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 ممخص الرسالة 
: تناكلت ىذه الدراسة العممية مكضكعان ىامان مف مكضكعات الشريعة اإلسبلمية، ىدف الدراسة

، حيث بيَّنت الكاقع العقدم الكثني في بمد البعثة "المنيج النبوي في تصحيح العقيدة"أال كىك: 
سبلمية، كنظرة العجـ كما حكليا مف األرض، كمكقؼ أصحاب ىذه العقائد تجاه ىذه الدعكة اإل

 ، كبياف ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:لمعرب الذيف بيعث منيـ النبي 

الدراسة أىمية العقيدة الصحيحة كثمارىا، كتطرقت لبياف أسباب االنحراؼ العقدم  تنبيَّ  .1
 كآثاره السمبية، كسبؿ الكقاية كالعبلج منيا.

االستضعاؼ المتمثمة بالعيد  مراعيان حالة بياف األساليب كالكسائؿ التي سمكيا النبي  .2
المكي، كحالة القكة كالتمكيف المتمثمة بالعيد المدني، متدرجان في ذلؾ، كمراعيان أحكاؿ 
المدعكيف في طبقاتيـ كأعرافيـ كأفياميـ كأجناسيـ، مغمبان جانب الرفؽ كالميف، بما ييبيّْف 

ا يدلؿ عمى صدقو كاحتراـ آدمية المدعك ككرامتو، بم عمى ىداية الخمؽ، شدة حرصو 
 .في حب الخير لمناس كافة، كأف يككنكا جميعان مف أىؿ الجنة 

، كنقمكىا لمناس كافة ،كحفظكىا ،الذيف حممكا ىذه العقيدة كجكب تقدير الصحابة  بياف .3
كأف الطعف فييـ يفضي إلى القدح في العقيدة اإلسبلمية التي دانكا بيا، كنقمكىا لمناس 

 كافة.
في التعامؿ مع المخالفيف مف أىؿ الكتاب كغيرىـ عربان كانكا أك   النبي بياف منيج .4

نما ىك آخر الكسائؿ كاألساليب  عجمان، مبينان أف القتاؿ في اإلسبلـ ليس غايةن، كا 
 لتصحيح العقيدة كالدفاع عنيا، دكف ظمـو ألحد، أك إكراهو عمى اإلسبلـ.

 م في تصحيحك منيج النبالفي بياف تبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ا منيج الدراسة:
ما أمكف في  بالكاقع المعاصر وربط، كذلؾ بتحميؿ النص الكارد في المسألة، كالعمؿ عمى العقيدة

 .الحؽداؿه عمى  أف مجرد عرض منيج النبي  مراعاةمع  ،بعض المكاضيع

 

 كاهلل كليُّ التكفيؽ

 

 
  



  ت

 

Abstract 

 

Aim of this study: This study covers an important topic from the Islamic 

law, namely: "The Prophetic Approach in Correcting Dogma". The study 

shows the dogmatic idolatrous reality in the land of the mission and its 

surrounding, the believers in their attitude towards Islamic Dawa, and 

the non-Arabs look towards the Arabs, of whom the Prophet (PBUH) 

was, as follows: 

 

1- The study shows the importance of correct belief and its outputs 

and it also addressed the reasons for the dogmatic deviation, its 

negative effects, ways of prevention and how to deal with them. 

2- The study shows the methods and means pursued by the Prophet 

(PBUH), taking into account the vulnerability of Mecca era, and 

power and stabilization of Madina era. Also how he took into 

account the classes, minds, races differences of the addressed 

people using kindness and gentleness. This shows the intensity of 

his commitment to guiding all the people and to respect their 

human dignity that demonstrates his sincere intention to make all 

of them go to Paradise. 

3- The study shows the must of appreciation of the companions of 

the Prophet (PBUH), who carried this doctrine, sustained it and 

passed it to all people. In addition, any discredit to them leads to 

questioning the Islamic Sharia, which they believed in. 

4- The study shows the Prophet (PBUH) approach in dealing with 

violators of the people of the scriptures and the others, whether 

Arabs or none Arabs, noting that fighting in Islam is not an end, 

but it is another mean and method to correct the dogma and to 

defend it, without oppressing anyone or forcing him to be Muslim. 

 

Study Approach:  

The researcher used the descriptive and analytical approach to show the 

Prophet (PBUH) approach in correcting dogma by analyzing the 

available text in the question and working on linking the contemporary 

reality as much as possible in some subjects, keeping in mind that just 

showing an approach as the Prophet (PBUH) approach makes it right. 
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ْؿ ِْم َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة قاؿ اهلل تعالى: ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ ]َف

َر اهللَ  ـَ َْٔقَم أَِخَر َوَذ َٚن َيْرُجق اهللَ َواف ـَ ـْ  ٌٜ دَِ َحَسَْ
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 الكرميني إىل والديَّ

 األعساء وأبنائي الغالية وزوجيت
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 املتواضع أهــــــــــــدي هــــــرا الـعمــــــــــــــــــــــــــــــــل
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 شكٌر وتقديرٌ 
  

 ككفقني ليذا العمؿ، ثـ أشكر كالدمَّ  ،ئلسبلـأشكر اهلل تعالى كأحمده أف ىداني ل
الذيف عمماني حيب الديف كالدعكة إليو حتى بمغت ىذا العمؿ، كأشكر زكجتي كأبنائي  الكريميف

 الدراسة. ذيف كانكا ردءان لي عمى إنجاز ىذهال

كما أشكر مشرفي األستاذ الدكتكر: سعد عبد اهلل عاشكر، صاحب الدكر الكبير في  
نج  از ىذه الرسالة.إخراج كا 

جابر زايد السميرم، الذم استقيت منو كأشكر عضكم لجنة المناقشة األستاذ الدكتكر: 
 .مكضكع الدراسة، كاألستاذ الدكتكر: أحمد يكسؼ أبك حمبيةفكرة 

كمية كما ال أنسى منارة العمـ في غزة الجامعة اإلسبلمية كالقائميف عمييا، كأخص منيـ  
إتماـ ىذا  عمىدريسية في قسـ العقيدة بالدراسات العميا، ككؿ مف أعانني الييئة التأصكؿ الديف ك 

 العمؿ.
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 المقدمة
الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره، كنتكب إليو، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا، كسيئات 

يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال  أعمالنا، مف ييد اهلل فبل مضؿ لو، كمف
 .لو، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلوشريؾ 

 أما بعد:

فإف العقيدة أكؿ الكاجبات، كأىميا عمى العبد المكمؼ، اصطفى اهلل تعالى ليا أفضؿ 
خمقو، ليبمغكىا لعباده، كجعؿ ليـ منياجان ميسكران، يكافؽ فطرة  عمييـ الصبلة كالسبلـ خمقو

  كالمتدبر لمكتاب كالسنة يجد ذلؾ جميان.

 رسالة ىؤالء الصفكة عمييـ الصبلة كالسبلـ، برسالة نبينا محمد اهلل تعالى كختـ  
ْؿ َظُْْف ...]:كأمرنا باتباع منيجو، فقاؿ  ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ َوَمٚ َآَتٚ

قا ُٓ َت ْٕ ـْ َأْمِرِه ...]ة أمره، فقاؿ تعالى:كحذرنا مف مخالف، {8[}احلرش:...َؾٚ قَن َظ ٍُ ٚفِ ـَ ُُيَ َْٔحَذِر افَِّذي ِْ َؾ

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ُٓ ٌٜ َأْو ُيِهَٔب ْؿ ؾِْتَْ ُٓ  { 74[ }الـور:َأْن ُتِهَٔب

ىٍعمىمييي }: كقاؿ رسكؿ اهلل  ٍف الشٍَّيًء أىٍصنىعيوي فىكىالمًَّو ًإنّْي ألى ا بىاؿي أىٍقكىاـو يىتىنىزَّىيكفى عى ـٍ ًبالمًَّو مى
ٍشيىة ـٍ لىوي خى    (1).{كىأىشىدُّىي

مَّد:}كبيف أف ىديو أفضؿ ىدم فقاؿ  ٍيري اٍلييدىل ىيدىل ميحى كال فبلح لؤلمة في ، (2){كىخى
 كاالستقامة عمى منيجو.،  إال باتباع ىدم نبييـ الداريف

،  يوكقد رأيت أف أكتب في المنيج النبكم في تصحيح العقيدة، رجاء االىتداء بيد
مف خبلؿ النظر في كاقع األمة، محاكالن ربط ذلؾ  ،بعد أف ظيرت الحاجة لذلؾ ؛كالداللة عميو

داؿه عمى  النبكية قدر اإلمكاف مراعيان أف مجرد عرض السُّنَّة عيشونبالكاقع المعاصر الذم 
.} كنصحو:في تكجييو  منيج النبي  الحؽ، سالكان  ا بىاؿي أىٍقكىاـو مف اهلل تعالى؛ راجيان  ،(3){..مى

 .كافة لمسمميفاك  كألىمي التكفيؽ كالقىبكؿ كالنفع لي
  

                                                 

باب ما يكره مف التعمؽ كالتنازع في العمـ كالغمك في  /اب كالسنةاالعتصاـ بالكت، صحيح البخارمالبخارم: [( 1)
 .]6757رقـ الحديث  ،الديف كالبدع

 .]43رقـ الحديث  ،طبةباب تخفيؼ الصبلة كالخ /الجمعة ،صحيح مسمـمسمـ: [( 2)
 تنكعت مدلكالتيا في تتمتيا. ،كأحاديث أخرل ،فيك جزء مف الحديث األكؿ ،( سبؽ تخريجو3)
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 أىمية الموضوع: –أ 
يػػػا، كقػػػد اصػػػطفى اهلل تعػػػالى كأعظمعمػػػى العبػػػد المكمػػػؼ  المنكطػػػة الكاجبػػػات أكؿالعقيػػدة  

 الرسؿ كاألنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، مف خمقو، كأرسميـ جميعان لبياف العقيدة الصحيحة.

 ع أىمية المكضكع مف خبلؿ اآلتي:لذا تنب 

 .، كالدعكة إليو عمى بصيرةالداللة عمى المنيج النبكم في تصحيح العقيدة .1
 .كسبلمتيا في حياة العبد، فبلبد مف االعتناء بصحتيا العقيدة أىـ شيءو  .2
 .الصالحة أف االعتقاد الصحيح شرط في قبكؿ األعماؿ .3
 .العقيدةمتكقفة عمى صحة مف العذاب النجاة في اآلخرة  .4
 كأفكاررديئة، التأثر بما يحيط بو مف عقائد في عصمة المسمـ مف  أساس العقيدة الصحيحة .5

 .فاسدة منحرفة كآراء
 أصؿه لتمكيف كفبلح المسمميف، في الداريف. العقيدة الصحيحة .6

 سبب اختيار الموضوع: –ب 
بسػمكؾ المػنيج   تعػالىالعقيػدة، كالػدعكة إلػى اهللطمبان لمعرفػة المػنيج الصػحيح، فػي تصػحيح      

 النبكم القكيـ. 

 فمعرفة المنيج النبكم لتصحيح العقيدة: 

يميػػز العقيػػدة السػػميمة مػػف العقيػػدة ك ، إلػػى اهلل تعػػالى يػػكفر الكقػػت كالمجيػػكد عمػػى الػػدعاة .1
عػػف  األرض، فيينشػػر العػػدؿ كيرفػػع الظمػػـينتيػػي بالمسػػمميف إلػػى تمكيػػنيـ فػػي ك ، السػػقيمة

 البشر كافة. 
 السابقة: الدراسات –ت 
ككتػػب العقيػػدة التػػي  ،مثػػؿ كتػػب السّْػػير كالشػػمائؿجيػػكد السػػابقيف كثيػػرة فػػي ىػػذا البػػاب؛  

قػؼ لػـ ي كػف الباحػثل كتػاب السػنة لئلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ رحمػو اهلل كغيرىػا،كحممت اسـ السينَّة، 
 .كخطتيا مف تمؾ المصادر ه الدراسةىذ عنكاف حكؿعمى كتاب يختص بالحديث 

 الكتػػػب عػػػدد مػػػفعمػػػى  قفػػػتفقػػػد ك  ،البحػػػث العممػػػي المعاصػػػرك  الكتابػػػةت أمػػػا فػػػي مجػػػاال  
الحػديث المكضػػكعي، ك التفسػير المكضػػكعي، ك العقيػدة، جانػػب تناكلػػت ذلػؾ فػي  ،الرسػائؿ العمميػةك 
كلكنيػػا تختمػػؼ فػػي أمػػكر كثيػػرة، مػػع مكضػػكع ىػػذا البحػػث  مجػػاالت الػػدعكة، كأسػػاليبيا التربكيػػة،ك 

 :تمؾ الكتب كالبحكثمف ك  ،"ح العقيدةالمنيج النبكم في تصحي"المكسـك 
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دكر العقيػػػدة الصػػػحيحة فػػػي عػػػبلج االنحرافػػػات العقديػػػة كالسػػػمككية، رسػػػالة ماجسػػػتير، مػػػف  -1
الجامعػػة اإلسػػبلمية بغػػزة، لمباحػػث زاىػػر مكسػػى مصػػطفى الشػػرافي، كىػػي مككنػػة مػػف ثبلثػػة 

جتيػػػا، فصػػػكؿ، عنػػػكاف األكؿ منيػػػا، االنحػػػراؼ العقػػػدم لػػػدم األمػػػة كدكر العقيػػػدة فػػػي معال
كعنػػػكاف الفصػػػؿ الثػػػاني االنحػػػراؼ فػػػي التصػػػكر اإلسػػػبلمي كدكر العقيػػػدة فػػػي عبلجػػػو، أمػػػا 

 الفصؿ الثالث فعنكانو االنحراؼ السمككي كدكر العقيدة في معالجتو.

أعػبله، كتختمػؼ  ةالمػذككر  ىػذه الدراسػة مػف اليسيرة بعض الجكانب فيكىذه الرسالة تتكافؽ 
عػػؿ مجػػاالن لمنػػاظر فييمػػا أف يقػػكؿ بػػالتكرار، فدراسػػة فػػي جكانػػب أخػػرل كثيػػرة، ال تج امعيػػ

الباحػػػث زاىػػػر الشػػػرافي تناكلػػػت دكر العقيػػػدة بصػػػكرة عامػػػة شػػػاممة فػػػي عػػػبلج االنحرافػػػات 
 العقدية، أما ىذه الدراسة فقد ركزت عمى المنيج النبكم تحديدان في تصحيح العقيدة. 

لحػػديث الشػػريؼ كعمكمػػو فػػي دكتػػكراه فػػي ارسػػالة األسػػاليب النبكيػػة فػػي معالجػػة األخطػػاء.  -2
برنػػامج الدراسػػات العميػػا المشػػترؾ بػػيف جامعػػة األقصػػى فػػي غػػزة كجامعػػة عػػيف شػػمس فػػي 

فػػي  ، قصػػد الباحػػث مػػف رسػػالتو بيػػاف مػػنيج النبػػي عكيضػػةأحمػػد لمباحػػث كليػػد  مصػػر
مًع األحاديث التي تكافؽ  التعامؿ مع الناس بشكؿ عاـ، كالمخطئيف منيـ بشكؿ خاص، بجى

تو، كدراستيا دراسة تحميمية، كدراسة إسنادية، كلـ يتعرض لمخطأ في الجانب مكاضيع رسال
 العقدم إال قميبلن.

رسالة ماجستير مػف الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة  ،مراعاة أحكاؿ الناس في ضكء السنة النبكية -3
، قصػػػد الباحػػػث بيػػػاف لمباحػػػث عبػػػد المطيػػػؼ األسػػػطؿفػػػي قسػػػـ الحػػػديث الشػػػريؼ كعمكمػػػو، 

مراعاتػػو ألحػػكاؿ النػػػاس، مػػف خػػبلؿ تعػػدد كسػػائمو كأسػػاليبو، إليصػػػاؿ  فػػي مػػنيج النبػػي 
الدعكة لمناس كافة، ليتسنى مف خبلؿ ىذه الرسالة تكجيو الػدعاة كالمػربيف فػي تعػامميـ مػع 
أصناؼ النػاس، بػالرجكع لمسػنة النبكيػة حتػى تثمػر دعػكتيـ، خاصػة؛ كأف األمػة اإلسػبلمية 

 مى حد تعبيره.تشؽ طريقيا إلى االستخبلؼ كالتمكيف، ع
، بػيَّف فيػو الكاتػب لمباحػث عمػي نػايؼ الشػحكد ،منياج الرسكؿ في تصحيح األخطاءكتاب  -4

فػػػي  أسػػػباب حػػػدكث األخطػػػاء، كاالعتبػػػارات فػػػي تصػػػحيحيا، مػػػف خػػػبلؿ أسػػػاليب النبػػػي 
 التعامؿ مع أخطاء الناس.

ج الرحيمػي لمػدكتكر حمػكد أحمػد فػر  ،كتاب المنيج الصحيح كأثره فػي الػدعكة إلػى اهلل تعػالى -5
غفاؿ الجماعات العاممة في امعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرةالج ، ذكر فيو أىمية التكحيد، كا 

السػػاحة اإلسػػبلمية جانػػب التكحيػػػد فػػي دعكتيػػا، كبػػيف أىميػػػة العقيػػدة الصػػحيحة، ككجػػػكب 
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كأثػػػره فييػػػا، كأسػػػباب  الصػػػحيح فػػػي الػػػدعكة إلػػػى اهلل تعػػػالىالتمسػػػؾ بيػػػا، كدعػػػائـ المػػػنيج 
 األمة عنو. عض أبناء بانحراؼ 

كىػػذا الكتػػاب يتفػػؽ مػػع مكضػػكع بحثػػي ىػػذا فػػي بعػػض الجكانػػب، كيختمػػؼ معػػو فػػي أمػػكر 
أخرل كثيرة، فالكبلـ في بحثي ىذا يدكر حكؿ سمات المنيج النبكم في تصحيح العقيػدة، كتقػكيـ 

 كتثبيت العقيدة عند المسمميف، كتصحيحيا عند غيرىـ. 

لمشػػػػيخ صػػػػالح بػػػػف فػػػػكزاف بػػػػف عبػػػػد اهلل آؿ فػػػػكزاف  كتػػػػاب اإلرشػػػػاد فػػػػي تصػػػػحيح االعتقػػػػاد -6
 كمكضكع الكتاب يدكر حكؿ أركاف اإليماف، كما يتعمؽ بيا مف أحكاـو عقدية.

لمباحثػة  رسالة ماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسػبلمية، في التربية، منيج الرسكؿ -7
كيػة، كالكشػؼ عػف ، قيصد بيػذه الرسػالة التعػرؼ عمػى أسػس التربيػة النبمناؿ مكسى دبابش

مبادئيا، كتكضيح أسػاليبيا، مػف خػبلؿ السػيرة النبكيػة، لتقػديـ تصػكرو مقتػرح لبلسػتفادة منػو 
 في التربية المعاصرة. 

جاسػـ الجامعػػة  أحمػد خزعػؿ. د فػي الػدعكة لمعقيػدة اإلسػػبلمية، أسػاليب النبػػي بحػث فػي  -8
لدعاة، قاؿ الباحػث يؿ ااإلسبلمية ببغداد كىك بحث مف ثبلثيف كرقة في مجاؿ الدعكة كتأى

في حاشية صفحة المقدمة:" قاـ بدراسة مناىج الػدعكة مػف حيػث المكضػكع د. يحيػى عمػي 
الػػدجني فػػي رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، بعنػػكاف منػػاىج الػػدعكة كأثرىػػا فػػي تأىيػػؿ الػػدعاة، 

ـ، كتعد ىذه الدراسة مف ىذه الصفحة حتػى آخػر 2003جامعة أفريقيا العالمية، السكداف، 
   ."الفصؿ الثالث اختصار لبعض المباحث مف رسالة الدكتكراه

       منيج البحث: -ث
، م في تصحيح العقيدةك منيج النبالفي بياف  ،تبع الباحث المنيج الكصفي التحميميا 

ما أمكف في بعض  بالكاقع المعاصر وربطكذلؾ بتحميؿ النص الكارد في المسألة، كالعمؿ عمى 
داؿه  ، مع التذكير بأف مجرد عرض منيج النبي {ما باؿ أقكاـ}النبي  عمى منيج ،المكاضيع

 عمى الخير.
 :عممي في البحث -ج
، في متف الرسالة بعد ذكر اآلية عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا مع ذكر أرقاـ اآليات -1

 ككتابة اآلية بخط مميز.
العمؿ بالقرآف الكريـ،  ي المنيج النبكم، ألف منيج النب عمىاالستدالؿ باآليات القرآنية  -2

 .كىك أكؿ قائـ بو، ككاف خمقو القرآف
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ال ذكرت الحديث بتمامومف الحديث إذا كاف الحديث طكيبلن االقتصار عمى الشاىد  -3  .، كا 
تخريج األحاديث النبكية الشريفة مف مصادرىا األصمية، كذكر الحكـ عمى األحاديث التي  -4

، كذكر اسـ صاحب بالحكـ عمى الحديث ير مف العمماءمف خارج الصحيحيف لمف اشت
الحكـ في اليامش السفمي، إال إذا كاف ىك محقؽ المصدر الحديثي فأكتفي بذكر حكمو 
عمى الحديث فقط، عمى أف يككف اسمو مدرجان مع اسـ المصدر كبياناتو في فيرس 

 .المصادر كالمراجع

ذلؾ في الحكـ عمى كتفي بكاحدو منيا، ككعددت المصادر التي أخرجت الحديث أإذا ت -5
 الذم مف خارج الصحيحيف.الحديث درجة 

 .نسبة األثار كاألقكاؿ الكاردة في البحث؛ ألصحابيا كفؽ التكثيؽ العممي -6
 .ىـ في متف البحثترجمة لبعض العمماء الكاردة أسماؤ ال -7
 كالجزء كالصفحة.تكثيؽ المعمكمات، كذلؾ بذكر اسـ الكتاب ثـ المؤلؼ  -8
 .لغريبةبياف كتعريؼ الكممات ا -9

 . ذكر الفيارس العممية في نياية البحث -11
 خطة البحث: 

كمنيج البحث،  كأسباب اختياره، كجيكد السابقيف، ،أىمية المكضكعك كتشتمؿ عمى المقدمة، 
  ،خطة البحثك 

 عمى النحك التالي: فصكؿ،  ثبلثةك  ،متمييدالالفصؿ تشتمؿ عمى: ك 

 يالتمييدالفصل 

 الفياالعقيدة الصحيحة وما يخالمنيج و 

 ويشتمل عمى ثبلثة مباحث:

وأىمية العقيدة  المبحث األول: التعريف بمصطمحات موضوع البحث، وعبلقتيا بالبحث
 الصحيحة
 مطالب: ثبلثةوفيو  

 بمصطمحات مكضكع البحث تعريؼالالمطمب األكؿ:   

 .كشرعان  المنيج لغةن تعريؼ  أكالن:

 .ان شرعك  :  تعريؼ التصحيح لغةن ان ثاني 



  ع

 

 .ان شرعك  تعريؼ العقيدة لغةن  : ان ثالث 

 .: العبلقة بيف العقيدة كالمنيجالثانيالمطمب 

  .: أىمية العقيدة الصحيحة كقدرتيا عمى التغيير كالثباتالثالثالمطمب         
 ومحيطيا المبحث الثاني: التوجيات العقدية في الجزيرة العربية

 وفيو ثبلثة مطالب:

 .جزيرة العرب: الحالة العقدية في المطمب األكؿ

 .الة العقدية في محيط جزيرة العربالمطمب الثاني: الح

كمحيطيػػػػا، حيػػػػاؿ دعػػػػكة  ،: مكقػػػػؼ النػػػػاس فػػػػي الجزيػػػػرة العربيػػػػةلػػػػثالمطمػػػػب الثا
 .النبي

 ةحأسباب انحراف الناس عن العقيدة الصحي :مبحث الثالثال

 وفيو مطمبان:

 .ب انحراؼ الناس في المنيج العقدمالمطمب األكؿ: أسبا

 .مطمب الثاني: اآلثار المترتبة عمى انحراؼ الناس في المنيج العقدمال
 فصل األولال

 تصحيح العقيدةلمنيج النبوي في ا سمات

 حث:امب خمسةويشتمل عمى 

 أولوية تصحيح العقيدةالمبحث األول: 

 مطالب: خمسةوفيو  

 .التكحيدأىمية المطمب األكؿ: 

 .د المكي كالمدنيالتربية العقدية بيف العي :ثانيطمب المال

 .الشرعية عقكباتكال العبلقة بيف العقيدة المطمب الثالث:

 .مدالفساد العق خطر :المطمب الرابع

 .تقديـ األىـ عمى الميـ: الخامس المطمب



  غ

 

 
 .عمى بصيرة تصحيح العقيدة :نيالثا بحثالم

 مطالب: وفيو ستة

 .: الكحي مصدر العمـ كالمعرفةالمطمب األكؿ

 .الرجكع إلى الكحي في الحكـ عمى كؿّْ أمكر العقيدة المطمب الثاني:

 .إنكار المنكر بغير منكر ثالث:المطمب ال

 .كحمايتو مف التنازع كالفرقة : العمؿ عمى ترابط المجتمع المسمـرابعالمطمب ال

 .المطمب الخامس: الحرص عمى ىداية الناس

 .المطمب السادس: األخذ باعتبار المآالت كالعكاقب في األمكر 
 في تصحيح العقيدة تنوع الوسائل واألساليب: الثالث بحثالم

 مطالب: وفيو عشرة

 .الحكمة كالمكعظة الحسنة :المطمب األكؿ

 .الحكار كالمناظرةثاني: ال المطمب

 .أسمكب القصة :ثالثالمطمب ال

 .الترغيب كالترىيب بع:االمطمب الر 

 .األسمكب المباشر المطمب الخامس:

 .اـ ذكم الييئاتإكر  السادس: المطمب

 .المطمب السابع: العطاء كالبذؿ

 .المطمب الثامف: الدعاء باليداية 

 .المطمب التاسع: إنكار الخطأ كقبكؿ الصكاب 

 .المطمب العاشر: القتاؿ  
 عمى اهلل : األخذ باألسباب، والتوكلالمبحث الرابع

 وفيو ثبلثة مطالب: 



  ف

 

 .المطمب األكؿ: األخذ باألسباب

 .األسباببخذ األ، كعبلقتو بعمى اهلل : التككؿالمطمب الثاني

 .المطمب الثالث: إبطاؿ المعتقدات المخالفة لؤلخذ باألسباب
لتثبيت العقيدة المواقف: اغتنام المبحث الخامس  

 وفيو ثبلثة مطالب: 

 .سعة رحمة اهلل تعالى، كدفع القنكطالمطمب األكؿ: بياف 

 .كالحث عمى التزكد لآلخرةالدنيا، المطمب الثاني: الدعكة لمزىد في 

 .قييةالمطمب الثالث: بياف األحكاـ الشرعية، العقدية الف
 لفروق الفردية والعمرية واألجناس: مراعاة االمبحث السادس

 وفيو أربعة مطالب: 

 .مخاطبة الناس بما يعرفكف المطمب األكؿ:

 .يد قدرات الناس كانزاليـ منازليـالمطمب الثاني: تحد

 .ساء كالصغار: العناية بتصحيح عقيدة النّْ المطمب الثالث

 .المطمب الرابع: العناية بتصحيح عقيدة الجفّْ 
 

 الفصل الثاني

 ، والشعائر التعبديةحقائق الغيبلالمنيج النبوي في تصحيح العقيدة 

 ويشتمل عمى ستة مباحث:

 المبحث األول: المنيج النبوي في تصحيح العقيدة ألقسام التوحيد 

 ة مطالب:وفيو ثبلث  

 .تكحيد الربكبيةتصحيح العقيدة بالمنيج النبكم في : المطمب األكؿ

 .تكحيد األسماء كالصفاتتصحيح العقيدة بالمنيج النبكم في ثاني: ال المطمب

 .تكحيد األلكىيةالعقيدة ب تصحيح المنيج النبكم فيثالث: ال المطمب



  ق

 

 ل الشعائر التعبديةالمبحث الثاني: المنيج النبوي في تصحيح العقيدة من خبل 

    وفيو خمسة مطالب: 

 .العقيدة مف خبلؿ الذكر كالدعاء تصحيحالمنيج النبكم في المطمب األكؿ: 

العقيدة مف خبلؿ الصبلة كبناء  تصحيحالمنيج النبكم في المطمب الثاني: 
 .المساجد

العقيدة مف خبلؿ الذبائح كالنذكر  تصحيحالمنيج النبكم في المطمب الثالث: 
 .أليمافكا

العقيدة مف خبلؿ شعائر الحج  تصحيحالمنيج النبكم في المطمب الرابع: 
 .كالعمرة

 .العقيدة مف خبلؿ األعياد تصحيحالمنيج النبكم في المطمب الخامس: 

 مكانة الصحابة المنيج النبوي في بيان المبحث الثالث: 

 وفيو مطمبان: 

 .كتاب كالسنةكفضميـ في ال المطمب األكؿ: التعريؼ بالصحابة،

 .لصحابة، كالتحذير مف الكقكع فييـالمطمب الثاني: التمميح بما سيجرم بيف ا

 المنيج النبوي في بيان افتراق األمة، وسبل عبلجوالرابع:  المبحث

 وفيو مطمبان: 

 .بياف افتراؽ األمة في مناىجيا العقدية، كسبؿ عبلجو المطمب األكؿ:

 .عمى المسمميف، كسبؿ عبلجو مـبياف تداعي األالمطمب الثاني: 

 الخبلفة عمى األمة بيان أمر: المنيج النبوي في المبحث الخامس

 وفيو ثبلثة مطالب: 

 .تحديد نكع الخبلفة عمى األمة المطمب األكؿ:

 .عمى الكالة المطمب الثاني: بياف حؽ الكالة عمى األمة، كحؽ األمة

 .كالتيايو النبكم لؤلمة عند فساد المطمب الثالث: التكج



  ك

 

 

 المنيج النبوي في تصحيح العقيدة لحقائق الغيب: سادسالمبحث ال

 وفيو ثبلثة مطالب:  

 .هكقدر اهلل تعالى  قضاءالعقيدة ب تصحيحالمنيج النبكم في : المطمب األكؿ

تقر األركاح، كأحكاليػػا مسػػب العقيػػدة تصػػحيحالمػػنيج النبػػكم فػػي ثػػاني: ال المطمػػب
 .في البرزخ

 .إثبات البعث كالنشكرب العقيدة تصحيحمنيج النبكم في الثالث: ال المطمب

 لفصل الثالثا

 المنيج النبوي في تصحيح عقيدة غير المسممين

 سة مباحث:خمويشتمل عمى 

 الكفار من العرب المنيج النبوي في تصحيح عقيدة: األول بحثالم 

 وفيو ثبلثة مطالب:   

 .التعريؼ بالكفر كأنكاعو المطمب األكؿ:

 .: كفر العرب في عصر النبكةلثانيالمطمب ا

 .عقيدة الكفار مف العرب تصحيحالمنيج النبكم في الثالث:  المطمب
 ني: المنيج النبوي في تصحيح عقيدة المنافقنيالثا بحثالم

 وفيو ثبلثة مطالب: 

 .كظيكره المطمب األكؿ: تعريؼ النفاؽ، أنكاعو  

 .المنافقكف في عصر النبكة: المطمب الثاني  

 .عقيدة المنافقيف تصحيحالمنيج النبكم في لمطمب الثالث: ا  
 الييودالمنيج النبوي في تصحيح عقيدة  :ثالثال بحثالم

 وفيو ثبلثة مطالب: 

 .المطمب األكؿ: التعريؼ بالييكد، كطكائفيـ المشتيرة



  ل

 

 . في عصر النبكة : الييكدالمطمب الثاني
 .الييكدعقيدة  تصحيحالمنيج النبكم في لث: المطمب الثا

 النصارى المنيج النبوي في تصحيح عقيدة: رابعالمبحث ال

 وفيو ثبلثة مطالب: 

 .ريؼ بالنصارل، كطكائفيـ المشتيرةالمطمب األكؿ: التع

 .النبكةالمطمب الثاني: النصارل في عصر 

 .عقيدة النصارل تصحيحالمنيج النبكم في لث: المطمب الثا
 .المجوس حيح عقيدةالمنيج النبوي في تص: المبحث الخامس

 وفيو أربعة مطالب: 

 .عريؼ بالمجكس، كطكائفيـ المشتيرةالمطمب األكؿ: الت

 .: المجكس في عصر النبكةالمطمب الثاني

 .عقيدة المجكس تصحيحالمنيج النبكم في لث: المطمب الثا

 .سرابع: الشيعة، كعبلقتيـ بالمجك المطمب ال

باإلضافة إلى أىـ التكصيات  ،تـ التكصؿ إليياكتتضمف أىـ نتائج البحث التي  الخاتمة :
 .المقترحة

 
 
 
 

  



  

 
 
 
 
 
 

 

 الفصل التمييدي
 العقيدة الصحيحة وما يخالفياالمنيج و 
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 األول: التعريف بمصطمحات موضوع البحث المبحث
 

 اً شرعأواًل: تعريف المنيج لغًة و 
 تعريف المنيج لغًة: -أ

كالمنياج ، (1)نيج فبلفه الطريؽ: أم بينوالمنيج مشتؽه مف النيج، بمعنى الطريؽ، ك 
، كالطريؽ المستقيـ، كيقاؿ: نىيىٍجتي الطريؽ: أىبىٍنتيو (2)كالمنيج كالنيج، كىك الطريؽ الكاضح

مىكتي  حتيو، كأيضان سى أىم: يىسميؾي مىسمىكىو. ،و، كفبلفه يىستىنًيجي سبيؿ فبلفو كأىكضى
(3)  

 (4)كيقاؿ لمخطة المرسكمة منياجان. 

ًٚجٚ ...]:نزيؿ العزيزكفي الت َٓ ًٜ َوِمْْ َظ ْؿ ِِشْ ُُ َْٚ ِمْْ ِْ ًَ ؾٍّ َج ُُ قان أم" طري ،{59}ادائدة:[...فِ
ا{:"رضي اهلل عنيما باسو قاؿ ابف عك , (5)كاضحان في الديف يمشكف عميو" ًمٍنيىاجن سىًبيبلن ؛ }ًشٍرعىةن كى

سينَّة    (6)".كى

 ،كاحد بمعنى كالشريعة كالشرعة الكاضح، الطريؽ: أم السبيؿ؛ المنياجكالمعنى أف:"  
ـٍ يىميٍت رسكؿي اهلل  كعف اٍلعىبَّاسً ، (7)سف": أم شرع؛ كقد مىى طريؽو  قاؿ:" لى تَّى تىرىكىكيـ عى حى

  (9)كاضحةو بىيّْنىةو". :أىم"، (8)"ناًىجةو 
  

                                                 

  (.3/845)ج ميجمؿ المغة الرازم،انظر: ( 1)
 (.506المفردات في غريب القرآف )صاألصفياني،  انظر: (2)
  (.2/383)ج لساف العرب ،ابف منظكر انظر: (3)
  (.2/957ج) المعجـ الكسيط ،فك مصطفى كآخر انظر:  (4)
 .(146تفسير الجبلليف )صالسيكطي، ( 5)
، ،{}بني اإلسبلـ عمى خمس : قكؿ النبي /اإليماف : صحيح البخارم،البخارم[ (6)  تعميقان بصيغة الجـز
 .[(1/48جفتح البارم )ابف حجر،  كسنده متصؿه صحيح. انظر ،]1/11

 (.1/48ج) فتح البارمابف حجر، ( (7
ٍسنىاًد". انظر: ،(2/383ج)لساف العربابف منظكر، انظر:  ((8 ًحيحي اإٍلً إتحاؼ البكصيرم، كاألثر: "ميتًَّصؿه صى

 (.2/527)ج الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة
 (.2/383جلساف العرب)ابف منظكر،  (9)
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 :وشرعاً تعريف المنيج  -ب

لممنيج،  الشرعيريؼ أف التع ييرل مف خبلؿ النظر في التعريؼ المُّغكم، كسيرة النبي 
و تبارؾ كتعالى بتكجيوو مف ربّْ  الطريؽ الكاضح البيّْف المستقيـ، الذم سمكو نبيي اهلًل محمده  ىك

        (1)لمناس كافة. لعقيدة، كتعميـ التشريع اإلسبلميلفيـ النصكص الشرعية، كتصحيح ا

 وشرعاً ثانيًا: تعريف التصحيح لغًة 
 تعريف التصحيح لغًة: -أ

اد كالحاء: أصؿه يدؿ عمى البراءًة مف المرض كالعيبص   : الصَّ حةي ذىاب حَّ ، كالصّْ
ٍحتي الكتابى كالحسابى تصحيحان  ،(2)السَّقـ حَّ ، كصى : ىك البرمءي مف كؿ عيبو كريبو ًإذا كالصَّحيحي

ك ى أيضان: التصحيحك ،(4)ما يعتمد عميوىك كالصحيح مف األقكاؿ:  ،(3)كاف سقيمان فأىصمحتي خطأىه
    (5).السقـ إزالة

 :شرعاً تعريف التصحيح  -ب

، بما ييعتمدي اتياتشريعأك اإلسبلمية ىك فعؿه يراد بو إزالةي األخطاء التي تخالؼ العقيدة   
 (6)الشرعية، عمى بصيرةو.العقدية ك مف األقكاؿ كاألفعاؿ 

  

                                                 

بياف ، سكل كتاب الدكتػكر: العتيبي ،( لـ يقؼ الباحث عمى كتابو عرؼ المنيج في االصطبلح الشرعي1)
فقاـ بتسطير  ،كال عمى الشبكة العنكبكتية ،ال في المكتبات ،لكف الباحث لـ يعثر عمى الكتاب، منياجالمنيج كال

  بما يتكافؽ مع مكضكع بحثو. ،ىذا التعريؼ بناءن عمى التعريؼ المغكم
 (.3/281)جمعجـ مقاييس المغة  ،فارسابف انظر: ( 2)
 (.508-2/507)ج لساف العربابف منظكر، انظر: ( 3)
 (.1/507جالمعجـ الكسيط ) مصطفى كآخركف،انظر: ( 4)
 (.98)ص التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ المناكم،انظر: ( 5)
 ،بما يتكافؽ مع مكضكع البحث أعبله ،( سيطر ىذا التعريؼ مف خبلؿ النظر في التعريؼ المغكم لمتصحيح6)

 ،تصحيح في عمـ الفرائضسكل تعريؼ ال ،ف الباحث لـ يقؼ عمى تعريؼو في االصطبلح الشرعيإحيث 
 كىي تعريفاته ال تكافؽ مكضكع البحث. ،كتعريؼ الصحيح في عمـ أصكؿ الفقو
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 موضوع التصحيح: -ت

رج تحت باب األمر بالمعركؼ لمتصحيح؛ أنو يند كالشرعيغكم يبلحظ مف التعريؼ المُّ 
"المعركؼي ىك  تعالى المعركؼ كالمنكر بقكلو:كقد عرَّؼ ابف األثير رحمو اهللكالنيي عف المنكر، 

ًاسـه جامعه لكؿّْ ما عيرؼ مف طاعًة اهلل كالتقرًُّب إليًو، كاإلحساًف إلى الناس، ككؿُّ ما نىدىب ًإليو 
سّْنىات كالمي    (1)قىبّْحات".الشَّرعي، كنيى عنو مف الميحى

كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجبه عمى كؿ مسمـو حسب قدرتو، فيما يعمـ مف 
الكاجبات الظاىرة، كالمحرمات المشيكرة في اإلسبلـ، إال ما تعمؽ باالجتياد، كالمسائؿ الكبرل 

جماع األمة، ك  ال يشترط مف الديف، فيذا لمعمماء، كقد دؿ عمى ىذا الكجكب؛ الكتاب كالسنة كا 
ف كاف مخالفان لما  كماؿي حاًؿ اآلمر بالمعركؼ كالناىي عف المنكر كاستقامتو، بؿ يأمر كينيى، كا 
يأمر بو كينيى عنو، فإنو يجب عميو في ىذا أمراف: أف يأمر نفسو كينياىا، كأف يأمر غيره 

   (2)كينياه.

ة ما ركاه مسمـه كمما جاء في باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف أدلةو شرعي
ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍّْرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  عف أبي سعيدو الخدرم  يقكؿ:}مىٍف رىأىل ًمٍنكي

يمىافً  ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى    ( 3){.لى

ر المنكر يككف عمى مراتب حسب االستطاعة، كليس اإلنكار كالحديث ييفيد أف تغيي
ينجك  ،(4)ًكر، كىك أقمو ثمرةبالقمب الذم في المرتبة األخيرة مف التغيير؛ لكنو الذم في كسع المينٍ 

 بو العبد مف إقرار المعصية عمى صاحبيا، فبل يأثـ.  

ذيفة بًف اليماف  لىتىٍنيىكيفَّ عىًف قاؿ: }كىالًَّذم نىفٍ  أىف النًَّبيَّ  كعف حي كًؼ، كى ًسي ًبيىًدًه، لىتىٍأميريفَّ ًباٍلمىٍعري
ـٍ ًعقىابان ًمٍف ًعٍنًدًه، ثيَـّ لىتىٍدعينَّوي فىبلى يىٍستىًجيبي لى  مىٍيكي {اٍلميٍنكىًر، أىٍك لىييكًشكىفَّ اهللي أىٍف يىٍبعىثى عى ـٍ   (5).كي

 

                                                 

 (.3/216)جالنياية في غريب الحديث كاألثر الجزرم، ( 1)
 ( كما بعدىا.2/22)ج المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجالنككم، انظر:  (2)
  [.49رقـ الحديث  :1/69 ،عف المنكر مف اإليماف بياف ككف النيي /اإليماف ،صحيح مسمـ: مسمـ[ (3)
 (.2/25جالمنياج ) النككم،انظر: ( 4)
 [، حسف لغيره.(38/332)جمسند أحمدابف حنبؿ، ]( 5)
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ما إنزاؿ العذاب مف ربكـ، ثـ "كالمعنى: كاهلل أف أحد األمريف كاقعه، إما األمر كالن يي منكـ، كا 
عدـ استجابة الدعاء لو في دفعو عنكـ، بحيث ال يجتمعاف كال يرتفعاف، فإف كاف األمر كالنيي 

ف لـ يككنا؛ كاف عذابه عظيـ". ، كا   (  1)لـ يكف عذابه
كتصحيح أخطاء الناس، عقدية  كىذا يبيف أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

ليس فضكالن، كال تدخبلن في خصكصيات اآلخريف، كما يعتقد  رعية، أك أخبلقية؛كانت، أك ش
اْدُع إَِػ َشبِِٔؾ ] بعض الناس، إذا كاف كفؽ الضكابط الشرعية، التي منيا الحكمة، قاؿ تعالى:

ـُ  ْؿ بِٚفَّتِل ِهَل َأْحَس ِٜ َوَجِٚدْْلُ ِٜ احَلَسَْ ِٜ َواَدْقِظَي
َّ ُْ َؽ بِٚحِل فاألمر في ىذا اآلية ، {236:}الـحل[... َربِّ

لمنبي 
ف كاف مكجو لمنبي ، (2)  لكف العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب، أم أف األمر كا 

 ( 3)لكف الخطاب فيو عاـه لؤليمَّة كميا.
ذم ينبغي، في كتعريؼ الحكمة في الدعكة إلى اهلل تعالى ىك:" فعؿ ما ينبغي، عمى الكجو ال

م التعامؿ مع المكاقؼ بما يناسبيا، ألجؿ تحقيؽ المراد مف األمر أ، (4)الكقت الذم ينبغي"
 كالنيي، حسب القدرة.

 وشرعاً ثالثًا:  تعريف العقيدة لغًة، 
 تعريف العقيدة لغًة: -أ

العيف كالقاؼ كالداؿ: أصؿ كاحد، يدؿ عمى عقد، فإف" كممة العقيدة مف الفعؿ الثبلثي
ث كشدةً  شد   قىد قمبو  يقاؿ: اٍعتىقىدٍ ، ف(5)كؽ"كي ، كمف ذلؾ دكف شؾو  عميوبشدةو كثقةو الرَّجؿي كذا: أم عى

.قيؿ العىًقيدىةي: كىي ما يديف بو اإلنساف، كيقاؿ: لو عىًقي    (6)دىةه حسنةه: أم سالمة مف الشؾّْ
 :شرعاً تعريف العقيدة  -ب

مصطمح العقيدة لو مرادفات عند السَّمؼ، كأتباعيـ، منيا: اإليماف، كأصكؿ الديف، 
 (7).ليميّْزكا بيف عقيدة أىؿ السينة، كعقيدة أىؿ البدعةكالشريعة، كالفقو األكبر، ككذلؾ السينة، 

                                                 

 (.6/391)جتحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ، ( المباركفكرم1)
  (.4/613)جتفسير القرآف العظيـ ابف كثير، انظر:  (2)
 (. 126-3/125)ج لمحصكؿ في عمـ األصكؿا الرازم،انظر:  (3)
ياؾ نستعيف ابف القيـ، ( 4)  (.2/479)جمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.4/86ج)المغة معجـ مقاييس ابف فارس، ( 5)
المعجـ مصطفى كآخركف، ك  ،(2/421)ج المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي الفيكمي،انظر:  (6)

 (.2/614جالكسيط )
 (.19/177ج) مجمكع الفتاكلالحراني، انظر:  (7)



7 

 

د دكف : "ما يقصد فيو نفس االعتقاىي ،لمعقيدة الشرعيةمف تعريفات السابقيف و 
اإليمانية الكاردة في الكتاب  حقائؽالتصديؽ الجاـز بال كمف التعريفات المعاصرة:(  1)العمؿ".

  ( 2).ان جازمان، ال شؾ فيولسنة، المتعمقة باإللييات كالنبكات كالسمعيات، تصديقكا

، كقد سبؽ كالتصديؽ الجاـز في ىذا التعريؼ ال يصح شرعان؛ إال باتباع سُّنة النبي 
ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَ  ...]:أف مف مرادفات العقيدة: السُّنة، كاهلل تعالى يقكؿ ُؿ افرَّ ـُ ْؿ َظُْْف َوَمٚ َآَتٚ ـُ ٚ

قا  ُٓ َت ْٕ ، (3)"اآلية أصؿه في كجكب العمؿ بالسُّنة: قكالن، أك فعبلن، أك تقريرناف"، {8}احلرش: [...َؾٚ
اآلية  هلؤلمر في ىذ خاصةن في أبكاب االعتقاد التي ال تدرؾ بالعقؿ، كقد امتثؿ الصحابة 

ـٍ }... تىٍفتىًرؽي :بذلؾ فقاؿ ، كشيد ليـ النبي اكعممكا بمقتضاى سىٍبًعيفى ًممَّةن كيمُّيي ثو كى مىى ثىبلى أيمًَّتي عى
اًبي{ مىٍيًو كىأىٍصحى ا أىنىا عى مىٍف ًىيى يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى مى    (4).ًفي النَّاًر ًإالَّ ًممَّةن كىاًحدىةن قىاليكا كى

، كىـ مف كاف عمى ما كقد سار السمؼ في القركف الفاضمة عمى منيج الصحابة 
كأعياف التابعيف ليـ بإحساف، كأتباعيـ، كأئمة الديف، ممف شييد لو  لصحابة كاف عميو ا

باإلمامة، كعظـ الشأف في الديف، كتمقى الناس كبلميـ بالقبكؿ، دكف مف ريمي منيـ ببدعة، أك 
  (5).التي خالفت منيجيـ فرؽالمف  اشتيير بمقبو غير مرضيو 

ٍيري أيمًَّتي قىٍرًني ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ثيَـّ }حيث قاؿ: كعمى ىذا المعنى يحمؿ كبلـ النبي  خى
بصحة عقيدتيـ، ككجكب  فيذا الحديث شيادةه مف اهلل تعالى، كرسكلو  ،(6)الًَّذيفى يىميكنىييـ{

       اتباعيـ.
 المطمب الثاني: العبلقة بين العقيدة والمنيج

؛ يتبيَّف أف المنيج النبي مف خبلؿ التعريفات في المطمب السابؽ، كالنظر في سيرة 
الذم عُّرؼ بالطريؽ، كالطريؽ فيو األيسمكب كالكسيمة، أعـ مف العقيدة، حيث أف مكضكع عمـ 

، بينما المنيج يشمؿ جميع أحكاـ العقيدة يتعمؽ بأركاف اإليماف كمكضكعاتيا مف دعكة النبي 

                                                 

 (.196ص) التعريفاتالجرجاني، ( 1)
 (.1/5)جالتبياف شرح أركاف اإليماف  عاشكر،انظر:  (2)
 (.546ص) التفسير الميسر، كآخركف التركيانظر:  (3)
كالحديث  .]2641الحديثرقـ  :4/381، باب ما جاء في افتراؽ األمة /اإليماف ،سنف الترمذمالترمذم: [( 4)

 .]5343حديث رقـ :2/944، كما قاؿ األلباني في الجامع الصغير، حسف
 (.1/20جلكامع األنكار البيية )السفاريني، انظر:  (5)
 .]3650: رقـ الحديث  ،5/2باب فضائؿ أصحاب /أصحاب النبي ،صحيح البخارمالبخارم: [( 6)
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شخصية، كالمعامبلت المالية، اإلسبلـ التي منيا العقيدة، كمنيا أحكاـ العبادات كاألحكاؿ ال
   (1)كالسياسة الشرعية، كاألخبلؽ كالرقائؽ، كغيرىا.

مف أمكر الديف؛ ألنيا الدافع كالمحفز  لكف العقيدة تتميز بأنيا تدخؿ في كؿ شيءو 
َٚ ]، كما جاء في بياف أركاف الكضكء، كاألمر بفعميا في قكلو تعالى:جميع الطاعاتل ...َيٚ َأُّيه

ـَ آمَ  ْؿ َوأَ افَِّذي ُُ ْؿ إَِػ اْدََراؾِِؼ َواْمَسُحقا بُِرُءوِش ُُ ْؿ َوَأْيِدَي ُُ ُِقا ُوُجقَه ََلِة َؾْٚؽِس تُْؿ إَِػ افهَّ ّْ ْؿ ُْقا إَِذا ُؿ ُُ َِ ْرُج

]... َبْغِ ًْ َُ فالنداء في اآلية جاء بمقب اإليماف، كىك لفظه عقدم، مف مرادفات ، {7:ادائدة}إَِػ اْف
في تعريؼ العقيدة، ناىيؾ أف العقيدة ىي األساس كالركف األكؿ في مصطمح العقيدة، كما سبؽ 

ـْ دعكة كؿ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، كما أخبرنا اهلل تبارؾ كتعالى: ـْ َؿْبَِِؽ ِم َْٚ ِم ِْ ]َوَمٚ َأْرَش

ٚ َؾْٚظُبُدوِن[ َٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ُٕقِحل إَِفِْٔف َأ  َّٓ كعميو فإف كاف المنيج في فيـ  ،{36}األكبقاء:َرُشقٍل إِ
كأتباعيـ،  كما كاف مف الصحابة الكراـ  كالعمؿ بيا عمى منيج النبي  الشرعية النصكص

ف كاف المنيج مخالف ، كىذا القكؿ ال ؛ كانت النتائج كالعكاقب مذمكمةان كانت النتائج محمكدة، كا 
ألف ىذا الرأم  ؛نيما متبلزماف، أم: أ(2)يخالؼ قكؿ مف يرل أف العقيدة كالمنيج شيءه كاحده 
ـِ اَْلَقى)]:خرج مف باب أنيما كحي مف اهلل تعالى، حيث قاؿ  َّٓ َوْحٌل ( إِ 3َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ ْن ُهَق إِ

ذا  .}الـَّجم{[(4ُيقَحك) أحدىما فسد اآلخر غالبان، كيترتب فسد فإذا صح أحدىما صح اآلخر، كا 
قامتو، كما    .الشيعة ىك ماثؿه في حاؿ الرافضة عمى ىذا الفساد فساد الديف كا 

                                                 

 الفكزاف،انظر: لمشيخ صالح الفكزاف يميؿ فيو إلى ىذا القكؿ.  ( كقفت بعد تسطير ىذا التعريؼ عمى كبلـو (1
 (.123األجكبة المفيدة عف أسئمة المناىج الجديدة )ص

 (.53ص) الثبات عمى السنةالمدخمي، انظر:  ( ىذا الرأم لمشيخ عبد العزيز بف باز رحمو اهلل.(2
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 : أىمية العقيدة الصحيحة وقدرتيا عمى التغيير والثباتالثالثالمطمب 
إف حاجة الناس لمدٍّْيف كالعمـ بو أشد مف حاجتيـ إلى الطعاـ كالشراب، بؿ كمف  

الدنيا، أما إذا النَّفىس؛ فغاية ذلؾ أف يفارؽ  ك، ألف اإلنساف إذا فقد الطعاـ كالشراب، أ(1)النَّفىس
فقد الدٍّْيف فقد خسر الدنيا كاآلخرة، كأساس أمر الدٍّْيف العقيدة، فبالعقيدة يكـر اإلنساف كيأمف 

ـُ َوُهْؿ ]كتحفظ حقكقو في الدنيا، قاؿ تعالى: ُؿ إَْم ٍؿ ُأوَفئَِؽ َْلُ ِْ ِْبُِسقا إِيََمََنُْؿ بِيُ ْ َي ـَ َآَمُْقا َوََل افَِّذي

َتُدونَ  ْٓ ، أم: الذيف أخمصكا العبادة هلل كحده، كلـ يشرككا بو شيئان، كاستقامكا عمى {93م:}األكعا [ُم
، كاآلمنكف المطمئنكف في الدنيا مف عذاب اهلل كالشقاء  دينو؛ ىـ الميتدكف لكؿ خيرو

 ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىًيدى  مىفٍ :}، كيسعد بالجنة كينجكا مف النار يكـ القيامة، قاؿ النبي (2)كالمخاكؼ
مَّدنا كىأىفَّ  اهللي، ـى  اهلًل، رىسيكؿي  ميحى رَّ مىٍيوً  اهللي  حى ف لـ يعمؿ بعض المسمميف مف (3){النَّارى  عى ، حتى كا 

الصالحات شيئان، كدخؿ النار، فإنو ال يخمد فييا، كما ذاؾ إال بفضؿ عقيدة التكحيد، قاؿ النبي 
 {:ًلي كى فيما يركيو عف رب العزة قكلو بلى ٍف قىاؿى  ؛ًكٍبًريىاًئي كىعىظىمىًتيكىًعزًَّتي كىجى فَّ ًمٍنيىا مى يٍخًرجى الى :ألى

عمييا صحيحة كما فيذا يبيف فضؿ العقيدة اإلسبلمية، كفضؿ بقاء أىؿ اإلسبلـ ، (4){ًإلىوى ًإالَّ المَّوي 
 . جاء بيا نبييـ 

 كلمعقيدة الصحيحة قدرةه عمى تغيير حاؿ العباد إلى أحسف حاؿ، كثباتيـ عمى دينيـ، 
 مف ىذه الجكانب مف خبلؿ اآلتي: بياف  بعضكما ينفعيـ في الدنيا كاآلخرة، كيمكف 

 أواًل: قدرة العقيدة الصحيحة عمى التغيير

 إفراد اهلل بالعبادة .1

كاألصناـ التي يصنعكنيا مف كؿ  يعبدكف الشجر كالككاكب كاف العرب في الجاىمية 
عكا أعراض الناس ضيَّ قد ك  ،النار كفعبدكاف الفيرس ي، ك (5)شيء، حتى مف األشياء التافية

                                                 

 (.2/319ج) ،(1/63ج) مفتاح دار السعادة البف القيـ ابف القيـ، انظر:( (1
 ،(263)ص السعدم، تفسير السعدم ،(6/336ج( ك)3/294جتفسير القرآف العظيـ ) ابف كثير، انظر:( (2

 (.138التفسير الميسر )صالتركي كآخركف، 
: 1/57، باب الدليؿ عمى أف مف مات عمى التكحيد دخؿ الجنة قطعان  /اإليماف ،صحيح مسمـمسمـ: [( (3

 .]59حديث رقـ 
رقـ  :9/146، كبلـ الرب عز كجؿ يـك القيامة مع األنبياء كغيرىـ /التكحيد ،صحيح البخارمالبخارم: [( (4

 .]7510 الحديث
 (.10/384جفتح البارم )ابف حجر،  ،(17/119،99ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي، انظر: (5)
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، حتى األمكاؿ كالنساء ، ككفر الييكد فكتمكا الحؽ (1)كأنسابيـ بزعميـ شراكة الخمؽ في كؿ شيءو
 ، (2)كحرفكا التكراة كابتدعكا دينان يخصيـ

، فأرسؿ اهلل تعالى (3)كزعـ النصارل مف الركـ كغيرىـ أف اهلل ثالث ثبلثة، كأباحكا المحرمات
، قيكليكا الى ًإلىوى باليدل كديف الحؽ، يدعك الناس إلى ربيـ، يقكؿ:} لو محمدان رسك  يىا أىيُّيىا النَّاسي

كا ، فاستجاب غالب الناس في جزيرة العرب بعد فتح مكة، كجعؿ اهلل تعالى (4){ًإالَّ اهللي تيٍفًمحي
عظيـ  ، كبيف (5)ضاهاستمرار عمك شأف المؤمنيف منكطه ببقائيـ عمى تكحيد ربيـ كعمميـ بمقت

كالفبلح، كخبلصيـ مف  افُرامٜكما جعؿ ليـ مف  ًمنَّتو عمى أىؿ اإليماف بإرسالو النبي 
ْؿ ]:عمى يديو، فقاؿ  الضبلؿ ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيتْ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ًٓ ِم ْؿ َرُشق ِٓ َٞ ؾِٔ ًَ ِمَِْغ إِْذ َب ْٗ َـّ اهللُ َظَذ اُد ْد َم ََ َف

ؿْ  ِٓ ٔ ِـّ ل َضََلٍل ُمبِغٍ  َآَيٚتِِف َوُيَز ٍِ ـْ َؿْبُؾ َف ُٕقا ِم ٚ ـَ َٜ َوإِْن  َّ ُْ ُؿ افُِتََٚب َواحِل ُٓ ُّ ِِّ ًَ  .{275}آل عؿران:[َوُي

 تحرير اإلنسان من التبعية، والدعوة إلعمال الفكر .2

عراضيـ عف تكحيد  ةيبشب كاف الكفار يردكف دعكة النبي   يحتجكف بيا عمى شركيـ كا 
كديف آبائيـ كأجدادىـ، يقمدكنيـ كييتدكف بيدييـ في ذلؾ،  ، كىي أنيـ عمى مذىبخالقيـ 

ٍة َوإِكَّا ]ببل دليؿ:كانت قاؿ تعالى مخبران عف حاليـ، كدعكتيـ التي  َبْل َقاُلوا إِكَّا َوَجْدَكا َآَباَءَكا َعَذ ُأمَّ

خرف: [َعَذ َآَثاِرِهْم ُمْفَتُدونَ  {22}افزه
ْـّ  مساؽى  مىسيكؽه ىذا الكبلـ ،"(6) بيف ما  ييقىاًرنيكاإذ لـ  ،ليـ الذَّ

إليو مف  ييٍمقىىفإف شأف العاقؿ أف يمٌيز ما  ،كبيف ما تمقكه مف آبائيـ ،جاءىـ بو الٌرسكؿ
، فدعاىـ لمتحرر مف (7)"اٍلًممًَّة كىالدّْيفً ىنا بمعنى  اأٍليمَّةي ك  ،الحؽ ًمٍعيىارً كيعرضو عمى  ،االختبلؼ

هلل مف خبلؿ كاقع حياتيـ الذم يشاىدكنو، فقاؿ تبعية الجاىمية بالتأمؿ في عظيـ خمؽ ا
)]تعالى: ْٝ ََ َْٔػ ُخِِ ـَ )77َأَؾََل َيُْْيُروَن إَِػ اإِلبِِؾ  ْٝ ًَ

َْٔػ ُرؾِ ـَ ََمِء  َْٔػ 78( َوإَِػ افسَّ ـَ ( َوإَِػ اجِلَبِٚل 

                                                 

 (.1/419)جتاريخ الطبرم  لطبرم،ا انظر: ((1
 (.2/323ج)تفسير القرآف العظيـابف كثير،  ،كما بعدىا ،(5/242ج)القرآفالجامع ألحكاـ  لقرطبي،ا انظر: ((2
 (.4/39،38جمعالـ التنزيؿ ) ، البغكم،(221-1/219جالممؿ كالنحؿ ) ،لشيرستانيا انظر:( (3
 .ه صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيفإسناد ،[(27/148)ج مسند أحمد]ابف حنبؿ، ( (4
تفسير السعدم،  ،(6/622جالبداية كالنياية ) ، ابف كثير،(5/249جية )السيرة النبك  ابف ىشاـ، انظر:( (5

 (.936السعدم )ص
السعدم،  ،(12/339جفتح البياف )صديؽ خاف،  ،(7/224جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  انظر:( (6

 (.763تفسير السعدم )ص
 (.25/187جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر، ( (7
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( ْٝ ِهَب ُٕ79( ْٝ َْٔػ ُشىَِح ـَ لتفكر بتدبر دعاىـ بإعماؿ العقؿ كا ، كما}الغاشقة{[(22( َوإَِػ إَْرِض 
ـْ ِظِْْد َؽْرِ اهللِ َفَقَجُدوا ؾِِٔف اْختََِلًؾٚ ]:القرآف الكريـ، فقاؿ َٚن ِم ـَ ْرَآَن َوفَْق  َُ ُروَن اف َأَؾََل َيتََدبَّ

ثًِرا داه اهلل لذلؾ، كضؿ كخسر مف أعرض، كأصر . فانتفع مف آمف كتدَّبر كى{93}الـساء:[ـَ
 عمى عدـ إعماؿ عقمو بالتبعية كضبلليا.

 نيل الخيرية بشرف اإليمان باهلل والدعوة إليو .3

ْْ قاؿ اهلل تعالى:  ـُ [ ْٝ ٍٜ ُأْخِرَج ِمُْقَن  ُتْؿ َخْرَ ُأمَّ ْٗ ِر َوُت َُ ـِ اُدْْ ْقَن َظ َٓ ُروِف َوَتْْ ًْ ِس َتُْٖمُروَن بَِٚد فَِِّْٚ

  .{221}آل عؿران:[....بِٚهللِ

ْْ :قكلو تعالى  ـُ [ ٍٜ  ىؿ العصر النبكم، ألنيـ اجتمعكا كاتفقكا، ىذه الخيرية أل[ُتْؿ َخْرَ ُأمَّ
كاالستقامة عميو، كتكاصكا عمى دعكة الناس إلى أعظـ المعركفات؛ كىك  عمى اإليماف باهلل تعالى

نكار النبكة، كقد  اإليماف بالتكحيد كالنبكة، كنيييـ عف أعظـ المنكرات، كىك الكفر باهلل كا 
ما شيرع إال لذلؾ، كيمحؽ بأىؿ عصر النبكة في  يسكقكنيـ في بعض األحياف سكقان بالجياد الذم

بعدىـ مف سار مف األمة عمى منيجيـ ىذا، كقد سيقت كممات ىذه اآلية  نيؿ ىذا الشرؼ
، كبياف (1)الكريمة لفكائد عدة، منيا: التأكيد عمى ما دعت إليو، كتثبيت كحث المؤمنيف عميو

ييا، فقد كاف العرب قبؿ اإلسبلـ في التغيير العظيـ الذم تحدثو العقيدة الصحيحة في حامم
 مؤخرة األمـ، فما نالكا ىذه الصفات العيمى إال بعدما صحت عقيدتيـ.

 تأثير شيٍء دون تقدير اهلل تعالىواالعتقاد بوالُخرافات رد األوىام  .4

 الزكاجب كفمشاءيتأنيـ في جاىميتيـ كمعتقداتيـ العرب  مف عادات كافكمف ذلؾ ما  
ىذا  عمييـ معتقدىـ النبي  فييما، فردج كالعرس ازك في ال خيران يركف  كال ،في أشير الحج

لييزيؿ آثار شرؾ الجاىمية كأكىاميا كيبطؿ  بزكاجو مف عائشة رضي اهلل عنيا في شير شكاؿ؛
ًني رىسيكؿي اهلًل "، فعف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: (2)معتقداتيا كَّجى بىنىى ًبي ًفي  تىزى ، كى ًفي شىكَّاؿو

، فىأىمُّ ًنسىاًء رىسيكًؿ اهلًل شى    (3)".ًمنّْي؟ كىافى أىٍحظىى ًعٍندىهي  كَّاؿو

                                                 

المراغي:  ،(2/310جفتح البياف )صديؽ خاف،  ،(4/170جمع ألحكاـ القرآف )الجا القرطبي، انظر:( (1
 (. 1/439جزىرة التفاسير )زىرة،  أبك ،(4/48جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر،  ،(4/30جتفسير المراغي )

 (.27/130جذخيرة العقبى )الكالي،  ،(2/346جتحفة األبرار ) البيضاكم، انظر:( (2
رقـ  :2/1039، استحباب التزكج كالتزكيج في شكاؿ كاستحباب الدخكؿ فيو /النكاح ،ـصحيح مسممسمـ: [( (3

 .]1423 الحديث
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كؿ ًفي شىكَّاؿقاؿ النككم رحمو اهلل: "  كُّج كىالدُّخي دىٍت ...ًفيًو ًاٍسًتٍحبىاب التٍَّزًكيج كىالتَّزى قىصى كى
ٌد مىا  ـ رى اًئشىة ًبيىذىا اٍلكىبلى مىٍيوً عى اًىًميَّة عى مى كىانىٍت اٍلجى كُّج ، كى ـٌ اٍليىٍكـ ًمٍف كىرىاىىة التَّزى يَّموي بىٍعض اٍلعىكىا ا يىتىخى

اًىًميَّة، كىىيكى ًمٍف آثىار الٍ ٍزًكيج كىالدُّخيكؿ ًفي شىكَّاؿ، كىىىذىا بىاًطؿ الى أىٍصؿ لىوي كىالتَّ  كفى جى ، كىانيكا يىتىطىيَّري
، كىك كنايةه عف (2)أم: اإلزالة ، لتكىميـ كاعتقادىـ أف اشتقاؽ اسـ شكاؿ مف اإلشالة،(1)"ًبذىًلؾى 

زالة الكفاؽ بينيما، لذلؾ قالت أمنا عائشة  تأكيدان  رضي اهلل عنياكقكع اليبلؾ بيف الزكجيف كا 
"، أم: أنيا نالت ًمنّْي؟ كىافى أىٍحظىى ًعٍندىهي  فىأىمُّ ًنسىاًء رىسيكًؿ اهلًل لبطبلف ىذا الكىـ كمعتقده: "

   (3)يا في شكاؿ مكانتيا عنده كنصيبيا منو.حظكتيا منو، فمـ يينقص زكاجو من

في إزالة الشرؾ كآثاره، كمعتقدات الجاىمية الباطمة،  أف مف منيج النبي : يفيد ىذاك  
 ككؿ ما يخالؼ شرع اهلل تعالى؛ البياف بالتطبيؽ العممي، حتى يظير الحؽ كيرد الباطؿ.

 تعالى في كؿ أبكاب الشرع، في الدعكة إلى اهلل التَّأسي بنبييـ  دعاة الخيرفحرمه ب 
إزالة ما كاف عميو عادة الناس، مف التشاؤـ في بعض الشيكر، في تصحيح العقيدة ك" االجتيادكب

أك األياـ، أك األشخاص، فإف ذلؾ مف آثار الشرؾ، كما أكثره اليكـ في شٌتى بقاع األرض، 
   (4)".بشٌتى أنكاع الخرافات، فبل حكؿ كال قٌكة إال بالمَّو

 الوالء والبراءع الناس وتقوية أواصرىم بعقيدة جم .5

كاف الناس قبؿ اإلسبلـ تسكدىـ الفرقة كالتناحر عمى سمطانيـ كقبميتيـ كمصالح  
، كال يحكميـ  ذا اجتمع بعضيـ اجتمعكا عمى غير برو غالبان، ال يجمعيـ نظاـه عادؿه دنياىـ، كا 

، فمما أكرميـ اهلل  كقكِّل رابطتيـ عمى خيرو كبرو كتكاضعو باإلسبلـ جمع فرقتيـ  شرعه سكمه
كرحموو بينيـ كأنيـ جسده كاحده، ككجو شدتيـ كقكتيـ في اتجاىيا الصحيح، قاؿ تعالى مخبران عف 

ْؿ ]ذلؾ، كداالن عميو: ُٓ َْْٔ ُٚء َب ِٚر ُرََحَ ٍَّ ُُ اُء َظَذ اف ُف َأِصدَّ ًَ ـَ َم ٌد َرُشقُل اهللِ َوافَِّذي َّّ ، فبيف {:3}الػتح:[...ُِمَ
 ميو، كزكَّاىـ بتغيير ما بأنفسيـ مف جيؿو كفسادو كفرقةو عيـ ثَّ دؿ الناس عمى دينو كح أنو ،

مف بينيـ، لما فييـ  خاصةن العرب الذيف أعدىـ لداللة الناس عمى الخير، بعد أف اختار نبيو 
ف كاف لمصحابة الكراـ  الذيف  مف سمات الخير التي لـ تكف في غيرىـ، كىذا الخطاب كا 

ُـّ كؿ مسمـو يقتفى آثارىـ كينتيج منيجيـ،  يمافر اإلرؽ نك أش  فحرمه في قمكبيـ، لكف األمر يعي

                                                 

 (.9/209جالمنياج )النككم، ( (1
 (.5/2066جمرقاة المفاتيح ) القارم، انظر:( (2
 (.27/131جذخيرة العقبى ) كم،لَّ ك ال انظر:( (3
 .(27/131جذخيرة العقبى ) كم،لَّ ك ال ((4
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بينيـ  التعطؼفيظيركا الرحمة ك ، منيجأف يراعكا ىذا الكمكاف في كؿ زماف بالمسمميف 
  (1)كقاتميـ لذلؾ. ،كفر باهلل كأظير العداء لممؤمنيف بوعمى مف  ةشدكيبدكا ال، كيتعاشركا بيا

 والنفس ض والنسلرْ العِ  حفظ .6

مىى أىٍربىعىًة عف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: "  اًىًميًَّة كىافى عى أىفَّ النّْكىاحى ًفي اٍلجى
اءو  ًليَّتىوي  ،فىًنكىاحه ًمٍنيىا ًنكىاحي النَّاًس اٍليىٍكـى  ؛أىٍنحى ًؿ كى ؿي ًإلىى الرَّجي ثيَـّ  ،قييىافىييٍصدً  ،أىٍك اٍبنىتىوي  ،يىٍخطيبي الرَّجي
يىا ري ، يىٍنًكحي ًنكىاحه آخى فو  ؛كى ؿي يىقيكؿي اًلٍمرىأىًتًو ًإذىا طىييرىٍت ًمٍف طىٍمًثيىا أىٍرًسًمي ًإلىى فيبلى كىافى الرَّجي

يىا ،فىاٍستىٍبًضًعي ًمٍنوي  ٍكجي يىٍعتىًزلييىا زى ٍممييىا ًمٍف ذىًلؾى الرَّ  ،كى تَّى يىتىبىيَّفى حى ًؿ الًَّذم كىالى يىمىسُّيىا أىبىدنا حى جي
ٍممييىا ،تىٍستىٍبًضعي ًمٍنوي  يىا ؛فىًإذىا تىبىيَّفى حى ٍكجي ابىيىا زى بَّ  ،أىصى لىدً  ،ًإذىا أىحى ابىًة اٍلكى ا يىٍفعىؿي ذىًلؾى رىٍغبىةن ًفي نىجى نَّمى  ،كىاً 

اعً  ري يىٍجتىًمعي الرٍَّىطي مىا ديكفى  ،فىكىافى ىىذىا النّْكىاحي ًنكىاحى ااًلٍسًتٍبضى ًنكىاحه آخى مىى  كى ميكفى عى اٍلعىشىرىًة فىيىٍدخي
ـٍ ييًصيبييىا ٍرأىًة كيمُّيي ٍممىيىا ،اٍلمى عى حى مىٍييىا لىيىاؿو بىٍعدى أىٍف تىضى مىرَّ عى عىٍت كى مىٍت كىكىضى مى ـٍ  ،فىًإذىا حى ـٍ فىمى مىٍت ًإلىٍيًي أىٍرسى

تَّى يىٍجتىًمعيكا ًعٍندىىىا ؿه ًمٍنييـٍ أىٍف يىٍمتىًنعى حى ـٍ  :قيكؿي لىييـٍ تى  ،يىٍستىًطٍع رىجي ٍفتيـٍ الًَّذم كىافى ًمٍف أىٍمًركي قىٍد  ،قىٍد عىرى كى
في  لىٍدتي فىييكى اٍبنيؾى يىا فيبلى بٍَّت ًباٍسًموً  ،كى ٍف أىحى لىديىىا ،تيسىمّْي مى ؽي ًبًو كى الى يىٍستىًطيعي أىٍف يىٍمتىًنعى ًبًو  ،فىيىٍمحى

ؿي  ًنكىاحي الرَّاًبعً  ،الرَّجي ٍرأىةً  ،اٍلكىًثيري  يىٍجتىًمعي النَّاسي  ؛كى مىى اٍلمى ميكفى عى اءىىىا ،فىيىٍدخي كىىيفَّ  ،الى تىٍمتىًنعي ًممٍَّف جى
ا ،اٍلبىغىايىا مىمن مىى أىٍبكىاًبًيفَّ رىايىاتو تىكيكفي عى مىٍيًيفَّ  ،كيفَّ يىٍنًصٍبفى عى ؿى عى ٍف أىرىادىىيفَّ دىخى مىٍت  ،فىمى مى فىًإذىا حى

ٍممىيىا  عىٍت حى ـٍ اٍلقىافىةى ًإٍحدىاىيفَّ كىكىضى دىعىٍكا لىيي ًمعيكا لىيىا كى ٍكفى  ،جي لىدىىىا ًبالًَّذم يىرى قيكا كى فىاٍلتىاطى ًبًو  ،ثيَـّ أىٍلحى
ديًعيى اٍبنىوي الى يىٍمتىًنعي ًمٍف ذىًلؾى  مَّده  ،كى اًىًميًَّة كيمَّوي ًإالَّ ًنكىاحى النَّاًس  فىمىمَّا بيًعثى ميحى ـى ًنكىاحى اٍلجى ًباٍلحىؽّْ ىىدى

  (2)".يىٍكـى الٍ 

مىى أىٍربىعىًة "، أم: الزكاج"، كقكليا: "أىفَّ النّْكىاحى قكليا رضي اهلل عنيا: "  اًىًميًَّة كىافى عى ًفي اٍلجى
اءو  "، أم: عمى أربعة أنكاع قبؿ اإلسبلـ، كتحديد عدد ىذه األنكاع في الحديث ليس عمى أىٍنحى

الزكاج  "، أم:كىاحه ًمٍنيىا ًنكىاحي النَّاًس اٍليىٍكـى فىنً سبيؿ الحصر؛ بؿ عمى ذكر المشيكر منيا، كقكليا: "
"، فىييٍصًدقييىا، كقكليا: "الذم أحمو اإلسبلـ كأمر بو، كىـ كالمسممكف مف بعدىـ عميو إلى يكمنا ىذا

"، مف المباضعة، كىي الجماع، كالمراد: فىاٍستىٍبًضًعي" "، أم: حيضيا،طىٍمًثيىا"أم يدفع ميرىا، ك
لىدً كذلؾ " معيف الجماع لتحممي منواطمبي مف رجؿو  ابىًة اٍلكى ، أم: أمبلن في أف يككف "رىٍغبىةن ًفي نىجى

"، جمع اٍلقىافىةى الكلد بصفاتو حميدة كصاحب الشأف كالشجاعة التي اختارتو لتستبضع منو، ك"
 ، أم"فىاٍلتىاطى ًبوً " معنىك ف أبكه، قائؼ، كىك الذم يعرؼ بالشبو كصفات خفية في المكلكد مى 

                                                 

، (795)ص تفسير السعدمالسعدم،  ،(13/119،118)ج فتحي البياف في مقاصد القرآف، الًقنَّكجي انظر:( (1
 (.26/204جالتحرير كالتنكير ) ، ابف عاشكر،(11/166جتفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( ) عمي رضا،

 .]5127 حديثال : رقـ7/15، مف قاؿ: ال نكاح إال بكلي/ النكاح، صحيح البخارمالبخارم: [( (2
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مَّده أيلصؽ كألحؽ بو إلزامان، كقكليا رضي اهلل عنيا: " ؽّْ  فىمىمَّا بيًعثى ميحى اًىًميًَّة  ،ًباٍلحى ـى ًنكىاحى اٍلجى ىىدى
الناس قرر ليـ الزكاج  بعدما بعثو اهلل كآمف بو ، أم: أف النبي "ًإالَّ ًنكىاحى النَّاًس اٍليىٍكـى  ،كيمَّوي 

عراض كاألنساب كاألنفيس مف األمراض كمف كؿ اآلفات، الذم حفظت بو األ(1)الشرعي الصحيح
كما كاف ذلؾ التغيير لحاؿ الناس كىذا الخير الذم نالكه إال بعد أف صحت عقيدتيـ، كىذا الخير 

  .يبقى ماثبلن في المسمميف طالما استقامكا عمى دينيـ

 تحسين األخبلق والعادات .7

تكثر فييـ الرذائؿ، فبل ضابط يضبط ال شؾ أف الخمؽ بغير ديفو تقؿ فييـ األخبلؽ، ك  
ـى يعاقب عمى سكء الفعؿ كاختبلؿ األخبلؽ، بؿ  ٍك أخبلقيـ، كال مرشد يدليـ عمى الخير، كال حي

ىك المسيطر، إال ما بقي مف  الدنيكية كالمذات المؤقتة ميزاف القكة كالييمنة المبني عمى المنافع
ة كالسبلـ، كما بقي مف آثار الفطرة، فتغيرت آثار دعكة األنبياء كالرسؿ السابقيف عمييـ الصبل

مؽ ألىؿ األرض، كىذا الصحابي  أحكاليـ ىذه بعد أف صحت عقيدتيـ، كأصبحكا دعاة تكحيدو كخي
يصؼ ىذه األحكاؿ عند العرب لمنجاشي ممؾ الحبشة الذم  ،جعفر بف أبي طالب الجميؿ 

اًىمً ؿ:"اق أسمـ رحمو اهلل، حيث ، كينَّا قىٍكمنا أىٍىؿى جى نىٍأًتي اٍلفىكىاًحشى ٍيتىةى كى نىٍأكيؿي اٍلمى ، كى ـى يَّةو نىٍعبيدي اأٍلىٍصنىا
تَّى بىعىثى اهللي  مىى ذىًلؾى حى ، فىكينَّا عى ًعيؼى نيًسيءي اٍلًجكىارى يىٍأكيؿي اٍلقىًكمُّ ًمنَّا الضَّ ، كى ـى ا نىٍقطىعي اأٍلىٍرحى  ًإلىٍينىا كى

ًصٍدقى  نىٍخمىعى مىا كينَّا رىسيكالن ًمنَّا نىٍعًرؼي نىسىبىوي، كى نىٍعبيدىهي، كى دىهي، كى انىا ًإلىى اهلًل ًلنيكىحّْ فىافىوي، فىدىعى انىتىوي، كىعى وي، كىأىمى
ارىًة كىاأٍلىٍكثىافً نىٍعبيدي نىٍحفي كىآبىاؤينىا ًمٍف ديكًنًو  ًصمىًة ًمفى الًحجى ًديًث، كىأىدىاًء اأٍلىمىانىًة، كى نىا ًبًصٍدًؽ اٍلحى ، كىأىمىرى

، كًر، كىأىٍكًؿ  الرًَّحـً قىٍكًؿ الزُّ نىيىانىا عىًف اٍلفىكىاًحًش، كى اًء، كى ، كىالدّْمى اًرـً ٍسًف اٍلًجكىاًر، كىاٍلكىؼّْ عىًف اٍلمىحى كىحي
نىةً مىاؿى الٍ  قىٍذًؼ اٍلميٍحصى ، كى نىا ًبالصَّبليىًتيـً نىا أىٍف نىٍعبيدى اهللى كىٍحدىهي الى نيٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا، كىأىمىرى ، ةً ، كىأىمىرى

" يىاـً كىالزَّكىاًة، كىالصّْ
(2)

  

ليرقؿ  يؤكد كبلـ جعفر رضي اهلل عنيما، حيف كصؼ دعكة النبي  كعف أبي سفياف 
فىاًء ًباٍلعىٍيًد كىأىدىاًء اأٍلىمىانىةً عظيـ الركـ، في أنو أمر الناس: " ٍدًؽ كىاٍلعىفىاًؼ كىاٍلكى ًة كىالصّْ   (3)".ًبالصَّبلى

 يحة عمى الثباتثانيًا: قدرة العقيدة الصح

( 7]اَل)قدر اهلل تعالى بحكمتو االبتبلء عمى الناس، كىك كاقعه ال محاؿ، قاؿ اهلل تعالى:

َتُْقَن) ٍْ َٓ ُي َُقُفقا َآَمَّْٚ َوُهْؿ  قا َأْن َي ـُ ُس َأْن ُيْسَ َٛ افَّْٚ َـّ اهللُ افَِّذي2َأَحِس َّ َِ ًْ َٔ َِ ْؿ َؾ ِٓ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم ْد َؾَتَّْٚ افَِّذي ََ ـَ ( َوفَ

                                                 

 (3/120ج)سبؿ السبلـ،الصنعاني،(20/122ج)عمدة القارمالعيني،،(9/184ج)فتح البارمحجر،انظر:ابف ((1
 [، إسناده حسف.(3/266ج) مسند أحمدابف حنبؿ، ]( 2)

 .]2681 : رقـ الحديث180/ 3، مف أمر بإنجاز الكعد /الشيادات ،صحيح البخارمالبخارم: [( (3
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ِٚذبَِغ) َُ َـّ اف َّ َِ ًْ َٔ ، كال يككف الثبات في االبتبلءات كالمحف؛ إال بالعقيدة }العـؽبوت{( [3َصَدُؿقا َوَف
ُٝ اهللُ الصحيحة، كقد ضرب اهلل تعالى في القرآف الكريـ أمثمةن عمى ذلؾ، منيا قكلو تعالى: ]ُيَثبِّ

َٔٚةِ  ِٝ ِْم احَل ْقِل افثَّٚبِ ََ ـَ َآَمُْقا بِٚف ُؾ اهللُ َمٚ  افَِّذي ًَ ٍْ َٔٚ َوِْم أَِخَرِة َوُيِوؾه اهللُ افيَّٚدَِِغ َوَي ْٕ افده

 .{38}إبراهقم:َيَنُٚء[

كالمعنى:" يثبّْت اهلل الذيف آمنكا بالقكؿ الحؽ الراسخ، كىك شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف  
اة الدنيا، كعند مماتيـ محمدنا رسكؿ اهلل، كما جاء بو مف الديف الحؽ؛ يثبتيـ اهلل بو في الحي

  (  1)."بالخاتمة الحسنة، كفي القبر عند سؤاؿ المىمىكيف بيدايتيـ إلى الجكاب الصحيح

دة، كمدل ثبات عمى فضؿ صحة العقي تدؿُّ ك كمف النماذج التي تذكر في حياة السمؼ 
 يمي:ما  أىميا عند الشدائد

   لنبيفتنة الخبلف عمى الخبلفة بعد وفاة افي  ثبات الصحابة  .1

، فاجتمع األنصار في سقيفة الخبلفة بعد قبض النبي  تكلية اختمؼ الناس في أمر
مف األنصار، فتككف الخبلفة فييـ، أك  ان أف يكلكا عمى أمر المسمميف كاحد بني ساعدة؛ عمى

، كمف المياجريف أمير، فيـ أىؿ الدار، كالنصرة لديف اهلل تعالى كرسكلو  يككف منيـ أميره
، كبيف لؤلنصار ف، فجاء بعض الصحابة مف المياجريف عمى رأسيـ الصديؽ كالمؤمني

فضميـ كمكانتيـ، كأف أمر الكالية ليس ليـ، كاحتج عمييـ بحديث النبي 
اأٍلىًئمَّةي ًمٍف }:(2) 

ٍيشو  فاستقاـ الجميعي عمى ذلؾ، كانفض الخكض في أمر الخبلفة كبكيع لمصديؽ بإجماع ، (3){قيرى
   (4)المسمميف.

 

 

 

 

                                                 

 (.259)صير الميسر التفسالتركي كآخركف، ( 1)
 (.3/480/482جالسيرة الحمبية )، الحمبي، ( كما بعدىا61العكاصـ مف القكاصـ)ص ،اإلشبيمي انظر: (2)
 .،صحيح لغيره[(33/21)جمسند أحمدابف حنبؿ، ]( 3)
 (.3/483ج) الحمبي، السيرة الحمبية ،(61/62العكاصـ مف القكاسـ )صابف العربي،  انظر: (4)
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 فتنة الردةفي  ثبات الصحابة  .2

الردة عف اإلسبلـ التي   مف االبتبلءات الشديدة التي كقعت في حياة الصحابة 
"قيًبضى  ، قالت أيُـّ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا:العرب بعد قبض النبي ناسه مف أحدثيا 

، كىاٍشرىأىبَّ النّْفىاؽي فىاٍرتىدًَّت الٍ  رىسيكؿي اهلًل    ( 1)."عىرىبي

بعض السفياء مف العرب، النبكة  ادَّعىكما كلـ يبؽ مف العرب عمى اإلسبلـ إال القميؿ، 
جية الشاـ إنفاذان  ر جيش أسامة يسيتب كانضـ إلييـ الناس مف حكليـ، كقد أمر الصديؽ 

 عميو بتأخيره حتى قبؿ انتقالو لمرفيؽ األعمى، رغـ إلحاح الصحابة  لما قدره رسكؿ اهلل 
 فإلى المدينة يفاكضك  ؤكا، فطمع أىؿ الردة فييـ، كجابذلؾ تنتيي فتنة الردة، فقؿ عدد المسمميف

اقناع الصديؽ  الصحابة  بعض في المداكمة عمى الصبلة كترؾ الزكاة، كحاكؿ الصديؽ
  قبكؿ ذلؾ منيـ، تأليفان لقمكبيـ حتى يتمكف اإليماف مف قمكبيـ، فأبي الصديؽ  ،ذلؾ

ًة كىالزَّكىاةً كقاؿ:" كى  يقىاًتمىفَّ مىٍف فىرَّؽى بىٍيفى الصَّبلى نىاقنا  ،المًَّو ألى اًؿ، كىالمًَّو لىٍك مىنىعيكًني عى ؽُّ اٍلمى فىًإفَّ الزَّكىاةى حى
ٍنًعيىا." كىانيكا ييؤىدُّكنىيىا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  مىى مى لىقىاتىٍمتيييـٍ عى

(2) 

، كقاـ ليمو يتييأ؛ يعبئ الناس، لمدفاع بكر لرأم أبي  فشرح اهلل صدكر الصحابة 
، كقتاؿ أىؿ الردة، رغـ قمة عدد المكحديف في مقابؿ المرتديف، كطافت النبكية عف المدينة

الجيكش المحمدية في الجزيرة العربية؛ لكسر قرف الشيطاف، كأتباعو المرتديف؛ حتى رجعكا إلى 
؛ ألنيـ ىـ انت العاقبة لمصحابة الكراـ ديف اهلل أفكاجان، كقكيت شككة أىؿ اإليماف، كك

     ( 3)المؤمنكف المتقكف العادلكف.
 فتنة معركة صفينأىل الشام في المسممين من ثبات  .3

أيضان ما جرل بيف أمير المؤمنيف عمي بف  مف الفتف التي كانت في زمف الصحابة  
از الفرصة الخبيثة مف كانتي(4)كية بف أبي سفياف رضي اهلل عنيما في صفيفأبي طالب، كمعا

                                                 

ًغيًر كىاأٍلىٍكسىًط ًمٍف طيريؽو،  كقاؿ الييثمي ،([5/148)ج لمعجـ األكسطا، الطبراني] (1) كىاهي الطَّبىرىاًنيُّ ًفي الصَّ "رى
ًدىىا ًثقىاته  اؿي أىحى ًرجى  كمعنى"كاشرأب النفاؽ": ظير بقكة. (.9/50)ج،(14337) رقـب مجمع الزكائد ،الييثمي ،"كى

  (.1/477جالمعجـ الكسيط )انظر: مصطفى كآخركف،
ًقتىاًلًيـٍ  ،صحيح البخارمالبخارم: [( 2) ا نيًسبيكا ًإلىى  ،اٍسًتتىابىًة اٍلميٍرتىدّْيفى كىاٍلميعىاًنًديفى كى مى ٍف أىبىى قىبيكؿى اٍلفىرىاًئًض كى قىٍتًؿ مى

دَّةً   .]6924 : رقـ الحديث9/15، الرّْ
 ( كما بعدىا.9/160/437ج)يايةالبداية كالنابف كثير،  ،(63/64)صالعكاصـ مف القكاسـابف العربي،  انظر: (3)
 .، كصفيف مكاف قرب الرقة غرب نير الفرات في سكريا(166العكاصـ مف القكاسـ )ص ابف العربي، انظر: (4)

 (.3/414جمعجـ البمداف )الحمكم،  انظر:
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الذؿ كاليكاف، فتدانا بجيش عظيـ مف أرض المسمميف،  قيصر الركـ الذم أذاقو معاكية 
يقكؿ: "كاهلل لئف لـ تنتو كترجع إلى ببلدؾ يا لعيف ألصطمحف أنا كابف  فكتب إليو معاكية 

خاؼ  عمي عميؾ، كألخرجنؾ مف جميع ببلدؾ، كألضيقف عميؾ األرض بما رحبت، فعند ذلؾ
  (1).الرـك كانكؼ، كبعث يطمب اليدنة"ممؾ 

لـ يكف لمتنافس عمى الدنيا،  بيف الصحابة الذم حدث فيذا يؤكد أف الخبلؼ  
ال يككف إال مثؿ ىذا الحاؿ ، ك عندىـ كمتاعيا الزائؿ، كأف أمر األمة كدينيا يقدـ عمى كؿ أمر

 بصحة االعتقاد.  

 أن القرآن مخموق(2)عتزلةالم ثبات اإلمام أحمد رحمو اهلل عندما زعم .4

 ؛ خرج المعتزلة عمى المسمميف ببدعةو رحمو اهلل في زمف اإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ
في العقيدة زعمكا فييا أف القرآف مخمكؽ كليس كبلـ اهلل تعالى، كأقنعكا الخميفة كقتيا برأييـ، 

 كردناظر المعتزلة الحؽ، ك  بالقكة عمى ىذا المنكر، فثبت اإلماـ أحمد عمى فأخذ يمـز الناس
كبقي القكؿ بأف  رغـ ما تعرض لو مف السجف كالتعذيب حتى أظير اهلل الحؽ عمى يديو ،باطميـ

دة اإلسبلمية مف البدعة ، كسممت العقيكما تزعـ المعتزلة القرآف كبلـ اهلل كليس بمخمكؽو 
    (3)إال بصحة االعتقاد.ىذا اتو ما كاف ثبك  بذلؾ اإلماـ أحمد بإماـ أىؿ السُّنَّة، ، كلقبكالتحريؼ

  

                                                 

 (.11/400جالبداية كالنياية )ابف الكثير، ( 1)
قد سمكا بيذا االسـ ألف مؤسسيـ األكؿ كاصؿ بف فرقة ظيرت في القرف الثاني لميجرة، ك  يالمعتزلة: ى ((2

عطاء الغزاؿ اعتزؿ مجمس شيخة الحسف البصرم رحمو اهلل عندما زعـ أف الفاسؽ ليس بمؤمف كال كافر بؿ ىك 
في منزلة بينيما، كسمكا أيضان بالمتكمميف ألنيـ أعرضكا عف كبلـ اهلل كرسكلو كأقبمكا عمى كبلـ الفبلسفة اليكناف 

و حتى قدمكا العقؿ عمى نصكص الكتاب كالسنة كأحدثكا بدعان كأباطيؿ كثيرة، ثـ تناثركا كافترقكا إلى فرؽ فتأثركا ب
 الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ(، 93,15)صالبغدادم، الفرؽ بيف الفرؽانظر: عديدة الختبلفيـ في معتقدىـ.

الحنفي، شرح العقيدة  (،39الرازم، اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف)ص ( كما بعدىا،1/42,20ج)
 (.207صالطحاكية)

 (.1/9/21جلكامع األنكار ) السفاريني، انظر: (3)
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 المبحث الثاني
 التوجيات العقدية في جزيرة العرب ومحيطيا 

 الحالة العقدية في جزيرة العربالمطمب األول: 
 يجد أف العرب في الجاىمية كانكا ،الناظر إلى أحكاؿ العرب في جزيرتيـ قبؿ اإلسبلـ

 ،(1)كؿ شيء، حتى مف األشياء التافية يا مفيعبدكف الشجر، كالككاكب، كاألصناـ التي يصنعكن
الذم كانكا عميو، كجاء بالباطؿ،   أكؿ مف أدخؿ عمييـ ىذا الشر، كغير ديف اسماعيؿكاف ك 

ىك عمرك بف  كما تستخفو العقكؿ كالفطر السميمة، فنصب األكثاف، كحمؿ العرب عمى عبادتيا؛
زىاًعي ي  اٍلخي  ذلؾ، تستخفيـ الشياطيف. ثـ تمادكا في الكثنية بعد  ،(2)ليحى

حيث قاؿ: "كينَّا نىٍعبيدي ، (3)ًدٌم رحمو اهللكمف صكر ذلؾ ما جاء عف أبي رجاءو اٍلعيطىارً 
رنا جى  جى ـٍ نىًجٍد حى ، فىًإذىا لى رى ٍذنىا اآٍلخى رنا ىيكى أىٍخيىري ًمٍنوي؛ أىٍلقىٍينىاهي كىأىخى جى ٍدنىا حى ، فىًإذىا كىجى رى جى ٍثكىةن ًمفٍ اٍلحى  مىٍعنىا جي

مىٍيًو؛ ثيَـّ  مىٍبنىاهي عى ، ثيَـّ ًجٍئنىا ًبالشَّاًة فىحى   (4)."طيٍفنىا ًبوً تيرىابو

اًء، " كقاؿ أيضان: ؿَّ ًمفى العىرىًب؛ كىانيكا يىًجٍيئيٍكفى ًبالشَّاًة البىٍيضى ـٍ أىرى نىاسان كىانيكا أىضى لى
ذيٍكفى أيخٍ  ، فىيىٍأخي اؤيكافىيىٍعبيديٍكنىيىا، فىيىٍختىًمسييىا الذٍّْئبي سىنىةن، جى ٍخرىةن حى ذىا رىأىٍكا صى ًبيىا،  رىل مىكىانىيىا يىٍعبيديٍكنىيىا، كىاً 
مُّكا ًإلىٍييىا، فىًإذىا رىأىٍكا أىٍحسىفى ًمٍنيىا رىمىٍكىىا. ٍلنىا، كىصى كَّ تىحى ، كى مىى قىتىبو ٍمنىاهي عى مى ، فىحى ـه ميدىكَّره نى كىافى لىنىا صى .. كى

رى  جى ٍمؿو اٍنسىؿَّ  -فىفىقىٍدنىا الحى ٍمؿو قىٍد غىابى ًفٍيًو،  -فىٍكقىعى ًفي رى ٍعنىا ًفي طىمىًبًو، فىًإذىا ىيكى ًفي رى فىرىجى
... فكاف ذىًلؾى أىكَّ  ـٍ يىٍمتىًنٍع ًمٍف تيرىابو يىًغٍيبي ًفٍيًو إًللىوي سىٍكءو : ًإفَّ ًإلىيان لى ؿى فىاٍستىٍخرىٍجتيوي... فىقيٍمتي

      (5)ًإٍسبلىًمي".

"أف أىؿ الجاىمية كانكا يعممكف األصناـ مف كؿ  اهلل في الفتح: وكذكر ابف حجر رحم
   (6).شيء، حتى أف بعضيـ عمؿ صنمو مف عجكة، ثـ جاع فأكمو"

                                                 

 (.17/119،99ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي، انظر: (1)
 (.8/612ج( ك)549/ 6جفتح البارم ) ابف حجر، انظر: (2)
كاف كثير  ،كلـ ير النبي فتح مكةأسمـ بعد  ،التابعي الميخضـر ،( ىك عمراف بف ممحاف العطاردم البصرم3)

 (.4/253جسير أعبلـ النببلء )الذىبي، انظر:ىػ(. 105)، تكفيكمف خير مف تبل كتاب اهلل تعالى ،العبادة
ًنيفىةى  /المغازم ،صحيح البخارمالبخارم، [( 4) ٍفًد بىًني حى  .]4376حديث : رقـ ال5/171، كى
قتب ىك الرحؿ الذم يكضع عمى ظير البعير ليسيؿ جمكس ، كال(4/256،254جأعبلـ النببلء )الذىبي، ( 5)

 (.2/714جالمعجـ الكسيط ) مصطفى كآخركف، انظر: .الراكب عمى سنامو كيحمؿ متاعو
 (.10/384جفتح البارم ) ابف حجر، (6)
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ىذا مف المساكئ التي كانت في االعتقاد، أما المساكئ التي كانت في األخبلؽ 
منا أىٍىؿى ، فيقكؿ:" كينَّا قىكٍ كالسمكؾ، فيصفيا الصحابي الجميؿ جعفر بف أبي طالب 

، يىٍأكيؿي اٍلقىكً  نيًسيءي اٍلًجكىارى ، كى ـى ا نىٍقطىعي اأٍلىٍرحى ، كى نىٍأًتي اٍلفىكىاًحشى ٍيتىةى، كى نىٍأكيؿي اٍلمى اًىًميَّةو... ى مُّ ًمنَّا جى
ًعيؼى    (1)."الضَّ

؛ كىافى أىٍكًليىاؤيهي  ؿي بَّاسو رضي اهلل عنيما، قاؿ: "كىانيكا ًإذىا مىاتى الرَّجي أىحىؽَّ كعف ابف عى
ـٍ أىحى  كّْجيكىىا، فىيي ـٍ ييزى ٍف شىاءيكا لى كَّجيكىىا، كىاً  ٍف شىاءيكا زى يىا، كىاً  كَّجى ـٍ تىزى يي ؽُّ ًبيىا ًمٍف ًباٍمرىأىًتًو، ًإٍف شىاءى بىٍعضي

   (2)."أىٍىًميىا

، كقمةه النصارلعمى ديف كىناؾ مف العرب مف كاف عمى ديف الييكد، كمنيـ مف كاف 
  .لحنيفيةكانكا يبحثكف عف ا

التجارم بالييكد الذيف  ـأما مف كاف عمى ديف الييكد، فقد تأثر مف خبلؿ اختبلطي
عمى  كاعاشكا في العراؽ كالجزيرة العربية، كقد كجد الييكد ليـ سبيبلن بيف العرب بذلؾ، فعمم

الييكدية إلى اليمف، كتيكد قكـه مف األكس كالخزرج بعد  كادخمأدخكؿ العرب في دينيـ، ف
جيـ مف اليمف لمجاكرتيـ ييكد خيبر كقريظة كالنضير، كتيكد قكـ مف بني الحارث بف خرك 
ضافة إلى مف جاء مف الييكد مف ببلد الشاـ اإل، ب(3)كقكـ مف جذاـ ،كقكـه مف غساف ،كعب

مكسى كعيسى عمييما  ،ليسكف في الجزيرة ينتظر خركج نبي آخر الزماف الذم بشرىـ بو النبياف
لميجرة مف الشاـ إلى الجزيرة لنصرة ىذا  الييكد عمى حث أتباعيـ حبارفعمؿ أ الصبلة كالسبلـ،
  (4)النبي بزعميـ.

، ككاف أىميا أىؿ فضؿو كاستقامة، (5)بنجراف مف أرض العرب أما النصرانية فقد كانت
، (7)كانت في ربيعة كغساف كبعض قضاعة ، كما(6)كسائر الناس مف حكليـ عمى الكثنية

الذيف أيدخمكا لمجزيرة فدعكا لمنصرانية،  الرقيؽك ، مالتجار مف خبلؿ العمؿ  دخكلياكاليمف، ككاف 

                                                 

  [، حديثه حسف.(3/266ج) مسند أحمدابف حنبؿ، ]( 1)
ٍكرى / اإلكراه ،صحيح البخارمالبخارم، [( 2)   .]6948حديث ال رقـ :9/12، اًه؛ كيٍرىنا ك كىٍرىنا كىاًحده ًمٍف اإٍلً

 (. 12/90جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) عمي،جكاد  انظر:( (3
 (.1/207جالممؿ كالنحؿ )الشيرستاني،  انظر:( (4
 (.3/134جالبداية كالنياية ) ابف كثير، انظر:( (5
 (.1/145جالسيرة النبكية )ابف ىشاـ،  انظر:( (6
 (.621ص) المعارؼ بف قتيبة،ا انظر:( (7
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عف ممذات  ان لعيش فييا بعيدبقصد ا لجزيرة العربدخكؿ بعض النساؾ كالرىباف كما دخمت ب
   (1).الدنيا

كقد كاف في مكة كالطائؼ كيثرب بعض العرب الذيف عيرضت عمييـ النصرانية مف 
رل فترؾ الكثنية بذلؾ، لكنو لـ يدخؿ النصرانية؛ ألنو لـ يجد فييا التكحيد بعض الرقيؽ النصا

  (2)الذم يريد، كما يترتب عميو مف أحكاـ.

كىناؾ نفره مف قريش خالفكا قكميـ في عقيدتيـ، كأنكركىا عمييـ؛ ألنيا تخالؼ ديف 
 (3)، كتفرؽ ىؤالء في الببلد بحثان عف الحنيفية.إبراىيـ 

 الحالة العقدية في محيط جزيرة العرب المطمب الثاني:
 أواًل: الحالة العقدية عند الروم

، كيمقبكف ببني األصفر نسبةن (4)ركمة مدينة إلى ركمس باني ةن نسبليقب الركـ بيذا المقب 
، كالبيزنطييف نسبة إلى مدينة بيزنطة التي بنيت مكانيا (5)إلى جدىـ األصفر بف الركـ

   (6)القسطنطينية.

الركـ يمقبكف بقيصر، كأكؿ مف حمؿ المقب أغسطس، كسبب ذلؾ أف أمو ماتت كممكؾ  
كىي حامؿه بو، فشيؽ بطنيا فأيخرج، ثـ أصبح بعد ذلؾ لقبان لممككيـ، كأغسطس ىك أكؿ مف 
خرج مف ركمة كسير الجيكش بران كبحران لتكسيع الممؾ، فاستكلى عمى ميمؾ اليكناف كأخذ الشاـ 

ـ بعد ذلؾ، حتى بمغ الحبشة في أفريقيا، كما حكؿ القسطنطينية ، كتكسع ممؾ الرك (7)كمصر
  (8)حتى كصمكا الركس.

                                                 

 (.12/163ج( ك)1/121جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد  انظر:( (1
 (.12/165جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد  انظر:( (2
 (.1/202ج) السيرة الحمبيةالحمبي،  انظر:( (3
 (.2/48جكف )تاريخ ابف خمدالحضرمي،  انظر:( (4
 (.1/144جفتح البارم ) ابف حجر، انظر:( (5
 (. 21/42)ج التحرير كالتنكير، التكنسي، (1/252جالكامؿ في التاريخ ) ابف األثير، انظر:( (6
 (.1/249جالكامؿ في التاريخ ) ابف األثير، انظر:( (7
 (.2/89جالحضرمي، تاريخ ابف خمدكف ) انظر:( (8
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داف الركـ بالنصرانية بعد أف كانكا صابئة عباد ككاكب كأكثاف، كأكؿ مف تنصر منيـ 
ممكيـ قسطنطيف، تنصرت أمو مريـ الييبلنية، ثـ دعتو فأجاب، كحمؿ الناس عمى النصرانية، 

 (1)لممكؾ بعده، حتى بمغت النصرانية كؿ ما ممككا مف األرض.ثـ أصبح ىذا ديدف ا
كنقؿ مقر الميمؾ مف ركمة إلييا لحماية  كبنى قسطنطيف مدينة القسطنطينية الحصينة،

، أنيكت الطرفيف في كؿ جكانب ببلدىـ مف خطر الفرس، فقد كانت الحركب بينيـ سجاالن 
، فقاؿ تعالى:، كقد ذكر اهلل تعالى شيئان مف حركبيـ (2)الحياة ِٝ 7]اَل)في مطمع سكرة الرـك ( ُؽَِِب

وُم) ُِِبقَن)2افره ٌْ ْؿ َشَٔ ِٓ بِ َِ ِد َؽ ًْ ـْ َب َٕك إَْرِض َوُهْؿ ِم ُد 3( ِْم َأْد ًْ ـْ َب ـْ َؿْبُؾ َوِم ( ِْم بِْوِع ِشَِْغ هللِ إَْمُر ِم

وم{[...    .}الرُّ
ـ النصرانية لـ تبؽ كما جاء بيا تديف بالنصرانية ، لكف تعالي رـكمبراطكرية الارغـ أف ك 
مف التحريؼ كالتزييؼ، فقد جمع قسطنطيف  بؿ انطكت عمى قدر كبير ،عيسى نبي اهلل 

لعشريف سنة مضت مف ممكو األساقفة الذيف كافقكا رأيو، فكضعكا شرائع الديف الجديدة التي لـ 
يأت بيا المسيح 

يد الصميب كعبادتو، كأحمكا ، فابتدعكا أمكران كثيرةن، منيا: الرىبانية كع(3)
، كعمؿ قسطنطيف عمى بناء الكنائس كالبيع حتى بمغ عددىا باآلالؼ في زمانو، (4)الخنزير

كجاءت أمو ىيبلنة إلى بيت المقدس كأخرجت الخشبة التي صمب عمييا المسيح بزعميـ، 
، ثـ تعاقب (5)ىذاكجعمت ذلؾ اليكـ عيدان، كبنت كنيسة القيامة المعركفة، كىي قائمةه إلى كقتنا 

الممكؾ ككثر التحريؼ كالتغيير في دينيـ، ككمما تعاقب الزماف زاد التحريؼ كاالنشقاؽ في 
  (6)الكنيسة، كظيرت مذاىب جديدة.

سىٍبًعيفى ًفٍرقىةن، ، حيث قاؿ:}النبي بو كىذا ما أخبر  مىى ًثٍنتىٍيًف كى ارىل عى قىٍت النَّصى اٍفتىرى
سىٍبعيكفى ًفي ا نَّةفىًإٍحدىل كى   (7){.لنَّاًر، كىكىاًحدىةه ًفي اٍلجى

                                                 

ابف ( 6/301جتفسير القرآف العظيـ )، ابف كثير، (1/249،223جلكامؿ في التاريخ )اابف األثير،  انظر:( (1
 (.2/89ج) ، تاريخ ابف خمدكفخمدكف

المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ  ،عميجكاد ( 1/226جالكامؿ في التاريخ ) ابف األثير،انظر:( (2
 (.4/311ج)

 (.1/252،253جالكامؿ في التاريخ )ابف األثير،  انظر:( (3
 (.6/301جتفسير القرآف العظيـ ) ابف كثير، انظر:( (4
 (.6/301جتفسير القرآف العظيـ )، ابف كثير، (1/253جالكامؿ في التاريخ )ابف األثير،  انظر:( (5
المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ  ،عميجكاد ، (1/254جالكامؿ في التاريخ ) ابف األثير، انظر:( (6
 (.4/312ج)

 لغيره. صحيح،]3992حديث رقـ ال :5/128،باب افتراؽ األمـ/ أبكاب الفتف ،سنف ابف ماجوف ماجو: اب[((7
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كمعمكـه مف ديف اهلل تعالى بالضركرة أف الًفرقة التي في الجنة ىي التي كانت عمى   
تعالى: كما قاؿ تعالى إخباران ، القائـ عمى تكحيد اهلل اإلسبلـ الذم دعا إليو نبي اهلل عيسى 

ْؿ َؾْٚظبُُدوعنو: ُُ ٌٔؿ[]إِنَّ اهللَ َرِّبِّ َوَربه َِ اٌط ُمْسَت لكف النصارل زعمكا خبلؼ ، {62}آل عؿران:ُه َهَذا ِِصَ
: كيعنكف باألقانيـ ،ثبلثة باألقنكمية الجكىريةفي كاحد  ىي ،ثبلثة أقانيـهلل تعالى إف  ذلؾ، فقالكا
نؤمف باهلل الكاحد  ، كقالكاكسمكىا األب كاالبف كركح القدس ،كالكجكد كالحياة كالعمـ ،الصفات
 ،مف أجمنا الذم كلد مف أبيو قبؿ العكالـ كميا، يسكع كبابف اهلل الكاحد ،الؾ كؿ شيءاألب م

بو ككلد  ؿى بً كحي  ،كنزؿ مف السماء كتجسد مف ركح القدس كصار إنسانان  ،كمف أجؿ معشر الناس
ثـ قاـ في اليـك  ،كصمب كدفف، كبغيان  حسدان  و الييكدكقتم ،مف أجؿ خبلصنا مف مريـ البتكؿ

، ثـ جعمكا مرجع شرعتيـ ىذه؛ أربعة أناجيؿ صعد إلى السماء كجمس عف يميف أبيوالثالث ك 
كسميت لذلؾ  ، كزعمكا أف الذم جمعيا أربعة مف الحكارييف،: متى كلكقا كمرقس كيكحناىي

األمـ  كؿ إلىأف يذىبكا  مرىـأك  ،ظير لتبلميذه بعد أف قتؿ أف يسكع يايفجاء ك  بأسمائيـ،
   (1).، كأنو معيـ مدل الدىرالبف كركح القدسباسـ األب كا ىـدعك يك 

كفرض "،(2)ركٌبيا بكلس، ديانة مميئة بالتناقضات: ما تبقى مف النصرانيةكالحؽ أف" 
، كاستعمميا قياصرة الركـ كي (3)"كرقعيا كحرَّفيا القسيسكف كالرىباف، شركياتيا قسطنطيف

   (4)كذىـ كاقتصادىـ، كيدـك ممكيـ.نف كتسكد سياستيـ، كيقكل يستميمكا بيا الناس، ليعظمكىـ،

 الفرس الحالة العقدية عندثانيًا: 

كممة الفيرس مأخكذةه مف الدفع كالمنع كاالستعبلء كالرياسة، كىي صفات القكة الغىضبىيَّة 
، ليذا كانت الفيرس تمي وكغمب قيره إذافىرىسىوي يىٍفًرسيوي  كيقاؿ: ،فيٍرسه  التي غمبت عمى الفيرس، فيقاؿ:

  (5)ب في أفضمية األمـ.العر 

                                                 

 .(175،82،50، اإلنجيؿ )ص (221-1/219جالممؿ كالنحؿ ) الشيرستاني، انظر:( (1
 ،رآه كىك عاده مف دمشؽ مابعد ،زعـ إيمانو بالمسيح  ،( بكلس: ىك شاكؿ الطرسكسي الييكدم الفريسي(2
فسمى نفسو بكلس كعمؿ عمى إدخاؿ األباطيؿ  ،كأمره أف ينشر تعاليمو بيف األمـ ،نبو عمى اضطياده ألتباعوفأ

لكف أباطيمو انتشرت كأصبحت ىي العقيدة المعركفة  ،كرغـ أنيـ خالفكه أكؿ أمره ،كالتحريؼ في ديف النصارل
 (.2/567،566جالمكسكعة الميسرة )الندكة العممية، األف عند النصارل. 

 (.1التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية بدايتيا كمنتياىا )صالمقدسي، ( (3
المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ  ،عميجكاد ، (1/253جالكامؿ في التاريخ ) ثير،األابف  انظر:( (4
 (. 12/189ج( ك)6/181ج)

 (.15/432جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية،  انظر:( (5
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، إيراف بف أشكذ بف ساـ بف نكح  ، كىـ مف كلد-ببلد فارس -كسميت الببلد باسميـ
، كمعمكـه أف ترامي (1)كببلدىـ أرض إيراف، ثـ تكسعت حتى كصمت خرساف شرقان، كمصر غربان 

 أطراؼ الدكلة كانحساره؛ يعكد لقكتيا كضعفيا. 

الذيف داـ ميٍمكييـ أكثر مف  جيؿ الرابع مف أصكليـ،كيمقبكف بالساسانييف، كىك اسـه لم
أربعة أالؼ سنة، بدأت مف زمف أبييـ األكؿ كيكمرث إلى زمف يزدجر الذم ىمؾ زمف خميفة 

    .(2)المسمميف الثالث عثماف بف عفاف

كما يمقبكف بالمجكس، كىك لفظه فارسي معرب، يطمؽ عمى قكـو كانكا يعبدكف النار،  
الذم زعـ  زرادشت، كقاـ (3)، أطمؽ عمييـ ىذا المقب مف القرف الثالث لمميبلدكالشمس كالقمر

 ةاديز الك  ا،رىاظيا  ك ىذه العقيدة  ديجدالمجكس نبكتو، كنزكؿ الكحي عميو مف اهلل تعالى، بت
 (4)ا.فيي

ما عييف ممؾ طيرح تاريخ ، كيؤرخكف بعيكد تكلييـ، كمَّ (5)كيمقب ممكؾ الفرس باألكاسرة
 (6).كأرخ بزمف تكليتو مف كاف قبمو

، نسبةن إلى زرادشت الذم ادعى النبكة، كاخترع الزرادشتية كفرؽ المجكس كثيرةه، منيا:
كىـ  المجكسية، كأقنع بيا الممؾ بشتاسب، فحمؿ الناس عمييا بالقير كالقتؿ، كمنيا المزدكية،

اء، ككاف مكبذ اإلباحية بشيكع النس كأظير ديف الذم ادعى النبكة، تباع مزدؾ بف نامدافأ
 مكبذاف، أم أعمـ العمماء كأحكـ الحكماء، تطيعو الممكؾ كال تتخمؼ عف أمره، كاف في عصر

كلده  قباذ أف يرسؿ زكجتو لغيره، فتأذل ، فألـز مزدؾشركافكالد أنك  قباذ بف فيركزالممؾ 
شيكعية ، لكف ىذه اإلباحية كال(7)أنكشركاف مف ذلؾ، فمما تمكف أنكشركاف منو قتمو كأتباعو

                                                 

 (.2/181ج) ، تاريخ ابف خمدكفخمدكف ابف انظر:( (1
 (.2/181ج) السابؽ المصدر انظر:( (2
  (.2/980،855جالمعجـ الكسيط )، مصطفى كآخركف، (8/527جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  انظر: ((3
مصطفى  ،(86اعتقادات المسمميف كالمشركيف )صالرازم،  ،(279الفرؽ بيف الفرؽ )ص لبغدادم،ا انظر:( (4
 (.2/855جالمعجـ الكسيط )خركف، كآ

 (.1/223جالكامؿ في التاريخ ) بف األثير،ا انظر:( (5
 (.4/510جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر:( (6
اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف ، الرازم، (1/230،13ج) الممؿ كالنحؿالشيرستاني،  انظر:( (7

 .(2/382جالبداية كالنياية )، ابف كثير، (89،86)ص
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، ككاف ذلؾ سائغان في عقيدتيـ ، لدرجة أف (1)استمرت في المجكس، حتى أباحكا نكاح المحاـر
لىوى الركافض بزكاج المتعة (2)كقع في مثؿ ىذا بعض العرب الذيف كانكا عمى المجكسية ، كلعؿ كى

 في ىذا الزماف مكركثه مف آبائيـ المجكس.  

كالنكر أزلي، كالظممة محدثة، كالخير يأتي  ة،لمجكس بأصميف ىما: النكر كالظممكيعتقد ا
مف النكر، كالشر يأتي مف الظممة، كالنكر ىك اهلل تعالى، كالظممة ىي الشيطاف، كقد دارت 
الحرب بينيما دىران، كانتيت بتدخؿ المبلئكة بينيما، كالختصاص المجكس بالتثنية؛ جعمكا أصكؿ 

متزاج النكر بالظممة، كالثانية: كيفية خبلص شرعتيـ تدكر حكؿ مسألتيف، األكلى: بياف سبب ا
، كمعمكـه مف ديف اإلسبلـ (4)، كما أنكركا اآلخرة باعتقاد تناسخ األركاح(3)النكر مف الظممة

 بالضركرة أف ىذه األحكاؿ كالمعتقدات كفره كاضحه كالشمس.

شر كرغـ أف ديف الفرس ديفه يبغض الييكدية كالنصرانية، لكنيـ كانكا يعممكف عمى ن
النصرانية التي تخالؼ الركـ كتكافؽ الييكد، مف أجؿ تكسيع النفكذ كالمكاسب السياسية 

 في عصرنا ألعداء اإلسبلـ كالمسمميف. ، كمثؿ ىذه السياسات أصبحت عادة(5)كاالقتصادية

 ، يعاممكف معاممة أىؿ الذمة؛ في دفعيـ الجزية(6)ة كتابيكألف المجكس عندىـ شب
 ،يـ كال الزكاج منيـجيتزك ، كلكف ال يحؿ الجزية مف مجكس ىجر بي كقياسان عمى أخذ الن

  (7)ال تحؿ ذبائحيـ.كما 

عف اعتناؽ العرب لممجكسية، فقد كانت في أعدادو قميمة منيـ، أكاف ذلؾ فيمف كاف  أما
أك في أماكف قريبةو منيـ، ألف الفرس لـ يدعكا الناس  مكاليان لمفرس، أك يعيش في ببلدىـ،

ـ، كلـ ييتمكا بذلؾ، كلعؿ السبب في ذلؾ؛ أنيـ يركف ديانتيـ عرقية قكمية، ال يسمح لعقيدتي

                                                 

 ، الشيرستاني،(18رؽ بيف الفرؽ )صالف، البغدادم، (1/465،419)ج تاريخ الطبرمالطبرم،  انظر:( (1
 (.29/158ج) مجمكع الفتاكل ، ابف تيمية،(1/248ج)الممؿ كالنحؿ 

 (.5/104جحكاـ القرآف )ألالجامع  لقرطبي،ا انظر:( (2
 (.86اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف )ص، ، الرازم(1/232جالممؿ كالنحؿ ) لشيرستاني،ا انظر:( (3
 (.172)صالممؿ كالنحؿ  لشيرستاني،ا انظر:( (4
 (.6/181جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد  انظر:( (5
 (.1/208ج) الممؿ كالنحؿالشيرستاني،  انظر:( (6
مجمكع  ، ابف تيمية،(208)النحؿ الممؿ ك  الشيرستاني، ،(347)صالفرؽ بيف الفرؽ البغدادم،  انظر:( (7

الجزية  كسيأتي تخريج حديث أخذ النبي ،(3/41جتفسير القرآف العظيـ ) ، ابف كثير،(21/103ج)الفتاكل 
 مف مجكس ىجر.
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، كيبدك أف ىذا الحاؿ قد تجسد اليكـ في عنصريةو كاضحةو في أحفادىـ (1)لغيرىـ بدخكليا غالبان 
 . كالتعذيب بالتنكيؿقيران مف اإليرانييف، كمف شايعيـ، كحٍمًميـ الناس عمى مرادىـ 

 : موقف الناس في الجزيرة العربية ومحيطيا حيال دعوة النبي لثالمطمب الثا
، ككاف أجناس الناس كمعتقداتيـ في جزيرة العرب كمحيطيا قبؿ بعثة النبي  تعددت 

ه، رؼ صفات ىذا النبي كما يعرؼ أبناء، بؿ كمنيـ مف يع(2)الجميع عمى عمـو بقرب زماف بعثتو
َْْٔٚ]قاؿ اهلل تعالى: ـَ َآَت ِرُؾقَن َأْبََْٚءُهؿْ افَِّذي ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ    {257}البؼرة: [...ُهُؿ افَُِتَٚب َي

لكف مكاقؼ أكثرىـ لـ تكف عمى كفؽ ىذا العمـ، كىذه المعرفة مف التسميـ كاإلتباع، لما  
 ، كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ. (3)كدعاىـ لئلسبلـ راسميـ النبي 

  أواًل: موقف الناس في جزيرة العرب

مكة في  المشيكرة العربىـ مف قبائؿ ك  ة النبي بني ىاشـ قبيمك  مكقؼ أىؿ قريشو كاف  .1
كانكا حيث ، لما فيو مف خصاؿ الخير، توباألميف قبؿ بعث كانت تمقب النبي  التي 

لما حتى أنيـ دارم كال يمارم في الحؽ أحدان، فيو، ألنو ال يي  يتحاكمكف إليو فيما اختمفكا
لكضعو في مكانو عندما أعادكا بناء الكعبة رضكا بالنبي األسكد اختمفكا في حمؿ الحجر 

 ٍكمىو ، فمما (4)كلـ يتفقكا عمى شيءو  الخبلؼ بينيـكىثير بعد أف  ،حكمان بينيـ، كقبمكا حي
آمف عدده قميؿه منيـ، كجحد أكثرىـ، رغـ أنو جاءىـ بما يكافؽ  ؛بعثو اهلل تعالى بالحؽ

سيظير فيو نبيه مرسؿه مف ربيـ تبارؾ كتعالى فطرتيـ، كأنيـ يعرفكف أف زمانيـ
(5) ،

  ، فكاف منيا:فتنكعت مكاقؼ جحكدىـ لدعكتو 
ٚؾُِروَن َهَذا ]، قاؿ اهلل تعالى:التعجب واالتيام - َُ ْؿ َوَؿَٚل اف ُٓ َوَظِجُبقا َأْن َجَٚءُهْؿ ُمِْْذٌر ِمْْ

اٌب َشِٚحٌر  ذَّ  .{5}ص:[ـَ

                                                 

المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ  ،عميجكاد ، (2/75،73ج) ، تاريخ ابف خمدكفخمدكف ابف انظر:( (1
 .(271-12/269ج)ك (11/399ج)

 (.8/536جك) ،(3/544،495)جالبداية كالنياية ، ابف كثير انظر:( (2
 (.6/13جالسيرة النبكية ) ،ابف ىشاـ انظر:( (3
 (.1/216جالسيرة الحمبية) الحمبي، ،(1/323جالسيرة النبكية ) ،ابف ىشاـ انظر:( (4
 (.4/35جالبداية كالنياية )، ابف كثير انظر:( (5



36 

 

 ، فنزؿ قكؿ اهلل تعالى:(1)مف رؤساء قريش، حدث ذلؾ المحاجة بطمب اآليات البيِّنات -

ـَ إَْرِض َيُْْبقًظَٚوَؿُٚفقا ] ُجَر َفَْٚ ِم ٍْ ـَ فََؽ َحتَّك َت ِم ْٗ ُٕ ـْ  ِٝ ]:كقاؿ ، {1:}اإلرساء: [َف َب اْؿَسَ

ُر) َّ ََ َْٕنؼَّ اف ُٜ َوا َٚظ )7افسَّ رٌّ
ِّ قُفقا ِشْحٌر ُمْسَت َُ ِرُضقا َوَي ًْ ًٜ ُي ـَ 2( َوإِْن َيَرْوا َآَي قا ( َو ًُ َب ُبقا َواتَّ ذَّ

ىذه نزكؿ سبب  كقد بيف الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ ، }الؼؿر{[...َأْهَقاَءُهْؿ 
ـٍ اٍنًشقىاؽى اٍلقىمىًر"،(2)اتاآلي (3).فقاؿ:" سىأىؿى أىٍىؿي مىكَّةى أىٍف ييًريىييـٍ آيىةن فىأىرىاىي

   
كجاىة مقابؿ أف يترؾ ، كذلؾ عندما عرضكا عميو الماؿ كالنساء كالاإلغراء والتيديد -

بقتمو، كقد عزمكا عمى ذلؾ  ، أرسمكا إلى عمو أبي طالب ييددكف(4)أبىدعكتو، فمما 
   (5)فاجتمعكا في دار ندكتيـ، فمـ يفمحكا بحمد اهلل.

مرات لمنيؿ منو، كمنع  قاـ كفار قريش باالعتداء عمى النبي  االعتداء والمقاطعة، -
النفي إف لـ يتمكنكا مف ذلؾ، فمـ يفمحكا في ذلؾ بالحبس، أك القتؿ، أك ب ،(6)دعكتو

ُْٔثبُِتقَك َأْو لحفظ اهلل تعالى لو، قاؿ تعالى مخبران عف ذلؾ:
ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ُر بَِؽ افَِّذي ُُ ّْ ]َوإِْذ َي

] ـَ ُر اهللُ َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ ُِقَك َأْو ُُيِْرُجقَك َوَي ُت َْ {41}األكػال:َي
ما قامكا ك، (7)

كمف كانت لو منعةه يبلـ عميو بشدة في ، بتعذيب مف ليس لو منعةه مف المسمميف
بمغ  مف معو، كمف أعانيـ، فكاف ذلؾ حتىكمف آ ي ، ثـ قرركا مقاطعة النب(8)الغالب

  (9)الجيد مف المسمميف.
مف مكة كلـ يكف راغبان في الخركج، حيث قاؿ عند  أيخرج النبي التيجير،  -
لىٍكالى أىنّْي خركجو:} ، كى ؿَّ ٍيري أىٍرًض اهلًل، كىأىحىبُّ أىٍرًض اهلًل ًإلىى اهلًل عىزَّ كىجى كىاهلًل ًإنًَّؾ لىخى

رىٍجت{ كما أخرجكا مف آمف معو، فكاف خركجيـ أكؿ األمر  ،(10)أيٍخًرٍجتي ًمٍنًؾ مىا خى

                                                 

 (.10/328)ج حكاـ القرآف( انظر: القرطبي، الجامع أل(1
 (.17/126ج)صدر السابؽملا انظر:( (2
 .]4867حديث ال : رقـ142/ 6، انشقاؽ القمر/ التفسير ،صحيح البخارمالبخارم، [( (3
  (.15/338ج) لجامع ألحكاـ القرآفا القرطبي، انظر:( (4
 (.7/397جلقرآف )الجامع ألحكاـ ا ، القرطبي،(2/100جالسيرة النبكية )ابف ىشاـ،  انظر:( (5
 (.1/469ج) السيرة الحمبية، الحمبي، (4/336جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر:( (6
 (.180التفسير الميسر )ص ، التركي كآخركف،(319)ص تفسير السعدمالسعدم،  انظر:( (7
 ( 588/ 1جالكامؿ في التاريخ )، ابف األثير، (159/ 2جالسيرة النبكية ) ابف ىشاـ، انظر:( (8
 .(604)صالكامؿ في التاريخ ابف األثير،  (،195)ص السيرة النبكية ابف ىشاـ، انظر:( (9

 إسناده صحيح.،([31/10)جابف حنبؿ: مسند أحمد[( (10
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كأما مكقؼ  ىذا مكقؼ أىؿ مكة،، (1)لمحبشة بعددو قميؿ، ثـ إلى المدينة لكافة المؤمنيف
تريدُّ عميو  تأىؿ الطائؼ فقد كاف مشابيان لمكقؼ أىؿ مكة في الجحكد كالنكراف، ككان

فتح اهلل عمييـ  ،إال نفره منيـ ،(2)قبائؿ العرب بأقبح الردكد لمَّا كاف يدعكىـ في المكسـ
  كأصحابو ، كىذه المكاقؼ بخبلؼ مكقؼ أىؿ المدينة الذيف آككا النبي (3)فآمنكا
وا ...]، فأثنى اهلل تعالى عمييـ بقكلو:(4)استطاعكا كىـ بكؿ ماكنصر  ََٕكُ ـَ َآَوْوا َو َوافَِّذي

ِريؿٌ  ـَ َرٌة َوِرْزٌق  ٍِ ٌْ ْؿ َم ٚ َْلُ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ  .{85}األكػال:[ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اُد
  موقف الييود .2

إلييا مف  كاف الييكد في الجزيرة يعيشكف حكؿ المدينة المنكرة أرض النخيؿ التي كفدكا
الشاـ ببشارة مف النبييف الكريميف مكسى كعيسى عمييما الصبلة كالسبلـ، كبأمرو مف عممائيـ 
الستقباؿ نبي آخر الزماف كنصرتو، فبنكا الحصكف كالقبلع لذلؾ، ككانكا يستفتحكف بو عمى 

ٍْ  ...]ؿ مبعثو، كىك في قكؿ اهلل تعالى:الذيف كفركا قب ـْ َؿْبُؾ َيْسَت ُٕقا ِم ٚ ـَ ُروا َو ٍَ ـَ ـَ  تُِحقَن َظَذ افَِّذي

ـَ  ٚؾِِري َُ ُٜ اهللِ َظَذ اف َْ ًْ َِ ُروا بِِف َؾ ٍَ ـَ َمَّ َجَٚءُهْؿ َمٚ َظَرُؾقا  َِ فمما ظير بمكة كىاجر إلى ، {:9}البؼرة:[َؾ
، (6)، كفضمكا عميو كفار مكة حسدان، كىـ يعممكف بطبلف رأييـ(5)المدينة ىجركه كترككا نصرتو

ْ قاؿ تعالى: ُروا  ]َأََل ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ قُفقَن فِ َُ ِٝ َوافىَُّٚؽقِت َوَي ِمُْقَن بِٚجِلْب ْٗ ـَ افَُِتِٚب ُي ِهًٔبٚ ِم َٕ ـَ ُأوُتقا  َتَر إَِػ افَِّذي

ـَ َآَمُْقا َشبًَِٔل[ ـَ افَِّذي ِء َأْهَدى ِم َٓ ُٗ  .{62}الـساء:َه

لسنة في ا حرضكا قبائؿ العرب عمى قتالو، فاجتمعت األحزاب ككانت غزكة الخندؽك 
، كنقض بعضيـ الحمؼ الذم (7)مف الجيد ما نالكا، كناؿ المسممكف فييا الخامسة مف اليجرة
، كلكف اهلل سمـ فكانت (8)عمى المسمميف قبؿ كصكؿ األحزاب فاشتد ذلؾ عقدكه مع النبي 

                                                 

 (.2/315،164جالسيرة النبكية )ابف ىشاـ،  انظر:( (1
 (.2/155ج) السيرة الحمبيةالحمبي،  ،(2/271جالسيرة النبكية ) ابف ىشاـ، انظر:( (2
 (.2/69ج) السيرة الحمبيةالحمبي،  انظر:( (3
 (.327)ص تفسير السعدمالسعدم،  انظر:( (4
 (1/207جالممؿ كالنحؿ )الشيرستاني،  انظر:( (5
 (.182)ص السعدم، تفسير السعدم انظر:( (6
 (.6/12جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر:( (7
 .(4/179جالسيرة النبكية )ابف ىشاـ،  انظر:( (8
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ك اهللُ]العاقبة: ٍَ ـَ ا َو ْ َيَُْٚفقا َخْرً ْؿ ََل ِٓ ْٔيِ ٌَ ُروا بِ ٍَ ـَ ـَ  ٚ َوَردَّ اهللُ افَِّذي َٚن اهللُ َؿِقيًّ ـَ تََٚل َو َِ ِمَِْغ اف ْٗ  اُد

     .{36}األحزاب:[َظِزيًزا

 موقف المنافقين .3

المنافقكف يمحقكف بالييكد، بالكالء كتشابو القمكب في العداء لئلسبلـ كأىمو، كألف 
، كدالمنافقيف كاف فييـ بعض الييكد، كالنفاؽ أصبلن لـ يظير بيف المسمميف إال لما جاكركا اليي

سمكؿ، الذم كاف يكالى الييكد كيدافع عنيـ، رغـ  أبي فظير مف العرب رأس النفاؽ عبد اهلل بف
 ، كبالجممة فقد آخى اهلل تعالى بيف الييكد كالمنافقيف(1)ما يكقعكف بالمسمميف مف األذل

ـَ ]بقكلو: ـَ  ْخَقاَِنُِؿ افَِّذي قُفقَن إِلِ َُ قا َي َُ َٚؾ َٕ ـَ  ْ َتر إَِػ افَِّذي َـّ َأََل ـْ ُأْخِرْجُتْؿ َفَْْخُرَج
ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َفئِ ُروا ِم ٍَ

ٚذُِبقنَ  َُ ُْؿ َف ُد إَِنَّ َٓ ْؿ َواهللُ َيْن ُُ َّٕ ُتْؿ َفَُْْْكَ ِْ ْؿ َأَحًدا َأَبًدا َوإِْن ُؿقتِ ُُ ُٕىُِٔع ؾِٔ  َٓ ْؿ َو ُُ ًَ    {22}احلرش: [َم

عانة أعدائيـكمف مكاقفيـ: بناء مسجد الضرار؛ لتفريؽ المسمميف، كالمضار  ،  (2)ة بيـ، كا 
  (3)بتييئة الظركؼ ليككف ىذا المسجد عبارة عف نقطة انطبلؽو لبلنقضاض عمى المسمميف.

ة المسمميف أماـ عدكىـ في القتاؿ، كشؽ صفيـ في يكما عممكا عمى إضعاؼ جب
مف ابف سمكؿ، عندما انسحب مف أرض المعركة بثمث  حدو الظركؼ الحالكة، كما حدث يـك أي 

  .(4)، كصحابتو الكراـ مف النبي جيش، عائدان بيـ إلى المدينة، كي يناؿ الكفار ال

في  مكافو مرتفعو كىك عائده مف تبكؾ، بطرحو مف  قتؿ النبي  المنافقكف كحاكؿ
قا بََِم ََلْ َيَُْٚفقا ...] :كأنزؿ فييـ قكلو ،ومالطريؽ، لكف اهلل سمَّ   (5).{85}التوبة:[...َوََهه

 ارىموقف النص .4

ابف اهلل،  ، ككانكا يزعمكف أف عيسى لما كًفدى كٍفدي نصارل نجراف عمى النبي  
عف ذلؾ، كعرض عمييـ المبلعنة فأبكا خشية مف كقكع العذاب كأنو ثالث ثبلثة، فنياىـ النبي 

يدعكىـ إلى الحؽ، فعادكا بغير لعافو  عمييـ إذا العنكا، لتيقنيـ أنيـ عمى الباطؿ، كأف النبي 

                                                 

 .(2/49ج) الطبرم، تاريخ الطبرم، (3/316،60،46جالسيرة النبكية ) بف ىشاـ،ا انظر:( (1
 (.351)ص السعدم، تفسير السعدم انظر:( (2
 (.4/211جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  انظر:( (3
 (.2/493ج) السيرة النبكيةابف ىشاـ،  ،(2/60ج) الطبرم، تاريخ الطبرم انظر: ((4
 (.7/183جالبداية كالنياية ) ، ابف كثير،(8/207جالجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي،  انظر:( (5
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، فمما رجعكا إلى نجراف كنقمكا إلى أىميا خبر النبي (1)ال إسبلـو إلى نجراف، كقبمكا دفع الجزيةك 
ككانت (2)، كدار الحديث بينيـ بصدؽ نبكتو، أسمـ نفره منيـ، كأعرض أكثرىـ تعنتان كغفمة ،

 (3)نجراف مركز النصرانية في الجزيرة كقتيا.

، فمنيـ مف دعكة النبي  مفارل نجراف ككاف مكقؼ بقية نصارل الجزيرة كمكقؼ نص 
كمكقؼ الييكد، كلعؿ السبب  ان كلـ يكف مكقفيـ عدائي ،(5)، كمنيـ صالح عمى دفع الجزية(4)آمف

     :إلى يرجع في ذلؾ
أف نصرانيتيـ كانت اسمية، كلـ تتغمغؿ في قمكبيـ، فمـ يكف ليا أثره كبير في حياتيـ، حتى  .1

و عف ىكية قائمو كبيئتو، فمـ تكف أصكؿ العقائد النصرانية نظـ الشعر، الذم ييعبَّري ب في
ظاىرة فيو كعقيدة الثميث مثبلن، كمف كانكا متغمغميف في النصرانية مف العرب كانكا أشتاتان مف 

 (6)القبائؿ كلـ يككنكا مف قبيمة كاحدة.
ِجَدنَّ َأْؿَرََبُْؿ َوَفتَ  ...]فيمف كاف منيـ عمى النصرانية الصحيحو بقكلو:ذكره اهلل تعالى  لماك  .2

ًة  َٓ َيْستَ َمَقدَّ ُْؿ  ٚ َوَأَنَّ ًٕ ِٔسَغ َوُرْهَبٚ ْؿ ؿِسِّ ُٓ َٖنَّ ِمْْ ََٕهَٚرى َذفَِؽ بِ  ٚ َّٕ ـَ َؿُٚفقا إِ ـَ َآَمُْقا افَِّذي ِذي َِّ وَن)فِ ِزُ ُْ82 )

مْ  ـَ افدَّ ُٔض ِم ٍِ ْؿ َت ُٓ َُْٔ ُشقِل َتَرى َأْظ ِزَل إَِػ افرَّ ْٕ قا َمٚ ُأ ًُ
ِّ َْٚ َآَمَّْٚ َوإَِذا َش قُفقَن َربَّ َُ ـَ احَلؼِّ َي َّٚ َظَرُؾقا ِم ِع ِِم

ـْ  )َؾٚ ـَ ِٚهِدي   }ادائدة{. [.(83ُتْبَْٚ َمَع افنَّ

فيذا الكصؼ يفيد: رقة قمكبيـ، كعدـ تكبرىـ، كقربيـ مف المسمميف، لمعمـ كالزىد الذم  
ان في نصارل زماننا، نقكؿ: إف ىذا أبد ، فإف قاؿ قائؿ: لـ  نىرى (7)كانكا عميو، مما دفعيـ لئلسبلـ

ىؤالء ليسكا مثميـ، كال منيـ، فيـ ال يقبمكف أف نطمؽ عمييـ لفظ نصارل، بؿ يقبمكف لفظ 
                                                 

الحمبي،  ،(2/50جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  ،(103ص)الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي،  انظر: ((1
أخذه المسممكف كالمراد بالجزية: الماؿ الذم ي ،(133السعدم، تفسير السعدم )ص ،(3/236جالسيرة الحمبية )

ابف (، 1/271بف األثير، النياية في غريب الحديث )جا. رعايتيـ رجاء إيمانيـك  حفظيـمف الكفار مقابؿ 
 (.12/148جالشرح الممتع ) ،عثيميف

 ( كما بعدىا.5/386جدالئؿ النبكة )البييقي،  انظر:( (2
 (.18/359جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد  انظر:( (3
 (.18/359جك) (12/198جالمرجع السابؽ)انظر: ( (4
 الحمبي، السيرة الحمبية ،(2/185ج) الطبرم، تاريخ الطبرم، (5/206جالسيرة النبكية ) ابف ىشاـ، انظر:( (5
 (.3/117ج)

 (.18/360جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد  انظر:( (6
 (.241)ص السعدم، تفسير السعدم انظر:( (7
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مسيحي، كىذا مشاىده في زماننا مف خبلؿ اختبلط المسمميف بيـ، كمف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ، 
ف بيَّ تصرانيتيـ التديف كما سي، أما الذيف كانكا زمف البعثة فمـ يقصدكا بنبما يفيد الفارؽ بينيـ

  قريبان.

خمكا في ديف اهلل أفكاجان، ، فدلمنبي باإلضافة إلى أف قبائؿ العرب بعد فتح مكة دانت 
، (1)كالنصارل في جممتيـ، كمف لـ ييسمـ منيـ؛ تجنب مكاجية المسمميف، كصالح عمى الجزية

يف بعدـ دفع الجزية، كىددكا كلعؿ مما يؤكد ىذا أف بعض قبائؿ النصارل تمرد عمى المسمم
بقكلو:" أنتـ فضحتـ أنفسكـ، كخالفتـ أمتكـ"،   ، فردى عمييـخبلفة عمربالمحاؽ بالركـ في 

، كىذا يفيد مصالحتيـ لممسمميف، إما باإلسبلـ أك بدفع (2)اإلسبلـ كألزميـ بما عمييـ في حكـ
  الجزية، كأنيـ لـ يظيركا عمى المسمميف بالحرب.   

 موقف الناس في محيط جزيرة العرب ثانيًا:

يحتقركف  ، ككانكاكاف غالب الناس الذيف يحيطكف بجزيرة العرب مف الفرس كالركـ 
العرب أشدَّ االحتقار، كال يعتبركنيـ بشران يستحقكف العيش في حياةو كريمة، كيمقبكنيـ بالكبلب، 

لعربي عندىـ حقراء ال كزف ليـ، ، ككانكا يستعممكف مف يكالييـ في حركبيـ، فاالشاء كاإلبؿكأىؿ 
سارة، ألف ىاجر كانت أمةن ليا، كىـ بذلؾ يقصدكف طعف ىاجر كابنيا إسماعيؿ كيمقبكنيـ بعبيد 

.(3) ، كىك طعفه في العرب، كتقميبلن لشأنيـ   

كمف أقكاليـ في تحقير العرب؛ ما قالو بيندار القائد الفارسي لكفد المسمميف قبؿ معركة 
ـى النَّاًس شىقىاءن، كىأىٍقذىرى النَّاًس قىذىرنا، نياكند: "يىا  ؿى النَّاًس جيكعنا، كىأىٍعظى ـٍ كيٍنتيـٍ أىٍطكى مىٍعشىرى اٍلعىرىًب ًإنَّكي

ٍكًلي أىفٍ  ًء األساًكرىة حى مىا كىافى مىنىعىًني أىٍف آميرى ىىؤيالى ، كى ٍيرو  كىأىٍبعىدى النَّاًس دىارنا، كىأىٍبعىدىهي ًمٍف كيؿّْ خى
ـٍ أرجاس"يىٍنتىظً  ـٍ ألنَّكي ـٍ بالنُّشَّاًب؛ ًإالَّ تنجُّسان ًبًجيىًفكي    (4).ميككي

كتابو إلى ىرقؿ ممؾ الركـ يدعكه إلى اإلسبلـ، أك الجزية، أك  كحيف أرسؿى رسكؿي اهلًل 
الحرب، قاـ ىرقؿ بدعكة الًقسّْيًسيف كالبطارقة مف قكمو، كأخبرىـ باألمر، كدعاىـ لبلستجابة ليذا 

                                                 

 (.3/238ج) الحمبي، السيرة الحمبية انظر:( (1
 (.10/38جالبداية كالنياية )ابف كثير،  ،(2/485ج) الطبرم، تاريخ الطبرم انظر:( (2
كالتنبيو  . المسعكدم،( كما بعدىا622/ 9ج( ك)6/416/470جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر: (3)

  .(230ك215ك143ص) كاإلشراؼ
، كقاؿ األلباني ]4756حديث : رقـ ال11/64، السير/ الخركج ككيفية الجيادحيح ابف حبافصابف حباف، [(4)

 (:"صحيح".7/132في التعميقات الحساف)ج
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تباعو عمى دينو، أك دفع الجزية إف أبكا، ألف أمر ىذا  -الذم يعرفكنو مف كتبيـ-الرسكؿ كا 
كا نىٍخرىةى ، (1)الرسكؿ سيعظيـ، كسيممؾ أرضيـ ري فكاف رد القكـ أف:" نىخى

تَّ (2) ، حى ؿو كىاًحدو كا رىجي رىجي ى خى
ًمٍف بىرىاًنًسًيـٍ 

قىاليكا: تىٍدعيكنىا ًإلىى أىٍف نىدىعى النٍَّصرىاًنيَّ  (3) اءى ًمفى كى ًبيدنا أًلىٍعرىاًبي  جى ةى، أىٍك نىكيكفى عى
اًز"    (4).اٍلًحجى

كالنًَّخير الذم فعمكه، كخركجيـ مف براًنسيـ؛ يدؿ عمى مدل تعالييـ كحنقيـ عمى  
 .، كىذا بعض التفصيؿ لمكقفيـ حياؿ دعكة النبي العرب

 موقف الروم  أواًل: 

، ككاف شيمان شجاعان محبكبان عند رعيتو، ي كاف ىرقؿ ىك قيصر الركـ زمف بعثة النب 
مما دفع الرـك لتنصيبو عمييـ بعد ما حؿ بيـ مف الفرس الذيف غمبكىـ كفتككا بيـ، كأخذكا منيـ 

، فكاف خبلص الركـ كنصرىـ (5)اىببلد الشاـ كمصر، حتى كصمكا إلى القسطنطينية كحاصرك 
دعكه إلى اإلسبلـ أمر رعيتو أف يحضركا ي ، فمما كصمو كتاب النبي (6)عمى الفرس عمى يديو

ا حكار م، فدار بيني، فجاؤكا بأبي سفياف  لو أحدان مف أىؿ الجزيرة يسألو عف خبر النبي
قِّا فىًإنَّوي " :بقكلو(7)كدعكتو، فأنيى ىرقؿ ىذا الحكار حكؿ أخبلؽ النبي  ا تىقيكؿي ًفيًو حى ًإٍف يىكيٍف مى
ـي  قىٍد كيٍنتي أىٍعمى ، كى ىٍحبىٍبتي  نىًبيّّ ـي أىنّْي أىٍخميصي ًإلىٍيًو ألى لىٍك أىنّْي أىٍعمى ، كى ـٍ ـٍ أىكيٍف أىظينُّوي ًمٍنكي لى ، كى اًرجه أىنَّوي خى

ا تىٍحتى قىدىمىيٌ  لىيىٍبميغىفَّ ميٍمكيوي مى ٍيًو، كى ٍف قىدىمى ٍمتي عى لىٍك كيٍنتي ًعٍندىهي لىغىسى   (8)".ًلقىاءىهي، كى

                                                 

 (.7/174جالبداية كالنياية ) ابف كثير،( 1)
  (.5/197ج)لساف العرب ابف منظكر،انظر:  .، كىك الشخيربإخراج النفس منو بقكة ،النخير: صكت األنؼ (2)
ابف لفظة معربة. قيؿ أنيا ،ممتزؽ بيا غطاء الرأس ،كىي قمنسكة أك جبة طكيمة، البرانس جمع برنس (3)

  (.6/26جلساف العرب ) منظكر،
 ( "إسناده ال بأس".7/177)جكقاؿ ابف كثير في البداية كالنياية ،[(24/416)ج ابف حنبؿ: مسند أحمد] (4)

 (. 1/257جالكامؿ في التاريخ ) ابف األثير، انظر:( (5
 (.6/469جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر:( (6
 (6/476جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر:( (7
 حديثال رقـ:3/1395،إلى ىرقؿ يدعكه إلى اإلسبلـ  النبي/ الجياد كالسير ،صحيح مسمـمسمـ،[ ((8

1773[. 
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أمر مناديو كىك بقصره في حمص، أف ينادم أف  كلما رجع مف حجو ببيت المقدس 
ىرقؿ آمف بمحمدو كاتبعو، فاجتمعكا عميو بالسيكؼ، فمما رأل ذلؾ زعـ أنو أراد اختبارىـ، فرضكا 

  (1)عنو.

ثـ جمع ىرقؿ عظماء القـك كأىؿ المشكرة في ىذا الشأف، في اجتماعو مغمؽ كعرض  
، ، بقكلو: "عمييـ اتباع النبي  ىؿ لكـ في الفبلح كالرشد، كأف يثبت ممككـ، يا معشر الرـك

فتبايعكا ىذا النبي؟ فحاصكا حيصة حمر الكحش إلى األبكاب، فكجدكىا قد غمقت، فمما رأل 
ىرقؿ نفرتيـ، كأيس مف اإليماف، قاؿ: ردكىـ عمي، كقاؿ: إني قمت مقالتي آنفا أختبر بيا شدتكـ 

  (2)".ذلؾ آخر شأف ىرقؿ عمى دينكـ، فقد رأيت، فسجدكا لو كرضكا عنو، فكاف

كلحؽ بالركـ في مكقفيـ ىذا عرب الشاـ الذيف كانكا عمى دينيـ، كقاتمكا مع الركـ ضد  
، فمما كاف النصر لممسمميف عمى (4)، كمف طمع مف قبائؿ العرب بالمنح كالعطايا(3)المسمميف

، كصالح قسـ ثالث ع(5)الركـ، لحؽ بعضيـ بالمسمميف       (6)مى الجزية.، كفر بعضيـ نحك الرـك

س عامؿ الركـ عمى مصر يدعكه إلى اإلسبلـ، فكاف رد قإلى المقك  كأرسؿ النبي  
عمى اإلسبلـ،  ؾى مٍ ، لكنو قدَّـ المي س عمى الرسالة يدؿ عمى إقراره بصدؽ رسالة النبي قالمقك 

يقبمكف  ، كأخبره أف أىؿ مصر الاليدايا، كأكـر رسكلو حاطب بف أبي بمتعة  كأرسؿ لمنبي 
  (7)باإلسبلـ، لكف أىؿ اإلسبلـ سيممككف مصر بدينيـ.

إلى النجاشي ممؾ الحبشة، فرد عميو النجاشي بردو حميد، أظير بو  كما أرسؿ النبي  
سبلـ عميؾ يا نبي اهلل مف اهلل كرحمة اهلل كبركاتو، ال إلو إال ىك الذم ىداني إيمانو، قاؿ فيو:" 

فكرب السماء كاألرض  ،ؾ يا رسكؿ اهلل، فيما ذكرت مف أمر عيسىإلى اإلسبلـ، فقد بمغني كتاب
إف عيسى ما يزيد عمى ما ذكرت، كقد عرفنا ما بعثت بو إلينا، كقد قرينا ابف عمؾ كأصحابو، 

، كقد بايعتؾ كبايعت ابف عمؾ، كأسممت عمى يديو هلل رب مصدقان  فأشيد أنؾ رسكؿ اهلل صادقان 

                                                 

 (.3/289ج) الحمبي، السيرة الحمبية انظر:( (1
 .]7حديث : رقـ ال10/ 1 ،كيؼ كاف بدء الكحي /بدء الكحي ،يح البخارمصحلبخارم: [( (2
 (.140فتكح البمداف )صالببلذم،  انظر:( (3
 (.12/170جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد  انظر:( (4
 (.141فتكح البمداف )ص لببلذم،ا انظر:( (5
 (7/240)ج المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ،ميعجكاد  ،(2/484ج) الطبرم، تاريخ الطبرم انظر:( (6
 (.12/171،170جك)
 (.299-3/296ج) الحمبي، السيرة الحمبية ،(2/453ج) تاريخ بف خمدكف انظر: ((7
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ف العالميف، كقد بعثت إليؾ يا نب ي اهلل بأريحا بف األصحـ بف أبجر فإني ال أممؾ إال نفسي، كا 
، كأريحا ىذا ىك كلد (1)"شئت أف آتيؾ، فعمت يا رسكؿ اهلل، فإني أشيد أف ما تقكؿ حؽ

  (2)". كقد بعثت إليؾ بابني النجاشي، فقد جاء في ركاية أخرل لنص ىذه الرسالة قكلو:"
أنا صاحبة دىف الممؾ بة رضي اهلل عنيا:" كقالت امرأة مف حاشية النجاشي ألـ حبي 

   (3)".كحاجتي إليؾ أف تقرئيو مني السبلـ ،رسكؿ اهلل كآمنت بو كقد صدقت محمدان  ،كثيابو
بمكة،  مف عشريف شخصان إلى النبي  فده مف نصارل الحبشة عددىـ قريبه كجاء ك 
  (4)فأسممكا جميعان.

ىا أف الذيف أسممكا مف أىؿ الحبشة ف بعدم يظير مف نص ىذه الرسالة كالخبريكالذ 
ىـ: النجاشي كبعض أىمو كحاشيتو كعدد مف رعيتو فقط، كلذلؾ قاؿ في رده عمى كتاب النبي 

": ف شئت أف آتيؾ فعمت"، فمك أف أىؿ الحبشة أسممكا لما دعت  فإني ال أممؾ إال نفسي، كا 
اإلسبلـ انتشر عندىـ كقتيا  بقدكمو إليو، كلك أف الحاجة إلى أف يقكؿ ذلؾ، كيخيّْر النبي 

 لنقؿ إلينا. 
 : موقف الفرسنياً ثا
، لكنيـ كانكا كفاران ال (5)الفرس مف أقدـ األمـ في العالـ كأشدىـ قكة كدكلتيـ كذلؾ 

، أخذىـ كفرىـ لمتكبر كالغركر كاالعتداء عمى الناس، كعدـ قىبكؿ الشفاعات، (6)يعبدكف اهلل تعالى
ًمًكًيـ الذم (7)ىداياىـ بأقداميـ تكبران كتمزيؽ رسائؿ الممكؾ كدكس  ، لذلؾ لـ يكف غريبان مف مى

يدعكه لئليماف باهلل كحده أف يمزؽ الرسالة تكبران كعنادان، ثـ يرسؿ لعاممو عمى  راسمو النبي 
، كلـ يكف فعمو ىذا بغفمة (8)اليمف باذاـ أف ييرسؿ رجميف جمديف يأتيانو بمف أرسؿ ىذه الرسالة

كأف سمطانو سيطكؿ عرشو، بؿ فعؿ ذلؾ بعدما رأل دماران حؿَّ ببعض ممكو،   عف أمر النبي

                                                 

ركم في السيرة النبكية كما جاءت األحاديث الصحيحة لمصكياني  ،(4/207جالبداية كالنياية )ابف كثير، ( (1
 (.3/310ج) ما يكافقو

 (.2/451ج) ، تاريخ ابف خمدكفابف خمدكف ،(2/132جالطبرم، تاريخ الطبرم) ((2
 (.2/132ج( الطبرم، تاريخ الطبرم )(3
 (.4/256جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر:( (4
 (.2/180ج) ، تاريخ ابف خمدكفابف خمدكف انظر:( (5
 (.6/302جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  انظر:( (6
 (.5/82جك) ،(4/287جك) ،(2/311جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد  انظر:( (7
 (.2/133ج) الطبرم، تاريخ الطبرم انظر:( (8
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فأخبره أىؿ مشكرتو أف ىذا عبلمةه عمى خركج سمطاف مف الجزيرة يممؾ أرض فارس كينشر 
  (1)الخير فييا.

كيمحؽ بالفرس مف كاالىـ مف قبائؿ العرب، الذيف كانكا عمى قربو مف أرض فارس،  
، حيث طمبكا مف الفرس في بعض معاركيـ ضد المسمميف (2)ي حركبيـككانكا يشارككنيـ ف

التأخر كترؾ المجاؿ ليـ، ألف العرب بزعميـ أعرؼ بقتاؿ العرب، لكف اهلل تعالى خيبيـ 
  (3)فيزميـ كأذليـ. بفضمو، كسمط عمييـ خالد بف الكليد 

حيث أظيركا كبقي الحقد كالكبر في نسؿ أبناء ممكؾ الفرس بعد الفتح اإلسبلمي،  
اإلسبلـ كأبطنكا خبلفو، فخرجكا عمى األمة بالعقائد الباطنية التي حرفت بعض الناس عف ديف 

، كقد فتؾ الباطنية بالمسمميف أشد الفتؾ في كؿ مكافو كانت ليـ فيو قكة، حتى في (4)اهلل تعالى
   (5)بيت اهلل الحراـ.

فقد كانت اليمف ؛ رة العربيةفي الجزيمنيم ويستثني من ىؤالء الفرس من كان يقيم  
لو صدؽ نبكتو بما  كظير نبي ى باذاـ، لما سمع بخبر المتتبع لفارس، كلكسرل بيا نائب يس

   (6)ال يجعؿ مجاالن لمشؾ، آمف، كآمف معو مف كاف مف الفرس باليمف.
يدعكىـ  العبلء بف الحضرمي  كما كانت البحريف تتبع لمفرس، فأرسؿ ليـ النبي  

؛زعيمسبلـ أك الجزية، فأسمـ إلى اإل اف، كأسمـ معيما بمرز المنذر بف ساكم كسيبخت  ا القـك
ى عم كثير، كأبى قكـه مف المجكس كالييكد كالنصارل اإلسبلـ، كصالحكا العبلء  خمؽه 

 (7)الجزية.
أما مف كاف في عيماف كما حكليا في جنكب الجزيرة مف الفرس عند ظيكر اإلسبلـ، فمـ  

ـ كقتيا، بؿ كانكا مقيميف فقط، كالحكـ كاف لسادات قبائؿ العرب، الذيف استقمكا يكف ليـ الحك
لئلسبلـ أسمـ العرب، كأما المجكس فمنيـ مف أسمـ كمنيـ  فمما دعاىـ النبي بإدارة شؤنيـ، 
 (8)الجزية. مف صالح عمى

                                                 

 (.1/371جالكامؿ في التاريخ ) ابف األثير، انظر:( (1
 (.2/318،260،73ج) ، تاريخ ابف خمدكفابف خمدكف، (2/312جالطبرم، تاريخ الطبرم) انظر:( (2
 (2/246،241جالكامؿ في التاريخ )ابف األثير،  نظر:ا( (3
 (.176تاريخ مكة )صالحنفي،  انظر:( (4
 (.269الفرؽ بيف الفرؽ )صالبغدادم،  انظر:( (5
 (.6/487جالبداية كالنياية ) ابف كثير، انظر:( (6
 ( . 1/348جكمعجـ البمداف )الحمكم،  ،(89ص)فتكح البمداف  الببلذم، انظر:( (7
 (.12/269جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد  :انظر( (8
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 المبحث الثالث
 ةحأسباب انحراف الناس عن العقيدة الصحي 

ذا كقع االنحراؼ  يدة الصحيحة لو أسبابو التي تدعكقانحراؼ الناس عف الع  إليو، كا 
تيسير جمعو في ىذا ي ما ترتبت عميو آثاره كخيمة، كحكؿ أسباب ىذا االنحراؼ كآثاره نقؼ عمى

 المبحث.

 المنيج العقدي فيالمطمب األول: أسباب انحراف الناس 
 السبب األول: الكبر.

: الكبر  عرؼ النبي  ؽّْ بقكلو: "الًكٍبري كىغىٍمطي النَّاًس" ،بىطىري الحى
ؽّْ: دىٍفعيوي ، (1) كالمراد ببىطىر الحى

. ـٍ مىى قىاًئًمًو ترفعان كتجبران، كغىٍمطي النَّاًس: اٍحًتقىاريىي كىرىدُّهي عى
(2  ) 

كذريتو عداكة إبميس  آلدـ جمبت صي اهلل تعالى بيا؛ كقد كاف الكبر أكؿ معصية عي  
 (  3)اف مف الجنة دار النعيـ المقيـ إلى األرض دار الغربة كالفتنة.كاف بعدىا سبي اإلنس ،كبغضو

ـْ ضٍِغ)]:قاؿ اهلل تعالى ا ِم ِٜ إِِّنِّ َخٚفٌِؼ َبَؼً َُ ََلئِ َّ ِْ ـْ ُروِحل 77إِْذ َؿَٚل َربهَؽ فِ ُٝ ؾِِٔف ِم ْخ ٍَ َٕ ْيُتُف َو ( َؾَِ٘ذا َشقَّ

( ـَ قا فَُف َشِٚجِدي ًُ ََ ـُ 72َؾ  ُٜ َُ ًُقَن)( َؾَسَجَد اَدََلئِ ْؿ َأْْجَ ُٓ )73ِه ـَ ٚؾِِري َُ ـَ اف َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ َّٓ إِْبَِِٔس اْشَت ( 74( إِ

ٚفَِغ) ًَ ـَ اف َٝ ِم ْْ ـُ َت َأْم  َزْ ُْ ََٔديَّ َأْشتَ ُٝ بِ َْ َِ َؽ َأْن َتْسُجَد دَِٚ َخ ًَ ٚ َخْرٌ ِمُْْف 75َؿَٚل َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ َمَْ َٕ ( َؿَٚل َأ

ٍٚر َوَخ  َٕ ـْ  َتِْل ِم َْ َِ ـْ َخ َتُف ِم َْ   .{}ص[(76ضٍِغ)َِ

 ه بعصيانيـ تكبران، كما حدث مف مؤل قـك نكح بميس طريقان يتبعيا أكلياؤ بعدىا إ فَّ فس 
ا ...]، قاؿ تعالى كاصفان إلعراضيـ كتكبرىـ:كحدهعندما دعاىـ إلى عبادة اهلل  َّٓ َبَؼً َراَك إِ َٕ َمٚ 

َّٓ افَّ  ًََؽ إِ َب َراَك اتَّ َٕ َْٚ َوَمٚ  َِ ْؿ ِمْث ُُ ُيْه َٕ ـْ َؾْوٍؾ َبْؾ  َْْٔٚ ِم َِ ْؿ َظ ُُ ََٕرى فَ ْأِي َوَمٚ  ـَ ُهْؿ َأَراِذُفَْٚ َبِٚدَي افرَّ ِذي

ِٚذبِغَ    {38}هود:[ـَ

 

                                                 

  .]147حديث ال : رقـ93/ 1، تحريـ الكبر كبيانو /اإليماف ،صحيح مسمـمسمـ: [( 1)
 (. 2/90جالمنياج )النككم،  انظر: (2)
 (.1/71)ج إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف، ابف القيـ انظر: (3)
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مع دعكة األنبياء عمييـ الصبلة  -كىـ السادة كاألشراؼ  -ب المؤل غالبان كىذا دأ 
ليـ، كىـ أتباع الرسؿ غالبان،  كالسبلـ، كاألراذؿ: ىـ الفقراء كأصحاب الحرؼ كالذيف ال نسب

   (1)كالحؽ أف أتباع الحؽ ىـ األشراؼ، كأعداء الحؽ ىـ األراذؿ.

كتابان يدعكه إلى اإلسبلـ،  كىذا كسرل بف ىرمز ممؾ فارس عندما أرسؿ لو النبي  
    (2)".!!يكتب إلي بيذا كىك عبدمفمما قرأه مزقو، كقاؿ: "

رقة ككبار قكاد الركـ عندما دعاىـ ىرقؿ كأخبرىـ ككذا الحاؿ كاف مف القسيسيف كالبطا
أنو أرسؿ كتابان لو، كعند قدكـ جيش المسمميف لببلد الشاـ كحثيـ عمى اتباعو ك  بظيكر النبي 

النبي الجديد أك الصمح مع أتباعو، أفضؿ مف الحرب التي ال تحمد عقباىا، فكاف ردىـ بالرفض 
فيككنكا  جاء مف الحجاز كيتبعكا أعرابيان النصرانية يترككا  تكبران، كتقديـ القتاؿ رغـ فزعيـ حتى ال

    (3)لو أك ألتباعو عبيدان.

في دعكة الممكؾ كأصحاب الرياسة كالسيادة في أقكاميـ، أف  كقد كاف مف منيج النبي 
يدعك الممكؾ إلى اإلسبلـ كيطمئنيـ عمى ممكيـ إذا قبمكا اإلسبلـ، كيكقر أصحاب الرياسة 

اليمف يقكؿ لو: "إف أسممت أعطيتؾ ما عامؿ كسرل عمى باذاـ أقكاميـ، فقد أرسؿ ل كالسيادة في
    (4).ؾ مف األبناء"ؾ عمى قكمً كتي تحت يديؾ، كممَّ 

إسبلـ  في قصة، ما جاء ـمياقك أمع أصحاب الرياسة كالسيادة في  كمف مكاقفو 
، كمو عمى النبي ، حيث يصؼ ذلؾ بنفسو عند قد صحابي الجميؿ عدم بف حاتـ الطائيال

ـى رىسيكؿي الٌمًو  في المدينة، فيقكؿ:" ؿى ... فىاٍنطىمىؽى ًبي إلىى بىٍيًتًو  فىقىا ؿى ًبي بىٍيتىوي تىنىاكى ٌتى إذىا دىخى حى
مىى ىىًذهً ا: "فىقىاؿى  ،، فىقىذىفىيىا إلىيٌ ًمٍف أىدىـو مىٍحشيٌكةو ًليفنا ًكسىادىةن  اٍجًمٍس ٍنتى فى بىٍؿ أى  ؛قيٍمت :قىاؿى  "ٍجًمٍس عى
مىٍييىا مىٍست ".بىٍؿ أىٍنتى " :، فىقىاؿى عى مىسى رىسيكؿي الٌمًو فىجى : كىاىلٌمًو مىا قيٍمت ًفي نىٍفًسي :قىاؿى  ،ٍرضً ًباأٍلى  ، كىجى

   (5)".كىعىرىٍفت أىٌنوي نىًبٌي ميٍرسىؿه ...  ىىذىا ًبأىٍمًر مىًمؾو 

                                                 

 (.4/316جالقرآف العظيـ )تفسير ابف كثير،  انظر: (1)
 .(485/ 6جالبداية كالنياية )ابف كثير، ( 2)
 (. 9/546)ج، (7/174)ج السابؽ المصدر انظر: (3)
 (.6/487جالبداية كالنياية )ابف كثير،  (4)
 (.7/292ج)، ابف كثير، المرجع السابؽ (5/277جلسيرة النبكية )بف ىشاـ، اا (5)
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نصكصو عديدةو، منيا: كلعظـ فحش الكبر، كسكء عكاقبو جاء الكحيي بالتحذير منو في 
ٍف نىازىعىنً }:: قاؿ اهلل قكؿ النبي     (1).{ي ًمٍنييمىا شىٍيئنا عىذٍَّبتيوي اٍلًعزُّ ًإزىاًرم، كىاٍلًكٍبًريىاءي ًردىاًئي، فىمى

 السبب الثاني: التقميد األعمى.

، مف غير دليؿ كال نظر ،أف يتبع اإلنساف غيره في قكؿ أك فعؿ أك اعتقاد ىكالتقميد: 
،ك  كيخرج مف ىذا التعريؼ التسميـ ألدلة الشرع كاألخذ بيا، فبل يسمى تقميدان، بؿ  ىذا باطؿه محـر

   (2)يسمى اتباعان، ككذا الحاؿ مع مف عرؼ بالعمـ كالفضؿ كصحة المذىب مف أىؿ اإلسبلـ.

كىناؾ مف أىؿ العمـ مف استثنى تقميد العامة مف الناس لمعمماء، خاصةن عند النكازؿ، 
قميد المذمكـ، تكأف ىذا ليس مف ال مكقع الحجة، كال تبمغ بفيميا كينو األمكر، فلعامة ال تتبيألف ا

َٓ  ...]، بدليؿ قكؿ اهلل تعالى:(3)كذكر أف العمماء أجمعكا عمى ىذا ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذِّ َؾْٚش

قنَ  ُّ َِ ًْ  {54}الـحل:[َت

التقميد المحض، حيث كاف يكثر مف  تعميـ أصحابو عدـ ككاف مف منيج النبي 
، حتى قاؿ أبك  {:26}آل عؿران:[...َوَصِٚوْرُهْؿ ِْم إَْمِر  ...] عمبلن بقكؿ اهلل تعالى: مشاكرتيـ،

اًبًو ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  :"ىريرة  دنا أىٍكثىرى ميشىاكىرىةن أًلىٍصحى    ."(4)مىا رىأىٍيتي أىحى
مىيَّ بقكلو:} حيث استشار أصحابو يـك بدر،  كمف ذلؾ ما كاف منو  كا عى أىٌييىا  أىًشيري

   (5).{الٌناس

، منيا، قكلو (6)كقد ذـ اهلل تعالى التقميد األعمى في مكاضع عدةو مف كتابو
ـْ ُدوِن اهللِ ]تعالى: ُذوا َأْحَبَٚرُهْؿ َوُرْهبَََٚنُْؿ َأْرَبًٚبٚ ِم َ  .{42}التوبة:[...اَّتَّ

                                                 

البييقي، [ .]2620 حديث رقـ: رقـ ال2023/ 4، تحريـ الكبر /البر كالصمة كاألدب :صحيح مسمـمسمـ، [( 1)
 .]7808حديث رقـ ال :415/ 10، فصؿ في التكاضع ،باب حسف الخمؽ/ شعب اإليماف

 المستصفى مف عمـ األصكؿ ، الغزالي،(6/227ج) اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،ابف حـز انظر: (2)
كمعالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ  ، الجيزاني،(2/79/233)ججامع بياف العمـ كفضمو  ، ابف عبد البر،(2/467)ج

 (.1/490جالسنة كالجماعة )
 (.2/230ججامع بياف العمـ كفضمو )ابف عبد البر،  (3)
، كقاؿ ]4872حديث رقـ ال :217/ 11، باب المكادعة كالميادنة /السير ،صحيح ابف حبافبف حباف: ا[( 4)

 .(:"صحيح"7/222األلباني في التعميقات الحساف)ج
 (.223ص)لمغزالي فقو السيرةكصححو األلباني. انظر: تحقيؽ . (2/386ج)السيرة النبكيةابف ىشاـ،انظر:(5)
 (.2/220ج)السيرة النبكيةبف ىشاـ، انظر: (6)
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ـٍ يىكيكنيكا يىٍعبيديكنىييـٍ } ية؛ فسر الربكبية فييا بقكلو:اآلىذه  كعندما قرأ النبي  ـٍ لى ا ًإنَّيي  ؛أىمى
مُّكهي  ـٍ شىٍيئنا اٍستىحى مُّكا لىيي لىًكنَّييـٍ كىانيكا ًإذىا أىحى رَّميكهي  ،كى ـٍ شىٍيئنا حى مىٍيًي رَّميكا عى ذىا حى    (1){. كىاً 

ِر يَ ]حكاؿ بعض أىؿ النار يكـ القيامة:كقاؿ تعالى كاصفان أ  ْؿ ِْم افَّْٚ ُٓ ُٛ ُوُجقُه َِّ ََ ْقَم ُت

( َٓ ُشق َْٚ افرَّ ًْ َْٚ اهللَ َوَأَض ًْ َْٔتَْٚ َأَض قُفقَن َيٚ َف َُ ٚ 66َي َٕ ق ِه ََٖض ٚ َؾ َٕ اَء َزَ ـُ َْٚ َشَٚدَتَْٚ َو ًْ ٚ َأَض َّٕ َْٚ إِ ( َوَؿُٚفقا َربَّ

بََِٔل) ُٓ 67افسَّ ْْ ًَ َذاِب َواف ًَ ـَ اف ْغِ ِم ٍَ ًْ َْٚ َآِِتِْؿ ِض بًِرا)( َربَّ ـَ  ًْٚ ًْ  .}األحزاب{[( 68ْؿ فَ

، منيا: التقميد  تكقد كاجي دعكة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ لمتكحيد الرفض ألسبابو
ْؿ ] :األعمى لآلباء، كقد جاءت األدلة في الكتاب كالسنة تبيف ذلؾ، منيا قكلو تعالى َوإَِذا ؿَِٔؾ َْلُ

َزَل اهللَُّ َوإِ  ْٕ َٚفْقا إَِػ َمٚ َأ ًَ َٚت َٕ ِْٔف آَبَٚء َِ ٚ َظ َٕ ُشقِل َؿُٚفقا َحْسُبَْٚ َمٚ َوَجْد  .{215:ادائدة} [َػ افرَّ

َٕٚ]: كقاؿ  ِْٔف آَبَٚء َِ ٚ َظ َٕ تَّبُِع َمٚ َوَجْد َٕ َزَل اهللَُّ َؿُٚفقا َبْؾ  ْٕ ًُقا َمٚ َأ بِ ُؿ اتَّ  {32:}لؼامن[ ...َوإَِذا ؿَِٔؾ َْلُ

التقميد  بكحيد، كأعمف كفره بكاحان، بسبىاتاف اآليتاف تبيناف حاؿ مف رد دعكة الت 
األعمى، بخبلؼ أقكاـو زعمكا التكحيد كاتباع الرسؿ؛ لكنيـ عمى خبلؼ ذلؾ، فالمتبع لمرسكؿ 
ينبغي أف يعبد ربو كفؽ ما جاء بو الرسكؿ، فيك السبيؿ الحؽ لمعبادة الصحيحة، كمف أمثاؿ 

، كأحمكا قكميـ دار البكار بما اعتقدكا في ىؤالء الركافض، كالصكفية، الذيف بدلكا نعمة اهلل كفران 
 ، كمف أمثمة ذلؾ:أئمتيـ، كأكليائيـ كشيكخيـ

، الذيف ىـ أفضؿ مف المياجريف كاألنصار، إلى األئمة ـه سمَّ أف الديف مي اعتقدكا  :الروافض .1
كالديف ما  ،كالحراـ ما حرمكه ،فالحبلؿ ما حممكه كمنيـ مف يجعمكنيـ أفضؿ مف األنبياء،بؿ 
شرعيـ  ة، كعمدكؿَّ ما أفتى بو الكاحد مف ىؤالء فيك منقكؿ عنده عف النبي ، ك كهشرع

ألنيـ ال عمـ ليـ بعمكـ السند  ؛عمى ىذا المنيج، كالكؿ ممتزـه بالتقميد فيو، ككمو ال سند لو
عند كقكع الخبلؼ بيف ركايتيف، إحداىما ييعرؼ  لرجاؿ، كاألدىى مف ذلؾ أف منيجيـكا

ألف المعصكـ في  ؛مصدرىا مجيكؿ، قدمت الركاية المجيكلة كجكبان  مصدرىا، كاألخرل
ف، ا لعامة الرافضة؛ الشيكخ المعممك كىذه األباطيؿ التي ال تقبميا العقكؿ، يقررى، طائفتيا

كأتباعيـ الذيف يزعمكف اتباع األئمة، كالحكـ بمنيجيـ، كىـ في الحقيقة يأكمكف أمكاؿ الناس 
دتيـ، حتى عظمكا المشاىد المبنية عمى القبكر، كأماكف زعمكا بالباطؿ، كيكجيكنيـ في عبا

قدسيتيا، فعمركىا بكثرة الزيارة، كترككا بيكت اهلل المساجد خاليةن، كما قدمكا الحج ليذه 
                                                 

كقاؿ األلباني . ]3095حديث ال : رقـ173/ 5، باب كمف سكرة التكبة /التفسير ،سنف الترمذمالترمذم: [( 1)
 ."حسف"(:1/19)جغاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ في
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المشاىد عمى الحج لبيت اهلل الحراـ، كألؼ بعض مشايخيـ كتابان سماه مناسؾ المشاىد، 
ؿُّ اعتقادىـ ىذفخرجكا بديفو آخر، ال عبلقة لو باإلس ؛ مثؿ ابلـ، الذم تعبد اهلل بو البشر، كجي

   (1)اعتقاد النصارل في أحبارىـ كرىبانيـ، كضبلالتيـ.
 فقد تشبيكا بالركافض فغالكا فيما يسمى باألكلياء، حيث قابمكا بيـ األئمة عند : الصوفية .2

هلل عما يقكلكف عمكان الرافضة، فقالكا بحمكؿ ذات الرب فييـ، كحمكليـ في ذات الرب، تعالى ا
  (2)كبيران، كمف ألفاظيـ التي يطمقكنيا عمى ىذه الحالة لمكلي بزعميـ، الفناء، كالبقاء.

مف أقكاليـ في ذلؾ:" أما البقاء؛ فيك حياة مع اهلل، كباهلل، كفي اهلل، كهلل ... كىك ذك ك   
ألفعاؿ، كفي ىذا المكطف مظاىر ثبلثة ... فالمظير األكؿ لمبقاء الصكفي؛ ىك منزؿ البقاء في ا

يتحد فعؿ العبد، بؿ يتسامى إلى أفؽ الفعؿ اإلليي ... كالمظير الثاني لمبقاء، ىك منزؿ البقاء 
يية فيصبح قمب مييا إلى ذركة الصفات اإللفي الصفات، كىذا يعني اتحاد صفات العبد، بؿ تسا

كت الخالؽ األعظـ... اإلنساف في ىذا المنزؿ المعنكم مرآة صافية نقية تنتقش عمييا نع
كالمظير الثالث كاألخير لمبقاء ىك منزؿ البقاء في الذات، أك البقاء الذاتي، كفي ىذا المكطف 

  (3)تتحد ذات العبد، بؿ تتسامى إلى أفؽ الذات اإلليية، في كحدانيتيا كرفعتيا كشمكليا".

لكا النصكص الشرعية  حتى أخرجكىا كحتى يثبتكا ىذه الكالية، كما يزعمكف ليا؛ أكُّ
بالكمية عف سياقيا، كما أيريد بيا، بما ال تقبمو العقكؿ، كألَّفكا خكارؽ القصص، كالمكاقؼ إلظيار 
 كراماتيـ المكذكبة، كزعمكا أنيـ يتصرفكف في الككف، كيعممكف كؿ شيء عف المخمكقات،

حتى رفعكا  الصبلة كالسبلـ فأعطكىـ بذلؾ صفات الخالؽ سبحانو، كما تعرضكا لؤلنبياء عمييـ
   (4)ىـ عمييـ.أكلياء

                                                 

 ،(3/489ج)، (2/368/462/465/472/475ج) ،(1/474جمنياج السنة النبكية ) ابف تيمية، انظر: (1)
، كما بعدىا(174-70/164-22/12/66)جر بحار األنكاالمجمسي،  ،(270-1/265جالكافي )الكميني، 
 ( كما بعدىا.74)ص اإلمامةعقائد  المظفر،

. (133ائؿ كاألكاخر )صكاإلنساف الكامؿ في األك . الجيمي، (45لطائؼ المنف )ص السكندرم، انظر: (2)
 (. 69/70كجامع األصكؿ في األكلياء )ص النقشبندم،

 (.36التجميات اإلليية )صابف عربي، ( 3)
. ( كما بعدىا1/126جكاإلنساف الكامؿ ). الجيمي، ( كما بعدىا20لطائؼ المنف )ص السكندرم، انظر: (4)

 .( كما بعدىا38جامع األصكؿ في األكلياء )ص النقشبندم،
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كمف أقكاليـ في ذلؾ: "معاشر األنبياء أيتيتـ المقب، كأيتينا ما لـ تيؤتكه" ك"خضنا أبحران،    
   (1)كقؼ األنبياء بساحمو".

 أنؾ أمرتني؛ ، قاؿ:" إليي لكالكرفع بعضييـ مرة اآلذاف، فمما انتيى إلى شيادة النبي   
زادكا الغمك في أكليائيـ، بقكؿ أحدىـ:" لك كيشؼ عف حقيقة الكلي ك ، (2)ما ذكرت معؾ غيرؾ"

   (3)لعيبد".

ككؿ ىذه األباطيؿ تسيؿ عمى شيكخ طرقيـ االستحكاذ عمى مريدييـ بنشرىا بينيـ، 
كبذؿ الكسع ألقناعيـ بيا، حتى يككف منيـ التقميد األعمى، ألف المريد عمى مذىبيـ ال يترقى 

مامو الشيطاف، كيجب عمى  في سمكيـ، كال يفمح بغير شيخ، كمف لـ يكف لو شيخه؛ فشيخو كا 
سّْف ىيئتو إذا جاء لمقابمة  المريد إحساف الظف في شيخو، كأف ال يقصر في خدمتو، كأف ييحى
ذا جمس بيف يديو، كيظير جيمو أمامو، كأف يطيعو في كؿ ما يأمر بو، حتى لك كاف  شيخو، كا 

ال ناؿ المريد ما لـ  صائمان؛ فأمره أف يأكؿ فميأكؿ، ألف الخير في طاعة الشيخ، كما يرل، كا 
تيحمدي عقباه، فإف حاؿ الشيخ في خطئو؛ أفضؿ مف حاؿ المريد في صكابو، فيـ أبكاب اهلل 

      (4)تعالى، بزعميـ.

ـى ال يفمح" ك"عقكؽ األيستاذيف ال تكبة منو".كمف أقكاليـ في ذلؾ:  "مف قاؿ أليستاذه ًل
(5) 

ُؿ َمٚ  الى قاؿ:مع أف اهلل تع َِ ًْ ِّٔئَِٚت َوَي ـِ افسَّ ق َظ ٍُ ًْ ـْ ِظَبِٚدِه َوَي َٜ َظ َبُؾ افتَّْقَب َْ ]َوُهَق افَِّذي َي

ُِقَن[ ًَ ٍْ ورى:َت ؿْ ...]: كقاؿ، {36}الشُّ ُُ َر فَ ٍِ ٌْ َٔ
ْؿ فِ ـُ  .{21إبراهقم: }[...َيْدُظق

ى يمتحؽ بيـ كفتحكا باب المعصية بعدـ المآخذة مف اهلل تعالى لمف اتبع طريقيـ حت 
الناس، كيستسيغكا المعاصي، فزعمكا أنو:" لك كيشؼ عف نكر المؤمف العاصي لطبؽ ما بيف 

     (6)السماء كاألرض، فما ظنؾ بنكر المؤمف المطيع".

                                                 

  (.1/128ج) اإلنساف الكامؿالجيمي، ( 1)
 (.49ألكلياء )صجامع األصكؿ في االنقشبندم، ( 2)
 ،(52لطائؼ المنف )ص السكندرم، (3)
 ككتاب الرحمة اليابطة الناشرمراد،  .( كما بعدىا50كجامع األصكؿ في األكلياء )ص النقشبندم، انظر: (4)
 206/ 173/ 142/ 231/138 /130الطبقات الكبرل )ص ، الشعراني،(170-104/158-102ص)
/232 /233 /246.) 
 (.59)ص السابؽ المصدر( 5)
 (.52لطائؼ المنف )صالسكندرم،  (6)



51 

 

كما جعمكا طمب العمـ كالمداكمة عميو مف التَّكمُّؼ لمريدييـ، كسببان لفكات الخير عمى 
األخذ بما يمزمو ألداء الفرض، أك النفؿ فقط، كعميو بالمداكمة  مف العمـ؛ ىك العبد، كالمطمكب لو

الصادؽ غنيه عف عمـ العمماء،  عمى أذكارىـ، كمتابعة قصص صالحييـ، فيك النافع، فالمريد
ذا أراد اهلل بالمريد خيران، أكقعو لمصكفية.    (1)كا 

أماـ الناس، كلك  فنتج عف منيجيـ بالتقميد األعمى؛ أف جعمكا رذيمة التعرم مف الثياب
عمى منبر الجمعة؛ مف كرامات الصالحيف، كما في طبقات الشعراني، ثـ ناقض نفسو في 

    (2)مكضع آخر، فذكر عف بعض صالحييـ أنو كاف يكره االغتساؿ عريانان، كلك في خمكة!!.

حتى نجد في عكاـ  ،بعد عنو مف غيرىـأي سبيؿ اهلل فالغالب عمييـ أنيـ كأما الجياد ف"
 ،ما ال يكجد فييـ ،كقكة البغض كالعداكة ألعداء اهلل ،قكة المحبة كالمكاالة ألكلياء اهلل... مؤمنيفال

   (3)".بؿ يكجد فييـ ضد ذلؾ

بتفضيؿ  الجيادكمفارقة ، (4)غازملم كالءاللممسمميف، ك  نةياالخب كتاريخ الصكفية حافؿه 
كاالستغاثة بأصحاب القبكر عند  ماءلبلحتالعبادات األيخرل عميو، كتثبيط الناس عنو بدعكتيـ 

     (5)غزك األعداء.

نيد عندما (6)أما تكحيد اهلل تعالى، فجعمكه بالحمكؿ كاالتحاد، فقد أنكر ابف عربي عمى الجي
نيد كنيظراءه قد ماتكا كما عرفكا التكحيد عندما دَّ بمغو أنو يفرؽ بيف العبد كالرب، فا عى أف الجي

كما أيكرد مف كبلمو فيما  (7)بد، بناءن عمى معتقده بالحمكؿ كاالتحاد،أثبتكا الفرؽ بيف الرب كالع

                                                 

 (.134/241/244)ص الطبقات الكبرلالشعراني،  انظر: (1)
 .(455/469/486/548ص)، السابؽ المصدر ظر:ان (2)
  (.1/268)جاالستقامة ، ابف تيمية( 3)
كالبريمكية عقائد كتاريخ  . ظيير،( كما بعدىا1/303جأعبلـ المغرب العربي )بف منصكر، ا انظر: (4)

 (. 44-36)ص
 (.81/107الطبقات الكبرل )ص . الشعراني،(2/732جتمخيص كتاب االستغاثة )ابف تيمية،  انظر: (5)

قد أباح  ،شيخ سكءو كقبحو ككذب ،ق(638)المتكفى: ىك محمد بف عمى الطائي المشيكر بابف عربي ((6
، كمف أشرّْ كزاد البدع في التصكؼ حتى زعـ القكؿ بحمكؿ كاتحاد الخالؽ في المخمكؽ ،المحرمات فمـ يحـر الزنا

 (. 23/48يا في ذلؾ كتابو فصكص الحكـ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )جكتبو كأردئ
كالمراد بالحمكؿ كاالتحاد: ىك حمكؿ الخالؽ كاتحاده  ،(2/299جمجمكع الفتاكل ) ابف تيمية، انظر: (7)

 (.299-294/ 2ج) نفس المصدر انظر: كأف ال فرؽ بينيما. ،بالمخمكؽ
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ات، بدعاء بسبؽ، فبل غرابة بعد ذلؾ مف قكليـ بجكاز طمب قضاء الحاجات كتفريج الكر 
ف تفاكت.    (1)األحياء أك األمكات، فكمو مف الكفر، كا 

ف العبادة عمى كبالجممة فقد أسقطكا التكميؼ بأحكاـ اإلسبلـ كاممةن، لمف ييكثر م
   (2)طريقتيـ، حتى يحصؿ لو مف عمـ اليقيف كالمعرفة كالتحقيؽ، ما يناؿ بو سقكط التَّكاًليؼ عنو.

مع أف اهلل تعالى لـ يسقط التكاليؼ عف أحدو مف خمقو، حتى األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ؛ 
َُِغ[]َواْظُبْد َربََّؽ َحتَّ :أمرىـ بعبادتو ما أحياىـ ، كقاؿ لمحمدو 

َٔ ْٖتََِٔؽ اف       (3).{::}احلجر:ك َي

كالحؽ أف الباحث في الصكفية كأحكاؿ دعاتيا؛ يجد أف زعماء الصكفية قصدكا تشكيو 
بطاؿ عقيدة أىمو مف الداخؿ، فقابميـ عمماء  اإلسبلـ كالصد عنو بالخرافات  مف الخارج، كا 

د البر رحمو اهلل تعالى، الذم يـ ابف عبعف التقميد األعمى، من اإلسبلـ بالنَّكير كالتحذير كالنيي
 ،ال فرؽ بيف بييمة تقادالتقميد األعمى كأىمو، كشنّْع عمييـ، ثـ نقؿ عف بعض السمؼ قكلو: " ذـ

نساف يقمد    (4)".كا 
 السبب الثالث: الجيل.

المقصكد بالجيؿ ىنا؛ ىك الجيؿ بالتكحيد، كما يترتب عميو مف التشريع، فمف الناس 
ـ الدنيا، كظير منو الذكاء كالفطنة في عممو الدنيكم، لكنو يتخبطو الشيطاف مف برع في عمك 

مف عمكـ الدنيا،  كالسفو في عقيدتو، كقد رأينا في زماننا ىذا مف يحمؿ الدرجات العبل في عمـ و
لكنو يعبد البقر، كمف المسمميف مف يحمؿ الدرجات العممية العميا في تخصص دنيكم؛ كيرل أف 

 لتصكؼ كبدعو. بافقط التديف 

، بحيث ال يدرؾ انتفاء العمـ بالمقصكد: ىك كشرعان ، (5)نقيض العمـ في المغة: الجيؿك 
   (6)أصبلن.

 
                                                 

 (.60البريمكية )صظيير،  انظر: (1)
 (.7/503ج( ك)95/ 2جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية،  انظر: (2)
 (.4/554جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  انظر: (3)
 (.2/230ججامع بياف العمـ كفضمو )ابف عبد البر،  (4)
 (.1/489جمعجـ مقاييس المغة )ابف فارس،  انظر: (5)
كالحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة  . األنصارم،(1/227)جتشنيؼ المسامع بجمع الجكامع السبكي،  ظر:ان (6)
 (.67ص)
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 قسمان: بسيٌط، ومركب. والجيل

، ، بغير تمبُّسانتفاء إدراؾ الشيء بالكمية، أم عدـ العمـ عبارة عفىك  :بسيطجيؿ الالف 
كىك جيؿ أرباب  ،عمى خبلؼ ما ىك عميو ان جازم ان اعتقاد د الشيءاعتقالجيؿ المركب: ا أما

  (1).االعتقادات الباطمة

كالفرؽ بيف صاحب الجيؿ البسيط كصاحب الجيؿ المركب؛ أف صاحب الجيؿ البسيط 
ف كاف غافبلن عف الطمب، فإنو إذا ذكر قبؿ كانتفع، أما صاحب الجيؿ  يطمب العمـ، حتى كا 

كقناعتو بأنو يعمـ، بؿ كأف عممو  هالعتقاد ،ير كالنصحيطمب العمـ، كال يقبؿ التذك  المركب فبل
كاالنحرافات  ،أصحاب البدع ظاىره في ىك كما، هىذا الذم يصعب تغيير ك ، عمـ مف يخالفوفكؽ 

   (2).العقدية

،  العمـب العبد جيؿك  ، كذلؾ سبب استحكاذ إبميس، فبلبد جيؿ ـمالعترؾ العمؿ بك جيؿه
كمف جيؿ العمؿ إلى السعي  ،كبصيرة كمعرفةن  حصيمو اعتقادان إلى تمف الفرار مف الجيؿ بالعمـ 
كسعيان، فالجيؿ سبب كؿ معصيةو هلل تعالى، بإجماع الصحابة  النافع كالعمؿ الصالح قصدان 

.(3)    

لذا كاف مف نتائج الجيؿ الحتمية، انتشار الفكاحش كالقتؿ كالفرقة بيف المسمميف، قاؿ  
نىا ًإفَّ ًمٍف أىٍشرىاطً :}النبي  يىٍظيىرى الزّْ ٍمري كى ييٍشرىبى اٍلخى ٍيؿي كى يىٍثبيتى اٍلجى ـي كى ًة أىٍف ييٍرفىعى اٍلًعٍم ، (4){السَّاعى

: اٍلقىٍتؿي :}قاؿ  كفي ركاية أيخرل مىا اٍليىٍرجي ؟ قىاؿى . قىاليكا: كى ًة اٍليىٍرجى ًإنَّوي  ...ًإفَّ بىٍيفى يىدىًم السَّاعى
ـي اٍلميٍشًرًكي : ًإنَّوي لىتيٍنزىعي لىٍيسى ًبقىٍتًمكي ًئذو ؟ قىاؿى مىعىنىا عيقيكلينىا يىٍكمى ا، قىاليكا: كى ـٍ بىٍعضن لىًكٍف قىٍتؿي بىٍعًضكي ، كى فى

لىيٍ  ، كى مىى شىٍيءو ـٍ عى ـٍ أىنَّيي مَّؼي لىوي ىىبىاءه ًمفى النَّاًس، يىٍحًسبي أىٍكثىريىي ييخى اًف، كى مىى عيقيكؿي أىٍىًؿ ذىًلؾى الزَّمى سيكا عى
   (5){.شىٍيءو 

                                                 

بدائع الفكائد . ابف القيـ، (77ص)مخالفة أصحاب الجحيـ  اقتضاء الصراط المستقيـابف تيمية،  انظر: (1)
 (.1/144/368جالمعجـ الكسيط ) . مصطفى كآخركف،(4/1011ج)
 (. 4/1011جبدائع الفكائد )ابف القيـ،  انظر: (2)
ياؾ نستعيف)ابف القيـ،  انظر: (3)  (.3/314ج( ك)1/284/296/470جمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .]80حديث ال : رقـ1/27، رفع العمـ كظيكر الجيؿ /العمـ، صحيح البخارمالبخارم: [( 4)
 كمعنى ىباء مف الناس: أم: الرعاع مف الناس. ،حديث صحيح ،[(32/241ج) ابف حنبؿ: مسند أحمد]( 5)

 (.5/241جالنياية في غريب الحديث ) ابف األثير، انظر:
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يتيف كثرة كقكع افي ىاتيف الرك  عمى انتشار الجيؿ كقمة العمـ، أك عدمو رتب النبي  
الفكاحش، كالقتؿ، كىك مف أشد المحرمات، كدليؿه عمى فرقة المسمميف، كقد كقع القتؿ في 

 المسمميف مف بعض المسمميف بسبب الجيؿ، ككانت الفرقة في تاريخ األمة، مف ذلؾ:

 كقتاليـ كقتميـ،  بقمة عمميـ، كسكء فيميـ لمنصكص، مف تكفير الصحابة (1)ما أحدثو الخكارج
 كما يحدث لممسمميف في زماننا مف قتؿو كفرقةو، بقمة العمـ كانتشار الجيؿ.

كال يخفى ما ينتشر مف الرذائؿ باسـ الديف مف إباحة الزنا بزكاج المتعة عند 
، كما كاف ذاؾ إال (3)تب عميو مف قبائح، كسقكط التكاليؼ عند الصكفية كما يتر (2)الركافض

 بالجيؿ، كقمة العمـ، كما ينتج عنيما مف التقميد األعمى.   

لفعميـ القبيح، قاؿ اهلل  كبالجيؿ الذم كاف في األمـ السابقة ما دفع قكـ لكط 
ونَ ]:تعالى تُْؿ ُتْبِكُ ْٕ َٜ َوَأ ِٚحَن ٍَ ُْٖتقَن اْف ْقِمِف َأَت ََ ـْ ُدوِن (54)َوُفقًضٚ إِْذ َؿَٚل فِ َقًة ِم ْٓ َجَٚل َص ُْٖتقَن افرِّ ْؿ َفَت ُُ َأئَِّْ

ُِقنَ  َٓ ُتْؿ َؿْقٌم ََتْ ْٕ   {الـؿل}([55)افَِّْسِٚء َبْؾ َأ

ككاف كذلؾ اإلعراض عف دعكة األنبياء لمتكحيد، قاؿ تعالى مخبران عف سبب إعراض 
ْٔفِ ]لدعكتو إلى التكحيد: قـك نكح  َِ ْؿ َظ ُُ َُٖف َٓ َأْش ٚ بِىَِٚردِ  َوَيٚ َؿْقِم  َٕ َّٓ َظَذ اهللِ َوَمٚ َأ ًٓ إِْن َأْجِرَي إِ َمٚ

ُِقنَ  َٓ ْؿ َؿْقًمٚ ََتْ ـُ ِْؿ َوفَُِِّْل َأَرا ُْؿ ُمََلُؿق َرَبِّ ـَ َآَمُْقا إَِنَّ   {:3}هود:[افَِّذي

كدفع الناس لمكقكع في الشرؾ مف نتائج الجيؿ، كما حدث مف الييكد، قاؿ 
ٍزنىا ًببىًني تعالى: اكى مىى أىٍصنىاـو لىييـٍ قىاليكا يىا ميكسىى اٍجعىٍؿ كىجى مىى قىٍكـو يىٍعكيفيكفى عى ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىتىٍكا عى

ـٍ قىٍكـه تىٍجيىميكفى  ـٍ آًليىةه قىاؿى ًإنَّكي ا لىيي   [138:]األعراؼلىنىا ًإلىينا كىمى

، فجكُّز كقد كقع مثؿ ىذا مف الصكفية كالركافض، كىـ يركف أنيـ يحسنكف صنعان 
 يـمتأئقبكر زيارة  ، كشرع الركافض(4)الصكفية الطكاؼ بالقبكر لمدعاء كطمب تفريج الكيربات

                                                 

ككفركه كسائر ، الخكارج: سمكا بيذا االسـ ألنيـ خرجكا عمى خميفة المسمميف عمي بف أبي طالب  ((1
بغمكىـ في الديف الناتج عف فيميـ الخاطئ لمنصكص الشرعية رغـ كثرة عبادتيـ، كقد اختمفكا فيما  الصحابة 

(، البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ 1/112سبلمييف)جكافترقكا إلى فرؽ عديدة. انظر: األشعرم، مقاالت اإل بعد بينيـ
 (.46(، الرازم، اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف )ص1/113(، الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )ج15)ص

 ( كما بعدىا.5/270جالكافي ) الكميني، انظر: (2)
 (.7/503ج( ك)2/95جمجمكع الفتاكل ) ابف تيمية،( 3)
 (.1/474جمنياج السنة النبكية )ابف تيمية،  انظر: (4)
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ًإنَّوي لىتيٍنزىعي أف سبب ىذا الببلء الجيؿ، فقاؿ:} كقد أخبر النبي  ,(1)كالتبرؾ منياكالصبلة عندىا 
مَّؼي لىوي ىىبىاءه ًمفى  ييخى اًف، كى مىى عيقيكؿي أىٍىًؿ ذىًلؾى الزَّمى لىٍيسيكا عى ، كى مىى شىٍيءو ـٍ عى ـٍ أىنَّيي النَّاًس، يىٍحًسبي أىٍكثىريىي

    (2){.شىٍيءو 

ـى اٍنًتزىاعنا فقاؿ:} اتباع ىؤالء،مف  عميو الصبلة كالسبلـكقد حذر  ًإفَّ المَّوى الى يىٍقًبضي اٍلًعٍم
ـى ًبقىٍبًض الٍ  ؛ً يىٍنتىًزعيوي ًمٍف اٍلًعبىاد لىًكٍف يىٍقًبضي اٍلًعٍم ـٍ ييٍبًؽ  ،عيمىمىاءً كى تَّى ًإذىا لى ذى النَّاسي  عالمان؛حى  رؤكسان اتَّخى

يَّاالن  ،فىسيًئميكا فىأىٍفتىٍكا ًبغىٍيًر ًعمٍ  ؛جي مُّكا ـو مُّكا كىأىضى   (3){.فىضى
 

ةه } طىمىبي اٍلًعٍمـً فى : ، قاؿ النبي عمى كؿ مسمـو  لذا كاف طمب العمـ فريضةن شرعيةن  ًريضى
مىى كيؿّْ ميٍسمً  {.عى  (4)ـو

العامة، يفيـ ىذا مف كالناس في ىذا األمر ينقسمكف إلى قسميف؛ قسـ العمماء كقسـ 
قا ِْم ا]قكلو تعالى:  ُٓ ََّ ٍَ ََٔت

ٌٜ فِ ٍَ ْؿ َضٚئِ ُٓ ٍٜ ِمْْ ؾِّ ؾِْرَؿ ـُ ـْ  َر ِم ٍَ َٕ  َٓ ْق َِ ًٜ َؾ ٚؾَّ ـَ ُروا  ٍِ َْْٔ
ِمُْقَن فِ ْٗ َٚن اُد ـَ ـِ َوَمٚ  ي فدِّ

ْؿ  ُٓ ُِْْٔذُروا َؿْقَم
ْؿ ََيَْذُرونَ َوفِ ُٓ َِّ ًَ ْؿ فَ ِٓ قا إَِفْٔ ًُ   {233}التوبة:[إَِذا َرَج

كجكب تعمُّمو كتعميمو لمعباد، لما في ذلؾ مف ك ف فضؿ العمـ الشرعي، يذه اآلية تبيّْ ف 
كما تبيف أف الناس البد أف يككف فييـ العالـ، كفييـ العامي المتبع  مصمحةو كثكابو في الداريف،

  ( 5)ا جميعاه عمماء.لو، الستحالة أف يككنك 

جياد الطَّمب، فقاؿ:" تبميغ سنتو إلى  مىع تعميـ الديف لؤلمة كقدـ ابف القيـ رحمو اهلل
األمة أفضؿ مف تبميغ السياـ إلى نحكر العدك؛ ألف ذلؾ التبميغ يفعمو كثيره مف الناس، كأما 

اهلل تعالى منيـ بمنو  ناتبميغ السنف فبل تقـك بو إال كرثة األنبياء كخمفاؤىـ في أمميـ، جعم
   (  6)ككرمو."

                                                 

السبحاني،  ،(1/147)ج منياج الصالحيف ،، الخكئي( كما بعدىا101ص)عقائد اإلمامية، المظفر انظر: (1)
 (.40-38)ص العبادة حدىا كمفيكميا

 .(42)ص( حديث صحيح سبؽ تخريجو 2)
رفع العمـ  /العمـ [ ،]100 حديث رقـال : رقـ1/32، كيؼ يقبض العمـ /عمـال ،صحيح البخارمالبخارم: [( 3)

 .]2673حديث رقـ ال :4/2058، كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف آخر الزماف
 .(:"صحيح".1/15)صحيح الترغيب كالترىيب كقاؿ األلباني في .[(1/7جالمعجـ األكسط ) الطبراني،] (4)
 (.355صتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ) بف السعدم،ا انظر: (5)
 (.415جبلء األفياـ في فضؿ الصبلة عمى محمد خير األناـ )صابف القيـ، ( 6)
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ال يسع المسمـ جيمو، العمماء بما ف الشرعي ع العمـمف خذ األالعامة،  كما يجب عمى
 ( 1).، كيككف تقديمو أكلى، ليعصمكا مف االنحراؼ كالزلؿ في دينيـمما تتكقؼ عميو العبادة

بو، كتكرار سؤاؿ ربو  فبل سبيؿ لسعادة العبد كنجاتو إال بتعمـ العمـ الشرعي كالعمؿ
َِٔؿ]تعالى في كؿ كقت اَط اْدُْسَت َ َٕٚ افكِّ ال انحرؼ عف الحؽ كالييكد الذيف {7:الػاحتة}[اْهِد ، كا 

عدلكا عف الحؽ عمدان؛ بميّْ النصكص كتحريفيا كالتمبيس عمى الناس، كما حدث مف أىؿ 
في المخمكقيف مف البشر  الكبلـ، أك كالنصارل الذيف عدلكا عف الحؽ بالجيؿ كالضبلؿ؛ فغمكا

حتى أليكىـ مف دكف اهلل تعالى، كما حدث مف الصكفية في شيكخيـ؛ فقالكا بالحمكؿ كاالتحاد 
     (2)ـ كرككنو لمجيؿ.كغيره مف أباطيميـ، ككذا الحاؿ فيمف انحرؼ عف الحؽ بتركو لمعم

 السبب الرابع: الحقد والحسد.
ضمار ك  لمغير،في القمب  العداكة تعريؼ الحقد: ىك إمساؾ ة فرصحيف ل لو، بُّصي ر تَّ الا 

  (3)إيقاع األذل بو.
الفرع  األصؿ أك كلو نتائج، منيا: الحسد، فذـ الحقد يرجع لمحسد، كالعكس، ألف ذـ

 لذا سيككف مدار الحديث ىنا عف الحسد فقط.   ،(4)يجمعيما
   (5)تعريؼ الحسد: ىك تمني زكاؿ النعمة عف الغير.

أف تزكؿ النعمة عف المحسكد، كيناليا الحاسد، كالثاني: أف تيسمب مف  :مايلي كىك نكعاف، أكَّ 
ف لـ يناليا الحاسد.    (6)المحسكد، كا 

، كأنو مف (7)كقد أجمع العمماء عمى تحريـ الحسد، لتظاىر األدلة الشرعية عمى حرمتو 
ؿ الحسف البصرم كىك داءه يعترم كؿ البشر، إال مف عىصموي اهلل تعالى كعافاهي، قا، (8)الكبائر

                                                 

 (.122)ص ، الكمياتالكفكم، (1/442جشرح رياض الصالحيف )، عثيميفابف  انظر: (1)
 (.2/268جبدائع الفكائد ) ابف القيـ، انظر: (2)
 (.1/187)جالمعجـ الكسيط  . مصطفى كآخركف،(3/154جلساف العرب )ابف منظكر،  انظر: (3)
 (.1/90ج) الزكاجر عف اقتراؼ الكبائرتي، اليي انظر: (4)
 (.1/166جكفتح البارم ) . ابف حجر،(3/148جلساف العرب )ابف منظكر،  انظر: (5)
 (.1/172جالمعجـ الكسيط ) مصطفى كآخركف، انظر: (6)
 (.6/97ج( ك)2/152جالمنياج )، النككم انظر: (7)
 (.1/90جالزكاجر ) الييتي، انظر: (8)
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سىدرحمو اهلل تعالى: " ًفيًو اٍلحى ا ًمٍف آدىًمٌي ًإالَّ كى اًكز ذىًلؾى ًإلىى اٍلبىٍغيّْ  ،مى ـٍ ييجى ٍف لى ـٍ يىٍتبىعوي  فىمى كىالظٍُّمـ لى
     (1)".ًمٍنوي شىٍيء

بلى رحمو اهلل تعالى: " كقاؿ شيخ اإلسبلـ سىدو  مىا خى سىده ًمٍف حى ـى ييبٍ  ،جى ـى ييٍخًفيوً  ،ًديوً لىًكفَّ المًَّئي    (2)".كىاٍلكىًري

ـً في الحسد؛ يككف بعدـ إظيار الحسد، كعدـ حدكث الكراىية كالمُّؤ  اٍلبىٍغيّْ كالخمك مف  
بسببو، كعدـ السعي إليقاعو فعبلن، مع حفظ حقكؽ إخكة الديف مف الحاسد لممحسكد، فإف حدث 

ف حدث الترؾ لذلؾ بك  جكد القدرة عمى الفعؿ كاف ذلؾ ذلؾ بالعجز عف الفعؿ كاف اإلثـ، كا 
بالتقكل، كال إثـ حينيا عمى الحاسد، ألنو في ىذه الحالة يككف مف الخكاطر النفسية التي ال 

دَّثىٍت ًبًو أىٍنفيسىيىا مىا } ، لقكؿ النبي (3)هداعب يؤاخذ اهلل تعالى بيا اكىزى عىٍف أيمًَّتي مىا حى ًإفَّ المَّوى تىجى
ـٍ تىٍعمىٍؿ أىٍك تىتى               (4){.كىمَّـٍ لى

 ،كقعت في السماء، كفر بيا إبميس بحسده ألدـ  كبالحسد كانت أكؿ معصية هلل 
ـَ قاؿ تعالى: َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ َّٓ إِْبَِِٔس َأَبك َواْشتَ ََدَم َؾَسَجُدوا إِ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ ]َوإِْذ ُؿ

] ـَ ٚؾِِري َُ  .{45}البؼرة:اف

قاؿ اهلل ،  تعالى إبميس عمى عصيانو ىذا، فامتدت عداكتو لذرية آدـ كعاقب اهلل 
َٔؿ)تعالى: َِ اَضَؽ اُدْسَت ْؿ ِِصَ َدنَّ َْلُ ًُ َْؿ َٕ ْؿ 76]َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَقْيَتِْل  ِٓ ٍِ ِْ ـْ َخ ـْ َبْغِ َأْيِدُّيِْؿ َوِم ْؿ ِم ُٓ ََّْٔ

َتِ َٔ ( ُثؿَّ 

ْؿ  ِٓ ـْ َصََمئِِِ ـْ َأْيََمَِنِْؿ َوَظ )َوَظ ـَ َثَرُهْؿ َصٚـِِري ـْ َٓ ََتُِد َأ   }األعراف{.( [77َو

فحدث مف إغكائو أكؿ معصية في األرض بقتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ حسدان عمى ما منحو  
   (5)اهلل تعالى.

خكة يكسؼ   لو، قاؿ تعالى إخباران  حب كالدىـ يعقكب حاكلكا قتمو لما رأكا كا 
ل َضََلٍل ُمبٍِغ)إِْذ َؿُٚفقا َفُٔقُشُػ َوَأُخ ]عنيـ: ٍِ ٚ َف َٕ ٌٜ إِنَّ َأَبٚ ـُ ُظْهَب ْح َٕ ٛه إَِػ َأبَِْٔٚ ِمَّْٚ َو ُِقا 8قُه َأَح ( اْؿتُ

َغ) ِدِه َؿْقًمٚ َصٚحِلِ ًْ ـْ َب ُٕقا ِم ق ُُ ْؿ َوَت ُُ ْؿ َوْجُف َأبِٔ ُُ ُؾ َف كما كاف ، }يوسف{[( 9ُيقُشَػ َأِو اْضَرُحقُه َأْرًضٚ َُيْ

                                                 

 (.10/482جفتح البارم ) ابف حجر،( 1)
 (.10/124جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية، ( 2)
 (. 10/125جكمجمكع الفتاكل ) . ابف تيمية،(10/482جفتح البارم )ابف حجر،  انظر: (3)
حديث : رقـ ال7/46، الطبلؽ في اإلغبلؽ كالكيره ... في الشرؾ كغيره/الطبلؽ ،صحيح البخارمالبخارم: [( 4)

 .]5269 رقـ
 (.5/251ج( ك)1/296جألحكاـ القرآف ) الجامعالقرطبي،  انظر: (5)
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ِد َأْن ...]حينما التمس إلخكتو العذر: يكسؼ  مخبران عفذلؾ إال بالحسد، قاؿ تعالى  ًْ ـْ َب ِم

ِْْٔل َوَبْغَ إِْخَقِِت  َْٔىُٚن َب َزَغ افنَّ  (1)بإيقاع الحسد.، {211}يوسف:[...َٕ

 كصحابتو الكراـ  ككاف مف أسباب كفر الييكد كمحاربتيـ لئلسبلـ الحسد لمنبي 
فييـ، كعمى نعمة اليداية لئلسبلـ، بدليؿ قكلو عمى الرسالة التي كانت في العرب كلـ تكف 

ـْ َؾْوِِفِ ] تعالى: َس َظَذ َمٚ آَتُٚهُؿ اهللَُّ ِم    (2).{65الـساء: } [ ...َأْم ََيُْسُدوَن افَّْٚ

كىذا ديدف مف لـ يؤمف مف النصارل أيضان، فقد جمعيـ اهلل تعالى مع الييكد في ذلؾ 
ـْ َأْهِؾ اف]بقكلو:  ثٌِر ِم ـَ ِد َمٚ َودَّ  ًْ ـْ َب ْؿ ِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ ِظِْْد َأ ًٚرا َحَسًدا ِم ٍَّ ـُ ْؿ  ُُ ِد إِيََمِٕ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ َٕ و َُِتِٚب َفْق َيُرده

ُؿ احَلؼه  َ َْلُ    {:21}البؼرة:[...َتَبغَّ

كما حاؿ بيف ابف سمكؿ كبيف اإليماف إال حقده كحسده، بحبو لمرياسة كتفضيميا عمى 
فىكىالمًَّو لىقىٍد أىٍعطىاؾى المَّوي الًَّذم في أمر ابف سمكؿ،:"  مخاطبان النبي  اإليماف، قاؿ سعد بف عبادة

ابىًة فىمىمَّا رىدَّ  بيكنىوي ًباٍلًعصى كهي فىييعىصّْ مىى أىٍف ييتىكّْجي لىقىٍد اٍصطىمىحى أىٍىؿي ىىًذًه اٍلبىٍحرىًة عى المَّوي ذىًلؾى  أىٍعطىاؾى كى
ؽّْ الًَّذم أىٍعطىاؾى شىًرؽى  ٍنوي النًَّبيُّ  ،فىذىًلؾى فىعىؿى ًبًو مىا رىأىٍيتى  ،ًبذىًلؾى  ًباٍلحى     ."(3)فىعىفىا عى

و الحسد، كالشىرُّ المترتب عميميا، كأنو اعتراضه تجينتالنماذج تبيف خطر الحقد ك  هفيذ
، فينبغي عمى كؿ مسمـو أف يتؽ اهلل تعالى، كيتجنب ىذه اآلفة (4)عمى قضاء اهلل تعالى كقدره

ذا ما كقع في نفسو شيءه مف ذلؾ التي ت حكؿ بينو كبيف المسمميف، فيحـر الخير في الداريف، كا 
فبل يبديو، كال يمنع نفسو مف قبكؿ الحؽ كالخير كلك ممف يحسد، أك مف يخالؼ، فمف الناس مف 
يحـر نفسو مف الخير، كلك كاف عممان مف عمكـ الشرع ىك في أمس الحاجة إليو بذلؾ، كقد رىبنا 

كىالى يىٍجتىًمعي ًفي كرغبنا في أمر الحسد، فقاؿ مرىبان ببياف سكء الحسد عمى قمب المسمـ: }  النبي

                                                 

 (.4/373جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  ،(9/127/267جالجامع ألحكاـ القرآف)القرطبي،  انظر: (1)
. (2/336جتفسير القرآف العظيـ ) . ابف كثير،(5/251جالجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي،  انظر: (2)

دم، تفسير السعدم السع .(8/24ج( ك)1/242)ج أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف الشنقيطي،
 (.182)ص

: رقـ 8/56، التسميـ في مجمس فيو أخبلط مف المسمميف كالمشركيف /االستئذاف ،صحيح البخارمالبخارم: [( 3)
 .]6254الحديث 

 (.2/741ج( ك)1/296جالجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي،  انظر: (4)
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سىد يمىافي كىاٍلحى ٍبدو اإٍلً ٍكًؼ عى كمرغبان ببياف فضؿ كثكاب خمك قمب المسمـ مف الحسد، بما ركاه  ،(1){جى
ثى  اهلًل سىًمٍعتي رىسيكؿى لما قاؿ لرجؿو مف األنصار " أنس عف عبد اهلل عمرك  يىقيكؿي لىؾى ثىبلى

: نَّةً } ًمرىارو ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلجى ـي اآٍلفى رىجي مىٍيكي ٍدتي أىٍف آًكمى ًإلىٍيؾى  {يىٍطميعي عى ، فىأىرى ثى ًمرىارو فىطىمىٍعتى أىٍنتى الثَّبلى
ا ا ، فىمى ـٍ أىرىؾى تىٍعمىؿي كىًثيرى عىمىؿو ، فىأىٍقتىًدمى ًبًو، فىمى ا قىاؿى رىسيكؿي اهلًل أًلىٍنظيرى مىا عىمىميؾى ، لًَّذم بىمىغى ًبؾى مى

: ٍيرى أىنّْي ...فىقىاؿى ، غى دو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ًغشِّا، كىالى أىٍحسيدي  مىا ىيكى ًإالَّ مىا رىأىٍيتى الى أىًجدي ًفي نىٍفًسي أًلىحى
ٍيرو أىٍعطىاهي اهللي ًإيَّاهي  مىى خى دنا عى   (2)".أىحى

مٍَّفتي  :}ميف إال باالستقامة عمى الديف، قاؿ النبي كال يزكؿ الحسد مف بيف المسم خى
ـٍ شىٍيئىٍيًف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىي  سينًَّتيًفيكي ٍكضى مىا: ًكتىابي المًَّو كى مىيَّ اٍلحى تَّى يىًردىا عى لىٍف يىٍفتىًرقىا حى    (3){.، كى

كىمنا كىالمًَّو لى :} قاؿ رسكؿ اهلل مف بيف أىؿ األرض إال باإلسبلـ،كال يزكؿ  ـى حى ٍريى يىٍنًزلىفَّ اٍبفي مى
عىفَّ اٍلًجزٍ  لىيىضى لىيىٍقتيمىفَّ اٍلًخٍنًزيرى كى ًميبى كى اًدالن فىمىيىٍكًسرىفَّ الصَّ صي عى لىتيٍترىكىفَّ اٍلًقبلى يىةى كى

مىٍييىا (4) فىبلى ييٍسعىى عى
فَّ إً  لىيىٍدعيكى اسيدي كى لىتىٍذىىبىفَّ الشٍَّحنىاءي كىالتَّبىاغيضي كىالتَّحى ده كى اًؿ فىبلى يىٍقبىميوي أىحى    (5){.لىى اٍلمى

ديفو عمى  ناسال ىك باجتماعيكمئذ؛  الحسد كأسبابوب اذىالشاىد في الحديث: أف 
  (6)بيف الناس. فدياختبلؼ العف  ناتجه  كثرىاكأ حسدأسباب الأعظـ  ألفاإلسبلـ، كاحد، كىك 

 السبب الخامس: الغمو.

   (7)كالتفريط فيو. حدىك التجاكز عف ال الغمك في المغة:

: ىك المبالغة كالتشديد في الشيء اعتقادان كاف أك عمبلن بما يتجاكز الحد الشرعكالغمك في 
   (8)الشرعي لو.

                                                 

كقاؿ األلباني . ]4606 حديث رقـال : رقـ10/466، فضؿ الجياد/ السير ،صحيح ابف حبافابف حباف: [( 1)
 "حسف".:(42/ 7)جالتعميقات الحساف في
  [،" صحيح عمى شرط الشيخيف".(20/125ج) ابف حنبؿ: مسند أحمد]( 2)
. ]4037حديث ال : رقـ440/ 5، المرأة تقتؿ إذا ارتدت /األقضية كاألحكاـ، سنف الدارقطنيالدارقطني: [( 3)
 .]2937رقـ الحديث  :566/ 1 صحيح الجامع الصغير كزيادتواأللباني: [

 (.2/755ج) لكسيطالمعجـ ا ،فك مصطفى كآخر  . انظر:القبلص ىي الفتية مف اإلبؿ ((4
 .]243حديث : رقـ ال، 1 /135نزكؿ عيسى بف مريـ  /اإليماء ،صحيح مسمـمسمـ: [( 5)
 (.11/3480)ج الكاشؼ عف حقائؽ السنف الطيبي، انظر: (6)
 (.293)ص الكميات الكفكم، ،(15/132ج) لساف العربابف منظكر،  انظر: (7)
. ابف (2/477جكتفسير القرآف العظيـ ) ، ابف كثير،(106اقتضاء الصراط المستقيـ )ص ابف تيمية، انظر: (8)

 (.13/278جكفتح البارم )حجر، 
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ْؿ ] نصكص الشرع الغمك كمنعتو، قاؿ تعالى: كقد ذمت  ُُ ِ ُِقا ِْم ِديْ ٌْ َٓ َت َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب 

َّٓ احَل  قُفقا َظَذ اهللِ إِ َُ َٓ َت   {282}الـساء:[...ؼَّ َو

ـٍ اٍلغيميكُّ ًفي :}كقاؿ النبي   ـٍ كىاٍلغيميكَّ ًفي الدّْيًف، فىًإنَّما أىٍىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي ، ًإيَّاكي أىيُّيىا النَّاسي
   (1){.الدّْيفً 

مف العمماء حرؼ لممن كما كاف مف منيج السمؼ رحميـ اهلل تعالى في ذـ الغمك: رؤيتيـ
مف  شىبىوه فيو  بالغمك العباد نحرؼ مفالمك  ،مف الييكد شىبىوه فيو  أف صراط المستقيـعف البالغمك 

إما  ؛أمر اهلل بأمر إال كلمشيطاف فيو نزغتافما  كأف ذلؾ مف نزغ الشيطاف، فإنو"، (2)النصارل
ما إلى مجاكزة ،إلى تفريط    (3)".كىي اإلفراط ،كا 

ثرة اختبلؼ أىمو كممىًميـ، كانتقاليـ مف كالباحث في الغمك يجد أف عمره قصير، كذلؾ بك
ـٍ مىعى :} اإلفراط إلى التفريط، قاؿ النبي  ًصيىامىكي ـٍ كى ًتًي بلى ـٍ مىعى صى تىكي بلى كفى صى ـٍ قىٍكـه تىٍحًقري يىٍخريجي ًفيكي

ًمًيـٍ  ـٍ مىعى عىمى مىكي ـٍ كىعىمى ، كرغـ ذكره الجتيادىـ في العبادة بيذه الصكرة؛ بيف سطحيتيا - ًصيىاًمًي
نىاًجرىىيـٍ  -كسكء منيجيـ بقكلو اًكزي حى ـي ًمٍف  ،يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى ييجى ا يىٍمريؽي السٍَّي يىٍمريقيكفى ًمٍف الدّْيًف كىمى

ًميَّةً      (4){.الرَّ

القرآف لغير اهلل تعالى، كيدخمكف في التديف بسرعة كمبالغة،  فكالمعنى: أنيـ يقرؤك  
بأحكامو عمى المنيج الصحيح، فنتج عف ذلؾ؛ غمكىـ ثـ  كيخرجكف منو بسرعة دكف تمسؾو 

، كسفكيـ الدماء الحراـ، كقكليـ برد ما لـ يرد مف السنة في القرآف، خركجيـ عمى الصحابة 
     (5)كاختبلفيـ عمى األمة حتى في فقو العبادات، ثـ تفرقيـ فيما بينيـ بكثرة اختبلفيـ.

كيعتمد  فمف الناس مف يبالغ في مدح شيخو،كالغمك أنكاع؛ منو الغمك في األشخاص، 
كارج، قاؿ ، كبعض اإلباضية الخ(6)قكلو، كال يقبؿ غيره، بؿ كيقدـ كبلمو عمى النص الشرعي

                                                 

 "إسناده صحيح". ]3029حديثرقـ ال:4/228،قىٍدًر حىصىى الرٍَّمي/أبكاب المناسؾ،سنف ابف ماجوابف ماجو، [( 1)
  (.1/65ج) مجمكع الفتاكل ابف تيمية، انظر: (2)
 (.2/108جمدارج السالكيف )، ابف القيـ( 3)
 :197/ 6، إثـ مف راءل بقراءة القرآف أك أكؿ بو أك فخر بو /فضائؿ القرآف ،صحيح البخارمالبخارم: [( 4)

 .]5058حديث رقـ ال
شرح صحيح البخارم  . بف بطاؿ،( كما بعدىا17-15الفرؽ بيف الفرؽ )صالبغدادم،  انظر: (5)

ائؽ في غريب الحديث الف . الزمخشرم،(330-10/331جشرح السنة ). البغكم، (1/204/419/448)ج
 (. 3/355جكاألثر )

 (.102/104/158/159كتاب الرحمة اليابطة )ص . مراد،(10/212جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية،  انظر: (6)
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 في اهلل ، كىـ شيكدفي ذكر ثناء العمماء عمى اإلماـ ناصر بف مرشد" غاليان في أحد شيكخيـ:
ـ ذكر كبلمان كثيران في مدحو، كًذكر ث –يطكؿ ذكره  بما، عصره عمماء عميو أثنى كقد، أرضو

 ،رسكالن  نبيان  فيكك  فكاد أك  إلى أف قاؿ: -كراماتو بما يشبو كبلـ الصكفية في شيكخيـ كأكليائيـ
 (1)".رةىالظا ونيتأنبأت عنيا عبل وسريرت، ك رةىشا وسيرت و،غفر لك اهلل  ورحم

   (2)حتى قالكا بألكىيتو. كما غمت الرافضة في عميو 

رج تحت الغمك في األشخاص؛ الغمك في الحزبية كالتعصب ليا؛ فيك ناتجه عف كمما يند
االقتناع بفكر زعمائيا كركادىا، فييقدـ رأم الحزب عمى كؿ رأم حتى كلك كاف رأم الشرع كاهلل 

ِّٛ اهللِ ]تعالى يقكؿ:  ُح ـَ َداًدا َُيِبهقََنُْؿ  ْٕ ـْ ُدوِن اهللِ َأ ـْ َيتَِّخُذ ِم ِس َم ـَ افَّْٚ   {276}البؼرة:[ ...َوِم

 ييـيعط ،مف الرجاؿ نظراء هلل تعالى أف يجعؿ العبدفي اآلية: ىك  األندادتخاذ المراد با 
 ، كىذا كاضحه جميه في بابو. (3)ما ال يميؽ إال باهلل كحده مف المحبة كالتعظيـ كالطاعة

دأ نييو أف نسمؾ سبؿ األمـ الضالة قبمنا بالغمك في األشخاص، فب كقد حذرنا النبي 
ـى فىًإنَّمىا أىنىا :}، فقاؿ(4)عف ذلؾ بعدـ الغمك في شخصو ارىل اٍبفى مىٍريى ا أىٍطرىٍت النَّصى كًني كىمى الى تيٍطري

ٍبدي المًَّو كىرىسيكليوي  ٍبديهي فىقيكليكا عى ْؿ َظُْْف ...]اهلل تعالى:قاؿ ، كقد (5){عى ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ َوَمٚ َآَتٚ

ِٚب َؾٚ ََ ًِ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َصِديُد اف َُ قا َواتَّ ُٓ َت  فييشمؿ األخذ بأمره كنييو األمر كىذا ،  {8}احلرش: [ْٕ
 الحديث، كفي كؿ شرائع اإلسبلـ.ىذا اإلطراء كما في 

كلـ يكف مف منيج السمؼ رحميـ اهلل تعالى، الغمك في الرجاؿ كأقكاليـ، بؿ مذىبيـ أف 
، كمف أمثمة ذلؾ؛ قكؿ أمير المؤمنيف عمر بف عميو إال النبي  كؿ الناس يأخذ منو كيرد

ًميّّ :"  الخطاب  انىا عى نىا أيبىيّّ كىأىٍقضى ؤي نَّا لىنىدىعي ًمٍف قىٍكًؿ أيبىي   ؛أىٍقرى ذىاؾى أىفَّ أيبىيِّا يىقيكؿي الى أىدىعي  ،كىاً  كى

                                                 

  (.255-2/250)ج تحفة األعياف بسيرة أىؿ عمافالسالمي،  (1)
فتح . ابف حجر، (4/435جمجمكع الفتاكل ). ابف تيمية، (15الفرؽ بيف الفرؽ )صالبغدادم، انظر:  (2)

 (. 1/385جالبارم )
 (.79)ص السعدم، تفسير السعدم .(1/209ج)ر قدفتح ال الشككاني،انظر: ( 3)
 (.11/68ج( ك)10/151ج( ك)3/398جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية، انظر:  (4)
حديث ال : رقـ4/167، قكلو "كاذكر في الكتاب مريـ" /أحاديث األنبياء ،صحيح البخارمالبخارم: [( 5)

3445[. 
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قىٍد قىاؿى المَّوي  شىٍيئنا سىًمٍعتيوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  ٚ] :تىعىالىى كى َٓ ِْْس ُٕ ٍٜ َأْو  ـْ َآَي َْْسْخ ِم َٕ  [...َمٚ 

 (1)".{217}البؼرة:
   

كمف الغمك التعصب لمرأم كما جرل مف المعتزلة مع اإلماـ أحمد رحمو اهلل حيث عممكا  
 (2)عمى إجباره النزكؿ عند قكليـ بخمؽ القرآف بالتعذيب.

رفض  ة بالغالي، كمف أمثمة ذلؾ:كيككف الغمك بالظركؼ االجتماعية، كاألحكاؿ المحيط
لىٍكالى أىٍف :"(3)فقاؿ في مرض مكتو ، رغـ دفاعو عنو أماـ قريش،طالب الحؽ كاتباع النبي  يأب

ٍيشه  ٍينىؾى  ؛تيعىيّْرىًني قيرى ٍرتي ًبيىا عى ىٍقرى زىعي ألى مىى ذىًلؾى اٍلجى مىوي عى مى    (4)".يىقيكليكفى ًإنَّمىا حى

ؿ صؼ المسمميف كصؼ عدكىـ مف بعض الجماعات كما ظير الغمك بالتكفير، كجع
ؽ كالشاـ مف بطش أىؿ الكتاب كحمفائيـ الركافض، افي زماننا ىذا إال بما يتعرض لو أىؿ العر 

 كتصدر غير العمماء لمرأم كاألمر، كال حكؿ كال قكة إال باهلل. 

 مد رحمو اهلل:فبلبد مف تعمـ العمـ ألف حاجتنا إليو أكثر مف حاجتنا لغيره، قاؿ اإلماـ أح
؛ ألف الرجؿ يحتاج إلى الطعاـ كالشراب في مـ أحكج منيـ إلى الطعاـ كالشراب"الناس إلى الع

   (5)."، كحاجتو إلى العمـ بعدد أنفاسواليكـ مرة أك مرتيف

إذا كفقت كالعبد بالعمـ يعرؼي ما يصمح، كما ال يصمح، قاؿ الشيخ بكر أبك زيد رحمو اهلل:" 
   (6)".كما الذم ال يصمح ،لذم يصمحا عرفت ما ؛لمعمـ

كال سبلمة في المنيج، كال ثبات عمى الكتاب كالسنة؛ إال بتمقي العمـ مف العمماء الثقات  
، حيث قاؿ: األثبات، ألنو ال سبيؿ إليو بغير ذلؾ، كقد بيف اهلل تعالى ضركرة ذلؾ بقكلو لنبيو 

                                                 

حديث ال : رقـ6/19، "ما ننسخ مف آية أك ننسيا" :قكلو تعالى/التفسير ،صحيح البخارمالبخارم: [ (1)
4481[. 

 (.1/9/21جلكامع األنكار )اريني، السف انظر: (2)
 ( كما بعدىا.4/120جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر: (3)
: 55/ 1، الدليؿ عمى صحة إسبلـ مف حضرة المكت ما لـ يشرع في النزع ف/اإليما ،صحيح مسمـمسمـ: [( 4)

  .]42رقـ الحديث 
 (.2/470جمدارج السالكيف ) ،بف القيـا( 5)
عممائنا عمى قناة  ( ىذه العبارة قاليا الشيخ في تسجيؿو صكتي أجراه معو عبد اهلل الحكيؿ مذيع برنامج6)

كجعميا عنكاف  ،كبث المذيع ىذه العبارة عمى البرنامج المذككر أعبله بعد كفاة الشيخ ،قبؿ كفاة الشيخ ،أكطاف
 ق.3/9/1431الحمقة بتاريخ 
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ـْ فَُدْن َحُِ ] ْرَآَن ِم َُ ََّك اف َِ ََّٕؽ َفُت ، ثـ أمره بعدـ االستعجاؿ عمى التمقي، {7}الـؿل: [ٍٔؿ َظِِٔؿٍ َوإِ
َجَؾ بِفِ ] :فقاؿ ًْ ََٕؽ فَِت ْك بِِف فَِسٚ رِّ فُ *َٓ ُُتَ َٕ ُف َوُؿْرَآ ًَ َْْٔٚ َْجْ َِ فُ *إِنَّ َظ َٕ بِْع ُؿْرَآ ُٚه َؾٚتَّ َٕ -27}الؼقامة: [َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

   (1)".ـ في مسألة ليس لؾ فييا إماـإياؾ أف تتكم لذا قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل:"،  {29
 السبب السادس: الدعوات اليدامة.

، عمى ىدلن كاف  قباؿ المنادل لحمؼو الدعكات جمع دعكة، كىي المناداة، كطمب مٍيًؿ كا 
  (2)أك ضبلؿ، بالكبلـ أك الكتابة.

 : أصؿ يدؿ عمى حط بناءفيو الياء كالداؿ كالميـكاليدامة؛ صيغة مبالغةو مف اليدـ، 
سقاطو.ك    (3)نقضو، لتخريبو كا 

مف الغرب عمى ببلد اإلسبلـ بقصد  ةكمفيكـ الدعكات اليدامة: ىي تمؾ الدعكات الكافد
غير كسائؿ القكة العسكرية، استعمؿ فييا الغرب  ةو بعاد المسمميف عف دينيـ، بكسائؿ جديدإ

حياء ناء المسمميف؛ إلاإلعبلـ كالتعميـ كالصحة، كاألعكاف مف صفكة أبنائيـ، كممف رٌبكىـ مف أب
   (4)، تناقض العقيدة اإلسبلمية.ةو الدعكات اليدامة القديمة، كابتكار دعكاتو جديد

كىذه الدعكات صناعة ييكدية نصرانية لمقضاء عمى األدياف، كاإلسبلـ منيا خاصةن، 
كالحظ األكفر في صناعتيا كتدكيميا لمييكد، الذيف ابتكركىا لفصؿ الديف الكنسي عف نظاـ 

كالسيطرة عمييا كعمى العالـ فكريان، مستغميف تسمط  لتمييد األجكاء األكركبية لصالحيـ، الدكلة،
الكنيسة عمى الناس كاستعبادىـ، كالنصارل تبعه لمييكد في ذلؾ، كىـ خير مطايا استعمميا الييكد 

 (5).ألىدافيـ الخبيثة

                                                 

سحاؽ بف راىكيو )المركزم، ( 1)  (.1/8جمسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
 ،(14/259،262جلساف العرب ) ، ابف منظكر،(2/279ج)المغة معجـ مقاييس  ابف فارس، انظر: (2)

 (. 1/287جلمعجـ الكسيط )مصطفى كآخركف، ا ،(1/194جالمصباح المنير ) الفيكمي،
المعجـ مصطفى كآخركف،  .(963)ص الكميات الكفكم،. (6/41جمعجـ مقاييس المغة )ابف فارس،  انظر: (3)

 (.2/977جالكسيط )
. (256،154،18،34،7اإلسبلـ كالدعكات اليدامة )ص . الجندم،(9)ص دالميبراليكف الجدالخزم،  انظر: (4)

 (.136ص)الغارة عمى العالـ اإلسبلمي ية، لكشاتم
اإلسبلـ كالدعكات اليدامة . الجندم، (25،29،88بركتكككالت حكماء صييكف )صالتكنسي،  انظر: (5)
 (. 1/556جالمكسكعة الميسرة )عالمية، الندكة ال ،(149ص)
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نيـ كبيف البشر إخكة فالييكد أمةه ال يتكانكف عف اإلفساد في األرض، كال يركف بي
إنسانية، بؿ دائمان يشعركف بالعداء مع البشر، كأنيـ سادتيـ، كالبد مف العمؿ عمى إفساد حياة 

كمحركي الفتف  ،نحف الييكد لسنا إال سادة العالـ كمفسديو: "الدكتكر أكسكار ليفيقاؿ   ،(1)العالـ
 (2).فيو كجبلديو"

ف كشارككىـ في دعكاتيـ اليدامة، أل د،ثـ برع النصارل بعد تتممذىـ عمى يد الييك 
الجميع أيقف أال ًقبىؿى ليـ بمكاجية المسمميف إال بإحياء الدعكات الباطمة القديمة بكجوو جديد، 
ليدخمكا عمى الناس باسـ الديف فيٍمًبسكا عمييـ دينيـ، فجندكا جيكشان جرارة لتنفيذ ىذه المخططات، 

عمى عمماء مف الغرب مف الييكد كالنصارل كاف منيـ المستشرقكف، كىك مصطمح يطمؽ 
تخصصكا في دراسة حضارة الشرؽ العربي كاإلسبلمي كلغاتو كدياناتو، كآدابو كثقافاتو، ركزكا 
خمفياتيـ الثقافية كتدريبيـ البحثي لدراسة الحضارة اإلسبلمية كالتعرؼ عمى خباياىا لتحقيؽ 

طعف في اإلسبلـ، كتشكيؾ مألؼ كتابان، ل ، كألفكا ستيفأغراض الغرب االستعمارية كالتنصيرية
 (3).أىمو فيو، بعد دراسات دامت لقرف كنصؼ

مبشر، كىك مف يعظ باإلنجيؿ، كيبشر بالخبلص مف الخطايا كمنيـ المبشركف، جمع 
كتسميتو بالتبشير مف الًبشارة، كىي الخبر السَّار،  -عمى حد زعـ النصارل -كالفكز في األخرة 

، كالحؽ أف ىذا االسـ ما قصد بو إال التضميؿ، حتى ينطمي (4)اإلنساف الذم تنبسط لو بشرة
  عمى المسمميف. 

دارات في أفراد كىيئات كمنظمات  التبشير مارسكي ذات خبرة ككفاءة، كليـ مراكز كا 
ميا في دكؿ ببلد الغرب، لقصد ىدـ  الببلد اإلسبلمية، تحت رعاية كتمكيؿ كبير مف جياتو عي

 (5).ياإلسبلمالعقيدة كالمجتمع 

                                                 

 (.88بركتكككالت حكماء صييكف )ص التكنسي، انظر: (1)
 .1صالسابؽ،  المصدر( 2)
 (.2/693،689،688،687جالمكسكعة الميسرة )الندكة العالمية،  انظر: (3)
الٌتنصير عبر الًخدمات التفاعمٌية لشبكة المجممي،  ،(2/621جالمكسكعة الميسرة )الندكة العالمية،  انظر: (4)

 (.17-16ص) عالمٌيةالمعمكمات ال
. عبد (40الغارة عمى العالـ اإلسبلمي )ص . ألفريد،(250ص)اإلسبلـ كالدعكات اليدامة الجندم،  انظر: (5)

الحممة الصميبية عمى  . الطكيؿ،( كما بعدىما46،8الغارة التنصيرية عمى أصالة القرآف الكريـ )ص المحسف،
 (.1/113)ج ،العالـ اإلسبلمي كالعالـ
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، كما سمؾ كالجامعات، كالبيكت بمراحمو،التعميـ المدرسي في التبشير ىؤالء سمؾ كقد 
سبيؿ العمؿ الخيرم الظاىرم في المستشفيات كدكر الضيافة كالمبلجئ لمكبار كدكر اليتامى 

في  ، عمى حيف غفمةو مف المسمميف،لمذككر كاإلناث عمى السكاء، كحتى طبقة المثقفيف، كالمقطاء
  جانب الديني كالجانب السياسي كاالقتصادم، كفي كؿ مناحي الحياة.ال

كما قيصد بذلؾ إدخاؿ أىؿ اإلسبلـ في ديف النصارل؛ بؿ أف يككنكا ببل ديف، حتى ال 
 (1)تككف ليـ صمةه باهلل تعالى، كال تككف ليـ كرامة، كال أخبلؽ، عمى حد تصكر داعمي التبشير.

كؿ جيكدىـ عمى كضع اإلسبلـ كالقرآف كالمغة العربية في فركز ىؤالء المبشركف في 
حياء المذ ىب الباطمة القديمة، كالدعكة ادائرة االتياـ؛ باستخداـ الركايات الدخيمة، كالشبيات، كا 

إلى إحياء النزعة القكمية، كنشر الفرقة بالفتف كالحركب بيف المسمميف، كتربية األجياؿ مف أبناء 
  (2)ف بمفيـك الغرب، كالعمؿ لخدمة مشاريعيـ.المسمميف عمى فيـ الدي

 ،الستيبلء عمى ببلد المسمميفلمغرب اكاف التبشير ىك الخطكة األكلى التي ميدت ف
لغزاة، كظيكر التكتر العقدم في غراض اأككثير مف أبنائيا لخدمة  ،كتسخير أرضيـ كخيراتيا

ضياع المسجد األقصى مف أيدم ببلد فارس، كزيادة عدد أصحاب الدعكات الباطمة كالبابية، ك 
 (3)المسمميف بقياـ كياف لمييكد في فمسطيف.

كلـ يكف الييكد في بعدو عف ىذا المجيكد، بؿ كاف ليـ دكره كبير في استعماؿ النصارل 
 (4)كدينيـ؛ إلضبلؿ الناس، كاالستحكاذ عمييـ، كالتمييد لقياـ كيافو ليـ.

اران كفرية تعميقان لمجيكداتيـ كآثارىا، كما صدر الغرب لببلد اإلسبلـ مذاىبان كأفك
إلييا كيدافع عنيا ممف  كجندكا ليا مف يدعككالعممانية كالميبرالية كالعكلمة كغيرىا مف الباطؿ، 

قًبميا كتبناىا مف المسمميف؛ إما جيبلن، أك مقابؿ متاع الدنيا الزائؿ، ككميا تحمؿ في طياتيا 
                                                 

ـى أىًبيديكا أىٍىمىوي"الدمشقي،  انظر: (1) كا اإًلٍسبلى الغارة عمى العالـ  . ألفريد،(52ص) قادة الغرب يقكلكف" دىمّْري
 (.1/109جالحممة الصميبية عمى العالـ اإلسبلمي كالعالـ )، الطكيؿ، (40،7اإلسبلمي )ص

الغارة عمى العالـ اإلسبلمي ألفريد،  .(225،251،17صاإلسبلـ كالمذاىب اليدامة )الجندم،  انظر: (2)
( كما 2/698،274جالمكسكعة الميسرة ) . الندكة العالمية،(9)ص الميبراليكف الجددالخزم، (. 136،13)ص

 بعدىا.
 (.1/109/100جالحممة الصميبية عمى العالـ اإلسبلمي كالعالـ )الطكيؿ،  انظر: (3)
الغارة عمى العالـ  . ألفريد،108، صالحممة الصميبية عمى العالـ اإلسبلمي كالعالـالطكيؿ،  انظر: (4)

اإلسبلـ كالدعكات اليدامة  . الجندم،(15ص)بركتكككالت حكماء صييكف  . التكنسي،(185،40اإلسبلمي )ص
 (.150ص)
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، كيجعمو كرىبنة ال نصارل، ألف الغرب أدرككا يقينان بعد فشؿ حمبلتيـ العسكرية منيجان يرد الدّْيفى
 (1)ليـ بالمسمميف ما دامكا عمى دينيـ. بؿى أف ال قً 

ـي  :}أمتو مف ىذا المكر كالتداعي، فقاؿ  كقد حذر النبي  مىٍيكي ييكًشؾي أىٍف تىدىاعىى عى
مىى قىصٍ  ـي ًمٍف كيؿّْ أيفيؽو كىمىا تىدىاعىى اأٍلىكىمىةي عى ، فبلبد لممسمميف مف أخذ الحذر، كؿي (2){عىًتيىااأٍليمى

ٚ ]كاحدو منيـ في خندقو، كعمى قدر كسعو، َٓ ًَ َّٓ ُوْش ًسٚ إِ ٍْ َٕ ُِِّػ اهللُ  َُ   {397}البؼرة:[...َٓ ُي

، قد (3)منكطةه بأسبابيا الزائمة الفشؿ بإذف اهلل تعالى، فيي مؤقتةكستبكء ىذه الجيكد ب
ِرَه ُيرِ ]كصفيا اهلل تعالى بقكلو: ـَ ُٕقِرِه َوَفْق  ْؿ َواهللُ ُمتِؿه  ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ بِ ُئقا  ٍِ ُٔىْ

يُدوَن فِ

ٚؾُِرونَ  َُ ف:[اف ستعمؿ حزبو في اإف الشيطاف رحمو اهلل: " ابف تيمية قاؿ شيخ اإلسبلـ، {9}الصَّ
أقاـ  ؛دينوأنو إذا أراد إظيار  :كمف سنة اهلل ،كأنزؿ بو كتبو ،إفساد ديف اهلل الذم بعث بو رسمو

    (4)."كيقذؼ بالحؽ عمى الباطؿ فيدمغو فإذا ىك زاىؽ ،فيحؽ الحؽ بكمماتو ،مف يعارضو
 السبب السابع: اتباع األقوام الضالة.

الضاد كالبلـ أصؿ صحيح يدؿ عمى معنى كاحد، كىك الضبلؿ لغةن: قاؿ ابف فارس:"  
الييدىل  "ضدُّ  كىك ،(6)"الغيبة كاألصؿ في الضَّبلؿً "،(5)"كذىابو في غير حقو ،ضياع الشيء

     (7)".كالرَّشاد

ك أ كثيران  ،أك سيكان  عمدان  ،عف الطريؽ المستقيـ غيابلاب اليبلؾ : ىكشرعان كالضبلؿ 
   (8)".قميبلن 

                                                 

الغارة عمى العالـ اإلسبلمي ألفريد،  .(155-151اإلسبلـ كالمذاىب اليدامة )صالجندم،  انظر: (1)
 (.2/665ج) المكسكعة الميسرة لمندكة العالمية. (9الميبراليكف الجدد )ص. الخزم، (136)ص

 (.2/1359)،(8183)برقـ .انظر: صحيح الجامعكصححو األلباني ،[(37/82ج) مسند أحمدابف حنبؿ، ] (2)
 .(52،51اإلسبلـ كالمذاىب اليدامة )صالجندم،  انظر: (3)
 (.57/ 28جمجمكع الفتاكل )، ابف تيمية( 4)
 .(3/356جمعجـ مقاييس المغة )ابف فارس، ( 5)
 (.2/363جالمصباح المنير )الفيكمي، ( 6)
 .(11/390جلساف العرب )ابف منظكر، ( 7)
 (.1/543جالمعجـ الكسيط )مصطفى كآخركف،  (،766,137صانظر: السعدم، تفسير السعدم )( 8)
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عف  تناكؿ مف ضؿَّ  ؛طمؽلفظ الضبلؿ إذا أي :" ابف تيمية رحمو اهلل قاؿ شيخ اإلسبلـ 
ْقا َآَبَٚءُهْؿ ]" كقكلو:ـز أف يككف معذبان كل ،أك جيبلن  كاف عمدان  سكاءه  ،اليدل ٍَ ُْؿ َأْف إَِنَّ

ػات:[َضٚفِّغَ  بََِٔل ] كقكلو:، {:7}الصَّ َٕٚ افسَّ ق ِه ٚ َؾََٖض َٕ اَء َزَ ـُ َْٚ َشَٚدَتَْٚ َو ًْ ٚ َأَض َّٕ َْٚ إِ  [َوَؿُٚفقا َربَّ

ْٔ ...]قد ييقرف... بالغضب كما في قكلو:ثـ ، {78}األحزاب: َِ ٌُْوقِب َظ َٓ َؽْرِ اَد ْؿ َو ِٓ

ٚفِّغَ  ألنيـ عرفكا الحؽ كعاندكه، كالضاليف ىـ  ؛ىـ الييكدعمييـ كالمغضكب  ،{8}الػاحتة:[افوَّ
، كىـ المقصكدكف تحت ىذا العنكاف، لما لشرىـ مف األثر الكبير (1)النصارل لغيابيـ عف الحؽ

ى خطرىـ في في التصدم لئلسبلـ كالمسمميف إلضبلليـ، كخاصة الييكد، فقد بيف اهلل تعال
 :مكاضع عدة مف كتابو، منيا

ََٖهٚ ...]بياف مكرىـ إليقاد الحركب، كنشر الفساد، قاؿ تعالى: - ٍَ َِْحْرِب َأْض ًٚرا فِ َٕ ََم َأْوَؿُدوا  َِّ ـُ

] ـَ ِسِدي ٍْ ٛه اُد
َٓ َُيِ ْقَن ِْم إَْرِض َؾَسًٚدا َواهللُ  ًَ  . {75}ادائدة:اهللُ َوَيْس

ُٕقَن ]:ف ككفرىـ، قاؿ بياف حرصيـ عمى ردة المسممي - ق ُُ ُروا َؾَت ٍَ ـَ ََم  ـَ ُروَن  ٍُ ُْ وا َفْق َت َوده

  {:9}الـساء:[...َشَقاًء 

قَد ]، قاؿ تعالى:بياف شدة عداكتيـ - ُٓ َٔ ـَ َآَمُْقا اف ِذي َِّ ِس َظَداَوًة فِ [ ...َفتَِجَدنَّ َأَصدَّ افَّْٚ

 .{93}ادائدة:

تبعه ليـ، كقد جمعيـ اهلل تعالى في بياف  بي الييكد، فيـكدىأبي النصارل مع المسمميف دىأ
ِد ]:شدة عداكتيـ لممسمميف، كتمنى ردتيـ، فقاؿ  ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ َٕ و ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب فَْق َيُرده ثٌِر ِم ـَ َودَّ 

ُؿ احَلؼه  َ َْلُ ِد َمٚ َتَبغَّ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ ِظِْْد َأ ًٚرا َحَسًدا ِم ٍَّ ـُ ْؿ  ُُ ، كبيف تبارؾ {:21بؼرة:[ }ال...إِيََمِٕ

ـْ َتْرََض ]كتعالى أنيـ لف يرضكا عف المسمميف إال إذا ارتدكا، كأصبحكا عمى دينيـ، فقاؿ: َوَف

ؿْ  ُٓ تَ َِّ َٓ افََّْهَٚرى َحتَّك َتتَّبَِع ِم قُد َو ُٓ َٔ  { 231[ }البؼرة:...َظَْْؽ اف

ثو عبد اهلل بف سبأ كلـ يتكقؼ الطرفاف عبر التاريخ عف الكيد لممسمميف، مف ذلؾ ما أحد 
كقد ، (2) كقتمو الييكدم الذم تظاىر باإلسبلـ كعمؿ عمى نشر البدعة، كالخركج عمى عثماف 

 تسبب ىذا الفعؿ بفتح باب فتنة القتؿ كالفرقة بيف المسمميف،
                                                 

 (.39)ص السعدم، تفسير السعدم. (1/64جالفتاكل )ابف تيمية،  انظر: (1)
 (.10/263،462،484جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر: (2)
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 التي لـ تتكافى الصميبية يـ حركبما رقبكا في المسمميف إالن كذمة، عبر فأما النصارل 
، قتبلن كسبيان كنيبان كحرقان، لعامة الناس كخاصتيـ، كما حدث في المسجد عمى ببلد اإلسبلـ

    (1)األقصى، كغيره مف ببلد الشاـ.

ـْ ...]:بؿ ؛عند ىذا الحد شرىـ كحقدىـكلـ يقؼ   ْؿ َظ ـُ و ْؿ َحتَّك َيُرده ُُ َٕ ق ُِ ٚتِ ََ َٓ َيَزاُفقَن ُي َو

ْؿ إِِن اْشتََىُٚظقا ُُ ِ أف ىذا يستمـز دكاـ المكر بالميؿ كالنيار، كبشتى  كمعمكـه ، {277}افبَرة:[...ِديْ

الكسائؿ كاألساليب، كالتي منيا تحسيف مذاىبيـ، كما ىـ عميو مف ديف، حتى تقبؿ مذاىبيـ، لذا 
تَّى لى  }مف اتباعيـ، فقاؿ: حذر النبي  ا ًبًذرىاعو حى ًذرىاعن ـٍ ًشٍبرنا ًشٍبرنا كى ٍك لىتىٍتبىعيفَّ سىنىفى مىٍف كىافى قىٍبمىكي

ارىل قىاؿى فىمىٍف{. ـٍ قيٍمنىا يىا رىسيكؿى المًَّو اٍليىييكدي كىالنَّصى ٍحرى ضىب  تىًبٍعتيميكىي ميكا جي دىخى
(2)   

أمتو بأنيا ستتبع المحدثات في كؿ شيءو مما نيى عنو الشرع في  أخبر النبي ك 
دينيا، اقتداءن باألمـ السابقة مف الييكد كالنصارل

(3)، 

كىذا التشبو بالكفار يككف في ، (4){مىٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ } ؿ:كنيى عف ذلؾ، فقا 
المظير كالسيرة كاليدم، كحكمو يككف حسب القدر المشترؾ، فإف كاف فيما يكجب اإلثـ، فيك 

ف كاف فيما يكجب الكفر، فيك كذلؾ. ، كا    (5)محـر

 ودأب الييود والنصارى في الباطل متعدد، من ذلك:

مو بعض الناس مف أخذىـ جانب العبادة في الديف، كالصبلة كالصياـ، كتجده ما يفع
يتعامؿ بالربا، أك سيء المعاممة؛ بأكؿ حقكؽ الناس، أك أذاىـ، أك كأىؿ األىكاء الذيف يأخذكف 
مف الديف ما يكافؽ ىكاىـ كبدعيـ، كيردكف ما خالفيا، ككمف يتبنى منيجان مخالفان لئلسبلـ، يدافع 

                                                 

 (. 5/210ج)، (4/86ج) فمقدمة ابف خمدك  ،ابف خمدكف. (9/19جالكامؿ في التاريخ )ابف األثير،  نظر:ا (1)
: 103/ 9، لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ قكؿ النبي/ االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،صحيح البخارمالبخارم: [ (2)

  .]7320حديث ال رقـ
 (. 25/53)جعمدة القارم شرح صحيح البخارم . العيني، (13/301جفتح البارم )ابف حجر،  انظر: (3)
 مجمكع الفتاكل كقاؿ ابف تيمية: "حديث جيد"، .]5114حديث : رقـ ال9/123 ،ابف حنبؿ: مسند أحمد[( 4)
كقاؿ في مكضعو  ،(10/271د بسند حسف" فتح البارم)داك  قمت: أخرجو أبك"، كقاؿ ابف حجر:(25/331ج)

 (.10/274)،آخر:" كقد ثبت أنو قاؿ" ثـ ذكر الحديث
 (.9/1037)ج كدعكف المعبكد شرح سنف أبي داآبادم، الفيركز  انظر: (5)
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ك إليو، كيكالي فيو كيعادم عميو، كىذه األحكاؿ مف دأب أىؿ الكتاب، قاؿ اهلل عنو، كيدع
ْرَآَن ِظِوغَ ]تعالى: َُ ُِقا اف ًَ ـَ َج ـٍ أىٍىؿي رضي اهلل عنيما: "بَّاسو قاؿ ابف ع ,{2:}احلجر:[افَِّذي ىي

كا ًببىٍعًضوً  كىفىري نيكا ًببىٍعًضًو كى زَّءيكهي أىٍجزىاءن فىآمى    (1)".اٍلًكتىاًب جى

كمف حرؼ النصكص بالتأكيؿ كالمتكممة، أك بكتماف العمـ، أك أمر الناس بالبر كنسيَّ 
  (2)نفسو فيك كأىؿ الكتاب.

مف اصطنع عقائد باطمةن عمى نمط عقائد أىؿ الكتاب، ليحارب بيا (3)كىناؾ مف الزنادقة
   (4)لكىية.األ  مف نسؿ عميو  في األنبياء كأىؿ البيتاإلسبلـ كأىمو، فاتبعو الرافضة فاعتقدكا 

كالمنحرفة مف العباد محدثكا التصكؼ الذيف ابتدعكا عبادات الزكايا كالرىبنة، كغالكا في األنبياء 
   (5)كالصالحيف، فجعمكا ليـ مف خصكصيات األلكىية ما اتبعكا بو أىؿ الكتاب.

ؿُ ...]فبل خير كال ثبات لممسمـ إال إذا كقؼ عند قكؿ ربو تعالى: ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ  َوَمٚ َآَتٚ افرَّ

ِٚب  ََ ًِ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َصِديُد اف َُ قا َواتَّ ُٓ تَ ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ   {8}احلرش: [ََنَٚ

 السبب الثامن: اجتيال الشياطين.

   (6).عف القصد يؿي حكً االجتياؿ في المغة: ىك التَّ 

   (7)ـ عف دينيـ مف الضبلؿ.: استخفاؼ الشياطيف بالخمؽ، كالذىاب بيـ إلى ما يزيميالشرعكفي 

                                                 

 .]4705رقـ الحديث  :6/81"، قكلو: "الذيف جعمكا القرآف عضيف" /التفسير ،صحيح البخارمالبخارم: [( 1)
 ( كما بعدىا.13/286ج)،(1/65جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية:  انظر: (2)

كعممكا عمى إدخاؿ البدع كالكفر في  ،الزنادقة ىـ قكـه أظيركا اإليماف كأبطنكا الكفر بعد عصر الصحابة ((3
ضبلؿ المسمميف. البغكم، معالـ التنزيؿ)ج (. ابف كثير، تفسير القرآف 3/173أحكاـ اإلسبلـ قصد التشكيو كا 

 (.3/180العظيـ البف كثير )ج
كعمدة  .( كما بعدىا3/46جالكامؿ في التاريخ )ابف األثير،  ،(1/66ج) مجمكع الفتاكل ابف تيمية، انظر: (4)

  (.24/79جالقارم )
 (. 1/65،66جمجمكع الفتاكل ) ابف تيمية، انظر: (5)
 (.1/148جالمعجـ الكسيط )مصطفى كآخركف،  انظر: (6)
 .(17/197ج) المنياج. النككم، (14/408ج) شرح السنة البغكم، انظر: (7)



6: 

 

مىٍقتي ًعبىاًدم }فيما يركيو عف اهلل تعالى، قاؿ: كىذا االجتياؿ ذكره النبي  ًإنّْي خى
نىفىاءى  حي

ـٍ كى  (1) ا أىٍحمىٍمتي لىيي ـٍ مى مىٍيًي رَّمىٍت عى ـٍ كىحى ـٍ عىٍف ًديًنًي نَّييـٍ أىتىٍتييـٍ الشَّيىاًطيفي فىاٍجتىالىٍتيي ـٍ كىاً  تٍ كيمَّيي ييـٍ أىمىرى
ـٍ أيٍنًزٍؿ ًبًو سيٍمطىاننا ا لى    (2){.أىٍف ييٍشًركيكا ًبي مى

لى مخركج عف الفطرة إلى الشرؾ باهلل، لالشياطيف ىي التي دعت الناس أف  كالحديث يفيد:" كا 
 فيتقعد ليـ تتربص بيـ ك كال تزاؿ  ـ،حر ما  ما أحؿ اهلل تعالى، كتحميؿ ـيحر تك  ،تحريؼ الديف
            (3).كعبادتو" اهللتكحيد عف حتى تصدىـ  كؿ مرصد؛

بميس عميو لعنة اهلل، فقد دلت األدلة الصحيحة كالشياطيف يعكدكف في نسبيـ إلى إ
الصريحة مف الكتاب كالسنة؛ عمى أف ابميس مف الجف، كأف لو ذرية، كىـ الشياطيف، يرسميـ 

تمرد مف عمى كؿ مف  طمؽيفيك عاـه، ذا لكلفظ الشيطاف مشتؽه مف البيعد،  ،(4)لتضميؿ الناس
لكف المقصكد بو في ىذا الحديث، كتحت ىذا العنكاف؛ ىـ  ،(5)حيكاف شيطانناالك  نساإلك  جفال

ُِذوُه ]شياطيف الجف، الذيف حذرنا اهلل تعالى مف عداكتيـ كشرىـ، فقاؿ: ْؿ َظُدوٌّ َؾَّٚتَّ ُُ َْٔىَٚن َف إِنَّ افنَّ

 ُُ ََم َيْدُظق ِحْزَبُف فَِٔ َّٕ ا إِ ًِرِ َظُدوًّ
ـْ َأْصَحِٚب افسَّ ُٕقا ِم   {7}فاصر: [ق

بميس عميو لعنة كذريتو عمى األرض، فسباىـ إ كقد بدأت ىذه العداكة قبؿ كجكد آدـ 
 كاقع، كقد قص اهلل تعالى عمينا ىذا ال(6)اهلل إلى األرض في ىذه الحياة الدنيا؛ بيذه العداكة

ِٜ اْشُجُدوا:بقكلو َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ َّٓ إِْبَِِٔس َأَبك) ]َوإِْذ ُؿ ََدَم َؾَسَجُدوا إِ َْٚ َيٚ َآَدُم إِنَّ َهَذا َظُدوٌّ فََؽ 776ِٔ ِْ َُ ( َؾ

ََك) ِٜ َؾَتْن ـَ اجَلَّْ ََم ِم ُُ ًَْرى)777َوفَِزْوِجَؽ َؾََل ُُيِْرَجَّْ َٓ َت ٚ َو َٓ قَع ؾِٔ َّٓ ََتُ ُٖ 778( إِنَّ َفَؽ َأ َّ َٓ َتْي َؽ  َّٕ ( َوَأ

َٓ َتْوَحك ٚ َو َٓ َٓ 779)ؾِٔ ٍِْؽ  ِد َوُم ِْ َْٔىُٚن َؿَٚل َيٚ َآَدُم َهْؾ َأُدفهَؽ َظَذ َصَجَرةِ اخُل ( َؾَقْشَقَس إَِفِْٔف افنَّ

ِٜ َوَظَل َآَدُم َربَّ 722َيْبَذ) ـْ َوَرِق اجَلَّْ ََم ِم ِٓ ْٔ َِ ِٚن َظ ٍَ ٚ َُيِْه ََ ٍِ ََم َوَض ََم َشْقَآُِتُ ٚ َؾبََدْت َْلُ َٓ ََل ِمْْ ـَ َٖ ُف ( َؾ

                                                 

 (.14/408ج) شرح السنةالبغكم،  ( كالحنيؼ ىك: "الصحيحي الميًؿ إلى اإلسبلـ".1)
، الصفات التي يعرؼ بيا في الدنيا أىؿ الجنة كأىؿ النار/الجنة كصفة نعيميا كأىميا، صحيح مسمـمسمـ: [( 2)
 .]63 حديث رقـ: رقـ ال4/2197
 (.243)صد كتاب التكحيالعرباكم،  (3)
اًلًس الشٍَّنًقيًطيّْ ًفي التٍَّفًسيًر نقيطي، الش انظر: (4)  (.3/118)جالعىٍذبي النًَّميري ًمٍف مىجى
 (.1/238جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  انظر: (5)
  .238، صتفسير القرآف العظيـابف كثير،  (6)
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ٌََقى ِْٔف َوَهَدى)727)َؾ َِ ُف َؾتََٚب َظ ٚ 722( ُثؿَّ اْجَتَبُٚه َربه ًٍْض َظُدوٌّ َؾِ٘مَّ ْؿ فِبَ ُُ ُو ًْ ٚ َب ًً ٚ َْجِٔ َٓ ( َؿَٚل اْهبَِىٚ ِمْْ

ََك) َٓ َيْن بََع ُهَداَي َؾََل َيِوؾه َو ـِ اتَّ َّ ْؿ ِمِّْل ُهًدى َؾ ُُ ََّْٔ
ْٖتِ  {. 723-776:( [. }ضف723َي

: :}، قاؿ النبي بحياة اإلنساف في الدنيا ىذه العداكة منكطه  كقتك  ًإفَّ الشٍَّيطىافى قىاؿى
ًتي : كىًعزَّ ، قىاؿى الرَّبُّ ـٍ ـٍ ًفي أىٍجسىاًدًى يي ا دىامىٍت أىٍركىاحي ، الى أىٍبرىحي أيٍغًكم ًعبىادىؾى مى ًلي  كىًعزًَّتؾى يىا رىبّْ بلى كىجى

كًني ا اٍستىٍغفىري ـٍ مى   (1){.الى أىزىاؿي أىٍغًفري لىيي

، (2)كلكؿ إنساف قرينو الذم يخصو كال يفارقو إلغكائو، كيؤثر في حديث نفسو كخاطره
يَّامى : }قاؿ النبي  يَّاؾى ؟ قىاؿى : كىاً  كّْؿى ًبًو قىًرينو ًمٍف اٍلًجٌف ، قىاليكا : كىاً  قىٍد كي د ًإالَّ كى ـٍ ًمٍف أىحى ا ًمٍنكي مى

مىٍيًو فىأىٍسمىـى  ٍيرو  ًإالَّ أىفَّ المَّو أىعىانىًني عى     (3){.فىبلى يىٍأميرًني ًإالَّ ًبخى

كال ينجك إال مف  حكاليـ،أليا مراتب، فيك يتدرج مع الناس حسب  الشيطافكغكاية 
عنده، فإف لـ  نساف، فإف استجاب فيك أعظـ مبتغىن ، فيبدأ بالعمؿ عمى كفر اإلعصـ اهلل كعافى

حبيا يرل أنيا ديفه يتعبد اهلل بيا، يفمح؛ تحكؿ إلى البدعة، لعظـ ما يترتب عمييا مف شر، فصا
كيكالي كيعادم عمييا، فإف لـ يفمح بإيقاع العبد فييا؛ تحكؿ معو إلى الكبيرة، فإف لـ يفمح، تحكؿ 
إلى تيكيف الصغائر، ثـ إلى المفضكؿ مف المباحات كالتكسع فييا لما يترتب عمى االنشغاؿ بيا 

عمى حسب حالو كمدل  لعبدكىكذا يتدرج مع امف تفكيت الطاعات، ثـ إلى الطاعات المفضكلة، 
     (4)اهلل تعالى، فإف كاف صمبان في دينو؛ سمط عميو أىؿ الظمـ كالباطؿ كالبدع. نااستجابتو، عافا

يدلو عمى الخير كي يكقعو في  بأف، بساليكقد يتدرج الشيطاف مع العبد بعكس ىذه األ
كاتو، طبعدـ اتباع خ ه، لذلؾ أمرنا اهلل ؛ أغكامكائدهالشر، فإذا كاف العبد عمى غير عمـ ب

َْٔىٚنِ ] قاالن: قا ُخُىَقاِت افنَّ ًُ َٓ َتتَّبِ ـَ َآَمُْقا  َٚ افَِّذي   {32}الـور: [...َيٚ َأُّيه

ىي هلل تعالى  كؿ معصيةفإف  مف الباطؿ، كما يأمر بو ،ومبسي رقو ك طي  ىي: "كخطكات الشيطاف
    (5)".ًبيد اهللأغش عباد اهلل لعى فهو  ،مف خطكات الشيطاف

                                                 

 [،"حديث حسف".(17/337ج) مسند أحمدابف حنبؿ، ]( 1)
 .(17/158جالمنياج ) النككم، انظر: (2)
  .]2814رقـ الحديث  :4/2167، تحريش الشيطاف /صفة القيامة كالجنة كالنار ،صحيح مسمـمسمـ: [( 3)
 (.3/329جلميف )اإعبلـ المكقعيف عف رب الع ،ابف القيـ انظر: (4)
 (.6/30ج) ،(1/566جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  (5)
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و ىذا؛ ما ذكر ابف الجكزم عف عابد بني اسرائيؿ، عندما ألح عميو نفره كمف أمثمة تدرج
، بعد خركجيـ لمجياد، فتدرج  مف قكمو بإبقاء أختيـ في بيتو حذاء صكمعتو، لتككف في أمافو

ثيا، معو الشيطاف مف كضع الطعاـ ليا عمى باب صكمعتو إلى أف دخؿ عندىا في البيت كحد
لتأهنس بو، كتيرفع عنيا الكحشة، حتى كصؿ األمر إلى أف زنا بيا، فحممت ككضعت، فقتميا 
كابنيا خكفان مف الفضيحة، فمما عاد إخكتيا نعاىا ليـ، كترحـ كبكى عمييا، فصدقكه، لكف 
الشيطاف لـ يزؿ بيـ حتى دليـ عمى حقيقة األمر، فكقع الراىب بجريرة فعمو لمعقاب، فجاءه 

اف كعرض عميو أف يكفر باهلل تعالى مقابؿ كعده بالخبلص، ففعؿ الراىب، كلـ يخمصو، الشيط
   (1)فصمب كمات كافران.

عندما كاف فييـ رجاؿه صالحكف، فمما ماتكا أكحى الشيطاف  كما كاف مف قكـ نكحو 
يككف ذلؾ لقكميـ أف يصكركىـ بتماثيؿ، يجعمكىا في مجالسيـ؛ كي ييذكّْركىـ بعبادة اهلل تعالى، ف

العمـ، أكحى الشيطاف  تىنىسَّخالنَّشاط، فمما مات مف صنع التماثيؿ، كتقادـ الزمف، ك  أدعى عمى
إلى الناس أف اعبيدكىـ كتكسَّمكا بيـ، فيك دأب سابقيكـ، كسبب رزقكـ، ففعمكا، كبقي ىذا الشر 

   (2)فيمف بعدىـ.

لى؛ الكسكاس الذم يصيب كمف أمثمة التدرج أيضان الجتياؿ الخمؽ عف طاعة اهلل تعا
بعض الناس بقمة عمميـ، فمف الناس مف يرل أنو ال يتكقؼ عف الكفر بسب الديف، أك الذات 
اإلليية، أك غير ذلؾ  مف الكفر، كيحدث لو ذلؾ إذا ضيَّؽ عميو بعض الناس، كأحيانان دكف 

بلتؾ التي ذلؾ، أك بمجرد دخكلو في الصبلة، فيدخؿ الشيطاف بكسكستو فيقكؿ: مف تخدع بص
ال تبرح عف الكفر إذا دخمت فييا، كبعضيـ ال يشعر بذلؾ إال إذا داكـ عمى الطيارة كالصبلة 

 كاجتيد في العبادة فيكثر لو ذلؾ، فإذا تراجع عف العبادة، شعر براحةو منو.

كقد مر بي أشخاصه أرىقيـ مثؿ ىذا الببلء، حتى كقفتي عمى حاؿ بعضيـ ترؾ  
ىذا الكفر، إلى أف كصؿ بو الحاؿ أف  بطبلف صبلتو مع استمراره عمى الصبلة لذلؾ، ألنو يرل

 انقطع عف الذكر حتى برد السبلـ.

ءً ، فكمثؿ ىذه األمكر قد عالجيا النبي   أىفَّ عيٍثمىافى ٍبفى أىًبي اٍلعىاصً ، عىٍف أىًبي اٍلعىبلى
مىيَّ فىقىاؿى يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ الشٍَّيطىافى  أىتىى النًَّبيَّ  ًقرىاءىًتي يىٍمًبسييىا عى ًتي كى بلى بىٍيفى صى اؿى بىٍيًني كى قىٍد حى

                                                 

 (.1/26)جتمبيس إبميس ، ابف القيـ انظر: (1)
دان كال سيكاعنا كال يغكث كيعكؽ كنسرا"/التفسير،البخارم عف ابف عباسصحيح البخارم: [ (2) : رقـ 15/225، "كى
 .(5/372جفتح القدير ). الشككاني، (8/235جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  ،]4539ثر األ
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مىى يىسىاًرؾى :}فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍذ ًبالمًَّو ًمٍنوي كىاٍتًفٍؿ عى ٍنزىبه فىًإذىا أىٍحسىٍستىوي فىتىعىكَّ ذىاؾى شىٍيطىافه ييقىاؿي لىوي خى
ثنا قىاؿى فىفىعىٍمتي ذىًلؾى فىأىٍذىىبىوي     (1){.المَّوي عىنّْي ثىبلى

ٍيرىةى ك  اًب النًَّبيّْ : قىاؿى  عىٍف أىًبي ىيرى اءى نىاسه ًمٍف أىٍصحى فىسىأىليكهي ًإنَّا نىًجدي ًفي أىٍنفيًسنىا مىا  جى
دينىا أىٍف يىتىكىمَّـى ًبوً  ـي أىحى ٍدتيميكهي } :قىاؿى ، يىتىعىاظى قىٍد كىجى ـٍ قىاؿى  {كى ًريحي اإٍلً } :قىاليكا نىعى       (2){.يمىافذىاؾى صى

ؿه ًإلىى النًَّبيّْ رضي اهلل عنيما عىًف اٍبًف عىبَّاسو ك  اءى رىجي : جى : يىا رىسيكؿى اهلًل، ، قىاؿى ، فىقىاؿى
: فىقىاؿى  اًء أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف أىتىكىمَّـى ًبًو، قىاؿى ىٍف أًخرَّ ًمفى السَّمى دّْثي نىٍفًسي ًبالشٍَّيًء، ألى يُّ  النَّبً ًإنّْي أيحى

:{سىة ٍسكى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم رىدَّ كىيىدىهي ًإلىى اٍلكى ، اٍلحى ، اهللي أىٍكبىري ، اهللي أىٍكبىري    (3){.اهللي أىٍكبىري

الفائدة في ىذه األحاديث؛ أف ىؤالء الناس لما كمؿ إيمانيـ كاستعظمكا الكفر باهلل 
لجيؿ بكسكستو كتأثيرىا في تعالى، كأحبكا اإليماف، عجز الشيطاف عف إغكائيـ، فاستغؿ ا

الخكاطر، فجاء لينكد حياتيـ بيذه الخكاطر الكفرية، لذلؾ عبر النبي بالتكبير مرة، كبقكلو: "ذاؾ 
، كالعمـ الذم يخرجكف بو مف ، فنالكا الشيادة باإليماف مف النبي (4)صريح اإليماف" مرة أخرل

عياء بمثؿ ىذا كسأؿ عف الدكاء، كيد الشيطاف، كىذا ال يخصيـ كحدىـ، بؿ لكؿ مف أصابو اإل
ـٍ يىكيٍف ًشفىاءى اٍلًعيّْ  :}قاؿ النبي  أىلى

       (6){.السُّؤىاؿ(5)

 المطمب الثاني: اآلثار المترتبة عمى انحراف الناس في المنيج العقدي
حاجة الناس لمديف، كالعمـ بو فكؽ كؿ حاجةو كضركرةو، بو تنصمح أحكاؿ دنياىـ  إف

ف أكَّؿ عمـ الديف كأرفعوكآخرتيـ، كبعدمو ي ىك عمـ الفقو األكبر، عمـ  ،خسركف الدنيا كاآلخرة، كا 
، قاؿ (7)أصكؿ الديف، عمـ اإليماف باهلل تعالى، الذم أرسؿ بو رسمو عمييـ الصبلة كالسبلـ

َّٓ ]تعالى: َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ِْٔف َأ ُٕقِحل إَِف  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ ـْ َؿْبَِِؽ ِم َْٚ ِم ِْ ٚ َؾْٚظُبُدونِ َوَمٚ َأْرَش َٕ   {36}األكبقاء:[ َأ

                                                 

  .]2203رقـ الحديث  :4/1728، التعكذ مف شيطاف الكسكسة في الصبلة /السبلـ، صحيح مسمـمسمـ: [ (1)
  209]الحديث  رقـ :1/119، ياف الكسكسة في اإليماف كما يقكلو مف كجدىاب /اإليماف، المصدر السابؽ[ (2)
 ف".،"إسناده صحيح عمى شرط الشيخي]2097[رقـ الحديث  :4/10، مسند أحمدابف حنبؿ: [ (3)
 (. 2/154جالمنياج )النككم،  (4)
: الجيؿ باألمر. 5)  (.1/287جالفائؽ في غريب الحديث ) الزمخشرم،( اٍلًعيّْ
  .[،"حسف"(5/173ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( 6)
زاد المعاد في ىدم خير العباد  . ابف القيـ،(96 ،19/93جمجمكع الفتاكل ) ابف تيمية، انظر:7) )
مدارج ف القيـ، اب .(227شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ )صابف القيـ،  .(4/362ج)

 (.69ص)شرح العقيدة الطحاكية الحنفي،  (2/470)ج السالكيف
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في طمب العمـ الشرعي البدء بعمـ اإليماف، عمـ العقيدة  كاف مف منيج الصحابة  لذا
ٍنديًب ب أكالن، كمبكران لمف كاف إسبلمو كىك صغير، فعف :  اهلل عبدًف جي  كينَّا مىعى النًَّبيّْ " ، قىاؿى

زىاًكرىةه، فىتىعى  نىٍحفي ًفٍتيىافه حى انناكى ، فىاٍزدىٍدنىا ًبًو ًإيمى ، ثيَـّ تىعىمٍَّمنىا اٍلقيٍرآفى يمىافى قىٍبؿى أىٍف نىتىعىمَّـى اٍلقيٍرآفى     (1)".مٍَّمنىا اإٍلً
ٍزكىر : جمعحزاكرةكال عمـ  ، كىذا يفيد أف تعمُّـ(2)كغب البمر كقا ،بلـ إذا اشتدَّ كقكمغىك ال، ك اٍلحى

  (3).الفقو كالقرآفـ عمتعٌمـ  يككف قبؿ ة؛ديالعقاإليماف ك 
كالناظر ألحكاؿ الناس عبر تاريخ األمة يجد مدل خطكرة تخمييـ عف منيج السمؼ        

 :كعقيدتيـ  كما ترتب عمى ذلؾ مف انحرافيـ العقدم مف فسادو في كؿ المناحي، كمف صكر ذلؾ
 أواًل: انحطاط األخبلق

الزنا بالمتعة عند الركافض، الذيف  كانحطاط األخبلؽ كضياع األعراض بحيمة إباحة          
، كما كاف تبرج نساء المسمميف في (4)تشبيكا بالييكد كالنصارل كأىؿ اإللحاد بشيكعية النساء
 عصرنا؛ إال بضعؼ اإليماف الناتج عف الجيؿ بحقيقتو.

كما كاف انحطاط األخبلؽ عند بعض المتكمميف إال باالنحراؼ عف المنيج العقدم          
كرات، كأكؿ أمكاؿ الناس قد اشتير عف بعضيـ إدماف شرب الخمر، كالكقكع في المن، فالصحيح

   (5)ر في كالية القضاء.بالباطؿ كالجك 
 العممي ضعفالثانيًا: 

اْؿَرْأ بِْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي ] ، بقكؿ اهلل تعالى:بدأ نزكؿ الكحي عمى النبي  لقد 

َؼ  َِ راءة إكراـ اهلل تعالى عبده بالفتح عميو بالعمـ كالمعرفة، ، ثـ بيف أف مف ثمار الق{2}العؾق:[َخ
َرمُ ]:فقاؿ  ـْ   {4}العؾق:[اْؿَرْأ َوَربهَؽ إَ

كىذا ال يفيد اقتصار القراءة عمى العمكـ الشرعية؛ بؿ ييقرأ في كؿ عمـو تحتاجو األمة، 
أف يأخذ  ؛عيةال بأس عمى مف رسخ قدمو في العمكـ الشر ":(6)رحمو اهلل تعالىقاؿ الشككاني 

                                                 

يمىاف/أبكاب السٌنة ،سنف ابف ماجوابف ماجو: [ 1))  .،"إوسناده صحيح"]61رقـ الحديث  :1/42، اإٍلً
 (.4/187جكلساف العرب ) . ابف منظكر،(1/380جالنياية في غريب الحديث كاألثر )ابف األثير،  انظر:2) )
 (.2/255ج)ك (1427)مشارؽ األنكار مكسى،محمد بف  انظر:3) )
 ( كما بعدىا.5/270جالكافي ) الكميني، انظر: 4))

( 10/542،541جسير أعبلـ النببلء ) ، الذىبي،(177الفرؽ بيف الفرؽ )ص البغدادم، انظر:( (5
 (.3/295)جاألعبلـ الزركمي،  ،(3/386، )جلساف الميزافالعسقبلني،  ،(15/63جك)
لو  ،مف كبار عمماء اليمف ،( ىك الفقيو المجتيد العبلمة: محمد بف عمى بف محمد بف عبد اهلل الشككاني(6

 (.6/298جاألعبلـ ) الزركمي،كلي قضاء صنعاء حتى مات بيا.  ،أكثر مف مئة مؤلؼ
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كالنفس  ىي مف أعظـ ما يصقؿ األفكار كيصفي القرائح كيزيد القمب سركران  بطرؼ مف فنكفو 
    (1)".كالعمـ الرياضي كالطبيعي كاليندسة كالييئة كالطب نشراحان ا

كقد اشتيرت األمة زمف مجدىا كعمكىا عندما كانت عمى عقيدتيا الصحيحة ببراعتيا 
أف يجمع العالـ مف أبنائيا بيف  اانب العمكـ الدينية، ككاف مف إبداعاتيفي العمكـ الدنيكية إلى ج

  (2)عمـ الديف كعمـو مف عمكـ الدنيا أك أكثر، لخدمة األمة كالرقي بيا.

لكف ىذا العز كىذه البراعة لـ تتكاصؿ في فترات انحراؼ العقيدة التي مرت باألمة،  
بيف عمكـ الديف كعمكـ الدنيا في المساجد أك كمف أمثمة ذلؾ؛ عندما أصبح مف الغريب الجمع 

دكر العمـ، كيحتاج مف يريد إدخاؿ عمـ مف عمكـ الدنيا الضركرية إلى ىذه األماكف لينفع األمة 
كيرقى بيا؛ أف يرجع لكبار أىؿ الفتكل في بمده، ألنيـ يركف أف العمـك الدنيكية تصدىـ عف 

مكـ العسكرية، ألف النصر بيد اهلل تعالى يؤتيو مف الحؽ كتحرميـ سعادة الدنيا كاآلخرة، حتى الع
، كالمصيبة أف ىذه األباطيؿ قد خرجت مف مؤسسة (3)يشاء، فبل حاجة لمعمكـ العسكرية لذلؾ!!

 نتيا كمجدىا.   اليا شيرتيا، كيتفاخر القائمكف عمييا كأىؿ بمدىا بمك

كـ الدنيكية، كال تدعميا كاألغرب مف ذلؾ أف الدكلة في تمؾ الحقبة لـ تكف ترل قدر العم
كال تحيثُّ عمييا، بؿ كانت تقؼ كسدو أماـ مف يحاكؿ إدخاليا عمى المسمميف، كما حدث لممدرسة 

، كلـ يكف ىذا الكاقع (4)الكطنية اإلسبلمية في لبناف، التي أغمقت بأنظمة الدكلة العثمانية تجاىيا
إليو، ال في  تعرؼ قدر العمـ، كال تدعكلتي ال المرير إال عندما بيسط سمطاف الصكفية كقت إذ، ا

صاحب كتاب الطبقات الذم جمع فيو  نيا، فيذا شيخيـ الكبير الشعرانيعمـ الديف كفي عمـ الد
، أخذ عمـ طريقو الصكفي عف أمييف، ال يعرفكف البيمىومف يعقؿ مف مف الخرافات ما يستقبحو 

 ير، فكيؼ بالتبلميذ كاألتباع!!.، فإف كاف ىذا حاؿ الشيخ الكب(5) الكتابة القراءة كال
                                                 

 (.156أدب الطمب )صالشككاني،  1))
النحرافات العقدية ا . الزىراني،(244ص) و كتطكرهاألزىر تاريخكزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية،  انظر: 2))

 (.1/8جكالعممية في القرنيف الثالث عشر كالرابع عشر كآثارىما في حياة )
 مجمة المنار. رضا، كما بعدىا (248األزىر تاريخو كتطكره )ص، كزارة األكقاؼ كشؤكف األزىر انظر: 3))

 (.2/18،15،12جكالعممية ) االنحرافات العقدية. الزىراني، (3/547ج( ك)1/822)ج
كاألزىر تاريخو كتطكره  ،كزارة الكقاؼ كشؤكف األزىر .(31إخاء أربعيف سنة )صأرسبلف،  انظر: 4))

 (.242)ص
كالشعراني ىك أبك محمد عبد  ،(48،47ص)التصكؼ في مصر إباف العصر العماني الطكيؿ،  انظر: 5))

صنؼ كتابان عديدة في التصكؼ  ،مف أئمة الصكفية ،ق(973)المتكفى: الكىاب بف أحمد بف عمى الشعراني
 (.4/180الزركمي، األعبلـ )ج .جمع فييا الترىات كاألباطيؿ الكثيرة
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فقد انتشرت الصكفية في أغمب الببلد اإلسبلمية، كبمغت مكانان مرمكقان عند حكاـ الدكلة 
، فكاف االنحطاط العممي نتيجةن طبيعيةن (1)العثمانية في آخر عيد خبلفتيـ، كخبلفة المسمميف

يا، كقد ترتب عمى ىذا تردم أحكاؿ لذلؾ الكاقع، سكاء في عمكـ الديف كالعقيدة، أك في عمكـ الدن
 األمة كتأخرىا إلى يكمنا ىذا.

مع أف الديف يدعك الناس أف يعممكا عمى إعمار دنياىـ كآخرتيـ، ال أف يعيشكا جيمة، 
كعالةن عمى أنفسيـ، كعمى الناس، كالمتصكفة، كقد بيف الشككاني رحمو اهلل فضؿ عمكـ الدنيا 

 د كجدنا لكثير مف العمكـ التي ليست مف عمـ الشرع نفعان كلقكأنيا ال تعارض الشرع بقكلو: "
  (2)".جميمةن  كفائدةن  عظيمان 

 ثالثًا: التعصب المذىبي

االنحراؼ في المنيج  أحد نتائجالتعصب المذىبي  ثبت عبر تاريخ األمة بالكقائع أف
بخمؽ  كالعندما قاالعقدم، كالجيؿ بالعقيدة الصحيحة كمنيجيا، كمف ذلؾ ما كاف مف المعتزلة 

إلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل تعالى، كألزمكا الناس بذلؾ كامتحنكىـ، ككاف عمى رأسيـ ا القرآف،
  (3)سطكة السمطاف.ك  ،رأيو كفتكاه بالسجف كالسكطالذم كانكا يطمبكف 

 ات عمى الصحابة الكراـ يكبالتعصب المذىبي اشتغؿ الركافض بتمفيؽ المثالب المفتر 
كشابييـ النَّظاـ المعتزلي بالطعف عمى بعض الصحابة  يبدعكف مف خالفيـ فيو، كجعمكا ذلؾ دينان 

 كعند جماعة مف جماعات الزيدية يركف نصب العداء لمف خالفيـ في (4)بالتعصب لمذىبو ،
بعض سنف الصبلة، يعادكنو أشد مف عداء الييكد كالنصارل، كيركف أنو عمى ديفو آخر، 

  (5)صبي.كيحرضكف العكاـ عميو بأنو نا

                                                 

التصكؼ في مصر  الطكيؿ، ،(2/28جتاريخ عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار) الجبرتي، انظر: 1))
 (.164،54،11)ص

 (.157أدب الطمب )صالشككاني، 2) )
 (.1/9/21جلكامع األنكار ) السفاريني، ،(14/210جالبداية كالنياية )كثير، ابف  انظر: (3)
 (.133الفرؽ بيف الفرؽ )ص البغدادم، انظر:4) )
، كالناصبي ىك مف مف كالى الصديؽ كالفاركؽ رضي اهلل (85،84أدب الطمب )صالشككاني،  انظر:5) )

 .عنيما كنصب العداء آلؿ البيت بزعـ الرافضة الشيعة
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كمما مر باألمة بسبب التعصب المذىبي تفرقيـ في صبلتيـ، كؿ متبع لمذىب يصمي 
خمؼ إماـو مف مذىبو، كال يرل صحة الصبلة خمؼ صاحب مذىبو آخر، بؿ يرل أحدىـ مقاتمتو 

  (1)ألخيو المسمـ مف الديف، ألنو رآه يخالفو في بعض ىيئات الصبلة.

إلى الحرب كالخراب، فيذه مدينة أصبياف التي  كلـ يقتصر األمر عمى ذلؾ؛ بؿ زاد
امتازت بكثرة حفاظيا كعممائيا كعمك إسنادىـ، كبراعتيـ في كؿ فنكف العمـ، قد فشا فييا الخراب 
كقيمّْبٍت نكاحييا ما بيف أكاخر القرف السادس اليجرم، كأكائؿ السابع، زمف ياقكت الحمكم، لكثرة 

 (2).ظيرت طائفة نيبت محمة األخرل كأحرقتيابي، كمما الفتف كاتصاؿ الحركب بالتعصب المذى

كىذه األحكاؿ تفيد أف حدكثيا ال يككف إال باستباحة ما حرمو اهلل تعالى مف المسمـ، 
  عافانا اهلل، كىك مخالؼه لمعقيدة، كال يككف إال في حاؿ خمميا.  

بعض مف  كذكر صاحب تفسير المنار عند ذمو لمتعصب المذىبي، كما بمغ بأىمو، عف
كالمشايخ في زمنو؛ تقديمو ألقكاؿ الفقياء عمى نصكص الكتاب كالسنة كبار العمماء بيمىقَّبكف 

تعصبان لمذىبو، كأف خبلؼ رأيو ىذا زندقة، كيطعف عمى عمماء الحديث، ليقدـ أقكاؿ الفقياء، 
 (3)بقكلو: "مف يعمؿ بالحديث فيك زنديؽ".

، كالسمؼ كسائر األمة، بصاحب الحديث  كما ىذا القكؿ إال رده لمشرع، كاستخفاؼه 
، ما داـ بناء األحكاـ عمى الحديث زندقة.   كابتداعي ديفو جديدو

كمما يشبو التعصب المذىبي في عصرنا ىذا؛ تضارب الفتكل في كقائع األمة كأمكرىا 
نيج العامة، التي تكتكم بنارىا، كال خركج مف ذلؾ إال بالكقكؼ عمى الدليؿ الشرعي، كالعمؿ بم

 السمؼ رحميـ اهلل تعالى. 

كسبب ذلؾ أنيـ كقد أنكر اإلماـ الشككاني التعصب المذىبي كذمو كبيف سببو بقكلو: " 
ثـ قبمت عقكليـ ىذا  ،اعتقدكا أف إماميـ الذم قمدكه ليس في عمماء األمة مف يساكيو أك يدانيو

يتسبب عنو أف جميع أقكالو حتى بمغ إلى حد  ،كزاد بزيادة األياـ كالميالي ،االعتقاد الباطؿ
دلة كأنو أعمـ الناس في األ ،ليس فييا خطأ كال ضعؼ ،صحيحة جارية عمى كفؽ الشريعة

                                                 

 . الزىراني،(162تاريخ مكة المشرفة كالمسجد الحراـ كالمدينة الشريفة كالقبر الشريؼ )صالمكي،  نظر:ا 1))
 (.2/72جاالنحرافات العقدية كالعممية )

 (.1/209جمعجـ البمداف )الحمكم،  انظر:2) )
 (.11/368جك) (4/232(، )جتفسير القرآف الحكيـ )تفسير المناررضا، 3) )
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، كىذا (1)"كال تخفى منيا خافية ،شيءعمى كجو ال يفكت عميو منيا  ،كالسنة في الكتاب الكاردة
يؤخذ منو كيرد  مخالؼه لمعقيدة التي تفيد عصمة األنبياء كحدىـ، كمف سكاىـ مف المسمميف

 عميو.

ثـ حذر رحمو اهلل تعالى مف عكاقب التعصب؛ بأنو يجمب طبع اهلل عمى قمب أىمو، كيسمب منيـ 
نكر التكفيؽ، فينحرفكا عف سبيؿ الرشاد كالحؽ، كال ينالكف بركة العمـ، كيصبحكا مف أسباب 

    (2)تفرؽ المسمميف، كدكاىييـ العظيمة.
 اْلَوْىنَ  رابعًا:

كزاده عف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ    تعالى بو نبيو محمدان مما خص اهلل
 (4){.نيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب مىًسيرىةى شىٍير:}، قاؿ(3)كبالعدالنصر بالرٍُّعب، كما يترتب عميو مف الظفر 
، كىالرٍُّعبى  :} كىذا الخير سارو في أمتو كذلؾ، بدليؿ قكلو  يىٍسعىى بىٍيفى  كىأىٍعطىاًني اٍلًعزَّ كىالنٍَّصرى

  (5){.يىدىٍم أيمًَّتي شىٍيرنا

عاشت األمة ىذا الكاقع في مكاطف كثيرة، منيا: ما كاف في مكقعة اليرمكؾ، حيث كقد 
، كظير الخكؼ كاإلرباؾ مف تادكاف عدد المسمميف كع ىـ كمؤنتيـ ال تذكر مقابؿ ذلؾ عند الرـك

نيـ ال قبؿ ألحد إ الركـ قبؿ تقابؿ الجيشاف، حتى قاؿ ممكيـ ىرقؿ:" ف ىؤالء أىؿ ديف جديد، كا 
بيـ، فأطيعكني كصالحكىـ بما تصالحكنيـ عمى نصؼ خراج الشاـ، كيبقى لكـ جباؿ الركـ، 

ف أنتـ أبيتـ ذلؾ "، كلما حدثت المعركة كمني أخذكا منكـ الشاـ كضيقكا عميكـ جباؿ الركـ ؛كا 
 ،عميؾ السبلـ يا سكريةكرمو، فقاؿ ىرقؿ: "الركـ بيزيمة كبيرة، تتالت بعدىا ىزائميـ بحمد اهلل ك 

 (6)".جتماع بعدهاال  سبلمان 

كلما تجرأ نقفكر ممؾ الركـ كأرسؿ إلى خميفة المسمميف ىاركف الرشيد رحمو اهلل، يطمب 
قبمو مف أمكاؿو لممسمميف، كيتكعد عمى التأخر عف كانت تحكـ الركـ فييا ما قدمتو الممكة التي 

                                                 

 (.70الطمب )صأدب  ،لشككانيا 1))
 .113، 83صالسابؽ،  المصدر انظر:2) )
 (.6/128ج( ك)1/437جفتح البارم )ابف حجر،  انظر:3) )
حديث رقـ ال :1/95، جعمت لي األرض مسجدنا كطيكرنا قكؿ النبي  /الصبلة ،صحيح البخارمالبخارم: [ 4))

  .]438 رقـ
"ًإٍسنىاديهي :مجمع الزكائد في الييثميكقاؿ  ،]23336حديث : رقـ ال38/362 ،ابف حنبؿ: مسند أحمد[ 5))

" سىفه  .)16711)برقـ (10/68)ج، حى
 (. 552-9/545جالبداية كالنياية )ابف كثير، 6) )
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مف ىاركف  ،سـ اهلل الرحمف الرحيـب لمسمميف عمى ظير رسالتو بقكلو:"ذلؾ، فرد عميو خميفة ا
كالجكاب ما تراه دكف ما  ،بف الكافرةا أمير المؤمنيف إلى نقفكر كمب الركـ قد قرأت كتابؾ يا

 (1)"، كسار إليو، فيزمو شر ىزيمة، حتى نزؿ نقفكر عمى الصمح، كدفع الجزية.تسمعو كالسبلـ

عمى األمة أكقاته القت فييا مف  ممسمميف في كؿ حيف، بؿ مرتـ يدـ للكف ىذا العز ل
ناط عز األمة، كرعيب األعداء منيا بصحة العقيدة كسبلمتيا،  ألف النبي  ؛اليكاف ما القت

ـي أىٍف  :}كبيف أنيا ستتعرض لمحفو جساـو بانحرافيا عف جادة الصكاب، فقاؿ ييكًشؾي اأٍليمى
ا تىدى  ـٍ كىمى مىٍيكي ًئذو تىدىاعىى عى ًئذو قىاؿى بىٍؿ أىٍنتيـٍ يىٍكمى ًمٍف ًقمَّةو نىٍحفي يىٍكمى اعىى اأٍلىكىمىةي ًإلىى قىٍصعىًتيىا فىقىاؿى قىاًئؿه كى

لى  ـٍ كى ـٍ اٍلمىيىابىةى ًمٍنكي كي ديكًر عىديكّْ لىيىٍنزىعىفَّ المَّوي ًمٍف صي ـٍ غيثىاءه كىغيثىاًء السٍَّيًؿ كى لىًكنَّكي وي ًفي يىٍقًذفىفَّ المَّ كىًثيره كى
كىرىاًىيىةي اٍلمىٍكتً  مىا اٍلكىٍىفي قىاؿى حيبُّ الدٍُّنيىا كى ـٍ اٍلكىٍىفى فىقىاؿى قىاًئؿه يىا رىسيكؿى المًَّو كى  (2){.قيميكًبكي

يا بعضان لكسر شككة المسمميف، كسمب ما  كالحديث يفيد أف األمـ الكافرة سيدعك بعضي
بأسو يمنعيـ، مع كثرة عدد المسمميف الذم  يممككف مف الديار، دكف خكؼو أك ضررو يمحقيـ، أك

ال ينفعيـ بشيء، لحبيـ لمدنيا، ككراىيتيـ المكت، المَّذاف يدعكاف إلعطاء الدَّنية في الدّْيف أماـ 
  (3)العدك.

، كمف ذلؾ: ما كاف في األندلس لما تفرقت قد كقع ما أخبر بو الصادؽ المصدكؽ ك 
، كاستبدكا بالحكـ، كجعمكه ميراثان، كتخاذلكا عف نصرة إلى دكؿو شتى، كتفاخر ممككيا باأللقاب

تعتصـ بيا األمة مف  ةو اإلسبلـ بينيـ، ككاف فييـ مف رفض الصمح كاالجتماع عمى خبلفة كاحد
عدكىا؛ عربد عمييـ ممكؾ الركـ، فكاف بعضيـ ينتظر الفرج في ًسٍمـً الركـ كميادنتيـ، كبعضيـ 

في حاؿو عجب منيا المسممكف، كضحؾ منيا الكافركف، خرج مف مممكتو لما استباحيا الركـ 
كآخر كاف يدفع الماؿ لمركـ طمبان لمسبلمة، حتى عربد الركـ، كرفضكا الماؿ، كطمبكا تسميـ 
األماكف الحيكية في المدينة، ككاف مف شدة اليكاف في ذلؾ الكقت أف بعض المدف تحاصر 

كىذا مخالؼه لعقيدة الكالء التي تكجب  ،(4)لسبع سنيف، كلـ يصميا المدد كالنصرة مف المسمميف
النصرة لممميكؼ كالمكركب مف أىؿ اإلسبلـ، كما أف تقديـ المصالح الخاصة بالحفاظ عمى 
السمطة عمى حساب األمة كدينيا مما يناقض الكالء لئلسبلـ كأىمو، كيا ليت القكـ تأسَّكا بعثماف 

                                                 

 (.9/1364جعكف المعبكد )، الفيركز آبادم انظر:1) )
كقاؿ ، ]4297حديث : رقـ ال6/354، في تداعي األمـ عمى اإلسبلـ/ المبلحـ، سنف أبي داكدأبك داكد، 2) [)

 (:"صحيح". 2/647(،)958األلباني في السمسمة الصحيحة المختصرة، برقـ)
 (.5/333جالكامؿ في التاريخ ) ابف األثير، انظر: 3))
 (.4/447،424،356ج( ك)2/77ج( ك)1/201،313جنىٍفح الطّْيب مف غيصف األندلس الرًَّطيب ) التممساني، 4))
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 كا عميو، كمنع الصحابة مف قتاليـ عندما قدَّـ مصمحة األمة عمى مصمحتو فيمف خرج
  (1)ع مف أىؿ الباطؿ.؛ ألف في القـك مف خدكاستئصاليـ، مع أف لو الحؽ في ذلؾ، لكنو تركو

ه األحكاؿ تتكرر في زماننا بتكالب أعداء اإلسبلـ مف كؿ حدبو كصكب عمى كىذ
ثـ الشاـ  ؿ العراؽالمسمميف، مف الييكد في فمسطيف كما يعانيو أىميا، ثـ تكالى الببلء عمى أى

مف الركافض كحمفائيـ، كتيرؾ الركافض في اليمف حتى قكيت شككتيـ، فاحتمكا الببلد، كآذكا 
أىميا، كرغـ إعبلف الحرب عمييـ لتخميص اليمف كأىميا مف احتبلليـ كفسادىـ، كتكالى القصؼ 

 عمييـ مف الجك كالبر؛ الزالت شككتيـ تؤذم المسمميف، نسأؿ اهلل الفرج. 

 تحريف الدين  سًا:خام

ال مف أمثمة تحريؼ الديف التي نتجت عف االنحراؼ العقدم ما أحدثو المتكممة، الذيف 
يسمطكف عمييا قكاعدىـ فبحجة ظنيتيا،  يجعمكف النصكص الشرعية ىي العمدة في تمقي العقائد

أك بتفكيض إذا خالفت معقكالتيـ الفاسدة،  ياكنرديأك  ،لتأكيؿلمتحريؼ باكيخضعكنيا  ،العقمية
فكاف مف عكاقب تحريفيـ أنيـ  معناىا إلى اهلل تعالى إف أعيتيـ، كما كافقيـ منيا قبمكه اعتضادان،

جعمكا ثبكت قكاعدىـ العقمية محكمة ال يسع المسمـ ردىا، كثبكت نصكص الشرع ظنية، كما 
    .(2)عبدكا عدمان بتعطيميـ صفات الرب 

ص ظاىران كباطنان، فيأخذكف بالباطف كيزعمكف أنو كىؤالء الباطنية القائمكف بأف لمنصك 
المراد، كيركف األخذ بالظاىر لمجياؿ، فحرفكا النصكص كأكلكىا بما ييبعد الناس عف المراد بيا، 
دماف خدمتيـ، كالصكـ عدـ  فقالكا أف المراد بالصبلة؛ مكاالة شيكخيـ، كالحج قصديىـ بالزيارة، كا 

ا العامة مف الناس، كبثكا لمف يكافقيـ نسخ الشريعة اإلسبلمية، افشاء سرّْىـ، كقصدكا بباطميـ ىذ
 ؿكحرضكىـ عمى المسمميف بالنزعة العرقية، كما قصدكا بذلؾ إال تشتيت األمة، كدعكتيا الستثقا

العبادة، كتيكيف ارتكاب المحظكر، كأف ال يبقى لمنصكص الشرعية زماـه بقكليـ بالباطف، فيييدـ 
ُرونَ ...]ـ ذلؾ، قاؿ تعالى:، كأنَّا لي(3)اإلسبلـ ًُ ْؿ َوَمٚ َيْن ُٓ َس ٍُ ْٕ َّٓ َأ ِهقَن إِ  .{:7}آل عؿران:[َوَمٚ ُيِو

، كمف نقؿ عنيـ كضبط عمميـ، فردكا بذلؾ الشرع أما الرافضة الذيف كفركا الصحابة 
ف جممة كتفصيبلن، فابتدعكا دينان، نسبكه إلى األئمة مف آؿ البيت بيتانان كزكرا، كالنصكص فيو ع

                                                 

 كما بعدىا.(10/363ج)البداية كالنيايةابف كثير،،كما بعدىا(3/48ج)خالكامؿ في التاريانظر: ابف األثير، 1))
 (.13/142جمجمكع الفتاكل ) ابف تيمية،انظر:  2))
 ( كما بعدىا.280الفرؽ بيف الفرؽ )صالبغدادم،  انظر: 3))
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قميمة، كال ييجـز بصحتيا، فمنيا ما يخالؼ الشرع، كمنيا ما يفتقر لضكابط قبكؿ الركاية  النبي 
  (1)ة عند أىؿ اإلسبلـ، حتى نصكص القرآف الكريـ فيو مفسرةه عمى مذىبيـ الباطؿ.حالصحي

 مواالة األعداء سادسًا:

، قاؿ (2)اإلسبلـالكالء ىك النصر كالتعاضد، كاألصؿ أف يصرؼ المسمـ كالءه ألىؿ 
ًٍْض تعالى:  َُٔٚء َب

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ِمَُْٚت َب ْٗ ِمُْقَن َواُد ْٗ كأف يعادم مف يعادييـ، لقكؿ  ,{82}التوبة:[...]َواُد
ُٕ  اهلل تعالى: ٚ ـَ ـْ َحٚدَّ اهللَ َوَرُشقَفُف َوفَْق  وَن َم َْٔقِم أَِخِر ُيَقاده ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ َٓ ََتُِد َؿْقًمٚ ُي قا َآَبَٚءُهْؿ َأْو ]

عكنيـ عمى  ؛كمف مظاىر مكاالة الكفار ،{33}ادجادلة:[...َأْبََْٚءُهْؿ َأْو إِْخَقاََنُْؿ َأْو َظِنَرَِتُؿْ 
كالتكلي القميؿ  ،التكلي التاـ يكجب االنتقاؿ إلى دينيـ"ألف  ،قؿ أـ كثر، المسمميف بأم عكفو كاف

ـْ ...]:، قاؿ اهلل تعالى(3)"تى يككف العبد منيـيدعك إلى الكثير، ثـ يتدرج شيئا فشيئا، ح َوَم

ْقَم افيَّٚدَِِغ[ ََ َٓ َُّيِْدي اف ْؿ إِنَّ اهللَ  ُٓ ُف ِمْْ َّٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ  {62}ادائدة: َيَتَقْلَُّ

ما حدث في األندلس ث مكاالة األعداء عمى المسمميف في تاريخ األمة؛ دكاحكمف 
ا مكف القادر بف ذم النكف ممؾ اإلفرنج األذفكنش مف اليجرم، عندمالقرف الخامس أكاخر 

ردريؽ  اإلفرنج يكسؼ بف أحمد بف ىكد طاغية سرقسطة كاليض نفس العاـ حرَّ في طميطمة، ك 
  (4).لبلستيبلء عمى بمنسية

مف: الصالح إسماعيؿ كالي  بقميؿ، تحالؼ كؿّّ منتصؼ القرف السابع اليجرم قبؿ ك 
ؾ، كالمنصكر كالي حمص مع اإلفرنج عمى الخكارزمية الذيف دمشؽ، كالناصر داكد كالي الكر 

استقدميـ الصالح أيكب بف الكامؿ كالي مصر ليستنجد بيـ عمى الصالح إسماعيؿ، فتقابؿ 
الفريقاف كاقتتمكا قتاالن شديدان، نتج عنو أف ألحؽ الخكارزمية بالحمفاء ىزيمةن شديدةن، ذاؽ فييا 

أسيره مف حتى قاؿ  ىـ مف المسمميف ألكاف العذاب،نيـ، كحمفاءذيف جاؤكا يرفعكف صمبااإلفرنج ال
  (5)."قد عممت أنا لما كقفنا تحت صمباف الفرنج أنا ال نفمح" :المسمميفأمراء 

                                                 

  .بحار األنكار. المجمسي، الكافييني، مالككمف كتب الرافضة  .(307)صمصدر السابؽال انظر:1) )
 (.4/174جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  نظر:ا( (2
 (.235( السعدم، تفسير السعدم )ص(3
 (.455/ 4جنفح الطيب )التممساني،  انظر:( (4
 (.17/274جالبداية كالنياية )ابف كثير، ( (5



82 

 

كاف مف  ماجانب الغزك الفكرم، في ىذا مما كاف في الجانب العسكرم، أما ما كاف  
اد األمة اإلسبلمية عف دينيا، فكاف انعقاد عكنيـ في مشاريعيـ التي قصدكا بيا إبعبكالء األعداء 

سنة  زعيـ ثكرةو عربيو أكؿ مؤتمر مف نكعو لمتبشير يرأسو القس صمكئيؿ زكيمر يعقد في منزؿ 
فكاف مف القضايا الممفتة  ،ـ(، قاـ الحاضركف فيو بدراسة عكامؿ نجاح مشركعيـ اليداـ1906)

    (1).متعبير عف إرادة شعب!!في ىذا المؤتمر أف كاف في منزؿ زعيـ ثكرةو قامت ل

كما قاـ بعض مف باعكا دينيـ كآخرتيـ بدنيا غيرىـ مف أبناء المسمميف بعكف حركات 
التنصير في الببلد اإلسبلمية بتعميـ المبشريف عمكـ الديف اإلسبلمي حتى يتمكنكا مف أداء 

رقيف، حتى شبو مياميـ بشكؿو أكبر، فكاف ىذا العمؿ بالنسبة لمغرب أعظـ مف جيكد المستش
بمثابة سيؿ طاـ صب عمى الديف المسيحي أنيـ: "ىؤالء األعكاف بعمميـ ىذا أحد قادة التبشير 

   (2)".الحي

بمدو إسبلميو عربي، فكاف مشايخو سقطت الخبلفة العثمانية؛ تعاطؼ معيا أىؿ كلما 
إيجاد الحمكؿ إلعادة ييرثكنيا، كيحرضكف الناس عمى نصرة العثمانييف بأيخكة الديف، كعمى  ككتابو

الخبلفة، فكاف يخرج عمييـ مف بني جمدتيـ مف يخالفيـ كيرد عمييـ، حتى كاف أحدىـ مف أىؿ 
ألقاب المشيخة، كاف يقمؿ مف شأف الخبلفة، كيزعـ أف الديف فقط عبادات، كآخر ينحى منحى 

الناس ليسكا  الغرب، فيزعـ أف العمؿ لقضية الكطف أكلى مف قضية الخبلفة كنصرة الغير، كأف
  (3)بحاجة إلى الديف ليجمعيـ، ألف الديف ال يجمع الناس، بؿ المنفعة ىي التي تجمعيـ.

ككاف مف أعظـ الكسائؿ التي استخدميا الغرب ألسقاط الخبلفة العثمانية ىـ أصحاب   
ظيكر كبمكرة العديد مف االتجاىات كاألفكار فكاف"األفكار كاالتجاىات الدخيمة عمى األمة، 

لكطنية كالقكمية كالطائفية كالمذىبية، كالتي برزت عمى شكؿ مؤسسات أك منظمات أك حركات ا
أك جمعيات أك أحزاب سياسية، لعبت أدكاران ىامة في معظـ الكاليات العثمانية، ككاف بعضيا 
يستند في تأييده كدعمو عمى المصادر األجنبية التي ما لبثت أف أصبح ليا شأنيا في البمداف 

     (4)ية".العرب

 

                                                 

 (.171صحكة الرجؿ المريض )صمرجة، ال انظر:( (1
 (.243الغارة عمى العالـ اإلسبلمي )صألفريد، ( (2
 ( كما بعدىا.150ص)صحكة الرجؿ المريض ، انظر: المرجة ((3
 (.162)صصحكة الرجؿ المريض ،المرجة( (4
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 ضياع الممكسابعًا: 

ح صبلكا  ، يتيـة الناس ككالاممإلأف يجعؿ أمتو خمفاء األرض،   محمدان  نبيوكعد اهلل 
، بدأ بعضو في حياة النبي الحمد كهلل كاف ذلؾ، كقد مف بعد خكفيـأمنا  يبدليـ أف، ك الدنيا بيـ

 كأكثره بعد انتقالو لمرفيؽ األعمى، عمى يد صحابتو الكراـ كىذا الكعد باؽو في األمة طالما ، 
احِلَاِت ، قاؿ تعالى: (1)قامكا باإليماف كالعمؿ الصالح ِذيَن َآَمـُوا ِمـُْؽْم َوَعِؿُؾوا الصَّ ]َوَعَد اهلُل الَّ

ـَنَّ ََلُْم ِديـَفُ  ِذيَن ِمْن َقْبؾِِفْم َوَلُقَؿؽِّ َلـَُّفْم َلَقْسَتْخؾَِػـَُّفْم ِِف األَْرِض َكاَم اْسَتْخَؾَف الَّ ِذي اْرَتََض ََلُْم َوَلُقبَدِّ ُم الَّ

ُكوَن ِِب َشْقًئا َوَمْن َكَػَر َبْعَد َذلَِك َفُلوَلِئَك ُهُم الَػاِس  َٓ ُيرْشِ ُؼوَن[ ِمْن َبْعِد َخْوفِِفْم َأْمـًا َيْعُبُدوَكـِي 

 .{66}الـور:

كيبلت ما تقشعر كلما تأخر المسممكف عف أمر ربيـ، كخالفكا عقيدتيـ، جرل ليـ مف ال 
لو أبداف الناظريف، كيستفظعو السامعكف، ككاف مف ذلؾ أف جعمكا بعض الكالية كالبطانة 

، قاؿ (2)كىك خبلؼ أمر اهلل تعالى لممسمميف، كتسميطه لمكافريف عمييـ، ألعدائيـ، كفي ىذا إذالؿه 
:[... ِمَِْغ َشبًَِٔل ْٗ ـَ َظَذ اُد ٚؾِِري َُ ِْ َؾ اهللُ فِ ًَ ـْ ََيْ َٓ :كقاؿ ، {252}الـساء:[َوَف ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ ]َيٚ َأُّيه

 ًٓ ْؿ َخَبٚ ُُ َٕ َٓ َيْٖفُق ْؿ  ُُ ـْ ُدوِٕ ًٜ ِم َٕ   {229}آل عؿران:[...َتتَِّخُذوا بَِىٚ

عندما اتخذ كاتبان  بشدة عمى أبي مكسى األشعرم  كقد أنكر أمير المؤمنيف عمر 
، فإف كاف ىذا في مجرد ممان، فأخرجو أبك مكسىنصرانيان، كالمو عف عدـ أخذه كاتبان مس

 (3)كاتب؛ فكيؼ بما ىك أكبر مف ذلؾ.

كمما حدث مف كالية األعداء عمى المسمميف في تاريخيـ؛ استكزاري ابف العمقمي  
الرافضي الخبيث زمف الخميفة العباسي المستعصـ باهلل، حيث قاـ ابف العمقمي بتقتير النفقة عمى 

مييـ في أرزاقيـ، كتقميص عددىـ كعدتيـ كمؤنتيـ، كقاـ في المقابؿ بترغيب الجند كالتضييؽ ع
التتار كاستثارتيـ عمى غزك المسمميف ففعمكا، فسمـ ليـ الببلد كالعباد، حتى خميفة المسمميف 
كعممائيـ ككبرائيـ، فخربت دار الخبلفة بالقتؿ كالحرؽ كالدمار، كعـ الببلء كالكباء مف كثرة 

                                                 

 (.573)ص السعدم، تفسير السعدم ،(6/77جتفسير القرآف العظيـ ) بف كثير،ا انظر: 1))
( 4/178جالجامع ألحكاـ القرآف ). القرطبي، (1/641جأحكاـ القرآف ) ف العربي،با انظر: 2))
 (.2/437دتفسير القرآف العظيـ ). ابف كثير، (5/425،421جك)
كاألثر حسنو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج  .(3/132جتفسير القرآف العظيـ ) بف كثير،ا انظر:( (3

  (.2630رقـ)ب( 8/256ج)،أحاديث منار السبيؿ
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يـ حتى كصؿ أثر ذلؾ لببلد الشاـ، كلـ ييميؿ اهلل تعالى ابف نلـ يجدكا مف يدفالقتمى الذيف 
   (1)ظكتو عندىـ كبيرة، فمات حسرةن كذالن.ر كلـ تكف حالعمقمي كلـ يييممو، فقد أيذؿ زمف التتا

، التي تسكّْم (2)الزحؼ نحك العممانية كبدأ كعندما تأثرت الحككمة العثمانية بالتغريب،
، ففتحت ليـ مجاؿ (4)، كبيف المسمميف كغيرىـ في المكانة كالحقكؽ لدل الدكلة(3)بيف األدياف

ـ الييكدم مصطفى كماؿ أتاتكرؾ في الجيش ئك التجنيد، كالدخكؿ في نظاـ الدكلة، كدخؿ المش
كترقى فيو، بتسييبلت بريطانيا التي جعمت منو بطبلن كمخمصان لؤلمة مف مشكبلتيا، حتى كصؿ 

زؿ السمطاف، كعممنة الدكلة، كاالستبداد ـ األمكر، فقاـ بإلغاء الخبلفة كعزمابو األمر لتكلي 
بالمسمميف، كمنعيـ مف دينيـ، كضاع األقصى، كتفرقت ببلد المسمميف، فقدـ بذلؾ خدمة 
عظيمة لمغرب، كقطع عمييـ الشُّقة، فكاف قدر انجازه في اليكـ الكاحد؛ ما ال يستطيع تحقيقو 

 (5)عمى دربو الخبيث حتى أخذه اهلل تعالى بمرض عضاؿ.الغرب في سنة، كبقي 

كعادت الكرة عمى المسمميف في زماننا ىذا عندما غزا األمريكاف العراؽ فخرَّبكا كدمركا 
ككاف دكر الشيعة  كاغتصبكا، كقتمكا الرئيس كالعمماء كالكجياء، كمف خالفيـ مف أىؿ السنة،

ا الخيانة بالجممة، فتنكركا لمرئيس كشعبو، كمالؤا ىـ مف رجاؿ الدكلة ككبرائيالذيف كاف أبناؤ 
 األعداء كحالفكىـ، فكانكا ليـ خير عكفو كمطايا.

إيراف  أميف حزبكمشيد أتاتكرؾ مكذكب البطكلة يتكرر في زماننا ىذا بشخصية 
، الذم ناؿ التصفيؽ كالتأييد مف جميكرو غفيرو مف المسمميف زمنان، بحربو التي كزمرتو في لبناف

يا مع الييكد لتأميف قياـ قكةو لمرافضة في الجنكب المبناني، كمنيا يسيطركف عمى لبناف، خاض
الباطمة، كطكيتو الخبيثة ىك كحزبو  تور عقيدالمقياـ بمخططيـ اإليراني، لكف اهلل تعالى بيف عك 

في الشاـ، كلك كاف ىؤالء عمى الحؽ، أك عمى شيء منو؛ لجرل ليـ ما جرل  بما يجرم األف
 ىـ، ممف حممكا السبلـ في الجنكب المبناني.  لغير 

 
                                                 

 (.364-17/356جالبداية كالنياية )ابف كثير،  انظر: 1))
 .(170)ص دكلة العثمانية في التاريخ اإلسبلمي الحديثال اغي،ي انظر:( (2
 (.155المذاىب اليدامة )ص لجندم،ا انظر: ((3
صحكة ، بني المرجو، (294،289،155،150،81عكامؿ انييار الدكلة العثمانية )صحسكف،  انظر:( (4

  (.268-265)ص الرجؿ المريض
مكجز التاريخ اإلسبلمي العسيرم،  .(289،269،265عكامؿ انييار الدكلة العثمانية )صحسكف،  انظر:( (5

 (.73بركتكككالت حكماء صييكف )ص . التكنسي،(344منذ عيد آدـ عميو السبلـ إلى عصرنا الحاضر )ص
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 ثامنًا: ظيور الشرك والدعوة إليو

مف آفات انحراؼ العقيدة كآثاره السيئة ظيكر الشرؾ، بشد الرحاؿ لمقبكر كاألضرحة 
، كما (1)بدالن مف الطكاؼ حكؿ الكعبة، كدعاء األمكات بدالن مف دعاء اهلل تعالى كالطكاؼ حكليا
، أفضؿ مف الدعاء في المساجدكالمشاىد ر ك قبالأف الدعاء عند  كفعتقدذيف يال يفعؿ الصكفية

(2)كأف ىذا يقتضي اإلجابة
عظمكا المشاىد المبنية عمى القبكر، كأماكف زعمكا كالرافضة الذيف , 

  (3)قدسيتيا، فعمركىا بكثرة الزيارة، كترككا بيكت اهلل المساجد خاليةن. 

أف ر بناءن عمى تفسيرىـ لكممة التكحيد: "ال إلو إال اهلل" كأجاز المتكممة دعاء أىؿ القبك 
لذا يجد ، (5)، بدالن مف معناىا الصحيح ال معبكد بحؽو إال اهلل(4)ال خالؽ كال قادر إال اهللمعناىا 

قديمان كحديثان؛ انتشار الشرؾ  مذىب المتكممةسكد فييا يالناظر لحاؿ الناس في الببلد التي 
"إف ىذا ليس بشرؾ  كيبرركف ذلؾ بقكليـ:قبكرىـ،  كالطكاؼ حكؿمكات، األالقبكر  ىؿبدعاء أ

نما الشرؾ إذا اعتقدت أنيا ىي المدبرة لي، فإذا جعمتيا سببان ككاسطةن لـ أكف مشركان، كمف  كا 
  (6)المعمكـ باالضطرار مف ديف اإلسبلـ أف ىذا شرؾ".

فرؽ األمة كتجعميا متناحرة، مما سبؽ يتبيف أف اآلثار المترتبة عمى انحراؼ العقيدة ت 
فتككف غثائية، مما يسيؿ عمى  كما يطمس شخصيتيا كيجعميا تتشبو بأىؿ الممؿ الكافرة،

 أعدائيا السيطرة عمييا، كتمرير مخططاتيـ، كىذا ىك الكاقع في زماننا ىذا إال مف رحـ اهلل. 
  

                                                 

 (.9/80جأضكاء البياف ) الشنقيطي، انظر:( (1
 (.11/290ج)،(1/236جمجمكع الفتاكل ) ابف تيمية، انظر:( (2
 ،(1/474جنة النبكية )منياج الس ابف تيمية، انظر:( (3
 (.7/7جالتفسير الكبير )الرازم،  انظر:( (4
 (.315الصكاعؽ المرسمة الشيابية عمى الشبو الداحضة الشامية )صبف سحماف، ا انظر:( (5
 (.227/ 1جدرء تعارض العقؿ كالنقؿ )بف تيمية، ا( 6)



  

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 سمات المنيج النبوي في تصحيح العقيدة
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 لمبحث األولا
 أولوية تصحيح العقيدة 

  

متكقؼه الصالحة قبكؿ األعماؿ فتصحيح االعتقاد مقدـ عمى كؿ عمؿو مف أعماؿ الديف، 
 دعكة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ. لذا كانت بو تبدأ ،عمى صحة العقيدة

 كلعمنا في ىذا المبحث نقؼ بإذف اهلل تعالى عمى ما يتيسر جمعو في بياف أىمية 
 كأكلكية تصحيح العقيدة، راجيان مف اهلل العكف كالقبكؿ كالنفع. 

 المطمب األول: أىمية التوحيد
 هكفكائد ،عظيمةىذا التكحيد أىمية  بأىمية التكحيد ىنا ىك تكحيد األلكىية، فإفالمقصكد  

، كى  أكؿ ما"فيك عمى العبد في الدنيا كاآلخرة،  جميمةه  ـً ٍسبلى ؿي ًبًو ًفي اإٍلً ا يىٍخريجي ًبًو ًمفى يىٍدخي آًخري مى
 :ذلؾ فيما يمي تفصيؿك  ،(1)"اًجبو كاًجبو كآًخري ك  أكؿ -يكف-...الدٍُّنيىا

مىى  :}كدليؿ ذلؾ قكؿ النبي : داالتوحيد ىو حق اهلل تعالى عمى العبأواًل: أن  ؽُّ المًَّو عى حى
  (2){.اٍلًعبىاًد أىٍف يىٍعبيديكهي كىالى ييٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا

أف جعؿ حقو عمى خمقو بتكاليؼ دينو كالقياـ عمييا كيفما شرع  مف حكمة اهلل تعالىك  
ـَ ]: ، فقاؿ (3)أمانة َْ ٍَ ٚ َوَأْص َٓ َْ ِْ ِّ

ََٖبْغَ َأْن ََيْ ََمَواِت َوإَْرِض َواجِلَبِٚل َؾ َٜ َظَذ افسَّ َٕ ٚ َظَرْضَْٚ إََمٚ َّٕ إِ

َٚن  ـَ ُف  َّٕ َسُٚن إِ ْٕ ٚ اإِل َٓ َِ ٚ َوََحَ َٓ ًٓ ِمْْ ق ُٓ ُِقًمٚ َج  جعؿ أداء األمانة مف أىؿ اإلسبلـف ،{83}األحزاب: [َط

ِٚت فقاؿ تعالى: ،(4)كاجبه لممسمـ كغيره َٕ دهوا إََمٚ َٗ ْؿ َأْن ُت ـُ  كاف فإف،  {69}الـساء: [...]إِنَّ اهللَ َيُْٖمُر
ألف مف  ان؛أداء األمانة كاجبه بيف الناس، فمف باب أكلى أف يككف الكجكب في حؽ الخالؽ مقدم

كمف  في أمانة المخمكؽ، الؽ فرطأدل أمانة الخالؽ أدل أمانة المخمكؽ، كمف فرط في أمانة الخ
: ما ترتب عمى تفريط أىؿ الكتاب في أمانة اهلل تعالى مف تفريطيـ في أمانة أىؿ أمثمة ذلؾ

ْْىَٚرٍ اإلسبلـ، قاؿ تعالى: َِ َْٖمُْْف بِ ـْ إِْن َت ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َم َٓ  ]َوِم َْٖمُْْف بِِديٍَْٚر  ـْ إِْن َت ْؿ َم ُٓ ِه إَِفَْٔؽ َوِمْْ دِّ َٗ ُي

                                                 

 (.78شرح العقيدة الطحاكية )صالحنفي، ( (1
 .] 6267حديث : رقـ ال8/60، مف أجاب بمبيؾ كسعديؾ /االستئذاف، مصحيح البخار البخارم: [( (2
 (.6/489جتفسير القرآف العظيـ ) ابف كثير، انظر:( (3
 (.1/571جأحكاـ القرآف ) ابف العربي، انظر:( (4
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َِّٔغ َشبٌِٔؾ  َْْٔٚ ِْم إُمِّ َِ ُْؿ َؿُٚفقا َفَْٔس َظ ِْٔف َؿٚئًَِم َذفَِؽ بََِٖنَّ َِ َٝ َظ َّٓ َمٚ ُدْم ِه إَِفَْٔؽ إِ دِّ َٗ ِذَب ُي َُ قُفقَن َظَذ اهللِ اف َُ َوَي

قَن[ ُّ َِ ًْ ْؿ َبْؾ : كقكلو تعالى في الييكد،  {86}آل عؿران:َوُهْؿ َي ُٓ َبَذُه َؾِريٌؼ ِمْْ َٕ ًدا  ْٓ ََم َظَٚهُدوا َظ َِّ ـُ ]َأَو

ِمُْقَن[ ْٗ َٓ ُي َثُرُهْؿ  ـْ   {211}البؼرة: َأ

قاؿ  الرسل عمييم الصبلة والسبلم، وأنزل الكتب، ومن أجل التوحيد أرسل اهلل  ثانيًا:
ـْ َؿْبَِِؽ ]تعالى: َْٚ ِم ِْ ٚ َؾْٚظُبُدونِ َوَمٚ َأْرَش َٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ِْٔف َأ ُٕقِحل إَِف  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ  {36}األكبقاء:[ ِم

زيبدة دعكتيـ التكحيد، كبياف أنو ال  أم: كؿ الرسؿ الذيف أرسميـ اهلل تعالى قبؿ النبي محمد 
اإلخبلص كالتكحيد  شرائعيـ المختمفة تجتمع في أنيا ال تقكـ إال عمىحتى معبكد بحؽو إال اهلل، 

  (1)هلل تعالى.
:قاؿ: كدليؿ ذلؾ؛ ما ركاه الحاكـ عف ابف مسعكد ، وىو عبلمٌة عمى حب اهلل تعالىثالثًا: 

مىٍف الى ييًحبُّ ًإفَّ المَّوى ييٍعًطي الدٍُّنيىا : }قاؿ رسكؿ اهلل  ٍف ييًحبُّ كى يمىافى مى ، كىالى ييٍعًطي اإٍلً
ًإالَّ مىٍف (2)

ـْ ِديِِْف ]داؽ ىذا مف كتاب اهلل تعالى، قكلو:، كمص(3){ييًحبٌ  ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتدَّ ِمْْ ـَ َآَمُْقا َم ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ُف  َٕ ْؿ َوَُيِبهق ُٓ ْقٍم َُيِبه ََ ِِْٖت اهللُ بِ   {65}ادائدة: [...َؾَسْقَف َي

]َوَظَد  :لتكحيدفي بياف مغفرة الذنكب با قاؿ ، تغفر الذنوب، وتحلُّ البركة التوحيدوبرابعًا: 

َرٌة َوَأْجٌر َظئٌِؿ[ ٍِ ٌْ ْؿ َم ِٚت َْلُ ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ أما حمكؿ البركة فيككف  ،{:}ادائدة: اهللُ افَِّذي
َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ ]:قاؿ ، (4)، كخركج خيرات األرض مف غير عناء كال تعبماء السماءؿ بنزك 

 ٍَ ْقا َف ََ َرى َآَمُْقا َواتَّ َُ ََمِء َوإَْرضِ اف ـَ افسَّ ٍٚت ِم ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ   {7:}األعراف: [...تَْحَْٚ َظ

فبلبد أف يعمؿ بما  ؛ثكاب اهلل تعالى فمف كاف يرجك ،قبول األعمالل شرطٌ  التوحيدو خامسًا: 
 فإال بيذي ألف اهلل تعالى ال يقبؿ أم عمؿو  ؛و أف يخمص النية في عممو لربّْ ك يكافؽ شرعو، 

                                                 

 (.521ص) السعدم، تفسير السعدم ،(11/280جالجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي،  انظر:( (1
 عاشكر، منيا: اإليماف كالشريعة كالسُّنَّة. ،اصطمح عمييا عمماء العقيدة ،رادفات عدة( لفظ التكحيد لو م(2

 (.9-1/7ج) التبياف شرح أركاف اإليماف لسعد عاشكر
السمسمة الصحيحة ،حديث صحيح. انظر: األلباني، ]94: رقـ الحديث  1/88، اإليماف :المستدرؾ لمحاكـ[( (3

 .(6/482ج)(،2714برقـ)
 (.298)ص لسعدم، تفسير السعدما انظر:( (4
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ْك ...]:، كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى(1)الركنيف َٓ ُيْؼِ ٚ َو ًَل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ َؾ

ِف َأَحًدا[ َبَٚدِة َربِّ ًِ ال تصح إال باإليماف، سبحانو في مكضعو آخر أف األعماؿ كأكد , {221}الؽفف: بِ
ؿْ : قاؿ ف ُٓ بََؾ ِمْْ َْ ْؿ َأْن ُت ُٓ ًَ ُروا بِٚهللِ َوبَِرُشقفِِف  ]َوَمٚ َمَْ ٍَ ـَ ُْؿ  َّٓ َأَنَّ ْؿ إِ ُِٚتُ ََ ٍَ  {65}التوبة: [...َٕ

تمييز ال ، أمايكون الوالء والبراء، ويشرع الجياد، و المؤمن من الكافر يتميز التوحيدبو سادسًا: 
ِٛ ]، فمقكؿ اهلل تعالى:(2)بيف المؤمف كالكافر ِّٔ ـَ افىَّ َٞ ِم َٔز اهللُ اخَلبِٔ ِّ

َٔ
 {48}األكػال:[...فِ

الكفار ينافي  الكالء كالبراء: فبلبد مف حب أىؿ اإليماف كبغض أىؿ الكفر؛ ألف كدَّ  كأما 
ـْ َحٚدَّ اهللَ َوَرُشقَفُف ، قاؿ تعالى:(3)اإليماف وَن َم َْٔقِم أَِخِر ُيَقاده ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ َٓ ََتُِد َؿْقًمٚ ُي [...] 

   {33}ادجادلة:

ـَ ]، بقكؿ اهلل تعالى: (4)قربد بقتاؿ عمكـ الكفار، باألقرب فاألكشرع الجيا   َٚ افَِّذي َيٚ َأُّيه

 ًٜ َي ِْ ْؿ ِؽ ُُ ِٚر َوْفَِٔجُدوا ؾِٔ ٍَّ ُُ ـَ اف ْؿ ِم ُُ َٕ ُِق ـَ َي ُِقا افَِّذي   {234}التوبة:[ ...َآَمُْقا َؿٚتِ

تَّى يىٍشيىديكا أىفٍ :} كقاؿ رسكؿ مَّدنا رىسيكؿي المًَّو  أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى
قّْيىا كى  ـٍ ًإالَّ ًبحى ـٍ كىأىٍمكىالىيي ميكا ًمنّْي ًدمىاءىىي ييٍؤتيكا الزَّكىاةى فىًإذىا فىعىميكا عىصى ةى كى ييًقيميكا الصَّبلى مىى كى ـٍ عى ًحسىابييي

  (5){.المَّوً 

ؿْ ]َوَظَد اهللُ قاؿ تعالى:, ضمتمكين في األر لوالتوحيد سبب سابعًا:  ُُ ـَ َآَمُْقا ِمْْ ُِقا   افَِّذي ِّ  َوَظ

ؿُ  ُٓ ْؿ ِديَْ َـّ َْلُ َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم ََِػ افَِّذي ََم اْشتَْخ ـَ ْؿ ِْم إَْرِض  ُٓ َّْ ٍَ َْٔسَتْخِِ ِٚت َف ٚحِلَ ْؿ افهَّ َٙ َْلُ  افَِّذي اْرَت

ِد َخْقؾِ  ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُٓ َفَّْ َُٔبدِّ قَن ِِّب َصًْٔئٚ َوَف ـُ َٓ ُيْؼِ ِْل  َٕ ُبُدو ًْ ْؿ َأْمًْٚ َي   {55}افْقر: [...ِٓ

بُِسقا إِيََمََنُْؿ  قاؿ تعالى: ,واالطمئنان وبالتوحيد يكون األمن واالىتداءثامنًا:  ِْ ْ َي ـَ َآَمُْقا َوََل ]افَِّذي

َتُدوَن[ ْٓ ـُ َوُهْؿ ُم ُؿ إَْم ٍؿ ُأوَفئَِؽ َْلُ ِْ ِر اهللِ :كقاؿ   {82}إًٕٚم: بُِي ـْ ْؿ بِِذ ُِقَُبُ ـه ُؿ
ئِ َّ ـَ َآَمُْقا َوَتْى ]افَِّذي

                                                 

 (.5/205جتفسير القرآف العظيـ ) ابف كثير، انظر:( (1
 (. 4/54ج)السابؽ،  المصدر انظر:( (2
 (.7/147جمجمكع الفتاكل ) ابف تيمية، انظر:( (3
 (.8/297جالجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي،  انظر:( (4
: رقـ 1/50، حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل األمر بقتاؿ الناس /اإليماف ،صحيح مسمـمسمـ: [( (5

  .]36الحديث 
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ُِقُب[ َُ ـه اف
ئِ َّ ِر اهللِ َتْى ـْ َٓ بِِذ  كما ثبت ،الشّْرؾي ىك  في اآلية األيكلى بالظمـ ، كالمراد{39}الرعد: َأ

لىٍت  :"حيث قاؿ مف حديث ابف مسعكد ،(1) النًَّبي عف ـَ َآَمُْ ]لىمَّا نىزى ِْبُِسقا إِيََمََنُْؿ افَِّذي ْ َي قا َوََل

ِْؿٍ  مىى اٍلميٍسًمًميفى ،  {93}األكعام:[...بُِي ـي نىٍفسىوي  :فىقىاليكا ،شىؽَّ ذىًلؾى عى  :قىاؿى  ؟يىا رىسيكؿى المًَّو أىيُّنىا الى يىٍظًم

ا قىاؿى ليٍقمىافي اًلٍبًنًو  ،ًإنَّمىا ىيكى الشٍّْرؾي  ؛لىٍيسى ذىًلؾى } ـٍ تىٍسمىعيكا مى ْك بِٚهللِ إِنَّ ...]كىىيكى يىًعظيوي أىلى َٓ ُتْؼِ َيٚ ُبَْلَّ 

ٌؿ َظئِؿٌ  ِْ َك فَُي ْ   (2){".{24}لؼامن:[افؼِّ

مف ىـ اآلمنكف  أخمصكا العبادة هلل كحدهىؤالء الذيف  تفاد مف اآليتيف الكرمتيف: أفكيس 
 زكؿ قمقيا كاضطرابيايك  ،كتستأنس يـقمكبف كي تسٍ ، الذيف ، الميتدكف في الدنيا كاآلخرةعذاب اهلل

بذلؾ، ككمما زاد اإليماف زاد ىذا حقيؽ بيا كحرمّّ أف تطمئف ف ،بذكر اهلل الناتج عف تكحيده
  (3)الخير.

كمف األمثمة التي تيضرب حكؿ ىذه المعاني، حاؿ المسمـ كحاؿ الكافر في المرض  
كثكابه في الدنيا كاآلخرة،  مثبلن، فالمسمـ يطمئف كيأنس بأف ىذا الببلء فيو ًعكضه مف اهلل تعالى

كما يجد مف يعينو كيحثو عمى الصبر كالثبات عمى ىذا الحاؿ مف أىمو كزكاره مف المسمميف 
الذيف يزكركنو بدافع الدّْيف، أما غير المسمـ فبل يجد ذلؾ، بؿ تضيؽ الدنيا في كجيو؛ ألنو ال 

 د غير المسمميف ليست معيكدةن ريض عنيعرؼ إال نعيـ الدنيا، كقد فقده بيذا الحاؿ، كزيارة الم
ف كانت فميس فييا ما في زيارة المسمميف لمرضاىـ، بؿ قد  بالحاؿ الذم عند أىؿ اإلسبلـ، كا 
زنو في أنو يفقد ما يتمتع بو زٌكاره، كربما أفزعيـ بحالو، فبل يكرركف عميو  تككف مف أسباب حي

 الزيارة حتى ال يذكرىـ بالمكت، كما ال يطيقكف.   
بالتكحيد الختاـ  سفأما حي وبالتوحيد يكون حسن الختام، والنجاة من فتنة القبر، تاسعًا: 
نَّة: }قكؿ النبي مف  فمأخكذه  ؿى اٍلجى ًمًو الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي دىخى ، كالمقصكد ىنا (4){مىٍف كىافى آًخري كىبلى

لتكحيد كالتسميـ اليس القكؿ المجرد، بؿ ىذا لمف كاف مف أىميا الذيف يعيشكف عمييا بكماؿ 

                                                 

 (.1/486جأضكاء البياف ) الشنقيطي، انظر:( (1
 قكؿ اهلل تعالى:}كلقد آتينا لقماف الحكمة أف اشكر هلل{ /أحاديث األنبياء ،صحيح البخارمالبخارم: [( (2

 .]3429 حديث رقـال : رقـ163/ 4، [12]لقماف:
تفسير القرآف العظيـ  ،ابف كثير. (9/315جك) ،(7/30جالجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي،  نظر:ا( (3
 (.417)ص السعدم، تفسير السعدم ،(3/294)ج
 .حديثه صحيح،]3116رقـ الحديث  :5/34، في التمقيف /الجنائز ،سنف أبي داكدأبك داكد: [( (4
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، كلك لـ ينطؽ بيا عند المكت عجزان بسبب طريقة المكت، كالمسمميف الذيف ييقصفكف (1)كالرضا
، كال ييٍبقى لو أثر، فبل ينظرهبالصكاريخ في زماننا بغتةن، أك مف يسقط عمى جسده شيءه فجأة فبل 

ؿى مىٍف مىاتى كىىيكى يىٍعمى } :يتمكف مف النطؽ بيا، بدليؿ قكؿ النبي  ـي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي دىخى
نَّة     (2){.اٍلجى

في إخباره عف الميت  النبي  مف عذاب القبر بالتكحيد؛ فمستفادةه مف قكؿ كأما النجاة 
بُّؾى فىيىقيكؿي رى : }عندما يغمؽ عميو قبره، حيث قاؿ  ًف لىوي مىٍف رى مىكىاًف فىييٍجًمسىاًنًو فىيىقيكالى بّْيى يىٍأًتيًو مى

ؿي الًَّذم بيًعثى ًفي ًف لىوي مىا ىىذىا الرَّجي ـي فىيىقيكالى ٍسبلى ًف لىوي مىا ًدينيؾى فىيىقيكؿي ًديًنيى اإٍلً ـٍ قىاؿى فىيىقيكؿي المَّوي فىيىقيكالى كي
مىا ييٍدًريؾى فىيىقيكؿي قىرىٍأتي ًكتىابى المًَّو فىآمىٍنتي ًبًو كى  ىيكى رىسيكؿي المًَّو  ًف كى دٍَّقتي فىيىقيكالى  (3) .{صى

تككف الشفاعة إال بإذف  الأكالن ودخول الجنة، والنجاة من النار،:  عاشرًا: وىو شرط لمشفاعة،
َّٓ بِِْ٘ذِٕفِ ...]اهلل تعالى:  ُع ِظَْْدُه إِ ٍَ ـْ َذا افَِّذي َيْن أم أف اهلل يأذف بالشفاعة لمف  {366}البؼرة: [...َم

، كما في ان ، كال يككف الشفيع عنده إال مؤمن(4)تعالى اهلل أراد، كال يمكف ألحدو أف يشفع دكف إذف
ًئكىةي كىاٍلميٍؤًمنيكفى : }قكؿ النبي  ، ككذا المشفكع لو ال يككف إال مؤمنان، (5){فىيىٍشفىعي النًَّبيُّكفى كىاٍلمىبلى

ـِ ظَ ]قاؿ اهلل تعالى: َْحَ َذ ِظَْْد افرَّ َ ـِ اَّتَّ َّٓ َم َٜ إِ َٚظ ٍَ قَن افنَّ ُُ ِِ ّْ ًدآَ َي : ىك العيد، كالمراد ب {98}مريم:[ ْٓ
  (6)"؛ ألنو ال شفاعة لغير أىميا يـك القيامة.ال إلو إال اهللمف أىؿ " أف يككف المشفيكع لو

أنو   أما أف التكحيد سببه في دخكؿ الجنة كالنجاة مف النار، فيك فيما جاء عف جابر 
ؿه فىقىاؿى يىا رىسيكؿى المَّ   النبيَّ  قاؿ: أتى ا اٍلميكًجبىتىافً رىجي مىٍف مىاتى الى ييٍشًرؾي ًبالمًَّو شىٍيئنا فقاؿ:} ؟ًو مى

ؿى النَّارى  مىٍف مىاتى ييٍشًرؾي ًبالمًَّو شىٍيئنا دىخى نَّةى كى ؿى اٍلجى   (7){.دىخى

                                                 

 (.11/111جفتح البارم )ابف حجر،  انظر:( (1
رقـ  :1/55، الدليؿ عمى أف مف مات عمى التكحيد دخؿ الجنة قطعان  /اإليماف ،صحيح مسمـسمـ: م[( (2
 .]43حديثال

كقاؿ ، ]4753حديث رقـ ال :7/131، المسألة في القبر كعذاب القبر /السينِّة ،سنف أبي داكدأبك داكد: [( (3
 يح".(:"صح1/28ج)،(131األلباني في مشكاة المصابيح برقـ)

 (.110السعدم، تفسير السعدم )ص :انظر( (4
بّْيىا نىاًظرىةه[ /التكحيد ،صحيح البخارمالبخارم: [( (5 ًئذو نىاًضرىةه ًإلىى رى كهه يىٍكمى : رقـ 129/ 9، قكؿ اهلل تعالى:]كيجي

 .]7439الحديث 
 .(11/154جالجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي،  انظر:( (6
 ، يشرؾ باهلل شيئا دخؿ الجنة كمف مات مشركا دخؿ النارمف مات ال /اإليماف ،صحيح مسمـمسمـ: [( (7
 . [(151حديث رقـ)، 1/94
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َـّ :، قاؿ تعالىوبالجممة فمن أجل التوحيد خمق اهلل تعالى الخمقحادي عشر:  ُٝ اجِل َْ َِ ]َوَمٚ َخ

َْٕس إِ  ُبُدوِن[َواإِل ًْ    {56}افذاريٚت: َّٓ فَِٔ

 التربية العقدية بين العيدين المكي والمدني :ثانيطمب المال
بيف العيد المكي كالعيد المدني حسب الظركؼ  اختمفت كتنكعت أساليب دعكة النبي  

لذا ترتب عمى ذلؾ اختبلؼه بيف كاإلمكانيات المتاحة، ، كالكقائع التي كانت تمر بدعكتو 
ف كانت الغايةي النبكية العقدية ليب التربية أسا كىي تكحيد  ؛في المرحمتيف كاحدةن  بيف العيديف، كا 

 .، فكاف مف ذلؾاهلل تعالى
 التربية العقدية في العيد المكيسمات أواًل: 

ىذه المرحمة مف الدعكة اإلسبلمية بسمات تكافؽ قدرات الدعاة  كأحكاؿ  اتسمت 
 المدعكيف، مف ذلؾ:

 في دعكتو مكحى إليو، كمميـه مف ربو تبارؾ كتعالى، الذم قاؿ: فالنبيُّ  وة،سرية الدع -1

ـِ اَْلَقى) َّٓ َوْحٌل ُيقَحك)3]َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ  آمران كمكجيان لنبيو   كقاؿ، }الـَّجم{.( [4( إِْن ُهَق إِ
َجَؾ بِِف)]:في أيسمكب دعكتو ًْ ََٕؽ فِتَ ْك بِِف فَِسٚ رِّ َِ 76َٓ ُُتَ ُف)( إِنَّ َظ َٕ ُف َوُؿْرَآ ًَ ُٚه 77َْْٔٚ َْجْ َٕ ( َؾَِ٘ذا َؿَرْأ

ُف) َٕ بِْع ُؿْرَآ لمكحي اإلليي أكالن، كثانيان جاءت  ةن فكانت ىذه السرية استجاب ،}الؼقامة{ [( 78َؾٚتَّ
بما يكافؽ حاؿ الداعي، الذم ال يممؾ أسباب القكة في بداية دعكتو، كيدعك في بيئة تربى 

تشربتيا قمكبيـ، كالحًميَّة العمياء لمعادات كالتقاليد، كما كرثكه عف أىميا عمى الكثنية التي 
، باإلضافة إلى ذلؾ العمؿ عمى الحفاظ عمى الكادر البشرم؛ ألف ذلؾ مف مقاصد اآلباء

ٍمس ، كىذا ال يتنافى مع تقديـ الديف عمى كؿ الضركريات عند (1)الشريعة كضركرياتيا الخى
در أف ييحفظ الديف ببقاء أىمو كقياميـ عميو، بدليؿ دعاء ، فإف اهلل تعالى ق(2)المعارضة

ـً الى تيٍعبىٍد ًفي اأٍلىٍرضيكـ بدر:} النبي  ٍسبلى ابىةى ًمٍف أىٍىًؿ اإٍلً ، (3){المَّييَـّ ًإٍف تيٍيًمٍؾ ىىًذًه اٍلًعصى
بالدعكة السرية ككاف يأمر مف يؤمف بكتماف  النبي  لعؿ ىذه األمكر كانت السبب أف بدأك 

                                                 

 (.4/188ج) البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،الزركشي انظر:( (1
 (.3/307جالتقرير كالتحرير في عمـ األصكؿ )، الحاج ( انظر:(2
باحة الغنائـ باب اإلمداد بالمبلئكة في غزكة /الجياد كالسير ،صحيح مسمـ]مسمـ: ( (3 : 3/1383 ،بدر كا 

 .[1763 حديث رقـ
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يىا أىبىا ذىر  اٍكتيـٍ ىىذىا اأٍلىٍمرى كىاٍرًجٍع ًإلىى بىمىًدؾى فىًإذىا بىمىغىؾى لما آمف قاؿ لو:} مانو كأبي ذر إي
نىا فىأىٍقًبؿٍ   ، (1){ظيييكري

، لكف ىذه المرحمة لـ تستمر، فقد (2)ككاف ىذا معيكد بيف المسمميف في تمؾ المرحمة 
َمُر ]بقكلو: (3)ة، عندما أمره ربو تعالىزالت بعد مضي ثبلثة أعكاـ مف عمر الدعك  ْٗ َؾْٚصَدْع بََِم ُت

ـِغَ  ـِ اُدْؼِ      {5:}احلجر: [َوَأْظِرْض َظ

 اختيار لٌما كانت الدعكة سريةن أكؿ األمر، كاف البد مف انتقاء المدعوين،)الخطاب الفردي(  -2
دعكة لما المدعكيف، مف أىؿ الرأم كالمكانة في مجتمعيـ ممف يظير منيـ قىبكؿ ال

عاب، كمف أمثمة ذلؾ: دعكة النبي  إلسبلميـ مف أثرو عظيـ في تقكية الدعكة كمكاجيتيا لمصّْ
 ألبي بكرو الصديؽفكانت (4)، الذم كاف مف أصحابو قبؿ البعثة، كمف كجياء قريش ،

ىذه الدعكة مباركةن كفاتحة خيرو حيث قاـ أبك بكرو بدعكة كؿ مف: عثماف بف عفاف، كالزبير 
العكاـ، كعبد الرحمف بف عكؼ، كسعد بف أبي كقَّاص، كطمحة بف عبيد اهلل كغيرىـ  بف

، كال يخفى ما كاف ليؤالء مف أثرو حسفو في اإلسبلـ بعد ذلؾ، كلـ تقتصر الدعكة عمى (5)

الرجاؿ مف أمثاؿ ىؤالء في الناس، بؿ كانت عامة لمف يقبؿ بيا، فدعكة المقبؿ أكلى كأنفع 
، فقد دخؿ في اإلسبلـ كقتيا مف الصغار (6)كما في كتاب اهلل تعالىمف دعكة المعرض 

  كلو قدـ صدؽو. في كسعو،ككؿ كاحدو منيـ قدـ لئلسبلـ ما (7)كالعبيد كالكبار كالنساء
 العمل عمى ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين في مقابل المشاق واإلغراءات -3

يد مف أىؿ قريش حتى يترككا لئليذاء الشد تعرض المؤمنكف كعمى رأسيـ النبي  
سمى جزكرو كىك  دينيـ، فكاف مف ذلؾ: أف بعض صناديد الكفر كضعكا عمى ظير النبي 

الشريؼ حتى جاءت فاطمة رضي اهلل عنيا فرفعتو عف  هساجد في الكعبة، فبقي عمى ظير 

                                                 

 .[3261 حديث رقـ: 4/183 ،قصة زمـز /المناقب ،صحيح البخارم ]البخارم:( (1
 (.1/440،439جالسيرة النبكية )ابف كثير،  ( انظر:(2
 (.1/541ج) الطبرم، تاريخ الطبرم ،(2/97ج) ابف ىشاـ، السيرة النبكية ( انظر:(3
 .(1/439،437ج) ر، السيرة النبكية( انظر: ابف كثي(4
 الحمبي، السيرة الحمبية ،(1/541ج) الطبرم، تاريخ الطبرم ،(2/90) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(5
 (.1/446ج)

 (.910)ص ( انظر: السعدم، تفسير السعدم(6
 (. 1/442،431ج) ابف كثير، السيرة النبكية ،(2/92ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(7
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رياسة ، كما عممكا عمى إغرائو بمتاع الدنيا مف الماؿ كال(1)، كىـ يتمايمكف مف الضحؾهظير 
، فكاف النبي (2)يرد عمى باطميـ بكبلـ اهلل تعالى كالنساء كي يرجع عف دعكتو، كرسكؿ اهلل 

  قدكةن ألصحابو في ىذا، كزادىـ بما يثبت بو عقيدتيـ عندما كاف يجمس في ظؿ الكعبة فشكى
ٍف قىٍبمىكي بقكلو:}ق ، فرد (3)إليو بعض أصحابو عما يبلقكنو مف المشركيف ؿي ٍد كىافى مى ذي الرَّجي ـٍ ييٍؤخى

ييمٍ  مىى رىٍأًسًو فىييٍجعىؿي ًنٍصفىٍيًف كى عي عى اءي ًباٍلًمٍنشىاًر فىييكضى شىطي فىييٍحفىري لىوي ًفي اأٍلىٍرًض فىييٍجعىؿي ًفييىا فىييجى
دُّهي ذىًلؾى عىٍف ًديًنًو كىالمًَّو لىيى  ًديًد مىا ديكفى لىٍحًمًو كىعىٍظًمًو فىمىا يىصي تَّى يىًسيرى ًبأىٍمشىاًط اٍلحى ًتمَّفَّ ىىذىا اأٍلىٍمري حى

ـٍ تىٍستىٍعًجمي  لىًكنَّكي مىى غىنىًمًو كى اؼي ًإالَّ المَّوى كىالذٍّْئبى عى ٍضرىمىٍكتى الى يىخى ٍنعىاءى ًإلىى حى  (4){.كفى الرَّاًكبي ًمٍف صى

كما كاف يكاسييـ كيشد مف عزيمتيـ، كما حدث مع آؿ ياسر حيف مرَّ عمييـ كىـ  
نَّةي } :، فقاؿ (5)ضاء مكةيعذبكف برم ـي اٍلجى ، فىًإفَّ مىٍكًعدىكي ، كىآؿى يىاًسرو كا آؿى عىمَّارو   (6){.أىٍبًشري

أسمكب الحكار في دعكتو  استخدـ النبي  :اليجر الجميلو سموب الحوار، استخدام أُ  
كاف منيا: حيف اجتمع عميو أشراؼ قريش عند ظير الكعبة كطمبكا منو حضكره ليكممكه، 

مسرعان، ظف أف القكـ قد بدا ليـ في أمره خيران، فمما اجتمع بيـ، زعمكا أنو فرؽ  ىـ النبي فجاء
جمعيـ، كلـ يترؾ قبيحان إال جاءىـ بو، كعرضكا عميو إف كاف قد جاء بذلؾ مف أجؿ أمر يريده، 
كماؿو أك شرؼ رياسةو، أك بو مس الجف بذلكا ليـ ما بكسعيـ حتى يرجع عف دعكتو، فأخبرىـ 

لـ يأت بذلؾ إال بأمر اهلل يدعكىـ لما يصمح أمرىـ في الدنيا كاآلخرة، فطمبكا منو  وأن لنبي ا
أف يزيؿ الجباؿ مف حكليـ كيبسط األرض ليـ، كيجرم األنيار بأرضيـ، كأف يحيي بعض 

يحاكرىـ كيناظرىـ ليبيف الحؽ، كيعمميـ  المكتى، ليستدلكا بذلؾ عمى صدقو، كؿ ىذا كالنبي 
ربو بما طمبكه فيقع عمييـ  يـ كلـ يدعي ترفؽ كصبر عمييبعث بيذا، بؿ بعث داعيان، ك  لـ وأن

، كىذا مف أسباب اليبلؾ، كنزؿ قكؿ اهلل مطمكبيـألنيـ لف يؤمنكا حتى لك كقع  العذاب؛

                                                 

 (.1/469ج) الحمبي، السيرة الحمبية ،(1/468ج) ةي( انظر: ابف كثير، السيرة النبك (1
 (.221)ص دالئؿ النبكة ،األصبياني( انظر: (2
 (.1/496ج) ابف كثير، السيرة النبكية ،(91)ص ( انظر: األصبياني، دالئؿ النبكة(3
 .[6943 حديث رقـ :9/20 ،ليكاف عمى الكفرمف اختار الضرب كا /اإلكراه ،صحيح البخارم]البخارم: ( (4
 (.2/162ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(5
ذكره األلباني في الحديث ك  ،[3/438 كقاؿ صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه ،مستدرؾ الحاكـ]الحاكـ: ( (6

 (.154صحيح السيرة النبكية)ص
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َْْٔ ]تعالى: فُقَن َوَآَت ٚ إَوَّ َب َِبَ ذَّ ـَ َّٓ َأْن  ْرِشَؾ بََِٚٔيِٚت إِ ُٕ َْٚ َأْن  ًَ ٚ َوَمٚ َوَمٚ َمَْ قا َِبَ ُّ َِ ًة َؾيَ َٜ ُمْبِكَ َؿ قَد افَّْٚ ُّ ٚ َث

ٚ ًٍ ِقي َّٓ ََّتْ ْرِشُؾ بََِٚٔيِٚت إِ  (1).{:6}اإلرساء:[ُٕ

َواْصِزْ ]ألمر اهلل تعالى في ىذه المرحمةفكاف ىذا المكقؼ النبكم مف المكاقؼ التي تقع امتثاالن 

قُفقَن َواْهُجْرُهْؿ َهْجًرا َْجًَِٔل  َُ ، كال يكقؼ عمى أثره  (2)، ىجران يككف ببل عتاب{21}ادزمل:[َظَذ َمٚ َي
  (3)دعكتو.

جريئان في الدعكة إلى ديف اهلل   النبي كاف، (4)الجرأة في عرض الحق، وعدم المداىنة فيو -4
فقد صعد يكمان ، تعالى كقكؿ الحؽ الذم أيرسؿ بو، رغـ ما كاف يمقى مف قكمو مف العنت

اهٍ  }:ائبلن جبؿ الصفا كنادل في الناس ق بىاحى اٍه، يىا صى بىاحى : فىاٍجتىمىعىٍت ًإلىٍيًو قيرىٍيشه  {،يىا صى قىاؿى
: ، أىمىا كيٍنتيـٍ }فىقىاليكا لىوي: مىا لىؾى ؟ فىقىاؿى ـٍ ـٍ أىٍك ميمىسّْيكي كي بّْحي ـٍ أفَّ اٍلعىديكَّ ميصى أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أٍخبىٍرتيكي

دّْقيكًني؟ : فىقى  {،تيصى ْؿ َبْغَ َيَدْي َظَذاٍب َصِديدٍ ]:اؿى فىقىاليكا: بىمىى قىاؿى ُُ ِذيٌر َف َٕ : فىقىاؿى أىبيك  ،[إِِّنِّ  قىاؿى
: فىأىٍنزىؿى اهللي  ، قىاؿى ٍعتىنىا ؟ تىبِّا لىؾى مى : أىًليىذىا جى َّٛ ] :لىيىبو ٍٛ َوَت ْٝ َيَدا َأِِّب َْلَ ًإلىى  ,{2}ادسد:[َتبَّ

   (5)".آًخًر السُّكرىةً 
 لكافركف، أنو لما عرض نفره مف كبار قريش عمى النبي كجاء في أسباب نزكؿ سكرة ا 

ٚؾُِروَن)]بقكؿ اهلل تعالى: أف يعبد آليتيـ مرة، كيعبدكف آليتو مرة، صدح النبي  َُ ٚ اف َ ( 7ُؿْؾ َيٚ َأُّيه

ُبُدوَن) ًْ تُْؿ َظٚبُِدوَن َمٚ َأْظُبُد)2َٓ َأْظُبُد َمٚ َت ْٕ َٓ َأ الكفر كىك يعمـ ب النبي  مقبيـف ،}الؽافرون{ [(3( َو
، لكنو لـ يمنعو ذلؾ مف قكؿ الحؽ، كدعكتيـ (6)أنيـ يغضبكف بذلؾ كيترتب عمى غضبيـ األذل

 يميزكف بتمييز الشرع. بيذا المفظ حتى يفكركا في مآليـ كيرجعكا إلى رشدىـ، كأف الناس

بك تعممكا منو ىذا الحؽ كاتبعكه، فيذا أ ف، الذيككانت ىذه الجرأة في أصحاب النبي  
ه بذلؾ، ايصدح بالحؽ كيثبت عميو، فيعمف عف إسبلمو ألىؿ قريش رغـ ما الق بكر الصديؽ 

                                                 

 (.1/478جابف كثير، السيرة النبكية) ،(10/281جالجامع ألحكاـ القرآف ) ،لقرطبيا( انظر: (1
 (.8/256ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(2
 (.892)ص ( انظر: السعدم، تفسير السعدم(3
 (.10/454ابف حجر، فتح البارم)جانظر: الدنيا".  مف أجؿالمداىنة ىي: "ترؾ الديف  ((4
 الشيخيف". إسناده صحيح عمى شرط،"[4/329جابف حنبؿ، مسند أحمد ]( (5
 (. 20/225ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(6
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الذم قاتؿ أىؿ قريش مف أكؿ النيار إلى منتصفو مف أجؿ دينو كجيره بو، بؿ كيقكل  كعمر
   (1)أمر المسمميف بإسبلمو.

ستقبؿ الكفكد مف يطكؼ بالناس في أسكاقيـ كتجمعاتيـ، كي كاف النبي السياحة لمدعوة،  -5
الحجيج، كيمر عمى القبائؿ ككجيائيا، كيسأؿ عف القبائؿ كمنازليـ، يستقصييـ حتى ال يفكتو 

، يدعكىـ إلى اهلل تعالى، (3)، كيخرج مف مكة إلى غيرىا مف الببلد كذىابو لمطائؼ(2)أحد 
كا} يقكؿ: ، قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي تيٍفًمحي ، كال يبالى بمف خالفو منيـ كرد دعكتو، (4){يىا أىيُّيىا النَّاسي

في دعكتو   ، كسياحة النبي(5)أك مف كاف يسير خمفو يحرض الناس عميو، كعمى رد دعكتو
لشرع اهلل تعالى، ألنو مؤيده بالكحي كما ال يخفى، كقد كاف ذلؾ في أصحابو مف  مكافقةه  حتمان 
  (6)بعده.

الذم يتخمؽ بأخبلؽ   منيج النبي، كذلؾ مف خبلؿ العمل عمى اإلصبلح الفكري -6
كينتيج منيجو، حيث كاف يقرأ آيات القرآف عمى مف يدعكه، ممف كافقو كممف  ، (7)القرآف

خالفو مف أىؿ مكة كغيرىـ، كمف المعمكـ أف آيات القرآف كسكره التي كانت تنزؿ في ذلؾ 
ثبات الرسالة ، كالبعث كالنشكر، الكقت كانت تتعمؽ بأمكر العقيدة، كتكحيد اهلل تعالى، كا 

كتيعرؼ باآليات كالسكر المكية، كىي الغالبة في القرآف الكريـ، كتتميز بقصر آياتيا مع قكة 
ألفاظيا بما يشتدُّ قرعو عمى السامع كيييزُّ قمبو
، كالعرب أىؿ فصاحة كببلغة نزؿ بيا (8)

ماؿ العقؿ كالتفكر القرآف الكريـ، لذا فيـ يفيمكف معانيو كدالالتو، كقد كاف يدعكىـ إلى إع
 المخالفة لمحؽ.فيما ينفعيـ، كترؾ التبعية لممألكؼ كالمتكارث مف األمكر 

كىافى سىٌيدنا"أىفَّ  ومن أمثمة ذلك:  ًبيعىةى، كى اًلسه ًفي نىاًدم قيرىٍيشو ، قىاؿى يىٍكمنا كىىي عيٍتبىةى ٍبفى رى ، كى جى
اًلسه ًفي اٍلمىٍسًجدً  كىرىسيكؿي  ٍيشو يىا مىعٍ  :كىٍحدىهي  جى مىٍيًو شىرى قيرى ٌمدو فىأيكىٌممىوي كىأىٍعًرضى عى ، أىالى أىقيكـي إلىى ميحى

                                                 

 ( كما بعدىا.1/439ج( انظر: ابف كثير، السيرة النبكية)(1
 (.2/153جالحمبي، السيرة الحمبية)ك  ،(2/155ج( انظر: ابف كثير، السيرة النبكية)(2
 (.2/61جالسيرة الحمبية) الحمبي،ك  ،كما بعدىا ،(2/266ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(3
 رجاؿ الشيخيف". ،"إسناده صحيح، رجالو ثقات،[(27/148ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (4
 (.4/166جابف كثير، السيرة النبكية) ،(2/266ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(5
 (.3/428،183جك) ،(2/244،343،494ج( انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي)(6
ميؽى نىًبيّْ اهلًل ( اشارة (7  ،صحيح مسمـ]مسمـ: كىك في  ،كىافى اٍلقيٍرآف" إلى حديث عائشة رضي اهلل عنيا: "خي

 . [746حديث رقـ، 1/512 ،جامع صبلة الميؿ /صبلة المسافريف
)مجمع الممؾ فيد  كفيرس ميصحؼ المدينة ،(64-61)ص ،مباحث في عمـك القرآف ،القطافانظر: ( (8

 يؼ(. لطباعة المصحؼ الشر 
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يىا ٌنافىنيٍعًطي ،أيميكرنا لىعىٌموي يىٍقبىؿي بىٍعضى يىكيٌؼ عى ٍمزىةي  ،؟ًو أىٌييىا شىاءى كى ذىًلؾى ًحيفى أىٍسمىـى حى ابى  ،كى كىرىأىٍكا أىٍصحى
كفى فىقىاليكايىزً  رىسيكًؿ  يىٍكثيري ًليدً  :يديكفى كى ـٍ إلىٍيًو فىكىٌمٍموي  ،بىمىى يىا أىبىا اٍلكى مىسى إلىى  ،قي ٌتى جى ـى إلىٍيًو عيٍتبىةي حى فىقىا
ًمٍمتى ًمٍف الٌسطىًة ًفي اٍلعىًشيرىةً يىا اٍبفى أىًخي :فىقىاؿى  رىسيكًؿ  ٍيثي قىٍد عى كىاٍلمىكىاًف ًفي  ،، إٌنؾ ًمٌنا حى
ٌنؾ قىٍد أىتىٍيت قىٍكمىؾ ًبأى  ،الٌنسىبً  ـٍ كىًعٍبت ًبًو  ،ٍمًر عىًظيـو كىاً  مىيي سىٌفٍيت ًبًو أىٍحبلى ـٍ كى مىاعىتىيي فىٌرٍقت ًبًو جى

ى ًمٍف آبىاًئًيـٍ  كىٌفٍرت ًبًو مىٍف مىضى ًدينىييـٍ كى ـٍ كى مىٍيؾ أيميكرنا تىٍنظيري ًفييىا لىعىٌمؾ  ،آًليىتىيي ٍع ًمٌني أىٍعًرٍض عى فىاٍسمى
يىا ًليًد أىٍسمىعٍ }:اؿى لىوي رىسيكؿي فىقى  :قىاؿى  ،تىٍقبىؿي ًمٍنيىا بىٍعضى ، إٍف كيٍنت يىا اٍبفى أىًخي :قىاؿى  ،{قيٍؿ يىا أىبىا اٍلكى

ا تيًريدي ًبمىا ًجٍئتى ًبًو ًمٍف ىىذىا اأٍلىٍمًر مىاالن  مىٍعنىا لىؾ ًمٍف أىٍمكىاًلنىا حى  ؛إٌنمى ٍف ٌتى تىكيكفى أىٍكثىرىنىا مىاالن جى ، كىاً 
فنا مىٍينىاسى  ؛كيٍنتى تيًريدي ًبًو شىرى ٍف كيٍنت تيًريدي بً ٌتى الى نىٍقطىعى أىٍمرنا ديكنىؾ، حى ٌكٍدنىاؾ عى ٌمٍكنىاؾ  ؛ًو ميٍمكنا، كىاً  مى

مىٍينىا ٍف نىٍفًسؾ ،عى ٌدهي عى ٍف كىافى ىىذىا اٌلًذم يىٍأًتيؾ ًرٍئينا تىرىاهي الى تىٍستىًطيعي رى بىذىٍلنىا ًفيًو طىمىٍبنىا لىؾ الٌطبٌ  ؛كىاً  ، كى
مىبى التٌاًبعي  ٌتى ييدىاكىل ًمٍنوي  غى ًؿ حى مىى الٌرجي ا قىاؿى لىوي  ،عى ٍتبىةي كىرىسيكؿي الٌمو  ،أىٍك كىمى ٌتى إذىا فىرىغى عي  حى
ًليدً  أىقىدٍ }:قىاؿى  ،يىٍستىًمعي ًمٍنوي  ٍع ًمٌنيفىا} :قىاؿى  ،نىعىـٍ  :قىاؿى  ،؟{فىرىٍغتى يىا أىبىا اٍلكى بِْسِؿ  :فىقىاؿى  ،أىٍفعىؿي  :؛ قىاؿى ٍسمى

ِحٔؿِ اهللَِّ ا ـِ افرَّ َْحَ ِحِٔؿ)7]حؿ) فرَّ ـِ افرَّ َْحَ ـَ افرَّ ْقٍم 2( َتِْْزيٌؾ ِم ََ ًّٚٔ فِ ٚ َظَربِ ًٕ ْٝ َآَيُٚتُف ُؿْرَآ َِ ( ـَِتٌٚب ُؾهِّ

قَن) ُّ َِ ًْ ًُقَن)3َي َّ َٓ َيْس ْؿ  ُٓ َثُرُهْؿ َؾ ـْ ِذيًرا َؾَْٖظَرَض َأ َٕ َّٚ تَ 4( َبِنًرا َو ٍٜ ِِم ُِقُبَْٚ ِْم َأـَِّْ َٕٚ ( َوَؿُٚفقا ُؿ ْدُظق

ْٔفِ  ؾت{([5)...إَِف ى رىسيكؿي الٌمو {، }فصِّ مىٍيوً  ثيـٌ مىضى ؤيىىا عى ًمٍنوي عيٍتبىةي أىٍنصىتى  فىمىٌما سىًمعىيىا ،ًفييىا يىٍقرى
مىٍيًيمىا يىٍسمىعي ًمٍنوي ثيـٌ اٍنتىيىى رىسيكؿي الٌمو لىيىا ٍمؼى ظىٍيًرًه ميٍعتىًمدنا عى ، ٍجدىًة ًمٍنيىاإلىى السٌ  ، كىأىٍلقىى يىدىٍيًو خى

دى  ذىاؾى }:ثيـٌ قىاؿى  ،فىسىجى ًليًد مىا سىًمٍعتى فىأىٍنت كى     (1)".{قىٍد سىًمٍعتى يىا أىبىا اٍلكى
 يدنالتربية العقدية في العيد المثانيًا: 

، أكانكا مف المصميف كىك الغالب، لما في ذلؾ مف منافع باجتماع الناس، (2)بناء المسجد -1
ـ الناس دينيـ، كتثبيت عقيدتيـ، كنشر خبر الدعكة بيف فيسيؿ تعمي، مف الكفكد أك

 .المسمميف كغيرىـ
، (3)، كذلؾ بالمؤاخاة بيف األنصار أنفسيـ، كاألنصار مع المياجريفالقضاء عمى العصبية -2

ِمُْقَن إِْخَقٌة :في قكلو اهلل تعالى قدرىا كبياف كاجبات أخكة اإليماف التي ْٗ ََم اُد َّٕ  [...]إِ

   .{21}احلجرات:

                                                 

  .(106فقو السيرة لمغزالي)صتحقيؽ انظر: . األلباني كحسنو(، 2/130ج) ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية(1
 (.22-3/24ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(2
 (.2/319ج) ابف كثير، السيرة النبكية ،(3/94،36ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(3
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عمى ىذا  كقد أكد النبي بيان أن ميزان التفاضل بالتقوى، والحُث عمى خمق التواضع،  -3
، أىالى ًإفَّ  :}حيث قاؿ ، (1)المسمميف في حجة الكداع أياـ التشريؽ  لجمع يىا أىيُّيىا النَّاسي

مىى  ًبي  عى ـٍ كىاًحده، أىالى الى فىٍضؿى ًلعىرى فَّ أىبىاكي ـٍ كىاًحده، كىاً  بَّكي ، كىالى رى مىى عىرىًبي  ًمي  عى ، كىالى ًلعىجى ًمي  عىجى
، ًإالَّ ًبالتٍَّقكىل أىٍحمىرى  مىى أىٍحمىرى دى عى دى، كىالى أىٍسكى مىى أىٍسكى   (2).{عى

عند قيرب أجمو آخر ميزاف التفاضؿ بيف الناس، كحذر الحديث في ىذا  النبي  بيف 
، ذلؾ الكقتفي  متكفرة أصبحت مايأسبابف ألبيف المسمميف، كالكبر مف التعالي العيد المدني 

رب العيد بفتح ، كىـ عمى قي أفكاجان  كالجاه، كدخكؿ الناس في اإلسبلـ حيث القكة كاألمف كالماؿ
 العجـ كدخكؿ أىميا في اإلسبلـ.  دببل

ٍف كىافى ًفي حى :}كمف ذلؾ قكلو  الحث عمى التكافل االجتماعي، -4 ًة أىًخيًو كىافى المَّوي ًفيمى  اجى
بىاًت يىٍكـً اٍلًقيىامىةحى  ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيري مىٍف فىرَّجى عىٍف ميٍسًمـو كيٍربىةن فىرَّجى المَّوي عى ًتًو كى  (3){.اجى

، كذلؾ مف خبلؿ المساكاة بيف الناس بإقامة أحكاـ اإلسبلـ العدل والمساواة بين الرعية -5
عف أـ المؤمنيف عائشة عمى الحاكـ كالمحككـ كالقكم كالضعيؼ، كمف أمثمة ذلؾ ما جاء 

ٍف ييكىمّْـي  رضي اهلل عنيا قالت:" مى قىٍت فىقىاليكا كى كًميًَّة الًَّتي سىرى ٍرأىًة اٍلمىٍخزي ـٍ شىٍأفي اٍلمى ٍيشنا أىىىمَّيي أىفَّ قيرى
ٍيدو ًحبُّ رىسيكًؿ  ًفييىا رىسيكؿى المًَّو  مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي ٍبفي زى ٍف يىٍجتىًرئي عى مى فىكىمَّمىوي  المًَّو فىقىاليكا كى

ديكًد المَّوً :}فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، أيسىامىةي  د  ًمٍف حي ـى فىاٍختىطىبى ثيَـّ قىاؿى  {أىتىٍشفىعي ًفي حى ًإنَّمىا } :ثيَـّ قىا
ذىا سىرىؽى فً  ـٍ الشًَّريؼي تىرىكيكهي كىاً  ـٍ أىنَّييـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي ًعيؼي أىقىاميكا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي ـٍ الضَّ يًي

قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا مَّدو سىرى ـي المًَّو لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى دَّ كىاٍي مىٍيًو اٍلحى    (4){.عى
في األحداث  ألصحابو  كذلؾ مف خبلؿ مشاكرة النبي  ،تربية القادة ال العبيد -6

دن كالمكاقؼ، حتى قاؿ أبك ىريرة: " اًبًو ًمٍف رىسيكًؿ المَّومىا رىأىٍيتي أىحى ، "(5) ا أىٍكثىرى ميشىاكىرىةن أًلىٍصحى
                                                 

 (.6/527ج) رم( انظر: ابف حجر، فتح البا(1
ف كاف قالو في  ،"إسناده صحيح"،[38/474ابف حنبؿ، مسند أحمد ]( (2 كىذا الحديث يعتبر مف العيد المدني كا 

كلك أيمر  ،كما كاف بعدىا فيك مدني ،مكة؛ ألنو الضابط في ذلؾ أف ما كاف قبؿ اليجرة مف الشّْرعة فيك مكي
 (.61)ص بو في مكة. انظر: القطاف، مباحث في عمـك القرآف

 حديث رقـ :3/128 ،ال يظمـ المسمـ المسمـ كال يسممو /المظالـ كالغصب ،صحيح البخارم]البخارم، ( (3
كخيص االستدالؿ بو لمعيد المدني ىنا لما كاف مف  ،كظاىر الحديث يشمؿ العيديف المكي كالمدني ،[2442

 اب الغنى عف حاجة الناس.حاجة المسمميف كشدتيا باليجرة التي ترككا فييا األىؿ كالماؿ كأسب
 .[3475 حديث رقـ :4/175 ،حديث الغار /أحاديث األنبياء ،صحيح البخارم]البخارم: ( (4
، كقاؿ [4872 حديث رقـ :216 /11 ،باب المكادعة كالميادنة/صحيح ابف حباف السيرابف حباف: ]( (5

 .(: "صحيح"4852) حديث رقـ(، 7/222األلباني في التعميقات الحساف)
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قؿ شخصية يخفى ما ليذا السمكؾ مف أثر في ص ، كال(1)ككاف ىذا دأب األمراء مف بعده
 الميربى.  

، كاستعماؿ القكة (2)بتحكؿ الخطاب مف فردم إلى مجتمعي لممسمميف كغيرىـ بناء الدولة، -7
 (3)، لمف يتعرض لممسمميف، أك يرفض اإلسبلـ.بإرساؿ السرايا كالغزكات

  (4).بمكادعة غير المسمميف الذيف يعيشكف فييا، كالييكدتأمين الدولة من الداخل،  -8
جراء أحكاـ اإلسبلـ، كبياف الكعيد بعكاقب المنافقك أما  قامة الحجة، كا  ف فبالغمظة كا 

 (5)نفاقيـ.

مرد الخبلف بين المسممين لمشرع،  العمل عمى تقوية الروابط بين الدولة وحاكميا، وأن -9
ْؿ َؾِْ٘ن َتََْٚزْظتُْؿ ِْم َشْ ]قاؿ تعالى: ُُ ُشقَل َوُأوِِل إَْمِر ِمْْ قا افرَّ ًُ قا اهللَ َوَأضِٔ ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ َٚ افَِّذي ٍء َيٚ َأُّيه

َْٔقِم أَ  ِمُْقَن بِٚهللِ َواف ْٗ ْْتُْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن  وُه إَِػ اهللِ َوافرَّ ِْٖويًَل َؾُرده ـُ َت   {:6}الـساء: [ِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس

 الشرعية عقوباتالعبلقة بين العقيدة، وال المطمب الثالث:
مف المعمكـ أف العقيدة أكالن كقبؿ كؿ شيءو؛ ألف العقيدة إذا رسخت في نفكس الناس  

رضي اهلل  عائشةلمؤمنيف أـ ا قامكا بعمؿ ما يترتب عمييا، كأدلة الشرع ذاخرةه بذلؾ، منيا: قكؿ
تَّى ًإذىا ثىابى العنيا: " نًَّة كىالنَّاًر حى ًؿ ًفييىا ًذٍكري اٍلجى ا نىزىؿى ًمٍنوي سيكرىةه ًمٍف اٍلميفىصَّ ؿى مى نَّاسي ًإنَّمىا نىزىؿى أىكَّ

بيكا  ؿى شىٍيءو الى تىٍشرى لىٍك نىزىؿى أىكَّ ـي كى رىا ؿي كىاٍلحى بلى ـً نىزىؿى اٍلحى ٍسبلى ٍمرى أىبىدنا ًإلىى اإٍلً ٍمرى لىقىاليكا الى نىدىعي اٍلخى اٍلخى
مَّدو  مىى ميحى نىا أىبىدنا لىقىٍد نىزىؿى ًبمىكَّةى عى لىٍك نىزىؿى الى تىٍزنيكا لىقىاليكا الى نىدىعي الزّْ اًريىةه  كى نّْي لىجى } بىٍؿ أىٍلعىبي كىاً 

ا نى كىالسَّاعىةي أىٍدىىى كىأىمىرُّ  السَّاعىةي مىٍكًعديىيـٍ  مى لىٍت سيكرىةي اٍلبىقىرىًة كىالنّْسىاًء ًإالَّ كىأىنىا ًعٍندىهي { كى   (6)".زى

كأف أكؿ ما  ،أشارت إلى الحكمة اإلليية في ترتيب التنزيؿ قاؿ ابف حجر رحمو اهلل:" 
 ،نزؿ مف القرآف الدعاء إلى التكحيد كالتبشير لممؤمف كالمطيع بالجنة كلمكافر كالعاصي بالنار

  (7)".عمى ذلؾ أنزلت األحكاـ فمما اطمأنت النفكس
                                                 

 .[9/113كشاكرىـ في األمر تعالى: وترجمة باب قكل ،االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،صحيح البخارم]انظر: ((1
 (.64مباحث في عمـك القرآف )ص ،لقطافا ،(6/468ج( انظر: ابف كثير، البداية كالنياية)(2
ألثير، الكامؿ في ابف ا ،(2/207ج) الطبرم، تاريخ الطبرم ،(5/42ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(3

 (.6/561ج) ابف كثير، البداية كالنياية ،(2/71،75،81،172ج) التاريخ
 (.2/319ج) ( انظر: ابف كثير، السيرة النبكية(4
 (.18/201ج) ( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(5
 .[4993حديث رقـ :6/185 ،تأليؼ القرآف /فضائؿ القرآف ،صحيح البخارم]( (6
 (.9/40جر، فتح البارم )( ابف حج(7
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الذم عاش في مكة أكثر مف عقدو يدعك الناس إلى العقيدة  كىذا جميه في دعكة النبي  
، كما دعا إلقامة حدو عمى أحد، كلما ذاع سيط اإلسبلـ  اإلسبلمية، كما أقاـ عقكبةن عمى أحدو

عقكبة الشرعية كفؽ كأصبح لممسمميف دكلة في المدينة أقاـ الحدكد كأنزؿ بالمخالفيف ال
، كلـ يكف ىمو بذلؾ النيؿ مف الخمؽ، بؿ العمؿ عمى إقامة شرع اهلل تعالى، كقد (1)ضكابطيا

ا بىمىغىًني :}كاف يحث الناس عمى العفك قبؿ رفع األمر إليو، فقاؿ  ـٍ فىمى ا بىٍينىكي ديكدى ًفيمى تىعىافُّكا اٍلحي
د  فىقىٍد كىجىبى  ديكدى عىًف :}، فقاؿ (3)درأ بالشبيات، كبيف أف الحدكد ت(2){ًمٍف حى اٍدرىءيكا اٍلحي

ـى أىٍف ييٍخًطئى  ا مى مُّكا سىًبيمىوي، فىًإفَّ اإٍلً ا فىخى ٍدتيـٍ ًلميٍسًمـو مىٍخرىجن ، فىًإٍف كىجى ا اٍستىطىٍعتيـٍ   ًفي اٍلعىٍفكً اٍلميٍسًمًميفى مى
ٍيره ًمٍف أىٍف ييٍخًطئى ًباٍلعيقيكبىةً  يقيـ العقكبات ىك السمطاف أك نائبو، ال يفيد أف الذم  ا، كىذ(4){خى

       (5)غيرىـ مف آحاد الناس.

مىى :} فىقىاؿى  "ًفي مىٍجًمسو  كينَّا ًعٍندى النًَّبيّْ قاؿ :"  كعف عبادة بف الصامت  بىاًيعيكًني عى
فىى ًمٍنكي ...أىٍف الى تيٍشًركيكا ًبالمًَّو شىٍيئنا كىالى تىٍسًرقيكا كىالى تىٍزنيكا ابى ًمٍف فىمىٍف كى مىٍف أىصى مىى المًَّو كى ـٍ فىأىٍجريهي عى

مىٍيًو ًإٍف شىاءى غى  ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فىسىتىرىهي المَّوي عى مىٍف أىصى تيوي كى ٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فىعيكًقبى ًبًو فىييكى كىفَّارى فىرى لىوي كىاً 
  (6){.شىاءى عىذَّبىوي 

مؼ، فنيى عف الشرؾ أكالن، كىك يفيد الكاجب عمى المك في ىذا الحديث رتب النبي  
كجكب إخبلص التكحيد، ثـ ذكر ما يترتب عمى ذلؾ مف أكامر الديف، كبيف أف الحد مكفره لما 
كاف مف خطيئة العبد التي سببتو، ما لـ يتعمؽ ذلؾ بحقكؽ الخمؽ، أك أف الحد كاف بسبب 

ف أف مف أصاب حدان كلـ يظير الشرؾ كالردة، فيذا ال يكفر، بؿ ىك مف قبيؿ زيادة النكاؿ، كبي
، كىذا بخبلؼ الشرؾ، فإف مف لقي اهلل (7)أمره، فيك تحت مشيئة اهلل تعالى، بالعفك أك العقكبة

                                                 

 (.64،63،52)ص ( انظر: القطاف، مباحث في عمـك القرآف(1
 ،[4376حديث رقـ :6/429 ،العفك عف الحدكد ما لـ يبمغ السمطاف /الحدكد ،أبك داكد: سنف أبي داكد]( (2

 .صحيح لغيره
 .(4/15)ج ،سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ ،( انظر: الصنعاني(3
 ،كلـ يخرجاه" ،"صحيح اإلسناد، كقاؿ:[8163حديث رقـ :4/426 ،الحدكد ،المستدرؾ لمحاكـ]الحاكـ: ( (4

 (.1/22جالجامع الصغير مف حديث البشير النذير) . انظر:كصححو جبلؿ الديف السيكطي
  (.2/373جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(2/256ج) ( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(5
 [.6784حديث رقـ :8/159 ،الحدكد كفارة /الحدكد ،صحيح البخارم]البخارم: ( (6
 (.12/84ج( ك)1/68،65ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(7
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مّْد في النار، قاؿ تعالى: ْك ]عميو خي ـْ ُيْؼِ ـْ َيَنُٚء َوَم ُر َمٚ ُدوَن َذفَِؽ دَِ ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ َٓ َي إِنَّ اهللَ 

ى إِْثًَم َظئًَِم بِٚهللِ ِد اْؾَسَ ََ    .{59}الـساء:[ َؾ

اظيار السركر كالبشاشة عندما ييخبر بكقكع ما يكجب الحد،   كلـ يكف مف منيج النبي 
 أك يقرُّ عنده أحده بما يكجب عميو الحد أك التعزير، كمف أدلة ذلؾ:

ؿو قيًطعى ًفي اإٍلً ، قاؿ :"عف صفكاف بف أمية   ؿى رىجي ـً ًإفَّ أىكَّ  -أىٍك ًمفى اٍلميٍسًمًميفى  -ٍسبلى
ؿه أيًتيى ًبًو النًَّبيُّ  ا أيًسؼَّ كىٍجوي رىسيكًؿ اهلًل رىجي : يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإفَّ ىىذىا سىرىؽى، فىكىأىنَّمى  ، فىًقيؿى

: يىا رىسيكؿى  ـٍ يي ادنا، فىقىاؿى بىٍعضي ا لىؾى  رىمى : مى :اهلًل، أىٍم يىقيكؿي ا يىمٍ }؟ فىقىاؿى مى ؟ كىأىٍنتيـٍ أىٍعكىافي الشٍَّيطىاًف نىعيًنيكى
، كىاهللي  ـٍ اًحًبكي مىى صى ، كىالى يىٍنبىًغي عى د  إً  عىفيكّّ ييًحبُّ اٍلعىٍفكى ، ثيَـّ {الَّ أىقىامىوي ًلكىاًلي أىٍمرو أىٍف ييٍؤتىى ًبحى

ؿْ ]:قىرىأى  ُُ َر اهللُ فَ ٍِ ٌْ بهقَن َأْن َي
َٓ ُُتِ ُحقا َأ ٍَ َْٔه قا َوْف ٍُ ًْ َٔ قٌر َرِحٔؿٌ  َوْف ٍُ .{"{33:الـور} [َواهللُ َؽ

(1) 

دى عند أىًمو كعف ابف عباس رضي اهلل عنيما أف رجبلن:"   جاء ًمف أرضًو ًعشاءن فىكىجى
، فقاؿ: يا رجبلن، فرأل بعينو كسىمعى بأيذنىيو، فمـ ييًيٍجوي حتى أصبىح، ثـ غدا عمى رسكًؿ اهلل 

، فكره رسكؿى اهلل، إني جئتي أىمي ًعشاءن فكجدتي  عندىىـ رجبلن، فرأيت بعينيَّ كسمعتي بأذنيَّ
 (2){.ما جاء بو، كاشتدَّ عميو رسكؿي اهلل 

عمى العفك بيف الناس فيما يكجب الحد مف األعماؿ المنكرة قبؿ  بؿ كحث النبي  
ديكدى ًفي بف عمرك رضي اهلل عنيما أف رسكؿ  اهلل عف عبدرفعيا لمسمطاف، ف ا قاؿ:} تىعىافيكا اٍلحي مى

.} د  فىقىٍد كىجىبى ا بىمىغىًني ًمٍف حى ، فىمى ـٍ بىٍينىكي
(3) 

كاف يرفع صكتو بالتكبير أك الييتاًؼ عند إقامة الحد كلـ يأمر  كما لـ يرد أف النبي  
 كاف ينكر سب المىٍحديكًد أك الميعذَّر، كمف ذلؾ: بذلؾ أصبلن، ككؿ ما كرد في ىذا الباب أنو 

ؿو قىٍد شىًربى قىاؿى  أيًتيى النًَّبيُّ  :"قاؿ  ما ركاه أبك ىريرة ٍيرىةى  {،اٍضًربيكهي } :ًبرىجي فىًمنَّا  :قىاؿى أىبيك ىيرى
رىؼى قىاؿى بىٍعضي اٍلقىٍكـً أىٍخزىاؾى المَّ  اًربي ًبثىٍكًبًو فىمىمَّا اٍنصى اًربي ًبنىٍعًمًو كىالضَّ اًربي ًبيىًدًه كىالضَّ  "،وي الضَّ

مىٍيًو الشٍَّيطىافى  الى تىقيكليكا ىىكىذىا:}قىاؿى   (4){.الى تيًعينيكا عى
                                                 

 "حسف بشكاىده".،[7/84ابف حنبؿ، مسند أحمد ]( (1
  .حديث صحيح،[2256حديث رقـ :3/569 ،في المعاف /الطبلؽ ،أبك داكد: سنف أبي داكد]( (2
كقاؿ  ،[7332حديث رقـ :7/12 ،ما يككف ًحٍرزنا كما ال يكيكفي / قطع السارؽ ،السنف الكبرل]النسائي:  ((3

 (:"حسف".1/568)،(2954األلباني في صحيح الجامع برقـ)
نو ليس بخارج مف الممة /الحدكد ،( ]البخارم: صحيح البخارم(4  :8/159، ما يكره مف لعف شارب الخمر، كا 

 .[6781حديث رقـ
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عف المثمة في كؿ األحكاؿ، كلـ يأمر بحز الرؤكس كال بالحرؽ كال  نيى النبي  كقد 
 بغير ذلؾ مف الميثمة.

أما حز الرؤكس، فمـ يرد فيو حديثه صحيح، بؿ ما كرد في ذلؾ مف أحاديث كميا  
مع أبي جيؿ، أك ما  ؾ مف فعؿ ابف مسعكد مضطربة، قد تكمـ العمماء في أسانيدىا، أكاف ذل

ال يصح  في ىذا أحاديث عف النبي  رحمو اهلل:" السجستاني قاؿ أبك داكد، (1)كرد عف غيره
ُروا كىك يختمؼ عف ضرب الرقاب الذم في قكؿ اهلل تعالى: (2)".منيا شيء ٍَ ـَ ـَ  ٔتُُؿ افَِّذي َِ ]َؾِ٘ذا َف

َؿِٚب  َب افرِّ بضربة (3)بالسيؼ اس كحصدىيككف بحز الرؤك  ف ىذا الضرب، أل{5}حمؿد:[...َؾََضْ
 . تختمؼ عف الحز بسكيف أك غيرهسريعة 

فاء الراشديف كال مف منيج الصحابة ممف منيج الخي كنقميا  التمثيؿ بحز الرؤكسكلـ يكف  
 رمعيٍقبىة بف عا العجـ، فعف ، بؿ مف منيج الكفار، ألف ذلؾ ليس مف منيج اإلسبلـالكراـ 

سىنىةى، بىعىثىاهي بىًريدنا ًبرىٍأًس يىنَّاؽو اٍلًبٍطًريًؽ ًإلىى أىًبي " ،(4) شيرىٍحًبيؿى اٍبفى حى ك ٍبفى اٍلعىاًص، كى أىفَّ عىٍمرى

ًميفىةى رىسيكًؿ اهلًل  : يىا خى مىى أىًبي بىٍكرو ًبالرٍَّأًس أىٍنكىرىهي فىقىاؿى ـى عى دّْيًؽ، فىمىمَّا قىًد ـٍ يىٍفعى بىٍكرو الصّْ ميكفى ، ًإنَّيي
 ، ا يىٍكًفيًني اٍلًكتىابي ، فىًإنَّمى ؟ الى ييٍحمىمىفَّ ًإلىيَّ رىٍأسه كـً : أىفىاٍسًتنىاننا ًبفىاًرسى كىالرُّ بىري ذىًلؾى ًبنىا، قىاؿى  (5)".كاٍلخى

النفر مف  قصةفي  كال يستدؿ عمى حز الرؤكس أك أم نكعو مف المثمة بحديث أنس  
ٍينىةى  بالطعاـ كالشراب كالدكاء ثـ عدكا عمى إبؿ الصدقة فقتمكا  لنبي ذيف أكرميـ اال عيٍكؿو كىعيرى

حضارىـ ثـ"  الراعي، كساقكا اإلبؿ فأمر النبي  قىطىعيكا بمبلحقتيـ كا  ـٍ كى كا أىٍعيينىيي ـٍ فىسىمىري أىمىرى ًبًي
اًلًيـٍ  مىى حى تَّى مىاتيكا عى رًَّة حى تيًركيكا ًفي نىاًحيىًة اٍلحى ـٍ كى اؽ ىذا الحديث خارم بعد أف س"، ألف البأىٍيًديىيي

                                                 

 (. 4/286ج)في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التمخيص الحبير، ( انظر: ابف حجر(1
 (.230ما جاء في حاؿ الرؤكس)ص /الجياد ،المراسيؿأبك داكد، ( (2
 (.7/304جتفسير القرآف العظيـ ) انظر: ابف كثير، ((3
حسف  ،شاعران فصحيان  كاف عالمان فقييان فرضيان  ،( ىك الصحابي الجميؿ عقبة بف عامر الجيني المصرم(4

 ،ممف ركل عنو سعيد بف المسيّْب ،شارؾ في فتح الشاـ كمصر ككاف بريد عمر بفتح دمشؽ ،الصكت بالقرآف
 (.2/467جق كدفف في المقطـ. انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي)58كلي إمرة مصر كمات بيا 

كقاؿ ابف حجر في التمخيص  ،[8620 ـحديث رق :8/51 ،حمؿ الرؤكس /السير ،السنف الكبرل :النسائي]( (5
 إسناده صحيح"." (:4/201) ،(1875) الحبير برقـ
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 بىمىغىنىا أىفَّ النًَّبيَّ (1)قىاؿى قىتىادىةي :" فقاؿ ألحقو مباشرة بقكؿ التابعي الذم نقؿ الحديث عف أنس 
ٍف اٍلميٍثمىةً  يىٍنيىى عى دىقىًة كى مىى الصَّ   (2)".بىٍعدى ذىًلؾى كىافى يىحيثُّ عى

، كما ركاه قتادة رحمو اهلل ىذا (3)ألطراؼكالمثمة ىي: العقكبة كالتنكيؿ بالتشكيو كقطع ا 
صحيحو، كىي بنفس سند  ذه الركاية، كىالعقابيفيد عدـ جكاز العمؿ بما كرد في الحديث مف 
، كأنو جاء "ىك مكصكؿ باإلسناد المذككر إليو" الحديث المذككرة معو، قاؿ ابف حجر رحمو اهلل:

بأسانيد متصمة صحيحة مرفكعة إلى النبي 
، كأنو كاف قبؿ أف أف ذلؾ منسكخه  كرذ، ثـ (4)

الذم أسمـ بعد قصتيـ كقد سمع اإلذف  ما نقؿ عف أبي ىريرة ب أيضان  كستدؿ، تنزؿ الحدكد
مف القكؿ  كبلمو نحكشرحو لصحيح مسمـ في  رحمو اهلل كما ذكر النككم ،(5)بذلؾ ثـ النيي عنو

 عمراف بف حصيف  بي الجميؿكقد جمَّى الصحا، (6)كأف ذلؾ كاف قبؿ نزكؿ الحدكد ،بالنسخ
ـى ًفينىا رىسيكؿي اهلًل : "ىذا فقاؿ ٍثمىةً  مىا قىا نىيىانىا عىًف اٍلمي دىقىًة، كى نىا ًبالصَّ ًطيبنا ًإالَّ أىمىرى عف  كجاء، (7)"خى

المثمة عمى الحيكاف، كذلؾ لما رأل غبلمان يربط دجاجة أنكر  أنو ابف عمر رضي اهلل عنيما
ٍيريىىا ًلٍمقىٍتؿً :" ميا كقاؿ أف النبي كيرمييا، فذىب إليو كح كالمراد ، (8)"نىيىى أىٍف تيٍصبىرى بىًييمىةه أىٍك غى

، فإف كاف ىذا حكـ اإلسبلـ في (9)الحبس بالربط أك غيره حتى المكت ىك: في الحديث بالصبر
  (10).مع األدمي ذلؾ ككففمف باب أكلى أف يالحيكاف؛ 

[]َوإِْن َظٚؿَ أما قكؿ اهلل تعالى:  ـَ ٚبِِري َق َخْرٌ فِِهَّ ُتْؿ َْلُ ـْ َصَزْ
ثِْؾ َمٚ ُظقؿِْبُتْؿ بِِف َوَفئِ ِّ ٚؿُِبقا بِ ًَ  ْبُتْؿ َؾ

الصحيح مف أقكاؿ عممائنا أف المماثمة كاجبة، إال أف " ، قاؿ ابف العربي رحمو اهلل:{237}الـحل:

                                                 

ق(، كاف كفيؼ البصر، لكنو اشتير بقكة الحفظ 118-60) بف ًدعىامىة بف السَّديٍكًسيُّ  قتادة التابعي ىك ((1
.  (.5/269جسير أعبلـ النببلء )الذىبي، انظر:  كجمع أصناؼ العمـك

ٍينىةى  /المغازم ،البخارم ( ]البخارم: صحيح(2  .[4192 حديث رقـ : 5/129 ،قصة عيٍكؿو كىعيرى
 (.2/854جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط ) ،(4/294ج( انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث)(3
 (.7/459,458ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(4
 (.12/200ج) ،(10/142ج) ،(1/341،340ج)المصدر السابؽ( انظر: (5
 (.11/153ج) ( انظر: النككم، المنياج(6
 "صحيح".،[(33/90جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (7
 .[5514حديث رقـ:7/94،باب ما يكره مف المثمة كالمصبكرة/الذبائح كالصيد ،صحيح البخارم ]البخارم: ((8
 (.9/643ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(9

 سماحة اإلسبلـ كرحمة النبكة التي تظافرت بيا األدلة. قدـ الباحث ىذا الرأم ألنو أنسب ل ((10
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ف كانت الضربة بالحجر مجيز ... ك  تدخؿ في حد التعذيب فمتترؾ إلى السيؼ ف ا  ة قتؿ بيا، كا 
 (1)".كانت ضربات فبل

فبل يجكز إال عمى كجو القصاص أما التمثيؿ في القتؿ يخ اإلسبلـ رحمو اهلل: "كقاؿ ش  
َق َخْرٌ :كالترؾ أفضؿ كما قاؿ اهلل تعالى... ُتْؿ َْلُ ـْ َصَزْ

ْثِؾ َمٚ ُظقؿِْبُتْؿ بِِف َوَفئِ ِّ ٚؿِبُقا بِ ًَ ]َوإِْن َظَٚؿْبتُْؿ َؾ

ٚبِرِ  [فِِهَّ ـَ َّٓ بِٚهللِ ]،{237}الـحل:ي َك إِ  (2)".{238}الـحل: [...َواْصِزْ َوَمٚ َصْزُ

، ألنو عمى خبلؼ الدليؿ، فعف أبي ىريرة   بىعىثىنىا ، قاؿ:" كأما الحرؽ فبل يجكز بحاؿو
ا ًبا:}ًفي بىٍعثو فىقىاؿى  رىسيكؿي المًَّو  ننا فىأىٍحًرقيكىيمى فيبلى ننا كى ٍدتيـٍ فيبلى  ثيَـّ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  {،لنَّارً ًإٍف كىجى

كجى  ري ٍدنىا اٍلخي فَّ النَّارى الى ييعىذّْبي ًبيىا ًإالَّ المَّوي فىًإٍف :}ًحيفى أىرى ننا كىاً  فيبلى ننا كى ـٍ أىٍف تيٍحًرقيكا فيبلى ًإنّْي أىمىٍرتيكي
ا ٍدتيميكىيمىا فىاٍقتيميكىيمى  (3){".كىجى

ًميِّا في ركاية "ك   رَّ  أىفَّ عى ـٍ أًلىفَّ حى ٍقيي رّْ ـٍ أيحى ا فىبىمىغى اٍبفى عىبَّاسو فىقىاؿى لىٍك كيٍنتي أىنىا لى ؽى قىٍكمن
دىؽى اٍبفي  ، كفي ركاية":"(4){الى تيعىذّْبيكا ًبعىذىاًب المَّوً }قىاؿى  النًَّبيَّ  : صى ًميِّا، فىقىاؿى فىبىمىغى ذىًلؾى عى
بَّاس  (5)".عى

الرؤكس كالحرؽ كغيرىا فبلبد مف النظر في اعتبار كلك سممنا جدالن بجكاز التمثيؿ بحز  
كما سيأتي، ألف أعداء أيمة اإلسبلـ المتربصيف بيا يممككف  األمكر أخذان بيدم النبي  مآالت

اإلعبلـ المرئي كالمسمكع، كيستخدمكنو لنشر األخبار الكاذبة لتشكيو صكرة اإلسبلـ كأىمو 
 كالصد عف ديف اهلل تعالى.

 خطر الفساد العقديالمطمب الرابع: 
إف كؿ خيرو في الكجكد ىك مف جية الشريعة التي مصدرىا الكحي كالرسالة، ككؿ شر  

مختصه بالعبد فيك بسبب مخالفة الشريعة، أك الجيؿ بيا، كعميو فحاجة العباد لمشريعة فكؽ كؿ 
كت ألف غاية ما يحدث بعدميا م ؛حاجة، فيي أىـ ليـ مف الطعاـ كالشراب، بؿ كمف التنفس

البدف، أما ما يككف بعدـ الشريعة ىك فساد القمب كالبدف كالركح، فيترتب عمى ذلؾ فساد 
                                                 

 ( بتصرؼ يسير.1/162ج( ابف العربي، أحكاـ القرآف )(1
 (.28/314ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
 .[3016حديث رقـ: 4/61 ،ال يعذب بعذاب اهلل /الجياد كالسير ،( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 .[3017حديث رقـ :4/61 ،ال يعذب بعذاب اهلل /ياد كالسيرالج ،( ]البخارم: صحيح البخارم(4
كقاؿ األلباني في السمسمة  ،[1458 حديث رقـ ،ما جاء في المرتد /الحدكد ،( ]الترمذم: سنف الترمذم(5

 (:"صحيح".1/878)،(487برقـ)، الصحيحة مختصرة
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كخيسراف الدنيا كاآلخرة، لذلؾ البد مف معرفة الشريعة، كالعمؿ بيا، كالدعكة إلييا، كقتاؿ المخالؼ 
  (1)ليا، كتكميؿي ذلؾ بالصبر.

رىٍأسي اأٍلىٍمًر بقكلو:} ي كرأس األمر في الشريعة ىك التكحيد كما بيف ذلؾ النب 
ـ ٍسبلى  ، كما يترتب عمييما مف أمكر العقيدة.(3)أم: شيادة التكحيد، (2){اإٍلً

، كقد سبؽ الحديث عف ذلؾ عند كاآلخرة كالفساد العقدم يترتب عميو خسراف الدنيا 
الحديث عف اآلثار المترتبة عمى انحراؼ الناس في المنيج العقدم، كيترتب عميو خسراف 

ـَ ]آلخرة، قاؿ تعالى: ا ي ـَ اخَلِِٚسِ بََؾ ِمُْْف َوُهَق ِْم أَِخَرةِ ِم َْ ـْ ُي َِ ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ اإِلْشََلِم دِيًْٚ َؾ }آل  [َوَم

 بالتكحيد كاالنقياد لو كمف يطمب ديننا غير ديف اإلسبلـ الذم ىك االستسبلـ هلل ":أم ،{96عؿران:
باإليماف بو كبمتابعتو كمحبتو ظاىرنا كباطننا،  اتـ محمد كالعبكدية، كلرسكلو النبي الخ بالطاعة

  (4)."فمف ييقبؿ منو ذلؾ، كىك في اآلخرة مف الخاسريف الذيف بخسكا أنفسيـ حظكظيا
 المطمب الخامس: تقديم األىم عمى الميم

و تعالى، كىذا كاضحه في دعكة أنبيائفي ديف اهلل  تقديـ األىـ عمى الميـ مف األكلكيات  
، قاؿ (5)دعكتيـ بالتكحيد فيك رأس األمر فمو عمييـ الصبلة كالسبلـ، فقد كانكا يبدؤك كرس

ٚ َؾْٚظُبُدونِ ]تعالى: َٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ِْٔف َأ ُٕقِحل إَِف  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ ـْ َؿبَِِْؽ ِم َْٚ ِم ِْ كقد ، {36}األكبقاء:[َوَمٚ َأْرَش
َيٚ َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ  ...]:األنبياء أنيـ قالكا ألقكاميـتكرر في القرآف الكريـ عمى ألسنة جميع 

ُه  ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْؿ ِم ُُ يسرم عمى ما دكف التكحيد مف  تقديـ األىـ عمى الميـك  ،{:6}األعراف:[...َف
   (6).أحكاـ اإلسبلـ

 

 
                                                 

 لسعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادةمفتاح دار اابف القيـ،  ،(19/93ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )(1
 (. 2/319ج)

 .صحيح حديثه  [(36/345)ج ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (2
 .(5/117ج) ابف ماجةالتحقيؽ عمى سنف حاشية  ف،ك األرناؤكط كآخر ( انظر: (3
 (.61التفسير الميسر )ص ،( التركي كآخركف(4
 (.5/117ج) ف ماجةابالتحقيؽ عمى سنف حاشية  ف،ك األرناؤكط كآخر انظر:  ((5
ابف حجر، فتح  ،(4/73جالمنياج )، لنككما ،(34)ص ،الذريعة إلى مكاـر الشريعة ،( انظر: األصفياني(6

 (. 3/448ج( ك)2/529جالبارم)
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 : النبوية ةن  ومن أمثمة تقديم األىم عمى الميم في السُّ 

ثو اهلل تعالى في مكة يدعك إلى اإلسبلـ كانت األصناـ منصكبةن لما بع أف النبي  
لما ليا في  ،حكؿ الكعبة، ككاف يصمي في البيت كىي مف حكلو، لكنو لـ يتعرض ليا في شيءو 

قمكب الناس مف تعظيـو بجيميـ، بؿ كاف يدعك الناس إلى التكحيد، ألف التكحيد إذا دخؿ قمكب 
    (1)الناس أبغضكا المنكر كأزالكه.

ظيار الحؽ ليـ، السيما في حالة  اكىذ  يفيد أف ىدـ أصناـ الكفار قبؿ دعكتيـ لمتكحيد كا 
، كأف نتائجو لف تككف حميدة، كما حدث عندما ىيدـى ضعؼ المسمميف، ليس عمى ىدم النبي 

صنـ بكذا، فقد شاىدنا عمى القنكات اإلعبلمية تعرض مساجد المسمميف لمحرؽ في تمؾ الببلد، 
ف اهلل تعالى نيانا أف نسب آلية الكفار حتى ال يسبكا اهلل تعالى بجيميـ، مع أف سب آليتيـ ثـ إ

ـْ ُدوِن اهللِ ] ، فقاؿ تعالى:(2)كتنقيصيا مشركع إلظيار بطبلف عبادتيا ـَ َيْدُظقَن ِم َٓ َتُسبهقا افَِّذي َو

ِْؿٍ  ْرِ ِظ ٌَ َُٔسبهقا اهللَ َظْدًوا بِ كاف النيي مكجوه لممسمميف بعدـ سب آلية  ، فإف{219}األكعام: [...َؾ
الكفار لما يترتب عمى ذلؾ مف مفاسد، فمف باب أكلى أف ال يفعمكا ما ىك فكقو، كىذا يفيد أف 
السنة في الدعكة إلى اهلل تعالى تحرص عمى مراعات أحكاؿ الداعي كالمدعك، كىك مف تقديـ 

  األىـ عمى الميـ في اإلسبلـ. 

ـي  إلى اليمف داعيان إلى اإلسبلـ قاؿ لو:} معاذ بف جبؿ   كلما أرسىؿى النبيي   ًإنَّؾى تىٍقدى
في  ديكا المَّوى تىعىالىى فىًإذىا عىرى ـٍ ًإلىى أىٍف ييكىحّْ ا تىٍدعيكىي ؿى مى مىى قىٍكـو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب فىٍميىكيٍف أىكَّ كا ذىًلؾى عى

مىٍييً  ـٍ أىفَّ المَّوى قىٍد فىرىضى عى ـٍ أىفَّ المَّوى فىأىٍخًبٍرىي مٍَّكا فىأىٍخًبٍرىي ـٍ فىًإذىا صى لىٍيمىًتًي ـٍ كى مىكىاتو ًفي يىٍكًمًي ٍمسى صى ـٍ خى
كا ًبذىلً  ـٍ فىًإذىا أىقىرُّ مىى فىًقيًرًى ـٍ فىتيرىدُّ عى ًنيًّْي ذي ًمٍف غى ـٍ تيٍؤخى ـٍ زىكىاةن ًفي أىٍمكىاًلًي مىٍيًي تىكىؽَّ اٍفتىرىضى عى ـٍ كى ٍذ ًمٍنيي ؾى فىخي

  (3){.ـى أىٍمكىاًؿ النَّاسً كىرىائً 

                                                 

، تاريخ ابف ابف خمدكف ،(6/571جابف كثير، البداية كالنياية) ،(1/468ج( انظر: ابف كثير، السيرة النبكية)(1
 (. 3/4جالقيـ، إعبلـ المكقعيف) ابف ،(2/461جخمدكف)

 (.268( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(2
 ،أمتو إلى تكحيد اهلل تبارؾ كتعالى ما جاء في دعاء النبي / التكحيد ،( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 .[7372 حديث رقـ :9/114
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في ىذا الحديث بيف الكاجبات عمى المكمفيف، فبدأ باألىـ كىك التكحيد، ثـ  رتب النبي  
رتب عميو ما يمحؽ بو، كىي الصبلة، ألف التكحيد إذا دخؿ قمكب الناس كاف دافعان لفعؿ ما 

  (1)يتبعو.

فتح الباب اآلخر  ترؾ النبي الكعبة قاصران؛ ليس لو إال باب كاحد،  لما كاف بناءك  
ـٍ ًبكيٍفرو :}بقكلو  ذلؾ تقديمان لؤلىـ عمى الميـ، فعبر عف ٍيديىي ًديثه عى يىا عىاًئشىةي لىٍكالى قىٍكميًؾ حى

بىابه يىٍخريجيكفى  ؿي النَّاسي كى عىٍمتي لىيىا بىابىٍيًف بىابه يىٍدخي   (2){.لىنىقىٍضتي اٍلكىٍعبىةى فىجى

بىاب مىٍف تىرىؾى بىٍعضى ااًلٍخًتيىاًر " ديث تحت عنكاف:اهلل ىذا الحكقد أدرج البخارم رحمو  
ٍنوي فىيىقىعيكا ًفي أىشىدَّ ًمٍنوي  ـي بىٍعًض النَّاًس عى رى فىٍي افىةى أىٍف يىٍقصي   (3)".مىخى

كىذا يؤكد أف عمى الداعي مراعاة أحكاؿ المدعكيف، كتقديـ األكلى، حتي ال يينىفّْرى الناس  
دّْثيكا النَّاسى ًبمىا يىٍعًرفيكفى أىتيًحبُّكفى أىٍف ييكىذَّبى المَّوي  :"الى، قاؿ أمير المؤمنيف عميه مف ديف اهلل تع حى

  (4)".كىرىسيكليو
  

                                                 

 ( كما بعدىا.3/358ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(1
مف ترؾ بعض االختيار، مخافة أف يقصر فيـ بعض الناس عنو، فيقعكا  /العمـ ،لبخارم( ]البخارم: صحيح ا(2

 .[126حديث رقـ :1/37 ،في أشد منو
 (.1/37ج) ( انظر: المصدر السابؽ(3
 حديث رقـ :1/37 ،مف خص بالعمـ قكما دكف قـك كراىية أال يفيمكا /العمـ ،( ]البخارم: صحيح البخارم(4

127]. 
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 نيالثا بحثالم
 عمى بصيرة تصحيح العقيدة 

  (1).بالبرىاف القاطع العمـ بالشيء :تعريف البصيرة لغةً 
فتو بالحجة كالدليؿ الشرعي القاطع الذم ال يترؾ : ىي إدراؾ الحؽ كمعر تعريف البصيرة شرعاً 

  (2).في الحؽ لبسان 

ـَ قاؿ اهلل تعالى: ٚ ِم َٕ ِْل َوُشبَْحَٚن اهللِ َوَمٚ َأ ًَ َب ـِ اتَّ ٚ َوَم َٕ ]ُؿْؾ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اهللِ َظَذ َبِهَرٍة َأ

ـَِغ[ حدكد منيجي : ىذه مناسقؿ ل يا محمد  المراد باآلية الكريمة:ف، {219}يوسف:اُدْؼِ
ال شريؾ لو، ببرىاف شرعي كعقمي، أنا كمف  كحدهتعالى إلى عبادة اهلل بيا أدعك التي طريقتي، ك 

تجكز ال تصميح ك ال الدعكة ىذه إلى اهلل تعالى، كأف  ادعك ن كطريقتي منيجيمى كسار عاتبعني 
  (3)بذلؾ فقط.إال 

 نو عمى ما يتيسر جمعو مف منيج النبي كفي ىذا المبحث نقؼ بإذف اهلل تعالى كعك 
 في دعكتو إلى اهلل تعالى، كاهلل أسأؿ التكفيؽ كالثكاب.

 : الوحي مصدر العمم والمعرفةالمطمب األول
، كأصمو معرفة اإليماف باهلل تعالى   العمـ المراد ىنا ىك العمـ الشرعي، الذم ىك سيد العمـك

 (5)، الحاصؿ بدليؿ الكحي.(4)اد، معرفةن مقركنةن بالخضكع كاالنقيكرسكلو

متكقؼه عمى العمـ كالمعرفة، فكمما ازداد العبد معرفة بربو كمما كانت العبادة  كتماـ عبادة اهلل 
 (6)أكمؿ.

                                                 

 (.1/59جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(1/253ج) ، معجـ مقاييس المغةفارسابف ( انظر: (1
زىرة، زىرة  أبك ،(7/201جالشنقيطي، أضكاء البياف) ،(4/284ج) ( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ(2

 (.7/3873جالتفاسير)
السعدم، تفسير  ،(4/422جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(18/179ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(3

 (.248التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص ،(406)ص السعدم
 (.7/397جك) ،(4-2/2ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(4
 (.1/7ج( انظر: ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف)(5
 (.813،35( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(6
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بالعمـ الذم نالو بالكحي، كأنو كاف قبؿ ذلؾ ال  كقد بيف اهلل سبحانو فضمو عمى النبي محمد 
ى القرآف ركحان؛ ألف أركاح العباد تحيا بو مف مكت يعرؼ شيئان مما ناؿ بيذا الكحي، كسمَّ 

َذفَِؽ ]، فقاؿ تعالى: (1)الجيؿ، كأنو ييدم بو مف يشاء مف عباده إلى خير األحكاؿ كالعكاقب ـَ َو

ُٕق َُْٚه  ِْ ًَ ـْ َج
َٓ اإِليََمُن َوَفُِ َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َو ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر َْْٔٚ إَِفَْٔؽ ُروًحٚ ِم َنُٚء َأْوَح َٕ ـْ  ًرا ََنِْدي بِِف َم

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْستَ ِدي إَِػ ِِصَ ْٓ ََّٕؽ َفَت ٚ َوإِ َٕ ـْ ِظَبِٚد ورى:[ِم ـَ ]كقاؿ تعالى:، {63}الشُّ َْٔؽ َأْحَس َِ َُصه َظ َٕ ـُ  ْح َٕ

ٚؾِِِغَ  ٌَ ـَ اف
ِ ـْ َؿبِِِْف َد َٝ ِم ْْ ـُ ْرَآَن َوإِْن  َُ َهِص بََِم َأْوَحَْْٔٚ إَِفَْٔؽ َهَذا اف ََ كالمراد بالغفمة ىنا:  ،{4وسف:}ي [اف

خكتو، أك عف نعمة اإلسبلـ كمعالـ شريعتو، كقكلو تعالى:الغفمة عف قصة يكسؼ   ...]، كا 

َٓ اإِليََمنُ  َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َو ْْ ـُ ورى:[ ...َمٚ  ، كليست الغفمة المذمكمة، بالغفمة عف ذكر  {63}الشُّ
   (2)اهلل تعالى، أك غفمة الكفر.

َْٔؽ َواْصِزْ ...]:آمران نبيو  اهلل  كقاؿ   بِْع َمٚ ُيقَحك إَِف فرد النبي  ،{:21}يوكس: [...اتَّ
:  [...  بُِع ََم َأتَّ َّٕ ـْ َرِّبِّ إِ   {314}األعراف: [...َمٚ ُيقَحك إَِِلَّ ِم

ـي  :"في صحيحو بقكلو اإلماـ البخارم رحمو اهلل ألىمية العمـ عند السمؼ بكبك    بىاب اٍلًعٍم
َّٓ اهللُ]:قىٍبؿى اٍلقىٍكًؿ كىاٍلعىمىًؿ ًلقىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ فىبىدىأى ًباٍلًعٍمـً كىأىفَّ اٍلعيمىمىاءى  ،{:2}حمؿد: [...َؾْٚظ

ثىةي اأٍلىٍنًبيىاءً  ـٍ كىرى ـى  ،ىي ثيكا اٍلًعٍم ظ  كىاًفرو  ،كىرَّ ذى ًبحى ذىهي أىخى ٍف أىخى مىؾى  ،مى مىٍف سى طىًريقنا يىٍطميبي ًبًو ًعٍممنا سىيَّؿى  كى
نَّةً  ـي : }، كقاؿ النبي المَّوي لىوي طىًريقنا ًإلىى اٍلجى ا اٍلًعٍم نَّمى ٍيرنا ييفىقٍّْيوي ًفي الدّْيًف كىاً  ٍف ييًرٍد المَّوي ًبًو خى مى

مـ شرط في صحة ف العأراد بو أعمى ىذا التبكيب بقكلو :" رحمو اهلل، كعمؽ ابف حجر (3){ًبالتَّعىمُّـً 
   (4)".ألنو مصحح لمنية المصححة لمعمؿ ،، فيك متقدـ عمييماالقكؿ كالعمؿ، فبل يعتبراف إال بو

؛ فأخبر عف صفة بخارم صحيحو ببدء الكحي كنزكلوابتدأ الكقاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل :" 
ثـ  ،قرار بما جاء بوثـ أتبعو بكتاب اإليماف الذم ىك اإل ،نزكؿ العمـ كاإليماف عمى الرسكؿ أكالن 
 ككذلؾ اإلماـ أبك محمد الدارمي ،فرتبو الترتيب الحقيقي ،بكتاب العمـ الذم ىك معرفة ما جاء بو

                                                 

 (.489التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص  ،(16/55ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(1
 (.7/79ج( ك)6/89جالشنقيطي، أضكاء البياف) ،(31/196جك) (18/69ج) الرازم، مفاتيح الغيبانظر: ((2
 . [67حديث رقـ :1/24 ،العمـ قبؿ القكؿ كالعمؿ/ العمـ ،( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 (.1/160ج) ابف حجر، فتح البارم ((4
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أم: -كىذاف الرجبلف ،صالحان  كذكر في ذلؾ طرفان  ،: ابتدأ كتابو بدالئؿ النبكة(1)صاحب المسند
 :ليذا كاف أحمد بف حنبؿك ، ؛ كالترمذم كنحكىماأفضؿ بكثير مف مسمـ :-الدارمي كالبخارم

  (2)".كفركعان  ؛ ألنيـ فقياء في الحديث أصكالن يعظـ ىذيف كنحكىما

ال ضؿ   ، كا  مف ىذا يعمـ أف سبيؿ طمب العمـ قبؿ الدعكة إلى اهلل تعالى كاجبه عمى كؿ داعو
ذى النَّاسي :}كأضؿ، ككاف كجياؿ آخر الزماف الذيف قاؿ فييـ رسكؿ اهلل  يَّا رؤكسان اتَّخى ، جي الن

مُّكا مُّكا كىأىضى ، فىضى   (3){.فىسيًئميكا فىأىٍفتىٍكا ًبغىٍيًر ًعٍمـو

 الرجوع إلى الوحي في الحكم عمى كلِّ أمور العقيدة المطمب الثاني:
غيبية، كالغيب ال سبيؿ لمعرفتو إال عف  ائؽقىي حإف كؿ مسائؿ العقيدة اإلسبلمية  

يجب عمى المتكمـ في مسائؿ العقيدة االستدالؿ طريؽ النص الشرعي، مف الكتاب أك السُّنَّة، ف
ف فقد النص كجب عميو التكقؼ عف القكؿ،  يصح القكؿ بالرأم  فبلبالنصكص الشرعية، كا 

عف أمكر إذا سألو الناس  منيجو كاف قد ف  في ىذا الباب تأسيان بالنبي  االستدالؿ بالعقؿك 
 :  إلى الكحي، كمف ذلؾ ، الرجكع في جميعياعقدية غيبيةو 

 الروح معرفة ُكنو -1

ٍيشه ًلميىييكًد: أىٍعطيكنىا شىٍيئنا نىٍسأىؿي عىٍنوي ىىذىا قاؿ، عف ابف عباس رضي اهلل عنيما  : " قىالىٍت قيرى
ًف الرُّ  ميكهي عى ، فىقىاليكا: سى ؿى لىٍت:الرَّجي ـْ َأْمِر َرِّبِّ كًح، فىسىأىليكهي، فىنىزى وُح ِم وِح ُؿِؾ افره ـِ افره َؽ َظ َٕ َُٖفق  َوَمٚ ]َوَيْس

 َّٓ ِؿ إِ ِْ ًِ ـَ اف كًح :" قاؿ كفي ركاية ابف مسعكد  ،(4)"{96}اإلرساء:َؿًَِِٔل[ُأوتُِٔتْؿ ِم فىسىأىليكهي عىٍف الرُّ
ـٍ شىٍيئنا فىأىٍمسىؾى النًَّبيُّ  مىٍيًي ـٍ يىريدَّ عى ى ًإلىٍيوً  ،فىمى  :قىاؿى  ؛ٍحيي فىقيٍمتي مىقىاًمي فىمىمَّا نىزىؿى اٍلكى  ،فىعىًمٍمتي أىنَّوي ييكحى

 َّٓ ِؿ إِ ِْ ًِ ـَ اف ـْ َأْمِر َرِّبِّ َوَمٚ ُأوتُِٔتْؿ ِم وُح ِم وِح ُؿِؾ افره ـِ افره َؽ َظ َٕ َُٖفق ، أفاد (5)"{96}اإلرساء:َؿًَِِٔل[]َوَيْس

                                                 

صاحب المسند  ،ق(255)المتكفى: د عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ الدارمي السمرقندم( ىك أبك محم(1
أثنى عميو العمماء الثقات في زمانو كبعده.  ،كشيخ األئمة مسمـ كأبكداكد كالترمذم كغيرىـ ،ركف الديف ،كالتفسير

 (.12/224ج) انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي
 (.2/4ج)( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (2
حديث  :4/2058 في آخر الزماف، رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف /العمـ ،صحيح مسمـ]مسمـ: ( (3
 . [2673رقـ
(:"حسف 1/209(،)99، قاؿ األلباني في التعميقات الحساف برقـ)[(4/154جمسند أحمد) ابف حنبؿ،] ((4

 ."صحيح
 .[4721حديث رقـ :6/87 ،[85ف الركح{ ]اإلسراء: }كيسألكنؾ ع /التفسير ،( ]البخارم: صحيح البخارم(5
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االجتياد فيما كرد فيو النص، كأف  ـالحديث التكقؼ عف الفتكل في أمكر الغيب بغير دليؿ، كعد
    (1)الغيب كحده. اهلل تعالى استأثر بعمـ

 الكبلم في القدر -2

رىجى رىسيكؿي اهلًل عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما، قاؿ: "  ذىاتى يىٍكـو  خى
رىجى  -كفي ركاية-،كىالنَّاسي يىتىكىمَّميكفى ًفي اٍلقىدىرً  مىى خى اًبوً  عى :  -(2)يىتىنىازىعيكفى ًفي اٍلقىدىر كىىيـ أىٍصحى قىاؿى

كىأىنَّمى  : ا تىفىقَّأى كى ـٍ : فىقىاؿى لىيي ًب، قىاؿى ـٍ تىٍضًربيكفى }ًفي كىٍجًيًو حىبُّ الرُّمَّاًف ًمفى اٍلغىضى ا لىكي وي مى ًكتىابى اهلًل بىٍعضى
ـٍ ًببىٍعضو    (3)."{؟ ًبيىذىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي

"، أم: يتناظركف ٍلقىدىريىتىنىازىعيكفى ًفي ا-كركاية -يىتىكىمَّميكفى " :رضي اهلل عنيماقكؿ ابف عمرك  
ا تىفىقَّأى " في مسائؿ القدر، كقكلو: يتشقؽ  كأنما "، أم:ًفي كىٍجًيًو حىبُّ الرُّمَّاًف ًمفى اٍلغىضىبً  كىأىنَّمى

ان يشبو احمرار حب الرُّمَّاف مف شدة غضبو لكبلميـ في ىذا األمر بغير برىاف، ار ر كجيو إحم
ـٍ تىٍضًربيكفى :}كقكؿ النبي ا لىكي وي ًببىٍعضو ًكتى مى  القرآف ياتآ بعض {، أم: تعارضكفابى اهلًل بىٍعضى

ـٍ :}كقكلو  ، كأنكـ تدَّعكف تناقضيا،ببعضيا {، أم: إنما ضمت األمـ ًبيىذىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي
كقد أفاد الحديث أف العباد يجب عمييـ أف يقكمكا عمى  السابقة بالخكض في مثؿ ىذه األمكر،

أكامر الشرع، كأف يدعكا ما نيكا عنو، كما لـ يكمفكا بو، كأال يبحثكا عف معرفة  ما أيمركا بو مف
مف األمكر الغيبية التي استأثر اهلل  القدر فكأ عمَّة ما ال يمكف معرفتو مف أحكاـ الشرع الغيبية،

أم: ينكر  قدرٌيا، يصير أف يأمف لـ و دكف الكقكؼ عمى الدليؿ الشرعيفي يبحث مفك  ،بعمميا
العباد عمى  أم: يعتقد أف اهلل تعالى أجبر جبرٌيا، أك ر اهلل تعالى كعممو بما يككف في خمقو،تقدي

  (4)أفعاليـ، فمف يفعؿ خيران فبتقدير اهلل عميو، كمف يعمؿ شران فبتقدير اهلل عميو.

        قيام الساعة وقت معرفة -3

َٖ ]:نزؿ قكؿ اهلل تعالىفالساعة، قياـ  كقت عف ئؿ النبي سي  ِٜ َيْس َٚظ ـِ افسَّ ََٕؽ َظ ٚنَ ُفق  َأيَّ

ََمَواِت َوإَْرضِ  ْٝ ِْم افسَّ َِ َُ َّٓ ُهَق َث ٚ إِ َٓ
ٚ فَِقْؿتِ َٓ ٔ ِِّ َٓ َُيَ ٚ ِظَْْد َرِّبِّ  َٓ ُّ ِْ ََم ِظ َّٕ ًٜ ُمْرَشَٚهٚ ُؿْؾ إِ َت ٌْ َّٓ َب ْؿ إِ ُُ ْٖتِٔ َٓ َت  

ٚ َٓ ُّ ِْ ََم ِظ َّٕ ٚ ُؿْؾ إِ َٓ لٌّ َظْْ
ٍِ ََّٕؽ َح َٖ ـَ َؽ  َٕ َُٖفق قنَ  َيْس ُّ َِ ًْ َٓ َي ِس  َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ

  {298}األعراف:[ِظَْْد اهللِ َوَفُِ

                                                 

 (.8/404ج) انظر: ابف حجر، فتح البارم ((1
 .حديث صحيح ،[(11/435ابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (2
 .صحيح حديث ،[(11/250ابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (3
 كما بعدىا. ،(2/531ج)مشارؽ األنكار ،( انظر: محمد بف مكسى(4
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أم: يسألؾ يا محمد كفار مكة عف الساعة متى ستككف، قؿ ليـ: ال يعمـ ذلؾ إال اهلل كحده، كال  
أكد ليـ أف عمميا عند ك تأتيكـ إال فجأة، يسألكنؾ عنيا كأنؾ حريصه عمى استقصاء عمـ كقتيا، 

أكَّؿى مقيـو ليذا  كقد كاف النبي ، (1)لناس ال يعممكف ذلؾ لعدـ إيمانيـ، كأف أكثر ااهلل كحده
صكرة في  لما أتى النبي  يذكر مف أسئمة جبريؿ فيما  فعف عمر بف الخطاب ، األمر

ًة، قىاؿى أىخٍ " قاؿ:كاف مف أسئمتو أف رجؿو يسألو، ف ًف السَّاعى ٍنيىا  اٍلمىٍسئيكؿي  مىا}:-النبي-ًبٍرًني عى عى
ال عمـ لي كال لؾ، بؿ ىي مما استأثر اهلل تعالى بعممو، كقد أفاد  أم: ،(2){ًبأىٍعمىـى ًمفى السَّاًئؿ

الحديث أف المفتي كغيره إذا سئؿ عما ال يعمـ؛ أف يقكؿ ال أعمـ، كأف ذلؾ ال ييًعيبيو، بؿ يدؿ 
  (3)عمى كفرة عممو ككرعو كتقكاه.

 ب تبارك وتعالىصفة الر  معرفة -4

حيث  بو بف كىع أيبىيّْ ما ذكره  ،عف صفات اهلل تعالى مما جاء في سؤاؿ النبي   
بَّؾى "قاؿ: مَّدي، اٍنسيٍب لىنىا رى ، قىاليكا: يىا ميحى ُؿْؾ ُهَق اهللَُّ َأَحٌد اهللَُّ ]:فىأىٍنزىؿى المَّوي  ،أىفَّ اٍلميٍشًرًكيفى

ُد  َّ ًقا َأَحٌد  دََلْ َيِِ ]:الذم الصمد}قاؿ:، {2,3:اإلخالص}[افهَّ ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ ، {4اإلخالص: }[َوََلْ ُيقَفْد َوََلْ َي
فَّ المَّوى الى يىميكتي كىالى  ، كىاً  لىٍيسى شىٍيءه يىميكتي ًإالَّ سىييكرىثي ، كى  أًلىنَّوي لىٍيسى شىٍيءه ييكلىدي ًإالَّ سىيىميكتي

ًقا َأَحٌد ]،ييكرىثي  ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ ْ َي : لى ، [5:اإلخالص][ َوََل لىٍيسى كىًمٍثًمًو قىاؿى ـٍ يىكيٍف لىوي شىًبيوه، كىالى عىٍدؿه كى
   (4)."{شىٍيءه 

        بيان استئثار اهلل تعالى بعمم الغيب  -5

معرفتيا، إال بما جاء بو بالغيبية لقطع الطمع كالتكيف  مكراألمر في األاهلل تعالى أجمؿ  
ـْ :كأمتو نبيو آمران  الكحي، فقاؿ  ُؿ َم َِ ًْ َٓ َي َّٓ  ]ُؿْؾ  َٛ إِ ْٔ ٌَ ََمَواِت َوإَْرِض اف ِْم افسَّ

{65}افّْؾ:[...اهللُ
َٓ َأُؿقُل كقاؿ سبحانو: ،(5) َٛ َو ْٔ ٌَ ُؿ افْ َِ َٓ َأْظ ـُ اهللَِّ َو

ْؿ ِظِْْدي َخَزائِ ُُ َٓ َأُؿقُل فَ ]ُؿْؾ 

] َّٓ َمٚ ُيقَحك إَِِلّ بُِع إِ ٌَِؽ إِْن َأتَّ ْؿ إِِّنِّ َم ُُ كرحمتو، كال  أممؾ مفاتيح رزؽ اهلل ، أم: ال {52}إًٕٚم: َف
                                                 

 (.311)ص السعدم، تفسير السعدم ،(3/518ج) فسير القرآف العظيـ( انظر: ابف كثير، ت(1
بياف اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجكب اإليماف بإثبات قدر اهلل سبحانو  /اإليماف ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2

 .[8حديث رقـ :1/37 ،كتعالى
 (.39ابف رجب، جامع العمـك كالحكـ)ص ،(1/158ج) ( انظر: النككم، المنياج(3
كقاؿ: "ىذا حديث  ،[3987حديث رقـ :2/589 ،تفسير سكرة اإلخبلص/التفسير ،الحاكـ: مستدرؾ الحاكـ] ((4

 كقاؿ الذىبي :"صحيح". ،صحيح اإلسناد ك لـ يخرجاه"
 (.6/207ج) ( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(5



213 

 

، كلست ممكان مف المبلئكة، إنما أنا بشره أتبع ما يكحى إال ما يعممنيو ربي ؛أعمـ مف الغيب شيئان 
، كال أدنى منو.   (1)إليَّ مف ربي، كلست أخرج عنو قيد شبرو

 سبيؿمعمكـه أف ك  الحؽ الذم ينبغي أف يككف عميو مف أراد الرشاد في الداريف،ؿ سبيالفيذا ىك  
ـِ ]كاحده ال يتعدد، قاؿ تعالى: الحؽ ٚ َوَم َٕ ُؿْؾ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اهللِ َظَذ َبِهَرةٍ َأ

ِْل ًَ َب   .{219}يوسف:[...اتَّ

 منيا: ،الغيبية في أمور العقيدة النبي  ىناك صوٌر أحدثيا الناس تخالف منيجو  

أمكر بمادىـ عمى تصكرىـ الناتج عف كفرىـ البعث باعت كفار مكة، حيث أنكركا ؿضبل -1
َِٕخَرًة)72َأئَِّْٚ َدَْرُدوُدوَن ِْم احَلٚؾَِرِة)...]فقالكا مستغربيف: ،(2)الغيب َّْٚ ِظَيًٚمٚ  ـُ ( 77( َأئَِذا 

كالمراد بالحافرة، الحالة التي كانت أجسادىـ عمييا قبؿ مكتيـ، كنخرة أم  ،}الـَّازعات{[
  (3)بالية.

حقائؽ اإليماف  ، كاعتمادىـ عمى عقكليـ فية بمخالفتيـ منيج النبي المعتزل تضم -2
، كعطمكا صفات الرب تبارؾ (5)يكـ القيامة ، كالشفاعة(4)عذاب القبرالغيبية، فانكركا 

  (6)كتعالى.
، اعتقد أف غير اهلل تعالى ضعؼ إيمانو كجيمو بسنة نبيو لالمسمميف مف عامة بعض ال -3

ر، أك يعمـ اليكشؼ  ٍف أىتىى عىرَّافنا } :غيب، فتعامؿ مع المنجميف، كقد قاؿ النبي الضي مى
ةه أىٍربىًعيفى لىٍيمىة بلى ـٍ تيٍقبىٍؿ لىوي صى ، لى ، كالعراؼ: ىك اسـه عاـه لمف يزعمكف (7){فىسىأىلىوي عىٍف شىٍيءو

، فيزعـ أحدىـ أنو يدؿ عمى المسركؽ، أك الضالة، كىك اعتداءه عمى (8)أمكر الغيب ةمعرف
 اهلل الذم استأثر بعمـ الغيب. حؽ

                                                 

 (.257)ص دمتفسير السع السعدم، ،(3/258ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
 (.8/313ج) ( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(2
 (.583( انظر: التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص(3
 (. 4/284ج) ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ،(2/318ج( انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف)(4
 (.11/436ج) ابف حجر، فتح البارم ،(2/354ج( انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف)(5
الشيرستاني،  ،(322)ص البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ ،(2/363ج( انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف)(6

 (.1/42ج) الممؿ كالنحؿ
تياف الكياف،  تحريـ الكيانة /السبلـ ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(7  .[2230حديث رقـ: 4/1751كا 
 (.35/173ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(8
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مَّدو كفي ركاية:} مىى ميحى ا أيٍنًزؿى عى ، فىقىٍد كىفىرى ًبمى ا يىقيكؿي دَّقىوي ًبمى ٍف أىتىى كىاًىننا، أىٍك عىرَّافنا، فىصى ، (1){مى
   (2)كالكاىف: مف التكيُّف، أم الذم يزعـ عمـ الكائنات في المستقبؿ بالرؤيا، أك تمقيف الجف.

في زماننا مف يقسـ بقكلو:" فزت كرب الكعبة يا فبلف بالشيادة"، كقد نيى مف المسمميف  -4
،لما تكفي عثماف (3)، فعف أـ العبلء األنصاريةعف مثؿ ىذا كبيف أف عممو هلل  النبي 

مىٍيؾى لىقىٍد أىٍكرىمىؾى بف مظعكف، قالت:"  مىٍيؾى أىبىا السَّاًئًب فىشىيىادىًتي عى المَّوي فىقىاؿى قيٍمتي رىٍحمىةي المًَّو عى
ٍف ييٍكًرميوي المَّوي فىقىاؿى  رىسيكؿي المًَّو  ا ييٍدًريًؾ أىفَّ المَّوى أىٍكرىمىوي فىقيٍمتي ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى المًَّو فىمى مى كى
ك لىوي الٍ  رىسيكؿي المًَّو  ىٍرجي اءىهي اٍليىًقيفي كىالمًَّو ًإنّْي ألى ا أىٍدًرم أىمَّا ىيكى فىكىالمًَّو لىقىٍد جى ٍيرى كى كىالمًَّو مى خى

دنا أىبىدنا اذىا ييٍفعىؿي ًبي فىقىالىٍت كىالمًَّو الى أيزىكّْي بىٍعدىهي أىحى   (4)".كىأىنىا رىسيكؿي المًَّو مى

، كأف يعمؿ كؿ مف يتصدر لمقكؿ في ديف اهلل تعالى؛ أف يتعمـ سنة نبيو  فينبغي عمى 
نما جاء خبلؼ مف خالؼ لقمة معرفتيـ بما جاء عف إبمنيجو، قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل: "

   ."(5)النبي 

 ثالث: إنكار المنكر بغير منكرالمطمب ال
 ، كالمقصكد ىنا ىك بياف منيج النبي (6)سبؽ الحديث عف بياف معنى المنكر كحكمو 

 ، منيا:ةفي انكار المنكر بغير منكر، كأمثمة ذلؾ في السنة كثير 

أينىاسه  أىتىى النًَّبيَّ " عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: ر بالسب،الكفا اببعدم مقابمة سِ  -1
مىٍيؾى يىا أىبىا اٍلقىاًسـً قىاؿى  ـي عى مىٍيكيـٍ :}ًمٍف اٍليىييكًد فىقىاليكا السَّا ـي  {كىعى ـٍ السَّا مىٍيكي اًئشىةي قيٍمتي بىٍؿ عى قىالىٍت عى

ـي فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ا قىاليكا  { تىكيكًني فىاًحشىةن يىا عىاًئشىةي الى :}كىالذَّا فىقىالىٍت مىا سىًمٍعتى مى
ـٍ الًَّذم قىاليكا قيٍمتي :}فىقىاؿى  مىٍيًي لىٍيسى قىٍد رىدىٍدتي عى ـٍ  :أىكى مىٍيكي اًئشىةي فىًإفَّ قاؿ:} { كفي ركايةكىعى ٍو يىا عى مى

                                                 

 .حديثه حسف ،[15/331ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (1
 (.13/363جابف منظكر، لساف العرب) ،(4/214ج( انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث)(2
( أـ العبلء األنصارية الصحابية رضي اهلل عنيا: ىي بنت الحارث بف ثابت بف خارجة األنصارية (3

 (.7/265جالخزرجية". انظر: ابف حجر، فتح البارم)
 .[7003 حديث رقـ :9/34 ،رؤيا النساء /التعبير ،( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 (.1/44ج) ( ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف(5
 .(4ص( انظر: )(6
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اًئشىةي فىًإفَّ المَّوى ييًحبُّ }مى ، كفي ركاية ثالثة، قاؿ:(1){المَّوى الى ييًحبُّ اٍلفيٍحشى كىالتَّفىحُّشى  ٍيبلن يىا عى
ٍفؽى ًفي اأٍلىٍمًر كيمّْو   (2){.الرّْ

ـي   مجاكزة الحد بالقبيح مف القكؿ أك  ىك :اٍلفيٍحش، ك (3): كممة تقاؿ لمذـ مقابؿ المدحالذَّا
المكت العاجؿ،  : ىكالساـك  ،(4)عف الشيءتقاؿ لمنيي  كممة زجرو ىي  "مو: "الفعؿ، كقكلو 

 عائشة رضي اهلل عنيا تبالغلذلؾ  ، أم: ييصبكـ منو سآمة كممؿ،دينكـ تيسىاميكفى مرادىـ  كقيؿ
عمى الرفؽ في الركاية الثالثة ألف الرفؽ  عمييا، كحثو  ، فكاف رد النبي في اإلنكار عمييـ

       (5)يتأتى معو مف األمكر ما ال يككف مع ضده.

منكر الذم ينبغي رده، فقامت عائشة رضي اهلل يستفاد مف الحديث: أف قكؿ الييكد مف ال 
 ، كبيَّف أف المنكر ال يزاؿ بمنكر مثمو.عنيا برده بمثؿ ما قالكا كزياده، فنبييا النبي 

ـْ ]كىذا التعامؿ ال يخص الييكد كحدىـ، بؿ لكؿ كافر، قاؿ اهلل تعالى:  ـَ َيْدُظقَن ِم َٓ َتُسبهقا افَِّذي َو

َُٔسبهقا  ٍؿ ُدوِن اهللِ َؾ ِْ ْرِ ِظ ٌَ أمر  عففي ىذه اآلية ى نيى اهلل تعال ،{219}األكعام: [...اهللَ َظْدًوا بِ
، كىك سب آلية الكفار ، فمتى كاف (6)مع أف سبيـ كآليتيـ مما يتقرب بو إلى اهلل تعالى ،مشركعو

فبل أك شعائر اإلسبلـ، السيما إذا كاف ذا منعة،  رد الكافر فيو تعرضه هلل تعالى أك رسكلو 
  (7)يحؿ لمسمـ الكقكع فييـ أك في أكثانيـ بالسب.

ُس قاؿ اهلل تعالى: ،(8)شرعيىان بر غير نكار منكر الحكام بإ -2 َٛ افَّْٚ قا َأْن  ]َأَحِس ـُ  َأْن ُيْسَ

قُفقايَ  َتُْقَن[ َُ ٍْ َٓ ُي أظىفَّ الناس إذ قالكا: آمنا، أف اهلل يتركيـ ببل " أم:، {3}العـؽبوت:َآَمَّْٚ َوُهْؿ 
، كمف االبتبلء؛ االبتبلء بالحكاـ كما يحدثكه مف منكرو كمخالفة (9)"اختبار؟ كال ،تبلءاب

، ياعبر تاريخكحكميـ عمى األمة  ـاكَّ طبيعة الحي بذلؾ لما بيف  النبي لمشرع، كقد أخبر 
                                                 

حديث  :4/1706، النيي عف ابتداء أىؿ الكتاب بالسبلـ ككيؼ يرد عمييـ /السبلـ ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[2165رقـ
 .[6256 حديث رقـ: 8/57 ،كيؼ يرد عمى أىؿ الذمة السبلـ /االستئذاف ،لبخارم( ]البخارم: صحيح ا(2
 (.11/42ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(3
 (.14/147ج( انظر: النككم، المنياج)(4
 (.11/43جك) ،(10/449ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
 (.268)صالسعدم، تفسير السعدم ،(3/258ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(6
 (.7/61ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(7
 ( تفصيؿ ىذا المكضكع في المبحث الخامس مف الفصؿ الثاني.(8
 (.396( التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص(9
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، ثيَـّ يىٍرفىعييىا ًإذىا:}حيث قاؿ ـٍ مىا شىاءى اهللي أىٍف تىكيكفى شىاءى أىٍف يىٍرفىعىيىا، ثيَـّ تىكيكفي  تىكيكفي النُّبيكَّةي ًفيكي
، ثيَـّ يىٍرفىعييىا ًإذىا شىاءى اهللي أىٍف يىرٍ  مىى ًمٍنيىاًج النُّبيكًَّة، فىتىكيكفي مىا شىاءى اهللي أىٍف تىكيكفى فىةه عى فىعىيىا، ثيَـّ ًخبلى

، ثيَـّ يىٍرفى  ا ، فىيىكيكفي مىا شىاءى اهللي أىٍف يىكيكفى عييىا ًإذىا شىاءى أىٍف يىٍرفىعىيىا، ثيَـّ تىكيكفي تىكيكفي ميٍمكنا عىاضِّ
، ثيَـّ يىٍرفىعييىا ًإذىا شىاءى أىٍف يىٍرفىعىيىا، ثيَـّ تىكيكفي خً  ٍبًريَّةن ، فىتىكيكفي مىا شىاءى اهللي أىٍف تىكيكفى فىةن ميٍمكنا جى بلى

مىى ًمٍنيىاًج نيبيكَّةو ثيَـّ سىكىتى    (1){.عى

ا"، العضكض ىك ما ييٍعضي عميو ليؤكؿ، كىك مف باب المبالغة "ميٍمكنا عىاضِّ :قكؿ النبي  
، (3)نيا بحكـ بني أميةا، كقد بدأ زم(2)عسؼ كالظمـتالتمسؾ باإلمارة، التي جمعت بيف ال في بياف

ميٍمكنا  ": قكلو، ك (4)كمف سار عمى طريقيما ،رحمو اهلل بف عبد العزيز ، كعمرعدا معاكية 
ٍبًريَّةن  كراهو ممؾ  :"، أمجى ، كىك الكاقع في زماننا، حيث بدأ بسقكط الخبلفة (5)غمبةو كتسمطو كا 

ينبغي أف يككف  ما فيو مف منكرىذا الجبر ك ك  -كاهلل أعمـ -الجبرحكـ  فيذا زمافالعثمانية، 
، كعمى منيج النبي العمؿ عمى انكاره ك   :رحمو اهلل قاؿ ابف القيـ، تغييره مف منطمؽو شرعيو

ألمتو إيجاب إنكار المنكر ليحصؿ بإنكاره مف المعركؼ ما يحبو اهلل كرسكلو، شرع  إف النبي "
ف  فإف كاف إنكار المنكر يستمـز ما ىك أنكر منو، كأبغض إلى اهلل كرسكلو، ال يسكغ إنكاره، كا 
كاف اهلل تعالى يبغضو كيمقت أىمو، كىذا كاإلنكار عمى الممكؾ كالكالة بالخركج عمييـ، فإنو 

  (6)".فتنة إلى آخر الدىرأساس كؿ شر ك 

 

 

 

 

                                                 

 (. 34ج/1(،)5.انظر:السمسمة الصحيحة لؤللباني برقـ)حسف حديث [(30/355جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (1
 (.2/607جصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط)( انظر: م(2
 (.12/388ج( انظر: العظيـ أبادم، عكف المعبكد)(3
 (.10/356ج( ك)4/527ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(4
 (.1/105جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(353)ص، الكمياتالكفكم( انظر: (5
 (.3/4ج( ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف)(6
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 : العمل عمى ترابط المجتمع المسمم وحمايتو من التنازع والفرقةرابعالمطمب ال
 نكاحيعمى ترابط المجتمع المسمـ كحمايتو مف التنازع كالفرقة في شتى  النبي  عمؿ 
  ، كيمكف إبراز بعض النماذج في النقاط التالية:ةحياال

، كحالؼ كآخى بينيـ كبيف (1)بيف األنصار الح النبي ، صالمؤاخاة بين المسممين -1
كىذه المؤاخاة ليست خاصة بيـ، بؿ عامة بيف جميع المسمميف في كؿ ، (2)المياجريف

ِمُْقَن إِْخَقٌة ]عف ربو تعالى: عصرو كمصر، بما جاء بو النبي  ْٗ ََم اُد َّٕ   {21}احلجرات: [...إِ
، لما لذلؾ مف تآلؼ القمكب، أحاديث النبي كىك كثيره في  الحث عمى إفشاء السبلم، -2

ـٍ  : }الكحشة بيف المسمميف، مف ذلؾ قكلو كرفع  إفَّ أكلى النَّاًس باهلل مىٍف بىدىأىي
  (3){.ًبالسَّبلـ

بيف المسمميف،  لما لذلؾ مف إشاعة االستقرار االجتماعيُحْسِن الجوار،  ىالحث عم -3
ٍيري الٍ :}، فقاؿ كالشعكر بأيخكة الديف اًرهً خى ـٍ ًلجى ٍيريىي مىا زىاؿى  ، كقاؿ أيضان:}(4){ًجيرىاًف ًعٍندى اهلًل خى

ثيوي  تَّى ظىنىٍنتي أىنَّوي سىييكىرّْ اًر حى   (5){.ييكًصيًني ًجٍبًريؿي ًباٍلجى
ـي، فيما يركيو عف ربو تعالى:} حيث قاؿ بيان لزوم صمة الرحم،  -4 ، كىًىيى الرًَّح أىنىا الرٍَّحمىفي

مىٍف يىٍقطىعييىا أىٍقطىعيوي، فىأىبيتُّوي شىقىٍقتي لىيىا ا ٍف يىًصمييىا أىًصميوي، كى ا ًمفى اٍسًمي، مى   (6){.ٍسمن
، }:قاؿ  الحث عمى التواضع، -5 دو مىى أىحى ده عى رى أىحى تَّى الى يىٍفخى عيكا حى ى ًإلىيَّ أىٍف تىكىاضى ًإفَّ اهللى أىٍكحى

د مىى أىحى ده عى  (7){.كىالى يىٍبًغي أىحى
كا، : قاؿ  الفرقة، بذم الحسد وأسبا -6 كا، كىالى تىدىابىري شيكا، كىالى تىبىاغىضي اسىديكا، كىالى تىنىاجى }الى تىحى

، الى يىٍظًمميوي  ك اٍلميٍسًمـً ـي أىخي كيكنيكا ًعبىادى اهلًل ًإٍخكىاننا اٍلميٍسًم ، كى مىى بىٍيًع بىٍعضو ـٍ عى كي كىالى  كىالى يىًبٍع بىٍعضي

                                                 

 (.1/538جكامؿ في التاريخ )( انظر: ال(1
، تاريخ ابف ابف خمدكف ،(2/320جابف كثير، السيرة النبكية)،(3/36ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(2

 (.2/349جخمدكف)
صحيح. انظر:  ،[5197حديث رقـ:7/493،ف بدأ بالسبلـفضؿ م /اآلداب ،سنف أبي داكد أبك داكد:]( (3

 (.1/403(،)ج2011لباني برقـ)ؤلصحيح الجامع ل
 (. 1/620(،)ج3270لباني برقـ)ؤلصحيح. انظر: صحيح الجامع ل ،[(11/162ج)ابف حنبؿ، مسند أحمد] ((4
 .[6014حديث رقـ: 8/10 / الكصاة بالجار،اآلداب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5
 . حديثه صحيح ،[(16/286جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (6
 .[2865حديث رقـ: 2/197نعيميا كأىميا،  ةالجنة كصف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(7
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ثى مىرَّاتو  -ٍقكىل ىىاىينىايىٍخذيليوي، كىالى يىٍحًقريهي التَّ  ٍدًرًه ثىبلى ييًشيري ًإلىى صى ٍسًب اٍمًرئو ًمفى الشَّرّْ أىٍف  -كى ًبحى
وي  اليوي، كىًعٍرضي مى رىاـه، دىميوي، كى مىى اٍلميٍسًمـً حى ، كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عى ـى اهي اٍلميٍسًم   (1){.يىٍحًقرى أىخى

زيادة في ثمف السمعة بقصد الضرر : ىك تمني زكاؿ النعمة عف الغير، كالنجش: الالحسد 
لتفات إلى ناحية أيخرل بالغير ال بقصد شرائيا، كالتدابر: ىجراف الرجؿ ألخيو كالتكلي عنو باال

عمييا،  توقدر ال يترؾ نصرتو عند الحاجة لذلؾ مع  :أم {،الى يىٍخذيليوي }:ى قكلو ، ك (2)حيف يراه
    (3)تقمو.ال يستصغره كيس :أم {،كىالى يىٍحًقريهي }: كقكلو

ًة كىاٍلعىامًَّة }:قاؿ بيان وجوب لزوم جماعة المسممين،  -7 مىاعى ـٍ ًباٍلجى مىٍيكي ، كىعى ـٍ كىالشّْعىابى ًإيَّاكي
عميؾ بالجماعًة فإنَّما يأكيؿي الذّْئبي :}كلبياف عاقبة الفرقة كترؾ الجماعة قاؿ، (4){كىاٍلمىٍسًجدً 
مىاعىةً }:ة قاؿ ، كفي بياف فضائؿ لزـك الجماع(5){القاًصيىةى   (6){.ًإفَّ يىدى المًَّو مىعى اٍلجى

ـٍ شىٍيئىٍيًف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىيمىا  :}النبي  قاؿوجوب االعتصام بالكتاب والسنُّة،  -8 تىرىٍكتي ًفيكي
سينًَّتي   (7).{ًكتىابى اهلًل كى

مراء وطاعتيم في المعروف، ووجوب قيام األ عمى والة األمر األمة جتماعااألمر بوجوب  -9
ـٍ في بياف كجكب السمع كالطاعة لكالة األمر:} قاؿ النبي األمة بالحق، عمى أمر  أيكًصيكي

ـٍ في بياف جزاء مف يدعك لمفرقة:} ، كقاؿ (8){ًبتىٍقكىل المًَّو كىالسٍَّمًع كىالطَّاعىةً  ـٍ كىأىٍمريكي ٍف أىتىاكي مى
ؿو كىاًحدو ييًريدي أىٍف يىشيؽَّ عىصى  مىى رىجي ًميعه عى ـٍ فىاٍقتيميكهي جى تىكي مىاعى ـٍ أىٍك ييفىرّْؽى جى ، كفيما يجب عمى (9){اكي

                                                 

 ،تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو /البر كالصمة كاآلداب ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[2564 حديث رقـ :4/1986

 (.10/484،482ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(2
 (.16/120ج( النككم، المنياج)(3
 حسف.حديثه ، [(36/358جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (4
 .، إسناده حسف[547حديث رقـ:1/410،في ترؾ الجماعة باب التشديد،الصبلة ،سنف أبي داككد]أبك داككد: ((5
األلباني في قاؿ ك  ،[4577حديث رقـ :10/438،السير باب طاعة األئمة، صحيح ابف حباف: ابف حباف]( (6

 ."لغيره يحه صح:"(7/23التعميقات الحساف)ج
 رقـ، انظر: صحيح الجامع كصححو األلباني ،[319 حديث رقـ :1/172 ،العمـ، اكـ: مستدرؾ الحاكـالح]( (7
(2937)،(1/566.) 

 .، حديث صحيح[4607حديث رقـ :7/16 ،باب في لزـك السنة/السنة، سنف ابي داكد]أبك داكد: ( (8
 .[1852حديث رقـ: 3/1478سمميف كىك مجتمع، حكـ مف فرؽ أمر الم /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(9
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مىٍيًو، :}الكالة نحك الرعية، قاؿ  ، فىاٍشقيٍؽ عى ـٍ مىٍيًي ًليى ًمٍف أىٍمًر أيمًَّتي شىٍيئنا فىشىؽَّ عى المييَـّ، مىٍف كى
، فىاٍرفيٍؽ بً  ـٍ فىؽى ًبًي ًليى ًمٍف أىٍمًر أيمًَّتي شىٍيئنا فىرى مىٍف كى      (1){.وً كى

ٌد َرُشقُل ]اهلل تعالى: ليذه الكاجبات كالفضائؿ، بدليؿ قكؿ كقد أثمرت دعكة النبي   َّّ ُِمَ

ْؿ  ُٓ َْْٔ ُٚء َب ِٚر ُرََحَ ٍَّ ُُ اُء َظَذ اف ُف َأِصدَّ ًَ ـَ َم   .{:3}الػتح:[...اهللِ َوافَِّذي

تعالى، قاؿ اهلل  ، كاف الرسكؿ المكحى إليو مف ربوأخيران: يستفاد مما سبؽ أف النبي  
:[ ٌِد َرُشقُل اهلل َّّ ، كأيضان كالي أمر المسمميف كراعييـ، بدليؿ تسمية مف جاء {:3}الػتح:[...ُِمَ

، (2)يمي أمر المسمميف بعده خميفة؛ ألنو ينكب عف صاحب الشريعة بحراسة الديف كسياسة الدنيا
لزاميا بشرع اهللكىذا يبيف أىمية السمطاف في تكجيو الرعية   تعالى، كأف األمة ممزمةه بطاعتو كا 

ؽّّ :}ما أطاع اهلل تعالى فقط، قاؿ النبي  ـٍ ييٍؤمىٍر ًباٍلمىٍعًصيىًة فىًإذىا أيًمرى  السٍَّمعي كىالطَّاعىةي حى مىا لى
ف كاف ك (3){ًبمىٍعًصيىةو فىبلى سىٍمعى كىالى طىاعىةى  االستقامة عمى سنة األمر مفرطه، فعمى األمة  يُّ لً ، كا 

مف رحـ  ، فما تغير حاؿ الكالة إال بتغير حاؿ الرعية، كىذا مشاىده في كاقع األمة، إال رسكليا
اهلل كعصـ، فالراعي بالرعية، كالرعية بالراعي، فما ترؾ عظيـ الرـك ىرقؿ اإلسبلـى كاتباع النبي 

   (4).، كىك يؤمف بصدقو؛ إال باتباع رغبة رعيتو في ذلؾمحمد 

 مى ىداية الناسالمطمب الخامس: الحرص ع

ًٜ ]رحمة لمعالميف، فقاؿ تعالى: جعؿ اهلل تعالى نبيو محمدان   َّٓ َرَْحَ ََْٚك إِ ِْ َوَمٚ َأْرَش

َٚدِغَ  ًَ ِْ ة الناس أشد الحرص، كالحرص عمى ىداي فكاف مف ىذه الرحمة حرصو  ،{218}األكبقاء:[فِ
ْؿ ]ى:، قاؿ اهلل تعال(5)الرغبة كالجد في نفع الغير كىدايتو ىك شدة ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ ْد َجَٚء ََ َف

ِمَِْغ َرُءوٌف َرِحٔؿٌ  ْٗ ْؿ بُِٚد ُُ ْٔ َِ ِْٔف َمٚ َظِْتهْؿ َحِريٌص َظ َِ حرص بمغ مف شدة ، كقد {239}التوبة:[َظِزيٌز َظ
اهلل تعالى أنزؿ آياتو عدة ييكف بيا عميو مف إعراض الناس كحزنو لذلؾ، منيا قكلو  أف النبي 

                                                 

فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة الجائر كالحث عمى الرفؽ بالرعية كالنيي عف  /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[1828حديث رقـ: 3/1458اؿ المشقة عمييـ، إدخ
 (.191)ص مقدمة ابف خمدكفابف خمدكف، انظر: ( (2
 .[2956حديث رقـ: 4/50كالطاعة لئلماـ،  عالسم /الجياد كالسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 .(42( انظر: )ص(4
 (.1/166) ( انظر: مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط(5
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ٚ]تعالى: ًٍ ِٞ َأَش َذا احَلِدي ِمُْقا َِبَ ْٗ َسَؽ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ إِْن ََلْ ُي ٍْ َٕ ََِّؽ َبِٚخٌع  ًَ َِ أم: ميمكيا، " ، {7}الؽفف: [َؾ
  (1)".عمييـ كأسفان  غمان 
فأخبره  ،كاف يحرص أف يؤمف جميع الناس  رسكؿ اهلل "إف: قاؿ بَّاسو ع ابف كعف  

لو مف اهلل السعادة، كال يىًضؿُّ إالَّ مف سبؽ لو مف اهلل اهلل تعالى أنو ال يؤمف إالَّ مف سبؽ 
ِمِْغَ ]: الشقاء، ثـ قاؿ لنبيًو  ْٗ ُٕقا ُم ق ُُ َّٓ َي َسَؽ َأ ٍْ َٕ ََِّؽ َبِٚخٌع  ًَ   (2)".{4}الشعراء: [َف

 عمى ىداية الناس: ومن أمثمة حرصو 

ث قاؿ عمى تخفيؼ تكميؼ الصبلة عمى الناس يـك معراجو إلى السماء، حي حرصو  -1
:{ ٍلتي ًإلىى ميكسىى لىٍيمىةو فىنىزى ةن ًفي كيؿّْ يىٍكـو كى ٍمًسيفى صىبلى مىيَّ خى بُّؾى  فىرىضى عى فىقىاؿى مىا فىرىضى رى

بّْؾى فىاٍسأىٍلوي التٍَّخًفيؼى فىًإفَّ أيمَّتىؾى الى ييًطيقيكفى  ةن قىاؿى اٍرًجٍع ًإلىى رى بلى ٍمًسيفى صى مىى أيمًَّتؾى قيٍمتي خى   ذىًلؾى عى
مىى أيمَّ  فٍّْؼ عى بّْي فىقيٍمتي يىا رىبّْ خى ٍعتي ًإلىى رى بىٍرتيييـٍ قىاؿى فىرىجى ًتي فىًإنّْي قىٍد بىمىٍكتي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىخى

ٍمسنا طَّ عىنّْي خى ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقيٍمتي حى ٍمسنا فىرىجى طَّ عىنّْي خى ٍؿ أىٍرًجعي بىٍيفى رىبّْي  قىاؿى ... فىحى ـٍ أىزى فىمى
بىٍيفى ميكسىى تىبى  تىعىالىى كى لىٍيمىةو  ارىؾى كى مىكىاتو كيؿَّ يىٍكـو كى ٍمسي صى مَّدي ًإنَّييفَّ خى تَّى قىاؿى يىا ميحى   (3){.حى

ـى خٍ حرصو عمى أف يي  -2 كما فعؿ ذلؾ مع  ،لمناس بالتكحيد حتى ينجكا مف النار كيدخمكا الجنة ت
ـه يىييك قاؿ: "  فعف أنس م،دالغبلـ الييك  ـي النًَّبيَّ كىافى غيبلى  فىمىًرضى فىأىتىاهي النًَّبيُّ  ًدمّّ يىٍخدي

 فىنىظىرى ًإلىى أىًبيًو كىىيكى ًعٍندىهي فىقىاؿى لىوي أىًطٍع أىبىا اٍلقىاًسـً  {لىوي أىٍسًمـٍ :} يىعيكديهي فىقىعىدى ًعٍندى رىٍأًسًو فىقىاؿى 
ـى  رىجى النًَّبيُّ  ،فىأىٍسمى مٍ } :كىىيكى يىقيكؿي  فىخى ، كىذا يفيد أف حرصو (4) {"دي ًلمًَّو الًَّذم أىٍنقىذىهي ًمٍف النَّارً اٍلحى

 شمؿ جميع أطياؼ الناس، حتى الغمماف.  
مىمىةى عىٍف أىًبيوً  عمى ىداية الناس بالدعاء ليـ، مف ذلؾ ما ركاه حرصو  -3 ًميًد ٍبًف سى ٍبًد اٍلحى  عى

مىا ًإلىى النَّبً  ٍيًو اٍختىصى دًّْه: أىفَّ أىبىكى وى ًإلىى  يّْ عىٍف جى يَّرىهي فىتىكىجَّ ري ميٍسًمـه، فىخى ديىيمىا كىاًفره كىاآٍلخى أىحى
 : ى لىوي ًبوً }اٍلكىاًفًر، فىقىاؿى ، فىقىضى وى ًإلىى اٍلميٍسًمـً اىتماـ ، مف فكائد الحديث "(5){المَّييَـّ اٍىًدًه" فىتىكىجَّ

                                                 

 (.470( السعدم، تفسير السعدم )ص(1
 .ركاه الطبراني كرجالو كثقكا(، 6/276)جفي الذب عف سنة أبي القاسـ العكاصـ كالقكاصـ ، الكزيرابف ( (2
حديث : 1/145ت كفرض الصمكات، إلى السماكا اإلسراء برسكؿ اهلل /إليمافا، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
 .[162رقـ
الصبي إذا أسمـ الصبي فمات، ىؿ يصمى عميو، كىؿ يعرض عمى  /الجنائز، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4

 .[1356حديث رقـ: 2/94 اإلسبلـ،
حديث  ،2351حديث رقـ :3/439 صبي بيف أبكيو،تخير ال /األحكاـ، ( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجو(5

 .صحيح
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ف أبكيو، بؿ دعا المَّو تعالى أف بيداية أمتو، حيث لـ يترؾ ىذا الكلد يختار الكافر م النبٌي 
ليذا الكلد  أف فيو عممنا مف أعبلـ النبٌكة، كىك استجابة دعاء النبٌي  كمنيا، ييديو لمحؽٌ 

  (1)".باليداية

ٍكتييىا يىٍكمنا  قاؿ:" كعف أبي ىريرة    ـً كىًىيى ميٍشًركىةه، فىدىعى ٍسبلى كيٍنتي أىٍدعيك أيمّْي ًإلىى اإٍلً
ا أىٍكرىهي، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى اهلًل  ًفي رىسيكًؿ اهلًل فىأىٍسمىعىٍتًني  كىأىنىا أىٍبًكي، قيٍمتي يىا رىسيكؿى اهلًل ًإنّْي كيٍنتي  مى

ا أىٍكرىهي، فىاٍدعي اهللى  ، فىدىعىٍكتييىا اٍليىٍكـى فىأىٍسمىعىٍتًني ًفيؾى مى مىيَّ ـً فىتىٍأبىى عى ٍسبلى أيَـّ   أىٍف يىٍيًدمى أىٍدعيك أيمّْي ًإلىى اإٍلً
ٍيرىةى فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍيرىةى }:أىًبي ىيرى رىٍجتي ميٍستىٍبًشرنا ًبدىٍعكىًة نىًبيّْ اهلًل  {المييَـّ اٍىًد أيَـّ أىًبي ىيرى ، فىمىمَّا فىخى

، فىقىالىٍت: مىكى  ٍشؼى قىدىمىيَّ ، فىسىًمعىٍت أيمّْي خى اؼه ٍيرىةى ًجٍئتي فىًصٍرتي ًإلىى اٍلبىاًب، فىًإذىا ىيكى ميجى انىؾى يىا أىبىا ىيرى
، ثي  ًت اٍلبىابى ًجمىٍت عىٍف ًخمىاًرىىا، فىفىتىحى لىًبسىٍت ًدٍرعىيىا كىعى مىٍت كى : فىاٍغتىسى اًء، قىاؿى ةى اٍلمى ٍضخىضى سىًمٍعتي خى َـّ كى

بٍ  مَّدنا عى ٍيرىةى أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، كىأىٍشيىدي أىفَّ ميحى ٍعتي ًإلىى قىالىٍت: يىا أىبىا ىيرى ديهي كىرىسيكليوي، قىاؿى فىرىجى
  (2)"، فىأىتىٍيتيوي كىأىنىا أىٍبًكي ًمفى اٍلفىرىحً رىسيكًؿ اهلًل 

ائشة سألتو عحتى في أكقات العسر كالشدة، فقد عمى ىداية الناس  حرص النبي  اراستمر  -4
مىٍيؾى يىٍكـه كىافى أىشىدَّ ًمٍف يى "رضي اهلل عنيا فقالت: دو ىىٍؿ أىتىى عى لىقىٍد لىًقيتي ًمٍف قىٍكًمًؾ } :قىاؿى  "ٍكـً أيحي

ٍبًد يىاًليؿى ٍبًف عى  مىى اٍبًف عى ـٍ يىٍكـى اٍلعىقىبىًة ًإٍذ عىرىٍضتي نىٍفًسي عى ا لىًقيتي ًمٍنيي كىافى أىشىدَّ مى ا لىًقيتي كى ٍبًد مى
ا أىرىٍدتي فىاٍنطىمىٍقتي كىأىنىا مىٍيميكـه  ـٍ ييًجٍبًني ًإلىى مى ؿو فىمى ـٍ أىٍستىًفٍؽ ًإالَّ كىأىنىا ًبقىٍرًف كيبلى مىى كىٍجًيي فىمى عى

ابىةو قىٍد أىظىمٍَّتًني فىنىظىٍرتي فىًإذىا ًفييىا ًجٍبًريؿي فىنىادىاًني فى  فىٍعتي رىٍأًسي فىًإذىا أىنىا ًبسىحى قىاؿى ًإفَّ الثَّعىاًلًب فىرى
مىٍيؾى  مىا رىدُّكا عى ـٍ  المَّوى قىٍد سىًمعى قىٍكؿى قىٍكًمؾى لىؾى كى قىٍد بىعىثى ًإلىٍيؾى مىمىؾى اٍلًجبىاًؿ ًلتىٍأميرىهي ًبمىا ًشٍئتى ًفيًي كى

ا ًشٍئتى ًإٍف ًشٍئتى أىٍف أيٍطبً  مَّدي فىقىاؿى ذىًلؾى ًفيمى مىيَّ ثيَـّ قىاؿى يىا ميحى مَّـى عى ؽى فىنىادىاًني مىمىؾي اٍلًجبىاًؿ فىسى
ـٍ اأٍلىٍخشىبىٍيًف فىقىاؿى النًَّبيُّ  مىٍيًي ـٍ مىٍف يىٍعبيدي المَّوى كىٍحدىهي الى بى  عى ًبًي ك أىٍف ييٍخًرجى المَّوي ًمٍف أىٍصبلى ٍؿ أىٍرجي

  (3){.ييٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا

زه فيما كؿ ما ينفعيـب تورغبك  بمصالحيـ وعتنائاك متو كاحتياطو أل  توشفقمف كما كاف   ، تحرَّ
سأؿ  ،(4)مى عادة العرب في كبلميـكاف يجرل عمى لسانو مف دعاءو بغير نية كال قصد، جريان ع

                                                 

لًَّكم(1  (.29/204ج) محمد بف عمي اإلثيكبي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ،( الكى
 .[2491حديث رقـ :،4/1938فضائؿ أبي ىريرة  /فضائؿ الصحابة ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
كة في السماء، آميف فكافقت إحداىما إذا قاؿ أحدكـ: آميف كالمبلئ /بدء الخمؽ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3

 .[3231حديث رقـ: 4/115دـ مف ذنبو، األخرل، غفر لو ما تق
 (.16/151ج( انظر: النككم، المنياج)(4
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ٍؤًمًنيفى آذىٍيتيوي } ربو تعالى، فقاؿ: ، فىأىمُّ اٍلمي ا أىنىا بىشىره ٍيدنا لىٍف تيٍخًمفىًنيًو، فىًإنَّمى المييَـّ ًإنّْي أىتًَّخذي ًعٍندىؾى عى
قيٍربىةن تي  ةن كىزىكىاةن، كى بلى مىٍدتيوي، فىاٍجعىٍميىا لىوي صى بيوي ًبيىا ًإلىٍيؾى يىٍكـى اٍلًقيىامىةشىتىٍمتيوي، لىعىٍنتيوي، جى    (1){.قىرّْ

 المطمب السادس: األخذ باعتبار المآالت والعواقب في األمور
َؾْٚصِزْ ]فقاؿ: أف طريؽ الدعكة إلى اهلل تعالى صعبه كشاؽه، لذا أمر اهلل نبيو  معمكـه   

ُشؾِ  ـَ افره ْزِم ِم ًَ ََم َصَزَ ُأوُفق اف النظر في مآالت  ككاف مف صبر النبي  ،{46}األحؼاف: [...ـَ
األمكر كعكاقبيا قبؿ القضاء كالفصؿ فييا، طاعةن هلل تعالى، كحثى األمةى مف بعده عمى العمؿ 

مَّد:}، فقاؿ بيديو إرضاءن هلل  ٍيري اٍلييدىل ىيدىل ميحى    (2){.كىخى
 التالية: مةاألمثباعتبار المآالت والعواقب في األمور ب أخذ النبي براز إويمكن 

 الغزوالسفر و النيي عن قطع األيدي في  -1

، (4){الى تيٍقطىعي اأٍلىٍيًدم ًفي السَّفىر، كفي ركاية:}(3){الى تيٍقطىعي اأٍلىٍيًدم ًفي اٍلغىٍزك }قاؿ النبي   
كالسفر المذككر في الركاية الثانية مقيد بسفر الغزك، كتعميؿ عدـ القطع مخافة أف يفتتف مف يقاـ 

، (5)حد فيمحؽ بالعدك، أك ال يتمكف مف القتاؿ كىـ متكجيكف لمعدك إذا أقيـ عميو الحدعميو ال
 .(6)فيككف قد ترتب عمى إقامة الحد ما ىك أبغض إلى اهلل تعالى مف تركو، أك تأخيره.

 ترك إقامة الحد عمى المنافقين -2

يف، قتؿ ابف سمكؿ المنافؽ الذم كاف يعمؿ عمى زعزعة صؼ المسمم ترؾ النبي   
ضعاؼ جبيتيـ، عندما استأذنو عمر بف الخطاب  دَّثي في قتمو، كعمؿ ذلؾ بقكلو:} كا  الى يىتىحى

ابىوي    (7){النَّاسي أىنَّوي كىافى يىٍقتيؿي أىٍصحى

                                                 

أك سبو أك دعا عميو كليس ىك أىبل لذلؾ  مف لعنو النبي  /البر كالصمة كاآلداب ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[2601ث رقـحدي: 4/2007، اة كأجرا كرحمةكاف لو زك

 .[867حيث رقـ: 2/592الصبلة كالخطبة،  تخفيؼ /الجمعة ،المصدر السابؽ( ](2
كقاؿ  ،[1450رقـ الحديث ، 3/120 ،ما جاء أال تقطع األيدم في الغزك /الحدكد ،( ]الترمذم: سنف الترمذم(3

 (:"صحيح".2/319) ،(3601األلباني في مشكاة المصابيح برقـ)
. صحيح ،[4408حديث رقـ: 6/458 ،الرجؿ يسرؽ في الغزك أيقطع /الحدكد ،ى داكدسنف أب]أبك داكد: ( (4

 (.2/394انظر: الجامع الصغير مف حديث البشير النذير لمسيكطي)ج
 (.9/1552ج( انظر: العظيـ أبادم، عكف المعبكد)(5
 (.3/5ج( انظر: ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف)(6
 .[3518حديث رقـ: 4/183 ،ما ينيى مف دعكة الجاىمية /المناقب ،( ]البخارم: صحيح البخارم(7
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كلـ يكف ىذا الحاؿ مع ابف سمكؿو كحده، بؿ كاف مع عمـك المنافقيف لممصمحة الراجحة   
قُل َآَمَّْٚ ]، عند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى:(1)في تركيـ، قاؿ ابف العربي رحمو اهلل َُ ـْ َي ِس َم ـَ افَّْٚ َوِم

ِمِْغَ  ْٗ ُّ َْٔقِم أَِخِر َوَمٚ ُهْؿ بِ  لـ يقتؿ أف النبي " ؛الحكـ المستفاد ىاىنا ،{9}البؼرة:[بِٚهللِ َوبِٚف
لئبل  ،ميوتألؼ القمكب علمصمحة ...كقياـ الشيادة عمييـ أك عمى أكثرىـ ،المنافقيف مع عممو بيـ

  (2)."تنفر عنو

كاف يكؼ عف قتؿ المنافقيف مع ككنو مصمحة لئبل  النبي كقاؿ ابف القيـ رحمو اهلل :"  
فإف ىذا القكؿ يكجب النفكر  ،يقتؿ أصحابو يككف ذريعة إلى تنفير الناس عنو كقكليـ إف محمدان 

سدة ترؾ قتميـ مف كمفسدة التنفير أكبر مف ،ممف دخؿ فيو كمف لـ يدخؿ فيو ،عف اإلسبلـ
  (3)"ـ مف مصمحة القتؿظكمصمحة التأليؼ أع

 ترك بناء الكعبة عمى أساسيا الصحيح -3

 عمى قكاعده األصمية التي بناىا ابراىيـ بناء الكعبة لـ يكف كامبلن عمى عيد النبي   
ي لحكمة ذكرىا لعائشة رض ذلؾ ىا عمى قكاعدىا األصمية لكنو ترؾيتمنى بناء ، ككاف النبي 

ـى اهلل عنيا، بقكلو:} كا عىٍف قىكىاًعًد ًإٍبرىاًىي ري ـٍ تىرىٍم أىفَّ قىٍكمىًؾ ًحيفى بىنىٍكا اٍلكىٍعبىةى اٍقتىصى : يىا  {أىلى قىالىٍت: فىقيٍمتي
؟ فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ـى مىى قىكىاًعًد ًإٍبرىاًىي ًباٍلكيٍفًر لىٍكالى ًحٍدثىافي قىٍكًمًؾ :} رىسيكؿى اهلًل، أىفىبلى تىريدُّىىا عى

  (4){.لىفىعىٍمتي 

فيو اجتناب كلي األمر ما يتسرع الناس :" رحمو اهلل عند ذكر فكائد الحديث قاؿ ابف حجر 
كتألؼ قمكبيـ بما ال يترؾ فيو  ،كما يخشى منو تكلد الضرر عمييـ في ديف أك دنيا ،إلى إنكاره
  (5)".أمر كاجب

                                                 

جمع شتى  ،مف أشير عمماء األندلس ،( ىك االماـ العبلمة محمد بف عبد اهلل بف محمد اإلشبيمي األندلسي(1
ككاف ذا ماؿو  ،ككلي القضاء بإشبيمية ،رحؿ لممشرؽ في طمب العمـ فدخؿ الحجاز كالشاـ كالعراؽ ،فنكف العمـ

كدفف بيا رحمو اهلل. انظر: سير أعبلـ النببلء  ،ق(573مات بفاس) ،إشبيمية سكران مف مالو كافر بنى عمى
 (. 20/197جلمذىبي)

 (.1/20ج( ابف العربي، أحكاـ القرآف )(2
 (.3/138ج( ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف )(3
 .[1333حديث رقـ: 2/968 الكعبة كبنائيا،نقض  /الحج ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
 (.3/448ج) ف حجر، فتح البارم( اب(5



224 

 

ل مف عدـ التعرض لمكعبة عندما استفتاه كبيف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل تعالى حكمة أيخر  
نشدتؾ الخميفة ىاركف الرشيد رحمو اهلل في ىدـ الكعبة كبنائيا عمى قكاعدىا األصمية، فقاؿ:" 

 ؛ال يشاء أحد إال نقضو كبناه فتذىب ،اهلل يا أمير المؤمنيف أف ال تجعؿ ىذا البيت لعبة لمممكؾ
  (1)".ىيبتو مف صدكر الناس

 تأليفًا لمقموب(2)العمل بالمداراة -4

مىى النًَّبيّْ عائشة رضي اهلل عنيا: "عف  ك :}فىمىمَّا رىآهي قىاؿى  أىفَّ رىجيبلن اٍستىٍأذىفى عى ًبٍئسى أىخي
ًبٍئسى اٍبفي اٍلعىًشيرىةً  مىسى تىطىمَّؽى النًَّبيُّ  {اٍلعىًشيرىًة كى ؿي ًفي كىٍجًيًو كىاٍنبىسىطى ًإلىٍيًو فىمىمَّا اٍنطىمىؽى  فىمىمَّا جى الرَّجي

كىذىا ثيَـّ تىطىمٍَّقتى ًفي كىٍجًيًو  ؿى قيٍمتى لىوي كىذىا كى اًئشىةي يىا رىسيكؿى المًَّو ًحيفى رىأىٍيتى الرَّجي كىاٍنبىسىٍطتى قىالىٍت لىوي عى
اشنا ًإفَّ شىرَّ النَّاًس ًعٍندى } رىسيكؿي المًَّو  :ًإلىٍيًو فىقىاؿى  ًيٍدًتًني فىحَّ اًئشىةي مىتىى عى ٍنًزلىةن يىٍكـى يىا عى المًَّو مى

ًة مىٍف تىرىكىوي النَّاسي اتّْقىاءى شىرّْهً    (3){اٍلًقيىامى

ىذا الحديث أصؿه في بياف جكاز المدارة، كبياف جكاز غيبة أىؿ الفساد كالكفر كنحكىـ  
ترؾ ذلؾ  ، لكف النبي ف ذلؾ مف باب النصيحةكأ ،ا شرىـكيتقك  كىـيعرفلمناس ل ىـظيار أمر إل

الرجؿ؛ ألنو كاف سيدان مطاعان في قكمو عمى سكء حالو كحماقتو، كأقبؿ عميو كتألفو؛  مع ىذا
    (4)رجاء أف يسمـ قكمو بذلؾ.

إنما غاية  تبع، قاؿ شيخ اإلسبلـ:"يي ييعمـ ك كىديو الذم ينبغي أف  ،فيذا ىك منيج النبي  
كيزيده مما  ،ما يحبو كيرضاه بمثؿ أف يعينو عمى كـر اهلل عبدان فمـ يي  ،الكرامة لزكـ االستقامة

 (5)".كيرفع بو درجتو ،يقربو إليو
 

                                                 

 (.2/204ج( العيني، عمدة القارم )(1
حساف العشرة لشخص مف أجؿ  ((2 المداراة:ىي بذؿ الدنيا مف أجؿ الديف أك الدنيا أك ىما معان بميف الجانب كا 

 (.10/454(، كابف حجر، فتح البارم)ج1/71دفع شره أك ترغيبة في الخير. انظر:ابف منظكر، لساف العرب)ج
 .[6032حديث رقـ: 8/13احشا كال متفحشا، ف لـ يكف النبي  /األدب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 (.10/454ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(4
 (.11/298ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )(5
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 المبحث الثالث
 تنوع الوسائل واألساليب 

جمع كسيمة، كىي الذريعة لمشيء، الكسائؿ: : واألساليب لغةً  الوسائلتعريف  
  (1)كاألساليب: جمع أيسمكب كىك الطريؽ كالمذىب.

 يتبيف: في المغة كاألساليبعريؼ الكسائؿ : مف خبلؿ تتعريف الوسائل واألساليب شرعاً  
ؿ الكصك بقصد المشركعة سيبؿو الاهلل تعالى مف  الداعي إلىما يسمكو أف تعريفيما شرعان: ىك 

 .م الدنيا كاآلخرةخير المدعكيف لنيؿ ب

و تعالى ، قد أقره ربُّ كأساليبو في دعكتو، ككميا مكقكفة كقد تنكعت كسائؿ النبي  
ـِ اَْلَقى)]عمييا، قاؿ تعالى: َّٓ َوْحٌل ُيقَحك)3َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ   }الـَّجم{. [( 4( إِْن ُهَق إِ

ى أف يفتح كأساليبو عسى اهلل تعال النبي كفي ىذا المبحث نقؼ مع بعض كسائؿ  
 نبينا كمنيجو. عمينا، كأف ينفعنا بيدم

 المطمب األول: الحكمة والموعظة الحسنة
  (2).ي تمنع صاحبيا مف الجيؿ كأخبلؽ األراذؿالمعرفة التلغًة:  تعريف الحكمة

  (3)".فعؿ ما ينبغي عمى الكجو الذم ينبغي في الكقت الذم ينبغي: ىي "تعريف الحكمة شرعاً 

   (4)ىي نصح اإلنساف كتذكيره بالعكاقب. :تعريف الموعظة لغةً 

   (5)مف قكؿو أك فعؿ.عمى النفس قبكلو  ييؿى ىي ضد السيئة، كالمراد ىنا ما سى تعريف الحسنة لغًة: 

تيـ إلى اهلل تعالى بأدلةو دعك الناس كتذكيرىـ بالعكاقب ب نصح الموعظة الحسنة شرعًا:تعريف 
  (6).تعنيؼالغبلظو ك اإل مؤثر، يغمب عميو عدـ و بأيسمكبو مرغكبو شرعمف 

                                                 

 (. 1/441،311ج) ( انظر: مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط(1
مصطفى  ،(1/145ج)الفيكمي، المصباح المنيرك  ،(2/91جلمغة)، معجـ مقاييس اابف فارس( انظر: (2

 (.1/190جكآخركف، المعجـ الكسيط )
 (.2/479ج) ( ابف القيـ، مدارج السالكيف(3
 (.7/466ج) ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب(4
 (.1/174جالمعجـ الكسيط )، مصطفى كآخركف ،(8/4304جزىرة، زىرة التفاسير) أبك( انظر: (5
 (.8/4304جزىرة، زىرة التفاسير) أبك ،(7/340جر: صديؽ خاف، فتح البياف)( انظ(6
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ذكر األدلة عمى التكحيد  ىك أف الحكمة: والفرق بين الحكمة والموعظة الحسنة: 
: فيي التذكير عمى الكاقع حسب االحتياج، أما المكعظة الحسنة إنزالياب نيؼشرع الحكأحكاـ ال

بذكر العكاقب في األمكر التي عمييا الناس، كالتذكير بأحكاؿ أىؿ الضبلؿ كما انتيكا إليو 
  (1)بعصيانيـ، كذكر أىؿ اإليماف، كما انتيكا إليو مف الخير بطاعتيـ.

ِٜ احَلَسَْ :بقكلو  كقد جمع اهلل تعالى كزاد عمييا ِٜ َواَدْقِظَي َّ ُْ ْؿ ]اْدُع إَِػ َشبِِٔؾ َربَِّؽ بِٚحِل ِٜ َوَجِٚدْْلُ

ـُ  بِٚفَّتِل ِهلَ    {725}افْحؾ: [...َأْحَس

أف يدعك الناس لئلسبلـ بتمطؼ كليف بما  أمر اهلل تعالى نبيو ففي ىذه اآلية الكريمة   
كالسنة، كأف يخاطب الناس عمى قدر أفياميـ،  أنزلو عميو مف الترغيب كالترىيب في الكتاب

، كىكذا ينبغي أف يككف أيسمكب الدعاة مف المسمميف بعده، مع عصاة (2)حتى يبمغ المراد بدعكتو
في (4)، أما عف المجادلة(3)كمف تبعو ألنو األمر في اآلية لمنبي  ؛األمة، كمع الكفار ما أمكف

أحسف  ىي فيد المغايرة، كعميو فتككف المجادلة بالتيبالتي ىي أحسف، فالعطؼ في اآلية ياآلية 
ىي لممعاند الذم يغمب عمى طبعو المخاصمة ال بقصد الكصكؿ إلى الحؽ، فيذا يجادؿ بالتي 

     (5)حاـ كاإللزاـ.أحسف بالمجادلة التي تفيد اإلف

كس مف األقكاؿ في ترغبو النُّ كما  الرفؽ مف الذم ىك ما يرجى بو الصبلحكالميف   
لب في الدعكة إلى اهلل تعالى، فاهلل تعالى أرسؿ مكسى كىاركف عمييما الصبلة اىك الغ(6)األفعاؿك 

َوَؿَٚل ؾِْرَظْقُن ]كالسبلـ إلى فرعكف الذم كاف يزعـ أنو اإللو األكحد، قاؿ تعالى مبينان شدة كفره: 

ي  ـْ إِفٍَف َؽْرِ ْؿ ِم ُُ ُٝ َف ّْ
َٚ اَدََلُ َمٚ َظِِ رغـ ىذا أمرىما أف يدعكانو بالرفؽ  ،{49صص:}الؼ[...َيٚ َأُّيه

ٌَك)]:كالميف، فقاؿ  ُف َض َّٕ ُر َأْو َُيَْنك)43اْذَهَبٚ إَِػ ؾِْرَظْقَن إِ َـّ ُف َيَتَذ َِّ ًَ ًِّْٔٚ فَ ًٓ َف َٓ َفُف َؿْق ق َُ  }صه{[ ( 44( َؾ

                                                 

 (.8/4304زىرة التفاسير)ج ،زىرة أبك(، 2/479( انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف)ج(1
السعدم، تفسير  ،(4/613جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(2/88ج) اآلداب الشرعية ،( انظر: المقدسي(2

  (.452السعدم )ص
 (.281التركي كآخركف، التفسير الميسر )ص ،(10/200ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(3
ظياره، كنكعه (4 ( المجادلة: ىي المناظرة بإظيار الحجة مقابؿ الحجة، كىي نكعاف، نكعه يراد بو طمب الحؽ كا 

(، 11/105ف منظكر، لساف العرب)يراد بو مغالبة الخصـ، كالدفاع عف فكرة كلك كانت خبلؼ الحؽ. انظر: اب
 (.3/1152زىرة التفاسير)ج ،زىرة أبك
 (.20/111ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(5
 (.2/998ج( ك)1/362جإبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(7/339ج( انظر: صديؽ خاف، فتح البياف)(6
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كأعتاىـ  ،ران نا القكؿ ألعظـ أعدائو كأشدىـ كفيٍ مً أمر تعالى أف يي  ":قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل  
 ،لئبل يككف إغبلظ القكؿ لو مع أنو حقيقي بو ذريعة إلى تنفيره كعدـ صبره لقياـ الحجة ؛عميو

   (1)".فنياىما عف الجائز لئبل يترتب عميو ما ىك أكره إليو تعالى

فضؿ الرفؽ كحث عميو، كأنو يككف في شتى جكانب حياة المسمـ،  كقد بيف النبي  
ٍفؽى ًفي اأٍلىٍمًر كيمّْوً ًإفَّ المَّ } :فقاؿ  ًفيؽه ييًحبُّ الرّْ مىى النَّار ، كقاؿ في ركاية أيخرل}(2){وى رى ـى عى رّْ  حي

 (3){.كيؿُّ ىىيّْفو لىيّْفو سىٍيؿو قىًريبو ًمفى النَّاسً 

و تعالى، ما قالو لمدعكة بالحكمة كالمكعظة الحسنة كما أمره ربُّ  كمف أمثمة إقامة النبي  
ـى فيءى حنيفو كلـ ييٍعًطيـ شيئان، فكأنيـ كجدكا مف ذلؾ، فقاؿلما قى  لؤلنصار  يىا مىٍعشىرى  }:سى

ـٍ المَّوي ًبي كىعىالىةن  ًقيفى فىأىلَّفىكي كيٍنتيـٍ ميتىفىرّْ ـٍ المَّوي ًبي كى الن فىيىدىاكي ـٍ ضيبلَّ ـٍ أىًجٍدكي اًر أىلى ـٍ المَّوي ًبي اأٍلىٍنصى  فىأىٍغنىاكي
ا قىاؿى شىٍيئنا قى  ـٍ أىٍف تيًجيبيكا رىسيكؿى المًَّو  :قىاؿى  ،اليكا المَّوي كىرىسيكليوي أىمىفُّ كيمَّمى ا قىاؿى  :قىاؿى  ،مىا يىٍمنىعيكي كيمَّمى

كىذىا :قىاؿى  ،المَّوي كىرىسيكليوي أىمىفُّ  :شىٍيئنا قىاليكا ٍكفى أىٍف يىٍذىىبى النَّاسي ًبا ،لىٍك ًشٍئتيـٍ قيٍمتيـٍ ًجٍئتىنىا كىذىا كى لشَّاًة أىتىٍرضى
تىٍذىىبيكفى ًبالنًَّبيّْ  ـٍ  كىاٍلبىًعيًر كى اًلكي ارً  ،ًإلىى ًرحى مىؾى النَّاسي  ،لىٍكالى اٍلًيٍجرىةي لىكيٍنتي اٍمرىأن ًمٍف اأٍلىٍنصى لىٍك سى كى

اري ًشعىاره كىالنَّاسي ًدثىاره  ًشٍعبىيىا اأٍلىٍنصى اًر كى مىٍكتي كىاًدمى اأٍلىٍنصى ًشٍعبنا لىسى ـٍ سىتىٍمقىٍكفى بىٍعًدم أيٍثرىةن ًإنَّ  ،كىاًدينا كى كي
ٍكضً  مىى اٍلحى تَّى تىٍمقىٍكًني عى كا حى   (4){.فىاٍصًبري

، الف ليـ القكؿ، كذكرىـ بفضمو مكقؼ األنصار  في ىذا الحديث لما رأل النبي  
عمييـ، كبيف ليـ مكانتيـ كفضميـ كحبو ليـ، كحثيـ عمى الصبر كالثبات عمى الديف إلى يكـ 

 كتكجييو ليـ. ـك الجزاء، فتغير مكقفيـ كنزلكا عند نصح النبي القيامة ي

ييكد العمى مكر  كمف أمثمة المجادلة بالتي ىي أحسف، ما كاف مف صبر النبي  
، المعانديف، حيث جادليـ بما يرد كيدىـ كيمزميـ بما عمييـ كذلؾ فيما يركيو أبك ىريرة 

ؿه مف"قاؿ: حيث  ، فإنو الييكد كامرأة، فقا زنى رجي ؿ بعضيـ لبعض: اذىبكا بنا إلى ىذا النبيّْ
بيًعثى بالتخفيؼ، فإف أفتانا ًبفيتيا ديكفى الرجـً قبمناىا كاحتججنا بيا عندى اهلل، قمنا: فيتيا نبي   نبيّّ 

كىك جالسه في المسجد في أصحابو، فقالكا: يا أبا القاسـ،  ًمف أنبياًئؾ، قاؿ: فأتكا النبيَّ 

                                                 

 (.3/138ج( ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف)(1
كلـ  إذا عىرَّضى الذم كغيره بسب النبي /استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ، رم( ]البخارم: صحيح البخا(2

 .[6927حديث رقـ :9/16 ،يصرح نحك قكلو: الساـ عميؾ
 ".صحيح:"(1/600،)(3135كقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ) ،[(7/53ابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (3
 .[4330حديث رقـ، 5/157 ،ة الطائؼغزك  /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
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، فقاـ عمى (1)كامرأةو منيـ زنيا؟ فمـ ييكمّْميـ كممةن حتى أتى بيت ًمٍدرىاًسيـما ترل في رجؿو 
أٍنشيديكـ باهلًل الذم أٍنزىؿى التكراةى عمى مكسى ما تجدكفى في التكراًة عمى مف زنىى }الباًب، فقاؿ:
ـي { إذا أحصف؟ ، كتيقابؿى كييجبَّوي كييجمىدي، كالتجبيوي: أف ييحمؿى الزانياًف ع، (2) قالكا: ييحمَّ مى ًحمارو

، (3)سكت ألظَّ بو النّْشدىة  تى شابّّ منيـ، فمما رآه النبيأقفيتييما، كييطاؼ بيما، قاؿ: كسكى 
، فقاؿ النبيُّ  ؿي ما ارتخصتـ أمرى } : فقاؿ: الميـ إذ نشٍدتىنىا فإنا نًجدي في التَّكراًة الرجـى فما أكَّ

نىى ذك قرابةو مف ممؾ ًمف مي  {،اهلل؟ نىى رجؿه في أسرةو ًمف قاؿ: زى ر عنو الرجـي، ثـ زى مككنا، فأيخّْ
ـي صاحبينا حتى تجيءى بصاحًبؾ فترجمىو،  النَّاًس، فأراد رجمو، فحاؿى قكميو دكنو، كقالكا: ال ييرجى

ـي بما في التكراة} :فاصطمحكا عمى ىذه العقكبًة بينىيـ، فقاؿ النبيُّ  فأمىرى بيما  {،فإني أحكي
   (4)."فىريًجما

 المطمب الثاني: الحوار والمناظرة
ما يدكر مف حديثو بيف شخصيف أك أكثر في أمر  ىك تعريف الحوار في المغة والشرع: 

  (5)ىاـ.
   (6)التفاكض في أمر إلظيار الصكاب كالحؽ فيو. ىي :ةً لغالمناظرة تعريف 

بيـ لمكصكؿ  مف غير تعنيؼالشرعية ىي محاكرة المدعكيف بالحجة  :تعريف المناظرة شرعاً 
  (7).لمحؽ

، كيكمؿ بعضيا البعض بات في المعنىر اقمتيؤخذ مف التعريفات أف الحكار كالمناظرة  
كىديو حكار كمناظرة المكافؽ كالمخالؼ بيدؼ تبميغ الحؽ ككصكلو  كاف مف منيج النبي كقد 

، فيما ، لما فتح اهلل عميو مكة، كمف ذلؾ ما كاف مع األنصار لممخاطب، ككثر ذلؾ منو 
ؿى دىارى أىًبي سيٍفيىافى فىييكى آًمفه :}، إذ يقكؿ: قاؿ رسكؿ اهلل يركيو أبك ىريرة  ، فىقىالىًت {مىٍف دىخى

 : ـٍ ًلبىٍعضو يي اري بىٍعضي ًتوً "اأٍلىٍنصى كىٍتوي رىٍغبىةه ًفي قىٍريىًتًو، كىرىٍأفىةه ًبعىًشيرى ؿي فىأىٍدرى ٍيرىةى: "أىمَّا الرَّجي ، قىاؿى أىبيك ىيرى
                                                 

  (. 6/498جقكؿ المحققيف بيامش سنف أبي داكد ) انظر: ىك البيت الذم يدرسكف فيو.( مدراسيـ: (1
 (.6/500. المصدر السابؽ)التحميـ: تسكيد الكجو( (2
اإلكراـ" أم: سميكا اهلل كمنو قكلو: "أًلظكا بياذا الجبلؿ ك  ،( ألىٌظ بو النشدة، معناه: "القسـ، كألح عميو في ذلؾ(3

 (.6/500جبيذه الكممة ككاظبكا عمى المسألة بيا". المصدر السابؽ)
 .صحيح لغيره ،[4450حديث رقـ :6/499،في رجـ الييكديَّيف /الحدكد، سنف أبي داكدأبك داكد:]((4
 (.1/205ج( انظر: إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط)(5
 (.5/219ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(6
 (.7/340ج( انظر: صديؽ خاف، فتح البياف)(7
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ده يىٍرفىعي طىٍرفىوي ًإلىى رى كى " اءى فىمىٍيسى أىحى مىٍينىا، فىًإذىا جى اءى اٍلكىٍحيي الى يىٍخفىى عى كىافى ًإذىا جى اءى اٍلكىٍحيي كى سيكًؿ اهلًل جى
  ى اٍلكىٍحيي ، فىمىمَّا اٍنقىضى تَّى يىٍنقىًضيى اٍلكىٍحيي ارً }:، قىاؿى رىسيكؿي اهلًل "حى : قىاليكا {يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصى
: "لىبٍَّيؾى يىا رىسيكؿى اهللً " كىٍتوي رىٍغبىةه ًفي قىٍريىًتًو؟}، قىاؿى ؿي فىأىٍدرى : أىمَّا الرَّجي ، "قىٍد كىافى ذىاؾى  "قىاليكا: {،قيٍمتيـٍ

: ـٍ كىاٍلمىمى }قىاؿى ٍحيىاكي ٍحيىا مى ، كىاٍلمى ـٍ لىٍيكي ٍرتي ًإلىى اهلًل كىاً  ٍبدي اهلًل كىرىسيكليوي، ىىاجى ، ًإنّْي عى ـٍ كىبلَّ اتيكي ، {اتي مىمى
 : يىقيكليكفى فَّ "فىأىٍقبىميكا ًإلىٍيًو يىٍبكيكفى كى ا قيٍمنىا الًَّذم قيٍمنىا ًإالَّ الضّْ كىاهلًل، مى

ًبرىسيكًلوً ،(1) ، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل "ًباهلًل كى
:{ ٍـ يىٍعًذرىاًنكي ، كى ـٍ دّْقىاًنكي   (2){.ًإفَّ اهللى كىرىسيكلىوي ييصى

ًتوً "ار كالمراد بقكؿ األنص  كىٍتوي رىٍغبىةه ًفي قىٍريىًتًو، كىرىٍأفىةه ًبعىًشيرى ؿي فىأىٍدرى "، أنيـ لما أىمَّا الرَّجي
بأىؿ مكة ككفو لمقتؿ عنيـ، ظنكا أنو سيرجع إلى مكة لممقاـ كالسكنى فييا،  رأكا رأفة النبي 

ي، فراجعيـ، كيترؾ المدينة فيرحؿ عنيـ، فشؽ ذلؾ عمييـ، فقالكا ىذا القكؿ، فأخبره الكح
إلييـ هلل تعالى، كأنو لف يرجع عف ىجرتو، كأف حياتو عندىـ كمماتو  كطمأنيـ كأخبرىـ أنو ىاجر

كذلؾ، فاعتذركا، كبينكا أنيـ ما قالكا ذلؾ إال حرصان عميو كعمى دكاـ صحبتو كالبركة بمقامو، 
ة، حيث كقع ما أخبر بو فبككا فرحان بما أخبرىـ، كىذا الحكار مف دالئؿ النبك  فصدقيـ بما قالكا،

.(3)  

 ،اعنيم اهلل ابف عبَّاس رضي، كمناظراتو مع أىؿ الباطؿ ما ركاه كمف حكارات النبي  
ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو :" قاؿ مىى عى ـى ميسىٍيًممىةي اٍلكىذَّابي عى مَّده اأٍلىٍمرى ًمٍف  قىًد عىؿى ًلي ميحى عىؿى يىقيكؿي ًإٍف جى فىجى

قىًدمىيىا ًفي بىشىرو كىًثيرو ًمٍف قىٍكًمًو فىأىٍقبىؿى ًإلىٍيًو رىسيكؿي المًَّو  ،بىٍعًدًه تىًبٍعتيوي  مىعىوي ثىاًبتي ٍبفي قىٍيًس ٍبًف  كى كى
ًفي يىًد رىسيكًؿ المًَّو  اًبوً  شىمَّاسو كى مىى ميسىٍيًممىةى ًفي أىٍصحى قىؼى عى تَّى كى ًريدو حى لىٍك } :فىقىاؿى  ،ًقٍطعىةي جى

ا أىٍعطىٍيتيكىيىا سىأىٍلتىًني ىىًذهً  لىٍف تىٍعديكى أىٍمرى المًَّو ًفيؾى  ،اٍلًقٍطعىةى مى نَّؾى المَّوي  ،كى لىًئٍف أىٍدبىٍرتى لىيىٍعًقرى ىرىاؾى  ،كى نّْي ألى كىاً 
ٍنوي  عىٍف  فىسىأىٍلتي : "قاؿ ابفي عبَّاس{، الًَّذم أيًريتي ًفيًو مىا رىأىٍيتي كىىىذىا ثىاًبته ييًجيبيؾى عىنّْي ثيَـّ اٍنصىرىؼى عى

ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  قىٍكًؿ رىسيكًؿ المًَّو  ًني أىبيك ىيرى ٍيتي فىأىٍخبىرى ا أىرى قىاؿى  ًإنَّؾى أيرىل الًَّذم أيًريتي ًفيًو مى
ا فىأيكًحيى ًإلىيَّ ًفي  ٍيًف ًمٍف ذىىىبو فىأىىىمًَّني شىٍأنيييمى نىاـً أىٍف اٍنفيٍخييمىا بىٍينىا أىنىا نىاًئـه رىأىٍيتي ًفي يىدىمَّ ًسكىارى اٍلمى
ري ميسىٍيًممىةي  ديىيمىا اٍلعىٍنًسيُّ كىاآٍلخى اًف بىٍعًدم أىحى ٍلتيييمىا كىذَّابىٍيًف يىٍخريجى   (4)". فىنىفىٍختيييمىا فىطىارىا فىأىكَّ

لمسيممة الكذاب، حيث ذىب إليو لمَّا نزؿ المدينة كلـ  بيف ىذا الحديث مناظرة النبي  
تكبران، فدعاه إلى اهلل تعالى رغـ باطمو عساه أف يرجع، كبيف أنو لف يظفر بما يفد عمى النبي 

                                                 

: ىك الشُّح. انظر: النككم، المنياج(1 فَّ  (.12/129ج) ( الضّْ
 .[1780حديث رقـ :3/1405 ،فتح مكة /الجياد كالسير، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 (.12/128ج) ( انظر: النككم، المنياج(3
 .[4373حديث رقـ: 5/170 حنيفة،/ كفد بني المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
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، كأنو إف لـ يرجع عما افتراه ييمكو اهلل تعالى، ثـ غادر النبي يريد مف طمبو األمر بعد النبي 
  المكاف، كلـ يغمؽ باب الحكار معو، بؿ ناب عنو مف يحاكره كيناظره رجاء رجكعو عما
في حكاره كمناظرتو، كأف القصد مف ذلؾ الكصكؿ بالناس  ىذا يظير أدب النبي ، ك (1)افتراه

ف لـ يكف ذلؾ كقت الحكار.  ك لمحؽ، كترؾ مجاؿو لمرجكع لمف يحاكره   ا 

 المطمب الثالث: أسموب القصة
القصة مف األمكر المحببة لمنفكس، كليا آثارىا، لذا جعؿ اهلل تعالى ليا نصيبان مف كتابو، 

َٚن َحِديثًٚ ] :حقيقية، كليا فكائدىا، فقاؿ  كبيف أنيا ـَ ُوِِل إَْفَبِٚب َمٚ  ِٕ ٌة  ْؿ ِظْزَ ِٓ َٚن ِْم َؿَهِه ـَ ْد  ََ َف

ِمُْقنَ  ْٗ ْقٍم ُي ََ ًٜ فِ ٍء َوُهًدى َوَرَْحَ ؾِّ َشْ ـُ ِهَٔؾ  ٍْ ـْ َتْهِديَؼ افَِّذي َبْغَ َيَدْيِف َوَت
ى َوفَُِ َسَ ٍْ  .{222}يوسف: [ُي

ُرونَ ...]قص القصص بقكلو:أف ي كأمر نبيو  َُّ ٍَ ْؿ َيَت ُٓ َِّ ًَ َهَص فَ ََ ، {287}األعراف:[َؾْٚؿُهِص اف
 :قصة الذم قتؿ مائة نفس، حيث قاؿ النبي أسمكب القصة، فكاف منيا:  فاستخدـ النبي 

ٍف أىٍعمى } ًتٍسًعيفى نىٍفسنا، فىسىأىؿى عى ـٍ رىجيؿه قىتىؿى ًتٍسعىةن كى مىى كىافى ًفيمىٍف كىافى قىٍبمىكي ـً أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض فىديؿَّ عى
، فىقىتىمىوي، : الى ًتٍسًعيفى نىٍفسنا، فىيىٍؿ لىوي ًمٍف تىٍكبىةو؟ فىقىاؿى : ًإنَّوي قىتىؿى ًتٍسعىةن كى ، فىأىتىاهي فىقىاؿى فىكىمَّؿى ًبًو  رىاًىبو

اًلـو  ؿو عى مىى رىجي ٍف أىٍعمىـً أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض فىديؿَّ عى ، فىيىٍؿ لىوي ًمٍف ًمائىةن، ثيَـّ سىأىؿى عى : ًإنَّوي قىتىؿى ًمائىةى نىٍفسو ، فىقىاؿى
كىذىا، فىًإفَّ ًبيىا  بىٍيفى التٍَّكبىًة؟ اٍنطىًمٍؽ ًإلىى أىٍرًض كىذىا كى مىٍف يىحيكؿي بىٍينىوي كى ، كى ـٍ : نىعى أينىاسنا تىٍكبىةو؟ فىقىاؿى

، كىالى تىٍرًجٍع ًإلى  ـٍ ؼى يىٍعبيديكفى اهللى فىاٍعبيًد اهللى مىعىيي تَّى ًإذىا نىصى ، فىاٍنطىمىؽى حى ، فىًإنَّيىا أىٍرضي سىٍكءو ى أىٍرًضؾى
ًئكىةي الرَّ  ًئكىةي اٍلعىذىاًب، فىقىالىٍت مىبلى مىبلى ًة كى ًئكىةي الرٍَّحمى مىٍت ًفيًو مىبلى ، فىاٍختىصى اءى الطًَّريؽى أىتىاهي اٍلمىٍكتي ًة: جى ٍحمى

كرىًة تىاًئبنا ميٍقًببلن ًبقىٍمًبًو ًإلىى اهلًل، كى  ـٍ مىمىؾه ًفي صي ٍيرنا قىطُّ، فىأىتىاىي ـٍ يىٍعمىٍؿ خى ًئكىةي اٍلعىذىاًب: ًإنَّوي لى قىالىٍت مىبلى
ٍيًف، فىًإلىى أىيًَّتًيمىا كىافى أىٍدنىى فىييكى لىوي،  : ًقيسيكا مىا بىٍيفى اأٍلىٍرضى ، فىقىاؿى عىميكهي بىٍينىييـٍ ، فىجى فىقىاسيكهي آدىًمي 

ديكهي أىٍدنىى  سىفي ذيًكرى لىنىا، فىكىجى ًة "، قىاؿى قىتىادىةي: فىقىاؿى اٍلحى ًئكىةي الرٍَّحمى ٍتوي مىبلى ًإلىى اأٍلىٍرًض الًَّتي أىرىادى، فىقىبىضى
ٍدًره   (2){. أىنَّوي لىمَّا أىتىاهي اٍلمىٍكتي نىأىل ًبصى

                                                 

 (.8/90ج) ك (1/159ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(1
ف كثر قتمو /التكبة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2  .[2766 حديث رقـ :4/2118 ،قبكؿ تكبة القاتؿ كا 
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 المطمب الرابع: الترغيب والترىيب
، لذلؾ جعؿ اهلل (1)يفزعو مف كؿ ما رك نفالحب ما ينفعو، ك  ىعم فطكره مبطبعو اإلنساف  

بيا عباده إلى طاعتو، كمف ذلؾ  شرعو التي يدعك اليبأسمف الترغيب كالترىيب تعالى أسمكب 
ِحُٔؿ)]قكلو تعالى:  قُر افرَّ ٍُ ٌَ ٚ اف َٕ بِّْئ ِظَبِٚدي َأِّنِّ َأ َذاُب إَفُِٔؿ)49َٕ ًَ   }احلجر{. [(52( َوَأنَّ َظَذاِِّب ُهَق اف

إنو سبحانو لما أمر رسكلو بأف يخبر عباده بيذه البشارة رحمو اهلل:"قاؿ الشككاني  
 ،حتى يجتمع الرجاء كالخكؼ ،مما يتضمف التخكيؼ كالتحذير أمره بأف يذكر ليـ شيئان  ،العظيمة

َذاُب إَفِٔؿُ ]:فقاؿ ،ليككنكا راجيف خائفيف ،كيتقابؿ التبشير كالتحذير ًَ أم  ،[َوَأنَّ َظَذاِِّب ُهَق اف
كعند أف جمع اهلل لعباده بيف ىذيف األمريف مف التبشير كالتحذير صاركا في  ،ر اإليبلـالكثي

كىي القياـ عمى قدمي الرجاء كالخكؼ  ؛كخير األمكر أكساطيا ،بيف اليأس كالرجاء حالة كسطان 
  (2)".كبيف حالتي األنس كالييبة

الرسؿ عمييـ السبلـ مكب الترغيب كالترىيب في دعكتو، كما فعؿ أس ي كقد اتبع النب 
ـَ ]مف قبمو، قاؿ اهلل تعالى:  ـَ َوُمِْْذِري ي ِ َّٓ ُمَبؼِّ ْرِشُؾ اُدْرَشَِِغ إِ ُٕ  فقاؿ ، {67}الؽفف:[...َوَمٚ 

 مرغبان في الجنة:

نَّةى  :قىاؿى ًلي ًجٍبًريؿي } ؿى اٍلجى ـٍ  ،مىٍف مىاتى ًمٍف أيمًَّتؾى الى ييٍشًرؾي ًبالمًَّو شىٍيئنا دىخى ٍؿ النَّارى أىٍك لى  :قىاؿى  ،يىٍدخي
ٍف سىرىؽى  ٍف زىنىى كىاً    (3).{كىاً 

 ،إخبلص النيةكجكب أمتو عمى بو يحث  ؛في الترىيب عف النبي  كمما ذكر  
كبياف شدة حرمة  كؿ عمؿ مما يبتغى بو كجو اهلل،في الجياد في سبيؿ اهلل، ك  عندياء تجنب الر ك 

ؿى النَّ }: ولقك ، (4)ذلؾ كعقكبتو ؿه اٍستيٍشًيدى، فىأيًتيى ًبًو فىعىرَّفىوي ًإفَّ أىكَّ مىٍيًو رىجي ى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى اًس ييٍقضى
لىًكنَّؾى  ، كى : كىذىٍبتى ، قىاؿى تَّى اٍستيٍشًيٍدتي : قىاتىٍمتي ًفيؾى حى ًمٍمتى ًفييىا؟ قىاؿى : فىمىا عى فىيىا، قىاؿى قىاتىٍمتى  ًنعىمىوي فىعىرى

ًرمءه، فىقىٍد  : جى تَّى أيٍلًقيى ًفي النَّارً أًلىٍف ييقىاؿى مىى كىٍجًيًو حى ، ثيَـّ أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عى   (5).{ًقيؿى

                                                 

 (.506)ص  ( انظر: السعدم، تفسير السعدم(1
 (.3/167ج) ( الشككاني، فتح القدير(2
 .[3222 حديث رقـ، 4/113 ،ذكر المبلئكة /بدء الكحي، ح البخارم( ]البخارم: صحي(3
 (.13/51ج) ( انظر: النككم، المنياج(4
 .[1905 حديث رقـ :3/1513 ،مف قاتؿ لمرياء كالسمعة استحؽ النار /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
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 المطمب الخامس: األسموب المباشر
، ةأحيانان تكجيو الخطاب مباشرة إلى الشخص المراد دكف تكري كاف مف أيسمكب النبي  

ا ًمٍف ذىىىبو ًفي  هلًل أىفَّ رىسيكؿى اكمف أمثمة ذلؾ ما ركاه ابف عباس رضي اهلل عنيما " اتىمن رىأىل خى
 ، ؿو :يىًد رىجي قىاؿى وي، كى ٍمرىةو ًمٍف نىارو فىيىٍجعىمييىا ًفي يىًدهً } فىنىزىعىوي فىطىرىحى ـٍ ًإلىى جى ديكي ًؿ {يىٍعًمدي أىحى ، فىًقيؿى ًلمرَّجي

: الى كىامىا ذىىىبى رىسيكؿي اهلًل بىٍعدى  اًتمىؾى اٍنتىًفٍع ًبًو، قىاؿى ٍذ خى وي رىسيكؿي اهلًل : خي قىٍد طىرىحى ذيهي أىبىدنا كى هلًل، الى آخي
."(1)  

دكف  أصحابو  نظرك  سمع عمى إلى األسمكب المباشر في ىذا الحديث عمد النبي  
رّْـتكرية، كلعؿ ذلؾ لبياف شدة حرمة  باحة انتفاعيـ بو في غير ما حي ، (2)لبس الرجاؿ لمذىب، كا 
عؿ لـ يكف مع إنساف جديده عيده باإلسبلـ، بؿ مف الراسخيف كما أف سياؽ الحديث يفيد أف الف

كعميو فيككف عمؿ  مع إباحة ذلؾ، في اإليماف، بدليؿ أنو ترؾ الخاتـ كلـ ينتفع بو لشيءو آخر
 .أمر جائز الحكمةك الدعاة باأليسمكب المباشر كفؽ ما تقتضيو المصمحة 

 المطمب السادس: إكرام ذوي الييئات
كىديو في دعكتو إكراـ ذكم الييئات كالشرؼ في أقكاميـ، لما  ي كاف مف منيج النب 

، كيبف لمناس كافة أف لذلؾ مف أثرو في نفكسيـ كنفكس أقكاميـ رجاء أف يسمـ الناس لربيـ 
ىذا الديف ما جاء ليمغي الكاجية كالمناصب عف أحدو مف الخمؽ، بؿ جاء لييعبد اهلل تعالى كحده، 

إكراـ ذكم الييئات كالشرؼ في أقكاميـ، ككاف لذلؾ  د تكرر مف النبي كال ييشرؾي بو شيئان، كق
يقكؿ مف  األثر الكبير في الناس، كمف ذلؾ لما فتح اهلل تعالى عميو مكة جاء أبك سفياف 

ٍيشو ىكؿ المكقؼ: " ٍضرىاءي قيرى ٍيشى بىٍعدى اٍليىٍكـً  ،يىا رىسيكؿى اهلًل، أيًبيدىٍت خى مىٍف }:كلوبق فرد النبي ، "الى قيرى
ؿى دىارى أىًبي سيٍفيىافى فىييكى آًمفه  شرؼ أبي سفياف في مكة،  ، كفي ىذا القكؿ يظير النبي (3){دىخى

 ، كقمكب الناس في مكة لئلسبلـ، كقد كاف.  (4)ومبليألؼ ق

ة النبكية، بؿ كاف لممسمميف نَّ كلـ يكف إكراـ ذكم الييئات كالشرؼ لغير المسمميف في السُّ   
، كمف ذلؾ ما جاء عف أسماء بنت أبي بكرو إكراـ أصحابو  د كاف مف ىديو أيضان، فق

ؿى رىسيكؿي اهلًل رضي اهلل عنيا، قالت: " ؿى اٍلمىٍسًجدى، أىتىاهي أىبيك بىٍكرو ًبأىًبيًو، فىمىمَّا  لىمَّا دىخى دىخى مىكَّةى، كى
                                                 

 .[2090حديث رقـ :3/1655 ،طرح خاتـ الذىب/ المباس كالزينة ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 (.14/65ج) ( انظر: النككم، المنياج(2
 .[1780حديث رقـ: 1405/ 3 فتح مكة، /الجياد كالسير ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
 (.12/127ج( انظر: النككم، المنياج)(4
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: رىآهي رىسيكؿي اهلًل  : يىا  {،تَّى أىكيكفى أىنىا آًتيًو ًفيوً ٍيًتًو حى ىىبلَّ تىرىٍكتى الشٍَّيخى ًفي بى }، قىاؿى قىاؿى أىبيك بىٍكرو
: فىأىٍجمىسىوي بىٍيفى يىدىٍيًو، ثي  ؽُّ أىٍف يىٍمًشيى ًإلىٍيؾى ًمٍف أىٍف تىٍمًشيى أىٍنتى ًإلىٍيًو، قىاؿى َـّ مىسىحى رىسيكؿى اهلًل، ىيكى أىحى

ٍدرىهي  ـى  {،أىٍسًمـٍ }، ثيَـّ قىاؿى لىوي:صى   (1)".فىأىٍسمى

أنو لك دعاه أف يأتي أباه في بيتو تيسيران عميو  لمصديؽ  ف النبي في ىذا الحديث بيَّ 
 ، فكاف الخير بعد. لفعؿ، ثـ أجمسو بيف يديو، كقاـ بمسح صدره رجاء إسبلمو، ككرامةن لمصديؽ 

 المطمب السابع: العطاء والبذل
نع شيئان، كال أحدان في سبيؿ في دعكتو أف يعطي الماؿ كال يم كاف مف كسائؿ النبي   

ؿى مىا سيئً : "أنس  اهلل تعالى، فكاف لذلؾ األثر الكبير عمى ميؿ الناس لئلسبلـ، كمف ذلؾ قكؿ
عى  رىسيكؿي اهلًل  بىمىٍيًف، فىرىجى نىمنا بىٍيفى جى ؿه فىأىٍعطىاهي غى اءىهي رىجي : فىجى ـً شىٍيئنا ًإالَّ أىٍعطىاهي، قىاؿى ٍسبلى مىى اإٍلً عى

مَّدنا ييٍعًطي عىطىاءن الى يىٍخشىى اٍلفىاقىةى ًإلىى  : يىا قىٍكـً أىٍسًمميكا، فىًإفَّ ميحى  (2)".قىٍكًمًو، فىقىاؿى

دعا إلى اهلل تعالى بالعطاء كالبذؿ فقط، ككظؼ مف  مف فكائد ىذا الحديث أف النبي  
 النبي  ينكب عنو في الدعكة كذلؾ، حيث خرج الرجؿ داعيان في قكمو، كىذا يدؿ عمى فطنة

إلى اهلل أف يعمؿ عمى اكتساب ىذه الميارات الدعكية ليقتفي  كفراستو، كينبغي عمى كؿ داعيةو 
 ، كتثمر دعكتو.أثر النبي 

أىٍعطىى رىسيكؿي حتى بعد أف مكف اهلل لو، فبعد غزكة حنيف: " ء النبي عطاالع طكلـ ينق 
ٍفكىافى ٍبفى أيمىيَّةى  اهلًل  ًئذو صى يىٍكمى

ٍفكىافى  ، قاؿةن ًمفى النَّعىـً ثيَـّ ًمائىةن ثيَـّ ًمائىةن ًمائى  ،(3) كىاهلًل لىقىٍد أىٍعطىاًني : "صى
ىحىبُّ النَّاًس  رىسيكؿي اهلًل  تَّى ًإنَّوي ألى ا بىًرحى ييٍعًطيًني حى ، فىمى ىٍبغىضي النَّاًس ًإلىيَّ نَّوي ألى ا أىٍعطىاًني، كىاً  مى

  (4)".ًإلىيَّ 

                                                 

 (.10/273(،)ج7164انظر: التعميقات الحساف لؤللباني برقـ).حسف،[(44/518جابف حنبؿ، مسند أحمد)] ((1
حديث  :4/1806 ،شيئان قط فقاؿ ال ككثرة عطاء ما سئؿ رسكؿ اهلل  /الفضائؿ، ح مسمـ( ]مسمـ: صحي(2
 .[2312رقـ
 ،شيد حنيف كالطائؼ كافران  ،( ىك الصحابي صفكاف بف أمية بف خمؼ الجيمحي مف كبراء قريشو كساداتيا(3

 ،نيـ عطاء بف أبي رباحكركل عنو جمعه مف التابعيف م ،كركل حديث النبي  ،كأسمـ بعد ذلؾ كحسيف إسبلمو
 (.2/562ج. انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي)ق 41كمات  ،كقد شيد اليرمكؾ

حديث : 4/1806 ال ككثرة عطائو،شيئان قط فقاؿ  ما سئؿ رسكؿ اهلل  /الفضائؿ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
 .[2313رقـ
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 اليدايةالمطمب الثامن: الدعاء ب
كاف مستجاب الدعكة، ككاف مف ىديو الدعاء لمناس بالخير،  المعمكـ أف النبي  مف 

 كىانىٍت اٍليىييكدي يىتىعىاطىسيكفى ًعٍندى النًَّبيّْ ، قاؿ: "حتى طمع الييكد في دعائو، فعف أبي مكسى 
ـي اهللي، فىكىافى يىقيكؿي لىييـٍ  ميكي : يىٍرحى ـٍ اءى أىٍف يىقيكؿى لىيي ييٍصًمحي بىالىكيـٍ رىجى ـي اهللي كى   (1)".: يىٍيًديكي

مىى رىسيكًؿ المًَّو " قاؿ: كعف أبي ىريرة   ك عى ـى الطُّفىٍيؿي ٍبفي عىٍمرو يىا رىسيكؿى المًَّو  :فىقىاؿى  قىًد
مىٍييىا ٍت كىأىبىٍت فىاٍدعي المَّوى عى مىيٍ  ،ًإفَّ دىٍكسنا قىٍد عىصى المَّييَـّ اٍىًد دىٍكسنا : }فىقىاؿى  "،ًيـٍ فىظىفَّ النَّاسي أىنَّوي يىٍدعيك عى

   (2){.كىٍأًت ًبًيـٍ 

عمى ىداية الناس لئلسبلـ، حيث دعا لمف أبي  يؤخذ مف الحديث حرص النبي   
بأعدادو كبيرة منيـ إلى المدينة قد أسممكا، ككاف  اإلسبلـ، فيداىـ اهلل بدعائو، فجاء الطفيؿ 

ممف دعا ليـ النبيكما أسمـ غيرىـ  منيـ، أبك ىريرة 
قد دعا لمكفار  فإف كاف النبي ، (3)

باليداية؛ فمف باب أكلى أف ييٍدعى لعصاة المسمميف باليداية بدالن مف سبيـ كالدعاء عمييـ، كقد 
َٚن َيرْ ]:، فقاؿ  ونبياهلل تعالى لمتأسي ب نادعا ـَ ـْ  ٌٜ دَِ ْؿ ِْم َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ ُجق َف

ثًِرا ـَ َر اهللَ  ـَ َْٔقَم أَِخَر َوَذ      {32}األحزاب:[اهللَ َواف

 ع: إنكار الخطأ وقبول الصوابتاسالمطمب ال
اءى النًَّبيُّ عف الرُّبيع بنت معكذ رضي اهلل عنيا، قالت: "  مىيَّ  جى ؿى ًحيفى بيًنيى عى فىدىخى

عىمى  ٍجًمًسؾى ًمنّْي فىجى مىى ًفرىاًشي كىمى مىسى عى يىٍنديٍبفى مىٍف قيًتؿى ًمٍف فىجى ٍيًريىاته لىنىا يىٍضًرٍبفى ًبالدُّؼّْ كى كى ٍت جي
ـي مىا ًفي غىدو  ًفينىا نىًبيّّ يىٍعمى قيكًلي ًبالًَّذم } :فىقىاؿى  "،آبىاًئي يىٍكـى بىٍدرو ًإٍذ قىالىٍت ًإٍحدىاىيفَّ كى دىًعي ىىًذًه كى

  (4){.كيٍنًت تىقيكًليفى 

َّٓ اهللُ ]لذم قاؿ:ألف عمـ الغيب هلل كحده ا  َٛ إِ ْٔ ٌَ ََمَواِت َوإَْرِض اف ـْ ِْم افسَّ َُِؿ َم ًْ َٓ َي ُؿْؾ 

ُثقنَ  ًَ َٚن ُيبْ ُروَن َأيَّ ًُ   ،{76}الـؿل: [َوَمٚ َيْن

ـي مىا ًفي غىدو يعمـ الغيب بقكليا: " فمما زعمت الجارية أف النبي    ًفينىا نىًبيّّ يىٍعمى "، أنكر كى
ىا أف ترجع إلى ما كانت تقكؿ مف ندب قتمى بدر، كقاؿ في ركاية قكليا ىذا، كأمر  النبي 

                                                 

 (.6/3926مبصارة الككيتي)جانظر: أنيس السارم ل .صحيح ،[(32/356جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (1
 .[6397حديث رقـ: 8/84 لدعاء لممشركيف،ا /الدعكات، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 (.2/70جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(5/114ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(3
 .[5147حديث رقـ :7/19 نكاح كالكليمة،ضرب الدؼ في ال /النكاح، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
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ـي مىا ًفي غىدو ًإالَّ المَّو أيخرل:} ا يىٍعمى ف سبب ، فأنكر الخطأ كرده، كبيَّ (1){أىمَّا ىىذىا فىبلى تىقيكليكهي، مى
  .ذلؾ، كقبؿ بقية الصكاب كأقره

 : القتالاشرالمطمب الع
، قاؿ النبي يكحد اهلل تعالى كال يشرؾ بو شيئان  أف ؛مف القتاؿ في اإلسبلـ الغاية 
{: ييًقيمي مَّدنا رىسيكؿي المًَّو كى تَّى يىٍشيىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى ةى أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى كا الصَّبلى

ميكا ًمنّْي ًدمىا ييٍؤتيكا الزَّكىاةى فىًإذىا فىعىميكا ذىًلؾى عىصى مىى كى ـً كىًحسىابيييـٍ عى ٍسبلى ؽّْ اإٍلً ـٍ ًإالَّ ًبحى ـٍ كىأىٍمكىالىيي ءىىي
لـ يرد قتاؿ  ،قتاؿ المحاربيف الذيف أذف اهلل في قتاليـ :مراده ، قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل:"(2){المَّوً 

 (3)".المعاىديف الذيف أمر اهلل بكفاء عيدىـ

ُِقُهْؿ ]، قاؿ تعالى:(4)سبلـ كأىموكقد يككف أحيانان لدفع شر كفتنة الكفار عف اإل  َوَؿٚتِ

ُِقَن َبِهرٌ  َّ ًْ ْقا َؾِ٘نَّ اهللَ بََِم َي َٓ تَ ْٕ ُف هللِ َؾِِ٘ن ا ِه ـُ ـُ  ي قَن افدِّ ُُ ٌٜ َوَي قَن ؾِْتَْ ُُ َٓ َت  .{:4}األكػال:[َحتَّك 

ال ال ،القتاؿالعـز عمى كال بد مف تكفر أسباب القكة لممسمميف عند   كما كاف  ،قتاؿ كا 
  (5).لحاؿ في العيد المكيا
ف كاف لممسمميف القدرة عمى القتاؿ كعزمكا عميو فبلبد ليـ مف األخذ بكصايا النبي    كا 

ًتًو ًبتىٍقكىل  كىافى رىسيكؿي اهلًل عند ذلؾ، حيث  اصَّ اهي ًفي خى ، أىٍك سىًريَّةو، أىٍكصى ٍيشو مىى جى ًإذىا أىمَّرى أىًميرنا عى
مىٍف مىعىوي ًمفى  :اهلًل، كى ٍيرنا، ثيَـّ قىاؿى كا ًباٍسـً اهلًل ًفي سىًبيًؿ اهلًل، قىاًتميكا مىٍف كىفىرى ًباهلًل، } اٍلميٍسًمًميفى خى اٍغزي

ذىا لىًقيتى عىديكَّؾى ًمفى اٍلميشٍ  ًليدنا، كىاً  كا، كىالى تىٍمثيميكا، كىالى تىٍقتيميكا كى كا كىالى تىغيمُّكا، كىالى تىٍغًدري ، فىاٍدعيييـٍ اٍغزي  ًرًكيفى
اؿو  ًث ًخصى ؿو  -ًإلىى ثىبلى ـٍ ًإلىى  -أىٍك ًخبلى ، ثيَـّ اٍدعييي ـٍ ٍنيي كيؼَّ عى ، كى ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنييـٍ ا أىجى فىأىيَّتيييفَّ مى

ـٍ ًإلى  ًؿ ًمٍف دىاًرًى كُّ ـٍ ًإلىى التَّحى ، ثيَـّ اٍدعييي ـٍ ٍنيي كيؼَّ عى ، كى ـٍ ، فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي ابيكؾى ، فىًإٍف أىجى ـً ٍسبلى دىاًر  ىاإٍلً
مىى اٍلمييىا ـٍ مىا عى مىٍيًي ، كىعى ا ًلٍممييىاًجًريفى ـٍ مى ـٍ ًإٍف فىعىميكا ذىًلؾى فىمىيي ـٍ أىنَّيي ، كىأىٍخًبٍرىي ، فىًإٍف أىبىٍكا اٍلمييىاًجًريفى ًجًريفى

، يىٍجًرم  ـٍ يىكيكنيكفى كىأىٍعرىاًب اٍلميٍسًمًميفى ـٍ أىنَّيي ليكا ًمٍنيىا، فىأىٍخًبٍرىي كَّ ـي اهلًل الًَّذم يىٍجًرم أىٍف يىتىحى ٍك ـٍ حي مىٍيًي عى

                                                 

 .، إسناده صحيح[1896حديث رقـ: 3/91/ الغناء كالدؼ، النكاح، سنف ابف ماجة]ابف ماجة: ( (1
حديث : 1/14 اة فخمكا سبيميـ{،}فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا الزك/اإليماف، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 .[25رقـ
 (.19/21ج) ( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل(3
 (.321)ص ، تفسير السعدم( انظر: السعدم(4
 (.2/359جتفسير القرآف العظيـ)ابف كثير، ( انظر: (5
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، فى  اًىديكا مىعى اٍلميٍسًمًميفى ًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه ًإالَّ أىٍف ييجى ـٍ ًفي اٍلغىًنيمى ، كىالى يىكيكفي لىيي ٍؤًمًنيفى مىى اٍلمي ـٍ أىبىٍكا عى ًإٍف ىي
كيؼَّ  ، كى ـٍ ابيكؾى فىاٍقبىٍؿ ًمٍنيي ـٍ أىجى ٍمييـي اٍلًجٍزيىةى، فىًإٍف ىي قىاًتٍمييـٍ  فىسى ـٍ أىبىٍكا فىاٍستىًعٍف ًباهلًل كى ، فىًإٍف ىي ٍنييـٍ   (1){.عى

حبلؿ الخراب كما ىك عادة   ىذا الحديث يفيد أف القتاؿ في اإلسبلـ ليس لسفؾ الدماء كا 
غير المسمميف، كعادة الغرب في زماننا، بؿ ىك دعكة لمفكز بالداريف لمف أراد ذلؾ مف الناس، 

فرصة بإعطاء الجزية عسى اهلل أف يشرح صدكرىـ لئلسبلـ فيما بعد، فإف فإف أبي ذلؾ مينح 
كىي تحريـ ، كصاياه بيا أبى إال القتاؿ قكتؿ بالضكابط األخبلقية الشرعية التي بدأ النبي 

ا فىاًنينافي ركاية أبي داكد، قاؿك ، (2)المثمةك قتؿ الصبياف ، ك الغدر  ،كىالى ًطٍفبلن  ،:}كىالى تىٍقتيميكا شىٍيخن
ًغيرنا كا ،كىالى صى ٛه اُدْحِسِْغَ ...]كىالى اٍمرىأىةن...كىأىٍصًمحي

  (3){.{2:6}البؼرة:[َوَأْحِسُْقا إِنَّ اهللَ َُيِ
  

                                                 

ب الغزك كغيرىا، تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصية إياىـ بآدا /الجياد كالسير، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[1731حديث رقـ: 1356/ 3

 (.12/37ج) ( انظر: النككم، المنياج(2
 . ،حسف لغيره[2614حديث رقـ :4/256،عاًء المشركيففي د /الجياد ،داكدأبك داكد: سنف أبي ]( (3
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 المبحث الرابع
 والتوكل عمى اهلل األخذ باألسباب، 

ٍبًدم أىٍنتى أسماء سماه اهلل تعالى بيا، منيا المتككؿ، حيث قاؿ: " لمنبي    كىرىسيكًلي عى
ٍيتيؾى سى  كّْؿ مَّ في كؿ أمره، المتيقف بما  المعتمد عمى اهلل تعالى، كالمراد بالمتككؿ ىك (1)"المتىكى

، كلعمنا (3)فعؿ ذلؾ ، كالتككؿ البد أف يككف معو األخذ باألسباب، فقد تكاتر عف النبي (2)عنده
 و.، مع بياف بطبلف مذىب مف خالففي ىذا المبحث نبيف ذلؾ مف خبلؿ منيج النبي 

 المطمب األول: األخذ باألسباب
 إلى ، كاألكؿ يتكصؿ بو(4)إلى الشيء بو جمع سبب، كىك كؿ طريؽو يتكصؿ باسباأل 

الشبع، كالبقاء عمى قيد الحياة، كالعبلج يتكصؿ بو إلى الشفاء مف السقـ، كالعمؿ الصالح طمبان 
 ر اهلل تعالى في خمقو.لمفكز بالجنة كالنجاة مف النار، ككؿ األسباب في كؿ شيء ىي مف قد

كترؾ األخذ باألسباب قدح في الشرع، كال تتـ لمعبد حقيقة تكحيد اهلل تعالى إال بمباشرة  
األخذ باألسباب التي قدرىا اهلل تعالى في ككنو، مع االعتماد عمى اهلل كحده، ال عمى األسباب، 

  (5)ألف ذلؾ مف الشرؾ.

بيف أف اهلل تعالى قدر عمى خمقو األخذ كقد جاءت أدلة الشرع في الكتاب كالسنة ت 
ُهَق افَِّذي ]باألسباب في كؿ شيء، مف ذلؾ األخذ باألسباب في طمب الرزؽ، قاؿ اهلل تعالى:

ِْٔف افْهُنقرُ  ـْ ِرْزؿِِف َوإَِف ُِقا ِم ـُ ٚ َو َٓ ًٓ َؾْٚمُنقا ِْم َمَْٚـِبِ ُؿ إَْرَض َذُفق ُُ َؾ فَ ًَ   {26}ادؾك:[ َج

ى :}كقاؿ النبي  ذى  فٍ ألى ـٍ  يىٍأخي ديكي ٍبمىوي  أىحى بىؿً  ًإلىى يىٍغديكى  ثيَـّ  حى دَّؽى  فىيىٍأكيؿى  فىيىًبيعى  فىيىٍحتىًطبى  اٍلجى يىتىصى ٍيره  كى  لىوي  خى
         (6){.النَّاس يىٍسأىؿى  أىفٍ  ًمفٍ 

                                                 

 .[2126حديث رقـ: 3/67خب في األسكاؽ، كراىية الس /البيكع :( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 (.11/243جالعيني، عمدة القارم) ،(8/586ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(2
ابف حجر، فتح  ،(270الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية)ص ،(2/134جابف القيـ، مدارج السالكيف) ( انظر:(3

 (.11/306جالبارم)
 (.1/411جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(166الكميات)ص ،الكفكم( انظر: (4
 (.4/15جابف القيـ، زاد المعاد) ،(8/528ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(5
 .[1480حديث رقـ: 2/125الناس إلحافا{،  }ال يسألكف قكلو: /الزكاة، ]البخارم: صحيح البخارم ((6
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األسباب التي يحصؿ بيا الرزؽ ىي مف جممة ما قدره اهلل قاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل: " 
كاف قد تقدـ بأنو يرزؽ العبد بسعيو كاكتسابو، أليمو السعي كاالكتساب، كذلؾ الذم ككتبو، فإف 

كمكت مكرثو يأتيو بو  ؛كما قدره لو بغير اكتساب ،قدره لو باالكتساب ال يحصؿ بدكف االكتساب
           (1)".بغير اكتساب

ةٍ وَ ]:اهلل كقاؿ   ـْ ُؿقَّ ُتْؿ ِم ًْ ْؿ َمٚ اْشَتىَ وا َْلُ ـْ ِرَبِٚط اخَلِْٔؾ ُتْرِهُبقَن بِِف َظُدوَّ اهللِ َوَأِظده ِم

ؿْ  ـُ في حدكد  ما فعمكاففي ىذه اآلية يأمر اهلل تعالى أىؿ اإلسبلـ أف ي ،{71}األكػال: [...َوَظُدوَّ
يك مف باب األخذ ف ،أعدائيـ إمكانات دكف كاف ذلؾ كلك، ـ مما يقدركف عمى فعموإمكاناتي

يككف خكؼ عدككـ كنصركـ عميو بعد ذلؾ بإخبلص التككؿ عمى باألسباب عمى قدر الكسع، ثـ 
    (2)بيذا تكفؿ بنصركـ. اهلل تعالى كالتمسؾ بشرعو، فيك 

يكـ تحزب األحزاب مف كفار الجزيرة العربية عمى المسمميف في  لذلؾ قاـ النبي  
 (3)ايةن لممدينة.المدينة بأخذ ما استطاع مف األسباب لمقابمة مكرىـ، فكاف ذلؾ بحفر الخندؽ حم

 ، وعبلقتو باألخذ باألسبابالتوكل عمى اهللالمطمب الثاني: 
؛ باالعتماد عميو، كالثقة بو، كتفكيض األمر ىك لزكـ اظيار العجز هلل  التككؿ: 

 (6).مع اليقيف أف ال مانع كال معطي إال ىك  ،(5)بعد األخذ باألسباب المشركعة ،(4)إليو
َّٓ ] قكؿ اهلل تعالى: عميو دؿ ماب عتقادالا فالمراد بالتككؿ: ىك  ٍٜ ِْم إَْرِض إِ

ـْ َدابَّ َوَمٚ ِم

ٚ َٓ غير اهلل  عمى كاالعتماد ،باسبخذ باألاأل ترؾ بو المراد كليس، {7}هود:[...َظَذ اهللِ ِرْزُؿ
، كمف أدلة كعميو يككف التككؿ كاألخذ باألسباب صنكاف، ال يككف أحدىما دكف اآلخر (7)تعالى.

                                                 

 (.8/541ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )(1
التركي  ،(4/80جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(8/35ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(2

( 1/546جذب المنير)الشنقيطي، الع ،(3/38جالشنقيطي، أضكاء البياف) ،(184كآخركف، التفسير الميسر)ص 
 (. .3/232ج( ك)2/185جك)
ك ابف ىشاـ، السيرة  ،[(4/25ج) حفر الخندؽ /الجياد كالسير، ( انظر: ]البخارم: صحيح البخارم(3

 .( كما بعدىا4/170جالنبكية)
 (.2/1055ج) مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط ،(630الكميات)ص  ،الكفكم( انظر: (4
 (. 3/384ج) ارم( انظر: ابف حجر، فتح الب(5
 (.7/8جتحفة األحكذم )، لمباركفكرما( انظر: (6
 (.11/305ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(7
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ؿه  قىاؿى رحمو اهلل في صحيحو، قاؿ: " ؾ ما ركاه ابف حبافذل كَّؿي  نىاقىًتي أيٍرًسؿي   ًلمنًَّبيّْ  رىجي  "كىأىتىكى
كَّؿٍ  اٍعًقٍميىا:}قىاؿى  تىكى ، أكالن  الرجؿ أف يأخذ باألسبابأمر  النبي أف فالشاىد مف الحديث   (1){.كى

   ه بالتككؿ بعد ذلؾ.ثـ أمر  ،{اٍعًقٍميىا}كذلؾ بتقييد ناقتو كربطيا بقكلو: 

ـٍ  لىكٍ  :}كقاؿ أيضان   كٍَّمتيـٍ  أىنَّكي مىى تىكى ؽَّ  اهللً  عى كًُّموً  حى ـٍ  ، تىكى قىكي زى ا لىرى  تىٍغديك ؛ الطٍَّيرى  يىٍرزيؽي  كىمى
ا كحي  ، ًخمىاصن تىري   (2){.ًبطىاننا كى

 ٍغديكتى أفاد الحديث أىمية التككؿ مع األخذ باألسباب، كحث عمييما، كذلؾ مف قكلو :" 
ا كحي كقكلو: ""، أم تذىب أكؿ النيار لطمب الرزؽ كىي جائعة، ى ًخمىاصن "، أم ترجع آخر ًبطىاننا تىري

 ترؾ عمى يدؿ ما الحديث في ليس" اإلماـ أحمد رحمو اهلل: قاؿ، (3)النيار كقد امتؤلت بطكنيا
 كمجيئيـ ابيـذى في اهلل عمى تككمكا لك :رادأ نماا  ك  ،الرزؽ طمب عمى يدؿ ما فيو بؿ ؛الكسب

  (4)".كالطير سالميف غانميف الإ ينصرفكا لـ ؛بيده الخير فأ كعممكا ،كتصرفيـ
 األسباب مف بو أمر لما تاركان  التككؿ في يدخؿ أخذ مفكقاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل: " 

: تعالى قاؿ كقد ،هلل عبادة بو المأمكر فعؿ فإف أمره؛ ما بترؾ هلل عاصو  ظالـ؛ جاىؿ أيضان  فيك
ِْٔف ...] َِ ْؾ َظ َـّ  (5)." {234}هود: [...َؾْٚظُبْدُه َوَتَق

 :  كلقد قسـ الشيخ العثيميف رحمو اهلل التككؿ إلى ثبلثة أقساـو
أف يككف التككؿ باإلخبلص مع الخضكع كاالعتماد المطمؽ عمى اهلل تعالى  :فجعل األول منيا 

، كمف  شرؾ شركان أكبر، اهلل تعالى فقد أ يذه الصكرة لغيرىذا التككؿ بصرؼ الذم بيده كؿ شيءو
 .المضار دفع كأ المنافع جمب في كمف يعتمد عمى أىؿ القبكر األمكات

أف يككف التككؿ في جمب الرزؽ كأسباب العيش باالعتماد عمى البشر، كىذا النكع مف  الثاني:و 
زقو، التككؿ يككف مف الشرؾ األصغر، أك الشرؾ الخفي، كمف يعتمد عمى كظيفتو في حصكؿ ر 

 فتظير منو محاباة صاحب عممو ككظيفتو لذلؾ.        

ىك مف يتككؿ عمى اهلل تعالى مكقنان أف األمر كمو بيده، لكنو لـ يباشر العمؿ الذم  ا الثالث:مأ
منعو مف  تككؿ فيو عمى ربو بنفسو، بؿ ككؿ شخصان آخر قد اعتمد عميو لينكب عنو لسبب

                                                 

 .حديث حسف،[731حديث رقـ: 2/510 ،الكرع كالتككؿ /الرقائؽ، صحيح ابف حبافابف حباف: ]( (1
 .حديث صحيح ،[(1/438جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (2
 (.7/9جة األحكذم )( انظر: المباركفكرم، تحف(3
 (.2/594ج) التيسير بشرح الجامع الصغير ،( المناكم(4
 (.18/180ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )(5
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لينكبكا عنو في بعض  فيككؿ بعض الصحابة الكراـ  ،النكع كاف يفعمو النبي  ا، كىذذلؾ
 (1).الصدقة عمى  ىريرة أبا كككؿ، ىديو مف بقي ما يذبح أف  األعماؿ، مثؿ ما ككَّؿى عميان 

 المطمب الثالث: إبطال المعتقدات المخالفة لؤلخذ باألسباب
مف ىذه ككجكبو،  ت عبر تاريخ األمة معتقدات فاسدة في أمر األخذ باألسبابدكجً  

 المعتقدات:
 معتقد الجبرية -1

يـ منيج أىؿ السنة، كقكليـ: إف العبد مجبره عمى فعمو بخمؽ مخالفتسمكا بيذا االسـ ل 
، كىذا محض افتراءو منيـ عمى اهلل تعالى، كقد (2)األسباب التي يقدرىا اهلل عميو بالخير أك الشر

ي مف النار بعممو بمقتضى أحكاـ عطمكا بو اختيار العبد كعممو، كاألخذ باألسباب التي تنج
   (3)الشريعة، بؿ كعطمكا التكحيد الذم جعمو اهلل تعالى أعظـ األسباب لمفكز بالداريف.

كالحؽ أف أفعاؿ العبادة مخمكقة هلل تعالى خالؽ كؿ شيء، كمكاف العبد مف ذلؾ أنو  
، أم أف اهلل تعالى يخمؽ (4)مريده مختاره ألفعالو كفاعؿه ليا حقيقة، يستحؽ بحسبيا المدح أك الذـ

الفعؿ لمعبد بناءن عمى اختياره كفعمو، كيكتب عميو ذلؾ في الدنيا دار العمؿ، حتى يكافيو يـك 
ف شران فشر.  القيامة يكـ الجزاء عمى األعماؿ، فيجازم العبد بما كسب، إف خيران فخير، كا 

راد منو الجبر كما زعمكا، بؿ كما أف كتابة كؿ شيء عمى العبد قبؿ أف يككف في الدنيا؛ ليس الم
ىك دليؿه عمى قدرة اهلل تعالى كعممو لمغيب، كحاؿ العبد معو ينبغي أف يككف كفؽ منيج النبي 

، رو جاب فعف  ًمٍقنىا كىأىنَّا ًدينىنىا لىنىا بىيّْفٍ  اهللً  رىسيكؿى  يىا ":ؾمال بف قاؿ سيراقة: قاؿ ، خي ا اآٍلفى  ًفيمى
؟ اٍلعىمىؿي  اأىًفي اٍليىٍكـى فَّتٍ  مى ـي، ًبوً  جى رىتٍ  اأٍلىٍقبلى ، ًبوً  كىجى ا أىـٍ  اٍلمىقىاًديري ؟ ًفيمى ،}: قىاؿى  نىٍستىٍقًبؿي  ًفيمىا بىؿٍ  الى
فَّتٍ  ـي  ًبوً  جى رىتٍ  ،اأٍلىٍقبلى قىاًديري  ًبوً  كىجى ـى ": قىاؿى  {،اٍلمى ميكا}: فقاؿ ، ؟"اٍلعىمىؿي  فىًفي   (5){.مييىسَّره  فىكيؿّّ  اٍعمى

                                                 

 (.3/99جالقكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد )، ابف عثيميف( انظر: (1
كابف  ،(68الرازم، اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف)ص ،(1/84ج( انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ)(2

 (.447،113صالحنفي، شرح العقيدة الطحاكية) ،(16/235جتيمية، مجمكع الفتاكل)
 (.3/495،415ج) ( انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف(3
 (.438،437)ص ( انظر: الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية(4
قاكتو كسعادتو، ممو كشكيفية خمؽ اآلدمي في بطف أمو ككتابة رزقو كأجمو كع /القدر، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
 . [2648حديث رقـ: 4/2040
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كأحاديث الباب: أف تفسير القدر، كالقكؿ فيو، كالعمؿ بو؛ يككف  حديثيستفاد مف ىذا ال 
كفؽ نصكص الكتاب كالسنة ال بالقياس كمجرد الرأم، كما أفاد الحديث النيي عف ترؾ العمؿ 

    (1)باالتكاؿ عمى القدر السابؽ، كبيف كجكب العمؿ بمقتضي التكاليؼ الشرعية.

أف األمكر إذا كانت مقدرة فبل حاجة إلى ...س قد يظف بعض النا"ؿ شارح الطحاكية: اق 
األسباب، كىذا فاسد، فإف االكتساب منو فرض، كمنو مستحب، كمنو مباح، كمنو مكركه، كمنو 

أفضؿ المتككميف يمبس ألمة الحرب، كيمشي في األسكاؽ  حراـ، كقد كاف النبي 
 (2)."لبلكتساب

 معتقد الصوفية:  -2

قسمين: األول توكل العوام، والثاني توكل الخواص، التوكل عند الصوفية ينقسم إلى  
: "تككؿ العكاـ: ىك تفكيض أمر (3): قاؿ النقشبندم في جامعووالتوكبلن باطبلن، أما األول

                      (4)الرزؽ إلى اهلل تعالى، كترؾ التعمؽ باألسباب ثقةن بكعد اهلل اعتمادان عمى كرمو".

       جكه، منيا:كبطبلف ىذا القكؿ مف ك    
إف قىٍصدى بقكلو ترؾ التعمؽ باألسباب بعد األخذ بيا؛ فيك صحيح مف جانب،  :أوالً  

كتقميؿه لشأنو؛ ألنو كاف  كباطؿه مف جانبو آخر؛ في أنو جعمو لمعكاـ، فيذا افتراءه عمى النبي 
يتقي بو شر أمر بحفر الخندؽ يكـ غزكة األحزاب ل وكيأمر بيا، كمف ذلؾ؛ أن يأخذ باألسباب

 اهللً  رىسيكؿي  كىافى قاؿ: " ، فعف البراء بف عازب (5)لممسمميف الكفار، ككاف يحفر فيو بيده ترغيبان 
  ذ األسباب قكلوبأخأيضان ، كمف أمره (6)"التُّرىابى  مىعىنىا يىٍنقيؿي  اأٍلىٍحزىابً  يىٍكـى {: الطَّاعيكفي آيىةي

                                                 

 (.16/196ج) ( انظر: النككم، المنياج(1
 (.270)ص ( الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية(2
ـ(، صكفي تركي 1893-ـ1812ج( ىك أحمد بف مصطفى عبد الرحمف النقشبندم الخالدم الكمشخانكم)(3

 ،لو مصنفات عدة ،كتعمـ في األستانة، كتكفي بيا ،ركيااألصؿ كالمنشأ، كلد في كمشخانو بكالية طرابزكف بت
 منيا كتاب جامع األصكؿ في األكلياء الذم اشتمؿ عمى ترىات كأباطيؿ الصكفية. انظر: الزركمي، األعبلـ

 (.1/257ج)
 (.323)ص ( النقشبندم، جامع األصكؿ في األكلياء(4
 (.4/172ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(5
 .[1803حديث رقـ: 3/1430حزاب كىي الخندؽ، غزكة األ /الجياد كالسير، : صحيح مسمـ( ]مسمـ(6
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ؿَّ بً  قىعى ًبأىٍرضو الرٍّْجًز، اٍبتىمىى اهلل عىزَّ كىجى ذىا كى مىٍيًو، كىاً  ميكا عى ًو نىاسنا ًمٍف ًعبىاًدًه، فىًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبًو، فىبلى تىٍدخي
كا ًمٍنوي    (1){.كىأىٍنتيـٍ ًبيىا، فىبلى تىًفرُّ

كىك عذابه  يمكث البيئة كيحصد أركاح الناس، {، ىك مرضه فتاؾالطَّاعيكفي :}قكلو  
{، أم: آيىةي الرٍّْجزً :}قكلو ك  ة، كرحمة أليمة اإلسبلـ كشيادة،نزؿ بيـ مف األمـ السابق مف عمى

   (2).كعظة لمناس بمآؿ العصاة دليؿه عمى قدرة اهلل تعالى،

في الحديث عف دخكؿ األرض التي كقع فييا لمف كاف خارجيا كعدـ  النبي  كنييي  
ؿ البمد التي أصابيا الخركج لمف كاف بيا، ىك مف باب األمر باألخذ باألسباب، فالذم في داخ

قد يؤدم لنقؿ أسباب المرض خارج بمده،  والطاعكف إف كاف مصابان أك سميمان فإف خركج
 ى، فنيبدخكلو فيعرض الناس لمكقكع في األكىاـ كالحرج، كمف كاف خارجيا فقد يتعرض لؤلذل

بالحجر ، كىك ما يعرؼ في زماننا شرعان المأمكر بيا عف دخكؿ مكاف الكباء أخذان باألسباب 
دّْثي مىعى  {،الى عىٍدكىل:}قاؿ  عف النبي حديث أبي ىريرة كال يتعارض ذلؾ مع  الصحي، ييحى كى

مىى اٍلميًصحّْ }:ذىًلؾى  ، ألف المراد بو ال عدكل بطبعيا، بؿ بقدر اهلل تعالى، (3){الى ييكًردي اٍلميٍمًرضي عى
]إِنَّ اُدْجِرِمَغ ِْم َضََلٍل ديف بقكلو تعالى:المتكع النافيف لمقدركفر كالعمى اعتقاد أىؿ الجاىمية  ردان 

ٍر) ًُ َر)47َوُش ََ ْؿ ُذوُؿقا َمسَّ َش ِٓ ِر َظَذ ُوُجقِه َدٍر)48( َيْقَم ُيْسَحُبقَن ِْم افَّْٚ ََ َُْٚه بِ َْ َِ ٍء َخ ؾَّ َشْ ـُ  ٚ َّٕ ( 49( إِ

مىى اأنو ختـ الحديث بقكلو}كىذا مؤكده ب، }الؼؿر{[ {، أم: ال ييٍؤتى ٍلميًصحّْ الى ييكًردي اٍلميٍمًرضي عى
، أخذان باألسباب التي أمر الشرع بيا، خكفان مف اةالمعاف ةعمى السميم ةالسقيم ةالمصاباإلبؿ ب

فيتضرر أصحابيا بمرضيا، كربما حدث ليـ ما ىك أعظـ  إصابتيا باألذل الذم قدره اهلل تعالى،
الذريعة باب ، فسد االعتقاد كا بيذاكقكع العدكل بطبعيا دكف قدر اهلل فيكفر  مف ذلؾ؛ كىك اعتقاد

   (4)األمر بأخذ األسباب.ب
 

                                                 

 . [2218 حديث رقـ: 4/1737 الكيانة كنحكىا،الطاعكف كالطيرة ك / السبلـ ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 (.14/204جالنككم، المنياج) ،(7/131ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(2
د ممرض عمى ال عدكل كال طيرة كال ىامة كال صفر كال نكء كال غكؿ كال يكر  /السبلـ ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3

 .[2221حديث رقـ: 4/1743مصح، 
ابف كثير، تفسير  ،(14/217جالنككم، المنياج) ،(104-5/99ج)،شرح مشكؿ اآلثار ،الطحاكم ( انظر:(4

 الكلَّكم، ذخيرة العقبى ،(3/1142،1141ج) ،مكسكعة األلباني في العقيدة، األلباني ،(7/482ج) القرآف العظيـ
 (.274-32/271ج)
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أنو رده لنصكص الشرع التي أمرت باألخذ باألسباب، كجعمتو منيج أفضؿ خمؽ اهلل  :اً ثاني
لمَّا تمكف منو قكمو كأرادكا أف  ، فيذا إبراىيـ عميو تعالى، كىـ األنبياء عمييـ الصبلة السبلـ

سباب التي يستطيعيا كقتيا، كىي الدعاء، فعف ابف عباس رضي اهلل يمقكه في النار أخذ باأل
َؿ افَقـُِٔؾ[...] عنيما، قاؿ: ًْ

ـي  ،{773}آل ظّران:َحْسُبَْٚ اهللُ َوِٕ ًحيفى أيٍلًقيى ًفي  قىالىيىا ًإٍبرىاًىي
ِر ...]،(1)"النَّارً  ـَ افَّْٚ َجُٚه اهللُ ِم ْٕ َٖ {35}العـؽبوت: [...َؾ

رج مف مصر ببني لما خ مكسى ك  ،(2)
بطش بيـ؛ قدر اهلل تعالى مإسرائيؿ باتجاه البحر كلـ يجد ليـ مخرجان، كقد اتبعو فرعكف بجنكده ل

غيرت، فقاؿ  ف صى مخبران عف  نجاتو كقكمو بأف أمره أف يأخذ باألسباب المقدكرة لو كا 
َِ ]ذلؾ: ٍَ ْٕ َهَٚك افَبْحَر َؾٚ ًَ ْب بِ َْْٔٚ إَِػ ُمقَشك َأِن اْْضِ َْٖوَح ًَئِؿِ َؾ ٚفىَّْقدِ اف ـَ ؾه ؾِْرٍق  ـُ َٚن  َُ َْْٔٚ ...َؼ َؾ َج ْٕ َوَأ

ًَِغ)
ُف َأْْجَ ًَ ـْ َم )65ُمقَشك َوَم ـَ }الشعراء{.[( 66( ُثؿَّ َأْؽَرْؿَْٚ أََخِري

(3)  

: أنو خص التككؿ بالرزؽ فقط، كمقصكده مف خبلؿ معرفتنا بالصكفية كسماعنا لكبلميـ اً ثالث  
طعاـ كالشراب كالممبس كالمسكف فقط، كىذا تفريط بديف اهلل تعالى؛ حيث ىك ما يتعمؽ بتكفير ال

يجعؿ التككؿ عميو في ىذه األمكر فقط، فأيف التككؿ في طمب العمـ، كالدعكة إلى اإلسبلـ، 
قاؿ شيخ حياة المسمميف،  مناحي شتى ، كغيرىا مف أكامر الشرع فيكالجياد في سبيؿ اهلل 

 ال التككؿ أف ظف ؛العامة المقامات مف التككؿ أف ظف الذم" :رحمو اهللابف تيمية  اإلسبلـ
 مف التككؿ :كأيضان  ،أعظـ الدينية األمكر في التككؿ بؿ ،غمط كىك ،الدنيا حظكظ إال بو يطمب
 كيأمر اهلل يحبو فيما زاىد فييا كالزاىد ،بيا إال كالمستحبات الكاجبات تتـ ال التي الدينية األمكر

ذيف القسميف يدؿ عمى جيميـ في ذا القكؿ يككف تقسيميـ لمتككؿ بيعمى ى، ك (4)"كيرضاه بو
الديف، كمف جيؿ الديف فبل يحؽ لو أف يتصدر لمفتكل كتكجيو النصكص الشرعية، كال يحؽ لو 

، نصح الناس في دينيـ، بؿ عميو أف يمـز أىؿ العمـ مف أىؿ السنة ليتعمـ منيـ ديف اهلل 
 مة المسمميف، ألف ىذه مرتبتو، كىذا حقو كشأنو.كيككف عندىـ كأم أحدو مف عا

عرَّفو النقشبندم بقكلو:" كتككؿ  أما النوع الثاني من التوكل عندىم فيو توكل الخواص، 
، حتى يبقى العبد تحت أحكاـ القضاء كالقدر  الخكاص: ىك تفكيض األمر إلى اهلل في كؿ شيءو

                                                 

حديث  :6/39 [،173ؿ عمراف:}إف الناس قد جمعكا لكـ فاخشكىـ{]آ/التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[4563رقـ 
 (.629)ص ( انظر: السعدم، تفسير السعدم(2
 (.13/100ج) ( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(3
 (.10/20ج) ف تيمية، مجمكع الفتاكل( اب(4
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     (1)عديـ الحركة كاالختيار، كالميت بيف يدم الغاسؿ".

كبطبلف ىذا التككؿ ظاىره مف خبلؿ ما أدرج النقشبندم تحتو بقصد بياف ىذا التككؿ  
تطبيقو فذكر: أف بعضيـ كرر الحج حافيان ككاف ال  كتكضيحو بذكر نماذج لبعض مشايخيـ في

مخالؼه ألمر  ايمتفت إلخراج الشكؾ الذم يدخؿ في قدمو، ألف ذلؾ ينافي تككؿ الخكاص، كىذ
َٓ ]...: قاؿتعريض النفس ألم أمرو يضر بيا،  لى الذم نيى عفاهلل تعا قا و َُ ِْ ؿْ  ُت ُُ َْٖيِدي  إَِػ  بِ

 ِٜ َُ ُِ ْٓ {2:6:البؼرة}...[افتَّ
ٍكا:}، كقاؿ النبي (2) ، كقياـ اإلنساف بإخراج الشكؾ مف (3){اهللً  ًعبىادى  تىدىاكى

مف شيكخيـ يزعـ يخو آخر قدمو، كرفع األذل عف جسده مف التداكم المأمكر بو، ثـ ذكر عف ش
أف الخركج لسفر الحج دكف متاعو أك طعاـو كعكفو مف أحد مف التككؿ، كقد أنكر اهلل تعالى عمى 

: بزعـ التككؿ، فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿبعض أىؿ اليمف خركجيـ لمحج دكف زادو 
ديكفى  كىالى  يىحيجُّكفى  اٍليىمىفً  أىٍىؿي  كىافى " كَّ يىقيكلي  يىتىزى كّْميكفى  نىٍحفي  :كفى كى  ،النَّاسى  سىأىليكا مىكَّةى  قىًدميكا فىًإذىا ،اٍلميتىكى

ََْقى...]:تىعىالىى المَّوي  فىأىٍنزىؿى  ادِ افتَّ ُدوا َؾِ٘نَّ َخْرَ افزَّ   (4)."{2:8}البؼرة:[...َوَتَزوَّ

أنو لك  :قاؿ النقشبندم بعد ذلؾ:" كعبلمة تككؿ الخكاص أف يككف ساكنان؛ بحيثك  
 منيا:؛ من وجوه وىذا باطلٌ  (5)طت بو السباع كاألفاعي ال يتحرؾ ليا قمبو".أحا

 ، قاؿ تعالى إخباران عف مكسى قدرىا اهلل عمى خمقو بشرية ألف الخكؼ طبيعةه  أواًل:
:[ َْٖوَجَس ِسفِ  ِْم  َؾ ٍْ َٕ  ًٜ ٍَ {78: صه}[ُمقَشك ِخٔ

براىيـ , (6) صنع طعامان جاءتو المبلئكة لما  كا 
خافيـ كلـ مف طعامو ، فمما رأل أنيـ ال يأكمكف ينبغي إكراميـ بشرأضياؼه مف اليـ ظنان منو أن

ى َؿُٚفقا ، قاؿ اهلل تعالى:خكفويبيف ليـ ذلؾ، فطمأنكه لما رأكا  َْٚ إِْبَراِهَٔؿ بِٚفُْبْؼَ ُِ ْد َجَٚءْت ُرُش ََ ]َوَف

ًِْجٍؾ َحٍِْٔذ ) َٞ َأْن َجَٚء بِ ْؿ  (69َشََلًمٚ َؿَٚل َشََلٌم َؾََم َفبِ ُٓ ََُِٕرُهْؿ َوَأْوَجَس ِمْْ ِْٔف  َٓ َتِهُؾ إَِف َمَّ َرَأى َأْيِدَُّيُْؿ  َِ َؾ

َْٚ إَِػ َؿْقِم ُفقٍط) ِْ ٚ ُأْرِش َّٕ ْػ إِ َٓ ََّتَ ًٜ َؿُٚفقا  ٍَ   (7).}هود{([72ِخٔ

                                                 

 (.323)ص ( النقشبندم، جامع األصكؿ في األكلياء(1
 (.90)ص ( انظر: السعدم، تفسير السعدم(2
 .حديث صحيح ،[(30/398ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (3
ديث ح: 2/134الزاد التقكل{، قكؿ اهلل تعالى: }كتزكدكا فإف خير  /الحج، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 .[1524رقـ
 (.324)ص ( النقشبندم، جامع األصكؿ في األكلياء(5
 (.508)ص السعدم، تفسير السعدم ،(22/73ج) ( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب(6
 (.4/188جانظر: البغكم، معالـ التنزيؿ) ((7
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ال يعقؿ مف إنساف أف يفعؿ ذلؾ في مثؿ ىذا المكطف، بؿ بالطبيعة البشرية يقكـ بالبحث  ثانيًا: 
كي يخرج  ه مف قبؿ،ليست معتادة عند في بدنو قكةكتظير ر منو أفعاؿه دي صٍ كقد تى  ،لمخرجعف ا

لما ناداه ربو بالكاد المقدس ليكمفو  أخبرنا عف حاؿ مكسى  فاهلل  ،ءبلبمف مثؿ ىذا ال
ة بإذف اهلل خاؼ مكسى حيَّ عصاه التي تنقمب  ، كاف منيابدعكة فرعكف كقكمو، كجعؿ لو آيات

، فقاؿ كلـ يمتفت إلييا كيرجع ليا حتى طمأنو ربو  ضى الطبيعة البشرية،بمقت كىرب
ِزيُز احَلُُِٔؿ)تعالى: ًَ ٚ اهللُ اف َٕ ُف َأ َّٕ ْٛ 9]َيٚ ُمقَشك إِ َِّ ًَ َٚ َجٚنٌّ َوػَّ ُمْدبًِرا َوََلْ ُي ََٖنَّ ـَ َتزه  َمَّ َرَآَهٚ َِتْ َِ ( َوَأْفِؼ َظَهَٚك َؾ

 َٓ ْػ إِِّنِّ  َٓ ََّتَ ُِقَن)َيٚ ُمقَشك        (1).}الـؿل{( [72 َُيَُٚف فََديَّ اُدْرَش

،  كال صحابتو الكراـ ،كىديو مبتدع لـ يكف مف منيج النبي الصكفي التككؿ فيذا  
 ألنفسيـ مدعيف"كأقكاليـ في التككؿ: قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل مبينان مدل بطبلف معتقد الصكفية

 مف بشيءو  أخؿ كال ،ذلؾ يفعؿ قط أحده  فييـ يكف لـ إذ ،كأصحابو اهلل رسكؿ حاؿ مف أكمؿ حاالن 
 اهلل ىدل كقد... معرفة كال عنده عمـ ال مف يفعمو كما ،عريانان  قط الصؼ يحضر كلـ...األسباب

 ،المتككميف سيد كىك سنة قكت ألىمو يدخر ككاف ،أجمعيف الناس مف كعصمو ،العالميف بو
 التككؿ أكلك كىـ أصحابو كجميع ،كالمزاد الزاد حمؿ عمرةو  أك حجو  أك جيادو  في سافر إذا ككاف
   (2)".بعدىـ المتككميف كأكمؿ ،حقان 

 ، كأصحابو الكراـ ثـ بيف رحمو اهلل أف ميزاف الحؽ في بياف ىذا األمر ىك النبي  
 يعمـ بيا ،كميزانيا األحكاؿ محؾ أصحابو كحاؿ النبي فحاؿ"الذيف انتيجكا نيجو، فقاؿ:

 ،الببلد جميع في اهلل يعبد كأف ،القمكب بصائر فتح في كاف تككميـ فإف... ياسقيم مف صحيحيا
 التككؿ بذلؾ فممؤا ،العباد قمكب عمى الحؽ الديف شمكس تشرؽ كأف ،العباد جميع يكحده كأف

يمانان  ىدل القمكب     (3)".إيماف دار كجعمكىا الكفر ببلد كفتحكا ،كا 

                                                 

 (.377التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص ،(600( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(1
 (.2/134جلقيـ، مدارج السالكيف)( ابف ا(2
 (.2/135ج( ابف القيـ، مدارج السالكيف )(3
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 المبحث الخامس
 العقيدةلتثبيت  المواقفاغتنام 

كقد عمى إيمانيـ كصبلح شأنيـ،  الرأفة كالرحمة بالمؤمنيف، حريصان  كثير كاف النبي  
ِْٔف َمٚ َظِْتهْؿ :ف اهلل تعالى ىذه الصفات كأكدىا بقكلو بيَّ  َِ ْؿ َظِزيٌز َظ ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ ْد َجَٚء ََ ]َف

ْؿ بِ  ُُ ْٔ َِ ِمَِْغ َرُءوٌف َرِحٔؿَحِريٌص َظ ْٗ {239}التوبة: [ْٚدُ
، كلـ تقتصر رحمتو بالمؤمنيف فحسب؛ بؿ (1)

ََْٚك :جعمو اهلل رحمةن لمخمؽ كافة، مف قبميا سعد، كمف ردىا تعس، فقاؿ  ِْ ًٜ ]َوَمٚ َأْرَش َّٓ َرَْحَ إِ

َٚدَِغ[ ًَ ِْ {218}األكبقاء: فِ
كفطنتو في اغتناـ  فكاف مف ىذا الحرص كىذه الرحمة حرصو  ،(2)

الخير كقبكؿ  لسماع ةه ، كقمكبيـ متييئاؿ التي تككف فييا نفكس العباد متييئةن ك المكاقؼ كاألح
ًة  كىافى النًَّبيُّ ، قاؿ:"فعف ابف مسعكدو ، الحؽ لينىا ًباٍلمىٍكًعظىًة ًفي اأٍلىيَّاـً كىرىاىىةى السَّآمى كَّ يىتىخى
مىٍينىا   (4)".ؾ كؿ يـك لئبل نمؿكال يفعؿ ذل ،األكقات في تذكيرنا يكاف يراع :كالمعنى، "(3)"عى

كىديو في اغتناـ  كفي ىذا المبحث نقؼ بإذف اهلل تعالى مع ما يتيسر مف منيج النبي  
 المكاقؼ لتثبيت العقيدة في نفكس المدعكيف، كاهلل أساؿ التكفيؽ كالنفع كالقبكؿ.

 طالمطمب األول: بيان سعة رحمة اهلل تعالى، ودفع القنو 
رحمتو، كىك اليأس كقطع الرجاء كاألمؿ فيما يأممو العبد مف  ذـ اهلل تعالى القنكط مف 

ٚؾُِرون[ ...]فقاؿ تعالى:  رحمة ربو  َُ ْقُم افْ ََ َّٓ اْف ـْ َرْوِح اهللَِّ إِ َُٖس ِم ْٔ َٓ َي ُف  َّٕ ، كرغب {98}يوسف: إِ
: في الرجكع إليو كطمب القرب منو، باالستقامة عمى منيجو ببياف سعة رحمتو فقاؿ 

َُقنَ َورَ ...] ـَ َيتَّ ِذي َِّ ٚ فِ َٓ ُتُب ـْ َٖ ٍء َؾَس ؾَّ َشْ ـُ  ْٝ ًَ تِل َوِش ذلؾ  ، كقد مثؿ النبي  {267األعراف: } [...َْحَ
في دعكتو مف خبلؿ اغتناـ المكاقؼ، كضرب األمثاؿ، ليصحح العقيدة كيبيف شرعة ربو تعالى، 

 كمف ذلؾ: 

ـى ، قاؿ: " عمر بف الخطابأمير المؤمنيف عف ما جاء   مىى النًَّبيّْ  قىًد سىٍبيه فىًإذىا  عى
قىٍتوي ًببى  ذىٍتوي فىأىٍلصى ًبيِّا ًفي السٍَّبًي أىخى دىٍت صى ٍطًنيىا اٍمرىأىةه ًمٍف السٍَّبًي قىٍد تىٍحميبي ثىٍديىيىا تىٍسًقي ًإذىا كىجى

                                                 

 (.207( انظر: التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص(1
 (.5/385ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )(2
حديث : 1/25عمـ كي ال ينفركا، يتخكليـ بالمكعظة كالما كاف النبي /العمـ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 .[68رقـ
 (.1/162ج( ابف حجر، فتح البارم)(4



247 

 

عىٍتوي  لىدىىىا ًفي :}فىقىاؿى لىنىا النًَّبيُّ  "،كىأىٍرضى ةن كى ٍكفى ىىًذًه طىاًرحى مىى أىٍف  ،الى  :قيٍمنىا {؟"النَّارً أىتيرى كىًىيى تىٍقًدري عى
وي  لىًدىىا:}فىقىاؿى  "،الى تىٍطرىحى ـي ًبًعبىاًدًه ًمٍف ىىًذًه ًبكى  (1){.لىمَّوي أىٍرحى

حيث ضرب المثؿ حدثان ممفتان في الدعكة إلى اهلل تعالى،  في ىذا الحديث اغتنـ النبي  
رؾ بالعقؿ؛ لتحصؿ الفائدة لممدعكيف، فيعرفكا سعة الغائب الذم ال يدبالميشاىد المؤثر عف 

 ، فتتعمؽ قمكبيـ بخالقيـ، كيثبتكف عمى عقيدتيـ فينالكفرحمة ربيـ، كيندفع عنيـ القنكط منيا
ـُؾَّ ...] ىذه الرحمة التي أخبر اهلل تعالى أنو قصرىا عمى المتقيف بقكلو تعالى:  ْٝ ًَ َوَرَْحَتِل َوِش

ٚ فِ  َٓ ُتُب ـْ َٖ ٍء َؾَس َُقنَ َشْ ـَ َيتَّ ِذي  {267األعراف: } [...َِّ
(2)      

ٍزءو فىأىٍمسىؾى } :يقكؿ قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  كعف أبي ىريرة   عىؿى المَّوي الرٍَّحمىةى ًمائىةى جي جى
ٍزًء يىتىرى  ٍزءنا كىاًحدنا فىًمٍف ذىًلؾى اٍلجي ٍزءنا كىأىٍنزىؿى ًفي اأٍلىٍرًض جي ًتٍسًعيفى جي تَّى تىٍرفىعى ًعٍندىهي ًتٍسعىةن كى ٍمؽي حى ـي اٍلخى احى

ٍشيىةى أىٍف تيًصيبىوي  لىًدىىا خى اًفرىىىا عىٍف كى  (3){.اٍلفىرىسي حى

أف الرحمة في الدنيا عمى ًعظًميا ىي كاحدة، خص اهلل تعالى تماميا  بيف النبي  
ِمَِْغ ...] فقط، بداللة قكلو: بالمئة يكـ القيامة لعباده المؤمنيف ْٗ َٚن بِْٚدُ ـَ ،  {54األحزاب: }[َرِحًَٔم َو

ف، ليدفع عنيـ مف الخمكقات التي يعاينيا المدعكك مستخدمان ضرب المثؿ بأشد مألكؼو مشاىدو 
 (4)، كيرغبيـ في االستقامة عمى تكحيده كالعمؿ بمقتضاه.القنكط، كيبيف ليـ سعة رحمة اهلل 

ـ الفرص، أك يصنعيا ، فيغتنفحرمه بكؿ داعو إلى اهلل تعالى أف يستف بالنبي الكريـ  
إف لـ تكف في اجتماع الناس، فيضرب ليـ المثؿ ليدعكىـ إلى اهلل تعالى، لكنو ينبغي أف ييعمـ 

ـِ ]:، قاؿ تعالى(5)أف الدعكة ال تككف إال بعمـ كيقيف ٚ َوَم َٕ ُؿْؾ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اهللَِّ َظَذ َبِهَرٍة َأ

ِْل ًَ َب    {219:يوسف}[...اتَّ

 

                                                 

 .[5999حديث رقـ: 8/8 بيمو كمعانقتو،رحمة الكلد كتق /األدب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 (.10/432ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(2
 .[6000حديث رقـ: 8/8 ،جعؿ اهلل الرحمة مائة جزء /األدب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 (.10/432جابف حجر، فتح البارم) ،(17/68ج( انظر: النككم، المنياج)(4
 (.406( انظر: السعدم، تفسير السعدم )ص(5
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 لمطمب الثاني: الدعوة لمزىد في الدنيا، والحث عمى التزود لآلخرةا
زىد اهلل تعالى عباده في الدنيا بتعزيتيـ جميعان دكف استثناء في عدـ بقائيـ فييا، كبيف  

أنيا بمتاعيا الزائؿ تخدع كتغير، كحث عمى التزكد لآلخرة بتقكاه، لنيؿ الفكز كالسعادة األبدية، 
ِر َوُأْدِخَؾ اجْلَ ـُؾه ]فقاؿ تعالى: ـِ افَّْٚ ـْ ُزْحِزَح َظ َّ ِٜ َؾ ََٔٚم

َِ ْؿ َيْقَم اْف ـُ ْقَن ُأُجقَر ََم ُتَقؾَّ َّٕ ُٜ اْدَْقِت َوإِ ََ ٍس َذائِ ٍْ َٕ َٜ َّْ

ُرورِ  ٌُ َّٓ َمتَُٚع اْف َٔٚ إِ ْٕ َُٔٚة افده ْد َؾَٚز َوَمٚ احْلَ ََ  (1).{296} آل عؿران: [َؾ

ىيد في الدنيا، كالحث عمى التزكد لآلخرة  مغتنمان ضرب منيج القرآف لمتز  كقد انتيج النبي 
 المثؿ في بعض المكاطف كاألحكاؿ، كمف ذلؾ: 

  الدعوة لمزىد في الدنيا: أوالً 

كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو " :قاؿ ،(2) سىٍيؿ بف سعد: عف الدنيا عند اهلل  رِ بيان قدْ وذلك ب 
 ،مىٍيفىًة يّْتىةو فىًإذىا ىيكى ًبشى  ًبًذم اٍلحي ًبًرٍجًميىا شىاًئمىةو  اةو مى

(3) : اًحًبيىا؟ }، فىقىاؿى مىى صى ٍكفى ىىًذًه ىىيّْنىةن عى أىتيرى
لىٍك كىانىٍت الدٍُّنيىا تىزً  اًحًبيىا، كى مىى صى مىى المًَّو ًمٍف ىىًذًه عى في عى في ًعٍندى المًَّو فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىمدٍُّنيىا أىٍىكى

ةو  نىاحى بىعيكضى بيذا المثؿ ىكاف الدنيا كحقارتيا  بيف النبي ، (4){، مىا سىقىى كىاًفرنا ًمٍنيىا قىٍطرىةن أىبىدناجى
. ئان عند اهلل تعالى، كأنيا لك كاف ليا أدنى قدر ما سقى منيا كافران شي  (5)مف الماءو

ًلمدٍُّنيىا، ًإنَّمىا مى : }بقكلو  جوده المؤقت في الدنياحال و ومثل ل  ا ًلي، كى مىثىؿي الدٍُّنيىا مى ثىًمي كى
، قىاؿى  ثىًؿ رىاًكبو كىمى
تىرىكىيىا(6) اًئؼو ، ثيَـّ رىاحى كى رىةو ًفي يىٍكـو صى  (7){.ًفي ًظؿّْ شىجى

                                                 

التركي كآخركف،  ،(159السعدم، تفسير السعدم )ص ،(2/177ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
 (.74التفسير الميسر)ص

 ،الصحابي بف الصحابي ،الؾ الخزرجي األنصارم الساعدم( ىك أبك العباس سيؿ بف سعد بف سعد بف م(2
تكفي سنة إحدل كتسعيف مف  ،كىك آخر مف مات منيـ بالمدينة  ،كاف مف المعمريف في الصحابة 

 (. 3/422جركل عنو ابف شياب الزىرم. انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي) ،لو أحاديث ،اليجرة
حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو انظر:  ،عة رجميا مف االنتفاخ". السندم( شىاًئمىةو ًبًرٍجًميىا: "أم: راف(3
 (.2/526ج)

  .حديث حسف[،4110حديث رقـ: 5/230 / مثؿ الدنيا،الزىد، ( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجو(4
 (.6/611ج( انظر: المباركفكرم، تحفة األحكذم)(5
: مف القيمكلة(6  (.2/770ج. انظر: إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط)النيار فيكىي االستراحة بالنـك  ،( قىاؿى
 .صحيح ،[(7/259جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (7
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كمعمكـه أف ىذا المثؿ يشمؿ كؿ الخمؽ مف اإلنس كالجف كغيرىـ مف المخمكقات، جميعيـ يفنى 
، فيككف الخطاب بالمثؿ المشاىد ألنو { 37لرمحن: } ا ]ُكلُّ َمْن َعَؾْقَفا َفان[، قاؿ تعالى: (1)كيمكت

 أبمغ في النفس، لمحث عمى التقكل، كالزىد في الدنيا.

ـٍ }:ألف ىذا الحاؿ ىك األليؽ بالزاىد، فقاؿ  ؛وأكد عمى الصدق وترك الكذب  مىٍيكي عى
فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدم إً  ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرّْ كىاً  ٍدًؽ فىًإفَّ الصّْ يىتىحىرَّل ًبالصّْ ؿي يىٍصديؽي كى ا يىزىاؿي الرَّجي مى نًَّة كى لىى اٍلجى

فَّ  كًر كىاً  ـٍ كىاٍلكىًذبى فىًإفَّ اٍلكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى اٍلفيجي يَّاكي تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى المًَّو ًصدّْيقنا كىاً  ٍدؽى حى  اٍلفيجيكرى الصّْ
ؿي يىٍكًذبي كى  ا يىزىاؿي الرَّجي مى تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى المًَّو كىذَّابنايىٍيًدم ًإلىى النَّاًر كى رَّل اٍلكىًذبى حى  (2){.يىتىحى

في الحديث حثه عمى تحرم الصدؽ كاالعتناء بو، كأنو ييدم لمعمؿ الصالح الخالص مف كؿ 
ذـ، كالترغيب في البر، كىك اسـه جامعه لمخير كمو، كالتنبيو عمى شر الفجكر، كىك الميؿ عف 

، كمناسبة الحديث لعنكاف المطمب أف بعض الناس قد (3)سبابو الكذباالستقامة، كبياف أف مف أ
يكذب مف أجؿ الحصكؿ عمى الرزؽ المكفكؿ قدران مع أنو يحافظ عمى الصبلة في جماعة، 

 ينافي الزىد كالعمؿ لآلخرة، بؿ كينافي اإليماف. اكصياـ الفريضة كالنافمة، كقراءة القرآف، كىذ

 رةالحث عمى التزود لآلخ: ياً ثان

ٍف أىًبي كىاًقدو المٍَّيًثيّْ التزود لآلخرة بالحث عمى شدة الحرص في طمب العمم:  -1 عى
أىفَّ رىسيكؿى " (4)

ثىةي نىفىرو  المًَّو  اًلسه ًفي اٍلمىٍسًجًد كىالنَّاسي مىعىوي ًإٍذ أىٍقبىؿى ثىبلى فىأىٍقبىؿى اٍثنىاًف ًإلىى رىسيكًؿ  ،بىٍينىمىا ىيكى جى
ذىىىبى كىا المًَّو  مىى رىسيكًؿ المًَّو  :قىاؿى  ،ًحده كى قىفىا عى ٍمقىًة  فىكى ةن ًفي اٍلحى ا فىرىأىل فيٍرجى ديىيمى فىأىمَّا أىحى

ـٍ كىأىمَّا الثَّاًلثي فىأىٍدبىرى ذىاًىبنا فىمىمَّا فىرىغى رىسيكؿي المَّوً  ٍمفىيي مىسى خى ري فىجى مىسى ًفييىا كىأىمَّا اآٍلخى  :قىاؿى "،   فىجى
ري فىاٍستىٍحيىا فىاٍستى أىالى أيٍخًبريكي } ـٍ فىأىكىل ًإلىى المًَّو فىآكىاهي المَّوي كىأىمَّا اآٍلخى ديىي ثىًة أىمَّا أىحى ٍحيىا ـٍ عىٍف النَّفىًر الثَّبلى

ٍنوي  ري فىأىٍعرىضى فىأىٍعرىضى المَّوي عى  (5){.المَّوي ًمٍنوي كىأىمَّا اآٍلخى

                                                 

 (.830( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(1
 حديث رقـ: 4/2012 ،قبح الكذب كحسف الصدؽ كفضمو /البر كالصمة كاألدب ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2

2607]. 
 (.16/160ج( انظر: النككم، المنياج)(3
 ،شيد بدان كفتح مكة كالمشاىد بعدىا مع النبي  ،( أبك كاقد الميثي ىك: الصحابي الجميؿ الحارث بف عكؼ(4

سكف  ،ممف ركل عنو مف التابعيف: عركة بف الزبير كسعيد بف الميسيّْب رحميما اهلل ،لو أحاديث في الكتب الستة
 (.2/575جالنببلء لمذىبي) مكة بعد الفتح كمات بيا سنة ثماف كستيف. انظر: سير أعبلـ

، مف قعد حيث ينتيي بو المجمس، كمف رأل فرجة في الحمقة فجمس فييا /العمـ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5
 .[66حديث رقـ: 1/24
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متو في التزكد لآلخرة بطمب في ىذا الحديث فكائد كثيرة يرغب بيا أ جمع النبي  
لخير، كالمزاحمة عمييا، كأف العمـ، منيا: الترغيب في كجكد حمؽ العمـ كالذكر لنشر العمـ كا

ىا في كنؼ اهلل تعالى كقبكلو كممف تضع المبلئكة أجنحتيا ليـ، كاستحباب بركز الشيخ جمساء
العمـ كالسائؿ مف الشيخ  ليراه تبلميذه كغيرىـ فيسمعكه كيفيمكا عنو، كالحث عمى قرب طالب

ليسمع كبلمو كيتأدب بأدبو، كفيو ذـ مف قصد مجالس العمـ ثـ تركيا بغير حاجةو كعذر، كأنو قد 
َْٔىُٚن عرض نفسو لسخط اهلل تعالى القائؿ: ُف افنَّ ًَ ٚ َؾَْٖتَب َٓ ََِخ ِمْْ َس ْٕ َُْْٔٚه آَيٚتَِْٚ َؾٚ بََٖ افَِّذي آَت َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ ]َواْتُؾ َظ

ـَ  َٚن ِم َُ ِٚويـ[ َؾ ٌَ .{286}األعراف: افْ
(1) 

  أيٍىًدمى ًلمنًَّبيّْ قاؿ: " عف أنسو عمى التزود لآلخرة بمدح األدنى من نعيم الجنة:  الحث -2

ًريًر فىعىًجبى النَّاسي ًمٍنيىا كىافى يىٍنيىى عىٍف اٍلحى بَّةي سيٍنديسو كى مَّدو ًبيىًدًه لىمىنىاًديؿي } :فىقىاؿى  "،جي  كىالًَّذم نىٍفسي ميحى
نًَّة أىٍحسىفي ًمٍف ىىذىا  (2){.سىٍعًد ٍبًف ميعىاذو ًفي اٍلجى

قكؿ النبي لداع ال، ك (3)المناديؿ: جمع منديؿ، كىك ما ييٍمسىحي بو ما تعمؽ باليد مف الطعاـ بعد أكمو
 أنو لما رأل إعجاب الناس بجبة السندس خاؼ أف يميمكا لمدنيا، فأراد أف يزىدىـ فييا  ؛ىذا

خرة ببياف أف ما أعد لمبس الممكؾ في الدنيا؛ ال يساكم المناديؿ التي أعدت كيرغبيـ في اآل
إلزالة فضؿ الطعاـ عف اليد في الجنة، أم أف ما فكؽ ىذه المناديؿ مف نعيـ الجنة بطريؽ 

 (4)األكلى أعمى منيا.

 ، كذلؾ مف خبلؿ بياف فضؿ الرباط كالجياد بنصرة اإلسبلم الحث عمى التزود لآلخرة -3

" سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو حيث قاؿ: " ادة في سبيؿ اهلل تعالى، حيث قاؿ سمماف كالشي
ميوي :}يىقيكؿي  ميوي الًَّذم كىافى يىٍعمى مىٍيًو عىمى ٍف مىاتى جىرىل عى ًقيىاًمًو كىاً  ٍيره ًمٍف ًصيىاـً شىٍيرو كى لىٍيمىةو خى  ًربىاطي يىٍكـو كى

مىٍيًو ًرٍزقيوي كىأىًمفى اٍلفى   (5){.تَّافى كىأيٍجًرمى عى

رغب الحديث في الرباط ببياف جرياف عمؿ المرابط بعد مكتو كأف ذلؾ فضيمة تخصُّو ال  
يشاركو فييا أحد، كأنو ييٍجرل عميو رزقو، ألنو حيه في الجنة يأكؿ مف ثمارىا، كأنو يجار مف 

                                                 

ابف حجر، فتح  ،(14/158ج) ( كالنككم، المنياج1/148ج) انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم ((1
 .[(1/175ج) البارم

 .[2615حديث رقـ: 163/ 3ية مف المشركيف، قبكؿ اليد /اليبة، رم: صحيح البخارم( ]البخا(2
 (.23/173ج) ( انظر: العيني، عمدة القارم(3
 (.8/199ج) حاشية السندم عمى سنف النسائي ،السندم ،(22/14ج) ( انظر: العيني، عمدة القارم(4
 .[1913حديث رقـ :، 3 /1520 فضؿ الرباط في سبيؿ اهلل /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
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ء اإلسبلـ ثبات المسمميف عمى أرضيـ في زماننا مقابؿ ما يشنو أعداشؾ أف  كال ،(1)فتنة القبر
، هلمف نكل ذلؾ كقصد مف حربو بكسائؿ شتى  إلخراجيـ منيا مف الرباط في سبيؿ اهلل تعالى

أىؿ ، كأىؿ فسمطيف بما يبلقكنو مف الييكد، ك (2){الى أىٍجرى ًلمىٍف الى ًحٍسبىةى لىو :}لقكؿ النبي 
الببلد العيش فييا  هة، فينبغي عمى أىؿ ىذافضمف الر و نبما يعانك العراؽ كسكريا كاليمف مؤخران 

حساف الظف باهلل بالثكاب كتعجيؿ الفرج، فالنبي   بنية الرباط لرد كيد ىؤالء الماكريف كا 
ٍبًدم ًبي :قىاؿى المَّوي قاؿ:}  (3){.أىنىا ًعٍندى ظىفّْ عى

ةو في بياف فضؿ الجياد كالترغيب فيو: } كقاؿ   نًَّة ًمائىةى دىرىجى وي أىعىدَّىىا المَّ  ،ًإفَّ ًفي اٍلجى
اًىًديفى ًفي سىًبيًؿ المَّوً  ا بىٍيفى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرضً  ،ًلٍمميجى تىٍيًف كىمى ا بىٍيفى الدَّرىجى  (4){.مى

ًلمشًَّييًد ًعٍندى المًَّو ًستُّ :}  كفي الترغيب لمثبات أماـ العدك لحماية اإلسبلـ كأىمو قاؿ  
يىرىل مى  ًؿ دىٍفعىةو كى اؿو ييٍغفىري لىوي ًفي أىكَّ يىٍأمىفي ًمٍف اٍلفىزىًع ًخصى اري ًمٍف عىذىاًب اٍلقىٍبًر كى ييجى نًَّة كى ٍقعىدىهي ًمٍف اٍلجى

كَّجي ا ييزى ا ًفييىا كى مى ٍيره ًمٍف الدٍُّنيىا كى قىاًر اٍليىاقيكتىةي ًمٍنيىا خى مىى رىٍأًسًو تىاجي اٍلكى عي عى ييكضى سىٍبًعيفى اأٍلىٍكبىًر كى ٍثنىتىٍيًف كى
كًر  ةن ًمٍف اٍلحي ٍكجى ييشىفَّعي ًفي سىٍبًعيفى ًمٍف أىقىاًرًبوً زى  (5){.اٍلًعيًف كى

اًرثىةى ٍبًف سيرىاقىةى أىتىٍت النًَّبيَّ  " كعف أنس بف مالؾ  بىيًّْع ًبٍنتى اٍلبىرىاًء كىًىيى أيُـّ حى  ،أىفَّ أيَـّ الرُّ
كىافى قيتً  :فىقىالىتٍ  اًرثىةى كى دّْثيًني عىٍف حى ابىوي سىٍيـه غىٍربه  ،ؿى يىٍكـى بىٍدرو يىا نىًبيَّ المًَّو أىالى تيحى فىًإٍف كىافى ًفي  ،(6)أىصى

بىٍرتي  نًَّة صى مىٍيًو ًفي اٍلبيكىاءً   اٍلجى ٍف كىافى غىٍيرى ذىًلؾى اٍجتىيىٍدتي عى اًرثىةى ًإنَّيىا ًجنىافه ًفي } :قىاؿى  "،كىاً  يىا أيَـّ حى
ابى اٍلًفٍردىٍكسى اأٍلىٍعمى  فَّ اٍبنىًؾ أىصى نًَّة كىاً   (7){.ىاٍلجى

                                                 

 (.13/61ج) ( انظر: النككم، المنياج(1
 ،(7164جكذكر األلباني في صحيح الجامع برقـ) ،(14/325ج)،(4137ج( شرح السنة لمبغكم برقـ)(2
 ( أنو مرسؿ حسف.2/1203ج)

حديث : 9/145لكا كبلـ اهلل{، قكؿ اهلل تعالى:}يريدكف أف يبد /التكحيد، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 .[7505رقـ
 .[2790حديث رقـ: 4/16ف في سبيؿ اهلل، درجات المجاىدي /الجياد كالسير، ]البخارم: صحيح البخارم ((4
كقاؿ  ،[1663حديث رقـ: 3/292في ثكاب الشييد، ما جاء  /فضائؿ الجياد، ]الترمذم: سنف الترمذم( (5

 (:"صحيح".2/67ج)،(1375برقـ) ،األلباني في صحيح الترغيب كالترىيب
: أم سيـه طائشه ( (6  (.5/25جال ييعمـ مف رماه. انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم) ،سىٍيـه غىٍربه
 .[2809 حديث رقـ:4/20 ،مف أتاه سيـ غرب فقتمو /الجياد كالسير، صحيح البخارم(]البخارم:(7



252 

 

:" سئؿ  كلما  ؿي ؟ قىاؿى ـٍ  }أىمُّ الشُّيىدىاًء أىٍفضى الًَّذيفى ًإٍف ييٍمقىٍكا ًفي الصَّؼّْ الى يىٍمًفتيكفى كيجيكىىيي
تَّى ييٍقتىميكا، أيكلىًئؾى يىتىمىبَّطيكفى  ًحؾى رى  ،حى ذىا ضى ، كىاً  بُّؾى ـٍ رى ؾي ًإلىٍيًي يىٍضحى نًَّة، كى بُّؾى ًفي اٍلغيرىًؼ اٍلعيمىى ًمفى اٍلجى

مىٍيوً  ٍبدو ًفي الدٍُّنيىا فىبلى ًحسىابى عى  (1){.ًإلىى عى

، كىك لفظه يدؿ عمى شدة النعيـ، كيرفع اليمـ في سبيؿ (2)"يتمرغكف ": "أميىتىمىبَّطيكفى  :"قكلو 
 اهلل تعالى مقابؿ أعدائو. 

 يستفاد مما سبق:

في الدعكة إلى اهلل، حتى  ، كاغتناميـ لممكاقؼاكفراستيم بّْ كالمرى  اعً ضركرة  فطنة الدَّ  -
 غرضو إيجابي.ى لإكلك كانت سمبية؛ بتحكيميا 

 عدـ تأخير البياف عف كقت الحاجة. -
 الترغيب عمى االستقامة ببياف ما أعده اهلل تعالى لعباده في الجنة. -
تنبيو الدعاة بالمكازنة في دعكتيـ بيف الترغيب كالترىيب، كعدـ العككؼ عمى جانبو  -

.  كاحدو
العمـ كحمقو، كثكاب العالـ كالمتعمـ كآدابيما، كالتحذير مف اإلعراض عف بياف فضؿ  -

 طمب العمـ الشرعي.
 بياف سبؿ الخير كضركرة التمسؾ بيا، كبياف سبؿ الغي كالكقكع فييا. -
 بياف قصر أجؿ اإلنساف في الدنيا، كحتمية رحيمو عنيا. -
 تعزية أىؿ اإليماف بما يبلقكف في الدنيا بسبب إيمانيـ. -
 ف ىكاف الدنيا عند اهلل تعالى، كأف الساعي ليا دكف اآلخرة خاسر.بيا -
التأكيد عمى نصرة اإلسبلـ كأىمو ببياف فضؿ الجياد كثكاب المجاىديف، كأف العمؿ  -

 لمديف ال يككف بالدعكة كحدىا.

 الفقييةو المطمب الثالث: بيان األحكام الشرعية، العقدية 
ييان شديدان يدؿ عمى التحريـ، كمف أدلة نييو: عف التماثيؿ كالتصاكير ن نيى النبي  

مىٍقتيـٍ } :قكلو  ًة ييقىاؿي لىييـٍ أىٍحييكا مىا خى كىرى ييعىذَّبيكفى يىٍكـى اٍلًقيىامى  (3){.ًإفَّ الًَّذيفى يىٍصنىعيكفى ىىًذًه الصُّ

                                                 

 (:1/249ج)،(1107جرقـ)كقاؿ األلباني في صحيح الجامع ب ،[(37/144ج)مسند أحمد ابف حنبؿ،] ((1
 "صحيح".

 (.4/226ج)( ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر(2
 .[5951حديث رقـ: 7/167ف يـك القيامة، عذاب المصكري /المباس، ]البخارم: صحيح البخارم( (3
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أىًبي اٍليىيَّاًج اأٍلىسىًدمّْ  كعف 
ًميُّ ٍبفي أىًبي طىالً :" قىاؿى  ،(1) مىٍيًو قىاؿى ًلي عى مىى مىا بىعىثىًني عى بو أىالى أىٍبعىثيؾى عى

ٍيتىو ؛رىسيكؿي المًَّو   (2)".أىٍف الى تىدىعى ًتٍمثىاالن ًإالَّ طىمىٍستىوي كىالى قىٍبرنا ميٍشًرفنا ًإالَّ سىكَّ

ؿي حذر عميو الصبلة كالسبلـ مف اقتناء مثؿ ىذه األمكر في البيكت، فقاؿ: }قد ك   الى تىٍدخي
ئً  اًثيؿى اٍلمىبلى  (3){.كىةي بىٍيتنا ًفيًو كىٍمبه كىالى صيكرىةي تىمى

 ومن أقوال العمماء في شرح ىذه األحاديث وبيان أحكاميا:

،كبيف تبلعب (4)"كىك الصكر الممثمة ،التماثيؿ جمع تمثاؿرحمو اهلل: " قيـالابف ما قالو  
فبل  ،كنائس كعبادتياكتبلعب بيـ في تصكير الصكر في ال الشيطاف بالنصارل بسببيا، فقاؿ:"

تجد كنيسة مف كنائسيـ تخمك عف صكرة مريـ كالمسيح كجرجس كبطرس كغيرىـ مف القديسيف 
 (5)."كأكثرىـ يسجدكف لمصكر كيدعكنيا مف دكف اهلل تعالى ،عندىـ كالشيداء

تصكير صكرة الحيكاف حراـ  :قاؿ أصحابنا كغيرىـ مف العمماء"  النككم رحمو اهلل: كقاؿ 
 ،األحاديث ييو بيذا الكعيد الشديد المذككر فألنو متكعد عم ؛كىك مف الكبائر ،حريـشديد الت

 ،ألف فيو مضاىاة لخمؽ اهلل تعالى ؛فصنعتو حراـ بكؿ حاؿ ،كسكاء صنعو بما يمتيف أك بغيره
 (6)".حائط أك غيرىافي...كسكاء ما كاف 

قاؿ قاؿ: " التماثيؿكعف سبب امتناع المبلئكة مف دخكؿ البيكت التي فييا الصكر ك  
كفييا مضاىاة لخمؽ اهلل  ،فاحشةه  ككنيا معصيةه  ؛سبب امتناعيـ مف بيت فيو صكرة :العمماء
كتبريكيا  ،كاستغفارىا لو ،يوكصبلتيا ف ،فعكقب متخذىا بحرمانو دخكؿ المبلئكة بيتو ...تعالى
 (7)".بالرحمة كالتبريؾ كاالستغفار فيـ مبلئكة يطكفكف...عميو

ان لعائشة رضي اهلل عنيا عمى شكؿ بى عى اغتنـ المكقؼ عندما رأل لي  الرحمة لكف نبي  
كيٍنتي أىٍلعىبي  قالت:" رضي اهلل عنيا، عائشة دمى، فاستثنى مف ىذا النيي لعب الصغار، فعف

                                                 

رضي اهلل ركل عف عمي كعمار  ،ىك التابعي الجميؿ الثقة حيَّاف بف حصيف ،أبك اليياج األسدم الككفي ((1
 (.3/59جتيذيب التيذيب ) ،العسقبلنيكممف ركل عنو الشعبي. انظر:  ،عنيما

 .[969حديث رقـ: 2/666مر بتسكية القبر، األ/الجنائز ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
إذا قاؿ أحدكـ: آميف كالمبلئكة في السماء، آميف فكافقت إحداىما  /بدء الكحي، ]البخارم: صحيح البخارم ((3

 .[3225حديث رقـ: 4/114 تقدـ مف ذنبو، غفر لو مااألخرل، 
 (.196)ص الفكائد ،( ابف القيـ(4
 .(2/292جإغاثة الميفاف) ،ابف القيـ( (5
 (.14/81ج( النككم، المنياج)(6
 (.14/84ج) ( النككم، المنياج(7
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كىاًحبي يىٍمعىٍبفى مىًعي ،ًباٍلبىنىاًت ًعٍندى النًَّبيّْ  كىافى ًلي صى ؿى يىتىقىمٍَّعفى ًمٍنوي  فىكىافى رىسيكؿي المًَّو  ،كى ًإذىا دىخى
بيييفَّ ًإلىيَّ فىيىٍمعىٍبفى مىًعي   (1)".فىييسىرّْ

معب تالتي  ةر ي: التماثيؿ الصغىفَّ  البنات "،كيٍنتي أىٍلعىبي ًباٍلبىنىاتً  قكليا رضي اهلل عنيا:" 
كىاًحبي ، ك "(2)بيا الجكارم كراء  ختفيف مف النبي": أم ييىتىقىمٍَّعفى ًمٍنوي  ": يعني مف أقرانيا، ك"صى

بيييفَّ  ستر إذا دخؿ بيتو،"  (3)": أم يرسميف لي.فىييسىرّْ

كالذم يراد مف الحديث: الرخصة في المعب التي يمعب بيا  :"(4)قاؿ ابف الممقف رحمو اهلل 
عندنا إال مف أجؿ  رخصة كىي تماثيؿ، كليس كجو ذلؾالجكارم كىي البنات، فجاءت فييا ال

كلك كاف لمكبار لكاف مكركىنا، كما جاء النيي في التماثيؿ كميا كفي  أنيا ليك الصبياف،
 (5)".المبلىي

 ،بصكر البنات كالمعبيذا الحديث عمى جكاز اتخاذ  اٍستيًدؿَّ  كقاؿ ابف حجر رحمو اهلل:" 
 ،كبو جـز عياض ،كخص ذلؾ مف عمكـ النيي عف اتخاذ الصكر ،مف أجؿ لعب البنات بيف

لمبنات لتدريبيف مف صغرىف عمى أمر بيكتيف  بالمعنيـ أجازكا بيع كأ ،كنقمو عف الجميكر
 (6)".كأكالدىف

ـى رىسيكؿي المًَّو كعف عائشة رضي اهلل عنيا أيضان، قالت: "  ٍيبىرى  قىًد ًمٍف غىٍزكىًة تىبيكؾى أىٍك خى
ًتيىا ًسٍتره فىيىبٍَّت ًريحه فىكىشىفىٍت نىاًحيىةى السٍّْتًر عىٍف بىنى  ًفي سىٍيكى مىا ىىذىا يىا } :فىقىاؿى  "،اتو ًلعىاًئشىةى ليعىبو كى

اًئشىةي  اًف ًمٍف ًرقىاعو  :"قىالىتٍ  {،عى نىاحى مىا ىىذىا الًَّذم أىرىل } :فىقىاؿى  "بىنىاًتي كىرىأىل بىٍينىييفَّ فىرىسنا لىوي جى
ٍسطىييفَّ  مىٍيوً  :}قىاؿى  "،فىرىسه  :"قىالىتٍ  {،كى مىا ىىذىا الًَّذم عى افً جى  :"قىالىتٍ  {،كى افً } :قىاؿى  "،نىاحى نىاحى  {،فىرىسه لىوي جى

ةه  :"قىالىتٍ  ٍيبلن لىيىا أىٍجًنحى مىٍيمىافى خى تَّى رىأىٍيتي نىكىاًجذىهي  :قىالىتٍ  ،أىمىا سىًمٍعتى أىفَّ ًلسي ًحؾى حى  (7)".فىضى

                                                 

 .[6130حديث رقـ: 8/31ساط إلى الناس، االنب /األدب، ]البخارم: صحيح البخارم ((1
 (.28/511جالتكضيح لشرح الجامع الصحيح )، ظر: ابف الممقف( ان(2
 (.10/527ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(3
مف أكابر العمماء في الحديث  ،( ىك أبك حفص ابف النحكم عمر بف عمى بف أحمد األنصارم الشافعي(4

الفتاكم في تسييؿ أسرار  كخبلصة ،منيا: شرح صحيح البخارم ،كلو مصنفاتو كثيرة ،كالفقو كمعرفة الرجاؿ
كأصمو مف األندلس  ،(804جق( كمات بيا)723جكلد بالقاىرة ) ،كطبقات المحدثيف ،-في الفقو -الحاكم

 (. 5/74جنسبة لزكج أمو الذم رباه ككاف يمقف القرآف. انظر: الزركمي، األعبلـ) ،كيعرؼ بابف الممقف
 (.28/509ج) ابف الممقف، التكضيح لشرح الجامع الصحيح ((5
 (.10/527ج) ( ابف حجر، فتح البارم(6
  .حديث صحيح ،[4932حديث رقـ: 7/292المعب بالبنات،  /األدب، أبك داكد: سنف أبي داكد] ((7
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في ىذا الحديث أف المعب بالبنات ليس كالتميي بسائر الصكر  قاؿ الخطابي رحمو اهلل:" 
كالصكرة التي ال تدخؿ المبلئكة البيت الذم ىي فيو ما يحـر اقتناؤه كىك ...ييا الكعيدالتي جاء ف

إف كانت صكرة ، أما "(1)"ما يككف مف الصكر التي فييا الركح مما لـ يقطع رأسو أك لـ يمتيف
، أك صكرة عمى شكؿ إنساف صنعت بالنحت كالتجسيد أك مف الببلستيؾ تتضح فييا (2)"كالكثف

كالتي تكضع في البيكت في مكافو مشرؼ، أك التي يستخدميا أصحاب محبلت  نساف،معالـ اإل
، كيدخؿ في النيي، ألف لعب الصغار التي أقرىا النبي  غير سائغو  فيذا -الممكاف-المبلبس

كانت تصنع مف القماش المحشك بالقطف كنحكىما، كال تظير فييا مبلمح اإلنساف الكاضحة، 
فيذه ال يقاؿ ليا كىي ميانة غير مكرمة في أيدم األطفاؿ، ألعضاء، ا كالكجو كما فيو كبقية

 (3).صكرة
 يستفاد مما سبق:

ضركرة نباىة الداعي كفقيو، كاغتناـ المكاقؼ لبياف أحكاـ الشرع العقدية كالفقيية؛ إلزالة  -
 المبس كدفع الكىـ بالتعارض بيف نصكص الكحي عند المدعكيف.

ئة المشركعة؛ غير داخؿ في النيي، ما دامت ميانة أف لعب الصغار بالدمى عمى اليي -
بمعب الصغار بيا كتقميبيا بيف أيدييـ، أما إذا كيرّْمٍت برفعيا في مكافو مكـر في البيت، 

 أك بكضعيا في مقدمة السيارة كما يفعمو بعض الناس في زماننا لـ يجز.
ينطبؽ عمى لعب  ه، كىك مااستعمالو جازت صناعتو كبيعو كشراؤ ه ك أف ما جاز اقتناؤ  -

 الصغار بالضكابط المذككرة أعبله.
حسف العشرة كليف الجانب لمزكجة كاألبناء كالصغار عامة، كمراعاة أحكاليـ النفسية  -

 كالعمرية كمتطمباتيا مف المربيف.
استحباب ممارسة التعميـ لمزكجة كاألبناء كالصغار عامة، مف خبلؿ المعب بما ييككف  -

   ما لـ يكف محرمان شرعان.
 التأكيد عمى أف يككف الميك بالمباح النافع، حتى ال يضيع الكقت كالمجيكد بغير فائدة. -

  

                                                 

 (.10/382،527ج) ابف حجر، فتح البارم ((1
 (.5/429جالمباركفكرم، تحفة األحكذم ) ((2
 (.28/229ج) ( انظر: العباد، شرح سنف أبي داكد(3
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 المبحث السادس
 لفروق الفردية والعمرية واألجناسمراعاة ا 

كتيـ اقدر اهلل تعالى عمى الناس تفاكتيـ كاختبلفيـ في كؿ شيء، فجعؿ مف ذلؾ تف 
بف كالش ،ؼكالضع القكةكاختبلفيـ  في  ، كيقاس عمى ذلؾ تفاكتيـ (1)كالغنى كالفقر ،جاعةكالجي

، كتفاكتياكقكة اإليماف  ،في العقكؿ كاألفياـ عمار جمعيان بيف األ كقبكؿ الحؽ كما ىك معمـك
 في دعكة لتصحيح العقيدة ذلؾ كمو، كمف أمثمة ذلؾ:  النبي  كاألجناس أيضان، كقد راعى

 المطمب األول: مخاطبة الناس بما يعرفون
راده، لذا أرسؿ اهلل تعالى ة الناس إيصاؿ فكرة المخاطب إلييـ ليفيمكا مبطاخمف ماد المر  

، لمعرفتيـ بأحكاؿ القـك المدعكيف كأبناء جمدتيـ ه عمييـ الصبلة كالسبلـ مف جنسأنبياء
َّٓ بَِِِسِٚن َؿْقِمفِ  ]:ؿ كأعرافيـ، كلدعكتيـ بما يفيمكف، فقا ـْ َرُشقٍل إِ َْٚ ِم ِْ ْؿ  َوَمٚ َأْرَش َ َْلُ ُٔبَغِّ

فِ

ح ليـ  -أييا النبي-كما أرسمنا ًمف رسكؿو قبمؾ أم :"، {5}إبراهقم:[... إال بميغة قكمو؛ ليكضّْ
(3)، فيفيمكا عنو ما أرسؿ بو إلييـ، كيأيمف مف الغمط كالخطأ.(2)"شريعة اهلل

 

ُُ ]:كما قاؿ تبارؾ كتعالى  َِّ ًَ ًّٔٚ َف ٚ َظَربِ ًٕ َزْفَُْٚه ُؿْرَآ ْٕ ٚ َأ َّٕ ُِقنَ إِ َِ
ًْ ٚ ] ، كقاؿ:{3}يوسف:[ ْؿ َت ًٕ ُؿْرَآ

َُقنَ  ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ ًّٔٚ َؽْرَ ذِي ِظَقٍج فَ مر. [َظَربِ ألنيا  ؛، أم: أف اهلل تعالى أنزؿ القرآف بأشرؼ لغةو {39:}الزُّ
أبيف المغات كأكثرىا تأديةن لممعاني المؤثرة في النفكس بكؿ ما يحتاجو العباد بسيكلة، مف غير 

 (4) نقصو بكجو كاف، ليعقمكا كيؤمنكا.خمؿو كال

، فيسعدكا كما كاف ىذا إال لمخاطبة الناس بما يعرفكنو كيفيمكنو لينتفعكا بكبلـ ربيـ  
مخاطبة الناس بما يعرفكف، حتى يٍبميغكا الخير بدعكتو،  في الداريف، لذا كاف مف منيج النبي 

َْٚكَ ]فيك رحمة اهلل ليـ، قاؿ تعالى ِْ َٚدِغَ  َوَمٚ َأْرَش ًَ ِْ ًٜ فِ َّٓ َرَْحَ ، كمف منيجو في {218}األكبقاء: [إِ
 ذلؾ:

                                                 

ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم  ،(491،284،150ظر: التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص( ان(1
 (.9/233ج)

 (.255( التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص(2
 (.4/477جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(19/63ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(3
 (.723،393لسعدم، تفسير السعدم)صا ،(4/365ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(4
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، فعف عائشة رضي اهلل عنيا، وضوح الكبلم وتكراره عند الحاجة ليعي السامع ويفيم عنو -4
اهي  أىفَّ النًَّبيَّ قالت :" ىٍحصى ًديثنا لىٍك عىدَّهي اٍلعىادُّ ألى دّْثي حى يعد أم: لك أراد أحده أف ،(1)"كىافى ييحى

 أىنس كعف، (2)لتفييـاالمبالغة في ، عمى كمماتو أك حركفو الستطاع، كذلؾ لحرص النبي 
" : ٍّْف النًَّبي ٍنوي  ،عى ـى عى تَّى تيٍفيى ثنا حى  (3)".أىنَّوي كىافى ًإذىا تىكىمَّـى ًبكىًممىةو أىعىادىىىا ثىبلى

 و مف الكبلـ، كألجؿ تفييـ مف يقصركفيما يككف ميتمان بشأن كفكائد التكرار: لممبالغة في التعميـ،
، كلـ يكف يكرر كبلمو دائمان، قاؿ المباركفكرم رحمو (4)فيمو مف السماع بالمرة الكاحدة

أك غرابتو أك  ،إذا اقتضى المقاـ ذلؾ لصعكبة المعنى ؛كالمراد أنو كاف يكرر الكبلـ ثبلثان اهلل:"
 (5)".لتكريره ليس مف الببلغة اجةو ر الكبلـ مف غير حيفإف تكر  ،كثرة السامعيف ال دائمان 

ًإفَّ بىٍيفى }قاؿ: قاؿ النبي  عف أبي مكسى بيان معاني الكممات الغريبة عمى السامعين،  -5
يىٍكثيري ًفييىا اٍليىٍرجي  ـي كى ييٍرفىعي ًفييىا اٍلًعٍم ٍيؿي كى ا يىٍنًزؿي ًفييىا اٍلجى ىيَّامن  (6){.كىاٍليىٍرجي اٍلقىٍتؿي  ،يىدىٍم السَّاعىًة ألى

المفظ الغريب في كبلمو كىك يتحدث عف أمرو غيبي سيحدث في مستقبؿ األمة  فسر النبي 
لييٍفيـ عنو، قبؿ أف يتكمؼ بعض السامعيف بالسؤاؿ، مما يفيد تيسيره عمييـ، كحرصو عمى 

 معرفتيـ بدينيـ. 
ٍت كىانى :" عف عائشة رضي اهلل عنيا أنيابيان ما يستشكل عمى السامع من ألفاظ الوحي،  -6

تَّى تىٍعًرفىوي  عىٍت ًفيًو حى كًسبى عيذّْبى } :قىاؿى  كىأىفَّ النًَّبيَّ  ،الى تىٍسمىعي شىٍيئنا الى تىٍعًرفيوي ًإالَّ رىاجى  {،مىٍف حي
لىٍيسى يىقيكؿي المَّوي تىعىالىى: قىالىتٍ  اًئشىةي فىقيٍمتي أىكى ُٛ ِحَسًٚبٚ َيِسًرا ]عى "، {9:آكشؼاق}[َؾَسْقَف َُيََٚش
لىًكٍف مىٍف نيكًقشى اٍلًحسىابى يىٍيًمؾٍ } :فىقىاؿى  :قىالىتٍ  ا ذىًلًؾ اٍلعىٍرضي كى  (7){.ًإنَّمى

في الحديث ما كاف عند عائشة مف الحرص عمى تفيـ قاؿ ابف حجر رحمو اهلل :" 
 (8)".لـ يكف يتضجر مف المراجعة في العمـ كأف النبي   معاني الحديث

                                                 

 .[(3567حديث رقـ):  ،4/190صفة النبي /المناقب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 (.6/578جانظر: ابف حجر، فتح البارم ) ((2
 .[95حديث رقـ: 01/30ثبلثا ليفيـ عنو، مف أعاد الحديث  /العمـ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 (.9/543ج) كف المعبكد( انظر: العظيـ أبادم، ع(4
 (.10/124ج( المباركفكرم، تحفة األحكذم )(5
 .[7062حديث رقـ: 9/48 ،ظيكر الفتف /الفتف، ( ]البخارم: صحيح البخارم(6
حديث  :1/32 فيو حتى يعرفو، مف سمع شيئا فمـ يفيمو فراجع /متاب العمـ ،( ]البخارم: صحيح البخارم(7
 .[103رقـ
 (.1/197ج) ( ابف حجر، فتح البارم(8
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لما فتح اهلل تعالى مكة عمى ، (1)أو ال يوثق بحفظوال يمكنو الحفظ،  نالكتابة لماألمر ب -7
، قاـ في الناس خطيبان، فمما انتيى جاءه رجؿه مف أىؿ اليمف، ، كصحابتو الكراـ النبي 
ًليدي: فىقيٍمتي  :، قىاؿى (2){اٍكتيبيكا أًلىًبي شىاهو }:رىسيكؿي اهلًل  :اٍكتيبيكا ًلي يىا رىسيكؿى اهلًل، فىقىاؿى فقاؿ: " اٍلكى

ٍطبىةى الًَّتي سىًمعىيىا ًمٍف رىسيكًؿ اهللً لً  : ىىًذًه اٍلخي ا قىٍكليوي: اٍكتيبيكا ًلي يىا رىسيكؿى اهلًل؟ قىاؿى : مى  ؤٍلىٍكزىاًعيّْ
."(3) 

: لمعاذ بف جبؿ  قاؿ النبي  حيث ببعض العمم، دون غيرىم تخصيص بعض الناس -8
ٍبدو يىٍشيىدي أىفَّ الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي } ا ًمٍف عى مىى النَّارً مى رَّمىوي اهللي عى ٍبديهي كىرىسيكليوي ًإالَّ حى مَّدنا عى ، {، كىأىفَّ ميحى

: كا "قىاؿى :؟"يىا رىسيكؿى اهلًل أىفىبلى أيٍخًبري ًبيىا فىيىٍستىٍبًشري ٍكًتًو  "،{ًإذنا يىتًَّكميكا}، قىاؿى فىأىٍخبىرى ًبيىا ميعىاذي ًعٍندى مى
 ، كذكره عند مكتو ذان كاف يحفظ عممان خصو بو النبي أفاد الحديث أف معا، (4)"تىأىثُّمنا

غترار كاالتكاؿ مف عمـ كضياعو، ممف يأمف عميو مف االثـ بكتـ اللبعض الناس خكفان مف اإل
     .(5)أىؿ المعرفة كما فعؿ معو النبي 

ـي النَّاًس ًبكيؿّْ ًفٍتنىةو ىً ": قاؿ كعف حذيفة بف اليماف  ىٍعمى يى كىاًئنىةه، ًفيمىا بىٍيًني كىاهلًل ًإنّْي ألى
مىا ًبي ًإالَّ أىٍف يىكيكفى رىسيكؿي اهلًل  ًة، كى بىٍيفى السَّاعى لىًكٍف  كى ٍيًرم، كى دٍّْثوي غى ـٍ ييحى أىسىرَّ ًإلىيَّ ًفي ذىًلؾى شىٍيئنا، لى

ٍجًمسنا أىنىا ًفيًو عىًف اٍلًفتىًف، فىقىاؿى رى رىسيكؿي اهلًل  دّْثي مى : كىىيكى ييحى : سيكؿي اهلًل ، قىاؿى : كىىيكى يىعيدُّ اٍلًفتىفى
ًمٍنيىا ًكبىاره } ٍيًؼ ًمٍنيىا ًصغىاره كى ًمٍنييفَّ ًفتىفه كىًريىاًح الصَّ ثه الى يىكىٍدفى يىذىٍرفى شىٍيئنا، كى قىاؿى  {،ًمٍنييفَّ ثىبلى

ذىٍيفىةي:  ـٍ غىٍيًرم"حي  (6)".فىذىىىبى أيكلىًئؾى الرٍَّىطي كيمُّيي

خصو كمف معو بإخبارىـ عف الفتف التي ستمر بيا األمة،  لنبيأف ا أشار حذيفة  
ككقعتي الجمؿ كصفيف، كلعؿ حذيفة رأل أال يذيعو مف باب أف  كالتي منيا مقتؿ عثماف 

                                                 

 (.130/ 18ج) ( انظر: النككم، المنياج(1
/ 9جالمنياج) كأنو مف أىؿ اليمف. انظر: النككم، ،( لـ يعرؼ اسـ ىذا الرجؿ إال بما كرد في الحديث(2

129.) 
 .[1355حديث رقـ: 988/ 2تحريـ مكة،  /الحج ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
حديث : 1/61دخؿ الجنة قطعان، مات عمى التكحيد  الدليؿ عمى أف مف /اإليماف ،المصدر السابؽ( ](4
 .[32رقـ
 (.1/241ج) المنياج ( انظر: النككم،(5
 .[2891حديث رقـ :4/2216ى قياـ الساعة، فيما يككف إل إخبار النبي  /الفتف ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(6



259 

 

بكجكد مف يعيو كينتفع بو  الحاؿ كتمو زاؿ لحرمة كتـ العمـ، كتييء الصبلح في كتمو، لكف
 خص بعض أصحابو بمثؿ ىذه األحاديث لذلؾ.   لنبي ، فيفيـ مف ىذا أف ا(1)كينفع، كال يفتتف

دعوة العجم إلى تصحيح عقيدتيم بما يزيل عنيم الوىم، وما يفيمونو، وتقام بو عمييم  -9
كـً ًقيؿى لىوي ًإنَّييـٍ الى يىٍقرىءيكفى ًكتىابنا  لىمَّا أىرىادى النًَّبيُّ قاؿ :" عف أنس الحجة،  أىٍف يىٍكتيبى ًإلىى الرُّ

نىقىشى ًفيًو  ،أىٍف يىكيكفى مىٍختيكمنا ًإالَّ  ةو فىكىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى بىيىاًضًو ًفي يىًدًه كى ا ًمٍف ًفضَّ اتىمن ذى خى فىاتَّخى
مَّده رىسيكؿي المَّوً   (2)".ميحى

أفاد الحديث أف مف الحكمة في الدعكة لتصحيح العقيدة، كتعميـ شريعة اإلسبلـ ميخالىقةي  
اعتادكا عميو مف عرؼ ليحصؿ ليـ األمف مف اعتقاد التغيير كالتزكير،  المدعكيف بأخبلقيـ كما

 (3)كتككف الدعكة أرجى في القبكؿ، ما لـ يخالؼ ذلؾ شرع اهلل تعالى.

إلى ىرقؿ ممؾ الركـ قاؿ  يخبر عما سمعو مف كتاب النبي  كعف أبي سفياف  
ٍبًد المًَّو كىرىسيكًلًو ًإلىى ًىرى  ًمفٍ فيو:} مَّدو عى كـميحى ٍف اتَّبىعى اٍلييدىل أىمَّا بىٍعدي  ٍقؿى عىًظيـً الرُّ مىى مى ـه عى فىًإنّْي  :سىبلى

مىٍيؾى  لٍَّيتى فىًإفَّ عى تىٍيًف فىًإٍف تىكى ـٍ ييٍؤًتؾى المَّوي أىٍجرىؾى مىرَّ ـٍ تىٍسمى ـً أىٍسًم ٍسبلى ـى اأٍلىًريًسيّْيفى أىٍدعيكؾى ًبًدعىايىًة اإٍلً  ًإٍث
َٓ يَ ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ افُِتَ ]ك ًْٔئٚ َو َك بِِف َص ُْٕؼِ  َٓ َّٓ اهللَ َو ُبَد إِ ًْ َٕ  َّٓ ْؿ َأ ُُ َْْٔ ََْْْٔٚ َوَب ٍٜ َشَقاٍء َب

َّ
ِِ ـَ َٚفْقا إَِػ  ًَ تَِّخَذ ِٚب َت

قنَ  ُّ
ٚ ُمْسِِ َّٕ َٖ ُدوا بِ َٓ قُفقا اْص َُ ـْ ُدوِن اهللِ َؾِْ٘ن َتَقفَّْقا َؾ ًوٚ َأْرَبًٚبٚ ِم ًْ ُوَْٚ َب ًْ  (4){.{75}آل عؿران: [َب

كـ:}قكؿ النبي   ٍقؿى عىًظيـً الرُّ ، (5)، ىك مف باب اإلكراـ كالتألؼ لمصمحة الدعكة{ًإلىى ًىرى
ـى اأٍلىًريًسيّْيفى :}كقكلو ،كليككف أرجى في استمالة المدعك مىٍيؾى ًإٍث لٍَّيتى فىًإفَّ عى ، األريسييف {فىًإٍف تىكى

خالؼ النصارل  عندمشيكر  رجؿه كىك ، أتباع عبد اهلل بف أريس، كىي نسبة إلى (6)كممة شامية
كما أنو بمقتضى عميؾ مثؿ إثميـ، إف فمثميـ، فإف تكليت ، قتمكهنبييـ ك مف قكمو عو تبكمف 
، كقيؿ أف المراد (7)كقكمؾ كتتبعكني يأف تؤمف ب، بمحمد  كـبشر الذم  ،عيسى ب إيمانؾ

                                                 

 عف معاني الصحاح اإلفصاح ،الذىمي ،(8/428جإكماؿ الميعمـ بفكائد مسمـ ) ،لقاضي عياضا( انظر: (1
 (.2/248ج)

دعكة الييكد كالنصارل، كعمى ما يقاتمكف عميو، كما كتب النبي  /الجياد كالسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 ،293حديث رقـ :4/45عكة قبؿ القتاؿ، كالد إلى كسرل، كقيصر]. 
 .[(1/156جابف حجر، فتح البارم) ،(6/608ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3
 . [7حديث رقـ: 9/ 1 ؟،كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل  ،بدء الكحي، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 (.1/38ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
 (.18/29ج) ابف الممقف، التكضيح لشرح الجامع الصحيح( انظر: (6
 (.3/15جاألبرار )تحفة البيضاكم، ، (5/233ج)الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار( انظر: (7
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، كيأتمركف بأمره الذيف يتبعكنو ىرقؿ، ؾة مف األتباع كعامة الناس تحت مم: ىـ الرعياألريسييفب
ـ عف الديف ىي صدَّ قد كاتباعيـ لو، كما ىك الغالب في حاؿ الرعية كاألتباع،  فيككف بعدـ إسبلمو

ثميـالحؽ  (1).، فناؿ إثمو بذلؾ كا 

رحمة لمعالميف، كأف اهلل  فإف مف لكاـز التصديؽ بأف النبي  ؛كبأم معنى كاف الكبلـ 
، كأنو مرسؿه د مف التيقف أف ىرقؿ كاف يفيـ المراد مف كتاب النبي ال يظمـ أحدان يعذبو، الب

اإلسبلـ عمى خاصتو  سبؽ ذكره في فصؿ التمييد مف عرض ىرقؿ و، كىذا ظاىره ممامف ربّْ 
كخبره لمعرفتو بالحؽ، فردكا بنخرةو خرجكا بيا مف برانسيـ،  بعدما كصمو كتاب النبي  ،كرعيتو

بقصره في حمص أف ينادم: أف ىرقؿ بسيكفيـ لما أمر مناديو كىك  غاركا عميوأيخرل كفي مرةو 
ي العرب، فكاف يخرج في كؿ مرةو مف ىذه المكاقؼ بإخبارىـ أنو يريد اختبار صبلبتيـ بمف بنآ

 :يدؿ عمى عممو كاطبلعو بأمر النبكات، حيث قاؿ في عقيدتيـ، كما أف حديثو ألبي سفياف 
اًرجه  ،كىىىًذًه ًصفىةي النًَّبيّْ  ":بعدما سألو عف أكصاؼ النبي  ـي أىنَّوي خى ـٍ أىظيفَّ أىنَّوي  ،قىٍد كيٍنتي أىٍعمى لىًكٍف لى كى

ـٍ  قِّا فىييكًشؾي أىٍف يىٍمًمؾى مىٍكًضعى قىدىمىيَّ ىىاتىٍيفً  ،ًمٍنكي ا قيٍمتى حى ٍف يىؾي مى ك أىٍف أىٍخميصى ًإلىٍيًو  ،كىاً  لىٍك أىٍرجي كى
شٍَّمتي ليًقيَّوي  ٍيو، (2)لىتىجى ٍمتي قىدىمى لىٍك كيٍنتي ًعٍندىهي لىغىسى  (3)".كى

ليرقؿ، كحكاره مع أبي سفياف  كما استدؿ العمماء الذيف شرحكا حديث كتاب النبي  
 عمى جكاز تعميـ العجـ مف غير المسمميف نصكص الشرع ليفيمكا شرع خالقيـ، كتقاـ ،

العمماء: ابف الممقف رحمو اهلل عمييـ الحجة، مستدليف بمضمكف الكتاب كمعانيو، كمف ىؤالء 
كأما تعميميـ الكتاب فاستدؿ الككفيكف عمى جكازه بكتابو إلييـ أنو مف كتاب اهلل حيث قاؿ:"

بالعربية، فعمميـ كيؼ حركؼ العربية؟ ككيؼ تأليفيا؟ ككيؼ إيصاؿ ما اتصؿ مف الحركؼ 
تَّى ت رجـ ليـ، كفي الترجمة تعريب ما كانقطاع ما انقطع منيا؟ فيذا تعميـ ليـ؛ ألنيـ لـ يقرءكه حى

 (4)".حركفنا حركفيـ كما يعبر عنويكافؽ مف 

                                                 

 (.1/39ج)ابف حجر، فتح البارم ،(3/14جتحفة األبرار )البيضاكم،  ( انظر:(1
شٍَّمتي ليًقيَّوي: أم لتحممت المشقة كالكيمفة لمكصكؿ إليو. انظر: ابف حجر، فتح البارم)(2  (. 8/219ج( لىتىجى
: حديث 4/47إلسبلـ كالنبكة، ى االناس إل دعاء النبي  /الجياد كالسيرة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 . [294رقـ
 (.18/27جابف الممقف، التكضيح )( انظر: (4
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 ؛كأما تعميميـ الكتاب:"رحميما اهلل قاؿ ابف حجر معمقان عمى ترجمة البخارم لمحديثك   
إذ ال  ،ـ عمى تعميموككأنو سمطيي  ،فكأنو استنبطو مف ككنو كتب إلييـ بعض القرآف بالعربية

 (1)".كال يترجـ ليـ حتى يعرؼ المترجـ كيفية استخراجو ،ـحتى يترجـ لي يقرؤكنو

مقصكرةه عمى  كىناؾ شيٍبية قيصد بيا الفرار مف اإلسبلـ، كذلؾ بالقكؿ أف دعكة النبي  
َ ]:العرب، بدليؿ قكؿ اهلل  ُٔبَغِّ

َّٓ بَِِِسِٚن َؿْقِمِف فِ ـْ َرُشقٍل إِ َْٚ ِم ِْ كالرد  ،{5}إبراهقم:[...َوَمٚ َأْرَش
كمراده، كتقاـ عمييـ الحجة أماـ اهلل تعالى  كيؤكد فيـ العجـ لدعكة النبي  يا يدحضيا، عمي

كال حجة لمعجـ كغيرىـ في ىذه اآلية، ألف كؿ مف ":(2)بيا، كذلؾ بما قالو القرطبي رحمو اهلل
َّٓ َومٚ أَ ]:جة، كقد قاؿ اهلل تعالىيفيميا لزمتو الحي  مةن جى رٍ تى  لو ما جاء بو النبي  جـى رٍ تي  َْٚك إِ ِْ ْرَش

ِذيراً  َٕ ِس َبِنرًا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ مىًني المَّوي ًإلىى }: قاؿك  ،{39سبل: }[ـَ ًتًو ًبًمسىاًنيىا كىأىٍرسى أيٍرًسؿى كيؿُّ نىًبي  ًإلىى أيمَّ
ٍمًقوً  دى ًمٍف خى  :كقاؿ ، (3){كيؿّْ أىٍحمىرى كىأىٍسكى

ـٍ ييٍؤًمٍف ًبالًَّذم أيٍرًسٍمتي كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى يىٍسمىعي ًبي أى } ده ًمٍف ىىًذًه اأٍليمًَّة يىييكًدمّّ كىالى نىٍصرىاًنيّّ ثيَـّ لى حى
اًب النَّار  (4){".ًبًو ًإالَّ كىافى ًمٍف أىٍصحى

 يستفاد مما سبق:

 ضركرة تأني الدعاة كالمربيف في حديثيـ لمناس، كمخاطبتيـ بما يعرفكف مف الكبلـ. -
 دعت الحاجة إليو.تكرار الكبلـ إذا  -
 ضركرة دفع المبس كما يكىـ تعارض نصكص الكحي عند المدعكيف.  -
 مراعاة الفركؽ الفردية كالقدرات. -
 ضركرة الصبر كالميف مف الدعاة لحصكؿ المقصكد كالمحمكد مف الدعكة. -
أنو ليس كؿ ما ييعمـ يقاؿ، كليس كؿ ما يقاؿ حاف كقتو، كليس كؿ ما حاف كقتو حضر  -

 أىمو.

                                                 

 (.6/107ج) ( ابف حجر، فتح البارم(1
 (.9/340ج) ( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(2
كىافى :"بيًعٍثتي ًإلىى اأٍلىٍحمىًر كىاأٍلى كىي ،ككقفت عمى ركاية بنحكه ،( لـ أقؼ عمى ىذا الحديث بيذا المتف(3 ًد، كى ٍسكى

بيًعٍثتي ًإلىى النَّاًس عىامَّة" في مسند أحمد ةن، كى اصَّ ا ييٍبعىثي ًإلىى قىٍكًمًو خى سناده صحك  ،(22/165ج) النًَّبيُّ ًإنَّمى يح عمى ا 
 .شرط الشيخيف

 نسخ الممؿ بممتو،إلى جميع الناس ك كجكب اإليماف برسالة نبينا محمد /اإليماف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
 .[153حديث رقـ: 1/134
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 عداد النخب لدعكتيـ.ا  معرفة لغات العجـ كثقافاتيـ ك  ضركرة -
صكرتيما خاصة في زماننا كتحسيف  ،عف اإلسبلـ كأىمو الشبو كجكب العمؿ عمى دفع -

ىجمة اإلعبلـ الغربي الصييكني التشكييية عمى اإلسبلـ ك  المادية ىذا الذم طغت فيو
 كالمسمميف لمصد عف ديف اهلل تعالى.

 نزاليم منازليما  درات الناس و المطمب الثاني: تحديد ق
مؽ، كالمحاسف   ٍمؽ كالخي جعؿ اهلل تعالى كقىدَّرى التفاكت بيف العباد في القكة كالرزؽ، كالخى

قاؿ ، ف(1)كالفضؿ كالعمـ، فتفاكتت بذلؾ قيدراتيـ كأعماليـ، ليختبرىـ بيا كيجازييـ بما كسبكا
َْرِض تعالى ْٕ ْؿ َخََلئَِػ ا ُُ َِ ًَ ْؿ ِْم َمٚ ]َوُهَق افَِّذي َج ـُ َق ُِ َٔبْ

ًٍْض َدَرَجٍٚت فِ ْؿ َؾْقَق َب ُُ َو ًْ َوَرَؾَع َب

ؿْ  ـُ ، فقاؿ (2)الثكاب كمراتب الرضكافك  ةفع، ثـ خص أىؿ اإليماف كالعمـ بالر { 276} األكعام: [...آَتٚ
َؿ َدَرَجٍٚت ...]تعالى: ِْ ًِ ـَ ُأوُتقا اْف ْؿ َوافَِّذي ُُ ـَ آَمُْقا ِمْْ ، كقد كاف مف {22ادجادلة: }[...َيْرَؾِع اهللَُّ افَِّذي

ليـ منازليـ مف خبلؿ اختبلطو انز ا  كتحديد قدراتيـ ك  التفرس ألحكاؿ أصحابو  منيج النبي 
بيـ كتربيتيـ، فحدد ليـ منازليـ التي بيا ينفعكف أنفسيـ، كيقدمكف لدينيـ كأمتيـ الخير، فكاف 

 مف ذلؾ:

ذيًىبى ًبي ًإلىى النًَّبيّْ "قاؿ:  د بف ثابت ، عف زيتحديد القدرات واغتناميا لممصمحة العامة -1
  مىٍيؾى اًر، مىعىوي ًممَّا أىٍنزىؿى اهللي عى ـه ًمٍف بىًني النَّجَّ فىأيٍعًجبى ًبي، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل، ىىذىا غيبلى

:ًبٍضعى عىٍشرىةى سيكرىةن، فىأىٍعجىبى ذىًلؾى النًَّبيَّ  قىاؿى ٍيدي، تىعىمَّ } ، كى ـٍ ًلي ًكتىابى يىييكدى، فىًإنّْي كىاهلًل مىا يىا زى
مىى ًكتىاًبي تَّى  {،آمىفي يىييكدى عى ٍمسى عىٍشرىةى لىٍيمىةن حى ، مىا مىرٍَّت ًبي خى ـٍ ٍيده: فىتىعىمٍَّمتي لىوي ًكتىابىيي قىاؿى زى

ٍنوي  ـٍ ًإذىا كىتىبيكا ًإلىٍيًو، كىأيًجيبي عى كيٍنتي أىٍقرىأي لىوي كيتيبىيي ذىٍقتيوي كى ، كفي ركاية قاؿ (3)"ًإذىا كىتىبى  حى
:" ًني رىسيكؿي المًَّو كانت تأتيو كتب ال يشتيي أف يطمع "...،(4)"أىٍف أىتىعىمَّـى السٍُّريىاًنيَّةى  أىمىرى

 (5)".عمييا إال مف يثؽ بو
                                                 

السعدم،  ،(3/384ج) ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ،(7/158ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(1
 (.282)ص تفسير السعدم

 (.543)صالتركي كآخركف، التفسير الميسر ،(846السعدم، تفسير السعدم )ص ( انظر:(2
 .ه حسفإسناد،[(35/490جابف حنبؿ، مسند أحمد )] ((3
[، حديث 2715حديث رقـ :4/439، ما جاء في تعميـ السريانية /االستئذاف، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(4

 (.1/364(،)ج187انظر: األلباني، السمسمة الصحيحة برقـ) .صحيح
كىك قكؿه أدرجو ابف حباف رحمو اهلل تحت الحديث يقصد بو  ،[(16/85ج( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف )(5

 .بتعمـ السريانية مراأل سبب
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بيف الحديث جكاز اتخاذ الحاكـ مترجمان لو يثؽ بو كي يككف حمقة كصؿو دعكية بينو  
تى إف دعت الحاجة إلى تعدد لغات المترجـ، أك تعدد المترجميف، خاصة إذا كبيف األعاجـ، ح

في تحديد قدرات  ، كما بيف فراسة النبي (1)كاف في القـك أناسه كالييكد الماكريف المحرفيف
كتكظيفيا فيما ينفع الدعكة اإلسبلمية، كما تحفظ بو عقيدة األمة مف تعرض أعدائيا   زيد

 لة يستحقيا بثقتو بو كقربو منو كاطبلعو عمى أمكر الدعكة.بالباطؿ، كأنزلو منز 

الثناء عمى المواقف والممكات اإليجابية الظاىرة من التبلميذ لمحث عمى أرفع أبواب الخير  -2
رىسيكؿي المًَّو يىا أىبىا }قاؿ  قاؿ: ، عف أيبي بف كعب العمم وحمل مصادر التشريع: باب

ٍنًذًر أىتىٍدًرم أىمُّ آيىةو  ـي  اٍلمي ـي " :قىاؿى  {؟ًمٍف ًكتىاًب المًَّو مىعىؾى أىٍعظى يىا أىبىا } :قىاؿى  "،قيٍمتي المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى
ـي  ٍنًذًر أىتىٍدًرم أىمُّ آيىةو ًمٍف ًكتىاًب المًَّو مىعىؾى أىٍعظى ٔهقُم[ :قيٍمتي  :قىاؿى  {؟اٍلمي ََ له اْف َّٓ ُهَق احْلَ َٓ إَِفَف إِ ]اهللَُّ 

قىاؿى  }قىاؿى ، {366:البؼرة} ٍدًرم كى رىبى ًفي صى ٍنًذرً  :فىضى ـي أىبىا اٍلمي  (2){.كىالمًَّو ًليىٍيًنؾى اٍلًعٍم

 ،فيو تبجيؿ العالـ فضبلء أصحابو كتكنيتيـقاؿ النككم عند شرحو ليذا الحديث: " 
لكماؿ نفسو  ؛كنحكه ان كجكاز مدح اإلنساف في كجيو إذا كاف فيو مصمحة كلـ يخؼ عميو إعجاب

كتقكاه بعد: أنو سيد المسمميف كقيرَّائيـ ككاتب  ، فكاف مف رسكخ أيبيو (3)"خو في التقكلكرسك 
، حتى أنو كاف يفتي الناس في دينيـ الكحي، كرأسان في العمـ كالعمؿ، بشيادة أقرانو الصحابة 

بذلؾ مما يدلؿ عمى رسكخو في العمـ،  كلـ ينكر عميو، كىذا اقراره منو  عمى عيد النبي 
في خبلفتو بجمع المصحؼ الذم بيف أيدينا  عميو القرآف، كأككمو عثماف  كعرض النبي 

.  (4)اليـك

ٍف أىٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعىًتؾى يىٍكـى اٍلًقيىامىةً قاؿ:"  كعف أبي ىريرة    "؟قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو مى
ٍيرىةى أىٍف الى يىسٍ :}فىقىاؿى  ؿي ًمٍنؾى ًلمىا رىأىٍيتي ًمٍف ًحٍرًصؾى لىقىٍد ظىنىٍنتي يىا أىبىا ىيرى ده أىكَّ ًديًث أىحى أىلىًني عىٍف ىىذىا اٍلحى

ا ًمٍف ًقبىؿً  اًلصن ًة مىٍف قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي خى ًديًث أىٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعىًتي يىٍكـى اٍلًقيىامى مىى اٍلحى  (5){.نىٍفًسوً  عى

 

                                                 

 (.7/497ج) المباركفكرم، تحفة األحكذم ،(13/186ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(1
 .[810 حديث رقـ :1/556 ،فضؿ سكرة الكيؼ كآية الكرسي /صبلة المسافريف ،صحيح مسمـ ]مسمـ: ((2
 (.6/93ج( النككم، المنياج )(3
 (.1/82جالزركمي، األعبلـ) ،(1/389ج) ( انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي(4
 .[6570 حديث رقـ: 8/117 ،صفة الجنة كالنار /الرقاؽ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5
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الجتياده في طمب العمـ، كبيف فضمو  ريرة عمى أبي ىفي الحديث  أثنى النبي  
عمى  ، فزاد حرصو، كقد أثمر ىذا الثناء عمى أبي ىريرة (1)كفضؿ الحرص عمى طمب العمـ

، فكاف حتى نفع اهلل بو اإلسبلـ كالمسمميف، ففاؽ أقرانو مف الصحابة  ،طمب حديث النبي 
ان، بينما كاف مف يميو في الركاية ( حديث5374) حصي لو مف الركاية في كتب الحديثعدد ما أي 

، فانظر إلى ىذا الفارؽ الكبير الذم (2)(2630) عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما الذم ركل
 . في تعاممو مع أصحابو كىديو نتج عف منيج نبي الرحمة 

 قبؿ أبا ذر  حيث كجو تحديد التخصصات والتوجيو لتوزيع الميام بناًء عمى ذلك،  -3
يىٍت ًلي أىٍرضه ذىاتي نىٍخؿو الى أيرىاىىا : }ى قكمو لتصحيح عقيدتيـ، فقاؿ إلاليجرة  ًإنَّوي قىٍد كيجّْ

رىؾى ًفيًيـٍ  يىٍأجي ـٍ ًبؾى كى {؟ قاؿ أبك ًإالَّ يىٍثًربى فىيىٍؿ أىٍنتى ميبىمّْغه عىنّْي قىٍكمىؾى عىسىى المَّوي أىٍف يىٍنفىعىيي
ـى ًنٍصفيييـٍ قىٍكمىنىا ًغفىارنا ... فىأىتىٍيتي  :"ذر ـى رىسيكؿي المًَّو ... فىأىٍسمى ـٍ ًإذىا قىًد قىاؿى ًنٍصفييي ًدينىةى  كى اٍلمى

ـى رىسيكؿي المًَّو  ـٍ اٍلبىاًقي أىٍسمىٍمنىا فىقىًد ًدينىةى فىأىٍسمىـى ًنٍصفييي ، كفي المقابؿ لـ يكلّْو النبي ، (3)"اٍلمى
قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو : "ث قاؿ أبك ذرو كنياه عف طمب الكالية أيضان، كبيف لو عمة ذلؾ، حي

ٍنًكًبي :قىاؿى  ؟أىالى تىٍستىٍعًمميًني مىى مى رىبى ًبيىًدًه عى انىةي } :ثيَـّ قىاؿى  "فىضى نَّيىا أىمى ًعيؼه كىاً  يىا أىبىا ذىر  ًإنَّؾى ضى
قّْ  ذىىىا ًبحى نىدىامىةه ًإالَّ مىٍف أىخى ًة ًخٍزمه كى نَّيىا يىٍكـى اٍلًقيىامى مىٍيًو ًفييىاكىاً  كفي ركاية قاؿ ، (4){يىا كىأىدَّل الًَّذم عى

{: مىى اٍثنىٍيًف، كىالى نّْي أيًحبُّ لىؾى مىا أيًحبُّ ًلنىٍفًسي، الى تىأىمَّرىفَّ عى ًعيفنا، كىاً  ، ًإنّْي أىرىاؾى ضى  يىا أىبىا ذىر 
لَّيىفَّ مىاؿى يىًتيـو    (5){.تىكى

ـى :}في خالد بف الكليد  و بقتاؿ الكفار، قاؿكلبياف اإلسراع في أمر اهلل لنصرة دين  ًنٍع
ًليًد سىٍيؼه ًمٍف سيييكًؼ المَّو اًلدي ٍبفي اٍلكى ٍبدي المًَّو خى ذى الرَّايىةى ، كلما نعى قادة غزكة مؤتة قاؿ:}(6){عى أىخى

مىٍيًيـٍ  تَّى فىتىحى المَّوي عى  (7){.سىٍيؼه ًمٍف سيييكًؼ المًَّو حى

  

                                                 

 (.1/193ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(1
 (. 155)ص، تيسير مصطمح الحديثالطحاف ( انظر:(2
 .[2473حديث رقـ:،4/2473باب مف فضائؿ أبي ذر ،فضائؿ الصحابة  ،صحيح مسمـ]مسمـ: ((3
 .[1825: حديث رقـ3/1457، كراىة اإلمارة بغير ضركرة /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
 .[1826: حديث رقـ3/1457، كراىة اإلمارة بغير ضركرة /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
كقاؿ األلباني  ،[3846: حديث رقـ ،6/159مناقب خالد بف الكليد /المناقب، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(6

 (:"صحيح".2/1147ج)،(6776جفي صحيح الجامع برقـ)
 [.4262: حديث رقـ5/143، غزكة مؤتة مف أرض الشأـ /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(7
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أم ىك في نفسو كالسيؼ في إسراعو لتنفيذ أكامر اهلل تعالى ال يخاؼ ":(1)قاؿ المناكم رحمو اهلل
 (2)."فيو لكمة الئـ

مىى ًقتىاًؿ "عى اإلسبلـ كأىمو، فالصديؽ  فنفع اهلل تعالى بخالدو   ًليًد عى اًلًد ٍبًف اٍلكى قىدى ًلخى
الرـك كساكس  يفَّ نسً اهلل ألي ك  ، كقاؿ لما استعصى أمر الركـ عمى المسمميف:"(3)"أىٍىًؿ الرّْدَّة

 (4)".الشيطاف بخالد بف الكليد
ـٍ ًفي ًديًف المًَّو } :في جماعة مف الصحابة  كقاؿ   ، كىأىشىدُّىي ـي أيمًَّتي ًبأيمًَّتي أىبيك بىٍكرو أىٍرحى

ؤيىيـٍ  ، كىأىٍقرى ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلبو ـٍ عى اىي ، كىأىٍقضى يىاءن عيٍثمىافي ـٍ حى ، كىأىٍصدىقييي ،  عيمىري ًلًكتىاًب المًَّو أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو
فَّ ًلكيؿّْ أيمَّ  ، أىالى كىاً  ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو ـٍ زى يي ، كىأىٍفرىضي بىؿو رىاـً ميعىاذي ٍبفي جى ًؿ كىاٍلحى بلى ـٍ ًباٍلحى ةو أىًميننا كىأىًميفي كىأىٍعمىمييي

رَّاحً   (5){.ىىًذًه اأٍليمًَّة أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي اٍلجى

، كجكاز تفضيؿ أعيافو منيـ، كؿ كاحدو تعدد جيات الخير في الصحابة  أفاد الحديث 
ف كانكا جميعان فضبلء ، كأف مف عمت رتبتو في (6)في أمرو مخصكصو قد غمبت عميو أكصافو، كا 

ف كاف في الناس مف ىك مثمو أك فكقو.  (7)شيءو كاف أفضؿ الناس فيو، كا 

في ىذا الحديث مف شأفو بعد؛  لييـ النبي كال يخفى ما كاف ليؤالء النفر الذيف أشار إ  
في نشر عقيدة التكحيد، كقياـ دكلة اإلسبلـ كحمايتيا، كفتح الببلد كقمكب العباد، كىذا يفيد أف 

رؾ كالرذيمة، ينبغي عمييا أف األمة إذا أرادت الرفعة في الدنيا بنشر التكحيد كالفضيمة كقمع الش
ديـ مصمحة دينيا عمى دنياىا، فتجعؿ الرجؿ المناسب في بتق خالقيا كتنتيج منيج نبييا  تتقي

ال كاف  المكاف المناسب كفؽ ضكابط الشرع، فإف فعمت ذلؾ؛ عمت في الدنيا، كفازت باآلخرة، كا 
 الكباؿ كالببلء في الداريف عياذان باهلل.

                                                 

ق(، كاف مف كبار العمماء 1031-952ىك محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف الحدادم المناكم القاىرم) ((1
عديده مف فنكف العمـ، كأكثر مف التصنيؼ حتى كانت مصنفاتو نحكان مف ثمانيف مصنفان.  في عصره، جمع فنكنان 

 (.6/204انظر: الزركمي، األعبلـ)ج
 (.10/345ج( المباركفكرم، تحفة األحكذم)(2
 .حديث صحيح بشكاىده ،[(1/216جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (3
 (.1/294ج) تجارب األمـ كتعاقب اليمـ ،( مسككيو(4
  .، إسناده صحيح[154: حديث رقـ ،1/107فضائؿ زيد بف ثابت ،المقدمة ،( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجو(5
 (.3/296،23ج) مشارؽ األنكار، محمد بف مكسى، (1/68ج( انظر: حاشية السندم عمى ابف ماجة)(6
 (.2/281ج) الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار( انظر: (7
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 يستفاد مما سبق:

 .يكفر الكقت كاإلمكانات أف تحديد القدرات كالطاقات كاغتناميا بالعدؿ -
نزاليـ منازليـ عبادة يكجبيا اهلل تعالى كيحبيا. -  أف العدؿ في تقييـ الناس كا 
 أف العدؿ في تكزيع األدكار كالمنازؿ يجنب النكسات كالضياع. -
 كأصحاب الممكات كالتفرس فييـ لخدمة اإلسبلـ كالمسمميف. بالنشء كجكب االعتناء -
عمى الفعؿ حسب الحاجة  غيره مقدـه بو ع الذم ينتفع بو كينف عدّْ تى مفعؿ المي العبد لتقديـ أف  -

تحديد قدرات  في ، كىك مستفاده مف أقكاؿ النبي فقطنفسو بو ينفع العبد الذم القاصر 
 .   مجالوفي  كبيناف براعة كؿ كاحد أصحابو 

 بياف فضؿ كجكد اإلماـ العادؿ العالـ عمى األمة. -

 المطمب الثالث: العناية بتصحيح عقيدة النِّساء
ـ اإلسبلـ المرأة كجعؿ ليا شأنان في المجتمع يناسب فطرتيا كقدراتيا، كجعميا مكمفةن كرَّ  

ُروِف ...]، قاؿ اهلل تعالى:(1)بالخطاب الشرعي كالرجؿ ًْ َـّ بَِٚد ِٓ ْٔ َِ َـّ ِمْثُؾ افَِّذي َظ َوَْلُ

اؿً :}كقاؿ النبي ، {339}البؼرة:[... ا النّْسىاءي شىقىاًئؽي الرّْجى اف مف ىذا التكريـ العناية ، فك(2){ًإنَّمى
 بتعميميا ًشٍرعة ربيا تبارؾ كتعالى، خاصةن العقيدة منيا، كقد قاـ أسكة المكحديف كنبي الرحمة 

بإقامة التكريـ الشرعي لمنساء في دعكتو، مف خبلؿ عممو عمى تصحيح عقيدة النساء، فكاف مف 
 ذلؾ:   

 األقارب وأىل األصحاب، ومن ذلك:العناية بتصحيح عقيدة النساء من األىل واألرحام و  -1
العناية بتصحيح عقيدة األىؿ مف النساء: أجمع عمماء المسمميف عمى أف أكؿ مف آمف ببعثة  -

، كما آمنت بناتيا األربع مف رسكؿ (3)زكجو خديجة بنت خكيمد رضي اهلل عنيا النبي 
ضركرة أف إيمانيف لـ ،كمعمكـه بال(4)كزينب كأـ كمثـك كفاطمة رضي اهلل عنيف ، كىفَّ رقية

رشادو مف ا تصحيح عقيدتيف، كىك أكؿ مف يقيـ ديف  إلى لنبي يكف بغير دعكة كتعميـ كا 
ًٚرا ]اهلل تعالى القائؿ: َٕ ْؿ  ُُ ْؿ َوَأْهِِٔ ُُ َس ٍُ ْٕ ـَ َآَمُْقا ُؿقا َأ ٚ افَِّذي َ     {7}التَّحريم:[...َيٚ َأُّيه

                                                 

 (.101)ص السعدم، تفسير السعدم ،(3/143جقرآف)( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ ال(1
 (:"صحيح".1/461ج)،(2333كقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ)،[(43/265ج)ابف حنبؿ،مسند أحمد]((2
الحمبي،  ،(1/462،432جابف كثير، السيرة النبكية) ،(1/582ج( انظر: ابف األثير، الكامؿ في التاريخ)(3

 (.1/431جالسيرة الحمبية)
 (.2/9جك) ،(1/431جانظر: الحمبي، السيرة الحمبية)( (4
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"لىمَّا  قاؿ:(1) عف اٍلميسىيَّبً النساء، ك  ؿالرجا العناية بتصحيح عقيدة األرحاـ كاألقارب مف -
فىاةي  رىٍت أىبىا طىاًلبو اٍلكى ْـّ قيٍؿ الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىًممىةن :}أًلىًبي طىاًلبو  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ...حىضى يىا عى

 (2).{أىٍشيىدي لىؾى ًبيىا ًعٍندى المَّوً 

ـى رىسيكؿي المًَّو قاؿ: " كعف أبي ىريرة   ِذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ ]:ًحيفى أىٍنزىؿى المَّوي  قىا ْٕ  [َوَأ

ٍيشو } :قىاؿى ، {325}الشعراء: ٍعشىرى قيرى ـٍ  ،أىٍك كىًممىةن نىٍحكىىىا ،يىا مى كا أىٍنفيسىكي ـٍ ًمٍف المًَّو  ،اٍشتىري ٍنكي الى أيٍغًني عى
ـٍ ًمٍف المَّ  ،شىٍيئنا ٍنكي نىاؼو الى أيٍغًني عى ٍبًد مى ٍبًد اٍلميطًَّمًب الى أيٍغًني عىٍنؾى  ،ًو شىٍيئنايىا بىًني عى يىا عىبَّاسي ٍبفى عى

ٍنًؾ ًمٍف المًَّو شىٍيئنا ،ًمٍف المًَّو شىٍيئنا ًفيَّةي عىمَّةى رىسيكًؿ المًَّو الى أيٍغًني عى يىا صى مَّدو  ،كى يىا فىاًطمىةي ًبٍنتى ميحى كى
ًميًني مىا ًشٍئًت ًمٍف مىاًلي نٍ  ،سى    (3){.ًؾ ًمٍف المًَّو شىٍيئناالى أيٍغًني عى

كا أىٍنفيسىكيـٍ :} النبي قكؿ   كقكلو ،(4){، أم: اعتقكا أنفسكـ مف عذاب اهلل باإليماف بواٍشتىري
: {ـٍ ًمٍف المًَّو شىٍيئنا ٍنكي ٍنًؾ ًمٍف المًَّو شىٍيئنا...الى أيٍغًني عى {، أم: ال تنفعكـ قرابتي إف لـ الى أيٍغًني عى

، كالحكمة في تخصيص األقارب بالدعكة كتقديميـ قبؿ (5)ستقيمكا عمى دينوتؤمنكا بربكـ، كت
مى  " غيرىـ: ة ًإذىا قىامىٍت عى جَّ ٍيرىـٍ أىفَّ اٍلحي ـٍ تىعىدٍَّت ًإلىى غى الَّ فىكىانيكا ًعمَّة لً ٍيًي ، ؤٍلىٍبعىًديفى ًفي ااًلٍمًتنىاع، كىاً 

ذ اٍلقىًريب ًلٍمقىًري ا يىٍأخي ذىهي مى ـٍ ًفي الدٍَّعكىة كىالتٍَّخكً كىأىٍف الى يىٍأخي اًبيًي ، فىًمذىًلؾى يؼًب ًمٍف اٍلعىٍطؼ كىالرٍَّأفىة فىييحى
مىى ًإٍنذىارىـٍ    (6)".نىصَّ لىوي عى

، العناية بتصحيح عقيدة أىؿ األصحاب مف النساء، لما ناؿ كفار قريشو مف الصديؽ  -
، فكاف أك ككادكا  ؿ ما تكمـ بو عندما أفاؽ أف يقتمكه، حتى أنو نقؿ إلى بيتو مف غير كعيو

، حتى كاف مف إشفاؽ أمو عميو بذلؾ؛ أف ذىبت تسأؿ عف السؤاؿ عف سبلمة رسكؿ اهلل 
 رغـ ما بو إليو، فمما رآه النبي  ، حتى عرفت مكانو، فخرجت بأبي بكر رسكؿ اهلل 

                                                 

ٍزف المخزكمي ،( ىك أبك سعيد(1 كاف ممف بايع تحت الشجرة. انظر: ألبي نيعيـ  ،صحابي جميؿ ،اٍلميسىيّْب بف حى
 (.5/2598ج)،تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم ،أحمد بف عبد اهلل األصبياني

حديث  :2/95، قاؿ المشرؾ عند المكت: ال إلو إال اهلل إذا /الجنائز، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 .[1360رقـ
، [ ألف جانبؾ215}كأنذر عشيرتؾ األقربيف كاخفض جناحؾ{]الشعراء: /التفسير، صحيح البخارم]البخارم: ( (3
 . [4771: حديث رقـ6/111

 (.8/503ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(4
 (.5/14جإرشاد السارم ) ،قسطبلنيال ،(6/125ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(5
 (.8/503ج( ابف حجر، فتح البارم)(6
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ي، لىٍيسى ًبي بىٍأسه ًإالَّ "ًبأىًبي أىٍنتى كىأيمّْ :، فقاؿ الصديؽ (1)شديدة، كأكب عميو كقبمو لو رقةن  رؽَّ 
، فىاٍدعييىا ًإلىى اهلًل  ا نىاؿى اٍلفىاًسؽي ًمٍف كىٍجًيي، كىىىًذًه أيمّْي بىرَّةه ًبكىاًلدىٍييىا، كىأىٍنتى ميبىارىؾه ، كىاٍدعي اهللى مى

ا لىيىا رىسيكؿي اهلًل  ، عىاىىا ًإلىى اهلًل ، ثيَـّ دى لىيىا عىسىى أىٍف يىٍستىٍنًقذىىىا ًبؾى ًمفى النَّاًر، فىدىعى
 (2)".فىأىٍسمىمىت

إصرار أمو عمى الكفر، كاف عممو لتصحيح عقيدتيا  لما شكا لمنبي  كأبك ىريرة  
ٍيرىةى :}أف دعا ليا بقكلو   (3)فآمنت رضي اهلل عنيا بعد ذلؾ. {،المييَـّ اٍىًد أيَـّ أىًبي ىيرى

 تخصيص يوٍم لدعوة النساء وتعميمين -2

لمنساء يعمميف فيو ديف ربيف تبارؾ كتعالى كذلؾ فيما ركاه أبك  يكمان  خصص النبي  
اءىًت اٍمرىأىةه ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل قاؿ: " ، حيثسعيد الخدرم  اؿي   جى فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل ذىىىبى الرّْجى

، فىاٍجعىٍؿ لىنىا ًمٍف نىٍفًسؾى يىٍكمنا نىٍأًتيؾى ًفيًو، تيعىمّْمينىا مً  ًديًثؾى : ًبحى مَّمىؾى اهللي، قىاؿى اٍجتىًمٍعفى يىٍكـى كىذىا }مَّا عى
كىذىا ، فىأىتىاىيفَّ رىسيكؿي اهلًل  {كى :فىعىمَّمىييفَّ ًممَّ  فىاٍجتىمىٍعفى مَّمىوي اهللي، ثيَـّ قىاؿى ـي }ا عى ا ًمٍنكيفَّ ًمًف اٍمرىأىةو تيقىدّْ مى

ثىةن، ًإالَّ كىاني  لىًدىىا ثىبلى ابنا ًمفى النَّارً بىٍيفى يىدىٍييىا، ًمٍف كى فىقىالىًت اٍمرىأىةه: كىاٍثنىٍيًف، كىاٍثنىٍيًف، كىاٍثنىٍيًف،  {،كا لىيىا ًحجى
 (4){.كىاٍثنىٍيًف، كىاٍثنىٍيًف، كىاٍثنىٍيفً }:فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل 

أفاد الحديث حرص النساء عمى تعمُّـ أمكر دينيف، كأف ىذا مرغكبه شرعان؛ بدليؿ إقرار   
عمى تصحيح عقيدة جميع الناس، بما  ، كقبكلو لطمبيف، كىك مف حرصو بذلؾ النبي 

فييف النساء، كتخصيص تصحيح العقيدة بالذكر ىنا دكف غيرىا مف األحكاـ؛ ألف العقيدة أكؿ 
كأىـ الكاجبات عمى المسمـ، كىك ظاىره في الحديث مف تعزيتيف بكفاة األبناء بذكر الثكاب، كىك 

، كأيضان الصبر عمى مكت األيماف بالنار أمره غيبيه الكقاية مف النار، كاإل اء كغيرىا مف نبعقدمه
المصائب، ما ىك إال مف باب الرضا بقضاء اهلل تعالى كقدره، كىك أمره عقدم، كركفه مف أركاف 

 اإليماف باهلل تعالى.
                                                 

الحمبي، السيرة  ،(4/77جابف كثير، البداية كالنياية) ،(6/3491ج( انظر: األصبياني، معرفة الصحابة )(1
 (.1/476ج) الحمبية

كالحديث صحيح. انظر:  ،(4/77جابف كثير، البداية كالنياية) ،(6/3491ج( األصبياني، معرفة الصحابة )(2
دراسة مكثقة لما جاء عنيا في القرآف الكريـ كاألحاديث الصحيحة  ،المكسكعة في صحيح السيرة النبكية

لمحمد إلياس عبد الرحمف  ،"العيد المكي"مرتبة عمى أعكاـ عيٍمًر النبي  ،كالركايات التاريخية المعتمدة عمميان 
 (.420)ص ،الفالكذة

  .(110ص) تخريجوصحيح سبؽ حديثه ( (3
 .[2633: حديث رقـ4/2028، فضؿ مف يمكت لو كلد فيحتسبو /البر كالصمة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
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 الحث عمى تقوية اإليمان والعمل بمقتضاه  -3

قكية الركابط الزكجية بحسف عشرة النساء كذلؾ بالحث عمى إدامة الذكر كعمؿ البر، كت 
دٍَّقفى : قاؿ} ألزكاجيف،  فعف ابف عمر رضي اهلل عنيما عف رسكؿ اهلل  يىا مىٍعشىرى النّْسىاًء، تىصى

، فىًإنّْي رىأىٍيتيكيفَّ أىٍكثىرى أىٍىًؿ النَّارً  ٍزلىةه  {،كىأىٍكًثٍرفى ااًلٍسًتٍغفىارى ا لىنىا يىا رىسيكؿى  :(1)فىقىالىًت اٍمرىأىةه ًمٍنييفَّ جى مى كى
:اهلًل أى  تىٍكفيٍرفى اٍلعىًشيرى } ٍكثىري أىٍىًؿ النَّاًر؟ قىاؿى ، كى  (2){.تيٍكًثٍرفى المٍَّعفى

{ ال يفيد الخمكد فييا، بؿ يفيد أف العصاة يدخمكف النار، ثـ أىٍكثىرى أىٍىًؿ النَّارً }قكلو  
{، تىٍكفيٍرفى اٍلعىًشيرى ، أم تطمبف الطرد مف رحمة اهلل} {تيٍكًثٍرفى المٍَّعفى  ، ك}يخرجكا منيا برحمة اهلل 

   (3).أم: إنكار فضؿ الزكج فيك مف الكبائر، كمف أسباب دخكؿ النار

النساء عمى أعماؿ البر في ىذا الحديث؛ ألنيا تقكم اإليماف باهلل تعالى،  حث النبي  
كما عميو، خاصة  في الحقكؽ  فإذا قكم اإليماف استقاـ اإلنساف عمى أمكر دينو، كعرؼ ما لو

الزكجية التي خص بيا النساء في ىذا الحديث؛ ألف صبلح المرأة ىك صبلح أمف الرجؿ 
 كاستقراره في بيتو، كىذا ينعكس عمى األبناء عماد مستقبؿ األمة اإلسبلمية.    

 الحث عمى حسن القيام عمى الذرية والصبر عمى ضيق الحال بما عند اهلل من الثواب  -4

ثى ف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: "ع  اءىٍتًني ًمٍسًكينىةه تىٍحًمؿي اٍبنىتىٍيًف لىيىا فىأىٍطعىٍمتييىا ثىبلى جى
ٍتيىا ابٍ  فىعىٍت ًإلىى ًفييىا تىٍمرىةن ًلتىٍأكيمىيىا فىاٍستىٍطعىمى ا تىٍمرىةن كىرى نىتىاىىا فىشىقٍَّت تىمىرىاتو فىأىٍعطىٍت كيؿَّ كىاًحدىةو ًمٍنييمى

نىعىٍت ًلرىسيكًؿ المًَّو  ةى الًَّتي كىانىٍت تيًريدي أىفٍ التٍَّمرى  بىًني شىٍأنييىا فىذىكىٍرتي الًَّذم صى  "،تىٍأكيمىيىا بىٍينىييمىا فىأىٍعجى
نَّةى أىٍك أىٍعتىقىيىا ًبيىا ًمٍف النَّارً  :}فىقىاؿى   (4).{ًإفَّ المَّوى قىٍد أىٍكجىبى لىيىا ًبيىا اٍلجى

احتساب الثكاب عند اهلل تعالى مف اإليماف، ألف الثكاب كالعقاب إف الصبر عمى الببلء ك  
ف فقد العبد اإليماف بيذا، أك ضعؼ إيمانو؛ فربما  ككؿ أمكر اآلخرة بعد المكت مف الغيب، كا 
يؤدم ذلؾ بو إلى انحبلؿ األخبلؽ كألكاف الفجكر، كما يحدث في الببلد التي ال يديف أىميا 

المجتمع المسمـ ببياف فضؿ اإليماف، كالصبر بو عمى  لرحمة باإلسبلـ، فحصف نبي اليدل كا
 األجساد بغير سحت.    ية بما أحؿ اهلل تعالى، حتى تنمكضيؽ الحاؿ، كالبذؿ عمى النفس كالذر 

                                                 

 (.2/66ج( جزلة: أم ذات عقؿو كرأمو ككقار. انظر: النككم، المنياج)(1
 .[79حديث رقـ :1/86، بياف نقصاف اإليماف بنقص الطاعات /اإليماف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 كابف الممقف، التكضيح ،(2/66جكالنككم، المنياج) ،(1/337جظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)ان ((3
 (. 19/127ج)

 .[2630: حديث رقـ4/2027،فضؿ اإلحساف إلى البنات /البر كالصمة، ]مسمـ: صحيح مسمـ ((4
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 يستفاد مما سبق

كجكب دعكة األىؿ مف النساء إلى اإليماف، كتعميميـ ديف ربيـ تبارؾ كتعالى، كىك مستفاد  -1
 زكجتو كبناتو رضي اهلل عنيف.ل مف دعكة النبي 

أىمية التناصح كالتعاكف عمى اإليماف بيف األقارب كاألصحاب فيما ينفعيـ في آخرتيـ، كما  -2
، كدعكتو كدعائو ألميات -العمة أك الخالة، في ركاية الكاقدم –مع القريبة  فعؿ النبي 
 .أصحابو 

تف كغيرىا، كىك مستفاده مف حكؿ العمماء الربانييف في أكقات الف ضركرة التفاؼ الناس -3
كمبلزمتو، حتى في أشد الظركؼ، ألف العمماء  عمى سبلمة النبي  الصديؽ حرص 

ثيكا ًدينىارنا كىالى ًدٍرىىمنا  :}بقكلو  كما كصفيـ النبي ـٍ ييكىرّْ ثىةي اأٍلىٍنًبيىاًء ًإفَّ اأٍلىٍنًبيىاءى لى ًإفَّ اٍلعيمىمىاءى كىرى
ظ  كىاًفرو ًإنَّمىا كىرَّثيكا اٍلًعمٍ  ذى ًبحى ذى ًبًو أىخى ٍف أىخى  (1){.ـى فىمى

جكاز تخصيص زماف كمكاف لتعميـ النساء، كلك كاف المعمـ رجبلن، دكف اختبلطيف بالرجاؿ  -4
كال ريب أف تمكيف النساء مف ": ابف القيـ رحمو اهلللما يترتب عمى ذلؾ مف مفاسد، قاؿ 

كما  ،ظـ أسباب نزكؿ العقكبات العامةكىك مف أع ،أصؿ كؿ بمية كشر :اختبلطيف بالرجاؿ
كاختبلط الرجاؿ بالنساء سبب لكثرة الفكاحش  ،أنو مف أسباب فساد أمكر العامة كالخاصة

 (2)".ةمى صً تَّ المي  يفً كاعً كالطَّ  كىك مف أسباب المكت العاْـّ  ا،كالزن

نفعو ضركرة تكعية المجتمع المسمـ بما يقكم الركابط األيسرية لما يترتب عمى ذلؾ مف  -5
 كصيانة لو مف االنحراؼ ككجكد اآلفات. 

 ضركرة عمؿ األمة عمى إيجاد الدعاة كالعمماء، لحفظ العقيدة كما يترتب عمييا. -6
 كجكب اإليماف بالقضاء كالقدر، اعتقادان كقكالن كعمبلن. -7

 المطمب الرابع: العناية بتصحيح عقيدة الصغار
مف مراحؿ عمره؛ لما لو فييا مف  تتميز مرحمة الطفكلة في حياة اإلنساف عف غيرىا 

سبلمة الفطرة كطيارة القمب كصفاء النفس، كأنيا مرحمة بناء شخصيتو كتحديد مكانو بيف الناس 
شديد االىتماـ كالحرص عمى الصغار، فكاف بيـ رحيمان أكثر  كرسكخ معتقده، لذا كاف النبي 

ا":بف مالؾ س أن مف األب الحنكف، كمعممان مربيان، حتى قاؿ خادمو كصاحبو دنا رىأىٍيتي  مى  أىحى

                                                 

كقاؿ  [.2682رقـ حديث :4/414، ما جاء في فضؿ الفقو عمى العبادة /العمـ، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(1
 (:"صحيح".2/1079ج)،(6297جاأللباني في صحيح الجامع برقـ)

 (.2/724ج) الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، ( ابف القيـ(2
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ـى  كىافى  ، كما كاف ذلؾ منو إال لينالكا السعادة في الداريف، كمف "(1) اهللً  رىسيكؿً  ًمفٍ  ًباٍلًعيىاؿً  أىٍرحى
 المسممات أف ذلؾ ال يككف إال بصحة العقيدة كسبلمتيا، لذا كاف أكثر محؿ اىتماـ النبي 

كسائمو كأساليبو  ع النبي كفو عمى العبد مف دينو، كقد نكَّ ألنيا أكؿ ر  ؛كحرصو ىك أمر العقيدة
 في تكجييو لمصغار لتصحيح عقيدتيـ كالثبات عمييا، فكاف مف ذلؾ:  

   الرحمة بيم والعطف عمييم -1

كري   اهللً  رىسيكؿي  كىافى : " أنس عف  ارى  يىزي مّْـي  اأٍلىٍنصى مىى فىييسى ، عى يىٍمسىحي  ًصٍبيىاًنييـٍ  ًبًرؤكًسًيـٍ  كى
يىٍدعيك  (2)".لىييـٍ  كى

في  ، ألف كممة "كاف"(3)"مرة غير منو ذلؾ بكقكع مشعر كىك قاؿ ابف حجر رحمو اهلل:"  
عراب كممة " كري الحديث تفيد الدكاـ، كا  " فعؿ مضارع تفيد التجدد، كىك ما يبيف أف أفعالو يىزي

 . المذككرة في الحديث سنة كاف يكاظب عمييا 

مٍَّيتي ، قاؿ:" ةى رى مي كعف جابر بف سى   ةى   المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  صى بلى رىجى  ثيَـّ  اأٍليكلىى صى  أىٍىًموً  ًإلىى خى
رىٍجتي  عىؿى  ،ًكٍلدىافه  فىاٍستىٍقبىمىوي  مىعىوي  كىخى دَّمٍ  يىٍمسىحي  فىجى ًدًىـٍ  خى دّْم فىمىسىحى  أىنىا كىأىمَّا قىاؿى  كىاًحدنا كىاًحدنا أىحى  ،خى

ٍدتي  :قىاؿى  ا أىكٍ  ابىٍردن  ًليىًدهً  فىكىجى ا ًريحن يىا كىأىنَّمى ٍؤنىةً  ًمفٍ  أىٍخرىجى  (5)".عىطَّارو (4)جي

مقو،أفاد الحديث: أف مف تكاضع النبي   ككماؿ شفقتو عمى العالميف؛  ، كحيسف خي
 (6)رحمتو بالصغار، كمبلطفتو ليـ.

تعميـ الصغار حرصو عمى المذككرة في الحديثيف؛  كما يستفاد مف أفعاؿ النبي  
شخصو، لما لذلؾ مف أثرو في طاعتو كاألخذ بسنتو، حتى يشبكا عمى العقيدة الصحيحة كتعمقيـ ب

، كىك مما تعارؼ نيؿ البركةكيثبتكا عمييا، كما أف مسحو عمى رؤكسيـ كخدكدىـ لو األثر في 
                                                 

 .[2316 حديث رقـ:4/1808،باب رحمتو الصبياف كالعياؿ كتكاضعوسمـ:صحيح مسمـ، الفضائؿ،]م ((1
، باب التسميـ عمى الصبياف كالدعاء ليـ كممازحتيـ،مةعمؿ اليـك كالمي ،السنف الكبرلالنسائي:]( (2
ذكر ما يستحب  ،باب الرحمة،البر كاالحساف ،كالحديث في صحيح ابف حباف ،[10088حديث رقـ:9/131

" ،(2/205ج)،(6247جبرقـ) ،لممرء استعماؿ التعطؼ عمى صغار أكالد آدـ ـٍ يىٍدعيك لىيي سناده دكف لفظ "كى ، كا 
 . صحيح

 (.11/33ج) فتح البارم( ابف حجر، (3
ٍؤنىة: ىي حقيبة العطار التي يحمؿ فييا متاعو. انظر: النككم، المنياج)(4  (.15/85ج( الجي
حديث  :4/1814، كليف مسو كالتبرؾ بمسحوطيب رائحة النبي /الفضائؿ ( ]مسمـ: صحيح مسمـ،(5
 .[2329رقـ
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قكؿ أيمنا عائشة رضي اهلل عنيا عف  ، كمف أدلة ذلؾ:، كأقرىـ عميو النبي عميو الصحابة 
ٍقيىًة الن مىى يىٍقرىأي  اٍشتىكىى ًإذىا كىافى :"بي ري ذىاتً  نىٍفًسوً  عى يىٍنفيثي  ًباٍلميعىكّْ عيوي  اٍشتىدَّ  فىمىمَّا كى مىٍيوً  أىٍقرىأي  كيٍنتي  كىجى  عى
اءى  ًبيىًدهً  كىأىٍمسىحي   (1)".بىرىكىًتيىا رىجى

حيفة   كعف أبي جي
 صبلتو مرة، قاؿ: ، يخبر بما رآه مف الناس لما أنيى النبي (2)

ـى "كى  عىميكا النَّاسي  قىا ذيكفى  فىجى  (3)".كيجيكىىييـٍ  ًبيىا فىيىٍمسىحيكفى  يىدىٍيوً  يىٍأخي

كرحمتو بالصغار أف كانكا في شبابيـ مف خير الناس  فكاف مف نتائج بركة النبي   
، كأف لحمؿ الديف كنشره كنصرتو، كابف عباس كأبي جحيفة، كغيرىـ مف صغار الصحابة 

ـه  كىافى  :" نس بف مالؾأ يكد كىك في مرض المكت، كما قاؿأسمـ بعض أبناء الي  يىييكًدمّّ  غيبلى
ـي   كىىيكى  أىًبيوً  ًإلىى فىنىظىرى  {أىٍسًمـٍ } :لىوي  فىقىاؿى  ،رىٍأًسوً  ًعٍندى  فىقىعىدى  يىعيكديهي   النًَّبيُّ  فىأىتىاهي  فىمىًرضى   النًَّبيَّ  يىٍخدي
ـى ،  قىاًسـً الٍ  أىبىا أىًطعٍ  :لىوي  فىقىاؿى  ،ًعٍندىهي  رىجى  فىأىٍسمى ٍمدي :}يىقيكؿي  كىىيكى   النًَّبيُّ  فىخى  ًمفٍ  أىٍنقىذىهي  الًَّذم ًلمَّوً  اٍلحى
 (4){.النَّارً 

كشدة حرصو عمى الخير لمصغار، أنو دعا لتصحيح العقيدة  حتى كاف مف رحمتو  
 كينَّا":قاؿ ،ابف مسعكد ، فعف (5)مف الصغار مف يشتبو بو أنو الدجاؿ رغـ سكء تصرفو معو

ٍرنىا ، اهللً  رىسيكؿً  مىعى  ـي  ًبًصٍبيىافو  فىمىرى ، اٍبفي  ًفيًي يَّادو ٍبيىافي  فىفىرَّ  صى مىسى  الصّْ ، اٍبفي  كىجى يَّادو  رىسيكؿى  فىكىأىفَّ  صى
، كىًرهى   اهللً  ، تىًربىتٍ : » النًَّبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  ذىًلؾى ،: اؿى فىقى  «اهلًل؟ رىسيكؿي  أىنّْي أىتىٍشيىدي  يىدىاؾى  تىٍشيىدي  بىؿٍ  الى
طَّابً  ٍبفي  عيمىري  فىقىاؿى  اهلًل، رىسيكؿي  أىنّْي تَّى اهللً  رىسيكؿى  يىا ذىٍرًني،: اٍلخى  ًإفٍ }:  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  أىٍقتيمىوي، حى
 (6){.قىٍتمىوي  تىٍستىًطيعى  فىمىفٍ  تىرىل، الًَّذم يىكيفً 

 

 

                                                 

 .[5016: حديث رقـ6/190، فضؿ المعكذات /فضائؿ القرآف، م: صحيح البخارم( ]البخار (1
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 العناية بإسماع الصغار القرآن -2

ؿي  ًإنّْي} قاؿ: ، عف النبي ؾ بف مالعف أنس   ىٍدخي ةً  ًفي ألى  فىأىٍسمىعي  ًإطىالىتىيىا فىأيًريدي  الصَّبلى
ًبيّْ  بيكىاءى  كَّزي  الصَّ  (2){.بيكىاًئوً  ًمفٍ (1)أيمّْوً  كىٍجدً  ًشدَّةً  ًمفٍ  أىٍعمىـي  ًممَّا فىأىتىجى

يف، حضار الصغار لممسجد ليشيدكا صبلة الجماعة مع المسممإأفاد الحديث جكاز  
، لتكطئتيـ عمى (3)الجيرية صبلةالذم يتمى في القرآف الليعتادكا عمييا كيستأنسكا بيا، كيسمعكا 

ف كانكا ري  ، ، ألف القرآف  كبلـ ربيـ الذم خمقيـ كفطرىـ عمى معرفتو كتكحيده ان عضَّ اإليماف كا 
 أىؿ بو أخذ يف،الد شعائر مف شعار لمقرآف الكلداف تعميـ أف عمـخمدكف رحمو اهلل:  ا قاؿ ابف

 مف كعقائده اإليماف رسكخ مف القمكب إلى فيو يسبؽ لما أمصارىـ، جميع في عميو كدرجكا ةمَّ المً 
 يحصؿ ما عميو ينبني الذم التعميـ أصؿ القرآف كصار ،األحاديث متكف كبعض القرآف آيات
 السابؽ فأل بعده، لما أصؿ كىك رسكخان  أشد الصغر تعميـ أف ذلؾ كسبب ،الممكات مف بعده
 (4)".لمممكات كاألساس لمقمكب األكؿ

فىعىتٍ كعف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ:"   ًبيِّا اٍمرىأىةه  رى  المَّوً  رىسيكؿى  يىا :فىقىالىتٍ  لىيىا صى
جّّ  أىًليىذىا لىؾً  نىعىـٍ  :}قىاؿى  "حى  (5).{أىٍجره  كى

جماع األمة: أ  ف الصغار دكف مما ذكر الشراح تحت ىذا الحديث؛ أف منيج السمؼ كا 
سف البمكغ ال كجكب لمحج عمييـ، كأكثر العمماء يرل أف مف حج مف الصغار كيتب لو الثكاب، 
ة اإلسبلـ  جَّ ألنيـ تكتب ليـ الحسنات كال تكتب عمييـ السيئات، كلكف ال يغنيو حجو ىذا عف حى

ج إال لينالكا البركة حجيـ كال رغَّب بثكاب القائميف عمييـ في الح بعد البمكغ، كما جكَّزى النبي 
بمشاىدة مشاعر كشعائر الحج، كاكتساب حيب عقيدتيـ، كبياف أحكاـ الشريعة كآدابيا؛ ليعتادكا 

 (6)عمييا مف نعكمة أظفارىـ.

 

                                                 

( كجد أمو: أم: حزنيا لبكائو كىي في الصبلة ال تتمكف مف رعايتو. انظر: ابف الممقف، التكضيح (1
 (. 6/573ج)

 . [710حديث رقـ :1/143، بيمف أىخىؼَّ الصبلة عند بكاء الص /األذاف ( ]البخارم: صحيح البخارم،(2
 (.2/162جالمباركفكرم، عكف المعبكد) ،(1/173ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(3
 (.537مقدمة ابف خمدكف )صابف خمدكف، ( (4
 .[1336: حديث رقـ974/ 2، كأجر مف حج بو ،صحة حج الصبي /الحج، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
كابف الممقف، التكضيح  ،(9/99جكالنككم، المنياج) ،(4/441ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(6
 (.10/218جالعيني، عمدة القارم) ،(12/473ج)
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 العناية بتصحيح وتعميم عقيدة الوالء والبراء -3

كىافى  ،(1)عيٍقبىةى  أىًبي عىفٍ   دو  يىٍكـى   المَّوً  رىسيكؿً  عى مى  شىًيٍدتي : قىاؿى  فىاًرسى  أىٍىؿً  ًمفٍ  مىٍكلىى كى  أيحي
ٍبتي  رى ٍذىىا: فىقيٍمتي  اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  رىجيبلن  فىضى ـي  كىأىنىا ًمنّْي خي  ىىبلَّ : فىقىاؿى   النًَّبيَّ  فىبىمىغىتً ،  اٍلفىاًرًسيُّ  اٍلغيبلى

ٍذىىا: قيٍمتي  ـي  كىأىنىا ًمنّْي خي اًرمُّ  اٍلغيبلى  (2)."اأٍلىٍنصى

 إلى االنتساب عمى  اهلل رسكؿ حضو ي تعميقو عمى ىذا الحديث:"سبلـ فقاؿ شيخ اإل 
ف األنصار  كىي ،بالصراحة فارس إلى االنتساب مف إليو أحب ىذا إظيار ككاف ،بالكالء كاف كا 

 الجية عف تحامي النفس أف :ذلؾ حكمة مف يككف أف أعمـ كاهلل كيشبو ،محرمة ليست حؽ نسبة
 األمر إضافة أف عمى األحاديث ىذه دلت فقد ،لممرء خيران  فكا هلل ذلؾ كاف إلييا تنتسب التي
 كىك مطمقان  الجاىمية أمكر كؿ مف المنع يقتضي كذلؾ ،عنو كالنيي ذمو يقتضي الجاىمية إلى

 إف:}قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ، كمثؿ ىذا...ما ركم عف أبي ىريرة الكتاب ىذا في المطمكب
، ميؤًمفه  باآلباء، كفىٍخرىىا ًىميَّةً الجا(3)عيبّْيَّة عنكـ أذىبى  قد  اهلل ، كفىاًجره  تقيّّ ، بنك أنتـ شقيّّ ـى  آدى
، فخرىىـ رجاؿه  لىيىدىعىفَّ  تيراًب، ًمف كآدـي  ، فىٍحـً  ًمفٍ  فىٍحـه  ىـ إنما بأقكاـً ـى  عمى أىكفى  ليككنيفَّ  أك جين
 (4){.التٍتفى  بأٍنًفيىا تدفىعي  التي الًجٍعبلًف، مف اهلل

 ميم مراقبة اهلل تعالى والتوكل واإليمان بالقضاءتصحيح العقيدة بتع -4

ٍمؼى  رىًكبى  أىنَّوي  عف عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما:"   رىسيكؿي  لىوي  فىقىاؿى  ،يىٍكمنا  النًَّبيّْ  خى
ـي  يىا}: :المَّوً  اىىؾى  تىًجٍدهي  المَّوً  اٍحفىظً . يىٍحفىٍظؾى  المَّوى  اٍحفىظً : كىًممىاتو  ميعىمّْميؾى  ًإنّْي غيبلى ذىا. تيجى  سىأىٍلتى  كىاً 

ذىا المَّوى  فىسىأىؿً  مىى اٍجتىمىعيكا لىكً  اأٍليمَّةى  أىفَّ  كىاٍعمىـٍ  ًبالمًَّو، فىاٍستىًعفٍ  اٍستىعىٍنتى  كىاً   لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىٍنفىعيكؾى  أىفٍ  عى
، المَّوي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإالَّ  يىٍنفىعيكؾى  لىكً  لىؾى مىى اٍجتىمىعيكا كى كؾى  أىفٍ  عى كؾى  لىـٍ  يىضيرُّ رُّ  كىتىبىوي  ًبشىٍيءو  ًإالَّ  يىضي

                                                 

 .انظر: تيذيب التيذيب البفكىك صحابيه  ،قيؿ اسمو رشيد ،( أبك عقبة الفارسي مكلى األنصار(1
 (.12/153جحجر)

(، 10087برقـ) مجمع الزكائد كقاؿ الييثمي في ([،2/37]ابف أبي شيبة، مسند ابف أبي شيبة)ج ((2
".6/115)ج اليوي ًثقىاته ًرجى كىاهي أىبيك يىٍعمىى، كى  (:"رى
 (. 9/2394ج( عيبّْيَّة الجاىمية: أم كبر الجاىمية كفخرىا كنخكتيا. انظر: العظيـ أبادم، عكف المعبكد)(3
حديث  ،ر باألحسابالتفاخي  /األدب، كالحديث في سنف أبي داكد ،(73( اقتضاء الصراط البف تيمية )ص(4
 صحيح لغيره. ،(7/438ج) ،(5116جرقـ)
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مىٍيؾى  المَّوي  ـي  ريًفعىتً  ،عى فَّتً  اأٍلىٍقبلى ٍبرً  ًفي أفَّ  كىاٍعمىـٍ } كفي ركاية:، (1){الصُّحيؼي  كىجى مىى الصَّ  تىٍكرىهي  مىا عى
ٍيرنا ٍبًر، مىعى  النٍَّصرى  كىأىفَّ  كىًثيرنا، خى  (2){.ييٍسرنا اٍلعيٍسرً  مىعى  كىأىفَّ  ٍرًب،اٍلكى  مىعى  اٍلفىرىجى  كىأىفَّ  الصَّ

العقيدة كتثبيتيا، حيث  في منيج تصحيح في ىذه الكصية أصكالن عظيمة جمع النبي   
ـي  يىا" بدأ كبلمو بما يمفت انتباه المخاطب: ، ليبيف ألمتو ميعىمّْميؾى  ًإنّْي "، كقاؿ:"غيبلى "، كلـ يقؿ آميرؾى

ثـ دؿ المخاطب عمى أمكرو عظيمةو مف أمكر العقيدة، حيث  ميارة االتصاؿ اإليجابي الفعاؿ،
كرعايتو، كأف يتككؿ عمى اهلل تعالى في  حثو عمى مراقبة اهلل تعالى، كأف ذلؾ يفيد حفظ اهلل 

جميع أمكره، كيفرده بالدعاء كاالستعانة، مع مراعاة األخذ باألسباب المشركعة، كأف الضر كالنفع 
ء كمدبره، كال يككف في ممكو إال ما أراد، كأف قدر اهلل قيدّْر قبؿ خمؽ بيد اهلل تعالى خالؽ كؿ شي

الخمؽ، فبل ييزاد فيو، كال ينقص منو، كأف الكرب ليس كحده بؿ يحفو الفرج، كأف الرضا بقضاء 
 (3)اهلل بما يحب العبد كيكره مف أسباب الظفر بالنصر كالتمكيف كالثكاب.

 ل إظيار اآليات عمى أعينيمالعناية بتصحيح عقيدة الصغار من خبل  -5

ا أىٍرعىى كيٍنتي ": قاؿ ،مسعكدو  ابف عف  ، أىًبي ٍبفً  ًلعيٍقبىةى  غىنىمن   اهللً  رىسيكؿي  ًبي فىمىرَّ  ميعىٍيطو
ـي، يىا}: فىقىاؿى  ،"بىٍكرو  كىأىبيك ؟ ًمفٍ  ىىؿٍ  غيبلى ، ":قيٍمتي : قىاؿى  {،لىبىفو ـٍ لىًكنّْي نىعى  شىاةو  ًمفٍ  فىيىؿٍ  }:قىاؿى  ،"ميٍؤتىمىفه  كى
مىٍييىا يىٍنزي  لىـٍ  ؟ عى ٍرعىيىا، فىمىسىحى  ًبشىاةو، فىأىتىٍيتيوي {، "اٍلفىٍحؿي ، فىنىزىؿى  ضى مىبىوي  لىبىفه ، ًفي فىحى ، ًإنىاءو سىقىى فىشىًربى  كى
، أىبىا ٍرعً  قىاؿى  ثيَـّ  بىٍكرو مٍّْمًني اهلًل، رىسيكؿى  ايى : فىقيٍمتي  ىىذىا، بىٍعدى  أىتىٍيتيوي  ثيَـّ ": قىاؿى  ،{فىقىمىصى  اٍقًمٍص }:"ًلمضَّ  عى
قىاؿى  ،"رىٍأًسي فىمىسىحى : قىاؿى  اٍلقىٍكًؿ، ىىذىا ًمفٍ  ميؾى  }:كى ـه  فىًإنَّؾى  اهللي، يىٍرحى مىيّْ  (4){.ميعىمَّـه  غي

آية تقـك بيا عميو الحجة، كمف  بكاقعة ىذا الحديث أف يرم ابف مسعكدو  أراد النبي  
، فانتفع ابف مسعكدو كجاء يسأؿ النبي عما قرأه حتى يبمغو خبرىا عمى كجكب تصديقو كاتباعو

العمـ ك كشجعو، فكاف لو الحظ الكافر في اإليماف باهلل تعالى،   حدثت اآلية، فأثنى عميو النبي
 (5)بدينو، كما أقره عمى أمانتو، مما يبعث في النفس الحث عمى دكاـ العيش عمييا.

 

                                                 

 .، إسناده صحيح[(4/430ج) ،مسند أبي يعمى]أبك يعمى: ( (1
 .حديث صحيح ،[(5/19جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (2
كصالح آؿ  ابف عثيميف،ك  ،كابف باز ،كالسعدم ،كابف دقيؽ العيد ،لمنككم ،( انظر: شرح األربعيف النككية(3

 كما بعدىا. ،(164)ص ،خرج أحاديثو: أحمد بف شعباف ،رحميـ اهلل جميعان  ،الشيخ
 .إسناده حسف ،[(6/82جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (4
 (.11/280جشرح مشكؿ اآلثار )، لطحاكما( انظر: (5
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 يستفاد مما سبق
كما  وً بى ، كال تمنع بالشُّ ف حياة البشرمكجنسية تقيد بمرحمة عمرية أف الدعكة إلى اإلسبلـ ال ت -

 البف صياد مع شكو في ككنو الدجاؿ. ىك مستفاده مف دعكة النبي 
 بالصغار كالعناية بصحة عقيدتيـ كسبلمتيا. كجكب االعتناء -
 العطؼ كالحناف كالمبلطفة. أف مف أساليب دعكة الصغار، -
بلقة مكدة بينيـ كبيف تبلميذىـ خاصة، كمف يدعكف عامة، ضركرة عمؿ الدعاة كالمربيف ع -

 لما لذلؾ مف أثرو في إيجابية الدعكة، كأف ذلؾ مف السنة.
ف كانكا مف الريضع لشيكد صبلة الجماعة كسماع قرآف (1)حضار الصغار لممسجدإجكاز  - كا 

ميـ الصبلة لما لذلؾ مف أثرو طيب عمى نشأتيـ، كجكاز مككث الصغار في المسجد لتعمي
 عمـك الكتاب كالسنة.

ضركرة إعمار البيكت بتبلكة كتاب اهلل تعالى؛ لما لذلؾ مف نفعو عمى ساكنييا في الدنيا  -
 كاآلخرة.

أف اجتياد األىؿ كالدعاة كالمربيف لتعكيد الصغار عمى أعماؿ البر مف السنة، كىـ مثابكف  -
 عمييا.

فعؿ الخير، كال تكتب عمييـ أف الصغار ما دامكا دكف سف البمكغ تكتب ليـ الحسنات ب -
 السيئات بفعؿ الشر.

ضركرة االىتماـ بالنابغ مف الصغار كرعايتو لما يترتب عمى ذلؾ مف نفعو لو كألىمو كألمتو،  -
 .مع ابف مسعكدو  كما فعؿ النبي 

أف مف أساليب الدعكة لتصحيح العقيدة، أك تعميـ غيرىا مف أمكر الديف االستعانة بالكسائؿ  -
 ف، كىك مستفاده مف إظيار النبي عمى أعيف المدعكي لمشركعة المتاحة لمداعيالمادية ا

 .عمى عيف ابف مسعكدو  توآية تدؿ عمى صدؽ دعك 
ضركرة انتقاء الداعي لؤللفاظ المشكقة كالممفتة لبلنتباه لما يترتب عمييا مف نفعو في  -

 اهلل عنيما. في تعميمو البف عباس رضي التكاصؿ مع المدعكيف، كما فعؿ النبي 
أىمية عقيدة الكالء كالبراء في حياة المسمـ، كضركرة كجكدىا بيف المسمميف، لما ليا مف  -

 منافع عظيمة، منيا: ترؾ التفاخر بالجاىمية، أك االنتساب لغير المسمميف.
أف العمـ كاإليماف بقضاء اهلل تعالى كقدره المبـر الذم ال يتغير يكرث المؤمف الطمأنينة  -

 عقيدة كنصرتيا، كالفكز كالظفر في الداريف.الي كالقكة ف
                                                 

 (.1/746جالمناكم، التيسير ) ،(5/246ج) ( انظر: العيني، عمدة القارم(1
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 : العناية بتصحيح عقيدة الجنِّ خامسالمطمب ال
رسالة عامة، تشمؿ جميع مف يقع عميو التكميؼ مف الخمؽ، كىـ اإلنس  رسالة النبي  

ؿ قا كلـ يرسؿ اهلل تعالى أحدان غيره مف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ إلى الثقميف مثمو، كالجف،
ِذيًرا]اهلل تعالى:  َٕ َٚدَِغ  ًَ ِْ قَن فِ ُُ ْرَؿَٚن َظَذ َظْبِدِه فَِٔ ٍُ َل اف َٕزَّ {2}الػرقان:[َتَبَٚرَك افَِّذي 

كأمره أف يبمغ  ،(1)
ـْ َربَِّؽ ] :ما أنزؿ إليو، فقاؿ  ِزَل إَِفَْٔؽ ِم ْٕ ْغ َمٚ ُأ ِِّ ُشقُل َب ٚ افرَّ َ  النبي  فقاـ، {78}ادائدة:[...َيٚ َأُّيه

تِل  ...]تبميغ، حتى أتـ رسالة ربو، قاؿ تعالى: بال َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأْْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ اف

ُؿ اإِلْشََلَم  ُُ ُٝ َف الجف  ة ربو؛ دعكتودعك  النبي  فكاف مف تماـ تبميغ ،{4}ادائدة:[...َوَرِضٔ
كاف مف تماـ ك اإلنس،  كبمَّغ كما دعاكتبميغيـ شرعة ربيـ تبارؾ كتعالى،  لتصحيح عقيدتيـ،

  ، كبياف فضمو؛ ذكر شيء مف دعكتو لمجف.  الكبلـ عمى منيج النبي 

 أواًل: تعريف الجن

، (2)تسمية الجف بيذا االسـ مأخكذةه مف حاؿ طبيعتيـ، كىي االستتار عف أنظار اإلنس 
 يمّْ منو سي ، ك نيـ كاستتارىـ عف العيكفجناتً السٍ  جنان  في ي الجً مّْ إنما سي : "(3)رحمو اهلل عقيؿ قاؿ ابف

 

 (4)".لستره لممقاتؿ في الحرب كالمجف مجنان  ،الجنيف جنينان  

  أصل الجنثانيًا: 

ما كاف إبميس قاؿ الحسف البصرم رحمو اهلل:"  ،(5)يـمُّ كي  ىـأبك  فيكإبميس كىـ مف ذرية  
نو ألصؿ الجف، كما أف آدـ أصؿ اإل ، قاؿ اهلل تعالى: (6)"نسمف المبلئكة طرفة عيف قىط، كا 

                                                 

الشككاني، فتح  ،(1/138جكالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) ،(24/40ج)( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب(1
 (.6/3جكالشنقيطي، أضكاء البياف) ،(4/76جالقدير )

 .(1/140جالمعجـ الكسيط ) مصطفى كآخركف، ،(1/406،41ج) ، معجـ مقاييس المغةابف فارس( انظر: (2
كاف حاد الذكاء ال يمكم  ،شيخ الحنابمة ،ق(513ق:431) ( ىك أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد البغدادم(3

 ،فكاف كثير العمـ حسف الخمؽ كثير اإلنفاؽ ،لميك في صباه كلـ يمتفت ،بدء طمب العمـ صغيران  ،عمف الـ عميو
مف أشير كتبو كأكبر الكتب  ،ماؿ إلى الكبلـ كأىمو ثـ تاب كصحت تكبتو ،فساد عمى أىؿ زمانو كفات أقرانو

فيو التفسير كالفقو كالمغة كالتاريخ كغيرىا حتى بمغ أربع مائة مجمد. انظر: سير أعبلـ النببلء جمع  ،كتابو الفنكف
 (.19/443جلمذىبي)

 (.23كتاب آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف )ص ،الحنفي ((4
 (.6/369جابف حجر، فتح البارم) ( انظر:(5
 كىذا إسناد صحيح عف الحسف".( كقاؿ ابف كثير: "1/231ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(6
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فِ ] ـْ َأْمِر َربِّ َسَؼ َظ ٍَ ِـّ َؾ ـَ اجِل َٚن ِم ـَ َّٓ إِْبَِِٔس  ََدَم َؾَسَجُدوا إِ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ  [... َوإِْذ ُؿ

َّٓ َتْسُجَد إِْذ ]كبيف اهلل تعالى سبب ىذا العصياف مف إبميس بقكلو: {61}الؽفف: ًََؽ َأ َؿَٚل َمٚ َمَْ

ـْ ضِغٍ أَ  تَُف ِم َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ ـْ  َتِْل ِم َْ َِ ٚ َخْرٌ ِمُْْف َخ َٕ ، كما بيف اهلل تعالى طبيعة {23}األعراف: [َمْرُتَؽ َؿَٚل َأ
ٚرٍ ]:النار التي خمقكا منيا، فقاؿ  َٕ ـْ  ـْ َمِٚرٍج ِم َؼ اجَلٚنَّ ِم َِ محن: [َوَخ ، كقاؿ النبي  {26}الرَّ

{: افُّ ًمٍف مىاًرجو ًمؽى اٍلجى مف  اٍلميٍختىًمط بسكاد النار شديد الحرارة المَّيىب ىك: جكالمار ، (1){ًمٍف نىار خي
كثرة أعدادىـ الناتجة عف كيتناسؿ الجف كما يتناسؿ اإلنس، لذا سميا بالثقميف ل، (2)غير دخاف

ٍمؽي الجفّْ ، (3)التناسؿ َس ]، قاؿ تعالى:(4)ككجكدىـ كاف قبؿ األنس كخى ْٕ َْٚ اإِل َْ َِ ْد َخ ََ ـْ َوَف َٚن ِم

ٍ٘ َمْسُْقٍن) ـْ ََحَ َهٍٚل ِم ِْ قِم)26َص ُّ ِٚر افسَّ َٕ ـْ  ـْ َؿْبُؾ ِم َُْٚه ِم َْ َِ     .}احلجر{[(27( َواجَلٚنَّ َخ

  وجود الجن حقيقة إيمانية
جماع   ؛ ألنو رده لمنصكص الشرعية الصريحة الصحيحة، كا  فإنكار كجكد الجف كفره

  .األمة
 من أدلة الكتاب  -

ََمَواِت َوإَْرِض َيٚ ] قاؿ تعالى:  ـْ َأْؿَىِٚر افسَّ ُذوا ِم ٍُ ُتْؿ َأْن َتْْ ًْ ِْٕس إِِن اْشَتىَ ِـّ َواإِل َؼَ اجِل ًْ َم

ِْىَٚنٍ  َّٓ بُِس ُذوَن إِ ٍُ َٓ َتْْ ُذوا  ٍُ ْٕ محن: [َؾٚ ُبُدونِ ]:، كقاؿ {44}الرَّ ًْ َٔ
َّٓ فِ َْٕس إِ َـّ َواإِل ُٝ اجِل َْ َِ  [َوَمٚ َخ

  {67}الذاريات:
 سُّن ةومن أدلة ال

ٍكًت اٍلميؤىذًّْف ًجفّّ كىالى ًإٍنسه كىالى  قاؿ:} عف أبي سعيد الخدرم   ًإنَّوي الى يىٍسمىعي مىدىل صى
 }.(5) شىٍيءه ًإالَّ شىًيدى لىوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة قىاؿى أىبيك سىًعيدو سىًمٍعتيوي ًمٍف رىسيكًؿ المَّو
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ْـّ فىًبيىا ًإفَّ ًلمًَّو ًمائىةى رىٍحمىةو أىٍنزى :} كقاؿ ٍنًس كىاٍلبىيىاًئـً كىاٍليىكىا ؿى ًمٍنيىا رىٍحمىةن كىاًحدىةن بىٍيفى اٍلًجفّْ كىاإٍلً
ًتٍسًعيفى رىٍحمى  رى المَّوي ًتٍسعنا كى لىًدىىا كىأىخَّ مىى كى ًبيىا تىٍعًطؼي اٍلكىٍحشي عى ميكفى كى ًبيىا يىتىرىاحى ـي يىتىعىاطىفيكفى كى ةن يىٍرحى

 (1){.اٍلًقيىامىةً ًبيىا ًعبىادىهي يىٍكـى 

جماع األمةو  -  ا 

عيف عمى كجكد الجف كالشياطيف في عصر الصحابة كالتاب"كقد انعقد إجماع األمة  
ستعاذة باهلل تعالى مف شركرىـ كال يراغـ مثؿ ىذا االتفاؽ متديف متشبث بمسكو مف كاال

 (2)".الديف

 عبادتووالجن مكمٌف بتوحيد اهلل تعالى و 

َِ  قاؿ تعالى:  ُبُدوِن[ ]َوَمٚ َخ ًْ َٔ
َّٓ فِ َْٕس إِ َـّ َواإِل ُٝ اجِل أم أف الغاية التي ، {67}الذاريات:َْ

، (3)خمؽ اهلل تعالى مف أجميا الخمؽ كأرسؿ ليـ الرسؿ ىي إفراده بالتكحيد كالعبادة كحده ال شريؾ
ِـّ وَ :، فقاؿ (4)كقد بيف اهلل تعالى عقاب المخالفيف منيـ يـك القيامة َؼَ اجِل ًْ ْؿ ]َيٚ َم ُُ ْٖتِ ِْٕس َأََلْ َي اإِل

ِسَْٚ ٍُ ْٕ ٚ َظَذ َأ َٕ ْد ِٓ ْؿ َهَذا َؿُٚفقا َص ُُ َٚء َيْقِم ََ ْؿ فِ ُُ َٕ ْؿ َآَيِِٚت َوُيِْْذُرو ُُ ْٔ َِ قَن َظ َُهه ْؿ َي ُُ َُٔٚة  ُرُشٌؾ ِمْْ ُؿ احَل ِْتُ َوَؽرَّ

] ـَ ٚؾِِري ـَ ُٕقا  ٚ ـَ ُْؿ  ْؿ َأَنَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُدوا َظَذ َأ ِٓ َٔٚ َوَص ْٕ ـَ :كقاؿ ، {732}إًٕٚم:افده ثًِرا ِم ـَ ََّْؿ  َٓ ٚ جِلَ َٕ ْد َذَرْأ ََ ]َوَف

 ًُ َّ َٓ َيْس ْؿ آَذاٌن  ٚ َوَْلُ وَن َِبَ َٓ ُيبِْكُ ْؿ َأْظُغٌ  ٚ َوَْلُ قَن َِبَ ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ُِقٌب  ْؿ ُؿ ِْٕس َْلُ ِـّ َواإْلِ ٚ ُأوَفئَِؽ اجْلِ قَن َِبَ

ِٚم َبْؾ ُهْؿ َأَضؾه ُأوَفئَِؽ ُهُؿ افْ  ًَ ْٕ َ ْٕ ٚ ُِقَن[ـَ ٚؾِ  .{:28:}األعراف ٌَ

 أقسام الجن من حيث اإليمان باهلل تعالى

قَن َوِمَّْٚ ]الجف منيـ المؤمف كمنيـ الكافر، قاؿ تعالى إخباران عنيـ:  ُّ
ٚ ِمَّْٚ ادُْسِِ َّٕ َوَأ

ْوا َرَصًدا) رَّ ُٖوَفئَِؽ َُتَ َؿ َؾ َِ ـْ َأْش َّ ِٚشُىقَن َؾ ََ ِٚشُىقَن ؾَ 74اف ََ ٚ اف ُٕقا ( َوَأمَّ ٚ ََّْؿ َحَىًبٚ)َُ َٓ ، }اجلّن{[(75جِلَ
كفييـ مف غير المؤمنيف، أم فساقان كفجاران ككفاران، كمف االختبلؼ كالفرقة كاألىكاء مثمما في 

َّْٚ َضَرائَِؼ ؿَِدًدا] :، قاؿ (5)اإلنس ـُ قَن َوِمَّْٚ ُدوَن َذفَِؽ  ٚحِلُ ٚ ِمَّْٚ افهَّ َّٕ {22}اجلّن: [َوَأ
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 لمجن  دعوة النبي 

لمجف بمرحمتيف، المرحمة األكلى كانت دعكتو فييا غير مباشرة، أما  النبي  ةدعك  مرت 
 الثانية فكانت دعكة مباشرة.

  المرحمة األولى: -

نما قصد  لـ يقصد فييا النبي  :كانت ىذه الدعكة غير مباشرة، أم  دعكتيـ لئلسبلـ، كا 
ذلؾ ما جاء عف ابف عباسو  ، كدليؿليـالخير في ىذا إقامة عبادة ربو تعالى كما أمره، فكاف 

ـٍ اٍنطىمىؽى رىسيكؿي المًَّو  مىا قىرىأى رىسيكؿي المًَّو " رضي اهلل عنيما، قاؿ: مىا رىآىي مىى اٍلًجفّْ كى ًفي  عى
بىًر السَّمىاًء  بىٍيفى خى قىٍد ًحيؿى بىٍيفى الشَّيىاًطيًف كى اًمًديفى ًإلىى سيكًؽ عيكىاظو كى اًبًو عى كىأيٍرًسمىٍت طىاًئفىةو ًمٍف أىٍصحى

بىًر ا بىٍيفى خى ـٍ قىاليكا ًحيؿى بىٍينىنىا كى ـٍ فىقىاليكا مىا لىكي عىٍت الشَّيىاًطيفي ًإلىى قىٍكًمًي ـٍ الشُّييبي فىرىجى مىٍيًي لسَّمىاًء عى
دىثى فىاٍضًربيكا مىشىاًرؽى اأٍلىٍرضً  مىٍينىا الشُّييبي قىاليكا مىا ذىاؾى ًإالَّ ًمٍف شىٍيءو حى مىغىاًربىيىا  كىأيٍرًسمىٍت عى كى

مىغى  اًء فىاٍنطىمىقيكا يىٍضًربيكفى مىشىاًرؽى اأٍلىٍرًض كى بىًر السَّمى بىٍيفى خى اؿى بىٍينىنىا كى كا مىا ىىذىا الًَّذم حى اًربىيىا فىاٍنظيري
اًمًديفى ًإلىى سيكًؽ عيكىاظو كىىيكى  ذيكا نىٍحكى ًتيىامىةى كىىيكى ًبنىٍخؿو عى اًبًو  فىمىرَّ النَّفىري الًَّذيفى أىخى مّْي ًبأىٍصحى ييصى

بىًر السَّ  بىٍيفى خى اؿى بىٍينىنىا كى قىاليكا ىىذىا الًَّذم حى ةى اٍلفىٍجًر فىمىمَّا سىًمعيكا اٍلقيٍرآفى اٍستىمىعيكا لىوي كى بلى عيكا صى اًء فىرىجى مى
نىا ـٍ فىقىاليكا يىا قىٍكمى ٚ َظَجًبٚ)...]:ًإلىى قىٍكًمًي ًٕ َْٚ ُؿْرَآ ًْ

ِّ ٚ َش َّٕ َْٚ ( َُّيْدِ 7إِ َك بَِربِّ ُْٕؼِ ـْ  ْصِد َؾَآَمَّْٚ بِِف َوفَ ي إَِػ افره

مَّدو  فىأىٍنزىؿى المَّوي ، }اجلّن{[( 2َأَحًدا) مىى نىًبيًّْو ميحى ِـّ ]:عى ـَ اجِل ٌر ِم ٍَ َٕ َع  َّ ُف اْشَت َّٕ [ ...ُؿْؾ ُأوِحَل إَِِلَّ َأ

 (1)".{2}اجلّن:

الجف قراءة  ا ىك في أكؿ ما سمعتكىذا الذم حكاه ابف عباس رضي اهلل عنيما، إنم" 
كعممت حالو، كفي ذلؾ الكقت لـ يقرأ عمييـ كلـ يرىـ، ثـ بعد ذلؾ أتاه داعي  رسكؿ اهلل 

  ."(2)، كما ركاه عبد اهلل بف مسعكد  الجف فقرأ عمييـ القرآف، كدعاىـ إلى اهلل

 :المرحمة الثانية -

، حيث اجتمع  كىي دعكة النبي   بيـ كدعاىـ إلى التكحيد، كبيف لمجف بشكؿو مباشرو
أىتىاًني دىاًعي اٍلًجفّْ :}قاؿ رسكؿ اهلل  ، قاؿ:ليـ أمر دينيـ، كدليؿ ذلؾ: ما ركاه ابف مسعكد 

ـٍ اٍلقيٍرآفى  مىٍيًي سىأىليكهي  :قىاؿى  ،فىذىىىٍبتي مىعىوي فىقىرىٍأتي عى ـٍ كى ـٍ كىآثىارى ًنيرىاًنًي الزَّادى فىقىاؿى فىاٍنطىمىؽى ًبنىا فىأىرىانىا آثىارىىي
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ا ا يىكيكفي لىٍحمن ـٍ أىٍكفىرى مى مىٍيًو يىقىعي ًفي أىٍيًديكي ـي المًَّو عى ـٍ كيؿُّ عىٍظـو ذيًكرى اٍس ـٍ  ،لىكي مىؼه ًلدىكىابّْكي كيؿُّ بىٍعرىةو عى  ،كى
ـي ًإٍخكىاًنكيـٍ  :فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ا فىًإنَّييمىا طىعىا كا ًبًيمى   (1){.فىبلى تىٍستىٍنجي

ـٍ أىٍف  :في ركاية، قاؿ ك  ـى اٍلًجفُّ فىسىأىليكًني الزَّادى فىدىعىٍكتي المَّوى لىيي ًنٍع ٍفدي ًجفّْ نىًصيًبيفى كى ًإنَّوي أىتىاًني كى
ا مىٍييىا طىعىامن ديكا عى ٍكثىةو ًإالَّ كىجى كا ًبعىٍظـو كىالى ًبرى  (2){.الى يىميرُّ

نيا قكافؿ التجار كالمسافريف عمى م رُّ العرب، تمي  جزيرةشماؿ بمدة مشيكرة نصيبيف:  
عف زادىـ يفيد اىتماميـ بالحبلؿ كالحراـ في شرع اهلل  ، كككنيـ سألكا النبي (3)المكصؿ كالشاـ

 .تعالى، كطمبيـ البركة بدعائو 

دعوة النبي مقابلحال الجن 
 

، كمنيـ مف لـ يؤمف بو، كدليؿ ذلؾ ما سبؽ مف األدلة، مف الجف مف آمف بالنبي  
 يضاؼ إلييا:ك 
 من الجن بدعوة النبي  أدلة إيمان من آمن -

ٍدًرمّْ   ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ًدينىًة نىفىرنا ًمٍف اٍلًجفّْ قىٍد } :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  عى ًإفَّ ًباٍلمى
ٍنًس يىٍعبيديكفى نىفىرنا ًمٍف ،:"ابف مسعكد  قاؿك ، (4){أىٍسمىميكا اٍلًجفّْ فىأىٍسمىـى النَّفىري ًمٍف كىافى نىفىره ًمٍف اإٍلً

لىتٍ  ـٍ فىنىزى ًتًي ٍنسي ًبًعبىادى َٜ ]:اٍلًجفّْ كىاٍستىٍمسىؾى اإٍلً َِ ُِؿ افَقِشٔ قَن إَِػ َرَبِّ ٌُ ـَ َيْدُظقَن َيْبَت ُأوَفئَِؽ افَِّذي

 (5).{68}اإلرساء:...[

 بدعوة النبي  كفر من كفر من الجن دلةأ -
عف أىبي ، كمما كرد في ذلؾ: ما جاء النبي حاكؿ مف لـ يؤمف مف الجف إيذاء  

ـى رىسيكؿي المًَّو : "قاؿ الدٍَّردىاًء  أىٍلعىنيؾى ًبمىٍعنىة المًَّو  :أىعيكذي ًبالمًَّو ًمٍنؾى ثيَـّ قىاؿى } :فىسىًمٍعنىاهي يىقيكؿي  قىا
ثنا ؿي شىٍيئنا {،ثىبلى بىسىطى يىدىهي كىأىنَّوي يىتىنىاكى ًة قيٍمنىا يىا رىسيكؿى المًَّو قىٍد سىًمٍعنىاؾى تىقيكؿي ًفي فىمىمَّا فىرىغى ًمٍف  ،كى الصَّبلى

ـٍ نىٍسمىٍعؾى تىقيكليوي قىٍبؿى ذىًلؾى كىرىأىٍينىاؾى بىسىٍطتى يىدىؾى  ًة شىٍيئنا لى اءى :}قىاؿى  ،الصَّبلى ًإفَّ عىديكَّ المًَّو ًإٍبًميسى جى
                                                 

 .[450حديث رقـ :1/332، راءة عمى الجفالجير بالقراءة في الصبح كالق /الصبلة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[3860حديث رقـ: 5/46، ذكر الجف /المناقب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 (.7/172جابف حجر، فتح البارم) ،(5/288ج( انظر: الحمكم، معجـ البمداف)(3
  .[2236: حديث رقـ4/1756، قتؿ الحيات كغيرىا /السبلـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
: 4/2321، }أكلئؾ الذيف يدعكف يبتغكف إلى ربيـ الكسيمة{: في قكلو تعالى/التفسير ،ر السابؽالمصد( ](5

 .[3030حديث رقـ
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ثى مىرَّاتو ثيَـّ قيٍمتي أىٍلعىنيؾى ًبمىٍعنىًة المًَّو  ًبًشيىابو ًمٍف نىارو ًليىٍجعىمىوي ًفي كىٍجًيي فىقيٍمتي  أىعيكذي ًبالمًَّو ًمٍنؾى ثىبلى
ى  ثى مىرَّاتو ثيَـّ أىرىٍدتي أىٍخذىهي كىالمًَّو لىٍكالى دىٍعكىةي أىًخينىا سيمىٍيمىافى ألى ـٍ يىٍستىٍأًخٍر ثىبلى ٍصبىحى ميكثىقنا يىٍمعىبي التَّامًَّة فىمى

ًدينىةً ًبًو ًكٍلدىافي أىىٍ    (1).{ًؿ اٍلمى

مىيَّ :}النبي قاؿ كفي ركاية   ةى ًليىٍقطىعى عى مىيَّ اٍلبىاًرحى عىؿى يىٍفًتؾي عى ًإفَّ ًعٍفًريتنا ًمٍف اٍلًجفّْ جى
ٍنًب سىاًريىةو ًمٍف سىكى  تُّوي فىمىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف أىٍرًبطىوي ًإلىى جى فَّ المَّوى أىٍمكىنىًني ًمٍنوي فىذىعى ةى كىاً  اًرم اٍلمىٍسًجًد الصَّبلى

ـٍ ثيَـّ ذىكىٍرتي قىٍكؿى أىًخي سيمىٍيمىافى  كفى ًإلىٍيًو أىٍجمىعيكفى أىٍك كيمُّكي كا تىٍنظيري تَّى تيٍصًبحي ْٛ ...]:حى ْر ِِل َوَه ٍِ َربِّ اْؽ

ًِْدي ـْ َب ََحٍد ِم ِٕ ٌِل 
َٓ َيْْبَ  ٚ ًُ ِْ اًسئنا، {46}ص:[...ِِل ُم دَّهي المَّوي خى  (2){.فىرى

عف الصبلة، كالعفريت: ىك  األخذ في غفمة كخديعةفي الحديث: ىك تؾ الفالمراد ب 
الكافر المارد العاتي مف الجف، كفذعتو: أم خنقتو، كرده اهلل خاسئان: يعني ذليبلن، لـ ينؿ ما 

  (3)أراد.

، بؿ يعممكف عمى إيذاء المسمميف؛ كلـ يقؼ شرُّ الجف الكافر عند محاكلة أذل النبي  
ضبلل ـٍ } : اهللرسكؿ قاؿ: قاؿ:  يـ بمعصية اهلل تعالى، فعف ابف مسعكدبإغكائيـ كا  ا ًمٍنكي مى

يَّامى ًإالَّ  يَّاؾى يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى كىاً  كّْؿى ًبًو قىًرينيوي ًمٍف اٍلًجفّْ قىاليكا كىاً  قىٍد كي دو ًإالَّ كى انىًني  ًمٍف أىحى أىفَّ المَّوى أىعى
مىٍيًو فىأىٍسمىـى فىبلى يىٍأمي  ٍيرو عى شارة إلى التحذير مف فتنة القريف إىذا الحديث  يف،"(4){ريًني ًإالَّ ًبخى

غكائو ، كىك ما يدؿ عمى أف (5)"فأعممنا بأنو معنا لنحترز منو بحسب االمكاف ،ككسكستو كا 
 القريف الجني المبلـز لئلنساف كافر، لـ يؤمف باهلل.

 

 

                                                 

جكاز لعف الشيطاف في أثناء الصبلة كالتعكذ منو كجكاز  /المساجد كمكاضع الصبلة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[(542حديث رقـ :1/385، العمؿ القميؿ في الصبلة

 .[541حديث رقـ :1/384، بنفس الكتاب كالباب ،لسابؽالمصدر ا]( (2
 (.5/29ج) انظر: النككم، المنياج ((3
تحريش الشيطاف كبعثو سراياه لفتنة الناس كأف مع كؿ إنساف  /صفات المنافقيف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4

 [.2814 حديث رقـ :4/2167، قرينا
 (.17/158ج) النككم، المنياج ((5
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 ، واتصال اإلنس بيمدعوة الجن بعد عصر النبوة

، كبعد عصره تككف عمى ضربيف، بشكؿو مباشر، كبشكؿو ة الجف مف غير النبي دعك  
 غير مباشر.

، فيي إذا دخؿ الجني بدف اإلنسي، فإنو تقرأ عميو الرقي أما ما تكون بالشكل المباشر 
ابف  -كشاىدتي شيخنا ليخرج، كيأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر، قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل:"

فيو، كيقكؿ: قاؿ لؾ الشيخ:  يكحى الترُّ ؿي إلى المصركع مىف يخاطبي اليرس -هللتيمية رحمو ا
خاطبيا بنفسو، كربما كانت الركح ماردةن  ، كربماًفيؽي المصركعًحؿُّ لًؾ، فيي ، فإف ىذا ال يياخريج
 (1)."، كقد شاىدنا نحف كغيرينا منو ذلؾ مراران يا بالضرب، فييفيؽ المصركعي كال ييًحس بألـو فيخرج

: فقالتمف جسد رجؿو فأمرىا بالخركج: " خرج جنيةن كىك يي  كقاؿ أيضان أف شيخو حدثو مرةن   
 (2)".: فأنا أخريجي منو، قالتوكٍف طاعةن هلل كلرسكلال كل...، قاؿكرامةن لؾ أنا أدىعيو

، فيككف بالصبلح كاالستقامة عمى ديف اهلل بأداء الكاجبات وما يكون بشكٍل غير مباشر 
الفاسؽ  ـ المسمـ منيـ، كيدعكمنكرات، فيحفظ العبد نفسو مف الجف المارد، كلعمو ييعمّْ كترؾ ال

لمجف أكؿ األمر، كما ذكر سابقان في حديث ابف عباس  كالكافر، مثمما حدث في دعكة النبي 
 رضي اهلل عنيما.  

نيما كأما ما يزعمو بعض الناس في زماننا مف أخكةو بينو كبيف جني مسمـ، ال يككف بي 
إال الخير كنفع المسمميف، فيك باطؿه مردكد، فقد كقفت عمى بعض األشخاص مف ىؤالء فرأيت 
منيـ الجيؿ بالديف، بؿ كفي أبسط أمكر العبادة، كسمعت مف أحدىـ تكفيره لممسمميف بغير حؽ، 
ف كما خرج ذلؾ منو إال بجيمو الذم رأيت، فكيؼ يقبؿ منو كمف أمثالو ما يزعمكف مف أيخكة الج

كتعاكنيـ معو عمى الخير، كالظاىر منيـ الفسؽ ال االستقامة، ثـ إننا لـ نسمع عف أشير عمماء 
 .!؟زماننا يدَّعكف مثؿ ىذا

ألنو كسيمة إلى عبادتيـ ...المجكء إلى الجف...ال ينبغيقاؿ الشيخ ابف باز رحمو اهلل :"  
فبل  ،يـأحكالي  عرؼي ، كال تي كتصديقيـ، ألف في الجف مف ىك كافر كمف ىك مسمـ كمف ىك مبتدع

                                                 

 (.4/68ج) المعاد ( ابف القيـ، زاد(1
 (.4/68ج) ( المصدر السابؽ(2
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َٚن ] كقد ذـ اهلل المشركيف بقكلو تعالى:...سألكف، كلك تمثمكا لؾينبغي االعتماد عمييـ كال يي  ـَ ُف  َّٕ َوَأ

ٚ ًَ ِـّ َؾَزاُدوُهْؿ َرَه ـَ اجِل قُذوَن بِِرَجٍٚل ِم ًُ ِْٕس َي ـَ اإِل كألنو كسيمة لبلعتقاد فييـ ، {7}اجلّن: [ِرَجٌٚل ِم

 (1)."سيمة لطمب النفع منيـ كاالستعانة بيـ، كذلؾ كمو مف الشرؾكالشرؾ، كىك ك 

 أف اهلل أثبت كقد كذابكف، الجف في يكجد أف ببعيد كليس" :رحمو اهلل الميداني قاؿك  
 مقاييس النعداـ أخبارىـ، مف بشيء الثقة يصح ال فإنو ثانية جية كمف، كالكافريف العصاة منيـ
 (2)".ليناإ بالنسبة فييـ كالكاذبيف الصادقيف تحديد

كأما ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل في الفتاكل مف جكاز التعامؿ مع الجف   
 ، فقد قاؿ شيخ اإلسبلـ نفسو في مكضع آخر:"(3)بضكابط كشركط، منيا العمـ، كالكالية الصادقة

عمييـ القرآف كبمغيـ يماف باهلل كقرأ إللى اإلكف دعاىـ  ،لـ يستخدـ الجف أصبلن ... --يكالنب
فإنو استعمؿ  --كالذل أكتيو أعظـ مما أكتيو سميماف، نسإلكبايعيـ كما فعؿ با ،الرسالة
بتغاء اال إليو إال لغرض يرجع  ،الدنيا كاآلخرة يكسعادتيـ ف ،عبادة اهلل كحده ينس فإلالجف كا

 (4)."كجو اهلل كطمب مرضاتو

في ىذا الباب ككؿ بابو مف أبكاب الديف في  كاهلل تعالى قد أمرنا بالتأسي بالنبي  
َْٔقَم ]مكاضع كثيرة منيا، قكلو تعالى:  َٚن َيْرُجق اهللَ َواف ـَ ـْ  ٌٜ دَِ ْؿ ِْم َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ َٚن فَ ـَ ْد  ََ َف

ثًِرا ـَ َر اهللَ  ـَ   {32}األحزاب: [أَِخَر َوَذ
  

                                                 

 (.210)ص منيج الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي ،( عسيرم(1
 (.257العقيدة اإلسبلمية كأسسيا )ص، ( الميداني(2
 (.11/307ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )(3
 (.13/89ج) ( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل(4
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 المبحث األول
 تصحيح العقيدة ألقسام التوحيدالمنيج النبوي في  

ثبلثة، ىي تكحيد الربكبية، كتكحيد األسماء كالصفات، كتكحيد األيلكىية،  أقساـ التكحيد 
زؽ كالخمؽ و،بأفعال اهلل تكحيد ىك: الربكبية تكحيدكالمراد بيذا التقسيـ ىك بياف أف  كغيرىا ك  كالرَّ

ىك إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو كما أثبتو : كالصفات األسماء كتكحيد مما يقدره اهلل تعالى في خمقو،
مف أسماء الجبلؿ كصفات الكماؿ عمى الكجو الذم شرعو، مف غير تأكيؿو كال  لو نبيو محمد 

في كؿ  العباد بأفعاؿ اهلل تكحيدىك  ، كتكحيد األيلكىيةكال تحريؼ تعطيؿ كال تمثيؿ كال تكييؼ
أنكاع العبادة، كىذا التقسيـ حقيقةه شرعيةه مأخكذة باالستقراء مف نصكص الكتاب كالسنة، تكمـ 

شيخ اإلسبلـ ابف  ـ البعض؛ أف ىذا العمـ مف اجتيادفيو عمماء األمة كعرفكه قديمان، ال كما يزع
  (1).مف قبؿتيمية، كلـ يعرؼ في األمة 

 النبيكبيف فييا أثبت  ا المبحث نقؼ بإذف اهلل عمى ما يتيسر جمعو مف السنة،في ىذك  
 .خبلص  أقساـ ىذا التكحيد هلل تعالى، مكجيان بذلؾ أمتو لعبادة ربيا تبارؾ كتعالى بعمـو كا 

 توحيد الربوبيةتصحيح العقيدة بالمنيج النبوي في المطمب األول: 
 اً شرعأواًل: تعريف الربوبية لغًة و 

لرب لغةن: يطمؽ لفظ الرب في المغة لمعافو عدة، منيا: المالؾ كالسيد كالمربي ا 
ألف  -األلؼ كالبلـ-كالمصمح، كال يطمؽ عمى غير اهلل تعالى إال باإلضافة كحذؼ التعريؼ 

     (2)المخمكؽ ال يمكف لو أف يممؾ جميع المخمكقات.

  اهلل بأف العتقاد كاإلقرار الجازمافتكحيد الربكبية شرعان: ىك تكحيد اهلل بأفعالو، أم: ا 
ال يعجزه فيو شيءه، كىك المتصرؼ بو كيفما يشاء بعدلو  كرازقو، كمالكو كخالقو شيءو  كؿ رب

 (3)كرحمتو.

                                                 

 ألبي القاسـ إسماعيؿ بف محمد األصبياني ،رح عقيدة أىؿ السنة( انظر: الحجة في بياف المحجة كش(1
 ،(78)صالحنفي، شرح العقيدة الطحاكية ،(1/122/125/260/346ج) ،تحقيؽ: محمد بف ربيع المدخمي

 (.29-19)ص لعبد الرزاؽ البدر ،كالقكؿ السديد في الرد عمى مف أنكر تقسيـ التكحيد
الكفكم،  ،(1/214ج)الفيكمي، المصباح المنيرك  ،(1/399ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(2

 (.2/382ج) مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط ،(465الكميات)ص
 (.1/24جتيسير العزيز الحميد )آؿ الشيخ، ( انظر: (3
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كىذا التكحيد ال يكفي في حصكؿ اإلسبلـ لمعبد؛ بؿ البد مف الـز تكحيد الربكبية، كىك  
 (1)تكحيد األلكىية.

 السنة عمى توحيد الربوبية  أدلة الكتاب و من ثانيًا: 

 أدلة الكتاب -أ

ْؿ : قاؿ اهلل تعالى  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َدُهْؿ َظَذ َأ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ َت يَّ قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ ـْ ُط ـْ َبِْل َآَدَم ِم ]َوإِْذ َأَخَذ َربهَؽ ِم

 َّْ ـُ  ٚ َّٕ ِٜ إِ ََٔٚم
َِ قُفقا َيْقَم اف َُ ٚ َأْن َت َٕ ْد ِٓ ْؿ َؿُٚفقا َبَذ َص ُُ ُٝ بَِربِّ ـْ َهَذا َؽٚؾَِِِغ[َأَفْس  {772}إظراف: ٚ َظ

كميا قبؿ أف يخمقيـ عمى  ففي ىذه اآلية الكريمة بيف اهلل تعالى أنو أخرج ذرية آدـ  
بقدرتو تعالى كقررىـ بربكبيتو التي أكدعيا في فطرىـ، ليقيـ عمييـ الحجة كال يبقى ليـ  األرض

 (2)العذر إف خالفكا دعكة رسمو عمييـ الصبلة السبلـ.

قَن): ؿاكق  ـُ ٚ ُيْؼِ ك َآهللُ َخْرٌ َأمَّ ٍَ ـَ اْصَى ُد هللِ َوَشََلٌم َظَذ ِظَبٚدِِه افَِّذي ّْ ََِؼ 59]ُؿِؾ احَل ـْ َخ ( َأمَّ

ؿْ  ُُ َٚن َف ـَ ٍٜ َمٚ  َج َبْتَْٚ بِِف َحَدائَِؼ َذاَت ََبْ ْٕ َٖ ََمِء َمًٚء َؾ ـَ افسَّ ْؿ ِم ُُ َزَل فَ ْٕ ََمَواِت َوإَْرَض َوَأ ْن ُتْْبُِتقا َصَجَرَهٚ أَ  افسَّ

ِدُفقَن)َفٌف َمَع اهللِ َبْؾ إِ أَ  ًْ  . }الـؿل{. ([62ُهْؿ َؿْقٌم َي

يثني اهلل تعالى عمى نفسو ليبيف لعباده كيدليـ عمى عظمتو كحقو عمييـ في ىذه اآلية ك  
نو الرب الخالؽ المتفرد بكؿ ككبير نعمائو التي ال تحصى، كينكر عمييـ شركيـ بو، كيبيف أ

 (3).شيء

 ةن  أدلة السُّ  -ب

ٍكليكدو  كيؿُّ } : النًَّبيُّ  قاؿ قاؿ:  عف أبي ىريرة   مىى ييكلىدي  مى   (4){.اٍلًفٍطرىةً  عى

قرارىا بتكحيد الربكبيةك  ، كأىميتيا المراد بالفطرة في الحديث اإلسبلـ: أم: إسبلـ نفس المكلكد كا 
 (5)كما يترتب عميو. إليو الرسالة كىك تكحيد األلكىية لقبكؿ الحؽ الذم تدعك

                                                 

 (.1/24جتيسير العزيز الحميد )آؿ الشيخ، ( انظر: (1
 (.308)ص ( انظر: السعدم، تفسير السعدم(2
 (.6/201ج، تفسير القرآف العظيـ)( انظر: ابف كثير(3
 .[1385حديث رقـ :2/100، ما قيؿ في أكالد المشركيف /الجنائز، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 (.3/348ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
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ذى  }:قاؿ  النًَّبيّْ  كعف ابف عباس رضي اهلل عنيما، عف  ـى  ظىٍيرً  ًمفٍ  اٍلًميثىاؽى  اهللي  أىخى  آدى
فىةى  يىٍعًني - ًبنىٍعمىافى  ٍمًبوً  ًمفٍ  فىأىٍخرىجى  - عىرى يَّةو  كيؿَّ  صي ، يىدىٍيوً  بىٍيفى  فىنىثىرىىيـٍ  ذىرىأىىىا، ذيرّْ  ًقبىبلن  ـٍ كىمَّمىيي  ثيَـّ  كىالذَّرّْ

ـْ َهَذا َؽٚؾَِِِغ) :قىاؿى "  َّْٚ َظ ـُ  ٚ َّٕ ِٜ إِ ََٔٚم
َِ قُفقا َيْقَم اف َُ ٚ َأْن َت َٕ ْد ِٓ ْؿ َؿُٚفقا َبَذ َص ُُ ُٝ بَِربِّ قُفقا 772]َأَفْس َُ ( َأْو َت

َْٚ بََِم  ُُ ِِ ْٓ ِدِهْؿ َأَؾتُ ًْ ـْ َب ًٜ ِم يَّ َّْٚ ُذرِّ ـُ ـْ َؿبُْؾ َو ٚ ِم َٕ َك َآَبُٚؤ ََم َأِْشَ َّٕ ُِقَن)إِ َؾ اُدْبىِ ًَ  (1){. }األعراف{.([773َؾ

 في تصحيح العقيدة بتوحيد الربوبية منيج النبي ثالثًا: 

يقركف بتكحيد الربكبية، فيؤمنكف بأف اهلل  كاف الناس في الجاىمية قبؿ دعكة النبي  
َـّ اهللُقاؿ اهلل تعالى:خالقيـ،  قفُ َُ َٔ ْؿ َف ُٓ ََ َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ َْٖفَت ـْ َش

قَن[ ]َوَفئِ ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي َٖ خرف: َؾ ، بؿ {98}الزُّ
كيؤمنكف بالقدر كذلؾ، لكنيـ لـ ينقادكا إلى ما يمزميـ بو تكحيد الربكبية مف اإلقرار بتكحيد 

 (2)األلكىية.

بدعكتيـ لئليماف بتكحيد الربكبية، بؿ بدأ بدعكتيـ لتكحيد األلكىية،  لذا لـ يبدأ النبي  
كايىا أىيُّيىا حيث كاف يقكؿ:} ، قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي تيٍفًمحي ، كىذا ال يعني أف الخمؿ عندىـ (3){النَّاسي

، قاؿ اهلل (4)في تكحيد األلكىية فقط، بؿ كاف الخمؿ أيضان في تكحيد الربكبية في بعض جكانبو
قنَ ]تعالى: ـُ َّٓ َوُهْؿ ُمْؼِ َثُرُهْؿ بِٚهللِ إِ ـْ ـُ َأ ِم ْٗ  معناىاؿ القرطبي رحمو اهلل:" ك ، قا{217}يوسف:[َوَمٚ ُي
 نعمة فيجعمكف ...نجكنا ما فبلف لكال: قائميـ قاؿ أنجاىـ فإذا اليمكة، مف ينجييـ اهلل يدعكف أنيـ
، فينسبكف نعمة اهلل تعالى إلى غيره، كمف يدعكف أصحاب القبكر (5)"فبلف إلى منسكبة اهلل

ر بأيد سباب كيعتمدكف عمييا كيعطمكف التككؿ، يـ، كمف يأخذكف باأليكيعتقدكف أف النفع كالضُّ
، كيقع فيو مع األسؼ (6)كغير ذلؾ مما يككف مف شرؾ الربكبية الذم كاف يعيشو أىؿ الجاىمية

عمى طمس ما بقي مف أثر الجاىمية في  ، فعمؿ النبي في زماننا بعض العكاـ مف المسمميف
  كامبلن في كؿ جكانبو.مف الشرؾ،  خاليان  حياة المسمميف، حتى يككف تكحيدىـ لربيـ

 

                                                 

 (.1/26(،)ج121انظر: مشكاة المصابيح لؤللباني برقـ) .صحيح ،[(4/267جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (1
 (.770)ص السعدم، تفسير السعدم ،(180)ص،العقيدة التدمرية لشيخ اإلسبلـ ،بف تيمية( انظر: ا(2
 .(9ص) سبؽ تخريجو ،صحيححديث ( (3
 (.13/64ج)ابف عاشكر، التحرير كالتنكير( انظر: (4
 (.9/273ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(5
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع ، األلكسي ،(9/273ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(6

 (. 3/73ج)الشككاني، فتح القدير ،(13/67ج) المثاني
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 ومن األمثمة في السنة لتصحيح العقيدة في جانب الربوبية. 

        إبطال ُكفر النعمة .1

عمى ترؾ الناس ما اعتادكا عميو مف القكؿ عند نزكؿ الغيث في  عمؿ النبي  
يًني خالد بف الجاىمية، حيث استثمر المكقؼ بنزكلو، كذلؾ فيما يركيو زيد مَّى قىاؿى  أىنَّوي (1)اٍلجي  صى

ةى   المَّوً  رىسيكؿي  لىنىا بلى ٍبحً  صى دىٍيًبيىةً  الصُّ مىى ًباٍلحي رىؼى  فىمىمَّا المٍَّيمىةً  ًمفٍ  كىانىتٍ  سىمىاءو  ًإٍثرً  عى   النًَّبيُّ  اٍنصى
مىى أىٍقبىؿى  كفى  ىىؿٍ :}فىقىاؿى  النَّاسً  عى اذىا تىٍدري ـٍ  قىاؿى  مى بُّكي ـي أىعٍ  كىرىسيكليوي  المَّوي  :قىاليكا ؟رى  ًمفٍ  أىٍصبىحى  :قىاؿى  ،مى

كىاًفره  ًبي ميٍؤًمفه  ًعبىاًدم ًتوً  المَّوً  ًبفىٍضؿً  ميًطٍرنىا :قىاؿى  مىفٍ  فىأىمَّا ،كى  كىاًفره  ًبي ميٍؤًمفه  فىذىًلؾى  كىرىٍحمى
كىذىا كىذىا ًبنىٍكءً  :قىاؿى  مىفٍ  كىأىمَّا ،ًباٍلكىٍككىبً   (2){.ًباٍلكىٍككىبً  ميٍؤًمفه  ًبي كىاًفره  فىذىًلؾى  كى

كىك  -النكء بكاسطة الغيث نزكؿ أف يظنكف الجاىمية في كانكاقاؿ ابف حجر رحمو اهلل:"  
ما ،زعميـ عمى بصنعو إما -نجـ أحمر صغير منير  كجعمو قكليـ الشرع فأبطؿ ،بعبلمتو كا 

 (3)".كفران 

ُبقنَ ]:كقكلو"كقاؿ السعدم رحمو اهلل:  ذِّ َُ ْؿ ُت ُُ َّٕ ْؿ َأ ُُ ُِقَن ِرْزَؿ ًَ : أم،{93لواقعة:}ا[َوََتْ
 ككذا، كذا بنكء مطرنا: فتقكلكف اهلل، لنعمة كالكفر التكذيب بالرزؽ عميكـ اهلل منة مقابمة تجعمكف

 إليكـ اهلل أنزلو إذ إحسانو، عمى تعالى اهلل شكرتـ فيبل كمكلييا، مسدييا لغير النعمة كتضيفكف
 (4)."لنقـا كحمكؿ النعـ لرفع داع كالكفر التكذيب فإف فضمو، مف ليزيدكـ

 ترك االستعاذة بالجنِّ  .2

، كقد كاف مف عادة الجاىمية صرفيا االستعاذة عبادة ال ينبغي أف تصرؼ لغير اهلل  
ًَٚ[قاؿ اهلل تعالى:لمجف،  ِـّ َؾَزاُدوُهْؿ َرَه ـَ اجِل ًُقُذوَن بِِرَجٍٚل ِم ِْٕس َي ـَ اإِل َٚن ِرَجٌٚل ِم ـَ ُف  َّٕ   {7}اجلّن: ]َوَأ

                                                 

كحديثو في  ،كحامؿ لكاء جيينة يـك الفتح ،شيد الحديبية ،( ىك الصحابي الجميؿ أبك عبد الرحمف المدني(1
 ،البف حجر العسقبلني ،ق(. انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة78جتكفي في المدينة عاـ) ،الصحيحيف

 (.2/603ج)
: حديث 2/33، قكؿ اهلل تعالى: }كتجعمكف رزقكـ أنكـ تكذبكف{ /الجمعة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 .[1038رقـ
 (.2/524ج( ابف حجر، فتح البارم)(3
 (836( السعدم، تفسير السعدم)ص(4
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في الجاىمية إذا نزلكا كاديان أك منزالن استعاذكا كاستجاركا بسيد الجف في كاف مف عادة الناس 
 ىذه،ألف"(1)المكاف الذم نزلكا فيو، فتطاكؿ عمييـ الجف بذلؾ، فزادكىـ فزعان كطغيانان ككفران 

 تحذير اآلية كفي ،منو النصكح بالتكبة إال اهلل يغفره ال الذم األكبر، الشرؾ مف...االستعاذة
 (2)."كأشباىيـ كالمشعكذيف السحرة إلى لمجكءا مف شديد

 النبي  قاؿالمشعكذيف كأشباىيـ، أكليائيـ التعامؿ مع  ؛كمف صكر االستعاذة بالجف 
، عىفٍ  فىسىأىلىوي  عىرَّافنا أىتىى مىفٍ }ذلؾ: مفمحذران  ةه  لىوي  تيٍقبىؿٍ  لىـٍ  شىٍيءو بلى ، كقكلو (3){لىٍيمىةن  أىٍربىًعيفى  صى
{: ٍدَّقىوي  ،كىاًىننا أىكٍ  افناعىرَّ  أىتىى مىف ، ًبمىا فىصى مىى أيٍنًزؿى  ًبمىا كىفىرى  فىقىدٍ  يىقيكؿي مَّدو  عى  (4){.ميحى

ىذا لرد ما كانت عميو العرب مف المجكء ألمثاؿ ىؤالء الذيف يزعمكف  كتحذير النبي  
لمسركؽ معرفة الغيب بعبلقتيـ بالجف، كقرائف أحكاؿ ساًئمييـ، فيدلكف بزعميـ عمى الضالة كا

، كتصديقيـ ىك تصديؽه لمجف؛ ألنيـ ينقمكف عنيـ األخبار كما (5)كنحك ذلؾ، فيصدقيـ الناس
 ...]:(6)يزعمكف كينقادكف ليـ في ذلؾ، كذلؾ مف اإليماف بيـ كعبادتيـ، كىك في قكؿ اهلل تعالى

ِمُْقنَ  ْٗ َثُرُهْؿ َِبِْؿ ُم ـْ َـّ َأ ُبُدوَن اجِل ًْ ُٕقا َي ٚ    {52}سبل:[ـَ

 تعالى اهلللغير  تعميق المشيئةك برد الشر  .3

اءى " قاؿ: ،عف ابف عباس   ؿه  جى ، ييرىاًجعيوي   النًَّبيّْ  ًإلىى رىجي ـى ا: فىقىاؿى  اٍلكىبلى  اهللي  شىاءى  مى
ًشٍئتى  عىٍمتىًني}: فىقىاؿى  ،"كى أمتو عمى الصكاب بقكلو:  ، ثـ دؿ (7)؟{كىٍحدىهي  اهللي  شىاءى  مىا ، عىٍدالن  ًلمَّوً  جى

ا قيكليكاتى  الى } شىاءى  المَّوي  شىاءى  مى فه  كى لىًكفٍ  فيبلى ا قيكليكا كى فه  شىاءى  ثيَـّ  المَّوي  شىاءى  مى  (8){.فيبلى

 كال محرمة فيذه فبلف كشاء اهلل شاء ما يقكؿ أفقاؿ الشيخ العثيميف رحمو اهلل: "   
 دليؿ ثالحدي ىذا كفي...المشيئةفي   لمخالؽ مساكم المخمكؽ جعؿ اإلنساف ألف ؛تجكزكذلؾ

ا تىقيكليكا الى :}قاؿ ألنو ؛جائز ىك ما ليـ فميبيف يجكز ال شيئان  لمناس ذكر إذا اإلنساف أف عمى  مى
                                                 

 (.8/239ج) ( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(1
 (.572كي كآخركف، التفسير الميسر)ص( التر (2
تياف الكياف /السبلـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3  .[2230رقـ حديث :4/1751، تحريـ الكيانة كا 
[، كصححو األلباني، انظر: صحيح الجامع 15: حديث رقـ1/49العمـ، ]الحاكـ: مستدرؾ الحاكـ،( (4

 (.2/1031(،)ج5939برقـ)
 (.1/419جكرم)( انظر: تحفة األحكذم لممبارؾ ف(5
 (.681( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(6
 .، صحيح لغيره[(5/297جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (7
بيثىٍت نفسي /األدب، أبك داكد: سنف أبي داكد]( (8  .صحيح ،[4980: حديث رقـ7/334،ال يقاؿ خى
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شىاءى  المَّوي  شىاءى  فه  كى لىًكفٍ  فيبلى ا قيكليكا كى فه  شىاءى  ثيَـّ  المَّوي  شىاءى  مى  ذكر إذا الناس لمعمـ ينبغي كىكذا {،فيبلى
 (1)".الجائزة كاباألب ليـ فميفتح الممنكعة األبكاب ليـ

 رد تعميق الدعاء بالمشيئة .4

ـ إف شاء اهلل، كغير امف المسمميف مف يدعك لنفسو فيقكؿ: اهلل يكتب لنا الحج ىذا الع 
ذلؾ مف األدعية كيعمقيا بالمشيئة، أك يدعك لغيره بالخير كيعمؽ دعاءه بالمشيئة، كمف يزكر 

، كالمريض يرد عميو بقكلو: إف شاء اهلل مريضان فيقكؿ: اهلل يشفيؾ اهلل يعافيؾ إف شاء اهلل
كيكررىا، فينا جمع مف يدعك كيعمؽ دعاءه بالمشيئة لو أك لغيره بيف أمرو مقبكؿو مشركع، كأمرو 

، أم أف الدعاء مأمكره (2){اٍلًعبىادىةي  ىيكى  الدُّعىاءي }قاؿ: مردكد غير مشركع؛ كذلؾ أنو دعا، كالنبي 
قباؿ العبد عمى خالقو، معرضان عما سكاه، قائمان بحؽ بو، كالمأمكر بو عبادة تدؿ عمى إ

 (3)الربكبية.

ٍبدو  ًمفٍ  مىا :}كما أف الدعاء لمغير فيو نفع لمداعي كالمدعك لو، قاؿ النبي    ميٍسًمـو  عى
لىؾى  اٍلمىمىؾي  قىاؿى  ًإالَّ  اٍلغىٍيبً  ًبظىٍيرً  أًلىًخيوً  يىٍدعيك  (4){.ًبًمٍثؿو  كى

مشركع ىك تعميؽ الغير مشركع، أما مف الكجو المردكد  كؿه فالدعاء مف ىذا الكجو مقب 
ا ًإذىاعف ذلؾ، حيث قاؿ: } اإلجابة بالمشيئة، كقد نيى النبي  ـٍ  دىعى ديكي ٍسأىلىةى  فىٍميىٍعًزـٍ  أىحى  كىالى  اٍلمى

ديكيـٍ  يىقيكلىفَّ  الى رل قاؿ:}، كفي ركاية أخ(5){لىوي  ميٍستىٍكًرهى  الى  فىًإنَّوي  فىأىٍعًطًني ًشٍئتى  ًإفٍ  المَّييَـّ  يىقيكلىفَّ   أىحى
ٍمًني المَّييَـّ  ًشٍئتى  ًإفٍ  ًلي اٍغًفٍر  المَّييَـّ  ٍسأىلىةى  ًليىٍعًزـٍ  ًشٍئتى  ًإفٍ  اٍرحى  (6){.لىوي  ميٍكًرهى  الى  فىًإنَّوي  اٍلمى

 ًإفٍ  في دعائو " القائؿ قكؿ ألفكالنيي في الحديث عف تعميؽ الدعاء بالمشيئة لمحرمة؛  
ال لي اغفرأعطني أك ارحمني أك  شئت إفالميـ  :يقكؿ كأنو " ًشٍئتى   كأنو ،ييمنيأبالي كال  ال كا 
، كذلؾ صكرة مف صكر االستغناء عف المطمكب كالمطمكب منو، كىك أنا في غنى عنؾ يقكؿ

قدحه في صدؽ التكجو لمرب تبارؾ كتعالى، كمثمو مف يقكؿ: "الميـ إني ال أسألؾ رد القضاء بؿ 
                                                 

 (.4/308ج) ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( (1
كقاؿ األلباني  ،[3372: حديث رقـ386/ 5، ما جاء في فضؿ الدعاء /لدعكاتا، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(2

 (:"صحيح".1/641ج)،(3407جفي صحيح الجامع برقـ)
 (.8/308ج) المباركفكرم، تحفة األحكذم ،(4/352ج( انظر: العظيـ أبادم، عكف المعبكد)(3
: 4/2094، اء لممسمميف بظير الغيبفضؿ الدع /الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4

 .[2732حديث رقـ
 .[6338حديث رقـ:8/74،ليعـز المسألة، فإنو ال مكره لو /الدعكات ،صحيح البخارم( ]البخارم:(5
 .[6339:حديث رقـ8/74،ليعـز المسألة، فإنو ال مكره لو /الدعكات ،صحيح البخارم ( ]البخارم:(6
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يقكؿ: الميـ خذ عافيتي أك أىمي أك مالي كلكف ارفؽ بي، أم: اجعؿ ذلؾ المطؼ فيو"، فيك 
 (1)بالتدرج ال مرة كاحدة، ككؿ ذلؾ مردكد.

ؿى  ًإذىا كاف" أما ما ركاه ابف عباسو رضي اهلل عنيما أف النبي   مىى دىخى  "يىعيكديهي  مىًريضو  عى
ليؿه عمى جكاز تعميؽ الدعاء بالمشيئة؛ ألف ، فميس فيو د(2){المَّو شىاءى  ًإفٍ  طىييكره  بىٍأسى  الى :}قىاؿى 

، أم: "أرجك أف يككف (3){، ىك بمعنى الدعاء كالرجاء ال الخبرالمَّو شىاءى  ًإفٍ المراد بقكلو:}
 (4)طيكران".

ٍء إِِّنِّ َؾِٚظٌؾ َذفَِؽ َؽًدا)]كأما كضعيا الصحيح فيك في قكؿ اهلل تعالى:  َـّ فَِقْ قفَ َُ َٓ َت ( 23َو

َّٓ َأْن يَ  يمافه بربكبية الخالؽ (5)كسنتو  ، كىك مف منيج النبي}الؽفف{[(24)...َنَٚء اهللُإِ ، ، كا 
كعمؿه بأمر اهلل تعالى، كلما في ذكر المشيئة كتعميؽ األمر بيا مف نيؿ التيسير كحصكؿ البركة 

 (6)كاالستعانة بالرب تعالى.

  بيان أن النفع والضر بيد اهلل تعالى  .5

كمعتقداتيـ في الجاىمية لبس الخيط كالحمقة في اليد، كتعميؽ كاف مف عادات الناس  
التمائـ، كىي خرزات تعمؽ عمى األبناء، كالتبرؾ باألشجار كاألماكف كغيرىا، كالتبرؾ ىك طمب 
ر  الزيادة كالسعادة حسيةن كانت أك معنكية، كفعميـ ليذه الرُّقىى، كاف اعتقادان منيـ أنيا تدفع الضي

لبركة، كحكميا يتردد بيف الشرؾ األصغر كالشرؾ األكبر عمى حسب اعتقاد أك تجمب النفع أك ا
فاعميا، كىي باقية مع األسؼ عند بعض الناس إلى يكمنا ىذا بعد أف أكرمنا اهلل تعالى 

 (7)باإلسبلـ.

                                                 

ابف عثيميف، شرح رياض  ،(9/196ج) لشرح صحيح البخارمإرشاد السارم ، ( انظر: القسطبلني(1
 (.4/306ج)الصالحيف

 .[3616حديث رقـ :4/202، عبلمات النبكة في اإلسبلـ /المناقب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 العيني، عمدة القارم ،(10/119جابف حجر، فتح البارم)،(20/200ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(3
 (.8/389جالتنكير ) ،لصنعانيا(، 6/63)جسطبلني، إرشاد السارمالق ،(16/149ج)

 (.4/308ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( (4
 (.46( انظر: شفاء العميؿ البف القيـ)ص(5
 (.474( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(6
 ،(348)صالكفكم، الكميات ،(99اإلرشاد)ص، الفكزاف ،(10/196ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(7

 (.1/52ج) مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط
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الناس بعرض رقاىـ عميو؛ حتى يدليـ عمى صحيحيا، كيرد باطميا،   ليذا أمر النبي  
كالجاىمية، بقكلو:}كييخمّْصييـ مف رقى ا مىيَّ  اٍعًرضي ـٍ  عى ا ًبالرُّقىى بىٍأسى  الى  ،ريقىاكي  ًفيوً  يىكيفٍ  لىـٍ  مى

 (1){.ًشٍرؾه 

  (2)كتعريؼ الرُّقىي لغةن: ما ييستعمؿ لحفظ كعبلج اإلنساف مف اآلفات كاألمراض. 
ا مف كتعريفيا شرعان: التعكذ بصنع شيءو لرفع األذل مف الحمى أك الصرع أك العيف أك غيرى

 اآلفات؛ كؿل ةه ز ئجا، كالمراد بالحديث أنيا (3)اآلفات، كالرقى منيا المشركع كمنيا غير المشركع
، كعدـ اعتقاد نفعيا بتأثيرىا كطبعيا كحدىا مف دكف الرب تبارؾ كتعالى، شرؾ افيي يكف لـ إذا

 اهلل بأسماء فكا ما: اكأنفعي ياكأفضم فييا، ممنكع كال ،مف الكبلـ العربي يفيـ بما فكأف تكك 
 .(4)النبي  ككبلـ ككبلمو، تعالى

كمف الناس مف يعتقد تأثير األشخاص في القدر المكتكب، فإذا رأل شخصان اشتيير عنو  
بيف الناس أف مف لقيو يصاب باألذل تطير: أم تشاءـ، كقد يؤدم بو ذلؾ لمرجكع عف أمره 

الى كىربه مف قضائو كىك محاؿ، الذم ىـ بو كسار ألجمو، كىذا التشاؤـ سكء ظفو باهلل تع
ر بيد كشرؾه في دٍَّتوي  مف ذلؾ فقاؿ:}مىفٍ  اهلل تعالى، كقد حذر النبي  الربكبية؛ ألف النفع كالضي  رى

ةو، ًمفٍ  الطّْيىرىةي  اجى {، فىقىدٍ  حى ا اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا أىٍشرىؾى ؟ كىفَّارىةي  مى ديىيـٍ  يىقيكؿى  }أىفٍ :قىاؿى  ذىًلؾى  الى  َـّ الميي : أىحى
ٍيرى  ، ًإالَّ  خى ٍيريؾى ، ًإالَّ  طىٍيرى  كىالى  خى { ًإلىوى  كىالى  طىٍيريؾى ٍيريؾى غى

،كمثؿ ىذا زجر الطير أك الحيكاف فإذا (5)
ف تحرؾ جية الشماؿ تشاءـ كرجع، كىذا أيضان  تحرؾ جية اليمف تفاءؿ زاجره كتحرؾ ألمره، كا 

  (6)أك بحركة غيره. محرـه كسابقو، أكاف ىذا العمؿ كالمعتقد بحركة الطير
لىة الخير كأنيا تؤثر في تقكية الركابط بيف الزكجيف،   كمف الناس مف يعتقد أف في التّْكى

مف التعاطي بيا  كقد حذر النبي  ،(7)زكجيا إلى المرأة بيحبتصنع لت ،السحر مف كالتكلة نكعه 
، الرُّقىى، ًإفَّ بقكلو:} ـى اًئ لىةى  كىالتَّمى   (8){.ًشٍرؾه  كىالتّْكى

                                                 

 .[2200:حديث رقـ4/1727،ال بأس بالرقى ما لـ يكف فيو شرؾ /السبلـ ،صحيح مسمـ( ]مسمـ:(1
 (.14/332جابف منظكر، لساف العرب) ،(2/254ج( انظر: النياية البف األثير)(2
 .(10/196,195جلبارم)ابف حجر، فتح اك  ،(14/332ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(3
 (.10/196,195جابف حجر، فتح البارم)ك  ،(14/168ج( انظر: النككم، المنياج)(4
 .حديثه حسف ،[(11/623جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (5
 ،( انظر: المعتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار ألبي المحاسف يكسؼ بف مكسى المىمىطي الحنفي(6
 (.7/186جالصنعاني، التنكير) ،(14/151جالعيني، عمدة القارم) ،(1/259ج)

  (.12/158ج( انظر: شرح السنة لمبغكم)(7
 صحيح لغيره. ،[(6/110جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (8
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 سماء والصفاتتصحيح العقيدة بتوحيد األالمنيج النبوي في المطمب الثاني: 
ألف شرؼ العمـ  تكحيد، كمنو عمـ األسماء كالصفات؛إف أشرؼ العمكـ كأنفعيا عمـ ال 

، ك  ، (1)أشرؼ المعمكمات، فالعمـ بأسمائو كصفاتو العمـ بالرب تبارؾ كتعالىبشرؼ المعمـك
عظامو إجبللو يستمـز"  كالصبر بقضائو كالرضا عميو كالتككؿ كرجاءه كمحبتو كميابتو توكخشي كا 

 (2)".ببلئو عمى

، كىي كصفاتو كميا حسنى، سماء اهلل تعالىأك   فبل يسمى اهلل كال  تكقيفية صفات كماؿو
يكصؼ إال بنصو شرعي، كباب الصفات أكسع مف باب األسماء؛ ألف كؿ اسـ يتضمف صفةن 

لئليماف بيا، كأثبتيا بالمعنى كمفيكمو مف غير لبسو أك إبياـ، دعا  ، كأف النبي (3)كال عكس
 كلـ يتكىمَّؼ أك ييكمّْؼ أحدان معرفتيا عمى حقيقتيا، كاألمثمة في السنة عمى ذلؾ كثيرة، منيا:

 أواًل: في أسماء اهلل تعالى الحسنى

ٚ َوَذُروا  قاؿ اهلل تعالى:  ِِْحُدوَن ِْم َأْشََمئِِف َشُْٔجَزْوَن َمٚ ]َوهللِ إَْشََمُء احُلْسَْك َؾْٚدُظقُه َِبَ ـَ ُي افَِّذي

ُِقَن[ َّ ًْ ُٕقا َي ٚ   {291}األعراف:ـَ

 أسمائو ككؿ عظمتو،ك  وكمال عمى الدالة الحسنى، األسماء كتعالى سبحانو كهللأم:  
 أسمائو فيمنيج مف ماؿ عف الحؽ  كاترككا بأسمائو،متكسميف  تريدكف ما منو فاطمبكا ،ىحسن

فمنيـ مف ألحد في أسماء اهلل تعالى بأف أطمقيا عمى آليتو التي يعبدىا مف ىـ أصناؼ: فغير، ك 
، أك أطمقيا عمى بعض الناس بغير حؽ، كمنيـ مف ألحد بتسمية اهلل بما ال يميؽ دكف اهلل

بجبللو، كالنصارل الذيف سمكه أبان، كالفبلسفة الذيف سمكه بالعمة الفاعمة، كالييكد الذيف زعمكا 
، أنيا مجرد ألفاظو ال تتضمف صفاتو كاستراحتو بعد خمقو لمخمؽ، كمنيـ مف ألحد بأف زعـ  فقره

، كىناؾ إلحاده بتشبيو  فأنكر حقيقتيا بذلؾ، فأصبح يزعـ أنو سميعه ببل سمع كىكذا في كؿ اسـو
الخالؽ بخمقو، كأىؿ السنة كالحمد هلل ليسكا عمى شيءو مما سبؽ مف اإللحاد، بؿ ىـ عمى الحؽ 

، فصحت بذلؾ، كاستقاـ ألنيـ أخذكا عقيدتيـ مف نبييـ  ؛ي تكحيد األسماء كالصفاتف
 (4)منيجيـ.

                                                 

 (.2/338ج( انظر: ابف العربي، أحكاـ القرآف)(1
 (.11صفات اهلل)صالسقاؼ، ( (2
 (.172( انظر: جبلء األفياـ البف القيـ)ص(3
اإلرشاد  ،لفكزافا ،(1/179جكبدائع الفكائد البف القيـ) ،(7/328جلجامع ألحكاـ القرآف)( انظر: القرطبي، ا(4

 (.174)ص التركي كآخركف، التفسير الميسر ،(171إلى صحيح االعتقاد )ص
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  بو العقيدة في توحيد األسماء: النبي  ححومما ص
 التوسل إلى اهلل تعالى بأسمائو الُحْسنى كما أمر سبحانو .1
  شىٍيءه  بىٍعدىؾى  فىمىٍيسى  اآٍلًخري  أىٍنتى كى  شىٍيءه  قىٍبمىؾى  فىمىٍيسى  اأٍلىكَّؿي  أىٍنتى  المَّييَـّ :}حيث قاؿ  

نَّا اٍقضً ...  (1){.اٍلفىٍقرً  ًمفٍ  كىأىٍغًننىا الدٍَّيفى  عى

هلل تعالى بيذا التكسؿ اسـ األكؿ كاسـ اآلخر، فأفاد أف لكؿ شيءو في  أثبت النبي  
، لكف اهلل تعالى أكليَّتو سابقة لكؿ شيء، كآخر  ه أكليتو، كىي بقاؤ  يَّتو ثابتة بعدالكجكد أكؿه كآخره

 (2)كؿ شيءو كمميكو. ، فيك ربُّ شيءو  بعد كؿّْ 

 إزالة اإللحاد عن ُكنى وأسماء العباد    .2
فىدى ًإلىى النًَّبيّْ :"،ىانئ بف يزيدعف    كىـ يكنكنو مىعى قىٍكًمًو فىسىًمعىييـي النًَّبيُّ  أىنَّوي لىمَّا كى

كىـً فىدىعىاهي النًَّبيُّ  :فىقى  ًبأىًبي اٍلحى ـى تىكىنٍَّيتى ًبأىًبي الحكـ؟}اؿى ـي، فىًم ٍك لىٍيًو اٍلحي ـي، كىاً  كى  {،ًإفَّ المَّوى ىيكى اٍلحى
:"قاؿ: ، فىرىًضيى ًكبلى اٍلفىًريقىٍيًف. قىاؿى ـٍ كىٍمتي بىٍينىيي مىا }ال، لكف قىٍكًمي ًإذىا اٍختىمىفيكا ًفي شىٍيءو أىتىٍكًني فىحى

: {،لد؟مالؾ مف الك }ثـ قاؿ: {،أىٍحسىفى ىىذىا! ميٍسًمـه؛ بىنيك ىىاًنئو "قيٍمتي ٍبدي المًَّو، كى ، كىعى ٍيحه  "،ًلي شيرى
: ؟}قىاؿى ـٍ ٍف أىٍكبىريىي : {فىمى ٍيحه  "قيٍمتي :  "،شيرى  كسمع النًَّبيَّ  ،كدعا لو كلكلده"، {فىأىٍنتى أبك شريح}قىاؿى

رً  جى : عىٍبدى اٍلحى ا ييسىمُّكفى رىجيبلن ًمٍنييـٍ ؟ }:يُّ ، فىقىاؿى النَّبً "قىٍكمن ا اٍسميؾى :  {مى رً "قىاؿى جى ٍبدي اٍلحى : "،عى . }قىاؿى الى
ٍبدي المَّوً   (3){.أىٍنتى عى

 بيان ما ىو وصٌف واجٌب هلل وما ىو واجٌب عمى العبد من خبلل بيان أفضل األسماء .3

ؿَّ  عىزَّ  المَّوً  ًإلىى اأٍلىٍسمىاءً  أىحىبُّ }  النًَّبيّْ  قاؿ  ٍبدي  كىجى ٍبدي  المَّوً  عى  (4){.الرٍَّحمىفً  كىعى

عمى ىذيف االسميف أنيما ذكرا في القرآف الكريـ كلـ تكف فيو  لعؿ الحكمة في اقتصار النبي 
ُف َدَّٚ َؿَٚم َظبُْد اهللِ َيْدُظقهُ ] تسمية باإلضافة إال بيما، كذلؾ في قكلو تعالى: َّٕ ، {:2}اجلّن: [...َوَأ

ـِ ]:كقكلو  َْحَ  كعبد الرحيـ كعبد مثميما كاف ما مابي حؽ، لكنو يم{74}الػرقان:[...َوِظَبُٚد افرَّ
 كصؼ ىك ما تضمنت ألنيا ؛اهلل إلى أحب كانت التسمية بمثؿ ىذه األسماءك  ،كنحك ذلؾ الممؾ

 إلى العبد أضيؼ ثـ، العبكدية كىك ؛لو ككاجب لئلنساف كصؼ ىك كما كىك األيلكىية، هلل ككاجب

                                                 

 .2713: حديث رقـ4/2084، ما يقكؿ عند النـك كأخذ المضجع /الذكر، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .جرتيف كباب السعادتيفطريؽ اليابف القيـ، ( انظر: (2
 .صحيح ،(301)ص مبخارمل ب المفردصحيح األداأللباني، ( (3
كقاؿ  ،[2833 حديث رقـ :4/520، ما جاء ما يستحب مف األسماء /األدب، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(4

 (:"صحيح".2/572ج)،(904جاأللباني في السمسمة الصحيحة المختصرة برقـ)
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 ىذه ليا فحصمت التركيب بيذا كشرفت سماءاأل ىذه أفراد فصدقت ،حقيقية إضافة الرب
 (1).الفضيمة

 التبرك والتعبد بذكر اهلل تعالى وأسمائو عند كتابة العيود، وبدء كل عمل .4

؛ ككاف كاتبي العيد بينو كبيف قريشو أف لعمي  : ما كاف مف أمر النبي كمف ذلؾ 
 قىاضىى مىا ىىذىا الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً  ابىٍينىنى  الشٍَّرطى  اٍكتيبٍ يكتب البسممة أكؿ الكتاب، حيث قاؿ: }

مىٍيوً  مَّده  عى كاألمراء يدعكىـ إلى  عند إرسالو الكتب لمممكؾ ، ككانت ىذه سينَّتو (2){المَّوً  رىسيكؿي  ميحى
آية في سكرتو األكلى سكرة  نيج القرآف الكريـ، حيث أف أكَّؿ، منتيجان في ىذا م(3)اإلسبلـ

 (5)، كمفتاح القراءة لكؿ سكرة مف القرآف كمو سكل براءة.(4)دأ بالبسممةالفاتحة تب

يكمنا ىذا، مف ذلؾ أف  لبسممة سينَّة انتيجتيا األمة حتىثـ أصبح بعد تصدير الكتب با 
أصحاب كتب السينَّة يبدؤكف بكتابة بسـ اهلل الرحمف الرحيـ عند كتابة تراجـ كتبيـ كأبكابيا في 

 لبخارم كصحيح مسمـ كغيرىا مف كتب السينَّة النبكية. مؤلفاتيـ، كصحيح ا

 تعالىتبارك و ثانيًا: صفات الباري 

كاردة في الكتاب كالسينَّة كصفاتو ال منيج أىؿ السينَّة كالجماعة في تكحيد أسماء الرًَّب  
نفي قرار بيا، كحمميا عمى الحقيقة ال عمى المجاز، ببل تكييؼ كال تعطيؿ كال تأكيؿ، مع ىك اإل

ُٔع افَبِهُر[...] مشابية اهلل بخمقو، كأنو تعالى: ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ ثِِِْف َشْ ِّ ـَ َْٔس  قرى: َف ، كىذا ما {77}افنه

 (6)تعبد اهلل بو، كدعا إليو، كعممو أصحابو. الذم كرثكه عف النبي 

 

 

 

                                                 

 بتصرؼ. ،(8/123جفة األحكذم)المباركفكرم، تحانظر: ( (1
 .1783: حديث رقـ3/1409، صمح الحديبية في الحديبية /الجياد كالسير، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 (.8/220جابف حجر، فتح البارم) ،(12/107ج( انظر: النككم، المنياج)(3
 (.1/102ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(4
عند التبكيب بقكؿ: "باب حجة مف قاؿ: البسممة آية مف أكؿ كؿ  ،صبلةال، ( انظر: ]مسمـ: صحيح مسمـ(5

 (.4/113جكالنككم، المنياج) ،(1/299جسكرة سكل براءة")
 (.11/479جك) ،(6/515جك) ،(5/198ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(6
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 ومن أمثمة ذلك:     

 إثبات صفة الحياة   .1

ٔهقمُ ]اهلل تعالى: أثبت اهلل تعالى لنفسو الحياة فقاؿ  ََ َّٓ ُهَق احَلله اف َٓ إَِفَف إِ ، {3}آل عؿران:[اهللُ 
ُٕقِب ِظَبِٚدِه َخبًِرا] :كقاؿ  ك بِِف بُِذ ٍَ ـَ ِدِه َو ّْ قُت َوَشبِّْح بَِح ُّ َٓ َي ْؾ َظَذ احَللِّ افَِّذي  َـّ  [َوَتَق

  {69}الػرقان:

بىوي  اًإذى   النًَّبيُّ  كىافى ، قاؿ: "كعف أنس بف مالؾ   يُّ يىا قىيُّكـي "، قاؿ:}أىٍمر كىرى يىا حى
ًتؾى أىٍستىًغيثي   (1).{ًبرىٍحمى

 ألنيا فناء، كال مكته  يمحقيا ال التي األبدية، الكاممة بالحياة المكصكؼ :الحي كمعنى" 
 مستمزمة حياتو فكذلؾ الفعمية؛ الكماؿ صفات لسائر مستمزمة قيكميتو أفَّ  ككما سبحانو، لو ذاتية
 كالعظمة كالكبرياء كالعزة كالبصر كالسمع كاإلرادة كالقدرة العمـ مف الذاتية الكماؿ صفات لسائر
 (2)".كنحكىا

 الوجو ةإثبات صف .2

ـَ ]:أثبت اهلل تعالى لنفسو صفة الكجو في آياتو عدةو في كتابو، منيا قكلو   َوافَِّذي

ََلَة  ِْؿ َوَأَؿُٚمقا افهَّ َٚء َوْجِف َرَبِّ ٌَ وا اْبتِ َٜ َصَزُ َِّٔئ ِٜ افسَّ ًٜ َوَيْدَرُءوَن بِٚحَلَسَْ َٔ
ا َوَظََلِٕ َّٚ َرَزْؿَُْٚهْؿ ِِسًّ قا ِِم َُ ٍَ ْٕ َوَأ

ارِ  َبك افدَّ َْ ْؿ ُظ   {33}الرعد:[ُأوَفئَِؽ َْلُ

ـى  قىدٍ  المَّوى  }ًإفَّ  صفة الكجو في أحاديث كثيرة، منيا قكلو: لربو  كأثبت النبي   رَّ مىى حى  عى
 (3){.المَّوً  كىٍجوى  ًبذىًلؾى  يىٍبتىًغي المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ  النَّارً 

ا ًفيًيمىا، :}كقكلو   مى نَّتىاًف ًمٍف ذىىىبو آًنيىتيييمىا، كى ا ًفيًيمىا، كىجى مى ةو آًنيىتيييمىا، كى نَّتىاًف ًمٍف ًفضَّ جى
ـٍ ًإالَّ رً  بًّْي كا ًإلىى رى بىٍيفى أىٍف يىٍنظيري ا بىٍيفى اٍلقىٍكـً كى مى نًَّة عىٍدفو كى مىى كىٍجًيًو ًفي جى  (4){.دىاءي اٍلًكٍبًريىاًء عى

                                                 

كقاؿ  ،[3524يث رقـحد :5/497،باب "ياحي ياقيـك برحمتؾ أستغيث"،الدعكات ،سنف الترمذم( ]الترمذم:(1
 (:"حسف".2/868ج)،(4777األلباني في صحيح الجامع برقـ)

  (.2/112ج) شرح القصيدة النكنية ىراس،( (2
 .[426: حديث رقـ 1/93، المساجد في البيكت /الصبلة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 .[180:حديث رقـ،1/163باب إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة ربيـ ،اإليماف ،صحيح مسمـ ( ]مسمـ:(4
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مىى كىٍجًيوً  ًردىاءي اٍلًكٍبًريىاء:}قكلو   و تعالى التي ىي مف لكاـز ذاتو {، أم: صفة كبريائعى
نًَّة عىٍدفو :} العمية، كقكلو الدائـ في نعيـ الجنة، كالمراد: أف نظر  ت{، أم: دار اإلقامة كالثباجى
؛ لمانع النقصاف في أبصار العباد، كعظمة الخالؽ سبحانو، حتى يمف أىؿ جنة  عدف ال يدـك

عمييـ بالنظر لكجيو في حيفو دكف حيف، كالحديث يفيد إثبات صفة الكجو هلل تعالى الذم ليس 
  (1)ثمو شيء، كما يدؿ عمى أف أعظـ نعيـو في الجنة ىك النظر لكجو اهلل تعالى.مك

 كاليمف كتيامة الحجاز أىؿ مف عممائنا كجميع نحف:"(2)قاؿ ابف خزيمة رحمو اهلل 
 ذلؾ كنصدؽ بألسنتنا بذلؾ نقر ،لنفسو اهلل أثبتو ما هلل نثبت أف مذىبنا ؛كمصر كالشاـ كالعراؽ
 المخمكقيف يشبو أف عف ربنا عز المخمكقيف مف أحد بكجو خالقنا كجو نشبو أف غير مف ،بقمكبنا
 (3)".المعطميف مقالة عف ربنا كجؿ

 إثبات صفة الكبلم .3

، فاهلل تعالى يتكمَّـي بحرؼ كصكت، ال تعالىتبارؾ ك هلل صفة الكبلـ  أثبت النبي  
ٌء  ...] كأصكات المخمكقيف، فيك  ثِِِْف َشْ ِّ ـَ َْٔس  ورى:[...َف كليس  ، كالقرآف كبلمو {22}الشُّ

كمما جاء ، (4)لصحاحجاءت بو األحاديث اك  ،الصكاب الذم عميو سمؼ األمةىك مخمكقان، كىذا 
ٍرفنا ًمٍف ًكتىاًب المًَّو قاؿ:} عف النبي  ؛ فما ركاه ابف مسعكدو في أف الكبلـ بحرؼو  ٍف قىرىأى حى مى

ًميـه  ٍرؼه كى ـه حى ٍرؼه كىالى لىًكٍف أىًلؼه حى ٍرؼه كى سىنىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىاًليىا الى أىقيكؿي الـ حى سىنىةه كىاٍلحى  فىمىوي ًبًو حى
ٍرؼه   (5){.حى

ْع دَِٚ ُيقَحك)]:لمكسى  قكلو و؛ فدليم كأما الكبلـ بصكت  ِّ ُتَؽ َؾْٚشَت ٚ اْخَسْ َٕ ( 73َوَأ

ِري) ـْ ََلَة فِِذ ٚ َؾْٚظبُْدِِّن َوَأؿِِؿ افهَّ َٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ ٚ اهللُ  َٕ ِْل َأ َّٕ   }ضف{.([74إِ
                                                 

 (.4/68ج)مشارؽ األنكار، محمد بف مكسى، (3/421ج( انظر: تحفة البرار لمبيضاكم)(1
شيخ اإلسبلـ  ،ق(311ق:223ج( ىك الحافظ إماـ األئمة محمد بف إسحاؽ بف خزيمة السممي النيسابكرم)(2

ي كجكه الرافضة كالمبتدعة. انظر: كاف شجاعان في قكؿ الحؽ كسدان منيعان ف ،جامع عقيدة السمؼ ،محيي السنة
 (.5/22جمكسكعة مكاقؼ السمؼ) ،المغراكم

 (.18كتاب التكحيد)ص ،بف خزيمةا( (3
ترجمة باب قكؿ اهلل تعالى:}كال تنفع الشفاعة عنده إال لمف أذف  ،التكحيد، ( انظر: ]البخارم: صحيح البخارم(4

كابف تيمية،  ،(2/93جكابف تيمية، درء التعارض) ،(98خمؽ أفعاؿ العباد)ص ،البخارمك  ،[(9/141ج)،لو...{
 (.12/243جمجمكع الفتاكل )

ما جاء فيمف قرأ حرفا مف القرآف ما لو مف  ،فضائؿ القرآف عف رسكؿ اهلل ،الترمذم: سنف الترمذم]( (5
 (.7/970ج)،(3327كصححو األلباني. انظر: السمسمة الصحيحة برقـ) ،[2910: حديث رقـ 5/33، األجر
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 كمما جاء في الكبلـ بالجممة ما يركيو النبي 
  ّْيىا المَّوي  يىقيكؿي يامة:}العزة يكـ الق عف رب 

ـي  سىٍعدىٍيؾى  لىبٍَّيؾى  فىيىقيكؿي  آدى ٍكتو  فىيينىادىل كى يًَّتؾى  ًمفٍ  تيٍخًرجى  أىفٍ  يىٍأميريؾى  المَّوى  ًإفَّ  ًبصى  (1){.النَّارً  ًإلىى بىٍعثنا ذيرّْ

ى ًإذىاقاؿ:} إف نبي اهلل  ، قاؿ:كعف أبي ىريرة   بىتٍ  السَّمىاءً  ًفي اأٍلىٍمرى  المَّوي  قىضى رى  ضى
ًئكىةي  ًتيىا اٍلمىبلى ٍضعىاننا ًبأىٍجًنحى مىى ًسٍمًسمىةه  كىأىنَّوي  ًلقىٍكًلوً  خي ٍفكىافو  عى ُِقَِبِْؿ َؿُٚفقا َمَٚذا َؿَٚل  ...]فىًإذىا صى ـْ ُؿ َع َظ ُؾزِّ

ْؿ َؿُٚفقا  ُُ بِرُ  -قىاؿى  ًلمًَّذم -َربه َُ ِعه اف ًَ     (2).{34}سبل: {[احَلؼَّ َوُهَق اف

  السمع والبصر إثبات صفة .4

ؿْ  اهللََّ إِنَّ : ]اآلية ىذه يقرأ: "أنو سمع النبي  عف أبي ىريرة   ـُ ُْٖمُر وا َأنْ  َي ده َٗ َِٕٚت  ُت ََمٚ ْٕ  ا

ٚ إَِػ  َٓ
ٚ -تعالى قكلو إلى -َأْهِِ ًً ٔ ِّ عي   اهلل رسكؿى  رأيتي ، {58: افْسٚء }[ َبِهًرا َش  عمى إبيامىو يىضى
 (3)".إصبعيو كيضع يىقرؤيىا  اهلل رسكؿى  رأيتي : ىريرة أبك قاؿ عينو، عمى تمييا كالتي أيذينو

 فأشار كالبصر، بالسمع  هلل الكصؼ تحقيؽ الخبر ىذا في المركية باإلشارة كالمراد" 
 فبلف قبض: يقاؿ كما تعالى، هلل كالبصر السمع صفة إلثبات منا، كالبصر السمع محمي  إلى
 لو بصير سميع أنو الخبر ىذا كأفاد مالو، حاز أنو معنى عمى باليد اركيش فبلف، ماؿ عمى
 محؿ ألنو القمب؛ إلى تحقيقو في ألشار العمـ بمعنى كاف لك إذ عميـ، أنو معنى ال كبصر سمع
، كأف سمعو كبصره مف الصفات الثابتة عمى ما يميؽ بجبللو، مف غير تمثيؿ كال (4)"منا العمكـ
إلى صفات المخمكقيف عند ذكر صفات الرب تعالى ال  ، كينبغي أف ييعمـ ىنا؛ أف اإلشارةتعطيؿ

 فقط.   تككف إال فيما أشار إليو النبي 

 إثبات صفة العمو .5

منيـ، يرل  عمى عرشو، فكؽ جميع خمقو، بائفالعمك شرعان: ىك أف اهلل تعالى مستكو  
أعماليـ كأحكاليـ، كيعمـ سرىـ كجيرىـ ال يخفى عميو شيء مف أحكاليـ، الجميؿ منيا 

  (5)كالدقيؽ.

                                                 

 :9/141، قكؿ اهلل تعالى: }كال تنفع الشفاعة عنده إال لمف أذف لو...{ /التكحيد ،]البخارم: صحيح البخارم ((1
 .[7483 حديث رقـ

 .[6800حديث رقـ :122/ 6، }حتى إذا فزع عف قمكبيـ{/التفسير ،( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 .إسناده صحيح ،[4728: حديث رقـ7/110، في الجيمية /السينَّة ،أبك داكد: سنف أبي داكد]( (3
 (.1/462جاألسماء كالصفات ) ،لبييقيا( (4
 (.257)ص صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة ،( انظر: السَّقَّاؼ(5
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ْرِش اْشتََقى]:كقد أثبت اهلل تعالى لنفسو عمكه في كتابو، فقاؿ   ًَ ـُ َظَذ اف َْحَ  {6}صه:[افرَّ

ُٛ وَ ...]:كقاؿ  ِّٔ ُِِؿ افىَّ َُ ُد اف ًَ ِْٔف َيْه ٚ إَِف ًً ُة َْجِٔ زَّ ًِ فُ هللِ اف ًُ ٚفُِح َيْرَؾ ُؾ افهَّ َّ ًَ   {21}فاصر:[...اف

، مستثمران أحيانان لربو تبارؾ ك  كما أثبت النبي   تعالى صفة العمك مف غير إبياـو كتأكيؿو
مف ذلؾ: عندما جاءه رجؿه مف أصحابو يسألو عف جكاز عتؽ جاريتو، فسأليا فبعض المكاقؼ، 

 ًتٍقيىاأىعٍ  :قىاؿى  ،المَّوً  رىسيكؿي  أىٍنتى  :قىالىتٍ  ؟أىنىا مىفٍ  :قىاؿى  ،السَّمىاءً  ًفي :قىالىتٍ  ؟المَّوي  أىٍيفى بقكلو:} النبي 
 (1){.ميٍؤًمنىةه  فىًإنَّيىا

ـى سعد بف معاذ   ٍك كقضى سعده  ،بينيـ كبيف النبي  كلما طمب ييكد قريظة حي
كىٍمتى :} قضاءه، قاؿ لو النبي  ٍكـً  ًفيًيـٍ  حى ـى  الًَّذم اهللً  ًبحي كى  (2){.سىمىكىاتو  سىٍبعً  فىٍكؽى  ًبوً  حى

 إثبات صفة النزول .6

 سماء إلى ينزؿ بأنو  رسكلو كصفو إذا سبحانو الرب" قاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل: 
 مف األفعاؿ ىذه تككف أف ذلؾ مف يمـز لـ...الحجاج إلى عرفة عشية يدنك كأنو ليمة كؿ الدنيا
 كشغؿ مكاف تفريغ يستمـز ذلؾ يقاؿ حتى المشيكدة األعياف ىذه نزكؿ مف نشاىده ما جنس
، نفيمو مف حيث(3)"آخر معناه، كنجيؿ كيفيتو، كنؤمف أنو يككف عمى ما  ، بؿ ىك نزكؿه حقيقيه

منيا: ما (4)"القطع تفيد ،متكاترة تعالى البارم نزكؿ أحاديثيميؽ بجبلؿ ربنا تبارؾ كتعالى، "ك 
بُّنىا يىٍنًزؿي قاؿ:}  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ   ذكره أبك ىريرة تىعىالىى تىبىارىؾى  رى  يىاالدُّنٍ  السَّمىاءً  ًإلىى لىٍيمىةو  كيؿَّ  كى

 يىٍستىٍغًفريًني مىفٍ  فىأيٍعًطيىوي  يىٍسأىليًني مىفٍ  لىوي  فىأىٍستىًجيبى  يىٍدعيكًني مىفٍ  يىقيكؿي  اآٍلًخري  المٍَّيؿً  ثيميثي  يىٍبقىى ًحيفى 
 (5){.لىوي  فىأىٍغًفرى 

كما ، صدقوكرد في القرآف ما يقد ، ك إثبات صفة النزكؿ لمرب تبارؾ كتعالىأفاد الحديث  
بُّنىا"، كلـ يقؿ كيؼ ينزؿ "يىٍنًزؿي : قاؿ كالنبي ، الرب في كؿ ليمةدكاـ نزكؿ أفاد  ، كلـ تكمفنا رى

ف فيمنا معناه لكننا ال نعقؿ كيفيتو، فاهلل  ؛أدلة الشرع معرفة كيفية النزكؿ ألنو أمره كا 

                                                 

: حديث 1/381، تحريـ الكبلـ في الصبلة كنسخ ما كاف مف إباحة /الصبلة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[537رقـ
حديث  :5/403،باب إذا نزؿ قـك عمى حكـ رجؿ فحكـ فييـ كفي ذرارييـ،القضاء ،الكبرلالسنف ( ]النسائي:(2
 .[(6/248ج)،(2745جبرقـ) ،ؤللبانيل انظر: السمسمة الصحيحة المختصرة .حيصح، [5906 رقـ
 (.17/350ج) ( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل(3
 (.91)ص العمك لمعمي الغفار ،( الذىبي(4
 .[1145حديث رقـ :2/53، الدعاء في الصبلة مف آخر الميؿ /التيجد، لبخارم( ]البخارم: صحيح ا(5
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ءٌ ...]تعالى ثِِِْف َشْ ِّ ـَ َْٔس   ، كاإليماف بصفة النزكؿ كغيرىا مف الصفات كاجبه عمى ىذه[...َف
 (1)الكيفية.

 توحيد األلوىيةالعقيدة ب تصحيح المنيج النبوي فيالمطمب الثالث: 
المراد بتكحيد األلكىية ىك إفراد اهلل تعالى بالعبادة، فبل معبكد بحؽ إال اهلل، كىك المراد  

لتصحيح العقيدة  بقكؿ: "ال إلو إال اهلل"، كىذا التكحيد فيو إجماؿه كتفصيؿ، كقد دعا النبي 
 يد األلكىية إجماالن كتفصيبلن.بتكح

يىا أىيُّيىا بأف أمر الناس بقكلو:} لتصحيح العقيدة بتوحيد األلوىية إجمااًل؛ أواًل: دعا النبي 
كا، النَّاسي   أىكَّؿى  فىٍميىكيفٍ  إلى أىؿ اليمف، قاؿ لو:} كلما أرسؿ معاذان  ،(2){قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي تيٍفًمحي

ا ديكا المَّوى تىعىالىىكفي ركاية:} ،(3){المَّو ًعبىادىةي  ًإلىٍيوً  ـٍ تىٍدعيكىي  مى ـٍ ًإلىى أىٍف ييكىحّْ ؿى مىا تىٍدعيكىي  -فىٍميىكيٍف أىكَّ
كىذه دعكة لمتكحيد مجمبلن، ثـ رتب عمييا دعكة التكحيد مفصبلن إف أطاعكه في دعكتو لمتكحيد 

فيكا ذىًلؾى فىأىٍخبً  -مجمبلن، بقكلو:  ـٍ فىًإذىا عىرى مىكىاتو ًفي يىٍكًمًي ٍمسى صى ـٍ خى مىٍيًي ـٍ أىفَّ المَّوى قىٍد فىرىضى عى ٍرىي
ذي ًمٍف غىنً  ـٍ تيٍؤخى ـٍ زىكىاةن ًفي أىٍمكىاًلًي مىٍيًي ـٍ أىفَّ المَّوى اٍفتىرىضى عى مٍَّكا فىأىٍخًبٍرىي ـٍ فىًإذىا صى لىٍيمىًتًي مىى كى ـٍ فىتيرىدُّ عى يًّْي

كا  ـٍ فىًإذىا أىقىرُّ ـى أىٍمكىاًؿ النَّاسً فىًقيًرًى ؽَّ كىرىاًئ تىكى ـٍ كى ٍذ ًمٍنيي   (4){.ًبذىًلؾى فىخي

: ىك تكحيد اهلل تعالى، كنفي المراد بالعبادة في الركاية األكلى مف حديث معاذ  
األلكىية عف غيره، كالمراد بالتكحيد في ركايتو الثانية: ىك اإلقرار بالشيادتيف، كالمراد بالمعرفة 

في في قكلو :" "، أم أقركا كأطاعكا، فمف أتى بيذا مف الكفار حكـ بإسبلمو، كقد تكررت كا ذىًلؾى عىرى
، (5)ممف نطؽ بيما ماإلى تصحيح العقيدة بطمب اإلقرار بالشيادتيف، كقبكلي دعكة النبي 

، كىذا ىك المراد بالدعكة إلى تصحيح العقيدة (6)ألنيما "أصؿه ال يصح شيءه مف فركعو إال بو"
 إجماالن. 

 

                                                 

 (.7/199جالعيني، عمدة القارم) ،(93)ص الرد عمى الجيمية ،( انظر: الدارمي(1
 .(9ص) سبؽ تخريجو ،صحيححديثه ( (2
 .[1458ـ:حديث رق2/119،ال تؤخذ كرائـ أمكاؿ الناس في الصدقة /الزكاة ،صحيح البخارم(]البخارم:(3
، أمتو إلى تكحيد اهلل تبارؾ كتعالى ما جاء في دعاء النبي  /التكحيد، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 .[(7372حديث رقـ :9/114

 (.9/25جالعيني، عمدة القارم) ،(13/354ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
 (.10/221جالتكضيح ) ،( ابف الممقف(6
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 الدعوة لتصحيح العقيدة بتوحيد األلوىية تفصيبلً  ثانيًا:

 :تفصيبلن  لتصحيح العقيدة بتكحيد األلكىية مف منيج النبي 

 بيان أن اإليمان نيٌة وقوٌل وعملٌ   -1

 بالقمب، تصديؽ أنو" كأركانو اإليماف السمؼ في بياف مفيكـ وانتيجالذم   منيج النبي 
قرار  قكليـ ىذا،ف كال فرؽ بي، (1)كالسنة" القرآف، ذلؾ عمى ... دؿ بالجكارح كعمؿ بالمساف، كا 
 ،القمب "قكؿ": الجمع بيف اعتقاد يـقكلقكؿ كعمؿ، ألنيـ أرادكا ب :أف اإليمافمف قاؿ منيـ كقكؿ 

 (2).كمف فرط في أحد ىذه األركاف فقد اختؿ إيمانو ،المساف نطؽك 

 ومن أدلة ىذا التقسيم:

 التصديق بالقمب - أ

ًفي المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ  النَّارً  ًمفٍ  يىٍخريجي } :قاؿ النبي   ٍيرو  ًمفٍ  شىًعيرىةو  كىٍزفي  قىٍمًبوً  كى  خى
يىٍخريجي  ًفي المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ  النَّارً  ًمفٍ  كى ٍيرو  ًمفٍ  بيرَّةو  كىٍزفي  قىٍمًبوً  كى يىٍخريجي  خى  الى  قىاؿى  مىفٍ  النَّارً  ًمفٍ  كى

ًفي المَّوي  ًإالَّ  وى ًإلى  ٍيرو  ًمفٍ  ذىرَّةو  كىٍزفي  قىٍمًبوً  كى  (3){.خى

ٍيرو  ًمفٍ }المراد بقكلو:   ، (4)ىك ما ييقرّْبي العبد مف ربو، كالمقصكد بو ىنا اإليماف {،خى
كالخركج مف النار ليؤالء الناس يككف بعد استيفاء العقكبة عمى ذنكبيـ، العتقادىـ معنى كممة 

 أقر مف فالمعنى النفسي، القكؿ ىنا بالقكؿ المراد، قاؿ ابف حجر رحمو اهلل: "(5)التكحيد بقمكبيـ
 التصديؽ في يحصؿ كالتفاكت ،مرة كؿ في أعاده فميذا ،منو بد ال فاإلقرار ،كصدؽ بالتكحيد

 الجزء كصار ،المجمكع المراد أف فالجكاب ؛الرسالة يذكر لـ فكيؼ قيؿ فإف ،المتقدـ الكجو عمى
 (6)".كميا السكرة :أم ،أحد اهلل ىك قؿ قرأت :تقكؿ كما ،ميوع عمما األكؿ

 

 

                                                 

 (.2/611جكتاب الشريعة ) ،( اآلجرم(1
 (.7/170ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
 .[44حديث رقـ :1/17، زيادة اإليماف كنقصانو /اإليماف، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 (.1/260جالعيني، عمدة القارم) ،(3/124ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(4
 (.1/129ج) منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم ،قاسـانظر: ( (5
 (.1/104ج) ( ابف حجر، فتح البارم(6
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 اإلقرار بالمسان  - ب

، كالصبلة مف ذكر اهلل تعالى كتعظيمو يجرم عميو ما يقـك بو المسافىك  :اإلقرار بالمساف 
ـُ قاؿ تعالى:، عمى نبيو ـَ َآَمُْقا اْذ َٚ افَِّذي ثًِرا)]َيٚ َأُّيه ـَ ًرا  ـْ َرًة َوَشبِّ (47ُروا اهللَ ِذ ُْ ُحقُه ُب

ـً  أىحىبُّ :}، كقاؿ النبي }األحزاب{ [(42َوَأِصًَٔل) افى : أىٍربىعه  اهللً  ًإلىى اٍلكىبلى ٍمدي  اهلًل، سيٍبحى  ًلمًَّو، كىاٍلحى
 (1){.بىدىٍأتى  ًبأىيًّْيفَّ  يىضيرُّؾى  الى . أىٍكبىري  كىاهللي  اهللي، ًإالَّ  ًإلىوى  كىالى 

يٍ  أينىبّْئيكيـٍ  أىالى :}كقاؿ  ، رً ًبخى ـٍ اًلكي اىىا أىٍعمى ، ًعٍندى  كىأىٍرضى ـٍ ًميًككي ، ًفي كىأىٍرفىًعيىا مى ـٍ اًتكي ٍيرو  دىرىجى ـٍ  كىخى  ًمفٍ  لىكي
ًرًؽ، الذَّىىبً  ًإٍعطىاءً  ًمفٍ  كىاٍلكى ، تىٍمقىٍكا أىفٍ  كى ـٍ كي ، فىتىٍضًربيكا عىديكَّ يىٍضًربيكا أىٍعنىاقىييـٍ ؟ كى ـٍ ا: قىاليكا"  {أىٍعنىاقىكي مى  كى
 (2).{المَّوً  ًذٍكري }:قىاؿى  "،المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا ذىاؾى 

 الجوارح  عمل - ت

، المساف بو كنطؽ القمب، بو آمف بما تصديقان  الجكارح عمى ضرً في  الذم اإليمافمف أدلة  
َِّ ]:تعالى قكلو ًَ ُِقا اخَلْرَ فَ ًَ ْؿ َواْؾ ُُ قا َواْشُجُدوا َواْظبُُدوا َربَّ ًُ ـَ ـَ َآَمُْقا اْر َٚ افَِّذي ُِِحقنَ َيٚ َأُّيه ٍْ ْؿ ُت ُُ] 

 كالصياـ كالزكاة، كالصبلة الطيارة، :مثؿ جكارحو بعمؿ ويمانإ يصدؽ لـ فمف،...{88}احلج:
في المقابؿ عممو ك  إليمانو، منو تكذيبان  بيا لمعمؿ تركو كافكغيرىا مف األعماؿ؛  كالجياد كالحج
اإليماف  و أف يبيف لمناس كيفيةكقد أمر اهلل تعالى نبي ،إليمانو منو تصديقان بيا كاف ذلؾ  عمؿإذا 

َ ]:ىذه العبادات كأحكاميا، فقاؿ ببياف  بعمؿ الجكارح َر فُِتبَغِّ ـْ َزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افذِّ ْٕ ُبِر َوَأ َِِّْٔٚت َوافزه بِٚفَب

ُرونَ  َُّ ٍَ ْؿ َيتَ ُٓ َِّ ًَ ْؿ َوَف ِٓ ْٔ َل إَِف ُٕزِّ ِس َمٚ  {55}الـحل:[فَِِّْٚ
مُّ }:فكاف مف بيانو قكلو ، (3) كا كىمىا رىأىٍيتيميكًني صى

مّْي ة:}كتحذيره مف تركيا بقكلو  ،(4){أيصى بىٍيفى الشٍّْرًؾ كىاٍلكيٍفًر تىٍرؾى الصَّبلى ًؿ كى ، كقد (5){ًإفَّ بىٍيفى الرَّجي
، كىذا يفيد اختبلؿ ركف العمؿ في اإليماف (6)عمى قتاؿ الممتنع عف الصبلة أجمع الصحابة 

 عند مف ترؾ الصبلة.

 

                                                 

حديث  :3/1685، كراىة التسمية باألسماء القبيحة كبنافع كنحكه /اآلدب، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[2137رقـ
 .حديث صحيح،[3791: حديث رقـ4/706، فضؿ الذكر /أبكاب األدب ،]ابف ماجة: سنف ابف ماجو ((2
 (.2/613جالشريعة ) ،آلجرما( انظر: (3
 .[6008 :حديث رقـ8/9،باب رحمة الناس كالبيائـ، األدب ،]البخارم: صحيح البخارم( (4
 .[82:حديث رقـ1/88،باب بياف إطبلؽ اسـ الكفر عمى مف ترؾ الصبلة،اإليماف ،صحيح مسمـ(]مسمـ:(5
 (.1/302ج( انظر: النككم، المنياج)(6
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 اب َقبول العملبيان أسب -2

فِ ]قاؿ اهلل تعالى:  َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾ ُُ ََم إَِْلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إَِِلَّ َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمثْ َٕ ََم َأ َّٕ  ُؿْؾ إِ

ِف َأَحًدا َبَٚدةِ َربِّ ًِ ْك بِ َٓ ُيْؼِ ٚ َو ًَل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ    {221}الؽفف: [َؾ

ٚ]...: تعالى في ىذه اآلية ركنا العمؿ المقبكؿ، كىماف اهللبيَّ   ًَل َصٚحِلً َّ أم:  ...[,َظ
، كىذا مؤيده بما سبؽ ذكره أنفان مف لمناس نبيو محمد  وي مى جاء بو كعمَّ  ذممكافقان لشرعة اهلل ال

 مىفٍ :}، حيث قاؿ (1)تعميمو الصبلة كبيانو لكيفيتيا، كينسحب ذلؾ عمى سائر أمكر الديف
مىٍيوً  لىٍيسى  عىمىبلن  عىًمؿى  نىا عى  (2){.رىدّّ  فىييكى  أىٍمري

 جكامع مف كىك ،اإلسبلـ قكاعد مف عظيمةه  قاعدةه  الحديث ىذاقاؿ النككم رحمو اهلل: " 
 أف :األصكلييف مف يقكؿ لمف دليؿه ... ك...كالمخترعات البدع كؿ رد في صريح فإنو ، كممو
 (3)".الفساد يقتضي النيي

ِف َأَحًدا..].تعالى: قكلوك   َبَٚدِة َربِّ ًِ ْك بِ َٓ ُيْؼِ أم: عمبلن خالصان هلل تعالى يراد بو  ،[...َو
بلن  أىرىأىٍيتى " :فقاؿ عند ما جاءه كجيو، ال لمرياء كالسمعة، كىك ما أكده النبي   يىٍمتىًمسي  غىزىا رىجي

ادىىىا{،"وي لى  شىٍيءى  الى }:  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  "لىوي؟ مىا كىالذٍّْكرى  اأٍلىٍجرى  ثى  فىأىعى  اهللً  رىسيكؿي  لىوي  يىقيكؿي  "مىرَّاتو  ثىبلى
:{ لىوي  شىٍيءى  الى}،  ّا لىوي  كىافى  مىا ًإالَّ  اٍلعىمىؿً  ًمفى  يىٍقبىؿي  الى  اهللى  ًإفَّ }:قىاؿى  ثيَـ اًلصن  (4){.كىٍجييوي  ًبوً  كىاٍبتيًغيى  خى

كاب اهلل تعالى كمدح أفاد الحديث: أف مف خرج لمجياد، كأراد بخركجو الجمع بيف ث 
كأف ىذا الحكـ ال يقتصر عمى الخركج لمجياد فقط؛ بؿ  الناس لو؛ فقد بطؿ عممو كضاع ثكابو،

 (5)ينسحب عمى كؿ عمؿ يخالطو الرياء الذم يندرج تحت الشرؾ األصغر.

 بيان أسباب االنحراف العقدي -3

، منيا: مان كحديثان قديإال مف رحـ اهلل  مسممكفيعكد االنحراؼ العقدم الذم يقع فيو ال  ألسبابو

                                                 

 (.88كتاب الفكائد )ص ،( انظر: ابف القيـ(1
: حديث 3/1343، نقض األحكاـ الباطمة كرد محدثات األمكر /األقضية، حيح مسمـ( ]مسمـ: ص(2
 .[1718رقـ
 (.12/16ج( النككم، المنياج )(3
كقاؿ األلباني  ،[4333: حديث رقـ4/286، مف غزا يمتمس األجر كالذكر /الجياد، ( ]النسائي: السنف الكبرل(4

 "صحيح".(:1/118ج)،(52في السمسمة الصحيحة المختصرة برقـ)
 (.2/264الكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(1/536ج( انظر: المناكم، التيسير )(5
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 التشبو بالكفار  - أ

 ًشٍبرنا ًشٍبرنا قىٍبمىكيـٍ  كىافى  مىفٍ  سىنىفى  لىتىٍتبىعيفَّ مف اتباع سيبؿ األمـ الضالة، فقاؿ:} حذر النبي 
ا ًذرىاعن تَّى ًبًذرىاعو  كى ميكا لىكٍ  حى ٍحرى  دىخى ارىل اٍليىييكدي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا قيٍمنىا تىًبٍعتيميكىيـٍ  ضىب   جي  قىاؿى  كىالنَّصى
 (1){.فىمىفٍ 

كجحر الضب: ىك مف باب التمثيؿ  " أم: طيرؽ، كذكره الشبر كالذراعسىنىفى : "قكلو 
عمى شدة مكافقتيـ في المعاصي كالمخالفات الشرعية، كالضب حيكاف برم يشبو الكرف، كخصَّ 

بدع كاألىكاء الميًضمَّة؛ مأمتو لبعض باتباع  ، كىذا إخباره مف النبي (2)جحره  لضيقو كرداءتو
ؤلمـ الضالة قبميـ، حتى يتغير الدّْيف عند كثيرو مف المسمميف، كال يبقى الحؽ إال في بمكافقتيـ ل

قمةو كخاصةو مف األمة يثبتكف عمى دينيـ، ال يضرىـ مف عاداىـ لقياميـ عمى المنيج 
ؿ التحذير مف ذلؾ كالحرص ، كليس المراد بالحديث االستسبلـ لمكاقع كالقبكؿ بو؛ ب(3)الصحيح

 (4)عمى التمسؾ بالديف.

 ومن مظاىر التشبو بأىل الكتاب في األمة:

 ، كقد االحتفاؿ بالمكلد النبكم، كىك مف عادات النصارل الذيف يحتفمكف بميبلد عيسى  -

 ، كأناشيدىا التي تشبو ترانيـ رىباف النصارل.(6)، كحمؽ الذّْكر الصكفية(5)غيركا دينو

مى القبكر، مع أنو منييه عنوكالبناء ع -
 ، كقد أصبح ظاىران في مجتمعنا؛ حيث يرفع بعض (7)

مؼ الكثير مف الماؿ، بزعـ تقدير الناس قبكر ذكييـ مف الشيداء كغيرىـ بالرخاـ كنحكه بما يك
 لميت، كياليتيـ أنفقكا الماؿ في كجكه الخير المشركعة عف أكلئؾ األمكات لكاف خيران ليـ. ا

 إتباع أىؿ الكتاب أيضان؛ ما نراه مف بعض أبناء المسمميف في زماننا مف تقميد كمف مظاىر  -

                                                 

، :}لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ{قكؿ النبي  /االعتصاـ بالكتاب كالسنة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[7320حديث رقـ :9/103

القسطبلني،  ،(13/301ج)ك ،(6/498جابف حجر، فتح البارم) ،(16/219ج( انظر: النككم، المنياج)(2
 (.5/422جإرشاد السارم)

 (.33/94ج) كابف الممقف، التكضيح ،(10/366ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(3
 (.3/492ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( انظر: (4
 (.294)صابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ( انظر: (5
 (.398)صالفكزاف، اإلرشاد( انظر: (6
 (.362،210إغاثة الميفاف)ص ،( انظر: ابف القيـ(7
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أىؿ الكتاب في قصات شعر الرأس، كالمباس الضيؽ لمشباب كالنساء، كالحديث عف إعجابيـ 
بحياة المجتمع الغربي كأحكاـ تشريعاتيـ الكضعية الكضيعة، كاألدىى مف ذلؾ ما يجرم مف 

يف، كما عمـ أكلئؾ المعجبكف بأىؿ الكتاب أف مظاىرىـ زائفة لـ تطبيقيا في ببلد المسمم
يسعدكا بيا، كأنيـ ممُّكا تمؾ المظاىر، كيبحثكف دائمان دائبيف عف الطمأنينة كاالستقرار النفسي، 

ٍؿ ُأوَفئِ ]كما عممكا أنو في ديف اهلل تعالى القائؿ: ِْ بُِسقا إِيََمََنُْؿ بِيُ ِْ ْ َي ـَ َآَمُْقا َوََل ـُ افَِّذي ُؿ إَْم َؽ َْلُ

َتُدونَ  ْٓ     {93}األكعام: [َوُهْؿ ُم

 الغمو في الصالحين - ب

كًني الى :}عف الخركج عف نصكص الشرع في مدحو، فقاؿ  النبي  نيى  ا تيٍطري  كىمى
ارىل أىٍطرىتٍ  ـى  اٍبفى  النَّصى ٍريى ٍبديهي  أىنىا فىًإنَّمىا مى ٍبدي  فىقيكليكا عى  (1){.كىرىسيكليوي  المَّوً  عى

طراء النصارل لعيسى اإل  أف زعمكا أيلكىيتو،  طراء: ىك اإلفراط في المدح الباطؿ، كا 
ىذا لخكفو عمييـ مف الفتنة باإلفراط في تعظيمو، فأراد أف  كغيرىا مف أباطيميـ، كقكؿ النبي 

كلزكـ ذلؾ في كؿ حاؿ، كمف ذلؾ  ،تباعو، كيبيف أف تعظيمو يككف بطاعتو كايعمميـ كيحذرىـ
 (2).يفو بما شرع اهلل تعالى مف ألفاظو في مدحو كالثناء عميوكصفو كتشر 

عمييـ، ككاجبيـ نحكه، كما فيو رده عمى  كفي ىذا تكجيوه لؤليمة ببياف حؽ النبي  
بَّو  الصكفية الذيف جعمكا الذكر كالعبادة بالضرب عمى الدفكؼ كالغناء في مدح النبي  كحي

 بزعميـ.

ير العمماء، فبل يزاد فيو عمى فيـ السمؼ الذيف تعممكا كيدخؿ في ىذا الباب أيضان تكق 
نزاليـ منازليـ، فمف الناس مف يكالي ك يعادم في األدب مف النبي  ، ككيفية تكقير الناس كا 

شيخو أك مذىبو أك جماعتو بغير مستندو شرعي، بؿ قد يككف رأيو عمى خبلؼ النص بغير 
، كاألصؿ في ىذا الباب قد عيف الحؽ فيو   كؿ رحمو اهلل إذ قاؿ:" مالؾ بف أنس اإلماـلبسو

  ."(3) اهلل رسكؿ قبر إلى كأشار القبر، ىذا صاحب إال عميو كيؤخذ منو يؤخذ الناس

 
                                                 

، قكؿ اهلل:}كاذكر في الكتاب مريـ إذ انتبذت مف أىميا{ /أحاديث األنبياء، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[3445حديث رقـ :4/167

 ،(11/53جك)،(6/490جك)،(1/79جابف حجر، فتح البارم) ،(28/401ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(2
 (.1/30جكالصكاعؽ المرسمة الشيابية البف سحماف) ،(16/37جالعيني، عمدة القارم) ،(12/155جك)
 (.9/416ج)المغراكم، مكسكعة مكاقؼ السمؼ( (3
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        سوء الفيم عن اهلل ورسولو - ت

لىتٍ  "لىمَّا عف ابف مسعكد   ؿٍ ]نىزى ِْ بُِسقا إِيََمََنُْؿ بِيُ ِْ ـَ َآَمُْقا َوََلْ َي  يىا ، قيٍمنىا{93:}األكعام [...افَِّذي
ـي  الى  أىيُّنىا المَّوً  رىسيكؿى  :}لىٍيسى  يىٍظًم ا نىٍفسىوي"، قىاؿى : كىمى ؿٍ ...]تىقيكليكفى ِْ بُِسقا إِيََمََنُْؿ بِيُ ِْ لىـٍ  ،ًبًشٍرؾو  [...ََلْ َي  أىكى
ْ ...]:؟اًلٍبًنوً  ليٍقمىافى  قىٍكؿً  ًإلىى تىٍسمىعيكا ْك بِٚهللِ إِنَّ افؼِّ َٓ ُتْؼِ ٌؿ َظئِؿٌ َيٚ ُبَْلَّ  ِْ        (1).{{24}لؼامن:[َك فَُي

 في الشيء ضعىك ك ك  ،عمى إطبلقو الظمـفي اآلية  المرادبأف   الصحابة فيـ قعلما ك  
 ذلؾ، مف كاقفأشف الناس، االعتداء عمى حقكؽك  المعاصي ارتكابب النفس ظمـب ،مكضعو غير
 كأف محتمبلتو، بعض إلى هىر اظ عف يصرفو بياف أك قرينة دكفالظمـ في اآلية كاف  دك كر ألف 

كتحتاج إلى بيافو ترد إلى الكحي، خاصةن مسائؿ  مسائؿ الشرع التي تٍقصير عنيا األفياـ
ليزيؿ عنيـ المبس كيحفظيـ مف  مراد ربو  ليـ النبي  ؛ ألنيا ال تدرؾ بالعقؿ، بيفداعتقاال

أصؿ كؿ منكرو كضبللةو   ، ألف سكء الفيـ كعدـ الفقو عف اهلل تعالى كرسكلو(2)سكء الفيـ
ؿَّ بعض الناس المنكرات، فشربكا الخمر بتسميتو بغير اسمو، أك  نشأت في اإلسبلـ، فبو اٍستىحى
مزجو بما يخرجو عف اسمو بزعميـ، كاستيحؿ سيٍحتي الرَّشكة باسـ اليدية، كقيؿ بتعارض الكتاب 

تككؿ عمى اهلل تعالى كالثقة كالسنة، كظير التعصب لمرأم كالمذىب كالتقميد األعمى، كفسد ال
بنصر دينو كعباده بظف بعض أبناء األمة أف أىؿ اإلسبلـ في الدنيا يككنكف أذالء مغمكبيف 

كمف تبعيـ عف اهلل كرسكلو؛ فكانت فتنة الخكارج كالمتكممة  دائمان، كىيًجر فيـ الصحابة 
   (3)ظ المعتقد.كغيرىـ، ممف نشر الضبلؿ كأجاز الشرؾ كاإللحاد باسـ الديف كزعـ حف

لذلؾ ينبغي عمى طمبة العمـ أف ال يستعجمكا المبادرة بالدعكة إلى اهلل تعالى قبؿ إتماـ  
الطمب، كنيؿ التزكية مف أىؿ العمـ كاالختصاص، كعدـ التصدُّر لممسائؿ العظاـ كردىا لمعمماء، 

، مف منيج النبي  مع بياف أمكر الديف بطريقةو تناسب أفياـ المدعكيف، فمراعاة أفياـ الناس
ـً  ًفي ًلي قيؿٍ فقد أقرَّ مثؿ ذلؾ مف سائؿو قاؿ لو:"  ٍسبلى ٍنوي  أىٍسأىؿي  الى  قىٍكالن  اإٍلً دنا عى  :قيؿٍ }:قىاؿى ، بىٍعدىؾى  أىحى

 (4){.فىاٍستىًقـٍ  ًباهلًل، آمىٍنتي 

                                                 

حديث  :4/141، قكؿ اهلل تعالى:}كاتخذ اهلل إبراىيـ خميبل{ /أحاديث األنبياء، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 [3360رقـ
ابف حجر، فتح  ،(19/383جكابف الممقف، التكضيح ) ،(1/418ج، إكماؿ المعمـ)( انظر: القاضي عياض(2

 (.1/88جالبارم)
كتاب الركح البف  ،(2/183جإغاثة الميفاف ) ،البف القيـ ،(3/116ج( انظر: ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف)(3
 (.400)ص الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية ،(150،138،63)ص،القيـ
 .[38حديث رقـ :1/65، جامع أكصاؼ اإلسبلـ /اإليماف ،سمـ( ]مسمـ: صحيح م(4
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، كقد (1)كما ينبغي عمى عامة المسمميف تعمـ ما ال يمكف لممسمـ جيمو مف أمكر دينيـ 
ةه  اٍلًعٍمـً  طىمىبي :}النبي قاؿ  مىى فىًريضى ، كالسؤاؿ عما غمض عمييـ مف أمكر (2){ميٍسًمـو  كيؿّْ  عى

: ىك الجيؿ باألمر كعدـ االىتداء اٍلًعيّْ ، كالمراد ب(3){السُّؤىاؿي  اٍلًعيّْ  ًشفىاءى :}دينيـ، لقكؿ النبي 
 (4)إلى معرفتو

 لحرمة ذلؾ.    كعدـ إفتاء أنفسيـ أك غيرىـ مف المسمميف بغير عمـ

 اتباع اليوى - ث

  (5).ىك ميؿ النفس لمشيء، كيككف في الخير كالشر تعريف اليوى لغًة:

كىك فطرة في  ىك ميؿ النفس بطبعيا إلى ما يناسبيا كما تيكاه، :شرعاً  تعريف اليوى
 كغيره، الحؽ إلى الميؿ فيو فيدخؿ مطمقنا، كالميؿ المحبة بمعنى اليكل يطمؽ كقد،"(6)اإلنساف

 (7)".إليو كاالنقياد خاصة الحؽ محبة بمعنى استعمؿ ربماك 
 والمقصود ىنا ىو اليوى المذموم الذي يكون لغير الحق، وىو ينقسم إلى قسمين 

  الذم يككف باتباع الشيكات، كحكمو أنو يفسؽ فاعمو.اليكل  القسم األول:

 (8)ران.يككف لبلبتداع في الديف، كىك األخطر كاألعظـ ش الذم القسم الثاني:

بصاحبو،  س باتباع ىكاىا المذمكـ الذم ييكمىك ميؿ النفك : الثاني ىنامنيما د راكالم 
فيؤدم إلى حدكث البدع كالمخترعات في الدّْيف، فاهلل تعالى لـ يذكر اليكل في كتابو إال ذمو، 

قدـ ىكاه ، فمـ تنشأ البدع بيف المسمميف إال لما ظير بينيـ مف ي(9)إال ما قيده ككذلؾ النبي 
عمى أدلة الشرع، كلـ يأخذىا مأخذ االفتقار إلييا، كالتعكيؿ عمييا ثـ العمؿ بتكجيييا، بؿ جعؿ 

                                                 

 (.1/442ج) ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( انظر: (1
 (.2/727ج)،(3913ؤللباني برقـ)ل صحيح الجامعصحيح.انظر:،[(4/245ج)المعجـ األكسط ]الطبراني،((2
 .حديثه حسف ،[(5/173جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (3
 (.1/287جالفائؽ في غريب الحديث )، ملزمخشر ا( انظر: (4
 (.2/1001جالمعجـ الكسيط ) ،مصطفى كآخركف انظر: ((5
 (.469ركضة المحبيف )صابف القيـ، ، (12ذـ اليكل )صابف الجكزم، ( انظر: (6
 (.390)ص جامع العمـك كالحكـ، ابف رجب( (7
 (.28/132ج) ( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل(8
 (.469ركضة المحبيف )ص، قيـ( انظر: ابف ال(9



2:9 

 

أكلئؾ النظر لؤلدلة مف كراء قكاعد كأصكؿ ىكاىـ، فإف كافقت األدلة ىكاىـ استعانكا بيا دكف 
ف خالفت ىكاىـ ردكىا بالتأكيؿ أك التضعيؼ.  (1)جعميا أصبلن، كا 

مىٍيكيـٍ  أىٍخشىى ًممَّا ًإفَّ  }قكلو  مف اتباع اليكل في أحاديث عدة، منيا:  كقد حذر النبي  عى
ـٍ  ًفي اٍلغىيّْ  شىيىكىاتً  ـٍ  بيطيكًنكي كًجكي فيري تً  كى ميًضبلَّ  (2){.اٍليىكىل كى

، فيتفرقكف المسمميف بيف ىذا الحديث أف فتنة اليكل تفتح أبكاب الغي كالبدع عمى 
تحاسدكف كيتباغضكف كيتقاطعكف، بعد أف يككنكا عمى قمب رجؿ شيعان كأحزابان، ي يصبحكفك 

حدكث ما حذر  ، كقد أكد النبي (3)كاحد، فبل ينجكا منيـ إال أصحاب المنيج النبكم الغرباء
نَّوي :}منو في ىذا الحديث فقاؿ  ارىل أىٍقكىاـه  أيمًَّتي ًفي سىيىٍخريجي  كىاً  ا اأٍلىٍىكىاءي  ًتٍمؾى  ًبًيـٍ  تىجى ارىليىتى  كىمى  جى

اًحًبًو، اٍلكىٍمبي  مىوي  ًإالَّ  مىٍفًصؿه  كىالى  ًعٍرؽه  ًمٍنوي  يىٍبقىى الى  ًبصى  ًبمىا تىقيكميكا لىـٍ  لىًئفٍ  اٍلعىرىبً  مىٍعشىرى  يىا كىاهللً  ،دىخى
اءى  ـٍ  ًبوً  جى ـٍ   نىًبيُّكي  (4){.ًبوً  يىقيكـى  الى  أىفٍ  أىٍحرىل النَّاسً  ًمفى  لىغىٍيريكي

مرض يصيب الكبلب، فيصبح كمجنكف، فبل يعض أحدان إال حدثت  : ىكاٍلكىٍمبي المراد ب 
تباع بدع ستدخؿ كستسرم في األمة بسبب اغريبة شديدةه مميتة، كالمراد: أف ال لو أحكاؿ مرضية

 (5)اليكل كما يدخؿ داء الكىٍمب كيسرم في صاحبو فيفتؾ بو.

ْؿ ]:مف شر ىكل أعدائو كفتنتو، فقاؿ  كقد حذر اهلل تعالى نبيو   ُٓ َْْٔ ْؿ َب ُُ َوَأِن اْح

َزَل اهللُ إَِفَْٔؽ  ْٕ ًِْض َمٚ َأ ـْ َب تُِْقَك َظ ٍْ َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َواْحَذْرُهْؿ َأْن َي َزَل اهللُ َو ْٕ  فبيَّ ، ك {:5}ادائدة:[...بََِم َأ
  أف مف أسباب مخالفة النبي تباع اليكل، فقاؿ كعصيانو ا:[َِْؿ  َؾِْ٘ن ََلْ َيْستَِجٔبُقا فََؽ َؾْٚظ

قَن َأْهَقاَءُهْؿ  ًُ ََم َيتَّبِ َّٕ ُف َهَقاُه ]كقاؿ تعالى:، {61}الؼصص:[...َأ َذ إَِْلَ َ ـِ اَّتَّ َٝ َم ، {34}اجلاثقة:[...َأَؾَرَأْي
، (6)االستفياـ في اآلية لمتعجب ممف جعؿ ىكاه إليو يعبده، بأف يتخذ ما  يستحسنو كينقاد إليو

ألنيا تناسب ىكاه، كمف أمثمة ذلؾ بيف  ؛، كيفضؿ أحكاـ البشركىذا يشبو مف يرد حكـ الشرع
دىـ ال يكرث المسمميف أكؿ حقكؽ النساء في الميراث، بحججو منيا: أف العيرؼى عند أىؿ بم

                                                 

كجامع  ،ابف رجب ،(2/683ج) االعتصاـ، الشاطبي ،(13/142ج) ( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل(1
 (.390)ص العمـك كالحكـ

 .رجالو ثقات رجاؿ الصحيح ،[(33/18ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (2
 كما بعدىا. ،(9/50جمكسكعة مكاقؼ السمؼ ) ،لمغراكما( انظر: (3
 .إسناده حسف ،[(28/135جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (4
 (.9/1806جالعظيـ أبادم، عكف المعبكد)انظر: ( (5
 (.16/166ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(6
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أف ميراث النساء يضيع ماليـ، كيدخؿ الغريب بينيـ، كنحك ذلؾ مما  النساء، أك أنيـ يركف
ـي بو اليكل مف دكف اهلل تعال كَّ  ى.ييحى

 ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي المَّييَـّ ه:}كتحذيره مف فتنة اليكل، دعاؤ  كقد كاف مف ىدم النبي  
ؽً  ميٍنكىرىاتً   (1){.كىاأٍلىٍىكىاءً  كىاأٍلىٍعمىاؿً  اأٍلىٍخبلى

  

                                                 

كقاؿ األلباني في صحيح  ،[3591: حديث رقـ5/544، دعاء أـ سممة /الدعكات، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(1
 (:"صحيح".1/278ج) ،(1298الجامع برقـ)
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 ثانيالمبحث ال
 المنيج النبوي في تصحيح العقيدة من خبلل الشعائر التعبدية 

مقتضى إيمانيـ، كذلؾ بالقياـ بالشعائر التعبدية حتى أمر اهلل تعالى عباده بالعمؿ ب 
ـَ َآَمُْقا :، فقاؿ (1)يكتمؿ إيمانيـ الفطرم كالعممي كتصح عقيدتيـ ظاىران كباطنان  ٚ افَِّذي َ ]َيٚ َأُّيه

َل َظَذ َرُشقفِفِ  َٕزَّ   {736}افْسٚء: [...َآِمُْقا بِٚهللِ َوَرُشقفِِف َوافَُِتِٚب افَِّذي 

الشعائر يجد أنيا تقكـ عمى إفراد اهلل بالعبادة، فيبقى العبد متصبلن بقمبو  كالمتتبع ليذه 
فيثبت عمى دينو حتى يمقاه، كيدعك إلى تكحيد اهلل مف خبلؿ ذلؾ،  كلسانو كجكارحو بربو 
، كفيما يمي نقؼ مع ما تيسر جمعو مف منيجو لتصحيح العقيدة مف كىذا ىك منيج النبي 
 خبلؿ تمؾ الشعائر.

 العقيدة من خبلل الذكر والدعاء تصحيحالمنيج النبوي في مب األول: المط
  .العقيدة من خبلل الذكر تصحيحالمنيج النبوي في  أواًل:

 ه من خبلل الذكر إثبات تنزيو الرب وما يقتضي ذلك من توحيد - أ

نَّتىكيـٍ :}قاؿ النبي   ذيكا جي :قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل، أىًمٍف عىديك  قىٍد  {،خي ؟ قىاؿى رى لىًكٍف }حىضى ، كى الى
ـٍ ًمفى النَّارً  نَّتيكي ، فىًإنَّييفَّ يىٍأًتيفى يىٍكـى  ؛جي ٍمدي ًلمًَّو، كىالى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، كىاهللي أىٍكبىري افى اهلًل، كىاٍلحى : سيٍبحى قىٍكؿي

اتي  اًلحى ، كىىيفَّ اٍلبىاًقيىاتي الصَّ ميعىقّْبىاتو نّْبىاتو كى ًة ميجى   (2){.اٍلًقيىامى

نَّتىكيـٍ :}قكؿ النبي   ذيكا جي فىًإنَّييفَّ يىٍأًتيفى يىٍكـى {، أم: خذكا ما يقيكـ كيستركـ، كقكلو:}خي
نّْبىاتو {، أم: ثكاب قكؿ كتكرار ىذه الكممات المذككرة في ىذا الحديث، كقكلو:}اٍلًقيىامىةً  {، أم: ميجى

{، أم: أف ىذه الكممات التي قّْبىاتو ميعى المتقدمات أمامكـ لمحماية مف العذاب بالشفاعة، كقكلو:}
يعقب بعضيا بعضان في الذكر تأتي مف كرائكـ كمف أمامكـ يكـ القيامة لحراستكـ مف ىكؿ ذلؾ 

اتي اليكـ لتشفع لكـ، كقكلو:} اًلحى {، أم: ما يبقى مف العمؿ لفاعمو بعد فناء الدنيا ىيفَّ اٍلبىاًقيىاتي الصَّ
  (3)يـك القيامة في الجنة.

                                                 

 (.209السعدم، تفسير السعدم)ص ،(6/80ج( انظر: ابف تيمية، درء التعارض)(1
 :9/313، ثكاب مف سبح اهلل مائة تسبيحة كتحميدة كتكبيرة /عمؿ اليـك كالميمة، ( ]النسائي: السنف الكبرل(2

 ح".(:"صحي1/612ج)،(3214كقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ) ،[10617حديث رقـ
المناكم، التيسير  ،(5/164جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(1/303جالنياية ) ،ابف األثير ( انظر:(3
 (.5/469جالصنعاني، التنكير) ،(2/729ج( ك)1/1041ج)
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: ىي أنيا نالت شرفان عظيمان التصحيح العقدي من خبلل الذكر بيذه الكمماتووجو  
ثبات صفات الكبرياء هلل تعالى،  باشتماليا عمى جممة أنكاع الذكر مف التنزيو كالتحميد كالتكحيد كا 

افى اهللً كداللتيا عمى جميع المطالب اإلليية إجماالن، فيي تبدأ بقكؿ:} ًب {، التي تفيد تنزيو الرَّ سيٍبحى
بصفات الجبلؿ  سبحانو كتعالى عما ال يميؽ بو، فكانت مستحقةن لمتقديـ ألنيا تفيد كمالو 

كالكماؿ التي ال يشكبيا نقص، كعطؼ بعدىا بما يميؽ بذلؾ التنزيو مف استحقاؽ المنزه مف 
ٍمدي ًلمَّوً الثناء بقكؿ:} كاألنداد  {، كعطؼ بعدىا بما يكجب ذلؾ التنزيو كالثناء بنفي الشركاءاٍلحى

{، كختـ نظاـ ىذا اإلجبلؿ الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كاآللية عف اهلل تعالى، المستحؽ لمعبادة كحده بقكؿ:}
{، التي تفيد قيره كعمكه، كىبلؾ كؿ شيءو إال كجيو، كأنو سبحانو أكبر اهللي أىٍكبىري كالتعظيـ بقكؿ:}

  (1)مف أف ينزه غيره كيحمد كيعبد كيعظـ مثمو.
 عث والنشور والثواب والعقاب من خبلل الحث عمى الذكر إثبات الب - ب

ـٍ :}عمى ذكر اهلل تعالى كبيَّف ثكابو، كمما ذكره في ذلؾ قكلو  حث النبي  أىالى أينىبّْئيكي
ـٍ ًمٍف ًإٍنفىاؽً  ٍيره لىكي ـٍ كىخى اًتكي ـٍ كىأىٍرفىًعيىا ًفي دىرىجى ًميًككي ـٍ كىأىٍزكىاىىا ًعٍندى مى اًلكي ٍيًر أىٍعمى ٍيره  ًبخى ًرًؽ كىخى الذَّىىًب كىاٍلكى

ـٍ قىاليكا بىمىى قىاؿى ًذٍكري المَّ  يىٍضًربيكا أىٍعنىاقىكي ـٍ كى ـٍ فىتىٍضًربيكا أىٍعنىاقىيي كي ـٍ ًمٍف أىٍف تىٍمقىٍكا عىديكَّ  (2){.ًو تىعىالىىلىكي

اًلكيـٍ قكلو:} ٍيًر أىٍعمى ـٍ  أىٍزكىاىىا{، أم: أفضميا، كقكلو:}خى ًميًككي م: أنماىا كأطيرىا عند {، أًعٍندى مى
اًتكيـٍ ربكـ، كقكلو:} {، أم: أكثر األعماؿ التي ترفع الدرجات في الجنة، كىأىٍرفىًعيىا ًفي دىرىجى

ـٍ {، أم الفضة، كقكلو:}اٍلكىًرؽً كقكلو:} يىٍضًربيكا أىٍعنىاقىكي ـٍ كى {، أم تقتمكىـ كيقتمككـ، فىتىٍضًربيكا أىٍعنىاقىيي
عماؿ في الشرؼ، كأف الذكر أرفعيا كال يعدلو شيء، كأنو يبلـز كقد أفاد الحديث تفاكت رتب األ

كؿ األعماؿ، كليس المراد بالذكر ىك ذكر المساف المجرد فقط؛ بؿ المراد بو الذكر الكامؿ الذم 
 اجتمع فيو حضكر بالتفكر، كاستحضار عظمة اهلل تعالى كخشيتو، كأعظـ ذلؾ الذكر ىك قكؿ :

 مييـ الصبلة كالسبلـ كأنزؿ الكتب.اهلل الخمؽ ألجميا، كأرسؿ الرسؿ ع التي خمؽ(3)"ال إلو إال اهلل"

 

                                                 

كالمناكم، التيسير  ،(10/486جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(8/60ج) ( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح(1
 (.2/270ج) ، التنكيرالصنعاني ،(1/377ج)

كقاؿ األلباني  ،[3377: حديث رقـ5/389، ما جاء في فضؿ الذكر /الدعكات، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(2
 (:"صحيح".1/513ج) ،(2629في صحيح الجامع برقـ)

 الصنعاني، التنكير ،(1/814جكالمناكم، التيسير ) ،(11/210ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(3
 .(4/382،381ج)
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فيك ظاىره مف خبلؿ الترغيب بذكر  أما ما في الحديث من الدعوة إلى تصحيح العقيدة 
اهلل كالذم أرفعو قكؿ :"ال إلو إال اهلل"، حيث دأب المسممكف عند قراءة الحديث عمى مسامعيـ 

 ف اجتماعيـ أنيـ بمجرد سماعيـ قكؿ قارئ الحديث آخر كممة فيوفي المساجد كغيرىا مف أماك
أساس العقيدة، كرأس األمر في اإلسبلـ،  { يقكلكف :"ال إلو إال اهلل"، كىذه الكممة ىيًذٍكري المَّوً }

كما أنو دعا إلى تصحيح العقيدة مف خبلؿ الدعكة لئليماف باليـك اآلخر كما فيو مف الثكاب، كما 
ر مف ذكر اهلل تعالى كالمداكمة عميو؛ ألف ذلؾ يحجب العبد عف الكقكع في حث عمى اإلكثا

اآلثاـ، كيحفظو مف كيد الشيطاف الذم يدعك حزبو ليككنكا مف أصحاب السعير، كىذا أيضان مف 
 اإليماف كدليؿه عمى صحة االعتقاد.  

 الدعاء العقيدة من خبلل تصحيحالمنيج النبوي في ثانيًا: 

أذف اهلل في دعائو، كعمَّـ الدعاء في كتابو لخميقتو، ض رحمو اهلل: "قاؿ القاضي عيا 
الدعاء ألمتو، كاجتمعت فيو ثبلثة أشياء: العمـ بالتكحيد، كالعمـ بالمغة، كالنصيحة   كعمَّـ النبيي 

  ، كيمكف إبراز بعض ذلؾ مف السُّنُّة فيما يمي:"(1)لؤلمة، فبل ينبغي ألحد أف يعدؿ عف دعائو 

 والتحذير من الشرك إلى توحيد اهلل تعالى الدعوة - أ

لدعائو، خاصةن عند الضيؽ كشدة الحاجة، حتى  ًفطىري الناس تدفعيـ نحك ربيـ  
ـْ ]، قاؿ تعالى: (2)الكفار منيـ

ًٜ َفئِ َٔ ٍْ ًظٚ َوُخ ُف َتََضه َٕ ََمِت افَزِّ َوافَبْحِر َتْدُظق ُِ ـْ ُط ْؿ ِم ُُ ٔ ـْ ُيَْجِّ ُؿْؾ َم

ـْ هَ  ٚ ِم َٕ َجٚ ْٕ ـَ َأ ٚـِِري ـَ افنَّ َـّ ِم َٕ ق ُُ ممشركيف: مف ينقذكـ ل قؿأييا الرسكؿ أم يا ، {74}األكعام: [ِذِه َفَْ
بقمكبو خاضعةو كألسنةو ال تفتر عف  عندىا اءدعإليو بال فتمجؤك  ،البر كالبحر شدائد ككرباتمف 

  (3)!.؟دعائو، فإذا نجاكـ كأصبحتـ في حالة الرخاء دعكتـ معو غيره
ليصحح االعتقاد في كؿ نكاحيو؛ كاف مف منيجو استثمار  لذم بعثو ربو ا كالنبي  

سمع رجبلن   المكاقؼ لتصحيح العقيدة كبياف أحكاـ الشريعة كآدابيا في مكاطف عدة منيا، أنو 
دي الصَّ :"، يقكؿيدعك ـٍ المَّييَـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًبأىنّْي أيشيدؾ أىنَّؾى الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى اأٍلىحى لى ـٍ يىًمٍد كى دي الًَّذم لى مى

                                                 

 (.1/15جالفتكحات الربانية عمى األذكار النككية) ،ابف عبلف ((1
 (.96قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة )ص ،انظر: ابف تيمية ((2
 (.260السعدم، تفسير السعدم)ص ،(7/8ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(3



314 

 

ده  ـٍ يىكيٍف لىوي كيفيكنا أىحى لى كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىٍد سىأىؿى المَّوى ًباٍسًمًو اأٍلىٍعظىـً }:فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  "،ييكلىٍد كى
ابى  ذىا ديعي ًبًو أىجى   (1){.الًَّذم ًإذىا سيئؿ ًبًو أىٍعطىى كىاً 

{، ىذا تكسؿه باإليماف باهلل تعالى، كىك المَّييَـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًبأىنّْي أيشيدؾ} في الحديث: قكلو 
مىدي ، كمعنى }(2)تكسؿه مشركع ، (3){، أم: السيد الذم يقصد في قضاء الحكائج عمى الدكاـالصَّ

كما  ، كاسـ اهلل األعظـ ىك}اهلل{(4){، أم: الذم ال مثيؿ لو في أسمائو كصفاتو كأفعالوكيفيكناك}
    (5)يث.ددلت عمى ذلؾ اآلثار، كالتي منيا ىذا الح

: ىك بياف فضؿ التكحيد كحث المسمميف عمى ووجو التصحيح العقدي في الحديث 
يككف بمثؿ ىذا ال بدعاء أصحاب  (6)إخبلص النية هلل تعالى في أعماليـ، كأف التكسؿ المشركع
الكافر إذا سمع بالحديث باإليماف مف القبكر، كنحك ذلؾ مف التكسؿ البدعي، كما فيو دعكة 

 خبلؿ ترغيبو ببياف ما يككف سببان في قضاء حكائجو.
 الدعوة لمتوحيد من خبلل الصبلة عمى النبي  - ب

ِهقَن ]:فقاؿ تعالى ، ي محمدنبالبالصبلة عمى عباده  أمر اهلل   َتُف ُيَه َُ إِنَّ اهللَ َوَمََلئِ

ٚ افَّذِ  َ قا َتْسًَِِٔم َظَذ افَّْبِلِّ َيٚ َأُّيه ُّ ِِّ ِْٔف َوَش َِ ِهقا َظ ـَ َآَمُْقا َص   {67}األحزاب:[ ي

عند المبلئكة، كصبلة  ه عمى النبي بلة اهلل تعالى في اآلية: ىي ثناؤ المراد بص 
فإنو يدعك ربو تعالى أف يثني  ، كالعبد كمما صمى عمى النبي (7)كاالستغفار المبلئكة: الدعاء

، قاؿ ابف كثيرو رحمو (8)ي تكريمو كتشريفو، كىذا مف محابّْ اهلل تعالىعمى حبيبو كخميمو كيزيد ف
                                                 

كقاؿ األلباني في التعميقات  ،[892رقـحديث  :3/174، األدعية /الرقائؽ، ( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف(1
 :"صحيح".(889)حديث رقـ (،2/247)الحساف

 (.295)ص قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة ابف تيمية، ( انظر:(2
السعدم،  ،(9/445جالمباركفكرم، تحفة األحكذم) ،(8/528ج) ( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(3

 (.937)ص تفسير السعدم
 (.937السعدم، تفسير السعدم)ص ،(9/445جالمباركفكرم، تحفة األحكذم) ( انظر:(4
 (.1/32جابف القيـ، مدارج السالكيف) ،(1/161ج)الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار( انظر: (5
ابف  ( التكسؿ: ىك ما شرعو اهلل تعالى لعباده بقصد التقرب إليو مف األعماؿ الكاجبة كالمستحبة. انظر:(6

 (.82)ص مة في التكسؿ كالكسيمةقاعدة جمي، تيمية
مىى  ،التفسير، ( انظر: ]البخارم: صحيح البخارم(7 مُّكفى عى مىبلىًئكىتىوي ييصى ترجمة باب قكلو:}ًإفَّ المَّوى كى

 .(19/126جالعيني، عمدة القارم) [،(6/120ج)،النًَّبي{
 (.454جبلء األفياـ )ص، ( انظر: ابف القيـ(8
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أف اهلل سبحانو أخبر عباده بمنزلة عبده كنبيو عنده في المؤل  :المقصكد مف ىذه اآلية اهلل:"
ثـ أمر تعالى أىؿ  ،لمقربيف، كأف المبلئكة تصمي عميواألعمى، بأنو يثني عميو عند المبلئكة ا

الصبلة كالتسميـ عميو، ليجتمع الثناء عميو مف أىؿ العالميف العمكم كالسفمي العالـ السفمي ب
  (1)".جميعان 

، كمنيا ما ىك مستحب، أما الكاجب  كحيكـ الصبلة عمى النبي   منيا ما ىك كاجبه
فمرة في عمر العبد امتثاالن لؤلمر في اآلية، ككاجبه في التشيد األخير مف الصبلة، كأما 

، حث عميو النبي (2)سنف اإلسبلـ كشعار أىمو مرغبه في اإلكثار منو المستحب فيك مف
كجعؿ منو ما ىك مقيده في أكقاتو مخصكصةو، كمنو ما أطمقو، أما المقيد فمثؿ قكؿ النبي 

{: مى مَّى عى ، فىًإنَّوي مىٍف صى مىيَّ مُّكا عى ا يىقيكؿي ثيَـّ صى ، فىقيكليكا ًمٍثؿى مى مَّى اهلل ًإذىا سىًمٍعتيـي اٍلميؤىذّْفى ةن صى يَّ صىبلى
مىٍيًو ًبيىا عىٍشرنا      (3){.عى

ةى قاؿ :"قمت يا رسكؿ اهلل  كأما المطمؽ فمثؿ ما ركاه أيبي بف كعب   ًإنّْي أيٍكًثري الصَّبلى
مىٍيؾى  ًتي ،عى بلى ـٍ أىٍجعىؿي لىؾى ًمٍف صى ا ًشٍئتى :}فىقىاؿى  "،فىكى بيعى  :قيٍمتي " :قىاؿى  {،مى ًشٍئتى فىًإٍف مىا } :قىاؿى  "،الرُّ

ٍيره لىؾى  ٍيره لىؾى :}قىاؿى  "،النٍّْصؼى " :قيٍمتي  {،ًزٍدتى فىييكى خى ا ًشٍئتى فىًإٍف ًزٍدتى فىييكى خى  :قيٍمتي " :قىاؿى  {،مى
ٍيره لىؾى :}قىاؿى  "،فىالثُّميثىٍيفً  ا ًشٍئتى فىًإٍف ًزٍدتى فىييكى خى ًتي كيمَّيىا:" قيٍمتي  {،مى بلى ا تيٍكفىى ًإذن :}قىاؿى  "،أىٍجعىؿي لىؾى صى

ييٍغفىري لىؾى ذىٍنبيؾى    (4).{ىىمَّؾى كى

ًتي:"قكؿ أيبي   ـٍ أىٍجعىؿي لىؾى ًمٍف صىبلى ء، كالمقصكد مف دعاال "، المراد بالصبلة ىنافىكى
مف كقت كرد الدعاء  ؿ جزءان ف لو كردان مف الدعاء في يكمو أك ليمتو، فأراد أف يجعأ قكلو ىذا

عمى الزيادة مف الصبلة عميو في كرده ذلؾ حتى قاؿ  ، فحثو النبي صبلة عمى النبي 
ًتي كيمَّيىا:"أبيه  بلى فبدالن  ،"، أم كؿ كقت كرد الدعاء يجعمو صبلة عمى النبي أىٍجعىؿي لىؾى صى

ينشغؿ مثبلن بطمب الرزؽ كالعافية ككؿ خيرو في الدنيا، كطمب المغفرة كسؤاؿ الجنة مف  مف أف
عف جزاء ذلؾ  ، فأخبره النبي بالصبلة عمى النبي  أمكر اآلخرة، فإنو يستبدؿ ذلؾ

ييٍغفىري لىؾى ذىٍنبيؾى بقكلو:} {، أم: أف اهلل يكفيو ما أىمو مف أمر الدنيا كاآلخرة، ألنو ًإذنا تيٍكفىى ىىمَّؾى كى
مرة صمى عميو اهلل بيا عشران، ثـ إف المسمـ إذا دعا ألخيو المسمـ فإف  كمما صمى عمى النبي 

                                                 

 (.6/457ج) لعظيـ( ابف كثير، تفسير القرآف ا(1
 (.6/469،460ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(2
 [.384: حديث رقـ1/288، استحباب القكؿ مثؿ قكؿ المؤذف /الصبلة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
 ،[2457: حديث رقـ4/245، ما جاء في صفة أكاني الحكض /صفة القيامة، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(4

 (:"حسفه صحيح".2/137ج)،(1670جبرقـ) ،صحيح الترغيب كالترىيبكقاؿ األلباني في 
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لىؾى ًبًمٍثؿو تقكؿ:}المبلئكة  ، فإف كاف ىذا في حؽ آحاد المسمميف، فكيؼ إذا كاف في (1){آًميفى كى
  .(2)حؽ مف كاف أكلى بذلؾ؛ كىك النبي 

أنيا متضمنة أليصكؿ  ووجو التصحيح العقدي من خبلل الصبلة عمى النبي  
نعامو عمى إكمعرفة  ة لذكر اهلل تعالى كشكرهإنيا متضمناإليماف، قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل :"

الو أف كسؤ  ،ذكر اهلل كذكر رسكلو ىصبلتو عم قد تضمنت فالمصمي عميو  ،عبيده بإرسالو
 بؿ ىي متضمنة لئلقرار بكجكب ،فيي متضمنة لكؿ اإليماف...ىموأيجزيو بصبلتو عميو ما ىك 

خباره أو في كتصديق ،رساؿ رسكلوا  ك  ،رادتو كحياتو ككبلموا  كعممو كسمعو كقدرتو ك  ،لرب المدعكا
متضمنة لعمـ العبد  فالصبلة عميو  ،صكؿ اإليمافأكال ريب أف ىذه ىي  ،ككماؿ محبتو ،كميا

  (3)".عماؿفضؿ األأت مف ذلؾ كتصديقو بو كمحبتو لو فكان

 العقيدة من خبلل الصبلة وبناء المساجد تصحيحالمنيج النبوي في المطمب الثاني: 
 عقيدة من خبلل الصبلةال تصحيحالمنيج النبوي في  أواًل:

ركفه مف أركاف اإلسبلـ، كىي مفركضة عمى العبد في أكقاتو محددةو تقاـ فييا، الصبلة  
ِمَِْغ ـَِتًٚبٚ َمْقُؿقًتٚ...]، قاؿ اهلل تعالى:(4)ال تصح إال بذلؾ ْٗ ْٝ َظَذ اُد َٕ ٚ ـَ ََلَة     {214}الـساء: [إِنَّ افهَّ

صحة العقيدة كتكحيد اهلل تعالى، لذلؾ كاف مف  مىكالصبلة مف شعائر اإلسبلـ التي تدؿ ع
 مف خبلؿ شعائرىا، كمف ذلؾ:  يح العقيدة كتكحيد الخالؽ حاالىتماـ بيا لتص منيج النبي 

أن الصبلة ليا نداء، وىو األذان يعرف من خبللو دخول وقتيا، ويدعى الناس بو  - أ
 لبلجتماع ألدائيا في جماعة.

 تعريف األذان لغًة، وشرعاً 

  (5)ألذاف لغةن: ىك النداء كاإلعبلـ.ا

                                                 

 حديث رقـ :4/2094، فضؿ الدعاء لممسمميف بظير الغيب /الذكر كالدعاء، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
2733]. 

 (.7/153جالمباركفكرم، تحفة األحكذم) ،(1/193ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
 (.453)ص جبلء األفياـ ،( ابف القيـ(3
 (. 198( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(4
 (.1/11جالمعجـ الكسيط ) مصطفى كآخركف، ،(13/9ج) ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب(5
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ظيار شعائر  األذاف شرعان: ىك اإلعبلـ بدخكؿ كقت الصبلة، كالدعاء ألدائيا في جماعة، كا 
  (1)اإلسبلـ، بألفاظو مخصكصةو مثناةو، قد عيَّنيا الشرع.

 وقت مشروعية األذان

، قاؿ ابف عمر (2)ؾبعد اليجرة كلـ يكف مشركعان قبؿ ذل النبكية شرع األذاف في المدينة 
ةى لىٍيسى يينىادىل لىيىا رضي اهلل عنيما:" يَّنيكفى الصَّبلى ًدينىةى يىٍجتىًمعيكفى فىيىتىحى  ،كىافى اٍلميٍسًمميكفى ًحيفى قىًدميكا اٍلمى

ا ًفي ذىًلؾى  ييـٍ  ،فىتىكىمَّميكا يىٍكمن ارىل :فىقىاؿى بىٍعضي قى ، اتًَّخذيكا نىاقيكسنا ًمٍثؿى نىاقيكًس النَّصى ييـٍ كى بىٍؿ بيكقنا  :اؿى بىٍعضي
ةً  :فىقىاؿى عيمىري  ،ًمٍثؿى قىٍرًف اٍليىييكدً  ؿي قيـٍ :}فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  "،أىكىالى تىٍبعىثيكفى رىجيبلن يينىاًدم ًبالصَّبلى يىا ًببلى

ةً    (3){.فىنىاًد ًبالصَّبلى

كعف عبد بف زيد  
ؿه يى ، قاؿ:" (4) ٍحًمؿي نىاقيكسنا ًفي يىًدًه، فىقيٍمتي لىوي: طىاؼى ًبي كىأىنىا نىاًئـه رىجي

ا تىٍصنىعي ًبوً يىا عىبٍ  : مى ؟ قىاؿى : أىفىبلى أىديلُّؾى دى اهلًل أىتىًبيعي النَّاقيكسى ًة، قىاؿى : نىٍدعيك ًبًو ًإلىى الصَّبلى : فىقيٍمتي ؟ قىاؿى
ٍيره ًمٍف ذىًلؾى عى  : تى مىى مىا ىيكى خى : فىقيٍمتي لىوي: بىمىى، قىاؿى ، اهللي أىٍكبىري اهللي ؟ قىاؿى قيكؿي اهللي أىٍكبىري اهللي أىٍكبىري

مَّدنا رىسيكؿي اهللً  ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، أىٍشيىدي أىفَّ ميحى ، أىٍشيىدي أىفَّ أىٍكبىري
يَّ  ًة، حى مىى الصَّبلى يَّ عى مَّدنا رىسيكؿي اهلًل، حى ًح، اهللي  ميحى مىى اٍلفىبلى يَّ عى ًح، حى مىى اٍلفىبلى يَّ عى ًة، حى مىى الصَّبلى عى

، الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي أىٍكبىري اهللي أى  : فىمىمَّا أىٍصبىٍحتي أىتىٍيتي رىسيكؿى اهلًل ...ٍكبىري ، فىقىاؿى ًإنَّيىا }فىأىٍخبىٍرتيوي ًبمىا رىأىٍيتي
ؽّّ ًإٍف شىاءى اهللي، فى  ٍؤيىا حى ٍكتنا ًمٍنؾى لىري ذٍّْف ًبًو، فىًإنَّوي أىٍندىل صى مىٍيًو مىا رىأىٍيتى فىٍمييؤى ؿو فىأىٍلًؽ عى ـٍ مىعى ًببلى  قىاؿى  {،قي

: فىسىًمعى ًبذىًلؾى ": ييؤىذّْفي ًبًو، قىاؿى مىٍيًو كى عىٍمتي أيٍلًقيًو عى ؿو فىجى طَّاًب كىىيكى ًفي ، فىقيٍمتي مىعى ًببلى عيمىري ٍبفي اٍلخى
ؽّْ، لىقىٍد رىأىٍيتي ًمٍثؿى الًَّذم أيًرمى بىٍيًتًو فىخى  : كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى رُّ ًردىاءىهي يىقيكؿي : فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل "رىجى يىجي ، قىاؿى
:{ ٍمدي   (5){.فىًممًَّو اٍلحى

                                                 

 (.5/102جالعيني، عمدة القارم) ،(2/77ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(1
 (.2/376ج( انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي)(2
 .[604حديث رقـ :1/124، بدء األذاف /األذاف، البخارم( ]البخارم: صحيح (3
شيد العقبة  ،مف سادة الصحابة ،( ىك الصحابي الجميؿ: عبد بف زيد بف عبد ربّْو بف ثعمبة األنصارم(4

ممف ركل  ،ق( مف اليجرة32تكفى) ،مف المقميف لركاية الحديث ،كأيرم األذاف في السنة األكلى مف اليجرة ،كبدران 
 (. 2/375ج)سير أعبلـ النببلء ،لذىبياو اهلل. انظر: بف المسيّْب رحم عنو سعيد

 (:3/230ج) ،(1677كقاؿ األلباني في التعميقات الحساف برقـ) ،[(26/402ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (5
 "حسفه صحيح".
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رعة ىذا، كىذه الشّْ  كمما ال شؾ فيو كال خبلؼ عند أىؿ اإلسبلـ أف إقرار النبي  
     (1)؛ بؿ ىك الكحي اإلليي. فقط بمجرد الرؤيا المنامية مف بعض أصحابوأللفاظ األذاف ليس 

 وجو التصحيح العقدي في األذان

األذاف ىك اإلعبلف الرسمي الذم يدؿ عمى أف ىذه الدار التي ينادل بو فييا ىي مف  
مسائؿ  ، الذم يعصـ الببلد كيحـر دماء العباد كما دكنيا، كقد جمعت ألفاظو كؿ(2)دكر اإلسبلـ

 ؛عمى مسائؿ العقيدة األذاف عمى قمة ألفاظو مشتمؿرحمو اهلل كغيره :" قاؿ القرطبي االعتقاد،
ثـ بإثبات  ،ثـ ثنى بالتكحيد كنفى الشريؾ ،كىي تتضمف كجكد اهلل ككمالو ،كبريةألنو بدأ باأل

تعرؼ إال ألنيا ال  ؛ثـ دعا إلى الطاعة المخصكصة عقب الشيادة بالرسالة ،الرسالة لمحمد 
ثـ أعاد ما أعاد  ،كفيو اإلشارة إلى المعاد ،ثـ دعا إلى الفبلح كىك البقاء الدائـ ،مف جية الرسكؿ

  (3)".تككيدان 

{، يقاؿ في المغة أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كما أف لفظ أشيد في األذاف عند قكؿ المؤذف: } 
ي تككف مف الشاىد العالـ بالشيء الذم يخبر الت مف ذلؾ الشيادةلمشيء المعايف المنظكر، ك 

، كىذا يدؿ عمى صحة االعتقاد كقكة اإليماف كصبلبتو إذا (4)عما عممو كرآه بالحقيقة القاطعة
كاف ترداد األذاف مف المؤذنيف كمف سامعييـ بحضكر القمب المتدبر أللفاظ األذاف مع المساف، 

 .في عبادة ربو  كبمكافقة منيج النبي 
 العقيدة من خبلل الصبلة المكتوبة تصحيح - ب

الصبلة ىي دليؿ التكحيد كمقتضاه؛ فيي الجانب العممي الظاىر مف اإليماف الذم  
، كىي عبلمةه تميز أىؿ اإليماف عف غيرىـ، فيذا نبي اهلل (5)عرَّفو العمماء بأنو نية كقكؿ كعمؿ

أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، لما أمر قكمو بتكحيد اهلل تعالى، كنياىـ عف االحتياؿ ب شعيب 
ألف التمادم في المعاصي  ؛رض، حتى يتجنبكا عقاب ربيـ كأف يكفكا عف نشر الفساد في األ

 ةمف كثر منو  فاعترضكا عميو بما كانكا يرك فيفسد الديف كالعقيدة، فتفسد عمييـ دنياىـ كآخرتيـ، 
                                                 

، أًنيسي يالبصارة الككيت ،(4/76جكالنككم، المنياج) ،(2/239ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(1
 (.5/3283ج)السَّارم

 (.2/239ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(2
 (.4/486جالصنعاني، التنكير) ،(5/102جالعيني، عمدة القارم) ،(2/77ج( ابف حجر، فتح البارم)(3
مصطفى  ،(3/239جابف منظكر، لساف العرب) ،(3/221ج، معجـ مقاييس المغة)ابف فارس( انظر: (4

 (.1/497جمعجـ الكسيط )الكآخركف، 
 (.2/611ج)الشريعة ،آلجيرّْما ( انظر:(5
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ُٛ أَ ] قاؿ اهلل تعالى إخباران عنيـ:، صبلتو ْٔ ًَ ٚ َأْو َأْن َؿُٚفقا َيٚ ُص َٕ بُُد َآَبُٚؤ ًْ َك َمٚ َي ْسُ َٕ ُْٖمُرَك َأْن  َصََلُتَؽ َت

َنٚءُ  َٕ َؾ ِْم َأْمَقافَِْٚ َمٚ  ًَ ٍْ ، أفادت اآلية أف الصبلة تنيى عف الفحشاء كالمنكر، كال {98}هود: [...َٕ
ض منكر كال فحشاء أكبر مف الشرؾ باهلل تعالى، ثـ التمادم في المعاصي كنشر الفساد في األر 

ََلَة ...]بإقامة الصبلة مبينان ثمارىا بقكلو: لذا أمر اهلل  ،(1)حتى تفسد العقيدة ََلَة إِنَّ افهَّ َأؿِِؿ افهَّ

رِ  َُ ْحَنِٚء َواُدْْ ٍَ ـِ اف ك َظ َٓ  .{56}العـؽبوت: [...َتْْ

رىٍأسي }أىمية الصبلة، كأف الدكاـ عمييا يضمف صحة العقيدة حيث قاؿ: ف النبي قد بيَّ ك  
ة ٍمرً اأٍلى  ـي كىعىميكديهي الصَّبلى ٍسبلى   (2){.اإٍلً

ـي {، أم: أساس الديف كالعبادة، كقكلو:}رىٍأسي اأٍلىٍمرً }:قكلو   ٍسبلى ، أم: االنقياد هلل {اإٍلً
ةتعالى بالتكحيد، كقكلو:} {، أم: أف مكانة الصبلة في الديف كمكانة العمكد الذم عىميكديهي الصَّبلى

ذا بقي العمكد بقيت الخيمة، يحمؿ الخيمة مف كسطيا، فإذ ا سقط العمكد سقطت الخيمة، كا 
  (3)كىكذا مكانة الصبلة في اإلسبلـ.

ككجو التصحيح العقدم في الحديث أنو خصَّ الصبلة كعظَّـ شأنيا مف بيف أركاف  
الرافعة لمنار التكحيد، كىي الركف العممي  ر اإلسبلـئاإلسبلـ كسائر عباداتو؛ ألنيا المقيمة لشعا

االمتثاؿ لمقتضيات  بو يحصؿل مف بيف سائر األركاف كالشعائر، يتكرر في كؿ يكـو كليمةلذم ا
، فإذا صمى كداـك  اإليماف العممية، فالعبد إذا أتى بالشيادتيف حصؿ لو أصؿ الديف دكف كماؿو

  (4).عمى الصبلة كميؿى دينو كقكم إيمانو

 ككمالو، كعمكه كقيره عمى كؿ ثـ إف الصبلة تبدأ باألكبرية التي تتضمف كجكد اهلل 
، قد حيذؼ المفضؿ عميو ليفيد العمـك  شيء، كىي قكؿ المصمي:}اهللي أكبر{، كىك اسـ تفضيؿو

، كأف كؿ شيءو ىالؾه إال كجو اهلل تعالى في الصبلة  ، كما يرفع الصكت(5)كالشمكؿ لكؿ شيءو

                                                 

 (.387السعدم، تفسير السعدم)ص ،(9/87،85ج) ( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(1
 .صحيح ،[(36/345جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (2
 ،(44حكـ الحنبمي)صابف رجب، جامع العمـك كال ،(2/487جالكاشؼ عف حقائؽ السنف )، لطيبيا( انظر: (3

 (.6/206جالصنعاني، التنكير)
النككم كآخكرف،  ،(6/206جالصنعاني، التنكير) ،(2/487جالكاشؼ عف حقائؽ السنف )، لطيبيا( انظر: (4

 (. 235شرح األربعيف النككية )ص
 القسطبلني، إرشاد السارم ،(2/77جابف حجر، فتح البارم) ،(8/60ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(5
 (.3/24جالشرح الممتع )ابف عثيميف، ، (10/486ج)
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ا كشدة ر آياتيا مع قكة ألفاظيالجيرية منيا بتبلكة القرآف، الذم أكثر آياتو مكيةه تتميز بقص
ثبات رسالة النبي محمد لتصحيح العقيدة؛ بتكحيد اهلل  تأثيرىا عمى القمكب؛ تدعك ، ، كا 

ثبات البعث كالجزاء كالجنة كنعيميا كالنار كعذابيا، كحتمية زكاؿ الحياة، كبياف بطبلف  كا 
 الذم مف أجمو ربط النبي  ، كلعؿ ىذا السبب(1)معتقدات كشرائع الجاىمية بالبراىيف الكاضحة

بىعىثى قاؿ:"  بعض األسرل في المسجد حتى يسمع تبلكة قرآف الصبلة فييتدم، فعف أبي ىريرة
، سىيّْدي أىٍىًؿ  رىسيكؿي اهلًل  ًنيفىةى ييقىاؿي لىوي: ثيمىامىةي ٍبفي أيثىاؿو ؿو ًمٍف بىًني حى اءىٍت ًبرىجي ، فىجى ٍيبلن ًقبىؿى نىٍجدو خى
ًة،  رىجى ًإلىٍيًو رىسيكؿي اهلًل اٍليىمىامى بىطيكهي ًبسىاًريىةو ًمٍف سىكىاًرم اٍلمىٍسًجًد، فىخى :فىرى اذىا ًعٍندىؾى يىا }، فىقىاؿى مى
: {ثيمىامىةي؟ ٍف كيٍنتى فىقىاؿى ، كىاً  مىى شىاًكرو ـٍ عى ـٍ تيٍنًع ٍف تيٍنًع ، كىاً  ، ًإٍف تىٍقتيٍؿ تىٍقتيٍؿ ذىا دىـو ٍيره مَّدي خى ًعٍنًدم يىا ميحى

، فىتىرىكىوي رىسيكؿي اهلًل تيرً  ا ًشٍئتى ٍؿ تيٍعطى ًمٍنوي مى : يدي اٍلمىاؿى فىسى تَّى كىافى بىٍعدى اٍلغىًد، فىقىاؿى ا ًعٍندىؾى يىا }حى مى
ٍف كيٍنتى تيًري {ثيمىامىةي؟ ، كىاً  ٍف تىٍقتيٍؿ تىٍقتيٍؿ ذىا دىـو ، كىاً  مىى شىاًكرو ـٍ عى ـٍ تيٍنًع ، ًإٍف تيٍنًع ا قيٍمتي لىؾى : مى دي اٍلمىاؿى قىاؿى

كىوي رىسيكؿي اهلًل  ، فىتىرى ا ًشٍئتى ٍؿ تيٍعطى ًمٍنوي مى تَّ  فىسى :حى اذىا ًعٍندىؾى يىا ثيمىامىةي؟}ى كىافى ًمفى اٍلغىًد، فىقىاؿى  {مى
ٍف كي  ، كىاً  ٍف تىٍقتيٍؿ تىٍقتيٍؿ ذىا دىـو ، كىاً  مىى شىاًكرو ـٍ عى ـٍ تيٍنًع ، ًإٍف تيٍنًع ا قيٍمتي لىؾى : ًعٍنًدم مى ٍنتى تيًريدي اٍلمىاؿى فىقىاؿى

، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍؿ تيٍعطى ًمٍنوي مىا ًشٍئتى ، فىاٍنطىمىؽى ًإلىى نىٍخؿو قىًريبو ًمفى اٍلمىٍسًجًد، {أىٍطًمقيكا ثيمىامىةى }:فىسى
: أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، كىأىٍشيىدي أىفَّ  ؿى اٍلمىٍسًجدى، فىقىاؿى ، ثيَـّ دىخى ٍبديهي كىرىسيكليوي، يىا  فىاٍغتىسىؿى مَّدنا عى ميحى

، فىقىٍد أىٍصبىحى كىٍجييؾى أىحىبَّ اٍلكيجي  مىى اأٍلىٍرًض كىٍجوه أىٍبغىضى ًإلىيَّ ًمٍف كىٍجًيؾى مَّدي، كىاهلًل، مىا كىافى عى كًه ميحى
، فىأىٍصبىحى  ، كىاهلًل، مىا كىافى ًمٍف ًديفو أىٍبغىضى ًإلىيَّ ًمٍف ًديًنؾى ، كىاهلًل،  كيمّْيىا ًإلىيَّ ًدينيؾى أىحىبَّ الدّْيًف كيمًّْو ًإلىيَّ

ٍيمى  فَّ خى ، كىاً  ًد كيمّْيىا ًإلىيَّ ، فىأىٍصبىحى بىمىديؾى أىحىبَّ اٍلًببلى ذىٍتًني كىأىنىا مىا كىافى ًمٍف بىمىدو أىٍبغىضى ًإلىيَّ ًمٍف بىمىًدؾى ؾى أىخى
اذىا تىرىل؟ فىبىشَّرىهي رىسيكؿي  ،  اهلًل  أيًريدي اٍلعيٍمرىةى فىمى بىٍكتى : أىصى ـى مىكَّةى قىاؿى لىوي قىاًئؿه ، فىمىمَّا قىًد كىأىمىرىهي أىٍف يىٍعتىًمرى

لىًكنّْي أىٍسمىٍمتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل  ، كى : الى تَّى يىٍأذىفى فىقىاؿى بَّةي ًحٍنطىةو حى ـٍ ًمفى اٍليىمىامىًة حى ، كىالى كىاهلًل، الى يىٍأًتيكي
  ".(2)ًفييىا رىسيكؿي اهلًل 

السماح لمكفار بدخكؿ المسجد كالمككث فيو ليركا  أفاد الحديث أف مف منيج النبي  
صبلة المسمميف كاجتماعيـ عمييا؛ لما لذلؾ مف أثرو في ترقيؽ القمكب، كأرجى النتفاعيـ 

سبلميـ، كقد فعؿ النبي  ثبلثة  ، كما أنو أميؿ ثمامة (3)كمع غيره ىذا مع ثمامة  كا 

                                                 

 (.63،55( انظر: القطاف، مباحث في عمـك القرآف)ص(1
كقكؿ  ،[1764: حديث رقـ3/1386، ربط األسير كحبسو كجكاز المف عميو /الجياد، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2

"ثمامة في قكمو يتشفى بقتمو. انظر: القاضي  أم: تقتؿ رجبلن صاحب رياسة كفضؿو  ،"ًإٍف تىٍقتيٍؿ تىٍقتيٍؿ ذىا دىـو
 (.12/88جكالنككم، المنياج) ،(6/98جعياض، إكماؿ المعمـ)

 (.4/237ج) ( انظر: العيني، عمدة القارم(3
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، كلـ  اذىا ًعٍندىؾى يىا ثيمىامىةي؟يكثر عميو الحديث بقكلو:}أياـو {، أم: ما الذم استقر في ظنؾ أف مى
أفعؿ بؾ، تاركان المجاؿ لدعكتو مف خبلؿ مشاىدتو صبلة المسمميف كأحكاليـ فييا، كسماع ما 
يتمى مف القرآف الذم تغمب عميو اآليات المكية في الصمكات الجيرية منيا، حتى الحظ منو 

أف غاب عف المسجد  كأنو ال يستجيب لمدعكة بالشدة أطمؽ سراحو، فما كاف مف ثمامة  الخير
   (1)بما ناؿ مف الخير بإسبلمو. فاغتسؿ كعاد إلعبلف إسبلمو، فبشره النبي 

 ةنافمصبلة التصحيح العقيدة من خبلل  - ت

ارىةى ًفي اأٍليميكًر كيمّْيىا كىالسُّكرىًة ييعىمّْمينىا ااًلٍسًتخى  كىافى النًَّبيُّ قاؿ :" عف جابر بف عبد اهلل  
ٍكعىتىٍيًف ثيَـّ يىقيكؿي المَّييَـّ ًإنّْي أىٍستىًخيريؾى ًبًعٍمًمؾى كىأىٍستىٍقًدريؾى بً "، }ًمٍف اٍلقيٍرآفً  َـّ ًباأٍلىٍمًر فىٍميىٍركىٍع رى ًتؾى ًإذىا ىى قيٍدرى

ـي اٍلغيييكبً كىأىٍسأىليؾى ًمٍف فىٍضًمؾى اٍلعىًظيـً فىًإنَّؾى تىٍقًدري  ـي كىأىٍنتى عىبلَّ ـي كىالى أىٍعمى تىٍعمى المَّييَـّ ًإٍف كيٍنتى  ،كىالى أىٍقًدري كى
اًقبىًة أىٍمًرم أىٍك قىاؿى ًفي عىاًجًؿ أىٍمًرم كىآًجًمًو  مىعىاًشي كىعى ٍيره ًلي ًفي ًديًني كى ـي أىفَّ ىىذىا اأٍلىٍمرى خى فىاٍقديٍرهي تىٍعمى

ـي  ٍف كيٍنتى تىٍعمى اًجًؿ أىٍمًرم  ًلي كىاً  اًقبىًة أىٍمًرم أىٍك قىاؿى ًفي عى مىعىاًشي كىعى أىفَّ ىىذىا اأٍلىٍمرى شىرّّ ًلي ًفي ًديًني كى
تىوي  اجى ييسىمّْي حى ًني ًبًو كى ٍيثي كىافى ثيَـّ رىضّْ ٍيرى حى ٍنوي كىاٍقديٍر ًلي اٍلخى   (2){.كىآًجًمًو فىاٍصًرٍفوي عىنّْي كىاٍصًرٍفًني عى

بأمتو كحرصو عمى  "، فيو بياف شفقة النبي ييعىمّْمينىا فى النًَّبيُّ كىا:"قكؿ جابر  
ارىةى ًفي اأٍليميكًر كيمّْيىا، كقكلو:"(3)مصالحيـ كما ينفعيـ في الداريف، كفضؿ التبرؾ بإتباعو "، ااًلٍسًتخى

ًة ًمٍف كىالسُّكرى ، كقكلو :"(4)أم: طمب اختيار العبد مف اهلل تعالى أف يختار لو الخير في أمره
، كىذا لبلستحباب ال لمكجكب كما دلت عمى ذلؾ (5)ه كألفاظو"، أم: يعمميـ دعاءاٍلقيٍرآفً 

نما (6)األحاديث الصحيحة ، كال تككف االستخارة فيما حرمو الشرع أك فيما أكجبو أك استحبو؛ كا 
مارة بيت تككف فيما يريد العبد اإلقداـ عميو مف األمكر في  المستقبؿ مف الزمف، كالسفر أك ع

 ، كقكؿ النبي (7)في مكافو ما أك شرائو، أك بالزكاج مف فبلنةو مف بيف النساء، كنحك ذلؾ
ًتؾى :} {، أم: طمب تقدير اهلل تعالى لمعبد في أمره ما فيو الخير كالعكاقب الحميدة، كىأىٍستىٍقًدريؾى ًبقيٍدرى

                                                 

 القسطبلني، إرشاد السارم ،(8/88ج) ابف حجر، فتح البارم ،(12/89ج) ( انظر: النككم، المنياج(1
 (.6/433ج)

 . [6382: حديث رقـ8/81، الدعاء عند االستخارة /الدعكات، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 (.29/324ج( ك)9/155ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(3
 (.29/324جكابف الممقف، التكضيح ) ،(8/329ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(4
 (.6/147جالتَّحبير ) ،لصنعانياانظر:  ((5
 (.2/332جسطبلني، إرشاد السارم)الق ،(7/223ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(6
 (.4/361جمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ك  ،المباركفكرم ،(6/146ج)الصنعاني، التحبير( انظر: (7
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ـي كىأىٍسأىليؾى ًمٍف فىٍضًمؾى الٍ ، كقكلو:}(1)كدفع خبلؼ ذلؾ عنو ـي كىالى أىٍعمى تىٍعمى عىًظيـً فىًإنَّؾى تىٍقًدري كىالى أىٍقًدري كى
ـي اٍلغيييكبً  نعامو عمى عباده، كأف أفعاليـ مخمكقةه كىأىٍنتى عىبلَّ ، لكف {، فيو بياف فضؿ اهلل تعالى كا 

 ؛ بؿ يختار العبد كيفعؿ كاهلل يخمؽ لو بذلؾ، كفيو بياف الخضكع هلليياعم ىـجبر  وذلؾ ال يفيد أن
ظيار العبكدية كالبراءة مف الحكؿ كالقكة بالتككؿ عمى اهلل تعالى كفؽ ما شرع، كالرضا  تعالى كا 

ًني ًبوً ،كقكلو:}(3){، أم: قدره كقيضو كيسره ليفىاٍقديٍرهي ًلي، كقكلو:}(2)بقضائو {، الرضى: ثيَـّ رىضّْ
أمره، فقد ييقدَّري األمر  مرتبتو فكؽ مرتبة الصبر، كىك سككف النفس كقبكليا لقضاء اهلل كقدره في

  (4).كالببلء الحاؿ مف الفتفلمعبد كال ترضى بو نفسو كال تسكف إليو، كىذا 

؛ فيك إبطاؿ شرؾ الجاىمية ككؿ ما أما كجو التصحيح العقدم في حديث االستخارة 
يشبيو مف العادات الشركية، كذلؾ أف أىؿ الجاىمية كاف أحدىـ إذا ىـ باألمر فإنو يستقسـ 

؛ فإف طار كذىب يمينان تفاءؿ بالخير كعمؿ بما عقد عميو مف (5)زالـباأل ، أك يقكـ بتنفير طيرو
ف طار كذىب شماالن تكقؼ عف أمره، أك يذىب إلى الكاىف أك العرَّاؼ أك المنجـ  أمره، كا 

كؿ ىذا الضبلؿ كالشرؾ  ليستعمـ منيـ ما غاب عنو عممو مف أمره في الغيب، فرد النبي 
 ، الذم جمع فيو إظيار التكحيد كالعبكدية مع(6)بيذا الدعاء  استخارة ربيـ كدليـ عمى 

، قاؿ ابف القيـ رحمو (7)الخضكع هلل رب العالميف، صاحب أسماء الكماؿ كصفات الجبلؿ
مف كماؿ العمـ كالقدرة  ؛كاإلقرار بصفات كمالو ،تضمف ىذا الدعاء اإلقرار بكجكده سبحانواهلل:"

                                                 

 (.8/330ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(1
العيني،  ،(13/362ج)،(11/186جابف حجر، فتح البارم) ،(9/156ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(2

 (.6/148جالتحبير )، لصنعانيا ،(7/225ج) القارمعمدة 
 (.8/330،329ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(3
 ابف حجر، فتح البارم ،(9/158جكابف الممقف، التكضيح ) ،(8/331ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(4
 (. 7/225جالعيني، عمدة القارم) ،(11/187ج)

 ،كالثالث لـ يكتب عميو شيء ،كالثاني نياني ربي ،ىا: أمرني ربي( األزالـ ىي سياـ ثبلثة مكتكب عمى أحد(5
 ،منيا فإذا ىـ أحدىـ بأمرو حركيا كعمؿ بما كيتب عمى السيـ الخارج ،كاف الناس يستخيركف بيا في الجاىمية

رؾ فأبدليـ اهلل عف ىذا الضبلؿ كالش ،فإذا خرج السيـ الخالي مف الكتابة أعادىا حتى يخرج سيـ مكتكبه عميو
غاثة الميفاف )، بف القيـا ،(3/24جباالستخارة. انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) السعدم،  ،(1/208جكا 

 (.36/310جالكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(219)ص تفسير السعدم
ابف عثيميف، شرح رياض ك  ،( كىما البف القيـ2/443ج( كزاد المعاد)1/208ج( انظر: اغاثة الميفاف)(6

 (.36/311جالكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(4/264،262ج) الصالحيف
ابف القيـ، زاد  ،(7/224جالعيني، عمدة القارم) ،(33/227ج( ك)9/156ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(7

 (.4/228جمشارؽ األنكار) ،محمد بف مكسى، (2/333،332جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(2/444جالمعاد)
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كالخركج مف عيدة  ،كتفكيض األمر إليو كاالستعانة بو كالتككؿ عميو ،بربكبيتو كاإلرادة كاإلقرار
كاعتراؼ العبد بعجزه عف عممو بمصمحة نفسو كقدرتو  ،نفسو كالتبرم مف الحكؿ كالقكة إال بو

رادتو ليا ليو الحؽ ،عمييا كا    (1)".كأف ذلؾ كمو بيد كليو كفاطره كا 
 بناء المساجديدة من خبلل العق تصحيحالمنيج النبوي في  ثانيًا:

بَّى   إف المساجد ىي قبلع التكحيد كحصكنو، فييا تصحح العقيدة كترسخ في النفكس، كتيرى
األجياؿ كتبنى المجتمعات، كتجتمع األمة لمنظر فيما أىمَّيا مف أمر دينيا كدنياىا، كمنيا تبعث 

قد عييد ىذا في منيج النبي البعكث كتعقد األلكية لنشر التكحيد كالدفاع عف حياض اإلسبلـ، ك 
 (2) حيث أنو لما ىاجر إلى المدينة كدخميا مف جية قباء؛ كاف أكؿ شيءو صنعو في أيامو ،

الشَّميكس بنت النٍُّعماف، فعف (3)األكلى ىك بناء المسجد
نىظىٍرتي إلى :" قالترضي اهلل عنيا (4)

نىزىؿى كىأىسَّسى ىذا اٍلمىسٍ  رسكؿ المًَّو  ـى كى   (5)".مىٍسًجدى ًقبىاء ؛ًجدى حيف قىًد

قباء كتكجو إلى أخكالو مف بني النجار، كنزؿ عند أبي أيكب  كلما غادر النبي  
، كليس لو إال بضعة أشير في المدينة، قاـ بشراء أرضو ليبني عمييا مسجده؛ األنصارم 

المسجد الثاني الذم بناه في المدينة قبؿ أف يبني بيتان لو 
يخبر  الؾ ، فعف أنس بف م(6)

ـٍ أىٍربىعى عىٍشرىةى لىٍيمىةن ثيَـّ ًإنَّوي  المدينة كأقاـ عند بني النجار، قاؿ:" عما رآه لما دخؿ النبي  ـى ًفيًي فىأىقىا
ـٍ قىاؿى فىكىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى رىسيكًؿ المَّوً  اءيكا ميتىقىمًّْديفى ًبسيييكًفًي اًر فىجى مىى   أىٍرسىؿى ًإلىى مىئلىً بىًني النَّجَّ عى

تَّى أىٍلقىى ًبًفنىاًء أىًبي أىيُّكبى  ٍكلىوي حى اًر حى ي بىًني النَّجَّ مىؤلى فىكىافى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  ،رىاًحمىًتًو كىأىبيك بىٍكرو ًرٍدفيوي كى
  ًمّْي ًفي مىرىاًبًض اٍلغىنىـ ييصى ةي كى كىٍتوي الصَّبلى ٍيثي أىٍدرى مّْي حى ، حتى أنو (7)"مىٍسًجدثيَـّ ًإنَّوي أىمىرى ًبالٍ  ،ييصى

ًإذىا  كىافى النًَّبيُّ :" قاؿ  كىٍعب بف مالؾكاف مف ىديو إذا عاد مف سفرو يبدأ بالمسجد، فعف 

                                                 

 (.2/444جاد)( ابف القيـ، زاد المع(1
 (.35/39ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
 (.237-2/234جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(2/292ج( انظر: ابف كثير، السيرة النبكية)(3
مّْع األنصارية المدنية(4 اًمر بف ميجى حيف  حىضرت مع النبي ،( ىي الصحابية الشَّميكسي بنت النٍُّعمىاف ابف عى

 (. 8/204جاإلصابة في تمييز الصحابة ) ،بف حجرا، ككانت مف المبايعات. انظر: أسَّس مسجد قباء
 (:"رجالو4/11ج)،(5898)رقـب الييثمي في مجمع الزكائد قاؿ،[(24/318ج)المعجـ الكبير،لطبراني]ا((5

 ثقات".
 ،(7/266جم)ابف حجر، فتح البار  ،(2/202جابف كثير، السيرة النبكية) ،(5/7ج( انظر: النككم، المنياج)(6

 (.2/277،251ج) الحمبي، السيرة الحمبية
 .[524: حديث رقـ ،1/373ابتناء مسجد النبي  /المساجد، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(7
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مَّى ًفيوً  ـى ًمٍف سىفىرو بىدىأى ًباٍلمىٍسًجًد فىصى ، مما يدلؿ عمى أىمية المسجد كمكانتو في اإلسبلـ، كلـ (1)"قىًد
ف مف ىديو أف تؤسس المساجد عمى التقكل مف أكؿ يـك يتكقؼ األمر عند ذلؾ فحسب؛ بؿ كا

 في كؿ شأنيا، كمف ذلؾ:
 النيي عن بناء مساجد الضرار - أ

ـْ َحَٚرَب قاؿ اهلل تعالى:  ِمَِْغ َوإِْرَصًٚدا دَِ ْٗ ٚ َبْغَ اُد ًَ ِري ٍْ ًرا َوَت ٍْ ـُ اًرا َو ُذوا َمْسِجًدا ِْضَ َ ـَ اَّتَّ ]َوافَِّذي

ـْ َؿْبُؾ  ِٚذُبقَن) اهللَ َوَرُشقَفُف ِم َُ ُْؿ َف ُد إَِنَّ َٓ َّٓ احُلْسَْك َواهللُ َيْن ٚ إِ َٕ َـّ إِْن َأَرْد ٍُ َْٔحِِ ْؿ ؾِِٔف َأَبًدا دََْسِجٌد 727َوَف َُ َٓ َت  )

ُروا َواهللُ َُيِ  َّٓ َُقَم ؾِِٔف ؾِِٔف ِرَجٌٚل َُيِبهقَن َأْن َيتََى ِل َيْقٍم َأَحؼه َأْن َت ـْ َأوَّ َقى ِم َْ َس َظَذ افتَّ )ُأشِّ ـَ ِري ِّٓ ( 728ٛه اُدىَّ

ٚ ُجُرٍف َهٚ ٍَ ُف َظَذ َص َٕ َٚٔ َس ُبْْ ـْ َأشَّ ـَ اهللِ َوِرْضَقاٍن َخْرٌ َأْم َم ََْقى ِم ُف َظَذ َت َٕ َٚٔ َس ُبْْ ـْ َأشَّ َّ َِٕٚر َأَؾ ٍر َؾَْٚنََٚر بِِف ِْم 

ْقَم افيَّٚدَِِغ[ ََ َٓ َُّيِْدي اف ََّْؿ َواهللُ  َٓ       .}افتقبٜ{َج

اًرا]تعالى:قكلو   ُذوا َمْسِجًدا ِْضَ َ ، أم: بنكا مسجدان بقصد إلحاؽ الضرر بالمؤمنيف [اَّتَّ
ًرا]الختبلؼ الكممة كبث العداكة، كقكلو: ٍْ ـُ و الكفر ال اإليماف، كقكلو: ـ في بنائىي دي صٍ ، أم قى [َو

ـْ َحَٚرَب اهللَ َوَرُشقَففُ ] عانةن لمفإ، أم: [َوإِْرَصًٚدا دَِ دََْسِجٌد ] :قكلو إلسبلـ،يعادم ا عدادان كا 

َقى َْ َس َظَذ افتَّ ، ىذا ثناءه عمى تأسيس مسجد قباء الذم أسس عمى إخبلص الديف هلل تعالى [ُأشِّ
قامة شعائره، كيدخؿ في ذلؾ مسجد النبي  ُروا]أيضان، كقكلو: كا  َّٓ ، [ؾِِٔف ِرَجٌٚل َُيِبهقَن َأْن َيَتَى
كالرذيمة، كالطيارة الحسية مف الحدث كنجاستو،  أم: يتطيركا الطيارة المعنكية مف الشرؾ

ٚ ُجُرٍف َهٚرٍ ]كقكلو: ٍَ َؾَْٚنََٚر ]، أم: عمى طرؼو مائؿو أكشؾ عمى االنييار كاالنيداـ، كقكلو:[َص

َّْؿَ  َٓ ِٚر َج َٕ ، ىذا االنييار في جينـ عمى الحقيقة، كىك لمف أسس بناءه عمى النفاؽ [بِِف ِْم 
   (2)كالشرؾ.

أىؿ النفاؽ في المدينة أرادكا أف يكيدكا مف  سان أنا ذه اآليات أفكأسباب نزكؿ ى 
ه قرب بنك لتفريؽ المسمميف كشؽ صفيـ، ف لممسمميف، فرأكا أف حيمة بناء مسجد الضرار ناجعة

قيصر ب كاتصمكا، لحرب اإلسبلـ كأىمو قكةو مف مكرو كخديعةو ك  كاعاستعدكا بما استطلي مسجد قباء؛
أنيـ بنكا ىذا  كزعمكا مسجدىـ أتكا النبي بناء فمما فرغكا مف  ذلؾ،عمى  ليعينيـ ممؾ الركـ

                                                 

 . [443: حديث رقـ1/96، الصبلة إذا قدـ مف سفر /الصبلة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
ابف كثير،  ،(8/265،253جع ألحكاـ القرآف)القرطبي، الجام ،(16/154ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(2

 (.351السعدم، تفسير السعدم)ص ،(217-4/213جتفسير القرآف العظيـ)
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 ليـدعك يصمي فيو ك يأف  كفحبكأنيـ ي ذم العمة كالحاجة، كالميمة المطيرة،تيسيران عمى  المسجد
قد عـز عمى الخركج  ، كما قصدكا بذلؾ إال أخذ إقراره ليستحكـ كيدىـ، ككاف النبي بالبركة

ْؿ ؾِِٔف َأَبًدا:قكلو فأنزؿ اهلل بلة فيو بعد قدكمو إف شاء اهلل، لتبكؾ، فكعدىـ بالص َُ َٓ َت [...] ،
ْقَم افيَّٚدَِِغ[ قكلو: إلى ََ َٓ َُّيِْدي اف ، فبيف اهلل كيدىـ كفضحيـ، كأثنى عمى أىؿ مسجد ]َواهللُ 

ر ىذا فيدمكا مسجد الضرا مف الصبلة فيو، كأرسؿ نفران مف أصحابو  قباء، فامتنع النبي 
 (1)يجعمكا مكانو مكبان لمنفاية. أف كأحرقكه، كأمرىـ

 والواقع الذي نزلت فيو يستفاد من ىذه اآليات الكريماتما 

الحكـ المقضي عمى مسجد الضرار ينسحب عمى كؿ مسجدو بيني لنفس الغرض، فتحـر أف  .1
ةه المساىمة فيو كالصبلة كأم نكعو مف العبادة كيجب ىدمو، كأف كؿ عمؿو فيو مضرَّ 

لممسمميف أك عكنان ألعدائيـ عمييـ فيك محرـه.
(2)  

مف نية صالحةو كعمؿ يكافؽ  االبد لي أف كؿ عمؿو مف األعماؿ التي يبتغى بيا كجو اهلل  .2
الشرع، حتى يككف مؤسسان عمى التقكل فييقبؿ، كيؤدم بأىمو إلى جنات النعيـ، كأف كؿ عمؿو 

  (3)عمى أىمو كيؤدم بيـ إلى نار جينـ.أيسس عمى سكء القصد كالبدع كالضبلؿ يرد 
بياف كجكب بناء المساجد كفضؿ تأسيسيا عمى التقكل، كالصبلة فييا مع الجماعة  .3

  (4)، العاممة بو.الصالحة العالمة بديف ربيا 
أف الطاعة تؤثر في أماكف فعميا، كالمعصية كذلؾ، كىذا مستفاده مف ثناء اهلل تعالى عمى  .4

و كحرصيـ عمى صحة عبادتيـ، كذمو لممنافقيف ئبلصيـ في بنامسجد قباء كأىمو؛ بإخ
   (5)كفضحيـ؛ بما قصدكا مف الشر ببناء مسجدىـ.

أف اهلل طيبه ال يقبؿ إال طيبان، فبل يجكز ألحد أف يعتدم عمى حقكؽ اآلخريف بقصد فعؿ  .5
عمى دفع ثمف األرض التي بنى عمييا مسجده  الخير، كىذا مستفاده مف إصرار النبي 

الذم أسسو عمى التقكل؛ ألنيا كانت ليتيميف عـز أكلياؤىما عمى أف تككف صدقة هلل تعالى 

                                                 

 ( كما بعدىا.4/210جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(16/154ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(1
 (.351السعدم)ص السعدم، تفسير ،(8/265,253ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(2
 (.351( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(3
 (.4/216جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(2/440ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(4
 (.351( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(5
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، كيدخؿ تحت ىذا بناء مسجد في أرض مسمكبة بأكؿ ميراث النساء أك غيره، (1)بغير ثمف
 أك بقصد إعاقة شؽ طريؽو قيررت لمنفعة المسمميف كالتيسير عمييـ.  

جدو في حيو كاحد إال إذا كاف الحيي كبيران كدعت أنو ال يجكز بناء مسجدو إلى جنب مس .6
؛ لما يترتب عمى ذلؾ مف تفريؽ جماعة المسمميف كحمكؿ البغضاء بينيـ، (2)الحاجة لذلؾ

 كما ىك حادثه في بعض األحياء مف مجتمعنا في ىذا الزماف، فينبغي عبلج ذلؾ.    
كاحد حتى تتخمص مف  أنو ينبغي عمى األمة أف تعمؿ جاىدةن عمى االجتماع عمى منيج .7

تكالب أعدائيا عمييا، كيعمكا شأنيا، كال يككف ذلؾ إال بالكقكؼ عمى نصكص الشرع عند 
 في خبلفاتيـ. االختبلؼ كما كاف يفعؿ الصحابة 

 النيي عن بناء المساجد عمى القبور - ب

عف بناء المساجد عمى القبكر في أحاديث كثيرة، مما يبيف خطر ىذا  نيي النبي  
ـٍ كىانيكا :}كما يترتب عميو مف فساد العقيدة، كمف ىذه األحاديث؛ قكلو الفعؿ  ًإفَّ مىٍف كىافى قىٍبمىكي

ـٍ مىسىاًجدى، أىالى فىبلى تىتًَّخذيكا اٍلقيبيكرى مىسىاًجدى، ًإنّْي أىٍنيىاكي  اًلًحيًي ـٍ كىصى ٍف ذىًلؾى يىتًَّخذيكفى قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي   (3){.ـٍ عى

 النص؛ ىك النيي عفا النيي عف اتخاذ القبكر مساجد في ىذيـ مف الذم يمكف أف يف 
بناء المساجد عمييا  كالنيي عف ،السجكد إلييا كاستقباليا بالصبلة كالدعاءالصبلة عندىا أك 
، كيدخؿ في ىذا النيي عف بناء المساجد بجكار قبكر األنبياء كالصالحيف (4)كقصد الصبلة فييا

ألف ىذه األفعاؿ محرمة مقطكعه  ؛(5)عكف كالمدد منيـ عمى العبادةقصد التبرؾ بيـ، أك أخذ ال
، كال ، كلـ تكف في عيد الصحابة بحرمتيا كأنيا خبلؼ ديف اإلسبلـ الذم جاء بو النبي 

في عيد تابعييـ، لذا فقد اتفؽ األئمة المعتبركف عمى بطبلنيا كحرمتيا، كأنو ال تجكز الصبلة 
ا كالنذر ليا، كال تشييد بناءو عمييا كال اإلعانة عمى ذلؾ بأم نكع مف عند القبكر كال العككؼ عميي

 (6)ت.اإلعانة قمَّت أك كثير 

حرمة ىذا األمر كأنو يجمب المعنة في رمقو األخير، فعف أـ المؤمنيف  كقد أكد النبي  
مً لىمَّا نيًزؿى ًبرىسيكًؿ اهلًل عائشة رضي اهلل عنيا، قالت :" مىى كىٍجًيًو، فىًإذىا ، طىًفؽى يىٍطرىحي خى ةن لىوي عى يصى

                                                 

 (.2/440ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(1
 (.8/254جرآف)( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ الق(2
 .[532: حديث رقـ1/377، النيى عف بناء المساجد عمى القبكر /المساجد، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
 (.29)ص ،لؤللباني ،كتحذير الساجد مف اتخاذ القبكر مساجد ،(3/201جانظر: ابف حجر، فتح البارم) ((4
 (.20/62جالعقبى)الكلَّكم، ذخيرة  ،(2/420جمرعاة المفاتيح )المباركفكرم، ( انظر: (5
 (.393،329كاقتضاء الصراط المستقيـ)ص ،(31/11ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(6
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: كىىيكى كىذىًلؾى اٍغتىَـّ كىشىفىيىا عىٍف كىجٍ  ـٍ }ًيًو، فىقىاؿى ذيكا قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي ارىل، اتَّخى مىى اٍليىييكًد كىالنَّصى لىٍعنىةي اهلًل عى
نىعيكا{، مىسىاًجدى  ذّْري ًمٍثؿى مىا صى   (1)".ييحى

"، أم: طىًفؽى يىٍطرىحي " "، أم: لما حضره المكت،  كقكليا:ًزؿى لىمَّا ني قكليا رضي اهلل عنيا :" 
ةن ك"ال ،(2)أخذ يضع ًميصى "، أم: إذا اشتد عميو فىًإذىا اٍغتىَـّ كىشىفىيىا": ىي نكعه مف الثياب، كقكليا :"خى

، كالمعنة في الحديث: ىي الطرد كاإلبعاد (3)األمر فاحتبس نفسو عف الخركج رفعيا عف كجيو
    (4).مف رحمة اهلل

عمى أمتو، حتى كىك يعاني مف شدة المكت؛ كي  بيف ىذا الحديث شدة حرص النبي  
ال تتشبو باألمـ الضالة كتعظـ القبكر، فيترتب عمى ذلؾ كقكعيا في الشرؾ، فتفسد عقيدتيا 

، فالييكد كالنصارل أكؿ ما بدأ بيـ األمر قصدكا عبادة اهلل تعالى، كتعظيـ (5)كتستحؽ المعف
نبيائيـ كالتبرؾ بيـ، فبنكا عمى قبكرىـ المساجد، ككانكا إذا مات فييـ الرجؿ الصالح بنكا شأف أ

عمى قبره مسجدان كصكركا لو الصكر؛ ليتذكركا بيا صبلحو كعبادتو فيقتدكا بو، فما لبثكا حتى آؿ 
كسد ، فمذلؾ لعنيـ، بيـ األمر أف جعمكا تمؾ القبكر كتمؾ الصكر أكثانان تعبد مف دكف اهلل 

ؿ فعمو إلى تبذير الماؿ بتمؾ األبنية الخالية عف النفع ؤ باب الذريعة بالنيي كبياف حرمة ما ي
  (6)بالكمية، كالجالبة إلفساد العقيدة بعبادة غير اهلل تعالى.

كمف الميـ بيانو في ىذا الباب أنو ال يستدؿ بجكاز بناء المساجد عمى القبكر أك قريبان  
كصاحبيو الصديؽ كالفاركؽ رضي اهلل عنيما مبلصقان لممسجد النبكم  منيا كجكد قبر النبي 

نما كاف اضطراران مف الصحابة نبكيفي المدينة ال ة، ألف ىذا الفعؿ لـ يقصد بو التعظيـ، كا 
كالتابعيف لما كثير عدد المصميف كاحتاجكا إلى تكسعة المسجد، فادخمكا بيكت أميات المؤمنيف 

عائشة رضي اهلل عنيا التي فييا القبكر إلى ساحة المسجد،  رضي اهلل عنيف كمنيا حجرة
كاحتاطكا أف تحدث البدعة فيصمي بعض العكاـ إلى القبكر بكضع بناءو عمييا يحجزىا عف 

                                                 

 .[531: حديث رقـ1/377، النيى عف بناء المساجد عمى القبكر /المساجد، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 (.5/13ج( انظر: النككم، المنياج)(2
 (.2/663ج( ك)1/256ج( انظر: مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط)(3
 (.20/622جذخير العقبى ) ،لكلَّكما ،(8/135ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(4
 (.8/626جذخير العقبى ) ،لكلَّكما( انظر: (5
 ،(3/937ج) الطيبي، الكاشؼ عف حقائؽ السنف ،(2/450ج) ( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ(6

 (.20/69،62جذخير العقبى ) ،كلَّكملا ،(2/419جمرعاة المفاتيح )المباركفكرم، 
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 قاؿ ، كمف األدلة عمى ذلؾ: ما ركتو أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا عف النبي (1)المسجد
ـٍ مىٍسًجدنالى :}ًفي مىرىًضًو الًَّذم مىاتى ًفيوً  ذيكا قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي ارىل اتَّخى لىٍكالى :" قىالىتٍ  {،عىفى المَّوي اٍليىييكدى كىالنَّصى كى

ذى مىٍسًجدنا ٍيرى أىنّْي أىٍخشىى أىٍف ييتَّخى كا قىٍبرىهي غى زي ىٍبرى   (2)".ذىًلؾى ألى

لبناء الذم مسجدان لرفع عنو ا مف أف ييتخذ قبر النبي  أم: لكال خشيتيا كالصحابة  
  (3)جعمكه عمى حجرتيا كلكشؼ كأبرز القبر، فستركا القبر كأخفكه سدان لمذريعة.

 يستفاد مما سبق

أف أم بناءو عمى القبكر كمسجدو أك قبةو أك نحكىما يعتبر حكمو حكـ مسجد الضرار يجب  .1
زالتو ببل خبلؼو بيف العمماء المعركفيف، كىك أكلى مف مسجد الضرار بذلؾ أل نو ىدمو كا 

   (4)أشد فسادان.
قصد الدعاء عند قبره أك  أنو لـ يكف مف منيج السمؼ كمف تبعيـ  دخكؿ مسجد النبي  .2

الصبلة، كلـ ينقؿ عف أحدىـ أنو دخؿ عند القبر، مع أنيـ يدخمكف المسجد في اليـك خمس 
، بؿ كانكا يدخمكف المسجد فيصمكف فيو كيسممكف عمى النبي   كصاًحبىٍيو رضي اهلل مراتو

عنيما فقط، فبلبد مف الكقكؼ عمى منيجيـ كاقتفاء أثرىـ فبل صبلح آلخر ىذه األمة إال 
  (5)بما صمح بو أكليا.

أف المسجد النبكم لـ ينؿ فضؿ الصبلة فيو كزيادة ثكابيا كالحث عمى السفر إليو في الشرع  .3
ف أكؿ يكـو كصاحبيو رضي اهلل عنيما، بؿ ألنو أيسس عمى التقكل م ألف فيو قبر النبي 

أقيـ فيو، كمف اعتقد أنو ناؿ ىذا الفضؿ لكجكد القبر فيو، أك أنو بيني تبعان لمقبر فيك ضاؿه 
  (6)قد جيؿ ديف اإلسبلـ.

                                                 

 ابف حجر، فتح البارم ،(5/13جكالنككم، المنياج) ،(2/451ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(1
 (.3/200ج)

 حديث رقـ :2/88، الجنائز باب ما يكره مف اتخاذ المساجد عمى القبكر، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
1330] . 

 (.2/430جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(8/135جالقارم)( انظر: العيني، عمدة (3
 (.1/210جإغاثة الميفاف ) ،ابف القيـ ،(330)صابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ( انظر: (4
 (.394)صابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـك  ،(27/414،309ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(5
 (.27/254جتاكل)( انظر: ابف تيمية، مجمكع الف(6
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أنو ال يجكز شد الرحاؿ لممسجد النبكم مف أجؿ القبر فيذا مف الجيؿ كالضبلؿ، بؿ يقصد  .4
تككف زيارة القبر تبعان بغرض بشد الرحاؿ لممسجد كالصبلة فيو، لترغيب الشرع في ذلؾ، ك 

  (1)كصاًحبىٍيو رضي اهلل عنيما، كالدعاء ليـ. السبلـ عمى النبي 
بياف بطبلف ما نشاىده اليكـ في بعض البمداف اإلسبلمية مف سككت عمماء األشاعرة أك  .5

إقرارىـ عمى كجكد القبكر في المساجد كعككؼ العامة عمييا، كبطبلف معتقد الصكفية 
 باب أكلى في أضرحتيـ كما يبتدع مف عبادةو باطمةو فييا.   كالرافضة مف

 النيي عن زخرفة المساجد - ت

ةن أىؿ الكتاب، نيى النبي   ، (2)اعتقادان كقكالن كعمبلن  أمتو عف التشبو بالكفار، خاصَّ
نييان يفيد أمره الكجكب كيقتضي التحريـ في كؿ ما كاف مف خصائصيـ كشعائر دينيـ، لما لذلؾ 

 ، كمما كرد في ذلؾ:(3)سيء عمى العقيدةمف أثرو 

ٍف تىشىبَّوى ًبغىٍيًرنىا:}قكلو   ارىل ،لىٍيسى ًمنَّا مى ،كفي ركاية (4){الى تىشىبَّييكا ًباٍليىييكًد كىالى ًبالنَّصى
ٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ قاؿ:}    (5){.مى

أىؿ سنتنا المقتفيف آلثارنا، كقكلو  {، أم: ليس مفلىٍيسى ًمنَّافي الركاية األكلى:}  قكلو 
ٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ في الركاية الثانية:} {، أم: مف تشبو بقكـو فيك مثميـ إف كانكا مف أىؿ مى

ثـو فيك مثميـ في ذلؾ،  ف كانكا عمى باطؿو كا  الصبلح كالخير فيك كذلؾ في الخير كالثكاب، كا 
ك فيما يختصكف بو مف أمر دينيـ، ال فيما يشترؾ فيو الناس كالنيي عف التشبو بأىؿ الكتاب ى

كعمة النيي  ، (6)اف شر األمر ال اإلخراج مف الديففي عاداتيـ، كما أف المراد بذلؾ الزجر كبي
أف المشابية في اليدل الظاىر ذريعة إلى المكافقة في القصد "عف مشابية الكفار ىي

ك(7)"كالعمؿ  مو الخركج مف الممَّة؛ كقع الكفر. ، فإذا حدث ذلؾ فيما كاف حي
                                                 

 (.27/292ج) ،(1/232ج) ( انظر: المصدر السابؽ(1
الكلَّكم، ذخيرة  ،(6/137جالعيني، عمدة القارم) ،( كما بعدىا3/137ج( انظر: ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف)(2

 (.17/1185جالعقبى )
 (.3/140جابف القيـ، إعبلـ المكقعيف) ،(181( انظر: اقتضاء الصراط البف تيمية)ص(3
 ،[2695حديث رقـ :4/425، ما جاء في كراىية إشارة اليد بالسبلـ /االستئذاف، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(4

 (:"حسف".2/956ج)،(5434جكقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ)
 .(2/1059ج()6149ؤللباني برقـ)ل صحيح الجامع. انظر:صحيح ،(8/179ج)المعجـ األكسط،لطبرانيا((5
 كالعظيـ أبادم، عكف المعبكد ،(9/280جالصنعاني، التنكير) ،(2/638جاكم، التيسير )( انظر: المن(6
 (.9/1036ج)

 (.3/140ج( ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف)(7
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كمما يدخؿ تحت ىذا النيي؛ النيي عف زخرفة المساجد، كمف أدلتو ما ركاه ابف عباس  
 قاؿ ابفي عباس: {،ما أيًمرتي بتىشييًد المساًجدً }:قاؿ رسكؿي اهلل  :رضي اهلل عنيما، حيث قاؿ

فىًت الييكدي كالنَّصارل"   (1)".لتيزىخًرفينَّيا كما زىخرى

ابف عباس  ، كقكؿ(2)المراد بالتشييد في الحديث ىك: رفع البناء كتطكيمو كتزيينو بالشّْيد 
ثـ استعمؿ في كؿ ما يتزيف  "، أم: التزييف، كأصؿ الزخرؼ الذىبلتيزىخًرفينَّيا" رضي اهلل عنيما:

بف عباس ىذا ، ككبلـ ا(3)، فيككف المراد: لتزيننيا كلتمكىنيا بالنقكش كالتصاكير بالذىب كنحكهبو
، رغـ أنو جاء مفصكالن في ىذا الحديث، ألف مثؿ ىذه األمكر الغيبية ال يعتبر مف كبلـ النبي 

، فيككف معنى مجمؿ (4)تدرؾ بالرأم، بؿ بنص الكحي، كابف عباس ال يعمـ الغيب كال يكحي إليو
  (5)لذلؾ. ألفاظ ىذا الحديث: ما ايمرت بتشييد المساجد ألجؿ زخرفتيا، كال ليككف ذريعة

ألنيـ ما قامكا بزخرفة المساجد إال لما حرفكا كبدلكا ما  ؛كضرب المثؿ بالييكد كالنصارل 
في كتبيـ، فأنتـ يا أمة اإلسبلـ تصيركف مثميـ إذا تركتـ إخبلص العمؿ هلل كطمبتـ الدنيا بالديف، 

ىذا المعنى ما ركاه ، كيؤكد (6)كأصبح ىمكـ مف بناء المساجد المباىاة بفخامة بنائيا كزخارفيا
  (7){.ال تىقيكـي السَّاعىةي حتى يىتىبىاىىى الناس ًباٍلمىسىاًجدً قاؿ:} عف النبي  أنس بف مالؾ 

الساعة التي تظير فييا المعصية في  ىذا الحديث مف دالئؿ النبكة، كمف عبلمات 
حذير مف الكقكع صكرة الطاعة، كليس المراد بو فقط اإلخبار عف ىذا الكاقع، بؿ يحمؿ عمى الت

مف بناء الناس لممساجد مف أجؿ التباىي بيا كالمفاخرة بزخارفيا، كفعؿ  (8)في مثؿ ىذا األمر

                                                 

 .،إسناده صحيح[448حديث رقـ:1/336،في بناء المساجد /الصبلة، أبك داكد: سنف أبي داكد]( (1
الصنعاني، سبؿ  ،(4/205جالعيني، عمدة القارم ) ،(3/940ج( انظر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف لمطيبي)(2

 (.1/158ج)السبلـ
ابف حجر، فتح  ،(5/531جكابف الممقف، التكضيح ) ،(3/940ج( انظر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف لمطيبي)(3

 (.1/440جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(4/205جالعيني، عمدة القارم ) ،(1/540جالبارم)
  (.1/158جسبؿ السبلـ ) ،لصنعانيا ،(8/440جخيرة العقبى)( انظر: الكلَّكم، ذ(4
 (.4/205جالعيني، عمدة القارم ) ،(3/940ج( انظر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف لمطيبي)(5
 (.1/140جمعالـ السنف )، لخطابيا( انظر: (6
 .(2/1237ج)،(7421برقـ) لؤللباني صحيح الجامعصحيح.انظر: ،[(1/259ج)عجـ الكبيرالم، لطبراني]ا( (7
 (.3/492ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيفك  ،(11/133ج( انظر: الصنعاني، التنكير)(8
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عمى الكجو  أىؿ الكتاب بمتعبداتيـ، بدالن مف القصد في بنائيا، كاالشتغاؿ بالطاعة فييا
   (1).المشركع

 ووجو التصحيح العقدي في األحاديث السابقة وما استنبط منيا
مف أثرو سيء عمى  ، لما لذلؾالة، خاصةن الييكد كالنصارلتباع األمـ الضَّ إحذير مف الت .1

   (2).الديف كالعقيدة
التحذير مف البدع كالمحدثات في الديف التي تظير مف خبلليا المعصية في صكرة  .2

 كىذا مف أسباب الضبلؿ، (3)الطاعة، فيزداد بيا أىميا تشبثان كاجتيادان، كيفتنكف بيا الناس
رحمو اهلل:" ما ازداد صاحب بدعةو (4)قاؿ أيكب السختياني الذم يتعذر تركو عمى فاعمو،
   (5)اجتيادان؛ إال ازداد مف اهلل بعدان".

  (6)فييا. بياف أف قبكؿ أعماؿ العباد مرىكفه بإخبلص النية كاتباع منيج النبي  .3
كترؾ  -اجة في بنائيكىك كضع ما تقتضيو الحا-بياف أف األصؿ في بناء المساجد القصد .4

: ، قاؿ أمير المؤمنيف عمرمافيي لمعبادة يفالغمك، بحيث يتكفر المكاف كالكاقع المناسب
فّْرى فىتىٍفًتفى النَّاسى " مّْرى أىٍك تيصى يَّاؾى أىٍف تيحى : ىك إلكناف، فالمراد با(7)"أىًكفَّ النَّاسى ًمٍف اٍلمىطىًر كىاً 

يؤذم المصميف، كنييو عف التصفير كالتحمير، الصيانة كالستر مف المطر كالشمس كما 
، كىذا ما عميو السمؼ في بناء المساجد، كمف خالفيـ لـ يجد اجماعان (8)أم: عف الزخرفة

عمى فعمو، كمف راعى تعظيـ بيكت اهلل مقابؿ التطكر العمراني لمساكف الناس استيدرؾ عميو 
ابة اآليات القرآنية عمى ، كيمحؽ بالزخرفة كت(9)بضبط ذلؾ بضابط النصكص الشرعية

                                                 

كالمناكم، التيسير  ،(4/205جالعيني، عمدة القارم) ،(1/540ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(1
 (.11/133جالصنعاني، التنكير) ،(2/960ج)

 (.3/492ج)ميف، شرح رياض الصالحيفابف عثيك  ،(11/133ج( انظر: الصنعاني، التنكير)(2
 (.11/133ج( انظر: الصنعاني، التنكير)(3
مف صغار  ،اإلماـ الحافظ سيد العمماء ،ق(131-ق66( ىك أبك بكر بف أبي تميمة العنزم مكالىـ البصرم)(4

كحدث عنو الزىرم  ،سمع مف سعيد بف جبير كالحسف البصرم ،كلـ يرك عنو رأل أنس بف مالؾ ،التابعيف
 (.2/38جالزركمي، األعبلـ) ،(6/15جكسفياف الثكرم. انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي)

 (.1/155جاالعتصاـ )، لشاطبيا( (5
 (.5/205ج) ( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(6
 .[(1/97ج)، بصيغة الجـز بنياف المسجد /الصبلة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(7
 (.4/205،204جالعيني، عمدة القارم) ،(5/530جلتكضيح )( انظر: ابف الممقف، ا(8
كابف الممقف، التكضيح  ،(2/214ج)، المدخؿابف الحاج ،(2/97ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(9
 (.23/218ج) الفقيية الككيتية المكسكعةك  ،(1/440جالقسطبلني، إرشاد السارم ) ،(5/534ج)
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في  ، كالعمة(1)رحميما اهلل زه النككم، فقد أنكره اإلماـ مالؾ، كلـ يجيجدراف كأعمدة المسجد
النيي عف الزخرفة؛ أف ىذا الفعؿ مما ابتيدع خبلفان لمسُّنَّة كمنيج السمؼ، كلما فيو مف 

المساجد أيقيمت ألمرو  ، كأف(2)اشغاؿ المصميف عف عبادتيـ، كسدان لذريعة التشبو بالكفار
   .ال لمزخرفة كالمباىاة ،شرعو اهلل تعالى عظيـ

، حيث قاؿ النبي (3)بياف مشركعية بناء المساجد كالقياـ عمييا كما لذلؾ مف نفعو كثكاب .5
 ًنَّة ٍف بىنىى مىٍسًجدنا...يىٍبتىًغي ًبًو كىٍجوى المًَّو بىنىى المَّوي لىوي ًمٍثمىوي ًفي اٍلجى     (4){.:}مى

بياف أىمية الخشكع في الصبلة كالحث عمى منع كؿ ما يشكش عمى المصمي في صبلتو  .6
ؿى :}، ألنو ليس لمعبد مف صبلتو إال ما عقؿ منيا، فقد قاؿ النبي (5)كيشغمو عنيا ًإفَّ الرَّجي

تيٍسعييىا، أى  ًتًو ًإالَّ عيٍشريىىا، كى بلى لىعىمَّوي أىٍف الى يىكيكفى لىوي ًمٍف صى مّْي، كى   (6){.ٍك ثيمينييىا، أىٍك سيبيعييىالىييصى
مع الزخارؼ في عمَّة  عدـ جكاز تعميؽ صكر الشيداء كغيرىـ في المساجد، الشتراكو .7

، كال يدخؿ في ىذا ما يكضع في جدار (7)النيي، كالتشبو بصكر النصارل في كنائسيـ
لجمع كتدعكا   تعميـ الناس ديف ربيـإلى المسجد الخمفي مف الممصقات التي تيدؼ 

 .  شمميـ، مع الحفاظ عمى ىيبة المسجد
 والنذور والذبائح األيمان العقيدة من خبلل تصحيحالمنيج النبوي في المطمب الثالث: 

 األيمانأواًل: 

 تعريف األيمان

، المقصكد منيا ىنا األيماف في المُّ   غة: ىي جمع يميف، كليا في المغة عدة معافو
؛ ي يمينان؛ ألف الناس كانكا إذا حمفكا أك تعاقدكا عمى أمرو ىاـو الحمؼ، كيسمى القىسىـ أيضان، كسم

                                                 

 ،(1/197ج) ،تحقيؽ: زكريا عميرات ،ـ مالؾ بف أنس األصبحي المدنيلئلما ،انظر: المدكنة الكبرل ((1
 (.190)ص ،تحقيؽ: محمد الحجار ،ألبي زكريا بف شرؼ النككم ،كالتبياف في آداب حممة القرآف

كابف الممقف، التكضيح  ،(2/214جكالمدخؿ )، ابف الحاج ،(1/197ج( انظر: المدكنة لئلماـ مالؾ)(2
 (.8/441جالكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(4/204جالقارم) العيني، عمدة ،(5/531ج)

 (.2/36ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( انظر: (3
 .[450: حديث رقـ1/97، مف بنى مسجدان  /الصبلة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 (.1/539جابف حجر، فتح البارم) ،(2/97ج( انظر: شرح شحيح البخارم البف بطاؿ)(5
 .صحيح ،[(31/171جمسند أحمد) ابف حنبؿ،]( (6
 (.1/531ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(7
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تو كصدقو في يَّ كاحدو منيـ يده اليمني، ككضعيا عمى يميف صاحبو لمداللة عمى جدّْ  بسط كؿُّ 
 ،(1)عزمو عمى ما أجمعكا عميو

بلؽ ، كخصَّ اإلط(2)هه أشياءيدا تحفظ ألنيا تحفظ الشيء عمى الحالؼ كم ؛سميت يمنان  :كقيؿ 
 عمى اليد اليمنى؛ لكثرة استعماؿ الناس ليا.

 ممكنان  ،أك إثباتان  نفيان  ،كاف أك مستقببلن  ماضيان  ،غير ثابتو  أمرو  أكيدتىي  كاأليماف شرعان: 
، كبتعريؼ آخر:" تككيد (4)مع العمـ بالحاؿ أك الجيؿ بو ،كانت أك كاذبة صادقةن  ،(3)أك ممتنعان 
كـو ًبًذكرً  ، أم: كأف الحالؼ يقكؿ: بقدر عظمة الذم أحمؼ بو (5)وو مخصكص"عمى كج ميعىظَّـو  حي

  (6)عندم إني صادؽ، فاإلنساف ال يحمؼ بشيءو إال لعظمتو في نفسو.
 عادة الناس فيما يحمفون بو

، ءمنيـ لغير اهلل ىي: الحمؼ باآلبا ان أىؿ الجاىمية يحمفكف بيا تعظيم أليماف التي كافا 
كقد بقي مف حمؼ كالعزل،  بالبلتما يعبدكف مف دكف اهلل؛ كحمفيـ ك  كالمسيح،كالحمؼ بالكعبة، 

، كاألبناء، كالكعبة، كزيد عميو الحمؼ بالنبي  ءباآلبا الجاىمية ىذا بعد اإلسبلـ؛ الحمؼ
 كالحمؼ بالطبلؽ كالحمؼ بالشرؼ، كنحكىا، كجميعيا منييه عنيا، كىي مف الشرؾ، كال تجب

الحمؼ بالبراءة مف اإلسبلـ أك يدخؿ في ىذا ك ، (7)ستغفار كالتكبةالكفارة لمتكبة منيا، بؿ يمـز اال
  (8)أك نصراني، إف كاف كذا، أك فعؿ كذا. أك بأنو ييكدم ،مف الديف

 

 
                                                 

( 3/460،297جابف منظكر، لساف العرب) ،(6/159ج، معجـ مقاييس المغة)ابف فارس( انظر: (1
 (.13/463جك)
 (.4/320جمحمد بف أحمد الخطيب الشربيني ) ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج انظر: ((2
 .سابؽمصدر الالكالحمؼ عمى قتؿ ميت. انظر: حاشية  ،مثؿ الحمؼ عمى فعؿ شيءو غير مقدكر ((3
 بتصرؼ (.2/600جاإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع) ،الخطيب الشربيني ((4
 (.5/209جمنتيى اإلرادات) ،ابف النجار ((5
 (.4/287ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( انظر: (6
ابف حجر، فتح ،(30/259جكابف الممقف، التكضيح ) ،(2/300ج)رح مشكؿ اآلثارالطحاكم، ش( انظر: (7

ابف عثيميف، شرح ك  ،(2/802جكالمناكم، التيسير ) ،(23/175جالعيني، عمدة القارم) ،(11/535جالبارم)
 (.4/288ج)رياض الصالحيف

 (.4/102جسبؿ السبلـ ) ،لصنعانيا( انظر: (8
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 التصحيح النبوي لحمف األيمان

، ليحفظ عمى األمة عقيدتيا تعالى في أحاديث عدةو  اهلل عف الحمؼ بغير نيى النبي  
 تيا، كمف ذلؾ:في كؿ شيءو مف جكانب حيا

أىنىا كى  سىًمعىًني رىسيكؿي اهلًل ":قاؿحيث   بف الخطاب عمرأمير المؤمنيف  ما ركاه 
ـٍ أىٍف تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكيـٍ :}  رسكؿ اهلل (1)"أىٍحًمؼي ًبأىًبي، فىقىاؿى  ؿَّ يىٍنيىاكي فىكىاهلًل :"قىاؿى عيمىري  {،ًإفَّ اهللى عىزَّ كىجى
مىٍفتي ًبيىا مينٍ  ٍنيىا ذىاًكرنا، كىالى آًثرنامىا حى مَّـى نىيىى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى   (2)".ذي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى

 كقكلو: بلن ليا مف قبؿ نفسي،ئ"، أم: قاذىاًكرنا" أنو ما قاؿ بعد نيي النبي  عمر ـي سى قى  
  (3)تيا نقبلن عف أحدو قاليا.ر م: ما ذك"، أكىال آًثرنا"

، كىالى ًباأٍلىٍندىاًد، :}قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   كعف أبي ىريرة  ـٍ ، كىالى ًبأيمَّيىاًتكي ـٍ الى تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكي
اًدقيكفى    (4){.كىالى تىٍحًمفيكا ًإالَّ ًبالمًَّو، كىالى تىٍحًمفيكا ًبالمًَّو ًإالَّ كىأىٍنتيـٍ صى

فبل يجكز الحمؼ بالكالديف كال بأم  {، أم: خرج مخرج الغالب،الى تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكيـٍ :}قكلو  
{، األنداد جمع ند كىك المخالؼ المخاصـ، كالمراد بو كىالى ًباأٍلىٍندىادً  ، كقكلو}(5)شيءو غير اهلل تعالى

{، بياف كىالى تىٍحًمفيكا ًإالَّ ًبالمَّوً :} ، كقكلو(6)ىنا كؿ ما يعبد مف دكف اهلل تعالى، مف صنـو كغيره
اًدقيكفى } ، كقكلو:(7) كحدهكجكب تقييد الحمؼ باهلل {، فيو بياف تحريـ كىالى تىٍحًمفيكا ًبالمًَّو ًإالَّ كىأىٍنتيـٍ صى

   .(9)، كالحديث دليؿه عمى حرمة الحمؼ بغير اهلل (8)الحمؼ باهلل كذبان، كأنو مف الكبائر

                                                 

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ،[(1/359جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (1
 [.1646: حديث رقـ3/1266األيماف، باب النيي عف الحمؼ بغير اهلل تعالى، ]مسمـ: صحيح مسمـ،((2
 (.5/401ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3
ٍمؼ باألٍندىاد /األيماف كالنذكر، أبك داكد: سنف أبي داكد]( (4 ؿ األلباني في كقا ،[3248: حديث رقـ5/152، الحى

 (:"صحيح".2/1214ج) ،(7249ج) صحيح الجامع برقـ
 (. 3/293ج( انظر: الكلَّكم، ذخيرة العقبى)(5
 (. 3/293جالكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(8/2442ج( انظر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف لمطيبي)(6
 (.1/279ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيفك  ،(11/535ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(7
 (.141)صالفكزاف، اإلرشاد( انظر: (8
 (.4/101جسبؿ السبلـ )، لصنعانيا( انظر: (9
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مىؼى ًبالبلًت كىاٍلعيزَّل، فىقىاؿى لىوي أى ":كعف سعد بف كقاصو   ، ابيوي: قىٍد قيٍمتى ىيٍجرناٍصحى أىنَّوي حى
مىٍفتي ًبالبلًت كىاٍلعيزَّلفىأىتىى النًَّبيَّ  نّْي حى ًديثنا، كىاً  : ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى حى قيٍؿ: }:، فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ "، فىقىاؿى

  (1){.الى ًإلىوى ًإال اهللي كىٍحدىهي ثىبلثنا

ًإفَّ ، كقكلو:}(2)أم: قمت قكالن فاحشان  {،اقىٍد قيٍمتى ىيٍجرن عمى لساف أصحابو:} قكؿ سعدو  
ًديثنا  عيدو  حديثي كاحتج عمى خطئو بأنو  {، أم: أنو عرض أمره عمى النبي اٍلعىٍيدى كىافى حى

، كلـ يمض عمى إسبلمو مف الزمف ما يتمكف بو مف ترؾ ما تعكده في الجاىمية؛ فكاف جاىميةالب
ؼ إذا حمألنو  ؛التكحيد بكممةذلؾ الخطأ رؾ أف يتدا النبي أمره ف منو الحمؼ باألصناـ،

ىذا الحمؼ فيؤدم ذلؾ أف يستديـ حالو عمى عميو  ىشخي في ،بالبلت كنحكىا فقد ضاىى الكفار
؛ ألف العبرة مسمـو  ، كىذا الحكـ عاـه لكؿ(3)ويمانإط عممو فيما نطؽ بو مف كممة الكفر بعد احبإل

 مثؿ ىذه األمكر.  بعمـك المفظ ال بخصكص السبب كما ىك معمـك في

 من خبلل األيمان وجو التصحيح العقديو 

كاف مف عكائد العرب في جاىميتيـ الحمؼ بما يعظمكف مف البشر كاألنداد مف دكف اهلل  
 كالحالؼ إف نما ىي هلل كحدهإكالعظمة في الحقيقة  ،الحمؼ بالشيء يقتضي تعظيمو، ك ،

كنو دكف عظمة الخالؽ؛ فقد كقع في شرؾو ل ،يميؽ بوما تعظيـ مف ال وبممحمكؼ أف لاعتقد 
عتقاد كاف بذلؾ اال ؛مف التعظيـ ما هلل، أما إف اعتقد أف لممحمكؼ بو (4)نعقد يمينويكال  أصغر،

عمى نسخ كزىؽ ىذا الباطؿ مف عمى ألسنة الناس  ، فعمؿ النبي (5)كافران مشركان الشرؾ األكبر
كؿ ذريعة  ف الجاىمية كشركيا، كيسد الباب أماـكقمكبيـ، كبيف أف اإلسبلـ جاء ليخمص الناس م

، فبل يحمفكا إال  تدعك لمجاىمية أك تيبقي شيئان مف آثارىا، حتى يككف الناس عمى تكحيدو خالصو

                                                 

 .إسناده صحيح ،[(3/168جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (1
 (.5/244جابف األثير، النياية في غريب الحديث) ،(4/92ج( انظر: الفائؽ لمزمخشرم)(2
 (.10/516ج( ك)612/ 8ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم )(3
القسطبلني،  ،(11/535،531ج)ابف حجر، فتح البارم ،(2/297ج)الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار( انظر: (4

ابف عثيميف، ك  ،(21)صأعبلـ السنةالحكمي،  ،(4/102ج)الصنعاني، سبؿ السبلـ ،(7/361جإرشاد السارم )
 (.141إلى صحيح االعتقاد )ص الفكزاف، اإلرشادك  ،(4/288ج) شرح رياض الصالحيف

ابف عثيميف، شرح ك  ،(7/361جالقسطبلني، إرشاد السارم ) ،(11/531ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
 (.4/288ج)رياض الصالحيف
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، كأف هلل كحده فقط الحمؼ بما شاء مف مخمكقاتو (1)باهلل تعالى كحده، أك بأسمائو أك بصفاتو
     (2)تنبييان عمى شرفيا كعظيـ خمقو فييا.

 ثانيًا: النذور 

سبب ادراج النذر بعد اليميف، ألنيما يجتمعاف في الكفارة مف كجو، كأف العبد يجعميما  
  (3)عمى نفسو دكف تعييف الشرع عميو، مف كجو آخر.

 تعريف النذر لغة وشرعاً 

  (4)النذر لغةن: ما يكجبو المرء عمى نفسو مف فعؿ شيء أك تركو.

مسمـ المكمؼ عمى نفسو مف طاعة لـ يعينيا عميو الشرع بقصد جمب كالنذر شرعان: ما يكجبو ال
.   (5)نفعو أك دفع ضرو

 أنواع النذر

 .ألنو شرؾه  ؛النذر نكعاف، نذر أجازه الشرع، كآخر لـ يجزه كنيى عنو

، كدليؿ ذلؾ ما ركتو أـ (6)فالنكع الجائز مف النذر ىك ما كاف في طاعة اهلل تعالى 
ٍف نىذىرى أىٍف ييًطيعى المَّوى فىٍمييًطٍعو} : عنيا قالت: قاؿ النبي المؤمنيف عائشة رضي اهلل ، كفي (7){مى

ا اٍبتيًغيى ًبًو كىٍجوي اهلًل :}ركاية قاؿ  ا النٍَّذري مى    .}(8)ًإنَّمى

 

                                                 

 (30/293ج(ك الكلَّكم، ذخيرة العقبى)11/531ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(1
 (.4/410جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(30/250ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(2
 (.2/607جاإلقناع )، لشربينيا( انظر: (3
 ،(323التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ )ص، لمناكما ،(5/200ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(4

 (.2/912جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط)
 ،(323التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ )ص ، لمناكما ،(4/354جمغني المحتاج )، لشربينيا( انظر: (5
 (.4/110جسبؿ السبلـ) نعاني،الص
 ،لشربينيا ،(33/123جابف تيمية، مجمكع الفتاكل) ،(4/535ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(6

 (.4/325جمغني المحتاج )
 .[6696: حديث رقـ8/142، النذر في الطاعة /األيماف كالنذكر، ( ]البخارم: صحيح البخارم(7
 .حديثه حسف ،[(11/558جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (8
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كالدارج في نذر الطاعة ىك أف يجعؿ الناذر عمى نفسو عبادة معيكدة في الشرع، مقابؿ  
صبلة الفريضة  ، كأف يقكؿ: هلل عميَّ أف أصمي كؿ صبلة مف(1)نقمةحصكلو عمى نعمة أك دفع 
إف شفاني ربي، أك إف رزقني بكظيفة، أك أف يقكؿ: هلل عميَّ أف  في أكَّؿ كقتيا كفي جماعة

أحافظ عمى صبلة الضيحى، أك أف صكـ يكمان مف كؿ أيسبكع، أك أتصدؽ بكذا مف مالي، كنحك 
، فيتعيف عمى مف نذر مثؿ ىذه (2)الية، مما لو أصؿه في الشرعذلؾ مف العبادات البدنية أك الم

، إال إذا كانت العبادة المنذكرة تجمب المشقة لمناذر بما (3)الطاعة عمى نفسو الكفاء بيا كجكبان 
، أك كانت في معصية (4)يخالؼ منيج القرآف الكريـ كالسُّنَّة النبكية فإنيا مردكدة ال يجكز فعميا

ينذر العبد أف ال يكمـ فبلنان مف أىؿ اإليماف الذيف ال يحؿ ىجرانيـ، أك نذر أف اهلل تعالى، كأف 
ال يصؿ رحمو، أك أف يعتدم عمى مسمـ، أك أف يشرب الخمر، كنحكىا مف المعاصي الكبير 

، بؿ يجب تركو كاستبداؿ فعمو (5)ر، فمثؿ ىذا مف النذكر ال يجكز الكفاء بويمنيا أك الصغ
تيوي كىفَّارىةي يىًميفو  ،الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيىةو :}، لقكؿ النبي (6)بكفارة يميف كجكبان  كىفَّارى   (7){.كى

كما أف الشرع لـ يرغب في النذر؛ ألنو ال يقدـ نفعان كال يدفع ضران، كصاحبو بخيؿ ال  
، كدليؿ ىذا قكؿ النبي (8)ذلؾسائمو مف  كأكـر عمىاهلل سبحانو أقرب ك  يقدـ هلل شيئان إال بعكض،

{: ًا ييٍستىٍخرىجي ًبالنٍَّذًر ًمٍف اٍلبىًخيؿ نَّمى ري كىاً  ـي شىٍيئنا كىالى ييؤىخّْ   (9){.ًإفَّ النٍَّذرى الى ييقىدّْ

                                                 

القسطبلني، إرشاد  ،(11/581جابف حجر، فتح البارم) ،(30/220ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(1
 (.9/406جالسارم )

الكلَّكم،  ،(4/151ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيفك  ،(11/581ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(2
 (.10/412جذخيرة العقبى )

 (.10/412جالصنعاني، التنكير) ،(9/406جإرشاد السارم )( انظر: القسطبلني، (3
 (.10/225ج( ك)6/164ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(4
 ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيفك  ،(5/184ج( ك)3/332جاالستذكار ) ،( انظر: ابف عبد البر(5
 (.4/411،415ج)

 (.1/652ج( انظر: حاشية السندم عمى ابف ماجو )(6
حديث  :3/185، أف ال نذر في معصيةما جاء عف رسكؿ اهلل ،النذكر كاأليماف، ذم: سنف الترمذم( ]الترم(7
  (:"صحيح".2/1253ج) ،(7547كقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ) ،[1524رقـ
 ابف الممقف، التكضيح ،(10/421جكابف تيمية، مجمكع الفتاكل) ،(4/188ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(8
 (. 23/207ج(. كعمد القارم لمعيني)30/374ج)

 . [6692: حديث رقـ8/141، الكفاء بالنذر /األيماف كالنذكر، ( ]البخارم: صحيح البخارم(9
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ألنو شرؾ كالنذر لنبيو مف األنبياء، أك لممؾو  ؛أما ما لـ يجزه الشرع مف النذر كنيى عنو 
، أك عند ، أك صنـو ، أك جنيو استقباؿ السمطاف تقربان إليو، إال إذا  مف المبلئكة، أك لشيخو أك لقبرو

، فمثؿ ىذه النذكر  بقدكمو فيك كذبح العقيقة لكالدة المكلكد ستبشارالا قيصد بذلؾ فبل يحـر
عؿ النذر ألجمو ف حدث األمر المطمكب الذم جي  ، (1)محرمة كا 

ع تطمؽ عمى ، فالمعصية في الشر (2){الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيىًة اهلل:}كمف أدلة ذلؾ قكؿ النبي 
، كىما (3)الذنكب الصغيرة كالكبيرة، كما تطمؽ عمى الشرؾ األصغر كالكفر كالشرؾ األكبر

ـي :"ولبقك  عندما سألو ابف مسعكد  ؿ النبي قا ،(4)المراداف كالمقصكداف ىنا أىمُّ الذٍَّنًب أىٍعظى
مىقىؾى :}قىاؿى  "،ًعٍندى المَّوً  كىأىٍف :}قىاؿى  "،ثيَـّ أىمُّ  :قيٍمتي  ،ًإفَّ ذىًلؾى لىعىًظيـه  :"قيٍمتي  ،{أىٍف تىٍجعىؿى ًلمًَّو ًندِّا كىىيكى خى

ـى مىعىؾى  اؼي أىٍف يىٍطعى لىدىؾى تىخى اًرؾى :}قىاؿى  "،ثيَـّ أىمُّ :" قيٍمتي  {،تىٍقتيؿى كى ًميمىةى جى     (5){.أىٍف تيزىاًنيى حى

 اهلل الذم تدؿ فطرةالعبادة لغير  د في الحديث: ىك المثيؿ كالشريؾ، كالمراد: صرؼكالنّْ  
فراده بالعبادة، كقد قدمو  عمى كجكب تكحيده توي قٌ مٍ كخً  اإلنساف في  معوعمى ما ذكر  النبي كا 

  (6)ألنو أعظـ الذنكب.الحديث، 

اؾكعف ثابت بف   حَّ مىى عىٍيًد رىسيكًؿ المًَّو ": ، قىاؿى (7) الضَّ ؿه عى رى ًإًببلن  نىذىرى رىجي أىٍف يىٍنحى
رى ًإًببلن ًببيكىانىةى، فىقىاؿى النًَّبيُّ أىتىى النًَّبيَّ ًببيكىانىةى فى  : ًإنّْي نىذىٍرتي أىٍف أىٍنحى ثىفه }:، فىقىاؿى ىىٍؿ كىافى ًفييىا كى

                                                 

عبد ابف  ،(17/456ج( ك)10/419جكابف تيمية، مجمكع الفتاكل) ،(13/141ج( انظر: النككم، المنياج)(1
 .( كما بعدىا1/257ج)الحميد العزيز  تيسير ،خآؿ الشي ،(282)ص التكضيح عف تكحيد الخبلؽ، الكىاب

حديث رقـ  :3/1262، ال كفاء لنذر في معصية اهلل كال فيما ال يممؾ العبد /النذكر، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
1641]. 

كاالعتصاـ  ،(2/114جابف القيـ، إعبلـ المكقعيف ) ،(286)ص الكافي الجكاب، ( انظر: ابف القيـ(3
 بعدىا. ( كما2/515جلمشاطبي)

 (.1/573ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( انظر: (4
حديث رقـ  :6/18، قكلو تعالى: }فبل تجعمكا هلل أندادا كأنتـ تعممكف{ /التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5

4477] . 
 ارمالقسطبلني، إرشاد الس ،(18/87جالعيني، عمدة القارم) ،(22/27ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(6
 (.10/7ج)

كاف فيمف بايع  ،ثابت بف الضحاؾ بف خميفة األشيمي األكسي المدني الصحابي الجميؿ ،( ىك أبك زيد(7
تكفي  ،كدليمو إلى حمراء االسد بعد معركة أيحد ،كرديفو يـك الخندؽ ،بيعة الرضكاف تحت الشجرة النبي
 (.2/8جب ابف حجر )كتيذيب التيذي ،(1/507ج)ابف حجر، اإلصابةق(. انظر: 45جعاـ)
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اًىًميًَّة ييٍعبىدي؟ : {ًمٍف أىٍكثىاًف اٍلجى ، قىاؿى ؟}قىاليكا: الى ـٍ ، قىاؿى {ىىٍؿ كىافى ًفييىا ًعيده ًمٍف أىٍعيىاًدًى رىسيكؿي ، قىاليكا: الى
ـى }:المًَّو  فىاءى ًلنىٍذرو ًفي مىٍعًصيىًة المًَّو، كىالى ًفيمىا الى يىٍمًمؾي اٍبفي آدى ، فىًإنَّوي الى كى   (1){.أىٍكًؼ ًبنىٍذًرؾى

نـ الذم ييتخذ مف جكاىر األرض (2)بكانة: ىي مكاف في أطراؼ مكة  ، كالكثف: ىك الصَّ
، كفي الحديث منع المسمميف مف أداء بعض (3)اهلل أك معادنيا أك تربتيا فيصكر لمعبادة مف دكف

العبادات في أماكف عبادة الكفار خكفان مف التأثر بشيءو مف أمرىـ، كمبالغةن في منع التشبو بيـ، 
؛ فمف باب أكلى عدـ مكافقتيـ عبادتيـ ممنكعةه  عة، كلبياف أف العبادة في أماكفكسدان لباب الذري

  (4)كشركيـ. في شعائر دينيـ كسائر عباداتيـ

:ىك أف النذر عبادة ال تصرؼ إال هلل كحده،  في النذور ووجو التصحيح العقدي 
لنبيو مف األنبياء، أك لممؾو مف المبلئكة،  الناذر، كىذا (5)كصرؼ العبادة بو لغير اهلل شرؾه أكبر

، أك أم مخمكؽ آخر   في العتقاده إال اهلل لمثؿ ىؤالء مف دكف هنذر يقدـ  لـأك لشيخو حيو أك ميتو
 كىذا شرؾه أعظـ مف شرؾ ،(6)كيمنع كيعطي كينفع، يضريممؾ مف أمره شيئان، ف أنو لو المنذكر

ألنو يساكم السجكد لغير اهلل، فبل ينعقد ىذا النذر كال يكفى بو باتفاؽ  ؛الحمؼ بغير اهلل تعالى
ال يأت بخير كليس  ، ثـ إف النذر الجائز في الشرع الذم يستخرج بو مف البخيؿ(7)عمماء األمة

مؽ بو؛ فكيؼ بمثؿ ىذه النذر التي يككف بيا الشرؾ، لذا كاف النيي عف  سببان في حدكث ما عي
مثؿ ىذه النذكر كالتحذير منيا، كسد باب الذريعة بعدـ فعؿ النذر الجائز في مكافو كاف يعظـ 

  (8)في الجاىمية.

 
                                                 

إسناده  ،[3313حديث رقـ :5/200، ما يؤمر بكفائو مف النذر /األيماف كالنذكر، أبك داكد: سنف أبي داكد]((1
 .صحيح

 (.2/447تحفة األبرار )جالبيضاكم، ( انظر: (2
 (.5/150ج( ك)3/313ج( انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث)(3
 ( كما بعدىا.1/188ج)ء الصراط المستقيـابف تيمية، اقتضاانظر:  ((4
كتيسير العزيز آلؿ  ،(4/111ج)الصنعاني، سبؿ السبلـ ،(33/123ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(5

 (.187)ص ،كالتمييد لشرح كتاب التكحيد لصالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ ،(261الشيخ )ص
 (.282)ص ؽالتكضيح عف تكحيد الخبل، عبد الكىابابف انظر:  ((6
( 17/456ج( ك)10/419ج) كابف تيمية، مجمكع الفتاكل ،(13/141ج) ( انظر: شرح النككم عمى مسمـ(7
 التكضيح عف تكحيد الخبلؽ، عبد الكىابابف  ،(4/110جسبؿ السبلـ )، لصنعانيا ،(33/123جك)

 (.282)ص
 (.27/176ج) ( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل(8
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 الذبائحثالثًا: 

  (1).ذيًبحأنو ا شيؽَّ م كيؿّْ كيقاؿ لى  ،الشَّؽ الذبح لغةن:

الذبح شرعان: الذبح ىك إزىاؽ الركح بقطع مكضعو في الحمؽ مف بييمة األنعاـ بما أيعد لذلؾ مف 
  (2)سكيف كغيره مما أجازه الشرع.

  وأوجوالذبح يقع عمى ثبلثة 

دى بالذبح األكؿ أك التجارة كنحك ذلؾ؛ فيذه األمكر مف المباحة. أوليا:  أػف ييٍقصى

أف يقصد بالذبح الكليمة أك العقيقة أك إكراـ الضيؼ كنحك ذلؾ، كحكـ مثؿ ىذه األمكر  ثانييا:
 إما أف يككف كاجبان أك مستحبان.

لممذبكح لو، فمثؿ ىذا الفعؿ عبادة ال تككف  كالتقرب التعظيـ كالخضكع أف يقصد بالذبح ثالثيا:
 المقصكد تحت ىذا العنكاف.، كىذا (3)إال هلل كحده كفؽ ما شرع، كصرفيا لغيره شرؾه أكبر

  عمى تصحيح االعتقاد في ىذا الباب، كمف ذلؾ: كقد عمؿ النبي  

ََٔٚي َوَِمَِِٚت هللِ َربِّ ] استقامتو عمى أمر ربو تعالى الذم قاؿ: ُُٕسُِل َوَِمْ ُؿْؾ إِنَّ َصََلِِت َو

َٚدَِغ) ًَ ُل 762اف ٚ َأوَّ َٕ يَؽ َفُف َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأ َٓ َِشِ َغ) (  ِّ  }األكعام{.[( 763اُدْسِِ

إف صبلتي، كالمعنى: قؿ يا محمد أنت كمف تبعؾ لممشركيف المخالفيف لدعكتؾ:  
 ، كالكال لؤلمكاتلئلنس،  ال، ك ، ال لمجفكباسمو ال شريؾ لو كنسكي، أم: ذبحي هلل كحده

مكتي هلل رب حياتي ك أف ك  ـ، أك باسميـ مف دكف اهلل،لي تذبحكف فكال لغير ذلؾ مم لؤلصناـ
، كخصَّ الصبلة كالنسؾ مف بيف سائر العبادات؛ لشرفيما كفضميما كعظيـ داللتيما، العالميف

فقد جمعتا بيف أعماؿ القمب كالمساف كالجكارح، كبذؿ الماؿ الذم تحبو كتحرص عميو النفس؛ 
  (4).مما يدلؿ عمى محبة اهلل تعالى كاستمزاـ اإلخبلص لو في سائر األعماؿ

                                                 

 (.458)ص ، الكمياتالكفكم ،(2/438ج) لساف العرب ( انظر: ابف منظكر،(1
 ،تحقيؽ: صبلح عكيضة ،ألبي محمد بياء الديف عبد الرحمف المقدسي ،( انظر: انظر: العدة شرح العمدة(2
مصطفى كآخركف، المعجـ  ،(7/27جفتاكل)ال ابف عثيميف،، (4/87ج)الصنعاني، سبؿ السبلـ ،(2/87ج)

 (. 1/309جالكسيط)
 (.7/27ج)فتاكل، الف عثيميف( انظر: اب(3
كالعذب النمير  ،(282السعدم، تفسير السعدم)ص ،(3/381ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(4

 (.2/629،627جلمشنقيطي )
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فالمراد ، (1){ًباٍسـً اهلًل كىاهللي أىٍكبىرعند الذبح كما سنَّوي ألمتو قكلو:} ف ىديو ككاف م 
كؿ افتتاح  لعباده عندالتسمية  اهلل تعالى شرعبسـ اهلل أذبح، كقد  ، أم:بالتسمية في الحديث

 (3).، كتقاؿ قبؿ الشركع فيو(2)كىي عند الذبح مف شعائر التكحيد، األعماؿ

لىعىفى اهللي مىٍف ذىبىحى }: لذبح لغير اهلل تعالى كشدة عقكبتو، قاؿ النبي كفي بياف فحش ا 
، ألف (5)الحديث ىك الدعاء باإلبعاد كالطرد مف رحمة اهلل تعالىىذا كالمعف في ، (4){ًلغىٍيًر اهللً 

راقة الدـ فييا يدؿ عمى التعظيـ كالخضكع كالتقرب، كىذا ال ينبغي إال هلل  ، الذبح عبادة، كا 
 كما أف الصبلة لغيره شرؾ أكبر، فكذلؾ التسمية بغير اسمو تعالى عند الذبح، أك الذبح لغيرهف

  (6).شرؾه أيضان 
  التصحيح العقدي في الذبح ذكر مجملفيكون 

 ىك بياف أف الذبح عبادة ال تحؿُّ إال هلل كحده، كأف فعميا لغيره شرؾه أكبر، كيككف ذلؾ 
مع اسـ اهلل أك غيره مف  لك كاف ذلؾ بذكر اسـ النبي بذكر غير اسـ اهلل عند الذبح، ك 

،  األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، أك بالذبح لغير اهلل تعالى قصد التعظيـ كالقربة، كالذبح لجنيو
، أك لمشيطاف، أك لؤلصناـ، أك المقبكريف، أك الذبح الستقباؿ ذم سمطاف تقربان إليو  أك إنسيو

محرَّـ، كال تحؿ ذبيحتو؛ ألنو مف الشرؾ األكبر، كالرّْدة التي تكجب كنحك ذلؾ، فيذا كمو باطؿه ك 
      (7)عذاب النار.

                                                 

، استحباب الضحية كذبحيا مباشرة ببل تككيؿ كالتسمية كالتكبير /األضاحي، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[1966: حديث رقـ3/1557

 (22/392جانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)( (2
 (.1/158جالشرح الممتع )ابف عثيميف، ( انظر: (3
 .[1978حديث رقـ :3/1567، تحريـ الذبح لغير اهلل تعالى كلعف فاعمو /األضاحي، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
 (.7/358جالمباركفكرم، تحفة األحكذم) ،(9/140ج( انظر: النككم، المنياج)(5
 (.4/159ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيفك  ،(17/485،484جر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)( انظ(6
( 26/306ج( ك)17/485جكابف تيمية، مجمكع الفتاكل) ،(13/141ج( انظر: النككم، المنياج)(7
ر تيسيآؿ الشيخ،  ،(26/629جكابف الممقف، التكضيح ) ،(2/461ج)بدائع الفكائد ،ابف القيـ ،(31/242جك)

 (.5/53جالشرح الممتع )ابف عثيميف،  ،(1/259،243جالعزيز الحميد )
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 العقيدة من خبلل شعائر الحج والعمرة تصحيحالمنيج النبوي في  المطمب الرابع:
معظـ، إال إذا قيد فيقاؿ: حج فبلفه  القصد إلى كؿ شيءو القصد، كىك لفظ عاـ يفيد  الَحجُّ لغًة:
   (1)، أم: قصده.إلى فبلف

ىك قصد بيت اهلل الحراـ، كالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة؛ ألداء المناسؾ  الحج شرعًا:
  (2)المعمكمة المشركعة في الكتاب كالسُّنَّة تعبدان هلل تعالى.

 ؛مف أركاف اإلسبلـ التي يكفر جاحدىا، دعا اهلل تعالى إليو عباده كرغبيـ فيوالحج ك  
ة يشتمؿ عمى تكحيده الذم ىك أفضؿ العبادات، كما أنو يشتمؿ عمى بذؿ ألنو عبادة عظيم

يد البدف، ك  فمف حج فكأنما صاـ كصمى كاعتكؼ كزكى  ،يايجمع معاني العبادات كمّْ الماؿ كجي
بعد اليجرة عمى االستطاعة مرة  ، فرضو اهلل تعالى عمى أمة محمدو كرابط في سبيؿ اهلل كغزا
، لذا كاف الناس قبؿ بعثة النبي (3)ع القديمة المعركفة في األمـ السابقةفي العمر، كىك مف الشرائ

  يعظمكف البيت الحراـ، كيعرفكف الحج كمشاعره كشعائره التي بقيت فييـ مف عيد أبينا
كنصبكا األصناـ حكؿ  ، فبدلكا التكحيد بالشرؾ،(4)لكنيـ أدخمكا فيو ما ليس منو ،إبراىيـ 

الحج، كجعمكا إىبلليـ كتمبيتيـ ليا، كيطكفكف بيا كالبيت الكعبة كفي سائر مشاعر 
، كيذبحكف (6)"ىك لؾ، تممكو كما ممؾ لبيؾ ال شريؾ لؾ، إال شريكان ، لبيؾ الميـ لبيؾ:"(5)كيقكلكف

، كما كانكا يطكفكف بالبيت عراة عيريان كامبلن مف الثياب، فعف أـ المؤمنيف عائشة (7)ىدييـ ليا
ٍمسى "رضي اهلل عنيا، قالت:  اًىًميًَّة عيرىاةن ًإالَّ اٍلحي مىا  ،كىافى النَّاسي يىطيكفيكفى ًفي اٍلجى ٍيشه كى كىاٍلحيٍمسي قيرى

لىدىتٍ  ، كال يقؼ أىؿ مكة مع سائر الحجاج (9)، كسمكا بالحيمس لتحمسيـ لدينيـ كشدتيـ فيو(8)"كى
                                                 

  ،(1/340جابف األثير، النياية في غريب الحديث) ،(2/30ج، معجـ مقاييس المغة)ابف فارس( انظر: (1
 (.1/459جمغني المحتاج لمشربيني) ،(2/226جابف منظكر، لساف العرب) 

 (.24/215ج)فتاكلال ،،ابف عثيميف(1/250ج)اإلقناع لشربيني(،ا2/74)جشرح عمدة الفقو ،تيمية ابفانظر:((2
 كىما لمخطيب الشربيني. ،(1/250جكاإلقناع) ،(1/460ج( انظر: مغني المحتاج)(3
 (.1/63جابف كثير، السيرة النبكية) ،(2/228جالبف تيمية) ،( انظر: شرح عمدة الفقو(4
 السيرة النبكية،ابف كثير،(9/22جنككم، المنياج)ال،(2/22جالجامع ألحكاـ القرآف)انظر:القرطبي، ((5
 (.1/63ج)

 ،(2/843ج) ،(1185حديث رقـ) ،التمبية كصفتيا ككقتيا /كتاب الحج ،( ىذا جزءه مف حديث أخرجو مسمـ(6
كقكليـ :"إال شريكان" يقصدكف بيا شرؾ األصناـ في تمبيتيـ هلل تعالى كسائر عباداتيـ مع إقراىـ أنيا مممككة هلل 

 (.23/275جالكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(20/79جانظر: ابف الممقف، التكضيح ) ،لى بقكليـ:" تممكو كما ممؾ"تعا
 (.18/9ج)ابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ( انظر: (7
 .[1665: حديث رقـ2/163، الكقكؼ بعرفة /الحج، ( ]البخارم: صحيح البخارم(8
 (.18/112ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(9
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، (1)رجكا مف حرموبعرفة، بؿ يقفكف في مزدلفة فقط، بزعـ أف أىؿ الحـر ىـ أىؿ اهلل فبل يخ
كىانيكا ييسىمٍَّكفى قالت عائشة رضي اهلل عنيا :" مىٍف دىافى ًدينىيىا يىًقفيكفى ًباٍلميٍزدىًلفىًة كى ٍيشه كى كىانىٍت قيرى

ـي أىمىرى المَّوي نىًبيَّوي  ٍسبلى اءى اإٍلً فىاتو فىمىمَّا جى كىافى سىاًئري اٍلعىرىًب يىًقفيكفى ًبعىرى ٍمسى كى فىاتو ثيَـّ أىٍف يىٍأتً  اٍلحي يى عىرى
ُس ] :يىًقؼى ًبيىا ثيَـّ ييًفيضى ًمٍنيىا فىذىًلؾى قىٍكليوي تىعىالىى ُٞ َأَؾَٚض افَّْٚ ْٔ ـْ َح  [...ُثؿَّ َأؾُِٔوقا ِم

  (2)".{::2}البؼرة:

كما أف حجيـ لـ يكف دائمان في أشير الحج كأيامو؛ ألف القكـ غيركا كقت الحج بتأخير  
، ككاف أكؿ مف أظير ىذا الشرؾ كىذه األباطيؿ كميا، كغير (3)يـأشيره حسب مصالحيـ كأىكائ

زىاًعيَّ ؛ عمرك بف ديف نبي اهلل إبراىيـ  ي  اٍلخي الذم كاف ذا شرؼو كمكانةو في قكمو، فخرج  ليحى
فأيعجب بذلؾ فأدخميا عمى أىؿ  ،فرأل أىميا يعبدكف األصناـ ،مرة إلى الشاـ في حاجةو لو

ثميـ، قاؿ النبي  فباء بإثمو ،(4)الجزيرة زىاًعيَّ يىجيرُّ :}كا  ي  اٍلخي اًمًر ٍبًف ليحى ك ٍبفى عى رىأىٍيتي عىٍمرى
  (5){.قيٍصبىوي ًفي النَّارً 

، كذلؾ لما أحدثو مف تبديؿ التكحيد بالشرؾ كعبادة أمعاءه {، أم:قيٍصبىوي :}قكؿ النبي  
  (6)األصناـ.

مى الديف كمو، كيخرج الناس مف باليدل كديف الحؽ ليظيره ع كلما أيرسؿ النبي  
ظبلمات الجيؿ كالكثنية إلى نكر التكحيد كفبلح الدنيا كاآلخرة، كاف مف منيجو في تصحيح تمؾ 

 العقائد الفاسدة:

 إقامة التوحيد  -1

عمى تصفية نفكس الناس مف الشرؾ في الحج كمشاعره، حيث بدأ  عمؿ النبي  
كىك يصؼ أكؿ عمؿو عممو النبي  و، فعف جابر بالدخكؿ في نسكو بإعبلف التكحيد كالتمبية ب

 اإلحراـ مف ذم الحميفة في السنة العاشرة مف اليجرة، حيث قاؿ:  لدخكؿ نيسؾ حجو كىك

                                                 

 (.7/30ج( انظر: القسطبلني، إرشاد السارم)(1
 .[4520:حديث رقـ6/27،باب:}ثـ أفيضكا مف حيث أفاض الناس{،التفسير ،صحيح البخارمالبخارم:]((2
 (.2/228ج) شرح عمدة الفقو ،ابف تيمية ( انظر:(3
الحمبي، السيرة  ،(3/194ج) ابف كثير، البداية كالنياية ،(1/203ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(4

 (.1/16جالحمبية)
 .[3521: حديث رقـ4/184، قصة خزاعة /المناقب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5
 (.17/189)ج (، كالنككم، المنياج3/305تحفة األبرار )جالبيضاكم، ( انظر: (6
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، ًإفَّ  لىبٍَّيؾى المييَـّ }فىأىىىؿَّ ًبالتٍَّكًحيدً " ، لىبٍَّيؾى الى شىًريؾى لىؾى لىبٍَّيؾى ٍمدى كىالنٍّْعمىةى لىؾى  لىبٍَّيؾى الى شىًريؾى  ،ميٍمؾى كىالٍ  اٍلحى
  (1)".كىأىىىؿَّ النَّاسي ًبيىذىا {،لىؾى 

ال  "، أم: رفع صكتو كلبى عند دخكلو النسؾ بتكحيد اهلل فىأىىىؿَّ ًبالتٍَّكًحيدً معنى :" 
ليؾ لىبٍَّيؾى  لىبٍَّيؾى المييَـّ ، كمعنى}(2)بتمبية أىؿ الجاىمية المشتممة عمى الشرؾ {، أم: إٌياؾ أقصد كا 

، كقد شرعت التمبية في (3)ي محبتي كطاعتي بتمبية دعكتؾ بحجي كفي سائر عباداتيأيخمص إلي
، لمتأكيد عمى التكحيد (4)مكاطف أيخرل مف مشاعر الحج كنيسكو غير شرعتيا عند بدء اإلحراـ بو

بطاؿ شرؾ الجاىمية، كقد أكد النبي  عمى ىذا، كبيف أنو دعكة األنبياء عمييـ  كأىميتو، كا 
يـ بقكلو:}الصبلة كالس ا قيٍمتي أىنىا كىالنًَّبيُّكفى بلـ مف قبمو في حجّْ ٍيري مى فىةى كىخى اًء ديعىاءي يىٍكـً عىرى ٍيري الدُّعى خى

مىى كيؿّْ شىٍيءو  ،ًمٍف قىٍبًمي الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي  ٍمدي كىىيكى عى لىوي اٍلحى ، (5){قىًديره  لىوي اٍلميٍمؾي كى
الذم ال يضيع أجر  ؿ: ىذا ذكر فأيف الدعاء فيو؟ يجاب بأف الثناء عمى الكريـ فإف قي

،ىذا مف كجو، (6)المحسنيف بأفضؿ الكبلـ؛ كىك الشيادة لو بالتكحيد، تعريضه بالدعاء كالمسألة
كمف كجو آخر: ىك حثه عمى ذكر ىذه الكممة في التكطئة المستحبة بيف يدم الدعاء لما يترتب 

، كلما لمتكسؿ بالتكحيد مف فضؿو في إجابة الدعاء، كحتى تتكطف نفكس (7)ثكابعمى ذلؾ مف 
 العباد عمى تكحيد ربّْيا في كؿ أحكاليا.

 لرسولو  وطاعةٌ خضوٍع هلل دفع الشبو عن اإلسبلم وبيان أنو دينُ  -2

تقكـ عمى الخضكع كاالنقياد لو كفؽ ما شرع، كال يعرؼ ذلؾ إال مف جية  عبادة اهلل  
، كمف عىبدى اهللى بغير ذلؾ؛ فعبادتو باطمة غير مقبكلةالنبي 

بأخذ  ، لذا تجب طاعة النبي (8)
قا ...]اـ الشريعة عنو، قاؿ اهلل تعالى:أحك ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ َوَمٚ َآَتٚ

                                                 

 (.1218حديث رقـ: ، 2/887حجة النبي /الحج، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 (.2/253جكحاشية السندم عمى ابف ماجة) ،(4/20جرة، اإلفصاح)( انظر: ابف ىبي(2
 (.4/177ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3
مرعاة المباركفكرم، ، (9/30ج) كالنككم، المنياج ،(4/357ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(4

 (.9/133جالمفاتيح )
كقاؿ األلباني في  ،[3585: حديث رقـ5/541، يـك عرفةفي الدعاء  /الدعكات، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(5

  (:"صحيح".2/84ج)،(2598مشكاة المصابيح برقـ)
 (.10/45جالمباركفكرم، تحفة األحكذم) ،(6/1989ج( انظر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف لمطيبي)(6
 (.10/45جالمباركفكرم، تحفة األحكذم) ،(2/152ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (7
 (.19/105،104ج) ( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل(8
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فأطيعكه فييا، كال تتخمفكا عف أم: ما آتاكـ بو مف أكامر ديف اهلل تعالى كنكاىيو ، {8}احلرش:[...
في كجكب العمؿ  كاآلية أصؿه ، "(1)كال ينيى إال عف فساد ،بصبلح شيءو منيا، ألنو ال يأمر إال

ألصكؿ الديف كفركعو،  كىذا شامؿه  ، قاؿ السعدم رحمو اهلل:"(2)ران"أك تقري أك فعبلن  بالسنة: قكالن 
ى العباد األخذ بو كاتباعو، كال تحؿ مخالفتو، ، كأف ما جاء بو الرسكؿ يتعيف عمكباطنوي  هي رى ظاىً 

كال عذر لو في تركو، كال  كأف نص الرسكؿ عمى حكـ الشيء كنص اهلل تعالى، ال رخصة ألحدو 
  (3)".عمى قكلو يجكز تقديـ قكؿ أحدو 

كمشاعر الحج كنسكو مف أمكر اإلسبلـ التي ال يصح عمميا، كال يتـ قبكليا إال  
يبيف لمناس مناسؾ الحج خطكة خطكة،  كأمر بيا، حيث كاف  نبي بالطريقة التي عمميا ال

قىاؿى حتى في حجـ الحصيات التي ترمى بيا الجمرات، فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ :"
مىى رىاًحمىًتوً  رىسيكؿي المًَّو  يى {،"ىىاًت اٍلقيٍط ًلي":}غىدىاةى اٍلعىقىبىًة كىىيكى كىاًقؼه عى ، كىًىيى فىمىقىٍطتي لىوي حىصى اتو

ٍعتيييفَّ ًفي يىًدهً  ٍذًؼ، فىمىمَّا كىضى ى اٍلخى :"حىصى ـٍ كىاٍلغيميكَّ ًفي }، قىاؿى يَّاكي ًء، كىاً  ًء، ًبأىٍمثىاًؿ ىىؤيالى ، ًبأىٍمثىاًؿ ىىؤيالى ـٍ نىعى
ـي اٍلغيميكُّ ًفي الدّْيفً  ا أىٍىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي   (4){.الدّْيًف، فىًإنَّمى

ي حجو أف يسمعيـ صكتو بأذكار الحج التي تقكـ عمى تكحيد اهلل ف ككاف مف ىديو  
عند صبلتو ركعتي الطكاؼ كما فعؿ  حيف كصؼ فعمو  تعالى، كما في حديث جابر 

عى إً " بعدىما، حيث يقكؿ: ، ثيَـّ رىجى كفى قيٍؿ يىا أىيُّيىا اٍلكىاًفري ده كى لىى كىافى يىٍقرىأي ًفي الرٍَّكعىتىٍيًف قيٍؿ ىيكى اهللي أىحى
فىا قىرىأى: فىا، فىمىمَّا دىنىا ًمفى الصَّ رىجى ًمفى اٍلبىاًب ًإلىى الصَّ ٍكًف فىاٍستىمىمىوي، ثيَـّ خى ـْ ]الرُّ ٚ َواَدْرَوَة ِم ٍَ إِنَّ افهَّ

ٚئِِر اهللِ  ًَ ا بىدىأى اهللي ًبوً ، }{269}البؼرة:[...َص تَّ  {،أىٍبدىأي ًبمى مىٍيًو، حى ًقيى عى فىا، فىرى ى رىأىل اٍلبىٍيتى فىبىدىأى ًبالصَّ
:فىاٍستىٍقبىؿى اٍلًقٍبمىةى، فىكىحَّ  قىاؿى كىبَّرىهي، كى ٍمدي كىىيكى }دى اهللى كى لىوي اٍلحى الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي، لىوي اٍلميٍمؾي كى

زى كىٍعدىهي، كى  ، الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىٍحدىهي، أىٍنجى مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره ـى اأٍلىٍحزىابى عى ٍبدىهي، كىىىزى رى عى نىصى
فىا{،...كىٍحدىه مىى الصَّ ا فىعىؿى عى مىى اٍلمىٍركىًة كىمى تَّى أىتىى اٍلمىٍركىةى، فىفىعىؿى عى إلى أف كصؼ نفيره مف -حى

تَّى أىتىى  -مزدلفة، فقاؿ ٍمرىًة اٍلكيٍبرىل، حى مىى اٍلجى ٍسطىى الًَّتي تىٍخريجي عى مىؾى الطًَّريؽى اٍلكي ٍمرىةى الًَّتي ًعٍندى سى اٍلجى
اةو ًمٍنيىا ، ييكىبّْري مىعى كيؿّْ حىصى يىاتو رىًة، فىرىمىاىىا ًبسىٍبًع حىصى    (5)".الشَّجى

                                                 

 (.18/17ج) ( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(1
 (.546( التركي كآخركف، التفسير الميسر )ص(2
 (. 850( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(3
اؿ األلباني في كق ،[3871: حديث رقـ9/183، رمي جمرة العقبة /الحج، ( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف(4

 (:"صحيح".6/70ج)،(3860جالتعميقات الحساف برقـ)
 .[1218: حديث رقـ ،2/886حجة النبي /الحج، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
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نىاًسكىكيـٍ :}األمر باتباعو في كؿ مناسؾ الحج، فقاؿ  كقد أجمؿ   ذيكا مى ، قاؿ (1){ًلتىٍأخي
كـ البلَّـ في قكلو  ذيكالً :}النككم رحمو اهلل عند بيانو لحي ىذه  :كتقديره...ىذه البلـ الـ األمر{:"تىٍأخي

كىي  ،ىي أمكر الحج كصفتو ؛األمكر التي أتيت بيا في حجتي مف األقكاؿ كاألفعاؿ كالييئات
 كىذا الحديث أصؿه  ،كعممكىا الناس ،حفظكىا كاعممكا بياافخذكىا عني كاقبمكىا ك  ،مناسككـ
مُّكا:}صبلةفي ال كىك نحك قكلو  ،في مناسؾ الحج عظيـه  مّْي رىأىٍيتيميكًني كىمىا كىصى ، كليذا (2){"أيصى

مىا عىًمؿى ًبًو ًمٍف كفعمو في الحج :" مع أمر النبي  كاصفان حاؿ الصحابة  قاؿ جابره  كى
ًمٍمنىا ًبو   (3)".شىٍيءو عى

في كؿ ، أف اإلسبلـ ديف خضكعو هلل تعالى كطاعة لرسكلو كيتأكد بيف تما سبؽ يمك  
التي يكردىا أعداء اإلسبلـ في زماننا مف  دفع الشبوي شرائعو، صغيرىا ككبيرىا، كتنأحكامو ك 

، تظير  ىـ عبر كسائؿ اإلعبلـ المعاصررىباف النصارل كغير  بزعميـ أف اإلسبلـ ديفه كثنيه
كباره في  كثنيتو بشعائر الحج، فكيؼ تككف الكثنية كاألصكات تتعالى بتكحيد اهلل  كتعظيمو كا 

ف مناسؾ الحج، ككؿ حاؿو مف أحكاؿ الحجيج، كقد أكد ىذا األمر أمير المؤمنيف كؿ جانبو م
رُّ كىالى تىٍنفىعي "حيث قاؿ حيف استمـ الحجر األسكد : عمر  ره الى تىضي جى ىٍعمىـي أىنَّؾى حى أىمىا كىالمًَّو ًإنّْي ألى

لىٍكالى أىنّْي رىأىٍيتي النًَّبيَّ  ا اٍستىمىٍمتيؾى  كى   (4)".فىاٍستىمىمىوي اٍستىمىمىؾى مى

إنما فعؿ ذلؾ ألف الناس كانكا حديثي عيد بعبادة األصناـ، ":(5)رحمو اهلل قاؿ الطبراني 
فخشي عمر أف يظف الجياؿ أف استبلـ الحجر مف باب تعظيـ األحجار كما كانت الجاىمية 

   (6)".تعتقده في األكثاف

كحسف  ،لمشارع في أمكر الديفالتسميـ  :كفي قكؿ عمر ىذا:"قاؿ ابف حجر رحمو اهللك  
كلك لـ  ،فيما يفعمو تباع النبي إكىك قاعدة عظيمة في  ،تباع فيما لـ يكشؼ عف معانييااإل

                                                 

، :لتأخذكا مناسككـاستحباب رمي جمرة العقبة يـك النحر راكبا كبياف قكلو /الحج ،المصدر السابؽ( ](1
 [.1297: حديث رقـ2/943

األذاف  /األذاف، ىك جزءه مف حديثو في صحيح البخارم كقكؿ النبي  ،(9/45جالمنياج) ( انظر: النككم،(2
 .[631 حديث رقـ: 1/128، لممسافر

 .[1218: حديث رقـ ،2/887حجة النبي /الحج، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
 . [1605: حديث رقـ2/151، الرمؿ في الحج كالعمرة /الحج، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
ق(، الحافظ الثبت الميعمّْر الذم 360ىك سميماف بف أحمد بف أيكب المخمي الطبراني الحافظ، أبك القاسـ)ت ((5

عاش مئة سنة، كجمس لسماع الحديث كالعمـ كىك ابف ثبلث عشرة سنة، فكاف كاسع العمـ كثير التصانيؼ. 
 (.3/73انظر: ابف حجر، لساف الميزاف)ج

  .(2/432ج) ؽ رياض الصالحيفدليؿ الفالحيف لطر ابف عبلف، ( (6
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كفيو دفع ما كقع لبعض الجياؿ مف أف في الحجر األسكد خاصة ترجع إلى  ،يعمـ الحكمة فيو
أف  ؛مف فعمو فساد اعتقاد كأف اإلماـ إذا خشي عمى أحد ،كفيو بياف السنف بالقكؿ كالفعؿ ،ذاتو

  (1)".يبادر إلى بياف األمر كيكضح ذلؾ
 الوالء والبراء -3

ََم ]إف مف أصكؿ أحكاـ اإلسبلـ كشرائعو أف فرض األيخكة بيف المؤمنيف، قاؿ تعالى:  َّٕ إِ

ِمُْقَن إِْخَقٌة  ْٗ ما ك ،، كىذه األخكة تكجب الكالء كالبراء، الكالء ألىؿ اإليماف{21}احلجرات:[...اُد
ًْضٍ ]قاؿ تعالى: َُٔٚء َب

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ِمَُْٚت َب ْٗ ِمُْقَن َواُد ْٗ    ،{82}التوبة:[...َواُد

ََٔٚء ]:أىؿ الكفر، قاؿ  كالبراء مف
ْؿ َأْوفِ ـُ ي َوَظُدوَّ َٓ َتتَِّخُذوا َظُدوِّ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

براىيـ ، كالكالء كالبراء مف ممَّة أبينا إ{2}ادؿتحـة:[...
ْؿ ُأْشَقٌة ]:، قاؿ اهلل (2) ُُ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ َؿْد 

ـْ ُدو ُبُدوَن ِم ًْ َّٚ َت ْؿ َوِِم ُُ ٚ ُبَرَآُء ِمْْ َّٕ ْؿ إِ ِٓ ْقِم ََ ُف إِْذ َؿُٚفقا فِ ًَ ـَ َم ٌٜ ِْم إِْبَراِهَٔؿ َوافَِّذي ْؿ َوَبَدا َبََْْْٔٚ َحَسَْ ُُ ٚ بِ َٕ ْر ٍَ ـَ ِن اهللِ 

 ٌْ َداَوُة َوافَب ًَ ُؿ اف ُُ َْْٔ ِمُْقا بِٚهللِ َوْحَدهُ َوَب ْٗ الذم أذَّف في  ، كىك {5}ادؿتحـة:[...َوُٚء َأَبًدا َحتَّك ُت
ًقفيكا }، كقاؿ:(3) الناس بالحج كدعاىـ إليو كحدد ليـ مشاعره المعيكدة التي تبعو فييا النبي

ـٍ ًإٍبرىاًىيـ مىى ًإٍرثو ًمٍف ًإٍرًث أىًبيكي ـٍ عى ، فىًإنَّكي ـٍ مىى مىشىاًعًركي ، كما أف اهلل تعالى اصطفى ىذه (4){عى
، أيبكة نسبو لبعضيـ، كشرعةو أبييا إبراىيـ  األمة لحمؿ ىذا الديف السًَّمح الذم كاف عميو

جميعان باتباعو، بعد أف  لمبعض اآلخر، كمف ىذا الديف مشاعر الحج، كأمرىـ كنبيو محمدان 
ٚ َوَمٚ ]ثُ  أتمَّيا لسيد كلد آدـ أكمؿ تماـ، فقاؿ تعالى لنبيو: ًٍ َٜ إِْبَراِهَٔؿ َحِْٔ َِّ بِْع ِم َْْٔٚ إَِفَْٔؽ َأِن اتَّ ؿَّ َأْوَح

ـَِغ[ ـَ اُدْؼِ َٚن ِم َوَجِٚهُدوا ِْم اهللِ ]: فقاؿ ،(5)في ذلؾ يابيّْ نل، كجعؿ األمة تبعان {723}افْحؾ: ـَ

ـْ  ـِ ِم ي ْؿ ِْم افدِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ْؿ َوَمٚ َج ـُ ِٚدِه ُهَق اْجَتَبٚ َٓ ـْ  َحؼَّ ِج َغ ِم ِّ ُؿ اُدْسِِ ـُ ْؿ إِْبَراِهَٔؿ ُهَق َشَمَّ ُُ َٜ َأبِٔ َِّ َحَرٍج ِم

 {89}احلج:[...َؿْبُؾ 

                                                 

 (.3/463ج) ( ابف حجر، فتح البارم(1
 (.370إلى صحيح االعتقاد)ص الفكزاف، اإلرشاد( انظر: (2
 (.5/397ج( انظر: العظيـ أبادم، عكف المعبكد)(3
كقاؿ األلباني في  ،[1919: حديث رقـ3/298، مكضع الكقكؼ بعرفة /المناسؾ، أبك داكد: سنف أبي داكد]( (4

 (:"صحيح".2/810ج)،(4394ج) يح الجامع برقـصح
 ،(5/456ج( ك)3/381جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(5/403ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(5

 (.341التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص
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فكاف مف تماـ ىذه الممة ككماليا أف يككف في الحج الذم يقكـ عمى التكحيد كالعقيدة في  
ـَ اهللِ َوَرُشقفِ كؿ أحكالو عقيدة الكالء كالبراء، قاؿ اهلل تعالى:  َزِ ]َوَأَذاٌن ِم ـْ ِّٟ إَ ِس َيْقَم احَل ِف إَِػ افَّْٚ

 َّٕ قا َأ ُّ َِ ُْٔتْؿ َؾْٚظ ْؿ َوإِْن َتَقفَّ ُُ َق َخْرٌ فَ ُٓ ـَِغ َوَرُشقُفُف َؾِْ٘ن ُتْبُتْؿ َؾ ـَ اُدْؼِ ِجِزي اهللِ َأنَّ اهللَ َبِريٌء ِم ًْ ْؿ َؽْرُ ُم ُُ

َذاٍب َأفٍِٔؿ[ ًَ ُروا بِ ٍَ ـَ ـَ  ِ افَِّذي   {4}التوبة: َوَبؼِّ

عبلـ مف اهلل كرسكلو أم:   يتضمناف الكجكب عمى المكحديف  كافَّة، لمناس كمناداةكا 
 يكـ النحر، ككقت ىذا النداء في يكـ الحج األكبر كىك (1)باإلخبار عف البراءة مف كؿ مشرؾ

الذم تجتمع فيو معظـ أعماؿ الحج، كقد كافؽ كقتئذ أعياد أىؿ الممؿ الكافرة، ككاف مكسـ الحج 
، ثـ رغب المشركيف كدعاىـ لمرجكع إلى الحؽ بالدخكؿ في ديف اهلل (2)لمسمميف كغيرىـيجمع ا

ال كاف عمييـ العذاب األليـ في الداريف مف اهلل الذم ال يعجزه شيء.   (3)تعالى كا 

مف ينادم في الناس بمكسـ الحج لمسنة التاسعة كالعاشرة بيذه البراءة،  كقد أمر النبي  
بىعىثىًني أىبيك بىٍكرو ًفي يخبر عف ذلؾ، حيث قاؿ: " الحج، فعف أبي ىريرة كيمنع المشركيف مف 

ذًّْنيفى بىعىثىييـٍ يىٍكـى  ًة ًفي ميؤى جَّ جَّ بىٍعدى اٍلعىاـً ميٍشًرؾه كىالى يىطيكؼى  ى:النٍَّحًر ييؤىذّْنيكفى ًبًمنن  ًتٍمؾى اٍلحى أىٍف الى يىحي
قىاؿى أىبيك  ،ًبعىًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو كىأىمىرىهي أىٍف ييؤىذّْفى ًببىرىاءىةى  ؼى رىسيكؿي المًَّو ثيَـّ أىٍردى  :قىاؿى  "،ًباٍلبىٍيًت عيٍريىافه 

ٍيرىةى  ًميّّ يىٍكـى النٍَّحًر ًفي أىٍىًؿ ًمننى ًببىرىاءىةى  :ىيرى جَّ بىٍعدى اٍلعىاـً ميٍشًرؾه كىالى يىطيكؼى  ،فىأىذَّفى مىعىنىا عى كىأىٍف الى يىحي
   (4)".عيٍريىافه ًباٍلبىٍيًت 

ة إلى اهلل كرسكلو ءككجو التصحيح العقدم في ىذا يظير في أف إضافة اإلعبلـ بالبرا 
دكف غيرىـ يفيد أنو تشريعه عقدم في مصمحة األيمة يجب العمؿ بو بالبراءة مف المشركيف
(5) ،

ْْتُْؿ ]قائؿ:فأىؿ اإليماف ال يسعيـ إال أف يقتدكا برسكليـ كيأتمركا بأمره طاعة هلل تعالى ال ـُ ُؿْؾ إِْن 

ُؿ اهللُ  ُُ بِْب قِِّن َُيْ ًُ بِ بهقَن اهللَ َؾٚتَّ
مكسـ الحج مف الكفار ككجكد أىؿ  كَّ مي كما أف خي ، {42}آل عؿران: [...ُُتِ

اإلسبلـ كحدىـ كما ىك دارجه في كثيرو مف العبادات، كصبلة الجمعة كالجماعة يدعك إلى تقكية 
 يـ. الركابط اإليمانية كالكالء بين

                                                 

 (.5/232جصديؽ خاف، فتح البياف) ،(4/104ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
 (.8/70ج) القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ،(5/249جالرازم، مفاتيح الغيب)( انظر: (2
السعدم، تفسير  ،(4/103ج) ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ،(4/12ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(3

 (. 328)ص السعدم
 .[4655حديث رقـ :6/64، قكلو:}فسيحكا في األرض أربعة أشير{ /التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 (.10/108ج)ابف عاشكر، التحرير كالتنكير( انظر: (5
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 التذكير باليوم اآلخر، وترسيخ اإليمان بو 

ييحشر الناس يكـ القيامة في مكافو كاحد عمى أرضو كاحدةو كعمى ىيئة كاحدةو، ال فرؽ  
مىى كاصفان ذلؾ:} ، قاؿ النبي سبيف السيد كالعبد، كالرئيس كالمرؤك  ييٍحشىري النَّاسي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى

اءى عىٍفرىاءى  دأىٍرضو بىٍيضى مىـه أًلىحى ، لىٍيسى ًفييىا عى ًة النًَّقيّْ   (1){.، كىقيٍرصى

{، الحشر: ىك جمع الناس بعد البعث في أرض ييٍحشىري النَّاسي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً :}فقكلو  
ٍفرىاءى ، كقكلو:}(2)المكقؼ لمحساب يكـ القيامة اءى عى {، أم: بياضه في كجو أرض المحشر يميؿ بىٍيضى

ٍمرة قميبلن  ًة النًَّقيّْ ، كقكلو:}(3)إلى الحي ، (4){، ىك الخبز المستدير الخالي دقيقة مف النخالةكىقيٍرصى
، كىك كصؼه مف باب اإلعبلـ بجزئيات  كالمراد: أف الناس يجمعكف في مكافو كاحد محددو كمستكو
ذلؾ المكقؼ ليككف أكقع في النفكس لحمميا عمى ما فيو خبلصيا كنجاتيا مف العمؿ 

دلو:}،كقك (5)الصالح مىـه أًلىحى {، أم: ليس فييا عبلمة تدؿُّ عمى ممؾو أك سمطافو ألحد لىٍيسى ًفييىا عى
، كمشيد الحج الذم يتجرد فيو العبد مف المخيط، كتمتـز النساء بمحظكرات اإلحراـ، (6)فييا

، كليس ألحدو سكيجتمع الناس في مكقؼ كاحد، ال فرؽ فيو بيف السيد كالعبد، كالرئيس كالمرؤك 
ـ فيو ممؾ كال سمطاف، كالكؿ يميج كيستغيث بربو؛ أف يككف مف أىؿ النجاة كالسعادة، فما مني

كمكقًؼ  ...مًو ذاؾى المكقؼي األعظـي الذم فمً أشبو ىذا المكقؼ بذاؾ، قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل :"
 ،(7)"يكـً العىٍرًض بٍؿ ذاؾى أعظـي 

كاليكـ اآلخر مف خبلؿ بياف بعض  كقد أكد القرآف الكريـ عمى كجو الترابط بيف الحج  
َر ]أعماؿ الحج بقكلو تعالى: َٖخَّ ـْ َت ِْٔف َوَم َِ َؾ ِْم َيْقَمْغِ َؾََل إِْثَؿ َظ ًَجَّ ـْ َت َّ ُدوَداٍت َؾ ًْ ٍٚم َم ُروا اهللَ ِْم َأيَّ ـُ َواْذ

ِْٔف ُُتْ  ْؿ إَِف ُُ َّٕ قا َأ ُّ َِ قا اهللَ َواْظ َُ ََك َواتَّ ـِ اتَّ ِْٔف دَِ َِ ونَ َؾََل إِْثَؿ َظ   {314}البؼرة: [َؼُ

فاألياـ المعدكدات المقصكدة في اآلية ىي أياـ التشريؽ الثبلثة التي تككف بعد يـك  
النحر يكـ العيد، كالذكر المأمكر بو فييا ىك كالذكر عند رمي الجمرات، أك عند الذبح، كالتكبير 

                                                 

، في البعث كالنشكر كصفة األرض يـك القيامة /صفة القيامة كالجنة كالنار، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[2790: حديث رقـ4/2150

 (.11/379ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(2
 (.8/322ج( القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3
 (. 11/373جابف حجر، فتح البارم) ،(26/164ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(4
 (.11/375ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
 (.11/375جابف حجر، فتح البارم) ،(8/322ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(6
 (.7)صابف عثيميف،( القصيدة الميمية البف القيـ بتعميؽ (7
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ر كشيكعو في مناسؾ أدبار الصمكات المكتكبة كنحك ذلؾ، لشرؼ ىذه األياـ، كفضيمة الذك
، كاختير لفظ الحشر لفاصمة اآلية دكف غيره؛ ليذكرىـ بالحشر العظيـ يكـ القيامة (1)الحج

كزحمتو، كأنو كما حشرىـ باختيارىـ عمى مناسؾ الحج كزحمتو، أنو سيحشرىـ في حشر اآلخرة 
  (2)ليككف ذلؾ أدعى لمتقكل كالحذر مف العصياف. ؛كزحمتو بغير اختيارىـ

 العقيدة من خبلل األعياد تصحيحالمنيج النبوي في  الخامس: المطمب
كجمعو أعياد، كيطمؽ عمى كؿ يكـو فيو ىك الرجكع، ك العكد العيد مأخكذه مف  غًة:لعيد التعريف  

  (3).كر كالفرح بور سالذكرل كريمةو حبيبةو، لذا جبمت النفكس عمى 
إما بعكد  ؛عائدو  ،عاـ عمى كجو معتادو اسـ لما يعكد مف االجتماع ال "ىكتعريف العيد شرعًا: 

  (4)".أك الشير ،أك بعكد األسبكع ،السنة

أنكاع اإلحساف العائدة عمى  :أم ،ألف هلل تعالى فيو عكائد اإلحساف؛"(5)كقد شيرعى تعظيمو 
تماـ الحج بطكاؼ الزيارة  ،منيا الفطر بعد المنع عف الطعاـ كصدقة الفطر ،عباده في كؿ عاـ كا 

بسبب  كألف العادة فيو الفرح كالسركر كالنشاط كالحبكر غالبان  ،ضاحي كغير ذلؾكلحـك األ
  (6)".ذلؾ

تصحيح العقيدة في كؿ جكانب حياة العباد، كمف ذلؾ  النبي  كقد كاف مف منيج 
ُبُدوا اهللَ العمؿ عمى تصحيحيا مف خبلؿ األعياد، امتثاالن لقكؿ اهلل تعالى: ًْ َٔ

َّٓ فِ  ]َوَمٚ ُأِمُروا إِ

ٚءَ  ٍَ ـَ ُحَْ ي  في ىذا الباب فكاف منو: ، كقد تنكع منيجو {6}البقِّـة:[...ُّمِِِْهَغ َفُف افدِّ

 استبدال أعياد الجاىمية  - أ

ميَّز اهلل تعالى كرفع أىؿ دينو عف غيرىـ مف أىؿ الممؿ الباطمة في كؿ جكانب حياتيـ،  
ـى رسكؿي اهلل " ، قاؿ: عف أنسحتى في ليكىـ كمرحيـ، ف المدينةى كليـ يىٍكمىاًف يمعبكف  قىًد

                                                 

 (.93السعدم، تفسير السعدم)ص ،(1/532جكثير، تفسير القرآف العظيـ)( انظر: ابف (1
 (.2/264ج)ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرك  ،(1/532ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(2
مصطفى كآخركف، المعجـ  ،(655الكفكم، الكميات)ص ،(4/181ج، معجـ مقاييس المغة)ابف فارس( انظر: (3

 (.2/635جالكسيط)
 (.189)ص اقتضاء الصراط ،ابف تيمية( (4
 (.8/271ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
 (.2/165ج( حاشية ابف عابديف )(6



351 

 

إفَّ }:، فقاؿ رسكؿي اهلل "كنا نمعبي فييما في الجاىمية" قالكا:؟ {ما ىذاف اليكمىاف}، فقاؿ:"فييما
يرىان ًمنيما: يىكـي األضحى، كيىكـي الًفطرً    (1){.اهلل قىٍد أبدىلىكيـ بيما خى

 ؛أعياد الكفار كاتخاذىا ىك النيي عف تعظيـ ووجو التصحيح العقدي في ىذا الحديث 
ألف العيد ديفه كشريعة، كديف الكفار كشريعتيـ باطمة، كفيو أف السركر الحقيقي كالخيرية في 

، كما ال ينافي ذـ المعب في ىذا (2)الدنيا كاآلخرة تككف بصحة العقيدة كاالنقياد ألحكاـ الشرع
بطو ضريعة الكفار، كغير منالحديث إباحتو في أعياد اإلسبلـ، ألف ىذا المعب مأخكذه مف ش

بأخبلؽ اإلسبلـ، كال نفع فيو ألىمو، بخبلؼ الميك في أعياد اإلسبلـ الذم ييتمرَّف فيو عمى مقابمة 
 كما سيأتي بيانو في ىذا المطمب.(3)العدك، كتقكية بنية الجسد، فيعكد بالنفع عمى اإلسبلـ كأىمو

 بيان سماحة اإلسبلم ووسطيتو  - ب

الحديث بتراجـ تفيد مشركعية إظيار الفرح كالسركر كالتكسعة  ب بعض أصحاب كتببكُّ  
، كأنو يكـ مكضكعه النشراح الصدكر كبسط النفكس بما ال معصية فيو (4)عمى األىؿ يكـ العيد

، كمما أدرجكا مف األحاديث تحت تمؾ التراجـ ما ركتو أـ المؤمنيف عائشة رضي (5)مف األعماؿ
ؿى أى اهلل عنيا، حيث قالت :" لىٍت دىخى ا تىقىاكى اًر تيغىنّْيىاًف ًبمى كىاًرم اأٍلىٍنصى اًريىتىاًف ًمٍف جى بيك بىٍكرو كىًعٍنًدم جى

اري يىٍكـى بيعىاثى  لىٍيسىتىا ًبميغىنّْيىتىٍيفً  :قىالىتٍ  ،اأٍلىٍنصى أىمىزىاًميري الشٍَّيطىاًف ًفي بىٍيًت رىسيكًؿ المًَّو  :فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو  ،كى
  ٍذىًلؾى ًفي يىك ، كفي (6){يىا أىبىا بىٍكرو ًإفَّ ًلكيؿّْ قىٍكـو ًعيدنا كىىىذىا ًعيدينىا:}فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  "،ـً ًعيدو كى

ًؽ كىاٍلًحرىابركاية قالت:" كىافى يىٍكـى ًعيدو يىٍمعىبي السُّكدىافي ًبالدَّرى  ، كفي ركاية ألبي ىريرة (7)"كى
بىشىةي يىٍمعىبيكفى عً قاؿ:" ا اٍلحى طَّاًب، فىأىٍىكىل ًإلىى  ٍندى رىسيكًؿ اهلًل بىٍينىمى ؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى ، ًإٍذ دىخى ـٍ ًبًحرىاًبًي

                                                 

 .إسناده صحيح ،[1134:حديث رقـ2/345،صبلة العيديف /الصبلة، أبك داكد: سنف أبي داكد]( (1
 (.3/485جعكف المعبكد) كالعظيـ أبادم، ،(294)صابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ( انظر: (2
 (.1/270ج)الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار( انظر: (3
كسنف النسائي  ،(2/607ج) صحيح مسمـمسمـ،  ،(4/185ج)،(2/24،16ج) ( انظر: صحيح البخارم(4

 (.4/321ج)شرح السنة ،لبغكما، (196-3/195جسنف الصغرل )ال ،النسائي، ( كما بعدىا2/311ج) الكبرل
ابف حجر، فتح  ،(183-6/182جكالنككم، المنياج) ،(2/549جؿ، شرح صحيح البخارم)( انظر: ابف بطا(5

 (.6/267ج)،(2/274جالعيني، عمدة القارم) ،(2/442ج) البارم
 . [952: حديث رقـ2/17، سنة العيديف ألىؿ اإلسبلـ /الجمعة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(6
: 2/609، المعب الذم ال معصية فيو في أياـ العيدالرخصة في  /صبلة العيديف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(7

كالدرؽ: ىي صحيفة مصنكعة مف جمكد الحيكانات تتككف مف عدة طبقات تتخذ لمتترس مف  ،[892حديث رقـ
 (. 1/281جضربات العدك أثناء القتاؿ. انظر: مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط)
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ٍصبىاًء يىٍحًصبيييـٍ ًبيىا ـٍ يىا عيمىري }:، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل "اٍلحى ، كفي ركاية لعائشة رضي اهلل (1){دىٍعيي
ًئذو  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عنيا قالت ًنيًفيَّةو ًلتىٍعمى :}يىٍكمى ةن ًإنّْي أيٍرًسٍمتي ًبحى ـى يىييكدي أىفَّ ًفي ًديًننىا فيٍسحى

ةو  ة، كفي ركاية:}(2){سىٍمحى ارىل أىفَّ ًفي ًديًننىا فيٍسحى ـى اٍليىييكدي كىالنَّصى تَّى تىٍعمى   (3){حى

أفادت ىذه األحاديث جكاز إظيار السركر يكـ العيد بالمعب كالغناء كنحكىما مما فيو  
ة عمى األىؿ بما ال معصية فيو، كأف المراد بالغناء في الحديث ىك رفع الصكت بإنشاد التكسع

في تحفيز المسمميف عمى  نفعو مف ذلؾ لكالشجاعة فيو؛ لما  القتاؿاألشعار التي تصؼ الحرب ك 
 ،الشجاعة أماـ عدكىـ نيصرةن لديف اهلل تعالى، ال الغناء بالكبلـ الماجف الذم ال يميؽ بالمسمميف

، كىذا يرد ما تزعمو الصكفية كغيرىـ مف (4)كحرفة معتادة كيصبحبالشيكات، يييج النفكس ك 
ما ، كما أفادت األحاديث بطبلف (5)قكليـ بجكاز الرقص كالميك بالغناء كاحتراؼ ذلؾ كاعتياده

فتح بيكت العزاء يكـ العيد ألكؿ عيد يمر عمى الميت، أك زيارة المقابر اعتاده بعض الناس مف 
يكـ العيد لمكقكؼ عمى قبكر األمكات مف األرحاـ كاألصحاب كغيرىـ، أك اليتاؼ أك رفع  في

نماالشعارات بقكؿ: ليس العيد لمف لبس الجديد؛ ك  ، أك عيدنا يكـ عكدتنا، ان العيد لمف مات شييد ا 
ـ فقدكا أىميـ كأصحابي كأصحابو  ، فالنبي النبكية ةنَّ فيذا كنحكه مف البدع المخالفة لمسُّ 

كلـ  ،بالمكت كمقارعة األعداء، كىاجركا مف أكطانيـ مرغميف تاركيف خمفيـ األكطاف ككؿ شيءو 
بؿ أقامكا ديف ربيـ بإظيار السركر  ؿ، أك يرددكا مثؿ ىذه الشعارات،يأتكا بمثؿ ىذه األفعا

ي ، كأف الشر مكنكفه فىديو اتباع أف الخير مقصكره عمى  كقد بيف النبي  كالبيجة بالمباح،
كيؿُّ ًبٍدعىةو :}، حيث قاؿ مخالفتو شىرُّ اأٍليميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى ، كى مَّدو ٍيري اٍلييدىل ىيدىل ميحى كىخى
لىةه  بلى   (6){.ضى

في  كالتكسعة عمى األىؿ بالمباح أف إظيار السركر ووجو التصحيح العقدي فيما سبق 
عبلء أمره شغاؿ النفس و يراعي التكازف بيف إ، كأن(7)كالدعكة إليو العيديف مف شعائر الديف كا 

                                                 

: 2/610، ب الذم ال معصية فيو في أياـ العيدالرخصة في المع /صبلة العيديف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 (.1/393جكالحصباء ىي الحصى الصغيرة. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث) ،[893حديث رقـ

 .إسناده حسف ،[(43/115ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (2
 (:"صحيح".4/443ج)،(1829كقاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة برقـ) ،(4/324جشرح السنة )، لبغكما( (3
العيني، عمدة القارم  ،(8/58جكابف الممقف، التكضيح ) ،(3/306ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(4
 (.2/256جالكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(6/270ج)

 (.6/553ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
 .[867يث رقـ: حد2/592، تخفيؼ الصبلة كالخطبة /الجمعة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(6
 (.2/207جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(6/274ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(7
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بالعبادة كتركيا في الميك، بخبلؼ أىؿ الكتاب كغيرىـ مف ممؿ الكفر الذيف يقطعكف العمؿ 
، كما كاف ذلؾ إال (1)كيحرمكنو كالييكد، كبعضيـ ال يرخص ليـ بالفرح كالسركر في أعيادىـ

عراضيـ عف  ديف ربيـ  عندما فسدت عقيدتيـ ففسدت حياتيـ كعبادتيـ بغمكىـ كا 
حداثيـ ؿْ ...]كا  ِٓ ْٔ َِ َتْبََْٚهٚ َظ ـَ ًٜ اْبَتَدُظقَهٚ َمٚ  َّٔ

، كالمراد: أف أمة النصارل {38}احلديد:[...َرْهَبِٕٚ
نما ىـ مف أحدثيا، كألزمكا بيا أنفسيـ ، بغمكىـ، (2)ابتدعت عبادة ما شرعيا اهلل ليـ، كا 

كف مغمقة عمييـ عف الناس كممذات كانقطاعيـ ألجؿ ىذه العبادة المبتدعة باالعتزاؿ في أما
ٌٜ ]، فكانت النتيجة أف حبط عمميـ، قاؿ تعالى:(3)الدنيا مف المأكؿ كالممبس كالزكاج كغيرىا َِ َظِٚم

 ٌٜ ِٚصَب الذيف عممكا كنصبكا في الدنيا عمى غير ديف اإلسبلـ مف عىبىدىة ، أم أف "{4}الغاشقة: [َٕ
يرىـ، ال يقبؿ اهلل منيـ اجتيادنا في ضبللة، يدخمكف ككفار أىؿ الكتاب، مثؿ الرىباف كغ ،األكثاف

    (5)، فميذا كانت سنة أىؿ اإلسبلـ مخالفة أىؿ الكفر كالضبلؿ.(4)"النار يـك القيامة
 النيي عن حضور أعياد الكفار والمشاركة فييا  - ت

ـِ  قاؿ اهلل تعالى مثنيان كمبينان شيئان مف منيج أىؿ اإليماف:  َْحَ ُنقَن َظَذ ]َوِظَبُٚد افرَّ ّْ ـَ َي افَِّذي

ٚ ًٕ وا ـَِراًمٚ...إَْرِض َهْق ِق َمره ٌْ َِّ وا بِٚف وَر َوإَِذا َمره ُدوَن افزه َٓ َٓ َيْن ـَ    {83 ,74 }الػرقان:[َوافَِّذي

ورَ ] :قكلو تعالى  ُدوَن افزه َٓ ، الزكر: ىك تحسيف كتمكيو الشيء الباطؿ بكصفو [َٓ َيْن
، كأعظـ ىذا النكع مف الكذب (7)، كىذا كذبه متعمد(6)أنو حؽ خبلؼ صفتو الحقيقية بما يكىـ

ىك الشرؾ باهلل كاتخاذ األنداد مف دكنو 
اآلية عمى قكؿ جميكر ، كالمراد بالزكر في (8)

المفسريف: أف أىؿ اإليماف الذيف يستمسككف بعقيدتيـ ال يحضركف أعياد المشركيف، كال 
رو بصحة ألف ذلؾ إقراره ليـ كشيادة زك  ؛ـمحاضرىـ التي يقيمكنيا مف منطمؽ اعتقادى

                                                 

 (.1/190جصديؽ خاف، فتح البياف) ،(195)صابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ( انظر: (1
 (.842السعدم، تفسير السعدم )ص ،(8/29ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(2
 (.27/422ج)عاشكر، التحرير كالتنكيرابف ( انظر: (3
 (.8/404ج( البغكم، معالـ التنزيؿ)(4
 (.11)صابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ( انظر: (5
 (.6/98ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(6
 (. 6/130ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(7
 ،جنة العممية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلميةتحقيؽ: ال ،التفسير البسيط، ( انظر: النيسابكرم(8
 (.13/79جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) ،(16/601ج)
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، قد نيى عنو النبي (1)ليـ عمى الباطؿ، كىذا مخالؼه لديف اهلل تعالى معتقداتيـ الفاسدة، كعكفه 
 {":ـٍ  أىالى نييان شديدان، فقاؿ ٍشرىاؾي  :قىاؿى  ،المَّوً  رىسيكؿى  يىا بىمىى قيٍمنىا ؟،اٍلكىبىاًئرً  ًبأىٍكبىرً  أينىبّْئيكي  ،لمَّوً ًبا اإٍلً

كىافى  ،اٍلكىاًلدىٍيفً  كىعيقيكؽي  مىسى  ميتًَّكئنا كى قىٍكؿي  أىالى  :فىقىاؿى  ،فىجى كرً  كى شىيىادىةي  الزُّ كرً  كى قىٍكؿي  أىالى  ،الزُّ كرً  كى  الزُّ
شىيىادىةي  كرً  كى   (2){.الزُّ

ىك إنكار معتقدات أىؿ الممؿ الكافرة  والحديث: فيكون وجو التصحيح العقدي في اآلية 
؛ ألف ذلؾ جيؿه بالديف كمف ذلؾ حرمة حضكر أعيادىـ، كحرمة تينئتيـ بيا عنيا،كما نتج 

ليحذر الكقكع فيما يقع فيو  بما يصنعكف قد يؤدم إلى الكفر، قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل:" ىن كرض
كأما التينئة بشعائر الكفر المختصة بو فحراـ  ...الجياؿ مف األلفاظ التي تدؿ عمى رضاه بدينو 

أك تينأ بيذا العيد  ،عيد مبارؾ عميؾ :فيقكؿ ،مثؿ أف يينئيـ بأعيادىـ كصكميـ ،ؽباالتفا
 ،كىك بمنزلة أف يينئو بسجكده لمصميب ،فيذا إف سمـ قائمو مف الكفر فيك مف المحرمات ،كنحكه

كال يدرم  ،يف عنده يقع في ذلؾر لمدّْ دٍ ككثير ممف ال قى ... بؿ ذلؾ أعظـ إثما عند اهلل كأشد مقتان 
   (3)".بمعصية أك بدعة أك كفر فقد تعرض لمقت اهلل كسخطو فمف ىنأ عبدان  ،ما فعؿ حى بٍ قي 
 إبطال العقائد الفاسدة  - ث

مىمىةى  أيْـّ عف   ًد  كىافى رىسيكؿي اهلًل " :قالت، رضي اهلل عنيا سى يىٍكـى اأٍلىحى كـي يىٍكـى السٍَّبًت كى يىصي
، كى  كـي ًمفى اأٍلىيَّاـً :أىٍكثىرى ًممَّا يىصي اًلفىييـٍ }يىقيكؿي ، فىأىنىا أيًحبُّ أىٍف أيخى ا ًعيًد اٍلميٍشًرًكيفى ا يىٍكمى   (4){.ًإنَّييمى

معمكـه مف الديف أف أياـ العيد ال تصاـ، كأف األعياد شعيرة مف شعائر الديف كشرائعو،  
كديف الكفار كشرعيـ الذم يأخذكف منو عيدىـ باطؿ، فيبطؿ عيدىـ كيحرَّـ عمى أىؿ اإلسبلـ 

، كالييكد (5)مشاركتيـ بأم شيءو فيو، أك في شيءو غيره مف أمكر دينيـ، كلك بالتشبو بيـ
كالنصارل أىؿ كتاب أبكا اإلسبلـ كاستمركا عمى كفرىـ كشرعيـ المبتدع، فكاف مف منيج النبي 

  بياف بطبلف عقيدتيـ بحرصو عمى مخالفتيـ حتى يقيـ عمييـ الحجة، كيزيؿ الكىـ بصحة

                                                 

صديؽ خاف، فتح  ،(6/130جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(6/98ج) ( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ(1
  (.19/78ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرج ،(9/353جالبياف)

 .[5976 : حديث رقـ8/4، : عقكؽ الكالديف مف الكبائر/األدب، خارم: صحيح البخارم( ]الب(2
 (.1/441ج) ،أحكاـ أىؿ الذمة ،ابف القيـ ((3
 .إسناده حسف ،[(44/330جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (4
ابف  ،(25/329جكابف تيمية، مجمكع الفتاكل) ،(208)صابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ( انظر: (5

 (.10/361جحجر، فتح البارم)
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، حيث كانت الييكد (1)مف تمؾ المخالفة صياـ األياـ التي يعظمكنيا كيجعمكنيا أعيادان عقيدتيـ، ك 
  (2)تعظـ السبت كتجعمو عيدان، كالنصارل يكـ األحد.

 توثيق عرى اإليمان باليوم اآلخر من خبلل أعمال يوم العيد  - ج

ـَ َآَمُْقا اْشتَِجُٔبقا هللِ َوفِِهلل تعالى:اقاؿ  َٚ افَِّذي ؿْ ]َيٚ َأُّيه ُُ ِٔٔ ْؿ دَِٚ َُيْ ـُ ُشقِل إَِذا َدَظٚ   {24}إٍٕٚل:[...رَّ

االستجابة ألمر اهلل تعالى كرسكلو في اآلية تككف بالعمؿ بمقتضى اإليماف مف األمر  
كالنيي كالدكاـ عمى ذلؾ، كالدعكة إليو، كىذه الحياة التي تككف باإليماف كصحة العقيدة كسبب 

، كقد عمؿ النبي (3)ر بكفره كخسرانو في الداريفافبؿ مكت الكالسعادة في الداريف تككف في مقا
  عمى إحياء القمكب بتشكيقيا لثكاب أعماليا عند لقاء ربيا  ،كذلؾ مف خبلؿ يكـ القيامة

ةه } :، حيث قاؿ ربط الفرحة بالعيد بفرحة اليكـ اآلخر فىٍرحى ةه ًعٍندى ًفٍطًرًه، كى تىاًف: فىٍرحى اًئـً فىٍرحى ًلمصَّ
بّْوً ًعنٍ  ، ففرحة الصائـ التي عند فطره بإباحة ما كاف ممنكعان عنو بالصياـ مف الطعاـ (4){دى ًلقىاًء رى

، كيجرم ىذا في العيديف عمى ما (5)كغيره، فرحتو عند لقاء ربو بما يعتقده مف رضا ربو كثكابو
المصافحة يككف مف أعماؿ يكـ العيد مف التكبير كالصبلة كاألضحية، كصمة األرحاـ كالصفح ك 

ظيار البيجة كالسركر، كالتكسعة عمى األىؿ    ات.المباحأنكاع ببيف المسمميف، كا 
  

                                                 

 ،(10/361جابف حجر، فتح البارم) ،(5/1616ج( انظر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف لمطيبي)(1
 (. 2/172ج)الصنعاني، سبؿ السبلـ 

 (.3/415جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(10362ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(2
 (.318، تفسير السعدم)صالسعدم ،(3/344ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(3
 .[1151: حديث رقـ2/807، فضؿ الصياـ /الصياـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
 (.7/582جالصنعاني، التنكير) ،(4/112ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(5
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 المبحث الثالث
 المنيج النبوي في بيان مكانة الصحابة  

ًتوً  ًمفٍ  لىوي  كىافى  ًإالَّ  قىٍبًمي أيمَّةو  ًفي اهللي  بىعىثىوي  نىًبي   ًمفٍ  مىا:}قاؿ النبي  ، أيمَّ كىاًريُّكفى ابه كىأىصٍ  حى  حى
ذيكفى  يىٍقتىديكفى  ًبسينًَّتوً  يىٍأخي   (1){.ًبأىٍمًرهً  كى

ىـ خمصاء كأصفياء كأخبلء األنبياء عمييـ الصبلة  المراد بالحكارييف في الحديث: 
ىا نكىـ عمى نشر دعكتيـ، كحممكا لكاءكالسبلـ مف أقكاميـ، الذيف آمنكا معيـ، كنصركىـ كأعا

 (3)، كأنيـ معانكف عمى ما قدمكا مف خيرزكية الصحابة ، كما أفاد الحديث ت(2)لمناس بعدىـ
قَن ]في مكاضع عدة مف كتابو، منيا قكلو تعالى:  كقد زكاىـ اهلل تعالى كأثنى عمييـ َُ ٚبِ َوافسَّ

ْؿ َوَرُضق ُٓ قُهْؿ بِِْ٘حَسٍٚن َرِِضَ اهللُ َظْْ ًُ َب ـَ اتَّ َْٕهِٚر َوافَِّذي ـَ َوإَ ِٚجِري َٓ ـَ اُد ُفقَن ِم ٍت إَوَّ ْؿ َجَّْٚ ا َظُْْف َوَأَظدَّ َْلُ

ئِؿُ  ًَ ْقُز اف ٍَ ٚ َأَبًدا َذفَِؽ اف َٓ ـَ ؾِٔ ٚ إََْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ َت ِري َُتْ {211}التوبة:[ََتْ
، كفي ىذا المبحث بتكفيؽ (4)

 كبياف مكانتيـ الصحابة تزكية اهلل كعكنو؛ نقؼ عمى ما يتيسر جمعو مف المنيج النبكم في 
 . في الشرع

 ب األول: التعريف بالصحابة، وفضميم في الكتاب والسنةالمطم
 وشرعاً  لغةً  أواًل: تعريف الصحابة

الصاحب ىك المبلـز لمشخص المعاشر الصحابة جمع صحابي، ك : تعريف الصحابة لغةً  - أ
  (5)لو.

كمات عمى اإليماف،  بو، مؤمنان  الصحابي ىك مف لقي النبي  تعريف الصحابة شرعًا: - ب
مف أثر طيب،  تو أك قصرت، أك رآه كلـ يجالسو لما في رؤية النبي سكاءه طالت مجالس

                                                 

بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف كأف اإليماف يزيد كينقص كأف  /اإليماف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[50: حديث رقـ1/69، ر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجبافاألم
كعميو فبل  ،فيككف المعنى: أم ما مف نبيو لو أتباع ،أك مف باب حذؼ الصفة ،( الحديث خرج مخرج الغالب(2

ـي، فىرىأىٍيتي النًَّبيَّ  مىيَّ اأٍليمى ٍت عى مىعىوي الرُّىىٍيطي  تعارض بينو كبيف الحديث الذم فيو:}عيًرضى مىعىوي الرَّجيؿي كى ، كىالنًَّبيَّ كى
ده{ ًف، كىالنًَّبيَّ لىٍيسى مىعىوي أىحى الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ مف المسمميف  /اإليماف ،صحيح مسمـ]كىك في  ،كىالرَّجيبلى

 (.1/291ج(. انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)1/199ج)،(220جبرقـ) ،الجنة بغير حساب كال عذاب
 (.2/98جاإلفصاح عف معاني الصحاح ) ،رىةىيبىيٍ ابف ( انظر: (3
 (.203( انظر: التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص(4
 (.1/519جانظر: ابف منظكر، لساف العرب) ((5
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ركل عنو حديثو أك لـ يرك  أك جالسو كلـ يره لفقد البصر، أك غزا معو أك لـ يغزك، أك
، كما يخرج مف الصحابة المنافؽ، هي ، كيخرج مف ذلؾ مف آمف في زمنو كلـ يرى عنو شيئان 
   (1)ران كأسمـ بعد كفاتو.فاكمف رآه ك سبلـ كمات عمى ردتو،إلعف ا كمف ارتدَّ 

 ثانيًا: عدد الصحابة

 رآه، كمف  النبي تكفي ، رغـ أف ىناؾ مف قاؿ:" الصحابة عدد معرفة إلى سبيؿ ال 
 عف  اهلل رسكؿ قيًبض:" "، كقاؿ آخركامرأة رجؿ مف إنساف ألؼ مائة عمى زيادة منو كسمع
 تحديديمكف  ال فال"، كىذاف القك منو كسمع رآه، مفم الصحابة، مف ألفنا عشر كأربعة ألؼ مائة

 كالبكادم البمداف في الصحابة تفرؽ مع ذلؾ، ديدتح عمى االطبلع يمكف الألنو  ؛العدد بيما
ككؿ مف ألؼ  ،(2)عممو كمبمغ عو،تتبُّ  قدر عمىأنو قالو  ،عددال ذكر ذلؾ ، فيحمؿ قكؿ مفكالقرل

في ذلؾ لـ يجمع أسماء عيشر عددىـ 
فعف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما كىك  ،(3)

ًرم مىدّْ  ًإلىى نىظىٍرتي  حجة الكداع، حيث قاؿ:" يصؼ عدد مف حج مع النبي   ًمفٍ  يىدىٍيًو، بىٍيفى  بىصى
، رىاًكبو  مىاشو ، ًمٍثؿى  يىًميًنوً  كىعىفٍ  كى ، ًمٍثؿى  يىسىاًرهً  كىعىفٍ  ذىًلؾى ًمفٍ  ذىًلؾى ٍمًفوً  كى عف كعب ، ك (4)"ذىًلؾى  ًمٍثؿى  خى

 كىالى  كىًثيره   المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  كىاٍلميٍسًمميكفى يصؼ عدد مف خرج لغزكة تبكؾ قاؿ: " بف مالؾ 
اًفظه  ًكتىابه  يىٍجمىعيييـٍ    (5)".حى
 نازل بينيممال ضميم وتفاوتثالثًا: تفا

َهِٚر َوافَّ ]قاؿ تعالى:  ْٕ ـَ َوإَ ِٚجِري َٓ ـَ ادُ ُفقَن ِم قَن إَوَّ َُ ٚبِ قُهْؿ بِِْ٘حَسٍٚن َرِِضَ اهللُ َوافسَّ ًُ َب ـَ اتَّ ِذي

ْقُز اف ٍَ ٚ َأَبًدا َذفَِؽ اف َٓ ـَ ؾِٔ ٚ إََْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ َت ِري َُتْ ٍت ََتْ ْؿ َجَّْٚ ْؿ َوَرُضقا َظُْْف َوَأَظدَّ َْلُ ُٓ [ ًَئِؿُ َظْْ

  {211}التوبة:

                                                 

 ،السبكي، [(5/2ج)،باب فضائؿ أصحاب النبي ،أصحاب النبي  ،البخارم: صحيح البخارم] ( انظر:(1
العيني،  ،(1/158ج)ابف حجر، اإلصابةك  ،(7/4جفتح البارم)ابف حجر،  ،(1/15جاإلبياج في شرح المنياج)

 (.6/79ج) القسطبلني، إرشاد السارم ،(16/69جعمدة القارم )
 (.3/18ج)مشارؽ األنكار ،محمد بف مكسى، (2/221جتدريب الراكم )، السيكطي انظر: ((2
 (.1/129ج)ابف حجر، اإلصابة( انظر: (3
ةً  /الحج، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4 جَّ  .[1218حديث رقـ : ،2/886النبي حى
 .[4418: حديث رقـ6/3، حديث كعب بف مالؾ /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5
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 السابقيفزليـ فقدـ كتفاكت منا بيف الصحابة  ؿاضتفال ف اهلل تعالى في ىذه اآليةبيَّ  
  (1)كأثنى عمييـ. القبمتيف إلى صمكا الذيف كاألنصار المياجريف مف األكليف

ـَ ...]:قاؿك   ـَ افَِّذي ًٜ ِم تِْح َوَؿَٚتَؾ ُأوَفئَِؽ َأْظَيُؿ َدَرَج ٍَ ـْ َؿْبِؾ اف َؼ ِم ٍَ ْٕ ـْ َأ ْؿ َم ُُ  َٓ َيْسَتِقي ِمْْ

َلًّ  ـُ ُِقا َو ُد َوَؿَٚت ًْ ـْ َب قا ِم َُ ٍَ ْٕ ُِقَن َخبٌِر[َأ َّ ًْ   .{72}احلديد:َوَظَد اهللُ احُلْسَْك َواهللُ بََِم َت

فؽ مف قبؿ الفتح الذم كاف بصمح الحديبية كجاىد نفي ىذه اآلية مف أؿ اهلل تعالى فضَّ  
ألف المسمميف كانكا كقتيا في ضعؼو كبحاجة كشدة أكبر  ؛بعدكجاىدكا سممكا كأنفقكا عف الذيف أ

بيف اهلل تعالى أنيـ رغـ ثـ ، في المدينة كحكليا ؛ إذ كانت دعكتيـ محصكرةن إلى العكف كالنصرة
منيـ، فقاؿ بعد بياف تفاضؿ  التفاكت بينيـ فيذا ال يدؿ عمى النقص كالقدح في المفضكؿ

  (2).[َوُكالا َوَعَد اهللُ احلُْسـَى]درجاتيـ:

 تماـ إلى الباقكف الستة ثـ ربعة،األ الخمفاء أفضميـ كمما ذكر في بياف تفاضميـ: "أف 
 -حدأي  أصحاب ثـ -أم: مف شيدكا غزكة بدر -البدريكف ثـ ،-أم: المبشَّركف بالجنة -العشرة

 عدد كفي آمنكا ىؤالء ألف" ؛(3)"بالحديبية الرضكاف بيعة أىؿ ثـ ،-أم: مف شيدكا غزكة أيحد
 بسبب لمسمميفا عدد ككثر بسببيـ اإلسبلـ فقكم ،كضعؼ قمة كالمدينة مكة في المسمميف
 كأجر أجرىا لو فيككف حسنةن  سنةن  سفَّ  مف كحاؿ فيو حاليـ فكاف ،غيرىـ بيـ كاقتدل...إسبلميـ

  (4)".القيامة يكـ إلى بيا عمؿ مف
 رابعًا: مكانتيم في األمة

كالرفع مف   أجمعت األمة مف أىؿ الحؽ أىؿ السُّنَّة كالجماعة عمى تقدير الصحابة 
، كلـ يقبمكا ذامَّييـ شأنيـ كالترضي عنيـ،  كاإلقرار بفضميـ كعدالتيـ، كلـ يعرؼ فييـ مخالؼه

، كأف ذلؾ مف ديف اهلل الذم تعبدىـ بو، كىذه جممة مف أقكاؿ عممائيـ:   بحاؿو

ـي قاؿ اإلماـ أبك حنيفة :"   أحدنا عمؿ مف خيره  كاحدةن  ساعةن   اهلل رسكؿ مع ىـأحدً  مقا
ف ،عمره جميع   (5)".طاؿ كا 

                                                 

 (.8/236جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) ،(16/134ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(1
السعدم،  ،(8/12جقرآف العظيـ)ابف كثير، تفسير ال ،(17/240ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(2

 (.838)ص تفسير السعدم
 (.8/236ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(3
 (.16/135ج( الرازم، مفاتيح الغيب )(4
 (.21اعتقاد األئمة األربعة)ص ،( محمد الخميس(5
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  اهلل رسكؿ أصحاب عمى كتعالى تبارؾ اهلل أثنى كقدماـ الشافعي رحمو اهلل:"قاؿ اإل 
 ألحد ليس ما الفضؿ مف  اهلل رسكؿ لساف عمى ليـ كسبؽ كاإلنجيؿ، كالتكراة، القرآف، في

 فعًممكا عميو، يىنًزؿ كالكحي كشاىدكه، ، اهلل رسكؿ سينىف إلينا أدَّكا...كىٌنأىـ اهلل، فرحميـ بعدىـ،
رشادنا، كعزمنا كخاٌصا، عاٌما  اهلل رسكؿ أراد ما  فكقنا كىـ كجيمنا، عرفنا ما سنتو مف كعرفكا كا 
، كاجتياد، عمـ، كؿٌ  في ، ككرىعو   (1)."أحمد لنا كآراؤىـ بو، كاستينبط عمـ، بو استيدرؾ كأمر كعقؿو

 امم شيء فييـ كرسكلو  اهلل مف يرد لـ لكرحمو اهلل: "(2)قاؿ الخطيب البغدادم 
 كقتؿ مكاؿكاأل الميج كبذؿ كالنصرة كالجياد اليجرة مف عمييا كانكا التي الحاؿ كجبتأل ؛ذكرناه
 كاالعتقاد ،عدالتيـ عمى طعاالق كاليقيف اإليماف كقكة الديف في كالمناصحة كالدكاأل اآلباء

 ىذا ،فاآلبدي بدأ بعدىـ مف فيجيئك  الذيف كالمزكيف المعدليف جميع مف أفضؿ نيـكأ ،نزاىتيـب
 (3)".الفقياء مف بقكلو يعتد كمف العمماء كافة مذىب

 كمف الصحابة جميع تعديؿ عمي مجمعة األمة ف: "إ(4) رحمو اهلل الصبلح ابف كقاؿ 
 كنظران  ،بيـ لمظف حسانان إ اإلجماع في بيـ يعتد الذيف العمماء بإجماع فكذلؾ منيـ الفتف البس

 نقمة لككنيـ ؛ذلؾ عمى اإلجماع تاحأ كتعالى سبحانو اهلل ككاف ،ثرالمآ مف ليـ تميد ما لىإ
   (5)".الشريعة

 األكليف السابقيف عف رضي قد أنو العظيـ اهلل أخبرقاؿ ابف كثيرو رحمو اهلل في تفسيره:"  
 أك أبغض أك سىبَّيـ أك أبغضيـ مف كيؿ فيا: بإحساف اتبعكىـ كالذيف كاألنصار المياجريف مف
 كييبغضكنيـ الصحابة أفضؿ يعادكف الرافضة مف المخذكلة ةالطائف فإف...بعضيـ سبَّ 

 فأيف منككسة، كقمكبيـ معككسة، عقكليـ أف عمى يدؿ كىذا ،ذلؾ مف باهلل عياذنا كيىسيبُّكنيـ،
 عمف كفرضَّ يتى  فإنيـ السنة أىؿ كأما عنيـ؟ اهلل رضي مف يسبُّكف إذ بالقرآف، اإليماف مف ىؤالء

                                                 

 (.1/80ج( ابف القيـ، إعبلـ المكقعيف )(1
الحافظ عبلمة عصره  ،ق(463-ق392بالخطيب البغدادم)( ىك أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت المعركؼ (2

 ،طاؼ الببلد لطمب العمـ كنشره ،كعكلكا عمى أقكالو كعممو ،أثنى عميو العمماء في عصره كبعده ،كمحدثو
 (.18/270جصاحب التصانيؼ الكثيرة التي تجاكزت الخمسيف مصنفان. انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي)

 (.49)ص ي عمـ الركايةالكفاية ف ،( البغدادم(3
كاف إمامان كرعان حاز كاسع  ،ق(643-ق577ج) ( ىك أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الكردم الشافعي(4

سمفي العقيدة ذامان لعمـ الكبلـ محرمان إلدخاؿ مصطمحات الفبلسفة بيف ألفاظ  ،االطبلع كالمعرفة بعمـك الشريعة
كابف قدامة. انظر: سير أعبلـ  ،شيكخو: فخر الديف ابف عساكرمف  ،لو كتابو المشيكر عمـك الحديث ،الشرع

 (.23/140جالنببلء لمذىبي)
 (.295)ص ابف الصبلحمقدمة  ،( ابف الصبلح(5
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 اهلل، يعادم مف كيعادكف اهلل، يكالي مف كيكالكف كرسكلو، اهلل وسب مف كيسبكف عنو، اهلل رضي
   (1)."المؤمنكف كعباده المفمحكف اهلل حزب ىـ كليذا...مبتدعكف ال متبعكف كىـ

 رسكؿ أصحاب كنحب:" عتقاد أىؿ السُّنَّة كالجماعةا يبيفكىك  رحمو اهلل كقاؿ الطحاكم 
 الخير كبغير ،ـيي ضي غً بٍ يي  مف كنبغض ،منيـ أحد مف نىتىبىرَّأي  الك  ،منيـ أحد بً حي  في طرّْ فى ني  كال ، اهلل

يمافه  ديفه  يـبُّ كحي  ،بخير إال ىـري ذكي نى  كال ،يذكرىـ حسافه  كا    (2)".كطغياف كنفاؽ كفر كبغضيـ ،كا 
 المطمب الثاني: التمميح بما سيجري بين الصحابة، والتحذير من الوقوع فييم

، كمف ذلؾ االبتبلء ةجريانيا عمى خمقو كاقعه ال محالقدر اهلل تعالى سننان في الككف  
َتُْقنَ ]: قاؿ عمى اإليماف،  ٍْ َٓ ُي قُفقا َآَمَّْٚ َوُهْؿ  َُ قا َأْن َي ـُ ُس َأْن ُيْسَ َٛ افَّْٚ ، {3}العـؽبوت:[َأَحِس

، قاؿ (3)االبتبلء بالناس مف المسمميف كغيرىـ ،كقدر سبحانو أف يككف مف ىذا االبتبلء
َٚن َربهَؽ َبِهًرا...]تعالى: ـَ وَن َو ًٜ َأَتْهِزُ ًٍْض ؾِْتَْ ْؿ فِبَ ُُ َو ًْ َْٚ َب ِْ ًَ   {31}الػرقان:[َوَج

مف فتفو  كمف االبتبلءات التي كقعت في تاريخ األمة ما حدث زمف الصحابة  
كجاؤكا بإفؾ  عمى أصحاب النبي  مف أىؿ الزيغ كالضبلؿ، فتقكلكا ، ضؿ بيا أقكاـه كأحداثو 
منيجيـ كنزاىتيـ، كتحدثت  فى سٍ يـ كحي تلاكعد صدؽ إيمانيـ ف اهلل تعالى كرسكلو د بيَّ ، كقعظيـو 

 السُّنَّة بالتمميح لما سيجرم بينيـ دكف ذميـ أك تأثيميـ، كمف ذلؾ:
 صفينو وقعة الجمل وبعد بيان صحة إسبلميم، وبقاء إيمانيم قبل 

 أواًل: التمميح بما سيجري في وقعة الجمل

اًحبىة أىيَّتيكيفَّ لنسائو مرةن:} قاؿ النبي   مىؿ صى تَّى تىٍخريج ،اأٍلىٍدبىب اٍلجى ب تىٍنبىحيىا حى  ًكبلى
ٍكأىب اليىا كىعىفٍ  يىًمينيىا عىفٍ  ييٍقتىؿ اٍلحى ك كىًثيرىة قىٍتمىى ًشمى تىٍنجي ا ًمفٍ  كى    (4){.كىادىتٍ  بىٍعًدمى

كاف يحمؿ ىكدج أـ  ، كىك الجمؿ الذم(5)المراد بالجمؿ األدبب: ىك كثير شعر الكجو 
المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا لما خرجت مف مكة بعد الحج في ركبو قصد البصرة لمقصاص 

                                                 

 (.4/203ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )(1
 (.467( شرح الطحاكية البف ابي العز)ص(2
صديؽ خاف، فتح  ،(6/100جسير القرآف العظيـ)ابف كثير، تف ،(24/58ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(3

 (.9/295جالبياف )
أنيس  في لبصارة الككيتياكقاؿ  ،كقاؿ :"رجالو ثقات" ،(13/55ج( الحديث ذكره ابف حجر في فتح البارم)(4

 (:"إسناده حسف".3/2390جالسارم )
 (.2/96جي غريب الحديث)ابف األثير، النياية ف ،(1/408ج( انظر: الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم)(5



361 

 

اًئشىةي  أىقبىمىتٍ  لىمَّا، ك" مف قتمة الخميفة عثماف  اًمرو  بىًني ًمياهً  ًببىٍعضً  مىرَّتٍ  عى قىٍتييـٍ  عى  لىٍيبلن  طىرى
بً  نيبىاحى  فىسىًمعىتٍ  ا: قىالىتٍ  الٌحٍكأىبً  مىاءي : قىاليكا ىىذىا؟ ماءو  أمُّ ": فىقىالىتٍ  اٍلًكبلى : قىاليكا! رىاًجعىةن  ًإالَّ  أظينًُّني مى

ميؾً  مىٍيبلن  ا: قىالىتٍ ! ًبؾً  المَّوي  فييٍصًمحي  اٍلميٍسًمميكفى  فىيىرىاؾً  تىٍقدىًميفى ! المَّوي  يىرحى  ًإنّْي رىاًجعىةن  ًإالَّ  أظينًُّني مى
مىٍييىا تىٍنبىحي  بًإٍحدىاكيفَّ  كىٍيؼى }:قيكؿي يى  " المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ٍكأىبً  ًكبلبي  عى ، كالحكأب: بئر ماءو (1){الحى

، كلما كصؿ الجمع إلى البصرة حدثت مناكشات بيف المسمميف (2)في منزؿو بيف مكة كالبصرة
مكقفيـ مف أىؿ البصرة، رغـ امتناع  شة رضي اهلل عنيا كمف خالفيـ كأبىممف كانكا مع عائ

ا سمع بخركج ، ككاف عميه رضي اهلل عنو لمَّ (3)نكا مع عائشة رضي اهلل عنيا عف قتاليـمف كا
ىما مف زبير بف العكاـ رضي اهلل عنيما، ك اهلل كال دبيالقكـ مع أـ المؤمنيف كمعيا طمحة بف عي 

ا مف األمة كقتيا، فمم الخميفة المجمع عميو تو، خرج لمنع الفتنة بصف(4)العشرة المبشريف بالجنة
 ؛كالتقى بأـ المؤمنيف كمف معيا نزؿ الجميع كتصالحكا عمى تسميـ األمر لعمي  كصميـ 

ألنو خميفة المسمميف، كلـ يعـز أحده مف الطرفيف عمى قتاؿ اآلخر، لكف السبئية أتباع عبد اهلل 
ت معو عمى إثارة الفتنة بيف المسمميف، كقامكعمؿ  ،ابف سبأ الييكدم الذم تظاىر باإلسبلـ

ماعة تكافقو عمى ذلؾ خافكا عمى أنفسيـ مف صمح المسمميف كاجتماع كممتيـ، فباتكا بشر ليمة ج
أف يخرج  لذلؾ فرأل كحاككا السكء فانشبكا القتاؿ، فقتؿ خمؽه كثيره مف المسمميف، فتنبو عميه 

أـ  أـ المؤمنيف مف مكاف الفتنة حتى تنتيي فتنة السبئية ففعؿ، فتكقؼ القتاؿ، كظير منو كمف
عمى قتمى المسمميف مف الطرفيف مما يبيف أف  المؤمنيف ندمان شديدان ًلما حدث، كصمى عميه 

بؿ مف الباطؿ، كجيز أـ المؤمنيف كأرسميا إلى مكة  ىذا الحدث ليس مف أصحاب النبي 
عائشة حتى حجت ثـ رجعت إلى مقاميا في المدينة، كباسـ الجمؿ الذم كاف يحمؿ أـ المؤمنيف 

 (5)ميت الكقعة كقعة الجمؿ. عنيا سي رضي اهلل

                                                 

كىاًدثً بىابي ًإٍخبىاًرهً ]ابف حباف:صحيح ابف حباف، التاريخ، ((1 ًتًو ًمفى اٍلًفتىًف كىاٍلحى ا يىكيكفي ًفي أيمَّ : 15/126، عىمَّ
 (.9/399(،)ج6697، حديث رقـ)جالتعميقات الحساففي أللباني كقاؿ ا[، 6732 حديث رقـ

 (.10/433جابف كثير، البداية كالنياية) ،(1/456جريب الحديث)( انظر: ابف األثير، النياية في غ(2
ابف كثير، البداية  ،(3/104جابف األثير، الكامؿ في التاريخ) ،(3/11ج( انظر: الطبرم، تاريخ الطبرم)(3

 (.3/355جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(10/431جكالنياية)
نًَّة، كىأىبي ( مف قكؿ النبي(4 نًَّة{:}النًَّبيُّ ًفي اٍلجى بىٍيري ًفي اٍلجى نًَّة، كىالزُّ ةي ًفي اٍلجى طىٍمحى نًَّة... كى كالحديث  ،ك بىٍكرو ًفي اٍلجى

سناده حسف،ك  ،(3/177جفي مسند أحمد)  ،(3/24،5جكانظر: في المسند أيضان مسند العشرة المبشريف بالجنة) ا 
 (.1/41،23جكسير أعبلـ النببلء لمذىبي)

ابف  ،(3/146،142،131جابف األثير، الكامؿ في التاريخ) ،(3/43،40ج)( انظر: الطبرم، تاريخ الطبرم(5
 (3/357،40جك) ،(2/326جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(10/491،470،461جكثير، البداية كالنياية)
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 من خبلل ما سبق يتبين: 

لما عىرَّضى بالتمميح ليذه الفتنة بذكر نباح كبلب الحكأب عمى بعض  أف النبي  
أزكاجو فكانت عائشة رضي اهلل عنيا، لـ يذميا بشيء، مما يدلؿ عمى بقاء مكانتيا كحرمة 

آلخرة في الجنة، قاؿ الحسف بف عمي رضي اهلل التقكؿ عمييا، كأنيا زكجتو في الدنيا كفي ا
كىالمَّوً  ،اٍلبىٍصرىةً  ًإلىى سىارىتٍ  قىدٍ  عىاًئشىةى  ًإفَّ " كنادل في أىؿ الككفة: ،عنيما لما صعد المنبر  ًإنَّيىا كى

ةي  ٍكجى ـٍ  لىزى لىًكفَّ  ،كىاآٍلًخرىةً  الدٍُّنيىا ًفي  نىًبيّْكي تىعىالىى تىبىارىؾى  المَّوى  كى ـٍ اٍبتىبلى  كى ، (1)"ًىيى  أىـٍ  تيًطيعيكفى  ًإيَّاهي  ًليىٍعمىـى  كي
ىذا  ، فيحمؿ كبلـ الحسف مف كبلـ النبي  دُّ يع غيبيو  كمعمكـه أف إخبار الصحابي عف أمرو 

 عمى ذلؾ.

  صفينثانيًا: التمميح بما سيجري في وقعة 

تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  الى } قاؿ:  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  :"عف أبي ىريرة    عىًظيمىتىافً  ًفئىتىافً  تىٍقتىًتؿى  حى
ا يىكيكفي  ٍقتىمىةه  بىٍينىييمى تيييمىا عىًظيمىةه  مى   (2){.كىاًحدىةه  دىٍعكى

 تحاربا لمارضي اهلل عنيما  كمعاكية عمي  ر ما كقع بيف كٍ يذا الحديث ذً ب كالمراد 
، كال حؽعمى  نوأ لير  كاف منيما كبلن ، ك كاحد دينيما :أم ،كاحدة دعكاىما كقكلو ،بصفيف

ماداـ تأكيمو سائغان في كبلـ  ،كال يأثـ إف لـ يصب ،ؼ بيف العمماء أف كؿ متأكؿو معذكرخبل
عمر بف  أصحابو في تأكليـ، كمف ذلؾ عذره  العرب كلو كجوه في العمـ، كقد عذر النبي 

لنبي عندما عنؼ ىشاـ بف حكيـ لما سمعو يقرأ القرآف عمى خبلؼ ما سمعو مف ا ،الخطاب 
 ، كما عذر النبي  اتيـ سعد بف عبادة رضي اهلل عنيما أيسيد بف حضير عندما تأكؿ ك

ُِقا ]، كما أف اهلل تعالى قاؿ:(3)نافقيفمبالنفاؽ كالجداؿ عف ال ِمَِْغ اْؿَتَت ْٗ ـَ اُد َتِٚن ِم ٍَ َوإِْن َضٚئِ

ٚ َظَذ إُْخرَ  ْٝ إِْحَداَُهَ ٌَ ََم َؾِْ٘ن َب ُٓ َْْٔ َْٖصُِِحقا َب لَء إَِػ َأْمِر اهللِ َؾِْ٘ن َؾَٚءْت َؾ ٍِ ٌِل َحتَّك َت
ُِقا افَّتِل َتبْ ٚتِ ََ ى َؾ

َِْسىِغَ  ٛه اُد
ْدِل َوَأْؿِسىُقا إِنَّ اهللَ َُيِ ًَ ََم بِٚف ُٓ َْْٔ َْٖصُِِحقا َب ف اهلل تعالى ، ففي ىذه اآلية بيَّ  {:}احلجرات: [َؾ

                                                 

 .[7100حديث رقـ :9/55، الفتنة التي تمكج كمكج البحر /الفتف، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[7121حديث رقـ :9/59، خركج النار /فتفال، المصدر السابؽ( ](2
، (32/402جك) (24/583,579)جكابف الممقف، التكضيح  ،(24/60جالككاكب الدرارم)، الكرماني ( انظر:(3

لعمر لما عنؼ ىشامان رضي اهلل عنيما ذكره  كحديث عذر النبي ،(24/90،91ج)العيني، عمدة القارم
ككذلؾ  [2661:حديث رقـ3/173، ديؿ النساء بعضيف بعضان باب تعالبخارم في صحيحو]كتاب الشيادات،

باب ما جاء في  استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ، كتاب]رضي اهلل عنيما في نفس المصدر عيذر أسيد كسعد
  .[6936: حديث رقـ9/17، المتأكليف
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، كعميو (1)ىذا ىك مذىب أىؿ السُّنَّة كالجماعةعدـ زكاؿ اإليماف كاألخكة فيو بالقتاؿ بيف أىمو، ك 
نكار فضميـ. فميس ألحدو التقكؿ عمى الصحابة الكراـ   كا 

لكقعة صفيف غير ىذا الحديث، أنو قاؿ لعمار بف ياسر رضي  كمما ألمح بو النبي  
ٍيحى اهلل عنيما: } نَّةً الٍ  ًإلىى يىٍدعيكىيـٍ  اٍلبىاًغيىةي  اٍلًفئىةي  تىٍقتيميوي  عىمَّارو  كى يىٍدعيكنىوي  جى   (2){.النَّار ًإلىى كى

 قتمو كاف قيؿ إفقاؿ ابف حجرو رحمو اهلل معمقان عمى ىذا الحديث كمبينان ما قيصد بو:"  
 جماعة معو ككاف --معاكية مع قتمكه كالذيف --عمي   مع كىك -يقصد عماران -بصفيف

 أنيـ ظانيف كانكا أنيـ :كابفالج ؟النار إلى الدعاء عمييـ يجكز فكيؼ --الصحابة مف
 الجنة إلى بالدعاء فالمراد ،ظنكنيـ تباعإ في عمييـ لكـ ال مجتيدكف كىـ ،الجنة إلى يدعكف
 كىك --عمي طاعة إلى يدعكىـ عمار كاف ككذلؾ ،اإلماـ طاعة كىك ،سببيا إلى الدعاء
 الذم لمتأكيؿ ذكركفمع لكنيـ ،ذلؾ خبلؼ إلى يدعكف ىـ ككانكا ،ذاؾ إذ الطاعة الكاجب اإلماـ
  (3)".ليـ ظير

ف الفتنة في صفيف كبعدىا عمى الذيف خرجكا زم الخكارج المارقة كىـ كفي ذكر قتاؿ 
فقاتميـ بمف كاف معو مف المسمميف، كلـ يقاتميـ معاكية   عمي  

 }تىٍمريؽي : النبي قاؿ ،(4)
اًرقىةه  ، ًمفى  فيٍرقىةو  ًعٍندى  مى ؽّْ  الطَّاًئفىتىٍيفً  أىٍكلىى يىٍقتيمييىا اٍلميٍسًمًميفى   (5){.ًباٍلحى

كمف كاف معو عمى الحؽ، كأف مف قاتميـ  ،ففي الحديث داللة كاضحة عمى أف عميان  
بتكفير أك تفسيؽ الطائفتيف  كمع ذلؾ لـ يقؿ النبي ، (6)ان كاف متأكالن مخطئان في تأكيمو كمعذكر 

مما  ،(7)مسمميف كسماىـ ،كأقرب الحؽ إلى الطائفتيف كلىأأك المتأكؿ المخطئ منيما، ككصفيـ ب
 .كنقص كؿ ذـ كرفعة مكانتيـ في األمة، كبراءتيـ مف يدلؿ عمى قدر الصحابة 

ال في  كما ال يستدؿ بحديث ابف عباس رضي اهلل عنيما بالطعف عمى معاكية  
باس ، حيث قاؿ ابف عصفيف كال في غيرىا، بؿ يستدؿ بالحديث عمى أنو مف مناقب معاكية 

                                                 

 (.800( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(1
 .[447حديث رقـ :1/97، التعاكف في بناء المسجد /الصبلة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 (.1/542ج( ابف حجر، فتح البارم )(3
 الكلَّكم، ذخيرة العقبى ،(6/59جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(12/295ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(4
 (.32/94ج( ك)23/127ج)

 .[1064ث رقـحدي :2/741، ذكر الخكارج كصفاتيـ /الزكاة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
 (.6/619ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم )(6
 (.3/613جالقاضي عياض، إكماؿ المعمـ ) ،(2/37جالميٍعمـ بفكائد مسمـ)، المازرم ( انظر:(7
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ٍبيىاًف، مىعى  أىٍلعىبي  كيٍنتي  رضي اهلل عنيما:" اءى  الصّْ ٍيتي   اهللً  رىسيكؿي  فىجى ٍمؼى  فىتىكىارى ، خى اءى  قىاؿى  بىابو  فىجى
طىأىًني ٍطأىةن، فىحى قىاؿى  حى ، ىيكى : فىقيٍمتي  فىًجٍئتي : قىاؿى  {،ميعىاًكيىةى  ًلي كىاٍدعي  اٍذىىبٍ }: كى  قىاؿى  ثيَـّ : قىاؿى  يىٍأكيؿي

، ىيكى : فىقيٍمتي  فىًجٍئتي : قىاؿى  {،ميعىاًكيىةى  ًلي فىاٍدعي  ىىبٍ اذٍ }:ًليى    (1){.بىٍطنىوي  اهللي  أىٍشبىعى  الى }:فىقىاؿى  يىٍأكيؿي
ال ييفيـ مف ظاىر ىذا الحديث أكثر مف أف ابف عباس شاىد معاكية يأكؿ فعاد لرسكؿ اهلل " أواًل:
 ثـ (2)"معاكية بأف رسكؿ اهلل يريده ليخبره، بؿ ليس فيو ما يدؿ عمى أف ابف عباس قد أخبر ،

   (3)كقربو منو. ،عمى خصكصيتو عنده يدؿُّ  ،دكف غيره لمعاكية  إف تكرار إرساؿ النبي 

 يدخؿ في مناقب معاكية (4)ىذا الدعاء عمى افتراض حممو عمى ظاىره كىك ليس كذلؾ ثانيًا:
نيفو لمحديث حيث أدرج قبمو قكؿ كما بيف ذلؾ اإلماـ مسمـ بف الحجاج رحمو اهلل مف خبلؿ تص

مىى اٍشتىرىٍطتي :} النبي  بّْي عى ا: فىقيٍمتي  رى ، أىنىا ًإنَّمى ى بىشىره ا أىٍرضى ، يىٍرضىى كىمى  كىمىا كىأىٍغضىبي  اٍلبىشىري
، يىٍغضىبي  ا اٍلبىشىري دو  فىأىيُّمى مىٍيًو، دىعىٍكتي  أىحى ، لىيىا لىٍيسى  ًبدىٍعكىةو  أيمًَّتي، ًمفٍ  عى  طىييكرنا لىوي  يىٍجعىمىيىا فٍ أى  ًبأىٍىؿو
قيٍربىةن  كىزىكىاةن، بيوي  كى   (5){.اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًمٍنوي  ًبيىا ييقىرّْ

خباره بكؿ أمرو مف ربو تعالى بقكلو: ثـ إف النبي   ـِ ]الميزكى في لفظو كا  َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

َّٓ َوْحٌل ُيقَحك)3اَْلَقى) لصحابة عامة كرفعة رتبتيـ كشرفيـ ، بيف فضؿ ا}الـَّجم{[( 4( إِْن ُهَق إِ
 في األمة، كحذر مف الكقكع فييـ في عدة أحاديث منيا:

 تزكية عموم الصحابة  -1

ٍيري }:قاؿ النبي     (6){.يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  قىٍرًني أيمًَّتي خى

                                                 

أك سبو أك دعا عميو كليس ىك أىبل لذلؾ كاف مف لعنو النبي /البر كالصمة كاآلداب، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
ٍطأىةن : ىك الضرب باليد مبسكطة بيف  ،[2604حديث رقـ :4/2010، لو زكاة كأجرا كرحمة قكلو فىحىطىأىًني حى

ما  إذ ليس في أخبار ىديو  ،ال مف باب قصد إيقاع األذل ،مف باب التنبيو كالتعميـ بمطؼو كتأنيس ،الكتفيف
 (.16/156جكالنككم، المنياج) ،(8/75جيفيد ذلؾ. انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)

( 192003جفتكل رقـ) ،بإشراؼ عبد اهلل الفقيو ،التابعة لكزارة األكقاؼ القطرية ،فتاكل الشبكة اإلسبلمية ((2
/13جبتاريخ)  .www.islamweb.net)رابط المكقع:) ،ـ(27/11/2014جالمكافؽ) ،ق(1434/محـر

 (.3/260ج( انظر: اإلفصاح عف معاني الصحاح البف ىيبىٍيرىة )(3
 (.16/156ج) كالنككم، المنياج ،(8/75جاض، إكماؿ المعمـ)( انظر: القاضي عي(4
أك سبو أك دعا عميو كليس ىك أىبل لذلؾ كاف مف لعنو النبي /البر كالصمة كاآلداب، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5

 .[2603حديث رقـ :4/2009، لو زكاة كأجرا كرحمة
 .[3650حديث رقـ:،5/2ي باب فضائؿ أصحاب النب،أصحاب النبي  ،صحيح البخارم]البخارم: ((6
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كاحد، كيختمؼ في مدتو  القرف: يطمؽ عمى أىؿ زمافو متقارب، يجتمعكف فيو عمى أمرو  
: ىك خيرية الصحابة كأفضميتيـ عمى سائر باختبلؼ أعمار أىمو، كالمقصكد بخيرية قرنو 

 كديف اهلل تعالى، لنصرة النبي  األمة، بغربتيـ في صبرىـ عمى دينيـ، كبما قدمكه مف عمؿو 
  (1)زمانيـ.كصحبتو، كحفظ الديف مف البدع التي لـ تنتشر إال بعد  شرؼ رؤية النبي ك 
 بيان أن أمن األمة باٍق بوجود الصحابة  -2

كـي : }قاؿ   نىةه  النُّجي اًء، أىمى كـي  ذىىىبىتً  فىًإذىا ًلمسَّمى ا السَّمىاءى  أىتىى النُّجي نىةه  كىأىنىا تيكعىدي، مى  أىمى
اًبي، اًبي أىتىى ذىىىٍبتي  فىًإذىا أًلىٍصحى ، مىا أىٍصحى اًبي ييكعىديكفى اًبي ذىىىبى  فىًإذىا مًَّتي،أًلي  أىمىنىةه  كىأىٍصحى  أىٍصحى

   (2){.ييكعىديكف مىا أيمًَّتي أىتىى

األمنة: يعني األمف كاألماف، كالمراد بالحديث أف بقاء النجكـ في السماء يعني بقائيا  
في األمة أمافه كبعدىا عف الزكاؿ باالنفطار كالطي الذم يحدث بقياـ الساعة، ككجكد النبي 

دة كالحركب، ككجكد الصحابة كبقائيـ في األمة أمافه ليـ مف ظيكر البدع ليـ مف الفتف كالر 
كقد حدثت ىذه األمكر التي  كالحكادث كاختبلؼ الرأم في الديف، كظيكر الكفار عمى المسمميف،

  .(3)ذكرىا النبي 

 م في الفضل عمى سائر األمةيِ قِ بْ النيي عن الوقوع فييم بالسب وغيره وبيان سَ  -3

اًبي تىسيبُّكا الى : }قاؿ النبي   ـٍ  أىفَّ  فىمىكٍ  أىٍصحى دىكي دو  ًمٍثؿى  أىٍنفىؽى  أىحى ًدًىـٍ  ميدَّ  بىمىغى  مىا ذىىىبنا أيحي  أىحى
  (4){.نىًصيفىوي  كىالى 

، كبيف أفضميتيـ عمى سائر قركف األمة، مف أفاد الحديث حرمة سب الصحابة  
في ذلؾ كما سبؽ بيانو، كلك أف ألنيـ مجتيدكف معذكركف  ؛البس الفتنة منيـ كمف لـ يبلبس

د الذم في المدينة، فإنو ال يساكم مقدار  أحدان مف أبناء األمة أنفؽ مف الذىب مقدار جبؿ أيحي
إنفاؽ أحدىـ مؿء كفو طعامان كال أقؿ منو، ألنيـ قدمكا ذلؾ في أكؿ ظيكر دعكة اإلسبلـ 

                                                 

 (.6/80ج) إرشاد السارم،القسطبلني،(16/170جعمدة القارم)، العيني،(7/6جفتح البارم)(انظر:ابف حجر،(1
كبقاء أصحابو أماف  ،أماف ألصحابوبياف أف بقاء النبي /فضائؿ الصحابة ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2

 .[2531: حديث رقـ4/1961، لؤلمة
 الصنعاني، التنكير ،(16/83جكالنككم، المنياج) ،(7/568ج) اض، إكماؿ المعمـ( انظر: القاضي عي(3
 (.10/523ج)

 حديث رقـ:5/8،:"لك كنت متخذا خميبل"باب قكؿ النبي،أصحاب النبي ،صحيح البخارم]البخارم: ((4
3673]. 
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نصرة دينو بيقيفو كصدؽو ك  كغرابتو، عند ضيؽ حاليـ كضعفيـ كشدة حاجتيـ لحماية النبي 
، كتقديـ مثؿ ىذا مفقكده بعد ىذا القرف. خبلصو      (1)كا 

اًبي سىبَّ  مف:} المَّوً  رسكؿ قاؿ :قاؿ بف عباس رضي اهلل عنيما،اكعف    فىعىمىٍيوً  أىٍصحى
   (2){.أىٍجمىًعيفى  كىالنَّاسً  كىاٍلمىبلًئكىةً  المَّوً  لىٍعنىةي 

مذىب أىؿ السُّنَّة كالجماعة، كقد أفتى جميكر  أفاد الحديث شدة حرمة سبيـ، كىك 
 عمى أراه ما ، كقاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل:"(3)عمماء األمة بتعزير مف سبيـ، كبعضيـ قاؿ بقتمو

يقصد الكقكع في النبي  رحمو اهلل أف مف يقع في أصحاب النبي  مالؾ ف اإلماـ"، كبيَّ اإلسبلـ
  نفسو بحيمة الطعف عمى أصحابوحيث قاؿ: كىك محاؿه  ،تى يبطؿ اإلسبلـ بفييو، ح ،
 مكنيـ ذلؾ فقدحكا في أصحابو حتى يقاؿ: رجؿي فمـ يي  أرادكا القدح في النبي  إنما ىؤالء قكـه "

  (4)".كاف أصحابو صالحيف صالحان  كلك كاف رجبلن  ،سكءو  كاف لو أصحابي  ،سكءو 

 
  

                                                 

 ر، فتح البارمابف حج ،(14/215جكالككاكب الدرارم لمكرماني) ،(16/93ج) ( انظر: النككم، المنياج(1
 (. 6/94جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(16/187جالعيني، عمدة القارم) ،(7/35ج)

 .(6285)برقـ (2/1077ج)لؤللباني صحيح الجامعحسف.انظر: ،[(12/142جالمعجـ الكبير)،الطبراني] ((2
 (.6/94جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(16/93ج( انظر: النككم، المنياج)(3
 (.580)ص الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ ،( ابف تيمية(4
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 رابعالمبحث ال
 وسبل عبلجو المنيج النبوي في بيان افتراق األمة، 

أمر اهلل تعالى بالعمؿ بجميع شرائع اإلسبلـ أصكالن كفركعان، كعدـ االختبلؼ كالفرقة التي 
ألف الديف يجمع الناس كال يفرقيـ، فقاؿ  ؛تجعؿ الناس شيعان كأحزابان يعادم بعضيا بعضان 

ُؿقا ؾِِٔف...] :(1)تعالى رَّ ٍَ َٓ َتَت ـَ َو ي قا افدِّ ُّ ورى: [...َأؿِٔ عمى إقامة ديف  ، كقد عمؿ النبي {24}الشُّ
كما أمر، كعمَّـ أيمتو ذلؾ كأمرىا بو، كحذرىا مف الفرقة فيو بالشَّيكات أك الشُّبيات ببياف  و ربّْ 

عكاقب ذلؾ كسبؿ النجاة منو، كفي ىذا المبحث نقؼ عمى شيءو مف ذلؾ نمتمس النفع بحكؿ 
  اهلل تعالى كفضمو.

 ة في مناىجيا العقدية، وسبل عبلجوالمطمب األول: بيان افتراق األم
 أواًل: بيان افتراق األمة في مناىجيا العقدية 

عف افتراؽ األمـ الماضية في عقيدتيا، كأكد حدكث مثؿ ىذا االفتراؽ في  أخبر النبي   
 أك إحدل عمى الييكدي  افترقىتً :}، فقاؿ (2)أمتو، لكي تحذر أمتو ىذا الشَّر كتتجنب أسبابو

 عمى أمَّتي كتىفتىًرؽي  فرقةن، كسبعيف اثنتيف أك إحدل عمى النَّصارل كتفرَّقت فرقةن، يفكسبع اثنتيف
  (3){.فرقةن  كسبعيف ثبلث

بالتكحيد، كىي بخبلؼ  {، أم: أمة االستجابة لدعكة النبي أمَّتي تىفتىًرؽي المراد بقكلو:}  
اد باالفتراؽ في الحديث ليس ، كما أف المر (4)أمة الدعكة، الذيف ديعكا إلى التكحيد فكفركا بو

اختبلؼ الفقياء في فركع المسائؿ الفقيية التي تسع ذلؾ، كيختمؼ تناكليا باختبلؼ األشخاص 
نما المقصكد ىنا ىك االختبلؼ في  كاألزماف كاألفياـ مف أبكاب الفتكل في الحبلؿ كالحراـ، كا 

، ميةسبلاإل عبر تاريخ األمة أصكؿ الديف كأمكر العقيدة كما يندرج تحتيا مما حدث فيو الخبلؼ
كالقكؿ بخمؽ  إنكار صفات اهلل تعالى، كتشبيو الخالؽ بالمخمكؽ، كالقكؿ بحمكلو في خمقو، مثؿ

كنحكىا، فيؤالء ىـ المقصكدكف  القرآف، كالقكؿ بأف العبد مجبكره عمى فعمو، كتكفير الصحابة 

                                                 

 (.754،282( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(1
 (.3/492ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( انظر: (2
 .حديث صحيح ،[4596: حديث رقـ7/5، شرح السُّنَّة /السنة، أبك داكد: سنف أبي داكد]( (3
 (.1/140ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (4
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، بخبلؼ منيج أىؿ االختبلؼ في الحديث، كمف منيجيـ تكفير مخالفييـ، كتكفير بعضيـ بعضان 
  (1)يـ بعضان.الفقيي فيـ ال يفسقكف أحدان، كال يكفركف في مسائؿ الفركع، بؿ ينصح بعضي 

كىذا االفتراؽ المذككر في مسائؿ العقيدة ال يفيد كفر ىؤالء المفترقة عف منيج أىؿ   
، كما أف قكلو (2){أمَّتي تىًرؽي تىفالسُّنَّة كخركجيـ مف اإلسبلـ بالكمية؛ ألنو جعميـ مف أمتو، فقاؿ:}

 {:ًممَّةن  ًإالَّ  النَّارً  ًفي كيمُّييـٍ في ركاية أيخرل}(3) ال يفيد خمكدىـ فييا ما لـ تيٍفًض بدعة أحدىـ إلى ،
الكفر، بؿ يدخمكنيا بما اقترفكا مف اإلثـ إذا شاء اهلل ثـ يخرجكف، كما ىك معمكـه في أدلة الشرع، 

  (4)نَّة.كعمى ىذا مذىب أىؿ السُّ 

بظيكر الخكارج الذيف  ،عيد الصحابة يكرو لمفرؽ كاختبلفيا بدأ في آخر كأكؿ ظ  
خالفكا الصحابة فكفركىـ كقاتمكىـ، ثـ القدرية ثـ المعتزلة ثـ الرافضة، كىكذا كمما مرَّ الزماف مف 

قيت كقتيا ظير أىؿ االفتراؽ ببدعيـ كتشعبكا حتى أصبحكا بالعدد المذككر في الحديث، كب
  (5)الفرقة الناجية فرقة أىؿ السُّنَّة كالجماعة عمى الحؽ الذم دلت عميو أدلة الكتاب كالسُّنَّة.

 وأسباب االختبلف واالفتراق 

أسباب ىذا الشر تكمف في الميؿ بالشبيات عف الكتاب كالسنة، كاتباع أىؿ الممؿ   
 السَّاعىةي  تىقيكـي  الى :}ه الفتنة فقاؿ ىذا المعنى كحذر مف ىذ ، كقد أكد النبي (6)الضالة السابقة

تَّى ذى  حى كفً  ًبأىٍخذً  أيمًَّتي تىٍأخي ا ًبًشٍبرو  ًشٍبرنا قىٍبمىيىا اٍلقيري ًذرىاعن كـً  كىفىاًرسى  المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىًقيؿى  ًبًذرىاعو  كى  كىالرُّ
مىفٍ  فىقىاؿى   ًشٍبرنا ًشٍبرنا قىٍبمىكيـٍ  كىافى  مىفٍ  سىنىفى  بىعيفَّ لىتىتٍ ، كقاؿ في ركاية أيخرل:} (7){أيكلىًئؾى  ًإالَّ  النَّاسي  كى

                                                 

 ( كما بعدىا.7/398ج( انظر: المباركفكرم، تحفة األحكذم)(1
 (.4/295جمعالـ السنف )، لخطابيا( انظر: (2
كقاؿ األلباني في  ،[2641: حديث رقـ4/381، ما جاء في افتراؽ األمة /اإليماف، ( ]الترمذم: سنف الترمذم3)

 (:"حسف".2/943ج)،(5343جصحيح الجامع برقـ)
شرح الحنفي، (، 2/640(، الطيبي، الكاشؼ عف حقائؽ السنف)ج4/295عالـ السنف )جم ،لخطابيا( انظر: (4

 (.430،343،235العقيدة الطحاكية )ص
 ،(32/340جكابف الممقف، التكضيح ) ،كما بعدىا ،(520)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي، ( انظر: (5

 (.7/398جالمباركفكرم، تحفة األحكذم) ،(18/139جالعيني، عمدة القارم)
 (.260)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي، ( انظر: (6
، }لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ{:قكؿ النبي /االعتصاـ بالكتاب كالسنة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(7
 .[731: حديث رقـ9/102
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ا ًذرىاعن تَّى ًبًذرىاعو  كى ميكا لىكٍ  حى ٍحرى  دىخى ارىل اٍليىييكدي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا قيٍمنىا" {،تىًبٍعتيميكىيـٍ  ضىب   جي  "،كىالنَّصى
   (1){.فىمىفٍ :}قىاؿى 

ػا ًبًشػٍبرو  ًشػٍبرنا:}قكؿ النبي   ًذرىاعن ىػك تمثيػؿه لبيػاف مػدل االقتػداء بيػؤالء القػكـ  {،بًػًذرىاعو  كى
فيما كقعكا فيو مف الضبلؿ، كالحديثاف يدخبلف في باب اإلخبار الذم قيصد بػو تحػذير األمػة مػف 

، كذكػػر (2)الكقػكع فػػي المحػػدثات كالبػػدع كاألىػكاء المضػػمة حتػػى يتغيػػر الػػديف عنػد مػػف ييٍحػػًدثي ذلػػؾ
كَّػػاـ  الفػػرس كالػػرـك مػػف حيػػث أنيمػػا جمعػػا بػػيف الحكػػـ كالسياسػػة المػػذيف بيمػػا تيٍمػػزـي الرعيػػة اتبػػاع الحي

فيما أرادكا، كذكر الييكد كالنصارل مف حيث أنيما أىؿ كتابو استقمكا بالرأم كالعقؿ دكف ما شيرع 
  (3)ليـ؛ فكانت البدع كالمحدثات التي بيا ضمكا.

يف؛ كقػع مػا كتحػذيره مػف االفتػراؽ فػي الػد ،ظير في الناس مف خالؼ أمػر النبػي  فمما 
، فظيػػر الكػػػبلـ فػػي القػػػدر، (4)أخبػػر بػػو مػػػف االفتػػراؽ كالفػػػتف بتقػػديـ رأم األصػػػاغر كاتبػػاع اليػػػكل

بيػػا، فقيػػؿ بخمػػؽ  كظيػػرت الخػػكارج كالرافضػػة، كتيرجمػػة كتػػب الشػػرؽ كالغػػرب كانبيػػر بعػػض النػػاس
كاغتػػنـ القػػرآف، كقيػػرّْب المنجمػػكف عنػػد بعػػض السػػبلطيف كأيخػػذ بػػرأييـ، كدخمػػت الفمسػػفة كعمكميػػا، 

أىؿ النفاؽ الفرصػة فػأدخمكا شػركرىـ كسػمكىـ، كىكػذا تكالػت الفػتف عمػى المسػمميف، فكانػت البػدع 
كاألىكاء، ككثرت الكقائع كاالختبلفات، كالبغي عمى أئمة الديف، الذيف ما ألػكا جيػدان فػي دفػع ىػذه 

  (5)الببليا كاألباطيؿ عف اإلسبلـ كأىمو.

 وعبلج الوقوع فيو لعقديالنجاة من االفتراق ا بلسُ ثانيًا: 

مف الكقكع في االفتراؽ العقدم السابؽ الذكر، فقاؿ  سبيؿ النجاة بيَّف النبي   
{: ٍمىى اٍليىييكدي  اٍفتىرىقىت سىٍبًعيفى  ًإٍحدىل عى نًَّة، ًفي فىكىاًحدىةه  ًفٍرقىةن، كى سىٍبعيكفى  اٍلجى  كىاٍفتىرىقىتٍ  النَّاًر، ًفي كى

ارىل مىى النَّصى سىٍبًعيفى  ًثٍنتىٍيفً  عى سىٍبعيكفى  فىًإٍحدىل ًفٍرقىةن، كى نًَّة، ًفي كىكىاًحدىةه  النَّاًر، ًفي كى  نىٍفسي  كىالًَّذم اٍلجى
مَّدو  مىى أيمًَّتي لىتىٍفتىًرقىفَّ  ًبيىًدًه، ميحى ثو  عى سىٍبًعيفى  ثىبلى نًَّة، ًفي فكىاًحدىةه  ًفٍرقىةن، كى ًثٍنتىافً  اٍلجى سىٍبعيكفى  كى " النَّارً  ًفي كى

                                                 

، :}لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ{قكؿ النبي /االعتصاـ بالكتاب كالسنة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[732: حديث رقـ9/103

 (.13/301جابف حجر، فتح البارم) ،(10/366ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(2
 (.13/301ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(3
 (.13/301ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(4
شرح الحنفي،  ،(13/200جابف كثير، البداية كالنياية) ،(1/20ج( انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )(5

 ،(1/87،86،9ج)لكامع األنكار ،لسفارينيا، (490،483)صالعقيدة الطحاكية 
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؟ مىفٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: ًقيؿى  ـٍ مىاعىةي : قىاؿى  ىي مىى أيمًَّتي تىٍفتىًرؽي ، كفي ركاية قاؿ:} (1){اٍلجى ثو  عى سىٍبًعيفى  ثىبلى  كى
مىفٍ  قىاليكا كىاًحدىةن  ًممَّةن  ًإالَّ  النَّارً  ًفي كيمُّييـٍ  ًممَّةن  ا قىاؿى  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًىيى  كى مىٍيوً  أىنىا مى اًبي عى    (2).{كىأىٍصحى

في بياف سبيؿ النجاة:}الجماعة{،أم: "المكافقكف لجماعة الصحابة  قكؿ النبي 
، مف جماعة العمماء الذيف جعميـ اهلل حجةن عمى خمقو، (3)برأييـ" اآلخذكف بعقائدىـ، الميتمسّْككف

لييـ تفزع األمة عند المممات كالنكازؿ ، (5)ؽ، ككالة أمر المسمميف ما دامكا عمى الجادة كالح(4)كا 
مىٍيوً  أىنىا مىافي الركاية الثانية:} الذيف ينطبؽ عمى منيجيـ قكلو  اًبي عى {، كيتبرؤكف مما كىأىٍصحى

ْؿ  ...]العتقادىـ كماؿ ديف اهلل تعالى الذم قاؿ: ؛سكل ذلؾ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأْْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ اف

ُؿ اإِلْشََلَم  ُُ ُٝ فَ تِل َوَرِضٔ َّ ًْ
قٌر ِٕ ٍُ ْثٍؿ َؾِ٘نَّ اهللَ َؽ ٍٜ َؽْرَ ُمتََجٍِٕٚػ إِلِ َه َّ ـِ اْضىُرَّ ِْم َّمْ َّ ِديًْٚ َؾ

ا ًكتىابى  }الذم قاؿ: النبي لزمكا تكجيو ك ، {4}ادائدة:[َرِحٔؿٌ  ـٍ شىٍيئىٍيًف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىيمى ٍكتي ًفيكي تىرى
سينًَّتي     (6){.اهلًل كى

ا عقيدتيـ كاجتماعيـ عمييا في ىذا، كيردكف بو عمى كمما جعمكه قاعدةن يحفظكف بي
 السنة أىؿ أماخصكميـ مف أىؿ البدع كاألىكاء، ما ذكره ابف كثير رحمو اهلل، حيث قاؿ :"

 لسبقكنا خيران  كاف لك ألنو بدعة؛ ىك: الصحابة عف يثبت لـ كقكؿ فعؿ كؿ في فيقكلكف كالجماعة
  (7)".إلييا بادركا كقد إال رالخي خصاؿ مف خصمة يترككا لـ ألنيـ ؛إليو

 المطمب الثاني: بيان تداعي األمم عمى المسممين، وسبل عبلجو
 أواًل: بيان تداعي األمم عمى المسممين

ـي  ييكًشؾي :}قاؿ النبي   ـٍ  تىدىاعىى أىفٍ  اأٍليمى مىٍيكي  قىاًئؿه  فىقىاؿى  ،{قىٍصعىًتيىا ًإلىى اأٍلىكىمىةي  تىدىاعىى كىمىا عى
ًمفٍ ": ؟ نىٍحفي  ةو ًقمَّ  كى ًئذو ًئذو  أىٍنتيـٍ  بىؿٍ }:قىاؿى  "يىٍكمى ، يىٍكمى لىًكنَّكيـٍ  كىًثيره لىيىٍنزىعىفَّ  السٍَّيًؿ، كىغيثىاءً  غيثىاءه  كى  ًمفٍ  المَّوي  كى

                                                 

 .صحيح لغيره ،[3992: حديث رقـ5/128، افتراؽ األمـ /الفتف، ( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجو(1
اني في كقاؿ األلب ،[2641: حديث رقـ4/381، ما جاء في افتراؽ األمة /اإليماف، ( ]الترمذم: سنف الترمذم2)

 (:"حسف".2/943ج)،(5343جصحيح الجامع برقـ)
 (.2/480ج( حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة)(3
 (.32/337ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(4
 (.19/38ج( انظر: ابف كثير، البداية كالنياية)(5
حيح الجامع انظر: ص ،كصححو األلباني ،[319: حديث رقـ1/172، العمـ، الحاكـ: مستدرؾ الحاكـ]( (6

 (.1/566ج) ،(2937برقـ)
 (.7/278جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ((7
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ديكرً  ـي  صي كي ، اٍلمىيىابىةى  عىديكّْ ـٍ لىيىٍقًذفىفَّ  ًمٍنكي ـي  ًفي المَّوي  كى مىا المًَّو، سيكؿى رى  يىا": قىاًئؿه  فىقىاؿى  ،{اٍلكىٍىفى  قيميكًبكي  كى
؟ كىرىاًىيىةي  الدٍُّنيىا، حيبُّ }:قىاؿى  "،اٍلكىٍىفي   (1){.اٍلمىٍكتً  كى

ًلثىٍكبىافى  يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ،يرة ر ى يأب كفي ركاية عف 
 أىٍنتى  كىٍيؼى }:(2)

، يىا ـي  تىدىاعىتٍ  ًإذٍ  ثىٍكبىافي مىٍيكي ـي  عى مى  كىتىدىاًعيكيـٍ  اأٍليمى  ًبأىًبي ":ثىٍكبىافي  قىاؿى  {ًمٍنوي؟ تيًصيبيكفى  الطَّعىاـً  قىٍصعىةً  ىعى
،}:قىاؿى  "،ًبنىا؟ ًقمَّةو  أىًمفٍ  اهلًل، رىسيكؿى  يىا كىأيمّْي ًئذو  أىٍنتيـٍ  بىؿٍ  الى ، يىٍكمى لىًكفٍ  كىًثيره ـي  ًفي ييٍمقىى كى  {،اٍلكىىىفي  قيميكًبكي
ا": قىاليكا مى ـي }:قىاؿى  "،اهلًل؟ رىسيكؿى  يىا اٍلكىىىفي  كى بُّكي ـي  الدٍُّنيىا حي كىرىاًىيىتيكي   (3){.اٍلًقتىاؿى  كى

 كىك أفعاؿ المقاربة المراد بو تحقؽ كقكع الميٍخبىر بو بعده. ،(4){ كمعناه يقربييكًشؾي لفظ} 

ـي ك} { أم يدعك تىدىاعىىالمعادية ألىمو، ك} { ىي األمـ المغايرة لئلسبلـ الضالة عف اليدل،اأٍليمى
ىك الزبد الذم يحممو السيؿ مف األكساخ كما يبيسى مف النبات،  {اٍلغيثىاءي ، ك}(5)ان يا بعضبعضي 

، (6)كالمراد بذلؾ بياف ضعؼ المسمميف كفرقتيـ كقمة شجاعتيـ، كىكانيـ في نظر عدكىـ
كىرىاًىيىةي  الدٍُّنيىا، حيبُّ بما يكجبو كيسببو} { ىك الضعؼ، كقد فسره النبي اٍلكىٍىفى ك} ، كفي {اٍلمىٍكتً  كى

ـي الركاية الثانية:} {، كىذاف األمراف متبلزماف، يدعكاف مف كقع فييما إلى إعطاء اٍلًقتىاؿى  كىرىاًىيىتيكي
  (7)الدًنيَّة في الدّْيف أماـ األعداء.

دعكا ، كأيمـ الضبلؿ تكشؾ أف تكالمعنى اإلجمالي لمحديث ىك: بياف أف فرؽ الكفر 
كيغمبكا عمى ديارىـ كأمكاليـ، كيككف ذلؾ  ،ر شككتيـفتجتمع عمى قتاؿ المسمميف لكس ،يابعضي 

، مع كال مانعو  مشقة دكفكالذيف يجتمعكف عمى كعاء الطعاـ فيأخذكف منو بيسرو  ،عمييـ يسير

                                                 

 ،[4297: حديث رقـ6/355، في تداعي األمـ عمى اإلسبلـ /كتاب المبلحـ ،أبك داكد: سنف أبي داكد]( (1
 (:"صحيح". 2/647ج)،(958برقـ) ،كقاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة المختصرة

ٍحدىر( ىك الصحابي ا(2 فمـز  ،كأعتقو كقيؿ اليمف فاشتراه النبي ،كاف مف سبي الحجاز ،لجميؿ ثكباف بف جى
ثـ سكف الشاـ كمات بحمص سنة  ،فشارؾ في فتح مصر ،كطاؿ عمره ،كصحبو ككااله كنقؿ عنو العمـ النبي

 (. 3/15جأربعو كخمسيف لميجرة. انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي)
 .حسف لغيره ،[(14/332جحمد)ابف حنبؿ، مسند أ]( (3
 (.9/1365ج( انظر: العظيـ أبادم، عكف المعبكد)(4
 (. 3/313ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (5
كالعظيـ أبادم، عكف المعبكد  ،(3/313ج)تحفة األبرار البيضاكم،  ،(15/16ج( انظر: شرح السنة لمبغكم)(6
 (.9/1365ج)

 (.9/1365جكالعظيـ أبادم، عكف المعبكد) ،(3/313ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (7
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أف عدد المسمميف كبيره كعدتيـ كثيرةه، كحدكث ذلؾ لممسمميف بسبب تركيـ العمؿ بشرع اهلل 
ًبيـ لمدنيا كالرككف إلييا كعدـ      (1)العمؿ كاإلعداد لما بعد المكت.تعالى كحي

ف أعداء اإلسبلـ مف ممؿ إحيث  ؛كىذا الكاقع المذككر في الحديث حادثه في عصرنا 
الكفر كالضبلؿ تداعكا عمى أمة اإلسبلـ كالييكد كالنصارل كالركافض كالركس كغيرىـ، فسمبكا 

كاعتدكا عمى أعراضيا، ىا، بعض األمصار ديارىا، كسفككا دماء خيرات ببلدىا، كاحتمكا في
رىفكا أجياؿ أبنائيا عف عقيدتيـ كعبادة ربيـ إال مف رحـ اهلل كنجى، مع  كأثَّركا عمى ثقافتيا، كحى
 أف ىذه األمـ الكافرة الضالة المجتمعة عمى المسمميف مختمفة في عقائدىا كأفكارىا كالعداء قائـه 

العدك األكبر، كفعميـ ىذا نابعه مف شدة بينيا، لكنيا تتجاكز عف خبلفاتيا كتجتمع لمف ترل أنو 
إال مف رحـ اهلل ييعىبّْدي الطريؽ كييسره  ، كحربيـ لمف يكحده، كما أف حاؿ األمةكفرىـ بربيـ 

 في الحديث.  أماـ تداعي أمـ الكفر كأفعاليا، بمثؿ كصؼ النبي 

 ثانيًا: سبل عبلج تداعي األمم الكافرة عمى المسممين

ياف الداء كالتحذير منو بالداللة عمى أسبابو، كىذا ىك أعظـ عبلج، ب مف منيج النبي  
كدليؿ ذلؾ أنو ذكر في خاتمة حديث تداعي األمـ الكافرة عمى المسمميف سبب ىذا التداعي 
حيث بيف أف االنشغاؿ بالدنيا كممذاتيا عف اآلخرة ىك سبب ذلؾ الكىف كالببلء، فينبغي عمى 

 نبكم لمخبلص في الداريف، كيمكف إبراز ذلؾ في النقاط التالية:المسمميف األخذ بيذا اليدم ال

ٍيرنا ًبوً  المَّوي  ييًردٍ  :}مىفٍ ، قاؿ النبي كالتفقو فيو طمب العمـ الشرعي - أ    (2)الدّْيًف{. ًفي ييفىقٍّْيوي  خى

بالشيء كالفيـ لو، كغمب إطبلقو عمى الفقو في الديف؛ لشرفو كسيادتو  الفقو ىك العمـ 
، كىك المقصكد في الحديثعمى سائر  ، كيككف بتعمُّـ قكاعد اإلسبلـ كما يتصؿ بيا مف (3)العمـك

ألف الفقو  ؛، كمف ال فقو لو كال يطمب الفقو فبل خير لو؛ لما أكقع نفسو فيو مف الحرماف(4)فركع
في الديف يكرث خشية اهلل تعالى في القمب، كييظير أثرىا عمى الجكارح باألعماؿ، فيككف الزىد 

، كفي ىذا بيافه لفضؿ العمـ، كحثه عمى (5)ي الدنيا كالرغبة في اآلخرة كالمداكمة عمى الطاعةف

                                                 

 (.11/3393ج( انظر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف لمطيبي)(1
 .[71: حديث رقـ1/25، مف يرد اهلل بو خيران يفقيو في الديف /العمـ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 (.2/50ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(3
 (.1/165ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(4
 (.1/101،96ج( انظر: حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة)(5
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؛ ألف الفقيو يذكر الناس بربيـ، كيبيف ليـ ما (1)طمبو، كأف طمب العمـ أفضؿ مف عبادة العكاـ
 ، كتككف، كبعكس ما ذكر في فضؿ الفقو يككف الكىف الذم ذكره النبي (2)يضرىـ كما ينفعيـ

 نتائجو الحتمية.

، ككزف األعماؿ بميزاف تجنب الكقكع في المحرمات، فيي مف أسباب حدكث النكسات - ب
 الشرع، 

 ًباٍلًعينىةً  تىبىايىٍعتيـٍ  :}ًإذىا ، قاؿ النبي كرسكلو كالحراـ ما حـر اهلل كرسكلو، فالحبلؿ ما أحؿ اهلل
ٍذتيـٍ  ٍرعً  كىرىًضيتيـٍ  اٍلبىقىرً  أىٍذنىابى  كىأىخى ٍكتيـٍ  ًبالزَّ تىرى مَّطى  اٍلًجيىادى  كى مىٍيكيـٍ  المَّوي  سى تَّى يىٍنًزعيوي  الى  ذيالِّ  عى  ًإلىى تىٍرًجعيكا حى
.} ـٍ ًديًنكي
(3)  

{، المراد ببيع العينة ىك أف يبيع سمعة لشخصو ًبدىٍيفو ثـ ًباٍلًعينىةً  تىبىايىٍعتيـٍ  }ًإذىا: قكلو 
قبؿ أف يقبض ثمنيا، كىذا الكعيد يفيد حرمة  يشترم نفس السمعة نقدان بثمفو أقؿ مما باعيا بو

ٍذتيـٍ كقكلو:} ،(4)ىذه المعاممة ٍرعً  كىرىًضيتيـٍ  اٍلبىقىرً  أىٍذنىابى  كىأىخى ٍكتيـٍ  ًبالزَّ تىرى {، أم سرتـ خمؼ اٍلًجيىادى  كى
مَّطى البقر، كاشتغمتـ بالزراعة في زمفو كاف يتعيف عميكـ الجياد فيو، كقكلو:} مىٍيكيـٍ  المَّوي  سى {، ذيالِّ  عى

سبب تسميط ىذا الذؿ أنيـ لما ترككا الجياد المتعيف عمييـ الذم سماه ًدٍينان في آخر الحديث؛ 
ألف بو يبقى ًعزُّ اإلسبلـ كأىمو كعمكىما عمى كؿ األدياف الباطمة، فعامميـ اهلل بنقيض عمميـ، 

 (5)كىك إحبلؿ الذؿ بيـ حتى يرجعكا عف ذلؾ.

افس عمى الدنيا، فحيب الدنيا ككراىية المكت مف أسباب التنافس نبذ الفيٍرقىة كأسبابيا كالتن - ت
مىٍيكيـٍ  أىٍخشىى اٍلفىٍقرى  الى  :}كىالمَّوً كالفرقة بيف الناس، قاؿ النبي  لىًكفٍ  عى شىى كى ـٍ  أىخى مىٍيكي  أىفٍ  عى

مىٍيكيـٍ  تيٍبسىطى  ا الدٍُّنيىا عى مىى بيًسطىتٍ  كىمى ـٍ  كىافى  مىفٍ  عى تيٍيًمكىكيـٍ  تىنىافىسيكىىا كىمىا فىتىنىافىسيكىىا قىٍبمىكي ا كى  كىمى
.} ـٍ أىٍىمىكىٍتيي
(6)  

                                                 

 (.9/415جالصنعاني، التنكير) ،(7/128ج( انظر: النككم، المنياج)(1
 (.2/48ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(2
ي كقاؿ األلباني ف ،[3462حديث رقـ :5/332، في النيي عف الًعينة /البيكع، أبك داكد: سنف أبي داكد]( (3

 (:"صحيح".1/136ج()423جصحيح الجامع برقـ)
 (.34/324جالكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(9/302ج( انظر: العظيـ أبادم، عكف المعبكد)(4
 (.9/303جكالعظيـ أبادم، عكف المعبكد) ،(1/617ج( انظر: الصنعاني، التنكير)(5
 .[3159:حديث رقـ4/97، الجزية كالمكادعة مع أىؿ الحرب /الجزية ،صحيح البخارم]البخارم: ((6
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، كىذا (1)"الديف ىبلؾ إلى تجر قد الدنيا في المنافسة أف فيو قاؿ ابف حجر رحمو اهلل:" 
ـٍ  دىبَّ ، حيث قاؿ:}المعنى أكده النبي  ـً  دىاءي  ًإلىٍيكي ـٍ  اأٍليمى سىدي  قىٍبمىكي اءي  ،اٍلحى  الى  ،اًلقىةي اٍلحى  ًىيى  كىاٍلبىٍغضى

لىًكفٍ  الشَّعىرى  تىٍحًمؽي  أىقيكؿي     (2){.الدّْيفى  تىٍحًمؽي  كى

سرياف ما أفسد عمى األمـ السابقة دينيا ك إلييا  انتقاؿ في الحديث ترىيبه لؤلمة ببياف 
، ألف كؿ باغضو يسعي إللحاؽ الضرر بأخيو؛ فتنشغؿ األمة بما يفسد عمييا (3)كأذىب دكلتيا

ف فساد ذات البيف ثممةه في الديف، تعمؿ عمى استئصالو مف القمب، فبل يبقى دنياىا كآخرتيا، أل
، كما ال تيٍبقي الحبلقة أثران لمشعر، كفي الحديث أيضان ترغيبه إلصبلح ذات البيف؛ ألنو  لو أثره

     (4)سببه لجمع األمة كاعتصاميا بحبؿ ربيا تبارؾ كتعالى كظفرىا في الدنيا كاآلخرة.

زىاقو بإظيار الحؽ ال بالسب كالتشيير الذم يخالؼ منيج العمؿ عمى تع - ث رية الباطؿ كا 
كرر منو أمر بعض الناس كنيييـ عمى المؤل دكف ت أنو  ، كمف ذلؾ:الرحمة نبي 

 بىاؿي  ، بؿ فقط بقكلو}مىا(5)مكاجيتيـ بالعتاب، أك باإلشارة إلييـ، أك بتعييف أسمائيـ
.} أىٍقكىاـو
(6)  

حراـ، ككاف فيو لكؿ حيو ة المكرمة فاتحان، كدخؿ إلى بيت اهلل الككذلؾ لما جاء إلى مك
دكف تشييرو بأحدو مف أىميا، فعف  (7)العرب صنمان يعبد مف دكف اهلل تعالى، قاـ بإزالتيامف أحياء 

ؿى قاؿ :" ابف مسعكد  ٍكؿى  مىكَّةى   النًَّبيُّ  دىخى ثي  ًستُّكفى  اٍلبىٍيتً  كىحى ثىبلى  يىٍطعينييىا عىؿى فىجى  نيصيبو  ًمائىةً  كى
يىقيكؿي  يىًدهً  ًفي ًبعيكدو  َٚن َزُهقًؿٚ...]:}كى ـَ َجَٚء ...] ،{92}اإلرساء:[َجَٚء احَلؼه َوَزَهَؼ افَبٚضُِؾ إِنَّ افَبٚضَِؾ 

ًُِٔد     (8){.{:5}سبل:[احَلؼه َوَمٚ ُيْبِدُئ افَبٚضُِؾ َوَمٚ ُي

                                                 

 (.6/263ج( ابف حجر، فتح البارم )(1
كقاؿ األلباني في  ،[2510: حديث رقـ4/280، صبلح ذات البيف /صفة القيامة، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(2

 (:"حسف لغيره".3/17ج)،(2695جصحيح الترغيب كالترىيب برقـ)
 (.3/265ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (3
اح مىعىاني التَّيسيرك  ،(10/3214ج) ر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف لمطيبي( انظ(4 لمحمد ابف  ،التَّحبير إليضى

 (.3/640ج) ،تحقيؽ: محمد صبحي بف حسف حبلؽ ،األمير الصنعاني
 (.9/65جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(22/156ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(5
 .[6101حديث رقـ :8/26، مف لـ يكاجو الناس بالعتاب /األدب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(6
 (. 3/28ج( انظر: الحمبي، السيرة الحمبية)(7
: حديث 6/86، }كقؿ جاء الحؽ كزىؽ الباطؿ إف الباطؿ كاف زىكقا{/التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(8
 .[4720رقـ
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بالديف، اعتقادان كقكالن كعمبلن، بياف أف النصر كالتمكيف ليس بالعدد كالعدة كلكف بالتمسؾ  - ج
ؿْ ]كدليؿ ذلؾ قكؿ اهلل تعالى: ُُ ْٝ َأْؿَداَم ْؿ َوُيَثبِّ ـُ وا اهللَ َيُْْكْ ـَ َآَمُْقا إِْن َتُْْكُ َٚ افَِّذي  [َيٚ َأُّيه

 اهلل ديف تنصركا إف بشرعو، كعممكا كرسكلو اهلل صدَّقكا الذيف أييا ، أم :"يا{8}حمؿد:
 عمى اهلل ينصركـ نكاىيو، كاجتناب أكامره، كامتثاؿ بكتابو، كـكالح سبيمو، في بالجياد
   (1)القتاؿ". عند أقدامكـ كيثبت أعدائكـ،

 

 
  

                                                 

 (.507( التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص(1
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 خامسالمبحث ال
 المنيج النبوي في بيان أمر الخبلفة عمى األمة 

في  ر اهلل تعالى أال يككف ىذا الديف كال يقكـ إال بقياـ أىمة، كدليؿ ذلؾ دعاء النبي قدَّ  
ـً الى تيٍعبىٍد ًفي اأٍلىٍرضبؿ المعركة بقكلو:}بدر ق ٍسبلى ابىةى ًمٍف أىٍىًؿ اإٍلً ، (1){المَّييَـّ ًإٍف تيٍيًمٍؾ ىىًذًه اٍلًعصى

كتقيمو فييـ،  كتعمميـ ديف ربيـ  ،كتيأمّْف حياتيـ ،كيشترط لبقاء أىؿ الديف دكلة تجمعيـ
العدؿ كيرد الظمـ، كتنتشر الفضيمة كتيرد كتدعك لئلسبلـ حتى يًحؿَّ التكحيد كيقمع الشرؾ، كيسكد 

عمى تكجو األمة بالعمؿ عمى قياـ دكلتيا كحفظ بقائيا، حتى يبقى  الرذيمة، لذلؾ عمؿ النبي 
دينيا كعزتيا، كمف ذلؾ التكجيو ببياف معالـ الخبلفة كأحكاليا عبر زمف األمة، كحقكؽ الكالة 

، كلعمنا في ىذا المبحث نقؼ عمى شيءو مف عمى الرعية كحقكؽ الرعية عمى الكالة في كؿ حاؿ
 ذلؾ، كاهلل أسأؿ التكفيؽ كالنفع.

 المطمب األول: تحديد نوع الخبلفة عمى األمة
ـٍ  ف النبي بيَّ    طبيعة الحكـ عمى المسمميف عبر تاريخ األمة، بقكلو:} تىكيكفي النُّبيكَّةي ًفيكي

، ثيَـّ يىٍرفىعييىا  مىا شىاءى اهللي أىفٍ  مىى ًمٍنيىاًج النُّبيكًَّة، فىتىكيكفي تىكيكفى فىةه عى ًإذىا شىاءى أىٍف يىٍرفىعىيىا، ثيَـّ تىكيكفي ًخبلى
، ثيَـّ يىٍرفىعييىا ًإذىا شىاءى اهللي أىٍف يىٍرفىعىيىا امىا شىاءى اهللي أىٍف تىكيكفى ، فىيىكيكفي مىا شىاءى اهللي ، ثيَـّ تىكيكفي ميٍمكنا عىاضِّ

، ثيَـّ يى  ٍبرً أىٍف يىكيكفى ، ثيَـّ يَّةن ٍرفىعييىا ًإذىا شىاءى أىٍف يىٍرفىعىيىا، ثيَـّ تىكيكفي ميٍمكنا جى ، فىتىكيكفي مىا شىاءى اهللي أىٍف تىكيكفى
مىى ًمٍنيىاًج نيبيكَّةو ثيَـّ سىكىتى  فىةن عى    (2){.يىٍرفىعييىا ًإذىا شىاءى أىٍف يىٍرفىعىيىا، ثيَـّ تىكيكفي ًخبلى

ؿ الخبلفة في األمة اإلسبلمية، فبدأ بمرحمة النبكة، ثـ بمرحمة نص الحديث عمى بياف حا 
، ثـ انتيت بتسميـ الحسف بف عمي بف أبي الخبلفة الراشدة التي بدأت بخبلفة الخمفاء األربعة 

رضي اهلل عنيما، كجاءت الخبلفة التي  طالب رضي اهلل عنيما الخبلفة لمعاكية بف أبي سفياف
اميٍمكنا عى " النبي سماىا  عميو ليؤكؿ، كىك مف باب المبالغة  ضي عٍ العضكض ىك ما يي ك  ،(3)"اضِّ

، (5)نيا بحكـ بني أميةا، كقد بدأ زم(4)في بياف التمسؾ باإلمارة، التي جمعت بيف العسؼ كالظمـ

                                                 

  .(81)ص خريجو( حديث صحيح، سبؽ ت(1
 (.34ج/1(،)5.انظر:السمسمة الصحيحة لؤللباني برقـ)حسف حديث [(30/355جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (2
 (.383)صبصرت الحقيقة،ثـ أ، محمد الخضر( انظر: (3
 (.2/607ج( انظر: مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط)(4
 (.12/388ج( انظر: العظيـ أبادم، عكف المعبكد)(5
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، حيث بقي ىذا الحكـ إلى (1)بف عبد العزيز، كمف سار عمى طريقيما ، كعمرعدا معاكية 
ٍبًريَّةن  ":مانية، كجاء دكر الخبلفة المكصكفة بقكلو ت الخبلفة العثعقطانأف  ، أم (2)"ميٍمكنا جى

كراهو  ، كىك الكاقع في زماننا ىذا، كلعؿ مف يقكؿ بخبلؼ ذلؾ؛ قد خفي (3):ممؾ غمبةو كتسمطو كا 
، ثـ ينتيي الممؾ الجبرم، كتأتي خبلفة عمى منياج النبكة، كالمفظ عميو الكاقع، كرد قكؿ النبي 

الشرع كخبلفةو  ة، فالسعي إلقام(4)رة كالتيا كطكؿ زمنيا، كأنيا تككف قبؿ زمف الميدميشعر بكث
تجمع المسمميف يستمـز طمب العمـ كالعمؿ إلقامة شرع اهلل تعالى، كما ينبغي لممسمميف التكاكؿ 

، ثـ تنقمب أحكاؿ ىذه الخبلفة كتحيد عف منيج النبكة، فيسكد (5)الميدم مجيءفي ذلؾ عمى 
ٍبيىةً  أىٍجمىى ًمنّْي اٍلمىٍيًدمُّ :}لظمـ كيستفحؿ، كذلؾ مأخكذه مف قكؿ النبي فييا ا  اأٍلىٍنؼً  أىٍقنىى اٍلجى
ي  ٍكرنا ميًمئىتٍ  كىمىا كىعىٍدالن  ًقٍسطنا اأٍلىٍرضى  يىٍمؤلى ظيٍممنا جى     (6){.ًسًنيفى  سىٍبعى  يىٍمًمؾي  كى

ٍكرنا ظيٍممنا األىٍرضي  لىتيٍمؤلىفَّ في ركاية أيخرل:} كقاؿ     حتى كىعىٍدال ًقٍسطنا ميًمئىتٍ  كما كىجى
ـي  ،اٍسًمي اٍسميوي  ،ًمنّْي رىجيبل المَّوي  يىٍبعىثى  ـي  أبيو كىاٍس  ظيٍممنا ميًمئىتٍ  كما كىعىٍدال ًقٍسطنا فىيىٍمؤلىىىا ،أبي اٍس
ٍكرنا ـٍ  يىٍمبىثي  كىجى     (7){.سىٍبعنا ًفيكي

ٍبيىةً  متصؿه بنسبي، كقكلو""، أم: نسبو اٍلمىٍيًدمُّ ًمنّْي:"قكؿ النبي   "، أم: أىٍجمىى اٍلجى
بيف الجكر كالظمـ كىما  "، أم: أنفو طكيمة، كجمعو اأٍلىٍنؼً  أىٍقنىىجبيتو عريضة، كقكلو: "

كقكعو عمى الناس،  مترادفاف مف باب المبالغة، ليدؿ عمى انتشار الظمـ في األرض كشدة
  (8)العدؿ.كييٍحمىؿ عمى ىذا المعنى أيضان تكراره لمقسط ك 

الميدم إماـ المسمميف، كالقائـ عمى إقامة شرع اهلل تعالى، كمعو طائفة مف أىؿ التكحيد  كيبقى 
فيعرفو الميدم فيعرض عميو إمامة الصبلة فيأبى كيذكر  كاالستقامة، حتى ينزؿ عيسى 

                                                 

 (.10/356ج( ك)4/527جبف تيمية، مجمكع الفتاكل)( انظر: ا(1
 (.383لمخضر )ص ،( انظر: ثـ أبصرت الحقيقة(2
 (.1/105جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(353)ص، الكمياتالكفكم( انظر: (3
 (.384( انظر: ثـ أبصرت الحقيقة لمخضر)ص(4
 (.4/42ج( ك)1/35ج( انظر: السمسمة الصحيحة لؤللباني)(5
كقاؿ األلباني في صحيح الجامع  ،[4285: حديث رقـ6/342، الميدم، داكد: سنف أبي داكد أبك]( (6

 (:"حسف".2/1140ج) ،(6736برقـ)
 .(2/904ج)،(5073برقـ) لؤللباني صحيح الجامع صحيح.انظر:، [(19/32جالمعجـ الكبير )، لطبراني]ا ((7
 (.10/494ج( ك)9/30ج)الصنعاني، التنكير ،(2/564ج( انظر: المناكم، التيسير )(8
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مىى قىاًتميكفى يي  أيمًَّتي ًمفٍ  طىاًئفىةه  تىزىاؿي  الى :}مف قكؿ النبي  كىذا مستفاده  (1)السبب،   ظىاًىًريفى  اٍلحىؽّْ  عى
ـى  اٍبفي  ًعيسىى فىيىٍنًزؿي }:قىاؿى  ،{اٍلًقيىامىةً  يىٍكـً  ًإلىى ٍريى ؿّْ  تىعىاؿى : أىًميريىيـٍ  فىيىقيكؿي  ، مى ،: فىيىقيكؿي  لىنىا، صى  ًإفَّ  الى

ـٍ  كي مىى بىٍعضى   (2){.اأٍليمَّةى  ىىًذهً  اهللً  تىٍكًرمىةى  أيمىرىاءي  بىٍعضو  عى

نما يحكـ بالشريعة التي نزلت عمى  الحديث أف عيسى  أفاد   ال يأت بشرع جديد؛ كا 
" يعني أف شرع اهلل تعالى أف يككف اأٍليمَّةى  ىىًذهً  اهللً  تىٍكًرمىةى ، كتركو لئلمامة بقكلو :"النبي محمد 

  (3)إماـ المسمميف منيـ مف أبنائيـ لبياف عظيـ شأف ىذه األمة كرفعتيا.

ف بعد ذلؾ حتى يرفع اإلسبلـ مف األرض، فيذىب أىؿ اإلسبلـ كسمطانيـ، كيعكد ثـ يتتابع الزما 
قاؿ النبي  ، فعف حذيفة بف اليماف (4)الناس لعبادة األصناـ، كتقكـ الساعة عمى شرار الخمؽ

{: ـي  يىٍدريسي ٍسبلى ا اإٍلً ٍشيي  يىٍدريسي  كىمى تَّى ،(5)الثٍَّكبً  كى ا ييٍدرىل الى  حى ةه صى  كىالى  ًصيىاـه  مى  كىالى  نيسيؾه  كىالى  بلى
دىقىةه  لىييٍسرىل. صى مىى كى تىٍبقىى آيىةه، ًمٍنوي  اأٍلىٍرضً  ًفي يىبقىى فىبلى  لىٍيمىةو، ًفي  المَّوً  ًكتىابً  عى  ًمفٍ  طىكىاًئؼي  كى
، اٍلكىًبيري  الشٍَّيخي  النَّاًس، ٍكنىا: يىقيكليكفى  كىاٍلعىجيكزي مىى آبىاءىنىا أىٍدرى  فىنىٍحفي  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  :اٍلكىًممىةً  ىىًذهً  عى
ا": (6)ًصمىةي  لىوي  فىقىاؿى  {،نىقيكلييىا ٍنييـٍ  تيٍغًني مى كفى  الى  كىىيـٍ  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  عى ا يىٍدري ةه  مى بلى  كىالى  ًصيىاـه  كىالى  صى
دىقىةه؟ كىالى  نيسيؾه  ٍنوي  فىأىٍعرىضى  ،صى ذىٍيفىةي، عى مىٍيوً  رىدَّىىا ثيَـّ  حي ثنا،ثى  عى ٍنوي  ييٍعًرضي  ذىًلؾى  كيؿَّ  بلى ذىٍيفىةي، عى  ثيَـّ  حي
مىٍيوً  أىٍقبىؿى  ثنا النَّاًر، ًمفٍ  تيٍنًجيًيـٍ  ًصمىةي، يىا": فىقىاؿى  ،"الثَّاًلثىةً  ًفي عى  اهللي  يىٍبعىثي :}، كفي ركاية قاؿ (7)"ثىبلى

                                                 

 تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة ،ألبي عبد اهلل ابف القيـ ،( انظر: المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ(1
 (.5/276جكالسمسمة الصحيحة لؤللباني المختصرة ) ،(147)ص
: حديث  ،1/137نزكؿ عيسى بف مريـ حاكما بشريعة نبينا محمد  /اإليماف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 .[156قـر 

كالعظيـ أبادم،  ،(3/384ج)تحفة األبرار البيضاكم،  ،(1/474ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3
 (.9/1414جعكف المعبكد)

 (.13/287،85ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(4
 حاشية السندم عمى ابف ماجة أم: نقشو. انظر: ،ككشي الثكب ،( دراسة اإلسبلـ يعني ذىابو كزكالو(5
 (.2/498ج)

 ( ىك الثقة الفاضؿ التابعي الكبير صمة بف زيفىرى العبسي الككفي. انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي(6
 (.4/517ج)

كقاؿ األلباني في  ،[4049: حديث رقـ5/173، ىاب القرآف كالعمـذالفتف باب ، ( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجو(7
 (:"صحيح".02/1342 ،(8077جصحيح الجامع برقـ)
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ا ًريًر، مىسُّ  مىسُّيىا اٍلًمٍسؾً  كىًريحً  ًريحن بَّةو  ًمٍثقىاؿي  قىٍمًبوً  ًفي ٍفسنانى  تىٍتريؾي  فىبلى  اٍلحى يمىافً  ًمفى  حى ٍتوي، ًإالَّ  اإٍلً  قىبىضى
مىٍيًيـٍ  النَّاسً  ًشرىاري  يىٍبقىى ثيَـّ    (1){.السَّاعىةي  تىقيكـي  عى

ًليىييـي  مىا مىاًضينا النَّاسً  أىٍمري  يىزىاؿي  الى :}أما قكؿ النبي    ًمفٍ  كيمُّييـٍ  رىجيبلن  عىشىرى  اٍثنىا كى
ٍيشو  زة مف خمفاء األمة القرشييف، كتككف عً فالمقصكد بو أف عدد مف تجتمع عمييـ الكممة ، (2){قيرى

 الكتب في بيـ البشارة كقعت كقد، (3)اإلسبلـ في خبلفتيـ، كقكة المسمميف كاستقامة أمرىـ
، ككجكدىـ ال يشترط فيو التتابع، بؿ يككف متتابعان كمتفرقان، كقد كاف منيـ الخمفاء المتقدمة

اشدكف، كاهلل أعمـ بكقت مف بقي منيـ، كمنيـ الميدم الذم يمؤل األرض عدالن كقسطان كما الر 
ألف كثيران منيـ لـ تكف  ؛ة المزعكميف االثني عشررافضممئت جكران كظممان، كليسكا مف أئمة ال

  (4).، كىـ ليسكا براشديفخبلفةه 

ذكر أمكر المبلحـ كالفتف عرض مادة ىذا المطمب؛ ىك أف  كمما ينبغي التنبيو عميو بعد 
كفي غيره مف أبكاب الفتف ينبغي أف يخصص  ،في ىذا الباب كالشركر التي ذكرىا النبي 

الحديث بيا لمخكاص مف الناس، كال تيٍمقى عمى عامة المسمميف إال نادران، أك لحاجة، ألف تعميـ 
، ألمكر في منيج النبي كالحبلؿ كالحراـ مقدـه عمى مثؿ ىذه ا ،كفقو العبادة ،التكحيد لمناس

 عىفٍ   المَّوً  رىسيكؿى  يىٍسأىليكفى  النَّاسي  كىافى حيث قاؿ: " كذلؾ مستفاده مف حديث حذيفة بف اليماف 
ٍيرً  كيٍنتي  اٍلخى افىةى  الشَّرّْ  عىفٍ  أىٍسأىليوي  كى اًىًميَّةو  ًفي كينَّا ًإنَّا المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىقيٍمتي  ،ييٍدًركىًني أىفٍ  مىخى  شىر  كى  جى
اءىنىا ٍيرً  ًبيىذىا المَّوي  فىجى ٍيرً  ىىذىا بىٍعدى  فىيىؿٍ  اٍلخى  ًمفٍ  الشَّرّْ  ذىًلؾى  بىٍعدى  كىىىؿٍ  قيٍمتي " {،نىعىـٍ :}قىاؿى  "،شىر   ًمفٍ  اٍلخى
ٍيرو  ًفيوً  نىعىـٍ :}قىاؿى  "،خى فه  كى ا قيٍمتي " {،دىخى مى نيوي  كى  ًمٍنييـٍ  ًرؼي تىعٍ  ىىٍدًيي ًبغىٍيرً  يىٍيديكفى  قىٍكـه } :قىاؿى  "،دىخى

تيٍنًكري  ٍيرً  ذىًلؾى  بىٍعدى  فىيىؿٍ  قيٍمتي  {،"كى اةه  نىعىـٍ :}قىاؿى  "،شىر   ًمفٍ  اٍلخى ـى  أىٍبكىابً  ًإلىى ديعى يىنَّ ابىييـٍ  مىفٍ  جى  ًإلىٍييىا أىجى
يىتىكى  ًجٍمدىًتنىا ًمفٍ  ىيـٍ :}فىقىاؿى  "،لىنىا ًصٍفييـٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا قيٍمتي " {،ًفييىا قىذىفيكهي  ا قيٍمتي " {،ًبأىٍلًسنىًتنىا مَّميكفى كى  فىمى

ـي } :قىاؿى  "،ذىًلؾى  أىٍدرىكىًني ًإفٍ  تىٍأميريًني مىاعىةى  تىٍمزى مىامىييـٍ  اٍلميٍسًمًميفى  جى مىاعىةه  لىييـٍ  يىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  قيٍمتي " {،كىاً   جى

                                                 

 ال تزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف عمى الحؽ ال"باب قكلو :3/1524، اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[1924حديث رقـ "يضرىـ مف خالفيـ

 .[1821:حديث رقـ3/1452،باب الناس تبع لقريش كالخبلفة في قريش،اإلمارة ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 (.10/273ج، إرشاد السارم)القسطبلني ،(12/203ج( انظر: النككم، المنياج)(3
 (.6/78ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(4
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اـه  كىالى  لىكٍ  كيمَّيىا اٍلًفرىؽى  ًتٍمؾى  فىاٍعتىًزؿٍ :}قىاؿى  "ًإمى رىةو  ًبأىٍصؿً  عىضَّ تى  أىفٍ  كى تَّى شىجى مىى كىأىٍنتى  اٍلمىٍكتي  ييٍدًركىؾى  حى  عى
 (1){.ذىًلؾى 

عف الشر منفردان بو عف جمع المسمميف الذيف كانكا  ففي ىذا الحديث كاف سؤاؿ حذيفة  
ـى بمفيـك ببما سيككف مف الفتف في مستق يسألكف عف الخير، فأجابو النبي  ؿ األمة، فعيًم

مة الناس عف الخير كانت في غيرىا مف أمكر الديف، كىذا ما أكده شيخ اإلسبلـ المخالؼ أف أسئ
 عف األحاديث أكثر كانت كليذا كالجياد؛ الصبلة الديف أمر أىـ ابف تيمية رحمو اهلل حيث قاؿ:"

عمى طريقة سؤالو، كمف  لحذيفة  ، فيتأكد مف إقرار النبي (2)"كالجياد الصبلة في  النبي
 في الدعكة إلى اهلل تعالى. سبلـ أف ىذا األسمكب مف منيج النبي كبلـ شيخ اإل

    المطمب الثاني: بيان حق الوالة عمى األمة، وحق األمة عمى الوالة
، كىك صاحب الكاًلية عمى الناس، كالمراد ب ية: ىك اجتماع األمة عمى الالكً الكالة جمع كاؿو

معات، كفي نيصرة الدّْيف، كيممؾ القدرة عمى سيمطاف كاحد يمي أمرىـ في صبلة الجماعة كالجي 
تدبير أمكر الببلد كالعباد مف خبلؿ أدلة الشرع لفبلح الدنيا كفكز اآلخرة، كىذا ىك المعيكد 

 (3)لمتكلية في السُّنُّة.

، كىناؾ حقكؽ لمكالي عمى (4)كلمكالية مرادفات، ىي: اإلمارة كالسُّمطاف كاإلمامة كالخبلفة  
 ، كمف ذلؾ:كؽه لؤلمة عمى كالييا، كما بيف ذلؾ النبي األمة، كىناؾ حق

 

 

 
                                                 

كالمراد  ،[3606 حديث رقـ :4/199، عبلمات النبكة في اإلسبلـ /المناقب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
د أف أكرميـ كأف الناس بع ،بعدـ صفاء القمكب كفسادىا ،يشير بذلؾ إلى كدر الحاؿ ،أم الدخاف ،"الدخف" بقكلو

كفي الحديث التحذير مف دعاة جينـ الذيف  ،اهلل بالخير كىك اإلسبلـ ستتغير أحكاليـ كيككف مع الخير شره 
كأف ىذا كاقعه في األمة.  ،البدعة كيحرفكف اإلسبلـ مف فرؽ الضبلؿ كأىؿ األىكاء يترككف السُّنَّة كيظيركف
 (.13/36جبارم)ابف حجر، فتح ال ،(12/237جانظر: النككم، المنياج)

 (.28/261ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )(2
كابف  ،(15/407جابف منظكر، لساف العرب) ،(5/226ج( انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث)(3

 (.2/1058جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(28/390،260،65جتيمية، مجمكع الفتاكل )
مصطفى  ،(9/85جابف منظكر، لساف العرب) ،(2/65جريب الحديث)( انظر: ابف األثير، النياية في غ(4

 (.2/1058ج) كآخركف، المعجـ الكسيط
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 أواًل: بيان حق الوالة عمى األمة

 من طاعة اهلل ورسولوفي المعروف بيان أن طاعة الوالة  -1

مىفٍ  اهللى، أىطىاعى  فىقىدٍ  أىطىاعىًني مىفٍ }:قاؿ النبي    ى فىقىدٍ  يىٍعًصًني كى مىفٍ  اهللى، عىصى  ييًطعً  كى
مىفٍ  أىطىاعىًني، دٍ فىقى  اأٍلىًميرى  اًني فىقىدٍ  اأٍلىًميرى  يىٍعصً  كى   (1){.عىصى

مف معصيتو،  ، كأف معصية نبيو أفاد الحديث أف طاعة اهلل تعالى في طاعة نبيو   
كأف طاعة كالي أمر المسمميف تابعةه لطاعة اهلل كرسكلو، كىي كاجبة في كؿ أمير بالمعركؼ ببل 

ىي اإلتياف بالمأمكر بو شرعان، كاالنتياء عف المنيي عنو  ألف الطاعة ؛خبلؼ بيف المسمميف
  (2)كذلؾ.

ن دنا بيان وجوب الطاعة -2  الناس في أعينيم وىيئتيم سبُ نَ  لموالة وا 

فٍ  كىأىًطيعيكا اٍسمىعيكا: }قاؿ النبي    بىًشيّّ  اٍستيٍعًمؿى  كىاً  ًبيبىةه  رىٍأسىوي  كىأىفَّ  حى   (3){.زى

ًبيبىةه  رىٍأسىوي  كىأىفَّ ا أكامر األيمراء كنكاىييـ، كقكلو:}{، أم: اسمعك اٍسمىعيكا}قكلو   {: ىذا تمثيؿ زى
ما لً  ،لبياف حقارة كبشاعة الصكرة، قيصد بو المبالغة كالتأكيد عمى طاعة الكالة في المعركؼ

   (4)في ىذا األمر. يترتب عمى ذلؾ مف اجتماع كممة المسمميف، كطاعة اهلل تعالى كرسكلو 

 من األمر ما كرىوافيو  أحب الناس مافياعة بيان وجوب الط -3

ده  لىٍيسى  فىًإنَّوي  فىٍميىٍصًبٍر  فىكىًرىىوي  شىٍيئنا أىًميًرهً  ًمفٍ  رىأىل مىفٍ :}قاؿ   مىاعىةى  ييفىاًرؽي  أىحى  ًشٍبرنا اٍلجى
اًىًميَّةن  ًميتىةن  مىاتى  ًإالَّ  فىيىميكتي     (5){.جى

ف جار كظمـ الرعية، كعدـ السعي كلك أفاد الحديث كجكب طاعة اإلماـ بالمعركؼ حتى ك   ا 
جكره، لما يترتب عمى ذلؾ مف تفرؽ كممة المسمميف  ببالقميؿ لحؿ عقد بيعتو كالخركج عميو بسب

                                                 

 :3/1466، كجكب طاعة األمراء في غير معصية كتحريميا في المعصية /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[1835حديث رقـ

ابف حجر، فتح البارم  ،(6/175جح)ابف ىبيرة، اإلفصا ،(6/240ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(2
 (.14/222جالعيني، عمدة القارم) ،(13/112ج)

حديث  :9/62، السمع كالطاعة لئلماـ ما لـ تكف معصية /األحكاـ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 . [7142رقـ
 مالقسطبلني، إرشاد السار  ،(5/228جالعيني، عمدة القارم) ،(12/225ج( انظر: النككم، المنياج)(4
 (.2/372جالصنعاني، التنكير) ،(10/220ج)

 .[7143حديث رقـ:9/62،السمع كالطاعة لئلماـ ما لـ تكف معصية /األحكاـ ،صحيح البخارم ]البخارم: ((5
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اًىًميَّةن  ًميتىةن  مىاتى  الَّ كسفؾ دمائيـ، كالمراد بقكلو:}إً  {، أم: أف مف خالؼ ذلؾ كسعى لحؿ عقد جى
يتة تشبو ميتة أىؿ الجاىمية الذيف يقـك أمرىـ عمى البيعة كالخركج عمى السمطاف الجائر مات م

، كليس المراد بو المكت عمى  كمبدئو االستبداد، كال يجتمعكف كال يتفقكف في شيءو عمى رأمو  كاحدو
   (1)الكفر.

مىى:}كقاؿ   كىًرهى، أىحىبَّ  ًفيمىا كىالطَّاعىةي  السٍَّمعي  اٍلميٍسًمـً  اٍلمىٍرءً  عى  فىًإفٍ  ًبمىٍعًصيىةو، ييٍؤمىرى  أىفٍ  ًإالَّ  كى
   (2){.طىاعىةى  كىالى  سىٍمعى  فىبلى  ًبمىٍعًصيىةو، أيًمرى 

 حق األمة عمى الوالةثانيًا: 

 إقامة العدل بين الرعية  -1

ِس ...]:فقاؿ (3)األمراء بالعدؿ بيف الرعية في الحكـ اهلل تعالى أمر ُتْؿ َبْغَ افَّْٚ ّْ َُ َوإَِذا َح

ْدلِ  ًَ قا بِٚف ُّ ُُ   {69}الـساء:[...َأْن َُتْ

 عمى عدؿ الكالة بيف الرعية ببياف فضؿ اإلماـ العادؿ كثكابو، فقاؿ  كأكد النبي 

ـي }: ا مى تيوي  تيرىدُّ  الى  اٍلعىاًدؿي  اإٍلً   (4).{دىٍعكى

يـك القيامة، فقاؿ  كفي بياف كرامات اإلماـ العادؿ ذكره في أكؿ مف يظمكف بظؿ اهلل تعالى
{: اًدؿه  ًإمىاـه  ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  ًفي اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  وي المَّ  ييًظمُّييـٍ  سىٍبعىةه شىابّّ  عى  ًعبىادىةً  ًفي نىشىأى  كى
ؿه  المَّوً  ءو  ًفي المَّوى  ذىكىرى  كىرىجي بلى ٍينىاهي  فىفىاضىتٍ  خى ؿه  عى فً  اٍلمىٍسًجدً  ًفي ميعىمَّؽه  قىٍمبيوي  كىرىجي ابَّا كىرىجيبلى  المَّوً  ًفي تىحى

ؿه  ٍتوي  كىرىجي مىاؿو  مىٍنًصبو  ذىاتي  اٍمرىأىةه  دىعى اؼي  ًإنّْي قىاؿى  نىٍفًسيىا ًإلىى كىجى ؿه  المَّوى  أىخى دَّؽى  كىرىجي دىقىةو  تىصى  ًبصى
تَّى فىأىٍخفىاىىا اليوي  تىٍعمىـى  الى  حى ا ًشمى نىعىتٍ  مى   (5){.يىًمينيوي  صى

 

 

                                                 

القسطبلني، إرشاد السارم  ،(24/178ج(ك العيني، عمدة القارم)32/282ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(1
 (.10/220،169ج)

ريميا في باب كجكب طاعة األمراء في غير معصية كتح :3/1469، اإلمارة، حيح مسمـ( ]مسمـ: ص(2
 .[1839المعصية حديث رقـ 

 (.2/341ج) ( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(3
 .حديثه حسف ،[(15/451جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (4
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 النصح لمرعية -2

، رى أىمٍ  يىًمي أىًميرو  ًمفٍ  مىا:}قاؿ النبي   ، يىٍجيىدي  الى  ثيَـّ  اٍلميٍسًمًميفى ـٍ ، لىيي حي يىٍنصى ؿٍ  لىـٍ  ًإالَّ  كى  يىٍدخي
نَّةى  مىعىييـي     (1){.اٍلجى

الحديث كجكب نصح الكالة لمرعية، كحذَّر كالة األمر مف عدـ النصح لمرعية، كذلؾ  فادأ
ـز ذلؾ، كالعمؿ عمى بعد التياكف في تعميميـ أمكر دينيـ، كأخذىـ بالقياـ عمى أحكاـ الشرع إف ل

، (2)كالذب عنيا، كالعمؿ عمى حفظ حقكقيـ، كسبلمة أٍمًنًيـ مف الداخؿ كالخارج ،حفظ الشريعة
  (3)كتكلية المناصب لمتقي الخبير فيما كلّْي عميو.

 ع اهلل تعالى في الرعيةتحكيم شر   -3

قَك ؾِ ]:قاؿ اهلل تعالى ُّ ُِّ ِمُْقَن َحتَّك َُيَ ْٗ َٓ ُي ْؿ َؾََل َوَربَِّؽ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٓ ََيُِدوا ِْم َأ ْؿ ُثؿَّ  ُٓ َْْٔ ََٔم َصَجَر َب

قا َتْسًَِِٔم  ُّ ِِّ َٝ َوُيَس ْٔ َّٚ َؿَو مف  ، تضمنت ىذه اآلية الكريمة عصمة النبي {76}الـساء:[َحَرًجٚ ِِم
، كفيما يقضي فيو كيأمر بو، كأمرت بطاعتو طاعةن مطمقةن في ذلؾ، الزلؿ فيما يبمغو عف ربو 

ألف  ؛، كاألمر في ىذه اآلية ال يقتصر عمى النبي (4)العمؿ كالتسميـ ظاىران كباطنان مقترنةن ب
إلييا، العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب، ككؿ األمة مطالبة بالحكـ بالشريعة كالتحاكـ 

كده في حؽ الكالة أكثر مف الرعية؛ ألنيـ مفكضكف شرعان كما سبؽ حكامان كمحككميف، كاألمر آ
 إقامة الديف. بيانو ب

 نيم، والعطف عمى ُضعفائيمو رعاية شؤ  -4

اقاؿ:} أف رسكؿ اهلل  قيؿ لمعاكية   اـو  ًمفٍ  مى ةً  ذىًكم ديكفى  بىابىوي  ييٍغًمؽي  كىاؿو  أىكٍ  ًإمى اجى  اٍلحى
مًَّة، اًء، أىٍبكىابى  اهللي  أىٍغمىؽى  ًإالَّ  كىاٍلمىٍسكىنىًة، كىاٍلخى ًتًو، ديكفى  السَّمى اجى مًَّتًو، حى مىٍسكىنىًتوً  كىخى عىؿى : قىاؿى "  كى  فىجى
مىى رىجيبلن  ميعىاًكيىةي  كىاًئجً  عى   (5){.النَّاس حى

مَّةً :}قكلو   {، أم: ما دكف الضركرة مما يحتاجو اإلنساف، كفي الحديث كعيده شديد اٍلخى
لمكالي الذم يحتجب عف الرعية دكف عيذر، ألف فيو تضييعه لمحقكؽ كعدـ إيصاليا ألىميا، كبياف 

                                                 

 .[142حديث رقـ :1/125، استحقاؽ الكالي الغاش لرعيتو النار /اإلماـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 (.1/447ج) ( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ(2
 (.1/537ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيفك  ،(4/190ج)الصنعاني، سبؿ السبلـ( انظر: (3
 (.184السعدم، تفسير السعدم)ص ،(10/132جغيب)( انظر: الرازم، مفاتيح ال(4
 .، صحيح لغيره[(29/565جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (5
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، كما فيو (1)الجزاء مف جنس العمؿ، فاهلل تعالى في عكف العبد ما كاف العبد في عكف أخيوأف 
ٍسًف الكالية، كحرصو  ، بخكفو مف اهلل تعالى كطاعتو لمنبي منقبة لمعاكية  بقيامو عمى حي

 عمى مصمحة المسمميف.  
 توفير األمن والحماية من الداخل والخارج -5

ـي اإٍلً  ًإنَّمىا: }قاؿ النبي  ا نَّةه، مى ييتَّقىى كىرىاًئًو، ًمفٍ  ييقىاتىؿي  جي    (2){.ًبو كى

ـي :}قكلو  ا مى نَّةه  اإٍلً مف المسمميف كحقكقيـ فيما بينيـ، {، أم: كالستر الكاقي لؤليمة، يحفظ أجي
، بغاةن كانكا أك لكائو كسمطانو أىؿ البغي كالفسادعدكىـ، كيقاتؿ تحت  يحمي بيضتيـ مفك 

  (3).عظاـرأيو كيمثؿ أمره في قضايا األمة الكفاران، كيقتدل ب
 المطمب الثالث: التوجيو النبوي لؤلمة عند فساد والتيا

كما ذيكر في بداية ىذا المبحث عف طبيعة الكالية كالحكـ في األمة، كذكر أنو  أخبر النبي  
حكاـ سيككف فييا جكره كظمـ عمى الناس، كفصؿ في بياف تكجيو األمة عند فساد كالتيا كأ

تعامميا مع ذلؾ الكاقع، فبيف عدـ جكاز الخركج عمى الكالي الظالـ ما داـ يحكـ بإسبلمو، كأمر 
ـى بكفره، كتفصيؿ  ًك بالصبر عمى ظممو، كما ذاؾ إال لحكمة كخير، كقاؿ بالخركج عميو إذا حي

 ذلؾ فيما يمي: 
 فاسدالمسمم ال واليأواًل: األمر بالصبر عمى ال

 موالي إذا فسد لطاعة بيان وجوب الصبر وال -1

ـٍ :}أف األمة ستبتمى بكالة فسدة، فقاؿ  ف النبي بيَّ  ٍكفى  ًإنَّكي كا أىثىرىةن  بىٍعًدم سىتىرى  فىاٍصًبري
تَّى ـٍ }:كفي ركاية قاؿ  ،(4){تىٍمقىٍكًني حى ٍكفى  ًإنَّكي كنىيىا كىأيميكرنا أىثىرىةن  بىٍعًدم سىتىرى ا قىاليكا تيٍنًكري نىا فىمى  يىا تىٍأميري
قَّييـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  أىدُّكا قىاؿى  المَّوً  رىسيكؿى  سىميكا حى قَّكيـٍ  المَّوى  كى   (5){.حى

بأف يخص الكالة ذاتيـ بو،  ىذاف الحديثاف مف دالئؿ النبكة، فقد حدث ما أخبر النبي 
ييـ مف الرعية، مف الخير في حظكظ الدنيا،  كيخصكا في تكلية المناصب كمنح العطاء خكاصَّ

الشرع كمصمحة المسمميف العامة، في مقابؿ أنيـ يأخذكف حقكقيـ مف الرعية، كأف  دكف اعتبار
                                                 

 (.9/447ج( انظر: الصنعاني، التنكير)(1
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بالصبر عمى ىذا  يرل الناس عمى الكالة مف أمكر الديف ما ينكركف، كمع ذلؾ أمر النبي 
الظمـ مف أجؿ مصمحة األمة العامة، كأف تؤدم األمة ما عمييا ليؤالء الكالة مف الطاعة في 

مرىا هلل تعالى، كتحتسب األجر حيف يجمع اهلل الخمؽ لمحساب يكـ القيامة، المعركؼ، كتشككا أ
  (1)فيثيب المظمكـ كينصفو مف ظالمو.

كغيرىـ عمى كالة بني  أما ما جاء عف خركج الحسيف بف عمي كالزبير بف العكاـ   
ف جار ألف السمؼ مف الصحابة  ؛أمية، فبل يحتج بو عمى الخركج عمى الكالي المسمـ كا 

كالتابعيف في زمانيـ لـ يكافقكىـ عمى خركجيـ كنصحكىـ بتركو، كلـ يشارككىـ فيو، كسار ىذا 
، ىك منيج أىؿ السُّنُّة الذم استقركا عميو بعد ىذه األحداث بما ثبت عندىـ مف سينَّة النبي 

الفتنة،  كالقتاؿ في ،كأنو ال ييخرج عمى سمطافو بفسقو، كأصبح العمماء ينكركف الخركج عمى الكالة
  (2)كيدرجكف ذلؾ في كتب العقيدة.

 بيان وجوب الطاعة في المعروف فقط -2
مىى:}قاؿ النبي  كىًرهى، أىحىبَّ  ًفيمىا كىالطَّاعىةي  السٍَّمعي  اٍلميٍسًمـً  اٍلمىٍرءً  عى  ًبمىٍعًصيىةو، ييٍؤمىرى  أىفٍ  ًإالَّ  كى

  (3){.طىاعىة كىالى  سىٍمعى  فىبلى  ًبمىٍعًصيىةو، أيًمرى  فىًإفٍ 
أفاد الحديث كجكب السمع كالطاعة لكالة األمر فيما أحب العبد كفيما كره، إال إذا أيمر بما 

، فإف طاعة الكالة في معصية اهلل (4)يخالؼ شرع اهلل فبل سمع كال طاعة كعمى ىذا أجمع العمماء
مسمـ  تستكجب اإلثـ، إال إذا غيمب عمى أمره كلـ تكف الطاعة في عدكافو عمى حد في ظمـو أك دـ

    (5)كعرضو.
: أف الناس إذا أرادكا أف يتخمصكا مف ظمـ الحكاـ ينبغي عمييـ أف بيو عميونكمما ينبغي الت

ألف اهلل تعالى ال يسمط الكالة عمى الرعية إال لسكء أعماليـ، فالجزاء مف  ؛يترككا الظمـ فيما بينيـ

                                                 

العيني، عمدة  ،(8/52جابف حجر، فتح البارم) ،(10/8ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(1
 (.10/168جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(24/180،177ج( ك)5/228جالقارم)

ابف كثير، البداية  ،(4/529جكمنياج السنة النبكية البف تيمية) ،(12/229ج( انظر: النككم، المنياج)(2
 (.2/250جكتيذيب التيذيب البف حجر) ،(381)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي،  ،(11/494جكالنياية )

: 3/1469، كجكب طاعة األمراء في غير معصية كتحريميا في المعصية /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
 .[1839حديث رقـ

كابف  ،(6/242جالقاضي عياض، إكماؿ المعمـ) ،(8/214ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(4
 (.18/64جالممقف، التكضيح )

 (.14/221جكعمدة القارم) ،(13/123ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(5
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رحـ اهلل، إما بظمـ النفس باقتراؼ بيف المسمميف في زماننا إال مف  ، فالظمـ قائـه (1)جنس العمؿ
المعاصي، أك بظمـ الغير، كمف أمثمة ذلؾ: الكذب، النميمة، كالتياكف في أداء الصبلة، كالتحاكـ 
لقكانيف العشائر دكف أحكاـ الشرع، كحرماف النساء مف الميراث، ككجكد المعامبلت المالية 

المساجد في مقابؿ تبذيرىا في حفبلت  المخالفة لمشرع، كالبخؿ بالماؿ عمى الفقراء أك إلعمار
 األفراح عمى الغناء كرقص الشباب.

 ي ارتد بعد إسبلموثانيًا: الخروج عمى الوالي الكافر أو الذ
مىى بىايىعىنىا أىفٍ عمييـ بو العيد، قاؿ:} فيما أخذ النبي  بف الصامت عف عبادة    السٍَّمعً  عى

ٍنشىًطنىا ًفي كىالطَّاعىةً  مىٍكرىًىنى  مى ييٍسًرنىا كىعيٍسًرنىا اكى مىٍينىا كىأىثىرىةن  كى ٍكا أىفٍ  ًإالَّ  أىٍىمىوي  اأٍلىٍمرى  نينىاًزعى  الى  كىأىفٍ  عى  كيٍفرنا تىرى
ا ـٍ  بىكىاحن   (2){.بيٍرىىافه  ًفيوً  المَّوً  ًمفٍ  ًعٍندىكي

ٍنشىًطنىا:}قكلو   {، أم: في حاؿ نشاطنا لمعمؿ، كالمراد األمر الذم تقبمو النفكس مى
 كيٍفرنا، كقكلو:}(3){، أم: العمؿ الشاؽ الذم يكره اإلنساف فعمومىٍكرىًىنىاعمييا فعمو، كقكلو:} كيسيؿ
ا {، أم: عندكـ فيو دليؿه بيّْفه مف بيٍرىىافه  ًفيوً  المَّوً  ًمفٍ  ًعٍندىكيـٍ {، أم: كفران ظاىران باديان، كقكلو:}بىكىاحن

ضيؿ حكـ البشر عمى حكـ الشرع، أك ، كتقديـ كتف(4)الشرع كقكاعد اإلسبلـ تدؿ عمى الكفر
معاكنة الكفار عمى المسمميف، أك االستيزاء بالديف أك بيٍغًضو أك إنكاره أك جحكده أك اإلعراض 

ـ فيو، أك تحريـ ما أي مف شرائعو، أك إبايسيرو عنو، كلك بشيءو  رّْ .حة ما حي    (5)حؿَّ
 ما قبؿ المسمـ كفيما لـ يقبؿ،كالمراد بالحديث جممة: كجكب الطاعة لكلي أمر المسمميف في

ف فسقكا كجاركا  طالما كانت الطاعة في المعركؼ، كأف ال يينازىع أىؿ السمطاف في سمطانيـ، كا 
الشرع كقكاعد اإلسبلـ، فيجب عمى  كفران بينان كاضحان دلت عميو أدلةكلـ يعدلكا، إال إذا أظيركا 

                                                 

 (.381)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي، انظر: ( (1
:حديث 9/47، :"ستركف بعدم أمكران تنكركنيا"باب قكؿ النبي،الفتف، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 .[7055رقـ
 (.10/169جني، إرشاد السارم)القسطبل ،(24/179ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(3
 (.12/229جكالنككم، المنياج) ،(10/9ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(4
كابف كثير، تفسير القرآف  ،(7/17جكابف تيمية، مجمكع الفتاكل ) ،(1/64جمعالـ التنزيؿ) ،( انظر: البغكم(5

ابف عثيميف، شرح رياض ك  ،(213الرسائؿ الشخصية)ص ،محمد بف عبد الكىاب، (3/131جالعظيـ )
 (.1/536ج)الصالحيف
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زالتيـ كلك بقت ميـ، كتعييف الكالي المسمـ التقي العالـ األمة عندىا الخركج عمى كالة األمر كا 
 (1)بسياسة الحكـ، كذلؾ مشركطه بأف ال يفضي الخركج إلى شرو أعظـ مف الخير المرجك.

  ومن أقوال العمماء في ذلك:
 كال لمكافر، اإلمامة تنعقد ال أنو المسمميف بيف خبلؼ القاؿ القاضي عياض رحمو اهلل :" 

 بدعة، تأكيؿ أك شرع رً يُّ غى تى  أك كفر مف كاؿو  عمى ىذا مثؿ طرأ فإذا...عميو طرأ إذا لو تستديـ
 عدؿ إماـ كنصب كخمعو، عميو القياـ الناس عمى ككجب طاعتو، كسقطت الكالية حكـ عف خرج
 (2)".ذلؾ أمكنيـ إف مكانو كاؿو  أك
 ،الكالية حكـ عف خرج ،بدعة أك ،لمشرع كتغيير كفر عميو طرأ لكرحمو اهلل :" كقاؿ النككم 
ٍمعوك  ،عميو القياـ المسمميف عمى ككجب ،طاعتو سىقىطىتٍ كى   ،ذلؾ أمكنيـ فإ عادؿ ماـإ نىٍصبك  خى

ٍمعً  القياـ عمييـ كجب لطائفةو  الإ ذلؾ يقع لـ فإف   (3)".الكافر ًبخى
كال أصحاب كمما البد منو في ىذا الباب؛ أف مثؿ ىذه األمكر ال يقررىا عامة الناس  

، فيـ مف يقرر العاممكف الربانيكف ىة أك غيرىا، إنما يقرر ذلؾ العمماءاجالسيادة بالماؿ أك الك 
ذا قرركا ذلؾ أيضان كيحكـ ب  كخمعو يـ مف يقرر ىؿ يناسب الحاؿ الخركج عميوفكفر الحاكـ، كا 

ـِ َأِو اخَلْقِف َأَذاُظقا بِ ]أـ ال، كقد أكد اهلل تعالى ذلؾ بقكلو: ـَ إَْم وُه إَِػ َوإَِذا َجَٚءُهْؿ َأْمٌر ِم ِف َوَفْق َرده

ؿْ  ُُ ْٔ َِ َٓ َؾْوُؾ اهللِ َظ ْؿ َوَفْق ُٓ ُف ِمْْ َٕ ـَ َيْسَتْْبِىُق ُف افَِّذي َّ
ِِ ًَ ْؿ َف ُٓ ُشقِل َوإَِػ ُأوِِل إَْمِر ِمْْ تُُؿ  افرَّ ًْ َب تَّ َٓ ُتُف  َوَرَْحَ

َّٓ َؿًَِِٔل  َْٔىَٚن إِ   {94}الـساء: [افنَّ

بالبثّْ في األمكر التي تتعمؽ بالكقائع العامة لؤلمة، في ىذه اآلية إنكاره عمى مف يبادر  
كالحركب كالجياد كنحكىا قبؿ التحقؽ منيا؛ كذلؾ بردىا ألكلي األمر، كىـ أىؿ العمـ كالرأم في 
األمة، فيـ العالمكف بأكامر اهلل كنكاىيو، كيجب عمى الناس قبكؿ حكميـ الذم استخرجكه مف 

ٍسف ال تشتت حياة األمة، كعمَّيا الببلء كالضيؽ. أدلة الشرع، ففي ذلؾ الخير كحي   (4)العاقبة، كا 
  

                                                 

 كالنككم، المنياج ،(6/246جالقاضي عياض، إكماؿ المعمـ) ،(3/53ج) ( انظر: المعمـ لممازرم(1
الكلَّكم، ذخيرة  ،(24/179جالعيني، عمدة القارم) ،(32/282جكابف الممقف، التكضيح ) ،(12/229ج)

 (.1/537،536ج) الصالحيف ابف عثيميف، شرح رياضك  ،(32/308جالعقبى)
 (.6/246ج) ( القاضي عياض، إكماؿ المعمـ(2
 (.12/229ج) ( النككم، المنياج(3
 (.2/366ج) ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ،( كما بعدىا10/158ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(4
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 المبحث السادس
 تصحيح العقيدة لحقائق الغيبالمنيج النبوي في  

، ال يصح إيماف اإليماف اإليماف بما أخبر الكحي عنو مف حقائؽ الغيب ركفه مف أركاف 
الديف كؿه ال يتجزأ، تترتب أمكره لنصكص الكحي، كما أف ؛ ألف عدـ اإليماف بو رده العبد إال بو

كتتدرج بعضيا عمى بعض، حتى يتكامؿ إيماف العبد كأخبلقو كمنيج حياتو، فييٍرًضي ربو كيىٍسعد 
ًٜ ]أبدان، لذلؾ أمر اهلل تعالى أىؿ اإليماف بقكلو: ٚؾَّ ـَ ِؿ  ِْ ُِقا ِْم افسِّ ـَ َآَمُْقا اْدُخ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ف آمنتـ باهلل تعالى آمنكا بجميع شرائع الديف كميا، كاعممكا بيا، كال ، أم: يا م{319}البؼرة:[...
عمى تصحيح العقيدة بحقائؽ الغيب في العمؿ   ، لذا كاف مف منيج النبي(1)تترككا منيا شيئان 

عمى بعضيا بتكفيؽ اهلل تعالى في المبحث كؿ مناحييا بسبؿو متعددة، ككسائؿ كثيرة، نقؼ 
 كعكنو.

 تصحيح العقيدة بقضاء اهلل تعالى وقدرهالمنيج النبوي في المطمب األول: 
 القضاء والقدر فيومم

 ،قبؿ خمؽ الخمؽ بعمموككتبو القضاء: ىك حكـ اهلل تعالى كتقديره الذم شاءه كقدره  
 (2)ما قدر ككتب. ؽى كالقدر: ىك كقكع تفاصيؿ القضاء الذم قضاه اهلل تعالى كفً 

 ، فقد قاؿ النبي (3)التي يكفر مف أنكر كاحدان منيا كالقضاء كالقدر مف أصكؿ اإليماف 
ًئكىًتًو، ًباهلًل، تيٍؤًمفى  أىفٍ عف اإليماف:} لما سألو جبريؿ  مىبلى كيتيًبًو، كى ًمًو، كى  اآٍلًخًر، كىاٍليىٍكـً  كىريسي

تيٍؤًمفى  ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى شىرّْه خى  (4){.كى

، فالمراد بالعمـ: ىك اإليماف مشيئة كالخمؽكلمقضاء كالقدر مراتب: ىي العمـ كالكتابة كال 
الجاـز بأف اهلل عميـه بكؿ شيء، ال تخفى عميو خافية، كالمراد بالكتابة: ىك اإليماف الجاـز بأف 
اهلل كتب مقادير كؿ شيءو في المكح المحفكظ قبؿ خمؽ الخمؽ، كالمراد بالمشيئة: ىك اإليماف 

شيئة اهلل، فما شاء كاف، كما لـ يشأ لـ يكف، كالمراد الجاـز أنو ال يككف في الخمؽ شيءه إال بم

                                                 

 (.94صالسعدم، تفسير السعدم) ،(1/565ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
 (.11/477جابف حجر، فتح البارم) ،كما بعدىا ،(6شفاء الغميؿ القيـ)ص ،القيـابف  ( انظر:(2
 (.1/870جكالمناكم، التيسير ) ،(1/202ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3
سبحانو بياف اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجكب اإليماف بإثبات قدر اهلل  /اإليماف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4

 .[8: حديث رقـ1/36، كتعالى
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بالخمؽ: ىك اإليماف الجاـز بأف اهلل تعالى أكجد كؿ شيءو كفؽ عممو ككتابتو كمشيئتو، كىذه 
ة، كما أف العقؿ يدؿ عمييا؛ الستحالة كجكد األشياء بغير نَّ المراتب دلت عمييا أدلة الكتاب كالسُّ 

، فما ىك كائفه في (1)اإلحكاـ كاإلتقاف ما يستمـز عمـ الخالؽالعمـ، كما في المخمكقات مف 
الككف؛ سبؽ بو عمـ اهلل تعالى قبؿ خمؽ الخمؽ، كمف لـ يؤمف بذلؾ فقد بطيؿ إيمانو، كال يقبؿ 

 قىدٍ  ًإنَّوي  سئؿ ابف عمر رضي اهلل عنيما، فقيؿ لو:"كقد منو صرؼ كعدؿ حتى يؤمف بالقدر، 
كفى  اٍلقيٍرآفى  رىءيكفى يىقٍ  نىاسه  ًقبىمىنىا ظىيىرى  يىتىقىفَّري ـى  كى ذىكىرى  اٍلًعٍم  كىأىفَّ  قىدىرى  الى  أىفٍ  يىٍزعيميكفى  كىأىنَّييـٍ  شىٍأًنًيـٍ  ًمفٍ  كى
 ًبوً  يىٍحًمؼي  كىالًَّذم ،ًمنّْي بيرىآءي  كىأىنَّييـٍ  ًمٍنييـٍ  بىًرمءه  أىنّْي فىأىٍخًبٍرىيـٍ  أيكلىًئؾى  لىًقيتى  فىًإذىا قاؿ:" "،أينيؼه  اأٍلىٍمرى 
ٍبدي  ًدًىـٍ  أىفَّ  لىكٍ  عيمىرى  ٍبفي  المَّوً  عى دو  ًمٍثؿى  أًلىحى تَّى ًمٍنوي  المَّوي  قىًبؿى  مىا فىأىٍنفىقىوي  ذىىىبنا أيحي  (2)".ًباٍلقىدىرً  ييٍؤًمفى  حى

تكحيد، كبو يككف صدؽ االعتماد الكمف فكائد اإليماف بالقضاء كالقدر: أنو مف تماـ  
و كالثبات أماـ أعداء اإلسبلـ، كفي كؿ شيءو في حياة العبد عمى اهلل تعالى في نصره كعكن

 (3)كمآلو.

 العقيدة، وتقام بو الحجة في أمر القضاء والقدر، ومن ذلك:بو  ما تصح وقد بين النبي 
 بيان أن اهلل تعالى قدر مقادير الخبلئق وكتبيا قبل خمقيم بعممو األزلي.    .1

قىاًديرى  اهللي  كىتىبى :}قاؿ النبي   ًئؽً  مى بلى ٍمًسيفى  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلخى  أىٍلؼى  ًبخى
 (4){.سىنىةو 

أفاد الحديث أف اهلل تعالى قد كتب مقادير كؿ شيءو لمخبلئؽ في المكح المحفكظ قبؿ  
خمقيـ، عمى كفؽ عممو األزلي سبحانو كتعالى، كأف ىذا المكتكب كائفه ال محالة، كلك اجتمع 

 (5)يره، أك اليركب منو لما استطاعكا.يخمؽ عمى تغال

 

                                                 

كما  ،(1/248ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيفك  ،(141)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي، ( انظر: (1
 ما بعدىا. ،(11)ص،كالقضاء كالقدر عمر األشقر ،بعدىا

ت قدر اهلل سبحانو باب بياف اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجكب اإليماف بإثبا،اإليماف ،صحيح مسمـ(]مسمـ:(2
كفى العمـ"أم:[8:حديث رقـ1/36،كتعالى "::،كقكلويطمبكف غامضو كالمراد التكمؼ،كقكلو:"يىتىقىفَّري "أم "اأٍلىٍمرى أينيؼه

 بتصرؼ. ،(1/165جالنككم، المنياج) تعالى كانما يعممو بعد كقكعو".مستأنؼ لـ يسبؽ بو قدر كال عمـ مف اهلل
 (.109قر)ص( انظر: القضاء كالقدر لؤلش(3
 .[2653: حديث رقـ4/2044، حجاج آدـ كمكسى عمييما السبلـ /القدر، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
ابف حجر،  ،(266)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي،  ،(8/141ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(5

 (. 11/489جفتح البارم)
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 بيان أن القدر السابق ال يمنع العمل، بل يحث عميو ويأمر بو. .2

ـٍ  مىا:}قاؿ النبي   دو  ًمفٍ  ًمٍنكي ٍقعىديهي  كيًتبى  ًإالَّ  أىحى نَّةً  ًمفٍ  أىكٍ  النَّارً  ًمفٍ  مى  قىاؿى  نىتًَّكؿي  أىالى  قىاليكا اٍلجى
ميكا ََك] سَّره مييى  فىكيؿّّ  اٍعمى ـْ َأْظَىك َواتَّ ٚ َم َٖمَّ  (1){.اآٍليىةى  {6}الؾقل:[ َؾ

 ىذه تفقتا قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل بعد أف أكرد جممة مف األحاديث في ىذا الباب:" 
 يكجب بؿ ،عميو االتكاؿ يكجب كال ،العمؿ يمنع ال السابؽ القدر أف عمى كنظائرىا األحاديث

 "،اآلف مني اجتيادا أشد كنت ما: "قاؿ ذلؾ الصحابة بعض عسم لما كليذا ،كاالجتياد الجد
 أخبرىـ  النبي فإف ،عمكميـ كصحة أفياميـ كدقة الصحابة فقو جبللة عمى يدؿ مما كىذا

 عميو قدرأي  الذم بالسبب لو قدر ما يناؿ العبد فإف ،باألسباب الخميقة عمى كجريانو السابؽ بالقدر
 إال ذلؾ يناؿ ال فإنو ؛زمانو أىؿ أعمـ مف يككف أف لو قدر -فإذا -...لو كىيئ منو كمكف

ذا ،كأسبابو التعمـ عمى كالحرص باالجتياد  (2)".بالنكاح إال ذلؾ ينؿ لـ الكلد يرزؽ أف لو قدر كا 

ُٝ َوِظَْْدُه ُأمه افُِتَِٚب[تعالى: اهلل بيان المراد بقول .3 ُحقا اهللُ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ ّْ   {39}افرظد: ]َي

كتبو في المكح ما  كأثبات في اآلية ىك ما كاف في عمـ اهلل تعالى، مقصكد بالمحك كاإلليس ال
بو يستمـز القكؿ بالنقص في عمـ اهلل تجكيز القكؿ ألف  ؛المحفكظ، فيذا ثابته ال يتغير كال يتبدؿ

نما  تعالى كىك محاؿه  بلئكة ثبات بالتغيير كالتبديؿ في الفركع التي تكتبيا الميككف المحك كاإلكا 
 :}الى ، كمف ذلؾ: قكؿ النبي (3)كقد قدَّر اهلل ليا أسبابان لثبكتيا كمحكىا ال تتعدل تمؾ األسباب

{ ًإالَّ  اٍلعيميرً  ًفي يىًزيدي  كىالى  الدُّعىاءي، ًإالَّ  اٍلقىدىرى  يىريدُّ   ًرٍزًقوً  ًفي لىوي  ييٍبسىطى  أىفٍ  أىحىبَّ  :}مىفٍ  ، كقكلو (4)اٍلًبرُّ
ييٍنسىأى  رىًحمىوي{. فىٍميىًصؿٍ  أىثىًرهً  ًفي لىوي  كى

(5) 

أىثىًرًه": أم: يؤخر لو كييطكَّؿ في عمره، كعميو فزيادة العمر في  ًفي لىوي  معنى "ييٍنسىأى  
، تٍحديثي إذا أخذ العبد بأسبابيا، لكف ذلؾ ال يخرج عف عمـ اهلل تعالى حسيَّة الحديثيف حقيقية

ـ، فعمى ذلؾ ترجع الزيادة  كقدرتو كما كتبو في المكح المحفكظ، كىك ما يسمى بالقضاء الميٍبرى

                                                 

 :9/160، :}كلقد يسرنا القرآف لمذكر فيؿ مف مدكر{قكؿ اهلل تعالى /التكحيد، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[7552حديث رقـ

 (.26شفاء العميؿ )ص، ( ابف القيـ(2
 (.419( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(3
 .حسف لغيره ،[(37/68جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (4
 .[5986رقـ حديث:8/5،باب مف بسط لو في الرزؽ بصمة الرحـ،األدب، صحيح البخارم( ]البخارم:(5
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كالتغيير في األقدار بالدعاء كأعماؿ البر مف صمة الرحـ كغيرىا إلى كتابة المبلئكة، كىك ما 
   (1)يسمى بالقدر المعمؽ.

 بيان بطبلن اعتقاد من زعم أن العبد مجبوٌر عمى عممو بالقدر السابق .4

ره عمى فعمو؛ ىك جيؿه بديف اهلل تعالى، كرده إف اعتقاد مف اعتقد أف العبد مجبك  
ًْٔئٚ]لمنصكص التي تفيد عدؿ الخالؽ سبحانو، قاؿ اهلل تعالى: َس َص َٓ َيْيُِِؿ افَّْٚ  [...إِنَّ اهللَ 

َٓ َييُِِْؿ َربهَؽ َأَحًدا...]: كقاؿ، {55}يوكس: َٚل ]:كقاؿ ، {:5}الؽفف:[َو ََ َٓ َيْيُِِؿ ِمْث إِنَّ اهللَ 

ةٍ  رٍَّمتي  ًإنّْي ًعبىاًدم يىافيما يركيو عف اهلل تبارؾ كتعالى:} ، كقاؿ النبي {51}الـساء:[...َذرَّ  حى
ـى  مىى الظٍُّم  (2){.نىٍفًسي عى

أفادت ىذه األدلة الشرعية بياف فضؿ اهلل تعالى عمى خمقو كعدلو فييـ، كنزاىتو عف  
 (3)بعدمو كاستحالتو. الظمـ، كمنع ذلؾ عف ذاتو المقدسة

أصحابو  لمعبد عمى فعمو لما أمر النبي  القضاء كالقدر جبره اهلل كلك كاف في كتابة     
مىى اٍحًرٍص :} كأمتو بالعمؿ، كلما قاؿ ، مىا عى ٍز  كىالى  ًباهللً  كىاٍستىًعفٍ  يىٍنفىعيؾى كالمعنى:  -، (4){تىٍعجى

 تكسؿ عف احرص عمى طاعة اهلل تعالى كالرغبة في ثكابو، كاطمب منو العكف عمى ذلؾ، كال
قيًضيى  ناسب أف يأمر بالعمؿ ككؿ شيءو قد، فكيؼ ي(5)-حرصؾ عمى الطاعة كطمب العكف

، بؿ كلما  الحاجة إلرساؿ األنبياء عمييـ السبلـ أصبلن، عمى حد تقدير أصحاب ىذا كانت كأيبـر
، لما ال يجعميـ في النار  المعتقد، كلما خمؽ اهلل الخمؽ في الدنيا لمعمؿ ما داـ األمر قدر أيبـر

 مباشرةن.

                                                 

العيني، عمدة القارم  ،(10/416جابف حجر، فتح البارم) ،(8/21ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(1
( 1/362جشرح رياض الصالحيف) ، ابف عثيميف،(9/12جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(22/92ج)
 (.73)ص شرح العقيدة الطحاكيةالبراؾ،  ،(2/111جك)
 .[2577: حديث رقـ4/1994، تحريـ الظمـ /بر كالصمة كاآلدابال، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 (479،365،179السعدم، تفسير السعدم)ص ،(16/132ج( انظر: النككم، المنياج)(3
، في األمر بالقكة كترؾ العجز كاالستعانة باهلل كتفكيض المقادير هلل /القدر، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
 .[2664: حديث رقـ4/2052

 (.16/215جككم، المنياج)( انظر: الن(5
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أرشد أمتو في القدر إلى أمريف ىما سببا  ف النبي أل ؛فالحؽ أف ىذا المعتقد باطؿه   
السعادة، فاألكؿ: اإليماف باألقدار، فإنو نظاـ التكحيد، كالثاني: اإلتياف باألسباب التي تكصؿ 

 (1)إلى خيره، كتحجز شره، كذلؾ نظاـ الشرع.

قدان ممف قاؿ بالجبر، كأف اإلنساف بالنسبة تلباب أصح معأىؿ النار في ىذا اكما أف  
ألنيـ عندما يدخمكف النار كيسألكف عف سبب دخكليا ال  ؛لمقضاء كالقدر كريشةو في ميب الريح

، قاؿ اهلل تعالى مخبران السابؽ؛ بؿ يذكركف سكء أعماليـ الذم أرداىـ يحتجكف بالقضاء كالقدر
َس  عف ذلؾ: ـَ ٍس بََِم  ٍْ َٕ ؾه  ـُ [( ٌٜ ْٝ َرِهَْٔ ِغ)38َب ِّ

َٔ َّٓ َأْصَحَٚب اف ٍت َيتََسَٚءُفقَن)39( إِ ـِ 42( ِْم َجَّْٚ ( َظ

َر)47اُدْجِرِمَغ) ََ ْؿ ِْم َش ُُ َُ َِ َِِّغ)42( َمٚ َش ـَ ادَُه َُٕؽ ِم ًُِؿ ادِْسَُِغ)43( َؿُٚفقا ََلْ  ْى ُٕ َُٕؽ  َّْٚ 44( َوََلْ  ـُ ( َو

ـُ 45َُٕخقُض َمَع اخَلٚئِِوَغ) )( َو ـِ ي ُب بَِْٔقِم افدِّ ذِّ َُ ُٕ َُِغ)46َّْٚ 
َٔ ٚ اف َٕ ثر{.( [47( َحتَّك َأَتٚ   }اددَّ

مستقر األرواح، وأحواليا في ب تصحيح العقيدةالمنيج النبوي في المطمب الثاني: 
 البرزخ

 ،البرزخ كدار ا،الدني دار ة، ىي:ثبلثالتي قدر اهلل تعالى الحياة فييا لبني آدـ  كرالدُّ  
يا كقد قدَّر اهلل ، رارالق كدار ، كدار البرزخ ىي (2)لكؿ دار منيا أحكاليا كأحكاميا التي تخيصُّ

المقصكدة في ىذا المطمب، كىي مدة مككث اإلنساف في قبره إلى قياـ الساعة، كالمراد بالبرزخ: 
بيف ىك ما كاف حاجزان بيف شيئيف، لذا سميت ىذه الدار بدار البرزخ ألنيا تقع مكقع الحاجز ما 

ُثقنَ ...]دار الدنيا كدار اآلخرة، قاؿ اهلل تعالى: ًَ ْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيْقِم ُيْب ِٓ ـْ َوَرائِ ، {211}ادممـون:[َوِم
فاألمكات في فترة كجكدىـ في القبكر، أك في بطكف السّْباع، أك قد أحرقكا كأيعدمت أبدانيـ؛ ىـ 

ر اآلخرة إلى أف تقكـ الساعة، كىـ في في حياة دار البرزخ، الىـ في دار الدنيا كال ىـ في دا
 (3)، أك في عذابو متفاكت، كؿه عمى حسب عممو في دار الدنيا.متفاضؿىذه الفترة إما في نعيـو 

ميا بما يزيؿ المبس، كيبيف الحؽ كينفي  كقد  بيف النبي   أحكاؿ الناس في البرزخ كفصَّ
الشرع، كالكفار كالخكارج كالمعتزلة، قكؿ كؿ مف أنكر عذاب القبر، أك قاؿ قكالن يخالؼ نصكص 

                                                 

 بتصرؼ يسير.  ،(26)ص ( شفاء العميؿ البف القيـ(1
 (.400)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي،  ،(63)ص ( انظر: كتاب الركح البف القيـ(2
 كابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر ،(1/333ج، معجـ مقاييس المغة)ابف فارس( انظر: (3
ككتاب  ،(400)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي،  ،(5/494جتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير،  ،(1/118ج)

 ،(1/49جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(559السعدم، تفسير السعدم )ص ،(58الركح البف القيـ)ص
 (.348التركي كآخركف، التفسير الميسر )ص
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َأئَِذا ]فالكفار الذيف أنكركا الحياة بعد المكت، ككاف مف حججيـ، ما قالو اهلل تعالى إخباران عنيـ:

ِخَرةً  َٕ َّْٚ ِظَيًٚمٚ  ِخَرةً " كالمراد بكممة، {22}الـَّازعات:[ـُ الذيف أنكركا عذاب الخكارج ك" أم: بالية، ك َٕ
يقع عمى العصاة مف أىؿ اإلسبلـ كال عمى الكفار، ككالمعتزلة الذيف  القبر البتة، كأنو ال

، كمنيـ مف اضطربكا في ذلؾ؛ فمنيـ مف أثبتو، كمنيـ مف أقره، كلكف عمى غير منيج النبي 
 (1)أنكره أبدان.

وجود الميت في قبره،  زمننت مستقر األرواح وأحواليا في البرزخ، وىي دلة التي بي  األومن 
 ما يمي:

 مستقر أرواح أىل الطاعة من المؤمنين: أوالً 

 النعيـ عمى النحك التالي:درجات كىي متفاكتة في  
 مستقر أرواح األنبياء عمييم الصبلة والسبلم. - أ

كىـ متفاكتكف في منازليـ، كما  ،مستقر أركاحيـ في أعمى المنازؿ في الرفيؽ األعمى 
  النًَّبيُّ  كىافى قالت: " عائشة رضي اهلل عنيا،، فعف أـ المؤمنيف (2)اإلسراء ليمة  النبي رآىـ
ًحيحه  كىىيكى  يىقيكؿي  تَّى نىًبيّّ  ييٍقبىٍض  لىـٍ  ًإنَّوي  صى ٍقعىدىهي  يىرىل حى نَّةً  ًمفٍ  مى يَّرى  ثيَـّ  اٍلجى  كىرىٍأسيوي  ًبوً  نىزىؿى  فىمىمَّا ،ييخى
مىى مىٍيوً  غيًشيى  فىًخًذم عى رىهي  فىأىٍشخىصى  أىفىاؽى  ثيَـّ  ،عى  الرًَّفيؽى  المَّييَـّ :}قىاؿى  ثيَـّ  ،اٍلبىٍيتً  سىٍقؼً  لىىإً  بىصى

نىا الى  ًإذنا" :فىقيٍمتي  {،اأٍلىٍعمىى ًديثي  أىنَّوي  كىعىرىٍفتي  ،يىٍختىاري دّْثينىا كىافى  الًَّذم اٍلحى ًحيحه  كىىيكى  ييحى  :قىالىتٍ  ،صى
 (3){.ٍعمىىاأٍلى  الرًَّفيؽى  المَّييَـّ ":}ًبيىا تىكىمَّـى  كىًممىةو  آًخرى  فىكىانىتٍ 

ُشقَل ]:(4)كالمراد بالرفيؽ األعمى ىـ مف ذكرىـ اهلل تعالى في قكلو  ـْ ُيىِِع اهللَ َوافرَّ َوَم

َغ َوَحُس  ٚحِلِ َداِء َوافهَّ َٓ ََِغ َوافنه ي دِّ َِّٔغ َوافهِّ ـَ افَّْبِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ـَ َأ ُٖوَفئَِؽ َمَع افَِّذي ـَ ُأوَفئَِؽ َؾ

ٚ ًَ  المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي "قالت: إذ في ركاية أيخرل،رضي اهلل عنيا ، كيؤيده ما قالتو  {:7ساء:}الـ[َرؾِٔ
  يّْرى  ًإالَّ  يىٍمرىضي  نىًبي   ًمفٍ  مىا يىقيكؿي كىافى  كىاآٍلًخرىةً  الدٍُّنيىا بىٍيفى  خي ذىٍتوي  ًفيوً  قيًبضى  الًَّذم شىٍككىاهي  ًفي كى  أىخى

                                                 

 ،(4/55ج) فصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿال، ابف حـز ،(2/318ج( انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف)(1
 (.51،58الركح )ص، ابف القيـ

 (.115كتاب الركح )ص، ابف القيـانظر: ( (2
 .[4463حديث رقـ : ،6/15آخر ما تكمـ بو النبي /كتاب المغازم ،( ]البخارم: صحيح البخارم(3
التركي كآخركف،  ،(5/272جالقرآف) القرطبي، الجامع ألحكاـ ،(3/85جاالستذكار ) ،بف عبد البرا ( انظر:(4

  (.89التفسير الميسر )ص
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ةه  غَ ] :يىقيكؿي  فىسىًمٍعتيوي  شىًديدىةه  بيحَّ ٚحِلِ َداِء َوافهَّ َٓ َغ َوافنه َِ ي دِّ َِّٔغ َوافهِّ ـَ افَّْبِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ـَ َأ ، [َمَع افَِّذي
يّْرى  أىنَّوي  فىعىًمٍمتي   (1)."خي

 مستقر أرواح الشيداء - ب

ُِقا ِْم َشبِ ]، قاؿ تعالى:الشيداء أحياءه عند ربيـ   ـَ ُؿتِ َـّ افَِّذي َسَب َٓ َُتْ ِٔؾ اهللِ َأْمَقاًتٚ َبْؾ َو

ِْؿ ُيْرَزُؿقنَ  ٌَٔٚء ِظَْْد َرَبِّ سئؿ عف ىذه  أف النبي  ، كقد أخبر ابف مسعكد {:27}آل عؿران: [َأْح
ييـٍ اآلية، فقاؿ:} ٍكؼً  ًفي أىٍركىاحي ، طىٍيرو  جى نَّةً  ًمفى  تىٍسرىحي  ًباٍلعىٍرًش، ميعىمَّقىةه  قىنىاًديؿي  لىيىا خيٍضرو ٍيثي  اٍلجى  حى

بُّييـي  ًإلىٍيًيـٍ  فىاطَّمىعى  اٍلقىنىاًديًؿ، ًتٍمؾى  ًإلىى تىٍأًكم ثيَـّ  ءىٍت،شىا عىةن، رى : قىاليكا شىٍيئنا؟ تىٍشتىييكفى  ىىؿٍ  :فىقىاؿى  اطّْبلى
نىٍحفي  نىٍشتىًيي شىٍيءو  أىمَّ  نَّةً  ًمفى  نىٍسرىحي  كى ٍيثي  اٍلجى ثى  ًبًيـٍ  ذىًلؾى  فىفىعىؿى  ًشٍئنىا، حى ، ثىبلى  أىنَّييـٍ  رىأىٍكا افىمىمَّ  مىرَّاتو
، يىا: قىاليكا ييٍسأىليكا، أىفٍ  ًمفٍ  ييٍترىكيكا لىفٍ  نىا تىريدَّ  أىفٍ  نيًريدي  رىبّْ تَّى أىٍجسىاًدنىا ًفي أىٍركىاحى  سىًبيًمؾى  ًفي نيٍقتىؿى  حى
ةه  لىييـٍ  لىٍيسى  أىفٍ  رىأىل فىمىمَّا أيٍخرىل، مىرَّةن  اجى  (2){.تيًركيكا حى

ـي فييا المؤمنكف يكـ القيامة مكجكدة مخمكقة، كما أفاد أفاد الحديث أف الجنة   التي يينىعَّ
إثبات بقاء األركاح كعدـ فنائيا، كأنيا تينىعَّـ أك تعذب حسب عمميا في الدنيا، كىذا إجماع أىؿ 

أف اهلل تعالى يطَّمع إلييـ كيقكؿ:  نصكص الكتاب كالسنة، كقكؿ النبي السنة بما دلت عميو 
 مزيد عمى الَّ لنعيـ ككبير اإلكراـ، كعندما يركف أباب بياف عظيـ ا شىٍيئنا{، ىك مف كفى تىٍشتىيي  }ىىؿٍ 

إكراـ اهلل تعالى ليـ، كالبد أف يجيبكا سيؤاؿى ربيـ، طمبكا الرجكع إلى الدنيا ليقتمكا في سبيمو مرات 
 .(3)كمرات؛ لما رأكا مف الكرامات في قتميـ في سبيؿ ربيـ 

 ًإالَّ  ذىٍنبو  كيؿُّ  ًلمشًَّييدً  ييٍغفىري :}مف كاف مدينان: لقكؿ النبي كيستثنى مف الشيداء  
 (4){.الدٍَّيف

                                                 

كانظر: ابف  ،4435حديث رقـ :6/10، ككفاتو مرض النبي  /المغازم ( ]البخارم: صحيح البخارم:(1
 .[(8/137جحجر، فتح البارم)

: 3/1502، كفبياف أف أركاح الشيداء في الجنة كأنيـ أحياء عند ربيـ يرزق /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 . [(13/31جكانظر: النككم، المنياج) ،1887حديث رقـ

 (.13/31ج( انظر: النككم، المنياج )(3
حديث  :3/1502، مف قتؿ في سبيؿ اهلل كفرت خطاياه إال الديف /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
 . [1886رقـ



395 

 

 ففيو {؛الدٍَّيف ًإالَّ :} قكلو عمى الدىٍيف حقكؽ العباد كمظالميـ، قاؿ النككم رحمو اهلل:" كيقاس 
 حقكؽ فريك ال البر أعماؿ مف كغيرىما كالشيادة الجياد كأف ،اآلدمييف حقكؽ جميع عمى تنبيو

 (1)".تعالى اهلل حقكؽ يكفر نماكا   ،اآلدمييف

  المؤمنينالصالحين من مستقر أرواح  - ت

ركاح الصالحيف مف المؤمنيف تنعـ في دار البرزخ، كمف أدلة ذلؾ أأف  بيف النبي  
رً  ًفي يىٍعميؽي  طىاًئره  اٍلميٍؤًمفً  نىسىمىةي  ًإنَّمىا:} قكلو  نَّةً  شىجى تَّى اٍلجى سىًدهً  لىىإً  يىٍرًجعى  حى  (2){.ييٍبعىث يىٍكـى  جى

{ أم: تأكؿ، كالمراد بالحديث: أف ركح يىٍعميؽي {،أم : ركح المؤمف، كقكلو:}اٍلميٍؤًمفً  نىسىمىةي :}قكلو 
، كىذا (3)المؤمف غير الشييد تنعـ في الجنة، لكنيا ليست كركح الشييد في النعيـ، بؿ دكنيا

ـٍ  اتى مى  ًإذىا}:القكؿ ال يتنافى مع قكؿ النبي  ديكي مىٍيوً  ييٍعرىضي  فىًإنَّوي  أىحى  فىًإفٍ  كىاٍلعىًشيّْ  ًباٍلغىدىاةً  مىٍقعىديهي  عى
نَّةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىافى  نَّةً  أىٍىؿً  فىًمفٍ  اٍلجى فٍ  اٍلجى  (4){.النَّارً  أىٍىؿً  فىًمفٍ  النَّارً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىافى  كىاً 

 في يعمؽ طائر المؤمف نسمة لوقك  بيف تنافي القاؿ ابف القيـ رحمو اهلل مبينان ذلؾ: " 
 أىؿ مف كاف إف ،كالعشي بالغداة مقعده عميو عرض مات إذا أحدكـ إف قكلو كبيف الجنة شجر
ف ،الجنة أىؿ فمف الجنة  عمى الميت يتناكؿ الخطاب كىذا ،النار أىؿ فمف النار أىؿ مف كاف كا 
 كمع ،كغيره الشييد يتناكؿ ةالجن شجر في يعمؽ طائر المؤمف نسمة قكلو أف كما ،كالشييد فراشو
 المقعد كأما ،ثمارىا مف كتأكؿ الجنة أنيار ركحو ترد كالعشي بالغداة مقعده عميو يعرض ككنو

 الشيداء منازؿ أف عميو كيدؿ ،القيامة يـك يدخمو إنما فانو لو أعد الذل كالبيت ،بو الخاص
 البرزخ في أركاحيـ ليياإ تأكم التي القناديؿ تمؾ ىي ليست ليـ اهلل أعد التي كقصكرىـ كدكرىـ
 ،بالعرش المعمقة القناديؿ تمؾ في مستقرىـ كيككف ،الجنة مف كمقاعدىـ منازليـ يركف فيـ ،قطعان 
 دكف أمر البرزخ في الجنة األركاح كدخكؿ القيامة يكـ يككف إنما الكامؿ التاـ الدخكؿ فاف
  (5)".ذلؾ

                                                 

 (.13/29ج( النككم، المنياج )(1
 .حديثه صحيح ،[4271: حديث رقـ5/337،باب ذكر القبر كالبمى،دالزى، سنف ابف ماجو( ]ابف ماجة:(2
كالمناكم،  ،(404)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي،  ،(2/146ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(3

 (.1/627جالتيسير )
حديث  :4/117، ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة /بدء الخمؽ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 .[(3240رقـ
 (.97كتاب الركح )ص ،( ابف القيـ(5
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ميت في قبره بقكليما لو بعد السؤاؿ: "نـ ككذا الحاؿ في أمر الممكيف المذيف يسأالف ال 
ـٍ  قىاؿى  أىكٍ  ،اٍلمىيّْتي  قيًبرى  ًإذىا:}  ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهللنكمة العركس"، فعف أبي ىريرة  ديكي  ،أىحى

مىكىافً  أىتىاهي  دىافً  مى قىافً  أىٍسكى ا ييقىاؿي  ،أىٍزرى ًدًىمى ري  ،اٍلميٍنكىري  أًلىحى فً  ،النًَّكيري  كىاآٍلخى  ىىذىا ًفي تىقيكؿي  كيٍنتى  مىا :فىيىقيكالى
ؿً  ا :فىيىقيكؿي  ،الرَّجي ٍبدي  ىيكى  :يىقيكؿي  كىافى  مى مَّدنا كىأىفَّ  ،المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي  كىرىسيكليوي  المَّوً  عى ٍبديهي  ميحى  عى
فً  ،كىرىسيكليوي   ثيَـّ  ،سىٍبًعيفى  ًفي ًذرىاعنا سىٍبعيكفى  قىٍبًرهً  ًفي لىوي  ييٍفسىحي  ثيَـّ  ،ىىذىا تىقيكؿي  أىنَّؾى  نىٍعمىـي  كينَّا قىدٍ  :فىيىقيكالى
فً  فىأيٍخًبريىيـٍ  أىٍىًمي ًإلىى أىٍرًجعي  :فىيىقيكؿي  ،نىـٍ  :لىوي  ييقىاؿي  ثيَـّ  ،ًفيوً  لىوي  يينىكَّري  كسً  كىنىٍكمىةً  نىـٍ  :فىيىقيكالى  الى  الًَّذم اٍلعىري

تَّ  ًإلىٍيوً  أىٍىًموً  أىحىبُّ  ًإالَّ  ييكًقظيوي  ًعوً  ًمفٍ  المَّوي  يىٍبعىثىوي  ىحى  نىـٍ :}، كفي ركاية قاؿ(1){ذىًلؾى  مىٍضجى
ا اًلحن   (2){.صى

كسً  كىنىٍكمىةً  نىـٍ :}في الحديث قكؿ الممكيف  {، لفظ العركس ىنا: يطمؽ عمى الذكر اٍلعىري
 في اكأرغدى اإلنساف أحكاؿ أعز مف ألنو، كخص التشبيو بو؛ اجتماعيما أكؿ في كاألينثى
، ليمثؿ بالكاقع المشاىد عمى الكاقع الغيبي، كىك يفيد استمرار نعيـ العبد المؤمف في احةاالستر 

{ بالنـك الذم يحجبو عف النعيـ، كىذا مذىب نىـٍ برزخو كدكامو حتى يبعث، كال يقصد بمفظ }
؟ مىفٍ : لىوي  فً فىيىقيكالى  فىييٍجًمسىاًنًو، مىمىكىاًف، فىيىٍأًتيوً : }بدليؿ قكلو  ،(3)السمؼ القائـ عمى النص بُّؾى  رى

بّْيى : فىيىقيكؿي  فً  اهللي، رى ا: لىوي  فىيىقيكالى ؟ مى ـي، ًديًنيى : فىيىقيكؿي  ًدينيؾى ٍسبلى فً  اإٍلً ا: لىوي  فىيىقيكالى ؿي  ىىذىا مى  الًَّذم الرَّجي
؟ بيًعثى  ـٍ فً  ، اهللً  رىسيكؿي  ىيكى : فىيىقيكؿي  ًفيكي مىا: لىوي  فىيىقيكالى ؟ كى  ًبوً  فىآمىٍنتي  اهلًل، ًكتىابى  قىرىٍأتي : فىيىقيكؿي  ًعٍمميؾى

، دٍَّقتي دىؽى  أىفٍ : السَّمىاءً  ًفي مينىادو  فىيينىاًدم كىصى ٍبًدم، صى نًَّة، ًمفى  فىأىٍفًرشيكهي  عى نًَّة، ًمفى  كىأىٍلًبسيكهي  اٍلجى  اٍلجى
كا نَّةً  ًإلىى بىابنا لىوي  كىاٍفتىحي ٍكًحيىا، ًمفٍ  فىيىٍأًتيوً  :قىاؿى  ،"اٍلجى ًطيبً  رى ييٍفسىحي  يىا،كى ًرهً  مىدَّ  قىٍبًرهً  ًفي لىوي  كى : قىاؿى  ،بىصى
يىٍأًتيوً  ؿه  كى سىفي  رىجي سىفي  اٍلكىٍجًو، حى يًح، طىيّْبي  الثّْيىاًب، حى ، ًبالًَّذم أىٍبًشٍر : فىيىقيكؿي  الرّْ  الًَّذم يىٍكميؾى  ىىذىا يىسيرُّؾى
؟ مىفٍ : لىوي  فىيىقيكؿي  تيكعىدي، كيٍنتى  ٍيًر، يىًجيءي  ٍجوي اٍلكى  فىكىٍجييؾى  أىٍنتى اًلحي  عىمىميؾى  أىنىا: فىيىقيكؿي  ًباٍلخى   (4){.الصَّ

                                                 

كقاؿ األلباني في  ،[1071: حديث رقـ2/370، ما جاء في عذاب القبر /الجنائز، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(1
 (:"حسف".1/186ج()724جصحيح الجامع برقـ)

 . [86ديث رقـ: ح1/28، مف أجاب الفتيا بإشارة اليد كالرأس /العمـ، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
الحنفي،  ،(2/594ج)الطيبي، الكاشؼ عف حقائؽ السنف ،(1/114ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (3

 ،(1/211جكمرقاة المفاتيح لمقارم) ،(3/238جابف حجر، فتح البارم) ،(399شرح العقيدة الطحاكية)ص
 (.20/81جالكلَّكم، ذخيرة العقبى) ،(274،272)صالفكزاف، اإلرشادك 

 .(1/344ج)،(1676برقـ)لؤللباني صحيح الجامع  . انظر:صحيح ،[(30/500جابف حنبؿ، مسند أحمد)] ((4
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مف يميرُّ  النبي  الذم أمر بو المقابرعمى مثؿ ىذا رد السبلـ عمى أىؿ كأيضان يحمؿ  
ـي عمييا بقكؿ:} مىٍيكيـٍ  السَّبلى ٍؤًمًنيفى  ًمفى  الدّْيىارً  أىٍىؿى  عى ، اٍلمي نَّا كىاٍلميٍسًمًميفى ، اهللي  اءى شى  ًإفٍ  كىاً  ًحقيكفى  أىٍسأىؿي  لىبلى

ـي  لىنىا اهللى  لىكي  (1){.اٍلعىاًفيىةى  كى

شيخ اإلسبلـ  استنبطكرد السبلـ عمييـ؛  فمف األحاديث الكاردة في زيارة أىؿ القبكر، 
ف ،الجنة في المؤمنيف كأركاح" فقاؿ: ابف تيمية رحمو اهلل،  البدف، إلى تعاد قد ذلؾ مع كانت كا 

 (2)".السماء إلى بيا كيعرج البدف في تككف أنيا كما

 في كتنعـذلؾ،  اهلل شاء إذا القبر في البدف مع ـعَّ نى تي  الركحكبيف في مكضع آخر أف  
 ،شاءت حيث تذىب ،مرسمةه  الركح أف، كعمى ىذا يحمؿ القكؿ بحؽ ككبلىما ،كحدىا الجنة

ييا ليس المقصكد بو اسـ اهلل ، كما أف المراد برد السبلـ عم(3)القبكر أفنية عمى تككف قديا أنك 
نما يراد بو الدعاء ليـ بالسبلمة مف العذاب كلك كاف خفيفان.  (4)السبلـ؛ كا 

{، فينبغي عمينا التسميـ طىاًئره  اٍلميٍؤًمفً  نىسىمىةي :}أما عف كيفية تشكُّؿ الركح كالمراد بقكلو  
تأثر اهلل تعالى بعمـ كيفيتو، ، كأف ىذا مما اس(5)بما صحت بو األخبار عمى أم حاؿ كاف تشكُّميا

َّٓ ]قاؿ تعالى:  ِؿ إِ ِْ ًِ ـَ اف ـْ َأْمِر َرِّبِّ َوَمٚ ُأوتُِٔتْؿ ِم وُح ِم وِح ُؿِؾ افره ـِ افره ََٕؽ َظ َُٖفق َوَيْس

  .{96}اإلرساء:[َؿًَِِٔل 

كتتذاكر ما كاف منيا في الدنيا، كتسأؿ  ،كىذه األركاح المنعمة المرسمة تتبلقى كتتزاكر 
يـ مف المكتى الجدد عف أحكاؿ مف ترككا مف الناس في الدنيا، بخبلؼ األركاح المعذبة، يأتي مف

 ، كدليؿ ذلؾ: (6)فإنيا محبكسةه كمشغكلةه بالعذاب، لما اقترفت في الدنيا

ٌَٔٚء ِظَْْد رَ ] قكؿ اهلل تعالى:  ُِقا ِْم َشبِِٔؾ اهللِ َأْمَقاًتٚ َبْؾ َأْح ـَ ُؿتِ َـّ افَِّذي َسَب َٓ َُتْ ِْؿ َو َبِّ

َّٓ َخ 769ُيْرَزُؿقَن) ْؿ َأ ِٓ ٍِ ِْ ـْ َخ قا َِبِْؿ ِم َُ َح ِْ ْ َي ـَ ََل وَن بِٚفَِّذي ـْ َؾْوِِِف َوَيْسَتْبِؼُ ْقٌف ( َؾِرِحَغ بََِم َآَتُٚهُؿ اهللُ ِم

                                                 

 .[975:حديث رقـ2/671،باب ما يقاؿ عند دخكؿ القبكر كالدعاء ألىميا،الجنائز ،صحيح مسمـمسمـ:] ((1
 (.5/447ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
 (.4/295ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(3
 (.5/383جالشرح الممتع )، ابف عثيميف( انظر: (4
 (.1/627ج( انظر: المناكم، التيسير )(5
 (.17كتاب الركح )ص ،القيـ ابف، (24/303ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(6
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ُٕقَن) َز َٓ ُهْؿ ََيْ ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ َٓ 772َظ ـَ اهللِ َوَؾْوٍؾ َوَأنَّ اهللَ  ٍٜ ِم
َّ ًْ

ِ وَن بِْ ِمَِْغ)( َيْسَتْبِؼُ ْٗ ( 777 ُيِؤُع َأْجَر ادُ

  }آل عؿران{.[

أفادت ىذه اآليات إثبات نعيـ البرزخ، كأف الشيداء أحياءه عند ربيـ يرزقكف، كأنيـ  
تأكيدان  قاؿ النبي كقد ، (1)ضيـ بعضان بقدكـ إخكانيـ كلقائيـيتزاكركف كيتبلقكف، كيبشر بع

ًليى  }مىفٍ ليذا: اهي  كى كفى  فىًإنَّييـٍ  كىفىنىوي، فىٍمييٍحًسفٍ  أىخى ًفييىا{. يىتىزىاكىري
(2) 

المراد بتحسيف الكفف في الحديث: ىك أف يككف أبيضان كنظيفان كثيفان ساتران لجميع البدف،  
يبلء ، كفي الحديث دليؿه عمى تزاكر األمكات في حياة البرزخ (3)ال أف يككف ثمينان فيو إسراؼه كخي

ألنيـ  ؛ما كرد مف حشر الناس عراةن في العرض يـك القيامة، كال يتعارض ىذا مع (4)بأكفانيـ
، (5)ذلؾ، كما قدر عمييـ إكرامان التزاكر باألكفاف قبؿ المحشر إلى حاؿو قيدر عمييـ فيويخرجكف 

 قكؿ يخالؼ لـ ؛صح إف ىذا"في شعبو: الحديث بعد إدراجو ىذا معمقان عمى ، (6)كقاؿ البييقي
ًديدى؛ يعني ًلٍمميٍيًؿ، ىك إنما :الكفف في  الصديؽ بكر أبي ٍؤيىًتنىا في كذلؾ ذلؾ ألف الصَّ  ،ري

ِْؿ ُيْرَزُؿقنَ ...]:الشيداء في قاؿ كما اهلل، عمـ في اهلل شاء كما كيككف ٌَٔٚء ِظَْْد َرَبِّ }آل [َبْؾ َأْح

نما ،يفتنكف ثـ ،الدماء في يىتىشىحَّطيكفى  يراىـ ذا كىك، {:27عؿران:  ،نارؤيت في كذلؾ يككنكف كا 
ٍؤيىًتنىا في كانكا كلك ،عنيـ اهلل أخبر كما الغيب في كيككنكف ٍرتىفىعى  عنيـ اهلل أخبر كما ري  اإليماف الى
 (7)بالغيب".

كفي ركاية أيخرل تثبت تبلقي أركاح المؤمنيف المنعمة كفرحيـ بمف جاءىـ مف الدنيا مف   
قارب كمف يعرفكف مف الناس، األمكات الجدد، كبياف سؤاليـ عف أخبار مف ترككا خمفيـ مف األ

                                                 

 (.156السعدم، تفسير السعدم)ص ،(18كتاب الركح )ص ،( انظر: ابف القيـ(1
 .(1/207ج)،(845جبرقـ) لؤللباني صحيح الجامع. انظر: صحيح ،(11/459ج) ( شعب اإليماف لمبييقي(2
 (. 2/238جالصنعاني، التنكير) ،(8/220جالعيني، عمدة القارم) ،(7/11ج) ( انظر: النككم، المنياج(3
 (.2/239جالصنعاني، التنكير) ،(1/268ج( انظر: المناكم، التيسير )(4
 (.1/268ج( انظر: المناكم، التيسير )(5
العالـ الزاىد الكرع العبلمة  ،ق(458-ق384) ( ىك أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمى الخرساني الشافعي(6

ككاف  ،سمع مف الحاكـ النيسابكرم صاحب المستدرؾ ،الحافظ الفقيو األصكلي شيخ اإلسبلـ كما كصفو العمماء
كبياف االختبلؼ الظاىر  ،لحكـ عميياكاف بارعان في عمـ عمؿ الحديث كا ،كقد فاقو في العمـ ،مف كبار أصحابو

كدالئؿ النبكة كالسنف الكبرل.  ،كالمعتقد ،كاألسماء كالصفات ،منيا: شعب اإليماف ،كلو مصنفات كثيرة ،فييا
 (.18/163جانظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي)

 (.11/459جشعب اإليماف ) ،لبييقيا( (7
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ًضرى  ًإذىا}:النبي قاؿ  ًئكىةي  أىتىٍتوي  اٍلميٍؤًمفي  حي ًريرىةو  الرٍَّحمىةً  مىبلى اءى  ًبحى  أىٍركىاحى  ًبوً  فىيىٍأتيكفى ...  بىٍيضى
ٍؤًمًنيفى  ا أىشىدُّ  فىمىييـٍ  اٍلمي ـٍ  ًمفٍ  ًبوً  فىرىحن ًدكي ـي  ًبغىاًئًبوً  أىحى مىٍيوً  يىٍقدى ا فىيىٍسأىليكنىوي  عى فه  فىعىؿى  مى ؟، فىعىؿى  مىا فيبلى فه  فيبلى
ْـّ  ًفي كىافى  فىًإنَّوي  دىعيكهي : فىيىقيكليكفى  ا قىاؿى  فىًإذىا الدٍُّنيىا غى ؟، أىمى ـٍ وً  ًإلىى ًبوً  ذيًىبى : قىاليكا أىتىاكي ، (1){اٍليىاًكيىةً  أيمّْ

ا المَّوً  ًعبىادً  ًمفٍ  ةً الرٍَّحمى  أىٍىؿي  تىمىقَّاهي  اٍلعىٍبدً  نىٍفسي  قيًبضىتٍ  ًإذىاكفي ركاية:}  الدٍُّنيىا، ًفي اٍلبىًشيرى  يىٍمقىٍكفى  كىمى
مىٍيوً  فىييٍقًبميكفى  ييـٍ  فىيىقيكؿي  ًليىٍسأىليكهي، عى كا: ًلبىٍعضو  بىٍعضي ـٍ  أىٍنًظري اكي تَّى أىخى ، حى ، ًفي كىافى  فىًإنَّوي  يىٍستىًريحى  كىٍربو
مىٍيوً  فىييٍقًبميكفى  ؟ فىعىؿى  مىا فىيىٍسأىليكنىوي  عى فه نىةه؟ فىعىمىتٍ  مىا فيبلى ٍت؟ ىىؿٍ  فيبلى كَّجى ؿً  عىفً  سىأىليكا فىًإذىا تىزى  مىاتى  قىدٍ  الرَّجي
، قىدٍ  ًإنَّوي : لىييـٍ  قىاؿى  قىٍبمىوي، نَّا ًلمَّوً  ًإنَّا: فىيىقيكليكفى  ىىمىؾى  فىًبٍئسىتً  اٍليىاًكيىًة، أيمّْوً  ًإلىى ًبوً  ذيًىبى  رىاًجعيكفى  ًإلىٍيوً  كىاً 
ًبٍئسىتً  ،اأٍليُـّ  ًبيَّةي، كى مىٍيًيـٍ  فىييٍعرىضي : قىاؿى  اٍلميرى ، عى ـٍ سىننا رىأىٍكا فىًإذىا أىٍعمىالييي كا حى كا، فىًرحي قىاليكا كىاٍستىٍبشىري  ىىًذهً : كى

مىى ًنٍعمىتيؾى  ٍبًدؾى  عى فٍ  فىأىًتمَّيىا، عى   (2){.ًبعىٍبًدؾً  رىاًجعٍ  المَّييَـّ : قىاليكا سيكءنا رىأىٍكا كىاً 
 واح األطفالمستقر أر  - ث

المكتى مف األطفاؿ منيـ مف يككف مف أبناء المسمميف، كمنيـ مف يككف مف أبناء  
 عمماء مف بو يعتد مف أجمع الكفار، أما أبناء المسمميف؛ فقد قاؿ فييـ النككم رحمو اهلل:"

، كمف (3)"مكمفان  ليس ألنو؛ الجنة ىؿأ مف فيك المسمميف طفاؿأ مف مات مف أف عمى المسمميف
دي }: قكؿ النبي دلة السُّنَّة عمى ذلؾ:أ ٍؤًمًنيفى  أىٍكالى بىؿو  ًفي اٍلمي نَّةً  ًفي جى ـي  يىٍكفيميييـٍ  اٍلجى سىارىةي  ًإٍبرىاًىي تَّى كى  حى

نًَّة، ًفي اٍلميٍسًمًميفى  ذىرىاًرمُّ : }، كفي ركاية أيخرل قاؿ (4){اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  آبىاًئًيـٍ  ًإلىى يىريدَّىيـٍ   ميييـٍ يىٍكفي  اٍلجى
 (5){.ًإٍبرىاًىيىـ

 :كثركفاأل قاؿ ،مذاىب ثبلثة ففييـ ؛المشركيف طفاؿأ كأماكقاؿ في أطفاؿ المشركيف: " 
 المحققكف إليو ذىب الذم الصحيح كىك كالثالث ،فييـ طائفة كتكقفت ،آلبائيـ تبعان  النار في ىـ
ذم قاؿ فيو النبي ، ال"(6) إبراىيـ حديث منيا بأشياء لو كيستدؿ ،الجنة أىؿ مف أنيـ
:مىى }فىأىتىٍينىا ةو  عى ٍكضى ًبيًع، نىٍكرً  كيؿّْ  ًمفٍ  ًفييىا ميٍعتىمَّةو  رى ذىا الرَّ ةً  بىٍيفى  كىاً  ٍكضى  الى  طىًكيؿه  رىجيؿه  ظىٍيرىم الرَّ

                                                 

حديث  :2/383، بو المؤمف مف الكرامة عند خركج نفسوما يمقى  /الجنائز، ( ]النسائي: السنف الكبرل(1
 (:"صحيح". 1/146ج)،(490جكقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ) ،[1972رقـ
كالحديث: مكقكؼه  ،(1/149ج) ،تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي ،لعبد اهلل بف المبارؾ ،( الزىد كالرقائؽ(2

 (.6/265ج)،(2628جلؤللباني برقـ) صحيح يأخذ حكـ المرفكع. انظر: السمسمة الصحيحة
 (.16/207ج( النككم، المنياج )(3
كقاؿ:"ىذا حديث صحيح عمى شرط  ،[1418: حديث رقـ1/541، الجنائز، الحاكـ: مستدرؾ الحاكـ]( (4

 (:"صحيح".1/235ج)،(1023جكقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ) ،الشيخيف ك لـ يخرجاه"
 .إسناده حسف ،[(14/71جابف حنبؿ، مسند أحمد )]( (5
 (.16/207ج) ( النككم، المنياج(6
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اًء، ًفي طيكالن  رىٍأسىوي  أىرىل أىكىادي  ذىا السَّمى ٍكؿى  كىاً  ؿً  حى  أىمَّاكى -إلى أف قاؿ -قىطُّ  رىأىٍيتيييـٍ  ًكٍلدىافو  أىٍكثىرً  ًمفٍ  الرَّجي
ؿي  ةً  ًفي الًَّذل الطًَّكيؿي  الرَّجي ٍكضى ـي  فىًإنَّوي  الرَّ ٍكلىوي  الًَّذيفى  اٍلًكٍلدىافي  كىأىمَّا  ًإٍبرىاًىي ٍكليكدو  فىكيؿُّ  حى مىى مىاتى  مى  عى

: بىٍعضي  فىقىاؿى  اٍلًفٍطرىًة{، "،اٍلميٍشرً  كىأىٍكالىدي  المَّوً  رىسيكؿى  "يىا اٍلميٍسًمًميفى  :}كىأىٍكالىدي  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًكيفى
}    (1).اٍلميٍشًرًكيفى

 ،الجنةألحؽ أطفاؿ المشركيف بأطفاؿ المسمميف، فبيف أنيـ في   الحديث أف النبي أفاد 
 (2)".الدنياأحكاـ  في ذلؾ ألف {،آبائيـ مع إنيـ: }قكلو يعارضو كال

"، كىىيكى  يىميكتي  مىفٍ  "أىفىرىأىٍيتى لما سئؿ فقيؿ لو: أنو  ما كرد عف النبي ك   ًغيره :}المَّوي  صى  قىاؿى
ـي  ـي  المَّوي  ، كفي ركاية أنو سئؿ عف أكالد المشركيف، فقاؿ:}(3){عىاًمًميفى  كىانيكا ًبمىا أىٍعمى ا أىٍعمى  كىانيكا ًبمى

اًمًميفى   (4){.عى

مف  أبناء ليس في ىذيف الحديثيف تصريحه أف مف مات صغيران مف أبناء المسمميف أك  
نما المراد أنيـ لك بمغكا فاهلل أعمـ بما كانكا عامميف، كال تكميؼ إال بالبمكغ،  الكفار أنو في النار، كا 
كما أف ذلؾ قيؿ قبؿ بياف الكحي ألمرىـ، كيحتمؿ أنو أراد أف يبيف أف مثؿ ىذه األمكر ال يقاؿ 

 تأكيؿ ذلؾ الحديث بك جخضر؛ لك يقطع إال بالكحي، كما ال يحتج بالغبلـ الذم قتمو الال فييا ك 
 بمغ لك أنو عمـي اهلل أففيككف المراد  ؤمنان تبعان ليما،م ىك فيككف ،مؤمنيف كانا؛ ألف أبكيو قطعان 
، كتجرم عميو أحكاـ الكفار، كاهلل تعالى ال يعذب العاقؿ مف الحاؿ في كافر أنو ال ،كافران  لكاف

 (5)ر العاقؿ.أىؿ الفترة إذ لـ تبمغو الدعكة، فكيؼ يعذب غي
رحمو اهلل بعد أف جمع األدلة في ىذا الباب كناقشيا، كرجح أف (6)كقاؿ ابف عبد البر 

 تعارضت إذاالصغار مف أبناء المسمميف كغيرىـ في الجنة، كرد قكؿ مف قاؿ إنيـ في النار: "
 لقكلو ،بذنب إال أحد يعذب ال أنو ؛األصؿ أف إلى كرجعنا بيا الحكـ سقكط كجب اآلثار

ًٓ ...]:عالىت َٞ َرُشق ًَ ْب َٕ بَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ َّْٚ ُم ـُ ْؿ ...]:كقكلو، {26}اإلرساء:[َوَمٚ  ُُ ْؿ ُرُشٌؾ ِمْْ ُُ ْٖتِ  [...َأََلْ َي

                                                 

 [.7047حديث رقـ :9/44،باب تعبير الرؤيا بعد صبلة الصبح،التعبير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 (.10/166جالقسطبلني، إرشاد السارم ) ،(12/445ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(2
 .[6599: حديث رقـ8/123،  أعمـ بما كانكا عامميفاهلل /القدر، ( ]البخارم: صحيح البخارم(3
 (.1384حديث رقـ :2/100، ما قيؿ في أكالد المشركيف /الجنائز، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 (.3/247جابف حجر، فتح البارم) ،(16/207ج( انظر: النككم، المنياج )(5
اإلماـ  ،ق(463-ق368جبابف عبد البر) المعركؼ ،( ىك أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النَّمرم األندلسي(6

 ،ككاف منيـ أبك عبد اهلل الحميدم ،طاؿ عيمره ككثر تبلميذه ،صاحب التصانيؼ ،العبلمة الحافظ شيخ اإلسبلـ
عيد عميو اقتفاء األثر  ،كلي قضاء أيشبيكنة مدة ،كاإلنصاؼ في أسماء اهلل ،مف تصانيفو: البياف في تبلكة القرآف

 (.18/153ج)سير أعبلـ النببلء ،لذىبياظر: يؿ لعمـ الكبلـ. انكلـ يعيد عميو الم
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مر:  كلك ،لمعبيد بظبلـ ليس اهلل إف أقكؿ أني عمى ،المعنى ىذا في كثيرة القرآف كآيات، {82}الزُّ
 صفاتو تككف أف ؛الحكيـ الرؤكؼ الرحيـ بالغفكر ىمَّ سى تى  مف جؿَّ  كلكف ،ليـ ظالمان  يكف لـ عذبيـ

  (1)".يسألكف كىـ يفعؿ عما يسأؿ ال ،ىك إال إلو ال ،حقيقة إال

 كجممةبقكلو: " كردَّ في كتابو التمييد عمى مف أكجب اختبارىـ كامتحانيـ في اآلخرة 
 كفييا ،الشيكخ اديثأح مف أنيا ؛أذكر لـ كما منيا ذكرت ما ،كميا الباب ىذا أحاديث في القكؿ
 األحاديث ىذه بمثؿ فيو كالقطع ،عظيـ أصؿه  كىك ،الفقياء األئمة أحاديث مف كليست ،عمؿ

لى نحك ىذا الرأم ماؿ النككم ، (2)"منيا أقكل ىك ما ياضى عارى  أنو مع ،كالنظر العمـ في ضعؼ كا 
 (3)كابف حجر رحميـ اهلل.

ٚ ]ال تتنافى مع قكؿ اهلل تعالى: زخبر األدلة التي تثبت تىنعُّـ الركح في ال ىذهك   َٓ ِمْْ

ْؿ َتَٚرًة ُأْخَرى ُُ ْخِرُج ُٕ  ٚ َٓ ْؿ َوِمْْ ـُ ُٔد ًِ ُٕ  ٚ َٓ ْؿ َوؾِٔ ـُ َْٚ َْ َِ الناس ألف ىذه اآلية عامة في كاقع  ؛{66}صه:[َخ
ًمؽى مف األرض، ،ـيي أصمي  كىك آدـ  أنيـ مفكما يتعمؽ بأجسادىـ بعد المكت، ك   كقد خي

أف السُّنَّة تخصص  مف المعمكـ، ك (4)كـ القيامةا، ثـ يخرجكف منيا لمحساب يت فييكمرىدُّىيـ بالمك 
، فعمى ذلؾ تككف السُّنَّة قد خصصت عمكـ ىذه اآلية بذكر تنعـ أركاح المؤمنيف، كأف (5)القرآف

بكيفية قدرىا اهلل تعالى ال قبؿ لعقكؿ البشر معرفة  األركاح ليا تعمؽ بالجسد، كاتصاؿه كانفصاؿ
 كما سبؽ.   دكف نعيـ اآلخرةـ ينعىذا ال كأف ،كينييا

 ثانيًا: مستقر أرواح العصاة من أىل اإلسبلم 

أركاح العصاة مف المسمميف تيحبس كتيشغؿ عف النعيـ؛ بما اقترفت في الدنيا مف اآلثاـ،  
عف تزاكر أركاح الصالحيف كاستقباليـ لركح الميت الجديد، كسؤاليـ لو  بدليؿ ما ذكره النبي 

فه  فىعىؿى  مىا} بقكليـ: مف ترككا مف معارفيـ في الدنياع ؟، فىعىؿى  مىا فيبلى فه  كىافى  فىًإنَّوي  دىعيكهي : فىيىقيكليكفى  فيبلى

                                                 

 (.3/114،113جاالستذكار ) ،( ابف عبد البر(1
 (.18/130جالتمييد ) ،بف عبد البرا( (2
 كما بعدىا. ،(3/246جابف حجر، فتح البارم) ،(16/208ج( انظر: النككم، المنياج)(3
 ،(5/299جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(11/211ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(4

 (.4/24جكالشنقيطي، أضكاء البياف)
إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ  الشككاني، ،(12،8الكفاية في عمـ الركاية)ص ،( انظر: الخطيب البغدادم(5

 (.2/452جكالشنقيطي، أضكاء البياف) ،(1/387جمف عمـ األصكؿ)
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ْـّ  ًفي ا :قىاؿى  فىًإذىا الدٍُّنيىا غى ؟، أىمى ـٍ  ًإفَّ :}، كلقكلو أيضان (1){اٍليىاًكيىةً  أيمّْوً  ًإلىى ًبوً  ذيًىبى : قىاليكا أىتىاكي
ـٍ  أىفٍ  اهللى  لىدىعىٍكتي  تىدىافىنيكا، الى  أىفٍ  فىمىٍكالى  قيبيكًرىىا، ًفي تيٍبتىمىى مَّةى اأٍلي  ىىًذهً   الًَّذم اٍلقىٍبرً  عىذىابً  ًمفٍ  ييٍسًمعىكي

، في الحديث  إثبات عذاب القبر، كتعمؽ الركح بالجسد بطريقة ال يعقميا أىؿ (2){ًمٍنوي  أىٍسمىعي 
ه بأف ال يسمعيـ عذاب المقبكريف، حتى ال يمتنع الناس عف الدنيا، كبياف لطؼ اهلل تعالى بعباد

، كعذاب القبر متفاكت عمى (3)ممقاةن عمى كجو األرض ببل دففو كالبيائـ التدافف، فتصبح جثثيـ
، كما يظير مف النصكص التي ذىكرىت ذلؾ، (4)العصاة مف المسمميف، كؿه عمى حسب معصيتو

 كمنيا:

     الطيارة من البول ما جاء في عذاب القبر عمى عدم  - أ

ٍيفً  مىرَّ  أىنَّوي   "عف النبي عف ابف عباس رضي اهلل عنيما  ا} :فىقىاؿى  "ييعىذَّبىافً  ًبقىٍبرى  ًإنَّييمى
مىا لىييعىذَّبىافً  ا أىمَّا ؛كىًبيرو  ًفي ييعىذَّبىافً  كى ديىيمى ري  كىأىمَّا ،اٍلبىٍكؿً  ًمفٍ  يىٍستىًتري  الى  فىكىافى  أىحى  ٍمًشييى  فىكىافى  اآٍلخى
 (5){.ًبالنًَّميمىةً 

مىا}:قكلو   {، أم: أف التحرز عف ىذه األفعاؿ المنكرة ال مشقة فيو كىًبيرو  ًفي ييعىذَّبىافً  كى
، أم: ال يتحرز منو، كال ييتـ بتنظيؼ بدنو منو، {اٍلبىٍكؿً  ًمفٍ  يىٍستىًتري  الى } عمى النفس، كقكلو:

ينقؿ الكبلـ بيف الناس عمى كجو اإلفساد، كقد أفاد الحديث {، أم: ًبالنًَّميمىةً  يىٍمًشي كىافى } كقكلو:
صحة عذاب القبر، كأف النميمة كعدـ الطيارة مف النجس يسبباف عذاب القبر لمف مات عمى 

 (6)ذلؾ.

 

 

 

                                                 

  (.289ص) سبؽ تخريجو ،( حديثه صحيح(1
ثبات  /الجنة كصفة نعيميا كأىميا، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2 عرض مقعد الميت مف الجنة أك النار عميو كا 

 . [2867: حديث رقـ4/2199، عذاب القبر كالتعكذ منو
الكلَّكم، ذخيرة  ،(3/241جابف حجر، فتح البارم) ،(8/401ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3

 (.20/104جالعقبى )
 (.401)ص الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية ،(89كتاب الركح )ص ،( انظر: ابف القيـ(4
 .[1361: حديث رقـ2/95، الجنائز باب الجريدة عمى القبر، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5
 العيني، عمدة القارم ،(3/201جالنككم، المنياج)ك  ،(2/118ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(6
 (.9/41جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(22/220ج)
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 ما جاء في عذاب القبر لمن يترك العمل بالقرآن وينام عن صبلة الفريضة - ب

ٍندىبو  بف عف سىميرىةي   ٍؤياا في  النبي عىفٍ   جي رً  رىٍأسيوي  ييٍثمىغي  الًَّذم قاؿ:}أىمَّا لرُّ جى  فىًإنَّوي  ًباٍلحى
ذي  وي  اٍلقيٍرآفى  يىٍأخي ـي  فىيىٍرًفضي يىنىا ةً  عىفٍ  كى ٍكتيكبىةً  الصَّبلى  (1){.اٍلمى

ة لو أفاد الحديث أف الذم ييعرض عف العمؿ بمقتضى أحكاـ القرآف كأكامره، كيناـ كال نيَّ  
أنو يعذب في قبره عمى ذلؾ بأف ييثمغ رأسو، أم تضرب، فتشؽ  بالقياـ إلى صبلة الفريضة

 (2)كتييشـ بذلؾ.

 ما جاء في عذاب من يتعرض ألموال المسممين - ت

اءىهي ده مف خبير أصيب عبده حيث "ئكىك عا كمف أمثمة ذلؾ أف النبي   اًئره  سىٍيـه  جى  عى
تَّى ابى  حى  نىٍفًسي كىالًَّذم بىؿٍ :} المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  "،الشَّيىادىةي  وي لى  ىىًنيئنا :النَّاسي  فىقىاؿى  ،اٍلعىٍبدى  ذىًلؾى  أىصى
ابىيىا الًَّتي الشٍَّممىةى  ًإفَّ  ًبيىًدهً  ٍيبىرى  يىٍكـى  أىصى ـي  تيًصٍبيىا لىـٍ  اٍلمىغىاًنـً  ًمفٍ  خى قىاًس مىٍيوً  لىتىٍشتىًعؿي  اٍلمى اءى  {،"نىارنا عى  فىجى
ؿه  ٍبتيوي  كيٍنتي  شىٍيءه  ىىذىا :فىقىاؿى  ًبًشرىاكىٍيفً  أىكٍ  ًبًشرىاؾو   النًَّبيّْ  ًمفٍ  ذىًلؾى  سىًمعى  ًحيفى  رىجي  رىسيكؿي  فىقىاؿى  "أىصى
 (3){.نىارو  ًمفٍ  ًشرىاكىافً  أىكٍ  ًشرىاؾه :}  المَّوً 

، كالشممة: ىي نكع (4)العائر: ىك السيـ الحائد عف قصده، كال يعرؼ راميو المراد بالسيـ 
 (6)، كالشراؾ: ىك سيره يككف في النعؿ يمر عمى ظير القدـ.(5)مف الثياب تشمؿ الجسد بمبسيا

كيستفاد مف الحديث: حرمة الغمكؿ، كأف التكحيد ال يمنع عف صاحبو العذاب، إذا لـ  
أف مجرد مف كىذا رده لقكؿ كمعتقد المرجئة كمف كافقيـ  يعمؿ بمقتضاه كيمتنع عف اآلثاـ،

       (7)اإليماف دكف عمؿو يعصـ مف العذاب.

                                                 

حديث  :2/52، عقد الشيطاف عمى قافية الرأس إذا لـ يصؿ بالميؿ /التيجد، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[1143رقـ
 العيني، عمدة القارم ،(9/87جكابف الممقف، التكضيح ) ،(8/423ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(2
 (.7/195ج)

 .[4234حديث رقـ :5/138، غزكة خيبر /المغازم، صحيح البخارم( ]البخارم: (3
 (.7/489ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(4
 (.17/255(، العيني، عمدة القارم)ج5/91االستذكار )ج، ( انظر: ابف عبد البر(5
 (.2/129ج( انظر: النككم، المنياج)(6
 (.5/91ج)االستذكار  ،ابف عبد البر ،(2/9جالتمييد ) ،( انظر: ابف عبد البر(7
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 ،كؿ الرباالرياء، كأك ؛كىناؾ أمكره أيخرل تكجب عذاب القبر عمى عصاة المسمميف 
، كقطيعة الرحـ، كترؾ الحكـ بشرع اهلل، كأكؿ الحراـ، كأخذ الرشاكل، كشرب المسكر، كالزنا

، كما (1)كالغناء كالطرب، كعكف الظممة، كالساحر كالعراؼ كالمنجـ كمف يأتييـ، كأكؿ ماؿ اليتيـ
بعض الناس في زماننا مع األيتاـ مف أبناء الشيداء كغيرىـ، ككؿ ما سبؽ ذكره مف يحدث مف 

أسباب عذاب القبر كاقعه في حياة المسمميف، إال مف رحـ اهلل تعالى، فبلبد مف االستقامة 
 لتحصيؿ النجاة.  

 ثالثًا: مستقر أرواح الكفار

ل ]الى:أركاح الكفار في العذاب الدائـ إلى قياـ الساعة، قاؿ تع  ٍِ ِٚر فَ جَّ ٍُ َلَّ إِنَّ ـَِتَٚب اف ـَ

ٍغ) ٌغ)( َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ ِش 7ِشجِّ ، معنى سجيف: ىك الضيؽ }ادطَّػػني{[(9( ـَِتٌٚب َمْرُؿقٌم)8جِّ
يكيؿ أمره، كمعنى كالسجف، كالتكرار لكممة سجيف في اآلية التي تمييا ىك مف باب تعظيـ كت

ث أعماليـ ال يتغير كال يتبدؿ، فيككف المراد باآليات: أف مرقكـ: أم أف ما كيتب فيو مف خبي
بس الضيؽ كالعذاب في فجعميـ في ح ،ىؤالء الكفار أرداىـ ما كيتب عمييـ مف كفرىـ بربيـ 

، فالمخمكقات كمما تسافمت ضاقت، ككمما ارتفعت اتسعت، فيؤالء الكفار في األرض السفمى
َلَّ إِنَّ ]الذيف كصفيـ اهلل تعالى بقكلو:(2)يمافأىؿ اإلحاؿ بعكس ، أسفؿ ضيؽ األرض بكفرىـ ـَ

ِّٔغَ  ِِّ ل ِظ ٍِ   {29}ادطَّػػني:[ ـَِتَٚب إَْبَراِر َف

ليحذر الناس كيحثيـ عمى اإليماف  كمما كرد في السُّنَّة عف عذاب الكفار في دار البرزخ 
ًضرى  ًإذىا اٍلكىاًفرى  قاؿ:}ًإفَّ أنو   النبي عف أبي ىريرة  قكؿ كالعمؿ: ًئكىةي  أىتىٍتوي  حي  اٍلعىذىابً  مىبلى
مىٍيؾً  مىٍسخيكطنا سىاًخطىةن  اٍخريًجي: فىيىقيكليكفى  ًبًمٍسحو  تَّى ًجيفىةو  ًريحً  كىأىٍنتىفً  فىتىٍخريجي  اهللً  عىذىابً  ًإلىى عى  حى
ا: فىيىقيكليكفى  اأٍلىٍرضً  بىابى  ًبوً  يىٍأتيكفى  يحى  ىىًذهً  أىٍنتىفى  مى تَّى الرّْ  (3)اٍلكيفَّاًر{. أىٍركىاحى  وً بً  يىٍأتيكا حى

َٓ ...]: اهللً  رىسيكؿي  قاؿ:" قىرىأى  كعف البراء بف عازب   ََمِء َو ْؿ َأْبَقاُب افسَّ تَُّح َْلُ ٍَ َٓ ُت

َْٕجِزي اُدْجِرِمغَ  َذفَِؽ  ـَ َِٔٚط َو ُؾ ِْم َشؿِّ اخِل َّ َٟ اجَل
َٜ َحتَّك َيِِ ُِقَن اجَلَّْ ثـ قاؿ  -، {51[ }األعراف:َيْدُخ

يفو  ًفي ًكتىابىوي  اٍكتيبيكا:" اهللي  فىيىقيكؿي  - اهلل رسكؿ وي  فىتيٍطرىحي  السٍُّفمىى، اأٍلىٍرضً  ًفي ًسجّْ كحي ا ري  ،"طىٍرحن

                                                 

 ( كما بعدىا.77)صكتاب الركح ،القيـابف ( انظر: (1
 (.915السعدم، تفسير السعدم)ص ،(8/349ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(2
: حديث رقـ 2/383، ما يمقى بو المؤمف مف الكرامة عند خركج نفسو /الجنائز، ( ]النسائي: السنف الكبرل(3

 (:"صحيح". 1/146ج)،(490لباني في صحيح الجامع برقـ)كقاؿ األ ،[1972
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ٚنٍ ...]:قىرىأى  ثيَـّ  َُ يُح ِْم َم ُف افىَّْرُ َأْو َِتِْقي بِِف افرِّ ٍُ ََمِء َؾتَْخَى ـَ افسَّ ََم َخرَّ ِم َّٕ َٖ َُ ْك بِٚهللِ َؾ ـْ ُيْؼِ  َوَم

وي  ، فىتيعىادي {42[}احلج:َشِحٍٔؼ  كحي سىًدًه، يفً  ري يىٍأًتيوً  جى مىكىاًف، كى فً  فىييٍجًمسىاًنًو، مى ؟ مىفٍ : لىوي  فىيىقيكالى بُّؾى  رى
فً  أىٍدًرم، الى  ىىاهٍ  ىىاهٍ :فىيىقيكؿي  فً  أىٍدًرم، الى  ىىاهٍ  ىىاهٍ : فىيىقيكؿي  ؟ ًدينيؾى  مىا: لىوي  فىيىقيكالى ا: لىوي  فىيىقيكالى  اىىذى  مى
ؿي  ـٍ  بيًعثى  الًَّذم الرَّجي ، أىفٍ  السَّمىاءً  ًمفى  مينىادو  فىيينىاًدم أىٍدًرم، الى  ىىاهٍ  ىىاهٍ : فىيىقيكؿي  ؟ ًفيكي  لىوي  فىاٍفًرشيكا كىذىبى
كا النَّاًر، ًمفى  رّْىىا، ًمفٍ  فىيىٍأًتيوً  النَّاًر، ًإلىى بىابنا لىوي  كىاٍفتىحي سىميكًميىا، حى يَّؽي  كى ييضى مىٍيوً  كى تَّى قىٍبريهي  عى  تىٍختىًمؼى  حى
عيوي، ًفيوً  يىٍأًتيوً  أىٍضبلى ؿه  كى يًح، ميٍنًتفي  الثّْيىاًب، قىًبيحي  اٍلكىٍجًو، قىًبيحي  رىجي ، ًبالًَّذم أىٍبًشٍر : فىيىقيكؿي  الرّْ  يىسيكءيؾى
، يىًجيءي  اٍلكىٍجوي  فىكىٍجييؾى  ؟ أىٍنتى  مىفٍ : فىيىقيكؿي  تيكعىدي، كيٍنتى  الًَّذم يىٍكميؾى  ىىذىا  عىمىميؾى  أىنىا: فىيىقيكؿي  ًبالشَّرّْ

، ًبيثي  (1){.السَّاعىةى  تيًقـً  الى  رىبّْ : فىيىقيكؿي  اٍلخى

في حياة البرزخ،  اليكافك  الذؿك  العذابفي ىذيف الحديثيف بياف ما يمقاه الكافر مف شدة  
انكا ينكركنيا، ان لمقيامة التي كيع، حتى إذا خرج الكفار جم(2)كأف ذلؾ يدكـ عميو إلى يـك القيامة

َيٚ  ...]قالكا:(3)كرأكا مف شدة ىكؿ القيامة، كأف عذاب اآلخرة أشد مف عذاب القبر الذم كانكا فيو

ـْ بَ  َْٚ َم َِ َٚوْي َٕ ـْ َمْرَؿِد َثَْٚ ِم   .{63}يس:[...ًَ

 إثبات البعث والنشورتصحيح العقيدة بالمنيج النبوي في المطمب الثالث: 
إحياء اهلل تعالى لمناس بعد مكتيـ، كنشرىـ لمحساب يـك المراد بالبعث كالنشكر: ىك  

ٍء  ، قاؿ تعالى:(4)القيامة ؾِّ َشْ ـُ َُٕسقُه َواهللُ َظَذ  ُِقا َأْحَهُٚه اهللُ َو ِّ ْؿ بََِم َظ ُٓ َُْٔبُِّئ ٚ َؾ ًً ُؿ اهللُ َْجِٔ ُٓ ُث ًَ ]َيْقَم َيْب

ٌٔد[ }ادجٚدفٜ: ِٓ  ،(5)النفخة الثانية في الصكر  إسرافيؿالمىمىؾ كطريقة البعث تككف بنفخ ، {6َص
ٌَٔٚم َيْْيُُروَن[ ...]: قاؿ تعالى

َخ ؾِِٔف ُأْخَرى َؾَِ٘ذا ُهْؿ ؿِ ٍِ ُٕ مر: ُثؿَّ  ،  فو النبي ، كالصكر عرَّ { 79}الزُّ
ا اهلًل، رىسيكؿى  "يىا: فقاؿ أىٍعرىاًبيّّ  لما سألو ؟ مى كري }" الصُّ  (6)ًفيًو{. ييٍنفىخي  قىٍرفه  قىاؿى

                                                 

 .(1/368ج)،(1630)برقـ لؤللباني مشكاة المصابيح.انظر:يحصح ،[(30/502جمسند أحمد) ابف حنبؿ،]( (1
 (.18/49،46ج( انظر: الكلَّكم، ذخيرة العقبى )(2
 (.6/581ج) ( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(3
 (.2/922جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(2/117ج، لساف العرب)( انظر: ابف منظكر(4
 (.285،250)صالفكزاف، اإلرشاد( انظر: (5
 .، إسناده صحيح[(11/53جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (6
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لبعث كالنشكر ركفه مف أركاف اإليماف باهلل التي ال يتـ إيماف العبد إال بو، كاإليماف با 
، فىأىتىاهي  ًلمنَّاًس، بىاًرزنا يىٍكمنا  اهللً  رىسيكؿي  كىافى " :قاؿ فعف أبي ىريرة  ؿه ا اهلًل، رىسيكؿي  يىا: فىقىاؿى  رىجي  مى

؟ يمىافي ًئكىًتًو، ًباهلًل، تيٍؤًمفى  أىفٍ }:قىاؿى  "اإٍلً مىبلى ًكتىاًبًو، كى ًلقىاًئًو، كى ًمًو، كى تيٍؤًمفى  كىريسي  (1){.اآٍلًخرً  ًباٍلبىٍعثً  كى

المراد بالبعث اآلخر في الحديث: ىك قياـ الناس يكـ البعث كالنشكر لمحساب، كتقييده  
 (2)باآلخر ليتميز عف البعث األكؿ بخركج اإلنساف مف رحـ أمو إلى دار الدنيا.

كثيرةه تصؿ إلى نحك ثمانيف بالبعث كالنشكر امة الذم يبدأ كأسماء اليـك االخر يكـ القي 
 كبر،كيكـ الجمع، كيكـ الفزع األ اسمان اشتقت مف نصكص القرآف الكريـ، منيا: يكـ الخركج،

كيكـ العرض، كيكـ الحسرة، كيكـ الفصؿ، كيكـ الخمكد، كلكؿ اسـ مناسبتو  كيكـ الكعيد،
  (3)كمعناه.

في البعث كالنشكر؛ فمنيـ مف آمف بو عمى الكجو الذم  كقد انقسـ الناس بمعتقدىـ 
، كمنيـ مف آمف باهلل كأنو الخالؽ كلـ يؤمف بالبعث شرعو اهلل تعالى، كىـ أتباع النبي محمد 

َـّ ]كالنشكر كمشركي العرب، قاؿ تعالى إخباران عف إيمانيـ بخالقيـ: قُف َُ َٔ ْؿ َف ُٓ ََ َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ َْٖفتَ ـْ َش
َوَفئِ

قنَ اهللُ ؾَ  ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي خرف:[ َٖ َّْٚ ِظيًَٚمٚ َوُرَؾًٚتٚ َأئَِّْٚ ]نكارىـ لمبعث كالنشكر:كعف إ، {98}الزُّ ـُ َوَؿُٚفقا َأئَِذا 

ٚ َجِديًدا ًَ ِْ قُثقَن َخ ًُ  كىـ المبلحدة ،أنكر اإليماف بكؿ شيءو مف ، كمف الناس {:5}اإلرساء: [َدَْب
ف آمف باهلل كإيماف مشركي العرب لكنو خالفيـ كىناؾ م كيكذبكف الرسؿ، ،الذيف يجحدكف الخالؽ

بأف آمف ببعض أمكر اليـك اآلخر فآمف بالجنة، لكف إيمانو لـ يكف كفؽ شرع اهلل تعالى، بؿ 
ممف انتسب لئلسبلـ مف عمى ىكاه كباطمو الذم افتراه كالييكد كالنصارل كمف ضؿ كضبلليـ 

 (5)ـ.كمف شايعيـ كشابيي(4)الباطنيةالمنافقيف كالقرامطة 

                                                 

 .[9: حديث رقـ1/39، بياف اإليماف ما ىك كبياف خصالو /اإليماف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 (.1/162جكالنككم، المنياج) ،(1/215جلمعمـ)( انظر: القاضي عياض، إكماؿ ا(2
 (.11/396ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(3
القرمطة: ىي فرقة مف فرؽ الكفر المجكسية، أرادكا ىدـ اإلسبلـ مف الداخؿ إلعادة ممؾ كسرل، فتظاىركا  ((4

، كزعمكا أف لنصكص باإلسبلـ، كعممكا عمى نشر البدع كمعتقدات المجكسية بيف المسمميف كأباحكا نكاح ا لمحاـر
مرادان ظاىران كآخر باطنان كىك المراد مف تشريعيا الذم ال يعرفو إال أسياد مذىبيـ، ليتمكنكا بذلؾ مف  الشرع

( كما بعدىا، 265,16ادخاؿ معتقداتيـ الفاسدة بيف المسمميف. انظر: البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ)ص
 (.2/190كالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ)ج

 (.337،24)صالفكزاف، اإلرشادك  ،(13/238ج)،(4/314جانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)( (5
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بتصحيح العقيدة لكؿ أصناؼ الناس، فأىؿ اإليماف ينفعيـ  كقد أرسؿ اهلل تعالى نبيو  
قكيةن دائمان، بحيث تحفظ صاحبيا مف االنحراؼ، كتعينو  تصحيحيا؛ بأف تبقى عقيدتيـ سميمةن 

 كاحتساب الثكاب يكـ البعث، كالتزكد مف العمؿ ،عمى دكاـ االستقامة، كالصبر عمى ببلء الدنيا
الصالح، كغيرىـ مف أىؿ الضبلؿ بإقامة الحجة عمييـ، فمف عدؿ اهلل تعالى أال يعذب بغير 

ًٓ ...]نبيو كرسالة، قاؿ تعالى: َٞ َرُشق ًَ ْب َٕ بَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ َّْٚ ُم ـُ   . {26}اإلرساء:[َوَمٚ 

في تصحيح العقيدة بإثبات البعث كالنشكر أف بيف أمكر  كقد كاف مف منيج النبي  
 يستحؽ عقاب اهلل تعالى، كمف ذلؾ: اليكـ كأحصاىا بشكؿ كاضح، ال يرده إال جاحده ذلؾ 

 وبيان كيفيتو عرضذكر القيام لم -1
 ييٍنًزؿي  ثيَـّ : النفخ في الصكر كما بيف النفختيف مف الزمف فقاؿ بعدىا:}حيث ذكر النبي  

، مىاءن  السَّمىاءً  ًمفى  اهللي  ا فىيىٍنبيتيكفى لىٍيسى }:قىاؿى  {،ؿي اٍلبىقٍ  يىٍنبيتي  كىمى ٍنسىافً  ًمفى  كى  عىٍظمنا ًإالَّ  يىٍبمىى، ًإالَّ  شىٍيءه  اإٍلً
ًمٍنوي  الذَّنىًب، عىٍجبي  كىىيكى  كىاًحدنا، ٍمؽي  ييرىكَّبي  كى   (1){.اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلخى

، العصعص رأس كىك ظير،ال أسفؿ في الذل المطيؼ العظـىك  :الذَّنىبً  عىٍجبالمراد ب 
 تركيب ليعاد بمى جسده في قبره؛يبعد مكتو ك  منو كيبقى اآلدمي في رحـ أمو، مف ؽيخم ما أكؿك 

في قبكرىـ كما  منو لمميعاد، سكل األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ألف أجسادىـ ال تبمى الخمؽ
مىى األٍرًض أىٍجسىادى األىٍنًبيىاء:}، حيث النبي (2)كرد في السُّنَّة ـى عى رَّ   (3){.إفَّ اهللى حى

 وأحوال الناس فيو بيان حشر الخمق -2

 يىا:}فقاؿ "،بمكعظةو  خطيبان   اهلل رسكؿ فينا قاـعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: "
كفى  ًإنَّكيـٍ  النَّاسي  أىيُّيىا فىاةن  اهللً  ًإلىى تيٍحشىري ، عيرىاةن  حي َْْٔٚ إِ ...]غيٍرالن َِ ُٔدُه َوْظًدا َظ ًِ ُٕ ٍؼ  ِْ َل َخ ٚ َأوَّ َٕ ََم َبَدْأ َّْٚ ـَ ـُ  ٚ َّٕ

  (4){.{215}األكبقاء:[َؾِٚظِِغَ 

 

                                                 

 .[2955: حديث رقـ4/2270، ما بيف النفختيف /الفتف كأشراط الساعة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 (.18/92ج( انظر: النككم، المنياج )(2
، حديثه ]1531رقـ الحديث  :2/636 ،فضائؿ القرآف/باب في االستغفار ،سنف أبي داكدأبك داكد: [ ((3

 (.4/32(،)ج1527صحيح. انظر: األلباني: السمسمة الصحيحة برقـ)
باب فناء الدنيا كبياف الحشر يـك القيامة  :4/2194، الجنة كصفة نعيميا كأىميا، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4

 (.2860حديث رقـ
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حفاةن عراةن  يحشركف بالحديث أف الناس كالمقصكد، مختكنيف غير أم: {،غيٍرالن :}قكلو 
   (1).شيء منيـ دقى فٍ يي  كال ،معيـ يء شالعند ميبلدىـ في الدنيا،  رجكاخ كمابغير ختاف 

 كىافى  مىفٍ : فىيىقيكؿي  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسى  اهللي  يىٍجمىعي قاؿ:} أف رسكؿ اهلل  كعف أبي ىريرة 
، الشٍَّمسى  يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ  فىيىتًَّبعي  فىٍميىتًَّبٍعوي، شىٍيئنا يىٍعبيدي  يىتًَّبعي  الشٍَّمسى ، اٍلقىمىرى  يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ  كى يىتًَّبعي  اٍلقىمىرى  كى
 (2){.الطَّكىاًغيت الطَّكىاًغيتى  يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ 

{، أم: كؿ مف طغى بأف عبد مخمكقان مف فىٍميىتًَّبٍعوي  شىٍيئنا يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ :}المراد بقكلو 
فإنو يحشر مع مف عبده، كيتبعو إما مف  دكف اهلل تعالى غير المبلئكة عمييـ السبلـ كعيسى 

ْؿ وَ ]باب البحث عف الخبلص ببقاء االعتقاد فيو، أك مف باب قكلو تعالى: ُُ َّٕ ـْ ُدوِن إِ ُبُدوَن ِم ًْ َمٚ َت

ٚ َواِرُدونَ  ُتْؿ َْلَ ْٕ ََّْؿ َأ َٓ ُٛ َج  {9:}األكبقاء:[اهللِ َحَه

ٍمًؽ، ًمفى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  الشٍَّمسي  تيٍدنىى:}كقاؿ  تَّى اٍلخى  قىاؿى  - «ًميؿو  كىًمٍقدىارً  ًمٍنييـٍ  تىكيكفى  حى
ـي  مىٍي اًمرو  ٍبفي  سي ا فىكىاهللً : عى ا أىٍدًرم مى ؿي  الًَّذم اٍلًميؿى  أىـً  اأٍلىٍرًض، أىمىسىافىةى  ًباٍلًميًؿ؟ ًنييىعٍ  مى  اٍلعىٍيفي  ًبوً  تيٍكتىحى
مىى النَّاسي  فىيىكيكفي : »قىاؿى  - اًلًيـٍ  قىٍدرً  عى ًؽ، ًفي أىٍعمى ًمٍنييـٍ  كىٍعبىٍيًو، ًإلىى يىكيكفي  مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  اٍلعىرى  مىفٍ  كى

ًمٍنييـٍ  ريٍكبىتىٍيًو، ًإلىى يىكيكفي  ٍيًو، ًإلىى يىكيكفي  فٍ مى  كى ٍقكى ًمٍنييـٍ  حى ا اٍلعىرىؽي  ييٍمًجميوي  مىفٍ  كى امن  كىأىشىارى : قىاؿى  «ًإٍلجى
مَّى اهللً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى   (3){.ًفيوً  ًإلىى ًبيىًدهً  كى

َٓ ]،قاؿ اهلل تعالى:(4)كال ينجك يكمئذو إال مف آمف باهلل تعالى إيمانان يكافؽ شرعو ُع  َيْقَم  ٍَ َيْْ

َٓ َبُْقَن) ٍٛ َشٍِِٔؿ)88َمٌٚل َو ِْ ََ ـْ َأَتك اهللَ بِ َّٓ َم أم: كاف في الدنيا بقمبو مؤمفو  ، }الشعراء{.[( 89( إِ
، فيككف حالو مع (5)بمقتضى إيمانو، كجاء يكـ القيامة عمى ذلؾ عامؿو  خاؿو مف الشرؾ كالبدع

ـي  ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  ًفي وي المَّ  ييًظمُّييـٍ  سىٍبعىةه }:بقكلو كصفيـ النبي مف  ا مى شىابّّ  اٍلعىاًدؿي  اإٍلً  كى
بّْوً  ًعبىادىةً  ًفي نىشىأى  ؿه  رى فً  اٍلمىسىاًجدً  ًفي ميعىمَّؽه  قىٍمبيوي  كىرىجي ابَّا كىرىجيبلى مىٍيوً  اٍجتىمىعىا المَّوً  ًفي تىحى تىفىرَّقىا عى مىٍيوً  كى  عى

                                                 

 (.17/193ج( انظر: النككم، المنياج)(1
 .[182: حديث رقـ1/164، معرفة طريؽ الرؤية /اإليماف، ـ( ]مسمـ: صحيح مسم(2
: 4/2196، في صفة يـك القيامة أعاننا اهلل عمى أىكاليا /الجنة كصفة نعيميا كأىميا ،المصدر السابؽ( ](3

 .[2864حديث رقـ
 (.11/448جابف حجر، فتح البارم) ،(3/18( انظر: النككم، المنياج) (4
 (. 593السعدم، تفسير السعدم)ص ،(6/149جلقرآف العظيـ)( انظر: ابف كثير، تفسير ا(5
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ؿه  مىاؿو  مىٍنًصبو  ذىاتي  ةه اٍمرىأى  طىمىبىٍتوي  كىرىجي اؼي  ًإنّْي فىقىاؿى  كىجى ؿه  المَّوى  أىخى دَّؽى  كىرىجي تَّى أىٍخفىى تىصى  تىٍعمىـى  الى  حى
اليوي  ا ًشمى ؿه  يىًمينيوي  تيٍنًفؽي  مى اًلينا المَّوى  ذىكىرى  كىرىجي ٍينىاهي  فىفىاضىتٍ  خى   (1){.عى

 ذكر الشفاعة وتأكيد تعددىا -3

ف مف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، كمف الصالحيف ، فتكك يكـ القيامة دعدتتالشفاعة 
ز عف كثير مف خمقو ممف كمف المبلئكة، كاهلل تعالى الذم رحـ خمقو بيذه الشفاعات يتجاك 

، لكف الشفاعة ال تككف إال بإذف اهلل تعالى، فبل (2)ب يكـ القيامة برحمتو ككرمواقاستحؽ الع
، فيي لو كحده، يرحـ بيا مف يشاء مف  يممؾ أحده مف الخمؽ أف يشفع بغير إذف اهلل

َّٓ بِِْ٘ذِِٕف ...]: ، قاؿ (3)عباده ُع ِظَْْدُه إِ ٍَ ـْ َذا افَِّذي َيْن ، كال تككف في أحدو إال {366}البؼرة: [...َم
 ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًبشىفىاعىًتي النَّاسً  أىٍسعىدي :}إذا كاف مف أىؿ التكحيد، لقكؿ النبي 

ا المَّوي  اًلصن    (4){.نىٍفًسوً  ًقبىؿً  ًمفٍ  خى
 ومما ورد في السُّن ة النبوية من ذلك:

 الشفاعة العظمى  - أ

قكؿ  ، كدليميا(5)مف بيف سائر األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ  كىي خاصةه بنبينا محمدو 
كفى  النَّاسى  ابف عمر رضي اهلل عنيما المرفكع: "ًإفَّ  ثنا اٍلًقيىامىةً  ٍكـى يى  يىًصيري  نىًبيَّيىا تىٍتبىعي  أيمَّةو  كيؿُّ  جي

في  يىا يىقيكليكفى  في  يىا اٍشفىعٍ  فيبلى تَّى اٍشفىعٍ  فيبلى ـى  المَّوي  يىٍبعىثيوي  يىٍكـى  فىذىًلؾى   النًَّبيّْ  ًإلىى الشَّفىاعىةي  تىٍنتىًييى  حى قىا  اٍلمى
اٍلمىٍحميكدى".
(6)  

 فىييٍميىميكفى  كفي ركاية – ًلذىًلؾى  فىيىٍيتىمُّكفى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسى  اهللي  يىٍجمىعي :}كركاية قاؿ النبي 
مىى اٍستىٍشفىٍعنىا لىكٍ : فىيىقيكليكفى  - ًلذىًلؾى  بّْنىا عى تَّى رى نىا حى  -  آدىـ فىيىٍأتيكفى : قىاؿى  ىىذىا، مىكىاًننىا ًمفٍ  ييًريحى

 فىيىٍأتيكًني -لسبلـ يطمبكف شفاعتيـ، إلى أف قاؿكذكر مركر الناس عمى األنبياء عمييـ الصبلة كا

                                                 

 .[660: حديث رقـ1/133، مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة /األذاف، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 كما بعدىا. ،(229)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي، ( انظر: (2
 (.110( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(3
 .[6570: حديث رقـ8/117، صفة الجنة كالنار /الرقاؽ، بخارم( ]البخارم: صحيح ال(4
المباركفكرم، تحفة  ،(229)صشرح العقيدة الطحاكية الحنفي،  ،(3/35ج( انظر: النككم، المنياج)(5

 (.128/ 7جاألحكذم)
: حديث 6/86، قكلو:}عسى أف يبعثؾ ربؾ مقاما محمكدا{ /التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(6
 .[4718رقـ
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مىى فىأىٍستىٍأًذفي  بّْي، عى قىٍعتي  رىأىٍيتيوي  أىنىا فىًإذىا ًلي، فىييٍؤذىفي  رى ا فىيىدىعيًني سىاًجدنا، كى  يىا: فىييقىاؿي  اهللي، شىاءى  مى
مَّدي، ، اٍرفىعٍ  ميحى ٍع، قيؿٍ  رىٍأسىؾى  (1){.تيشىفَّعٍ  اٍشفىعٍ  تيٍعطىٍو، سىؿٍ  تيٍسمى

 ىل التوحيدمن أ ، ومن لم يعمل خيرًا قطُّ رئألىل الكبا شفاعة النبي  - ب

 اٍلكىبىاًئرً  أًلىٍىؿً  شىفىاعىًتي }: عف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل
 ،اهللي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى : ؿى قىا ًمفٍ  النَّارً  ًمفى  يىٍخريجي }:قىاؿى  النًَّبيَّ  أىفَّ  عف أنس بف مالؾ ، ك (2)أيمًَّتي{ ًمفٍ 

كىافى  ٍيرً  ًمفى  قىٍمًبوً  ًفي كى ا اٍلخى كىافى  اهللي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى : قىاؿى  ًمفٍ  النَّارً  ًمفى  يىٍخريجي  ثيَـّ  شىًعيرىةن، يىًزفي  مى  قىٍمًبوً  ًفي كى
ٍيرً  ًمفى  كىافى  اهللي  ًإالَّ  وى ًإلى  الى : قىاؿى  ًمفٍ  النَّارً  ًمفى  يىٍخريجي  ثيَـّ  بيرَّةن، يىًزفي  مىا اٍلخى ٍيرً  ًمفى  قىٍمًبوً  ًفي كى  مىا اٍلخى
ٍدرم ، (3){ذىرَّةن  يىًزفي  ًئكىةي، شىفىعىتً :  اهللي  يىقيكؿي :}قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كعف أبي سعيد الخي  اٍلمىبلى

شىفىعى  ، كى شىفىعى  النًَّبيُّكفى ، كى لىـٍ  اٍلميٍؤًمنيكفى ـي  ًإالَّ  يىٍبؽى  كى ةن  فىيىٍقًبضي  ،الرَّاًحًميفى  أىٍرحى  فىييٍخًرجي  النَّاًر، ًمفى  قىٍبضى
ميكا لىـٍ  قىٍكمنا ًمٍنيىا ٍيرنا يىٍعمى   (4){.قىطُّ  خى

مذىب أىؿ السُّنَّة كالجماعة جكاز الشفاعة عقبلن، ككجكبيا ككقكعيا حقيقةن بأدلة الكتاب  
ار لمف استحقيا منيـ ، كالسُّنَّة كالتي منيا ىذه األحاديث لمعصاة مف أىؿ التكحيد بعدـ دخكؿ الن

كلمف دخميا بالخركج منيا برحمة اهلل تعالى ككرمو، خبلفان لقكؿ الخكارج كالمعتزلة الذيف أنكركا 
الشفاعة لمعصاة مف المكحديف كخركج أحدىـ مف النار، كخبلفان لمف جعؿ الشفاعة لؤلنداد 

ثبات الشفاعة سعة إأدلة  ، كما تفيد(5)بمعتقده الفاسد كىكاه المنحرؼ مف أىؿ الضبلؿ كالكفر
رحمة اهلل تعالى، كبياف فضؿ التكحيد كثكابو، كتحيثي المسمميف عمى االستقامة كالصبر عمى 

 .كاتباع نبيو محمد  دينيـ، كتيرغّْب الناس كافة باإليماف بربيـ 
 بيان نياية أمر الناس بعد عرصات القيامة -4

يافي نياية أمر الناس يكـ القيامة، حيث قاؿ بو الناس إلى تصحيح العقيدة؛ ب مما دعا النبي 
نَّةً  أىٍىؿى  يىا مينىادو  فىيينىاًدم أىٍممىحى  كىٍبشو  كىيىٍيئىةً  ًباٍلمىٍكتً  : }ييٍؤتىى ًئبُّكفى  اٍلجى كفى  فىيىٍشرى يىٍنظيري  ىىؿٍ  فىيىقيكؿي  كى

كيمُّييـٍ  اٍلمىٍكتي  ىىذىا نىعىـٍ  فىيىقيكليكفى  ىىذىا تىٍعًرفيكفى  ًئبُّكفى  النَّارً  أىٍىؿى  يىا يينىاًدم ثيَـّ  رىآهي  قىدٍ  كى كفى  فىيىٍشرى يىٍنظيري  كى
                                                 

 .[193: حديث رقـ1/180، أدني أىؿ الجنة منزلة فييا/ اإليماف ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
: حديث 4/231، الشفاعة /صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ اهلل، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(2
 "صحيح".(:1/691ج)،(3714جكقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ) ،[2436رقـ
 .[193: حديث رقـ1/180، أدني أىؿ الجنة منزلة فييا /اإليماف ،مسمـ( ]مسمـ: صحيح (3
 . [183: حديث رقـ1/167، معرفة طريؽ الرؤية /اإليماف ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4
شرح العقيدة الطحاكية الحنفي،  ،(7/102جتفسير القرآف العظيـ)ابف كثير، ك  ،(3/35ج( النككم، المنياج)(5

 (.726)ص سعدمالسعدم، تفسير ال ،(235)ص
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كيمُّييـٍ  اٍلمىٍكتي  ىىذىا نىعىـٍ  فىيىقيكليكفى  ىىذىا تىٍعًرفيكفى  ىىؿٍ  فىيىقيكؿي  نَّةً  أىٍىؿى  يىا يىقيكؿي  ثيَـّ  فىييٍذبىحي  رىآهي  قىدٍ  كى ميكده  اٍلجى  خي
يىا مىٍكتى  فىبلى  ميكده  النَّارً  أىٍىؿى  كى ٍٜ ]قىرىأى: ثيَـّ  مىٍكتى  فىبلى  خي َِ ٍْ ِة إِْذ ُؿِِضَ إَْمُر َوُهْؿ ِْم َؽ ِذْرُهْؿ َيْقَم احَلْْسَ ْٕ َوَأ

ءً [... ٍفمىةو  ًفي ، كىىىؤيالى ِمُْقنَ ...]الدٍُّنيىا أىٍىؿي  غى ْٗ َٓ ُي  (1).{:4}مريم:[َوُهْؿ 

{، أم: قكلو   ًئبُّكفى ، كالمراد بذكر (2)"نظرلم رؤكسيـ كيرفعكف عناقيـأ يمدكف" :}فىيىٍشرى
إذ اآلخرة ال غفمة فييا،  ؛ىذه اآلية كالغفمة كعدـ اإليماف فييا: ىي غفمة مف لـ يؤمف في الدنيا

كالحديث يفيد دكاـ الجنة كخمكد أىميا كنعيميـ فييا، كدكاـ النار كخمكد أىميا كعذابيـ فييا، بعد 
يدعك لنزع الذم ، (3)السنة العدكؿمذىب أىؿ  ذاخركج مف استحؽ العذاب مف أىؿ التكحيد، كى

المقيـ لنعيـ االغفمة عف القمكب باإليماف، كالعمؿ لمفرار إلى اهلل تعالى مف العذاب الدائـ، ك 
 الخالد.

  

                                                 

 .[4730: حديث رقـ6/93، قكلو: }كأنذرىـ يـك الحسرة{ /التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 (.11/420ج( ابف حجر، فتح البارم)(2
 القسطبلني، إرشاد السارم ،(19/52جالعيني، عمدة القارم) ،(22/597ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(3
 (. 7/233ج)
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 الفصل الثالث

 المنيج النبوي في تصحيح عقيدة غير المسممين

 

لمناس كافة عربييـ كعجمييـ، مبشران لمف يتبعو فيؤمف  نبيو محمدان  سؿ اهلل تعالىأر 
باهلل كيعمؿ بمقتضى ىذا اإليماف، كمنذران كمخكفان لممعرض بما ينتظره مف الشدة كالعقاب، قاؿ 

ثَ ]:اهلل  ـْ َـّ َأ
ِذيًرا َوَفُِ َٕ ِس َبِنًرا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ ـَ  َّٓ ََْٚك إِ ِْ قنَ َوَمٚ َأْرَش ُّ َِ ًْ َٓ َي ِس    (1).{39}سبل:[َر افَّْٚ

ٍيري :دعا أمتو لتقتدم بو في ذلؾ، فقاؿ  كىدمه  في دعكتو منيجه  كقد كاف لمنبي    }كىخى
{ ىيدىل اٍلييدىل مَّدو  (2).ميحى

  (3)كمذىبو. أم: أحسف طريؽ الداللة كاإلرشاد إلى اهلل تعالى، طريؽ محمدو  

دعكتو  في عمى ما يتيسر جمعو مف منيج النبي  كفي ىذا الفصؿ نقؼ بعكف اهلل  
لتصحيح عقيدة أصناؼ الكفار مف الناس، عسى اهلل أف يفتح عمينا؛ فنقتفي أثر نبينا في ذلؾ 

 فنفمح في الداريف.
  

                                                 

 (.680السعدم، تفسير السعدم)ص ،(6/518ج، تفسير القرآف العظيـ)( انظر: ابف كثير(1
 .[867: حديث رقـ2/592، تخفيؼ الصبلة كالخطبة /الجمعة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 (.6/154ج( انظر: النككم، المنياج)(3
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 المبحث األول
 المنيج النبوي في تصحيح عقيدة الكفار من العرب 

 
 المطمب األول: التعريف بالكفر وأنواعو

 عريف بالكفرالتأواًل: 

الكفر في المغة: التغطية كالستر لما حقو الظيكر، كسمي الكافر بيذا االسـ لتغطية  
  (1)اإليماف في قمبو كستره بالكفر.

 معو كاف سكاءه  ،كرسمو باهلل يمافاإل عدـ الكفرالكفر شرعان: قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل: " 
 اتباعان  أك كبران  أك حسدان  ،كمو ىذا عف إعراض أك كريب شؾ بؿ ،تكذيب معو يكف لـ أك تكذيب
  (2)".الرسالة اتباع عف الصارفة األىكاء لبعض

 ":  بعد بو اإليماف تعالى اهلل افترض مما شيئان  جحد مف صفة الديف في ىك كقاؿ ابف حـز
 عمؿ أك ،معان  بيما أك ،قمبو دكف بمسانو أك ،لسانو دكف بقمبو إليو الحؽ ببمكغ ؛عميو الحجة قياـ
      (3)".اإليماف اسـ عف بذلؾ لو مخرج بأنو النص جاء بلن عم

 الكفر أقسامثانيًا: 

 أكبر مخرجه مف الممة، ككفره أصغر ال يخرج مف الممة.  الكفر نكعاف، كفره 
 ، منيا:أنواع، وىو ، ويوجب البراء من صاحبوالنوع األول: الكفر األكبر الذي يخرج من الممة

َب بِٚحَلؼِّ َدَّٚ ]هلل تعالى:، كدليمو قكؿ اكفر التكذيب .1 ذَّ ـَ ِذًبٚ َأْو  ـَ ى َظَذ اهللِ  ـِ اْؾَسَ َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط َوَم

ـَ  ٚؾِِري َُ ِْ ََّْؿ َمثًْقى فِ َٓ َْٔس ِْم َج {79}العـؽبوت:[َجَٚءُه َأَف
(4)    

                                                 

كقيؼ كالت، لمناكما ،(2/535ج)الفيكمي، المصباح المنيرك  ،(5/144ج) ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب(1
 (.282عمى ميمات التعاريؼ )ص

 (.12/335ج)مجمكع فتاكل ،ابف تيمية( (2
 (.1/49ج)اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،ابف حـز ((3
 (.2/70ج) الدرر السنية في األجكبة النجدية ابف قاسـ، ( انظر:(4
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 ،فزعـ لو الشريؾ اهلل عمى ببأف كذ ظممان ممف كاف ظممو في العقيدة؛ أشد أحد الأم:  
أينزؿ كالقرآف الذم  ، بالنبي محمد كذَّب أك ،ويإل كالباطؿ الضبلؿ مف عميو ىك ام نسبأك 
  (1)ليؤالء. أكلن لم النار في إف ،وعمي

كفر اإلباء كاالستكبار مع التصديؽ، ككفر إبميس عميو لعنة اهلل، كدليمو قكؿ اهلل  .2
ََدَم َؾَسَجُد َوإِْذ ]:تعالى ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ ـَ ُؿ َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ َّٓ إِْبَِِٔس َأَبك َواْشَت وا إِ

ـَ  ٚؾِِري َُ  {45}البؼرة:[اف

 ان إكرام لو كدسجلاب لمبلئكةأمر ا حيف  دـألبييـ آ تكريمو لمناس اهلل تعالى ذكري 
ظياران  استعظامان لنفسو التي انطكت بفعمو  ،امتنع إبميس إالجميعان بالسجكد  فأطاعكه لفضمو، كا 

، كىكذا كاف حاؿ عمماء الييكد (2)فأصبح ممف يستحؽ العقاب بيذه المعصية ،كفرىذا عمى ال
كحاربكىا مع اعتقادىـ  في المدينة، ككبار كفار قريش في مكة عندما ردكا دعكة النبي 

مـ (3)بصدقو ، كينسحب ىذا الحكـ عمى مف قاـ برد أحكاـ الشرع، كلك بمسألة كاحدة منو مما عي
 بالضركرة.   

ـه َأْن َتبَِٔد َهِذِه َأَبًدا]شؾ، كدليمو قكلو تعػالى:كفر ال .3 ِسِف َؿَٚل َمٚ َأُط ٍْ  (35) َوَدَخَؾ َجََّْتُف َوُهَق َطَِٚلٌ فَِْ

ًبٚ) َوَمٚ  َِ ََ ٚ ُمْْ َٓ ا ِمْْ َِجَدنَّ َخْرً َٕ ـْ ُرِدْدُت إَِػ َرِّبِّ 
ًٜ َوَفئِ َّ

َٜ َؿٚئِ َٚظ ـه افسَّ   }الؽفف{.[( 36َأُط

أف صاحب ىذا المثؿ المضركب لمعبرة أعطاه اهلل مف الدنيا، فاغتر بذلؾ  المراد باآلية: 
كافترل عندما دخؿ جنتو كرأل ما فييا، فراقو حيسنيا كغرتو زىرتيا، فتكىـ أنيا ال تفنى أبدان، 
فكفر بإنكار البعث، كقاؿ مستيزئان كمتيكمان زيادة منو في الكفر: أنو إف قامت الساعة كرجع إلى 

  (4)سييجزل بخيرو مف ىذه الجنة.ربو؛ فإنو 

ِذُرواَوافَّذِ ...]كفر اإلعراض، كدليمو قكلو تعالى: .4 ْٕ ُروا َظَمَّ ُأ ٍَ ـَ ـَ  ِرُضقنَ  ي ًْ   {4}األحؼاف:[ُم

                                                 

 (.1/512جالشنقيطي، العذب المنير) ،(17/562جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (1
 (.6التركي كآخركف، التفسير الميسر )ص ،(1/86ج( انظر: الشككاني، فتح القدير)(2
الدرر السنية في األجكبة  ابف قاسـ، ،(41)ص حيارل في أجكبة الييكد كالنصارلىداية الابف القيـ، ( انظر: (3

 (.2/71ج) النجدية
الدرر السنية في  ابف قاسـ،(، 477(، السعدم، تفسير السعدم)ص5/171( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)ج(4

 (. 2/71)ج األجكبة النجدية
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خكفكا بالقرآف بتأكيد البعث كالجزاء، كقامت عمييـ الحجة، كباف ليـ  أم: أف حاؿ الكفار لما
  (1)كال مستعديف لو. ر قابميف لئليماف،الدليؿ بذلؾ، لـ يتعظكا كاستمركا مكليف غي

َٓ ]:كفر النفاؽ، كدليمو قكلو  .5 ْؿ  ُٓ ُِقَِبِْؿ َؾ ُروا َؾُىبَِع َظَذ ُؿ ٍَ ـَ ُْؿ َآَمُْقا ُثؿَّ  ََٖنَّ قنَ َذفَِؽ بِ ُٓ ََ ٍْ   [َي

، يخبر اهلل تعالى عف المنافقيف الذيف أظيركا اإلسبلـ كأبطنكا الكفر رغـ قياـ األدلة {4}ادـافؼون:
بغيان  أنيـ إنما قيدر عمييـ ىذا الحاؿ لرجكعيـ عف اإليماف إلى الكفر، مى صدؽ النبي ع

  (2)منيـ، كاختياران لمضبلؿ عمى اليدل.

 ىذه كنحكىا مف ألفاظ الكفر، فمف كقع في كفر السب، كسب الذات اإلليية أك سب الديف،  .6

، كىذا الكفر كفر استيزاء أي أك آياتو  باهلل تعالى كاالستيزاء ضان،األمكر مف غير إكراه فيك كافره
 أصؿ ألف ديف اإلسبلـ؛ مف مخرجه  كفره فيك  أك االستيزاء برسكلو أك شيءو مف أحكاـ دينو،

 ليذا مناؼو  ذلؾ مف بشيءو  كاالستيزاء كرسمو، دينو تعالى، كتعظيـ اهلل تعظيـ عمى مبنيه  الديف
يزؿ، أك أثناء مشاجرةو، أك مجاممة المناقضة، كلك كاف ذلؾ حاؿ ال أشد لو كمناقض األصؿ،
في غزكة  باهلل كرسكلو كدليؿ ذلؾ ما نزؿ في بعض المنافقيف السابيف المستيزئيف ،(3)لمكفار

ُٛ ُؿْؾ َأبِٚهللِ َوَآَيٚتِِف َوَرُشقفِفِ ]تبكؾ باهلل كرسكلو، قاؿ تعالى: ًَ ِْ َٕ َُٕخقُض َو  َّْٚ ـُ ََم  َّٕ َـّ إِ قُف َُ َٔ ْؿ َف ُٓ َْٖفَت ـْ َش
 َوَفئِ

ِزُئقَن) ْٓ ُْْتْؿ َتْستَ ُْؿ 65ـُ ََٖنَّ ًٜ بِ ٍَ ْب َضٚئِ ذِّ ًَ ُٕ ْؿ  ُُ ٍٜ ِمْْ ٍَ ـْ َضٚئِ ُػ َظ ًْ َٕ ْؿ إِْن  ُُ َد إِيََمِٕ ًْ ْرُتْؿ َب ٍَ ـَ تَِذُروا َؿْد  ًْ َٓ َت )

ُٕقا ُُمِْرِمَغ) ٚ }التوبة{.[(66ـَ
(4)   

ألف د كفر؛ ، فمف أبغض اإلسبلـ، أك شيئان مف أحكامو، كلك كاف يعمؿ بو فقبغضالكفر  .7
َزَل ]، قاؿ تعالى:(5)ينافي تعظيـ شعائر اهلل كالخضكع كاالنقياد لوذلؾ  ْٕ ِرُهقا َمٚ َأ ـَ ُْؿ  َذفَِؽ بََِٖنَّ

                                                 

الدرر  ابف قاسـ،(، 13/10(، صديؽ خاف، فتح البياف)ج20/159التفسير البسيط )ج ،لنيسابكرما( انظر: (1
 (.2/71)ج السنية في األجكبة النجدية

ابف (، 8/125آف العظيـ)ج(، ابف كثير، تفسير القر 18/124( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)ج(2
 (.2/71)ج الدرر السنية في األجكبة النجدية قاسـ،

 األثرم، اإليمافك  ،(342السعدم، تفسير السعدم)ص ،(7/557ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(3
 (.248)ص
 (.4/69ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(4
 (.248)ص أىؿ السنة كالجماعةعند اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو  ،( انظر: األثرم(5
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ؿْ  َْٖحبََط َأْظََمَْلُ ْؿ ُثؿَّ ]:، كقاؿ {:}حمؿد:[اهللُ َؾ ُٓ قَك ؾََِٔم َصَجَر َبَْْٔ ُّ ُِّ ِمُْقَن َحتَّك َُيَ ْٗ َٓ ُي َؾََل َوَربَِّؽ 

قا َتْسًَِِٔم َٓ ََيُِد  ُّ ِِّ َٝ َوُيَس ْٔ َّٚ َؿَو ْؿ َحَرًجٚ ِِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ  .{76}الـساء:[وا ِْم َأ
بيـ كالتشبو بيـ في خصائص الة الكفاراكفر مك  .9 اعتقادىـ، ، بنصرتيـ عمى المسمميف، أك حي

، (1)فمكاالة اهلل تعالى كأىؿ دينو في مقابؿ مكاالة األعداء مف الكفار ضدَّاف ال يجتمعاف
ضيات اإليماف تكجب مكاالة أىؿ اإلسبلـ كحبيـ كنصرتيـ، كبغض أىؿ الكفر ألف مقت

، قاؿ تعالى ناىيان (2)األعداء كمقاطعتيـ كمعاداتيـ، كاعتقاد أنيـ حرب عمى اإلسبلـ كأىمو
ِمَِْغ ]عف مكاالتيـ: ْٗ ـْ ُدوِن اُد ََٔٚء ِم

ـَ َأْوفِ ٚؾِِري َُ ِمُْقَن اف ْٗ ، كقاؿ {39:}آل عؿران[...َٓ َيتَِّخِذ اُد
ْقَم افيَّٚدِِغَ ]:محذران مف مكاالتيـ ََ َٓ َُّيِْدي اف ْؿ إِنَّ اهللَ  ُٓ ُف ِمْْ َّٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقْلَُّ ، {62}ادائدة:[َوَم

كىذه الكالية متفاكتةه في حكميا، فقد تكجب الكفر كالخركج مف اإلسبلـ، كقد تكجب اإلثـ 
لكفار فيما اختصكا بو ككاف مف شعاراتيـ مذمكـ بكؿ الكبير، كعمى كؿ حاؿ فإف التشبو با

   (3)أحكالو.
 النوع الثاني: الكفر األصغر الذي ال يخرج من الممة.

 مف ألىنىو الزجر؛ سبيؿ عمى الذنكب بعض عمى رعفي الش مف الكفر أيطمؽ القسـىذا  
ـ، كشفاعة لكنو ال يناقض أصؿ اإليماف، كال يسمب صاحبو حصانة اإلسبل الكفر،أىؿ  خصاؿ

 دكفإذا شاء اهلل تعالى  العذاب لصاحبو قتضً ي الذنكب، كبائر مفىك ك الشافعيف يكـ القيامة، 
، ككؿ نصو شرعي يذكر فيو الكفر كلـ يصؿ لمكفر األكبر فيك كفره أصغر، النار في خمكدال

 ، منيا:(4)كىذا الحكـ ينسحب عمى الشرؾ األصغر أيضان، كأمثمتو كثيرة

قائؿ: لكال ىك نسبة نعـ اهلل تعالى إلى غيره بالمساف دكف اعتقاد، كأف يقكؿ كفر النعمة، ك  .1
فبلف لما حدث كذا، أك بتسمية األبناء عبد النبي، أك عبد الحسيف كنحك ذلؾ، فيذا كمو ال 

َٜ اهللِ ُثؿَّ ُيُُِْْروََنَٚ]يجكز، كدليؿ ذلؾ قكؿ اهلل تعالى: َّ ًْ
ِ ِرُؾقَن ٕ ًْ  (5).{94}الـحل:[...َي

 النّْسىاءي  أىٍىًميىا أىٍكثىري  فىًإذىا النَّارى  :}أيًريتي كدليمو قكؿ النبي  اف العشير كاإلحساف،كفر  .2

                                                 

 (.2/214ج( انظر: فتح البياف صديؽ خاف)(1
  (.307إلى صحيح االعتقاد)ص الفكزاف، اإلرشادك  ،(5/218( انظر: الشنقيطي، العذب المنير)ص(2
 (.83)ص ابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ( انظر: (3
 (.252،249،238)ص األثرم، اإليماف( انظر: (4
 (. 249)صاألثرم، اإليمافك  ،(20/76جالرازم، مفاتيح الغيب) ،(5/36جمعالـ التنزيؿ )البغكم، ر: ( انظ(5
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،} :}يىٍكفيٍرفى  ًبالمًَّو؟ أىيىٍكفيٍرفى  ًقيؿى  يىٍكفيٍرفى يىٍكفيٍرفى  اٍلعىًشيرى  قىاؿى ٍحسىافى  كى  الدٍَّىرى  ًإٍحدىاىيفَّ  ًإلىى أىٍحسىٍنتى  لىكٍ  اإٍلً
ا قىالىتٍ  شىٍيئنا ؾى ًمنٍ  رىأىتٍ  ثيَـّ  ٍيرنا ًمٍنؾى  رىأىٍيتي  مى   (1)قىطُّ{. خى

في الحديث ما يككف مف النساء مف إنكار إحساف الزكج كعشرتو كفران،  ى النبي سمَّ  
ألنو مف قبيح األفعاؿ التي تينًقص اإليماف، كتجمب اآلثاـ، ليفيد أف شكر النعـ كاإلحساف 

شكر العشير كالمحسف، كأف ىذا الحكـ عاـه لمزكجة كغيرىا فريضة، كأف اإليماف يزيد بفعؿ البر ك 
   (2)مف أىؿ التكميؼ في اإلسبلـ.

مىؼى ًبغىٍيًر اهلًل فىقىٍد كىفىرى كىأىٍشرىؾ{.الحمؼ بغير اهلل تعالى، لقكؿ النبي  .3 :}مىٍف حى
(3)  

أنو يقتضي تعظيـ المحمكؼ بو، كحقيقة  الحكمة مف النيي عف الحمؼ بغير اهلل  
كقد أجمع أىؿ السُّنَّة عمى أف الكفر كالشرؾ  ظيـ مختصة باهلل كحده، فبل يضاىى بو أحده،التع

أصغره ال يخرج صاحبو مف اإلسبلـ، إال إذا كانت عظمة المحمكؼ بو كفره في ىذا الحديث أنو 
     (4)في قمب الحالؼ كعظمة اهلل تعالى.

كيـٍ  يىٍضًربي  كيفَّارنا بىٍعًدم اتىٍرًجعيك  :}الى قتاؿ المسمميف بغير حؽ، قاؿ النبي  .4  ًرقىابى  بىٍعضي
.}   (5)بىٍعضو

كالتسمح بحممو  أم: التَّسىتُّر المراد بالكفر في الحديث: ىك النيي عف التَّكىفًُّر بالسبلح، 
ال لقتاؿ عدككـ، فتكف أفعالكـ ىذه تشبو أفعاؿ الكفار في تسمحيـ المسمميف،  لمقتاؿ فيما بيف

، كىذا الكفر ال ييفقد صاحبو صفة اإليماف، كال يخرجو مف الممة باتفاؽ لضرب رقاب المسمميف
    (6)أئمة اإلسبلـ.

ا النَّاسً  ًفي :}اٍثنىتىافً الميت، كدليمو قكلو  عمى كالنياحة النسب، في الطعف .5 : كيٍفره  ًبًيـٍ  ىيمى
ةي  النَّسىبً  ًفي الطٍَّعفي  مىى كىالنّْيىاحى يًّْت{. عى اٍلمى

(7) 
                                                 

 .[29: حديث رقـ1/15، كفراف العشير، ككفر دكف كفر /اإليماف، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
ثرم، األك  ،(1/89جابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم) ،(8/204ج)الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار( انظر: (2

 (. 250)صاإليماف
 .رجالو رجاؿ مسمـ ،[(10/249جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (3
 (.250)صاألثرم، اإليمافك  ،(23/175ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(4
 .[4405: حديث رقـ5/177، حجة الكداع /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5
 األثرم، اإليمافك  ،(6/445جقسطبلني، إرشاد السارم)ال ،(1/324ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(6

 (.251)ص
 . [67حديث رقـ :1/82، إطبلؽ اسـ الكفر عمى الطعف في النسب كالنياحة /اإليماف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(7
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حرمة الطعف في النسب كالنياحة، كأف ذلؾ مف أعماؿ الكفار كأخبلؽ  أفاد الحديث 
الجاىمية، قد يؤدم إلى الكفر، ألف المعاصي بريد الكفر، فالطعف في النسب يكجب القذؼ، 
ظيار التَّسخُّط لما قدره اهلل  كالقذؼ مف الكبائر، كالنياحة مف قبيؿ التشنيع عمى القدر، كا 

  (1)تعالى.
 كفر العرب في عصر النبوةالمطمب الثاني: 

 الذيف المبلحدة سكل الدىرية جميع اإلنس يقركف بالخالؽ، كذلؾ مستقره في فطرىـ، 
َّٕك ]قاؿ تعالى: ،(2)جحكدان  ينكركف الخالؽ َٖ َـّ اهللُ َؾ قُف َُ َٔ ْؿ َف ُٓ ََ َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ ـْ َشَٖفَْت

َوَفئِ

قنَ  ُُ َؾ ْٗ خرف:[ُي ؿ تكحيد الربكبية عندىـ، بؿ ىك إقراره ، لكف إقرارىـ ىذا ال يفيد كما{98}الزُّ
نكار تعدد أسماء كصفات الرب  محدكد كمشكبه بالشرؾ كا 

عقائد العرب في  تنكعت، لذلؾ (3)
 ؤمفي كاف مف كمنيـ ،مف كاف ينكر الخالؽ منيـف في كفرىـ؛ أصنافان  كاكانفعصر النبكة، 

ار بأصنافيـ عمى عدـ قبكؿ دعكة ، كاجتمع ىؤالء الكف(4)مبعثل رانككا   خالؽ مع خمؿو البربكبية 
َْٚ ]، قاؿ اهلل تعالى:(5)كمحاربتيا كحاؿ سابقييـ مف الكفار مع أنبيائيـ النبي  ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ َو

ْقِل ُؽُروًرا َوفَْق َصٚءَ  ََ ًٍْض ُزْخُرَف اف ْؿ إَِػ َب ُٓ ُو ًْ ِـّ ُيقِحل َب ِْٕس َواجِل َٔٚضَِغ اإِل ا َص بِلٍّ َظُدوًّ َٕ ؾِّ  ُُ َمٚ  َربهَؽ  فِ

ونَ  َسُ ٍْ ُِقُه َؾَذْرُهْؿ َوَمٚ َي ًَ  .{223}األكعام:[َؾ

كبناءن عمى ىذه األصناؼ يمكف تقسيـ كفر العرب إلى صنفيف، الصنؼ األكؿ: الدىرية  
، كالصنؼ الثاني: مف ينكركف تكحيد العبادة، كدعكة المبلحدة الذيف ينكركف كجكد الرب 

 ، كىـ األغمب.النبي 
  (6)الشيء. حاد، كاإللحاد ىك الميؿ كالبعد عفاإللكفر  :الصنف األول

  (7)بإنكار الخالؽ.التكحيد كشرعان: ىك الميؿ عف 
                                                 

 (.251)صاألثرم، اإليمافك  ،(2/57جكالنككم، المنياج) ،(8/64ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(1
 (.8/482ج( ك)2/241جة، مجمكع الفتاكل)( انظر: ابف تيمي(2
ابف عاشكر، ك  ،(2/524جابف حجر، فتح البارم) ،(10/343ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(3

 (.15/236ج( ك)13/64ج) التحرير كالتنكير
 (.16/172ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(4
 (. 269لسعدم، تفسير السعدم)صا ،(4/222ج( انظر: صديؽ خاف، فتح البياف)(5
 (.3/389ج) ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب(6
 (.3/388جابف منظكر، لساف العرب) ،(4/236ج) ( انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث(7
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َٔٚ ]قاؿ تعالى مخبران عف ىذا الصنؼ مف الكفار:  ْح َٕ قُت َو ُّ َٕ  َٚٔ ْٕ َُٔٚتَْٚ افده َّٓ َح َوَؿُٚفقا َمٚ ِهَل إِ

ْهرُ َومَ  َّٓ افدَّ َْٚ إِ ُُ ِِ    {35}اجلاثقة:[...ٚ ُُّيْ

، (1)المراد بالدىر في اآلية: ىك مركر الميالي كاألياـ، كالدىر في األصؿ مدة بقاء الدنيا 
كالمراد بمكتيـ كحياتيـ: اعتقادىـ بزعميـ أف حياتيـ تقـك عمى تككيف الدىر لخمقتيـ، فيكجدكف 
 في ىذه الحياة، كأف مماتيـ يككف أيضان بأسباب يقضييا الدىر لفنائيـ، فتتجدد بذلؾ حياة

نكار البعث كما (2)الناس؛ فيخمؼ بعضيـ بعضان  ، فجمعكا بيذا الكفر بيف إنكار الرب الخالؽ، كا 
   (3)فيو.

 .: من ينكرون توحيد العبادة، ودعوة النبي الصنف الثاني

 .وأصنافو متعددةكفر العبادة،  - أ
َٔٚءَ ...]قاؿ تعالى:عبدة األصناـ،  .1

ـْ ُدوِِٕف َأْوفِ ُذوا ِم َ ـَ اَّتَّ ٚ إَِػ  َوافَِّذي َٕ ُبق رِّ ََ ُٔ
َّٓ فِ بُُدُهْؿ إِ ًْ َٕ اهللِ  َمٚ 

ك ٍَ مر:[ ...ُزْف   {4}الزُّ

 إال كىاعبد ماكزعمكا أنيـ  بذلؾ، أشرككاكالكا األصناـ بعبادتيا مف دكف اهلل ف كالذيفأم: 
نيا قياسان منيـ بعقكليـ الفاسدة عمى حاؿ ممكؾ الد ،إليو يقربيـ اهلل عند ليـ ان عيشفلتككف كسيطان ك 

  (4)الذيف ال تصؿ إلييـ الرعية لطمب حكائجيا إال بشفاعة كاستعطاؼ الكزراء كالكجياء.

كأنو  بطبلنياعبدة الككاكب، قاؿ تعالى منكران عمى ىذا الصنؼ مف الكفار عبادتيـ، مبينان  .2
ًَْرى]:(5)رب الككاكب كمدبر أمرىا، كأنيا ال تستحؽ العبادة ُف ُهَق َربه افنِّ َّٕ      {:5جم:}الـَّ [َوَأ

و بالذكر دكف غيره مف النجـك    الشعرل ىك اسـه لكككب شديد الكىج في السماء، كخصَّ
كالككاكب كىك ربيا كرب كؿ شيء؛ ألف خزاعة كانت تعبده مف دكف اهلل، كمف لـ يعبده غيرىا 

                                                 

 (.12/429ج) ( انظر: صديؽ خاف، فتح البياف(1
 (.25/362,361ج)كر، التحرير كالتنكير،ابف عاش(16/171،170جالجامع ألحكاـ القرآف)انظر:القرطبي، ((2
 (.501التفسير الميسر )ص التركي، ،(27/232ج) ( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب(3
 (.717)ص السعدم، تفسير السعدم ،(7/108ج) ( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ(4
 .(13/176ج) صديؽ خاف، فتح البياف ،(21/75جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (5
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ليس مف العرب كاف يعظمو كيعتقد تأثيره في العالـ، فأعمميـ اهلل تعالى أنو مخمكؽه مربكبه ك 
.     (1)برب، كال يستحؽ العبادة، كال التعظيـ باعتقاد تأثيره في الككف، كأف ذلؾ باطؿه ككفره

بالركـ  ان تأثر ، كسجكدىـ لمصميب، كفر نصارل العرب، كذلؾ بزعميـ ألكىية عيسى  .3
، كمف جاكر الرـك ككاف مف أعكانيـ (2)الذيف يعتقدكف ىذا المعتقد الفاسد، كنصارل نجراف

، كما تيكد بعض العرب متأثريف (3)ـ في الجزيرة العربية كببلد الشاـ كالعراؽكأكليائي
باختبلطيـ بالييكد، كدعكتيـ مف الييكد لدينيـ في كقتو مف الزمف كاف الييكد يطمحكف فيو 

     (4)لذلؾ.
المجكس طمبان كفر مجكسية العرب، فقد اعتنؽ بعض العرب لممجكسية الختبلطيـ بالفرس  .4

، حيث (5)ش، كقربةن لممكؾ فارسألسباب العي ، كالمجكس يقركف بالرب، لكف إقرارىـ مختؿه
، أحدىما (6)أرادكا تنزيو الرب عف تقديره لمشر فكقعكا في الشرؾ؛ أف اعتقدكا بإلييف اثنيف

لمخير، كسمكه النكر، كىك اهلل تعالى المستحؽ لمعبادة، كاآلخر لمشر، كسمكه الظممة كىك 
ركيـ في العبادة؛ فمف الطبيعي ألمثاؿ ىؤالء الضبلؿ أف يصرفكا ، أما عف ش(7)الشيطاف

، كقد تمخضت عف (9)، كينكركف اآلخرة(8)العبادة لغير اهلل تعالى، فقد كانكا يعبدكف النار
. ىذا الديف أحكاـه    (10)شنيعة، ال تستسيغيا الفطر السميمة، منيا إباحة نكاح المحاـر

 
                                                 

ابف ك  ،(7/467جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(17/119ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(1
 (.27/91ج) عاشكر، التحرير كالتنكير

الحمبي،  ،(2/50جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(4/103جانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)( (2
 .(3/235جالسيرة الحمبية )

 (.4/280جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ) ،عميجكاد ظر: ( ان(3
 جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ،(5/438،284ج) ( انظر: الحمكم، معجـ البمداف(4
 (.12/90ج)

الحمبي، السيرة  ،(2/75،73جكتاريخ بف خمدكف) ،(5/104ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(5
 (.1/141جالحمبية)

 (.13/213ج( ك)9/346ج( ك)5/565ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(6
كابف  ،(86( الرازم، اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف)ص1/232ج( انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ)(7

 .(7/75تيمية، مجمكع الفتاكل)ج
 (.17ىداية الحيارل )صابف القيـ، ( انظر: (8
 (.1/172جاني، الممؿ كالنحؿ)( انظر: الشيرست(9

 (.17ىداية الحيارل )صابف القيـ، ( انظر: (10
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 .رد دعوة النبي ب كفرٌ  - ب
في صحتو مف ف تيق، كالجحكد ىك إنكار حقيقة الشيء ظاىران، مع العمـ كالكفر جحكدو  .2

، قاؿ اهلل تعالى كاصفان جحكد الكفار كمصبران لنبيو (1)الباطف
َؽ ]:(2) ُٕ ُف َفَْٔحُز َّٕ ُؿ إِ َِ ًْ َٕ َؿْد 

َـّ افيَّٚدَِِغ بَِآَيِٚت اهللِ
ََٕؽ َوَفُِ ُبق ذِّ َُ َٓ ُي ُْؿ  قُفقَن َؾَِ٘نَّ َُ   {44}األكعام:[ ََيَْحُدونَ  افَِّذي َي

 فاصبر الظاىر، في لؾ قكمؾ تكذيب بسبب الحزفى  ما يصيبؾ مف نعمـل إناأم:  
كحسدىـ؛ حبان ظمميـ ل كلكنيـ صدقؾ، يعتقدكف بؿ أنفسيـ، قرارة في يكذبكنؾ ال فإنيـ؛ كاطمئف

 البراىيفدعكتؾ لمتكحيد، كيردكف ما جئتيـ بو مف  جحدكففي الرياسة كالكجاىة كالشرؼ، ي
، كمف سمع (3)كىذا القكؿ يدخؿ فيو كفار قريشو  ، ككجكب طاعتؾ كاتباعؾصدقؾ عمى الكاضحة
  (4).المجكس الفرسك كبمغتو دعكتو فردىا، مف العرب كالييكد كالنصارل  بالنبي 

 ردان  ب صناديد قريش عند محاجتيـ لمنبي ، كقد كاف ىذا مف دألبعثا إنكارب كفره  .2
ًِيََٚم َوِهَل ]عالى مخبران بحاليـ:، قاؿ ت(5)لدعكتو ِٔل اف ـْ َُيْ ُف َؿَٚل َم ََ ِْ َِِٕسَ َخ َب َفَْٚ َمثًََل َو َوَْضَ

عف إحياء العظاـ بعد أف بميت  فالسؤاؿ ىنا مف منكرم البعث لمنبي  ،{89}يس: [َرِمٔؿٌ 
 تبلشت، كىذا رده لمرسالة بإنكار قيصد بو أنو ال أحد يستطيع أف يحيي العظاـ بعد أف

    (6)البعث، كتعمؽه في الكفر بإنكار قدرة اهلل تعالى كذلؾ بقياسيا عمى قدره المخمكؽ.
ففعؿو أك  كبلـو ر مف كاد لمنبي ب، فقد أجمع العمماء عمى كفكفره بالكيد لمنبي  .3  كاف ، كا 

مؤمنان باهلل كرسكلو، كميقرَّان بحرمة كيده، إال أف يككف مضطران لذلؾ مكرىان  الكائد ىذا
مف كيد كفار قريش، كبياف عاقبتيـ برد كيدىـ  ، كقد بيف اهلل تعالى حفظو لنبيو (7)عميو

                                                 

 (.764)ص، الكمياتالكفكم ،(3/106ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(1
 (.131التفسير الميسر )صالتركي كآخركف، ( انظر: (2
صديؽ خاف، فتح  ،(3/251جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(3/136ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(3

 (.131التفسير الميسر )صالتركي كآخركف،  ،(4/130جالبياف)
ابف  ،(1/371جابف األثير، الكامؿ في التاريخ) ،(3/83ج( ك)2/27ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(4

 (.6/476ج( ك)4/361جكثير، البداية كالنياية)
 (.200كصحيح السيرة النبكية لؤللباني)ص ،(15/58ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(5
 (.699( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(6
 (.306)ص األثرم، اإليماف( انظر: (7
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ُروَن ]عمييـ، فقاؿ تعالى:  ُُ ّْ ُِقَك َأْو ُُيِْرُجقَك َوَي ُت َْ ُْٔثبِتُقَك َأْو َي
ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ُر بَِؽ افَِّذي ُُ ّْ َوإِْذ َي

ـَ  ُر اهللُ َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري ُُ ّْ   {41}األكػال:[َوَي

، كرعايتو لو، كذلؾ حيف اجتمع رؤكس في ىذه اآلية بياف فضؿ اهلل تعالى عمى نبيو  
فية بالخبث كالخديعة، فتشاكركا عمى إثباتو،  الكفر في قريشو عمى كيده، كالكيد ىك التدبير في خي

عمو  أم: تقييده كحبسو، أك قتمو، أك نفيو مف بمده مكة المكرمة، بعد أف فقد نصرة القرابة بمكت
كرد مكرىـ، فجعؿ ذلؾ الحدث سببان لخركجو؛ حتى يرجع إلييـ  أبي طالب، فحفظ اهلل نبيو 

  (1)خير الماكريف باستدراجيـ، كبياف قدرتو كعمك مكره عمى مكرىـ. اهللفاتحان منتصران، ف
 المطمب الثالث: المنيج النبوي في تصحيح عقيدة الكفار من العرب

 العمم والعمل قبل الدعوة .1

يمتمس  في غار حراءبتعد عف عبادة الكفار يخمك بنفسو عف الناس؛ لي كاف النبي  
َـّ الشير، ال ينقطع عف ذلؾ إال إذا خرج لجمب الحنيفية السمحة ، يمكث األياـ كالميالي حتى ييت

كىك كذلؾ، فعف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا،  مف ربّْو ، حتى جاءه الكحي(2)الزاد ثـ يعكد
ؿي ": قالت ا أىكَّ ٍؤيىا اٍلكىٍحيً  ًمفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  ًبوً  بيًدئى  مى ةي  الرُّ اًلحى ٍؤيىا يىرىل الى  فىكىافى  النٍَّكـً  ًفي الصَّ  ًإالَّ  ري

اءىتٍ  ٍبحً  فىمىؽً  ًمٍثؿى  جى بّْبى  ثيَـّ  الصُّ ءي  ًإلىٍيوً  حي بلى كىافى  اٍلخى نَّثي  ًحرىاءو  ًبغىارً  يىٍخميك كى  ذىكىاتً  اًليى المَّيى  ًفيوً  فىيىتىحى
دي  أىٍىًموً  ًإلىى يىٍنًزعى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلعىدىدً  كَّ يىتىزى ةى  ًإلىى يىٍرًجعي  ثيَـّ  ًلذىًلؾى  كى ًديجى دي  خى كَّ تَّى ًلًمٍثًميىا فىيىتىزى اءىهي  حى ؽُّ  جى  اٍلحى
اءىهي  ًحرىاءو  غىارً  ًفي كىىيكى  ا:}قىاؿى  ،اٍقرىأٍ  :فىقىاؿى  اٍلمىمىؾي  فىجى ذىًني :اؿى قى  ،ًبقىاًرئو  أىنىا مى تَّى فىغىطًَّني فىأىخى  بىمىغى  حى
ٍيدى  ًمنّْي مىًني ثيَـّ  ،اٍلجى ا :قيٍمتي  ،اٍقرىأٍ  :فىقىاؿى  ،أىٍرسى ذىًني ،ًبقىاًرئو  أىنىا مى تَّى الثَّاًنيىةى  فىغىطًَّني فىأىخى  ًمنّْي بىمىغى  حى

ٍيدى  مىًني ثيَـّ  ،اٍلجى ا فىقيٍمتي  :اٍقرىأٍ  :فىقىاؿى  ،أىٍرسى ذىًني ،ًرئو ًبقىا أىنىا مى مىًني ثيَـّ  ،الثَّاًلثىةى  فىغىطًَّني فىأىخى  ،أىٍرسى
َؼ)اْؿَرْأ بِ ]:فىقىاؿى  َِ ٍَِؼ)َخ (7ْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي َخ ـْ َظ َسَٚن ِم ْٕ َؼ اإِل َرُم)(2َِ ـْ   (3).}العؾق{[( 3اْؿَرْأ َوَربهَؽ إَ

و في اليقظة، كما كاف في المناـ تمييدان لرؤيت أفاد الحديث أف أكؿ أمر الكحي لمنبي  
أنو لما تحكؿ لميقظة لـ يأتو مباشرةن، بؿ كاف برؤية ضكءو كسماع صكتو ثـ كاف الكحي برؤية 

ٍبحً  فىمىؽً  ًمٍثؿى الممؾ بعد ذلؾ، كالمراد بقكليا رضي اهلل عنيا: " ه، لمتأكيد عمى "، أم: ضياؤ الصُّ
بّْبى حقيقة األمر ككضكحو، كقكليا: " ءي  ًإلىٍيوً  حي بلى نفسو بانعزالو عف مخالطة  كنايةن عف رغبة"، اٍلخى
                                                 

صديؽ خاف، فتح البياف  ،(4/8جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما ،(2/44جمعالـ التنزيؿ ) البغكم،( انظر: (1
 (.4/571جالشنقيطي، العذب المنير) ،(5/165ج)

 (.1/381ج) نظر: الحمبي، السيرة الحمبية( ا(2
 .[3:حديث رقـ1/7،؟باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل،بدء الكحي ،صحيح البخارم(]البخارم:(3
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نَّثي الناس، " "، ىي ليالي اٍلعىدىدً  ذىكىاتً  المَّيىاًليى " السمحة،حنيفية الاتباع مس تم"، أم: يًفيوً  فىيىتىحى
يؿ ألف المف الخمكة كانت بالميالي كأياميا؛ مع أ في الحديث رمضاف كأيامو، كذكر الميالي فقط

ذىًني:}"، أم: يرجع إلييـ، كقكؿ النبيأىٍىًموً  ًإلىى يىٍنًزعى "ليا:أنسب لمخمكة، كالمراد بقك  {، فىغىطًَّني فىأىخى
تَّى:}، كقكلوسيمقى إليولمتنبيو كاليقضة لما كذلؾ  ، أم: ضمني كعصرني بقكة  ًمنّْي بىمىغى  حى

ٍيدى  اْؿَرْأ ] {، أم: بمغ تأثير ىذا الضـ كالعصر مني أف كصؿ غاية قدرتي، كقكؿ اهلل تعالى:اٍلجى

َؼ بِ  َِ ، ىك أمره مفاده: أنؾ ال تقرأ بمعرفتؾ كقدرتؾ؛ بؿ بعكف اهلل كقدرتو، فيك [ْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي َخ
الذم ييٍقًدريؾ كيعممؾ.
(1)  

بزيادة العبادة بقياـ الميؿ كتبلكة القرآف؛ لما لذلؾ مف أثرو عمى تحمؿ  ثـ أمره ربو  
ُؾ)يَ ]مشاؽ الدعكة كأعبائيا، فقاؿ تعالى: مِّ ٚ اُدزَّ َ َّٓ َؿًَِِٔل)7ٚ َأُّيه َْٔؾ إِ َِّ َُْص ِمُْْف 2( ُؿِؿ اف ْٕ ُف َأِو ا ٍَ ( ِْٕه

ْرَآَن َتْرتًَِٔل)3َؿًَِِٔل) َُ ِْٔف َوَرتِِّؾ اف َِ ًَٔل)4( َأْو ِزْد َظ َِ ًٓ َث َْٔؽ َؿْق َِ َِل َظ ِْ ٚ َشُْ َّٕ  .}ادزمل{[( 5( إِ

ُؾ ] مِّ حيف أكرمو اهلل  عترتو، كالمقصكد ىنا ىك النبي ، أم: المتغطي بثيابو مف شدة ا[اُدزَّ
تعالى بالكحي، فعاد ألىمو متأثران مف شدة ىذا األمر العظيـ كأمرىـ أف يزممكه، ثـ بيف اهلل أمره 
لنبيو بالعبادة المتعمقة بو، أمره بأشرؼ العبادات في أفضؿ األكقات، كىي الصبلة، كخفؼ عنو، 

َّٓ َؿًَِِٔل)]تعالى:فمـ يأمر بقياـ الميؿ كمو، فقاؿ  َْٔؾ إِ َِّ َُْص ِمُْْف َؿًَِِٔل)2ُؿِؿ اف ْٕ ُف َأِو ا ٍَ ( َأْو ِزْد 3( ِْٕه

ْٔفِ  َِ ْرَآَن َتْرتًَِٔل ]:، كما أمره بتبلكة القرآف بتؤدةو كطمأنينة، فقاؿ[َظ َُ ِؾ اف ، كذلؾ لما ييتاح [َوَرتِّ
 اتو، كاستعداده التاـ ألمر ربو، كقكلوبالترتيؿ مف التدبر كالتفكر، الذم يحصؿ بو تأثُّر القمب كثب

:[ ًَٔل َِ ًٓ َث َْٔؽ َؿْق َِ َِل َظ ِْ ٚ َشُْ َّٕ ، أم: سنكحي إليؾ آيات ىذا القرآف العظيمة معانيو، الجميمة [إِ
   (2)أكصافو.

بعبادة ربو، كتمكف أمر النبكة كقكم في نفسو؛ أيمر بالدعكة إلى اهلل  فمما تقكل النبي  
ثُِّر)]: تعالى، كنزؿ قكؿ اهلل ٚ اُددَّ َ ِذْر)7َيَٚأُّيه ْٕ َٖ )2( ُؿْؿ َؾ ْ زِّ َُ َؽ َؾ ْر)3( َوَربَّ ِّٓ ََٔٚبَؽ َؾىَ

ْجَز 4( َوثِ ( َوافره

ثُِر)5َؾْٚهُجْر) ُْ ـْ َتْستَ َٓ َْتُْْ )6( َو ثر{.[( 7( َوفَِربَِّؽ َؾْٚصِزْ   }اددَّ

رُ ]  ثِّ ِذرْ ُؿْؿ ]ىك النائـ المتغطي بثيابو، كقكلو تعالى:: [اُددَّ ْٕ َٖ ، أم: اجتيد فبادر [َؾ
ْ ]:كتحرؾ بأعبلـ الناس بنبكتؾ، كما يترتب عمييا مف التكحيد كلكازمو، كقكلو  زِّ َُ ، [َوَربََّؽ َؾ

                                                 

 (.390، 1/381جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(1/23ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(1
 (.892( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(2
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، المستحؽ لمعبادة : كحده، كقكلو  أم: نزه ربؾ كعظمو عف الشريؾ كالنّْد، كأنو رب كؿ شيءو
رْ ] ِّٓ ََٔٚبَؽ َؾىَ

ارة يؿ عمى طيارة الظاىر الذم يفضي لط، أم: خالؼ المشركيف بالعم[َوثِ
خبلص النية كحيسف السمت مف أثرو طيبو عمى الداعي مف القبكؿ الباطف ، لما لصفاء القمب كا 

ْجَز َؾْٚهُجرْ ]:كالثكاب، كالمدعكيف باإلنصات إلى الداعي كرجاء قبكؿ دعكتو، كقكلو  ، [َوافره
ثِرُ ]كقكلو تعالى:أم: ديـ عمى ىجر أباطيؿ المشركيف كعبادتيـ كميا،  ُْ ـْ َتْستَ َٓ َْتُْْ ، أم: ال [َو

، أم: اصبر عمى طاعة [َوفَِربَِّؽ َؾْٚصِزْ ]العطية تمتمس بيا أكثر منيا، كقكلو سبحانو: تعط
  (1)ربؾ بقيامؾ عمى أكامره كنكاىيو.

 مخاطبة المدعوين بمغاتيم وأفياميم .2

عمييـ؛ أنو ما بعث نبيان في أمة جعؿ اهلل تعالى مف رحمتو بعباده، كتماـ كماؿ نعمتو  
مف األمـ إال أف يككف بمغتيـ ليكضح ليـ ما يجب عمييـ مف أمر ربيـ، فيىٍسييؿ عمييـ معرفة 

ْؿ ]:قكلو كفيمو، قاؿ تعالى َ َْلُ َُٔبغِّ
َّٓ بَِِِسِٚن َؿْقِمِف فِ ـْ َرُشقٍل إِ َْٚ ِم ِْ ، كقد كاف {5}إبراهقم:[...َوَمٚ َأْرَش

يشان كجميع قبائؿ العرب عمى اختبلؼ أعرافيـ كثقافاتيـ كأفياميـ، كلغاتيـ يخاطب قر  ا ننبي
فإف قيؿ بيعث كؿ نبيو لقكمو كما فييا مف تفاكتو كاختبلؼو في الكممات كمعانييا كدالالتيا، 

كاف يرسؿ  لمناس كافة، فكيؼ يبيف ليـ كىـ بغير لغتو؟ يجاب بأنو  ، كبيعث محمده خاصة
فيترجمكف ليـ كيخاطبكنيـ  ،كعبادتو يدعكنيـ إلى تكحيد اهلل ـ،ككبرائي ككيـرسمو إلى األمـ كمم

 مف غيرىـ، احتيج إليو كأقرب بو أخص كانكاك  بما يفيمكف، كما أنو لمَّا أرسؿ في قكـو مف العرب
 غيرىـ، حتى يفيمكا عنو  فيستجيب مف يقبؿ اإليماف، ثـ يحممكا ما بمَّغيـ بو لبمسانيـأف يككف 
، كقد كاف ىذا الكاقع، فما راسؿ (2)فيمان تامان تقكـ بو الحجة ـلي مفيكمان  يصير حتى هكيكضحك 
أحدان مف الممكؾ كغيرىـ إال فيـ المراد مف مراسمتو كدعكتو، كقامت عميو الحجة  النبي 
َٓ َيْيُِِؿ َربهَؽ َأَحًدا...]، كقد قاؿ اهلل تعالى:(3)بذلؾ    {:5}الؽفف:[َو

 

                                                 

التركي  ،(8/262ج) ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ،(19/61ج) بي، الجامع ألحكاـ القرآف( انظر: القرط(1
 (.575كآخركف، التفسير الميسر)ص

صديؽ خاف، فتح  ،(4/477جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(4/335ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(2
 (. 1/209ج) ،فعيمصطفى صادؽ الرا ،كتاريخ آداب العرب ،(7/82جالبياف )

 (.6/107جابف حجر، فتح البارم) ،(18/27جابف الممقف، التكضيح )( انظر: (3
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 رةسيُحسن ال .3

 ظاىرةن  المرضية وفعالأك  الحميدة وخبلقأ حسف السيرة في قكمو، فقد كانت النبي  كاف 
كيؼ ال  القريب كالبعيد مف قبائؿ قريش كالعدك كالصديؽ، ، قد شيد لو بيا(1)بيا مكصكفان ك  ،منو
ٍُِؼ َظئِؿٍ ]:فقاؿ  ،شيد اهلل تعالى لو بذلؾ كقد ًَذ ُخ ََّٕؽ َف ادل ، كقد حدث أنو ن{5}الؼؾم:[َوإِ

ـٍ :}مرةن في أىؿ قريش فاجتمعكا عميو، فسأليـ بقكلو ـٍ  لىكٍ  أىرىأىٍيتىكي ٍيبلن  أىفَّ  أىٍخبىٍرتيكي  أىفٍ  تيًريدي  ًباٍلكىاًدم خى
مىٍيكيـٍ  تيًغيرى  دًّْقيَّ  أىكيٍنتيـٍ  عى ٍبنىا مىا نىعىـٍ  قىاليكا ميصى رَّ مىٍيؾى  جى   (2){.ًصٍدقنا ًإالَّ  عى

كقؼ مناديان في  لمنبي  كةن كاف مف أشد الناس عدا الذم(3)كىذا النضر بف الحارث 
مَّده قريشو فقاؿ: " ا أىتىٍيتيـٍ لىوي ًبًحيمىًة بىٍعدي، قىٍد كىافى ميحى ـٍ أىٍمره مى ، إنَّوي كىاىلمًَّو قىٍد نىزىؿى ًبكي ٍيشو  يىا مىٍعشىرى قيرى

دىثنا منا حى ـٍ غيبلى ًديثن  ،ًفيكي ـٍ حى ، كىأىٍصدىقىكي ـٍ ـٍ ًفيكي اكي ٍيًو أىٍرضى ٍدغى تَّى إذىا رىأىٍيتيـٍ ًفي صي انىةن، حى ـٍ أىمى ا، كىأىٍعظىمىكي
رىةى  ، لىقىٍد رىأىٍينىا السَّحى ، الى كىاىلمًَّو مىا ىيكى ًبسىاًحرو ـٍ ًبًو، قيٍمتيـٍ سىاًحره اءىكي ـٍ ًبمىا جى اءىكي ، كىجى نىٍفثىييـٍ الشٍَّيبى  كى

، الى كىاىلمًَّو  قيٍمتيـٍ كىاًىفه ، كى ـٍ قيٍمتيـٍ كىعىٍقدىىي ، كى ـٍ سىًمٍعنىا سىٍجعىيي ـٍ كى يي اليجى تىخى ، قىٍد رىأىٍينىا اٍلكىيىنىةى كى مىا ىيكى ًبكىاًىفو
، الى كىاىلمًَّو مىا ىيكى ًبشى  ، قىٍد رىأىٍينىا الشٍّْعرى شىاًعره قيٍمتيـٍ  سىًمٍعنىا أىٍصنىافىوي كيمَّيىا:كى  اًعرو زىهي، كى وي كىرىجى ىىزىجى

، الى كىاىلمَّ  سىًتًو، كىالى تىٍخًميًطًو، يىا مىٍجنيكفه ٍسكى ٍنًقًو، كىالى كى نيكفى فىمىا ىيكى ًبخى ، لىقىٍد رىأىٍينىا اٍلجي ًو مىا ىيكى ًبمىٍجنيكفو

ـٍ أىٍمره عىًظيـه  ، فىًإنَّوي كىاىلمًَّو لىقىٍد نىزىؿى ًبكي ـٍ كا ًفي شىٍأًنكي ، فىاٍنظيري ٍيشو   (4)."مىٍعشىرى قيرى

 دعوة سادة القوم وكبرائيم .4

ؿى  إفَّ ": قاؿ  شيٍعبىةى  ٍبف اٍلميًغيرىةف ع   أىًبي مىعى  أىٍمًشي أىنّْي  اهللً  رىسيكؿى  ًفيوً  عىرىٍفتي  يىٍكـو  أىكَّ
ٍيؿو  ، أىبىا يىا}:لىوي  فىقىاؿى  ،" اهللً  رىسيكؿى  فىمىًقينىا ًبمىكَّةى، جى كىـً لىى اهللً  ًإلىى ىىميَـّ  اٍلحى لىى رىسيكًلوً  كىاً   ًكتىاًبوً  كىاً 
مَّدي، يىا"  :فىقىاؿى  ،{اهللً  ًإلىى كؾأىٍدعي  ٍنتىوو  أىٍنتى  مىا ميحى  قىدٍ  أىفٍ  نىٍشيىدى  أىفٍ  إالَّ  تيًريدي  ىىؿٍ  آًليىًتنىا، سىبّْ  عىفٍ  ًبمي

                                                 

 (.30/71ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب)(1
: 6/111، [215}كأنذر عشيرتؾ األقربيف كاخفض جناحؾ{]الشعراء:/التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2

 .[4770حديث رقـ 
 كينصب لو العداء ،كاف يؤذم النبي ،بف كمدة بف عمقمة بف عبد مناؼ ابف قصي ( ىك النضر بف الحارث(3

 ،جمس في مجمس يدعك لئليماف كيحذر مف الكفر كقاـ منو إذا رأم النبيكاف ف، رغـ ما قاؿ فيو مف الحؽ
، كقد ثـ يحدثيـ عف ممكؾ الفرس كقكادىـ  كيزعـ أف حديثو أحسف مف حديث النبي ،يأتي النضر ليرد كبلمو

اختمؼ في أمر إسبلمو، فقيؿ أنو أيسر يـك بدر كقتؿ كافران، كرجح ابف حجر أنو أسمـ يـك الفتح كشيد اليرمكؾ 
 .(6/343,338،ابف حجر،االصابة)ج(2/139،137جابف ىشاـ، السيرة النبكية).انظر:كاستشيد بيا

 (.2/137ج) ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية(4
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، رىؼى " :قىاؿى  ،"بىمٍَّغتى  قىدٍ  أىفٍ  نىٍشيىدي  فىنىٍحفي  بىمٍَّغتى ٍنوي  فىاٍنصى مىيَّ  فىأىٍقبىؿى   اهللً  رىسيكؿي  عى  كىاهللً " :فىقىاؿى  ،"عى
ـي، إنّْي ا أىفَّ  ألٍعمى لىًكفٍ  حىؽّّ  يىقيكؿي  مى ، بىًني كى ي  ابىةي، ًفينىا: قىاليكا قيصى ،: فىقيٍمنىا اٍلًحجى ـٍ  ًفينىا: قىاليكا ثيَـّ  نىعى

،: فىقيٍمنىا اٍلًقرىل، ـٍ ،: فىقيٍمنىا النٍَّدكىةي، ًفينىا قىاليكا ثيَـّ  نىعى ـٍ ، فىقيٍمنىا ةي،السّْقىايى  ًفينىا قىاليكا ثيَـّ  نىعى ـٍ  أىٍطعىميكا ثيَـّ  نىعى
تَّى كىأىٍطعىٍمنىا اكَّتً  إذىا حى ، تىحى   (1)."أىٍفعىؿي  الى  كىاهللً  نىًبيّّ  ًمنَّا: قىاليكا الرُّكىبي

 الحق ورد الشبياتاالعتماد عمى الوحي في بيان  .5

ٍيشه  اٍجتىمىعىتٍ " :قاؿ عف جابر   كاانٍ : فىقىاليكا يىٍكمنا،  ًلمنًَّبيّْ  قيرى  ًبالسٍّْحرً  أىٍعمىمىكيـٍ  ظيري
ؿى  ىىذىا فىٍميىٍأتً  كىالشٍّْعًر، كىاٍلكىيىانىًة، مىاعىتىنىا، فىرَّؽى  قىدٍ  الًَّذم الرَّجي شىتَّتى  جى نىا، كى  فىٍمييكىمٍّْموي  ًدينىنىا، كىعىابى  أىٍمرى
ٍليىٍنظيٍر  مىٍيًو، يىريدُّ  مىا كى ا: قىاليكا عى ـي  مى دنا نىٍعمى ًبيعىةى، ٍبفً  ةى عيٍتبى  غىٍيرى  أىحى ًليًد، أىبىا يىا أىٍنتى : قىاليكا رى  فىأىتىاهي  اٍلكى
مَّدي، يىا: فىقىاؿى  عيٍتبىةي، ٍيره  أىٍنتى  ميحى ٍبدي  أىـٍ  خى ٍيره  أىٍنتى : قىاؿى  ثيَـّ  المًَّو، رىسيكؿي  فىسىكىتى  المًَّو، عى ٍبدي  أىـٍ  خى  عى

ـي  كيٍنتى  فىًإفٍ : قىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿي  فىسىكىتى  اٍلميطًَّمًب، ءً  أىفَّ  تىٍزعي ٍيره  ىىؤيالى بىديكا فىقىدٍ  ًمٍنؾى  خى  الًَّتي اآٍلًليىةى  عى
، فٍ  ًعٍبتى ـي  كيٍنتى  كىاً  ٍيره  أىنَّؾى  تىٍزعي تَّى فىتىكىمَّـٍ  ًمٍنييـٍ  خى ، نىٍسمىعى  حى ـى  قىطُّ  سىٍخمىةن  رىأىٍينىا مىا كىالمَّوً  ًإنَّا قىٍكلىؾى  أىٍشأى
مىى ، قىٍكًمؾى  عى مىاعىتىنىا، رٍَّقتى فى  ًمٍنؾى شىتَّتى  جى نىا، كى ٍحتىنىا ًدينىنىا، كىًعٍبتى  أىٍمرى تَّى اٍلعىرىًب، ًفي فىفىضى  طىارى  لىقىدٍ  حى
ٍيشو  ًفي أىفَّ  ًفيًيـٍ  ٍيشو  ًفي كىأىفَّ  سىاًحرنا، قيرى ةى  ًمٍثؿى  ًإالَّ  نىٍنتىًظري  مىا كىالمَّوً  كىاًىننا، قيرى ٍيحى ٍبمىى صى  يىقيكـى  ًبأىفٍ  اٍلحي
نىابىعٍ  تَّى ًبالسُّييكؼً  بىٍعضو  ًإلىى ضي ، أىيُّيىا نىتىفىانىى حى ؿي ةي  ًبؾى  ًإنَّمىا كىافى  ًإفٍ  الرَّجي اجى مىٍعنىا اٍلحى تَّى جى  تىكيكفى  حى

ٍيشو  أىٍغنىى ، قيرى فٍ  رىجيبلن ٍيشو  ًنسىاءً  أىمَّ  فىاٍختىٍر  اٍلبىاءىةي  ًبؾى  ًإنَّمىا كىافى  كىاً  كّْجيؾى  ًشٍئتى  قيرى  لىوي  قىاؿى  ا،عىٍشرن  فىنيزى
،: قىاؿى  ،«أىفىرىٍغتى : »المَّوً  رىسيكؿي  ـٍ ِحٔؿِ }: المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىاؿى  نىعى ـِ افرَّ َْحَ ( 7حؿ)] بِْسِؿ اهللِ افرَّ

ِحِٔؿ) ـِ افرَّ َْحَ ـَ افرَّ ؾت{[( 2َتِْْزيٌؾ ِم تَّى، }فصِّ ًٜ ِمثْ بىمىغى  حى ََ ْؿ َصِٚظ ُُ َذْرُت ْٕ ْؾ َأ َُ ِٜ ]َؾِْ٘ن َأْظَرُضقا َؾ ََ َؾ َصِٚظ

قدَ  ُّ مت: [َظٍٚد َوَث ٍسبيؾى  :عيٍتبىةي  فىقىاؿى  ،{{13}فصّْ ، حى ٍسبيؾى ٍيري  ًعٍندىؾى  مىا حى عى  ،{الى }:قىاؿى  ىىذىا؟ غى  ًإلىى فىرىجى
، ٍيشو ا: فىقىاليكا قيرى ؟ مى ا: قىاؿى  كىرىاءىؾى ـٍ  أىرىل شىٍيئنا تىرىٍكتي  مى ؟ ىىؿٍ : قىاليكا كىمٍَّمتيوي، ًإالَّ  ًبوً  تيكىمّْميكنىوي  أىنَّكي ابىؾى  أىجى

،: قىاؿى  ـٍ بىيىا كىالًَّذم نىعى ا بىًنيَّةن، نىصى ٍيرى  قىاؿى  ًممَّا شىٍيئنا فىًيٍمتي  مى ًٜ ِمثَْؾ ...]:قىاؿى  أىنَّوي  غى ََ ْؿ َصِٚظ ُُ َذْرُت ْٕ َأ

قدَ  ُّ ِٜ َظٚدٍ َوَث ََ مت:[َصِٚظ ٍيمىؾى : قىاليكا ،{13}فصّْ ًبيَّةً  رىجيؿه  ييكىمّْميؾى  كى ا تىٍدًرم الى  ًباٍلعىرى ،: قىاؿى  ،!قىاؿى  مى  الى
ٍيرى  قىاؿى  ًممَّا شىٍيئنا فىًيٍمتي  مىا كىالمَّوً  اًعقىةً  ًذٍكرً  غى   (2)".الصَّ

 

                                                 

 (. 162)ص كذكر األلباني األثر في صحيح السيرة ،(7/255ج) شيبةمصنؼ ابف أبي ابف شيبة، ( (1
 (. 159)ص كذكر األلباني الحديث في صحيح السيرة ،(3/351ج( مسند أبي يعمى)(2
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في المسجد الحراـ يكمان مع نفرو مف قريش يبيف ليـ بطبلف عبادتيـ  كجمس النبي  
ـْ ]:لؤلصناـ، كأف مصيرىـ جميعان إلى النار، حيث قرأ عمييـ قكؿ اهلل تعالى ُبُدوَن ِم ًْ ْؿ َوَمٚ َت ُُ َّٕ إِ

ٚ َواِرُدونَ  ُتْؿ َْلَ ْٕ ََّْؿ َأ َٓ ُٛ َج ، فاحتجكا عميو بأنيـ يعبدكف المبلئكة، كالييكد {9:}األكبقاء:[ُدوِن اهللِ َحَه
، فكؿ مف يعبد أحدان يككف معو في النار، فرد ، كالنصارل تعبد عيسى يعبدكف عزيران 

ُدوَن)]:شبيتيـ بقكؿ اهلل  النبي  ًَ ٚ ُمبْ َٓ ْؿ ِمَّْٚ احُلْسَْك ُأوَفئَِؽ َظْْ ْٝ َْلُ ََ ـَ َشَب َٓ 727إِنَّ افَِّذي  )

ْؿ َخٚفُِدوَن) ُٓ ُس ٍُ ْٕ ْٝ َأ َٓ ٚ َوُهْؿ ِْم َمٚ اْصَت َٓ قَن َحِسَٔس ًُ َّ أم: أنو أيريد بأف الكفار  ،}األكبقاء{[( 722َيْس
في جينـ، كأف اآلية ال تقصد المبلئكة كما كانكا يعبدكف مف الحجارة التي جعمكا منيا األصناـ 

أك أحدان مف األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، أك مف الصالحيف، فيؤالء ممف سبؽ في عمـ اهلل 
   (1)أنيـ مف أىؿ الجنة.

قامة البيان  .6  باألدلة المحسوسة الحجةوا 

عمى صدقيـ، ه عمييـ الصبلة كالسبلـ كأيدىـ باآليات كالبراىيف الدالة أرسؿ اهلل أنبياءى  
بآياتو عدة تدؿ  ترغيبان لمناس في اإلسبلـ كاالستقامة عميو، كقد أكـر اهلل تعالى نبيو محمدان 

، كطمبكا (2)عمى صدقو منيا القرآف الكريـ، لكف كفار قريش جحدكا دعكتو رغـ تيقنيـ مف صدقو
قصد تعجيزه،  تعنتان منو أف يركا شيئان محسكسان يبرىف عمى صدؽ دعكتو، كما كاف ذلؾ إال 

فطمبكا منو في ليمة البدر التي يكتمؿ فييا القمر أف ينشؽ القمر، فانشؽ القمر إلى شقيف كىـ 
 باألسانيد المتكاترة األحاديث في ذلؾ ثبت، قاؿ ابف كثيرو رحمو اهلل :"(3)يشاىدكنو
 كأنو  النبي زماف في كقع قد القمر انشقاؽ أم العمماء بيف عميو متفؽ أمر كىذا...الصحيحة

 أىفٍ   المَّوً  رىسيكؿى  سىأىليكا مىكَّةى  أىٍىؿى  أىفَّ قاؿ :" ، فعف أنس (4)"الباىرات المعجزات إحدل كاف

                                                 

 (.197( انظر: صحيح السيرة النبكية لؤللباني)ص(1
 (.41ىداية الحيارل )صابف القيـ، ( انظر: (2
العيني، عمدة  ،(23/323جكابف الممقف، التكضيح ) ،(2/38ج) ( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح(3

 (.64)ص ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف ،(16/163جالقارم)
 (.7/472ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(4
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مىى اٍلقىمىري  اٍنشىؽَّ قاؿ :" ، كفي ركاية ابف مسعكد (1)"اٍلقىمىرً  اٍنًشقىاؽى  فىأىرىاىيـٍ  آيىةن  ييًريىييـٍ  ٍيدً  عى  عى
  (2){.اٍشيىديكا}  النًَّبيُّ  قىاؿى فى  ًشقَّتىٍيفً   المَّوً  رىسيكؿً 

، كعمى نظرىـ، كأشيد كسؤاليـ بطمبيـ كانت لكف القـك جحدكا ىذه اآلية التي حدثت 
، كىي مف أميات آياتو، فتمادكا في تكذيبيـ كاستكبارىـ، كقد بيف اهلل تعالى ذلؾ عمييا النبي 

ََ ]:في كتابو، فقاؿ  َْٕنؼَّ اف ُٜ َوا َٚظ ِٝ افسَّ َب ُر)اْؿَسَ َّ7( رٌّ
ِّ قُفقا ِشْحٌر ُمْسَت َُ ِرُضقا َوَي ًْ ًٜ ُي ( 2( َوإِْن َيَرْوا َآَي

}الؼؿر{. [
(3)

   

 في الميادين العامة، ومناداة الناس ودعوتيم المباشرة  إلى مكاٍن مرتفع الرُّقيُ  .7

رىجى   النًَّبيَّ  أىفَّ عف ابف عباس رضي اهلل عنيما:"  اءً  ًإلىى خى ًعدى  اٍلبىٍطحى بىؿً  ىًإلى  فىصى  اٍلجى
اهٍ  يىا فىنىادىل بىاحى ٍيشه  ًإلىٍيوً  فىاٍجتىمىعىتٍ  صى ـٍ  ًإفٍ  أىرىأىٍيتيـٍ :}فىقىاؿى  ،قيرى دٍَّثتيكي كيـٍ  اٍلعىديكَّ  أىفَّ  حى بّْحي  ميمىسّْيكيـٍ  أىكٍ  ميصى
دّْقيكًني أىكيٍنتيـٍ  ـٍ  نىًذيره  فىًإنّْي} :قىاؿى  ،نىعىـٍ  :قىاليكا {،تيصى   (4){.شىًديدو  عىذىابو  يىدىمٍ  بىٍيفى  لىكي

البطحاء مكافه في مكة يسيؿ فيو الكادم، كالجبؿ الذم صعد عميو ىك الصفا، كقكلو  
{:اهٍ  يىا بىاحى يقكليا المستغيث عند الشدة كدىـ العدك في كقت الصباح، حيث كاف  {: كممةه صى

يككف ، ف(5)ككممة ممسيكـ مثميا في المعنى كقت الصباح ىك األغمب لغارات األعداء كالقتاؿ،
مفاد الكممة: أنو أراد أف يمفت انتباىيـ ألمر ميـو يريد أف يخاطبيـ بو، كفي الحديث بياف بمكغ 

كدعكتو منتيى الغاية، كأف ىذا الفعؿ ليس مف دعكل الجاىمية كعاداتيا المنيي  حرص النبي 
مف تكحيد ، قىٍصدى تنبيييـ ألىمية دعكتيـ لما يجب عمييـ (6)الكفار عمى استغاثة عنيا؛ ألنو

 . كعبادتو ربيـ

 

                                                 

: 4/206، آية، فأراىـ انشقاؽ القمرسؤاؿ المشركيف أف يرييـ النبي /المناقب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 . [3638حديث رقـ 

: 4/206، آية، فأراىـ انشقاؽ القمرسؤاؿ المشركيف أف يرييـ النبي /المناقب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 .[3636حديث رقـ 

 (.8/333ج) ( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ(3
يث : حد6/180، [2قكلو:}كتب ما أغنى عنو مالو كما كسب{]المسد: /التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 .[4972رقـ 
 (. 8/738ج)،(1/142جابف حجر، فتح البارم) ،(14/285ج)،(20/18ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(5
 (.6/164جابف حجر، فتح البارم) ،(3/63ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(6
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 معرفة أعراف المدعوين وأخبلقيم ونفسياتيم .8
إذا جمس إلى أحدو يدعكه، أك يفاكضو مف أجؿ اإلسبلـ  كاف مف منيج النبي  

لما كاف يفاكض قريشان عاـ  كالمسمميف؛ أف يعرؼ عقيدتو كأحكالو، كمف ذلؾ ما كاف منو 
ٍقًدـ أحًد م فاكضييـ إليو ذكر ألصحابو أحكالو قبؿ أف يجمس إليو، الحديبية، حيث كاف إذا رأل مى

فه  فكاف يقكؿ:}ىىذىا زه  ىىذىا لىو.... فىبيًعثىتٍ  لىوي  فىاٍبعىثيكىىا اٍلبيٍدفى  ييعىظّْميكفى  قىٍكـو  ًمفٍ  كىىيكى  فيبلى ؿه  كىىيكى  ًمٍكرى  رىجي
ـٍ  سىييؿى  لىقىدٍ  -كلما رأل مقدـ سييؿ بف عمرك قاؿ-فىاًجر...  {.أىمٍ  ًمفٍ  لىكي ـٍ ًركي

(1)  
 الثناء عمى العادات واألخبلق الحميدة عند المدعوين .9
 في صغره:}شىًيٍدتي الفاضمة مخبران كمثنيان عمى ما رآه مف أخبلؽ الجاىمية  قاؿ النبي  

ٍمرى  ًلي أىفَّ  أيًحبُّ  فىمىا غيبلـه، كىأىنىا عيميكمىًتي مىعى  اٍلميطىيًَّبيفى  ًحٍمؼى  ، حي   (2)كيثيوي{.أىنٍ  كىأىنّْي النَّعىـً
ا كعاءن طيبان، ككضعكه ك المراد بحمؼ المطيبيف في الحديث: أف أىؿ قريشو اجتمعكا، كممؤ  

يـ فيو، فتعاىدكا عمى التناصر بينيـ كأخذ حؽ المظمكـ مف ظالمو، يعند الكعبة، ثـ كضعكا أيد
، لذلؾ أخذ ىذا ثـ رفعكا أيدىـ مف إناء الطيب كمسحكا بيا الكعبة؛ تككيدان عمى ما تعاقدكا عميو

ا، كقكلو (3)الحمؼ اسـ المطيبيف ٍمرى  ًلي أىفَّ  أيًحبُّ  :}فىمى ، حي أىٍنكيثيوي{، حمر النعـ: نكع  كىأىنّْي النَّعىـً
، كالمراد بقكلو ىذا (4)مف اإلبؿ كانت مف أنفس اإلبؿ كأحبيا عند العرب، كالنكث: ىك النقض

ف كاف مف أفعاؿ الجاىمية، ىك تقريري ىذا الحمؼ كتأييده، كالثناء عميو، لم ا فيو مف الخير، كا 
 ، كقد أكد النبي (5)ألنو ال يخالؼ شرع اهلل تعالى، كأف مثؿ ىذا يجكز عقد مثمو في اإلسبلـ

اىذا المعنى في حديث آخر، فقاؿ  اًىًميَّةً  ًفي كىافى  ًحٍمؼو  :}أىيُّمى ـي  يىًزٍدهي  لىـٍ  اٍلجى ٍسبلى   (6)ًشدَّةن{. ًإالَّ  اإٍلً
ا قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ: أبي ىريرة  كعف  ـى  بيًعٍثتي  :}ًإنَّمى اًلحى  أًليتىمّْ ًؽ{. صى    (7)اأٍلىٍخبلى
كانت في العرب مكاـر األخبلؽ مف الكفاء بالعيد كالمركءة كالتكاصي بالحؽ، كالبعد  

فشاء السبلـ كراـ الضيؼ، كا  ، قد بقيت فييـ مف أثر النبكات (8)عف الظمـ، كعكف السائؿ، كا 
                                                 

، طالشركط في الجياد كالمصالحة مع أىؿ الحرب ككتابة الشرك  /الشركط، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[2732: حديث رقـ3/195

 .إسناده صحيح ،[(3/193جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (2
 (.4/217جفيض القدير ) ،المناكم ( انظر:(3
 (.6/519جالصنعاني، التنكير) ،(4/217ج)المناكم، فيض القدير( انظر: (4
 (.6/519ج( انظر: الصنعاني، التنكير)(5
 .[2530حديث رقـ : ،4/1961بيف أصحابو خاة النبيمؤا /فضائؿ الصحابة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(6
 .(1/464ج)،(2349ؤللباني برقـ)ل صحيح الجامع .انظر:صحيح ،[(14/513جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (7
الصنعاني،  ،(1/7جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(3/255ج( انظر: البداية كالنياية البف كثير)(8

 (.4/190جالتنكير)



431 

 

أف اهلل تعالى بعثو ليكمؿ لمناس ىذه األخبلؽ كيجمعيا بعد التفرقة  سابقة، فبيف النبي ال
  (1)باإلسبلـ، ألف بيا يككف صبلح الدنيا كالديف، كفبلح اآلخرة.

 مقابل مكر العدو وكيدهطمبًا لمصمح، أو عدم إعطاء الدنية في الدين  .10
راـ، عممت قريشه عمى صده عف عاـ الحديبية قاصدان البيت الح لمَّا خرج النبي  

عمى تجنب ذلؾ كمنع حدكثو،  النبي البيت؛ فحاكلت أف تحدث حربان لذلؾ، فعمؿ 
ريمىاتً  ًفييىا ييعىظّْميكفى  خيطَّةن  يىٍسأىليكًني الى  ًبيىًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم:}كقاؿ   (2){.ًإيَّاىىا أىٍعطىٍيتيييـٍ  ًإالَّ  المَّوً  حي

، (3)يث: ىك ما يككف مف أمرو يعرض بيف الخصماء إليجاد الحؿالمراد بالخطة في الحد 
بالمصالحة كتقديـ المسالمة، كترؾ القتاؿ  كالمعنى اإلجمالي لمحديث: ىك إظيار رغبتو 

، بحيث ال يككف فيو ما يخالؼ أمر اهلل  ، بأم حؿو يراه كفار قريشو كسفؾ الدماء في الحـر
     .(4) اهلل وتعالى، كيككف قصدىـ بو ىك تعظيـ ما عظم

 الصبر عمى األذى، وعدم استعجال القتال .11

أكجب الشرع الدفاع عف النفس كاألىؿ كالماؿ، كأىدر دـ المعتدم لظممو بعدكانو، فبل  
ضماف عمى القاتؿ؛ ألنو عمؿ بما أكجب عميو الشرع، كبما حتَّمو المعتدم عمى نفسو بعدكانو 

اـ الشرع استثنت مف ذلؾ حاؿ الدعاة، كحثتيـ عمى ، لكف أحك(5)الذم لـ ييمنع منو إال بقتمو
ىذا الحكـ؛  كصحابتو الكراـ  الصبر كتحمُّؿ األذل في سبيؿ اهلل تعالى، كقد أقاـ النبي 

فصبركا عمى أذل الكفار في مكة إلى أف كاف الفرج كالخير في صبرىـ؛ إذ نصرىـ اهلل بدخكؿ 
مكة كمف حكليا مف الجزيرة في ديف اهلل بعض مف كاف يعذبيـ في اإلسبلـ، كما دخؿ أىؿ 

لصفح مقابؿ األذل، قكلو يـ عمى الصبر كاحثُّ فكاجان، كمما نزؿ مف نصكص الشرع يأ
ـْ َظْزِم إُُمقرِ ]تعالى:

ِ َر إِنَّ َذفَِؽ َد ٍَ ـْ َصَزَ َوَؽ ورى:[َوَدَ ، المراد بالعـز في اآلية: ىك عقد {54}الشُّ
                                                 

الصنعاني، التنكير  ،(2/726ج)المناكم، فيض القدير ،(11/262ج)، شرح مشكؿ اآلثارالطحاكم( انظر: (1
 (.4/190ج)

، الشركط في الجياد كالمصالحة مع أىؿ الحرب ككتابة الشركط /الشركط، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 .[2731: حديث رقـ3/193

 (.9/2784ج)ف حقائؽ السنفالطيبي، الكاشؼ ع ،(3/58ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (3
 كابف الممقف، التكضيح ،(9/2784جكالكاشؼ عف حقائؽ السنف) ،(2/328جمعالـ السنف )، لخطابيا( انظر: (4
 (.17/150ج)

ابف عثيميف،  ،(4/195جمغني المحتاج )، لشربينيا، (2/118جالعدة شرح العمدة ) ،ابف قدامة ( انظر:(5
 (.10/219جالشرح الممتع )
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عمى النفكس؛ ألنو  ان كىك مف الفضائؿ التي يككف فعميا عسير النية عمى شيءو كالثبات عميو، 
عدـ استعجاؿ العقكبة ك الصبر كالعفك عف المسيء،  ترغّْب في يخالؼ راحتيا كشيكاتيا، كاآلية

عظيمة الثكاب عند اهلل تعالى، كتفيد أف ىذا  الحميدة كاألفعاؿ المشككرةمف األمكر كأف ذلؾ لو، 
المفاسد التي تقدرىا ية، لكنو يعتريو التغيير حسب تقدير المصالح ك السمكؾ ميزةه لؤلمة اإلسبلم

،  ما يجدكف مف أذل الكفار في مكة لمنبي كقد اشتكى بعض الصحابة  ،(1)أحكاـ الشرع
ؿي فىييحٍ :}فىقىاؿى  ،أىالى تىٍدعيك لىنىا ،أىالى تىٍستىٍنًصري لىنىافقالكا" ذي الرَّجي ـٍ ييٍؤخى ٍف قىٍبمىكي فىري لىوي ًفي اأٍلىٍرًض قىٍد كىافى مى

مىى رىٍأًسًو فىييٍجعىؿي ًنٍصفىٍيفً  ،فىييٍجعىؿي ًفييىا عي عى اءي ًباٍلًمٍنشىاًر فىييكضى ًديًد مىا ديكفى  ،فىييجى ييٍمشىطي ًبأىٍمشىاًط اٍلحى كى
ٍف ًديًنوً  ،لىٍحًمًو كىعىٍظًموً  دُّهي ذىًلؾى عى ٍنعىاءى  كىالمًَّو لىيىًتمَّفَّ ىىذىا اأٍلىٍمري  ،فىمىا يىصي تَّى يىًسيرى الرَّاًكبي ًمٍف صى حى

مىى غىنىًموً  اؼي ًإالَّ المَّوى كىالذٍّْئبى عى ٍضرىمىٍكتى الى يىخى ـٍ تىٍستىٍعًجميكفى  ،ًإلىى حى لىًكنَّكي   (2){.كى

 الرحيل عن الببلد باليجرة في سبيل اهلل  .12
معكا عمى قتؿ لما اشتد أذل المشركيف عمى المسمميف في مكة، حتى بمغ األمر أف اجت 

ة، كبقي في مكة حتى أذف بكينبالخركج كاليجرة إلى المدينة ال أصحابو  أمر ، فالنبي 
كنفسو تتكؽ (3)اهلل تعالى لو بالخركج، فخرج مياجران في سبيؿ اهلل يمتمس النصرة لديف اهلل تعالى

 أىٍطيىبىؾً  عف ذلؾ:}مىا معبران  لمبقاء كالعيش في مكة المكرمة لفضائميا، كمكانتيا في قمبو، فقاؿ 
بَّؾً  بىٍمدىةو  ًمفٍ  ، كىأىحى لىٍكالى  ًإلىيَّ كًني قىٍكًمي أىفَّ  كى غىٍيرىًؾ{ سىكىٍنتي  مىا ًمٍنًؾ، أىٍخرىجي

 ًإنَّؾً  ، كفي ركاية:}كىاهللً (4)
ٍيري  ؿَّ، عىزَّ  اهللً  ًإلىى اهللً  أىٍرضً  كىأىحىبُّ  اهلًل، أىٍرضً  لىخى لىٍكالى  كىجى { مىا ًمٍنؾً  تي أيٍخًرجٍ  أىنّْي كى رىٍجتي خى

(5) ،
في دار ىجرتو بالمدينة ييًعد العيدة كيمتمس السيبؿ بالدعكة لئلسبلـ حتى يعكد إلييا  كبقي 

ٚ َؾَتْحَْٚ فََؽ َؾْتًحٚ ]فاتحان، إلى أف حاف الكقت، كجاء فتح اهلل كنصره الذم كصفو تعالى بقكلو: َّٕ إِ

كالفضيمة، قامعان لمشرؾ كالرذيمة، ساعيان بالخير لمناس ناشران لمتكحيد  ، فعاد {2[}الػتح:ُمبًِْٔٚ
، كما كاف مف قتاؿو قبؿ ذلؾ؛ فقد أذف اهلل (6)جميعان، متجنبان سفؾ الدماء في حـر اهلل تعالى

                                                 

 ،(27/156جالرازم، مفاتيح الغيب) ،(20/230ج( ك)16/38جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) ( انظر:(1
 .(487)ص التركي كآخركف، التفسير الميسر ،(25/122ج)ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرك 

 :حديث رقـ9/20اإلكراه، باب مف اختار الضرب كالقتؿ كاليكاف عمى الكفر، ،]البخارم: صحيح البخارم((2
6943]. 

 ( كما بعدىا.1/565جالطبرم، تاريخ الطبرم) ،( كما بعدىا3/5ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(3
 تعميقاتالكقاؿ األلباني في  [،3709حديث رقـ ،9/23،فضؿ مكة /الحج، صحيح ابف حباف]ابف حباف: ( (4

 "صحيحه لغيره".:(5/458الحساف)ج
 .ه صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيفنادإس[، (31/10جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (5
 (.6/529ج) ابف كثير، السيرة النبكية ،( كما بعدىا5/55ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(6
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ِديرٌ ] تعالى فيو بقكلو: ََ ِهْؿ َف َْٕكِ قا َوإِنَّ اهللَ َظَذ  ُّ
ُْؿ ُطِِ ُِقَن بََِٖنَّ َٚت ََ ـَ ُي ِذي َِّ ، كقكلو {:4ج:[ }احلُأِذَن فِ

: [ُِف هلل ِه ـُ ـُ  ي قَن افدِّ ُُ ٌٜ َوَي قَن ؾِْتَْ ُُ َٓ َت ُِقُهْؿ َحتَّك  ، كذلؾ بعدما كثر بغي { :4[}األكػال:...َوَؿٚتِ
  (1)المشركيف كتمادييـ فيو، كطاؿ صبر المسمميف كقد قكيت شككتيـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 الرازم، مفاتيح الغيب ،(1/214ج) كالبغكم، معالـ التنزيؿ ،(2/313ج) ( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية(1
 (.5/113ج)
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 المبحث الثاني
 لمنافقينالمنيج النبوي في تصحيح عقيدة ا 

 المطمب األول: تعريف النفاق، أنواعو وظيوره 
غماضو شيء إخفاء عمى يدؿ لفظه  النفاق لغًة: ، أخذ المفظ مف النافقاء، كىك السرب في (1)كا 

آخر لمتمكيو،  مكاف في مدخؿ ظاىر في مكاف، كمخرج خفي لواألرض الذم يصنعو اليربكع، 
، كلـ يكف يظير ما صاحبو خبلؼ يكتـ مالذ ،مف ذلؾ اشتؽ مصطمح النفاؽ في اإلسبلـك 

  (2)يعرؼ ىذا المصطمح بيذا المعنى عند العرب مف قبؿ.

بطا ،-كالخير-اإلسبلـ إظيار" :النفاق شرعاً  يدخؿ في ، أم: أف المنافؽ (3)"الكفر كالشر فكا 
، كيحيؾ الشر لممسمميف، فيخالؼ كيخرج منو باطنان  فيظير المحبة لممسمميف، إليماف ظاىران،ا

يىخريج صاحبو مف الممة كيخمَّد في النار، كقد نفى اهلل ىذا النفاؽ ك  قكلو فعمو، كسره عبلنيتو،
:(4)تعالى عنيـ صفة اإليماف، فقاؿ 

َْٔقِم أَِخِر َوَمٚ ُهْؿ ] قُل َآَمَّْٚ بِٚهللِ َوبِٚف َُ ـْ َي ِس َم ـَ افَّْٚ َوِم

ِمِْغَ  ْٗ ُّ  أىؿً  مف قكـ في نزلت اآلية ىذه أفٌ  عمى ؿالتأكي أىؿ جميع أجمعى ، كقد "{9}البؼرة:[بِ
فة ىذه كأف النّْفاؽ،   (5)."ًصفتييـ الصّْ

كلفظ الزنديؽ لفظه  أيطمؽ عمى النفاؽ بعد زمف السمؼ مصطمح آخر، كىك الزندقة،كقد  
نو ، كالزنديؽ يشبو المنافؽ مف حيث إأعجميه قد شاع بيف المسمميف بدخكؿ األعاجـ في اإلسبلـ

، كيبطف الكفر، لكنو في الغالب يظير كفره؛ بأنو يدعك إليو، كيشتير بو، يظير اإلسبلـ
 قكـه  كىـ الزنادقة، طبقة ، قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل:"(6)كطكائؼ الباطنية كمف كاف عمى شاكمتيـ

 في كىـ المنافقكف، كىؤالء ،كرسكلو اهلل كمعاداة الكفر كأبطنكا الرسؿ، كمتابعة اإلسبلـ أظيركا
  (7)."النار مف سفؿاأل الدرؾ

 

                                                 

 (.5/454ججـ مقاييس المغة)( انظر: ابف فارس، مع(1
 (.2/942جالمعجـ الكسيط )مصطفى كآخركف،  ،(10/359ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(2
 (.24كتاب التكحيد)ص،الفكزاف  ((3
 (.247)ص األثرم، اإليماف( انظر: (4
 (. 1/268ج)تفسير الطبرم( (5
 (. 257)صمافاألثرم، اإليك  ،(28/434ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(6
 (.402)صطريؽ اليجرتيف ابف القيـ، ( (7
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 أنواع النفاق وظيوره

  النفاؽ كالكفر، منو ما ىك أكبر، كمنو ما ىك أصغر.
، كىك نفاؽ االعتقاد، الذم يظير صاحبو األكبر، كالذم كاف عمى عيد النبي  النفاؽ أواًل:

 (1)اإليماف، كيعتقد الكفر، كىذا النفاؽ مخرجه مف الممة كمخمده في النار.

، كال زاؿ بعده أكثر مما كاف عمى عيده؛ كاف مكجكدان عمى عيد النبي  كىذا النفاؽ 
كنزكؿ الكحي، فكجكده فيما  ألنو كجد في زمفو كانت فيو دكاعي اإليماف أكبر، ككجكد النبي 

   (2)دكف ذلؾ مف الدكاعي أكلى.

 قدكخطر ىذا الصنؼ عمى المسمميف أكبر مف خطر الكفار، قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل:"  
 منيا ليككنكا ؛أمكرىـ لعباده كجمى ،القرآف في أسرارىـ ككشؼ ،المنافقيف أستار سبحانو اهلل ىتؾ
 ،كالكفار ،المؤمنيف: البقرة سكرة أكؿ في الثبلثة العالـ طكائؼ كذكر ،حذر عمى أىميا كمف

 ؛آية رةعش ثبلث المنافقيف كفي ،آيتيف الكفار كفي ،آيات أربع المؤمنيف في فذكر ،كالمنافقيف
 ؛جدان  شديدةه  بيـ اإلسبلـ بمية فإف ،كأىمو اإلسبلـ عمى فتنتيـ كشدة بيـ االبتبلء كعمكـ لكثرتيـ
لى إليو منسكبكف ألنيـ  لئلسبلـ معقؿ مف كـ فممو... الحقيقة في أعداؤه كىـ ،كمكاالتو نصرتو كا 

 لكاء مف ككـ! كهطمس قد لو عمـ مف ككـ! كخربكه أساسو قمعكا قد لو حصف مف ككـ! ىدمكه قد
 عيكف عمكا ككـ! ليقمعكىا غراسو أصكؿ في الشبو بمعاكؿ ضربكا ككـ! كضعكه قد مرفكع لو

  (3)."كبمية محنة في منيـ كأىمو اإلسبلـ يزاؿ فبل !كيقطعكىا ليدفنكىا بآرائيـ مكارده

قَِٕغ َأْيَْ كمما جاء في القرآف مف آياتو تبيف كفرىـ كشرىـ: قكلو تعالى:  ًُ ِْ قا ]َم ٍُ َِ ََم ُث

تًَِٔل[ َْ ُِقا َت في الدنيا  في ىذه اآلية بيف اهلل تعالى عقاب المنافقيف، {67}إحزاب:ُأِخُذوا َوُؿتِّ
ة بطردىـ بحرمانيـ األمف كاالستقرار النفسي، كأف حكميـ األسر كالقتؿ أينما كجدكا، كفي اآلخر 

نفاقيـ، كجمبيـ لمشركر عمى  ىـ في النار؛ كذلؾ باستمرارىـ عمىدك مف رحمة اهلل تعالى كخم
حداث الفتف.   (4)المسمميف كا 

                                                 

ابف كثير، تفسير القرآف  ،(1/347جابف القيـ، مدارج السالكيف) ،(4/374جسنف الترمذم)الترمذم، ( انظر: (1
 (.1/89جابف حجر، فتح البارم) ،(1/176جالعظيـ )

 (.28/434ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
 (.1/347جج السالكيف)( ابف القيـ، مدار (3
 السعدم، تفسير السعدم ،(11/146جصديؽ خاف، فتح البياف) ،(11/147ج( انظر: مفاتيح الغيب الرازم)(4

 (.426)ص التركي كآخركف، التفسير الميسر ،(671)ص
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َِٕهًرا]:كقاؿ   ْؿ  ـْ ََتَِد َْلُ ِر َوَف ـَ افَّْٚ ِؾ ِم ٍَ ْرِك إَْش َغ ِْم افدَّ َِ بيَّنت ، {256}الـساء:[إِنَّ اُدَْٚؾِ
ـ أشرُّ اآلية أف عذاب المنافقيف أػشد مف عذاب الكفار، فيـ في قعر نار جينـ يكـ القيامة، ألني

أىميا، بسيٍفًؿ أركاحيـ كخساسة أنفسيـ، حيث أنيـ جمعكا بيف الكفر كخبث النفاؽ الذم عممكا بو 
عمى مخادعة ككيد اإلسبلـ كالمسمميف، كمكاالة الكافريف، كما أكدت اآلية عمى دكاـ العذاب، 

  (1)كأف ال خبلص منو بما ألفو العرب مف الشفاعات كالنجدات عند الشدائد كالكرب.
مّْد في النار، النفاؽ ببغض النبي   ، أك كيدخؿ تحت ىذا النكع مف النفاؽ الذم ييخى

اتباعو، أك أف ك  طاعتو بتكذيبو في شيءو مما جاء بو أك جحكده، أك االعتقاد بعدـ كجكب
السعادة تككف في الداريف باتباعو كاتباع غيره، أك بالسركر النخفاض دينو كالمساءة بظيكره، 

الء الكفار، كمف ىذا النفاؽ أيضان االعتقاد بكحدة األدياف أك تعددىا ما داـ المعبكد كمف ذلؾ ك 
 كما النبي  زمف في مكجكدان  كافما  نفاؽال ىذامف ك  كاحدان،  فيسكم بذلؾ بيف الكفر كاإليماف،

كره ، أم: أف مف ينافؽ بمثؿ ىذا النفاؽ باؽو نفاقو في المسمميف بعد زمف البعثة، كص(2)بعده زاؿ
 متعددة. 

ألنو يتخمَّؽ  نفاؽه أصغر، صاحبو مؤمفه في الظاىر كالباطف، لكف نفاقو مف أكبر الذنكب؛ ثانيًا:
و، كسريرتو تختمؼ بم، فمسانو ينطؽ بخبلؼ ما في ق(3)المنافقيف كصفاتيـ، أك ببعضيا بأخبلؽ

   (4)عف عبلنيتو، بنفاقو األصغر ىذا.
تعمؽ باألعماؿ كاألقكاؿ، ال بما كاف يتعمؽ  لو افيككف المراد بالنفاؽ األصغر ىك م 

ا مينىاًفقنا كىافى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  أىٍربىعه بقكلو:} ، كمف ذلؾ ما حذر منو النبي (5)باالعتقاد اًلصن مىفٍ  خى  كى
ٍصمىةه  ًفيوً  كىانىتٍ  ٍصمىةه  ًفيوً  كىانىتٍ  ًمٍنييفَّ  خى تَّى النّْفىاؽً  ًمفٍ  خى افى  اٍؤتيًمفى  ًإذىا يىدىعىيىا حى ذىا خى دَّثى  كىاً   كىذىبى  حى
ذىا ذىا غىدىرى  عىاىىدى  كىاً  ـى  كىاً  اصى رى  خى ذىا، كفي ركاية:}(6){فىجى     (7){.أىٍخمىؼى  كىعىدى  كىاً 

                                                 

( 1/181جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(5/425ج) ( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(1
ابف عاشكر، التحرير ك  ،(5/385جتفسير المنار )رضا، ، (3/278جصديؽ خاف، فتح البياف) ،(2/441جك)

 (.5/244ج) كالتنكير
 (.28/434ج( ك)7/639ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
ابف كثير، تفسير القرآف  ،(1/347جابف القيـ، مدارج السالكيف) ،(4/374جسنف الترمذم)الترمذم، ( انظر: (3

 (.1/89جابف حجر، فتح البارم) ،(1/176جـ )العظي
 (.434( انظر: ابف رجب، جامع العمـك كالحكـ)ص(4
 (. 1/89جابف حجر، فتح البارم) ،(28/435ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(5
 .[34: حديث رقـ1/16، عبلمة المنافؽ /اإليماف، ( ]البخارم: صحيح البخارم(6
 .[58: حديث رقـ1/78، بياف خصاؿ المنافؽ /مافاإلي، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(7
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  :، حيث قاؿ النبي (1)ككذلؾ الحاؿ فيمف تخمؼ عف الجياد مع القدرة بغير عذر 
لىـٍ  مىاتى  مىفٍ  } ، كى لىـٍ  يىٍغزي دّْثٍ  كى مىى مىاتى  ،نىٍفسىوي  ًبوً  ييحى   (2){.ًنفىاؽ ًمفٍ  شيٍعبىةو  عى

نما أراد أف صاحب  لـ ييرد النبي   بخصاؿ النفاؽ في ىذه األحاديث نفاؽ االعتقاد، كا 
، كما أف المراد ـ المذمكمةكأقكالي ـأفعاليبالمنافقيف، كمتخمؽه بأخبلقيـ ك  ىذه الخصاؿ شبيوه 

ا كىافى مينىاًفقنابقكلو:} اًلصن شبو بالمنافقيف، كذلؾ لمف جمع كؿ ىذه الصفات، {، أم: شديد الخى
 إنما القكؿ ىذا ، قاؿ الخطابي رحمو اهلل:"(3)ككانت غالبة عميو، كال يدخؿ في ذلؾ مف ندرت منو

 إلى بو فضيفتي  الخصاؿ، ىذه يعتاد أف لو كالتحذير ،المسمـ لممرء اإلنذار سبيؿ عمى خرج
   (4)."منافؽ أنو اعتيادو  غير مف ذلؾ مف شيئان  فعؿ أك الخصاؿ، ىذه منو بدرت مف أف ال النفاؽ،

 عندىـ تقرر لما مف الكقكع فيو؛ النفاؽ ىك النفاؽ الذم كاف يخشى الصحابة كىذا  
 عميو تغير إذا يككف أف ؛نفسو عمى بعضيـ خشي ،كالعبلنية السر اختبلؼ ىك النفاؽ أف"

 كاألكالد باألىؿ كاالشتغاؿ ،دنياال إلى برجكعو الذكر سماع عند كخشكعو كرقتو قمبو حضكر
  (5)".نفاقان  منو ذلؾ يككف أف ،كاألمكاؿ

كيمحؽ بالنفاؽ األصغر ىذا النفاؽ الناتج عف الجيؿ بالديف كحب الدنيا كاالنشغاؿ بيا  
غكاء أىؿ الضبلؿ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل:"  ،كفر بعد سممكاأ اذا الناس عامةكا 

 ،مسممكف فيـ ؛كرسكلو هلل الطاعة ىؿأ مف ككانكا ،شرائعو كالتزمكا ،بلـاالس عمى كلدكا أك
 أعطاىـ فإ ،فشيئان  شيئان  يحصؿ نماإ قمكبيـ لىإ يمافاإل حقيقة دخكؿ كلكف ،مجمؿه  يمافه إ كمعيـ

 كلك ،ككالشى  كاكي كّْ شي  كلك ،الجياد لىإ كال اليقيف لىإ ال مكفيصً  ال الناس مف فكثير الكا   ،ذلؾ اهلل
 كمعرفتو القمب عمـ مف عندىـ ليس بؿ ؛منافقيف كال كفاران  كليسكا ،جاىدكا لما بالجياد اأمرك 

 ،كالماؿ األىؿ عمى يقدمكنو ما كلرسكلو هلل الحب قكة مف عندىـ كال ،الريب يدرأ ما كيقينو
 تكجب شبيات عمييـ يكرد بمف ابتمكا فكا   ،الجنة دخمكا كماتكا المحنة مف عكفكا فإ كىؤالء

                                                 

 (.28/436ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(1
حديث  :3/1517، ذـ مف مات كلـ يغز كلـ يحدث نفسو بالغزك /اإلمارة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 .[1910رقـ
 (. 2/47ج) ( انظر: النككم، المنياج(3
 (.1/76ج) ( شرح السنة لمبغكم(4
 (.434رجب، جامع العمـك كالحكـ)ص( ابف (5
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 مف نكع لىإ كانتقمكا ،مرتابيف صاركا الكا   ؛الريب يزيؿ بما عمييـ اهلل ينعـ لـ ففإ ؛ريبيـ
  (1)".النفاؽ

  ظيور النفاق:

بعد اليجرة، كلـ يكف معركفان قبؿ ذلؾ، فإف الناس قبؿ  النبكية ظير النفاؽ في المدينة 
سبلـ كانكا اليجرة كانكا قسميف؛ مؤمفه في الظاىر كالباطف ككافر كذلؾ، ألف أىؿ اإل

 (2)مستضعفيف.

 لماشيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل سبب ظيكر النفاؽ في المدينة، فقاؿ: " كقد بيف 
 اإلسبلـ في أىميا جميكر كدخؿ كأنصار عزه  بيا لممؤمنيف كصار المدينة إلى  النبي ىاجر
 رغبة أك رىبة مكافقة اإلسبلـ أظير مف أقاربيـ غير كمف أقاربيـ مف بينيـ كاف: كاختياران  طكعان 
 مف أمثالو كفي فيو نزؿ كقد ،سمكؿ ابف أبي بف اهلل عبد ىؤالء رأس ككاف ،كافر الباطف في كىك

  (3)".آيات المنافقيف
 المطمب الثاني: المنافقون في عصر النبوة

في المدينة بعد اليجرة كقكيت شككة المسمميف؛ لجأ بعض كفار العرب  اد اإلسبلـلما س 
كقمع الشرؾ كالرذيمة  ييكد ممف تعمؽ البغض كالكيد في قمبو بنشر التكحيد كالفضيمة،كأحبار ال

، فحاؾ ىؤالء (4)إلى استخداـ أيسمكب النفاؽ ليتمكنكا مف ضرب اإلسبلـ كأىمو مف الداخؿ
كأىؿ  المؤامرات الخبيثة الكفيمة بإسقاط عدة دكؿو عظمى مجتمعة، لكف اهلل سمَّـ؛ فحفظ نبيو 

، كما النبكيةقصر عيٍمر دكلة اإلسبلـ كقتيا، كضيؽ حدكدىا التي لـ تتجاكز المدينة  دينو، رغـ
يـ، كيؼ ال كقد زكاىـ رب كاستقامتيـ عمى ديف لمنبي  كاف ذاؾ إال بفضؿ طاعة الصحابة 

ْؿ َوَرُضقا َظْْفُ ..].بقكلو: ربيـ  ُٓ  عف الصحابة اهلل رضي، أم: {211}التوبة:[...َرِِضَ اهللُ َظْْ
 في أمره كنييو، كرضكا ىيـ عف ربيـ   مف المياجريف كاألنصار بما أطاعكه، كأجابكا نبيو

   (5)يـ بو مف النعيـ عمى تمؾ الطاعة.اببما جازاىـ كأث

                                                 

 (.7/271ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(1
 (.1/176جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(7/463ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
 (.7/463ج( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(3
ابف  ،(1/177جقرآف العظيـ)ابف كثير، تفسير ال ،(463-7/461ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(4

 (. 10/124جالرازم، مفاتيح الغيب) ،(5/14جكثير، البداية كالنياية)
 (.11/25جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما ،(14/439ج( انظر: تفسير الطبرم)(5
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 كصحابتو الكراـ  كفي ىذه السطكر نذكر بعض ما حاكو المنافقكف ضد النبي  
لى بتجنب التشبو بيـ، كننصح مف يتشبو بيـ لنعرؼ خبث ىؤالء القكـ كأفعاليـ؛ فنتعبد اهلل تعا

 بخطكرة حالو كمآلو إف لـ يتب، كنىٍحذىري ممف يكيد لممسمميف بكيد المنافقيف.
 والعمل عمى تخمف الناس عنو في المحن والشدائد االستيزاء بالنبي  - أ

ُُ ]قاؿ تعالى: َٚم َف ََ َٓ ُم ْؿ َيٚ َأْهَؾ َيْثِرَب  ُٓ ٌٜ ِمْْ ٍَ ْٝ َضٚئِ ُؿ افَّْبِلَّ َوإِْذ َؿَٚف ُٓ ِْٖذُن َؾِريٌؼ ِمْْ قا َوَيْسَت ًُ ْؿ َؾْٚرِج

َّٓ ؾَِراًرا ْقَرٍة إِْن ُيِريُدوَن إِ ًَ ُٔقَتَْٚ َظْقَرٌة َوَمٚ ِهَل بِ قُفقَن إِنَّ ُب َُ   {24}األحزاب: [َي

يـك غزكة األحزاب:  ممؤمنيفل المنافقيففريؽ  قكؿ يخبر اهلل تعالى في ىذه اآلية عف 
، كنداؤىـ بيذه التسمية لممسمميف يفيد لممدينة القديـ االسـ كىك-يثرب أىؿ يا يقكؿ:ففريؽه منيـ 

مف  فارجعكا ،خاسرةو  معركةو  في لكـ إقامة ال-عدـ كجكد قدرو لمديف كاألخكة اإليمانية عندىـ
 بالعكدة  نبيال ستأذففريؽه أخر يك  المدينة،في  منازلكـ إلىعند الخندؽ  رباطكـ مع النبي 

 أف كالحؽ ،ى أىميـ كممتمكاتيـعمبذلؾ  فيخشكف ،عدـ أمنيا كتحصينيا بحجة منازليـ إلى
لجبنيـ بنفاقيـ، كخذالف النبي  القتاؿ مف الفرار إالىذا  قكليـب قصدكاما  بؿ كذلؾ، األمر ليس

 (1).كالمسمميف، كتقديـ العكف لممشركيف   

ٍندىؽى   المَّوً  رسكؿ اٍحتىفىرى كعف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ:"  ابيو اٍلخى  فإذا...كىأىٍصحى
ٍخرىةه  عيؼى  قد يىدىٍيوً  بيف صى اًبو  المَّوً  نىًبيُّ  فقاؿ ،عنيا ضى ؿى  فىأىكيكفي  دىعيكًني}ألىٍصحى بىيىا مف أىكَّ رى  ،ضى
بىيىا ،المَّوً  ًبٍسـً  :فقاؿ رى قىعىتٍ  فىضى كري  أىٍكبىري  المَّوي  :فقاؿ ،ثيميثييىا فمقةي  فىكى كـً  قيصي رىبى  ثيَـّ  ،اٍلكىٍعبىةً  كىرىبّْ  الرُّ  ضى

قىعىتٍ  ًبأيٍخرىل كري  أىٍكبىري  المَّوي  :فقاؿ ،ًفٍمقىةه  فىكى  نىٍحفي  :اٍلمينىاًفقيكفى  ًعٍندىىىا فقاؿ {،اٍلكىٍعبىةً  كىرىبّْ  فىاًرسى  قيصي
ٍنًدؽي  كرى  يىًعدينا كىك أىٍنفيًسنىا عمى نيخى كـً  فىاًرسو  قيصي   (2)".كىالرُّ

   نبي العمل عمى قتل ال - ب

مف غزكة تبكؾ إلى المدينة مر بطريؽ ضيؽ كمرتفع، فاحتاط النبي  لما عاد النبي  
  لضيؽ ىذا الطريؽ؛ فسار منيا كحده، كأمر الناس أف يسيركا مف الكادم، تجنبان لمزحاـ

فمحقكا بو ليسيركا معو  كحدكث المكركه ألحدو مف المسمميف، فخالؼ المنافقكف أمر النبي 
عميو الطريؽ كيطرحكه مف تمؾ العقبة فيقتمكه، كقد غطكا كجكىيـ حتى ال يعرفكا، فأخبر ليضيقكا 

                                                 

السعدم، تفسير  ،(11/59جصديؽ خاف، فتح البياف) ،(6/389ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
 (.21/284ج)ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرك  ،(160م )صالسعد

(:"رجالو 6/132ج)،(10141كقاؿ الييثـ في مجمع الزكائد برقـ) ،[(11/376جالمعجـ الكبير )، لطبراني]ا( (2
 رجاؿ الصحيح غير عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ كنعيـ العنبرم كىما ثقتاف".
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حيث  ،يحدث بالكاقعة (2) الطُّفىٍيؿً ، كىذا أبك (1)بأمرىـ، فاحتاط لرد كيدىـ الكحي النبي 
ذى  اهللً  رىسيكؿى  فَّ إً : فىنىادىل مينىاًدينا أىمىرى  تىبيكؾى  غىٍزكىةً  ًمفٍ   اهللً  رىسيكؿي  أىٍقبىؿى  لىمَّا":قاؿ  فىبلى  اٍلعىقىبىةى، أىخى

ٍذىىا ده، يىٍأخي ا أىحى ذىٍيفىةي  يىقيكديهي   اهللً  رىسيكؿي  فىبىٍينىمى يىسيكؽي  حي مىى ميتىمىثّْميكفى  رىٍىطه  أىٍقبىؿى  ًإذٍ  عىمَّاره  ًبوً  كى  عى
كىاًحًؿ، كهى  يىٍضًربي  عىمَّاره  كىأىٍقبىؿى  ، اهللً  ًبرىسيكؿً  يىسيكؽي  كىىيكى  عىمَّارنا غىشىٍكا الرَّ كىاًحًؿ، كيجي  رىسيكؿي  فىقىاؿى  الرَّ

ذىٍيفىةى   اهللً  تَّى {،قىدٍ  قىٍد،}: ًلحي عى  نىزىؿى   اهللً  رىسيكؿي  ىىبىطى  فىمىمَّا ، اهللً  رىسيكؿي  ىىبىطى  حى ، كىرىجى  عىمَّاره
، يىا}:فىقىاؿى  ؟ عىرىٍفتى  ىىؿٍ  عىمَّاري كىاًحؿً  امَّةى عى  عىرىٍفتي  قىدٍ : فىقىاؿى  {،اٍلقىٍكـى  ىىؿٍ }:قىاؿى  ميتىمىثّْميكفى  كىاٍلقىٍكـي  ،الرَّ
ـي، كىرىسيكليوي  اهللي : قىاؿى  {،أىرىاديكا؟ مىا تىٍدًرم كا أىفٍ  أىرىاديكا}:قىاؿى  أىٍعمى كهي   اهللً  ًبرىسيكؿً  يىٍنًفري : قىاؿى  {،فىيىٍطرىحي
ابً أى  ًمفٍ  رىجيبلن  عىمَّاره  فىسىأىؿى  ـٍ  ًباهلًل، نىشىٍدتيؾى : اؿى فىقى   اهللً  رىسيكؿً  ٍصحى ـي  كى ابي  كىافى  تىٍعمى  اٍلعىقىبىةً  أىٍصحى
ٍمسىةى  كىانيكا فىقىدٍ  ًفيًيـٍ  كيٍنتى  ًإفٍ : فىقىاؿى  ،عىشىرى  أىٍربىعىةى : فىقىاؿى  ، خى ثىةن  ًمٍنييـٍ   اهللً  رىسيكؿي  فىعىذىرى  عىشىرى  ثىبلى
ا اهلًل، رىسيكؿً  مينىاًدمى  سىًمٍعنىا مىا كىاهللً : قىاليكا مى ًمٍمنىا كى  ااًلٍثنىيٍ  أىفَّ  أىٍشيىدي : عىمَّاره  فىقىاؿى  اٍلقىٍكـي، أىرىادى  مىا عى
ٍربه  اٍلبىاًقيفى  عىشىرى  ًلرىسيكًلوً  ًلمَّوً  حى يىاةً  ًفي كى يىٍكـى  الدٍُّنيىا، اٍلحى ذىكىرى ...اأٍلىٍشيىادي  يىقيكـي  كى  ًتٍمؾى  ًفي الطُّفىٍيؿً  أىبيك كى
ذيًكرى : ًلمنَّاسً  قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  اٍلغىٍزكىةً   :فىنىادىل مينىاًدينا  اهللً  رىسيكؿي  فىأىمىرى  ًقمَّةن  اٍلمىاءً  ًفي أىفَّ : لىوي  كى

ده  اٍلمىاءى  يىًردى  الى  أىفٍ  دىهي  اهللً  رىسيكؿً  قىٍبؿى  أىحى دى  ، رىسيكؿي  فىكىرى  اهللً  رىسيكؿي  فىمىعىنىييـٍ  قىٍبمىوي، كىرىديكهي  قىدٍ  رىٍىطنا فىكىجى
  ًئذو   (3)".يىٍكمى

 الة الكفارامو  - ت
ْؿ َظَذاًبٚ َأفًَِٔم)]قاؿ اهلل تعالى:  ََِغ بَِٖنَّ َْلُ ِ اُدَْٚؾِ ـْ 738َبؼِّ ََٔٚء ِم

ـَ َأْوفِ ٚؾِِري َُ ـَ َيتَِّخُذوَن اف ( افَِّذي

(ٚ ًً َة هللِ َْجِٔ ًِزَّ َة َؾِ٘نَّ اف زَّ ًِ قَن ِظَْْدُهُؿ اف ٌُ ِمَِْغ َأَيْبتَ ْٗ   .}الـساء{[( 739ُدوِن اُد

أصؿ البشارة تككف بالخير، كال تككف بالشر إال مقيدة، كقد قييّْد ذكرىا ىنا بأقبح بشارة  
كأسكئيا؛ كىك العذاب األليـ مف باب التيكـ، كما ذاؾ إال لمكاالتيـ الكفار كتحريضيـ ليـ عمى 

قُفقنَ ]المؤمنيف، كما قاؿ تعالى: َُ قا َي َُ َٚؾ َٕ ـَ  ـْ  َأََلْ َتر إَِػ افَِّذي
ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َفئِ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ْخَقاَِنُِؿ افَِّذي إِلِ

 َٓ ْؿ َواهللُ َيْن ُُ َّٕ ُتْؿ َفَُْْْكَ ِْ ْؿ َأَحًدا َأَبًدا َوإِْن ُؿقتِ ُُ ُٕىُِٔع ؾِٔ  َٓ ْؿ َو ُُ ًَ َـّ َم ِٚذُبقنَ ُأْخِرْجتُْؿ َفَْْخُرَج َُ ُْؿ َف [ ُد إَِنَّ

                                                 

 (.7/183ج) ( انظر: ابف كثير، البداية كالنياية(1
( ىك الصحابي الجميؿ الفارس شاعر كنانة أبك الطفيؿ عامر بف كاثمة بف عبداهلل بف عمرك الميثي (2

كشيد ،قاتؿ مع عميو  ،كفاةن  ىـكآخر  ،مف الصحابة  في الدنيا مف رأل النبي  رخكآ ،ق(110-2جالكناني)
كرأيتو كىك يطكؼ بالبيت  ،ماف سنيفث :أدركت مف حياة النبيقاؿ أبك الطفيؿ ،معو مشاىده كميا في العراؽ

 (. 3/467جلذىبي سير أعبلـ النببلء )ابمكة كدفف بيا. انظر:  تكفي أبك الطفيؿ ،كيستمـ الحجر بمحجنو
 .إسناده قكم عمى شرط مسمـ، [(39/210جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (3
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كما كاف ىذا منيـ إال  هلل كحده، تيٍبتغى باتباع رسكلو،، كىي البشر ، كطمبيـ العزة مف{22}احلرش:
  (1)لسكء ظنيـ باهلل تعالى، كعدـ يقينيـ بنصره لممؤمنيف.

 االستيزاء والسخرية من المؤمنين - ث

بيـ  ؤىـستيزاا ،عيبيـ عمى المؤمنيفكبياف  ،مما نزؿ في بياف صفات المنافقيف كشرىـ 
ِمَِْغ ِْم ]:(2)ىفي جميع األحكاؿ، حتى الصدقات، قاؿ تعال ْٗ ـَ اُد ِظَغ ِم ُزوَن ادُىَّقِّ ِّ ِْ ـَ َي افَِّذي

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ْؿ َوَْلُ ُٓ ْؿ َشِخَر اهللُ ِمْْ ُٓ َدُهْؿ َؾَْٔسَخُروَن ِمْْ ْٓ َّٓ ُج َٓ ََيُِدوَن إِ ـَ  َدَؿِٚت َوافَِّذي   {:8}التوبة:[افهَّ

ُزونَ ]قكلو تعالى:  ِّ ِْ ِمِْغَ ادُ ]:، أم يعيبكف، كقكلو [َي ْٗ ـَ اُد ِظَغ ِم ، الذيف يفعمكف [ىَّقِّ
َدُهؿْ ]:الشيء دكف أف يفرض عمييـ، كىي الصدقة بالماؿ ىنا، كقكلو  ْٓ ، أم: قدرة العبد [ُج

خطب فحث الناس عمى الصدقة، فاجتيد  ، كأسباب نزكؿ ىذه اآلية أف النبي (3)كطاقتو
فقكف يتربصكف بيـ، فمف تصدؽ بالكثير، المسممكف في ذلؾ، كؿه عمى قدر طاقتو، فكاف المنا

قالكا ما تصدؽ إال رياءن، كمف تصدؽ بالقميؿ قالكا ما قصد إال أف يينبّْو عمى فقره ليناؿ 
 ،   (4)الصدقة

لىتٍ  لىمَّا:"قاؿ ابف مسعكدو ك   دىقىةً  آيىةي  نىزى اًمؿي  كينَّا الصَّ اءى (5)نيحى ؿه  فىجى دَّؽى  رىجي  كىًثيرو  ًبشىٍيءو  فىتىصى
اءى  ميرىاًئي اليكافىقى  ؿه  كىجى دَّؽى  رىجي اعو  فىتىصى اعً  عىفٍ  لىغىًنيّّ  المَّوى  ًإفَّ  فىقىاليكا ًبصى لىتٍ  ىىذىا صى ُزوَن ]فىنىزى ِّ ِْ ـَ َي افَِّذي

َدُهؿْ  ْٓ َّٓ ُج َٓ ََيُِدوَن إِ ـَ  َدَؿِٚت َوافَِّذي ِمَِْغ ِْم افهَّ ْٗ ـَ اُد ِظَغ ِم   (6)".اآٍليىةى [اُدىَّقِّ

 في المجتمع المسمم لمتثبيط عن الجياد بث األراجيف - ج

ِرَيََّْؽ َِبِؿْ ]قاؿ تعالى:  ٌْ ِٜ َفُْ قَن ِْم اَدِديَْ ٍُ ُِقَِبِْؿ َمَرٌض َواُدْرِج ـَ ِْم ُؿ قَن َوافَِّذي َُ ـْ ََلْ َيْْتَِف اُدَْٚؾِ
ُثؿَّ  َفئِ

َّٓ َؿًَِِٔل  ٚ إِ َٓ ََٕؽ ؾِٔ   {71}األحزاب:[َٓ َُيَِٚوُرو

                                                 

 (.209السعدم، تفسير السعدم)ص ،(3/267ج( انظر: صديؽ خاف، فتح البياف)(1
 (.4/184ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(2
 (.8/215ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(3
 (.4/78ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(4
اًمؿي (5 مف أجؿ أف نحصؿ عمى ما نتصدؽ بو.  ،أم: نعمؿ عند الناس؛ فنحمؿ عمى ظيكرنا باألجرة ،( نيحى

 (.3/283جم)انظر: ابف حجر، فتح البار 
حديث  :2/109، : اتقكا النار كلك بشؽ تمرة كالقميؿ مف الصدقة/الزكاة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(6
 .[1415رقـ
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ىذه اآلية المنافقيف لمطاعة قبؿ حمكؿ العقاب بيـ، حيث عمَّؽ كقكع دعا اهلل تعالى في  
العقاب عمى استمرارىـ في نفاقيـ، كىذا يفيد جكاز دعكة المنافقيف إما بصكرة شخصية ألحدىـ، 
أك بكبلـو عاـ يفيمكا أنيـ المقصكدكف بو، فتصؿ إلييـ النصيحة ليتكقؼ مكرىـ، كلك بغير تكبة، 

 ىـ. لعقاب، لتتقي األمةي شرَّ لفضيحة كاخكفان مف ا

ُِقَِبِْؿ َمَرٌض ] كقكؿ اهلل تعالى في اآلية  : ىك مرض الرغبة في الزنا كالبحث عف [ِْم ُؿ
قنَ ]اقترافو، كقكلو  ٍُ شاعة األخبار الكاذبة بيف الناس الغتماميـ ، اإلرجاؼ ىك إ[اُدْرِج

ِرَيََّْؽ َِبِؿْ ] كاضطرابيـ، كقكلو  ٌْ   (1)عمييـ. : أم: لنحرضنؾ[َفُْ

و مف بث نكالمراد باآلية: أف اهلل تعالى يخبر عف المنافقيف أنيـ إذا لـ ينتيكا عما يفعمك  
اإلشاعات لزعزعة األمف كالترابط في المجتمع المسمـ كاىتزاز قكة ثباتو أماـ عدكه؛ لنحرضنؾ يا 

ظيار أفعاليـ الخبيثة، ثـ يطردكفعمى المنافقيف بفضحيـ ك --محمد مف مجاكرتؾ  بعد ذلؾ ا 
  (2)بالسكف في المدينة.

  وقد كان من أراجيف المنافقين بين المسممين: 

  أف مف خرجكا في السرية قد المسمميف بيف سرية أذاع المنافقكف أنيـ إذا أرسؿ النبي  -

 مف األخبار التي تتضمف ذلؾ كجاءت الحركب، كنحك األعداء، جاء قد: كيقكلكف كىزمكا، قتمكا
 .عمييـ المشركيف كظيكر يفالمسمم تكىيف

 كانكا يقذفكف أىؿ ، فاألخبار لذلؾ كيفشكف آمنكا الذيف في الفاحشة تشيع أف يحبكف كانكا -

فيزعمكف أنيـ قكـه عيزاب، كال يتمكنكف مف الزكاج لفقرىـ، فيـ لذلؾ يتعرضكف لنساء  (3)الصفة
  (4)المسمميف إذا خرجكا لمجياد.

 

                                                 

ابف عاشكر، التحرير ك  ،(14/245جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) ،(20/327ج( انظر: تفسير الطبرم)(1
 (.22/109،108ج) كالتنكير

 (.10/415جكتفسير المنار لمحمد رضا) ،(6/482جالقرآف العظيـ) ( انظر: ابف كثير، تفسير(2
( أىؿ الصفة ىـ: فقراء المسمميف الذيف كانكا يعيشكف في المسجد النبكم لفقرىـ. انظر: ابف األثير، النياية (3

 (.3/37جفي غريب الحديث)
ابف كثير، تفسير  ،(14/245جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) ،(6/377ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(4

 (.11/146جصديؽ خاف، فتح البياف) ،(6/482جالقرآف العظيـ)
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 الترابط المجتمعيالعمل عمى شق صف األمة وزعزعة  - ح

ٍكنىاقاؿ:" عف جابرو   قىدٍ ،  النًَّبيّْ  مىعى  غىزى تَّى اٍلمييىاًجًريفى  ًمفٍ  نىاسه  مىعىوي  ثىابى  كى كا حى  ،كىثيري
كىافى  ؿه  اٍلمييىاًجًريفى  ًمفٍ  كى اًريِّا فىكىسىعى  ،لىعَّابه  رىجي اًرمُّ  فىغىًضبى  أىٍنصى بنا اأٍلىٍنصى تَّى ،شىًديدنا غىضى ٍكا حى  ،تىدىاعى
قىاؿى  اًرمُّ  كى ارً  يىا :اأٍلىٍنصى قىاؿى  ،لىؤٍلىٍنصى رىجى  ،لىٍممييىاًجًريفى  يىا :اٍلمييىاًجًرمُّ  كى ا:}فىقىاؿى   النًَّبيُّ  فىخى  بىاؿي  مى
اًىًميَّةً  أىٍىؿً  دىٍعكىل ا :قىاؿى  ثيَـّ  ،اٍلجى اًرمَّ  اٍلمييىاًجًرمّْ  ًبكىٍسعىةً  فىأيٍخًبرى  ؟{،شىٍأنيييـٍ  مى  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  :قىاؿى  ،اأٍلىٍنصى
{:ًبيثىةه  فىًإنَّيىا دىعيكىىا قىاؿى  {،خى ٍبدي  كى ميكؿى  اٍبفي  أيبىيٌ  ٍبفي  المَّوً  عى ٍكا أىقىدٍ  :سى مىٍينىا تىدىاعى ٍعنىا لىًئفٍ  ؛عى  ًإلىى رىجى

ًدينىةً  فَّ  اٍلمى الفتنة بيف حدكث  ، كفي ركاية أنو لما منع النبي (1)"اأٍلىذىؿَّ  ًمٍنيىا اأٍلىعىزُّ  لىييٍخًرجى
ٍبد ًإلىى مينىاًفؽو  كيؿٌ  ٍنكىفىأى المسمميف: "ا تىٍدفىع تيرىجَّى كيٍنت فىقىالكا: أيبىيٌ  ٍبف المَّو عى  كىالى  تىضيرٌ  الى  تفىصر  ،كى

ٍعنىا لىًئفٍ  :فىقىاؿى  ،تىٍنفىع ًدينىةً  ًإلىى رىجى فَّ  اٍلمى   (2)".اأٍلىذىؿ ًمٍنيىا اأٍلىعىزُّ  لىييٍخًرجى

ؿه "، أم: اجتمع معو في خركجو، كقكلو: "نىاسه  مىعىوي  ثىابى " :قكؿ جابر  "، أم: لىعَّابه  رىجي
اًريِّا فىكىسىعى " كثير المزح، يجيد المعب بالحراب كالحبشة بما يمفت االنتباه، كقكلو: "، أم: أىٍنصى

تَّىضرب رجبلن مف األنصار برجمو عمى دبره، كقكلو: " ٍكا حى  "، أم: حتى طمبكا االستغاثة مفتىدىاعى
ٍكا أىقىدٍ أقرابيـ كحمفائيـ، كقكؿ رأس النفاؽ ابف سمكؿ  مىٍينىا تىدىاعى "، أم: أنا شاركنا المياجريف فيما عى

، كما ذاؾ إال نحف فيو؛ فأرادكا االستبداد بو عمينا، كيقصد باألعز نفسو، كأف األذؿ ىك النبي 
  (3)بنفاقو.
 قينب الثالث: المنيج النبوي في تصحيح عقيدة المنافمالمط

ي الدنيا رحمة لجميع خمقو، فمف آمف منيـ تمت لو الرحمة ف أرسؿ اهلل تعالى نبيو  
َوَمٚ ]:ًمفى ما كاف يصيب األمـ السابقة مف عقاب الدنيا، قاؿ اهلل  كاآلخرة، كمف لـ يؤمف أى 

َٚدِغَ  ًَ ِْ ًٜ فِ َّٓ َرَْحَ ََْٚك إِ ِْ {218}األكبقاء:[َأْرَش
عمى تصحيح عقيدة  العمؿ فكاف مف رحمتو ، (4)

المنافقيف كرجاء إسبلميـ، كقد تنكعت أساليب دعكتو في ذلؾ ما بيف الميف كالتجاكز مع الستر 
األحكاؿ كاألمكر األشخاص ك عمييـ، كالتعنيؼ كالتشيير، كلعؿ ذلؾ كاف يختمؼ باختبلؼ 

ـُ ...]كعكاقبيا، عمبلن بقكؿ اهلل تعالى:  ، كمف ىذه األساليب:{45ؾت:}فصِّ  [...اْدَؾْع بِٚفَّتِل ِهَل َأْحَس

 
                                                 

 .[3518:حديث رقـ4/183،ما ينيى مف دعكة الجاىمية /المناقب، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 كقاؿ ابف حجر في تعميقو عمى األثر:" مرسؿه جيد". ،(8/649ج) ( ابف حجر، فتح البارم(2
 (.16/189،188جالعيني، عمدة القارم) ،(8/649ج( ك)6/547جحجر، فتح البارم) ( انظر: ابف(3
 (.5/600جالشنقيطي، العذب المنير) ،(8/381ج( انظر: صديؽ خاف، فتح البياف)(4
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 وأذاىم اإلحسان إلييم والترفق بيم في مقابل مكرىم - أ

مىى  المَّوً  رىسيكؿي  مىرَّ قاؿ:" عف أبي ىريرة   ٍبدً  عى  ًظؿّْ  ًفي كىىيكى  سىميكؿى  اٍبفً  أيبىيٌ  ٍبفً  المَّوً  عى
مىةو  مىٍينىا غىبَّرى  قىدٍ : فقىاؿى  أىجى ٍبدً  ٍبفي  المَّوً  عىٍبدي  نيوي ابٍ  فقىاؿى  كىٍبشىةى  أىًبي اٍبفي  عى  كىالًَّذم أىٍكرىمىؾى  كىالًَّذم المَّوً  عى
مىٍيؾى  أىٍنزىؿى  ًتيىنَّؾى  ًشٍئتى  لىًئفٍ  اٍلًكتىابى  عى ، كىأىٍحًسٍف }: المَّوً  رىسيكؿي  فقىاؿى  ًبرىٍأًسوً  آلى لىًكٍف ًبرَّ أىبىاؾى ، كى الى

ٍحبىتىو   (1){.صي
 لما تقتضيو األولويات أحواليم ب ممعالالصبر عمى أذاىم رغم  - ب

ـى  لىمَّا:"عف جابر   ـى   اهللً  رىسيكؿي  قىسى نىاًئ ـى  ًباٍلًجٍعرىانىًة، النَّاسً  بىٍيفى  ىىكىاًزفى  غى ؿه  قىا  ًمفٍ  رىجي
، بىًني مَّدي، يىا اٍعًدؿٍ : فىقىاؿى  تىًميـو ،}:فىقىاؿى  ميحى ٍيمىؾى مىفٍ  كى  لىـٍ  ًإفٍ  ًسٍرتي كىخى  ًخٍبتي  لىقىدٍ  أىٍعًدٍؿ، لىـٍ  ًإذىا يىٍعًدؿي  كى

 تىتىسىامىعى  أىفٍ  اهللً  مىعىاذى }:قىاؿى  اٍلمينىاًفؽى، ىىذىا فىأىٍقتيؿى  أىقيكـي  أىالى  اهللً  رىسيكؿى  يىا: عيمىري  فىقىاؿى : قىاؿى  {،أىٍعًدؿٍ 
ـي  مَّدنا أىفَّ  اأٍليمى ابىوي  يىٍقتيؿي  ميحى ابنا ىىذىا ًإفَّ }: النًَّبيُّ  قىاؿى  ثيَـّ  ،{أىٍصحى اًكزي  الى  اٍلقيٍرآفى  يىٍقرىءيكفى  ؛وي لى  كىأىٍصحى  ييجى

، ـٍ ا الدّْيًف، ًمفى  يىٍمريقيكفى  تىرىاًقيىيي اةي  يىٍمريؽي  كىمى ًميَّةً  ًمفى  اٍلًمٍرمى    (2){.الرَّ

ًلما تقتضيو المصمحة  ىذا المنافؽ كغيره مف المنافقيف رغـ شدة شرىـ قتؿ  النبي ترؾ 
فالمنافقكف كاف بينيـ كبيف المسمميف قرابةه  ،قمكبلا تأليؼالعامة لممسمميف، مف جمع الكممة ك 

 دعكة فالناس م ينفر ما كاف حريصان عمى تجنب كما أف النبي  قكية، بالرحـ كالمصاىرة،
عماؿ السيؼ في المجتمع المسمـ قد يدفع األعداء غربةو  في كاف كقتيا إلسبلـاإلسبلـ، فا ، كا 

   (3)عمى التجرؤ لمنيؿ مف المسمميف.
  ، ودفع الُشبو لسد الباب عمى شرورىمفي احتواء األزمات والخبلفات السرعة - ت

ٍبدى  فىسىًمٍعتي  ؛غىزىاةو  ًفي كيٍنتي قاؿ:" عف زيد بف أرقـ   مىى تيٍنًفقيكا الى  يىقيكؿي  أيبىي   ٍبفى  المَّوً  عى  عى
تَّى المَّوً  رىسيكؿً  ًعٍندى  مىفٍ  كا حى ٍكًلوً  ًمفٍ  يىٍنفىضُّ لىًئفٍ  حى ٍعنىا كى فَّ  ًعٍنًدهً  فٍ مً  رىجى  ،اأٍلىذىؿَّ  ًمٍنيىا اأٍلىعىزُّ  لىييٍخًرجى

اًني  ًلمنًَّبيّْ  فىذىكىرىهي  ًلعيمىرى  أىكٍ  ًلعىمّْي ذىًلؾى  فىذىكىٍرتي  دٍَّثتيوي  فىدىعى ٍبدً  ًإلىى  المَّوً  رىسيكؿي  فىأىٍرسىؿى  فىحى  المَّوً  عى

                                                 

كقاؿ األلباني في  [ 428 ، حديث رقـ2/170،حؽ الكالديف /البر كاإلحساف، صحيح ابف حباف]ابف حباف: ( (1
كاألجمة: ىي الشجرة كثيفة األغصاف. انظر: الكاشؼ عف حقائؽ السنف  ،"حسف":(1/438الحساف)ج تعميقاتال

 (.1/7جإبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(11/3411جلمطيبي)
 ،أم: يخرجكف منو،:}يمرقكف مف الديف{كقكلو ، حديث صحيح،[(23/123جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (2

 (.15/231ج)(، ك5/161)ج، عمدة القارم: العينيانظر ك}المرماة{ السيـ الصغير.
ابف القيـ، زاد  ،(187كالصاـر المسمكؿ البف تيمية)ص ،(7/463ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(3

 (.3/568جالمعاد )
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اًبوً  أيبىي   ٍبفً  مىفيكا كىأىٍصحى ا فىحى دَّقىوي   المَّوً  رىسيكؿي  بىًنيفىكىذَّ  قىاليكا مى ابىًني كىصى ّـّ  فىأىصى  قىطُّ  ًمٍثميوي  ييًصٍبًني لىـٍ  ىى
مىٍستي  قىتىؾى   المَّوً  رىسيكؿي  كىذَّبىؾى  أىفٍ  ًإلىى أىرىٍدتى  مىا عىمّْي ًلي فىقىاؿى  اٍلبىٍيتً  ًفي فىجى مى  المَّوي  فىأىٍنزىؿى  كى
َُقنَ ]تىعىالىى دَّقىؾى  قىدٍ  المَّوى  ًإفَّ  فىقىاؿى  فىقىرىأى   النًَّبيُّ  ًإلىيَّ  بىعىثى فى  ،[...إَِذا َجَٚءَك اُدَْٚؾِ ٍيدي  يىا صى   (1){.زى

أفاد الحديث قبكؿ نقؿ كبلـ بعض الناس لذم سمطافو أك غيره، إذا كاف الكبلـ يتعمؽ  
عف إخباره بكبلـ ابف سمكؿ،   لزيدو  بالمصمحة العامة لؤلمة، كذلؾ مف خبلؿ إقرار النبي 

ا يستفاد ضركرة اإلسراع لحؿ الخبلفات كاألزمات كاحتكائيا مبكران، كعدـ مؤاخذة كبراء القـك كم
ف ثبتت عمييـ التيـ أحيانان، كي ال يفضي ذلؾ إلى تنفير أقكاميـ كأتباعيـ، كىذا  باليفكات كا 

كلو ، ثـ قبيراجعو فيما قاؿ بعد سماعو الخبر مف زيد  البف سمكؿ مستفاده مف إرساؿ النبي 
  إنكار ابف سمكؿ لمحدث كعدـ مراجعتو رغـ ثبكت كذبو؛ لصحبة ابنو كمكانتو في

   (2)األنصار.

يىي   كعف أـ المؤمنيف صفية بنت   فىأىتىٍيتيوي  ميٍعتىًكفنا،  النًَّبيُّ  كىافى " :قالت ،رضي اهلل عنيا حي
كريهي  ، أىزي دٍَّثتيوي، لىٍيبلن ، قيٍمتي  ثيَـّ  فىحى ـى فىقى  أًلىٍنقىًمبى كىافى -ًليىٍقًمبىًني مىًعيى  ا ٍيدو  ٍبفً  أيسىامىةى  دىارً  ًفي مىٍسكىنييىا كى  -زى
فً  فىمىرَّ  اًر، ًمفى  رىجيبلى مىى}: النًَّبيُّ  فىقىاؿى  أىٍسرىعىا،  النًَّبيَّ  رىأىيىا فىمىمَّا اأٍلىٍنصى ًفيَّةي  ًإنَّيىا ًرٍسًمكيمىا، عى  صى
يىي   ًبٍنتي  افى : فىقىاالى {، حي ٍنسىافً  ًمفى  يىٍجًرم الشٍَّيطىافى  ًإفَّ }: قىاؿى  اهلًل، رىسيكؿى  يىا اهللً  سيٍبحى ، مىٍجرىل اإٍلً  الدَّـً
نّْي ًشيتي  كىاً    (3){.شىٍيئنا: قىاؿى  أىكٍ  ،شىرِّا قيميكًبكيمىا ًفي يىٍقًذؼى  أىفٍ  خى

، كمراعاتو لمصالحيـ، كصيانتو لجكارحيـ عمى أيمتو شفقة النبي  ؿأفاد الحديث كما 
ِمَِْغ ...]كبيـ عف كساكس الشيطاف كالفتف، كىك في قكؿ اهلل تعالى:كقم ْٗ ْؿ بُِٚد ُُ ْٔ َِ َحِريٌص َظ

دفع احتماؿ سكء ظف أصحابو عنو، ألف سكء الظف  ، فأراد {239}التوبة:[َرُءوٌف َرِحٔؿٌ 
، كأف يبيف استحباب التحرز مما يدخؿ سكء الظف بيف المسمميف، كطمب السبلمة  باألنبياء كفره

قاؿ ابف حجر رحمو اهلل ، (4)مما يكىـ بو باألعذار الصحيحة، كالفطنة لمتحفظ مف كيد الشيطاف
ؿي بعد شرحو لركايات الحديث: "ك  ا ًإلىى يىٍنسيٍبييمىا لـ  النبي أف الركايات ىذه مف اٍلميحىصَّ  أىنَّييمى

                                                 

، [1قكلو:}إذا جاءؾ المنافقكف قالكا: نشيد إنؾ لرسكؿ اهلل{]المنافقكف: /التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[4900حديث رقـ: 6/152

 (.8/646ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(2
بياف أنو يستحب لمف رؤم خاليا بامرأة ككانت زكجتو أك محرما لو أف يقكؿ  /السبلـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3

 .[2175: حديث رقـ4/1712، ىذه فبلنة ليدفع ظف السكء بو
مىى قكلومعنى ك  ،(4/279جلبارم)ابف حجر، فتح ا ،(14/156ج) ( انظر: النككم، المنياج(4 :}عى

ا{  المصدريف.نفس في ذكر النككم كابف حجر أم: تميبل في السير. كما ،ًرٍسًمكيمى
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 ليما يكسكس أف عمييما خشي كلكف ،يمانيماإ صدؽ مف عنده تقرر لما ،سكءان  بو يىظينَّافً 
 عبلميماإ إلى فبادر ،اليبلؾ إلى ذلؾ بيما يفضى فقد ،معصكميف غير ألنيما ؛ذلؾ الشيطاف
  (1)ذلؾ". ؿمث لو كقع إذا بعدىما لمف كتعميمان  لممادَّة حسمان 

كالعبلقة ىنا بيف ىذا الحديث كما استنبط العمماء منو بالمنافقيف؛ أف المنافقيف كانكا  
يقاع األذل بيـ ظممان كعدكانان، كقد جاؤكا يتربصكف بالمسمميف ، كيتحينكف الفرص لمنيؿ منيـ كا 

، (2)أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا، فبرأىا اهلل تبارؾ كتعالى بحادثة اإلفؾ التي قذفكا بيا
احتاط مع أصحابو كىـ ثقاته كعيدكؿ بما يدفع الشؾ كالريبة؛ فيككف مف باب  فإف كاف النبي 

د عمييـ أبكاب شرّْىـ، ف في مثؿ ىذه األمكر كنحكىا، ليسي احتياطو مف جية المنافقيأكلى ثبكت 
 في مقابؿ اجتيادىـ إلحداث الفتف كاألراجيؼ بيف المسمميف بالكذب كالزكر.

 ، ومجازاتيم عمى أعماليمالتعنيف والتشيير - ث

ارج فقاؿ أف يجاىد أعداء اإلسبلـ كالمسمميف مف الداخؿ كالخ أمر اهلل تعالى نبيو  
:[ َُُّْؿ َوبِئَْس اَدِهر َٓ ْؿ َوَمَْٖواُهْؿ َج ِٓ ْٔ َِ ْظ َظ ُِ َغ َواْؽ َِ َٚر َواُدَْٚؾِ ٍَّ ُُ ٚ افَّْبِله َجِٚهِد اف َ  .{84}التوبة:[َيٚ َأُّيه

، مف بعده كألمتو المراد بجياد الكفار في اآلية: أف يجاىدىـ بالسيؼ، كاألمر لمنبي  
قامة الحجة عمييـ.يف بشدة اقجاىد المنافأف يك    (3)لزجر كالتغميظ كالتشيير، كا 

لممنافقيف بيذا األيسمكب كالنكع مف الجياد مع المنافقيف، فربما  كقد تكرر جياد النبي  
كاف ىذا األيسمكب في مرحمة متأخرةو مف اليجرة، حيث قكيت شككة المسمميف، كتعمؽ اإليماف 

 صبح الناس ال يكترثكف بالشدة عمى المنافقيف أكفي قمكبيـ، فقكيت عقيدة الكالء كالبراء، فأ
ف كانكا مف الدرجة األكلى في القرابة، ككاف أيسمكب الميف في أكؿ اليجرة كضعؼ  عقابيـ، كا 

معيـ بيف الشدة كالميف  النبي  أك ربما كاف يختمؼ أيسمكبالشككة كعدـ إتماـ أحكاـ الكحي، 

                                                 

 (. 4/280ج) ( ابف حجر، فتح البارم(1
ابف كثير، تفسير القرآف  ،كما بعدىا ،(11جآية) ،سكرة النكر ،( انظر: ذكر الحادثة في القرآف الكريـ(2

 ،تعديؿ النساء بعضيف بعضان  /الشيادات ،صحيح البخارم]كحديث اإلفؾ في  ،(6/19ج( ك)4/326جالعظيـ)
ابف  ،(17/104جكانظر: الشرح كالتعميؽ عمى الحديث في: النككم، المنياج) ،[(3/173ج)،(2661حديث رقـ)

كرميت  كالمراد بو ىنا: ىك ما كيذب عمى أـ المؤمنيف ،كأصؿ اإلفؾ: ىك الكذب ،(5/273جحجر، فتح البارم)
ابف  ،(1/56جبو مف الكبلـ المختمؽ بالباطؿ مف المنافقيف. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث)

 (. 1/80جابف حجر، فتح البارم) ،(10/390جمنظكر، لساف العرب)
 (2/475جالشككاني، فتح القدير) ،(8/204ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(3
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سمكب الشدة عمى المنافقيف كجيادىـ في السُّنَّة، كفؽ مقتضيات األحكاؿ كالكقائع، كقد تنكع أي 
 كمف ذلؾ:

ظيار كذبيم .1  فضحيم وا 

، فسمعيـ المنافقكف بالنبي  ندما استيزأذيكر في أسباب نزكؿ آيات "سكرة المنافقكف" ع 
في ذلؾ، فانكركا، كحمفكا باهلل ما قالكا  النبي  ، فراجعيـ، فرفع أمرىـ لمنبي زيد بف أرقـ 

رىٍجنىاقاؿ:" ، فعف زيد بف أرقـ (1)ت آيات سكرة المنافقيف تفضحيـ كتبيف كذبيـذلؾ، فنزل  مىعى  خى
ابى  سىفىرو  ًفي  اهللً  رىسيكؿً  ٍبدي  فىقىاؿى  ،ًشدَّةه  ًفيوً  النَّاسى  أىصى اًبوً  أيبىي   ٍبفي  اهللً  عى مىى تيٍنًفقيكا الى : أًلىٍصحى  عى
تَّى اهللً  رىسيكؿً  ًعٍندى  مىفٍ  كا حى ٍكًلوً  ًمفٍ  يىٍنفىضُّ قىاؿى ...حى ٚ ...] :كى َٓ َـّ إََظزه ِمْْ ُْٔخِرَج  َف

ِٜ َْٚ إَِػ اَدِديَْ ًْ ـْ َرَج
َفئِ

ٍبدً  ًإلىى فىأىٍرسىؿى  ،ًبذىًلؾى  فىأىٍخبىٍرتيوي  ، النًَّبيَّ  فىأىتىٍيتي : قىاؿى  ،{9}ادـافؼون:[...إََذلَّ   فىسىأىلىوي  أيبىي   ٍبفً  اهللً  عى
، مىا يىًمينىوي  فىاٍجتىيىدى  ٍيده  كىذىبى : فىقىاؿى  فىعىؿى قىعى : قىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿى  زى تَّى ،ًشدَّةه  قىاليكهي  ًممَّا نىٍفًسي ًفي فىكى  حى
َُقنَ ]:تىٍصًديًقي اهللي  أىٍنزىؿى  ـي  ثيَـّ : قىاؿى ، {2}ادـافؼون: [...إَِذا َجَٚءَك اُدَْٚؾِ ، ًليىٍستىٍغًفرى   النًَّبيُّ  دىعىاىي ـٍ  لىيي
ٍكافى : قىاؿى  ، مىكَّ ـٍ ٌٛ ُمَسََّْدٌة ...] :كقىٍكليوي  ريءيكسىيي ُْؿ ُخُن ََٖنَّ قىاؿى ، {5}ادـافؼون:[...ـَ االن  كىانيكا: كى  أىٍجمىؿى  ًرجى

  (2)".شىٍيءو 

االن  أىفَّ ،:"كعف أبي سعيد الخيدرم   ، ًمفى  ًرجى ٍيدً  ًفي اٍلمينىاًفًقيفى  ًإذىا كىانيكا ، اهللً  رىسيكؿً  عى
رىجى  مَّفيكا اٍلغىٍزكً  ًإلىى  النًَّبيُّ  خى ٍنوي، تىخى كا عى فىًرحي ؼى  ًبمىٍقعىًدًىـٍ  كى ـى  فىًإذىا ، اهللً  رىسيكؿً  ًخبلى   النًَّبيُّ  قىًد

كا مىفيكا ًإلىٍيًو، اٍعتىذىري بُّكا كىحى ا ييٍحمىديكا أىفٍ  كىأىحى لىتٍ  «يىٍفعىميكا لىـٍ  ًبمى َرُحقَن بِ ]:فىنىزى ٍْ ـَ َي َـّ افَِّذي َسَب ََم َأَتْقا َٓ َُتْ

َذاِب  ًَ ـَ اف َٚزٍة ِم ٍَ َّ ْؿ بِ ُٓ َسَبَّْ ُِقا َؾََل َُتْ ًَ ٍْ ُدوا بََِم ََلْ َي َّ   (3)."{299}آل عؿران:[...َوَُيِبهقَن َأْن َُيْ

 ، كأنو كاف مف منيجو الخبيث مع النبي  حاؿ المنافقيف ف حديث أبي سعيدو بيَّ  
القرآف  النفاؽ بما كاف ينزؿ عميو مف آيات في دعكتيـ إظيار ما كانكا يخفكف في قمكبيـ مف

ف لـ يكف  التي تبيف خبثيـ ككذبيـ كحقيقة أمرىـ، عساىـ أف يرجعكا عف نفاقيـ كيتكبكا منو، كا 
 ذلؾ، فييكؼ شرىـ عف المسمميف. 

                                                 

 كما بعدىا. ،(4/179ج، تفسير القرآف العظيـ)( انظر: ابف كثير(1
 .[2772: حديث رقـ4/2140، صفات المنافقيف كأحكاميـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 .[2777: حديث رقـ4/2142، صفات المنافقيف كأحكاميـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
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كأما اآلية فالمراد بيا: أنو ال يظف أحده أنما يفعمو المنافقكف مف القبائح كاألباطيؿ القكلية  
بُّيـ لممدح بما لـ يفعمكه مف أعماؿ الخير، كفرحيـ بما فعمكا مف األعماؿ الباطمة كالفعمي ة، كحي

     (1)الخبيثة؛ أنيـ ناجكف مف العذاب الذم أكجبكه عمى أنفسيـ كاستحقكه بذلؾ.
 إقامة أحكام اإلسبلم عمييم  .2

ََِغ ُُيَِٚدُظقَن اهللَ َوُهَق َخٚدِ ] قاؿ اهلل تعالى:  َسَٚػ إِنَّ اُدَْٚؾِ ـُ ََلةِ َؿُٚمقا  ْؿ َوإَِذا َؿُٚمقا إَِػ افهَّ ُٓ ُظ

َّٓ َؿًَِِٔل  ُروَن اهللَ إِ ـُ َٓ َيْذ َس َو   {253}الـساء:[ُيَراُءوَن افَّْٚ

 ،حكاؿاأل عكشني عاؿفاأل قبيح مف عميو كانكا بما المنافقيف عف تعالى اهلل يخبر 
ظنان منيـ أنو يخفى  الكفراف، مف بطنكهكي اإليماف مف يظيركه بما ، اهلل مخادعة كاعتقادىـ

 فيبتعذيبيـ يكـ القيامة بأشد العذاب، كأنو ييجرل عمييـ  خادعيـ، اهلل أف عميو باطنيـ، كالحاؿ
 أعظـ خداعو  كأمُّ كالصبلة كالجياد، كغيرىا مف التكاليؼ الظاىرة،  ة،ظاىر ال ـسبلاإل أحكاـ الدنيا
فضائح في الك  اليكافك  بالذؿ عميو يعكدبو نفسو ثـ بسكء اعتقاده الذم خدع  سعيان  يسعى ممف

   (2).؟الدنيا، كبأشدّْ العذاب يكـ القيامة
 الدعاء عمييم عمى مرأى ومسمع الناس .3

في جماعة المنافقيف الذيف  ييخبر عما سمعو مف النبي  عف حذيفة بف اليماف  
، حيث يقكؿ (3)كمحاكلة قتمو عند عكدتو مف تبكؾ؛ لما اقترفكه مف مخالفة أمره، لعنيـ النبي 

:" ٍربه  ًمٍنييـٍ  عىشىرى  اٍثنىيٍ  أىفَّ  ًباهللً  أىٍشيىدي ًلرىسيكًلوً  ًلمَّوً  حى يىاةً  ًفي كى يىٍكـى  الدٍُّنيىا اٍلحى  كىعىذىرى  اأٍلىٍشيىادي، يىقيكـي  كى
ثىةن، ا: قىاليكا ثىبلى ًمٍمنىا كىالى   اهللً  رىسيكؿً  مينىاًدمى  سىًمٍعنىا مى قىدٍ  اٍلقىٍكـي، رىادى أى  ًبمىا عى رَّةو  ًفي كىافى  كى  فىمىشىى حى
، اٍلمىاءى  ًإفَّ }:فىقىاؿى  ده  ًإلىٍيوً  يىٍسًبٍقًني فىبلى  قىًميؿه دى  {،أىحى ا فىكىجى ًئذو  فىمىعىنىييـٍ  سىبىقيكهي، قىدٍ  قىٍكمن   (4)".يىٍكمى

الء أفاد الحديث أف مىٍف كاف في قمبو نفاؽه فإنو يظير منو عند الجزع كالشدة، فيؤ  
، لسكء ظنّْيـ كمعتقدىـ، كخالفكا أمره فاستأثركا المنافقكف ظنكا أنيـ يتمكنكف مف قتؿ النبي 

                                                 

 تفسير الشعراكماكم، الشعر  ،(160السعدم، تفسير السعدم)ص ،(3/312ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(1
 (.3/1936ج)

التفسير الميسر  ،(5/2739جتفسير الشعراكم )الشعراكم،  ،(210( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(2
 (.101عبداهلل التركي كآخركف )ص

 (.4/182ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(3
كالمعف ىك الطرد  ،[2779يث رقـ: حد4/2143، صفات المنافقيف كأحكاميـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(4

 (.13/249جذخيرة العقبى ) ،لكلكماكاإلبعاد مف رحمة اهلل. انظر: 
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لمف سبؽ إلى الماء كالركب  ، كما أف لعف النبي (1)بالماء عمى أنفسيـ فاتضح بذلؾ نفاقيـ
ناسب  معو حتمان يعرفكف مف خالؼ كسبقيـ؛ يفيد جكاز إظيار أمر المنافقيف كالتشيير بيـ إذا

ذلؾ الحاؿ، كما ييحمؿ المعف عمى عظيـ ذنب النفاؽ كالتنفير منو، كدعكة مف ليعف كقتيا ككؿ 
 رجاء أف يتكب اهلل عمييـ. منافؽ لمتكبة كاالعتذار لمنبي 

  

                                                 

 (.2/233ج) انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح ((1
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 المبحث الثالث
 المنيج النبوي في تصحيح عقيدة الييود

 المطمب األول: التعريف بالييود، وطوائفيم المشتيرة.
  لتعريف بالييود:أوال: ا

الييكد لغةن: اختمؼ في معنى كممة ييكد، فقيؿ نسبة إلى ييكدا بف نبي اهلل يعقكب  

، كقيؿ مف اليكد، أم: الرجكع كالتكبة، ألنيـ رجعكا عف عبادة العجؿ كتابكا، كىك في (1)

َْٔؽ ...]قكؿ اهلل تعالى: ٚ إَِف َٕ ٚ ُهْد َّٕ {267}األعراف:[...إِ
ألنيـ يتيكدكف، أم:  ، كقيؿ: سمكا بذلؾ(2)

كما ىك مشاىده مف حاؿ ييكد اليـك الذيف  ،(4)ىك الراجح، ك (3)يتحرككف عند قراءتيـ التكراة
    يقيمكف  صبلتيـ الباطمة عند حاط البراؽ في المسجد األقصى.

  (5).في معتقدىـ كدينيـ مكسى نبي اهلل أتباع  الييكد شرعان: ىـ قكـه يزعمكف أنيـ 

َوَؿَٚل ]، ككاف يدعك لئلسبلـ، قاؿ اهلل تعالى:مسمـه  ألف مكسى  اطؿه مردكد؛كىذا الزعـ ب

غَ  ِّ ُْْتْؿ ُمْسِِ ـُ ُِقا إِْن  َـّ ِْٔف َتَق َِ ًَ ُْْتْؿ َآَمُْْتْؿ بِٚهللِ َؾ ـُ ، كالييكد ليسكا كذلؾ، بؿ {95}يوكس:[ُمقَشك َيٚ َؿْقِم إِْن 
 مف عند اهلل  لتكراة التي جاء بياكا، ال يقركف باإلسبلـ أصبلن، كقد حرفكا ديف مكسى 

إلى كفؽ أىكائيـ كأغراضيـ، فأصبحت بدالن مف أف تيدم إلى الرشاد كالفبلح في الداريف، تدعكا 
فِ ]الضبلؿ كالخسراف، قاؿ تعالى: ًِ ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ـَ َهُٚدوا َُيَرِّ ـَ افَِّذي  . {57}الـساء:[...ِم

 افتراء عميو ىي عمَّا في التكراة اهللأحكاـ  كتغيير تبديؿ ىعم دأبكا فريؽ الييكد مفأم:  
 (6).، كردان لحكموكطعنان في دينو اهلل، عمى

 

                                                 

 (. 2/642ج)الفيكمي، المصباح المنير( انظر: (1
 (. 3/439جابف منظكر، لساف العرب) ،(6/18ج، معجـ مقاييس المغة)ابف فارس( انظر: (2
 (.2/609جالتفسير البسيط )، لنيسابكرماظر: ( ن(3
 (.29دراسات في األدياف )صالشنطي،  ،(45دراسات في األدياف )ص، ( نظر: الخمؼ(4
 (.47-41دراسات في األدياف )صالخمؼ،  ( انظر:(5
كدراسات في  ،(3/136جصديؽ خاف، فتح البياف) ،(2/323ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(6

 (.41،15)ص ـ لمخمؼاإلسبل
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، الممقب كما يزعـ ييكد اليكـ أنيـ يرجعكف في نسبيـ إلى نبي اهلل يعقكب  
، كيحبكف ىذه النسبة التي تدؿ عمى نقاء عرقيـ، كزعميـ ىذا (1)"إسرائيؿ"، كتعني عبد اهلل

يـ كمثقفييـ تدؿ عمى كذبيـ كاختبلؼ أجناسيـ، فأكثر مف أيدبائ تيـ كأقبلـ نسَّابييـئاباطؿ، فيي
ييكد اليـك يرجع نسبيـ إلى قبائؿ تترية خزرية مف أصؿو تركي، كانت ليـ دكلة قكية في القرف 
 الثامف الميبلدم تقع في أسيا الكسطى، كتمتد إلى جنكب مكسكك، تيكد ممكيـ ككبار دكلتو

بعض الييكد الذيف فركا مف ممؾ  ذو عشر فتيكد شعبيـ، كلحؽ بيـ حينئ بدخكؿ القرف التاسع
الركـ الذم كاف يجبر الييكد عمى التنصر زمف خميفة المسمميف ىاركف الرشيد رحمو اهلل، كما 

حتى تبلشت ىذه الدكلة بالكامؿ عمى يد الركس، كتكزع الميبلدم إف دخؿ القرف الثالث عشر 
عمى دكؿ أيكربا، كىـ اليـك أكثر الييكد عددان، كيطمؽ عمييـ مصطمح: "إشكناز"، كىك ييكدىا 

حسب الركاية التكراتية، كقد انتشر ىذا العرؽ مف الييكد في  اسـ ألحد أحفاد نبي اهلل نكح 
دكؿ العالـ بعد أيكربا، لكف أكبر كتمة بشرية مف ىذا الجنس اجتمعت في بكلندا، كىذا يفيد 

، كصفاء عركؽ نسبيـ إليو، كأف ليـ ميـ أنيـ مف نسؿ يعقكب الممقب إسرائيؿ بطبلف زع
الحؽ في أرض فمسطيف، كبكؿ األحكاؿ فمسطيف لمف أسمـ هلل تعالى، كاتبع أنبياءه عمييـ 

     (2)عمييـ الصبلة كالسبلـ. الصبلة كالسبلـ، ال مف كفر باهلل كخالؼ كحارب أنبياءه
 شتيرةثانيًا: طوائف الييود الم

طكائؼ الييكد عديدة كمختمفة في عقائدىا كشرائعيا، حتى بمغ ببعض طكائفيـ أف تكفر  
مخالفييا منيـ، كمف أكجو الخبلؼ بينيـ: أف منيـ مف يؤمف بالتكراة كالتممكد كمصدرو لمتشريع، 

يؤمف  كمنيـ مف يـ،ممكد، كمنيـ مف يؤمف بتعدد أنبيائكمنيـ مف يؤمف بالتكراة فقط كال يؤمف بالت
كحده، كال يؤمف بغيره، كيزعـ أنو النبي األكحد كالخاتـ، كأنو تجسيد لمنكر  بنبكة مكسى 

كمنيـ ابف اهلل، تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان كبيران،  كالصكرة اإلليية، كبعضيـ زعـ أف عزيران 
ـ مف يرل نيمف باليكـ اآلخر كمنيـ مف ينكره، كمنيـ مف يعتقد بقداسة مدينة القدس، كممف يؤ 

ة لغيرىا، كمنيـ مف يرل أف الييكدم ىك مف كلد أليـو ييكدية، كمف يؤمف بالعقيدة يسالقد
 كقد جاء في السُّنُّة فقط، الييكدية، كيرل آخركف أف الييكدم ىك مف كاف مف نسؿ يعقكب 

مىى اٍليىييكدي  تىفىرَّقىتٍ :}ما يؤكد افتراقيـ كاختبلفاتيـ ىذه، حيث قاؿ النبي  النبكية سىٍبًعيفى  ًإٍحدىل عى  كى

                                                 

 (.26دراسات في األدياف )ص، لشنطيا( انظر: (1
مكسكعة الييكد المسيرم،  ،(67-61 ،24-21)ص القبيمة الثالثة عشر كييكد اليـك ،آرثر كيستمر ( انظر:(2
 (.66دراسات في األدياف )صالخمؼ، ، (3/333،265،168ج)
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سىٍبًعيفى  اٍثنىتىٍيفً  أىكٍ  ، لكنيـ رغـ ىذه الفرقة كىذا االختبلؼ يجتمعكف في عقيدتيـ (1){ًفٍرقىة كى
التي يركف مف خبلليا ميزتيـ كعمكىـ عمى كؿ البشر، فيـ يركف أف الناس  المحرفة العنصرية

دم، لذا فيـ يعممكف عمى بث القبلقؿ كالفتف كالدكاب كال حرمة ألركاحيـ كال لممكياتيـ عند الييك 
في الببلد التي يعيشكف فييا كعدـ مسالمة حكاميا، كالعمؿ لمسيطرة عمى مقاليد الحكـ كصنع 

، كمف يعنينا دراسة أحكالو كذكره (2)القرار، كال يتكرعكف عف ذلؾ إال إذا اقتضت مصمحتيـ ذلؾ
ة كحكليا كبمغتو الدعكة، كىـ بكينلمدينة الفي ا مف تمؾ الطكائؼ؛ ىـ مف عاصر دعكة النبي 

 بنك قينقاع كالنضير كقريظة كييكد خيبر، كىـ مف بني إسرائيؿ، يرجع نسب بني النضير
كقريظة منيـ إلى نبي اهلل ىاركف 

 بىمىغى :"، بدليؿ قكؿ الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ (3)
ًفيَّةى  ةى  أىفَّ  صى ٍفصى ،يىيي  اٍبنىةي  ًإنّْي: قىالىتٍ  حى ؿى  فىبىكىٍت، كًدم  مىٍييىا فىدىخى  مىا}: فىقىاؿى  تىٍبًكي، كىًىيى   النًَّبيُّ  عى
ةي  ًلي قىالىتٍ : فىقىالىتٍ  {،شىٍأنيًؾ؟ ٍفصى ، اٍبنىةي  ًإنَّؾً }: النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ،يىييكًدم   اٍبنىةي  ًإنّْي: حى فَّ  نىًبي   عىمَّؾً  كىاً 
، نَّؾً  لىنىًبيّّ ، لىتىٍحتى  كىاً  ـى فى  نىًبي  ري  ًفي مىٍيًؾ، تىٍفخى ةي  يىا اهللى  اتًَّقي: فىقىاؿى  عى ٍفصى     (4){".حى

كما أف اهلل تعالى لما خاطب مف يقيـ منيـ في المدينة كمف حكليا بالقرآف الكريـ نسبيـ  
إلسرائيؿ، كىك نبيو يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ خميؿ الرحمف عمييـ الصبلة كالسبلـ، الذم 

ْؿ ]:، فقاؿ (5)ـ كطكائفياخرجت مف نسمو قبائمي ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ ًَ ْٕ تَِل افَّتِل َأ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ائَِٔؾ اْذ َيٚ َبِْل إِِْسَ

َٚي َؾْٚرَهُبقنِ  ْؿ َوإِيَّ ـُ ِد ْٓ ًَ ِدي ُأوِف بِ ْٓ ًَ   {51}البؼرة:[َوَأْوُؾقا بِ

في  الذيف عاصركا النبي  إسرائيؿ بني آمران ك  مناديان  تعالىاهلل  يقكؿفي ىذه اآلية  
نسبة يحبكنيا، كىي ببمناداتيـ  ليـ جان مييىي ،نبيو محمدو  كمتابعة اإلسبلـ، في بالدخكؿلمدينة، ا

 ؛هلل المطيع الصالح العبد بني يا: كتقديره ، يعقكب نبيو كىك إسرائيؿ، نسبتيـ إلى أبييـ
                                                 

كقاؿ الترمذم:  ،[2640حديث رقـ: 4/381 ،اؽ األمةما جاء في افتر  ،اإليماف، ( ]الترمذم: سنف الترمذم(1
 "حديث حسف صحيح".

إلبراىيـ خميؿ أحمد )مف كبار عمماء النصارل مىفَّ اهلل عميو  ،( انظر: محمد في التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف(2
كمكسكعة الييكد لممسيرم  ،(221)ص،ألحمد شمبي ،كمقارنة األدياف الييكدية ،(143)ص،باإلسبلـ(

كالحممة الصميبية  ،(143دراسات في األدياف )صالخمؼ، ، (14/387،385،380ج( ك)3/339،151ج)
 (.115كدراسات في األدياف )صالشنطي،  ،(252-3/250ج( ك)3/42ج( ك)1/24جلمطكيؿ )

 فتح البارم،ابف حجر،(3/126جابف القيـ، زاد المعاد)،(19/384جمسند أحمد) ( انظر:ىامش(3
 (.12/98ج) ،جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ(2/479ج) الحمبية السيرة،الحمبي،(7/330ج)

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف، [(19/384جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (4
 ،(50السعدم، تفسير السعدم)ص ،(1/86جكالبغكم، معالـ التنزيؿ) ،(1/554ج( انظر: تفسير الطبرم)(5
 (.1/449ج)ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرك 
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ـ آمنت فإففخافكني ككحدكني، كال تنقضكا ىذا العيد،  الحؽ، متابعة في أبيكـ مثؿ ككنكا
، كقد أكد الطبرم رحمو اهلل (1)اآلخرةك  الدنيا في الرحمة مف بو كعدتكـ ما لكـ تتممأ كاستقمتـ؛

 بني مف الييكد أحبارى " إسرائيؿ بني يا: "بقكلو ثناؤه جؿ اهلل خاطب إنماىذه النسبة فقاؿ:" 
ر ظىيرانىيٍ  بيف كانكا الذيف إسرائيؿ،  نسب كما قكب،يع إلى ذكره جؿ فنسبيـ ، اهلل رسكؿ ميياجى

ؾِّ َمْسِجٍد ]:فقاؿ آدـ، إلى آدـ ذرية ـُ ْؿ ِظَْْد  ُُ ، عدا القمة (2)"{42}األعراف:[...َيٚ َبِْل َآَدَم ُخُذوا ِزيَْتَ
القميمة التي تيكدت مف بعض أبناء العرب، ككانت بيف ظيراني ييكد المدينة تأثران بجكارىـ، 

  (3).المحرفة كاعتقاد الخير كطمب السبلمة باإليماف بعقيدتيـ

كمف أسباب كجكد الييكد في المدينة كاختيارىـ ليذه البقعة عمى غيرىا بعد خركجيـ مف  
، يظير الشاـ؛ ىك الفرار مف بطش الركـ كغيرىـ مف الناس إلى مكافو آمف، سيبعث فيو نبيه 

(4)منيا إلى اهلل تعالى. بتمؾ البقعة كيدعك
  

 كعاىدىـ  صالحيـك  دينيـ عمى ىاييكدأقر  مكةالمدينة مياجران مف  كلما دخؿ النبي  
، كعمى كجكب النصرة بينو كبينيـ عمى مف بغى  ربه يككف بينو كبينيـ ح ال أف عمى كال أذلن
ليـ باإلساءة حقدان كحسدان منيـ؛ ألنو مف العرب  ، لكف الييكد قابمكا إحساف النبي (5)عمييـ

 لطكائؼ في المدينة كحكليا:، كفيما يمي بعض التفصيؿ عف تمؾ ا(6)كليس منيـ
 ييود بني قينقاع .1

بنك قينقاع مف ذرية نبي اهلل يكسؼ  
، كانكا يعيشكف في داخؿ المدينة، مستقميف (7)

، كسع اهلل أرزاقيـ فكانكا (8)أىؿ المدينة العربمف متكتميف في حيو كاحدو عمف جاكرىـ 
أثرياء، ليـ سكؽه عرؼ باسميـ؛ سكؽ بني قينقاع، ككان كا عمى حمؼ مع قبيمة الخزرج صاغة ن

                                                 

 (.7عبد اهلل التركي كآخركف)ص التفسير الميسر ،(1/241ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
 (.1/554ج( تفسير الطبرم)(2
جكاد عمي، المفصؿ في  ،(1/682جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(5/409ج( انظر: تفسير الطبرم)(3

 (.12/90ج)تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ
ابف كثير،  ،(5/84جكالحمكم، معجـ البمداف) ،(3/83ج( ك)2/37جنظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)( ا(4

 (.2/373جابف كثير، البداية كالنياية) ،(1/325جتفسير القرآف العظيـ)
 (.2/291ج( انظر: الحمبي، السيرة الحمبية )(5
 (.3/46ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(6
 (.7/129جفتح البارم) ( انظر: ابف حجر،(7
 (.12/108،100جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ )جكاد عمي، ( انظر: (8
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في المدينة، كقد عيرؼ بنك قينقاع بالشجاعة كالقكة، كلـ يكف بينيـ كبيف طكائؼ الييكد األيخرل 
، كبنك قينقاع ىـ أكؿ (1)في المدينة كفاؽ، بؿ حربه كقتاؿ، كاف ينتج عنيا القتؿ كاألسر لبعضيـ

اربيـ في شير شكاؿ بعد معركة ، فح، فأظيركا العداء لو كلممسمميفالنبي مف نقض عيد 
تشفَّع ليـ كاستكىبيـ، كقد ألح جاء رأس النفاؽ حميؼ الييكد ابف سمكؿو ك تمكف منيـ؛  بدر، فمما

، كبدأ مكر الييكد كأذاىـ (2)المدينةعمى أف يخرجكا مف ، فكىبيـ لو، بشدةو بالغةو عمى النبي 
يعان مف المدينة، قاؿ ابف عمر رضي عمى إخراجيـ جم يظير لممسمميف بعد ذلؾ، فعمؿ النبي 

ًدينىةً  يىييكدى   اهللً  رىسيكؿي  أىٍجمىىاهلل عنيما:" ، اٍلمى كيؿَّ ...قىٍينيقىاعى  بىًني كيمَّييـٍ ًدينىةً  كىافى  يىييكًدم   كى ، (3)"ًباٍلمى
و]كفي ييكد بني قينقاع نزؿ قكؿ اهلل تعالى: َؼُ ُبقَن َوُُتْ َِ ٌْ ُروا َشتُ ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ ََّْؿ َوبِئَْس ُؿْؾ فِ َٓ َن إَِػ َج

ٚدُ  َٓ
    (4).{23}آل عؿران:[ادِ

 يرالنض ييود بني .2

عمى كادم بطحاف  ،كانت ييكد بني النضير مف أكثر الييكد عددان، تعيش في قرية زىرة 
جية قباء مف المدينة النبكية، في أرضو خصبةو غنيةو بالعيكف ككفرة الماء، بنكا فييا الحصكف 

كاستمرارىـ عمى دينيـ بعد أف  ،بعيده كبقية ييكد المدينة نيـ النبي مَّ أى كزرعكا الحدائؽ، 
فعف  أعرضكا عف اإلسبلـ كىـ يعممكف أنو ديف اهلل الحؽ، لكنيـ لـ يفكا بما عمييـ في ىذا العيد،

ٍيظىةى، النًَّضيًر، بىًني يىييكدى  أىفَّ ابف عمر رضي اهلل عنيما " قيرى بيكا كى ارى  رىسيكؿي  فىأىٍجمىى ، اهللً  رىسيكؿى  حى
ٍيظىةى  كىأىقىرَّ  النًَّضيًر، بىًني  اهللً  مىفَّ  قيرى ، كى ـٍ مىٍيًي تَّى عى بىتٍ  حى ارى ٍيظىةي  حى ، فكاف بنك (5)"ذىًلؾى  بىٍعدى  قيرى

فأخبره بعض أصحابو  ،النضير ثاني مف نقض العيد بعد بني قينقاع، فاحتالكا لقتؿ النبي 
، ككاف ذلؾ  بعد التي كانت تعيش بينيـ، فحاصرىـ النبي بكيدىـ، لما سمع بمكرىـ مف أختو 

غزكة أيحدو في السنة الرابعة مف اليجرة، فنزلكا عمى الصمح؛ بأف يخرجكا مف المدينة كيحممكا 

                                                 

ابف كثير، تفسير القرآف  ،(11/311جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما ،(6/228ج( انظر: تفسير الطبرم)(1
السعدم، تفسير  ،(2/474جة )الحمبي، السيرة الحمبي ،(5/551جابف كثير، البداية كالنياية) ،(1/318جالعظيـ)

جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ  ،(5/135جالشنقيطي، العذب المنير) ،(58السعدم)ص
 (.12/100ج)اإلسبلـ

السيرة النبكية ، العمرم ،(7/330جابف حجر، فتح البارم) ،(3/314ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(2
 (.301-1/599جالصحيحة )

 .[1766: حيث رقـ3/1387، إجبلء الييكد مف الحجاز /الجياد كالسير، يح مسمـ( ]مسمـ: صح(3
 (.12/17جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(2/13ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(4
 .[1766حيث رقـ :3/1387، إجبلء الييكد مف الحجاز /الجياد كالسير، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
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معيـ ما حممت اإلبؿ مف األمتعة كاألمكاؿ دكف السبلح، فقامكا بتخريب بيكتيـ حتى ال ينتفع 
ـَ ]، قاؿ اهلل تعالى:(2)يات سكرة الحشر، فنزلت في ذلؾ آ(1)بيا المسممكف ُهَق افَِّذي َأْخَرَج افَِّذي

ِل احَلْؼِ  َوَّ
ِٕ ـْ ِدَيِٚرِهْؿ  ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب ِم ُروا ِم ٍَ وا َيٚ ُأوِِل ...ـَ ِمَِْغ َؾْٚظَتِزُ ْٗ َْٖيِدُّيِْؿ َوَأْيِدي اُد ْؿ بِ ِرُبقَن ُبُٔقَِتُ ُُيْ

ِل احَلْؼِ ]كلو تعالى:، كالمراد بق{3}احلرش:[إَْبَهٚرِ  َوَّ
أم: جمعيييـ إلجبلئيـ عف المدينة ، [ِٕ

جبارىـ عمى الخركج إلى األرض التي سييحشر الناس فييا لمحساب يكـ القيامة، كىي أرض  كا 
 (3)في خبلفتو إلى الشاـ. الشاـ، كمف ذىب منيـ إلى خيبر، أخرجو أمير المؤمنيف عمر 

 ييود بني قريظة .3

ريظة تعيش في طرؼ المدينة عند كادم ميزكر قرب ييكد بني بني ق كانت ييكد 
كصفاتو كأنو ال نبي  عندىـ خبر النبي ككاف النضير عمى أرضو خصبةو كافرة المياه كالبركة، 

بعده، كأنو سيياجر لممدينة كعمـ بقية الييكد، كقد نصحيـ بعض عممائيـ ككبرائيـ باإلسبلـ 
كبقية ييكد المدينة في عيده ليـ  ككفران، كعامميـ النبي  فأبكا كأنكركا حسدان  كاتباع النبي 

بإعطائيـ األماف عمى أنفسيـ كما ممككا كبقائيـ عمى عقيدتيـ، فخانكا العيد كنقضكه، كتحزبكا 
 ، فمما انتيت غزكة الخندؽ كردَّ كأصحابو  مع أحزاب العرب يكـ الخندؽ عمى قتؿ النبي 

 أـ المؤمنيف كما ركت ألىمو في المدينة جاءه جبريؿ  نبي اهلل تعالى كيد األحزاب كعاد ال
ٍعتى عائشة رضي اهلل عنيا، فقاؿ لو:" حى  كىضى ا فىكىالمَّوً  السّْبلى ٍعتيوي  مى  ؟فىأىٍيفى   المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  كىضى

ٍيظىةى  بىًني ًإلىى كىأىٍكمىأى  ،ىينىا ىىا :قىاؿى  رىجى  :قىالىتٍ  ،قيرى  ، كأمر أصحابو "(4) المَّوً  ؿي رىسيك  ًإلىٍيًيـٍ  فىخى
مّْيىفَّ  الى بالخركج مؤكدان عمى األمر بقكلو :} ده  ييصى ٍيظىةى  بىًني ًفي ًإالَّ  اٍلعىٍصرى  أىحى ، فحاصرىـ لما (5){قيرى

عنيـ بذلؾ، كلـ يقبمكا نصح  كجدىـ قد احتمكا في حصكنيـ طمبان لمسبلـ، كظنان منيـ رجكعو 
أك البقاء عمى دينيـ كدفع الجزية عنادان كتكبران، فمما  ،اإلسبلـ الدخكؿ فيبعض أبناء جمدتيـ ب

                                                 

الطبرم، تاريخ  ،كما بعدىا ،(30)صالببلذرم، فتكح البمدافك  ،(4/144جرة النبكية)( انظر: ابف ىشاـ، السي(1
الحمبي،  ،(ك كما بعدىا7/330جابف حجر، فتح البارم) ،(12/91جكالنككم، المنياج) ،(2/83جالطبرم )

 (. 12/99ج)جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ،(2/559جالسيرة الحمبية)
عند قكلو:"باب حديث بني النضير، كمخرج رسكؿ  ،يب البخارم في كتاب المغازم مف صحيحو( انظر: تبك (2
 (.5/88جكما بعده) ،"إلييـ في دية الرجميف، كما أرادكا مف الغدر برسكؿ اهللاهلل
ابف كثير، تفسير  ،(8/69ج( كالبغكم، معالـ التنزيؿ)21/364جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (3
 (.6/290جابف كثير، البداية كالنياية) ،(8/59جف العظيـ)القرآ
 .[2813حديث رقـ :4/21، الغسؿ بعد الحرب كالغبار /الجياد كالسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(4
 .[946: حديث رقـ2/15، صبلة الطالب كالمطمكب /صبلة الجمعة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(5
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الذم كاف بينيـ كبيف  ،طمبكا أف يقضي في أمرىـ الصحابي سعد بف معاذ  ،أجيدىـ الحصار
ىذا  قكمو حمؼه ككالءه في الجاىمية؛ ظنان منيـ أف يقضي ليـ، كقد ذكر أبك سعيد الخدرم 

ٍيظىةى  أىٍىؿي  نىزىؿى ":فقاؿ ،ثى دى الحى  مىى قيرى ٍكـً  عى ، ٍبفً  سىٍعدً  حي ، ًإلىى  اهللً  رىسيكؿي  فىأىٍرسىؿى  ميعىاذو  فىأىتىاهي  سىٍعدو
مىى ، عى ارً   اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  اٍلمىٍسًجًد، ًمفى  قىًريبنا دىنىا فىمىمَّا ًحمىارو ـٍ  ًإلىى قيكميكا}:ًلؤٍلىٍنصى  {،سىيًّْدكي
ـٍ }أىكٍ  ٍيًركي ءً  ًإفَّ }:قىاؿى  ثيَـّ  ،{خى ليكا ىىؤيالى مىى نىزى ٍكًمؾى  عى تىٍسًبي ميقىاًتمىتىييـٍ  تىٍقتيؿي :قىاؿى  ،{حي ، كى يَّتىييـٍ  فىقىاؿى : قىاؿى  ذيرّْ

ٍيتى }: النًَّبيُّ  ٍكـً  قىضى بيذا القضاء الذم كاف فيو استئصاليـ بما  ، فعمؿ النبي (1){اهلل ًبحي
، قاؿ ابف عمر رضي اهلل (2)دينةاقترفكا، ككاف بيذا الحدث إجبلء آخر طكائؼ الييكد عف الم

ًدينىةً  يىييكدى   اهللً  رىسيكؿي  كىأىٍجمىىعنيما:"  ، سكل بقيةو مف أفرادىـ، أمر النبي (3)"كيمَّييـٍ  اٍلمى
ـَ َطَٚهُروُهْؿ ]نزؿ قكؿ اهلل تعالى: ، كفي شر قريظة كعقابيـ(4)بخركجيـ آخر حياتو َزَل افَِّذي ْٕ َوَأ

ـْ  ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب ِم ٚ) ِم ًَ وَن َؾِري ِِسُ
ْٖ ُِقَن َوَت ُت َْ ٚ َت ًَ َٛ َؾِري ْظ ُِقَِبُِؿ افره ْؿ َوَؿَذَف ِْم ُؿ ِٓ َِٔٚصٔ ْؿ 26َص ُُ ( َوَأْوَرَث

ٍء َؿِديًرا) ـُؾِّ َشْ َٚن اهللُ َظَذ  ـَ ْؿ َوَأْرًضٚ ََلْ َتَىُئقَهٚ َو ْؿ َوِدَيَٚرُهْؿ َوَأْمَقاَْلُ ُٓ    }األحزاب{.[( 27َأْرَض

ياف فضؿ اهلل تعالى عمى أىؿ اإليماف بنصرىـ عمى ييكد قريظة الذيف المراد باآلية: ب 
كمف معو، فعاقبيـ اهلل تعالى بأف  نقضكا عيد المسمميف كأعانكا األحزاب عمى قتؿ النبي 

ىـ كأكالدىـ، ساءى زلزليـ الرعب كأنزليـ مف حصكنيـ يستأصؿ المسممكف رجاليـ بالقتؿ، كيسبكا ن
   (5).كاعتدائيا ما كاف ذلؾ إال ببغي قريظة ككفرىاكيرثكا أرضيـ كأمكاليـ ك 

 

 

 

                                                 

جكاز قتاؿ مف نقض العيد كجكاز إنزاؿ أىؿ الحصف عمى حكـ  /لسيرالجياد كا، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(1
 .[1768: حديث رقـ3/1388، حاكـ عدؿ أىؿ لمحكـ

كالبغكم، معالـ  ،(34)صالببلذرم، فتكح البمدافك  ،(4/195ج( ك)2/40ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(2
ابف كثير، السيرة النبكية  ،(12/91جالمنياج) كالنككم، ،(1/446جكالحمكم، معجـ البمداف) ،(6/341جالتنزيؿ)

كفتح البارم  ،(6/89،79،70ج( ك)5/550،336ج( ك)3/394،393جابف كثير، البداية كالنياية ) ،(3/35ج)
 (.2/661،291جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(7/408،275ج( ك)6/227جالبف حجر)

 .[1766حديث رقـ :3/1387، لحجازإجبلء الييكد مف ا /الجياد كالسير، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
 (.12/318ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(4
 (.25/177جالرازم، مفاتيح الغيب) ،كما بعدىا ،(20/243ج( انظر: تفسير الطبرم)(5
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 ييود خيبر .4

، كتتككف مف عدة (1)خيبر عف المدينة النبكية اثني عشر ميبلن جية الشاـ تبعد مدينة 
حصكف، تتفاكت في مساحتيا كأىميتيا، كقيؿ أف معنى خيبر الحصف بمساف الييكد، كقيؿ 

كاختاركا سيكنيا بعد خركجيـ ىاربيف مف بطش البابمييف معناىا الطائفة كالجماعة، نزليا الييكد 
مف سائر ييكد  عمى غيرىـ بالشاـ لكثرة مائيا كخصكبة أرضيا، كعيرفكا بتفكؽ شجاعتيـ

عف المدينة  نزؿ إلييـ بعض كبراء الييكد كأتباعيـ مف الذيف أجبلىـ النبي  ، كقد(2)الجزيرة
بالفخر كاالعتزاز،  ئان ممي فاليـ الستقباليـ استقباالن بر بنسائيـ كأطلشرىـ كفسادىـ، فخرج أىؿ خي

، كإلقرارىـ (3)ما فيعؿ مثمو ألحدو قبميـ، كدانكا ليـ بالسيادة كالرأم لشرؼ نسبيـ بيف الييكد
 كدعكتو كمف تبعو، رغـ عمميـ بصدؽ النبي  النبي  كةكاجماعيـ عمى الكفر، كعدا

ِرُؾقَن ]ذلؾ بقكلو: كمعرفتيـ بدقة أكصافو، كقد بيف اهلل تعالى ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ افَُِتَٚب َي ـَ َآَت افَِّذي

قنَ  ُّ َِ ًْ قَن احَلؼَّ َوُهْؿ َي ُّ ُت ُْ ْؿ َفَٔ ُٓ ٚ ِمْْ ًَ {257}البؼرة:[َأْبََْٚءُهْؿ َوإِنَّ َؾِري
، كقد كاف ييكد خيبر كمف آكل (4)

خرج بعض ساداتيـ إلى قريشو كغيرىا إلييـ ممف أيجمي عف المدينة يمكركف باإلسبلـ كأىمو، كقد 
مف قبائؿ العرب؛ فحرضكىـ عمى قتاؿ المسمميف في المدينة، فكانت بذلؾ غزكة األحزاب، فخرج 

يقاؼ  فسادىـ بعد صمح الحديبية في المحـر مف العاـ السابع لميجرة لمنع إلييـ النبي  كا 
تنفعيـ حصكنيـ التي لجأكا يـ لمعمؿ في مزارعيـ، كلـ كج، كبغتيـ صباحان عند خر (5)شرىـ
ًربىتٍ  أىٍكبىري  المَّوي :}ىذا الكاقع، فقاؿ:"قاؿ النبي  ، كقد كصؼ أنس بف مالؾ (6)إلييا ٍيبىري  خى  ،خى
ٍلنىا ًإذىا ًإنَّا ةً  نىزى ـَ ]قىٍكـو  ًبسىاحى كا{، [َؾَسَٚء َصَبُٚح اُدَْْذِري رىجي يىقيكليكفى  السّْكىؾً  ًفي يىٍسعىٍكفى  فىخى مَّده  كى  ميحى

                                                 

فيككف تقدير المسافة بمقياس زماننا قريبان مف عشريف كيمكا متر. انظر: معجـ  ،( متر1609ج( الميؿ يساكم)(1
 (. 2/894جى إبراىيـ كآخركف)الكسيط مصطف

جكاد عمي، المفصؿ في  ،(2/744،726جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(3/29ج( انظر: الحمكم، معجـ البمداف)(2
 (.12/101ج)تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ

ابف كثير، البداية  ،(2/85جالطبرم، تاريخ الطبرم) ،(4/145ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(3
 (. 2/566،565جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(2/439ج، تاريخ ابف خمدكف)ابف خمدكف ،(5/537جكالنياية)

 (. 1/164ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(4
ابف األثير، الكامؿ  ،(4/170ج( ك)3/99جابف ىشاـ، السيرة النبكية) ،(2/441ج( انظر: مغازم الكاقدم)(5

 (.2/441،433جابف خمدكف)تاريخ  ،ابف خمدكف ،(2/172جفي التاريخ)
 (.7/468جابف حجر، فتح البارم) ،(112( انظر: األصبياني، دالئؿ النبكة)ص(6
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ًميسي  ًميسي  :قىاؿى  ،كىاٍلخى ٍيشي  كىاٍلخى مىٍيًيـٍ  فىظىيىرى  اٍلجى سىبىى اٍلميقىاًتمىةى  فىقىتىؿى  ؛ المَّوً  رىسيكؿي  عى ، (1)"الذَّرىاًرم كى
فمما رأكا ما نزؿ بيـ، كعز عمييـ فراؽ أمكاليـ؛ طمبكا العمؿ في مزارعيـ مقابؿ جزءو مف 

ٍيبىري  اٍفتيًتحىتٍ  مَّالى  ، قاؿ ابف عمر رضي اهلل عنيما:"(2)ثمارىا  ييًقرَّىيـٍ  أىفٍ   اهللً  رىسيكؿى  يىييكدي  سىأىلىتٍ  خى
مىى ًفييىا، مىى يىٍعمىميكا أىفٍ  عى رىجى  مىا ًنٍصؼً  عى ٍرًع، الثَّمىرً  ًمفى  ًمٍنيىا خى ـٍ }:  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  كىالزَّ  أيًقرُّكي
مىى ًفييىا ا ذىًلؾى  عى كاف  ا العمؿ لكقتو محدكدو معمكـ ال لؤلبد، ألنو ، أم تبقكا في ىذ(3){ًشٍئنىا مى

ر كالتي تيعد مف بيما بقية قرل الييكد القريبة مف خ، أ(4)عازمان عمى إخراجيـ مف جزيرة العرب
أرض الشاـ؛ فقد نزلت عمى الصمح كدفع الجزية مقابؿ استمرارىـ عمى عقيدتيـ كالبقاء في 

   (5)ذلؾ. إلييـ، فقبؿ منيـ النبي  ي أرضيـ لما سمعت ما حؿَّ بخيبر كقدكـ النب
 المطمب الثاني: الييود في عصر النبوة

 في العمك األكؿ مف العمكيف الذيف أخبر اهلل  كاف الييكد في المدينة زمف النبي  
ِسُدنَّ ]:عنيما في مطمع سكرة اإلسراء، حيث قاؿ  ٍْ ِْم َوَؿَؤَْْٚ إَِػ َبِْل إِْسائَِٔؾ ِْم افَُِتِٚب َفُت

بًِرا) ـَ ا  قًّ ُِ َـّ ُظ ُِ ًْ َتْغِ َوَفَت ٍْٖس َصِديٍد 4إَْرِض َمرَّ ْؿ ِظَبًٚدا َفَْٚ ُأوِِل َب ُُ ْٔ َِ ْثَْٚ َظ ًَ ٚ َب َُهَ َٓ ( َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ُأو

( ًٓ ق ًُ ٍْ َٚن َوْظًدا َم ـَ َيِٚر َو ْؿ وَ 5َؾَجُٚشقا ِخََلَل افدِّ ِٓ ْٔ َِ َة َظ رَّ َُ ُؿ اف ُُ ٚ فَ َٕ َْٖمَقاٍل َوَبَِْغ ( ُثؿَّ َرَدْد ْؿ بِ ـُ ٚ َٕ َأْمَدْد

ًرا) ٍِ َٕ َثَر  ـْ ْؿ َأ ـُ َْٚ ِْ ًَ َُٔسقُءوا 6َوَج
ٚ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد أَِخَرِة فِ َٓ َِ ُْٖتْؿ َؾ ْؿ َوإِْن َأَش ُُ ِس ٍُ ْٕ َ ِٕ ( إِْن َأْحَسُْْتْؿ َأْحَسُْْتْؿ 

َل َمرَّ  ُِقُه َأوَّ ََم َدَخ ـَ ُِقا اَدْسِجَد  َْٔدُخ
ْؿ َوفِ ُُ ْقا َتْتبًِرا)ُوُجقَه َِ وا َمٚ َظ ُ َُٔتزِّ

  }اإلرساء{.[(7ةٍ َوفِ
 ووجو الداللة من اآليات كما يمي: 

 أواًل: من حيث تصنيف السورة
 بىًني:"، قاؿ ابف مسعكد (6)سكرة اإلسراء كالتي تسمى سكرة بني إسرائيؿ أيضان؛ مكية 

ـي  كىاٍلكىٍيؼي  ًإٍسرىاًئيؿى  ٍريى مى ؿً  اٍلًعتىاؽً  ًمفٍ  ىيفَّ  كىاأٍلىٍنًبيىاءي  كىطو كى ًدم ًمفٍ  كىىيفَّ  اأٍليكى ، كالعتاؽ في قكؿ (7)"ًتبلى
                                                 

: 2/15، التكبير كالغمس بالصبح، كالصبلة عند اإلغارة كالحرب /الجمعة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[947حديث رقـ 

تاريخ ابف  ابف خمدكف، ،(12/318جارم)ابف حجر، فتح الب ،(37)صالببلذرم، فتكح البمداف( انظر: (2
 (.2/351ج)خمدكف

 .[(1551حديث رقـ :3/1187، المساقاة كالمعاممة بجزء مف الثمر كالزرع /المساقاة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(3
 (.10/211ج( انظر: النككم، المنياج)(4
 (.6/353جابف كثير، البداية كالنياية) ،(2/711ج( انظر: مغازم الكاقدم)(5
 (.9/42ج)،ابف حجر،فتح البارم(5/5جتفسير القرآف العظيـ)،ابف كثير،(5/55جمعالـ التنزيؿ)نظر:البغكم،(ا(6
: حديث رقـ 6/96، [117قكلو:}فبل يخرجنكما مف الجنة فتشقى{]طو: /التفسير، ( ]البخارم: صحيح البخارم(7

4739]. 
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ىذا، ىي جمع عتيؽ، كىك القديـ، كقكلو: تبلدم، أم: مما حفظو المسممكف  ابف مسعكد 
، كألفاظ (1)قديمان، يقصد أنيا مف أكائؿ السكر نزكالن أكؿ دعكة اإلسبلـ، أم أنيا مف السكر المكية

تي تتحدث عف عمك بني إسرائيؿ كفسادىـ فيو؛ تفيد حدكث ذلؾ بعد زمف نزكليا، كفي آياتيا ال
، كما أف ما ذكر مف تحديد األشخاص الذيف عاقب اهلل بيـ بني إسرائيؿ عمى (2)ظؿ اإلسبلـ

لـ يرد  ألنو ؛بو الحجة ال تنيض كال تقكل فسادىـ، كأنو في زمف سابؽو كبعيدو عف دعكة النبي 
، بؿ مجرد قكؿو بالرأم كاالجتياد، كمنو ما ىك مف اإلسرائيميات، كمنو ما عمى ذلؾ صحيحه  دليؿه 

، باإلضافة إلى أف فساد الييكد كثير كمتعدد قبؿ اإلسبلـ كال (3)كاف مف كضع أعداء اإلسبلـ
شرعي، ينحصر في مرتيف، كنسبة الكلد هلل تعالى اهلل عما يقكلكف، كقتؿ األنبياء، ككتماف العمـ ال

   (4)تكا بكبلـو باطؿ كزعمكا أنو مف عند اهلل.ريؼ التكراة، كما أنيـ أكتح
 ثانيًا: من حيث تفسير مفردات اآليات وبيان دالالتيا

، أم: أخبرنا كأعممنا بني إسرائيؿ في []َوَؿَؤَْْٚ إَِػ َبِْل إِْسائَِٔؾ ِْم افَُِتِٚب  قكلو تعالى: 
، كما (5)ـ مف عصيافو كاستكبارو كطغيافو في األرضالتكراة التي أينزلت عمييـ بما سيككف مني

، كقكلو (6)كاف ذكر ذلؾ ليـ إال مف باب التحذير كاإلنذار لعميـ يتقكف، لكنيـ لـ ينتفعكا بذلؾ
:[ َِّسُدن ٍْ َـّ ] ك[ َفُت ُِ ًْ ، البلـ كالنكف في ىاتيف الكممتيف مف اآلية لمتككيد، كالتككيد يككف [َفتَ

مرو قد مضى مما يؤكد أف العمك األكؿ كفساده كاف في العيد المدني،  ألمر في المستقبؿ، ال أل
ؿْ ]:كبعد نزكؿ سكرة اإلسراء، ككذا الحاؿ في قكلو  ُُ ْٔ َِ ْثَْٚ َظ ًَ ٚ َب َُهَ َٓ ، الفاء [َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ُأو

التي افتتحت بيا اآلية ىي حرؼ ترتيب كتعقيب، تفيد قصر زمف الفساد الذم أحدثو الييكد، 
ككفرىـ بو، حيث  ذلؾ أنيـ لـ يمض عمى كجكدىـ كفسادىـ عقديف مف بداية دعكة النبي ك 

انتيى أمرىـ في أكؿ العاـ السابع لميجرة بما شمميـ مف الجبلء كضياع الممؾ في المدينة 

                                                 

 (.8/388جابف حجر، فتح البارم) ،(4/88ج)شعب اإليماف ،لبييقيا( انظر: (1
 (، كما بعدىا.13/8348)ج تفسير الشعراكمالشعراكم، ( انظر: (2
 (.3/16(، الشنقيطي، أضكاء البياف)ج5/49،48( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)ج(3
 (.13/8349تفسير الشعراكم )جالشعراكم، ( انظر: (4
(، كالبغكم، معالـ 13/253)جالتفسير البسيط  ،لنيسابكرما(، 17/356( انظر: تفسير الطبرم)ج(5

 (. 5/47(، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)ج5/77التنزيؿ)ج
 (.454،453( انظر: السعدم، تفسير السعدم)ص(6
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كحكليا، ثـ بإخراجيـ مف الجزيرة نيائيان زمف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 
، كقكلو (1)

في المدينة الذم يأتي بعد  ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، أم: زمف كجكد النبي  [إَِذا]تعالى:
نما بأمرو مستقبؿ، فإف [َوْظُد :]نزكؿ اآليات، كما أف الكعد في قكلو ال يككف بأمرو قد مضى، كا 

ف الكعد ال يككف إال بالخير، ككذا الحاؿ في البعث الذم يدؿ عمى الخير كالرحمة، فكيؼ : إقيؿ
كقد تعرض الييكد لمنفي كالسبي كالقتؿ؟ يجاب بأف ما حدث لمييكد ما كاف إال بأمر  يقاؿ ذلؾ

نسبة  "لنا"كممة ، [ِظَبًٚدا َفَْٚ]:، كقكلو (2)اهلل تعالى، دفاعان عف دينو، كلـ يكف اعتداءن عمييـ
 ، كىي نسبة كالنسبة التي في قكلو، كمف معو مف المؤمنيفقيصد بيا النبي كتكريـو تشريؼو 
ُِقَن َؿُٚفقا ]تعالى: ُؿ اجَلِٚه ُٓ ٚ َوإَِذا َخَٚضبَ ًٕ ُنقَن َظَذ إَْرِض َهْق ّْ ـَ َي ـِ افَِّذي َْحَ َوِظَبُٚد افرَّ

ٍْٖس َصِديدٍ ]، كقكلو سبحانو:{74}الػرقان:[َشََلًمٚ ، (3)، أم: أصحاب شدة كقكة في القتاؿ[ُأوِِل َب
، كقد كصفيـ اهلل تعالى في مكضعو (4)دينةكىذا ما كاف عميو المسممكف لما قامت دكلتيـ في الم

ؿْ ]آخر بقكلو: ُٓ َْْٔ ُٚء َب ِٚر ُرََحَ ٍَّ ُُ اُء َظَذ اف ُف َأِصدَّ ًَ ـَ َم ٌد َرُشقُل اهللِ َوافَِّذي َّّ كقكلو  ،{:3}الػتح:[...ُِمَ
َيٚرِ ]تعالى: ، كالمراد دقة البحث (5)، الجكس: ىك طمب الشيء باستقصاء[َؾَجُٚشقا ِخََلَل افدِّ

منيـ أحد، فكانكا ما بيف منفي   ؼى تبع مف المسمميف لمييكد في المدينة كحكليا، بحيث لـ يخكالت
؛ بما اقترفكه مف الفساد كالطغياف كمسبي   ًٓ ]، كقكلو تعالى:(6)أك قتيؿو ًُق ٍْ َٚن َوْظًدا َم ـَ أم:  ،[َو

، ثـ (7)منيـ سببو دلكجك  كقكعو؛ كاف ما حؿ بالييكد مف العقاب أمران قد قضاه اهلل تعالى كحتَـّ
تتكالى اآليات بذكر رد الكرة لمييكد عمى المسمميف بعد طكؿ زمف كحصكؿ فساد الييكد كعمكىـ 
الثاني، كقد ذكرت اآليات المسجد في المرة الثانية كلـ تذكر في المرة األكلى عند ذكر فسادىـ 

                                                 

ابف كثير، تفسير  ،(12/90ج) كالنككم، المنياج ،(4/329ج( ك)3/96ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(1
الحمبي، السيرة  ،(3/413ج( ك)2/326ج( ك)1/324ج) رة النبكيةابف كثير، السي ،(2/103جالقرآف العظيـ)

 (.14/8361ج) تفسير الشعراكمالشعراكم،  ،(2/661،559،474ج) الحمبية
 (.8359-14/8357،8353ج) تفسير الشعراكمالشعراكم، ( انظر: (2
 (.20/124ج) ( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب(3
 (.14/8788،8358ج) تفسير الشعراكمالشعراكم، ( انظر: (4
 (.6/43جابف منظكر، لساف العرب) ،(13/258جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (5
 ،كما بعدىا ،(2/100،90جالطبرم، تاريخ الطبرم) ،(4/328،143ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(6

الحمبي، السيرة  ،(7/332ج( ك)6/271جابف حجر، فتح البارم) ،(12/90ج( ك)11/94جكالنككم، المنياج)
 (.14/8358ج) تفسير الشعراكمالشعراكم،  ،(2/628جالحمبية)

 (.453السعدم، تفسير السعدم)ص ،(17/366ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(7
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في المدينة، أما في المرة كعمكىـ؛ ألف المرة األكلى لـ يحتؿ الييكد فييا مسجدان عندما كانكا 
، كما أف الييكد لـ تكف ليـ كرةن ال عمى المجكس كال عمى (1)الثانية فقد احتمكا المسجد األقصى

كىذا ما يؤكد القكؿ بأف عمك  ،(2)غيرىـ ممف جاس خبلؿ ديارىـ بالتدمير كالتشريد كالسبي كالقتؿ
 ني ىك ىذا الذم في زماننا.       الييكد األكؿ كاف في المدينة زمف البعثة النبكية، كالثا

 في اآلياتالمذكور ثالثًا: من حيث بيان المراد بالفساد والعمو 

كىـ يعممكف  أما الفساد الذم أحدثو الييكد في المدينة فيك يتمثؿ في كفرىـ بالنبي  
َُْْٔٚهُؿ افُِتَ يـ، قاؿ اهلل تعالى:ئصدقو، بؿ كيعرفكنو كمعرفتيـ ألبنا ـَ َآَت ِرُؾقَن ]افَِّذي ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َٚب َي

ِمُْقَن[ ْٗ َٓ ُي ْؿ  ُٓ ْؿ َؾ ُٓ َس ٍُ ْٕ وا َأ ـَ َخِْسُ  كاإلنجيؿ، التكراة آتيناىـ الذيفأف" أم: ، {31}األكعام:َأْبََْٚءُهُؿ افَِّذي
 يشتبيكف ال أبناءىـ أف فكما أبناءىـ، كمعرفتيـ عندىـ المكتكبة بصفاتو  محمدان  يعرفكف
 أىكاءىـ، اتبعكا كلكنيـ كتبيـ، في كصفو لدقة ؛بغيره يشتبو ال  محمد فكذلؾ بغيرىـ، أماميـ
يستفتحكف بو عمى الكفار مف  كاككان، (3)"بو جاء كبما  بمحمد كفركا فحي أنفسيـ فخسركا

ًَ ]حكليـ، قاؿ اهلل تعالى مخبران عف ذلؾ: ٌق دَِٚ َم ـْ ِظِْْد اهللِ ُمَهدِّ ـْ َوَدَّٚ َجَٚءُهْؿ ـِتٌَٚب ِم ُٕقا ِم ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ

ٚؾِرِ  َُ ُٜ اهللِ َظَذ اف َْ ًْ َِ ُروا بِِف َؾ ٍَ ـَ َمَّ َجَٚءُهْؿ َمٚ َظَرُؾقا  َِ ُروا َؾ ٍَ ـَ ـَ  تُِحقَن َظَذ افَِّذي ٍْ ـَ َؿْبُؾ َيْسَت ، {:9}البؼرة:[ي
، كقد أخبرىـ اهلل تعالى بخبره أم: لما جاء الييكد كتاب اهلل القرآف الذم أنزلو عمى نبيو محمد 

كصدقو مف قبؿ في التكراة، فكانكا إذا آذاىـ العرب كنالكا منيـ بالقتاؿ أك بما دكنو، يستفتحكف 
، أم: يستنصركف بو، بتكعدىـ لمعرب أنو سيظير كيقاتؿ العرب كيعينو الييكد عمى بالنبي 

ى ذلؾ فيقتمكف العرب قتبلن شنيعان، ككانكا يتكسمكف إلى اهلل تعالى في دعائيـ أف ينصرىـ عم
كلـ يكف منيـ، كال يكافؽ ىكاىـ  العرب بإيمانيـ بظيكر ىذا النبي مستقببلن، فمما ظير النبي 

   (4)كفركا بو بغيان كحسدان.
كعدـ قبكؿ دعكتو؛ بؿ خانكا عيده كنقضكه كعممكا  كلـ يكتؼ الييكد بكفرىـ بالنبي  

احيـ كما ممككا، كأعطاىـ عاىد الييكد كأمنيـ عمى أرك  النبي  أفعمى محاربتو كقتمو، حيث 

                                                 

 (.14/8364ج( ك)5/3056،3055،3053،3052ج( ك)1/405ج) تفسير الشعراكمالشعراكم، ( انظر: (1
 (.163)ص بركا ما عمكا تتبيراكليت، ( انظر: األشقر(2
 (.130)ص ( التركي كآخركف، التفسير الميسر(3
القرطبي، الجامع ألحكاـ  ،(12/423جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما ،(2/335ج( انظر: تفسير الطبرم)(4

السعدم،  ،(1/325جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(2/537جابف منظكر، لساف العرب) ،(2/27جالقرآف)
 (.57كصحيح السيرة النبكية لؤللباني)ص ،(58تفسير السعدم)ص
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حرية البقاء عمى دينيـ لمَّا عرض عمييـ اإلسبلـ فأبكا، فمـ يحفظكا ىذا العيد كنقضكه كعممكا 
، كزعمكا أف كفار العرب عيباد األصناـ أىدل دينان كأفضؿ طريقان مف جاىديف عمى قتؿ النبي 

ْ ]كممف آمف معو، فأنزؿ اهلل تعالى ردان عمييـ: النبي  ـَ افَُِتِٚب َأََل ِهٔبًٚ ِم َٕ ـَ ُأوُتقا  َتَر إَِػ افَِّذي

ـَ َآَمُْقا َشبًَِٔل  ـَ افَِّذي ِء َأْهَدى ِم َٓ ُٗ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ قُفقَن فِ َُ ِٝ َوافىَُّٚؽقِت َوَي ِمُْقَن بِٚجِلْب ْٗ ، {62}الـساء:[ُي
ؿ العرب عمى ئكما حرضكا كفار العرب عمى حربو، فكانت غزكة الخندؽ، التي تحزبت فييا قبا

كردىـ خاسريف، ناىيؾ عف تحريؼ التكراة،  استئصاؿ اإلسبلـ كأىمو في المدينة، فخيبيـ اهلل 
    (1)كاستبدالو بيكاىـ. ككتماف الحؽ الذم فييا، كخبر النبي 

الذم كاف فيو الييكد فيك االستكبار عمى اهلل تعالى بالكفر في األرض أما العمك   
، بما كاف لمييكد في المدينة مف أسباب (2)تعبلء عمى خمقو بالظمـ كالعدكافكمخالفة األمر، كاالس

، فالييكد كانكا أىؿ عمـ بما بيف أيدييـ (3)العز كالجاه الذم لـ يكف لمعرب مثمو قبؿ البعثة النبكية
مف التكراة، كىذا كانت تقرُّ بو العرب كترل فضؿ الييكد عمييـ بو، كما كاف الييكد أىؿ 

فقد كانت تجارة الذىب الذم ىك أساس الماؿ في أيدييـ، كأىؿ الزراعة بما يممككف  االقتصاد،
مف أراضو خصبة كغنية بكفرة الماء، كأىؿ حربو بما يممككف مف سبلح كحصكف، كلـ يكف 

      (4)لمعرب مثؿ ىذه األمكر كالييكد.
 المطمب الثالث: المنيج النبوي في تصحيح عقيدة الييود

كدعكتو كأتباعو مكقفان شديد العداء، رغـ عمميـ بخبر نبكتو  ف النبي اتخذ الييكد م 
 ؛منيـ كىجرتو لممدينة قبؿ أف يكحى إليو، بؿ كقبؿ أف يكلد كيأتي زمانو، تكبران كحسدان كصدقو 

ألنو كاف مف العرب، كلـ يكف مف أبناء جمدتيـ، كلـ يكافؽ ىكاىـ، فإنيـ لـ يستقيمكا لؤلنبياء مف 
ؿ عمييـ بالعقكبة، فقد كاف  ـ إال مف رحـ اهلل تعالى، كمع ىذا فإف النبي أبناء جمدتي لـ يىٍعجى

                                                 

ابف  ،كما بعدىا ،(12/91جكالنككم، المنياج) ،(3/314،100،46ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(1
 (.6/284ج( ك)1/32جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(7/330جحجر، فتح البارم)

صديؽ خاف، فتح  ،(20/124جازم، مفاتيح الغيب)الر  ،(17/365ج( انظر: تفسير الطبرم)(2
 (.7/356جالبياف)

زىرة أبك زىرة،  ،(4/56ج)ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرك  ،(13/255جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (3
 (.10/6194ج) تفسير الشعراكمالشعراكم،  ،(8/4333ج) التفسير

كالحمكم، معجـ البمداف  ،(31)صالببلذرم، فتكح البمدافك  ،(4/210ج( انظر: السيرة لنبكية البف ىشاـ)(4
جكاد عمي،  ،(2/726،474جالحمبي، السيرة الحمبية) ،(4/554جابف كثير، البداية كالنياية) ،(5/234ج)

 (.7/4317ج( ك)5/3200ج) تفسير الشعراكمالشعراكم،  ،(12/99ج)المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ
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حميمان يريد ليـ الخير كيدعكىـ إليو؛ بدعكتيـ لتصحيح عقيدتيـ حتى ينالكا الرحمة في الداريف، 
 في تصحيح عقيدتيـ، فكاف منيا:  كقد تنكعت أساليب منيجو

 ة في ذلكبيان العقيدة الصحيحة وعدم المداىن .1

ف الديف الحؽ فقط ىك اإلسبلـ، كأف مف كاف عمى ديفو غيره فيك كافره باهلل إحيث  
، كمصيره في اآلخرة إلى النار، كأف الييكد كالنصارل ما خالفكا تعالى، ال يقبؿ اهلل منو عمبلن 

اؿ ، ق(1)كىـ يعرفكنو كيعممكف صدقو، إال حسدان كبغضان منيـ طمبان لمدنيا كزخرفيا النبي 
ِْؿُ ]تعالى: ًِ ِد َمٚ َجَٚءُهُؿ اف ًْ ـْ َب َّٓ ِم ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب إِ ََِػ افَِّذي ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشََلُم َوَمٚ اْخَت ي ًٔٚ  إِنَّ افدِّ ٌْ َب

يُع احِلَسِٚب  ْر بَِآَيِٚت اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ َِسِ ٍُ ُْ ـْ َي ْؿ َوَم ُٓ َْْٔ ـْ َيْبتَغِ ]:، كقاؿ {:2}آل عؿران:[َب َؽْرَ اإِلْشََلِم  َوَم

ـَ  ي ـَ اخَلِِٚسِ َبَؾ ِمُْْف َوُهَق ِْم أَِخَرِة ِم َْ ـْ ُي َِ   {96}آل عؿران:[ِديًْٚ َؾ

مَّدو  نىٍفسي  كىالًَّذمقاؿ:} ، عف النبي كعف أبي ىريرة   ده  ًبي يىٍسمىعي  الى  ًبيىًدًه، ميحى  ًمفٍ  أىحى
، اأٍليمَّةً  ىىًذهً  ، كىالى  يىييكًدمّّ لىـٍ  يىميكتي  ثيَـّ  نىٍصرىاًنيّّ ابً  ًمفٍ  كىافى  ًإالَّ  ًبًو، أيٍرًسٍمتي  ًبالًَّذم ييٍؤًمفٍ  كى  أىٍصحى
  (2){.النَّارً 

، كلـ تقـ عميو الحجة ، كأف مف لـ يسمع بدعكتو أفاد الحديث كجكب اتباع النبي  
عف الييكد {، كىذا منفيه ًبي يىٍسمىعي  الى :}بتبميغو؛ سقط عنو الحرج بعدـ اإليماف بو، لقكلو 

قبؿ بعثتو كبعدىا، كقد رأكه كسمعكا منو لكنيـ  تامةن  معرفةن  كالنصارل، ألنيـ يعرفكف النبي 
يـ بالذكر دكف غيرىـ مف أىؿ الكفر؛ لدفع التكىـ بما عندىـ مف  أصركا عمى كفرىـ، كقد خصَّ

بيا ال ينفع دكف  إيمافو باألنبياء السابقيف، كبياف أف تمؾ الشرائع منسكخة بدعكتو، كأف اإليماف
اتباعو 

 ، كىذا يفيد بطبلف القكؿ بكحدة األدياف. (3)

 

 

                                                 

ابف كثير، تفسير القرآف  ،(4/44جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) ،(2/18جـ التنزيؿ)( انظر:البغكم، معال(1
 (.2/25جالعظيـ)

، إلى جميع الناس كنسخ الممؿ بممة  كجكب اإليماف برسالة نبينا محمد /اإليماف، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2
 .[153: حديث رقـ1/134

تحفة البيضاكم،  ،(8/191جابف ىبيرة، اإلفصاح) ،(1/468ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3
 (.1/43ج)األبرار 
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 بيان أن الوالء بين أىل اإلسبلم فقط دون الييود أو غيرىم .2

ِمَُْٚت ]:بيَّف اهلل تعالى أف الكالء مقتصره عمى أىؿ اإليماف فقط، فقاؿ   ْٗ ِمُْقَن َواُد ْٗ َواُد

َٔٚءُ 
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ًْضٍ  َب َٓ ]مف الكفار كرد كالءىـ، فقاؿ سبحانو: ة، كأكد عمى البراء{82لتوبة:}ا[...َب

ِمِْغَ  ْٗ ـْ ُدوِن اُد ََٔٚء ِم
ـَ َأْوفِ ٚؾِِري َُ ِمُْقَن اف ْٗ ، كخصَّ أىؿ الكتاب في ذلؾ؛ {39}آل عؿران:[...َيتَِّخِذ اُد

َٚ ا]، كدفع التكىـ بصحة عقيدتيـ، فقاؿ تعالى:كفسادىـ لبياف شرىـ َٓ َتتَِّخُذوا َيٚ َأُّيه ـَ َآَمُْقا  فَِّذي

ًْضٍ  َُٔٚء َب
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ََٔٚء َب

قَد َوافََّْهَٚرى َأْوفِ ُٓ َٔ ديف ربو  بإقامة  كقد قاـ النبي، {62}ادائدة:[...اف
العقيدة الصحيحة، كأف ال ارتباط كال كالء بغير المسمميف إال في حدكد تعالى في ذلؾ، ليبيف 

ةن مع الييكد في المدينة كحكليا، كقد أكد ذلؾ في بنكد الكثيقة التي خاص العقيدة اإلسبلمية،
ف المؤمنيف بعضيـ مكالي كتبيا بيف مكاطني المدينة، الذيف منيـ الييكد، فكاف مف بنكدىا " كا 

مف لحؽ بو مف  "، كعمى إثر ذلؾ ردَّ لمييكد دينيـ كلممسمميف دينيـ "، كأف"بعض دكف الناس
ليرد أثر التحالفات القديمة بيف األنصار كالييكد كيربطيا بالعقيدة الييكد في بعض غزكاتو؛ 

مي(1)اإلسبلمية، كيبيف لمييكد أنيـ عمى الكفر، كقد قبؿ األنصار ذلؾ كأقامكه  دو ، فعف أبي حي
الساعدم 

رىجى ، قاؿ:"(2) تَّى  المَّوً  رىسيكؿي  خى مَّؼى  ًإذىا حى دىاعً  ثىًنيَّةى  خى  مىفٍ }:اؿى قى  ،كىًتيبىةه  ًإذىا اٍلكى
ءً  ٍبدً  رىٍىطي  كىىيكى  ،قىٍينيقىاعى  بىنيك: قىاليكا ،؟{ىىؤيالى ـو  ٍبفً  المَّوً  عى ،: قىاليكا {؟،كىأىٍسمىميكا}:قىاؿى  سىبلى مىى ىيـٍ  بىؿٍ  الى  عى
  (3){.ًباٍلميٍشًرًكيفى  نىٍستىًعيفي  الى  فىًإنَّا فىٍميىٍرًجعيكا، لىييـٍ  قيؿٍ }:قىاؿى  ،ًديًنًيـٍ 

 وار والمناظرةإقامة الحجة بالح .3

كتنفير  ،إحراجو كحربيـ عميو تكجيو األسئمة لو قصدى  ،منبي جعؿ الييكد مف عدائيـ ل 
، ليستميؿ قمكبيـ عمَّيـ  الناس عنو، فكاف النبي  يحكؿ تمؾ األسئمة إلى حكاراتو كمناظراتو

كة بالحكار ييسممكا، كما أف تمؾ الحكارات بمثابة تثبيت القمكب لممسمميف كتعميميـ منيج الدع
كالمناظرة، كدفع كيد أعداء اإلسبلـ كرد شبييـ، كبطبلف معتقداتيـ، أكانكا مف الييكد أك مف 

 كالييكد ما يمي:  غيرىـ، كمف تمؾ الحكارات كالمناظرات التي حدثت بيف النبي 

                                                 

 (.286-1/281،276جالسيرة النبكية الصحيحة )، ( انظر: العمرم(1
كقيؿ المنذر بف  ،قيؿ أف اسمو عبد الرحمف ،الصحابي الجميؿ ،( أبك حميد الساعدم األنصارم المدني(2
ركل عنو جابر بف عبد اهلل كعركة بف الزبير  ،كىيئتو لنبيركل حديثان في صفة ا ،مف فقياء الصحابة ،سعد

 (.2/418جلميجرة. انظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي) (60جتكفي سنة) ،رضي اهلل عنيما
كقاؿ ابف حجر في التمخيص الحبير برقـ  ،[2564: حديث رقـ2/133، الجياد، الحاكـ: مستدرؾ الحاكـ]( (3
 (:"صحيح".4/189ج)،(2206)
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ٍيبىري  فيًتحىتٍ  لىمَّا، قاؿ: "عف أبي ىريرة   ّـّ  ًفييىا شىاةه   ًلمنًَّبيّْ  أيٍىًديىتٍ  خى   النًَّبيُّ  فىقىاؿى  سي
ًمعيكا يىييكدى  ًمفٍ  ىينىا ىىا كىافى  مىفٍ  ًإلىيَّ  اٍجمىعيكا ـٍ  ًإنّْي:}فىقىاؿ لىوي  فىجي اًدًقيَّ  أىٍنتيـٍ  فىيىؿٍ  شىٍيءو  عىفٍ  سىاًئميكي  صى
ٍنوي  فه  :قىاليكا {؟،أىبيككيـٍ  مىفٍ } النًَّبيُّ  لىييـٍ  :قىاؿى  ،نىعىـٍ  :فىقىاليكا {؟،عى فه  أىبيككيـٍ  بىؿٍ  ؛كىذىٍبتيـٍ :}قىاؿى فى  ،فيبلى  {،فيبلى
دىٍقتى  :قىاليكا اًدًقيَّ  أىٍنتيـٍ  فىيىؿٍ :}قىاؿى  ،صى ٍنوي  سىأىٍلتي  ًإفٍ  شىٍيءو  عىفٍ  صى فٍ  ،اٍلقىاًسـً  أىبىا يىا نىعىـٍ  :فىقىاليكا {؟،عى  كىاً 
ٍفتىوي  كىمىا كىًذبىنىا عىرىٍفتى  كىذىٍبنىا  ثيَـّ  ،يىًسيرنا ًفييىا نىكيكفي  قىاليكا {؟،النَّارً  أىٍىؿي  مىفٍ :}لىييـٍ  فىقىاؿى  ،أىًبينىا ًفي عىرى

ـٍ  الى  كىالمَّوً  ًفييىا اٍخسىئيكا:} النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ،ًفييىا تىٍخميفيكنىا اًدًقيَّ  أىٍنتيـٍ  ىىؿٍ :}قىاؿى  ثيَـّ  {،أىبىدنا ًفييىا نىٍخميفيكي  صى
ٍنوي  سىأىٍلتيكيـٍ  ًإفٍ  شىٍيءو  عىفٍ  عىٍمتيـٍ  ىىؿٍ :}قىاؿى  ،اٍلقىاًسـً  أىبىا يىا عىـٍ نى  فىقىاليكا {؟،عى  {؟،سيمِّا الشَّاةً  ىىًذهً  ًفي جى
ا}قىاؿى  ،نىعىـٍ  :قىاليكا ـٍ  مى مىكي مى مىى حى ٍدنىا :قىاليكا {؟،ذىًلؾى  عى فٍ  ،نىٍستىًريحي  كىاًذبنا كيٍنتى  ًإفٍ  أىرى  لىـٍ  نىًبيِّا كيٍنتى  كىاً 

رَّؾى    (1)".يىضي

أخبر الييكد بأيمكر غيبية، ال تيعمـ إال  ف النبي إبكة، حيث ىذا الحديث مف دالئؿ الن 
 ،أفاد الحديث أف الييكد قكـه كذابكفك  كبالسُّـ الذم كضعكه في الطعاـ، ،بالكحي؛ كمعرفتو بأبييـ

بما أخبرىـ بو، كأنو لـ يتأثر بالسُّـ  نيـ صدقكا النبي إكمجادلكف في الحؽ معاندكف لو، حيث 
عندىـ مف عمـو بخبره كصفاتو، مما يدلؿ عمى صحة نبكتو كصدقو إال أنيـ  كما عممكا ذلؾ بما

، كما أفاد الحديث جكاز مناظرة أعداء اإلسبلـ مف الييكد كغيرىـ، (2)تمادكا في غييـ كلـ يسممكا
 ككيفية إقامة الحجة كالدليؿ عمييـ بمكافقة الشرع كأدلتو.  

رى كعف ابف عباسو رضي اهلل عنيما، قاؿ: "  ابىةه  تٍ حىضى  يىٍكمنا،  اهللً  نىًبيَّ  اٍليىييكدً  ًمفى  ًعصى
، أىبىا يىا: فىقىاليكا دٍّْثنىا اٍلقىاًسـً ، ًإال يىٍعمىميييفَّ  الى  عىٍنييفَّ  نىٍسأىليؾى  ًخبلؿو  عىفٍ  حى ميكًني}:قىاؿى  نىًبيّّ ، عىمَّا سى  ًشٍئتيـٍ
لىًكفً  ا اهلًل، ًذمَّةى  ًلي اٍجعىميكا كى مى ذى  كى مىى ، يىٍعقيكبي  أىخى دٍَّثتيكيـٍ  أىنىا لىًئفٍ : بىًنيوً  عى ٍفتيميكهي، شىٍيئنا حى  فىعىرى

مىى لىتيتىاًبعينّْي ـً  عى ٍسبلى ، فىذىًلؾى : قىاليكا {،اإٍلً ميكًني}:قىاؿى  لىؾى ؿو  أىٍربىعً  عىفٍ  أىٍخًبٍرنىا: قىاليكا {،ًشٍئتيـٍ  عىمَّا فىسى  ًخبلى
ٍنييفَّ  نىٍسأىليؾى  ـى  عىاـً الطَّ  أىمُّ  أىٍخًبٍرنىا: عى رَّ مىى ًإٍسرىاًئيؿي  حى  كىٍيؼى  كىأىٍخًبٍرنىا ،التٍَّكرىاةي  تينىزَّؿى  أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ  نىٍفًسوً  عى
ٍرأىًة، مىاءي  مىاءي  اٍلمى ؿً  كى مىفٍ  ،النٍَّكـً  ًفي اأٍليمّْيُّ  النًَّبيُّ  ىىذىا كىٍيؼى  كىأىٍخًبٍرنىا ،ًمٍنوي  الذَّكىري  يىكيكفي  كىٍيؼى  ،الرَّجي  كى
ًليُّوي  ـٍ }: قىاؿى  المىبلًئكىًة؟ ًمفى  كى ٍيدي  فىعىمىٍيكي ًميثىاقيوي  اهللً  عى  مىا فىأىٍعطىٍكهي : قىاؿى  ،؟{لىتيتىاًبعينّْي أىٍخبىٍرتيكيـٍ  أىنىا لىًئفٍ  كى
ٍيدو  ًمفٍ  شىاءى  ًميثىاؽو، عى ـٍ }:قىاؿى  كى مىى التٍَّكرىاةى  أىٍنزىؿى  ًبالًَّذم فىأىٍنشيديكي  ًإٍسرىاًئيؿى  فَّ أى  تىٍعمىميكفى  ىىؿٍ   ميكسىى عى

ا مىًرضى  ، يىٍعقيكبى  طىاؿى  شىًديدنا، مىرىضن  سىقىًمًو، ًمفٍ  تىعىالىى اهللي  شىفىاهي  لىًئفٍ  نىٍذرنا ًلمَّوً  فىنىذىرى  سىقىميوي، كى
رّْمىفَّ  كىافى  ًإلىٍيًو، الطَّعىاـً  كىأىحىبَّ  ًإلىٍيًو، الشَّرىابً  أىحىبَّ  لىييحى ًبًؿ، ٍحمىافي لي  ًإلىٍيوً  الطَّعىاـً  أىحىبَّ  كى  كىأىحىبَّ  اإٍلً

                                                 

حديث رقـ  :4/99، إذا غدر المشرككف بالمسمميف، ىؿ يعفى عنيـ /الجزية، البخارم: صحيح البخارم( ](1
3169]. 

 (.27/561ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(2
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، المييَـّ : قىاليكا، ؟{أىٍلبىانييىا ًإلىٍيوً  الشَّرىاًب  ـٍ ، اٍشيىدٍ  المييَـّ }:قىاؿى  نىعى ـٍ مىٍيًي ـٍ  عى  ًإال ًإلىوى  الى  الًَّذم ًباهللً  فىأىٍنشيديكي
، مىى التٍَّكرىاةى  أىٍنزىؿى  الًَّذم ىيكى ؿً ال مىاءى  أىفَّ  تىٍعمىميكفى  ىىؿٍ  ميكسىى، عى ًميظه، أىٍبيىضي  رَّجي ٍرأىةً  مىاءى  كىأىفَّ  غى  اٍلمى

ًقيؽه، أىٍصفىري  لىدي  لىوي  كىافى  عىبل فىأىيُّييمىا رى ؿً  مىاءي  عىبل ًإفٍ  ،اهللً  ًبًإٍذفً  كىالشَّبىوي  اٍلكى مىى الرَّجي ٍرأىةً  مىاءً  عى  كىافى  اٍلمى
فٍ  اهلًل، ًبًإٍذفً  ذىكىرنا ٍرأىةً  مىاءي  عىبل كىاً  مىى اٍلمى ؿً  ءً مىا عى ، المييَـّ : قىاليكا ،؟{اهللً  ًبًإٍذفً  أيٍنثىى كىافى  الرَّجي ـٍ  نىعى
، اٍشيىدٍ  المييَـّ }:قىاؿى  ـٍ مىٍيًي ـٍ  عى مىى التٍَّكرىاةى  أىٍنزىؿى  ًبالًَّذم فىأىٍنشيديكي  النًَّبيَّ  ىىذىا أىفَّ  تىٍعمىميكفى  ىىؿٍ  ميكسىى، عى

ـي  اأٍليمّْيَّ  ٍينىاهي  تىنىا ـي  كىال عى دٍّْثنىا اآٍلفى  كىأىٍنتى : قىاليكا {،اٍشيىدٍ  المييَـّ }:قىاؿى  ،نىعىـٍ  المييَـّ : قىاليكا{؟، وي قىٍمبي  يىنىا : فىحى
ًليُّؾى  مىفٍ  اًمعيؾى  فىًعٍندىىىا المىبلًئكىًة؟ ًمفى  كى ًليّْيى  فىًإفَّ }:قىاؿى  ،نيفىاًرقيؾى  أىكٍ  نيجى لىـٍ  ، ًجٍبًريؿي  كى  اهللي  يىٍبعىثً  كى
ًليُّوي  ىيكى كى  ًإال قىطُّ  نىًبيِّا ، فىًعٍندىىىا: قىاليكا {،كى ًليُّؾى  كىافى  لىكٍ  نيفىاًرقيؾى  لىتىابىٍعنىاؾى  المىبلًئكىةً  ًمفى  ًسكىاهي  كى

، دٍَّقنىاؾى ا}:قىاؿى  كىصى دّْقيكهي  أىفٍ  ًمفٍ  يىٍمنىعيكيـٍ  فىمى نىا، ًإنَّوي : قىاليكا ،؟{تيصى  اهللي  قىاؿى  ذىًلؾى  فىًعٍندى }:قىاؿى  عىديكُّ
:[ ْـ بَِؽ بِِْ٘ذِن اهللِ ُؿْؾ َم ِْ َفُف َظَذ َؿ زَّ َٕ ُف  َّٕ يَؾ َؾِ٘ ْزِ ا جِلِ َٚن َظُدوًّ ـَِتَٚب ...]: قىٍكًلوً  ًإلىى، {8:}البؼرة:[...ـَ

قنَ  ُّ َِ ًْ َٓ َي ُْؿ  ََٖنَّ ـَ قِرِهْؿ  ُٓ ٍٛ َظَذ ...] :ذىًلؾى  فىًعٍندى  {،{212}البؼرة: [اهللِ َوَراَء ُط َو ٌَ َبُٚءوا بِ

 ٍٛ     (1)".اآٍليىةى  {1:}البؼرة:[...َؽَو

ىذا الحديث كسابقو في داللتو عمى صدؽ النبكة كصحتيا، كأف الييكد قكـه بيت، أم:  
نما يقصدكف معاندة النبي (2)كذَّابكف كمجادلكف في الحؽ ال يقصدكف الكصكؿ لمخير بجداليـ ، كا 

 ده؛ كاف لو نقضه كحربو فقط، كما أفاد أف الييكد ال عيد ليـ كال أيماف، فكمما كاف منيـ عي
َبَذُه ]يعقبو، كما ذاؾ إال لعدـ إيمانيـ، كقد كصفيـ اهلل تعالى في ذلؾ بقكلو: َٕ ًدا  ْٓ ََم َظَٚهُدوا َظ َِّ ـُ َأَو

ِمُْقنَ  ْٗ َٓ ُي َثُرُهْؿ  ـْ ْؿ َبْؾ َأ ُٓ {211}البؼرة:[َؾِريٌؼ ِمْْ
(3)  

 حفظ حقوق المواطنة بالعدل وحسن الجوار  .4

اطنة الييكد كحسف جكارىـ في المدينة كحكليا، حتى شمؿ لحقكؽ مك  تنكع حفظ النبي  
 مناحي الحياة، فكاف مف ذلؾ: كؿ

عمى ىذا األمر فجعمو  التأكيد عمى التزاـ المسمميف بالعدؿ تجاه الييكد، كقد أكد النبي  - أ
العمؿ بيذا البند فحفظ  ، كقد أقاـ (4)مف بنكد الكثيقة التي أبرميا بيف ساكني المدينة

                                                 

 .، حسف[(4/310ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (1
 (.15/211جالعيني، عمدة القارم) ،(19/283ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(2
 (.60: السعدم، تفسير السعدم)ص( انظر(3
 (.1/286ج) العمرم، السيرة النبكية الصحيحة( انظر: (4
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 في الدماء:}مىفٍ  ىـ كأمكاليـ، ككؿ شيءو مف حقكؽ المكاطنة كالجكار، فقاؿ ءى مالمييكد د
ةى  يىًرحٍ  لىـٍ  ميعىاىىدنا قىتىؿى  نَّةً  رىاًئحى فَّ  اٍلجى يىا كىاً  دي  ًريحى ا{. أىٍربىًعيفى  مىًسيرىةً  ًمفٍ  تيكجى عىامن

(1)   

وي  أك ،ميعاًىدان  ظىمـ مىف أالفي حفظ كافة الحقكؽ:} كقاؿ    ،طاقىًتو فكؽى  كمَّفىوي  أك ،انتىقصى
ذ أك وي  فأنا ؛نىفسً  ًطيبً  ًبغيرً  شيئان  منوي  أخى ًجيجي   (2){".القيامةً  يكـ حى

{، أم: مف أعطاه المسممكف العيد باألماف، ممف صالحيـ عمى ميعىاىىدنا:}قكؿ النبي  
ةى  يىًرحٍ  لىـٍ :}، كقكلو (3)ترؾ حربيـ نَّةً  رىاًئحى م يقتؿ المعاىد بغير حؽو؛ {، أم: أف المسمـ الذاٍلجى

ُـّ رائحة الجنة ، مما يفيد (5)، ابتداءن، بؿ يؤخر عف ذلؾ عقكبةن لو، إذا شاء اهلل تعالى ذلؾ(4)ال يشي
وي في الحديث الثاني:} ، كقكلو (6)تحريـ قتؿ المعاىد  فكؽى  كمَّفىوي :}{، أم: عابو، كقكلو انتىقصى

وي  فأنا:}حقكؽ، كقكلو {، أم: في دفع الجزية، كما عميو مف طاقىًتو ًجيجي {، أم: خصيمو كمقيـ حى
، كىذا يؤكد عمى حرمة المعاىد كحفظ حقكقو في كؿ (7)عميو الحجة بما فعؿ مف الظمـ لممعاىد

، إال بحؽ اإلسبلـ.     شيءو

 مؤاكمة الييكد كقبكؿ ىديتيـ، كال أدؿَّ عمى ذلؾ مف ذراع الشاة المسمكـ الذم قدمكه لمنبي - ب
  خبر بذلؾ، فعف أنسو ليقتمكه، فأي َّاهللً  رىسيكؿى  أىتىتٍ  يىييكًديَّةن  اٍمرىأىةن  :"أىف   مىٍسميكمىةو، ًبشىاةو 

؟ عىفٍ  فىسىأىلىيىا ، اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى ًبيىا فىًجيءى  ًمٍنيىا، فىأىكىؿى  ، أىرىٍدتي : فىقىالىتٍ  ذىًلؾى  }مىا:قىاؿى  أًلىٍقتيمىؾى
مّْطىؾً  اهللي  كىافى  مىى ًلييسى   (8)ًؾ{".ذىا عى

ا يىييكًديِّا أىفَّ  أيضان:" كعف أنس    ٍبزً  ًإلىى  النًَّبيَّ  دىعى ىىالىةو  شىًعيرو  خي ةو، كىاً  ابىو سىًنخى   (9)".فىأىجى

                                                 

 .[3166حديث رقـ :4/99، إثـ مف قتؿ معاىدا بغير جـر /الجزية، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
: 4/658، راتتىٍعًشير أىًؿ الذمة إذا اختمفكا بالتجا /الخراج كاإلمارة كالفيء، أبك داكد: سنف أبي داكد]( (2

 (:"صحيح".1/518ج)،(2655كقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ) ،[3052حديث رقـ 
 (.10/341جالصنعاني، التنكير) ،(15/88ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(3
 (.15/88جالعيني، عمدة القارم) ،(18/959ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(4
 (.2/458ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (5
 (.4/70جسبؿ السبلـ )، لصنعانيا( انظر: (6
كالعظيـ  ،(9/279ج)الطيبي، الكاشؼ عف حقائؽ السنف ،(3/64ج)تحفة األبرار البيضاكم، ( انظر: (7

 (.8/304جأبادم، عكف المعبكد)
 .[2190: حديث رقـ4/1721، السـ /السبلـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(8
 .إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ،[(20/424جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (9
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ةو "، أم: ما أيذيب مف شحـ اإللية مما يؤتدـ بو، كقكلو:"ًإىىالىةو :"قكؿ أنس  "، أم: متغيرة سىًنخى
يستفاد مف الحديثيف جكاز مؤاكمة الييكد، كقبكؿ ىديتيـ الريح، حتى ال تيعاؼ كييزىد أكمييا، ك 

، رجاء (1)كدعكتيـ كالتعامؿ معيـ رغـ فساد معتقدىـ كمعامبلتيـ بما ال يخالؼ أحكاـ اإلسبلـ
، كما أفاد الحديث أف أكؿ شحكـ الدكاب أف يككف ذلؾ سببان لمعرفتيـ بالمسمميف كدينيـ فيسممكا

 .  باعتداؿو ال ضرر فيو

ـه  ، قاؿ:"كىافى لمريض كدعكتو لئليماف، فعف أنس عيادة ا - ت ـي  يىييكًدمّّ  غيبلى    النًَّبيَّ  يىٍخدي

، {، فىقىاؿى  رىٍأًسًو، ًعٍندى  فىقىعىدى  يىعيكديهي،  النًَّبيُّ  فىأىتىاهي  فىمىًرضى ـٍ  فىقىاؿى  ًعٍندىهي، كىىيكى  أىًبيوً  ًإلىى فىنىظىرى  لىوي:}أىٍسًم
ـى، ، ـً اٍلقىاسً  أىبىا أىًطعٍ  لىوي: رىجى  فىأىٍسمى ٍمدي  كىىيكى   النًَّبيُّ  فىخى :}اٍلحى   (2)النَّاًر{". ًمفٍ  أىٍنقىذىهي  الًَّذم ًلمَّوً  يىقيكؿي

رىـ مف الكفار، ألف مف فكائد الحديث: جكاز كاستحباب زيارة المريض مف الييكد كغي 
حبة لمف خالطيـ مف لمحاسف اإلسبلـ، كبياف حفظ المسمميف بحيسف العيد كالص في ذلؾ إظياره 

كصحة نبكتو،  ، كما أف الحديث دليؿه عمى صدؽ النبي (3)غيرىـ، كفرصة دعكتيـ لئليماف
كتيقف الييكد مف ذلؾ، كتركيـ اإليماف بو تكبران كحسدان، كذلؾ أف الييكدم حرص عمى الخير 

   (4)ال يفعمو.، كفيو أف األب قد يؤثر كلده بالخير ك كالنجاة لكلده؛ فأمر ابنو بطاعة النبي 

 الترفُّع عف مجاراتيـ في سكء أخبلقيـ كعشرتيـ، كمف ذلؾ ما ركتو أـ المؤمنيف عائشة  - ث

ـي : فىقىاليكا اٍليىييكًد، ًمفى  أينىاسه   النًَّبيَّ  "أىتىى:رضي اهلل عنيا، حيث قالت مىٍيؾى  السَّا ، أىبىا يىا عى  اٍلقىاًسـً
{،: قىاؿى  ـٍ مىٍيكي اًئشىةي  قىالىتٍ  }كىعى ـي  بىؿٍ  قيٍمتي  :عى مىٍيكي ـي  عى ـي، السَّا  الى  عىاًئشىةي  }يىا: اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  كىالذَّا

لىٍيسى :فىقىاؿى  قىاليكا؟ مىا سىًمٍعتى  مىا: فىقىالىتٍ  فىاًحشىةن{، تىكيكًني مىٍيًيـً  رىدىٍدتي  قىدٍ  }أىكى : قيٍمتي  قىاليكا، الًَّذم عى
."} ـٍ مىٍيكي كىعى
(5)  

                                                 

المباركفكرم، تحفة  ،(5/141جابف حجر، فتح البارم) ،(14/119ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(1
 (.4/406جاألحكذم )

إذا أسمـ الصبي فمات، ىؿ يصمى عميو، كىؿ يعرض عمى الصبي  /الجنائز، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 .[1356: حديث رقـ2/94، اإلسبلـ

ابف عثيميف، شرح رياض ك  ،(8/175جالعيني، عمدة القارم) ،(5/305ج) ( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح(3
 (.3/44ج) الصالحيف

 (. 3/45ج) ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( انظر: (4
: حديث 4/1706، النيي عف ابتداء أىؿ الكتاب بالسبلـ ككيؼ يرد عمييـ /السبلـ، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
 [.2165ـ رق
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بالتمكيو برد  قكؿ الييكد ىك المكت، فقد قصدكا الدعاء عمى النبي المراد بالسَّاـ في  
ـي  بىؿٍ " السَّبلـ، كقكؿ عائشة رضي اهلل عنيا: مىٍيكي ـي  عى "، أم: ردت عمييـ دعكتيـ، كزادت السَّا

ـي "كى  ُـّ، كالمراد: عميكـ العيب الدائـ، كقد أفاد الحديث: استحباب الترفع كالتغافؿ عف الذَّا "، كىك الذَّ
سفو المبطميف، كالصبر عمى سكء أخبلقيـ، كالدفع بالتي ىي أحسف ما أمكف، رجاء تأليؼ قمكب 

  (1)المخالفيف، إذا لـ يترتب عمى ذلؾ مفسدة.

 الشفاعة عندىـ بطمب التيسير في قضاء حقكقيـ، كاحتراـ ممكياتيـ، كما في حديث  - ج

ًدي اهلل رضي اهلل عنيما، قاؿ: "كىافى  عبدبف  جابر ، نىةً ًباٍلمى كىافى  يىييكًدمّّ  ًإلىى تىٍمًرم ًفي ييٍسًمفيًني كى
كىانىتٍ  اٍلًجدىاًد، اًبرو  كى كمىةى، ًبطىًريؽً  الًَّتي اأٍلىٍرضي  ًلجى مىسىٍت، ري بلى  فىجى اءىًني عىامنا، فىخى  ًعٍندى  اٍليىييكًدمُّ  فىجى
دىادً  لىـٍ  اٍلجى دَّ  كى عىٍمتي  شىٍيئنا، ًمٍنيىا أىجي  ، فىقىاؿى  النًَّبيُّ  ًبذىًلؾى  فىأيٍخًبرى  فىيىٍأبىى، قىاًبؿو  ىًإلى  أىٍستىٍنًظريهي  فىجى

اًبًو:}اٍمشيكا اًبرو  نىٍستىٍنًظٍر  أًلىٍصحى {، ًمفٍ  ًلجى اءيكًني اٍليىييكًدمّْ عىؿى  نىٍخًمي، ًفي فىجى  ييكىمّْـي   النًَّبيُّ  فىجى
، ـى   النًَّبيُّ  أىلرى  فىمىمَّا أيٍنًظريهي، الى  اٍلقىاًسـً  أىبىا فىيىقيكؿي  اٍليىييكًدمَّ اءىهي  ثيَـّ  النٍَّخًؿ، ًفي فىطىاؼى  قىا  فىكىمَّمىوي، جى
ـى  فىأىبىى...ثيَـّ  مىٍيًو، فىأىبىى اٍليىييكًدمَّ  فىكىمَّـى  قىا ـى  عى :}يىا ثيَـّ  الثَّاًنيىةى، النٍَّخؿً  ًفي الرّْطىابً  ًفي فىقىا اًبري  قىاؿى دَّ  جى  جي
قىؼى  كىاٍقًض{، دىاًد، ًفي فىكى دىٍدتي فى  اٍلجى ا ًمٍنيىا جى ٍيتيوي، مى ؿى  قىضى فىضى رىٍجتي  ًمٍنوي، كى تَّى فىخى  ، النًَّبيَّ  ًجٍئتي  حى
:}أىٍشيىدي  فىبىشٍَّرتيوي،   (2)المًَّو{". رىسيكؿي  أىنّْي فىقىاؿى

 اٍلًجدىاًد"، أم: أف لمييكدم ديفه عمى جابر  ًإلىى تىٍمًرم ًفي ييٍسًمفيًني :"كىافى قكؿ جابر  
كمىةى" أم: أرضو التي بطريؽ الًَّتي ًبطىًريؽً  : "اأٍلىٍرضي ، كقكلو (3)ؿيؼ ثمر النخإلى كقت قط  ري

مىسىٍت،(4)دكمة الجندؿ، عند بئر ركمة بلى  ، كقكلو: "فىجى ا"، أم: كسد حمؿ النخؿ في عامو  فىخى عىامن
لسابقة، كما كاف في األعكاـ ا هثمر كف إنتاج ىذا الذم كاف فيو مكعد سداد ديف الييكدم، كلـ ي

عىٍمتي :"كقكلو  ،(5)مما أعجزه عف الكفاء بكعده كدينو لمييكدم "، أم: فىيىٍأبىى قىاًبؿو  ًإلىى أىٍستىٍنًظريهي  فىجى
اًبًو:}اٍمشيكا ، فىقىاؿى  أطمب مف الييكدم إميالي إلى العاـ القادـ، فيرفض، كقكؿ النبي  أًلىٍصحى

اًبرو  نىٍستىٍنًظٍر  { ًمفٍ  ًلجى : نذىب لنشفع لجابر عند الييكدم فنطمب إمياؿ قضاء دينو ، أماٍليىييكًدمّْ
، كقد كرر النبي  شفاعتو كطمب اإلنظار مف الييكدم، كالييكدم يرفض  كتأخيره لعاـو قادـو

                                                 

 (.14/147،145ج) كالنككم، المنياج ،(7/52ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(1
 .[5443: حديث رقـ7/79، الرطب كالتمر /األطعمة، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 (.26/218جكابف الممقف، التكضيح ) ،(20/57ج( انظر: الككاكب الدرارم لمكرماني)(3
 (.8/239جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(9/567جالبارم)( انظر: ابف حجر، فتح (4
 كابف الممقف، التكضيح ،(20/57جكالككاكب الدرارم لمكرماني) ،(8/346ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(5
 (.9/568جابف حجر، فتح البارم) ،(26/218ج)
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ـى :}ذلؾ، كقكلو  {، أم: طاؼ كمشى بيف شجر النخؿ كما الثَّاًنيىةى  النٍَّخؿً  ًفي الرّْطىابً  ًفي فىقىا
اًبري  }يىاما رأل عدـ قبكؿ الييكدم لشفاعتو، قاؿ:فعؿ في المرة األكلى، فم دَّ  جى ، أم: كىاٍقًض{ جي

، فبارؾ اهلل لو، فقضى دينو، كزاد مثمو، أيقطؼ ثمرؾ كاقًض ديف الييكدم، ففعؿ جابره 
في أرضو، كشفاعتو لو، ككاف ذلؾ  ، كبالبركة التي حمَّت بطكاؼ النبي  بطاعتو لمنبي

  (1).المًَّو{ رىسيكؿي  أىنّْي }أىٍشيىدي نبكة، لذلؾ قاؿ عبلمة كدليبلن مف دالئؿ ال

كقد أفاد الحديث: جكاز شفاعة أىؿ اإلسبلـ عند غيرىـ، ككجكب الكفاء بحقكقيـ،  
مضائو، كقبكؿ رد الشفاعة دكف كيدو   .كاحتراـ حقكقيـ كقضائيـ فييا كا 

 جًا لخصمو، وذلك القتال؛ إن تعينت دواعيو، مع التريث وتأخير وقوعو؛ عم ُو يجد مخر  -5

ليـ جميعان، فمف آمف سعد بيا في  فيك رحمة اهلل الميداة ،عمى الخير لمناس كافة لحرصو 
َوَمٚ ]قاؿ اهلل تعالى:الدنيا كاآلخرة، كمف لـ يؤمف أمف تأخير العذاب كاالستئصاؿ في الدنيا، 

َٚدِغَ  ًَ ِْ ًٜ فِ َّٓ َرَْحَ ََْٚك إِ ِْ {218}األكبقاء:[َأْرَش
كاف المشرككف كالييكد مف أىؿ المدينة حيف " ، كقد(2)

كأصحابو أشد األذل، فأمر اهلل تعالى نبيو بالصبر عمى   يؤذكف النبي قدميا رسكؿ اهلل 
ـْ ]كالعفك عنيـ، كفييـ أنزلت اآلية ذلؾ، ْؿ ِم ُُ َٕ و ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب فَْق َيُرده ثٌِر ِم ـَ ْؿ  َودَّ  ُُ ِد إِيََمِٕ ًْ َب

ًٚرا ٍَّ "{:21البؼرة:}[...ـُ
، كما كاف ىذا إال تأكيد ليذه الرحمة، حتى كاف مف بالغ ىذه الرحمة؛ (3)

، كبغكا عمى نبيو أنيا كانت تمكح في ساحات البغاة المعتديف، فييكد خيبر الذيف كفركا بربيـ 
  كأصحابو لمَّا نزؿ بساحتيـ، كقد حرصكا عمى قتالو كاستعدكا لذلؾ كنشدكا األشعار في ،

مىى اٍنفيذٍ لما أعطاه الراية:} عمي ل لـ يعجؿ بقتاليـ، حيث قاؿ  ،(4)ـ قكتي ، عى تَّى ًرٍسًمؾى  حى
، تىٍنًزؿى  ـٍ ًتًي ، ًإلىى اٍدعيييـٍ  ثيَـّ  ًبسىاحى ـً ٍسبلى مىٍيًيـٍ  يىًجبي  ًبمىا كىأىٍخًبٍرىيـٍ  اإٍلً ؽّْ  ًمفٍ  عى ىفٍ  فىكىاهللً  ًفيًو، اهللً  حى  ألى
ٍيره  كىاًحدنا رىجيبلن  ًبؾى  اهللي  يىٍيًدمى  ٍمري  لىؾى  يىكيكفى  أىفٍ  ًمفٍ  لىؾى  خى ، فقد أفاد الحديث: أف الدعكة (5){النَّعىـً  حي

                                                 

العيني، عمدة القارم  ،(9/568جابف حجر، فتح البارم) ،(20/58ج( انظر: الككاكب الدرارم لمكرماني)(1
 (.8/240،239جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(21/70ج)

 (.5/359ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(2
 (.1/289ج) العمرم، السيرة النبكية الصحيحة( (3
الحمبي، السيرة  ،(2/135جالطبرم، تاريخ الطبرم) ،(4/170،99ج( انظر: ابف ىشاـ، السيرة النبكية)(4

 (.2/744ج) الحمبية
حديث  : ،4/1872مف فضائؿ عمي بف أبي طالب/فضائؿ الصحابة، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5
 .[(2406رقـ
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لئلسبلـ مقدمةه عمى القتاؿ، كىي شرطه لجكازه، كبياف أف القتاؿ في اإلسبلـ مف أجؿ أف ييتدم 
حبلؿ الدمار بالناس، تنفيذان ألمر ربيـ  عبلءن لكممتو، ال لسفؾ الدماء كا  الخمؽ، كقد أكد ، كا 

مكدو كمشاىدو يعرفو عمى ىذا كرغب فيو، فضرب مثبلن في ختاـ حديثو بأنفس شيءو مح النبي 
ٍمري }امتبلكو، كىي: فبو المثؿ لبياف النفاسة كعمك القدر كالقيمة، كيحبك  الناس كيضربكف  حي

، فبيف أف فضؿ ىداية شخص كاحد أفضؿ مف امتبلكي{النَّعىـً  مري ف تعددت.، أم: اإلبؿ الحي  (1)ا كا 

، ككؼ شرىـ، لكف أىؿ خيبر كانكا كسابقييـ مف ييكد المدينة؛ أبكا تكحيد ربيـ  
كا :"فقاتؿ بعضيـ فيزميـ، قاؿ أنس بف مالؾ  رىجي  اٍلميقىاًتمىةى   النًَّبيُّ  فىقىتىؿى  السّْكىؾً  ًفي يىٍسعىٍكفى  فىخى

سىبىى يَّة كى خكانيـ، كأف ال قبؿ ليـ بقتاؿ المسمميف، نزلكا عمى ، فمما رأل األخركف ما حؿَّ بإ(2)الذُّرّْ
الصمح كالجبلء، كقد أجمع عمى كقكع ىذا المصير لييكد خيبر عمماء اإلسبلـ؛ مف أىؿ الفقو 

، ككاف أىؿ الصمح مف ييكد خيبر قد طمبكا مف النبي (3)كالحديث كالسّْير
مىى يىٍتريكىييـٍ  أىفٍ " (4)  عى

ـٍ :} المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ،الثَّمىرً  ًنٍصؼي  لىييـٍ كى  ،اٍلعىمىؿى  يىٍكفيكا أىفٍ  مىى نيًقرُّكي ا ذىًلؾى  عى كا {،ًشٍئنىا مى تَّى فىأيًقرُّ  حى
ىيـٍ  ًتوً  ًفي عيمىري  أىٍجبلى    (5)".ًإمىارى

، كما أمر بقتؿ كعب بف (6)بني قريظة إال بغدرىـ كشدة خيانتيـ استأصؿ  كما 
 بف بكع كافمف أذاه غير ممكنة، فقد " بحت الكقايةاألشرؼ إال عندما عىظيـ أذاه، كأص

، كما تسمط بمسانو عمى أعراض المسمميف (7)"قريشو  كفارى  عميو كييحرَّضي   النبي يىيجيك األشرؼ
ـى  ،كىرىسيكلىوي  المَّوى  آذىل قىدٍ  فىًإنَّوي  ؟؛اأٍلىٍشرىؼً  ٍبفً  ًلكىٍعبً  مىفٍ عمى إثر ذلؾ:} ، فقاؿ النبي (8)باألذل  فىقىا

                                                 

ابف حجر، فتح البارم  ،(15/178جكالنككم، المنياج) ،(14/242ج( انظر: الككاكب الدرارم لمكرماني)(1
 (.1/505ج)لحيفابف عثيميف، شرح رياض الصاك  ،(5/144جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(7/478ج)

 .[4200: حديث رقـ5/132، غزكة خيبر /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 (.6/306ج) ابف كثير، البداية كالنياية ،(445//6ج) ( انظر: التمييد البف عبد البر(3
 (.6/255ج) ( انظر: ابف حجر، فتح البارم(4
يعطي المؤلفة قمكبيـ ما كاف النبي /خيمسفرض ال ،صحيح البخارم]( جزءه مف حديث عف ابف عمر في (5

 (.4/95ج)،(3152جحديث رقـ) ،كغيرىـ مف الخمس كنحكه
 (.1/504ج)ابف عثيميف، شرح رياض الصالحيف( انظر: (6
كيؼ كاف إخراجي  /الخراج كالفيء كاإلمارة، سنف أبي داكد]في  ( ىذا جزءه مف حديثو عف كعب بف مالؾ (7

 .رجالو ثقاتك  ،(4/614ج)،(3000ج) رقـ حديث ،الييكًد مف المدينة
 (.5/330جابف كثير، البداية كالنياية) ،(2/53ج) ( انظر: الطبرم، تاريخ الطبرم(8
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مَّدي مي  لمف -:قىاؿى  ًمٍنوي  اٍستىٍمكىفى  فىمىمَّا...نىعىـٍ  :قىاؿى  ؟،أىٍقتيمىوي  أىفٍ  أىتيًحبُّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا :فىقىاؿى  ،مىٍسمىمىةى  ٍبفي  حى
كهي   النًَّبيَّ  أىتىٍكا ثيَـّ  ،فىقىتىميكهي  ديكنىكيـٍ  -كاف معو مف الصحابة   (1){.فىأىٍخبىري

، كصحة نبكتو، لـ يكد رغـ تيقنيـ مف صدؽ النبي كمف المبلحظ فيما سبؽ أف الي 
كيخاطبكه بقكليـ: يا  حتى بمغ مناداتيـ لو، فمـ ينادكه يقتصر كفرىـ بعدـ اتباعو فقط؛ بؿ زاد

يا نبي اهلل، بؿ يا أبا القاسـ، فما أشد بغضيـ كتكبرىـ ككفرىـ، كأشبو حاليـ ىذا  رسكؿ اهلل، أك
ابة كثيقة صمح الحديبية، أبى ممثميـ أف ييكتب في الكثيقة لفظ بحاؿ كفار قريش؛ عندما أرادكا كت

 رسكؿ اهلل.

 

 
  

                                                 

 .[4037: حديث رقـ5/90، قتؿ كعب بف األشرؼ /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
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 المبحث الرابع
 المنيج النبوي في تصحيح عقيدة النصارى 

 المطمب األول: التعريف بالنصارى، وطوائفيم المشتيرة
 التعريف بالنصارى أواًل:

فمسطيف، كيطمؽ ؿ شماتعريؼ النصارل لغة: قيؿ ىي نسبة إلى مدينة الناصرة في  
كالناصرة ىي البمد الذم كلد فيو المسيح  عمى النسبة إلييا: نصراني كنصرانية، كجمعيا نصارل،

  .(1)عيسى بف مريـ 

في دعكتو كتناصرىـ فيما  كىي نصرىـ لنبي اهلل عيسى  ،نيا إشارة إلى صفةكقيؿ إ 
إخبار اهلل تعالى عف ذلؾ بينيـ عمى ذلؾ، كىذا يخصُّ المؤمنيف منيـ أكؿ أمرىـ، بدليؿ 

ـُ ...]بقكلو: ْح َٕ قَن  َْٕهِٚري إَِػ اهللِ َؿَٚل احَلَقاِريه ـْ َأ َغ َم َحَقاِريِّ ِْ ـُ َمْرَيَؿ فِ َؿَٚل ِظَٔسك اْب

َهٚرُ  ْٕ ف:[...َأ     .(2)، ثـ أيطمؽ عمى جميعيـ تغميبان، كاعتقادىـ أنيـ عمى ديف عيسى {25}الصَّ

يزعمكف أنيـ يتبعكف قكـه  صحاب الديانة النصرانية، كىـأ ـى: كشرعان تعريؼ النصارل  
  (3).، ككتابيـ اإلنجيؿالمسيح 

في  ديف اهلل اإلسبلـ، الذم نزؿ عمى عيسى  أمرىـ عمى كَّؿأ لر االنص كاف 
، كما جاء في التكراة، داعيان بني إسرائيؿ خاصةن دكف غيرىـ  لرسالة مكسىاإلنجيؿ، متممان 

، كليحؿ ليـ بعض تكحيد كالفضيمة، كمصححان لما حرفكا مف ديف ربيـ مف األقكاـ إلى ال
، كقد أخبرنا اهلل تعالى عف ذلؾ الطيبات التي حرمت عمييـ، كمبشران برسالة محمد 

ًؿٚ دَِٚ َبْغَ ]فقاؿ: ْؿ ُمَهدِّ ُُ ائَِٔؾ إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ إَِفْٔ ـُ َمْرَيَؿ َيٚ َبِْل إِِْسَ ـَ افتَّْقَراةِ َوإِْذ َؿَٚل ِظَٔسك اْب   َيَديَّ ِم

َِِّْٔٚت َؿُٚفقا َهَذا ِشْحٌر ُمبِغٌ  ََِمَّ َجَٚءُهْؿ بِٚفَب ُف َأَْحَُد َؾ ُّ ِدي اْش ًْ ـْ َب ِِْٖت ِم ا بَِرُشقٍل َي ً ف:[َوُمَبؼِّ ،كقاؿ {7}الصَّ
ًَْض ا]أيضان: ْؿ َب ُُ ُِحؾَّ َف ِٕ ـَ افتَّْقَراِة َو ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَديَّ ِم ْؿ َوُمَهدِّ ُُ ـْ َربِّ ٍٜ ِم ْؿ بِآََي ُُ ْؿ َوِجْئتُ ُُ ْٔ َِ َم َظ فَِّذي ُحرِّ

ًُقنِ  قا اهللَ َوَأضِٔ َُ ، كحاربكا أتباعو، ، لكف غالب بني إسرائيؿ كذَّبكا عيسى {61}آل عؿران:[َؾٚتَّ
 أصكلوكحرفكا دينو بعدما رفعو اهلل إليو، فمـ يمض سكل ثبلثة قركف حتى خرج ىذا الديف عف 

                                                 

كالمكجز في  ،(2/925جط)مصطفى كآخركف، المعجـ الكسي ،(5/211ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(1
 (.163دراسات في األدياف )صالخمؼ،  ،(64)ص ،األدياف كالمذاىب المعاصرة لناصر القفارم كناصر العقؿ

 (.64المكجز في األدياف )ص، لقفارم كالعقؿانظر: ا ((2
 (.163دراسات في األدياف )صالخمؼ، ( انظر: (3
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، نقمتو مف التكحيد إلى الشرؾ بعبث الييكد، كأصبح ىذا كثنيةو  بمعتقداتو   جمتز كا، الصحيحة
الديف يعرؼ بديف النصارل، الذيف ممكيـ الييكد فكريان كعقائديان بذلؾ، ثـ قاـ العداء بينيما عمى 

ِٝ افََّْهَٚرى ]مر الزماف، كؿ كاحدو منيـ يكفر اآلخر، قاؿ تعالى:  َْٔس قُد َف ُٓ َٔ  اف
ِٝ ٍء َوَؿَٚف َظَذ َشْ

ءٍ  قُد َظَذ َشْ ُٓ  افَٔ
ِٝ َْٔس ِٝ افََّْهَٚرى َف   (1).{224}البؼرة:[...َوَؿَٚف

كأىؿ الكتاب،  ،اإلنجيؿكأطمؽ القرآف عمى أىؿ الديانة النصرانية لقب: نصارل، كأىؿ  
، كىك اسـه يطمؽ عمييـ كعمى الييكد، لكنيـ يسمكف أنفسيـ بالمسيحييف، نسبة لعيسى 

تيـ بالمسيحية، إمعانان منيـ في االنتساب إلى المسيح، كالحؽ أف ىذا المقب ال كيسمكف ديان
تصح تسميتيـ بو؛ ألنيـ لـ يأتمركا بما أمرىـ بو مف اإلسبلـ، ثـ إف ىذا المقب يمـز منو أف 

     (2)عيسى كاف عمى ما ىـ عميو مف الشرؾ، فاألصؿ أف يسمكا بما سمكا بو في القرآف كالسُّنَّة.

بيذا المقب لكثرة سياحتو في األرض، أم: طكافو فييا، كقيؿ: ألنو  ليقّْبى عيسى كقد  
  (3)كاف إذا مسح بيده عمى أحدو مف أصحاب العاىات برئ بإذف اهلل.

 ثانيًا: طوائف النصارى المشتيرة

، النبي  عنو أخبر تعددت طكائؼ النصارل، كاختمفت في عقائدىا كشرائعيا، كىذا ما 
ارىل ٍفتىرىقىتٍ احيث قاؿ:} مىى النَّصى سىٍبًعيفى  ًثٍنتىٍيفً  عى سىٍبعيكفى  فىًإٍحدىل ًفٍرقىةن، كى كىاًحدىةه  النَّاًر، ًفي كى  ًفي كى

نَّةً  ةه قميمةه في العدد إال قم ، كلـ يبؽ عمى التكحيد كالديف الصحيح الذم جاء بو عيسى (4){اٍلجى
   (5)بالنسبة لمغالبية الضالة.

 

تراؽ النصارل كتعدد طكائفيـ؛ خبث الييكد، كتسمط الركماف ككاف مف أسباب اف 
ليطمسكا عقيدتيـ  أصحاب الدكلة، أما الييكد فقد اشتدت فتنتيـ كعذابيـ عمى أتباع عيسى 

التي تخالؼ ىكاىـ، فمما كجدكا أف القكة كالعنؼ ال يجدياف نفعان؛ سمككا طريقان آخر لمسيطرة عمى 
يـ بإيمانو بالمسيح كاتباع دعكتو، حتى قيًبمكا عند النصارل ىذا الديف الجديد، فتظاىر بعض
                                                 

 ،(163دراسات في األدياف )ص الخمؼ، ،(66،65( انظر: المكجز في األدياف لمقفارم كالعقؿ)ص(1
 (.142،136دراسات في األدياف )صالشنطي،  ،(2/664ج) كالمكسكعة الميسرة لمندكة العالمية

 (.163دراسات في األدياف )صالخمؼ،  ،(65( انظر: المكجز في األدياف لمقفارم كالعقؿ)ص(2
 (.2/43جير، تفسير القرآف العظيـ)ابف كث ،(4/89ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(3
 .صحيح لغيره ،[3992: حديث رقـ5/128، افتراؽ األمـ /الفتف، ( ]ابف ماجة: سنف ابف ماجو(4
 (.8/3368جمرقاة المفاتيح) ،القارمانظر: ( (5
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كأصبح ليـ شأفه بينيـ، أخذكا بتبديؿ ىذا الديف كتحريفو كفؽ ىكاىـ، كأما الركماف أصحاب 
، سفككا فيو الدماء كأحرقكا الكتب ان الدكلة فقد قمعكا بسمطاف قكة دكلتيـ النصارل قمعان شديد

، كبقي ؿ المصادر الصحيحة التي تربط النصارل بالمسيح كأماكف العبادة، فعدمت بذلؾ ك
أمر الركماف مع النصارل عمى ذلؾ، حتى رأل إمبراطكر الركماف قسطنطيف أف المصمحة 
تقضي التسامح مع النصارل كاالعتراؼ بدينيـ ليتمكف مف تكسيع جية الشرؽ، فقاـ بإسناد 

ضمانان الستقرار أمف الدكلة كحكاميا أمر ، في ببلط قصره، كتشييد الكنائس الكظائؼ الكبيرة ليـ
قسطنطيف باجتماعو عاـ لؤلساقفة عمى اختبلفيـ ليجتمعكا عمى عقيدةو كاحدةو، كانتيى ذلؾ 
االجتماع بانحياز قسطنطيف لقكؿ مف قاؿ منيـ بألكىية المسيح كفرضو عمى الجميع، كبدأ 

ـ كاختبلؼ عقائدىـ كشرائعيـ، كمع بعدىا التشرذـ يزيد بيف النصارل كتزداد عمى إثره طكائفي
كتخبكا تارةن أيخرل مما تبلقي مف  فييا تظير تارةن  ي شيءه مف دعكة التكحيد مع شكائبى ىذا فقد بق

كتدؿ عميو في العيد القديـ  خصكـ التكحيد، كما بقيت اإلشارات التي تصؼ النبي محمدان 
بيما النصارل، كىك مكافؽه لقكؿ اهلل  كىك التكراة، كالعيد الجديد كىك اإلنجيؿ، المذيف يؤمف

ِرُؾقَن َأْبََْٚءُهؿُ ]تعالى: ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ افَُِتَٚب َي ـَ َآَت {31}األكعام:[...افَِّذي
، كىذا مف باب رحمة (1)
 اهلل تعالى بيـ؛ ليدليـ عمى الحؽ، كيدعكىـ إليو، كيقيـ عمييـ الحجة. 

رل كمعتقداتيـ المتناقضة كغير المعقكلة التي نتجت كيمكف إبراز أصكؿ طكائؼ النصا 
كأفرزت بعدىا بقية طكائفيـ  عف مكر الييكد كتدخؿ سمطاف الركماف قبؿ بعثة النبي 

كاختبلفاتيا قديمان كحديثان، كالتي إذا ركجعكا فييا لـ يخرجكا بجكابو غير زعميـ أنيا غيبيات 
 ، كىي كما يمي:(2)يصدقيا العقؿ الديني

 لقائمون بالطبيعة الواحدة لممسيح: اأوالً 

نساف، ذك طبيعة كاحدة، كأف مريـ عمييا السبلـ أـ  زعـ ىؤالء أف المسيح بف مريـ  إلو كا 
إلييـ، كقرركا لعف مف خالفيـ مف أبناء دينيـ في ىذا المعتقد، ثـ حدث الخبلؼ بينيـ في 

  (3)ادت طكائفيـ كتعددت.دز معتقدىـ ىذا، ككثر االفتراؽ حتى إ
                                                 

الخمؼ،  ،(2/366جكالجكاب الصحيح البف تيمية) ،(10/377،376جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (1
-2/566جكالمكسكعة الميسرة لمندكة العالمية) ،(389،350،371،250،177،171سات في األدياف )صدرا

571.) 
دراسات الخمؼ،  ،(6/3280جزىرة التفسير )أبك زىرة،  ،(10/377جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (2

 (.372في األدياف )ص
 (372،257دراسات في األدياف )صالخمؼ، ( انظر: (3
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   القائمون بأن المسيح لو طبيعتان ثانيًا:

طبيعة إليية كطبيعة بشرية، ببل اختبلط كال تحكؿ  زعـ ىؤالء أف لممسيح بف مريـ  
  (1)كال انقساـ كال انفصاؿ.

   (2)بن اهلل ويستحق العبادةاثالثًا: القائمون بأن المسيح 

، كقد ضاىكا بيذا (3)ابف اهللليس إنسان كال جنان، إنما ىك  زعـ ىؤالء أف المسيح   
ـُ اهللِ ]الييكد كساركا عمى خطاىـ، كما أخبرنا اهلل تعالى عف ذلؾ بقكلو: قُد ُظَزْيٌر اْب ُٓ  افَٔ

ِٝ َوَؿَٚف

ـْ َؿبْ  ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ْؿ ُيَوِٚهئُقَن َؿْقَل افَِّذي ِٓ َْٖؾَقاِه ْؿ بِ ـُ اهللِ َذفَِؽ َؿْقُْلُ ِٝ افََّْهَٚرى اَدِسُٔح اْب َّٕك َوَؿَٚف ُؿ اهللُ َأ ُٓ َِ ُؾ َؿَٚت

قنَ  ُُ َؾ ْٗ    {41}التوبة:[ ُي

 األب واالبن والروح القدسرابعًا: القائمون بالثالوث 

كقد زعـ ىؤالء أف اهلل الكاحد ثبلثة؛ اهلل األب كاالبف كالركح القدس، كىناؾ مف زعـ أف  
   (4)عيسى كأمو كاهلل، ىـ اآللية كىـ كاحد.

 ًإفَّ بالتكحيد، حيث قاؿ:} كضبلالتيا مف شيد ليـ النبي كيستثنى مف ىذه الطكائؼ  
قىتىييـٍ  اأٍلىٍرًض، أىٍىؿً  ًإلىى نىظىرى  اهللى  بىييـٍ  فىمى ، عىرى مىييـٍ   (5){.اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  بىقىايىا ًإالَّ  كىعىجى

قىتىييـٍ :}فى قكلو    {، أم: أبغضيـ أشد البغض لما ىـ عميو مف الشرؾ، كالمراد بنظر اهللمى
، حيث أف الناس مف العرب كالعجـ تعالى كمقتو في الحديث: ىك ما كاف قبؿ بعثة النبي 

كانكا ضبلالن، منيمكيف في الشرؾ، إال بقايا مف أىؿ الكتاب مف النصارل كانكا مقيميف عمى 
  (6)لما بيعث كاتبعكه. ، إلى أف آمنكا بالنبي محمد التكحيد كالديف الحؽ، بمتابعة المسيح 

                                                 

 (.373،257نظر: المرجع السابؽ)ص( ا(1
 (.16/564ج( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل)(2
 (.10/376جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (3
زىرة أبك زىرة،  ،(4/26ؤجصديؽ خاف، فتح البياف) ،(10/376جالتفسير البسيط )، لنيسابكرما( انظر: (4

 (.4/2095جالتفسير )
الصفات التي يعرؼ بيا في الدنيا أىؿ الجنة كأىؿ  /الجنة كصفة نعيميا كأىميا ،( ]مسمـ: صحيح مسمـ(5

 .[2865: حديث رقـ4/2197، النار
القاضي  ،(3/363جكالمعمـ بفكائد مسمـ لممازرم) ،(5/227ج)الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار( انظر: (6

لمبل ا ،(3/316ج)تحفة األبرار  البيضاكم، ،(17/197جكالنككم، المنياج ) ،(8/394جعياض، إكماؿ المعمـ)
 (.8/3368جمرقاة المفاتيح )، القارم
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ََٕهَٚرى ...]:كقد كصفيـ اهلل تعالى بقكلو   ٚ َّٕ ـَ َؿُٚفقا إِ ـَ َآَمُْقا افَِّذي ِذي َِّ ًة فِ ْؿ َمَقدَّ َوَفَتِجَدنَّ َأْؿَرََبُ

وَن) ِزُ ُْ َٓ َيْستَ ُْؿ  ٚ َوَأَنَّ ًٕ ِٔسَغ َوُرْهَبٚ ْؿ ؿِسِّ ُٓ َٖنَّ ِمْْ ُشقِل تَ 82َذفَِؽ بِ ِزَل إَِػ افرَّ ْٕ قا َمٚ ُأ ًُ
ِّ ْؿ ( َوإَِذا َش ُٓ َُْٔ َرى َأْظ

( ـَ ِٚهِدي ُتْبَْٚ َمَع افنَّ ـْ َْٚ َآَمَّْٚ َؾٚ قُفقَن َربَّ َُ ـَ احَلؼِّ َي َّٚ َظَرُؾقا ِم ْمِع ِِم ـَ افدَّ ُٔض ِم ٍِ ـُ بِٚهللِ َوَمٚ 83َت ِم ْٗ ُٕ  َٓ ( َوَمٚ َفَْٚ 

ٚحلِِ  ْقِم افهَّ ََ َْٚ َمَع اف َْٚ َربه َِ ُع َأْن ُيْدِخ َّ ْى َٕ ـَ احَلؼِّ َو ٚ ِم َٕ    }ادائدة{.[( 84َغ)َجَٚء

اآلية نزلت في النصارل الذيف كانكا عمى ديف المسيح كلـ يغيركا، كما ىـ عميو مف  ىذه 
مكدة المسمميف، كتصؼ حاليـ لما بمغتيـ الدعكة كسمعكا القرآف آمنكا كلـ يترددكا لما عندىـ مف 

     (1)عمـو بالحؽ كرقة لو.

ف عمى النصرانية، كقد أظير إيمانو لما أخبره كمف أمثمة ىؤالء كرقة بف نكفؿ الذم كا 
عى عما يرل مف أمر الكحي أكؿ نزكلو عميو، فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت:} النبي   رىجى
ةى  ًإلىى  النًَّبيُّ  ًديجى قىةى  ًإلىى ًبوً  فىاٍنطىمىقىتٍ  ،فيؤىاديهي  يىٍرجيؼي  خى كىافى  ،نىٍكفىؿو  ٍبفً  كىرى رى  رىجيبلن  كى  أي يىٍقرى  ،تىنىصَّ

ٍنًجيؿى  ًبيَّةً  اإٍلً قىةي  فىقىاؿى  ،ًباٍلعىرى اذىا كىرى قىةي  فىقىاؿى  ،فىأىٍخبىرىهي  ؟،تىرىل مى مىى المَّوي  أىٍنزىؿى  الًَّذم النَّاميكسي  ىىذىا :كىرى  عى
فٍ  ،ميكسىى ٍرؾى  يىٍكميؾى  أىٍدرىكىًني كىاً  رنا نىٍصرنا أىٍنصي  (3)إيماف كرقة كفبلحو ، كأكد النبي (2){ميؤىزَّ
قىةى  تىسيبُّكا الى :}فقاؿ نَّةن  لىوي  رىأىٍيتي  فىًإنّْي كىرى نَّتىٍيف أىكٍ  جى   (4){.جى

ككذلؾ النجاشي ممؾ الحبشة رحمو اهلل فيك ممف كاف عمى ديف المسيح كبكى لما سمع  
فعف أـ سممة رضي اهلل عنيا تصؼ ذلؾ كتذكر حديث النجاشي لجعفر  القرآف كآمف بالنبي 

اءى  ًممَّا مىعىؾى  ىىؿٍ ":بلن ئالنجاشي قا حيث سألو بف أبي طالب  ؟ ًمفٍ  اهللً  عىفً  ًبوً  جى : قىالىتٍ  ،شىٍيءو
ٍعفىره  لىوي  فىقىاؿى  ،: جى ـٍ اًشيُّ  لىوي  فىقىاؿى  نىعى مىي فىاٍقرىٍأهي : النَّجى مىٍيوً  فىقىرىأى ، عى ٍدرنا عى : قىالىتٍ  -سكرة مريـ – ًمفٍ  صى
اًشيُّ  كىاهللً  فىبىكىى تَّى النَّجى ؿى  حى اًشيُّ  قىاؿى  ثيَـّ ...ًلٍحيىتىوي  أىٍخضى اءى  كىالًَّذم ىىذىا ًإفَّ : النَّجى  لىيىٍخريجي  ميكسىى ًبوً  جى
  (5)."كىاًحدىةو  ًمٍشكىاةو  ًمفٍ 

                                                 

 (.3/167،166ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
 ،[3392: حديث رقـ4/151، }كاذكر في الكتاب مكسى{/أحاديث األنبياء، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2

كالنامكس عند أىؿ الكتاب ىك  ،إليماف كنصرتو كالدعكة إليةكقكؿ كرقة جذعان: أم: شابان ليتمكف مف القدرة عمى ا
 (.1/26جابف حجر، فتح البارم) ،(6/244ج. انظر: ابف منظكر، لساف العرب)جبريؿ

 (.8/720جابف حجر، فتح البارم) ،(4/42ج( انظر: ابف كثير، البداية كالنياية)(3
ككافقو  ،: "حديث صحيح عمى شرط الشيخيف"كقاؿ ،[4211: حديث رقـ2/666، الحاكـ: مستدرؾ الحاكـ]( (4

 (:"كىك كما قاال".1/761ج)،(405جكقاؿ األلباني في السمسمة الصحيحة برقـ) ،الذىبي
 .، إسناده حسف[(3/266جابف حنبؿ، مسند أحمد)]( (5
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كقد جاء في الحديثيف ذكر نامكس مكسى دكف ذكر نامكس عيسى عمييما الصبلة  
التي كانت أشمؿ  بيعث لبني إسرائيؿ خاصةن متممان لدعكة مكسى  كالسبلـ؛ ألف عيسى 
  (1)كأكثر في أحكاميا.

 المطمب الثاني: النصارى في عصر النبوة
أخؼ مف أحكاؿ  -رغـ شدة أصحاب السمطاف كالشأف فييـ-كانت أحكاؿ النصارل 

فإف غالب العامة مف النصارل لما زاؿ عنيـ سمطاف حكَّاميـ  ؛كأصحابو  الييكد مع النبي 
ما فيو مف خير دخمكا في ديف اهلل أفكاجان، بخبلؼ الييكد الذيف بفتح ببلدىـ، كعرفكا اإلسبلـ ك 

   (2)أجمعكا عمى عقيدتيـ العدائية، كأبكا بذلؾ اإلسبلـ.

كقد كانت النصرانية تنتشر بكثرة زمف البعثة النبكية، حيث كانت في الركـ، كىـ قكةه  
ببلد الشاـ كشماؿ عظمى كقتئذ، فقد كانت دكلتيـ تسيطر عمى بقعة كبيرة مف األرض، في 

أفريقيا، كجنكبيا إلى الحبشة، باإلضافة إلى بعض القبائؿ العربية المتاخمة لحدكدىـ مع الجزيرة 
العربية مف ببلد الشاـ، كما كانت النصرانية في جزيرة العرب في نجراف جية اليمف، كفي بعض 

   (3)القبائؿ العربية كربيعة كتغمب كبعض قيضاعة، كفي قبائؿ عرب العراؽ.

ف الرـك عمى كقد كاف ىؤالء عمى النصرانية الباطمة التي ابتدعيا الييكد كفرضيا سمطا 
 أىفَّ ىـ يعممكف بطبلف عقيدتيـ، فعف ابف عمر رضي اهلل عنيما، قاؿ: "الناس، كقد كاف عمماؤ 

ٍيدى  ٍمًرك ٍبفى  زى رىجى (4)نيفىٍيؿو  ٍبفً  عى يى  الدّْيفً  عىفٍ  يىٍسأىؿي  الشٍَّأـً  ًإلىى خى ا فىمىًقيى  ،ٍتبىعيوي كى اًلمن  فىسىأىلىوي  اٍليىييكدً  ًمفٍ  عى
مىى تىكيكفي  الى  :فىقىاؿى  ؟،فىأىٍخًبٍرًني ،ًدينىكيـٍ  أىًديفى  أىفٍ  لىعىمّْي ًإنّْي :فىقىاؿى  ،ًديًنًيـٍ  عىفٍ  تَّى ًديًننىا عى ذى  حى  تىٍأخي

ٍيده  قىاؿى  ،المَّوً  غىضىبً  ًمفٍ  ًبنىًصيًبؾى   شىٍيئنا المَّوً  غىضىبً  ًمفٍ  أىٍحًمؿي  كىالى  ،المَّوً  غىضىبً  فٍ مً  ًإالَّ  أىًفرُّ  مىا :زى
مىى تىديلًُّني فىيىؿٍ  ،أىٍستىًطيعيوي  كىأىنَّى ،أىبىدنا ٍيًرهً  عى ا :قىاؿى  ؟،غى ًنيفنا يىكيكفى  أىفٍ  ًإالَّ  أىٍعمىميوي  مى ٍيده  :قىاؿى  ،حى مىا زى  كى

                                                 

 (.136دراسات في األدياف )صالشنطي،  ،(1/26ج( انظر: ابف حجر، فتح البارم)(1
 (.7/6ج)،أحمد بف مصطفى المراغي ،ي( انظر: تفسير المراغ(2
ابف كثير، البداية كالنياية  ،(3/98جكالحمكم، معجـ البمداف) ،(621)صابف قتيبة، المعارؼ( انظر: (3
 (.12/171ج( ك)8/82ج)جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ،(6/430،248ج( ك)3/134ج)

كلـ يدرؾ  ،أحد الحكماء في مكة ،ـ عمر بف الخطاب ( زيد بف عمرك بف نفيؿ القرشي العدكم ابف ع(4
كيتكفؿ بتربية مف  ،كيحارب كأد البنات ،الحنيفية ال يعبد األصناـ كال يأكؿ ما ذبح عميياعمى لكنو كاف  ،اإلسبلـ

 ،ؾككاف يجاىر بعداء األكثاف فحاربو نفره مف قريش لذل ،استطاع أف يقنع أىميا بتككيمو عمييا لكفالتيا كتربيتيا
الزركمي،  ،(20/442جكقد شيد لو النبي بالجنة. انظر: ابف الممقف، التكضيح ) ،تكفي قبؿ البعثة بخمس سنيف

 (.3/60جاألعبلـ)
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ًنيؼي  ـى  ًديفي  :قىاؿى  ؟،اٍلحى رىجى  ،المَّوى  ًإالَّ  يىٍعبيدي  كىالى  نىٍصرىاًنيِّا كىالى  كًديِّايىيي  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإٍبرىاًىي ٍيده  فىخى اًلمنا فىمىًقيى  زى  عى
ارىل ًمفٍ  مىى تىكيكفى  لىفٍ  :فىقىاؿى  ،ًمٍثمىوي  فىذىكىرى  النَّصى تَّى ًديًننىا عى ذى  حى ا :قىاؿى  ،المَّوً  لىٍعنىةً  ًمفٍ  ًبنىًصيًبؾى  تىٍأخي  مى
ًبوً  ًمفٍ  كىالى  المَّوً  لىٍعنىةً  ًمفٍ  أىٍحًمؿي  كىالى  ،المَّوً  لىٍعنىةً  ًمفٍ  ًإالَّ  أىًفرُّ   تىديلًُّني فىيىؿٍ  ،أىٍستىًطيعي  كىأىنَّى ،أىبىدنا شىٍيئنا غىضى
مىى ٍيًرهً  عى ا :قىاؿى  ؟،غى ًنيفنا يىكيكفى  أىفٍ  ًإالَّ  أىٍعمىميوي  مى ا :قىاؿى  ،حى مى ًنيؼي  كى ـى  ًديفي  :قىاؿى  ؟،اٍلحى  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإٍبرىاًىي

ٍيده  رىأىل فىمىمَّا ،المَّوى  ًإالَّ  يىٍعبيدي  كىالى  نىٍصرىاًنيِّا كىالى  يىييكًديِّا ـى  ًفي قىٍكلىييـٍ  زى رىجى   ًإٍبرىاًىي زى  فىمىمَّا ،خى فىعى  بىرى  رى
مىى أىنّْي أىٍشيىدي  ًإنّْي المَّييَـّ  :فىقىاؿى  ،يىدىٍيوً  ـى  ًديفً  عى   (1)".ًإٍبرىاًىي

رىجى يما: "ابف عمر رضي اهلل عن قكؿ  "، أم: خرج يبحث الدّْيفً  عىفٍ  يىٍسأىؿي  الشٍَّأـً  ًإلىى خى
 ًإنّْي"الييكدم:عف الديف ليعبد اهلل تعالى بو، ألنو كاف ينكر عبادة األصناـ، كقكؿ زيد لمعالـ 

دينكـ "، أم: عف حاؿ فىأىٍخًبٍرًنيكقكلو:  "، أم: كعده عميَّ أف أديف بدينؾ،ًدينىكيـٍ  أىًديفى  أىفٍ  لىعىمّْي
ال أقصد إال الفرار مف غضب اهلل بسؤالي  "، أم:المَّوً  غىضىبً  ًمفٍ  ًإالَّ  أىًفرُّ  مىاككيفيتو، كقكؿ زيد:"
"، أم: ال قدرة لي عمى أىبىدنا شىٍيئنا المَّوً  غىضىبً  ًمفٍ  أىٍحًمؿي  كىالى الحؽ، كقكلو: " لؾ كبحثي عف الديف

زى  فىمىمَّا"، أم: ككيؼ أستطيع ذلؾ، كمعنى "ًطيعيوي أىٍستى  كىأىنَّى" تحمؿ غضب اهلل أبدان، كقكلو: فىعى  بىرى  رى
   (2)"، أم: لما خرج عف أرضيـ.يىدىٍيوً 

ىك الذم جاء بو  أفاد الحديث أف الديف الحنيؼ الصحيح الذم كاف عميو إبراىيـ  
 بيان ن اهلل يبعث كلـ ،في شيءو   اهللديف  مف اتليس كالنصرانية الييكدية فكأ، نبي اهلل محمد 

 عمييما، ككذلؾ مكسى كعيسى إال بالديف الحنيؼ، كىك اإلسبلـ الذم كاف عميو إبراىيـ 
ٚ ]تعالى: اهلل قاؿ ،مسمميف كانا فإنيما السبلـ،الصبلة ك  ُؿ َِبَ ُُ ُٕقٌر ََيْ ٚ ُهًدى َو َٓ َزْفَْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ ْٕ ٚ َأ َّٕ إِ

قا ُّ َِ ـَ َأْش ٔهقَن افَِّذي َّٕٚ ...]:إخبار عمف آمف بعيسى ، كقاؿ {55}ادائدة:[...افَّْبِ َٖ ْد بِ َٓ َواْص

قنَ  ُّ
َوَوَّصَّ َِبَٚ ]، كأخبر عف ديف إبراىيـ ككصيتو لذريتو، فقاؿ تعالى:{63}آل عؿران:[ُمْسِِ

 ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ ـَ َؾََل َْتُقُت ي ُؿ افدِّ ُُ ك فَ ٍَ َُقُب َيٚ َبِْلَّ إِنَّ اهللَ اْصَى ًْ قنَ إِْبَراِهُٔؿ َبِِْٔف َوَي ُّ
  (3).{243}البؼرة:[تُْؿ ُمْسِِ

كرد  مف خبلؿ عدـ إيمانيـ بالنبي  بطبلف عقيدتيـكقد كانت مكاقؼ النصارل تيًقرُّ ب 
، كىذه بعض األمثمة في (4)بمكغيـ دعكتو؛ كفران كطغياناك  ،خبرهك  صفاتوبرغـ معرفتيـ  ،دعكتو
 ذلؾ: 

                                                 

 .[(3827 حديث رقـ:5/40،باب حديث زيد بف عمرك بف نفيؿ،مناقب األنصار ،صحيح البخارم]البخارم: ((1
 (.6/172جني، إرشاد السارم)القسطبل ،(16/287ج( انظر: العيني، عمدة القارم)(2
 (.4/211ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(3
 (.1/44ج) ابف حجر، فتح البارمانظر: ( (4
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 وحاشيتو عظيم الرومموقف ىرقل  -1

، طمب سماع أكصافو مف بعض قكمو، فجيء لو بأبي النبي بخبر  لما سمع ىرقؿ 
 قبؿ إسبلمو، حيث كاف قد خرج لمتجارة في الشاـ، فمما سمع ىرقؿ أخبار النبي  سفياف 

قِّا تىقيكؿي  مىا كىافى  فىًإفٍ ؛ قاؿ: "(1)و التي يعرفيا مف كتبيـ، كتأكد منيافاتكص  مىٍكًضعى  فىسىيىٍمًمؾي  ؛حى
قىدٍ  ،ىىاتىٍيفً  قىدىمىيَّ  ـي  كيٍنتي  كى اًرجه  أىنَّوي  أىٍعمى ـٍ  أىنَّوي  أىظيفُّ  أىكيفٍ  لىـٍ  ،خى  ؛ًإلىٍيوً  أىٍخميصي  أىنّْي أىٍعمىـي  أىنّْي فىمىكٍ  ،ًمٍنكي

شٍَّمتي  لىكٍ  ،ًلقىاءىهي  لىتىجى ٍمتي  ًعٍندىهي  كيٍنتي  كى سىارى ...قىدىًموً  عىفٍ  لىغىسى ٍقؿي  كى  ًحٍمصى  يىًرـٍ  فىمىـٍ  ،ًحٍمصى  ًإلىى ًىرى
تَّى اًحًبوً  ًمفٍ  ًكتىابه  أىتىاهي  حى ٍقؿى  رىٍأمى  ييكىاًفؽي  صى مىى ًىرى كجً  عى ري ٍقؿي  فىأىًذفى  ،نىًبيّّ  كىأىنَّوي  ، النًَّبيّْ  خي  ًىرى

كـً  ًلعيظىمىاءً  كـً  رى مىٍعشى  يىا :فىقىاؿى  ،اطَّمىعى  ثيَـّ  ،فىغيمّْقىتٍ  ًبأىٍبكىاًبيىا أىمىرى  ثيَـّ  ،ًبًحٍمصى  لىوي  دىٍسكىرىةو  ًفي الرُّ  ؛الرُّ
ـٍ  ىىؿٍ  حً  ًفي لىكي ـٍ  يىٍثبيتى  كىأىفٍ  ،كىالرٍُّشدً  اٍلفىبلى كا ،النًَّبيَّ  ىىذىا فىتيبىاًيعيكا ؛ميٍمكيكي اصي ةى  فىحى ٍيصى ميرً  حى  اٍلكىٍحشً  حي
ديكىىا ،اأٍلىٍبكىابً  ًإلىى مّْقىتٍ  قىدٍ  فىكىجى ٍقؿي  رىأىل فىمىمَّا ،غي تىييـٍ  ًىرى يمى  ًمفٍ  كىأىًيسى  نىٍفرى مىيَّ  ريدُّكىيـٍ  قىاؿى  ،افً اإٍلً  ،عى
قىاؿى  مىى ًشدَّتىكيـٍ  ًبيىا أىٍختىًبري  آًنفنا مىقىالىًتي قيٍمتي  ًإنّْي :كى ـٍ  عى ديكا ،رىأىٍيتي  فىقىدٍ  ،ًديًنكي كا لىوي  فىسىجى ٍنوي  كىرىضي  ،عى
ٍقؿ شىٍأفً  آًخرى  ذىًلؾى  فىكىافى    (2)".ًىرى

ـي  أىنّْي فىمىكٍ قكؿ ىرقؿ: "  أنو لك كاف يضمف السبلمة مف القتؿ  "، أم:ًإلىٍيوً  ميصي أىخٍ  أىنّْي أىٍعمى
شٍَّمتي لفعؿ، كقكلو: " بيجرتو لمنبي  ٍمتي :"قكلو"، أم: لتكمفت مشقة الكصكؿ إليو، ك ًلقىاءىهي  لىتىجى  لىغىسى

سكل حصكؿ البركة،  ان في خدمتو، كأنو ال يطمب منو شيئ "، ىذا مف باب بياف التفانيقىدىًموً  عىفٍ 
اًحًبوً  ًمفٍ  ًكتىابه  أىتىاهي "، أم: لـ يصميا، كمعنى "ًحٍمصى  يىًرـٍ  ـٍ فىمى " كمعنى "، أم: العالـ الذم راسمو صى

" ىك دىٍسكىرىةو كتأكيده، كمعنى " رد عميو بتصديؽ خبر النبي  ىرقؿ ليتحقؽ مف أمر النبي 
كاكمعنى " القصر الذم تحيطو البيكت، اصي  ذىًلؾى  فىكىافى " "، أم: نفركا ككركا راجعيف، كمعنى:فىحى

ٍقؿ شىٍأفً  آًخرى  "، أم: فيما يتعمؽ بنياية قصتو ىذه، كدعكتو لئليماف فييا، كأنو آثر ممكو فيما ًىرى
 اإلسبلـ كأىمونصارل العرب كمف كالىـ مف ، ثـ حارب الركـي بعد (3)يظير عمى الحؽ كلـ يسمـ
    .(4)رغـ معرفتيـ بصدؽ النبي 

 

 
                                                 

 (.1/37جابف حجر، فتح البارم) ،(1/47ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(1
 .[7رقـ يث:حد،1/9باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل ،بدء الكحي ،صحيح البخارم(]البخارم:(2
العيني، عمدة  ،(43-1/37جابف حجر، فتح البارم) ،(1/48ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(3

 (.97،87-1/83جالقارم)
 (.2/468ج( ك)1/119ج)العمرم، السيرة النبكية الصحيحة( انظر: (4
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 موقف نصارى نجران -2

، كفييـ السيد، كىك رئيسيـ، كالعاقب، كىك مف نصارل نجراف إلى النبي  جاء كفده  
إلى اإلسبلـ فأبكا، ثـ دعاىـ لممباىمة،  كصاحب مشكرتيـ، فدعاىـ النبي  ،ؼ السيدالذم يخمي 

ْؿ َوَِٕسٚءَ ...]كىي المبلعنة التي في قكؿ اهلل تعالى: ـُ ٚ َوَأْبََْٚء َٕ ْدُع َأْبََْٚء َٕ ٚفَْقا  ًَ ْؾ َت َُ ْؿ َؾ ـُ ٚ َوَِٕسَٚء َٕ

ٚذِبِغَ  َُ َٜ اهللِ َظَذ اف َْ ًْ ْؾ َف ًَ ْؾ َؾَْْج ِٓ ْبتَ َٕ ْؿ ُثؿَّ  ُُ َس ٍُ ْٕ َسَْٚ َوَأ ٍُ ْٕ ، فأرادكا االستجابة {72}آل عؿران:[َوَأ
لممبلعنة، ثـ عدلكا عنيا؛ خكفان أف تصيبيـ المعنة، كطمب سيّْدا القكـ المصالحة مقابؿ دفع 

، (1)لطمبيـ ؿ معيـ إال رجبلن أمينان لتحصيميا، فاستجاب النبي الجزية، كما اشترطا أف ال يرس
اءى " ذلؾ، فقاؿ: كقد كصؼ حذيفة بف اليماف  اًحبىا كىالسَّيّْدي  اٍلعىاًقبي  جى  المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى نىٍجرىافى  صى

  ًًعنىاهي  أىفٍ  ييًريدىاف ا :فىقىاؿى  :قىاؿى  ،ييبلى ديىيمى اًحًبوً  أىحى نَّا نىًبيِّا كىافى  لىًئفٍ  فىكىالمَّوً  ،تىٍفعىؿٍ  الى  ًلصى عى  نيٍفًمحي  الى  فىبلى
ًقبينىا كىالى  نىٍحفي   ًإالَّ  مىعىنىا تىٍبعىثٍ  كىالى  ،أىًميننا رىجيبلن  مىعىنىا كىاٍبعىثٍ  ،سىأىٍلتىنىا مىا نيٍعًطيؾى  ًإنَّا قىاالى  ،بىٍعًدنىا ًمفٍ  عى
ىٍبعىثىفَّ } :فىقىاؿى  ،أىًميننا ـٍ  ألى ؽَّ  ،أىًميننا رىجيبلن  مىعىكي ابي  لىوي  فىاٍستىٍشرىؼى  {،أىًميفو  حى  :فىقىاؿى ،  المَّوً  رىسيكؿً  أىٍصحى

رَّاحً  ٍبفى  عيبىٍيدىةى  أىبىا يىا قيـٍ } ـى  فىمىمَّا {،اٍلجى   (2){".اأٍليمَّةً  ىىًذهً  أىًميفي  ىىذىا:} المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  ؛قىا
لكنيـ أبكا أف  كصحة رسالتو، بصدؽ النبي نصارل نجراف كفد أفاد الحديث إقرار  

يفيد بقاء  ، كىذاويسممكا، كما أفاد أف إقرار الكافر بالنبكة ال يدخمو اإلسبلـ حتى يمتـز بأحكام
صرارىـ عميو، مع عمميـ كتيقنيـ بصدؽ النبكة كصحة الرسالة نصارل نجراف عمى الكفر ، (3)كا 

بىنيك ٍجرىافي نى  اٍلعىرىبً  ًفي قىًبيمىتىٍيفً  شىرُّ :}لذلؾ قاؿ النبي  ، كأيجرم عمييـ حيكـ أىؿ الكتاب (4){تىٍغًمبى  كى
كا:}بعدـ بقائيـ في الحجاز، بقكلو  اًز، أىٍىؿً  يىييكدى  أىٍخًرجي ًزيرىةً  ًمفٍ  نىٍجرىافى  كىأىٍىؿً  اٍلًحجى   (5){.اٍلعىرىب جى

 الحبشة قةر بطاموقف  -3

 فر بف أبي طالب النجاشي رحمو اهلل لجع عف أـ سممة رضي اهلل عنيا تخبر بسؤاؿ 
؟ اٍبفً  ًعيسىى ًفي تىقيكليكفى  مىاحيث  قاؿ: " ـى ٍريى ٍعفىري  لىوي  فىقىاؿى  ،مى اءى  الًَّذم ًفيوً  نىقيكؿي : طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  جى  جى

ٍبدي  ىيكى : نىًبيُّنىا ًبوً  وي  كىرىسيكليوي، اهللً  عى كحي تيوي  كىري كىًممى ـى  ًإلىى أىٍلقىاىىا كى ٍريى رىبى : قىالىتٍ  تيكًؿ،اٍلبى  اٍلعىٍذرىاءً  مى  فىضى

                                                 

نظر: ابف منظكر، لساف كفي تعريؼ السيد كالعاقب؛ ا ،(2/542ج)العمرم، السيرة النبكية الصحيحة( انظر: (1
 (.1/614جالعرب)

 .[4380: حديث رقـ5/171، قصة أىؿ نجراف /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(2
 (.8/95ج) ابف حجر، فتح البارم انظر: ((3
 .صحيح ،[(32/188ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (4
 .صحيح ،[(3/227ج) ابف حنبؿ، مسند أحمد]( (5
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اًشيُّ  ذى  اأٍلىٍرًض، ًإلىى يىدىهي  النَّجى ا: قىاؿى  ثيَـّ  عيكدنا، ًمٍنيىا فىأىخى ـى  اٍبفي  ًعيسىى عىدىا مى ٍريى  اٍلعيكدى، ىىذىا قيٍمتى  مىا مى
رىتٍ  ٍكلىوي  بىطىاًرقىتيوي  فىتىنىاخى ا قىاؿى  ًحيفى  حى ، مى فٍ : فىقىاؿى  قىاؿى ٍرتيـٍ  كىاً   -ًبأىٍرًضي سيييكـه  فىأىٍنتيـٍ  اٍذىىبيكا، كىاهللً  ،نىخى
   (1)".اآٍلًمنيكفى  :كىالسُّييكـي 

كحيوي :"في كصؼ عيسى  المراد مف قكؿ جعفر   شرفو اهلل  ،"، ىي نسبة تشريؼو كىري
مؽ عمى غير خمؽ الناس، مع أف ركحو كأركاحيـ؛ تعظيمان ألمره، كليككف  بيا في القرآف، ألنو خي

تيوي " كقكلو: آيةن يؤمف بيا الناس، كىًممى ـى ، كقكلو:"(2)"، أم: بأمره تعالى أف يكيكف فكافأىٍلقىاىىا كى ٍريى  مى
"، أم البكر التي انقطعت عف األزكاج، فمـ تتزكج، كىذا الكبلـ خرج مف باب اٍلبىتيكؿً  اٍلعىٍذرىاءً 

رحمو النجاشي  ، كقكؿ(3)ردان لمزاعـ النصارل كالييكد الباطمة التأكيد عمى بشرية عيسى 
ـى  اٍبفي  ًعيسىى عىدىا مىااهلل:" ٍريى كلك قدر ىذا العكد،  ،"، أم ما أخطأ في كصفواٍلعيكدى  ىىذىا قيٍمتى  مىا مى

عف قكلو في عيسى  كالمراد إقرار جعفر 
رىتٍ ، كقكؿ أـ سممة رضي اهلل عنيا: "(4) "، فىتىنىاخى

"، ىـ بىطىاًرقىتيوي كقكليا: " النجاشي، أم تمكمكا كبلمان مصحكبان بالغضب كالنفكر إنكاران منيـ لكبلـ
"، ىك اٍذىىبيكا كىاهللً " ، كقكؿ النجاشي رحمو اهلل:(5)القادة العظماء أصحاب الشأف كالرأم في الدكلة

 لمصحابة المياجريف إليو تأكيدان منو عمى إقرارىـ بما قالكا كتأمينيـ. 

، رغـ سبؽ الحبشة كلـ يكف اإلسبلـ في الحبشة كقتيا سكل في النجاشي كخاصتو 
إلنصاؼ بعض المسمميف كتأمينيـ عندما فركا بدينيـ مف قريش، كلعؿ السبب في ذلؾ كاف 

  (6)بانشغاؿ المسمميف بفتح الشاـ كفارس.
 الثالث: المنيج النبوي في تصحيح عقيدة النصارى طمبالم

كخاطبيـ مع النصارل أيسمكب التدرج في دعكتيـ لئليماف بربيـ تعالى،  اتبع النبي  
بناءن عمى معرفة أحكاليـ كأعرافيـ؛ لييسيّْؿ عمييـ معرفة الحؽ كقبكلو، خاصةن أنيـ أفضؿ حاالن 

لقبكؿ الحؽ، بدليؿ كثرة أعداد مف ييسمـ منيـ مقابؿ ندرة أعداد مف ييسمـ  منيـ أقربك  ،مف الييكد
 كفؽ ىذا المنيج فكاف منيا:  مف الييكد، كقد تنكعت أساليب النبي 

                                                 

 .إسناده حسف ،[(3/267ج) مدابف حنبؿ، مسند أح]( (1
 (.2/479،477ج( ك)1/323جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(2/314ج) ( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ(2
 (.11/43ج( ك)4/78ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب)(3
 (.1/136ج) ة كما جاءت في األحاديث الصحيحةالسيرة النبكي الصكياني،( انظر: (4
 (.10/21ج( ك)5/199ج) بف منظكر، لساف العرب( انظر: ا(5
السيرة النبكية كما جاءت في األحاديث الصحيحة  ،لصكيانيا ،(7/7ج) ( انظر: تفسير المراغي(6
 (.1/134ج)
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 ل الرسل إرسا -1

بىؿو  ٍبفً  ًلميعىاذً  قاؿ: "قاؿ رسكؿ اهلل  عف ابف عباس رضي اهلل عنيما،   ًإلىى بىعىثىوي  ًحيفى  جى
 المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىديكا أىفٍ  ًإلىى فىاٍدعيييـٍ  ًجٍئتىييـٍ  فىًإذىا ،اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكمنا سىتىٍأًتي ًإنَّؾى ؛}اٍليىمىفً 
مَّدنا كىأىفَّ  مىٍيًيـٍ  فىرىضى  قىدٍ  المَّوى  أىفَّ  فىأىٍخًبٍرىيـٍ  ًبذىًلؾى  لىؾى  طىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  ،المَّوً  رىسيكؿي  ميحى ٍمسى  عى مىكىاتو  خى  صى
لىٍيمىةو  يىٍكـو  كيؿّْ  ًفي مىٍيًيـٍ  فىرىضى  قىدٍ  المَّوى  أىفَّ  فىأىٍخًبٍرىيـٍ  ًبذىًلؾى  لىؾى  طىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  ،كى دىقىةن  عى ذي تي  صى  ًمفٍ  ٍؤخى

مىى فىتيرىدُّ  أىٍغًنيىاًئًيـٍ  ـى  فىًإيَّاؾى  ًبذىًلؾى  لىؾى  طىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  ،فيقىرىاًئًيـٍ  عى كىرىاًئ  اٍلمىٍظميكـً  دىٍعكىةى  كىاتَّؽً  ،أىٍمكىاًلًيـٍ  كى
بىٍيفى  بىٍينىوي  لىٍيسى  فىًإنَّوي  ابه  المَّوً  كى   (1){.ًحجى

اقىكٍ  سىتىٍأًتي ًإنَّؾى }:ً قكؿ النبي   {، يريد الييكد كالنصارل، ألنيـ كانكا اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  من
 ، كما أنو خصَّ (3)، كالييكد فييـ أكثر مف النصارل(2)في اليمف أكثر كأغمب مف مشركي العرب

أىؿ الكتاب دكف غيرىـ مف مشركي اليمف؛ تفضيبلن كتغميبان ليـ، كلييسًر دعكتيـ لما عندىـ مف 
ف كالتكطئة لمكصية ىي  قاؿ ابف حجر رحمو اهلل:" كانت مقركنة بالباطؿ، معرفة اهلل تعالى كا 

لتستجمع ىمتو عمييا لككف أىؿ الكتاب أىؿ عمـ في الجممة فبل تككف العناية في مخاطبتيـ 
{، يفيد عرض اإليماف عمييـ طىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ :}"، كقكلو كمخاطبة الجياؿ مف عبدة األكثاف

ـى  ًإيَّاؾى :}قكة، كقكلو لمكاستعماؿ  كبياف فضمو دكف إكراهو  كىرىاًئ {، أم: تجنب أنفس أىٍمكىاًلًيـٍ  كى
...{، أفاد جزء اٍلمىٍظميكـً  دىٍعكىةى  اتَّؽً :}، كقكلو (4)كأفضؿ األمكاؿ عند جمعؾ لزكاتيـ إف آمنكا

الحديث األخير ىذا: حرمة الظمـ مطمقان، فكما أف اهلل ال يرضي ظمـ المؤمف ال يرضى ظمـ 
ف كافر، كفيو ًعظة اإلماـ كتحذيره،ال كاف اإلماـ تقيان  كأف ال يحجب عنو أحدان قصده لمظممةو، كا 

  (5)الذم شيد بدران. كرعان كصاحب سبؽ كخير، كمعاذ بف جبؿ 

                                                 

 :5/162، بعث أبي مكسى، كمعاذ إلى اليمف قبؿ حجة الكداع /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 .[4347حديث رقـ 

مرقاة ، لمبل القارما ،(6/420جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(8/235جيني، عمدة القارم)( انظر: الع(2
ابف ك  ،(4/467جكالعظيـ أبادم، عكف المعبكد) ،(2/523جدليؿ الفالحيف )، ابف عبلف ،(4/1261جالمفاتيح )

 (.3/203ج)عثيميف، شرح رياض الصالحيف
 (.30ىداية الحيارل )صابف القيـ، ( انظر: (3
ابف عثيميف، شرح رياض ك  ،(8/235جالعيني، عمدة القارم) ،(3/358جنظر: ابف حجر، فتح البارم)( ا(4

 (.3/203ج)الصالحيف
العيني، عمدة القارم  ،(10/590جكابف الممقف، التكضيح ) ،(8/40ج( انظر: الككاكب الدرارم لمكرماني)(5
 (.12/93ج( ك)8/238ج)
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اريف، عمى دخكؿ النصارل في اإلسبلـ؛ ليسعدكا في الد أفاد الحديث: حرص النبي  
، ككصيتو لو بيـ خيران، كأف الصحابة كأفاضميـ مف عمماء  كذلؾ مف خبلؿ اختيار كاحدو 

ف لـ  يتدرج معيـ في الدعكة ليككف أيسر عمييـ لقبكليا كدكف إكراه، كأال يظمـ أحدان منيـ حتى كا 
 يؤمف، كال يمنع عف بابو أحدان قصده، كأف يحفظ عمييـ أفضؿ أمكاليـ فبل يأخذىا لمزكاة ؛ لتبقى

 ىـ كيعطؼ عمييـ، كال يخرج أمكاؿ أغنيائيـ لغيرىـ. األمكاؿ كتنمكا، كأف يتفقد فقراءى 

 تيماوعاد مراعاة أعرافيم -2

لكؿ قكـو أعرافيـ التي يتكاصمكف بيا، كيبنكف عمييا ثقتيـ، كالركـ قكـه اعتادكا في أعراؼ  
الخاتـ في رسائمو  مراسبلتيـ عمى كضع الخاتـ عمييا؛ ليظير شأف مرسميا، كقد اتخذ النبي 

ا أىرىادى النًَّبيُّ :"قاؿ اةن منو لممصمحة في ذلؾ، عف أنس عاكخطاباتو مر  أىٍف يىٍكتيبى ًإلىى  لىمَّ
كـً  ا :ًقيؿى لىوي  ؛الرُّ ـٍ الى يىٍقرىءيكفى ًكتىابنا ًإالَّ أىٍف يىكيكفى مىٍختيكمن ةو فى  ،ًإنَّيي ا ًمٍف ًفضَّ اتىمن ذى خى نىقىشى ًفيًو ...اتَّخى

مَّده رىسيكؿي المَّوً    (1)".ميحى

أخذ بأرفع األحكاؿ التي بمغتو عنيـ، فاتخذ خاتمان لكتبو كنقش  أفاد الحديث: أف النبي  
كممات الخاتـ، كأصبح  ، أم أف لفظ الجبللة يعمكمقمكبة عميو" محمده رسكؿ اهلل" في ثبلثة أسطرو 

ة كممات الخاتـ بعدي سينَّةن لكالة األمة، تدؿ عمى رفعة أمة اإلسبلـ كعظيـ شأنيا، لكف بغير كتاب
  .(2)خاتـ النبي 

 الزواج منيم ومؤاكمتيم -3
ْؿ ِحؾٌّ ]قاؿ اهلل تعالى:  ُُ ُٚم ًَ ْؿ َوَض ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب ِحؾٌّ َف ُٚم افَِّذي ًَ ُؿ افىََِّّٔبُٚت َوَض ُُ َْٔقَم ُأِحؾَّ فَ اف

ـَ ُأوُتقا ا ـَ افَِّذي ِمَِْٚت َواُدْحَهَُْٚت ِم ْٗ ـَ اُد ْؿ َواُدْحَهَُْٚت ِم َـّ َْلُ قُه ُّ ْؿ إَِذا َآَتُْٔت ُُ ـْ َؿْبِِ فَُِتَٚب ِم

َـّ    {6}ادائدة:[...ُأُجقَرُه

ْؿ ِحؾٌّ ]وَ المراد بقكلو تعالى:  ُُ ُٚم ًَ ْؿ َوَض ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب ِحؾٌّ فَ ُٚم افَِّذي ًَ ، أم، أف ذبائح [َض
اـ بغير ذبحو حبلؿه لنا أف نأكميا دكف غيرىـ مف الكفار، كما عيد مف الطع لالييكد كالنصار 
طعامي  ـَ ]:نا ليـ حبلؿه أيضان،  كتسمى ىذه األحكاؿ: مؤاكمة، كقكلو أيضان، كا  َواُدْحَهَُْٚت ِم

ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب  ، أم: حبلؿه لممسمميف الزكاج مف الييكديات كالنصرانيات المتعففات عف [افَِّذي

                                                 

 .[2938: حديث رقـ4/45،دعكة الييكد كالنصارل /سيرالجياد كال، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 (.5/110جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(5/115ج( انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم)(2
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سف العشرة، كلكف ال يجكز تزكيج كجو صحيح، يمتزمكف فيو بما عمييـ مف الميكر كحي االزنا بعقد ز 
  (1)المسممات ليـ.

أباح اهلل تعالى في اآلية مؤاكمة الييكد كالنصارل، كالزكاج مف بناتيـ لما لذلؾ مف  
ف لـ يكف ـ فيوحدكث المعرفة كحيسف العشرة التي قد ينتج عنيا معرفتيـ باإلسبلـ كدخكلي ، كا 

يـ عدكان، كما فيو بياف سماحة اإلسبلـ كحرصو ذلؾ؛ فييكؼ شرىـ عف المسمميف كال يعينكا عمي
 عمى الخير ألىؿ الكتاب أكثر مف غيرىـ.

 حفظ رحميم بوصية اإلحسان إلييم  -4
 }ًإنَّكيـٍ بأىؿ مصرى الذيف كانكا عمى النصرانية خيران عند فتحيا، فقاؿ: أكصي النبي  

 ًذمَّةن  لىييـٍ  فىًإفَّ  أىٍىًميىا، ًإلىى فىأىٍحًسنيكا فىتىٍحتيميكىىا فىًإذىا ،اٍلًقيرىاطي  ًفييىا ييسىمَّى أىٍرضه  كىًىيى  ًمٍصرى  سىتىٍفتىحيكفى 
ا، :  أىكٍ  كىرىًحمن ًصٍيرنا{. ًذمَّةن قىاؿى كى

(2)   
{، كاف أىؿ مصر يكثركف مف استعماؿ ىذا المفظ كالتكمـ بو، كىك جزءه اٍلًقيرىاطي :}قكلو  

، كقكلو (4)، أم: ليـ الحرمة كالحؽ باألماف{ًذمَّةن :}، كقكلو (3)مف أجزاء الدينار كالدرىـ
{:أم: قرابة، أراد البياف كالتذكير بأف ىاجر أـ نبي اهلل إسماعيؿ كىرىًحمنا ،}  كانت قبطية 

كانت كقد ، (6)منيـ ابف النبي  براىيـإ أـ مارية لككف{، ًصٍيرنا:}ى، كقكلو (5)مف أىؿ مصر
   (7)ابنو إبراىيـ. لو كالي الركـ عمى مصر فكلدت أىداىا لو المقكقس جارية مممككة لمنبي 

كالمراد بالحديث: اقبمكا كصيتي في أىؿ مصر، فتكاصكا بأىميا خيران، كأحسنكا إلييـ  
عندما تتكلكا أمرىـ، كال يحممنَّكـ رؤية ما تنكركف منيـ عمى اإلساءة إلييـ؛ لما ليـ مف حؽ 

   (8)الرحـ بياجر، كالمصاىرة بإبراىيـ.

                                                 

القرطبي، الجامع ألحكاـ  ،(2/41جابف العربي، أحكاـ القرآف) ،(3/18ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(1
 (.6/56جكتفسير المراغي) ،(6/76جالقرآف)

 .[2543حديث رقـ:4/1970،بأىؿ مصرباب كصية النبي،فضائؿ الصحابة ،صحيح مسمـ(]مسمـ:(2
 (.16/97ج) ( انظر: النككم، المنياج(3
 (.1/524ج)المناكم، فيض القديرك  ،(16/97ج( انظر: النككم، المنياج)(4
 ،(4/42جب الحديث)ابف األثير، النياية في غري ،(6/138ج)الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار( انظر: (5

 (.1/524ج)المناكم، فيض القديرك  ،(16/97جكالنككم، المنياج)
 (.1/524ج) المناكم، فيض القدير ،(16/97ج( انظر: النككم، المنياج)(6
كالسيرة  ،(1/427جالمعجـ الكسيط )مصطفى كآخركف،  ،(1/249ج) ( انظر: الحمكم، معجـ البمداف(7

 (.4/109ج( ك)3/313ج) صحيحة لمصكيانيالنبكية كما جاءت في األحاديث ال
 (.1/524ج) المناكم، فيض القدير( انظر: (8
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 مداىنتيم ببيان حكم اهلل تعالى في عقيدتيمعدم  -5

القرآف  ىي العظمى التي كاف يقيـ بيا الحجة عمى جميع أصناؼ الناس آية النبي  
و، كال كاف يداىف يكتـ شيئان مف كبلـ ربّْ  ، كلـ يكف النبي حقيقةن  كبلـ اهلل تعالىكىك الكريـ، 

ْد :تعالىاهلل  ؿك قبياف حقيقة معتقدىـ أحدان، كمما جاء في القرآف الكريـ لدعكة النصارل ك  ََ ]َف

ـُ َمْرَيؿَ  ـَ َؿُٚفقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِسُٔح اْب َر افَِّذي ٍَ  .{77}ادٚئدة:[...ـَ

بيف اهلل تعالى في ىذه اآلية كفر النصارل كبطبلف شبيتيـ، حيث قالكا الباطؿ الذم لـ  
 ىذا فيو فاعتقدكا أب، غير مف كلدو ككن مريـ، ابف المسيح ىك اهلل أفب غيرىـ، يقمو أحده 
ٍمقو يشبو خمؽ أـ البشر حكاء أف مع ،الباطؿ االعتقاد ًمقتفقد  ،خى  الذم آدـ ك  أيـ، بغير خي

 ، ثـ دليـ (1)؟ المسيح في ادعكىا كما اإلليية فييما ادعكا فيبل ـ،أي  كال أبو  غيرب مؽخي 
أمرىـ ترؾ الغمك كالقكؿ عمى اهلل بغير حؽ  عمى العقيدة الصحيحة ليسعدكا في الدنيا كاآلخرة بأف

َّٓ احَلؼَّ :، فقاؿ ببياف طبيعة المسيح  قُفقا َظَذ اهللِ إِ َُ َٓ َت ْؿ َو ُُ ِ ُِقا ِْم ِديْ ٌْ َٓ َت ]َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب 

ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ  ََم اَدِسُٔح ِظَٔسك اْب َّٕ قامة الحجة عمييـ؛ ب{777}افْسٚء:[...إِ بياف أف الرشاد ال ، كا 
ـَ ]، قاؿ تعالى: يككف إال باتباع النبي  ٍة ِم ْؿ َظَذ َؾْسَ ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْٚ ُيَبغِّ ـُ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َؿْد َجَٚء

ؾِّ  ـُ ِذيٌر َواهللُ َظَذ  َٕ ْؿ َبِنٌر َو ـُ ْد َجَٚء ََ ِذيٍر َؾ َٕ  َٓ ـْ َبِنٍر َو ٚ ِم َٕ قُفقا َمٚ َجَٚء َُ ُشِؾ َأْن َت ٍء  افره َشْ

 . {:2}ادائدة:[َؿِديرٌ 
 إقامة الحجة الواضحة بشيادة أنفسيم، وقبول طمبيم لمصُّمح -6

عبد اهلل كرسكلو  اإلسبلـ عمى كفد نصارل نجراف، كأف المسيح  لما عرض النبي  
 ؛ كذلؾ بأف يجمع أىمو كيجمعكا أىميـ؛ ثـفأبكا ذلؾ، طمب أف يبلعنيـ امتثاالن ألمر اهلل 

عمى الباطؿ  الميصرُّ  ،الكاذب منيـ عمى ةمعنالك  العقكبة ؿيينزّْ  أف بالدعاءتعالى  اهلل لىإ كاتجيي
ـْ ]ان، قاؿ تعالى:عنادكالكفر  َّ َؽ  َؾ ـْ  ؾِٔفِ  َحٚجَّ ًْدِ  ِم ـَ  َجَٚءكَ  َمٚ َب ِْؿِ  ِم ًِ ٚ  اْف َٕ ْدُع َأْبََْٚء َٕ َٚفْقا  ًَ ْؾ َت َُ َؾ

ْؿ وَ  ـُ ٚ َوَِٕسَٚء َٕ ْؿ َوَِٕسَٚء ـُ ِٚذبِغَ َوَأْبََْٚء َُ َٜ اهللِ َظَذ اف َْ ًْ ْؾ َف ًَ ْؾ َؾَْْج ِٓ ْبتَ َٕ ْؿ ُثؿَّ  ُُ َس ٍُ ْٕ َسَْٚ َوَأ ٍُ ْٕ ، {72}آل عؿران:[َأ
 ، فعف حذيفة (2)الجزية عمى محصُّ ال كاطمبفالمعنة، مف يا؛ خكفان أف ىمكا ب بعدلمبلعنة ا بكافأ

                                                 

 (.226)ص ظر: السعدم، تفسير السعدم( ان(1
 السعدم، تفسير السعدم ،(21/556جكابف الممقف، التكضيح ) ،(2/57ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(2

كالسيرة  ،(57التركي كآخركف، التفسير الميسر )ص ،(2/542ج)العمرم، السيرة النبكية الصحيحةك  ،(123)ص
 (.4/220جالنبكية كما جاءت في األحاديث الصحيحة لمصكياني)
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اءى يصؼ ذلؾ، حيث قاؿ:  اًحبىا كىالسَّيّْدي  اٍلعىاًقبي  "جى  أىفٍ  ييًريدىافً   المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى رىافى نىجٍ  صى
ًعنىاهي، : ييبلى : قىاؿى ديىيمىا فىقىاؿى اًحًبوً  أىحى عىنَّا نىًبيِّا كىافى  لىًئفٍ  فىكىالمَّوً  تىٍفعىٍؿ، الى  ًلصى ًقبينىا كىالى  نىٍحفي  نيٍفًمحي  الى  فىبلى  عى

(1)سىأىٍلتىنىا". مىا نيٍعًطيؾى  ًإنَّا قىاالى  بىٍعًدنىا، ًمفٍ 
 

قكؿ السيد كالعاقب عمماء كممكؾ نصارل نجراف المذيف كانا عمى رأس كفدو مف أشرافيـ   
، أم: نصالحؾ بغير مبلعنةو كال إسبلـ، عمى أف نعطيؾ ما سىأىٍلتىنىا" مىا نيٍعًطيؾى  ًإنَّا:"لمنبي 

كصحتيا،  ، كما كاف الفرار مف المبلعنة إال لتيقف القكـ مف صدؽ نبكة النبي (2)تطمب الجزية
، كيؼ ال كقد أكد اهلل تعالى معرفتيـ بو، معرفةن تامةن، ال ريب فييا، ًعمـو  فكتمانان منيـ لمحؽ ع

قَن احَلؼَّ ]:حيث قاؿ  ُّ ُت ُْ ْؿ َفَٔ ُٓ ٚ ِمْْ ًَ ِرُؾقَن َأْبََْٚءُهْؿ َوإِنَّ َؾِري ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ افَُِتَٚب َي ـَ َآَت  َوُهْؿ افَِّذي

ق ُّ َِ ًْ   .{257}البؼرة:[نَ َي

 القتال -7

لٌما جمَّى اهلل تعالى الحؽ ألىؿ الكتاب، كقامت عمييـ الحجة، كأصبح كفرىـ عنادان  
أف يقاتميـ حتى يعطكا الجزية عف يدو كىـ صاغركف،  كتفضيبلن لمدنيا عمى اآلخرة؛ أمر نبيو 

، عساىـ بيذه الشدة كتمؾ الميانة أف يرجعكا إنأم يدفعك  لى رشدىـ فيسممكا، فقاؿ يا بقيرو كذيؿو
:[ َٓ َم اهللُ َوَرُشقُفُف َو ُمقَن َمٚ َحرَّ َٓ َُيَرِّ َٓ بِٚفَْٔقِم أَِخِر َو ِمُْقَن بِٚهللِ َو ْٗ َٓ ُي ـَ  ُِقا افَِّذي ـَ َؿٚتِ َيِديُْقَن ِدي

ـْ َيٍد َوُهْؿ َصٚ َٜ َظ ُىقا اجِلْزَي ًْ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َحتَّك ُي ـَ افَِّذي .{:3}التوبة:[ِؽُرونَ احَلؼِّ ِم
(3)  

 ما بعد الكتاب، أىؿ بقتاؿ األمر أكؿ نزلت الكريمة اآلية ىذهقاؿ ابف كثير رحمو اهلل: " 
 اهلل أمر العرب جزيرة استقامت فمما ،أفكاجان  اهلل ديف في الناس كدخؿ المشركيف أمكر تميدت
 كليذا ؛-مف اليجرة -عتس سنة في ذلؾ ككاف كالنصارل، الييكد الكتابيف أىؿ بقتاؿ كرسكلو
  (4)".ليـ كأظيره ذلؾ، إلى الناس كدعا الركـ لقتاؿ  اهلل رسكؿ تجيز

؛ (5)الرـك كدكيبلت العرب النصرانية المكالية ليـ بالقتاؿ قبؿ غيرىـ النبي  كخصَّ  
 هللا قاؿ كقد ،كأىمو اإلسبلـ إلى لقربيـ؛ الحؽ إلى بالدعكة الناس كأكلى ،إليو الناس أقرب ألنيـ"

                                                 

 .[4380: حديث رقـ5/171، قصة أىؿ نجراف /المغازم، ( ]البخارم: صحيح البخارم(1
 (.6/437جالقسطبلني، إرشاد السارم) ،(21/555ج( انظر: ابف الممقف، التكضيح )(2
ابف كثير، البداية  ،(4/33ج( ك)1/136جكالبغكم، معالـ التنزيؿ) ،(3/578ج: تفسير الطبرم)انظر ((3

 (.7/144جكالنياية )
 (.4/132ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(4
 (.2/467ج)العمرم، السيرة النبكية الصحيحة( انظر: (5
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قا َأنَّ ]:تعالى ُّ َِ ًٜ َواْظ َي ِْ ْؿ ِؽ ُُ َِٔجُدوا ؾِٔ ِٚر َوْف ٍَّ ُُ ـَ اف ْؿ ِم ُُ َٕ ُِق ـَ َي ُِقا افَِّذي ـَ َآَمُْقا َؿٚتِ ٚ افَِّذي َ  اهللَ َمَع َيٚ َأُّيه

َِغَ    (1)."{234}التوبة:[اُدتَّ

فَّ بإخراج نصارل العرب مف الجزيرة، فقاؿ:} النبي  كما أمر  يٍخًرجى ارىل كدى،اٍليىيي  ألى  كىالنَّصى
ًزيرىةً  ًمفٍ  تَّى اٍلعىرىبً  جى ا ًإالَّ  أىدىعى  الى  حى   (2){.ميٍسًممن

غيرىا مف ببلد اإلسبلـ، كالمراد بيا أرض الحجاز  دكف العرب جزيرة خص النبي  
أفئدة المسمميف، قاؿ  بيت اهلل الحراـ، الذم تميؿ إليوفقط؛ ألنيا عيقر دار اإلسبلـ، فييا 

ِس َوَأْمًَْٚوإِ ]تعالى: ًٜ فَِِّْٚ َٝ َمَثَٚب ْٔ َْٚ افَب ِْ ًَ مف كؿ بمدو  إليو يثكبكف ،مرجعان : أم، {236}البؼرة:[...ْذ َج
مف ذلؾ؛ بؿ  تمؿُّ قمكبيـ كال كالدنيكية، الدينية منافعيـ ؿتحصيل فيو أىؿ اإلسبلـ، يجتمعكف فيو

 يأمف ج كالعمرة، أمر اهلل تعالى أفبالح أف تثكب إليو، أم ترجع إليو دائمان، رجكتبقى معمقةن بو، ت
 كقبره ، كما أف في الحجاز مسجد النبي كاألشجار الجماداتك  الكحش حتى ،مف كاف فيو كؿُّ 

يقاع األذل بالمسمميف، الشريؼ  كاف فإذا، فقد ال يؤمف مف أفراد أىؿ الكتاب نقض العيكد كا 
مف  ، سكل الكافد لكقتو معيفو رالكفا مف غيرىـمف باب أكلى إخراج ف ئلخراجل مستحقيف ىؤالء

  (3)لممسمميف. باب التعرؼ عمى اإلسبلـ، أك القياـ عمى مصمحةو 

بإخراج أىؿ نجراف، كىـ خارج حدكد أرض الحجاز، فقد كاف بسبب نقضيـ  أما أمره  
  (4).فأكمكه ،الربا يأكمكا ال أفالعيد الذم صالحيـ عميو؛ ب

 

 

 

                                                 

 (.4/132ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
حديث  :3/1388، إخراج الييكد كالنصارل مف جزيرة العرب /الجياد كالسير، مـ( ]مسمـ: صحيح مس(2
 .[1767رقـ
 ابف منظكر، لساف العرب ،(10/213جكالنككم، المنياج) ،(1/213ج( انظر: ابف ىبيرة، اإلفصاح)(3
ر السعدم، تفسي ،(15/90ج) كعمدة القارم ،(1/413،412جكابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(1/245ج)

 (.65)ص السعدم
 (.14/299ر: العيني، عمدة القارم)ج( انظ(4
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 المبحث الخامس
 صحيح عقيدة المجوسالمنيج النبوي في ت 

 المطمب األول: التعريف بالمجوس، وطوائفيم المشتيرة
 أواًل: تعريف المجوس

 يذاب لقبكا قدك  ،كالنار كالقمر الشمس يعبدكف قكـو  لفظ المجكس لفظه فارسي، يطمؽ عمى 
، كقيؿ: أصؿ كممة مجكس نيجيكس؛ لتعبدىـ باستعماؿ لمميبلد الثالث القرف في المقب

 (1)النجاسات.

يعتقد المجكس بكجكد إلييف لمككف، أحدىا لمخير كيرمز لو بالنكر، كىك اهلل، كاآلخر  
، ككتاب ممتيـ يسمى األبستاؽ، ككبلميـ في عباداتيـ (2)لمشر كيرمز لو بالظممة، كىك الشيطاف

، يزعمكف أف اهلل تعالى خمؽ المبلئكة ليدافع عف نفسو مف (3)كعند طعاميـ يسمى الزمزمة
، كقد اتفؽ عمماء اإلسبلـ عمى حرمة ذبائحيـ كحرمة الزكاج (4)الشيطاف ، يحمُّكف زكاج المحاـر

منيـ، كتؤخذ الجزية ممف لـ يسمـ منيـ باتفاؽ الصحابة 
مع  ؛ قياسان عمى فعؿ النبي (5) 

ذىىىا  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ :"مجكس ىجر في البحريف، فعف عبد الرحمف بف عكؼ   مىجيكسً  ًمفٍ  أىخى
رى ىى  ٚبِئَِغ ]:، كقد أكد اهلل كفرىـ في كتابو فقاؿ (6)"جى ـَ َهُٚدوا َوافهَّ ـَ َآَمُْقا َوافَِّذي إِنَّ افَِّذي

ؾِّ َشْ  ـُ ِٜ إِنَّ اهللَ َظَذ  ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٓ َْْٔ ِهُؾ َب ٍْ قا إِنَّ اهللَ َي ـُ ـَ َأِْشَ ٍء َوافََّْهَٚرى َواَدُجقَس َوافَِّذي

ٌٔد  ِٓ    {28}احلج:[َص

                                                 

ابف  ،(12/23ج) القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ،(5/298ج) ، معجـ مقاييس المغةابف فارس( انظر: (1
مصطفى كآخركف، المعجـ  ،(8/527ج) ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ،(6/215ج) منظكر، لساف العرب

 .(2/855جالكسيط )
ابف كثير، تفسير القرآف  ،(13/3ج( ك)12/23ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)(2

 (.2/855جمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط) ،(8/527جالعظيـ)
 (.3/147ج( ك)1/70ج( انظر: الحمكم، معجـ البمداف)(3
 (.321الفرؽ بيف الفرؽ)ص ،( انظر: البغدادم(4
( 6/77جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) ،(4/35ج( ك)2/19ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(5
 (. 3/41جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ) ،(8/111جك)
 .[3157:حديث رقـ4/96،باب الجزية كالمكادعة مع أىؿ الحرب،الجزية، صحيح البخارم]البخارم: ((6
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ييخبر اهلل تعالى في ىذه اآلية: أنو سيفصؿ يكـ القيامة بعدلو بيف أىؿ اإليماف الذيف  
ف تعددت طكائفيـ، كالمجكس عبدة اتبعكا نبيو محمدان  ، كبيف مف اجتمعكا عمى الكفر، كا 

  (2)فيجعؿ أىؿ اإليماف في الجنة، كيجعؿ أىؿ الكفر في النار. عبدة الككاكب،(1)النار، كالصابئة
 ثانيًا: طوائف المجوس المشتيرة

، أجمعكا جميعان عمى الكفر (3)تعددت طكائؼ المجكس كفرقيـ حتى بمغت سبعيف فرقة 
كعبث الشيطاف  ،كالقكؿ عمى اهلل تعالى بالباطؿ كالمحاؿ؛ بما يدؿ عمى سخافة عقكليـ كخفتيا

 ، كمف أشير طكائؼ المجكس:(4)بيا
 الزردشتية   .1

اسـ شخص مف مدينة قديمة بأذربيجاف، زعـ المجكس نبكتو، أخذت تسمية الطائفة مف  
كأف اهلل تعالى كرَّمو في خمقتو فميزه فييا عف الناس، كأف أقساـ التكميؼ في شرعتو تقكـ عمى 
االعتقاد كالقكؿ كالعمؿ، كمف معتقداتيـ أف اهلل تعالى خمؽ النكر كالظممة، كىما متضاداف بينيما 

العالـ بذلؾ، كأف حربان كقعت بيف الخالؽ كالشيطاف، تكسطت  نزاع، كقد امتزجا فكاف كجد
مَّـى الخمؽ لمشيطاف سبعة آالؼ سنة، ثـ ييقتؿي  المبلئكة لحميا، فكانت نتيجة ىذه الكساطة: أف ييسى

  (5)الشيطاف بعدىا، كمف يخالؼ ىذا العيد كاالتفاؽ يقتؿ.
 المزدكية .2

ف يمقب في زمنو بأعمـ العمماء، كقد المزدكية ىي نسبة إلى مزدؾ بف نامداف الذم كا 
ادعى النبكة، ككاف ينيى عف التباغض كالخبلؼ بيف الناس كالقتاؿ، كككف ذلؾ يقع بسبب 
النّْساء كاألمكاؿ فأمر أف تككف مشاعان بيف الناس، فضيؽ عمييـ كضيع أنسابيـ كأمكاليـ، 

، ككاف "  ،كالنار كاألرض الماء: ثةثبل أنيا كاألركاف األصكؿ في مذىبوكحرميـ مف أكؿ المحـك

                                                 

 (.12/22جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) ،(18/584ج( انظر: تفسير الطبرم)(1
 ،كانكا مف أىؿ الكتاب فخرجكا عنيـ ،سمكا بذلؾ ألنيـ خرجكا مف ديف إلى ديف ،( الصابئة: أم الخارجة(2

 (.1/102جكأحدثكا ليـ دينان بيف ديف أىؿ الكتاب كديف المجكس. انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)
 (.1/11ج( انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ)(3
 (.87ادات فرؽ المسمميف )صاعتق ،لرازماانظر:  ((4
كالشيرستاني،  ،(290،279الفرؽ بيف الفرؽ )ص ،البغدادم ،(326)صالببلذرم، فتكح البمداف( انظر: (5

 الحمكم، معجـ البمداف ،(86الرازم، اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف)ص ،(1/235ج) الممؿ كالنحؿ
 (.1/159ج)
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 كما ،الخير مدبر فيك ؛صفكىا مف كاف فما ،الشر كمدبر الخير مدبر عنيا حدث ؛اختمطت كلما
"، كقد قتؿ مزدؾ كصمب، كقتؿ خمؽه كثير مف أتباعو بتضييقيـ الشر مدبر فيك ؛كدرىا مف كاف

   (1)اليداـ. عمى الناس بمذىبيـ الباطؿ
 المانوية .3

، فادعى ف فاتؾ الذم خرج بباطمو بعد زمف نبي اهلل عيسى كىـ أصحاب ماني ب 
كال ييًقٌر بنبكة مكسى  النبكة كأحدث دينان بيف المجكسية كالنصرانية، كاف ييًقرُّ بنبكة عيسى 

 ،كمف اعتقاداتو أف العالـ مركبه مف أصميف، أحدىما النكر كاآلخر الظُّممة، كأنيما أزلياف ،
يس قبميما شيء، كأنيما متضاداف مختمفاف، أما النكر فيك مكجد أم: ال أكؿ لكجكدىما، كل

لكبلـ الطيب مف خير النكر كىي الخير، كأما الظممة فمكجدة الشر، كأف العبادة كأعماؿ البر كا
كىك  أرسمو اهلل لمخمؽ ىك آدـ  شر الظممة، كما يعتقد أف أكؿ نبي  إليو، كتخمّْصي مف تقرّْب 

كممة اهلل كركحو، كخاتـ األنبياء يككف  مف األنبياء، كأف المسيح أبك البشر، كأف زرادشت 
في أرض العرب، كأف الدنيا في آخر زمانيا، كقد تبع ماني في شره خمؽه كثير، انتيى بو األمر 

  (2)صمبو، كقتؿ أتباعو إال مف ىرب.ك إلى أف قتمو ممؾ فارس في زمانو 

ىذه الطكائؼ كمؤسسييا؛ بطبلف ك يبلحظ مف خبلؿ االطبلع عمى سير كمعتقدات  
عقائدىا ككفرىا، كأف مؤسسييا يزعمكف النبكة ألجؿ قبكؿ دعكتيـ بيف عامة الناس، كقربيـ مف 

ف نالكا ما يريدكف أكؿ  ىـسمطاف زمانيـ لينالكا حظكتو، لكف أمر  ال يدكـ، كزندقتيـ ال تطكؿ، كا 
ال يمكتكف إال قتبلن، ببطبلف معتقداتيـ أمرىـ، فإف الكاقع ينقمب عمييـ فتمحقيـ المعنات كالغضب ك 

ََْٚك ]ككصفو بقكلو: التي يضيقكف بيا حياة الناس، فسبحاف مف أرسؿ رسكلو محمدان  ِْ َوَمٚ َأْرَش

َٚدِغَ  ًَ ِْ ًٜ فِ َّٓ َرَْحَ   {218}األكبقاء:[إِ
 المطمب الثاني: المجوس في عصر النبوة

عثة؛ لقكة دكلة فارس التي كانت تديف بيا، كانت المجكسية تنتشر انتشاران كاسعان زمف الب 
، بحيث أف ىذا (3)حتى مصر فقد كانت تمتمؾ أرض إيراف كتمتد إلى خيرساف شرقان، كغربان 

                                                 

ابف  ،(89الرازم، اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف)ص ،(1/248ج( انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ)(1
 (.1/337،318جاألثير، الكامؿ في التاريخ)

الرازم، اعتقادات فرؽ  ،(1/243جكالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ) ،(1/398ج( انظر: الطبرم، تاريخ الطبرم)(2
 (.1/299جابف األثير، الكامؿ في التاريخ) ،(88المسمميف كالمشركيف)ص

 (.2/181ج) تاريخ ابف خمدكف انظر: ابف خمدكف، ((3
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، فقد كاف التنازع الدكلة كتمكنيا مف خصميا الكحيد دكلة الر  ةاالمتداد يزيد كينقص حسب قك  ـك
اهلل تعالى في كتابو عف بعض ذلؾ، فقاؿ  عمى بسط السيطرة كالنفكذ، كقد أخبرنا بينيما شديدان 

:[...(وُم ِٝ افره ُِِبقَن)2ُؽَِِب ٌْ ْؿ َشَٔ ِٓ بِ َِ ِد َؽ ًْ ـْ َب َٕك إَْرِض َوُهْؿ ِم ـْ 3( ِْم َأْد ( ِْم بِْوِع ِشَِْغ هللِ إَْمُر ِم

ُد  ًْ ـْ َب وم{[(4)...َؿْبُؾ َوِم كالفرس  ،، فيذه اآليات تتحدث عف معركة بيف الركـ النصارل}الرُّ
المجكس، كانت الدكلة فييا لمفرس الذيف ىزمكا الركـ شر ىزيمة، كقد كانت ىذه الكقعة قبؿ 

، كما كاف لممجكسية تكاجده في (1)اليجرة لممدينة، ثـ أيعيدت الكرة لمركـ في أقؿ مف عشر سنكات
قد كانت جزيرة العرب، حيث كانت في البحريف كاليمف، فقد كانتا تحت حكـ الفرس، أما اليمف ف

المجكسية في جيش الفرس كنسميـ الذيف كانكا يسيطركف عمى اليمف لصالح ممكيـ كسرل، كأما 
البحريف فكانت أعداد معتنقي المجكسية فييا أكثر؛ لقربيـ مف ببلد فارس، كما كانت في بعض 

سيادة  عيماف، كلـ تكف ليـكالعمؿ، كمف كانكا في اليمامة ك الفرس الذيف دخمكا الجزيرة لمتجارة 
سياسية بؿ كانت لمقبائؿ العربية، كما كانت المجكسية في أشتاتو مف العرب، كالسبب في ذلؾ 

  (2)أف الفرس لـ ييتمكا بدعكة الناس لدينيـ.

كانت األكضاع االجتماعية عند الفرس سيئةن بسبب العقيدة المجكسية التي كاف يتبناىا  
عض األحياف، فتارة يرفعكف مف شأف العظماء ممككيـ، ككانكا يمزمكف أىؿ عرقيـ عمييا في ب

كالسادة كاألغنياء عمى حساب الفقراء، كال يسمحكف لمفقراء كأىؿ الطبقة البسيطة في المجتمع 
لزاـ الناس باالشتراؾ في النساء اءة حاليـ، كتارة يككف العكس مع إبالرقي كالترفع عف دن

  (3)كاألمكاؿ.

عمى ممكؾ المجكس، فتدفعيـ لمتعالي عمى الناس  كما كانت نزعة الغركر كالكبر تظير 
 ، لذلؾ لـ يكف غريبان عمى ممكيـ الذم راسمو النبي(4)كاحتقارىـ، مما كاف يسبب ليـ سكء العاقبة

  رىسيكؿى  أىفَّ  :"أف يمزؽ الرسالة، فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما عبادتوإلى تكحيد اهلل ك يدعكه 

                                                 

 (.636السعدم، تفسير السعدم)ص ،(6/303ج( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)(1
 ابف كثير، البداية كالنياية ،(89،83)صالببلذرم، فتكح البمدافك  ،(621)صابف قتيبة، المعارؼ( انظر: (2
 (.271-12/269ج)رب قبؿ اإلسبلـجكاد عمي، المفصؿ في تاريخ الع ،(6/487ج)

 ،(2/310ج( ك)1/364،318جابف األثير، الكامؿ في التاريخ) ،(1/462ج( انظر: الطبرم، تاريخ الطبرم)(3
دراسات في تاريخ  ميراف، ،(2/190جتاريخ ابف خمدكف) ،ابف خمدكف ،(2/382جابف كثير، البداية كالنياية)

 (.547)ص العرب القديـ
(، كالسيرة 485دراسات في تاريخ العرب القديـ )ص ميراف،(، 6/485، البداية كالنياية)ج( انظر: ابف كثير(4

 (.3/313النبكية كما جاءت في األحاديث الصحيحة لمصكياني)ج
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ٍبدً  مىعى  ًكٍسرىل لىىإً  ًبًكتىاًبوً  بىعىثى   المَّوً  ذىافىةى  ٍبفً  المَّوً  عى  عىًظيـً  ًإلىى يىٍدفىعىوي  أىفٍ  فىأىمىرىهي  السٍَّيًميّْ  حي
ٍيفً  ـي  فىدىفىعىوي  اٍلبىٍحرى ٍيفً  عىًظي مىٍيًيـٍ  فىدىعىا...مىزَّقىوي  قىرىأىهي  فىمىمَّا ًكٍسرىل ًإلىى اٍلبىٍحرى  ييمىزَّقيكا أىفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  عى

  (1)".زَّؽو ميمى  كيؿَّ 

ممؾ المجكس كسمطانيـ، حيث سمط اهلل عمى كسرل كلده فقتمو  فزاؿ بدعكة النبي  
، كلـ تمبث دكلة المجكس حتى أذلَّيـ اهلل كأخزاىـ كنصر أىؿ اإلسبلـ ان كممؾ مكانو زمنان يسير 

في  فاصمة كبرلالمسمميف في القادسية كنياكند كغيرىا في معارؾ  عمييـ، كتياكت جيكشيـ أماـ
فأصبح أىؿ فارس أحراران بعدؿ اإلسبلـ الذم دخؿ ببلدىـ كأزاؿ رأس المجكسية، ، (2)التاريخ

  (3)فاختار بعضيـ اإليماف، كبعضيـ أبى أف يؤمف كرضي بدفع الجزية.

الذيف كانكا في جزيرة العرب فقد كانت أحكاليـ أفضؿ ممف كاف في ببلد  أما المجكس 
، كيرجع ذلؾ لبعدىـ (4)ف لـ يسمـ كاختار االنقياد بدفع الجزيةفارس، فمنيـ مف أسمـ، كمنيـ م

كسرل مف ىذا لما راسمو، حيث قاؿ لو في  عف سمطاف المجكس كتأثيره، كقد حذر النبي 
ـي  فىعىمىٍيؾى  أىبىٍيت فىًإفٍ  ،تىٍسمىـٍ  أىٍسًمـٍ آخر رسالتو:} {، أم: ادخؿ في ديف أىٍسًمـٍ :}، فقكلو (5){اٍلمىجيكس إٍث

{، أم: تسمـ مف السكء باإلسبلـ في الدنيا كاآلخرة، كىي بشارةه عامة تىٍسمىـٍ :}ـ، كقكلو اإلسبل
ـي :}لكؿ مف دخؿ في ديف اإلسبلـ، كقكلو  ثـ كؿ اٍلمىجيكس إٍث {، أم: عميؾ اإلثـ إف لـ تؤمف، كا 

، كىذا يفيد مدل أىمية (6)مف امتنع بامتناعؾ مف تابعيؾ كرعيتؾ المجكسية إلذعانيـ لؾ
  لسمطاف كتأثيره عمى الرعية كتكجيييا.ا

                                                 

 .[4424حديث رقـ:6/8ج،إلى كسرل كقيصر  كتاب النبي /المغازم ،صحيح البخارم]البخارم: ((1
ابف حجر،  ،(2/417،312ج) ابف األثير، الكامؿ في التاريخ ،(2/528ج) ( انظر: الطبرم، تاريخ الطبرم(2

 ، تاريخ ابف خمدكفابف خمدكف ،(8/58ج( ك)2/28ج) العيني، عمدة القارم ،(2/332ج) فتح البارم
 (.2/536،535ج)

 ابف كثير، البداية كالنياية ،(2/458ج) الطبرم، تاريخ الطبرم ،(279)ص الببلذرم، فتكح البمداف( انظر: (3
 (.9/116ج)

 العيني، عمدة القارم ،(1/348جكالحمكم، معجـ البمداف) ،(89)ص الببلذرم، فتكح البمداف( انظر: (4
 (.12/269ج)جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ،(2/29ج)

 (.360فقو السيرة لمغزالي)ص تحقيؽ انظر: .األلباني حسنو، ك (2/132ج) ( الطبرم، تاريخ الطبرم(5
 (.8/221ج) انظر: ابف حجر، فتح البارم ((6
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 المطمب الثالث: الشيعة، وعبلقتيم بالمجوس
عف أحكاؿ  ليس مف الغريب أف يككف مف أسئمة ىرقؿ عظيـ الركـ ألبي سفياف  

، كذلؾ لما تعارؼ عميو البشر كاعتادكه أف سقكط (1)"؟مىًمؾو  ًمفٍ  آبىاًئوً  ًمفٍ  كىافى  فىيىؿٍ "  النبي 
ف كسعو ذلؾ، أك ي سقكط الميٍمؾ، كأف مف سقط ميٍمكو فإنو يسعى إلعادتو بنفسو إالسمطاف يعن

جاىدة لتجنب مثؿ ىذا العيرؼ في  و كحاشيتو مف بعده، كقد عممت أمريكايككف ذلؾ مف أبنائ
و كفمكؿ نظامو كقتميـ؛ حتى تميد الكضع لتسميـ سقكط بغداد بالبحث عف صداـ كأبنائزماننا بعد 

 ة كال يبقي مف النظاـ السابؽ مف يعمؿ لطمب سمطانيـ كعكدتو.العراؽ لمرافض

كقد تجسد عيٍرؼي طمب السمطاف المفقكد في المجكس مف أبناء الممكؾ كاألمراء كحاشية   
كسرل كمف كاف متعمقان بمجدىـ بعد سقكط فارس، فمما رأكا أف اإلسبلـ قد استحكمت عراه في 

ف رعايا المجكس في ديف اهلل أفكاجان كاقتناعيـ بو، فعممكا ببلدىـ، بقكة المسمميف كدخكؿ الكثير م
، فتصدل ليـ ؽ عمر ك عمى إعادة مجدىـ بالقكة، فأحدثكا ثكرة بعد مقتؿ خميفة المسمميف الفار 

مجاؿ ال  كا شرىـ كفتنتيـ، فعممكا بذلؾ أنوفاخمد المسممكف بقيادة خميفتيـ الجديد عثماف 
ييكدم اليمني الذم تظاىر باإلسبلـ عبد اهلل بف سبأ، الممقب بابف إلعادة مجدىـ بالقكة، فدليـ ال

كآؿ بيتو كنصرتيـ  ؿ مف خمؼ ستار، فاستتركا بحب عمي  السكداء عمى سبيؿ جديد، كىك العم
، كبدأ العمؿ المشترؾ بيف قطبي الشر، ككانت غالب السياـ كقتيا مف ظمـ الصحابة ليـ 

ىك الذم طرد الييكد عف جزيرة  ، فعمر اركؽ عمر ة إلى رأس الصحابة كاألمة الفيمكج
كا: }العرب، عمبلن بقكؿ النبي  ًزيرىةً  مف اٍليىييكدى  أىٍخًرجي كذلؾ بما اقترفكا كقتيا كمف  ،(2){اٍلعىرىبً  جى

كسر المسممكف شككة الفرس المجكس كمزَّقكا في عيده قبؿ مف الكفر كالشر، كىك الذم 
عمى  و المجكس تعظيـ الممكؾ كزعـ قداستيـ؛ اختاركا عميان كآلو جمعيـ، كًلًعٍمـً الييكد بكل

قد تزكج مف ابنة آخر ممكؾ المجكس عندما  ،غيرىـ ألف الحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما
الخطكات األكلى لعمؿ المجكس  أتجاءت زمف الفتكحات اإلسبلمية مع األسرل، كمف ىنا بد

رب الغزك الفكرم عمى المسمميف مف النصارل، سيران عمى مرسكـ الييكد، فكانكا أسبؽ بح
، كأف الكحي لـ ينقطع عنيـ، كزعمكا كفر فابتدعكا عصمة أئمة أىؿ البيت مف ذرية عمي 

، كتحريفيـ لمقرآف الكريـ، كأنيـ سمبكا الخبلفة مف آؿ البيت لمف ال يستحؽ، كأنيـ الصحابة 
يان ممف أخمد نار المجكسية، كحطـ عرش يستحقكف التكفير كالمعف بذلؾ، كما كاف ىذا إال تشفّْ 

                                                 

 .[7رقـ حديث:،1/8باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل ،بدء الكحي ،صحيح البخارم(]البخارم:(1
 (.3/125ج)،(1132برقـ)لؤللباني السمسمة الصحيحة ح.انظر:ي،صح[(23/265ج)المعجـ الكبير،لطبراني]ا((2
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حامييا كسرل، كردان لئلسبلـ، فإف الصحابة ىـ مف حفظ الديف كنقمو لمناس كافة، فإذا كانكا 
 .(1)كفاران؛ فقد بطؿ الديف الذم نقمكه؛ ألف ركاية الكافر مردكدة ال تقبؿ

ية التي أضمت كقد تكالت شركر كانشطار ىذا الفكر كجماعاتو، حتى كانت فرؽ الباطن 
عكاـ الناس، كآذت المسمميف كحمت بيـ النَّكبات، كعكنيـ لمتتار في تسميـ بغداد كببلد اإلسبلـ 
بعدىا، كلـ يكف ليـ دكر أبدان في ببلد اإلسبلـ عبر التاريخ إال العمؿ عمى ىدـ الديف، كعكف 

ؽ كخرابو في احتبلؿ العر ، كقد تكرر المشيد بعكنيـ ألمريكا عمى ا(2)الكفار الغزاة عمى المسمميف
 بيـ تحفي  كال ،خيران  أيدييـ عمى اهلل يجر لـ الضبللة فرؽ جميع"اهلل: زماننا، قاؿ ابف حـز رحمو

 كيفرقكف ،المسمميف نظاـ قمب في يسعكف زالكا كما ،راية لئلسبلـ عرفي  كال ،يةقر  الكفر ببلد مف
 الخكارج أما ،مفسديف األرض في كيسعكف ،الديف أىؿ عمى السيؼ كفمُّ سً كيي  ،المؤمنيف كممة

  (3)".رهذك ييتىكىمَّؼ أف فم أشير ىذا في ىـر فأمي  كالشيعة

ف فرقنا  ف الشيعة الرافضة كالمجكسية شيءه كاحده يستفاد مما سبؽ أ   عقيدةن كمنيجان، كا 
 .   لعقيدة تبقى كاحدةن كىدفيا كاحده بيف كبارىـ كرؤكس جمعيـ كعكاميـ، فإف ا

 المنيج النبوي في تصحيح عقيدة المجوسالمطمب الرابع: 
كلـ يباشركا سماعو كمعرفتو كأىؿ الكتاب، لكنيـ لـ يحرمكا  يجاكر المجكسي النبي  لـ 

قامة منيجو فييـ، كقد كاف مف ذلؾ ما يمي:  مف بمكغيـ دعكتو، كا 

 باإلنباء عن أمور الغيب إثبات الوحي وصحة الرسالة .1

، خمقو مف أحدان  غيبو عمى الغيب لنفسو، كأنو ال يطمع أخبر اهلل تعالى أنو استأثر بعمـ 
إال مف اصطفاه كارتضاه لمنبكة كالرسالة، فإنو يطمعو عمى بعض الغيب، ليككف دليبلن لو عمى 

                                                 

 ،(77الكفاية في عمـ الركاية )ص، لخطيب البغدادما ،ما بعدىا( ك 1/337جالكافي )، لكمينيا( انظر: (1
كابف تيمية، مجمكع  ،(2/477ج) ابف األثير، الكامؿ في التاريخ ،(1/172جكالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ)

، ظيير ،(12-46/7جبحار األنكار )، مجمسيلا ،(10/219ج) ابف كثير، البداية كالنياية ،(4/102ج) الفتاكل
 كما بعدىا. ،(55سنة )صالشيعة كال

 الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ، ابف حـز ،(269،16)ص الفرؽ بيف الفرؽ ،( انظر: البغدادم(2
 ،(17/359،358جابف كثير، البداية كالنياية) ،(133-35/129جكابف تيمية، مجمكع الفتاكل) ،(4/171ج)

 (.4/171ج) الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ، ( ابف حـز(3
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ْٔبِِف َأَحًدا)]:صدؽ نبكتو كصحة رسالتو، فقاؿ  ُر َظَذ َؽ ِٓ ِٛ َؾََل ُيْي ْٔ ٌَ ـْ 26َظَِٚلُ اف َٙ ِم ـِ اْرَت َّٓ َم ( إِ

ِف َرَصًدا)َرُش  ٍِ ِْ ـْ َخ ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوِم ُُِؽ ِم ُف َيْس َّٕ [}اجلّن{( 27قٍل َؾِ٘
(1)  

لما اغتر كسرل ممؾ الفرس كمزؽ كتابو الذم أرسمو إليو يدعكه  كقد حدث ىذا لمنبي  
يأمره أف يرسؿ  بصنعاء كاليو إلى كتبإلى اإلسبلـ، كازداد غركره عمى تمزيؽ الكتاب بأف 

 إلى يدعكني بأرضؾ خرج رجبلن  تكفيني أال": ، حيث قاؿ في كتابوف لقتؿ النبي أميريف قكيي
 كتاب  النبي قرأ فمما ، النبي إلى صنعاء صاحب فبعث بؾ، ألفعمف أك لتكفنيو دينو،

 ربؾ قتؿ قد ربي إف:فقكلكا صاحبكـ إلى اذىبكا:}ليـ قاؿ ثـ ليمة، عشرة خمس تركيـ صاحبيـ
 قتؿ قد ربي أف فأخبراه صاحبكما إلى ارجعا:} "، كفي ركاية قاؿ خبرأ كما فكاف{،...الميمة
: فقاؿ ليما، قاؿ بما باذاـ فأخبرا اليمف، إلى سريعان  رجعا ثـ عندىما، ذلؾ فأرخا {،ربو الميمة

 قتؿ قد أنو ممكيـ عند مف الكتب فجاءت ،نبي فيك قاؿ كما األمر ظير فإف الميمة، تمؾ أحصكا
 (2)بنكه". قتمو قد ككاف الميمة، لتمؾ ككذا، كذا ليمة في كسرل

فمما رأل باذاـ الحؽ بيذه اآلية؛ أسمـ، كأسمـ مف كاف معو مف الفرس المجكس باليمف،  
  (3)عمى اليمف. كأصبح عامؿ النبي 

 الجوار نُ ُحسْ توفير الحماية و  .2

ـَِغ اْشتََجَٚرَك ]:قاؿ تعالى آمران نبيو   ـَ اُدْؼِ ََلَم اهللِ ُثؿَّ َوإِْن َأَحٌد ِم ـَ َع  َّ َِٖجْرُه َحتَّك َيْس َؾ

قنَ  ُّ َِ ًْ َٓ َي ُْؿ َؿْقٌم  َْٖمَُْف َذفَِؽ بََِٖنَّ ُف َم ٌْ   {7}التوبة: [َأْبِِ

، أك بأحدو أمر اهلل تعالى نبيو في ىذه اآلية الكريمة   ، كأمتو: أنو إف استجار بو مشرؾه
ر،  ، أف ييأمّْنو، كيدفع عنومف أمتو، أم: طمب األماف ليس فقط مف القتؿ؛ بؿ مف كؿ الضُّ

؛ ألف اآلية لـ تبيّْ  رو ف سبب االستجارة، فأفاد ذلؾ عمكـ الضر، فمعؿ المشرؾ بسماعو لمقرآف ضي
الكريـ، كبياف أكامره كنكاىيو التي تظير بإقامتيا في السمكؾ الحسف كاألخبلؽ الحميدة؛ أف 

                                                 

 (.573التركي كآخركف، التفسير الميسر)ص ،(8/244ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(1
كصححو األلباني. انظر:  ،(9/427جابف كثير، البداية كالنياية ) ،(4/390جدالئؿ النبكة )، لبييقيا( (2

 (.3/414ج)،(1429السمسمة الصحيحة لؤللباني برقـ)
 (8/128،93جابف حجر، فتح البارم) ،(9/428،406ج( انظر: ابف كثير، البداية كالنياية)(3
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ف لـ يكف ذلؾ؛ فينبغي الع ف طاؿ زمف  ،مؿ عمى استمرار األماف لويعرؼ اإلسبلـ فييسمـ، كا  كا 
  (1)االستجارة.

عمى حفظ عيد األماف كالجكار لغير المسمميف، أكاف ىذا العيد أعطي  كقد أكد النبي  
 أىٍدنىاىيـٍ  ًبًذمًَّتًيـٍ  يىٍسعىى ًدمىاؤيىيـٍ  تىتىكىافىأي  اٍلميٍسًمميكفى :}، فقاؿ (2)مف سمطاف المسمميف أك مف عامتيـ

ييًجيري  مىٍيًيـٍ  كى اىيـٍ  عى    (3){.أىٍقصى

في مجتمع المسمميف بيف مف عبل شأنو  {، أم: ال فرؽًدمىاؤيىيـٍ  تىتىكىافىأي  اٍلميٍسًمميكفى :}قكلو  
ًتًيـٍ  يىٍسعىى:}كمف قؿ في الدماء ككافة الحقكؽ، فكميـ سكاء، كقكلو  {، أم: إذا أىٍدنىاىيـٍ  ًبًذمَّ

،  أعطى ضعفاء المسمميف مف أىؿ الطبقة البسيطة كاألطفاؿ كالنساء كالعبيد العيد باألماف لكافرو
مضاؤ كجب عمى جميع  ييًجيري :}ه، كقكلو المسمميف حفظ عيدىـ كا  مىٍيًيـٍ  كى اىيـٍ  عى ف أىٍقصى {، أم: كا 

ف بعيدكا،  كاف المسمـ ميعطي العيد بعيد اإلقامة كالببلد، كجب عمى المسمميف الكفاء بعيده كا 
  (4)الؼ اإلسبلـ.طالما أف العيد ال يخ

لـ يجاكر المجكس، كلـ يدخؿ أرضيـ، كما دخؿ  مف المعمكـ بالضركرة أف النبي  
الذيف رباىـ،  الفتح اإلسبلمي لببلدىـ إال بعد انتقالو إلى الرفيؽ األعمى، لكف الصحابة 

مقاـ نبييـ كالعمؿ لو، أقامكا شرع اهلل تعالى بقياميـ  ،لعمؿ بديف اهلل تعالىعممكا عمى يديو اكت
نكا أف النبي بيّْ يي ، كالتزاـ منيجو كأمره؛ بحفظ عيكد المجكس كاإلحساف إلييـ، ل  رحمة اهلل

أمر جيش المسمميف  لمعالميف في الدنيا كاآلخرة، فكاف مف ذلؾ: أف خميفة المسمميف الصديؽ 
اىدىـ مف أال يقاتؿ إال مف قاتميـ، كأال يتعرضكف ألحدو غيرىـ، كأف يحفظكا عيد مف يع

ف قؿ،  المجكس كيأمنكىـ، ممف أبي اإلسبلـ كقبؿ بالجزية، كأال يتعرضكا ألمكاليـ في شيءو كا 
، كاستمر (5)كأال يقصركا باإلحساف إلييـ رغـ شدة الحركب التي كانت تدكر مع جيكش كسرل

                                                 

ابف كثير، تفسير القرآف  ،(8/75جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) ،(4/14ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ)(1
 (.10/118ج)ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرك  ،(329السعدم، تفسير السعدم )ص ،(4/113جالعظيـ)

 (.8/76جكاـ القرآف)( انظر: القرطبي، الجامع ألح(2
 ،[2751 حديث رقـ:4/379،باب في السَّرية تردُّ عمى أىؿ العسكر،الجياد ،سنف أبي داكدأبك داكد:] ((3

 .صحيحه لغيره
 (.2/313معالـ السنف )ج ،لخطابيا( انظر: (4
ير، ابف كث ،(2/420جابف األثير، الكامؿ في التاريخ) ،(2/312،312ج( انظر: الطبرم، تاريخ الطبرم)(5

 (.9/520،517جالبداية كالنياية )
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المسممكف عمى ىذا حتى أنيـ كانكا يجددكف عيد الصمح لمف نقض العيد كغدر بالمسمميف 
  (1)تميـ، بعد أف يشرعكا في قتالو كقيٍرًب استئصالو.كقا
 القتال .3

لـ يشيد قتاؿ المجكس، لكنو كضع أحكامان عامة  ىذا األمر كسابقو في أف النبي  
لمقتاؿ، كأكجبيا عمى صحابتو الذيف غزكا بيا المجكس كقاتمكىـ، كىي لؤلمة كافة بعدىـ، فقد" 

مىى أىًميرنا أىمَّرى  ًإذىا"  كاف ،جى  عى اهي  سىًريَّةو، أىكٍ  ٍيشو ًتوً  ًفي أىٍكصى اصَّ مىفٍ  اهلًل، ًبتىٍقكىل خى  ًمفى  مىعىوي  كى
ٍيرنا، اٍلميٍسًمًميفى  كا}:قىاؿى  ثيَـّ  خى كا ًباهلًل، كىفىرى  مىفٍ  قىاًتميكا اهلًل، سىًبيؿً  ًفي اهللً  ًباٍسـً  اٍغزي  كىالى  تىغيمُّكا، كىالى  اٍغزي
كا، ًليدنا، تىٍقتيميكا الى كى  تىٍمثيميكا، كىالى  تىٍغًدري ذىا كى ، ًمفى  عىديكَّؾى  لىًقيتى  كىاً  ثً  ًإلىى فىاٍدعيييـٍ  اٍلميٍشًرًكيفى اؿو  ثىبلى  ،ًخصى
ا فىأىيَّتيييفَّ  ابيكؾى  مى ، فىاٍقبىؿٍ  أىجى ـٍ كيؼَّ  ًمٍنيي ، كى ـٍ ٍنيي ، ًإلىى اٍدعيييـٍ  ثيَـّ  عى ـً ٍسبلى ، فىًإفٍ  اإٍلً ابيكؾى ، فىاٍقبىؿٍ  أىجى ـٍ  ًمٍنيي
كيؼَّ  ٍنييـٍ  كى ٍمييـي  أىبىٍكا ىيـٍ  فىًإفٍ ...عى ابيكؾى  ىيـٍ  فىًإفٍ  اٍلًجٍزيىةى، فىسى ، فىاٍقبىؿٍ  أىجى كيؼَّ  ًمٍنييـٍ ، كى ـٍ ٍنيي  أىبىٍكا ىيـٍ  فىًإفٍ  عى

قىاًتٍمييـٍ  ًباهللً  فىاٍستىًعفٍ    (2){.كى

ؿ رمة التمثيأفاد الحديث: تحريـ السرقة مف الغنائـ، كتحريـ غدر العدك إذا عاىد، كح 
ثثيـ، كتحريـ قتؿ الصبياف الذيف ال يقاتمكف، كلزكـ تخيير الكفار قبؿ بقتمى العدك كتشكيو جي 

َٓ كعدـ إكراىيـ عمى اإلسبلـ، فاهلل تعالى قاؿ: ،(3)قتاليـ، كعدـ قتاليـ إف نزلكا عمى الجزية [

ـِ  ي َراَه ِْم افدِّ ـْ ك آخر سبيؿ ييعمؿ بو، ، كأف القتاؿ ليس غاية في اإلسبلـ؛ بؿ ى{367}البؼرة:[...إِ
عمى الناس كرحمتو بيـ كمنحيـ حقكقيـ، كأف عسى بمخالطتيـ  ليدلؿ عمى حرص النبي 

ف لـ يكف ذلؾ؛ فميأخذكا حقيـ كنعيميـ بمتاع الدنيا.   لممسمميف أف يعرفكا اإلسبلـ فيدخمكا فيو، كا 

 
  

                                                 

 (.10/219،172ج( انظر: ابف كثير، البداية كالنياية)(1
 ،تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصية إياىـ بآداب الغزك كغيرىا /الجياد كالسير، ( ]مسمـ: صحيح مسمـ(2

 .[(3/1356ج) ،(1731جحديث رقـ)
 الصنعاني، التحبيرك  ،(12/37ج) كالنككم، المنياج ،(6/31ج( انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ)(3
 (.26/102جذخيرة العقبى ) لكلكما ،(3/44ج)
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 الخاتمة
 وبيا أىم النتائج والتوصيات

العقبات كتتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمدو هلل الذم بنعمتو تزكؿ  الحمد 
معمـ الناس الخير كعمى آلو كصحبو، كمف تبعيـ بإحسافو إلى يكـ الديف، كبعد: فقد تكصمت 

 دراسة مكضكع ىذا البحث إلى بعض الناتج كالتكصيات، كاف مف أىميا ما يمي:
  أواًل: النتائج

العقيدة عمى احتراـ آدمية المدعك ككرامتو، كيدؿُّ في دعكتو لتصحيح  يقكـ منيج النبي  -1
 في حب الخير لمناس كافة، كأف يككنكا جميعان مف أىؿ الجنة. عمى صدقو 

، يجب كمكافو  لكؿ زمافو  صالحه  شرعه العقيدة كتبميغيا لمناس  تصحيحفي   النبيمنيج ك  -2
الب في تصحيح كتقديـ جانب الميف كالعفك كالحكار ىك الغ عمى المسمميف األخذ بو،

كالعقيدة الصحيحة أساسه في كؿ  ،العقيدة كالدعكة إلى اهلل تعالى في جميع أحكاـ اإلسبلـ
عمؿو كعبادةو يبتغى بيا كجو اهلل تعالى كثكابو، كأنو ينبغي عمى كؿ مسمـو أف يتعمـ 

كأف العبد إذا كفؽ لمعمـ عرؼ ما الذم  ،مف أمكر دينو عقيدتو، كما ال يسع المسمـ جيمو
 يصمح كما الذم ال يصمح مف أمكر دينو كدنياه.

ليسا ميزانان لمنصر كالتمكيف دكف  لؤلمة أف العدة كالعتاد كحدىما بيف منيج النبي  -3
العقيدة الصحيحة، كأف الحرب بيف الحؽ كأتباعو كالباطؿ كأىمو قديمة في الناس، كال 

ف أذل المنافقيف م كأصحابو  ، كما تعرض لو النبي زالت إلى أف يشاء اهلل 
كأف مف كسائؿ األعداء لمحاربة الدعاة إلى اهلل  كالكفار متكاصؿه عمى المسمميف بعدىـ،

العبد يثبت بعقيدتو أف ك  تعالى كأىؿ اإلسبلـ اإلغراء بعركض الدنيا كمتاعيا الزائؿ،
يمان ف اجتمع عميو أىؿ األرض. كؿ الالصادؽ في  والصحيحة كا   مكاطف، كا 

النبكم أف أسباب االنحراؼ العقدم متعددةه، منيا: الكبر، كالغمك، كالتقميد  كما أفاد المنيج -4
ذا حدث االنحراؼ بيا أك بغيرىا فإنو  األعمى، كالدعكات اليدامة، كاجتياؿ الشياطيف، كا 

مقية ال  يكرث العناء في الدنيا كاآلخرة، كأف شدة انحطاط أحكاؿ المدعكيف العقدية كالخي
قامة شرع اهلل فييـ، كليس ذلؾ مبرران  تمنع مف دعكتيـ كالعمؿ عمى تصحيح عقيدتيـ كا 

في كاقعو يغمب عميو شدة الحرص عمى الكفر كحرب  بدأ دعكتو لميأس أيضان، فالنبي 
كيعرفيا كال  كأف مف تبمغو دعكة النبي  التكحيد، في مكة كما حكليا مف بقاع األرض،

 يؤمف بيا؛ فيك كافره مخمده في النار. 
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ييد إلقامة دكلة اإلسبلـ يبدأ بتصحيح العقيدة كتكطيدىا في نفكس حاممييا، كىذا أف التم -5
مقدـه عمى العمؿ إلقامة الحدكد، كأف صحة العقيدة كفيؿ بالحد مف حدكث ما يكجب 
قامتيا ببل تكمؼ إف كقع مكجبيا، كأف إقامة العقكبة في اإلسبلـ منكطه  العقكبات، كا 

كأف المنكر ال يزاؿ بما  تمثيؿ بالمحدكد كتراعي العكاقب،بالضكابط الشرعية التي تمنع ال
قامة الشرع البد أف تأف الدعكة إلى تصحيىك أنكر منو، أك بمنكرو مثمو، ك  ككف ح العقيدة كا 

عمى عمـو كبصيرةو، كمف قمت قدرتو في ذلؾ، كجب عميو أف يدعك عمى قدر معرفتو 
أنكاع االبتبلء ألمة اإلسبلـ ابتبلؤىا كأف مف  مع مراعاة آدمية المدعك كاحترامو، ،فحسب

  بحكاميا، كال خبلص ليا مف ذلؾ إال بالرجكع لمكتاب كالسنة. 
أف العقيدة اإلسبلمية الصحيحة رحمة لجميع الخمؽ، كأف القتاؿ في اإلسبلـ ليس ألجؿ  -6

نما ىك كسيمة يأتي دكرىا بعد نفاذ كؿ الكسائؿ  القتاؿ كما ينتج عنو مف الغنائـ، كا 
خراج الناس مف ظممات الكفر كعنائاليب لتصحيح العقيدة ك كاألس و، إلى نكر التكحيد ا 

كأف ىذا التصحيح ال يقتصر عمى فئةو مف الناس؛ بؿ ىك عاـه  كنعيمو في الدنيا كاآلخرة،
يشمؿ كؿ أجناس اإلنس، كما يشمؿ أجناس الجف، لكف كيفية كعظ الجف منكطةه بالشرع، 

 ركاف اإليماف كما يتفرع منيا.كيجب أف يشمؿ التصحيح جميع أ
كبالعقيدة الصحيحة يكفؽ اهلل العبد كيستعممو لمعمؿ بدينو، كالعمؿ لدينو؛ ليخرج الناس  -7

كأف الحكـ الشرعي في أيمكر األمة العظاـ؛ ىك كجكب  بإذف ربو مف الظممات إلى النكر،
ف ليس بأىؿ تككيؿ العمماء كأىؿ الحؿ كالعقد لمقضاء فييا، ال لمعامة مف الناس، كم

 لذلؾ.
ككسائؿ تصحيح العقيدة كالدعكة لئلسبلـ متنكعة، فمنيا ما يككف بسمكؾ الداعي  -8

كمعرفة  كمعامبلتو مع المدعكيف، كمنيا ما يككف بالعطاء كالسخاء عمى المدعكيف،
كتقديـ األىـ  كلغاتيـ كأساليب تكاصميـ، ألحكاؿ المدعكيف كأعرافيـ كليجاتيـ ةعياالد

كأف العقيدة الصحيحة تعمؿ عمى  رعاة حاؿ الضعؼ لمدعاة كحاؿ القكة،كم عمى الميـ،
 ترابط المجتمع المسمـ كحمايتو مف الخبلؼ كالفرقة.

كحكائجيـ يدؿ عمى صحة العقيدة في  ىـخذ المسمميف باألسباب في قضاء أمكر أكأف  -9
 دكف ذلؾ، كمف ترؾ األخذ باألسباب معتقدان أف ىذا نكعه مف التككؿ خصو اهلل بو مف

الناس، فقد كذب عمى اهلل تعالى كرد شرعو كاستخؼ باألنبياء كالرسؿ عمييـ الصبلة 
كالسبلـ، كأف الصكفية بمنيج تصكفيـ الباطؿ يدكر حاليـ ما بيف الجيؿ أك طمب المنافع 
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المادية كقصد الفرار مف مسؤكليات التكاليؼ الشرعية كالدنيكية، أك الطعف في اإلسبلـ 
 عبادة المبتدعة.باسـ التديف كال

أركاح أىؿ التكحيد تككف عمى حاليف بعد المكت في دار البرزخ، أف  كأفاد منيج النبي  -10
زخ ر أركاح أىؿ اإليماف الذيف استقامكا بمكجب إيمانيـ، فيذه األركاح تنعـ في حياة البف

لتي بنعيـو دكف نعيـ الدار اآلخرة، كيتزاكر أىميا كيتبلقكف، كيفرحكف بالركح الجديدة ا
تأتييـ مف دار الدنيا كيستخبركنيـ عف أحكاؿ أىميـ كمف كانكا يعرفكف في الدنيا، أما 
العصاة مف أىؿ التكحيد؛ فإف أركاحيـ تنشغؿ بالعذاب بما اقترفكه مف المعاصي في 

ر في  الدنيا، كعذابيـ متفاكت كؿه عمى حسب عممو، كقد يطكؿ زمف العذاب كقد يقصي
 في النار يـك القيامة إف دخمكىا. عف الكفار أنيـ ال يخمدكفالبرزخ، كلكنيـ يتميزكف 

مف صحة العقيدة كسبلمتيا اإلقرار بفضؿ الصحابة كالترضي عنيـ كالعمؿ بمنيجيـ،  -11
 كبغض مبغضييـ.

، كمنو ما ىك غربيه نصرانيه،  -12 أف الغزك الفكرم عمى المسمميف منو ما ىك شرقيه رافضيه
مف كسائمو أف يتخذ المسممكف منيجان يحكمكف بو  كأساس قيامو كابتكاره الييكد، كأف
كأف رعاة الغزك الفكرم يعممكف كفؽ برامج منظمة،  حياتيـ غير منيج الكتاب كالسُّنَّة،

كدراساتو بحثية تعتمد عمى النظر في مصادر العقيدة اإلسبلمية كتاريخ األمة ككاقعيا، 
كأف دعاة  ممكلة برعاية دكلية،لمعرفة عكامؿ النيكض كالسقكط، كأف أساليبيـ متنكعة ك 

اتخاذ مناىج حياة غربية لممسمميف أك غيرىا مف المناىج المخالفة لمشرع؛ يخدمكف الغزك 
األسمى ىك إبعاد  مالفكرم، سكاء قصدكا ذلؾ أـ لـ يقصدكه، ألف ىدؼ الغزك الفكر 

 المسمميف عف دينيـ بمثؿ ىذه الكسيمة. 
مكفار عمى قتؿ كتدمير حضارات  يـ لكيبلت بعكنحفؿ تاريخ الرافضة بالخيانات كجمب ال -13

كال  المسمميف، كلـ يثبت أنيـ خاضكا حربان لمدفاع عف اإلسبلـ أك المسمميف، ال قديمان 
كأف دعكتيـ قائمة عمى إعادة عرش كسرل المجكس كممكو تحت ستار التشيع آلؿ  ،حديثان 

 .بيت النبي 
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 :التوصياتثانيًا: 
عاممين في واإلخوة القاف، ووزارة التربية والتعميم، وأولياء األمور، وزارة األو لئلخوة في 

 وجو اهلل تعالى. ، ولكل مسمٍم يبتغيحقل الدعوة إلى اهلل 

عمؿ عمى إيجاد العمماء ، كالحياةالفي كافة مناحي  اتباع منيج النبي  يجب العمؿ عمى -1
راحؿ التعميـ مف خبلؿ المناىج كاالىتماـ بالنشء في كافة م ،كالدعاة المتمكنيف في األمة

، كتعميميـ سنتو، التربية كالتكجيو في البيكت؛ لتربيتيـ عمى منيج النبي بك  ،التعميمية
عمى إقامة دكلة اإلسبلـ القكية كخبلفتيا؛ لحراسة الديف كرعاية إقامتو في العمؿ ك 

 .  النبكية المسمميف كسياستيـ بو، كأف تككف العدة لذلؾ كفؽ السُّنَّة
خاصةن في  في الكعظ، أف يستحضركا منيج النبي  الخير ينبغي عمى ميعممي الناس -2

خطب الجمعة، فالمسممكف يميمكف بطبعيـ لمدعاة عند الشدائد كالمحف؛ يسترشدكف 
عنيـ، كقامت الفجكة  الناس ، انفضشّْدةبال ذلؾ ؿى دً بٍ استي  فإذابآرائيـ، كيعممكف بفتاكييـ، 
لمف فالمسممكف اليكـ بحاجة  ـ في كاقعنا إال مف رحـ اهلل،بينيـ، كىك ما نعيشو اليك 

مف أمكر العقيدة كفقو العبادات كأحكاـ الشريعة كأخبلؽ  يعمميـ ما ال يسع المسمـ جيمو
، كي يعبدكا ربيـ كفؽ ما شرع، فإف الدعاة الذيف يعممكف في مجتمعنا عمى ىذا النبي 

 ؾ.المنيج قمةه قميمة، فبلبد مف إيجاد حؿو لذل
 كمظيران؛ جكىران   النبي منيج عمى يككنكا أف اهلل إلى الدَّعكة حقؿ في بالعامميف حرمه  -3

 الناس يظف ال حتى، السُّنَّة لنشر كردىا لممحدثات بيانيـ في كحكمة فطنة عمى فيككنكا
رضاء المخالفيف في لمطعف فقط ىك النكع ىذا مف الخطاب أف كما ينبغي ، خيصمائيـ كا 

ف كانكا  مؼالسبأف العمـ   كؿ يأخذ لـ بو شغميـ لكف كالتعديؿ؛ الجرح بعمـ اشتغمك قد اكا 
 كتعميـ الدعكة في كجيادىـ جيدىـ ككؿ، الحاجة قدر عمى كاف بؿ كأعمارىـ؛ أكقاتيـ
 عمى السائريف عمى ذلؾ، فينبغي عمى تدؿُّ ، كسيرىـ كمصنفاتيـ ،دينيـ أمر الناس

 .تعالى اهلل بإذف الداريف في لمفبلح ؿسبي خير فيك، منيجيـ عمى السير  طريقيـ
البد مف إعداد الداعي لنفسو بما يقكم إيمانو بالعمـ الشرعي كالقياـ عمى الطاعات الكاجبة  -4

كالكقكؼ عمى نصكص الكتاب كالسنة بفيـ سمؼ األمة في الحكـ عمى  كالمستحبة،
كبيرو في قبكؿ  لما لذلؾ مف أثرو  مسائؿ االعتقاد، كاالىتماـ بسمتو كسمككو مع الناس

دعكتيـ كنجاحيا، كمراعاة أحكالو كأحكاؿ المدعكيف، مف حيث القكة كالضعؼ كاألفياـ 
 كاألعراؼ.  
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مكافحة الغزك الفكرم بكؿ ل النيكض كالقياـ عمى قدر المسؤكليةالمسمميف  ىميجب ع -5
في ـ النشء أشكالو ككسائمو، كبياف مخططات أىمو لكافة طبقات المجتمع المسمـ، بما فيي

كما ينبغي عمى مف يريدكف استبداؿ منيج القرآف كالسُّنَّة، بمناىج مراحؿ التعميـ األكلى، 
بو رد حكـ اهلل  كفالنظر فيما يعممكف لو، أيقصد تنجح في ببلدىاالكفار الكضعية التي لـ 
ف كاف الثاني، فينبغي  كاف باإلسبلـ، فإف ـتعالى، أـ ىك جيؿه مني ، كا  األكؿ فيك كفره

 .  ـكآخرتي ـفي دنياى ـما ينفعي يعرفكادلكىـ عمى الحؽ فلمعمماء لي كاعأف يرج ـعميي
 كفي ضكء التكصيات السابقة يكصى الباحثكف بإجراء الدراسات البحثية التالية: -6

 جيكد السمؼ في الحفاظ عمى العقيدة اإلسبلمية الصحيحة. - أ
 جيكد عمماء الحجاز المعاصريف في نشر العقيدة الصحيحة. - ب
 عمماء الجزيرة العربية في صد الغزكات الفكرية الرافضية.جيكد  - ت
 الجيكد المصرية لرد الغزكات الفكرية الغربية.   - ث

إٌني رأيتي أنَّو ال يكتبي إنسافه كتابان "أقكؿ ك  ،يذا العمؿل كفقنيالذم  هلل احمد كأخيران: أ
، كلك ًزيدى كذا  لكافى ييستحسف، كلك قيدّْـ ىذا في يكمو إال قاؿ في غده: لك غييّْرى ىذا لكاف أحسفى

كىذا مف أعظـ العبر، كىك دليؿه عمى استيبلء النقًص  ،لكافى أفضؿ، كلك تيًرؾ ىذا لكاف أجمؿ
ممة البىشر اهلل  مف فبتكفيؽ ه، فما كاف في ىذه الدراسة مف حؽ  ، ألف الكماؿ هلل كحد(1)"عمى جي

 ،أك مخالفة ، الشيطاف، أبرأ إلى اهلل تعالى مف ك  لمشرع؛ فمف نفسي كما كاف فييا مف نقصو
 . في تصحيحو منو، كعميَّ قبكؿ النصح كالتكجيو

  

                                                 

معتذران عف استدركو عمى العماد  ،ق(597)المتكفى: ( مف كبلـو كتبو القاضي البميغ عبد الرحيـ البيساني(1
لصديؽ بف حسف  ،اؿ العمـكق(. انظر: أبجد العمـك الكشي المرقـك في بياف أحك 596األصفياني )المتكفى:

لمحمد صدقي بف أحمد  ،كمكسكعة القكاعد الفقيية ،(1/71ج) ،تحقيؽ: عبد الجبار زكار ،القنكجي
 (.1/534)،البكرنك
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -أوالً 
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النياية في غريب ـ(. 1979)أبك السعادات المبارؾ بف محمد ابف األثير الجزرم ،  األثير ابف
تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناحي، بيركت: المكتبة . الحديث كاألثر
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تحقيؽ: محب الديف الخطيب  .  القكاصـ في تحقيؽ مكاقؼ الصحابة بعد كفاة النبي

 .بيركت: دار الجيؿ .2. طكمحمكد ميدم اإلسطنبكلي

 .مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف. ـ(2005سف عمي بف إسماعيؿ )أبي الح، األشعرم
 .: المكتبة العصريةمصر .1. طتحقيؽ: نعيـ زرزكر

 .: دار النفائس. األردف1ط .كليتبركا ما عمكا تتبيراـ(. 2010. )عمر سميماف األشقر األشقر،

: ، كالقاىرة-ار النفائساألردف: د. القضاء كالقدر .ق(1429) .عمر سميماف عبد الشقر ،األشقر
 .دار السبلـ

الحجة في بياف . ـ(1999القاسـ إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ التيمي ) ، أبك األصبياني
 .الرياض: دار الراية .تحقيؽ: محمد بف ربيع المدخمي. المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة

تحقيؽ: عادؿ  .صحابةمعرفة ال. (ـ1998). أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل ابف ميرافاألصبياني، 
 .: دار الكطف لمنشر. الرياض1. طبف يكسؼ العزازم

تحقيؽ:  .كتاب دالئؿ النبكة. (ق1409إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ التيمي )، األصبياني
 .دار طيبة: محمد محمد الحداد، الرياض

اـر الذريعة إلى مك. ـ(1980) بف المفضؿ الراغبالقاسـ الحسيف بف محمد  أبك، األصفياني
 .بيركت: دار الكتب العممية. 1ط .الشريعة

المفردات في غريب  )د.ت(. بف المفضؿ الراغبالقاسـ الحسيف بف محمد  ، أبكاألصفياني
 محمد سيد كيبلني، لبناف: دار المعرفة. :تحقيؽ  .القرآف

يؽ: تحق. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد. ـ(2002سميماف بف عبد اهلل ) ،لشيخآؿ ا
 اإلسبلمي.: المكتب دمشؽ .1. طزىير الشاكيش
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التمييد لشرح كتاب التكحيد الذم ىك ـ(. 2012. )صالح بف عبد العزيز بف محمدآؿ الشيخ، 
 .: دار اإلماـ البخارمقطر. 1ط .حؽ اهلل عمى العبيد

: . صنعاء1ط .مكسكعة األلباني في العقيدةـ(. 2010. )شادم بف محمد بف سالـآؿ نعماف، 
  .ركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمةم

. 3ط .غاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـق(. 1405) .محمد ناصر الديف ،األلباني
 .بيركت: المكتب اإلسبلمي

. 2. طإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ. ـ(1985محمد ناصر الديف)، األلباني
 .ت: المكتب اإلسبلميبيرك 

  .: مكتبة المعارؼ. الرياض1ط .تحذير الساجد مف اتخاذ القبكر مساجدـ(. 2001األلباني.  )

الرياض: مكتبة  )د.ط(.. السمسمة الصحيحة مختصرة. محمد ناصر الديف. )د.ت(. األلباني 
 .المعارؼ

ح ابف حباف كتمييز التعميقات الحساف عمى صحي(. ـ2003، محمد بف ناصر الديف. )األلباني
 .جدة: دار باكزير لمنشر كالتكزيع .1. طسقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو

عىمَّاف: المكتبة . 1. طصحيح السيرة النبكية ق(.1421محمد ناصر الديف )، األلباني
 اإلسبلمية.

بيركت: المكتب . 5. طصحيح الجامع الصغير كزيادتوـ(. 2008)محمد ناصر الديف ، األلباني
 اإلسبلمي. 

. سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا. (د.تمحمد ناصر الديف )، األلباني
 مكتبة المعارؼ.: الرياض. 1ط

 –الناشر: مكتبة المعارؼ. 5. طصحيح الترغيب كالترىيب )د.ت(.محمد ناصر الديف ، األلباني
 الرياض.

ركح المعاني في تفسير . (د.ت). بغدادمالفضؿ محمكد بف عبد اهلل الحسيني ال كأب، األلكسي
 .بيركت: دار إحياء التراث العربي. القرآف العظيـ كالسبع المثاني
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 ـ(. لبناف: جمعية الكتاب المقدس. 1995. )1". طاإلنجيؿ "العيد الجديد
  .اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ. ق(1404) .محمد عمي بف أحمد بف حـز الظاىرم كأب، األندلسي

 ار الحديث.القاىرة: د

. الحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة. ق(1411يحيى زكريا بف محمد بف زكريا ) كأب،  األنصارم
 .د. مازف المبارؾ، بيركت: دار الفكر :تحقيؽ

: إدارة باكستاف -. الىكر2. طالشيعة كالسنةـ(. 1979. )إحساف إليي ظييرالباكستاني، 
  .ترجماف السنة

تحقيؽ: د. عبدالرحمف . خمؽ أفعاؿ العباد(. ـ1978) حمد بف إسماعيؿعبداهلل م كأبالبخارم، 
 .الرياض: دار المعارؼ السعكدية .عميرة

. صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارم. ـ(1997عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ ) أبك ،البخارم
 .دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع )د.ـ(.تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني،  .4ط

الجامع المسند الصحيح المختصر مف . ىػ(1422ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ )، رمالبخا
الناشر:  .1. طتحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر. كسننو كأيامو أمكر رسكؿ اهلل 
 .دار طكؽ النجاة

القكؿ السديد في الرد عمى مف أنكر تقسيـ . ـ(2001). عبد الرزاؽ بف عبد المحسف، البدر
 .دار ابف عفاف: الدماـ: دار ابف القيـ، كالقاىرة .3. طالتكحيد

إعداد: . شرح العقيدة الطحاكية. ـ(2008) .عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ، البراؾ 
 .: دار التدمريةالسعكدية .2. طعبد الرحمف بف صالح السديس

تحقيؽ:  .البخارم شرح صحيح. ـ(2003الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ) ، أبك بف بطاؿا
 .الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية .2. طأبك تميـ ياسر بف إبراىيـ

المدينة  .الكفاية في عمـ الركاية. (د.تبكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب ) ، أبكالبغدادم
براىيـ حمدم المدني. المنكرة: المكتبة العممية  .تحقيؽ: أبك عبداهلل السكرقي كا 

الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة . ـ(1977منصكر عبد القاىر بف طاىر بف محمد ) كأب، البغدادم
 .بيركت: دار اآلفاؽ الجديدة .2. طالناجية
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تحقيؽ:  .الكفاية في عمـ الركاية.)د.ت(. أبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيبالبغدادم، 
براىيـ حمدم المدني، أبك عبداهلل السكرقي  لمكتبة العممية.. المدينة المنكرة: اكا 

تحقيؽ: محمد عبد اهلل النمر  .معالـ التنزيؿ ـ(.1997. )أبي محمد الحسيف بف مسعكد، البغكم
 .دار طيبة. الرياض: 4. ط.كعثماف جمعة ضميرية كسميماف مسمـ الحرش

تاريخ مكة المشرفة كالمسجد . ـ(2004) محمد بف أحمد ابف الضياء المكي الحنفي ،البقاء  كأب
بيركت:  .2. طتحقيؽ: عبلء إبراىيـ كأيمف نصر .المدينة الشريفة كالقبر الشريؼالحراـ ك 

 .دار الكتب العممية

تحقيؽ: رضكاف محمد رضكاف  .فتكح البمداف .ق(1403أحمد بف يحيى بف جابر )، الببلذرم
 .بيركت: دار الكتب العممية

جمع كتعميؽ  .الجديدةاألجكبة المفيدة عف أسئمة المناىج ق(. 1424) ح.صال بف الفكزاف،
 .: دار المنياجالقاىرة .3. طكتخريج: جماؿ بف فيريحاف الحارثي

 .تحفة األبرار شرح مصابيح السنة. ـ(2012ناصر الديف عبد اهلل بف عمر ) ،البيضاكم
 .تحقيؽ: نكر الديف طالب، كآخركف، الككيت: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية

تحقيؽ: عبد اهلل بف  .األسماء كالصفات. (د.تحسيف الخراساني )أبك بكر أحمد بف ال، البييقي 
 جدة: مكتبة السكادم. .1. طمحمد الحاشدم

تحقيؽ: محمد عبد . السنف الكبرل .ـ(2003) أبك بكر أحمد بف الحسيف الخراساني، البييقي
 بيركت: دار الكتب العممية. . 3. طالقادر عطا

 .دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة. ـ(1988أبي بكر أحمد بف الحسيف )، البييقي
كدار  :بيركت: دار الكتب العممية، القاىرة .1. طتحقيؽ: الدكتكر عبد المعطي قمعجي

 .الرياف لمتراث

تحقيؽ: الدكتكر عبد  .شعب اإليماف. (د.تأبي بكر أحمد بف الحسيف الخراساني )، البييقي
 .الرياض-شر: مكتبة الرشدالنا .1. طالعمي عبد الحميد حامد كآخركف
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تحقيؽ: الشيخ محمد ناصر . مشكاة المصابيح. ـ(1985محمد بف عبد اهلل الخطيب ) ،التبريزم
 .بيركت: المكتب اإلسبلمي. 3ط .الديف األلباني

: مجمع الممؾ فيد لطباعة السعكدية .التفسير الميسرق(. 1418)عبد اهلل التركي ، التركي
 المصحؼ. 

تحقيؽ: د.  . "الجامع الكبير "سنف الترمذم. (ـ1998ى محمد بف عيسى )عيس كأب، الترمذم
 بيركت: دار الجيؿ كدار الغرب اإلسبلمي.. 2ط .بشار عكاد معركؼ

التحرير كالتنكير "تحرير المعنى   .ق(1984محمد الطاىر بف محمد بف عاشكر ) ،التكنسي
تكنس: الدار التكنسية .ط(. . )دالسديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد"

 .لمنشر

بيركت: دار . تحقيؽ: عبد المطيؼ عبد الرحمف .درء تعارض العقؿ كالنقؿـ(. 1997) ابف تيمية
 الكتب العممية.

 .اقتضاء الصراط المستقيـ مخالفة أصحاب الجحيـ. ق(1369أبك العباس أحمد )،  ابف تيمية
 .عة السنة المحمديةالقاىرة: مطب . )د.ط(.تحقيؽ: محمد حامد الفقي

تحقيؽ: د. محمد رشاد سالـ،  .منياج السنة النبكية. ق(1406). أحمدأبك العباس  ، تيمية ابف
 .قرطبة مؤسسة

المدينة  .1. طتحقيؽ: د. محمد رشاد سالـ.  االستقامة.  (د.تالعباس أحمد ) أبك ،ابف تيمية
 .المنكرة: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

تحقيؽ اإلثبات لؤلسماء كالصفات كحقيقة  -التدمرية (. ـ2000باس أحمد)أبك الع ،ابف تيمية
الرياض: مكتبة  .6. طتحقيؽ: محمد بف عكدة السعكم  .الجمع بيف القدر كالشرع

 .العبيكاف

تحقيؽ: ربيع بف ىادم عمير  .قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمةـ(. 2001. )ابف تيمية
 .: مكتبة الفرقاف. عجماف1. طالمدخمي
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. تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد .الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ. )د.ت(. ابف تيمية
 .الحرس الكطني السعكدم المممكة العربية السعكدية:

تحقيؽ : محمد عمي . تمخيص كتاب االستغاثة. ق(1417أبك العباس أحمد )، ابف تيمية 
 .يةالمدينة المنكرة: مكتبة الغرباء األثر  .1. طعجاؿ

تحقيؽ: عمي  . الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح. (د.تأبك العباس أحمد ) ،ابف تيمية 
 سيد صبح المدني، مصر: مطبعة المدني.

، تحقيؽ: خيرم سعيد، القاىرة: المكتبة مجمكع الفتاكل)د.ت(. العباس أحمد ابف تيمية ، أبك
 التكقيفية.

تحقيؽ: د. سعكد  .الفقو "كتاب الطيارة كالحج شرح عمدةق(. 1413. )أبي العباسابف تيمية ، 
 .: مكتبة العبيكافلرياضا. 1ط .صالح العطيشاف

بيركت: دار  .تاريخ عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار. (د.تعبد الرحمف بف حسف )، الجبرتي
 .الجيؿ

ركت: تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم، بي . التعريفاتق(. 1405)لعمي بف محمد بف عمي  ،الجرجاني
 دار الكتاب العربي.

. دراسات عف الفرؽ في تاريخ المسمميف "الخكارج كالشيعة"ـ(. 1988. )أحمد محمد أحمد ،جمي
 الرياض: مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية. .2ط

ٍندم بيركت: دار الكتاب . 1ط .اإلسبلـ كالدعكات اليدامة. ـ(1974أنكر سيد أحمد )، الجي
 .المبناني

المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب . ق(1420) مانع بف حماد، ينيجي ال
الرياض: دار الندكة العالمية لمشباب  .4. طلندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي. االمعاصرة
 اإلسبلمي.

 .: دار الساقي. )د.ـ(4. طالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ(. ـ2001)عمي جكاد 
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تحقيؽ: مصطفى . ذـ اليكل. ـ(1962الفرج عبد الرحمف بف أبي الحسف) أبك،  الجكزمابف 
 .عبد الكاحد

لبناف: دار  .1. طتمبيس إبميس. ىػ(1421أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي )،  الجكزمابف 
 .الفكر

كشاكر تكفيؽ  ،تحقيؽ: يكسؼ أحمد البكرم .أحكاـ أىؿ الذمةـ(. 1997. )ابف قيـالجكزية، 
 .: دار ابف حـزركت، بيالعاركرم

سٍف)، الجيزاني . معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة.  ق(1427محمَّد بٍف حسىٍيف بف حى
 .الناشر : دار ابف الجكزم. 5ط

تحقيؽ: صبلح بف  .اإلنساف الكامؿ في األكائؿ كاألكاخر .(د.تعبد الكريـ بف ابراىيـ )، الجيمي
 .ب العمميةبيركت: دار الكت .1. طمحمد بف عكيضة

 .بيركت: دار الفكر . التقرير كالتحرير في عمـ األصكؿ. ـ(1996ابف أمير )، الحاج

 . دار الفكر. بيركت: المدخؿـ(. 1981. )أبي عبد اهلل محمد بف محمد العبدرم،  الحجاج ابف

تحقيؽ: دائرة  .لساف الميزاف. ـ(1986العسقبلني ) أبك الفضؿ أحمد بف عمي، ابف حجر 
 .اليند، بيركت: مؤسسة األعممي لممطبكعات –النظامية المعرؼ 

تحقيؽ:  .التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .ـ(1995العسقبلني ) ،ابف حجر 
 .مصر: مؤسسة قرطبة .1. طأبك عاصـ حسف بف عباس بف قطب

 .بيركت: دار الفكر . 1ط .تيذيب التيذيب. ـ(1984) .العسقبلني ،ابف حجر 

تحقيؽ: . اإلصابة في تمييز الصحابة. ق(1415). الفضؿ أحمد العسقبلني كأب، حجر ابف
 .بيركت: دار الكتب العممية .1. طعادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض

، فتح البارم بشرح صحيح البخارم (ـ2003) الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني أبك حجر، بفا
 .لصفاتحقيؽ: محمكد بف الجميؿ، مصر: مكتبة ا
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: دار بيركت فتح البارم شرح صحيح البخارم)د.ت(.  ، أبك الفضؿ أحمد بف عميحجر بفا
 المعرفة. 

الفصؿ في الممؿ كاألىكاء )د.ت(. أبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد الظاىرم  ، حـز بفا
 .القاىرة -القاىرة: مكتبة الخانجي  .كالنحؿ

 اإلسبلمي.دمشؽ: المكتب  .نيةعكامؿ انييار الدكلة العثما)د.ت(.  عمي، حسكف

أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية . (ق1422). لحافظ بف أحمد بف عميا الحكمي،
: كزارة الشؤكف اإلسبلمية المممكة العربية السعكدية .2. طتحقيؽ: حاـز القاضي. المنصكرة

 .كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد

بيركت: دار  .السيرة الحمبية في سيرة األميف المأمكف. (ق1400عمي بف برىاف الديف )، الحمبي
 المعرفة.

التخمي عف التقميد كالتحمي »كتاب التكحيد المسمى بػ . ـ(1984عمر العرباكم )،  الحمبلكم
 .الناشر: مطبعة الكراقة العصرية . «باألصؿ المفيد

 .ركت: دار الفكربي.  معجـ البمداف. (د.تعبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل ) كأب، الحمكم

تحقيؽ: . مسند أحمدـ(. 2001) أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني ،ابف حنبؿ
بيركت: . 1.  طشعيب األرناؤكط كآخركف، بإشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي

 .مؤسسة الرسالة

 .لمطباعة كالنشر القاىرة: دار األكائؿ .الميبراليكف الجدد(. ـ2011)خميفة بف بطاح  ،الخزم

ثبات صفات الرب عز . ـ(1994). بكر محمد بف إسحاؽ كأب،  خزيمة بفا كتاب التكحيد كا 
 .السعكدية: مكتبة الرشد .5. طتحقيؽ: عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف .كجؿ

 . )د.ف(.2. طثـ أبصرت الحقيقةـ(. 2007الخضر، محمد سالـ. )

معالـ السنف، كىك شرح ـ(. 1932. )لخطاب البستيأبي سميماف حمد بف محمد بف االخطابي، 
 .: المطبعة العممية. حمب1ط .سنف أبي داكد

 .بيركت: دار القمـ. مقدمة ابف خمدكف. ـ(1984زيد ابف خمدكف الحضرمي ) أبك ،ابف خمدكف 
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تاريخ ابف . ـ(1984أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي )،  بف خمدكفا
 .ار القمـبيركت: د. خمدكف

. 4ط .دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانيةـ(. 2004. )سعكد بف عبد العزيزالخمؼ، 
 .: مكتبة أضكاء السمؼالرياض

المممكة العربية  .1. طاعتقاد األئمة األربعة ـ(.1992. )محمد بف عبد الرحمفالخميس، 
 .دار العاصمة: السعكدية

سنف الدارقطني كبذيمو التعميؽ . (د.تمد البغدادم )الحسف عمي بف عمر بف أح كأب، الدارقطني
 مؤلؼ التعميؽ: محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم .المغني عمى الدارقطني

 -الناشر: مؤسسة الرسالة. 1. طق(، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كآخركف1329)المتكفى:
 .بيركت

صحيح ابف حباف  .ـ(1993) حاتـ محمد بف حباف التميمي، الدارمي البيستي كأب، الدارمي
تحقيؽ: شعيب األرناؤكط مع إضافة أحكاـ الشيخ األلباني عمى  .بترتيب ابف بمباف

 بيركت: مؤسسة الرسالة. .2. طاألحاديث

. كتاب المراسيؿ .ق(1408سميماف بف األشعث بف إسحاؽ األزدم ) ،داكد السًّْجٍستاني كأب
 .بيركت: مؤسسة الرسالة .1. طتحقيؽ: شعيب األرناؤكط

تحقيؽ:  .سنف أبي داكد. ـ(2009سميماف بف األشعث بف إسحاؽ األزدم) ،داكد السًّْجٍستاني كبأ
مَّد كاًمؿ قره بممي  .الناشر: دار الرسالة العالمية .1. طشعىيب األرناؤكط كمحى

ـى أىًبيديكا أىىٍمىوي »قادة الغرب يقكلكف . (ـ1974عبد الكدكد يكسؼ)، الدمشقي   .«دىمّْريكا اإًلٍسبلى
 )د.ط(. )د.ف(.

 .العمك لمعمي الغفار في إيضاح صحيح األخبار كسقيميا. ـ(1995عبد اهلل ) كأب ،الذىبي
 .الرياض: مكتبة أضكاء السمؼ .1. طتحقيؽ: أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد
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. سير أعبلـ النببلء. ـ(1985) بف قيماز عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف كأب، الذىبي
الناشر: مؤسسة . 3. طمف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكطتحقيؽ: مجمكعة 

 الرسالة.

المحصكؿ في عمـ ـ(. 1992)عبد اهلل محمد بف عمر الرازم الممقب فخر الديف أبك  ،الرازم
 بيركت: مؤسسة الرسالة. .2ط .تحقيؽ : طو جابر فياض العمكاني . األصكؿ

اعتقادات فرؽ المسمميف . ق(1402ف )عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسي كأب، الرازم
 تحقيؽ: عمي سامي النشار، بيركت: دار الكتب العممية.   .كالمشركيف

التفسير الكبير أك مفاتيح . (د.تفخر الديف محمد بف عمر التميمي الشافعي)، الرازم
  بيركت: دار الكتب العممية. .1.طالغيب

-الناشر: مير. 28ط .نياج الصالحيفمق(. 1410. )أبي القاسـ المكسكم الخكئيالرافضي، 
 قـ، 

: لبناف .تاريخ آداب العرب. (د.ت)القادر. مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ ابف عبد الرافعي، 
 .دار الكتاب العربي

جامع العمكـ كالحكـ في شرح . ـ(1997الفرج عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي ) ، أبك بف رجبا
براىيـ باجس، بيركت: مؤسسة تحقيؽ: ش .خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ عيب األرناؤكط، كا 

 .الرسالة

دمشؽ:  مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى. (ـ1961مصطفى السيكطي)، الرحيباني
 .المكتب اإلسبلمي

: الييئة مصر .تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(. ـ(1990محمد رشيد بف عمي )، رضا
 .المصرية العامة لمكتاب

 (. 35) عدد المجمدات.  مجمة المنار. (د.ترشيد بف عمي ) محمد، رضا
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تشنيؼ . ـ(1998) عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الشافعي كأب ،الزركشي
دراسة كتحقيؽ: د. سيد عبد العزيز ك د. عبد . المسامع بجمع الجكامع لتاج الديف السبكي

 .رطبةمصر: مكتبة ق .1. طجامعة األزىر-اهلل ربيع

 .البحر المحيط في أصكؿ الفقو. ـ(2000بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل )، الزركشي
 .بيركت: دار الكتب العممية .تحقيؽ: د. محمد محمد تامر

بيركت: دار . 5ط .األعبلـ. ـ(2002الدمشقي ) خير الديف بف محمكد ابف فارس، الزركمي
 .العمـ لممبلييف

تحقيؽ: عمي محمد . الفائؽ في غريب الحديث كاألثر. (د.ت)محمكد بف عمر، الزمخشرم
 .لبناف: دار المعرفة .البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ

االنحرافات العقدية كالعممية في القرنيف الثالث عشر كالرابع .  ـ(1998عمي بف بخيت)، الزىراني
 .طيبة مكرمة:  دارمكة ال .2منشكرة(. ط رسالة ماجستير) عشر كآثارىما في حياة األمة

  .: دار الفكر. لبنافزىرة التفاسير. (د.ت) .محمد بف أحمد بف مصطفىأبك زىرة، 

مصر:  .تحفة األعياف بسيرة أىؿ عيماف. (د.تمحمد عبداهلل بف حميد بف سمكـ ) كأب، السالمي
 .مطبعة اإلماـ

تحقيؽ:  .جاإلبياج في شرح المنيا. ق(1404الحسف عمي بف عبد الكافي ) أبك ،السبكي
 .بيركت: دار الكتب العممية. 1. طجماعة مف العمماء 

الصكاعؽ . النجدم الحنبميبف مصمح الخثعمي العسيرم  سميماف بف سحماف ،بف سحمافا
تحقيؽ: عبد السبلـ بف برجس بف ناصر  . المرسمة الشيابية عمى الشبو الداحضة الشامية

 آؿ عبد الكريـ، الرياض: دار العاصمة.

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف . ق(1420عبد الرحمف بف ناصر ) ،السعدم
 .: مؤسسة الرسالةبيركت .1. طتحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ."تفسير السعدم"

الككيت: دار . 2ط .الرد عمى الجيمية. ـ(1995). سعيد عثماف بف سعيد بف خالد الدارمي كأب
 عبداهلل البدر.ابف األثير، تحقيؽ: بدر بف 
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لكامع األنكار البيية ـ(. 1982)شمس الديف محمد بف أحمد بف سالـ الحنبمي ،السفاريني
دمشؽ: مؤسسة  .2. طكسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 الخافقيف.

 .1. طاأللبانيخرج أحاديثو: محمد ناصر الديف . فقو السيرةق(.  1427. )محمد الغزاليالسقا، 
 .: دار القمـدمشؽ

. 3ط .صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة. ـ(2006) عمكم بف عبد القادر ،السَّقَّاؼ
 .دار اليجرة -السعكدية: الدرر السنية 

مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف ق(. 1413)فيد بف ناصر بف إبراىيـ السمماف. 
  .دار الثريا -: دار الكطف الناشر .صالح العثيميف

 .حاشية السندم عمى سنف النسائي. ـ(1986الحسف محمد بف عبداليادم ) كأب، السندم
 .حمب: مكتب المطبكعات اإلسبلمية .تحقيؽ: عبدالفتاح أبك غدة

 .حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو. (د.تأبي الحسف محمد بف عبد اليادم )، السندم
 .بيركت: دار الجيؿ 

تحقيؽ:  .تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم. )د.ت(. عبد الرحمف بف أبي بكريكطي، الس
 .مكتبة الرياض الحديثة. الرياض: عبد الكىاب عبد المطيؼ

. تحقيؽ: سميـ بف عيد اليبللي. االعتصاـ. ـ(1992إبراىيـ بف مكسى الغرناطي )،  الشاطبي
  .الناشر: دار ابف عفاف، السعكدية .1ط

الفتكحات الربانية (. 2004. )ابف عبلف محمد بف عمى بف محمد البكرم الصديقيي، الشافع
  .: دار الكتب العممية. بيركت1. طتحقيؽ: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ .عمى األذكار النككية

إتحاؼ . (ـ1999) .أبي العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر البكصيرم الكنانيالشافعي، 
تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ . ئد المسانيد العشرةالخيرة الميرة بزكا
 .: دار الكطف. الرياض1. طياسر بف إبراىيـ

تحقيؽ:  .آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف. (د.ت) عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحنفي كأب ،الشبمي
 .إبراىيـ محمد الجمؿ، القاىرة: مكتبة القرآف
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ . (د.ت) أحمد الخطيب الشربيني محمد بفالشربيني، 
 .: دار الفكربيركت .المنياج

 .)د.ف( الطبقات الكبرل)د.ت(. عبد الكىاب بف أحمد بف عمي ،لشعرانيا

 .: مطابع أخبار اليكـمصر .الخكاطر-تفسير الشعراكم. (ـ1997). محمد متكليالشعراكم، 

  .: مكتبة النيضة المصريةالقاىرة .8ط .مقارنة األدياف الييكديةـ(. 1988. )أحمد شمبيشمبي، 

 .: دار المنارة. غزة2. طدراسات في األديافـ(. 2008. )عماد الديف عبداهللالشنطي، 

 . أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف. ـ(1995محمد األميف بف محمد المختار )، الشنقيطي
 .بيركت: دار الفكر

نًٍقيًطيّْ ًفي التٍَّفًسيرً . محمد األميف بف محمد المختار ،الشنقيطي  . العىٍذبي النًَّميري ًمٍف مىجىاًلًس الشَّ
 .مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد .2. طتحقيؽ: خالد بف عثماف السبت

تحقيؽ: محمد سيد  . الممؿ كالنحؿ. (ق1404الفتح محمد بف عبد الكريـ ) كأب ،الشيرستاني
 ت: دار المعرفة.كيبلني، بيرك 

تحقيؽ: عبد اهلل يحيى  .بر أدب الطمب كمنتيى األ .ـ(1998محمد بف عمي )، الشككاني
 .السريحي، بيركت: دار ابف حـز

 . فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية. (ـ1995محمد بف عمي بف محمد ) ،الشككاني
 المكتبة العصرية.: ركت بي .1. طتحقيؽ: الشيخ ىشاـ البخارم كالشيخ خيضر عكارم

إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ . ـ(1999محمد بف عمي بف محمد ) ،الشككاني
دمشؽ، تقديـ: الشيخ خميؿ الميس كالدكتكر كلي -تحقيؽ: الشيخ أحمد عزك عناية .األصكؿ

 .: دار الكتاب العربيدمشؽ .1. طالديف صالح فرفكر

اإلفصاح عف معاني  ق(.1417. )ٍيرىة بف محمد الذىميبي المظفر يحيى بف ىيبى الشيباني. أ
 .دار الكطف  . المممكة العربية السعكدية:تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد. الصحاح

 .الكامؿ في التاريخ. ىػ(1415) .أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد، الشيباني
 .بيركت: دار الكتب العممية .2ط تحقيؽ: عبد اهلل القاضي،
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معرفة أنكاع عمكـ الحديث "مقدمة  ـ(.1986. )بي عمرك عثماف بف عبد الرحمفابف الصبلح، أ
، بيركت: دار الفكر. سكريا: تحقيؽ: نكر الديف عتر. المشيكر بابف الصبلح .ابف الصبلح"

 . دار الفكر المعاصر

حبير التَّ  ـ(. 2012. )بي إبراىيـ محمد بف إسماعيؿ بف صبلح ابف األميرأالصنعاني. 
: مكتبة . الرياض1ط .تحقيؽ: محمد صبحي بف حسف حبلؽ .إليضاح معاني التَّيسير

  .الرُّشد

سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف أدلة  .ـ(1379) محمد بف إسماعيؿ األمير، الصنعاني
 .بيركت: دار إحياء التراث العربي. تحقيؽ: محمد عبد العزيز الخكلي. األحكاـ

ًغيرً . ـ(2011سماعيؿ بف صبلح ابف األمير )محمد بف إ ،الصنعاني  .التَّنكيري شىرٍحي الجىاًمع الصَّ
 .الرياض: مكتبة دار السبلـ .1. طتحقيؽ: د. محمَّد إسحاؽ محمَّد إبراىيـ

السيرة النبكية كما جاءت في األحاديث  ـ(.2004. )أبي عمر، محمد بف حمدالصكياني، 
 .: مكتبة العبيكافرياضال. 1. طالصحيحة

تحقيؽ:  .المعجـ األكسط. ق(1415) القاسـ سميماف بف أحمد المخمي الشامي كأب، الطبراني
 .القاىرة: دار الحرميف. طارؽ بف عكض اهلل كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني

تحقيؽ:  .المعجـ الكبيرـ(. 1983. )القاسـ الطبراني سميماف بف أحمد المخمي كأبالطبراني، 
 .مكتبة الزىراء المكصؿ: .لسمفيحمدم بف عبدالمجيد ا

 .1. طتاريخ الطبرم -تاريخ األمـ كالممكؾ . ق(1407جعفر محمد بف جرير ) كأب، الطبرم
 .بيركت: دار الكتب العممية

تحقيؽ: أحمد  .جامع البياف في تأكيؿ القرآف. (ـ2000) .أبي جعفر محمد بف جريرالطبرم، 
 .الناشر: مؤسسة الرسالة .1. طمحمد شاكر

 .مطابع دار الحديث: القاىرة  .تيسير مصطمح الحديث. ق(1401) .محمكد، طحافال

تحقيؽ:  .شرح مشكؿ اآلثار. ـ(1994جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة المصرم) كأب، الطحاكم
 .الناشر: مؤسسة الرسالة .1. طشعيب األرناؤكط

 .طبعة االعتمادمصر: م. التصكؼ في مصر إباف العصر العثماني(. ـ1946) تكفيؽ، الطكيؿ



51: 

 

الحممة الصميبية عمى العالـ اإلسبلمي كالعالـ . ـ(2010يكسؼ العاصي إبراىيـ)، الطكيؿ
  .مصر: صكت القمـ العربي. 2ط .سبؿ المكاجية( -الممارسة -)الجذكر

تحقيؽ: د.  . الكاشؼ عف حقائؽ السنف. ـ(1997شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل )، الطيبي 
 .مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز .1ط .عبد الحميد ىنداكم

  .باكستاف: إدارة تيرجماف السنية .1. طالبريمكية عقائد كتاريخ(. ـ1983)إحساف إليي، ظيير

رد المحتار عمى الدر ـ(. 1992الحنفي. ) محمد أميف بف عمر الدمشقي،  عابديف ابف
  .: دار الفكر. بيركت2ط .المختار

التحرير كالتنكير . ق(1984) ر بف محمد ابف عاشكر التكنسيمحمد الطاى، ابف عاشكر 
تكنس: الدار  .«تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»

 .التكنسية لمنشر 

 الطبعة  .مكتبة آفاؽ . غزة4ط .التبياف شرح أركاف اإليمافـ(. 2009. )سعد عبد اهللعاشكر، 

االستذكار الجامع . ـ(2000) .يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي النمرم عمر ، أبك بف عبد البرا
بيركت: دار  .تحقيؽ: سالـ محمد عطا، كمحمد عمي معكض .لمذاىب فقياء األمصار

 .الكتب العممية

جامع بياف  .ىػ(2003أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبي المشيكر )،  عبد البرابف 
: مؤسسة الرياف السعكدية .1. طالرحمف فكاز أحمد زمرلي تحقيؽ: أبك عبد .العمـ كفضمو

.  كدار ابف حـز

التمييد لما في المكطأ مف . ق(1387عمر يكسؼ بف عبد اهلل ) ، أبك بف عبد البر النمرما
: المغربمحمد عبد الكبير البكرم،  تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم، ك. المعاني كاألسانيد

  .كزارة األكقاؼ المغربية

 .الغارة التنصيرية عمى أصالة القرآف الكريـ. ق(1421). د الراضي بف محمد عبد المحسفعب
 . : مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ. السعكدية1ط

. 1ط. التكضيح عف تكحيد الخبلؽـ(. 1984. )سميماف بف عبداهلل بف محمد،  عبد الكىاب ابف
 .: دار طيبةالرياض
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تحقيؽ: عبد العزيز بف زيد الركمي،  .الرسائؿ الشخصيةد.ت(. ابف عبد الكىاب ، محمد. )
 .مطابع الرياض. الرياض: محمد بمتاجي، سيد حجابك 

 . 1. طشرح رياض الصالحيف مف كبلـ سيد المرسميف ـ(. 2006ابف عثيميف ، محمد )
 .مصر: دار ابف الجكزم

 .1ط .ى زاد المستقنعالشرح الممتع عم. ق(1428) .محمد بف صالح بف محمد،  عثيميفابف 
 .الناشر: دار ابف الجكزم

المممكة  .2ط. القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد. ىػ(1424). محمد بف صالح، عثيميف ابف
 .العربية السعكدية: دار ابف الجكزم

العكاصـ . ـ(1994أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ الحسني ابف الكزير القاسمي )ابف العربي ، 
بيركت: مؤسسة  .3. طتحقيؽ: شعيب األرنؤكط. ذب عف سنة أبي القاسـكالقكاصـ في ال

 .الرسالة

تحقيؽ: محمد عبد  .أحكاـ القرآف. ـ(2003) محمد بف عبد اهلل االشبيمي المالكي ، العربيابف 
 .بيركت: دار الكتب العممية .3. طالقادر عطا

تحقيؽ: عثماف  . اإلليية التجميات. ـ(1988محيي الديف محمد بف عمى بف محمد ) ،ابف عربي
 .إسماعيؿ يحيى، طيراف: مركز نشر دانشكاىي

منيج الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي كجيكده في ق(، 1431عسيرم، أحمد بف عبد الرزاؽ الزاممي)
  .الرياض: كمية أصكؿ الديف، جامعة اإلماـ ابف سعكد. تقرير العقيدة كالرد عمى المخالفيف

، إشراؼ: عبد الرحمف العقيدة اإلسبلمية كأسسيا(. ق1431) أحمد بف عمي الزاممي، عسيرمال
جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  -كمية أصكؿ الديف  ،بف عبد اهلل بف عبد المحسف التركي

 .اإلسبلمية، الرياض

مكجز التاريخ اإلسبلمي منذ عيد آدـ عميو السبلـ )تاريخ ما . ـ(1996أحمد معمكر )، العسيرم
الرياض: فيرسة مكتبة الممؾ فيد  .1. طق(1417نا الحاضر)قبؿ اإلسبلـ( إلى عصر 

 .الكطنية
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 .2. طتحقيؽ الدكتكر: عبد الحميـ محمكد . لطائؼ المنف. (د.ت) السكندرم ،اهلل عطاء ابف
 القاىرة: دار المعارؼ.

 .عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد. ـ(1968الطيب محمد شمس الحؽ ) كأب، العظيـ آبادم 
 .رحمف محمد عثماف، المدينة المنكرة: المكتبة السمفيةتحقيؽ: عبد ال

ترجمة: محمد . الخطر الييكدم بركتكككالت حكماء صييكف .(د.تعباس محمكد )، العقاد
 .بيركت: دار الكتاب العربي .خميفة التكنسي

ثٍيفى ًفٍي  السّْيرةي النَّبىكيَّةي الصَّحٍيحىةي ميحىاكىلىةه ًلتىطًبٍيؽً ـ(. 1994. )أكـر ضياء العمرم، قىكىاًعًد الميحىدّْ
 .: مكتبة العمكـ كالحكـلمدينة المنكرةا. 6. طالنَّبىكيَّةً نىٍقًد ركىايىاًت السٍّْيرًة 

بيركت: دار  .عمدة القارم شرح صحيح البخارم. (د.تبدر الديف محمكد بف أحمد )، العيني
 .إحياء التراث العربي

تحقيؽ:  .المستصفى مف عمـ األصكؿ. ـ(1997أبك حامد محمد بف محمد الطكسي ) ،الغزالي
 .بيركت: مؤسسة الرسالة .1. طمحمد بف سميماف األشقر

. 1ط .مكسكعة القكاعد الفقييةـ(. 2003. )محمد صدقي بف أحمد بف محمد البكرنكالغزم، 
 .: مؤسسة الرسالةبيركت

تحقيؽ: زىير . غةمجمؿ الم .ـ(1986ىػ/1406) .الحسف أحمد القزكيني الرازم أبك ، فارس بفا
 بيركت. -مؤسسة الرسالة .2. طعبد المحسف سمطاف

تحقيؽ: عبد السبلـ محمد  .معجـ مقاييس المغة ـ(.1979)أبك الحسيف أحمد  ، فارس بفا
 : دار الفكر.القاىرةىاركف، 

المكسكعة في صحيح السيرة ق(. 1423. )أبي إبراىيـ، محمد إلياس عبد الرحمفالفالكذة، 
سة مكثقة لما جاء عنيا في القرآف الكريـ كاألحاديث الصحيحة كالركايات النبكية، درا

: مطابع . مكة1ط ."العيد المكي"التاريخية المعتمدة عمميان، مرتبة عمى أعكاـ عيٍمًر النبي 
 .الصفا

 .شرح السنة. ـ(1983أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد البغكم الشافعي)ابف الفراء ، 
 .بيركت: المكتب اإلسبلمي .2. طرناؤكط كمحمد زىير الشاكيشتحقيؽ: شعيب األ
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اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ . ـ(1999). صالح بف فكزاف بف عبد اهلل، الفكزاف
 الناشر: دار ابف الجكزم. . 4. طالشرؾ كاإللحاد

 . مية كاألكقاؼ: كزارة الشؤكف اإلسبل. السعكدية4ط .كتاب التكحيدق(. 1423الفكزاف، صالح. )

المصباح المنير في غريب الشرح )د.ت(. لرافعيا حمد بف محمد بف عمي المقرمأالفيكمي، 
 بيركت: المكتبة العممية. . الكبير

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  .(ـ2002). أبي الحسف عمي بف سمطاف محمد المبلالقارم، 
 .دار الفكر بيركت:. 1ط .المصابيح

تحقيؽ: الشيخ عبد  .منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم. ـ(1990حمزة محمد)، قاسـ
 .مكتبة المؤيد: القادر األرناؤكط كبشير محمد عيكف، دمشؽ: مكتبة دار البياف، ك الطائؼ

ًإكمىاؿي الميعًٍمـً . ـ(1998الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي ) كأب، القاضي عياض
اًعيؿتحقيؽ: الدكتكر ي .بفىكىاًئًد ميٍسًمـ  .مصر: دار الكفاء .1. طٍحيىى ًإٍسمى

. تحقيؽ: ثركت عكاشة. المعارؼ. ـ(1992) محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم كأب، بف قتيبةا
 .القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب .2ط

 الجامع ألحكاـ القرآفـ(. 1964)عبد اهلل محمد بف أحمد ابف أبي بكر األنصارم  كأب، القرطبي
براىيـ أطفيش، تح.   : دار الكتب المصرية.القاىرةقيؽ: أحمد البردكني كا 

إرشاد السارم لشرح . ق(1323). العباس أحمد بف محمد بف أبى بكر المصرم كأب، القسطبلني
 .مصر: المطبعة الكبرل األميرية .7ط .صحيح البخارم

 -سسة الرسالةالناشر: مؤ  .9ط .مباحث في عمكـ القرآف(. ـ1980. )مناع خميؿ، القطاف
  .بيركت، الطبعة التاسعة

المكجز في األدياف ـ(. 1992، كالعقؿ، ناصر بف عبد الكريـ. )ناصر بف عبد اهللالقفارم، 
 .: دار الصميعي. الرياض1ط .كالمذاىب المعاصرة

فتح البياف ـ(.  1992. )أبي الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف الحسيني البخارمالقنكجي، 
ارمتحقيؽ .في مقاصد القرآف   .المىكتبة العصريَّة . بيركت:: عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى
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 .أبجد العمكـ الكشي المرقكـ في بياف أحكاؿ العمكـ. (ـ1978). صديؽ بف حسفالقنكجي، 
 .: دار الكتب العممية. بيركتتحقيؽ: عبد الجبار زكار

 .بيركت: دار الكتب العممية. 2ط .ئدالفكا. ـ(1973). عبد اهلل ابف القيـ الجكزية كأب، ابف القيـ 

تحقيؽ :  .إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف. (ـ1975) الجكزيةمحمد  عبد اهللأبك ،  القيـ ابف
 .بيركت: دار المعرفة .2. طمحمد حامد الفقي

تحقيؽ: ىشاـ عبد العزيز  . بدائع الفكائد. ـ(1996أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر )ابف القيـ ، 
 .آخركف، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى البازعطا ك 

إعبلـ المكقعيف عف رب )د.ت(. أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر ابف القيـ الجزيةابف القيـ ، 
 .تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، القاىرة: مكتبة الكميات األزىرية .العالميف

يؿ في مسائؿ القضاء كالقدر شفاء العم. ق(1398عبد اهلل محمد بف أبي بكر) كأبابف القيـ ، 
 .تحقيؽ: محمد بدر الديف الحمبي، بيركت: دار الفكر .كالحكمة كالتعميؿ

 .الناشر: دار الكتب العممية .الفكائد. ـ(1973عبد اهلل محمد بف أبي بكر) كأب،  القيـابف 

تحقيؽ:  .زاد المعاد في ىدم خير العباد. ـ(1986أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر)ابف القيـ ، 
 .: مؤسسة الرسالة)د.ـ(شعيب كعبد القادر األرناؤكط، 

تحقيؽ: عبد  .المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼق(. 1403. )أبي عبد اهللابف القيـ ، 
 .مكتب المطبكعات اإلسبلمية. حمب: الفتاح أبك غدة

، تحقيؽ: يةالطرؽ الحكمية في السياسة الشرع. ىػ(1428). عبد اهلل الجكزية كأب ،ابف القيـ
 .مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد. 1. طنايؼ أحمد الحمد

ياؾ  .ـ(1973عبد اهلل محمد بف أبي بكر) كأبابف القيـ،  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 ي.بيركت: دار الكتاب العرب .2. طتحقيؽ: محمد حامد الفقي .نستعيف

مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ . ـ(1998عبد اهلل محمد بف أبي بكر) كأب القيـ، ابف
 .بيركت: دار الكتب العممية .كاإلرادة
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مَّد أجمؿ . الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافيق(. 1429ابف القيـ. ) تحقيؽ: ميحى
دار عالـ . جدة: : مجمع الفقو اإلسبلميجدة .1. طكزائد بف أحمد النشيرم ،اإلٍصبلىحي

  .الفكائد

: مؤسسة العثيميف . القصيـ1ط .القصيدة الميمية بتعميؽ الشيخ العثيميفق(. 1429. )يـبف القا
 .الخيرية

تحقيؽ: عثماف جمعة  .1ط .ىداية الحيارل في أجكبة الييكد كالنصارلق(. 1429ابف القيـ. )
ميرية  .: مجمع الفقو اإلسبلميجدة .ضي

ياؾ مدا .ـ(1973أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر) القيـ،ابف  رج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .تحقيؽ: محمد حامد الفقي، بيركت: دار الكتاب العربي. نستعيف

الركح في الكبلـ عمى أركاح األمكات . ـ(1975عبد اهلل محمد بف أبي بكر) كأب، القيـابف 
 بيركت: دار الكتب العممية. .كاألحياء بالدالئؿ مف الكتاب كالسنة

جبلء األفياـ في فضؿ الصبلة عمى محمد . ـ(1987بد اهلل محمد بف أبي بكر)ع كأب القيـ،ابف 
 -الناشر دار العركبة. تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كعبد القادر األرناؤكط .خير األناـ

 الككيت.

 .القاىرة: دار السمفية. 2. ططريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف .ىػ(1394). الجكزية ،ابف القيـ

 .بيركت: دار الكتب العممية .ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف. ـ(1992) .ةالجكزي ،ابف القيـ

البداية . ـ(1997) أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ثـ الدمشقيابف كثير ، 
تحقيؽ: عبد اهلل عبد المحسف التركي بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات بدار  .كالنياية
 .اعة كالنشرالجيزة: ىجر لمطب .1. طىجر

. تفسير القرآف العظيــ(. 1999) أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقيابف كثير ، 
 .الناشر: دار طيبة .2. طتحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة

تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد، . السيرة النبكية. ـ(1971) إسماعيؿ.أبك الفداء  ، كثير بفا
 .بيركت: دار المعرفة
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الككاكب الدرارم في شرح صحيح ـ(. 1981. )حمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيدمالكرماني، 
 .دار إحياء التراث العربي. بيركت: 2ط .البخارم

تحقيؽ: عدناف دركيش . كتاب الكميات. (ـ1998). البقاء أيكب بف مكسى الحسيني كأب، الكفكم
 بيركت: مؤسسة الرسالة،. .كمحمد المصرم

 الكتب دار:الغفارم، طيراف أكبر عمي:تحقيؽ . الكافي. (د.تمحمد بف يعقكب )،  الكيميني
 .حيدرم :المطبعة .5. طاإلسبلمية

المصنؼ في األحاديث . (ق1409). أبي بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبةالككفي، 
 . : مكتبة الرشدالرياض .تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت .كاآلثار)مصنؼ ابف أبي شيبة(

السَّارم في تخريج كىتحقيؽ األحاديث (. 2005. )ؿ بف منصكر البصارةنبي أبي حذيفةالككيتي، 
مؤسَّسىة  . بيركت، لبناف: 1. طالتي ذكرىا الحىافظ ابف حىجر العسقبلني في فىتح البىارم

 .السَّماحة، مؤسَّسىة الريَّاف

 (.ترجمة أحمد نجيب ىاشـ) ،القبيمة الثالثة عشر كييكد اليكــ(. 1991كيستمر، آرثر. )
 .الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب

ترجمة كتمخيص: ميساعد اليافي كميحبُّ  .الغارة عمى العالـ اإلسبلمي. (د.تألفريد )،  لكشاتميو
 .القاىرة: منشكرات العصر الحديث .2. طالديف الخطيب

ب تحقيؽ: شعي.  سنف ابف ماجة. ـ(2009أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )، ابف ماجة 
 .الناشر: دار الرسالة العالمية .1. طاألرناؤكط كآخركف

تحقيؽ:  .الميعٍمـ بفكائد مسمــ(. 1988. )أبي عبد اهلل محمد بف عمي التًَّميمي المازرمالمالكي، 
 الناشر: الدار التكنسية لمنشر. 2. طفضيمة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

مرعاة المفاتيح ـ(. 1984. )السبلـ الرحماني أبي الحسف عبيد اهلل بف محمد عبدالمباركفكرم. 
  .: إدارة البحكث العممية بالجامعة السمفيةاليند .3ط .شرح مشكاة المصابيح

تحفة األحكذم بشرح ـ(. 1963)أبي العبلء محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ، المباركفكرم
المنكرة: المكتبة المدينة  .2. طتحقيؽ: عبد الكىاب بف عبد المطيؼ. جامع الترمذم

 المدينة المنكرة.-السمفية
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 بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار، (د.تمحمد باقر بف محمد تقي)، المجمسي
(، تحقيؽ -)الجزء الثاني كالعشركف  –إيراف  -كنشر مؤسسة احياء الكتب اإلسبلمية :المزىاري

 (.25قـ، عدد األجزاء)

التٌنصير عبر الًخدمات التفاعميٌة لشبكة المعمكمات  .ق(1433) .محمد بف مكسى،  ميجمَّ المي 
 ، السعكدية.جامعة الممؾ سعكد  .(غير منشكرة )رسالة ماجستير دراسة عقديٌة -العالميٌة 

 .مجمكعة رسائؿ كمسائؿ عمماء نجد األعبلـ مف زمف الشيخ محمد بف عبد الكىاب إلى زمف
 . بف محمد بف قاسـ جمع كتحقيؽ: عبد الرحمف ـ(.1996. )6ط

المعتصر مف المختصر مف . (د.ت) يكسؼ بف مكسى بف محمد المىمىطي الحنفي ،المحاسف كأب
 .بيركت: عالـ الكتب )د.ط(.  .مشكؿ اآلثار

)د.ت( جبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر، ك جبلؿ الديف محمد بف أحمدكالسيكطي،  المحمي
 يث.القاىرة: دار الحد. 1. ط تفسير الجبلليف

  .: دار الميراث النبكم. الجزائر1ط .الثبات عمى السُّنَّةق(. 1431. )ربيع بف ىادم المدخمي،

 .تحقيؽ: زكريا عميرات. المدكنة الكبرل. )د.ت(. إلماـ مالؾ بف أنس األصبحيالمدني، ا
 .: دار الكتب العمميةبيركت

 .تركيا الناشر: مكتبة الحقيقة .الرحمة اليابطة(. ـ2002. )محمد، مراد

ر: شركة مصطفى البابي . مص1ط .تفسير المراغي. (ـ1946). أحمد بف مصطفىالمراغي، 
  .الحمبي

صحكة الرجؿ المريض أك السمطاف عبد الحميد الثاني . ـ(1984)المرجة. مكفؽ بني، المرجة
 الككيت: أحمد عبد اهلل الفميج، مؤسسة صقر الخميج.  . كالخبلفة اإلسبلمية

مسائؿ اإلماـ . ـ(2002) الككسجالمعركؼ بعقكب إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ي كأب ،المركزم
سحاؽ بف راىكيو عمادة البحث : الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة. 1. طأحمد بف حنبؿ كا 

 .العممي
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ـي ٍبفي . )د.ت(. أبي عبد الرحمف عبد اهلل بف المبارؾالمزكزم،   الزىد كالرقائؽ "يميو مىا رىكىاهي نيعىٍي
تحقيؽ:  .حىمَّادو ًفي نيٍسخىًتًو زىاًئدنا عىمىى مىا رىكىاهي اٍلمىٍركىًزمُّ عىًف اٍبًف اٍلميبىارىًؾ ًفي ًكتىاًب الزٍُّىًد"

 .: دار الكتب العمميةبيركت . حبيب الرحمف األعظمي

تحقيؽ: عبد اهلل . التنبيو كاإلشراؼ. ـ(1938الحسف عمى بف الحسيف ) كأب، المسعكدم
 لصاكم، القاىرة: دار الصاكم.إسماعيؿ ا

تحقيؽ:  .تجارب األمـ كتعاقب اليمـ. ـ(2001عمي أحمد بف محمد بف يعقكب ) كأب، مسككيو
 .د. أبك القاسـ امامي، نبذة الكتاب بقمـ: زىير ظاظا

دار  ، مصر:تحقيؽ: مجمع المغة العربية. المعجـ الكسيط)د.ت(.  ابراىيـ كآخركف ،مصطفى
 الدعكة.

اإلفصاح عف معاني . ىػ(1417يحيى بف ىيبىٍيرىة بف محمد الذىمي الشيبانٌي ) ،المظفر أبك
 .: دار الكطف)د.ـ(تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد،  . الصحاح

. عقائد اإلمامية. (ق1422) عميد كمؤسس كمية الفقو في النجؼ بالعراؽ ،محمد رضا ،المظفر
  .إيراف –قـ  -الناشر: مركز البحكث العقائدية

مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة . ق(1428). سيؿ محمد بف عبد الرحمف كأب، مغراكمال
 .القاىرة: المكتبة اإلسبلمية. 1ط .كالمنيج كالتربية

تحقيؽ: شعيب األرناؤكط  .اآلداب الشرعية. ـ(1999عبد اهلل محمد بف مفمح ) كأب، المقدسي
 .بيركت: مؤسسة الرسالة .3. طكعمر القياـ

 التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية بدايتيا كمنتياىا.. . )د.ت(محمد  بك، أالمقدسي
 )د.ف(.

تحقيؽ:  .العدة شرح العمدةـ(. 2005). بي محمد بياء الديف عبد الرحمف بف إبراىيـالمقدسي، أ
 .الناشر: دار الكتب العممية .2. طصبلح بف محمد عكيضة

. نىٍفح الطّْيب مف غيصف األندلس الرًَّطيب. (د.ت) بف محمدالعباس أحمد  كأب ،المقرّْم التممساني
 .بيركت: دار صادر . )د.ط(.تحقيؽ: د. إحساف عباس
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التكضيح لشرح الجامع . ـ(2008) .حفص عمر بف عمي الشافعي المصرم كأب ،الممقف  ابف
 .دمشؽ: دار النكادر .1. طتحقيؽ: دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث .الصحيح

.  التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼـ(. 1990)عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف الحدادم ،المناكم
 .عالـ الكتب: القاىرة .1ط

الرياض: مكتبة اإلماـ . 3ط. التيسير بشرح الجامع الصغير. ـ(1988عبد الرؤكؼ )، المناكم
 .الشافعي

تحقيؽ: أحمد عبد  .فيض القدير شرح الجامع الصغير. (ـ1994). عبد الرؤكؼالمناكم، 
 .: دار الكتب العمميةبيركت .1. طالسبلـ

 المطبعة الممكية. :الرباط .أعبلـ المغرب العربي. ـ(1978). عبد الكىاب،  بف منصكرا

 .3ط. لساف العرب ق(.1414)الفضؿ محمد بف مكـر ابف منظكر األنصارم أبك ،ابف منظكر 
 .بيركت: دار صادر

الناشر: دار المعرفة . 2. طراسات في تاريخ العرب القديـد. )د.ت(. محمد بيكميميراف، 
  .الجامعية

مشارؽ األنكار الكىاجة كمطالع األسرار (. ـ2006. )محمد بف عمي بف آدـ، بف مكسى ا
 .الرياض: دار المغني. 1. طالبياجة في شرح سنف اإلماـ ابف ماجة

 .دار القمـ: دمشؽ  .9ط .سسياالعقيدة اإلسبلمية كأي  ـ(2000عبد الرحمف حبنكة )، الميداني

تحقيؽ: عبد اهلل  .منتيى اإلرادات. (ـ1999). تقي الديف محمد بف أحمد الحنبمي،  النجار ابف
 .الناشر: مؤسسة الرسالة .1. طبف عبد المحسف التركي

 .السنف الكبرل. ـ(2001عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ) كأب، النسائي
بيركت: مؤسسة . 1. طالمنعـ شمبي، أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكطتحقيؽ: حسف عبد 

 .الرسالة 
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  .السنف الصغرل لمنسائي. (ـ1986). أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب الخراسانيالنسائي، 
: مكتب المطبكعات حمب .2. طكمذيمة بأحكاـ األلباني، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة

 . اإلسبلمية

تحقيؽ: أديب  .جامع األصكؿ في األكلياء. ـ(1997). ندم الخالدمأحمد النقشب، النقشبندم
 .بيركت: مؤسسة االنتشار العربي .1. طنصراهلل

.  ـ(2007ق:1428). لنككم، ابف دقيؽ العيد، السعدم، ابف باز، العثيميف، صالح آؿ الشيخا
 مصر: مكتبة .1. طخرج أحاديثو: أحمد بف شعباف بف أحمد .شرح األربعيف النككية

 .الصفا

.  2.ط المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجق(. 1392)زكريا يحيى بف شرؼ  كأبالنككم، 
 .: دار إحياء التراث العربي بيركت

. تحقيؽ: محمد الحجار .التبياف في آداب حممة القرآفـ(. 1994. )أبي زكريا بف شرؼالنككم، 
  .: دار ابف حـز. لبناف3ط

تحقيؽ: . صحيح مسمـ )د.ت(. ف الحجاج القشيرم النيسابكرمالحسف مسمـ ب كأب،  النيسابكرم
 .محمد فؤاد عبد الباقي، بيركت: دار إحياء التراث العربي

. ق(1430الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، الشافعي ) ، أبكالنيسابكرم
 .1. طسبلميةتحقيؽ: الجنة العممية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإل .التٍَّفًسيري البىًسٍيط

 .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية -الناشر: عمادة البحث العممي

المستدرؾ عمى الصحيحيف مع . (ـ1990عبداهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل ) كأب، النيسابكرم
   تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، بيركت: دار الكتب العممية. . تعميقات الذىبي

بيركت: دار الكتب  .2. طالبف القيـ شرح القصيدة النكنية. (ق1415محمد خميؿ )، ىراس
 .العممية

. ق(213)المتكفي: أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم ىشاـ، بفا
 .دار الجيؿ: بيركت  .تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد . السيرة النبكية
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 .مجمع الزكائد كمنبع الفكائد. ـ(1994الحسف نكر الديف عمي ابف سميماف ) ، أبكالييثمي
 تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، القاىرة: مكتبة القدسي.

تحقيؽ:   .الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر. ـ(1999أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي )الييثمي، 
 .لبناف: المكتبة العصرية. مركز الدراسات كالبحكث بمكتبة نزار مصطفى الباز

تحقيؽ: مارسدف جكنس،  .كتاب المغازم. (د.تمحمد بف عمر بف كاقد )عبد اهلل  أبكلكاقدم، ا
 بيركت: عالـ الكتب.

الككيت، تاريخ . المكسكعة الفقيية الككيتيةق(. 1427. )كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية
  .طبع الكزارة .2ط .مطابع دار الصفكة. مصر: 1ط .دار السبلسؿ . الككيت:2طالطبع: 

 مطابع الشعب.. مصر: األزىر تاريخو كتطكره. ـ(1964). ؤكف األزىركزارة األكقاؼ كش

لًَّكم شرح سنف النسائي المسمى" ذخيرة (. ـ1996)محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي، الكى
 .الرياض: دار المعراج الدكلية لمنشر .1ط .العقبى في شرح المجتبى"

الرياض:  .1. طالتاريخ اإلسبلمي الحديث الدكلة العثمانية في(. ـ1996)إسماعيؿ أحمد، ياغي
 .مكتبة العبيكاف

تحقيؽ:  .مسند أبي يعمى. ـ(1984أحمد بف عمي بف المثينى التميمي ) ،يعمى المكصمي أبك
 .دمشؽ: دار المأمكف لمتراث  .1. طحسيف سميـ أسد
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 اآليات الكريمة.فيرس  –أواًل 
 رقم الصفحة رقم اآلية آليـــةا م.

 الفاتحةسورة 
َِٔؿ  .1 اَط اْدُْسَت َ ٚ افكِّ َٕ  45 6 []اْهِد

ٚفِّغَ ...]  .2 َٓ افوَّ ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ ٌُْوقِب َظ  56 7 [َؽْرِ اَد

 سورة البقرة
ِرُؾقَن َأْبََْٚءُهؿْ ]  .3 ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ افَُِتَٚب َي ـَ َآَت  24 146 [...افَِّذي

ََِمَّ  ...]  .4 ُروا َؾ ٍَ ـَ ـَ  تُِحقَن َظَذ افَِّذي ٍْ ـْ َؿبُْؾ َيْسَت ُٕقا ِم ٚ ـَ َو

ـَ  ٚؾِِري َُ ُٜ اهللِ َظَذ اف َْ ًْ َِ ُروا بِِف َؾ ٍَ ـَ  [َجَٚءُهْؿ َمٚ َظَرُؾقا 

89 26 

َّٓ إِْبَِِٔس   .5 ََدَم َؾَسَجُدوا إِ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ  46 34 [... ]َوإِْذ ُؿ

ؿْ  َودَّ ]  .6 ُُ ِد إِيََمِٕ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ َٕ و ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب فَْق َيُرده ثٌِر ِم  47 109 [...ـَ

َداًدا َُيِبهقََنُؿْ ]  .7 ْٕ ـْ ُدوِن اهللِ َأ ـْ َيتَِّخُذ ِم ِس َم ـَ افَّْٚ  50 165 [...َوِم

8.  [ٚ َٓ ِْْس ُٕ ٍٜ َأْو  ـْ َآَي َْْسْخ ِم َٕ  51 106 [...َمٚ 

9.   [ َٕ ُِِّػ اهللُ  َُ ٚ َٓ ُي َٓ ًَ َّٓ ُوْش ًسٚ إِ ٍْ...] 286 55 

دِ ]  .10 ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ َٕ و ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب فَْق َيُرده ثٌِر ِم ـَ  56 109 [...َودَّ 

َٓ افََّْهَٚرى َحتَّك َتتَّبِعَ ]  .11 قُد َو ُٓ ـْ َتْرََض َظَْْؽ افَٔ  56 120 [...َوَف

ؿْ ...]  .12 ـُ و ْؿ َحتَّك َيُرده ُُ َٕ ُِق ٚتِ ََ َٓ َيَزاُفقَن ُي ْؿ إِنِ  َو ُُ ِ ـْ ِديْ  56 217 [...َظ

13.   َٓ َثُرُهْؿ  ـْ ْؿ َبْؾ َأ ُٓ َبَذُه َؾِريٌؼ ِمْْ َٕ ًدا  ْٓ ََم َظَٚهُدوا َظ َِّ ـُ  77 100 [ ...]َأَو

َّٓ بِِْ٘ذِٕفِ ...]  .14 ُع ِظَْْدُه إِ ٍَ ـْ َذا افَِّذي َيْن  80 255 [...َم

َٔقْ ]  .15 َُقُل َآَمَّْٚ بِٚهللِ َوبِٚف ـْ َي ِس َم ـَ افَّْٚ  112 8 [ِم أَِخِر َوَمٚ ُهؿْ َوِم

16.  ...[ َٓ قا و َُ ِْ ؿْ  ُت ُُ َْٖيِدي ِٜ  إَِػ  بِ َُ ُِ ْٓ  133 195 ...[افتَّ
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 رقم الصفحة رقم اآلية آليـــةا م.
ََْقى...]  .17 اِد افتَّ ُدوا َؾِ٘نَّ َخْرَ افزَّ  133 197 [...َوَتَزوَّ

ٔهقُم[  .18 ََ له اْف َّٓ ُهَق احْلَ َٓ إَِفَف إِ  152 225 ]اهللَُّ 

َـّ ِمْثُؾ افَّذِ ...]  .19 ُروِف َوَْلُ ًْ َـّ بَِٚد ِٓ ْٔ َِ  155 228 [...ي َظ

ُس ]  .20 ُٞ َأَؾَٚض افَّْٚ ْٔ ـْ َح  232 199 [...ُثؿَّ َأؾُِٔوقا ِم

ٚئِِر اهللِ]  .21 ًَ ـْ َص ٚ َواَدْرَوَة ِم ٍَ  234 158 [...إِنَّ افهَّ

َؾ ِْم َيْقَمْغِ َؾََل إِْثؿَ ]  .22 ًَجَّ ـْ َت َّ ُدوَداٍت َؾ ًْ ٍٚم َم ُروا اهللَ ِْم َأيَّ ـُ  َواْذ

ِْٔف  َِ  [...َظ

203 238 

23.  [ ًٜ ٚؾَّ ـَ ِؿ  ِْ ُِقا ِْم افسِّ ـَ َآَمُْقا اْدُخ ٚ افَِّذي َ  277 208 [...َيٚ َأُّيه

َّٓ بِِْ٘ذِِٕف ...]  .24 ُع ِظَْْدُه إِ ٍَ ـْ َذا افَِّذي َيْن  298 255 [...َم

َّٓ إِْبَِِٔس َوإِْذ ]  .25 ََدَم َؾَسَجُدوا إِ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ  304 34 [... ُؿ

َْٔقِم أَِخِر ]  .26 َُقُل َآَمَّْٚ بِٚهللِ َوبِٚف ـْ َي ِس َم ـَ افَّْٚ  112 8 [...َوِم

ؿْ ]  .27 ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ ًَ ْٕ تَِل افَّتِل َأ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ائَِٔؾ اْذ  341 40 [... َيٚ َبِْل إِِْسَ

ِرُؾقَن َأبْ ]  .28 ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ افَُِتَٚب َي ـَ َآَت  346 146 [... ََْٚءُهؿْ افَِّذي

ـْ ِظِْْد ]  .29 ْؿ َوَدَّٚ َجَٚءُهْؿ ـَِتٌٚب ِم ُٓ ًَ ٌق دَِٚ َم  350 89 [...اهللِ ُمَهدِّ

بَِؽ بِِْ٘ذِن اهللِ]  .30 ِْ َفُف َظَذ َؿ زَّ َٕ ُف  َّٕ يَؾ َؾِ٘ ْزِ ا جِلِ َٚن َظُدوًّ ـَ ـْ   355 97 [...ُؿْؾ َم

31.  [... ُ ََٖنَّ ـَ قِرِهْؿ  ُٓ قنَ ـَِتَٚب اهللِ َوَراَء ُط ُّ َِ ًْ َٓ َي  355 101 [ْؿ 

32.  [... ٍٛ ٍٛ َظَذ َؽَو َو ٌَ  355 90 [...َبُٚءوا بِ

33.  [ َٓ َثُرُهْؿ  ـْ ْؿ َبْؾ َأ ُٓ َبَذُه َؾِريٌؼ ِمْْ َٕ ًدا  ْٓ ََم َظَٚهُدوا َظ َِّ ـُ َأَو

ِمُْقنَ  ْٗ  [ُي

100 355 

ـْ ]  .34 ْؿ ِم ُُ َٕ و ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َفْق َيُرده ثٌِر ِم ـَ ِد إِيََم  َودَّ  ًْ ْؿ َب ُُ ِٕ109 47 
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ًٚرا ٍَّ  [...ـُ

ِٝ افََّْهَٚرى ]  .35 ٍء َوَؿَٚف ِٝ افََّْهَٚرى َظَذ َشْ َْٔس قُد َف ُٓ َٔ  اف
ِٝ َوَؿَٚف

ءٍ  قُد َظَذ َشْ ُٓ َٔ  اف
ِٝ َْٔس  [...َف

113 366 

ُؿ ]  .36 ُُ ك َف ٍَ َُقُب َيٚ َبِْلَّ إِنَّ اهللَ اْصَى ًْ ٚ إِْبَراِهُٔؿ َبِِْٔف َوَي َوَوَّصَّ َِبَ

ـَ َؾََل  ي قنَ افدِّ ُّ
ُتْؿ ُمْسِِ ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ  [ َْتُقُت

123 368 

ِس َوَأْمًْٚ]  .37 ًٜ فَِِّْٚ َٝ َمَثَٚب ْٔ َْٚ افَب ِْ ًَ  377 125 [...َوإِْذ َج

ـِ   .38 ي َراَه ِْم افدِّ ـْ َٓ إِ [...] 256 387 

 سورة ال عمران
ـْ ]  .39 ًٓ ِم ْؿ َرُشق ِٓ َٞ ؾِٔ ًَ ِمَِْغ إِْذ َب ْٗ َـّ اهللُ َظَذ اُد ْد َم ََ ْؿ  َف ِٓ ِس ٍُ ْٕ َأ

ْؿ َآَيٚتِِف  ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ  [.....َيْت

164 9 

40.   ْْ ـُ [ ْٝ ٍٜ ُأْخِرَج
ْقَن  ُتْؿ َخْرَ ُأمَّ َٓ ُروِف َوَتْْ ًْ ُْٖمُروَن بِٚدَ ِس َت فَِِّْٚ

ِمُْقَن بِٚهللِ ْٗ ِر َوُت َُ ـِ اُدْْ  [....َظ

110 10 

اٌط مُ   .41 ْؿ َؾْٚظُبُدوُه َهَذا ِِصَ ُُ ٌَِٔؿ[]إِنَّ اهللَ َرِّبِّ َوَربه  21 51 ْسَت

 36 159 [...َوَصِٚوْرُهْؿ ِْم إَْمِر  ...]  .42

ُرونَ ...]  .43 ًُ ْؿ َوَمٚ َيْن ُٓ َس ٍُ ْٕ َّٓ َأ ِهقَن إِ  69 69 [َوَمٚ ُيِو

ْؿ   .44 ُُ َٕ ُْٖفق َٓ َي ْؿ  ُُ ـْ ُدوِٕ ًٜ ِم َٕ َٓ َتتَِّخُذوا بِىَٚ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ ]َيٚ َأُّيه

 ًٓ  [...َخَبٚ

118 71 

ـْ   .45 َْٔؽ ]َوِم ِه إَِف دِّ َٗ َْْىٍٚر ُي َِ َْٖمُْْف بِ ـْ إِْن َت  76 75 [... َأْهِؾ افَُِتِٚب َم

بََؾ ِمُْْف َوُهَق ِْم أَِخَرةِ ]  .46 َْ ـْ ُي َِ ـْ َيْبتَِغ َؽْرَ اإِلْشََلِم ِديًْٚ َؾ َوَم

ـَ  ي ـَ اخَلِِٚسِ  [ِم

58 94 
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َؿ افَقـُِٔؾ[...]  .47 ًْ

 132 173 َحْسُبَْٚ اهللُ َوِٕ

ؾه َٕ ]  .48 ؿْ ـُ ـُ ْقَن ُأُجقَر ََم ُتَقؾَّ َّٕ ُٜ اْدَْقِت َوإِ ََ ٍس َذائِ ٍْ ...] 185 137 

ََْْْٔٚ و]  .49 ٍٜ َشَقاٍء َب َّ
ِِ ـَ َٚفْقا إَِػ  ًَ  148 64 [...ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َت

ٔهقمُ ]  .50 ََ َّٓ ُهَق احَلله اف َٓ إَِفَف إِ  153 2 [اهللُ 

بهقَن اهللَ ]  .51
ُْْتْؿ ُُتِ ـُ ُؿ اهللُ ُؿْؾ إِْن  ُُ بِْب ًُقِِّن َُيْ بِ  237 31 [...َؾٚتَّ

ُِقا ِْم َشبِِٔؾ اهللِ َأْمَقاًتٚ]  .52 ـَ ُؿتِ َـّ افَِّذي َسَب َٓ َُتْ  283 169 [... َو

ِْؿ ُيْرَزُؿقنَ ...]  .53 ٌَٔٚء ِظَْْد َرَبِّ  283 196 [َبْؾ َأْح

ـْ ُدوِن ادُ ]  .54 ََٔٚء ِم
ـَ َأْوفِ ٚؾِِري َُ ِمُْقَن اف ْٗ ِمَِْغ َٓ َيتَِّخِذ اُد ْٗ...] 28 306 

ُدوا بََِم ََلْ ]  .55 َّ َرُحقَن بََِم َأَتْقا َوَُيِبهقَن َأْن َُيْ ٍْ ـَ َي َـّ افَِّذي َسَب َٓ َُتْ

قا ُِ ًَ ٍْ  [...َي

188 336 

ََّْؿ ]  .56 َٓ وَن إَِػ َج َؼُ ُبقَن َوُُتْ َِ ٌْ ُروا َشُت ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ  343 12 [...ُؿْؾ فِ

ـَ ِظَْْد اهللِ ]  .57 ي ـَ ُأوُتقا إِنَّ افدِّ ََِػ افَِّذي  352 19 [...اإِلْشََلُم َوَمٚ اْخَت

بََؾ ِمُْْف َوُهَق ِْم أَِخَرةِ ]  .58 َْ ـْ ُي َِ ـْ َيْبتَِغ َؽْرَ اإِلْشََلِم ِديًْٚ َؾ َوَم

ـَ  ي ـَ اخَلِِٚسِ  [ِم

85 94 

ِمِْغَ ]  .59 ْٗ ـْ ُدوِن اُد ََٔٚء ِم
ـَ َأْوفِ ٚؾِِري َُ ِمُْقَن اف ْٗ  306 28 [...َٓ َيتَِّخِذ اُد

ؿْ ]  .60 ُُ ُِحؾَّ َف ِٕ ـَ افتَّْقَراِة َو ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَديَّ ِم  362 50 [.....َوُمَهدِّ

قنَ ...]  .61 ُّ
ٚ ُمْسِِ َّٕ َٖ ْد بِ َٓ  368 52 [َواْص

ْؿ ...]  .62 ـُ ٚ َوَِٕسَٚء َٕ ْؿ َوَِٕسَٚء ـُ ٚ َوَأْبََْٚء َٕ ْدُع َأْبََْٚء َٕ َٚفْقا  ًَ ْؾ َت َُ َؾ

ؿْ  ُُ َس ٍُ ْٕ َسَْٚ َوَأ ٍُ ْٕ ٚذِبِغَ  َوَأ َُ َٜ اهللِ َظَذ اف َْ ًْ ْؾ َف ًَ ْؾ َؾَْْج ِٓ ْبتَ َٕ  [ُثؿَّ 

61 370 

ـْ ]  .63 َّ َؽ  َؾ ـْ  ؾِٔفِ  َحٚجَّ دِ  ِم ًْ ـَ  َجَٚءكَ  َمٚ َب ِْؿِ  ِم ًِ َٚفْقا  اْف ًَ ْؾ َت َُ  375 61َؾ
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ْؿ  ـُ ٚ َوَأْبََْٚء َٕ ْدُع َأْبََْٚء َٕ....] 

 سورة النساء
64.   َٕ ـَ ُأوُتقا  ْ َتَر إَِػ افَِّذي ِٝ ]َأََل ِمُْقَن بِٚجِلْب ْٗ ـَ افَُِتِٚب ُي ِهٔبًٚ ِم

ـَ  ـَ افَِّذي ِء َأْهَدى ِم َٓ ُٗ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ قُفقَن فِ َُ َوافىَُّٚؽقِت َوَي

 َآَمُْقا َشبًَِٔل[

51 26 

ـْ َؾْوِِفِ ]  .65 َس َظَذ َمٚ آَتُٚهُؿ اهللَُّ ِم  47 65 [ ...َأْم ََيُْسُدوَن افَّْٚ

66.  [ َٓ َّٓ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب  قُفقا َظَذ اهللِ إِ َُ َٓ َت ْؿ َو ُُ ِ ُِقا ِْم ِديْ ٌْ  َت

 [...احَلؼَّ 

171 49 

ُٕقَن َشَقاًء ]  .67 ق ُُ ُروا َؾَت ٍَ ـَ ََم  ـَ ُروَن  ٍُ ُْ وا َفْق َت  56 89 [...َوده

ِمَِْغ َشبًَِٔل[...]  .68 ْٗ ـَ َظَذ اُد ٚؾِِري َُ ِْ َؾ اهللُ فِ ًَ ـْ ََيْ  72 141 َوَف

َِٕٚت ]إِنَّ اهللَ َيْٖ :  .69 وا إََمٚ ده َٗ ْؿ َأْن ُت ـُ  76 58 [...ُمُر

ُشقَل ]  .70 قا افرَّ ًُ قا اهللَ َوَأضِٔ ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ ٚ افَِّذي َ  88 59 [...َيٚ َأُّيه

ُر َمٚ ُدوَن َذفَِؽ ]  .71 ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ َٓ َي  90 48 [...إِنَّ اهللَ 

ـَ َآَمُْقا َآمِ   .72 ٚ افَِّذي َ َل ]َيٚ َأُّيه زَّ َٕ ُْقا بِٚهللِ َوَرُشقفِِف َوافَُِتِٚب افَِّذي 

 [...َظَذ َرُشقفِفِ 

136 200 

ِمَِْغ ـَِتًٚبٚ َمْقُؿقًتٚ...]  .73 ْٗ ْٝ َظَذ اُد َٕ ٚ ـَ ََلَة   205 103 [إِنَّ افهَّ

ًَْدلِ ...]  .74 قا بِٚف ُّ ُُ ِس َأْن َُتْ ُتْؿ َبْغَ افَّْٚ ّْ َُ  271 58 [...َوإَِذا َح

ؿْ َؾََل َوَربِّ ]  .75 ُٓ َْْٔ قَك ؾََِٔم َصَجَر َب ُّ ُِّ ِمُْقَن َحتَّك َُيَ ْٗ َٓ ُي  272 65 [... َؽ 

ـِ َأِو اخَلْقِف َأَذاُظقا بِفِ ]  .76 ـَ إَْم  276 83 [... َوإَِذا َجَٚءُهْؿ َأْمٌر ِم

ةٍ ]  .77 َٚل َذرَّ ََ َٓ َيْيُِِؿ ِمْث  280 40 [...إِنَّ اهللَ 
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78.  [ ُٖ ُشقَل َؾ ـْ ُيىِِع اهللَ َوافرَّ ؿْ َوَم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ـَ َأ  وَفئَِؽ َمَع افَِّذي

...] 

69 282 

ْؿ ]  .79 ـْ ََتَِد َْلُ ِر َوَف ـَ افَّْٚ ِؾ ِم ٍَ ْرِك إَْش ََِغ ِْم افدَّ إِنَّ اُدَْٚؾِ

ِهًرا َٕ] 

145 325 

ْؿ َظَذاًبٚ َأفًَِٔم)]  .80 َٖنَّ َْلُ َغ بِ َِ ِ اُدَْٚؾِ ـَ َيتَِّخُذوَن 738َبؼِّ ( افَِّذي

ٚؾِ  َُ ِمِْغَ اف ْٗ ـْ ُدوِن اُد ََٔٚء ِم
ـَ َأْوفِ  [ِري

138-
139 

329 

ؿْ ]  .81 ُٓ َغ ُُيَِٚدُظقَن اهللَ َوُهَق َخِٚدُظ َِ  337 142 [...إِنَّ اُدَْٚؾِ

فِ ]  .82 ًِ ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ـَ َهُٚدوا َُيَرِّ ـَ افَِّذي  342 46 [...ِم

َِٕهٔبًٚ مِ ]  .83 ـَ ُأوُتقا  ْ َتَر إَِػ افَِّذي ِٝ َأََل ِمُْقَن بِٚجِلْب ْٗ ـَ افَُِتِٚب ُي

 [... َوافىَُّٚؽقِت 

51 351 

84.   َّٓ قُفقا َظَذ اهللِ إِ َُ َٓ َت ْؿ َو ُُ ِ ُِقا ِْم ِديْ ٌْ َٓ َت ]َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب 

ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ  ََم اَدِسُٔح ِظَٔسك اْب َّٕ  [...احَلؼَّ إِ

171 49 

 سورة المائدة
85.   [... ًَ ؾٍّ َج ُُ ًٚجٚ فِ َٓ ًٜ َوِمْْ َظ ْؿ ِِشْ ُُ َْٚ ِمْْ ِْ...] 48 2 

ُِقا ]  .86 ََلِة َؾْٚؽِس تُْؿ إَِػ افهَّ ّْ ـَ آَمُْقا إَِذا ُؿ ٚ افَِّذي َ ...َيٚ َأُّيه

ْؿ  ُُ ْؿ إَِػ ادََْراؾِِؼ َواْمَسُحقا بُِرُءوِش ُُ ْؿ َوَأْيِدَي ُُ ُوُجقَه

]... َبْغِ ًْ َُ ْؿ إَِػ افْ ُُ َِ  َوَأْرُج

6 7 

ًة َوَفتَ  ...]  .87 ْؿ َمَقدَّ ٚ ِجَدنَّ َأْؿَرََبُ َّٕ ـَ َؿُٚفقا إِ ـَ َآَمُْقا افَِّذي ِذي َِّ فِ

ِٔسغَ  ْؿ ؿِسِّ ُٓ َٖنَّ ِمْْ َهَٚرى َذفَِؽ بِ َٕ....] 

82-83 28 

ُشقِل َؿُٚفقا ]  .88 َزَل اهللَُّ َوإَِػ افرَّ ْٕ َٚفْقا إَِػ َمٚ َأ ًَ ْؿ َت  37 104َوإَِذا ؿَِٔؾ َْلُ
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ْٔفِ  َِ ٚ َظ َٕ ٚ َحْسُبَْٚ َمٚ َوَجْد َٕ  [آَبَٚء

ْقَن ِْم إَْرِض ...]  .89 ًَ ََٖهٚ اهللُ َوَيْس ٍَ َِْحْرِب َأْض ًٚرا فِ َٕ ََم َأْوَؿُدوا  َِّ ـُ

] ـَ ِسِدي ٍْ ٛه اُد
َٓ َُيِ  َؾَسًٚدا َواهللُ 

64 56 

قَد ]  .90 ُٓ َٔ ـَ َآَمُْقا اف ِذي َِّ ِس َظَداَوًة فِ  56 82 [...َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افَّْٚ

ـْ يَ ...]  .91 ْقَم َوَم ََ َٓ َُّيِْدي اف ْؿ إِنَّ اهللَ  ُٓ ُف ِمْْ َّٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ َتَقْلَُّ

 افيَّٚدَِِغ[

51 70 

ِِْٖت اهللُ ]  .92 ـْ ِديِِْف َؾَسْقَف َي ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتدَّ ِمْْ ـَ َآَمُْقا َم ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ُف  َٕ ْؿ َوَُيِبهق ُٓ ْقٍم َُيِبه ََ  [...بِ

54 77 

َرٌة َوَأْجٌر ]َوَظَد اهللُ افَّ   .93 ٍِ ٌْ ْؿ َم ِٚت َْلُ ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ِذي

 َظئٌِؿ[

9 77 

ـْ َربَِّؽ ]  .94 َْٔؽ ِم ِزَل إِفَ ْٕ ْغ َمٚ ُأ ِِّ ُشقُل َب ٚ افرَّ َ  166 67 [...َيٚ َأُّيه

تِل  ...]  .95 َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأْْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ اف

ؿُ  ُُ ُٝ َف  [...اإِلْشََلَم  َوَرِضٔ

3 166 

َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َواْحَذْرُهْؿ ]  .96 َزَل اهللُ َو ْٕ ْؿ بََِم َأ ُٓ َْْٔ ْؿ َب ُُ َوَأِن اْح

َْٔؽ  َزَل اهللُ إَِف ْٕ ًِْض َمٚ َأ ـْ َب تُِْقَك َظ ٍْ  [...َأْن َي

49 198 

ْؿ  ...]  .97 ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأْْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ تِلافَْٔقَم َأ َّ ًْ
ِٕ ...] 3 166 

ؿْ ]  .98 ُٓ َْْٔ قَك ؾََِٔم َصَجَر َب ُّ ُِّ ِمُْقَن َحتَّك َُيَ ْٗ َٓ ُي  272 65 [... َؾََل َوَربَِّؽ 

ْقَم ]  .99 ََ َٓ َُّيِْدي اف ْؿ إِنَّ اهللَ  ُٓ ُف ِمْْ َّٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقْلَُّ َوَم

 [افيَّٚدِِغَ 

51 306 

100.  [ َٓ ـَ َآَمُْقا  َٚ افَِّذي ََٔٚء َيٚ َأُّيه
قَد َوافََّْهَٚرى َأْوفِ ُٓ َٔ  353 51 َتتَِّخُذوا اف
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ًْضٍ  َُٔٚء َب

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ  [...َب

101.  [... َّٕٚ ـَ َؿُٚفقا إِ ـَ َآَمُْقا افَِّذي ِذي َِّ ًة فِ ْؿ َمَقدَّ َوَفَتِجَدنَّ َأْؿَرََبُ

 َٓ ُْؿ  ٚ َوَأَنَّ ًٕ ِٔسَغ َوُرْهَبٚ ْؿ ؿِسِّ ُٓ َهَٚرى َذفَِؽ بَِٖنَّ ِمْْ َٕ

وَن)يَ  ِزُ ُْ ْؿ 82ْسَت ُٓ َُْٔ ُشقِل َتَرى َأْظ ِزَل إَِػ افرَّ ْٕ قا َمٚ ُأ ًُ
ِّ ( َوإَِذا َش

ْمعِ  ـَ افدَّ ُٔض ِم ٍِ  [...َت

82-84 366 

ـَ ]  .102 ٔهقَن افَِّذي ٚ افَّْبِ ُؿ َِبَ ُُ ُٕقٌر ََيْ ٚ ُهًدى َو َٓ َزْفَْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ ْٕ ٚ َأ َّٕ إِ

قا ُّ َِ  [...َأْش

44 368 

َْٔقَم ُأِحؾَّ ]  .103 ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب ِحؾٌّ  اف ُٚم افَِّذي ًَ ُؿ افىََِّّٔبُٚت َوَض ُُ فَ

ْؿ  ْؿ ِحؾٌّ َْلُ ُُ ُٚم ًَ ْؿ َوَض ُُ  [...َف

5 373 

ـُ َمْرَيؿَ   .104 ـَ َؿُٚفقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِسُٔح اْب َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ  375 17 [...]َف

105.  [ ُ ْؿ َرُشقُفَْٚ ُيَبغِّ ـُ ـَ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َؿْد َجَٚء ٍة ِم ْؿ َظَذ َؾْسَ ُُ  فَ

ُشؾِ   [...افره

19 375 

 سورة االنعام
ـُ َوُهْؿ ]  .106 ُؿ إَْم ٍؿ ُأوَفئَِؽ َْلُ ِْ بُِسقا إِيََمََنُْؿ بِيُ ِْ ْ َي ـَ َآَمُْقا َوََل افَِّذي

َتُدونَ  ْٓ  [ُم

82 8 

َُٔسبهقا اهللَ َظْد ]  .107 ـْ ُدوِن اهللِ َؾ ـَ َيْدُظقَن ِم َٓ َتُسبهقا افَِّذي ْرِ َو ٌَ ًوا بِ

ِْؿٍ   [...ِظ

108 95 

108.   َٓ َٛ َو ْٔ ٌَ ُؿ اْف َِ َٓ َأْظ ـُ اهللَِّ َو
ْؿ ِظِْْدي َخَزائِ ُُ َٓ َأُؿقُل فَ ]ُؿْؾ 

] َّٓ َمٚ ُيقَحك إَِِلّ بُِع إِ ٌَِؽ إِْن َأتَّ ْؿ إِِّنِّ َم ُُ  َأُؿقُل َف

50 101 

ًَْو   .109 َْرِض َوَرَؾَع َب ْٕ ْؿ َخََلئَِػ ا ُُ َِ ًَ ْؿ َؾْقَق ]َوُهَق افَِّذي َج ُُ165 151 
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ؿْ  ـُ ْؿ ِْم َمٚ آَتٚ ـُ َق ُِ َْٔب

ًٍْض َدَرَجٍٚت فِ  [...َب

ْؿ   .110 ُُ ْؿ ُرُشٌؾ ِمْْ ُُ ْٖتِ ِْٕس َأََلْ َي ِـّ َواإِل َؼَ اجِل ًْ  168 130 [.....]َيٚ َم

ـُ ]  .111 ُؿ إَْم ٍؿ ُأوَفئَِؽ َْلُ ِْ بُِسقا إِيََمََنُْؿ بُِي ِْ ـَ َآَمُْقا َوََلْ َي  8 82 [... افَِّذي

ََمِت افَزِّ َوافَبْحِر ]  .112 ُِ ـْ ُط ْؿ ِم ُُ ٔ ـْ ُيَْجِّ  202 63 [....ُؿْؾ َم

ََٔٚي َوَِمَِِٚت هللِ َربِّ ]  .113 ُُٕسُِل َوَِمْ ُؿْؾ إِنَّ َصََلِِت َو

َٚدَِغ) ًَ ُل 762اف ٚ َأوَّ َٕ يَؽ فَُف َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأ َٓ َِشِ  )

َغ) ِّ  [( 763اُدْسِِ

162-
163 

229 

َذفَِؽ ]  .114 ـَ ِـّ  َو ِْٕس َواجِل َٔٚضَِغ اإِل ا َص بِلٍّ َظُدوًّ َٕ ؾِّ  ُُ َْٚ فِ ِْ ًَ  308 112 [... َج

ََٕؽ ]  .115 ُبق ذِّ َُ َٓ ُي ُْؿ  قُفقَن َؾَِ٘نَّ َُ َُٕؽ افَِّذي َي ُف َفَْٔحُز َّٕ ُؿ إِ َِ ًْ َٕ  311 33 [.. َؿْد 

ِرُؾقَن َأْبَْٚءَ   .116 ًْ ََم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ افَُِتَٚب َي ـَ َآَت  346 20 [... ُهؿُ ]افَِّذي

 األعرافسورة 
ََٖتْقا َظَذ َؿْقٍم ]  .117 ائَِٔؾ اْفبَْحَر َؾ ٚ بَِبِْل إِِْسَ َٕ  44 138 [....َوَجَٚوْز

ٔؿَ   .118 َِ اَضَؽ ادُْسَت ْؿ ِِصَ َدنَّ َْلُ ًُ َْؿ َٕ  46 17-16 [ ... ]َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَقْيَتِْل 

قْ ]  .119 ََ َرى َآَمُْقا َواتَّ َُ ـَ َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اف ٍٚت ِم ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ َتْحَْٚ َظ ٍَ ا َف

ََمِء َوإَْرضِ   [...افسَّ

96 77 

ُه  ...]  .120 ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْؿ ِم ُُ  94 59 [...َيٚ َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ فَ

بُِع  ...]  .121 ََم َأتَّ َّٕ ـْ َرِّبِّ إِ  98 203 [...َمٚ ُيقَحك إَِِلَّ ِم

122.  [ ِٜ َٚظ ـِ افسَّ ََٕؽ َظ َُٖفق ٚ ِظَْْد َرِّبِّ  ٚنَ َأيَّ َيْس َٓ ُّ ِْ ََم ِظ َّٕ ُمْرَشَٚهٚ ُؿْؾ إِ

...] 

187 100 

ُرونَ ...]  .123 َُّ ٍَ ْؿ َيَت ُٓ َِّ ًَ َََهَص فَ  119 176 [َؾْٚؿُهِص اف
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َُقنَ ...]  .124 ـَ َيتَّ ِذي َِّ ٚ فِ َٓ ُتُب ـْ َٖ ٍء َؾَس ؾَّ َشْ ـُ  ْٝ ًَ تِل َوِش  135 156 [...َوَرَْحَ

َٖ افَِّذي آتَ   .125 َب َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ ُف ]َواْتُؾ َظ ًَ َْٖتبَ ٚ َؾ َٓ ََِخ ِمْْ َس ْٕ َُْْٔٚه آَيٚتَِْٚ َؾٚ

ِٚويـ[ ٌَ ـَ افْ َٚن ِم َُ َْٔىُٚن َؾ  افنَّ

175 139 

َّٓ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَؽ ]  .126 َؽ َأ ًَ  167 12 [...َؿَٚل َمٚ َمَْ

ِْٕس ْلَُ   .127 ِـّ َواإْلِ ـَ اجْلِ ثًِرا ِم ـَ ََّْؿ  َٓ ٚ جِلَ َٕ ْد َذَرْأ ََ َٓ ]َوَف ُِقٌب  ْؿ ُؿ

 ٍْ قَن َي ُٓ ََ.....] 

179 168 

ْؿ   .128 ُٓ َت يَّ قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ ـْ ُط ـْ َبِْل َآَدَم ِم  176 172 [...]َوإِْذ َأَخَذ َربهَؽ ِم

129.   َّْٚ ـُ  ٚ َّٕ ِٜ إِ ََٔٚم َِ قُفقا َيْقَم اف َُ ٚ َأْن َت َٕ ْد ِٓ ْؿ َؿُٚفقا َبَذ َص ُُ ُٝ بَِربِّ ]َأَفْس

ـْ َهَذا َؽٚؾَِِِغ) ََم 772َظ َّٕ قفُقا إِ َُ كَ ( َأْو َت  [...  َأِْشَ

172-
173 

177 

130.   ٚ  183 180 [...]َوهللِ إَْشََمُء احُلْسَْك َؾْٚدُظقُه َِبَ

131.  [... َٜ ُِقَن اجَلَّْ َٓ َيْدُخ ََمِء َو ْؿ َأْبَقاُب افسَّ تَُّح َْلُ ٍَ  293 40 [... َٓ ُت

َْٔؽ ...]  .132 ٚ إَِف َٕ ٚ ُهْد َّٕ  339 156 [...إِ

133.  [ ُُ ؾِّ َمْسِجٍد َيٚ َبِْل َآَدَم ُخُذوا ِزيَْتَ ـُ  342 31 [...ْؿ ِظَْْد 

 سورة االنفال
ُِقَك َأْو ُُيِْرُجقَك   .134 تُ َْ ُْٔثبُِتقَك َأْو َي

ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ُر بَِؽ افَِّذي ُُ ّْ ]َوإِْذ َي

] ـَ ُر اهللُ َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ  َوَي
30 25 

وا ُأوَفئَِؽ هُ ...]  .135 ََٕكُ ـَ َآَوْوا َو ْؿ َوافَِّذي ٚ َْلُ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ ُؿ اُد

ِريؿٌ  ـَ َرٌة َوِرْزٌق  ٍِ ٌْ  [َم
74 26 

136.  [ ِٛ ِّٔ ـَ افىَّ َٞ ِم َٔز اهللُ اخَلبِٔ ِّ
َٔ
 78 37 [...فِ

ِهُف هللِ َؾِِ٘ن ]  .137 ـُ ـُ  ي قَن افدِّ ُُ ٌٜ َوَي قَن ؾِْتَْ ُُ َٓ َت ُِقُهْؿ َحتَّك   124 39َوَؿٚتِ
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ُِقَن َبِهرٌ  َّ ًْ ْقا َؾِ٘نَّ اهللَ بََِم َي َٓ َت ْٕ  [ا

ِْٔؾ ُتْرِهُبقَن ]  .138 ـْ ِرَبِٚط اخَل ةٍ َوِم ـْ ُؿقَّ ُتْؿ ِم ًْ ْؿ َمٚ اْشَتىَ وا َْلُ َوَأِظده

ؿْ  ـُ  [...بِِف َظُدوَّ اهللِ َوَظُدوَّ
60 127 

ْؿ دَِٚ   .139 ـُ ُشقِل إَِذا َدَظٚ ـَ َآَمُْقا اْشتَِجٔبُقا هللِ َوفِِرَّ َٚ افَِّذي ]َيٚ َأُّيه

ؿْ  ُُ ِٔٔ  [...َُيْ
24 244 

ُِقكَ ]  .140 تُ َْ ُْٔثبُِتقَك َأْو َي
ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ُر بَِؽ افَِّذي ُُ ّْ  312 30 [... َوإِْذ َي

ُف هللِ]  .141 ِه ـُ ـُ  ي قَن افدِّ ُُ ٌٜ َوَي قَن ؾِْتَْ ُُ َٓ َت ُِقُهْؿ َحتَّك   322 39 [...َوَؿٚتِ

 سورة التوبة
قا بََِم ََلْ َيَُْٚفقا ...]  .142  27 47 [...َوََهه

ُذوا َأْحبَ ]   .143 َ ـْ ُدوِن اهللِ اَّتَّ  36 31 [...َٚرُهْؿ َوُرْهَبََٚنُْؿ َأْرَبًٚبٚ ِم

144.  [ ٍٜ ؾِّ ؾِْرَؿ ـُ ـْ  َر ِم ٍَ َٕ  َٓ ْق َِ ًٜ َؾ ٚؾَّ ـَ ُروا  ٍِ َْْٔ
ِمُْقَن فِ ْٗ َٚن اُد ـَ  44 122 [...َوَمٚ 

ًٍْض   .145 َُٔٚء َب
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ِمَُْٚت َب ْٗ ِمُْقَن َواُد ْٗ  70 71 [...]َواُد

146.  [ َٚ َِٔجُدوا َيٚ َأُّيه ِٚر َوْف ٍَّ ُُ ـَ اف ْؿ ِم ُُ َٕ ُِق ـَ َي ُِقا افَِّذي ـَ َآَمُْقا َؿٚتِ افَِّذي

 ًٜ َي ِْ ْؿ ِؽ ُُ  [...ؾِٔ

123 78 

ِْٔف َمٚ َظِْتهْؿ َحِريٌص   .147 َِ ْؿ َظِزيٌز َظ ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ ْد َجَٚء ََ ]َف

ْؿ بِ  ُُ ْٔ َِ ِمَِْغ َرُءوٌف َرِحٔؿ[َظ ْٗ  ْٚدُ

128 108 

ِمَِْغ ]َوافَّذِ   .148 ْٗ ٚ َبْغَ اُد ًَ ِري ٍْ ًرا َوَت ٍْ ـُ اًرا َو ُذوا َمْسِجًدا ِْضَ َ ـَ اَّتَّ ي

 ٚ َٕ َـّ إِْن َأَرْد ٍُ َْٔحِِ ـْ َؿْبُؾ َوَف ـْ َحَٚرَب اهللَ َوَرُشقَفُف ِم َوإِْرَصًٚدا دَِ

ِٚذُبقَن) َُ ُْؿ فَ ُد إَِنَّ َٓ َّٓ احُلْسَْك َواهللُ َيْن ْؿ ؾِِٔف َأَبًدا 727إِ َُ َٓ َت  )

َقى ْس دََ  َْ َس َظَذ افتَّ  [....ِجٌد ُأشِّ

107-
108 

213 
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ـَ ]  .149 َهِٚر َوافَِّذي ْٕ ـَ َوإَ ِٚجِري َٓ ـَ اُد ُفقَن ِم قَن إَوَّ َُ ٚبِ َوافسَّ

قُهْؿ بِِْ٘حَسٍٚن  ًُ َب  [....اتَّ

100 245 

ُٛ ُؿْؾ َأبِٚهللِ ]  .150 ًَ ِْ َٕ َُٕخقُض َو  َّْٚ ـُ ََم  َّٕ َـّ إِ قُف َُ َٔ ْؿ َف ُٓ َْٖفتَ ـْ َش
 َوَفئِ

ِزُئقَن) ْٓ ُْْتْؿ َتْستَ ـُ ْرُتْؿ 65َوَآَيٚتِِف َوَرُشقفِِف  ٍَ ـَ َتِذُروا َؿْد  ًْ َٓ َت )

ؿْ  ُُ َد إِيََمِٕ ًْ  [... َب

65-66 305 

ِمَِْغ َرُءوٌف َرِحٔؿٌ ...]  .151 ْٗ ْؿ بُِٚد ُُ ْٔ َِ  334 128 [َحِريٌص َظ

َغ َواؽْ ]  .152 َِ َٚر َوادَُْٚؾِ ٍَّ ُُ ٚ افَّْبِله َجِٚهِد اف َ ؿْ َيٚ َأُّيه ِٓ ْٔ َِ ْظ َظ ُِ ..] 73 335 

ِٝ افَّْ ]  .153 ـُ اهللِ َوَؿَٚف قُد ُظَزْيٌر اْب ُٓ َٔ  اف
ِٝ ـُ اهللِ َوَؿَٚف  َهَٚرى اَدِسُٔح اْب

....] 

30 365 

ُمقَن ]  .154 َٓ َُيَرِّ َْٔقِم أَِخِر َو َٓ بِٚف ِمُْقَن بِٚهللِ َو ْٗ َٓ ُي ـَ  ُِقا افَِّذي َؿٚتِ

َم اهللُ   [َمٚ َحرَّ

29 376 

َِٔجُدوا َيٚ ]  .155 ِٚر َوْف ٍَّ ُُ ـَ اف ْؿ ِم ُُ َٕ ُِق ـَ َي ُِقا افَِّذي ـَ َآَمُْقا َؿٚتِ َٚ افَِّذي َأُّيه

َِغَ  قا َأنَّ اهللَ َمَع اُدتَّ ُّ َِ ًٜ َواْظ َي ِْ ْؿ ِؽ ُُ  [ؾِٔ

123 78 

ََلَم ]  .156 ـَ َع  َّ َِٖجْرُه َحتَّك َيْس ـَِغ اْشتََجَٚرَك َؾ ـَ اُدْؼِ َوإِْن َأَحٌد ِم

قنَ اهللِ ُثؿَّ َأبْ  ُّ َِ ًْ َٓ َي ُْؿ َؿْقٌم  ََٖنَّ َْٖمَُْف َذفَِؽ بِ ُف َم ٌْ ِِ] 

6 385 

 سورة يونس
َْٔؽ َواْصِزْ ...]  .157 بِْع َمٚ ُيقَحك إَِف  98 109 [...اتَّ

ًْٔئٚ]  .158 َس َص َٓ َيْيُِِؿ افَّْٚ  280 44 [...إِنَّ اهللَ 

ْؿ َوَرُضقا َظْْفُ ..].  .159 ُٓ  327 100 [...َرِِضَ اهللُ َظْْ

َدَؿِٚت افَِّذي]  .160 ِمَِْغ ِْم افهَّ ْٗ ـَ اُد ِظَغ ِم ُزوَن اُدىَّقِّ ِّ ِْ  330 79 [....ـَ َي
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ُِقا]  .161 َـّ ِْٔف َتَق َِ ًَ ُْْتْؿ َآَمُْْتْؿ بِٚهللِ َؾ ـُ  339 84 [... َوَؿَٚل ُمقَشك َيٚ َؿْقِم إِْن 

 سورة ىود
َؽ إِ ...]  .162 ًَ بَ َراَك اتَّ َٕ َْٚ َوَمٚ  َِ ا ِمثْ َّٓ َبَؼً َراَك إِ َٕ ـَ ُهْؿ َمٚ  َّٓ افَِّذي

 [...َأَراِذُفَْٚ

27 34 

َّٓ َظَذ اهللِ ]  .163 ًٓ إِْن َأْجِرَي إِ ِْٔف َمٚ َِ ْؿ َظ ُُ َٓ َأْشَٖفُ  44 29 [...َوَيٚ َؿْقِم 

164.  [ٚ َٓ َّٓ َظَذ اهللِ ِرْزُؿ ٍٜ ِْم إَْرِض إِ ـْ َدابَّ  127 6 [...َوَمٚ ِم

َْٚ إِْبَراِهَٔؿ بِ   .165 ُِ ْد َجَٚءْت ُرُش ََ ى َؿُٚفقا َشََلًمٚ َؿَٚل ]َوَف ْٚفبُْؼَ

ًِْجٍؾ َحٍِْٔذ  َٞ َأْن َجَٚء بِ  [ ... َشََلٌم َؾََم َفبِ

69-70 133 

ٚ َأْو ]  .166 َٕ ُبُد َآَبُٚؤ ًْ َك َمٚ َي ْسُ َٕ ُٛ َأَصََلُتَؽ َتُْٖمُرَك َأْن  ْٔ ًَ َؿُٚفقا َيٚ ُص

َنٚءُ  َٕ َؾ ِْم َأْمَقافَِْٚ َمٚ  ًَ ٍْ َٕ  [...َأْن 

87 208 

 سورة يوسف
ٛه إَِػ َأبَِْٔٚ ِمَّْٚ ]  .167 ُٔقُشُػ َوَأُخقُه َأَح  47 9-8 [....إِْذ َؿُٚفقا َف

ِْْٔل َوَبْغَ إِْخَقِِت ...]  .168 َْٔىُٚن َب َزَغ افنَّ َٕ ِد َأْن  ًْ ـْ َب  47 100 [...ِم

 97 108 [... ]ُؿْؾ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اهللِ َظَذ َبِهَرةٍ   .169

170.  [ ْٔ َِ َُصه َظ َٕ ـُ  ْح َْْٔٚ إَِفَْٔؽ َهَذا َٕ َهِص بََِم َأْوَح ََ ـَ اف َؽ َأْحَس

ٚؾِِِغَ  ٌَ ـَ اف
ِ ـْ َؿبِِِْف َد َٝ ِم ْْ ـُ ْرَآَن َوإِْن  َُ  [اف

3 98 

ِْل]  .171 ًَ َب ـِ اتَّ ٚ َوَم َٕ  102 108 [...ُؿْؾ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اهللِ َظَذ َبِهَرٍة َأ

ةٌ ]  .172 ْؿ ِظْزَ ِٓ َٚن ِْم َؿَهِه ـَ ْد  ََ ُوِِل إَْفَبِٚب  َف ِٕ...] 111 119 

ٚؾُِرون[...]  .173 َُ ْقُم اْف ََ َّٓ اْف ـْ َرْوِح اهللَِّ إِ َُْٖٔس ِم َٓ َي ُف  َّٕ  135 87 إِ

ِْل]  .174 ًَ َب ـِ اتَّ ٚ َوَم َٕ  136 108 [...ُؿْؾ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اهللَِّ َظَذ َبِهَرٍة َأ
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ٚ َظرَ ]  .175 ًٕ َزْفَُْٚه ُؿْرَآ ْٕ ٚ َأ َّٕ ُِقنَ إِ َِ

ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًّٚٔ َف  145 2 [بِ

قنَ ]  .176 ـُ َّٓ َوُهْؿ ُمْؼِ َثُرُهْؿ بِٚهللِ إِ ـْ ـُ َأ ِم ْٗ  177 106 [َوَمٚ ُي

 سورة الرعد
ـه   .177

ئِ َّ ِر اهللِ َتْى ـْ َٓ بِِذ ِر اهللِ َأ ـْ ْؿ بِِذ ُِقَُبُ ـه ُؿ
ئِ َّ ـَ َآَمُْقا َوَتْى ]افَِّذي

ُِقُب[ َُ  اف

28 78 

ـَ َصَزُ ]  .178 ََلةَ َوافَِّذي ِْؿ َوَأَؿُٚمقا افهَّ َٚء َوْجِف َرَبِّ ٌَ  186 22 [... وا اْبتِ

ُٝ َوِظَْْدُه ُأمه افُِتَِٚب[:  .179 ُحقا اهللُ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثبِ ّْ  279 39 ]َي

 إبراىيمسورة 
َٔٚ َوِْم   .180 ْٕ َِٔٚة افده ِٝ ِْم احَل ْقِل افثَّٚبِ ََ ـَ َآَمُْقا بِٚف ُٝ اهللُ افَِّذي ]ُيَثبِّ

 [...َرةِ أَِخ 

27 14 

ؿْ ...]  .181 ُُ َر فَ ٍِ ٌْ َٔ
ْؿ فِ ـُ  39 10 [...َيْدُظق

ْؿ  ]  .182 َ َْلُ َُٔبغِّ
َّٓ بَِِِسِٚن َؿْقِمِف فِ ـْ َرُشقٍل إِ َْٚ ِم ِْ  145 4 [...َوَمٚ َأْرَش

 سورة الحجر
َُِغ[  .183

َٔ ََٔؽ اف
ْٖتِ  41 99 ]َواْظُبْد َربََّؽ َحتَّك َي

ْرَآَن ِظِو ]  .184 َُ ُِقا اف ًَ ـَ َج  51 91 [غَ افَِّذي

ـِغَ ]  .185 ـِ اُدْؼِ َمُر َوَأْظِرْض َظ ْٗ  82 94 [َؾْٚصَدْع بََِم ُت

ِحُٔؿ)]  .186 قُر افرَّ ٍُ ٌَ ٚ اف َٕ بِّْئ ِظَبٚدِي َأِّنِّ َأ ( َوَأنَّ َظَذاِِّب ُهَق 49َٕ

َذاُب إَفُِٔؿ) ًَ  [(52اف

49-50 120 

ـْ ََحٍَ٘ َمْس ]  .187 َهٍٚل ِم ِْ ـْ َص َسَٚن ِم ْٕ َْٚ اإِل َْ َِ ْد َخ ََ ( 26ُْقٍن)َوَف

قِم) ُّ ِٚر افسَّ َٕ ـْ  ـْ َؿْبُؾ ِم َُْٚه ِم َْ َِ  [(27َواجَلٚنَّ َخ

26-27 167 

 سورة النحل
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ْؿ ]  .188 ِٜ َوَجِٚدْْلُ ِٜ احَلَسَْ ِٜ َواَدْقِظَي

َّ ُْ اْدُع إَِػ َشبِِٔؾ َربَِّؽ بِٚحِل

ـُ   [... بِٚفَّتِل ِهَل َأْحَس

125 5 

ـُ  ...]  .189 ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذِّ قنَ َؾْٚش ُّ َِ ًْ َٓ َت  36 43 [ُْْتْؿ 

َق   .190 ُتْؿ َْلُ ـْ َصَزْ
ْثِؾ َمٚ ُظقؿِْبُتْؿ بِِف َوَفئِ ِّ ٚؿُِبقا بِ ًَ ]َوإِْن َظَٚؿْبُتْؿ َؾ

] ـَ ٚبِِري  َخْرٌ فِِهَّ

126 92 

ِٜ احَلَسَْ   .191 ِٜ َواَدْقِظَي
َّ ُْ ْؿ ]اْدُع إَِػ َشبِِٔؾ َربَِّؽ بِٚحِل ِٜ َوَجِٚدْْلُ

 [...ـُ َأْحَس  بِٚفَّتِل ِهلَ 

125 5 

سِ ]  .192 َ فَِِّْٚ َر فُِتَبغِّ ـْ َزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افذِّ ْٕ ُبِر َوَأ َِِّْٔٚت َوافزه  192 44 [... بِٚفَب

ـَ   .193 َٚن ِم ـَ ٚ َوَمٚ  ًٍ َٜ إِْبَراِهَٔؿ َحِْٔ َِّ بِْع ِم َْٔؽ َأِن اتَّ َْْٔٚ إَِف ]ُثؿَّ َأْوَح

ـَِغ[  اُدْؼِ

123 236 

َٜ اهللِ ]  .194 َّ ًْ
ِرُؾقَن ِٕ ًْ  306 83 [...ُثؿَّ ُيُُِْْروََنََٚي

 سورة االسراء
ُفقنَ ]  .195 ٚ إَوَّ َب َِبَ ذَّ ـَ َّٓ َأْن  ْرِشَؾ بََِٚٔيِٚت إِ ُٕ َْٚ َأْن  ًَ  84 59 [...َوَمٚ َمَْ

َّٓ بِٚهللِ ]  .196 َك إِ  93 127 [...َواْصِزْ َوَمٚ َصْزُ

ـْ َأْمِر رَ   .197 وُح ِم وِح ُؿِؾ افره ـِ افره ََٕؽ َظ َُٖفق ـَ ]َوَيْس ِّبِّ َوَمٚ ُأوتُِٔتْؿ ِم

 َّٓ ِؿ إِ ِْ ًِ  َؿًَِِٔل[اف

85 99 

198.  [ َٜ َِ ُِؿ افَقِشٔ قَن إَِػ َرَبِّ ٌُ ـَ َيْدُظقَن َيْبَت  170 57 ...[ُأوَفئَِؽ افَِّذي

َٚن َزُهقًؿٚ...]  .199 ـَ  263 81 [َجَٚء احَلؼه َوَزَهَؼ افَبٚضُِؾ إِنَّ افَبٚضَِؾ 

بَِغ َح ...]  .200 ذِّ ًَ َّْٚ ُم ـُ ًٓ َوَمٚ  َٞ َرُشق ًَ بْ َٕ  289 15 [تَّك 

ٚ َجِديًدا]:  .201 ًَ ِْ قُثقَن َخ ًُ َّْٚ ِظَيًٚمٚ َوُرَؾًٚتٚ َأئَِّْٚ َدَبْ ـُ  295 49 [َوَؿُٚفقا َأئَِذا 
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ِسُدنَّ ِْم إَْرِض ]  .202 ٍْ َْْٔٚ إَِػ َبِْل إِْسائَِٔؾ ِْم افَُِتِٚب َفُت َوَؿَو

بًِرا) ـَ ا  قًّ ُِ َـّ ُظ ُِ ًْ َتْغِ َوَفتَ ْثَْٚ ( ؾَ 4َمرَّ ًَ ٚ َب َُهَ َٓ َِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ُأو

ْؿ ِظَبٚدً  ُُ ْٔ َِ ٍْٖس َصِديٍد فَظ  [....ا َفَْٚ ُأوِِل َب

4-7 247 

 سورة الكيف
203.  [... َٓ ٚ َو ًَل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ َؾ

ِف َأَحًدا[ َبَٚدِة َربِّ ًِ ْك بِ  ُيْؼِ

110 78 

ََِّؽ ]:  .204 ًَ َِ ِٞ  َؾ َذا احَلِدي ِمُْقا َِبَ ْٗ َسَؽ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ إِْن ََلْ ُي ٍْ َٕ َبِٚخٌع 

ٚ ًٍ  [َأَش

6 109 

ـَ ]  .205 ـَ َوُمِْْذِري ي ِ َّٓ ُمبَؼِّ ْرِشُؾ اُدْرَشَِِغ إِ ُٕ  120 56 [...َوَمٚ 

َٚن ]  .206 ـَ َّٓ إِْبَِِٔس  ََدَم َؾَسَجُدوا إِ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ َوإِْذ ُؿ

ِف  ـْ َأْمِر َربِّ َسَؼ َظ ٍَ ِـّ َؾ ـَ اجِل  [...ِم

50 46 

ٍء إِِّنِّ َؾِٚظٌؾ َذفَِؽ َؽًدا)]  .207 َـّ فَِقْ قَف َُ َٓ َت َّٓ َأْن َيَنَٚء 23َو ( إِ

 [...اهللُ

23-24 181 

ْؿ إَِفٌف َواِحٌد ]  .208 ُُ ََم إَِْلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إَِِلَّ َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمثْ َٕ ََم َأ َّٕ  193 110 [... ُؿْؾ إِ

َٓ َيْيُِِؿ َربهَؽ َأَحًدا...]  .209  280 49 [َو

ـه َأْن َتبَِٔد َهِذِه َأَبًدا]  .210 ِسِف َؿَٚل َمٚ َأُط ٍْ ٌ فَِْ  َوَدَخَؾ َجََّْتُف َوُهَق َطَِٚل

ًٜ  َوَمٚ  (35) َّ
َٜ َؿٚئِ َٚظ ـه افسَّ  [... َأُط

35-36 304 

َٓ َيْيُِِؿ َربهَؽ َأَحًدا...]  .211  280 49 [َو

 سورة مريم
ًدا]  .212 ْٓ ـِ َظ َْحَ َذ ِظَْْد افرَّ َ ـِ اَّتَّ َّٓ َم َٜ إِ َٚظ ٍَ قَن افنَّ ُُ ِِ ّْ  80 87 [َٓ َي
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ِْٕس إِنِ ]  .213 ِـّ َواإِل َؼَ اجِل ًْ ُذوا  َيٚ َم ٍُ تُْؿ َأْن َتْْ ًْ  167 33 [.... اْشَتَى

214.  [ ٍٜ َِ ٍْ ِة إِْذ ُؿِِضَ إَْمُر َوُهْؿ ِْم َؽ ِذْرُهْؿ َيْقَم احَلْْسَ ْٕ  300 39 [...َوَأ

ِمُْقنَ ...]  .215 ْٗ َٓ ُي  300 39 [َوُهْؿ 

 سورة طو
َّٓ إِْبَِِٔس :  .216 ََدَم َؾَسَجُدوا إِ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ ]َوإِْذ ُؿ

 [ ...َأَبك

116-
123 

304 

ٌَك)]  .217 ُف َض َّٕ ُف 43اْذَهَبٚ إَِػ ؾِْرَظْقَن إِ َِّ ًَ ًِّْٔٚ فَ ًٓ َف َٓ َفُف َؿْق ق َُ ( َؾ

ُر َأوْ  َـّ  [( 44َُيَْنك) َيَتَذ

43-44 115 

ْؿ َتَٚرًة ]  .218 ُُ ْخِرُج ُٕ  ٚ َٓ ْؿ َوِمْْ ـُ ًُِٔد ُٕ  ٚ َٓ ْؿ َوؾِٔ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َٓ ِمْْ

 [ُأْخَرى

55 294 

 األنبياءسورة 
219.   َّٓ َٓ إِفََف إِ ُف  َّٕ ُٕقِحل إَِفِْٔف َأ  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ ـْ َؿبَِِْؽ ِم َْٚ ِم ِْ ]َوَمٚ َأْرَش

ٚ َؾْٚظُبُدوِن[ َٕ  َأ

25 7 

ٚدَِغَ ]  .220 ًَ ِْ ًٜ فِ َّٓ َرَْحَ ََْٚك إِ ِْ  108 107 [َوَمٚ َأْرَش

ْع دَِٚ ُيقَحك)]  .221 ِّ ُتَؽ َؾْٚشَت ٚ اْخَسْ َٕ َٕٚ اهلل73َُوَأ ِْل َأ َّٕ  190 14-13 [... ( إِ

ْرِش اْشَتَقى]  .222 ًَ ـُ َظَذ اف َْحَ  191 5 [افرَّ

223.  [... ْٔ َِ ُٔدُه َوْظًدا َظ ًِ ُٕ ٍؼ  ِْ َل َخ ٚ َأوَّ َٕ ََم َبَدْأ َّْٚ َؾِٚظِِغَ ـَ ـُ  ٚ َّٕ  296 104 [َْٚ إِ

224.  [ ٚ ُتْؿ َْلَ ْٕ ََّْؿ َأ َٓ ُٛ َج ـْ ُدوِن اهللِ َحَه ُبُدوَن ِم ًْ ْؿ َوَمٚ َت ُُ َّٕ إِ

 [َواِرُدونَ 

98 297 

225.  [ ٚ َٓ ْؿ ِمَّْٚ احُلْسَْك ُأوَفئَِؽ َظْْ ْٝ َْلُ ََ ـَ َشَب -101إِنَّ افَِّذي
102 

317 
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ُدوَن) ًَ ٚ َوهُ 727ُمْب َٓ قَن َحِسَٔس ًُ َّ َٓ َيْس  ) ْٝ َٓ ْؿ ِْم َمٚ اْصتَ

ْؿ َخٚفُِدوَن  ُٓ ُس ٍُ ْٕ  [َأ

ٚدَِغَ ]  .226 ًَ ِْ ًٜ فِ َّٓ َرَْحَ ََْٚك إِ ِْ  332 107 [َوَمٚ َأْرَش

 سورة الحج
ُِقا ]  .227 ًَ ْؿ َواْؾ ُُ قا َواْشُجُدوا َواْظُبُدوا َربَّ ًُ ـَ ـَ َآَمُْقا اْر ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ُِِحقنَ  ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ  [اخَلْرَ َف

77 192 

228.  [ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ْؿ َوَمٚ َج ـُ ِٚدِه ُهَق اْجَتَبٚ َٓ ْؿ َوَجِٚهُدوا ِْم اهللِ َحؼَّ ِج ُُ

ـْ َحَرٍج  ـِ ِم ي  [...ِْم افدِّ

78 236 

ُف افىَّْرُ َأْو ...]  .229 ٍُ ََمِء َؾتَْخَى ـَ افسَّ ََم َخرَّ ِم َّٕ َٖ َُ ْك بِٚهللِ َؾ ـْ ُيْؼِ َوَم

ٍٚن  َُ يُح ِْم َم  [َشِحٍٔؼ َِتِْقي بِِف افرِّ

31 294 

ٚبِئَِغ َوافََّْهَٚرى ]  .230 ـَ َهُٚدوا َوافهَّ ـَ َآَمُْقا َوافَِّذي إِنَّ افَِّذي

 [....َواَدُجقَس 

17 378 

 سورة المؤمنون
ُثقنَ ...]  .231 ًَ ْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيْقِم ُيبْ ِٓ ـْ َوَرائِ  285 100 [َوِم

 سورة النور
قَن ظَ ...]  .232 ٍُ ٚفِ ـَ ُُيَ َْٔحَذِر افَِّذي ِْ ٌٜ َأْو َؾ ْؿ ؾِْتَْ ُٓ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهَٔب

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ُٓ  [ُيِهٔبَ

 ش 63

َْٔىٚنِ ]  .233 قا ُخُىَقاِت افنَّ ًُ َٓ َتتَّبِ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ  60 21 [...َيٚ َأُّيه

ؿْ ]َوَظَد اهللُ   .234 ُُ ـَ َآَمُْقا ِمْْ ُِقا   افَِّذي ِّ ِٚت  َوَظ ٚحِلَ افهَّ

ؿْ  ُٓ َّْ ٍَ َْٔسَتْخِِ  [...َف

55 78 

ْؿ و]  .235 ُُ َر اهللُ فَ ٍِ ٌْ بهقَن َأْن َي
َٓ ُُتِ ُحقا َأ ٍَ قا َوْفَْٔه ٍُ ًْ َٔ  90 22 [...َوْف
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 سورة الفرقان

ِذيًرا]  .236 َٕ َٚدَِغ  ًَ ِْ قَن فِ ُُ ْرَؿَٚن َظَذ َظْبِدِه فَِٔ ٍُ َل اف َٕزَّ  166 1 [َتَبَٚرَك افَِّذي 

ـِ ]  .237 َْحَ  184 63 [...َوِظَبُٚد افرَّ

ْؾ ]  .238 َـّ ِدِه و َوَتَق ّْ قُت َوَشبِّْح بَِح ُّ َٓ َي  186 58 [...َظَذ احَللِّ افَِّذي 

239.  ٚ ًٕ ُنقَن َظَذ إَْرِض َهْق ّْ ـَ َي ـِ افَِّذي َْحَ َٓ ...]َوِظَبُٚد افرَّ ـَ  َوافَِّذي

وا ـَِراًمٚ ِق َمره ٌْ َِّ وا بِٚف وَر َوإَِذا َمره ُدوَن افزه َٓ  [َيْن

63-72 242 

َو ...]  .240 ًْ َْٚ َب ِْ ًَ َٚن َربهَؽ َوَج ـَ وَن َو ًٜ َأَتْهِزُ ًٍْض ؾِْتَْ ْؿ فَِب ُُ

 [َبِهًرا

20 249 

ٚ َوإَِذا ]  .241 ًٕ ُنقَن َظَذ إَْرِض َهْق ّْ ـَ َي ـِ افَِّذي َْحَ َوِظَبُٚد افرَّ

ُِقَن َؿُٚفقا َشََلًمٚ ُؿ اجَلِٚه ُٓ  [َخَٚضَب

63 349 

 سورة الشعراء
ُٕقا]  .242 ق ُُ َّٓ َي َسَؽ َأ ٍْ َٕ ََِّؽ َبِٚخٌع  ًَ ِمِْغَ  َف ْٗ  109 3 [ُم

َهَٚك افبَْحرَ ]  .243 ًَ ْب بِ َْْٔٚ إَِػ ُمقَشك َأِن اْْضِ َْٖوَح  132 66-65 [ ....َؾ

ِذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ ]  .244 ْٕ  156 214 [َوَأ

َٓ َبُْقَن)]  .245 ُع َمٌٚل َو ٍَ َٓ َيْْ ٍٛ 88َيْقَم  ِْ ََ ـْ َأَتك اهللَ بِ َّٓ َم ( إِ

 [َشِِٔؿٍ 

88-89 297 

 لسورة النم
ونَ ]  .246 ُتْؿ ُتْبِكُ ْٕ َٜ َوَأ ِٚحَن ٍَ ُْٖتقَن افْ ْقِمِف َأَت ََ  43 55-54 ...[َوُفقًضٚ إِْذ َؿَٚل فِ

ـْ َفُدْن َحٍُِٔؿ َظِِٔؿٍ ]  .247 ْرَآَن ِم َُ ََّك اف َِ ََّٕؽ َفُت  52 6 [َوإِ

َّٓ اهللُ  .248 َٛ إِ ْٔ ٌَ ََمَواِت َوإَْرِض اف ـْ ِْم افسَّ ُؿ َم َِ ًْ َٓ َي  101 65 [...]ُؿْؾ 
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ِزيُز احَلُُِٔؿ)  .249 ًَ َٕٚ اهللُ اف ُف َأ َّٕ ََِمَّ 9]َيٚ ُمقَشك إِ ( َوَأفِْؼ َظَهَٚك َؾ

 [... َرَآَهٚ

9-10 134 

250.   ٚ ك َآهللُ َخْرٌ َأمَّ ٍَ ـَ اْصَى ُد هللِ َوَشََلٌم َظَذ ِظبَِٚدِه افَِّذي ّْ ]ُؿِؾ احَل

قَن) ـُ ََمَواِت َوإَْرَض 59ُيْؼِ َؼ افسَّ َِ ـْ َخ  [... ( َأمَّ

59-60 176 

 سورة القصص
ي ]  .251 ـْ إِفٍَف َؽْرِ ْؿ ِم ُُ ُٝ فَ ّْ

ٚ ادَََلُ َمٚ َظِِ َ  116 38 [...َوَؿَٚل ؾِْرَظْقُن َيٚ َأُّيه

قَن َأْهَقاَءُهْؿ ]  .252 ًُ ََم َيتَّبِ َّٕ ْؿ َأ َِ  198 50 [...َؾِْ٘ن ََلْ َيْستَِجُٔبقا فََؽ َؾْٚظ

 كبوتنسورة الع
ُس َأْن يُ 7]اَل)  .253 َٛ افَّْٚ قُفقا َآَمَّْٚ ْسَ ( َأَحِس َُ قا َأْن َي  249 3-1 [....ـُ

قا َأْن   .254 ـُ ُس َأْن ُيْسَ َٛ افَّْٚ قُفقايَ  ]َأَحِس  104 2 [... َآَمَّْٚ َُ

رِ ...]  .255 َُ ْحَنِٚء َواُدْْ ٍَ ـِ اف ك َظ َٓ ََلَة َتْْ ََلَة إِنَّ افهَّ  21 45 [...َأؿِِؿ افهَّ

 سورة الروم
وُم)7]اَل)  .256 ِٝ افره ِد ( ِْم 2( ُؽَِِب ًْ ـْ َب َٕك إَْرِض َوُهْؿ ِم َأْد

ُِِبقنَ  ٌْ ْؿ َشَٔ ِٓ بِ َِ  [...َؽ

1-4 20 

َتُْقنَ ]  .257 ٍْ َٓ ُي قُفقا َآَمَّْٚ َوُهْؿ  َُ قا َأْن َي ـُ ُس َأْن ُيْسَ َٛ افَّْٚ  14 2 [َأَحِس

َب بِٚحَلؼِّ ]  .258 ذَّ ـَ ِذًبٚ َأْو  ـَ ـِ اْؾَسَى َظَذ اهللِ  َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط  303 68 [... َوَم

وُم)...]  .259 ِٝ افره ْؿ 2ُؽَِِب ِٓ بِ َِ ِد َؽ ًْ ـْ َب َٕك إَْرِض َوُهْؿ ِم ( ِْم َأْد

ُِِبقَن) ٌْ َٔ ُد 3َش ًْ ـْ َب ـْ َؿْبُؾ َوِم  [...( ِْم بِْوِع ِشَِْغ هللِ إَْمُر ِم

2-4 20 

 سورة لقمان
تَّبُِع مَ   .260 َٕ َزَل اهللَُّ َؿُٚفقا َبْؾ  ْٕ قا َمٚ َأ ًُ بِ ُؿ اتَّ ِْٔف ]َوإَِذا ؿَِٔؾ َْلُ َِ ٚ َظ َٕ ٚ َوَجْد

ٚ َٕ  [ ...آَبَٚء

21 37 
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ٌؿ َظئِؿٌ ...]  .261 ِْ َك فَُي ْ ْك بِٚهللِ إِنَّ افؼِّ َٓ ُتْؼِ  79 13 [َيٚ ُبَْلَّ 

 األحزابسورة 
َٚن َيْرُجق اهللَ   .262 ـَ ـْ  ٌٜ دَِ ْؿ ِْم َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ َف

َْٔقَم ا ـَ َواف َر اهللَ  ـَ  ثًِرأَِخَر َوَذ

 ث 21

ك اهللُ ]  .263 ٍَ ـَ ا َو ْ َيَُْٚفقا َخْرً ْؿ ََل ِٓ ْٔيِ ٌَ ُروا بِ ٍَ ـَ ـَ  َوَردَّ اهللُ افَِّذي

ٚ َظِزيًزا َٚن اهللُ َؿِقيًّ ـَ َتَٚل َو َِ ِمَِْغ اف ْٗ  [اُد

25 26 

َْٚ اهللَ]  .264 ًْ َْٔتَْٚ َأَض قُفقَن َيٚ َف َُ ِر َي ْؿ ِْم افَّْٚ ُٓ ُٛ ُوُجقُه َِّ ََ  َيْقَم ُت

 ًْ َٓ َوَأَض ُشق  [.... َْٚ افرَّ

66-68 37 

265.  [...] ًٓ ق ُٓ ُِقًمٚ َج َٚن َط ـَ ُف  َّٕ َسُٚن إِ ْٕ ٚ اإِل َٓ َِ  42 97 َوََحَ

بََِٔل ]  .266 ٚ افسَّ َٕ ق ِه ََٖض ٚ َؾ َٕ اَء َزَ ـُ َْٚ َشَٚدَتَْٚ َو ًْ ٚ َأَض َّٕ َْٚ إِ  56 67 [َوَؿُٚفقا َربَّ

ََمَواِت َوإَ ]  .267 َٜ َظَذ افسَّ َٕ ٚ َظَرْضَْٚ إََمٚ َّٕ  76 72 [ْرضِ إِ

ِمَِْغ َرِحًَٔم ...]  .268 ْٗ َٚن بِْٚدُ ـَ  136 43 [َو

ـُ   .269 ـَ َآَمُْقا اْذ ٚ افَِّذي َ ثًِرا)]َيٚ َأُّيه ـَ ًرا  ـْ ُحقُه َوَشبِّ (47ُروا اهللَ ِذ

َرًة َوَأِصًَٔل  ُْ  [ُب

41-42 192 

ـَ ]  .270 ٚ افَِّذي َ ِهقَن َظَذ افَّْبِلِّ َيٚ َأُّيه َتُف ُيَه َُ ِهقا  إِنَّ اهللَ َوَمََلئِ َآَمُْقا َص

قا َتْسًَِِٔم  ُّ ِِّ ِْٔف َوَش َِ  [َظ

56 203 

تًَِٔل[  .271 َْ ُِقا َت قا ُأِخُذوا َوُؿتِّ ٍُ َِ قَِٕغ َأْيَََْم ُث ًُ ِْ  324 61 ]َم

ْؿ َيٚ َأهْ ]  .272 ُٓ ٌٜ ِمْْ ٍَ ْٝ َضٚئِ ْؿ َوإِْذ َؿَٚف ُُ َٚم فَ ََ َٓ ُم  328 13 [...َؾ َيْثِرَب 

273.  [ َُ ـْ ََلْ َيَْْتِف اُدَْٚؾِ
ُِقَِبِْؿ َمَرٌض َفئِ ـَ ِْم ُؿ  330 60 [... قَن َوافَِّذي

ْؿ ]  .274 ِٓ َِٔٚصٔ ـْ َص ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب ِم ـَ َطَٚهُروُهْؿ ِم َزَل افَِّذي ْٕ  345 27-26َوَأ
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(ٚ ًَ وَن َؾِري ِِسُ

ْٖ ُِقَن َوَت ُت َْ ٚ َت ًَ َٛ َؾِري ْظ ُِقَِبُِؿ افره ( 26َوَؿَذَف ِْم ُؿ

ؿْ  ُٓ ْؿ َأْرَض ُُ ْؿ َوِدَيَٚرُهْؿ َوَأمْ  َوَأْوَرَث  [...َقاَْلُ

 سورة سبأ
ِذيراً ]  .275 َٕ ِس َبِنرًا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ ـَ  َّٓ َْٚك إِ ِْ  150 28 [َومٚ َأْرَش

ْؿ َؿُٚفقا  ...]  .276 ُُ ُِقَِبِْؿ َؿُٚفقا َمَٚذا َؿَٚل َربه ـْ ُؿ َع َظ َِِّذي -ُؾزِّ  فِ

بِرُ  -َؿَٚل  َُ ِعه اف ًَ  [احَلؼَّ َوُهَق اف

23 188 

ُٔد َجَٚء ا...]  .277 ًِ  365 49 [حَلؼه َوَمٚ ُيبِْدُئ افَبٚضُِؾ َوَمٚ ُي

 سورة فاطر
ََم َيْدُظق ِحْزَبُف ]  .278 َّٕ ا إِ ُِذوُه َظُدوًّ ْؿ َظُدوٌّ َؾَّٚتَّ ُُ َْٔىَٚن َف إِنَّ افنَّ

ًِرِ 
ـْ َأْصَحِٚب افسَّ ُٕقا ِم ق ُُ َٔ

 [فِ

6 59 

ُِِؿ افىَّ ...]   .279 َُ ُد اف ًَ ِْٔف َيْه ٚ إَِف ًً ُة َْجِٔ ًِزَّ ُٛ وَ هللِ اف ُؾ ِّٔ َّ ًَ اف

فُ  ًُ ٚفُِح َيْرَؾ  [...افهَّ

10 189 

 سورة يس
َيَٚم َوِهَل ]  .280 ًِ ِٔل اف ـْ َُيْ ُف َؿَٚل َم ََ ِْ َِِٕسَ َخ َب َفَْٚ َمَثًَل َو َوَْضَ

 [َرِمٔؿٌ 

78 311 

 سورة ص
ٚؾُِروَن َهَذا َشِٚحٌر ]  .281 َُ ْؿ َوَؿَٚل اف ُٓ َوَظِجُبقا َأْن َجَٚءُهْؿ ُمِْْذٌر ِمْْ

اٌب  ذَّ  [ـَ

4 24 

ـْ ضٍِغ)]   .282 ا ِم ِٜ إِِّنِّ َخٚفٌِؼ َبَؼً َُ ََلئِ َّ ِْ ( َؾَِ٘ذا 77إِْذ َؿَٚل َربهَؽ فِ

ـَ  قا َفُف َشِٚجِدي ًُ ََ ـْ ُروِحل َؾ ُٝ ؾِِٔف ِم ْخ ٍَ َٕ ْيُتُف َو  [َشقَّ

71-76 34 

ـْ ...]:  .283 ََحٍد ِم ِٕ ٌِل 
َٓ َيْْبَ  ٚ ًُ ِْ ْٛ ِِل ُم ْر ِِل َوَه ٍِ  171 35َربِّ اْؽ
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ًِْدي  [...َب

 سورة الزمر
َُقنَ ]  .284 ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ ًّٚٔ َؽْرَ ِذي ِظَقٍج َف ٚ َظَربِ ًٕ  145 28 [ُؿْرَآ

ْؿ ...]  .285 ُُ ْؿ ُرُشٌؾ ِمْْ ُُ ْٖتِ  168 71 [...َأََلْ َي

ٌَٔٚم َيُْْيُروَن[ ...]  .286
َخ ؾِِٔف ُأْخَرى َؾَِ٘ذا ُهْؿ ؿِ ٍِ ُٕ  294 68 ُثؿَّ 

ـْ ُدوِِٕف ...]  .287 ُذوا ِم َ ـَ اَّتَّ ٚ إَِػ َوافَِّذي َٕ ُبق رِّ ََ ُٔ
َّٓ فِ ُبُدُهْؿ إِ ًْ َٕ ََٔٚء َمٚ 

 َأْوفِ

ك ٍَ  [...اهللِ ُزْف

3 309 

 سورة غافر
 سورة فصمت

ِحِٔؿ)7]حؿ)  .288 ـِ افرَّ َْحَ ـَ افرَّ ْٝ َآَيُٚتُف 2( َتِْْزيٌؾ ِم َِ ( ـَِتٌٚب ُؾهِّ

ًّٔٚ ل ٚ َظَربِ ًٕ  [... ُؿْرَآ

1-5 86 

ـُ ...]  .289  332 34 [...اْدَؾْع بِٚفَّتِل ِهَل َأْحَس

 سورة الشورى
ِّٔئَِٚت   .290 ـِ افسَّ ق َظ ٍُ ًْ ـْ ِظَبِٚدِه َوَي َٜ َظ َبُؾ افتَّْقَب َْ ]َوُهَق افَِّذي َي

ُِقَن[ ًَ ٍْ ُؿ َمٚ َت َِ ًْ  َوَي

25 39 

ُروا بِٚهللِ   .291 ٍَ ـَ ُْؿ  َّٓ َأَنَّ ْؿ إِ ُِٚتُ ََ ٍَ َٕ ْؿ  ُٓ بََؾ ِمْْ َْ ْؿ َأْن ُت ُٓ ًَ ]َوَمٚ َمَْ

 [...َوبَِرُشقفِِف 

45 78 

َٝ َتْدِري]  .292 ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر َْْٔٚ إَِفَْٔؽ ُروًحٚ ِم َذفَِؽ َأْوَح ـَ  98 52 [...َو

ْٔفِ ]  .293 َِ ْؿ َظِزيٌز َظ ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ ْد َجَٚء ََ  108 128 [... َف

ُٔع افبَِهُر[...]  .294 ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ ثِِِْف َشْ ِّ ـَ َْٔس   185 11 َف

ـَ اهللِ وَ   .295 َزِ ]َوَأَذاٌن ِم ـْ ِّٟ إَ ِس َيْقَم احَل  237 3 [...َرُشقفِِف إَِػ افَّْٚ
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ُؿقا ؾِِٔف...]  .296 رَّ ٍَ َٓ َتَت ـَ َو ي قا افدِّ ُّ  256 13 [...َأؿِٔ

ِحٔؿِ 7حؿ)]  .297 ـِ افرَّ َْحَ ـَ افرَّ  316 2-1 [( َتِْْزيٌؾ ِم

ِٜ َظٚدٍ   .298 ََ ًٜ ِمْثَؾ َصِٚظ ََ ْؿ َصِٚظ ُُ َذْرُت ْٕ ْؾ َأ َُ ]َؾِْ٘ن َأْظَرُضقا َؾ

قدَ وَ  ُّ  [َث

13 316 

ـْ َظْزِم إُُمقرِ ]  .299
ِ َر إِنَّ َذفَِؽ َد ٍَ ـْ َصَزَ َوَؽ  320 43 [َوَدَ

 سورة الزخرف
قَن[  .300 ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي َٖ َـّ اهللُ َؾ قُف َُ َٔ ْؿ َف ُٓ ََ َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ َْٖفَت ـْ َش

 177 87 ]َوَفئِ

 سورة الجاثية
ُف َهَقاُه ]  .301 َذ إَِْلَ َ ـِ اَّتَّ َٝ َم  198 23 [...َأَؾَرَأْي

ْحَٔٚ َومَ ]  .302 َٕ قُت َو ُّ َٕ  َٚٔ ْٕ َُٔٚتَْٚ افده َّٓ َح َّٓ َوَؿُٚفقا َمٚ ِهَل إِ َْٚ إِ ُُ ٚ ُُّيِِْ

ْهرُ   [...افدَّ

24 309 

 سورة االحقاف
ُشؾِ ]  .303 ـَ افره ْزِم ِم ًَ ََم َصَزَ ُأوفُق اف ـَ  111 35 [...َؾْٚصِزْ 

ِْٕذُرواَوافَّذِ ...]  .304 ُروا َظَمَّ ُأ ٍَ ـَ ـَ  رِ  ي ًْ  304 3 [ُضقنَ ُم

 سورة محمد
َّٓ اهللُ]  .305 َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ  98 19 [...َؾْٚظ

306.  [ ْٝ ْؿ َوُيَثبِّ ـُ وا اهللَ َيُْْكْ ـَ َآَمُْقا إِْن َتُْْكُ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ؿْ  ُُ  [َأْؿَداَم

7 264 

ؿْ ]  .307 َْٖحَبَط َأْظََمَْلُ َزَل اهللُ َؾ ْٕ ِرُهقا َمٚ َأ ـَ ُْؿ  ََٖنَّ  305 9 [َذفَِؽ بِ

 سورة الفتح
ْؿ ]  .308 ُٓ َْْٔ ُٚء َب ِٚر ُرََحَ ٍَّ ُُ اُء َظَذ اف ُف َأِصدَّ ًَ ـَ َم ٌد َرُشقُل اهللِ َوافَِّذي َّّ  249 29ُِمَ
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...] 

ٚ َؾتَْحَْٚ فََؽ َؾتًْحٚ ُمبًِْٔٚ]  .309 َّٕ  321 1 [إِ

 سورة الحجرات
ِمُْقَن إِْخَقٌة   .310 ْٗ ََم اُد َّٕ  86 10 [...]إِ

تَ ]  .311 ٍَ ِمَِْغ اْؿَتتَ َوإِْن َضٚئِ ْٗ ـَ اُد ََم ِٚن ِم ُٓ َْْٔ َْٖصُِِحقا َب  251 9 [... ُِقا َؾ

 سورة الذاريات
ُبُدوِن[  .312 ًْ َٔ

َّٓ فِ َْٕس إِ َـّ َواإِل ُٝ اجِل َْ َِ  81 56 ]َوَمٚ َخ

 سورة النجم
ـِ اَْلَقى)]  .313 َّٓ َوْحٌل ُيقَحك( إِ 3َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ  81 4-3 [ْن ُهَق إِ

ُف ُهَق رَ ]  .314 َّٕ َرىَوَأ ًْ  309 49 [به افنِّ

 سورة القمر
ُر)]  .315 َّ ََ َْٕنؼَّ اف ُٜ َوا َٚظ ِٝ افسَّ َب ِرُضقا 7اْؿَسَ ًْ ًٜ ُي ( َوإِْن َيَرْوا َآَي

( رٌّ
ِّ قُفقا ِشْحٌر ُمْسَت َُ قا َأْهَقاَءُهْؿ 2َوَي ًُ َب ُبقا َواتَّ ذَّ ـَ  [...( َو

1-3 318 

ٍر)  .316 ًُ ِر ( َيقْ 47]إِنَّ ادُْجِرِمَغ ِْم َضََلٍل َوُش َم ُيْسَحُبقَن ِْم افَّْٚ

ََرَ  ْؿ ُذوُؿقا َمسَّ َش ِٓ  [....َظَذ ُوُجقِه

47-49 131 

 سورة الرحمن
َٕٚرٍ ]  .317 ـْ  ـْ َمِٚرٍج ِم َؼ اجَلٚنَّ ِم َِ  168 15 [َوَخ

ُذوا ]  .318 ٍُ تُْؿ َأْن َتْْ ًْ ِْٕس إِِن اْشَتَى ِـّ َواإِل َؼَ اجِل ًْ  169 33 [.....َيٚ َم

 سورة الواقعة
319.  [ ًَ ُبقنَ َوََتْ ذِّ َُ ْؿ ُت ُُ َّٕ ْؿ َأ ُُ  180 82 [ُِقَن ِرْزَؿ

 سورة الحديد
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320.  [... ًٜ َّٔ

َتْبََْٚهٚ َرْهَبِٕٚ ـَ ؿْ  اْبَتَدُظقَهٚ َمٚ  ِٓ ْٔ  242 27 [... ََف

تِْح َوَؿَٚتَؾ ...]  .321 ٍَ ـْ َؿْبِؾ اف َؼ ِم ٍَ ْٕ ـْ َأ ْؿ َم ُُ  247 10 [...َٓ َيْسَتِقي ِمْْ

 سورة المجادلة
َٓ ََتُِد َؿْقمً   .322 ِمُْقَن بِٚهللِ َوافَْٔقِم أَِخرِ ] ْٗ  70 22 [...ٚ ُي

َِْؿ ...]  .323 ًِ ـَ ُأوُتقا افْ ْؿ َوافَِّذي ُُ ـَ آَمُْقا ِمْْ َيْرَؾِع اهللَُّ افَِّذي

 [...َدَرَجٍٚت 

11 151 

ُسقُه   .324 َٕ ُِقا َأْحَهُٚه اهللُ َو ِّ ْؿ بََِم َظ ُٓ َُْٔبِّئُ ٚ َؾ ًً ُؿ اهللُ َْجِٔ ُٓ ثُ ًَ ]َيْقَم َيْب

ٌٔد[َواهللُ  ِٓ ٍء َص ؾِّ َشْ ـُ  َظَذ 

6 294 

 سورة الحشر
قا...]  .325 ُٓ تَ ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ  ؾ 7 [...َوَمٚ َآَتٚ

ُروا]  .326 ٍَ ـَ ـَ  ْخَقاَِنُِؿ افَِّذي قفُقَن إِلِ َُ قا َي َُ َٚؾ َٕ ـَ   27 11 [...َأََلْ َتر إَِػ افَِّذي

ـْ َأْهؾِ ُهَق افَِّذي َأْخَرَج افَّ ]  .327 ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ   344 2 [...ِذي

 سورة الممتحنة
ََٔٚء ]  .328

ْؿ َأْوفِ ـُ ي َوَظُدوَّ َٓ َتتَِّخُذوا َظُدوِّ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ  236 1 [...َيٚ َأُّيه

ٌٜ ِْم إِ ]  .329 ْؿ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ ْٝ فَ َٕ ٚ ـَ ُف َؿْد  ًَ ـَ َم  236 4 [...ْبَراِهَٔؿ َوافَِّذي

 سورة الصف
ِرَه ُيرِ ]  .330 ـَ ُٕقِرِه َوَفْق  ْؿ َواهللُ ُمتِؿه  ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ بِ ُئقا  ٍِ ُٔىْ

يُدوَن فِ

ٚؾُِرونَ  َُ  [اف

8 55 

ْقا َآَبَٚءُهْؿ َضٚفِّغَ ]  .331 ٍَ ُْؿ َأْف  56 69 [إَِنَّ

َْٕهِٚري إَِػ اهللِ َؿَٚل ...]  .332 ـْ َأ َغ َم َِْحَقاِريِّ ـُ َمْرَيَؿ فِ َؿَٚل ِظَٔسك اْب

ق َْٕهٚرُ احَلَقاِريه ـُ َأ ْح َٕ   [...َن 

14 362 
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ائَِٔؾ إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ ]  .333 ـُ َمْرَيَؿ َيٚ َبِْل إِِْسَ َوإِْذ َؿَٚل ِظَٔسك اْب

ْؿ  ُُ ْٔ  [...إَِف

6 362 

 سورة المنافقون
334.  [ َٓ ْؿ  ُٓ ُِقَِبِْؿ َؾ ُروا َؾُىبَِع َظَذ ُؿ ٍَ ـَ ُْؿ َآَمُْقا ُثؿَّ  َذفَِؽ بََِٖنَّ

قنَ  ُٓ ََ ٍْ  [َي

3 305 

ٚ إََذلَّ ...]  .335 َٓ َـّ إََظزه ِمْْ ُْٔخِرَج  َف
ِٜ َْٚ إَِػ اَدِديَْ ًْ ـْ َرَج

 332 8 [...َفئِ

َُقنَ ]  .336  334 1 [...إَِذا َجَٚءَك اُدَْٚؾِ

ٌٛ ُمَسََّْدٌة ...]  .337 ُْؿ ُخُن ََٖنَّ  336 4 [...ـَ

 سورة التحريم
ْؿ َوَأْهِِ ]  .338 ُُ َس ٍُ ْٕ ـَ َآَمُْقا ُؿقا َأ ٚ افَِّذي َ ًٚرا َيٚ َأُّيه َٕ ْؿ  ُُ ٔ...] 6 157 

 سورة الممك
339.  [ ٚ َٓ ًٓ َؾْٚمُنقا ِْم َمَْٚـِبِ ُؿ إَْرَض َذُفق ُُ َؾ َف ًَ ُهَق افَِّذي َج

ِْٔف افْهُنقرُ  ـْ ِرْزؿِِف َوإَِف ُِقا ِم ـُ  [َو

15 126 

 سورة القمم
ٍؼ َظئِؿٍ ]  .340 ُِ ًَذ ُخ ََّٕؽ َف  315 4 [َوإِ

 سورة الجن
َٚن ِرَجٌٚل ]  .341 ـَ ُف  َّٕ ِـّ  َوَأ ـَ اجِل قُذوَن بِِرَجٍٚل ِم ًُ ِْٕس َي ـَ اإِل ِم

ٚ ًَ  [َؾَزاُدوُهْؿ َرَه

6 173 

َِؿَ ]  .342 ـْ َأْش َّ ِٚشُىقَن َؾ ََ قَن َوِمَّْٚ اف ُّ
ٚ ِمَّْٚ ادُْسِِ َّٕ ْوا  َوَأ رَّ ُٖوَفئَِؽ َُتَ َؾ

 [... َرَصًدا

14-15 170 

343.  [ َّْٚ ـُ قَن َوِمَّْٚ ُدوَن َذفَِؽ  ٚحِلُ ٚ ِمَّْٚ افهَّ َّٕ  170 11 [َضَرائَِؼ ؿَِدًداَوَأ
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ًٕٚ َظَجًبٚ)...]:  .344 َْٚ ُؿْرَآ ًْ

ِّ ٚ َش َّٕ ْصِد َؾَآَم7َّْٚإِ  171 2-1 [ ...( َُّيِْدي إَِػ افره

ِـّ ]  .345 ـَ اجِل ٌر ِم ٍَ َٕ َع  َّ ُف اْشَت َّٕ  171 1 [...ُؿْؾ ُأوِحَل إَِِلَّ َأ

ُف َدَّٚ َؿَٚم َظبُْد اهللِ َيْدُظقهُ ]  .346 َّٕ  184 19 [...َوَأ

ْٔبِِف َأَحًدا)ظَ ]  .347 ُر َظَذ َؽ ِٓ ِٛ َؾََل ُييْ ْٔ ٌَ ُ اف َٙ 26َِٚل ـِ اْرَت َّٓ َم ( إِ

ـْ َبْغِ َيَديْ  ُُِؽ ِم ُف َيْس َّٕ ـْ َرُشقٍل َؾِ٘ ِف َرَصًداِم ٍِ ِْ ـْ َخ  [ِف َوِم

26-27 385 

 سورة المزمل
قُفقَن َواْهُجْرُهْؿ َهْجًرا َْجًَِٔل ]  .348 َُ  84 10 [َواْصِزْ َظَذ َمٚ َي

ُؾ)يَ ]  .349 مِّ ٚ اُدزَّ َ َّٓ َؿًَِِٔل)7ٚ َأُّيه َْٔؾ إِ َِّ َُْص ِمُْْف 2( ُؿِؿ اف ْٕ ُف َأِو ا ٍَ ( ِْٕه

ْرَآَن َتْرتًَِٔل)3َؿًَِِٔل) َُ ِْٔف َوَرتِِّؾ اف َِ َْٔؽ 4( َأْو ِزْد َظ َِ َِل َظ ِْ ٚ َشُْ َّٕ ( إِ

ًَٔل  َِ ًٓ َث  [َؿْق

1-5 313 

 سورة المدثر
ْٝ رَ   .350 َسَب ـَ ٍس بََِم  ٍْ َٕ ؾه  ـُ [( ٌٜ ِغ)38ِهَْٔ ِّ

َٔ َّٓ َأْصَحَٚب اف ( 39( إِ

ٍت َيَتَسَٚءُفقنَ   [... ِْم َجَّْٚ

38-47 281 

ُر)]  .351 ثِّ َٚ اُددَّ ِذْر)7َيَٚأُّيه ْٕ َٖ )2( ُؿْؿ َؾ ْ زِّ َُ ََٔٚبَؽ 3( َوَربََّؽ َؾ
( َوثِ

ْر) ِّٓ ْجَز َؾْٚهُجْر)4َؾَى ثُِر)5( َوافره ُْ ـْ َتْستَ َٓ َْتُْْ ( َوفَِربَِّؽ 6( َو

 [ِزْ َؾْٚص 

1-7 313 

 سورة القيامة
َجَؾ بِفِ ]  .352 ًْ ََٕؽ فَِت ْك بِِف فَِسٚ رِّ فُ *َٓ ُُتَ َٕ ُف َوُؿْرَآ ًَ َْْٔٚ َْجْ َِ  52 18-160 [...إِنَّ َظ

َجَؾ بِفِ ]  .353 ًْ ََٕؽ فَِت ْك بِِف فَِسٚ رِّ  81 18-16 [ ....َٓ ُُتَ

 سورة النازعات
َّْٚ ِظيًَٚمٚ 72َأئَِّْٚ َدَْرُدوُدوَن ِْم احَلٚؾَِرِة)...]  .354 ـُ  102 11-10( َأئَِذا 
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ِخَرًة) َٕ77 )] 

ِخَرةً ]  .355 َٕ َّْٚ ِظيًَٚمٚ  ـُ  102 11 [َأئَِذا 

 سورة المطففين
ٍغ)]  .356 ل ِشجِّ ٍِ ِٚر َف جَّ ٍُ َلَّ إِنَّ ـَِتَٚب اف ( َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ 7ـَ

ٌغ)ِش   [(9( ـَِتٌٚب َمْرُؿقٌم)8جِّ

7-9 293 

َلَّ إِنَّ ـَِتَٚب إَْبرَ ]  .357 ِّٔغَ ـَ ِِّ ل ِظ ٍِ  293 18 [اِر َف

 سورة االنشقاق
ُٛ ِحَسًٚبٚ َيِسًرا ]  .358  146 8 [َؾَسْقَف َُيََٚش

 سورة الغاشية
359.  :[( ْٝ ََ َْٔػ ُخِِ ـَ ََمِء 77َأَؾََل َيُْْيُروَن إَِػ اإِلبِِؾ  ( َوإَِػ افسَّ

( ْٝ ًَ
َْٔػ ُرؾِ )78ـَ ْٝ ِهَب ُٕ َْٔػ  ـَ ( َوإَِػ 79( َوإَِػ اجِلَبِٚل 

)إَ  ْٝ َْٔػ ُشىَِح ـَ  [(22ْرِض 

20 10 

 سورة الميل
ََك]  .360 ـْ َأْظَىك َواتَّ ٚ َم َٖمَّ  279 5 [َؾ

 سورة العمق
ََِؼ ]  .361  317 1 [اْؿَرْأ بِْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي َخ

َرمُ ]  .362 ـْ  64 3 [اْؿَرْأ َوَربهَؽ إَ

َؼ)اْؿَرْأ بِ ]  .363 َِ ـْ َخ (7ْٚشِؿ َربَِّؽ افَِّذي َخ َسَٚن ِم ْٕ ََِؼ اإِل

 َِ َرمُ (2ٍؼ)َظ ـْ  [اْؿَرْأ َوَربهَؽ إَ

1-3 312 

 سورة البينة
ٚءَ   .364 ٍَ ـَ ُحَْ ي ُبُدوا اهللَ ُّمِِِْهَغ َفُف افدِّ ًْ َٔ

َّٓ فِ  239 5 [...]َوَمٚ ُأِمُروا إِ
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 سورة الكافرون

ٚؾُِروَن)]  .365 َُ َٚ اف ُبُدونَ 7ُؿْؾ َيٚ َأُّيه ًْ َٓ َأْظُبُد َمٚ َت  ) ... ] 1-3 84 

 سورة المسد
366.  [ َّٛ ٍٛ َوَت ْٝ َيَدا َأِِّب َْلَ  84 1 [َتبَّ

 سورة االخبلص
ُد ]  .367 َّ  101 2-1 [ُؿْؾ ُهَق اهللَُّ َأَحٌد اهللَُّ افهَّ

ًقا َأَحٌد  ََلْ َيِِد]  .368 ٍُ ـُ ـْ فَُف  ُُ  101 3 [َوََلْ ُيقَفْد َوََلْ َي

ًقا َأَحٌد ]  .369 ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ  101 4 [ َوََلْ َي
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 رقم الصفحة الحديث

نَّةي }  ـي اٍلجى ، فىًإفَّ مىٍكًعدىكي ، كىآؿى يىاًسرو كا آؿى عىمَّارو  83 {أىٍبًشري
ـٍ اٍلقيٍرآفى }  مىٍيًي  169 ...{أىتىاًني دىاًعي اٍلًجفّْ فىذىىىٍبتي مىعىوي فىقىرىٍأتي عى
ـى اٍلًجفُّ }  ًنٍع ٍفدي ًجفّْ نىًصيًبيفى كى  170 ...{فىسىأىليكًني الزَّادى  أىتىاًني كى
ذى النَّاسي }  مُّكا رؤكسان اتَّخى مُّكا كىأىضى ، فىضى ، فىسيًئميكا فىأىٍفتىٍكا ًبغىٍيًر ًعٍمـو يَّاالن  99 { جي
اًحًبيىا؟}  مىى صى ٍكفى ىىًذًه ىىيّْنىةن عى  137 ...{أىتيرى
 357 ...{اٍليىييكًد، ًمفى  أينىاسه   النًَّبيَّ  أىتىى} 
ؿو قىٍد شىًربى قىاؿى  يى النًَّبيُّ أيتً }   90 {...{اٍضًربيكهي }  :ًبرىجي
ا النَّاسً  ًفي اٍثنىتىافً }   307 ...{كيٍفره  ًبًيـٍ  ىيمى
ًتي كيمَّيىا}  بلى  204 ...{"أىٍجعىؿي لىؾى صى
ًدينىةً  يىييكدى   اهللً  رىسيكؿي  أىٍجمىى}   243 ...{كيمَّييـٍ  اٍلمى
ؿَّ  عىزَّ  المَّوً  لىىإً  اأٍلىٍسمىاءً  أىحىبُّ }  ٍبدي  كىجى ٍبدي  المَّوً  عى  184 { الرٍَّحمىفً  كىعى
ـً  أىحىبُّ }   192 ...{أىٍربىعه  اهللً  ًإلىى اٍلكىبلى
مىى اٍحًرٍص }   280 ...{يىٍنفىعيؾى  مىا عى
ذى الرَّايىةى سىٍيؼه ًمٍف سيييكًؼ المَّوً }   153 ...{أىخى
ذى }  ـى  ظىٍيرً  ًمفٍ  اٍلًميثىاؽى  اهللي  أىخى  177 ...{ًبنىٍعمىاف آدى
كا}  ازً  أىٍىؿً  يىييكدى  أىٍخًرجي  370 ...{اٍلًحجى
ا اٍستىطىٍعتيـٍ }  ًف اٍلميٍسًمًميفى مى ديكدى عى  89 {...اٍدرىءيكا اٍلحي
ٍذتيـٍ  ًباٍلًعينىةً  تىبىايىٍعتيـٍ  ًإذىا}   262 ...{اٍلبىقىرً  أىٍذنىابى  كىأىخى
ًضرى  ًإذىا}  ًئكىةي  أىتىٍتوي  اٍلميٍؤًمفي  حي ًريرىةو  الرٍَّحمىةً  مىبلى اءى  ًبحى  268 ...{بىٍيضى
ا ًإذىا}  ـٍ  دىعى ديكي ٍسأىلىةى  فىٍميىٍعًزـٍ  أىحى  180 ...{اٍلمى
ا يىقيكؿي }  ، فىقيكليكا ًمٍثؿى مى  204 ...{ًإذىا سىًمٍعتيـي اٍلميؤىذّْفى
ـٍ  قىاؿى  أىكٍ  ،اٍلمىيّْتي  قيًبرى  ًإذىا}  ديكي مىكىافً  أىتىاهي  ،أىحى دىافً  مى  285 ...{أىٍسكى
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 288 ...{المَّوً  ًعبىادً  ًمفٍ  الرٍَّحمىةً  أىٍىؿي  تىمىقَّاهي  اٍلعىٍبدً  نىٍفسي  قيًبضىتٍ  ًإذىا} 
ـٍ  مىاتى  ًإذىا}  ديكي مىٍيوً  ييٍعرىضي  فىًإنَّوي  أىحى ٍقعىديهي  عى  284 ...{مى
 193 ...{لىوي  مىا كىالذٍّْكرى  اأٍلىٍجرى  يىٍمتىًمسي  غىزىا رىجيبلن  أىرىأىٍيتى } 
ـٍ }  ـٍ  لىكٍ  أىرىأىٍيتىكي ٍيبلن  أىفَّ  أىٍخبىٍرتيكي  315 ...{ًباٍلكىاًدم خى
ا مينىاًفقنا كىافى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  أىٍربىعه }  اًلصن  325 ...{خى
، كىأىشىدُّ }  ـي أيمًَّتي ًبأيمًَّتي أىبيك بىٍكرو ـٍ ًفي ًديًف المًَّو عيمىري أىٍرحى  154 ...{ىي
ييـٍ }  ٍكؼً  يفً  أىٍركىاحي  283 ...{خيٍضرو  طىٍيرو  جى
 298 ...{اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًبشىفىاعىًتي النَّاسً  أىٍسعىدي } 
 270 ...{كىأىًطيعيكا اٍسمىعيكا} 
مىى اٍشتىرىٍطتي }  بّْي عى ا: فىقيٍمتي  رى  253 ...{بىشىره  أىنىا ًإنَّمى
ٍربه  ًمٍنييـٍ  عىشىرى  اٍثنىيٍ  أىفَّ  ًباهللً  أىٍشيىدي }  ًلرىسيكًلوً  وً ًلمَّ  حى  337 ...{كى
كا}  مىيَّ  اٍعًرضي ـٍ  عى  182 ...{ًبالرُّقىى بىٍأسى  الى  ،ريقىاكي
يَّةى  أىٍعطىى رىسيكؿي اهلًل }  ٍفكىافى ٍبفى أيمى ًئذو صى  122 ...{ًمائىةن ًمفى النَّعىـ ،يىٍكمى
كَّؿٍ  اٍعًقٍميىا}  تىكى  128 { كى
كا ًباٍسـً اهلًل ًفي سىًبيًؿ اهلًل،}   124 ...{قىاًتميكا مىٍف كىفىرى ًباهللً  اٍغزي
كا}   387 ...{اهلًل، سىًبيؿً  ًفي اهللً  ًباٍسـً  اٍغزي
ارىل اٍفتىرىقىتٍ }  مىى النَّصى سىٍبًعيفى  ًثٍنتىٍيفً  عى  20 ...{ًفٍرقىةن  كى
سىٍبًعيفى ًفٍرقىةن }  مىى ًثٍنتىٍيًف كى ارىل عى قىٍت النَّصى  20 {...اٍفتىرى
 256 ...{فرقةن  كسبعيف اثنتيف أك إحدل مىع الييكدي  افترقىتً } 
"، كىىيكى  يىميكتي  مىفٍ  أىفىرىأىٍيتى }  ًغيره : صى ـي  المَّوي } قىاؿى ا أىٍعمى اًمًميفى  كىانيكا ًبمى  289 ...{عى
نَّا لىنىدىعي ًمٍف قىٍكًؿ أيبىي  }  ؛ كىاً  ًميّّ انىا عى نىا أيبىيّّ كىأىٍقضى ؤي  50 {...أىٍقرى
 185 ...{الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً  ٍينىنىابى  الشٍَّرطى  اٍكتيبٍ } 
ًليدي: فىقيٍمتي ًلؤٍلىٍكزىاًعيّْ  :قىاؿى ، اٍكتيبيكا أًلىًبي شىاهو }   147 {.. اٍلكى
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فّْرى }  مّْرى أىٍك تيصى يَّاؾى أىٍف تيحى  220 ...{أىًكفَّ النَّاسى ًمٍف اٍلمىطىًر كىاً 
ـٍ  أىالى }   243 ...{؟كىبىاًئرً الٍ  ًبأىٍكبىرً  أينىبّْئيكي
ـٍ كىأىٍزكىاىىا}  اًلكي ٍيًر أىٍعمى ـٍ ًبخى  201 ...{أىالى أينىبّْئيكي
وي  أك ،ميعاًىدان  ظىمـ مىف أال}   356 ...{انتىقصى
ـي }  ا مى تيوي  تيرىدُّ  الى  اٍلعىاًدؿي  اإٍلً  271 ...{دىٍعكى
ٍيشو }   14 {اأٍلىًئمَّةي ًمٍف قيرى
ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم أىنٍ }   109 {... قىذىهي ًمٍف النَّارً اٍلحى
 180 {اٍلًعبىادىةي  ىيكى  الدُّعىاءي } 
مَّدو  نىٍفسي  الًَّذم}  ده  ًبي يىٍسمىعي  الى  ًبيىًدًه، ميحى  139 ...{اأٍليمَّةً  ىىًذهً  ًمفٍ  أىحى
 141 ...{الًَّذيفى ًإٍف ييٍمقىٍكا ًفي الصَّؼّْ الى يىٍمًفتيكفى كيجيكىىييـٍ } 
ـي }  مى  السَّبلى ٍؤًمًنيفى  ًمفى  الدّْيىارً  أىٍىؿى  ٍيكيـٍ عى  286 ...{كىاٍلميٍسًمًميفى  اٍلمي
ؽّّ }  ـٍ ييٍؤمىٍر ًباٍلمىٍعًصيىةً  السٍَّمعي كىالطَّاعىةي حى ا لى  108 ...{مى
انىةً }  فىاًء ًباٍلعىٍيًد كىأىدىاًء اأٍلىمى ٍدًؽ كىاٍلعىفىاًؼ كىاٍلكى ًة كىالصّْ  13 {...الصَّبلى
ؿَّ ًبًو نىاسنا ًمٍف ًعبىاًدهً الطَّاعيكفي آيى }   130 ...{ةي الرٍّْجًز، اٍبتىمىى اهلل عىزَّ كىجى
كىاًحبي يىٍمعىٍبفى مىًعي ،أىٍلعىبي ًباٍلبىنىاًت ًعٍندى النًَّبيّْ }  كىافى ًلي صى  142 ...{كى
ٍف نىازىعىنً }   36 {...ذٍَّبتيوي ي ًمٍنييمىا شىٍيئنا عى اٍلًعزُّ ًإزىاًرم، كىاٍلًكٍبًريىاءي ًردىاًئي، فىمى
ؽّْ }  : بىطىري الحى  34 {...كىغىٍمطي النَّاسً  ،الًكٍبري
ـي  المَّوي }  ا أىٍعمى اًمًميفى  كىانيكا ًبمى  289 ...{عى
ًربىتٍ  أىٍكبىري  المَّوي }  ٍيبىري  خى  346 ...{خى
ـً }  ٍسبلى ابىةى ًمٍف أىٍىًؿ اإٍلً  265، 81 {...المَّييَـّ ًإٍف تيٍيًمٍؾ ىىًذًه اٍلًعصى
ؿي  أىٍنتى  المَّييَـّ }   184 ...{شىٍيءه  قىٍبمىؾى  فىمىٍيسى  اأٍلىكَّ
ٍيدنا لىٍف تيٍخًمفىًنيوً }   111 ...{المييَـّ ًإنّْي أىتًَّخذي ًعٍندىؾى عى
 202 ...{المَّييَـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًبأىنّْي أيشيدؾ أىنَّؾى الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى } 
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ؽ ميٍنكىرىاتً  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي المَّييَـّ }   199 ...{اأٍلىٍخبلى
ٍيرىةى }   110 { المييَـّ اٍىًد أيَـّ أىًبي ىيرى
ى لىوي ًبوً }  ، فىقىضى وى ًإلىى اٍلميٍسًمـً  109 ...{المَّييَـّ اٍىًدًه" فىتىكىجَّ
ًليى ًمٍف أىٍمًر أيمًَّتي شىٍيئنا}   108 ...{المييَـّ، مىٍف كى
ـٍ يىكيٍف ًشفىاءى }   62 {... السُّؤىاؿ اٍلًعيّْ أىلى
ًتًيـٍ  يىٍسعىى ًدمىاؤيىيـٍ  تىتىكىافىأي  اٍلميٍسًمميكفى }   386 ...{ًبًذمَّ
ٍبيىةً  أىٍجمىى ًمنّْي اٍلمىٍيًدمُّ }   266 ...{أىٍقنىى اٍلجى
كـي }  نىةه  النُّجي اًء، أىمى كـي  ذىىىبىتً  فىًإذىا ًلمسَّمى  254 ...{السَّمىاءى  أىتىى النُّجي
رً  رىٍأسيوي  ييٍثمىغي  الًَّذم أىمَّا}   292 ...{ًباٍلحىجى
ـٍ يىكيكنيكا يىٍعبيديكنىييـٍ }  ـٍ لى ا ًإنَّيي  37 {...أىمى
ا يىٍعمىـي مىا ًفي غىدو ًإالَّ المَّو}   124 {أىمَّا ىىذىا فىبلى تىقيكليكهي، مى
رُّ }  ره الى تىضي جى ىٍعمىـي أىنَّؾى حى  235 ...{أىمىا كىالمًَّو ًإنّْي ألى
رَّةً }  تيًركيكا ًفي نىاًحيىًة اٍلحى قىطىعيكا أىٍيًديىييـٍ كى كا أىٍعيينىييـٍ كى ـٍ فىسىمىري  91 {...أىمىرى ًبًي
مَّدنا رىسيكؿي }  تَّى يىٍشيىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى
 {...المَّوً 

78 

مَّدنا رىسيكؿي أيًمٍرتي أىٍف أيقىا}  تَّى يىٍشيىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى ًتؿى النَّاسى حى
 ...{المَّوً 

78 

ًني رىسيكؿي المًَّو }   151 ...{"أىٍف أىتىعىمَّـى السٍُّريىاًنيَّةى  أىمىرى
كىرى ييعىذَّبيكفى يىٍكـى اٍلًقيىا}   141 ...{مىةً ًإفَّ الًَّذيفى يىٍصنىعيكفى ىىًذًه الصُّ
ًتًو ًإالَّ عيٍشريىىا}  بلى لىعىمَّوي أىٍف الى يىكيكفى لىوي ًمٍف صى مّْي، كى ؿى لىييصى  221 ...{ًإفَّ الرَّجي
، الرُّقىى، ًإفَّ }  ـى اًئ لىةى  كىالتَّمى  182 { ًشٍرؾه  كىالتّْكى
ثىةي اأٍلىٍنًبيىاًء ًإفَّ اأٍلىٍنًبيىاءى }   159 ...{ًإفَّ اٍلعيمىمىاءى كىرى
ًضرى  ًإذىا اٍلكىاًفرى  ًإفَّ }  ًئكىةي  أىتىٍتوي  حي  293 ...{اٍلعىذىابً  مىبلى
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رى }  تَّى الى يىٍفخى عيكا حى ى ًإلىيَّ أىٍف تىكىاضى  106 ...{ًإفَّ اهللى أىٍكحى
دَّثىٍت ًبًو أىٍنفيسىيىا}  اكىزى عىٍف أيمًَّتي مىا حى  46 {...ًإفَّ المَّوى تىجى
ًفيؽه ييحً }  ٍفؽى ًفي اأٍلىٍمًر كيمّْوً ًإفَّ المَّوى رى  116 {بُّ الرّْ
ـى  قىدٍ  المَّوى  ًإفَّ }  رَّ مىى حى  186 ...{المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ  النَّارً  عى
ا يىٍنتىًزعيوي ًمٍف اٍلًعبىاد}  ـى اٍنًتزىاعن  44 {...ًإفَّ المَّوى الى يىٍقًبضي اٍلًعٍم
 365 ...{ٍرًض،اأٍلى  أىٍىؿً  ًإلىى نىظىرى  اهللى  ًإفَّ } 
ـي }  ٍك لىٍيًو اٍلحي ـي، كىاً  كى  184 ...{ًإفَّ المَّوى ىيكى اٍلحى
مىٍف الى ييًحبُّ ًإفَّ المَّوى ييٍعًطي الدٍُّنيىا }  ٍف ييًحبُّ كى  77 {...مى
ـٍ أىٍف تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكيـٍ }   223 ...{ًإفَّ اهللى يىٍنيىاكي
، قىاليكا: يىا مي }  بَّؾى أىفَّ اٍلميٍشًرًكيفى مَّدي، اٍنسيٍب لىنىا رى  101 {حى
كفى  النَّاسى  ًإفَّ }  ثنا اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  يىًصيري  298 ...{جي
رىجى   النًَّبيَّ  أىفَّ }  اءً  ًإلىى خى ًعدى  اٍلبىٍطحى بىؿً  ًإلىى فىصى  318 ...{اٍلجى
ىحٍ  أىفَّ النًَّبيَّ }  ًديثنا لىٍك عىدَّهي اٍلعىادُّ ألى دّْثي حى اهي كىافى ييحى  146 ...{صى
ري }  ـي شىٍيئنا كىالى ييؤىخّْ  226 ...{ًإفَّ النٍَّذرى الى ييقىدّْ
اءو }  مىى أىٍربىعىًة أىٍنحى اًىًميًَّة كىافى عى  12 {... أىفَّ النّْكىاحى ًفي اٍلجى
 356 ...{مىٍسميكمىةو  ًبشىاةو   اهللً  رىسيكؿى  أىتىتٍ  يىييكًديَّةن  اٍمرىأىةن  أىفَّ } 
 317 ...{آيىةن  ييًريىييـٍ  أىفٍ   المَّوً  رىسيكؿى  سىأىليكا مىكَّةى  ؿى أىىٍ  أىفَّ } 
ؿه اٍستيٍشًيدى }  مىٍيًو رىجي ى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى ؿى النَّاًس ييٍقضى  120 ...{ًإفَّ أىكَّ
ـٍ ًبالسَّبلـ}  ٍف بىدىأىي  106 {إفَّ أكلى النَّاًس باهلل مى
ًدينىًة نىفىرنا ًمٍف ا}   170 ...{ٍلًجفّْ قىٍد أىٍسمىميكاًإفَّ ًباٍلمى
مىى بىايىعىنىا أىفٍ }   275 ...{كىالطَّاعىةً  السٍَّمعً  عى
ة}  بىٍيفى الشٍّْرًؾ كىاٍلكيٍفًر تىٍرؾى الصَّبلى ًؿ كى  192 { ًإفَّ بىٍيفى الرَّجي
: اٍلقىٍتؿي }  ا اٍليىٍرجي ؟ قىاؿى مى . قىاليكا: كى  42 {...ًإفَّ بىٍيفى يىدىًم السَّاعىًة اٍليىٍرجى
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ىيَّامنا يىٍنًزؿي ًفييىا}   146 ...{ًإفَّ بىٍيفى يىدىٍم السَّاعىًة ألى
ًئكىًتًو، ًباهلًل، تيٍؤًمفى  أىفٍ }  مىبلى ًكتىاًبًو، كى ًلقىاًئوً  كى  277 ...{كى
االن  أىفَّ }  ، ًمفى  ًرجى ٍيدً  ًفي اٍلمينىاًفًقيفى  ،}... 336 اهللً  رىسيكؿً  عى
ذىىىا  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ }   378 ...{مىجيكسً  ًمفٍ  أىخى
 382 ...{ًكٍسرىل ًإلىى ًبًكتىاًبوً  بىعىثى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ } 
اًلسه ًفي اٍلمىٍسًجدً  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو }   138 ...{بىٍينىمىا ىيكى جى
ٍيدى  أىفَّ }  ٍمًرك ٍبفى  زى  367 ...{نيفىٍيؿو  ٍبفً  عى
 251 ...{اٍلبىٍصرىةً  ًإلىى سىارىتٍ  قىدٍ  عىاًئشىةى  ًإفَّ } 
ةى }  مىيَّ اٍلبىاًرحى عىؿى يىٍفًتؾي عى  171 ...{ًإفَّ ًعٍفًريتنا ًمٍف اٍلًجفّْ جى
سىنىةى، بىعىثىاهي بىًريدنا}  شيرىٍحًبيؿى اٍبفى حى ك ٍبفى اٍلعىاًص، كى  91 {...أىفَّ عىٍمرى
ةو }  نًَّة ًمائىةى دىرىجى اًىًديفى ًفي سىًبيًؿ المَّوً أىعىدَّىىا المَّوي لً  ،ًإفَّ ًفي اٍلجى  140 ...{ٍمميجى
 168 ...{ًإفَّ ًلمًَّو ًمائىةى رىٍحمىةو أىٍنزىؿى ًمٍنيىا رىٍحمىةن كىاًحدىةن } 
مىٍيكيـٍ  أىٍخشىى ًممَّا ًإفَّ }   198 ...{اٍلغىيّْ  شىيىكىاتً  عى
يىٍثبيتى الٍ }  ـي كى ًة أىٍف ييٍرفىعى اٍلًعٍم ٍيؿي ًإفَّ ًمٍف أىٍشرىاًط السَّاعى  42 {...جى
ـٍ مىسىاًجدى }  اًلًحيًي ـٍ كىصى ـٍ كىانيكا يىتًَّخذيكفى قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي  215 ...{ًإفَّ مىٍف كىافى قىٍبمىكي
ابنا ىىذىا ًإفَّ }   333 ...{اٍلقيٍرآفى  يىٍقرىءيكفى  ؛لىوي  كىأىٍصحى
 291 ...{قيبيكًرىىا ًفي تيٍبتىمىى اأٍليمَّةى  ىىًذهً  ًإفَّ } 
ا ًبالنَّارً  ًإفٍ }  ننا فىأىٍحًرقيكىيمى فيبلى ننا كى ٍدتيـٍ فيبلى  93 { كىجى
مىاعىةً }   107 {ًإفَّ يىدى المًَّو مىعى اٍلجى
ـٍ أىكيٍف أىظينُّوي }  لى ، كى اًرجه قىٍد كيٍنتي أىٍعمىـي أىنَّوي خى ، كى قِّا فىًإنَّوي نىًبيّّ ا تىقيكؿي ًفيًو حى ًإٍف يىكيٍف مى

ـٍ   {...ًمٍنكي

30 

ٍيظىةى، النًَّضيًر، بىًني يىييكدى  أىفَّ }  قيرى بيكا كى ارى  ،}... 343 اهللً  رىسيكؿى  حى
ٍبزً  ًإلىى  النًَّبيَّ  دىعىا يىييكًديِّا أىفَّ }   356 ...{شىًعيرو  خي
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ا ًمفى اٍسًمي}  ، كىًىيى الرًَّحـي، شىقىٍقتي لىيىا اٍسمن  106 ...{أىنىا الرٍَّحمىفي
ٍبًدم أىٍنتى }  كّْؿ سىمٍَّيتيؾى  كىرىسيكًلي عى  126 { المتىكى
مىى اٍلقىمىري  اٍنشىؽَّ }  ٍيدً  عى  318 ...{ًشقَّتىٍيف  المَّوً  رىسيكؿً  عى
مىى اٍنفيذٍ }  ، عى تَّى ًرٍسًمؾى ، تىٍنًزؿى  حى ـٍ ًتًي ـً  ًإلىى اٍدعيييـٍ  ثيَـّ  ًبسىاحى ٍسبلى  359 ...{اإٍلً
مىى قىٍكـو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتى }  ـي عى  95 {...ابً ًإنَّؾى تىٍقدى
 372 ...{اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكمنا سىتىٍأًتي ًإنَّؾى } 
ـٍ }  ٍكفى  ًإنَّكي كا أىثىرىةن  بىٍعًدم سىتىرى  273 ...{فىاٍصًبري
ـٍ }   274 ...{أىٍرضه  كىًىيى  ًمٍصرى  سىتىٍفتىحيكفى  ًإنَّكي
ـي  ًإنَّمىا}  مىا نَّةه  اإٍلً  273 ...{جي
ا ابٍ }  ا النٍَّذري مى  } 225تيًغيى ًبًو كىٍجوي اهلًل ًإنَّمى
اؿً }  ا النّْسىاءي شىقىاًئؽي الرّْجى  155 ...{ًإنَّمى
ـٍ الشًَّريؼي }  ـٍ أىنَّييـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي ا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي  87 {...ًإنَّمى
ـى  بيًعٍثتي  ًإنَّمىا}  اًلحى  أًليتىمّْ ؽً  صى  319 ...{اأٍلىٍخبلى
لىًكٍف مىٍف نيكًقشى اٍلًحسىابى يىٍيًمؾٍ  ًإنَّمىا}   146 {ذىًلًؾ اٍلعىٍرضي كى
نَّةً }  ًؿ ًفييىا ًذٍكري اٍلجى ا نىزىؿى ًمٍنوي سيكرىةه ًمٍف اٍلميفىصَّ ؿى مى ا نىزىؿى أىكَّ  88 {...ًإنَّمى
رً  ًفي يىٍعميؽي  طىاًئره  اٍلميٍؤًمفً  نىسىمىةي  ًإنَّمىا}  نَّةً  شىجى  284 ...{اٍلجى
 278 ...{اٍلقيٍرآفى  يىٍقرىءيكفى  نىاسه  ًقبىمىنىا ظىيىرى  قىدٍ  وي ًإنَّ } 
يىٍت ًلي أىٍرضه ذىاتي نىٍخؿو الى أيرىاىىا ًإالَّ يىٍثًربى }   153 ...{ًإنَّوي قىٍد كيجّْ
ثنا}   146 ...{أىنَّوي كىافى ًإذىا تىكىمَّـى ًبكىًممىةو أىعىادىىىا ثىبلى
ٍكتً }   167 ...{اٍلميؤىذًّْف ًجفّّ كىالى ًإٍنسه  ًإنَّوي الى يىٍسمىعي مىدىل صى
 42 {...ًإنَّوي لىتيٍنزىعي عيقيكؿي أىٍىًؿ ذىًلؾى الزَّمىافً } 
ا لىييعىذَّبىافً  ًإنَّييمىا}  مى  291 ...{كىًبيرو  ًفي ييعىذَّبىافً  كى
 31 {...آنفا أختبر بيا شدتكـ عمى دينكـ إني قمت مقالتي} 
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ؿي  ًإنّْي}  ىٍدخي ةً الصَّ  ًفي ألى  162 ...{ًإطىالىتىيىا فىأيًريدي  بلى
ـٍ ًبتىٍقكىل المًَّو كىالسٍَّمًع كىالطَّاعىةً }   107 { أيكًصيكي
ؿي }  ا أىكَّ ٍؤيىا اٍلكىٍحيً  ًمفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  ًبوً  بيًدئى  مى ةي  الرُّ اًلحى  312 ...{الصَّ
دي }  ٍؤًمًنيفى  أىٍكالى بىؿو  ًفي اٍلمي نَّةً  ًفي جى ـي  ييـٍ يىٍكفيمي  اٍلجى سىارىةي  ًإٍبرىاًىي  288 ...{كى
ـي ًعٍندى المَّوً }   227 ...{أىمُّ الذٍَّنًب أىٍعظى
ًة كىاٍلعىامًَّة كىاٍلمىٍسًجدً }  مىاعى ـٍ ًباٍلجى مىٍيكي ، كىعى ـٍ كىالشّْعىابى  107 { ًإيَّاكي
اًحبىة أىيَّتيكيفَّ }  مىؿ صى  249 ...{اأٍلىٍدبىب اٍلجى
اًىًميَّةً  يفً  كىافى  ًحٍمؼو  أىيُّمىا}   319 ...{اٍلجى
 189 ...{السَّمىاءً  ًفي :قىالىتٍ  ؟المَّوي  أىٍيفى } 
ـٍ كىاٍلغيميكَّ ًفي الدّْيفً }  ، ًإيَّاكي  49 {...أىيُّيىا النَّاسي
مىى أىٍف الى تيٍشًركيكا ًبالمًَّو شىٍيئنا كىالى تىٍسًرقيكا كىالى تىٍزنيكا}   89 {...بىاًيعيكًني عى
ٍيبلن ًقبىؿى نىٍجدو  كؿي اهلًل بىعىثى رىسي }   209 ...{خى
ـٍ يىٍكـى }  ذًّْنيفى بىعىثىيي ًة ًفي ميؤى جَّ  237 ...{النٍَّحرً  بىعىثىًني أىبيك بىٍكرو ًفي ًتٍمؾى اٍلحى
ابىيىا الًَّتي الشٍَّممىةى  ًإفَّ  ًبيىًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم بىؿٍ }  ٍيبىرى  يىٍكـى  أىصى  292 ...{خى
ًفيَّ  بىمىغى }  ةى  أىفَّ  ةى صى ٍفصى  341 ...{يىييكًدم   اٍبنىةي  ًإنّْي: قىالىتٍ  حى
ـي  كىاٍلكىٍيؼي  ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني}  ٍريى مى طو كى  347 ...{كىاأٍلىٍنًبيىاءي  كى
ًبٍئسى اٍبفي اٍلعىًشيرىةً }  ك اٍلعىًشيرىًة كى  113 { ًبٍئسى أىخي
بىشىةي يىٍمعىبيكفى ًعٍندى رىسيكًؿ اهللً }   240 ...{ًبًحرىاًبًيـ  بىٍينىمىا اٍلحى
ٍكا}   133 { اهللً  ًعبىادى  تىدىاكى
ٍمؽً  ًمفى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  الشٍَّمسي  تيٍدنىى}   297 ...{اٍلخى
ـٍ شىٍيئىٍيًف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىيمىا}   107 ...{تىرىٍكتي ًفيكي
ـٍ شىٍيئىٍيًف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىيمىا}   107 ...{تىرىٍكتي ًفيكي
ًني رىسيكؿي اهلًل  } كَّجى بىنىى ًبي ًفي شىكَّاؿو  تىزى ، كى  10 .... { ًفي شىكَّاؿو
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د  فىقىٍد كىجىبى }  ا بىمىغىًني ًمٍف حى ـٍ فىمى ا بىٍينىكي ديكدى ًفيمى  89 { تىعىافُّكا اٍلحي
ـٍ ًفي النَّاًر ًإالَّ }  سىٍبًعيفى ًممَّةن كيمُّيي ثو كى مىى ثىبلى  6 {مَّةن كىاًحدىةن ....مً  تىٍفتىًرؽي أيمًَّتي عى
مىى أيمًَّتي تىٍفتىًرؽي }  ثو  عى سىٍبًعيفى  ثىبلى  258 ...{ًممَّةن  كى
مىى اٍليىييكدي  تىفىرَّقىتٍ }  سىٍبًعيفى  ًإٍحدىل عى سىٍبًعيفى  اٍثنىتىٍيفً  أىكٍ  كى  340 { ًفٍرقىة كى
ـٍ مىا شىاءى اهللي أىفٍ }   105 ...{تىكيكفى  تىكيكفي النُّبيكَّةي ًفيكي
ـٍ مىا شىاءى اهللي أىٍف تىكيكفى  }  105 ...{تىكيكفي النُّبيكَّةي ًفيكي
اًرقىةه  تىٍمريؽي }   252 ...{اٍلميٍسًمًميفى  ًمفى  فيٍرقىةو  ًعٍندى  مى
ٍيشه  تىمىعىتٍ }  كا: فىقىاليكا يىٍكمنا،  ًلمنًَّبيّْ  قيرى ـٍ  اٍنظيري  كىاٍلكىيىانىًة، ًبالسٍّْحرً  أىٍعمىمىكي

 ...{كىالشٍّْعرً 

316 

 296 ...{فىيىٍنبيتيكفى  مىاءن  السَّمىاءً  ًمفى  اهللي  ييٍنًزؿي  ثيَـّ } 
اءى }  اًحبىا كىالسَّيّْدي  اٍلعىاًقبي  جى  370 ...{المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى نىٍجرىافى  صى
اءى النًَّبيُّ }  مىى ًفرىاًشي جى مىسى عى مىيَّ فىجى ؿى ًحيفى بيًنيى عى  123 ...{فىدىخى
ؿه ًإلى }  اءى رىجي دّْثي نىٍفًسي ًبالشٍَّيءً ى النًَّبيّْ جى : يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإنّْي أيحى  62 {...، فىقىاؿى
دى عند أىًمو رجبلن، فرأل بعينو كسىمعى بأيذنىيو}   90 {...جاء ًمف أرضًو ًعشاءن فىكىجى
اًب النًَّبيّْ }  اءى نىاسه ًمٍف أىٍصحى دينىا فىسىأىليكهي ًإنَّا نىًجدي ًفي أىٍنفيًسنى  جى ـي أىحى ا يىتىعىاظى ا مى

 {...أىٍف يىتىكىمَّـى ًبوً 
62 

اءىًت اٍمرىأىةه ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل }  ًديًثؾى  جى اؿي ًبحى  157 ...{فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل ذىىىبى الرّْجى
ثى تىمىرىاتو }  اءىٍتًني ًمٍسًكينىةه تىٍحًمؿي اٍبنىتىٍيًف لىيىا فىأىٍطعىٍمتييىا ثىبلى  158 {...جى
ٍزءنا}  ًتٍسًعيفى جي ٍزءو فىأىٍمسىؾى ًعٍندىهي ًتٍسعىةن كى عىؿى المَّوي الرٍَّحمىةى ًمائىةى جي  136 ...{جى
ا ًفيًيمىا}  مى ةو آًنيىتيييمىا، كى نَّتىاًف ًمٍف ًفضَّ  186 ...{جى
ا يىٍعًرفيكفى أىتيًحبُّكفى أىٍف ييكىذَّبى المَّوي كىرىسيكلي }  دّْثيكا النَّاسى ًبمى  96 { وحى
مىى النَّار}  ـى عى رّْ  116 { كيؿُّ ىىيّْفو لىيّْفو سىٍيؿو قىًريبو ًمفى النَّاسً  حي
َؿ افَقـُِٔؾ[}  ًْ

ـي  ،َحْسُبَْٚ اهللُ َوِٕ  132 ...{"ًحيفى أيٍلًقيى ًفي النَّارً  قىالىيىا ًإٍبرىاًىي
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رىتٍ }  ابىةه  حىضى  354 ...{يىٍكمنا  اهللً  نىًبيَّ  اٍليىييكدً  ًمفى  ًعصى
مىى اٍلًعبىاًد أىٍف يىٍعبيديكهي كىالى ييٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا}  ؽُّ المًَّو عى  76 { حى
كىٍمتى }  ٍكـً  ًفيًيـٍ  حى  189 ...{اهللً  ًبحي
نَّتىكيـٍ }  ذيكا جي  200 ...{خي
رىجى }  تَّى  المَّوً  رىسيكؿي  خى مَّؼى  ًإذىا حى دىاعً  ثىًنيَّةى  خى  353 ...{اٍلكى
رىجى رىسي }   100 {...ذىاتى يىٍكـو كىالنَّاسي يىتىكىمَّميكفى ًفي اٍلقىدىر كؿي اهلًل خى
رىٍجنىا}   336 ...{سىفىرو  ًفي  اهللً  رىسيكؿً  مىعى  خى
ـٍ شىٍيئىٍيًف لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىىيمىا}  مٍَّفتي ًفيكي  48 {...خى
افُّ ًمٍف مىاًرجو ًمٍف نىار}  ًمؽى اٍلجى  167 ...{خي
ٍيري اٍلجً }  اًرهً خى ـٍ ًلجى ٍيريىي  106 { يرىاًف ًعٍندى اهلًل خى
اًء ديعىاءي يىٍكـً عىرىفىةى }  ٍيري الدُّعى  233 ...{خى
ٍيري أيمًَّتي قىٍرًني ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـ{}   6 خى
ٍيري }   253 ...{يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  قىٍرًني أيمًَّتي خى
ـٍ  دىبَّ }  ـً  دىاءي  ًإلىٍيكي ـٍ  اأٍليمى سىدي  قىٍبمىكي  263 ...{اٍلحى
ؿى }  ٍكؿى  مىكَّةى   النًَّبيُّ  دىخى ثي  ًستُّكفى  اٍلبىٍيتً  كىحى ثىبلى  263 ...{نيصيبو  ًمائىةً  كى
ٍذ ًبالمَّوً }  ٍنزىبه فىًإذىا أىٍحسىٍستىوي فىتىعىكَّ  62 {...ذىاؾى شىٍيطىافه ييقىاؿي لىوي خى
نًَّة، ًفي ٍلميٍسًمًميفى ا ذىرىاًرمُّ }   288 ...{ًإٍبرىاًىيىـ يىٍكفيميييـٍ  اٍلجى
ـ}  ٍسبلى  208 { رىٍأسي اأٍلىٍمًر اإٍلً
زىاًعيَّ }  ي  اٍلخي اًمًر ٍبًف ليحى ك ٍبفى عى  232 ...{رىأىٍيتي عىٍمرى
ٍيره ًمٍف ًصيىاـً شىٍيرو }  لىٍيمىةو خى  139 ...{ًربىاطي يىٍكـو كى
عى }  ةى  ًإلىى  النًَّبيُّ  رىجى ًديجى  366 ...{فيؤىاديهي  يىٍرجيؼي  خى
فىعىتٍ }  ًبيِّا اٍمرىأىةه  رى جّّ  أىًليىذىا المَّوً  رىسيكؿى  يىا :فىقىالىتٍ  لىيىا صى  162 ...{حى
ـٍ اٍنًشقىاؽى اٍلقىمىرً }  ـٍ آيىةن فىأىرىاىي  25 {...سىأىؿى أىٍىؿي مىكَّةى أىٍف ييًريىيي
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 297 ...{ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  يفً  المَّوي  ييًظمُّييـٍ  سىٍبعىةه } 
 271 ...{ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  ًفي اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  المَّوي  ييًظمُّييـٍ  سىٍبعىةه } 
ؿْ  اهللََّ  إِنَّ : ]اآلية ىذه يقرأ: "سمع النبي }  ـُ ُْٖمُر وا َأنْ  َي ده َٗ ِٚت  ُت َٕ ََمٚ ْٕ َٚأْهِِ  إَِػ  ا َٓ}... 188 

ا يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي }   282 ...{يىٍمرىضي  نىًبي   ًمفٍ  مى
بىنيك نىٍجرىافي  اٍلعىرىبً  ًفي قىًبيمىتىٍيفً  شىرُّ }   370 ...{تىٍغًمبى  كى
ا{}  ًمٍنيىاجن سينَّة؛ ًشٍرعىةن كى  2 "سىًبيبلن كى
 197 { السُّؤىاؿي  اٍلًعيّْ  ًشفىاءى } 
 299 ...{أيمًَّتي ًمفٍ  اٍلكىبىاًئرً  أًلىٍىؿً  شىفىاعىًتي} 
 319 ...{عيميكمىًتي مىعى  اٍلميطىيًَّبيفى  ًحٍمؼى  شىًيٍدتي } 
مّْي}  مُّكا كىمىا رىأىٍيتيميكًني أيصى  192 { صى
مٍَّيتي }  ةى   المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  صى بلى  160 ...{اأٍليكلىى صى
مىى قً عى }  ًليًد عى اًلًد ٍبًف اٍلكى  154 {تىاًؿ أىٍىًؿ الرّْدَّةقىدى ًلخى
مىى}   271 ...{كىالطَّاعىةي  السٍَّمعي  اٍلميٍسًمـً  اٍلمىٍرءً  عى
 107 {عميؾ بالجماعًة فإنَّما يأكيؿي الذّْئبي القاًصيىةى } 
ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرّْ }  ٍدًؽ فىًإفَّ الصّْ ـٍ ًبالصّْ مىٍيكي  138 ...{عى
ٍكنىا}   332 ...{اٍلمييىاًجًريفى  ًمفٍ  نىاسه  مىعىوي  ثىابى  قىدٍ كى ،  النًَّبيّْ  مىعى  غىزى
مىى فىأىتىٍينىا}  ةو  عى ٍكضى ًبيعً  نىٍكرً  كيؿّْ  ًمفٍ  ًفييىا ميٍعتىمَّةو  رى  288 ...{الرَّ
ارً }  ـٍ أىٍربىعى عىٍشرىةى لىٍيمىةن ثيَـّ ًإنَّوي أىٍرسىؿى ًإلىى مىئلىً بىًني النَّجَّ ـى ًفيًي  212 ...{فىأىقىا
قِّا تىقيكؿي  مىا كىافى  فٍ فىإً }   369 ...{حى
، لىبٍَّيؾى  لىبٍَّيؾى المييَـّ } فىأىىىؿَّ ًبالتٍَّكًحيدً }   233 {لىبٍَّيؾى
بَّاس}  دىؽى اٍبفي عى : صى ًميِّا، فىقىاؿى  93 { فىبىمىغى ذىًلؾى عى
كا}  رىجي  360 ...{اٍلميقىاًتمىةى   النًَّبيُّ  فىقىتىؿى  السّْكىؾً  ًفي يىٍسعىٍكفى  فىخى
لىٍيمىةو فىرىضى }  ةن ًفي كيؿّْ يىٍكـو كى بلى ٍمًسيفى صى مىيَّ خى  109 ...{عى
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كًح فىأىٍمسىؾى النًَّبيُّ }  ـٍ شىٍيئنا فىسىأىليكهي عىٍف الرُّ مىٍيًي ـٍ يىريدَّ عى  99 {...فىمى
ديكا المَّوى تىعىالىى}  ـٍ ًإلىى أىٍف ييكىحّْ ا تىٍدعيكىي ؿى مى  95 { فىٍميىكيٍف أىكَّ
ؿى  فىٍميىكيفٍ }  ا أىكَّ  190 { المَّو ًعبىادىةي  ًإلىٍيوً  تىٍدعيكىيـٍ  مى
ؿي ما ارتخصتـ أمرى اهلل؟}   117 ...{فما أكَّ
 383 ...{ًمفٍ  آبىاًئوً  ًمفٍ  كىافى  فىيىؿٍ } 
لىقىٍد اٍصطىمىحى أىٍىؿي ىىًذًه اٍلبىٍحرىةً }   47 {...فىكىالمًَّو لىقىٍد أىٍعطىاؾى المَّوي الًَّذم أىٍعطىاؾى كى
مىكىاًف، فىيىٍأًتيوً }  فً  فىييٍجًمسىاًنًو، مى ؟ مىفٍ : لىوي  فىيىقيكالى بُّؾى  285 ...{رى
ًئكىةي كىاٍلميٍؤًمنيكفى }   80 {فىيىٍشفىعي النًَّبيُّكفى كىاٍلمىبلى
ٍبًدم ًبي :قىاؿى المَّوي }   140 { أىنىا ًعٍندى ظىفّْ عى
 234 ...{ةً غىدىاةى اٍلعىقىبى  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو } 
ـي قاؿ }  ٍنًذًر أىتىٍدًرم أىمُّ آيىةو ًمٍف ًكتىاًب المًَّو مىعىؾى أىٍعظى  152 ...{؟رىسيكؿي المًَّو يىا أىبىا اٍلمي
 120 ...{مىٍف مىاتى ًمٍف أيمًَّتؾى الى ييٍشًرؾي ًبالمًَّو شىٍيئنا :قىاؿى ًلي ًجٍبًريؿي } 
ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلبو أى }  مىٍيوً قىاؿى ًلي عى ا بىعىثىًني عى مىى مى  142 ...{الى أىٍبعىثيؾى عى
ا تىفىقَّأى }  كىأىنَّمى : كى  100 {...ًفي كىٍجًيًو حىبُّ الرُّمَّاًف ًمفى اٍلغىضىبً  قىاؿى
ٍنوي }  ٍيشه ًلميىييكًد: أىٍعطيكنىا شىٍيئنا نىٍسأىؿي عى  99 {...قىالىٍت قيرى
ـى رىسيكؿي المًَّو }   170 ...{أىعيكذي ًبالمًَّو ًمٍنؾى }  :قيكؿي فىسىًمٍعنىاهي يى  قىا
مىى رىسيكًؿ المًَّو }  ك عى ـى الطُّفىٍيؿي ٍبفي عىٍمرو يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ دىٍكسنا قىٍد  :فىقىاؿى  قىًد

تٍ   ...{عىصى

123 

ـى رسكؿي اهلل }   239 ...{المدينةى كليـ يىٍكمىاًف يمعبكف فييما قىًد
ـى رىسيكؿي المَّوً }  ًتيىا ًسٍتره فىيىبٍَّت ًريحه   قىًد ًفي سىٍيكى ٍيبىرى كى  143 ...{ًمٍف غىٍزكىًة تىبيكؾى أىٍك خى
مىى النًَّبيّْ }  ـى عى  135 ...{سىٍبيه فىًإذىا اٍمرىأىةه ًمٍف السٍَّبًي قىٍد تىٍحميبي ثىٍديىيىا قىًد
ْؿ َأْبَقاُب افسَّ ...]: اهللً  رىسيكؿي  قىرىأى }  تَُّح َْلُ ٍَ َٜ َٓ ُت ُِقَن اجَلَّْ َٓ َيْدُخ  293 ...{ََمِء َو

 294 {ًفيوً  ييٍنفىخي  قىٍرفه } 
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ـٍ }  مىى مىشىاًعًركي  236 ...{ًقفيكا عى
ـً  ًفي ًلي قيؿٍ }  ٍسبلى ٍنوي  أىٍسأىؿي  الى  قىٍكالن  اإٍلً دنا عى  196 ...{بىٍعدىؾى  أىحى
 224 ...{الى ًإلىوى ًإال اهللي كىٍحدىهي ثىبلثناقيٍؿ: } 
مىٍيؾى ا رسكؿ اهلل قمت ي}  ةى عى ًتي ،ًإنّْي أيٍكًثري الصَّبلى بلى ـٍ أىٍجعىؿي لىؾى ًمٍف صى  204 ...{فىكى
ًتؾى يىٍكـى اٍلًقيىامىةً }  ٍف أىٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعى  152 ...{؟قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو مى
مىى يىٍقرىأي  اٍشتىكىى ًإذىا كىافى }  ذىاتً  نىٍفًسوً  عى  161 {...ًباٍلميعىكّْ
ًدينىةى يىٍجتىًمعيكفى }   206 ...{كىافى اٍلميٍسًمميكفى ًحيفى قىًدميكا اٍلمى
ٍيرً  عىفٍ   المَّوً  رىسيكؿى  يىٍسأىليكفى  النَّاسي  كىافى }  كيٍنتي  اٍلخى  268 ...{الشَّرّْ  عىفٍ  أىٍسأىليوي  كى
مٍ }  اًىًميًَّة عيرىاةن ًإالَّ اٍلحي  231 ...{سى كىافى النَّاسي يىطيكفيكفى ًفي اٍلجى
مَّى ًفيوً  كىافى النًَّبيُّ }  ـى ًمٍف سىفىرو بىدىأى ًباٍلمىٍسًجًد فىصى  210 { ًإذىا قىًد
بىوي  ًإذىا  النًَّبيُّ  كىافى }  ًتؾى أىٍستىًغيثي "، قاؿ:} أىٍمر كىرى يُّ يىا قىيُّكـي ًبرىٍحمى  186 { يىا حى
، كريهي أىزي  فىأىتىٍيتيوي  ميٍعتىًكفنا،  النًَّبيُّ  كىافى }   334 ...{لىٍيبلن
لينىا ًباٍلمىٍكًعظىًة ًفي اأٍلىيَّاـً  كىافى النًَّبيُّ }  كَّ  135 ...{يىتىخى
ارىةى ًفي اأٍليميكرً  كىافى النًَّبيُّ }   210 ...{ييعىمّْمينىا ااًلٍسًتخى
ًحيحه  كىىيكى  يىقيكؿي   النًَّبيُّ  كىافى }  تَّى نىًبيّّ  ييٍقبىٍض  لىـٍ  ًإنَّوي  صى  ًمفٍ  مىٍقعىدىهي  يىرىل حى

نَّةً   ...{اٍلجى

282 

ديكفى  كىالى  يىحيجُّكفى  اٍليىمىفً  أىٍىؿي  كىافى }  كَّ  133 ...{يىتىزى
ًدينىةً  كىافى }  ، ًباٍلمى كىافى  يىييكًدمّّ  358 ...{اٍلًجدىادً  ًإلىى تىٍمًرم ًفي ييٍسًمفيًني كى
كري   اهللً  رىسيكؿي  كىافى }  ارى  يىزي مّْ  اأٍلىٍنصى مىى ـي فىييسى  160 ...{ًصٍبيىاًنييـٍ  عى
دً  كىافى رىسيكؿي اهلًل }  يىٍكـى اأٍلىحى كـي يىٍكـى السٍَّبًت كى  243 ...{يىصي
 130 { التُّرىابى  مىعىنىا يىٍنقيؿي  اأٍلىٍحزىابً  يىٍكـى   اهللً  رىسيكؿي  كىافى } 
ـه  كىافى }  ـي  يىييكًدمّّ  غيبلى  161 ...{فىمىًرضى   يَّ النَّبً  يىٍخدي
 230 {ًباٍسـً اهلًل كىاهللي أىٍكبىرعند الذبح كما سنَّوي ألمتو قكلو:}  كاف مف ىديو  }
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ـى }  ٍنًس يىٍعبيديكفى نىفىرنا ًمٍف اٍلًجفّْ فىأىٍسمى  170 ...{كىافى نىفىره ًمٍف اإٍلً
ده }   234 ...{كىافى يىٍقرىأي ًفي الرٍَّكعىتىٍيًف قيٍؿ ىيكى اهللي أىحى
 123 ...{دي يىتىعىاطىسيكفى ًعٍندى النًَّبيّْ كىانىٍت اٍليىييك } 
مىٍف دىافى ًدينىيىا يىًقفيكفى ًباٍلميٍزدىًلفىةً }  ٍيشه كى  232 ...{كىانىٍت قيرى
يىا}  كَّجى ـٍ تىزى يي ؽَّ ًباٍمرىأىًتًو، ًإٍف شىاءى بىٍعضي ؛ كىافى أىٍكًليىاؤيهي أىحى ؿي  18 {...كىانيكا ًإذىا مىاتى الرَّجي
قىاًديرى  اهللي  كىتىبى }  ًئؽً  مى بلى  278 ...{اٍلخى
ٍكليكدو  كيؿُّ }  مىى ييكلىدي  مى  176 { اٍلًفٍطرىةً  عى
 257 { ًممَّةن  ًإالَّ  النَّارً  ًفي كيمُّييـٍ } 
نىٍأكيؿي اٍلمى }  اًىًميَّةو... ى ا أىٍىؿى جى نىٍأًتي اٍلفىكىاًحشى كينَّا قىٍكمن  18 {...ٍيتىةى، كى
زىاًكرىةه كى  كينَّا مىعى النًَّبيّْ }   63 {...نىٍحفي ًفٍتيىافه حى
ٍرنىا ، اهللً  رىسيكؿً  مىعى  كينَّا}  ـي  ًبًصٍبيىافو  فىمىرى يَّادو  اٍبفي  ًفيًي  161 ...{صى
رنا ىيكى أىٍخيىري ًمٍنوي }  جى ٍدنىا حى ، فىًإذىا كىجى رى جى  17 {...كينَّا نىٍعبيدي اٍلحى
ـً }  ٍسبلى  110 { ...كيٍنتي أىٍدعيك أيمّْي ًإلىى اإٍلً
ا أىٍرعىى كيٍنتي }   164 ...{ميعىٍيطو  أىًبي ٍبفً  ًلعيٍقبىةى  غىنىمن
ٍبيىاًف، مىعى  أىٍلعىبي  كيٍنتي }  اءى  الصّْ ٍيتي   اهللً  رىسيكؿي  فىجى ٍمؼى  فىتىكىارى  253 ...{بىابو  خى
ٍبدى  فىسىًمٍعتي  ؛غىزىاةو  ًفي كيٍنتي }   333 ...{أيبىي   ٍبفى  المَّوً  عى
، ايى  أىٍنتى  كىٍيؼى }  ـي  تىدىاعىتٍ  ًإذٍ  ثىٍكبىافي مىٍيكي ـي  عى  260 ...{اأٍليمى
 140 { الى أىٍجرى ًلمىٍف الى ًحٍسبىةى لىو} 
 181 { المَّو شىاءى  ًإفٍ  طىييكره  بىٍأسى  الى } 
كا}  كا، كىالى تىدىابىري شيكا، كىالى تىبىاغىضي اسىديكا، كىالى تىنىاجى  106 ...{الى تىحى
، كىالى ًباأٍلىٍندىادً الى تىٍحًمفيكا ًبآبىا}  ـٍ ، كىالى ًبأيمَّيىاًتكي ـٍ  223 ...{ًئكي
كرىةي تىمىاًثيؿى }  ًئكىةي بىٍيتنا ًفيًو كىٍمبه كىالى صي ؿي اٍلمىبلى  142 {الى تىٍدخي
 307 ...{كيفَّارنا بىٍعًدم تىٍرًجعيكا الى } 
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مىى ييقىاًتميكفى  أيمًَّتي ًمفٍ  طىاًئفىةه  تىزىاؿي  الى }  ؽّْ  عى  267 {...اٍلحى
اًبي تىسيبُّكا الى }  ـٍ  أىفَّ  فىمىكٍ  أىٍصحى دىكي دو  ًمٍثؿى  أىٍنفىؽى  أىحى  254 ...{ذىىىبنا أيحي
قىةى  تىسيبُّكا الى }   366 ...{رىأىٍيتي  فىًإنّْي كىرى
كًني الى }  ا تيٍطري ارىل أىٍطرىتٍ  كىمى ـى  اٍبفى  النَّصى ٍريى  50 ...{مى
ا أىٍطرىٍت النَّصى }  كًني كىمى ـى الى تيٍطري ٍريى  50 {...ارىل اٍبفى مى
 93 { الى تيعىذّْبيكا ًبعىذىاًب المَّوً } 
 111 {الى تيٍقطىعي اأٍلىٍيًدم ًفي السَّفىر} 
 111 {الى تيٍقطىعي اأٍلىٍيًدم ًفي اٍلغىٍزك} 
ا تىقيكليكا الى }  شىاءى  المَّوي  شىاءى  مى فه  كى  179 ...{فيبلى
تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  الى }  كفً  ًبأىٍخذً  أيمًَّتي ذى تىٍأخي  حى  257 ...{اٍلقيري
تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  الى }   251 ...{عىًظيمىتىافً  ًفئىتىافً  تىٍقتىًتؿى  حى
دّْثي مىعى ذىًلؾى  {،الى عىٍدكىل}  ييحى مىى اٍلميًصحّْ :} كى  131 {الى ييكًردي اٍلميٍمًرضي عى
 227 { الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيىًة اهلل} 
تيوي كىفَّارىةي يىًميفو  ،رى ًفي مىٍعًصيىةو الى نىذٍ }  كىفَّارى  226 { كى
ابىوي }  دَّثي النَّاسي أىنَّوي كىافى يىٍقتيؿي أىٍصحى  111 { الى يىتىحى
 279 ...{الدُّعىاءي  ًإالَّ  اٍلقىدىرى  يىريدُّ  الى } 
 268 ...{مىاًضينا النَّاسً  أىٍمري  يىزىاؿي  الى } 
مّْيىفَّ  الى }  ده  ييصى ٍيظىةى  بىًني ًفي ًإالَّ  عىٍصرى الٍ  أىحى  344 { قيرى
ـٍ  يىقيكلىفَّ  الى }  ديكي  180 ...{ًشٍئتى  ًإفٍ  ًلي اٍغًفرٍ  المَّييَـّ  أىحى
فَّ }  يٍخًرجى ارىل اٍليىييكدى، ألى  377 ...{كىالنَّصى
ىفٍ }  ذى  ألى ـٍ  يىٍأخي ديكي ٍبمىوي  أىحى بىؿً  ًإلىى يىٍغديكى  ثيَـّ  حى  126 ...{اٍلجى
ذي }  ـٍ ًلتىٍأخي  235 ...{كا مىنىاًسكىكي
 57 ...{ًشٍبرنا ًشٍبرنا قىٍبمىكيـٍ  كىافى  مىفٍ  سىنىفى  لىتىٍتبىعيفَّ } 
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ـٍ ًشٍبرنا ًشٍبرنا}   57 {...لىتىٍتبىعيفَّ سىنىفى مىٍف كىافى قىٍبمىكي
ةن }  ـى يىييكدي أىفَّ ًفي ًديًننىا فيٍسحى  241 ...{ًلتىٍعمى
ٍكرناكى  ظيٍممنا األىٍرضي  لىتيٍمؤلىفَّ }   266 ...{كىعىٍدال ًقٍسطنا ميًمئىتٍ  كما جى
ـٍ مىٍسًجدنا}  ذيكا قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي ارىل اتَّخى  217 ...{لىعىفى المَّوي اٍليىييكدى كىالنَّصى
 230 ...{لىعىفى اهللي مىٍف ذىبىحى ًلغىٍيًر اهللً } 
اؿو }   140 ...{ًلمشًَّييًد ًعٍندى المًَّو ًستُّ ًخصى
ائً }  ةه ًعٍندى ًفٍطًرهً ًلمصَّ تىاًف: فىٍرحى  244 ...{ـً فىٍرحى
ؿَّ ًمفى العىرىًب؛ كىانيكا يىًجٍيئيٍكفى ًبالشَّاةً }  ـٍ أىرى نىاسان كىانيكا أىضى  17 {...لى
كـً ًقيؿى لىوي ًإنَّييـٍ الى يىٍقرىءيكفى  لىمَّا أىرىادى النًَّبيُّ }   148 ...{أىٍف يىٍكتيبى ًإلىى الرُّ
تٍ ا لىمَّا}  ٍيبىري  ٍفتيًتحى  }... 347 اهللً  رىسيكؿى  يىييكدي  سىأىلىتٍ  خى
 329 ...{مينىاًدينا أىمىرى  تىبيكؾى  غىٍزكىةً  ًمفٍ   اهللً  رىسيكؿي  أىٍقبىؿى  لىمَّا} 
مىٍيؾى أىبىا السَّاًئبً لما تكفي عثماف بف مظعكف، قالت:" }   103 ...{قيٍمتي رىٍحمىةي المًَّو عى
ؿى رى }  ؿى اٍلمىٍسًجدى  سيكؿي اهلًل لىمَّا دىخى دىخى  121 ...{مىكَّةى، كى
ٍيبىري  فيًتحىتٍ  لىمَّا}  ّـّ  ًفييىا شىاةه   ًلمنًَّبيّْ  أيٍىًديىتٍ  خى  354 ...{سي
مىى كىٍجًيوً لىمَّا نيًزؿى ًبرىسيكًؿ اهلًل }  ةن لىوي عى ًميصى  215 ...{، طىًفؽى يىٍطرىحي خى
لىٍت }  ـَ َآمَ ]لىمَّا نىزى ِْؿٍ افَِّذي بُِسقا إِيََمََنُْؿ بُِي ِْ مىى  ,[...ُْقا َوََلْ َي شىؽَّ ذىًلؾى عى

 {...اٍلميٍسًمًميفى 

79 

لىتٍ  لىمَّا}  دىقىةً  آيىةي  نىزى اًمؿي  كينَّا الصَّ  330 ...{نيحى
لىتٍ  لىمَّا}  ؿٍ ]نىزى ِْ بُِسقا إِيََمََنُْؿ بِيُ ِْ ْ َي ـَ َآَمُْقا َوََل  الى  أىيُّنىا المَّوً  رىسيكؿى  ، قيٍمنىا يىا[...افَِّذي

ـي   ...{نىٍفسىوي  يىٍظًم

196 

ـٍ  لىكٍ }  كٍَّمتيـٍ  أىنَّكي مىى تىكى كًُّموً  حىؽَّ  اهللً  عى  128 ...{تىكى
 118 ...{لىٍك سىأىٍلتىًني ىىًذًه اٍلًقٍطعىةى مىا أىٍعطىٍيتيكىيىا} 
ٍيشه }  ًني قيرى  51 {...لىٍكالى أىٍف تيعىيّْرى
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 112 { ًؾ ًباٍلكيٍفًر لىفىعىٍمتي لىٍكالى ًحٍدثىافي قىٍكمً } 
 218 ...{لىٍيسى ًمنَّا مىٍف تىشىبَّوى ًبغىٍيًرنىا} 
ـى ًمفى السَّاًئؿ مىا}  ٍنيىا ًبأىٍعمى  101 {اٍلمىٍسئيكؿي عى
 219 ...{ما أيًمرتي بتىشييًد المساًجدً } 
 263 {أىٍقكىاـ بىاؿي  مىا} 
ـى  اٍبفً  ًعيسىى ًفي تىقيكليكفى  مىا}  ٍريى  370 .{..مى
اًبًو ًمٍف رىسيكًؿ المَّو}  دنا أىٍكثىرى ميشىاكىرىةن أًلىٍصحى  ...} 36 مىا رىأىٍيتي أىحى
اًبًو ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو }  دنا أىٍكثىرى ميشىاكىرىةن أًلىٍصحى  "...} 36مىا رىأىٍيتي أىحى
ار}   106 ...{مىا زىاؿى ييكًصيًني ًجٍبًريؿي ًباٍلجى
ـً شىٍيئنا ًإالَّ أىٍعطىاهي  اهلًل  ؿى رىسيكؿي مىا سيئً }  ٍسبلى مىى اإٍلً  122 ...{عى
فه  فىعىؿى  مىا}  ؟ فىعىؿى  مىا فيبلى فه  288 ...{فيبلى
ا قىرىأى رىسيكؿي المًَّو }  مىا رىآىيـٍ  مى مىى اٍلًجفّْ كى  169 ...{عى
ثىؿي الدٍُّنيىا}  مى ثىًمي كى ًلمدٍُّنيىا، ًإنَّمىا مى ا ًلي، كى  137 ...{مى
اـو  ًمفٍ  مىا}   272 ...{بىابىوي  ييٍغًمؽي  كىاؿو  أىكٍ  ًإمى
 272 ...{اٍلميٍسًمًميفى  أىٍمرى  يىًمي أىًميرو  ًمفٍ  مىا} 
ٍبدو  ًمفٍ  مىا}   180 ...{اٍلغىٍيبً  ًبظىٍيرً  أًلىًخيوً  يىٍدعيك ميٍسًمـو  عى
مَّ }  ٍبدو يىٍشيىدي أىفَّ الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، كىأىفَّ ميحى ا ًمٍف عى ٍبديهي كىرىسيكليوي مى  147 ...{دنا عى
 245 ...{قىٍبًمي أيمَّةو  ًفي اهللي  بىعىثىوي  نىًبي   ًمفٍ  مىا} 
ـٍ  مىا}  دو  ًمفٍ  ًمٍنكي ٍقعىديهي  كيًتبى  ًإالَّ  أىحى  279 ...{النَّارً  ًمفٍ  مى
كّْؿى ًبًو قىًرينو ًمٍف اٍلًجفٌ }  قىٍد كي د ًإالَّ كى ـٍ ًمٍف أىحى ا ًمٍنكي  60 {...مى
كّْؿى ًبًو قىًرينيوي }  قىٍد كي دو ًإالَّ كى ـٍ ًمٍف أىحى ا ًمٍنكي  171 ...{مى
ؿو كىاًحدو }  مىى رىجي ًميعه عى ـٍ جى ـٍ كىأىٍمريكي ٍف أىتىاكي  107 ...{مى
 102 ...{شىٍيءو  عىفٍ  فىسىأىلىوي  عىرَّافنا أىتىى مىفٍ } 
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ٍف أىتىى عىرَّافنا فىسىأىلىوي عىٍف شىٍيءو }   102 {...مى
ا يىقيكؿي مىٍف }  دَّقىوي ًبمى  103 ...{أىتىى كىاًىننا، أىٍك عىرَّافنا، فىصى
 279 ...{ًرٍزًقوً  ًفي لىوي  ييٍبسىطى  أىفٍ  أىحىبَّ  مىفٍ } 
 270 ...{اهللى  أىطىاعى  فىقىدٍ  أىطىاعىًني مىفٍ } 
ٍف بىنىى مىٍسًجدنا...يىٍبتىًغي ًبًو كىٍجوى المَّوً }   221 ...{مى
ٍف تىشىبَّوى ًبقى }   57 {ٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ مى
مىؼى ًبغىٍيًر اهلًل فىقىٍد كىفىرى كىأىٍشرىؾ}   307 ...{مىٍف حى
ؿى دىارى أىًبي سيٍفيىافى فىييكى آًمفه }   117 { مىٍف دىخى
 270 ...{فىٍميىٍصًبٍر  فىكىًرىىوي  شىٍيئنا أىًميًرهً  ًمفٍ  رىأىل مىفٍ } 
ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيّْ }  ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنوً  ٍرهي ًبيىًدًه، فىًإفٍ مىٍف رىأىل ًمٍنكي  4 {.... لى
دٍَّتوي  مىفٍ }  ةو، ًمفٍ  الطّْيىرىةي  رى اجى  182 ...{أىٍشرىؾى  فىقىدٍ  حى
اًبي سىبَّ  مف}   255 ...{المَّوً  لىٍعنىةي  فىعىمىٍيوً  أىٍصحى
مَّدنا كىأىفَّ  اهللي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىًيدى  مىفٍ }  ـى  اهلًل، ؿي رىسيك  ميحى رَّ مىٍيوً  اهللي  حى  8 {النَّارى  عى
مىٍيوً  لىٍيسى  عىمىبلن  عىًمؿى  مىفٍ }  نىا عى  193 { رىدّّ  فىييكى  أىٍمري
ةى  يىًرحٍ  لىـٍ  ميعىاىىدنا قىتىؿى  مىفٍ }  نَّةً  رىاًئحى  356 ...{اٍلجى
سىنىةه }  ٍرفنا ًمٍف ًكتىاًب المًَّو فىمىوي ًبًو حى ٍف قىرىأى حى  187 {... مى
نَّة } ؿى اٍلجى ًمًو الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي دىخى  79 {مىٍف كىافى آًخري كىبلى
ًة أىًخيًو كىافى المَّوي ًفيمىٍف كىافى ًفي حى }  ًتو اجى اجى  87 {...حى
 360 ...{كىرىسيكلىوي  المَّوى  آذىل قىدٍ  فىًإنَّوي  ؟؛اأٍلىٍشرىؼً  ٍبفً  ًلكىٍعبً  مىفٍ } 
نَّةى مىٍف مىاتى الى ييٍشًرؾي بً }  ؿى اٍلجى  80 {...المًَّو شىٍيئنا دىخى
لىـٍ  مىاتى  مىفٍ }   326 ...{يىٍغزي  كى
نَّة}  ؿى اٍلجى ـي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي دىخى  80 {.مىٍف مىاتى كىىيكى يىٍعمى
كـ ًمفٍ }  ٍقؿى عىًظيـً الرُّ ٍبًد المًَّو كىرىسيكًلًو ًإلىى ًىرى مَّدو عى  148 ...{ميحى
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ٍف نى }   225 {ذىرى أىٍف ييًطيعى المَّوى فىٍمييًطٍعومى
ٍيرنا ًبوً  المَّوي  ييًردٍ  مىفٍ }   98 { الدّْيفً  ًفي ييفىقٍّْيوي  خى
ٍو يىا عىاًئشىةي فىًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلفيٍحشى كىالتَّفىحُّشى }   103 { مى
تَّ }  ، حى ؿو كىاًحدو كا نىٍخرىةى رىجي ري كا ًمٍف بىرىانً نىخى رىجي قىاليكا: تىٍدعيكنىا ًإلىى أىٍف  ًسًيـٍ ى خى كى

 {...نىدىعى 
30 

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو }  مىى عى ؿه عى رى ًإًببلن  نىذىرى رىجي  227 ...{أىٍف يىٍنحى
ٍيظىةى  أىٍىؿي  نىزىؿى }  مىى قيرى ٍكـً  عى  345 ...{ميعىاذو  ٍبفً  سىٍعدً  حي
 67 {نيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب مىًسيرىةى شىٍير} 
ًرم مىدّْ  ًإلىى نىظىٍرتي }   246 ...{يىدىٍيوً  بىٍيفى  بىصى
ًليدً }  اًلدي ٍبفي اٍلكى ٍبدي المًَّو خى ـى عى  153 ...{ًنٍع
ا نىـٍ }  اًلحن  285 { صى
ٍيريىىا ًلٍمقىٍتؿً }   92 {نىيىى أىٍف تيٍصبىرى بىًييمىةه أىٍك غى
نىفىاءى }  مىٍقتي ًعبىاًدم حي ـٍ أىتىٍتييـٍ  نّْي خى نَّيي ـٍ كىاً   59 {...الشَّيىاًطيفي فىاٍجتىالىٍتييـٍ  كيمَّيي
فه  ىىذىا}   319 ...{اٍلبيٍدفى  ييعىظّْميكفى  قىٍكـو  ًمفٍ  كىىيكى  فيبلى
دو }  مىٍيؾى يىٍكـه كىافى أىشىدَّ ًمٍف يىٍكـً أيحي  110 ...{ىىٍؿ أىتىى عى
كفى  ىىؿٍ }  اذىا تىٍدري ـٍ  قىاؿى  مى بُّكي  178 ...{أىٍعمىـي  كىرىسيكليوي  المَّوي  :قىاليكا ؟رى
زَّءيكهي أىٍجزىاءن }  ـٍ أىٍىؿي اٍلًكتىاًب جى  58 {...ىي
ًدينىةً  يىييكدى   اهللً  رىسيكؿي  كىأىٍجمىى}   343 { كيمَّييـٍ  اٍلمى
ذىا}   325 { أىٍخمىؼى  كىعىدى  كىاً 
، كىالرٍُّعبى يىٍسعىى بىٍيفى يىدىٍم أيمًَّتي شىٍيرنا}   67 {كىأىٍعطىاًني اٍلًعزَّ كىالنٍَّصرى
مَّدو ًبيىًدًه لىمىنىاًديؿي سىٍعًد ٍبًف ميعىاذو }   139 ...{كىالًَّذم نىٍفسي ميحى
 4 ...{خيطَّةن  يىٍسأىليكًني الى  ًبيىًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم} 
ده ًمٍف ىىًذًه اأٍليمَّةً }   150 ...{كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه الى يىٍسمىعي ًبي أىحى
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ٍيري أىرٍ كىاهلًل ًإنًَّؾ }  ؿَّ لىخى  25 {...ًض اهلًل، كىأىحىبُّ أىٍرًض اهلًل ًإلىى اهلًل عىزَّ كىجى
ٍيري  ًإنَّؾً  كىاهللً }   25 ...{اهللً  أىٍرضً  كىأىحىبُّ  اهلًل، أىٍرضً  لىخى
ىٍعمىـي النَّاًس ًبكيؿّْ ًفٍتنىةو ًىيى كىاًئنىةه }   147 ...{كىاهلًل ًإنّْي ألى
مى  أىٍخشىى اٍلفىٍقرى  الى  كىالمَّوً }   262 ...{ٍيكيـٍ عى
ًة كىالزَّكىاةً }  ٍف فىرَّؽى بىٍيفى الصَّبلى يقىاًتمىفَّ مى  15 {...كىالمًَّو ألى
لىيىٍقتيمىفَّ اٍلًخٍنًزيرى }  ًميبى كى اًدالن فىمىيىٍكًسرىفَّ الصَّ كىمنا عى ـى حى ٍريى  48 {...كىالمًَّو لىيىٍنًزلىفَّ اٍبفي مى
 246 ...{كىًثيره   المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  كىاٍلميٍسًمميكفى } 
نَّوي }  ارىل أىٍقكىاـه  أيمًَّتي ًفي سىيىٍخريجي  كىاً   198 ...{اأٍلىٍىكىاءي  ًتٍمؾى  ًبًيـٍ  تىجى
مَّد}  ٍيري اٍلييدىل ىيدىل ميحى  ش ...{كىخى
مَّدو }  ٍيري اٍلييدىل ىيدىل ميحى  241 ...{كىخى
ٍعتى }  حى  كىضى ا فىكىالمَّوً  السّْبلى ٍعتيوي  مى  344 ...{كىضى
ًكٍبًريىاًئي كىعىظىمىًتي}  ًلي كى بلى ٍف قىاؿى  ؛كىًعزًَّتي كىجى فَّ ًمٍنيىا مى يٍخًرجى  8 {الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي :ألى
ـى كى }  عىميكا النَّاسي  قىا ذيكفى  فىجى  161 ...{يىدىٍيوً  يىٍأخي
ًؽ كىاٍلًحرىاب}  كىافى يىٍكـى ًعيدو يىٍمعىبي السُّكدىافي ًبالدَّرى  240 { كى
ا فىاًنيناكىالى }   125 ...{،كىالى ًطٍفبلن  ، تىٍقتيميكا شىٍيخن
سىد}  يمىافي كىاٍلحى ٍبدو اإٍلً ٍكًؼ عى  47 {كىالى يىٍجتىًمعي ًفي جى
ًمٍمنىا ًبو}  مىا عىًمؿى ًبًو ًمٍف شىٍيءو عى  237 كى
 61 {...عندما كاف فييـ رجاؿه صالحكف كما كاف مف قكـ نكحو } 
ا يىٍمنىعيًني}  مى ، كىاهللي ؟ كىأى كى ـٍ اًحًبكي مىى صى عىفيكّّ ييًحبُّ  ٍنتيـٍ أىٍعكىافي الشٍَّيطىاًف عى

 {...اٍلعىٍفكى 

90 

اًرجه  ،كىىىًذًه ًصفىةي النًَّبيّْ }  ـي أىنَّوي خى  149 ...{قىٍد كيٍنتي أىٍعمى
ٍيحى }   252 ...{اٍلبىاًغيىةي  اٍلًفئىةي  تىٍقتيميوي  عىمَّارو  كى
 240 { كيؿّْ قىٍكـو ًعيدنا كىىىذىا ًعيدينىايىا أىبىا بىٍكرو ًإفَّ لً } 
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 82 {...يىا أىبىا ذىر  اٍكتيـٍ ىىذىا اأٍلىٍمرى كىاٍرًجٍع ًإلىى بىمىًدؾى } 
انىةي }  نَّيىا أىمى ًعيؼه كىاً   153 ...{يىا أىبىا ذىر  ًإنَّؾى ضى
ًعيفنا}  ، ًإنّْي أىرىاؾى ضى  153 ...{يىا أىبىا ذىر 
اًرثىةى }  نَّةً  يىا أيَـّ حى  140 ...{ًإنَّيىا ًجنىافه ًفي اٍلجى
كفى  ًإنَّكيـٍ  النَّاسي  أىيُّيىا يىا}   296 ...{اهللً  ًإلىى تيٍحشىري
كا، يىا أىيُّيىا النَّاسي }   190 { قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي تيٍفًمحي
فَّ أىبىاكي }  ـٍ كىاًحده، كىاً  بَّكي ، أىالى ًإفَّ رى  87 {...ـٍ كىاًحده يىا أىيُّيىا النَّاسي
كا}  ، قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي تيٍفًمحي  9 {يىا أىيُّيىا النَّاسي
كا}  ، قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي تيٍفًمحي  177 ...{يىا أىيُّيىا النَّاسي
كا}  ، قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي تيٍفًمحي  9 {يىا أىيُّيىا النَّاسي
ًمٍقنىا كىأىنَّا ًدينىنىا لىنىا بىيّْفٍ  اهللً  رىسيكؿى  يىا}  ميكا} : فقاؿ ...اآٍلفى  خي  129 { مييىسَّره  فىكيؿّّ  اٍعمى
ـٍ ًلي ًكتىابى يىييكدى }  ٍيدي، تىعىمَّ  151 ...{يىا زى
اهٍ }  بىاحى اٍه، يىا صى بىاحى ـٍ أىكٍ ...  يىا صى كي بّْحي ـٍ أفَّ اٍلعىديكَّ ميصى  84 {...أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أٍخبىٍرتيكي
ـٍ ًبكيٍفرو لىنىقىٍضتي اٍلكىٍعبىةى }  ٍيديىي ًديثه عى  96 {...يىا عىاًئشىةي لىٍكالى قىٍكميًؾ حى
رٍَّمتي  ًإنّْي ًعبىاًدم يىا}  ـى  حى مىى الظٍُّم  280 ...{نىٍفًسي عى
ْـّ قيٍؿ الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىًممىةن أىٍشيىدي لىؾى ًبيىا ًعٍندى المَّوً }   156 {يىا عى
ـي  يىا}   165 ...{يىٍحفىٍظؾى  المَّوى  اٍحفىظً : كىًممىاتو  ميعىمّْميؾى  ًإنّْي غيبلى
ـٍ المَّوي ًبي}  الن فىيىدىاكي ـٍ ضيبلَّ ـٍ أىًجٍدكي اًر أىلى  116 ...{يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصى
ؿى النَّاًس جيكعنا}  ـٍ كيٍنتيـٍ أىٍطكى  29 {...يىا مىٍعشىرى اٍلعىرىًب ًإنَّكي
دٍَّقفى كىأىٍكًثٍرفى ااًلٍسًتٍغفىارى يىا مى }   158 ...{ٍعشىرى النّْسىاًء، تىصى
ٍيشو }   156 ...{أىٍك كىًممىةن نىٍحكىىىا ،يىا مىٍعشىرى قيرى
بّْيى المَّوي }  بُّؾى فىيىقيكؿي رى ًف لىوي مىٍف رى مىكىاًف فىييٍجًمسىاًنًو فىيىقيكالى  80 {...يىٍأًتيًو مى
ا اهللي  يىٍبعىثي }   268 ...{اٍلًمٍسؾً  ًريحً كى  ًريحن
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 297 ...{فىٍميىتًَّبٍعوي  شىٍيئنا يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ : فىيىقيكؿي  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسى  اهللي  يىٍجمىعي } 
 298 ...{ًلذىًلؾى  فىيىٍيتىمُّكفى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسى  اهللي  يىٍجمىعي } 
ٍفرىاءى ييٍحشىري النَّاسي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى }  اءى عى  238 ...{مىى أىٍرضو بىٍيضى
ًتًيـٍ }  بلى ـٍ مىعى صى تىكي بلى كفى صى ـٍ قىٍكـه تىٍحًقري  49 {...يىٍخريجي ًفيكي
 191 ...{المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ  النَّارً  ًمفٍ  يىٍخريجي } 
ـي  يىٍدريسي }  ٍسبلى ا اإٍلً ٍشيي  يىٍدريسي  كىمى  267 ...{الثٍَّكبً  كى

نًَّة{} يىطٍ  ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلجى ـي اآٍلفى رىجي مىٍيكي  48 ميعي عى
ٍمرىةو ًمٍف نىارو فىيىٍجعىمييىا ًفي يىًدهً }  ـٍ ًإلىى جى ديكي  121 ...{يىٍعًمدي أىحى
 283 ...{الدٍَّيف ًإالَّ  ذىٍنبو  كيؿُّ  ًلمشًَّييدً  ييٍغفىري } 
ًئكىةي، شىفىعىتً :  اهللي  يىقيكؿي }  شىفىعى  اٍلمىبلى  299 ...{لنًَّبيُّكفى ا كى
ـي  يىا المَّوي  يىقيكؿي }  سىٍعدىٍيؾى  لىبٍَّيؾى  فىيىقيكؿي  آدى  188 ...{كى
يىٍكفيٍرفى  اٍلعىًشيرى  يىٍكفيٍرفى }  ٍحسىافى  كى  307 ...{اإٍلً
بُّنىا يىٍنًزؿي }  تىعىالىى تىبىارىؾى  رى  189 ...{السَّمىاءً  ًإلىى لىٍيمىةو  كيؿَّ  كى
 299 ...{أىٍممىحى  كىٍبشو  يىٍيئىةً كى  ًباٍلمىٍكتً  ييٍؤتىى} 
ا تىدىاعىى اأٍلىكىمىةي }  ـٍ كىمى مىٍيكي ـي أىٍف تىدىاعىى عى  68 {...ييكًشؾي اأٍليمى
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