ا القوة الذا

وَن نَكتااث  تَتتَِّ تذ  ْعتِ  قت توَِّة أَ بتَ  َخْزَقَتا ِمتن  نَتَقَاتتْ َواَل َتك ون تواْ َكتالَّيِت ) ىل وحالف ااقوى، آذ  هللا نقتض العهتوث يف قولته تعتاىلنقض حلثه ما ااو 
َ ك ْم َأن َتك وَن أ مَّةم ِهَي أَْرىَب ِمْن أ مَِّة ِإمنََّ  ل  أمَْيَاَنك ْم َثَد   بَتيتْ  .92ال ال:  (هِ وك م  اّلله  بِ ا يَتبتْ

 تستثي ه من ثراسة التاريخ. -وإن كانت حقائق قرآنية  -وهذا وخ ه 
ستتبة إىل ن -استتة امليكاآيلليتتة ة تتبتتا السييل التت يل: أن الاتتارة ال ربيتتة هتتي حاتتارة ال أد قيتتومتتن ال تتتائل التتيت خيتترج هبتتا ثار  التتتاريخ التت و  - ٦

وة، أمتتا الاتتعيف ستتبون حستتااب إال للقتتوالتتيت تتتتل ص يف أن ال ايتتة تتتسر الوستتيلة، اليراعتتون مبتت أ وال عهتت ا ، بتتل ال  -  1٥2٧نيقتتوال ميكتتاآيللي 
ث المر، مث استتق موا ااصليس من اق و  يكا سكاهنايبي ونه إ ا لز  اامر كما أابث ااوربيون القاثمون امر  آي قاون معه العهوث واملواثيق امل لظة، بل

قيتا حتىت اليشتاركوهم   أعتاثوهم إىل اآريم متن العبيتالعبي  من اآريقيا ليزرعوا قم اارع ول عوا قم املواختي وليشي وا قم امل ن، آلما است ثذوا حاجته
وا قتتم ثولتتة ْسوهتتا إىل اآريقيتتا وأنشتتأ اثوا العبيتت أمريكتتا، وآعلتتوا هتتذا ابستتم حتريتتر العبيتت ، وْسهتتوا التترئيح اامريكتتي ل كتتولن راتترر العبيتت ، آأعتتال متترة يف 

قصتتثهم ابلق ابتتل بالعامليتتة ال انيتتة  ن يف التترب)ليبتت اي( أي الريتتة. وكلهتتا ألثتتا  داثعتتة وسياستتة داثعتتة. مث استتتعملوا اإلابثة اَّماعيتتة متتا أهتتل اليتتااب
مريكتا البياتاء هتل كانتت أ ااب البشترةالذرية، حىت أن ان يرا خان ي رئيسة ووراء اق   السابقة قالت  ات يو : هل لو كتان ختتعب اليتاابن متن أصت

ح اابتيض  ة تثتوق اَّت هتي عقيتو متريكيس، ستلقي عليهم الق ابل الذرية . تش  بذل  إىل عقي ة التمييز الع صري الراس ة يف أ هان ااوربيس واا
استبق ان الترئيح اامريكتي أيت تا  حتىت آعلى خ ه متن ااج تا   وات البشترة امللونتة التيت دتب أن ك مته، مث استتعملوا اإلابثة اَّماعيتة متا ختتعب 
كتا ألقتت ض التقت يرات أن أمريبعتجتاء يف  نيكسون تعه  ذعاثة آيت ا  إىل العصر الجري، يش  إىل تصميمه على إابثة كل معتامل امل نيتة هبتا، وقت 

 ابتل التيت استت  متها أ تراف كميتة متن الق ابتل أك تر متن جيتا الق  -( 19٧٥ - 19٥٥دت ل الترب التيت استتمرت عشترين عامتا ) -علتى آيت تا  
 (.194٥ - 19٣9الصران كلها يف الرب العاملية ال انية )

( والتتيت تبتتس عبتتاثة 1842 - 18٣9)التتيت نشتتبت يف م تصتتف القتترن املتتي ثي املاضتتي  وممتتا يتت لل علتتى ال أد قيتتة الاتتارة ال ربيتتة، حتترب ااآيتتون
اء العتامل بتان ااآيتون متن أحنتأمريكتا جتلو هذه الاارة للمال والسعي يف حتصيله أبي صورة ولتو بتت م  إنستانية الشتعوب اادترى، آقت  كانتت اجنلترتا 

ه بستبب تلكها التجار ااجانب يف بت ثميقا  امسا ور الصس ابحراق خماون االآيون اليت  18٣9لبيعه لشعب الصس  ي الك اآة الع ثية، ويف عا  
ن متترات وحصتتلت اجنلتترتا جتتارة امل تت التت مار التتذي لتتق بشتتعبه، آأعل تتت اجنلتترتا التترب علتتى الصتتس وانتصتترت عليهتتا وأرخمتهتتا علتتى آتتتح أستتواقها لت

يكتا التيت وط علتى الصتس، وأمر  آترع الشتر ليزيتة يف أرع الصتس وإىل اليتو ، وتبعتهتا أمريكتا يفالصس على مي اء هونل كونل وحولته إىل مستعمرة اجن
ا الوحي ة ما الصس مل ة قرن من الزمان يف امل  را  ت.تزعم حماربتها لتجارة امل  رات اليو  كانت جتاْر

وات وال هتتب وامتصتتاص ثتتر  اتتارة الستتلبا وال أد قيتهتتا، آهتتي حهتتذه هتتي الاتتارة ال ربيتتة التتيت تت تتىن ابلشتتعارات اَّميلتتة كتتذاب  كثتتي وراءه قباهتت
 الشعوب الاعيثة واعتصارها، وهي حاارة اإلابثة اَّماعية وجتارة امل  رات وديانة العهوث.

تسيتتر االستتتعمار  ومتتن ال تتتائل التتيت خيتترج هبتتا ثار  التتتاريخ التت ويل التت يل: أن القتتويه اليعتت   حيلتتة لتاقيتتق مآربتته ولقهتتر الاتتعثاء، آقتت ميا  مت - ٧
ول اادترى، ااوريب لسائر ثول العامل ابسم حماربة الت لف ومساع ة ال ول املت لثتة علتى التقت  ، واليتو  التعت   أمريكتا حيلتة لتسيتر تت دلها يف الت 

صتتتس ملتت ة مائتتتة ستتت ة يف آمتترة تتتتت دل ابستتم حماربتتتة امل تت رات كمتتتا تتت دلت يف ب متتتا واعتقلتتت رئيستتتها نورييجتتتا يف حتتس كانتتتت جتتتارة أمريكتتتا متتا ال
امل تت رات، ومتترة تتتت دل أمريكتتا ابستتم محايتتة التت ظم ال ميقرا يتتة كمتتا تتت دلت يف جري تتاثا، وكتتأن جتتورج واختتت طن أول رئتتيح امريكتتا قتت  وصتتل إىل 

نتتت إنستتانية ع تت ما الرايستتة ابلطتترق ال ميقرا يتتة ، ومتترة تتتت دل أمريكتتا استتباب إنستتانية كمتتا تتت دلت يف ُشتتال العتتراق والصتتومال، وكتتأن أمريكتتا كا
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أمريكتا  أابثت م يس اق وث المر من سكان أمريكا ااصليس ، ومرة ترآا أمريكا سيف حماربة اإلرهاب يف وجه من اليلف َلثههتا متن الت ول، وكتأن
 -عامتا . وكتأن إسترائيل ، وع  ما أابثت سكان آيت تا  يف حترب ثامتت عشترين 194٥مل تكن إرهابية ع  ما ألقت الق ابل الذرية على الياابن عا  

إنسانية وخت  إرهابيتة . ويف اَّملتة آتإن القتوي اليعت   حيلتة لتسيتر إجرامته، وهتو ي ت  مباثئته متن الشتيء إىل نقياته،  -اليت تتعه  أمريكا بس متها 
 ويثرع على الاعثاء مايشاء. 

 رتتا يتتؤثي إىل اختتتعال ار آيمتتا بيتت همختتت ة ادتتت ف الكثتت -الستتواء والقتت   علتتى  -ومتتن ال تتتائل التتيت خيتترج هبتتا ثار  التتتاريخ التت ويل التت يل  - 8
ستقط آيهتا  -ان آيها كلها من الكثار واليت كانت أ راف الصر  - ( 194٥ - 19٣9الصراعات امل مرة بي هم، وم ال  ل  الرب العاملية ال انية )

 (. وهتذا كلته مصت اق 1918 - 1914 الترب العامليتة ااوىل )مخسون مليون قتيتل يف خمتلتف أحنتاء العتامل، ومتن قبتل ستقط عشترة م يتس قتيتل يف
يعا  َوقت ل وهب  ْم خَتىتَّ ) –يف الكاآرين  -قوله تعاىل  ت َته م  اْلَعتَ اَوَة َواْلبَتْ َات) ،وقوله تعاىل 14الشر:  (حَتَْسبت ه ْم جَِ املائت ة:  (ْلِقَياَمتةِ ااء ِإىَل يَتتْوِ  آََأْخَريْتَ ا بَتيتْ

َ ا بَتيتْ َته م  اْلَعَ اَوَة َواْلبَتْ َااء ِإىَل يَتْوِ  اْلقِ ) ، وقوله تعاىل 14  .٦4ملائ ة: ا (َياَمةِ َوأَْلَقيتْ
نوا وما ادت ف الكثار آيما بي هم إال أهنم يتا ون ع   مواجهة املسلمس، كمتا كتان يوحت هم اباب رومتا يف التروب الصتليبية ااوىل، وكمتا كتا - 9

ع   حماربة ال ولة الع مانية، وهو اللف الشيطاين ال جح، آإمنا هم حزب الشيطان وإمنا املشركون جنتح، آه تم  يتا ون آيما يسمى ابللف املق  
َوالَّتذيَن ) ، وقتال تعتاىل ٣٦التوبتة:  (َوقَاتِل واْ اْلم ْشرِِكَس َكآآَّة  َكَما يت َقتاتِل وَنك ْم َكآآَّتة  ) يؤجلوهنا ع   مواجهة اإلس  . قال تعاىل يت اسون د آاْم أو

َ ةم يف اَاْرِع َوَآَساثم َكِب م  . ولق  أحصتيت التروب التيت داضتتها ال ولتة الع مانيتة ٧٣اانثال:  (َكَثر واْ بَتْعا ه ْم َأْولَِياء بَتْعِض ِإالَّ تَتْثَعل وه  َتك ن ِآتتْ
يف ستتتمائة ستت ة رعتت ل حتترب واحتت ة كتتل عشتتر   آوجتت ْا ستتتس حتتراب  19٠٠  وحتتىت عتتا  1٣٠٠م تتذ أتسيستتها علتتى يتت  ع متتان بتتن أر  تترل عتتا  

َوَمتا ) معظمها ض  ال صارى يف أوراب وروسيا، حىت َتك وا من َتزيتق ال ولتة الع مانيتة ولكتن بعت ما دربتت متن ثادلهتا، آقت  قتال تعتاىل س س، كانت
، آت  يتتمكن الكتاآرون  ٣٠الشتورى:  (مُِّصتيَبِة آَِبَمتا َكَستَبْت أَيْتِ يك مْ َوَما َأَصاَبك م مِهن ) ، وقال تعاىل ٧9ال ساء:  (َأَصاَبَ  ِمن َسيِهَتِة َآِمن نتَّْثِس َ 

متتن املستتلمس إال إ ا آستت  املستتلمون متتن ثادلهتتم أوال، كمتتا ثلتتت عليتته اآلايت الستتابقة، وكمتتا أدتتس  التتق جتتل وعتت  عتتن ضتتعف كيتت  الكتتاآرين 
لَتن َيا ترُّوك ْم ِإالَّ أَ  ى َوِإن ) ، وقتال تعتاىل٧٦ال ستاء:  (ْيطَاِن ِإنَّ َكْيَ  الشَّتْيطَاِن َكتاَن َضتِعيثا  َقاتِل واْ َأْولَِياء الشَّ آتَ )للمؤم س اخللصاء يف قوله تعاىل 

 ، وقتال تعتاىل12٠آل عمتران:  ( خَتتْيتا  َوِإن َتْصتِس واْ َوتَتتتَّق تواْ اَل َيا ترُّك ْم َكْيت  ه مْ ) ، وقال تعاىل111آل عمران:  (يت َقاتِل وك ْم يت َولُّوك م  اَاث اَبَر مث َّ اَل ي  َصر ونَ 
الثتتح:  (س  ََّة اّللَِّ الَّيِت َقْ  َدَلْت ِمن قَتْبل  َولَتن جتَِتَ  ِلس ت َِّة اّللَِّ تَتْبتِ ي   ، َوَلْو قَاتَتَلك م  الَِّذيَن َكَثر وا َلَولَّو ا اْاَْثاَبَر مث َّ اَل دَِ  وَن َولِيها  َواَل َنِص ا  )

 –يف هزميتة أ حتِ   -س ة ق رية التت لف ماوج ت أسباهبا، آإن كلثت أسباهبا آلت لف أستباهبا أي لت قص اإلميتان كمتا قتال تعتاىل ، آهذه 2٣ - 22
َها قت ْلت ْم َأىَّ َهتَذا ق ْل ه َو ِمْن ِع ِ  أَنْتث ِسك مْ ) ت م مِه ْتَليتْ بس ابن القيم رمحه هللا هذه القيقتة  . وق 1٦٥آل عمران:  (َأَوَلمَّا َأَصابَتْتك م مُِّصيَبةم َقْ  َأَصبتْ

 .2، ونقلها ع ه ص يق حسن دان1أجلى بيان ع   ك مه يف أسباب دذالن املؤمن و هور ع وه الكاآر عليه
املستلمس  لكوارث التيت تصتيبابيقارن أب ا والذي ال -وال ا ر يف التاريخ يرى ال مار اقائل الذي يصبه هللا على الكاآرين يف خمتلف البل ان  - 1٠
 مار عق وخ هتتا. وهتتذا التتصتت  والصتتوا، ستتواء كتتان هتتذا التت مار بستتبب التتروب أو بستتبب الظتتواهر الكونيتتة كتتالزالول والساكتتس والثياتتا ت وااعا-

ارِِهتْم َحتىتَّ ََيْيتَ ثَ ةم َأْو حَت تلُّ َقرِيبتا  مِهتن َعتَصت َتع واْ قَارِ  ه م ِرَتاالَّتِذيَن َكَثتر واْ ت ِصتيبت   َواَل يَتتزَال  ) الذي  ل ابلكاآرين يف ال نيا هو مص اق قوله تعاىل
م هللا . آتانظر كيتف يعتذهب21الستج ة:  (ْرِجع تونَ  َلَعلَّه تْم يتَ ْلَعتَذاِب اْاَْكتَسِ اَولَ  تِذيَق تَّه ْم ِمتَن اْلَعتَذاِب اْاَْثَى ث وَن ) ، وقتال تعتاىل٣1الرع :  (َوْع   اّللهِ 

 توبون .يف ال نيا قبل اآلدرة لعلهم ي
ال يعرآون إال إقا  واحت ا  هتو املتال، والتذي يف ستبيل حتصتيله  -بل الكثارعموما  -وال ا ر يف التاريخ ال ويل ال يل د  أن الاارة ال ربية  - 11

ل يل إال وستيلة الستت زاف واالستت ار به يرتكبون أقبح الثظائا، آهم يسمون أنظمتهم ابلرأْسالية ان رأ  املال هو معبوثهم، وماكان االستعمار ا

                                                 

 ، ط ثار املعرآة2٠٠ - 18٠ص  2و ل  يف كتابه )إخاثة اللهثان من مصاي  الشيطان( ج  1

 ط مكتبة ثار الرتاث ابلقاهرة 428 - 2/41٥يف كتابه )ال ين اخلالص(  2
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ااخ يتتاء  دتت ات املستتتعمرات وم هتتا أنشتتأت التت ول االستتتعمارية ب يتهتتا ااساستتية والتاتيتتة وأقامتتت صتت اعاْا العريقتتة، ومتتا التتراب إال وستتيلة ميتتتص هبتتا
ستتت زاف أمتتوال التت ول الثقتت ة )املستتماة ابل اميتتة( يف أمتتوال الثقتتراء ثوال  كتتانوا أو أآتتراثا ، ومتتاالروب التتيت يشتتعلوهنا يف خمتلتتف أحنتتاء العتتامل إال وستتيلة ال

ب عتن قتتل ختراء ااسلاة من ال ول ال  ية آت ور مصانا أسلاتها وَتتلال دزائن أمواقا وتصرف خمزوهنا الراك  متن ااستلاة الق ميتة، وال يتتورن ال تر 
، ع تت ما حتتاوال 19٧٣، وقتلتتوا ستتلثاثور ألي تت ي يف تشتتيلي 19٦2كون تتو متتن  تتاول اإلضتترار رصتتاله االقتصتتاثية كمتتا قتلتتوا ابتتتريح لومومبتتا يف ال

نْتَيا)أتمتتيم بعتتض االحتكتتارات ال ربيتتة. قتتال تعتتاىل  تتَا اّلله  قَتتتْوَل الَّتتِذيَن قَتتال واْ ِإنَّ اّللهَ ) ، قتتال تعتتاىل212البقتترة:  (و يهِتتَن لِلَّتتِذيَن َكَثتتر واْ اْلَيَتتاة  التت ُّ لََّقتتْ  ْسَِ
يعبتت ون الشتتيطان علتتى القيقتتة آهتتو التتذي  -وكتتل كتتاآر  -. والكثتتار وإن كتتانوا يعبتت ون املتتال يف الظتتاهر إال أهنتتم 181آل عمتتران:  (اءَآِقتت م َوحَنْتتن  َأْخِ يَتت

أملَْ تَتتَر َأ َّ ) ل تعتاىل، وقتا٣٦الزدترف:  (َوَمن يَتْعتش  َعتن ِ ْكتِر الترَّمْحَِن نت َقتيِهْض لَته  خَتتْيطَا   آَته تَو لَته  قَترِينم ) يزين قم الكثر و اهم عليه، قال تعاىل
تتَياِ َس َعلَتتى اْلَكتتاِآرِيَن تَتتتؤ وُّه ْم أَوها   تتْم َعتت  و  ) ، وقتتال تعتتاىل8٣متتر :  (أَْرَستتْلَ ا الشَّ تتْيطَاَن ِإنَّتته  َلك  أملَْ َأْعَهتتْ  ِإلَتتْيك ْم اَي بَتتيِن آَثَ  َأن الَّ تَتْعب تت  وا الشَّ

تتْيطَانَ ) –م عليتته الستت   عتتن إبتتراهي -، وقتتال تعتتاىل  ٦٠يتتح:  (مُّبِتتسم   ، وأبتتوه إمنتتا كتتان يعبتت  ااصتت ا  كمتتا قتتال تعتتاىل44متتر :  (اَي أَبَتتِت اَل تَتْعب تتِ  الشَّ
. آكتل متن عبت  خت  هللا ٧1 - ٦9عراء: الشت (قَال وا نَتْعب    َأْصتَ اما  آَتَ ظَتلُّ َقَتا َعتاِكِثسَ ، ِإْ  قَاَل ِاَبِيِه َوقَتْوِمِه َما تَتْعب   ونَ ، َواْتل  َعَلْيِهْم نَتَبَأ ِإبْترَاِهيمَ )

 آهو يعب  الشيطان على القيقة.
الب متن ثراستته ية اليت  صلها الطوابت الشرعوكل هذه ال تائل وخ ها كرج هبا من ثراسة التاريخ، وهذا يبس ل  أ ية ثراسته، ما ربط وقائعه ابل 

 الشرعية.
 قراءة هذه الكتب:وملعرآة املزي  عن التاريخ ال ويل ال يل ميكن 

 ان اارثن.بعم -لبش  اكتاب )التاريخ السياسي ال يل والع قات ال ولية املعاصرة( لل كتور آايز صاحل أيب جابر، ط ثار   - 1
 كتاب )الع قات ال ولية( َّوويف آرانكل، ترجة ث. خاوي القصي ، ط مؤسسة ْامة.   - 2
 اهرا  رصر.لة، ط مؤسسة اريكي ااسبق ريتشارث نيكسون، ترجة حمم  عب الليم أيب خزانصر ب  حرب( للرئيح اام 1999كتاب )  - ٣
  

 املسألة السادسة: مصادر دراسة الواقع املعاصر
 ا املوضون.ونذكر يف هذا املوضون: وجوب معرآة الواقا، وحقيقة الواقا املعاصر، والكتب اليت نوصي ب راستها يف هذ

 ع.أوال: و وب معرفة الواق
 ا ي به على  ل :اجب يف الواقا. ومممعرآة الو  معرآة الواقا واجبة داصة على أهل العلم املتص رين إلآتاء ال ا  يف نواوقم وم لماْم. إ  الثتوى هي

 آستأل عتن أعلتم كان آيمن كان قبلكم رجل تم قتل تسعة وتسعس نثستا  قال ) عليه الص ة والس  ماورث يف ح يل قاتل املائة: أن رسول هللا  - 1
أعلتم أهل اارع، آ  له علتى راهتب، آتأَته آقتال: إنته قتتل تستعة وتستعس نثستا ، آهتل لته متن توبتة ، آقتال: ال، آقتلته آكمَّتل بته مائتة، مث ستأل عتن 

نطلتق إىل أرع كتذا وكتذا أهل اارع، آ  له على رجلِ  عامل آقال: إنه قتل مائة نثح آهل له من توبة ، آقال: نعتم، ومتن  تول بي ته وبتس التوبتة  ا
. أال تترى إىل معرآتة هتذا العتامل بواقتا البلت ان وأن هتذه بلت ة 1(آإن هبا أ سا يعب ون هللا تعاىل آاعب  هللا معهتم، والترجتا إىل أرضت  آإهنتا أرع ستوء

ثصَّتل
 
ة عتن واقتا البلت ان متن حيتل الصت ح صالة وهذه أرع سوء ، وهكذا العلماء يف كل ومان ومكان دب أن تكون ل يهم م ل هتذه املعرآتة امل

وخ هتا، والثساث ومن حيل أحوال أهلهتا وحكامهتا، ملتا يرتتتب علتى  لت  متن الواجبتات الشترعية اَّليلتة كتاقجرة واَّهتاث وأحكتا  املتواالة واملعتاثاة 
عتت اء لتثريتتق املستتلمس، هتتذا إ ا اهتتتم أهتتل والدتوو أن ت اصتتر اهتمامتتات أهتتل العلتتم ثادتتل التت وث السياستتية لبلتت اهنم، تلتت  التت وث التتيت وضتتعها اا

 وال بل اهنم. العلم أبح
، نزلتت هتذه اآلايت 4 - 1الترو :  (يف ِبْاتِا ِستِ سَ ، يف أَْثَى اْاَْرِع َوه م مِهتن بَتْعتِ  َخلَتِبِهْم َستيَتْ ِلب ونَ ، خ ِلَبِت الرُّو   ، امل)وقال هللا عزوجل  - 2

رى كيف لثت هللا أنظارهم هبذه اآلايت إىل واقا العامل من حتوقم يف ومتاهنم وإىل متواوين القتوى ال وليتة آيته ، وهتو واملسلمون ركة قبل اقجرة، أال ت
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ا  ابلسياستة مانعس ع ه ابالهتما  ابلسياسة ال ولية والصراعات العاملية، إ  كانت الثر  والرو   ا القتوتس العظميتس يف  لت  الوقتت. ولتيح االهتمت
إىل اخللتق   عليته الصت ة والست  ب ال اآلة، بل هو واجب أياا ملا يرتتب عليه من واجبات أملتهتا عامليتة هتذا الت ين وعمتو  بع تة ال ت  ال ولية من اب

َل اْلث ْرقَتاَن تَتبَتاَرَك الَّتِذي نَتتزَّ ) تقسيم اخللق إىل مؤمن وكاآر، وتقسيم العامل إىل ثار إست   وثار كثتر. قتال تعتاىل كاآة، هذا العمو  الذي ترتب عليه
يعا  ) ، وقال تعاىل1الثرقان:  (َعَلى َعْبِ ِه لَِيك وَن لِْلَعاَلِمَس َنِذيرا    .1٥8ااعراف:  (ق ْل اَي أَيتَُّها ال َّا   ِإينهِ َرس ول  اّللِه ِإلَْيك ْم جَِ

تتتواثههم وتتترامحهم وتعتتا ثهم، م تتل  اَّستت  إ ا اختتتتكى م تته  م تتل  املتتؤم س يفبقولتته ) عليتته الصتت ة والستت  أمتتر آدتتر: وهتتو مانبهتته عليتته رستتول هللا  - ٣
للعمو  الوارث يف الت يل  -. هذا ال يل ي ل ذختارته على وجوب معرآة أحوال املسلمس يف العامل 1(عاو ت اعى له سائر اَّس  ابلسههر والمى

ه أو ب عائه، آمن مل يثعل  ل  آليح من هتذا اَّست  إ  مل يتتأثر رتا وأن يهتم املسلم ملا يصيب املسلمس يف أي مكان، وأن يعي هم ب ثسه أو رال -
(، وهي صي ة وعي  ترث يف حق أهل الكبائر، آ ل على أن من مل يهتم أبمر املسلمس وواقعهم هتو آمث عتاص، ليح م اأصاب اَّس ، وت اله صي ة )

 أحوال املسلمس يف العامل على كل مسلم حي ما كان. هذا ماي ل عليه مثهو  امل الثة قذا ال يل، ويستثاث م ه وجوب معرآة
 آهذه ال صوص وحنوها ت ل على وجوب معرآة الواقا على العامل والعامي على السواء. 

 اثنيا: حقيقة الواقع املعاصر.
 البل ان.  ختىتت ويفحي ما ميمت بصرك الجت  لواقع ا إال حقيقة واح ة وهي آت  الكثار ابملسلمس آتكا  ريعا يف ختىت ا اال

َواَل يَتزَال تتتوَن ) اىل، وقتتتال تعتتت1٠1و لتتت  أن هللا تعتتتاىل أدتتتس  بشتتت ة عتتت اوة الكثتتتار ل تتتا، آقتتتال تعتتتاىل )إن الكتتتاآرين كتتتانوا لكتتتم عتتت وا  مبي تتتا ( ال ستتتاء 
تتْن َأْهتتِل اْلِكتَتتاِب لَتتْو يَتتتر ثُّوَنك م مِهتتن بَتْعتتِ  ِإميَتتاِنك ْم َوثَّ  ) ، وقتتال تعتتاىل21٧البقتترة:  (يت َقتتاتِل وَنك ْم َحتتىتََّ يَتتتر ثُّوك ْم َعتتن ِثيتتِ ك ْم ِإِن اْستتَتطَاع واْ  َك ِتت م مِه

تتْن ِع تتِ  أَنث ِستتِهم تتْم اَل ََيْل تتوَنك ْم َدبَتتاال  َوثُّواْ َمتتا) ، وقتتال تعتتاىل1٠9البقتترة:  (ك ثَّتتارا  َحَستت ا  مِه  اَي أَيتَُّهتتا الَّتتِذيَن آَم  تتواْ اَل تَتتَِّ تتذ واْ ِبطَانَتتة  مِهتتن ث وِنك 
وكان الكثار ومل يزالوا  ملون ل تا   .12٠آل عمران:  (ِإن ََتَْسْسك ْم َحَسَ ةم َتس ْؤه ْم َوِإن ت ِصْبك ْم َسيِهَتةم يَتْثَرح واْ هِبَا) ، وقال تعاىل118آل عمران:  (َعِ تُّمْ 

رهتتم، وهتو جهتاث الطلتتب، القتتوة وأمتر  ب تزوهم يف عقتر ثاكتل هتذه العت اوة والب اتتاء والرخبتة يف اإلآستاث واإلضترار، ويف مقابتتل هتذا أمتر  هللا ذعت اث 
، وهبتتذا  تتل املستتلمون أعزة.وقتت  كتتان الكثتتار يرتبصتتون ٥التوبتتة:  (آَتتاقْتتت ل واْ اْلم ْشتترِِكَس َحْيتتل  َوَجتت َتُّ وه مْ ) وهتتو متتن أنتتوان التترب الوقائيتتة، قتتال تعتتاىل

َتك تتوا يف الوقتتت الاضتتر متتن االيقتتان  -ريط املستتلمس يف إعتت اث القتتوة ويف اَّهتتاث وبستتبب تثتت -لإليقتتان ابملستتلمس، وآشتتلوا متترات ع يتت ة، إال أهنتتم 
يوختت  أن تت اعى علتيكم اامتم كمتا تت اعى ااكلتة ) عليته الصت ة والست  ابملسلمس بل والثت  هبم، هذا الواقا التذي يعتس ع ته بصت ق قتول ال ت  

بتتل أنتتتم يومتتتذ ك تت ، ولكتت كم خ تتاء ك  تتاء الستتيل، ولي تتزعن هللا متتن صتت ور ) الصتت ة والستت   عليتته( قتتالوا: ومتتن ِقلَّتتةِ  حنتتن يومتتتذ ، قتتال إىل قصتتعتها
، رواه أمح  وأبتو ثاوث والطتساين 2(حب ال نيا وكراهية املوت(، قالوا: ايرسول هللا، وما الوهن ، قال )ع وكم املهابة م كم، وليقذآن يف قلوبكم الوهن

ح سكان العامل  -مليون نسمة  12٠٠يبل  ع ث املسلمس عن ثوابن. وأي  ل وهوان أخت  من أن  وليست قم ثار إس   َيوون إليهتا  -حوايل مخ 
 وال إما  للمسلمس يلو ون به، خ اء ك  اء السيل. 

ر يف أدتذ الكثتاة ورعيتة، آمانية حكومتوق  ب أ آت  الكثار ابملسلمس م ذ أك ر من مائة س ة، ما الاعف الش ي  الذي َثبه يف جس  ال ولة الع 
ومن هتذه  حىت حتقق أه اآها، ط قا ب قةهنش هذا اَّس  وَتزيقه وإآساثه حىت التقو  له قائمة، واكذ آت  الكثار ابملسلمس ع ة صور مت الت طي

 الصور:
يتؤثي إىل تثتيتت قت رات  التقسيم: وهو من أهم الوسائل اليت يستعملها القوي إلضعاف دصمه، بتقسيم أرضه إىل ثوي ت ص  ة ضعيثة را - 1

بلقتان يف اخلصم، وق   كرت صورا  لذل  يف ك مي عن التاريخ ال ويل ال يل. آقا  الكثار املستعمرون بتقسيم أراضتي ال ولتة الع مانيتة إىل ثول ال
يا ويف ختترق اآريقيتتا وخرهبتا. واتبعتتت ختترق أوراب وإىل الت ول العربيتتة املعروآتة اليتتو ، كمتا قتتاموا بتقستيم خ هتتا متن أراضتتي املستلمس يف ج تتوب ختترق آستت

وكتذل   سياسة دبي ة يف التقسيم كثيلة أبن تبقتي كتل ثولتة ضتعيثة، آال ولتة التيت لت يها ك اآتة بشترية وعمالتة متاهرة كمصتر موارثهتا الطبيعيتة حمت وثة
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ال، وال ولتة ال  يتة ابامتوال كبلت ان اخللتيل تعتاين متن أمواقا، وال ولة اليت ل يها موارث  بيعيتة وأرع وراعيتة دصتبة كالستوثان آقت ة يف العمالتة واامتو 
ستكرية ن رة السكان ون رة اارع الزراعية واملياه، وه اك ثول آق ة يف كل ختال كتاارثن. آت  ميكتن ل ولتةِ  متن هتذه أن تشتكل قتوة اقتصتاثية أو ع

ل. وقت  مت هتذا عتن عمت ، يف حتس أنته لتو احتت ت هتذه الت ول رثرثها، آاارع يف مكان، والكثاءات البشرية يف مكان آدر، واملال يف مكتان اثلت
 يف ثولة واح ة كما كانت يف  ل اخل آة اإلس مية لتكونت م ها قوة عظمى بشرية واقتصاثية وعسكرية.

ون م حت وثها تت تا ترستمل ق حمايت ة ومل تقف سياسة التقسيم اخلبي ة ع   هذا ال ، بل حرصت على دلق مشاكل ح وث بس ال ول برتك بعض امل ا
اعات أو حروب بستبب اختتعلت نز  ملكيتها ال ول املتجاورة، وحسب ختهاثة املت صصس توج  اليو  مائة نقطة د ف ح وثي بس ال ول العربية

، ل ح يتبوثان بستب م لتن مصتر والستبعاها كارب العتراق والكويتت، ونتزان قطتر والباترين، ونتزان الستعوثية والتيمن، ونتزان ع َمتان والتيمن، ونتزا 
 ونزان ليبيا وتشاث، ونزان اَّزائر وامل رب، وخ ها.

ئتته باختتترا ، مت يف أث امقستتمة حكمتتا  إحتت ل حكومتتات كتتاآرة يف هتتذه التت ول الاتتعيثة: قتتا  الكثتتار املستتتعمرون ِبكتتم ك تت  متتن هتتذه البلتت ان امل - 2
ماعيتتة وسياستتة اليتتة واليتتاة االجتعتتام ت املاتتاء والتعلتتيم واإلعتت   واملاحتت ل أنظمتتة كتتاآرة حمتتل اانظمتتة اإلستت مية يف ختتتىت ا تتاالت كالتشتتريا والق

م لكم الب ث ذعت اث بعتض أب ائهتا تعليمتا  وتت انظمتة الكتاآرة يف هيلهم لتطبيتق هتذه ا ريبا  لتتأال ا  ونظا  اَّيوه وخ ها، وقا  الكثار أث اء مباختْر
ملرتت ة متن أب تاء اه إىل هتذه الطائثتة عت ما أوكلتو بار املستتعمرون عتن الكتم املباختتر قتذه التب ث إال حكم الب ث وإثارة ختتوهنا امل تلثة، ومل يت تل الكثت

 املسلمس اليت سارت على هنل الكاآرين.
، امتتة وحكمتتوا التتب ث هبتتن هتتذه اانظوضتتا نظتتم كتتاآرة لسياستتة هتتذه التتب ث الاتتعيثة املقستتمة: كمتتا  كتتر  أعتت ه، وقتت  أنشتتأ الكثتتار املستتتعمرو  - ٣

لمس عتن لكتاآرة هتي ستلخ املستاه اانظمتة وأسسوا املعاهت  والكليتات لتت ريح هتذه اانظمتة الكتاآرة اب تاء املستلمس ليواصتلوا الكتم هبتا. وخايتة هتذ
، وقال 1٠9البقرة:  (ارا  ن بَتْعِ  ِإميَاِنك ْم ك ثَّ َلْو يَتر ثُّوَنك م مهِ ) ، وقال تعاىل21٧البقرة:  (َحىتََّ يَتر ثُّوك ْم َعن ِثيِ ك ْم ِإِن اْسَتطَاع واْ ) ثي هم، كما قال تعاىل

 .118آل عمران:  (اَل ََيْل وَنك ْم َدَباال  َوثُّواْ َما َعِ تُّمْ ) تعاىل
ا، ة عليهتتاآرة وإستتبال الشتترعيانظمتتة الكتتاومل يكتتتف الكثتتار واملرتتت ون ذحتت ل اانظمتتة الكتتاآرة حمتتل اانظمتتة اإلستت مية، بتتل وو ثتتوا التت ين لمايتتة 

ريعة تتثتتتق متتتا مبتتتاثئ الشتتت س الوضتتتعيةووجتتت وا يف علمتتتاء الستتتوء متتتن يثتتتيت أبن االختتتترتاكية متتتن اإلستتت  ، وأن ال ميقرا يتتتة متتتن اإلستتت  ، وأن القتتتوان
 ، وبتت ال متتن أن تكتتونن الاتت التاإلستت مية، وأن آوائتت  الب تتوك مباحتتة، وأن متتن يعتتارع ختتتيتا متتن  لتت  آهتتو متتن اخلتتوارج املتتارقس، وختت   لتت  متت

 لسياسة َتبعة لل ين أصبح ال ين َتبعا للسياسة الكاآرة ومو ثا  خل متها، كما قال الشاعر:ا
 ولََتشهَ نَّ بكل أرع آت ة      :.     آيها يت َبان  ال ين  بيَا َْسَاح

 ي ثيت على  هب املعز وسيثه    :.     وهوى ال ثو  وحق ها املِْلَااح
متتتر والتتز  والقمتتتار  يلتتتة متتن اخلعمار وآتتترع القتتوانس الكتتتاآرة اختتراق بتتت ث املستتلمس بشتتتىت صتت وف الر إآستتاث الشتتتعوب املستتلمة: صتتتاب االستتت - 4

 مل تعتت  آستتاث هتتذه الشتتعوب حتتىتإى هتتذا إىل والث تتون اخلليعتتة والعتتري والتتتسج واالدتتت ط، هتتذا ابإلضتتاآة إىل إآستتاث م تتاهل الرتبيتتة والتعلتتيم، وقتت  أث
 ع  ل يها  ة لتاصيل معايل اامور، آا   عن التثك  آيها.ل يها خنوة أو َخْ ة على ثين ومل ت

عال العتت اوات رصتتوا علتتى اختتتحالعمتتل علتتى إبقتتاء أستتباب الاتتعف واالنقستتا : حتترص الكثتتار علتتى إبقتتاء بتت ث املستتلمس ضتتعيثة ومقستتمة، بتتل  - ٥
 بي ها، ومما آعلوه يف هذا الشأن:

ترستم دطتوط الت وث    مقستمة ملي ال ولتة اإلست مية الكتسى علتى تترك م تا ق حمايت ة ختمشاكل ال وث: وق  حرص الكثار ع   تقسيم أراض -أ 
ف ربيتتة مائتتة نقطتتة دتت التت ول الع آيهتتا بتتس التت ول املتجتتاورة، لتظتتل هتتذه التت ول تت تتاون ملكيتهتتا وتتصتتارن متتن أجلهتتا، و كتترت لتت  أنتته توجتت  بتتس

 ال ول. ح وثية تشكل ق ابل قابلة ل نثجار الختعال الروب بس هذه
هتذه و ثولتة ملكيتة رجعيتة  اثهتا. آهتذهادت ف اانظمة وااي يولوجيات يف ال ول املتجاورة: واليت حتول بس تقارب هذه ال ول آا  عتن احت -ب 

ت  الَّ َأْْسَتِإْن ِهتَي إِ ) جهورية ثورية تق مية، إىل آدر هذه ااْساء اليت ماأنزل هللا هبا من سلطان، قتال تعتاىل نتَزَل اّللَّ  وَهتا أَنتت ْم َوآاَبؤ ك تم مَّتا أَ م  اء َْسَّيتْ
ََْْوى اْاَنث ح  َوَلَق ْ هِبَا   .2٣ال جم:  (ْق َ ىان رَّهبِهِم  مهِ  َجاءه م ِمن س ْلطَاِن ِإن يَتتَِّبع وَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما 
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ات عائليتة  وراي، أو كانتت أقليتست صت يس يف وارنتة يف لب تان وكالَتليت  ااقليتات ومتا  الكتم يف التب ث: ستواء كانتت أقليتات ثي يتة كال صتارى امل -ج 
ة يتتة متتا القتتوى ال وليتتالثتتات ثآاعكمتتا يف ثول اخللتتيل، وال تيجتتة أن هتتذه ااقليتتات الاكمتتة متتا دشتتيتها متتن ضتتيان الكتتم م هتتا تظتتل مرتبطتتة بتا

ْلت . اعستكري التذي يستلبها النقت ب اليتوه قويتة بب ثهتا دشتية االكاآرة تست زف أموال الب ث، كما حَت تول هتذه ااقليتات الاكمتة ثون إنشتاء ج
 
مل

 وال تيجة هي أن تظل الب ث ضعيثة مست زآة ماليا، وهذا هو الواقا.
 بس هذه ال ول رخم كثرها. -أو حىت التعاون  -حماربة أي حماولة للوح ة  -ث 
 هبا. ل قيلة أو املتق مةااء الص اعات عن انتاجها، وحماربة أي حماولة إلنشحرمان ب ث املسلمس من أسرار التك ولوجيا املتق مة، آا   -هت 
ويف  لتستهي ت يف اليتاةاال ترب حيتل  است زاف العقول ال اهبة من ب ث املستلمس: بتشتجيا املت صصتس يف ختتىت العلتو  علتى اقجترة إىل بت ث -و 

 ن دساْم.كثار ولتظل ب ث املسلمس مت لثة حمرومة مالبال العلمي وحيل ال دول املرتثعة، ليقو  هؤالء ِب مة ال
 اكتذ استت زاف أمتوالو قت ة ضتعيثة آاست زاف اامتوال: حرصتت الت ول الكتسى الكتاآرة علتى استت زاف دت ات بت ث املستلمس لتظتل هتذه التب ث  -و 

 املسملس صورا  متع ة م ها:
 ة.لعربية أبسعار عاليواق ال ول اه أبسعار وهي ة، ما بيا سلعها امل تلثة يف أسحصول ال ول الكسى على املواث ااولية كالبرتول وخ  • 
لاة يف ، وت ور مصانا ااسايت ااسلاةختراء ااسلاة من ال ول الكسى، وما اوثايث اخل آات بس ال ول املتجاورة يزثاث سباق التسلح ومشرت • 

 ال ول الكسى ويصب مال املسلمس يف دزائ هم.
ل ذا كلتته انتقتتال أمتتواهتتى، وحمصتتلة ل التتروب ومايتبعتته متتن ختتتراء ااستتلاة والتت مار الشتتامل مث إعتتاثة االعمتتار بواستتطة ختتتركات التت ول الكتتس اختتتعا• 

 -  199٠/1991ت عتراق والكويتبستبب حترب اخللتيل بتس ال -املسلمس إىل دتزائن قتوى الكثتر العامليتة. وقت  بل تت دستائر عشترين ثولتة عربيتة 
 انس ألف مليون ثوالر.مبل  ستمائة ومث

م، و لت  يف ة وأمتان حستب ثعتايتهوآره متن ستريحتويل أموال ب ث املسلمس ال  ية إىل دزائن قوى الكثر العاملية: ابثدار الثوائض يف ب وكهم ملا ت• 
 بعتتض يف - الب تتوك ال ربيتتة العتترب يفات مقابتتل عتت   االستتتقرار يف ب تتوك امل طقتتة العربيتتة وعتت   استتتقرار قواني هتتا وأنظمتتة الكتتم آيهتتا. وتبلتت  متت در 

اتة وراعيتة أهلها، واح ثت هن ت ك  ا  منستمائة ألف مليون ثوالر، لو أنثقت يف الت مية والتعم  ثادل ب ث العرب واملسلمس اخ  -التق يرات 
 وص اعية بب ثهم.

لتيت تتذهب إىل وا -لت يون اخلارجيتة لثقت ة يف اق التراب، ذختراق الت ول احتويل أموال ب ث املستلمس الثقت ة إىل دتزائن قتوى الكثتر العامليتة: عتن  ريت• 
أضتتعاف القتترع  يبلتت  أضتتعاف مث تظتتل هتتذه التت ول تتت آا أقستتاط هتتذه التت يون وآوائتت ها لعشتترات الستت س رتتا -جيتتوب الكتتا  اخلونتتة املثستت ين 

 ة ال ائ س. ااصلي ورا خيرب اقتصاث هذه ال ول، بل دعل هذه ال ول واقتصاثها حتت سيطر 
ولتمتلتتال  عها ويرتتتزق عماقتتا،لتتت ور مصتتانوحصتيلة هتتذه الصتتور وخ هتتا حتويتتل أمتتوال املستتلمس إىل بتت ث قتتوى الكثتتر العامليتتة لتاتتخ التت   يف عروقهتتا، و 
لسياستات اي ثتذون هتذه  التذين . والوستطاءدزائ ها، ولتبقى ب ث املسلمس آق ة وخالب أهلها ال د ون مايس ون به رمقهم وما يسرتون بته عتوراْم
امتتوال يف ر اصتتبهم وتكتت يح ا  االحتثتتا اخلبي تتة الضتتعاف بتت ث املستتلمس واآقارهتتا هتتم حكتتا  هتتذه التتب ث الكتتاآرون املرتتت ون. التتذين الَهتتمه قتتم إال
ومتهتتا أواليتتته حكتتم مصتتر يف و   يتته الستت دتتزائ هم وحستتاابْم ابلب تتوك ااج بيتتة، وختتتراء القصتتور والِاتتَيان أبوراب وأمريكتتا. ولعتتل يف ستتورة يوستتف عل
متن ختتروط  ية بشترو ها اَّامعتة التة الشترعاالقتصاثية ماي ل  على أثر اإلثارة الرختي ة يف ص ح أحوال الب ث. ومتن ه تا آلتيح خريبتا  أن تكتون الع
لكوميتة متن اإىل آستاث اإلثارة  كلهما ترجتاتويل الو ائف العامتة يف ثار اإلست  ، واملتأمتل يف أحتوال العتاملس العتريب واإلست مي دت  أن معظتم مشتا 
شتعوب يرتشتي ثون  لت ، والو ص   يسترق أكس رأ  إىل أص ر رأ ، آالكب  يسرق السرقة الكب ة ويتعا ى الرختوة والعموالت الكب ة، واملو ف ال

امل كتر،   هتي عتناامر ابملعروف والاَّهاث و  قعوثها عناإلس مية تتاور جوعا، وهذه أثى العقوابت الق رية اليت ي زقا هللا هبذه الشعوب الثاسقة ب
تتَن ) ، وقتتال تعتتاىل٥4لزدتترف: ا (آَاِستتِقسَ  ا قَتْومتتا  آَاْستتَتَ فَّ قَتْوَمتته  آََأ َتتاع وه  ِإهنَّ تتْم َكتتان و ) ورتابعتهتتا للاكتتا  الطواخيتتت، قتتال تعتتاىل لَّتتِذيَن اآَتتِبظ ْلِم مِه

ا ابتن تيميتة  من الطيبات حترميا ق راي وإن مل حتر  عليهم خترعا،  كر هتذهللا، آالظاملون  رمهم 1٦٠ال ساء:  (أ ِحلَّْت َق مْ َهاث واْ َحرَّْمَ ا َعَلْيِهْم  َيِهَباِت 
 وابن القيم رمحهما هللا، وهذا التار  الق ري يكون ابلثقر واَّون أو ابملرع وخ ها.
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الَّتِذيَن وَ لهِلَِّذيَن آَم  واْ اْليَته توَث  اِ  َعَ اَوة  خَت َّ ال َّ لََتِجَ نَّ أَ ) عامل اإلس مي: قال تعاىل بل يف قلب الإنشاء ثولة إسرائيل يف قلب العامل العريب - ٦
 وهتي آلستطس - قلبته أرع العتامل اإلست مي ويف . آإمعا  يف إ الل العرب واملسلمس اقتطعت قوى الكثر العاملي قطعتة خاليتة متن82املائ ة:  (َأخْترَك واْ 

، وكلمتا سترائيل وضتمان أم هتاإعتن محايتة  ها ال ه أع اء املسلمس وهم اليهتوث، وأعل تت قتوى الكثتر العتاملي وعلتى رأستها أمريكتا مستتوليتهاوم ات -
ا اف قت راْيف امل طقتة الستت ز  ثتر العتامليانت ب رئيح ج ي  امريكا ج ث هذا التعه  وتثاى يف تقت   املزيت . وإسترائيل متا هتي إىل وكيتل لقتوى الك
لكتم احملاآظتة علتى أنظمتة يت تقاتي ابيف سلسلة من الروب املتتاليتة، ولته يت  أي ثولتة حتت ث نثستها ابخلتروج عتن سياستة قتوى الكثتر العتاملي والت

 الكاآر ابمل طقة وابقاء ثوقا ضعيثة مقسمة.
ة يف امل طقتة، ومتن   ثولتة إست مية قويتال بعت  قيتاإن تتزول خالبتا ومل ت شأ ثولة إسرائيل إال بع  ووال ال ولة اإلس مية الكسى، وابلتايل آإن إسترائيل لت

ان وإمنتا كت - ث ستكاهنا ستطس وقلتة عتلاتعف العمتق االسترتاتيجي لثل -ال احية التارخيية آإن أهتل آلستطس مل يستتقلوا ابلت آان عتن أنثستهم و لت  
صتتر، وبلثتتظ آدتتر آتتإن مالشتتا  أو  وث علتتى قيتتا  ثولتتة إستت مية يفيتت اآا عتتن آلستتطس أهتتل الشتتا  وأهتتل مصتتر، آاامتتل يف القاتتاء علتتى إستترائيل معقتت

قت ميا متن البقتاء  صتليبيس مل يتمك توا تتر أن الالطريق إىل الق   مير عس ثمشق والقاهرة، آإن إسرائيل ال تبقى إال بسبب ديا ت اانظمة العربية، أمل
ا َتكتن ر ختتيخ اإلست  . آلمت ين كمتا  كتسماة ابل ولة الثا مية . وكتانوا مرتتيف ساحل الشا  إال يف  ل وجوث ثولة ختيعية دبي ة يف مصر، وهي امل

 هت. ٥8٣طس يبيس يف حص ح ال ين اايويب من إوالة هذه ال ولة املرت ة وقامت حكومة إس مية رختي ة رصر مت ال صر على الصل
ذا هتعلتى  لت ، واليعتين  مصر والشا  الثلسطي يس أن يساع وا أهلآاسرتثاث آلسطس م وط بقيا  ثولة إس مية يف مصر أو يف الشا ، ودب على 

 رات ا.تعاىل أوسا من تق يه سباانه و أن يتوقثوا عن جهاث اليهوث يف آلسطس بل يعملوا على احملورين معا، لعل هللا أن يثتح عليهم آإن رمحت
ل وث أنثستتهم، كمتتا يثعتتس متتن اليهتتهتتذه ستتتكون أختتت  بطشتتا  ابملستتلم كمتتا دتتب علتتى الثلستتطي يس أن يقتتاوموا إنشتتاء ثولتتة آلستتطي ية علمانيتتة، آتتإن

 حكا  العرب اليو  ابملسلمس يف ختىت البل ان.
ة بها، والت ول العربيتتته أمتا  ختتعكما دب مقاومة ثعاوي الصلح والس   ما إسترائيل، إ  البت  لكتل حكومتة آاست ة متن عت و تتتاجر بت عوى مقاوم

ا هتتو الكتتاآرة أمتتا  ختتتعوهب ه الكومتتاترائيل، آتتإ ا مت الستت   متتا إستترائيل، آتتإن العتت و البتت يل التتذي ستتتظهره هتتذاليتتو  تتتتاجر بتت عوى مقاومتهتتا إلستت
 ن العت و البت يل بعت أت لتف. كمتا اإلس   واملتت ي ون، والتذين سيتعرضتون لتبطش أختت  بت عوى حماربتة هتذه الكومتات لإلرهتاب والتطترف وثعتاة ال

ك لََّمتا ) يل، كمتا قتال تعتاىلمتن إسترائ يضلصتراعات ال ادليتة واالقليميتة بتس الت ول العربيتة  اْتا، و لت  بتاتر الصلح ما إسرائيل سيكون مزي  متن ا
اعات لبتت يل الستترائيل هتتو اإلستت   وأهلتته أو الصتتر ا، وستتواء كتتان العتت و ٦4 ة: املائتت (َأْوقَتت  واْ َ را  لهِْلَاتتْرِب َأْ َثَأَهتتا اّلله  َوَيْستتَعْوَن يف اَاْرِع َآَستتاثا  

 ال ادلية واالقليمية آإن الرابح الوحي  من وراء  ل  هو إسرائيل وسائر قوى الكثر العاملية.
 ومتتذهب جهتتور رع آلستتطس،أوقتتذا دتتب مقاومتتة ثعتتاوي الصتتلح متتا إستترائيل آاتت  عتتن أن الصتتلح ي طتتوي علتتى اإلقتترار ِبتتق إستترائيل يف َتلتت  

ت هي  عتن أن الكومتا واو  ل ، جباملسلمس، مهما أآىت أصااب السماحة وأصااب الثايلة  الثقهاء أن الكثار الميتلكون مااستولوا عليه من
 لاها متا إسترائيل أنصتة، آاقيقتة اليت تصطلح ما إسرائيل هي حكومات خ  خترعية مل ت عقت  قتا واليتة ختترعية أصت   علتى مقتاتى الكتتاب والست 

 من الميل  يعطي من اليستاق.
قعتوثهم مس وبتذنوهبم وبلرعاصتي املست لمس املعاصتر، وهتي آتت  الكثتار هبتم آتكتا  ريعتا يف ختتىت ا تاالت وختتىت البلت ان،هذه هي حقيقتة واقتا املست

، 129ا  انوا يكستبون( اانعتكتبعاتا رتا   عن اَّهاث يف ستبيل هللا تعتاىل، وكيثمتا يكتون ال تا  ي توله علتيهم، قتال تعتاىل )وكتذل  نتويل بعتض الظتاملس
 . 44)إن هللا ال يظلم ال ا  ختيتا، ولكن ال ا  أنثسهم يظلمون( يونح وقال هللا تعاىل 

 عصي ا ودالث ا آَتَعاقَتْبَت ع ال      :.     وَحكَّْمَت آي ا اليو  من ليح يرحم
 آهل من آيتة وتوبة .

 اثلثا: الكتب اليت نوصي بدراستها يف هذا املوضوع.
البتتاب، وهتتو أن التوصتتية بكتتتاب متتا ليستتت تزكيتتة ملؤلثتته، كمتتا أن التوصتتية بكتتتاب ليستتت تزكيتتة أحتتب أن أكتترر ه تتا الت بيتته التتذي  كرتتته يف أول هتتذا 

و لت  متن ابب أدتذ اخلتسة متن أهلهتا ولتو كتانوا كثتارا ،  -حقيقة الواقا املعاصر  -لكل ما ورث به وإمنا املقصوث معرآة ما ورث به مما يتعلق روضوع ا 
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 ، وهذا ما نوصي به من كتب:114 /4مون الثتاوى( انظر ما قاله ابن تيمية يف هذا يف )جم
 يف معرآة خمططات الكاآرين حملاربة اإلس   واآساث املسلمس. - 1
 )امل ططات االستعمارية ملكاآاة اإلس  ( حملم  حمموث الصواف.• 
 )االجتاهات الو  ية يف ااثب املعاصر( لل كتور حمم  حمم  حسس.• 
 ية( لل كتور حمم  حمم  حسس.)اإلس   والاارة ال رب• 
 )حصون ا مه ثة من ثادلها( لل كتور حمم  حمم  حسس.• 
 )ال ارة على العامل اإلس مي( ترجة حمب ال ين اخلطيب ومساع  اليايف.• 
 )التبش  واالستعمار( ملصطثى دال ي وعمر آرو .• 
 )وحي القلم( ملصطثى صاثق الراآعي.• 
 .)ال زو الثكري( َّ ل كش • 
 )اإلس   وامل نية ال ي ة( ايب ااعلى املوثوثي.• 

 وهذا على سبيل امل ال، وإال آالكتب يف هذا الشأن ك  ة.
 واقا املسلمس. - 2

 ابإلضاآة إىل الكتب السابقة، نوصي را يلي:
 )حاضر العامل اإلس مي( حملم  جيل املصري. ط ثار أ  القرى.• 
 .)معامل يف الطريق( لسي  قطب• 
 )جاهلية القرن العشرين( حملم  قطب.• 
 نشوء ال ول العربية ال ي ة على انقاع ال ولة الع مانية. - ٣
 )يقظة العرب، َتريخ حركة العرب القومية( َّورج انطونيو ، ط ثار العلم للم يس.• 
 )َتريخ ا تما العريب ال يل واملعاصر( ق   آتال ورآيق سكري، ط جرو  بر .• 
 اقا العامل العريب ومشاكله.و  - 4
 مذكرات ال كتور حمموث رايع. أمس عا  جامعة ال ول العربية ااسبق.• 
 ليل(.(، و )دريف ال اب(، و)حرب اخل19٦٧كتب الصاايف حمم  حس س هيكل، وم ها )ملثات السويح(، و)االنثجار •  
 )القاية الثلسطي ية( حملم  عزة ثرووة.• 
 عزة ثرووة. )مأساة آلسطس( حملم • 
 )أه اف اسرائيل التوسعية يف الب ث العربية( حملموث ختيت دطاب.• 
 دسارة العامل ابحنطاط املسلمس. - ٥
 )ما ا دسر العامل ابحنطاط املسلمس( ايب السن ال  وي.• 
 )االس   والاارة العربية( حملم  كرث علي.• 

 خ.وهذا آدر ما أ كره يف املبال اخلاص ب راسة التاري
 

ي تهي بذل  كتاب آالكتاب،  اب هذاوهبذا أدتم الباب السابا اخلاص را أوصيت ب راسته من كتب يف ص وف العلم امل تلثة، وهو آدر أبو 
 )اَّاما يف  لب العلم الشريف(، هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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 خامتة الكتاب
 )اجلامع يف طلب العلم الشريف(

  
 لص ة والس   على املبعوث رمحة للعاملس.الم  هلل رب العاملس وا

 أما بع :
. ومتتن هتتذا البتتاب آإنتته متتامن دتت  علمتتته يف ختتتأن 1(ال يتتؤمن أحتت كم حتتىت  تتب اديتته متتا  تتب ل ثستته) عليتته الصتت ة والستت  آقتت  قتتال رستتول هللا 

بههتت عليته وحتذهرت م ته آيمتا يتعلتق روضتوعات  لب العلم إال وق  أوصتيت بته ونصتات بته يف كتتايب هتذا، ومتا متن ختتر أو دطتأ علمتته إال وقت  ن
 هذا الكتاب، وإن ترتب على هذا خاب بعض ال ا  آاسب ا مرضاة هللا تعاىل وهو حسب ا ونعم الوكيل.

 يف  بتته دتت ا  يثقهتتهمتتن يتترث هللا) وقتت  اجتهتت ت يف ال صتتياة للمستتلمس عامتتة ولطتت ب العلتتم متت هم داصتتة عستتى هللا أن ي ثتتا رتتا يف كتتتايب هتتذا، و
 (.ال ين

 
م  هلل سليما  ك  ا . والبه وسلم تله وصاآوسباان  اللهم وِبم ك أخته  أن ال إله إال أنت است ثرك وأتوب إلي ، وَصله اللهم على حمم  وعلى 

 رب العاملس.
 
 

 كتبه إمياان واحتسااب
 عبدالقادر بن عبدالعزيز

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 متثق عليه 1

 منرب التوحيد واجلهاد
*  *  * 

http://www.tawhed.ws 

http://www.almaqdese.net 

http://www.alsunnah.info 

http://www.abu-qatada.com 

http://www.mtj.tw 

 

 

 

 

http://www.tawhed.ws/
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 الصفحة املوضوع
  وا هة الكتاب
  الكتابطريقة وضع 
  مقدمة الكتاب

  فضل العلم وفضل أهله: الباب األول
  متهيد يف بيان املراد ابلعلم املمدوح وأهله

  ااثلة من كتاب هللا تعاىل علي آال العلم وآال أهلهالفصل األول: 
  ااثلة من الس ة على آال العلم وآال أهلهالفصل الثاين: 
  احل يف آال العلم وآال أهلهمن أقوال السلف الصالفصل الثالث: 
  بيان مراتب ال ا  يف استاقاق هذا الثالالفصل الرابع: 

  حكم طلب العلم الشرعي: الباب الثاين
  مقدمة أصولية
  حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه الفصل األول:
  فر( العني من العلم الشرعي الفصل الثاين:

  الشرن املسألة ااوىل: بيان حاجة ال ا  إىل
  وجوب العلم قبل القول والعمل وحرمة القول والعمل ب   علم ال انية: املسألة
  تعريف آرع العس من العلم ال ال ة: املسألة
  ااثلة على آرضيته الرابعة: املسألة
  أقسا  العلم الذي هو آرع عس اخلامسة: املسألة
  العلم الواجب العيين العا  -أوال        

  العلم الواجب العيىن اخلاص -اثنيا        
   فر( الكفاية من العلم الشرعي الفصل الثالث:

  املسألة ااوىل: تعريف آرع الكثاية من العلم
  أثلة وجوب آرع الكثاية من العلم ال انية املسألة
  كيف يتأثي آرع الكثاية من العلم  ال ال ة: املسألة
  لكثاية من العلمصثة آرع ا الرابعة: املسألة
  ملى أعياهنعحثظ جممون علو  ال ين واجب على جممون القائمس بثرع الكثاية ال  اخلامسة: املسألة

  املسألة الساثسة: مىت دوو االختت ال بثرع الكثاية من العلم
  س: مىت يص  آرع الكثاية من العلم آرع عالسابعةاملسألة

  الثالث: كيفية طلب العلمالباب 
  وا ب اسماا يف معليم الرعية وحفظ العلم الفصل األول:

  يف اامة صلى هللا عليه وسلم  املسألة ااوىل: بيان قيا  اإلما  مقا  ال   
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  املسألة ال انية: بيان مستولية اإلما  عن تعليم اامة
  املسألة ال ال ة: تثصيل واجبات اإلما  يف تعليم اامة

  من هذه الواجبات -خ  اإلما   -ما دب على والة اامور املسألة الرابعة: 
  املسألة اخلامسة: تقص  اائمة يف أثاء واجبهم ال يسقط عن املسلمس واجبهم

  وا ب العلماء يف مبليغ العلم: الفصل الثاين
  املسألة ااوىل: بيان أن تبلي  العلم واجب على العلماء

  بوجوب تبلي  العلماملسألة ال انية: امل ا بون 
  املسألة ال ال ة: أساليب تبلي  العلماء للعلم

  املسألة الرابعة: تقص  العلماء يف تبلي  العلم ال ي سقط عن العامة وجوب  لبه
  وا ب العامي يف طلب العلم ومبليده: الفصل الثالث

  املسألة ااوىل: وقت وجوب  لب آرع العس من العلم
  ة: كيف يطلب العامي العلماملسألة ال اني

  الطريق ااول: التعلم ابلتلقي عن العلماء مشاآهة      
  الطريق ال اين للتعلم: التعلم رطالعة الكتب      

  املسألة ال ال ة: ما دب على العامي من تبلي  العلم
  داَتة هذا الثصل
  وا ب الر ل يف معليم أهله: الفصل الرابع
  ىل: ااثلة على مستولية الرجل عن تعليم أهلهاملسألة ااو 

  كيف ي علِهم الرجل  أهله  املسألة ال انية:
  دب أن يعلِهمه الرجل  أهله املسألة ال ال ة: ما

  املسألة الرابعة: مىت يب أ تعليم الص  
  خامتة الباب الثالث

  آداب العاِل واملتعلمالرابع: الباب 
  متهيد

  آداب مشرتكة بني العاِل واملتعلم: الفصل األول
  إد ص ال ية يف  لب العلم وتعليمه: ااثب ااول

  تعريف ال ية -أوال        
  حقيقة ال ية -اثنيا        
  حمل ال ية -اثل ا        
  ال رع الذي خت رعت اجله ال ية ما بيان أقسامها -رابعا        
   تؤثر آيها ال يهةااعمال اليت -دامسا        
  (را يةحقيقة ال ميق) )آائ ة( املعاصي ال ت باح ابل يهة وإمنا ب ليل خترعي داص       
  تعريف اإلد ص وبيان حقيقته -ساثسا        
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  التعبه  ابإلد ص -سابعا        
  بيان أن اإلد ص خترط يف قبول ااعمال -اثم ا        
  إد ص ال ية يف  لب العلم ع مات -َتسعا        
  آاائل إد ص ال ية يف  لب العلم وخ ه من الطاعات -عاخترا        
  بيان دطر آساث ال ية يف  لب العلم - حاثي عشر      

  الرص على الوقت: ااثب ال اين
  تقليل الع ئق الشاخلة -أوال        
  ال واآل القاصرة على آاعلهاترجيح االختت ال ابلعلم على  -اثنيا        

  تق   االختت ال اباهم من العلو  ال اآعة: ااثب ال الل
  إحسان ادتيار مص ر العلم: ااثب الرابا

  أوال: املراث رص ر العلم       
  ااثلة على وجوب إحسان ادتيار مص ر العلم :اثنيا       
سن الطالب ادتيار مص :  اثل ا          ر العلمكيف   

  العمل ابلعلم: ااثب اخلامح
  الصس يف  لب العلم ويف العمل به وتعليمه: ااثب الساث 
  آداب العاِل املعلِ م: الفصل الثاين
  آثاب العامل يف نثسه وَثْرِسه: القسم ااول
  آثاب العامل يف ت ريسه: القسم ال اين
  آثاب العامل ما    َّبه: القسم ال الل

  ع مات العلماءالصالس وعلماء السوء: لقسم الراباا
  آداب املتعلِ م: الفصل الثالث

  آثاب املتعلِهم يف نثسه: لقسم ااولا
  القسم ال اين: آثاب املتعلم ما ختي ه
  القسم ال الل: آثاب املتعلم يف َثْرِسه

  خامتة الباب الرابع
  وآدا ماأحكاا املفيت واملستفيت : الباب امام 

  أحكاا املفيت وآدابه: الفصل األول
  القسم ااول: تعريثات هامة

  املسألة ااوىل: التعريثات       
  املسألة ال انية: الثرق بس اإلآتاء والقااء       

  القسم ال اين: حكم اإلآتاء
  املوضون ااول:الكم ااصلي لإلآتاء       
  أحكا  آرعية لإلآتاءاملوضون ال اين:        
  املسألة ااوىل: مىت  ر  اإلآتاء -       
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  املسألة ال انية: مىت ي كره اإلآتاء -       
  املسألة ال ال ة: ميت دوو االمت ان عن اإلآتاء -       
  املسألة الرابعة: هل للمثيت أن يثيت يف مسائل االعتقاث -       
    العلماءة: هل للمثيت أن يثيت يف حاثثة مل يتق   آيها قول احاملسألة اخلامس -       
  املسألة الساثسة: هل دوو للقاضي أن يثيت -       
  املسألة السابعة: هل دوو للمثيت أن يثيت نثسه وقريبه وع وهه -       

  القسم ال الل: صثة املثيت وخترو ه
  القسم الرابا: مراتب املثتس

  ملرتبة ااوىل:املثيت ا ته  املطلق املستقلا       
  املثىت خ  املستقل )أى امل تسب ملذهب( املرتبة ال انية:       
  يتا ته  يف ابب أو مسألة من الثقه، هل دوو له أن يث املرتبة ال ال ة:       
  ه أن يثيتمن تثقهه وقرأ كتااب من كتب الثقه، هل دوو ل املرتبة الرابعة:       
  من كان ع  ه كتب ال يل أو بعاها، هل دوو له أن يثيت املرتبة اخلامسة:       
  العامي إ ا عرف حكم حاثثة، هل دوو له أن يثيت آيها املرتبة الساثسة:       
  إ ا مل د  املستثيت أح ا  يثتيه ألبتهه املرتبة السابعة:       

  ء ابلق واباقوال الراجاةوجوب اإلآتا: القسم اخلامح
  حتر  اإلآتاء ابلَِيل إلسقاط الق املسألة ااوىل:       
  وجوب اإلآتاء ابلراجح وحتر  اإلآتاء ابملرجوح املسألة ال انية:       
  رث الثتاوى ونقض ااحكا  امل الثة للاق. املسألة ال ال ة:       

  االقسم الساث : أحكا  الثتوى وآثاهب
  مسائل متعلقة بسؤال املستثيت أوال:       
  مسائل متعلقة بكيثية اَّواب اثنيا:       
  مسائل متعلقة بصثة اَّواب )الثتوى( اثل ا:       
  املسألة ااوىل: أن يكون اَّواب واضاا  مثص    -       
   ال ة.دوو للمثيت أن يلقي املستثيت يف املسألة ال انية: ال -       
  املسألة ال ال ة: ي ب ي للمثيت أن يثيت بلثظ ال صه مهما أمك ه -       
  املسألة الرابعة: ي ب ي أال ي سب املثيت الكَم إىل هللا إال ب صه  -       
  املسألة اخلامسة: هل يذكر املثيت ثليل الثتوى -       
  لمه يف الواقعة حمل السؤالاملسألة الساثسة: هل يثيت املثيت بع -       
سن ابملثيت أن ميهِه  للاكم املست رب -          املسألة السابعة:   
  املسألة ال ام ة: دوو أن ديب املثيت أبك ر مما س تل ع ه -       
  املسألة التاسعة: مىت ديب املثيت ب   ماس ِتل ع ه -       
سن اب -          ملثيت إ ا َمَ ا أن ي ل على املباحاملسألة العاخترة:   
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  املسألة الاثية عشرة: إ ا احتمل جواب املثيت آهما  دطأ نبَّه عليه -       
  املسألة ال انية عشرة: إ ا كان اَّواب على د ف خرع املستثيت -       
  املسألة ال ال ة عشرة: الت ليظ يف الثتوى -       
  عة عشرة: الَِلف على ثبوت الكم ع   املثيتاملسألة الراب -       
  كيثية كتابة الثتوى  رابعا:       
  آثاب الثتوى دامسا:       
  املسألة ااوىل: ال عاء ع   اإلآتاء -       
  املسألة ال انية: التأين ع   اإلآتاء -       
  املسألة ال ال ة: مشاورة ال قات ع   اإلآتاء -       

  املسألة الرابعة: الصس على املستثيت -       
  املسألة اخلامسة: السرت على املستثيت -       
  يعلمه حكم سؤال املثيت عما ال ساثسا:       
  الال ااوىل: إ ا مل يكن م طالبا  ابَّواب يف الال -       
  الال ال انية: إ ا كان مطالبا  ابَّواب يف الال -       
  حكم إآتاء املثيت ما خ ه سابعا:       
  الال ااوىل: أن يب أ خ ه ابلثتوى مث ي طالب ابإلآتاء معه -       
  الال ال انية: أن يب أ هو ابلثتوى مث ي طالب ابل اللة على خ ه -       
  حكم رجون املثيت عن آتواه، وحكم دطته آيها اثم ا:       
  ألة ااوىل: حكم رجون املثيت عن آتواهاملس -       
  املسألة ال انية: حكم دطأ املثيت يف آتواه -       

        أحكاا املستفيت وآدابه: الفصل الثاين
  صثة املستثيت: املسألة ااوىل
  حكم االستثتاء: املسألة ال انية
  صثة من يستثتيه العامي: املسألة ال ال ة
  عن املثيت املؤهل وبيان كيثية  ل  وجوب ِبل املستثيت :املسألة الرابعة

  مادب على املستثيت إ ا تع هث املثتون املؤهلون:املسألة اخلامسة
  تثتاء()الرحلة ل س دب على املستثيت إ ا مل د  ببل ه من يثتيه ما: املسألة الساثسة
  لبتهايه دب على املستثيت إ ا مل د  من يثت ما: املسألة السابعة
  هل يلز  العاميه أن يتمذهب رذهب م َعسَّ : املسألة ال ام ة
  كتابة االستثتاء:  املسألة التاسعة
  أتثهب املستثيت ما املثيت: املسألة العاخترة

  يثعل من أراث استثتاء جاِ  من الثقهاء ما: املسألة الاثية عشرة
   اإل بة يف االستثتاء:املسألة ال انية عشرة
  االتهبان والتقلي : املسألة ال ال ة عشرة
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  أوال: تعريف التقلي  -       
  تعريف االتبان اثنيا: -      
  القائلون بوجوب التقلي  اثل ا: -      
  رابعا: القائلون بوجوب االتبان -      
  دامسا: القائلون بوجوب االتبان ما جواو التقلي  للارورة -      
  مىت ي ذ  املقل  ساثسا: -      

  هل دوو اعتماث املستثيت على دط املثيت: املسألة الرابعة عشرة
  هل آتوى املثيت م لزمة للمستثيت: املسألة اخلامسة عشرة
  يثعل املستثيت إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر ما: املسألة الساثسة عشرة
  هل دوو تقلي  امليت: املسألة السابعة عشرة
  جت ي  االستثتاء إ ا تكررت نثح الواقعة:املسألة ال ام ة عشرة
  دب على املستثيت إ ا رجا املثيت عن آتواه ما:املسألة التاسعة عشرة

  دب على املستثيت إ ا أدطأ املثيت يف آتواه ما:املسألة العشرون
  اجلهل والعذر به:الباب السادس

  أثره على املكل فمعريف اجلهل وبيان : الفصل األول
  املسألة ااوىل: تعريف اَّهل
  املسألة ال انية: تعريف العذر

  املسألة ال ال ة: أثر اَّهل على أهلية املكلهف
  املسألة الرابعة: اَّهل كمانا من ثبوت ااحكا  الشرعية

  املسألة اخلامسة: اَّهل كمانا من التكث 
   ا التكليف ُحجة هللا اليت يقع: الفصل الثاين

  املسألة ااوىل: حجة هللا تعاىل على دلقه
  املسألة ال انية: حكم من مل تبل ه ثعوة رسوِل يف ال نيا
  املسألة ال ال ة: الرث على من قال إن التكليف ابلعقل

  املسألة الرابعة: الرث على من قال إن التكليف ابملي اق والثطرة
  من  هة القائم  ا ة الرساليةصفة قياا احلج: الفصل الثالث

  املسألة ااوىل: صثة الجة الرسالية
  املسألة ال انية: صثة من يقيم الجة الرسالية

  املسألة ال ال ة: صثة إقامة الجة الرسالية
  من  هة املخاَطب  ا صفة قياا احلجة الرسالية: الفصل الرابع

  لجة() التمكن من العلم اب على املكلثس يةاملسألة ااوىل: ضابط قيا  الجة الرسال
  املسألة ال انية: ضابط التمكن من العلم
  يف صنوأ العلم املختلفة الكتب اليت نوصي بدراستها: الباب السابع
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  متهيد
  الفصل األول:  نصائح لقالب العلوا الشرعية 

  نصائح عامة يف  لب العلم املسألة ااوىل:
  صثتتة العلم املطلوب حتصيلهة: ال اني املسألة
  أقستا  العلو  الشرعيتتةال ال ة:  املسألة
  مستوايت ال راسة ومراحلهاالرابعة:  املسألة
  صثتتات الكتتتاب اَّيتت اخلامسة:  املسألة
    نصائح داصتة ب راسة الكتبالساثسة:  املسألة

    بة األوىلالفصل الثاين:  الكتب اليت نوصي بدراستها يف املرم
    الفصل الثالث:  الكتب اليت نوصي بدراستها يف املرمبتني الثانية والثالثة

  يف دراسة االعتقاد املبحث األول:
  ت وين علم االعتقاثأوال: 
  موضوعات علم االعتقاثاثنيا: 
  كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انيةاثل ا:  
  اث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال ال ةكتب االعتقرابعا:  

  )ت بيهات على الك   يف موانا التكث (
  املوضوع األول:أحكاا الداير

  املسألة ااوىل: أسا  تقسيم العامل إىل ثارين
  ااثلة على هذا التقسيم ال انية: املسألة
  تعريف ثار اإلس   وثار الكثر ال ال ة: املسألة
  ت  ه صثة ال ار الرابعة: املسألة
  ااحكا  املرتتبة على ادت ف ال اير اخلامسة: املسألة

  نقد كتاب )القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع(: املوضوع الثاين
  أوال:  مواضا ال ق  يف الكتاب على التثصيل
  اثنيا:  التقييم اإلجايل لكتاب )القول القا ا(

  كتاب )الرسالة الليمانية يف املواالة(  املوضوع الثالث:  نقد
  القسم األول: يف مقدمات لبحث املسألة.

  املق مة ااوىل: يف بيان معىن الطاخوت وأنصاره
  املق مة ال انية: بيان جرمية أنصار الطواخيت

  كيثية االجتهاث يف ال واول  املق مة ال ال ة:
  تالقسم الثاين:  يف بيان حكم أنصار القواغي

  القسم الثالث:  يف نقد كتاب )الرسالة الليمانية(
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  أوال: بيان مسل  املؤلف يف رسالته ونق ه على التثصيل
  اثنيا:  التقييم اإلجايل لكتاب )الرسالة الليمانية(

  خامتة مبحث كتب االعتقاد
  يف االعتصاا ابلكتاب والسنة املبحث الثاين:

  ا معىن االعتص املسألة ااوىل:
  خاية االعتصا ال انية:  املسألة
  بيان أن االعتصا  هو م هل أهل الس ةال ال ة:  املسألة
  بيان خمالثة الثرق الاالة قذا امل هلالرابعة:  املسألة
  أصول االعتصا اخلامسة:  املسألة
  عرع موضوعات كتاب االعتصا  ابلب اريالساثسة:  املسألة
  ا ثراسة االعتصا مراج :السابعة املسألة
  ماي رسه الطالب حسب مراتب ال راسةال ام ة:  املسألة

  يف القرآن وعلومهاملبحث الثالث:
  أوال:  ثراسة علو  القرآن يف املرتبة ال انية
  اثنيا: ثراسة علو  القرآن يف املرتبة ال ال ة

  يف احلديث وعلومه املبحث الرابع:
  لماء السلف يف حفظ السُّنةاملوضوع األول: بيان  هود ع

  املوضوع الثاين: أنواع علوا احلديث وأهم مرا عها
  .القسم ااول: علم ال يل رواية

  ال ون ااول: كتب الس ة ااصلية       
  ال ون ال اين: كتب الس ة التابعة       
  ال ون ال الل: الكتب املعي ة على ثراسة ال يل       

  : علم احلديث درايةالقسم الثاين
  ال ون ااول: علم مصطلح ال يل        
  .ال ون ال اين: علم الرجال       
  ال ون ال الل: علم الت ريل       

  كتب علوا احلديث اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية  املوضوع الثالث:
   املرمبة الثالثةاملوضوع الرابع: كتب علوا احلديث اليت نوصي بدراستها يف

  علوا اللدة العربية املبحث امام :
  املسألة ااوىل: مكانة الل ة العربية من العلو  الشرعية

  املسألة ال انية: ت وين علو  الل ة العربية
  املسألة ال ال ة: ما نوصي ب راسته من كتب علو  الل ة العربية يف املرتبة ال انية

  من كتب علو  الل ة العربية يف املرتبة ال ال ة نوصي ب راسته املسألة الرابعة: ما
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  يف أصول الفقهاملبحث السادس:
  املسألة ااوىل: تعريف أصول الثقه

  املسألة ال انية: موضوعات علم أصول الثقه
  املسألة ال ال ة: نشوء علم أصول الثقه وت وي ه
  ثقهاملسألة الرابعة: أهم الكتب يف علم أصول ال
  املسألة اخلامسة: حكم تعلم أصول الثقه
  املسألة الساثسة: وقت تعلم أصول الثقه

  املسألة السابعة: كتب أصول الثقه اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية لل راسة الشرعية
  ةاملسألة ال ام ة: كتب أصول الثقه اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال ال ة لل راسة الشرعي

   الفقهيف املبحث السابع:
  املوضون ااول: تعريف الثقه وت وي ه

  املوضون ال اين: أص اف الكتب ال ومة ل راسة الثقه
  نوصي به يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال انية املوضون ال الل: ما
  نوصي به يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال ال ة املوضون الرابا: ما

  موضوعات فقهية متفرقةن:املبحث الثام
  السياسة الشرعية املوضون ااول:
  اِلْسبة املوضون ال اين:

  املوضون ال الل: اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل
  املوضون الرابا:الكم ب   ما أنزل هللا وآاثره

  بيان كيف مت حتكيم قوانس الكثار املسألة ااوىل:       
  والكم والتااكم بتوحي  هللا عز وجل بيان تعلهق مسائل التشريا: ال انية املسألة       
  ِباجة العباث وحتقيقها ملصالهم بيان وآاء أحكا  الشريعةال ال ة:  املسألة       
  بيان مثاس  الكم ابلقوانس الوضعيةالرابعة:  املسألة       
  مق مات هامةاخلامسة:  املسألة       
  ال الة على كثر الكا  ب   ما أنزل هللا سرث ااثلة ال صيةالساثسة:  لةاملسأ       
   ِكر اإلجان على ك ثر الكا  ب   ما أنزل هللاالسابعة:  املسألة       
  أنزل هللا سرث أقوال العلماء يف بيان كثر الكا  ب   ما ال ام ة: املسألة       
  املرتتبة على الكم ابلقوانس الوضعية اآلاثر التاسعة: املسألة       
  يف موضون الكم ب   ماأنزل هللا رث الشبهات العاخترة: املسألة       

  املوضون اخلامح:وجوب التااكم إىل الشريعة
  املوضون الساث :أحكا  أهل الذمة

  أحكا  الجاب وال ظر واالستتذان املوضون السابا:
  عاوف وال  اءحكم امل املوضون ال امن:
  تعب  الرؤاي املوضون التاسا:
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  يف آداب الباطن والظاهر املبحث التاسع:
  عليه الص ة والس اسرية النيب  املبحث العاشر:

  يف التاريخ املبحث احلاد  عشر:
  املسألة ااوىل: تعريف التاريخ

  املسألة ال انية: أ ية ثراسة التاريخ
  اثر ثراسة قواع  آهم التاريخاملسألة ال ال ة: مص

  املسألة الرابعة: مصاثر ثراسة التاريخ اإلس مي
  املسألة اخلامسة: مصاثر ثراسة التاريخ ال ويل ال يل

  املسألة الساثسة: مصاثر ثراسة الواقا املعاصر
  )اجلامع يف طلب العلم الشريف( خامتة الكتاب

  الفهارس
 


