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 إهداء

اوصحايب ء اوااثي ن علل  اوااعي  الجلل  جاع  ع  يد  للمل  إىل فقهاء وعلماء ُعَمان األجّل 
 ، ولجملع ألباع امل ثسة اإلابضلة.ثض  هللا عنهما عب  هللا ع  عباس اوفقله املفس 

صللة كاوقريوان وابجة إىل علماء ولبلا ولانس والجزائ  واملغ ب وماثداانلا وحااض ها اويلملة األ
، أحفاد املخااث واوباثوين وعب  اوقادث جب  نفاسةوعلماء  واوزداانة وللمسان واو ابط ووه ان

 .مجليا   الجزائ ي، واع  ابددس، واوغماثي واوكااين واخلطايب ثمحه  هللا لياىل

قل ة، إىل سائ  علماء األمة اإلسلملة م  أقصاها إىل أقصاها، امل افي ن ع  حلاض اوي
احلافظ ن حلمى وأصال اإلسلم، اوساع ن وااحل  اوصف ومجع اوكلمة، وفق منهج اويلماء 

 وماايد  اوفقهاء، او د  ال متل  هب  األهااء، أو خت عه  اوشائيات واوشياثات.

اوساع ن وثاء احلقلقة، او اع ن وط دق اخلري واإلصلح،  اوشباهب ئهاونسا األمة إىل ثجال
ولاصال إىل مباغى نص ها وعزهتا وصان ك اماها ولفاقها وثايدهتا  ؛ئهاصفاف أعنا وثصّ 

 وإعادة شهادها احلضاثي م  ج د . 

 أق م ه ا اوكااب سائل  املاىل لباثك ولياىل أن داقب  منا صاحل األعمال، وجييله ط دق خرير 
َكاَن   َفَم    ﴿:لياىليف ش ق األثض وغ هبا. قال هللا لباثك و  األمة اإلسلملةوصلح ألعناء 

ا  .[110الكهف:]﴾ دَ   ُجا ولَقاَء ثَعّلهل فَ ل لَ ي َم   َعَمل  َصاحلل ا َواَل ُدش  لك  عليلَباَدةل َثعّلهل َأَح  
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 مقدمة

احلم  هلل، حنم ه ونسايلنه ونساغف ه، ونياذ ابهلل م  ش وث أنفسنا وم  سلئات أعماونا،  إنّ 
ال إوه إال هللا وح ه ال  فل هادي وه. وأشه  أن  وه، وم  دضل   م  ده ه هللا فل مض   

 .وثساوهحمم  ا عب ه  ش دك وه، وأشه  أن  

للُمانَ  ايَ ﴿  . [102آل عمران: ] ﴾ أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ال  ُقاا اَّلل َ َحق  لُ َقاللهل َوالَ مَتُاُل   إلال  َوأَن  ُا   ُمس 

ُهَما أَد َُّها اون اُس ال  ُقاا َثع   ايَ ﴿ ن   َها َيو َجَها َوَعث  مل ن   َ ةر َوَخَلَق مل ُكُ  او  لي َخَلَقُك   مل   نَ ف سر َواحل
 ﴾علهل َواأَلث َحاَم إلن  اَّلل َ َكاَن َعَلل ُك   َثقللب ا ثلَجاال  َكثلري ا َونلَساء  َوال  ُقاا اَّلل َ او  لي َلَساَءُوانَ 

 .[1 ]النساء:

ا  أَد َُّها او  لد َ  ايَ ﴿ ُدص للح  َوُك   أَع َماَوُك   َودَ غ فل   َوُك    آَمُناا ال  ُقاا اَّلل َ َوُقاُواا قَ ا ال  َس لد  
 .[71- 70األحزاب: ] ﴾ُذنُاَعُك   َوَم   دُطلع  اَّلل َ َوَثُساَوُه فَ َق   فَاَي فَ ا ي ا َعظللم ا

م  حىت ل ضى، اي ثب وك احلم  كما دنبغ  لجلل وجهك وعظل  سلطانك، ووك احل
 ووك احلم  إذا ثضلت، ووك احلم  عي  او ضى. 

 أما عي 

ُسئلت عما داث م  ج ل حال اوصلة خلف ألباع اإلابضلة م  قب  إخايت يف ولبلا م  
 ي م  األمايدغ يف اواقلت جمماعة خرّية م  أعناء علأمايدغ وع ب، ولك ث اوسؤال عن ما 

 دة اواطنلة وأسس املش وع اواطين الجامع. ح دثنا ع  اوسلم واملصاحلة وشك  اهلا 

م  او جاع إىل ل اث امل ثسة اإلابضلة اوفك ي، واالطلع على  وكانت إجاعيت أبنه ال ع   
ري أعلمها، ول ايها اوفلقه  واوَيق ي واوفلك ي.   مصادثها األوىل، واواي ُّف على سل
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اجع م  دول الجزائ  وولبلا وُعمان عناء على ه ا، فق  ش عت يف مجع املااد م  املصادث وامل  
 ،ه اإلابضلة ع ن اوف قل  فَ ُميم  يف مؤو   وغريها. وعكفت على دثاسة كاب اوشلخ عل  حيىي

وكاب خمالف، ش ح هللا هبا  ،واإلابضلة يف ماكب اوااثدخ، وثساوة او كااثاه ويم و اونام 
أن  وج    سائل  املاىل عز  ص ثي ولغاص يف ه ا اوبح  اويملق وسرب أغااث امل هب اإلابض  

ا ذا فائ ة ألعناء املسلم ن ولجملع  دكان عمل  خاوص ا واجهه اوك مي، ودكان عمل  ج د  
 اوباحث ن ع  خفااي وحقلقة اإلابضلة وأهلها. 

سة، وما شجيين   عقلمة اويل  واإلنصاف يف إع اد ه ه او ثاووق  عق ت اويزم على اواحلّ 
 ماء أه  اوُسنة ق  ثجع إىل كابيب أح  م  عل  رم ّ أنه مل -وحسب اطلع   -أكث  

وعلمائها األوول ن، ومل أج  دثاسة اتثخيلة وفقهلة ماساعلة ومصادثها امل ثسة اإلابضلة 
لايلق ابمل ثسة اإلابضلة، م  حلث اوفقه واألصال واوسلاك واويقائ  واوانظل  واوسلاسة 

 خل. إ ..اخلاصة هب .

حلث أخ ت عقاد ا   عل   يف دثاسة اوااثدخ واويقل ة واوفك  اإلسلم ،وق  َم   هللا لياىل
 املخالفة؛ ولغاتإىل ام  عم ي، وص ثت يل كاب ع د ة. وق  لُ مجت كثري م  كايب 

اإلنكللزدة واورتكلة واوف نسلة واألملانلة واوفاثسلة واوبنغاولة واو وسلة وغريها، واناش ت حبم  
 وكان م  أمهها:  هللا يف أحناء امليماثة.

 اوسرية اونبادة: ع ض وقائع وحتلل  أح اث. -
 .أعا عك  اوص دق ثض  هللا عنه: شخصلاه وعص ه -
 عثمان ع  عفان: شخصلاه وعص ه. -
 عل  ع  أيب طاوب: شخصلاه وعص ه.  -
 احلس  ع  عل : شخصلاه وعص ه.  -
 او ووة األمادة؛ عاام  االيدهاث ول اعلات االهنلاث. -
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 يف ولبلا.او ووة اويبل دة  -
وغريها م  اوكاب اوااثخيلة إال أن او ثاسة املاسية وااثدخ ص ث اإلسلم أكسباين  -

 عي  لافلق هللا مي فة عملقة جب وث اويقائ  وامل اثس واألفكاث واونظ  اإلسلملة. 
 وأما كاب اويقائ  فق  ص ث منها:  -
اإلرمان  ،م اآلخ اإلرمان ابولا  ،إلرمان: "اإلرمان ابهلل ج  جلوهجمماعة أثكان ا -

 .إلرمان ابوق آن واوكاب اوسماودة"ا ،اإلرمان ابمللئكة ،اإلرمان ابو س ، ابوق ث
 عقل ة املسلم ن يف صفات ثب اويامل ن.  -
 اخلااثج واوشلية يف ملزان أه  اوسنة.  -
 اوربملان يف او ووة احل دثة املسلمة.  -
 احل ايت م  اوق آن اوك مي.  -
 ة ض وثة ددنلة وإنسانلة.اوي اوة واملصاحلة اواطنل -
 املااطنة واواط  يف او ووة احل دثة املسلمة.  -
 اوي ل يف اواصاث اإلسلم . -

عكفت على جمم  كااابت ها م  خمالف الجاانب، و ه ه او ثاسة أحبث فلجيلاين وابواايل، 
اويلمة أمح  مح  اخلللل ، اوشلخ او ي اعاربله م  أه  امل جيلات املياص ة يف امل ثسة 

إلابضلة. وق  ثعطاين عه مي فة وص اقة ويماوة وأخاة يف هللا يف االحتاد اويامل  ويلماء ا
املسلم ن، وثأدت مسَاُه ولااضيه وق ثاله احلااثدة وأتصللله، وحبه و دنه وح صه على اواح ة 

 اإلسلملة ووقافه ض  أع اء األمة عيلمه ومنطقه وحججه يف كابه وأحبايه ونقاشاله. 

 ،دث ع  امل ثسة اإلابضلة ابونسبة وبل ي ولبلا وأعناء وطين وه علقة عااثخيهاوإن احل 
كما أن وه علقة ابوايادش اوسلم    هاداها املما ة يف أعماق اوااثدخ،و  ولكادنها االجاماع 

 ع ن املااطن ن. 
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وإن فااوى ع م اوصلة خلف أعناء م ثسة اإلابضلة، ظاه ة خطرية على اجملامع واوشيب 
اط  واو ووة، خصاص ا عن ما لُبىن على مغاوطات وأخطاء اتثخيلة عيل ة ع  املنهج واو

 واوا قلق يف دثاسات امل اهب وامل اثس اوفك دة واويق دة. 

 خلل اوابح  يف ه ه او ثاسة لي ُّ ورمكنين اوقال: إن علان احلقائق اويت وصلُت إولها م  
 نلة. مسؤوولة ددنلة وأخلقلة وطنلة وإنسا

مك ، عيل  ا ع  اوقل  اوازمت يف حبث  ه ا عسلاج األدب واملاضاعلة واحللاددة ما أُ   وق
اويث ات، ولابع اوسقطات واواغاف  ع   ولصلُّ ل واوقال واالنفياالت واملهال ات واواشهري 

اعل   وحتقق  أن املناظ ة املاضاعة وقص  احلسنات. وثح  هللا أاب حام  اوغزايل إذ دقال: 
إلفحام وإظهاث اوفض  واوش ف واواش ق على اوناس وقص  املباهاة واملماثاة اوغلبة وا

واساماوة وجاه اوناس؛ ه  منبع األخلق امل مامة عن  هللا احملمادة عن  ع و هللا إعللس، 
ونسباها إىل اوفااحش اوباطنة م  اوكلرب واويجب واحلس  واملنافسة ولزكلة اونفس وحب الجاه 

ش ب اخلم  إىل اوفااحش اوظاه ة م  اوزان واوق ف واوقا  واوس قة، وإن وغريها؛ مث  نسبةل 
م  غلب علله حب اإلفحام واوغلبة يف املناظ ة واملباهاة؛ دعاه ذوك إىل إضماث اخلبائث  

 . 1كلها يف اونفس، وهل ج فله مجلع األخلق امل مامة

نق ، وأصبحت األهااء ه  ويف ه ا اوزمان او ي عز  فله اإلنصاف واضط عت فله ماايد  او
إىل منهج اإلسلم عشماوه وكماوه،  أصبح وزام ا عللنا أن نياد عك  عزرمة وج ّ  ،اوسائ ة

طل َن عن  هللا على َمَناعلَ  م  نُاثر ع  رَم نل او  مح  ل ": )ملسو هيلع هللا ىلص(حي وان قال او سال اوك مي  إن  املق سل
للله   َوَما َوُواا او  دَ  دَ ي  لُوانَ  -وكل َاا َدَ د هل رمَل ٌن  - ملهل   وأَه   .  2"يفل ُحك 

                                                           

 .45/ 1 م،2004لاء علام او د ، عريوت، داث املي فة ولطباعة واونش ، عريوت ، اإلمام اوغزايل، إح  1
، 2أعا احلس ن مسل  ع  وثد اونلساعاثي، صحلح مسل ، حتقلق حمم  فؤاد عب  اوباق ، داث إحلاء اورتاث اوي يب، عريوت، وبنان، ط  2

 .1827م، ثق  1972
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مبلن ا منهج املااينة واورتجلح  - ثمحه هللا لياىل -وما أمج  ما قاوه اإلمام اع  اوقل  الجايدة 
 نض ب وال مباجبها نقال أن وجلّلها دقّلها كلها  او د  مسائ  يف عادلناع ن األدوة واألقاال: "

 م  ميها ما على طائفة ك   ناافق ع  طائفة، على وطائفة نايصب وال عبيض، عيضها
 ون جا مقاوة، وال طائفة ذوك م  نساثين وال احلق، خلف م  ميها فلما وخناوفها احلق،

 . 1"ابهلل إال قاة وال عه، هللا ونلقى علله، ومنات ذوك، على حنلا أن هللا م 

  وا منها: ، وذكوآداهب  أه  اوي ل واإلنصافوهنا حت ث اويلماء ع  ضااعط 

 ي اوقص  عن  اوكلم على املخاوف ن.د وحت ّل اواج ُّ  .1

 ال ج ح وال لي د  إال عيل   .2

 ت قب  إص اث األحكام واختاذ املااقف واواثبُّ أمهلة اواب نُّ  .3

وزوم مح  اوكلم على أحس  حمامله، ما دام حيام  ذوك، وإحسان اوظ   .4
 ابملسلم ن.

اعاماد اوناق  على نص واح  أو مقاوة  ض وثة الجمع ع ن اونصاص واملقاالت وع م .5
 واح ة. 

املسل  داين حبسناله وسلئاله، واويلربة عكث ة اوصااب واحملاس ، وم  كان فضله أكث   .6
 م  نقصه وهب نقصه وفضله.

 .ىكلم األق ان دطاى وال د و  .7

 وقاع اخلطأ م  شخص ال دلزم وقاعه مم  على م هبه أو طائفاه أو مجاعاه.  .8
                                                           

يائ  ع  أمح  اونشريي، جممع اوفقه اإلسلم   -، حتقلق: حمم  أمج  اإلصلح  اع  قل  الجايدة، ط دق اهلج ل ن وابب اوسيادل ن 1
. وانظ : أمح  اوصااّين، منهج أه  اوسنة والجماعة يف لقامي او جال ومؤوفاهت ، جملة اوبلان ، اململكة 393ه، ص 1429جب ة، 

 . 151م، ص 2010اوي علة اوسياددة ، 
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 مك  ذوك.لان األخطاء دون نق  األشخاص ما أُ نق  اآلثاء وع .9

 ، وع م اإلوزام ملا ال دلزم.اليم اوقال ولس قاال   .10

 االماناع ع  اجملادوة املفضلة إىل اونزاع. .11

 .1مح  كلم املخاوف على ظاه ه، وع م اواي ض ولناااي واوبااط  .12

، فاكفري املسل  هبا يف او ثاسة ما اساطيت إىل ذوك سبلل   لقل تُ  واآلداب اوضااعطوه ه 
أم  خطري، ومقام دااقى منه املؤمنان، وال جي ؤ علله إال املف طان املايجلان كاخلااثج 

َم  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(وأمثاهل ، وذوك ملا وثد م  اواش د  يف اونه  ع  لكفري املسل ، وم  ذوك قاوه 
، : ع وُّ اَّلل ل و قالَ وم  دعا ثُجل  ابوكف ل أ". وقاوه: 2"قال ألخله اي كافُ  فق  ابء هبا أحُ مها

 . 3"وولَس ك ولك. إال  حاَث عللهل 

وقال اع  دقلق اويل  عي  إد اده األحاددث اويت لنه  ع  لكفري املسل : وه ا وعل  عظل  
م  املسلم ن وولس ها ك وك، وه  وثطة عظلمة وقع فلها خلق م  اويلماء  ا  مل  كف   أح 

 . 4ا    عيضاويقائ ، وحكماا عكف  عيضه اخالفاا يف

ا م  املسلم ن وإن أخطأ وغلط حىت لقام علله أن دكفّل  وقال اع  للملة: وولس ألح ر    أح  
. وإذا كان لكفري 5 وه احملجة، وم  يبت إسلمه علق ن مل دزل ذوك عنه ابوشكاحلجة، ولب ّن 

املسل  اويادي أم  ا خطري ا، فكلف عاكفري علماء املسلم ن ولسللط الجهال واويامة، 
 ولشجليه  على اواكفري واواضلل ؟ 

                                                           

 2صاحل ع  داسف اويل ، إنصاف أه  اوسنة والجماعة، داث األن وس اخلض اء، ج ة، طم  أثاد اوااسع فلريجع إىل حمم    1
 .ه1420

 م.1991، 1داث اوفك ، ط صحلح اوبخاثي، ابب م  كف   أخاه عغري أتود ،أيب عب  هللا حمم  امساعل  اوبخاثي،   2
 صحلح مسل ، كااب اإلرمان، ابب حال م  قال ألخله املسل  اي كاف .  3
 .53، ص  م  اويل ، إنصاف أه  اوسنة والجماعة، امل جع اوساعقحم  4
 .466/ 2م ، 1997، 1لق  او د  أمح  ع  للملة احل ّاين، جمماع اوفااوى، داث اوافاء، ط  5
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ه على ذوك، وش د ه اإلمام اوشاكاين خطاثة ه ا األم ، ولفشله يف عص ه، فنبّ وق  لنبّ 
اونكري علله. فقال: ها هنا لسكب اويربات ودناح على اإلسلم وأهله مبا جناه اوايصب يف 

 وبلان م  هللا وع هان، او د  على غاوب املسلم ن م  اورتام  ابوكف ، ال وسنة وال وق آن وال
  اوشلطان او جل  م  لف دق كلمة املسلم ن، ع  ملا غلق م اج  اويصبلة يف او د ، ورمكّ 

وق نه  إوزامات عيضه  عبيض مبا ها شبله اهلباء يف اهلااء واوس اب ابويامة، فلا هللا 
 . 1وولمسلم ن م  ه ه املغام ة اويت ه  أعظ  فااق  او د 

او مشق  على أن اساش اء ظااه  اواكفري واواضلل  وشلاعه ع ن املسلم ن، ودؤك  اع  انص  
 إمنا ها دول  على ضيف اويل ، وهباط قلمة اويلماء، وحتك  اهلاى واوايصب. 

ناا أبنه ال داجب وق  حت ث اويلماء ع  اخلطأ يف عيض املسائ  او قلقة يف اويقل ة وعلّ 
ل ة منها ما ها م  األصال واألثكان اويت ال جياي اواضلل  واواب دع، ووضحاا أبن أماث اويق

اواساه  فلها وال د خلها االجاهاد أصل  ودكف  منك ها وجاح ها، ومنها ما ها م  ف وع 
اويقل ة اويت اخالفت فلها األمة يف أفيال اويباد ويف ثؤدة هللا يف اآلخ ة ويف عيض األشلاء 

وم  ه ه اوف وع اويقل دة مسأوة  ،ل  اولقلينحاد اويت ال لفل  اوياويت لثبت أبحاددث األ
اوصفات اخلريدة وما اثث فلها م  ج ل وما نق  فلها م  خلف ع ن علماء األمة م  

 . 2و ن وكله  لاسيه  دائ ة اإلسلم او حبةمفاضل ن ومثبا ن أو مؤوّل 

يل  وال وأن ه ا اخللف اوقائ  على أصال علملة م  اوكااب واوُسنة ال داجب لكفري وال أت
لضلل  وال لب دع وال لفسلق علماء اإلسلم عيضه  وبيض ابوكف  املخ ج م  امللة ع ون 

وإمنا جمل د اخللف يف اآلثاء وم اثك اونظ  وال  ،دول  قاطع وع هان ساطع وإقامة حجة دقلنلة

                                                           

 .854/ 4م، 2004، 1داث اع  حزم ولطباعة، عريوت، ط حمم  ع  عل  اوشاكاين، اوسل  الج اث املا فق على ح ائق األيهاث،  1
 .172م ، ص 2005ه/1426، 1داسف اوق ضاوي، فصال يف اويقل ة ع ن اوسلف واخللف، اوقاه ة، مكابة وهبة، ط  2
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واح   واح  وثسالر  دنش ح وه ص ث مسل ، والدقبله عق  عامل وه  مجلي ا دؤمنان ع بّر 
 واح ة.  واح  ودصلان إىل قبلةر  واح  ومنهاجر  ابر وكا

ع عه سببه اهلاى واوايصب واوُبي  ع  اويل  او اسخ واويق  إن االسايجال يف اواكفري واوااسّ 
او اش  واملنطق املازن عناث اوق آن واوسنة، خطلئة علملة وددنلة وسلاسلة وحضاثدة وأخلقلة 

زال ابوشك، سلم امل ء علق ن، فه ا اولق ن ال دُ إ واجاماعلة ونفسلة ومنهجلة. وإذا يبتَ 
ودبقى املسل  على إسلمه، وال خي جه عنه إال كف  عااح عن ان فله م  هللا ع هان، كأن دنك  
ميلام ا م  او د  ابوض وثة أو دساهزأ ابهلل وثساوه أو عكااعه أو ديم  عمل  ال حيام  أتودل  

 ملصحف يف اوقاذوثات أو حنا ذوك. غري اوكف ، كأن دسج  وصن  أو دلق  ا

ط  أو إن اخللف يف ف وع اويقل ة، إمنا أقصى ما فله أو دكان خلف ا ع ن مصلب وخمُ 
، واساي  ولحساب أن دفسق وج    مصلب وأصاب منه. وكلف جي ؤ عامل خيشى هللا عز  

ولص وا خلصام  ،اوذادوا ع  عقل هت ، ودُب ّع أساط ن علماء األمة او د  محلاا ش دياهاودؤثّ 
أمثال اوباقلين واألسف ادين  ،وعاشاا أعماثه  دعاة ومصلح ن وعلماء عامل ن ،دعاهتا

واوغزايل واو ايي واع  عب  اوسلم واع  دقلق اويل  واو افي  واوناوي واع  اهلمام واوزثكش  
 أصال وآخ د  م  اوفحال أصحاب اوباع واخلربة اوطادلة يف ،واوي اق  واع  حج  واوسلاط 

 اويقل ة واو د  اإلسلم !؟ 

مل خي جاا ع  قااع  اولغة اوي علة يف خماطباهتا، وهل  سلف م  -ح ن أو واا ما أو واا  -وه  
-ثض  هللا عنهما - عنه  مث  ما ثوي ع  اع  مسياد واع  عباس اوصحاعة، او د  ثويّ 

اين كااب هللا أو د افياا عنه أمام وغريمها. كما أهن  مل دقص وا ع وك إال أن دُفهلماا اوناس مي
 . 1ف ن واملبطل ناحمل ّل 

                                                           

 .177داسف اوق ضاوي، فصال يف اويقل ة ع ن اوسلف واخللف، ص   1
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م  كبائ  او ناب  كبرية  شيبة م  شيب اوظل ، فها ،إن جت دح اوناس ولصنلفه  عغري حق
 واملياص ، فاح ث سلاك جاد ة رمسك منها ع اب. 

قاق دام احل أنه قال: واؤدُّن   )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  يبت م  ح دث أيب ه د ة ثض  هللا عنه قال اونيب 
 . 1اوقلامة حىت دُقاد ولشاه الجلحاء م  اوق انء

. وع  عم  "املسلمان م  وسانه ود ه م  سل ُ  املسل ُ "أنه قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ويبت ع  اونيب 
ع  أع اض  ال ديجبنك  طنطنة او ج  ووك  م  أدى األمانة، وكف  "ثض  هللا عنه قال: 

 . وك وك قال أعا األساد او ؤيل: "اوناس فها او ج 

 ال ل س                    ل  مقاو                    ة مش                     هاثة       
 

 ال لس        اطلع إذا مض        ت إدثاكه        ا 
 ال لب                      د  منلم                     ة نبئاه                                   ا         

 
 2وحتفظ        م        او       ي أنباك                  ها 

ل  م  ع ض املسل ، وه ا وهنا أم  ميلام م  األص  اوش ع  ها حت مي اون   ويف اوااقع، إن   
ومنها: حفظ  ،وثات اخلمس اويت جاءت م  أجلها اوش ائعاو د  ابوض وثة يف إطاث اوض  

  ددنه وش عه أن َليظَُ  يف نفسه ث هللا حق ق ثه وعظّ اوي ض. فلجب على ك  مسل  ق ّ 
 ح مة املسل ؛ يف ددنه ودمه وماوه ونسبه وع ضه. 

 ج ع  األص  عناء حاوة املسل  على اوسلم واوسرت م  االهتامات اوباطلة. وابواايل: ال خيُ  إنّ 
وق  أم ان هللا لياىل ابواب ن، فقال  ع ول  مث  اوشمس يف ثائية اونهاث،ه د  األصل ن إال 

ََهاوَةر ﴿:ولياىل سبحانه لُباا قَ ا م ا جبل ٌق علنَ َبإر فَ اَ بَ ل  ُناا َأن ُلصل اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا إلن َجاءَُك   فَاسل
بلُحاا َعَلٰى َما فَ َيل ُا   اَندل   .] 6احلجرات:  [﴾مل نَ فَ ُاص 

                                                           

 .50ه، ص 1414م/ 1993، 1عك  أعا يد ، لصنلف اوناس ع ن اوظ  واولق ن، داث اوياصمة، او ايض، ط  1
 .76نفسه، ص امل جع   2
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، إذ ا، فإن ه ه او ثاسة حماووة جادة وإلنصاف واالقا اء عقلمة اويل  يف اوبحث املاضاع 
 ،ولي فت على علماء ثاسخ ن ،م  أصاوه ومصادثهودثساه امل هب اإلابض  ووق  طاويت 
اجاهاداهت   وا احلضاثة اإلسلملة يفوابحث ن جادد  أي ُ  ،وسلاسل ن حمنك ن ،وفقهاء ثابنل ن

 اوسلاسلة واألصاولة واوفقهلة واوفك دة واالجاماعلة ق رم ا وح دث ا م  أمثال: 

 اإلمام جاع  ع  يد  األيدي.  -
 أعا عبل ة ع  مسل  ع  أيب ك رمة.  -
 او علع ع  حبلب.  -
 أعا إسحاق اطفلش.  -
 ناث او د  اوسامل .  -
 اوباشا سللمان اوباثوين.  -
 عل  حيىي ميم .  -
 وآخ ون. عم و اونام   -

وق  أناج هؤالء اوفقهاء واملفك د  واوساسة نااج ا حضاثاي  يف جمال اوااثدخ واوسلاسة 
وصلت م  خلل دثاسيت  ق واواش دع واوفقه واألصال واالجاهاد كاب ا ومؤوفات كثرية. و 

ومطاوييت إىل قناعة ثاسخة مبنلة على قلمة اويل  واإلنصاف أبن امل هب اإلابض  م ثسة 
  وادعاءات ابطلة عيل ة ع  اإلنصاف عيل ة ع  اخلااثج، وق  أُوصلقت  هب  هتُ  إسلملة

ونسباا وإلابضلة م  األقاال  اب يف مغاوطات اتثخيلةواوط دق اويلم ، حلث وقع عيض اوكا  
 وعلمائه. امل هبويلماء او اسخ ن م  شلاخ احملققان وا واملياق ات واألفكاث ما نفاهُ 

 -يف أح اث اتثدخ ص ث اإلسلم سااء يف فانة مقا  عثمان  كما أن هل  نظ ة خاصة
والجم  وصف ن واونه وان واواحكل  واو ووة األمادة، مل خت ج ع  االجاهاد  - ثض  هللا عنه

 اوبش ي، وقاعلة ولحااث واونقاش واوبحث اويلم  واألخ  واو د واونق  املاضاع . 
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 : حماوث على اونحا اآليتع ة حث إىل وق  قسمت ه ا اوكااب إىل أثعية مباحث، وك  مب

لناووت م ثسة اإلابضلة وأه  أعلمها، فاح يت ع  نشأة امل ثسة  املبحث األول،يف 
ويلم  ولاصال إىل وأص  لسملاها، وع اايت ثفض اإلابضلة لبيلاه  ولخااثج، واملنهج ا

ونسبه وماو ه جاع  ع  يد ، امسه  وك وك حبثت يف سرية اإلمام احمل ث حقلقة اإلابضلة،
ثه ولفااى ويه ه، وحماثعاه ونشأله وطلبه اويل  ويناء اويلماء علله ول ودنه وألحاددث، ولص ُّ 

وفك  اخلااثج، وش وعه يف لشكل  اوانظلمات اوس دة ولح كة اإلابضلة، ومكاناه اويلملة ع ن 
علقة اإلمام  علماء أه  اوسنة واحل دث، كانه للمل  حب  اويل  عب  هللا ع  عباس، ولناووت

 جاع  ابحلجاج ع  داسف اوثقف  وسجنه ونفله ووفاله. 

وم  ث حبثت يف سرية أيب عبل ة ع  أيب ك رمة اواملم  او ي لاىل قلادة امل ثسة عي ه، 
وذك ت امسه ونشأله ولطاث احل كة يف عه ه وعلقاه ابخلللفة عم  ع  عب  اويزدز واجملاوس 

أو قادة احل كة واجملاوس اويامة وجماوس اوطلبة، واالعاياد ع  اوس دة واويلنلة كمجلس اوشلاخ 
احلكام يف عص ه ولكاد  اجملامع املغلق املاياون واحلكامة اوثاثدة اوس دة، وأتين أعا عبل ة يف 

خلصت ناائج اويم  اوس ي ول عاة م  ث و  اثة ونش  او عاة يف مشال أف دقلا،إعلن اوث
 ،ضلة اويت قامت يف ُعمان ومشال أف دقلا، كاو ووة او ساملةاإلابضلة، وأش ت إىل دول اإلاب

ودثست م اح  اجملامع اإلابض  م  اوكامان إىل اوش اء واو فاع ث إىل اوظهاث، ووضحت 
 أه  اوف ق اويت انشقت ع  اإلابضلة. 

 ،، كان احل دث ع  لفسري عيض أح اث اوااثدخ اإلسلم  عن  اإلابضلةاملبحث الثاينويف 
وماقفه  م  األح اث او املة  ،وثأده  يف اجاهادات اوصحاعة ،ة اوصحاعة عن ه ومكان

 ثض  هللا عنه - واونزاعات ع ن اوصحاعة، وماقفه  م  خلفة أمري املؤمن ن عثمان ع  عفان
يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(وأحاددث اونيب  - ثض  هللا عنه -واوثاثة علله، وعلنت فض  عثمان ع  عفان  -

ت يف اهتامات عب  هللا ع  إابض ولخللفة عثمان اويت ذك ها يف مكاناه وفضائله. كما حبث
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ثساواه ويب  امللك ع  م وان، ومجيت ك  االهتامات اوااثخيلة اويت نش هتا املياثضة يف يمنه 
 نت عطلهنا ابحلجة واوربهان واو ول  اويلم . وعلّ 

ا وق  نقلت ماقف اخلللفة عم  ع  عب  اويزدز ح ن أثس  أعا عبل ة مسل   ع  أيب ك رمة وف  
وعي  نقاش طاد  وافقه  اخلللفة عم    عاه وقبال أفكاث امل هب اإلابض ،إىل اخلللفة د

على غاوبلة آثائه  غري أنه ثفض اوطي  يف عثمان. وقال: للك دماء طه  هللا منها أد دنا، 
عل  ع  فلنطه  منها أوسنانا وثفضاا اوقبال ع أده، وقال ثئلس اواف  اإلابض  أعا احل  

احُلص ن وُيم : أعل  أاّن ال نااالك، وو ى مساع ه ا اونقاش قال أعا عبل ة: كنت أمتىن وا 
 أهن  قبلاا ع أي عم . 

وه ا دول  على أن علماء اإلابضلة امليام د  يف امل هب على ثأي عم  ع  عب  اويزدز يف 
  علماء اإلابضلة يف عثمان ثض  هللا عنه، وولس على ثأي اع  إابض، وق  نقلت أقااال  م

 لاوله  ويم  ع  عب  اويزدز كاوشلخ عل  حيىي ميم  وأمح  ع  مح  اخلللل . 

وق  قال اوصحايب الجلل  عب  هللا ع  عباس ثض  هللا عنهما، وها شلخ جاع  ع  يد ، 
واو ي ديارب أح  أع ي علماء أه  اوُسنة واحل دث يف يمانه يف م ح عثمان ثض  هللا عنه 

: "ثح  هللا أاب عم و كان وهللا أك م احلف ة وأفض  اوربثة، هّجاد ابألسحاث  ناقصهوذم م  د
كثري او ماع عن  ذك  اوناث، هناض ا عن  ك  مك مة، سباق ا إىل ك  منحة، حبلب ا أعل ا وفل ا، 
صاحب جلش اويس ة، فىت ثسال هللا، فأعقب هللا على م  وينه وينة اولعن ن إىل دام 

 . 1او د "

                                                           

 .76عك  أعا يد ، لصنلف اوناس ع ن اوظ  واولق ن، ص  1
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، ذك ت ما قل  ع  عثمان يف والداه ألق ابئه، ويف علقاه ابواول  ع  عقبة نفسه املبحث ويف
وعب  هللا ع  أيب اوس ح وغري ذوك م  االهتامات وانقشاها، وحسب اجاهادي علنت اآلثاء 

 اوااقيلة امليام ة على او ول  واوربهان واحلجة. 

و ي افرتى علله خصامه األووان، ومل وق  كان عثمان ثض  هللا عنه حبق اخلللفة املظلام ا
وألجلال اوباحثة م   دول ر  اوشااه  اوااثخيلة املايقة خريَ  دنصفه املاأخ ون. وق  ثأدت ذك َ 

الساناثة اوط دق واوبحث ع  األسباب واخللفلات وثاء للك  اإلسلملة؛ أعناء األمة
 اوشائيات واالهتامات. 

ابضلة يف ه ه اواحكل ، وذك ت أقاال اإل الجم  وصف ن وحادية ولكلمت ع  مي كيَت 
اتثدخ اوصحاعة واخللفاء وقمت ع ثاسة علملة وكاب شاهت  األح اث وخماوفله ،

واألغاين وألصفهاين، واتثدخ  ،اإلمامة واوسلاسة الع  قالبة، وهنج اوبلغةكااب ك  او اش د ،
  م اثس اتثخيلة وم وج او هب، وه ه اوكاب ال ياوت م اجع وبيض اوباحث ن م ،اوليقايب

 وفقهلة ثئلسلة إىل دامنا ه ا. 

 ،ووق  وضحت ثأي اوشلخ عل  حيىي ميم  يف م اثس االساش اق واوااثدخ اإلسلم 
وك وك ثأي اإلابضلة يف اواحكل  ومي كة اونه وان ومناظ ة اع  عباس ول د  خ جاا ع  

 عب  هللا ع  وهب او اسيب، ومباديةخلفة عل  ثض  هللا عنه ومناظ ة أمري املؤمن ن عل  هل  
 ووضحت اآلاثث اوفقهلة م  مياثك أمري املؤمن ن على اوفقه اإلسلم . 

 وأف دت عنااان  ع  نشأة اخلااثج واواي دف هب  وصفاهت ، كاوغلا يف او د  والجه  عه وشقّ 
عصا اوطاعة، واواكفري ابو ناب واساحلل دماء املسلم ن وأمااهل  واوش ة على املسلم ن 
وعيض اآلثاء االعاقاددة هل ، كاكفري أصحاب اوكبائ  وطينه  ولكفريه  وبيض اوصحاعة، 

 وع  ف ق اخلااثج األياثقة واونج ات واوصف دة، وع  ماقف اإلابضلة م  اخلااثج. 
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وذك ت أقاال علماء اإلابضلة يف اخلااثج ، اعا اء م  اويامل الجلل  جاع  ع  يد ، وعب  هللا 
بل ة مسل  ع  أيب ك رمة اواملم ، وسامل ع  ذكاان، وأيب إسحاق اطفلش، ع  إابض، وأيب ع

وأمح  ع  مح  اخلللل ، وأيب نبهان، وناث او د  اوسامل ، وح دث عل  حيىي ميم ، ونق ه 
األهااء اويلم  وكاب اوف ق كمقاالت اإلسلمل ن أليب احلس  األشي ي، واوفص  يف املل  و 

اوفل ق ولبغ ادي. .. ولط قت آلثاء اويلماء م  غري اإلابضلة  اونح  الع  حزم، واوف ق ع نو 
او د  دافياا ع  اإلابضلة وعّلناا أبهن  ال علقة هل  ابخلااثج، مث  او كااث عام  اونجاث، 

 وحمم  سلل  اوياا، وعماث اوطاويب وغريه 

قشاه يف ولكلمت ع  ماقف اإلابضلة م  او ووة األمادة، وثأي اويلمة اخلللل  فله  وان
 عيض األح اث، مث : 

 وصال مياودة إىل اوسلطة، ه  ويب عللها أو جاء إولها صلح ا؟  -

 ه  يبت وي  مياودة ألمري املؤمن ن عل  على املناع ؟  -

 االناقادات اويت وجهت إىل مياودة عشأن اوبلية ولزد .  -

واحلس  ع  عل    أليب عك  اوص دق وعم  وعثمان وعلط ق انيقاد اوبلية  -
 هللا عنه .  ثض 

نت ويف املبحث اوثاوث، كان احل دث ع  أصال امل هب اإلابض  وفقهه وقااع ه، إذ علّ 
 مجاع واوقلاس. وخصصتك مي واوسنة اونبادة اوش دفة واإلقااع ه اويت ليام  على اوق آن او

ق فق ة ع  اوفقه اإلابض  ومصادثه األصللة واخللف اوفقه  ع ن املاوكلة واإلابضلة واوفااث 
ع ن امل هب اإلابض  وامل اهب اإلسلملة األخ ى، وأه  اوقااع  اوفقهلة املشرتكة املافق 

ولكلمت ع  االجاهاد وش وطه وأمهلاه يف عل  أصال اوفقه املاوك  واإلابض ، عللها يف 
 املشكلت املياص ة.  امل هب اإلابض  واجاهاده  يف ح ّل 
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مة وش ط اوق شلة فلها، وثأده  يف اخل وج ع  ماقف علماء اإلابضلة يف اإلما نتُ وق  علّ 
ومىت دكان ذوك وأدواه  فلما ذهباا إولها، وذك ُت آثاء املخاوف ن هل  مع  ،احلكام وعزهل 

نت منهج اإلابضلة يف اوازكلة واألخلق واوقل  وثأده  يف قااع  او د  حججه  وأدواه . وعلّ 
وافادض واوااك  على ضا عقضائه واواسلل  وام  اويل  واويم  واونلة، واواثع وأثكانه م  او  

ومساوك او د  م  اوظهاث واوش اء واو فاع واوكامان، وقااع  اوكف  م  الجه  واوكرب  هللا،
 واحلس . 

وحت يت ع  اهامام اإلابضلة ابوقل  كاو محة واوي ل واوص ق واألمانة واويفاف واالعا ال 
ويلماء على ل علة األلباع على اوقل  واألخلق واألم  ابملي وف واونه  على املنك ، وح ص ا

وذك ت نظام  ،واوسلاك وحماثعة االخلق او ملمة واحمل مات م  ش ب اخلم  واوزان وغريها
 اويزّاعة وأمهلاه يف اورتعلة وغ س اوقل  ولطهري اونفاس وإحلاء اوقلاب.

فهام اإلرمان وعلقة ، كان احل دث ع  اويقائ  عن  اإلابضلة، كاح د  ماملبحث الرابعويف 
اويم  عه، ومفهام اإلسلم واوف ق ع ن اإلسلم واإلرمان، ويايدة اإلرمان ونقصانه وعااثض 
اإلرمان، كاوشلطان وحب او نلا والجه  وأقسام اوكف ، كف  اوش ك وكف  اونيمة وأحكام كف  

، ووضحت ووضحت حك  م لكب اوكبرية ،اونيمة، ومفهام اونفاق، وأحكام اآلخ ة واو نلا
 ماانع إنفاذ اواعل  عن  أه  اوسنة، كاوااعة واالساغفاث واحلسنات املاحلة، ودعاء املؤمن ن

 واملصائب املكف ة واويفا اإلهل .

ولكلمت ع  اواالدة واورباءة عن  اإلابضلة، واوااحل  وأتود  املاشاعه، وماقف اوسلف 
اآلخ ة وأدوة م  نف  ذوك.  واخللف م  ذوك. فضل  ع  حبث  يف ثؤدة هللا عز وج  يف

وذك ت أدوة املثبا ن ول ؤدة وطبلية اخللف ع ن اوف دق ن، وأش ُت ملسأوة خلق اوق آن وآثاء 
وثفضه  وف ض  ،امل ثسة اإلابضلة يف ه ه املسأوة، ولياطفه  مع اإلمام أمح  وأه  احل دث
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ه املسأوة م  ف وع اويقائ  وغ ض املياق ات واآلثاء ابوقاة، واعاباثه  واعاربه  اخللف يف ه 
 واسالياهب  وآلثاء اوثلية. 

إذ  ولناووت ماقف اويلمة اخلللل  يف ه ه املسأوة، ودفاعه ع  ثأده يف مسأوة خلق اوق آن،
قال: ومع ه ا كله، فإنين كنت أّود أال ألي ض هل ه املسأوة إبجياب وال عسلب ثغبة مين 

ة اوناف ن خللق اوق آن م  ه ه األمة. وذك ت أدوّ  على االقاصاث ابملأياث م  او عل  األول
ع ن اإلمام أمح  ع  حنب  واخلللفة اويباس   اظ ات ع ن امليازوة وأه  اوسنة كاملناظ ةواملن

 املياص  ابهلل. 

ك وك نقلت أقاال علماء اإلابضلة يف اإلرمان ابهلل واولام اآلخ  واوكاب اوسماودة واوقضاء 
سل ن وامللئكة وغري ذوك. كما لناووت مااقف امل ثسة اإلابضلة م  واوق ث واألنبلاء وامل  

حلاة اوقرب واوبيث وامللزان واوص اط واحلساب واوشفاعة وحك  اإلرمان ابوق ث واألثياق 
 خل. .. إواآلجال واخل الن.

 26م املاافق و     2018متاي/ داولا  10ه ا وق  اناهلت م  ه ا اوكااب دام اوثلاثء يف 
هج دة يف إساانبال. واوفض  هلل م  هللا م  قب  وم  عي ، وأساوه سبحانه  1439 شاال

كما   ص ا واجهه اوك مي وويباده انفي ا،ولياىل أبمسائه احلسىن وصفاله اويل أن جيي  عمل  خاو
أسال املاىل أن دثباين على ك  ح ف كاباه وجييله يف ملزان حسنايت، وأن دثبت إخااين 

 ك  ما رملكان م  أج  إمتام ه ا الجه  املاااضع. او د  أعاناين ع

د ضلك واص فه ع  قليب  وجنبين اوله  ما ال ،واش ح يل ص ثي ،اوله  عّص ين مبا د ضلك
اوله  أوف ع ن قلاب املسلم ن ووح  صفافه ، ووفقه  ملا حتبه ول ضاه وإىل إعادة ولفكريي.

 . دوثه  او عاي يف اوشهاد احلضاثي اي أثح  او امح ن

 وإين أخا  ه ه املق مة ابآلايت اوق آنلة: 
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َت َعَل   َوَعَلٰى َواولَ ي  َوَأن  أَع َمَ  ﴿قال هللا لياىل:  ُكَ  نلي َمَاَك او يتل أَن  َيم  َثبّل َأو يلع ينل َأن  َأش 
َالَك يفل علَبادلَك اوص احللل نَ  ل ينل علَ مح   . [19النمل: ]﴾َصاحلل ا لَ   َضاُه َوأَد خل

َاحل اَّلل ُ وللن اسل مل ﴿:لياىل قالو  َك هَلَا م ا دَ ف  َةر َفَل ممُ سل ك  فَ  ث مح  َ  وَُه مل  عَ ي  لهل َوَما رُم سل  َل ُم  سل
كلل ُ   . [2فاطر: ]﴾َوُهَا او َيزلدُز احلَ 

رمَانل وَ ﴿:لياىل وقال إل ل َاانلَنا او  لدَ  َسبَ ُقااَن ابل اَل جَت َي   يفل قُ ُلاعلَنا غللا وّلل  لدَ  َثع  َنا اغ فل   وََنا َوإلللخ 
ل ٌ   .[10احلشر: ]﴾آَمُناا َثع  َنا إلن َك َثُءوٌف ث حل

 

 وصلى هللا على سل ان حمم  وعلى آوه وصحبه وسل .

 سبحانك اوله  وحبم ك أشه  أن ال إوه إال أنت أساغف ك وألاب إولك.

 وآخ  دعااان أن احلم  هلل ثب اويامل ن.

 

 

 اوفقري إىل عفا ثعه ومغف له وثمحاه وثضاانه                                                 

 علي حممد حممد الصاليب                                                

 م2018متاي/ داولا  10إساانبال                                                  

  



 

21

 

 املبحث األول

 اإلابضية وأهم أعالمها نشأة

 

 تسمية وسرية ابن إابضـنشأة اإلابضية وأصل ال أواًل:

 أصل تسمية اإلابضية. اثنياً:

 رفض اإلابضية تبعيتهم إىل اخلوارج. اثلثاً:

 املنهج العلمي للوصول إىل حقيقة اإلابضية. رابعاً:

 سرية عبد هللا بن إابض. خامساً:

 د.اإلمام احملدث جابر بن زي سادساً:

 أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي. سابعاً:

 دول اإلابضية. اثمناً:
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 املبحث األول 

 نشأة اإلابضية وأهم أعالمها

 نشأة اإلابضيةأواًل: 

نشأ امل هب اإلابض  ابوبص ة على د  مؤسسه اإلمام جاع  ع  يد  او ي ثكز نشاطه على 
يف إنشاء قاع ة واسية م  األلباع او د   جمال اورتعلة واواكاد ، فأمث ت جهاده اويمللة

ومبادئه، ولاسيت دائ هت  واشم  أف اد ا م  خاثج اوبص ة وخاصة م  قبللة آبثائه اقانياا 
األيد، قبللة اإلمام جاع ، او د  كاناا مناش د  يف اوبص ة وُعمان. وكان جاع  ديم  إىل 

وء ودعة، وديق  ميه  الصاالت، إثسال م  دثق هب  إىل خمالف األمصاث ونش  فك له يف ه 
ديارب اإلمام احلقلق  او ي ووك  . 1منها وعلنه  م اسلت حفظت ونا كاب اوااثدخ عيض ا

جاع  ع  يد  األيدي اإلمام وضع قااع  اوفقه واالجاهاد هل ه امل ثسة ها اوااعي  الجلل  
 .2اوُيماين

 أصل تسمية اإلابضية:اثنياً: 

 اإلابضلة إىل عب  جاءت نسبة هللا ع  إابض اواملم ، وق  عب  لنسب امل ثسة اإلابضلة إىل
هللا ع  إابض ها او ي جه  مبااقف  ألن عب  ؛نَسباا إىل جاع  ع  يد ومل دُ  ،هللا ع  إابض

. وكان اع  إابض اوااجهة 3وال سلما عب  امللك ع  م وان ،سلاسلة واجه هبا خلفاء عين أملة
ه  وحياجج األماد ن، ودب ن مااقف أصحاعه م  اوقضااي اويلنلة ولجماعة، وكان جيادل عن

فُي ف أصحاعه أبهن  ألباع اع  إابض أو اإلابضلة عل  أهن   آن اك، احملا مةاوسلاسلة واوفك دة 
                                                           

 . 157، 156م ، ص 1989صاحل اوصاايف، اإلمام يد  وآاثثه يف او عاة، وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة، سلطنة عمان،   1
وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة ، ُعمان، مصطفى ع  صاحل ابجا، أعا ديقاب اوااثجلين وفك ه األصايل مقاثنة أبيب حام  اوغزايل،   2

 .48م ، ص 1995
 .62حمم  سلل  اوياا، امل اثس اوفك دة اإلسلملة م  اخلااثج إىل اإلخاان املسلم ن، اوشبكة اوي علة وألحباث واونش ، عريوت ، ص   3
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ووكنه  أذعناا وألم  اوااقع عي  ح ن م  اوزم ، وكاناا  ،ه ا االس  أول األم  مل د ضاا
 و أه  االساقامة، أومجاعة املسلم ن. خيااثون ألنفسه  لسملة أه  او عاة، أ

وداثد املؤوفان ، 1وأول ذك  وإلابضلة يف مصادثه  كانت أواخ  اوق ن اوثاوث اهلج ي
 واوفقهاء يف اوف ق اإلسلملة اإلابضلة ابعاباثها ف قة م  ف ق اخلااثج، وق  فَ َيَ  ذوك:

 .2أعا احلس  األشي ي يف كااعه"مقاالت اإلسلمل ن" -
 . 3اوبغ ادي يف كااعه"اوَف  ق ع ن اوفلَ ق"اوقاه   عب  -
 اع  حزم اوظاه ي يف كااعه "اوفص  ع ن امللل  واونح " -
 .4اوشه سااين يف كااعه "امللل  واونلح " -

أوا أهن  دافقان وث  وق  نسب هؤالء وغريه  مم  كاباا ع  اوف ق اإلسلملة آثاء  إىل اإلابضلة،
ملؤوفان املياص ون يف امل اثس اوفك دة واوف ق ولبيه  يف ه ا كله افلها مع اخلااثج، 

 اإلسلملة، وم  هؤالء األسال ة:

 .5مصطفى اوشكية يف كااعه "إسلم عل م هب" -
 .6حمم  عماثة يف كااعه" للاثات اوفك  اإلسلم " -
 حمم  أعا يه ة يف كااعه"اتثدخ امل اهب اإلسلملة".  -
 لملة". حس  صادق يف كااعه "ج وث اوفانة يف اوف ق اإلس -
 .7سي  ثسا  يف كااعه "اوف ق وامل اهب اإلسلملة" -

                                                           

 .49ص يل ، مصطفى ع  صاحل ابجا، أعا ديقاب اوااثجلين وفك ه األصايل مقاثنة أبيب حام  اوغزا  1
 . 102م ، ص1990األشي ي، مقاالت اإلسلمل ن واخالف املصل ن، لح: حمم  عب  احلمل ، املكابة اويص دة،  2
 . 82م، ، ص 2000عب  اوقاه  اوبغ ادي، اوَف ق ع ن اوفل ق، حتقلق حمم  عثمان اخلشت ، مكابة اع  سلنا، اوقاه ة،   3

ين، املل  واونح ، صححه وعّلق علله أمح  فهم  حمم ، مكابة احلس ن اواجاثدة، اوقاه ة، أيب اوفاح حمم  عب  اوك مي اوشه ساا4  
 . 52/ 2مطباع هبامش اوفص  ع ن املل  واونح ، 

 . 135، ص م 1961مصطفى اوشكية، إسلم عل م اهب، داث اوقل ، اوقاه ة، 5  
 .32م، ص 2011، 4حمم  عماثة، للاثات اوفك  اإلسلم ، داث اوش وق، اوقاه ة، ط6  
 . 60- 59، امل اثس اوفك دة اإلسلملة م  اخلااثج إىل اإلخاان املسلم ن، ص. ص حمم  سلل  اوياا7  
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 رفض اإلابضية تبعيتهم إىل اخلوارج  ثاً: ـاثل

مل دقب  اإلابضلان أنفسه ، ق رم ا وح دث ا، قط أن دُنسباا إىل اخلااثج، وإمنا ثأوا أنفسه  
 ي ال دااافق م ثسة فك دة مساقلة هلا أصاهلا وفك ها اوسلاس ، وك وك م هبها اوفقه ، او

 مع أفكاث وسلاكلات اخلااثج ال م  ق دب وال م  عيل .

 املنهج العملي للوصول إىل حقيقة اإلابضيةرابعاً: 

ابضلة م  اخلااثج أو ولساا   املنهج اويلم  ولاصال إىل احلقلقة يف مسأوة كان اإلإن لقصّ 
دثه  األصللة، وكابه  ه ا األم  دقاض  اواقاف على أقاال اإلابضلة أنفسه  يف مصا ؛منه 

هنا ال لزال م ثسة فك دة قائم ة وم هب ا إوكلم املياص د  م  علمائه ، إذ امل ضلة عن ه ، 
وىل م  األخ  ع  غريه ؛ ألهن  أدثى مباقف م ثساه  فقهل ا ماناع ا، فاألخ  عنه  أَ 

 .1اوفك دة على قاع ة أن أه  مكة أدثى عشياهبا

لش أن إطلق وفظة اخلااثج على اإلابضلة م  او عاايت طفاود ى اويّلمة أعا إسحاق 
 . 2اوفاخ ة اويت نشأت على اوايصب اوسلاس  أوال  ث امل هيب اثنل ا

ميم : "عن ما كنت أق أ يف كاب املقاالت ما داص  ابإلابضلة  ودقال اوشلخ عل  حيىي
 أو ،ت واضحة ص حيةلصادفين عجائب يف اويقائ  واآلثاء واألقاال لناسب إوله ، إما عيباثا

ولصادفين ك وك أمساء ألشخاص كثريد  أئمة هل ، وأان على  ،أبساولب ملاادة، وكنها ميربة
 .3دق ن كام  أبّن ذوك غري ماجاد عن  اإلابضلة"

                                                           

 .  60، امل اثس اوفك دة اإلسلملة م  اخلااثج إىل اإلخاان املسلم ن ، ص حمم  سلل  اوياا1  
 .9م، ص 2014، 3م ي ولنش ، عمان، ط ، اإلابضلة ع ن اوف ق اإلسلملة، مكابة اوضاعل  حيىي ُميم 2  
 .12امل جع اوساعق، ص  3 
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وأضاف ميم : "وق  أصاب اإلابضلة م  كااب املقاالت، وكاب املم  واونح  كثري ا م  
، وسبب إح اث فجاة علنه  وع ن إخاهت  يف عقلة األذى ق  ال دكان مقصاد ا، وكنه وقع

يف ه ا اويص  او ي أن لزول  وأصبحت لضلق، ون جاامل اهب، كانت ماسية يف املاض  
جيب أن دالقى املسلمان فله على وح ة اعقل ة، ووح ة اويم ، ووح ة اوسلاك يف جماهبة 

كام  لجملع أئمة املسلم ن   أع اء اإلسلم مع م اعاة صادقة حل دة او أي واوفك ، واحرتام
 .1وعلمائه  دون هتج  واناقاص أو مغاالة وإقصاء"

 سرية عبد هللا بن إابض خامساً: 

دافق أغلب املؤثخ ن او د  لط قاا إىل سرية اع  إابض على انامائه إىل قبللة متل  اوقاطنة يف 
نف ع  قلس هللا ع  إابض م  عين م ة ع  عبل  ثهط األح اوبص ة عشك  خاص، فها عب 

وذك  األيكاي: أنّه عاش يف عه  مياودة ع  أيب سفلان وحىت عه  عب  امللك ع  ، 2اواملم 
 .3م وان ع  احلك 

هللا ع  اوزعري ض   وهب ا دكان عم ه عن  اشرتاكه يف او فاع ع  مكة املك مة جبانب عب 
و ساوة اويت كابها ال داجاوي أثعية وعش د  عام ا. وداضح م  ا (ه 64عام )األمادة الجلاش 

م( ما داافق ه ا  705 /ه  86 - م 684/ه 65امللك ع  م وان ) ثد ا على ثساوة عب 
، وذوك عن  كااعاه ول ساوة اويت حتااج إىل وقفات 4االسانااج، إذ دظه  أنّه م ثك ا مملز ا

ض  ولزع  اع  إابض املياثضة  وال دسل  وه يف ك  ما جاء فلها. ومناقشات فلما جاء فلها
هللا دوث ا اثنااي  ابملقاثنة مع جاع  ع  يد   ماط يف اخلااثج، ولنسب املصادث اإلابضلة إىل عب 

                                                           

 .13، اإلابضلة ع ن اوف ق اإلسلملة ، ص عل  حيىي ُميم 1  
 .44م ، ص 2013، داث احلكمة ون ن، اوطبية اوثانلة، يف املش ق اوي يبمه ي طاوب هاش ، احل كة اإلابضلة 2  
 الع  أيب اوفاح األثعلل .  ة، نقل  ع  كشف اوغم45امل جع اوساعق، ص 3  
 . 45ص  ،امل جع نفسه 4 
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اإلابضلة ومؤسس فقهه  وم هبه ، ول ك  أّن اع  إابض كان األيدي او ي لياربه إمام 
 . 1دقا ي يف ك  أفياوه وأقااوه جباع  ع  يد 

. 2لس م  ابوبص ة وغريها م  األمصاثول ك  املصادث أنه كان إمام أه  اواحقلق وثئ
ولصنلف املصادث أنّه اوشخص او ي انظ  اخلااثج "املاط ف ن" واوق ثدة وامليازوة وامل جئة 

 . 3واوشلية، وذوك ثغ  أن ه ه الجماعات مل دكام  لكادنها عي 

قلق يف سبل  حت ض اجملاه  علن ا واملناض  علن اكان اع  إاب  :ودقال قاس  ع  سيل  اوشماخ 
احلقائق ولصحلح قضااي اويقال، فلما أح يه أه  املقاالت واوب ع م  اوزوث واالفرتاء يف 

وكان ش د  ا يف هللا لياىل، ووه مناظ ات مع أه  اوانطس واوافلسف، كان  ،ناش دية ثعّ 
م وان دؤي  يف نفس   احلجة او امغة اويت خيشى أمامها ك  ي اثث، ووه كلم مع عب  امللك ع 

وع وك غلب على املسلم ن أصحاعه او د  دقاوان عقاوه اس  اإلابضلة،  ،  جباثك  حائ
ومع ه ا فق  كان اإلمام اوقائ ، واواسللة او اش ة،  ،وَلسمى امل هب ابمسه على ه ا امليىن

مؤسس امل هب وما فله م جع اوفض  يف ل ودنه ولشلل  مبانله، إمنا كان جاع  ع  يد  ثض  
 . 4هللا عنه

ؤثخ اإلابض  املياص  حمم  عل  دعاي، أبّن األماد ن ه  او د  أطلقاا علله  ه ا ود ى امل
ألّن األخري كان م  علمائه  وشجياهن  واملناظ   ؛االس  نسبة إىل عب  هللا ع  إابض

ابمسه ، كما أّن األماد ن ال د د ون نسبة ه ا امل هب إىل جاع  حىت ال جي عاا إوله األنظاث 
ألن جاع  عامل وفقله ووه  ؛اع  املش قة، فامل  إوله  اونفاسه يف هاوة جوال دب وا ألباع

مكاناه وشه له ع ن علماء األمة وعاماها؛ و وك نسباا اوف قة إىل عب هللا ع  إابض، وها أق  
                                                           

 .115 ، ص م1978، 2، ط، داث احلكمة، ون ن اإلابضلة احل كة نشأة خللفات، حمم  عاض1  
 . 115امل جع اوساعق، ص 2  
 . 115امل جع نفسه، ص 3  
 . 150م ، ص 1964، اإلابضلة يف ماكب اوااثدخ، مكابة وهبة، اوقاه ة، عل  حيىي ُميم 4  
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منزوة م  جاع  يف اويل ، وإن كان ال دق  عنه يف اواقاى واواثع واوصلح واوفك  
 . 1واواج د 

ع  إابض عي  م اسلله مع عب  امللك ع  م وان، فل ل ك  املصادث وأّما ع  نشاط ا
هللا ع   ميلامات ماياقة رمك  االطمئنان إولها، ودزع  ك  م  اوشه سااين واوقزودين أّن عب 

ه  129إابض ق  اشرتك يف ياثة )طاوب احلق( اويت ع أت يف حض مات واولم  يف عام 
 .2 نض  م وان ع  حمم  آخ  اخللفاء األماد

 ووك  املصادث ال لاثد ه ه امليلامة مطلق ا، ووا اشرتك اع  إابض يف ه ه اوثاثة واثد امسه
أضف إىل ذوك أّن  ،وأليبات املصادث اإلابضلة دوثه ع ن األشخاص اوباثيد  يف اوثاثة،

 ،أنساب اوبلذثي :املصادث غري اإلابضلة اويت لسهب يف احل دث ع  ياثة طاوب احلق مث 
ال لشري إىل اشرتاك اع  إابض  ؛وأغاين األصفهاين ،واتثدخ اوطربي ،خللفة ع  خلاطواتثدخ 

يف للك اوثاثة، وق  مّ  مينا أّن عيض املؤثخ ن اإلابضل ن د ك ون أنه ق  عاش حىت يم  
 .3امللك ع  م وان ثغ  أهّنا ال ل ك  مىت لايف عب 

امللك، فإن ذوك  رتة حك  عب وإذا صّحت ه ه امليلامات أبن اع  إابض ق  لايف خلل ف
على ذوك أن كاب اوطبقات اإلابضلة جتيله م   نفل ا قاطي ا الشرتاكه يف للك اوثاثة، يدّ   ُّ دي

ثجال اوطبقة اوثانلة، أي او د  عاشاا خلل اونصف اوثاين م  اوق ن األول اهلج ي ومالاا 
ه ، فم  غري املمك  إذ ا  129ه   ، وملا كانت ياثة طاوب احلق ق  ع أت عام 100قب  عام 

وابإلضافة إىل ما ذك ان فإن كل  م  ، أن دكان اع  إابض ق  اشرتك فلها أو حىت عاص ها
هللا ع  إابض كان  داثد قائمة و جال اإلابضلة األوائ ، ود ك  فلها أن عب اوقلهايت واأليكاي 

                                                           

 . 399    398/ 2م ، 1981حمم  عل  دعاي، اتثدخ املغ ب اوكبري، داث اونهضة اوي علة، عريوت، 1  
 .213 – 1/212اوشه سااين، املل  واونح ، امل جع اوساعق، 2  
 .  120نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 3  
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عبل ة مسل  ع  أيب   هللا ع  وهب او اسيب وجاع  ع  يد  األيدي. وكان أعا م  للمل  عب 
ا ويب  هللا ع  حيىي طاوب احلق وقائ ه  هللا ع  إابض علنما كان عب  ك رمة اواملم  للمل  

وولس هناك أدّة إشاثة  ،املخااث ع  عاف األيدي )أعا محزة اوشاثي( للمل  ا أليب عبل ة
 .1يم ر واح هللا ع  حيىي طاوب احلق يف نشاطر واح ر يف  هللا ع  إابض وعب  الشرتاك عب 

أو حىت إشاثة  نشاطر  فإن أايا م  املصادث اإلابضلة ال ل ك  إطلق ا أي   ،أضف إىل ذوك
او ي خلف جاع  ع  يع  يف إمامة اإلابضلة يف  ،عاع ة الع  إابض إاّبن يعامةل أيب عبل ة

 ه  كما سن ى، ويف عه ه ج ت ياثة طاوب احلق يف حض مات واولم .  95اوبص ة عام 

هللا ع  إابض يف ياثة طاوب  اوسبب يف إشاثة اوشه سااين واوقزودين إىل اشرتاك عب  ووي ّ 
وأما او وادة اويت ،  جل ن فحاتل االواباس لبي ا و وكاحلق، ولشاعه االمس ن األوول ن وكل او

هللا ع  وهب او اسيب ق  اثحتل إىل  داثدها اع  حاق ، واويت لشري إىل أن اع  إابض وعب 
 .2فااضح ع م صحاهما ؛سة وماات هناكجب  نفا 

هللا ع  وهب او اسيب ق  القى حافه يف مي كة اونه وان عام  م  املؤك  واملي وف أن عب  إنّ 
 ونا ن ثة امليلامات واضط اهبا حال ه ه اوشخصلة اويت نسبت إولها داب ّن  ومما م    .3ه 37

اوااثدخ اإلسلمّ ، واويت ال دزال يف  مه امل ثسة اإلابضلة اويت أسست دوال  كان هلا دوث 
  .4ألباعها ماجادد  إىل وقانا احلاض  يف سلطنة ُعمان وعيض مناطق اوشمال األف دق 

 ورمك  أن نلخص امليلامات املايقة حال شخصلة اع  إابض يف اونقاط اآلللة:

                                                           

 . 121امل جع اوساعق، ص نشأة احل كة اإلابضلة،  1 
 . 123 – 121، وانظ : نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص. ص 43، ص حاق ، صاثة األثض اع   2
 . 121نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص   3
 .122امل جع نفسه، ص  4 
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هللا ع  إابض دنام  إىل قبللة متل  اويت كانت يف ص ث اإلسلم م  أه   أن عب  .1
 ئ  اوبص ة وأكث ها ع د ا.قبا

ضّ  عل  ع   1احملكمةإن املصادث ال لشري على اإلطلق إىل أنه اشرتك يف ح وب  .2
 أيب طاوب.

إن أول إشاثة ص حية واضحة حال ظهاث اع  إابض على املس ح اوسلاس  كان  .3
يف او فاع ع  اوكيبة مع اع  اوزعري ض  الجلش اوشام  احملّكمة اشرتاكه مع عيض 

   ع  مياودة.يمَ  دزد

هللا ع  اوزعري إىل جانبه ،  او د  حاوواا أن دكسباا عب احملّكمة كما كان أح  يعماء ف دق 
وقّ ماا وه دعمه  اوكام  إذا وافق على آثائه ، فرتكاه وعاد عيضه  إىل اوبص ة، وم  ع ن 

 قلادة واوظاه  أن ماقف اع  اوزعري دفيه  إىل اولأس م  أتم ن ،هللا ع  إابض هؤالء عب 
 .2وها ما كاناا دسيان إوله ابلصاهل  ابع  اوزعري ،ابثية م  اوق شل ن

لص ى اع  إابض ولماط ف ن م  اخلااثج، وثّد على انفع اع  األيثق واوصف دّة، وأصبح 
املناظ  ابس  أه  او عاة ضّ  مناوئله  م  اخلااثج وغريه  م  اوف ق، كما في  ذوك مع 

امللك ع  م وان، حلث احافظت ونا املصادث ع سائله،  للفة عب اوسلطة األمادة يف عه  اخل
وق  حاول يعماء اخلااثج  ،ع  م وان عب  امللكأوما لسمله املصادث اإلابضلة نصائحه إىل 

فامانع وأخربه  أنه ال خي ج على قام د لفع  ،هللا ع  إابض ولخ وج ميه  اسا ثاج عب 
 .3األذان م  صااميه  واوق آن م  مساج ه 

                                                           

 ح وب احملكمة اويت قام هبا املياثضان وفك ة اواحكل  ع ن عل  ع  أيب طاوب ومياودة ع  أيب سفلان.1  
 . 44م، ص 2012، 2م و خللفة اونام ، دثاسات ع  اإلابضلة، داث اوغ ب اإلسلم ، لانس، طع2  
 .6م ، ص 2000، 1عب  او مح  عثمان حجايي، لطاث اوفك  اورتعاي اإلابض  يف اوشمال اإلف دق ، املكابة اويص دة، عريوت، ط 3  
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فلما عي  اخافى اع  إابض فجأة، وال ل ك  املصادث املاااف ة ميلامات ماياقة ع  مكان 
 ،على أّن اع  إابض مل دك  إمامه  احلقلق  ومؤسس دعاهت  املصادث اإلابضلة وجتمعوفاله، 

 وإن كان م  علمائه  وثجاهل  اوباثيد  يف اواقاى واوصلح. 
وديارب  ،ثري م  جاانب حلاة اع  إابض ونشاطهوهل ا اوسبب فإهنا أغفلت احل دث ع  ك

ع  يد  إمامه  األكرب ومؤسس دعاهت ، ومل دك  اع   اإلابضلة اوق امى منه  واحمل يان جاع َ 
ا م  ألباع ف قاه ومل دص ث يف ش ء م  أفياوه وأقااوه إاّل أبم  ذوك اإلمام  ،إابض إاّل واح  

نفسه  هب ا االس ، ومل د د يف مصادثه  إاّل يف وإثشاده، وم  هنا فإّن اإلابضلة مل دسماا أ
 وقت ماأخ  كما أسلفنا اوقال يف اوساعق. 

وعي  اخافاء اع  إابض أقلع اإلابضلة ع  املناقشة اويلنلة والج ل اوكلم  مع مناوئله  
وكان لجاع  دوث لنظلم  كبري يف ه ه  ،اوس دة املطلقة يف لنظل  دعاهت  وخماوفله ، ولجؤوا إىل

 .1 حلة اويت لي ف يف اوااثدخ اإلابض  عطاث أو م حلة اوكامانامل

 اإلمام احملدث جابر بن زيد: سادساً: 
 :امسه ونسبه ومولده ونشأته 

ا اوبص ي ها اإلمام اوفقله احمل ّ  ث أعا اوشيثاء جاع  ع  يد  األيدين اولحم ي اوُيماين ماو  
 اإلمام جاع دُنسب وأقام هبا، و  إىل اوبص ة ُوو  اإلمام جاع  ع  يد  يف ُعمان ث ثح  .2إقامة

لها وه  الجاف، وقل  وقل  إّن ه ه اونسبة ابونظ  إىل املنطقة اويت ُوو  ف "الجايف"،  ع    
دثب الجاف" وه  حملة ابوبص ة، فق  أقام اإلمام جاع  ع  يد  هبا، ورمك  عنسبه إىل "

  ابلجاف وسك  حملة "دثب الجاف" مع الجمع ع ن اوقاو ن أبن دُقال: إّن اإلمام جاع  ُوو

                                                           

 .123 – 122نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 1  
. وانظ : حمم  ع  حبان ع  أمح ، مشاهري 72/ 1ه، 1377 هيب، ل ك ة احلفاظ، لح عب  او مح  امليلم  اولماين، حل ث آابد، او2  

 . 1/89، 1959علماء األمصاث وأعلم فقهاء األقطاث ، داث اوكاب اويلملة، عريوت، 
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وق  قضى اإلمام جاع  أغلب حلاله  اوُيمانل ن األيد او د  كاناا ماااج د  يف اوبص ة عكث ة.
م على اوقال او اجح، وقل  ُلايف عام 712 –ه 93ابوبص ة وعق  هبا إىل أن لُايف عام 

 .2ى علله قط  ع  م ثك اوكليب، وصلّ 1ه104 عاموقل   ه،103

  :مام جابر: طلبه للعلم وثناء العلماء عليهاإل 

وخاصة ما دايلق منها عيلام اوق آن واحل دث وما  اوبص ة، يف أخ  جاع  دازود اويل  واملي فة 
وق  لالم  جاع  على أد ي كثري م  اوصحاعة واوااعي ن وأخ  عنه  احل دث  ،داص  هبما

أدثكت سبي ن ع ثاي  فحادت : كان دقالودُ وى ع  جاع  أنّه   ،واوافسري وعلام اولغة واألدب
على أن األخري مل دك  م  أه  ع ث، ويف اوقال ، هللا ع  عباس ما عن ه  إاّل اوبح  أي عب 

ونقلاا  )ملسو هيلع هللا ىلص(دالوة على أّن جاع ا  ق  أخ  ع  جمماعة م  اوصحاعة او د  ثافقاا ثسال هللا 
 ،هللا ع  عباس عب : جاع  ا عنه علمه وسناه اوش دفة، وم  أه  اويلماء او د  أخ  عنه 

إاّل أنه كان أكث  مليمة  ،وأنس ع  ماوك وغريه  ،هللا ع  مسياد وعب  ،هللا ع  عم  وعب 
  اوثناء على اإلمام جاع  ع  يد  م  ثُ . وكَ 3هللا ع  عباس م  غريه وكان أخنب للمل ه ويب 

 مياص ده وم  عي ه  شلاخه وللمل ه: 

: "وا أّن أه  اوبص ة نزواا عن  قال جاع  ع  يد  قال عنه عب  هللا ع  عباس .1
. وقال عنه أدض ا: "جاع  ع  يد  أعل  اوناس 4ألوسيه  علما  عما يف كااب هللا"

 ابوطلق". 

                                                           

 .7/180حمم  ع  سي ، اوطبقات ، داث صادث، عريوت، وبنان ،  1  
 . 25/ 1م ، 2014،  1 ع  اوااايت االغاط  الجزائ ي ، اوفقه املقاثن ع ن اوفقه املاوك  واوفقه اإلابض ، داث اع  حزم، طاوااايت2  
 .127، امل جع اوساعق،، ص نشأة احل كة اإلابضلة3  
عب  او مح  ع  حمم  ع  ، وانظ : اع  أيب حامت 58/ 2، 1405، 4أيب نيل  األصفهاين، احلللة، داث اوكااب اوي يب، عريوت، ط4  

 . 494/ 2ه ، 1317 1إدثدس، الج ح واواي د ، عريوت، داث اوكاب اويلملة، ط
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هللا إذا سأوه أه  اوبص ة ع  مسأوة دقال:"كلف  كان اوصحاعة مث  جاع  ع  عب  .2
 لسأواننا وفلك  أعا اوشيثاء؟". 

جاع  ع  يد  يف اوطااف فقال: "اي جاع ، إّنك م  فقهاء هللا ع  عم   وق  عب ُ  .3
إاّل عق آن انطق أو سنة ماضلة، فإن مل لفي   اوبص ة، وإّنك ُلسافىت فل لفا ن  

 .1هلكت وأهلكت"

عن  أنس ع  ماوك وأنس دامئ  م دض، فألى  قال: كنتثوى أعا عك  ع  نيامة  .4
ع  يد ، فقال: إاّن هلل وإاّن إوله  فقال وه: ُلايف جاع  ،علله أنسا  ماىل وه فأكبّ 

قال وه مااله: ني  وهللا إوله ثاجيان، مات أعا اوشيثاء؟  ثاجيان، ث إاّن هلل وإانّ 
 . 2اولام، فقال أنس: مات أعل  اوناس، د ح  هللا جاع  ع  يد 

 .3قال قاادة: "اولام ُدف  عل  األثض" .5

 .4ني ، كان وبلب ا وبلب ا وبلب ا"قال:  ُسئ  أداب اوسخالاين:"ه  ثأدت جاع  ع  يد ، .6
 . 5قال إايس ع  مياودة: "أدثكت أه  اوبص ة وفقلهه  جاع  ع  يد  م  أه  ُعمان" .7

 .6قال عنه اع  سريد :" كان أعا اوشيثاء مسلما  عن  او دناث واو ثه " .8

قال أعا نيل : "ومنه  املاخل  عيلمه ع  اوشبه واوظلماء واملاسل  ع ك ه يف اواعاثة  .9
اعثاء، جاع  ع  يد  أعا اوشيثاء، كان وليل  علنا  ميلنا ، ويف اويبادة ثكن ا مكلنا  واو

 . 7"وكان إىل احلق آدب ا وم  اخللق هاثاب  

                                                           

 . 102/ 1او هيب، ل ك ة احلفاظ، امل جع اوساعق، 1  
 . 53م، ص 1984سيل  ع  خلف اخل وس ، م  جااابت اإلمام جاع  ع  يد ، وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة، سلطنة ُعمان، 2  
 . 85/ 3 نيل  األصفهاين، احلللة، امل جع اوساعق ، أيب3  
 .7/180 ، اوطبقات، اع  سي4  
 . 26/ 1اوفقه املقاثن ع ن اوفقه املاوك  واوفقه اإلابض ، امل جع اوساعق ،5  
 .26/ 1امل جع اوساعق،  6 
 .26/ 1امل جع اوساعق،  7 
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 .1أيىن احلس  اوبص ي على جاع  وعلمه اوغزد  ووقبه ابوفقله اويامل .10

اك  أخ ى ع  كان د حت  إىل أم ،إذ مل دكاف جاع  ع  يد  عيل  م  اواقى هب  يف اوبص ة
 ،واغانمها، وكان درتدد على احلجاي رتك ف صة دازود فلها اويل  إاّل والد ،طلب ا ملزد  م  اويل 

ودلاق  عيائشة أم املؤمن ن ثض  هللا عنها، وأيخ  عنها اويل ، ودسأهلا ع  سنة او سال 
اخلاصة  ودناقش يف كثري م  املسائ  مما دايلق حبلاة او سال ،اوك مي علله اوصلة واوسلم

على ثأده  م وّلل  أمل  منه يف أن جيي  م  للك اوسرية ق وة ألصحاعه، ومل  طلب فاااه 
 .       2)ملسو هيلع هللا ىلص(أبمثلة م  سرية اونيب اويظل  حمم  

 :اإلمام جابر وتدوين األحاديث 

ع  كان دسج  األحاددث اويت  ،مل دكاف جاع  ابو وادة اوشفادة ع  أسال له ومياص ده
وأودع يف صفحاله  ،كما مسح والمل ه عا ود  األحاددث اويت ثواها  ،هدسميها م  شلاخ

ّن دداانه كان م  اوضخامة حبلث ديجز ع  إيف كثري م  أماث اويقل ة. ودقال آثاءه وفااوده 
محله اوبيري، ودقع يف عش ة أجزاء كبرية، وكانت نسخة منه يف إح ى مكابات عغ اد 

 . 3ون او شل اوكربى يف عه  اخلللفة اويباس  هاث 

ود ك  املؤوف اإلابض  أيب او علع اواسلاين يف سري اإلابضلة، أّن نسخة م  او داان ق  
ااثياها عقلت، عي  مات جاع  يف حاية خللفاه أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة اواملم ، ث ل

. وج د  ابو ك  أّن 4ويف عه ه اسانسخت املخطاطة يف مكة ،أئمة اإلابضلة يف اوبص ة
مل ديط أدة  إىل دداان جاع  ع  يد ، ووكنه (كشف اوظنان)ج  خللفة أشاث يف كااعه حا

                                                           

 . 73م، ص 1987ه / 1407،  1سلطنة عمان، طاوشماخ ، كااب اوسري، وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة،   1
 .128نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 2  
 .184، ص م٢٠١٤ - ه ١٤٣٥ ،1ط عمان، ذاك ة: اوناش  مسقط، اإلابضلة، أشية م  امل ضلة اولميةاوسامل ، 3  
 .129نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 4  
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ف  اوضخ لفصللت عنه، ومل دش . 1  إىل املص ث او ي اساقى منه ميلاماله حال ه ا اوسل
 ولي  امل ثسة اإلابضلة سّباقة يف االعاناء عا ود  احل دث وحفظه ولايلقه. 

 فتاء يف البصرةاإلمام جابر واإل -

قاماه يف اوبص ة، وأنّه أصبح م  إيد  ق  اكاسب علم ا واسي ا عي    عاضاح أّن جاع  ع داب ّن 
أع ي اوااعي ن األوائ  يف عل  احل دث واوافسري واويلام او دنلة عشك  عام، وق  أهلاه مي فاه 

وعن ما كان األخري خي ج  ،ألن دصبح أع ي مفتر يف اوبص ة عي  احلس  اوبص ي ؛اويملقة
او ي كان  ،لجهاد يف اوثغاث أو دغلب ع  اوبص ة كان داك  مهمة اوفااى إىل جاع  ع  يد و

ص دقا  وه ومما د ل على طال ابعه يف مل ان اوفااى واالجاهاد، أن عم و ع  ددناث وها 
كان د ك  جاع    ،وأح  اوااعي ن م  ثواة احل دث ،أح  اويلماء اولمي ن يف اوبص ة آن اك

ا أعل  ابوفالا م  جاع  ع  يد : ودقال ،ع  يد   .2ما ثأدت أح  

 وم  أعماوه اوباقلة اويت دونت فااوده وثواايله ن ك :

ع  او علع ع  حبلب، ع   ،ثواايت ُضمام: و اودها أعا صف ة عب  امللك ع  صف ة -
 ُضمام ع  جاع  ع  يد . 

حبلب مسن  او علع ع  حبلب: وضّ  ابو ثجة األوىل أحاددث ثواها او علع ع   -
 . 3اوف اهل ي ع  أيب عبل ة وضمام ع  جاع  ع  يد 

وه ه كلها م   ،جااابت جاع : وفلها عيض فااوده م سلة إىل عيض أص قائه وألباعه -
 م وانت اإلابضلة. 

 كما أن هناك أعمال أخ ى: 

                                                           

 . 781/ 1م ، 1941ن ع  أسام  اوكاب واوفنان، داث إحلاء اورتاث اوي يب، عريوت، وبنان، حاج  خللفة، كشف اوظنا 1  
 . 1/204م، 1986اوبخاثي، اوااثدخ اوكبري، عريوت، داث اوفك ، داث اوكاب اويلملة، 2  
 .78دثاسات ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 3  
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   أحكام ا خبصاص اوزواج نقل  ع  جاع .ضكااب اونكاح: وها د -
 حبلب احل م  ع  عم و ع  ه م ع  جاع  ع  يد .كااب اوصلة: ثواه حبلب ع  أيب  -
س ثواداان ع  عم و ع  ددناث وعم و ع  ه م، ماجاداتن يف اوقسم ن اخلامس واوساد -

"، ومنهما أحاددث وفااوى لاناول ابو ثجة األوىل مااضلع اوزواج م  كااب "أقاال قاادة
  .1ة قاادةواوزكاة واوصلة إىل جانب فااوده وأحاددثه املنقاوة عنه عااسط

ّن كاب جاع  كانت حباية أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة، ث اناقلت إىل او علع إودقال  -
ّث اعنه حمم  ع  حمباب، وعنه نسخت  ع  حبلب فإىل أيب سفلان حمباب ع  او حل ،

 .2يف مكة

  :اإلمام جابر وزهده -

مما دساع ه على اكاشاف  ،بع جاع  ع  يد  أسلااب  خاص ا يف حلاله عي  ق ومه إىل اوبص ةالّ 
املياثف واإلحاطة ابويلام اوسائ ة يف عص ه وخاصة اويلام او دنلة، فق  عاش حلاة يه  
ولقشف وانص ف ع  هلا او نلا ول فها. وكان دقال: سأوت ثيب يلث، فأعطانله ، سأوت 

ولس  يوجة مؤمنة، وثاحلة صاوة، وثيق ا كفاف ا دام ا علام، وكان خيطب أبصحاعه، ودقال:
 ، فق  كان وثع ا لقل ا الدها  جبمع د  دَ  عل ّ منك  ثج  أغىن مين، ولس عن ي دثه  وولس 

 املادة واكانايها.

واوااقع أن املصادث اوسنلة ومصاث اإلابضلة لسهب يف احل دث ع  يه  جاع  وانص افه إىل 
اإلسلم ،  او ثس واواحصل  حىت أصبح عيلمه م جي ا وك  اواسائ  يف أماث اوفااى واوفقه

                                                           

 .78دثاسات ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 1  
 .79 جع نفسه، ص امل 2 
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وكان عيض اوناس مم  دسكنان خاثج اوبص ة دكابان إوله مسافس د  ع  مسائ  ومشاك  
 . 1فقهلة فلجلبه  عللها ولبيا  و وك فق  وصفه ألباعه أبنّه حب  اويل  وس اج او د 

وكان مهام ا ابويبادة وح دص ا على او هاب إىل احلج ولقاء اوصحاعة او د  كاناا أيلان إىل 
وقت احلج م  شىت أحناء اوبل ان اإلسلملة ودقال: إّن جاع  ا لنق  ع ن اوبص ة ومكة  مكة يف

 . 2حاج ا ماال دق  ع  أثعي ن م ة

وق  ق م إىل امل دنة عصاثة خاصة وقص  عين عم و ع  حزم األنصاثي وطلب منه  أن دُ وه 
خبصاص اوزكاة او ساوة اويت عيث هبا او سال مع واو ه  عم و ع  حزم إىل أه  اولم  

فكان م  اوزاه د  يف او نلا واوطاوب ن ولمي فة واوازود م  اويلام  .3واساجاعاا إىل طلبه
 اونافية وليم  هبا ونش ها ع ن اوناس.  

  :يه لفكر اخلوارجاإلمام جابر وتصد    -

او د  حكماا على أه   ،ع ن امل ثسة اإلابضلة واخلااثجاوبان سحلق ا واخللف قائم ا كان 
 ،ة اوااحل  أبحكام املش ك ن، فاساباحاا منه  سفك او ماء وغن  األماال وسيب او ثاثيمل

وق  كان اسانكاثه  وه اويلا من  ع ادة ع ويه، انهلك  أّن اإلمام أاب اوشيثاء جاع  ع  يد  
حياج على أووئك اوغلة، فق  ذك   كان-او ي كان ثائ  ه ه امل ثسة ومنظ ها  -ثمحه هللا 

يف سريه ع  ُضمام أنّه قال: كان جاع  أييت اخلااثج، فلقال هل : أولس ق  ح م اوشماخ  
هللا دماء املسلم ن ع د ؟ فلقاوان: ني ، وحّ م هللا اورباءة منه  ع د ؟ فلقاوان: ني ، فلقال: 
أوولس ق  أح  هللا دماء أه  احل ب ع د  عي  حت رمها ع د ؟ فلقاوان: على، فلقال: وحّ م 

                                                           

 .131. وانظ : نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 70اوشماخ ، كااب اوسري ، امل جع اوساعق، ص 1  
 .279 – 278م. ، ص 2013، اوطبية األوىل، أمح  ع  مح  اخلللل ، االساب اد مظاه ه ومااجهاه2  
 .75دثاسات ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص  3  
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ه  ع د  عي  األم  هبا ع د ؟ فلقاوان: ني  فلقال: ه  أح  ملا عي  ه ا ع د ، هللا والدا
 .1فلسكاان

 :إابضًيا كون اإلمام جابرإثبات   

ا يف أن او ي أثسى قااع  ال خيالف اإلابضل مل هب اإلابض  ها اإلمام جاع  ع  اان أع  
 د ميامله يد . فاإلمام جاع  ها املؤسس احلقلق  ولم هب اإلابض ، وها او ي ح

كاوسج  يف أايم ،اوسلاسلة واو عادة واوفقهلة، وق  وقى عسبب ذوك ض واب  م  امللح  
 هللا ع  يايد يف اوبص ة. والدة عبل 

وحتاول عيض املصادث اوسنلة إنكاث  .2ونسبة جاع  إىل اإلابضلة أك ها اإلمام حيىي ع  مي ن
 م  احمل ي ن اوثقات، وهل ا مت    ع  يد يد  ابإلابضلة على أساس أّن جاع صلة جاع  ع  

إوصاق هتمة اإلابضلة عه حىت ال دُي  عن ه  م  احمل ي ن اجمل وح ن ال اوي ول، فيلى ش ط 
وم   ،أئمة احل دث وعلماء الج ح واواي د  أهّن  د فضان ثواايت أصحاب امل اهب واوب ع

  أّن جاع  ع  يد  أج  ذوك شكاا يف نسباه إىل اإلابضلة، ووك  او الئ  او قلقة لؤك
مؤسس امل هب اإلابض ، وه ا ها اوسبب او ي م  أجله حبسه احلجاج ع  داسف 

 .3اوثقف  ث نفاه إىل ُعمان

ووق  حاول اويلماء غري اإلابضل ن أن دثبااا أّن جاع  ا مل لك  وه علقة ابإلابضلة وهناوك 
ويلقة، وق  نق  قاادة قصص خمالفة ل وي ول الوة على أن جاع ا  نفسه أنك  مث  ه ه ا

وداود ع  أيب هن  ع  عزثة أنه قال: قلت لجاع  إن اإلابضلة دزعمان أّنك منه  فقال أع أ 
 . إىل هللا منه 

                                                           

 .75ت ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص دثاسا1  
 . 27اوفقه املقاثن ع ن اوفقه املاوك  واوفقه اإلابض ، امل جع اوساعق ، ص 2  
 . 124، ص م1993 ،1ط املياثف، داث مص ، ابخلااثج، صلاها وم ى اإلابضلة اونجاث، عام 3  
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ود ى علماء اإلابضلة: مث  ه ه امليلامات ابإلضافة إىل للك املنساعة إىل جاع  نفسه، 
مسح ويلماء احل دث م  أه  اوسنة ابونسبة إلنكاثه أدة علقة خمالقة ابإلابضلة على ما دب و 

عقبال األحاددث اويت د ودها جاع  ووفق ا ولقااع  اويت وضيها عيض احمل ي ن اوسنلة، فإّن 
" ولست مقباوة، فإّن كان ه ا اوشخص شليل ا أو  وى ع  أه "اوب عاألحاددث اويت ل

ات امل كاثة آنفا  خمالقة وو وك دياق  أّن امليلام ،خاثجل ا أو إابضل ا، فإّن ه ا كافر واخ جيه
ودقال إن هن  عنت  .م  قب  عيض احمل ي ن اوسنة عقص  لربئة جاع  م  هتمة اإلابضلة

املهلب قاوت: كان جاع  ع  يد  أشّ  اوّناس انقطاعا  إىل وايل أميت، فما أعل  شلئا كان 
 دق عين إىل هللا إال هناين عنه وما دعاين إىل اإلابضلة قط وال أم ين هبا. 

وه ا صحلح فجاع  مل د عها إال إىل اإلسلم، ث إن مصطلح  اإلابضل ن واإلابضة ابو ات 
اا دسايملان مل دكاان دسايملن ع ن اإلابضل ن األوائ  حىت عي  وفاة جاع  وع ال  منهما كان

 "."مجاعة املسلم نمصطلح  "املسلم ن" و

األماي، يف ل اول اوسلطة،  إن فك  امل هب اإلابض  اوااثخي  منصّب ض  أسلاب احلك 
وو وك اضط وا إىل  ودساثنان فرتة عم  ع  عب  اويزدز، ،ومماثسة اوظل  والجاث على اوناس

واعاربهت  او ووة األمادة م  اخلااثج  ،خافا  على دعاهت  ؛اوس  واوكامان واويم  املنظ  اخلف 
 خافا  على سلطاهن  وحكمه  ونفاذه .

  كاذعة، ودعاايت مضّللة انطلقت م  دوافع سلاسلة غاوب ا،وليّ ض اإلابضلان إلشاعات  
كما أّن نظ ة عيض اإلابضل ن ول ووة األمادة حتااج إىل حااث علم  ونقاش مي يف م  أج  
اواصال إىل احلقلقة، وعلى ه ا ساف نساي ض يف ه ا اوبحث احلااثات يف مسائ  فك دة 

ولكان حقلقة خاوصة  ،ااب، ودصلح نااايانواتثخيلة ونصلة، ن جا م  هللا أن د ونا على اوص
 واجهه اوك مي.
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 :تنظيمات السرية لإلابضية يف البصرةـبداية ال -

ال نيل  مىت ع أ اوانظل  اوس ي ول عاة اإلابضلة، ولشري اونصاص إىل ع اداه على د  اإلمام 
  إابض يف هللا اع جاع  ع  يد ، وال لاط ق املصادث املااف ة و دنا ع  أّي دوث د ك  ويب 

 .1اونشاط اوس ي ول عاة اإلابضلة

واضي ا وألسس اوانظلملة األوىل ول عاة، وم  احملام  أن   ّ و وك فاإلمام جاع  ع  يد  دي
الجماعة امليا وة م  احملكمة األوىل لجأت إىل ه ا األسلاب نالجة حلملت اإلابدة 

، ومشلت ه ا احلملت م   2ولمياثض ن ول ووة األمادة سااء م  اخلااثج أو م  مياثضله 
علغنا أن علل ع  م داس ع   : ق او قلش كانت مساه االعا ال، كأيب علل م داس، دقال 

وغريه م  أئمة املسلم ن مل دكاناا خي جان إال أبم  إمامه  جاع  ع  يد   - ثمحه هللا -ح د 
، وق  كان ثأس اوُيماين ومشاثله وحيبان سرته يف احل ب وئل متات دعاهت  ولكان ثداءه

 . 3او عاة يف عه  اواايل األماي عب  هللا ع  يايد ها جاع  ع  يد 

ها اونص او ي ثواه  ،ع  يد  كان املسؤول ع  اوانظل  اوس ي اإلابض  ومما دؤك  أّن جاع 
أعا سفلان عن ما اعاق  أح  مشادخ او عاة اإلابضلة املسمى أعا سفلان قنرب: وكان شلخ ا  

                                                           

 . 64، ص يف املش ق اوي يبمه ي طاوب هاش ، احل كة اإلابضلة 1  
احملكمة األوىل: مساا ابحملكمة إلنكاثه  احَلكم ن )ماسى ع  نصري وعم و ع  اوياص( وقاهل  إن احلك  هلل، ودي ون أول جتمع وك  2  

م   حب وثاء ، واجامياااحملكم ن ثض  هللا عنه ح ن ج ى أم  عل  ه  أووئك او د  خ جاا على أمري املؤمن ناوف ق اويت ألت عي ها، و 
ودزد  ع  أيب عاص   ،وع وة ع  ج د  ،وعب  هللا ع  وهب او اسيب ،وعااب ع  األعاث ،عب  هللا ع  اوكااء ة، وثأسه انحلة اوكاف

، دام اونه وان املي وف ع ي اوث دة، وكاناا دامئ  يف ايين عش  أوف ثج  أه  صلة وصلام، أعين وح قاص ع  يهري اوبجل  ،احملاثيب
 .1/115اوشه سااين، املل  واونح ، امل جع اوساعق، 

 . 64، ص امل جع اوساعق 3  

http://islamspedia.com/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://islamspedia.com/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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  أثعيمائة ساط على أن د ل على أح  املسلم ن فل  دفي ، قال جاع  ع  كبري ا أخ  وُجل
 .1ا هلل"فصمهيد  وكنت ق دب ا منه وما كنت اناظ  إاّل أّن دقال ه ا ها، 

وم  امليلام أن جاع  ع  يد  كان م  اوشخصلات اويلملة اوباثية آن اك ولس و ى اإلابضلة 
 .  2فقط، ع  و ى عامة املسلم ن وعلمائه  خاصة

وق  كان ولصلعة اويت أع اها او عاة اإلابضلة يف مااجهة اوسلطة األمادة واحللطة واحل ث 
وعث اويلان حال جماوسه  اوس دة، وق  متك  اوانظل  اإلابض  م  اونما وااللساع ومل 
لساطع اوسلطة األمادة يف اوبص ة أن لضع د ها على أي جملس م  جماوسه  اوس دة وكان 

ثقباء وعلان حت سها وق  اعاك وا يف عه  يايد ع  أعله واعنه عب هللا ط ق ا ج د ة  هل ه اجملاوس
يف اواسرت واوانك  فكاناا أيلان اجملاوس أايم يايد واعنه يف هلئة اونساء يف اونقاب وغري ذوك 

وكان أح ه  ولحم  على ظه ه ج ة ماء وحيم  مح  مااع كأنه دباع حىت  ،داشبهان ابونساء
 لس. د خ  اجمل

ودظه  ه ا اونص امل ى اوبيل ، او ي اجته او عاة اإلابضلة ولاسرت على جماوسه  وديكس 
لجأه  إىل اوانك  هب ه اوصاثة ولحفاظ أ وف اوقاسلة واوبطش اوش د  او ي يف نفس اوظ

 .3على دعاهت  عيل ا  ع  أع ن او قباء

حىت أنه  ،لباعهأوسلمة  لع اواسائ  وضمان ح كاهوقامت سلاسة جاع  على اولجاء إىل مج 
أعلغ اوسلطان األماي ع  أمساء أف اد  ،ذهب إىل ح  األم  عقا  شخص د عى خ دوة

                                                           

 .93اوشماخ ، كااب اوسري ، امل جع اوساعق ، ص  1  
 .66احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 2  
 . 64امل جع نفسه، ص 3  
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مما أّدى  ،وجي  دطي  فله  ود ّل على عاثاهت  ودفضح أس اثه  ،احل كة اإلابضلة يف اوبص ة
 .1إىل قا  عيض ألباع احل كة على د  أد ي اوسلطة

ضطهاد يف للك اوفرتة وق  قا  أص قاء مق ّعان م  جاع ، فإّن احل كة واجهت اال ،ومع ه ا
ومسح أللباعه ع فع  ،مث  أيب علل، وشقلقه ع وة، وسج  آخ د  مث  أيب فّقس وقنرب

وهك ا  ،إاّل او شاة -هللا  عه  عب  -وقال: مل دبق ش ء أنفع ونا يف ه ا اويه   ،او شاة
 . 2ضطهاد م  اونظام األماي أبنصاثهفإّن جاع  ا علغ ح  اساخ ام او شاة واجنب أي ا

وكان وه  ،وكان جاع  ع  يد  ويلق اوصلة ابحل كة من  وقت مبك  وأصبح يعلمها وإمامها
وأتسلس اونظام اوس ي يف او عاة اإلابضلة يف اوبص ة يف  ،دوث كبري يف لنظل  احل كة ولطاثها

 .3اويق  اوسادس م  اوق ن األول اهلج ي

 :اجملتمعاإلمام جابر بن زيد و  -

 ،مل دشأ اإلمام جاع  االنسحاب م  اجملامع اإلسلم  او ي ديلش فله مع عقلة ألباع ح كاه
  ومل د عاا ولخ وج واهلج ة كما في  األياثقة وغريه ،وو ا فإهن  مل ديزواا أنفسه  ع  اوناس

 ودبث أفكاثه ع ن اوناس م  خلل ،دنش  آثاءه جاع اإلمام وكان  ،م  ماط يف اخلااثج
أحاددثه او دنلة وفااوى وأجاعاه على املسافس د  ع  عيض األماث او دنلة م  داخ  اوبص ة 

وكان دافحص للمل ه، فم  وج  فله اسام ادا  قااي  آلثائه ومحاسا  ملبادئه دعاه  ،وخاثجها
 .4إىل م هبه

  :ابحلَجاج ة اإلمام جابرعالق -

                                                           

 . 86دثاسات ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 1  
 . 87دثاسات ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 2  
 . 140نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 3  
 . 140امل جع نفسه، ص 4  
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ي  عنه أنّه لي ض ألذى قب  لايل احلجاج احاكاك مع اوسلطة، ومل دؤ  جتنب اإلمام جاع  أي  
عناا  كبريا  على أد ي اواالة   ى او غ  م  أّن عيض أصحاعه ق  وقعل ،ولسلطة يف اوي اق

ولشري املصادث اإلابضلة إىل أن اويلقة ع ن جاع  ع  يد  واحلجاج كانت يف  .1من  أايم يايد
ىت عي  أن نق  احلجاج مق ه إىل م دنة وكان جاع  دزوث احلجاج ودازود علله ح ،دةاوب ادة ودّ 

ألنه كان  ؛وكان ولزد  ع  أيب مسل ، كالب احلجاج، دوث ملماس يف ه ه اويلقة ،واسط
 .2ص دقا  محلما  لجاع 

وولس و دنا ما دفس  ه ه اويلقة ع ن او جل ن "جاع  ودزد "، وم  احملام  أن دزد  ع  أيب 
 ،طف علله  حىت وإن اخالف ميه  يف او أيودي ،مسل  كان واسع األفق حبب اويلماء

دول  آخ  على ولشييب وكان يف علقاه مع جاع  م فاع ا هب ه اونظ ة جتاه اويلماء وشفاعاه 
 لق د ه وليلماء، وح صه على ع م لي ضه  وألذى واالضطهاد. 

 م  أن دزد  ع  أيب مسل  كان خاثجل ا، فللس و دنا "ولفاكس "وأما ما د ك ه املساش ق 
وها م  أخلص أعاان احلجاج، أضف  ،دول  دربثه، وم  غري احملام  أن دكان دزد  ك وك

إىل ذوك أن دزد  ع  أيب مسل  نفسه ق  قا  على أد ي اخلااثج علنما كان واول ا على مشال 
 .3أف دقلة يف عه  دزد  ع  عب  امللك

جل ة، وف ض احلجاج وه ة حال، فإّن علقة جاع  ابحَلجاج عقلت وفرتة م  اواقت وعلى أدّ 
وق  أثاد احلجاج أن داوله اوقضاء، ف فض ما ثع ا  .4دثه  700أو  600عطاء مق اثه 

وقال: إين أضيف م  ذوك، قال احلجاج: وما  ،عي م ق ثله على مح  أعباء ه ا املنصب

                                                           

 . 141. وانظ : نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 94-93اوشماخ ، كااب اوسري ، امل جع اوساعق، ص 1  
-100م، ص 1983ه/  1403احلاثي  اإلابض ، اويقاد اوفضلة يف أصال اإلابضلة، وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة، سلطنة عمان، 2  

 .141 كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص ، نشأة احل101
 . 403/ 4، م1983 اولبناين، اوكااب داث عريوت، ، خل ون اع  اتثدخ خل ون، اع 3  
 . 142، ص ، نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق 10احلاثي ، اويقاد اوفضلة، ص 4  
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فما أحس  أن أصلح علنهما، قال: إّن ه ا  علغ ضيفك؟ قال: دقع ع ن امل أة وخادمها ش ّ 
كان د د  إخفاء مق ثله وإع اء ضيفه   ويف ه ه او وادة دالوة على أّن جاع ا   .1اوضيف هلا

ولاايل حىت دبي  اوشبهات عنه، وحىت ال خيط  عبال اواايل أن ثجل  علغ ه ه او ثجة م  
 اوضيف رمكنه أن دقام عاأسلس ح كة س دة مناوئة ول ووة األمادة.

 :سالميةدعوة جابر لقبيلة األزد واألمصار اإل -

 يضا كبري ا م  جهاده حنا إقناع عملا كان جاع  ع  يد  دنام  إىل قبللة األيد، فق  وجه قسم  
ولبيه ع د   ،يف ه ا اوشأن عيل ر  وق  جنح إىل ح ّر  ،أف اد ه ه اوقبللة ولنضمام إىل ح كاه

يضه  م  وأصبح ع ،كبري م  األيد وعلى ثأسه  عيض أف اد األس ة املهلبلة يعلمه أيد اوي اق
ولاثد  ،ومل دقاص  ذوك على او جال، ع  لي اه أدض ا إىل اونساء ،دعاة اوف قة ومحاهتا اوباثيد 

إىل مجاعة املسلم ن "اإلابضلة  املصادث اإلابضلة ع د ا م  اونساء املهلبلات اوليت انضمم 
ملساع ة عسخاء م  أمااهل  وبلت مال او عاة و   نيف سبل  نص هتا، وأعط وع و  جهاد ا، "

 .2احملااج ن م  ألباعها

ولس ه ا فحسب، ع  إّن املصادث لشري إىل أع اد كبرية م  ُعمان ماط  األيد األصل  
وحض مات واولم  انضمت إىل اإلابضلة، وال عجب أن جن  أول إمامة أسساها اإلابضلة 

م  األيد  كانت يف حض مات يف اولم  وُعمان. ونالجة ولجهاد اويت ع هلا جاع  ع ن أقاثعه
واجه خاص وع ب الجناب عامة، فق  أصبحت احل كة لض  عناص  م  قبائ  ع علة خمالفة،  
كما انضّ  إولها كثري م  املاايل، ومل رمت جاع  ع  يد  إال وق  غ ت او عاة اإلابضلة عباثة 

وأخ ت  ،  خمالفة م  قبائ  وأجناس خمالفةع  ح كة إسلملة شاملة ج عت عناص
كثري م  ألباع او عاة اإلابضلة حت  حم  اواالءات اوقبللة واوي فلة وم  هنا،   اوقناعات و ى

                                                           

 . 142ة اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص . وانظ : نشأة احل ك74اوشماخ ، كااب اوسري ، امل جع اوساعق ، ص 1  
 .143نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 2  
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وها أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة  ،فإّن خللفة جاع  ع  يد  يف يعامة احل كة كان م  املاايل
ماايل عين متل ، وكّنه سك  عي  انضمامه ول عاة، وعي  اناصاث األيد هلا يف ح  األيد يف 

 .1اوبص ة

هتا إىل األمصاث اإلسلملة ع  لي    ،لقاص  دعاة جاع  على م  كان ماجاد ا يف اوبص ة ومل
األخ ى، حلث كان دبحث ابو عاة ملخالف املناطق، وكان عمله ه ا إثهاص ا ملا مّت يف عه  

وكان جاع   ،خلفه أيب عبل ة م  ل ثدب ول عاة او د  ُع فاا ابس  محلة اويل  إىل األمصاث
وم  علنه  أانس م  األيد واملهاوبة،  ،لقة مع ألباع دعاله يف اواالايت املخالفةعلى صلة وي

امللك ع  املهلب يف خ اسان. وكان  ولشري املصادث إىل م اسلت مابادوة علنه وع ن عب 
جاع  دطلب م  أن دكاب وه يف أم  او عاة، ودسأوه أن د س  خطاابله يف س دة اتمة مع 

أّن جاع  ا كان دك ث اوطلب يف وجاد اوس دة يف مجلع م اسلله مع  أشخاص ماياق ن. واوااقع
أعاانه وألباعه، ودطلب أحلاان  متزدق ثسائله إوله  وح قها، حىت اللص  إىل أد ي أع ائها، 

 .2فاؤدي ابواايل إىل كشف لنظلمه  وإجهاض ح كاه 

 ،وفرتة طادلة وأبصحاعه ،وق  اساطاع جاع  هب ه اوسلاسة أن داجنب لنكل  اواالة عه
ابوطبع دون  ،مم  لاواا فلما عي  م كز املسؤوولة ،واساطاع أدضا  أن دكسب ع دا  م  األلباع

وكاناا دسايلنان آبثاء إمامه  جاع  يف  ،عل  اوسلطات ملياق ه  يف مناهضة او ووة األمادة
اونُيمان ع   ؛لسلري اإلداثة واألعمال يف املناطق اخلاصة ونفاذه ، وم  ع ن هؤالء األشخاص

وال ل ك  املصادث  ،مسلمة او ي أثس  إىل جاع  دسأل ع  كلفلة مجع الجزدة يف منطقاه

                                                           

 . 143. وانظ : نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 83، 77اوشماخ ، كااب اوسري ، ص 1  
 . 145 -144 ، عب  اوك مي اورتك ، ص. ص40، 37، 31، 15اخل وس ، م  جااابت اإلمام جاع  ع  يد  ، ص 2  
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ووك  وثود كلمة دهقان يف او سائ  املابادوة علنه  ،املااف ة أاي  كانت اونُيمان واولا  "عامل "
 .1خ اسانُكاث يض  على أنّه كان واولا  يف املناطق اوش قلة، وثمبا يف ع وع ن اإلمام جاع  د لُّ 

وم  اوشخصلات األخ ى اويت كانت على صلة ويلقة جباع  ع  يد ، دزد  ع  عشاث او ي  
 ،وق  ع ّن عامل  يف إح ى مناطق ُعمان ،كان دقط  ُعمان ود د  ابمل هب اإلابض 

وهناك أشخاص آخ ون  .2فأثس  إىل جاع  دساشريه يف ذوك ودطلب نصائحه وإثشاداله
وكاناا  ،اا على علقات محلملة مع جاع  د دنان مب هبه ودص ثون ع  أم هخاثج اوبص ة كان

  .3علاان  وه وممثل ن يف املناطق اويت دسكناهنا

فل  دساطع اواالة اوقبض على هؤالء او عاة  ؛ونظ  ا ول قة يف اوانظل  واحل ث اوش د 
م مي فة اواالة وكان وجاد عيضه  يف م كز املسؤوولة دولل  واضحا  على ع  ،واألشخاص

وكان أدضا  دولل   ،وكان أدضا  دولل  واضحا  على ع م مي فة اواالة مبياق اهت  ،مبياق اهت 
على أن جاع ا  مل رمانع يف أن دسال  عيض ألباعه ع دا  م  امل اكز واملهام او مسلة يف جهاي 

مناخ افري حلث كان د ى أن هؤالء دسهمان يف ل ،او ووة اويت ديم  ض ها يف اونهادة
 .4لان دعامة هلامصاث واواالايت ودشكّ مناسب ونش  دعاله يف للك األ

  :ثورة أزد ُعمان ضد األمويني -

اثث أيد ُعمان عزعامة سيل  وسللمان أوالد عباد الجلن ي، وأثس  احلجاج محلت ع ة 
قضاء وقمع اوثاثة ابءت مجليها ابوفش . ويف للك األيناء قامت ياثة اع  األشيث، وعي  او

على ياثة اع  األشيث، وجه احلجاج جلش ا كبري ا إىل ُعمان عقلادة اوقاس  املزين، وك  األيد 

                                                           

 . 144. وانظ : نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 31امل جع اوساعق، ص 1  
 . 144نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 2  
 . 23-22ص  ، ص.اخل وس ، م  جااابت اإلمام جاع  ع  يد  3  
 . 145نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 4  
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عقلادة األخاد  سيل  وسللمان، متكناا م  دح  ه ه احلملة وقا  قائ ها، وعن ما وصلت 
 وق ث االناقام م  األيد يف اوي اق غضب كثري ا ،أنباء فش  احلملة وقا  قائ ها إىل احلجاج

وم  علنه  جاع  ع  يد  حتت م اقبة ش د ة، وح ثه  م   فلها األيد يعماء فاضع أدضا ،
أّي الصال مع إخااهن  يف ُعمان، وكاب إىل عب  امللك ع  م وان يف اوشام خبربه عاضللقه 

 ،وأنّه أقي  وجاد األيد او د  كاناا يف اوبص ة ع  اونص ة وسللمان ع  عباد ،على أيد اوي اق
جاج جلاش ا إىل ُعمان واساطاعت جلاشه هزرمة األخاد  سيل  وسللمان وم  وأثس  احل

ه أعي  األي  يف ماقف أيد ونّك  ابأليد وأوقع فله  او ل واهلاان، مما كان و ،ميهما م  األيد
واعاربوا احلجاج مسؤوال  عّما حي ث  ،او د  دازعمه  جاع  األيدي ،حلفاء اإلابضلة اوي اق

 . 1ّناا يوال حكمهفسخطاا علله، ومت

او ي كانت جت ي فله ه ه احلاادث اويت أدت إىل لال  اويلقة ع ن األيد نفسه اواقت  ويف
واحَلجاج، قام األخري إبشيال اوناث يف اهلشل  مانك  ا آلل املهلب، يعماء أيد اوي اق 

 . 2وخ اسان، وطّلق يوجاه اويت كانت أخا ا ولزد  ع  املهلب وايل خ اسان آن اك

أخ  دكل  وه، وحّي ض عب  امللك ع  م وان ض ه وجنح يف إقناعه عيزل دزد  م  والدة و 
 ،خ اسان وابوسماح وه يف مياقباه ولي دبه، فزّج احلجاج علزد  وعيض أف اد أس له يف اوسج 

وكان ملاقف احلجاج ه ه أي ه على  ،وأساء إوله  مما ياد يف إغضاب أيد اوي اق واوبص ة
اويت دازعمها اإلمام جاع  ع  يع  األيدي اوبص ي، فق  اساغّ  جاع  ف صة  او عاة اإلابضلة

ولبيه قس  كبري  ،اوك اهلة ع ن األيد واحلجاج إلقناع كثري م  األيد ابالنضمام إىل احل كة
منه  عالكة عنت املهلب أخت  ؛ف اد م  آل املهلب ثجاال  ونساءأوعلى ثأسه   ،منه 

                                                           

 . 320- 318/ 3م. ، 1996أنساب األش اف، لح سهل  يكاث، ثايض اوزثكل ، عريوت، داث اوفك ، اوطبية األوىل، اوبلذثي، 1  
 . 147نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 2  



 

47

ومل لبخ  مبا هلا ملساع ة احملااج ن م   ،ناس محاسا  ولم هبدزد ، اويت كانت م  أشّ  او
 .1أه  دعاهتا

  :هناية اإلمام جابر بن زيد: سجنه ونفيه ووفاته -

اوكبري يف ماقف احلجاج م  جاع  وألباعه، وق  حبس جاع  ا مع  ي األوكان هل ه اواطاثات 
 ،ع  أيب ك رمة اواملم  وأيب عبل ة مسل  ،عيض أصحاعه اوباثيد ، مث : ُضمام ع  اوسائب

  .2وصحاث اويب ي وغريه 

ومل دلبث احلجاج أن أطلق س اح جاع ، ونفاه مع ثج  م  مشادخ او عاة د عى هبرية، وها 
 . 3وآخ  األئمة اإلابضلة يف اوبص ة ج  أيب سفلان حمباب ع  او حل  املؤثخ اإلابض ،

احلمل  دزد  ع  أيب مسل  كالب  وم  احملام  أّن اإلف اج ع  جاع  كان عشفاعة م  ص دقه
 أّن نف  اإلمام جاع  إىل ُعمان كان ذا نالجا ن:  ال شك  و احلجاج. 

: أنّه حّ م الباع احل كة يف اوبص ة م  إمامه  ويعلمه ، فخَل وا إىل او عة األوىلالنتيجة  -
واهل وء، علنما عق  يعماؤه  ومشاخيه  يف سج  احلجاج حىت مات األخري عام 

 .4ه95
إىل م هبه يف ماطنه أّن اوف صة كانت مااللة ألن دقام جاع  ابو عاة : لثانيةلنتيجة اا -

او د  دي فان عاداهت  ولقاول ه  وكلفلة  ،، أي ع ن أهله وعشريله األق ع ناألصل  ُعمان
والد اوايام  ميه ، مساغل  يف ذوك ك هه  ولحجاج وحق ه  علله ملا هب  خلل ياثة أ

                                                           

 .147امل جع نفسه، ص 1  
 .87، 81، 76اوشماخ ، كااب اوسري ، ص 2  
. وانظ : نشأة احل كة 7-6م ، ص 2007، 1اوبسلاي، داث احلكمة، ون ن، طأعا احلس  اوشلخ عل  ع  حمم  اوبسلاين، خماص  3  

 .147اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 
 . 145احلاثي ، اويقاد اوفضلة، ص 4  
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وق  أفاد وجاد جاع  مع عيض ثفاقه يف ُعمان او عاة  ، ها احلجاجالجلن ي اويت أمخ
اإلابضلة وساع  على س عة اناشاثها يف ذوك اوقط ، وكانت جهاده مق مة ونشاط 

او ي عيث هب ، فلما عي  خللفاه أعا عبل ة مسل  ع  أيب مسل  ع  أيب ك رمة مَحَلة اويلل  
 .1اواملم 

كما أهّنا ال ل ك  امل ة اويت قضاها   ،د ونف  جاع  إىل ُعمانوال لشري او واايت إىل اتثدخ حم 
مع على أنّه عاد إىل اوبص ة ومات فلها، وختالف املصادث حال اتثدخ يف منفاه، ووكنها جتُ 

وق   ،او ي ُلايف فله أنس ع  ماوك نفسه األسباع يف ك  عيض او واة أنّه ُلايف وفاله، إذ د
. 3م721/ه 103ود ى اوبيض اآلخ  أنّه ُلايف عام  .2م711/ه93ُلايف األخري يف عام 

علنما دضيه اوشماخ  عام  ،4م722/ه 104اهللث  ع  ع ي دضع اتثدخ وفاله عام  اوأمّ 
 . 5م714/ه 96

ودب و أّن او أي األول ها األصح ألنّه جاء على أوسنة ثواة احل دث او د  دهامان إىل ح   
أح  هؤالء احمل ي ن، أضف إىل ذوك، فإّن  جاع ك  حم ث واتثدخ وفاله، وكان كبري حبلاة  

املصادث لشري إىل أّن جاع ا اسا عى احلس  اوبص ي إوله وها على ف اش املات، وكان 
م كما أش ان، وخلف 711/ه 95احلس  آن اك مساخفل ا م  احلجاج او ي مات عام 

 .6املم اإلمام جاع  يف يعامة احل كة واو عاة أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة او

 أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي سابعاً: 

                                                           

 . 148نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 1  
 . 63/ 1او هيب، ل ك ة احلفاظ، امل جع اوساعق، 2  
 . 38/ 1م ، 1986 –ه 1406، 1اواه دب. حتقلق: حمم  عاامة، داث او شل ، ساثاي، ط  اع  حج  اويسقلين، لق دب3  
 . 38/ 1امل جع اوساعق، 4  
 . 149. انظ : نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 77اوشماخ ، كااب اوسري ، ص 5  
 . 149نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 6  
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  :امسه ونشأته 

ها أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة ماىل عين متل ، ود ك  الجاحظ أنّه كان ماىل وي وة ع  أددة 
عاش أعا عبل ة يف اوبص ة، وأخ  اويل  ع  جاع  ع  يد   .1اواملم ، أخ  م داس ع  أددة

  اوسماك وضمام ع  اوسائب اويب ي اوُيماين، وه  أشه  اويب ي وجيف  عوُصحاثى 
 . 2علماء اإلابضلة يف م حلة اوكامان

ود ى ع د م  مؤثخ  اإلابضلة أّن أاب عبل ة ق  أدثك عيض اوصحاعة او د  أخ  عنه  
وم  هؤالء أنس ع  ماوك  ،وللقى عنه  اويل  وثوى عنه  األحاددث ،أسااذه جاع  ع  يد 

 .3هللا ع  عباس وأعا سيل  اخل ثي وجاع  ع  عب  هللا وعائشة أم املؤمن ن وأعا ه د ة وعب 

كان أعا عبل ة عاملا  ف ا  م  علماء اإلابضلة األوائ  وفقهائه  اوباثيد ، كّ س حلاله ولايّل    
  .4واوايلل ، ودُقال إنه أنفق أثعي ن سنة أخ ى يف اوايلل 

 عبل ة! ليّل  اويلام وعّلمها، وثلب ثواايت ودقال اويّلمة اوشماخ  عن ما حت ث ع  أيب
دق ع  احل دث وأحكمها، وها او ي ُدشاث إوله ابألصاعع ع ن أق انه ودزدح  الساماع ما

 .5األمساع م  يواج  وعظة، وق  اعرتف مع ذوك عضلق اوباع مع ما علله م  االلساع

 :تطور احلركة اإلابضية زمن أيب عبيدة 

 نشاطه اوسلاس  ح ن لبلاثت لنظلماله على د  أيب عبل ة مسل  علغ اوانظل  اإلابض  أوج
واح  ا م  اوشخصلات اولمية يف جمال اوانظلمات اوس دة   ّ او اهلة او ي دي ،ع  أيب ك رمة

                                                           

 . 265/ 3م ، 1948  الجاحظ، اوبلان واوابل ن، لح عب  اوسلم حمم  هاثون، اوقاه ة، أعا عثمان عم و ع  حب1  
 . 6/ 1م، 1909مطبية األيه  اوباثونلة، سلطنة عمان، ، اوسامل ، حاشلة الجامع اوصحلح2  

 .151ق، ص . وانظ : نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساع6/ 1اوسامل ، حاشلة الجامع اوصحلح امل جع اوساعق،   3
 .96دثاسات ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص   4
 . 158، اإلابضلة يف ماكب اوااثدخ ، امل جع اوساعق، ص عل  حيىي ُميم   5
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على ذوك وقبه او ي دي ف عه. إذ قال عنه  يف للك احلقبة م  اتثدخ األمة اإلسلملة، ود لُّ 
ع  ماح  فق  أذاه احلجاج ا  أّن أعاث دي ف ابوقفاف، و ل  قلاوشماخ : وها ماىل وبين مت

  .1ابوسج داسف 

وق  أصبح وقب اوقفاف م  أع ي أوقاعه، وأصله أّن أاب عبل ة كان داظاه  عيم  اوقفاف 
  .2عن  ل ثدبه ول عاة اإلابضلة حلنما دلمح علان اوسلطة األمادة أو اويباسلة

لنظلمها، واناشاث ح كاها اوس دية يف اولم  وُعمان  أن لطاث احل كة اإلابضلة ومناّ  وال شك  
وخ اسان، ومشايل أف دقلا دياد إىل أيب عبل ة وق ثله اوطبليلة كيامل وثج  سلاسة مي ا، وق  

اوفرتة األخرية م  اويه   جناح ا ولح كة اإلابضلة يف ويب او وث األكرب ابعاباثه اوقائ  األكث 
  ذك  اوشماخ  أّن أاب عبل ة لُايف يف خلفة أيب جيف  األماي وع ادة اويه  اويباس ، وق

 . 3ه( 158     136املنصاث )

وو ا رمك  اوقال إّن أاب  ،وسبق أن ذك ان أنّه عاش مثان ن عام ا قضاها يف اوايّل  واوايلل 
عبل ة عاش يف اوفرتة اويت لب أ عنهادة اونصف األول م  اوق ن األول حىت هنادة اونصف 

ّث لاىل يعامة احل كة اإلابضلة عي  أن أُطلق س احه م  اوسج  سنة  وق ن اوثاين،األول م  ا
. وإلدثاك اوطاعع اململز أليب عبل ة واوناحلة اخلاصة 4ه عي  سنا ن م  وفاة جاع  ع  يد 95

 وه :  ،ال عّ  م  اإلشاثة إىل أتيري عيض شلاخه اويت ملزت شخصلاه،

ذو خربة واسية ابونزاع اوسلاس  واو دين  ،: وها ثج  قاي ولق عروة بن أدية .1
او ي وقع أيناء احل وب األهللة ع ن عل  ومياودة، وكان أول م  ثفض اواحكل  

                                                           

 . 70، ص  يف املش ق اوي يبمه ي طاوب هاش ، احل كة اإلابضلة   1
 . 87اوشماخ ، كااب اوسري، ص   2

 .3 اوشماخ ، كااب اوسري، امل جع اوساعق، ص3  
 .96دثاسات ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 4  
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ّث قاله عبل  هللا ع   ،وحاثب عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه يف مي كة اونه وان
قط يايد يف وقت الحق. ووصف خادم ع وة عبل  هللا عقاوه: ما أللاه عطيام عنهاث 

. وق  قص  ع وك أنّه كان دصام ابسام اث يف أيناء 1وال ف شت وه ف اشا  علل  قط
وال عّ  أّن أاب عبل ة، وها ماىل ع وة ق  أتي  عه  ،اونهاث، ودنفق اوللايل يف اوصلاات

 على ح  عيل . 
: وكان شلخه اآلخ  ُصحاثى اويب ي فقله ا وخطلب ا مفّاه ا ونّساعة العبديُصحارى  .2

 .2وها مؤوف كااب يف األمثال عظلم ا،
 : وكان شلخه جاع  ع  يد  ضللي ا يف اوش ع، وحم اث  ابثي ا. جابر بن زيد .3

أعا عبل ة ق  دثس على أد ي هؤالء اويلماء اوكباث، فإنّه امالك صفاهت  مجلي ا وملا كان  
ا وعاع  ا ولقل ا وخطلب ا مفّاه ا وم ثاب  ممااي ا وعاملا  كبري ا،  وسع ملادد  اوفقه واوكلم وكان ياه  

هنج أعا عبل ة هنج  ويف مل ان اويقل ة اإلابضلة ،واحل دث، وكان ذا ق ثة لنظلملة ممااية
جاع  ع  يد  نفسه، إاّل أّن إسهامه ابآلثاء اوفقهلة كان أكرب وك  دااجه املشاك  املساج ة 

وساث أعا عبل ة  ،أدض ا يف ه ا املل ان، وويّ  ذوك عائٌ  إىل أتيري م ّثسه ُصحاثى اويب ي
ا، وق  قال: ك   ،يف فااوده على نفس هنج سلفه جاع  ع  يد  وها او ي كان فخاث ا عه ج  

وواال أّن هللا أني  عللنا جباع  ع  يد   ،صاحب ح دث ولس وه إمام يف اوفقه، فها يف ضلل
هللا ع    . وكان مث  شلخه حيرتم اوصحاعة وآثاءه  عنفس او ثجة م  أمثال عب3وضللنا

وه  او اسخان يف اويل  وها اوقائ  عنه : "وعلى آاثثه   ،هللا ع  سّلم مسياد وعب 
 .4وعلى مناهجه  سلكنا" ،وعلى سريهت  اعام ان ،وعقاهل  اقا دنا ،اقافلنا
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وكانت اوط دقة اويت سلكها أعا عبل ة ه  أن دامسك عقاة عاياول  اوصحاعة واوااعي ن، ال 
وعن ه أن الباع اوسنة دول  على لقاى املسل ، وق  نق   ،  دبي ه عنه أن دابع أي مساث ق

ع  اع  عباس أنّه قال: "م  ثوى ح دث ا د عا إىل اوصلح، ث ع ل جه ه يف الباعه، كما 
فها دنال  ،وإذا مل دك  احل دث كما ثواه فإّن وه أج د ، أج  احلفظ وأج  اويم . ،ثواه

أج  م  عم  صاحلا ، وو  دضلع هللا أج  اويم  اوصاحل  ألّن هللا ال دضلع ؛األج  نفسه
  .1واويبادة إاّل إذا كان ع عة"

: اعلماا أّن املسل  إذا كان هلل ق   وعي  ع ض ه ا او أي الع  عباس، عّلق أعا عبل ة قائل 
وهبه نفس ا صاحلة ماجهة إىل عبادة هللا، ح ن دسمع ما دق ّعه م  هللا دب ل وسيه يف الباعه، 

ها سلؤج  كما ذك  م  قب ، أّما إذا كان ه ا اوشخص ذا نفس ش د ة فها رمّ  عبادة هللا ف
ودك ه اويبادة، مهه كله عن  ذاك يف الج ل واوشك وإذا ما مسع ح دث ا د عاه إىل اويم ، 

ألّن ثأده او ي دلئ  ثغباه ال صلة وه  ؛لاس وقال: ه ا احل دث ولس صحلح اعاثضه ابوق
 .2عطاعة هللا

وعلى أدة حال، فق  كان أعا عبل ة حم اث ، وكان إىل ح  كبري، ماأي  ا ابحل دث عصفاه 
ضللي ا يف اوش ع وفقله ا، وكان دياثض اولجاء إىل او أي. وملا قل  وه أّن أه  ُعمان دلجؤون 

  .3إىل او أي إلص اث اوفااوى، قال:"ما جناا م  اوف وج واو ماء"

م  شلاخ امل هب اإلابض .  كان ثوادة أو آاثثا     ثأي إاّل إذا دقبلاا أي ث قال ألنصاثه أال
ود وى أن أم شهاب وه  ام أة إابضلة، ياثها عب  هللا ع  عب  اويزدز وصاحل ع  كثري وكاان 
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أخ هتا؟  طاوب ن و ى أيب عبل ة، فسأواهما فااى يف قضلة فأجاهبا صاحل، فقاوت وه: ع   
 .1أدك ع ض احلائط ال حاجة يل فلهفقال: ها ثأد ، فقاوت وه: اض ب ع  

وك وك خلل  ه،95ه ا وق  لباأ أعا عبل ة يعامة أه  او عاة عي  مات احلجاج عام 
    ه 96سللمان ع  عب  امللك "اوسج ، والفق ذوك مع ع ادة حك  اخلللفة  يفوجاده 

إىل احل كة  او د  انضماا ،وكان اخلللفة على علقة ويلقة مع املهاوبة يعماء األيد ،ه "99
، وم  احملام  أن اإلابضلة مل دلقاا جاع  ع  يد  األيدية أبع اد وفرية إابن إمامة اإلابضل

ع ّن يعل  األيد دزد  ع  املهلب واول ا على عناا  خلل فرتة سللمان ع  عب  امللك او ي 
خللفة وألباع وال ل ك  املصادث اإلابضلة املااف ة أدة علقات ع ائلة ع ن ا ،اوي اق وخ اسان

وويّ  اوسبب يف ذوك دياد إىل وجاد مجاعة دزد  ع  املهلب  ،اإلابضلة خلل ه ه اوفرتة
هب ه احل كة، خاصة إذا ل ك ان أّن كثري ا م  يعماء املهاوبة، وم  علنه  عالكة أخت دزد  

 .2ألباع للك او عاة امللك كاناا م  وأخله عب 

 :بد العزيزعالقة اإلابضية مع اخلليفة عمر بن ع -

واثلقى عم  ع  عب  اويزدز ع ش اخللفة  ،عن ما لايف اخلللفة األماي سللمان ع  عب  امللك
اويت  ،الهتامه إايه عي م لسلل  مخس اوغنائ  ؛ه( سج  األخري دزد  ع  املهلب101- 99)

. وق  عق  دزد  3حص  عللها أيناء محلاه يف ج جان وطربساان يم  سللمان ع  عب  امللك
اوسج  طللة حك  عم  ع  عب  اويزدز كما قام وايل اوي اق عسج  أخاله وعيض أقاثعه  يف

إىل لال  يف اويلقات ع ن ألباع او عاة اإلابضلة واخلللفة  يف اوبص ة، وكّ  ه ه احلادية مل لؤدّل 

                                                           

 .121- 120اوشماخ ، كااب اوسري ، ص 1  
 .152نشأة احل كة اإلابضلة، امل جع اوساعق، ص 2  
 .152امل جع اوساعق نفسه ص 3  



 

54

مشاكله مع أواان اوطلف  عم  ع  عب  اويزدز. واحلقلقة أن ه ا اخلللفة حاول أن حي   
 .1مفضل  احلااث واملناقشة على اونزاع واحل وب ،ول ووة األمادة ابوط ق اوسلملة املياثض

ودب و أن أاب عبل ة ومشادخ اإلابضلة يف اوبص ة كاناا أيملان خري ا م  عم  ع  عب  اويزدز، 
ا على  وحاوواا اواااص  إىل لفاه  ميه حال قاع ة مشرتكة ع ن اوط ف ن، فأثسلاا إوله وف  

حماوو ن اساماواه إىل  ،ع  اوسماك، أخ  أع ي مشادخ اإلابضلة يف اوبص ة آن اكثأسه جيف  
وعلى او غ  م  ع م وصاهل  إىل نالجة حامسة ميه يف  ،وإقناعه عصحة مياق ه  ،جانبه 

إال أن اواف  ثجع ثاضل ا ع  سلاساه وسلاكه، ولّ ع  عيض املصادث اإلابضلة  ،ه ا اوشأن
 . 2  اع  اخلللفة عب  امللك واعانق امل هب اإلابض أن اواف  اساطاع أن دسامل

وإلعطاء اوقاثئ صاثة واضحة ع  طبلية اويلقات ع ن اوف دق ن، ننق  اونقاش او ي داث 
علنهما كما أوثدله املصادث اإلابضلة نقل  ع  أيب سفلان حمباب ع  ثحل ، املؤثخ اإلابض  

  جيف  واحلباب ع  كللب وسامل اهلليل او ي كان مياص  ا ولحاادث، دقال أعا سفلان: وف
يف مجاعة م  إخااهن  إىل عم  ع  عب  اويزدز ح ن ويل اخللفة ف خلاا علله فكّلماه، فقال 
هل : ه  لنك ون م  أم  األحكام شلئا ؟ فيالباه وذك وا أم  عثمان فأخ  عي ثه ود د  أن 

نا حتّ ث اوظلمة ولفي " فقال وه: وقال: "وإّنك هلا ه ،دنص فاا عنه وض ب احلباب على ثكباه
وقال: ما فلك  أثفق م   ،وكان جيف  ع  اوسماك أوطفه  عه، "أمسك د ك اي عب  هللا "

  .3"جيف " جّ األش
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على وجاد علقات ولست سلئة ع ن اإلابضلة  فإهّنا ل لّ  ،ومهما كانت صحة ه ه او وادة
ءة إىل عم  ع  عب  اويزدز ع  إّن وجتمع املصادث اإلابضلة على ع م اإلسا ،وع ن اخلللفة

 .1عيضها دشري إىل أّن اإلابضلة دااوانه وال داربؤون منه

األماث إىل نصاهبا فلما دايلق  عادأزدز حب كة إصلحلة جت د دة و وق  قام عم  ع  عب  اوي
وا دوث اخللفة او اش ة، م  عي ما احن فت ع  املنهج اونباي واو اش ي وأعاد ،عنظام احلك 

وإعادة دوث اوش دية وأحكام  ،وإقامة اوي ل ودفع اوظل  ظلمه  ولكللف األمناء ىشاث 
ومما دثبت وجاد علقات سللمة حسنة ع ن أه  او عاة واخلللفة  ،اإلسلم يف دواولب او ووة
 .2إايس ع  مياودة املزين قاضلا  يف اوبص ة خري ع ّن اوفقله اإلابض عم  ع  عب  اويزدز أّن األ

ه اوفرتة م  اويلقات اوسللمة واواددة أحلاان  ع ن اإلابضلة واوسلطة احلاكمة، واويت وأيناء ه 
ت خلل حك  اخلللفا ن سللمان ع  عب  امللك وعم  ع  عب  اويزدز، اساغ  أعا اما ّ 

سه  ولنظل  ح كاه  على أسس عبل ة ومشادخ او عاة يف اوبص ة ه ه اوف صة الواقاط أنفا
إىل ه فه  األمسى، وها أتسلس إمامة اوظهاث واناخاب خللفة  م  أج  اواصال ؛مالنة

   . 3ولمسلم ن م  ع ن ألباع او عاة

 :اجملالس السرية يف الدعوة اإلابضية -

فك ة اجملاوس اوس دة نشأت من  أايم يايد ع  سفلان، إذ د وى أن ع وة ع  أددة قبض  إن  
نت ه ه امللج  اوس دة لساخ م ووق  كا .4علله يف "س ب" " نفق س ي " كان دايب  فله

وق  ذك  أعا علل  ،حلث د ك ون هللا ودناقشان أماث او عاة ،الجاماعات أعضاء احل كة
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واوظاه  م  امليلامات املااف ة أنّه كانت هناك يلية أنااع م  ، 1م داس مث  ه ه اجملاوس
 اجملاوس: 

  :: جمالس الشيوخ أو قادة احلركةالنوع األول .أ

دبحثان خمططات اوانظل ، ث إن اجاماعات ه ه اجملاوس   اجملاوس ه ه يف كان اوشلاخ
كانت حت ث أيناء اولل  عادة، ومل دك  دسمح وألعضاء اوصغاث يف اوس  حبضاث ه ه 

علغنا ذات : ع  او حل ك  اوثقة، قال أعا سفلان حمباب   االجاماعات مامل دك  ماياقا  هب 
قال  ،، وكان املشادخ الحيض ون ميه  ابولل  اوفالانوللة أّن يف منزل حاجب جملسنا ول ك 

: انطلق عنا إىل منزل حاجب فليله  أيذنان ونا، قال: املللح فقلت و ج  م  أه  ُعمان
فس ان حىت جئنا املنزل، فأذن ونا، فاج ان عن ه املخااث ع  عاف وثجل ن أو يلية م  

اوُيماين إىل علج ع  عقبة  مللح اذهب أنت وه ا اي: فقال يل حاجب: املشادخ، قال
فقلبنا اويامة ث : فجاء، قال املللح ،فس ان إوله فأعلمناه: قال ،وقاال وه أيللنا ،فأخرباه مبكاننا

ثمبا قام أح ه  قائما  فلاكل  ما شاء هللا ث جيلس، فلقام اآلخ   : قال ،أخ ان يف امل اك ة
ي  للك اولللة وال ثأدت قبلها فما ثأدت أح ا  ع: ك وك حىت أضاء اوصبح، قال املللح

ماكلما  قائما  يف جملس، قال: وكان شيلب ع  عم  م  أفاض  اوفالان دامئ ، قال: فجاءه 
فقال: ثّدوه، قاواا وه: اي أاب مادود سبحان هللا جاء م   ،للك اولللة فأخ  عه حاجب

حاجب حنا يلية اوسماح يف ه ه اوساعة ول ده؟ فقال: ثّدوه، قال: وكان ع ن منزوه ومنزل 
 أملال. 

  :عامةـالنوع الثاين: اجملالس ال .ب
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وسماع خطاابت اوشلاخ حال املاضاعات  ؛اويت كان ألباع احل كة أيلان إولها اجملاوسه  
إذ دااقف ذوك على األشخاص  ،او دنلة عاجه عام، وولس هل ه اجملاوس أي ع انمج خاص

شاه  شخص على وجهه أي  اخلشاع، املسؤوو ن عنها وعلى ق ثاهت  وملاهل ، وإذا ما 
ف وك ديين أنه ق دب اويه  مبجاوس أيب سفلان قنرب إذ أن جماوسه كانت ذك  ا هلل، وللوة 

 .1ولق آن وختادف ا ولناس م  اوناث وعقاب هللا

ويف عيض األحلان َدطلب منظ  اجملاوس م  املاكلم ن أن دؤك وا على ماضاع مي ن ولفت 
ويف ه ه اوفرتة عق ت جماوس كثرية يف اوبص ة، ود ك  املؤثخان  .ولهاناباه أعضاء ميلن ن إ

اإلابضلان جماوس أيب احل  عل  ع  احلص ن اويت كانت ليق  أايم االين ن واخلملس. وجماوس 
. ويف ه ه اجملاوس كانت ولنساء غ ف 2وجماوس ع  عب  امللك اوطاد  ،أيب سفلان قنرب

ث إن عيض اونساء كّ  دُق م   ،ع م  اجملاوسخاصة، كان دؤذن هل  حبضاث ه ا اونا 
 .3منايهل  ويق  مث  ه ه اجملاوس

 س الطلبة: ـالنوع الثالث: جمال .ج

او د  كاناا د د ون دثاسة اويقل ة اإلابضلة أو  ،ه  للك اويت كانت لُيق  ولطلبة اويادد ن
يلل  طلعه يف ودقال إّن أاب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة أولف ل ،اوا ثدب على عّث او عاة

س بر س ي، وكان دقف حاثس على امل خ  واح د ه  إذا شاه  غ دب ا أييت عاح دك 
سلسلة ح د دة ك  دااقف أعا عبل ة على خطباه، ودااص  عمللة صنع اوقفاف، وه  

.ودؤذن ألعضاء 4اويمللة اويت كان داسرت هبا، ومنها انل وقب اوقّفاف، أي صانع اوسلل
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إال أهن  كاناا دط دون منها إذا ما أع وا أي  ،ام إىل ه ه اجملاوساحل كة فقط ابالنضم
 .1احن اف

ويف يم  جاع  ع  يد  وأيب عبل ة كان األف اد ش د ي احل ث يف نشاطاهت ، ويف عيض 
املناسبات كاناا حيض ون ه ه االجاماعات م ل د  ملعس نسائلة، أو ماخف ن كاجاث 

ويف عه  يايد واعنه، كانت املساك  اويت  خلصام.وعمال حبلث الدنابه إوله  أح  م  ا
لساخ م ولمجاوس يف مناسبات ع د ة، وكان األف اد دياقلان على أن نشاطات اإلابضل ن  

 . 2كانت ع غ  ه ه اجملاوس ابو ثجة األوىل

دب و أن فك ة اجملاوس نقلها اوطلب اإلابضلان م  اوبص ة إىل مشايل أف دقلا، ود وى أن أاب 
إذ كان دقال وطلعه: "سريوا إىل احللقة  ،ثكل  أول م  أخ  ع  "محلة اويل " خلل  او

واقص وها حلثما كانت اي كساىل، فإن ثجل  ق  ساث م  الجب  إىل فزان وإىل غ امس وإىل 
 . 3اوساح  ثغبة يف احللقة"

وضمان  ؛ودقال إنه كان دقص  نفسه على أن ه ه اجملاوس نشأت خلل م حلة اوكامان
مة اإلابضل ن، ث أصبحت عي  ذوك إح ى اوض وثات األساسلة ولجماعة اإلابضلة سل

 . 4أيناء فرتة اوكامان

  :اإلابضية واالبتعاد عن احلك ام 

 نشاطاهتا يف اوبص ةكانت غ ت احل كة اإلابضلة عقلادة أيب عبل ة مسل  ح كة ددنلة فك دة، و 
ثقف األعضاء وأن ديلمه  اويقل ة يقافلة ابو ثجة األوىل، وكان هنج أيب عبل ة أن د
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اإلابضلة، وأن دكان وه اوي د األكرب املمك  م  خمالف أقاول  اوبل ان اإلسلملة وك  دنش  
إمامة عامللة شاملة ك  اويامل اإلسلم ، ووك  دقام عنشاطه يف اوبص ة، فق  انقطع أعا 

 ه ه اوناحلة مناقضة عبل ة كلل ا ع  احلكام "اواالة" ولبقى سللم ا، وكانت سلاساه يف
 هللا، ووق  أوصى ألباعه أبن ال لكان هل  أدة علقة مع احلكام.  وسلاسة سلفه جاع  ع  عب 

هللا ع  عب  اويزدز أح  طلب أيب عبل ة أن أح  اويّمال "احلكام"، قال  وق  ثوى عب 
ويضاء إابض : دعين أسج  امسك يف او داان، واقاس  ميك م لبك، شقلق  سلكفلك 

هللا: ذهبت إىل أيب عبل ة أسأوه ع   مشكلة اوبلية، وأنت أتخ  املال ولحال. هنا قال عب 
كان إذا   فقال: ال ل هب إوله  وال لك  ق دب ا منه ، الخري وك يف ذوك.  ،ثأده هب ا اوي ض

ماقف أيب عبل ة حامس ا يف االعاياد ع  احلكام، وكان االساثناء يف ذوك ها عم  ع  عب  
 . 1و ي أثس  إوله وف  ابس  احل كة اإلابضلةاويزدز ا

  :اإلابضيون واجملتمع املغلق املتعاون 

كانت خطة أيب عبل ة خمالفة ع  خطط ك  ما سبق م  ياثات وح كات، وكانت ل م  إىل 
إقناع املاط ف ن م  أصحاعه أبنه ولس أق  محاس ا ولاصال إىل اهل ف األمسى، ووك  عي  

ولبي ا و وك ق ث أعا عبل ة أن  ،وه اإلع اد اوكايف واوض وثي أُع ّ اواأك  م  أن األم  ق  
رمك  أن نسمله جتاويا   ن ماودكاّ  ،ديزل نفسه وأصحاعه عق ث اإلمكان ع  عقلة املسلم ن

واو ي أطلق علله مجاعة املسلم ن وح ث أصحاعه وألباع دعاله م  اوايام   ،اجملامع املغلق
  .ع م قبال أي منصب ولناول أي مال منه وطلب منه   ،مع اواالة واحلكام

وعلى او غ  م  أن ه ه األماث كان مسماح ا هبا يف يم  سلفه جاع  ع  يد ، فإن أاب أيب 
ءات حىت حيافظ على س دة عبل ة وج  م  اوض وثي يف ه ه امل حلة اختاذ مث  ه ه اإلج ا
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إن أاب عبل ة مل جي   ورمنع اإلغ اءات وبيض ألباع او عاة ولس ه ا فحسب، ع  ،احل كة
اوازاوج ع ن ألباع او عاة وعقلة املسلم ن، مع أن ه ا األم  مش وع يف اويقل ة اإلابضلة إال 

على ع م اخالط أه  او عاة مع غريه ، ومنع  ةأن اإلمام في  ذوك م  قبل  احملافظ
شري ول ،ع  وسلاكه  وليامله  فلما علنه  لس ب أدة ميلامات ع  نشاطاهت  وحت كه ،

ج اعناه و ج  غري إابض ، علنما ألنه يوّ  ؛او وادة اإلابضلة إىل أن أاب عبل ة هج  أح  ألباعه
 .1مسح جاع  ع  يد  م  قب  مبث  ذوك

كانت ه ه اإلج اءات مؤقاة قب  إعلن إمامة اوظهاث، ومل دك  هناك قاع ة فقهلة جيب 
انظلمات فق  خلق أعا عبل ة م  إلباعها واألخ  هبا يف ك  اوظ وف، ابإلضافة إىل ه ه او

ألباعه جمامي ا لساده املادة واحملبة واإلخاء يف اويقل ة ولسلط  علله ثوح الجماعة، وكان 
حيثه  على ثوح اواآوف واواياون فلما علنه ، كما طلب م  األغنلاء أن دكاناا عاان  ولفق اء 

ا هل  حىت ال دضط  اوغري م  مجاعاه الحالاج أح  م  امل خاوف ن. وق  و ى األي ايء وسن  
 . 2منه  ه ا اوطلب حبماس منقطع اونظري

حاجة اوفق اء  ولاثد املصادث اإلابضلة أمثلة كثرية لشري فلها إىل لنافس األغنلاء منه  يف س ّل 
وإعطائه ، إذ دقال أعا سفلان م ول  على ذوك: مسيت عيض مشادخ مم  أدثكت دقاوان: 

كان اوفق اء م  املسلم ن "اإلابضلة" واألله  األمحال ابوسادق   إان ون ك  إذا دخ  شيبان إن
واوام  وما دصلحه  وشه  ثمضان وال ديلمان م  عيث هبا...أييت او ج  ابلجمال حىت 

وق  كان او اعلة  .3فلقال: أدخ  فلكاب يف خ قة كلاا وأطيماا ،دقف عه على ابب او اث
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ا وأتلله غلاه  "، فلقسمها نصف ن، فلفّ ق نصفها يف فق اء اإلابض  أعا احل  ماس  ا ج   سنااي 
 . 1املسلم ن "اإلابضلة" ويف مياوناه 

ولس ه ا فحسب ع  إن أغنلاء اإلابضلة كاناا داساعقان يف او دان املابقلة على م  رمات 
م  أصحاهب . دقال أعا سفلان: مات حاجب وعلله مئاان ومخسان أوفا  أو أكث  "دثاه "، 

قام ما لقاوان يف دد  ه ا  ع  عم و ومجاعاه ولغسلاه..، فقال هل  ق ة: ايقال: ف خ  ق ة 
وكان م   ،ودخ  اوفض  ع  جن ب ،او ج ؟ فاعا ث يلية ثجال وق ة ثاعيه  وضمناا ددنه

، فأخربوه: فقال وه اوفض : ددنه علّ  دونك  حىت ماس  اخلاث املسلم ن "اإلابضلة " وكان 
مل دغف  أعا عبل ة ومشادخ اإلابضلة يف اوبص ة ع   كما.  2أعجز عنه والدبقى يل مال

وخاصة أهن  حيااجان عشك  دائ  إىل املساع ات املاولة  ،ألباعه  يف األمصاث األخ ى
ووك  دساي وا عشك  فيال ولاقاف يف وجه أي خط   ،واملينادة حىت دساطلياا اوصماد

 . 3ده ده 

  :احلكومة الثورية السرية 

ضلة يف عه  اإلمام اإلابض  أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة يف االناشاث أخ ت او عاة اإلاب
واوااسع يف ع د م  األمصاث اإلسلملة، فق  لاجه او عاة إىل اولم  وُعمان واملغ ب، 
واساطاعاا نش  او عاة اإلابضلة يف ه ه األقاول . وكانت الجماعات اإلابضلة خاثج اوبص ة 

حل  ه ه املشاك  م  او جاع  املشاك  اوطاثئة، وال ع    عيض - يف عيض األحلان -لااجه 
 إىل أئمة اوبص ة ومشاخيها. 
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 ،وم  هنا فق  ع يت احلاجة إلجياد ناع م  اوانظل  دااىل اإلش اف على ك  ه ه األماث
ولطاثها ودهل  هلا سب  اونجاح واونص ، وواحقلق ذوك أنشأ أعا  ،ودضم  ول عاة اسام اثها

وه فكانت ا، اماهيع لاىلابحلكامة اوثاثدة اوس دة، و ما رمك  أن نسمله  عبل ة يف اوبص ة
لان لة اويل  او د  د سَ اوكلمة اويللا يف اوشؤون او دنلة م  فااى وقضاء ول ثدب او عاة ومحََ 

إىل األمصاث، وأنشأ علت مال خاص جبماعة اإلابضلة يف اوبص ة. كما أوك  احلاجب 
؛ ة ووضيها يف د ه ك ج  واح  ق د ؤون املاوّلة واويسك دّ اوطائ  مهمة اإلش اف على اوش

وذوك ألن مااثد علت مال احل كة كانت لساخ م ملساع ة او عاة واوثااث اإلابضلة يف 
 املناطق اوبيل ة، وكانت مااثد علت املال أتيت م  مص ثد ، مها: 

 املورد األول : 

وال ل ك  املصادث مىت كانت ل فع وال  عباثة ع  ض دبة ف ضها اإلمام على ألباعه يف اوبص ة،
مق اثها، ووك  م  اوثاعت أهنا مل لك  لف ض ابواساوي، ع  لافاوت حسب ي اء املكلف 

ا م  اإلابضلة ق  ختلف ع  دفيها يف نظ ه    ّ ألهنا لي ؛ودخله. وال ل ك  املصادث أن أح  
إلسلم متث  يف اعاقاده  اجزاء م  واجباهت  او دنلة اويت ساساع  على اناصاث دعاهت  اويت 

ويف عه  اخلللفا ن أيب عك ر وعم  ثض  هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا  احلق كما كان ماجادا  يم 
دقال أعا سفلان: ملا خ ج اإلمام  ، ه اوض دبة كانت جتمع عن  احلاجةودب و أن ه .عنهما

قام حاجب  ،"ة املخااث ع  عاف "وقاال األماد نز  حيىي "طاوب احلق" ووّجه أاب محهللا عب 
 .1فجمع وه أمااال  كثرية وليلنه هبا، فكاب إىل ك  ماس ر ق ث ما د ى، فما امانع علله أح 

 املورد الثاين: 
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ودب و أن اواجاث منه  كاناا ، خلة اويت د فيها أي ايء اإلابضلةكان أييت م  اواربعات اوس
واّجاث اإلابضّلةل كاناا م  ومي وٌف أّن ع د ا م  ا ،داحّملان اونصلب األكرب يف ه ا اوشأن

ا، ولص  إىل اوص ن واوش ق وكانت جتاثهت  لاجاوُي اوبص ة وما جاوثه ،األغنلاء املي ودد 
هللا  وأعا عبل ة عب  ،اونظ  ع  ملمان :وم  هؤالء اواجاث ن ك  على سبل  املثال ،األقصى

 .1واوفض  ع  جن ب وغريه  ،ع  اوقاس ا

ع  ليّ هت  إىل عقّلة اوناس م  أص   ،األغنلاء م  اإلابضلةومل لقاص  ه ه اواربعات على 
او عاة، ثجاال  ونساء  وختربان او واايت أن حاجبا  دعا أح  أصحاعه ودسّمى أعا طاه  

ألنه ال د د  أن دكاب علله   ؛وطلب منه أن جيمع اوص قات م  اونساء وأوساط اوناس
لم ن، فل  أيلاا دامئ ر ام أة  أو ثجل  إال ض دبة؛ فانطلق أعا طاه  فلم  أطلق ميه م  املس

 ى أنه صاحب مال ف فع وكان ثج  م  املسلم ن مل دك  دُ  ،وج وه مس عا  فلما سأواه
 .2اولللة حىت مجع أعا طاه  عش ة آالف دثه  إوله  يلية آالف دثه ، فل  متسل 

عا عبل ة ها وكان أ ،اساطاع أعا عبل ة مع ف دق عمله أن حيافظ على سلاسة اوكامان
 ،وها املسؤول ع  اوشؤون او دنلة وع  اوسلاسة اويامة ولمجماعة كلها ،اوقائ  أو اإلمام

 وخمططاهت وكان دساشاث م  قب  اإلابضل ن يف مجلع اوبل ان اإلسلملة خبصاص مشاكله  
 .3ع  حيىي اإلمامة حىت انل ماافقة أيب عبل ة عب  هللاويف اولم  مل ديل  

م ا إىل جانب أيب عبل ة يف همخ اوباثيد  او د  دليبان دوث ا ٌد م  اوشلا كان هناوك ع و 
 ع ن هؤالء: م  مهماه، و 
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  :أبو مودود حاجب الطائي .1
ُوو  يف اوبص ة، وانض  إىل احل كة اإلابضلة عي  مات  ،م  عين هلل وها ماىل ُعماين

وشؤون املاولة فكان مسؤوال  ع  ا ،جاع  ع  يد ، وأصبح اول  اولمىن أليب عبل ة
وكان مبنزوة أح  امل اكز املهمة ولح كة يف اوبص ة، وكانت لقام فله اوصلة  ،واويسك دة

هللا ع  حيىي  وليق  اجاماعات مهمة ولشلاخ، وح ن أعل  عب  .1يف أيناء ثمضان
اوكن ّي وأعا محزة اإلمامة مجع حاجب مبلغ ا كبري ا م  املال ملساع هتما واشرتى 

. وح ن لايف ل ك َددن ا علغ مخس ن أوف دثه ، وابع يملله اوفض  ع  األسلحة هلما
.ك وك أثس  إىل مكة يف أيناء احلج 2جن ب منزوه يف صحاث واس د  ذوك او د 

هللا ع  سيل ، وك وك اعااد أن  ويق  اوصلح ع ن إابضل  حضَ مات يف عه  عب 
ولايف  ،عات اويامةدش ف على نشاطات املنظمة يف اوبص ة وأن د عا إىل االجاما

 . 3حاجب قب  أيب عبل ة يف أيناء خلفة أيب جيف  املنصاث
 : حيان األعرج .2

اويت عاش فلها ميلمه جاع  ع  نفسها املنطقة   ث مشهاث، عاش يف اوبص ة يفوها حم
وكان أكرب سنا  م  أيب عبل ة، دثس مع جاع  ع  يد ، ونق  األحاددث ع   ،يد 

 حىت أووئك او د  كاناا د ثسان على د ي جاع ، كأيب ناح جاع  إىل اوطلبة اإلابضل ن
 .4صاحل اوّ هان
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 : أبو نوح صاحل بن نوح الد هان .3
وشاثك أاب عبل ة يف  ،ودثس على جاع  ع  يد  ،وكان دنزل يف ط ء ،وها م  اوبص ة

ود وى أن او علع ع  حيب قال: أخ ت اوفقه ع  يلث ثجال:  ،ليلل  اويقل ة اإلابضلة
هللا ع  عب  اويزدز " وها  عبل ة، ُضمام، وأيب ناح كالب "نكاح اوشغاث ويب أيب 

 .1للمل ه
 : مام بن السائبضُ  .4

وثوى  ،وو  يف اوبص ة ودثس على جاع  ع  يد  ،وها يف األص  م  اون ب يف ُعمان
مام أن أاب عبل ة نفسه أخ  احل دث ع  جاع  ود وي ضُ  وىل.احل دث عنه ابو ثجة األ

 ،مام ها ليلل  اويقل ة اإلابضلة واألحاددثاو وث األه  او ي ويبه ضُ ع  يد ، و 
مام مع أيب عبل ة وغاوبلاها دّوهنا أعا صف ة ع  أيب عم و او علع ع  حبلب، وسج  ضُ 

كأيب احل    ؛وهناوك شلاخ آخ ون يف عه  احلجاج.  عى أعا ساملوشلخ إابض  آخ  دُ 
  .2، وعلج ع  عقبة وسااه وأيب محزة املخااث ع  عاف ،عل  ع  احلص ن

وإضافة إىل او عاة ومحلة اويل ، فق  اسافاد اإلابضلة يف سبل  نش  دعاهت ، م  وسائ  
او عاة اإلابضلة ع ن احلجاج  أمهها ماس  احلج او ي كان أفض  املناسبات وبثّ  ،أخ ى

اساغلل  اوقادم ن م  خمالف أصقاع اويامل اإلسلم ، وق  أحس  مشادخ اإلابضلة وألباعها
يف سنة  عا عبل ة اواملم  إذا حج  أاهت  ونش  عقل هت . وكان اإلمام ه ا املاس  وصاحل دع

مه  أصال او د  وجيلب م  اوسن ن، أقلمت وه خلمة خاصة د اتده ألباعه فلها، حلث ديلّ 
 فإنه د س  أح  مشادخ اإلابضلة املشهاثد  عغزاثة ،على أسئلاه  واسافساثاهت ، وإذا مل حيج

وريأس وف  اإلابضلة ملاس  احلج، وم   ؛علمه  وحلوة املنطق وقاة احلجة وس اد او أي

                                                           

 107ص  ،امل جع اوساعق نفسه1  
 . 108ص  ،امل جع نفسه2  



 

66

وصاحل  ،واو علع ع  حبلب اوف اهل ي ،أعا مادود حاجب اوطائ  ؛أشه  هؤالء املشادخ
اوّ هان وغريه . وكانت منايل هؤالء املشادخ وخلامه  م اثس مانقلة ونش  امل هب 

حلث داشاوثون أماثه  ودابادوان او أي  ،ه  او عاةاإلابض ، كما كانت ملاقى أل
واونصلحة حال خططه  يف أقطاثه  املخالفة وأفض  اوسب  اوااجب إلباعها واحقلق 

 . 1أه افه  واناصاث دعاهت 

كما كان ولاجاث اوااعي ن ولح كة أي  يف نش  امل هب يف األماك  اويت دااج ون فلها، 
هؤالء اواجاث ق  جاعاا اويامل املي وف آن اك م  اوص ن ومي وف م  املصادث اإلابضلة أن 

، وكان هل  دوث  يف نش  امل هب يف للك  أع يش ق ا إىل اوساس األقصى يف علد املغ ب غ اب 
كان ول عاة اإلابضلة دوث   ؛األقطاث، وعي  اناصاث او عاة يف مشال اف دقلة وأتسلس اإلمامة

 . 2مناطق أف دقلا جناب اوصح اء ابثي وجه  كبري يف نش  اإلسلم يف عيض

وق  اساطاع أعا عبل ة م  خلل حكاماه اوس دة وأعاانه واملخلص ن م  علماء احل كة 
وجتاثها وقادهتا أن دنف  سلاساه عنجاح، ومتك  م  إنشاء دووا ن إابضلا ن كاناا خط  ا 

علة ويف مشال اف دقلا، ث على اويباسل ن م  عي ه  يف شبه الجزد ة اوي   ،حقلقل ا على األماد ن
وواضح أن اوبص ة كانت امل كز او ئلس  ولنشاطات اإلابضلة يف اوي اق، على أن هناك دولل  
على وجاد مجاعات إابضلة أخ ى انشطة يف اوكافة واملاص  ومكة وامل دنة وعيض أحناء 

ت وع ض ،ء وأسهماا يف امل هب اإلابض ،خ اسان. حلث ع ي ع د كبري م  كباث اويلما
آثاء هؤالء اويلماء جنب ا إىل جنب مع آثاء جاع  ع  يد ، وأيب عبل ة مسل ، كما ها واضح 

"ثواايت ، و "او داان املي وض" و"أيب غامن نةوّ "م  :مث  ،األعمال اإلابضلة األوىلم  
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ا ع  ه ه الجماعات وإسهامها يف  ،مام"ضُ  وابساثناء ه ه احلقلقة، فإن ميلامالنا قلللة ج  
 .1احل كة

طاهت  حنا  األوائ  سلاسة واضحة قائمة على لاجله نشا نوعلى ه ا، كان ولقادة اإلابضل
حبلث الدكان اوقضاء علله  سهل ، كما جتنباا  ،مرباطاثدة اإلسلملةاألصقاع اونائلة يف اإل

  .2احب ث حماووة أدة ياثة علنلة يف اوي اق، وثكزوا على جنايب شبه الجزد ة اوي علة ومشال أف دقل

لة إوقاء اوضاء على اناشاث اواياول  اإلابضلة يف مشال لوو وك نناي يف اوصفحات اآل
 أف دقلا. 

 :ثورة يزيد بن املهلب على األمويني 

اساطاع اإلابضلة نالجة ولانظل  او قلق واو عادة اونشطة واحل ثة أن دكسباا أعااان  كثريد  يف 
 عع األخري م  اوق ن األول اهلج ي ويف ع ادة مناطق ماي دة م  او ووة اإلسلملة خلل او

ه(، 105     101اوق ن اوثاين اهلج ي. وعي  أن اعالى دزد  ع  عب  امللك ع ش اخللفة )
ح يت عي  اواطاثات اوسلاسلة اويت أدت إىل ع وي مجاعة ماط فة م  ع ن اإلابضلة لنادي 

م  اوسج  إي  وفاة اخلللفة  عاجاب اوثاثة، فق  اثث دزد  ع  املهلب او ي كان ق  ه ب
 .3اوبص ة عي  أن هزم واولها وح ث إخاله وأقاثعه م  سجنه عم  ع  عب  اويزدز، واحا ّ 

نشاطه  ع د كبري م  أه  اوي اق، واما    إوله على إي ها وعي  ذوك، قام ع عادة واسية انض   
ناصاثات اويت أح يها وملا عل  اخلللفة هب ه اال فشم  األهااي وك مان وفاثس وحىت اوسن .

دزد  ع  املهلب أثس  إوله جلش ا كبري ا عقلادة مسلمة ع  عب  امللك واع  أخله اويباس ع  
ه، وقا  فلها دزد  102اواول ، واساطاع الجلش األماي أن دهزم اوثااث يف مي كة اويق  سنة 
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  هلل ع  أحاي ع  املهلب نفسه، وه ب عقلة أقاثعه وإخاله إىل قن د  يف اوسن ، وحلق هب
وقا  ميظ  أف اد األس ة  ،فحاص ه  وأحلق هب  هزرمة منك ة ،اواملم  على ثأس قاة كبرية

ل كت املياملة اوسلئة وق   .1وعاملاا مياملة سلئة املهلبلة علنما اوباقان مع نسائه  وأطفاهل ،
األيد وسخطه  أي ها اوكبري يف إاثثة غضب  -األيد ويعمائه   قادة - املهاوبةاويت وقلها 

 على احلك  األماي، ومل دقاص  ذوك على أيد اوي اق وخ اسان، ع  لي اه إىل أيد ُعمان. 

وخاصة أن ع د ا كبري ا منه  كان دنام  إىل قبللة  ،وأدى ذوك إىل خنق اإلابضلة يف اوبص ة
جاع  ع   األيد ومنه  ع د املهاوبة أنفسه . ويف احلقلقة أن قضلة املهاوبة ق  ثعطت من  أايم

. وم  املؤك  أن ع د ا م  املهاوبة وأيد 2يد  ابوقضلة اإلابضلة وعلقاها ابوسلطة احلاكمة
وم  علنه  عب   ،اوبص ة او د  وقاا مص عه  على أد ي األماد ن وأعااهن  كاناا م  اإلابضلة

 امللك ع  املهلب او ي ذك انه ساوف ا. 

  :ن الثورةأتين  أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية يف إعال 

نق  اإلابضلة يف اوبص ة على احلك  األماي عي  قمع ياثة دزد  ع  املهلب وضاقاا ذثع ا م  
واثلفيت أصاات عيض مشاخيه  عاجاب  ،سلاسة والة اوبص ة جتاه أنصاثه  م  األيد

وعيض أف اد  ،وم  ع ن هؤالء: اوشلخ اإلابض  أعا ناح صاحل اوّ هان ،االناقام وإعلن اوثاثة
أليد او د  جناا م  املات واهللك، وم  علنه  عالكة أخت دزد  ع  املهلب املي وفة ا

ووك  اإلمام أاب عبل ة كان د ى  ،حبماسها اوش د  ولم هب اإلابض  ولفانلها يف خ ماه
 . 3أن اواقت مل حي  عي  إلعلن اوثاثة املسلحة وثفض عش ة آثاء املنادد  هبا
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اعه عثاثاهت  يف أماك  انئلة عيل ة ع  قبضة اوسلطة امل كزدة يف أعا عبل ة أن دقام ألبأثاد 
وف ص امللئمة وك  ووكّنه كان داح ّن ا ،دمشق، وكان يف ك  لنظلمه خيطط ملث  ه ا األم 

ألباعه فله ابخل وج. وو ا فق  قاوم آثاء ألباعه املنادد  ابويصلان، وعقلت   قلط  حىت أيم
امللك حمافظ ن على س دة ح كاه  ماجنب ن ك  ما دثري يف عه  دزد  ع  عب   اإلابضلة

 دااجهاا نفس مصري األيد واملهاوبة.  اوسلطات حىت ال

ه (، 125 -ه 105وق  كان مات دزد  ع  عب  امللك واعالء أخله هشام ع ش اخللفة )
 وليل ن خاو  اوقس ي واول ا على اوي اق ف صة مناسبة ساع ت أاب عبل ة على إقناع أصحاعه

ابواحل  ابوصرب، فق  السمت فرتة والدة خاو  اوقس ي ابول ن واواسامح ولس مع اإلابضلة 
عه  ن ال د فياا اوسلف يف وجهه، وعلغفقط، ع  مع ميظ  املياثض ن ولحك  ش دطة أ

اواسامح أن عيض مشادخ اإلابضلة كاناا دشامانه م  على مناع  املساج ، كما كاناا دؤوبان 
وق   ،ه  عض ّر ومل رمسّ  ،ى اوبص ة، اوقاض  املي وف علل ع  أيب ع دةاوناس ض  عامله عل

 .1لزع  ه ه احلملة او عائلة ض ه أح  شلاخ اإلابضلة اوباثيد  وها أعا حمم  اونه ي

 :االنتقال من مرحلة الكتمان إىل مرحلة الظهور وإعالن الدعوة 

البع األخري  ،ع  عم  اوثقف  ن ع ال  منه داسف زل خاو  اوقس ي ع  والدة اوي اق، وعُ عُ 
سلاسة قاسلة خماوفة وسلاسة سلفه، واسايم  اوينف واوش ة ض  املناوئ ن ولسلطة حىت وا 
مل د فياا اوسلف يف وجهها، ويف ظ  ه ه اوسلاسة اويت أخ  رماثسها اواايل الج د  لي ض 

 أعا عبل ة وضغط ج د  م  عيض ألباعه يف وجاب اواح ك واخل وج. 

أاب عبل ة ق  أدثك أنه ولس عاسيه االسام اث يف مقاومة ثغبات عيض أصحاعه  ودب و أنّ 
ومشادخ دعاله واقتر أطال. ووكنه ثأى يف اواقت نفسه أن اخل وج على ط دقة ماطّ يف 
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اخلااثج أو على مناال اوثاثات األخ ى اويت قامت يف اوي اق و  لؤّد إىل نالجة طلبة وسُاقمع 
عي ها او عاة ودصيب لنظل  أصحاهبا م  ج د ، و ا قّ ث اوسري عينفر وشّ ة، وق  لضلع 

يف االناقال م  م حلة  اوكامان إىل م حلة اوظهاث حب ث ش د  ماخ  ا خطااتر لنظلمّلة 
كان هلا أيٌ  كبري يف اناصاث او عاة وإعلن إمامة اوظهاث، ولس يف   ،جّ دّة يف ه ا اوشأن

، اويت كان أعا عبل ة د ى ع  م كز اوسلطة امل كزدة اوبص ة ع  يف األمصاث األخ ى اوبيل ة
ا ثّكز جهاده وجهاد أّن أّي جناحر و عاله سلكان يف ه ه األمصاث اونائلة. وو  م  قب 

  .1ان للك اواالايت اوااقية على أط اف اإلمرباطاثدّة اإلسلملةدعاله على سك

 :نشر الدعوة اإلابضية يف مشال أفريقيا 

 ة مسل  ع  أيب ك رمة، لاّجه او اعلُة اإلابضّ  سلمة ع  سيل  مع أيب عب إمامة أيب عبل  يف
هللا ع  عباس، وحلقا عقريوان أف دقلا، ودظه  أن او عاة  هللا ماىل عب  هللا عك مة ع  عب 

، وه  احلقبة ه 115إىل سنة  ه 105اإلابضلة دخلت املغ ب قب  امل ة احمل دة ع ن سنة 
، ال سّلما أهّنما وصل 2هللا ماىل اع  عّباس افاة عك مة ع  عب اويت حّ دها اع  خلكان ع

 . 3على عيرير واح ر "سلمة د عا إىل م هب اإلابضلة وعك مة د عا إىل م هبه اوّصف دة"

م  األلباع مل هبه اإلابض  وخاّصة ع ن  ا  ع د ّن سلمة ع  سي  اساطاع أن جي ب ودظه  أ
ونجاح املسااى اوفك ّي او ي متّاع عه عمام او عاة وق  ساع ه على ا ،اوقبائ  اوربع دّة

ه ا إضافة إىل اوظ وف اوسلاسلة واالجاماعّلة  ،ضّلة "محلة اويل " يف ه ه احلقبةاإلاب
،  هبهواالقاصاددّة اوسّلئة اويت كانت ليلشها املغ ب، وكان سلمة مافانل ا يف سبل  نش  م
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ا م  ت أن دظه  ه ا األم  ديين م هوكان دقال: وددّ  ب اإلابضّلة يف املغ ب دام ا واح  
 . 1غ وةر إىل ول  فما أابيل ض عة عنق

 وكانت مهمة سلمة ع  سي  يف مشال أف دقلا ل م  واحقلق يلث غاايت وه :

  األوىل: الغاية :  نشر عقيدة املذهب اإلابضي 

لمة ع  سي  يف نش  امل هب اإلابضّ ، وق  شّبه اويلماء اإلابضّلان دوَث س عبل ة أعا جنح
وق  ثعطاا اناشاث امل هب اإلابضّ  عزايثله إىل  .2قهللا ع  إابض ابملش   ابملغ ب ع وث عب 

مشال أف دقلا واحلقلقة اويت دنبغ  أاّل لنسى ه  أنّه عن  ق وم سَلمة ع  سي  إىل مشال 
 أف دقلا كانت هناك جمماعاٌت إابضّلة ماجادة م  قب  يف عيض املناطق اواسطى يف مشال

اإلابضّلة كسبت هلا  وويّ  ذوك عائٌ  إىل أّن املبادئ ،أف دقلا، أي يف اوقس  اوغ يّب م  ولبلا
أّوال أنصاثا  ع ن اوفاحت ن اوي ب او د  ق ماا يف جمماعات قبللة الحالل مشال أف دقلا 

ث وج ت هلا دعما  ع ن قبائ  نفاسة، وهّااثة،  ،واسااطناا عي  ذوك يف اوبلد الج د ة
واالة، ويهانة، ويانلة احملللة اويت ثأت يف املبادئ اإلابضّلة متثلل  حقلقلاا و د  اإلسلم ال و 
وديطلها املربّث ونضاهلا م  أج  احلك  او ايت يف إطاث او د   ،ضيها ألي حك  اساب اديخيُ 

ول  اإلابضّلة ودياقُ  أن اوسّكان احملّلل ن، وج وا يف اوايا ،الج د  على ق مل املساواة مع اوي ب
احلافَز اوّ ديّن ملقاومة احلك  االساب ادي وألماّد ن واويّباسّل ن. وواضٌح هنا أدضا  أّن اوّ وث 
األه  يف اوص اع اإلابضّ  األول يف مشال أف دقلا قام عه اوي ب او د  كاناا م  أصال 

 .3حض مّلة ورمنلة
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  م للبصرةاختيار قياديني ودعاة ابرزين وإرساهلالثانية: الغاية: 

ساه ف اخالاث شخصلات حمّللة إلثساهلا إىل لظاه  أّن مهمة سلمة ع  سي  كانت او 
وملث  ه ا  ،حبلث لساطلع حتم  عبء اوقلادة اإلابضلة يف مشال أف دقلا ،اوبص ة وا ثدبها

، ممّا اإلابضّلة ابعاباثها شلئا  خاّصا  هب  ن احملّلل ن دنظ ون إىل اواياول اوااجه أن جيي  اوسكا
دؤّم  دع  اوربع  اوكام  ولقضلة اإلابضلة، وق  اخااث م  طلبة اويل  م  مناطق خمالفة 
حبلث أن أكث  امل اكز أمهّلة  يف مشال أف دقلا كانت ممثّلة وك  دكان ابواايل وك  منطقة 

 وهؤالء اوطلبة ه :  ،يعلمها اوّ ديّن م  اوسّكان األصلّل ن

 غ امس  م  غ امس.أعا دثاث إمساعل  ع  دثاث او -
 عب  او مح  ع  ثسا ، وها فاثس ُّ األص  م  اوقريوان. -
 عاص  اوّس ثايّت م  س ثاله. -
 أعا داود اوقبلّ  اونفزاوّي م  نفزاوة "جنايب لانس"  -
 .1أعا اخلطّاب عب  األعلى، اولميّن األص  يف اوبص ة -

وق   ،واإلداثة واوّسلاسة مكث هؤالء او عاة عّ ة سن ن داّلقان دثوس ا يف امل هب اإلابض ّ 
هبا أعا عبل ة يف اوبص ة أن ديق  دثوَسه مع هؤالء او عاة  حّامتل اوظ وف اوصيبة اويت م   
 وأكملاا ،وصاث هؤالء األقطاب أعم ة  ول عاة يف املغ ب ،عيل ا  ع  أنظاث اوسلطة األمادّة

 ظ وف أمنلة صيبة حتف واساطاع هؤالء او د  ل عّاا يف، ما ع ؤوا عه او اع  سلمة ع  سي 
عي  جهاد مضنلة السمت  ،ظلل او ووة األمادة يف اوبص ة أن دقلماا دووة  إابضلة ابملغ ب

 .2ولّاجاا جهاده  إبقامة او ووة او ساملة عااه ت ،ابوكامان اتثة واوظهاث اتثة  أخ ى
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ة أيب عبل ة اسام ت ه ه االلصاالت ع ن او عاة يف املش ق واملغ ب، فق  وصلانا ثساوق  و 
ودب و أن هناك  ،مسل  اوقّلمة اويت لظه  مهاثة أيب عبل ة ومااعياه نشاَط دعاله يف املغ ب

لة او ساوة م  م  دكاب إوله أبخباثه  دون مي فاه  كما دفه  م  او ساوة، ولظه  أمه
ج ي، م ونة أيب غامن اخل ساين م  علماء اوق ن اوثاين اهل ألهنا وثدت يف ؛اوناحلة اوااثخيلة

وه  عباثة ع  ثساوة اوزكاة وجهها إوله او عاة يف املغ ب دسأوان ع  اويش ، وجاء فلها: 
او ي   ذوك مل خيف عنا غري أاّن مل نكافل وأن  ،فليم ي ق  س ين ما اناهلا  إوله م  أم ك 

  .1كابا  فله إىل هللا

منها ما ثأدت إال وجاء فلها: أاتان كااعك  مبسائ ، فمنها ما ثأدت أن أجلبك  فلها، و 
جنلبك  فلها م  غري هاان وال لقصري إال او ي ثأداه أصلح لجماعاك  وأقام وشأنك  وأثفق 

وفقنا هللا وإايك  ملا حيبه  ،وما لافلق  إال ابهلل ،وضيفك ، وأعطف وقادك  وأمجع ألماثك 
 . 2ود ضاه

ه، وفلها إشاثة إىل 132أما اتثدخ ه ه او ساوة فلظه  م  حمااايهتا أهنا كابت عي  سنة 
وحيام  أنه  ،على عيض أسئلة او عاة املغاثعة ثفض أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة، واو دّ 

ثفض اإلجاعة على مسأوة اورباءة واواالدة م  احلاثث ع  اتف  احلض م  وعب  الجباث ع  قلس 
  .3امل ادي اويت اخالف فلها او عاة اإلابضلة عشك  كاد دؤدي إىل انقسامه 

بلغت مسأواها أه  املش ق، فاخالفاا كما اخالف أه  املغ ب، فكاب أعا عبل ة وحاجب ف
 ع  ذك مها.  ابوكفّل 
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 تلك البلدانـالقيام بدراسة دقيقة للثالثة: الغاية ا:  

م عنها لق د  وإلمام اإلابض  أعا عبل ة يف اوبص ة، وه ه كانت أدض ا م  مهام كان دق ّ 
 . 1سلمة ع  سي 

  :وبة إىل اإلمام أيب عبيدةأابطيل منس 

ثّد اويّلمة اوشلخ مفيت ُعمان أمح  اخلللل  على األابطل  اويت نسبت إىل أيب عبل ة مسل  
فقال: ه ا وق  ثفضنا قصة انشقاق اوغاي املنساعة إىل أيب عبل ة مسل  ع  أيب   ،ع  أيب ك رمة

اوي ش، ألج  ليزدز احلق  وما لله م  لسلس  انشقاق اوسماوات حىت ابن ،ك رمة ثمحه هللا
 ولثبلاه يف قلاب املؤمن ن، وذوك وي ة أسباب: 

أن اوق آن اوك مي دّل على أن انشقاق اوسماوات إمنا دكان عن  اناهاء اوكان ول اع   -أ
 :عنائه، ولفكك نظامه، فق  آذن هللا لياىل مع ذوك عاعل  ول د  كف وا يف قاوه لياىل

و َغَمامل َونُ زّلَل او َمَلئلَكُة لَنزلدل  َودَ ا َم َلَشق ُق اوس َماُء ﴿ َٰ ل او ُمل ُك د َ  ابل قُّ ولل  مح   ا َمئل ر احلَ 
ري ا او َكافل لد َ  َعَلى دَ ا م ا وََكانَ  إلَذا اوس َماءُ ﴿ ويف قاوه لياىل: .[26، 25الفرقان: ]﴾َعسل

َا َوأَذلَنت   انَشق ت   َث ضُ  َوإلَذا  َوُحق ت   ولَ هبّل  فللَها َما َوأَو َقت    ُم  ت   األ 
َا َوأَذلَنت    َوخَتَل ت   نَسانُ  أَد َُّها ايَ   َوُحق ت   ولَ هبّل ا إلىَلٰ  َكادلحٌ   إلن كَ  اإل ل ح   َثعّلَك َك  
 او َكَااكلبُ  َوإلَذا إلَذا اوس َماُء انَفطََ ت  ﴿ :ويف قاوه لياىل .[6-1 االنشقاق]﴾َفُمَلقللهل 
َ ت  ا إلَذاوَ   اناَ ثَ َ ت    م ا نَ ف سٌ  َعللَمت    عُ ي ثلَ ت   او ُقُباثُ  َوإلَذا و بلَحاُث ُفجّل
 . [5 - 1االنفطار: ] ﴾َوَأخ َ ت   َق  َمت  

ماوات مؤذن أن انشقاق اوس -مبا ال د ع جماال  ولشك  -ن دالئ  اويل  كشفت أ -ب
 .ابناهاء اوكان ويواوه
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 عبل ة وللمل ه، وم  جاء م  عي ه مم   أن اوقصة مل داي ض هلا أح  قط يف عه  أيب -ج
كاب يف جمال او عاة واو فاع ع  احلق وك  ألووئك م  صحف مضباطة يف ه ا 

، ع  مل دك  هل ه اوقصة فقط ذك   اجملال، انهلك مبا ها م ون يف اوسري والجااابت
 .1وما كانت وافات األوو ن وا كانت صحلحة اثعاة ،قب  اوق ن او اعع عش  اهلج ي

ن احلق ديل  ع ولله ال ابخلااثق، وعن ما طلب اوناس اآلايت يف عه  ثسال هللا ثدوا أ -د
إىل اوق آن، امليجزة اوباقلة اويت ال لناه  مب وث اوزم  إىل أن د ى هللا األثض وم  عللها  

َا األ َ ﴿ لياىل:كما يف قاوه  اَيتل إلال  َأن َك  َب هبل آل  َ  ابل َنا انَ و وُ َوَما َمنَ َيَنا َأن ن ُّ  سل  َوآلَ ل  
َ ة   اون اَقةَ  مَثُادَ  َا َفظََلُماا ُمب صل اَيتل  نُ   سل ُ  َوَما هبل آل  . وكما يف [29اإلسراء: ] ﴾خَت الدف ا إلال   ابل
دَةر مّل  ث عّلهل َوقَاُواا َوا اَل أَي  ﴿ :قاوه ُوىَلٰ  اوصُُّحفل  يفل  َما عَ لّلَنةُ  أَت هتلل  َأَوملَ   لللَنا آبل  ﴾األ 

َا ُق   َوقَاُواا َوا اَل أُنزلَل َعَلل هل آاَيٌت مّل  ث عّلهل  ﴿ :. ويف قاوه[133 :طه] اَيتُ  إلمن   اَّلل ل  علن َ  اآل 
َا فلهل    َأَوملَ    مُّبل نٌ  َن لد ٌ  َأانَ  َوإلمن  َلىٰ  او كلَاابَ  َعَلل كَ  أَنزَو َنا َأان   َدك  ولكَ  يفل  إلن   َعَلل هل    دُ ا    ذَٰ

َ ٰى ولَقا مر  َوَ مح َة   ُنانَ َوذلك  فما كان أسه  على أيب عبل ة أن  .[51، 50العنكبوت: ] ﴾دُ ؤ مل
دقنع للمل ه ابحلق ابو جاع إىل اوق آن وإىل اوسنة اوثاعاة ع  املصطفى علله وعلى آوه 

 .2وصحبه أفض  اوصلة واوسلم

  :ضعف النشاط اإلابضي يف البصرة 

ن خلفه او علع إمام أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة، إذ ضيف اونشاط اإلابض  عي  وفاة اإل
مل دك  رملك املؤهلت اوقلاددة اويت متاع هبا أعا عبل ة مسل  ع  أيب   ع  حبلب اوف هادي

ودظه  ه ا واضح ا سكات املصادث اإلابضلة ع  اونشاط اإلابض  يف اوبص ة.وذوك  ،ك رمة
 او ووة او ساملة واو علع ع  حبلب يف اوبص ة، ابساثناء إشاثات قلللة إىل اوصلت اوايلقة ع ن

                                                           

 . 80م، ص 2008أمح  ع  مح  اخلللل ، اويق  ع ن مجاح اوطبع ول ودض اوش ع، وياثة األوقاف ، مكاب اإلفااء، سلطنة عمان، 1  
 . 80امل جع نفسه ، ص 2  



 

76

إلعانة او ووة اوناشئة يف اته ت، ويف ثوادة أليب يك اي دقال فلها: "ث عب  او مح  الصلت 
، فلما وصلت او س   أخباثه إىل اوبص ة م  أه  دعاة املسلم ن، فبيثاا إوله عثلية أمحال ماال 

هل  او اث قص وا حناها، فأاثثت علله أيب وفات ا اته ت صاثوا دسأوان ع  داث اإلماثة، فلم
وكانت ه ه .1"يف فق اء املسلم ن واوسلح واوي ةفبثها عب  او مح  ع  ثسا  أن أيخ ها، 

امليانة األوىل م  اوبص ة إىل اإلابضلة يف اته ت، ث أثسلاا وه ميانة اثنلة يف وقت ايده ت 
  .2 مح  ه ه امليانة إىل اوبص ةفله او ووة اإلابضلة يف اته ت، فأثجع عب  او

ألن او عاة  ؛ورمك  أن نلحظ هنا، أبن او عاة يف اوبص ة وجهت عائ اهتا املاولة إىل املغ ب
اإلابضلة عُيمان أقامت دوواها عي  سبية عش  عام ا م  قلام او ووة او ساملة، واسام ت 

فلطلبان حلها    او عاةعن  ح وث املشاك  ع ن أهاالنقلابت ع ن اوبص ة واملغ ب خاصة 
 .3م يف اوبص ةه  كممث  و أي او عاة األم  او علع ع  حبلب او ي كان دبيث عفاااه إول

ث أخ ت او عاة اإلابضلة ابالحنساث يف اوبص ة عي  قلام او ووة اإلابضلة اوثانلة عُيمان 
ا حتت ظ  م  هؤالء او عاة ق  هج وا اوبص ة إىل ُعمان وليلشا  ا  كثري ودب و أن   ،ه177

 .4م هبه  وسلادة لياولمه

  :نتائج العمل السري للدعوة اإلابضية 

نه  مبا و ده  م  قاعللات ومكّ  ،أفاد اويم  اوس ي يف  إعياد اوسلطة األماي ع  او عاة
وم اكز اجاماعلة م ماقة م  ج ب اوناس إىل امل هب اإلابض  م  دون مضادقة  علملة 

ويف الجانب اآلخ  كانت اوانظلمات اوس دة لي   ،اوبص ةكبرية م  اواالة املاياقب ن على 
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 ة اوفك دة ولاصال وله ف نفسها إع ادا  ل عااي ياثاي  وخت ّج او عاة م  م ثسة اوبص
  .املقصاد

إن أسلاب احل كة اإلابضلة اوس ي كان وه األي  اوباثي يف جتنب أذى اوسلطة واملضادقة عغض 
وق  اسام وا يف سلاكه  ه ا  ،حلجاج ع  داسف اوثقف اونظ  ع  املضادقات اويت ماثسها ا

ونساطلع أن نلمس ه ه املااقف يف  ،حىت عي  قلام ياثاهت  على او ووة األمادة واويباسلة
ماقف اوسلطة األمادة واويباسلة يف أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة، امل جع األعلى وإلابضلة 

عقلت ه ه اوسلطات جته  أن أاب عبل ة مسل    إذم  وُعمان وياثاهت  ابملغ ب، إابن ياثة اول
ووا ع فت ذوك وي ضاه ولمات ع ون أدىن شك، وا أن ه ه  ،ثأس اوثاثات ومص ثها

  .1اوسلطة لي ف اجتاهه امل هيب اويقائ ي

على قاة اوانظل  اوس ي  مما د لّ  ،ووكنها مل لااص  إىل دول  دثبت صلاه ابحل كات اوثاثدة
  األسباب اويت أدت إىل جناح او عاة اإلابضلة يف ه ه مك  أن جنورم ،ودقاه وكامانه

 امل حلة مبا أييت: 

فق  كانت دثاساه مسااعبة ملشاك  املناطق اويت   :نظرة أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية .1
وعلقة ه ه املناطق ابوسلطة امل كزدة م  حلث  ،كانت مسااءة م  احلك  األماي

عا عبل ة مسل  أن او ووة األمادة يف ط دقها إىل اوزوال اوقاة واوضيف، فين ما أدثك أ
ومل دفك وا ابوثاثة يف اوبص ة ثغ  أهنا امل كز  .2أوعز إىل إابضلة اولم  ابوايجل  ابوثاثة

األم وانظلمه  ألسباب أوجهها ق ب اوبص ة م  م اكز احلك  اوقاي، ووجاد ع د م  
 األخ ى.األحزاب 

                                                           

 82ص  ،مه ي طاوب هاش ، احل كة اإلابضلة يف املش ق اوي يب1  
 . 82ص  ،امل جع نفسه2  



 

78

لاف ت جمماعة م  املشادخ اإلابضلة، كمجلس ياثي،  : إذالقيادة اجلماعية للدعوة .2
 وأيب ،مام ع  اوسائبم  ذوي اوق ثات اوانظلملة يف مساع ة أيب عبل ة مسل ، كضُ 

وق   ،واحلاجب او ي كان مسؤوال  ع  مجلع اونشاطات اويسك دة احل  ع  احلص ن،
 . 1ه129قام جبمع املال واوسلح ولثاثة ابولم  سنة 

وج هب  وقلاب اوناس مل هبه  وولس  اويت متاع هبا او عاة اإلابضلة،ة املقدرة الفكري .3
هللا  وخطب عب  ،خيفى عللنا خطب أيب محزة املخااث ع  عاف املشهاثة يف علغاها

على اعاقاد اوقادة عصحة اوفك ة  اء مما د لّ نيع  حي  اوكن ي " طاوب احلق " يف ص
علة دساملت يف سبللها كما كان جاع  ع  إن وضاح اويقل ة و ى او او  اويت آمناا هبا.

يد  م  فقهاء اوبص ة املشهاثد  وأعا عبل ة، واو ي كان فقله ا وحم اث  وسلاسل ا م  
 . 2األولاو عل  

، فكان هلؤالء اوقادة او د  أوقفاا حلاهت  على او عاة، اإلخالص والوالء املتناهي .4
نل َن أَنُفَسُه   إلن  ﴿:ماخ د  م  اآلدة اوك رمة مص اقا  حللاهت  رَتَٰى ملَ  او ُمؤ مل اَّلل َ اش 

ن  هَلُُ   َااهَلُ  أبَل َن ةَ اَوأَم  ورمك  أن نلحظ يف أقاال وسلاك او عاة  .[111]التوبة:﴾...لج 
هل  كقال او اعلة سلمة ع  او د  مل دكاناا ع وافع اجاماعلة واقاصاددة م  وثاء أعما

ا م  وددت أن دظه  ه ا األم  ديينسي : "  م هب اإلابضلة ابملغ ب دام ا واح  
 .3غ وة إىل ول  فما أابيل ض عة عنق "

ثغ  لي ضه  وصناف  يف م حلة اوكامان واواخف  يف اوانظل  اوس يصالبة الدعاة  .5
وظه  ه ا واضحا  يف مااقف او عاة اوصلبة وع م اواص دح عاجاد مث  ه ا  ،اواي دب

واويباسلة ال ليري أدىن اهاماما  وحساب سلاس  ما جي  اوسلطا ن األمادة  ،اوانظل 
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مام ع  اوسائب هل ه اوقاة املاناملة يف اخلفاء، ويف مااقف أيب عبل ة مسل  وضُ 
 .1وحاجب أيب مادود خري دول  على ذوك

، إذ البع وسائ  عمللة انجحة يف ضبط اويم  اوس ي، السرية يف العمل والتنظيم .6
ومل د ل على  ،اإلابضلة يف م حلة اوكامان فإذا أخ ج داعلة إابض  م  او عاة

ووك  ه ا اخلاثج وا قام عفضح عاثاهت  ونشاطه  وذك   ،عاثاهت ، ل كاه وشأنه
ويف  ،كما م  مينا يف حادية قا  خ دوة  ،أمسائه  و ى اوسلطة اساخ ماا اوينف ميه

 دة نظ  يعماء اإلابضلة: أن إفشاء ه ه امليلامات دؤدي إىل ضلاع ك  الجهاد اوس
 اويت ع وت عرب اوسن ن اوطادلة. 

  ،وع وك نساطلع أن نفس  فش  أغلب احل كات اخلاثجلة وجناح اإلابضلة يف إقامة ع ة دول
وعقاء امل هب واناشاثه  ،واو ووة او ساملة يف اته ت ابلجزائ  ،كاو ووة اإلابضلة يف ُعمان

  .2حىت اولام يف ح ن اخافت مجلع اوف ق اخلاثجلة

ل  على أن اإلابضلة لاباد  مع اخلااثج يف الجاانب اوفك دة واوانظلملة واإلداثدة ويف ه ا دو
واورتدث واواأين  ،واوايام  مع سنة اوا افع وإداثة اوص اع ،واوا ثج واألخ  ابألسباب ،واوس دة

 ،وامل جيلة اوااضحة ،واوثقافة واملي فة واالطلع واو ساخ يف اويل  ،ويف اوقلادة ،وع م اويجلة
 وفق أصال اويلماء وقااع  اوفقهاء. ،وفه  اوق آن اوك مي واوسنة اونبادة

  :دول اإلابضيةاثمناً: 

يف أواخ  اويق  اوثاوث م  اوق ن اوثاين اهلج ي، اساغ  مشادخ اإلابضلة املشاك  اويت 
واساطاع  ،وأوعزوا إىل ألباعه  إلعلن اإلمامة يف عيض املناطق ،واجهاها او ووة األمادة

حض مات واولم  وُعمان، ووك  ه ه اإلمامات مل لُيّم   ابضلة أتسلس إمامة إابضلة يفاإل
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، وقضى األمادان على إمامة اولم  وحض مات علنما قضى اويباسلان على إمامة  ،طادل 
ووك  إابضلة ُعمان اسام وا يف لنظل  أنفسه  وأوعزوا عاح ن  ،ه134ُعمان األوىل عام 

واساطاعاا حتقلق ه فه  إبعلن اإلمامة اإلابضلة اوثانلة  ،م  ج د اوف ص إلعلن اإلمامة 
 .ه177حنا عام 

رمك  فه   ومن  ذوك اوااثدخ أصبح ُعمان م لبطا  اثلباطا  ويلقا  ابمل هب اإلابض  حبلث ال
والدزال امل هب  ،مبيزل ع  اتثدخ احل كة اإلابضلة ولطاثها -اويزدز  -اتثدخ ذوك اوقط 

ا عقاة يف سلطنة ُعمان وم  أشه  علمائه املياص د  فضللة اوشلخ مفيت اإلابض  حاض   
وق  حت ث  ،علماء األمة يف ه ا اويص  م  أكاع   ّ مان أمح  مح  اخلللل  او ي ديعُ 

عش ء م  اوافصل  ع   (نشأة احل كة اإلابضلة)يف كااعه  تاو كااث عاض حمم  خللفا
 .1وأتسلس اإلمامة يف ُعمان ،ت واولم أتسلس اإلمامة يف الجزد ة اوي علة وحض ما 

 مه ي طاوب هاش  حت ث ع : (احل كة اإلابضلة يف املش ق)كما أن صاحب كااب 

 اواهلؤ واإلعلن وثاثة اولم .  -
 ع ادة احل كة اإلابضلة واوسلط ة على صنياء. -
 هللا ع  حيىي عي  دخاوه صنياء.  سلاسة عب  -
 ة احلجاي وُعمان. او سائ  املابادوة ع ن طاوب احلق وإابضل -
 الج وث اوااثخيلة الناشاث او عاة يف حض مات واولم .  -
 اما اد احل كة اإلابضلة إىل احلجاي واناشاث او عاة اإلابضلة يف احلجاي.  -
 م.  747ه/ 12االساللء على احلجاي  -
 االساللء على مكة.  -
 االساللء على اوطائف.  -
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 م. 747/ه 130مي كة ق د  واالساللء على امل دنة  -
 دخال اإلابضلة إىل امل دنة.  -
 م.  747/ه130ماقف اوسلطة األمادة ومي كة وادي اوق ى  -
 م 747/ه 130مي كة مكة  -
 اناكاس احل كة اإلابضلة.  -
 اوقضاء على اإلمام اإلابض  "طاوب احلق".  -
 احل كة اإلابضلة عي  مقا  طاوب احلق.  -
 م. 747/ه 130هللا احلمريي  ح كة حيىي ع  عب  -
 دة احل كة اإلابضلة يف اولم  يف اولم  وحض مات.هنا -
 ه. 132اإلمامة اإلابضلة األوىل عُيمان  -
 م. 750/ه134مي كة جلفاث  -
 مي كة جلفاث اوثانلة.  -
 ع اايت اوانظلمات اإلداثدة واالجاماعلة وإلمامة اإلابضلة األوىل.  -
 ُعمان عي  يوال اإلمامة اإلابضلة.  -
 ع ادة ظهاث او ووة الج د ة.  -
 إعلن اإلمامة اإلابضلة.  -
 إمامة حمم  ع  عب  هللا ع  أيب عفان  -
 قاى املياثضة او اخللة وإلمامة اإلابضلة الج د ة.  -
 إمامة اوااثث ع  كيب اخل وص .  -
 اوسلاسة او اخللة يف عه  اوااثث ع  كيب اخل وص .  -
 اويلقة ع ن اإلمامة اإلابضلة واخللفة اويباسلة يف ه ه اوفرتة.  -
 اإلمام اوااثث. وفاة  -
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 اإلمامة اإلابضلة اوثانلة.  -
 عص  اوقاة وااليدهاث.  -
 هللا اوفحص .  إمامة غسان ع  عب  -
 املياثضة او اخللة يف عه  غسان اوفحص .  -
 اويلقة اخلاثجلة وإلمامة اإلابضلة يف عه  غسان.  -
 األحاال او اخللة يف عه  اإلمام غسان.  -
 إمامة عب  امللك ع  محل .  -
 م  ع  جلف  اولحم ي. إمامة حم -
 املياثضة اوقبللة.  -
 إمامة اوصلت ع  ماوك.  -
 فاح جزد ة سقط ى.  -
 سقاط اإلمامة اإلابضلة اوثانلة واساللء اويباسل ن.  -
 . 1ه280األسباب اويت أدت إىل يوال اإلمامة اإلابضلة اوثانلة سنة  -

شك  كبري يف إجناي وم  أثاد اوااسع فلريجع إىل ه ه اوكاب اوقلمة اويت اساف ت منها ع
 ه ه او ثاسة. 

  :أتسيس الدولة الرستمية اإلابضية 

 م  علد اخللفة قام اإلابضلان جبهاد مضنلة يف سبل  اناصاث دعاهت  يف الجزء اوغ يب
يف اوبلد اويت لي ف اولام ابس  ولبلا ولانس والجزائ  واملغ ب، وكان لجب   اإلسلملة؛ أي
اخ اإلسلم يف اوينص  األمايدغ ، وذوك أّن نفاسة نقلت اوفض  يف ثس نفاسه يف ولبلا

اويلام م  اوبص ة إىل علدها حىت نبغ فلها أئمة جهاع ة، وظه  فله  أساطري اويلماء او د  
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أع يوا م  ذخائ  اويلام ما قاماا عه،كيلماء املش ق ُعمان واوبص ة واوكافة، واساف غاا الجه  
املسائ ،  ة، في فت نفاسة آبثائها يف شىتضااي اوفقهلالسانباط األحكام يف كثري م  اوق

ه ا قال أه  الجب ، فغاوب ا ما دقال: ه ا م هب أصحاعنا م  أه  املغ ب، فلزاد عه : فلقال
 أه  الجب . 

ابويظمة او دنلة واويلملة، حلث اشاه ت علد نفاسة  حاف ٌ  أله  نفاسة اإلسلم اتثدخٌ  إن  
ونفاسة مساا ع وك قل  ألهن  أسلماا أبنفسه  ومل دك   ،اويم ابويل  واوصلح واويبادة و 

اإلسلم  ط اعلس، وكان أمري الجلش اإلسلم   منه  اإلسلم ك ه ا، فين ما علغ اوفاح
عم و ع  اوياص ق م علله ساة نف  م  اوربع  حملق ن او ؤوس واولحى، فقال هل  عم و! م  

فقال  ،ألن ج ودان ق  أوصاان ع وك ؛فجئنا وه ،مأنا ، وما جاء عك ؟ فقاواا: ثغبنا ابإلسل
فأثدان أن  ،وك  حملق ن او ؤوس واولحى؟ فقاواا وه: ذوك شي  نبت يف اوكف  هل  عم و: ما

 .1دنبت يف اإلسلم

امل هب اإلابض  على أساس خطة ولقبض على يمام اوسلطة شلئ ا فشلئ ا، وكان أول  قام
ث ع ّن  ،ع  اوسمح املياف ي، فاسااىل على ط اعلس يعل  هل  ها أعا اخلطاب عب  األعلى

ووك  جلش اخللفة  ،عب  او مح  او سام  قاضل ا عللها، وواص  أعا اخلطاب اناصاثاله
ام عب  او مح  ولف قت اإلابضلة، وق ،ا  فلها أعا اخلطاباويباسلة دح ه  يف مي كة قُ 

املغ ب األوسط "الجزائ " مبحاوالت مؤسس او ووة او ساملة اإلابضلة يف   ّ او سام  او ي دي
ه، ود ك  أن عب  160ودانت وسلط له أماك  كثرية وسلماا وه ابخللفة سنة  ،االساقلل

 ه. 171او مح  ثج  فاثس  األص ، وكانت وفاله سنة 

وعي  ، عي  وفاله اخااث ألباع دعاله اعنه عب  اواهاب، وساث على ط دقة واو ه وأحبه اوناس
اوناس سريله إىل أن لايف فخلفه اعنه أعا  نه أعا اولقظان حمم  ع  أفلح، فأحب  وفاله لاىل اع
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ه ديقاب ع  أفلح حامت داسف ع  حمم  ع  أفلح، إال أن اويلقة ساءت علنه وعلنه عمّ 
وم  هنا ع أت او ووة او ساملة يف األفال، ودامهاه  اوشلية  ،وداثت علنه  مياثك هائلة

كان ويائلة او سام  أي  كبري يف   ،ه 296واناهت أس هت  سنة  ،شلي عقلادة أيب عبل  هللا او
 نفاس األلباع، وق  ثاثه  علماء اإلابضلة كثري ا. 

ويف اته ت ونااحلها على اخلصاص ختاف  ف ق ا ع د ة، وم اهب خمالفة كامل هب اإلابض  
إمنا   ،ة لينلف اوغريه، ومل دلق املاوكلاملاوك  ووة اوقادة، وم اهب أخ ى كوها م هب او 

 ،مسج ه وعلماؤه وحلقات دثوسهم هب  كانت امل اهب لاماع حب دة فك دة، وكان وك ّل 
واو ي  ، ح ود األدب واالحرتام املابادللقع مناظ ات ع ن ه ه امل اهب، ووكنها يفق  و 

 .ها سكان اته ت وثجال اوفك  فلهايجب حب دة او أي اويت وص  إولدق أ ه ه اجملاوس دُ 

ث اع  اوصغري ع  ه ه اجملاوس اويلملة املثم ة اونافية: م  أييت إىل حلقات اإلابضلة وداح 
 .1انظ وه أوطف مناظ ة، وك وك م  ألى م  اإلابضلة إىل حلقات غريه  كان سبلله ذوك

األيهاث وق  لاسع يف احل دث عنه  اويّلمة اوشلخ اجملاه  سللمان اوباثوين يف كااعه "
وقادة امل هب وأم ائها او ووة او ساملة وذك  سري ملاك  ،ملاك اإلابضلة"او ايضلة يف أئمة و 

ميم  ذك  اتثدخ اإلابضلة يف ولبلا خصاص ا ويف  حيىييف مشال أف دقلا. كما أن اوشلخ عل  
 ". اإلابضلة يف ماكب اوااثدخغريها عماما  يف كااعه "

  :مراحل بناء اجملتمع اإلابضي 

ولايبري ع   ،عباثة مساوك او د ، وه  ليين ح فل ا ط ف او د ديام  علماء اإلابضلة على 
ة وو وك د ك ون امل اح  األثعي ،م اح  جماميه  او ي جيب أن لنّف  قاان ن اوش دية فله

 اوااولة: 
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 هاث.اوظ -
 او فاع.  -
 اوش اء "اواضحلة ابو ات" -
 .1اوكامان -

لان كلها عرب اتثخيه . ودافق م حلة قااع ها وأنظماها، وق  عربها غريها اإلابض وك ّل  إن  
علماء اإلابضلة على أنه ال م اح  أخ ى غري ه ه األثعع، ودُ وى أن أاب عك  اوزواغ  كان 

حن  وسان يف ظهاث وال يف دفاع وال يف كامان، وال يف ش اء  :دقال يف اجملاوس اويت ديق ها
َاث و .2ووك  يماننا سائب : وعلق يملله أعا يك ايء فلص  ع  أيب مس   ى مساع ذوك قائل 

 .3"أخربوه إن مساوك او د  أثعية فم  ياد فلها أو نقص فها خمط "

واوافسري  مبك  م  قب  اويلماء اإلابضلة. ووق  ح دت ه ه امل اح  )املساوك( يف وقت
دظه  أن اجملامع اإلسلم  مّ  خلل  ،اإلابض  ولااثدخ اإلسلم  يف سنااله اخلمس ن األوىل

أو عي ه، ووق  اكاملت دوثة ه ه امل اح  عن ما  )ملسو هيلع هللا ىلص(سااء يف يم  او سال  ،أثعع م اح 
ومل دك  يف ظ  احلك  األماي مثّة  ،اجملامع اإلسلم  وأخضياه حلكمه لسل  األمادان 

 ،" أو وألم  ابملي وف واونه  ع  املنك املناهضة ول ووة األمادةجمال ولمسلم ن وبث آثائه  "
اوناع كانت لؤدي عشك  عام إىل اوسج  أو املات، وكان اوب د  إذ إن أي حماووة م  ه ا 

احل كة اإلابضلة اقا اء  ابخلربة ذاهتا اويت مّ  يف ولمسلم ن احلقلقا ن ها مماثسة نشاطاهت  س  ا 
ورمكننا خلل اوصفحات اوااولة أن ني ض  ،هبا اجملامع اإلسلم  األول يف م حلة اوظهاث

 ": ع اإلسلم  "مساوك اوظهاثدثاسة ماجزة مل اح  اجملام
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  الظهور:مرحلة  -أ

ها أكم  احلاالت، حلث دكان اجملامع اإلسلم  ظاه ا  على ع وه، ح ا  يف أثضه، منف ا  
مهماها ثعادة أحكام او د ، وصات احلقاق،  ،وش ع هللا حتت سلطة إسلملة كاملة اوسلادة

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ل ه ه احلاوة عه  اونيب ومثا ،ومح  دعاة اإلسلم إىل علد اوكف  ،وحفظ اوثغاث
 .1واخللفاء او اش د 

اتثك ا املسلم ن يف م حلة اوظهاث، فاوااجب على املسلم ن أن حيافظاا  )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  لايف اونيب 
وحماثعة  ،على ه ه امل حلة وانفل  أوام  هللا: إقامة احل ود، وصلة الجمية، ومجع اوزكاة والجزدة

والرمك  اوقلام أبي اوازام م   ،اوغنائ  واوزكاة لايديا  عادال   األع اء كاملش ك ن واوبغاة، ولايدع
 .2ه ه االوازامات ع ون سلطة اإلمام

، إلابضلة خلفيت أيب عك  وعم  كمثل ن على م حلة اوظهاث يف أوائ  اإلسلماوداثد علماء 
ان وح ن حيقق املسلمان ظ وف ا ملئمة م  اوسلطة واوث وة واويل  ابو د ، حبلث دساطلي

دنبغ  هل  أن ديلناا  ؛لنفل  أوام  هللا، وحلنما دبلغ ع ده  حنا نصف األع اء م  حاهل 
 .3اإلمامة ودناخباا إمامه  م  ع ن ثجاهل  اوباثيد 

  مرحلة الدفاع: -ب

فاع ع  أنفسه  وددنه  وفلها دشاغ  املسلمان ابو ، م  ساعقاهادثجة أق   ه 
على األع اء، فاناخ  األمة أمام دفاع دقادها ض  ع  إقامة او ووة واوظهاث و  ،ومكاسباهت 

 اويتاالسايماث أجنبلا  أم داخلل ا؛ ألنه ال جياي مهادنة اوظل  واالساكانة وألد ي اوياعثة 
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ه ه اإلمامة وول ة ظ وف لفاج  او عاة   ولي،1لالعب مبق ثات األمة ولص فها كما لشاء
اويت حبايهت   اض ة يف مياثكه  ول فاع ع  األث اعاإلابضلة، فالجأ إىل اخالاث إمام دقاد الجم

، وعي  مات 2هللا ع  سيل  احلض م  إمام ا ول فاع كبلية عب   ،عي  مات اإلمام اوشاثي
يف اولم  على أد ي األماد ن عام  اوكن ي "طاوب احلق" هللا ع  حيىي اإلمام اوشاثي عب 

ه  حملم  ع  عب  هللا ع  أيب عفان وق  دبادع إمام او فاع يف ع ادة احل كة كمبادياه.  130
 . 3ه عن  أتسلس اإلمامة اإلابضلة اوثانلة عُيمان177عام 

وكما أن إمامة او فاع ف ض واجب، قال اوشماخ : واو فاع م  اوف وض اوااجبة إذا ع م 
فإن يال  د امهه ، اوظهاث وها اجاماع اوناس على إمامة دق مانه عن  مقاللاه  اوي و او ي

اوت إماماه، وجيب علله مجلع األحكام اويت لقع حال كانه إمام ا، وجيب علله  اوقاال ي 
 .4طاعاه

او ي أوثده اوشماخ  أن أئمة او فاع لا  ابخالاث الجماعة، وه ا االخالاث  وداضح م  اونصّل 
ودق م ونا  ،ال دلزم واق رمه وإلمامة عي  انقضاء احل ب وإمنا لزول إماماه عزوال احل ب

ا اتثخيل ا هل ه اوقاع ة اوفقهلة يف أماث احل باوبسلاي ش فلقال: فبادياا الع  أيب عفان  ،اه  
 .5ع ن املسلم ن اثىث األم  ش ،حىت لضع احل ب أوياثها م  ُعمان

أن دكان اخالاث ه ا اإلمام م   إذ ا عي  أن ع فنا طبلية ه ه اإلمامة اويسك دة، ال ع   
 دة واوقاعللة على اوقلادة واوزعامة ومق ثة اوانظل ، وق  اوشخصلات املاملزة ابوكفاءة اويسك

جنح أئمة او فاع يف مساعله  إبشغال الجلاش األمادة واويباسلة مل ة طادلة يف ح ن جنح 

                                                           

 .41ين وفك ه األصايل مقاثنة أبيب حام  اوغزايل ، ص مصطفى ع  صاحل ابجا، أعا ديقاب اوااثجل1  
 . 128م، ص 1963أمح  اوسباع ، ُعمان اتثدخ داكل ، دمشق، ساثاي، 2  
 268، ص مه ي طاوب هاش ، احل كة اإلابضلة يف املش ق اوي يب3  
 .268امل جع نفسه ، ص 4  
 .268ص  ،امل جع نفسه5  
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هللا ع  أيب عفان م  هزرمة آل الجلن ي أعاان اويباسل ن، وإعلن اإلمامة  حمم  ع  عب 
 .1اإلابضلة اوثانلة عُيمان

  تضحية ابلذات":ـ"الالشراء مرحلة  -ج

بريا  ع  ليين كلمة اوش اء، اوش اء واوبلع، وه  كلمة لساخ م يف اوكااابت اإلابضلة لي
" ه  او د  ابعاا أنفسه  يف "ابلجمع واوش اة ،سبل  هللا وبلاغ الجنة اواضحلة حبلاة امل ء يف

 . 2سبل  هللا

 لة:لء مشاقة م  اآلايت اوق آنلة اآلوعباثة اوش ا

رَتَٰى ﴿ :ىلقال ليا َااإلن  اَّلل َ اش  نل َن أَنُفَسُه   َوأَم  َن ةَ ملَ  او ُمؤ مل ن  هَلُُ  الج  دُ َقاللُلاَن يفل َسبلل ل اَّلل ل  هَلُ  أبَل
اُ ُلاَن  اَ ُلانَ فَ لَ ق  ا َعَلل هل َحقاا يفل اوا  ا ثَ  َودُ ق  ل ل َواو ُق  آنل َوع     ملَ  اَّلل ل  و ََفٰ علَيه  لهل َوَم   أَ  اةل َواإل لجنل

ُ وا علب َ  اَ ب شل فَ ل لُ َقالل   يفل َسبلل ل ﴿ لياىل:قاوه ويف  .[111التوراة: ]...﴾ ل يلُكُ  او  لي اَبدَ ي ُا  علهفَاس 
ُ وَن احل َ  َ ةل اَّلل ل او  لدَ  َدش  خل آل  ن  َلا ابل َا   َأو  دَ غ للب  فَ  َلاَة او ُّ َسا َف َوَم  دُ َقالل   يفل َسبلل ل اَّلل ل فَ لُ ق 

َسُه اع الَغاَء ﴿ لياىل:يف قاوه و  .[74]النساء: ﴾نُ ؤ لللهل َأج   ا َعظللم ا َوملَ  اون اسل َم  َدش  لي نَ ف 
  . [207البقرة: ]﴾َم  َضاتل اَّلل ل 

وكان أعا علل م داس ع  ح د  ها أول م  ماثس اوش اء، وفك ة اوش اء أو اخل وج جاءله 
فكان ليللقه على اواضع: إنه  ،هللا ع  يايد ولمسلم ن ح ن ثأى اوض ث او ي سببه عبل 

اوصرب على ه ا ويظل ، إننا مل خن ج  . وهللا إن  .وهللا ال دسينا املقام ع ن هؤالء اوظامل ن.
ا  . 3ووكّ  ه اب  م  اوظل  ووسنا نقال  إال م  دقاللنا ،ونفس  األثض وال ون وّع أح  

                                                           

 .268ص  ، يف املش ق اوي يب مه ي طاوب هاش ، احل كة اإلابضلة 1  
 .246املاساعة اإلسلملة، ص  2  
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" وش ح ش وط  ه  يقة ولفاقا  يف "واجب اوش اء أكثواعااد أعا علل أن خيااث م  املسلم ن
إنك خت ج : اوش وط ابوكلمات اوااولة اويت اعااد أن خياطب هبا ك  م  داد أن دنض  إوله

جهاد ا يف سبل  هللا واعاغاء م ضاله الل د  شلئا  م  أغ اض او نلا وال وك يف او نلا حاجة 
ملبغض هلا او اغب يف اآلخ ة الجاه  يف طلبها وال وك إولها ثجية، أنت اوزاه  يف او نلا ا

 نك ماضر أو  ،وأنك الثجية وك إىل او نلا ،أنك مقاال اخلاثج إىل اوقاال الغريه، فاعل   
 أمامك الش ء إال احلق حىت للقى هللا، فإن كنت على ه ه احلال فاثجع إىل ما وثاءك

ووّد  ،جّ  يف أم ك ابوف اغواسرت نفسك و   نلا حاجاك  وونلالك، وثاقب ددنكفاقض  م  او
 .1أهلك وأعلمه  أنه الثجية وك إوله ، فإذا ف غاك ابدياك

وم  اويلماء م  دقال إن حاوة اوش اء ه ه طُبقت ألول م ة أيناء اوفرتة املكلة م  حلاة 
. هنا أوح  2نا  لأعل  اإلسلم ح ن علغ ع د ألباعه األثعي ن ع )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب، فريون أن اونيب 

 . 3ك منزل األثق  ع  أيب األثق  او  كان م كز نشاطاله او عادةإوله أن درت 

َ  ﴿ إولهوح ن اجااي م حلة اوس دة أوحى هللا  ُبَك اَّلل ُ َوَم ل ال  بَ َيَك مل ُّ َحس  اَي أَد َُّها اون يبل
 . [64ألنفال: ]﴾او ُمؤ ملنل نَ 

ث أدخلت يف  ،ووفق ا ولشلخ حمم  ع  داسف ع  أطفش، فق  نزوت ه ه اآلدة يف مكة
على أنه م  اوصيب أن ناافق على ه ا  ،ثة األنفال اويت نزوت يف امل دنةوقت الحق يف سا 

اوقال أبن لكان م حلة اوش اء يف اويقل ة اإلابضلة مسام ة م  احل ث امل كاث أع ه يف 
ري ا حلاة اونيب، ووئ  كانت اوظ وف مشاهبة، وه  غري ماشاهبة يف اوااقع، فإن هناك فاثق ا كب

واوش ء اآلخ   ،كان حم د ا مباش ة ابواح   )ملسو هيلع هللا ىلص(يف أن لاقلت ه ه األعمال يف حلاة اونيب 

                                                           

 . 279دثاسات ع  اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص 1  
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السلما إذا كان منصاصا  علله  )ملسو هيلع هللا ىلص(ها أن مجلع املسلم ن كان علله  أن دابياا هنج اونيب 
، إنه واجب اخالاثييف اوق آن، غري أن اإلابضل ن مل دياربوا اوش اء اوازا ك ، وكان ذوم ا ف داي 

 .1أح  املبادئ او ئلسلة اويت اخالفاا فلها مع األياثقة او د  اعاربوا اخل وج واجب ا ف داي  

أي اوش اة داافقان على  داضح نظام اوش اء كما ش حه أعا اويباس أمح  ع  حمم  ع  عك ؛
أهن  دبليان أنفسه  اعاغاء م ضاة هللا والدب ون مطاوبة ابحلك ، ع  إبهناء الجاث وإحلاء 

وولس هل  أن دثاثوا إذا كاناا دون األثعي ن، عاسيه  اساكمال اوي د ابم أة  ،صااباو
وإذا كاناا دناون أن ال ديادوا قب  اوقضاء على اوباط ، فللس هل  أن ديادوا قب   ،واح ة

اوقضاء على اوباط  أو قب  أن رمالاا، وإذا خ جاا على نلة اويادة إذا شاؤوا، فإنه رمكنه  أن 
فإذا ما عادوا إىل منايهل  األصللة ألدة غادة فيلله  أن  ، أي وقت، منايهل  سلافه ديادوا يف

دصلاا صلة سف ، وأن دصلاا صلة احلض  يف أيناء ياثهت  حىت وا كاناا عيل د  ع  منايهل  
  .2األصللة

لاا واوااقع فإن اإلابضلة اسايم ،واوش اء ها اوناع األفض  م  الجهاد يف غلاب إمام اوظهاث
 . 3اوش اء يف عيض احلاالت كجس  إلنشاء "اإلمامة اوظاه ة"

 وفلما دل  املبادئ األساسلة ولش اء: 

وواجب على م  أوزماا عه  ،اوش اء واجب اخالاثي ابونسبة وإلابضلة عاجه عام -
 أنفسه . 

 علله  أن خيااثوا قائ ه  منه  وسلطاه ملزمة أللباعه فقط.  -

                                                           

 . 280اإلابضلة، امل جع اوساعق ، ص دثاسات ع  1  
 .281أمح  ع  حمم  اوف سطائ ، مسائ  اوااحل ، ص 2  
 .281ص امل جع اوساعق،  دثاسات ع  اإلابضلة،3  
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ودقال ، ثعاا حىت دناه  الجاث أو دقالااولش اء، وعلله  أن حيااواقلة او دنلة غري ملئمة  -
 عيض اويلماء إنه عاسيه  أن ديادوا إذا مل دبق منه  غري يلية. 

ال منزل هل  إال املكان او د  اجامياا فله ملقاللة أع ائه  وإذا عادوا إىل علاهت  األصللة  -
علله  أن دياربوا أنفسه   ولحصال على مؤونة أو ميلاما، أو ألدة غادة أخ ى وجب

 مساف د  وأن دصلاا صلة سف  وه  يف منايهل  األصللة. 
ا إال م  حياثهب  أو أن دطاثدوا املهزوم أو أن دقالاا الج دح أو  - ولس هل  أن حياوواا أح  

أن دقالاا املسن ن واونساء واألطفال وال أن أيخ وا غنائ  أو ممالكات إال إذا كان هل  
 .1حق فلها

لى سبل  املثال: قل  ع  علل م داس وأنصاثه اواقاا يف ياثهت  عقافلة حتم  غنائ  حلاك  وع
ول ك  ،وأخ  أعطلاه وأعطلات م  ميه ،فأوقف أعا علل اوقافلة ،اوبص ة عبل  هللا ع  يايد

 .2وأعطى علاان  وقاء ذوك ،اوباق 

 : مرحلة الكتمان -د

وه   ،دخلت م حلة اوكامان ،لمة كللةوعجزت ع  دفع اوظ ،إذا أطبق الجاث على األمة
أدىن دثجات الجهاد، فلاجه ذوو اوغرية على او د  إىل اوينادة عانظل  شؤوهن  وفق أحكام 
اوش ع دون االهامام عقضااي اوسلطة واونشاط اوسلاس  ولايط  احل ود املناطة ابإلمام 

إلعادة ؛ 3ل عااي  دؤهلها ولسي بناء اوقاع ة املسلمة، عناء ددنلا  و و ة عااوولرتكز الجهاد على 
إمامة اوظهاث، ألهنا احلاوة األصللة ولمجامع اإلسلم ، وملا كانت اإلابضلة كغريها م  
امل اثس اإلسلملة، فإهنا نشأت كما ذك ان على أساس سلاس  مامثل  آبثائها يف اخللفة 
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وأعا  ،هللا ع  إابض وعب  ،كجاع  ع  يد   ،وق  لبناها ع د م  اوفقهاء اجملاه د  ،اإلسلملة
وقاماا عنش  آثائه  اوسلاسلة يف ظ وف صيبة، ع فت عظ وف أو  ،عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة

 .1م حلة اوكامان واواقلة

وعم  اوزعلمان  ،وق  ع أ اإلابضلان ح كاه  س  ا واجنب اوقمع م  قب  احلكام األماد ن
كانت و ، 2أيب ك رمة يف م حلة اوكامان اإلابضلان جاع  ع  يد  وخللفاه أعا عبل ة مسل  ع 

 وخلل ه ا اواقت كان اواكا  مساحسن ا يف ك  ش ء.  ،نشاطاهت  جت ي عاكا 

مام ع  اوسائب، للمل  جاع  ع  يد  وأح  كباث شلاخ اجملامع اإلابض  يف قال إن ضُ ودُ 
دلقاه م  دسلبه  ددناثه ودثمهه ودب ي ددنه على كفله وويله اوبص ة قال: ما ابل أح ك  َدُص ُّ 

 .3لسلبه إايه

، )ملسو هيلع هللا ىلص( هت  مسام ة م  حلاة اونيبودقال علماء اإلابضلة إن م حلة اوكامان يف عقل 
 ،خيالفان يف حت د  فرتة اواكا  يف حلاة اونيب ووفق ا ولشلخ حمم  ع  داسف أطفلش وكنه 

ح ن أعل  عم  فإهنا اوفرتة اوااقية يف ع ادة اواح  حىت وقت وصال ع د املسلم ن أثعي ن، 
أعا سللمان داود م  إع اهل  اواليت أن اوفرتة اويت   ّ   اخلطاب دخال يف اإلسلم، وديع

، فلما دقاوه أعا عماث عب  اوكايف: إن 4سبقت هج ة اونيب إىل امل دنة ه  كلها فرتة كامان
ة ، واوظاه  أنه قص  ع وك فرت 5اونيب عق  ماكاما  يف مكة عيض اواقت عي  نزول اواح 

َا لُ ؤ َمُ  َوأَع  لض  ﴿ :اوك رمة يلث سناات م  اونباة قب  نزول اآلدة  ﴾َع ل او ُمش  لكل نَ فَاص  َع  مبل
 . [94حلجر: ا]
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وعلى أدة حال، كان ذوك األساس او ي ق مه اإلابضلان دولل  على اوكامان كااجب ددين 
م حاول إابضلة مشال 909/ه296وعي  اهنلاث اإلمامة او ساملة يف اته ت سنة  ،يف اوق آن

أف دقلا أن حيلاا إماماه  عقلادة أيب خزث عغل  ع  يوااف، وكنه  خس وا مي كة ابغاي اويت 
  .م968/ه358حاثعاا فلها اوفاطمل ن سنة 

ومل حياول اإلابضلان عي  ذوك إنشاء  ،ث دخ  اإلابضلان م حلة اوس دة إىل وقانا احلاض 
اويباس أمح  ع  عك  ه : أن على  ة كما ش حها أعاإمامة ج د ة وأنظمة م حلة اوس د

ا د فيان وه يكاهت  وحقاقه  جيميه  م  األلقلاء منه   اإلابضلة أن جيامياا وديلناا قائ  
ودايعها ع ن األلقلاء، دنبغ  هل  أن دزوث عيضه  عيض ا، وأن دشكلاا اجملاوس وايلل  عقل هت  

وأن دنف وا ك  ما دساطليانه م   ،وصلة الجماعلةوعبادة هللا، ك وك دنبغ  هل  أن دقلماا ا
 .1واجب عم  اوصاحل واحلللاوة دون اوش 

ويف أيناء عه  اوس دة لاحال اجملاميات اإلابضلة إىل منظمات ليم  س  ا وإلعقاء على وح ة 
ت م حلة اوس دة اويت ع أت يف مشال أف دقلا عي  وع وك أدّ  ،اجملامع ولياول  امل ثسة اإلابضلة

زرمة اإلابضل ن يف ابغاي إىل إنشاء نظام اويزّاعة، وها يف كثري م  نااحله دشبه منظمة ه
 . 2شلاخ اوبص ة يف يم  جاع  ع  يد  وأيب عبل ة ع  مسل  ع  أيب ك رمة

فف  ك  جتّمع إابض  كانت لشك  هلئات عزّاعة ولهامام عشؤون اوناس، وه  هلئات كان 
، ذوي اوصفات اخلاصة وملهمات خاصة اجملامع، م  دنبغ  أن لاشك  م  خرية اوناس يف

وإلمام يف حك  اجملامع ه  خلل عه  اوكامان، متاثس هلئات اويزّاعة اوسلطة اوكاملة اويت و 
لزال ه ه اهللئات من  أتسلسها يف مشال  وال ،اإلابض  يف شؤونه او دنلة واالجاماعلة

جملامي ن اإلابضل ن يف جب  نفاسة )ولبلا( أف دقلا، وخاصة يف واد مزاب )الجزائ (، أما يف ا
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وسناناول نظام اويزاعة وأصاوه  .1ت  أيناء احلك  اويثماينوجزد ة ج عة )لانس(، فق  ُحلّ 
ويبه يف اجملاميات مه  وأنظماه يف دثاسة لفصلللة إبذن هللا لياىل، ملا و وك اونظام م  دوث 

 اإلابضلة وح كة اوايلل  واورتعلة فلها. 

 عه  اوكامان دكان على اإلابضلة أن ديلشاا يف ظ  اوطغاة، وق  وضيت و وك وك وك يف
أصال ميلنة وإلابضلة عشأن علقاهت  ابوطغاة يف عه  اوكامان، واملب أ او ئلس  ها أن 
اإلابضلة ال دنبغ  هل  أن دق ماا أي ميانة ولطغاة يف حكمه ، وال جياي هل  اسالم أي 

 مناصب يف عه ه . 

ساثناء هل ه اوقاع ة ها أن أعضاء اجملامع اإلابض  املي وف ن مبياثضاه  ولطغاة إذا  ووك  اال
كان هل  أن داسلماا املناصب يف   ؛كان عاسيه  أن أيم وه  ابملي وف وأن دنهاه  ع  املنك 

 ن ع  اوغنائ  واوقضاء أو وأن دكاناا مسؤوو ،وهل  أن دقادوا اوقاات يف الجهاد ،ظ  اوطغاة
جاع  ع  يد  وش دح اوقاض  واحلس  اوبص ي،  يف ه ا املاقف دابع اإلابضلة، مث َ و  ،اوفااى

ووكنه  لسلماا املناصب وفقا   ،فهؤالء اويلماء اوكباث مجليا  ع فاا مبياثضاه  حلك  اوطغاة
 ولش دية، وع م اخلشلة م  أح  يف مماثسة اوي اوة. 

، فللس هل  أن داسلماا أي منصب وإذا مل داحلى األعضاء عنفس اوصفات اويت سبق ذك ها
ع  اوساق، أو اوش ط أو  ون إىل اوناس، كاملسؤوولةؤ   ابملصلحة اويامة؛ ألهن  ق  دسلداص

، على أن هناك وظائف ميلنة رمك  هل  أن دقاماا هبا كاآلذان وإمامة اوصلة ... إخلاحلسبة
 واخلطبة يف املساج  واوايلل  يف امل اثس. 

يم  فلها اوطغاة إىل إك اه اإلابضلة على اوكلم أو اواص ف عيكس وهناك حاالت حم دة د
مياق اهت ، فف  مث  ه ه اوظ وف دسمح امل هب اإلابض  أللباعه أن دساخ ماا "ثخصة" 
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خاصة يف ظ  مب أ اواقلة او دنلة واجنب عقاعة املات، وذوك كله ابولسان فقط دون 
 .1اإلرمان عه

هاث خلل ثمضان أو أن أيكلاا امللاة واو م وحل  اخلنزد ، وعاسيه  أدض ا أن أيكلاا يف اون
وإذا كانت اويقاعة مثل  سجن ا، وها دي فان أهن  و  رمالاا يف  ،وذوك واجنب عقاعة املات

اوسج  م  الجاع أو اويطش، أو أي عقاعة أخ ى قاسلة، فللس هل  أن دسافل وا م  ه ه 
 .2فقط يف حال جتنب املاتألهنا ش علة  ؛ب اوسج او خصة اخلاصة واجنّ 

ووا اناهى هب  ذوك  حىت ،على أن هناوك يف ك  حال أعماال  ميلنة ال جياي هل  أن ديملاها
أو لسلل   ،إىل فق  حلاهت ، كقا  اوربيء أو االساللء على أملك اوناس، أو ه ثها

 .3ها جنس أو أك  وش ب ما ،أو اثلكاب اوزان ،أو ش ب اخلم  ،أسلحاه  ألع ائه 

ومع أن اإلابضلة اعاربوا أن اويلش يف ظ  اوطغاة يف عه  اوكامان مش وع ا، فإن املاقف 
وم  انحلة  ،املفض  ألعضاء اجملامع اإلابض  ها االعاياد ع  اوطغاة وع م لق مي ميانة هل 

أخ ى، فإن على اإلابضل ن أن دقلماا صلة الجمية مع اوطغاة، وأن دنضماا إوله  يف 
أن دالقاا  ك وك جياي وإلابضلة ش ع ا،لة ولمحافظة على اوصلاات الجماعلةاوصلاات اولام

 .4ه  أعطاه  إايها، وكنه الجياي هل  طلبها منه  اهلبات م  اوطغاة إذا ما

أن لكان هل   ؛وإىل جانب ذوك، جيب على اإلابضلة ووا كاناا ديلشان يف ظ  اوطغاة
سلمة جماميه ، وولمحافظة على لياول  منظماهت  اخلاصة ولهامام عشؤوهن  وولاخطلط و
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خصامه  اوكبرية، ووقص   م هبه  وعكلم آخ ، ملنع اإلابضلة م  او وابن يف جمماعة
 .1االساي اد مل حلة اوظهاث

  :عن اإلابضية فرق منشقة 

فق  قال  ،وق  يبت على أن أه  خلف ج ي ع ن اإلابضلة كان يف عه  " أيب عبل ة "
فأعي ه   ،ومل دامك  م  إقناعه  ،: عطلة، أعا محزة، وغللن ابوق ثيلية م  يملئه وه 

وكان ه ا  ،منه  وانقطيت اوصلة علنه ، فانضماا إىل ف ق أخ ىلربؤوا اإلابضلة عنه ، و 
وها عباثة ع  أشخاص كاناا ألباع م هب مي ن، ث خط  هل  فاناقلاا  ،اخللف ف داي  

 .عابيلاه  غلى م هب دنسج  مع مياق اهت 

سه  ع  صاحل، أعا املي وف شيلب ع  مي وف، : وخاوفه ك وك جمماعة م  للمل ه ه 
وانظ ه  واساطاع  ،اويزدز، وأعا املؤثخ عم  ع  حمم  اوساس  يف مسائ  هللا ع  عب  وعب 

أن دقنيه  ابو جاع ع  دعااه  واوااعة ع  أقااهل ، ف جياا وك  عي  وفاله عادوا إىل ما 
وق  فق ت احل كة اإلابضلة مباله قلادة قادة حافظت على وح ة احل كة  ،هعاه ومتسكاا عادّ 

وأّمنت ق اثات حامسة حال املسائ  اويت كانت لنشأ ع ن احل ن واآلخ  ولاسيه احل كة، ووك  
او علع ع  حبلب او ي خلف أاب عبل ة عصفاه قائ ها او دين، أخفق يف كسب او ع  وه 

 .2ويف ه ه اوفرتة ع أ ظهاث اوفئات اإلابضلة املنشقة ،هواوقبال عه م  قب  مجلع مياص ل

سات ع  اإلابضلة مبحث مساق  ع  وق  ذك  او كااث عم و خللفة اونام  يف كااعه دثا
وع ض وجهات نظ ه  األساسلة وفه  طبلية اخللف ع ن  ،""ف وع امل هب اإلابض 

 اجملماعات اإلابضلة: 
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 اواهبلة. .1
 اونكاثدة.  .2
 اخللفلة.  .3
 نلة واويمريدة. احلسل .4
 اونّفايبة. .5
 اوسّكاكنة.  .6
 اوف يبة.  .7

قال او كااث عم و اونام : "ودب و م  او ثاسة اوساعقة  ،وعي  دثاسة مفصلة ع  ه ه اوف ق
أن اجملماعة اإلابضلة األه  عي  اواهلبة ه  اونّكاث واوفئات األخ ى مل ل م طادل ، فما 

 حلايل يف جزد ة ج عة عاانس ويف يواثة يف ولبلا". عقلت فئة اونّكاث ماجادة حىت ع ادة اوق ن ا

واويلقة اوااثخيلة ع ن اوفئا ن ه  علقة عغض وع اء، حىت أن احل ب كانت لقع علنهما، ووا 
ه ه ه  اوفئات اإلابضلة اويت  ،أهنما حاوواا يف عيض احلاالت أن ليلشا ميا  يف سلم

ضلة لنظ  فئات أخ ى مل لك  مي وفة ووك  مصادث غري إاب ،ع فها املؤوفان اإلابضلان
واحملام  أهنا فئات أتسست يف امل حلة األوىل م   ،ولمصادث اإلابضلة األوىل يف مشال أف دقلا

 .1ث للشت يف وقت ابك  ،احل كة يف اوش ق

وخلصة م   ،ميم  ع  ف ق اإلابضلة عش ء م  اوافصل  وق  حت ث اوشلخ عل  حيىي
 فلما ع ضناه ساعقا  ع  ه ه اوف ق، داضح ما أييت:  قال: "وابواأم  ،وص  إوله

: ف قة مساقلة هلا مقاالهتا اخلاصة هبا فه  ولست ف قة م  ف ق اإلابضلة أو النك ار -أ
 وإمنا ه  ف قة م  ف ق املسلم ن عامة.  ،جزءا  منها
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وو وك  ،: مها أق ب إىل أن لكاان ف قا ن خاثجلا ن ع  اإلسلماحلسينية والسك اكنة -ب
فيلى ثأي م  حك  عللها ابونفاق  ،داخلا ن يف حساهب  ا وساا م  اإلابضلة، والفهم

 اإلابضلة.وولس حتت عناان  ،فهما داخلاان حتت اويناان اويام " اإلسلم "
عاملان : ولساا ف قا ن مطلقا ، واوياملان اول ان لناسبان إىل امسهما مها الفرشية والنف اثبة -ج

ء يف مسائ  اجاهاددة ف علة مما دقع يف مثله اخللف ك  م  علماء اإلابضلة هلما آثا
داع  ديارب م  عم  عفاااها ف قا ن م  ف ق  وال ،فل داع  ديارب إمام ن وف قا ن ،دام

 اإلابضلة.
ألباع يعل  سلاس  اثث على او ووة والبيه انس يف ياثله مما دقع مثله يف ك  : اخللفية -د

او د  ومل دي ف عنه مقاوة، ماع ا، مطاوباه  ومل داي ض ملسائ  ،يمان ويف ك  مكان
أن اعاباث ألباعه ف قة م   ابساقلل اوناحلة اويت ها فلها ع  لبيلة او ووة، وال شك  

، ق  ديارب ها وألباعه فئة وف قة م  اإلابضلة خطأ اتثخي  إماما   اواعاباثه ه ،اإلابضلة
 حىت اناهى أم ه، ما وقع ابوفي ه ا  جاع إىل نظام او ووة أو لقال ، ابغلة لطاوب ابو

 رمك  أن دكان. أما أن ليارب ف قة واعاباث ألباعه  ف ق ا، فه ا مامل دك  وال

أعا ها مامها احلقلق  اث ف قة م  ف ق املسلم ن يعلمها وإواخللصة م  ه ا كله أن اونكّ 
اثها املي وف شيلب ع  مي وف، واحلسلنلة واوسكاكنة ف قاان خ جاا ع  اإلسلم إبنك

ولسنة واإلمجاع، وإبنكاثها واجاب اإلرمان ابو س  واألنبلاء وامللئكة والجنة واوناث ووجاب 
، وإن اخللفلة ولست ف قة ددنلة وإمنا ه  فئة ابغلة د أسها يعل  )ملسو هيلع هللا ىلص(مي فة سل ان حمم  

إمنا  ،غلا نفللساا ف قا ن ددنلا ن وال فئا ن اب ،سلاس  وولس إمام ا ددنل ا، وأما اونفايبة واوف يبة
مها جمماعاان م  اوناس أخ وا أبقاال ألح  عامل ن م  علماء اإلابضلة يف مسائ  م  

 .1اوف وع اوفقهلة"
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 املبحث الثاين

 تفسري بعض أحداث التاريخ اإلسالمي عند اإلابضية

ولباد   الخالف األنظاثنظ  ا  ؛وناس يف لفسريها، وحت د هااألح اث اوااثخيلة خيالف ا إن  
 وغري ،أو وضعر  ،اويقال، واعاماد اوباحث ن على امل اجع ما ع ن صحة يف او وادة، أو ضيفر 

  .ذوك م  املؤي ات

 ،لها ج اٌل وخلفويف ه ا املبحث حناول أن نناقش األح اث اوااثخيلة اويت ح ث ف
هللا عّز وجّ ، واوبحث ع  احلقلقة واواصال إىل اوصااب ما اساطيت  ىواضيا  أمام  ثض

ة يف األح اث املايلقة ابوصحاع اصة  هلل إبذنه سبحانه ولياىل، وخ إىل ذوك سبلل ، ماج دا  
 ثض  هللا عنه .

ُفااَوإلَذا قُ ل ُا   فَاع  ل ﴿ :قال لياىل ولُك   َوص اُك  علهل َوَيل ُك    ُواا َوَوا  َكاَن َذا قُ   ََبٰ َوعلَيه  ل اَّلل ل َأو  ذَٰ
 . [152: األنعام] ﴾َل َك ُ ونَ 

و قلس طل ُشَهَ اَء َّللل ل َوَوا  َعَلٰى اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ُكانُاا قَ ا امل َن ابل ﴿ :وعقاوه سبحانه لياىل
ُك   َأول ا َق  َ عل نَ أَنُفسل ََاٰى َأن َفَل لَ ا بل  ري ا فَاَّلل ُ َأو ىَلٰ هبللَماإلن َدُك   َغنللاا أَو  َفقل  و َااولَ د  ل َواأل  ُياا اهل 

َا لَ ي   لَ ي  لُواا  . [135النساء: ] ﴾َمُلاَن َخبلري اَوإلن لَ ل ُاوا َأو  لُ ي  لُضاا فَإلن  اَّلل َ َكاَن مبل

و قلس طل اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ُكانُاا قَ ا امل َن َّللل ل ﴿ لياىل:ويف قال هللا  َواَل جَي  لَمن ُك   َشَنآُن   ُشَهَ اَء ابل
َاٰى َوال  ُقاا اَّلل َ اع  لوُ  ا مر َعَلٰى َأال  لَ ي  لُوااق َ  َا لَ ي َمُلانَ إل  اا ُهَا أَق  َ ُب وللا  ق    .[8املائدة: ] ﴾ن  اَّلل َ َخبلرٌي مبل
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 :الصحابة عند اإلابضي ةأواًل: 

أّن او عادة اويت سّلطها املغ ضان على اإلابضلة واإلشاعات اويت  د ى اوشلخ عل  حيىي ميّم 
 دطلقاهنا ياعمة  أن اإلابضلة دك هان اوّصحاعة أو عيض اوصحاعة، ّث ماقف عيض املاط ّف ن

مما سه  كلمات انفلت  ؛احّ ي وثّد اوفي  يف مااقف إح اجم  اإلابضلة واساجاعاه  ول
كّ  ذوك دقاض  أن ني ض ه ا املاضاع وناضح ثأي اإلابضلة احلقلقّ  فله   ،منه  أحلاان  

  .عيل ا  ع  اإلشاعات واواطّ ف

لها ابس  عزاعة عين د ّد ف ،جاء يف ثساوة أليب مه ي علسى ع  إمساعل  شلخ اويزاعة يف حلنه
ثضاان هللا  - فنب أ مبسأوة اوصحاعة :يتعل  ع  أيب احلس  اوبهلايل ما أي مصيب على أيب

وذوك قاوك علغنا عنك  أنك  لبغضان عيض اوصحاعة، فلا سبحان هللا: كلف  - علله 
نبغض اوصحاعة مع وثود اونصاص يف فضائله  واوثناء علله  كاااب  وسّنة  أيَب هللا ذوك 
واملسلمان، ع  ه  عن ان يف احلاوة اويت ذك ه  هللا عللها م  اوي اوة واونزاهة واوطهاثة واوثناء 

 وامل حة: 

ُناَن ُكناُ ﴿ :قال لياىل َها َن َع ل او ُمنَك ل َولُ ؤ مل و َمي ُ وفل َولَ ن      َخري َ أُم ةر ُأخ  لَجت  وللن اسل أَت ُمُ وَن ابل
َّلل ل   . [110آل عمران:]﴾ابل

ولَك َجَيل َناُك   أُم ة  َوَسط ا﴿ :قال لياىلو    .[143البقرة:]﴾وََك َٰ

نَ ُه    حمَُّم ٌ  ث ُساُل اَّلل ل ﴿ :وقال لياىل اُء َعَلى او ُكف اثل ُثمَحَاُء عَ ل      .[28]الفتح:﴾َواو  لدَ  َمَيُه َأشل  

هللا ق  اخااث يل  إنّ "إذ قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وه  ابحلاوة اويت وصفه  هبا  ،وغري ذوك م  اآلايت
 .1نة هللا وامللئكة واوناس أمجي ن"أصحااب  فجي  منه  أصهاثا  وأخااان ، فم  سّبه  فيلله وي

                                                           

 .303ص  ،، اإلابضلة ع ن اوف ق اإلسلملة عل  حيىي ُميم 1  



 

102

فلا أنفق أح ك  م ء األثض ذهبا  ما علغ مّ  أح ه   ،ال لؤذوين يف أصحايب"وقال أدض ا: 
  .1"اقا وا ابو د  م  عي ي"وقال أدض ا: ، "وال نصلفه

عللك  عسنيت وسنة اخللفاء او اش د  م  عي ي، وغري ذوك "ة واوسلم: وقاوه علله اوصل
م  امل ح واوثناء علله ، اوله  يدان حبه  واحش ان يف يم هت ، اي أثح  او امح ن، ع  هل  

ووزماا اوسبل  األثشَ ، فله  أئمة اوسناء وجنام  ،وسلكاا اوط دقة األقص  ،اوسهُ  األوف 
اث اإلسلم، وكلمه  حكمة، وسكاهت  حّجة، وخماوطاه  غنلمة اهل ى، وأعلم او د ، ومن

 .2"واالسائناس هب  حلاة، واالقا اء هب  جناة، ودٌ  ولزائغ ع  ط دقه  او اغب ع  سبلله 

دنهى م  دنك  ما  - ثمحه هللا -ودضلف أعا مه ي إىل ه ا اوكلم ما دل : "كان أيب 
 عنه  وثمحه ، فه ا اعاقادان يف اوصحاعة ج ى علنه  إال م  د ك  عنه  خريا ، ثض  هللا

 .3ثض  هللا عنه "

 د ك  أعا اويّباس او ثجلين يف كااعه اوطبقات ما دل : و 

 ، وأفضللاه  أشه  وأمساؤه  ومزاايه  أظه ،)ملسو هيلع هللا ىلص(اوطبقة األوىل: ه  أصحاب ثسال هللا 
ه  يف او واود ،   م  سريه  وأخباث ألهن  ثضاان هللا علله  حتصّ  ؛فل حيااج إىل لسملاه 

وم  آاثثه  حمفاظا  يف ص وث او اود ، ما أغىن ع  لكلف لصنلف واناحال أتولف وحسبه  
او د   ث ،أفض  أميت ق ين" :)ملسو هيلع هللا ىلص(وقاوه  ،"ال دشقى م  ثآين": )ملسو هيلع هللا ىلص(ما قال ثسال هللا 

فاعل  أن م   ،وأحاددث كثرية يف فضائله ، فإذا يبت ه ا ،ث او د  دلاهن " ،دلاهن 
ومنه   ،عة م  مل خياوفنا يف لق رمه  خماوف، فق  اماألت ع ك  فضائله  اوصحائفُ اوصحا
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يف مجلة  - علله  هللا ثضاان - وه  عن ان ،م  مل دن   حظا  م  اإلنصاف عن  أه  اخللف
 .1األكاع  واألسلف

كما دقال أعا او علع سللمان الجللين: وأما اإلنكاث على عيض اوصحاعة فك ب وف دٌّة 
على سل ان حمم   وه ه كلفلة صللنا على اونيب علله اوصلة واوسلم: اوله  ص ّل  ،للناع

كما صللت ،املؤمن ن وذثداه وآل علاه أمجي ناونيب األمّ  وعلى آوه وأصحاعه وأيواجه أمهات 
على سل ان إع اهل  وعلى آل سل ان إع اهل  يف اويامل ن إنك محل  جمل . فم  حسنت شلماه 

داء احلس  واوبغض واوغلبة، إذا أتم  ه ه اويباثة وفه  ميناها جي ها شاملة  وك   وسلل  م 
أَُوُك   َعَلل هل َأج   ا إلال  ﴿ :صاحبر وآل ويوجةر وذثدة ق دبةر أو عيل ة الباعا  وقاوه لياىل ُق  ال  َأس 

وفّلنا مبا أم   -واحلم  هلل –  واملاّدة اوصلُة واورتّح ، وحن ،[23 ]الشورى:﴾او َمَاد َة يفل او ُق  ََبٰ 
هللا عه، والجّهاُل املاشّ قان عسى هللا أن د محنا ودكفلنا شّ ه ، وشّ  أنفسنا وشّ  اوقام 

  .2اوظامل ن

وق  نظَّ  أعا حفص عم و ع  علسى اوان مرييت قصل ة  طادلة نقاطف منها األعلات اخلاّصة 
 ابملاضاع، ورمض  يف ذك  األقاال إىل أن دقال:

 ساى أّن ما ع ن اوصحاعةل ما ج  ى
 

 ف     إّن اوام     اس اوي      ث يف ذاك أس     ل ُ  
 ف ي فنٌت ق   ح اث فله ا ذوو اونه ى 

 
 وأش      ك  وج      ه احل      ّق فله      ا عل      له ُ  

 و        وك ك         اون       اس فله       ا لاّثط       اا 
 

 وال ف ق       ة م         ذي اواقلي       ة لس       ل ُ  
 فك       ت د       ى لص      ادب ثأي مجاع      ةر  

 
 ودق      ح يف األخ      ى عن     ادا  ودش     ا ُ  

 يف اوّش   لخ ن ابإلف   كل عص   بةٌ  لق   ّالَ  
 

 وحل                   ة فل                  ه أانس لكّلم                   اا 
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 ورمض  يف ذك  األقاال إىل إن دقال:

 ف    إن كن    َت ذا ح    زمر وثم    َت س    لمة  
 

 عل          امر ع          ه عن            امله          لم ل لق           مُ  
 ف       إاّيَك إاّيَك اوايص       ُب خ       اَف أن 

 
 ل         نقص إنس         اان  و          ى هللا دك          مُ  

 وال لق    ُف أم     ا  وس    ت ليل      علم    ه 
 

 ف                  اوااّقُف أس                  ل ُ وال لاه                  اث  
 وق       ف عن         هن        ل اهل       امش ّل وأم        له 

 
 وال ل                ُك واّثاب  ع أد                كل حتك                 ُ  

 ورمض  يف لاكل  ه ا امليىن إىل أن دقال: 

 ل        ّح  عل       له  وأثض ع       نه  فإمّن       ا
 

 حق         اقه  حم         ض او ض         ا واو         رّتُح ُ  
 فق         وثدت ف       له  آاثٌث لياثض       ت 

 
 طااه ه            ا أم             ا اخلف              ُّ فم             به ُ  

 ٌث ويلّ       هاوق        ص       ثت م      نه  أم      ا  
 

 هل       ا حكم       ٌة جمهاو       ٌة و       لس لفه        ُ  
وأن هللا مل دؤاخ ه   ،داسف علله اوسلمسل ان عقصة  ورمض  يف لاكل  ه ا امليىن حماجا   

علله  وعلى نبلنا حمم  اوصلة  ،وك هب  على أعله  ،إبق امه  على قا  أخله  داسف
 :1واوسلم، ودقال

 فق           ق         ال خ         ري ولك           مادح          ا
 

 م                     اه اها                       دا ُ ف                     أدهُ  البيا 
 كم      ا ق      ال م        إث اواق      اع حم       ثا   

 
 وكّف          اا مق          اال  إّن إو          له  وص          ل ا ُ  

 وج                    اءت ثواايٌت أبّن قا                    لله  
 

 وق                       الله  يف جنّ                       ةر دا                       نّي ُ  
فم        ا علّ        ُة اوّاخص        لصل واواص        ُف  

 ش                                                                                                                                         ام ٌ 
 

 2حبملا                  ه  واو                ااثداُت لُيم                  ُ  
 

                                                           

 .305ص  ،، اإلابضلة ع ن اوف ق اإلسلملة عل  حيىي ُميم 1  
 .305ص  ،قامل جع اوساع2  



 

105

فلما أمتمت أخ   ،طفُت ابوبلتوقال أعا حيىي يك اي ع  دانس اوف سطائ : كنت يف احلج ف
ثج  عل ي فأخ جين م  اوناس، فسأوين ع  عل ، فقلُت: فاثس املسلم ن، قال  املش ك ن، 

 .1ووه فضائ  ،واع  ع  ثسال ثب اويامل ن

ها على عيض م  لناول اإلابضلة اوقاس  املصييب يف ثساوة د دُّ فل وقال اوشلخ حمم  ع  أيب
 ض املصييب عقل ة اإلابضلة ويف آخ ها: ون د  هلل لياىل ابلّباع  وق  ع ،يف الجزائ  عغري احلق

وما علله اوصحاعة ثض  هللا عنه  م  املهاج د  واألنصاث  )ملسو هيلع هللا ىلص(حمم كااعه والّباع سنة نبله 
واعاقادان يف اوصحاعة ثض  هللا عنه   ،واوااعي ن واتعي  اوااعي ن هل  إبحسانر إىل دام او د 

فه ا اعاقادان وعلله  ،هللا وحزعه أال إن حزب هللا ه  املفلحان أهن  ع وٌل وأهن  أوولاء
اعامادان، فاهلل ثعنا وحمم  نبلنا واوق آن إمامنا، واوكيبة قبلانا واوصحاعة ق ولنا، وق  م حه  

 عيضه  خصاصا ، ث األحاددث يفهللا يف كااعه يف غري ماضاع، ث د ك  اآلايت اويت نزوت 
ث دقال: يف  ،ث األحاددث اويت وثدت يف عيضه  خصاصا   ،اويت وثدت فله  عماما  

أحاددث كثريةر يف عمامه  وخصاصه  ثض  هللا عنه  نسأل هللا لياىل أن دثبانا على 
فإن هللا طه  منها أد دنا وحن  نطه   ،وأما ما وقع علنه  م  احل ب ،ط دقاه  والباع مسريهت 

كاا إذا ذُكلَ  أصحايب" )ملسو هيلع هللا ىلص(منها أوسنانا وقاوه   . 2 "فَأمسل

ه على األسااذ حمم  ع  عقل  اويلاي ما : يف ثدّل اطفلشوقال اإلمام أعا إسحاق إع اهل  
فق  جاء يف ثساواه اوصغرية: اونق  الجلل  ولياب الجمل  ما دل : أما ما  ،دشبه ما سبق

ودقال يف نفس  .يعمت م  شا  أه  االساقامة أليب احلس  عل  وأعنائه فمحض اخالق
لشهل ا، ومها دنطبقان على ك  ون لطبلق حكم  اواالدة واورباءة ال ااب واألصحاب داح ّ اوك

 ف د مهما عظمت منزواه مامل دك  م  امليصام ن وال ميصام إال اونيب أو او سال. 
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وإثاقة دمائه   ،أما اوصحاعة فله  مزدة عظلمة وه  مزدة اوصحبة واو فاع ع  أفض  اخللق
فلخااث اوكف ع  للك احلاادث املشؤومة. ودقال عي   ، لياىليف سبل  إعلء كلمة هللا

املخط  منه  ع ون اوشا  واوثلب عي  اواثبلت  ،وأدضا  ال غباث على م  ص ح خبطأ أسط :
 .1م  ذوك واواب ن وإن أمسك ويمام األحاددث اوااثدة فله  ول ك األم  إىل هللا فها حمس 

داما  م  األصحاب شا  وال طي : اوله  إال م   : ومل دك نفسه اوكااب ودقال أدضا  يف
 .2عي  اوغلة وه  أف اذ ال خيلا منه  وسط وال شيب

عسنا ن،  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال قطب األئمة يف أمري املؤمن ن عثمان ع  عفان: وو  قب  ثسال هللا 
قال ثسال هللا  ،ثقلة وأم كلثام عي  ثقلة )ملسو هيلع هللا ىلص(ووقب ع ي اوناثد ، ألنه لزوج عنيت ثسال هللا 

: وا أن يل أثعي ن عنا ا وزوجاك واح ة عي  واح ة حىت ال لبقى منه  واح ة، وقل  )ملسو هيلع هللا ىلص(
وذك  قطب األئمة يف أمري املؤمن ن أيب احلس  عل  ع   .3ألنه ك مي يف الجاهللة واإلسلم

وه عق  وعل   ،أيب طاوب: وها م  شه ، وال حيااج إىل ذك  فضائ  م  نسب ويه 
 .4وشجاعة وع ل

ة ثض  هللا عنه  عّلق يف اوصحاع ةميم  أقاال علماء اإلابضل ك  اوشلخ عل  حيىيوعي  أن ذ 
ه ولصحاعة ودفاعه عنه  ووضيه  يف املكان قال ليللقا  نفلسا  ظه  فله حبّ نعلى للك او

اولئق هب ، وانقش عيض فق ات األئمة او د  دافياا ع  اوصحاعة فقال: أثد  أن نياد ميا  
 اوساعقة. ونناقش عيض اوفق ات 
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أما أعا مه ي كان شلخا  وليزاعة، وق  نفى ثساواه أنه عيثها عي  أن وافق عللها جملس 
فق  قال يف او دباجة ما دل : فم  عزاعة عين مضاب حفظه  هللا لياىل وثعاه ،  ،اويزاعة

 احلاض  علسانه واوغائب حباوه إىل اوشلخ املك م اواجله امليظ  اع  عل  ع  اوشلخ أيب احلس 
أن اويزاعة ه  اهللئة او دنلة اويت متث  اإلابضلة وثأدها  عل  اوبهلايل، سلم عللك وال شك  

عيض اوناس  إذا ف ض أن ش    ،يف أدة قضلة ها او أي او مس  أو او أي امليام  ع  اإلابضلة
على هتمة وإلابضلة عبيض اوصحاعة، ودفاع  واو ساوة كما ل ى ثدّ  فخاوف يف للك اوقضلة.

 ،ولربئة وإلابضلة م  للك اواهمة اوشنلية وإدضاح ملاقفه  ،اوصحاعة ثضاان هللا علله ع  
 .1وعلان أبهن  دضيان كافة اوصحاعة يف املقام او فلع او ي اخااثه هللا لباثك ولياىل هل 

 ،فق  وثدت يف أمريي املؤمن ن عل  وعثمان خاصة ،وقال: وأما كلمات اوقطب وأيب حيىي
ه إىل اإلابضلة يف ماضاع اوصحاعة إمنا د وث حال اإلمام ن ولغط او ي داجّ وأكث  اوشغب وا

ه  اساي اض  عه مناقشة ه ا املاضاع امل دا ّ  اوو وك فإنه مم ،اويظلم ن واوصه د  اوك رم ن
ه على اوشلخ كثري م  املناقشة اوقلمة اويت ج ت على قل  اوشلخ سيل  اوثياثديت يف ثدّل 

فق  انقش اوثياثديت فله ماضاع اوصحاعة ال سلما ماضاع  ، مصطفى ع  كام  اوط اعلس
 .2اوصه د  اوك رم ن مناقشة ثائية

حلث قال اوثياثديت يف كااعه "املسل  احملماد": واويجب ك  اويجب مما نسبه اع  كام  ع  
 مصطفى إولنا جتاهل  ولسلطا  وظلما  وشاما ، حىت أطال سنان وسانه وقال: كف وا علل ا يوثا  

أهن  ع ول ألقلاء،  - ثض  هللا عنه  -عزوثه وهباانه، مع أن اعاقادان يف اوصحاعة  هبااان  و 
ع ثة أصفلاء، ق  اخااثه  هللا م  ع ن األانم وصحبة نبله علله اوصلة واوسلم. وعي  سطاث 
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، او ي مل دسج  )ملسو هيلع هللا ىلص(دقال: وكلف جياي مل  دؤم  ابحل  او ي الدنام، أن دكف  صه  نبله 
 .1قط وألصنام

 ،وعي  أن د ك  ع د ا م  اآلايت اوك رمة اويت قل  إهنا نزوت يف اإلمام أو يف آل اوبلت
 وك وك األحاددث اوش دفة واآلاثث املأياثات، او اوة على فضله عمام ا وخصاصا  وكلف ال؟

وق  كان أفصح م  لنفس ولل، وأكث  م  شه  اونجاى، ساى األنبلاء واونيب املصطفى، 
طافحة  - وهلل احلم  -لا ن، فه  داايده أح  وها أعا اوسبط ن؟ مع أن كابنا صاحب اوقب

 .2ابو وادة عنه وابوثناء علله

أبعلات م  دداان  (نزهة األددب وثحيانة اولبلب)ث اساشه  مبا كابه اوب ث اواليت يف كااعه 
 اواليت منها: 

 واعناه          ا يوجه          ا او س          ال عن          ت
 

 فش                ثناها ق                 وبل               ت أه                 
 او            اليت عطل            ب اإلو            ه ثض              

 
 عناه                  ا ومل                    مجلي                  ا هل                    

 : ث اساشه  أبعلات وإلمام احلض م  منها 

 ق    ائ  اول    ام اوق     ى أم يف ك    ان  عل    ى
 

 اوي    زائ  ماض      األش     اف م      أغ      
 ومنص    ب اونج    اث ص    ايف عنص      و    ه 

 
 وف           اط  عل             ف ع             يف لي           ّ ق 

 نها:وأوثد أعلاات  أليب حفص عم و ع  علسى اوان مرييت اونفاس  م 
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 هط         وغل       ث م       ا واوص       حب آو       ه 
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 والج     امع واوف     اثوق اوص      دق س    لما
 

 اوبط                          واوش                        ه  اوق                        آن 
  

: فإذا لق ث يف يتوعي  ذوك، نق  فصل  ثائي ا يف املاضاع ولشلخ أيب ساة ننق  منه ما أي
ح وك ما اسا ولنا عه ونقلنا، علمت منه أن اوايللق مبا شج  علنه  ضذهنك ما حكلناه، والّ 

ف وفضال مل  ال ديل  ذوك، حلث كان مما دسع جهله وق  ثضاان هللا علله  أمجي ن، لكلّ 
وج  يف اإلع اض ع  ذوك سبل  منقال ع  اوي ول، فل  دبق يف حقه  حلنئ  إال الجزم 

ة ع وال دقا ى هب  كما نق  ذوك ع  او سال ابوي اوة ألصلها منه ، م  كاهن  كله  أئم
 .1واإلع اض عما شج  علنه  )ملسو هيلع هللا ىلص(

على م  داه   ميم  ح دثه ع  ثأي اإلابضلة يف اوصحاعة واو دّل  ث خا  اوشلخ عل  حيىي
اإلابضلة عبيض اوصحاعة أو عيض اوصحاعة عقاوه: وما أحسب مسلم ا رمال  قلبه ابإلرمان 

أن أدىن أووئك  وال شك   ،وصحاعة ط دقا  إىل قلبهرمك  أن جي  عغض أي شخص م  ا
ووا مل د لفع عه إرمانه  ،وأثفينا مقاما   الجمع منزوة ها أج  وأعظ  وأش ف م  أعلان منزوة  

م  أن داأدب مع  وحمبة أصحاعه وآوه أمجي ن، فل أق ّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وعقل له إىل حمبة ثسال هللا 
 له يف قاوه: إذا وصلا  أصحايب فكفاا. ودسامع إو ،(وسل  علله هللا صلى) ثسال هللا

م  أن نقا ي  أبح  اويناد فل أق ّ  . وإذا ل  "دعاا يل أصحايب"وقاوه صلى هللا علله وسل : 
عب  هللا ع  عم  حلث سئ  ع  أمري املؤمن ن عثمان ع  عفان  )ملسو هيلع هللا ىلص(عصاحب ثسال هللا 

ُا     م ا َوَوُك  َكَسَبت    َما هَلَا َلت  للل َك أُم ٌة َق   خَ ﴿ :وعل ، قال على اوسائ  قاوه لياىل  َواَل  َكَسب  
أَُوانَ   ، أو دسامع إىل كلمة أمري املؤمن ن عم  ع  عب [134]البقرة:﴾دَ ي َمُلانَ  َكانُاا  َعم ا ُلس 
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فقال كلماه اوناثانلة: للك دماٌء طّه  هللا منها  ،اويزدز ح ن سئ  عما شج  ع ن اوصحاعة
 .1أوسناناث هبا فل نلاّل  ،أد دنا

ث قال: فأصحاب ثسال هللا ه  أوولاء ك  مؤم  صادق، وه  أع اء ك  منافق، وكما ال 
ال حي  وه ك وك أن حياثب املسلم ن هب ، ودزثع  ؛حي  ملؤم  أن حيم  هل  ذثة م  اوبغضاء

اوفانة ع ن صفاف املؤمن ن ع عاى حمّباه  واوغرية علله ، وإذا كان املؤمن ن ع عاى حمباه  
وغرية علله ، وإذا كان يف املسلم ن م  أي م هب كان م  حيم  ألصحاب ثسال هللا وا

أو ألح ه  أي ميىن ال دللق جبلل م كزه  وش ف صحباه ، فإّن علله أن دطّه   )ملسو هيلع هللا ىلص(
قلبه ابوااعة واالساغفاث، وأن دغس  دنس اوبغضاء مبحباه  ووالداه ، فإنه ال أألم وال أش    

نسان داط ق إىل قلبه ش ء م  عغض َم  أحّبه هللا وثساوه قب  يلية كف اان  وميصلة  م  إ
  .2عش  ق ان  

أن  عل   ا  املفيت اويامل وسلطنة ُعمان: "وقال مساحة اوشلخ اويلمة أمح  ع  مح  اخلللل
فك  لضم  اوق آن يناء هللا  ،مطاها ى ثك شأوها وال رماطويمام اوصحاعة منزوة عاولة ال دُ 

اُء َعَلى ا ﴿حمَُّم ٌ  ث ُساُل اَّلل ل  لياىل:ما يف قاوه لياىل علله  ك و ُكف اثل ُثمَحَاءُ َواو  لدَ  َمَيُه َأشل  
نَ ُه    اَ ُغاَن َفض   عَ ل   ا دَ ب   َااان  لَ  َاُه   ثُك ي ا ُسج    َ  اَّلل ل َوثلض  لَماُه   يفل ُوُجا  ل  مّل  هلهل  مّل   أَيَ ل اوسُُّجادل سل

ول  اَ َاٰى     يفل اوا  ا ثَاةل َك َمثَ ُلهُ ذَٰ اَ غ َلَظ فَاس  ل ل َكَزث عر َأخ  ََج َشط أَُه َفآَيثَُه فَاس  َعَلٰى َوَمثَ ُلُه   يفل اإل لجنل
ُب اوزُّث ا  ُه  م غ فلَ ة   اثَ  َع ولَلغللَظ هبللُ  او ُكف  ُساقلهل دُ ي جل ن   َاتل مل  َوَعَ  اَّلل ُ او  لدَ  آَمُناا َوَعملُلاا اوص احلل

ا  . [29: الفتح]﴾َوَأج   ا َعظللم 

َ  اَّلل ل ﴿ لياىل:وقال  اَ ُغاَن َفض ل  مّل َااهللل   دَ ب   ولل ُفَق َاءل او ُمَهاجل لدَ  او  لدَ  ُأخ  لُجاا مل  دلاَيثلهل   َوأَم 
َااان  َودَنُصُ وَن اَّلل َ َوَثُساوَ  رمَاَن مل  َواو  لدَ  ل َ  أُووَٰئلَك ُهُ  اوص ادلُقاَن  هُ َوثلض  اَث َواإل ل بَ ا ُءوا او  
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ُ وَن يفل ُصُ وثلهل   َحاَجة  ممّل ا أُوُلاا َودُ ؤ يلُ وَن َعَلٰى أَ  هل   قَ ب للهل   حيُلبُّاَن َم   َهاَجَ  إلوَل هل   َواَل جيَل  نُفسل
لل  َوَوا  َكاَن هبلل   َخَصاَصةٌ  هل َفُأووَٰئلَك ُهُ  او ُمف  َواو  لدَ  َجاُءوا مل   ُحاَن َوَم  دُاَق ُشح  نَ ف سل

رمَانل َواَل جَت َي   يفل قُ ُلاعلنَ  إل ل َاانلَنا او  لدَ  َسبَ ُقااَن ابل ا غللا وّلل  لدَ  عَ ي  لهل   دَ ُقاُواَن َثع  َنا اغ فل   وََنا َوإلللخ 
ل ٌ   . [10-8احلشر: ]﴾آَمُناا َثع  َنا إلن َك َثُءوٌف ث حل

خري أميت "أنه قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(اع  مسيادر ثض  هللا عنه ع  اونيب  كما ثوى مسل  م  ح دث
ث او د  دلاهن ، ث جي ُء قام لسبق شهادُة أح ه  رملنه  ،اوق ن او ي دلاين، ث او د  دلاهن 

إىل ه ا املقام او فلع او ي ال  )ملسو هيلع هللا ىلص(.وال غ و يف اثلقاء أصحاب اونيب 1"ورملنه شهادله
واإلرمان عه  ،  هللا لياىل علقائه علله أفض  اوصلة واوسلمدزامحه  فله مزاح ، فإهن  أك مه

  ونص له والجهاد ميه واوالق  عنه، فكاناا ه  اوااسطة علنه وع ن أماه يف إدصال ه ا او د
إىل م  عي ه ، كما كاناا مؤهل ن عفط هت  اوزكلة وفطناه  اواقادة أن دكاناا دناعلع ومصاعلَح 

ولساه ي مبا دشعُّ م  أقااهل  وأعماهل   ،فق منه  م  عل ل لاي األمة مبا دا  ،ه ادة
  .2وأخلقه  م  حكمةر وه ادةر إىل اوص اط املساقل 

 :اجتهاد الصحابة عند اإلابضي ة .1

إن اجاه  فلما سبق ولصحاعة فله ثأي  ،ذهب عيض فقهائنا إىل أن اجملاهَ  م  ه ه األّمة
أن دسامسك ع أيل عيضه ، وها او ي  أن ال خي ج ع  آثاء مجلع اوصحاعة، ع  ال ع   

اناص  وه اإلمام اع  ع كةر يف جاميه؛ إذ عّلله عقاوه: ألن اوصحاعة ه  احلجة اواامة، أال ل ى 
ولَك ﴿أن هللا لياىل جي  شهادهت  على اوناس كشهادة ثسال هللا علله ، عقاوه:  وََك َٰ

اَعَلى اون اسل َوَدُكاَن او  ُساُل َعَلل ُك   َجَيل َناُك   أُم ة  َوَسط ا وّلَاُكانُاا ُشَهَ اَء   ،[143]البقرة: ﴾َشهلل  
 علله  مث  )ملسو هيلع هللا ىلص(فل جياي وقاع اخلطأ يف شهادهت  إذا كانت شهادهت  كشهادة او سال 
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نل َن نُ َاوّلهل َما﴿ لياىل:قاوه  للهل َجَهن  َ  َودَ ا بلع  َغري َ َسبلل ل او ُمؤ مل  َوَساَءت   لَ َاىل ٰ َوُنص 
ري ا  .[115]النساء:﴾َمصل

وع ّنَ اإلمام اوساملّ  يف  ،فإن اخلاثج ع  قال اوصحاعة مابع وغري سبل  املؤمن ن ،وهنا
جااابله، أن م لبة اوصحبة أتيت عي  م لبة اونبّاةل عن ما أنك  ما د عله عيض املاصافة أهن  

أنت ليل  أن اوصحاعة ه ه او عاى عقاوه: و  فق  ثد   ،ودصّلان وثاءه )ملسو هيلع هللا ىلص(جياميان ابونيب 
أك م اخللق على هللا عي  األنبلاء ومل لنق  ه ه او عاى ع  أح ر منه  مع ق ب اويه  وش ة 

عص ان: عص   )ملسو هيلع هللا ىلص(حاشاه  م  ادعاء ذوك، وق  مضى علله  عي  حمم   اوشاق،
ويف عص  االخالف  ،فه  يف عص  االساقامة مشااقان إىل ثؤداه ،اساقامة وعص  اخالف

 .1إىل حكمه، فما ثآه املشااق وال وقَله احملااجحمااجان 
وه ا ديين عل ثدب أن ولصحاعة ق ث ا عاول ا ومقام ا ثفلي ا، ال داطاول إوله املاطاووان وإن 

 . 2وج وا وع واا اونفس واونفلس

 :اإلابضيون ومواقفهم من األحداث الدامية والنزاعات بني الصحابة .2

: "وعي ما خلت اوق ون علله  ملفيت اويام وسلطنة ُعمانوها ادقال اويلمة أمح  اخلللل  
فإنه م  األسل  واألحاط أن لطاى صفحة أح ايه ، وللج   ،وانطات اويصاث عي ه 

األفااه، ولقطع األوس  عما شج  علنه ، فل د ك وا إال مبناقبه  ومآي ه  احلسنة، فإن ه ا 
ُا   هَلَا َما كَ ت  للل َك أُم ٌة َق   َخلَ ﴿ :او ي دقاضله قاوه لياىل أَُواَن  َسَبت  َوَوُك  م ا َكَسب   َواَل ُلس 

  .[134البقرة: ]﴾َعم ا َكانُاا دَ ي َمُلانَ 

: "ووك  او ي دعاان إىل أن ناي ض وبيض ما ح ث م  عيضه ، ونسا ّل  ودضلف قائل 
كثري ا أن   ها ،ولحقّل يف ذوك عنصاص اوق آن وأحاددث او سال علله أفض  اوصلة واوسلم
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مم  خاض يف ه ا مل دك  مساه ر فلما دقاوه أو دؤي ه عبصريةر م  اوق آن أو عبلنةر م  سنة 
، وإمنا كان فلما دقاوه ماأي  ا عياطفةر ثعناء ومن فيا  عياصفة م  اهلاى، و وك )ملسو هيلع هللا ىلص(او سال 

أغمض علنله ع  اوااقع األعلج وأصّ  أذنله ع  حجج اوش ع اويت لصخ األمساع، فك  جت  
يف كلمه  لربئة ساحة م  خ ج ع  اخلللفة اوش ع  وقص  اسالب اخللفة منه وحتادلها 

هان ما ص ث على هؤالء م  وك وك قال: "وق  جتاه  هؤالء املماّل  .1إىل ملكر عضاض"
على . مبا لاال  عنه م  األحاددث اوصحلحة" )ملسو هيلع هللا ىلص(احلك  ابوبغ  على وسان ثسال هللا 

فلها إال عي  اإلحاطة مبلعساهتا، واوايمق يف أعيادها، واونظ   ه ا، فاألماث جيب أال حيك 
  .2يف ع اايهتا ومآالهتا، واساحضاث حك  هللا وثساوه فلها

وو وك م  خلل ثجاعنا إىل ه د  املص ثد  اوكبريد ؛ أّي اوق آن اوك مي واوسنة اونبادة 
 ه : م  األخ  هبا يف االعاباث، و  اوصحلحة، وضحت ونا قضااي ال ع ّ 

: أن جل  اوصحاعة ها أفض  األجلال ابونظ  إىل ما كان داملز عه جمماعه  القضية األوىل
مع ما أك مه   ،م  ثساخ اإلرمان وصفاء اوقلاب وصلح اويم  واناشاث اورب وقلة اوفجاث

 .3واوالق  عنه )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عه م  وقاء ثسال هللا 

كغريه  ع ضة ولشلطان ووساوسه وع ضة فإهن    ،أهن  مل دكاناا ميصام ن القضية الثانية:
ولاقاع يف اوزو ، وو وك أقلمت علله  احل ود املش وعة يف اإلسلم كاوزان واوس قة واوق ف، 

 وإمنا اويصمة ولنبل ن وح ه .

ناط أبفياهل  خري ا أو ش  ا جزاؤه  اويادل يف او نلا واآلخ ة، فق  حظاا أهن  دُ  القضية الثالثة:
كما أهن  جمزدان على ذوك   ، هل  ومتكلنه إايه  جزاء ما فيلاه م  اخلرييف او نلا عنص  هللا
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أحس  الجزاء يف او اث اآلخ ة، ويف مقاع  ذوك دشمله  اوي ل اإلهل  فلجزون يف او نلا على 
ما د لكبان م  هاك حماثم هللا مث  ما جيزي غريه . وو وك مل ديفاا م  احل ود اوش علة، 

على غريه . وك وك دااجه إوله  اواعل  األخ وي كما دااجه إىل  فأقلمت علله  كما لقام
 سااه ، فه  يف غري مأم  م  اويقاب إن مل دااعاا مما ألاه.

املؤمن ن هل  يف هللا لياىل  ودشم  حبّ  ،أهن  يف حك  االصطفاء واواالدة القضية الرابعة:
م  اساقامةر أو ضّ ها فه   ابونظ  إىل عمامه ، أما أف اده  فريجع ذوك إىل ما دص ث عنه 

 يف ع ه  دياملان مبا دساحّقان، وإن مل دربّوا فك ت منه  داحم  لبية ما في .

كان دااىل م  داااله منه  حبك  اوظاه  عن ما لظه  هل    )ملسو هيلع هللا ىلص(أن اونيب  القضية اخلامسة:
اله مباجب إال إن أوح  إوله يف أح  عيلنه أنه م ض  عن  هللا، فلاا  ؛منه  االساقامة واورب

 ،ذوك والدة احلقلقة حبلث دقطع عسيادله ولكان والداه غري مناطة  مبا أيلله م  األعمال
 وإمنا ه  ميقادة على ما علمه قطيا  م  ثضى هللا لياىل عنه.

أن م  يبات والداه ابحلقلقة ديام  يف او نلا مباجب ما دص ث عنه م   القضية السادسة:
وإن عقلت  ،وال ليصبه والداه م  إج اء األحكام اوش علة علله ،اويم  كما دقاضله ش ع هللا

 .1والداه ثاسخة  ال دزعزعها ما ص ث عنه م  عم 

ضح يل ابو جاع إىل نصاص اوكااب واوثاعت ع  اونيب ه الّ وع وك دقال اخلللل :"ه ا كلّ 
  وم )ملسو هيلع هللا ىلص(وما دثج علله خلاث اوصحاعة ثض  هللا عنه  املشهاد هل  م  ثسال هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص(

مجلع األمة، وإن او ول  على أهن  ابونظ  إىل أف اده  دافاولان حبسب ما دص ث عنه  م  
األعمال ودخاهل  قطي ا يف خطاب هللا لياىل او ي وجهه إوله  وإىل م  عي ه ، مث  قاوه 

ََمانللّلُك   َواَل ﴿ لياىل: ّل أَه  ل او كلَاابل و ل َس أبل َز علهل َواَل جيَل   وَُه مل  ُدونل َم  دَ ي َم   ُساء ا جُي    أََماينل
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ري ا  َاتل مل  ذََك ر َأو  أُنَثٰى َوُهَا ُمؤ ملٌ  َفُأووَٰئلَك  اَّلل ل َووللاا َواَل َنصل َوَم  دَ ي َم   ملَ  اوص احلل
َن َة َواَل  ُخُلاَن الج   .[124 - 123النساء: ] ﴾دُظ َلُماَن نَقلري اَد  

بَ ﴿ :ويف قاوه لياىل رَتَُحاا اوس لّلَئاتل َأن جن  َيَلُه   َكاو  لدَ  آَمُناا َوَعملُلاا  أَم  َحسل او  لدَ  اج 
َاتل َساَ    .[21اجلاثية:] ﴾َساَء َما حَي ُكُمانَ  اء  حم  َلاُه   َومَمَاهُتُ   اوص احلل

ه ا وولس م  امليقال أن لكان قااثع اون ث يف ه ه اآلايت وغريها خاصة مب  أييت م  عي  
وق  كاناا مطاوب ن أبن دكاناا مياق د  ملضاملنها، مكلف ن أعماوه  اوصحاعة، كلفعص  

ه وفق مفاهلمها، ومساثع ن إىل هت دب أعماهل  وأخلقه  حسب مقاضاها. ومع ذوك لاجّ 
اَي ﴿ :قاوه لياىل. وذوك يف 1وإىل م  عي ه  ابوابيلة يف آايت أخ ى ،اإلن اث إوله  ابونص

اَبَث أَد َُّها او  لد َد  ف ا َفَل لُ َاوُّاُهُ  األ  َوَم  دُ َاهلّلل   دَ ا َمئل ر ُدعُ  َُه  َ  آَمُناا إلَذا َوقللُاُ  او  لدَ  َكَفُ وا َيح 
َ  اَّلل ل َوَمأ َواإلال   ريُ َوعلئ َس  ُه َجَهن  ُ ُمَاَح ّلف ا وّلقلَاالر َأو  ُمَاَحلّلز ا إلىَلٰ فلَئةر فَ َق   اَبَء علَغَضبر مّل  ﴾او َمصل

 . [16، 15األنفال:]

َنكُ ﴿ :كما يف اآلدة  ،وذك  جمماعة م  اآلايت اوك رمة    َكُ َعاءل ال  جَت َيُلاا ُدَعاَء او  ُسالل عَ ل  
ُك  عَ ي ض ا َ ثل او  لدَ  خُيَاولُفاَن َع    َاَسل ُلاَن ملنُك   ولَااذ اَق   دَ ي َلُ  اَّلل ُ او  لدَ  د َ  عَ ي ضل أَم  لهل َأن فَ ل َلح 

لبَ ُه   َعَ اٌب أَولل ٌ  َنٌة أَو  ُدصل لبَ ُه   فلا    . [63النور: ]﴾ُلصل

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ألهن  ه  او د  كاناا حال او سال  ؛إذ ال داصاث أن دكان اخلطاب فله إال ولصحاعة
فلاصاث أن داسللاا عنه وااذ ا، وإذا كان اواعل  او ي يف آخ  اآلدة على املخاوفة ع  أم ه 

أما مشاوه ولصحاعة، فباونص ملا ذك له  ، ه ، فإن عشماوه ألووئك ابوابيلةدشم  م  عي
َّلل ل ﴿ وها قاوه لياىل: ،ودقاي ذوك اثلباط ه ه اآلدة مبا سبقها ُناَن او  لدَ  آَمُناا ابل َا او ُمؤ مل إلمن 

َاأ ذلنُاهُ  َهُباا َحىت ٰ َوَثُساولهل َوإلَذا َكانُاا َمَيُه َعَلٰى أَم  ر َجاملعر مل   َد    َاأ ذلنُاَنَك أُووَٰئلَك  َدس  إلن  او  لدَ  َدس 
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َّلل ل َوَثُساولهل او  لدَ  دُ ؤ   ُناَن ابل ُه    مل ن   ئ َت مل َاأ َذنُاَك ولبَ ي ضل َشأ هنلل   َفأ َذن وّلَم  شل اَ غ فل   هَلُُ   فَإلَذا اس  َواس 
ل ٌ  اَّلل َ   .[62النور: ] ﴾إلن  اَّلل َ َغُفاٌث ث حل

م  اآلايت احمل ثة م  أش  اواعل  ما ال داصاث خطاهبا حبال مل  عي  اوصحاعة ثض  هللا و 
ّل َواَل جَت َهُ وا ﴿ :عنهما، كقاوه لياىل َااَلُك   فَ ا َق َصا تل اون يبل اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا اَل لَ   فَ ُياا َأص 

ُك   ولبَ ي ضر َأن حَت   و َقا لل َكَجه  ل عَ ي ضل ُيُ ونَ َوُه ابل  .[2احلجرات: ] ﴾َبَط أَع َماُوُك   َوأَنُا   اَل َلش 

فإّن ثفع األصاات فاق صاله صلى هللا علله وسل  ال داصاث حبال فلم  عي  عص ه، إذ مل 
دكاناا مياش د  وه، فلمكنه  أن دابادواا ميه احل دث حىت د فياا أصااهت  فاق صاله، وإمنا 

مشاثكله اوقال يف جملسه، وأنت ل ى كلف لضم  خطاب داألى ذوك مل  كاناا مياش ده و 
اآلدة اوك رمة أش   اواعل  وها إحباط األعمال مبج د ثفيه  اوصات فاق صاله صلى هللا 

 علله وسل .
لنبله على أن خماوفة حكمه، واخل وج ع  طاعة هللا وطاعاه أوىل مبث   - عل ثدب -وها 

ت علله ه ه اآلايت م  كاهن  درتلب على أفياهل  ه ا اواعل  اوش د ، ه ا وق  ليزي ما دوّ 
خاّصاه   م  أخصّ    م  دي ُّ أهن  لاعّ  ،ها كما درتلب ذوك على أفيال غريه ها ووعل ل وع ل 

مقاعل  أبحس  اواع  حال اوازم ح ود هللا، فق   ،أشّ  اواعل  على اثلكاب حماثم هللا
ّل َم  ﴿قال:  طاب عن ماخاطب هللا أمهات املؤمن ن ثض  هللا عنه  أش   اخل اَي نلَساَء اون يبل

َشةر مُّبَ لّلَنةر ُدَضاعَ  ل أَي تل ملنُك   علَفاحل ي َف ن  ري ا ف  هَلَا او َيَ اُب ضل ولَك َعَلى اَّلل ل َدسل  ﴾وََكاَن ذَٰ
لَ ي َم   َوَم  دَ ق ُنت  ملنُك   َّللل ل َوَثُساولهل وَ ﴿ :كما خاطبه  أبثجى خطاب يف قاوه.  [30]األحزاب: 

اَن هَلَا ثلي ق ا َك لرم ا ل َوأَع َا   َ َها َم  َل ن  َا َأج  ه ا مع إابناه وق ثه  وعلا ، [31]األحزاب:  ﴾َصاحلل ا ن ُّؤ هتل
ّل َوس  ﴿ :مقامهّ  يف قاوه َ  اونّلَساءل اَي نلَساَء اون يبل   . [32]األحزاب:  ﴾إلنل ال  َقل نُت   نُت  َكَأَح ر مّل
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 : ينلعشريته وأهل بيته الطاهر  )ملسو هيلع هللا ىلص( نيبـخطاب ال .3

حىت  ،صلى هللا علله وسل  عشريله وأه  علاه م  االغرتاث عق اعاه  منه وصلاه  عه اونيب ح ث
اه ه اويباس وعمّ ا، كما مش  عمّ كب ه اوسل ة فاطمة ثض  هللا عنه  مش  ذوك ق ة علنه وفل ة

اي ميش  ق دش اشرتوا  " قال:أنه  )ملسو هيلع هللا ىلص(صفلة ثض  هللا عنهما، في  أيب ه د ة ع  اونيب 
أنفسك  م  هللا ال أغين عنك  م  هللا شلئا  اي عباس ع  عب  املطلب ال أغين عنك م  هللا 
شلئا  اي صفلة عمة ثسال هللا ال أغين عنك م  هللا شلئا  اي فاطمة عنت حمم  سللين دسللين 

  ." م  مايل ما شئت ال أغىن عنك م  هللا شلئا  

م  ح دث أيب ه د ة علفظ اي عين عب  مناف اي عين عب   سننهي احلكل  يف وجاء عن  اورتم 
اشرتوا أنفسك  ال أغين عنك  م   :املطلب اي فاطمة عنت حمم  اي صفلة عنت عب  املطلب

وإن  ،واعلماا أن أوىل اوناس يب دام اوقلامة املاقان ،سلاين م  مايل ما شئا  ،هللا شلئا  
وأتلاين ابو نلا حتملاهنا على  ، وك ال أيللين اوناس ابألعمالف ،لكاناا أنا  مع ق اعاك 

أع ض عاجه   ،فأقال هك ا ،ث لقاوان اي حمم  ،فاقاوان اي حمم ، فأقال هك ا ،أعناقك 
ما اويم  فل أو  ،فأقال أما اونسب فأع ف ،اي حمم  أان فلن ع  فلن فاقاوان ،عنك 
 .1لين وعلنك فاثجياا فل ق اعة ع ،نب مت اوكااب ،أع ف

 )ملسو هيلع هللا ىلص( هؤالء مع ما اجامع هل  م  صحباه وإذا كان ه ا اخلطاب اوش د  ماجه ا إىل
أدقال أبهنا عاصمة وه  !وق اعاه  منه، فما ابوك  مب  أدىل عسبب واح  وها اوصحبة وح ها

وال دقال أبن ه ا اخلطاب كان هل  قب  أن دساجلباا و اع  هللا  ،م  املسؤوولة أمام هللا
اا يف ددنه. فإن ذوك إن احام  يف اويباس وصفلة وغريمها م  عين عب  مناف وعين ود خل

عب  املطلب، فإنه ال حيام  يف فاطمة ثض  هللا عنها اويت مل لبلغ ح  اواكللف إال يف كاف 
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، فل  دي ف عنها يف دام م  األايم اوالكؤ ع  )ملسو هيلع هللا ىلص( وق  وو ت ونشأت يف ثعاداه ،اإلسلم
م  اونساء وق   )ملسو هيلع هللا ىلص( وق  كانت أمها ثض  هللا عنها أول م  آم  عه االساجاعة و اع  هللا

 .1 كل  ؟نشأت يف حضنها وثعادة أعلها هلا أداصاث أهنما كانت م  قب  على ملة جاهللة

 : تحذير من الغلول والظلمـال .4

مجلع صحاعاه وجن ه أن دغلاا شلئ ا أو  )ملسو هيلع هللا ىلص(دقال اويّلمة اخلللل : "وق  أن ث ثسال هللا 
ال أوف ن ". وع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه أنه صلى هللا علله وسل  قال: 2ملاا مظلمة"داح

فأقال ال أملك  ،ايثسال هللا أغثين :دقال ،أح ك  جي ء دام اوقلامة على ثقباه عيري وه ثغاء
 :فلقال ،ال أوف ن أح ك  جي ء دام اوقلامة على ثقباه ف س وه محمة ،وك شلئ ا ق  علغاك

ال أملك وك شلئا  ق  علغاك ال أوف ن أح ك  جي ء دام اوقلامة  : أغثين، فأقالايثسال هللا
ال أملك وك شلئ ا ق   :فأقال ،ايثسال هللا أغثين :فلقال ،على ثقباه نفس هلا صلاح

ايثسال هللا أغثين  :فلقال ،ال أوف ن أح ك  جي ء دام اوقلامة على ثقباه ثقاع خيفق ،أعلغاك
ال أوف ن أح ك  جي ء دام اوقلامة وعلى ثقباه  ،لئ ا ق  أعلغاكال أملك وك ش :فأقال

. وه ا اخلطاب 3"ال أملك وك شلئا  ق  أعلغاك :فأقال ،ايثسال هللا أغثين :فلقال ،صامت
وأمثاوه، عل ثدب، إن كان شامل  مل  جاء م  عي  عه  اوصحاعة، فإنه دشمله  ابونالجة؛ 

 . 4حاعة فها دشمله  ابألصاوةألن حكمه دسحب على الجملع، وأما اوص

 : أحاديث احلوض .5
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قال اويّلمة اخلللل : وق  دّوت أحاددث احلاض املسافلضة أنه صلى هللا علله وسل  
داكشف وه دام اوقلامة م  أحاال اوناس او د  كاناا حاوه، وكان د لقبه  يف ددنه  مامل دك  

 ث يف ه ا اجملال منها: منكشف ا وه م  قب  يف احللاة، وذك  جمماعة م  األحادد

 ،اوسلم عللك  داث قام مؤمن ن: خ ج إىل املقربة فقال )ملسو هيلع هللا ىلص(أن اونيب : ح دث أيب ه د ة
أوسنا إبخاانك : ت أين ثأدت إخااين، قاواا اي ثسال هللاوإان إن شاء هللا عك  الحقان، وددّ 

قاواا  ،على احلاضف طه   ي ي وأانوإمنا إخااين او د  أيلان م  ع ،ع  أنا  أصحايب: قال ؟
كلف لي ف م  أييت م  عي ك ؟ قال أثأدا  إن كان و ج  خل  غري ميجلة يف :  ايثسال هللا

غ ا  فإهن  أيلان دام اوقلامة : على اي ثسال هللا، قال: خل  ده  هب  أال دي ف خلله ؟ قاواا
داد ثجال ع  حاض  كما دز  ادنّ ف طه  على احلاض، وولز  حمجل ن م  أي  اواضاء، وأان
 .1فسحق ا إهن  ق  ع واا فأقال فسحق ا :فلقال ،اوبيري اوضال فأاندده  أال هل 

 ،أنه قال: أان ف طك  على احلاض )ملسو هيلع هللا ىلص(أما ما وثد ع  ح دفة ثض  هللا عنه ع  اونيب 
أنظ ك  وريفع يل ثجال منك  حىت إذا ع فاه  اخالجاا دوين، فأقال: ثب أصحايب، ثب 

 . 2ما أح ياا عي كأصحايب فلقال: إنك ال ل ثي 

: أان ف طك  على احلاض أنظ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وثوادة اع  مسياد ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا 
وريفع يل ثجال منك  حىت إذا ع فاه  اخالجاا دوين فأقال: ثب أصحايب ثب أصحايب، 

 .3فلقال: إنك ال ل ثي ما أح ياا عي ك

وها على انقاه املخض مة عي فات  ()ملسو هيلع هللا ىلصوع  اع  مسياد ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا 
فقال: أل ثون أي دام ه ا، وأي شه  ه ا، وأي عل  ه ا؟ قاواا: ه ا عل  ح ام وشه  
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ح ام، ودام ح ام، قال: أال وإن أمااوك  ودمائك  عللك  ح م، كح مة شه ك  ه ا، يف 
لسادوا  عل ك  ه ا، يف دامك  ه ا، أال وإين ف طك  على احلاض وأكاي  عك  األم ، فل

وجه ، أال وإين مسانق  أانسا ، ومسانق  مين أانس، فأقال: ايثب أصحايب؟ فلقال: إنك 
 .1ال ل ثي ما أح ياا م  عي ك

اي أدها اوناس، إنك   فقال: )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  اع  عباس ثض  هللا عنه، قال: خطب ثسال هللا 
َناَوع   َخل قر نُّيللُ هُ  اَن َأو لَ َكَما َعَ أ  ﴿ قال:حمساثون إىل هللا حفاة ع اة غ ال ، ث  ا َعَلل   إلان  ُكن ا    

ث قال: أال وإن أول اخللئق دكسى دام اوقلامة إع اهل ، أال وإنه  .[104 ]األنبياء: ﴾فَاعللل نَ 
ل ثي  جياء ع جال م  اميت فلؤخ  هب  ذات اوشمال، فأقال ايثب أصحايب، فلقال، إنك ال

ا م ا ُدم ُت فللهل    وَُكنُت َعَلل هل   ﴿ :اويب  اوصاحلما أح ياا م  عي ك، فأقال كما قال   َشهلل  
َاينل ُكن ءر َشهلل ٌ  َت أَنَت او  قللَب َعَلل هل   فَ َلم ا لَ َاف  ل   ودقال: . [117 ]املائدة: ﴾َوأَنَت َعَلٰى ُك ّل َش  

 .2إن هؤالء مل دزاواا م ل د  على أعقاهب  من  فاثقاه 

دَ لُد  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(: أن اونيب )ملسو هيلع هللا ىلص(حي ث، ع  أصحاب اونيب  ع  اع  املسلب، أنه كانو 
إنك ال  فلقال: أصحايب؟اي ثبّل  فأقاُل: عنه،فُلَحل ُؤون  أصحايب،عل   احلاَض ثجاٌل م  

ي، وقال شيلب ع  اوزه   .إهن  اثل ُّوا على أدابثله  اوقهقَ ى" عيَ ك،علَ  وك مبا أح ياا 
". وقال اوزعل ي فلحلئان  : "فلجلان " وقال عقل  ")ملسو هيلع هللا ىلص(وكان أعا ه د ة حي ث ع  اونيب

 .3)ملسو هيلع هللا ىلص(، ع  أيب ه د ة ع  اونيب ع  عل ، ع  عبل  هللا م  أيب ثافع ع  اوزه ي ع  حمم 

إين على ": )ملسو هيلع هللا ىلص(وكما يف قال أمساء عنت أيب عك  ثض  هللا عنه، قاوت: قال ثسال هللا 
،اي ثبّل ملينّل وم   فأقال: دوين، وسلؤخُ  انسٌ  منك ،احلاضل حىت أنظَ  م  دَ لُد عل     أُم يتل
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فكان اعُ  أيب  أعقاهبل .وهللال ما عَ َ ُحاا د جيان على  عيَ ك،فلقال: ه  شي َت ما عملاا 
 .1"أو نُ ف نَتَ ع  دلدنلنا أعقاعلنا،اوله   إان نياُذ عك أن ن جَع على  دقال:مللكَة 

: وها ع ن طه اين دقال )ملسو هيلع هللا ىلص( ، قاوت: مسيت ثسال هللاثض  هللا عنها وع  عائشة
َاطََي   دوين ثجاٌل فألقاَو   أي ثبّل " أصحاعه: إين على احلاضل أناظُ  م  دَ لُد منك  فاهللال ولُ ق 

ُياَن على أعقاهب  فلقاُل إنَك ال ل ثي ما َعملُلاا عي َك ما ،ملينّل وم  أُم يتل   .2"ياواا دَ   جل

احلاض، فقال: وأنت ل ى أن ه ه او واايت مجلي ا، وق  عّلق اوشلخ اخلللل  على أحاددث 
كان   )ملسو هيلع هللا ىلص(ل ل على أن هؤالء او د  ح ماا م  اواثود على احلاض وحل  علنه  وع ن اونيب 

عنه ، فل وك حي ص على   ، ألهن  صحباه، وق  مات وها ثاضر صلى هللا عله وسل  دي فه
وه  ع وك ل ل على  ،ث عباوه ُ دَ  ختللصه  وإحلاقه  عه ووكنه دفاجأ أبهن  أح ياا عي ه مامل

 أم د :

: أنه صلى هللا علله وسل  كان داااله  حبك  اوظاه ، وكانت حقلقة أم ه  مر األولاأل -
دااىّل ف ما ظه  وه، وها دول  على ما قلناه م  أنه صلى هللا علله وسل  عن  هللا لياىل خبل

 .3 أنه م ض ت عن  هللا م  دااىّل م  أصحاعه حبك  اوظاه  ، إال م  أوح  إوله

ق  ابديت   -ام أٌة م  األنصاثل  -أم  اويلءل "أن  وديزي ذوك ما ثواه خاثجة ع  يد  ع  اثعت
َفطَاَث ونا عثماُن : أخربل ه أهن  اقاسماا املهاج دَ  قُ   َعة  ديين  صل ى هللُا عللهل وسل  َ ثساَل هللال 

َ  وُكفّل  يف يلثر ، َيه او ي ُلايف فلهفاجع وجَ ، عُ  مظيانر أنزوناه يف أعلاللنا فلما ُلايف وُغسّل
شهاديت ، ثمحُة هللال عللك أاب اوسائبل : فقلتُ : قاوت، دخ  ثساُل هللال صل ى هللُا عللهل وسل  َ 

، وما َد ثدلك أن  هللَا أك َمه: فقال ثساُل هللال صل ى هللُا عللهل وسل  َ ، عللك وق   أك َمك هللاُ 
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أم ا ها : فقال ثساُل هللال صل ى هللُا عللهل وسل  َ ، يب أنت اي ثساَل هللال فم   أك َمه هللاُ أب: قلتُ 
، وهللا ما أدثي وأان ثساُل هللال ماذا دفيُ  يب، فاهللا وق  جاءه اولق ُن وهللا إين ألثجا وه اخلريَ 

ا: فقاوت ا عيَ ه أع    .1"وهللال إين ال أُيك  أح  

صل ى هللُا علله  هللال  وثسالُ لُايّفل ثجٌ  فقال ثجٌ  آخُ  ض  هللا عنه: ع  أنس ع  ماوك ث 
فليل ه لكل    ل ثي؟أوال  وسل  :فقال ثساُل هللال صل ى هللُا علله  ابلجن ةل،: أعشل   وسل   دسَمعُ 

 .2فلما ال دينله أو خبل  مبا ال دنُقُصه

علنه  وعلنه وأن دنقلباا إىل مصري غري  : أن احل ث او ي أدى إىل أن حيالاألمر الثاين -
إىل هللا، وها ديين أن سريهت  يف عه ه صلى هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص(مصريه، إمنا كان عي ما فاثقه  اونيب 

وها ما  ،إمنا ح فه  عنها م  عي ه ما سبق م  قضاء هللا فله و  ،علله وسل  كانت م ضلة
اا م  أول األم  ال خلف هل  يف ديك  قال م  قال أبهن  كاناا منافق ن، إذ املنافقان كان

او د  وال نصلب هل  م  ألباعه علله أفض  اوصلة واوسلم، فل ميىن واقلل  لب دله  
وح يه  أنه كان عي ه صلى هللا علله وسل ، وك وك دعاى أن هؤالء مجليا  اثل وا ع  

 ،  م  أصحاعهاإلسلم ومنياا اوزكاة املف وضة ال لقب  فك  م  هنى يف األحاددث على أهن
وم  امليلام أن او د  اثل وا فخلياا ع  ثقاهب  طاق اإلسلم إمنا كاناا أع ااب  يف أط اف 

 .3يف ش ء )ملسو هيلع هللا ىلص(ومل دكاناا م  صحبة اونيب  ،األثض

وأغ ب م  ه ا كله أن جن  ثوادة ع  اوبخاثي ل ل على أن سنة اهللك ه  اوغاوبة، وال 
عل نما أان  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(لحه ع  أيب ه د ة، ع  اونيب خيلص منه  إال اوشاذ. فق  ثوى يف صح

َ ةٌ  انئلٌ  إذا اُ ُه   ، ُيم  : أد َ  ؟ قال: قُلتُ ، َهُل   : ، خ ََج ثجٌ  م  عل ينل وعل نلهل   فقالحىت إذا عَ ف  
َقَ ىما شأهُنُ   ؟ قال: قُلتُ ، إىل اوناثل وهللال  ، إذا ُيم ةٌ  ث  ، : إهن    اث ل ُّوا عيَ َك على أد ابثلهل   اوَقه 
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: قُلتُ ، إىل اوناثل : أد َ  ؟ قال: قُلتُ ، هُل   : حىت إذا عَ فاُ ُه   خ ََج ثجٌ  م  علينل وعلنلهل   فقال
َقَ ى: ما شأهُنُ   ؟ قال نُه   إال  ي ُ  مَهَ ل ، إهن    اثَل ُّوا عيَ َك على أد ابثلهل   اوَقه  فل أُثاُه خَيُلُص مل

 .1"اون  َي ل 

ل على سن ه، ل م  عاّ مة اخلللل  يف ليللقه على احل دث: واحل دث وإن َعاّ قال اويّل 
علله اوق آن اوك مي م  أصحاعه  ن ى أنه عيل  عما دل   ،فاقب  مناه ومحله على حمام  شىت

كاناا على ع  ولقاى، وأهن  م ضلان عن  هللا، واوشااذ ه  او د  أهن    صلى هللا علله وسل 
ه. وإن صح سن ه ه م  مشكلت امل وايت فن دّ حلك ، و وك ني ّ خ جاا ع  عمام ه ا ا

وش وذه عما ذك له م  دالوة اوق آن، وإمنا اساغله او د  اماألت ص وثه  ك اهلة، وحق وا 
، وثأوا أن او ضى عنه  حاوة اساثنائلة شاذة، وأن اوسااد األعظ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ألصحاب اونيب 

او اوة على أن او ضى عنه  ها األص  كما ه اونصاص اوق آنلة منه  هلكى، وه ا ما ل دّ 
 .2لق م

وإين ذك ت يف كاايب "أمري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه: شخصلاه وعص ه" 
ه  على اوشلية عن ما قاواا: فاملامي  يف أقاال علماء أه  اوسنة يف أحاددث احلاض وثدّ 

صحاحه  ومسانل ه ، ال داط ق ه ه األحاددث اوي د ة اويت أخ جها علماء أه  اوسنة يف 
وا، ع  اثل وا على أدابثه  عي ه صلى هللا واا وغريّ إوله اوشك يف أن أكث  اوصحاعة ق  ع ّ 

 عنه  هبم  اوني ، وال رمك  أبي حال م  األحاال مح  علله وسل  إال اوقلل  او د  عرّب 
وألن  ،ال أصحايبه ه األحاددث على اوقس  اوثاوث! وه  املنافقان، ألن اونص دقال: فأق

 . 3مؤمن ا )ملسو هيلع هللا ىلص(، وإال فأصبح املنافق عي  وفاة اونيب )ملسو هيلع هللا ىلص(املنافق ن مل دب واا عي  اونيب 

                                                           

 .2867م ، ثق : 1988، 3األوباين، صحلح الجامع اوصغري ويايداله، املكاب اإلسلم  عريوت، ط1  
 .30ص  ،  اخلللل ، أجاعة خمااثةأمح  ع  مح2  
 .770م، ص 2015، 4ث اها دت، نقل  ع : عل  حمم  اوصليب، أمري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب، داث اع  كثري، ط3  



 

124

مما ال دقب  اونزاع يف ع اواه  أو  )ملسو هيلع هللا ىلص(على ه ه اوشبهة كاواايل: إن أصحاب اونيب  يف او دّل 
 يف سناه، ويناء هللا اواشكلك يف إرماهن  عي  لي د  اويلل  اخلبري هل  يف كااعه ولزكلة ثسال هللا

وثساوه علله  أمج  اوثناء ووصفه  أبحس  اوصفات، مما ها ميلام ومااال  م  كااب هللا 
 ، وسلأيت علان ذوك إبذن هللا. )ملسو هيلع هللا ىلص(وسنة ثساوه 

وهل ا الفق ُش اح احل دث م  أه  اوسنة، على أن اوصحاعة غري مينل ن هب ه األحاددث 
ه على اوشلية او افضة يف اسا الهل    قالبة يف مي ض ثدّل وأهنا ال لاجب ق حا  منه ، قال اع

ع  أقاام وديم ه   - وج ّ  عزّ  -ة اوصحاعة، فكلف جياي أن د ضى هللا ابحل دث على ثدّ 
ودض ب هل  مثل  يف اوااثاة واإلجنل ، وها ديل  أهن  د ل ون على أعقاهب  عي  و سال هللا 

 . 1ش  اوكاف د  إال أن دقاواا: إنه مل ديل  وه ا ها )ملسو هيلع هللا ىلص(

م  جفاة اوي ب، مم  ال نص ة وه يف  م  اوصحاعة أح  وإمنا اثل    ويف قال اخلطايب: ومل د ل ّ 
اوقال: "أصحايب" على قلة  وذوك ال داجب ق حا  يف اوصحاعة املشهاثد ، ود لّ  ،او د 

 . 2ع ده 

علله وسل : ه  كما ذك  اإلمام اوناوي يف ش ح عيض ثواايت احل دث عن  قاوه صلى هللا 
 ل ثي ما أح ياا عي ك، وه ا مما اخالف اويلماء على امل اد على أقااهل ، وكانت اآلثاء:

 )ملسو هيلع هللا ىلص(إن امل اد عه املنافقان وامل ل ون، فلجاي أن حيش وا ابوغ ة واواحجل ، فلنادده  اونيب  -
ي: مل رمالاا ال سلما اويت علله ، فلقال: ولس هؤالء مما وع ت هب ، إن هؤالء ع واا عي ك أ

 على ما ظه  م  إسلمه .
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إن مل دك   )ملسو هيلع هللا ىلص(ث اثل  عي ه، فلنادده  اونيب  )ملسو هيلع هللا ىلص(إن امل اد م  كان يف يم  اونيب  -
عللك  "سلما اواضاء" ملا كان دي فه صلى هللا علله وسل  يف حلاله م  إسلمه ، فلقال: 

 اثل وا عي ك.

اا على اوااحل ، وأصحاب اوب ع او د  إن امل اد عه أصحاب املياص  واوكبائ  او د  ملا -
مل خي جاا عب عاه  ع  اإلسلم، وعلى ه ا ال دقطع هبؤالء او د  دزدادون ابوناث، وجياي أن 

 .1دزدادوا عقاعة هل ، ث د محه  هللا سبحانه ولياىل فل خله  الجنة عغري حساب

 .2اىلونق  ه ه األقاال أو ق دب ا منها اوطربي واع  حج  ثمحهما هللا لي

ادون ع  احلاض ه  م  جمماعة للك األصناف امل كاثة، فإن وال رمانع أن دكان أووئك امل 
حايب لأصحايب أو أص": فأقال: )ملسو هيلع هللا ىلص(او واايت حماملة وك  ه ا، فف  عيضها دقال اونيب 

"، ويف اي ثبّل مينّل َومل   أُم يتل  فأقاُل: دوين،سلؤخُ  أانٌس ويف عيضها دقال: " ،ابواصغري
ادد  ولساا طائفة  وك أن امل . وظاه "ورَيلَدن  عل   أقااٌم أع ُفه  ودي فانين"ضها دقال: عي

واح ة، وه ا ها او ي لقاضله احلكمة، فإن اويقاابت يف اوشاثع لكان حبسب او ناب، 
 .3فلجامع يف اويقاعة اوااح ة ك  م  اسااجبها م  أصحاب ذوك او نب

كما يف   ، سبب او ود ع  احلاض ها االثل ادق  ع ّن  سل و  علله هللا صلىوإذا كان اونيب 
قاوه: إهن  اثل وا على أدابثه ، أو األح اث يف او د ، كما يف قاوه: إنك ال ل ثي ما 

 .4أح ياا عي ك
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فمقاضى ذوك ها أن د اد ع  احلاض ك  م ل  ع  او د  سااء أكان مم  اثل  عي  مات 
وك، دشاثكه  يف ذوك أه  اإلح اث واوب ع م  األع اب أو م  كان عي  ذ )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب 

 وه  املبا عة، وه ا ما ذهب إوله عيض أه  اويل .

قال اع  عب  اورب: ك  م  أح ث يف او د  فها م  املط ودد  ع  احلاض، كاخلااثج 
واو وافض، وسائ  أصحاب األهااء، قال: وك وك اوظلمة املس فان يف الجاث وطمس احلق، 

 .1قال: وك  هؤالء خياف علله  أن دكاناا مم  عناا هب ا اخلرب وهللا أعل وامليلنان ابوكبائ ، 

فك  م  اثل  ع  دد   - ثمحة هللا علله  أمجي ن -وقال اوق طيب يف اوا ك ة: قال علماؤان 
ال د ضاه، ومل أيذن عه هللا، فها م  املط ودد  ع  احلاض املبي د   هللا، أو أح ث فله ما

خاوف مجاعة املسلم ن وفاثق سبلله ، كاخلااثج على اخالف  وأش ه  ط دا  م  ،عنه
 . 2فهؤالء كله  مب وان ،ف قها واو وافض على لباد  ضلهلا، وامليازوة على أصناف أهاائها

ثماه  عه اوشلية او افضة، فاو ود ع   ا ظه ت ع اءة اوصحاعة م  ك  ما وإذا ما لق ث ه
واوصحاعة م  أعي  اوناس ع  ذوك،  ،يف او د ة أو اإلح اث احلاض، إمنا ها سبب او دّ 

  ه  أع اء امل ل د  او د  قاللاه  وحاثعاه  يف أصيب اوظ وف وأح جها عي  مات اونيب ع
ثوى اوطربي يف اتثخيه عسن ه ع  ع وة ع  اوزعري ع  أعله قال: ق  اثل ت  ، على ما)ملسو هيلع هللا ىلص(
 أّعت اولهاد واونصاثى، إما عامة وإما خاصة يف ك  قبللة، وجن  اونفاق، واش ،اوي ب

ومع ه ا  .2وقاله  وكث ة ع وه  )ملسو هيلع هللا ىلص(واملسلمان كاوغن  يف اولللة املطرية اوشاللة وفق  نبله  
هلؤالء امل ل د  وقاللاه  قااال  عظلم ا وانجزوه  حىت أظه ه   )ملسو هيلع هللا ىلص(لص ى أصحاب اونيب 

وإلسلم عزه وقاله  ة م  عاد وقا  منه  م  قا ، وعادهللا علله ، فياد ول د  م  أه  او دّ 
 على أد ي اوصحاعة ثض  هللا عنه .وهلئاه 
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ك وك ابونسبة أله  اوب ع، فق  كان اوصحاعة ثضاان هللا علله ، أش  اوناس إنكاث ا و 
علله ، وهل ا مل لشا  اوب ع ولقاى إال عي  انقضاء عص ه ، وملا ظه ت عيض عاادث اوب ع 

أنه قال مل   -ثض  هللا عنهما -، في  اع  عم يف عص ه  أنك وها ولربؤوا منها وم  أهلها
وه  منه ع اء  ،أخربه ع  مقاوة اوق ثدة! إذا وقلت هؤالء فأخربه  أن اع  عم  منه  ع يء

ودقال اوبغاي: انقل  إمجاع اوصحاعة وسائ  اوسلف على مياداة أه  اوب ع،  .1يلث م ات
ه ا، جممي ن مافق ن على مياداة  وق  مضى اوصحاعة واوااعيان وألباعه  يعماء اوسنة على

 .2أه  اوب ع ومهاج هت 

 ة على ة وأه  اوب ع، م  أكرب اوشااه  اوظاهوه ه املااقف اويظلمة ولصحاعة م  أه  او دّ 
وحس  علئه  يف او د ، وجهاده  أع اءه عي  مات ثسال هللا  ص ق ل دنه ، وقاة إرماهن 

األم  او ي دظه  عه ك ب اوشلية يف ثمله  هل   حىت أقام هللا هب  اوسنة وقمع اوب ع، ،)ملسو هيلع هللا ىلص(
، ع  ه  أوىل اوناس حباض نبله  )ملسو هيلع هللا ىلص(ة واإلح اث يف او د ، واو ود ع  حاض اونيب ابو دّ 

وال دشك  على ه ا قال  ،وقلامه  أبم  او د  عي  وفاله ،حلس  صحباه  وه يف حلاله
 .3" فاه  اخالجاا دوينوريدن علّ  انس م  أصحايب احلاض حىت إذا ع": )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 

وه  على ددنه، ث اثل وا عي  ذوك، كما اثل ت كثري م   )ملسو هيلع هللا ىلص(فهؤالء ه  م  مات اونيب 
ألنه مات وه   ؛م  أصحاعه )ملسو هيلع هللا ىلص(، فهؤالء يف عل  اونيب )ملسو هيلع هللا ىلص(قبائ  اوي ب عي  مات اونيب 

عيض على ددنه، ث اثل وا عي  وفاله، وو ا دقال وه: إنك ال ل ثي ما أح ياا عي ك. ويف 
 .4ىإهن  اثل وا على أدابثه  اوقهق   او واايت: إنك ال عل  وك مبا أح ياا عي ك،
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او د   )ملسو هيلع هللا ىلص(، وأد  أصحاب اونيب )ملسو هيلع هللا ىلص(فظاه  أن ه ا يف حق امل ل د  عي  مات اونيب 
قاماا أبم  او د  عي  نبله  خري مقام، فقاللاا امل ل د  وجاه وا اوكفاث واملنافق ن، وفاحاا 

دد  هللا كثريا  م  األمصاث م  أووئك املنقلب ن على أدابثه ،  ىت ع   ع وك األمصاث، ح
وهؤالء امل ل د  ال د خلان عن  أه  اوسنة يف اوصحاعة، وال دشمله  مصطلح اوصحبة إذا 

ومات على  ،مؤمنا  عه )ملسو هيلع هللا ىلص(طلق، فاوصحايب كما ع فه اويلماء احملققان: م  وقى اونيب ما أُ 
 .1اإلسلم

"": ملسو هيلع هللا ىلص()وأما قال اونيب  . واحاجاج اوشلية عه على فل أُثاُه خيلُص منه  إال مثَ  مه ل اون  َي ل
لكفري اوصحاعة إال اوقلل  منه  فاحلجة وه فله، ألن اوضمري يف قاوه "منه " إمنا د جع على 
أووئك اوقام او د  د نان م  احلاض ث د ادون عنه، فل خيلص منه  إال اوقلل ، وه ا 

َ ةٌ دث، فإن نصه: ظاه  م  سلاق احل  اُ ُه   ، "عل نما أان انئلٌ  إذا ُيم  خ ََج ثجٌ  ، حىت إذا عَ ف  
إهن    : ما شأهُنُ   ؟ قال: قُلتُ ، إىل اوناثل وهللال : أد َ  ؟ قال: قُلتُ ، َهُل   : م  عل ينل وعل نلهل   فقال

َقَ ى ا عَ فاُ ُه   خ ََج ثجٌ  م  علينل وعلنلهل   ث  إذا ُيم ٌة، حىت إذ، اث ل ُّوا عيَ َك على أد ابثلهل   اوَقه 
إهن    اثَل ُّوا عيَ َك على : ما شأهُنُ   ؟ قال: قُلتُ ، إىل اوناثل : أد َ  ؟ قال: قُلتُ ، هُل   : فقال

َقَ ى نُه   إال  ي ُ  مَهَ ل اون  َي ل ، أد ابثلهل   اوَقه   .2" فل أُثاُه خَيُلُص مل

دون احلاض ث ال ذك  يم ا  م  او جال د ادون م   وإمنا ،فللس يف احل دث ولصحاعة ذك 
أثاه خيلص منه  قال اع  حج  يف ش ح احل دث عن  قاوه: فل  ،دص  إوله منه  إال اوقلل 

وا عنه، وامليىن  ّ : ديين م  هؤالء او د  دناا م  احلاض وكادوا د دونه فصُ ي إال مث  مه  اون
 .3  يف اإلع  قلل  ابونسبة وغريهألن اهلَمَ  ؛ال د ده منه  إال اوقلل 
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 :اثنًيا: اإلابضيون وخالفة أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه

يف  اد ى اإلابضلة أن كل  م  أيب عك  وعم  ع  اخلطاب ثض  هللا عنهما، ق  ساث 
املسلم ن ابوي ل  اوحكم )ملسو هيلع هللا ىلص(طبق ا وكااب هللا اوك مي وسنة ثساوه حمم   ماسلاساه

. وديارب ألباع ه ه اوف قة أن فرتة حكمهما كانت أفض  اويهاد اويت عاشاها األمة واإلحسان
كان دون   عنه هللا ثض  عفان ع  عثمانود ون أن ، )ملسو هيلع هللا ىلص(اإلسلملة عي  وفاة او سال 

وعم  ابحلق خلل اوسن ن  ،اوشلخ ن يف مكاناه وسلاساه ثغ  أنه عادع م  قب  املسلم ن
 .1اوست األوىل م  خلفاه

  :ثورة على أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنهال .1

ول ى عيض املصادث اإلابضلة أنه: ق  عق  املسلمان وه مطلي ن ومؤايثد  ث أح ث ع ع ا 
وسرية  )ملسو هيلع هللا ىلص(وخاوف فلها ما كان مي وفا  م  سرية ثسال هللا  ،أنك ها املسلمان علله

ابضلة إبسهاب إىل ما دياربه اإلابضلة اوشلخ ن، أيب عك  وعم  م  عي ه، ولشري املصادث اإل
مآخ  على عثمان وسلاساه واملاابع ولهتامات اويت لاثدها ه ه املصادث ض  عثمان ال د ى 

وك وك اوسنلة اويت مل  ،ما د د م  ثواايت يف عيض املصادث اوشليلة خلفا  كبريا  علنها وع ن
او واايت اوضيلفة واملاضاعة كما سلا   واويت لاثطت يف ،هتا  عيل  الج ح واواي د  يف او وادة

 .2علان ذوك إبذن هللا لياىل

دقال او كااث عم و اونام : اعارب اإلابضلة ح كاه  اسام اث ا ولمياثضة اويت أسقطت اخلللفة 
اوثاوث عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه، وسببت وفاله. ونظ وا ولمياثضة ابعاباثها ثفض ا 
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 أدخلها عثمان وحاشلاه األمادة، ث إن ه ه "األح اث" إسلمل ا ص فا  وألح اث اويت
 مي وضة يف كااب "صفة أح اث عثمان". 

هللا ع  إابض وسرية سامل ع  يكاان، وال ذك  يف املصادث اإلابضلة  وك وك يف ثساوة عب 
وىل عاجه عثمان ثض  هللا عنه، وسلك حقلقاه لشري هللا ع  سبأ يف االنافاضة األ و وث عب 

ن اإلابضلة، ثأوا يف للك االنافاضة واجب ا إسلمل ا دقام عه صحاعة اونيب او د  أثادوا أن إىل أ
 .1داقل وا عسنة او سال ومثال خللفاله األوو ن، ال نالجة أي نفاذ خاثج  أو غ دب

وق  قال او كااث اونام : ث إن امل اجع اإلابضلة ثوت مخسَة مااقف خمالفة ولصحاعة فلما 
 ة عثمان:دايلق مبسأو

أووئك او د  اثأتوا أن عثمان اساحّق أن دقاله املسلمان ملا ألى عه م  ع ع وعلى  .1
م ى ست سناات ظ  املسلمان حياووان محله على لغلريها واوسري على هنج أسلفه، 
أو أن دساقل ، وح ن ثفض أن دقب  ع وك، قالاه، فسفك دمه مش وع، ألنه كان 

وابوفاسق واوظامل واوكاف  كف  نيمة، وم  هؤالء اوصحاعة  جائ ا  وفظّا ، ووصفاه ابلجائ 
او مح  ع  عاف وعم و  هللا ع  مسياد، وعماث ع  ايس ، وأعا ذث اوغفاثي وعب  عب 

 ع  حمم  ع  مسلمة، ويد  ع  اثعت وغاوبلة األنصاث.
أووئك او د  اعاربوا مسأوة اوفانة ع ن اوصحاعة ه  قضلة اجاهاد شخصلة؛ احملق  .2

املخط  جيب أن دسامح حىت أن هناك م  دقال إن الجانب ن  و وه أن دكافأ، دنبغ  
  كاان على حق؛ وه ا او أي األخري.

أووئك او د  دقاوان إن عثمان اتب ع  ع عه وأنه قا  عي  لاعاه وع وك دكان  .3
 خصامه خمطئ ن وه ا ثأي اوصحاعة طلحة واوزعري وعائشة.
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ال اوفانة واعازواها وكاناا يف ثدبة م  اواضع أووئك او د  احافظاا أبنفسه  ع أده  ح .4
 .1هللا ع  عم ، وحمم  ع  مسلمة وآخ ون ع ماه وع ن هؤالء سي  ع  أيب وقاص وعب 

 ،ك  حق  وأخري ا، هناوك ماقف مياودة وعم و ع  اوياص اول ان قاال أبن عثمان حمقت  .5
 .2الهوطاوبا ابوثأث ملق

وق  صحت األخباث  ،ء م  دم عثمان ثض  هللا عنهاوصحاعة مجلي ا ثض  هللا عنه  أع اي إنّ 
وأك ت احلاادث واوااثدخ على ع اءة اوصحاعة م  اواح دض على عثمان أو املشاثكة يف 
اوفانة ض ه، وإمنا هناك ثواايت ماضاعة وضيلفة وال أساس هلا م  اوصحة وعيل ة ع  

 احلقلقة اويلملة.

 دثة، ومل أعام  يف دثاسة عص  عثمان ثض  وق  عكفت ع  املصادث وامل اجع اوق رمة واحل
هللا عنه على اوطربي واع  األيري واو هيب، وكاب اوااثدخ املشهاثة فقط؛ ع  ثجيت إىل كاب 

والج ح واواي د ، وكاب اويقائ ، واوف ق، وكاب اورتاج   اوافسري، واحل دث وش وحها وكاب
حقلقاها يف اوكاب اوااثخيلة املي وفة اوفقه، فاج ت مادة  اتثخيلة غزد ة  دصيُب اواقاف على 

وحت  دُت اواصال إىل  ،وق  كابت عفض  هللا وجاده كاااب  ع  أمري املؤمن ن عثمان ،واملا اووة
وس ت على أصالر عادوة، وقااع  ثاسخة يف اوبحث  ،احلقلقة عيل ا  ع  او واايت اوباطلة

ذوك اولام او ي ال دنفع مال وال  أثجا ع وك وجه هللا يف ،أمام  وجه هللا عز وج  ال غري
 عنان إال م  ألى هللا عقلب سلل .

وق  كابت عنه كاااب  مساقل  ثجيت فله إىل حاايل مئا ن ومخس ن م جي ا ومص ث ا م  اوق مي 
 ،او وادة لى  عل  الج ح واواي د  يف احلك  عواساف ت م ،سريله تُ ولابي ،واحل دث

ث م  أم كلثام عي  وفاة  ويواجه م  ثقلة ،وإسلمه ،ونسبه ،وحت يت ع  اس  ذي اوناثد 
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وع  حلاله مع اوق آن اوك مي ومليماه  ،وع  اعالئه، وهج له ولحبشة ،ثقلة ثض  هللا عنهما
وع  حلاله االجاماعلة ابمل دنة ومسامهاه  ،وع  مااقفه يف غزوات ثسال هللا ،ولنيب

 االقاصاددة يف عناء او ووة. 

سال هللا يف ذي اوناثد  فلما وثد يف فضله مع غريه، وما وثد ع  ثسال أحاددث ث  ولابيتُ 
هللا يف أخباثه ع  اوفانة اويت دقا  فلها عثمان ولكلمت ع  كامانه يف عه  اوص دق 

او مح  ع  عاف م  عم  عظل  يف إش افه  واوفاثوق وعلنت قصة اساخلفه، وما قام عه عب 
 تُّ يبطلة اويت دست يف قصة اوشاثى، فأت اوباعلى إداثة اوشاثى، وثددت على او وااي

دوة املنطقلة، وذك ت أقاال أه  اويل  ج اويلملة، واورباه ن اوقادة واألعطلهنا ويدفها ابحلج
يف أحقّلة عثمان ابخللفة وانيقاد اإلمجاع على خلفاه، وش حت منهج عثمان ثض  هللا 

الجن  وعاّمة اوناس ومااقفه يف احللاة، فق   عنه يف نظام احلك  م  خلل ثسائله ولاالة وأم اء
وضع ثض  هللا عنه امل جيلة اويللا ول ووة، وحق  وقف األمة يف حماكمة اخلللفة وقااع  
اوشاثى، واوي ل واملساواة واحل ايت، وأمهلة األم  ابملي وف، واونه  ع  املنك  يف حلاة 

 . اجملاميات

عنه اوقلاددة وحت يت ع  املؤسسات املاولة وق  أش ت إىل أه  صفات عثمان ثض  هللا 
وو وك احت ت عنه عيل   ،وح كة اوفااحات يف عه ه وغري ذوك ،ونظ  اإلداثة ،واوقضائلة

 ،وساف نب ن خطأ م  ذهب إىل أن او د  اثثوا على عثمان كاناا على صااب .وع ل
يف امل دنة وعطلن قال م  دقال أبن املهاج د  واألنصاث  ،وم  أج  سفك دمه وقاله

واهتام أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا  ،سامهاا يف اوثاثة وح ضاا على قا  اخلللفة واخللص منه
 .1عنه ظلما وهبااان  ويوثا  أبنه كان م  احمل ض ن علله
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يف عثمان رضي هللا عنه فيما ورد يف فضائله مع  )ملسو هيلع هللا ىلص(من أحاديث رسول هللا  
 غريه:

  تصيبه: افتتح له وبشره ابجلنة على بلوى 

يف حائط م  حلطان امل دنة، فجاء  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب ماسى ثض  هللا عنه قال: كنت مع اونيب 
: افاح وه وعش ه ابلجنة، ففاحت وه، فإذا ها عم ، )ملسو هيلع هللا ىلص(ثج ، فاسافاح، فقال اونيب 

، فحم  هللا، ث اسافاح ثج  فقال يل: افاح وه وعش ه ابلجنة )ملسو هيلع هللا ىلص(فأخربله مبا قال اونيب 
، فحم  هللا ث قال: هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(ه، فإذا ها عثمان، فأخربله مبا قال ثسال هللا على علاى لصلب

 .1املسايان

ه ا احل دث لضم  فضللة هؤالء اوثلية امل كاثد ، وه  أعا عك  وعم  وعثمان، وأهن  م  
أه  الجنة، كما لضّم  فضللة أليب ماسى، وفله دالوة على جااي اوثناء على اإلنسان يف 

إلخباثه عقصة  )ملسو هيلع هللا ىلص(ت علله اإلعجاب وحناه، وفله ميجزة ظاه ة ولنيب وجهه إذا أمن
 .2عثمان، واوبلاى، وأن اوثلية دسام ون على اإلرمان واهل ى

 :اسكن أحد فليس عليك إال نيبٌّ وصديق وشهيدان  

ا وميه أعا عك  وعم  وعثمان ف جف،  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أنس ثض  هللا عنه قال: صي  اونيب  أح  
  .3وصّ دٌق وشهل ان ظنه ض عه ع جله، فللس عللك إال نيب،فقال: اسك  أح  أ
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 :حياء عثمان رضي هللا عنه  

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  حيىي ع  سيل  ع  اوياص: أن سيل  ع  اوياص أخربه: أن عائشة يوج اونيب 
وعثمان ح اثه: أن أاب عك  اساأذن ثسال هللا وها مضطجع على ف اشه العٌس مل ط 

ك، قضى إوله حاجاه، ث انص ف، ث اساأذن عم  فأذن عائشة، فأذن أليب عك  وها ك و
وه، وها على للك احلال، قضى إوله حاجاه، ث انص ف، قال عثمان: ث اساأذنت علله 
فجلس، وقال ويائشة: امجي  عللك يلاعك. فقضلت إوله حاجيت، ث انص فت، فقاوت 

كما فزعت    عنهماعائشة: اي ثسال هللا! مايل مل أثك فاثليت أليب عك ، وعم  ثض  هللا
عثمان ثج  حّل ت، وإين خشلت إن أذنت وه على للك  إن: )ملسو هيلع هللا ىلص( ويثمان؟ قال ثسال هللا

 احلال أال دبلغ إيل يف حاجاه.

  استحياء املالئكة من عثمان:ويف  

  عليت، يف ُمضطجي ا )ملسو هيلع هللا ىلص( هللال  ثسالُ  كان "ع  أيب سلمة ع  عب  او مح : أن عائشة قاوت:
، للك على وها وه، فأذلن عك ر  أعا فاساأذن. ساقَله وأ فخَ ده ع  كاشف ا . فاح  ث احلالل

فجلس ثساُل هللال صل ى  ،عثمانُ  اساأذن ث فاح  َث، ك وك،  وها وه، فأذن عم ُ  اساأذن ث
وال أقال ذوك يف دامر واح ر ثواة احل دث  أح  -حممٌ   قال-وسا ى يلاعَه  . هللُا علله وسل  َ 

ث  . ومل لُباوله. دخ  أعا عك ر فل  هتَاش  وه عائشُة:فلما خ ج قاوت . فاح  ثَ  ف خ  -
" :)ملسو هيلع هللا ىلص( فقال يلاَعك!ث دخ  عثماُن فجلسَت وسا دت . دخ  عمُ  فل  هتَاش  وه ومل لُباوله

  .1أال أساح  م  ثج ر لساح  منه امللئكُة"

  إجلل م  دشاه ه وديظ  واحللاء ف ع دااو  م ،مقام عثمان مقام احللاء"قال املناوي: و 
وثأى نفسه عي ن  ،ق ثه مع نقص جي ه يف اونفس، فكأنه غلب علله إجلل احلق لياىل
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فَيَلت م لبة عثمان ك وك،  ،ومها م  جلل  خصال اويباد املق ع ن ،اونقص واواقصري
وم  خاف هللا خاف منه   ،فاساحلت منه خلصة هللا م  خلقه كما أن م  أحب  أوولاءه

  .1" ءك  ش

 أصدقها حياء عثمان : 

وأش ُّه  يف أم ل هللال ، " أثحُ  أُم يتل أعا عك ر :)ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أنس ع  ماوك، قال: قال ثسال هللا 
وأف ُضُه   يدُ  عُ  ، وأعلُمُه   ابحلللل واحل امل مياُذ عُ  جب ر ، وأصَ قُ ُه   حلاء  عثمانُ ، عم ُ 

 ".م ٌن وأم ُن ه هل األُم ةل أعا عبل ةَ ووك ّل أُم ةر أ، وأق أُُه   ُأيَبُّ ، اثعتر 

  عن الفتنة اليت يقتل فيها عثمان )ملسو هيلع هللا ىلص(إخبار النيب : 

"َم   جَنَا مل   قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا ع  حااوة أن ثسال هللا  إذ ذك  عب  م  جنا م  يلث فق  جنا:
. 2حلقّل ُمي طللهل"وقاُ  خللَفةر ُمص َطربلر اب ،واو جالُ  ،َما يتل  :فَق   جَنا يلَث م  اتر  ،يلثر 

 وميلام: أن اخلللفة او ي قا  مصطرب ا ابحلق ها عثمان.

 :يقتل فيها هذا املقنع يومئذ  

َقن ُع  :فقال ،فانة  فم   ثج ٌ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ذك  ثساُل هللال قال: عب  هللا ع  عم  ع  
ُ
دُقاُ  فلها ه ا امل

 .3 عنهُ  قال فنظ ت فإذا ها عثماُن عُ  عفاَن ثضَ  هللاُ  ،دامئ ر مظلام ا

 :هذا يومئذ على اهلدى  

فم   ثجٌ   ،" ذََكَ  ثساُل هللال صل ى هللُا عللهل وسل َ  فانة  فَق  هَبَاع  كيب ع  عج ة، قال: 
فايبُت  "،ه ا دامئ ر على اهلَُ ى" :فقال ثساُل هللال صل ى هللُا عللهل وسل  َ  ،ُمَقن ٌع ثأُسهُ 
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 :قال ؟ه ا :فقلتُ  ،قبلُت ثساَل هللال صل ى هللُا عللهل وسل  َ ث اسا ،فأخ ُت عَضب  َي   عثمانَ 
 .1ه ا "

 هتيج فتنة كالصياصي، فهذا ومن معه على احلق : 

قال ثسال هللا  ،وقال هبز م  ثواة احل دث )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  م ة اوبهزي قال: كنت عن  ثسال هللا 
خ ت مبجامع . قال ف هبت فأ"هتلج فانة كاوصلاص ، فه ا وم  ميه على احلق" :)ملسو هيلع هللا ىلص(

 .2ياعه، فإذا ها عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه

 :إن أرادك املنافقون على خلع فال ختلعه  

إىل  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا ع  عام  ع  اونُيمان ع  عشري، ع  عائشة، قاوت أثس  ثسال هللا  ع  عب 
أقبلت  صلى هللا علله وسل ، فلما ثأدنا ثسال هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(عثمان، فأقب  علله ثسال هللا 

 على األخ ى، فكان م  آخ  كلمه كلمة أن ض ب ع ن منكبله وقال اي عثمان إن إح اان
هللا عز وج  عسى أن دلبسك قملص ا، فإن أثادك املنافقان على خليه، فل ختليه حىت 

 .3للقاين يلاث  

  عهًدا، وإين صابر نفسي عليه: عهد إلي  )ملسو هيلع هللا ىلص(إن رسول هللا  

: ادعاا يل عيض أصحايب، قلت: أعا )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا  ع  أيب سهلة، ع  عائشة قال: قال ثسال
ووان  ،4عك ؟ قال ال: قلت: عثمان؟ قال: ني . فلما جاء: قال ال لنّح ، فجي  ُدّساثَه
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إن  ،ال :عثمان داغري، فلما كان دام او اث وحص ، قلنا: اي أمري املؤمن ن! أال لقال ؟ قال
 .1عه ا  وإين صاعٌ  نفس  علله عه  إيل   )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 

ويثمان ثض  هللا عنه، وح صه على مصاحل  )ملسو هيلع هللا ىلص(وه ا احل دث دب ن ش ة حمبة ثسال هللا 
وح ص علله اوصلة  ،فق  أخربه أبشلاء لايلق هب ه اوفانة اويت ساناه  عقاله ،األمة عي ه

واوسلم على س ّدّاها حىت إنه مل دص  إولنا منها إال ما ص ّح عه عثمان ثض  هللا عنه أيناء 
 .2أال إن ثسال هللا عه  إيّل عه ا ، وإين صاعٌ  علله :ملّا قل  وه أال لقال ؟ فق  قال اوفانة

ق  أثش ه إىل املاقف اوصحلح عن  اشايال اوفانة  )ملسو هيلع هللا ىلص(ودظه  م  قاوه ه ا: أن اونيب 
وذوك أخ ا  منه صلى هللا علله وسل  حبجز اوفانة أن لنطلق ويف عيض او واايت يايدة 

ه ه املساثّة فق  جاء فلها وإن سأواك أن لنخلع م  قملص  لكشف ع  عيض مكنان
 .3قّمصك هللا عز وج ، فل لفي 

ومضمان ه ا اويه  او ي ذك ه عثمان ثض  هللا عنه دايلق ابوفانة واواصلة ابوصرب فلها 
ودب و أن  ،أبنه سلكان خللفة داما  ماوع م اخللع، وإن كان دفه  م  ه ه األحاددث 

ادات لايلق هب ه اوفانة، انف د مبي فاها عثمان ثض  هللا عنه وذوك حمافظة  وإثش هناك وصااي
ومما دب ّن ذوك: أنه أم  عائشة ثض  هللا  ،على اوّس دّة فلها وسل  علله هللا صلىم  اونيب 

عن ما أثاد اإلس اث هبا ويثمان ثض  هللا عنه، كما أنه أسّ  إوله إس اثا ، ثغ   ،4وانّح عنها اب
كان م  غريمها، حىت لغرّي وانه، مما د لُّ على عظ  املس ّل عه، وثعط عائشة ثض  هللا خلّا امل

دول  واضح أن اإلس اث لضم  لاجلهات منه صلى هللا علله ها عنها ه ا اإلس اث ابوفانة 
وأن اونيب صلى  ،ولقف املاقف اوصحلح عن  ع ض اخللع ثض  هللا عنه، وسل  إىل عثمان
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دقاص  على اإلخباث عاقاع اوفانة، فق  أخرب ع وك علنلة يف أحاددث  هللا علله وسل  مل 
كثرية، كما لق م، فإس اثه د ل على أن ه ا اإلس اث لضّم  أشلاء أخ ى يايدة على اإلخباث 

هللا  -ع  وقاعها وثغب علله اوصلة واوسلم ابحملافظة على س ّدّاها حلكمةر اقاضت ذوك
 أعل  هبا. 

نا جللاا سبب إص اث عثمان على ثفض اوقاال أيناء احلصاث، كما وه ا احل دث دفس  و
ا ومه ،دفس  أدضا  سبب ثفضه ولانايل ع  اخللفة وخليها عن ما ع ض اوقام علله ذوك

 .1املؤّثخان ع  اوسبب او ي أّدى عثمان إولهما واساشكلامهاماقفان طاملا لساءل 

يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(ادث كثرية أخرب ثسال هللا وحادية فانة مقا  عثمان ثض  هللا عنه م  ضم  حا 
، ولست ألح  م  وج ّ  حلاله أبهنا ساقع ابوغلب، فإن عل  اوغلب صفة م  صفات هللا عزّ 

ُق  ال  أَم للُك ﴿ لياىل:. قال 2وإمنا ذوك عل  أطليه هللا علله وأم ه أن دبلنه ولناس ،خلقه
ي ا َواَل  ثَ   ُت ملَ  اخل َ  َض اا إلال  َما َشاَء اَّلل ُ ولنَ ف سل  نَ ف  َاك  َ َوَوا  ُكنُت أَع َلُ  او َغل َب اَلس  ري ل َوَما َمس ينل

ُنانَ اوسُّاُء  رٌي وّلَقا مر دُ ؤ مل  .[188األعراف:]﴾إلن  َأاَن إلال  َن لدٌ  َوَعشل

 عثمان رضي هللا عنه وواليته لألقارب:  

 ،على أيمة احلك  يف عه هوسلط هت   ،كث  املؤثخان م  احل دث ع  حماابة عثمان أقاثعهدُ 
حىت أاثثوا علله نقمة كثري م  اوناس، فثاثوا انقم ن علله إطلقه د  ذوي ق ابه يف شؤون 

هللا ع  أيب  . وأقاثب عثمان او د  واله  ثض  هللا عنه أوهل  مياودة، واوثاين عب 3او ووة
هللا ع  عام ،   واو اعع سيل  ع  اوياص، واخلامس عب ،واوثاوث اواول  ع  عقبة ،اوس ح

م  ه   هؤالء مخسة واله  عثمان وه  م  أقاثعه وه ا يف يعمه  مطي  علله، فلننظ  أوال  
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والة عثمان ثض  هللا عنه، ه : أعا ماسى األشي ي، واوقيقاع ع  عم ، وجاع  املزيّن، 
او مح  ع  خاو  ع  اواول ، وأعا األعاث اوسُّلم ، وحكل  ع   وحبلب ع  مسلمة، وعب 

ع  اوّنهاس، وماوك ع   بةلاهللا اوبجل ، وع ، واألشيث ع  قلس، وج د  ع  عب مةسل
وخنلس  ،وسلمان ع  ثعلية ،وسيل  ع  قبس ،حبلب، واونسري اويجل ، واوسائب ع  األق ع

او مح  ع  ثعلية، وديلى ع  منبه، وعب هللا ع  عم و  وعب  ،واألحنف ع  قلس ،ع  حبلش
 .اويزى   عب احلض م ، وعل  ع  ثعلية ع

وا أخ ان إحصائلة واج ان: أن ع د والة عثمان ساة  ،هؤالء ه  والة عثمان ثض  هللا عنه
وخباصة إذا علمنا:  ،وعش ون واول ا، أال دصحُّ أن دكان مخسٌة م  عين أمّلة دساحقان اواالدة

الة مل كان دايل عين أملة أكث  م  غريه ؟ ث دقال عي  ذوك: إن هؤالء اوا   )ملسو هيلع هللا ىلص(أن اونيب 
 اواول  ع  عقبة، ث عزوه كله  يف وقت واح ، ع  كان عثمان ثض  هللا عنه ق  وىّل    دكاناا

وأدض ا مل دااّف عثمان إال  ،فاىّل مكانه سيل  ع  اوياص، فل  دكاناا مخسة يف وقت واح 
وق  عزل أدض ا سيل  ع  اوياص، فين ما لايف عثمان مل دك  م  عين أملة م  اواالة إال 

هللا ع  عام  ع  ك دز فقط،  هللا ع  سي  ع  أيب اوّس ح، وعب  مياودة، وعب  :ث وه يل
عزل عثمان اواول  ع  عقبة، وسيل  ع  اوياص، ووكنه عزهلما م  أد ؟ م  اوكافة اويت وق  

 َعز لُ  إذ اعاالر أع ا ،  عزل منها عم  ع  اخلطاب سي  ع  أيب وقاص، واوكافة اويت مل ل ضَ 
هللا عنه ألووئك اواالة ال ديارب مطينا  فله ، ع  مطي  يف امل دنة اويت ُووُّاا عثمان ثض  

 .1عللها

 : يف احلكم بين أميةـعثمان لاستعمال  

دسايم  عين أملة يف حلاله، واسايمله  عي ه م  ال دها ُّ عق اعة فله :  )ملسو هيلع هللا ىلص(كان ثسال هللا 
ئ  ق دش فلها عّمال و سال هللا وال ني ف قبللة م  قبا ،أعا عك  وعم  ثض  هللا عنهما
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فله  ش ٌف وسؤدد، فاسايم   أكثَ  م  عين عب  مشس، ألهن  كاناا كثريد ، وكان )ملسو هيلع هللا ىلص(
عّااب ع  أسل  أيب اوياص على مكة، وأاب سفلان ع  ح ب على جن ان، وخاو   )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب

 ع  سيل  على ص قات عين م جح، وأابن ع  سيل  على عيض اوس ااي ث على اوبح د ،
وم  جنسه ، وقبللاه ، وك وك  )ملسو هيلع هللا ىلص(فيثمان ثض  هللا عنه مل دسايم  م  اسايمله اونيب 

 أعا عك  دزد  ع  أيب سفلان م  فااح اوشام وأق ّه عم ، ث فق  وىّل  ،أعا عك  وعم  عي ه
 . 1وىّل عم  عي ه أخاه مياودة

 اوسؤال او ي دط ح نفسه أأيبت هؤالء كفاءهت  أم ال؟ أما 

عة ع  اوسؤال واضحة يف كاايب ع  عثمان ثض  هللا عنه، وكان عثمان خللفة اإلجا وي   
فكما أن عم  سّ  مل  عي ه  ،وأفياوه لشك  سااعق دسااثدة يف ه ه األمة ،دقا ى عه ا  ثاش 

اواح ّج ع  لق دب األق ع ن، فإن عثمان سّ  مل  عي ه لق دب األق ع ن إذا كاناا أه  كفاءة، 
وك  ما أنك  على عثمان ال خي ج ع   ،يف كفاءهت  اإلداثدة شكّ دن ال وم  لاّبع سرية عثما

 .2 ة املباحئدا

ه  عثمان ثض  هللا عنه م  أقاثعه ق  أيبااا اوكفاءة واملق ثة يف إداثة وإن اواالة او د  واّل 
 اوي ل سرية او علة يف وساثوا ،وفاح هللا على أد ده  اوكثري م  اوبل ان ،شؤون والايهت 

 هللا ثض  واوفاثوق اوّصّ دق عه  يف ذوك قب  اواالدة مهام لقل  م  ومنه  سان،واإلح
  .3 عنهما

  

                                                           

 . 176 -175/ 3، م  1986 -ه   1406، 1اع  للملة، منهاج اوسنة، لح: حمم  ثشاد سامل، مؤسسة ق طبة. ط 1  
 . 1675/ 4، م  1995 -ه   1416، 3اوسرية اونبادة، داث اوسلم ولطباعة ، ط -سيل  حّاى، األساس يف اوسنة وفقهها 2  
  253، ص عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، امل جع اوساعق3  
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 لوليد بن عقبة:عثمان لاستعمال  

أكث وا م  اوطي  يف عثمان ثض  هللا عنه، ويعماا أنه أم َ  أخاه اواول  ع  عقبة على اوناس، 
هللا، إمنا أم ه م  أج   فكان دليب ابوسح  ودصلى ابوناس وها سك ان، فاسق يف دد 

عب  اخلللفة وه ا واوكلم ويب  هللا ع  إابض يف ثساواه اويت دقال إنه أثسلها إىل  ،ق اعاه
 .1امللك ع  م وان

اوكاب  يف ل اث ةن او ساوة غري صحلحة، وإن كانت ماجادأ، أما واضح وجل ّ  واو دُّ 
ملايلقة عيثمان ثض  هللا عنه مل أو إن عب  هللا ع  إابض يف ثساواه ا واتثخيه ، اإلابضلة

ولبين آثاء خصام عثمان او د  قاماا عا عري حمك  إلاثثة او عادة املضادة  ،داحقق كما دنبغ 
اعام  واعاربه  م  اخلااثج عن ما  ،وابواايل وقع فلما وقع فله م  إساءة إىل اإلابضلة ،ض ه

جع اويت لاصف ابويل  واإلنصاف وعن  او جاع ولمصادث وامل ا ،آثاء اخلصام األماد ن فله 
 واوبحث ع  احلقلقة ها دأب اوباحث ن ع  ثضى هللا عز وج . 

 واوسؤال: م  ها اواول  ع  عقبة؟

اواول  ع  عقبة ها اواول  ع  عقبة ع  أيب ميلط ع  أيب عم و ع  أمّلة ع  عب  مشس ع  عب  
. وكان اواول  ع  2ألّمهمناف، األمري أعا وهب األماي، وه صحبة قلللة وها أخا عثمان 

عقبة م  ثجال اوّ ووة اإلسلملة يف عه  أيب عك ، وعم  اول د  كاان داخريان وألعمال 
وكان ذوك م  أعظ  أسباب ذوك االناشاث اوس دع  ،ذوي اوكفاءة، واألمانة م  اوّ جال

  سّ وُ على أوسع نطاق وإلسلم على عه مها، وأنه كان حمّ  يقة واعاماد اخلللفا ن، ومم  
 .3وص ق اإلرمان ءةإوله األماث املهمة، ملا كاان د اين فله اوكفا

                                                           

 254ص  ، امل جع اوساعق،نشأة احل كة اإلابضلة1  
 . 413 –412/ 3، ه 1402، 1مشس او د  حمم  أمح  ع  عثمان او هيب، سري أعلم اونبلء، عريوت، مؤسسة او ساوة، ط2  
 78ص  ،م. 1996 1حمم  صاحل اوغ س ، فص  اخلطاب يف مااقف األصحاب، داث اوسلم، مص ، ط3  



 

142

وكان أول عم  وه يف خلفة اوص دق: أنه كان ماضع اوسّ  يف او سائ  احل علة اويت داثت 
. عي  ذوك، أثسله م د ا 1ه12ع ن اخلللفة، وفائ ة خاو  ع  اواول  يف وقية املزاث مع اوف س 

 . 2اوفه ي إىل قائ ه علاض ع  غن 

ه كان اواول  دل  أليب عك  ص قات قضاعة، ّث ملا عزم اوص دق على فاح 13ويف سنة 
اوشام كان اواول  عن ه مبنزوة عم و ع  اوياص يف احل مة واوثقة واوك امة، فكاب إىل عم و 

فساث اع  اوياص علااء  ،د عامها وقلادة فلاوق الجهاد ،ع  اوياص، وإىل اواول  ع  عقبة
ث ثأدنا اواول  يف سنة  ،لم حنا فلسط ن وساث اواول  ع  عقبة قائ ا  إىل ش ق األثدناإلس
 .3ه على عه  عم  أمريا  على علد عين لغلب وع ب الجزد ة15

دق واوفاثوق جاء اواول  يف خلفة ذي اوناثد ، ولاىل والدة اوكافة وهب ه اخلربة يف عه  اوص ّ 
،  ،وه ، وكانت جلاشه مّ ة والداه على اوكافة وكان م  خرية والهتا ع ال  وثفق ا، وإحساان 

فاق اوش ف فاحتة ظاف ة ماّفقة، كما شه  وه ع وك دظه  اوغلب قاض م  أعظ  آلسري يف 
  .4قضاة اإلسلم يف اوااثدخ علما  وفضل  وإنصافا  وها اوااعي  الجلل  اوشييبّ 

.كلف وا أدثكا  5سلمة ع  عب  امللكح ن ذك  وه غزو م :ق  أيىن على غزوه وإماثله عقاوهو 
اواول ، وغزوه وإماثله، إنه كان ولغزو فلناه  إىل ك ا وك ا، ما نقص، وال اناقص علله أح  

 .6حىت عزل ع  عمله

                                                           

 . 168/ 4، م 1987 1اتثدخ اوطربي )اتثدخ األم  وامللاك(، عريوت، داث اوفك ، ط اوطربي،1  
 . 194/ 4، امل جع نفسه2  
 .262عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، ص 3  
 . 262ص  ،امل جع نفسه4  
سف ياد ، او وحة، داث اوثقافة، حمم  ع  حيىي ع  أيب عك  املاوق  األن وس ، اوامهل  واوبلان يف مقا  اوشهل  عثمان، لح حمماد دا 5  

 .40ه. ، ص 1405،  1ط
 .262عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، ص 6  
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وق  كان اواول  ثض  هللا عنه أحّب اوناس إىل اوناس، وأثفقه  هب ، وق  مضى مخس سن ن 
يب الجلل ، واوبط  اإلسلم  اويظل ، او ي  واملساي ض وسرية اوصحا .1وولس يف داثه ابب

وإمنا لساوثه اوشكاك  ،يف أنه أه  ولاالدة ال د اتب ،كان حمّ  يقة اخللفاء او اش د  اوثلية
واألم  حيااج إىل  ،يف يبات ما قل  فله م  نزول اآلدة فله ولسملاه فاسقا  وش عه ولخم 

 .2ألم د اوإولك حبث ه د   ،حتقلق

 ؟أدض ا: ه  يبت أبن اآلدة اوسادسة م  ساثة احلج ات نزوت يف حق اواول واوسؤال امله  
لُباا قَ ا م ا ﴿ :وذوك يف قاوه لياىل ٌق علنَ َبإر فَ اَ بَ ل  ُناا َأن ُلصل اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا إلن َجاءَُك   فَاسل

بلُحاا َعَلٰى َما فَ َيل ُا   اَندلمل نَ  ََهاَوةر فَ ُاص   .[6احلجرات: ] ﴾جبل

عيث اواول  ع  عقبة إىل عين املصطلق  )ملسو هيلع هللا ىلص(داناق  او ّواة يف ذوك قصة لقال: إن ثسال هللا 
وذوك أهن  خ جاا إوله، فهاهب  ومل  ،مصّ قا ، فأخرب عنه  أهن  اثل ّوا، وأعاا يف أداء اوص قة

خاو   )ملسو هيلع هللا ىلص(دي ف ما عن ه ، فانص ف عنه ، وأخربان ابثل اده ، فبيث إوله  ثسال هللا 
 .3هن  مامسكان ابإلسلم، ونزوت اآلدةإل  وأم ه أن دثبت فله ، فأخربوه اواوع  

اصف عه سن  د. وأق  ما 4وق  جاءت ثواايت ع د ة وولس ولقّصة سن  ماصال صحلح
ح اما  وال  وإذا قبلاا األسانل  اوضيلفة يف فضائ  األعمال اويت ال حت ّ  ،اوقصة: أنه ضيلف

اوسن  اوضيلف يف قصة اواول ، ألنه حيّ  ح ام ا، وها وصف   ب، فإننا ال نقحت م حلال  
قب  اوسن  نوكلف  ،ووا دام ا أبنه فاسق صلى هللا علله وسل ،ثج  صحب اوّ سال 

                                                           

 . 251/ 5، اتثدخ اوطربي1  
 . 2/176م ، 1994، 1حمم  حمم  حس  ش اب، امل دنة اونبادة يف فج  اإلسلم واويص  او اش ي، داث اوقل ، دمشق، ط2  
 2/176امل جع اوساعق ، 3  
 . 2/176نفسه، امل جع 4  
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فه ه اآلدة وضيت أص  عل   ؟واآلدة نفسها حتث على اواثبت يف قبال األخباث ؛اوضيلف
 .1او وادة

لُقب  فلها إال األخباث اوصحلحة يف اوسن   قصة اواول  ع  عقبة فلما نسباه إوله، ال إنّ 
واملنت؛ ألهنا لصفه ابوفسق، وه ا طي  ال لساه  يف قباوه إذا ُوصف عه ثج  م  ع ض 

عش  ق ان  م  عص  اوّ عاة، فكلف اواساه  يف نسباها أثعية اوناس يف اويص  احل دث عي  
أوكلاا إوله أعماال  ذات مكانة و ، إىل ثج  عاش يف اويه  اونباّي، ويف عه  اخللفاء او اش د 

 وخط !؟ 

ولاّص  أجزاء اوقّصة وحااديها ابويقل ة  ،اوقصة متث  جزء ا م  اتثدخ ص ث اإلسلم إنّ 
اساه  يف قباهلا كما دُاساه  يف اإلسلملة، وأخباث ه ا الجانب م  اوااثدخ اإلسلم ، ال دُ 

ا ما ل  ع  عقبة م  مسلمة اوفاح، وكثري  قبال األخباث اويت لاص  ابويم ان امل يّن. ث إن اواو
ه ه اوفئة م  اوّناس. ودزع  عيض املؤثخ ن: أهن  أسلماا مك ه ن،  ُلاجه املطاع  إىل إسلم

 . 2ومل د خ  اإلرمان إىل قلاهب ، وها يع  ابط  عل ثدب

ودخلها  ،هبا األهااء امل هبلة واوسلاسلة   اوّ واة فلها، وويبتدّ ز وأخباث اواول  ع  عقبة ل
وكانت مل اان  واساعق أه  اوقّصة يف اخالاث اوق ثة على اواضع وإيبات عبق داه   ،اواضع

جنّحة
ُ
. وممّا ديك  على ثوادة إثسال اواول  ع  عقبة لجمع ص قات عين املصطلق، 3األدعلة امل

 ودياثضها ح دث ماصال اوّسن  إىل ثجال يقات: أن اواول  ع  عقبة كان دام اوفاح صغري ا،
عامل ، في  فّلاض ع  حمم  او ق ي ع  جيف  ع   )ملسو هيلع هللا ىلص(وم  كان يف سنه ال د سله اونيب 

د قان ع  اثعت ع  احلجاج اوكليّب ع  عب  هللا اهلم ايّن "أيب ماسى"ع  اواول  ع  عقبة، 

                                                           

 . 2/182حمم  حمم  حس  ش اب، امل دنة اونبادة يف فج  اإلسلم واويص  او اش ي،  1  
 . 2/173امل جع اوساعق،  2  
 . 2/173، امل جع نفسه 3  
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مكة،جي  أه  مكة أيلانه عصبلاهن ، فلمسح على ثؤوسه   )ملسو هيلع هللا ىلص(قال: ملا فاح ثسال هللا 
ومل رمنيه م  ذوك  ،يب إوله، وإيّن مطلب ابخللاق، ومل رمسح على ثأس ود عا هل ، فج ء 

 . 1إال أّن أم  خلقاين ابخللاق، قل  رمّسين م  أج  اخللاق

إن اوقّصة ويبت هبا األهااء امل هبلة، فاواول  أماّي عثماين، واو ي أقح  اس  اواول  يف قّصة 
ب اوكليب. واو ي دقاوه عنه اع  سبب نزول اآلدة ها ثج  شلي  امسه حمم  ع  اوّسائ

وأضاف اع  حج  يف ح دثه ع  اوكليب: "كان ، "كان دُي  م  شلية أه  اوكافة" حج :
 . 2واآلخ : اوّس ّي" ،ابوكافة كّ اابن، أح مها: اوكليبّ 

ألهنا لاص  جبمع اوص قات، واواول  عم  على ص قات قضاعة يف  ؛وق  اخااثه هل ه اوقصة
على ص قات لغلب يف الجزد ة يف يم  عم ، وُكاب اوشلية ليلب عه  أيب عك ، وعم  

 .3عثمان عسبب قصة اواول 

وحن  ال ننك  أن لكان اآلدة نزوت يف سلاق قصة عين املصطلق، ووك  او ي دُنك  أن 
قٌ ﴿ :دكان اواول  ها املاصاف ابوفاسق يف اآلدة وك أن منطاق اآلدة  ﴾إلن َجاءَُك   فَاسل

 ك ة إذا وقيت يف سلاق اوشّ طألن اون ؛لغة اوانكري د ل على اوشمالوعص .[6]احلجرات: 
 . 4ت، كما ليّ  إذا وقيت يف سلاق اونف عمّ 

 الوليد بن عقبة يف اخلمر:  حد   

وأما حّ  اواول  يف اخلم ، فق  يبت يف اوصحلح ن أن عثمان ح  ه عي ما شه ت علله 
مناقب عثمان ثض  هللا عنه أن أقام  اوشهاد، فها ولس مأخ  ا على عثمان، ع  كانت م 

                                                           

 . 4/32، امل جع اوساعق،مسن  أمح 1  
 . 2/179حمم  حمم  حس  ش اب، امل دنة اونبادة يف فج  اإلسلم واويص  او اش ي ،  2  
 . 2/180امل جع اوساعق،  3  
 . 2/180،امل جع نفسه 4  
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علله احل ، وعزوه ع  اوكافة، حلث ذك  اوبخاثي ه ه احلادية يف "ابب مناقب عثمان"، 
 . 1وكان عل  ثض  هللا عنه دقال: إنك  وما ليرّيون عه عثمان كاوطاع  نفسه، ولقا  ثداءه

مان فلما صح ع  وما ذنب عثمان يف ثج  ق  ض عه عفيله، وعزوه ع  عمله، وما ذنب عث
. ث إن للك احلادية مل لط د يف عه  عثمان فحسب، ع  هلا ساعقة يف عه  عم  ع  2أم ان

اخلطاب ثض  هللا عنه حلث ذك ، أن قّ  أملة أمة ع  مظيان وه صحبة ش ب اخلم ، وها 
 .3فحّ ه وعزوه ،أمري على اوبح د  م  قب  عم 

 ، قال احلافظ يف اإلصاعة: ول  ش عه ولخموق  ذك  عيض املؤثخ ن: أنه مل دثبت على اوا 
وق  أشاث إىل ه ا اع   .4إن عيض أه  اوكافة ليّقباا علله، فشه وا علله عغري احلق ودقال

خل ون، فقال: وما ياوت اوشائيات، ودقص  على عّمال عثمان م  قب  املشاغب ن لنما، 
مجاعة منه ، وحّ ه وثم  اواول  ع  عقبة وها على اوكافة عش ب اخلم ، وشه  علله 

 .5عثمان وعزوه

وأيب ماثع، وجن ب ع  يهري نقباا  ،وما حكاه اوّطربي عبيض لفصل : إن أعناء أليب يدنب
  ،واعنه ع وك أعا ش دع اخلزاعّ  اوصحايب على اع  احللسمان داثه، وقالاه، فشه  علله 

نفسه  أن دكل وا ولاول ، منه  اواول ، فأخ  اآلابء على أ ص  وكان جاثا  الع  احللسمان فاقا
وأخ وا درتقّبان ح كاله، فنزل عه أعا يعل  اوشاع ، وكان نص انلا  م  أخااوه عين لغلب، وأسل  

وأعا ماثّع خري ف صة دغانماهنا، فساف ا إىل  ووج  أعا يدنب، ملليماه أاب يعل على د  اواول  
 ،، وأهنما وج اه دق ء اخلم امل دنة ولقّ ما إىل عثمان شاه د  على اواول  عش ب اخلم 

                                                           

 . 5/278، اوّ داء: ها اويان، اتثدخ اوطربي1  
 . 1/421، م2007، 2حمم  أحمزون، حتقلق مااقف اوصحاعة يف اوفانة م  ثواايت اإلمام اوطربي واحمل ي ن، داث اوسلم ، ط2  
 . 93ص ،م 1919، 2و د  اخلطلب، إع اد حمم  سيل  مبلض، داث اوثقافة، طاع  اوي يب، اويااص  م  اوقااس ، لح: حمب ا3  
 . 81. وانظ : حمم  صاحل اوغ س ، فص  اخلطاب يف مااقف األصحاب، ص 2/473، اتثدخ اع  خل ون، اع  خل ون4  
 . 277/ 5، اتثدخ اوطربي5  
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فج ء ابواول  م  اوكافة، فحلف ويثمان وأخربه ، فقال عثمان: ما دق ء اخلم  إال شاثهبا
 .1نقل  ح ود هللا، ودباء شاه  اوزوث ابونّاث، فاصرب اي أخ : خربه ، فقال عثمان

ى اواول  وق  أنه أل م  ،ودقال حمب اوّ د  اخلطلب: وأما اوزايدة اويت وثدت يف ثوادة مسل 
صّلى اوصبح ثكيا ن، ث قال: أيد ك ، ويف عيض ط ق أمح : أنه صلى أثعيا ، فل  لثبت يف 
ش ء م  شهادة اوشهاد، فه  م  كلم حض ن او اوي ولقصة ومل دك  حض ن م  

وال كان يف اوكافة وقت احلادث  ،ع  إنسان مي وف ومل د وها ع  شاه  وال ،اوشهاد
 .2هب ا الجزء م  كلمهاملزعام، فل اعا اد 

ه ا ها وايل عثمان على اوكافة اواول  ع  عقبة، اجملاه  اوفالح، اويادل املظلام او ي كان 
منه ألّماه ك  ما اساطاعه م  عم  طّلب، ث ثأى عيلنه كلف دبغ  املبطلان على اوصاحل ن 

صخب  فاعازل اوناس عي  مقا  عثمان يف ضلية وه منقطية ع  ،ودنف  ابطله  فله 
اويت كان جياه  فلها  ،وه  لبي  مخسة عش  ملل  ع  عل ة او ّّقة م  أثض الجزد ة ،اجملامع

وق  اعازل مجلع احل وب اويت كانت أايم عل   .3ود عا اوناس وإلسلم يف خلفة عم 
وقل  إنه لايف يف  ،ه  61ودف  هبا يف عام  ،ومياودة ثض  هللا عنهما إىل أن لايف عضلياه

 .4اودةأايم مي

  :عبد هللا بن أيب الس رحـعثمان لهتم يف تولية نظر  

عثمان وه على  ةع  أيب اوّس ح، ولاول إذا ذك وا اس  عب  هللا -يف اوغاوب  -دثج املؤثخان 
والدة مص  على أن دقاواا: وق  وىّل عثمان على مص  عب  هللا ع  أيب س ح أخاه م  

                                                           

 .  277/ 5اتثدخ اوطربي ، 1  
 . 97، 96ص  ،اع  اوي يب، اويااص  م  اوقااص 2  
 94امل جع اوساعق، ص 3  
 . 216/ 8، م 1988 1اع  كثري ، اوب ادة واونهادة، داث او اين، ط4  



 

148

إحياء م  عيض املؤثخ ن ابهتام   ّ ة ابوااولة ليم  او ضاعة مق ون. وإد اد أخاه 1اوّ ضاعة
ووك   ،وه ا غري صحلح ،عثمان ثض  هللا عنه، وأنه هل ه األخّاة م  او ضاعة واّله مص 

 سرية ن ّد على هؤالء وعلى ما دغمزون عه أمري املؤمن ن عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه نب ّن 
 .2فاثس عين عام  ع  وؤي

خربة ودثادة اتمة أبحاال مص  ونااحلها نالجة اشرتاكه اوش اكة  كان عب  هللا ع  سي  على
مع جلش عم و يف فاحها، ونالجة والداه على عيض اونااح  أيناء خلفة عم ، فق  كان 
على صيل  مص ، وك وك أول خلفة عثمان، ممّا أهله ألن دصبح واولا  على مص ، وك وك 

هللا  دب و أن عب  نالجة والك اخلرباتو وياص، أقاال امل شح ن والك اواالدة عي  عم و ع  ا
ع  سي  متك  م  ضبط خ اج مص ، حىت ياد ما كان جيميه م  اخل اج على ما كان جيميه 

هللا ع  سي  وسلاسة ج د ة يف  عم و ع  اوياص قبله، وويّ  م ّد ذوك إىل الباع عب 
كانت و .3ملااف ة يف مص املص وفات، واخالف ع  سلاسة عم و ابواايل يادت أماال اخل اج ا

 . 4وجاالت يف فااح إف دقلة وفاح علد اوناعة وه صاالت

 . 5ل وأجااده اوكان أح  عقلء اوّ ج ،وق  قال عنه او هيب: ومل دايّ  وال في  ما دنق  علله

 .6يف والداه ا  وقال عنه املق دزي: ومكث أمري ا م ة والدة عثمان ثض  هللا عنه كلها حمماد

ملام دون او د  خ جاا على أمري املؤمن ن عثمان أبنه أعطى عب  هللا ع  سي  ع  وق  اهت  ا
فقال: "وإمنا أعطلاه مُخس  ،هللا عنه على ذوك  عثمان ثض أيب س ح ما أفاء هللا عه، وثدّ 

                                                           

 270عل  اوصليّب، عثمان ع  عفان، امل جع اوساعق، ص  1  
 77حمم  صاحل اوغ س ، فص  اخلطاب يف مااقف األصحاب ، ص  2  
 . 1/180ه ، 1409 1ن يف عص  اخللفاء او اش د ، طعب  اويزدز إع اهل  اويم ي، اواالدة على اوبل ا 3  
 .188م ، ص 1920أعا اوقاس  عب  او مح  ع  عب  هللا ع  عب  احلك ، فااح مص  وأخباثها، مطبية ون ن،  4  
 . 34/ 3، او هيب، سري أعلم اونبلء 5  
 . 299/ 1، املق دزي، اخلطط، عريوت، مطبية اوساح  الجنايب، وبنان  6  
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اخلمس ومثان مئة أوف ملا فاح أف دقلا، جزاء جهاده، وق  قلت وه: إن فاح هللا عللك أف دقلا 
، وق  فيلها قبل  أعا عك  وعم  ثضى هللا عنهما. ومع  فلك مخس اخلمس م  اوغنلمة نفل 

ذوك قال يل الجناد اجملاه ون: إان نك ه أن نيطله مخس اخلمس، وال حيق هل  االعرتاض أو 
له ع  الجناد، وع وك مل أيخ  أيب سي  داو فض، فأخ ت مخس اخلمس م  أيب سي  وثد

 . 1ه  ني "شلئ ا أولس ك وك؟ قال اوصحاعة: اول

، وق  لاىل عب  هللا ع  2لنفل  أه  اوغناء واوبأس يف الجهاد اوس ن(عض  ) نةاوسُ وق  يبت يف 
أيب س ح والدة مص ، وكانت يف ع ادة أم ها هادئة مساق ة إىل أن متك  مثريو اوفانة م  

هب  دوث كبري أمثال عب  هللا ع  سبأ م  اواصال إولها وإاثثة اوناس فلها، فكان هل  واملاأي د  
هللا عنه، كما أن األحاال يف مص  نفسها اضط عت نالجة ط د اواايل   يف مقا  عثمان ثض

اوش ع  هلا، واساللء أقاام آخ د  على األماث عط دقة غري ش علة. وق  متكناا خلل للك 
  قاماا هبا دللفاه  عثمان نالجة مكاخّث اوك اهلة يف قلاب اوناس على اوفرتة م  ع

  .3ونش وها فقاهاوذدب وأكا

هللا عنه اعازهلا عب  هللا ع  سي  وسك  عسقلن   ن ما وقيت اوفانة مبقا  عثمان ثضوع
أو او ملة يف فلسط ن، وثوى اوبغاّي إبسناد صحلح ع  دزد  ع  أيب حبلب قال: خ ج ع  

اوّصبح أيب اوّس ح إىل اوّ ملة عفلسط ن، فلما كان عن  اوصبح قال: اوله  اجي  آخ  عمل  
 .4فقبض هللا ثوحه ،  ع  دساثه  ع  رملنه، ث ذهب دسلّ فااضأ، فسلّ 

  

                                                           

 . 356، 5/355ثدخ اوطربي، ات 1  
 . 84حمم  صاحل اوغ س ، فص  اخلطاب يف ماقف األصحاب ص 2  
 . 4711، اإلصاعة يف متللز اوصحاعة ، ثق   اويسقلين حج  اع  3  
 . 3/35او هيب، سري أعلم اونبلء،  4  



 

150

 إىل املدينة:  العاصردة احلَكم بن أيب  

ل: "إين ثددت احلك  ع  أيب عثمان ع  عفان على املام دد  يف شبهاهت  واهتاماهت ، فقا ثد  
مكّ ،  احلك  ع  اوياصه إىل اوطائف إّن نفا )ملسو هيلع هللا ىلص(إىل امل دنة، وق  كان ثسال هللا  اوياص

م  مكة إىل اوطائف، وأعاده او سال إىل مكة عي  ما  )ملسو هيلع هللا ىلص(وولس م نل ا وق  سرّيه او سال 
سريه إىل اوطائف، وها او ي ثّده وأعاده أولس ك وك؟ فقال  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثض  عنه، فاوّ سال 
 .1اوصحاعة: اوله  ني "

وثطه، وأاثث علله اوناس وانق   هللا عنه أبن اع  عمه م وان اع  احلك   وق  اهُت  عثمان ثض
اخللفة عي  ذوك إىل عين أملة، وه ا افرتاض ال دول  علله ومل لنق  اخللفة إىل عين أملة إال 
عي  أهاال جسام مل دك  مل وان فلها دوث خطري، ث إن عثمان مل دك  ضيلف اوشخصلة 

م  األكاذدب يف كان  . وما ذك وه2حىت دامك  منه كالبه إىل احل  او ي داّصاثه اوّ واة
عثمان أعطى م وان مُخس أف دقلة فك ب، قال اع  اوقل : "أحاددث اواول  وذّم م وان ع  

  .3احلك  ك ٌب"

 بيت املال: تبذير من ـواهتامه ابلعثمان بن عفان  

هللا عنه م  قب  اوغاغاء واخلااثج إبس افه يف علت املال، وإعطائه أكث    اهُت  عثمان ثض
ق  سان  ه ا االهتام محلة دعائلة ابطلة قادها األع اء ضّ ه، ولفسّ ت يف كاب ألقاثعه، و 

اوااثدخ، وليام  ميها عيض املفك د  واملؤثخ ن على كاهنا حقائق وه  ابطلة، مل لثبت يبت 
ثاوب فله، وذوك ألهنا خمالقة، واو ي يبت م  إعطاء أقاثعه أماث ليّ  م  مناقبه، ال م  امل

 وي ة أسباب ه : 

                                                           

 .347عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، ص 1  
 . 160عللها، ص  مح ي شاه ن، او ووة األمادة املفرتي 2  
 . 117ه ، ص 1،1428اع  قل  الجايدة، املناث املنلف يف اوصحلح واوضيلف، جممع اوفقه اإلسلم  جب ة، اوسياددة، ط 3  
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هللا عنه كان ذا ي وة عظلمة، وكان وصاال  ابو ح ، دصله  عصلت  إن عثمان ثض  -
وق  أجاب  ،، فنق  علله أووئك األش اث، وقاواا أبنه كان دصله  م  علت املال1وفرية

عثمان ع  ماقفه ه ا عقاوه: وقاواا: إين أحبُّ أه  عليت، وأعطله ، فأان حيب هل ، 
وأما إعطائه  فإين إمنا أعطلاه   ،  أمح  احلقاق علله فإنه مل رم  ميه  إىل حاث، ع

م  مايل، وال اساح  أماال املسلم ن ونفس  وال ألح  م  اوناس، وق  كنت أعط  
، وأيب عك  صلى هللا علله وسل اويطّلة اوكبرية او علة م  صلب مايل يمان ثسال هللا 

ت على أسنان أه  أفح ن ألل، وأان دامئ  شحلٌح ح دصثض  هللا عنهما، وعم  
 .3فقال امللح ون ما قاواا؟ ،وودعت او ي يل يف أهل  ،ين عم ي، وفُ 2عليت

هللا عنه ق  قس  ماوه وأثضه يف عين أملة، وجي  وو ه كبيض م   وكان عثمان ثض  -
ديط ، فب أ عبيّن أيب اوياص، فأعطى آل احلك  ثجاهل  عش ة آالف، فأخ وا مئة 

ويف عين اويلص، ويف عين  ،ك، وقس  يف عين اوياصوأعطى عين عثمان مث  ذو ،أوف
 .4احل ب

فه ه اونصاص وغريها مم  اشاه  عنه وما وضّح م  األحاددث يف فضائله الجّمة، ل ل على 
أن ك  ما قل  فله م  إس افه يف علت املال، وإنفاق أكث ه على نفسه، وأقاثعه، وقصاثه 

مما نسب إوله إال أن عيض اويلماء ذهباا حكاايت ع ون يمام، والخطام، ومع ع اءة عثمان 
 .5إىل أن سه  ذوي اوق َب ها وق اعة اإلمام

                                                           

 . 82، صحمم  صاحل اوغ س ، فص  اخلطاب يف مااقف األصحاب  1 
 . أسنان أه  عليت: جاويت أعماثه 2  
 . 5/356 ، امل جع اوساعق،اتثدخ اوطربي3  
 . 5/356امل جع نفسه، 4  
 . 83حمم  صاحل اوغ س ، فص  اخلطاب يف مااقف األصحاب ، ص5  



 

152

قال لق  او د  اع  للملة: إن سه  ذوي اوق َب ذهب عيض اوفقهاء إىل أنه وق اعة األعمام  
كان ديط  أقاثعه جبك  اواالدة، ف وي اوق َب يف   )ملسو هيلع هللا ىلص(كما قال احلسين وأعا ياث، وأن اونيب 

ذوي ق ابه، وعي  ماله ه  ذوي ق َب م  دااىل األم  عي ه، وذوك ألن  )ملسو هيلع هللا ىلص(حلاة اونيب 
 .1ان عنه ما ال دفيله غريه وأقاثعه دنص ونه، ود عّ  ،نص  ويّل األم  واو ّب عنه ماي ن

إىل ووك  ذوك مل رم  عه  ،ألقاثعه هللا عنه ش د  احلبّ   وق  كان عثمان ع  عفان ثض
وإمنا ُدّست يف كاب اوااثدخ  ،وسلاسلة يف أماث املال أو غريهاوا غشلان حم م أو إساءة اوسرية

أكاذدب ابطلة كان خلفها اوّ عادة اوسبئلة واوشليلة اإلماملة اوظاملة ض  عثمان ثض  هللا 
 .2عنه

ة ثمحه هللا، على م  اهت  عثمان عافضلله أهله ابألماال اوكثرية م  علت لوق  ثوى اع  للم
أهله ابألماال اوكثرية م  علت املال حىت إذا دفع إىل أثعية نف  م  املال، فقال: وكان دؤي  

جه  عناله أبثعيمائة أوف ددناث، ودفع إىل م وان أوف أوف ددناث   مللان ددناث  ق دش يوّ 
كان دُيط  أقاثعه، وديط  غري أقاثعه أدض ا،   ،ني  اب دقال: أد  اونق  اوثاعت هب ا؟فالجا 

 ن، وأما ع  ه ا اوق ث اوكثري فلحااج إىل نق  اثعت، ث دقال وكان حيس  إىل مجلع املسلم
ا ما  اثنل ا: ه ا م  اوك ب املب ن، فإنه ال عثمان وال غريه م  اخللفاء او اش د  أعطاا أح  

 . 3دقاثب ه ا املبلغ

هللا عنه: وإين وهللا ما أخ ت م  للك األمخاس وال غريها فلس ا فما   وقال عثمان ثض
 .4وال أعط  أهل  إال م  مايل ،ال آك  إال م  مايلفاقه، وإنين 

                                                           

 . 188- 3/187اع  للملة، منهاج اوسنة،  1 
 . 130عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، ص2  
 .132اع  للملة، منهاج اوسنة، ص3  
 .247عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، ص4  
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 سن:ـال بتولية صغار  رضي هللا عنه اهتام عثمان  

يف اسايمال األح اث، كان ويثمان ثض  هللا عنه يف ثسال هللا أساة حسنة، فق  جهّز 
جلش ا وغزو اوّ وم يف آخ  حلاله، واسايم  علله أسامة ع  يد  ثضى هللا عنهما، وعن ما 

متسك اوّص دق ثض  هللا عنه إبنفاذ ه ا الجلش، ووك  عيض اوصحاعة  )ملسو هيلع هللا ىلص(او سال لايف 
ثغباا يف لغلري أسامة عقائ  أحس  منه، فكلماا عم  يف ذوك ولكل  أاب عك ، فغضب أعا 

  .1وأتم ين أن أعزوه )ملسو هيلع هللا ىلص(عك  ملا مسع ه ه املقاعلة وقال ويم : أاي عم  اسايمله ثسال هللا 

لى ه ه املآخ  أمام املأل م  اوصحاعة، عقاوه: ومل أسايم  إال وجيلب عثمان عنفسه ع
جمامي ا، حمالم ا، م ضل ا، وه ا أه  عمله ، فسأواه  عنه ، وهؤالء أه  عل ه  وق  وىّل م  

 قبل  أح ث منه . 

مما قل  يل يف اسايماوه ألسامة أك وك؟ قاواا: ني  ديلبان ولناس  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقل  و سال هللا 
ثض  هللا عنه: ومل دالّل   أي عثمان: إال ثجل  وك وك دقال اإلمام عل  .2ماال دفس ون

، وق  وىل ثسال هللا   .3عااب ع  أسل  على مكة وها اع  عش د  سنة )ملسو هيلع هللا ىلص(سااي 

ايان إن او ي د جع إىل اوصحلح املخصص م  وقائع اوااثدخ، ودابع سرية او جال او د  اس
وما كان لجهاده  م  مجل  األي  يف  - علله  ثضاان هللا - ن دهب  أمري املؤمن ن ذو اوناث 

وسيادهتا،    م  عظل  اوناائج يف هناء األمةاتثدخ او عاة اإلسلملة، ع  كان حلس  إداثهت
كلما أمي  يف دثاسة ذوك ،واوفخ   أن رمنع نفسه م  الجه  ابإلعجاب فإنه ال دساطلع

 .4او وث م  أدواث اوااثدخ اإلسلم 

                                                           

 . 5/416اتثدخ اوطربي، 1  
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 تضييق على املسلمني يف أرض احلمى: ـاهتام عثمان ابل 

 وجيلت أثضا   ،قال عثمان ثض  هللا عنه: وقاواا إين محلت محّى وضلقت على املسلم ن
والجهاد، حلث جي  احلمى   ةواسية خاصة و ع  إعل ، ووق  كان احلمى قبل ، إلع  اوص ق

كث ت إع    وأعا عك ، وعم ، وأان يدت فله ملا صلى هللا علله وسل  م  ثسال هللا ك 
اوص قة، والجهاد، ث مل مننع ماشلة فق اء املسلم ن م  او ع  يف ذوك احلمى، وما محلت 

ومايل  ،وق  أنفقاها كلها ،وملا وولت اخللفة كنت م  أكث  املسلم ن إعل  وغنم ا شليت،ملا
يل إال عَيريان خصصاهما حلج ، أولس ك وك؟ فقال  ومل دبقَ  ،اآلن اثغبة وال ثاغلة

 . 1حاعة: اوله  ني اوص

ث إن ما فيله أعا عك  وعم  وعثمان يف احلمى ق  اشاه  ع ن اوصحاعة، فل  دنك  علله  
  .3، وق  حكى ابإلمجاع أيب ق امة2منك  وديارب ذوك إمجاعا  

 اهتام عثمان مبخالفة النيب يف صالة السفر: 

ل هللا وال أعا عك  وال عم : قال: وقاواا: إيّن أمتمت اوصلة يف اوسف ، وما أمتمها قبل  ثسا 
وق  امتمت اوصلة ملا ساف ت م  امل دنة اىل مكة عل  فله أهل ، فأان مقل  ع ن أهل  ووست 

 .4مساف  ا أولس ك وك؟ فقال اوصحاعة: اوله  ني 

ه ، وضع ما ضع م  إمتام اوصلة يف مىن 29إن عثمان ثض  هللا عنه يف حج عام 
 م ن أن دُفاناا يف ددنه ، فق  أع ى وفيله سبب ا ميقاال  وع فات، شفقة على ضيفاء املسل

فلما أطليه عثمان ثض   ،ا دعاه إولهحلنما سأوه عب  او مح  ع  عاف ثض  هللا عنه وعمّ 

                                                           

 . 356 –5/355اتثدخ اوطربي، 1  
 . 169، ص م 1996 1حمم  حس  أعا حيىي، نظام األثاض  يف ص ث او ووة اإلسلملة، داث عماث، عمان، ط2  
 . 5/581،  م1997 - ه1417 ،3ط اوكاب، عامل داث اوقاه ة، احللا، اوفااح وعب  اورتك  هللا عب  لح املغين،اع  ق امة، 3  
 . 346عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، امل جع اوساعق، ص4  
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هللا عنه على وجهه نظ ه أخ  عب  او مح  عقاوه وأمّت اوصلة أبصحاعه، وك وك صنع عب  هللا 
عياه، ومل خياوفاه ألنه إمام ثاش  جيب مااعياه ع  مسياد، وغريه م  مجهاث اوصحاعة، فاا

فلما مل خي ج ع  ح ود اوش دية املطه ة، ووا كان فلما جاء عه عثمان أدىن شبهة ملخاوفة 
 .1ما أمك  مطلقا  مجهاث اوصحاعة أن دااعياه ؛نص ش ع 

واو ي أع اه عثمان ثض  هللا عنه يف حتاوثه مع عب  او مح  ع  عاف، واحاج عه و أده 
ميقال امليىن، ووا أتم  فله نظّاث يف أس اث او د ، وحك  اوش دية، و أى: أن إمتام اوصلة 

 ها، وق  ح ث م  األماث ما مل دك  ص  او ي اناهى إوله ثأي عثمان أثجح حلنئ  م  قَ 
وال سلما  ،وأيب عك  وعم ، فخاف عثمان أن دفنت اوناس يف صلهت  )ملسو هيلع هللا ىلص(على عه  اونيب 

وق  ال داص  هب  م   ،يف أط اف األثض ت علده  مضاثهب ، وم  عيُ جفاة األع اب يف 
ه ا اوش  املخاف على كثري حس  أه  اويل  م  ديلمه  ود ش ه ، فأثاد عثمان مبا صنع 

 .2م  ضيفاء املسلم ن

على ه ه اإلهتامات فلقال: وقاواا: إيّن أمتمت اوصلة  عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه ود دّ 
متمت اوصلة ملا ساف ت أهللا وال أعا عك  وال عم : وق   أمتمها قبل  ثسال يف اوسف ، وما

أولس ك وك؟ فقال  ،عل  فله أهل ، فأان مقل  ع ن أهل  ووست مساف  ا ،مكة إىلم  امل دنة 
وق  ابوغ عثمان ثض  هللا عنه يف إعياد اوشبهة ع  نفسه، فقال: إنه  .3اوصحاعة: اوله  ني 

، اختّ  ووه ابوطائف مال ثمبا نظ  إوله، وأقام فله عي  اناهاء املاس ، فلكان حلنئ    مبكة أهل 
مقلم ا، فف ضه اإلمتام، وذوك منه ثض  هللا عنه م  دقلق اونظ  يف او د  وفه  األس اث 

 . 4وحكمه
                                                           

 . 192م ، ص1990، 3صادق ع جان، عثمان ع  عفان، اوسياددة، ط1  
 . 143 جع اوساعق، ص عثمان ع  عفان، املعل  اوصليب، 2  
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 . 194صادق ع جان، عثمان ع  عفان، ص 4  



 

156

ان وسلمان وأثعية وق  ثأى مجاعة م  اوصحاعة إمتام اوصلة يف اوسف  منه  عائشة وعثم
 اوسف ، ، فيثمان ثض  هللا عنه مل داجب اوقص  يف1)ملسو هيلع هللا ىلص(ال هللا ثسعش  م  أصحاب 

فقهاء امل دنة وماوك واوشافي  وغريمها، ث إهنا مسأوة اجاهاددة  أىوإمنا كان دّاجه كما ث 
مسياد  وو وك اخالف فلها اويلماء، فقاوه ال داجب لكفريا  وال لفسلق ا، وأما قال اع 

دة: إين أك ه اخللف، ففله ل شل  ونا ول كري على ويف ثوا، ثض  هللا عنه: اخللف ش ٌ 
اساحباب اخل وج م  اخللف يف مسائ  االجاهاد، وحيس  ابملسل  أن دساحض ها، وحياول 
أن دقل  اخلاض والج ال يف اوف وع املخالف فلها إذ اوظ وف احمللطة عنا ال لساع ان على 

ب أن نفيله ملااجهة اواح ايت إضاعة مزد  م  اواقت اوثم ن يف الج ل واخللف عما جي
اخلطرية، كما أن م  في  اع  مسياد، واع  عاف ثض  هللا عنهما م  اوصلة خلف عثمان 

 .2وه ا خلق عظل  م  أخلق اونص  ،علاان  حل ص اوصحاعة على اإلمجاع واواح ة

 اهتام عثمان بتحريف القرآن:  

مان ثض  هللا عنه، في  أنس ع  ماوك اوباعث على مجع اوق آن يف عه  عثه ه او وادة لب ّن 
ثض  هللا عنه: أن ح دفة ع  اولمان ق م على عثمان ثض  هللا عنه، وكان دُغايي أه  اوشام 
يف فاح أثملنلة وأذثعلجان مع أه  اوي اق، فأفزع ح دفة اخالفه  يف اوق اءة، فقال ح دفة 

يف اوكااب اخالف اولهاد ويثمان: اي أمري املؤمن ن أدثك ه ه األمة قب  أن خيالفاا 
واونصاثى، فأثس  عثمان إىل حفصة أن أثسل  إولنا ابوّصحف ننسخها يف املصاحف ث 

 .ن دُّها إولك

إىل عثمان، فأم  يد  ع  اثعت، وعب  هللا ع  اوزعري، وسي  ع  اوّصحف حفصة أثسلت 
وقال  ،احففنسخاها يف املص ،اوياص، وعب  او مح  ع  احلاثث ع  هشام ثض  هللا عنه 

                                                           

 . 312، صم 2001،  3األصبهاين، اإلمامة واو ّد على او افضة ، لح: أيب نيل ، مكابة اويلام واحلك ، امل دنة املناثة، اوسياددة، ط1 
 . 144عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، ص2  
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عثمان ولّ هط اوق دشل ن اوثلية: إذا اخالفا  أنا  ويد  ع  اثعت يف ش ء م  اوق آن، فاكاباه 
علسان ق دش، فإمنا نزل علساهن ، ففيلاا، حىت إذا نسخاا اوصحف يف املصاحف، ثّد عثمان 
ثض  هللا عنه اوصحف إىل حفصة، فأثس  إىل ك  أفق مبصحف مما نسخاا، وأم  مبا سااه 

  1م  اوق آن يف ك  صحلفة أو مصحف أن حي ق

وق  مجع اخلللفة عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه املهاج د  واألنصاث وشاوثه  يف األم ، 
ويف طللياه  عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا  ،، وكباث اوصحاعةهاومنه  أعلان األمة وأعلم

وقادهتا اهلادد  امله د ن،  عنه، وع ض عثمان ثض  هللا عنه ه ه امليضلة على صفاة األمة،
اا ثأده، فأجاعاه إىل فوَداَثَسه  أم ها وداثساه، وانقشه  فلها وانقشاه، حىت ع ف ثأده  وع  

ثأده يف ص احة ال جتي  ول دب إىل قلاب املؤمن ن هل  خماوف، وال ع ف ع  أح  نكري، 
 .2ا اوباثيد وولس شأن اوق آن او ي خيف  على آحاد األمة فضل  ع  علمائها وأئماه

إن عثمان ثض  هللا عنه مل دبا ع يف مجيه ولمصحف، ع  سبقه إىل ذوك أعا عك  اوص دق 
إمنا فيله ع  مشاثة ولصحاعة ثض  هللا  ،ثض  هللا عنه، كما أنه مل دضع ذوك م  قب  نفسه

ق  عنه ، وأعجبه  ه ا اوفي . وقاواا: نلي  ما ثأدت، وقاواا: نلي  ما ثأدت، وقاواا أدض ا: 
  .3أحس  ثأي يف فيله يف املصاحف

عثمان ثض  هللا  4ح ن مشقصلى هللا علله وسل  وق  أدثك مصيب ع  سي  صحاعة اونيب 
 .5ف آه  ق  أعجباا هب ا اوفي  منه ،عنه املصاحف

                                                           

 .4987ثق   ، فضائ  اوق آن،خاثياوب1  
 . 175صادق ع جان، عثمان ع  عفان، ص2  
 . 1/78،م 1999حمم  عب  هللا اوغبان، فانة مقا  عثمان، مكابة اويبلكان، ط ،  3 

 مشق يف اوكااعة؛ أي م   ح وفها وجّادها. 4  
 . 1/94اوبخاثي، اوااثدخ اوصغري ، اوقاه ة، داث اوكاب اويلملة ، 5  
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كان عل  ثض  هللا عنه دنه  م  ديلب على عثمان ثض  هللا عنه ع وك، ودقال: اي أدها 
أي يف  -ن وال لقاواا وه إال خري ا، فاهللا ما في  او ي في  اوناس ال لغلاا يف عثما

وولت، وفيلت مث  او ي  ووهللا وا اوصحاعة.إال ع  مأل مّنا مجلي ا، أي:  - املصاحف
 .1في 

وعي  الفاق ه ا الجمع اوفاض  م  خرية اخللق على ه ا األم  املباثك، داب ن وك  ماج د  
و ضا هب ا اوّصنلع او ي صنيه عثمان ثض  هللا عنه، ع  اهلاى: أن اوااجب على املسل  ا

 . 2وحفظ عه اوق آن اوك مي

فق  قال اوق طيب يف اوافسري: وكان ه ا م  عثمان ثض  هللا عنه عي  أن مجع املهاج د  
واألنصاث وجلة أه  اإلسلم وشاوثه  يف ذوك، فالفقاا على مجيه مبا صّح، ويبت م  

 ، واطّ اح ما سااها، واسااصاا ثأده، وكان ثأاي  لى هللا علله وسل صاوق اءة املشهاثة ع  اونيب 
 .3س د ا  مافقا  

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ويف جلسة املصاثحة واملكاشفة اويت قام هبا عثمان ثض  هللا عنه يف مسج  ثسال هللا 
على  -مع املام دد  على م أى ومسمع م  اوصحاعة، وع ضاا األخطاء اويت اثلكبها عثمان 

عثمان ثض  هللا عنه ابوبلان واإلدضاح، وق م حججه وأدواه فلما في ، وقام  -ح  يعمه 
واملسلمان املنصفان دسميان ه ه املصاثحة، واحملاسبة واملكاشفة، وأوثد عثمان ما أخ وه 
علله، ث ع ّن حقلقة األم ، ودافع ع  حس  فيله، وأشهَ  ميه اوصحاعة والجاوس ن يف 

ن فقال: وقاواا: إين أعقلت نسخة واح ة م  املسج ، وم  ضمنها هتمة ح ق اوق ا
املصاحف، وح قت ما سااها، ومجيت اوناس على مصحف واح  أال إن اوق ان كلم هللا، 

                                                           

 إسناده صحلح 9/18 اح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، ف1  
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ن، أولس ك وك؟ فقال آ  ساى أن مجيت املسلم ن على اوق  م  عن  هللا، ها واحٌ  ومل أفي
 .1اوصحاعة: اوله  ني 

 م:أبنه أنقص أهل بدر من عطاايه اهتام عثمان 

إن ما جاء يف او ساوة املنساعة إىل عب  هللا ع  إابض، واويت أثسلها إىل عب  امللك ع  م وان: 
وأنقص  ،أبن عثمان منيه ف ائض كان ف ضها أمري املؤمن ن عم  ع  اخلطاب ثض  هللا عنه

 . 2ز او هب واوفضة ومل دنفقها يف سبل  هللاوكن ،أه  ع ث م  عطاايه  أوف أوف

ع  اوصحة دون دول  وال ع هان، وإمنا جزء م  محلت اواشاده اويت قام هبا  ثر وه ا كلم عا
"وق  اسام  نظام األُع طلات يف عه  عثمان ثض  هللا  ،ملام دون وثّددها غريه  فلما عي ا

عنه كما كان يف عه  عم  ع  اخلطاب ثض  هللا عنه، فق  اعام  اوساعقة يف او د  أساسا  
ففّض  أه  اوساعقة واوق مة مّم   ،وله على اوكافة عقاوه: أّما عي وليطاء، وكاب ع وك وا 

 احلق، على لثاقلاا دكاناا أن فاح هللا علله للك اوبلد، وولك  م  نزهلا عسببه  لبي ا وه، إال
 فإن احلق، م  عقسطه  مجليا   وأعطه  منزواه، وك ّر  واحفظ هؤالء، وقام عه، اوقلام ول كاا
  .3اوي ل" هبا دصاب ابوناس املي فة

 ابخلللفة أدى مما املاولة او ووة مااثد كث ت  عه ه، يف االسلملة اوفااحات السيت وح ن
 أثياق يف فزاد اويطاء، على دوثه ع وك فانيكس اخلزائ ، وه داخ  أن عنه هللا ثض  عثمان
 خللفاءا عه واسنتّ  اويطاء يف اوناس ياد خللفة أول فها منه ، وك  دثه  100مبق اث  الجن 

 .4اوزايدة يف عي ه م 
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 وغاب عن بيعة الرضوان: ،واهنزم يف ُأحد ،عثمان مل حيضر بدرًا 

 مجلة احلملت او عائلة اويت شنها األع اء وأصحاب اوفنت على عثمان ثض  هللا عنه:  فم 

 : عثمان غزوة بدرمل حيضر  -أ

  دنش ه ه وب أو همن واقاعس ع ث، ع  ختلفاا مم  عنه هللا ثض  عفان ع  عثمان دك  مل
 او سال خماوفة دقص  مل فها ع ث، ع  عاغلبه علله طي  مم  األهااء أصحاب دزع  كما

َن او فض  او  لي حايه أه  ع ث يفل ُشُهاد ع ث طَاَعة او  ُسال )ملسو هيلع هللا ىلص(  حايهومااعياه،  )ملسو هيلع هللا ىلص( ألل
ل  َ ول قلَلام على َصل ى اَّلل ُ َعَلل هل َوسَ  ف ده )ملسو هيلع هللا ىلص( او سال مع خ ج حلث عنه، هللا ثض  عثمان

 عسهمه وه ض ب وق  ع ث، ع  عاخلفهوَ ُسال هللا  وطاعاه ف ض أج  م  فكان، اع  َناه
َج   وطاعا فشاثكه  وأج ه،  .1ه هللا َوَثُساوه وانقلاده هَلمايفل او َغنللَمة َواو فض  َواأل 

ع  عم :  في  عثمان ع  عب  هللا ع  ماهب قال: جاء ثج  م  مص  حّج اوبلت فقال: اي
إين سائلك ع  ش ء فح يين أنش ك هللا حب مة ه ا اوبلت، ه  ليل  أن عثمان َلغلب ع  
ع ث فل  دشه ها؟ فقال: ني ! ووك  أما لغلبه ع  ع ث فإنه كانت حتاه عنت ثسال هللا 

"إن  وك أجَ   :)ملسو هيلع هللا ىلص(فقال وه ثسال هللا  وه  اوسل  ثقلة، فم ضت ثض  هللا عنها، )ملسو هيلع هللا ىلص(
أنه قال: ثض  هللا عنه وهنا د وي أيب وائ  ع  عثمان ع  عفان  .2ا وسهَمه"ثج ر شهَ  ع ث  

أّما دام ع ث فق  ختلفت على عنت ثسال هللا، وق  ض ب ثسال هللا يل فلها سه ، وقال 
وق  ُعّ  عثمان ، 3فلها عسه ، فق  شه  )ملسو هيلع هللا ىلص(يائ ة يف ح دثه: وم  ض ب وه ثسال هللا 

 .4فاقم  اوب ثد ن ابالل عنه هللا ثض 

                                                           

 . 302األصبهاين، اإلمامة واو د على او افضة، ص1  
 . 3698صحلح اوبخاثي، ثق  2  
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 ة أحد: و اهنزام عثمان يف غز  -ب

وقا  عقلة او ماة وميه  أمريه  عب  هللا  ،عي ما كّ  خاو  ع  اواول  وميه عك مة ع  أيب جه 
ع  جبري ثض  هللا عنه او ي يبت ها وطائفة قلللة ميه، ويف غفلة م  املسلم ن وأيناء 

وقا ، فاضط ب أم  املسلم ن انشغاهل  ابوغنائ  أطبق خاو  وم  ميه علله ، فأعملاا فله  ا
ا، واهنزمت طائفة م  املسلم ن إىل ق ب امل دنة منه  عثمان ع  عفان، ومل  اضط ااب  ش د  

ق  قُا ، وف قة يبات  )ملسو هيلع هللا ىلص(د جياا حىت انفّض اوقاال، وف قة صاثوا حلاثى ملا مسياا أن اونيب 
 . )ملسو هيلع هللا ىلص(مع اونيب 

 :فلها ق آان  دالى إىل دام اوقلامة، قال لياىل وأّما اوف قة اويت اهنزمت وفّ ت، فلق  أنزل هللا
اَ َزهل ُُ  اوش  ﴿ َا اس  َيانل إلمن  َم  َوَق   َعَفا وَ  ل طَاُن علبَ ي ضل َما َكَسُبااإلن  او  لدَ  لَ َاو ا ا ملنُك   دَ ا َم او اَ َقى الج 

ُه    ُ َعن    .[155آل عمران:] ﴾إلن  اَّلل َ َغُفاٌث َحللل ٌ  اَّلل 

فل  د وا م  املرتاجي ن، إال عثمان  ،أصحاب األهااء ال د ون إال ما هتاى أنفسه غري أن 
كاناا دّاهمانه دون سائ  املرتاجي ن م  اوّصحاعة، وه  دبقى وح ه؟ ووا في    ،ثض  هللا عنه
. وعي  أن عفا هللا ع  املرتاجي ن، فاحلك  واضح جلّ ، ال أبس فله وال 1خلَاطَ  عنفسه

، فلكف  أن هللا عفا عنه عنّص 2 ة عي  ذوك على عثمان ثض  هللا عنهغماض، فل مؤاخ
 .3اوق آن اوك مي، وحلاله الجهاددة مبجماعها لشه  وه على شجاعاه

 غياب عثمان عن بيعة الرضوان: -ج

علية او ضاان، وكان ماغلب ا عنها يف مهمة   )ملسو هيلع هللا ىلص(هت  عثمان ظلم ا، أبنه مل دبادع ثسال هللا اُ 
إلدصال ثساواه إىل ق دش ودعاهتا إىل هللا واإلسلم، وعلان ه ف  )ملسو هيلع هللا ىلص( كلفه هبا ثسال هللا

                                                           

 . 131م.، ص1989 1حمم  مال هللا، ذو اوناثد  عثمان ع  عفان، مكابة اع  للملة، ط1  
 . 132ص ،امل جع نفسه2  
 . 32عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، امل جع اوساعق، ص3  
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فه ه م  االهتامات اوباطلة اويت أوصقت ابخلللفة او اش ي او اعع يف  ،م  اجمل ء )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب 
 .1أحضان فانةر أثد  هبا لفادض أثكان اخللفة خاصة

ن ع  عفان عيثة ثسال هللا عبلية او ضاان كان عثما )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أنس قال: ملا أم  ثسال هللا 
إىل أه  مكة، فباديه اوناس، فقال: إن عثمان يف حاجة هللا وحاجة ثساوه، فض ب إبح ى 

 .2ويثمان خري ا م  أد ده  ألنفسه  )ملسو هيلع هللا ىلص(د ده على األثض، فكانت د  ثسال هللا 

 لبعض الصحابة:  معاملة عثمان 

 :ماعالقة عثمان أبيب ذر الغفاري رضي هللا عنه -أ

ض  عثمان ثض  هللا عنه كاناا دشّنيان علله أنّه نفى أاب ذث ثض  هللا عنه إىل إن ُمب غ
، وك  ما قل  يف قصة أيب ذث ثض  هللا عنه مما دشّنع عه على عثمان ع  عفان، ابط  3او عّ ة

واوصحلح أن أاب ذث ثض  هللا عنه نزل او ّع ة ابخالاثه، وأن  ،ال دُبىن على ثوادة صحلحة
جاهاد أيب ذث يف فه  آدة خاوف فلها اوصحاعة وأصّ  على ثأده فل  داافقه ذوك كان عسبب ا

، ومل دك  نزووه هبا )ملسو هيلع هللا ىلص(ع ة، واويت كان دغ و إولها يم  اونيب أح  علله، فطلب أن دنزل ابو ّ 
، وكنه ال  نفل ا قس اي  أو إقامة جربدة، ومل أيم ه اخلللفة ابوّ جاع ع  ثأده، ألن وه وجه ا مقباال 

 . 4ى املسلم ن األخ  عهجيب عل

إن أصح ما ثوي يف قّصة أيب ذث ثض  هللا عنه ما ثواه اوبخاثي يف صحلحه ع  يد  ع  
فقلت وه: ما أنزوك منزوك ه ا؟  ،وهب، قال: م ثت ابو ّع ة، فإذا أان أبيب ذث ثض  هللا عنه

َ  اَي أَد َُّها او  ﴿ لياىل:قال: كنت ابوّشام، فاخالفت أان ومياودة يف قاوه   لدَ  آَمُناا إلن  َكثلري ا مّل

                                                           

 . 132حمم  مال هللا، ذو اوناثد  عثمان ع  عفان، ص 1  
 اده ضيلف. إسن 1/181 ،سري اوسلف اوصاحل ن2  
 اوّ ع ة: كانت منزال  يف اوط دق ع ن اوي اق ومكة. 3  
 . 217/ 2حمم  حمم  حس  ش اب، امل دنة اونبادة يف فج  اإلسلم واويص  او اش ي ، 4  
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و َباطل ل وَ  َااَل اون اسل ابل َبانل وََلأ ُكُلاَن أَم  َباثل َواو ُّه  َح  نلُزوَن  َدُص ُّوَن َع  َسبلل ل اَّلل ل األ  َواو  لدَ  َدك 
قال مياودة:  .[34التوبة: ] ﴾ل ر او  َهَب َواو فلض َة َواَل دُنفلُقاهَنَا يفل َسبلل ل اَّلل ل فَ َبشّل  ُه  علَيَ ابر أَول 

وكاب إىل عثمان  ،نزوت يف أه  اوكااب، فقلت: نزوت فلنا وفله ، فكان علين وعلنه يف ذاك
ين كأن مل د و  دشكاين، فكاب إيّل عثمان أن أق م امل دنة فق ماها، فكث  علّ  اوناس حىت

ف اك او ي  ،فكنت ق دب ا لنحلت قب  ذوك، ف ك ت ذوك ويثمان، فقال يل: إن شئت
  .1أنزوين ه ا املنزل، ووا أّم وا علّ  حبشل ا وسميت وأطيت

 وق  أشاث ه ا األي  إىل أماث مهمة:

سأوه يد  ع  وهب، ولاحقق مما أشاعه ُمبغلُضا عثمان: ه  نفاه عثمان، أو اخااث  -
أعا ذث املكان؟ فجاء سلاق اوكلم: أنه خ ج عي  أن كث  اوناس علله دسأوانه ع  

وجه م  اوشام، وولس يف نّص احل دث: أن عثمان أم ه ابو هاب إىل سبب خ  
او ّع ة، ع  اخااثها عنفسه، ودؤد  ه ا ما ذك  اع  حج  ع  عب  هللا اع  اوصامت 

 ديين -قال: دخلت مع أيب ذث على عثمان، فحس  ثأسه، فقال: وهللا ما أان منه  
نة فقال: ال حاجة يل يف ذوك، : إمنا أثسلنا إولك واجاوثان ابمل دفقال -اخلااثج 

 .2ائ ن يل ابو ّع ة، قال: ني 
جه أعا ديلى ع  ط دق يد  قاوه كنت ابوشام: ع ن اوسبب يف سكناه اوشام ما أخ   -

: إذ علغ صلى هللا علله وسل ح يين أعا ذّث، قال: قال يل ثسال هللا  ع  وهب:
غ اوبناء سلي ا ق مت اوشام، َسلي ا، فاثحت  إىل اوشام. فلما عل - أي امل دنة -اوبناء 

 . 3فسكنت هبا

                                                           

 . 1406صحلح اوبخاثي، كااب اوزكاة، ثق  1  
 . 3/274 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 2  
 . 2/219اونبادة يف فج  اإلسلم واويص  او اش ي ، حمم  حمم  حس  ش اب، امل دنة 3  
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ووك  ثسال  -: إىل او عّ ةليين -ذّث وهللا ما سرّي عثمان أاب ذث ويف ثوادة: قاوت أم
 .1قال: إذا علغ اوبناء سليا ، فاخ ج منها )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 

أاب ذث ثض  هللا عنه، إمنا  احلقلقة اوااثخيلة لقال: إن عثمان ثض  هللا عنه مل دنفل  إن  
اأذنه، فأذن وه، ووكّ  أع اء عثمان ثض  هللا عنه كاناا دشليان علله أبنه نفاه، و وك ملا اس

 .2سأل غاوب اوقطان احلس  اوبص ي: عثمان أخ ج أاب ذث؟ قال احلسين: ال مياذ هللا

إن ك  ما ثوي يف أن عثمان نفاه إىل او ع ة فإنه ضيلف اإلسناد ال خيلا م  علة قادحة مع 
  نكاثة ملخاوفاه امل واّيت اوصحلحة واحلسنة، واويت لب ن أن أاب ذث اساأذن ما يف مانه م

  .3ولخ وج إىل او ع ة وأن عثمان أذن وه

ع  إن عثمان أثس  دطلبه م  اوشام ولجاوثه ابمل دنة، فق  قال وه عن ما ق م م  اوشام: إان 
 .عللك، ول وح اولقاح. وقال وه: ك  عن ي، لغ و 4أثسلنا إولك خلري، واجاوثان ابمل دنة

 . 5أفم  دقال ذوك وه دنفله؟

ومل لنص على نفله إال ثوادة ثواها اع  سي ، وفلها ع د ة ع  سفلان األسلم ُّ، او ي قال 
عنه احلافظ اع  حج : ولس ابوقاي وفله ثفض، فه  لقب  ثوادة ثافض  لاياثض مع 

ية أعشع اساغلل، فأشاعاا: أن او  واايت اوصحلحة واحلسنة؟ وق  اساغ  اوشلية ه ه احلاد
  .هللا عنه نفى أاب ذث إىل او ع ة عثمان ثض 

                                                           

 إسناده صحلح 2/72 ،او هيب، سري أعلم اونبلء1  
 . إسناده صحلح.1037ه ص1399اع  شبة ، اتثدخ امل دنة ، لح: حمماد شلاات، نش  اوسل  حبلب حمماد أمح ، ج ة، 2  
 . 1/110فانة مقا  عثمان، امل جع اوساعق، 3  
 . إسناده صحلح1037 –1036ثدخ امل دنة، صاع  شبة، ات4  
 . 1/111فانة مقا  عثمان، امل جع اوساعق، 5  
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ه، ع  ياد: 726وعاب عثمان ثض  هللا عنه ع وك اع  املّطه  احلل  اوشلي  املاايف سنة 
وأن ذوك مم ا علب علله م  قب   .أن عثمان ثض  هللا عنه ض ب أاب ذث ض اب  وجلي ا

 . 2وق  ثد  علله اع  للملة ثد ا جامي ا قااي  . 1خل وج عللهاخلاثج ن علله، أو سا غاا ا

وكان سلف ه ه األمة ديلمان ه ه احلقلقة وكان اع  سريد  إذا ذك  وه: أن عثمان ثض  
ه عثمان  . 3هللا عنه سري  أاب ذث، أخ ه أم  عظل ، ودقال: ها خ ج م  نفسه، ومل دسريّل

أاب ذث ثض  هللا عنه ملا ثأى كث ة اوناس علله  وكما لق م يف او وادة صحلحة اإلسناد: أن
خش  اوفانة، ف ك  ذوك ويثمان كأنه دساأذنه يف اخل وج، فقال وه عثمان ثض  هللا عنه: إن 

 . 4شئت لنحلت فكنت ق دبا  

وعي  وفاة أيب ذث نياه إىل عثمان ثض  هللا عنهما وأخربوه اخلرب فقال: د ح  هللا أاب ذث 
ع ة، وملا ص ث م  مكة، خ ج فأخ  ط دق او ّع ة، فض  علاوه إىل علاوه ودغف  وه نزووه ابو  

ولاجه حنا امل دنة، ولاجه عب  هللا ع  مسياد ثض  هللا عنه ثاوي اخلرب وم  ميه إىل 
  .5اوي اق

 عالقة عثمان بعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما:  -ب

د، وماقفه م  ونسباها الع  مسيا  ثوا ثواايت وأتي  هبا عيض املؤثخ نمؤثخ  اوشلية يوّ  إن  
، وأظه وا يف للك األكاذدب اوصحاعة قام ا مانايع ن، وماباغض ن عثمان ثض  هللا عنه

                                                           

 . 1/111فانة مقا  عثمان، امل جع اوساعق، 1  
 .  6/271، منهاج اوسنةاع  للملة، 2  
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املاضاع ،  ئساقطة ال لثبت أمام اوّنق  اهلادوماينا ن ومافاحش ن يف اوقال، وه  ثواايت 
 ضها او وق املؤم  واويق  اوفط . ود ف

وملا حك   ،ن اع  مسياد كان دطغى على عثمان ودكف هوق  يع  عيضه  ك اب  ويوث ا أب
عثمان، ض عه حىت مات، وه ا ك ب ع ّن على اع  مسياد، فإن علماء اونق  ديلمان أن 
اع  مسياد ما كان ُدكّف  عثمان، إذ عن ما عادع عثمان ابخللقة صاث عب  هللا ع  مسياد 

ري املؤمن ن أيىن علله ث قال: أما عي  فإن أمم  امل دنة إىل اوكافة، وملا وص  إولها، مح  هللا و 
وإان اجامينا أبصحاب  - م  دامئ  فل  ن  دام ا أكث  نشلج ا -عم  ع  اخلطاب مات 

ه ه اوكلمات .2فبادينا أمري املؤمن ن عثمان، وابدياه، 1اقفل  أنل ع  خريان ذي فُ حمم ، 
عفان يف قلب اع  مسياد، وعن  اوااضحات أكرب دول  على للك املكانة او فلية ويثمان ع  

 . 3مجلع اوصحاعة

وأما ما يع  اوشلية وم  ساث على هنجه  م  أن عثمان ض ب اع  مسياد، ومنيه عطاءه، 
. فل وجهة ولشلية وال غريه  ابوطي  يف عثمان عقصة اع  مسياد ه ه، فإنه مل دض عه 4فزوثٌ 

اه، كمان كان اع  مسياد ش د  وإمنا كان دي ف وه ق ثه ومكان ،عثمان ومل رمنيه عطاءه
 .5االوازام عطاعة إمامه، او ي ابدع وه، وها دياق  أنه خري املسلم ن وقت اوبلية

 عالقة عثمان مع عمار بن ايسر رضي هللا عنهما:  -ج

أن هناك خلف ا ع ن عماث وعثمان  ،جاء يف اوّ واايت اوّااثخيلة اويت حتم  يف طلاهتا غث ا ومسلن ا
، وق  خط  عيضهما أبسانل ، وأخ ى ال خطام هلا وال يمام، ومل أج  م  ثض  هللا عنهما

                                                           

 ميىن "ذي فاق": أي إنه خريان سهما  اتما  يف اإلسلم واوساعقة واوفض . 1 
 . 3/63اع  سي  ، اوطبقات ، 2  
 . 221عثمان ع  عفان، صعل  اوصليب، 3  
 . 63ص ،اع  اوي يب، اويااص  م  اوقااص 4  
 . 3/1066ك ام، مكابة او ش  ابو ايض، انص  عل  عادض، عقل ة أه  اوسنة والجماعة يف اوصحاعة او5  
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، إال ملام ا، واواي ض ملث  ه ا املاضاع او ي رمس ك امة أطه  خلق هللا،  أغىن فله حبث ا وحتللل 
وأحّبه  إوله، وإىل نبله، ال رمك  ميه االعاماد على ثواايت لس ح يف أع اض اوصحاعة كما 

 وم  اواه  اويت ساقاها اوّ واايت اوضيلفة: .1ري يمام، أو خطاملشاء، ومت ح م  غ

 : ضرب عمار بن ايسر (1

ه ا املاضاع او واايت اويت حت يت ع  ض ب عثمان وّيماث م  أشه  او واايت يف   ّ لي
واضياها يف ذك  األساولب اويت اساخ مها عثمان ثض  هللا عنه  وأكث ها، ووق  لفّن 

، 2عنه، وه  مع فساد أسانل ها ليم  نكاثة ش د ة يف مااهناابوض ب، ويف ذك  ما ناج 
ضم  لفنل ه ملا نسب إىل عثمان ثض  هللا  ،دقال اوقاض  أعا عك  ع  اوي يب يف عااصمه

، وض عه ويّماث عنه م  افرتاءات، وأما ض عه الع  مسياد ثض  هللا عنه ومنيه عطاءه فزوثٌ 
وق  اعا ث ع  ذوك اويلماء عاجاه ال  ،ا عاشفك مثله، ووا فاق أمياءه مإثض  هللا عنه 

ألهنا مبنّلة على ابط ، وال دبىن حق على ابط ، وال ل هب اوّزمان يف  ؛دنبغ  أن دشاغ  هبا
 .3مماشاة الجّهال، فإن ذوك ال آخ  وه

أخلق عثمان ثض  هللا عنه يف سّنه وإرمانه وحلائه وو ن ع دكاه وثقة طبيه وساعقاه،  إنّ 
ه يف اإلسلم، أج ُّ م  أن لنزل عي  إىل ه ا او ثك م  اواص ف مع ثج  م  وجلل  مكانا

ء أصحاب اونيب ، دي ف وه عثمان ساعقاه وفضله، مهما كان علنهما م  اخالف )ملسو هيلع هللا ىلص(أجل 
يف او أي، أفريضى عثمان ونفسه، وها او ي أَب على اوناس أن دقاللاا دونه وثضى ابملات 

وها أعل  عساعقاه وفضله يف  ،ملسلم ن والّقاء وفانة اويامةصاع  ا حماسب ا حقن ا و ماء ا
اإلسلم، ما ذك  يف او واايت املزعامة أبنه أم  غلمانه أبن دض عاه حىت أغم  علله ث دقام 

                                                           

 . 122، صم 1999، 1أسامة أمح  سلطان، عّماث ع  ايس : ثج  احملنة وملزان اوفانة، املكابة املكلة، مكة املك مة، ط1  
 . 122امل جع اوساعق، ص2  
 . 84-82اع  اوي يب، اويااص  م  اوقااص ، ص. ص3  
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عثمان يف ه ه احلال فلطأه يف عطنه. ث ه  ل ضى أخلق عثمان وحلاؤه، أبن د عا ع عاة 
، وه  م  أه  اوساعقة واوفض ، وعثمان دي ف ش ف أبمه مسلة عماثا  الجاهللة، فليرّيَ 

 اناساب عّماث إىل أمه مسلة ثض  هللا عنهما، أول شهل ة يف االسلم؟

كل إن األخباث اوصحلحة واملاياقة ال داج  فلها ما د ين عثمان ثض  هللا عنه م  ه ا 
له، لسابي  ذوك األسلاب او ينء يف اوّزج ، واوّاأدب علوة على أن أخلقه وطبلياه وسري 

وأخلق  لك او واايت على ما ع ف م  مااقفومما ال شك فله: أن ع ض أمثال ل ،متام ا
هلا أص ق ملزان يف  ؛أووئك األئمة األعلم، واألخ  ابالعاباث مقادلس ذوك اويص  وميادريه

 .1اونق  وكشف دخائ  اواّضاع ن واملفرتد ن

 د عثمان: عمار بن ايسر ابملسامهة يف الفتنة ض اهتام (2

مل لسل    عّماث ثض  هللا عنه على ثواايتاعام  املؤثخان يف نسبة ه ه االفرتاءات إىل
إح اها م  اوطي  يف صحة أسانل ها، أو يف اساقامة مااهنا، ولّناع اواه  املنساعة إىل عماث 

له، ثض  هللا عنه يف حت دكه ألم  اوفانة، وحت دضه على عثمان وسيله ع ن اويامة ولام د عل
فمنها ما ذُك  م  إثسال عثمان ثض  هللا عنه وه إىل مص  الساجلء ما حي ث فلها مما 

أن اوسبئّل ن اساطاعاا اساقطاب عماث، واواأيري علله، وه ا  ؛نق  إوله ع  مت د اويامة هناك
 .2اخلرب د وده اوطربي

حاددث وأخباث، وثوادة شيلب ع  إع اهل  اواملم  اوكايف او ي قال: ولس ابملي وف ووه أ
وفلها عيض اونكاثة، وفلها ما فلها م  حتام  على اوسلف، وثواه عم  ع  شبه يف اتثدخ 

عاص  كثري  قال عنه اع  امل دين: كان عل  ع  ،وفله شلخ عم : عل  ع  عاص  ،امل دنة

                                                           

 . 137. وانظ : أسامة أمح  سلطان، عّماث ع  ايس ، ص41-14ص  اخلللفة املفرتى علله عثمان ع  عفان،1  
 . 5/348اتثدخ اوطربي،  2  
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. وقال حيىي ع  1ددث منك ةاوكان مي وف ا ابحل دث ود وي أح ،مل د جع اوغلط، وإذ ثّد علله
وقال . وقال اونسائ : مرتوك احل دث وقال م ة: ك اب، ولس عش ء.. ي ن: ولس عش ءم

وهناك م  للطف ابوكلم علله، وقال عنه . 2اوبخاثي: ولس ابوقاي عن ه ، داكلمان فله
  .3اع  حج : ص وق خيط ، ودص ، وثم  ابواشلع

عماث ثض  هللا عنه وخرب ه ا حال إسناده ال رمك  االطمئنان إوله، ال سلما ما ع ف ع  
م  اواثع او ي د أب عه االنغماس يف مث  للك األوحال اويت ما عه ان م ل ا  هلا إال سبئل ا 

إىل ه ا املسااى.  )ملسو هيلع هللا ىلص(دهاداي  حاق ، ومياذ هللا أن دص  احلال عصحايب م  صحاعة اونيب 
 -علله ثضاان هللا -دقال خاو  اوغلث: وه ا اخلرب دياثضه ما يبت م  ع اوة اوصحاعة 

 .4ه ا فضل ع  ع م وثوده م  ط دق صحلح

وم  او واايت اوباطلة م  ه ا اوباب ما نسب إىل سيل  ع  املسبب، وفلها: أن اوصحاعة 
مبجمله  نقماا على عثمان ثض  هللا عنه مع م  نقماا وحنقاا علله، وخاصة أاب ذث واع  

  .5مسياد، وعماث ع  ايس  ثض  هللا عنه 

ولس م  اوناع املمك  إق اثه واواجاوي عنه، فق  أسقط  ة: أّن فلها ل ولسا  وآفة ه ه او واد
ع  عبل  هللا، وو وك جاء لضيلف  ثاور ماه  ابواضع واوك ب، وها إمساعل  ع  حيىي منها

علماء احل دث هل ه او وادة وعلان يدفها عن  ل مجاه  حملم  ع  علسى اع  مسلع ثاوي اخلرب 
  .6ع  اع  أيب ذئب

                                                           

 . 9/253او هيب، سري أعلم اونّبلء، 1  
 .257 -9/255امل جع اوساعق،  2 

 . 403ص ،، لق دب اواه دباويسقلين اع  حج 3  
 . 86اساشهاد عثمان ووقية الجم ، ص4  
 . 144ص ،اث ع  ايس  أسامة أمح  سلطان، عمّ 5  
 . 392عثمان ع  عفان، ص عل  اوصليب، 6  
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او كااث داسف اويش: "او وادة املنساعة إىل سيل  ع  املسبب جيب اسايبادها، فه   دقال
عي  اواح ي لظه  ماضاعة، فق  نص احلاك  اونلساداثي: أن أح  ثجال سن ها ق  أسقط 
م  اوسن  ثجل  واهل ا، وأهنا منك ة، واوااقع! أهنا ال لنب  ع  االحرتام او ي دكّنه سيل  ع  

 .1يف أقااوه األخ ى اوصحلحة"املسبب ولصحاعة 

 براءة عمار من دم عثمان رضي هللا عنهما: (3

يف ذوك اهتام مس وق، وأيب ماسى ثض  هللا عنهما ويماث ع وك عن  ق ومه مع  ىمما د و 
   احلس  السانفاث أه  اوكافة، وه ه او وادة ق  وهلَ  إسنادها عشيلب اجملهال وسلف امليلال

فزايدهتا ال حتام  اوقبال،  ،ح اوبخاثي ال ل ك  شلئ ا م  ذوككما أن او وادة اويت يف صحل
 ال س

ُ
صلى هللا علله وسان اونيب  على - جاثلما مع طينها يف صحايب مث  عماث ع  ايس  امل

 . 3، واملل ء إىل املشاش م  اإلرمان2اوشلطان م  - وسل 

ع  لي اه إىل   اويلماء عطلن مث  ه ا االهتام او ي مل خياص عيماث فحسب،وق  ع ّن 
جمماعة أخ ى م  أجلة اوصحاعة عقال اع  كثري: أما ما د ك ه عيض اوناس م  أن عيض 
اوصحاعة أسلمه وثضى عقاله، فه ا ال دصح ع  أح  م  اوصحاعة ع  كله  ك هه، ومقاه، 

 . 4وسّب م  فيله

 اهتام عثمان إبقطاع األراضي خلاصته:  -

احة، وق  قال ام دد  عسبب أعطلات األثاض  املفاي  يف عثمان ثض  هللا عنه م  قب  املطُ 
 ض ا: إين أعطلت األثض املفااحة و جال ميلن ن، وإن ه ه األث عثمان ثض  هللا عنه

                                                           

 . 39م ، ص2017 1عل  اوصليب، او ووة األمادة، داث او وضة، إساانبال، ط1  
 . 3743صحلح اوبخاثي، ثق 2  
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مت ه ه املفااحة ق  اشرتك يف فاحها املهاج ون واألنصاث وغريه  م  املهاج د ، وملا قسّ 
  فلها ومنه  م  ثجع إىل أهله يف اوفاحت ن، منه  م  أقام هبا واساق األثاض  على اجملاه د 

امل دنة، أو غريها، وعقلت للك األثاض  ملك ا وه، وق  ابع عيضه  للك األثاض ، وكان 
 .1مثنها يف أد ده 

ثض  هللا عنهما يف اإلقطاع وق  ساث عثمان ثض  هللا عنه على منهج أيب عك  وعم   
ك أثاضله  فاثّد ،  د م  املّل وخاّصة يف املناطق املفااحة، حلث ل ك ع ،يف ذوك ولاسع

فصاثت صاايف لقام او ووة ابساثماثها، فأقطع عثمان ثض  هللا عنه منهما خاف ا م  
 .2عااثها

سلاسة عثمان يف إقطاع األثاض  يف يايدة مااثد علت مال املسلم ن، مبا دؤدده  أسهمتو 
يف  ثض  هللا عنه انالجملع م  يكاة على أمااهل  إذا لاف ت ش وطها، وق  جنح مش وع عثم

اقاطاع األثض، ع ول  يايدة إد اد اوّ ووة م  أملكها اخلاصة يف اوي اق، إذ علغت مخس ن 
  .3دثه  يف عه  عم  اوفاثوق 900000 ن كانتأعي   ،أوف أوف دثه 

 نبوي واملسجد احلرام:ـاملسجد العثمان توسيع  -

رمكننا لصنلفها إىل  ،عه توطين خلللفة املفرتى علله عثماناويت ثّوجت ض  ا ىإن او عاو 
 جمماعات مخس:

 مااقف شخصلة وه قب  لاوله اخللفة "لّغلبه ع  عيض اوغزوات واملااقع". -
 سلاساه املاولة يف األعطلات.  -
 سلاساه اإلداثدة اوناف ة؛ لاولة أق ابئه ط دقاه يف اوااولة.  -

                                                           

 . 347عثمان ع  عفان، صعل  اوصليب، 1  
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 .مياملاه وبيض اوصحاعة: عّماث، أيب ذّث، اع  مسياد -
خاّصة عه أو مبصلحة األمة: إمتام اوّصلة مبلىن، ومجع اوق آن، واوزايدة يف اجاهادات  -

 املسج .

 نت مااقف عثمان م  ك  ما وجه إوله فلما سبق، ومل دبق إال اوزايدة يف املسج . وق  علّ  

 متويل إعادة بناء املسجد النبوي من بيت املال: -أ

صلى هللا علله دزد  يف مسج  او سال  أول ما لاىل اخللفة أنن عثمان ع  عفااوناُس  كل ّ 
إذ كان دضلق ابوناس يف صلة الجمية عسبب اما اد اوفاح، ويايدة سكان امل دنة، ، وسل 

يايدة عظلمة، فاساشاث عثمان أه  او ّأي، فأمجياا على املسج ، وعنائه، ولاسليه، فصلى 
ال: أدها اوناس، إين ق  عثمان اوظه  ابوناس، ث صي  املنرب فحم  هللا وأيىن علله، ث ق

وأشه  أين مسيت ثسال  ،وأيد  فله وسل  علله هللا صلىأثدت أن أه م مسج  ثسال هللا 
إمام سبقين ولق مين ها و ، وكان يل فله. 1يف الجنة اا  م  عىن مسج اّ، عىن هللا وه علهللا دقال: 

اب ثسال هللا، وكان ق  ياد فله وعناه، وق  شاوثت أه  او أي م  أصح، عم  ع  اخلطاب
 عافامجياا على ه مه، وعنائه، ولاسليه، فحس  اوناس دامئ  ذوك، ودعاا وه، فأصبح، ف 

 .2اويمال وابش  ذوك عنفسه

 متويل توسعة املسجد احلرام من بيت املال: -ب

ا إال فناء ضلق دصلّ  كانت اوكيبة أاّيم اوّ سال صلى هللا علله سل  قائمة، وولس حاهل
سج  احل ام ك وك يف خلفة أيب عك ، ويف عه  عم  وّسع املسج ، وظ  امل ،اوناس فله

فاشرتى دوث ا حال اوكيبة وه مها، وأدخلها يف علت هللا احل ام، وأحاط جب اث قصري، 

                                                           

 . . إسناده صحلح434املسن ، ثق  أمح  ع  حنب ، 1  
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، وذوك ألن املسج  ضاق ابحلّجاج او د  أيلان ألداء ف دضة  وأدخ  إانثة املسج  ولل 
اوناس يف دد  هللا أفااج ا، فلما ضاق احلج عي  أن اما ت فااحات اإلسلم، ودخ  

املسج  اثنلة يف عه  عثمان، احا ى مبث  عم ، وأضاف إىل اوكيبة دوث ا اشرتاها، 
 .1وأحاطها جب اث قصري ال د لفع إىل قامة او ج  كما في  عم  م  قب 

 عهد مع املتمردين:ـاهتام عثمان بنكث ال -

ة لم وان، واويت ذك ت عيض امل اجع اإلابضيف ثساوة عب  هللا ع  إابض إىل عب  امللك ع  
جاء فلها: "وعل  املسلمان أن طاعة عثمان على ذوك طاعة إعللس، فساثوا إىل عثمان م  

فزع  أنه  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أط اف األثض واجامياا إوله مأل م  املهاج د  واألنصاث وعلمة أيواج اونيب 
اا او ي أاته  عه م  لبع احلق، فقمنه ود اج وج ّ  دي ف او ي دقاوان وأنه دااب إىل هللا عزّ 

وكان حق ا على اإلسلم إذا وقاا  ،وم اجية احلق وج ّ  االعرتاف ابو نب واوااعة إىل هللا عزّ 
ه فلما لف قاا عنه نكث او ي عاه ه  عللام على احلق، ابحلق أن دقبلاه وجيامياه ما اساق

ن لقطع أد ده  وأثجله    أ، فكاب إىل عماوه يف إدابثهوعاد إىل أعظ  م  او ي اتب منه
 .2" ، فلما ظه  املؤمنان على كااعه ونكثه اويهاد ثجياا إوله وقالاه حبك  هللام  خلف

ه ا اخلطاب املنساب إىل عب  هللا ع  إابض افاق  وليل  اوصحلح واإلنصاف او ابين، ولاثط 
محلة افرتاء  يف ثواايت ماضاعة م  خصام عثمان ثض  هللا عنه، كما لي ض اإلابضلان م 

وك ب ولزود  م  خصامه ، كما أن اوكثري م  علماء اإلابضلة دكنان االحرتام واواق د  
وحيافظان مبكانة عثمان وفضله وسبقه، كاوشلخ عل  حيىي ميم ، وأعا مه ي علسى ع  

وحمم  ع  أيب  ،إمساعل  شلخ اويزاعة يف حلنه، وأعا حفص عم و ع  علسى اوان مريي
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  يف حملها هلوق  م  مينا أقاا ،واوثياثديت ،طفلشاوأعا اسحاق إع اهل   ،اوقاس  املصييب
   ابوافصل  وغريه  م  اويلماء اوفضلء.

ومما جيب اوانبله إوله: ال دصلح أن نناق  الجماعة خلطأ وقع فله عيض م  دنام  إولها حىت 
 الجماعة، وا كان ه ا اخلطأ ص ث م  ثئلسها، إذ ولست ك  أقااوه وأفياوه لنسب إىل

ولاحم  لبياها، وإن م  دُيلب مجاعة م  الجماعات اإلسلملة خلطأ عيض أف ادها فمثله 
مث  م  ديلب جهل  وظلم ا اإلسلم! أوسنا نقال ولناس: "ال لنظ وا إىل األف اد، ووك  

 وإولك  .1انظ وا إىل اإلسلم عصفاه وحل ا يف اوق آن واوسنة وعن ها ساج ونه ش ع ا ف د  ا"
 على ه ه اواه  اوباطلة:  او دّ 

 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يفاوض املتمردين: .أ

ي امل وة، قب  مقاله مبا دقاثب شه  ا ونصف، فأثس  عثمان علل ا ثض  هللا ذنزل اوقام يف 
عنه وثجل  آخ  مل لّسمه او واايت، واواقى هب  علّ  ثض  هللا عنه فقال هل : ليطان كااب 

. ويف ثوادة: أهن  شاّدوه، وشاده  م ل ن 2م  كّ  ما سخطه  فاافقاا على ذوك هللا وليابان
، ّث قاواا: اع  عّ  او سالأو يل ، وثسال أمري املؤمن ن دي ض عللك  اوكااب )ملسو هيلع هللا ىلص(اث 
. فاصطلحاا على مخس: على أن املنف  دقب ، واملخ وم ديط ، وداف  اوف ء أو 3فقبلاا

وكاباا ذوك يف كااب، وأن د ّد اع  عام  إىل  ،مانة واوقاةودسايم  ذو األ ،دي ل يف اوقس 
اوبص ة، وأن دبقى أعا ماسى على اوكافة. وهك ا اصطلح عثمان مع ك  وف  على ح ة، 

 . 4ث انص فت اوافاد إىل دايثها

                                                           

 . 167حمم  اويل ، إنصاف أه  اوسنة والجماعة، ص 1  
 . 328م ، ص1984اع  عساك ، اتثدخ دمشق، ل مجة عثمان ثض  هللا عنه، لح سكلنة اوشهايب، دمشق، اجملمع اويلم ، 2  
 1/129امل جع اوساعق،  ،فانة مقا  عثمان3  
 . 129/ 1، امل جع نفسه4  
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 الكتاب املزعوم بقتل وفد مصر:  .ب

أن خطاه  ق   نةلب ّن ملشيل  اوفا ،عي  ه ا اوصلح وعادة أه  األمصاث مجليا  ثاضل ن
-وحيللها  د ك  اوفانة - و ا خّططاا ختطلطا  آخ  ،فشلت، وأن أه افه  اوّ نلة مل لاحّقق

وع ي ذوك فلما  ،ل مري ما ج ى م  صلح ع ن أه  األمصاث وعثمان ثض  هللا عنه  ضادق
ه أييت: يف أيناء ط دق عادة أه  مص ، ثأوا ثاكبا  على مج  دايّ ض هل  ودفاثقه  دظه  أن

أان ثسال أمري وقاواا وه: ماوك؟  فقال  ،هاثب منه ، فكأنّه دقال: خ وين، فقبضاا علله
اه، فإذا فله أم  عصلبه  أو قاله  أو لقطلع أد ده  وأثجله ، شمبص  ففاّ  هاملؤمن ن إىل عامل

 .1ف جياا إىل امل دنة حىت وصلاها

ل هل : إهنما ايناان: أن وق  نفى عثمان ثض  هللا عنه أن دكان كاب ه ا اوكااب، وقا
قلماا ثجل ن م  املسلم ن، أو رم ن او ي ال إوه إال ها ما كابت وال أمللت وال علمت، أو لُ 
 .2صّ قاهنقش اخلامت، فل  دُ كاب اوكااب على وسان او ج  ودُ دُ 

مله وه ا اوكااب او ي يع  هؤالء املام دد  اوبغاة املنح فان: أنه م  عثمان، وعلله خامته حي
ة إىل عامله مبص  اع  أيب اوس ح، أيم  فله مبقا  هؤالء قمه على واح  م  إع  اوّص غل

 ها كااب مّزوث مك وب على وسان عثمان، وذوك وي ة أماث:  ؛اخلاثج ن

وها  ،أّن حام  اوكااب املّزوث ق  لي ض هلؤالء املص د ّن ث فاثقه ، وكّ ث ذوك م اث ا .1
وكأنه دقال هل : مي   ،ودثري شكاكه  فله ،لهمل دفي  ذوك إال وللفت أنظاثه  إو

وإال فلا كان م  عثمان خلافه  حام  اوكااب املزعام وألعي   ،ش ء مه  عشأنك 
 عنه ، وأس ع إىل وايل مص ، ولضع ع ن د ده األم  فلنف ه.

                                                           

 . 5/379 ، امل جع اوساعق،اتثدخ اوطربي1  
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او د   -  علده ، وفصلاه  ع  املص د نكلف عل  اوي اقّلان ابألم ، وق  اجتهاا إىل .2
شاسية، فاوي اقلان يف اوش ق واملص دان يف  مسافة -كااب املزعام أمكساا ابو

، كأمنا كاناا على ملياد؟ ال ديق  ه ا اوغ ب، ومع ذوك عادوا مجلي ا يف آن واح ر 
إال إذا كان او د  يّوثوا اوكااب، واساأج وا ثاكب ا ولحمله، ورمث  او وث يف )اوُبادب( 

خ  انطلق إىل اوي اقل ن ولخربه  أبن املص د ن ق  أمام املص ّد ن، ق  اساأج وا ثاكب ا آ
اكاشفاا كاااب  عيث عه عثمان، وقا  املنح ف ن املص ّد ن، وه ا ما احاج عه عل  ع  

 ،أيب طاوب ثض  هللا عنه، وق  قال: كلف علماه  اي أه  اوكافة، واي أه  اوبص ة
 . 1 أم  أع م ابمل دنةمت م اح ، ث طادا  حناها، ع  إن عللاا جيزم: ه ا وهللاق  س ّ 

كلف دكاب عثمان إىل أع  أيب س ح عقا  هؤالء، واع  أيب س ح كان عقب خ وج  .3
املام دد  م  مص  ماجه ن إىل امل دنة كاب إىل اخلللفة دساأذنه ابوق وم علله، وق  
لغلب على مص  حمم  ع  أيب ح دفة، وفيل  خ ج اع  أيب س ح م  مص  إىل 

فكلف دكاب وه عثمان عقاله  وعن ه كااعه او ي  ،يقبةاوي دش وفلسط ن فاو
 دساأذن عه منه ابوق وم علله؟

ع  مقا  املمرتدد  عن ما حاص وه وأَب على  ىإن عثمان ثض  هللا عنه ق  هن .4
لت اوصحاعة أن د افياا عنه، ومل أيم  عقاال اخلاثج ن دفاع ا ع  نفسه، وق  فصّ 

. فكلف 2ألسانل  واو واايت اوصحلحةذوك يف كاايب ع  عثمان ثض  هللا عنه اب
  دكاب مث  ه ا اوكااب املزّوث!؟

 دشري - امل دنةيف  -عي  خ وج املمرتدد   -ف حكل  ع  جبلة واألشرت اونخي  لُّ خت .5
إذ مل دك  هلما أي عم  ابمل دنة ااب، أهّنما مها اول ان افايل اوكإشاثة واضحة إىل 

                                                           

 . 5/359 ، امل جع اوساعق،اتثدخ اوطربي1  
 . 354عثمان ع  عفان، صعل  اوصليب، 2  
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وثمبا  .1ا اوغ ض، فهما صاحبا املصلحة يف ذوكولاخلّفا فلها، وما مكثا إال ملث  ه 
كان عااجله م  عب  هللا ع  سبأ، ومل دك  ويثمان ثض  هللا عنه يف ذوك أدة 
مصلحة، وك وك ولس مل وان ع  احلك  أدّة مصلحة، واو د  داهمان م وان يف ه ا، 

ألماث إمّنا دنسبان إىل خللفة اوغفلة ع  مهامه، وأّن يف دداان اخللفة م  جي ي ا
ودقض  هبا دون علمه، وع وك دربّؤون ساحة أووئك اجمل مان اوّناقم ن اوغادثد  ث وا 
أن م وان يّوث اوكااب، وكان أوصى حام  ه ا اوكااب أن دباي  ع  أووئك 

وكان ماآم ا  ميه  على عثمان  وإال ؛املنح ف ن وال داي ض هل  يف ط دق حىت أيخ وه
 وه ا حمال.

شؤوم ولس أّول كااب دزّوثه هؤالء اجمل مان، ع  يّوثا كابا  على إّن ه ا اوكااب امل .6
فه ه عائشة ثض   ،وسان أمهات املؤمن ن، وك وك على وسان علّ  وطلحة واوزعري

هللا عنهما لُ ّاه  أبهنا كابت إىل اوناس أتم ه  ابخل وج على عثمان، فانف  ولقال: ال 
كابت هل  ساداء يف علضاء حىت   واو ي آم  عه املؤمنان وكف  عه اوكاف ون، ما

  .2جلست جملس  ه ا
ودّاه  اوااف د  عّللا  ،3وديقب األعمش  فلقال: فكاناا د ون: أنه كاب على وساهنا

فلنك  ذوك علله ، ودقس : وهللا ما كابت  ،أبنه كاب إوله  أن دق ماا علله ابمل دنة
 .4إولك  كااب

مصاث أيم وهن  ابوق وم إوله ، ف د  حمم  ق  كما دنسب إىل اوّصحاعة عكااعة اوكاب إىل األ
. وديلق اع  كثري على ه ا 1فس ، ولُ ك، والجهاد يف امل دنة خري م  اوّ ابط يف اوثغاث اوبيل ة

                                                           

 . 227م ، ص1991،  1لخ، عثمان ع  عفان، اخلللفة اوشاك  اوصاع ، ط عب  اوسااث اوش1  
 . 1/334حتقلق مااقف اوصحاعة، 2  
 . 169ه ، ص1397، 2أعا عم  خللفة ع  خلاط ، اتثدخ اخلللفة ع  خلاط، لح: أك م ضلاء اويم ي، مؤسسة او ساوة، ط3  
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: وه ا ك ب على اوّصحاعة، وإمنا كاب كاب ا م  مزّوثة علله ، فق  كاب م   اخلرب قائل 
 جاا على عثمان، كاب مزّوثة علله  جهة عل  وطلحة واوزعري إىل املام دد  او د  خ

 .2أنك وها، وك وك ُيّوث ه ا اوكااب على عثمان أدض ا، فإنّه مل أيم  عه، ومل ديل  عه

ودؤك  كلم اع  كثري ما ثواه اوطربّي وخللفة م  اسانكاث كباث اوصحاعة مث  علّ  وعائشة 
 واوزعري أنفسه  هل ه اوكاب يف غاوب او واايت اوصحلحة.

د ي اجمل مة اويت يّوثت اوّ سائ  اوكاذعة على وسان أووئك اوصحاعة ه  نفسها اويت إّن األ
أوق ت انث اوفنت م  أّوهلا إىل آخ ها وثلبت ذوك اوفساد اوي دض، وه  اويت يّوثت وثّوجت 
على عثمان للك األابطل  وأنّه في  وفي  ووّقناها ولناس، حىت قبلها اوّ عاع، ث يّوثت على 

 . 3ذوك اوكااب ول هب ضحلة إىل ثعه شهل ا  سيل ا   وسان عثمان

 وإّن احلقائق اوااثخيلة لقال:

كانت سلاسة عثمان ثض  هللا عنه يف اوّايام  مع اوفانة قائمة على اويل ، واواأيّن  (1
وحتقلق، كاب إىل  ااجهاها منها: إثسال لجان لفالشواوي ل، فق  اخّت  ع ة أساولب مل

 مبثاعة إعلن عاّم وك   املسلم ن، مشاثة عثمان واالة اب  شامل  اأه  األمصاث كا
 األمصاث، وإقامة احلّجة على املام ّدد ، واالساجاعة وبيض مطاوبه .

إّن املاأّم  يف ه ي عثمان ثض  هللا عنه يف ليامله مع اوفانة اويت وقيت يف عه ه،  (2
وم  ه ه اوضااعط:  ،رمكنه أن دسانبط عيض اوّضااعط اويت لي ن املسل  ملااجهاه ولفنت

 ،واساشاثة اويلماء او ابنل ن ،واوّصمت واحل ث م  كث ة اوكلم ،اواثبلت ووزوم اوي ل
 واالسرتشاد أبحاددث ثسال هللا يف اوفنت. 

                                                                                                                                                                     

 . 1/335ع نفسه، امل ج1  
 . 7/175اع  كثري، اوب ادة واونهادة، امل جع اوساعق، 2  
 . 355عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، ص3  
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 دظه  ولباحث ن أّن هناك أسبااب  دعت عثمان إىل منع اوّصحاعة م  اوقاال وه :  (3

وعلنها عثمان ثض  هللا عنه دام او اّث،  اويت ساثّه هبا، )ملسو هيلع هللا ىلص(اويم  عاصلة ثسال هللا  -
  .وأهنا ُعه  عه إوله، وأنه صاع  نفسه علله

يف أمّاه عسفك دماء وعلمه أبن  )ملسو هيلع هللا ىلص(ك ه أن دكان أّول م  خلف ثسال هللا  -
  .اوبغاة ال د د ون غريه، فك ه أن دااّقى ابملؤمن ن، وأحّب أن دقله  عنفسه

عن  لبشريه  )ملسو هيلع هللا ىلص(فلما أخربه هبا ثسال هللا علمه أبّن ه ه اوفانة فلها قاله وذوك  -
 .إايه ابلجنة على علاى لصلبه، وأنه سلقا  مصطرب ا ابحلق، ميطله يف فانة

اويم  مبشاثة عب  هللا اع  سلّم ثض  هللا عنه وه، إذ قال وه: اوكّف، اوكّف، فإنه  -
 .1أعلغ وك يف احلّجة

ّ واايت ع  امسه، وأما ما دايلق ا  عثمان ثض  هللا عنه ثج  مص ّي، مل لفصح اوإّن ق (4
عاهمة حمم  ع  أيب عك  عقا  عثمان، فه ا ابط  واو واايت ع وك ثواايت ضيلفة، كما 

 أّن مااهنا شاّذة ملخاوفاها ولّ وادة اوّصحلحة اويت لب ّن: أن اوقال  ها ثج  مص يت.
وق  صّحت  ،اوصحاعة مجلي ا ثض  هللا عنه  أع ايء م  دم عثمان ثض  هللا عنه إنّ  (5

األخباث وأّك ت احلاادث، واوااثدخ على ع اءة اوصحاعة م  اواح دض على عثمان أو 
 املشاثكة يف اوفانة ضّ ه.

إن عثمان ثض  هللا عنه كان مالّقظا ، ومل لظ  علله املؤام ة، وال أه افها، ع  اساطاع  (6
، وواجه عشجاعة فائقة وك ه أن  أن خيرتق صفاف املام دد ، ودكشف خمّططه  كامل 

دكان أّول م  دسّ  اوسلف يف املسلم ن، وآي  أن دغ ي األمة عنفسه، وه ه قّمة 
 اواّضحلة واإلدثاث.
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كانت فانة مقا  عثمان سبب ا يف ح وث كثري م  اوفنت األخ ى، وأوقت عظلهلا على  (7
وع أ اخلّط اوبلاين  ،أح اث اوفنت اويت لللها، فاغرّيت قلاب اوناس، وظه  اوك ب

 . 1 اف ع  اإلسلم يف عقل له وش دياهولحن
انم عثمان ثض  هللا عنه، فأصبح حيّ ث  -اولام قا  فله وها -يف آخ  أاّيم احلصاث  (8

يف املنام، وميه أعا عك  وعم ، فقال  )ملسو هيلع هللا ىلص(، ث قال ثأدت اونيب 2اوقام اوناس: ولقالين
 .3ا  م  دامه: اي عثمان، أفط  عن ان، فأصبح صائما  وقُ )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب 

* * * 
 

 مواقف الصحابة رضوان هللا عليهم من مقتل عثمان رضي هللا عنه: .2

ّاهت عيض كاب اوّااثدخ مااقف اوّصحاعة م  فانة مقا  عثمان، وذوك عسبب اوّ واايت شَ 
اوشليلة اويت ذك ها كثري م  املؤثخ ن، فاملااّبع ألح اث اوفانة يف اتثدخ اإلمام اوطربي وكاب 

ثواايت أيب خمنف واوااق ي واع  أعث  وغريه  م  اإلخباثد ن اوااثدخ األخ ى م  خلل 
دشي : أن اوّصحاعة ه  او د  كاناا حي كان املؤام ة، ودثريون اوفانة، فاساحّق ما اساحّقه 
ودظه  طلحة م  م واّيله كااح  م  اوثائ د  على عثمان واملؤوب ن املؤوبان ضّ ه. وال ختالف 

خمنف، فيم و ع  اوياص دق م امل دنة وأيخ  يف اوطي  يف ثواايت أيب  ع ثواايت اوااق ي 
عثمان، وق  كث ت او واايت اوشليلة اويت لاه  اوّصحاعة ابواآم  ض  عثمان ثض  هللا عنه، 

 .4وال أساس وه م  اوصحة ،وأهن  ه  او د  ح كاا اوفانة وأاثثوا اوناس، ها كله ك ب ويوث
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فة، فق  حفظت ونا كاب احملّ ي ن اوّ واايت وخبلف ّثواايت اوشليلة املاضاعة واوضيل
اوّصحلحة اويت دظه  فلها اوّصحاعة م  املؤايثد  ويثمان واملنافح ن املنافق ن عنه، واملاربّئ ن 
م  قاله واملطاوب ن ع مه عي  مقاله، وع وك ُدسابي  أي اشرتاك هل  يف حت دك اوفانة أو 

 . 1إاثثهتا

وم  قال خلف ذوك،  ،ء م  دم عثمان ثض  هللا عنهإّن اوّصحاعة ثض  هللا عنه  أع اي
فكلمه ابط  ال دساطلع أن دقل  علله أي دول  دنهض إىل م لبة اوصحة، وو وك أخ ج 

فلم  قا  خللفة: يف اتثخيه ع  عب  األعلى ع  هلث ، ع  أعله قال: قلت ولحس : أكان 
 . ، م  أه  مص 2واألنصاث؟ قال: ال، كاناا أعلجا   عثمان أح  م  املهاج د 

وقال اإلمام اوناوي: مل دشاثك يف قاله أح  م  اوصحاعة، إمنا قاله مهج وثعاع م  غاغاء 
وق  وصفه  .3اوقبائ  سفلة األط اف واألثذال، حتزّعاا، وقص وه م  مص ، حاص وه ث قالاه

 ،ع اوقبائ . ووصفاه  اوسل ة عائشة أبهن  نزّا 4اوزعري ثض  هللا عنه أبهن  غاغاء م  األمصاث
 . 5ووصفه  اع  سي  أبهن  حثاوة اوناس مافقان على اوش 

ووصفه  او هيب  ،6ووصفه  اع  للملة أبهن  خااثج مفس ون وّضاوّان، وابغان ميا ون
. ووصفه  اع  اويماد احلنبلّ  يف اوّش ثات أبهن  أثذال م  أوابش 7أبهن  ثؤوس شّ  وجفاء

 . 8اوقبائ 

                                                           

 . 18 – 2/14حتقلق مااقف اوصحاعة ، 1  
 اويرلج: ك ُّ جاف ش د  م  اوّ جال. 2  
 .148شهل  او اث عثمان ع  عفان، ص3  
 ك فضائ  اوصحاعة . 15/148اوناوي، ش ح صحلح مسل  4  
 . 1/481. وانظ : حتقلق مااقف اوصحاعة، 3/71اع  سي ، اوطبقات، 5  
 . 206-2/189اع  للملة، منهاج اوسنة، 6  
 . 1/12م،1999ول اإلسلم، عريوت، داث صادث ولطباعة، مشس او د  او هيب، د7  
 1/40م ، 1986، 1اع  اويماد، ش ثات او هب يف أخباث م  ذهب، لح: عب  اوقادث وحمماد األثانؤوط ، داث اع  كثري، ط8  
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لصّ ف هؤالء اوّ عاع من  احلصاث إىل قا  اخلللفة ثض  هللا كما دشه  على ه ا اواصف 
، فكلف رمنع املاء عنه واوطيام، وها او ي طاملا دفع م  ماوه اخلاص ما عنه ظلما  وع واان  

  .1د وي ظمأ املسلم ن ابجمّلان

ابوناس جماعة أو مك وه وها او ائ  اويطاء عن ما  ه  أبماال كثرية عن ما دل ّ سأوها او ي 
، حىت أّن علل ا ثض  هللا عنه دصف ه ا احلال، 2يلب اوناس ضائقة، أو شّ ة م  اوش ائ د

وها دؤنب احملاص د  عقاوه: اي أدها اوناس، إن او ي لفيلانه ال دشبه أم  املؤمن ن، وال أم  
  فإن او وم وفاثس واأس  وُلطيل  -اوطيام - اوكاف د ، فل متنياا ع  ه ا او ج  املاء وال املادة

 . 3وَلسق 

ووق  صّحت األخباث وأّك ت حاادث اوااثدخ على ع اءة اوصحاعة م  اواح دض على 
 عثمان، أو املشاثكة على اوفانة ض ه، وه ه عيض املقاالت واملااقف م  ذوك:

 موقف السيدة عائشة أم املؤمنني: .أ

ها، فقاوت: ائشة، وأثسلها عمّ ع  فاطمة عنت عب  او مح  اولشك دة ع  أّمها، أهنا سأوت ع
أح  نبلك دق ئك اوسلم، ودسأوك ع  عثمان ع  عفان، فإّن اوناس ق  أكث وا فله  نّ إ

ا عن  نيّب هللا  مسن   )ملسو هيلع هللا ىلص(، وإّن ثساوه )ملسو هيلع هللا ىلص(قاوت: وي  هللا م  وينه، فا هللا وق  كان قاع  
ا  إوله اوق آن، وإنه ولقال اكاب عثمان، فم  وإن وأّن جربد  علله اوسلم ولاحظه ه إىّل، 

 . 4كان هللا ولنزل للك املنزوة إال ك رم ا على هللا، وثساوه

 

                                                           

  .40/ 1، اع  اويماد، ش ثات او هب 1  
 . 242امل جع اوساعق، ص ،اوامهل  واوبلان2  
 . 5/200 ،اتثدخ اوطربي3  
 . 8/219؛ اع  كثري، اوب ادة واونهادة، امل جع اوساعق، 1/378 ، امل جع اوساعق،حتقلق مااقف اوصحاعة4  
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وع  مس وق ع  عائشة، قاوت ح ن قا  عثمان: ل كاماه كاوّثاب اوّنقّ  م  او نس ث 
كما د عح اوكبش، فقال هلا مس وق: ه ا عملك، أنت كابت إىل اوناس   ق ّعاماه ل حبانه

 ي آم  عه املؤمنان وكف  عه اوكاف ون ما كابت أتم دنه  ابخل وج إوله، قاوت عائشة: ال واو
، وق  مّ  مينا ك ب اوّسبئل ّن، وأهن   1ه ا إوله  عساداء يف علضاء حىت جلست جملس 

 .2ويوثا  ولسل ة عائشة ثض  هللا عنها كاباا ثسائ  أله  األمصاث، ونسباها ك اب  

عقة املاياقة وليلقة ع ن أم وعلى اويكس م  اوّصاثة اوطلبة اويت نفهمها م  اوّ واايت اوسا
، فإنّه لبقى عن  اوطربّي وغريه ثواايت أخ ى صّاثت ثض  هللا عنهما املؤمن ن عائشة وعثمان

هت او وث او ائع وشاّ  ،اويلقة ع ن عائشة وعثمان على صاثة ماناقضة متاما  ملا اناهلنا إوله
 ن ودفاعا  ع  ح مات هللا عزّ او ي قامت عه ثض  هللا عنها دفاعا  ع  عثما اوّناصع اوااع 

 . 3وج ّ 

اتثدخ يف اتثدخ اوليقايب، و يف و  ،او واايت اويت جاءت يف اويق  اوف د ، ويف األغاين إنّ 
أنساب األش اف، وما اناهت إوله م  اسا الالت يف شأن او وث اوسلاس  يف و  ،املسيادي

عنه، إن مجلع ما لؤّدي  ولّسل ة عائشة ثض  هللا عنها يف حلاة عثمان ع  عّفان ثض  هللا
هبا  إوله م  اسا الالت ل د  املاقف اوسلاسّ  ولسل ة عائشة ثض  هللا عنها، ال ديا ّ 

ملخاوفاها ولّ واايت اوصحلحة، وقلامها على ثواايت واهلة، فأغلبها ثواايت غري مسن ة، وال 
ألكث  صّحة وق اب  ه ا إىل فساد مااهنا إذا ما قاثنت ابوّ واايت األخ ى ا ا،حياّج ع واداه

 . 4ابحلقلقة

  
                                                           

 . 176. وانظ : اتثدخ اخلللفة ع  خلاط، ص1/391امل جع اوساعق،  ،فانة مقا  عثمان1  
 . 384عثمان ع  عفان، امل جع اوساعق، ص اوصليب،2  
 . 385ص ،امل جع نفسه3  
 . 352م ، ص2001، 1أمساء حمم  يايدة، دوث امل أة اوسلاس  يف عه  اونيب )ص( واخللفاء او اش د ، داث اوسلم، مص ، ط4  
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 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:موقف  .ب

كان عل  ثض  هللا عنه وآل علاه جُيّلان عثمان ع  عفان وديرتفان حبقه يف خ مة او عاة 
 وثساوة اإلسلم، ولشه  مااقفه  ع وك:

ّباد   ععف ها علّ  ع  أيب طاوب، وع  قلس أوّل م  ابديه عي  عب  اوّ مح  ع  عا  -
"  :)ملسو هيلع هللا ىلص(قال: مسيت علل ا ثض  هللا عنه وذك  عثمان، فقال: ها ثج  قال وه ثسال هللا 

 . 1 "أال أساح  م  ثج ر لساح  منه امللئكةُ 

وق  شه  وه عل  ك م هللا وجهه ابلجنة، في  اوّنزال ع  سربة، قال: سأل عللاا ع  عثمان،  -
على اعناله،  )ملسو هيلع هللا ىلص(اثد ، كان خنت ثسال هللا فقال: ذاك ام ؤ دُ عى يف املأل األعلى: ذو اون

 . 2ُضم  وه علت يف الجنة

ووق  أنك  علّ  ثض  هللا عنه قا  عثمان ولربأ م  دمه، وكان دقس  على ذوك يف خطبه  -
وغريها يف أنه مل دقاله، وال أم  عقاله وال وقف مع اوقالة وال ثض  ع وك، وق  يبت عنه 

 عله اوشلية م  أنه كان ثاضل ا عقا  عثمان ثض  هللا ، خلف ا ملا ل3عط ق لفل  اوقطع
وقال احلاك  عي  ذك  عيض األخباث اوااثدة يف مقاله ثض  هللا عنه، فأّما ما ادعاه  .4عنهما

املبا عة م  ميانة أمري املؤمن ن علّ  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه فإنه ك ب، ويوث، فق  
 . 6إولك م  دم عثمان أض  هللا عنه: اولهّ  إيّن أع  ث  . وق  قال عل ّ 5لاال ت األخباث خبلفه

                                                           

 . 2401صحلح مسل ، كااب فضائ  اوصحاعة، ثق 1  
 . 227م ، ص2000، 1ل ة يف أه  اوبلت ع ن اإلف اد واواف دط، مكابة اوبخاثي، طسللمان ع  سامل ع  ثجاء اوسحلم ، اويق2  
 . 7/202اع  كثري، اوب ادة واونهادة، امل جع اوساعق، 3   
 . 189م، ص1997، 1حق اولق ن يف مي فة أصال او د ، مؤسسة األعلم  ولمطباعات، طاوسل  عب  هللا شرب، 4  
 . 3/103م، 1990 1، داث اوكاب اويلملة، عريوت، طعلى اوصحلح ناحلاك  اونلساعاثي، املسا ثك 5  
 ، وثواه م  ط ق كلها صحلحة. 3/3اع  سي ، اوطبقات ، 6  
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وق  كانت فانة قا  عثمان سبب ا يف ح وث كثري م  اوفنت األخ ى، وأوقت عظلهلا على 
أح اث اوفنت اويت للاها، فاغريت قلاب اوناس، وظه  اوك ب وع أ اخلط اوبلاين ولحن اف 

 .1ع  اإلسلم يف عقل له وش دياه

م  أعظ  األسباب اويت أوجبت اوفنت ع ن اوناس وعسببه لف قت األمة إىل وكان مقا  عثمان 
، فاف قت اوقلاب وعظمت اوك وب، وظه ت األش اث، وذّل األخلاث، وسيى يف اوفانة 2اولام

م  كان عاجزا  عنها وعج  ع  اخلري واوصلح م  كان دأعه إقاماه فبادياا أمري املؤمن ن عل  
وها أحق اوناس ابخللفة حلنئ  وأفض  م  عق ، ووكّ   ،ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه

اوقلاب ماف قة، وانث اوفانة مااق ة فل  لافق اوكلمة، ومل لناظ  الجماعة ومل دامّك  اخلللفة 
 .3وخلاث األمة م  ك  ما د د ونه م  اخلري، ودخ  اوف قة واوفانة أقاام

االخالف واإلفك املب ن يف كاب إن عثمان ثض  هللا عنه مل دسل  م  اواشاده واوك ب، و 
ووق  لّاثط اوكثري م  اوباحث ن يف كااابهت  غري املنصفة  ،اوشلية وغريها ال غريها م  امل اجع

ح ي ن او د  دطلقان أحكاما  ال ليام  
ُ
وغري احملّققة ع  عه  عثمان وخصاصا  اوباحث ن امل

ث ماياقة، فق  لّاثط اوكثري على اواحقلق أو على وقائع حم دة، ديام ون فلها على مصاد
منه  يف اوّ واايت اوضيلفة واوشليلة وعناا أحكاما  ابطلة وجائ ة يف حق اخلللفة او اش  عثمان 

 ع  عفان، مث :

 اوفانة اوكربى. :طه حس ن يف كااعه -

 ثاض  عب  او حل  يف كااعه: اونظام اإلداثي واحل يب. -

 صبح  اوصاحل يف كااعه: اوُنظ  اإلسلملة. -
                                                           

 . 590، ص م2003، 1، طعب  اويزدز صغري دخان، أح اث وأحاددث فانة اهل ج، داث اوصحاعة، اإلماثات1  
 . 25/162 ،اع  للملة، جمماع اوفااوي2  
 . 25/162عق، امل جع اوسا3  



 

186

 اي حس ن يف كااعه: اإلداثة اوي علة.ماو -

 صبح  حممصاين يف كااعه: ل اث اخللفاء او ّاش د  يف اوفقه واوقضاء. -

 لافلق اولايعك  يف كااعه: دثاسات يف اوُنظ  اوي علة اإلسلملة. -

  حمم  امللح  يف كااعه: اتثدخ اوبح د  يف اوق ن األول اهلج ي. -

 سلاسلة يف فج  اإلسلم.ع وي عب  اولطلف يف كااعه: األحزاب او -

 أناث او فاع  يف كااعه: اونظ  اإلسلملة.  -

 .اإلسلملة حمم  او ّدّس يف كااعه: اونظ ايت اوسلاسلة -

 عل  حسين اخل عاطل  يف كااعه: اإلسلم واخللفة.  -

 أيب األعلى املادودي يف كااعه: امللك واخللفة.  -

 سل  قطب يف كااعه: اوي اوة االجاماعلة وغريه .  -

ووق  كان عثمان ثض  هللا عنه حبق اخلللفة املظلام او ي افرتى علله خصامة األووان ومل 
دنصفه املاأّخ ون، وثمبا دكان ه ا اوش ح واوشااه  اوااثخيلة املايقة خري دول  وألجلال 
اوباحثة م  أعناء االمة الساناثة اوط دق واوبحث ع  األسباب واخللفلات وثاء ك  للك 

ااء يف دثاساه  اتثدخ احل كة اإلابضلة أو أي م هب وم ثسة إسلملة لط ق اوشائيات، س
  .1أنصاثها هل ه امل حلة "م حلة اوفانة اوكربى" يف اتثدخ األمة

 

* * * 
                                                           

 . 276عل  اوصليب، عثمان ع  عفان، ص1  
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 اثلثًا: معركة اجلمل:

عن ما لاىل عل  ثض  هللا عنه اخللفة عزل مياودة ثض  هللا عنه فلم  عزوه م  ع  والة 
وويّل على اوشام سه  ع  حنلف، وك  سهل  مل دساطع دخال اوشام،  عثمان ثض  هللا عنه

فمنياه م  دخاهلا مطاوب ن مطاوب ا -كالبة مقالل ن م  أنصاث مياودة-فق  وقلاه عاباك خل 
ع م عثمان ثض  هللا عنه، وأنك  ذوك عل  ثض  هللا عنه، وقال و سال مياودة: مين 

اوله  إين أع أ إولك م  دم  مبا أك ه" كرتة عثمان؟ "مصااب   أوست مالاثا   دطلبان دم عثمان؟
 ، 1عثمان

وهك ا ّذث ق ن اوفانة ع ن املسلم ن، ويف األقطاث كافة إذا لف ق اوناس ع ن مؤد  ولمطاوب ن 
ع م عثمان ثض  هللا عنه ومؤد  وطاعة اخلللفة او اش  او اعع عل  ثض  هللا عنه، وطاوب 

ثض  هللا عنهما ع م عثمان، فخ جاا وم  لبيه  م  اوناس  طلحة واوزعري وأم املؤمن ن عائشة
د د ون اوبص ة وثأي عل  ثض  هللا عنه يف ه ا عاادث ف قة ع ن املسلم ن فخ ج د د  منيه  
م  علاغ اوبص ة اوبصرية خمافة فانة حتلط أبمة اإلسلم واناهى اولقاء ع ن اوف دق ن فلما ع ف 

 عنه وم  ميه. مباقية الجم  واناص  عل  ثض  هللا

 حماوالت الصلح قبل معركة اجلمل: .1

قب  أن داح ك عل  ثض  هللا عنه حنا اوبص ة أقام يف ذي قاث أايما  وكان غ ضه ثض  هللا 
عنه اوقضاء على ه ه اوف قة، واوفانة ابواسائ  اوسللمة، وجتنلب املسلم ن ش  اوقاال 

وق   ،ل وك  م  طلحة واوزعريواوص ام املسلح عك  ما أويت م  قاة وجه ، وك وك احلا
عم ان ع  حص ن،  :منه  ،اشرتك يف حماوالت اوصلح ع د م  اوصحاعة وكباث اوااعي ن

 واوقيقاع ع  عم و اواملم . ،وكيب ع  ساث أح  كباث اوااعي ن ،ثض  هللا عنه

                                                           

 . 42امل ثاس اوفك دة اإلسلملة، ص، حمم  سلل  اوياا1  
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 حماورة القعقاع لطلحة والزبري رضي هللا عنه: .2

قاال كما قاوت عائشة: م  أج  اإلصلح ملا حض  اوقيقاع سأهلما ع  سبب حضاثمها، ف
فا هللا وئ  ع فناه ونصحّ  ميك ، ما أخرباين ما وجه ه ا اإلصلح؟ ع ن اوناس. فقال هل

 كاا ع ون ووئ  أنك انه ال نصلح، قاال وه: قالة عثمان ثض  هللا عنه، وال ع  أن دُقالاا، فإن لُ 
 اقاّص منه  كان ه ا إحلاء ولق آن. ا  ولق آن، وليطلل  ألحكامه، وإنل كقصاص كان ه ا 

قال اوقيقاع: وق  كان يف اوبص ة، سامئة م  قالة عثمان وأنا  قالاماه  إال ثجل  واح ا ، 
وملا أثدمت  ،وها ح قاص ع  يهري اوسي ي، فلما ه ب منك  احامى عقامه م  عين سي 

ك  ووقفاا وغضب وه ساة آالف ثج  اعازوا  ،أخ ه منه  وقالة منيك  قامه م  ذوك
أمامك  وقفة ثج  واح ، فإن ل كا  ح قاصا  ومل لقالاه، كنا  اتثك ن ملا لقاوان ولنادون عه 

 ؛وغلباك  وهزماك ، وأددلاا عللك  ،عين سي  م  أج  ح قاص للا اوإن ق ،ولطاوبان عللا عه
ضبا  فق  وقيا  يف احمل وث وقّاداماه ، وأصاعك  ما لك هان، وأنا  مبطاوباك  حب قاص أغ

وه ا  ،ثعلية ومض  م  ه ه اوبلد، حلث اجامياا على ح عك  وخ النك ، نص ة وبين سي 
 . 1ما حص  مع عل ، ووجاد قاله عثمان ع  جلشه

 :صاصتأين والتسكني مث القـاحلل عند القعقاع ال -

 وت وه: فماذا لقال أنت ايأتي ت أم املؤمن ن وم  ميها مبنطق اوقيقاع، وحجاه املقباوة، فقا
قال: أقال: ه ا أم  دواؤه اواسك ن، وال ع  م  اواأين يف االقاصاص م  قالة  قيقاع؟

 ،عثمان، فإذا اناهت اخللفات واجاميت كلمة األمة على أمري املؤمن ن لف ّغ وقالة عثمان
والفقا  ميه، كان ه ا علمة خري ولباشري ثمحة، وق ثة على األخ   ،وإن أنا  ابديا  عللا  

، وإن أنا  أعلا  ذوك وأص ثمت على املكاع ة واوقاال كان ه ا علمة ش ، وذهااب  عثأث عثمان

                                                           

 . 5/521. وانظ : اتثدخ اوطربي، 7/739ع  كثري، اوب ادة واونهادة، ا1  
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هل ا امللك، فآي وا اويافلة ل يقاهنا، وكاناا مفاللح خري كما كنا  أوال وال لُي ضاان ولبلء 
فااي ضاا وه فلص عنا هللا وإايك ، وأمي هللا إين ألقال ه ا وأدعاك  إوله وإين خلائف أن ال 

حىت أيخ  هللا حجاه م  ه ه األمة اويت قّ  مااعها، ونزل هبا ما نزل، فإّن ما نزل هبا  دا ،
 . 1أم  عظل ، وولس كقا  او ج  او ج ، وال قا  او ج  اونف  او ج  وال قا  اوقبللة

وقاواا وه  ،ووافقاا على دعاله إىل اوصلح ،وق  اقانياا عكلم اوقيقاع املقنع اوصادق املخلص
وأصبت املقاوة، فاثجع فإن ق م عل ، وها على مث  ثأدك، صلح ه ا األم   ق  أحسنت
وق  جنح يف مهماه وأخرب علل ا مبا ج ى  ،وعاد اوقيقاع إىل عل  يف ذي قاث ،إن شاء هللا

 .2ميه، فأعجب على ذوك وأوشك اوقام على اوصلح، ك هه م  ك هه وثضله م  ثضله

  الفريقني:نيبشائر االتفاق ب -

اوقيقاع وأخرب مبا في ، أثس  عل  ثض  هللا عنه ثساو ن إىل عائشة واوزعري، وم  ملا عاد 
ميه  دساايق فله مما جاء عه اوقيقاع ع  عم و، فجاء عللا ، أباّن على ما فاثقنا علله اوقيقاع 
فأق م، فاثحت  علّ  حىت نزل حبلاهل ، فنزوت اوقبال إىل قبائله ، مض  إىل مض ، وثعلية إىل 

واولم  إىل اولم ، وه  ال دشكان يف اوصلح فكان عيضه  حبلال عيض، وعيضه   ثعلية،
 . 3خي ج إىل عيض وال د ك ون وال دناون إال اوصلح

وكان أمري املؤمن ن علّ  ثض  هللا عنه ملا ناى او حل  ق  أعل  ق اثه اخلطري: أال وإين ثاح  
ا فاثحتلاا أكان على عثمان عش ء يف ش ء  أح ٌ  وبص ة، أال وال د حتل  غ ا  دقص  إىل ا ،غ  

 .4م  أماث اوناس

                                                           

 . 462عل  اوصليب، عل  ع  أيب طاوب، 1  
 . 539/ 5خ اوطربي، امل جع اوساعق،. وانظ : اتثد7/739اع  كثري، امل جع اوساعق، 2  
 . 5/539اتثدخ اوطربي، 3  
 . 5/525 ،امل جع اوساعق4  



 

190

 السبئية يف نشوب احلرب:دور  .3

اوسبئلة ه  ألباع عب  هللا ع  سبأ امللقب ابع  اوساداء، وأصله م  دهاد اولم ، حلث 
وإذا كان اع  سبأ ال جياي اواهاد  م  شأنه، كما في   ،لظاه  ابإلسلم وق ب األنصاث منه

ضخل  دوثه يف اوفانة، فإنه ك وك ال جياي اواشكلك فله أو االساهانة عيض املخاوف ن يف ل
ابو وث او ي ويبه يف أح اث اوفانة، كيام  م  عااملها، على أنه أع يها وأخط ها، إذ إّن 

 . 1هناك أجااء اوفانة مهّ ت وه وعاام  أخ ى ساع له

ل  ثض  هللا عنه واويت فق  كان على اوقاال عشبكاله اوس ّدة اويت كانت مناش ة يف جلش ع
ألباعه على أتجلج اوفانة وإشياهلا حىت  صوق  ح   ،سامهت يف قا  عثمان ثض  هللا عنه

وعي  أن نزل اوناس منايهل ، واطمأناا خ ج عل  وخ ج طلحة واوزعري،  .2دفلااا م  اوقصاص
حل ب، ح ن ثأوا ول ك ا ل  جي وا أم  ا ها أمث  م  اوصلحفااافقاا ولكلماا فلما اخالفاا فله، ف

أن األم  أخ  يف االنقشاع، فافرتقاا على ذوك، وثجع عل  إىل عسك ه، وثجع طلحة واوزعري 
وأثس  طلحة واوزعري إىل ثؤساء أصحاهبما، وأثس  عل  إىل ثؤساء أصحاعه،  ،إىل عسك مها

 ثض  هللا عنه، فبات اوناس على نلة اوصلح واويافلة ما ع ا أووئك او د  حاص وا عثمان
 ان يف اوصلح.وه  ال دشكّ 

وابت او د  أشاعاا اوفانة يف وللة ما ابلاها قط، إذ أش فاا على اهللك وجيلاا دشاوثون 
فل  ني ف أم ه حىت   وأما عل ّ  ،وقال قائله : أما طلحة واوزعري فق  ع فنا أم مها ،وللاه  كلها

  ميه أح  أعان على كان اولام، وذوك ح ن طلب م  اوناس أن د حتلاا يف اوغ  وال د حت
 .3فيلى دمائنا وثأي اوناس فلنا وهللا واح ، وإن دصطلحاا مع عل ّ  ،عثمان عش ء

                                                           

 . 415عل  ع  أيب طاوب، امل جع اوساعق، صعل  اوصليب، 1  
 . 2/120 ،حتقلق مااقف اوصحاعة2  
 . 5/526اتثدخ اوطربي، 3  
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ولكل  عب  هللا ع  سبأ، وها املشري فله ، فقال: اي قام إن عزّك  يف خلطة اوناس 
ه  إىل نشب اوقاال، وإدخال اوناس يف احل ب، واجامياا على ه ا او أي ا ودع ،فصافحاه 

دا  اوصلح، وه ا ما مّت واساخ ماا املك  واخل دية، وق  فصلت ذوك يف كاايب ع  حىت ال 
سااء  ،مع علله اويلماءعل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه. إن أي  اوسبئلة يف مي كة الجم  جيُ 

أو نب وه   ،أو أمساءه  اوبيض عقالة عثمان ،أو أبوابش اوطائفا ن ،أمساه  ابملفس د 
 . 1اء، أو أطلقاا علله  ص احة اوسبئلةابوسفهاء أو ابوغاغ

فخاف قالة عثمان م  اوامك ن منه   ،اوصلح واواف ق على او ضا دقال اوباقلين: "ومتّ 
اا ف قا ن، ودب ؤوا واإلحاطة هب ، فاجامياا ولشاوثا واخالفاا، ث الفقت آثاؤه  على أن دفرتق

يف ودصلح اوف دق او ي  ،وخيالطاا ،يف امليسك د  -أي وقت اوسح  -ابحل ب سح ة 
عسك  عل : غ ث طلحة واوزعري: غ ث عل ، فّا  هل  ذوك على ما دع وه، ونشبت احل ب، 
فكان وك  ف دق منه  دافي ا ملك وه ع  نفسه وماني ا م  اإلشاطة ع مه، وه ا صااب م  

ه منل ، اوف دق ن، وطاعة هلل إذا وقع، واالماناع منه  على ه ا اوسبل ، فه ا ها اوصحلح وإول
 .2وعه نقال"

 -ك وك نق  اوقاض  عب  الجباث أقاال اويلماء، ابلفاق ثأي علّ  وطلحة واوزعري وعائشة 
وأّن م  كان يف  ،على اوصلح، ول ك احل ب، واساقبال اونظ  يف األم  -ثضاان هللا علله 

إوقاء ما ها امليسك  م  أع اء عثمان ك هاا ذوك، وخافاا أن لاف غ الجماعة هل ، ف عّ وا يف 
  .4وع وك دقال او هيب: كانت وقية الجم ، أاثثها سفهاء اوف دق ن .3مي وف ومّت ذوك

                                                           

 . 194ه ، ص1412 3نة يف ص ث اإلسلم، داث طلبة، او ايض، طاويادة، عب  هللا ع  سبأ وأي ه يف أح اث اوفافه  سللمان ع  1  
 . 233م ، ص1957، 1املكابة اوش قلة عريوت، ط -اوباقلين، اوامهل ، جامية احلكمة عبغ اد 2  
 . 299اوقاه ة، ص -شربا -اوقاض  عب  الجباث ع  أمح  ع  عب  الجباث اهلم اين، لثبلت دالئ  اونباة، داث املصطفى 3  
 . 195، صاويادة، عب  هللا ع  سبأ وأي ه يف أح اث اوفانة يف ص ث اإلسلم فه لمان ع  سل4  
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لاكلماا يف اجاماع ودقال: إن اوف دق ن اصطلحا وولس ويل  وال وطلحة قص  اوقاال، ع  و
، يف دول 1أوابش اوطائفا ن، ابونب ، ونشبت انث احل ب، واثثت اونفاس ىاوكلمة، فرتام

 .2: واواح  اوقاال م  اوغاغاء، وخ ج األم  ع  عل  وطلحة واوزعرياإلسلم

 :اجلملمعركة يف  عدد القتلى .4

أسف ت احل ب املهلكة ع  ع د م  اوقالى اخالف يف لق د ه او واة، إذ ذك  املسيادي: أن 
ود ك  قاادة أن قالى دام ، ه ا االخالف يف لق د  ع د اوقالى م جيه إىل أهااء ك  ثاور 

ألن ع د الجلش ن حال ه ا اوي د أو  ؛. ودظه  أن فلها مباوغة كبرية3  عش ون أوف االجم
أق ، وأما أعا خمنف اوشلي ، فق  ابوغ كثري ا حبك  ملاوه، وق  أساء م  حلث دظ  أنه 

 . 4أحس ، إذ ذك  أن اويش د  أوف ا م  أه  اوبص ة فقط

 ،عل  ثض  هللا عنهصحاب أالف نصفه  م  آ: "أهن  عش ة ع  عم  سلف ود ك 
 ثوادة أخ ى، قال: وقل  مخسة عش  ويف ،  م  أصحاب عائشة ثض  هللا عنها"ونصفه

نصفه  قا  يف ، 5م  أه  اوبص ةه  م  أه  اوكافة، وعش ة آالف أوفا ، مخسة آالف من
واو واداان ضيلفاان ولنقطاع وغريه، وفلها مباوغة  ،الجاوة األوىل ونصفه  يف الجاوة اوثانلة

أدض ا، ود ك  عم  ع  شبه عسن ه: أن اوقالى دزد ون على ساة آالف، إال أن او وادة ضيلفة 
  .7. وأما اوليقايب، فق  جاوي هؤالء مجلي ا، إذ وضع ع د اوقالى نلف ا ويلي ن أوف ا6سن ا  

                                                           

 فه . وانظ : سللمان ع  1/15 ، م1987/ه1407 1ط اوي يب، اوكااب داث او اش د ، اخللفاء عه  اإلسلم اتثدخ او هيب،1  
 . 195اويادة، عب  هللا ع  سبأ وأي ه يف أح اث اوفانة يف ص ث اإلسلم، ص

 . 1/15 ، او اش د  اخللفاء عه اتثدخ اإلسلم او هيب ، 2  
 .2/367 ،املسيادي، م وج او هب وميادن الجاه ، لح حمم  حم  او د  عب  احلمل ، عريوت، املكابة اويص دة3  
 . 186ص  ،اتثدخ اخلللفة ع  خلاط4  
 . 555 - 5/542 ،اتثدخ اوطربي5  
 إسناده منقطع.  .186ص ،اتثدخ اخلللفة ع  خلاط6  
 . 13/62،  . فاح اوباثي7/546ه.، 1403 1احلافظ أيب عك  ع  أيب شلبة، مصنف ع  أيب شلبة، عامباي، داث اوسلفلة، ط7  
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 وه ه األثقام مباوغ فلها كثري ا، وكان م  أسباب املباوغة: 

وألباعه  يف لاسلع دائ ة اخللف ع ن أعناء األمة،  ثغبة أع اء اوصحاعة م  اوسبئلة -
علله  هللااوك مي صلى  سال اوعي  وذوك  ،اوصحاعة واالقا اء هب  اويت جيميها حبّ 

 . وسل 
مسامهة عيض اوشي اء والجهلة م  أعناء اوقبائ  يف لضخل  ما ج ى ولكبريه،  -

فضل    ،وف ساهن نسباهنا إىل عيض يعمائه ولاناسب مع ما دصنيانه م  أشياث د
صاص اوسم ، وثواة األخباث او د  جيلبان اهامام اوناس هب ، م  خلل ع  وجاد قُ 

 األح اث املثرية اويت حي يان عنها.
 .1إجياد اوثقة يف نفاس ألباع اوغاغاء واوسبئلة إليبات جناح خطاه  ول اعريه  -

ا  وألسباب اوااولة:  ويف احلقلقة، فإن اوي د احلقلق  وقالى الجم  كان ضئلل  ج  

أن اوقاال نشب عي   2قص  م ة اوقاال، حلث أخ ج اع  أيب شلبة إبسناد صحلح -
 اوظه ، فما غ عت اوشمس وحال الجم  أح  مم  كان د ب عنه.

 اوطبلية او فاعلة ولقاال، حلث كان ك  ف دق د افع ع  نفسه ولس إال.  -
 دم املسل .حت ج ك  ف دق م  اوقاال، ألهن  ديملان م  عظ  ح مة  -
ل ، ومي كة اوقادسلة ي د شه اء املسلم ن يف مي كة اوريماك يلية آالف شهعمقاثنة  -

ومخسمائة شهل ، وه  اويت اسام ت ع ة أايم، فإن اوي د احلقلق   مثانلة آالف
ك املياثك مع ه ا مع األخ  ابالعاباث ش اسة لل ،ضئلل   وقالى مي كة الجم  دي ّ 

 اهنا م  املياثك اوفاصلة يف اتثدخ األم . وك ؛أع اء األمة وش هتا

                                                           

 . 7/546 ،مصنف ع  أيب شلبة1  
، 1 ، اوطبية امل داوي ، اإلنصاف يف مي فة او اجح م  اخللف على م هب اإلمام املبج  أمح  ع  حنب ، لح حمم  حام  اوفق2  

 . 455ص ،ه1374
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  خلاط علاان  أبمساء م  حفظ م  قالى دام الجم ، فكاناا ق دب ا م  عأوثد خللفة  -

وهنا وا افرتضنا أن ع ده  كان مئا ن وولس مئة، فإن ه ا ديين أن قالى مي كة .1مئة
خاو  ع  حمم  الجم  ال داجاوي املئا ن، وه ا ها او ق  او ي ل جح و ى او كااث 

اساشهاد عثمان ووقية الجم  يف م وايت سلف ع  عم  يف "اوغلث يف ثساواه 
 .2دثاسة نق دة"اتثدخ اوطربي

 نداء أمري املؤمنني علي بعد احلرب: .5

: أن ال جيهزوا على ج دح وال عل ّ  يىت اندى مناد، حاما إن ع أت احل ب لضع أوياثه
وقى اوسلح فها آم ، وم  أغلق ابعه فها آم ، وولس دابياا م ع ا ، وال د خلاا داثا ، وم  أ

لجلشه م  غنلمة إال ما مح  إىل مل ان املي كة م  سلح وك اع، وولس هل  ما وثاء ذوك م  
واندى منادي أمري املؤمن ن فلم  حاثعه م  أه  اوبص ة: م  وج  شلئ ا م  مااعه  ،ش ء

أن عللا  سلقس   وناس يف جلش عل عيض ا وق  ظ    .3عن  أح  م  جن ه، فله أن أيخ ه
علنه  اوسيب، فاكلماا عه ونش وه ع ن اوناس، ووك  س عان ما فاجأه  عل  ثض  هللا عنه، 
ح ن أعل  يف ن ائه: وولس وك  أم وو ، واملااثدث على ف ائض هللا وأي ام أة قُا  يوجها 

ؤمن ن حت  ونا دماؤه  وال فلايا  أثعية أشه  وعش ا . فقاواا مسانك د  ماأوو ن: اي أمري امل
حت  ونا نساؤه ؟ فقال عل : ك وك اوسرية يف أه  اوقبلة. ث قال: فهالاا سهامك  وأق عاا 

                                                           

 .190-187اتثدخ اخلللفة ع  خلاط، امل جع اوساعق، ص. ص1  
 . 215خاو  ع  حمم  اوغلث، اساشهاد عثمان ووقية الجم  يف م وايت سلف ع  عم  يف اتثدخ اوطربي ، ص2  
 . 168امل دنة املناثة ، صعب  احلمل  انص  فقله ، خلفة عل  ع  أيب طاوب، ثساوة علملة، الجامية اإلسلملة 3  
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  أن قاهل  وظنه   هلعلى عائشة فه  ثأس األم  وقائ ه ، فاف قاا وقال: نساغف  هللا، ولب ّن 
 .1ائة خبمسمائةووك  وريضله  قس  علله  ثض  هللا عنه م  علت املال مخسم خطأ فاحش

 رأي اإلابضية يف واقعة اجلمل: .6

 ،جتامع املصادث اإلابضلة على أن عائشة أم املؤمن ن كانت ش دكة وطلحة واوزعري يف اخللف
وق  اعارب اإلابضلة أن اخلللفة  .2ووكنها ن مت على فيلها واتعت وقب  املسلمان لاعاها

 عنه، ونظ وا إىل طلحة واوزعري وعائشة اوش ع  ها أمري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا
وأنصاثمها ابعاباثمها اوفئة اوباغلة. وهنا د ك  أن جاع  ع  يد  وأاب علل م داس كلف انقشا 
اوسل ة عائشة يف مي كة الجم ، ووّجها إولها اولام على مقاوماها ويلّ  او ي كان اخلللفة 

 .3ب ما داثد املص ث، حساوش ع  آن اك، واتعت مما كانت علله ودخلت فله

 د أمري املؤمنني علي للقتلى بعد الواقعة: تفق   .7

مري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه دافق  اوقالى مع نف  أعي  اناهاء املي كة خ ج 
م  أصحاعه، فأعص  حمم  ع  طلحة اوّسجاد فقال: إان هلل وإان إوله ثاجيان، أما وهللا وق   

يىن على ع د ي  كئلبا  حزدنا  ودعا ولقالى ابملغف ة ول ح  علله ، وأكان شااب  صاحلا ، ث ق
وعاد إىل منزوه، فإذا ام أله واعنااه دبك ن على عثمان وق اعاه: واوزعري  ،4منه  ابخلري واوصلح

وطلحة وغريه  م  أقاثهب  اوق شل ن، فقال هل : إين ألثجا أن نكان او د  قال هللا فله : 
َااان  َعَلٰى ُسُ ثر مُّاَ َقاعللل نَ َونَ َزع َنا َما ﴿ ث قال: وم  ه  إن  ،[47احلجر:]﴾يفل ُصُ وثلهل  مّل   غل ّر إلخ 

                                                           

 . وها سن  صحلح. 15/286 ،مصنف ع  أيب شلبة1  
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ووق  حزن حزان   .1ذوك حىت وددت أنه سكت دمل نك ؟ وم  ه  إن مل نك ؟ فما يال د د
ا على قالى املي كة  . 2وال سلما طلحة واوزعري ،ش د  

 من عائشة: موقف أمري املؤمنني علي ممن ينال .8

ع   اوقيقاعَ   ّ ثجل ن دناالن م  عائشة، فأم  عل قال ثج : اي أمري املؤمن ن إن على اوباب
 وق  قام اوقيقاع ع وك.، 3عم و أن جيل  ك  واح  منهما مئة وأن خي جهما م  يلاهبما

 :دفاع عمار بن ايسر عن أم املؤمنني عائشة .9

فجاء عّماث فقال: م  ه ا  ،ن  عل ّ قام ثج  ف ك  عائشة ع -قال -ع  حمم  ع  ع دب 
اغ ب مقباحا ألؤذي ، 4او ي داناول يوجة نبلا ؟ اسكت مقباحا  منباذا  م ماما  م حاثا  

عنهما، فقال وجاء يف ثوادة: ذك ت عائشة عن  عل  ثض  هللا  5؟)ملسو هيلع هللا ىلص(حبلبة ثسال هللا 
 .6)ملسو هيلع هللا ىلص(حلللة ثسال هللا

 سلمني يف معركة اجلمل؟ هل استباحت السيدة عائشة أم املؤمنني قتال امل 

ق  لق م أهنا ما خ جت و وك وما أثادت اوقاال، وق  نق  اوزه ي عنها: أهنا قاوت عي  
ماقية الجم : إمنا أثد  أن حيجز ع ن اوناس مكاين، ومل أحسب أن دكان ع ن اوناس قاال، 

ت قاال وه ا اوقال أبن اوسل ة عائشة اساباح .7ووا علمت ذوك مل أقف ذوك املاقف أع ا  
املسل ن ابط ، وال دثبت أمام او واايت اوصحلحة اويت علنت أن عائشة ما خ جت إال 

                                                           

 . 269 -15/268مصنف ع  أيب شلبة، 1  
 . 43، امل اثس اوفك دة اإلسلملة، صحمم  سلل  اوياا 2  
 . 7/357اع  كثري، اوب ادة واونهادة، 3  
 . إسناده ضيلف 2/110فضائ  اوصحاعة، 4  
 . ح دث حس  قاوه او هيب. 2/179او هيب، سري أعلم اونبلء،5  
 س . ح دث ح2/176امل جع اوساعق، 6  
 . 154م ، ص1981حمم  ع  مسل  ع  عبل  هللا ع  شهاب اوزه ي ، املغايي اونبادة، لح: سهل  يكاث، داث اوفك ، 7  
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مينا، وإمنا ه ه األقاال م  او واايت اويت وضيها اوشلية او وافض، واويت  وإلصلح كما م   
شاهت اتثدخ ص ث اإلسلم، وجيلت مما ح ث ع ن عل  وطلحة واوزعري وعائشة ثض  هللا 

أهللة ، وأتي  عيض اوباحث ن عالك او واايت حىت قال عيضه : وأس ت عائشة عنه  ح اب  
وها قال طبلي  م  ابحث ن ال دساقان  ،ودّصاثون املسأوة، كح ب أهللة خمطط هلا

ميلاماهت  يف ه ا اوشأن إال م  او واايت املق وحة، وم  املصادث غري املاياق هبا مث  
خ " و"م وج او هب" و"اتثدخ اوليقايب"، وك وك "اتثداألغاينوكااب " ،"اإلمامة واوسلاسة"

 .1اوام ن اإلسلم " لجاثج  يد ان

 ملة؟اهل يصح هذا احلديث: تقاتلني علي وأنت له ظ -

وال وه إسناد مي وف، وها ابملاضاعات  ،أنه ال دي ف يف ش ء م  كاب اويل  امليام 
ومل خت ج  فإن عائشة مل لقال ، ع  ها ك ب قطيا   ،املك وعة أشبه منه ابألحاددث اوصحلحة

ال قاللت وال أم ت عقاال، هك ا ذك  غري  ،وقاال، وإمنا خ جت عقص  اإلصلح ع ن اوناس
 .2واح  م  أه  املي فة ابألخباث

 مة: كر  املعائشة إىل مكة  أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه يرد   .10

اد أو مااع، وأخ ج ميها جهز أمري املؤمن ن عل  عائشة عك  ش ء دنبغ  هلا م  م كب وي 
م  جنا مم  خ ج ميها إال م  أحّب املقام، واخااث هلا أثعي ن ام أة م  نساء أه  اوبص ة 

غها فبلّيها، فلما كان اولام او ي ل حت  فله جتهز اي حمم  اع  احلنفلة فبلّل  :وقال ،املي وفات
وقاوت: اي عين  ،اه جاءها حىت وقف هلا وحض  اوناس، فخ جت على اوناس ووّدعاها ووّدع

  أح  منك  على أح  عش ء علغه عل لغاب عيضنا على عيض اسابطاء واسازادة فل ديا ن  
وإنه  ،إنه وهللا ما كان علين وع ن عل  يف اوق مي إال ما دكان ع ن امل أة وأمحاهلا ،م  ذوك

                                                           

 . 488عل  اوصليب، عل  ع  أيب طاوب، امل جع اوساعق، ص1  
 . 290. وانظ : عل  اوصليب، عل  ع  أيب طاوب، ص2/185منهاج اوسنة، اع  للملة، 2  
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كان علين   وقال عل : اي أدها اوناس، ص قت وهللا وع ت ما ،عن ي على ميابيت م  األخلاث
وغ ة ثجب سنة  وإهنا وزوجة نبلك  يف او نلا واآلخ ة، وخ جت دام اوسبت ،وعلنها إال ذوك

عالك املياملة اوك رمة م  أمري  .1له ميها داما  نعأملاال  وّس ح   ّ يها علست ويلي ن وشلّ 
إنه  عن ما قال وه: )ملسو هيلع هللا ىلص(املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه ن اه ق  البع ما أوصاه عه نيب األمة 

. قلت: قال: أان؟ قال ني  ،قال: أان اي ثسال هللا؟ قال: ني  ،سلكان علنك وع ن عائشة أم 
 . 2قال: ال ووك  إذا كان ذوك فأثددها إىل مأمنها .فأان أشقاه  اي ثسال هللا

وش ء يف نفسها على م   اوبص ة كانوق  خاوف اوصااب م  ظ  أن خ وج أم املؤمن ن إىل 
ح ن ثماها املنافقان ابوفاحشة،  ملاقفه منها م  ح دث اإلفك، عل  ثض  هللا عنه

يف ف اقها، فقال: اي ثسال هللا: مل دضلق هللا عللك، واونساء سااها   )ملسو هيلع هللا ىلص(فاساشاثه اونيب 
 . 3وإن لسأل الجاثدة لص قك ،كثري

، ملا ثأى عن ه م  )ملسو هيلع هللا ىلص(وه ا اوكلم او ي قاوه علّ  إمنا محله علله ل جلح جانب اونيب 
األم  أنه إذا  ئن ش د  اوغرية، ف أى علّ  يف ابدوكا ،لق واوغ  عسبب اوقال او ي قل اوق

فلمك  ثجياها، ودسافاد منه:  قلق عسببها إىل أن داحقق ع اءهتافاثقها سك  ما عن ه م  او
أن ذوك ها مصلحة يف  . قال اوناوي: ثأى عل ّ 4اثلكاب أخف اوض ثد  و هاب أش مها

  يف ذوك ملا ثأى م  انزعاجه، فب ل جه ه يف اونصلحة، إلثادة واعاق، )ملسو هيلع هللا ىلص(حق اونيب 
وعلّ  ثض  هللا عنه مل دن  عائشة ثض  هللا عنها أبدىن   ،5ثاحة خاط ه صلى هللا علله وسل 

                                                           

 . 5/581امل جع اوساعق،  اتثدخ اوطربي،1  
 . . اسناده حس 6/393مسن  اإلمام أمح ، 2  
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: مل )ملسو هيلع هللا ىلص(اوه كلمة دُفه  منها أنه ق  عّ ض أبخلقها أو لناوهلا عساء فإنه على او غ  م  ق
 .1، انصحا : وس  الجاثدة لص قك)ملسو هيلع هللا ىلص(ل سال واد فقال إال أنه ع، دضلق دفلق هللا عللك

فها ق  دعاه إىل اواح ي أوال قب  أن دفاثقها، أي: أنه ق  ثجع ع  نصلحاه األوىل ابملفاثقة 
الجاثدة اويت   )ملسو هيلع هللا ىلص(. وق  سأل ثسال هللا 2إىل نصلحة أخ ى عسؤال الجاثدة وحت ي احلقلقة

ملت م  عائشة إال خري ا، وق  خ ج ثسال فأك ت أهنا ما ع ،كانت أكث  اواصاقا  عيائشة
: اي ميش  لم  دامه فسأل او ي ف )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا  ه الجاثدة، واساي ث م  عب  هللا ع  أيب قائل 

فا هللا ما علمت على أهل  إال  ؟م  دي ثين م  ثج  علغين أذاه يف أه  عليت ،املسلم ن
قناعة مبا عل  م  خري يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(يف صاحل عائشة، فق  ايداد  وق  كانت نصلحة عل ّ  .3خري ا
ومل دك  ماقف عل  يف حادية اإلفك ها او ي جي  عائشة لغضب منه ثض  هللا  ،4أهله

يوثا  عقا  عثمان، وخت ج علله مؤوبة األع اد و حتق  احلق  او ي جييلها لاهمه عنه ألجله، أ
لية او افضة مم  لاثط يف ثواايت اوش -كثري م  اوباحث ن -اهلائلة م  املسلم ن كما يع  

 .5واويت وفقاها ووضياها

 ندم طلحة والزبري على ما حصل منهم: .11

وهك ا عامة اوساعق ن، ن ماا على ما دخلاا فله م  اوقاال، فن م طلحة  :قال اع  للملة
واوزعري وعلّ  وغريه ، ومل دك  دام الجم  هلؤالء، قص  يف اوقاال، ووك  وقع االقااال عغري 

                                                           

 . 4786صحلح اوبخاثي، ثق  1  
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من ن عل  وثد عنه، عن ما نظ  وأخ ت اوسلاف مأخ ها م  او جال فأمري املؤ  .1اخالاثه 
 . 2فقال: واددت أين مت قب  ه ا عيش د  سنة

وثوي ع  نيل  ع  محاد، عسن ه إىل احلس  ع  عل ، أنه قال وسللمان ع  ص د: وق  ثأدت 
عللا  ح ن اشا  اوقاال وها دلاذ يب، ودقال اي حس  واددت أين مت قب  ه ا عيش د  

 .3منزعا   جي  فل  األماث فاااعيت أم ا   عل  املؤمن ن أمري أثاد: قال عل ّ  ع  حس  وع . ةسن

ح ن نظ  إىل اوسلاف ق  -وع  سللمان ع  ص د، ع  حس  ع  علّ : أنه مسع علّلا  دقال
 .4أخ ت اوقام اي حس  أك  ه ا فلنا؟ ولاين مت قب  ه ا عيش د  أو أثعي ن سنة

ا: أهنا كانت لقال ح ن ل ك  واقية الجم : وددت أين كنت وأما عائشة فق  وثد عنه
عضية  )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان أحب إيّل أن أكان وو ت م  ثسال هللا  ،جلست كما جلس أصحايب

وكانت إذا  .5عش ، كله  مث  عب  او مح  ع  احلاثث ع  هشام، ومث  عب  هللا ع  اوزعري
 .6لبك  حىت لب  مخاثها [33 :]األحزاب﴾ عُ ُلاللُك    يفل  َوقَ   نَ  ﴿:ق أت قاوه لياىل

، وكله  مث  عب  )ملسو هيلع هللا ىلص(م  ثسال هللا  ن وو ا  و قاوت عائشة: وددت أن وا كان يل عش  
 .7او مح  ع  احلاثث ع  هشام وإين يكلاه ، ومل دك  وك دك  ما كان مين دام الجم 
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وإمنا خ جت عقص  اإلصلح ع ن  ،عائشة مل لقال  ومل خت ج وقاال إنة: فلقال اع  للم
املسلم ن وظنت أن خ وجها مصلحة ولمسلم ن، ث لب ن هلا فلما عي  أن ل ك اخل وج كان 
أوىل، فكانت إذا ذك ت خ وجها لبك  حىت لبّ  مخاثها، وهك ا عامة اوساعق ن ن ماا على 
ما دخلاا فله م  اوقاال، فن م طلحة واوزعري وعلّ  وغريه ، ومل دك  دام الجم  هلؤالء قص  

 .1ك  وقع االقااال عغري اخالاثه يف اوقاال وو

ها دام ث ا وقال او هيب: وال ثدب أن عائشة ن مت ن مة كللة على مسريها إىل اوبص ة، وحض
 .2وما ظّنت أن األم  دبلغ ما علغ ،الجم 

 اإلابضية يف الزبري بن العوام رضي هللا عنه:  رأي .12

 يف غزوة اخلندق: -

وميىن قاوه صلى هللا علله وسل :  .3اوزعري ثي  ، وحااحااثيّ  : وك  نيبّر )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا 
، ومنه احلااثدان أصحاب علسى علله اوزعري: أي خاصيت م  أصحايب وانص يّ  حااثي  

ها اوناص  املخلص. فاحل دث اشام  على ه ه  فاحلااثي ،اوسلم، أي حلفاؤه وأنصاثه
عب  هللا ع  عم  ثض  هللا عنه  املنقبة اويظلمة اويت متلز هبا اوزعري ثض  هللا عنه، وو وك مسع

 .4دقال: أان اع  احلااثي، فقال: إن كنت م  وو  اوزعري وإال فل ثجل  

                                                           

 . 222، ص واإلعازال او فض  أه كلم  نقض يف اإلعا ال منهاج م  املناقى او هيب، 1  
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ف اه أبعله وأمه، فق  كان ثسال هللا قال: م  أييت عين  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا وحكى اوزعري أبن 
اك أعاده، فقال: ف  )ملسو هيلع هللا ىلص(ق دظة فلأللين خبربه ؟ فانطلقت، فلما ثجيت مجع يل ثسال هللا 

 . 1أيب وأم 

أبعاده، ويف  )ملسو هيلع هللا ىلص(وه ا احل دث فله منقبة ظاه ة ولزعري ثض  هللا عنه حلث ف اه ثسال هللا 
واعا اد عيمله، واعاباث أبم ه، وذوك ألن اإلنسان ال دف ي إال  ،ه ه اواف دة ليظل  وق ثه

ا على أهله وه. ووق  انل اوزعري يف غزوة اخلن ق وسام   م  ديظمه، فلب ل نفسه أو أعز   ا خاو  
 .2اوزعري حااثي، وحااثي   اوزم ، وك  نيبّر  م ّل 

واو اثس  ،، وها وصف عملق او الوة واسع املفاهل اوزعري ابحلااثيّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  وصف اونيب 
اب ن مياملها ودي ف أس اثها وأغااثها، وأكث  ما دهل ه املياين د ثك أعياد كلمة احلااثي، و 

ألن او عاة اإلسلملة حتااج إىل  ؛ل ، ه  اويلماء واو عاة وامل عانحيااج إىل اوينادة هب ه املفاه
ألن اوق وة اويلملة أقاى وأش  أتيريا   ؛أع اد احلااثد ن ولقّ ماا مناذج حلة يف األساة واوق وة

يف نش  املبادئ واألفكاث، ألهنا جتسل  ولطبلق عمل  هلا دسه  مشاه هتا، واواأي  واالقا اء 
، كما جاء يف احل دث: ما 3ودقا ون أبم ه )ملسو هيلع هللا ىلص(ثد ن أيخ ون عسنة او سال هبا، وألن احلاا

م  نيب عيثه هللا يف أّمة قبل  إال كان وه م  أماه حااثدان وأصحاب، أيخ ون عسناه 
   4ودقا ون أبم ه

 وحان وقت الرحيل: -

                                                           

 3720صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 2414صحلح مسل ، ثق  2  
 . 27- 2/26اوناوي، ش ح صحلح مسل ، 3  
 . 206اسات ل عادة، صاألعظم ، دث 4  
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 خ ج اوزعري ع  اوياام م  الجاوة األوىل ول ك املي كة، وعيض او واايت ل ك  اوسبب يف
  انص اف اوزعري ثض  هللا عنه، قبل  املي كة ملا عل  عاجاد عماث ع  ايس  يف اوصف اآلخ

فليله مسيه م  عيض ، 1(لقاُ  عماَث اوفئُة اوباغلةُ ): )ملسو هيلع هللا ىلص(وها إن مل دُ   َو ع  ثسال هللا
 3وعيضها ل جع اوسبب يف انص افه إىل شكه يف صحة ماقفه ،2إخاانه م  اوصحاعة وشه له

انة، كما دسملها، ويف ثوادة ل جع اوسبب يف انص افه إىل اع  عباس ثض  هللا م  ه ه اوف
" أد  صفلة عنت عب  املطلب حلث :عنهما فق  ذّك ه ابوق اعة اوقادة م  عل  إذ قال وه

 . 4؟"لقال  عسلفك عل  ع  أيب طاوب ع  عب  املطلب

  ساحة اوقاال كان دامث  وعن  خ وجه م ،5فخ ج اوزعري م  املي كة فلقله اع  ج ماي فقاله
 قال اوشاع : 

        عااقبه     ا أخش     ى او     يت األم     اثل  ل      كُ 
 

 او    ّ د  ويف او     نلا يف أحس      هللا يف 
 وقل  إنه أنش : 

          انفي     علم     أن و   ا علم   ت ووق    
 

 ق د             ب املم           ات م             احلل           اة أن 
لك حاجة، فقال: ادُن: وعي  خ وجه لبيه عم و ع  ج ماي، وعي  أن أدثكه قال وه: إن يل إو 

فقال ماىل اوزعري وامسه علطة: إن ميه سلح ا، فقال: وإن، فاق م إوله فجي  حي يه، وكان 
فقال: اوصلة فاق م اوزعري ولصل  هبما. وكان مع  ،وقت اوصلة، فقال وه اوزعري: اوصلة

                                                           

 . إسناده صحلح. 49 - 1/47مسن  أمح ، 1  
 . 154عب  احلمل ، خلفة عل  ع  أيب طاوب، ص2  
 . 5/506اتثدخ اوطربي، 3  
 . إسناده صحلح. 3/110اع  سي ، اوطبقات ، 4  
 . 501عل  ع  أيب طاوب، امل جع اوساعق، صعل  اوصليب، 5  
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م و ع  ونفلع يف طائفة م  غااة عين متل ، فطينه ع ع  حاعس، وفضاوةعم و ع  ج ماي 
 ج ماي. 

ويف ثوادة أهن  أدثكاه ولياوناا علله وقالاه. ودقال: ع  أدثكه عم و عااد دقال وه: وادي 
فهج  علله وقاله، وه ا ها اوقال األشه  ودشه  وه شي  ، 1اوسباع، وها انئ  يف اوقائلة

ع  ام أله عالكة عنت يد  ع  عم و ع  نفل  وكانت آخ  م  لزوجها وكانت قبله حتت عم  
اخلطاب، فُقال  عنها، وكانت قبله حتت عب  هللا ع  أيب عك  اوص دق، فقا  اوزعري، وثياه 

 عقصل ة حمكمة امليىن، فقاوت:

 هبّم       ة عف       اثس ج م       اي اع         غ        ث
 

 مي         ّ د غ          ّ  وك         ان اولق                  اء د         ام 
 واج ل            ه نبها            ه و            ا عم             و اي 

 
 اول        وال الجن      ان ثع      ش طائش      ا   ال 

 ثل        همب ظف         ت أن أم        ك يكلا        ك 
 

 ودغا          ي د          وح ممّ           عق           ممّ           
 دثن        ه مل خاض        ها ق          غم         ةر  ك          

 
 اوي       دلدل  فق      ع ع        اي ط       اُدك عنه      ا 

 ملُس                        لما قال                        ت إن ثيب وهللا 
 

 .2جلّ        ت علل        ك عقاع        ة املاّيم          
وملا قاله عم و ع  ج ماي، فاحاز ثأسه وذهب عه إىل عل  ثض  هللا عنه، وثأى أن ذوك  

ن، فقال عل : عشّ  قال  اع  صفلة ابوناث، ث قال عل : جيي  وه حظاة عن ه، فاساأذ
 . 3" ولك ّل نيبّر حااثيت وإن  حااثي  اوزُّعريُ  "دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(مسيت ثسال هللا 

ثض  هللا عنه سلف اوزعري قال: إن ه ا اوسلف طاملا ف ج اوك ب ع  وجه وح ن ثأى عل  
  ج ماي ابو خال علله وقال: عش  ويف ثوادة منع أمري املؤمن ن عل  اع 1)ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 

 .2قال  اع  صفلة ابوناث

                                                           

 وقت اشا اد حّ  اوظهرية. : اوقائلة1  
 . اوي دد: اوصلب اوش د .7/261اوب ادة واونهادة،  اع  كثري،2  
 . 2/920فضائ  اوصحاعة، 3  
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ودقال إن عم و ع  ج ماي قا  نفسه يف عه  عل  وقل : ع  عاش إىل أن أتم  مصيب ع  
اوزعري على اوي اق فاخافى منه، فقل  ملصيب: إن عم و ع  ج ماي هاهنا وها خماف، فه  

، فها أحق  م  أن 3ألقل  ولزعري منه وك منه؟ فقال: م وه فللظه  فها آم ، وهللا ما كنت
ا، في  أيب  .4أجيله ع ال  ولزعري ه ا وق  أخرب احلبلب املصطفى: أن اوزعري سلمات شهل  

اسك  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(كان على جب  ح اء، فاح ك فقال ثسال هللا   )ملسو هيلع هللا ىلص(ه د ة: أن ثسال هللا 
وأعا عك  وعم  وعثمان  )ملسو هيلع هللا ىلص(وعلله اونيب  .5فما عللك إال نيبت أو ص ّلدٌق أو شهلٌ "، ح اءُ 

 . 6وعل ، وطلحة واوزعري ثض  هللا عنه 

 ،، منها إخباثه أن هؤالء شه اء)ملسو هيلع هللا ىلص(وقال اوناوي: ويف ه ا احل دث ميجزات و سال هللا 
 قُالااوأيب عك  شه اء، فإن عم  وعثمان وعللا  وطلحة واوزعري  )ملسو هيلع هللا ىلص(ومالاا كله  ع ا اونيب 

وقا  اوزعري عاادي اوسباع عق ب اوبص ة منص فا  اتثكا  ، مشهاث اوثلية فقا ُ  شه اء، ظلم ا
اوقاال، وك وك طلحة اعازل اوناس اتثكا  اوقاال، فأصاهب  سه  فقاله، وق  يبت أن م  قا  

 .7مظلام ا فها شهل 

قال اوشييب: أدثكت مخسمائة م  اوصحاعة دقاوان: علّ  وعثمان وطلحة واوزعري يف الجنة، 
  م  اويش ة املشهاد هل  ابلجنة، وم  اوب ثد ن، وم  أه  علية قال او هيب: قلت: ألهن

                                                                                                                                                                     

 . 7/261اع  كثري، اوب ادة واونهادة، 1  
 . 164إسناده صحلح. وانظ : خلفة عل ، ص 3/105اع  سي ، اوطبقات ، 2  
 أقل  وَقاَد: اوقا  ابوقال . 3  
 . 7/261 ،اع  كثري، اوب ادة واونهادة4  
 . 2417ثق   ،ح مسل صحل5  
 . 2417امل جع اوساعق، ثق  6  
 . 15/271 ،مسل صحلح  ش ح ،اوناوي7  
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او ضاان، وم  اوساعق ن األوو ن او د  أخرب لياىل أنه ثض  عنه  وثضاا عنه، وألن األثعية 
  .1قالاا وثيقاا اوشهادة، فنح  حمّبان هل  ابغضان وألثعية او د  قَالاا األثعية

وغلة م  اإلابضلة طيناا يف اوزعري ع  اوياام، ووك  عيض اوفقهاء واو عاة ان وجمم  اوقال إ
 ومل داناوواه ابواج دح وال االساثناء.  ،آخ ون اعاربوه كبقلة اوصحاعة

 طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه:  .13

ملا حض  دام الجم  واجامع عه عل  فاعظه، أتخ  فاقف يف عيض اوصفاف، فجاءه سه  
واألول أشه ، واناظ  اوسه  مع ساقه خاص ة اوف س  يف ثقباه وقل  ،غ ب فاقع يف ثكباه

عباد هللا، فأدثكه ماىل وه، ف كب وثاءه وأدخله  عه حىت كاد دلقله، وجي  دقال: إيل  فجمع 
وإن علل ا ملا داث ع ن اوقالى ثآه، فجي   ،قال إنه مات ابملي كةودُ  ،اوبص ة، فمات ع اث فلها

  .2رمسح ع  وجهه اورتاب

ج ي عُ إىل هللا أشكا أاب حمم  أن أثاك جُمنَ ال  يف األوددة، ث قال:  عل   ث قال: عزدز 
  .4ول ح  علله، وقال: ولاين مت قب  ه ا عيش د  سنة .3وجب  ي

أن طلحة ع  عبل  هللا ثض  هللا عنه م  أه  الجنة، فق  ثوي اورتم ي إبسناده إىل  وال شك  
 ،وُعَمُ  يف الجن ةل  ،أعا عك ر يف الجن ةل : ()ملسو هيلع هللا ىلصعب  او مح  ع  عاف، قال: قال ثسال هللا 

 ،واعُ  عافر يف الجن ةل  ،وطَلحُة يف الجن ةل  ،واوزُّعرُي يف الجن ةل  ،وعلل ت يف الجن ةل  ،وُعثماُن يف الجن ةل 
ق  ثوى ث قال: و  ،وأعا ُعَبل َة عُ  الج  احل يف الجن ةل  ،وسيلُ  عُ  يد ر يف الجن ةل  ،وسيٌ  يف الجن ةل 

حنا  )ملسو هيلع هللا ىلص(ه ا احل دث، ع  عب  او مح  ع  محل  ع  أعله ع  سيل  ع  يد ، ع  اونيب 

                                                           

 . 1/62 ،او هيب، سري أعلم اونبلء1  
 .7/258اع  كثري، اوب ادة واونهادة  2 

 س ائ ي وأحزاين اويت متاج يف جايف. 3  
 528ص او اش د ، اخللفاء عه  اإلسلم اتثدخ او هيب،4  
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أنه  )ملسو هيلع هللا ىلص(، فف  ه ا احل دث منقبة واضحة وطلحة ثض  هللا عنه حلث شه  وه اونيب 1ه ا
 م  أه  الجنة وأك م هبا م  شهادة، فإهنا لضمنت األخباث شهادله. 

اال فمحماوة على م  أتود  وه، ودكان قااهلما عصبلة وقال اوناوي: "وأما كان اوقال  واملق
وق  جيايي ع وك وق  ديفا هللا لياىل عنه، ه ا  ،وحناها ث كانه يف اوناث ميناه مساحق هلا

 ع ن ج ت اويت او ماء أن واعل  .م هب أه  احلق وعلى ه ا داأّول ك  ما جاء يف نظائ ه
 إحسان واحلق اوسنة أه  وم هب واعل ،ا ه ا يف ع اخلة ولست عنه  هللا ثض  اوصحاعة

 دقص وا ماأّووان،مل جماه ون أهن  قااهل  وأتود  علنه ، شج  عما واإلمساك هب ، اوظ 
 وريجع قااوه علله فاجب ،ابغ وخماوفه احملق أنه ف دق ك   اعاق  ع  او نلا، حمض وال ميصلة

 إذا واجملاه  ولجاهاد، اخلطأ يف مي وث ا خمطئا   وعيضه  مصلبا   عيضه  وكان هللا، أم  إىل
 ها ه ا احل وب، للك يف املصلب احملق ها عنه هللا ثض  عل  وكان علله، إث ال أخطأ

 فاعازواا حتريوا اوصحاعة م  مجاعة أن حىت مشابهة اوقضااي وكانت اوسنة، أه  م هب
 .2"مساع هت  ع  أتخ وا ث اوصااب دالقناا ومل دقاللاا ومل اوطائفا ن،

* * * 

 رابًعا: معركة صفني: 

ش ح غادة امل اد يف )قال اويلمة أمح  ع  مح  اخلللل  املفيت اويام وسلطنة ُعمان يف كااعه 
 عن ما ش ح ه ا اوبلت: (نظ  االعاقاد

                    مني          اا اأُلىل عاص          ادب ن           د  إانّ 
 

 جه       ل   حلنه       ا احلكم        ن حكام       ة 
 

                                                           

 ح دث حس   3757، اورتم ي ثق  4649أعا داود ثق  أخ جه 1  
 . 228 - 8/227اوناوي، ش ح صحلح مسل ، 2  
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، اويت أعت إال أن متض  ق م ا يف سبل  احلق، عي ما أي: إان نقطع عاصادب اوفئة املؤمنة
اسابانت هل  احلقلقة عن ما اوابست على كثري م  إخااهن ، وللك اوفئة ه  او د  ثفضاا 

وأعاا عي  ذوك اواسلل  حلكمهما، وذوك عن ما وقع  ،حتكل  احلكم ن فلما نّص علله اواح 
ك م هللا   - اإلمام عل  ع  أيب طاوب اوشجاث ع ن ه ه األمة عي ما عادع اخلللفة او اعع

مياودة  ة طاعاه ما أطاع فله  ثعه، إذ أَباوبلية اوش علة اويت لاجب على مجلع األم -وجهه
ع  أيب سفلان او ي كان عامل  يف علد اوشام أن د خ  فلما دخ  فله املسلمان، ونزع 

جله، ثافيا  شياث املطاوبة ع وك اوطاعة يف اخلللفة اوش ع ، وأجلب على املسلم ن خبلله وث 
ع م عثمان واغ د  ضياف اونفاس م  املسلم ن، واساطاع ع هائه أن جيلب إىل صفه عم و 

 ع  اوياص او اهلة احملنك.

ع ن عصبة احلق اويت كان دقادها  ،فكانت ح ب صف ن اويت داثت ثحاها ع ن ط يف األمة
ن على ثأسها: مياودة وعم و ع  وعصبة اوبغ  اويت كا إمامها اوش ع  عل  ع  أيب طاوب،

اوياص، ومل دك  يف نفس أح  م  اوفئة األوىل ثدب أهن  على حق وأن ع ّوه  على ابط ، 
ذوك ألهن  دقاللان ولحفاظ على دووة اإلسلم م  اواص ع واوامزق، وعلى ثأسه  قائ  

 ء اونص ش ع  عادع على أساس م  ش ع هللا كما عادع م  قبله م  اخللفاء او اش د ، جم
َ ٰى فَ َقاللُلاا او يتل لَ ب غل  ﴿ لياىل:ص حي ا عقاال اوباغلة، فق  قال  ُخ  َ امُهَا َعَلى األ  فَإلن عَ َغت  إلح 

 . [9 ]احلجرات:﴾َحىت ٰ َلفل َء إلىَلٰ أَم  ل اَّلل ل 

قلن ا أن قا  عماّث ثض  هللا عنه كان على أد ي للك اوفئة املنشقة ع  مجاعة دوممّا ياده  
ودَح عم اثر لقاُلُه اوفئُة فله: " )ملسو هيلع هللا ىلص(املسلم ن، فق  قاله أصحاب مياودة مع يبات قال اونيب 
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أكث  م  عش د  صحاعلا ، ع   )ملسو هيلع هللا ىلص(. وها ح دث دفل  اوقطع، ألنه ثواه ع  اونيب 1"اوباغلةُ 
 .2ثواه مياودة نفسه وعم  نفسه، ومل دبق ثدب يف صّحاه

فئاه واسائصال شأفاه، متّخض دهاء عم و ع  ووك  ملا كان احلق دزهق اوباط  ع ح  
مكل ة أوقيت كثري ا م  او د  كاناا د افيان ع  احلق يف اوفخ، فانقلباا م  اولق ن إىل 
االثللاب، وذوك عن ما أم  ع فع املصاحف على أط اف اوّ ماح واملناداة عاحكل  اوق آن، م  

 أج  صان او ماء واحلفاظ على األثواح. 

اف أه  احلق م  غ ّه ع دق او نلا، فاصطنيه مياودة مباوه ونفسه، وها وق  وج  يف صف
أشيث ع  قلس او ي أخ  د وج ع ن اوناس ولَما دعا إوله عم و ومياودة وم  ميهما م  فئة 
أه  اوبغ ، فانطلت ه ه احلللة على اوضيفاء وأوج ت َخل َخَلة ابوغة يف صفاف املؤمن ن، 

ه  أعا اوسبط ن اندوا م  أول األم  ع فضها، وأدثكاا أهنا مع أن أصحاب اوبصائ  وعلى ثأس
خ دية مبطّنة، واكان اوك ة ولباط ، عي  أن كاد دزهق غري أن ضغاط األشيث ع  قلس 

 وم  ماأله أدت إىل أن دانايل أمري املؤمن ن ع  ماقفه اوّصام .

اد احلاس  على وق  وقف أصحاب اوبصائ  واهل ى مياثض ن و وك ال دبغان ع دل  ع  الجه
ثغ  أّن قلادات الجلش أخ ت لاهاوى يف فّخ ه ا اخل دية، ومتخضت ع  حتكل  حكم ن 

ضّ  ُق م ا   مع أن أصاات املياثضة ،يف اوقضلة دق مان ودؤخ ان
ُ
كانت جتلج  ابو عاة إىل امل

﴿فَإلن عَ َغت  حىت دقض  هللا شأنه، واندت ع فض ك  حك  إال ما حك  هللا عه يف قاوه: 
َ ٰى فَ َقاللُلاا او يتل لَ ب غل  َحىت ٰ َلفل َء إلىَلٰ أَم  ل اَّلل ل إل  ُخ  َ امُهَا َعَلى األ    .3 [9]احلجرات:﴾ح 

 ووسان حاهلا ديرب ع  مكنان مشاع ها املفيمة ابحلب خلللفة املسلم ن، وها دقال: 

                                                           

 . 447صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 . 208ص م2017/ه1438 1ط اوطلبة، اوكلمة داث مسقط، االعاقاد، نظ  يف امل اد غادة ش ح اخلللل ، مح  ع  أمح 2  
 .210ص  يف نظ  االعاقاد، أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد3  
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 أاب حس     ذثه   ا حكام   ة فاس   ق
 

 ج اح     ات ع      ث يف حش     اه لف     اث 
عل       ى  أاب حس         أق        م فأن       ت 

 ه                                                                                                                            ى
 

 وأل        ت عغ        اايت اوغ        اّي عص        ري 
 أاي حس              ال ليط             ن دنلّ            ة 

 
 وأن        ت عس        لطان اوق         د  ق         د  

 أاب حس  إن ليطها اولام مل ل زل 
 

 حي               ُع اه              ا ف              اج  وُمب              ري 
 أاب حس           أطلقاه         ا وطللقه         ا 

 
 وأن          ت عق          ّ  األش          ي ّي أس          ري 

أحت        بس خل          هللا ع          خل           
 خص                                                                                                                   مه

 

 وس        بيان أوف        ا  ف        اقه  هُص        اث 
ي ها ثع      اال لَ ن سل      َف اوّش      ام أشل       

 نس                                                                                                                            فة
 

 عث              اثات عّم              اث هل                يف              ري 
 وُص    ك يُ غُ    اث اوقاس    ط ن عفلل    ق 

 
 و           ه م            د م             ثع           ه ونص           ري 

 فل        دب      ق إال غل      اٌة أو حَتُّس      ه  
 

 ودبك       اع       ص     خ  قبّ     ة وس      د  
 ظ اه  واحلُك   واوّاحك ل  فماوك 

 
 مت             اث واوش             ام عل              ّ  وأن             ت 

مع  -ك م هللا وجهه   -على خلع اإلمام اوش ع  عل  ومل دك  م  احلكم ن إال أن الفقاا  
عم و  -اخالفهما يف أم  خصمه مياودة ع  أيب سفلان، إذ مل د ض ممث  فئاه يف اواحكل 

أن ديزوه، وإمنا اندى عه أمري ا ولمؤمن ن على ثأس احلاض د ، فانكشفت املؤام ة  - ع  اوياص
أخ ى يف ه ه األح اث غري اويت ذهب  . وهناك ثؤدة اتثخيلة1واجنلى اوصبح و ي علن ن

على لباد  اآلثاء واألفكاث واويقال يف  إولها اويلّمة اخلللل  ج د ة ابوي ض، وه ا د لّ 
اإلسلم، ص ث اتثدخ  املايلقة ابخللف واونزاع يفاواحلل  واونظ  إىل األح اث اوااثخيلة 

ان ابهلل سبحانه ولياىل وأثكان وللك ولست م  مسائ  اوكف  واإلرمان، فل علقة هلا ابإلرم
اإلرمان واوق آن اوك مي ومقام اونباة واو ساوة، إمنا ه  أح اث وقيت لبادنت فلها األنظاث 

                                                           

 . 210ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد ، امل جع اوساعق، ص1  
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وفق ما وص  إىل ك  م ثسة م  ثواايت م  حلث اوصحة واوضيف واواضع، أو نظ ة 
 ويت منها:اويقال يف سرب أغااثها، ومي فة األسباب واملسببات واملق مات واوناائج، وا

 دوافع معاوية يف عدم البيعة:  .1

م  قالة عثمان ث  -ثض  هللا عنه -امانع مياودة وأه  اوشام ع  اوبلية وثأوا أن دقاص عل 
. وختّافاا على أنفسه  م  قالة عثمان 2. وقاواا ال نبادع م  أيوي اوقالة1د خلان اوبلية

ه ، وأهن  إذا قاللاا على ذوك كاناا جتب علل يف جلش عل ، ف أوا اوبلية ويل ّ  او د  كاناا
ا  مظلام ا ابلفاق املسلم ن، وقالاه يف عسك  عل  وه  مظلام ن، قاواا: ألن عثمان قُ 

غاوبان هل  شاكة، فإذا ابدينا ظلماان واعا وا عللنا وضاع دم عثمان، وكان مياودة ثض  هللا 
 ظ ُلام ا فَ َق   َجَيل َنا ولَاوللّلهل ُسل طَاان  َوَم  قُالَ  مَ ﴿ :عنه د ى أن علله مسؤوولة االناصاث ويثمان

 .[33 اإلسراء:]﴾إلن ُه َكاَن َمنُصاث ا َفَل ُدس  لف يّفل او َقا  ل 

ا  مظلاما  على د  سفهاء منافق ن وأنه قُ  ،هب  عشأن عثمانب وق  مجع مياودة اوناس وخط
بل  احل ام، فثاث اوناس، واسانك وا مل دق ثوا او م احل ام، إذ ُسفك او م يف اوشه  احل ام يف او

، فقال أح ه  وامسه )ملسو هيلع هللا ىلص(وعلت وعلق األصاات، وكان منه  ع د م  أصحاب ثسال هللا 
ما لكلمت، وذك  اوفنت  )ملسو هيلع هللا ىلص(م ة ع  كيب، فقال: واال ح دث مسياه م  ثسال هللا 

ا فقمت إوله، فإذا ه ،ثج  ماقنع يف ياب، فقال: ه ا دامئ  على اهل ى فق هبا، فم   
 . 3عثمان ع  عفان، فأقبلت علله عاجهه فقلت: ه ا؟ قال: ني 

وهناك ح دث آخ  وه أتيريه يف طلب مياودة اوقاد م  قالة عثمان ومنشط ا ودافي ا قااي  
ولاصمل  على حتقلق اهل ف، وها ع  اونيمان ع  عشري ع  عائشة ثض  هللا عنهما، قاوت: 

                                                           

 . 7/129 ،اع  كثري، اوب ادة واونهادة1  
 . 162ص ،اع  اوي يب، اويااص  م  اوقااص 2  
 . 1/240 ،صحلح سن  اع  ماجه3  
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أن ض ب منكبه، فقال: اي عثمان إن  هكلم  كلمر   : فكان م  آخ )ملسو هيلع هللا ىلص(أثس  ثسال هللا 
 ، هللا عسى أن دلبسك قملص ا، فإن أثادك املنافقان على خليه فل ختليه حىت للقاين: يلاث 
فقلت هلا: اي أم املؤمن ن فأد  كان ه ا عنك؟ قاوت: نسلاه وهللا ما ذك له، قال: فأخربله 

إىل أم املؤمن ن أن اكايب إيّل عه،  ابو ي أخربله، حىت كاب مياودة ع  أيب سفلان فل  د ضَ 
 .1فكابت إوله عه كاااب  

وق  كان احل ص اوش د  على لنفل  حك  هللا يف اوقالة اوسبب او ئلس  يف ثفض أه  اوشام 
عقلادة مياودة ع  أيب سفلان مبادية عل  ع  أيب طاوب، وثأوا أن حك  لق مي اوقصاص 

والدة اوشام، أو طلبه ما ولس وه حبق، إذ كان مق م على اوبلية، وولست ألطماع مياودة يف 
د ثك إدثاك ا اتم ا أن ه ا األم  يف عقلة اوساة م  أه  اوشاثى، وأن عللا  أفض  منه، وأوىل 

 . 2ابألم  منه

خماوف  سفلان أيب ع  مياودةوق  انيق ت اوبلية إبمجاع اوصحاعة ابمل دنة، وكان اجاهاد 
 اوصااب.

 خروج معاوية إىل صفني:  .2

كان مياودة جادا  يف مطاثدة قالة عثمان ثض  هللا عنه فق  اساطاع أن درتص  جبماعة مم  
. ث كانت 3غزا امل دنة م  املص د ن أيناء عادهت ، وقاله  ومنه  أعا عم و ع  ع د  اخلزاع 

 عاا لطاوب ع م عثمان ثض  هللا عنه، وق  اساطاعت ه ه وه أد  يف مص  وشلية يف أه  خل 
ه، كما اساطاع 36م  إدقاع اهلزرمة مبحم  ع  أيب ح دفة يف ع ة مااجهات عام اوف قة، 

أدض ا أن داقع ع ؤوس م د ي وخمطط  غزو امل دنة م  املص د ن مث  عب  او مح  ع  

                                                           

 . ح دث صحلح. 24045مسن  أمح ، ثق  1  
 . 112ع  أيب طاوب، ص لفة عل عب  احلمل ، خ2  
 . 124أيب اوي ب اواملم ، امللح ، ص3  
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ع دس ، وكنانة ع  عش ، وحمم  ع  ح دفة، فحبسه  يف فلسط ن وذوك يف اوفرتة اويت 
وعن ما عل  مياودة  1ه36  ذي احلجة عام سبقت خ وجه إىل صف ن، ث قاله  يف شه

عاح ك جلش اوي اق حنا اوشام، مجع مساشاثده م  أعلان أه  اوشام وخطب فله  وقال: 
 .2فيالمامريي: عللك أم ي وعللنا إولك  يف أه  اوي اق فقال ذو اوكلع احلل  هَن إن علل ا 

 عنه واوقاال، وق  قام وكان أه  اوشام ق  ابعاا مياودة على اوطلب ع م عثمان ثض  هللا
عم و ع  اوياص، عاجهلز الجلش، وعق  األوادة، وقام يف الجلش خطلبا  حي ضه  وساث 
مياودة يف جلش ضخ  اخالفت او واايت يف لق د ه، إال أن األق ب ولصااب أهن  ساان 
أوف مقال ، فه  وإن كانت منقطية اإلسناد إال أن ثاودها صفاان ع  عم و اوسكس  

وق  أدثك خلقا  مم  شه  صف ن كما داب ن م  دثاسة  ،  أه  اوشام وها يبت يقةمحص  م
 .3ل مجاه واإلسناد إوله صحلح

  

                                                           

 . 191خلفة عل ، ص1  
ري يف إع ال أم ع ل "أل اواي دف". 2    وغة محل
 . 194عب  احلمل ، خلفة عل  ع  أيب طاوب، ص3  
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 الدعوة إىل التحكيم: .3

ا م  اوقاال، وجاءت   نما وصلت إوله حاوة الجلش إنّ  عي  وللة اهل د  مل دك  حيام  مزد  
ال: ق  ثأدا  اي ميش  املسلم ن فق ،خطبة األشيث ع  قلس يعل  كن ة أصحاعه وللة اهل د 

ما ق  كان يف دامك  ه ا املاض ، وما ق  فين فله م  اوي ب، فا هللا وق  علغت م  اوس  
ا  ما شاء هللا أن أعلغ فما ثأدت مث  ه ا قط، أال فللبلغ اوشاه  اوغائب إن حن  لاافقنا غ  

ووكين  ،وة جزعا  م  احل بإنه وفناء اوي ب، وضلية احل مات، أما وهللا ما أقال ه ه املقا
ثج  مّس ، وأخاف على اونساء واو ثاثي غ ا  إذا حن  فنلنا، اوله  أنك ليل  أين ق  نظ ت 

  .1آلُ وقام  وأله  ددين فل  

ا واملل  او وم  وجاء خرب ذوك إىل مياودة، فقال: أصاب وثبّ  اوكيبة وئ  حن  اواقلنا غ  
على أه  اوي اق وذثاثده ، وإمنا دبص  ه ا ذوو على ذثاثدنا ونسائنا، وواملل  أه  فاثس 

. وه ه ثوادة ع اقلة 2األحلم واونهى، ث قال ألصحاعه: اثعطاا املصاحف على أط اف اوقنا
م  اوف دق ن،  كل     ال ذك  فلها ويم و ع  اوياص وال ولمخادعة واالحالال، وإمنا كانت ثغبة

ودنق  ما لبقى  ،فلبادث ع وك اوشجاعةعم و عش ء أن أتيت أح ه  وو  دضري مياودة أو 
م  قاى األمة املاصاثعة، وإمنا دزعج ذوك اوسبئلة او د  أشيلاا نريان ه ه اوفانة، ول كاا ونا 

، وجتي    اوفض  كاملناداة واحكل  اوق آنثكام ا م  او واايت املضللة عشأهنا حتل  احلق ابطل 
ألمري املؤمن ن عل  أقااال  مك وعة لُياثض ما ونسباا  .3ج رمة ومؤام ة ؛وصان او ماء املسلمة

على أنه قال: ما ثفياها ث ال د فياهنا، وال ديلمان مبا فلها، وما ثفياها وك   ،يف اوصحلح
 . 4إال خ دية ودهنا ومكل ة

                                                           

 . 884-481قية صف ن، صاملاغ ي، و 1  
 . 884-481امل جع اوساعق، ص2  
 . 316، ص م2001 اوقاه ة، داث او اش د ، اخللفاء عص  يف سلملةاإل او ووة شاه ن،  يمح3  
 . 386/ 2املربد، اوكام  يف اولغة واألدب ، 4  
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. ووّسياا دائ ة او عادة 1وم  اوشاائ  قاهل  عن  ثفع املصاحف: إهنا مشاثة اع  اوياه ة
  اوياص ثض  هللا عنه، حىت مل لي  جت  كاااب  م  كاب اوااثدخ إال فله املضادة على عم و ع

اناقاص ويم و ع  اوياص، وأنه خمادع وماك ، عسبب او واايت املاضاعة اويت وفقها أع اء 
اوصحاعة اوك ام، ونقلها اوطربي واع  األيري وغريه ، فاقع فلهما كثري م  املؤثخ ن املياص د  

ثدخ اإلسلم، وحمم  اخلض ي عك يف اتثدخ او ووة األمادة، وعب  حس  إع اهل  حس  يف ات
احلقائق اوااثخيلة  هوغريه  كثري مما ساه  يف لشاد ،اواهاب اونجاث يف اتثدخ اخللفاء او اش ون

 اوناصية.

إن ثوادة أيب خمنف لفرتض أن عللا  ثفض حتكل  اوق آن ملا اقرتحه أه  اوشام، ث اساجاب 
وه ا او وادة حتم  سبا  يف  ،2غط اوق اء او د  ع فاا ابخلااثج فلما عي عي  ذوك وه حتت ض

وعلى  ،عل  ثض  هللا عنه ملياودة وصحبه دانزه عنه أه  ذاك الجل  املباثك، فكلف عساداهت 
ثأسه  أمري املؤمن ن عل ؟ ودكف  ول وادة سقاطا  أن فلها أاب خمنف اوشلي  احملرتق، فه  

ونزده، وال لقف  أمام ثواايت أخ ى ال داه  أصحاهبا هباى مث  ما ثوادة ال ليم  ولبحث ا
قال أللت أاب وائ  أح  ثجال  ،د وده اإلمام أمح  ع  حنب  ع  ط دق حبلب ع  أيب اثعت

قال عم و ملياودة:  ،عل  ع  أيب طاوب فقال: كنا عصف ن فلما اساحّ  اوقا  أبه  اوشام
ب هللا، فإنه ال أيَب عللك، فجاء عه ثج  فقال: ه إىل كاااملصحف فادعُ  إىل عل ّ  أثس   

َعا َن إلىَلٰ كلَاابل اَّلل ل ﴿علننا وعلنك  كااب هللا  َ  او كلَاابل دُ   لب ا مّل أملَ  لَ َ  إلىَل او  لدَ  أُوُلاا َنصل
ُه   َوُه  مُّي  لُضانَ  ن   نَ ُه   ُث  دَ اَ َاىل ٰ َف لدٌق مّل ُكَ  عَ ل     .[23آل عمران:]﴾ولَلح 

: ني ، أان أوىل ع وك، فقام اوق اء او د  صاثوا عي  ذوك خااثج، أبسلافه  على وقال عل ت 
عاالقه  فقاواا: اي أمري املؤمن ن أال منش  إىل هؤالء حىت حيك  هللا علننا وعلنه ؟ فقام سه  

                                                           

 . 5/662اتثدخ اوطربي، 1  
 . 663، 5/662امل جع اوساعق، 2  
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 ع  حنلف األنصاثي ثض  هللا عنه فقال: أدها اوناس اهتماا أنفسك ، وق  كنا مع ثسال هللا
وذوك يف اوصلح او ي ع ن ثسال هللا وع ن  ،دام احل دبلة، ووا ن ى قااال  وقاللنا )ملسو هيلع هللا ىلص(

املش ك ن، ث حّ يه  يف مياثضة عم  ثض  هللا عنه ولصلح دام احل دبلة ونزول ساثة اوفاح 
فقب  اوقضلة وثجع، وثجع  ،فقال علّ : أدها اوناس: إن ه ا فاح )ملسو هيلع هللا ىلص(على ثسال هللا 

 .1اوناس

ه  ع  حنلف ثض  هللا عنه امشئزاي ممّ  د عان إىل اسام اث احل ب ع ن األخاة وأظه  س
ألن  ؛ هل  أبنه ال خلاث ع  احلااث واوصلحها اوناس، اهتماا ثأدك  على ددنك . وع ن  وقال: أدُّ 

ما سااه فانة ال لي ف عااقبها، فقال: ما وضينا عسلافنا على عاالقنا على أم  دُفظينا إال 
إال لفج  عللنا خص  ما ن ثي   إىل أم  ني فه قب  ه ا األم  ما نس ُّ منها خصما   أسهل  عنا

  .2كلف أنيت وه

على دعاة اوفانة، ومبغض  اوصحاعة او د  دصنيان األخباث  ويف ه ه او واايت اوصحلحة ثدت 
 املك وعة ودضيان األشياث ودنسباهنا إىل أعلم اوصحاعة واوااعي ن او د  شاثكاا يف صّف ن

ولظه وه  مبظه  املاحمس والك احل ب ولزثعاا اوبغضاء يف اونفاس وديملاا على ما يف 
 . 3وسيه  على اسام اث اوفانة

وق  قب  أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه وقف اوقاال يف صّف ن، وثض  ابواحكل ، وثجع 
اوصف ولقادة إىل اوكافة وعلق على اواحكل  آمل  يف إياوة اخللف ومجع اوكلمة ووح ة 

همت سأصال اوط ف ن إىل فك ة اواحكل ، إن و  ،او ووة، وإعادة ح كة اوفااح م  ج د 
ولساجاعة ولاحكل ، ومنها: االساجاعة إىل اون اء اوااع  او اع  وإلصلح، ع ة عاام  

                                                           

 . 8/336مصنف ع  أيب شلبة، 1  
 .4189صحلح اوبخاثي ثق  2  
 . 530م ، ص2002، 1 اتثدخ اويص  او اش ي م  خلف عمان، امل دنة او ايضلة، طحام  حمم  اخلللفة، اإلنصاف فلما وقع يف3  
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ءر فَ ُ دُّوُه إلىَل اَّلل ل َواو  ُسالل  ﴿فَإلن :قال لياىل  ا ما قال ه . ودؤد [59ء:النسا] ﴾لَ َناَيع ُا   يفل َش  
عل  ع  أيب طاوب، حلنما ع ض علله االحاكام إىل كااب هللا. فق  قال: ني  أان أوىل 

. على ماع  هل ا اوصات او ي اندى ابهل نة واوصلح، 1ع وك، علننا وعلنك  كااب هللا
 ثي وكانت أغلبلة جلش عل  يف اجتاه املاادعة، وكاناا د ددون: ق  أكلانا احل ب، وال ن

. وه ا دنقض ذوك او أي او ي ُثّوج أبن ثفع املصاحف كان خ عة 2اوبقاء إال على املاادعة
أن فك ة ثفع املصاحف مل لك  ج د ة، وولس اعاكاث عم و ع   م  عم و ع  اوياص، واحلقُّ 

اوياص، ع  ثفع املصحف يف الجم  وثشق حامله كيب ع  ساث قاض  اوبص ة عسه  
 .3وقا 

ري يف اوب ادة واونهادة يف ح دثه ع  مي كة الجم : ومح  كيب ع  ساث فق  ذك  اع  كث
: اي قام: أان كيب ع  ساث،  املصحف ولق م أمام جلش اوبص ة، واندى جلش عل  قائل 
قاض  اوبص ة، أدعاك  إىل كااب هللا واويم  مبا فله، واوصلح على أساسه، وخش  اوسبئلان 

ب، ف شقاه عنباهل  ثشقة ثج  واح ، فلق  وجه يف مق مة جلش عل  أن لنجح حماووة كي
 . 4هللا ومات واملصحف يف د ه

 مقتل عمار بن ايسر وأثره على املسلمني:  .4

اُ ُلَك اوفلَئُة اوباغلَلةُ "ح دث ثسال هللا ويماث ثض  هللا عنه:  ي ّ دُ  ، م  األحاددث 5"لَ ق 
عنه أي  يف مي كة صف ن . وق  كان ملقا  عماث ثض  هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(اوصحلحة واوثاعاة ع  اونيب 

دابيانه حلث ساث، وكان خزرمة ع  اثعت حض   )ملسو هيلع هللا ىلص(فق  كان علما  ألصحاب ثسال هللا 

                                                           

 . 8/336مصنف ع  أيب شلبة، 1  
 . 433دثاسات يف عه  اونباة، ص2  
 . 527عل  ع  أيب طاوب، امل جع اوساعق، ص3  
 . 7/253 ،اع  كثري، اوب ادة واونهادة4  
 . 2916صحلح مسل ، ثق  5  
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صف ن، وكان كاف ا سلحه، فلما ثأى مياودة وعم و ع  اوياص واعنه عب  هللا ع  عم و، وأعا 
ق  منها األعاث اوسلم ، عن  ش دية املاء دسقان. وكانت ه  ش دية املاء اواحل ة اويت دسا

اوف دقان، وكان ح دثه  ع  مقا  عّماث ع  ايس ، إذ قال عب  هللا ع  عم و وااو ه: وق  
. فقال عم و ملياودة، "لقاُلُه اوفئُة اوباغلةُ ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قالنا ه ا او ج . وق  قال فله ثسال هللا 

لزال  هللا ماما قال: فقال مياودة: اسكت فا )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  قالنا او ج  وق  قال فله ثسال هللا 
 . 1ل حض يف عاوك أحن  قالناه؟ إمنا قاله م  جاء عه

وجاء يف ثوادة صحلحة: أن  ،وق  اناش  أتود  مياودة ع ن أه  اوشام اناشاث اوناث يف اهلشل 
 صلىا  عماث، وق  قال فله ثسال هللا عم و ع  حزم دخ  على عم و ع  اوياص فقال: قُ 

. فقام عم و ع  اوياص فزع ا دسرتجع حىت دخ  على "لقاُلُه اوفئُة اوباغلةُ ": وسل  علله هللا
فقال وه مياودة: ما شأنك؟ فقال: قا  عماث قال: فماذا؟ قال عم و: مسيت ثسال  ،مياودة

اُ ُلَك اوفلَئُة اوباغلَلةُ "دقال وه:  وسل  علله هللا صلىهللا  : فقال وه مياودة: دحضت يف "لَ ق 
أو قال ع ن ، أصحاعه جاؤوا عه حىت أوقاه ع ن ثماحناحن  قالناه؟ إمنا قاله عل  و  عاوك، أوَ 

  .2سلافلنا

ويف ثوادة صحلحة أدض ا: جاء ثجلن عن  مياودة خياصمان يف ثأس عّماث دقال ك  واح  
منهما: أان قالاه، فقال عب  هللا ع  عم و ع  اوياص: ولطب عه أح كما نفسا  وصاحبه، فإين 

. قال مياودة: فما ابوك "لقاُلُه اوفئُة اوباغلةُ "دقال:  صلى هللا علله وسل مسيت ثسال هللا 
. "وال ليصه ا  دام حلّ  أابك ما أطع  ": فقال: )ملسو هيلع هللا ىلص(مينا؟ قال: إن أيب شكاين إىل ثسال هللا 

 .3فأان ميك  ووست أقال 

                                                           

 . إسناده حس 2/206مسن  أمح  1  
 . سن  صحلح 11/240مضف عب  او ايق، 2  
 . 139 –11/138، مسن  أمح 3  
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 وم  او واايت اوساعقة نلحظ أن اوصحايب اوفقله عب  هللا ع  عم و ثض  هللا عنهما ح دصٌ 
فق  ، اثا  واونصح، فق  ثأى أن مياودة وجن ه ه  اوف قة اوباغلة وقاله  عمّ  على قال احلقّل 

  يف أن مقا  عّماث ثض  هللا عنه ق  أيّ  وال شك   ،لك ث ه ا االسانكاث يف مناسبات خمالفة
ساساغ، وال دصح عسبب ه ا احل دث إال أن مياودة أّول احل دث أتودل  غري مُ  ؛علد اوشام

 .1اا عماث ا ه  او د  جاؤوا عه إىل اوقااليف أن او د  قال

اث دافي ا ويم و ع    مقا  عماث ك وك على عم و ع  اوياص، ع  كان مقا  عمّ وق  أيّ 
قب  ه ا اولام  ، وق  قال ثض  هللا عنه: وددت أين متُّ 2اوياص ولسي  إلهناء احل ب

 .3عيش د  سنة

كن ا حنمُ  وبلَنة  وبنة  هللا عنه قال:  اوبخاثي: ع  أيب سيل  اخل ثي ثض  صحلح وق  جاء يف 
وعم اٌث حيمُ  وبنا نل وبنا نل ديين يف عناءل املسج ل. ف آُه اون يبُّ صل ى اَّلل ُ علل هل وسل َ  فجيَ  

ابَ   ،ودقاُل ودَح عم اثر لقاُلُه اوفئُة اوباغلُة ود عاه  إىل الجن ةل ود عانَُه إىل اون اثل  دنُفُض عن ُه اورتُّ
  .4اث أعاذ ابهلل م  اوفنتقال عمّ 

وفئة اوباغلة، وه ا اأنه قال: لقا  عماثا   )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال اع  عب  اورب: لاال ت اآلاثث ع  اونيب 
وقال ،5وها م  أصح األحاددث ،م  إخباثه ابوغلب وأعلم نباله صلى هللا علله وسل 

 . 6ااال او هيب عي ما ذك  احل دث: ويف اوباب ع  ع ة م  اوصحاعة، فها م

  

                                                           

 . 325عب  احلمل ، خلفة عل  ع  أيب طاوب، ص1  
 . 251م ، ص 1996ه/ 1417 3منري اوغضبان، مياودة ع  أيب سفلان، دمشق، داث اوقل ، ط2  
 . 603م، ص2011ان، عم و ع  اوياص،  اوقاه ة، داث اوسلم ولطباعة، اوغضب. انظ : منري 1/170اوبلذثي، أنساب األش اف 3  
 . 447ثق   ،صحلح اوبخاثي4  
 . 1140/ 2م، 1992، 1اع  عب  اورّب، االسالياب يف أمساء األصحاب، عريوت، داث الجل  ، ط5  
 . 1/421 ،او هيب، سري أعلم اونبلء6  
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 فهم العلماء للحديث "تقتلك الفئة الباغية": .5

اث، وثّد د ك  اع  حج : ويف ه ا احل دث عل  م  أعلم اونباة، وفضللة ظاه ة ويل  وعمّ 
. وقال أدض ا: دّل احل دث: "لقا  1يف ح وعه على اونااصب اوزاعم ن أن عللا  مل دك  مصلبا  

ألن أصحاب مياودة  ؛ان املصلب يف للك احل وبعماثا  اوفئة اوباغلة"، على أن عللا  ك
. ودقال اوناوي: وكان اوصحاعة دام صف ن دابيانه حلث لاجه، ويلمه  أبنه مع اوفئة 2قالاه

 .3اويادوة، هل ا احل دث

وأصحاب  ،وأصحاعه أدىن اوطائفا ن إىل احلق م  أصحاب مياودة وقال اع  كثري: كان عل ت 
ل  ع  اث ع  ايس  مع أمري املؤمن ن عقال أدضا  وه ا مقا  عمّ مياودة كاناا ابغ ن علله ، و 

م  أنه لقاله  ما أخرب عه او سال وابن وظه  س ُّ  ثض  هللا عنهما، قاله أه  اوشام أيب طاوب
 .4وما يف ذوك م  دالئ  اونباة ، وأن مياودة ابغر وابن ع وك أن عللا  حمقت  ،اوفئة اوباغلة

ال صلى هللا علله وسل  يف ح دث عماث: لقاله اوفئة اوباغلة، وقال عب  اويزدز ع  ابي: وق
فقاله مياودة وأصحاعه يف وقية صف ن، فمياودة وأصحاعه عغاة وك  جماه ون ظناا أهن  

 .5مصلبان يف املطاوبة ع م عثمان

 الرد على قول معاوية "إمنا قتلته من جاء به": .6

، 6لقاُ َلك اوفئُة اوباغلةُ اث: ويمّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا إن جّ  اوصحاعة واوااعي ن ق  فهماا م  قال ثسال 
املقصاد، جلش مياودة ثض  هللا عنه، مع أهن  مي وثون يف اجاهاده ، فه  دقص ون  أي 

                                                           

 . 1/646 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 1  
 . 13/92 ،نفسهامل جع 2  
 . 2/38 ،، عريوتاويلملة اوكاب داث ، طباعة اوقاه ة - املنريدة اوطباعة إداثة: اوناش  واولغات، األمساء  دبهتاوناوي، 3  
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، 1أوىل ابحلق منه  كما قال صلى هللا علله وسل  وفئة عل ّ  ،مل دصلباه احلق ود د ونه ووكنه 
وق  أجاب عل  ثض   ،وه يف اجاهادهمل ديجبه  أتود  مياودة إال أهن  ع ث ومع أن األئمة

: إذن قا  محزة ح ن أخ جه، وه ا م  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عنه ع  قال مياودة أبن قال: ف سال هللا 
اهلا اإلمام احلافظ أعا عل  ثض  هللا عنه إوزام ال جااب عنه، وحجة ال اعرتاض عللها، ق

 .2دحلة  اخلطاب ع

إىل سلافنا، أتود  عيل  ج ا ، إذ وا كان  إمنا قاله م  ق مه  وقال اع  كثري: فقال مياودة
مه  إىل سلاف ك وك وكان أمري الجلش ها اوقال  او د  دقاللان يف سبل  هللا حلث ق ّ 

. وقال اع  للملة: وه ا اوقال ال أعل  وه قائل  م  أصحاب األئمة األثعية وحناه  3األع اء
 .4 م  أه  اوسنة، ووك  ها قال كثري م  امل وانلة وم  وافقه

 عدد القتلى يف صفني:  .7

لضاثعت أقاال اويلماء يف ع د اوقالى، ف ك  اع  أيب خلثمة أن اوقالى يف صف ن علع 
وم  أه  اوشام مخسة وأثعي ن  ،ع ده  سبي ن أوفا ، م  أه  اوي اق مخسة وعش ون أوفا  

 .5أوف مقال 

أن ه ه  وال شك   ،6كما ذك  اع  اوقل  أن ع د اوقالى يف صف ن علغ سبي ن أوف أو أكث 
األثقام غري دقلقة، ع  أثقام خلاولة، فاوقاال احلقلق  واوص ام الجماع  اسام  يلية أايم مع 

                                                           

 . 214-210مياودة ع  أيب سفلان، امل جع اوساعق، ص1  
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. ومهما  1وقف اوقاال ابولل ، إال مساء الجمية، فلكان جمماع اوقاال حاايل يلي ن ساعة
نلة آالف كان اوقاال عنلف ا، فل  دفاق ش ة اوقادسلة اويت كان ع د اوشه اء فلها مثا

  3، وابواايل دصيب عقل  أن نقب  للك او واايت اويت ذك ت األثقام اوكبرية2ومخسمائة

 ه عليهم: القتلى وترح   ي  د أمري املؤمنني علتفق   .8

ولف دق ن  ،غف  هللا وك  ،على قاله وقالى مياودة فقال: غف  هللا وك أمري املؤمن ن وقف 
فمشى يف  ومياودة، خ ج عل ّ  ا وقع اوصلح ع ن عل ّ وع  دزد  ع  األص  قال: مل ،4مجليا  

قاله فقال: هؤالء يف الجنة، ث خ ج إىل قالى مياودة فقال: هؤالء يف الجنة، وديرب األم  إىّل 
، وقاوه ثض  هللا عنه يف أه  صف ن ال دكاد 6. وكان دقال عنه : ه  املؤمنان5وإىل مياودة

 .7خيالف ع  قاوه يف أه  الجم 

 عن أهل الشام:ـعن شتم معاوية ول  املؤمنني علي  هني أمري .9

ظه ان شا  مياودة ووي  أه  ملّا علغه أن اين ن م  أصحاعه دُ  -ثض  هللا عنه - ا  ثوي أن عللّ 
اي أمري املؤمن ن، أوسنا على  :اوشام، أثس  إولهما أن كّفا عّما دبلغين عنكما، فأللاه فقاال

اوكيبة املسّ نة، وقاال: فلماذا متنينا م  شامه   احلق وه  على اوباط ؟ قال: على وثبّ 
ووينه ؟ قال: ك هت وك  أن لكاناا وّيان ن، ووك  قاواا: اوله  احق  دماءان ودماءه ، 
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ضلواه  حىت دي ف احلق م  جهله، ود عاي ع  وأصلح ذات علننا وعلنه ، وأعي ه  ع  
 .1اوغّ  م  لجج عه

 ألن اوصحاعة ؛صحاعه فها غري صحلح قناله مياودة وأيف ما قل  م  أن علل ا كان دلي وأما 
ع   ىعلى اواقل  أبوام  اوش ع او ي هن م  غريه  كاناا أكث  ح صا  - علله  ثضاان هللا -

. وقاوه 3"وي ُ  املؤم ل كقاللهل  "قاوه:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وي ع  ثسال هللا ؛ فق  ثُ 2سب املسل  ووينه
، وقاوه صلى هللا 4"ال علي انر وال اوفاحشل اوب يءل و ولس املؤمُ  عطي انر "صلى هللا علله وسل : 

 . 5وال ُشه اَء داَم اوقلامةل"، "ال َدكاُن اولي انُاَن ُشفياءَ علله وسل : 

مياودة وم  ميه فقال: إين أك ه  على م  دسبُّ  ثض  هللا عنه فق  أنك  أمري املؤمن ن عل ت 
وذك مت حاهل ، كان أصاب م  اوقال  ووكنك  ووا وصفا  أعماهل  ،وك  أن لكاناا سباع ن

وأصلح ذات علننا  ،ايه : اوله  أحق  دمائنا ودمائه وأعلغ يف اوي ث، وقلا  مكان سبك  إ
 .6ابعرتاف أصح كااب يف نظ  اوشلية  دك  م  ه ي عل ّر ملوعلنه  فه ا اوسّب واواكفري 

  تحكيم:ـال -
ها أن حيّك  ك  واح  منهما ثجل  اناهاء ماقية صف ن، و ن على اواحكل  عي  ااوف دقق الف

م  جهاه، ث دافق احلكمان على ما فله مصلحة املسلم ن، فاّك  مياودة عم و ع  اوياص 
 مجلي ا، وكاب ع ن اوف دق ن ويلقة يف ذوك.  أاب ماسى األشي ي ثض  هللا عنه  ووك  عل 
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قس  م   ه، وق  ثأى37وكان مق  اجاماع احلكم ن يف دومة الجن ل يف ثمضان سنة 
 ،جلش عل  ثض  هللا عنه أن عمله ه ا ذنب داجب اوكف ، فيلله أن دااب إىل هللا لياىل

ثض  هللا عنه إوله  اع  اويباس ثض  هللا عنه  اا اخلااثج، فأثس  عل ت وخ جاا علله فسمّ 
طائفة  وأعتّ  ،ثض  هللا عنه عنفسه، ف جع طائفة منه  فناظ ه  وجادهل ، ث انظ ه  عل ت 

وأهنكت  ،أضيفت م  جلشه ،، فج ت علنه  وع ن عل  ثض  هللا عنه ح وبأخ ى
 أصحاعه.

قضلة اواحكل  م  أخط  املاضاعات يف اتثدخ اخللفة او اش ة، وق  اته فلها كثري م    ّ لي
ا يف كابه  ومؤوفاهت ، وق  اعام وا على هن و ودسطّ  وها ط فلها آخ ون مم  سطّ وختبّ  ،اوكااب

أعا ماسى األشي ي  اصةوخ ،ويت شّاهت اوصحاعة اوك امواملاضاعة ااو واايت اوضيلفة 
وأبنه كان على جانب كبري م   ،او ي وصفاه أبنه كان أعله ضيلف او أي خم وع ا يف اوقال

اوغفلة، وو وك خ عه عم و ع  اوياص يف قضلة اواحكل ، ووصفاا عم و ع  اوياص ثض  
ه اوصفات او ملمة حاول املغ ضان هللا عنه أبنه كان صاحب مك  وخ اع، فك  ه 

اول د  اخااثمها املسلمان ولفلصل  ،واحلاق ون على اإلسلم إوصاقها هب د  او جل ن اويظلم ن
 يف خلف كبري أّدى إىل قا  اوكثري م  املسلم ن.

وق  ليام  اوكثري م  املؤثخ ن واوباحث ن مع او واايت اويت وضيها خصام اوصحاعة اوك ام 
قائق اتثخيلة، وق  للقاها اوناس منه  ابوقبال دون متحلص هلا وكأهنا صحلحة ال على أهنا ح

أي  يف  ،وما يع  فلها م  خ ع ومك  ،م دة فلها، وق  دكان وصلاغاها اوقصصلة املثرية
على اوافصللت  ا وعنادة املؤثخ ن عا ودنها، ووليل  أن كلمنا ه ا دنصبّ اهامام اوناس هب

 .1فله حلث أن أصله ال شك  ال على أص  اواحكل  

  
                                                           

 . 378م وايت أيب خمنف يف اتثدخ اوطربي، ص1  
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 أبو موسى األشعري: 

حلاة أيب ماسى األشي ي ثض  هللا عنه من  إسلمه قضاها يف نش  اإلسلم، وليلل   إنّ 
اوناس اويل ، وخاصة اوق آن او ي اشاه  عق اءله، والجهاد يف سبل  هللا واحل ص علله، 

 دق اوقضاء واإلداثة، وال شك  اخلصامات، ونش  اوي ل، وضبط اواالايت ع  ط  يف واوفص  
صيبة وحتااج إىل مهاثات وصفات ف د ة، م  اويل  واوفه  واوفطنة  إن ه ه املهمات

، )ملسو هيلع هللا ىلص(واحل ق واوايع واوزه ، وق  أخ  منها أعا ماسى نصلب واف ، فاعام  علله او سال 
ث  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(، فه  داصاث أن دثق ثسال هللا 1ث اخللفاء األثعية م  عي ه ثضاان هللا علله 

 .2خلفاؤه عي ه ع ج  رمك  أن جتاي علله مث  اخل عة اويت ل ودها قصة اواحكل 

ثض  هللا  -حكم ا ع  أه  اوي اق م  قب  علّ   - ثض  هللا عنه - إن اخالاث أيب ماسى
وأصحاعه دنسج  متام ا مع األح اث، فامل حلة اوااولة ه  م حلة اوصلح ومجع كلمة  - عنه

، كما كان يف اواقت نفسه اسى األشي ي كان م  دعاة اوصلح واوسلماملسلم ن، وأعا م
ها او ي اخااث أاب ماسى  ا  مؤمتن ا م  قبائ . وق  ذك ت املصادث املاق مة: أن عللّ  ،حمبااب  

ه اجامع احلكمان: أعا ماسى األشي ي 37فلها سنة و  :األشي ي، دقال خللفة يف اتثخيه
. ودقال اع  سي : فك ة اوناس احل ب 3قب  مياودةم  قب  علّ ، وعم و ع  اوياص م  

عم و ع   أاب ماسى، وحّك  مياودةُ  ماا احلكم ن، فحّك  عل ت ول اعاا على اوصلح وحكّ 
 .4اوياص

او وث املنساب ولق ّاء يف صف ن م  مسؤوولة وقف اوقاال واواحكل   وهل ا رمك  اوقال: إنّ 
اخرتعها اإلخباثدان اوشلية او د  ما  وف ض أيب ماسى حكم ا ولست إال ف دة اتثخيلة
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 -وكان دزعجه  أن دظه  علّ   ،ابو واايت اوباطلة انقطياا ع  لزود  ولشاده اتثدخ اإلسلم
مبظه  املاياطف مع مياودة وأه  اوشام، وأن د غب يف اوصلح مع أع ائه   -ض  هللا عنهث 

ج وداخلصان منها، وجييلان ه  اخلااث ءجهة أخ ى حيّملان املسؤوولة أع ام   ،اواقلل د ن
دعاى اخلااثج لناقلض نفسها، فه  او د  َأجربوا علل ا على قبال اواحكل ، وه  او د  اثثوا 

 .1علله عسبب قبال اواحكل 

 :عمرو بن العاص رضي هللا عنه 

أسلَ  اوناُس ": )ملسو هيلع هللا ىلص(وه ابإلرمان: قال ثسال هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص(له ومناقبه شهادة ثسال هللا ئم  فضا
"وآَمَ  عَ  ُ و ع ُ  اوَياصل "اعنا اوياصل ُمؤ ملنانل : )ملسو هيلع هللا ىلص(. ويف ح دث آخ  قال ثسال هللا 2م 

فاف قاا، ف أدت  )ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال عم و ع  اوياص: فزع اوناس ابمل دنة مع اونيب 3 عمٌ و َوهلشاٌم"
سلف ا، فجلس يف املسج ، فلما ثأدت ذوك فيلت مث  او د  في ، فخ ج احا ى ساملا  

، "اي أدُّها اون اُس، أال كاَن َمفزُعُك  إىل اَّلل ل ين وساملا ، وألى اوناس فقال:  آف )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 
؟ؤ املأال فَيلُا   كما فيَ  ه انل او  جلنل  قاَل:ث   ثساولهل؟وإىل   .4"ملنانل

وشاثك يف او فاع ع  اإلسلم  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(وعي  إسلمه أصبح وه مكانة م ماقة عن  اونيب 
ق  أثس  عم  ا إىل دعاة اعين  )ملسو هيلع هللا ىلص(واو عاة إوله، وكان ثسال هللا  والجهاد يف سبل  هللا

 ،لا ع ن عم  وع ن اوص قة، وخلّ )ملسو هيلع هللا ىلص(قا ابونيب وص ّ  وعباد إىل اإلسلم.جلف  الجلن ي: 
 .5وكاان وه عاان  على م  خاوفه ،واحلك  فلما ع ن قامه 
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وكان  ،سط نوّجه اوص دق عم و ع  اوياص جبلش إىل فل )ملسو هيلع هللا ىلص(وعي  وفاة ثسال هللا 
، وع ن أن خيااث وه ما )ملسو هيلع هللا ىلص(اوص دق خرّيه ع ن اوبقاء يف عمله او ي أسن ه إوله ثسال هللا 

إوله، فكاب إوله عم و ع  اوياص:  ها خري وه يف او نلا واآلخ ة، إال أن او ي ها فله أحبّ 
أخشاها ها و إىل سه  م  سهام اإلسلم، وأنت عي  هللا او ام  هبا والجامع هلا، فانظ  أش   

. فلما ق م امل دنة أم ه أعا عك  ثض  هللا عنه أن خي ج م  امل دنة، وأن 1وأفضلها فأثم عه
. ويف مي كة اوريماك كان عم و 2ث أثسله جبلش إىل اوشام ،ديسك  حىت دن ب ميه اوناس

 على امللمنة، فكان ملشاثكاه أي  كبري يف اناصاث املسلم ن.

وكانت وه مشاثكة فياوة يف ح كة اوفاح  ،يف اوشامدق اسام  عم و وعي  وفاة اوص ّ 
وكان كانت يف عه  عثمان م  املق ع ن إىل اخلللفة وم  أه  مشاثله،  ،اإلسلم  ابوشام

وملا أحلط عيثمان ثض  هللا عنه خ ج عم و ع  اوياص م  امل دنة مااجها  إىل اوشام وقال: 
ه ا او ج  إال ض عه هللا عز وج  ع ّل، وم   وهللا اي أه  امل دنة ما دقل  هبا أح  فل ثكه قا 

مل دساطع نص ه فلله ب، فساث وساث ميه اعناه عب  هللا وحمم ، وخ ج عي ه حسان ع  
 .3ولااعع على ذوك ما شاء هللا ،اثعت

وعن ما جاء اخلرب ع  مقا  عثمان ثض  هللا عنه، وأبن اوناس ابدياا عل  ع  أيب طاوب، 
أعا عب  هللا لكان يف ح ب م  حك فله ق حة نكأها، ثح  هللا قال عم و ع  اوياص: أان 

عثمان وثض  عنه وغف  وه. فقال سلمة ع  ينباع الج ام : اي ميش  اوي ب، إنه ق  كان 
علنك  وع ن اوي ب ابب فاخت وا اباب إذ كس  اوباب، فقال عم و: وذوك او ي ن د  وال 
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بأس، ودكان اوناس يف اوي ل سااء، ث اوحاض ة ، خت ج احلق م  1دصلح اوباب إال أشاف
 متث  عم و ع  اوياص هب ه األعلات:

          ماو            كل  عل           ى نفسل             فل           اهلفَ 
 

 اوق     ث حف    ظ ماو    ك دص     فُ  وه      
          هب                أوّدي احل                      م                   ن           زع 

 
 س     ك             عق       ام  أم ف         أع           ثه             

، حىت ق م  د : اي عثماانه؛ أني  احللاة واوودقال امل أة لبك  اكم دبك  ل  جث اثحت  ثا 
 . 2دمشق

ه ه ه  اوصاثة اوصادقة ع  عم و ثض  هللا عنه، واملاااولة مع شخصلاه وخط حلاله وق عه 
مطامع وثاغب دنلا فه   وصاحبل  َمصاحلر  ثج ل  إىلم  عثمان، أما اوصاثة اويت متسخه 

 .3دة اوااق ي ع  ماسى ع  ديقاباو وادة املرتوكة اوضيلفة، وثا

وق  أتي  ابو واايت اوضيلفة واوسقلمة جمماعة م  اوكااب واملؤثخ ن، فأهاوا عيم و إىل 
، وعباس 5، وعب  اخلاوق اوسل  أعا ثاعلة4احلظلظ احلفلظ، كاو ي كابه حمماد شلت خطاب

، ودظه  وه عقاثئه خفودسا حمماد اويقاد او ي داياىل ع  اونظ  يف اإلسناد، ودساخف
صاثة مياودة، وعم و ثض  هللا عنهما أبهنما: اناهاياين صاحبا مصاحل، ووا مجع اوناق ون 

ن  إولها يف حتللله، فه ا ال ديين وليقاد شلئ ا، فق  اسأثخيلان على عطلن او واايت اويت اواا
 ان ما ع اقال عي  أن ذك  ثواايت ضيلفة واهلة ال لقام هبا حجة: وولق  اوناق ون اوااثخيل

سن  هل  أن دقاواا يف ص ق ه ا احلااث، وصحة ه ه اوكلمات، وما يبت نقله ومل دثبت منه 
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 ع ن االلفاق أن ، نقضه على قاطبة اواااثدخ اجاميت ووا، فاو ي ال ثدب فله وال نص
وأن املساومة علنهما كانت على اونصلب ، واواالدة امللك ومياونة مساومة الفاق كان  او جل ن

 .1ي آل على ك  منهما ووااله ملا كان علنهما الفاقاو 

مبادئ غادث امل دنة ح ن عجز ع  نص ة عثمان، ثج  إن شخصلة عم و ثض  هللا عنه أنه 
ومضى  ،م  غري والدةفق  كان يف اوشاثى يف عه  عثمان وعكى علله عكاء ُم  ا ح ن قا ، 

 .2عثمان واوثأث ولخللفة اوشهل  إىل مياودة ثض  هللا عنهما داياوان ميا  على ح ب قالة

م   ع    ك غضبه على أووئك اجمل م ن اوسفاك ن، وكان الوق  كان مقا  عثمان كافل ا ألن حي ّل 
، وقالاا )ملسو هيلع هللا ىلص(اخالاث مكان غري امل دنة ولثأث م  هؤالء او د  جت ؤوا على ح م ثسال هللا 

وهنا إن كان هناك م  دشك اخلللفة على أع ن اوناس، وأي غ اعةر أن دغضب عم و ويثمان؟ 
 .3ه اوسلطة واحلك م  ه ا املاضاع، فم اثه على او واايت املك وعة اويت لصاث عم  ا مهّ 

  نص وثيقة التحكيم: 

 وق  لضمنت ويلقة اواحكل  اآليت:

يم   الريْحَان   اّللي   ب ْسم    الريح 

ياها، فلما ل اضلا ه ا ما لقاضى علله عل ُّ ع  أيب طاوب، ومياودة ع  أيب سفلان وشل (1
 .)ملسو هيلع هللا ىلص(فله م  احلك  عكااب هللا وسنة نبله 

قضلة عل  على أه  اوي اق شاه ه  وغائبه ، وقضلة مياودة على أه  اوشام  (2
 شاه ه  وغائبه .

                                                           

 . 232، 231عباس حمماد اويقاد، عم و ع  اوياص، ص. ص1  
 . 490، 489عم و ع  اوياص، امل جع اوساعق، صاوغضبان، 2  
 . 492ص ،امل جع اوساعق نفسه 3 
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إان ل اضلنا أن نقف عن  حك  اوق آن فلما حيك  م  فاحتاه إىل خامتاه، حُنل  ما ُأحىي  (3
 ل اضلنا.ومُنلت ما أمات على ذوك لقاضلنا وعه 

إن علل ا وشلياه ثضاا عيب  هللا ع  قلس انظ  ا وحاكم ا، وثض  مياودة عيم و ع   (4
 اوياص انظ  ا وحاكم ا.

إن عل  ومياودة أخ ا على عب  هللا ع  قلس وعم و ع  اوياص عه  هللا وملثاقه  (5
وج اه وذلماه وذمة ثساوه، أن داخ ا اوق آن إمام ا، وال دي وا عه إىل غريه يف احلك  مبا 

الجامية، ال دايّم ان  )ملسو هيلع هللا ىلص(مسطاث ا، وإن مل جي ا يف اوكااب ثّداه إىل سنة ثسال هللا 
 هلا خلفا ، وال دبغلان فلها عشبهة.

أخ  عب  هللا ع  قلس وعم و ع  اوياص على مياودة عه  هللا وملثاقه ابو ضا مبا  (6
  خياوفاه إىل غريه.حكما عه مما يف كااب هللا وسنة نبله، وولس هلما أن دنقضا ذوك وال

احلكمان آمنان يف حكاماهما على دمائهما وأمااهلما وأشياثمها، وأعشاثمها وأهاولهما  (7
وأوالدمها، مل دي وا احلق، ثض  عه ثاضر أو سخط ساخط، وإن وألمة أنصاثمها على 

 ما قضلا عه م  احلق مما يف كااب هللا. 
ه وأنصاثه أن خيااثوا مكانه ثجل  إن لايف أح  احلكم ن قب  انقضاء احلكامة فلشليا (8

 م  أه  املي وة واوصلح، على ما كان علله صاحبه م  اويه  وامللثاق.
إن مات أح  األمريد  قب  انيقاد األج  احمل ود يف ه ه اوقضلة، فلشلياه أن دُ َاوّاا  (9

 مكانه ثجل  د ضان ع وه.
 .اوف دق ن واملفاوضة وثفع اوسلح ُوقيت اوقضلة ع ن (10
اوقضّلة على ما مسّلناه يف ه ا اوكااب م  ماقع اوش ط على األمريد  وجبت  (11

واحلكم ن واوف دق ن وهللا أق ب شهل  وكفى عه شهل ا ، فإن خاوفا وليّ اي، فاألمة ع دئة 
 م  ُحكمهما، وال عه  هلما وال ذمة.
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 اوناس آمنان على أنفسه  وأهاوله  وأوالده  وأمااهل  إىل انقضاء األج ، واوسلح (12
 ماضاعة، واوسب  آمنة واوغائب يف اوف دق ن مث  اوشاه  يف األم . 

 ولحكم ن أن دنزال منزل مااسط ا ع ال  ع ن أه  اوي اق واوشام.  (13
 ال حيض مها فله إال م  أحّبا ع  ل اضر منهما. (14
األج  إىل انقضاء شه  ثمضان، فإن ثأى احلكمان ليجل  احلكامة عّجلها، وإن   (15

 آخ  األج  أخ ّاها.ثأاي أتخريها إىل 
إن مها مل حيُكما مبا يف كااب هللا وسنة نبله إىل انقضاء األج ، فاوف دق ن على أم ه   (16

 األول يف احل ب. 
 وأخري ا: على األّمة عه  هللا وملثاقه يف ه ا األم  إحلاد ا أو ظلم ا أو خلف ا. (17

جهه، وعب  هللا ع  وشه  على ما يف ه ا اوكااب: احلس  واحلس ن اعنا عل  ك م هللا و 
عباس، وعب  هللا ع  جيف  ع  أيب طاوب، واألشيث ع  قلس اوكن ي، واألشرت ع  
احلاثث، وسيل  ع  قلس اهلم اين، واحلص ن واوطفل  اعنا احلاثث ع  عب  املطلب، وأعا 
سيل  ع  ثعلية األنصاثي، وعب  هللا ع  خباب ع  األثت، وسه  ع  حنلف، وأعا عش  ع  

ثي، وعاف ع  احلاثث ع  عب  املطلب، ودزد  ع  عب  هللا األسلم ، وعقبة ع  عم  األنصا
عام  الجهين، وثافع ع  خ دج األنصاثي، وعم و ع  احلمق اخلزاع ، واونيمان ع  عجلن 

ة اونك ي، وماوك ع  كيب اهلم اين، لّ جَ األنصاثي، وحج  ع  ع ي اوكن ي، ودزد  ع  حُ 
 لة.جَ اوك وحج  ع  دزد  وعلبة ع  حُ وثعلية ع  ش حبل  واحلاثث ع  م

وم  أه  اوشام: حبلب ع  مسلمة اوفه ي، وأعا األعاث اوسلم ، وعس  ع  أثطاة اوق ش ، 
ومياودة ع  خ دج اوكن ي، واملخاثق ع  احلاثث اوزعل ي، ومسل  ع  عم و اوسكس ، 

بس ، ومس وق وعب  هللا ع  خاو  ع  اواول ، ومحزة ع  ماوك، وسبلع ع  دزد  ع  أجب  اوي
ع  جبلة اويك ، وعس  ع  دزد  احلمريي، وعب  هللا ع  عام  اوق ش ، وعابة ع  أيب سفلان، 
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وحمم  ع  أيب سفلان، وحمم  ع  عم و ع  اوياص، وعّماث ع  األحاص اوكليب، ومسي ة 
ع  عم و اويايب، واوصباح ع  جلهمة احلمريي، وعب  او مح  ع  ذي اوكلع، ومتامه ع  

 علقمة ع  حك .حايب، و 

 .1كاب دام األثعياء وثلية عش ة وللة عقلت م  صف  سنة سبع ويلي ن

 قصة التحكيم املشهورة وبطالهنا من وجوه: 

إن مجلع ماان قصة اواحكل  ال رمك  أن لقام أمام ميادري اونق  اويلم ، ع  ه  ابطلة م  
 .2ع ة وجاه

 مجلع ط قها ضيلفة: .أ

جه عب  او ايق واوطربي عسن  ثجاوه يقات ع  اوزه ي أقاى ط دق وثدت فله ها ما أخ  
، قال: اوزه ي: فأصبح أه  اوشام فق  نش وا مصاحفه ، ودعاا إىل ما فلها، فهاب  م سل 

ماا احلكم ن، فاخااث أه  اوي اق أاب ماسى األشي ي، واخااث أه  اوي اقل ن، فين  ذوك حكّ 
، فاشرتطا أن د فيا ما احلكمان ُحكّل  ح ن صفّل ن أه  فافّ قأه  اوشام عم و ع  اوياص، 

أهنما جياميان ع ومة ، و )ملسو هيلع هللا ىلص(ثفع اوق آن وخيفضا ما خفض اوق آن وأن خيااثا ألمة حمم  
ن قال: فلما اجامع مل جياميا و وك اجاميا م  اويام املقب  أبذثح إىل أ الجن ل، فإن

لقض  عه م  احلق أن  ا، قال عم و ع  اوياص: اي أاب ماسى، ثأدت أول ماماحلكمان ولكلّ 
لقض  أله  اوافاء عافائه ، وعلى أه  اوغ ث عغ ثه ، قال أعا ماسى: وما ذاك؟ قال: 
أوست ليل  أن مياودة وأه  اوشام ق  وفاا، وق ماا ولماع  او ي واع انه  إايه؟ قال: على، 

ثجل  قال عم و: اكابها فكابها أعا ماسى، قال عم و: اي أاب ماسى، أأنت على أن نّسم  

                                                           

 . 277-7/276؛ واع  كثري، اوب ادة واونهادة، 199-196؛ ودُنظ : او دناثي، األخباث اوطاال، ص537سلاسلة صاوااثق او1  
 . 404، ص  ه1410 ،1ط اوياصمة، داث او ايض، اوطربي، اتثدخ يف حمنف أيب م وايت اوسلح ، إع اهل  حيىي2  
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وإال فل   ،دل  أم  ه ه األمة؟ فسّمه يل، فإن أق ث على أن أاتعيك فلك علّ  أن أاتعيك
حىت  فل  دربحا جملسا   ،أمس  وك مياودة ع  أيب سفلانعللك أن لااعيين قال أعا ماسى: 

عم و كمث  او ي قال هللا  اساّبا ث خ جا إىل اوناس، فقال أعا ماسى: إين وج ت مث 
َهاَوا﴿: لياىل ن   َناُه آاَيللَنا فَانَسَلَخ مل  .[175]األعراف: ﴾ل ُ  َعَلل هل   نَ َبأَ او  لي آلَ ل  

مث  أيب ماسى كمث  او ي فلما سكت أعا ماسى، لكل  عم و، فقال: أدها اوناس وج ت 
ُلاا اوا  ا ثَاَة ُث  ملَ  حَي ملُلاَها َكَمَث ل ﴿: لياىل قال هللا َفاث ا احل ل َمَثُ  او  لدَ  محُّل  ﴾َماثل حَي ملُ  َأس 

 .[5اجلمعة:]

، واوزه ي مل د ثك احلادية 1وكاب ك  واح  منهما مثله او ي ض ب وصاحبه م  األمصاث
. كما ق ّث اويلماء، وهناك ط دق 2فه  م سلة، وم اسلله كأدثاج او ايح ال لقام هبا حجة

يب عك  ع  أيب سربة قال أخ ى أخ جها اع  عساك  عسن ه إىل اوزه ي، وه  م سلة وفلها أ
 ، ويف سن ه أدض ا اوااق ي وها مرتوك، وه ا نصها:3عنه اإلمام أمح : كان دضع احل دث

"ثفع أه  اوشام املصاحف وقاواا: ن عاك  إىل كااب هللا واحلك  مبا فله، وكان ذوك مكل ة 
أذثح،  م  عم و ع  اوياص، فاصطلحاا وكاباا علنه  كاااب  على أن داافقاا ثأس احلال

ماا حكم ن دنظ ون يف أماث اوناس فريضاا حبكمها، فحّك  عل  أاب ماسى األشي ي وحكّ 
  مياودة عم و ع  اوياص ولفّ ق اوناس، ف جع عل  إىل اوكافة، وابالخالف واو غ  وحكّ 

واخالف علله أصحاعه، فخ ج علله اخلااثج م  أصحاعه مم  كان ميه، وأنك وا حتكلمه 
ال هلل، وثجع مياودة ابألوفة واجاماع اوكلمة علله، ووايف احلكمان عي  وقاواا: ال حك  إ

احلال أبذثح يف شيبان سنة مثان ويلي ن واجامع اوناس إولهما وكان علنهما اجاميا علله يف 

                                                           

 . 558أيب طاوب، ص. وانظ : م وايت اتثدخ اوطربي نقل  ع  عل  ع  5/463املصنف 1  
 . 1/246. وانظ : اع  أيب حامت ، الج ح واواي د ، امل جع اوساعق ، 3أيب حامت، امل اسل ، ص2  
 . 406. وانظ : م وايت اتثدخ اوطربي، ص2/27هت دب وهت دب، 3  
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فاف ق احلكمان وم  كان اجامع  ،اوسّ  خاوفه عم و ع  اوياص فخلع عللا وأق  مياودة
 .1ودة يف ذي اوقي ة سنة مثان ويلي ن"إولهما، وابدع أه  اوشام ميا

 مااهنا مضط عة وأسانل ها ضيلفة: .ب

وأما ط ق عين خمنف فه  ميلاوة عه، فاألول: ها أعا خمنف واط ع  حيىي، ضيلف ولس 
يف او فض، وأما اوثاين: قال فله اع  سي  كان ضيلف ا، وقال  ، وأخباثي اتوف غالر 2عثقة

، وقال 4وقال عثمان او ثام  ضيلف ،3ان دضيفهاوقط اوبخاثي: وأعا حامت كان حيىي
 . 5اونسائ  ضيلف

ه ه ط ق قصة اواحكل  املشهاثة، واملناظ ة ع ن أيب ماسى وعم و ع  اوياص املزعامة، 
أفمبث  ه ا لقام حجة، أو ديال على مث  ذوك يف اتثدخ اوصحاعة اوك ام، وعه  اخللفاء 

 ؛يف ه ه او واايت إال االضط اب يف مااهنا ؛ ووا مل دك ؟او اش د  وعص  اوق وة واألساة
 . 6فكلف إذا أضلف إىل ذوك ضيف أسانل ها ،وكفاها ضيفا  

 :وردت رواايت تنقض تلك الرواايت متاًما 

ذوك فلما أخ جه اوبخاثي يف اتثخيه خماص  ا عسن  ثجاوه يقات، وأخ جه اع  عساك  
، ع  احلص ن ع  املن ث: أن مياودة أثسله إىل  عم و ع  اوياص فقال وه: إنه علغين ع  ميلاال 

ى فله، كلف عم و عيض ما أك ه، فأله فأسأوه ع  األم  او ي اجامع عم و وأعا ماس
ياما فله؟ قال: ق  قال اوناس وقاواا، ال وهللا ما كان ما قاواا، ووك  ملا اجاميت أان وأعا صن

                                                           

 . 16/53 ،اع  عساك ، اتثدخ دمشق1  
 . 2/223 ،حتقلق مااقف اوصحاعة2  
 . 9/138. وانظ : احل ج واواي د ، 4/2/267 ، امل جع اوساعق،اوبخاثي، اوااثدخ اوكبري3  
 . 2/223. وانظ : حتقلق مااقف اوصحاعة، 238او ثام ، اوااثدخ ، ص4  
 . 253اوضيفاء واملرتوكان، ص5  
 . 408م وايت أيب خمنف يف اتثدخ اوطربي، ص6  
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 )ملسو هيلع هللا ىلص(و ي لايف ثسال هللا ماسى قلت وه: ما ل ى يف ه ا األم ؟ قال: أثى أنه يف اونف  ا
، قال: فقلت: أد  جتيلين م  ه ا األم  أان ومياودة؟ قال: إن دساي ن عكما وها عنه  ثاضر 

 .1ففلكما ميانة وأن دساغين عنكما فطاملا اساغىن األم  عنكما

وق  ثوى أعا ماسى ع  لاثّع عم و وحماسباه ونفسه، ول ّك ه سرية أيب عك  وعم ، وخافه 
وهللا وئ  كان أعا عك  قال أعا ماسى: قال يل عم و ع  اوياص:  .ي مهام  األح اث ع

، ووهللا ما كاان ثأدهما ونقص وأخطأ ُغبّنا وق  ش ء، منه هلما حي ُّ  وهاه ا املال  اوعم  ل ك
 .2مغبان ن وال خمطئ ن وال انقص  او أي، ووهللا ما جاءان اواه  واوضيف إال م  قبلنا

 ق ابخلالفة:معاوية يرى أن علًيا أح 

إن مياودة كان دق  عفض  عل  ثض  هللا علله، وأنه أحق ابخللفة منه، فل  دنزعه اخللّفة وال 
. وع  أيب 3طلبها ونفسه يف حلاة عل ، فق  أخ ج حيىي ع  سللمان الجحف  عسن  جل 

ألعل   مسل  اخلاالين: أنه قال ملياودة: أنت لنايع عللا يف اخللفة وأنت مثله؟ قال: ال وإين
أنه أفض  مين وأحق ابألم ، ووك  ووك أوسا  ليلمان أن عثمان قُا  مظلام ا، وأان اع  
عمه وووله أطلب ع مه فألاا عللا فقاواا وه د فع ونا قالة عثمان وأسل  وه، فألاا عللا فكلماه 

 . فه ا ها أص  اونزاع ع ن عل  ومياودة ثض  هللا عنهما، فاواحكل  م 4فل  د فيه  إوله
 .5أج  ح  ه ا اوقضلة املانايع عللها الخالاث خللفة أو عزوه

                                                           

 . 5/398اوبخاثي، اوااثدخ اوكبري، امل جع اوساعق، 1  
 . 180-178ص. ص ،يب، اويااص  م  اوقااص اع  اوي  2  
 . 13/86 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 3  
 . 3/140او هيب، سري أعلم اونبلء، 4  
 . 409م وايت أيب خمنف يف اتثدخ اوطربي، ص5  
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 الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنة: 

حاوة املسلم ن مضط عة مع وجاد خللفة هل ، فكلف لناظ  حاواه  مع عزل اخلللفة؟ ال  إنّ 
 ،أن األحاال سازداد ساء ا واوصحاعة اوك ام أح ق وأعق  م  أن دق ماا على ه ا شك  

 .1او أي عقل  ونقل   لنطوهل ا داضح ع

 حقيقة قرار التحكيم: 

ه إىل األمة أو إىل أه  اوشاثى، يف أن أم  اخللف او ي ثأى احلكمان ثد   ولس مما شك  
ولخلفة  ولس إال أم  اخللف ع ن عل  ومياودة حال قالة عثمان، ومل دك  مياودة م علا  

وإمنا كان مماني ا ع  علياه، وع  لنفل  أوام ه يف  ،اعق اوال منك  ا حق علّ  فلها عما لق ث س
ا م  طاعة اوناس وه  اوشام حلث كان ماغلب ا عللها حبك  اوااقع ال حبك  اوقانان، مسافل  

 .2عي  أن عق  واول ا فلها يهاء عش د  سنة

 مكان انعقاد االجتماع: 

مل  اه، إذ37يف ثمضان عام  - كما جاء يف اوايلقة  - كان املاع  احمل د الجاماع احلكم ن
حت ث عاائق يف ماضع وسلط ع ن اوي اق واوشام، وه ا املاضع املخااث ها دومة الجن ل 

، وأذثح يف ثواايت أخ ى أق  منها ماياقلة، ووي  وق ب املكانل ن 3حسب عيض او واايت
م  ودقال أبذثح وه   ،4يف عيضهما أي  يف اخالف او واايت، إذ دقال خللفة ع  خلاط

 .5االجاماع يف املاع  احمل د ع ون عاائق دومة الجن ل ق دب، وق  مت  

                                                           

 . 561عل  ع  أيب طاوب، صعل  اوصليب، 1  
 . 20/134 ،حتقلق مااقف اوصحاعة يف اوفانة2  
 ل: غ ب م دنة الجاف يف مشال الجزد ة اوي علة. دومة الجن 3  
 . 192، 191ص. ص ،اتثدخ خللفة4  
 . 267عب  احلمل ، خلفة عل  ع  أيب طاوب، ص5  
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"ُدوَمة الجن ل"... واناهت دسمى دقال او كااث حمم  سلل  اويّاا: اجامع احلكمان يف مكان
 )ملسو هيلع هللا ىلص(امل اوالت إىل ثأي س د  ها إحاوة ه ا اونزاع عشقله إىل اونف  او د  لايف ثسال هللا 

قصة مك وعة ال لصح ع  مناقشة  - ق رمها وح دثها -كاب اوااثدخويف  ، 1وها ثاضر عنه 
ع ن اوصحاعل ّن الجللل ن فل دنبغ  اواقاف عن ها، ع  قال  تفلها إساءة أدب وقي ،وج ال

، وإمنا ها ش ء ح فٌ  ما ج ى منه قطّ  ،عك  ع  اوي يب: ه ا كله ك ب ص احاوقاض  أعا 
 .  2فاااثيه أه  اجملانة والجهاثة مبياص  هللا واوب ع اكملبا عة ووضياه اوااثخيلة ولملاخرتعاه ا

اا إن ثض  هللا عنه وقاو اثثت اثئ ة قس  كبري م  جن  عل ّ وعن ما أعل  احلكمان ق اثمها 
  ؛وأخ وا يف مهامجة عل ّ  ،وإن احلكم ن مل دؤداي املطلاب منهما ،ه ا اوق اث ال حيس  اونزاع

نه حّك  يف دد  هللا أن دقبله وثماه أب - يف يعمه  -ومل دك  وه  ،  اواحكل بل ألنه قَ 
ويف مقاعلة هؤالء املياثض ن ويل  ثض  هللا عنه عقلت طائفة  ،وأن ه ا ال جياي ،او جال

 .3أخ ى كبرية م  جلشه ميه مطلية ألم ه، حىت قال قائله  يف أعناقنا علية ج د ة وك

 عمر بن عبد العزيز والقتال بني الصحابة:  .10

  ع  عب  اويزدز ع  اوقاال او ي حص  ع ن اوصحاعة فقال: للك دماء طه  هللا ئ  عمسُ 
مث  اويلان ودواء اويلان  )ملسو هيلع هللا ىلص(د ي منها، أفل أطه  منها وساين؟ مث  أصحاب ثسال هللا 

ه ا حس   لياىل:.قال: اوبلهق  ميلق ا على قال عم  ع  عب  اويزدز ثمحه هللا 4ل ك، مسها
  .5ا ال دينله ها اوصاابمجل ، ألن سكات او ج  عم

                                                           

 . 418ص ،اع  اوي يب، اويااص  م  اوقااص 1  
 . 418ص ،امل جع اوساعق نفسه 2 

. وانظ : حمم  سلل  اوياا، امل اثس 3/134 ، ه1408 1ط ،اوي يب اورتاث إحلاء داث عريوت، اوااثدخ، يف اوكام  األيري، اع 3  
 . 24اوفك دة اإلسلملة، ص

 . 69، صم2000/ه1421 ،1ط ولرتاث، األيه دة املكابة اوقاه ة، ،عه الجه  جياي وال اعاقاده جيب فلما اإلنصافاوباقلين، 4  
 . 136ص ،اوبلهق ، مناقب اوشافي 5  
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 هت اتريخ الصحابة: ًسا: كتب شوي خام

هت اتثدح اوصحاعة ودوثه  يف اّ ش يف كابوفقهائها اإلابضلة  واساقى عيض علماء اقا ى
 :ك اوكابلوأه  ل ،ابألمةاويت مّ ت  م اح  األيمات 

 املنسوب أليب قتيبة: "اإلمامة والسياسةكتاب " .1

 وث اإلسلم "اإلمامة واوسلاسة" املنساب الع  قالبة، م  اوكاب اويت شاهت اتثدخ ص
ووق  ساق او كااث عب  هللا عسللت يف كااعه "اإلمامة واوسلاسة يف ملزان اواحقلق اويلم " 
جمماعة م  األدوة دربه  على أن اوكااب امل كاث منساب إىل اإلمام اع  قالبة ك اب  ويوث ا ، 

 وم  ه ه األدوة:

 عى "اإلمامة مل د ك  واح  منه  أنه أوف كاااب  يف اوااثدخ دُ ،ع  قالبةإن او د  ل مجاا ال -
 وال ني ف م  مؤوفاله اوااثخيلة إال كااب "املياثف". ،واوسلاسة"

إن املاصفح ولكااب دشي  أن اع  قالبة أقام يف دمشق واملغ ب، يف ح ن أنه مل خي ج م   -
 عغ اد إال إىل اوناث.

سة" خيالف متام ا ع  منهج مؤوف "اإلمامة واوسلا لهاث علإن املنهج واألسلاب او ي س -
منهج اع  قالبة أن دق م ملؤوفاله مبق مات  م يف كابه اويت ع ن أد دنا، ف وأسلاعه اع  قالبة
وعلى خلف ذوك دسري صاحب "اإلمامة  ، فلها منهجه واوغ ض م  مؤوفهب ّن طادلة لُ 

ا ال لزد  على  يف  يلية أسط ، ه ا إىل جانب االخالفواوسلاسة"، فمق ماه فقرية ج  
 يه ه يف مؤوفات اع  قالبة.ناألسلاب، ومث  ه ا اونهج مل 

د وي مؤوف اوكااب ع  أيب وللى عشك  دشي  ابوالق  عنه، وع  أيب وللى ه ا ها  -
ه، واملي وف أن 148قاض  اوكافة، لاَف سنة  اوفقله ،حمم  ع  عب  او مح  ع  أيب وللى

 ه؛ أي عي  وفاة اع  أيب وللى خبمسة وسا ن عام ا. 213او  إال سنة اع  قالبة مل د



 

239

إن او واة واوشلاخ او د  د وي عنه  اع  قالبة عادة يف كابه مل د د ذك ه  يف أي ماضع  -
 م  مااضلع اوكااب.

فكثري ا ما جي ء فله: ذك وا ع  عيض  ،إن قسم ا كبري ا م  ثواايله جاءت عصلغة اوام دض -
 وا ع  حمم  ع  سللمان ع  مشادخ أه  مص ، وح ينا مشادخ أه  املص د ن، وذك

املغ ب، وذك وا ع  عيض املشلخة، وح ينا املشلخة أو مث  ه ه اورتاكلب، عيل ة ك  
 .قالبة، ومل ل د يف كااب م  كابه اوبي  ع  أسلاب اع 

مل د خ  إن مؤوف "اإلمامة واوسلاسة" د وي ع  اين ن م  كباث علماء مص ، واع  قالبة   -
 .1ع  ه د  اويامل ن ال أخ مص  و 

اع  قالبة حيا  منزوة عاولة و ى اويلماء، فها عن ه  م  أه  اوسنة، ويقة يف علمه  -
وددنه، دقال اوّسلف : كان اع  قالبة م  اوثقات وأه  اوسنة. ودقال اع  حزم: كان يقة 

لملة: "وإن اع  قالبة ولبيه يف ذوك اخلطلب اوبغ ادي. ودقال عنه اع  ل ،يف ددنه وعلمه
 . 2  وإسحاق واملناص د  مل اهب اوسنة املشهاثة"م  املناسب ن إىل أمح

وثج  ه ه منزواه و ى ثجال اويل  احملقق ن، ه  م  امليقال أن دكان مؤوف كااب"اإلمامة 
 .3وافرتى علله  ما ولس فله ا  هتم ه حقائق اوااثدخ وأوصق ابوصحاعةواوسلاسة" او ي شاّ 

وعي  ق اءيت وكااب اإلمامة  :ل  نفلع اويللاين يف كااعه"عقل ة اإلمام اع  قالبة"ع دقال
مامة واوسلاسة" ثافض  خبلث أثاد واوسلاسة، ق اءة فاحصة ل ّجح عن ي أن مؤوف "اإل

نظ  ا وكث هتا، ونظ  ا وكانه مي وف ا عن  اوناس ابناصاثه  ؛دماج ه ا اوكااب يف كاب اع  قالبةإ
  .4وق  دكان م  ثافضة املغ ب، فإن اع  قالبة وه مسية حسنة يف املغ بأله  احل دث، 

                                                           

 . 90، ص م1991/ه1412 ،1ط اوص دق، مكابة اوسياددة، قالبة، اع  اإلمام عقل ة اويللاين، عل 1  
 . 2/144. حتقلق مااقف اوصحاعة، 3/357،  م1912 اويثمانلة املياثف دائ ة ، آابد حل ث امللزان، وسان ،اويسقلين حج  اع  2  
 . 2/144حتقلق مااقف اوصحاعة، 3  
 . 17/391 ،اع  للملة، اوفااوي4  



 

240

 ومما د ّجح أن مؤوف " اإلمامة واوسلاسة" م  اوشلية او وافض ما دل :

أن مؤوف "اإلمامة واوسلاسة" ذك  على وسان علّ  ثض  هللا عنه: أنه قال ولمهاج د :  (1
وعق  علاه إىل م  يف اوي ب ع  داثه ال خت جاا سلطان حم ،هللا هللا اي ميش  املهاج د 

اي ميش  املهاج د  فا هللا  ،يف اوناس وحقه هدوثك  وعق  علالك ، وال ل افياا أهله مقام
ونح  أحق اوناس عه ألاّن أه  اوبلت وحن  أحق هب ا األم  منك ... وهللا إنه وفلنا، فل 

ة وثايلة أله  اوبلت إالّ وال أح  د ى أن اخللف ،1لابياا اهل ى فاضلاا ع  سبل  هللا
 اوشلية.

ق ح ا  صلى هللا علله وسل إن مؤوف "اإلمامة واوسلاسة" ق ح يف صحاعة ثسال هللا  (2
 أن وسي  ع  أيب وقاص حسادا ، وذك  ،عظلم ا، فصّاث اع  عم  ثض  هللا عنه جباان  

 ، وإنرباولهادي خبل ألنه قا  م حبا ؛عل  ع  أيب طاوب حمم  ع  مسلمة غضب على
م  ثض  هللا عنه  واوق ح يف اوصحاعة  .2عائشة ثض  هللا عنها أم ت عقا  عثمان

اخلااثج ال دق حان يف عمام  إال أنّ  ،أظه  خصائص اوشلية وإن شاثكه  اخلااثج
 .3اوصحاعة

 إن مؤوف "اإلمامة واوسلاسة" كاب ع  خلفة اخللفاء اوثلية أيب عك  وعم  وعثمان (3
د  صفحة فقط، وكاب ع  اوفانة اويت وقيت ع ن اوصحاعة مخسا  وعش   ثض  هللا عنه 

د اوصحائف عااثدخ ف وساّ مئيت صفحة، فقام املؤوف ابخاصاث اوااثدخ اوناصع املش ّ 
نياذ ابهلل م  اوضلل  ،مل دثبت منه إال اوقلل ، وه ه م  أخلق اوشلية امليهادة يائف

 . 4واخل الن

                                                           

 . 1/12 ،م1960، اوقاه ة احلليب، مؤسسة واوسلاسة، إلمامةا قالبة، اع 1  
 . 1/12امل جع اوساعق، 2  
 . 91عل  اويللاين، عقل ة اإلمام اع  قالبة، ص3  
 . 572عل  ع  أيب طاوب، صعل  اوصليب، 4  
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  :"هنج البالغة"كتاب  .2

"هنج اوبلغة"، فه ا اوكااب كااب  :مت يف لشاده اتثدخ اوصحاعةهأسم  اوكاب اويت 
ع عي  أمري املؤمن ن عثلية ق ون ونصف عل سن ، وق  فق  مجُ  ،مطيان يف سن ه ومانه

نسبت اوشلية أتولف هنج اوبلغة إىل اوش دف او اض ، وها غري مقبال عن  احمل ي ن وا 
 -  دسن  كما في  يف اونهج؟ وأما املاه أسن ، خصاصا  فلما داافق ع عاه، فكلف إذا مل

 ، فق  حت ث اويلماء فله فقاواا:1عاضع، فها أخاه عل  - عن  احمل ي ن

 ذك  اع  خلكان يف ل مجة اوش دف او ض  "وق  اخالف اوناس يف كااب هنج اوبلغة" (1
أخله  ه؟ أم مجعُ يُ اجملماع م  كلم اإلمام عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه، ه  مجَ 

وق  قل  إنه ولس م  كلم عل ، وإمنا او ي مجيه ونسبه إوله ها او ي وضيه  و ض ؟ا
 .2وهللا أعل 

قال اإلمام او هيب: م  طاوَع "هنج اوبلغة"، جزم أبنه مك وب، على أمري املؤمن ن  (2
علّ  ثض  هللا عنه، ففله اوسّب اوصُّ اح، واحلظ على اوسل د  أعا عك  وعم  ثض  هللا 

م  اواناقض واألشلاء او كلكة واويباثات اويت م  وه مي فة عنفس اوق دشل ن  عنهما، وفله
 .3جزم أبّن أكث ه ابط " ؛اوصحاعة وعنفس غريه  ممّ  عي ه  م  املاأخ د 

اع  حج  اهت  اوش دف او ض  عاضيه، ودقال: "وم  طاويه جزم أبنه مك وب على  (3
كننا للخلص أهّ  ما الحظه اوق امى وعلى ه ا، رم .4أمري املؤمن ن علّ : وأكث ه ابط "

 واحمل يان على هنج اوبلغة واواشكلك عصحة نسبه وإلمام عل ، مبا دل :
 مانا  وثوادة وسن ا . -إىل صاحبه -واايلقلة اويت ليّزي نسبة اوكلمخلّاه م  األسانل  ا -

                                                           

 . 53، ص م1995 اونفائس، داث عريوت، او اش د ، وخلفة اونباة عه  يف اإلسلم  األدب مي وف، دفان1  
 . 3/124 ، م1972، صادث داث عريوت، اوزمان، وأعناء األعلان وفلات خلكان، اع 2  
 . 3/124 م1963 - ه  1382 ،1ط وبنان، عريوت، ولطباعة، املي فة داث او جال، نق  يف االعا ال ملزانمشس او د  او هيب، 3  
 . 4/223 ،امللزان وسان ،اع  حج  اويسقلين4  
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ص  كث ة اخلطب وطاهلا، ألن ه ه اوكث ة وه ا اواطاد  ممّا ديا ث حفظه وضبطه م  ع -
 .1اوا ود 

ي د  م  األقاال واخلطب يف مصادث ويلقة منساعة وغري علّ  ثض  هللا عنه اوثص   -
 وصاحب اونهج دثباها وه.

 ،اشامال ه ا اوكااب على أقاال لاناول اخللفاء او اش د  قبله مبا ال دللق عه وال هب  -
     ملي وفة عوم  أمثلة ذوك ما جاء يف خطباه ا .ولنايف ما ُع ف عنه م  لاقريه هل 

ما ُشه  عنه م   ثغ  ،"اوشقشقلة" اويت دظه  فلها ح صه اوش د  على اخللفة
 اواقشف واوزه 

شلاع اوسجع فله، إذ ثأى ع د م  األدابء أن ه ه اوكث ة ال لافق مع اوبي  ع   -
اي الجمل  فثض  هللا عنه، مع أن اوسجع اوي اواكلف او ي ُع ف عه عص  اإلمام عل ّ 

  ا  ع  ثوحه ومبناه.مل دك  عيل
اوكلم املنّمق او ي لظه  فله اوصناعة األدعلة اويت َوش   اويص  اويباس  ويخ فاه ما  -

 جن  يف وصف اوطاووس واخلفاش واونح  واونم  واوزثع واوسحاب وأمثاهلا.
اوصلغ اوفلسفلة واملقاالت اوكلملة اويت وثدت يف يناايه، واويت مل لي ف عن  املسلم ن  -

اوق ن اوثاوث اهلج ي، ح ن لُ مجت اوكاب اولااننلة واوفاثسلة واهلن دة، وه  إال يف 
  .2أشبه ما لكان عكلم املناطقة، واملاكلم ن منه عكلم اوصحاعة واو اش د 

إن ه ا اوكااب جيب احل ث منه يف احل دث ع  اوصحاعة، وما وقع علنه  وع ن وابواايل، ف
لى اوكااب واوسنة، فل مانع م  االسائناس هبا، وما أمري املؤمن ن علّ ، ولي ض نصاصه ع

  .3خاوف فل دلفت إوله

                                                           

 . 575، ص ع  أيب طاوب اوصليّب، عل  1  
 . 55-54ص، ص. او اش د  وخلفة اونباة عه  يف اإلسلم  األدب مي وف، اندف2  
 . 575عل  اوصليّب، عل  ع  أيب طاوب، ص3  
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 لألصفهاين: "األغاين"كتاب  .3

كااب أدب ومس  وغناء، وولس م جي ا اتثخيل ا، أو كااب ،" األغاين" أليب اوف ج كااب   ّ يدُ  
سكت ىن ذوك أن دُ عل  وفقه، ووه طن ن وثن ن يف آذان أصحاب األدب واوااثدخ، فللس مي

واوك ب اوفاضح واوطي  آبل اوبلت اوك ام  دعاءات اوشياعلة، واو سّ اعما وثد فله م  
 واوصحاعة ثضاان هللا علله .

وق  قام اوشاع  اوي اق  وول  األعظم  عاأولف كااعه اوقل  او ي مسّاه "اوسلف اولماين يف 
ع  الج ، وُلملز اهلزل سا ع  -ا  خري جزاه هللا  -صفهاين صاحب األغاين". فق  مشّ  حن  األ

م  الج ، واوّس  م  اوشه ، ودكشف ما احاااه اوكااب م  األكاذدب ودسائس اوشياعلة 
 واحلاق د ، وه  لغل  يف اوص وث، كغل  اوق وث. 

على أقاال األصفهاين فلما مجيه م  أخباث وحكاايت مك وعة وغري مايقة،  وأخ  د دُّ 
ه سلاكه ، كما لناول مزاع   ح سريهت ، ولشاّ لس ء إىل آل اوبلت اونباي اوش دف، وجت

األصفهاين جتاه مياودة ع  أيب سفلان واخللفاء او اش د  األماد ن مبا ها مك وب وم ساس 
علله  م  او واايت، ولناول األسااذ اوك مي واوشاع  اوق د  وول  األعظم  يف كااعه اوقل  

 ،يف اويقل ة اإلسلملة واو د  اإلسلم  ها اوكااب واويت لطي ناحلكاايت املاف قة اويت لضم
 وغريها م  األابطل . ،ولفض  الجاهللة على اإلسلم

 ووق  حت ث اويلماء فله ق رم ا فقاواا:

اخلطلب اوبغ ادي: "كان أعا اوف ج األصفهاين أك ب اوناس، كان دشرتي شلئ ا كثري ا  -
 . 1م  اوصحف، ث لكان ك  ثواايله منها"

                                                           

 . 11/398،  م2001 ،1ط اإلسلم ، اوغ ب داثعريوت،  عغ اد، اتثدخ اوبغ ادي، اخلطلب1  
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ومثله ال دايق ع واداه، دصحح يف كابه مبا داجب علله اوفسق، ودهّان . .اع  الجايي: ". -
ك  قبلح   ىنفسه، وم  أتم  كااب األغاين ثأ وثمبا حكى ذوك على ،ش ب اخلم 

 .1"ومنك 
او هيب: ثأدت شلخنا لقّ  او د  ع  للملة دضّيفه، وداهمه يف نقله،  او د  مشس -

 .2ودساهال ما أييت عه"

 : "اتريخ اليعقويبكتاب " .4

يقاب، إسحاق ع  جيف  ع  وهب ع  واضح اويباس  دها أمح  ع  أيب مؤوف اوكااب 
م  أه  عغ اد، مؤثخ شلي  إمام  كان ديم  يف كااعة او واود  يف او ووة اويباسلة، 
ومي وف ابوكالب اويباس . وق  ع ض اوليقايب اتثدخ او ووة اإلسلملة م  وجهة نظ  

ع  أيب طاوب وأعنائه حسب لسلس   ف ابخللفة إال ويل ّ اوشلية اإلماملة، فها ال ديرت 
، عن ما أثخ خللفة أيب عك  وعم  وعثمان، مل ابواص ّ  األئمة عن  اوشلية، ودسّم  عل ّ 

ث مل درتك واح  ا منه  دون أن  ،لفة، وإمنا قال لاىل األم  فلنُدضلف علله  وقب اخل
، 3عائشة ثض  هللا عنها أخباثا  سلئةدطي  فله، وك وك كباث اوصحاعة، فق  ذك  ع  

كما ع ض .  6، ومياودة ع  أيب سفلان5، وعم و ع  اوياص4وك وك ع  خاو  ع  اواول 
ع   ادعى فله أنه ق  حصلت مؤام ة على سلب اخللفة م  عل ّ  ا  خرب اوسقلفة ع ض ا مشلن

 .7أيب طاوب او ي ها اواص  يف نظ ه
                                                           

 . 41- 7/40، م1992 ،1ط ، اويلملة اوكاب داث عريوت، واألم ، امللاك اتثدخ يف املناظ اع  الجايي، 1  
 . 3/123 ،مشس او د  او هيب، ملزان االعا ال2  
 . 183، 2/180اوليقايب، اتثدخ اوليقايب، امل جع اوساعق، 3  
 .2/131امل جع اوساعق، 4  
 .2/222امل جع نفسه، 5  
 .238، 2/232امل جع نفسه، 6  
 .126، 2/123امل جع نفسه، 7  
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ه  ط دقة قامه م  أه  اواشلع واو فض، وه  إما ط دقاه يف سلاق االهتامات اوباطلة و 
ه، ، واإلضافة علله أو ع ضه يف غري سلاقه وحمل2أو اوازد  يف اخلري ،1اخالف اخلري ابوكللة

أنه عن ما ذك  اخللفاء األماد ن وصفه  ابمللاك، وعن ما  حىت دنح ف مكانه. وم  امللحظ
ف دوواه  يف كااعه اوبل ان ابس  او ووة كما وص،  3ذك  خلفاء عين اويباس وصفه  ابخللفاء

 ه وثاء شياث اواقلة.املباثكة مما ديكس نفاقه، ولسرتّ 

"اوااثدخ اإلسلم "، وها م جع  هث  االحن اف واواشاده احلاص  يف كااعرمُ وه ا اوكااب 
 اوااثدخ اإلسلم  وسرية ثجاوه، مع أنه اليف وكثري م  املساش ق ن واملساغ ع ن او د  طيناا 

قلمة وه م  اوناحلة اويلملة، حلث دغلب على اوقس  األول منه اوقصص واألساطري 
واخل افات، ويف اوقس  اوثاين كاب م  ياودة نظ  حزعلة، كما أنه دفاق  م  اوناحلة املنهجلة 

 . 4ألعسط قااع  اواايلق اويلم 

 : للمسعودي "مروج الذهبكتاب " .5

 ع  عل  املسيادي، م  وو  عب  هللا ع  ها أعا احلس  عل  ع  احلس نمؤوف اوكااب 
علله أبن املسيادي  ، ووك  دُ دّ 5مسياد ثض  هللا عنه، وقل  إنه كان ثجل  م  أه  املغ ب

، فها قص  علد 6ص ح عنفسه أنه م  أه  اوي اق، وأنه اناق  إىل دايث مص  ولسك  فلها
 .7 مشكلة فلهااملغ ب ع ال  م  املش ق، فمص  م  علد املغ ب اإلسلم  فل

                                                           

 .431ص م1986/ ه1406 ،1ط طلبة، داث او ايض، اإلسلم ، اوااثدخ كااعة  منهج اوسُّلم ، اويللاين صام  حمم 1  
 . 431امل جع اوساعق، 2  
 . 576، نقل  ع  عل  ع  أيب طاوب، ص ه 1422 ،1ط عريوت، اويلملة، اوكاب داث اوبل ان، اوليقايب،3  
 .432منهج كااعة اوااثدخ اإلسلم  ص ، اوسُّلم اويللاين صام  حمم 4  
 . 171م. ، ص1997 -ه  1417، 2وبنان، ط -عريوت  ،اع  اون مي، اوفه ست، لح: إع اهل  ثمضان، داث املي فة5  
 . 93-13/91 ، م1993 ،1ط اإلسلم ، اوغ ب داث عريوت، ،األددب مي فة إىل األثدب إثشاد األدابء ميج ايقات احلماي، 6  
 . 44ص ،م1986/ ه1407 1ط اوااثدخ، كااعة  يف املسيادي منهج اوسادكت، امل د  هللا عب  ع  نسللما7  
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فاملسيادي ثج  شلي ، فق  قال فله اع  حج : كابه طافحة أبنه شليل ا ميازول ا. وق  ذك  
، ث أشاث إىل )ملسو هيلع هللا ىلص(أن اواصلة جاثدة م  عه  آدم لنق  م  ق ن إىل ق ن حىت ثساونا 

ن ا فق م ثأي اوشلية األماملة او د  دقاو ،واالخالاث اخالف اوناس عي  ذوك يف اونصّ 
  .1ابونصّ 

 او هب م وج وق  أوىل األح اث املايلقة عيل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه يف كااعه"
يف اوكااب امل كاث،  )ملسو هيلع هللا ىلص(" اهامام ا كبري ا أكث  م  اهامامه حبلاة او سال الجاه  وميادن

 فها عم  على لشاده اتثدخ ص ث اإلسلم ع ون حلاء وال خج . 

واويت كان هلا أي  يف كااابت عيض  ، ث منهاحنا، ه ه عيض اوكاب اوق رمة اويت إذ  
 أمثال: املياص د ،

واويقاد يف عبق ايله، فق  لاثطا  ،"اوفانة اوكربى" و"عل  وعناه" كااعله:طه حس ن يف   -
 اوفه  اوصاابحيمل  هت  عللها، وابواايليف او واايت املاضاعة واوضيلفة، وقامت حتللل

 ثض  هللا عنه .ووقياا يف أخطاء شنلية يف حق اوصحاعة 
عب  اواهاب اونجاث يف كااعه"اخللفاء او اش د "، حلث نق  نصاص ا م  ثواايت اوشلية  -

  .م  كااب"اإلمامة واوسلاسة"
ع اهل  حس  يف كااعه "عم و ع  اوياص"، حلث قّ ث م  خلل او واايت إحس   -

ء م   خ  يف ش اوشليلة املاضاعلة أبن عم و ع  اوياص ثج  مصاحل ومطامع وال د
 .2فله مصلحة ومنفية وه يف او نلا ىاألماث إال إذا ثأ

وغري ذوك م  اوباحث ن او د  ساثوا على نفس املناال، ف خلاا يف األنفاق املظلمة عسبب 
 عي ه  ع  منهج اوي ل واإلنصاف واويل  او اسخ، وعلام الج ح واواي د  يف عل  او وادة.

                                                           

 . 44م وج او هب وميادن الجاه ، ص املسيادي، 1  
 . 207، 206اتثدخ عم و ع  اوياص، ص. صحس  إع اهل ، 2  
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 االستشراق والتاريخ اإلسالمي:  -

سااء كانت   -م خ عل  حيىي ميم ، أبن املساش ق ن، عن ما دكابان ع  اإلسلد ى اوشل
أو ع  األمة اإلسلملة مجي ا، كأمة أو ع  ف قه م  ف قه  كف قة أو  - كااابهت  عنه ك د 

ومهما كاناا خملص ن ولبحث  ،هل  أساولبه  ودوافيه  أو م امله  اوظاه ة واخلفلة ؛م هب
أش  إخلص ا  - يف احلقلقة - نسانلة يف ه ه املااضلع، فإهن اإلاويلم ، وخل مة اوثقافة 

وه  ال دنسان مطلق ا أن  ،ول وافع احلقلقلة اويت دفياه  إىل اوكااعة ع  اإلسلم واملسلم ن
اثي او ي ضللبل ن، وأهن  رمثلان اورتفع احلأقلمه  جيب أن لا  ما عجزت عنه سلاف اوص

يف دام  -اويت خضيت  ،شياب اوغ ب على شياب اوش قدياق ونه وإلغ دق واو ومان أي و
حلضاثهت  وعسك داه ، ود ون أن ذوك اوافاق واواحك  جيب أن دسام   - م  األايم

ماقف اوقلادة  - يف عص ه -أبد ده  وأد ي أعنائه  وأد ي أحفاده ، وأن ك  واح  رمث  
 وسلط ة اوغ ب على اوش ق، وإن مل حيم  اوشاثات اويسك دة. 

ى أن هؤالء املساش ق ن، عن ما داناووان ه ه املااضلع خيالفان عيض االخالف يف وعل
 ه م  ينااي كااابله ط دقة لناوهلا فمنه  م  ل فيه احلماسة فلنكشف عس عة، ولب و مقاص

قف عيضه  ال ختالف ع  اوضباط اويسك د ن او د  دااجهان إىل ان ما إواضحة، حىت 
م  رملك م  او هاء ما دساطلع ميه أن د س إىل قاثئه ما  وفله  ،االحالل عقاة اوسلح

اوفي ، وه  يف أغلب األحاال  دون أن دثري فله  حاسة االناباه وغ دزة ثدّ  ،د د  م  األفكاث
 .1دنطلقان م  نقاط ماشاهبة

وداابيان وسائ  ماقاثعة إىل أن قال: وأان إن كنت سلكت مسلك اوايمل  يف احل دث ع  
دعاى ال  - ال شكّ  -فه ه ، أدع  أن ثأد  ه ا دنطبق على ك  ف د منه ال ؛املساش ق ن

ومل أق أ ك  ما كابه م  ،لصح وال رمك  يل أن أيعمها، ض وثة أنين مل أع ف ك  املساش ق ن 
                                                           

 . 186عل  حيىي ميم ، اإلابضلة ع ن اوف ق اإلسلملة، ص1  
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ع فت منه . ووك  اوصاثة اويت انطبيت أمام  مما ق أله م  كااابهت  كانت على ه ا اونحا 
  .1او ي وصفاه

 دثاسة علملة َع ن  فلها: عاق ميوقام 

 او وح االسايماثدة املامكنة فله . -
 يعزعة اوثقة ابملصادث اإلسلملة.  -
 اواشكلك يف اإلسلم. -
 .2حتطل  احلصانة او دنلة واخللقلة ولم أة يف اجملامع اوش ق  -

اه  يف هت اتثدخ ص ث اإلسلم، ووج وا ضاوّ وق  اسافاد املساش قان م  اوكاب اويت شاّ 
ت اوضيلفة واملاضاعة، وللقفاا األكاذدب واواح دضات إابن غزوه  واسايماثه  او وااي

ولبل ان اإلسلملة، ولااج ه  مع دوهل  االسايماثدة، فاج وا فلها ضاواه ، وأخ وا ديملان 
على إع اي األكاذدب واورتكلز عللها مع ما يادوه م  عن ه  ع افع م  عصبلاه  وك هه  

أو اوافسري املغ ض ولحاادث  ،اخرتاع حاادث ال أص  هلا ولمسلم ن، م  اوك ب مث 
 اث، واالعاقاد او ي د دنان علله.اصاده أو اوافسري اخلاط  لبي ا ولاوااثخيلة عقص  اواش

شادع هؤالء طائفة غري قلللة اوي د م  اوالمل  املساش ق ن يف اوبلد اوي علة واإلسلملة، وق  
ث، وأفكاثه  ولصاثاهت  يف اوبحث واواحلل  ولفسري وأخ وا ط ائقه  ومناهجه  يف اوبح

اوااثدخ، ومحلاا او ادة عي  ثحلله  ع  علد املسلم ن، وكان ض ثه  أش  وأنكى م  ض ث 
ق اوب ع واوضلل، وذوك أهن   َ املساش ق ن، وم  ض ث أسلفه  اوساعق ن م  فل  أسال هت 

  .واملنهج اويلم  يف اوبحث الباع او وح اويلملة املاج دة -كأسال هت    -اّدعاا 

                                                           

 . 187اإلابضلة ع ن اوف ق اإلسلملة، صعل  حيىي ميم ، 1  
 . 207 – 187امل جع اوساعق نفسه، ص. ص 2  
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واحلقلقة أن غاوبه  مل داج د إال م  عقل له، أما اواج د مبيىن اإلخلص ولحق وسلاك 
املنهج اويلم  اوسلل  يف إيبات اوااقيات اوااثخيلة، كاملقاثنة ع ن او واايت، ومي فة قلمة 

وقلاس األخباث  املصادث اويت د جيان إولها وم ى أمانة اوناقل ن، وضبطه  ملا نقلاا،
فل أي  وه عن  اوقام، فل  داقناا م  املنهج ؛ ... 1واعاباثه  أبحاال اويم ان اوبش ي وطبائيه

اويلم  إال األماث اوشكللة؛ مث  احلااش ، ول للب امل اجع وما شاهبها، وثمبا كان ه ا ها 
 .2مفهام املنهج اويلم  عن ه 

ن او د  لثقفاا عثقافة أجنبلة عنّا ق  غلب ويف ه ا الجانب، دقال حمب او د  اخلطلب: إ
علله  اواه  أبهن  غ ابء ع  ه ا املاض ، وأن ماقفه  م  ثجاوه كماقف وكلء نلاعة م  

مبظه  املاج د ع   ص على اوظهاث، أمام أما األغلاث املاهم ن، ع  وق  أوغ  عيضه  يف احل  
اهب ، حلث حتس اوطمأنلنة، وملله  وثاء املساش ق ن يف اثلل ك  آص ة مباض  اإلسلم، ج اي  

يف إنشائه  احلك  واثللاحه  إوله قب  أن لكان يف  عن ما د عاهن  احلق إىل اواثبتمع اهلاى 
 .3أد ده  أشباه او الئ  علله

 ،مت خ مة ال دساهان هبا ألع اء األمةم ثسة اوشلية املاخصصة يف لشاده اوصحاعة ق ّ  إن  
وو وك  ،اواشكلك واوطي  واواشاده وااثخينا وقلمنا وحضاثلناواسافاد منها املساش قان يف 

االساش اق  :يف احل دث ع  اتثدخ ص ث اإلسلمجيب اوانبلُه واحل ث م  امل ثسا ن اوظاملا ن 
 واوشلية واملاأي د  هبما مم  الحظ هل  يف اوبحث اويلم  اونزده.

  

                                                           

 . 502ص ،اوسلم ، منهج كااعة اوااثدخ اإلسلم  اويللاين حمم  صام 1  
 . 502امل جع اوساعق، ص2  
 . ه1374 سنة وااثخينا، األوىل املصادث األيه ي، جملة3  
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 ا: معركة النهروان:دسً سا

ابواحكل ، مياربد  أن  اإلابضلة مل داافقاا على قبال عل ّ  د ى او كااث عم و اونام ، أبن
او د  ثفضاا اواحكل  ه  املسلمان احلقلقلان، وأن يعلمه  عب  هللا ع  وهب او اسيب ها 

ألنه فاك أبه  اونه وان. وكانت  ؛اخلللفة اوش ع  اخلامس، وهامجاا علل ا ع  أيب طاوب
، مياربد  ذوك خ وج سلاس  1 أبن دقاللهحجاه  ها أنه مل دك  حيق وه على اإلطلق 

 على احلاك . 

ع  أيب طاوب ح ن الحظ أن مناص ده قلقاا  على ما قاوه جاع  ع  يد  يف أن عل ّ  وعناء  
ملقا  املسلم ن األلقلاء يف مي كة اونه وان، ون ماا على ما فيلاه، طلب منه  يف اولام اواايل 

وه ع ج ، كان ق  عّضه الجم  يف ؤ ه  اونه  جاع  شلطان ع ن قالى أ ولمي كة أن دبحثاا
ص ثه، فقال هل  عل : ذاك ها اوشلطان وح ن نّبهه اعنه احلس  إىل أن ه ا او ج  ها 

، فقال وه: "إن احل ب اوصحايب انفع، ماىل اوصحايب يُ   ملة، أسه  ابلجهاد، وأسكاه عل ّ 
  .2"خ عة

ع  أيب  ابضلة األوىل اعاق ت أن عل   وم  شأن ه ه امليلامات أن ل ل على أن امل اجع اإل
طاوب مل دك  على حق يف حماثعة أه  اونه ، وأن ماقفه آن اك كان مبنل ا على طماحات 

 . 3دنلادة ال على أسس ددنلة كما ه  احلال ابونسبة أله  اونه 

 ث وهناك ثؤدة اتثخيلة مغاد ة هل ا ل ى أن احلق مع أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه، سناح
 عنها الحق ا إبذن هلل لياىل.

                                                           

 . 53ص عق،، امل جع اوسادثاسات ع  اإلابضلة1  
 . 51، صنفسهامل جع 2  
 . 51امل جع نفسه، ص3  
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ول فض اإلابضلة أن دطلق اس  اخلااثج على او د  خ جاا على علّ  ع  أيب طاوب ثض  هللا 
 ثؤداه  يف ذوك:ووجهة  ،عنه

عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا  ة اخلللفةلعثفضاا اواحكل  مل دشككاا يف ش  إن او د   -
واساجاعاه وضغاط األكث دة  ، صف نوكنه  خ جاا علله و فضه اسام اث اوقاال يفعنه 

ثفع أه  اوشام املصاحف على أسنة او ماح،  ملام  جن ه او د  ثغباا يف وقف اوقاال 
ة اويت ال لقب  يف احلق مساومة فاخلااثج م  ّث رمثلان م  اوناحلة او دنلة اوفئة اوقللل

 .1دهاان  إو 
ألماد ن: ديملان صنائع وولشلية، أو بي ا إّن ميظ  املؤثخ ن ولف ق اإلسلملة كاناا إما لُ  -

فأطلقاا كلمة  ،ه ، فق  وج وا األم  سهل  مل دكلفه  عناء  لجاه د  على إثضاء ماباع
أطلقاها على للك اوطائفة م  املسلم ن  ،اخلااثج على اوي و املشرتك وألماد ن واوشلية

، 2 ع  وهب إمام اعن  اواحكل ، وابديت عب  هللا - ثض  هللا عنه - ا  اويت اعازوت عللّ 
واثثت على اوظل  وفساد احلك  يف او ووة األمادة وثعطاا امليىن اوسلاس  وكلمة اخلااثج 

ة واألمادة على لوشليوق  عملت اوسلطة واو عادة يف كلاا اوطائفا ن ا ،ابمليىن او دين
 .3طلق، ونش  ه ه األقاود لثبلت ه ا اإل

اإلابضلة ل ى أن علل ا ع  أيب طاوب ثض  هللا كما د ى او كااث عاض حمم  خللفات، أبن 
عنه ن م حملاثعاه أه  اونه وان، واعرتف أهن  ولساا مش ك ن وال منافق ن، ع  كاناا م  خلاث 
ا على ص ق نااايه ، وصلح  املسلم ن يف او د  واو أي، وهب ا دكان خصمه  شاه  

 .4عقل هت 
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لة أن اخل وج احلقلق  ولمحكمة، ق  ع أ وقال او كااث خللفات: دُفه  م  املصادث اإلابض
ابملسري إىل اونه وان وولس قب  ذوك، وأن احملكمة األوائ  مل دفاثقاا علل ا، وها يف ط دق 

نفاذ احلكامة عي  ثجاعه إأن أتك وا م  إص اثه على  صف ن إىل اوكافة، ع  عي  م اويادة 
ث لااع وا على اولقاء يف  ،ا هل حلث اناخباا إمام   ،إىل اوكافة، ففاثقاه ونزواا ح وثاء

 اونه وان، حلث عقلت االلصاالت واملفاوضات مسام ة ع ن اوط ف ن حىت اناهت ابوفش ،
 خ . وأدت اواطاثات اوساعقة إىل مي كة اونه وان.اآل ط فودئس ك  ط ف م  إقناع او

ة اويت لشري إىل كبري مع عيض او واايت اوااثدة يف املصادث غري اإلابضل  وه ا دافق إىل ح ّر  
مة اونه وان، وإص اثه  على أن مة مل لنقطع إال عي  وصال احملكّ أن اويلقة ع ن عل  واحملكّ 

 .1، وخيضع وسلطة إمامه  عب  هللا ع  وهب او اسيبدااب عل ّ 

علله  ابونه وان، أبن  ُقض وحت ث او كااث عم و اونام  ع  او افض ن ولاحكل  واو د  
مساء أثعية خمالفة: احملّكمة، وأه  اونه ، واحل وثدة، واخلااثج، واالس  ه ه اجملماعة ع فت أب

األول مشاق م  شياثه  "ال حك  إال هلل". وابونسبة ولمس ن اآلخ د ، فإن اس  احل وثدة 
واالس  اآلخ  أه  اونه ،  ،مشاق م  ماقع ح وثاء، حلث احاش  عيضه  جبااث اوكافة

 اونه وان.  م ده إىل اس  ساحة املي كة أيّ 

، ابونسبة ولس  األخري، ديين اخلااثج، فهناوك م  دقال أن االس  مشاق م  كلمة "خ ج"
ع  األمة كما حيب خصامه  أن دفس وا ه ا االس ، أو م  منايهل  كمهاج د  إىل هللا كما 

عَ ل الهل َوَم  خَي  ُج  مل  ﴿حيب املاياطفان ميه  أن دفس  ه ا االس  على أساس اآلدة اوق آنلة: 
ا إىل أن ه ا االس  اساخ م هل ه اجملماعة ودشاث أدض   ،[100النساء:] ﴾ُمَهاجل  ا إلىَل اَّلل ل َوَثُساولهل 

دصف فله  )ملسو هيلع هللا ىلص(وىل م  ح دث مي وف ول سال م  قب  خصامه  كإشاثة إىل اوكلمة األ
ئض ل ه ا قاٌم داجمماعة م  اوناس لظه  يف األمة اإلسلملة:  لان كااَب إنه سلخ ُج م  ضل
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وئ  أدثكُاه  رم قان م  او د  كما رم ق اوسه  م  او ملة،  ،ال جياوي حناج ه  هللال ولّلن ا ثطب ا
وحىت ال لا اخ  عللنا األماث سناضح م  ه  اخلااثج واوف ُق علنه   .1ألقالن ه  قاَ  مثادَ 

 وع ن اإلابضلة يف املباحث اولحقة إن شاء هللا. 

دض ا: ووفق ا وإلابضلة فإن مياودة وأنصاثه كاناا اوفئة اوباغلة وكان أوق  ذك  عم  اونام  
أن دقالله  حىت ديادوا إىل أم  هللا، أي حك  اخلللفة اوش ع ، وقبال اواحكل   على عل ّ 

وف ض علله  أن خيااثوا  ،وه ا ش ء ساء جمماعة م  املسلم ن ،ميناه إقاواه م  اخللفة
ا ها عب  هللا ع  وهب او اسيب، ودياق  اإلابضلة أن عب  هللا ع  وهب او اسيب  إمام ا ج د  

ط  وقبال اواحكل  ابو ثجة األوىل، ث ع  أيب طاوب خمُ  ا  وأه  اونه وان على حق، وأن عللّ 
 .2ملقاللاه أه  اونه وان اثنلا  

وقال: "ال حاجة عنا إىل اوقال إن ع اءة اإلابضلة م  مث  هؤالء اوصحاعة مل لك  لاناول  
كما ها ،  مقباوة م  قب  اوفقهاء اإلابضلة ري نشاطاهت  اوسلاسلة فقط، فآثاؤه  اوفقهلةغ

واضح م  املصادث اإلابضلة اويت لق م ونا اآلثاء او دنلة واوفقهلة ويل  ع  أيب طاوب وعثمان 
ع  عفان، حىت مياودة او ي دياثضه اإلابضلة عقاة كان أح  األشخاص او د  ثوى عنه  

 .3)ملسو هيلع هللا ىلص(أحاددث اونيب  جاع  ع  يد 

ب ا صباا قااثع اإلنكاث على األع ايء صوشلخ اويلمة أمح  مح  اخلللل :   ذوك ما قاوه اوأدّ 
مة األوىل او د  كاناا مي وف ن عن ما اهتماا ابمل وق واوبغ  واوي وان واوفساد واالحن اف احملكّ 

ى احملافظة على اخللفة ابوق ّاء ومشهاثد  ابونسك واوزه ، وق  اجامع مع ذوك ح صه  عل
وأدثكاا عصريهت  خ عة اواحكل ، وما لقض  إوله  ،أن لاص ع عاآم  املاآم د ، وعغ  امليا د 
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م  لشات كلمة املسلم ن وذهاب ثحيه ، فكان نصلبه  م  اوكااب ما أوقاه هب  م  اواه  
ة مة كاناا م  أجلّ اوفاج ة، ووضياا فله  م  األحاددث املزوثة، مع أن مجاعة م  هؤالء احملكّ 

ووك  ذوك مل دشفع  ،اوصحاعة، فمنه  م  كان م  أه  ع ث ومنه  م  شه  علية او ضاان
  .اي ض هلا عش ءصفحاه  حىت ال دُ  عان حب اوصحاعة وط ّ هل  عن  م  د ّ 

صااب ماقفه  م  إنكاث اواحكل ، إذ مل لك  وه عاقبة إال لص ع  -ل ثدب ع - وق  يبت
سقاط احلك  يف أد ي أصحاب الجاث، واو د  اخت وا عباد هللا خاال  وماوه اخللفة ويواهلا و 

، فل  دباواا عسفك دماء اوصحاعة واوااعي ن كما ح ث يف وقية احل ة، اويت أعل  فلها  دوال 
واثلكبت يف جنباله ك   ،)ملسو هيلع هللا ىلص(أع اد كبرية م  اوصحاعة، واناهكت فلها ح مات ح م اونيب 

أنك ه أه  اوبصائ ،  كانت مثاث ا خل عة اواحكل  او ي  ا، إمنافاحشة وج د ة، فإن ه ه كله
واُلبسه  ك  منك  وجُتّ ده  م  ك   ؛فاهتماا يف عصائ ه  وددنه ، واخالفت األحاددث

فل ثدب  .1مي وف، ومل ديارب عش ء م  ذوك او د  مل دك  هل  إال اجرتاث ما قاوه املغ ضان
ع  أيب طاوب عي   اوصحاعة خ جاا ع  صف عل ّ أن اإلابضلة د ون أبن هناك جمماعة م  

 حادية اواحكل . 

ك م - وقال: مل دك  م  احلكم ن إال أن الفقا على خلع اإلمام اوش ع  عل  ع  أيب طاوب
ممث  فئاه يف  مع اخالفهما يف أم  خصلمه مياودة ع  أيب سفلان، إن مل د ضَ  - هللا وجهه
دى عه أمري ا ولمؤمن ن على ثأس ُك  احلاض د ، ان ،أن ديزوه -عم و ع  اوياص -اواحكل  

 فانكشفت املؤام ة واجنلى اوصبح ولجملع.

وهنا وج  او د  ثفضاا اواحكل  أهن  أصبحاا عل قائ ، وق  انفلت اوزمام، وأصبح اوناس 
، وق  أطلت اوفانة ع أسها، وفغ ت فاها مكش ة  ع  أنلاهبا، والَاه  ما لبقى  قطياان  عل ثاعر

أن دبادياا أح ه  ول فاع ع  محاه  واوّ ب ع   ، فل  د وا عُّ ا  )ملسو هيلع هللا ىلص(م  أمة حمم  م  أ
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وخ جاا ع  حملط اوفانة  ،ح مات او د ، فاقع اخالاثه  على عب  هللا ع  وهب او اسيبّ 
 او ي وفحاه أعاصريها اهلاجاء واعازواا اوناس فنزواا ابونه وان.

ألهّن   ؛إلدقاع األمة فله مل د ق هل  ذوكاكها، ووكّ  او د  نسُجاا خلاط اوفانة ونصباا ش  
ثأوا أن عقاء ه ه اوفئة دشك  عقبة كأداء يف سبل  حتقلق مآثهب ، إذ ه  صخ ة اوصماد 
اوّصلبة اويت مل دفااها ما فات اآلخ د ، فل  لزدها احمل  إال صلعة، و وك وّجهاا ك  اوينادة 

فائظه  مبا أوصقاه هب  م  اواه  اوكاذعة، إوله  فأغ وا هب  اوناس، وأاثثوا علله  م  ح
وأشاعاا علله  م  او عاايت اوفاج ة، حىت كانت مي كة اونه وان، واويت أسف ت ع  سقاط 
ُساثر ما ن ولحق، وآخ  ميق  حلماداه، فصفا األم  ملياودة وطادت صفحة اخللفة او اش ة، 

 . 1وقلص ي او ي أابده اإلسلملك عضاض أحلا نظام االساب اد اوكس وي احملّها مُ  ولح   

مة كاناا أكث  اوناس دقة يف لطبلق لياول  اإلسلم اوسمحة، ن احملكّ إوقال اويلمة اخلللل : 
، وإمنا أوصق هب  ما أوصق م  او عاايت املي ضة لشاده ا وجتنب ما دؤدي إىل اوغلاّ 

. فق  كان عنا أملة وسمياه ، ول وجي ا ولسلاسة اوقائمة على اناهاك احل مات ونش  اوظل 
و وك مل دباواا يف نسبة اويظائ   ،أثكاهن  مة ما دزعزع اساق اثه ، وده ّ د ون يف فك  احملكّ 

، ولاشهري هب  )ملسو هيلع هللا ىلص(إوله  وه  منها ع اء، كما مل دباواا يف وضع األحاددث املزدفة ع  اونيب 
 .2مبا ه  أعي  ما دكانان عنه

وىل ومي كة مة األإوله اإلابضلة فلما دايلق ابحملكّ  وهناك ثؤدة اتثخيلة أخ ى ختاوف ما ذهبت
نصاف وأمانة. حلث لي دت يف املسائ  اوااثخيلة االجاهادات، اونه وان، نيّ ضها إب

 واخالفت فلها او ؤى وامل اثس اوفك دة:
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 مناظرة ابن عباس للذين خرجوا عن خالفة علي  كرم هللا وجهه: .1

خصاصا  عي ما علغه لنظل   ،نه أبم  او د  خ جاا عنهثض  هللا ع انشغ  أمري املؤمن ن عل ّ 
مجاعاه  م  ليل ن أمري ولصلة وآخ  ولقاال، وأن اوبلية هلل عز وج ، واألم  ابملي وف 

وكان أمري املؤمن ن ح دصا   ،واونه  ع  املنك ، مما ديين انفصاهل  فيللا  ع  مجاعة املسلم ن
املسلم ن، فأثس  اع  عباس إوله  ملناظ هت ، على إثجاعه  إىل مجاعة  جبماعة اإلخاان 

فلقال: "فخ جت إوله  ووبست أحس  ما دكان م   ،وه ا اع  عباس د وي ونا احلادية
وكان اع  عباس ثجل  مجلل   ،حل  اولم  ول ّجلت ودخلت علله  يف داث نصف اونهاث

؟ وق  ثأدت على عل ّ  ع  عباس ما ه ه احللة؟ قال ما ليلباناجهريا ، فقاواا: م حبا عك اي 
ُق   َم   َح  َم يلدَنَة اَّلل ل او يتل َأخ  ََج وليلَبادلهل ﴿ :ثسال هللا أحس  ما دكان م  احلل  ونزوت

 قاواا: فما جاء عك؟ [32األعراف:]﴾َواوط لّلَباتل ملَ  او ّلي قل 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب  قال: ق  أللاك  م  عن  صحاعة اونيب م  اهلاج د  واألنصاث، م  عن  اع  ع ّل 
ألعلغك   ،وصه ه وعلله  نزل اوق آن، فه  أعل  عاأودله منك  وولس فلك  مثله  ومنه  أح 

فاناحى يل نف  منه ، قلت: هالاا ما نقما  على أصحاب  ،ما دقاوان وأعلغك  ما لقاوان
قلت: ما ه ؟ قاواا: أما إح اه ! فإنه حك   ،ه، قاواا يلثواع  عمّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 

ُ  إلال  إلنل ﴿ :يف أم  هللا وقال هللا او جال ُك  قلت: ه ه  شأن او جال واحلك ؟ ما َّللل ل﴾احل 
 ،سبلله  ، فإن كاناا كفاثا  وق  ح   ومل دغن    قاواا: فإنه قال ، ومل دسبل  واح ة فما اوثانلة؟

حما نفسه قاواا  فما اوثاوثة؟ ،سبلله  وال قاله . قلت: ه ه ايناان ووئ  كاناا مؤمن ن ما ح   
 أمري املؤمن ن، فإن مل دك  أمري املؤمن ن فها أمري اوكاف د .

؟ قاواا: حسبنا ه ا، قلت هل  أثاداك  إن ق أت ق آن عللك  اقلت ه  عن ك  ش ء غري ه 
قاوك  أل جيان؟ قاواا: ني ، قلت: أما  ما د دّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(م  كااب هللا ج  يناؤه وسنة نبله 

، فإين أق أ عللك  م  كااب هللا أن هللا ق  صري هللا حكمه قاوك : حك  او جال يف أم  هللا
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إىل او جال يف مث  ثعع دثه ، فأم  هللا لباثك ولياىل أن حيكماا فله، أثأدت قال هللا لباثك 
اُ ُلاا اوص ل َ  َوأَنُا   ﴿ لياىل:و  ث ُ  َوَم  قَ اَ َلُه ملنُك  مُّاَ َيملّ  ُحُ مٌ اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا اَل لَ ق  ا َفَجزَاٌء مّل   

نُك    لر مّل  . [95املائدة:]﴾َما قَ َاَ  ملَ  اون  َي ل حَي ُكُ  علهل َذَوا َع  

  او جال يف صلح ذات اوب ن، وحق  دمائه    او جال، أنش ك  ابهلل أحكّ وكان م  حكّ 
ُا   ﴿ ع  ه ا أفض ، ويف امل أة ويوجها:أفض  أو يف أثنب؟ قاواا: على،  ف  َقاَق َوإلن  خل شل

للَها للهل َوَحَكم ا مّل   أَه  فنش لك  ابهلل حك  او جال  .[35النساء:]﴾عَ ل نلهلَما فَاع  َيُثاا َحَكم ا مّل   أَه 
خ جت م  ه ا  ؟يف صلح ذات علنه  وحق  دمائه  أفض  م  حكمه  يف عضع ام أة

 ،أمك  عائشة، أفاسبان ومل دغن    ومل دسبل  قلت وأما قاوك : قال َ  ه ه؟ قاواا: ني .
 منها ما نساح ُّ  ان منها ما لساحلان م  غريها وه  أمك ؟ فإن قلا : إان نساح ُّ لساحلّ 

ُّ َأو ىَلٰ ابل ﴿ كف متف مت وإن قلا  ولست أبمنا فق   كف م  غريها هل   اون يبل  و ُمؤ ملنل َن مل   أَنُفسل
فألاا منها مبخ ج أفخ جت م  ه ه؟  ا  ع ن ضلوا نفأن، [6األحزاب:] ﴾ َوأَي َواُجُه أُم َهاهُتُ   

 ني .قاواا:

دام احل دبلة  )ملسو هيلع هللا ىلص(قلت: وأما حما نفسه م  أمري املؤمن ن، فأان آللك  مبا ل ضان، إن نيب هللا 
ه ا ما صاحل علله حمم  ثسال هللا. قاواا: وا  : اكاب اي عل ّ صاحل املش ك ن، فقال: ويل ّ 

اوله   إنك ليلُ  أين ثساُل : امح  اي عل ُّ )هللا:  نيل  أنك ثسال هللا ما قاللناك، فقال ثسال
صل ى هللا  -َو ساُل هللال  ه ا ما صاحل علله حممُ  عُ  عب ل هللال ( وهللال : هللال امح  اي عل ُّ واكاب  
ومل دك  حمُاُه نفَسه ذوك حماه مل  ، وق  حمى نفَسه، خرٌي م  عل ّر  -علله وعلى آوه وسل  

ف جع منه  أوفان, وخ ج سائ ُه  فُقالاا على ، ني : ه ه ؟ قاواا أخ جُت م  ،اونباةل 
 1. ضلواله , قاله  املهاج ون واألنصاثُ 
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جمماعة م   ورمكننا أن نساخلص م  مناظ ة اع  عباس ول د  خ جاا ع  أمري املؤمن ن عل ّ 
 اواقفات واويلرب:

 حس  االخالاث مل  دقام ابملناظ ة مع اخلص . -
   م  نقاط االلفاق.االعا اء مع اخلص -
 مي فة ما عن  اخلص  م  احلجج واساقصاؤها. -
 لفنل  مزاع  اخلص  واح ة للا األخ ى. -
 إظهاث احرتام ثأي اخلص  أيناء املناظ ة. -

اآلالف م  هؤالء، إذ علغ ع د اوشه اء مي كة اونه وان منه  أق  م   وج ّ  وق  وّفق هللا عز  
غشاوة عن ما ع فاا احلق، وياوت عنه   وذوك - كما سلأيت ش حه إبذن هللا  -ف أثعية آال

وعلان، إذ وضح هل   اوشلية عفض  هللا ث عفض  ما أولله اع  عباس م  عل  وقاة وحجة
اا عه، عافسري اآلايت اويت أتوواها اوافسري اوصحلح، وابوسنة اونبادة املش فة، جّ عطلن ما احا

 .1اويت لاضح مياين اوق آن اوك مي

ص دح م  اع  عباس يف كان  ، وه ا نصّ 2: وولس فلك  منه  ماه  أح قال اع  عباس
او د  خ جاا على أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه ال داج  فله  أح  م  أصحاب او سال 

صحلحة واثعاة،  ا على أمري املؤمن ن، واو وادة ومل ديرتض علله أح  م  او د  خ جا  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(
أبن او د  خ جاا  قال -علم  على ح ّل  - وسنةكما أنه ال داج  أح  م  علماء أه  ا

، )ملسو هيلع هللا ىلص(على أمري املؤمن ن ثض  هللا عنه عي  حادية اواحكل  فله  عيض أصحاب ثسال هللا 
 وأما اوزع  أبن كان فله  صحاعة مم  قال ذوك ولس هل  دول  علم  ماياق على قاهل . 
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 حتديد املرجعية: .2

ما  )ملسو هيلع هللا ىلص(م  كااب هللا ج  يناؤه، وسنة نبله يف قال اع  عباس، أثأداك  إن ق أت عللك  
فف  كلم اع  عباس ه ا دثس مه  أال وها حت د  امل جية . ؟ قاواا ني ند د قاوك  أل جيا 

 .1ولماناظ د  حىت رمك  اواصال إىل نالجة صحلحة م  خلل املناظ ة

 رضي هللا عنه هلم:بن أيب طالب مناظرة أمري املؤمنني علي  .3

عنفسه  اس ولخااثج واساجاعة أوف ن منه  هل  خ ج أمري املؤمن ن عل ّ عي  مناظ ة اع  عب
إال أن ه ا اوافاق مل دسام  طادل  عسبب أهن  فهماا  ،مه  ف جياا ودخلاا اوكافةإوله ، فكلّ 

وصاثوا - حسب يعمه  -ثض  هللا عنه أنه ثجع ع  اواحكل  واتب ع  خطلئاه م  عل ّ 
ء األشيث ع  قلس اوكن ي إىل أمري املؤمن ن وقال وه: د ديان ه ا اوزع  ع ن اوناس، فجا

إن اوناس داح يان أنك ثجيت هل  ع  اوكف ، فخطب عل  ثض  هللا عنه دام الجمية 
 . 2وعي  أن مح  هللا وأيىن علله ذك ه  ومبادناه  اوناس، وأم ه  او ي فاثقاه فله

ال حك  إال هلل، ث قاماا،  ويف ثوادة جاء ثج  فقال: ال حك  إال هلل، ث قام آخ  فقال:
نااح  املسج  حيّكمان هللا، فأشاث علله  عل ه، اجلساا، ني  ال حك  إال هلل، كلمة حق 

وها على املنرب، فقام ثج  منه  واضيا  أصبيله يف  ا ابط ، وأخ  دسكاه  ابإلشاثةهب دُباغى
 أذنله: 

ف ن َك او  لدَ  اَل دُاقلُنانَ  َواَل   َحقت فَاص ربل  إلن  َوع َ  اَّلل ل  ﴿ لياىل:قال  َاخل  وأعل  [60 الروم:]﴾ َدس 
أمري املؤمن ن علّ  ثض  هللا عنه سلاساه او اش ة اويادوة جتاه ه ه الجماعة اويت خ جت علله 

 عي ما ابدياه، فقال هل : إن وك  عن ان يلاث : 
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 ال مننيك  اوصلة يف ه ا املسج . -
 ما كانت أد دك  مع أد دنا. ال مننيك  نصلبك  م  ه ا اوف ء -
 .1ال نقاللك  حىت لقاللاان -

  هل  أمري املؤمن ن هب ه احلقاق ما داماا هل  دقاللاا اخلللفة، أو خي جاا على مجاعة فق  سلّ 
مع احافاظه  عاّصاثاهت  اخلاصة يف إطاث اويقل ة اإلسلملة، فها ال خي جه   ،املسلم ن

 . 2حبق االخالف دون أن دؤدي إىل اوف قة ومح  اوسلحوإمنا دسل  هل   ،ع ادة م  اإلسلم

ابو د  خ جاا علله ابوسجان أو دسلط علله  الجااسلس، ومل حيج  على ح ايهت ،  ومل دزج  
ووكنه ثض  هللا ح ص على إدضاح احُلجة وإظهاث احلق هل  ووغريه  مم  دنخ ع آبثائه ، 

فاماأل او اث يف  ،نآأح  إال وق  حفظ اوق  ء وال د خ  فق  أم  مؤذنه أبن د خ  علله اوق ا
ف عا مبصحف إمام عظل ، فطفق دصكه عل ده ودقال: أدها املصحف ح ث  ،ق اءة اوناس

اوناس، فناداه اوناس فقاواا: اي أمري املؤمن ن ما لسأوه عنه، إمنا ها م اد يف وثق، وحن  ناكل  
إذ خ جاا علين وعلنه  كااب هللا:   مبا ثوعنا منه، فماذا ل د ؟ قال: أصحاعك  هؤالء او د

للهل َوَحَكم ا مّل   ﴿ :دقال هللا لياىل يف كااعه َقاَق عَ ل نلهلَما فَاع  َيُثاا َحَكم ا مّل   أَه  ُا   شل ف  َوإلن  خل
نَ ُهَما ُ عَ ل   ا دُ َافّلقل اَّلل  للَها إلن دُ لدَ ا إلص َلح   . [35النساء:]﴾أَه 

نقماا علّ  أن كالبت مياودة، كابت عل  ، ام أة وثج  فإن أمة حمم  أعظ  دم ا وح مة م 
ابحل دبلة ح ن صاحل  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب طاوب وق  جاءان سهل  ع  عم و وحن  مع ثسال هللا 

: عس  هللا او مح  او حل ، فقال سهل : ال أكاب عس  )ملسو هيلع هللا ىلص(قامه ق دشا  فكاب ثسال هللا 
: )ملسو هيلع هللا ىلص(اوله ، فقال ثسال هللا هللا او مح  او حل  قال: كلف لكاب؟ قال: اكاب: ابمسك 

: فقال: وا أعل  )ملسو هيلع هللا ىلص(اكاب فكاب، فقال: اكاب: ه ا ما صاحل علله حمم  ثسال هللا 
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أنك ثسال هللا مل أخاوفك، فكاب: ه ا ما صاحل علله حمم  ع  عب  هللا ق دشا ، دقال هللا 
َاٌة َحَسنَ ﴿لياىل يف كااعه:  ٌة وّلَم  َكاَن دَ   ُجا اَّلل َ َواو لَ ا َم و َق   َكاَن َوُك   يفل َثُسالل اَّلل ل ُأس 

خل َ    .[ 21: ] األحزاب ﴾اآل 

عزمه على إنفاذ أيب ماسى األشي ي حكما ،  وملا أدق  او د  خ جاا على أمري املؤمن ن عل ّ 
طلباا منه االماناع ع  ذوك، فأَب علله  ذوك، وع ّن هل  أن ه ا دي  غ ثا  ونقضا  وإلرمان 

ُفاا علَيه  ل اَّلل ل إلَذا َعاَه متُّ  ﴿لياىل:ابنا علننا وع ن اوقام عهاد ا، وق  قال هللا واويهاد، وق  ك َوَأو 
َاَن عَ ي َ  لَ ا كلل لَها َوَق   َجَيل ُاُ  اَّلل َ َعَلل ُك   كَ  َرم   . [91النحل:] ﴾فللل  َواَل لَنُقُضاا األ 

 مبايعة عبد هللا بن وهب الراسيب ومعركة النهروان: .4

ثض  هللا عنه االنفصال، وش عاا يف اجاماعات  او د  خ جاا ع  أمري املؤمن ن عل ّ  ق ثّ 
وخطب وأحاددث ومااعظ ونقاشات، شاثك فلها اوكثري م  يعماء اخلاثج ن، وابدياا عب  
هللا ع  وهب او اسيب. ومع لطاث األح اث وخماوفاه  لجماعة املسلم ن، ووقاعه  يف سفك 

 املؤمن ن إىل قااهل  يف اونه وان، عي ما قالاا عب  هللا ع  خباب ع ون او م احل ام، اضط  أمري
 داه. وجه حق، وعق وا ما يف عط  س ّ 

ه  ووق  آاثث ه ا اويم  او عب ع ن اوناس، وأظه وا م ى إثهاهب  عبق  عط  ه ه امل أة، وذحبل 
، حىت أن عيضه  كما ُل عح اوشاة، ومل دكافاا هب ا، ع  صاثوا ده دون اوناس قا  عب  هللا ل 

. وعلى او غ  م  فظاعة 1اسانك  علله  ه ا اويم  قائل ن: ودلك  ما على ه ا فاثقنا علل ا
ما اثلكبه اخلااثج م  منك ات عشية، مل دبادث أمري املؤمن ن عل  إىل قااهل ، ع  أثس  إوله  

 .2أن دسلماا اوقالة إلقامة احل  علله  فأجاعاه عيناد واساكباث: كلنا قالة
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، وعسك  1ه38فساث إوله  جبلشه او ي ق  أع ه ولقاال أه  اوشام يف شه  حم م م  عام 
 .2على اوضفة اوغ علة ونه  اونه وان، واخلااثج على اوضفة اوش قلة حب اء م دنة اونه وان

  اخلااثج او ي َعناه  وهنا كان أمري املؤمن ن علّ  ثض  هللا عنه، دُ ثك أن هؤالء اوقام ه
سريه  إوله ، ابملاثق ن م  او د ، وو وك أخ  حيث أصحاعه أيناء م )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا

  اخلااثج أي ها يف نفاس اوصحاعةوق  كان ألحاددث ثسال هللا يف، وحي ضه  على قااهل 
 وألباع أمري املؤمن ن علّ  ثض  هللا عنه.

دق ؤوَن ، أُم يتل  خَي  ُُج قاٌم مل   "دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال: "اي أدها اوناس إين مسيت ثسال هللا 
وال صلاَمك  إىل ، وال صلَلك  إىل صلهتل  عش ءر ، ولس ق اَءَلك  إىل ق اءهتل  عش ءر ، اوق آنَ 

باَن أن ُه هل ، دَ ق  ُؤوَن اوق آنَ ، صلامله  عش ءر  ، ال جُتاولُي صلهُت  ل اقلَله ، وُهَا علل هل ، حيسل
ل ةل رَم  ُقاَن ملَ  اإلس لمل كما رَم ُ ُق اوس ه َ  هَل  ، ُ  ملَ  او مل لباهَن  َما ُقضل َوا  دَ ي َلُ  الجلُش او ي ُدصل

، وآدُة ذولَك أن  فله  ثجل  وَُه عُضٌ  ولَس فلهل ذثاعٌ ، الل َكُلاا ع ل اويم ل ، على وسانل نَبللّله    
يل  ، فَا هباَن إ، عَلل هل َشَي َاٌت علضٌ ، َعَلى ثأسل عُض لهل مثُ  َحَلَمةل اوث    ىل ُمياودَة َوأه ل اوش امل

وَلرتُكاَن هؤالء خَيُلفاَنك  يف أَمااولك  َوَذثاثدّلك ، َوهللال، إين  أَلَث جا أن  َدكاناا هؤالءل اوقاَم؛ 
  .3" فإهن   َق  َسَفكاا او  َم احلَ اَم، وأَغاثوا َعلى َس  حل اون اس، َفسريوا علس ل هللال 

وعسك  الجلش  .4 أُمل  ُت عقاالل املاثق َن، وهؤالءل املاثقانَ وان: وقال ثض  هللا عنه دام اونه  
يف مقاعلة اخلااثج دفص  علنهما هن  اونه وان، وأم  جلشه أن ال دب ؤوا ابوقاال حىت جيااي 
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ياا،  ، وأثس  علّ  ثض  هللا عنه ُثسله دناش ه  هللا، وأيم ه  أن د جل اخلااثج اونه  غ اب 
 . 1عايب ثض  هللا عنه، د عاه  يلية أايم، فأعاا وأثس  إوله  اورباء ع 

م   وعن ما علغ اخلااثج ه ا احل ّل . ومل لزل ثسله ختالف إوله  حىت قالاا ثسله، واجاايوا اونه 
وحفظ او ماء، وثفضاا عناد ا  قطياا األم  يف ك  حماوالت اوصلحاوبطش واوكلرب واويناد، و 

قام أمري املؤمن ن عرتللب الجلش وهتلئاه  ؛على اوقاالواساكباث ا اويادة إىل احلق، وأص وا 
أاب أداب األنصاثي أن د فع ثادة أمان ولخااثج، وقال هل : م  جاء إىل  وأم  عل ّ  ،ولقاال

ه ه او ادة فها آم ، وم  انص ف إىل اوكافة وامل ائ  فها آم ، فل حجة ونا فلك  إال 
 فلم  قا  إخااننا. 

منه  طاائف كثريون، وكاناا أثعية آالف، فل  دبق منه  إال أوف ا  وعي  ه ا اون اء، انص ف
ووقفاا مقالل ن وه وألصحاعه ويحفاا  أو أق  مع عب هللا ع  وهب او اسيب، ف جياا على عل ّ 

حنا اوقاال. وق م عل  ثض  هللا عنه ع ن د ده اخلل ، وق م منه  او ماة وصّف او ّجاوة وثاء 
فاا عنه  حىت دب ؤوك . وأقبلت اخلااثج دقاوان: ال حك  إال هلل، اخللاوة، وقال ألصحاعه: ك

او واح او واح إىل الجنة، فحملاا على اخللاوة او د  ق مه  عل ، فف قاه ، حىت أخ ت 
طائفة م  اخللاوة إىل امللمنة وأخ ى إىل املسرية، فاساقبله  او ماة ابونب ، ف ماا وجاهه  

واملسرية، وهنض إوله  او جال ابو مح واوسلاف، فأانماا  وعطفت علله  اخللاوة م  امللمنة
اخلااثج، فصاثوا ص عى حتت سنادك اخللال، وقا  أم اؤه : عب  هللا ع  وهب، وح قاص 

 .2ع  يهري، وش دح ع  أوَف وعب  هللا ع  سخرية اوسلم 

كانت   ك وك اعازل كثري م  اخلااثج اوقاال، وكلمة مسياها م  عب  هللا ع  وهب او اسيب،
ل ل عن ه  على ضيف االسابصاث واواه  واولق ن وه ه اوكلمة قاهلا عن ما ض ب علّ  

                                                           

 . 425، ص م1997 ، 1ط املياثف، مؤسسة وبنان، عريوت، كثري،  اع  اتثدخ خلصة او اش ة اخللفة اتثدخ كنيان،  حمم 1  
 . 325، ص خلفة عل  ع  أيب طاوبعب  احلمل ، 2  
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ثض  هللا عنه ثجل  م  اخلااثج عسلفه فقال اخلاثج : حب ا او وحة إىل الجنة فقال عب  هللا 
ع  وهب: ما أدثي إىل الجنة أم إىل اوناث. فقال ثج  م  عين سي  وها ف وة ع  ناف  

ا حض ت اغرتاث ا هب ا، وأثاه ق  شك؟ فانيزل جبماعة م  أصحاعه، ومال أوف األشجي : إمن
وق  كانت مي كة قصرية وحامسة، اسام ت  .1إىل أيب أداب األنصاثي، وجي  اوناس داسللان

  .2ه9/2/38م  اولام اوااسع م  شه  صف  م  عام مثان ويلي ن ولهج ة 

اوقالى يف صفاف اخلااثج، وكان احلال على  وأسف ت ه ه املي كة اخلاطفة ع  ع د كبري م 
عكس ذوك متام ا يف جلش أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه، فقالى أصحاب عل  فلما ثواه 

. ويف ثوادة عسن  حس  قال: وقا  م  3مسل  يف صحلحه، وع  يد  ع  وهب ثجلن فقط
قال: ومل  .5لز. وجاء يف ثوادة صحلحة أن أاب جم4أصحاب عل  اينا عش  أو يلية عش 

إال لسية ثهط، فإن شئت فاذهب إىل أيب  - عقص  جلش عل  - دقا  م  املسلم ن
وأما اوقالى او د  خ جاا على أمري املؤمن ن علّ  ثض  هللا  .7فاسأوه فإنه ق  شه  ذوك6ع ية

عي  . ول ك  عيض او واايت أن ع د ا دسري ا ال داجاوي اويش ة، ف وا 8عنه، فإهن  أصلباا مجلي ا
 .9اهلزرمة اوساحقة

ثض  هللا عنه أصحاعه ابوبحث ع  جثة املخ ج، ألن وجادها  وعي  هنادة املي كة أم  عل ّ 
ي  فرتة م  اوبحث م ت على م  األدوة على أن عللا  ثض  هللا عنه على حق وصااب. وع

                                                           

 . 325، ص فة عل  ع  أيب طاوبعب  احلمل ، خل1  
 . 325امل جع نفسه، ص2  
 . 2/748 ،مسل صحلح 3  
 . إبسناد صحلح.197، ص كثري  اع  اتثدخ خلصة او اش ة اخللفة اتثدخ كنيان،  حمم . وانظ : 5/311 ،مصنف ع  أيب شلبة4  
 . الحق ع  محل  اوس وس  اوبص ي، يقة م  كااب اوثاوثة5  
 . ه65هنن  ع  عبل  األسلم  وها صحايب مشهاث عكنلاه مات سنة 6  
 . 3/315،  م1981 ،2ط عريوت، او ساوة، مؤسسة اويم ي، ضلاء أك م: لح ، واوااثدخ املي فة اوفساي، اوفاثس  جاان ع ا7  
 . 338صم، 1970،  1داث اوفك  املياص ، ط ، األدب و اولغة يف اوكام  كااب  م  اخلااثج أخباثد، املرب 8  
 . 329عب  احلمل ، خلفة عل  ع  أيب طاوب، ص9  
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اخلللفة عل ، وج  مجاعة مكامة عيضها على عيض عن  شفري اونه ، فقال:  شجل
، فإذا املخ ج حتاه  مجلي ا مما دل  األثض، فكرب  عل ، ث قال: ص ق هللا، وعّلغ أخ جاه 

  . وسج  سجاد اوشك ، وكرب  ابوناس ح ن ثأوه واسابش وا.1ثساوه

 لة أمري املؤمنني علي  للخوارج:ـمعام .5

أن  ثض  هللا عنه اخلااثج قب  احل ب وعي ها مياملة املسلم ن، فما عام  أمري املؤمن ن عل ّ 
اناهت املي كة حىت أص ث أم ه يف جن ه أبن ال دُابع م ع  أو جيهز على ج دح، أو رمث   

  اخلااثج، إذ قب  احل ب حاول إثجاعه  إىل الجماعة، وق  ثجع اوكثري منه  عقال ، ومل دكفّ 
ثض  هللا عنه: أكفاث ه ؟ قال: م  اوكف  ف وا،  ووعظه  وخافه  اوقاال. وق  سئ  عل ّ 

. قل  فما ه ؟ قال: قام عغاا عللنا، فقل  م نافقان؟ قال املنافقان ال د ك ون هللا إال قللل 
اا فقاللناه . ويف ثوادة: قام عغاا عللنا، فنص ان هللا علله . ويف ثوا دة: قام أصاعاه  فانة فيم 

.كما أنه ثض  هللا عنه وجه نصلحة لجلشه ووألمة اإلسلملة م  عي ه فقال: 2اا فلهاوصمُّ 
 .3لاه ، وإن خاوفاا إمام ا جائ  ا، فل لقاللاه ، فإن هل  مقاال  إن خاوفاا إمام ا عادال  فقالل 

وثفضاا  مة األوىل، أي او د  خ جاا ع  أمري املؤمن ن عل ّ وداضح مما سبق، أبن احملكّ 
وانقسماا، فمنه  م  اساح  او م احل ام  ناا يف مااقفه  يف اإلمام اوش ع لباد ،اواحكل 

لى ما في  او د  ومنه  م  اعرتض ع ،وحاول ف ض آثاؤه ابوقاة بابا  عب  هللا ع  حوق
. وغريه  م  وزم اهل وء وآخ ون منه  م  خ وج ومل دقال  اخلللفة عل ّ  ،اساباحاا او ماء

وهب واويزوة. ومنه  م  ثفض لسلل  اوقالة واو د  سفكاا او ماء، وفئة ابدياا عب  هللا ع  
 واساف دت فئة فخ جت ول كت اوقاال عن  ان الع احل ب.  ،ا ميه حىت اونهادةوقاللا  او اسيب

                                                           

 . إسناد صحلح. 319-15/317مصنف ع  أيب شلبة، 1  
 . 10/150 ، ه1403 ،2ط ،اهلن  -اويلم  اجمللس األعظم ، او مح  حبلب:لح ،او ايق عب  مصنف ،اوصنياين2  
 . 15/320 ،مصنف ع  أيب شلبة3  
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 سابًعا: اآلاثر الفقهية من معارك أمري املؤمنني علي  رضي هللا عنه:

متك  أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه عيزدز علمه وسية فقهه أن دضع قااع  وأحكاما  وه  
واسانبطاا  ،اويلماء واوفقهاء على سريله يف اوبغاةضااعط ش علة يف قاال أه  اوبغ ، ث ساث 

ة أه  اويل  واال م  ه ده او اش ي واألحكام واوقااع  اوفقهلة يف ه ا اوشأن حىت قال جلّ 
 .1ح ب عل  مل  خاوفه ملا ع فت اوسنة يف قاال أه  اوقبلة

س، م   وثوي ه ا ع  عل  ثض  هللا عنه ع  نفسه يف قاوه: أثأدا  وا أين غبت ع  اونا
كان دسري فله  ه ا اوسرية؟ وقال األحنف ويل : اي عل  إن قامنا ابوبص ة دزعمان أنك إذا 
ظه ت علله  غ ا  أنك لقا  ثجاهل  ولسيب نساءه  فقال: ما مثل  خُياف ه ا منه، وه  

 حي  ه ا إال مم  لاىل وكف ؟ 

   م  أوجه ماي دة:وعناء على ذوك، فإن قاال أه  اوقبلة خياوف قاال اوكفاث وامل ل د

ه  إىل اوطاعة ودفع ه ، وال ديام  عه قاله ، ألن املقصاد ثدّ أن املقصاد ابوقاال ثدُّ  .1
 .2ش ه  ال اوقا ، علنما جياي أن ديام  قا  املش ك ن وامل ل د 

إذا قال  مع اوبغاة عبل  ونساء وصبلان، فحكمه  حك  او ج  اوباوغ احل ، دُقاللان  .2
ة واوكف   ، ألن قااهل  و فع أذثآه ، علنما جياي قا  أه  او دّ مقبل ن ودرتكان م ع د

 .3مقبل ن م ع د 
وسلح، إما ابهلزرمة، إذا ل ك أه  اوبغ  اوقاال إما ابو جاع إىل اوطاعة، وإما إبوقاء ا .3

 .اإلجهاي على ج حيه  وقا  أسريه فإنه ال جياي  ،لج اح أو م ض أو أس  زوإما ابويج

                                                           

 . 229اوباقلين، اوامهل ، ص1  
 . 126-8/108 ،اع  ق امة، املغين 2  
،  احلليب اوباب مطبية اوقاه ة، ،2ط اوفق ، حام  حمم  لح اوسلطانلة، األحكام ديلى، أيب. وانظ : 8/110 ، املغين ق امة، اع 3  

 . 60ص
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أنه قال دام الجم : ال  - ثض  هللا عنه -ة يف مصنفه ع  عل فق  ثوي اع  أيب شلب
ثض  هللا عنه  وقال عل ّ  .1لابياا م ع د  وال جتهزوا ج دح وم  أوقى سلحه فها آم 

جتهزوا على ج دح، وال لقالاا أسري ا. وإايك   والدام الجم  أدض ا: ال لابياا م ع  ا، 
، فلق  أللنا يف الجاهللة، وإن او ج  واونساء، وإن شامنا أع اضك  وسب ن أم اءك 

. وع  أيب أمامة اوباهل  2ولاناول امل أة ابلج د ة أو اهل اوة فليري هبا، وها عقبة م  عي ه
وال دقالان مااولا ،  ،ثض  هللا عنه، قال: شه ت صف ن وكاناا ال جيهزون على ج دح

 .3وال دسلبان قالل  
 ،  أمنت ع م ثجاعه إىل اوقاال أطلق س احهفم ،ديارب أحاال م  يف األس  م  اوبغاة .4

 .4وم  مل لؤم  منه او جية حبس إىل اجنلء احل ب ث دطلق، ومل جيب أن حيبس عي ها
وإن جاي أن دسايان هب  على قاال أه   ،ال دسايان وقااهل  مبش ك مياه  وال ذم  .5

 .5ة واحل باو دّ 
مظلمة أياهلا عنه ، وإن ذك وا  إن خ جاا على اإلمام عاأود  سائغ ثاسله ، فإن ذك وا .6

شبهه ، وعاد كثري منه  إىل م  ولخ وج  - كما ع ّن عل  ثض  هللا عنه  - انهشبهة علّ 
 .6صف الجماعة

، ألهن  مسلمان على م هب اوشافي  غاة ُغسّل  وُكفّل  وُصلّل  عللهم  قُا  م  اوب .7
 .7وأصحاب او أي

                                                           

 . 15/236شلبة،  مصنف ع  أيب1  
 . 2/297،. وانظ : حتقلق مااقف اوصحاعة3/463نصب او ادة، 2  
 . وسن ه صحلح، ووافقه او هيب. 155/ 2،  احلاك  اونلساعاثي، املسا ثك على اوصحلح ن3  
 . 60، ص اوسلطانلة األحكام ديلى، أيب4  
 . 2/297حتقلق مااقف اوصحاعة، امل جع اوساعق، 5  
 . 8/180، ن  اوكربى سبلهق ، اواو6  
 . 2/301حتقلق مااقف اوصحاعة، 7  
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له  وال ش ء على م  قاله  م  إث وال إذا مل دك  دفع أه  اوبغ  إال عقاله ، جاي قا .8
فَ َقاللُلاا او يتل لَ ب غل  َحىت ٰ ﴿ في  ما أم  عه وقا  م  أج  هللا:ضمان وال كفاثة، ألنه 

 .[9احلجرات:] ﴾َلفل َء إلىَلٰ أَم  ل اَّلل ل 

فإن املسل  إذا أثد ت نفسه جاي وه او فع عنها عقا  م  أثادها إذا كان ال دن فع عغري 
، وك وك ما أللفه أه  اوي ل ابملقاع  فل ضمان ما أللفاه حال اوي ب م  نفس ومال اوقا 

على ذوك ما ثوي اوزه ي ع  إمجاع اوصحاعة:  ود لّ . 1يف أصح األقاال كما ذك  اوناوي
 )ملسو هيلع هللا ىلص(أال دضم  ولباغ  إذا قا  اويادل، قال: هاجت اوفانة األوىل وأصحاب ثسال هللا 

أتود  ، فأمجياا أنه ال دقاد أح ، وال دؤخ  مال أح  على ماااف ون، وفله  اوب ثدان
 .2نآاوق  

ويف ثوادة عب  او ايق: فإن اوفانة األوىل اثثت، وأصحاب ثسال هللا صلى هللا علله سل  مم  
اه عا أود  ا  يف ف ج اساحلّ  ّ فاجامع ثأده  على أن ال دقلماا على أح  ح ،شه  ع ثا  كثري

ن إال آق  اه عاأود  اومال اساحلّ  ساحلاه عاأود  اوق آن، وال د دّ ن، وال قصاص يف دم اآاوق  
، وغري ذوك م  األحكام واوفقه املسام  م  فقه 3على صاحبه أن داج  ش ء عيلنه فريدّ 

 أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه يف الجم  وصف ن واونه وان. 

 اثمًنا: نشأة اخلوارج والتعريف هبم:

عاي دفات منها: أن اس  اخلااثج دقع على للك اوطائفة اويت خ جت ف أه  اويل  اخلااثج ع ّ 
خ جاا على ثاعع اخللفاء او اش د  عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه، وع ّن أن خ وجه  على 

                                                           

 . 7/170 ،صحلح مسل  ش ح ،اوناوي1  
 . 174/ 8 ، ، م2003 - ه  1424 ،3ط ، عريوت اويلملة، اوكاب داث عطا، اوقادث عب  حمم : لح اوكربى، اوسن  اوبلهق ،2  
 . 10/121،  او ايق عب  مصنف اوصنياين،3  
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اا ها اويلة يف لسملاه  هب ا االس ، حلث قال أعا احلس  األشي ي: واوسبب او ي مسّ  عل ّ 
 .1 طاوب ملا حكّ  وه اخلااثج خ وجه  على عل  ع  أيب

 أن اس  اخلاثج  داي ى إىل ك  م  أشبه أووئك اونف  او د  خ جاا وأما اع  حزم فق  ع ّن 
ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه وشاثكه  يف مياق ه ، فق  قال: وم  وافق اخلااثج  على عل ّ 

ري م  إنكاث اواحكل  ولكفري أصحاب اوكبائ  خمل ون يف اوناث، وأن اإلمامة جائ ة يف غ
ق دش فها خاثج ، وإن خاوفه  فلما ع ا ذوك مما اخالف فله املسلمان وخاوفه  فلما 

 .2ذك ان فللس خاثجل ا

ف اخلااثج عاي دف عام اعارب فله اخل وج على اإلمام او ي وأما اوشه سااين: فق  ع ّ 
ي دفه اجاميت اوكلمة على إماماه اوش علة خ وجا  يف أي يمان كان، حلث قال يف ل

مام احلق او ي الفقت الجماعة علله دسمى خاثجل ا، سااء  اثج: ك  م  خ ج على اإلولخا 
كان اخل وج يف أايم اوصحاعة على األئمة او اش د ، أو كان عي ه  على اوااعي ن إبحسان 

 ف ا هل : واخلااثج: او د  أنك وا على عل ّ وقال اع  حج  ُمي ّ . 3واألئمة يف ك  يمان
. وقال 4وم  عثمان وذثداه وقاللاه ، فإن أطلقاا لكفريه  فه  اوغلةاواحكل ، ولربؤوا منه 

اا ع وك يف لي دف آخ : أما اخلااثج فه  مجع خاثجة: أي طائفة، وه  قام مبا عان مسّ 
 .5خل وجه  على او د ، وخ وجه  على خلاث املسلم ن

ال حك  إال هلل مة، او د  دنادون: وأما أعا احلس  امللط : فريى أن أول اخلااثج احملكّ 
ودقاوان: على كف  جبي  جيي  احلك  إىل أيب ماسى األشي ي وال حك  إال هلل، فلقال: ف قة 

                                                           

 . 1/207 ،اإلسلمل ن واخالف املصل ن األشي ي، مقاالت 1  
 . 2/113 ،م1996 الجل ، داث ، عريوت واونح ، واألهااء املل  يف اوفص ع  حزم، ا2  
 . 582اوشه سااين، املل  واونح ، نقل  ع  عل  اوصليب، عل  ع  أيب طاوب، ص3  
 . 459، صه1379 ي فة،امل داث عريوت، ،اوباثي  فاح مق مة اوساثي ه ي اويسقلين، حج  اع 4  
 . 2/283 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 5  
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ثض  هللا عنه دام احلكم ن، ح ن ك هاا اواحكل   اخلااثج، مست خااثج خل وجه  على عل ّ 
ص ، . وأما او كااث انص  اويق  فلقال: ه  او د  دكف ون ابمليا1وقاواا: ال حك  إال هلل

 .2وخي جان على أئمة الجاث

ثض  هللا عنه عي  قباوه اواحكل  يف ماقية  فاخلااثج ه  أووئك اونف  او د  خ جاا على عل ّ 
صف ن، وهل  أوقاب أخ ى ع فاا هبا غري وقب اخلااثج، وم  للك األوقاب احل وثدة واوش اة 

فإهن  دنك ون أن دكاناا ماثقة  مة، وه  د ضان هب ه األوقاب كلها، إال املاثقةواملاثقة واحملكّ 
 .3ةم  او د ، كما رم ق اوسه  م  او ملّ 

 وجيي ، وسل  علله هللا صلى او سال يم  إىل اخلااثج نشأة ع ادة د جع م  اويل  أه  وم 
ذهب،   قسمة يف وسل  علله هللا صلى او سال على اعرتض او ي اخلادص ة ذا اخلااثج أول

  .ثض  هللاُ عنه مَ  اولَم ل يف جل  َمق وظر عل ُّ عُ  أيب طاوبر  مق  كان

عل ُّ عُ  أيب طاوبر إىل ثسالل عَيث  :قال أنه عنه هللا ثض  اخل ثي سيل  أيب ع  جاء فق 
ا  ،4ع هبةر يف أدمي مق وظر ، اولم ل م  ، هللال صل ى هللُا علله وسل  َ  قال:  .5مل حتص   م  ل اهبل

، ويد ل اخلل ل ، ع ل حص ر  ع ن ُعللنةَ : فقسمها ع ن أثعيةل نف ر  واو اعُع إما ، واألق عل ع ل حاعس ر
م  أصحاعله .علقمُة عُ  عليَة وإما عامُ  عُ  اوطُّفل ل  كنا حنُ  أحق  هب ا م  :  فقال ثج  ٌ

وأان أم ُن َم  يف  أتَمناين؟" أال : وسل َ  فقالفبلغ ذوك اونيب  صل ى هللُا علله : قال .هؤالءل 
، مش ُف اواجنَا نل ، فقام ثجٌ  غائُ  اويلَن ن: " قاللين خرُب اوسماءل صباح ا ومساء  لأي، اوسماءل 

                                                           

 . 47، ص مص  ولرتاث، األيه دة املكابة اوكاي ي، احلس  ع  ياه  حمم : لح واوب ع، األهااء أه  على واو دّ  اوانبله امللط ،1  
 . 28ص م،1998 ،1بلللا ولنش ، ط، او ايض، اوسياددة، داث اشاإلسلم اتثدخ يف اوف ق أّول اخلااثجانص  اويق ، 2  
 األشي ي، مقاالت اإلسلمل ن واخالف املصل ن. 3  
 مق ظ: أي ناع م  الجل  املصباغ. 4  
 أي: مل مُتَلز، ومل لصف  م  ل اب مي هنا. 5  



 

271

 .ال قل هللاَ  هللال!اي ثساَل : فقال .ُمشم ُ  اإلياثل ، حملاُق او أسل . كثُّ اولحلةل   ،1ةل الجبهانشُز 
فقال خاوُ   ،ث وىل  او ج ُ : أو وسُت أحق  أه ل األثضل أن داقى هللَا " قال ودلك!": فقال

: قال خاو ٌ . ويله أن دكان دصل  "، فقال " ال عنَقه؟أال أض ُب  هللال!اي ثساَل : عُ  اواول ل 
" إين مل أُوم   أن أنقّلَب : )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال ثساُل هللا، وك  م  ُمص ّر دقال علسانله ما ولس يف قلبه

إنه خي ج ": )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال ،3: ث نظ  إوله وها ُمقفر قال" وال أشق  عطاهَن  ،2ع  قلابل اوناسل 
ئض ل ه ا قاٌم دالان كااَب هللال  رم ُقان م  او ّلد ل كما رمُ ق . 4ثطب ا ال جياوُي حناجَ ه . م  ضل

  .5" وئ  أدثكُاه  ألقالن ه  قاَ  مثاَد": أظنُّه قال: قال .اوسهُ  م  او  مل ةل "

ُذو اخلادص ةل  حاوة حه وأقب، اخلااثج احل دث: أول ه ا عن  الجايي اع  ويف ه ا، قال
ق  ، وم  دي ل  إذا مل أع ل  ، ودلكَ ": )ملسو هيلع هللا ىلص( فقال، اع ل  وه:  قال أنه وفظ ويف اواملم 

 . 6" خبُت وخس ُت إن مل أك  أع لُ 

 و أى أنه ويل  وقف ووا نفسه، ع أي ثض  أنه وآفاه اإلسلم، يف خ ج خاثج  أول فه ا
 هللا ثض  طاوب أيب ع  عل ّ  قاللاا او د  ه  او ج  ه ا وألباع )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا ثسال ثأي فاق
 وك وك اوشه سااين ،8جزم ع  حمم  أعا اخلادص ة، ذو اخلااثج أول أبن أشاث ومم  ،7عنه
  .9واونح " كااعه "املل   يف

                                                           

 انشُز الجبهة أي: م لفع الجبهة. 1  
 أي: أفاش وأكشف وميناه: إين أم ت ابحلك  اوظاه . 2  
: أي 3   . مقفر  ُمالّر
 ضئض ء: ها عينادد  ميجما ن مكساثل ن. 4  
 . 2/742. ويف: مسل ، 2/232صحلح اوبخاثي، 5  
 . 2/740صحلح مسل ، 6  
 . 90، ص  م1976/ ه1396 اساانبايل، مه ي حمماد :لح إعللس، للبلس الجايي، اع 7  
 . 4/157،  واونح  واألهااء املل  يف اوفص  حزم، اع 8  
 . 1/116ملل  واونح ،ا، وشه سااينا9  
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 إبح ايه  عنه هللا ثض  عثمان على ابخل وج ع أت اخلااثج نشأة أبن د ى م  اويلماء  وم
  .1األوىل ابوفانة أح ياها اويت اوفانة للك ومسلت وعاان ، ظلما   قاله إىل أدت اويت اوفانة

 ابس  وقالاه عنه هللا ثض  عثمان على خ جاا او د  املام دد  على كثري  اع  أطلق وق 
 فأخ وا اخلااثج عنه: وجاء هللا ثض  عثمان قاله عي  هل  ذك ه ص ث يف قال حلث اخلااثج،

 .2ج ا   كثري  ش ء فله وكان ،املال علت مال

 عثمان، على خ جاا او د  واملام دد  اخلادص ة ذي ع ن اوقاي االثلباط م  وعلى او غ 
 او قلق ابمليىن اخلااثج مصطلح فإن اواحكل ، عسبب عل ّ  على خ جاا او د  اخلااثج وع ن
 شك  يف مجاعة كاهن   حبك  ،اواحكل  عسبب اخلاثج ن على إال دنطبق ال اوكلمة هل ه

 ما عيكس واضح ا، وعقائ اي   فك اي   أي  ا أح يت اخلاصة، وآثاؤها اوسلاس  اجتاهها اهل طائفة
 . 3حاالت م  سبقها

 وه ا ما دسا ع  احل دث عنه  إلع اي صفاهت  وخط ه . 

 اخلوارج: صفات .1

 إن اوباحث يف اتثدخ اخلااثج دلحظ ع ة صفات داصف هبا ألباع ه ه اوف قة منها: 

 الدين: يف الغلو 

ثض  هللا عنهما دصفه  حلنما دخ  علله  ملناظ هت : دخلت على قام مل  قال اع  عباس 
وعلله  ، 4قط أش  منه  اجاهاد ا، جباهه  ق حة م  اوسجاد وأايدده  كأهنا يف  اإلع  أثَ 

                                                           

 . 3/1141،  اوك ام اوصحاعة يف والجماعة اوسنة أه  عقل ة عادض، عل  انص 1  
 . 7/202اوب ادة واونهادة، اع  كثري، 2  
  .1/67م، 2001، 4يااج ، ف ق مياص ة لناسب إىل اإلسلم، ج ة،  املكابة اويص دة او هبلة، طاو عل  ع  غاوب3  
 كبة اوبيري وغريها مما جيي  فله غلط م  أي  اوربوك. يف : مجع يفنة: ث 4  
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 وصلة صلام أه  كاناا  . فق 2مسهمة وجهاهه  م  اوسه  ،مشم د ، 1قمص م حضة
 ه ا قاده  حلث واواش د، اوغلا دثجة إىل لاالعا ا ح  او جتاوي  وكنه  اوق آن، وللوة

 كما  اوكبرية صاحب عاكفري كاوقال  عقاهل ، علله متلله مبا اإلسلم قااع  خماوفة إىل اواش د
 لياىل.  هللا إبذن عقائ ه  مناقشة أييت

ومنه  م  ابوغ يف ذوك حىت على ك  م  اثلكب ذنبا  م  او ناب ووا أن صغريا ، فإنه كاف  
وكان م  نالجة ه ا اواش د او ي خ ج هب  ع  ح ود او د ، . 3يف اوناثمش ك خمل  

ثأده  م  املسلم ن وثماه  ابوكف  واونفاق، حىت  وأه افه اوساملة أن كّف وا ك  م  مل د َ 
ومنه  م  اساباح قا  اونساء واألطفال م  خماوفاه   ، 4أهن  اساباحاا دماء خماوفله 

 .5 كاألياثقة مثل  

اخلااثج مبا الصفاا عه م  الجه  واواش د والجفاء ق  شّاهاا حماس  او د  أن  وال شكّ 
اإلسلم  لشادها  غ دبا ، فإن ه ا اإلغ اق يف اواأود  واالجاهاد، أخ جه  م  ثوح اإلسلم 
ومجاوه واعا اوه وه  يف ليّمقه  ق  سلكاا ط دقا  ما قال عه حمم  صلى هللا علله وسل  وال 

 وك مي. دعا إوله اوق آن ا

وق  ح ث اونيب صلى هللا علله وسل  م  اوايمق واواش د يف او د ، ألنه خماوفة ولعا ال 
ه ومساحة اإلسلم وأخرب أن املانّطع مساحق ولهلك واخلس ان، فق  صح عنه صلى هللا علل

 . 6قاهلا يلاث   وسل  أنه قال: هلك املانطّيان.

                                                           

 . 2/208م حضة: مغساوة، اونهادة يف غ دب احل دث، 1  
 . 91، ص إعللس للبلس الجايي، اع 2  
 . 184، ص. م1996، 1ط او وولة، املياثج داث او ايض، اخلااثج، اوسياي، انص ؛ 4/191،  واونح  امللل  ع ن اوفص اع  حزم، 3  
 . 183اوسياي، اخلااثج، صص  ان4  
 . 184، ص اخلااثج اوسياي، انص . ويف: 95، ص إعللس للبلس الجايي، اع 5  
 . 220/ 16، مسل ، كااب اويل اوناوي ، ش ح صحلح 6  
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صاث على منهجه  املبين على اوايّسف واواشّ د  وك وك م  ،وهب ا داب ّن ونا ش وذ اخلااثج
فق  قال صلى هللا  ،املخاوف وسماحة اإلسلم ودس ه، فإن اإلسلم دد  اولس  واوسماحة

 . 1علله وسل : إن او د  دس  وو  دشاد او د  أح  إال غلبه، فس دوا وقاثعاا

 ابلدين:  اجلهل 

وساء فهمه  وقلة ل ع ه   ،ةإن م  كربى آفات اخلااثج صفة الجه  ابوكااب واوسن
وع م إنزال اونصاص منايهلا اوصحلحة، وكان اع  عم  د اه  ش اث خلق هللا  ،وليقله 

 . 2وقال: إهن  انطلقاا إىل آايت نزوت يف اوكفاث فجيلاها يف املؤمن ن

ان دماءه  وأمااهل ، وكان اع  عم  إذا سئ  ع  احل وثدة؟ قال: دكّف ون املسلم ن، ودساحلّ 
كحان اونساء يف علَ دله  ، وأتلله  امل أة فلنكحها او ج  منه  وهلا يوج، فل أعل  أح ا  ودن

وم  جهله  عش ع هللا ثأوا أن اواحكل  ميصلة لسااجب اوكف ، فللزم  .3أحق ابوقاال منه 
م  وقع فله أن ديرتف على نفسه ابوكف  ث دساقب  اوااعة، وه ا ما طاوباا عه عللا  ثض  هللا 

فاخطئة اخلااثج وه ومل  ميه ، ه إذ طلباا منه أن دقّ  على نفسه ابوكف  ث دساقب  اوااعةعن
واعاقاده  أهن  أعل  منه  وأوىل منه  ابو أي، وها وهللا ع ن الجه   ،م  املهاج د  واألنصاث

 .4واوغللل

حبلى  وم  جهاواه  اوشنلية: أهن  وج وا عب  هللا ع  خباب ثض  هللا عنه، وميه أم وو 
هما خريا ، فنقماا ثض  هللا عنهما، فأيىن علل فناقشاه يف أماث، ث سأواه ثأده يف عثمان وعل ّ 

هب  خنزد  أله  او مة  وم    ،5أبن دقالاه ش  قالة، فقالاه وعق وا عط  امل أة علله ولاّع وه
                                                           

 . 93/ 1 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، صحلح اوبخاثي، كااب اإلرمان. وانظ :  1  
 . 114، ص. ه 1411 ،1ط احل دثة، املناث داث مص ، او د ، يف وغلاا ظاه ة حام ، احلكل  عب  حمم 2   
 . 184، 2/183،  اوكربى اواجاثدة املكابة مص ، االعاصام، ،اوشاطيب 3  
 . 186خلااثج، صوسياي، ااانص   4  
 . 93، ص إعللس للبلس الجايي، اع  5  
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ا وليجب فقاله أح ه ، فاحّ جاا م  ذوك وعيثاا على صاحب اخلنزد  وأثضاه يف خنزد ه، فل
لجّهال اويت اوكنها عبادة ، 1ألكان اخلنايد  أش  ح مة م  املسلم ن عن  أح  دّ ع  اإلسلم

 . 2 أملها علله  اهلاى واوشلطان

قال اع  حج : إن اخلااثج ملا حكماا عكف  م  خاوفه ، اساباحاا دماءه ، ول كاا أه  
شاغلاا عقاال املسلم ن املسلم ن، او مة فقاواا: نف  هل  عيه ه ، ول كاا قاال املش ك ن وا

وه ا كله م  آاثث عبادة الجهال او د  مل لنش ح ص وثه  عناث اويل ، ومل دامسكاا حبب  
أم ه ونسبه إىل الجاث نسأل هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص(ويلق منه، وكفى أن ثأسه  ثّد على ثسال هللا 

فة اويت ه  إح ى  أن الجه  كان م  اوصفات اوباثية يف للك اوطائوهب ا داب ّن  .3اوسلمة
فالجه  م ض دُهلك صاحبه م  حلث ال دشي ، ع  ق  د د   ،اوطاائف املناسبة إىل اإلسلم

 . 4 اخلري فلقع يف ض ه

 الطاعة:  عصا شق   

فهؤالء ضلهل  اعاقاده  يف أئمة اهل ى ومجاعة املسلم ن أهن  خاثجان ع  اوي ل وأهن  
ون ما د ون أنه ظل   افضة وحناه ، ث دي ّ ضاوان، وه ا مأخ  اخلاثج ن ع  اوسنة م  او

وه ا وق  شّقاا عصا اوطاعة وسياا . 5عن ه  كف ا ، ث د لبان على اوكف  أحكاما  اعا عاها
اا عنه ، حلث ختل  وداضح ذوك ماقفه  م  أمري املؤمن ن عل ّ  ،يف لف دق كلمة املسلم ن

 . 6وخاوفاه يف أح ج املااقف وعصاا أم ه

                                                           

 . 12/285 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 1  
 . 187ص ،خلااثج اانص  اوسياي، 2  
 . 12/301 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 3  
 . 54ص م،2012ه/1433، 2دمشق، داث اوناادث، ط ، او سال أحاددث مي فة يف األصال ناادثكل  اورتم ي، احل4  
 . 28/497اوفااوي، 5  
 . 191، صاخلااثج انص  اوسياي، 6  
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م  صفاهت  على م اث اوااثدخ أن ك  م  خاوفه  يف أم ر عادوه ونب وه،  وظلت للك اوصفة
حىت إهن  لف قاا ه  أنفسه  إىل ع ة ف ق دكّف  عيضها عيضا  وو وك كثُ  فله  اوغاثات 

  1واوشقاق واوثاثات

 وأمواهلم:  دماءاملسلمني واستحالل ابلذنوب التكفري 

 ،ه  اوب ع أهن  دكف ون ابو ناب واوسلئاتقال اع  للملة: واوف ق اوثاين يف اخلااثج وأ
ودرتلب على لفكريه  ابو ناب اساحلل دماء املسلم ن وأمااهل ، وأن داث اإلسلم داث 

وك وك دقال مجهاث او افضة، فه ا أص  اوب ع اويت يبُات  ،ح ب وداثه  ه  داث اإلرمان
 .2ي  اوسلئة كف ا  وإمجاع اوسلف أهنا ع عة جي  اويفا سلئة وج )ملسو هيلع هللا ىلص(عنص سنة او سال 

وق  متلز اخلااثج آبثاء خاصة فاثقاا هبا مجاعة املسلم ن وثأوها م  او د  او ي ال دقب  هللا 
ع  إن منه  م   ،وم  خاوفه  فلها فق  خ ج م  او د  يف يعمه ، فأوجباا اورباء منه ،غريه
قالاا عب  هللا فم  ذوك أهن   .3اا دماءه جباا قاال م  خاوفه  فاساحلّ و يف ذوك، فأ غل

 . 4ع  خّباب عغري سبب غري أنه مل داافقه  على ثأده 

مل دفيلها ون عطان احلباىل ودفيلان أفياال  قال اع  كثري: فجيلاا دقالان اونساء واواو ان ودبق  
، إمنا ه  م  ساء فهمه  وقال اع  للملة: وكانت اوب عة األوىل مث  ع عة اخلااثج، 5غريه 

وك  فهماا منه ما مل د ل علله، فظناا أنه داجب لكفري أثابب  مياثضاه دقص وا مل ولق آن،
ا  لقلا  فها كاف  وها خمل  يف اواق ، قاواا: فم  مل دك  ع ّ  او ناب، إذا كان املؤم  ها اوربّ 

اوناث، ث قاواا: وعثمان وعل  وم  واالمها ولساا مبؤمن ن، ألهن  حكماا عغري ما أنزل هللا، 
                                                           

 . 192، صوسياي، اخلااثجاانص  1  
 . 19/73اوفااوي، 2  
 . 3/62،  اوسنة منهاج للملة، اع 3  
 . 57، صف ق ع ن اوف قبغ ادي، اواو4  
 . 294/ 3اع  كثري، اوب ادة واونهادة، 5  
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ا مق ماان: األوىل: أن م  خاوف اوق آن عيم  أو ع أي أخطأ فله فها  فكانت ع عاه  هل
لكفري وهل ا جيب االحرتاي م  ، واوثانلة: أن عثمان وعل  وم  واالمها كاناا ك وك .كاف 

اا واساحلّ  يف اإلسلم فكف  أهلها املسلم نفإنه أول ع عة ظه ت  املؤمن ن ابو ناب واخلطااي
 . 1واألم  عقااهل  ددث صحلحة يف ذمه أحا )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  اونيب  وق  يبت ،دماءه  وأمااهل 

 املسلمني:  على الشدة 

ُع ف اخلااثج ابوغلظة والجفاة، وق  كاناا ش د ي اوقساة واوينف على املسلم ن، وق  علغت 
ش هت  ح ا  فظليا ، فاساحلاا دماء املسلم ن وأمااهل  وأع اضه ، ف ّوعاه  وقالاه ، أما 

 .أه  األواثن وغريه  فق  ل كاه  ووادعاه  فل  دؤذوه  أع اء اإلسلم م 

وما قصة عب  هللا ع  خباب ومقاله  ،2سج  اوااثدخ صحائف اخلااثج يف ه ا اوسبل ووق  
وأما ولكاف د   ،عّنا عبيل ، فمياملة اخلااثج ولمسلم ن مصحاعة ابوقساة واوش ة واوينف

هنا سهلة مسحة، وإمنا ن ب إىل اوش ة فق  وصف اوشاثع اوش دية أب. 3فل ن وماادعة ووطف
 . 4على اوكفاث، وإىل او أفة ابملؤمن ن، فيكس ذوك اخلااثج

اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا َم  دَ   َل   ملنُك   َع  دلدنلهل َفَسا َف أَي يتل اَّلل ُ علَقا مر حيُلب ُُّه   ﴿ لياىل: وقال
نل   اَلئل ر  َن أَعلز ةر َعَلى او َكافل لدَ  جُيَاهلُ وَن يفل َسبلل ل اَّلل ل َواَل خَيَاُفاَن َوا َمَة َوحيُلبُّانَُه أَذلو ةر َعَلى او ُمؤ مل

ولَك َفض  ُ  ٌع َعللل ٌ  اَّلل ل دُ ؤ لللهل َم  َدَشاءُ  ذَٰ  اآلايت، عكساا . فاخلااثج[54 املائدة:]﴾َواَّلل ُ َواسل
 اخلااثج.  هبا اشاه  ويتا اوصفات عيض ، وه ه5وثّوعاه  املسلم ن فأثهباا

                                                           

 . 31- 13/30وفااوي، ع  للملة، جمماع اا1  
 . 110، ص او د  يف اوغلا ظاه ة ،حام  احلكل  عب  حمم 2  
 . 111امل جع اوساعق نفسه، ص3  
 . 12/301 ي ش ح صحلح اوبخاثي، فاح اوباث 4  
 . 111، ص او د  يف اوغلا ظاه ة ،حام  احلكل  عب  حمم 5  
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 للخوارج:  االعتقادية اآلراء بعض .2

 وسنة هللا كااب  فلها خاوفاا ،اخلااثج عف قة خاصة عقائ دة آثاء اساق ت اوزم  م وث مع
 املنح فة:  اآلاثث ه ه وم  ،)ملسو هيلع هللا ىلص( هللا ثسال

 أصحاب الكبائر: تكفري 

 ذوك مياق ه  على اسا واا  وق ،اوناث يف خبلاده وحيكمان اوكبرية م لكباخلااثج   وندكفّ 
 أبدوة:

ُأووَٰئلَك عَ َلٰى َم  َكَسَب َسلّلَئة  َوَأَحاَطت  علهل َخطللئَ ُاُه فَ ﴿ :سبحانه ولياىل عقاوه اسا ل اخلااثج
 أصحاب ختلل  على اآلدة هب ه اسا واا فق .[81 :البقرة]﴾ُه   فللَها َخاولُ ونَ  َأص َحاُب اون اثل 

 . 1هللا ثمحة يف ميصلاه على رمات او ي ولياص  أم  ال : إنهوقاواا اوناث يف املياص 

 ،ل هبه فإهنا اإلرمان حىت، مقباوة حسنة ميها وه دبقى فل ابإلنسان حتلط اخلطلئة أن ويعماا
 م  على تدوّ  فق ، م هبه  ل دّ  نفسها اآلدة وه ه إوله. ذهباا ما عكس األم  ووك 

 أعماوه وحتبط ابإلنسان حتلط خطلئة هناك وولس اوناث يف خيل  فإنه، خطلئاه عه أحاطت
 وه  اولهاد يف نزوت اآلدة للك أن ه ا ودؤد ، ابهلل واوش ك اوكف  إال اوناث يف عسببها وخيّل 

  جم د أن سبحانه أوضح ق  هللا أدضا : أن يعمه  دبط  ومما سبلله، ع  وحادوا ابهلل أش كاا
 وقل : ه ، عه حملطة سلئة لكان أن ع   ال ع ، اوناث يف اخللاد داجب ال اوسلئة كسب
  عه حيلط حىت كف   اآلدة: م  ه ه ميىن عنه: أن وثوي عباس اع  ع  ه ا ثوي، اوش ك
 م  املاح د  ُعصاة خ وج مع لاال ا   اوسنة يف يبت ملا أوىل وه ا حسنة، وه لُقب  فل كف ه،

 .2اوناث

                                                           

 . 612عل  اوصليّب، عل  ع  أيب طاوب ، ص1  
 . 1/105،  ه1414 ،1ط عريوت، دمشق، - اوطلب اوكل  داث كثري،  اع  داث. اوق د  فاح ، اوشاكاين،2  
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وسلئة نك ة، فه  عامة لجملع أنااع  [81]البقرة: ﴾َم  َكَسَب َسلّلَئة  ﴿ لياىل:ث إن قاوه 
هبا هنا اوش ك، ع ول  قاوه  وامل اد - ثمحه هللا -قال اوشلخ عب  او مح  اوسي ي ، اوسلئات

أي: أحاطت عياملها، فل  ل ع وه منف ا ، وه ا  [81]البقرة: ﴾﴿َوَأَحاَطت  علهل َخطللئَ ُاهُ  لياىل:
حتلط عه خطلئاه، فأووئك أصحاب اوناث ه   ال دكان إال اوش ك، فإّن م  ميه اإلرمان ال

وق  احاج هبا اخلااثج على كف  صاحب امليصلة، وه  حجة علله  كما ، فلها خاو ون
ل ى، فإهنا ظاه ة يف اوش ك، وهك ا ك  مبط  حياج آبدة أو ح دث صحلح على قاوه 

 ثّد عللها وغري ذوك م  األدوة اويت، أن دكان فلما احاج عه حجة علله اوباط ، فل ع   
م  او د على اخلااثج يف لكفريه  ورمك  أن جنُ  .1يف حمله علماء أه  اوسنة والجماعة ك ت 

 وصاحب اوكبرية وذوك م  ع ة وجاه:

مم  كف  عي  إرمانه،  ا كان كاف  ا وكان حكمه حك  غريهأن م لكب اوكبرية وذوك و .أ
  .2"قالاهم  ع ل ددنه فا": )ملسو هيلع هللا ىلص(وها أن دكان م ل ا  جيب قاله وقاوه 

ال حي  دم ام ئ مسل  دشه  أن ال إوه إال هللا وأن حمم  "ووقاوه صلى هللا علله وسل : 
ثسال هللا إال ابء إبح ى يلث: اونفس ابونفس، واوشلب اوزاين، واوفاثق و دنه اوااثك 

. فه ان احل دثان وغريمها م  أدوة حك  امل ل ، لفل  أن ك  م  كف  عي  3"ولجماعة
كمه اوقا ، وك  نصاص اوكاب واوسنة واإلمجاع ل ل على أن اوزاين واوساثق إرمانه فح

 واوقاذف ال دقا ، ع  دقام علله احل :

                                                           

، م2000 ،1ط او ساوة، مؤسسة، عريوت املنان، كلم  لفسري يف او مح  اوك مي سريلل اوسي ي لفسري اوسي ي، او مح  عب 1  
1/103 . 

 . 6/149 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، صحلح اوبخاثي، كااب الجهاد. وانظ : 2  
 . 12/201 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، صحلح اوبخاثي، كااب او ايت. وانظ : 3  
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للُ وا ُك   َواحل ﴿ :فف  قاوه لياىل ائََة َجل َ ةر اوز انلَلُة َواوز اينل فَاج  ُهَما مل ن   َواَل أَت ُخ  ُك  هبللَما   ر مّل
ُناَن   ثَأ َفٌة يفل دلد ل اَّلل ل إلن خل ل ُكنُا   لُ ؤ مل َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  َ   ابل َه   َعَ اهَبَُما طَائلَفٌة مّل َوو َلش 

 .[2النور:] ﴾او ُمؤ ملنل نَ 
َا   َواوس اثلقُ ﴿ :لياىلوقال  َ  اَّلل ل َواوس اثلَقُة فَاق َطُياا أَد  لدَ ُهَما َجزَاء  مبل ُ  َكَسَبا َنَكاال  مّل َواَّلل 
ووثد يف شاثب اخلم  ما ثوي ع  عم  ع  اخلطاب ثض  . [38 املائدة:] ﴾ ٌ َحكللَعزلدٌز 

كان امسه عب  هللا وكان دلقب محاثا ،   )ملسو هيلع هللا ىلص(كان على عه  اونيب   هللا عنه: أن ثجل  
، فأم  عه جل ه، ق  جل ه يف اوش ب، فألى عه داما   )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان دضحك ثسال هللا 

: ال لليناه، )ملسو هيلع هللا ىلص(ا دؤلى عه، فقال اونيب فقال او ج  م  اوقام: اوله  أوينه ما أكث  م
 .1فاهللا ما علمت إال أنه جيب هللا وثساوه

جبل  اوشاثب اخلم  ومل دقاله، ع  هنى ع  وينه عيلنه وشه  هل ا  )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  أم  اونيب 
او ج  حبب هللا وثساوه مع أنه لك ّث منه ش ب اخلم  ع ة م ات، ومل حيك  على ه ا 

وكان دساغف  هل   ،املااالة علنه  وع ن املسلم ن عابوكف  وال قطلى اوساثق واوزاين وال ع
 .2ودقال: ال لكاناا أعاان اوشلطان على أخلك 

وق  أمجيت األمة م  اوصحاعة واوااعي ن على ذوك إال م  شّ  عنه ، فل عربة دقاوه: 
منة وامل أة ث أدضا  أنه وا كان صاحب اوكبرية، كاف ا  واجب اواف دق علنه وع ن يوجاه املؤ 

مل دف ق ع ن  )ملسو هيلع هللا ىلص(ك وك، وك وك أدضا  فإنه ال د ث مسلم ا وال د يه مسل ، وك  اونيب 
وك وك صحاعاه  ،م  في  ميصلة وع ن يوجاه، ومل حي مه م  مرياث م  وه اإلثث منه

 .3واوااعيان هل  إبحسان، فثبت دقلنا  أنه غري كاف 

                                                           

 . 12/75 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  ود، و صحلح اوبخاثي، كااب احل1  
 . 7/671جمماع اوفااوي، 2  
 . 117 – 116، ص. ص اخلااثجانص  اوسياي، 3  
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إلن طَائلَفَاانل ﴿ : ن مع اثلكاهب  هلا يف قاوهإن هللا سبحانه ولياىل مّسى أه  اوكبائ  مؤمن .ب
اَ ا َ  نل َن اق   نَ ُهَماملَ  او ُمؤ مل َ ٰى فَ َقاللُلاا او يتل لَ ب غل   ُلاا َفَأص للُحاا عَ ل   ُخ  َ امُهَا َعَلى األ  فَإلن عَ َغت  إلح 

و   َلفل َء إلىَلٰ أَم  ل اَّلل ل  َحىت ٰ  نَ ُهَما ابل للُحاا عَ ل   لل َوأَ َفإلن فَاَءت  َفَأص  طُااَي   إلن  اَّلل َ حيُلبُّ  ق سل
طل َن  َا او ُمق سل ُنانَ  إلمن  َاةٌ  او ُمؤ مل َ َأَخَاد ُك   َفأَ  إلخ   ﴾َوال  ُقاا اَّلل َ َوَيل ُك   لُ   مَحُانَ ص للُحاا َع ن 

 . [10-9 احلجرات:]
غريه على فسماه  مؤمن ن مع االقااال، وهب ا اسا ال اوبخاثي و "وق  قال اع  كثري: 

أنه ال خي ج ع  اإلرمان ابمليصلة وإن عظمت، ال دقاوه إال اخلااثج وم  اتعيه  م  
 .1امليازوة وحناه "

ُكُ  او قلَصاُص اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ُكالَب َعَلل  ﴿ لياىل:ومث  ه ه اآلدة أدض ا، كما يف قاوه 
ُ ُّ  يفل او َقا  َلى ُ ّل  احل  حل  ُنَثىٰ  و َيب  ل ابل  َواو َيب  ُ  ابل أل  ُنَثٰى ابل لهل  مل    َوهُ  ُعفل َ  َفَم    َواأل  ءٌ  َأخل  فَالّلَباعٌ  َش  
و َمي ُ وفل  َسانر  إلوَل هل  َوأََداءٌ  ابل ولكَ  إبللح  ولكَ  عَ ي  َ  اع َاَ ىٰ  َفَم ل  َوَثمح َةٌ  ث عّلُك    مّل  خَت فللفٌ  ذَٰ  فَ َلهُ  ذَٰ

 .[178 البقرة:] ﴾أَولل ٌ  َعَ ابٌ 
  حزم ثمحه هللا: فاعا أ هللا عز وج  خبطاب أه  اإلرمان م  كان فله  م  قال  وقال اع

َاةٌ  ﴿:أو مقاال أخاان، وق  قال لياىل ُناَن إلخ  َا او ُمؤ مل أن اوقال  عم ا   ، فصح﴾ إلمن 
وال دكان ولكاف د  مع املؤمن ن للك  ،مؤم  عنص اوق آن، وحك  وه أبخاة اإلرمان

 ه  على قال اخلااثج يف م لكب الج رمة. وة اويلماء يف ثدّل فه ه عيض أد. 2األخاة

  الصحابة:طعن اخلوارج وتكفريهم بعض  

ودنك ون إمامة  ،أعا احلس  األشي ي: واخلااثج أبس ها دثباان إمامة أيب عك  وعم  دقال
 حيّك ، أن قب  عل ّر  إبمامة ودقاوان ،عثمان يف وقت األح اث اويت نق  علله م  أجلها

                                                           

 . 211/ 4لفسري اع  كثري،  1  
 . 3/235،  واونح  واألهااء املل  يف اوفص  حزم، اع  2  
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وعم و ع  اوياص، وأاب ماسى  ،مياودة ودّكف ون ، اواحكل  إىل أجاب ملّا إماماه  ونودنك
 .1األشي ي

ملا كان املسلمان جمامي ن يف عه  اخللفاء  ماعا  ة: وكان شلطان اخلااثج مقلوقال اع  للم
اوثلية أيب عك  عم  وعثمان، فلما افرتقت األمة يف خلفة عل  ثض  هللا عنه وج  شلطان 

فقالله  أوىل اوطائفا ن  ،ااثج ماضع اخل وج، فخ جاا وكّف وا عللا  ومياودة وم  واالمهااخل
 .2ابحلق عل  ع  أيب طاوب

م  عثمان وعل   اخلااثج: وجيميه  اوقال ابواربي وقال اوشه سااين عي  لي اده وكبائ  ف ق
يناا يف عثمان مة األوىل: وطثض  هللا عنهما ودق مان ذوك يف ك  طاعة، وقال يف احملكّ 

 .3وطيناا يف أصحاب الجم  وأصحاب صف ن ،ثض  هللا عنه وألح اث اويت ع وها علله

ثض  هللا عنه، وقال: وعلى  وك وك قال يف األياثقة عي  أن ذك  أهن  دياق ون كف  عل ّ 
ه ه اوب عة مضت األياثقة، ويادوا علله لكفري عثمان وطلحة واوزعري وعائشة وختلل ه  يف 

 . 4اوناث

ضلل وغاادة ول ك ولحق جانب ا. واخلااثج ضح اوبطلن مبج د مساعه واعاقاده وه ا املياق  وا
اساهااه  اوشلطان مبياق اهت  ه ه، فكاناا وه لبي ا فاعاقاده  كف  م  لق م ذك ه  م  

 أصحاب ثسال هللا ابط  ألماث ع ة:

                                                           

 . 1/204األشي ي، مقاالت اإلسلمل ن واخالف املصل ن ،  1  
 . 19/89جمماع اوفااوي اع  للملة،  2  
 . 1/117اوشه سااين، املل  واونح  ، 3  
 . 1/121،نفسهامل جع  4  
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أخرب  )ملسو هيلع هللا ىلص(اس، وك ا ثساوه : أن هللا لياىل أخرب أبهن  خري أمة أخ جت ولناألمر األول .أ
و َمي ُ وفل ﴿ :أبهن  أفض  أمة، فق  قال لياىل ُكنُا   َخري َ أُم ةر ُأخ  لَجت  وللن اسل أَت ُمُ وَن ابل
َّلل ل  ُناَن ابل َها َن َع ل او ُمنَك ل َولُ ؤ مل  . [110آل عمران:] ﴾َولَ ن  

أخ جت ولناس، وذوك فق  نّاه سبحانه ولياىل يف ه ه اآلدة اوك رمة أبهن  خري أمة 
وقلامه  اوكام  عااجب األم  ابملي وف واونه  ع  املنك  وما ذوك إال ملا علغاا إوله م   

ه عنها يف ه ه اآلدة، فق  كمال اإلرمان وقاة اولق ن، وألهن  حققاا م  صفات اخلريدة املناّ 
 :ز وج ثوى أعا عب  هللا احلاك  إبسناده إىل اع  عباس ثض  هللا عنهما يف قاوه ع

م  مكة  )ملسو هيلع هللا ىلص(. قال: ه  او د  هاج وا مع ثسال هللا ﴾ُكنُا   َخري َ أُم ةر ُأخ  لَجت  وللن اسل ﴿
 .1إىل امل دنة

وإمنا   .2"ث  اوث اوثُ ، ث  اوث اين، "خرُي اون اسل اوَق ُن او  ي أان فلهل وقال صلى هللا علله وسل : 
ف  اوناس، وص قاه ح ن ك عاه، ونص وه ح ن كان ق نه خري اوناس ألهن  آمناا عه ح ن ك

. وأف اد اوصحاعة او د  دياق  اخلااثج املاثقان كف ه  ه  او د  3خ واه وجاه وا وآووا
م  مكة إىل امل دنة ويف مق مة م  داناول ه ا اوثناء اويايل  )ملسو هيلع هللا ىلص(هاج وا مع ثسال هللا 

ح ن كف  عه اوناس  )ملسو هيلع هللا ىلص(يب او فلع ه  هؤالء، فه  م  أه  اهلج ة وم  او د  آمناا ابون
وه  م  او د  جاه وا ميه ونص وه والبياا اوناث او ي أنزل ميه، فاآلدة واحل دث فلهما 

 .4)ملسو هيلع هللا ىلص(شهادة هللا وثساوه ولصحاعة عماما أبهن  خري أمة حمم  
وثدت أحاددث يف  ؛وأع ي اوصحاعة او د  ُلكف ه  اخلااثج، كيل  واوزعري وطلحة وغريه 

 ه  الجنة، وق  عش ه  ثسال هللا ع وك.حقه  أبهن  م  أ

                                                           

 . صححه احلاك  وأقّ ه او هيب. 2/294،  احلاك  اونلساعاثي، املسا ثك على اوصحلح ن 1  
 . 4/1965صحلح مسل ، 2  
 . 3/478املناوي، فلض اوق د  ، 3  
 . 3/1160،  اوك ام اوصحاعة يف والجماعة اوسنة أه  ةعقل  عادض، عل  انص  4 
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لباثك ولياىل أخرب يف حمك  كااعه اويزدز أنه ثض  ع  اوصحاعة  أن او ب  األمر الثاين:  .ب
َو ُواَن ملَ  ﴿ :وثضاا عنه ووع ه  ابخللاد يف الجنات واوفاي اويظل  قال لياىل َواوس اعلُقاَن األ 

َنَصاثل َواو  لدَ   ُه   َوَثُضاا َعن ُه َوأََع   هَلُ   او ُمَهاجل لدَ  َواأل  َ  اَّلل ُ َعن   َسانر ث ضل ال  بَ ُياُه  إبللح 
َهن َ  اَجن اتر جَت  لي حَت اَ َها األ  ولكَ  اُث َخاول لدَ  فللَها أََع    . [100 التوبة:]﴾او َيظلل ُ  او َفا يُ  ذَٰ

هاج د  واألنصاث، فف  ه ه اآلدة ص ّح لياىل أنه ق  ثض  ع  اوساعق ن األوو ن م  امل
وعل حلث   خماوف هلل ج    وها دول  ق آين ص دح يف أن م  دياق  كف ه ، فها ماألّر 

وعل ومت د،  أن لكفري م  ثض  هللا عنه مضادة وه ج    كّف  م  ثض  هللا عنه، وال شك  
 .1وه ه صفة اوشلية او افضة واخلااثج املاثقة ،وطغلان

َ  ا﴿ :وقال لياىل نل َن إلذ  دُ َبادلُياَنَك حَت َت اوش َجَ ةل فَ َيللَ  َما يفل قُ ُلاهبلل   و َق   َثضل َّلل ُ َع ل او ُمؤ مل
ا َق لدب ا ويف ه ه اآلدة أعل  هللا ع  ثضاه ، [18 الفتح:]﴾َفأَنَزَل اوس كللَنَة َعَلل هل   َوَأاَثهَبُ   فَ ا ح 

، واو د  كاناا منه  )ملسو هيلع هللا ىلص( ع  جلش اإلرمان او د  حض وا احل دبلة م  صحاعة ثسال هللا
، فبادع )ملسو هيلع هللا ىلص(عل  وطلحة واوزعري، وعثمان ثض  هللا عنه كان يف مكة ثساال  و سال هللا 

 .2وجي  د ه على د ه، فكانت خري ا وه م  د ه )ملسو هيلع هللا ىلص(وه اونيب 

  وارج:ـف رق اخل .3

ال  ا هل  عباثة:األوىل، الختاذه  شياث   ابحملّكمة أُلَوىل: خااثج ح وثاء واونه واناخلااثج ا مسّلت
وق  خ جت عي ه  ف ق أخ ى م  اخلااثج على عل  ثض  هللا عنه وم  جاء  ،حك  إال هلل

 عي ه م  اخللفاء، وأمهها:

 األزارقة: 

                                                           

 . 3/1160،  اوك ام اوصحاعة يف والجماعة اوسنة أه  عقل ة عادض، عل  انص  1  
 . 3/1163امل جع اوساعق،  2  
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ود ون أهن   ،ألباع انفع ع  األيثق، وق  كاناا دكف ون أه  اوقبلة مم  وبساا على م هبه ه  
األثض اويت سلط  عللها انفع وألباعه واجبة ال وأن اهلج ة إىل  ،مش كان حت م اإلقامة علنه 

ا وقاال  - عزعمه  – جمل د اخل وج م  أثض أه  اوش ك إىل أثض أه  اإلرمان وإمنا متهل  
املش ك ن او د  دبلع اوااح  منه  نفسه فله هلل لياىل، وثأوا أن م  مل دهاج  م  األثض اويت 

ا أن أطفال املخاوف ن مش كان كآابئه ، وأن وثأو  ،دقل  فلها املخاوفان هل  فها مش ك مثله 
اوق ف واجبا  على م  ق ف ثجل  أخ ا   مصريه  إىل اوناث، وأسقطاا عقاعة او ج  وجيلاا ح ّ 

َصَناتل ﴿ لياىل:عظاه  قال هللا   .[4 النور:]﴾َواو  لدَ  دَ   ُماَن او ُمح 

ف أوا قطع اول  يف  ،ولمال املس وق قاواا ذك  اوق آن اونساء ومل د ك  او جال، ومل دياربوا نصااب  
أي مال مهما كان ق ثه، وأوجباا اوصلة واوصام على احلائض، وحّ ماا قا  او مل ن ألن هل  

ناا إذا جاءه  وأابحاا قا  املخاوف ن م  املسلم ن، ألهن  مش كان ال عه  هل ، وكا ،عه ا  
انه، أبن د فياا إوله ثجل  م  مهاجٌ  إوله  اماحناه، وليلماا ص ق إرم ثج  مؤم  مب هبه 

وإن أَب أن دقاله  ،أس ى املسلم ن او د  يف أد ده  وأيم وه عقاله، فإن قاله قبلاه يف مجاعاه 
 .1قالاا ه  ذوك املهاج  ابعاباثه مش ك ا

َدات:   الَنج 

ألباع جن ة ع  عام  احلنف  )م  عين حنلفة(، كان ألباعه يف غاوبلاه  م  أه  اوفلحة، ق  
اع  جن ة أبنصاثه عب  هللا ع  اوزعري، عن ما أعل  خلفاه يف مكة، ووك  أصحاب جن ة س

نقماا منه م اهناه اخلللفة األماي عب  امللك ع  م وان، ولف دقه عين الجن  يف اويطاء، وع م 
إابحاه حفل ة عثمان ع  عفان عن ما سباها جناده، ول ك ثج  ش د  اواطأة على اوي و 

على مياق ة اخلم  فخلياه ووّواا اثعت اواماث، ث ثأوا أال دكان ثئلسه  إال  دون أن دياقبه

                                                           

 . 91حمم  سلل  اوياا، امل اثس اوفك دة اإلسلملة، ص1  
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ع عل ا "واثعت ماىل"، فكلفاه ابوبحث ع  أمري داوُّانه علله ، فاخااث هل  ثجل  دقال وه أعا 
 ه، فسقطت دوواه  اويت كانت يف اولمامة واوبح د . 72ُفَ د ك، وها او ي قا  جن ة سنة 

 نج ات أن: او ّلد  أم ان: وكان م  قال او

 ، وحت مي دماء املسلم ن وأمااهل ، وحت مي اوغصب.)ملسو هيلع هللا ىلص(أح مها: مي فة هللا ومي فة ثساوه  -

واثنلهما: اإلق اث مبا جاء م  عن  هللا مجلة، فه ا واجب وما ساى ذوك فاوناس مي وثون  -
 جبهاواه حىت لقام علله  احلجة يف مجلع احللل واحل ام.

ي اب على اجملاه  املخط  يف األحكام قب  أن لقام علله احلجة فها كاف  وم  خاف او
، وإمنا املقصاد عه أي شخص دق ث ونفسه أن شلئ ا 1"ولس املقصاد ابجملاه  امليىن االصطلح 

ما حلل أو ح ام، وقاواا إن أصحاب او ناب م  مجاعاه  ال دي  عُان يف اوناث، وإمنا دي  عُان 
ال خيّل ون يف اوي اب، وكنه  د خلان الجنة يف اونهادة، ويعماا أن م  نظ  يف غري اوناث و 

نظ ة صغرية، أو ك ب ك عة صغرية، ث أصّ  عللها فها مش ك، وإن م  يىن وس ق وش ب 
 .2عللها فها مسل  اخلم ، وها غري ُمص ّ 

 الصفرية:  

 أهن  ال د ون قا  وها دقاوان أبن أصحاب او ناب مش كان غري ،ه  ألباع يايد ع  األصف 
أطفال خماوفله  ونسائه ، كما ل ى األياثقة ذوك، وم  اوصف دة م  خياوف يف ذوك اوقال 
فلقال: ك  ذنبر وه حٌ  يف اوش دية ال دسمى م لكبه مش ك ا وال كاف  ا، ع  د عى ابمسه املشاق 

 :دية مث ميلام يف اوش   وك  ذنب ولس فله ح ّ  م  ج رماه دقال: ساثق، وقال ، وقاذف،
،   م  ه د  اوناع ن مجلي ا مؤمن ااإلع اض ع  اوصلة فم لكبه كاف ، وال دسمى م لكب واح

                                                           

 صال اوفقه.أعين اجملاه  املق ثة صفاله وش وطه يف مباحث عل  أ 1  
 . 89األشي ي، مقاالت اإلسلمل ن واخالف املصل ن ، ص 2  
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ومنه  م  دقال: إن صاحب او نب ال حُيك  علله ابوكف  حىت دُ فع إىل اواايل فلج ه وحيك  
 .1ه ه ه  أه  ف ق اوكف  .عكف ه

ول م  اوق ن اوثاين اهلج ي وق  أقامت اوصف دة دووة يف املغ ب، اناهت يف اونصف األ
  وعسقاطها اناهت ف قة اخلااثج اوصف دة.

وإن هل ه اوف ق اوثلث ف وع كثرية ذك ها أعا احلس  األشي ي يف مقاالت اإلسلمل ن وعب  
 .2اوقاه  اوبغ ادي يف اوف ق ع ن اوف ق

  اخللفاء م  سائاإلمام علّ  ثض  هللا عنه ث وسبب لسملة اخلااثج أساس ا ها خ وجه  على 
أو خل وجه  م  اوكافة إىل ح وثاء، ث م  ح وثاء إىل اونه وان، وق  مساا أنفسه   ،عي ه

هللا والجنة، اوش اة، وها أحب األمساء إوله ، وقاهل  إان ش دنا أنفسنا يف هللا، أي عيناها عثااب 
ا م  قاوه  و يلَبادل  َم  َضاتل اَّلل ل  اع الَغاءَ  َوملَ  اون اسل َم  َدش  لي نَ ف َسهُ ﴿ لياىل:أخ    ﴾َواَّلل ُ َثُءوٌف ابل

َن ةَ ﴿ :ويف قاوه سبحانه .[207 البقرة:] ن  هَلُُ  الج  َااهَلُ  أبَل نل َن أَنُفَسُه   َوأَم  رَتَٰى ملَ  او ُمؤ مل  ﴾إلن  اَّلل َ اش 
 . [111التوبة:]

ونه وان، وأطلق علله  أدض ا اس  ودسمان ابحل وثدّة نسبة إىل حتلزه  حب وثاء قب  خ وجه  إىل ا
أنه ولخ ج  )ملسو هيلع هللا ىلص(املاثقة ملا وثد يف احل دث اوصحلح ع  او ج  او ي اعرتض على قسمة اونيب 

 .3"" رم قاَن مَ  او ّلد ل كما رم ُق اوس هُ  مَ  او  مل ةل م  نسله قام: 

، 4ان اواسملة عهوق  ثض  اخلااثج عالك األمساء كلها ما ع ا اس  "املاثقة" فإهن  ال دقبل
ا، حىت إهن  د ون ه ه اواسملة ك ب ألهن  دطلقان على  ودياربوهنا ذم ا هائل  واناقاص ا ش د  

                                                           

 . 4/276، م 2000، 7، ط وهبة مكابةاوقاه ة، اوافسري واملفس ون، ، او هيب حس ناوسل   م حم 1  
 . 53امل اثس اوفك دة اإلسلملة، صحمم  سلل  اوياا،  2  
 . 1064ق  مسل ، ث صحلح . وانظ : 3344صحلح اوبخاثي، ثق   3  
 . 53، ص اإلسلملة اوفك دة امل اثس اوياا، سلل  حمم  4  
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أنفسه  "أه  احلق"، فه  أول ف قة إسلملة أو م ثسة فك دة، يعمت أهنا وح ها على احلق 
 .1وم  سااها على ضلل

ل ا ثض  هللا عنه عن ما سأوه أصحاعه وه  ولساا عكفاث ع  م  املسلم ن وأه  اوقبلة، فإن عل
عنه  أكفاٌث ه ؟ قال: م  اوكف  ف وا، قاواا: أمنافقان؟ قال: إن املنافق ن ال د ك ون هللا إال 

قاواا: فما ه ؟ قال: إخااننا عغاا عللنا، ث قال:  قللل  وهؤالء دقامان اولل  ودق ؤون اوق آن،
 .2أصاعهوولس م  طلب احلق فأخطأه كم  طلب اوباط  ف

وإن اخلااثج كاناا م  أظه  اوناس ع عة  وقال  وألمة ولكفري ا هلا، ومل دك  يف اوصحاعة م  
دكف ه  ال عل  ع  أيب طاوب وال غريه، ع  حكماا فله  حبكمه  يف املسلم ن اوظامل ن 

 .3امليا د ، كما ذك ت اآلاثث عنه  ع وك يف غري ه ا املاضع

ان خلفه ، ف وا اخلااثج، أهن  كاناا دصلّ ى أن اوصحاعة مل دكّ وقال اع  للملة: ومما د ل عل
دصّلان خلف جن ة احل وثي، وكاناا  ،وكان عب  هللا ع  عم  ثض  هللا عنه وغريه م  اوصحاعة

 أدضا حي ياه  ودفااهن  وخياطباهن ، كما خياطب املسل  املسل . كما كان عب  هللا ع  عباس

ملا أثس  إوله دسأوه ع  مسائ  وح دثه يف اوبخاثي. وكما  جيلب جن ة احل وثي عنه هللا ثض 
أشلاء ابوق آن كما دناظ   أجاب انفع ع  األيثق ع  مسائ  مشهاثة، وكان انفع دناظ ه يف

، وما ياوت سرية املسلم ن على ه ا ما جيلاه  م ل د  كاو د  قالله  اوص دق  ناملسلم
 . 4ثض  هللا عنه

                                                           

 . 1/31، م1978 ،2ط واواايدع، ولنش  اواطنلة اوش كة الجزائ ، اوكلملة، اخلااثج آثاء اوطاويب، عماث 1  
 . 54امل اثس اوفك دة اإلسلملة، ص حمم  سلل  اوياا، 2 
 . 218-7/217اع  للملة، اوفااوي،  3 
 . 3/62،  اوسنة منهاج للملة، ع ا 4 
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: "وذهب أكث  أه  األصال م  أه  اوسنة إىل اخلااثجوذك  اع  حج  اويسقلين قائ  أبهن  ل 
 .1فّساق، وأن حك  اإلسلم جي ي علله والفظه  ابوشهادل ن ومااظباه  على أثكان اإلسلم"

  

                                                           

 . 12/300 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  1 
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 اتسًعا: موقف اإلابضية من اخلوارج:

 ج،لنظ  عيض املصادث غري اإلابضلة إىل امل هب اإلابض ، ابعاباثه ف ع ا م  ح كة اخلااث 
انفص  ع  اخلط اويام ولشك  جمماعة عقلادة عب  هللا ع  إابض. ومث  ه ا اوي ض ولم هب 
اإلابض  كّ ثه أووئك اويلماء او د  دثساا املاضاع على أساس ميلامات مساقاة م  للك 

 املصادث.

ا نظ ة واضحة ع  احل كة وق  كان م  اوصيب على ع د م  اوكااب املسلم ن أن ُدكّانا 
ذوك إىل اواحكل  حال اونشاطات  وك وك ع  طبلية علقاهتا حب كة اخلااثج، وم دُّ ، اإلابضلة

واوسبب اآلخ  ها أن خاف  ،واملخططات اويت وّجهت ميظ  اونشاطات اإلابضلة األوىل
وعلى ه ا، فإنه م   .1اإلابضلة م  االضطهاد م  قب  خصامه ، جيله  دسرتون كابه 

خلاّصة إىل منشأ ح كاه  وإىل ماقفها ابونسبة حل كات اخلااثج،  امله  أن ني ض نظ ة اإلابضلة ا
 كما ثأت مصادثها ذوك.

وق  حفظ اإلابضلة ش ح ا مفصل  آلثائه  ع  اواطاث اوسلاس  اوباك  وألمة اإلسلملة. وذَك  
، وق  ذك  ذوك او كااث 2اوربّادي الج ول اواايل وألعمال واوااثئق األوىل اويت لناووت املاضاع

 .3عش ء م  اوافصل  "دثاسات ع  اإلابضلة" م و اونام  يف مؤوفهع

فإن مؤد ي جمماعة  ،ها أن لاص ى ألي مقاومة هلاويف عه  او ووة األمادة واويت جيلت مهّ 
"احملّكمة" أو املسلم ن أو مجاعة املسلم ن، كما كاناا د عان يف األدب اإلابض  اوق مي، 

شاطاهت  س  ا. وق  قاد للك امل حلة جاع  ع  يد ، وم  اضط وا إلخفاء عقل هت  واوقلام عن
 عي ه أعا عبل ة ع  أيب ك رمة اواملم . 
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 ولقام اويلقة ع ن اإلابضلة وخصامه  املسلم ن على أساس املبادئ اوااولة:

ا إاّل او د  دقاللاهن ، وولس هل  أن دنهجاا سلاسة  - على اإلابضلة أال دقاللاا أح  
 االساي اض.  

ي أن لؤخ  ممالكات املسلم ن غنائ  وال جياي قا  نسائه  وأوالده ، أو أن ال جيا  -
يف ح عه  دؤخ وا سبااي  وديام  ه ا املب أ على سرية املسلم ن األوائ  وعلى سرية عل ّ 

 .1ض  طلحة واوزعري حلث كان علّ  اخلللفة اوش ع 
لة ورمك  ولمسلم ن أن ديلشاا يف ظ  اوطغاة ال، ولس "اخل وج" واجبا   - جئ ن إىل اوا ُّق 

 عن  اوّلزوم.
اوش اء أو اواضحلة ابو ات، واجٌب اخالاثي على م  اكام  ع ده  أثعي ن شخص ا أو  -

 أكث  ح ن دكانان ه  او د  اخااثوا اخل وج.

وأصبحت ه ه املبادئ سرية املسلم ن ماّبية ال جياي لغلريها، وأع ت امل اجع اإلابضلة ه ه 
او سال طاال كفاحه يف سبل  األمة اإلسلملة واو ووة اإلسلملة،  املبادئ قلاس ا على سرية

. وك وك يعماا أن ه ه املبادئ مل خت ق قب  انافاضة انفع ع  األيثق او ي 2وفق ا وش دية هللا
لّص ف خلفا  و وك، أو كما قال اع  إابض نفسه: ووكننا ابس  هللا خنالف مع أيب األيثق 

ا أهن  كاناا على دد  املسلم ن، وكنه  ل كاه عي  ذوك وأصبحاا  ح ن اثثوا ع ا ون ؛وأنصاثه
 كاف د .

وق  أدت اواياول  اويت  ،مةوكانت ح كة األيثق أول انشقاق جاد وخطري يف مجاعة احملكّ 
أدخلها انفع ع  األيثق إىل ثدود في  خمالفة، وق  عاثض ك  م  جاع  ع  يد  وعب  هللا ع  
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سااه م  يعماء اخلااثج املاط ف ن كنج ة وداود، خل قه  للك أابض آثاء انفع ع  األيثق و 
 األصال املاضاعة م  قب  مؤسس  امل هب.

ظ وا إىل اخلااثج املاط ف ن أبهن  "املاثقة"؛ أي او د  جتاويوا او د ، وطبقاا علله  اواصف ون
صلَلك  مَع خي ُُج فلك  قاٌم حَتقل وَن  " وها: )ملسو هيلع هللا ىلص(املي وف امل كاث يف ح دث شهري ول سال 

َ ه ، وعمَلك  مَع عملله ، وصلاَمك  مَع صلامله ، صلهتل  ، ودقَ ؤوَن اوق آَن ال جُياولُي حناجل
ل ةل  ودنظُُ  يف اوق حل ، دنظُُ  يف اونص ل فل دَ ى شلئ ا، رَم ُقاَن مَ  او د ل كما رَمُ ُق اوسهُ  مَ  او مل

 .1" ودَ َاماثى يف اوفاقل ، ئ اودنظُُ  يف او دشل فل دَ ى شل، فل دَ ى شلئ ا

 يف مسألة اخلروج: آراء اإلابضية .1

 ،اويقل ة اويت أدخلها انفع ع  األيثق ه  أن اخل وج أو اهلج ة إىل ميسك ه  أمٌ  إوزام  إن  
ونظ  إىل أووئك او د  ال  ،وق  اعارب علد خصامه  م  املسلم ن "املخاوف ن" داث ح ب

َوإلن  َأطَي ُاُماُه   ﴿ :عاباثه  مش ك ن على أساس اآلدة اوق آنلةدقامان أبي عم  "اوَقَيَ َة" اب
 . [121األنعام:] ﴾إلن ُك   َوُمش  لُكانَ 

وه ه اويقل ة مناقضة وليقل ة اويت قال عنها احملّكمة، وه  أّن مياثضله  م  املسلم ن ال 
ّن إوقياد إذ مش كان وإن إخااهن  املسلم ن قادثون على احللاة ع ن خصامه ، ومسحاا اب

اخل وج أو اهلج ة ولسا إوزامل ن. واوااقع أن احملّكمة األوو ن كاناا واضح ن كثري ا عشأن مسأوة 
اوقياد ابعاباثه ش علا  ابونسبة إلخااهن  املسلم ن حىت إهن  اناخباا عب  هللا ع  وهب او اسيب 

 إمام ا، وآي وه على مي ان األايدي ألنه قال:

                     ش      اثاب   هللا ابد      ع م        عل      ى س      لمٌ 
 

 س      لم املق      ل  احل      زب عل      ى وو      لس 
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م  اجملاه د   وق  متسك اإلابضلة عيقل ة احملّكمة األوائ ، وثفضاا ماقع انفع وقاواا إن كل  
خي ج م  خي ج وداخلف م  داخلف فلااىل اخلاثج اوقاع ، واوقاع   ؛واوقي ة ه  مسلمان

 . 1اا، ثمحه  هللا وغف  هل اخلاثج على ذوك مضاا، وانق ض
وها  ؛: ال هج ة عي  اوفاحوق  ج ى اوايبري ع  ه ه اويقل ة يف وقت الحق ابوقبال اواايل

يف اوااقع جزء م  ح دث ول سال. وق  وثد يف مجلع املياق ات اإلابضلة ولايبري ع  ثأده  
 .2مبساوة اهلج ة، أو اخل وج

 لمني "املخالفني": املسمع نسبة خلصومهم ـابل موقف اإلابضية .2

وق  اعاق  األياثقة أن خصامه  املسلم ن كفاث، ونظ وا ابواايل إىل علده  ابعاباثها داث  
ح ب، وآمناا عش دية قا  نسائه  وأوالده ، أو سبله  واالساللء على ممالكاهت ، وم  

ك وك   ، وم  أن دازوجاا م  نسائه ،انحلة أخ ى، فإهن  منياا ألباعه  م  أن د ياا منه 
ثأوا ش علة االحافاظ مبا أمنه  علله م  خاوفه  م  املسلم ن، وأن دنك وا علله  حقه  

 .3فله
نظ  إولها اإلابضلة "كضلالت"؛  ،وإن مجلع ه ه اويقائ  ع  علقاه  خبصامه  املسلم ن

 وثفض اوزعلمان اإلابضلان جاع  ع  يد ، ،ألهنا مياثضة آلثاء املسلم ن مناقضة وسريهت 
عب  هللا ع  إابض آثاء األياثقة وأنك اها، ك وك اخت ا املاقف نفسه م  جمماعات أخ ى و 

م  اخلااثج كاوصف دة واونج ات وغريمها، مع أن ه ه اجملماعة األخرية اخالفت ع  األياثقة 
 .4حال عيض املسائ 
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 ع ع" وانفصلااواعارب اإلابضلة ه ه اويقائ  الج د ة اويت أدخلها انفع وخااثج آخ ون، أبهنا "
وليّ  سرية سامل ع  ذكاان  .1هن  خاضاا ح وب ض ه إع  ح كاهت  وثفضاا آثائه ، حىت 

م  ع ن اوااثئق اإلابضلة اوق رمة اويت انقشت مشكلة ماط يف اخلااثج وآثاءه . وويله م  
ثي مة إابض  ابألهنا متث  او أي املياص  ويّل  ؛املفل  أن ننق  هنا آثاءه حال ه ه املسأوة

 .2وليكس املاقف اإلابض  اويام حنا اخلااثج

 سامل بن ذكوان:  

  وسري اإلسلم م  ع ادة اواح  حىت وقت قبال اسايم  سامل ع  ذكاان سريله عي ض مفصّ 
عل  ع  أيب طاوب اخلللفة او اعع ابواحكل  إىل أن قال: "... عي  ذوك ثاح اع  ذكاان دش ح 

  عي ه  اع  األيثق وأصحاعه، فمكثاا ما شاء هللا ماقف األياثقة، كما دل : ث خ ج م
دسريون سرية م  كان قبله  م  اخلااثج، ث إهن  ح مه  شنآن قام أن أنزواه  مبنايل عب ة 

 دك  فإن وواثَيَه ، دااّوا ن م  انَكَحه  وق  مناكحاه ، وحّ ماااألواثن، فقطياا املرياث منه ، 
، وإن دك  عه عم  مم  ابورباءة اولام وداناا فله فاه خاو فق  دااّوان م  عه وعم  ه ى ذوك

ومُخس  ،ذوك ضلوة ضلاا عااوّله  م  عم  عه، واساحلاا سيب قام، واسانكاح نسائه 
ان دساحلان شلئ ا م  ذوك م  قامه ، وقا  ذثاثده  واساي اضه ، ومل دك  م  دااوّ  ،أمااهل 

ق  خاوفاه  علله وأعاا أن جيريوا م  فإن دك  او ي عم  عه م  دااوان م  قامه  ه ى، ف
وقال هللا  ،اساجاثه  م  قامه  حىت دسمع كلم هللا، وه  دشه ون أهن  مبنايل عب ة األواثن

َمَع َكَلَم اَّلل ل ُث  أَع للغ ُه َمأ َمَنهُ ﴿ونبله:  َاَجاَثَك َفَأجل  ُه َحىت ٰ َدس  َ  او ُمش  لكل َن اس   ﴾َوإلن  َأَحٌ  مّل
 .[6 :التوبة]
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وجيلاا ولقام حمبة، وأعاا أن دقبلاا مم  أاته  إقامة اوصلة، وإدااء اوزكاة، وإق اثه  حبكمه ، 
وه  دزعمان أنه حك  هللا، وع ؤوا م  ك  أع ايب وإن كان داااله  ودسأل هللا أن د يقه  مث  

َع  َابل َم  د ُ ﴿:وق  قال هللا لياىل ،او ي ثيقه  م  جهاد أع ائه خل ل َوملَ  األ  َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  ؤ ملُ  ابل
ُ  َما دُنفلُق قُ ُ اَبتر علنَ  اَّلل ل َوَصَلَااتل او    ُ   أَ  ُسالل َودَ ا خل َا قُ   عٌَة هل  خل  اَل إلهن  َالهل َسُل   إلن   ُلُهُ  اَّلل ُ يفل َثمح 

ل  .[99 التوبة:]﴾ ٌ اَّلل َ َغُفاٌث ث حل

وأمااهل ، وحّ ماا والداه ، واالساغفاث هل ، وق  علماا ذوك  ماءه د واساحّلاا قَ َيَ هَتَ ، وكّف وا
منه ، فإن دك  ذوك اويم  ه ى دااوان عه فق  خاوفاه  فله وكّف وا م  دااىل اولام علله، 
وإن دك  م  دقاوان لاىّل كاف ا  فق  كف وا وكف وا ه  عاالداه  إاّيه  على لايل اوكفاث، فزعماا 

 .1عكف ه  إايه  دوهن  وق  أم  هللا أن دااعااإمنا دكف ون في هب  

: فق  مكث يتما أيوعي  ذوك دااعع اع  ذكاان مناقشة ثأي األياثقة خبصاص "اواقلة" ك
فل  د ّده هللا علله وكامانه إايه، وقال  ،مؤم  آل ف عان ما شاء هللا أن رمكث كامت ا إرمانه

ُناَن او َكافل  ال  ﴿ :لياىل ول دَ ا خل ل او ُمؤ مل نل َن  لدَ  َأو  ولَك فَ َلل َس ملَ  اَّلل ل َلاَء مل  ُدونل او ُمؤ مل َي   ذَٰ َوَم  دَ ف 
ُه   لُ َقاة   ن   ءر إلال  َأن لَ ا  ُقاا مل    املؤمن ن يف اواقلة، وكلف داقفح ض هللا .[28آل عمران:]﴾يفل َش  

  إذا خ جاا كاناا أكا  مع أهن ؛املؤمنان اوكفاث إال أن دظه وا هل  ما حيبان ودكاماه  ددنه 
فلقال: اع ضاا علّ  ددنك ، فلقاوان:  ،ما كاناا ما كاناا قط و دنه ، وذوك أن او ج  أيلله 

ووك  أخربان أنت عه، فإن أخطأ يف ش ءر مما يف أنفسه   ،ال، إان إذا فيلنا كنا م  اوكاف د 
انت اويت أم  هللا ابوافاء قالاه، وغريها م  املياص  ولس كلها حتصى، م  اساحلل أك  األما

هبا وأوَف هبا املؤمنان، ودشه ون أن اونفاق ق  ثُفع وأن أح ا  ال دساطلع أن دكان منافقا ، 
 .2ودشه ون أن هللا دغف  ولزاين واوساثق إذا كان فله 
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  موقف ابن ذكوان من جندة وأنصاره: .أ
 اوزائفة منها: عي  ذوك واص  اع  ذكاان ع ض آثاء جن ة وأنصاثه مبلن ا عقائ ه 

اعاباث م  خاوفه  م  املسلم ن كفاث ا، إاّل أهن  مسحاا يف اواقت ذاله ابوزواج م   -
نسائه  وأبك  ذابئحه ، ك وك منياا أخ  الجزدة منه  ولحمادة وقاماا عااجبات 

 خصامه  املسلم ن حنا أه  اوّ مة مع أهن  اعاربوا خصامه  املسلم ن مش ك ن.
 ،ج وا م  علد خصامه  املسلم ن، كما هاج  او سال م  مكةثأوا أن علله  أن دها -

عي  ذوك أوضح أن جن ة واجه مياثضة م  قب  داود وأنصاثه وعطلة وأنصاثه، وأيب 
 ؛ف دك وأنصاثه، إذ كاناا خيالفان ميه خبصاص مسائ  ميلنة يعماا أنه احن ف فلها

يف أماث نقماها علله  ث فاثقه داود وأصحاعه وعطلة وأصحاعه وأعا ف دك وأصحاعه،
ويعماا أنه ق  ض  هبا، وولس او ي فاثقاه فله أبكث  م  او ي جامياه علله م  سيب 
أه  اوقبلة، وقا  ذثاثده ، واسانكاح نسائه ، ومخس أمااهل ، واساي اضه ، وقطع 
املرياث منه ، فكله  حبم  هللا ضاٌل اتثٌك ولحق مابٌع هلااه عغري ه ى م  هللا وه  يف 

 .1ميرتفان فلما علنه  ذوك

ث أشاث إىل عقائ  أخ ى خاطئة متلز أووئك اخلااثج انفع، داود، عطلة، أاب ف دك 
وهناك ش وح ممايلة ويقائ  اخلااثج وثدت يف مصادث إابضلة أخ ى م فقة حبجة  .2وأنصاثه 

خلااثج وإىل جانب ثفض آثاء ا، ن واوسنة ومثال املسلم ن األوائ قادة ض ه  مبنلة على اوق آ
 املاط ف ن، فق  جي  األئمة اإلابضلة األوائ  سلاساه  ش د ة اواضاح حال ه ه اوقضااي.

وح ن اساشاث عب  هللا ع  حيىي اوكن ي قادة اإلابضلة يف اوبص ة عشأن االنافاضة، كاب أعا 
إذا عبل  مسل  ع  أيب ك رمة اإلمام اوثاين ولجماعة اإلابضلة يف اوبص ة، ويملؤه دقاوان وه: 
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فق  علما  أن او ي  ،واقا وا عسلفك  اوصاحل ن، وسريوا سريهت  ،خ جا  فل لغلاا وال لغ ثوا
 .1أخ جه  م  اوسلطة اويلب ألعماهل 

وق  َعرّب عب  هللا ع  إابض عشك  ماجز ع  ماقف اإلابضلة جتاه علقاهت  عبقلة األمة 
ميه  اوااحل  واإلق اث ابوكااب اإلسلملة، عقاوه: ال نقال فلم  خاوفنا إنه مش ك، ألن 

واو سال، وإمنا ه  كفاث ابوني  ومااثدثه  ومناكحله ، واإلقامة ميه  ح ، ودعاة اإلسلم 
ّن ه ا اوقال أكّ له وك ثّله امل اجع اإلابضلة اوااولة املياص ة واولحقة، أمثال سامل إث  ،ميه جت

 .2خااث ع  عافاوكن ي، وأيب محزة امل وعب  هللا ع  حيىي ،ع  ذكاان
قضااي ورد يف سرية سامل بن العرض األقدم حول سياسات اإلابضية حنو هذه ال .ب

  :ذكوان
 ووي  م  أه  املقاطفات: 

ن ى حق اوااو د ، وحق ذي اوق َب، وحق اولاامى، وحق املساك ن، وحق أعناء  (1
كاناا أو   ، أع اث اا  اوسبل ، وحق اوصاحب، وحق الجاث، وحق ما ملكت أرماننا عللنا حقّ 

 فجاث ا.
ونايف عيهاد  ،نؤدي األمانة إىل م  اساأمننا عللها م  اوناس كله  م  قامنا أو غريه  (2

ون د على أه  او مة إن اساطينا او ي أيخ وهن  عه م  اوظل   ،ةقامنا م  أه  او مّ 
وجنري م  اساجاثان م  قامنا وم  غريه ، وأيم  عن ان إذا  ،م  قامنا أو م  غريه 

يف  وقاال اوكاّف امليازل حىت خيلا إوله  األم  م  غري أن نكان نشكّ حض  ا
قّل إلال  اوض َللُ ﴿ضلواه  والختاذه  ع ن احلق واوباط  منزوة   ﴾َفَماَذا عَ ي َ  احلَ 

 .[32 يونس:]

                                                           

 . 65صامل جع اوساعق،دثاسات ع  اإلابضلة،  1 
 . 65امل جع نفسه، ص 2 
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إوله  األم  دعاانه  إىل كااب هللا ومي فة احلق ومااالة أهله ومفاثقة   فإن أخل
فم  ع ف منه  احلق وأق عه ولااّلان علله لاولناه وحّ منا دمه،  ،لهاوباط  ومياداة أه

وإن دنف  مينا، وم  أنك  حق هللا منه  واساحب اويمى ع  اهل ى ومفاثقة املسلم ن 
فاثقناه وقاللناه حىت دف ء إىل أم  هللا أو دهلك على ضلواه، م  غري  ،على جمامياه 

نساح  سباه  وقا  ذثاثده  ومخس أمااهل  وقطع ف ،أن ن اه  نزواا منايل عب ة األواثن
وإن كاناا ضّلال  ما دمنا ع ن  املرياث منه ، وال ن ى اوفاك عقامنا وقاله  يف اوس ّل 

ظه انله  نظه  هل  او ضى ابو ي ه  علله، وذوك أن هللا مل أيم  عه يف كااعه وال نيل  
ا مم  مضى م  أوولاء هللا يف األم  املاضلة اساح شلئا  م  ذوك وها مبث  منزوانا   ّ أح  

ومل دفيله أح  م  املسلم ن مم  كاناا مبكة أيخ  م   ،فنقا ي عسناه  يف ذوك
وق  أم  هللا لياىل نبله أن دنب  إىل م  خاف منه  ،املش ك ن فنفيله حن  أبه  اوقبلة

َلانَة  فَان ﴿فقال:  ،خلانة حيُلبُّ إلن  اَّلل َ اَل     َعَلٰى َسَااءر بل   إلوَل هل َوإلم ا خَتَاَف   مل  قَ ا مر خل
َائلنل نَ   .[58األنفال:] ﴾ اخل 

 ال حت م عللنا ما داماا دساقبلان قبلانا. ،ن ى مناكحة قامنا ومااثياه  (3
ا، مم  دساقب  قبلانا ث ال عل  ونا عه، فإن كثريا  م  اخلااثج  (4 ال ن ى أن نق ف أح  

يعماا  ع يء م  اوزان م  قامه  عف اقه  نهدساحلان فل دنه . وق ف م  ديلمان أ
وويله  ال دكاناا كّلماه قط، وال أخربه  أحٌ  مم  دااوان أنه كلمه وال د ثون  ،إايه

َ  َض   َع  َسبللللهل َوُهَا أَع َلُ   إلن  ﴿ :لياىلعلى ما ها، قال  َثع َك ُهَا أَع َلُ  مبل
َا لد َ  و ُمه  ريَةر أاََن َعَلٰى َعصل  َسبلللل  أَد ُعا إلىَل اَّلل ل هَٰ لهل  ُق   ﴿ :وقال لياىل.[125النحل:] ﴾ابل

 . [108يوسف:] ﴾َوُسب َحاَن اَّلل ل َوَما َأاَن ملَ  او ُمش  لكل نَ  َوَم ل ال  بَ َيينل 
و َمي ُ وفل ﴿ :ويف قال لياىل ري ل َوأَي ُمُ وَن ابل ُعاَن إلىَل اخلَ  نُك   أُم ٌة َد   َها َن َع ل َودَ ن    َوو َاُك  مّل

للُحانَ  او ُمنَك ل    .[104آل عمران:] ﴾َوأُووَٰئلَك ُهُ  او ُمف 
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للمل نَ ﴿ :ث قال َسُ  قَ ا ال  ممّل   َدَعا إلىَل اَّلل ل َوَعملَ  َصاحلل ا َوقَاَل إلن ينل ملَ  او ُمس   ﴾َوَم   َأح 
 .[33فصلت:]

 ال ن ى قا  صغري م  أه  قبللانا ال ذنب وه. (5
ساح  ف ج ام أة لزوجها ابوكااب واوُسنة حىت طلقها يوجها أو لاَف ال ن ى أن دُ  (6

 عنها، ث ليا  ع ة املطلقة أو املااَف عنها يوجها.
نربأ مم  ظه  ونا منه عم  ها هلل ميصلة منه أو وع  هللا علله ابوي اب، وأم  عف اق  (7

 اعة.أو دااىل علله حىت دنزع وحي ث منه ل ،م  عم  ع وك اويم  واورباءة منه
ا إال أظه  ونا منه مي فة حق هللا وعم  عطاعة  (8 ال ن ى أن دااىل أحٌ  م  اوناس أح  

 ألع ائه. هللا ومااالة ألوولائه ومفاثقه
وأصحاعه م  داث قامه ،  )ملسو هيلع هللا ىلص(ال ن ى اناحال اهلج ة م  داث قامنا، كهج ة اونيب  (9

ا يف سبل  هللا على طاعاه، فإن ها ثجع إ ىل داث قامه ووك  خي ج م  خ ج جماه  
 لاولناه إذا كان عاثف ا حلق هللا مق اا عه يف نفسه وماوه.

وغري ذوك م  املسائ  اويت انقشها سامل ع  ذكاان، واويت مل لي ض فقط وجهات نظ  
اإلابضلةخبصاص اوقضااي اويت لناوهلا، ع  ع ضت أدضا  ثفضا  قااي  لجملع وجهات نظ  

 . 1اخلااثج عشأن اوقضااي

ااث عم و اونام : وواضح م  ه ه املناقشات واملاقطفات م  األدعلات اإلابضلة ودقال او ك
واوااقع أن  ،اوق رمة أنه دكاد ال داج  أي الفاق ع ن اإلابضلة واخلااثج على أدة مسأوة

واملسأوة اواحل ة  ،وعاثضاه  نظ اي  ومماثسة ،اإلابضلة اخالفاا مع اخلااثج يف مجلع مياق اهت 
 .2فلها مع اخلااثج ه  ثأده  يف احملّكمةاويت دشرتكان 

                                                           

 .70اإلابضلة، امل جع اوساعق، صدثاسات ع  1  
 . 70امل جع نفسه، ص2  
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 أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجالين: 

دقال أح  علماء اإلابضلة وها أعا ديقاب داسف ع  إع اهل  اواثجلين: ويوة اخلااثج انفع 
 .[121 ألنعام:] ﴾َوإلن  َأطَي ُاُماُه   إلن ُك   َوُمش  لُكانَ ﴿ لياىل:ع  األيثق وذوده أيلله قال هللا 

وأما املاثقة فق  يعماا  ،يبااا اوش ك أله  اوااحل  ح ن ألاا م  املياص  ما ألاا ووا أصغ هاأف
وأتّوواا قال هللا  ،يظل أن م  عصى هللا لياىل ووا يف صغري م  او ناب أو كبري أش ك ابهلل او

 على مجلع م  عصى هللا عزّ  فقضاا ابالس ، ﴾َوإلن  َأطَي ُاُماُه   إلن ُك   َوُمش  لُكانَ ﴿: وج ّ  عز  
أنه مش ك، وعقباا ابألحكام، فاساحلاا قا  او جال، وأخ  األماال واوسيب وليلال،  وج ّ 

رَم ُقاَن مَ  او د ل كما رَمُ ُق اوسهُ  مَ   : إن انسا  م  أميت )ملسو هيلع هللا ىلص(فحسبه  قال ثسال هللا 
ل ةل   .2اثى يف اوفاق، فل ل ى شلئ ا ولام1فانظ  يف اونص  ولنظ  يف اوق حاو مل

أشبه ش ء هب ه او وادة منه  ألهّن  عكساا اوش دية، قلباها ظه ا   )ملسو هيلع هللا ىلص(فللس يف أمة حمم  
ن وال ديصا  )ملسو هيلع هللا ىلص(ألن املسلم ن كاناا على عه  ثسال هللا  ؛وع واا األمساء واألحكام ،وبط 

 ك ن، فلم  نزوت احل ود يف املسلم ن أو يف املش فللت شي ي، جت ي علله  أحكام املش ك ن
 .3فأعطلاا او ج  والجل  كأهن  ولساا يف أمة أمح  علله اوسلم

  طفيش:ااإلمام أبو إسحاق 

كاب حبث ا قلم ا يف املاضاع حتت   ،أح  األعلم املشهاثة واوباثية يف امل هب اإلابض   ّ يدُ 
ع   فقال: "اخلااثج طاائف م  اوناس يف يم  اوااعي ن، ثؤوسه  انفع ،عناان نب ة ع  اخلااثج

اا خااثج ألهن  خ جاا ع  األيثق، وجن ة ع  عام ، وعب  هللا ع  اوصفاث وم  شاديه ، ومسُّ 

                                                           

 اوق ح: اوسه  قب  أن دنص  ود اش. 1  
 اوفاق: ثأس اوسه  او ي داضح فله اوال . 2  
 . 38ص م،1988، 3 ، طوهبة،مص مكابة، دثاسات إسلملة يف األصال اإلابضلة، أعاشت سيل ع  عكري 3  
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اا ما ح م هللا م  او ماء احلق وع  األئمة ابحلك  على م لكب او نب ابوش ك، فاساحلّ 
 واألماال ابمليصلة ماأوو ن". 

. فزعماا أن ميىن اآلدة: وإن أطياماه  يف ﴾انَ َوإلن  َأطَي ُاُماُه   إلن ُك   َوُمش  لكُ ﴿ لياىل:ويف قاوه 
وا يف اواأود  مل دقاص وا على جم د ؤ وح ن أخط ة واالساحلل ملا حّ م هللا ش ك.اساحلل امللا

اا دماء املسلم ن واساحلّ  ،اوقال، ع  جتاويه إىل اوفي ، فحكماا على م لكب امليصلة ابوش ك
  .1ألطفال واوشلاخساي ضاا اونساء واوأمااهل ، ابمليصلة، فا

وق  كان اإلمام احلافظ احلجة او علع ع  حبلب ع  عم و اوبص ي اوف اهل ي صاحب املسن  
اوصحلح ثمحه هللا ح ن علغ إوله أم ه  دقال: دعاه  حىت داجاويوا اوقال إىل اوفي ، فإن عقاا 

  .على قاهل  فخطؤه  حممال علله  وإن جتاويوه إىل اوفي  حكمنا علله  حبك  هللا

فلما ظه ت ع عاه  ط ده  أصحاعنا م  جماوسه  وطاثدوه  ك  صاب ميلن ن اورباءة منه ، 
فلما جتاويوا اوقال إىل اوفي  أعلناا احلك  عكف ه ، ألن اوكف  يف اساحلل ما ح م هللا نص 
يف كااب هللا قطي  وق  اساش ى فيله  دامئ  فاشا وا على أه  اوااحل  عفاناه  فسلاا 

 لى او قاب عغري ما أنزل هللا فيظمت حمناه  فكانت علء عظلم ا.اوسلاف ع

وكان دضع  ،ع  أيب صف ة األيدي اويماين اوقائ  األماي املشهاث بُ   املهلّ وق  لاىل قااهلَ 
فيظمت حمناه  املزدوجة يف حماثعة املسلم ن واناشاث  ،احل دث يف اسانفاث اوناس إىل قااهل 

   حىت علغت امل ى م  اوش  فزادت اوطامة.األحاددث املاضاعة يف قااهل

وملا كان هؤالء اخلااثج م  منك ة اواحكل  فق  لاىل كثري مم  دنامان إىل امل اهب املايصبة 
 املناهج: واوسبب يف ذوك ع د  ،وع واان   إدماج اإلابضلة يف هؤالء اخلااثج، ظلما  

                                                           

 .286، ص ظاه ه ومااجهاهأمح  ع  مح  اخلللل ، االساب اد م1  
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بل أن يكون احلكم  لك العضوض ال جتب طاعته،أوهلا: أصحاب اإلابضية يرون املَ  (1
 . على منهاج اخللفاء الراشدين

وملا  ،(ح دث صحلح) "اقاُ وا ابو َ د ل م  عي ي أيب عك ر وعم َ ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  اونيب ملا ثوي 
واساشه  هب ا احل دث  ."ساقالك اوفئة اوباغلة"ثوي ع  عماث ع  ايس  ثض  هللا عنه: 

قاطع اثلضاه اوف دقان ووا اخالفا يف  ومل دنك ه اوف دق اآلخ  فثبت كنص ،ُمنك و اواحكل 
أتودله، إذ اوف دق اآلخ  محله على ميىن غري صحلح، وإمنا دعاه اوغ ض إىل محله على ما 

 دقاضله ذوك اهلاى.

 .اثنيها: ظهور رأي أصحاب األهواء يف واقعة النهروان (2

ا أن أه  اونه وان إذ يعماا أهنا ألج  اخل وج على علّ  وها إمامه  واحلقلقة اويت ال م دة فله
مل خي جاا ع  علّ  فقط ووكنه  ح ن أعاا اواحكل  وأص وا علله جنح أعا احلس  إىل ف دق 

ن إحلث  ،اواحكل ، ف أى منك و اواحكل  أن اوبلية مل لك  يف أعناقه  ع  ه  يف ح  منها
م   ال  اواحكل  يف ش ء ميناه غري اثعت احلك ، وإال فل  اواحكل ؟ فاعاربوا اواحكل  لناي 

أن م  أم ه ، فله  احلق  اإلمام أيب احلس  ع  اوبلية، إذن فم  نك وا اواحكل  يف ح ّل 
  .1وم  اوصحاعة اوك ام ،فاخااثوا ثجل  م  أفض  اوناس دامئ  ،خيااثوا م  دشاؤون إماما  هل 

مام وها عب  هللا ع  وهب او اسيب األيدي، فلما ابدياه عيثاا إىل أصحاهب  دامئ  ومنه  اإل
ف أى عل  ع  أيب طاوب أن اوبلية حصلت ، اا يف اوبلية مل  اخااثوه إمام اعل : أن د خل

فحاثهب  قب  أن داقاى أم ه  فاخ ج اإلمامة إىل غري ق دش، وه ا ها  ،أليدي ال وق ش 
 .2اوسبب اواحل  وااقية اونه وان

                                                           

 ذك ان فلما سبق قال اع  عباس يف مناظ له مع او د  خ جاا على أمري املؤمن ن علّ  ال داج  فله  أحٌ  م  أصحاب او سال )ص( . 1  
 قالله  عل  ثض  هللا عنه سبب سفك او ماء واعا ائه  على اوناس وشق مجاعة املسلم ن.2  
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وك  األم  ق  فات، فق  هل ا دعاه  ح ن انظ ه  إىل أن حياثعاا ع وه  مياودة وم  ميه، و 
أخ  األم  مياودة م  احلكم ن: عم و ع  اوياص، وأيب ماسى األشي ي يف دومة الجن ل، 

ألن علية عب  هللا ع  وهب مل لقع إال عي  حصال  ؛م  أم ه  فأصبح املسلمان يف ح ّر 
وها أن اواحكل  للعب  ،اونالجة عاقاع ما ح ث منه أوواا اوبصائ  م  مفك ي اواحكل 

وولس إذن ما  على أصحاب مياودة. س  ابألم  لاىل كرب او عاة إوله األشيث ع  قلس او ي دُ 
اوااثدخ ومايفنة امل هبلة أن واقية اونه وان كانت عسبب اخل وج على علّ ، ألهن   دزعمه حم فا

لغلة يف فإن األهااء ماغ ،مل خي جاا واوبلية يف أعناقه ، فللنابه املابص  م  اوزوة يف ه ا املقام
 أصحاهبا مبا ال خفاء فله.

اثلثها: أن تسمية اخلوارج مل تكن معهودة يف أول األمر وإمنا هي انتشرت بعد  (3
استشراء أمر األزارقة كما قلنا ومل نعرف هذه التسمية يف أصحاب علي املنكرين 

  للتحكيم أو الراضني به.

ق اث فله ح ن ياثه األحنف ع  وإن أول ما ظه  ه ا اولفظ عي  يبات األم  ملياودة واالسا
قلس اواملم  وها م  أه  اونه وان فقال وه مياودة: ملاذا أحبك اوناس وأنت م  اخلااثج؟ 
فقال وه األحنف: وا عاب اوناس املاء ما ش عاه، ديين او د  مل د لضاا عبلياه واو خال يف 

دصف األحنف ع  قلس  أم ه، فق  وثد يف كااب األمايل أليب عل  اوقايل: "أل ى أن مياودة
ووا كان  ،ابخلاثجلة، ألنه كان مع م  حاثهب  على دام اونه وان أو ألنه مل دك  يف علية مياودة

وصف مياودة وألحنف ابخلاثجلة وكانه م  أه  اونه وان وكان مياودة وم  ميه أوىل هب ه 
او ي جنح اوسلف ض  علّ  وم  ميه دام صف ن، وألنه ها  ضاواسملة، ألنه ها او ي سلّ 

فأصبحت علياه حقا  جيب الباعه  ،واويق  ع  علية اإلمام عل ، واحلال ق  ابديه أه  احل ّل 
 .1واو خال فله على ك  واح  م  املسلم ن"

                                                           

 . 513 - 10، ص. صة اوف ق اإلسلملاإلابضلة ع نيم ، عل  حيىي مُ  1 
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 .وا السيوف على أحد من أهل التوحيد قطرابعها: أن اإلابضية مل يسل   (4

األيمة ع ن احلجاج ع  ح ب ض  أح  م  املسلم ن، وحىت عن  اشا اد  ابضلةاإل   لقع م فل
داسف اوثقف  ويايد ع  أعله فق  اشا وا يف مطاثدة املسلم ن جمل د اوظنة حىت خ ج علله  

 سيل َ  احلجاجُ  وق  قا َ  ،اواااعان، وعلى ثأسه  سيل  ع  الجبري وإع اهل  اونخي  ومها إمامان
م  اويلماء او د  ع  جبري أح  أئمة اوافسري، واويجب ك  اويجب أن ه ه اجملماعة اوكربى 

أح  منه  اس   ىعفظاعة م  احلجاج، مل دطلق عل محلاا اوسلف أمام الجاث او ي ظه 
سيل   ؛ اوقاال ما ع ا يلية فلما دب واخلااثج، وه  كله  م  محلة وااء اويل ، ومالاا مجلي ا يف

 ه اوفاجية ع  جبري، وإع اهل  اونخي ، وعب  هللا ع  مط ف. وإن اويق  دقف مش وه ا أمام ه
 .1على اوق اء عسلم اوكربى، ومع ذوك مت ُّ 

- وإن م  رمحص حيمص اوااثدخ إبنصاف وعل ، د ى يف إطلق وفظ اخلااثج على اإلابضلة
ع  ه  لصح وك  م   وها وه  أهن  ثأوا اإلمامة ال ختاص عق ش ، - وه  م  اخلااثج ع اء

على كمال اوبصرية، إذ  احل  او ي دل   اخااثه املسلمان وسلاسة دوواه  وثائساها، وه ا ها
للة واح ة، سااء اتعي ا وقب همم أم  اوبش  على سائ  أجناسه وأولس م  احلكمة أن جيي  هللا

 أحسنت أو أساءت.

اا علله ح دث: األئمة لواواضع اوطبلي  يف اوبش  ها او ي أد  ما ذهب إوله أصحاعنا ومح
دزع  اوزاعمان اخاصاص سلاسة األم  عق ش  ومل  م  ق دش "وم  املكاع ة وجمانبة احلق أن

ح ن قاواا  -يث عه حمم  صلاات هللا وسلمة علله ملا عُ  وه  أه  اوفه  -د لضه األنصاث 
 ،على األنصاث عقاوه: منا األم اء ومنك  اوايثاء أليب عك : منا أمري ومنك  أمري ووك  ح ن ثد  

شا ، فيل  احلك  ابنقلاد اوي ب وق دش، ال وش ء إن اوي ب ال ل د  إال هل ا احل ، ديين ق د
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آخ ، مما دزع  أه  األهااء اوسلاسلة وامل هبلة. أل ى أن األم  على سائ  أجناسها لنقاد إىل 
 .1كل وهللا  ؟ ثج  م  ق دش جمل د أنه ق ش 

اإلابضية يبتغون العدل وينشرون العمل ابلكتاب والسنة ومناهج السياسة خامسها:  (5
 .عليها اخللفاء الراشدونليت سار ا

ثأده  سااء قام ابألم  ق ش  أم حبش ، ع يب أم عجم ، كما وثد يف أحاددث صحاح، ويف 
ملا اثلضاا سرية عم  ع  عب  اويزدز حلث أثسلاا إوله وف ا  م  اوبص ة داأوف م  ساة علماء 

اب ع  وأعا احل  عل  ع  احلص ن اوينربي، واحلب ،جهاع ة: جيف  ع  اوسماك اويب ي
وأعا سفلان قنرب اوبص ي، وسامل ع  ذكاان. ثمبا كاناا أكث  م   ،واحلباب ع  كللب ،اوكالب

، وحلث ذك  مؤثخا قامنا على أمسائه  ه  هؤالء ثمحه  هللا مجلياُ  هؤالء إال أن او د  وقفتُ 
 .2وفاد هؤالء على اخلللفة عم  ع  عب  اويزدز

ا ومل د ك وا ما ج ى علنه  وع ن اخلللفة عم  أثس  إوله ا"كيادهت  يف اوغمز: ،  قاواا خلااثج وف  
يف احل دث، وقباوه منه  ك  ما أثادوه منه يف نش  اوي ل ولطهري اوبلد واملناع  م  اولي  

 فل ع    ،ان "سنة"، فإن اواف  قال وه: إن املسلم ن دلينان عللا  على املناع  او ي اخت ه األماد
َسانل  ﴿ لياىل:هللا   ، فأع ل اولي  عقالاملنك ريم  اوش وع يف لغل لل َواإل لح  و َي   إلن  اَّلل َ أَي ُمُ  ابل

َهٰى َع ل او َفح    . [90]النحل: ﴾دَيلُظُك   َوَيل ُك   َل َك ُ ونَ  َشاءل َواو ُمنَك ل َواو بَ غ  ل َوإلدَااءل ذلي او ُق  ََبٰ َودَ ن  

املناقب اويت صريهت  األهااء أن د ك وا للك مل لسمح نفاس أووئك املؤثخ ن او د  أعملت ع
دنش ون م  دنش ان احلق واواقاف يف وجه اوظلمة ابملساجلة، كما في  ظه ت، فاإلابضلة 

                                                           

ومل دشرتطها يف   ،مال اإلمام الجادين إىل ع م اشرتاط اونسب اوق ش ، أما اوباقلين اخالف قاوه، فاشرتط اوق شلة يف كااعه اإلنصاف1  
امل اهب اإلسلملة". وذهب إىل أن اتثدخ  هب أكث  احمل ي ن منه  أعا يه ة يف كااعه "كااعه اوامهل ، وإىل نف  اشرتاط اوق شلة ذ

 األحاددث اوااثدة جم د أخباث ال لفل  حكم ا وغريه.
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اإلمام عب  هللا ع  إابض مع عب  امللك ع  م وان، وأعا علل م داس ع  حل ث مع يايد ع  
اوبلان، مي ض ن ع  اوسنان، وأهن   اا اوسلف كما في  اخلااثج، ع  سلكاا سبل أعله، ومل دسلّ 

 د ون عصمة او م ابوااحل  "ال إوه إال هللا"، وعصمة املال ك وك. 

ومل دك  منه  ما كان م  أعمال غريه  يف سبل  أتسلس اوسلطان، أو مح  اوناس على 
اعاناق م هبه  ابوسلف، وقطع اوي ث، ع  ل كاا اوناس أح اث ا يف آثائه ، وأع ضاا ع  او نلا 

ه يف األنه "ال أك   ؛ها، ع  ل كاا ألثابب امل اهب م اهبه  يف ح دة اتمةإن كانت عغري حلّ 
 .او د "

اوقبلة عن ه  كافة فأه   علله، حممال صاحبه على م دود واوباط  كان،  أيّر  م  مقبال فاحلق
ي  واحل دة مكفاوة وك  اوناس ع ،اوف علة آثائه  ع  اإلع اب يف واحل دةسااسلة يف احلق، 

يف أول ح ت ن املكالب عن ه  إحل دة ه  األص  يف اإلنسان، حىت االعرتاف هلل ابواح انلة، وا
وما كالب عه ف د  علله دؤدده، ومل دق  هب ا غري اإلابضلة، ألهن  أدثكاا م  اوش دية ما  ،دام

ابإلابضلة فاقاا سااه ، فبان عنه  اخلااثج مبا ذك ان يف شنائيه  وكبائ ه ، ومل لك  هل  صلة 
فأدثكاا احلق واعرتفاا  ،حىت دقال إهن  خااثج، ووق  ُكشفت ولمنصف ن م  قامنا ه ه اوف وق

 عه، واو جاع ولحق ف دضة وفضللة.

سادسها: اإلابضية جييزون املناكحة بينهم وبني سائر املوحدين، واخلوارج ال جييزون  (6
 .التناكح مع غريهم

وعلى ه ا ال جياي أدضا  اواااثث علنه   - نا وأوضحناكما علّ - فاخلااثج د ون سااه  مش ك ن
ألن اوش ك او ي منع املناكحة واملصاه ة رمنع املااثية، فه   ؛وع ن م  خياوفه  عطبلية احلال

ليامى ع  ه ه اوف وق او د  ليفنت نفاسه  وأصلب ابويش ، ذوك ما دشاه ه او ي 
َواو  لدَ  دُ ؤ ُذوَن او ُمؤ ملنل َن َواو ُمؤ ملَناتل ﴿ قاوه: دقلب أطااث اوااثدخ يف م وانت قامنا، ومل دياربوا
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َاَمُلاا هُب َااان  َوإلمث  ا مُّبللن   َاَسُباا فَ َق ل اح  َواَل جَي  لَمن ُك   ﴿ :وقاوه لياىل .[58]األحزاب: ﴾اعلَغري ل َما اك 
 . [8:املائدة] ﴾ق َاىٰ اع  لُواا ُهَا أَق  َ ُب وللا    ا مر َعَلٰى َأال  لَ ي  لُوااَشَنآُن ق َ 

كلف ،  املسل  ولجاث م  أم  أووئك املاقاو ن على أه  احلق واالساقامة "اإلابضلة" إن  
اساساغاا ذوك ألنفسه ، ال وش ء إال ولهاى واوشهاة اخلفلة، نياذ ابهلل م  اهلاى وإنكاث 

  اوناث هّان ك  احلق، أو ال دا ك ون أهن  سللقان هللا ع وك اإلفك، أم اعاقاد اخل وج م
 .1ش ء يف سبل  اهلاى

 .بدء الفتنة اإلابضية خدموا اإلسالم علًما وعماًل مع سابعها: (7

حلث اشاغ  ألباع امل ثسة ابوا ود ، فكاناا أول م  دون احل دث، فإمامنا جاع  ع  يد  أول 
م  عي ه ن احل دث وأقاال اوصحاعة يف دداانه او ي وصفاه أبنه وق  عيري، ث للمل ه م  دوّ 

وه  محلة اويل  إىل املش ق واملغ ب، يف ح ن أن اخلااثج جنحاا إىل إثاقة او ماء وإخافة اوسب  
وليطل  األحكام، ومل د ك  ع  أح  م  اخلااثج أنه أوف كاااب ، واو د  د ك ون املؤوفات 

اوصف دة د د ون هب  اواشنلع واواشغلب، وأما  ولخااثج، إمنا د ك ون اإلابضلة، وه  دون شكّ 
واألياثقة واونج ات، فل  ل ك  هل  ثوادة وال ل ود ، ووا انف د جن ة ع وادة ح دث، وانفع ع  
األيثق أبسئلة سأهلا اع  عباس ولس ه ا حملها، وأثد  أهن  جنحاا إىل احل ب ال إىل اواأولف 

 اإلابضلة.وك  ما ذك ه قامنا م  ثجاوه اويل  ونسباه ولخااثج ولساا إال م   ،وثوادة اويل 

ووق  ألى أصحاعنا يف ل ود  اويلام ابويجب اويجاب، وع فاا ابوص ق واألمانة واواثع ما مل 
اوفاج ة  لشاده احلقائق ابو عادة دبلغ شأوه وغريه ، فلجأ عيض اوكالب ن م  قامنا إىل

 وما خلطاا ع ن اإلابضلة واخلااثج إال وطمس ،واوبهاان، ح ن هب هت  للك األنااث اوساطية
ميامل احلق واوصااب، حس ا  م  عن  أنفسه ، وأىن مل  اخت  اواشغلب مطلة أن ديرتف ابحلق 

وإنك ورتى هلؤالء م  اويم  على إخفاء ما د ونه م  أصحاعنا  ،واوصااب وق  عملت عصريله
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م  اوكمال او دين، واويظمة اويلملة ما جيله  ال د ك ون هل  م  ماجب او ك  شلئا ، وإنين 
نت اوااثدخ واألدب واوف وع وبيض قامنا دسااجب املقام ذك  أصحاعنا مبا وفات دوّ ثأدت مؤ 

وذوك مباوغة ، ن م  اوضلع، فل دااثع أن داجاه  ذك ه  حىت كأهن  مل دكانااهل  فلما دوّل 
وإمياان  يف طمس احلق، وال جت  م  أصحاعنا شلئ ا م  ه ا األسلاب اوبشع، واحلم  هلل اويل  

 اوكبري.

، واقتضت احلال أن يذكروا أصحابنا إن قومنا حني مجعوا احلوادث التارخيية، نها:اثم (8
  .فخلطوا بني اإلابضية واخلوارج

اتثة دنسبان اإلابضلة ولخااثج واتثة دنسبان اخلااثج وإلابضلة، كما فف  احلاادث اوااثخيلة 
وة إىل اإلابضلة واويكس، يف إضافة أقاال املياز  ،ن ن، األصال واوف وعدفي  اوكثري م  امل وّل 

لى اونق  إىل ما ها أشبه فل هب املؤوفان او د  ديام ون ع ،مما أوجب اواخللط واواشادش
ألن او ي دنش  احلق دطلبه م  دنباعه، ال أن دناحله ؛ ، وال ع ث هل  عن ي مطلق ااه دجابو

 ي ع  حسب هااه، إان جن  م  دزع  أن أاب علل م داس ع  ج د  م  اخلااثج، وقط
، وآخ  د ك  أن اإلمام طاوب احلق عب  1اوفجاءة م  اإلابضلة، واألم  على عكس ذوك

هللا ع  حيىي اوكن ي ها اإلمام عب  هللا ع  إابض واحلق خلف ذوك، إذ اإلمام عب  هللا ع  
إابض لايف آخ  أايم عب  امللك ع  م وان وعب  هللا ع  حيىي طاوب احلق ظه  أايم م وان 

 ه.130نة احلماث س
مة لشادها  ولشغلبا ، وانظ  إىل اتثدخ هوهك ا خيلط اوكالبان م  قامنا ه ه احلقائق امل

األن وس او ي داج  ع ن أد دنا اولام، وال جن  وإلابضلة ذك  ا، واحلال أن اإلابضلة علغاا يف 
س كانت  األن وس مبلغا  عظلما  م  اويل  واملال، حىت أن جزد ة اولاعسة اويت ه  م  األن و

كلها إابضلة إىل اوق ن اوسادس، ع  إن نكبة األن وس اويت كانت كلها إابضلة إىل اوق ن 
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اوسادس، ع  إىل نكبة األن وس اوكربى وإنك واق أ طبقات اع  سي  مثل فل جت  ذك ا  
 وشه له اويت أطبقت اآلفاق وهك ا.و جال اإلابضلة غري جاع  ع  يد ، فإنه ذك ه ثغ  أنفه 

او ي ال ثدب فله أن ثجال ك  قام قامه  أوىل هب  واوااثدخ أهله أوىل وأع ف هب  م  احلق و 
 سااه  وهللا دقال احلق وها ده ي اوسبل .

ووق  اسااجبت ع عة اخلااثج أحكام ا ش علة، و ا قال املسلمان جيب اوف ي ع ن اوكبائ ، حىت 
 ال دقع اإلنسان يف ج رمة اخلااثج، فاوكبائ  ناعان:

، وه  ك  كبرية أخلت ابالعاقاد، كاساحلل ما ح م هللا، أو حت مي ما شرك كبائر .أ
أح  هللا، أو إنكاث ما عل  م  او د  ابوض وثة، أو جحاد حك  قطي ، كاو ج  إىل 

 أمثاهلا، وكبائ  اونفاق. 
  ،أي ما دطلق علله عن  أه  احل دث كف  اوكف  عنيمة هللا،وه  كبائ   ،نفاق كبائر .ب

وه  كبائ  اوفسق عن  قامنا، مث  اثلكاب فاحشة م  اوزان أو اإلللان  ،دون اوكف 
يف األعجاي أو أك  احل ام، أو شهادة اوزوث أو عقاق اوااو د ، أو ما شاعه ذوك م   

، ك  ذوك دسمى عن   ّ  ك ف دضة م  ف ائض هللا غري مساحكبائ  عمللة، ول
 .1أصحاعنا عكبائ  اونفاق وكبائ  كف  اونيمة

ابويقل ة أو ها  ه  ه ا حي ّ  ، ف ابوق دنة إىل احلُك  علله فلهلق أصحاعنا اوكف  انصوإذا أط
 فل ثك ناع اوكف  أها كف  نفاق أو كف  ش ك؟  ،م  اوفي  أو اورتك

أصحاعنا أال دكف وا لشهل ا، وال دكف وا أه  اوقبلة ما داناا عكلمة اإلخلص واحلق  إن على
 ثابب امل اهب.أهن  انف دوا ع وك ووا ادعاها أ

ا، ال جيمع علنهما جامع إال  ه ا علمتَ  وإذا أدثكتَ  أن ع ن اإلابضلة واخلااثج َف ق ا عيل  
 )ملسو هيلع هللا ىلص(إنكاث اواحكل ، وها احلق او ي ال مل دة فله واو ي دؤد ه كااب هللا وسنة ثساوه هللا 
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َّلل ل ﴿ احلقوسرية اويم د  وإمجاع املسلم ن، فش  د ك على   فَ َق   ُه لَي إلىَلٰ َوَم  دَ ي َاصل  ابل
َاقلل ر    .[101]آل عمران: ﴾صل َاطر مُّس 

اخلااثج دنك ون او ج  واو ي عن ي أن ه ا  إنّ قال عيض أصحاعنا وعه قال قامنا: وق  
اوقال غري صحلح إال إذا نظ ان إىل ُحكمه  أبن م لكب اوكبرية مش ك حلل او م، فإن 

ااوزاين دقا  عن ه  ثدّ  ال حيااج إىل دعاى نك ان  ،ماف ع ع  حكمه  قطي اوه ا  ،ة ال ح  
وإمنا يع  م  يع  م  قامنا أن اخلااثج دنك ون او ج ، ووك  األم  عن ي ولس كما دااه ، 

وكنه دياد على اوزاعم ن عطامة؛ وذوك أن قامنا ثووا أنه كان مما دالى يف   ،او ج  فله مغمز
 ،"ا اوباة نكاال  م  هللا وهللا عزدز حكل واوشلخ واوشلخة إذا ينلا فاثمجامه"كااب هللا: 
فلرتلب على ه ه املقاوة أن اوق آن وقع فله نقص واويلاذ ابهلل، وه ه اوطامة  ،فأكلاه اوينزة

سخ وفظه وعق  حكمه، ووك  أصحاعنا دقاوان او ج  لليمه  وإن ف وا منها عزع  أن ما نُ 
احلجة اإلمام او علع يف صحلحه  ف ض ال م  اوق آن، ووك  م  احل دث فق  ثوى احلافظ

هللا  ع  اإلمام جاع  ع  يد : )االسانجاء واالخااان واوال  واو ج  سن  واجبة(. فصانَ 
 .1األصحاب م  اخلط ، واحلم  هلل وصلى هللا على سل ان حمم  وآوه وصحبه

وة واضحة طفلش اإلابض  فلها دالك ها اإلمام أعا اسحاق إع اهل  اه ه اوف وق املياربة اويت ذ 
يف كان اإلابضلة م ثسة إسلملة عيل ة ع  اخلااثج، ع  إن اإلابضلة كاناا أش اء على 
اخلااثج شأهن  شأن عقلة املسلم ن امليا و ن، فكلف نياربه  خااثج؟ فه ا ال دساقل  أمام 

 ماايد  اوي ل واإلنصاف واونزاهة اويلملة واملاضاعلة. 

مبحث مساق  ع  مصادث اواش دع واويقائ   يف -لياىل هللا  إبذن -وديزي ه ا أين سأحت ث 
مباحثنا اويت  واوفقه واألصال واالجاهاد واوفك  اوسلاس  واإلنساين عن  اإلابضلة، ل لُّ 

على كان اإلابضلة م ثسة إسلملة  ؛ابوي ل واإلنصاف، واويل  واوبحث واوانقلب اوازمت  
                                                           

 . 519، اإلابضلة ع ن اوف ق اإلسلملة ، صعل  حيىي ُميم  1 
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املسام ة م  اوق آن  ا املالنة وف وعها امل نة أصاهلزها يفواملُّ  ؛اسام  عقاؤها إىل دامنا ه ا
 اوك مي واوسنة اونبادة.

 العال مة أحد حد اخلليلي: 

اويلّمة اخلللل : مع ما متلزت عه ه ه امل ثسة م  ش ة اوامسك ابو د ، واالعاصام دقال 
أم  لغلا يف ه وواجباله، أتَب ك  اإلابء أن حببله املا ن، وع م لساهلها يف ش ء م  ح ود

او د  وأن لاجاوي ح وده اويت ثمسها اوشاثع احلكل ، و وك كانت يف سلمها وح هبا مثاال  
ولاسامح وع م االساقصاء يف لياملها مع غريها يف اوسل  واحل ب واملك ه واملنشط واوسية 
واوضلق واوش ة واو خاء، وق  لبلنت أدها اوقاثئ اوك مي كلف كان سلاك أعنائها عن ما 

ي وان أو دااجهان خصامة، فإهن  دي ضان على االحرتاي وضبط اونفس واواحك  داي ضان و
يف اويااطف اوثائ ة واملشاع  اهلائجة، حىت ال ل فيه  إىل احلماقة، واخل وج ع  ح ود 

فلما ذك له م  األمثلة شاه  على ذوك، وكما جت  شهادة عادوة على ه ا اونهج  ،االعا ال
 ملناسب ن إىل امل اثس األخ ى.م  أه  اوص ق واألمانة م  ا

وعسبب ه ا كان اوبان سحلق ا علنه  وع ن اوغلة او د  حكماا على أه  ملة اوااحل ، 
أبحكام املش ك ن، فاساباحاا منه  سفك او ماء وغن  األماال وسيب او ثاثي، وق  كان 

-هللاثمحه -ع  يد  اسانكاثه  هل ا اوغلا من  ع ادة ع ويه، انهلك  أن اإلمام أاب اوشيثاء جاع 
 اوغلة.   ها كان جيامع أبووئككان ثائ  ه ه امل ثسة ومنظّ   او ي

مام أنه قال: كان جاع  أييت اخلااثج فلقال هل : أولس فق  ذك  اوب ث اوشماخ  يف سرية ضُ 
ق  ح م هللا دماء املسلم ن ع د ؟ فلقاوان ني ، وح م هللا اورباءة منه  ع د ؟ فلقاوان ني ، 

وولس ق  أح  هللا دماء أه  احل ب ع د  عي  حت رمها ع د ، فلقاوان: على، فلقال: فلقال أ
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ما عي  ه ا  ح ٌ حّ  أوح م هللا والداه  ع د  عي  األم  هبا ع د ؟ فلقاوان ني : فلقال: ه  أ
  :1او د ؟ فلسكاان. وذك  أدض ا أن عب  هللا ع  إابض كانت وه مناظ اتن مع اخلااثج

 سامل بن ذكوان اهلالل: االستدالل بكالم -

وها م  أعلم ه ه امل ثسة يف هنادة اوق ن األول  -سط سامل ع  ذكاان اهلليلعقال اخلللل : 
احلجج او امغة اويت ألت على شبه هؤالء اوغلة يف سريله اوقلمة حلث قال: ث  -وع ادة اوثاين

عسرية م  كان قبله  م  خ ج م  عي ه  اع  األيثق وأصحاعه فمكثاا ما شاء هللا، دسريون 
 ،فقطياا املرياث منه  ،ّث إهن  ج مه  شنآن قامه  أن أنزواها مبنايل عب ة األواثن ،اخلااثج

ماا مناكحاه  وق  انكحه  م  دااوان وواثيه ، فإن دك  ذوك ه ى وعم  عه م  وح ّ 
لوة ضّلاا دااوان فق  خاوفاه  فله، وداناا اولام ابورباءة ممّ  عم  عه، وإن دك  ذوك ض

  عااوله  م  عم  عه.

وقا  ذثاثده  واساي اضه ، ومل  ،ومخس أمااهل  ،واساحلاا َسيب  قامه ، واسانكاح نسائه 
دك  م  دااوان دساحلان شلئ ا م  ذوك م  قامه ، فإن دك  او ي عم  عه م  دااوان م  

سمع كلم هللا قامه  ه ى فق  خاوفاه ، وأعاا أن جيريوا م  اساجاثه  م  قامه  حىت د
َاَجاَثَك ﴿ :وقال هللا ونبله ،وه  دشه ون أهن  مبنايل عب ة األواثن َ  او ُمش  لكل َن اس  َوإلن  َأَحٌ  مّل

َمَع َكَلَم اَّلل ل  ُ   قَ ا ٌم ال    ُث  أَع للغ ُه َمأ َمَنهُ َفَأجل  ُه َحىت ٰ َدس  هن  ولَك أبَل   فقاواا: ق .[6 التوبة:] اَن﴾دَ ي َلمُ ذَٰ
 :مسع قامنا كلم هللا فل جنريه ، وق  مسع املش كان او د  أم  هللا جبااثه  كلم هللا فقاواا

َ ا﴿ ث َ  هَٰ ََٰ ا او ُق  آنل َوقَاَل ﴿ .[31األنفال:]﴾َق   مسَلي َنا َوا  َنَشاُء َوُقل َنا مل َمُياا هلل او  لدَ  َكَفُ وا اَل َلس 
َ ا َأو  َع ّلو هُ ﴿ :وقاواا .[26فصلت:]﴾ُبانَ لَ غ لل َواو َغا ا فللهل َوَيل ُك     . [15يونس:] ﴾ائ تل علُق  آنر َغري ل هَٰ
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ث أجاثه  نيب هللا كما أم ه وجيلاا ولقام حمنة، وأعاا أن دقبلاا ممّ  أاته  إقامة اوصلة وإدااء 
َوأَقَاُماا اوص َلَة فَإلن اَتعُاا ﴿ :وقال ونبله ،اوزكاة، وإق اثه  حبكمه  وه  دزعمان أنّه حك  هللا

ل ٌ  ز َكاَة َفَخلُّاا َسبللَلُه   َوآلَ ُاا او  .[5 التوبة:] ﴾إلن  اَّلل َ َغُفاٌث ث حل

اا م  كّ  أع ايب، وإن  ئجل  م  أسل ، ومضت عه اوسنة وع  وكف وا ابو ج  وق  ثج  ثسال هللا ث 
ثيقه  م  جهاد أع ائه وق   كان داااله  ودشه  هل  ابونجاة، ودسأل هللا أن د يقه مث  او ي

ُ  َما دُنفلُق قُ ُ اَبتر علنَ  ﴿ لياىل:قال هللا  خل ل َودَ ا خل َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  َع  َابل َم  دُ ؤ ملُ  ابل اَّلل ل َوملَ  األ 
ُ   أَ  َوَصَلَااتل او  ُسالل  َا قُ   عٌَة هل  خل  اَل إلهن  َالهل َسُل   ُ يفل َثمح  ل ٌ إلن  اَّلل َ  ُلُهُ  اَّلل   .[99التوبة:] ﴾ َغُفاٌث ث حل

كاناا   ولاواا قاما   ،وحّ ماا والداه  واالساغفاث هل  ،واساحلاا دماءه  وأمااهل  ،وكفّ وا قي هت 
وق  عملاا ذوك  ،ان مااثيله  واالساغفاث هل مان دماءه  وأمااهل  ودساحلّ دااوان قي هت  وحي ّ 

ام قووكف وا م  دااىل ا فق  خاوفاه  فله. منه ، فإن دك  ذوك ه ى عم  عه م  دااوان
 ،علله، وإن دك  م  دااوان لاىّل كاف ا  فق  كف وا، وكف وا ه  عاالداه  إاّيه  على لايل اوكفاث

  ون قي هت  عكاماهن  إرماهن  وددنه  وق  أم ه  هللا أن دثبااا.فزعماا أمنا دكفّ 

 ،إرمانه فل  د دد هللا علله عكامانه إايه ا  امتآل ف عان ما شاء هللا أن رمكث كفق  مكث مؤم  
ول  :لياىل وق  قال هللا ُناَن او َكافل لدَ  َأو  ولَك  َلاَء مل  ُدونل او ُمؤ ملنل نَ ﴿ال  دَ ا خل ل او ُمؤ مل َي   ذَٰ َوَم  دَ ف 

ُه   لُ َقاة   ن   ءر إلال  َأن لَ ا  ُقاا مل  .[28 آل عمران:]﴾فَ َلل َس ملَ  اَّلل ل يفل َش  

وكلف دّاق  املؤمنان اوكّفاث إال أن دظه وا هل  ما حيبان  ،ض هللا املؤمن ن على اوّاقلةفح ّ 
وذوك او ج  أيلله   ،ودكاماه  ددنه ، ومع أهن  إذا خ جاا كاناا أكا  ما كاناا قطُّ و دنه 

فلقاوان: ال إان إذا نكف  ووك  أخربان أنت عه فإن أخطأ شلئا  ممّا يف  ،فلقال علّ  ددنك 
أنفسه  قالاه يف ش ء م  أماث املياص  ولس كلها حتصى م  اساحلل أك  األماانت اويت 
أم  هللا ابوافاء هبا، وأوَف هبا املؤمنان ودشه ون أن اونفاق ق  ثُفع وأن أح ا  ال دساطلع أن 
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ودشه ون أن دغف  ولزاين واوساثق وأن دكاان منه ، ووا كانت صحاعة جتري م   ،دكان منافقا  
، وها اإلسلم 1فاق أجاثت صحاعة نيّب هللا إن قبلاا ما دعاُه  إوله م  إقامة وإدااء اوزكاةاون
َاسل لد َ ﴿ َ ةل ملَ  اخل  خل ن ُه َوُهَا يفل اآل  َبَ  مل َلمل دلدن ا فَ َل  دُ ق  َاغل َغري َ اإل لس   ﴾َوَم  دَ ب  

 - عي هيف يمانه وم   - ه على اخلااثج حلث قال: وُعينلَ أقااوه ما د د عوم  .[85 عمران: آل]
فله لسل  شبهه  و فنمل ثسة عنقض فك  هؤالء اوغلة ولاوفك  واو أي م  أعناء ه ه ا قادة

 ثأده  حىت جاء اإلمام اجمل د اويلمة او ابين أعا نبهان ثمحه هللا لياىل.

 العالمة أبو نبهان: 

 م  مؤوفاله، وكان مما قاوه: قال اخلللل : فيين عنقض ه ا اوفك  واون اء علله ابوضلل يف كثري
أال فالقاا هللا أبداء ما أم  واالناهاء عما عنه يج ، وال ل كناا إىل دعاك  إىل مااوف او دى 

فإهن  أق أ منك  ولانزد  اوانزد  وأعل  ابواأود  وأدل ابوط دقة  ،اتثك ن ملا كان علله أئمة اهل ى
 املثلى إىل منايل اويل.

وأوضحاا  ،وصاى فبص وا اويمى وأم وا ابواقاى وهناا ع  مااعية اهلاىوق  ض عاا يف مناثها ا
وك  يف دد  هللا ما ال مزد  علله م  اهلاى، ف واك  على احملجة اوبلضاء اويت كان عللها سل  

ناا وك  م  ياغ عنها وعلّ  ،وفيل   في فاك  ما أتلانه ف ضا  ونفل ، وما ل ثونه نلة وقاال   ،األنبلاء
هاوة، فجادواا أه  اوزدغ ابويت ه  أحس  ملا هبا م  دالوة على صحة ما ها عه م  أه  الج

وعلله وفساد ما ع اه حىت ظه  احلق وعط  ما خاوفه م  دعاى اويماة، فأىن دكان اوشك 
 ؟فلما ه  عه ودعاا إوله

 أووئك ه  أوواا األوباب او د  ه اه  هللا ،وال دزال االواباس، فل ع ث مل  خاوف م  اوناس
و دنه او ي اثلضاه ويباده م  فضله، فل  دغريوه ع  أصله ع  البياا فله أي  اونيب علله اوصلة 
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واوسلم وم  عي ه أاب عك  وعم  وغريمها م  اوصحاعة واوااعي ن صفاة األانم، فجاه وا ع  
 ،غاثهسل  أو دقا  على إص اثه أو ديط  الجزدة ع  د  وصأم  هللا م  كان م  املش ك ن حىت دُ 

إال م  ال دقب  منه إال او خال يف اإلسلم أو اوقا  على حال، وقاللاا م  عغى م  املنافق ن 
يف إق اثه حىت دف ء إىل أم  هللا أو لفين ثوحه يف أوياثه، فب واا األماال يف جهاده  وجادوا 

 غنلمة مال اا ع  هؤالء اوباغ ن يف قااهل  سيب ذثدة والابألثواح إلياوة فساده ، فل  دساحلّ 
حل امهما يف أه  اوقبلة ش عا ، وه ا ما ال جياي أن خيالف يف املنع يف جاايه قطي ا، وإمنا 
أجايمها انفع ع  األيثق خلف ا يف دد  هللا مل  قبله جزاه هللا ش ا  على ما اعا عه، ما أضله، 

فاساح   حىت اناح  اهلج ة وشّ ك أه  اوقبلة واساي ض اوناس ابوسلف على غري دعاة،
 .1اوسيب واوغنلمة يف أه  اإلق اث ابلجملة وأيّل م  البيه فصاث مثله

 العال مة نور الدين الساملي: 

 وق  ذك  اخلللل : وإن حمجة احلق يف ه ا اإلمام ناث او د  اوسامل  ثمحه هللا لياىل، إذ قال:

 حي               ُّ  ال اوبغ                أه                وم              ال
 

 اس             احلاا و             ه ق             ام دك               وإن 
 ماثق          ة وص          اثت غل          ت خ          ااثج 

 
 أياثق                ة ص                ف دة ددنه                ا م                  

 املش                    كلنا حبك                     فحكم                   اا 
 

 املس             لملنا عغ             اة عل             ى جه             ل   
 كم          ا  ابوس          لف ولن          اس في ض          اا 

 
 مغنم       ا م       نه  امل       ال اس       احلاا ق         

 ف                        اثقاه  املخا                        اث وأم                        ة 
 

 وفس                                        قاه  وض                                        للاه  
 املخا                  اث م                  ع ف                  له  ووثدت 

 
 اآلاثث م                       ع أخب                       اث مجل                       ة 

 دي فن                          ا امل                           وق وف                          له  
 

 ل                         ربأان ش                         كّ  ال وم                         نه  
 

                                                           

 . 286خمطاطة أيب نبهان حي ث فلها احلك  على أه  اوقبلة أبحكام املش ك ن، نقل  ع  االساب اد، ص 1 
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وقال أدض ا: وال ن ى اساي اض قامنا ابوسلف ما داماا دساقبلان اوقبلة، وال ن ى قا  اوصغري 
ف ج ام أة ثج  لزوجها عكااب هللا وسنة نبله حىت  م  أه  قبلانا وال غريه ، وال نساح ّ 

 ن ى اناحال دطلقها يوجها أو دااَف عنها، ث ليا  ع ة املطلقة أو املااَف عنها يوجها، وال
اهلج ة م  داث قامنا هلج ة اونيب وأصحاعه م  داث قامه، ووك  خي ج م  خ ج منا جماه ا  يف 

 .1سبل  هللا على طاعاه، فإن ثج  إىل داث قامه لاولناه إذا كان قائما  حبق هللا يف نفسه وماوه

 إطفيش: إسحاقاإلمام العالمة أبو  

: اخلااثج طاائف م  اوناس يف يم  اوااعي ن واتعع وذك  اخلللل  ما قاوه أعا اسحاق إطفلش
اوااعي ن، ثؤوسه  انفع ع  األيثق، وجن  ع  عام  وعب  هللا ع  اوصفاث وم  اتعيه  ومّساا 
خااثج ألهن  خ جاا ع  احلق وع  األمة ابحلك  على م لكب او نب ابوش ك فاساحلاا ما 

 ﴾َوإلن  َأطَي ُاُماُه   إلن ُك   َوُمش  لُكانَ ﴿ :اوه لياىلحّ م هللا م  او ماء واألماال ابمليصلة ماأوو ن ق
، أك  امللاة، فأخطؤوا يف أتودله  فق  يعماا أن ميىن اآلدة، وإن أطياماه  يف .[121األنعام:]

وإن أطياماه  يف اساحلل امللاة، واساحلل ملا ح م هللا ش ك، وح ن  واحلق أن ميىن اآلدة:
فحكماا على م لكب  ،اص وا على جم د اوقال، ع  جتاويوه إىل اوفي أخطؤوا يف اواأود  مل دق

اا دماء املسلم ن، وأمااهل  ابمليصلة فاساي ضاا اونساء، واألطفال امليصلة ابوش ك فاساحلّ 
 .2واوشلاخ

 :اإلمام احلافظ الربيع بن احلبيب 

 و اوبص ي قال اإلمام اخلللل : وق  كان اإلمام احلافظ احلجة او علع ع  حبلب ع  عم
ح ن علغ إوله أم ه  دقال: دعاه   -ثمحه هللا - اوف اهل ي اإلابض  صاحب املسن  اوصحلح

حىت داجاويوا اوقال إىل اوفي ، فإن عقاا على قاهل  فخطؤه  حممال علله ، وإن جتاويوه إىل 
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ا فله  حبك  هللا، فلما ظه ت ع عاه  ط ده  أصحاعنا م  جماوسه  وطاثدوه  ناوفي  حكم
ألن ؛  ك  صاب، ميلن ن اورباءة منه ، فلما جتاويا ابوقال إىل اوفي  أعلناا احلك  عكف ه يف

وق  اساش ى فيله  دامئ  فاشا وا  ،اوكف  يف اساحلل ما ح م هللا نص يف كااب هللا قطي 
فيظمت حمناه ،  ،اا اوسلاف على او قاب عغري ما أنزل هللاعلى أه  اوااحل  عفاناه ، فسلّ 

 .1ا  عظلم علء  فكانت 

ا على أن ه ه امل ثسة مل خت ج ع  خط  ويف ه ه اونصاص اويت نقلناها ما دكف  شاه  
  وال سيب ذثداه أو أهله مهما كان االعا ال، فل  لسابح يف دام م  األايم غنلمة مال ماحّل 

أن ديام  م  غري  ،عغله مبقاللاه، عي  إقامة احلجة علله فجاثه، وإذا عغى فإمنا دقاص  يف ثدّل 
فل دقطع اواااثث علنه وع ن املسلم ن، وال حي م إنكاحه اونساء  ،مياملة أه  اوش ك يف ش ء

 املسلمات، كما مل حي م لزوج م  كانت على هنجه م  اونساء.

وق  اماألت كابه  عش ح ذوك، واونكري على اخلااثج اوغلة او د  حادوا ع  ه ا اونهج، 
وال  ،دلحقه  أبه  اوش ك واويلاذ ابهللكام ما خي جه  م  امللة و فأنزواا أبه  اوقبلة م  األح

ابدناا  - فلما أنزواه م  األحكام أبه  اوقبلة - د اتب ذو عصرية أن اخلااثج اوغلة عغلاه 
ت علله سنة املصطفى علله اوصلة واوسلم ودثج علله اونهج اوسلل  او ي جاء عه اوق آن ودوّ 

فبّ عاه   ،حسان، و وك لش دت األمة يف حماكماه  على ج مه اوصحاعة واوااعيان هل  إب
وكانت اإلابضلة يف مق مة األمة إذا وقفاا منه  ه ا املاقف اوصاثم، وأخ وا على  ،وضّللاه 

ه  ابوسلف عن ما أنفسه  نقض أابطلله  ولفنل  شبهه ، كما أهن  مل درتددوا يف دفع ش ّل 
ابملش ق عقلادة الجلن ي ع  مسياد، وابملغ ب عقلادة اقاضى األم  ذوك، فيلاا ه ا كما ه ا 

  .2أيب اخلطاب املياف ي
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 :الشيخ علي بن حيىي ُمعمر 

حيىي ميم : إن اإلابضلة م  أح ص املؤمن ن على اواقل  مبا يبت يف اونصاص ع  دقال عل  
ما اوش علة م  أحكام املسلم ن، وه  دياق ون أن ك  م  نطق عكلمة اوشهادة فها مسل  وه 

فل دساحلان دماء أح  م  أه  اوقبلة إال ابحلق علناه وح دله  ،ولمسلم ن وعلله ما علله 
وال دساحلان مال أح   ،وما يف ميناها م  احل ود ،ة وقا  اونفسدّ اوش دية اإلسلملة، كاو ّ 

  ولايام  ع ن اوناس: ف دضة يف كااب هللا، هبة ع ق اويت ثمساها اوش دية اإلسلملةإال ابوط  
، وما يف ميناها، أما قا  األع ايء وسيب األطفال واونساء فق  وقفت ، علع ع  ل اضر ل اضر 

دوهنا كلمة اوااحل  وصاهنا ع  ه ه امل وة واهلاان، وال دساحلان ه ا حىت م  اوبغاة 
خااثج  -م  أجلها -  اخلااثجفاالعاباثات اويت مسّل  ،وامليا د  مهما ابوغاا يف مسلكه  اوظامل

، ومجلع جاد هلا عن  اإلابضلة مطلق ا، ع  إهن  أعي  اوناس عنها عقل ة وقاال  ال و  كااب   وعمل 
 ثغ  إص اثه  على أن اإلابضلة م  اخلااثج، دشه ون ع وك ودسجلانه يف كابه . املقاالت

دزع  أن وإلابضلة هب ا اونسب وشلجة أو  ؛وا كانت اخلاثجلة نسب ا أو صه  ا أو حىت ص اقة
ووك  اوقضلة ولست ك وك، اوقضلة قضلة  ،أو خاال  أو ص دقا   ا  زع  أن هل  فلها عمّ ق اعة ود

  .1عقائ  ميلنة حم ودة دنيب عللها سلاك لناج عنه آاثث

  ؟فم  أد  جاءت اخلاثجلة إىل اإلابضلة

 وملاذا دص  مؤثخا اوف ق اإلسلملة وكااب املقاالت او دنلة على ه ا املاقف؟ 

اوشكية: أهن  ثماا هب ا اولقب ألهن  ثفضاا اوق دشلة، أي اوازام كان  قال األسااذ مصطفى
 .2اإلمام م  اوق شل ن
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واحلقلقة أنه ال ش ء اوباة ع  كّااب املقاالت واملؤثخ ن رمك  أن دكاناا سببا  إلطلق كلمة 
ان واعاباث اواحكل  خطأ. فه  دلاق ،اخلااثج على اإلابضلة إال أح  أم د  مها: ثفض اوق شلة

غري أن  ،ك  ما دايلق عه اوقام  ها -دب وفلما  -وه ا  ،ااثج يف ه ا او أي ال غريمع اخل
وفلما عي  أدضا  حاووت أن لض ب ك  ما دنق ها مبا  ،اوسلاسة املاك ة يف اويه  األماي

فق   ؛دناسب ظ وفه، وملا كان اإلابضلة ال ديرتفان ابوق شلة أساسا  أو مؤهل  وحل ا  وإلمامة
 ،ث جاء أعااهنا فاخرتعاا وإلابضلة عقائ  وشنائع عثاها عنها ،ت علله  وقب اخلاثجلةأضف

فاناوواها األقلم ابإليبات  ،ت للك وثاجتغاس وقامت حائل  ولماضاع وطفاناش ت ع ن اون
 .1واورتسلخ

أن اإلابضلة د ون أن اواحكل  خ عة وخطأ دنبغ   : ال شك  ُميم  حيىي ع  وقال اوشلخ عل 
 ،باوه، ومع اإلابضلة يف ه ا اوفه  وه ا االعاقاد أكث  أئمة املسلم ن يف خمالف امل اهبق

وم  د ى ثأده   -فه  ديين ه ا أن اإلابضلة  ،فإذا كان اخلااثج ه  اآلخ ون د ون ه ا او أي
 ... ؟أصبحاا خااثج ألهن  اواقاا ميه  يف فك ة - يف قضلة اواحكل  أو يف قضلة اخللفة

كامل  ال وقاء ميه ودقفان   انفصاال   -يف غري اونقطة اوساعقة -اإلابضلة ع  اخلااثج ولنفص  
فه  عن ما دكانان ميه  يف اإلسلم ديلنان اورباءة  ،ميه  أعنف املااقف يف احل ب واوسل 

  املااقف اويسك دة اويت كانت عقطع اونظ  ع دوهن  م  جماوسه  ودنك ون علله منه  ودط  
وعلى سلطاها وهلباها ال على  ،نت حتافظ على ع وشها ال على مياق اهتاها دول كافلق

 ددنها.

ومع ك  ه ا فق  اساطاعت او عادة اوسلاسلة يف اويه  األماي أن لضف  وقب اخلاثجلة 
هان ونش وا ذوك يف كابه  ويف أحاددثه  ويف اجملاوس وجاء املؤثخان املاج   ،على اإلابضلة

أو  أخ وا ما وج وا دون حتقلق أو ل وّر م  عي ه  كااب املقاالت فاخلاصة واويامة، ث جاء 
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فنش وا األابطل   ولفرتاء واوزايدة وج  اوك اعان واملشنيان واملساغلان مل اان  فسلح ا ، وق نق ر 
أخ ها كااب املقاالت كمادة علملة حشاا هبا كابه  فأصبحت  ،داناقلها اوناس كأهنا وقائع

 ة اويت ال دااجه إولها نق  وال د لفع عص دها نقاش. م لبة احلقائق اوثاعا

كان وك  واح  منه  مسان ه   ؛وال شك أن او د  كاباا ع  اإلابضلة واعاربوه  م  اخلااثج
ومنهجه ودوافيه، وثمبا كاناا ابناهاجاهت  ودوافيه  ومسان اهت  ال خي جان ع  األنااع اوثلية 

 اآلللة:

ضلة ف قة م  اخلااثج ولشبياا ابعاقاده  أهنا ضاوة : اعاق وا أن اإلاباألولالنوع  -
حق ه  عللها  - م  أج  ه ا -مبا عة، ع  وحىت أساأ م  ذوك وا أمك ، واشا  

وعغضه  هلا، وه  مساي ون واقب  ك  ما دقال عنها م  لشنلع وحىت يايدة علله 
 ع ضى واطمئناان  يف صحة ذوك أو حماووة ولبحث ع  احلقلقة.

: اسان وا على مصادث ماجادة واعام وا عللها دون نق  أو حماووة ملي فة الثاينالنوع  -
وه  د ون أهن  فيلاا ما دنبغ  هل  ما دام اوااح  منه   ،حقلقة اإلابضلة م  وثاء ذوك

 دساطلع أن د ل على مص ث دسان  علله.
اوبيل   : دثساا شلئ ا ع  اإلابضلة واطلياا على كابه  وع فاا منها اوبانثالثنوع الال -

أن كثريا  مما دقال يف كاب املقاالت ال أساس وه،  وعلماا ،ع  اإلابضلة واخلااثج
ووكنه  مع ذوك اساسلماا ولالاث اوااثخي  يف إطلق كلمة اخلااثج م  امل وق وما 
لشم  علله ولاح  عه يف اخل وج ع  او د  واألمة، فه  دطلقان وفظ اخلااثج على 

مك وه على شخص دون اعاقاد أبن ذوك اوشخص  اإلابضلة كما دطلق أي وقب
 .1حيم  شلئا  م  م واوه، وميانله
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أن األسااذد : عز او د  اواناخ ، وإع اهل  حمم  عب  اوباق  وم  ساث ع  هنجهما  وناودب و 
ولاضلحهما  ،مع لق د مها وبي  اإلابضلة ع  اخلااثج اوبي  اوكام  -م  ه ا اوقس . فهما 

مل داح جا أن د ك ا أن اإلابضلة ف قة م  اخلااثج، ع  وق  جت أ  - ذوكولفاثق اوظاه  يف 
أبنه يعل   - ثمحه هللا -طفلش ااألسااذ إع اهل  حمم  عب  اوباق  فاصف ص دقه أاب اسحاق 

ووست أدثي ما ها اإلحساس او ي اثث يف نفس اإلمام اوكبري ح ن ق أ ذوك،  ،طائفة منه 
ك، ووك  أاب اسحاق على ك  حال مل داي ض ملاقفه وال كلف كان وقاؤه ميه عي  ذو

اوشخص  يف إطلق اخلاثجلة علله، وإمنا اساجاب ولكالب اوكبري، وع ض ماضاع اخلااثج 
 .1عنصه يف كااعه اوقل  -مشكاثا   - ع ض ا مسهب ا وضيه حتت لص ف األسااذ إع اهل  فنش ه

 أه  للك اوف ق. حيىي ميم  ع  كاب اوف ق، وع ن ع  وق  حت ث اوشلخ عل  

 حيىي معمر: بن علماء الفرق ورأيهم ابإلابضية كما ذكر علي  .3

 ":لألشعري" اإلسالميني مقاالت -

حيىي ميم  ع ثاسة عملقة وكااب مقاالت اإلسلمل ن أليب احلس  ع  قام اوشلخ عل  
 علقة  وه أن األشي ي ال دي ف ع  اإلابضلة شلئا  وأن أكث  ما كابه عنه  الولب ن   ،األشي ي

 هل  عه، وال علقة وه هب .

واوقاثئ اوك مي عن ما دب أ يف ق اءة ما كابه األشي ي عن  اإلابضلة : ُميم  حيىي ع  عل دقال 
وأن عيض ه ه  ،ه  ه ه اوف ق اويت ذك ها ،دفه  أن اإلابضلة دنقسمان إىل أثعع ف ق كربى

أقااال  وشنائع أخ ى، نسب وذك  األشي ي  ،اوف ق ق  انقس  أدضا إىل ف ق أخ ى ف علة
ونسب عيضها إىل إح ى للك اوف ق، وعن  او جاع إىل كاب  ،عيضها إىل مجلع اإلابضلة

اإلابضلة اويت أوفت يف عص  أيب احلس  واويت أوفت قبله واويت أوفت عي ه، فإن اوقاثئ و  
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وخ  ما شئت  جي  فلها شلئا  ع  ه ه اوف ق، وال ع  أمسائها وال ع  آثائها وال ع  أئماها،
م  كاب اوسري واورتاج  عن  اإلابضلة، اويت لاقصى أخباث أئماها وعلمائها ومشاخيها، فإنك 
و  جت  وال إشاثة عاع ة إىل أووئك األئمة او د  ذك ه  األشي ي واعاربه  أئمة اوف ق كاملة 

 م  اإلابضلة.

 ه اوف ق وال آثائها وك  وأق أ ما شئت يف كاب اويقائ  عن  اإلابضلة، فإنك و  جت  ذك ا  هل
ما نساطلع أن نيا ث عه ع  إد اد أيب احلس  هل ه اوافاصل  أنه وقع ف دسة وبيض املشّني ن، 
فكان دالّقى مقاالت اوفلَ ق ع  انس دثق هب ، ووكنه  ولساا يف احمل  او ي د اه هل  ودضيه  

ماع، أو ع  ط دق اوق اءة ط دق او وادة واوس ع فله م  اوثقة واوص ق سااء كان نقله عنه ، 
عاق  اودكف  فلما  ،ذوك على ك  حالم  واالطلع يف كاب م ونة، فها مل دش  إىل أّي 

ونف  أن دكان ما قاوه أعا احلس  ع  اإلابضلة صحلحا  جهله  عه وع م ذك ه  ألي ش ء 
 .1منه يف م اجيه  اويامة واخلاصة املكااعة واملساح ية

أليب احلس  األشي ي  ع  اإلابضلة يف كااب مقاالت اإلسلمل نما جاء اوباحث إذا أتم  و 
ث قاثنه مبا عن  اإلابضلة، سااء كان ذوك دايلق أبمساء األئمة واويلماء أو أبمساء اوف ق أو 

فإنه خي ج عنالجة غ دبة وه  أن ما أليب اإلمام اوكبري نفسه وكاب فله  ،ابآلثاء وامل اهب
وأن أووئك األئمة او د   ،ال علقة وه اوباة ابإلابضلة ؛ما دظ ع  اإلابضلة فل صفحات طااال  

لل  أو كثري، إذ صح ه ا يعمه  أئمة اوف ق منه ، ولساا ه  وال ف قه  م  اإلابضلة يف ق
 .اوايبري

ودساطلع اوقاثئ اوك مي أن دياد إىل كاب اوااثدخ وكاب اويقائ  اويت أوفها اإلابضلة قب  أيب 
وق  أوف علماء اإلابضلة  ،إذا شاء أن داأك  ودي ف احلقلقة عنفسه احلس  األشي ي وعي ه

وأئماه  احلقلقلان كثريا  م  اوكاب يف اوافسري واحل دث واوفقه جبملع ف وعه، ويف اوااحل  
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وعل  اوكلم ويف أصال اوفقه كابا  خمالفة منها اوقل  او ي ديارب م  أه  مصادث اوثقافة 
لى خمالف اويصاث وديارب م  او خائ  اويت لزخ  هبا املكابة اإلسلملة اويت لشع ناثا  ع

 ،اإلسلملة اويامة، كما أوفاا يف اوسري واوااثدخ واورتاج  وال سلما سري أئمة اإلابضلة وعلمائها
مما ذك ه اإلمام األشي ي ع  اإلابضلة يف ه ا  أيووكنه ولس يف ش ء م  ه ه املؤوفات 

 .1اوفص  م  كااعه اوكبري

وجيف  اوسماك اويب ي، وأيب  ، احلس  مل د ك  أح ا  م  أئمة اإلابضلة كجاع  ع  يد إن أاب
وأمثاهل  م  أئماه  يف اونصف اوثاين م  اوق ن األول وال  ،سفلان قنرب، وصحاثي اويب ي

ومل د ك  أح ا  م  أئماه  يف اونصف األول م  اوق ن اوثاين أمثال أيب  ،ذك  شلئا  م  أقااهل 
مام ع  اوسائب، وأيب ناح صاحل او هان، وعب  هللا ع  حيىي ل  ع  أيب ك رمة، وضُ عبل ة مس

اوكن ي، والجلن  ع  مسياد اويماين وأيب اخلطاب عب  األعلى املياف ي، وهلل ع  عطلة 
اخل اساين، وأض اهب  وال ذك  شلئا  م  أقااهل  ومل د ك  أح ا  م  علماء اونصف اوثاين ولق ن 

او علع ع  حبلب وأيب سفلان حمباب ع  او حل ، وأيب صف ة ع  عب  امللك ع  اوثاين أمثال 
صف ة، وعب  او مح  ع  ثسا ، وحمم  ع  اينس، وأيب احلس  األد الين، وأض اهب  وال ذك  
شلئا م  أقااهل  ومل د ك  أح ا  م  علمائه  يف اونصف األول ولق ن اوثاوث أمثال أفلح ع  

اوقزاين وحمك  اهلااثي، واملهنا واملهاا ع  جلف ، وماسى ع  عل ،  عب  اواهاب وعب  اخلاوق
 وأيب علسى اخل اساين واض اهب  وال ذك  شلئا م  أقااهل .

ومل د ك  أح ا  م  علمائه  يف اونصف اوثاين م  اوق ن اوثاوث أمثال حمم  ع  حمباب، وحمم  
وعم وس ع  فاح،  ،صاث اولاسوأيب من ،وأيب اولقظان ع  أفلح ،واوصلت ع  ماوك ،ع  عباد

 ع  حمك ، ومل د ك  شلئا  م  أقااهل . دوها 
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م  اوق ن او اعع أمثال اع  خض  ديل  ع   د ك  أح  ا م  علمائه  يف اونصف األولومل 
 وأيب اوقاس  دزد  ع  خمل ، وأيب هاثون ماسى اع  هاثون، وال ذك  شلئ ا م  أقااهل .  ،أداب

، واوطبقة اويت سبقاها مياص د  أليب احلس  األشي ي، ألنه عاش وق  كان علماء ه ه اوطبقة
يلي ن سنة م  اوق ن او اعع فها مياص  ويلماء اونصف اوثاين ولق ن اوثاوث وعلماء اونصف 
األول ولق ن او اعع، وثغ  ذوك فإن أاب احلس  مل د ك  أح ا  م  هؤالء األئمة أو مم  كان 

فها ، ومل د ك  شلئا  م  مقاالهت  ،وأئمة اإلابضلة املي وف نمياص ا  هل  أو سبقه  م  علماء 
 األق  على عيضه  دي ف أو دي فه  أنه وإما ،إما أنه ال دي فه  وال دي ف شلئا  م  مقاالهت 

ووكنه ال جي  فلها شلئا  دسا ع  اونق  واوايللق أو حىت جم د اوي ض، فل   مقاالهت ، ودي ف
  . وال عش ّر داح ث عنه  وع  مقاالهت  خبري

فرتك اإلابضلة احلقلق ن ع جاهل  ومقاالهت  وأوقلت ع ن د ده مقاالت وأمساء وف ق جمهاوة عن  
فزعمت املصادث اويت  ،وأقااهلا لناقض ما عن  اإلابضلة ك  املناقضة ،اإلابضلة ك  الجه 

ضلة منها ع اء اساقى منها أن ه ه اوف ق واملقاالت وإلابضلة ابعاباثه  إابضلة أو منه  واإلاب
عي اء ولساا أق ب إولها م  أيب احلس  نفسه، فكلف وقع أعا احلس  يف ه ا اخلطأ اوشنلع، 

وم  أوائ  م  ش ح اوط ق  ،مع أنه م  أوائ  م  انابه إىل أسباب اوزدف عن  كاّاب املقاالت
ح ث م   وم  أوائ  م  ،اويت دص  منها اخلطأ إىل م  دكابان ع  اوف ق ومقاالهتا وم اهبها

 .1اواقاع فلها

فق  قال أعا احلس  عل  ع  إمساعل  األشي ي يف ه ا اوص د: وثأدت اوناس يف حكادة ما 
حيكان م  ذك  املقاالت ودصفان يف اونّلح  واو ايانت م  ع ن مقص  فلما حيكله، وغاوط 

ى م  فلما د ك ه م  قال خماوفله، وم  ع ن ميام  ولك ب يف احلكادة، إثادة اواشنلع عل
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خياوفه، وم  ع ن اتثك ولاقص  و واداه فلما د وده م  اخالف املخالف ن، وم  ع ن م  دضلف 
 .1إىل قال خماوفله ما دظ  أن احلجة للزمه  عه

ميم : ووست أهت  أاب احلس  كما قلت غري م ة، ووكين أهت  املصادث اويت  وقال عل  ع  حيىي
وحن   ،ااء كانت مصادث مكااعة أو مصادث ماح يةاساقى منها وامل اجع اويت اعام  عللها، س

نياب على أيب احلس  وها او ي دق ث يف أول كااعه أن كثريا  م  مقاالت اوف ق داي ض 
أن دقع ف دسة  -ولك ب وع م اواح ي وع م اواقص  يف اوبحث واوغلط على إد اد األخباث 

له  دسائس اوسلاسة املاك ة وأن دقع فلما وقع فله مم  خفلت عل - سهلة ثغ  مي فاه و وك
وه  ماجادون يف ك  م هب وف قة  ،ومكائ  اويصبلة اوفاج ة وأكاذدب اوغلء واملانطي ن

 .2ع ون اساثناء

ونق  ميم  ما قاوه أعا احلس  األشي ي ع  اإلابضلة، حلث قال: ومجهاث اإلابضلة دااىل 
لة كفاث وولساا مبش ك ن حلل احملّكمة كلها إال م  خ ج، ودزعمان أن خماوفله  م  أه  اوص

مناكحاه  ومااثياه ، حلل غنلمة أمااهل  م  اوسلح واوك اع عن  احل ب وح ام ما وثاء 
ذوك، وح ام قاله  وسبله  يف اوس ، إال م  دعا إىل اوش ك يف داث اواقلة ودان عه، ويعماا أن 

 ه داث كف  ديين عن ه .إال ميسك  اوسلطان فإن-داث اوااحل -او اث دينان داث خماوفله  

وحكى عنه  أهن  أجايوا شهادة خماوفله  على أوولائه ، وح ماا االساي اض إذا خ جاا: 
وح ماا دماء خماوفله  حىت د عاه  إىل ددنه ، وقاواا إن ك  طاعة إرمان ودد ، وإن م لكيب 

 .3اوكبائ  ماح ون وولساا مبؤمن ن
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دقاوان إن مجلع ما افرتض هللا سبحانه ولياىل  ودقال يف ماضع آخ  م  اوكااب: "واإلابضلة
على خلقه إرمان، وأن ك  كبرية ه  كف ة نيمة ال كف  ش ك، وإن م لكيب اوكبائ  يف اوناث 

فجايوا  ،خاو ون خمل ون فلها، ووقف كثري م  اإلابضلة يف إدلم األطفال املش ك ن يف اآلخ ة
االناقام، وجايوا أن د خله  الجنة لفضل   أن دؤمله  هللا سبحانه يف اآلخ ة على غري ط دق

 .1ومنه  م  قال: أن هللا سبحانه دؤمله  على ط دق اإلجياب، ال ع  ط دق اواجادز"

ودقال: وم  مؤوف  كابه  وماكلمله  عب  هللا ع  دزد  وحمم  ع  ح ب وحي  ع  كام  
ووكنه  د ون إياوة  ،فوقال: إال أن اإلابضلة ال ل ى اعرتاض اوناس ابوسل ،2وهؤالء إابضلة

 .3أئمة الجاث ومنيه  م  أن دكاناا أئمة أبي مث  ق ثوا علله ابوسلف أو عغريه

ه ا أه  ما قاوه أعا احلس  األشي ي ع  اإلابضلة ومقاالهت  ابإلضافة إىل اواشنليات اوساعقة 
مي يف ه ا اويت نقلت ولقاثئ اوك مي أكث ها فلما مضى. وويله م  امله  أن أوضح ولقاثئ اوك  

اوفص  أن مجلع األمساء اويت وثدت يف اوفص  او ي كابه أعا احلس  ع  اإلابضلة ال علقة 
 ،عب  هللا ع  إابض وها اإلمام او ي دنسب إوله امل هب ؛هلا ابإلابضلة فلما ع ا امس ن مها

 وها عب  هللا ع  دزد  اوق اثي كان م  اإلابضلة وخاوفه  يف عيض املسائ  فانفص  عنه 
واناظ  يف ف قة اونَُّكاث، وق  ذك  اع  اون مي ع دا  م  اوكاب املنساعة إوله منها كاب اوااحل ،  
كااب او د على امليازوة، كااب او د على او افضة، كااب االساطاعة، وال أعل  أن شلئا  م  

  .4ه ه اوكاب ق  عقى يف مكان، وأما أصحاب ه ه اوف قة فل  دبق هل  وجاد فلما أعل 

أعا احلس  أهنما م  ماكلم  اإلابضلة  أما حمم  ع  ح ب وحيىي ع  كام  اول ان نص  و 
ومؤوفله  كأمنا كان دشك يف اوساعق ن، وها على دق ن يف هؤالء، فإنه ال داج  هلما أي ذك  
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ه أن حيش مها ه ه ا ووودؤسفين أن أثد على اإلمام اوكبري نص   ،عن  اإلابضلة فلما اطليت علله
أما عن  اإلابضلة فللس هلما مكان، فإنه ال داج  هلما أّي أي  يف املكابة  ف قة أخ ى.يف أدة 

اإلابضلة اوااسية اويت ح صت أن حتافظ عرتايها من  اوق ن األول. إن كاب اإلابضلة اوااثخيلة 
 .1منها واوش علة مل ل ك  ونا شلئا  ع  ه د  او جل ن وال ع  مقاالهتما أو مؤوفاهتما

فهؤالء مل دكاناا م  اإلابضلة  ، ك  ذوك عم  سبق أن نسبه أعا احلس  إىل اإلابضلةكما مل ل
مطلقا  ع  جنزم أهن  غري مي وف ن عن  اإلابضلة، وحىت او د  ذك وه  يف لي اد اوف ق كاوقطب 

 .2وعب  اوكايف، فإمنا اعام  على غري مصادث اإلابضلة

فلما دايلق  (مقاالت اإلسلمل ن)اب حيىي ميم  عي  دثاسة وكاع  ث قال اوشلخ عل  
وأن  ،ابإلابضلة: وه ا دؤك  ما ذهبنا إوله أوال  يف أن أاب احلس  ال دي ف اإلابضلة يف احلقلقة

 ما كابه عنه  إمنا نسب إوله  خطأ  أو جهل  أو قص ا  ولاشنلع.

ول ه ا أما املقاالت اويت نسبها إىل اإلابضلة يف عمامها، واويت نقلت وك عيضها يف أ
ومما دنك ونه، ومما حيكمان على م  دقال  ،ودقاوان عه مما دق ّه اإلابضلة اوفص ، فه  مزدج

ة واوكف ، وواضح م  ه ا أن ما جاء ماافقا  ملقاالهت  وعقائ ه  فإمنا جاء ع  ط دق عه او دّ 
 .3اوص فة، ال ع  ط دق او ثاسة واملي فة

ماثا  مهمة فقال: ودهمين يف خاام ه ا اوفص  واساخلص م  مناقشاله أليب احلس  األشي ي أ
إوله     اب احلس  فاق اوشبهات، وإمنا اجنأن أؤك  م  ج د  ولقاثئ اوك مي أنين أضع اإلمام أ

ونساخلص م  مناقشالنا  اخلطأ ع  ط دق م  ويق فله، ونق  عنه، يف عص  كث ت اونزاعات.
 أليب احلس  يف اوفصال اوساعقة ما دل :
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ص او د  اعاربه  أعا احلس  األشي ي إما ثؤساء وف ق م  اإلابضلة مجلع األشخا -أ
 وم  ماكلمله  ال وجاد هل  عن  اإلابضلة.

 اإلابضلة ال دي فان شلئ ا ع  هؤالء او جال وال ع  ف قه . -ب
اإلابضلة ال دي فان أدة ف قة م  للك اوف ق اويت نسبها أعا احلس  إوله  وال دقاوان  -ج

 أبكث  أقااهلا.
ومما  ه  خللط مما د هب إوله اإلابضلة إىل اإلابضلة أو مجهاثه  نسبها ت اويتاملقاال -د

 د دونه، ومما حيكمان ابوش ك على ميانقله.
ع أ اإلابضلة ابوفي  يف أتولف اوكاب من  اوق ن اوثاين اهلج ي ولسلس  اوكاب  -ه

  أعا وولس يف ه ه اوسلس  ش ء مما نسبه إوله ،ولسلس  اويلماء واألئمة إىل اولام
 احلس .

عاش أعا احلس  األشي ي يف اوق ن اوثاوث اهلج ي وعاش يلي ن سنة يف اوق ن او اعع،  -و
شاه  هل  األئمة وعلماء او  ،مامان ابملش ق وإمامان ابملغ بوق  كان وإلابضلة إ

ووكنه مل  ،ومفس ون وحم يان وماكلمان وفقهاء يف أكث  اويااص  اإلسلملة حلنئ 
 مل دش  إىل كااب م  كابه .د ك  أح ا  منه  و 

إن اوفرتة اويت عاش فلها أعا احلس  كانت فرتة ايدهاث علم  وإلابضلة يف املش ق  -ي
 وثغ  ذوك فإن أاب احلس  مل دش  إىل أح  م  مياص ده م  علماء اإلابضلة. ،واملغ ب

وميىن ذوك كله أن اإلابضلة او د  كاب عنه  أعا احلس  ال وجاد هل  يف اوااقع وإن 
إلابضلة املاجادد  يف اوااقع واو د  كاناا ديلشان كما ديلش سائ  اوناس ال وجاد ا

 .1هل  فلما كابه عنه  أعا احلس ، أي أن أاب احلس  مل دكاب ع  اإلابضل ن احلقلق ن
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ومن  أّوف أعا احلس  األشي ي كااعه "مقاالت اإلسلمل ن" أصبح مص ث ا دساق  منه 
ملؤوفان، فلنقلان ما فله م  خطأ وصااب، وحق وابط ، اتثة اوكااب وم جي ا دياد إوله ا

 .1ابونص واتثة ابمليىن، واتثة دشريون إوله وأحلاان دغفلان ع  اإلشاثة

 البغدادي واإلابضية يف كتابه "الَفْرق بني الف َرق": 

عي  أيب احلس  األشي ي عنحا ق ن لق دب ا، جاء مؤوٌف آخ  اها  ابحل دث ع  اوف ق 
ت اإلسلملة، ه ا املؤوف ها: عب  اوقاه  ع  طاه  ع  حمم  اوبغ ادي، وق  اشاه  واملقاال

ميم : وق  كاب اوبغ ادي ع   حيىيع  عنسباه األخرية ع ن املؤوف ن. فق  قال اوشلخ عل  
اإلابضلة فلم  كاب ع  اوفلَ ق، وم  املؤسف أن ه ا املؤوف مل دها  مطلقا  أبن داص  أبئمة 

وإمنا ثجع  ، ن وال علمائه  وال أبن دطلع على عقائ ه  ومقاالهت  يف كابه اإلابضلة احلقلق
إىل ما كابه وقال عنه  غريه ، ودب و أنه اعام  على أعا احلس  األشي ي كثريا  فنق  ما قاوه 

 .2مل د ك  أنه نق  عنه أو اعام  علله اص ف قلل . على أنهعباثة، واتثة عنه  اتثة عنفس اوي

فإن  ،وثغ  ح صه على اواص ف اوقلل  ،غ ادي ك  االعاماد على األشي يوق  اعام  اوب
واو ي د عا إىل اواأمُّ  ها أن  ، م  هنا أوهناك عباثة األشي ي حب وفها كثريا  ما لط ّ 

اوبغ ادي  ق  اعارب اإلع َاضل لة م  اخلااثج، وأن  ُه  و وك ف قة ضاو ة وجيب أن دقال عنها فضائح 
نائع، وذهب داثد للك اوفضائح أو اوشنائع حلن  ا ع عاى أن  ها مقاوة اإلابض ل ة ودلامس هلا ش

 وحلن  ا آخ  ع عاى أن  ها قال عيضه  أو قام منه . ،مجلي  ا

عاش اوبغ ادي  يف اوق ن ن او اع ع واخلام س، ويف ه ا اويص  كان اإلع َاضل ل ة ق  ع فاا يف أغلب 
سان إىل األن وس، واشاه ت هل  مؤو فات يف أغلب ف وع اوثقافة اوبلد اإلسلم ل ة م  خ ا
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 ف علماؤه  وأئم اه  يف لااثخيه  وسريه ، وعُ  ودوّلنت - اوكلمسلما عل   ال -اإلسلم ل ة 
 . )ملسو هيلع هللا ىلص(طبقات أيخ  عيضها ع  عيض إىل أصحاب ثسال هللا 

يف أصاهلا وف وعها، وآثائها كما أن  أكث  امل اهب اإلسلم ل ة ق  متل  ز عيضها ع  عيض 
ومقاالهتا وأئم اها وعلمائها. ومع ذوك فإن  أووئك او د  ذك ه  اوبغ اديُّ ه  أووئك او د  

حاش د  إد  اه  يف اإلع َاضل ل  ة، واإلع َاضل ل  ة ال دي فان عنه  شل ئ ا مل  ،ذك ه  األشي يُّ م  قبله
 .1ه د ك وه  ال يف كابه  وال يف طبقات علمائ

 وأن ه ه اوف قة م  اوف ق اويت ال جياي ولسينّ  ،وق  يع  كما يع  غريه أن اإلابضلة م  اخلااثج
وال  ،حسب يعمه أن دازوج منها ال جياي ولسينّ  ،  وثاءها وأنهوال أن دصلّ  ،  عللهاأن دصلّ 

ه أوثد ويف اوفصال اخلااملة من ،وق  ثدد ه  اوكلم يف مق مة اوكااب ،أن أيك  م  ذابئحها
 .2ه ه األحكام عش ء م  اوافصل  وياد عللها ونسب عيض ه ه األحكام إىل أئمة عظام

حيىي ميم  على كلم اوبغ ادي ذوك، فقال: "وأحسب أنه ال دعاة ع  وعلق اوشلخ عل  
إدقاد ا وناث اوفانة وشق ا وصفاف األمة، ولف دق ا واح ة اوكلمة ومتزدق ا وشم  املسلم ن م   أش ّ 

فلما طاى كثري ا م  للك اوف ق  و عاة". وعلى ك  حال فق  طاى اوااثدخ اوبغ اديّ ه ه ا
اويت كانت متأل ف اغ ا كبري ا يف حلاة املسلم ن، وعق  كااعه حيم  آثاء شاذ ة كما حتم  كثري م  

 .3اوكاب يف امل اهب األخ ى

  ابن حزم واإلابضية: 

الع  حزم األن وس   (املل  واونح  اوفص  يف)حيىي ميم  على كااب  ع  حت ث عل  فق 
وكاب عنها  ،ها اآلخ  ابمل اهب اإلسلملة وق  عين ،او ي عاش يف اوق ن اخلامس اهلج ي
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ث قال: ودؤسفين أن أقال إن اوياملل اوكبري مل دافق فلما كاب ع  اإلابضلة، ع  وق  جتىن  
، كما أن  عيض دعاوده ال أحلان  ا ده م عيضه عيض  ا وكلمه - األحلانيف عيض  -علله  

 .1رمك  أن لص  ق

وإلمام اع  حزم اوظاه ي نقال ع  إابضلة  األن وس يف  (اوفص  يف امللل  واونّلح )ويف كااب 
وقاه يف غادة اوسخف حىت أنه دصفها ابحلماقات، وه ه األقاال دنك ها اإلابضلة املياص ون، 

ووك  عيض اوباحث ن د ى أن اع  حزم  ،ئ ودنك ها مؤثخا اإلابضلة عي  اع  حزم عسن ن قل
ثمبا دكان ق  ثأى ف قة ضاوة لنسب نفسها إىل اإلابضلة وولست منه  ونق  عنه  ه ا 

وكننا ال  ،اإلابضلة يف خاثج األن وس ألن اع  حزم مل خي ج م  األن وس ومل د َ  ؛اوكلم
يف اوفص  يف املل  نساطلع أن حنم  ه ا كله على م هب اإلابضلة، فاو ي دق أ اع  حزم 

واونح  ال جياي أن حيال على كلمه ع  اإلابضلة، فها إما أنه مك وب علله  وه ا ما دقاوه 
 ما كان وأاي   نفسها إىل اإلابضلة وولست منه . اإلابضلة، وإما أنه كلم ف قة ضاوة نسبت

خيطبان ودؤوفان، فإننا إذا أثدان أن ني ف آثاء اإلابضلة وه  ديلشان علننا ودكابان و  ،األم 
  .2فإن م  واجبنا أن ن جع إىل ما دكابانه أبنفسه  وناي ف إىل حقلقة آثائه 

 سفراييين واإلابضية:أبو املظفر اإل -

وق    ،م  علماء اوق ن اخلامس او د  كاباا ع  ف ق األمة اإلسلملة: أعا املظف  االسف ادلين
مي ح ن دق أ كااب أيب املظف  وك  واوقاثئ ا ،كاب ع  اإلابضلة فلم  كاب عنه م  اوف ق

صاثة أخ ى ابهاة ولبغ ادي، فها د خ  املاضاع كما د خ  حماثب ماحمس إىل  ه جي
قب  ذوك ك  ما دساطلع  وها دي ّ  ،ساحة مي كة ح علة حامسّة داقاع  فلها خصمان عنل ان

ال دقام  ا  وحيط  خصمه حتطلم ،م  أسلحة أو ك  ما أويت م  قاة ولناص  اوف دق او ي د د ه
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ويف املق مة قس  األمة األئمة اإلسلملة  ،او وح دب أ أعا املظف  كااعه "اوابصري" ههب  ،م  عي ه
 إىل قسم ن: 

ث اوناث ولقس  اآلخ . وه   لجنة وقس ، وُحك  ابوزدغ واوضللُحك  ابهل ى واالساقامة ث ا
طبلية ع -همنا يف ه ا ذه اوبغ ادي، وولس دصاثة لكاد لكان طبق األص  مما عن  أساا

 ما دل : (اوابصري). إذ قال يف كااعه 1إال ح دثه ع  اإلابضلة -احلال

ه  دقاوان ث ه  فلما علنه  ف ق وكلّ  ،"اوف قة اوسادسة اإلابضلة وه  ألباع عب  هللا ع  إابض
 إىل خماوفله  م  ف ق ه ه األمة كفاث ال مش كان وال مؤمنان، وجيايون شهاداهت ، وحي مان

ودثباان اواااثث علنه ،  ،وجيايون مناكحاه  ،دماءه  يف اوس ، ودسابلحاهنا يف اويلنلة
 ،وحيللان ما كان م  مجلة األسلب واوسلح ،وحي مان عيض غنائمه  وحيللان عيضها

 .2وحي مان ما كان م  ذهب أو فضة ود دوهنا إىل أثابهبا"

اناق  إىل ذك  اوف ق اوساعقة  ،ادي وأعا احلس عي  ه ه املق مة اوقصرية اويت سبقه إولها اوبغ 
اويت ذك ها م  قبله أعا احلس  واوبغ ادي واويباثة يف اوغاوب عباثة اوبغ ادي مع لص ف 
عسلط واضح اواصنلع عي  أن ذك  للك اوفل ق ومقاالت ك  منها مبا فلها م  شناعات 

ناها عافاصللها ع  أيب احلس  وأابطل  كما ع ضناها م  قب ، ع ض إىل قصة الجاثدة اويت نقل
سف ادلين فلما كابه ا اهامام األشي ي واوبغ ادي، واإلهب ومل دها ّ  ،سف ادلينق  اخاص ها اإلو 

دب ل ها اآلخ  أي جمهاد ملي فة أي ش ء حقلق  ع  اإلابضلة يف ه ا اوكااب، ومل ع  
اربه  ف قة م  فاق فاع ،اإلابضلة وإمنا انساق مع للاث م  سبقه مم  كاب عنه  م  غريه 

ث نسب إوله  للك املقاالت اويت  ،اخلااثج كما في  األشي ي واوبغ ادي واع  حزم م  قبله
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ثأداها عن  األشي ي، وجي  م  أئماه  أووئك األشخاص او د  نسبه  إوله  م  سبق دون 
م   - أيناء كااعه -امااي عه ع  ساعقله أنه لاملكه  ها ك  ما ؛حتقلق أو حتملص أو ليللق

على للك اوف ق وأصحاهبا سلل  م  اوشاائ   فلصبُّ  ،ح ن إىل آخ  ياثة غضب عاثمة
 .1واولينات

 أبو الفتح الشهرستاين واإلابضية: -

اشاه  أعا اوفاح حمم  ع  عب  اوك مي اوشه سااين يف اونصف األول م  اوق ن اوسادس 
كااعة "املل  واونح " م  أه     ّ اب املقاالت يف اويقائ ، ودياهلج ة، وق  ذاع صلاه ع ن كاّ 

اب اولام ديام ون علله كمص ث حمقق اثعت ال دناقش، وكثري م  كاّ  ،امل اجع يف ه ه املااضلع
ى أيب اوفاح ميم  ه ا املؤوف اوكبري وسج  ملحظاله عل حيىي ع  وق  ثافق اوشلخ عل 

 اوشه سااين، فقال: 

وه ا خطأ س ب  ،م  وقا  عاباوةذك  أن عب  هللا ع  إابض خ ج أايم م وان ع  حم -
ألن عب  هللا ع  إابض مل ديش  ؛ش ب إىل أيب اوفاح وإىل مجلة مم  كاب ع  املاضاع

إىل يم  م وان وإمنا لاَف يف أواخ  أايم عب  امللك، ووي  او د  ذك وا ه ا اوقال 
 اشابه علله  أبح  او جل ن: املخااث ع  عاف، أو علج ع  عقبة م  أصحاب عب  هللا

 طاوب احلق وه  مجلي ا م  اإلابضلة. ع  حيىي
 املقاالت اويت نسبها إىل اإلابضلة ه  عيض ما نسبه وه م  حت ينا عنه  ساعق ا. -
 ،ذك  مجلة م  املقاالت املنساعة إىل اإلابضلة، ونص على أن اوكييب حكاها عنه  -

قاال وه ا ماقف سلل  م  أيب سلل  م  أيب اوفاح ح ن ختلص م  عه ة للك األ
 ونسبها إىل م  حكاها مبا فلما م  ص ق أو غريه.
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ماقف  وها اإلابضلة،اعارب احلفصلة واحلاثيلة واولزد دة ف ق ا مساقلة، ومل د خلها يف  -
 فله متحلص وحتقلق خاوف فله اوساعق ن مم  كاباا يف املاضاع.

لك مل د ك  قصة ييلبة وال قصة علع األمة وما عىن على ذوك، فسل  كااعه م  ل -
 .1اونزاعات اوفاثغة واألابطل  الجافاء

ميم : وابونسبة إىل اإلابضلة فب ل أن د جع إىل علمائه  أو   حيىيع  ث قال اوشلخ عل  
وأما  ،فاقع يف أخطاء كان ح اي أال دقع فلها ،كابه  اواجأ إىل اوكييب وغريه مم  مل د ك ه

 م  مثله اوكثري م  اوكااب. خطؤه يف اتثدخ عب  هللا ع  إابض فه ا خطأ ق  ال دسل 

مل أيخ  مقاالهت  م  مصادثه  وإمنا  ،فأعا اوفاح عن ما كاب ع  اإلابضلة ،وعلى ك  حال
ووك  ذك ه والك املقاالت كان داس  ع قة امللحظة واملي فة آلثاء  ،أخ ها م  مصادث غريه 

كان حيسب على   وو وك فق  نسب ما قل  وه ع  اإلابضلة إىل ثواله وجي  عيض ما ،اوف ق
وه ا وح ه ديارب منه نق ا   ،وأغف  قصة اونزاع على األمة ،وولس منه  ف قا  مساقلة ،اإلابضلة

  .2اب املقاالت اوساعق ن، وه  خطاة لساحق اوثناء واواق د وثدا  على كاّ 

 لشيخ حممد أبو زهرة واإلابضية:ا -

": "اإلابضلة ه  ألباع عب  هللا ع  دقال األسااذ حمم  أعا يه ة يف كااعه "امل اهب اإلسلملة
وأق هب  إىل الجماعة اإلسلملة لفكري ا، فه  أعي ه  ع   إابض وه  أكث  اخلااثج اعا اال  

وفله  علماء مماايون، ودقل  طاائف منه  يف  ،جل ط واوغلا وو وك عقاا، وهل  فقه اوشط
وق  اقابست  ،ثاء فقهلةعيض واحات اوصح اء اوغ علة، وعيض آخ  يف علد يجنباث، وهل  آ

فإن اوقانان املص ي  ،اقاثائه  وذوك يف املرياث واالء اوياوقاان ن املص دة يف املااثدث عيض آ
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أخ ّه ع  ك  اواثية حىت او د على أح  اوزوج ن، مع أن امل اهب األثعية كلها جتيله عقب 
 .1على أصحاب اوف وض واألقاثب" اويصبة اونسبلة، ودسبق او دّ 

 ن مجلة آثاء اإلابضلة ه :وإال أ

إن خماوفله  م  املسلم ن ولساا مش ك ن وال مؤمن ن ودسماهن  كفاث ا، ودقاوان عنه   -
وذوك ألهن  مل دكف وا ابهلل، ووكنه  قص وا يف  ؛أهن  كفاث نيمة ال كفاث يف االعاقاد

 جنب هللا لياىل.
  اوسلطان ووكنه  ال دماء خماوفله  ح ام، وداثه  داث اوااحل  واإلسلم، إال ميسك -

 ديلنان ه ا، فه  دس ون يف أنفسه  أن داث املخاوف ن ودماءه  ح ام.
ال حي  م  غنائ  املسلم ن او د  حياثعان إال اخلل  واوسلح وك  ما فله م  قاة يف  -

 ون او هب واوفضة.احل وب، ود دّ 
 جتاي شهادة املخاوف ن ومناكحاه  واواااثث ميه . -
 .2ا اهل  وإنصافه  ملخاوفاه يف ه ا كله داب ن اع -

ه ه اوف ق اوسلاسلة منها ما ولس وه  ؛ف ق هلا م اهب فقهلة ودقال اوشلخ اويلمة أعا يه ة:
م هب فقه  قائ  ع اله، ومنها م  ولس وه م هب فقه ، ودابع م هب طائفة أخ ى ق دبة 

 منه يف االعاقاد، وأن اوف ق اويت هلا م اهب فقهلة مياربة يلية ه :

: هلا م هب فقه  مق ث، وهلا منطق فك  ددين ودنسبان م هبه  إىل الثنا عشريةا -
 .هاكل  عننوسلكان وه عيض اوبلان عن ما  ،اإلمام جيف  اوصادق ثض  هللا عنه

 ،م  م هب أه  اوسنة والجماعة ه: هل  م هب فقه  دق ب يف منطقفرقة الزيدية -
 ع د  ثض  هللا عنهما.وإمامه  ها اإلمام الجلل  يد  ع  عل  يد  اويا
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وه  ألباع عب  هللا ع  إابض، وهل  فقه م ون، وهل  جهاد كبرية يف حت د   :اإلابضية -
 .1م هبه 

فقال: وثغ  أنه أع ى كثري ا م   ميم  على كلم أعا يه ة، حيىيع  وق  علق اوشلخ عل  
وف ق وع  قة واولطف، وسج  وه آثاء ج د ة سلملة يف ماضاع ااالعا ال، واسايم  او ّ 

اإلابضلة ابو ات، إال أنه مل دسل  م  اواأي  ابألقاال اوساعقة اويت دنقصها اواحقلق واوا قلق 
 .2يف اوايبري وجلء املياين وكشف احلقائق كشفا  ال حيام  اإلدهام أو اإلهبام

وقال: وثغ  أن األسااذ أاب يه ة ديرتف أن اإلابض ن داسمان ابالعا ال ودنصفان خماوفله  
، وأن ويلمائه  جهاد ا يف حت د  م هبه ، فإن ه ا كله مل دشفع و  ا م وان  أن هل  فقه ا جل  

وإلابضلة عن  أيب يه ة أن خي جه  م  نطاق اخلااثج، أو حىت م  ه ه اواسملة الج د ة 
"األحزاب او دنلة"، وثغ  أن مث  ه ه اوصفات أو أق  منها ولزد دة والجيف دة م  اوشلية، 

 إال أن ماقفه م  اإلابضلة كان  ،األسااذ أعا يه ة وكاب ع  فقهه  وم اهبه  فاعرتف هب 
ماقف او ج  او ي دي ف احلق يف قضلة م  اوقضااي فل وث حاوه ودصفه  -فلما دظه  يل -

ث قال: ووسنا  .3ألن ثواسب ميلنة حتال دون ذوك ؛يل ، وال جيس  أن ديلنه يف ص احةم  ع
دي ف م  حقلقة اإلابضلة ما دي فه اإلابضلة أنفسه  ع  آثائه  نشك أن األسااذ أاب يه ة 

  .4ومقاالهت  ووا حت ث م  ثواسب املاض  ملا ذك ه  يف اخلااثج وال يف األحزاب او دنلة

 حيىي ميم  ما كابه اوشلخ أعا يه ة يف اونقاط اآلللة: ع  اخاص  اوشلخ عل ق  و 
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إلابضلة ومقاالهت ، كان إبمكانه أن اعاماده على مصادث اآلخ د  عن  اوكااعة ع  ا (1
 ديام  على كاب اإلابضلة أنفسه .

ة اويت كانت لسايملها كاب مقاالت اإلسلمل ن  اسايمال (2 نفس اواياعري امللاادة املامهل
 من  ق ون.

لغافله ع  دسائس اوسلاسة، حبلث أصبح اورتكلز على ميسك د  فكانت كلمة  (3
 "خماوفله " ها حماث احل دث.

وثاء آثاء املساش ق ن أو م  أخ  عنه  يف لقسلمه  األمة إىل قسم ن كبريد : انسلاقه  (4
 م اهب فقهلة وأحزاب ددنلة.

إمهاوه ولكااعة ع  امل هب اإلابض  وفقهه وق  كاب ع  ك  م  امل اهب اوفقهلة  (5
 وما دسمله ابألحزاب او دنلة.

سااذ أعا يه ة إثضاء أصحاب املقاالت اوساعق ن، وم  درتس  خطاه ، فق  أخ ج األ (6
 اإلابضلة يف ف ق اخلااثج.

ميم ، وها داح ث ع   حيىي ع  أي  ل علة امل ثسة اإلابضلة يف أسلاب اوشلخ عل  وظه 
اويلّمة أعا يه ة يف قاوه: ودس ين يف خاام ه ا اوفص  أن اعا ث إىل أسااذان اوكبري أيب يه ة 

مجلع األحاال أك  وه م  االحرتام  ع  أدة عباثة ق  دساشي  منها ساء أدب ميه، فأان على
واواق د  ما دساحقه ها وأمثاوه م  علمائنا م  فضلء علمائنا األجلء او د  خ ماا اإلسلم 

وإذا كابت علله يف اونقاط اوساعقة، فإمنا ها ماقف  ،يف ه ا اويص  خ مة ال لنساها األجلال
الطلع، وك وك احللل  او ي حيام  املايل  الجساث اوص دح مع اويامل، غزد  املادة وواسع ا

 .1شغب املايلم ن عص ث ثحب
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  مصطفى بن صاحل ابجو: -

أما ع  علقة اإلابضلة   صاحل ابجا ابإلابضلة يف قاوه: جاء ثأي او كااث مصطفى ع
ابخلااثج، فإهنا قضلة أساوت م  م اد اوق امى واحمل ي ن اوش ء اوكثري، ووئ  الفقت كاب 

ابضلة يف يم ة اخلااثج، فإن املصادث اإلابضلة لنف  ه ه اوصلة، ولاربأ املقاالت على حش  اإل
 .اويت أح يها اخلااثج يف اإلسلم م  املنك ات

. ديارب اإلابضلة اخل وج او ي وثد يف األحاددث اونبادة خ وج ا ددنل ا مبيىن امل وق .وأضاف: ".
األياثقة واونج ات وغريه  م   وها ما فيله ،م  او د  عاغلري أحكامه واواي ي على ح ماله

املاط ف ن، أما اخل وج ابملفهام اوسلاس  وها اخل وج ع  طاعة اوسلطان، فإن اإلابضلة ق  
 .1عي  أن ساوم مياودة يف حق ش ع  اثعت، وعلية صحلحة" آي وا االنيزال ع  اإلمام عل ّ 

إذ إن طلحة واوزعري  ص ه يف فئة دون أخ ى،وعلى ف ض اعاباث ذوك خ وج ا، فإنه ال مربث حل
ا علية صحلحة كما أن مياودة نفسه، ق  انيع اإلمام علل ا لى إمام ش ع ، ونقضا عق  خ ج

ّف ن، وأعقب ذوك فنت عملاء  ،اوسلطة وها إمام ابديه املسلمان الفاق ا وحاثب مياودة يف صل
 .2أودت خبلاث صحاعة ثسال هللا

إلدانة واحملاكمة، إحلاء وفنت مل نشه ها ومل على أن احل دث ع  ه ه اوقضااي اولام وع وح ا
ووك  املؤسف أن أح اث اوفانة  ،نُبا  هبا، ولطهري األوسنة عنها أسل  ول د  واو نلا مجليا  

اوكربى اويت انطلقت ش اثهتا مبقا  اخلللفة عثمان ع  عفان، ال يال املسلمان دانفسان دخاهنا 
نة اوكثلفة ع  ثؤدة عيضه  وبيض على اواجه املاصاع  إىل اولام، وق  حجباه  ه ه األدخ

 .3اونق  احلقلق 
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 عامر النجار:  -

ماعة اإلابضلة م  أق ب اوف ق إىل الج داثد عام  اونجاث ثأده ابإلابضلة يف اوقال: "لي ّ 
لساحمه  إىل خماوفله ، ووكنه  دغضبان مم  دياربه  ف قة م  اإلسلملة العا ال م هبه  و 

مة اإلابضلة ابخلااثج سلاسلة او ووة األمادة يف اواشنلع على وسبب إوصاق هت ،اخلااثج
او د  وج وا منه  اوصلعة يف  ، وا اوناس م  أصحاب امل هب اإلابض اإلابضلة حىت دنفّ 

ااه يف فأيب ،  كثري م  املايصب ن واويامة أدضا ه ا اإلوصاقولقبّ  ،مااقفه  ض  او ووة األمادة
 . 1حلقلقة"ع  ا كابه  ع ون متحلص أو حبث

اب ووي  أع ي سبب الهتام اإلابضلة أبهن  خااثج إنكاثه  اواحكل  واحلقلقة أن عيض كاّ 
أن  ابضلة قساة غري ماضاعل ن، ودب واملقاالت واوف ق اإلسلملة كاناا يف حكمه  على اإل

فنسباه إىل  -حبق أو ابط  - ا إىل مجلع ما دنسب إىل اخلااثجأصحاب املقاالت، نظ و 
 لة، وم  األمثلة على ذوك ها نك ان اإلمجاع ونك ان او ج  ونك ان ع اب اوقرب.اإلابض

م  أصال اواش دع وال دنك ون او ج ،   دنك ون اإلمجاع، ع  د ونه األص  اوثاوثواإلابضلة ال
 ،وإمنا دقاوان إنه يبت ابوسنة اوقاولة واويمللة وولس عق آن منساخ، ودثباان ع اب اوقرب

 .2اساناد ا إىل أحاددث كثرية لثبت يف املاضاعوسؤال املَلك ن 

وإنين أمل  عش ة إىل ثأي او كااث عاض خللفات او ي دؤك  م  خلوه على أن اإلابضلة 
ولساا م  اخلااثج؛ ألن اإلابضلة ح ماا قا  املاح د  واساحلل دمائه ، وح ماا اساي اض 

واونج دة، أما ما للصقه هب  عيض  اوناس واماحاهن ، كما في  ماط فا اخلااثج مث  األياثقة

                                                           

 . 85عام  اونجاث، اإلابضلة وم ى صلاها ابخلااثج، ص  1 
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ؤون م  رب  اوإن اإلابضلة د ،لج ع  أح  أم د  الجه  أو اوايصباملصادث م  هُت ، فإمنا ه  ان
 .1فكلف دنسبان إوله  وق  كاناا م  أش  اوناس علله  ،أفيال اخلااثج

 حممد سليم العو ا: -

ا، ود ك  أبن دنف  او كااث حمم  سلل  اوياا أن دكان اإلابضلة م  اخلااث  ج نفل ا ش د  
 . 2اإلابضلة، د دون ثدود ا لفصلللة على او د  دنسباهن  إىل اخلااثج

وق  لاجه سللمان ابشا اوباثوين، وها او ي كان عضا ا يف جملس املبيااثن يف او ووة اويثمانلة، 
ع  هللا  ودي  أح  أه  يعماء إابضلة جب  نفاسة يف ولبلا، عسؤال إىل اإلمام ناث او د  عب 

فكان مما جاء يف جااب اإلمام اوسامل  . ل  لاحل  األمةوسب محل  اوسامل  ع  لي د امل اهب
ع  ه ا اوسؤال واصف ا م هب اإلابضلة عقاوه: وولس ونا م هب إال اإلسلم، م  ث جت ان 

 ف وني ،اوباط  على ما جاء عه وإن كان حبلبا   نقب  احلق مم  جاء عه وإن كان عغلضا  ون دّ 
ومل دش ع ونا اع  إابض م هبا ،  ،فاوكبري عن ان م  وافقه، واوصغري م  خاوفه ،او جال ابحلق

وم  مجل  قال اإلابضلة يف  .3وإمنا نسبنا إوله وض وثة اوامللز ح ن ذهب ك  ف دق إىل ط دق
 وصف منهجه  يف اوايام  مع أه  اإلسلم، ما نظمه اإلمام ناث او د  اوسامل  عقاوه:

 اويب                 ادا نطاو                 ب ال وحن                  
 

 اعاق                     ادا ش                     هادهت  ف                     اق 
 قلن            ا ابلجملا             ن أل            ى فم              

 
 اقمن                     وابحلق                    اق إخاانُن                    ا 

 املق                                اال نقض                                اا إذا إال 
 

 ض               لال دد               نه  يف واعاق                وا 
 ع      نه  س     كانا عن      ا س     كااا وو     ا 

 
 اُدس               ّلما  أبن م              نه  ونكاف                
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لاس واالسا الل، ود خ  وإن مصادث اواش دع عن  اإلابضلة ه  اوق آن واوسنة واإلمجاع واوق
واملصاحل امل سلة، وق  دطلقان على اإلمجاع  ،واالساحسان ،االساصحاب ؛حتت االسا الل

فلقاوان ع  مصادث اواش دع إهنا اوكااب واوسنة  ،واوقلاس واالسا الل كلمة "او أي"
  .1واو أي

م هب ع  م هبه :  -كما دقال اوشلخ محاد اوسلايب-وه  ال داحلزون إىل م هب خاص
 ،وم هب اع  عباس، وأيب ه د ة، وأيب سيل  اخل ثي، وعائشة أم املؤمن ن )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 

ع  اخلطاب، وعب  هللا ع  عم و ع  اوياص، وم هب اخللفاء او اش د ،  وعب  هللا ع  عم 
فإن كان هلؤالء م هب خاص فها م هبنا، وإال فم هبنا اوق آن واوسنة وحلهلما حلونا 

  غريمها إذا وزم ، وال نقلّ منا، ال دنبغ  هبما ع دل ، وال ننهج عنهما سبلل  وح امهما ح ا
 .2اواقلل 

ولياول  أئماه وسلاك ميانقله، أن اإلابضلة عاشاا م هب ا  دثاسة امل هب اإلابض لب ن و 
ومل دكف وا أح ا  م  أه  اوقبللة  ،وم ثسة فك دة؛ ألهن  ثأوا أن مظلة اإلسلم لشم  الجملع

  .3دسابلحاا ماال  وال دما  وال أثضا  وال ع ضا  ملخاوفومل 

أن م هبه  ها أول ح كة فك دة أساسها اوكااب واوسنة وولست  علماء اإلابضلةد ى و 
وإمنا األمهلة احلقلقلة لب و يف ق ثهتا على االسام اث واوايام  مع  ،األمهلة يف نظ ان وق م احل كة

 .4ماغريات اويصاث حىت دامنا ه ا

إلابضلة آثاء لثري علله  عااصف م  اونق  م  أمهها: ثأده  يف مسأوة خلق اوق آن، وثأده  وو
يف مسأوة خلاد أه  اوكبائ  يف اوناث، وق  فّصلت كابه  آثاءه  ه ه وأدواها، لفصلل  دقطع 
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أبنه ال صلة علنه  وع ن اخلااثج م  انحلة، وأبن هل  على ك  قال دولل  م  اوكااب واوسنة، 
دقبله املخالفان ميه  وق  ال دقبلانه، ووك  أخ ه  عه، أو أتودله  إايه، أم  حتمله  ق 

 .1عباثات او ول  ومياين أوفاظه يف اوغاوب م  األحاال

واوفقه اإلابض  ال دقال عقف  ابب االجاهاد يف أدة م حلة م  م اح  اوااثدخ اإلسلم ، ع  
مسماح عه وك  عامل يف ك  ح ن، وحمظاث على  االجاهاد  اوقاع ة او هبلة عن ه  ه  أن إنّ 

 ك  جاه  يف ك  ح ن. 

واوف وق اوفقهلة ع ن م هب اإلابضلة وامل اهب اإلسلملة األخ ى ف وق ف علة مبنلة عصاثة 
أساسلة على اخالف او واايت، وقبال عيضها أو ع م قباوه، وال فاثق يف ذوك ع ن 

وعلنها وع ن امل هب  ،نلة عيضها وعيض م  جهةاالخالف اوااقع ع ن امل اهب اوفقهلة اوس
امل هب اإلابض  مب أ اإلمام اوشافي ، او ي دقال: "قايل  ىنأخ ى. وداب اإلابض  م  جهة

 .2صااب وحيام  اخلطأ، وقال غريي خطأ وحيام  اوصااب"

واحلاص  أن اوناظ  املنصف دناه  إىل ع م جااي إدخال اإلابضلة يف نطاق م ثسة اخلااثج 
هلا م  فك   -وال دزال -كان فك دة، ع  ه  رمثلان م ثسة مساقلة ج د ة هب ه املكانة ملا  او

 .3قالابع ودُ أن دُ  أحقّ  مساق  وفقه انضح، واحلقّ 

  األغواطي اجلزائري: يتالتوابن التوايت  -

د ك  او كااث اوااايت: "ابو جاع إىل ما كابه عيض اويلماء اإلابضلة مث  أيب إسحاق إطفلش، 
ميم ، جن  أهن  داربؤون م  لسملة اإلابضلة ابخلااثج ع اءة او ئب م  دم  حيىي ع  ل وع

كااعله "اإلابضلة ع ن   يف -لياىلثمحه هللا  -حيىي ميم   ع  داسف"، حلث خاض اوشلخ عل 
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ك  قال   واإلابضلة يف ماكب اوااثدخ" غماث ه ه اوقضلة، ولفاىن يف ثدّ  ،اوف ق اإلسلملة
 م  اخلااثج.جيي  اإلابضلة 

كما هاج  مجلع علماء اوف ق املاق مان منه  واملاأخ ون على ح  سااء، واعارب عّ ه  
ه، 64وإلابضلة م  اخلااثج ظلم ا وخطأ  اتثخيل ا كبري ا؛ ألن اتثدخ اخلااثج عن ه دب أ م  سنة 

فى وجاد أي مة األوىل فانة داخللة، ونعقلام انفع ع  األيثق، فم  عي ه ومسى ما قام عه احملكّ 
 اخلااثجصلة ما ع ن احملّكمة األوىل واخلااثج عقلادة انفع ع  األيثق وجن ة ع  عام  وغريمها م  

باحث وال دصح و ى او ،وعلى ه ا، رمك  أن ن هب إىل أّن اإلابضلة ولساا م  اخلااثج
 .1ألن أقطاهب  دصّ حان أبهن  ولساا خااثج ؛امل قق أن دنسب هؤالء إوله 

عي  نق  أقاال أئمة اإلابضلة يف اخلااثج، فإذا كان ه ا ثأي اإلابضلة يف  اوااايت  كااثاو ث قال
منه ، وإيّن أدعا أه   دي وا دي ّ فم  اوظل  أن  أفياهل .اخلااثج وأهن  لربؤوا منه  وم  

اإلنصاف واوي ل إىل إعادة اونظ  يف كثري م  كاب اوافسري واألخباث م  االهتام اوباط  يف 
اعة م  املسلم ن م  أه  اوااحل ، أما االخالف يف اوفه  فق  ص ّح إمامنا ماوك حق مج

ع  أنس ثض  هللا عنه ح ن هّ  خلفاء عين اويباس على مح  اوناس املاطأ فقال: "نش لك هللا 
لف قاا يف اوبلد وولناس فُ ُهام: واوفه  خيالف م   )ملسو هيلع هللا ىلص(ال لفي  فإن أصحاب ثسال هللا 

 .2وضيفا ، سية  وضلقا  شخص إىل آخ  قاة  

 حممد بن الرحيم الزيين: -

عللنا أن  ؛قال او كااث حمم  عب  او حل : إذا أثدان اإلنصاف واملاضاعلة وثؤدة أعياد اوقضلة
ن جع وكاب اإلابضلة، وه ه أوىل خطاات املنهج اويلم ، ونق أها إبميان ول ع  وال حنك  

يف الجامية أن اإلابضلة خااثج، وه ا  علله  م  خلل ثؤدة كااب املقاالت، وق  دثسنا
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ألن أسال لنا كاناا دي وان على كاب املقاالت اويت أش ان إولها،  ؛ولس م  ابب اإلنصاف
 .1يف ح ن أننا وا كنا منصف ن فق  علمنا م  أول م  مت د على اخلللفة وخ ج على سلطاه

 انصر بن سعيد بن سليمان السابعي: -

كااعه "اخلااثج واحلقلقة اوغائبة" اوف ق اويت دصح أن لنسب   قال األسااذ انص  ع  سيل  يف
إىل اخلااثج ه  األياثقة واونج ات واوصف دة دون اإلابضلة، عسبب لبين اوف ق اوثلية احلك  

أما اإلابضلة فإهن  دياملان خماوفله  مياملة  ،على املخاوف ن ابوش ك املخ ج م  امللة
 .2املسلم ن عك  أوجهها

 : املدين أحد توفيق -

اوشلخ أمح  لافلق امل ين ها األم ن اويام لجميلة علماء املسلم ن الجزائ د ن، ود ك  يف ح دثه 
 :ع ة ملحظات ع  اإلابضلة

 ك   قب  عللنا اإلسلملة، جيب حضاثلنا م  احلقبة هل ه دثاسانا عن  إننا: األوىل امللحظة -
 املنهاج مع دسري وال ، احلنلف لماإلس مع دافق ال م هيب ليصب ك   م  ناج د أن ش ء

 .احلضاثات دثاسة يف اوصحلح اويلم 

 مفك دنا م  اوكثري فله وقع او ي ، امليلب اخلللط ع وك مايلقة فه : اوثانلة امللحظة -
 قضلة وحال ، وفظائع ماس م  صحبها وما ، اخلااثج قضلة حال وح دث ا ق رم ا ومؤثخلنا

 حلاا دزال ال واو ي ، علدان يف عه امليمال اونق  اإلابض  بامل ه وع ن اوصف دة ع ن اخللط
 .ماجاد ا
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ا". وأضاف: "متث  عقااي اخلااثج واويت اثثت ياثة  "إن اإلابضلة عي اء ع  اخلااثج وعي اء ج  
ه". وذك  122عاثمة على اواالة اوي ب ابوقط  املغ يب اوكبري وخاصة األوسط منه سنة 

 اوف وق علنهما يف:

دة اخلااثج كاناا مثل  حيكمان ابوش ك على م لكب اوكبرية، علنما اإلابضلة،  اوصف   -أ
كبقلة امل اهب اإلسلملة ال حيكمان على م لكب اوكبرية ابوش ك، واخل وج ع  

 اإلسلم".
اوصف دة مثل  داجبان على الجماعة اإلسلملة، االناقاص على امللاك واألم اء  -ب

وحيكمان  ،إلسلم  اوصاحل، حسب م هبه املسلم ن، م  أج  إقامة احلك  ا
علنما اإلابضلان د ون أن ذوك االنافاض جائز إذا ما . ع  ذوك ابويصلان م  ختلف

 آنس املؤمنان اوكفاءة يف أنفسه  م  أج  اوقلام ع وك.
اوصف دة غلة يف او د  إىل دثجة اإلف اط، فه  دسفكان او ماء سفك ا ذثدي ا، وه   -ج

م  املسلم ن غنلمة وأن أعناءه  ونساءه ، عي  املياثك سيب، دياربون مال خصامه  
 علنما اإلابضلان داقل ون يف ذوك عنصاص اوش دية.

ه ها "عب  هللا ع  وهب 37ووق  كان أول إمام وإلابضلة اندوا عه عي  وقية اواحكل  سنة 
ذوك ويب   او اسيب"، أما صاحب م هبه  احلقلق  فها اويلمة جاع  ع  يد ، إمنا نسباا عي 

هللا ع  إابض، او ي قام عنش  امل هب ول ودنه، وأن عب  هللا ع  إابض، او ي قام عنش  
 .1امل هب ول ودنه كان ابونسبة لجاع  ع  يد  كأيب داسف ابونسبة وإلمام أيب حنلفة

اويت جيب عللنا ذك ها عن  دثاسة اتثدخ او ووة او مسلة اإلابضلة ه  ه   :امللحظة اوثاوثة -
اإلابضل ن او د  ه  ولساا م  اخلااثج ال دبغضان علل ا ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه كما  أن

ف ونه، إمنا دشرتكان يف خماوفة ثأده يف قضلة اواحكل  فقط، ومل ديادوه، دبغضه اخلااثج وال دكّ 
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ض  ع  إننا ن ى م  خلل دثاسانا وااثدخ عين أملة، أهن  كاناا من  عه  مياودة دلينان علل ا ث 
هللا عنه م  فاق املناع  دام الجمية، ودام ذوك إىل أايم اخلللفة اويادل عم  ع  عب  اويزدز، 
فجاءه وف  م  اإلابضل ن، دض  علماءه  وأقطاهب  وطلباا إوله أن دكف ع  ه ه اوب عة 

لل َواإل ل ﴿املق م واساب وه آبدة  ف ذوك اوسبّل  وح ،اوفظلية و َي   َسانل َوإلدَااءل إلن  اَّلل َ أَي ُمُ  ابل ح 
َهٰى َع ل او َفح   وال  ،[90النحل:] ﴾ َل َك ُ ونَ  َوَيل ُك    دَيلُظُك    َشاءل َواو ُمنَك ل َواو بَ غ  ل ذلي او ُق  ََبٰ َودَ ن  

 لزال للك احلسنة الجاثدة إىل دامنا ه ا.

إىل علد  ه  أن او سامل ن ولساا ه  او د  أدخلاا امل هب اإلابض  :امللحظة او اعية -
املغ ب يف مشال أف دقلا، وذوك امل هب اناش  يف علدان قب  ذوك اناشاث ا كبري ا من  ياثة 

فاو ووة او ساملة قامت و عادة ذوك  ،ه على اواالة اوي ب يف عص ه 122اوصف د ن سنة
عة ، كما جاء عه او د  احلنلف مه ّل س واملسري عه يف اعا ال ومساحة ودامل هب وصلاناه 

 . عشّل وا وال لُنفّل وا"علله:  هاو سال األعظ  صلاات هللا وسلم س ة وملطفة حسب ليللقومل
 .1"وَدسّل وا وال لُيسّل وا

عي  ذوك، حت ث األسااذ أمح  لافلق امل ين ع  اخللف ع ن اإلابضلة واملاوكلة فقال: وونطال 
امل هب اإلابض   اآلن عنان اوبحث إىل قضلة أخ ى أساسلة، وه  قضلة اخللفات ع ن

وامل هب املاوك  او ي نشأ عي ه وها امل هب اوسائ  عبلدان املغ علة ذوك أن اويامة واوكثري 
م  اخلاصة، دياق ون أن ه ا اخللف امل هيب كبري وعظل  ال رمك  للفله أو اواغلب علله 

 وجيهلان أن امل هبل ن دسريان حنا اوغادة اوااع ة م  ط دقا ن خمالفا ن.

 ة وش ة، حىت ح فاوسلاسة وح ها ه  اويت كانت ه ا اخللف ويادله ،قلقة غري ذوكواحل
إذا ما جث  كاعاس االسايماث اوف نس  اوفظلع على ص ث أمة اإلسلم أبثضنا الجزائ دة أمي  
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ا وسلاساه  إىل أن أصبحاا دون حلاء دق ون يف  ( َلُس    ف ّلق)يف اوفص  ع ن امل هبل ن لنفل  
 .1سلة اويت داناوهلا صغاث اوطلب، أن اخللف، ع  اوي اوة مساحكمة احللقاتكابه  او ثا

وج ان أهنا ال  ،نا مشاك  ه ا اخللفاثساوعن  او جاع إىل عقلء الجانب ن وعلمائه ، ود
 وتكاد تنحصر يف القضااي التالية:لسااجب نف ة وال لسااجب ف قة، 

وداافقه  يف ذوك أصحاب  دقاوان عه، : اجملاي يف اوق آن اوش دف، فاإلابضلانأواًل  (1
وذوك ف اثا  م  اواجسل  ابونسبة لجلل  ،وم  عقلة امل اهب ،اوفك  احل  م  امليازوة

ديين  [10الفتح:] ﴾اَّلل ل فَ ا َق أَد  لدهل    َد ُ ﴿ :احلض ة اإلهللة املق سة، فلقاوان إنه قاوه لياىل
 اوقاة واوينادة. فاول  واوي ن يف اوق آن ميناها ،قاله فاق قاهت 

وال أيخ ون ابحل دث اوااثد يف شأهنا  ،: اخللفة يف ق دش ال دؤم  هبا اإلابضلاناثنًيا (2
ودقاوان إنه مفاي ، فين ه  أن اخللفة اإلسلملة ه  ملك وكام  أمة اإلسلم قاطبة 

َ َمُك   علنَ  اَّلل ل أَل  َقاُك   ﴿ :حسب قاوه لياىل  اوك مي:نفل ا  وآلدة ول ،[13احلجرات:] ﴾إلن  َأك 
نَ ُه   ﴿ ُ ُه   ُشاَثٰى عَ ل   فيلى املسلم ن أن دقل وا اخللفة م  ها أحق . [38]الشورى: ﴾َوأَم 

وق  جاء يف صحلح احل دث ال فض  وي يب  ،هبا، مهما كان وانه ومهما كانت نسبه
 وال أعجم  إال ابواقاى، كلك  آلدم، وآدم م  ل اب.

وك   ،ملؤمن ن اوصادق ن د ون هللا ثأي اوي ن دام اوقلامة: دقال األشاع ة إن ااثلثًا (3
ثؤداه ووا دام  ه أعظ  وأكرب م  أن دساطلع اوبش اإلابضل ن دقاوان: إن هللا ج  جلو

وك وك دقاوان يف كلم هللا ملاسى علله اوسلم، وحيكمان ابساحاواه وهل  ،اوقلامة 
 على ذوك أدوة م  كااب هللا.
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إن احلق يف األصال ال داي د، فاجملاه  خمط  يف األصال غري  لان: دقال اإلابضرابًعا (4
مي وث، وإمنا إرمان املقل  غري صحلح، علنما دقال األشاع ة عصحة إرمان املقل ، وأبن 

 اجملاه  املخط  يف األصال مي وث. 
يف حت د  ميىن اوكف ، وميىن اونفاق، فاألشاع ة ومنه   : هناك خلف أدض اخامًسا (5

ود ون أن اونفاق إمنا ها اواظاه   ،د ون أن اوكف  ال دطلق إال على املش ك ابهلل املاوكلة
أما اإلابضلان فلقاوان إن اوكف  دطلق على مينل ن،  .ان واوااحل  وإخفاء اوش كابإلرم

وأن اونفاق دطلق على مينل ن، نفاق اخللانة، أي اثلكاب كبرية م   ،مها اوش ك واونفاق
  وحت مي، فاإلابض  دطلق كلمة اوكف  على ميىن اونفاق أي اوكبائ ، ونفاق حتلل

 . اوفساق، وال ديين عه اوش ك
: دقال اإلابضلان إن اوشفاعة اوااثدة يف اوق آن ابونسبة ولام اوقلامة ال لنال م  سادًسا (6

مات على كبرية وإمنا لنال م  مات على اوافاء، علنما دقال األشاع ة إن اوشفاعة لنال 
 ب اوكبائ  أدضا  أصحا

: هناك قضلة اوق آن اوك مي، واويت وقيت فلها احملنة اوكربى أايم املأمان اويباس  سابًعا (7
فاإلابضلان قب  امليازوة دقاوان أبن كلم هللا، وأن هللا وح ه ها اوق مي،  ،وم  عي ه

علنما دقال األشاع ة عي م ذوك، دقاوان دق م اوق آن عصفاه كلم هللا، فاهلل ق مي 
 اده وكلمه.عاج

: أما قضلة صفات هللا، وه  قضلة نظ دة حباة، فاألشاع ة دقاوان إن صفات هللا اثمًنا (8
ومبيىن أن هللا عز وج   ،غري ذات هللا، علنما دقال اإلابضلان إن هللا وصفاله أم  واح 

 ج  جلوه اوكام  اوكمال املطلق.
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 ،لاعة فها خاو  يف اوناث مات على كبرية وع  غرياو ي : دقال اإلابضلان إن اتسًعا (9
علنما دقال األشاع ة إن او ي مات على كبرية ودون لاعة وها مؤم  ابهلل وثساوه إمنا 

 ها حتت مشلئة هللا، إن شاء ع اعه على مق اث ميصلاه وإن شاء غف  وه.
: م  ه ه اخللفات اونظ دة او قلقة، قضلة لي دف اإلرمان، فاإلابضلان دقاوان: عاشًرا (10

، وشه   ،رمان وه ثكنان مها اوقال واويم "إن اإل وأنه ال دا  إال هبما ميا  فم  آم  قاال 
أن ال إوه إال هللا وأن حمم  ثسال هللا، ث مل ديم  مبا جاء عه اإلسلم فها ولس مبؤم ، 
علنما دقال األشاع ة إن اإلرمان عقااع ه اخلمسة، ووا دون عم  دكف  ولنجاة م  

 .1اوناث"

نقط اخللف اونظ دة ع ن األشاع ة وع ن اإلابضلة وه  كما ل ون قضااي نظ دة ه ه ه  أه  
واجاهاددة حباة ووك  م  اوط ف ن أدواه وع اهلنه م  اوكااب واوسنة، ث إن اونظ ايت اإلابضلة 

ع  دشاثكه يف ك  منها عيض امل اهب  ،اويت ذك انها ال دنف د هبا أصحاب ه ا امل هب فقط
 .2اإلسلملة األخ ى

فأنا   ،وأما يف اوف وع ويف أحكام اإلسلم، فل لكاد لاج  خلفات، وإن وج ت فه  اتفهة
نف ة أو شقاقا  ع ن مجاعة  ل ون ساديت وأعنائ  أن ه ه اخللفات ما كان دنبغ  أن لاج َ 

ع  إن  لاسلة ومطامع يف امللك واوسلطان.اإلخاان املسلم ن، واال ما صاحبها م  خلفات س
اإلابض  اجملاه  سللمان ابشا اوباثوين ثمحه هللا ولقال: وحن  يف ذوك ميه ما نصه:  اويلمة

وال د ك ون  ،مىت أييت دام ال د ك  فله املسلمان يف اوش ق ال يف اوغ ب إال هللا وثساوه وكااعه
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فلصبح او د  واح ا  وامل هب واح ا  ال  ،األئمة إال ابس  علماء كغريه  م  علماء اإلسلم
 .1فله وال م اهب ط ق

 :الشيخ عبد احلميد بن ابديس -

ذهب اوشلخ اع  ابددس يف دعاله اوناس، م  مقامه ك ئلس لجميلة علماء الجزائ  وأح  
 ،او عاة الجزائ د ن اوكباث، إىل اعاباث األخاة اإلسلملة فاق ك  م هب وط دقة وجنس وعل 

جبملع م اهبه، ال م هب واح ، أن او ي دسع اوبش دة كلها يف مجلع عصاثها ها اإلسلم 
 .2أو مجلة م اهب حمصاثة كائنا  م  كان وكائنة ما كانت

 إخااننا امللزاعلان إىل حمله ، واسا عاان"م كاب: 1931نة وعن ما ياث اع  ابددس غللزان س
فشاه ان م  أدهب   ،وأقاماا ونا احافاال  حض ه مجلع أف اده ، واسا عاا عيض أعلان اوبل 

 .3"س  اساقباهل  لجميله اويلماء، ما س ثان هب  كثري اوس وثوك مه  وح

وعن ما ياث مساغامن يف اوسنة نفسها كاب: "واحاف  عنا يف مساغامن مجاعة إخااننا اإلابضلة، 
 .4ووقلنا منه  م  اإلك ام مث  ما كنا نلقاه دائم ا منه  يف ثحلانا"

اويلماء املسلم ن ض  االعا اء وكاب اع  ابددس احاجاج ا ش د  اولهجة، ابس  مجيلة 
اوفظلع يف شخص إخااننا عين ملزاب ابعاقال اوسلطة اوف نسلة سل د  منه ، يف اوسج ، 

واوسل  عغلادة أمح   ،ومها األسااذ صاحل ابعك  ثئلس مجيلة اإلصلح وم د  م ثساها عغ دادة
اجاماع ما ع ا عقاة ض  اوق اث اوقاض  مبنع أي  ع  ح  انئب او ئلس، واحاجاجه أدضا  

ماكب الجنائز وقال مبناسبة اخللف على األذان يف غ دادة: "ه ا احلاجز كما ديل  اوناس  
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وكنت أقال يف جماوس  ودثوس : إن امل اهب  ،كله  كان وال يال م  دعاة اوااحل  واالحتاد
 .1اوفقهلة غري األثعية املشهاثة ه  كاألثعية لافق وختالف ع  نظ  واجاهاد

فها حم م  ،ل إنه ال جياي حبال سفك دم أي مسل  إابضلا  كان أو ماوكلا  أو غريمهاوحن  نقا 
 ،ح اما  غللظا  ش د ا  ابوكااب واوسنة وصاحبه إىل جهن  خمل ، وأن درتكاا اواناعز ابألوقاب

 ادان او ي ن د  ص ، فه ا اعاق   وهللا وثاء اوق ،ع واواكفري ري اخلااثج، واواب د مث  اخلااثج وغ
 .2هللا عه

  :عم ار الطاليب -

فظناا أن اإلابضلة  ،: دب و أن األم  اخالط على كثري م  اوناساوطاويب قال او كااث عّماث
فإننا جن  ه ا  ،خااثج، إذا ثجينا إىل اوااثدخ وإىل املصنفات اويت أوفت يف اوط ق اإلسلملة

 اواصف أوصق هب ، وصنفاا على أهن  ف قة لف عت م  اخلااثج.

اوااثجلين"  ديقاب   إذا ثجينا إىل كاب اإلابضلة مث  كااب: "اوي ل واإلنصاف أليبووك
فإننا جن ه دص ح لص حيا  ال وبس فله أنه دربأ م  اخلااثج م  اوصف دة  ،م"1175ه/570"ت 

 ،واألياثقة واونج ات او د  كاناا دكف ون املسلم ن ودبلحان دماءه  وسيب نساءه  وأطفاهل 
 منه  ابقلة. ا اولام ومل لبقَ وهؤالء لف قا 

وكان املصطلح اوق مي ها احل وثدة أو  ،ه72ومصطلح اخلااثج مل دظه  عاضاح إال سنة 
واتثدخ ه ه او ساوة  ،ووثد ه ا املصطلح يف ثساوة عب  هللا ع  إابض إىل عب  امللك ،مةاحملكّ 

أننا نربأ إىل هللا م  اع  ه، ووثدت فلها اورباءة م  اع  األيثق: غري 67د جع إىل ما عي  سنة 
 ،ه64وميىن ه ا أن مصطلح اخلااثج ظه  عي  نشاء األياثقة سنة  ،األيثق وألباعه م  اوناس
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ودنحص  ميىن اخلااثج يف االصطلح يف او د   ،ه، وه  ف قة م  اوغلة72وشاع عي  سنة 
على ذوك دكف ون خماوفله  كف  إش اك، أو اوكف  او ي خي ج صاحبه م  او د ، ول لب 

واإلابضلة ال دابنان ما ذهب إوله ، ف ن هل  ومياملاه  مياملة املش كاالساي اض أي قا  املخاو
األياثقة واوصف دة واونج ات م  احلك  على املسلم ن ابوش ك، وديام  اإلابضلة م  خياوفه  

 .1مياملة املسلم ن

 عبد العزيز اجملذوب التونسي: -

شاء ه ه اوف قة ول كز قااع ها على د  صاحبها األول يف دقال او كااث عب  اويزدز: عي  ن
مطلع اوق ن اوثاين ظه  منها أئمة أف اذ ع يوا يف اويل  واو د  حىت علغاا دثجة االجاهاد فنسباا 
حلزهب  مبادئ وقااع  خاصة، وش عاا وه فقها  وأصاال  يف اويبادات، واملياق ات حتاوت وه م  

وذوك ألن ألباعه حافظاا على صفاء  ،لة إىل م هب سينحزب سلاس  وم  جم د ف قة ددن
ومل دنح فاا ع  اونهج اوقامي او ي كان علله ثسال هللا  ،او ساوة احملم دة يف أصال م هبه 

وال اقرتف والهت  إمث ا وال ماثساا يف قلادهت   ،وصحاعاه اوربثة يف سلاكه  وأماث مياشه  )ملسو هيلع هللا ىلص(
 .2ويت مل دربأ منها إال اوقلل  م  اواالة سااه ظلم ا، وال أي وان م  أواان اويسف ا

وق  ذك  او كااث عب  اويزدز اجمل وب قصاه  يف مشال أف دقلا ث قال: وننبه إىل أم  وه أمهلاه 
ابونسبة مل  د د  أن دقف على دوث اإلابضلة إبف دقلة وماقف اوناس منها، ذوك أن كاب 

 ؛األم  إبف دقلة وع ن ألباع امل هب اإلابض  ت ع ن والة  اوااثدخ يف س دها وألح اث اويت ج
وكان  -، ودنياان مبا دنيت عه ك  مام د ليارب هؤالء خاثج ن ع  اوطاعة ع  ع  او د 

ااها م   -دي ون اإلابضلة  - وه  سنلان ماولكلان غاوب ا - أصحاب للك اوكاب ف قة كسل
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 ،نها وع ن غريها اسانادا  إىل ما ع ا منهاف ق اخلااثج املغاولة يف املياق ، وال دينله  أن دف قاا عل
 وم  ألباعها م  لص ف ابع  علنها وع ن اوف قة املبا عة.

أما اوكاب اويت أوفت يف ل اج  علماء أف دقلة، وإن مل ل د فلها إشاثة ووا طفلفة إىل لسن  
ء فله امل هب اإلابض ، فإهنا مل لاي ض ك وك إىل شا  ألباعه أو اوغض م  شأهن  إال ما جا

ع  ماقف اإلمام سحنان م  كافة أصحاب اوف ق، وعلى عكس ذوك اوصف دة، فإننا جن  
يف ل اج  عيض اويلماء هب ه اوكاب أن فلان  اهت  ابوصف دة، فأع ض طلب اويل  ع  

 اوسماع منه واألخ  عنه.

 ة  ضلة سنّ أولس يف ه ا ما د فع إىل اوقال: أبن اويلماء إبف دقلة كاناا دياربون علماء اإلاب
هنا أظ  أبن  ،م  اواائم واواياون، كان ثمبا دساد علقات عيضه  عبيض ا  مثله ، وأن جاّ 

ذوك أم  ا اثعا ا خصاص ا أن اإلابضلة كاناا َدؤّمان نفس املساج  اويت دؤّمها أه  اوسنة، ورُملان 
 .1لياولمه  عكام  احل دة إىل جانب املاوكلة يف كثري م  الجهات إبف دقلة

  وض حممد خليفات:ع -

ط ح او كااث عاض خللفات آثاءه، عي  دثاسة عملقة ولح كة اإلابضلة اويت أخ جها يف كااعه 
اوكبري "نشأة احل كة اإلابضلة". ابملقاع ، قام اإلابضلان جبهاد كبرية يف سبل  إي اء املكابة 

 لم . اإلسلملة ابملؤوفات اوكثرية املاناعة، لاناول خمالف جاانب اوفك  اإلس

ورمك  ولباحث املطلع على ه ه املؤوفات أن دسج  مجلة ملحظات حال عيض األماث اويت 
 ال لزال حم  نقاش ع ن اوباحث ن واملفك د :
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وكما د ع   ،إن اإلابضلان ولساا خااثج كما لزع  عيض كاب املقاالت واملل  واونح  (1
ومتحلص، واوااقع أن  عيض اوكااب احمل ي ن او د  قل وا ه ه املؤوفات دون ل قلق

 اإلابضلة ال جيميه  ابخلااثج ساى إنكاث اواحكل .
إن اإلابضلة حّ ماا قا  املاح د  واساحلل دمائه  وحّ ماا اساي اض اوناس  (2

 واماحاهن  كما في  ماط فا اخلااثج مث  األياثقة واونج دة.
املظاه  او وحلة  إن اإلابض ن دنظ ون إىل او د  نظ ة واح ة ماكاملة ال فص  فلها ع ن (3

 واملاددة وال طغلان إلح امها على األخ ى.
إن امل قق يف املصادث اوفقهلة اإلابضلة جي  أن أصحاب امل هب اإلابض  م  أكث   (4

املسلم ن الباعا  ولسنة اوش دفة واالقا اء هبا، أما ما للصقه هب  عيض املصادث م  هت  
 .فإمنا ها انلج ع  أح  أم د : الجه  أو اوايصب

 .1إهن  وح ه  او د  طبقاا مب أ اوشاثى يف احلك  عي  اخلللفا ن أيب عك  وعم  (5

 مهدي طالب هاشم: -

، ولناول احل كة (احل كة اإلابضلة يف املش ق اوي يب)ف األسااذ مه ي طاوب هاش  كااعه أو  
ب  اإلابضلة من  ع ادة ظهاثها يف أواخ  اوق ن اوثاوث اهلج ي، وق  جاء كلمه يف سلاسة ع

 . ع  حيىي عي  دخاوه صنياءهللا

دقال: كانت سلاسة عب  هللا ع  حيىي مص اق ا ولوازام ابوش دية اإلسلملة يف مياملة املخاوف ن 
وه م هب ا م  املسلم ن، واساطاع أن دافق ع ن اونظ دة واواطبلق دون أن دسمع حلك  اويااطف 

ث فلها اويااطف احللاللة وحب يف اولحظات احل جة، كلحظات ومااقف اوقاال اويت لثا 
 االناقام. 
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وعن ما طلب قائ ه أع هة ع  اوصباح احلمريي اإلجهاي على اهلاثع ن وقاله  منيه، مع أن 
ألن اإلابضلة ال جتّاي اإلجهاي  ؛ادة اوبلذثيو ث كان ق  متك  منه  كما دب و م    طاوب احلقّ 

يا ل وسلاك ه ه اوف قة حىت يف احل ب، وحُلاق امل ع  يف احل ب، وه ا َدُ ّل على اوطاعع امل
ووا قاثان علنه  وع ن األماد ن واج ان عاان  شاسيا  يف ه ه اوناحلة، فق  ظه ت يف ح ب 

 .1األماد ن مع ألباع اإلابضلة اواحشلة واوطاعع اوب وي واخل وج ع  اوقل  اإلسلملة

ياء ملّا اسااىل عللها، فقال:  وحت ث أدض ا ع  اإلمام طاوب احلّق واإلج اءات اويت اخت ها عصن
"طاوب احلق"، عي  أن اسااىل على  كانت أوىل اإلج اءات اويت قام هبا عب  هللا ع  حيىي

ا قائم ا  ؛أم  عاايديها ع ن اوناس ابوسادة اخلزائ  واألماال أن ا ج د   ولؤك  أله  اولم  عه  
 على أساس اوي ل واملساواة دون م اعاة ولجتاهات امل هبلة.

ود ك  اوشماخ  أّن عب  هللا ع  مسياد واع  فريان، ومها م  اإلابضلة، ق  أللا ابألماال اويت  
ومل دسمح وإلابضلة أن  ،اسااىل عللها طاوب احلّق إىل املسج  فقسمها على فق اء صنياء

أيخ وا منها شلئا ، ووي  طاوب احلّق أثاد إبصلحاله املاولة أن دكاسب آخ  اوطبقات اوفقرية 
 اولم  وحيملها على اواياطف مع احل كة اإلابضلة، وعسبب ه ه اإلصلحات واوسلاسة يف

امل نة مع أع ائه، أمجع املؤثخان كافة على حس  سريله وسلاساه، ومل جن  فله  م  دطي  
دغط  يف ع اواه، كما أحبه املا دنان م  أه  اولم  عسب متسكه ابوش دية اإلسلملة، وق  و 

اويقائ دة عن ما أوقى خطبة يف صنياء، أظه  فلها أبنه دسري على  عرب ع  وجهة نظ 
اإلسلم وال دسمح ابالحن اف عنه جاء فلها: اإلسلم ددننا، وحمم  نبلنا، واوكيبة قبلانا، 

 .2واوق آن إمامنا
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وعلق اويلّمة مفيت عمان على ه ا اوكلم عقاوه: هك ا شه  ه ا األسااذ يف ه ا اوكااب 
ا ، وهك ا شأن أصحاب اوضمائ  احللة، ادقص -وها م  غري اإلابضلة  -لة اوقل  وإلابض

واألقلم اونظلفة، واونفاس اوزكلة، فإهن  ال دباوان يف كلمة احلّق أن دقاواها أو دكاباها، مهما  
 .1كلفه  األم 

 الدين التنوخي: عز   -

جبهاده اوصادقة  ا  ي وفم - ع مشق ةاوي علاولغة مع جمعضا  -األسااذ عز او د  اواناخ    ُّ دي
عرتاث اإلابضلة يف  -عه فلما اها ّ  - لملة واولغة اوي علة، وق  اها   يف خ مة اوثقافة اإلس

 . 2اجملاو ن اوش ع ، واألديب

مان وأهلها، أّن فقال: "ودكف  يف او الوة على مبلغ جهاوانا عيُ  ،وق  حت ث ع  اإلابضلة
اهن  م  غلة اخلااثج واألياثقة واونج ات واوصف دة، اوسااد األعظ  م  اوي ب واملسلم ن دظن

حىت أن اع  خل ون نفسه دقال ما نصه: واخلااثج هبا كثرية، أو كانت هل  ح وب مع عين 
 عاده. 

مع أن إطلق وفظة اخلااثج على اإلابضلة م  او عاايت اوفاج ة اويت نشأت ع  اوايصب 
ملا ظه  غلة امل اهب، فق  خلطاا ع ن اإلابضلة اوسلاس  أوال  ث ع  اوايصب امل هيب اثنلا، 

فاإلابضلة مل جيميه  جامع ابوصف دة واألياثقة وم  حنا حناه  إال  .واألياثقة واوصف دة واونج دة
 إنكاث احلكامة ع ن عل  ومياودة". 

وأضاف: "وأما اساحلل او ماء واألماال م  أه  اوااحل ، فق  انف د عه األياثقة واونج دة 
صف دة، وعه اساباحاا محى املسلم ن وملا كان خماوفاه  ال داايعان وال دكلفان أنفسه  مؤنة واو
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اوبحث ع  احلق ولقفاا عن ه ح ن خلطاا ع ن اإلابضلة او د  ال دسابلحان قط ة دم ماح  
ابوااحل  او ي ميه، وع ن او د  اساحلاا او ماء ابمليصلة حىت قالاا األطفال لبيا آلابئه  مع 

ا ع ن املساحل  واحمل م. فما عي  احلق إال اوضلل، وم  جه  علمائنا أن  اوف ق كبري ج  
عيمان وأهلها وعلامه  وآداهب  أهن  مل دطلياا على كابه  او دنلة وال على اوفقه اإلابض  املبين 
على اوكااب واوسنة، وال على مسن  اإلمام او علع ع  حبلب وسن ه يلي  ع  أيب عبل ة 

 . 1، ع  جاع  ع  يد  ع  اوصحاعة"اواملم 

ودقال: "وق  أخ  جاع  وأعا عبل ة ع  اوصحاعة، وجاع  ع  يد  ع  ثجال اوبخاثي ومسل  
أخ  ع  سبي ن م  اوصحاعة اوب ثد ن، وكان م  للمل  حرب األمة عب  هللا ع  عباس. وق  

ل ات، طبع اينان منها يف طبع ه ا املسن  اوق مي مع ش حه وإلمام عب  هللا اوسامل  يف أثعع جم
وعي  ح دث ع  أس ة اوسامل  اجملل ة اجملل  وخ ماها وليل  واألدب  ،واوثاوث ع مشق ،مص 

 . على نش  اوث وة اوثقافلة يف عمانوقلامها 

: فم  الجه  عيمان وأهلها أنه ولس يف كاب ل امجنا  نفسها اوصفحة قال األسااذ اواناخ  يفو 
وعي  أن ذك  اوثياويب شي اء أكث  األقطاث اوي علة  ،  وشي اء عمانكلالمة او ه  ولثياويب ذك

وغريها، ذوك أهن  جبهاوة املؤثخ ن عيمان و أهلها، أو وايصبه  اوسلاس  وامل هيب، أمهلاا 
اوكلم على م هبه  ويقافاه ، واناباه اوي ب يف أايمنا ه ه وي وعاه  ووااثخيه  اوسلاس  

ك  ذوك مما داجب اوبحث ع    ،  وإعلن وح هت  اوقاملةووسيله  لجمع مشله ،واويلم 
ه ا ولشيب اوي يب اوص دح عنسبة، واجملل  حبسبه، ومض ب املث  عفصاحاه وشجاعاه اوي علة، 

 .2وجهاده وكفاحه، ولمسايم د "
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وق  نش ت يف دمشق أخري ا عي  ه ه اوكاب كالجزء اوثاوث م  ش ح مسن  او علع ع  حبلب، 
وق  أخ جت  ،حل دث وأصحها، وشاثحه اويلمة ناث او د  اوسامل وها أق م كاب ا

ها يف اوصحلح ن وسائ  اوكاب اوساة م  كاب اوسنة، مما د ل أحاددث املسن  وش حاه وجلّ 
كما ذك  اإلمام املربد ،على أن م هب إابضلة عمان واملغ ب م  أق ب امل اهب إىل اوسنة 

 . 1وغريه م  احملقق ن يف كامله...

ديام  ابدئ األم  على كااب هللا، ث لى اوفااوى اويمانلة جي  مصنفها : ه ا واملطلع عوقال
وإذا ما وج   ،على اوسنة، ودنظ  يف أشباه وقائيه اويت أفىت فلها اجملاه ون م  اوسلف اوصاحل

فااى ألح  أئمة اوسنة كاإلمام أيب حنلفة واوشافي  وأمح  وماوك واسائناسا  أبقاال اجملاه د  
 .2م  قبله، وواال خشلة اإلسهاب املم  ألللت أبمثلة م  ذوك

ع  مخلس محل  ع  سلم ع  عبل  ع  خلفان  وحت ث ع  اويلّمة ناث او د  أعا حمم  ع 
وظه   ،مانواو ي اناهت إوله ثائسة اويل  يف عُ  ،اوسامل  اوضيب، واو ي ش ح مسن  او علع

واإلجادة  ، علة واوي علة مع اواحقلق يف مسائلهاة م  خمالف اوفنان اوشذوك يف أتولفه الجمّ 
م  أتولف كابها وثسائلها، فق  كان ثمحه هللا ض د ا  قاي او اك ة واو كاء، ش د  اولقظة على 

 .3مانلطاثات قامه عيُ 

وأوفى ش حه  ،لع املنصف على ه ا اوش ح، وج  اوشاثح واسع االطلعطّ اإىل أن قال: وإذا 
ه صحلحة فصلحة، أسلاهبا املساواة فل ه  مهاعة مملة وال مف طة واضحا  مبلنا ، ولياعري 

على اعا ال يف اواحقلق وعي  ع  اوايصب، فكثري ا ما  وأما أحبايه فإهنا ل لّ  اإلجياي خملة.
دنق  ع  اويلماء املخاوف ن كاحلنلفة واوشافيلة، واملاوكلة واحلناعلة، ودساشه  أبحاددث 
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قطين واوطرباين  داود واورتم ي واونسائ  واع  ماجه واو اثاوشلخ ن وأئمة احل دث كأيب 
واوبلهق  وغريه  م  أه  اوسنة والجماعة، مما د ل على أن اإلابضلة يف املش ق واملغ ب 

  .م هب ق دب م  م اهب اوسنة

ما ثأدنا م  امل اهب غري مان، رمال  طمأنلنة مبا ذك له، وقلّ واوناظ  يف ش ح اوسامل  عامل عُ 
ة م  دساشه  ع جال احل دث واوفقه م  أه  اوسنة، ه ا االساشهاد فق  وثد، وما اوسنلّ 

وال سلما ما ثواه اوشلخان، إال واطمئ  قلاب إخااين  أي ت خت دج أحاددث املسن  واوش ح،
وأكث ها  ،علله امل هب اإلابض  ها صحلح األحاددث ينء اوسنة أبن مسن  او علع او ي عُ أعنا

وكلل دقع فلما وقع فله خصام اإلابضلة أو م  مل دي ف  ،ح ن وغريهمما جاء يف اوصحل
املاني ن  ،فلظنه  م  اخلااثج واوغلة كاألياثقة واونج دة واوصف دة ،حقلقة م هبه  وعقل هت 
 .1ملااثية ومناكحة خماوفله 

أم ان، وال  يف ددننا، وال اوغش  يف اوغلا -هللاحبم   -وقال اوناث اوسامل  أدض ا: ولس م  ثأدنا 
وعلت هللا  ،واوسنة ط دقانا ،مامناواوق آن إ ،.. هللا ثعنا، وحمم  نبلنا. اواي ي على م  فاثقنا

عي  مث  ه ا  ،وو وك حي م على املسل  اهتام أخله املسل  يف ددنه، احل ام قبلانا، واإلسلم ددننا
وه  او د  عناه  اونيب  ،االعرتاف، فلكان م  املاأو ن او د  دساثعان يف لكفري املسلم ن

  ."فلٌن يف الجنةل، و فلٌن يف اوناثل : ودٌ  ولماأو نل م   أميت، او دَ  دقاوانَ ": عقاوه )ملسو هيلع هللا ىلص(

م  املامسك ن ابحل دث اوصحلح وأثابب اويق   حَ دفه  م  ش ح ه ا املسن  أن اوشاث فل 
يف ش حه هل ا املسن  وأقااوه واملها د  عسناه وأفياوه فها  )ملسو هيلع هللا ىلص(ولنيب او اجح، وامليظم ن 

، )ملسو هيلع هللا ىلص(م  ح دث او سال  رمحص أقاال اويلماء، وخيااث على أقاال ه ا امل هب ماصح  
 فللس ها مم  د ى "اويم  على اوفقه ال على احل دث". 
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اجملاه  ح دثا  صحلحا  خماوفا  مل هبه ه  وه أن  "اوص اط املساقل ": إذا وج  اتععُ  حقال شاث 
وه ذوك قاواا: ألن املاربع واملقا ي عه  ؛ه اخالف، فين  املاق م نديم  عه ودرتك م هبه؟ فل

 ،قاوه صلى هللا علله وسل  ل  وصح  فبي  أن عُ  ،، وم  سااه فها اتعع وه)ملسو هيلع هللا ىلص(ها اونيب 
وال جياي اوايصب ولم هب ليصب ا دساهزئ عه حب دث  :قلت ،فاملااعية وغريه غري ميقاوة

ك م  اوفسق، واوبي  ع  او د ، واخل وج ع  سرية فإن ذو ،وسل  علله هللا صلىاو سال 
 اوصحاعة واوااعي ن.

ليت علله مبين على اوسنة ولق مي اويم  على احل دث مان أق ب ف ق اطّ ه ا وما كان أه  عُ 
عمل  مبا ج ى علله إمامه  جاع  ع  يد  او ي عم  عنصلحة شلخه  ،ال على اوفقه وامل هب

 ،فق  جاء يف "احلجة اوباوغة" أن اع  عم  ثض  هللا عنه ،عب  هللا ع  عم  او ي ثوى عنه
فإنك  ،إال عق آن انطق، أو سنة ماضلة "إنك م  فقهاء اوبص ة، فل لفتل  :قال لجاع  ع  يد 

 .وأهلكتَ  إن فيلت غري ذوك هلكتَ 

 ونا لب ن   ؛وهب ا اواطااف واوسري واوبحث يف أقاال اويلماء واملؤثخ ن واوفقهاء واملفك د 
ضاح وجلء أبن اإلابضلة م ثسة إسلملة ولست م  اخلااثج، وسأحت ث ع  مصادث عا 

 اواش دع واوفقه وأصاوه وقااع ه عن  اإلابضلة وعقائ ه  الحقا  إبذن هللا لياىل.

 

* * * 
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 عاشًرا: موقف اإلابضية من الدولة األموية:

اطاثات اوسلاسلة األوىل كما عم و اونام : هك ا كانت نظ ة اإلابضلة ابونسبة ول قال األسااذ
وعن ه  أن احملّكمة ه  اجملماعة اواحل ة اويت كانت لكافح م  أج  اويادة ابإلمامة  ،فهماها

اإلسلملة إىل ما كانت علله أيناء عه ي أيب عك  وعم  واوسناات اوست األوىل م  خلفة 
اهى جهاد ه ه عثمان واوسناات األوىل م  خلفة عل  قب  أن د ضى ابواحكل ، ث ان

ع  أيب طاوب وجلشه ومقالة أه  اونخللة على  عل ّ  الجماعة يف مقالة أه  اونه  على د يّ 
 .1أد ي عسك د  مياودة واحلس  ع  عل  ميا  

ها أن لض ب أي مقاومة، وهك ا فإن وجيلت مه   ،وعي  ه ه امل حلة ل سخت اخللفة األمادة
 عان يف األدب مجاعة املسلم ن كما كاناا دُ  مؤد ي جمماعة احملّكمة أو "املسلم ن"، أو

واوقلام عنشاطاهت  س  ا،  -أي يف او ووة األمادة -عقل هت  اإلابض  اوق مي، اضط وا إلخفاء 
 .2وقامت سلاسة جاع  على اولجاء إىل مجلع اواسائ  وضمان أم  ح كاه وسلمة ألباعه

ه  على لسادة مع عين أملة عي  أن وقال: وعي  مات عل  كان اعنه احلس  على اساي اد ولافا
 .3للقى أتكل ا  أبنه سلكان اخلللفة عي  وفاة مياودة

واساطاعاا قمع املياثضة اوق شلة عقلادة  ،خ األمادان حكمه  اوقاى على اويامل اإلسلم وثسّ 
اوشلية، أي حزب عل ، أو عقلادة اع  اوزعري، واحنص  اوص اع على اوسلطة ع ن ق دش يف عليت 

ة يف االلساع اهلائ ،  ة األماد ن يف االمرباطاثدة اآلخأملة وعين هاش ، وح ن ضيفت سلطعين 
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  اويباسلان اوسلطة، ث اسام  اوص اع على اوسلطة أبق  ما دكان م  اواقل  مببادئ لسلّ 
 . 1وابساخ ام مجلع اواسائ  ولاصال إىل اوسلطة ،اإلسلم

محزة املخااث ع  عاف يف خطباه يف امل دنة عاضاح  وذك  او كااث عم و اونام  ما عرّب عنه أعا
ع  ثأي اإلابضلة يف األماد ن ويف اوشلية ميا . وعي  أن لكل  ع  أعمال اخللفاء األماد ن 
واح  فااح ا ، ع ءا  مبياودة واناهاء علزد  ع  عب  امللك، لكل  أعا محزة ع  حك  سلوة عين 

عنا أملة فف قة اوضلوة، عطشه  عطش جربدة، أيخ ون أملة عماما  يف اويباثات اوااولة: وأما 
ابوظنة، ودقضان ابهلاى، ودقالان على اوغضب، وحيكمان ابوشفاعة، وأيخ ون ابوف دضة م  

 فجيله  مثانلة أصناف فقال: ،غري ماضيها، ودضياهنا يف غري أهلها، وق  ع ّن هللا أهلها
َا اوص َ قَاُت ولل ُفَق َاءل َواو َمسَ ﴿ َها َواو ُمَؤو َفةل قُ ُلاهُبُ   َويفل او ّلقَابل َواو َغاثلمل َن َويفل إلمن  لل َن َعَلل   اكل نل َواو َيامل

فأقب  صنف اتسع ولس منها فأخ ها كلها، للك  اوف قة  ،[60التوبة:]﴾َسبلل ل اَّلل ل َواع  ل اوس بلل ل 
 احلاكمة عغري ما أنزل هللا.

فشلع ظاه ت عكااب هللا، وأعلنت اوف ّدة  ،ا ه ه اوشلعوخبصاص اوشلية قال أعا محزة: وأم
على هللا، مل دفاثقاا اوناس عبص  انف  يف او د  وال عيل  انف  يف اوق آن، ودنقمان امليصلة على 

اا هبا، دص ون على اوفانة وال دي فان املخ ج منها، جفاة ع  اوق آن، أهلها وديملان إذا وو  
 عيث املالى، ودياق ون او جية إىل او نلا، قل وا ددنه  ثجل  ال ألباع كهان، ودؤملان او ول يف

 .2دنظ  هل ، قالله  هللا أىن دؤفكان

ه أعا محزة  وجّ  ،اإلابضلة وقضلاه  ودوافيه  ة لكل  أعا محزة أدض ا ع  فانةويف ه ه اخلطب
قس  ابوسادة، واوي ل كلمه إىل األماد ن امل دنة قائل : ن عاك  إىل كااب هللا، أو سّنة نبّله واو
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يف او علة، ووضع األمخاس مااضيها اويت أم  هللا هبا، ث ثاح دصف فئاه، وأه افها ودوافيها 
 .1وأسباهبا ولثاثة

 ربوا سلط ن جاثوقال او كااث عم و اونام : ومجلع اخللفاء ووالهت  ع ءا  م  مياودة، اعاُ 
وم  اويلماء  ،اخلللفة األماي اويزدز منه  ابساثناء عم  ع  عب وأعل  اإلابضلة اورباءة 

ودقال علماء ، إمجاع األمة علله وقباوه إماما   اإلابضل ن م  دقال إنه كان إمام ا ش عل ا عسبب
آخ ون إن أاب عبل ة ع  أيب ك رمة سأل هللا أن د ح  عم  ع  عب  اويزدز مما ديين أن عم  كان 

 عاه وقبال اويقل ة اإلابضلة، دوف ا  إىل عم   ن أاب عبل ة أثس دساحق اواالدة. ود وى أدض ا أ
وعي  نقاش طاد  وافقه  عم  على أكث  آثائه ، غري أنه ثفض اوطي  يف عثمان وقال: للك 

ل ع أده وقال ثئلس اواف  دماء طه  هللا منها أد دنا، فلنطه  منها أوسنانا. وثفضاا اوقبا 
وو ي مساع ه ا اونقاش قال أعا  ،ال نااالك عل  ع  احلص ن ويم : أعل  أانّ  أعا احل ّ  اإلابض 

 .2عبل ة: كنت أمتىن وا أهن  قبلاا ثأي عم 

 :ه يف الدولة األمويةوآراء اخلليلي أحد حد العالمة .1

  يف او ووة األمادة، وها اوشلخ أي أح  علماء اإلابضلة املياص دال ع  هنا م  اوافصل  يف ث 
"االساب اد مظاه ه  عناانهكاااب  واو ي أوف  ، اخلللل مح  أمح  اويلمة مفيت ُعمان 

حلث قال: إن أعظ  علء على ، ولي ّض فله ول ووة األمادة. وق  أطليت علله ،ومااجهاه"
قصاها إىل أقصاها م  ل نظام احلك  او ي كان دساد األمة م  أاألمة ومصلبة يف او د  حتاُّ 

واخلاف واو جاء م  هللا، ودنبين على دقام على اوي ل واوشاثى وحماسبة اونفس  -منهج ثابين 
أجريا  وألمة حيق هلا م اقباه وحماسباه على اوقلل   واخلللفة، دكان اخلللفة مباجبه عق  ع ن األمة

ه إولها ابونصح واواقامي، فإن أَب كان هلا كما حيق هلا مع احن افه ع  الجادة أن ل دّ   ،واوكثري
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م على الجاث وعلى االساب اد، وإعطاء اونفس إىل منهج شلطاين، دقا  - عزوة ووا ابوقاة
وإطلق د  املاسلط وليبث  ،وسلبها مجلع حقاقها املاددة واملينادة، شهااهتا يف اوبطش ابألمة

ي ا وال ل فع ض  ا، ال جتالب ونفسها نف ،أبمااهلا وسفك دمائها ومياملاها كقطلع م  اوساائ 
ا فاصل  ع ن عه  -عل ثدب -وق  كان ه ا  د  يف حلاة األمة، عه  اوقاة واويزة واوك امة ح  

 .1وعه  اوضيف واو وة واملهانة

أمة يف ثج  وثجل  يف أمة، حيم  يف  كان مجلع املسؤوو ن يف او ووة اإلسلملة األوىل دي ُّ 
م  أعماق نفسه أنه  األمة، ع  اوبش دة أبس ها، ألنه حيسّ  وه    ،او د  واو عاة إوله نفسه ه   

، وم  اوضلل إىل اهل ى ،  إصلحها ول للبها وإخ اجها م  اوظلمات إىل اوناثمسؤول ع
وها مع نائه هب ه اهلمام حيم   ،وم  الجاهللة إىل دد  اإلسلم احلق ،وم  الجه  إىل اويل 

ه  او اث اآلخ ة ووع ها ووعل ها، فلازاح  يف قلبه عامل اخلاف واو جاء، فف  خافه ما 
جزه ع  إعطاء نفسه ثغباهتا، ويف ثجائه م  دبيث يف نفسه مهل  دص ه ع  ك  ساء، وحي

 اخلري، ودؤجج عزائ  اإلرمان.

ومع احنلل ذوك اويق  وانطااء ذوك اويه ، وع وي عه  ج د  طاي ع  األمة ك  ما كانت 
ليه ه يف اويه  املاض  م  املزااي اخلرية، فغاثت دناعلع اخلري، وحتال ثوضها اونضري إىل قف  

اب منطمس امليامل ماحش ولناظ . وق  ع أت ه ه امل حلة املشؤومة يف حلاة األمة عاياب دب
مياودة ع  أيب سفلان على دووة اخللفة؛ العازاي اوسلطة م  اخلللفة اوش ع  او ي عادع 

واويق ، ولحاهلا إىل ملك عضاض ونظام اساب ادي، ال دصلح إال أن دكان  إبمجاع أه  احل ّ 
املابع عن  اوقلاص ة واألكاس ة، ومل دك  مياودة خيفى أنه أخ  اوسلطة عناة وأن  اما اد ولنظام

 .2اوناس وه كاثهان
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وحت ث اويلّمة اخلللل  على أن مياودة اساأي  ابحلك  واساحاذ على املال، وسلط  على 
م وساث سرية مغاد ة متاما  ملنهج اخللفاء او اش د ، فحّال اخللفة م  نظا ،مفاص  او ووة

واتعع اخلللل  ش ح خصائص حك  مياودة او ي قام . اوشاثى إىل نظام اساب ادي عضاض
وانقش  ،ويف نظ ه على لفضل  األس ة األمادة على ابق  اوطبقات االجاماعلة ،على األس ة

اُ ُلَك اوفلَئُة اوباغلَلةُ ويماث " )ملسو هيلع هللا ىلص(آثاء اويلماء إبسهاب حال ح دث ثسال هللا    وسجّ  ،" لَ ق 
عش ات اويلماء صحة احل دث، ميم ا  على أويق املصادث وامل اجع وخلص يف  وجهة نظ 

هنادة ع ضه أن اإلمام اوش ع  ها علّ  ع  أيب طاوب، وأن مياودة مت د علله وفسق ع  طاعة 
  .1األمري املناخب

ا اهتما مياودة عاشاده صاثة اإلمام عل ، وذك  أبنه وينه على املناع ، ومح  املسلم ن ومهم
اة على ذوك، وقلام عمال او ووة األمادة وخ ام اونظام عقا  ك  م  دياثض ذوك وأيَب عن

وي  اإلمام وأوثد أمثلة ع د ة لن  ع  احلص  ولقالى او د  ضحاا حبلاهت  يف سبل  اوامسك 
وقال اخلللل : أبن مياودة مل دكاف ابحن افه ع   ابإلسلم وع م اوطي  يف اإلمام اوش ع .

يف خطاه  وأمي  ،ة، وق ّث لاولة دزد  خللفة ولمسلم نع  ياد اوط ن علّ  اونهج اوساي،
، ومح  املسلم ن ابورتغلب واورتهلب على مبادياه عقاة اوسلف وذهب امليزّ  ،واساخلف اعنه

وقام والله يف األمصاث عاسخري املساج  وميه  عيض علماء او د  أبخ  اوبلية وه، على او غ  
ويف اواقت نفسه حتس ن  ،وصلحاء املؤمن ن أنصاث اوبلت اونباي م  مياثضة كباث اوصحاعة

 .2صاثله، أمام او أي اويام

 مش وعة لساؤالت : 

 وفلما مضى م  ح دث ع  م حلة مياودة يل لساؤالت مش وعة:

                                                           

 . 21، صحمم  عب  او حل  اوزدين، ق اءة يف كاب امل ثسة اإلابضلة  1
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 ه  ساه  مياودة يف قا  أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه؟ -
 كلف اناقلت اوسلطة إىل مياودة؟ -
 وقع فلها مياودة يف عه ه؟ ما ه  األخطاء اويت -
 ه  ك  عه  مياودة كان ش ا  مطلقا ؟ -
  ه  ك  او واايت اويت صاثت مياودة صاثة ساداودة ما حملها يف عل  الج ح واواي د ؟ -

 استشهاد أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه: -

ساه ف ا مل دك  مياودة مشاثك ا يف قا  أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه، ع  كان ها أدض ا م
م  قب  اخلااثج، او د  آتم وا على قا  مياودة وعل  وعم  ع  اوياص ثض  هللا عنه ، فق   
كان م  ح دث اع  ُملج  وأصحاعه: أن اع  ملج  واورُبَك ع  عب  هللا، وعم  ع  أيب عك  
 اواملم  اجامياا، فا ك وا أم  اوناس، وعاعاا على والهت ، ث ذك وا أه  اونه وان، فرتمحاا
علله  وقاواا: ما نصنع ابوبقاء عي ه  شلئ ا إخااننا او د  كاناا دعاة اوناس ويبادة ثهب  واو د   
كاناا ال خيافان يف هللا وامة الئ ، فلا ش عنا أنفسنا، فأللنا أئمة اوضلوة فاوامسنا قاله  

 .نه  اوبلد وأثثان هب  إلخااننافأثحنا م

وقال اورُبَك ع  عب   - وكان م  أه  مص -يب طاوب ع  أ فقال اع  ملج : أان أكفلك  عل ّ 
هللا: أان أكفلك  مياودة وقال عم و ع  عك : أان أكفلك  عم و ع  اوياص، فاياه وا ولاايقاا 
ابهلل: ال دنكص ثج  منا ع  صاحبه او ي لاجه إوله حىت دقاله، أو رمات دونه، فأخ وا 

لا م  ثمضان أن دثبت ك  واح  منه  أسلافه ، فسماها واساي وا والي وا وسبع عش ة خت
على صاحبه او ي لاجه إوله، وأقب  ك  ثج  منه  إىل املص  او ي كان فله صاحبه او ي 

 .1دطلب
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يف املسج  األعظ    ب فلها عل ّ قال اع  احلنفلة: كنت وهللا إين ألصل  للك اولللة اويت ض  
ه  إال قلام وثكاع وسجاد، وما  ة مايف ثجال كثري م  أه  املص ، دصلان ق دبا  م  اوس ّ 

وصلة اوغ اة، فجه  دنادي: أدها اوناس،  دسأمان م  أول اولل  إىل آخ ه، إذ خ ج عل ّ 
فما أدثي أخ ج م  اوس ة فاكل  هب ه اوكلمات أم ال، فنظ ت إىل ع دق،  ،اوصلة اوصلة

اب  ث مسيت عللا  ومسيت: احلك  هلل اي عل  ال وك وال ألصحاعك، ف أدت سلفا ، ث ثأدت شا
اوناس علله م  ك  جانب قال: فل  أع ح حىت أخ  اع  ملج   دقال: ال دفالنك  او ج ، وش   

وأدخ  على عل  ف خلت فلم  دخ  م  اوناس، فسميت عللا  دقال: اونفس ابونفس، أان 
 .1فاقالاه، كما قالين وإن عقلت ثأدت فله ثأد  إن متُّ 

، فبلنما ه  عن ه واع  ملج    فزع ن ملا ح ث م  أم  عل ّ وذك  أن اوناس دخلاا على احلس
ال أبس على أيب،  !مكااف ع ن د ده، إذ اندله أم كلثام عنت عل  وه  لبك : أي ع و هللا

وهللا خمزدك، قال: فيلى م  لبك ن؟ وهللا وق  اشرتداه أبوف ومسماه أبوف، ووا كانت ه ه 
 .2ح اوض عة على مجلع أه  املص  ما عق  منه  أ

فاح  ، شه  ُمفرتر  خاثج ت : ع  ملج : قال  عل  ثض  هللا عنهوقال او هيب ع  عب  او مح  
مص  واخالط هبا مع األش اف، وكان مم  ق أ اوق آن واوفقه وها أح  عين لُ ول، وكان فاثسه  

م  مبص ، ق أ اوق آن على مياذ ع  جب ، وكان م  اويّباد ودقال: ها او ي أثس  َصبلغا  اوامل
فسأوه عّما سأوه ع  مسايج  اوق آن إىل أن قال او هيب: ث أدثكه  ،إىل عم  ثض  هللا عنه

اوكااب وفي  ما في  وها عن  اخلااثج م  أفض  األمة. ويف اع  ملج  دقال عم ان ع  
 حطّان اخلاثج :

 هب        ا أثاد م        ا لق         رّ  مل          ض         عة اي
 

 ثلض      ااان   اوي       ش ذلي مل        بل      غَ لو إال 
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 فأحس                  ُبه دام                  ا   ألذك                   ه إين
 

 مل                   زاان   هللا عن                     اوربد                   ة َأوَفَ  
واع  ملج  عن  او وافض أشقى اخللق يف اآلخ ة وها عن ان أه  اوسنة مم  ن جا وه اوناث  

وجّماي أن هللا داجاوي عنه، ال كما دقال اخلااثج واو وافض فله، وحكمه حك  اوقال  عثمان 
بري، وقال  اوزعري، وقال  خاثجة وقال  احلس ن، وقال  اوزعري، وقال  طلحة، وقال  سيل  ع  ج

 .1فك  هؤالء نربأ منه  ونبغضه  يف هللا، ونك  أماثه  إىل هللا عز وج 

وأما اوربك ع  عب  هللا، فإنه يف للك اولللة اويت ض ب فلها عل  قي  ملياودة، فلما خ ج ولصل  
ك عه، فلئ  : إن عن ي خربا  أس ُّ خ ، فقالعلله عسلفه، فاقع اوسلف يف أولاه، فأُ  اوغ اة ش ّ 

أخربلك فنافي  ذوك عن ك؟ قال: ني ، قال: إن أخا  يل قا  عللا  يف مث  ه ه اولللة، قال: 
فليله مل دق ث على ذوك، قال: على، إن عللا  خي ج ولس ميه م  حي سه، فأم  عه مياودة فقا  

ل: اخرت إح ى خصلا ن: إما فلما نظ  إوله قا - كان طبلب ا  -مياودة إىل اوساع ي وعيث 
أن أمح  ح د ة، فأضيها ماضع اوسلف وإما أن أسقلك ش عة لقطع منك اواو ، ولربأ منها، 

وأما انقطاع اواو  فإن يف  ،فإن ض عاك مسمامة، فقال مياودة: أما اوناث فل صرب يل عللها
عي ها، وأم  مياودة عن  عه علين، فسقاه للك اوش عة فربأ، ومل داو  وه  دزد  وعب  هللا ما لق ّ 

 ذوك ابملقصاثات وح س اولل  وقلام اوش طة على ثأسه إذا سج . 

وأما عم و ع  عك  فجلس ويم و ع  اوياص للك اولللة، فل  خي ج، وكان إذا اشاكى عطنه 
فأم  خاثجة ع  ح افة وكان صاحب ش طاه، وكان م  عين عام  ع  وؤي، فخ ج ولصل  

م و فض عه، فقاله، فأخ ه اوناس، فانطلقاا عه إىل عم و دسلمان فنش  علله وها د ى أنه ع
علله ابإلماثة، فقال م  ه ا؟ قاواا: عم و. قال: فم  قالت؟ قاواا: خاثجة ع  ح افة، قال: 

 .2أما وهللا اي فاسق ما ظنناه غريك فقال عم و: أثدلين وأثاد هللا خاثجة، فق مه عم و فقاله
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 له؟ وق  قاللاه؟ياودة ثض  هللا عنهما جي  دبك ، فقاوت وه ام أوملا جاء خرب قا  عل  إىل م
وكان مياودة دكاب  .1فقال: وحيك إنك ال ل ثد  ما فق  اوناس م  اوفض  واوفقه واويل 

فلما دنزل عه دسأل وه عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه ع  ذوك، فلما علغه قاله قال: ذهب 
ل وه أخاه عابه: ال دسمع ه ا منك أه  اوشام، فقال اوفقه واويل  مبات اع  أيب طاوب، فقا

 .2وه: دعين عنك

وق  طلب مياودة ثض  هللا عنه يف خلفاه م  ض اث اوّص ائ  أن دصف وه علل ا ثض  هللا 
عنه، فقال: أعفين أعطين اي أمري املؤمن ن، قال: واصفّنه، قال: أما إذا ال ع  م  وصفه، فكان 

، وحيك  ع ال ، دافج  اويل  م  جاانبه ولنطق 3 ثاى، دقال فصل  وهللا عيل  امل ى، ش د  او
احلكمة م  نااحله، ودسااحش م  او نلا ويه هتا ودساأنس ابولل  ووحشاه، وكان غزد  اويربة 
طاد  اوفك ة، ديجبه م  اولباس ما قص ، وم  اوطيام ما خش ، وكان فلنا كأح ان، جيلبنا إذا 

ال نكاد نكلمه هلبة وه،  - مع لق دبه إايان وق عه منا -ه، وحن  وهللا بئنا إذا اسانبأانسأوناه ودن
ديظ  أه  او د  ودّق ب املساك ن، ال دطمع اوقاي يف ابطله، وال دلئس اوضيلف م  ع وه، 
وأشه  أنه وق  ثأداه يف عيض مااقفه، وق  أثخى اولل  س ووه، وغاثت جنامه، قاعض ا على 

 . 4ودبك  عكاء احلزد  حللاه، داملم  متلم  اوسقل ،

 ابدنُاكل  ق اي دنلا ُغ ّلي غريي، إيل لي ضت أم إيّل لشاقت؟ هلهات هلهات،  وكان دقال:
ال ثجية فلها فيم ك فقري، وخط ك كثري، آه م  قلة اوزاد وعي  اوسف ، ووحشة  يلاث  
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ه اي اوط دق.فبكى مياودة وقال: ثح  هللا أاي احلس ، كان وهللا ك وك، فكلف حزنك علل
 . 1ض اث؟ قال: حزن م  ذعح وو ها وها يف حج ها

يف املنام، وأعا عك  وعم   )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  عم  ع  عب  اويزدز ثمحه هللا قال: ثأدت ثسال هللا 
جاوسان عن ه، فسلمت علله وجلست، فبلنما أان جاوس إذ ألى ويل  ومياودة، فأدخل علاا  

 ج عل  وها دقال: قض  يل وثب ، وأان أنظ  فما كان أبس ع م  أن خ2وأجلف اوباب
  .3اوكيبة، ث ما كان أبس ع م  أن خ ج مياودة وها دقال: غف  يل وثب اوكيبة

 هل وثب معاوية على السلطة أما جاء صلًحا؟ 

إن اوسلاق اوطبلي  جمل ايت األح اث لب ن أن مياودة جاء إىل اوسلطة م  خلل صلح عام 
 ضان سنةهللا عنه، فق  كانت علياه يف شه  ثم قاده اخلللفة اخلامس احلس  ع  عل  ثض 

، وذوك عي  اساشهاد أمري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه عل  د  اخلاثج  ه 40
 عب  او مح  ع  ملج  امل ادي.

وق  اخااث اوناس احلس  عي  واو ه، ومل دي ن أمري املؤمن ن أح ا  م  عي ه، في  عب  هللا ع  
قاواا: اي أمري  ؟، فما دناظ  يب األشقى4ا  دقال: وُاخضنّب ه ه م  ه اسبع قال: مسيت علل

، قال: إذن وهللا لقالان يب غري قالل : قاواا فاساخلف عللنا، 5املؤمن ن، فأخربان عه نبري عرتله
قاواا: فما لقال و عك إذا أللاه؟  )ملسو هيلع هللا ىلص(قال: ال، ووك  أل كك  إىل ما ل كك  إوله ثسال هللا 

ة: إذا وقلاه قال: أقال: اوله  ل كاين فله  ما ع ا وك، ث قبضاين إولك وأنت م  6قال: وكلع 
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. ويف ثوادة: أقال: اوله  اساخلفاين فله  ما 1فله ، فإن شئت أصلحاه  وإن شئت أفس هت 
  .2ع ا وك ث قبضاين ول كاك فله 

ودف   ،برياتى علله احلس  ع  عل  ثض  هللا عنهما وكرب علله أثعع لكصلّ  وعي  مقا  عل ّ 
ابوكافة وكان أول م  ابديه قلس ع  سي ، قال وه: اعسط د دك أابديك على كااب هللا 

حل ن
ُ
فقال وه احلس  ثض  هللا عنه: على كااب هللا وسنة نبله، فإن  ،وسنة نبله، وقاال امل

 .3ذوك أييت م  وثاء ك  ش ط: فباديه وسكت، وابديه اوناس

اوي اق عن ما أثادوا علياه فقال هل : إنك  ساميان  وق  اشرتط احلس  ع  عل  على أه 
.ويف ثوادة قال هل : وهللا ال أابديك  إال 4مطليان، لساملان م  ساملت وحتاثعان م  حاثعت

.ويف ثوادة 5على ما أقال وك ، قاواا: ما ها؟ قال لساملان م  ساملت وحتاثعان م  حاثعت
وك  قاواا: ما ها؟ قال لساملان م  ساملت قال هل : وهللا ال أابديك  إال على ما أقال 

ويف ثوادة اع  سي : إن احلس  ع  عل  ع  أيب طاوب ابدع أه   ،6وحتاثعان م  حاثعت
ما دخ  فله، وابدياه  على أن د خلاا فل ،اوي اق عي  عل  على عليا ن، ابديه  على اإلماثة

س  ثض  هللا عنه يف اوامهل  ودسافاد م  او واايت اوساعقة: اعا اء احلود ضاا مبا ثض  عه. 
ولصلح فاث اساخلفه، وق  ابش  احلس  ع  عل  سلطاه كخللفة، ف لب اويمال وأم  األم اء 

 .7فاكاسب ع وك ثضاه ، وجن  الجناد وف ق اويطااي، وياد املقاللة يف اويطاء مئة
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وف ة م  يف وسيه أن خياض ح اب  ال هاادة فلها ض  مياودة، وكانت شخصلاه ا احلس وكان 
اوناحلة اويسك دة، واألخلق واوسلاسلة واو دنلة لساع ه على ذوك مع وجاد عاام  أخ ى،  
كاجاد قلس ع  سي  ع  عبادة، وع ي ع  حامت اوطائ  وغريه  يف صفه م  او د  هل  م  
اوق ثات اوقلاددة اوش ء اوكثري، إال إن احلس  ع  عل  مال إىل اوسل  واوصلح، حلق  او ماء، 

... وغري ذوك م  األسباب، وق  قاد  ل  األمة، واو غبة فلما عن  هللا، ويه ه يف امللكولاح
احلس  ع  عل  مش وع اإلصلح او ي لّاج عاح ة األمة، وق  لنايل احلس  ع  عل  م  

 وهناك دالئ  لشري إىل ذوك منها: ماقف قّاة 

 الشرعية اليت كان ميلكها احلسن: -أ

، وأصبح اخلللفة اوش ع  على احلجاي  وق  اخاري احلس  ع  عل  عي  واو ه اخالاث ا شاثاي 
واولم  واوي اق، وك  األماك  اويت كانت خاضية وااو ه، وق  اسام  يف خلفاه ساة أشه ، 

أبن م هتا يليان  )ملسو هيلع هللا ىلص(وللك امل ة ل خ  ضم  اخللفة او اش ة اويت أخرب عنها ثسال هللا 
اخللفُة يف ": حلث قال: )ملسو هيلع هللا ىلص(سناده إىل ثسال هللا سنة ث لكان ملكا  فق  ثوى اورتم ي إب

 .1"ث  ُملٌك عيَ  ذولكَ ، أم يت يلياَن َسنة  

ثض   وق  علق اع  كثري على ه ا احل دث فقال: إمنا كملت اوثليان خبلفة احلس  ع  عل 
مال وذوك ك ،، فإنه نزل ع  اخللفة ملياودة يف ثعلع األول م  سنة إح ى وأثعي نهللا عنهما

نة إح ى فإنه لايف يف ثعلع األول س ،وسل  علله هللا صلىيلي ن سنة م  مات ثسال هللا 
 .2وه ا م  دالئ  نباة سل ان حمم  صلاات هللا وسلمه علله وسل  لسللما، عش ة م  اهلج ة

 .3وع وك دكان احلس  ع  عل  خامس اخللفاء او اش د 
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كثري م  علماء أه  اوسنة، منه : أعا عك  وق  حت ث ع  ش علة احلس  ع  عل  ابخللفة  
، واملناوي، واع  حج  4، وشاثح اوطحاودة3، واع  كثري2، واوقاض  علاض1ع  اوي يب

. ووا أثاد احلس  أن دايب مياودة حبك  أن اوش علة ميه ألمك  ذوك، ووقام عرتللب 5اهللثم 
ق  يعزعة ماقف مياودة محلة إعلملة منظمة يف أوساط أه  اوشام وكسب يقاه  أو على األ

ها، ثوحلا  ال دساهان عه حبك  اوش علة اويت دسان  إول علنه ، فق  كان رملك قاة مينادة ونفاذا  
 . 6)ملسو هيلع هللا ىلص(ووكانه حفل  او سال

 تقييم احلسن بن علي للموقف وقدراته القيادية: -ب

مجاج  عن ما قال وه نفري ع  احلض م : إن اوناس دزعمان إنك ل د  اخللفة، فقال: كانت 
وه ه شهادة  .7اوي ب عل ي دساملان ما ساملت، وحياثعان ما حاثعت، فرتكاها اعاغاء وجه هللا

احلس  ثض  هللا عنه، أبنه كان يف وضع قاي، وأبن ألباعه على اساي اد حملاثعة م  د د  أو 
مساملاه ، كما كان ثض  هللا عنه رملك م  امللكات اخلطاعلة واوفصاحة اوبلانلة، وص ق 

ما جييله أكث  قاة ومتاسكا  ودوللنا على  )ملسو هيلع هللا ىلص(وياطفة وقاة اواأيري واوق ب م  ثسال هللا ا
واو ه، وكان أعا ماسى األشي ي، ثض   ك: ما قام عه م  اسانفاث أه  اوكافة ولخ وج معذو

وأمسيه  ما مسيه م  ثسال هللا  ،ط اوناس وهناه  ع  اخل وج واوقاال واوفانةهللا عنه ق  يبّ 
 .8اواح د  م  االشرتاك يف اوفانة م  )ملسو هيلع هللا ىلص(
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، ووكنهما مل وق  أثس  عل  ثض  هللا عنه قب  احلس  حمم  ع  أيب عك ، وحمم  ع  جيف 
وأثس  عل  عي  ذوك هشام ع  عقبة ع  أيب وقاص ففش  يف مهماه ، دنجحا يف مهماهما

ألبيه عيماث ع  ايس  وألبيه عل  عيب  هللا ع  عباس، فأعطؤوا علله، ف ،1واأيري أيب ماسى علله 
واحلس ، وكان ولحس  أي  واضح، فق  قام يف اوناس خطلبا  وقال: أدها اوناس أجلباا دعاة 

، 2أمريك ، وسريوا إىل إخاانك ، فإنه سلاج  هل ا األم  م  دنف  إوله، وهللا ألن دلله أووا اونه 
وو ى   ،3عه واعاللا  اعاللنا عه أمث  يف اويجلة وخري يف اوياقبة، فأجلباا دعالنا وأعلناان على ما

كثري م  أه  اوكافة وخ جاا مع عماث واحلس  إىل عل  ما ع ن اوساة إىل اوسبية آالف 
 .4ثج 

وال ننسى أن أاب ماسى األشي ي كان واولا  على اوكافة وم  قلادات اوي اق احملباع ن م  عه  
فق  اساطاع احلس  أن  ومع ذوك ،وها م  ها يف علمه ويه ه ومكاناه عن  اوناس ،عم 

 .5دكسب أه  اوكافة وصفه وخ جاا ميه

 :احلسن بن علي رضي هللا عنهما وجود بعض القيادات الكبرية يف صف -ج

ع   عب  هللا اوكبرية، كأخله احلس ن، واع  عمهكان ميسك  احلس  ع  عل  فله م  اوقلادات 
فلا أثاد  ،مت وغريه وع ي ع  حا، - أح  دهاة اوي ب -جيف ، وقلس ع  سي  ع  عبادة 

ليبئة اوناس ودخاهل  يف احل ب مع مياودة، وعلى  األعطى اجملال وقلاداله ولاح ك حناخللفة 
 األق  دكان خللفة على دوواه إىل ح ن.
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 معرفته أهل العراق: -د

كانت وه ق ثات خاصة يف اوايام  مع أه  اوي اق ومي فة نفاسه ، وو وك ياد هل  يف اويطاء 
لفاه، كما أن مهماه اويت قادها يف مش وعه اإلصلح  كانت أصيب م  ح عه من  ع ادة خ

وثفض  ،على مياودة، ومع ذوك لغلب على اوكثري م  اوياائق اويت واجهاه، فق  حاوواا قاله
عيض اوناس اوصلح، وغري ذوك م  اوياائق إال أنه لغلب عللها كلها وحقق األه اف اويت 

مما د ل  ،خلإاوسبل ، وعادة ح كة اوفااح....  األمة، وأم ووح ة  ،ثمسها م  حق  او ماء
 ة.على ق ثله اوقلاددة اوف ّ 

 تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات احلسن رضي هللا عنهم: -ه

احلس  ع  عل  مياودة عكاائب أمثال الجبال، فقال  - وهللا -جاء يف اوبخاثي: اساقب  
ا  عم و، إن قُ   لقا  أق اهنا، فقال مياودة: أي  عم و ع  اوياص: إين أثى كاائب ال لُاىل حىت

م  يل عضلياه ؟ فبيث إوله ثجل ن م  ق دش  ائه ؟هؤالء م  يل أبماث اوناس؟ م  يل عنس
عب  او مح  ع  مس ة، وعب  هللا ع  عام  ع  ك دز، فقال: اذهبا إىل ه ا  ؛م  عين عب  مشس

 .1او ج  فاع ضا علله وقاال وه، واطلبا إوله

عم و ع  اوياص ثض  هللا عنه، اوقائ  اويسك ي اوشهري واوسلاس  احملنك، او ي  ود ك 
أما مياودة ثض  هللا عنه، فاقللمه  ع كاه احل وب: إين أثى كاائب ال لايل حىت لقا  أق اهنا.

ولماقف اويسك ي، أبنه ال دساطلع أح  أن دناص  وحيقق حسما  عسك اي  إال عي  خسائ  
دساطلع مياودة حىت وا كان ها املناص  أن داحم  ل كة احل ب م  أثام   فادحة ولط ف ن، وال

وأداام وقا  خري املسلم ن، وما درتلب على ذوك م  مفاس  كربى اجاماعلة وسلاسلة 
شخصلا ن كبريل ن م  أصحاب  وو وك اخااث مياودة ،واقاصاددة وأخلقلة وألمة اإلسلملة
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واحرتام عن  احلس ،  جملامع اإلسلم ، وهل  حضاثيف ا وم  أصحاب اونفاذ )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 
ومها م  ق دش، فاوشخصلاان اولاان أثسلهما مياودة ثض  هللا عنه ل ل على ح صه على 

عل  ثض  هللا  ع وق  ظ  يمام املاقف عل  احلس   جناح اوصلح مع احلس  أبي مث  ممك ،
ااج مياودة إىل أن دفاوضه عنهما ود  أنصاثه، ووا مل دك  احلس  م هاب الجانب ملا اح

واحنلل  ب احلس وداافق على ما طلب م  اوش وط واوضماانت، ووكان ع ف ضيف جان
أح  أو دنزل على  ةوكافة م  غري أن دكلف نفسه مفاوضقاله ع  ط دق علانه، وو خ  ا

 .1ش وطه ومطاوبه

 عنه رملك ثؤدة وكان احلس  ع  عل  ثض  هللا عنهما ذا خلق جينح إىل اوسل ، وكان ثض  هللا
إصلحلة واضحة امليامل، خضيت مل اح  وعااعث، ولغلب على اوياائق، وكاب ش وطه، 

اويصاث ولاايل األيمان،  ول لب على صلحه ناائج، وأصبح ه ا م  مفاخ  احلس  على م ّل 
وكأيب عك  يف  ،فكان يف صلحه مع مياودة وحقنه و ماء املسلم ن، كيثمان يف مجيه ولق آن

 .2ولم ل د  عهح  

على ذوك يف كان ه ا اوفي  م  احلس  ديّ  علما  م  أعلم اونباة، واحلجة يف ذوك  وال أدلّ 
على املنرب  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثض  هللا عنه قال: ثأدت اونيب  ا أخ جه اوبخاثي م  ط دق أيب عك م

" إن  اعين ه ا :ودقالواحلس  ع  عل  على جنبه وها دقب  على اوناس م ة وعلله أخ ى، 
ل مل  َسلّل  ل مل  أُم يت، ووَي   هللَا أن ُدصللَح عه ع ن فلئَا ن  ٌ ، وإيّنل ألثجا أن  ُدصللَح هللُا عه ع ن فلئَا ن 

ل " سللمل َن عظلمَا ن 
ُ
 . 3امل
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 مراحل الصلح: 

 اوصلح مب اح ، م  أمهها: م   

ا ن م  ولحس  أبن دصلح هللا ع ن فئا ن عظلم )ملسو هيلع هللا ىلص(دعاة ثسال هللا املرحلة األوىل:  -
 .1املسلم ن، فالك او عاة املباثكة دفيت احلس  إىل األق ام على اوصلح عك  يقة ولصمل 

: ش ط اوبلية او ي وضيه احلس  ثض  هللا عنه أساس ا وقباوه مبادية أه  املرحلة الثانية -
 .2 اوي اق وه، ذوك اوش ط او ي نّص على أهن  دساملان م  دسامل وحياثعان م  حياثب

وقاع احملاووة األوىل الغالال احلس  ثض  هللا عنه عي  أن كشف ع  نلاه  لة الثالثة:املرح -
 .3 يف اوصلح مع مياودة ثض  هللا عنه، وه ه احملاووة دب و أهنا ق  ج ت عي  اساخلفه عقلل 

خ وج احلس  ثض  هللا عنه جبلش اوي اق م  اوكافة إىل امل ائ ، وإثساوه  املرحلة الرابعة: -
 .4 اوضاثعة م  الجلش إىل مسك  عقلادة قلس ع  سي  ع  عبادة ولقاة

خ وج مياودة ثض  هللا عنه م  اوشام ولاجه إىل اوي اق عي  أن وص   املرحلة اخلامسة: -
 خرب خ وج احلس  م  اوكافة إىل امل ائ  جبلاشه.

ن هللا لبادل او س  ع ن احلس  ومياودة، ووقاع اوصلح علنهما ثضاا املرحلة السادسة: -
 عللهما.

حماووة اغالال احلس  ثض  هللا عنه، فبي  جناح مفاوضات اوصلح ع ن  املرحلة السابعة: -
احلس  ومياودة، ثض  هللا عنهما، ش ع احلس  يف هتلئة نفاس ألباعه على لقب  اوصلح او ي 
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عيض  ، فقام فله  خطلبا  ولب ن هل  ما مت علنه وع ن مياودة، وفلما ها خيطب هج  عللهمتّ 
 .1عسك ه حماوو ن قاله، وك  هللا سبحانه ولياىل أجناه كما أجناه م  قب 

األم  إىل مياودة ثضاان هللا  حلس  ع  عل  ع  اخللفة، ولسللمها لنايل املرحلة الثامنة: -
علله  أمجي ن: عي  أن أجنى هللا سبحانه ولياىل احلس  ع  عل  م  اوفانة اويت وقيت يف 

ائ  وساث إىل اوكافة وخطب يف أهلها فقال: أما عي  فإن أكلس اوكلس ميسك ه، ل ك امل 
اواُّقى، وإن أمحق احلمق اوفجاث، وإن ه ا األم  او ي اخالفت فله أان ومياودة إما كان حقا  

م ئ كان أحق عه مة وحق  دمائه ، أو دكان حقا  اليل ول كاه ملياودة إثادة صلح ه ه األ
َنٌة و ُك   َوَماَ ٌع إلىَل َح نمين ففيلت ذوك ﴿َوإلن  أَ   .[111]األنبياء:﴾د ثلى َوَيل ُه فلا  

  أهم األسباب ودوافع الصلح: 

 كانت أه  األسباب واو وافع ولصلح او ي مت ع ن احلس  ومياودة، فه :

 الرغبة فيما عند هللا وإرادة صالح هذه األمة: (1

ا قال وه: إن اوناس دزعمان أنك ل د  ا  على نفري عن مقال احلس  ع  عل  ثض  هللا عنهما ثدّ 
اخللفة، فقال إذا كانت مجاج  اوي ب عل ي، دساملان م  ساملت وحياثعان م  حاثعت 

 فرتكاها اعاغاء وجه هللا.

 :للخليفة احلسن )ملسو هيلع هللا ىلص(دعوة الرسول  (2

أبن دصلح عه ع ن فئا ن عظلما ن م  املسلم ن دفيت احلس  إىل  )ملسو هيلع هللا ىلص(دعاة او سال  إنّ 
ساي اد اونفس  ولصلح واواغلب على اوياائق اويت يف اوط دق، فق  كان ه ا اواخطلط واال

احل دث اوكلمة املاجهة او ائ ة ولحس  يف اجتاهاله، ولص فاله ومنهج حلاله، فق  حلت يف 
ق اثة نفسه، واسااوت على مشاع ه وأحاسلسه واخالطت علحمه ودمه، وم  خلل ه ا 
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 وعه اإلصلح ، وقس  م احله، وكان مالقنا  م  ناائجه، اوااجله واسالياعه وفهمه وه عىن مش
 فاحل دث اونباي كان دافيا  أساسلا  وسببا  م كزاي  يف ان فاع احلس  وإلصلح.

 حقن دماء املسلمني: (3

 أو ،أوف ا مثانان أو ، أوف ا سبيان اوقلامة داموقال احلس  ثض  هللا عنه: خشلت أن جي ء 
؟ وقال ثض  هللا 1دمه هللا فل  أثدق يدساي  ، كله دما  جه  كله  لنضح أودا  ،أق  أكث  أو

عنه: أال إن أم  هللا واقع، إذ ماوه دافع وإن ك ه اوناس إين ما أحببت أن يل م  أمة حمم  
مثقال حبة م  خ دل ده اق فله حمجمة م  دم، ق  علمت ما دنفيين ممّا دض ين احلقاا 

 .2مبطلاك 

 احلرص على وحدة األمة: (4

س  ع  عل  ثض  هللا عنهما خطلبا  يف إح ى م اح  اوصلح، فقال: أدها اوناس، إين قام احل
. وإين انظ  وك  كنظ ي ونفس ، وأثى ثأاي  فل 3ق  أصبحت غري حمام  على مسل  ضغلنة

 .4ثأد ، إن او د  لك هان م  الجماعة أفض  مما حتبان م  اوف قة علىل دوا 

على وح ة األمة ذوك املقص  اويظل ، فق  اثأتى وق  حتقق عفض  هللا ث ح ص احلس  
ة اويت وجتنبا  ولمفاس  اويظلم ،ثض  هللا عنه أن دانايل ع  اخللفة حقنا  و ماء املسلم ن

ل إذا عق  مص ا  على ماقفه م  اسام اث اوفانة، وسفك او ماء، آسالحق األمة كلها ويف امل
وح ة  -حبم  هللا - غريها، وق  حتققتليطل  اوثغاث و واضط اب اوسب ، و  ،وقطع األثحام

وه ا د ل  ،األمة عانايوه ع  ع ض يائ  م  أع اض او نلا، حىت مّس  ذوك اويام عام الجماعة
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على فقه اخلللفة او اش  احلس  ع  عل  ثض  هللا عنه يف مي فاه العاباث املآالت، وم اعاله 
 اواص فات. 

  عنه:مقتل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا (5

وّع عه م  مقا  أعله، إن م  األسباب اويت دعت أمري املؤمن ن احلس  ع  عل  إىل اوصلح ما ثُ 
 ،  اغالاوه على نفسلة احلس  ثض  هللا عنهفق  ل ك ذوك ف اغا  كبريا  يف جبهة اوي اق، وأيّ 

اخلااثج  فرتك فلها حزان  وأسى ش د د ، فق  قا  ه ا اإلمام اويظل  ع ون وجه حق، ومل د عَ 
فق  كانت  ،ال خ ماله الجلللة اويت ق مها وإلسلمه يف اإلسلم وأفضاوه اويظلمة، و ساعقا

حلاله حافلة ابوقل  واملث  واويم  على لك دس أحكام اوش دية على مسااى او ووة واوشيب 
 وفاثقا  ع ن احلق واوباط ، فكان م  ،وق  كان عللا  ثض  هللا عنه ميلم ا م  ميامل اهل ى

اوطبلي  أن داأي  املسلمان وفق ه، ودشي وا ابوف اغ اوكبري او ي ل كه، فق  كان وقع مصلبة 
جت أوسناه  ابوثناء وهل ،له  ابو ماعآقه  احلزن وفاضت ملمقاله على املسلم ن عظلما ، فجلّ 

  .واورتح  علله

أخلق األخلق  وكان مقاله سببا  يف لزهل  احلس  يف أه  اوي اق أووئك او د  غم هت  مكاثم
اه  اوفنت واألطماع، واحن فاا على اوص اط املساقل ، أمري املؤمن ن وش ف صحباه، فأضلّ 

ثض  هللا عنه وأثضاه، فق    ملخلص ن و دنه  وخللفاه  او ّاح ونساثين م  أووئك اوصادق ن ا
 .فلما عي  كان مقاله ض عة قادة وجهت ويه  اخللفة او اش ة وكانت م  أسباب يواهلا

 شخصية معاوية:  (6
إن لسلل  احلس  ع  عل  اخللفة إىل مياودة، مع أنه كان ميه أكث  م  أثعي ن أوفا  ابدياه 

 .1اثعهحلَ ا ملا سلمها اوسبط اوطلب إوله و هل على املات، فلا مل دك  أهل  
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 اضطراب جيش أهل العراق: (7
، كما أن احل وب يف كان خل وج اخلااثج أي  يف إضياف أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه

الجم  وصف ن واونه وان لسببت يف مل  أه  اوي اق م  احل ب  ولح ب، ونفاثه  
فإن ح هب  ولست كح ب غريه ،فمي كة صف ن اوطاحنةمل  منها،خاصةأه  اوشام يف صف ن،

لفاثق خمللاه ، فك  دامت م  األطفال وثّملت م  اونساء ع ون أن داحقق مقص ه ، وواال 
واحكل  او ي ثحب عه أمري املؤمن ن عل  وكثري م  أصحاعه وكانت مصلبة على اوصلح أو ا

اويامل اإلسلم  ال داخل  آاثثها اوسلئة، فكان ه ا اواخاذل ع  املسري مع عل  ثض  هللا 
على  ا  عنه، إىل اوشام م ة أخ ى إىل ف دق منه ، متل  إوله نفاسه  وإن كاناا ديلمان أن عللّ 

س  ثض  هللا عنه اخللفة، وجلش اوي اق مضط ب مصط ب وأه  ، فق  اسال  احل1حق
، وه ا ولس على إطلقه، فجلش احلس  رمك  لقاداه، كما أن 2اوكافة مرتددون يف أم ه 

هناك فصائ  منه على اساي اد ولقاال، وعلى ثأسه  قلس ع  سي  اخلزثج  وغريه م  
 اوقادة.
  قوة جيش معاوية: (8

دة ثض  هللا عنه ديم  عشىت اواسائ  س ا  وعلنلة على إضياف يف الجانب اآلخ  كان مياو 
جانب أه  اوي اق من  عه  عل  ثض  هللا عنه، فاساغ  ما أصاب جلشه م  لفكك 
وخلف، واجاميت ملياودة ثض  هللا عنه عاام  ساع ت على قاة جبهاه، منها: طاعة 

ثدة يف والدة اوشام، ويبات الجلش وه، والفاق اوكلمة علله م  أه  اوشام، وخربله اإلدا
مصادثه املاولة، وع م حت جه م  دفع األماال م  أج  حتقلق أه افه اويت د اها مصلحة 

 .3وألمة
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 شروط الصلح:  

حصال اوصلح وفق ش وط وضيها  حت يت اوكاب اوااثخيلة م  مصادث وم اجع وأشاثت إىل
  وم  أه  ه ه اوش ط: ،انفاوط  

 وسرية اخللفاء: العمل بكتاب هللا وسنة نبيه (1

وق  ذك  ه ا اوش ط جمماعة م  اويلماء منه : اع  احلج  اهللثم ، حلث ذك  صاثة اوصلح 
فله   ع ن احلس  ومياودة وجاء فلها: صاحله على أن ُدسل  إوله والدة املسلم ن وأن ديم 

شلية وحىت عيض كاب او ،1وسرية اخللفاء او اش د  امله د ن )ملسو هيلع هللا ىلص(عكااب هللا وسنة ثسال هللا
وه ا دول  على لاقري احلس  ع  عل  أليب عك  وعم  وعثمان وعل  إىل  ،ذك ت ه ا اوش ط

جي  م  إح ى اوش وط على مياودة ع  أيب سفلان ثض  هللا عنه  أن ديم  وحيك  يف  ح ّر 
يف اونسخة األخ ى اخللفاء  ،2اوناس عكااب هللا وسنة ثساوه، وسرية اخللفاء او اش د 

 ه ا اوش ط ضبط و ووة مياودة ومنهجها يف احللاة. فف  ،3اوصاحل ن

  األموال: (2

عب  او مح  ع  مس ة، وعب  هللا ع   ؛ذك  اوبخاثي يف صحلحه أن احلس  قال واف  مياودة
 .4فم  يل هب ا؟ قاال: حن  وك عه املال.عام  ع  ك دز: إان عنا عب  املطلب ق  أصبنا م  ه ا 

هبا ها وغريه م  عين عب  املطلب د د  احلس  أال فاحلس  داح ث ع  أماال سبق أن أصا
وأما او واايت  ،قادمدطاوبه  مياودة، وال ذك  ألماال دطلب م  مياودة أن د فيها إوله م  

أخله احلس  مللاين  إىلوأن حيم   ،اويت لشري أبن جي ي مياودة ولحس  ك  عام مللان دثه 
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صلت على عين عب  مشس، وكأن احلس  دثه  يف ك  عام، ودفض  عين هاش  يف اويطاء واو
وما قل  حاهلا م  لفسري ال لقب  وال ديام  عللها، ألهنا  اخللفة ملياودة، فه ه او واايت ابع

وأما حقه م  اويطاء . 1لصاث إحساس احلس  مبصاحل األمة دب و ضيلفا  أمام مصاحله اخلاصة
ان حظه منه أكث  م  غريه، ووكنه فللس احلس  فله عااح  م  دون املسلم ن، وال رمنع أن دك

 .2 ال دص  إىل عش ة ميشاث ما ذك له او واايت

 الدماء:  (3

داضم  الفاق اوصلح ع ن الجانب ن أن اوناس كله  آمنان، ال دؤخ  منه  أح  منه  هبفاة أو 
إحنة، ومما جاء يف ثوادة اوبخاثي أن احلس  قال واف  مياودة: وإن ه ه األمة عايت يف 

وق  مّت االلفاق على  .3ف  اواف  ولحس  اويفا ولجملع فلما أصاعاا م  او ماءدمائها، فك
ع م مطاوبة أح  عش ء كان يف أايم عل  وه  قاع ة ابوغة األمهلة حتاول دون االوافاف إىل 

وق  مّت اوااافق املبين  .4املاض  ول كز على فاح صفحة ج د ة ل كز على احلاض  واملساقب 
علة حلث مّت اوصلح على أساس اويفا املطلق م  ك  ما كان ع ن اوف دق ن، على االوازام واوش  

قب  إع ام اوصلح، وابوفي  مل دياقب مياودة أح ا  ع نب ساعق وأتسس ع وك صلح احلس  
 على اإلحسان واويفا، وأتولف اوقلاب.

 والية العهد أم ترك األمر شورى بني املسلمني؟ 

وإن مياودة  ،ولحس وط: أن دكان األم  م  عي  مياودة إن ما الفق الجانبان علله م  اوش  
ووك  اع  أكث  ثوى  ،5ُلسملن ه وولجيل  األم  إولهووع  أن ح ث عه ح ث واحلس  ح  

                                                           

 . 63امل جع اوساعق، ص 1 
 . 63امل جع نفسه، ص  2 
 .2/963اوبخاثي، ك اوصلح،  3 
 .341 وث اوسلاس  ولصفاة يف ص ث اإلسلم، صاو 4 
 .3/264سري أعلم اونبلء،  5 



 

384

يف ه ا اخلصاص ع  احلس  إنه قال: أما والدة األم  م  عي ه، فما أان ابو اغب يف ذوك ووا 
او ي ذك ه اع  احلج  اهللثم : ع  دكان  اوصلح وجاء يف نصّل  .1أثدت ه ا األم  مل أسلمه

 .2 األم  م  عي ه شاثى ع ن املسلم ن

احلس  وعن  اوا قلق يف ثواايت طلب احلس  اخللفة عي  مياودة، جن  أهنا لاناَف مع أنفة 
ث داافق على  ،، فكلف دانايل ع  اخللفة حقن ا و ماء املسلم ن واعاغاء م ضاة هللاهوك م لهوقا 

 عيا  داطلب أسباب او نلا، ولش ئّب عنقه ولخلفة م ة أخ ى؟أن دكان ات

واو ول  على أن ه ا غري صحلح ما ذك ه جبري ع  نفري قال: قلت ولحس  ع  عل  أن اوناس 
دزعمان أنك ل د  اخللفة، فقال: كانت مجاج  اوي ب عل ي دساملان م  ساملت وحياثعان م  

 . 3 حاثعت، فرتكاها اعاغاء م ضاة هللا

أو اوصحاعة مل د ك وا خلل علية   عنه هللا ثض م  امللحظ أن أح ا  م  أعناء اوصحاعة و 
دزد  شلئ ا م  ذوك، فلا كان األم  كما ل ك  او واايت ع  والدة عه  احلس  ع  مياودة، 
الخت ها احلس ن ع  عل  ثض  هللا عنهما حجة، ووك  مل نسمع شلئا  م  ذوك على 

أن مسأوة خلفة احلس  ملياودة ال أساس هلا م  اوصحة، ووا كان  اإلطلق، مما دؤك  على
وكان ق دبا  يف عه  مياودة  ،احلس  ثض  هللا عنه أسن  إوله منصب والدة اويه  يف اوش وط

م  إداثة او ووة أو لايل إح ى األقاول  اوكربى، ال أن د هب إىل امل دنة ودنيزل  عنه هللا ثض 
أن ثوح ذوك اويص  دشري إىل مب أ اخاباث األمة ولحك  ع   ع  إداثة شئان احلك ، كما

 .4ط دق اوشاثى ها األص 
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إن اخلللفة اخلامس احلس  ع  عل  ثض  هللا عنه قّ م مناذجا  ج د ا  يف اناقال اوسلطة عرب 
مساث اوااافق، واملفاوضات واوصلح واحقلق مقاص  ش علة مهمة، م  وح ة األمة، وحفظ 

قاثع ن مّ  مب اح  وكانت وه الما عن  هللا عرب حااثر ونقاشر ع ن اوط ف ن املاو ماء، واو غبة ف
وق  حقق ه ا اوصلح  ،أسباب، ووضياا اوش وط اوليمة واحقلق املصاحلة اوشاملة وه ا ما متّ 

 ناائج م  أمهها:

 واح ة. حتت قلادة األمة لاح  (1
 اوفااحات إىل ماكانت علله. عادة (2
 لف غ او ووة ولخااثج. (3
 اوشام. علد إىل اإلسلملة قال اوياصمةانا (4
 ايدهاث احل كة اويلملة واوفقهلة واوثقافلة. (5

 انتهاء عصر اخلالفة الراشدة: 

اناه  عه  اخللفة او اش ة على منهاج اونباة عانايل احلس  ع  عل  ملياودة ثض  هللا عنه  
د فيها هللا إذا شاء أن  لكان اونباة فلك  ما شاء هللا أن لكان ث": )ملسو هيلع هللا ىلص(فق  قال ثسال هللا 

د فيها، ث لكان خلفة على منهاج اونباة، فاكان ما شاء أن لكان، د فيها إذا شاء أن 
فاكان ما شاء هللا أن لكان ث د فيها هللا إذا شاء أن د فيها، ث  ،د فيها ث لكان ملكا  عاضا  

، فاكان ما شاء هللا أن لكان، ث د فيها إذا ش اء أن د فيها ث لكان خلفة لكان ملك ا جرباي 
 .1"على منهاج اونباة ث سكت

 . 2: خلفة اونباة يليان سنة، ث دؤيت هللا امللك أو ملكه م  دشاء)ملسو هيلع هللا ىلص(وق  ع ّن ثسال هللا 
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. وو وك كملت 1وقاوه صلى هللا علله وسل : اخللفة يف أميت يليان سنة ث ملك عي  ذوك
نزل ع  اخللفة ملياودة يف ثعلع األول م  سنة إح ى  فإنه اوثليان خبلفة احلس  ع  عل ،

، فإنه لاَف يف ثعلع األول سنة )ملسو هيلع هللا ىلص(وأثعي ن، وذوك كمال يلي ن سنة م  مات ثسال هللا 
، فإنه لايف يف ثعلع يف )ملسو هيلع هللا ىلص(إح ى وأثعي ن، وذوك كمال يلي ن سنة م  مات ثسال هللا 

اونباة وسل ان حمم  صلاات هللا  ثعلع األول سنة إح ى عش ة م  اهلج ة وه ا م  دالئ 
 .2وسلمة علله وسل  لسللم ا

وع وك لكان م حلة خلفة اونباة ق  اناهت عانايل احلس  ثض  هللا عنه ع  اخللفة ملياودة 
 فاحل دث اونباي أشاث إىل ع ة م اح  اتثخيلة ه : ،ه41يف شه  ثعلع األول م  سنة 

 عه  اونباة. -
 عه  اخللفة او اش ة. -
 .3مللك اويضاضعه  ا -
 عه  امللك الجربي. -
 .4ث لكان خلفة على منهاج اونباة -

ومهما دك ، فإن مياودة ع  أيب سفلان ثض  هللا عنه دون اخللفاء او اش د  يف اويل ، 
إال أهنا  ،وعاسل  احلس  ثض  هللا عنه وإماثله صحلحة إبمجاع اوصحاعة ،واواثع واوي ل

ع يف املباحات، وحت ي عنها اخللفاء او اش د ، إنه لاس  قبله ف    ولست على منهاج خلفة مَ 
 .5وأما ثجحان اخللفاء األثعية يف اويبادات واملياملت، فظاه  مما ال سرت فله
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 وق  ح د اع  خل ون م ى اواغلري او ي ح ث فق ث أن اخللفة وإن كانت حتاوت إىل
ن كان ددن ا  يف اواايع، فبي  إوإمنا كان اواغلري -عيضها -ملك فإن مياين اخللفة ق  عقلت 

دقص  ع وك أنه عي  أن كان اوناس داي فان عاايع او د  واخللفة،  انقلب عصبلة وسلف ا.
عقلت، أي: أن غاايت ه ا امللك كانت ال لزال حتقلق مقاص   ،أي مقاص ها وأه افها

ا اإلسلم: أي او د  واحلك  وفق اوش دية اإلسلملة ابوي ل ولنفل  اوااجبات اويت أيم  هب
ت هبا اخللفة، فقال: خلص األدواث اويت م   ق  و  .1أن احلك  وامللك اسام  إسلمل ا وش عل ا

ث اوابست ميانلها واخالط ابمللك، ث  ق  لب ن أن اخللفة ق  وج ت ع ون امللك أوال  
 .2انف د امللك حلث افرتقت عصبلة اخللفة، وهللا مق ث اولل  واونهاث

ول او ي دشري إوله ها عص  اخللفاء او اش د  وها عص  اخللفة اخلاوصة، أو فاو وث األ
- وال رمنع ك وك اويثمانل ن -ص  اخللفاء األماد ن واويباسل ن ها ع واو وث اوثاين ،اوكاملة

وه ا عص  اخللفة املخالطة ابمللك أو امللك املخالط ابخللفة: أي او ي حيقق يف اواقت 
او ي صاث دقص  و ات امللك  اوثاوث فها عص  امللك احملضا او وث أم ،مقاص  اخللفة

واألغ اض او نلادة، وانفص  ع  حقلقة اخللفة أو ميانلها او دنلة، فه ا وصف أو لفسري 
 .3ت هبا اخللفةاع  خل ون املؤثخ اوفقله ولاطاث او ي ح ث واألدواث اويت م ّ 

نباة اسام ت يلي ن عاما  وها عص  اخللفاء إن اخللفة احلقلقلة أو اوكاملة أو خلفة او
 ،ووك  وك  نيرب ع  احلقلقة جيب أن د اع  ه ا اواح د  ،او اش د ، ث حتاوت إىل ملك

عقلت ميانلها أو مقاص ها، وأن اواغلري حص   ، ع وها أن اخللفة مل لناه أو ل هب كللة
ذن مل دك  كللا  ووك  إ أما حقلقاها فق  عقلت، فاواغري يف األساس اويت قامت علله،

جزئلا : أي أن اخللفة يف اويص  األول كانت ه  اخللفة اوكاملة املثاولة، ث نقصت على 
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املثال م  وجه أو عيض اواجاه، وك  ميظ  عناص ه عقلت، فه  خلفة أق  يف او لبة أو 
 .1خلفة خمالطة ابمللك

باة، أو اخللفة اوكاملة وه  للك اويت واو أي اويام يف اإلسلم دامسك ابملثال أو خلفة اون
لقام على اوشاثى واالخالاث اواام م  األمة، وأنه إذا كانت اوظ وف اوااقيلة واوياام  
االجاماعلة ق  حامت أو أدت إىل ه ا اواطاث، فإن حتم  ذوك أو قباوه ال دكان إال 

دائما  يف او أي اويام،  مؤقاا  أو م  ابب اوض وثة ووك  دلزم أن دكان املث  اوكام  حاض ا  
وو ا فإن  ،ومبج د أن لزول للك اوياام  واوظ وف جتب اويادة إىل حتقلق املث  اوكام 

اوكااابت اإلسلملة األصللة ظلت ملازمة وماشبثة ابملثال اوكام  وال لساخلص مبادئها 
اويت عي ت قللل  إال منه، ولف ق ع ن اخللفة وه  اخللفة احلقلقلة اوش علة واخللفة اوااقية 

 .2أو كثري ا ع  احلقلقة

امللاك ونااهب  م  اواالة واوقضاة  إىل - اخللفةأي  -  ذك  اع  للملة: أن مصري األمة وق
فإنه كما لكاناا داّل  ،واألم اء ولس ونقص فله  فقط، ع  ونقص يف او اع  واو علة مجلي ا

ولَك نُ َايلّل عَ ي ضَ ﴿ :عللك  وق  قال لياىل ُبانَ  وََك َٰ سل َا َكانُاا َدك   ﴾اوظ اولمل َن عَ ي ض ا مبل
وق  ذهبت دووة اخللفاء او اش د ، وصاث ملكا ، وظه  اونقص يف األم اء  ،[129األنعام:]

 وأه  اويل  واو د  ومجهاث اوصحاعة انق ضاا ابنق اض خلفة اخللفاء األثعية، حىت مل دبقَ 
هللا ع  اوزعري وعب  امللك،  انق ضاا يف عه  عب م  أه  ع ث إال نف  قلل  ومجهاث اوااعي ن 

  .3ومجهاث اتعي  اوااعي ن انق ضاا يف أواخ  او ووة األمادة وأوائ  او ووة اويباسلة
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 لعن أمري املؤمنني رضي هللا عنه على املنابر:اإلابضية و  .2

 ووة او ها مياودة علىقال اويلّمة أمح  اخلللل : جبانب ه ه احل ب املسلحة اويت شنّ 
ها يف احلق ودنهج هبا او ي ابدياه ع  طااعلة، وق ماه عللها ولؤمّ  -اإلسلملة وخللفة األمة 

وي   ش  ح اب  إعلملة على اخلللفة اوش ع  واضلل  عقال اوناس، فق  س    - سبل  او ش 
. وذك  1عل  ع  أيب طاوب على املناع  وجيله سنة دنشأ عللها اوصغري ورمات عللها اوكبري

وهناك م  و ده نظ ة أخ ى ختاوف ما ذهب  واايت وقصص اسا ل هبا على ما ذهب إوله.ث 
 إوله اخلللل  وغريه م  اوكّااب واوفقهاء.

ذك ت كاب اوااثدخ أن اواالة م  عين أملة قب  عم  ع  عب  اويزدز كاناا دشامان عللا وه ا 
ع  حمم ، ع  واط ع  حي ،  األي  او ي ذك ه اع  سي  ال دصحُّ، قال اع  سي : أخربان عل 

قال: كان اواالة م  عين املة قب  عم  ع  عب  اويزدز دشامان عللا ثجل  ثض  هللا عنه، فلما 
 أمسك ع  ذوك، فقال كثري عزو اخلزاع : -عم  ع  عب  اويزدز–ويل ها 

 خت      ف ومل علل       ا لش      ا  فل        وول      ت
 

 جم                 م مقاو                ه لاب                ع ومل ع                 ايا  
 اوإمن             املب             ن ابحل            ق لكلم            ت 

 
 ابو                 اكل  اهل                  ى آايت لب                  ن 

 قل        ت او         ي مي         وف وص         قت 
 ابو                                                                                                                                        ي

 

 مس    ل  ك       ثاض    ل ا فأض    حى فيل    ت 
واهر مب ة، قال عنه  وشلخه واط ع  حيىي ،ه ا األي  واهر، فيل  ع  حمم  ها امل ائين فله ضيف 

ع  مي ن: ولس عثقة، وقال أعا حامت: مرتوك احل دث، وقال او اث قطين: أخباثي  حيىي
ويف عامة ثواداه ع  اوضيفاء واهللكى ، يف امللزان: أخباثي اتوف ال دايق عه ووصف ،ضيلف

  .2واجملاهل 
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ووينه فاق مناع  املساج ،  عل ّ  وق  اهت  اوشلية مياودة ثض  هللا عنه حبم  اوناس على سبّل 
وق  اواقط اوباحثان ه ه اوف دة على هااهنا دون  ،فه ه او عاة ال أساس هلا م  اوصحة

إخضاعها ولنق  واواحلل ، حىت صاثت عن  املاأخ د  م  املُسل مات اويت ال جمال ملناقشاها، 
وأيب  ،ومل دثبت قط يف ثوادة صحلحة، وال ديال على ما جاء يف كاب او مريي، واوليقايب

أبن اوااثدخ اوصحلح دؤك  خلف ما ذك ه هؤالء م  احرتام مياودة  اوف ج األصفهاين، علما  
  .1وأه  علاه األطهاث ملؤمن ن عل ّ ألمري ا

على مناع  عين أملة ال لافق مع منطق احلاادث، وال طبلية املاخاصم ن.  فحكادة وي  عل ّ 
فإذا ثجينا إىل اوكاب اوااثخيلة املياص ة وبين أملة، فإننا ال جن  فلها ذك ا  وش ء م  ذوك 

يف عص  عين اويباس عقص  أن دسلئاا إىل أع ا ، وإمنا جن ه يف كاب املاأخ د  او د  كاباا كابه  
 مسية عين أملة يف نظ  الجمهاث اإلسلم . 

وق  كاب ذوك املسيادي يف م وج او هب وغريه م  كّااب اوشلية، وق  لس عت للك 
األك وعة إىل كاب أه  اوسنة وال داج  فلها ثوادة صحلحة ص حية، فه ه دعاة مفاق ة إىل 

وميلام وين ه ه او عاة عن   ،الج ح، واملنت م  االعرتاض صحة اونق ، وسلمة اوسن  م 
احملقق ن واوباحث ن، ومياودة ثض  هللا عنه عيل  ع  مث  ه ه اواه  مبا يبت م  فضله يف 

أيىن علله عيض اوصحاعة وم حه خلاث اوااعي ن، وشه وا  ،وكان حمماد اوسرية يف األمة ،او د 
 .2  خصال اخلريوه ابو د  واويل  واوي ل واحلل  وسائ

كما أنه م  أعي  احملال على م  كانت ه ه   - ثض  هللا عنه -وق  يبت ه ا يف حق مياودة 
سريله، أن حيم  اوناس على وي  عل  ثض  هللا عنه على املناع ، وها م  ها يف اوفض ، 
وم  عل  سرية مياودة ثض  هللا عنه يف امللك، وما اشاه  عه م  احلل  واوصفح وحس  
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اسة ول علة، ظه  وه أن ذوك م  أكرب اوك ب علله، فق  علغ مياودة ثض  هللا عنه، يف اوسل
 .1احلل  مض ب األمثال، وق وة األجلال

حلح مسل ، فللس ما د ل على وأما ما اسا ل عه عيض اوناس على للك اوف دة م  ص
ان سي ا  في  عام  ع  سي  ع  أيب وقاص، ع  أعله قال: أم  مياودة ع  أيب سفل ،يعمه 

فل   )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال: ما منيك أن لسب أاب ل اب؟ فقال: أما ما ذك ت يلاث  قاهل  وه ثسال هللا 
 .2أسبه، ألن لكان يل واح ة منه  أحب إيل م  مُح  اونلي 

اوناوي: قال مياودة ه ا ولس فله لص دح أبنه أم  سي ا  عسبه، وإمنا سأوه ع  اإلمام قال و 
، فأنت كأنه دقال: ه  امانيت لاثعا  وإحلال  وه ع  اوسبّ ،  اوسبب املانع وه م  اوسبّ 

وق  كان يف طائفة دسبان فل  دسب ميه ، وعجز  ،مصلب حمس ، ووي  سي  ثض  هللا عنه
قاواا: وحيام  أتودل  آخ  أن ميناه: ما  ،ع  اإلنكاث، أن دنك  علله  فسأوه ه ا اوسؤال

 .3حس  ثأدنا واجاهادان وأنه أخطأ منيك أن ختطئه يف ثأده واجاهاده ولظه  ولناس

وقال أعا اويباس اوق طيب صاحب املفه  ميلق ا على وصف ض اث اوصُّ ائ  ويل  ثض  هللا 
عنه وينائه علله حبضاث مياودة وعكاء مياودة م  ذوك ولص دقه وض اث، فلما قال: وه ا 

حقه، ومكاناه  احل دث د ل على مي فة مياودة عفض  عل  ثض  هللا عنه ومنزواه، وعظل 
وعن  ذوك دبي  ع  مياودة أن دص ح علينه وسّبه، ملا كان مياودة ماصاف عه م  اويق  
واو د ، واحلل  وك م األخلق وما د وى عنه م  ذوك فأكث ه ك ب ال دصح وأصح ما فله 

وإمنا  قاوه وسي  ع  أيب وقاص: ما رمنيك أن لسب أاب ل اب؟ وه ا ولس ابواص دح ابوسبّ 
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ل ع  عسبب اماناعه ولساخ ج م  عن ه وم  ذوك، وأما م  نقلضه، كما ظه  م  ها سؤا
 .1جااعه، وملا مسع ذوك مياودة، سك  وأذع ، وع ف احلق ملساحقه

: واو ي دظه  يل يف ه ا وهللا أعل : أن (اوصحب واآلل)قال او كااث او حلل  يف كااعه 
د م  ذوك اساظهاث عيض فضائ  عل  مياودة إمنا قال ذوك على سبل  امل اعبة وسي ، وأثا

ب مطاثحة او جال، واساخ اج ما ثض  هللا عنه كان ثجل  ذكل ا، حيثض  هللا عنه، فإن مياودة 
سؤاوه هب ا األسلاب  فأوقى - عنهثض  هللا  - د أن دي ف ما عن  سي  يف عل ّ اعن ه ، فأث 

؟ فقال: اع  عباس: وال ة عل ّ وه ا مث  قاوه ثض  هللا عنه الع  عباس: أنت على ملّ  ،املثري
 .)ملسو هيلع هللا ىلص(ة عثمان، أان على ملة ثسال هللا على ملّ 

واوظاه  أن قال مياودة الع  عباس جاء على سبل  امل اعبة، فك وك قاوه وسي  ها م  ه ا 
وأما ما اّدعى عيض اوناس م  أم  اوسب فحاشا مياودة ثض  هللا عنه أن دص ث منه  ،اوباب

 ه ا ع ة أماث: . وإن املانع م 2مث  ذوك

أن مياودة ثض  هللا عنه ما كان دسب عللا  ثض  هللا عنه كما لق م حىت أيم  غريه  (1
ت على ه، ع  كان ميظما  وه ميرتفا  وه ابوفض  واوسبق إىل اإلسلم، كما دوّ عسبّ 

ذوك، أقااوه اوثاعاة عنه، فق  قال اع  كثري: وق  وثد م  غري وجه: أن أاب مسل  
ميه دخلاا على مياودة فقاواا وه: ه  لنايع علل ا أم أنت مثله؟ فقال:  اخلاالين ومجاعة

فه  دساغ يف عق  ودد  أن  .3وهللا أين ألعل  أنه خري مين وأفض  وأحق ابألم  مين
وها دياق  فله م  اوفض  واوفقه  ،همياودة عللا ، ع  وحيم  اوناس على سبّ  دسبّ 

 .4واويل  وديرتف أبنه أفض  منه وخري؟
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ال دي ف عنق  صحلح ع  مياودة ثض  هللا عنه لي ض ويل  ثض  هللا عنه عسب  أنه (2
فه  م  امليقال أن دسبه عي  اناهاء ح عه ميه  ،أو شا  أيناء ح عه وه يف حلاله

فه ا م  أعي  ما دكان عن  أه  اويقال، وأعي  منه أن حيم  اوناي على  ؟ووفاله
 شامه.

فلا أثاد مح  اوناس على سب  ،ابويق  واو هاءأن مياودة كان ثجل  ذكلا  مشهاثا   (3
أفكان دطلب ذوك م  مث  سي  ع  أيب وقاص ثض  هللا  -حاشاه ذوك -عل  

 افه  ،عنه، وها م  ها يف اوشجاعة واوفض  واواثع، مع ع م دخاوه يف اوفانة أصل  
 فكلف مبياودة؟ ،ال دفيله أق  اوناس عقل  ول عريا  

انف د ابخللفة عي  لنايل احلس  ع  عل  ثضى هللا  أن مياودة ثض  هللا عنه ق  (4
عنهما، واجاميت علله اوكلمة ودانت وه األمصاث ابمللك، فأي نفع وه يف سب 
عل ؟ ع  إن احلكمة وحس  اوسلاسة لقاض  ع م ذوك، ملا فله م  هت ئة اونفاس، 

 ولسك ن األماث، ومث  ه ا ال خيفى على مياودة.
 عنه عي  اساقلوه ابخللف وأعناء عل  م  األوفة أنه كان ع ن مياودة ثض  هللا (5

 .1واواقاثب، ما ها مشهاث ويف كاب اوسري واوااثدخ

وم  ذوك أن احلس  واحلس ن وف ا على مياودة فأجايمها مبائيت أوف، وقال هلما: ما أجاي 
أفض  مناهبما أح  قبل ،  احلس  ودخ  م ة  .2فقال وه احلس ن ثض  هللا عنه: ومل ليط أح ا  

. 3، وأم  وه عثلية مئة أوف)ملسو هيلع هللا ىلص(على مياودة فقال وه: م حبا  وأهل  ابع  عنت ثسال هللا 
عل ، إذ كلف  وه ا مما دقطع اوك ب مما دّ ع  يف حق مياودة م  محلة اوناس على سبّل 
 حيص  ه ا مع ما علنه وع ن أوالده م  ه ه األوفة واملادة واالحافاء واواك مي؟
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، كما أن اجملامع يف عمامه مقل  أبحكام 1يف ه ه املسأوة، ولاجلى احلقلقة وهب ا دظه  احلق
وو وك كاناا أعي  اوناس ع  اوطي  واولي  واوقال اوفاحش  ،اوش ع ح دصا  على لنفل ها

مب  دسب أوولاء هللا  األماات م  املش ك ن، فكلف وق  هنى ثسال هللا ع  سبّل  .2واوب يء
ا األماات، فإهن  ق  أفضاا إىل ما  عنها م فاعا : اللسبا ض  هللااملصلح ن، وع  عائشة ث 

ع  ها عنفسه ديرتف  ،وولس ميىن ذوك أن مياودة ثض  هللا عنه ولست وه أخطاء .3ق ماا
وه ا حااث اندث ومه  ودقلق على ق ثله يف حتم  اونق  املاجه إوله ومااعياه ألماث  ،ع وك

 او علة واو أي اويام:

 ضي هللا عنه واعرتاضه على معاوية:املسور بن خمرمة ر  -

ا ع  مياودة ع  أيب سفلان، فقضى  ع  ع وة ع  اوزعري: أن املساث ع  خم مة أخربه أنه ق م واف  
حاجاه، ث دعاه، فأخله فقال: اي مساث ما في  طينك على األئمة؟ قال مساث: دعنا م  

ع ات نفسك ابو ي ليلب علّ . ه ا، وأحس  فلا ق منا وه، قال مياودة: ال وهللا ال لكلمّ  
قال مساث: فل  أل ك شلئا  أعلبه علله إال علناه وه. فقال مياودة: ال ع يء م  او نب، فه ، 
لي  مايل م  اإلصلح يف أم  اويامة، فإن احلسنة عيش  أمثاهلا؟ أم لي  او ناب ولرتك 

 . احلسنات، قال املساث: ال وهللا، ما ن ك  إال ما ل ى م  ه ه او ناب

قال مياودة: فإان نيرتف هلل عك  ذنب أذنبناه، فه  وك اي مساث ذناب يف خاصاك ختشى 
أن هتلكك إن مل دغف ها هللا؟ قال مساث: ني . قال مياودة: فما جييلك أحق أن ل جا املغف ة 

ريه مين؟ فاهللا ملا َأيلل م  اإلصلح أكث  مما لل ، ووك  وهللا ال أُخري ع ن أم د ، وع ن هللا وغ
إال اخرتت هللا لياىل على ما سااه، وأان على دد  دقب  هللا فله اويم ، وجيزي فله ابحلسنات 

                                                           

 . 277، ص واآلل ولصحب االناصاث او حلل ، 1 
 .320، ثق  اوسلسلة اوصحلحة ،األوباين 2 
 . 6516اوبخاثي، ثق  صحلح  3 
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وجيزي فله ابو ناب إال أن ديفا عم  دشاء، فأان أحاسب ك  حسنة عملاها أبضيافها، 
وأوايي أماثا  عظاما  ال أحصلها وال حتصلها، م  عم  هللا يف إقامة صلاات املسلم ن والجهاد 

واحلك  مبا أنزل هللا لياىل، واألماث اويت وست حتصلها وإن ع دهتا  -عز وج  -سبل  هللا  يف
وك، فقال املساث: في فت أن مياودة ق  خصمين ح ن ذك  يل ما ذك . قال ع وة: فل  

 .1ُدسمع املساث عي  ذوك د ك  مياودة إال اساغف  وه

م  اوي ل يف احلك  على املسل  أن دنظ   ويف ه ا اخلرب وفاه ل عادة م  مياودة، حلث أابن أن
احلاك  إىل حسناله وصااعه، مع أن دنظ  إىل سلئاله وخطلئاه ث دااين ع ن الجانب ن، فلي  ه ا 
املسل  او ي ع يت أخطاؤه يف ذه  م  لص ى ونق ه لكان وه حسنات كثرية جلللة ق  ال 

 .2لي  أخطاؤه إىل جانبه شلئا  م كاث ا

ووة األمادة لي ضت فله وسرية مياودة ماذا وه وماذا علله، وك  االناقادات ويف كاايب ع  او 
فم  أثاد اوافصل  فلريجع  ،اويت وجهت إوله م  مقا  حج  ع  ع ي واسالحاق يايد ع  أعله

  إىل امل جع امل كاث.

 االنتقادات اليت وجهت ملعاوية بشأن البيعة ليزيد: 

املياص د  مياودة ثض  هللا عنه مسؤوولة اوبلية اوكاملة، وق  مّح  كثري م  املؤثخ ن اوساعق ن و 
وابواايل محلاه مجلع، األخطاء اويت دقع فلها احلكام م  يمان مياودة حىت عص ان احلاض ، 

. 3فمنه  م  اهتمه ابخل وج على نظام اوشاثى يف اإلسلم، فكان أول حمط  ونظام اإلسلم
، او ي ديام  على اوسلاسة أوال  وعلى او د  اثنل ا  مياودة أبنه أق  اونظام ومنه  م  اهتّ 

واوبيض شبه مياودة ابمللاك األق م ن م  اوف س واو وم، واوبيض جي  مياودة هب ه اوبلية ها 

                                                           

 . 3/151سري أعلم اونبلء، او هيب، . وانظ : 2089 –1/209 ، عغ اد اتثدخ اوبغ ادي، اخلطلب 1 
 . 1/216او ووة األمادة، عل  اوصليب،  2 
 . 58مصطفى اوشكية، إسلم عل م اهب، ص 3 
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 واوبيض .1ثائ  امل ثسة )املكلافلللة( يف اوسلاسة اوقائمة على لسادغ اواسللة م  أج  اوغادة
 خاثج ا مياودة اعارب واوبيض ، اوساعقة كبائ ه  إىل أضافها كبرية  ابثلكاثب مياودة على حك 
 . 2اوبلية هب ه املسلم ن إمجاع على

 :ماهية الشورى وكيفية تطبيقها 

وملي فة صحة ه ه االهتامات م  ع مها جي ث عنا أن ني ف ماهلة اوشاثى وكلفلة لطبلقها، 
كما أن اخالاث   ،فاوشاثى دعامة م  دعائ  احلك  يف اإلسلم، وقاع ة صلبة م  قااع ه

 . 3 أم  األمة املسلمة ال ليطه صفة مق سة، أو سلطة مطلقةاحلاك  يف اإلسلم ولايّل 

وأما ط دقة اوشاثى فل   ،ودنف  فله ما دنف  يف شيبه ،ول ع  ك  عم  دقام عهؤ ع  إنه مس
  .4حي د هلا نظاما  خاصا ، فاطبلقها إذن مرتوك ولظ وف واملقاضلات الجاثدة

دساشري املسلم ن فلما مل دنزل فله وح ، وأيخ   صلى هللا علله وسل ال هللا فق  كان ثس
 ثضاان هللا علله  ع أده  فلما ه  أع ف عه م  شؤون دنلاه ، وك وك ساث اخللفاء او اش ون

  وإولك اساي اض ماجز وكلفلة انيقاد إمامة اخللفاء او اش د : ،يف اساشاثة املسلم ن

 كر رضي هللا عنه:طريقة انعقاد بيعة أيب ب  

ث ثشحاه ولناس يف  ،خاصة ةواويق  يف سقلفة عين ساع ة علية اوص دق علي قام أه  احل ّ 
 . 5اولام اوثاين وابدياه األمة يف املسج  اوبلية اويامة

                                                           

 . 1/532او ووة األمادة، عل  اوصليب،  1 
 . 219، ص يعماء اإلسلم ،حس  اع اهل  حس  2 
/ ه1430 ،2ط طلبة، داث اوسياددة، ، او ايض مياودة، ع  دزد  عه  يف املياثضة اقفما  اوشلباين، ثيّان اهلادي عب  حمم  3 

 . 8ص ،ه1397 ،1ط اونهضة، داث مص ، اإلسلملة، اونظ دة اوصيل ي، حايم. وانظ : 142، صم2009
 . 143، ص مياودة ع  دزد  عه  يف املياثضة مااقف اوشلباين، ثيان.  اهلادي عب  حمم  4 
 . 67 –66، ص م1997 اإلسلملة، املناث مكابة اوكادت، واو رمق اطلة، اوشاثى ع ن او اش ون واخللفاء اخللفة هساوي،اوبن سامل 5 
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 جمماعة م  املبادئ:  ساع ة عين سقلفة يف وق  أف ي ما داث

ية ه  أص  م  أصال االخالاث وش علة أن قلادة األمة ال دقام إال ابالخالاث، وأن اوبل -
اوقلادة، وأن اخللفة ال دااالها إال األصلب ددنا  واألكفأ إداثة، فاخالاث اخلللفة دكان وفق 
مقامات إسلملة، وشخصلة، وأخلقلة، وأن اخللفة ال ل خ  ضم  مب أ اواثاية اونسبلة أو 

ثه، واقع جيب أخ ه يف احلسبان، وجيب اوقبللة، وإن إاثثة )ق دش( يف سقلفة عين ساع ة ابعابا
اعاباث أي ش ء مشاعه ما مل دك  ماياثضا  مع أصال اإلسلم، وأن احلااث او ي داث يف 
سقلفة عين ساع ة قام على قاع ة األم  اونفس  اوسائ  ع ن املسلم ن؛ حلث ال ه ج وال 

ويت حتكمه  حلث م ج، وال لك دب وال مؤام ات وال نقض وللفاق، ووك  لسلل  ولنصاص ا
 .امل جيلة يف احلااث إىل اونصاص اوش علة

أّوُل ما ق ثه اجاماع دام اوسقلفة ها أن "نظام احلك  ودسااث او ووة" دق ث ابوشاثى احل ة،  -
علله اوق آن اوك مي، وو وك كان ه ا املب أ حم  إمجاع، وسن   لطبلقا  ملب أ اوشاثى او ي نص  
آنلة اويت ف ضت اوشاثى، أي أن ه ا اإلمجاع كشف وأك  أول ه ا اإلمجاع ها اونصاص اوق  

ي لق ث أص  ش ع  ونظام احلك  يف اإلسلم وها اوشاثى امللزمة، وه ا أول مب أ دسااث 
، ث إن ه ا اإلمجاع مل دك  إال أتدل ا  ولطبلقا  ونصاص )ملسو هيلع هللا ىلص( ابإلمجاع عي  وفاة ثساونا

 اوكااب واوسّنة اويت أوجبت اوشاثى.

اث ثئلس او ووة أو احلكامة اإلسلملة وحت د  سلطاله لام اوسقلفة أدضا  أن اخالق ث د -
جيب أن دا  ابوشاثى، أي: اوبلية احل ة اويت متنحه لفادضا  ولااىل اواالدة ابوش وط واوقلاد 

وكان ه ا اثين  - او سااث يف اونظ  املياص ة -اويت داضمنها عق  اوبلية االخالاثدة احل ة 
  سااثدة اويت أق ها اإلمجاع، وكان ق اثا  إمجاعل ا كاوق اث اوساعق.املبادئ او
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لطبلق ا ولمب أد  اوساعق ن ق ث اجاماع اوسقلفة اخالاث أيب عك  ولكان اخلللفة األول  -
ث أن اورتشلح مل دصح هنائلا  إال عي  أن متت وه اوبلية اويامة، أي ماافقة ، ول ووة اإلسلملة

 علله وسل ، ث قباوه هلا ابوش وط ولام اواايل مبسج  او سال صلى هللامجهاث املسلم ن يف ا
فإين ق  وولت عللك  ووست  ،أدها اوناس)املشهاث او ي جاء فله:  اويت ذك ها يف خطاعه

خبريك ، فإن أحسنت، فأعلناين، وإن أسأت فقاماين، اوص ق أمانة، واوك ب خلانة، 
قه إن شاء هللا، واوقاي فلك  ضيلف عن ي واوضيلف فلك  قاي عن ي حىت أثجع علله ح

حىت آخ  احلق منه إن شاء هللا، ال د ع الجهاد يف سبل  هللا إال ض هب  هللا ابو ل، وال لشلع 
اوفاحشة يف قام إال عّمه  هللا ابوبلء، أطلياين ما أطيت هللا وثساوه، فإذا عصلت هللا 

وقال عم  أليب عك  دامئ : . ك  هللاقاماا إىل صللك  د مح ،وثساوه فل طاعة يل عللك 
 .(اصي  املنرب، فل  دزل عه حىت صي  املنرب فباديه اوناس عامة

وق  ق ث اوص دق فلها  ،ه ه اخلطبة او ائية م  علان اخلطب اإلسلملة على إجيايها  ُّ ولي
رتلبة قااع  اوي ل واو محة يف اوايام  ع ن احلاك  واحملكام، وثكز على أن طاعة ويل األم  م

على الجهاد يف سبل  هللا ألمهلاه يف إعزاي األمة، وعلى اجاناب  على طاعة هللا وثساوه، ونص  
 اوفاحشة ألمهلة ذوك يف محادة اجملامع م  االهنلاث واوفساد.

 :طريقة انعقاد بيعة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 

نه ق  نزل يب ما ق  ل ون وال امل ض ابوص دق ثض  هللا عنه مجع اوناس إوله فقال: إ ا اشا ّ مل
وق  أطلق هللا إرمانك  م  علييت، وح  عنك  عق يت، وثد عللك  أم ك ،  ،أظنين إال ملاا  ملا يب

وق   ،1فإنك  إن أّم مت يف حلاة مين كان أج ث أن ال ختالفاا عي ي ،فأّم وا عللك  م  أحببا 
 .2 لاث اخلللفة اوقادمقام أيب عك  ثض  هللا عنه عي ة إج اءات واا  عمللة اخا

                                                           

 . 9/258. انظ : اوااثدخ اإلسلم ، 4/238اتثدخ اوطربي،  1 
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  استشارة أيب بكر لكبار الصحابة: -أ

لشاوث اوصحاعة ثض  هللا عنه ، وك ُّ حياول أن د فع األم  ع  نفسه ودطلبه ألخله، إذ د ى 
فله اوصلح، واألهللة و ا ثجياا إوله، فقاواا: ثأدنا اي خللفة ثسال هللا ثأدك، قال: فأمهلاين 

ه ف عا أعا عك  عب  او مح  ع  عاف فقال وه: أخربين ع  عم  حىت أنظ  هلل وو دنه وويباد
فقال  !.ع  اخلطاب، فقال وه: ما لسأوين ع  أم  إال وأنت أعل  عه مين، فقال أعا عك : وإن

عب  او مح : ها وهللا أفض  م  ثأدك فله، ث دعا عثمان ع  عفان فقال: أخربين ع  عم  
: على ذوك اي أاب عب  هللا فقال عثمان: اوله  ع  اخلطاب. فقال: أنت أخربان عه، فقال

علم  عه أن س د له خري م  علنلاه، وأنه ولس فلنا مثله. فقال أعا عك : د محك هللا وهللا وا 
ل كاه ما ع لك، ث دعا أسل  ع  حضري فقال وه مث  ذوك، فقال أسل : اوله  أعلمه اخلرية 

 م  او ي ديل ، وو  دل  ه ا األم  عي ، د ضى ول ضى، ودسخط ولسخط، واو ي دس  خري
أح  أقاى علله منه، وك وك اساشاث سيل  ع  يد  وع دا  م  األنصاث واملهاج د ، وكله  
لق دبا  كاناا ع أي واح  يف عم  إال طلحة ع  عبل  هللا خاف م  ش له، فق  قال أليب عك : 

ظاه؟ فقال أعا عك : ما أنت قائ  وَ عّلك إذا سأوك اساخلفك عم  عللنا وق  ل ى غل
أجلساين، أابهلل ختافاين؟ خاب م  لزو د م  أم ك  عظل  أقال اوله  اساخلفت علله  خري 

 مل  نبهه إىل غلظة عم  وش له فقال: ذوك ألنه د اين ثقلقا ، ووا أفضى األم  وع ن   .1أهلك
 .2إوله ورتك كثريا  مما علله

 لناس:نص العهد الذي كتبه أبو بكر لكي يقرأ على ا -ب

                                                           

 . 101خ اإلسلم ، شاك ، ص. انظ : اوااثد2/79، اوااثدخ يف اوكام  األيري، اع  1 
 . 2/79اع  األيري، اوكام  يف اوااثدخ،  2 
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عس  هللا او مح  او حل ، ه ا ما عه  أعا عك  ع  أيب قحافة يف آخ  عه ه ابو نلا خاثجا  
منها، وعن  أول عه ه ابآلخ ة داخل  فلها، حلث دؤم  اوكاف ، داق  اوفاج ، ودص ق 
اوكاذب، إين اساخلف عللك  عي ي عم  ع  اخلطاب، فاسامياا وه وأطلياا وإين مل آُل هللا 

ددنه ونفس  وإايك  خريا ، فإن ع ل ف وك ظين عه وعلم  عه وعلم  فله، وإن ع ل وثساوه و 
َقَلبر ﴿ اوغلبفلك  الم ىء ما اكاسب اخلري، أثدت وال أعل   َوَسلَ ي َلُ  او  لدَ  ظََلُماا َأي  ُمن  

 .[227الشعراء: ] ﴾َقللُبانَ دَ ن   

  إبالغ الناس بنفسه: -ج

م ثكا  حىت ال حيص  أي وبس، فأش ف أعا عك  على  إنه أثاد إعلغ اوناس علسانه واعلا  
لت اوناس وقال هل : أل ضان مبا اساخلف عللك ، فإين وهللا ما أوات م  جه  او أي وال ووّ 

مسينا  :ذا ق عة، وإين ق  اساخلفت عللك  عم  ع  اخلطاب فامسياا وه وأطلياا. فقاواا
 .1وأطينا

 إىل هللا:  ابلدعاء التوجه -د

لاه عغري أم  نبلك، و عاء إىل هللا دناجله ودبثه كاام  نفسه، وها دقال: اوله  ووّ نه لاجه ابث إ
ومل أثد ع وك إال إصلحه ، وخفت علله  اوفانة، واجاه ت هل  ثأد ، فاو لت علله  خريه  

 .2وأح صه  على ما أثش ه ، وق  حض ين م  أم ك ما حض  فاخلفين فله ، فه  عبادك

 عهد على الناس: ـلتكليف عثمان بقراءة ا -ه

كلف أعا عك  ثض  هللا عنه عثمان ع  عفان أن دااىل ق اءة اويه  على اوناس، وأخ  اوبلية 
ويم  قب  مات أيب عك ، عي  أن خامه، ملزد  م  اواايلق واحل ص على إمضاء األم ، دون 

                                                           

 . 4/248اتثدخ اوطربي،  1 
 . 3/199طبقات اع  سي ،  2 
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أق وا ع وك أي آاثث سلبلة، وقال عثمان ولناس: ألباديان مل  يف ه ا اوكااب؟ فقاواا: ني . ف
 .1مجليا  وثضاا عه

 : عنهما هللا رضي اخلطاب بن عمرـل الصديق وصية -و

اخالى اوص دق ابوفاثوق وأوصاه مبجماعة م  اوااصلات إلخلء ذماه م  أي ش ء، حىت 
وق  جاء يف ،2 رمض  إىل ثعه خاولا  م  أي لبية عي  أن ع ل قصاثى جه ه واجاهاده

  أن هلل عمل  ابونهاث ال دقبله ابولل ، وعمل  ابولل  ال دقبله الق هللا اي عم ، واعل)اواصلة: 
ف دضة، وإمنا يقلت ماايد  م  يقلت ماايدنه دام اوقلامة  ىاث، وأنه ال دقب  انفلة حىت لؤدابونه

إبلباعه  احلق يف داث او نلا ويقله علله ، وحق مللزان داضع فله احلق غ ا  أن دكان يقلل ، 
  م  خفت ماايدنه دام اوقلامة ابلباعه  اوباط  غ ا  أن دكان خفلفا ، وإن وإمنا خّفت ماايد

هللا لياىل ذك  أه  الجنة ف ك ه  أبحس  أعماهل ، وجتاوي ع  سلئه، فإذا ذك هت  قلت: إين 
أخاف أن ال أحلق هب  وأن هللا لياىل ذك  أه  اوناث، ف ك ه  أبساأ أعماهل ، وثد علله  

قلت: إين ألثجا أن ال أكان مع هؤالء ولكان اويب  ثاغبا  ثاهبا ، ال أحسنه، فإذا ذك هت ، 
دامىن على هللا وال دقنط م  ثمحة هللا، فإن أنت حفظت وصليت فل دُك غائب أعغض إولك 

 .3(م  املات وولس ليجزه

واويق  وإثادهت  فه  او د   ونلحظ أن عم  ثض  هللا عنه ويل  اخللفة ابلفاق أصحاب احل ّ 
ضاا أليب عك  اناخاب اخلللفة، وجيلاه انئبا  عنه  يف ذوك، فشاوث ث ع ن اخلللفة، ث فا 

واويق  يف األمة  ع ض ه ا اوايل ن على اوناس فأق وه وأمضاه، ووافقاا علله، وأصحاب احل ّ 
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ه  اونااب اوطبليلان ع  ه ه األمة، وإذن فل  دك  اساخلف عم  ثض  هللا عنه إال على 
 .1اوشاثدة وأع هلاأصح أساولب 

إن اخلطاات اويت ساث عللها أعا عك  اوص دق يف اخالاث خللفاه م  عي ه ال لاجاوي اوشاثى 
أبي حال م  األحاال، وإن كانت االج اءات املابية فلها غري اإلج اءات املابية يف لاولة أيب 

 .2 عك  نفسه

ق، ومل د د اوااثدخ أي خلف وهك ا مّت عق  اخللفة ويم  ثض  هللا عنه ابوشاثى، وااللفا
وقع حال خلفاه عي  ذوك، وال أن أح ا  هنض طاال عه ه ولنايعه األم ، ع  كان هناك 

  .3إمجاع على خلفاه وعلى طاعاه يف أيناء حكمه، فكان الجملع وح ة واح ة

 عنه هللا رضي عثمان بيعة انعقاد طريقة : 

رية وها على ف اش املات، ثغ  ما ديانله م  اساطاع اوفاثوق ثض  هللا عنه يف اولحظات األخ
آالم ج احاله اوباوغة أن دباك  ط دقة ج د ة مل دسبق إولها يف اخالاث اخلللفة الج د ، وكانت 
دولل  ملماس ا، وَميلم ا واضح ا على فقهه يف سلاسة او ووة اإلسلملة، وق  مضى قبله او سال 

  مضى أعا عك  اوص دق واساخلف ومل دساخلف عي ه أح ا  عنص ص دح، ووق )ملسو هيلع هللا ىلص(
اوفاثوق عي  مشاوثة كباث اوصحاعة، وملا طلب م  اوفاثوق أن دساخلف وها على ف اش 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(املات، فك  يف األم  مللا  وق ث أن دسلك مسلكا  آخ  داناسب مع املقام، ف سال هللا 
ان اندثا ، ل ك اوناس وكله  مق  أبفضللة أيب عك  وأسبقلاه علله ، فاحامال اخللف ك

وجه األمة قاال  وفيل  إىل أن أيب عك  أوىل ابألم  م  عي ه،  )ملسو هيلع هللا ىلص(وخصاصا  أن اونيب 
واوص دق ملا ثشح عم  كان ديل  أن عن  اوصحاعة أمجي ن قناعة أبن عم  أقاى وأق ث وأفض  
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م  حيم  املسؤوولة عي ه، فاساخلفه عي  مشاوثة كباث اوصحاعة ومل خياوف ثأده أح  منه  
 .1ص  اإلمجاع على علية عم وح

فايام  على جي  اوشاثى يف ع د حمصاث، فق  حص   ،وأما ط دقة اناخاب اخلللفة الج د 
 ، ساة م  صحاعة ثسال هللا كله  ع ثدان، وكله  لايف ثسال هللا علله وسل  وها علله  ثاضر

 له وع د وكله  دصلحان واايل األم  ووا أهن  دافاولان وح د هل  ط دقة االناخاب وم
األصاات، وأم  جمماعة م  جناد هللا مل اقبة سري االناخاابت يف اجمللس ومنع اوفاضى، حبلث 

 .2ال دسمحان ألح  د خ  أو دسمع يف جملس أه  احل  واويق 

وال دشك أن  ،وهب ا دكان عم  ثض  هللا عنه أثسى نظام ا صاحل ا ولشاثى مل دسبقه إوله أح 
وأعا  )ملسو هيلع هللا ىلص(ن واوسنة اوقاولة واوفيللة، وق  عم  هبا ثسال هللا أص  اوشاثى مق ث يف اوق آ

عك ، ومل دك  عم  مبا عا  ابونسبة وألص ، ووك  او ي عمله عم  ها ليل ن اوط دقة اويت 
-اوص دقوال  )ملسو هيلع هللا ىلص(خيااث هبا اخلللفة وحص  ع دا  ميلنا  جيلها فله ، وه ا مل دفيله او سال 

عم  وني  ما في ، فق  كانت أفض  اوط ق املناسبة أول م  في  ذوك  ع  -عنه هللا  ثض 
 .3 حلال اوصحاعة يف ذوك اواقت

وأانط هب  وح ه  اخالاث ، وه  أه  اوشاثى ،وهب ا جي  أمري املؤمن ن هلئة سلاسلة عللا
اخلللفة م  علنه ، وم  امله  أن نشري إىل أن أح ا  م  أه  اوشاثى مل دياثض ه ا اوق اث 

ا م  اوصحاعة اآلخ د  مل دث  أي اعرتاض علله، ذوك ما ل ل او ي اخت ه عم ، ك ما أن أح  
علله اونصاص اويت ع ن أد دنا، فح  ال نيل : إن اقرتاحا  آخ  ص ث ع  أح  م  اوناس يف 

 ،ذوك، أو أن مياثضة اثثت حال أم  عم  خلل اوس اعات األخرية م  حلاله، أو عي  وفاله
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 اعري، وثأوا فله مصلحة لجماعة املسلم ن، ويف وسينا أن نقال: وإمنا ثض  اوناس كافة ه ا اوا
إن  عم  ق  أح ث هلئة سلاسلة عللا مهم اها اناخاب ثئلس او ووة أو اخلللفة، وه ا اوانظل  
او سااثي الج د ، او ي أع عاه عبق دة عم  ال داياثض مع املبادئ األساسلة اويت أق ها 

ألن اويربة م  حلث اونالجة اويامة اويت جت ي يف  ؛وشاثىسلم والسلما فلما دايلق اباإل
املسج  الجامع. وعلى ه ا ال دااّجه اوسؤال او ي ق  د د على عيض األذهان، وها: م  
أعطى عم  ه ا احلق؟ ما ها مسان  عم  يف اوا عري؟ ودكف  أن نيل  أن مجاعة م  املسلم ن 

 -لله حىت ناأك  : أن  االمجاع اعرتاض ع ق  أق ت ه ا اوا عري، وثضلت عه ومل ُدسمع صات
 .1على صحاه ونفاذه انيق  -اواش دعأح  مصادث 

وال ننسى: أن عم  خللفة ثاش ، كما دنبغ  أن نؤكّل  أن أه  اوشاثى أعلى هلئة سلاسلة ق  
مبزااي نظام احلك  يف اإلسلم يف اويه  او اش ي، كما: أن  اهللئة اويت مسّاها عم ، متا يت  اأقّ ه

مل داماع هبا غريها م  مجاعة املسلم ن، وه ه املزااي منحت هلا م  هللا وعلغها او سال، فل 
 .2واألمانة م ن مبلغ هؤالء اويش ة م  اواقاىرمك  عن  املؤمن ن أن دبلغ أح  م  املسل

ا، وم  األماث املهمة ح ص اوفاثوق على إعياد اإلماثة ع  أقاثعه، مع أن فله  م  ها أه  هل
 .3 فها دبي  ق دبه سيل  ع  يد  ع  قائمة امل شح ن ولخلفة

وق  أوصى أبن حيض  عب  هللا ع  عم  مع أه  اوشاثى وأن ولس وه م  األم  ش ء، ووك  
قال هل : فإن ثض  يلية ثجال منه ، ويلية ثجال منه ، فحكّلماا عب  هللا ع  عم ، فأي 

فإن مل د ضاا حيك  عب  هللا ع  عم ، فلكان مع  اوف دق ن حك  وه، فللخااثوا ثج  منه ،
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او د  فله  عب  او مح  ع  عاف، فاصف عب  او مح  ع  عاف أبنه مس د ثشل ، وه م  هللا 
 .1حافظ فامسياا وه

وق  أش ف على اويمللة االناخاعلة عب  او مح  ع  عاف وشاوث اوناس يف أم  عل  وعثمان 
لقاه يف امل دنة م  كباث اوصحاعة، وأش افه ، وم  أم اء ثض  هللا عنهما وكان دشاوث ك  م  د

األجناد وم  أييت ولم دنة ومشلت مشاوثاله اونساء يف خ وثه  ، وق  أع د  ثأدهّ ، كما مشلت 
اوص بلان، واويبل  يف امل دنة وكانت نالجة مشاوثات عب  او مح  ع  عاف: أن ميظ  املسلم ن  

منه  م  كان دشري عيل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنهما.. كاناا دشريون عيثمان ع  عفان، و 
ث عي  ذوك أعل  عب  او مح  عي  صلة اوصبح م  اولام األخري م  شه  ذي احلجة سنة 

ه اونالجة اويت وص  إولها، فبي  أن لشه  عب  او مح  ث قال: أما عي : اي عل  إين ق  23
 جتي  على نفسك سبلل ث ابدع عثمان نظ ت يف أم  اوناس فل  أثه  دي وان عيثمان، فل

 ،على سنة هللا وثساوه واخلللفا ن م  عي ه. فباديه اوناس: املهاج ون، واألنصاث، أم اء األجناد
 .2واملسلمان

: أن عل  ع  أيب طاوب أّول م  ابدع عب  او مح  ع  "اوامهل  واوبلان"دة صاحب اوجاء يف ثو 
ب  او مح  ع  عاف م  أفض  أعماوه حلث قال: وم  وق  اعارب او هيب ما قام عه ع ،3عاف

أفض  أعمال عب  او مح  عزوه نفسه م  األم  وقت اوشاثى، واخالاثه وألمة م  أشاث عه 
أه  احل ّل واويق ، فنهض يف ذوك أمت  هناض على مجع األم ة على عثمان، ووا كان حماعل ا 

 .4ماعة إوله سي  ع  أيب وقاصفلها، ألخ ها ونفسه، أو واالها اع  عّمه وأق ب الج
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وهب ا حتققت صاثة أخ ى م  صاث اوشاثى يف أح  اخللفاء او اش د : وه  االساخلف 
 .1 ع  ط دق جملس اوشاثى، وليلناا أح ه  عي  أخ  املشاثة اوياّمة، ث اوبلية اوياّمة

 عنه هللا رضي طالب أيب بن علي بيعة انعقاد طريقة::  

وذوك عي  أن اساشه  اخلللفة او اش   ،عنه ابخللفة عط دقة االخالاث متت علية عل  ثض  هللا
عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه، على أد ي اخلاثج ن املاثق ن اوش اذ او د  جاؤوا م  اآلفاق، 
وم  أمصاث خمالفة وقبائ  مابادنة ال ساعقة هل ، وال أي  يف خري م  او د ، فبي  أن قالاه 

وثا  وع واان ، دام الجمية وثماين عش ة وللة مضت م  ذي احلجة سنة ثض  هللا عنه ظلما  وي 
 .2مخس ويلي ن

مببادية عل  ثض  هللا صلى هللا علله وسل  قام ك  م  عق  ابمل دنة م  أصحاب ثسال هللا 
عنه ابخللفة وذوك ألنه مل دك  أح  أفض  منه على اإلطلق يف ذوك اواقت، فل  د ع 

ثض  هللا عنه ح دصا  عللها، وذوك أنه    عثمان. ومل دك  أعا اوسبط نعي اإلمامة ونفسه أح 
مل دقبلها، إال عي  إحلاح ش د  مم  عق  م  اوصحاعة ابمل دنة وخافا  م  ايدايد اوفنت 

 ،واناشاثها ومع ذوك مل دسل  م  نق  عيض الجهال أي  للك اوفنت، كماقية الجم  وصف ن
او د  اساخفه  فأطاعاه  ،ن على اإلسلم كاع  سبأ وألباعهاويت أوق  انثها وأنشبها احلاق و 

وق  ثوي اوكلفلة اويت مت هبا اخالاث عل  ثض  هللا  ،3وفسقه  ووزدغ قلاهب  ع  احلق واهل ى
 .4 عنه ولخلفة عيض أه  اويل 
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وق  ثوى أعا عك  اخللل إبسناده إىل حمم  احلنفلة قال: كنت مع عل  ثمحه هللا وعثمان 
ال: فأاته ثج  فقال: إن أمري املؤمن ن مقاال اوساعة، قال: فقال عل  ثمحه هللا: حمص ، ق

قال: حمم : فأخ ت عاسطه ختافا  علله، فقال: خ  ال أم وك قال: فألى عل  او اث وق  قا  
او ج  ثمحه هللا فألى داثه ف خلها وأغلق ابعه، فأاته اوناس فض عاا علله اوباب ف خلاا علله 

ا ، وال ع  ولناس م  خللفة، وال نيل  أح ا  أحق هبا منك فقال هل  ه ا ق  قُ فقاواا: إن 
عل : ال ل د وين، فإين وك  ويد  خري مين وك  أمري، فقاواا: ال وهللا ال نيل  أح ا  أحق هبا 

 .1منك، قال: فإن أعلا  عل  فإن علييت ال لكان س  ا، وك  أخ ج إىل املسج  فباديه اوناس

  بيعة احلسن بن علي رضي هللا عنهما:طريقة انعقاد  

ه ، عي  اساشهاد أمري 40سنة    ثض  هللا عنهما يف شه  ثمضانانت علية احلس  ع  علكو 
املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه، وق  اخااث اوناس احلس  عي  واو ه، ومل دي ن أمري املؤمن ن أح ا  

علله أثعع لكبريات، ودف  ى علله احلس  ع  عل ، وكرب صلّ  م  عي ه، وعي  مقا  عل ّ 
ك ابوكافة، وكان أول م  ابديه قلس ع  سي  ع  عبادة اخلزثج ، قال وه: أعسط د ك أابدي  

على كااب هللا عز وج  وسنه نبله، وقاال احملل ن، فقال وه احلس  ثض  هللا عنه: على كااب 
 اس. وابديه اون ،هللا وسنة نبله فإن ذوك أييت م  وثاء ك  ش ط: فباديه وسكت

وق  اشرتط احلس  ع  عل  على أه  اوي اق عن ما أثادوا علياه فقال هل : إنك  ساميان 
مطليان، لساملان م  ساملت، وحتاثعان م  حاثعت. ويف ثوادة قال هل : وهللا ال أابديك  إال 
على ما أقال وك  قاواا: ما ها؟ قال لساملان م  ساملت وحتاثعان م  حاثعت، ويف ثوادة اع  

: إن احلس  ع  عل  ع  أيب طاوب ابدع أه  اوي اق عي  عل  على عليا ن، ابديه  على سي 
  .2اإلم ة، وابديه  على أن د خلاا فلما دخ  فله ود ضاا مبا ثض  عه
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 :طريقة انعقاد بيعة معاوية رضي هللا عنه 

ع أسباهبا، وهتلأت وه مجل ،متت علية مياودة عانايل احلس  ع  عل  ثض  هللا عنهما يف اخللفة
  ه ا اويام عيام الجماعة، وق  ابدع ومسُّ  ،فبادع أمريا  ولمؤمن ن عام واح  وأثعي ن ولهج ة

مياودة ثض  هللا عنه ك  اوصحاعة األحلاء وأمجيت األمة علله وعّ وا خلفاه ش علة وثضاا 
 .1إماماه، وثأوا أنه خري م  دل  أم  املسلم ن

 عهد معاوية:املآخذ على فكرة والية العهد يف  

صحلح أن اونظام اإلسلم  ولحك  مل دنّص على ط دقة ميلنة الخالاث ويل األم ، ووكنه 
وضع األساس اويت ال جتاي احلل ة عنه، إال يف حاالت اوض وثة واالضط اث، وها اوشاثى 
وولس ولشاثى أسلاب خاص، وط دقة واح ة، ال لاحقق إال هبا، ووك  لاحقق أبساولب 

مينا يف اخالاث األمة ولخلفاء او اش د ، ووك  مياودة خاوف هنج اخللفاء شىت كما مّ  
او اش د  وأسن  أم  اخللفة إىل اعنه وكان عاسيه أن جيي  اويه  عي ه وغري وو ه عي  
مشاوثات واسية ومماثسة شاثدة حقلقة ألح  م  كباث اوصحاعة املاجادد  يف للك اوفرتة، 

ه  األم ، فق  كان احلس ن ع  عل ، وعب  هللا ع  اوزعري، وكان فله  كفاءات وا أسن  إول
وعب  او مح  ع  أيب عك ، وعب  هللا ع  عم  وغريه  ماجادد  يف ه ا اواقت ووك  مياودة 
ع ل ع  هؤالء وقص  واو ه ولكان خللفة عي ه، وع وك حص  اواغري احلقلق  يف نظام 

ووك  اواغلري يف أن دكان ويل  ،دة اويه اغلري يف إجياد نظام والاحلك  اإلسلم ، فللس او
اويه  وو  اخلللفة أو أح  أقاثعه، حىت أصبحت احلكامة ملكلة عي  أن كانت خلفة 

 .2ثاش ة

 مل دك  مافقا  ألسباب منها: ولخلفةكما أن ل شلح دزد  
                                                           

 . 1/544،  األمادة او ووة اوصليب، عل  1 
 . 1/180، م1995/ه1416 1ط اوقل ، داث دمشق، واملغ ب، املش ق ع ن األماد ن اواكل ، سل  حمم  2 
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إن اجملامع اإلسلم  دامئ  كان فله م  أحق وأوىل ابخللفة م  دزد  يف ساعقاه وعلمه  -
  .1وعمله ومكانه وصحباه، مث  عب  هللا ع  عم  واع  عباس وغريه ، فأد  اوث ى م  اوث اي

  .2ومنها مب أ لاثدث احلك  م  األب العنه -

وعلى ك  لق د  فه ا ال دق ح فلما علله أه  اوسنة، فإهن  ال دنزهان مياودة وال م  ها 
الجاهاد، ع  دقاوان إن ول ناب أفض  منه م  او ناب، فضل  ع  لنزدهه  ع  اخلطأ يف ا

 ،وغري ذوك لة، واملصائب املكف ةاحاوااعة واالساغفاث واحلسنات امل أسباب ل فع عقاعاها م 
ومياودة ثض  هللا عنه م  خلاث امللاك او د  غلب ع هل   ،3وه ا أم  دي  اوصحاعة وغريه 

أو اخللفاء  -ياودة وإذا كان م ،4على ظلمه  وما ها عربيء م  اهلنات وهللا ديفا عنه
ق  حّال اخللفة م  اوشاثى إىل امللك، فإن حفل ه مياودة ع  دزد  ع  مياودة ع   - األماد ن

، أيب سفلان، اثوث خلفاء األماد ن ق  أعاد اخللفة م  امللك اويضاض إىل اوشاثى اوكاملة
لز على اوشق وإنه ملا دسااجبه اإلنصاف أن لصاغ اوقضلة على ه ا اونحا ع ال  م  اورتك

ومل لساطع األمة اويت أعطلت حقها يف اخالاث خللفاها  ،األول اخلاص عااثدث اخللفة فقط
 أن لياد إىل شك  م  أشكال االخالاث اوساعق يف عص  او اش د . 

وع ي عاضاح دوث اويصبلة اإلقللملة واوقبللة وحس  يف اونهادة اوص اع او ائ  حال منصب 
ألماي واساطاعت اوشام أن حتقق احلس  اوااثخي  عيمق االواحام ع ن اخللفة ملصلحة اوبلت ا

 .5عنائها اوقبل  واواجاد األماي هبا
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ومع ما وقع م  احن اف يف لغلري اونماذج األعلى ونظام احلك  اإلسلم ، او ي لامث  فله 
 لم اإلس اوطاعع أن إال ،1 وها اخللفة واساب ال امللك اويضاض عه ،ثوح اإلسلم كاملة

 واوزكاة أوقاهتا، يف لؤدى فاوصلة احلكام، ولص فات او ووة، مظه  على اوغاوبة اوصفة ها
 دقف مل هاادة دون احل ود وإقامة أدائها، يف دُياثض ال ف دضة واوصام أثابهبا، م  حتّص 
 دون ش ء

 مطبقة سلماإل لياول  كانت  وابلجملة ثجاهلا، ع ن ماضلة ف دضة هللا سبل  يف والجهاد لنفل ها،
  .2حب افريها

 إسهاب الشيخ أحد اخلليلي يف نقد الدولة األموية: .3

االساب اد )وق  لاسع اويلّمة أمح  اخلللل  مفيت عام عمان يف نق  او ووة األمادة يف كااعه 
شلاخ اوبلت  واسام  يف نق ه اولذع عي  وفاة دزد ، فقال: "مل دااانَ  (مظاه ه ومااجهاه

قضاض على احلك  عي  أن ظه  هل  منافس قاي يف شخص عب  هللا ع  اوزعري األماي يف االن
وعي  سلسلة م  احل وب  ،فايب م وان ع  احلك  على احلك  ،او ي كاد أن دقاض ع شه 

وط  احلك  العنه عب  امللك او ي دي   ،اوش سة وسفك او ماء ول مري مبادئ اإلسلم
  .3املؤسس احلقلق  ول ووة األمادة"

ع  مبادئ  اف: "وق  مضى يف سلاسة اوينف واوقاة وقمع املياثض ن عش اسة لنبأضاو 
األخلق وش ح منهجه الج د  م  خلل خطبة عنلفة لفاق خطبة يايد ع  أعله واحلجاج 
وش ح أعياد سلاساه، عقاوه: أنه ولس ابخلللفة اوضيلف، وال ابخلللفة امل اه ، وال ابخلللفة 

 ح األمة ابوسلف وإذا أم ه أح ا  عاقاى هللا فسلض ب عنقه.املأفان، وأنه سل اوي ج ا 
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وليللق ا هل ا املنهج اوي ائ  ُع ن احلجاج ع  داسف اوثقف ، واولا  على علد احلجاي ث اوي اق، 
فأاثث او عب واو ع  يف اونفاس، فاح  وه أثكان او ووة وشات مش  دشم  اوثائ د  علله م  

جم  اوافكري ابوام د على سلطاه، وقمع اخلاثج ن على حكمه وم  دفك   ،اإلابضلة واخلااثج
ابحل د  واوناث، وسفك دماء املسلم ن األع ايء األلقلاء دون أن لط ق وه ع ن أو داح ك يف 
ابطنه ذثة م  أتنلب اوضمري، حىت يع  املسلمان، أن احلجاج علء ف ضه هللا على أه  

 .1اوي اق

عشهادة مجلع     اويزدز، ثحيانة او ووة اإلسلملة واو ي عُ وعن ما لاىل اخللفة عم  ع  عب  
املؤثخ ن، خامس اخللفاء او اش د ، نش  اوي ل، وثفع اوظل  ع  املاايل، وأسقط الجزدة عنه  

اإلمام عل  ع  أيب طاوب م   وأوقف سب   ،عي  أن دخلاا اإلسلم، وأنصف أه  اوبلت
ي د  م  املظامل اويت حلقت هب  يف عه  أسلفه على املناع ، وضم  ج اح املسلم ن ج اء او

وأعاد اخللفة سريهتا اويط ة األوىل وعلى اويمام فق  حاول أن رمأل األثض ع ال  وناثا  عي  أن 
 .2ملئت ظلم ا وجاث ا

مع أن اتثخيه مملاء شجاعة واسابساال  يف  ،ويف عه  دزد  ع  عب  امللك دقا  دزد  ع  املهلب
ولس  ،ومطاثدله املسام ة ولخااثج، وف قه  اونشطة ال سلما األياثقة ،و ووةقاال أش  أع اء ا

ه ا فحسب، ع  دقا  آل املهلب لقالل  ساث مض ب األمثال على ع م اوافاء املي وفة، 
 ،و وك قال املؤثخان، ضحى عنا ح ب ابو د  دام ك علء، دام احلس  ع  عل  وأصحاعه

 .3بدام قا  دزد  ع  املهل ودام اويق 
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وثمبا صاثت عباثة اع  طباطبا مسات او ووا ن أحس  لصاد  وأعلغه، فلقال: أما خلفة 
أو ه  ابونباات واألماث  ،فإهنا كانت أشبه ابو لب او دنلة م  او لب او نلادة ،األثعية األوىل

ه لكان أح ه  دلبس اوثاب م  اوك ابس اوغللظ ويف ثجل  ،األخ ودة أشبه م  مجلع األشلاء
وإذا كل  أدىن  ،م  ولف، ومحائ  سلفه م  ولف، ورمش  يف األسااق كبيض او علة نيلن

، أما )ملسو هيلع هللا ىلص(او علة أمسيه أغلظ يف كلمه، وكاناا دي ون ه ا م  او د  او ي عيث عه اونيب 
ووك  طاعاه  مل لك    ،ضت مملكاهاخلفة عين أملة، فكانت ق  عظمت ولضخ  أم ها وع ُ 

 .1كطاعة هؤالء

وع ض اوثاثات اويت  ،ولسادغه  اوفساد ،ان ة فااوى املاثق ن ع  جاث اوظامل نوحت ث ع  مس
ودساي ض ع دا   ، أن األمة مل لساك  هل ا اهلاان واوطغلانوع ن   ،هبت يف وجه ظل  األماد ن

اثة يد  ع  عل  يف يو  ،ه( ثض  هللا عنه60م  اوثاثات اويت واجهت ومنها ياثة احلس ن )
ثة ا يويف  ،ه( يف اوكافة مؤسس امل هب اوزد ي122عب  امللك ) عه  يف عه  هشام ع 

وياثة عب  او مح  ع  األشيث ملااجهة ظل  احلجاج وعسفه ، عب  هللا ع  اوزعري يف مكة
عام  اوشييب، وأعا األداب اع  اوق دة  :وانض  إوله مجه ة م  اويلماء اواثع ن منه  ،وطغلانه

وقصة مقاله ما اووة يف مصادث اوااثدخ  ه(،95بري )وك وك سيل  ع  ج ،اويت قاله احلجاج
اإلسلم  وأدعلاله قاطبة، ولاقف اخلللل  طادل  أمام ياثة عب  هللا ع  حيىي اوكن ي، طاوب 

ه(، وخيصها مبزد  م  اوش ح واإلدضاح ألسباب أمهها 130احلق وقائ ه أيب محزة اوشاثي )
 .2أهنا لنام  إىل م ثسة اإلابضلة

وإمنا ثكز على اوسلبلات واساثىن  ،لمة اخلللل  إىل أي إجياعلات او ووة األمادةومل دش  اوي
دقال  (،نب  اوايصب امل هيب)ويف كااعه  ،عه  عم  ع  عب  اويزدز او ي أشاد عه إشادة كبرية
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اخلللل : وق  دقال قائ  إّنين حتاملت على او ووة األمادة ونسبت إولها ما ه  ع دئة منه، 
بت ول د  دظنان ذوك أنه ولس يف نفس  وال يف نفس أح  م  او د  دقاوان مبا وأثد  أن أي

أقال حق  على األماد ن م  حلث إهن  أمادان، ووك  يف نفس  ك اهلة ولباط  م  حلث إنه 
وإال فإنّنا ن د  هلل سبحانه  ،نه احن فإم  حلث إنه جاث، وولحن اف حلث  ظل ، وولجاث

  جاؤوا يف أعقاب األماد ن الجائ د  اوظامل ن وأقاماا احلق يف ولياىل عاالدة أح  م  او د
األثض مع كانه م  عين أملة، وها اخلللفة اويادل واإلمام اوصادق عم  ع  عب  اويزدز، ثض  
هللا عنه فنح  ن د  هللا لياىل عاالداه، وجنيلها ق عة هلل عز وج ، ه ا اخلللفة او ي حما عناث 

يسف واوغش  اويت ل اكمت يف أاّيم عين أملة، ومح  اوناس على احلّق اوي ل ظلمات احلاث، واو
 ويف عه  اخللفاء او اش د  م  عي ه. )ملسو هيلع هللا ىلص(او ي كان يف عه  ثسال هللا 

وم  شاء االطلع على ذوك  ة،وقاوه على أن األماد ن كاناا ظلموه ا اخلللفة نسا ل عفيله 
حتم  فلها على أسلفه األماد ن، أبهن  جع إىل ما كاب عنه، وما حفظ م  ثسائله اويت فلري 

ودكف  أبنه ثض  هللا عنه أخ   ،)ملسو هيلع هللا ىلص(احن فاا ع  اونهج اوقامي او ي كان علله ثسال هللا 
صلاا مجلع ما يف أد ده  م  أماال واعاربه م  علت مال املسلم ن، ألهن  أخ وه عغري حق ولا 

 .إوله ابوظل  واويسف والجاث

اساقامة وحق وثش  وكان ما أيلانه حق ا وثش  ا، وكان ه ا فلا كان أووئك األمادان على 
اخلللفة اويادل جائ ا  يف فيله ه ا، حاشاه ع  الجاث واوظل  واإلابضلة الفقاا مع ه ا اخلللفة 
اويادل، فق  أثسلاا وف ه  إوله عن ما مسياا عي وه واساقاماه ونصحه وفضله الفقاا ميه يف 

ا، ومع ذوك قال إمام اإلابضلة أكث  األماث، ووكنه  اخالفاا م يه يف أشلاء جزئلة عسلطة ج  
 .1يف ذوك اواقت أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة اواملم : ولت اوقام قبلاا منه

                                                           

 . 18، ص امل هيب اوايصب نب  اخلللل ،  مح  ع  أمح  1 



 

414

ومل دشه   .1ديين ولاه  الّفقاا ميه حىت يف ه ه األشلاء الجزئلة اوبسلطة اويت اخالفاا فلها ميه
ا، ع  أذعن ، وجت  كاب  ،اا وه ابوطاعةأح  منه  سلف ا يف وجهه أع   واعاربوه خللفة عادال 

 ة، كما ها ماجاد يف شي ه  ونظمه ولسجل  مآي ه اوطلب ،اإلابضلة حافلة ابوثناء علله
 واتثخيه .

هّن  أمادان، وإمّنا إاا حق ا  على األماد ن م  حلث وه ا دول  على أن اإلابضلة مل دُكنُّ 
وسااء اعانقه اوبغلض أو احلبلب، وه ا  ،اوبيل  دك هان اوباط  سااء جاء عه اوق دب أو

 . 2او ي ع ف يف كابه 

ول اعلات  االيدهاثع  او ووة األمادة مسلاه "او ووة األمادة عاام   ووق  أوفت كاااب  
، واساغ ق   م جي ادمئاان وسبع وعش  " ثجيت فله إىل مصادث وم اجع وصلت إىل االهنلاث

نصاف واويل  عيل ة ع  أن أحبث ع  احلقلقة مباايد  اإل تيف اواأولف وحاوو وقا ا طادل  
األخطاء فم  أثاد مي فة او ووة األمادة ماذا هلا، وماذا عللها،  لىاواحام ، أو او فاع ع

 فلريجع إوله سلج  مباغاه إبذن هللا لياىل.

ة ويل  ع  وق  ذك  او كااث عم و اونام  أبن املصادث اإلابضلة لق م ونا اآلثاء اوفقهلة او دنل
 ؛حىت مياودة او ي دياثضه اإلابضلة ،أيب طاوب وعثمان ع  عفان ثض  هللا عنهما وساامها

صلى هللا علله  عقاة كان أح  األشخاص او ي ثوى عنه  جاع  ع  يد  أحاددث ولنيب
  وسل .

* * * 
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 لثالثاملبحث ا

 وقواعده وفقهه اإلابضي املذهب أصول

 

 .اإلابضي املذهب أصول :أوالً 

 .اإلابضي الفقه: اثنًيا

 أصول علم يف عليها املتفق املشركة الفقهية القواعد أهم: اثلثًا

 .واإلابضي املالكي الفقه

 .والتجديد االجتهاد: رابًعا

 .السنة أهل واراء اإلابضية عند اإلمامة: خامًسا

 .اإلابضية عند والقيم التزكية: سادًسا

 .العزابة نظام: سابعاً 

 

  



 

416

 ثاملبحث الثال

 أصول املذهب اإلابضي وفقهه وقواعده

نشأت م ثسة اإلابضلة على أصال ومبادئ وفقه وقااع  عملقة، ح دها املؤسسان األوائ  
 ولم ثسة، وط أت عللها لطاثت كثرية مب وث اوزم . 

 أواًل: أصول املذهب اإلابضي:

مجاع واوقلاس ديام  اإلابضلان يف أصال اوالق  على اوق آن اوك مي واوسنة واو أي واإل
ود خ  حتت االسا الل االساصحاب واالساحسان واملصاحل امل سلة، وق   ،واالسا الل

فلقاوان عن ما داح يان ع   ،دطلقان على اإلمجاع واوقلاس واالسا الل كلمة "او أي"
ه  اوكااب واوسنة واو أي، و وك أخطأ عيض م  كاب عنه  فظ  أهن   :مصادث اواش دع
 .1دنك ون اإلمجاع

دقال او كااث حمم  وهبة اوزحلل : كان جاع  ع  يد  م  اويلماء اوااعي ن اويامل ن ابوق آن 
واوسنة لالم  على اع  عباس ثض  هللا عنهما وأصال فقه اإلابضلة كأصال امل اهب 
األخ ى امليام ة على اوق آن واوسنة واإلمجاع واوقلاس أو االسانباط جبملع ط قه وه  داربؤون 

وقال  .2  ابخلااثج وكاناا دي فان أبه  او عاة وأه  االساقامة ومجاعة املسلم نم  لسملاه
 عه، كأنصع اوشلخ اوطاه  ع  عاشاث ع  امل هب اإلابض : اسام  عقاؤه إىل اولام وميماال  

ا  .3خلاده م  ماانة أصاوه وم ونة ف وعه مظه  وإلسلم مسام  
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أصاهل  يف اواش دع ه  اوكااب واوسنة   تُ وقال او كااث أمح  او دساين ع  اإلابضلة: وج
عاربه  أق ب إىل أه  اوسنة م  اوظاه دة على سبل  اوعلى ه ا أان  ،واإلمجاع واوقلاس

ودبقى أن أصاهل  االجاهاددة واواش ديلة ه     ال دقاوان إبمجاع، وال قلاس.املثال، او د
 .1اوكااب واوسنة واإلمجاع واوقلاس

وق   ،أصال اوفقه ومصادث اواش دع   م اثس أه  اوسنة يففاإلابضلة م ثسة م ،إذن
ت قااع ها مع األئمة اوثلية األول عصاثة علنة ومالنة، جاع  ع  يد  وأعا عبل ة وأثس

 واو علع.

 مصادر التشريع يف اإلسالم أربعة أصول: -
 كااب هللا وها اوق آن اوك مي. .1
 له.وه  أقاوه وأفياوه وه ده ولق د ا )ملسو هيلع هللا ىلص(سنة ثسال هللا  .2
 اإلمجاع عناعله: اوقايل واوسكايت. .3
 اوقلاس. .4

 .2شهاثةوه  أصال الفقت عللها امل اهب اإلسلملة امل

 :القرآن الكرمي .1

د ى اإلابضلة أن املص ث األول ولش دية اإلسلملة يف عقائ ها وعباداهتا ومياملهتا 
 ،ه وال م  خلفهاو ي ال أيلله اوباط  م  ع ن د د ،وأخلقها ولنظلمها ها اوكااب اوك مي

 .3وأن م  أنك  منه  حكما  أو ح فا  أو آدة أو ساثة فها مش ك أو م ل 
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دقال اوشلخ اوسامل : إن اويادة قضت عااال  اوق آن مجلة ولفصلل  وق  أمجيت احملم دة 
على أن نقله ك وك لاال  فاوزائ  فله ما ولس منه واوناقص منه ما ها منه كاف  واضمنه 

دقال خبلف  )ملسو هيلع هللا ىلص(ه ا م  اوق آن، واونيّب  فلما جاء عه حلث أخرب أنّ  ()ملسو هيلع هللا ىلصلك دب اونيب 
م  اوزايدة  حمفاظدقال منه على أن اوق آن  )ملسو هيلع هللا ىلص(ذوك، وإن ه ا ولس م  اوق آن واونيب 

َ  َوإلان  وَُه حَلَافلظُانَ ﴿ واونقصان وقاوه لياىل:  .1[9احلجر:]﴾إلان  حَن ُ  نَ ز و َنا او ّلك 

وها م  عن  هللا لياىل وال شك وال دسع جهله،  ،ما اوكااب فألنه ميجزوقال اوسامل : فأ
نقل  مل دبلغ حّ   )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  وال شك فله مل  قامت علله احلجة، ث قال: فكّ  منقال عنه 

ال لثبت وه أحكام اوق آنلة، م  جااي  فل دسّمى ق آان   ،مل ديط حك  ما نق  ابوااال  ،اوااال 
 .2وحنا ذوك عل خلف ع ن املسلم ن يف ذوك ،الجنب وه مسّ  ق اءله يف اوصلة وح مة

فف  وادي ملزاب يف الجزائ  لة ابوق آن اوك مي حفظا  ولفسري ا وعمل  وفقه ا، وق  اها  اإلابض
وهل  فه   ،وهل  يف مل ان اويل  صاالت وجاالت ،دشاث إوله  ابوبنان أجلءظه  علماء 

ومياه  عام ة ابويل   ،وهناك هنضة علملة و ده  ،انوهل  خطباء مفّاه ،عملق وكااب هللا
يماثة ومياه  م ،ول ثدس اوش دية اإلسلملة ،وعنادة فائقة عايلل  اوق آن اوك مي وعلامه

 فات قلمةصنولظه  عن ه  م  ح ن آلخ  م ،ماوكلة وإابضلة"مفااحة وك  طّلب اويل  "
اب ع اهل  ع  عم  لفسري امسه يف ثحوإلمام اوشلخ علاض ع  إكما أن .3يف شىت أنااع اويل 

خامه أقل  حف  هبلج يف م دنة اوق اثة  وملا ،م ة غري دسرية وها لفسري أوقاه دثوس ا ،اوق آن
 .4جبناب الجزائ 
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مة اوشلخ مفيت عمان أمح  اخلللل  اها  ابوافسري وم  نااجه اويلم  "جااه  كما أن اويلّ 
ري اوق آن اوك مي كان دلقلها اوشلخ يف جامع وأص  ه ا اوكااب دثوس يف لفس ،اوافسري"

- م وانلهيف دثوسه اوشفهلة أو يف  -س يف عاصمة عمان وولشلخ اخلللل  اوسلطان قاعا 
 ماح  يف اوافسري م  أه  ملحمه: منهج

ح صه على ثعط اآلايت عبيضها ولاضلح اواناسب علنها، كما دفااح ك  ساثة  -أ
وما داص  هبا م  فنان  ،ص جمم  ماضاعاهتامبق مة ليط  صاثة إمجاولة عنها وللخ

واواش دي  واالجاماع  واخللق   ة واوفقه وجاانب اإلعجاي اوبلايناولغة واويقل 
آخ ها، وق  حت ث ع  اواناسب ع ن ود عط ع ن أوهلا و  ،ي واالئاليف واويلم رب واخل

 .1ي اوق آن وساثه يف ماضاع خاص أف د وهآ
مات لايلق عيل  اوافسري، ومباحث علام اوق آن عامة صّ ث املؤوف الجزء األول مبق  -ب

ث لناوهلا حلثما وثدت ابوافصل  واواحلل  مع ذك  أمثلة عللها، كمباحث أسباب 
اونزول واوناسخ واملنساخ، واملك  وامل ين، واوقصص اوق آين، وأمثال اوق آن 

 واوق اءات املاي دة وغريها.
اشاقاق املف دات وميانلها، وإع اب مة، لبحث لضم  اوافسري مباحث وغادة قلّ  -ج

ام عشااه  م  شي  ملوأساولب اوق آن اوبلغلة مع اإل ،األوفاظ ووجاه اونحاد ن فلها
 .2اوي ب ونث ه 

  على لبل ن ثساوة اوق آن اإلصلحلة جباانبها ظه  جللا  يف اوافسري ل كلز املفسّل  -د
 آن الجلللة ابوااقع املخالفة، م  اجاماع وسلاسة واقاصاد، وثعط ليللمات اوق

املياص ، مع احل ص على االسافادة م  االكاشافات احل دثة وامليطلات اويلملة 
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اويص دة، ولنقلة اوافسري م  شاائب اإلس ائلللات، ونقض شبهات املساش ق ن 
 ه  حال اوق آن.ئوأدعلا

 كثرية أمهها ساة عش  مص ثا  ه  ميام ة األساس يف اوافسري:املؤوف   مصادث -ه
 . ه"310اوبلان الع  ج د  اوطربي "ت  جامع -
 . ه"528اوكشاف لجاث هللا اوزخمش ي " -
 . ه"546احمل ث اواجلز الع  عطلة األن وس  "ت  -
 . ه"606اوافسري اوكبري ولفخ  او ايي "ت  -
 . ه"671الجامع ألحكام اوق آن أليب عب  هللا اوق طيب "ت -
 . ه"774لفسري اوق آن اويظل  الع  كثري او مشق  "ت  -
 . ه"754اوبح  احمللط الع  حلان األن وس  اوغ انط  "ت  -
 . ه"951لفسري أيب اوسياد املسمى "إثشاد اويق  اوسلل " حملم  اويمادي "ت -
 . ه"1250اوصنياين "ت فاح اوق د  حملم  ع  عل  اوشاكاين -
 . ه"1270ثوح املياين حملماد األواس  "ت  -
 . ه"1322الجزائ ي "ت  هلمان اوزاد وقطب األئمة حملم  ع  داسف اطفلش -
 . ه"1332حماس  اواأود  لجمال او د  اوقامس  "ت -
 . ه"1354لفسري املناث ولسل  حمم  ثشل  ثضا "ت -
 . ه"1387يف ظلل اوق آن وسل  قطب "ت  -
 . ه"1393اواح د  واواناد  ولطاه  ع  عاشاث "ت  -

املصادث املاناعة ولنيكس صاثة جللة وفك  املؤوف ونظ له إىل عل  اوافسري م  خلل ه ه 
على منهج عص ي  وه ا اوافسري جاثر  يف مشاثهبا، املاباع ة يف أيماها، املابادنة يف لاجهاهتا.

وأسلاب جيمع ع ن اوفائ ة اويلملة واإلصلح االجاماع  اعام  فله اوشلخ على  ،ثيد 



 

421

ا مصّنفات املاقّ م ن واملاأخ د ، واساي ض خُ  وحتللل  لصاها وأضاف إولها م  علمه نق  
 .1وق  علغ فله او عع األول م  ساثة اونساء إىل يم  كااعة ه ه األسط  ومتحلص ا وحتقلق ا،

إن اهامام امل اثس اإلسلملة ابوق آن اوك مي واعاباثه املص ث األول ولاش دع أم  طبلي  ج ا  
اإلسلملة فها أساس اوش دية  ،مل  ثض  ابهلل ثاب  وابإلسلم ددنا  ومبحم  نبلا  وثساال  

وأصلها، فإنه م  اوض وثي ولباحث ع  مقاص ها اوطاوب أله افها أن دبحث ع  املقاص  
 .2اويت اشام  عللها أصلها، ولضمنها دنباعها أال وها كااب هللا

ودنباع احلكمة، وآدة  ،قال اوشاطيب: إن اوكااب ق  لق ث أنه كللة اوش دية، وعم ة امللة
وال متسك عش ء  ائ ، وأنه ال ط دق إىل هللا سااه وال جناة عغريهاو ساوة، وناث األعصاث واوبص

وإذا كان   ،مةخياوفه، وه ا كله ال حيااج إىل لق د  واسا الل علله ألنه ميلام يف دد  األ
ك وك وزم ض وثة مل  ثام االطلع على كللات اوش دية، وطمع يف إدثاك مقاص ها 

 .3وأن جييله جللسه على مّ  اوللايل واألايم، هاق أبهلها، أن داخ ه مسريه وأنلسواولح

فاوق آن اوك مي أص  األصال، وقاع ة اواش دع، ومنطلقه، فها أص  ل جع إوله األصال كلها 
َونَ ز و َنا َعَلل َك او كلَااَب ﴿ لياىل:قال و  .4م  سنة وإمجاع وقلاس وغريها م  أصال اواش دع

ءر  َلاان  وّلُك ّل َش    .[89النحل: آية ]﴾للب  

 السنة النبوية: .2

قال اوشلخ اويلّمة أمح  اخلللل : اعل  أن اوسنة اونبادة ه  مص ث م  مصادث اواش دع، 
ءر فَ ُ دُّوُه ﴿ لياىل:وه  أتيت يف ل للبها اوثاين عي  اوكااب اويزدز وقاوه هللا  فَإلن لَ َناَيع ُا   يفل َش  
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ُناَن  خل ل إلىَل اَّلل ل َواو  ُسالل إلن ُكنُا   لُ ؤ مل َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  َسُ  أَت ولدل   ابل ولَك َخري ٌ َوَأح   .[59النساء:] ﴾ذَٰ
علله أفض  اوصلة  إال ابو جاع إىل سناه )ملسو هيلع هللا ىلص(ال دكان إىل او سال  وم  امليلام أن او د  

إىل هللا  السالهام احلق واسابانة احلقلقة، واواحكل  فلما اخالف فله، كما أن او د   ؛واوسلم
َوإلَذا قللَ  هَلُ   لَ َياَوا ا إلىَلٰ َما أَنَزَل اَّلل ُ َوإلىَل ﴿ لياىل:دكان إال ابو جاع إىل كااعه وقاوه  ال

 .[61]النساء: ﴾او  ُسالل ثَأَد َت او ُمَنافلقل َن َدُص ُّوَن َعنَك ُصُ ود ا

ااب اويزدز كانت جم د علان ولك  وها نص ص دح يف اساقلل اوسنة اونبادة ابواش دع، إذ وا
اآلدة اويت سبق ذك ها ودقاى ذوك  ا لفل ه أدض اكافى ع عاهت  إىل ما أنزل هللا، وها مال 

طاعة مطلقة، ول للب اوفاي واوسيادة عللها واخلس ان واوبااث على ل كها   )ملسو هيلع هللا ىلص(األم  عطاعاه 
َنةر إلَذا َقَضى اَّلل ُ ﴿ لياىل:كما يف قاوه  َوَثُساوُُه أَم   ا َأن َدُكاَن هَلُُ   َوَما َكاَن ولُمؤ مل ر َواَل ُمؤ مل

 .[36األحزاب:] ﴾اخل لرَيَُة مل   أَم  لهل   َوَم  دَ ي صل اَّلل َ َوَثُساَوُه فَ َق   َض   َضَلال  مُّبللن ا

َواَّلل ُ َغُفاٌث  اَعُك   َودَ غ فل   َوُك   ُذنُ  ُق   إلن ُكنُا   حتُلبُّاَن اَّلل َ فَال بلُياينل حُي بلب ُكُ  اَّلل ُ ﴿ لياىل:قال  -
لٌ    .[32-31آل عمران:] ﴾فَإلن لَ َاو ا ا فَإلن  اَّلل َ اَل حيُلبُّ او َكافل لد َ طللُياا اَّلل َ َواو  ُساَل ُق   أَ  ث حل

َا َعَلل هل َما محُّل َ  اَّلل َ َوَأطللُياا او  ُسالَ ُق   َأطللُياا ﴿قاوه:  - ل ُا    فَإلن لَ َاو ا ا فَإلمن  ن َوإل  َوَعَلل ُك  م ا محُّل
 .[54النور:] ﴾َوَما َعَلى او  ُسالل إلال  او َبَلُغ او ُمبل نُ  ُلطللُياُه هَت َاُ وا

 .[132آل عمران:]﴾وأطلياا هللا واو سال ويلك  لُ محان﴿قاوه:  -
 ﴾ا أَث َسل َناَك َعَلل هل   َحفللظ اَوَم  لَ َاىل ٰ َفمَ  ُساَل فَ َق   َأطَاَع اَّلل َ م   دُطلعل او   ﴿قاوه:  -
 . [80 النساء:]

َنكُ ﴿قاوه:  - ُك  عَ ي ض اال  جَت َيُلاا ُدَعاَء او  ُسالل عَ ل   َاَسل ُلاَن َق   دَ ي َلُ  اَّلل ُ او  لدَ  د َ     َكُ َعاءل عَ ي ضل
َ ثل او  لدَ  خُيَاولُفاَن َع   أَم  لهل َأن لُ  ملنُك   ولَااذ ا لبَ ُه   َعَ اٌب أَولل ٌ فَ ل َلح  َنٌة َأو  ُدصل لبَ ُه   فلا    ﴾صل

 .[63النور:]
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َ ۖ إلن  اَّلل َ َش لدُ  ﴿قاوه:  - َوَما آاَتُكُ  او  ُساُل َفُخُ وُه َوَما هَنَاُك   َعن ُه فَاناَ ُهاا ۚ َوال  ُقاا اَّلل 
 .[7احلشر:]﴾او يلَقابل 

اونبادة ها لش دع ثابين جاء م  عن ه يبت عنص ق آين أن اواش دع اوصادث ع  اوسنة  وق 
َها إلال  ولنَ ي َلَ  َم  دَ ا بلُع او  ُساَل ممل   ﴿لياىل:قال هللا  لياىل، فق  َلَة او يتل ُكنَت َعَلل   َوَما َجَيل َنا او قلب  

 .مع أنه مل دش ع عنص اوق آن، وإمنا ش ع عسنة مصطفادة، [143البقرة:] دَنَقللُب َعَلٰى َعقلبَ ل هل﴾

إىل نفسه وعلله، فل مناص ملسل  م  الباع  - أي لش ديه -وق  أسن  هللا لياىل جي  ذوك 
سناه صلى هللا علله وسل  واالعاماد عللها جبانب اوق آن، فإهنا أساس وله ادة ومص ث 
ولاش دع، ومناثة ولحق، ومل خيالف اإلابضلة ع  غريه  م  املسلم ن يف اعاماد اوسنة 

ي  كااب هللا يف اسالهام احلق ولشخلص احلقلقة، حسبك أهن  خصصاا هبا واو جاع إولها ع
او الوة  حاد، عناء على ما أّصلاه م  أن اويام ظينّ املات م  اوق آن ووا يبت عط ق اآلعم

ضيف يباله عقاة دالواه،  او الوة، فإن كان يباله ظنلا   املنت، واخلاص قطي ُّ  ووا كان قطي ّ 
 .1إىل كث ة اويمام م  املخصصات ى اويام اوثاعت ابوقطع، نظ  ام عل أن دق فكان ح اي  

 نة ومكانتها يف التشريع وضالل من جحدها أو استخف هبا:السُ  

قال  ث، (ش عاويق  ع ن مجاح اوطبع ول ودض او)ه ا اويناان كابه اوشلخ اخلللل  يف كااعه 
ض  اوصلة واوسلم مكانة إن ولسنة اونبادة على صاحبها أفيف دفاعه ع  اوسنة اونبادة: 

 ،عاولة يف اواش دع اإلسلم ، إذ ال رمك  الباع هنج اإلسلم إال ابالقاباس م  ناثها اواقاد
واواثد م  ميلنها او فاق، فأىّن ولمسل  أن ديب  هللا ليلى على اونهج اوصحلح ودسامسك 

جانب ما كان علله و  م  او د  ابوي وة اوايقى إن حّنى اوسنة اونبادة جانبا  على منهجه
 املصطفى علله أفض  اوصلة واوسلم، م  فك  نري، ومنهج سلل ، وسلام مساقل ؟
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أن سبحانه ولياىل أم  عطاعاه صلاات هللا وسلمه علله طاعة مطلقة مل لقل  أنه انهلك 
 حب ود ومل ليلق على ش ء وجيلها م  طاعاه سبحانه:

 ﴾أَث َسل َناَك َعَلل هل   َحفللظ ا َفَما لَ َاىل ٰ  َوَم َأطَاَع اَّلل َ  م   دُطلعل او  ُساَل فَ َق   ﴿حلث قال:  -
م  اإلرمان إال ابواحكل  املطلق وه علله أفض  اوصلة  ومل جيي  ألي أح  نصلب ا ،[8لنساء:ا]

ُناَن َحىت ٰ ﴿ لياىل:واواسلل  حلكمه م  غري وج ان أي ح ج منه، إذ قال   َفَل َوَثعّلَك اَل دُ ؤ مل
ا لللم  هل   َحَ ج ا ممّل ا َقَضل َت َوُدَسلّلُماا َلس  ُ وا يفل أَنُفسل نَ ُه   ُث  اَل جيَل  ﴾حُيَكّلُماَك فللَما َشَجَ  عَ ل  

 .[25النساء:]

وذوك  ،، كأم ه يف ع م وجاد أي خلاث ملؤم  أو مؤمنة فلهما)ملسو هيلع هللا ىلص(وجي  أم  او سال  -
َنةر إلَذا َقَضى اَّلل ُ َوَثُساوُُه أَم   ا َأن َدُكاَن هلَُ َوَما َكاَن ولُمؤ مل ر َواَل ُمؤ  ﴿ قاوه:يف  ُ  اخل لرَيَُة مل   مل

 .[36األحزاب:] ﴾مُّبللن ا َضَلال   َض    فَ َق    َوَثُساَوهُ  اَّلل َ  دَ ي صل  َوَم  أَم  لهل   

جي  حب هللا لياىل ال دص ق وال داحقق إال ابلباعه علله أفض  اوصلة واوسلم، كما  -
ُق   إلن ُكنُا   حتُلبُّاَن اَّلل َ فَال بلُياينل ﴿ :ن حب هللا وليب  م هان أدضا  ابلباعه ذوك يف قاوهأ

ل ٌ  َغُفاثٌ  َواَّلل ُ  َودَ غ فل   َوُك   ُذنُاَعُك    حُي بلب ُكُ  اَّلل ُ   .[31:آل عمران] ﴾ث حل

 ُق   ﴿حلث قال:  ،1لبع ذوك ما د لُّ على أن اإلع اض ع  طاعة هللا وثساوه كف أ -
 .[32آل عمران:] ﴾إلن لَ َاو ا ا فَإلن  اَّلل َ اَل حيُلبُّ او َكافل لد َ فَ  َأطللُياا اَّلل َ َواو  ُسالَ 

                   : سبحانه ولياىل أن ُسّناه يف إثسال ثسله إىل خلقه أن دلزمه  طاعاه  وذوك يف قاوهع ن   -
 .[64النساء:] ﴾إلال  ولُلطَاَع إبللذ نل اَّلل ل  َوَما أَث َسل َنا مل  ث ُسالر ﴿

                                                           

ا ألم  هللا وثساوه وكف  نيم 1   ة إن كان ل ك ا م  غري جح . ها كف  ملة إن كان جاح  
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إذ سال إمنا ها م  دد ن املنافق ن، لياىل أن اوص ود عما أنزل هللا وع  او  سبحانه و  ع ن   -
َعنَك قل َن َدُص ُّوَن َوإلَذا قللَ  هَلُ   لَ َياَوا ا إلىَلٰ َما أَنَزَل اَّلل ُ َوإلىَل او  ُسالل ثَأَد َت او ُمَنافل ﴿قال: 

 .[61النساء:] ﴾ُصُ ود ا

وأوىل االم  منه ، ووك   )ملسو هيلع هللا ىلص(عباده املؤمن ن أن دطلياه، وأن دطلياا ثساوه هللا لياىل أم   -
اَي أَد َُّها ﴿ ىل ثساوه وذوك يف قاوه:عن  اوانايع واالخالف جيب علله  االحاكام إوله وإ

َم  ل ملنُك   او  لدَ  آَمُناا َأطللُياا اَّلل َ َوَأطللُياا او  سُ  ءر فَ ُ دُّوُه إلىَل اَّلل ل شَ  يفل  لَ َناَيع ُا    فَإلناَل َوأُويلل األ    
خل ل  َواو  ُسالل إلن ُكنُا   لُ ؤ ملُنانَ  َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  ولكَ  ابل َس ُ  َخري ٌ  ذَٰ  . [59النساء: ] ﴾أَت ولدل   َوَأح 

اعة وذوك أبن دلحق م  أطاعهما أعظ  املث )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  سبحانه على طاعاه وطاعة ثساوه  -
َوَم  دُطلعل اَّلل َ َواو  ُساَل ﴿ واوصاحل ن دام اوقلامة حلث قال: ابونبل ن واوص دق ن واوشه اء

َ  اون بللّل َن َواوصّل ّلدقل نَ   ووَٰئلكَ أُ  َوَحُس َ  َواوشَُّهَ اءل َواوص احللل نَ  َفُأووَٰئلَك َمَع او  لدَ  أَن  َيَ  اَّلل ُ َعَلل هل  مّل
 . [69النساء: ] ﴾َثفللق ا

َوَم  دَ ي صل اَّلل َ َوَثُساوَُه ﴿  وثساوه أبعظ  اويقاب حلث قال:  سبحانه م  ديص هللالاعّ  -
ا فللَها َووَُه َعَ اٌب مُّهل نٌ  ل ُه اَنث ا َخاول   خل َوَم  دَ ي صل ﴿ ل:قا، و [14النساء:] ﴾َودَ اَ َي   ُحُ وَدُه دُ  

ااَّلل َ َوَثُساوَ   .[23اجلن:] ﴾ُه فَإلن  َوُه اَنَث َجَهن َ  َخاول لدَ  فللَها أََع  

جي  م  مسة املؤمن ن واملؤمنات او د  جتب وبيضه  م  عيض والدة اإلرمان طاعة هللا  -
ُناَن َواو ُمؤ ملَناتُ ﴿وذوك يف قاوه:  ،وثساوه ولَلاُء عَ ي ضر  َواو ُمؤ مل و مَ  أَي ُمُ ونَ  عَ ي ُضُه   َأو   ي ُ وفل ابل
َها نَ   اَّلل ُ  َسرَي مَحُُه ُ  أُووَٰئلكَ  دُطللُياَن اَّلل َ َوَثُساَوهُ ُلاَن اوز َكاَة وَ َودُ ؤ   اوص َلةَ  َودُقللُمانَ  او ُمنَك ل  َع ل  َودَ ن  

 َوَعَ  اَّلل ُ او ُمؤ ملنل نَ ﴿ :، ث وع  هؤالء أحس  اواع  عقاوه[71التوبة:] َحكللٌ ﴾ َعزلدزٌ  اَّلل َ  إلن  
َاُث َخاول لدَ  فللَها َوَمَساكل َ  َهن  َناتل َجن اتر جَت  لي مل  حَت الَها األ  نر  َواو ُمؤ مل  طَلّلَبة  يفل َجن اتل َع  

َاانٌ  رَبُ  اَّلل ل  مّل َ  َوثلض   .[72التوبة:] ﴾ولَك ُهَا او َفا ُي او َيظلل ُ ذَٰ  َأك 
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ان ن اإلرمان ابهلل وع ساوه ث دااوّ م  شأنه او د  د عا م  شأن عّجب هللا سبحانه ولياىل  -
 أن قال املؤمن ن إذا دعاا إىل هللا وثساوه وع ّن  ،ع  طاعاهما ودي ضان إذا دعاا إىل حتكلمها

و  ُسالل َوَأطَي َنا ﴿وذوك يف قاوه:  ،ولحك  علنه  أن دقاواا مسينا وأطينا َّلل ل َوابل َودَ ُقاُواَن آَمن ا ابل
ولكَ  قٌ ُث  دَ اَ َاىل ٰ َف لد ُه  مّل  عَ ي  ل ذَٰ ن   و ُمؤ ملنل نَ  أُووَٰئلكَ  َوَما مّل َوإلَذا ُدُعاا إلىَل اَّلل ل َوَثُساولهل   ابل

نَ ُه    ُكَ  عَ ل   َّلل ل  :وذوك يف قاوه أن دقاواا مسينا وأطيناو ، [48-47]النور: ﴾ولَلح  ﴿َودَ ُقاُواَن آَمن ا ابل
و  ُسالل َوَأطَي َنا ُث  دَ اَ َاىل ٰ  ولكَ  َف لدَوابل ُه  مّل  عَ ي  ل ذَٰ ن   و مُ  أُووَٰئلكَ  َوَما ٌق مّل  إلىَل  ُدُعاا َوإلَذا ؤ ملنل َن ابل

ُك َ  َوَثُساولهل  اَّلل ل  نَ ُه    ولَلح  ُه  َف لدقٌ  إلَذا عَ ل   ن   ُ ُ  َدُك  َوإلن  مُّي  لُضانَ  مّل قُّ  هل  علنل نَ  إلوَل هل  أَي لُاا احلَ   ُم  
 ُه ُ  أُووَٰئلكَ  َع    ل هل   َوَثُساوُهُ َعلَ  اَّلل ُ  حيَللفَ  َأن خَيَاُفانَ  أَم   اث اَتعُاا أَمل  م َ ضٌ  قُ ُلاهبلل  َأيفل  

َا  اوظ اولُمانَ  ُك َ  َوَثُساولهل  اَّلل ل  إلىَل  ُدُعاا إلَذا او ُمؤ ملنل نَ  قَ ا لَ  َكانَ   إلمن  نَ ُه    ولَلح   مسَلي َنا دَ ُقاُواا َأن عَ ل  
للُحانَ  ُه ُ  أُووَٰئلكَ وَ  َوَأطَي َنا  .[51-47النور:] ﴾او ُمف 

وذوك يف قاوه:  ،أم  سبحانه عطاعاه وطاعة ثساوه وع ن أن طاعاه ه  مناط االها اء -
َا لَ َاو ا ا فَإلن اَّلل َ َوَأطللُياا او  ُسالَ  ُق   َأطللُياا﴿ ل ُا    م ا َوَعَلل ُك  محُّل َ  َما َعَلل هل  فَإلمن   ُلطللُياهُ  َوإلن محُّل

 .[54النور:]﴾ُغ او ُمبل نُ او َبَل  إلال   او  ُسالل  َعَلى َوَما هَت َاُ وا

وألبع ذوك وع ه اوك مي ول د  آمناا وعملاا اوصاحلات ابالساخلف واوامك ن يف  -
َاتل وََلس  وذوك يف قاوه:  ،األثض للَفن  ُه   يفل ﴿َوَعَ  اَّلل ُ او  لدَ  آَمُناا ملنُك   َوَعملُلاا اوص احلل َاخ 

َلَف او  لدَ  مل  قَ ب للهل   َووَُلَمكّلَن   هَلُ   دلدنَ ُهُ  او  لي اث َلَضٰى هَلُ   َووَلُ َب ّلوَ  َاخ  َث ضل َكَما اس  مّل   ن  ُه األ 
ن ا ئ ا يبل  ُدش  لُكانَ  اَل  دَ ي ُبُ وَنينل  عَ ي  ل َخا فلهل   أَم  ولكَ  عَ ي  َ  َكَف َ   َوَم  َشل   ُقانَ  ُه ُ  ُأووَٰئلكَ فَ  ذَٰ  ﴾او َفاسل

 .[55النور:]

وألبع ذوك األم  عطاعة او سال م ة أخ ى مق وان ، ابألم  إبقام اوصلة وإدااء اوزكاة  -
﴿َوأَقللُماا اوص َلَة َوآُلاا اوز َكاَة وجي  طاعاه صلى هللا علله وسل  مناط ثمحاه حلث قال: 

 .[56النور:] ﴾  مَحُانَ َوَأطللُياا او  ُساَل َوَيل ُك   ل ُ 
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وال داحقق هل   ،ويف ه ا ما د ل على أن املؤمن ن ال دامكنان م  ه ا االساخلف -
 )ملسو هيلع هللا ىلص(ه على أن دعاء او سال ونب   ،املطلقا ن )ملسو هيلع هللا ىلص(لياىل وطاعة ثساوه  وع ه إال عطاعاه

َيُلاا ال  جَت  ﴿ لياىل:خيالف ع  دعاء ك  م  سااه م  اوبش  حم ثا  م  خماوفه أم ه يف قاوه 
َنكُ  ُك  عَ ي ض اُدَعاَء او  ُسالل عَ ل   َ ثل َق   دَ ي َلُ  اَّلل ُ او  لدَ  دَ َاَسل ُلاَن ملنُك   ولَااذ ا      َكُ َعاءل عَ ي ضل  فَ ل َلح 

لبَ ُه    َأن أَم  لهل  َع    خُيَاولُفانَ  او  لد َ  َنةٌ  ُلصل لبَ ُه    أَو   فلا    .[63النور:] ﴾أَولل ٌ  َعَ ابٌ  ُدصل

ومل دقاص  األم  على طاعاه صلى هللا علله وسل  فلما أيم  وإمنا جي  اواأس  عه صلى  -
و َق   َكاَن َوُك   يفل َثُسالل اَّلل ل ﴿هللا علله وسل  لص دقا  و جاء هللا واولام اآلخ  حلث قال: 

َ  َوذََكَ  اَّلل َ  خل َاٌة َحَسَنٌة وّلَم  َكاَن دَ   ُجا اَّلل َ َواو لَ ا َم اآل   .[21األحزاب:] ﴾ َكثلري اُأس 

ما أاتان وأن نناه  عما هناان عنه حلث قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(أم  هللا سبحانه أن أنخ  م  او سال  -
وال خيفى ما فله او الوة أبن  .[7احلشر:] ﴾اَوَما آاَتُكُ  او  ُساُل َفُخُ وُه َوَما هَنَاُك   َعن ُه فَاناَ ُها ﴿

  وهن  ض وثة حماامة م  ض وثات اوامسك ابو د  طاعاه صلى هللا علله وسل  يف ك  أم
 َوال  ُقاا اَّلل َ ﴿ وأن ك  خماوفة ألم ه خماوفة واقاى هللا سبحانه ولياىل وو وك اخاا  اآلدة عقاوه:

 .[7احلشر:] ﴾او يلَقابل  َش لد ُ  اَّلل َ  إلن  

َ سبحانه عَ هللا على أن  ة مطلقة وأن  عصماه صلى هللا علله وسل  ع  الباع اهلاى عصم  ن 
ََاٰى : ك  ما دقاوه إمنا ها وح  أوحاه هللا إوله، إذ قال يف وصفه إلن   ﴿َوَما دَنطلُق َع ل اهل 

ٌ  دُاَحىٰ  وه ا ديين أن ك  ما دقاوه يف ابب اواش دع واألم   .[4 -3النجم:] ﴾ُهَا إلال  َوح 
أوح  إوله صلى هللا  واونه  صادث ع  وح  هللا لياىل، إذ اواح  وحلان وح  ظاه  وها ما

عنه م  قبله صلى علله علفظه وميناه، ووح  ابط  وها ما أوح  إوله ميناه، وكان اوايبري 
  .1هللا علله وسل ، واألول ها اوق آن، واوثاين ها احل دث اوش دف
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 للتشريع: مستقاًل  انصوص علماء اإلابضية يف جعل السنة مصدرً  -

لماء اإلابضلة ق رما  وح دثا  على أتكل  اعاماد اوسنة قال اويلّمة اخلللل : لاال ت نصاص ع
لة اوسنة اونبادة أصلها م  وأن حجّل  ،يف اواش دع، وجيلها أصل  اثنلا  عي  اوكااب اويزدز

وميلقة  ،اوق آن، كلف وق  لااوت آايت اوكااب مؤك ة وجاب الباعه صلى هللا علله وسل 
طاعاه فلما أم  عه أو هنى عنه، وعلى حس  صحة اإلرمان واونجاة يف او اث اآلخ ة على 

  عفيله صلاات هللا وسلمه علله، و وك قال علماؤان أبن ك  ما جاء يف اوسنة اونبادة اواأسّل 
ألم  هللا لياىل، ابلباعه صلاات هللا وسلمه علله، واسا ل  ،فإنه يف حك  ما جاء عه اوق آن

 منه : ،وكمبجماعة م  أقاال علماء امل ثسة اإلابضلة يف ذ

َوَما ﴿   على أن اوسنة حجة: قاوه لياىل:اويلّمة عثمان ع  عب  هللا األص : واو ول -
 .[7]احلشر: 1﴾آاَتُكُ  او  ُساُل َفُخُ وُه َوَما هَنَاُك   َعن ُه فَاناَ ُهاا

قال اويلمة اوشقص : وأحكام اوش دية كلها مأخاذة م  ط دق واح ، وأص  واح   -
 يامل ن.وها: كااب ثب او

   .[3]األعراف: ﴾ال بلُياا َما أُنزلَل إلوَل ُك  مّل  ث عّلُك   ﴿ لياىل:هللا قال  -

 .  [7]احلشر: ﴾َوَما آاَتُكُ  او  ُساُل َفُخُ وُه َوَما هَنَاُك   َعن ُه فَاناَ ُهاا﴿ وقال لياىل: -

ءر فَ ُ دُّوُه إلىَل اَّلل ل ﴿ وقال: -   . [59]النساء: ﴾َواو  ُسالل فَإلن لَ َناَيع ُا   يفل َش  

ََاٰى ﴿ وقال: - ٌ  دُاَحىٰ  َوَما دَنطلُق َع ل اهل  فاجب الباع  ،[4-3النجم:] ﴾إلن  ُهَا إلال  َوح 
 .2اوسنة عكااب هللا لياىل
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 )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال: وأصال او د  ها ما جاء فله حك  م  كااب هللا لياىل وم  سنة نبله حمم   -
 .1ماء األمةأو م  إمجاع املها د  م  عل

نة، وقال اويلمة اع  أيب اونبهان: ال دفس  اوق آن فلما وثدت فله اوسنة على خلف اوس -
ماضح ملا أهبمه  )ملسو هيلع هللا ىلص(س  اوق آن ابوش دية اوصحلحة اويت وثدت هبا اوسنة؛ ألن اونيب ع  دف

 اوانزد ، ملا أمجله اوق آن اويظل .

واجانباه، وما هناك  عنه ك اهلة فل حتكماا فح ماه  ا،وامليىن يف ذوك: ما هناك  عنه حت رم  
فاحكماا عه   ،حب ماه، ألنه مل حي مه ع  احكماا حكمه وخ وا ما آاتك  عه م  حك  واجب

كما وزم وما حك  عه أنه م  اواسائ  واملباح، فضياا ك  ش ء يف حمله   .ك وك وأدوه
 .2وأصحاعه أعل  عه مبا حيك  عه يف اوش ء على أي وجه حك  عه

ءر ﴿ ب األئمة يف لفسري قاوه لياىل:وقال قط - . [38األنعام:] ﴾م ا فَ   ط َنا يفل او كلَاابل مل  َش  
أو  ولفصلل   ا  أو لضملن ا  فإن ك  ما حيااج إوله م  أم  او د  ق  اشام  علله اوق آن لص حي

وله م  مسائ  منه، فل دشك  مبا ال حيااج إ ، مع أن اواف دط ها اواقصري فلما ال ع   إمجاال  
او د  اويت ال لقع اوبللة هبا، واإلمجاع حجة، وخرب اوااح  حجة واوقلاس حجة أيباها اوق آن 

  .3ل علله أح  اوثلية فم  اوق آندوك  ما 

يف ووثد  .4عللك  عسن يت وسن ةل اخللفاءل او اش د  مل  عي يقال صلى هللا علله وسل : وق  
وكان اع  مسياد  .[7]احلشر: ﴾و  ُساُل َفُخُ وُه َوَما هَنَاُك   َعن ُه فَاناَ ُهااَوَما آاَتُكُ  ا﴿ لياىل:قاوه 

ى أوث  هللا يف كااعه، ديين اواامشة واملساامشة واوااصلة واملسااصلة. هدقال مايل ال أوي  م  وين
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  ة ق أت مجلع اوق آن ث ألاه فقاوت: اي ع  أم عب  للات اوباثحة ما ع ن او فا ن فلأن ام أ
 فقال: وا للالله واج لله؟ أج  فله وي  هللا اواامشة؟

ومما أاتان عه  ،[7]احلشر:﴾َوَما آاَتُكُ  او  ُساُل َفُخُ وُه َوَما هَنَاُك   َعن ُه فَاناَ ُهاا﴿لياىل:قال هللا 
ةَ أن قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا  َة واملسَاامشل  .1 ويَ  هللاُ اواامشل

ب أو اوسنة أو االمجاع أو اوقلاس، واوكااب أص  اوسنة : واوش ع ما يبت ابوكاااوقال أدض  
ََاىٰ ﴿ :وقاوه عز وج  اآلدا ن  ،او سال فخ وه" آاتك "وما ، [3]النجم: ﴾َوَما دَنطلُق َع ل اهل 

واإلمجاع إن  أميت ال جتامُع على ضلوةر واوسنة أص  وإلمجاع وقاوه صلى هللا علله وسل : 
 .2ع وال ديا  عنف  انفلهأص  ولقلاس ألنه ما دثبت اإلمجا 

خباث عنص م  األ )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال اويلمة اوياليب: وال جياي ألح  ثدُّ ما ألى ع  اونيب  -
 هللا علله وسل  م  اواضللق يف ذوك.ومبا وثد عنه صلى  اوكااب،

م  ط دق عبل  هللا ع  أيب ثافع ع  أعله أنه قال صلى هللا علله  )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب  ع وما ثوي 
 عنه أح ك  ماكئا على أثدكاه أيلله األم  م  أم ي مما أم ت عه أو هنلت وسل : ال أوف ن

فق  ضلق صلى هللا علله وسل  على  .3أنه فلقال ال أدثي ما وج ان يف كااب هللا البيناه
 .4أح  أاته عنه أم  خماوفاه ول ك اويم  عه

ابع يلية أصال أصللة  اإلمام ناث او د  اوسامل  ثمحه هللا أن اوفقه يف او د  دع ن  ق  و  -
 وه  اوكااب واوسنة واإلمجاع وذوك يف قاوه:
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 اوب        اثي كا        اب  ولفقل        ه واألص         
 

 املخا               اث س               نة عي                 إمج               اع 
 مني           ا ه            ي عن             واالجاه           اد 

 
 مب         عا   فله        ا ك        ان  م          وهاو        ك 

 :اوقال أدض   

 دقب           او س         ال ع           أل         ى وم         ا
 

 وم س                م               ة ص              حلح وه             ا 
 األول فأم                  ا حج                  ة واوك                    

 
 دص               اون             يب إىل او              ي فه             ا 

 وامل س                    وثق                  ة يق                  ة م                    
 

 1فه    ا او     ي من    ه اوص    حايب دهم      
 وقال: 

 وفيل                       ه ص                       لى علل                       ه هللا
 وإن دك           ن          اب ف          اك دن          ب 

 ة مساحس           نه وك             ه            ا أس           ا 
 نق             م احل             دث مهم            ا ج            اء

 

 دل               زم أن نفيل               ه كم               ا ه               ا 
 أو جه         اواص       ف فل       لس جي       ب
 وو       لس كاواأس         عن        ي حس       نه

 .2عل                   ى قلاس                   نا وال م                    اء
 :)ملسو هيلع هللا ىلص(ال يف ثد قال خاوف ح دث او سال وق  

 األوص                  افا ديا                  رب املص                  طفى
 

 خلف              ا عي               ه حنك                وحن                
   وثدا فلم               ا اخل               لف نقب                 ال 

 
 أس        ن ا حك          املخا        اث ع          فل        ه 

 ق             اال حل             ث اوقائ               وني              ث 
 

 املق                         اال دس                         مع مل ويل                         ه 
 مسي          ا ق            م          ا ض          يف أن          ه أو 

 
 .3أو أن                     ه أوو                     ه أو ادع                     ى 
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وكان مما قاوه يف ذوك:  ،ان حجلة اوسنة األحاددة يف جانب اويم وأطال ثمحه هللا يف عل
حض  إوله ووجاب اويم  خبرب اوااح  اثعت ابويق  واونق ، وأما يباله ابويق  فها أن م  أُ 

طيام وأخربه م  دغلب يف ظنه ص قه أن فله مسّا، فإنه إذا أق م علله مع غلبة أنه مسمام 
فإنه ق  عل  م  لاال   ،واجاب وأما يباله م  جهة اونق وذوك ها ميىن ا اساحق او م قطيا  

أنه ق  دبيث اوسيادة واويمال إىل الجهات اونايحة وريووا عنه ما  )ملسو هيلع هللا ىلص(األخباث ع  اونيب 
مجياا على فاوصحاعة واوااعيان ق  أ وأدضا  ،  حيب علله  م  أمااهل  وأوزمه  قبال أخباثه

ذوك أن اوصحاعة كاناا د جيان إىل خرب اوااح  األخ  خبرب األحاد وعلى اويم  عه، وعلان 
فلحكمان عه، كخرب عب  او مح  ع  عاف عنه صلى هللا علله وسل  أنه قال: ُسّناا هب  سنة 

 .1ه آكل  ذابئحه  وال انكح  نساءأه  اوكااب غري 

وعملاا خبرب عب  او مح  يف اوطاعان وها أنه صلى هللا علله وسل  هنى م  كان خاثجا   ...
وكان مجلع  ،  ذوك اوبل  أن د خله حىت د لفع وهنى م  كان داخل  أن خي ج ف اثا  منهع

ومنه  اوقاع  وه واملصاب علله ذوك م  غري إنكاث م  عيضه ، ع  كان منه  اويام  ع وك 
اوااعيان وفقهاء  أمجعوك وك أدضا  وق   ،فكان إمجاعا  على وجاب اويم  خبرب اوااح 

 .2ألخباث اويت ل ودها اآلحاد فكان إمجاعا  م  اوااعي ن أدضا  األمصاث على قبال ا

م وكل ما هواخلالصة: أن اإلابضية مجيعًا يعولون على الكتاب والسنة يف عقيدهتم وفقه
 .3يتصل بدينهم وال يعدلون عنهما إىل غريمها

يام ون قان ع ن اويقل ة واوفقه، فف  اويقل ة دياوان على اوقطي  وح ه و وك دوإمنا دف ّل 
وإما يف اوفقه فه  ديام ون  ،فلها اوكااب اويزدز وما لاال  م  اوسنة اونبادة دون آحادها
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ووكنه  درتكان األحادي إن عاثضه املااال ،   ،اآلحادي كاملااال  ألنه مل ان ولنظ  واالجاهاد
و كما أهن  ال دقطيان ع ث م  خاوف او واايت األحاددة ورتجلح ما داصاثه أقاى منها، أ

 .1وق حه يف صحاها

ن إو  يف م جيلاها. )ملسو هيلع هللا ىلص(إن اإلابضلة م ثسة إسلملة ليام  اوق آن اوك مي وسنة اونيب 
على أساس وإمنا أبي  اهلاى أو الجه  أو  وغري منطق  ومل دنبَ  ،ن اوسنة ابط اهتامها عنك ا

حبسب  ،فامل ثسة اإلابضلة م  أح ص امل اثس على الباع اوسنة، واالوازام هبا .اوايصب
وساثوا على ه ي اوصحاعة يف وين  ا،ولطبلق   اوفك    اول ك   عمل   )ملسو هيلع هللا ىلص(وثودها ع  ثسال هللا 

 .2وسري أحااهلا م  يباهتا وع مهوسرب ما دلقى إوله  م  او واايت مباايد  اوي ل 

 اإلمجاع: .3

ساث أصاولا  هوعلى هنج ،أعا ديقاب اواثجلين مسأوة اإلمجاع م  أوفها إىل ايئها داضح
واوسامل  واطفلش، ويف كاب  أمثال اوشماخ  واوقصيب واواليت ابضلة اولحقان، م اإل

علان ماقف اإلابضلة م  حجة اإلمجاع، وه  او د  قاواا: م  ثّد ما الفقت علله األمة،  
 .3كم  ثّد اوسنة، وم  ثّد اوسُّنة كم  ثد اوانزد  وم  ثد اوانزد  أش ك

ه  أه  أما أمهلة  وأثكانه يف كااعه اوي ل واإلنصاف وع ن   فق  قام اواثجلين عاي دف اإلمجاع
، واإلمجاع يتوحجلة اإلمجاع اوسكا  ،وحقلقة اإلمجاع ع ن اونفاث واوااقع ،اإلمجاع وحجاله

 .4وم  أثاد اوااسع فلريجع إىل ح دث أعا ديقاب اواثجلين ،اآلحاد ربوخ
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ااب، كما أنه اثعت ابوسنة، فحجاه م  وقال اويلّمة أمح  مح  اخلللل : اإلمجاع اثعت ابوك
َُ ٰى َودَ ا بلع  َغري َ َسبلل ل ﴿ لياىل:اوكااب قال هللا  َ وَُه اهل  َوَم  ُدَشاقلقل او  ُساَل مل  عَ ي  ل َما لَ َب ن 

للهل َجَهن َ  َوَساَءت   نل َن نُ َاولّهل َما لَ َاىل ٰ َوُنص  ري ااو ُمؤ مل  .1[115النساء:]﴾َمصل

 القياس: .4

)دثاسة ويص ه وفك ه  ا ث او كااث مصطفى ع  صاحل ع  أعا ديقاب اواثجلين أصاول  حت
وأشاث إىل أمهلة اوقلاس وخطاثله، ولي دفه، وأثكانه، وش وط ، األصايل أبيب حام  اوغزايل(

 ،أثكانه، وش وط األص  ومنهج االسا الل حلجلة اوقلاس وأدوة الجمهاث على أدوة اوقلاس
 .2 آثاء اواثجلين اإلابض  يف أتصل  ه ا املص ث ونق  أقااوهوع ّن  ،وأقسامه ،وأنااعه

إن اوقلاس األصايل ثاجع يف حقلقاه إىل ناع م  االساق اء اويلم  او قلق اوقائ  على 
وق  كان منطق األصاول ن يف  وقانان اط اد احلاادث. ،فك ل ن أو قانان ن مها: قانان اويلّلة

ة الجامية ه  مناط س اين احلك  وأن اويلّ  ، ع يف غاوبها ميللةأن أحكام اوش ،إيبات اوقلاس
 ث اويقلء.ماشاهبة يف لصاُّ  ا دة أتخ  أحكام  م  األص  إىل اوف ع، ألن احلاادث املطّ 

، اساقاه املسلمان م  مصادث اواش دع اوثلية إن اوقلاس األصايل نااٌج إسلمٌ  خاوصٌ 
وغ ا  ،ها مص ثا  ثاعيا  مافقا  علله ع ن مجهاث اويلماءجبانب ووضياهاوكااب واوسنة واإلمجاع، 

منبيا  ال دنضب ألحكام احلاادث املساج ة، وفق ميامل وضااعط اوش دية اوسمحاء اويت 
 .3وأمجع عللها اوصحاعة األجلء ،نصاص اوكااب واوسنةحّ دهتا 

ساشه  مبجماعة م  وقال: اثعت ابوسنة ال ابإلمجاع وا ،وحتّ ث اويلّمة اخلللل  ع  اوقلاس
أيب عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  منها ما ثواه او علع ع   ،األحاددث اونبادة اوش دفة
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فجاءت ام أة م  خثي   )ملسو هيلع هللا ىلص(عباس، قال كان اوفض  اع  عباس ثددف ثسال هللا 
دص ف  )ملسو هيلع هللا ىلص(فجي  اوفض  ع  عباس دنظ  إولها ولنظ  إوله، فجي  ثسال هللا  ،لسافاله

اي ثسال هللا إن ف دضة هللا على اويباد يف احلج أدثكت  :قاوت، وشق اآلخ وجه اوفض  إىل ا
عنه قال: أثأدت وا كان على أعلك  حجّ  دساطلع أن دثبت على او احلة أفأأيب شلخا  كبريا  ال

 .1عنه؟ قلت: ني ، قال: ف اك ذاك ة  دد  فقضلاه عنه، أكنت قاضل

 ،ا داوة على مش وعلة اوقلاس يف احلك وذك  عيض األحاددث ث قال: فه ه األحاددث كله
وذوك حبم  جمهال احلك  على ميلامه عن ما دشرتكان يف اويلة اويت دنشأ عنها احلك ، فق  

 .2على ذوك وعم  عه أصحاعه )ملسو هيلع هللا ىلص(نبه اونيب 

اخالف  لثريومثة أدوة أخ ى كانت  ،فه ه األدوة األثعية مافق عللها عن  مجهاث اويلماء
وم   ،ُع فت ابألدوة املخالف فلها أو األدوة اوابيلة ،ء يف خمالف امل اهباألصاول ن واوفقها

 وس ّ  ،أع ي ه ه األدوة؛ االساصحاب، واالساحسان، واملصاحل امل سلة، وش ع م  قبلنا
 .3واوي ف ،وقال اوصحايب، او ثائع

وق  حت ث عنها او كااث مصطفى ع  صاحل عش ء م  اوافصل  يف كااعه "أعا ديقاب 
وك وك او كااث اوااايت ع  اوااايت األغااط  الجزائ ي "كااب اوفقه  ،ا"ثجلين أصاول  اواا

 املقاثن ع ن اوفقه املاوك  واوفقه اإلابض " وغريها م  كاب فقهاء اإلابضلة.

 

* * * 
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 : الفقه اإلابضي:ااثنيً 

ه إىل اوااعي  دُي  اوفقه اإلابض  أح  أق م امل اهب اوباقلة ع ن اوفقه اإلسلم ، ودياد قلام
واو ج   ،جاع  ع  يد  األيدي ويملله املياص  وه وللمل ه، أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة

ع  أتسلس م ثسة ولفقه اإلابض  ها جاع  ع  يد  وها حم ث  افيلل   او ي كان مسؤوال  
، فق  كان قادثا  على أن )ملسو هيلع هللا ىلص(وفقله، وعسبب مي فاه اوااسية ابوق آن وأبحاددث او سال 

م  املايلم ن، ويف وقت الحق ثاح هؤالء  ا، وأن جي ب إوله ع د  مساقل   ام هب   دنش 
 دطاثون آثاءه ودنش وهنا.

  اوفقه اإلابض  شكله اونهائ  على د ي للمل ه أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة يف واختّ 
 أن سنااله األخرية، وعلى د ي او علع ع  حبلب، للمل  جاع  ع  يد  وأيب عبل ة ميا ، غري

جاع  ع  يد  دظ  اوشخصلة ذات األمهلة اوكربى يف أتسلس ه ا امل هب، ابإلضافة إىل 
مهاثله مفالا  ص ف ميظ  حلاله إلص اث األحكام اوش علة، وضبط آثائه ابساشاثة صحاعة 

وكان ك وك صلة اواص  األساسلة ع ن ألباع م هبه  ،واوااعي ن اوباثيد او سال األحلاء، 
او د  ويباا او وث او ئلس  يف صلاغة اآلثاء حال اوشؤون او دنلة واوش علة  وأووئك اوصحاعة

 .1ونش ها

او وث اوطللي  او ي ويبه جاع  يف أتسلس امل هب اإلابض  ميرتف وه عه عاضاح م  وإن 
صاحب ح دث ولس وه إمام  قب  اإلمام اوثاين وإلابضلة، أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة. ك ُّ 

 .2ال، وواال أن هللا مّ  عللنا جباع  ع  يد  وضللنايف اوفقه فها ض

أم  اعرتفت وه عه امل جيلات اوسنلة أدضا ،  ؛وحقلقة كان جاع  صاحب م هب مساق 
م" يف كااعه "هت دب األمساء" عي  احل دث ع  676/1277دقال أعا يك اي اوناوي "ت 
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مه ود م  أئمة مي ود ه وها سله وللمل ه: الفقاا على لايلقه وجلواجاع  ع  يد ، وم ثّل 
 .1اوااعي ن وفقهائه  ووه م هب داف د عه

ووق  سبق أن ذك ت قصة جاع  ونشاطاله، أما هنا فإننا ابو ثجة األوىل مينلان إبسهامه 
وه   ،ه وأحكامه اوش علة م  قب  طلعه اإلابضل ندوق  سجلت فااو  ،ومبقاثناه فقهلا  

وق  كانت مصادث األحكام  ابض  يف اوفقه.م  أساس امل هب اإل مهم ا الشك  جزء  
وآثاء اوصحاعة، ث ثأده  ،واوسنة ،اوق آن :اوش علة املي وفة و ى جاع  واويت اساخ مها ه 

 .2اخلاص

او ي ديارب خري  ،وابونسبة ولق آن، كان جاع  رملك مي فة اتمة عافسريه م  شلخه اع  عباس
عنهما اوقس  األكرب م  امليلامات يف اوافسري، واوثقاان اول ان نق   ،م جع يف لفسري اوق آن

 .3ويلقة جباع  واوااقع أن قاادة كان أح  للمل  جاع أي جماه  وقاادة كاان على صلة 

وأما ابونسبة و ثاسات جاع  ع  يد ، فق  اكاسب مي فاه ابإلسلم ونظامه او دين واوفقه  
. وللك 4هللا ع  مسياد وعائشة ال سلما اع  عباس واع  عم  وعب  ،عرب ع د م  اوصحاعة

أقاال او سال وأعماوه وماافقاه على أعمال وأقاال ميلنة م  قب  صحاعاه مي وفة و ى 
 اوثقات اإلابضلة األوو ن أبوسع ميانلها.

وق   .من  اوفرتة اوباك ة واأسلس م هبه ، وق  اسايم  علماء اإلابضلة مفهام "اوسنة"
ويف ثساوة إىل عثمان ع  ايس ،  ، يف ثساوا ن م  ثسائلهه اويباثة اسايم  جاع  ع  يد  ه 

، فإن اخلاان م  خيانتكاب جاع : فأما او ي كابت لسأوين عنه م  اململاك ه  دصّل  ومل 
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غري خماان، وال دصّل  حىت  اودك ه أن لرتكاا وك  مملاك   ،املسلم ن سنة واجبة ال دنبغ  ل كها
 .1خيانت

و؛ كاب جاع  م ة أخ ى: وأما ما ذك ت م  ثج  دصّل  ويف ثساوة أخ ى ولحاثث ع  عم  
املغ ب واويشاء واوصبح مل دق أ فله  عش ء م  اوق آن، فإنه أحب إىّل أن ديل  صلله فلق أ 

فإن هللا ال دكلف  ،منها، فإنه ق  ل ك اوسنة فلها، إال أن دكان ثجل  أُّملا  ال دق أ واغا ّ 
 .2إال وسيها انفس  

ابوقال اواايل: وأما او ي  ،مة "اوسنة" يف ثساواه إىل ط دق ع  خلل ك وك ذك  جاع  كل
ذك ت م  أن إماما  دؤم اوناس يف اوصلة اوااجبة، ووكنه ل ك فلها او كاع ولبيه يف ذوك 

 .3املأمان، فاألفض  هل  إعادة صلهت  للك ألهن  ع وك ق  خاوفاا اوسنة

ص احة أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة، إن دوث اوسنة كمص ث اثن ولفقه اإلابض  ذك ه ع
 خللفة جاع  ع  يد  يف ع د م  األقاال:

 .4إن إمام املسل  ها اوق آن، ودولله سنة ثسال هللا، حيب فقط ما حيب هللا وثساوه -
قال أعا عبل ة  ؟ ابونسبة حلك  اإلمام: ه  رمك  ويلماء األمة أن دغريوه أم ال -

اوكااب واوسنة وكان احلك  على ه ه اوقضلة  مسل : إذا كان حكمه مياثضا  ملا يف
 .5مي وفا  يف اوق آن واوسنة، فإن علله  أن دغريوا ما ها مناقض ولكااب واوسنة

 .  فلما اخااث هللا وثساوه، واوض ث يف مياثضاهارياخل -
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وق  ذهب عيضه  إىل ح  ثفض أحكام  ،أيب عبل ة هب ا اونهج نفسه متسك للم ةوق  و 
غري ماياقة ة األوىل، كجاع  ع  يد ، وأعا عبل ة، ح ن نقلت أحاددث امل اجع اإلابضل

 .1ماياقة ابونسبة وقضلة ميلنة، حىت م  قب  م اجع غري إابضلة

إبسهامها يف مل ان  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(امل اجع اإلابضلة األوىل إىل الباع سنة او سال  متث  لاقَ وق  
   اخلاصة هب  م  احل دث.وأسهماا يف ه ا املل ان وحفظاا ودّوناا جمماعاهت ،احل دث

أمثال جاع  ع  يد ،  ،إن اويلماء األوائ  او د  أسساا امل هب اإلابض  كاناا حمّ ي ن ابثيد 
وأمساؤه  مي وفة يف جمماعات احل دث  ،وحلان ع  األع ج ،وأيب ناح صاحل ع  ناح او هان

 .2ثقاتاووه  مياربون م  قب  احمل ي ن  ،اإلسلملة

على د ي أيب ديقاب اوااثجلين يف كااعه  وظه  ،إلابضلة عيلام احل دث ثسة اواهامت امل
وغاوبلة األصال اويت ذك ها مي وفة يف كاب  ،"اوي ل واإلنصاف" اهامامه عيلام احل دث

ووي  أاب ديقاب مجع عيضها يف م ثسة اوسنة يف ق طبة، أو وي   ،اوسنة ع  عل  احل دث
اجع إابضلة لياد إىل عهاد ساعقة، أمثال حمم  ع  ع د م  للك األصال اناق  إوله م  م  

 .3كابهما وقيت يف د ده  إن، وواو ه أيب سفلان، إذ دقال حمباب

م  األمهلة مبكان هنا أن ل ك  األصال اويت وضيها اإلابضلان وا ود  ونسخ كاب  ووي ّ 
سخ دنبغ  واألصال ه  أن اونا ،اويت منها رمك  إص اث األحكام اوش علة ،األحكام اوفقهلة

 ن نه دنبغ  واول  ه دنبغ  ك وك أن دكان وولا ، ث إوأن او ج  او ي رمل  علل ا،أن دكان وول  
 .4ان آخ ان اوكااعةأن د اقبا اإلملء، فلما د اقب وولّ 
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 :يف الفقه اإلابضي اجلامع الصحيح .1

لجامع ها ا ،اويم  او ي دض  اجملماعة اإلابضلة وألحاددث، ابمليىن او قلق ولكلمة إنّ 
واونص األصل  ولكااب كما وضيه او علع ع  حبلب،  ،اوصحلح، أو مسن  او علع ع  حبلب

ع اهل  إه  اويت أعاد أعا ديقاب داسف ع  ولس عشائع االسايمال، أّما اونسخة اوشائية ف
  .1اوااثجلين لنظلمها عيناان "ل للب املسن "

ة نفسها، وغاوبلة جمماعات اوسنّ ومااد مسن  او علع ع  حبلب ه  املااد امل كاثة يف 
األحاددث اويت ثواها او علع ع  حبلب م كاثة يف امل اجع اوسنلة األخ ى ابونص نفسه، أو 

عشك  ف د  غري  ويف اوايللق على املسن  أع ي اوسامل  األحاددث امل كاثة ،عف وق طفلفة
ايلة ليرب ع  اآلثاء ة، إال أّن هناوك أحاددث أخ ى مماوشك  اوااثد يف اجملماعات اوسنلّ 
 .2نفسها، لسمى اصطلحا  ابوشااه 

واوااقع أن أول عامل إابض  يف مشايل إف دقلة ذك  عيض جمماعات األحاددث اوسنلة يف 
 .3أعماوه ها أعا ديقاب اوااثجلين م  اوق ن اوسادس ولهج ة

ولطاث خلل  ،إن اونظام اوفقه  اإلابض  كان قائما  على مااد ل ودها املصادث اإلابضلة
وال رمك  فه  طبلية اواش دع اإلابض  إال ع ثاسة مااده وم اجيه  ،اتثخيه يف إطاث ه ه املااد

ونظ   ،إىل أتسلس احل كة اإلابضلة ووجهت مناها ولطاثها األصللة، واوظ وف اويت أدت
و ي عي ه ابعاباثمها اويص  املثايل ا ،اإلابضلان إىل اوفرتة األوىل يف عه  اخلللفا ن األوو ن

أخ ت اوب ع واوشهاات او نلادة لسبب يف فساد اجملامع اإلسلم  م  حلث احللاة او دنلة 
ه او سال، وخللفااه واوصحاعة، وإعادة فه فه  ها اوامسك ابملثال او ي سن   ،واوسلاسلة
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و وك اخااث اإلابضلان مصادثه   نفسها أسس اجملامع اإلسلم  األولل سلخ اجملامع على 
صحاعة واوااعي ن او د  عاص وه  وثووا األحاددث واآلاثث ع  أووئك او د  اعاربوه  م  او

 .1م  وجهة نظ ه ، على اونهج اوصحلح

 املادة األصلية للفقه اإلابضي: .2

 املادة األصللة ولفقه اإلابض  حمفاظة يف األعمال اوااولة: إن

 . الجامع اوصحلح ول علع ع  حبلب -
 . غامن اخل ساين املّ ونة أليب غامن عش  ع  -
 لة. ن املي وض على علماء اإلابضااو دا  -
 . ثواايت ُضمام، أوفه أعا ُصف ة عب  امللك ع  ُصف ة -
 . فالا او علع ع  حبلب -
 . كااب نكاح اوّشغاث ويب  هللا ع  عب  اويزدز -
 كاب وثسائ  اإلمام ن األوو ن ولم هب اإلابض  جاع  ع  يد ، أيب عبل ة مسل . -

ابو ثجة األوىل على املااد احملفاظة يف  مبنلةال اإلابضلة اوااولة جاءت مجلع األعموإن 
  .2األعمال امل كاثة أعله

ولشك  األعمال امل كاثة اويماد اوفق ي ولفقه اإلابض  يف اوق ن ن األوو ن. وه  حتااي 
 .ابضلان األوائ  يف لطاد  م هبه اويت ع هلا اويلماء اإل ولجهاد ومفصل   اواضح  ا ع ض  

مبنلة  ،واو ثاسة احلاولة وطبلية م هب اوفقه اإلابض ، وولاسائ  اويت اعام ها مؤسساه
وهك ا فإنه رمك  إعطاءه ع ض واضح وآلثاء اإلابضلة  ،ابو ثجة األوىل على للك األعمال
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قب  احامال وقاع أي الصال مباش  ع ن امل هب اإلابض  وم اهب اوفقه  ،اخلاوصة
 .1أتسست يف وقت الحقاإلسلملة األخ ى اويت 

وابنقضاء يلية عقاد م  اوق ن اوثاين ولهج ة كانت اآلثاء اإلابضلة خبصاص ميظ  املسائ  
اوش علة واو دنلة ق  اساق ت، وق  وقيت ه ه امل حلة خلل اوسناات األخرية أليب عبل ة 

 .2مسل  ع  أيب ك رمة

 اخلالف الفقهي بني املالكية واإلابضية: .3

 ،وال اوايمق يف املسائ  اخللفلة كلها ،ا املقام ذك  اوقااع  اوفقهلة املشرتكةيف ه  ال ده ُّ 
قام او كااث عب   ما دافق وخيالف عه ك  ط ف. وق فق  وااضلح األماث حيااج منا مي فة 

 ،احملس  سامل اوكالب عاق مي ثساوة عامللة مايلقة ابخللف اوفقه  ع ن املاوكلة واإلابضلة
ويف خامتة او ساوة قال: لب ن يل م  خلل  ، ائلة حتللللة مقاثنة يف اويباداتوق م دثاسة اساق

 ميادشيت هل ا اوبحث ناائج ع ة أمجلها:

لقاثب امل هبل ن فقهلا ، فاملسائ  املخالف فلها وإن ابن ولمطلع على اوبحث   -
  كث هتا، إال أهنا فيللا  ولست كثرية، فلا لُ اُبع اخللف ع ن املاوكلة وغريها م

امل اهب األثعية على نفس ه ا املنهج او ي ساثت علله او ثاسة، وزادت ع د 
 املسائ  عما ه  علله يف ه ا اوبحث.

هبان، فباساثناء عم  اواقاثب اوفقه  م ده إىل لقاثب األصال اويت اعام  عللها امل  -
 .لكاد لكان أصال امل هب ن واح ة، او ي مل ديام ه غري املاوكلة، أه  امل دنة

م  خلل ه ه او ثاسة الضح يل أن قال اع  ثشلق اوقريواين أن م هب اإلابضلة  -
اوفقه  أق ب امل اهب إىل م اهب أه  اوسنة، قال صحلح، فل  أج  م  ع ن 
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املسائ  اخللفلة مع املاوكلة ما خ ج منه اإلابضلة ع  امل اهب األثعية إال مسائ  
 .1قلللة مي ودة

 اإلابضلة فلها امل اهب األثعية: أه  اواسائ  اويت خاوفتوم   -
 اوقال عي م جااي املسح على اخلف ن.  (1
 حت مي امل أة على يوجها او ي جاميها قب  طه ها واغاساهلا م  احللض.  (2
وميناه قضاء ك  األايم اويت سبقت دام اوفط  ابإلضافة  ؛اهن ام اوصام ابوفط  (3

 إىل اوكفاثة.
 واوكلم اوفاحش وحنا ذوك.ابناقاض اواضاء ابملياص ، كاوفط   اوقال (4
 .اوقال ابناقاض اواضاء م  مس اونجاسة او طبة أو اولاعسة مع ثطاعة اول  (5
 .ا ابحلقلقةاوقال ابناقاض اواضاء م  مس اوكاف  ابعاباثه جنس   (6
 ، ووا ابحالم.ااوقال عبطلن صلام م  أصبح جنب   (7
 غريه.صلام أايم ميلنة كاخلامس واويش د  م  ذي اوقي ة و عن ب اوقال  (8

أتي  امل هب اإلابض  مبجاوثله ولم هب املاوك ، فكثري م  امل اجع اويت ثجيت  -
م   ا، ث إن كثري  إولها ل ك  اخللف مع املاوكلة دون غريه م  امل اهب غاوبا  

 املصطلحات اوفقهلة اإلابضلة داضح فلها اواأي  ابملصطلحات اوفقهلة املاوكلة.
دها  علماء املاوكلة ع ك  خلف اإلابضلة يف  مل ؛على اويكس م  علماء اإلابضلة -

 وا خبلفه .املسائ  واوف وع اوفقهلة، فكأهن  مل ديا ّ 
سبب لشنلع عيض املاوكلة على امل هب اإلابض  ثاجع يف األساس إىل اخللف  -

لق م يف اوفق ة األوىل واوثانلة ال داج  سبب يف فقه  وكمااويق ي ال اوفقه ، 
 واشنلع علله .اإلابضلة د عاا إىل ا
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م  دشنع على ال دشنع اويت اطليت عللها م  كاب اإلابضلة  ثاملصادأكث    -
وعلى اويمام ال يف مسأوة ميلنة خبصاصها،  ،املاوكلة إال يف نطاق حم ود ضلق

ه إىل أماث أخ ى ولس اوفقه م  وذوك دؤك  أن سبب اواشنلع ع ن امل هب ن م دُّ 
  ئلسلة أو اوثانادة.أو ويله م  األسباب غري او ،علنها

إال أنه  ،امل هب اإلابض  وإن كان ساعقا  ولم هب املاوك  يف اونشاء أو اوظهاث -
ذوك ثاجع إال ظهاث او وث اوسلاس   أق  ألباعا  وشه ة واناشاثا  منه، ووي  م د  

يام ه ولنش ه ل افع عشك  كبري يف امل هب اإلابض ، حبلث كان حيااج إىل دووة ل
وه  دووة قلللة ، مان وهوه ذوك إال يف ح ود ضلقة، ابعاماد دووة عُ  ح  عنه، ومل دا

 او ول اويت اعام له يف مشال أف دقلا. لتنل فُ وق  ، اوسكان
أسباب ضيف امل هب اإلابض  مناصباه اوي اء ألم اء او ووة األمادة، ووي  أه   -

 ن عنه.م  اوناس داخافان م  ه ا امل هب، ودي ضا  اع ادة نشأله، ما جي  كثري  
امل هب املاوك  ثغ  أنه ماأخ  يف اوظهاث ع  م هب اإلابضلة، إال أنه أكث   -

وشه ة، وسبب ذوك شه ة مؤسسه وكث ة علمائه او د  خ ماه،  اوألباع   ااناشاث  
وعسبب اعاماد عيض او ول وه أساسا  يف اوفقه، حلث اعام  يف األن وس يف حلاة 

يف األساس، ومل داي ض ولسلاسة إال  وذوك على او غ  أنه م هب فقه   ،مؤسسه
 . 1كما لي ض وغريها م  مسائ  اوفقه املخالفة

م  جمل د  "كااب اوفقه ا قلم   وكاب او كااث اوااايت ع  اوااايت األغااط  الجزائ ي كاااب  
وكانت دثاساه لقاعللة ع ن امل هبل ن م  حلث  ،املقاثن ع ن اوفقه املاوك  واوفقه اإلابض "
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وها خ مة امل هب ن األخاد  املاجاوثد  يف  ، ه فه م  اوكاابوع ن   ،ف وعاألصال واو
 .1واوسي  إىل لقللص هّاة اخللف ع ن األخاة ،او عاع الجزائ دة

وإمنا غاداه خ مة اوفقه اإلسلم   ،وقال: وه ا اوكااب ولس ه فه اواأثدخ ولف ق اإلسلملة
وعث ثوح  ،فله م  لق دب ع ن امل هب نملا  ،عماما  واوفقه املاوك  واإلابض  خصاصا  

وق   ،ووكّنا ن د ها أن لزداد ماانة - وه  ماجادة ال حماوة -ح واملادة ع ن اوف دق ن اواسام
 -يلمة اوشلخ حمم  انص  امل ماثي وها او ،أح  أقطاب اإلابضلة يف واد ملزاب ثاسلين

بلنا "امل هب املاوك  وامل هب مشجيا  فقال: ولس هناك كبري ف ق ع ن م ه -ثمحه هللا لياىل
وإمنا  ،وإن لسامح علماء اإلابضلة جتاه اوفقه املاوك  ال نلمسه يف "فقه اوياام" ،اإلابض "

 .2جن ه يف فقه األعلم اإلابضلة

ونق  ما ذك ه اوشلخ إطفلش يف كااعه املاسام "ش ح اونل  وشفاء اويلل " م  لسامح مع 
 ةوأيبت عيض املسائ  اوفقهل ،اوفقه املاوك  خصاصا   ومع أقطاب ،امل اهب اوسنلة قاطبة

 .3املساقطبة م  "ش ح اونل " ولا ول  على او وح اوطلبة اوسمحة

عباثله أبقاال امل اهب اوسنلة،  اكااب اونل  شاثح    - ثمحه هللا -ولناول اوشلخ اطفلش 
 ، اهب األخ ىث قال: إن ه د  امل هب ن وغريمها م  امل .4م  قال ماوك وأصحاعه امكث   

وإمنا اوناس  ،املبياث ابحلق )ملسو هيلع هللا ىلص(وم  سنة نبله هللا م  كااب  اسام ت ف وعها اسانباطا  
 .5اخالفاا يف اوفه  واإلدثاك واالسانباط وه ا أم  واسع
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الفوارق بني املذهب اإلابضي واملذاهب اإلسالمية األخرى يف األحكام  .4
 الفقهية:

أي  ،  اوفقه  م  املصادث ذاهتا ولم اهب األخ ىوملا كان اإلابضلان ق  اسام وا نظامه
ولجاهاد يف لكاد  األحكام  اواسايملاا نفس األساولب لق دب   ،م  اوق آن واوسنة واإلمجاع

وأنظمة  ،فإن اوف وق اويت ظه ت ع ن نظامه  اوفقه  ؛اويت مل لاناوهلا املصادث اوساعقة
 واويكس ، لاافق عللها امل اهب األخ ىومل ،حمصاثة يف اوف وع ؛امل اهب اإلسلملة األخ ى

 ق يف او أي يف لفسري املص ثد  او ئلسل ن اوق آن ك وك نشأت م  فَ   ،اابويكس أدض  
 .واوسنة

 : األخرى املذاهب فيها اإلابضيون خالف اليت املسائل بعض 

 املسح على اخلفني كجزء من الوضوء 

 ،ن ابإلمجاع املسح على اخلف نثفض اإلابضلا ،  م  غس  اوق م ن كجزء م  اواضاءع ال  
وق  قال جاع  ع  يد  ابونسبة هل ه اوقضلة: كلف رمسح او ج  على خفّله وهللا لياىل 

 .1خياطبنا يف كااعه عنفس اواضاء

أبدة اواضاء يف ويف ثأي امل اجع اإلابضلة أن احل دث او ي دايلق ابملسح على اخلف ن أعط  
ُلاا ُوُجاَهُك   اَي أَد ُّ ﴿ لياىل:ساثة املائ ة: قال  ُا   إلىَل اوص َلةل فَاغ سل َها او  لدَ  آَمُناا إلَذا ُقم 

ل  ُك   َوأَث ُجَلُك   إلىَل او َكي َب ن  َسُحاا علُ ُءوسل  اوصحاعة وع ن   .[6املائدة:] ﴾َوأَد  لَدُك   إلىَل او َم َافلقل َوام 
وكنه  قاواا أعط   ،جة املسحاو د  د وي اإلابضلان عنه  أهن  ثووا احل دث او ي دق  حب

  .2عل  ع  أيب طاوب وعب  هللا ع  عباس وعلل، وأعا ه د ة، وعائشة
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 م  اآلاثث ل فض املسح على اخلف ن: اوم  انحلة أخ ى ثوى اإلابضلان ع د  

مسح على  )ملسو هيلع هللا ىلص(أعا عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  عباس: ما ثأدت ثسال هللا  -
 .1خّفه قط

مسح  )ملسو هيلع هللا ىلص(أهنا قاوت: ما ثأدت ثسال هللا  ،  يد  ع  عائشةأعا عبل ة ع  جاع  ع -
على خفه قط، إين وددت أن دقطع او ج  ثجلله م  اوكيب ن أو دقطع اخلف ن م  

 . أن رمسح عللهما
، )ملسو هيلع هللا ىلص(أعا عبل ة ع  جاع  ع  يد  قال: أدثكت مجاعة م  أصحاب ثسال هللا  -

، قال جاع : كلف رمسح ، على خّفله فقاواا: ال)ملسو هيلع هللا ىلص(فسأواه  ه  رمسح ثسال هللا 
او ج  على خفله وهللا لياىل خياطبنا يف كااعه عنفس اواضاء، وهللا أعل  ما د وده 

  ؟2خماوفاان يف أحاددثه 

على اخلف ن، خمالف ك  االخالف ع  ثأي اوسنة املسح وثأي اإلابضلة خبصاص مسأوة 
وق   ،اوسف  عن  اوبيض اآلخ او ي أجايوا املسح، أيناء اوسف  عن  اوبيض، وأيناء اإلقامة و 

 .3لبىن امل هب اوشلي ... ثأي اإلابضل ن حال ه ه املسأوة

وق  ذك  او كااث عم و اونام  عيض املسائ  اوفقهلة يف اوصلة واوصام، واوزكاة واونكاح 
 أوجه اخللف مع امل اهب اوسنلة األخ ى ث قال: وع ن   ،، واحل ود واوقصاصاإلثثو 

ة اويت ذك انها أعله، ق  خيالف اإلابضلان أو دافقان يف نااح ع د ة م  مثلوابساثناء األ
ع ن اوفقه  كبريٌ   وما ع ا ذوك فل فاثقُ  ،ذاك نظامه  اوفقه  مع ه ا امل هب اإلسلم  أو

  .اإلابض  واوفقه اوسين عاجه عام
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هن  خيالفان ينا عش دة يف عيض املسائ ، فإاالوإذا كان اإلابضلان د ون نفس او أي كاوشلية 
عنه  أدضا يف نقاط أخ ى، ونكاح املاية على سبل  املثال، ه  إح ى املسائ  اويت د ى 

ينا عش دة دياربوهنا االفلها اإلابضلان ثأي اوسنة واوف ع اوزد ي م  اوشلية، وك  اوشلية 
 ش علة.

 ،فق  ناقش عيض ه ه املسائ  يف وقت ابك  م  قب  املصادث اإلابضلة ،على أدة حال
وأبن ش عه  ها  ،وكان اإلابضلان دنظ ون إىل أنفسه  ابسام اث أبهن  املسلمان احلقلقلان

واملافاق  ،أن م هبه  ها املمث  احلق ولسنة اوصحلحة مياربد  ،او د  اإلسلم  اوصحلح
وق  عرّب اوشلخ اإلابض  حمم  داسف إطفلش يف اويص   ،على امل اهب اإلسلملة األخ ى

و أي ابوكلمات اوااولة: قاونا صااب وحيام  اخلطأ وقال غريان خطأ احل دث ع  ه ا ا
  وحيام  اوصااب.

على أن ه ه اونظ ة اإلابضلة إىل امل اهب اوفقهلة غري اإلابضلة مل متنع أح  علمائه  
إنه مسماح ولمفا ن اإلابضل ن  :دقال ،اوباثيد  م  إدخال مب أ ج د  على اوفقه اإلابض 

 .1غري امل اهب اإلابضلة إذا مل داج  ويلماء اإلابضلة آثاء يف للك املسائ  أن دسايلناا آبثاء

 رأي وهبة الزحيلي يف الفقه اإلابضي: 

 وهبة اوزحلل : وق  اشاه ت اإلابضلة ابوقال ابملسائ  اوفقهلة اوااولة:او كااث دقال 

 ماملة.ع م جااي املسح على اخلف ن كاوشلية اإل -
اإلح ام، أما إثسال األد ي يف اوصلة واالقاصاث على ع م ثفع األد ي يف لكبرية  -

 لسللمه واح ة فه  ماافقان امل هب املاوك  واوزد ي.
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اوقال إبفطاث م  أصبح جنبا  يف ثمضان عمل  حل دث أيب ه د ة وثأي عيض  -
 اوااعي ن.

ة حت مي ذابئح أه  اوكااب او د  ال ديطان الجزدة أو احل عل ن غري املياه د ، واإلمامل -
 .ال جيلزون أك  ه ه او ابئح مطلق ا

 حت مي نكاح اوصيب واوصبلة يف قال جاع  ع  يد ، واويم  يف امل هب خبلفه. -
 ك اهلة الجمع ع ن عنات اوي  خاف اوقطلية وه  ك اهة لنزده. -
اواصلة واجبة وألق ع ن غري اوااثي ن عمل  ابألحاددث اويت حتث على اإلحياء، وجتاي  -

ُكالَب َعَلل ُك   إلَذا َحَضَ  ﴿ ع  مع وجاد األوالد وقاوه لياىل:االاواصلة، ألوالد 
ل ُة ولل َااولَ د  ل  و َمي ُ وفل َأَح َُكُ  او َما ُت إلن لَ َ َك َخري  ا او َاصل َق  َ عل َن ابل  َعَلى َحقاا َواأل 

وصلة ونسخت اواصلة ولااو د  آبدة املااثدث وحب دث: ال .[180لبقرة:ا] ﴾او ُما قل نَ 
 وااثث.

أو عي   ،  كبقلة امل اهبعي  املات امل عّل  واملّ ع  ح ت  ،م  وقت اوكااعة املكالب ح ت  -
   إوله وال جياي عليه إال يف او د  عن  أكث  علماء امل هب.جّل انقضاء األج  او ي أُ 

 .1حت مي اوابغ على أنه م  اخلبائث -

 اجتهادات من علماء املذهب اإلابضي:  

ميم  أبنه ق  د هب أح  جماه ده  م  اخللف إىل اوالسري يف  ىيحي ع   ذك  اوشلخ عل
 .  ق دبان: لها اواش د  وحيض ين يف ذوك مثلنمسأوة كان اوسلف د ى ف

يف قضاء ثمضان فإن امليمال عه عن  اإلابضلة أنه جيب اواااعع يف اوقضاء، كما  األول: -
م  علماء اإلابضلة املياص د  إىل ع م جيب يف األداء وذهب األسااذ ابكل  عب  او مح  

 للسريا  على اوناس واسانادا  إىل ما ذهب إوله عيض األئمة م  غري اإلابضلة. ععوجاب اوااا
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 ،إذا كاناا حتت او مة د ى علماء اوسلف م  اإلابضلة أن طيام أه  اوكااب حي ّ  الثاين: -
وكأمنا د ون أن ه ا م لبط  ،ه وال نكاح نسائ ،أما إذا مل دكاناا ك وك فل حي  طيامه 

 ،فإن اني مت الجزدة اني مت او قاعة ،والجزدة ل ل على وجاد ثقاعة إسلملة علله  ،ابلجزدة
 .غريهوإذا اني مت او قاعة اني م اإلك ام أو اوش ف او ي ديط  ولكالب دون 

يص  احلاض  يف وقال: وق  ياثان أسااذان إع اهل  علاض أح  األئمة اإلابضلة وجماه ده  يف او
وثأى اوينت او ي داكب ه طلبة اويل  عصفة خاصة يف ماضاع األك ، ف هب إىل  ،أوثاب

للسريا  على  ،حتلل  ذابئح أه  اوكااب مطلقا  سااء كاناا حتت او مة ومل دكاناا ك وك
 ن على اويمام يف اآلدة اوك رمة، واسانادا  إىل ما ذهب إوله عيض أئمة املسلم ااوناس واعاماد  

 .1م  خمالف اويصاث

 انفتاح املذهب اإلابضي على املذاهب السنية األخرى: 

ول كااث إمساعل  ع  صاحل األغربي  "اإلابضلة ع ن ح اسة او د  وسلاسة او نلا"ص ث كااب 
 "يف كاب امل ثسة اإلابضلة ةق اء"وحت ث عنه او كااث حمم  عب  او حل  اوزدين يف كااعه 

اإلابضلة يف اواااص  اوفك ي واويقائ ي واوفقه  وانفااحه  على  وقال: دش ح املؤوف دوث 
 وذك  عيض األماث منها:  ،دون إقصاء م هب أو اسابياده م  اوساحة ،كافة امل اهب

آثاء امل اهب األخ ى كافة املاوكلة واحلنفلة  على االطلعمل دااان اإلابضلة ع   -
كابه  ابوش ح واوايللق واونق  واواأدل  واوشافيلة واحلنبللة وامليازوة واوزد دة ولناول  

واالسافادة منها، على او غ  م  أن عيضها ختاوفه  يف مسائ  عقائ دة جاه دة 
وفقهلة، ود ك  عش ات األمثلة عل مباوغة م  فقهاء وعلماء اإلابضلة م  اوق ماء 

 :ت)واحملقق سيل  ع  خلفان اخلللل   ،واع  خل ون ،مث ، أيب سيل  اوك م 
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 :)ت إىل اويلمة أمح  اخلللل  مفيت اوسلطنة، م وثا  إبمساعل  الجلطايله( 1287
ئمة حمم  ع  داسف وقطب األ ه(،1187 :وأيب ديقاب املصييب )ت ،ه(750

ود ك  عش ات اوكاب م  امل اهب األخ ى اويت اطلياا  (،1914 :ت)أطفلش 
ع  إن اوكثري منه  ه ا فحسب ا وأتي وا هبا وآي وا فلها، ولس عللها وعلقاا علله

ت علملة وعيضه  مجياه  صل ،للقاا اويل  على د  أصحاب امل هب املاوك 
 .1( 1935:)توللمل ه ثشل  ثضا  (،1905 :ت)مبحم  عب ه 

 حيىيع  او عاة إىل لش دع اواق دب ع ن امل اهب وكان وإلابضلة مساع  قام هبا عل   -
 ميم  واخلللل  وغريه  م  املياص د .

ابضلة يف اوكااعة يف اوفقه املقاثن مسامهة فياوة، واملشاثكة عقاة يف اإلنااج مسامهة اإل -
وكابه   ،وع م اواقاقع دخ  ح ود امل هب، أو االسايلء على اآلخ د  ،اوغزد 

 ،شاه ة على ذوك م  أول م ونة أيب غامن اخل ساين إىل كافة كاب اوشلخ اخلللل 
اآلمال وناث او د  اوسامل ، ه ا االنفااح على  م وثا  مباساعة اوضلاء ولياليب ومياثج 

واحرتامه  ألدوة  ،كاب امل اهب اإلسلملة دنب  ع  سية أفقه  وسلمة منهجه 
وال أح  رملك مفاللح  ،وإرماهن  أبن امل اهب لاكام  وال لاياثض ،خماوفله  يف او أي

 .2احلقلقة اوكاملة
إلمام انص  ع  م ش  اولي يب ا  ع احت ث او كااث إمساعل  ع  صاحل األغربي أدض   -

  ع  مشّ  -عادع م  أه  احل  واويق   - مؤسس دووة اولياثعة (، وهاه1024)
وإعادة اولحمة اويثمانلة وقلادة  ،ساع  الج  و أب اوص ع او ي أح ياه دووة اونباهة

وعىن دووة قادة على أسس إسلملة دساد فلها  األمان، فكاب اتثخيا   اوسفلنة إىل ع ّل 

                                                           

 . 117، صحمم  عب  او حل  اوزدين، ق اءة يف كاب امل ثسة اإلابضلة 1 
، عمان سلطنة اإلفااء، مكاب او دنلة، واوشؤون األوقاف وياثة   وسلاسة او نلا،إلابضلة ع ن ح اسة او دمساعل  ع  صاحل األغربي، اا  2

 . 103 – 89صم، 2013، 1ط



 

452

وقانان وحياسب فلها اوكبري مث  اوصغري، حاثب اوربلغاول ن وحقق اناصاثات ابه ة ا
ومل دااان يف خض  احل ب أن دسرتد منه  أماال اوشلية اويت هنباها، ودرتك  ،علله 

اخللمة اويت ح ثها م   حاب امل هب اوشافي  يف منطقة ثأسح دة اويبادة ألص
وأتكل   ،هيب، وه ا د ل على قاة اويقل ةاوربلغاول ن يف يم  دساده اوايصب امل 

 .1دون اونظ  ولم هبلة اوضلقة ،مفهام اواسامح ووح ة األمة
، (ه1050)ع  اإلمام سلطان ع  سلف، ولاىل قلادة او ووة عام ك وك حت ث   -

فكيف على  ،فاج  أثضا ممه ة ودووة مساق ة وماح ة ،سلفه اويظل وذوك إي  
لحقة اوربلغاول ن، وط ده  خاثج الجزد ة اوي علة حىت ليلله اوبنلان اوشامخ، وجت د مل

وصلت قااله وباب املن ب، وساع  مسلما اهلن  وه  حنفلة، وإخاانه يف ش ق 
إف دقلا وه  شافيلان، وم  فضائله أنه مل دفك  جم د لفكري أن دف ض م هبه علله ، 

خصت األسياث ويف عه ه اسرتاحت او علة، وث  ،مضى حلاله يف كفاح اوربلغاول نأو 
فلما دقال اإلمام ناث او د  اوسامل  كما وعم ت عمان ابويلماء   ،وصلحت اوثماث

 .(ه1167)وأتسلس دووة آل عاسيل   ،واإلمام أمح  ع  سيل 
عادع اإلمام يف ظ وف داخللة وخاثجلة صيبة، وفنت وانشقاقات م عكة إذ وقع  -

حلنما دخلاا أثض عمان، اوشقاق ع ن اولياثعة، مع ع وان خاثج  م  جهة اوف س 
ه أول ما لاجه إىل وملا كانت مهة اإلمام قادة وإثادله ماضلة وعزرماه لف  احل د ، لاجّ 

مش  وحتقلق اواح ة اواطنلة وعناء اوبلت م   مجع اويمانل ن حتت ثادة واح ة، وملّل 
م  او اخ  ولقادة أثكانه، ث انطلق ملااجهة اوف س وط ده  م  اوبلد ومع اساق اث أ

مل د اأخ   ؛جباها او اخللة وصلعة جلشهاجبهاها او ووة، ولاطل  أثكاهنا، وقاة 
اإلمام اهلمام م  للبلة اساغاية أه  اوبص ة وجن هت  م  هجام اوف س دون أن دف ض 
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وه ا  ،وه  أه  سنة وشلية ،علله  أي ش وط، أو حياول أن دف ض م هبه علله 
وطل ة مع او ووة اويثمانلة واواقاف جبااثها ماقف، واملاقف اآلخ  إقامة علقات 

قال عنه اإلمام اوسامل : كان و  يف مااجهة أع ائها على او غ  م  لباد  امل هب.
وقام  ،أطفأ اوفنت ،دانت وه اوقبائ  ،سام وج أة وإق امصاحب مهة عاولة ومطلب 

 .1ودافع اوف س واسرتاحت او علة ،أبم  او ووة وأعطى اململكة حقها
ه يف اآلفاق، فبي  داااقف جهاد او ووة اوباسيل دة يف االناصاث وإلسلم وثفع ثامل لو  -

 ث عباس وكان عنأن لاىل اإلمام سلطان عي  أعله، وسلط  على قش  واوبح د  و 
ميظ  سكاهنا م  اوشلية واوشافيلة، مل دك هه  على اعاناق امل هب اإلابض  ول ك 

 .2غط أو أك اههل  ح دة اويبادة وإقامة شيائ ه  دون ض
على ش ء، فإمنا د ل على سية أئمة  تاحلقلقة ه ه املااقف املاساحمة إن دوّ  -

وحتقلق مب أ  ،مان وثحاعة ص وثه  وصفاء قلاهب  جتاه امل اهب األخ ىوسلط ن عُ 
  أن اوفك  اإلابض  كان وه دوثٌ  اأدض   وال شك   اوسلم  ع ن أمة اإلسلم.اوايادش 

أ اواسامح وع م اوافكري وشلاع األم  واالساق اث يف ثعاع كبري فاع  يف سلادة مب 
اواسامح وفضلله  عصبغةخلق اويمانلة اوبلد، وليملق احلس او دين وصبغ األ

 .3ول سلخ دعائ  اواياون واواح ة ،اواااضع
اساأنف او كااث امساعل  ع  صاحل األغربي احل دث يف كااعه يف ط ح اوااقع وق   -

إلابضلة يف إياوة ثوح اوف قة ع ن امل اهب وإذاعة جلل  اونفاث امليادش على مساع  ا
ه" يف 1940علنه ، فلشل  مبسيى اإلمام ناث او د  اوسامل  وسللمان اوباثوين "

ابإلسلم،  اسم لاحل  صف املسلم ن ودعاة اوسامل  ورتك األوقاب امل هبلة واو
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ها يف نفاس املسلم ن، ودعاله مللاك اوي ب إىل االجاماع يف مكة املك مة ملكانا
مساعل  إىل مساع  اوباثوين إوليم  جب  ونشاط وااحل  صفه ، وداط ق او كااث 
ودفاعه ع  او ووة اويثمانلة  ،وجهاده احلثلثة يف لق دب وجهه نظ  ملاك اإلسلم

احلنلفة ووقافه دسان ها يف مااجهة مؤام ات اوغ ب وأطماعه واقسلمها واحالل 
اويت نشبت ع ن امللك عب  اويزدز وك وك لاسطه واقف احل ب  ،او ووة اخلاضية هلا

  .1(م1948ت)واإلمام حي  إمام اولم   (،ه1953ت)ع  سياد 

 م  اآلخ د  على واالنفااح اواق دب قضلة يف مشكاثة جبهاد اخلللل  أمح  اويلّمة قام وق 
 :ذوك يف وداجلى ،األمة أعناء

ش د يف املسائ  اخللفلة، إذ وك  م هب دعاله حل دة اوفك  واملياق  وع م اوا -
ودش د على او عاة أال داخ وا م  مسائ   ،حجاه اوقادة ودولله او ي د وق وه

ودؤك  أن مساقب  األمة  ،اخللف لكئة ولف قة وقطع حبال اواد ما ع ن األط اف
 مبين على اواياون ووح ة اوصف.

دول اويامل ع ادة م  ابكساان شاثك مساحاه يف كافة املؤمت ات اإلسلملة يف كافة  -
 وم وثا  عطه ان واألثدن ومص . ،واناهاء ابلجزائ  غ اب   ،وماولزاي ش قا  

عاكفري اإلابضلة وع م جااي اوصلة خلفه  يف كااعه اوشهري "احلق ثّد على م  أفىت  -
وانقش فله قضلة أدوة اإلابضلة على نف  او ؤدة، وإنكاثه  شفاعة او سال  ،او امغ"
وال ل عا  ،وع ن أن اوقضلة خمالف عللها ع ن اوف ق ،اوكبرية إن مل داب مل لكب

 .2وساحة اوفك  اإلسلم  لسع الجملع ،ولانفري وولاكفري

                                                           

 . 127، ص حمم  عب  او حل  اوزدين، ق اءة يف كاب امل ثسة اإلابضلة1  
 . 129، صنفسهامل جع 2  



 

455

م دعت اوسلطنة ويق  مؤمت  إسلم  عامل  عق  يف جامية اوسلطان 1988يف عام  -
د احلق ومنه  شلخ األيه  جا ،ودع  إوله علماء م  كافة اويامل اإلسلم  ،قاعاس

وكان اوغ ض م  ذوك إظهاث  ،وصفاة م  املشادخ م  مجلع امل اهب ،م1996
ع اءة أه  اوسنة م  لكفري أه  اوقبلة، وأن م  كف  أح  املسلم ن ولس حجة على 

 أه  اوسنة.
وال دسلئان وآلخ د  ع  دعاة ولمحبة  ،إن اإلابضلة ال دكف ون املخاوف ن هل  -

ومسام ون يف دعاهت   ،وح ة األمة اإلسلملة صان علىدوح   ،واواسامح واوسلم
اهب ونب  اخللف وفاح صفحة ج د ة، والضح الساع أفقه  ولايام  مع كافة امل 

أن مبادئ اإلسلم لض  امل اثس اويلملة  ،اإلسلملة عص ث ثحب واعاقادر ثاسخر 
 .1واوفقهلة حتت ظلهلا اوااثفة

ق عليها يف علم أصول الفقه املالكي : أهم القواعد الفقهية املشركة املتفاثلثًا
 واإلابضي:

أه   "اوفقه املقاثن ع ن اوفقه املاوك  واوفقه اإلابض "ذك  او كااث اوااايت صاحب كااب 
 وذك  منها: ،اوقااع  اوفقهلة املشرتكة ع ن امل هب ن

 األص  ع اءة او مة. -
 شهادة اوي و ن لاجب عمل  ال علما . -
 االماث مبقاص ها. -
 واوض ث دزال. ،ال ض اثال ض ث و  -
 ك  مثنه.أك  جممع على حت رمه ح ام عليه و  -

                                                           

 129، ص اإلابضلة امل ثسة كاب  يف ق اءة اوزدين، او حل  عب  حمم 1  
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 اخللاة لاجب اوي ة واوص اق اوكام . -
 اوبلنة على م  ادعى واولم ن على م  أنك . -
 املشاقة جتلب اوالسري. -

وقام او كااث اوااايت عش ح ه ه اوقااع  اوفقهلة م  خلل م اجع ومصادث امل هبل ن يف أكث  
 . 1م  مخس ن صفحة

: اعل  أن ق ماء اوفقهاء م  أصحاعنا عناا "طلية اوشمس"ودقال اوشلخ اوسامل  يف كااعه 
 اوفقه على مخس قااع :

 أن اولق ن ال دزدله إال دق ن مثله. القاعدة األوىل:  -
 األماث مبقاص ها. أن الثانية:القاعدة  -
 اوض ث دزال. أن الثالثة:القاعدة  -
 لب اوالسري.قة جتااملش أن الرابعة:القاعدة  -
  .2مة، أي حّكمها اوش عاويادة حمكّ  أن اخلامسة:القاعدة  -

 االجتهاد والتجديد: ا:رابعً 

عي  او كاد اوطاد ، عزغ فج  اواح ث اوفك ي، حتت ضغاط اواطاث احلضاثي، فاضط ت 
إىل لطاد  اوفقه وصلاغاه ووا  فااءابوااجله واإل طليةول اإلسلملة وعيض اجملماعات املاو 

ة وبيض اوقاان ن اوفقهلة، اويت د جع إولها اوقضاة واملفاان وامل ش ون، وه  ح كة ماجز 
لماء حم ودة؛ شاثك فلها اويلماء م  مجلع امل اهب اإلسلملة املشهاثة وم  اجمل دد  م  ع

 اإلابضلة يف املش ق واملغ ب، 
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 اإلابضل ن:  علماء املش ق  أع ي مو 

 وشلخ سيل  ع  خلفان اخلللل ا -
 خ انص  ع  أيب نبهان اخل وص اوشل -
 اوشلخ ناث او د  عب  هللا ع  محل  اوسامل  -
 اوشلخ اع اهل  ع  سيل  اويربي -
 . اوشلخ أمح  ع  أمح  اخلللل  -

 :اإلابضلة وم  علماء املغ ب

 اوشلخ اوقطب حمم  ع  داسف أطفلش -
 اوشلخ علاض اع اهل  ع  عم  -
 اوشلخ عب  او مح  ع  عم  عكل  -
 م  اوناوايت اونفاس اوشلخ عل  حي  مي -
 اوشلخ أعا ديقاب داسف ع  حمم  امللزايب املصييب -
 اوشلخ أعا ساة حمم  ع  عم و اوقصيب  -
 . 1اوشلخ عب  هللا اوس ودكش  -

ا ج د اهؤالء ط دق   خط   وق  ولاج د  واالسانباط على ضاء اوكااب واوسنة وقااع    
 .2امل هباألصال اوفقهلة واوكللات اويت وقع عللها االلفاق يف 

وق  نش  اويلّمة أمح  اخلللل  كاااب  مسّاه "علان أي  االجاهاد واواج د  يف لنملة اجملاميات 
 :مهمة   ا   فله أماث وع ن   ،اإلسلملة"

                                                           

 . 804ن وة اوفقه اإلسلم  املنيق ة جبامية اوسلطان قاعاس ، ص1  
 . 804، صنفسهامل جع 2  
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 شروط بلوغ درجة االجتهاد: .1

يف لنملة  ع ن أي  االجاهاد واواج د أي  اإلجاهاد واواج د  "ذك  اويلّمة اخلللل  يف كااعه 
ما اشرتطه اويلماء واأهل  م  أثاد االجاهاد حىت دنخ ط يف سلك  "ات اإلسلملةاجملامي

 وإولك  ه ه اوش وط خماص ة م  منظاث ،ودّي  ح اي  أبن حيم  أماناه ودُايق ابجاهاده ،أهله
 أكرب امل اجع اإلابضلة يف عص ان.

 العلم ابلقرآن الكرمي:الشرط األول:  

األحكام اوش دية حبلث لى ع ى عل  ابو الالت اوق آنلةأن دكان عل يف ه ا اوش طوامل اد 
 هومطلق ه،ه وخاصّل وعامّل  ،وجممله ومفصله ،على اوامللز ع ن حمكمه وماشاهبه دكان قادث ا

 ،ود ع احملك  وال د وث يف حلقة اجملم  ،فل دنساق مع املاشاعه ه،وانسخ ه، منساخهومقل 
ات ودي ض ع  خمصصاهتا، وال لبع اويمامود ع اخل وج منها م  أعااب املفص ، وال داّ 

وإمنا علله أن  ،وال أيخ  ابملنساخ ود ع اوناسخ ،داجاوي ح ود املقل  وريلع يف سية املطلق
فريد املاشاعه إىل  ،ك  دول  حكمه  وديط  ،نزل ك  أم  منزوه ا كله، دُ دكان عصريا  هب

وديم  ابوناسخ دون  ،إىل املقل واملطلق  ،واويام إىل اخلاص ،واجملم  إىل املفص  ،احملك 
ع  اوناس يف ه ا اوش ط ختفلف وق  جنح اإلمام أعا حام  اوغزايل إىل ما فله  .1املنساخ

 م  خلل أم د :

نه ال دشرتط مي فة اوكااب ع  ما لايلق عه األحكام منه وها مق اث أح مها: أ -
 مخسمائة آدة.

ن عاملا  مبااضليها حبلث اوثاين: ال دشرتط حفظهما ع  ظه  قلبه، ع  أن دكا  -
 دطلب فلها اآلدة احملااج إولها يف وقت احلاجة.
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ووافقه على ذوك مجاعة م  األصاول ن منه  او ايي، واع  اوي يب، واع  اوسمياين واوق ايف، 
واع  ق امة، وصف  او د  احلنبل ، واع  اونجاث، وعلء او د  اوبخاثي، واع  اوسبك ، 

 .1ج، واع  اولحام، وناث او د  اوسامل واألسناي، واع  أمري احلا 

وها أن  ،قال اوب ث اوشماخ : واوصااب ما ذهب إوله اوشلخ سللمان ع  خيلف ثمحه هللا
ألن كثريا  م  األحكام اساخ جها اويلماء م  اوكااب  ؛نةااب واوسُّ جبملع اوكدكان عاملا  

 .2وقطع د  اونباش وغريمهاكأق  احلم ، ،م  غري اخلمسمائة آدة اويت ليلقت هبا األحكام 

ؤ االجاهاد وسلأيت أن اوصحلح مل  عقاوه: وه ا مبين على منع جت  وق  ليقبه ناث او د  اوسا
جاايه فل دشرتط عن ان اويل  جبملع ذوك، ع  دكف  م  ذوك مي فة ما دايلق عه احلك  

 .3او ي فله اونايوة

اله كثري م  األدوة اوق آنلة يف دة ق  دفآص  علمه يف مخسمائة ومهما دك  فإن او ي دنح
فل وك ال  ،اآلايت األخ ى، وق  لكان داوة على ما ها عص د حبثه م  اوقضااي االجاهاددة

 .4دنبغ  احلص  فلها

م  جماه ي  األن كثري   ؛فق  أد ه اإلمام اوسامل  عقاوه: وها ظاه  اوصااب ،وأما اوثاين
 وإمنا حيفظان منه ما شاء هللا أن حيفظاا. ،اوصحاعة كاناا ال حيفظان اوق آن ع  ظه  قلب

وها كما قال، ووك  ال ثدب أن م  حفظ اوق آن كله ها أمك  يف االجاهاد إن اسااَف 
 .5ش ائطه وكان على دثادة مبيانله وإدثاك م امله

                                                           

 . 21ص أمح  ع  مح  اخلللل ، علان أي  االجاهاد واواج د  يف لنملة اجملاميات اإلسلملة، 1 
 . 510ص م،1984/ ه  1405 ،ولثقافة اوقام  اورتاث وياثةسلطنة ُعمان، طبية  ،اص  اوي ل واإلنصافش ح خماوشماخ ،  2 
 . 22، صاإلسلملة اجملاميات لةلنم يف واواج د  االجاهاد أي  علان اخلللل ، مح  ع  أمح   3
 . 22ص نفسه،امل جع   4

 . 22، صنفسهامل جع 5  
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 العلم ابلسنة النبوية:الشرط الثاين:  

  ذوك حجة مياربة ودول  م  أقااوه وأعماوه ولق د اله، فإن ك )ملسو هيلع هللا ىلص(وه  ما يبت ع  اونيب 
وذوك واجاب طاعاه ويبات أن ما دنطق عه م  أم  اواش دع داخ  يف اواح   ،ولمجاه 

وأوسنة  ،ظاه ا ، ال أنه وح  ابط ، فاوق آن أوحى إوله وفظا  وميىن وإن مل دك  كاوق آن وحلا  
خ  يف أوجبت إوله ميانلها، وها او ي صاغ أوفاظها، وق  دّل على أن ما دنطق عه دا

 اواح .

ََاٰى َوَما ﴿ لياىل:قاوه  - ٌ  دُاَحىٰ إلن  ُهَا إلال  وَ  دَنطلُق َع ل اهل   .[4-3]النجم: ﴾ح 

  :ما دل على وجاب طاعاه والباعهك

ُناَن ﴿ لياىل:قاوه  - ءر فَ ُ دُّوُه إلىَل اَّلل ل َواو  ُسالل إلن ُكنُا   لُ ؤ مل َّلل ل وَ فَإلن لَ َناَيع ُا   يفل َش   او لَ ا مل ابل
خل ل  َسُ  أَت ولدل   اآل  ولَك َخري ٌ َوَأح   . [59النساء:] ﴾ذَٰ

 . [54النور:] ﴾ُق   َأطللُياا اَّلل َ َوَأطللُياا او  ُسالَ ﴿ لياىل: قاوهويف  -

َنةر إلَذا َقَضى اَّلل ُ َوَثُساوُُه أَم   ا َأن َدُكا ﴿ وقاوه لياىل: - ُ  اخل لرَيَُة َن هلَُ َوَما َكاَن ولُمؤ مل ر َواَل ُمؤ مل
  . [36األحزاب:] َض   َضَلال  مُّبللن ا﴾ َوَم  دَ ي صل اَّلل َ َوَثُساَوُه فَ َق    مل   أَم  لهل   

َاٌة َحَسَنٌة وّلَم  َكاَن دَ   ُجا اَّلل َ َواو لَ ا َم اآل  ﴿ لياىل:وقاوه  - َ  و َق   َكاَن َوُك   يفل َثُسالل اَّلل ل ُأس  خل
 . [21األحزاب:]  َكثلري ا﴾َوذََكَ  اَّلل َ 

م   وأما او وادة: فل ع    وما دايلق ع ثاداها. ،ود خ  يف اويل  ابوسنة ما دايلق ع واداها
 ،اوامللز ع ن اوصحلح اوثاعت منها وما ها ق دب منه مما رمك  أن ديال علله يف االسا الل

ولمجاه  م  ملكة يف ه ا  ع    فل ،وذوك دااقف على دثاسة أسانل ها ،وع ن اوباط  امل دود
أما او ثادة، فه  أن . فلكان كحاطب ول  ،او واايت أبابطل ال دنساق وثاء ك  انعق  حىت
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، ومطلقها ومقل ها وجمملها ومفصلها اوعمام  ا د ثي مياين اوسنة ورملز ع ن خصاص  
 .1ا اوشأن يف اوق آنهوانسخها ومنساخها كما 

م  مي فة اوسنة اونبادة،  - نه م  االجاهادوامكّ  -جملاه  خالف اويلماء فلما دكف  اوق  ا
وه  مي وفة أبحاددث  - السري، حىت اكافى خبمسمائة ح دثفمنه  م  ذهب إىل او

 .2ومنه  م  ش د حىت مل دكاف مبا دون مخسمائة أوف ح دث - حكاماأل

 ،منه إىل اإلمكانوق  علما  أن اإلحاطة ابوسنة اونبادة م  مجلع أط افها أق ب إىل اواي ث 
 ،اوفالا واالجاهاد مم  فاهت  كثري م  او واايتوق  دثج اوسلف م  اوصحاعة واوااعي ن على 

دة ودثادة ال دكان قادثا  على وابلجملة فإن م  مل دك  ذا مكنة م  علام اوق آن واوسنة ثوا
اوسنة ولامك  م  ألنه حباجة إىل الجمع ع ن ما يف املسأوة م  دول  م  اوق آن أو  ؛جاهاداال

 .3وضيها يف نصاهبا

  الشرط الثالث: العلم مبواقع اإلمجاع: -

كما أنه ال اجاهاد يف   ،وئل جياه  يف قضلة أمجع عللها إذ ال اجاهاد فلما سبق فله اإلمجاع
وال اخالف يف اشرتط ه ا اوش ط عن  م  د ى اإلمجاع حجة  ،املنصاص على حكمه

 .4ود ى إمكانه

سف اوق ضاوي: وعلى ه ا ال حتااج املسائ  الج د ة اويت ه  م  قال او كااث دا 
مساح اثت عص ان، مث  "نق  او م" أو يثع األعضاء املنقاوة م  احل  إىل احل  أو م  جثة 

                                                           

 . 24، صاإلسلملة اجملاميات لنملة يف واواج د  االجاهاد أي  علان اخلللل ، مح  ع  أمح 1  
 اوفحال إثشاد اوشاكاين، عل  حمم . و 4/490،  واونش  ولطباعة اوصفاة داث اوفقه، أصال يف احمللط اوبح  اوشافي ، اوزثكش  :دنظ  2 

 . 2/207، عريوت املي فة، داث األصال، عل  م  حتقلق إىل
 . 25ص أمح  ع  مح  اخلللل ، علان أي  االجاهاد واواج د  يف لنملة اجملاميات اإلسلملة،3  
 . 25امل جع نفسه، ص4  
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 مة اوغري أو االنياش خلفاع جبزء م  ع نه، أو جثاه كلها ملت، ووصلة عيض اوناس ابالنا
أو "او ح   ،أو ما دسمانه "شا  الجن ن" ،اويصيب اوطيب املكثف مل دض فق  وعله وإحساسه

أو اساخ ام األشية أو  ،أو "اواحك  يف جنس الجن ن" ،أو "عناك األجنحة اجملم ة" ،اوظئ "
أو حنا ذوك مما ال دي فه األووان ومل خيط  عباهل ... ال حتااج ه ه  ،او ثة يف اوسل  أو احل ب

 .1فلها إذ ولس هل  فلها ثأي اوقضااي إىل اوبحث ع  مي فة أه  اإلمجاع

وما قاوه صحلح ابونظ  إىل أعلان ه ه املسائ  إذ مل لك  مط وحة على اوساحة اوفقهلة م  
ولناظ  فلها م  األخ  عالك  فل ع    ،منها دياد إىل أصال جممع عللها ا  ووك  كثري قب ، 

 . 2ات  األصال، كحفظ األنساب م  االخالط وم اعاة حقاق اوبش  أحلاء وأماا

وقال او كااث اوق ضاوي عي  او ي مضى: وامله  هنا أن دثبت اإلمجاع علق ن ال شك فله، 
فإذا اسالق  اجملاه  اإلمجاع يف مسأوة فللاف  على نفسه عناء االجاهاد فق  ف غت منها 
األمة اويت أَب هللا أن جيميها على ضلوة وه ه املااضلع اإلمجاعلة يف فقهها ه  اويت جتس  

فإذا أمجيت األمة  حتفظها م  عاام  اواشات واوامزق.اح ة اوفك دة واوسلاكلة وألمة و او
او ي  فل جمال ملخاوفة ه ا اإلمجاع ،كاهتاي ُحلى او هب ولنساء ومل خيالفاا إال يف   ّ على حل 

واساق  علله اوفقه املاص  عيم  األمة خلل  ،وأق له مجلع امل اهب املاباعة ،نقله غري واح 
 يف أقطاث اإلسلم كافة. ية عش  ق ان  أثع

وأعل  عه حت مي  ،وم  هنا دكان اجاهاد اوشلخ األوباين او ي خ ج عه يف ثساواه "اوزفاف"
ومث  ذوك اجاهاد  ،؛ ألنه خاوف اإلمجاع املالق لق على اونساء اجاهادا  م فاض ااو هب احمل

قلاسا  على قلاس يواج املسل   عيض اوباحث ن املياص د  يف إابحة يواج املسلمة ابوكاايب
 ابوكااعلة.

                                                           

 . 36، صه1410 ،2ط اوقل ، داث اوكادت، اإلسلملة، اوش دية يف االجاهاد اوق ضاوي، داسف 1 
 . 26ص أمح  ع  مح  اخلللل ، علان أي  االجاهاد واواج د  يف لنملة اجملاميات اإلسلملة،2  
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 ،وها اجاهاد م فاض إلمجاع املسلم ن يف ك  اويصاث وم  مجلع امل اهب على حت رمه
 :قاوه لياىل يف ساثة املماحنة ابإلضافة إىل عمام ،واساق اث عم  األمة علله طاال اوق ون

َناتر َفَل ل َ ﴿ ُاُماُه   ُمؤ مل ُياُه   فَإلن  َعللم  ُ   َواَل ُه   حيَللُّاَن هَلُ    إلىَل او ُكف اثل    جل  ﴾اَل ُه   حل ت هل 
  .1[10املمتحنة:]

يف ه ا، فإن ط ح مث  ه ه اوقضااي على عساط  اوق ضاوي داسف او كااثوق  أصاب 
ع ى  نقضعله واودفاح اوباب على مص   ،اوبحث م  ج د  د هب هبلبة او د  واوفقه

 .2هاإلسلم، و وك جيب س ّ 

 :وبالغةً  اوتصريفً  وإعراابً  الشرط الرابع: معرفة العربية لًغة -

، فليا ث )ملسو هيلع هللا ىلص(ويف قاوبها صلغت أحاددث اونيب  ،فلها نزل اوق آن ،وعاء اوش دية اوي علة ألن
دوة اوش دية على م  مل داقنها، فإن هللا سبحانه خاطب األم  أبوسناه  إلقامة مي فة األ

َ وَ ﴿ لياىل:احلجة علله ، قال  فَ ُلضل ُّ اَّلل ُ َم   هَلُ    َما أَث َسل َنا مل  ث ُسالر إلال  علللَسانل قَ ا ملهل وللُ َب نّل
 .[4إبراهيم:] ﴾َدَشاُء َودَ ه  لي َم  َدَشاءُ 

وكان عه خطاب مجلع اوبش  هب ا او د ، ألن هللا  ،ابولسان اوي يب )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  أثس  نبله 
ول م  ش فاا هب ا اخلطاب او ابين وعلساهن  كان لياىل عيثه يف حملط اوغ ب فكاناا ه  أ

خطاب غريه  م  األقاام واألم  ألن هللا سبحانه دّس  هل  مي فة ه ا اولسان ابوايل  
فلفهمان ما دلقى إوله  عه م  خطاب  واملماثسة وكان اوي ب داقنان ه ا اولسان ابوسللقة،

وو وك كانت ملكة  ،طهوضبمما اساح ث إللقانه   م  غري حاجة إىل دثاسة أي ف
كاونحا ،ا أي ش ء م  فنان اوي علةاالجاهاد يف او عل  األول مالس ة م  غري أن د ثسا 

واواص دف واوبلغة، ع  كاناا ابوفط ة د ثكان اخلطأ فلها ودساهجنانه، فلما كان اوفاح 
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يف  وضيفت ،ودخ  اوناس يف دد  هللا أفااجا  واخالطاا ابوشياب س ت يف وساهن  اويجملة
ه ه اولغة ملكاه ، فاحااجاا إىل ضااعط لضبط اسايماهلا مسالهمة م  كلفلة اسايمال 

 . اوي ب او د  كاناا مبنأى ع  احلااض ، حلث كان لزاح  األق ام واالخالط ابوشياب

ألهن  مايب ون  ؛ا ابوغة ملحةأدض   اولغةلقان ه ه كما كانت حاجة شياب اويج  إىل إ
احلاجة  ت يف قااوبها، فكان هؤالء وهؤالء يف أمسّل ب  وابوسنة اويت صُ  ابوكااب او ي نزل هبا

إىل ه ه اوفنان املينلة على فهمها وسلمة اسايماهلا هل ا ابثى اويج  اوي ب فلها، ألهنا مل 
لي  وغة قاملة حمصاثة يف اوي ب وح ه ، وإمنا أصبحت وغة عامللة ل لبط هبا اويقل ة واوفك  

و د  ودب ن على دعائهما لفسري اوكااب او ي لش فاا حبمله وش ح اوسُّنة وديق  عللها فه  ا
اويت أك ماا عنقلها، وق  لنافست مه  اوي ب واويج  يف نق  مف دات ه ه اولغة وش حها 
وحبث اشاقاقاهتا ودثاسة كلفلة اسايماهلا، فااو ت م  ذوك ه ه اوفنان، وناجت عنه ه ه 

 .1ويت اساادعت ه ا اوك  اهلائ  م  أسفاثهااوث وة اهلائلة م  علام اولغة ا

وكان كلما لقادم اويه  لضيف يف اوي ب اوسللقة اوي علة ودااقف إلقانه ولغاه على دثاساه 
، و وك كان اوفقهاء م  اوي ب واويج  حباجة إىل ه ه او ثاسة وفه  خطاب اوش ع ويلامها

 اث اويت لضبط حبكمه.وإنزال أدواه اويت وثدت هب ا اولسان على اوااقع واألح 

ىت دساطلع أن دامك  منها اجملاه  ح ؛ودكف  م  دثاساها وبلاغ دثجة االجاهاد يف اوش دية
وال دلزم م  ه ا أن دكان  ،ودافادى اخلطأ يف محلها على ميانلها ،ةعلاونظ  يف األدوة اوش  

إلمام اوغزايل: كما قال ا  -وإمنا دشرتط م  ذوك  ؛علام اولغة قادثا  على االجاهاد يف نفس
اوق ث او ي دفه  عه خطاب اوي ب، وعادهت  يف االسايمال إىل ح  رملز ع ن ص دح اوكلم 
وظاه ه وجممله وحقلقاه وجمايه وعامه وخاصة وحمكمه وماشاهبه ومطلقه ومقل ة ونصه 

لل  واملربد وأن دي ف واواخفلف فله أنه ال دشرتط أن دبلغ دثجة اخل .وفحااه وحلنه ومفهامه
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مجلع اولغة ودايمق يف اونحا، ع  اوق ث او ي دايلق ابوكااب واوسنة ودسااىل عه على مااقع 
 .1اخلطاب ودثك حقائق املقاص 

ومثله قال اإلمام اوسامل : واملشرتط مي فاه م  ه ا اوناع ما دااقف فه  األدوة واألحكام 
ها على مي فة اونحا فااقف فهم ،وذوك أن أوفاظ االدوة م  اوكااب واوسنة ع علة ،علله

 . 2واولغة واوص ف، فل ا اشرتط مي فة ه ا األشلاء يف ه ا اوباب

وم   ،وّث م  اويلماء م  اشرتط ولجاهاد يف اوش دية علاغ دثجة االجاهاد يف فنان اوي ب
: احلاص  أنه ال غىن ولمجاه  يف ما دل يف ماافقاله على  ع ن هؤالء اوشاطيب او ي نص  

فه  خطاهبا وه وصفا  غري  ديرباغ دثجة االجاهاد يف كلم اوي ب، حبلث اوش دية ع  عل
 .3لاقف اوفط  وكلم اولبلب ماكلف وال مااقف فله يف اوغاوب إال مبق اث

قال اويلمة حمم  اخلض  حس ن او ي كان شلخا  وأليه  اوش دف قب  حنا  ،وعنحا ه ا
وه م  د سخ يف علام اولغة ثساخ  دية ال ع   : أن اجملاه  يف اوش  م  اآلن، إذ نصّل  اسا ن عام  

ووه أن د جع يف أحكام األوفاظ وميانلها إىل ثوادة اوثقة وما دقاوه  ،اوباوغ ن دثجة االجاهاد
علله حلنئ  ع ل  لي نوإذا وقع نزاع يف ميىن أو حك  لاقف علله فه  نص ش ع   ،األئمة

وه أن ديم  على أح  امل اهب وال دساغ  ،اواسع يف مي فة احلق ع ن ذوك االخالف
 .4 ع ول  اونحادة أو اوبلانلة يف لق د  حك  إال أن داب ن وه ثجحانه

  صاحبها م  متكّ  ،واحلاص  مما سبق أن االجاهاد يف اوفقه ماقاف على ملكة يف اوي علة
ة م  املياين وما حتامله م  اواجاه، مع املقاثن عه   ه يف األدوة اوش علة وما لاحليملق نظ
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فلما إذا لي دت وجاه املياين حىت داب ن ما ها األثجح منها، وال خيفى أن ه ه امللكة إمنا 
وق ملياين   فلة واالطلع اونكات اولغادة ولصة على خربة ابوقااع  اونحادة واوه  ماقاف

 .1مف دات اوكلمات م  خلل ل كلب مجلها ومماثسة آلداب اوي علة

ل  ه ه امللكة اويت متك  م  االجاهاد يف اوفقه علاغ م لبة واواحقلق أنه ال دشرتط يف حتص
ملاخصص ن يف م  ا اوغ دبة، وإال ولزم أن دكان اوفقله أوسع ابعا  اوي علة االجاهاد يف علام 

ألن أئمة اوي علة أنفسه  قلما دالس  ألح ه  أن جيمع فناهنا، وأن  ؛علام اوي علة أنفسه 
يف اواص دف كما ها واضح  وأ   ابونباغ يف عل  اونحايضهدنبع فلها مجليا ، فق  خياص ع

يف مصنفات اع  ماوك واع  هشام، ودنبغ غريه  يف اولغة كاألصمي  والجاه ي واأليه ي 
كالج جاوي وأيب هلل كالج جاين  واع  دثد  واع  اوسكلت، ودنبغ آخ ون يف اوبلغة  

ا حباجة إىل ملكة يف فنان وأنا  ل ثون أن اجملاه  يف اوش دية ه .اويسك ي واوسكاك 
 .2اوي علة كلها، فلا اشرتط اجاهاده فلها مجليا  وكان أمجع هلا م  أئماها املاخصص ن فلها

ة على فه  اولغة فه  ال حتااج إىل ه ا اويمق يف اويمق اوي علة،  فوأما غاوب املسائ  املااق
أن اوق ء دطلق على  كاالخالف يف اوق وء، ه  ه  احللض أو األطهاث؟ فإنه م  ولشائع 

كل املينل ن فها م  املشرتك او ي دااقف فه  امل اد عه على ق دنة م  األدوة اوش علة 
 .3املشخصة ولميىن او ي د اد، وال دااقف ذوك ل جلح و أي على غريه م  آثاء أه  اولغة

 الشرط اخلامس: معرفة أصول الفقه: -

 ،وة اوش علة اوافصلللة يف ف وع اوفقهه  اوقااع  اوكللة اويت دضبط هبا االسا الل أبد
ودثاساها م  أه  ما جيب أن دااف  ولمجاه ، إذ ع وهنا داي ث علله ضبط االسا الل حىت 
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 اد عه اواخصلص أو على اإلطلق جاء لقلل ه دكان يف حمله، فل مبا عّال على اويمام فلما دُ 
واخصلص فخصص مبا ال أي  اأو اوابس علله  ،أو أخ  ابملنساخ ول ك اوناسخ ،ع ول  آخ 

وو مبا أخطأ يف مج  دالالت األم  واونه  فحم  األم  على اون ب أو  ،وه يف اواخصلص
وك وك اونه  إن محله على اوانزده، أو اإلثشاد  ،اإلابحة حلث د اد عه اواجاب أو اويكس

 .1حلث د اد عه اواح مي أو اويكس

ولبيه يف ه ا اويلماء املابح ون  ، "ثساواه"وكان اإلمام اوشافي  أول م  دّون ه ا اويل  يف
لاها، ومع كث ة فجمياا وأوعاا م  قااع ه وأصاهلا وش وحها ما دي  مفخ ة هل ه اوش دية ومحََ 

ف  األصال ه ا و  لزل ملكات اونبغاء فله لض  ف  ك  وقت طارفا  اوبحث ولشبيه يف 
  لج د  اوبحث  ال ف أي  في وألطاار اويصار ولقلب األحاال، ج د ا  إوى للل  ق د  منه

ع األفق اوفك ي عن  اوباحثل  ودنيكس أي ه على  فإن ذوك مما داس، ف  ه ا اوف 
ب لاف ه م  ه ا اويل  عن  اومجاه  ق ر ما دمكنه م   مجاالت عحايه  واوااج

ك عمق ار  وال دح د ذو، ا   األحكام منه ة وكلفلة أخ ى فه  األدو ه عل انباط وديلن االس
وملكاهت  لاباد ، فق  حتص  وبيضه  فإن فهام اوناس لافاوت ، دسااعبه منه ميل  مما

ول خ  حتت  خبلفه. هصال اوفقه ودكان غري أملكة واسية عق اءة اوش ء اولسري م  
 ش طا   همباحث أصال اوفقه مباحث اوقلاس فإهنا جزء م  ه ا اوف  وال داع  إىل ع 

 .2مساقل  

 لشريعة:الشرط السادس: العلم مبقاصد ا -

فإن اوش دية كما قال  ،إنه عل  ابوغ األمهلة يف فه  اوش دية وإنزال أحكامها على أثض اوااقع
وه  ع ل كلها  ،اع  اوقل : مبناها وأساسها على احلك  ومصاحل اويباد يف املياش واملياد
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وثمحة كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها فك  مسأوة خ جت م  اوي ل إىل الجاث وع  او محة 
وإن  ،إىل ض ها وع  املصلحة إىل املفس ة وع  احلكمة إىل اويبث فللست م  اوش دية

أدخلت فلها ابواأود ، فاوش دية ع ل هللا ع ن عباده وثمحاه ع ن خلقه وظله يف أثضه 
دالوة وأص قها وه  ناثه او ي أعص  عه  أمتّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وحكماه او اوة علله، وعلى ص ق ثساوه 

وط دقه  ،وشفاؤه اواام او ي عه دواء ك  علل  ،ه اها ى املها ونوه اه او ي ع ،املبص ون
فه  ق ة اويلان وحلاة  ،املساقل  او ي م  اساقام علله فق  اساقام على سااه اوسبل 

 .فه  هبا احللاة واوغ اء واو واء واوناث واوشفاء واويصمة ،اوقلاب وو ة األثواح

وك  نقص يف اواجاد فبسببه م   ،هباص  وك  خري يف اواجاد فإمنا ها مسافاد منها وحا
وناس وقاام اوه  اوياصمة م   ،وواال ثسام ق  عقلت خل جت او نلا وطاى اويامل ،إضاعاها

فإذا أثاد هللا عزو ج  خ اب او نلا  ،وهبا رمسك هللا واوسماوات واألثض أن لزوال ،اويامل
هللا هبا ثساوه ه  عماد اويامل  فاوش دية اويت عيث ،وط  اويامل ثفع إوله ما عق  م  ثسامها

 .1وقطب اوفلح واوسيادة يف او نلا واآلخ ة

اإلمام اوشاطيب او ي  -ابونسبة إىل اجملاه  -على أمهلة عل  املقاص   ووي  أول م  نص  
مها: فه  مقاص  اوش دية على  أح  صف عاصف ن:قال فله: إمنا حتص  دثجة االجاهاد مل  الّ 

 .2ك  م  االسانباط عناء على فهمه فلهااواماثنلهما:  كماهلا.

فه  املقاص  وبلاغ دثجة االجاهاد، ومم   الفاقمسباق إىل اشرتاط   يل أن اوشاطيبّ ث لب ن  
ما  ى اشرتاط مماثسة ف  املقاص  عق ثهباج" عليف "اإل او ي نصّ  ه إىل ه ا اوسبك ُّ سبق

  .3دكسبه قاة دفه  منها م اد اوش ع يف ذوك

                                                           

 . 3/3،  م1991 - ه 1411 ،1ط دريوت، – اويلملة اوكاب داث ،اويامل ن ثب ع  املاقي ن إعلم الجايدة، قل  اع  1 
 . 106-4/105،  اوش دية أصال يف املاافقات ، اوشاطيب 2 
 . 2/18،  م1995 - ه 1416،  ريوتع يلملةاو اوكاب داثاإلهباج يف ش ح املنهاج، اوسبك  واعنه،  3 



 

469

حلث قال: اوش دية  ،وشاطيب اثلباط اوش دية ابملصاحل وكلف د اع  ه ا االثلباط اوق  ع ن  
مبنلة على اعاباث املصاحل، وأن املصاحل إمنا اعاربت م  حلث وضيها اوشاثع ك وك، ال م  

 .1عن  ذوك ابونسب واإلضافاتحلث إدثاك املكلّف، إذا املصاحل ختالف 

 ما دبين اجاهاده على ثعادة مقاص  اوش دية، فإن ال دفات اجملاه  عنوها كلم دقلق جيب أ
وك  ما خاوف اوش ع فللس م  املصلحة يف  ،املصاحل إمنا جيب أن لؤط  يف اإلطاث اوش ع 

ش ء، وه ا ديين أنه جيب أن داص  اوباب يف وجاه او د  دالعبان ابوش دية م  خلل 
 ووا كان ذوك على حساب او د دعااه  أهن  د اعان املصاحل وده فان إىل حتقلق املقاص  

أن  - وا فاح ه ا اوباب على مص اعله -وه نفسه  لسّالواألخلق، فك  م  اوناس م  
ع عاى أن يف ذوك ثعادة ولمصلحة االقاصاددة  ،دبلع االجتاث ابخلماث أو اوايام  ابو اب

 اواطنلة.

ولبغاء ودشلياا اوفحشاء  ان دفاحاا دوث  ، أبما ثع ن هب ه او عاى أو عغريها اساباحااثمبا و 
ع ن اوناس إبابحة مماثسة اوزان ياعم ن إنه د فع أكرب اوض ثد  أبصغ مها، وأنه وا مل لك  ث 

و فياه  غ ائزه   ؛ودف غاا فلها شهااهت غ ض دنفس فلها اوشباب ع  أنفسه  دوث هل ا او
نسلة ولشاي  نريان هب ا اوفاضى الج فاي ّ  ،إىل اقاحام اوبلات واهلجام على اويائلت فلها

 اوفنت يف اويائلت.

ق  هلا اإلسلم ويان ، فإن اوفساد كله جتب مقاوماه وإغلق مجلع وه ه كلها اعاباثات مل دُ 
األعااب واونااف  يف وجهه، واوش دية ع دئة ك  اورباءة منه، فإهنا جاءت ابوصلح ومل أتت 

 وجيلت وه أصل  يف أحكامها. ابوفساد، وإمنا املصاحل املياربة ه  ما طاعق اوش دية
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وإن مل د ك ه كثري  ،علاغ دثجة االجاهاد وداضح م  ه ا ما ذك له م  أمهلة ه ا اوش ط يف
 آن واوسنة وفه  ما فلهما، إذ وويله  اكافاا عنه مبا اشرتطاه م  اويل  ابوق ،م  اويلماء

 .1ثدب أن عل  املقاص  إمنا ها منبجس م  دناعليهماال

 : املعرفة ابلسرية النبوية وسرية الصحابة وأحواهلم:الشرط السابع -

وسرية اونبادة فلها ، وعلّله أبن ا"طلية اوشمس" على ذوك اوش ط اإلمام اوسامل  يف نص  
وأن او د  ما علله اوصحاعة ثض  هللا  ،وأفياوه علله أفض  اوصلة واوسلم مي فة أحااوه

 .2نيت وسّنة اخللفاء او اش د  م  عي يوق  قال صلى هللا علله وسل : عللك  عسُ  ،عنه 

وإلهلام يف فه  ش عه ولطبلق حكمه، فم   مص ثٌ  )ملسو هيلع هللا ىلص(سريله  واشرتاط ذوك وجله فإن
فالاه اوسرية جه  كثريا  م  اوش دية، ومنهج اوصحاعة ثض  هللا لياىل عنه  ها او ي جيب 

اش ديلة، فم  جهله أن دسري علله م  عي ه  يف لطبلق األحكام واسانباطها م  أصاهلا او
ن إمجاعه  االسانباط ولطبلق اوش دية، على أ فاله فه  كثري م  اوش دية وأخطأ يف منهجلة

حجة ومص ث لش دي  ووك  رمك  أن د ثج ه ا اوش ط يف اوش ط اوثاين وها اويل  ابوسنة، 
عل ثدب  -هبا  ىدقا  ةوق  جي  سلاك أصحاعه ُسن داخلة ضم  ُسناه. )ملسو هيلع هللا ىلص(فإن سريله 

وسناه، فإهن  مل دقابساا إال ما خي ج م  مشكاله علله اوصلة واوسلم م  ضلاء  ا  اما اد -
 .3ومل د لاوا إال م  كأسه املرتعة ابهل ادة ،رمزق ثداء اوظلم

 الشرط الثامن: تصور أحوال الناس والظروف اليت يعيشوهنا: -

ع  إنزال ا وإال كان عاجز   ،ومي فة اجملاه  ع وك أم  ال مناص منه ،إن ه ا ها فقه اوااقع
أحكام اوش ع أبثض اوااقع، وميىن ه ا أن على فقهاء األمة أن دكاناا ماصاثد  وليص  
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او ي ديلشان فله وما دلعسه م  لطاثات وما دقاثنه م  ظ وف وملعسات، إذ م  خلل 
 ذوك لااف  هل  ملكة اونظ  يف األح اث على أن ه ا اوش ط ال خياص مبجال االجاهاد

فإن داعلة اإلصلح إن مل دك  على خربة  ،ع  اواج د  مبفهامه اوااسع دااقف علله ،فقط
   يف ط دق اإلصلح ومل دص  إىل مباغاه.عظ وف جماميه ومشكلت أماه ليثّ 

هنا ن ى أن اوق آن اوك مي جاء ولخ ج هب ه األمة م  مضادق األوضاع اوضلقة اويت كان  وم 
حىت لاهلأ وقلادة  ،اع اويامللة وما جيزي فلها م  أح اث عظامليلش فلها إىل فسلح األوض

ُغللَبتل  امل ﴿ لياىل:وخري شاه  على ذوك قال هللا  ،اويامل ونش  دعاة احلق يف أثجائه
َث ضل َوُه  مّل  عَ ي  ل َغَلبلهل   َسل َ  او ُّوُم  نل نَ  غ للُباَن يفل أَد ىَن األ  ُ   يفل علض عل سل َم  مل  َّللل ل األ 

ُناَن قَ ب ُ  َومل  عَ ي ُ  َودَ ا َمئل ر دَ ف  َُح او   ل ُ  علَنص  ل اَّلل ل دَنُصُ  َم  َدَشاءُ  ُمؤ مل  ﴾َوُهَا او َيزلدُز او  حل
  .[5-1الروم:]

مبكة املك مة يف اويام اخلامس م  عيثاه علله  )ملسو هيلع هللا ىلص(ق  نزوت ه ه اآلايت على اونيب و 
ذوك قلة قلللة حتلط هب  اوكث ة اوكاي ة م  أه  وكان املؤمنان إابن  ،اوصلة واوسلم

 الجاهللة، ولضلق علله  اخلناق ولباك  اواسائ  وفاناه  وص ه  ع  دد  هللا.

 كبريل ناولا ن كاناا لشكلن قال ن   -املسلح ع ن دوويت او وم واوف س  ومع ذوك فإن اوص ام
وال كان  ،وئك األف اد م  املؤمن نما كان ديين أو  -يف اويامل ولاقامسان ميظ  اويامل احملاض 

او ووا ن،  للكديين اجملامع او ي اجملامع او ي كاناا فله، إذ مل رما  إوله نفاذ أي واح ة م  
وإمنا أثاد هللا هب ا أن داسع م اثك املسلم ن وأن دفاح أعصاثه  ملااعية ما جي ي يف ه ا اويامل 

أووئك األف اد او د  كاناا نااة األمة ألن  وهب ا هتلأ ،اوفسلح حىت دكاناا على عصرية منه
وأن دقادوا اويامل احملاض  يف سبل  اخلري وأن دلماا  ،د خلاا ميرتك احللاة عبصرية ووع 

اا ك  مشكلة منها مبا ولحلّ  ؛ابألطااث اويت لاياقب علله  وما دناج عنها م  مشكلت
ان إىل اإلملام عظ وف اويص  وما أحاج فقهاء عص   .آاته  هللا سبحانه م  عصرية وإدثاك
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ولاملز احلق فلها م  اوباط  وداب ن الجائز م   ،فقه  س دع وقضاايه اويت حتااج إىل ح ّر 
 .1ه على ه ا اوفقهاء املياص ونوق  نب   ،احملظاث

حىت ال  ،عثقافة عص ه ااو كااث داسف اوق ضاوي: إن على اجملاه  أن دكان ملم  ودقال 
وم  يقافة عص ان  ،مع او ي ديلش فله وجياه  وه ودايام  مع أهلهع  اجملا ديلش منيزال  

م  علام اونفس واورتعلة واالجاماع واالقاصاد واوااثدخ واوسلاسة ا اولام أن دي ف ق ث  
واوقاان ن او وولة وحناها م  او ثاسات اإلنسانلة اويت لكشف وه اوااقع او ي ديادشه 

واوكلملاء ياثف اويلملة مث  األحلاء واوطبلية ك وك م  ق ث م  امل  وديامله، ع  الع   
 فه  لشك  أثضلة يقافلة اليمة وك  إنسان مياص . ،وحناها واو ايضلات

وكثري م  قضااي اويص  ويلقة اوصلة هب ه اويلام حبلث ال دساطلع أن دفيت فلها م  جيهلها، 
دفيت املسل  أن وكلف دساطلع اوفقله ، اوش ء ف ع م  لصاثه، ووا عاجه مافاحلك  على 

دفنت يف قضااي اإلجهاض أو شك  الجن ن أو اواحك  يف جنسه وغري ذوك م  اوقضااي 
إذا مل دك  و ده ق ث م  املي فة مبا كشفه اويل  احل دث ع  احللااانت املنادة  ؛الج د ة

 او ك دة واوبادضة األنثادة وط دقة للق  اوبادضة ابحللاان املناي ولّكان اخلللة اوااح ة
ه ه اوقضااي اويلملة اويت ق  دنك ها عيض . و منهما، وقضلة الجلنات وعاام  اواثاية...إخل

 .2املشادخ او د  مل د ثساا ه ه اويلام اوكانلة

دك  مل  سلف م  علماء األمة اطلع ت يف عص ان ه ا مياملت ماي دة مل اساج ّ ووق  
دفنت فلها أن دكان ملما  دفيت  ي ولفقله او عللها وه  حباجة إىل حلال ش علة، فل ع   
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جباانبها ولامك  م  إنزال حك  اوش ع عللها، وذوك كاوسن ات واالجتاث يف األسه  وعطاقة 
 .1اواق د  واإلد اد اويت لااقف على إدخال اوبناك كاسلط فلهااواص د  االئامان وعمللات 

 الشرط التاسع: األمانة والتقوى: -

 ؤمت  على او د ؟واحم  مسؤوولات األماث او نلادة، فكلف دُ  مل دك  أهل   لن اإن مل دك  أم
و وك كان م  اوض وثة أن دكان اجملاه  ثاسخ اإلرمان ابهلل واولام اآلخ  حىت حيرتي م  

ودلخص يف أداء أماناه واجه هللا سبحانه، فإن اويل  مع  ،اخلطأ ودباي  ع  خماوفة حك  هللا
، اوميلم   امع ع مهما ال ع كة فله، وق  عيث هللا ثساوه مزكل  اواثع واواقاى كثري اوربكة وكثريه 

ُلا َعَلل ُك   ﴿ لياىل:. دقال هللا ، فحسباومل دبيثه ميلم   نُك   دَ ا   َكَما أَث َسل َنا فللُك   َثُساال  مّل
َمَة َودُ َيلّلُمُك   فَاذ ُكُ وينل   ُكانُاا لَ ي َلُمانَ م ا ملَ  لَ آاَيللَنا َودُ زَكّللُك   َودُ َيلّلُمُكُ  او كلَااَب َواحل لك 

ُكُ وا يلل َواَل  ُفُ ونل أَذ ُك  ُك   َواش    .[152-150البقرة:] ﴾َلك 

ُلا َعَلل هل   آاَيللهل ﴿ لياىل:ال وق هل   دَ ا   نل َن إلذ  عَ َيَث فللهل   َثُساال  مل   أَن  ُفسل َوَق   َم   اَّلل ُ َعَلى او ُمؤ مل
َمَة َوإلن  َكانُاا مل   قَ ب ُ  َوفل  َضَللر ُمبل نر َودُ زَكّللهل   َودُ َيللّ   .[164آل عمران:] ﴾ُمُهُ  او كلَااَب َواحل لك 

َثع  َنا ﴿ أهنما قاال: ،اعل  عللهما اوسلم ن إع اهل  وإمسونبله اوصاحلَ ونبلله ده وحكى ع  عب َ 
ُلا َعَلل هل   آاَيللَك  ُه   دَ ا   ن   َمَة َودُ زَكّللهل   إلن َك أَنَت َواع  َيث  فللهل   َثُساال  مّل َودُ َيلّلُمُهُ  او كلَااَب َواحل لك 

كلل ُ   .[129لبقرة:ا] ﴾او َيزلدُز احلَ 

ألن اوازكلة ه  مث ة اوايلل ، وق  ض ب هللا مثل  يف عين اس ائل   ن؛فاوايلل  واوازكلة مقرتان
ُّلاا اوا  ا ثَاَة ُث  ملَ  ﴿ :حلث قال َفاث ا علئ َس َمَثُ   َمَثُ  او  لدَ  محُل حَي ملُلاَها َكَمَث ل احل لَماثل حَي ملُ  َأس 

ُ اَل دَ ه  لي او َقا َم اوظ اولمل نَ  اَيتل اَّلل ل َواَّلل  عُاا آبَل  .[5اجلمعة:] ﴾او َقا مل او  لدَ  َك  

                                                           

 . 42ص أمح  ع  مح  اخلللل ، علان أي  االجاهاد واواج د  يف لنملة اجملاميات اإلسلملة،1  



 

474

ث و  ،أن دكان كبين اس ائل  يف ه اإال وم  مل داحم  أمانة اوق آن م  ه ه األمة مل دي  
"اويل  أبصال او د " وه  قااع  االعاقاد، واواحقلق أنه ال عّ   منها، ش وط اخالف فلها

دصان نفسه م  اوزو  وحيملها م   ولمجاه  م  أن دكان على دثادة هب ا اوف  عق ث ما
 لباع اهلاى.ا

واحلق أن االجاهاد ال دااقف  ،، فق  اشرتطه عيضه  وأيب ذوك آخ ون"عل  املنطق"ومنها 
لله ألن ميلاث اوافكري اوسلل  ها اوكااب اويزدز، واهل ي اونباي، فل داع  إىل إقحام ما ع

أن اوش وط اوساوفة ذات  وأنت ل ثي ،1ال صلة وه ابوكااب واوسنة يف قضااي االجاهاد
اوصلة عيل  اوكااب واوسنة، فإن علام اوي علة واألصال إمنا اعاك ت ألج  للسري مي فة 

لمفهام أما عل  املنطق فها عل  دخل  على ه ه األمة اسااثدله م  يقافة اوكااب واوسنة و
 قام آخ د .

ومنها "اويل  عف وع اوفقه" فق  اشرتط اوبيض ومل دشرتطه غريه ، ع  قاواا إن اشرتاطه دؤدي 
ولمجاه  أن دسابص  عط ق االجاهاد اويت سلكها م  قبله  واوصحلح أنه ال ع    ،إىل او وث

وه ا ما ال دا  وه إال إذا كان عاثفا  مبجاالت اجاهاده ، وهب ا دا  وه  ، م  اجملاه د
اواصاد  ودامك  م  أداء اجاهاده على اواجه اوسلل ، وك  ما ال دا  اوااجب إال عه فها 

 .2واجب

 االجتهاد مطلب شرعي يف مجيع القرون: .2

اوض وثة ابوغة يف وأن  ،د ى اويلمة اخلللل  أن االجاهاد مطلب ش ع  يف مجلع اويصاث
او د  مجياا م  عل  امليقال، واملنقال ما جيل   ،حلاة األمة إىل وجاد اويلماء اجملاه د 

حىت دنزواا ك   ،ودبص ه  حبك  األحكام وعل  اواش دع ومقاص  اوش ع ،هل  خفااي األماث
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 آن أم  منزوه وديطاا ك  حادث حكمه، وهؤالء ه  امليرّب عنه  ابجملاه د  ووصفه  اوق
ُه   او   َوَيللَمهُ ﴿ :لياىلابملسانبط ن يف قاوه  ن   َانبلطُانَُه مل  .[83النساء:] ﴾ لدَ  َدس 

حىت دي ف اوناس أحكام هللا لياىل يف  ،اج د او د  ولزول اوغشاوة ع  األعصاثد عفهمه و 
هل ا كان طلب اويل  اوش ع  م  مظانه وعاسائله حىت داباأ ف دق م  اوناس  ،خفلات األماث

ه ا املنصب اويايل واجبا  على األمة، أتث مجليا  إن ل كاه ولسل  مجليا  إن قام عه األكفاء 
ابملاخصص ن يف  - علغة اويص  -جيهلانه، وهؤالء ه  امليرب عنه  منه  ولبص وا اوناس كما 

ثدكة ع على ه ه األنه  م  اورتعُّ أن د ثساا مع عل  اوش دية اويلام اويت متكّ  وال ع    ،اوش دية
وق  أشاث اوق آن اوك مي إىل ض وثة وجاد ه ه اوطائفة ع ن اوناس يف قاوه  ،وعلاغ ه ه امل لبة

ُه   طَائلَفٌة وّللَ اَ َفق ُهاا يفل او ّلد ل َووللُن لُثوا قَ ا َمُه   إلَذا َثَجُياا﴿ لياىل: ن    فَ َلا اَل نَ َفَ  مل  ُك ّل فل  َقةر مّل
 . [122التوبة:] ﴾ُثونَ إلوَل هل   َوَيل ُه   حَي  َ 

وطيام يف مكان هؤالء يف ه ه األمة مكان او وح م  الجس  ومكان امللح م  ا نوإذا كا
او ي داملز عس عة اواطاث وعكث ة املشكلت ود ون قضااي مل  -فإن عص ان  ؛مجلع اويصاث

أحاج ما دكان إىل ه ا اوصنف م   ها - اوساعقةعلى ابل أح  يف اويصاث  لك  ل وث
ناس وابصري عامة اوناس مبااط  أق امه  حىت ال دضياها حلث اهللكة واوبااث، فاب ن هب ا او

 .1أن االجاهاد مطلب ش ع  يف مجلع اوق ون

ها ودناظ  أم ها، كلف األمة ولساقل  أودها ودسام  عطاؤ  إن االجاهاد ض وثة يف حلاة
وه  يف ح كاها ه ه  ،عللها واحللاة ال لقف عجلاها ع  احل كة إىل أن د ث هللا األثض وم 

أتيت ك  دام جب د  مل دك  ميهادا  م  قب  م  اوقضااي واألح اث اويت حتااج أن لسري 
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وحياط هبا فهما ولنزل هبا حك  هللا لياىل، وق  علمت أن اونصاص حمصاثة وأن األح اث 
 .1ال لناه  إال ابناهاء احللاة كلها

ملا أن  ،وق  لاسيت شج ة عل  اوش دية ابوقلاس": ويف ه ا دقال اويلمة أعا مسل  اوبهلين
وما ك  حك  منصاص علله، ووك   ،اوناايل مسام ة احل وث وال ختلا أي انيوة م  حك 

حكام املنصاصة أو املقلسة األعلى نظائ ها م   احلادية محل  حكام األال لزال متا  أغصان 
حادية إال وداج  هلا دول  منها  - حبم  هللا -اوصحلحة، وهك ا إىل دام اوقلامة ال حت ث 

 .2"على حكمها

وللج منه أصحاب  ؛على مص اعله اهل ا كانت اوض وثة داعلة إىل عقاء ابب االجاهاد مفااح  
اوفهام اونرية واوبصائ  املااق ة ولبحث ع  حلال مشكلت األمة، على أن احللاة عاطاثها 

انه وحله م  قب  اجملاه د  اوغاع د ، او ائب لسا ع  االجاهاد واونظ  حىت فلما سبق عل
ذوك ألن اوفااى ق  لاغري عاغري األيمان يف عيض اوقضااي وه  اوقاعلة ولاغلري فل ميىن 

على عقاء ابب االجاهاد مفااحا  كثريا   وق  نص   .3واقلل  او د  سلفاا فلما مل جيامياا علله
او د  نّصاا على أن حج  االجاهاد م  اويلماء اوناهب ن، وم  ع ن هؤالء علماء اإلابضلة 

 .4على اويامل اوقادث علله ضلل

حيىي ميم  يف كااعه "اإلابضلة يف ماكب اوااثدخ" ع  خلص ماقفه  ه ا اوشلخ عل  ووق  
حلث قال: حلنما حج  هؤالء الجام ون على عقال املسلم ن وأفهامه  أن لنطلق وحتلق يف 

نطلق واواح ث واوافكري، وك مي ع عاة املؤمن ن إىل االاب ااويت فاحها اوكا ،امللادد  اوفساح
  .مج وا اإلسلم م  جهة أخ ى على نظ ات وعلئات وأيمنة خمالفة
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وق  ع ف اإلابضلة من  أول وهلة، أن ه ه اوفك ة الجام ة ال لامشى مع ثوح اإلسلم 
طلها، أثاد فإن اإلسلم عي  ثس  احل ود اويت ال دنبغ  خت ،او ي دصلح وك  يمان ومكان

ولمسلم ن أن دنطلقاا مبااهبه  وأفكاثه  وعلامه  وأفهامه  إىل ملادد  احللاة، د ودون 
، اثمصاجملاهل ، ودفااحان املغاوق، ودنريون اوسبل  أمام أفااج اوبش دة يف مجلع األعصاث واأل

ضلان إال مة ما أابحه ألوائلها، واملسلمان يف مجلع اويصاث ال دافامل حيج  على أواخ  األ
ابواقاى واإلرمان، واويم  اوصاحل، واوكفاح املاااص  يف سبل  هللا، ابساثناء ش ف صحبة 

واو فية األوىل اويت حتم   )ملسو هيلع هللا ىلص(ألووئك اونف  او د  اخااثه  هللا أن دكاناا أصحاب حمم  
  .شي  اهل ادة خلري اوبش دة اوضاوةم

ة وإىل أحبايه  يف ه ه املشاك  اوكثرية إن حاجة املسلم ن إىل اجملاه د  يف اويصاث املاأخ  
اوساعقة،  يمنةاويت لي ضها احلضاثات املخالفة على األمة، أش  م  حاجاها إوله  يف األ

ووصال اويامل ن يف ه ا األمة إىل االجاهاد أدس  يف ه ه اويصاث وسهاوة املااصلت، 
على أحبايه  وإمكان الصال اويلماء وحصاهل  على مجلع املصادث اويت لساع ه  

 ومناقشاه .

وملا كان اإلابضلة دياق ون أن ما فاحه هللا ألوائ  ه ه األمة ال دنغلق ع  آخ ها، وأن ابب 
 ،عله، ال رمك  أن دغلقه مغلق اوفه امفااحا  على مص   )ملسو هيلع هللا ىلص(االجاهاد او ي ل كه حمم  

هب ا اويبء،  وو وك فق  انقشاا قضلة االجاهاد واملسااى اويلم  او ي دؤه  صاحبه ولقلام
فله مل  اساكم  ش ائط االجاهاد يف قس  دون قس ؟ وئل لااقف وه  دصح االخاصاص 

امللكات واملااهب يف مل ان م  ملادد  اويل  واحللاة، م  أج  مل ان آخ  ليم  فله 
 .1ملكات وعقال أخ ى
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او ي اندى فله اويلّمة اخلللل : وحن  ن ى أئمة ه ا امل هب يف مجلع أدواث اوااثدخ  قال وق 
 .هت  أبن االجاهاد ف دضة على م  ق ث عللهاملنادون إبغلق ابب االجاهاد د فيان عقري 

وخياف  عن  عيض  لنخفضت االجاهاد افله أصا  تفمن  اوق ن او اعع اهلج ي او ي ع أ
امل اهب كان يف ذوك اواقت أعا سيل  اوك م  واع  ع كة اوبهلاي وأعا اوقاس  دزد  ع  

فضل  عما كان  ،ع  يوااف اواسلاين دنادون عض وثة االجاهادا وأعا خزدغ  ،سلاينخمل  اوا 
  .علله أئمة امل هب قبله  م  احل ص على االجاهاد

هادثا  عن  أئمة امل هب عرب اوق ون املالحقة، فق  اندى ع وك  واسام  ه ا اوصات م واي  
كما اندى عه عي ه    ،شماخ  وغريه وأعا ديقاب اواثجلين، واوب ث او ،أعا او علع املزايت

 طفلش او ي اما ّ اوقطب األئمة  ،واحملقق اخلللل  ،واويلمة أعا نبهان ،ضلاء او د  اوثملين
 عه اويم  إىل اوق ن او اعع عش  اهلج ي.

واإلمام حمم  ع  عب   ،وأعا مسل  اوبهلين ،واندى يف ه ا اوق ن نفسه ناث او د  اوسامل 
وخلفان ع  مجل   ،طفلشادى عه مم  أدثكناه  مشاخينا األجلء أعا اسحاق وان ،هللا اخلللل 

وعب  او مح  ع  عم  عكل ،  ،وإع اهل  ع  عم  علاضع اهل  ع  سيل  اويربي، إو  ،سلايباو
 . 1ثواقه ووا أخ ت يف نق  نصاص هؤالء يف ه ا اوبحث وطال واما ّ 

خ  م  ابب األ  ُّ ال اويلمة اخلللل : وسَ ث ق ، م  أقاال اويلماء يف ه  امليىنونق  نقاال  
إىل  - عل ثدب - دفض  ابوناس ،اوكااب واوسنة وقص  األفهام على ما نق  عم  سلف

اسارياد احللال ملشكلهت  املساج ة م  خاثج احمللط اإلسلم ، وذوك دفض  ابوناس إىل 
س يف أد ده  م  اوافلت م  قلاد ددنه  ع  نقض ع ى ه ا او د  ع وة حىت دصبحاا وول

  .ددنه  أي سبب دامسكان عه
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مما فإن ه ا األم  ال دفض  إىل اوافلت م  او د  يف املياملت واألخلق فحسب، ع  ها 
عن ما حيسان أهن  مل جي وا يف ددنه  ح   ،دهُّ  عقل هت  حىت لاطاد  ذثات عنائها يف اوفضاء

او د ، فاهاز ع وك يقاه  ابو د  فلما اسااثدوه م  خاثج حملط  وج وهوإمنا  ،مشكلهت 
اولق ن، ألهن  فهماا أن او د  ها ما للقاه م  أقاال م  دقل وهن  ومل دفهماا ودازعزع منه  

 .أن او د  ها ما حااه اوق آن وحاله اوسنة اونبادة على صاحبها أفض  اوصلة واوسلم

 :  عغري ما أنزل إذ قالوهل ا جن  أن هللا لياىل حيك  ابوكف  واوظل  واوفساق على م  حك
َا أَنَزَل اَّلل ُ َفُأووَٰئلَك ُهُ  او َكافلُ ونَ ﴿ َا ﴿ قال:و  .[44املائدة:] ﴾َوَم  مل   حَي ُك  مبل َوَم  مل   حَي ُك  مبل

  مل   حَي كُ  َوَم ﴿ :لياىل. وجاء يف قاوه سبحانه و [45]املائدة: ﴾أَنَزَل اَّلل ُ َفُأووَٰئلَك ُهُ  اوظ اولُمانَ 
ُقانَ  ُ َفُأووَٰئلَك ُهُ  او َفاسل َا أَنَزَل اَّلل    .[47]املائدة: ﴾مبل

وحص  اوناس فلما  ،وهب ا داب ن أن إغلق ابب االجاهاد واونظ  يف أدوة اوق آن واوسُّنة
ابألمة، ألنه دؤدي هبا إىل جنادة كربى على او د  ونكادة  ؛للقفاه م  أقاال أئماه  اوغاع د 

ح   وال جت  فلما لصاثله أنه او د  أي   ،عن ما حتلط هبا مشكلت احللاة اإلفلس واحلرية
د ها إىل غريها ولنحين وه م  أج  أن جياد عللها ابحل  ملا  لجئها ذوك إىل أن مت   هلا فلُ 

ألهنا أوثيت  ؛أعايها حله يف ح ن أهنا يف احلقلقة ه  احل دة أبن لق م احللال ولناس مجليا  
وه  لسع اوكان وك  ما حااه، فكلف  ،خزائنه وخزائ  اوسُّنة اونبادةلت أولو عل  اوكااب 

 ل ضى ونفسها اإلفلس واو كاع أمام غريها الساج اء احل  منه؟

 اوظم    أ دقاله    ا اوبل     اء يف ك    اويلس
 

 .1وامل         اء ف         اق ظهاثه         ا حمم         ال 
  

 معىن جتديد الدين: .3
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. 1على ثأسل ك ّل مائةل َسنةر م  جي ّلُد هَلا ددَنهان  اَّلل َ دبَيُث هلل له األم ةل إ: )ملسو هيلع هللا ىلص(قال او سال 
ق اويّلمة عي  أن ذك  ه ا احل دث فقال: فاج د  او د  إمنا ديين نصب ما ان ثس م  وعل  

ميامله وإظهاث ما خف  م  حججه ودالئله واوكشف ع  مجاوه واعا اوه ولقادة أي ه يف 
مليلام أن اوفقه يف او د  ها أدضا  حباجة إىل وم  ا ،حلاة اوناس اوفك دة واويلملة واألخلقلة

جت د  يف ك  عص  هب ا امليىن، وها حتقلق مسائله وثعط ف وعه أبصاوه وحت د  ما اوابس م  
حججه ودالئله، وحبث مامل دط ق ابوبحث م  مساج ات اوقضااي، إذ ولس م  امليقال أن 

إىل لناوهلا ابوبحث يف ه ا  جيم  اوفقهاء على اجرتاث ما سبق حبثه م  مسائ  ال داع 
اويص ، كقضااي او ق واملكالبة، ود عاا حبث ما ها مط وح على اوساحة كاحلااالت اوبنكلة 
وعطاقة االئامان واالجتاث يف األسه  وأطفال األانعلب ونق  األعضاء وأمثاهلا، إذ ولس ما 

 بلق.د ثس جمل د اوانظري كاو ي د ثس م  أج  احلاجة إوله يف اويم  واواط

أما ما د ثس م   ،املشكلت ه ا اوصنف األخري حاجة عمللة ح ّر  إىلحاجة إذ ا هناك 
دسيه  فل دي و أن دكان م  اوفقه االفرتاض ، واملسلمان إن مل  ،أج  اوانظري فحسب

إىل اسارياد  - عل ثدب -فقهاؤه  عبحث ما دساج  م  أمثال ه ه اوقضااي سلضط ون 
األخ ى وسلطبقان ش ائع ما أنزل هللا هبا م  سلطان حت  احل ام  حلال مشكلهتا م  األم 

وحتل  احللل وأتيت عك  إّد يف نظام احللاة واوق آن اوك مي مّسى ه ه األحكام وأمثاهلا مما 
ُغاَن َوَم   ﴿ لياىل:خياوف ش ع هللا لياىل حبك  الجاهللة حلث قال  للل ةل دَ ب   َاهل َ  الج  أََفُحك 

َسُ  ملَ   م ا ولَّقا مر دُاقلُنانَ َأح  ه ا دثبت ض وثة قبال اواج د  واوينادة و  .[50املائدة:] ﴾اَّلل ل ُحك 
  .عه

جت د  يف جمال او عاة واإلصلح مبحاثعة  :األول؛ ومما سبق داب ن أن اواج د  على ناع ن
وه ا ما جيب أن داياون علله  ،واألم  ابملي وف واونه  ع  املنك  اوب ع وقمع اوفساد
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الجملع إذ ال دنحص  ف ضه يف اوفقهاء دون غريه  وال دااقف على علاغ م لبة االجاهاد يف 
وإمنا على اويامة أن دسّلماا قلاده  ويلمائه  املخلص ن يف ذوك، وأن  ،اوش دية اإلسلملة

 .دابياا لاجلهاهت  وم اش ه  حىت دكان قلامه  هب ا اواج د  على عصرية

إلفااء واوفقه وه ا مما دطّلع عه اوفقهاء املامكنان م  او ثاسات جت د  يف جمال ا :الثاينو
فها ماقاف عل ثدب على االجاهاد إذ  ،اوش علة اوقادثون على اسانباط األحكام م  أدواها

وإال كان مما دفس ونه  ،مل دك  ولجهلة أو أنصاف اوفقهاء أن دقحماا أنفسه  يف ه ا األم 
 أكث  مما دصلحانه.

 ،ولكشف مضاملنه ،غ ثساواهلطاد  وسائله اويت ل عا إوله ولبلّ  : جت د  او د ومما د خ  يف
وق    ،فإن وك  عص  وسائله ،أع اؤه حيلكها فع عنه اوشبه اويت ول ،ولظه  حججه ودالئله

  كان اوسلف اوصاحل دينان إبعلغ ثساوة ه ا او د  وإع اي لياولمه عك  ما لنسى هل  م
كاب ونش  او عاة ع ن اوناس، وعيث او س  واو ،يف الجماهري خلطاعةوسائ  كإقناع األف اد وا

 وا إىل اوا ود  م  أج  ختلل  ه ا اويل  وللسريه حىت لاياقب األجلال علله، ومل أيواا مث ع
  .يف ك  ما رمك  أن حيقق اونجاح يف أج  ه ه اوغادة اونبللة اجه   

ووك  او ه  أييت ك  دام  ،ن ثهباوال ثدب أهنا وسائ  انجحة ألت أكلها ك  ح ن إبذ
فق  اساج ت وسائ  أخ ى أصبحت اواسائ  اوساعقة  ،جب د  واحللاة لاطاث ابسام اث

اساغلل  ع جبانبها ع ائلة ماخلفة، فلا مج  او عاة واوفقهاء على للك اواسائ  وامانياا 
ة واوربد  اوس دع صحف واوطباعة واونش ، واإلذاعة املسماعة وامل ئلاواواسائ  املساح ية، ك

ع عاى أن ه ه ع ع وأهنا مل لك  يف عه  ، واوشبكة اوينكباللة وسائ  اواسائ  املاطاثة
وال يف عه  صحاعاه ثض  هللا عنه وال يف عهاد اوااعي ن وم  عي ه  وظلاا  )ملسو هيلع هللا ىلص(او سال 

ماخّلف ن وسبقه  أصحاب اهلم  او د  دينان عنش  أفكاثه  ومبادئه  مبسافات لفاق مجلع 
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على لطاد  وسائلها ونش   ااملقادلس، و وك كان على أمة اإلسلم أن لكان أكث  ح ص  
 .1دعاهتا وعث علامها فلما ع ن اوناس وأن لساغ  ك  ج د  و وك

 مشكالت معاصرة ابجتهاد من الفقهاء املعاصرين: .4

املؤمت ات  مة أمح  اخلللل  كبري امل جيلات اإلابضلة يف اويص  احل دث يف كثري م شاثك اويّل 
مع كباث  ،وثاعطة اويامل اإلسلم  اوااعية ملنظمة املؤمت  اإلسلم واون وات واجملامع اوفقهلة 

وحت ث ع  اجملامع اوفقهلة احملللة اخلاصة عبيض  ،فقهاء وعلماء اويص  م  األمة اإلسلملة
  ف ك : ،ءاألقطاث اإلسلملة وأمهلاها يف دثاسة مساج ات اويص  احل دث مع كباث اويلما

 اجملمع اوفقه  ابهلن . -
 اجملامع اوفقه  ابوسادان.اجملمع  -
 اجملامع األوثيب وإلفااء.اجملمع  -
 جممع اوبحاث اإلسلملة يف األيه  اوش دف. -
 وياثة األوقاف واوشؤون او دنلة سلطنة عمان. -

حيض  وفلف م  اويلماء م  داخ  اوسلطنة وخاثجها م  مجلع امل اهب اإلسلملة وبحث 
ويف ه ا كله ما دالح ولفقهاء اوبحث واحلااث فلما دساج  م   ،اانب اوفقهلة وغريهاالج

  قضااي وما ديين م  مشكلت.

ووي  م  أحس  ما رملز ه ه اولقاءات : "قال اويلمة اخلللل  ع  ه ه االجاماعاتو 
 اويلملة أم د :

دط أ م  مشكلت  : إاتحة ف صة اجاماع أكرب ع د م  أه  اويل  الساي اض ماأحدمها -
احللاة فإن االجاماع خريا  وع كة وم  خلوه دالس  وك  أح  أن دكاشف ما عن  اآلخ د  
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فإن   ،ماي دة، إذ ولس ثأي اوف د ك أي الجماعةم  آثاء وفهام، فلبص  اوقضلة م  نااح  
 ،امع علله ها أقاى وأدىن إىل اوصااب وأعي  م  اوزو  وأثضى هلل سبحانه ولياىلك  ما اجُ 

  وما أحس  ما قاوه شاع  اونل :

          ع    ه او    بلد لش    قى ال الجماع    ة ثأي
 

 دش     قلها اوف      د وثأي اخل     لف ثغ      
: للقح اخلربات ولسان  اوفهام م  خلل االجاماع او ي جيمع إىل اوفقهاء ذوي اثنيها - 

 خ  وعاان  اخلربات اواخصصلة يف جماالت احللاة، فلكان ك  واح  م  اوف دق ن مكمل  وآل
وه، فف  اجملال اوطيب دشاثك اوفقهاء األطباء املاخصصان اوقادثون على لشخلص اوقضااي 

حىت دفهمها اوفقهاء حق اوفه  وداصاثوها عيل ة ع  اولبس،  ،املط وحة على اوساحة
ع  قل : احلك  على اوش ء ف ع  اوق رم   ،ورمكنه  م  خلل ذوك أن دفااا فلها عبصرية

ال االقاصادي دشاثكه  خرباء االقاصاد، ودصاثون هل  ما ه  عص د حبثه م  لصاثه ويف اجمل
اوقضااي مبا دق هبا إىل أفهامه  وجيللها م اثكه  فلكان حكمه  عللها مبنلا  على إدثاك 

 ماهلاهتا، واوامللز ع ن ماشاهباهتا.

ى لصاد  ما ه  ويف جمال اويماثة أو اوصناعة دشرتكان مع املهن س ن املاه د  اوقادثد  عل
هن  م  مياثفه  ما فلاوا  ،وهك ا يف ك  جمال دسايلنان ع وي االخاصاص عه ،مينلان عبحثه
 .ه  حباجة إوله

 ،وم  امليلام أن او أي اوفقه  عن ما دبىن على اإلملام ابوقضلة امل ثوسة م  مجلع جاانبها
واوشمال واوقاة، فلكان ودكان م  فقله انعه، أخلص هلل لياىل وجهاه داملز ابويمق واو قة 

مبا لطمئ  إوله نفسه ود دح ضمريه، ألنه  اعيل ا  ع  ك  ما داهنه، وم  أخ  عه كان آخ   
 عيل ا  ع  او دب واولبس.

ه ا، ووست اآلن عص د اساقصاء اوقضااي املياص ة اويت لناوهلا فقهاء اويص  ابوبحث 
هبا كااب إهنا أوسع م  أن حيبط ف واوامحلص حىت خ جاا فلها ع أي واح  أو آثاء ماي دة،
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م  ه ه اوقضااي مما أسف  عنه اوبحث واحلااث  ا، وإمنا أوثد صاث  جامع فضل  ع  حبث قصري
وذك  اوشلخ أه  اوقضااي وآثاء  .1يف جممع اوفقه اإلسلم  املنبثق ع  املؤمت  اإلسلم 

 اويلماء:
 قضلة طف  األانعلب. -
 نق  األعضاء. -
 االسانساخ اوبش ي. -
  ات املقاثضة وسن ات االساثماث.سن -
 يكاة األسه  املقاناة عغ ض االسافادة م  ثديها. -
 . "يم ض نقص املناعة املكاسب "اإلد  -

 :ق  ساه  اويلمة اخلللل  يف ح  مشكلت عيض اوقضااي املياص ة وإولك عيض األمثلةو 

 نق  او م إىل امل دض. -
 ا.حك  او اب يف األوثاق اونق دة ووجاب اوزكاة فله -
 .حك  اوا خ ن -

داضح ونا أصاوه املالنة وقااع ه  ،يف فك  اوّيلمة اخلللل  واالطلعوم  خلل اوغاص 
مما جيله يف مصاف كباث  ،اويملق وسية اطلعه على امل اثس اإلسلملة هاو ضلة وفقه

  .علماء وفقهاء األمة اإلسلملة

 اجملاميات اإلسلملة قال اخلللل :ويف خامتة كااعه علان أي  االجاهاد واواج د  يف لنملة 
 م  خلل اونظ  يف ه ا اوبحث ولقللب أوثاقه خت ج مبا دل :"
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أن االجاهاد يف ك  عص  م  األماث اوض وثدة اويت ال ع  وألمة أن ليين هبا م  أج   -
 ح  مشكلهتا واحلفاظ على ددنها واو عط ع ن اوااقع واوش دية.

ن او جاع إىل اوكااب واوسنة واسالهام األحكام أن ابب االجاهاد مل دغلق حبال، فإ -
 منها أم  ال مناص منه يف ك  عص  حىت لساقل  حلاة اوناس.

وإمنا دقام عه علماء اوش دية او د   ،أن ه ا األم  ال رمك  أن داياطاه ك  أح  -
مجياا ع ن وسائ  االجاهاد ع ثاسة اوكااب واوسُّنة واويلام اويت ه  وسائ  ملي فاها 

 ة مقاص  اوش دية ودثاسة أوضاع اوناس وإدثاك ما حيلط هب  م  أحاال.ودثاس
أن اواج د  يف الجانب اوفقه  واو عاى ض وثة ال ع  أن لل ى يف ه ه احللاة وإال  -

 ساثت اوقافلة وختلف املسلمان ع  اولحاق هبا.

 :يتع  م  اوااصلة مبا أيومما لق م أثى ال 

املبنلة على األصال اوش علة وع م الجماد على ما  ثاء الج د ةاآللاعلة اوناس واقب   (1
لق م م  آثاء ساعقة ثمبا كانت صاحلة ويصاث خاصة وذوك يف املاغريات دون 

 اوثااعت.
إع اد جل  م  اوفقهاء او ابنل ن الجاميل ن عل  دثاسة مصادث اوش دية واسالهام  (2

 مقاص ها وع ن دثاسة اويص  وظ وفه وماطلباله.
اد الجماع  ألج  لفادي اخلطأ ابجاماع اوفقهاء ول اثسه  لافري ف ص االجاه (3

املاضاعات املط وحة، فإن اإلنسان قلل  عنفسه كثري أبخله ورمك  أن دكان ذوك 
م  خلل احلااث يف اجملامع اوفقهلة أو م  خلل إجياد منا ايت فقهلة يف اوشبكة 

 .اوينكباللة وللسري احلااث فلها ع ن اوفقهاء يف أط اف اويامل
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االسايانة و  ،األخ  عاسائ  اويص  يف لشخلص اوقضااي اويت حتااج إىل دثاسة وح  (4
ثها مع إش اك املاخصص ن يف ك  ف  حىت دا  لصاُّ  ،عالك اواسائ  يف دثاساها

 فإن احلك  على اوش ء ف ع لصاثه. ،ثا  سللما  لصاُّ 
 عاة إوله وذوك ابو ،مجلع اإلمكاانت م  أج  إع اي صاثة اإلسلم املش فةحش   (5

ابحلكمة واألخ  عاسائ  اويص  يف ه ه او عاة وظ  اإلسلم مناثة شاهقة دسطع 
 .1ناثها على اويامل ن

 ا: اإلمامة عند اإلابضية وآراء أهل السنة:خامسً 

ق ون جماوس  ن ديحيىي ميم : عن ما كان كباث اويلماء م  اوااعي ع  دقال اوشلخ عل 
ودفاان ولناس  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ولناس ما حفظاا ع  ثسال هللا  ود وون ،اويل ، دفس ون كااب هللا

 وانقسامفلما دي ض هل  م  مشاك  كانت قضلة اخللفة، ق  أخ ت حظها م  اونقاش 
 اوناس فلها على آثاء ميلنة، حسب أدواه  اويت دقانيان هبا، وأصاهل  اويت دسان ون إولها.

وه، دنش  فلها اويل   ااوبص ة مق   اخت   ،أح  هؤالء اويلماء، وها كان جاع  ع  يد  األيدي
وكانت قضلة اخللفة م  اوقضااي اويت  ،اوا ثدس واواأولف ودها  عشؤون املسلم ن ودااىل

واناهى فلها إىل ثأي اثعت مبين على ثوح  ،م ت علله، ودثسها دثاسة مسافلضة عملقة
  أصحاب اونيب ومسان  على سرية اوسلف م لم ومسام  م  اوق آن اوك مياوي اوة يف اإلس

 علله اوصلة واوسلم.

أه  م افق او ووة وأعظ  مظه  وألمة وأقاى سلطة لش ف على لنفل  أوام   اكان د ى أهن
هللا، ولطبلق أحكام اوكااب اوك مي، وه  هب ا اواصف ال رمك  أن ختضع ونظام وثاي ، وال 

ها اوكفاءة املطلقة، وان، وإمنا جيب أن دشرتط فل أن ل لبط جبنس أو قبللة أو أس ة أو
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اوكفاءة او دنلة واوكفاءة اخللقلة، واوكفاءة اويلملة واوكفاءة اويقللة، فإذا لساوت ه ه 
اوكفاءات يف جمماعة م  اوناس، أمك  أن جتي  م  اهلامشلة أو اوق شلة أو اوي وعة م  

 أسباب املفاضلة أو م  وسائ  اورتجلح، أما يف غري ذوك فللس هلا حساب.

اوناس ه ا او أي لجاع  ع  يد ، كما ع فاه وكثري م  اويلماء املياص د  وه،  وق  ع ف
 .1وكان طلعه، دنش ون ذوك عنه، وداح يان عه )ملسو هيلع هللا ىلص(واوكثري م  أصحاب ثسال هللا 

 اإلمامة:يف شرط القرشية  .1

مجاع علله م  قب  اوصحاعة إىل اشرتاط ه ه اوش ط، وُحك  اإل ذهب علماء أه  اوسنة
صطخ ي: اخللفة يف ق دش فقال اإلمام أمح  يف ثوادة اإل ،عه قال األئمة األثعيةواوااعي ن و 

م  اوناس اينان، ولس ألح  م  اوناس أن دنايعه  فلها وال خي ج علله  وال لُق ُّ  ما عق ّ 
 .2إىل قلام اوساعة وغريه  هبا

ع  أيب  وك وك ثواه يثقان ،3وق  نصُّ اوشافي  ثض  هللا عنه على ه ا يف عيض كابه
وغريه ال حك  وه إال أن  اإال ق شل   - أي اإلمام -مام ماوك: وال دكان وقال اإل ،4حنلفة

 .5د عا إىل اإلمام اوق ش 

واسا ل املثباان عي ة أدوة م  اوسنة  ، ة م  أه  اوسنة ذوكيض األشاعوق  خاوف ع
 فم  اوسنة ما دل : ،واإلمجاع

                                                           

 . 64 – 63، اإلابضلة يف ماكب اوااثدخ ، ص. ص عل  حيىي ُميم  1 
 .  1/26، .اتثدخ دون احملم دة، اوسنة مطبية اوقاه ة، اوفق ، حام  م حم: لح احلناعلة، طبقات، ديلى أيب ع ا 2  
 . 1/143اوشافي ، األم، 3  
 . 275أصال او د ، ص 4 

 . 4/1721اع  اوي يب، أحكام اوق آن، 5  
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حلث قال اوبخاثي: ابب  ،  هللا عنهما ثواه اوبخاثي يف صحلحه ع  مياودة ثض (1
ح ينا أعا اولمان أخربان شيلب ع  اوزه ي قال: كان حمم  ع   ،األم اء م  ق دش

أن  عبَ  هللال عَ   مياودة وه  عن ه يف وف  م  ق دشجبري ع  مطي  حي ث أنه علغ 
 على فقام فأيىنفغضب  ،1أنه سلكاُن َمللٌك م  َقحطانَ : عم لو ع ل اوياصل حُيَ ّلثُ 

فإنه عَلغين أن  ثجاال  منك  دَاَح  ياَن أحاددَث ، أما عي ُ : ث قال، هللال مبا ها أهُله
فإايك  ، ، فأووئك ُجه اُوك )ملسو هيلع هللا ىلص(وال ُلؤيَ ُ  ع  ثسالل هللال ، ولست  يف كاابل هللال لياىل
األمَ  يف  إن  ه ا": دقالُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(فإين مسليُت ثساَل هللال ، واألماين  اويت ُلضل ُّ أهَلها

 .2"ما أقاماا او د َ ، ال دُيادده  أحٌ  إال كب ه هللاُ على وجهله، ق دشر 
ثواه اوبخاثي ومسل  يف صحلحهما ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه لياىل  وك ما ك (2

مسللُمه  لَ َبٌع ، اوناُس لَ َبٌع ولُقَ د شر يف ه ا اوشانل " :)ملسو هيلع هللا ىلص(عنه قال ثسال هللا 
 .3"لَ َبٌع وكافل لهل وكافل ُُه  ، ملسللملهل   

يف مسن  اإلمام أمح  أن أاب عك  وعم  ملا ذهبا إىل سقلفة عين ساع ة ح ن اجامع  (3
، لكل  أعا عك  ومل درتك شلئا  أنزل يف )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا خللفة  األنصاث الخالاث

وقال: ووق  علما  أن ثسال  م  شأهن  إال ذك ه. )ملسو هيلع هللا ىلص(األنصاث وذك ه ثسال هللا 
يب ا : وقال )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا  يب ا وسَلَكتل األنصاُث واداي  أو شل ا سَلَك اون اُس واداي  أو شل

يبَ ُه  ُت وادَي األنصاثل و شل قال  )ملسو هيلع هللا ىلص(ووق  علمت اي سي  أن ثسال هللا ، وسَلك 
، وفاج ُه  لَ َبٌع وفاج له ، فرَبُّ اوناسل لَ َبٌع ورَبّله ، ق دٌش والُة ه ا األم ل "وأنت قاع : 

 .4"  اوايثاء وأنا  األم اءفقال وه سي : ص قت حن

                                                           

 . 270او ملج ، اإلمام اويظم  عن  أه  اوسنة والجماعة، ص1  
 ، م  اوفاح. 13/114اوبخاثي، ك األحكام صحلح  2  
 . 1818. وانظ : مسل ، ثق  6/526اوبخاثي، ك املناقب صحلح  3  
 ، ووه شااه  لقادة. 1/5مسن  أمح ، م س  حس ، 4  
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مّ  مينا يف او وادة اوااثدة يف اوصحلح واويت أيباناها يف مبادية أيب عك  ثض  هللا و  (4
وو  دي لَف اوي ُب "لياىل عنه عن  ذك ه هل ا احل دث مبيناه ال علفظه حلث قال: 

 .1 "ه ا األمَ  إال  هل ا احل ّل مل  ق دشر 
قام على  )ملسو هيلع هللا ىلص(ه ع  أنس ع  ماوك: أن ثسال هللا ومنها ما ثواه اإلمام أمح  عسن  (5

، مل  األئم ةُ  "ابب اوبلت وحن  فله فقال:   علله  ووك  حق ا، عللك  هل  إن قُ َ دشر
اا إن ما ذوك، مث  حق ا اا اسرُت محل فم    ملَ   .وإذا حَكماا عَ واا وإذا عاَه وا َوفَ ا ا ،ثمحل

 . 2 "ئكةل واون اسل أمجي نَ دفَي   ذوَك منه  فيلله وينُة هللال واملل
ثوادة األئمة م  ق دش، جاءت جم ء اوااال  ثواها أنس ع   هوه : "وقال اع  حزم (6

وعب  هللا ع  عم  ع  اخلطاب ومياودة وجاع  ع  عب  هللا وجاع  ع  مس ة ماوك 
 .3"وعبادة ع  اوصامت ميناها

قال يف ش حه  حلث ؛فق  حكاه غري واح  م  اويلماء منه : اوناوي :اإلمجاع (7
وه ه األحاددث وأشباهها دول  ظاه   ،ث: اوناس لبع وق دش...إخل احل دثاحل د

وعلى ه ا انيق   ،على أن اخللفة خماصة عق دش ال جياي عق ها ألح  م  غريه 
اإلمجاع يف يم  اوصحاعة واوااعي ن فم  عي ه  ابألحاددث اوصحلحة ومنه  

واع   ،واإلجي  يف املااقف ،املاوثدي :اوقاض  علاض، ومم  حكى ه ا اإلمجاع
 . 4واوغزايل يف فضائح اوباطنلة وغريه  ،خل ون يف املق مة

حلث قال: أما اإلمجاع على اشرتاط اوق شلة  ،م  احمل ي ن اوشلخ حمم  ثشل  ثضا (8
فق  يبت ابونق  واوفي ، ثواه يقات احمل ي ن واسا ل عه املاكلمان وفقهاء م اهب 

                                                           

 . 7/20 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 1  
 . 3/183مسن  أمح ، 2  
 . 4/89،  واونح  واألهااء املل  يف اوفص  حزم، اع 3  
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 إذعانعلله اويم  عاسلل  األنصاث وإذعاهن  ونيب ق دش، ث وج ى  ،اوسنة كله 
 .1اوسااد األعظ  م  األمة ع ة ق ون

عقاوه: قلت: وحيااج م  نق   ، وذوكاحلافظ ع  حج  على ه ا اإلمجاع اعرتض (9
ذوك، فق  أخ ج أمح  ع  عم  سن   فلم اإلمجاع إىل أتود  ما جاء ع  عم  
ل  وق  مات أعا عبل ة، اساخلف مياذ ع  ثجاوه يقات أنه قال: إن أدثكين أج

احل دث ومياذ ع  جب  أنصاثي ال نسب وه يف ق دش، فلحام  أن دقال:  جب ...
أو لغري اجاهاد  لى اشرتاط أن دكان اخلللفة ق شل اوي  اإلمجاع انيق  عي  عم  ع

 .2عم  يف ذوك وهللا أعل 
وه ا اوش ط كغريه "مامة: قال او كااث عب  هللا او ملج  عي  مناقشة طادلة يف اإل (10

م  اوش وط اوساعقة، اويت ال لشرتط إال عن  االخالاث م  قب  أح  أه  احل  
واويق ، أما إذا كان لايل اإلمام وإلمامة عغري ه ه اوط دقة فل دشرتط فله اوق دشة  

اوفانة إن عزل، فف  مث  ه ه  وم  عه  إوله م  إمام ساعق وخشلة كاملاغلب مثل  
  ثب طاعاه يف غري ميصلة والجهاد ميه وحنا ذوك، ووه م  احلقاق ماحلاوة جت

اوساعقة واملاجبة وطاعة املاغلب وإن مل لكام  فله ه ه ولق دش  عنص األحاددث 
 . 3"اوش وط وهللا أعل 

 :عي م اشرتاط اوق شلة وأدواه  ابونسبة ولقائل نأما 

نصب ال خيااث وه إال م  كان ذا فقال: وها م ع  اإلمامة حت ث اويلمة اخلللل فق   -
وأن  ،وذوك أبن دكان ثجل  مسلما ، وثعا ، سلل  احلااس واويق  ولست عه عاهة ،ةأهللة اتمّ 

وسية  ،واحلنكة ،وحس  اوسلاسة ،دكان ح ا  ابوغا  مامايا  مبؤهلت اوقلادة م  اإلق ام
                                                           

 . 19اخللفة واإلمامة اويظم ، ثشل  ثضا، ص 1 
 . 13/119 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  2  
 . 295، ص اوسنة أه  عن  اويظمى اإلمامة او ملج ، 3 
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م  أن  ع    وميىن ه ا ال ،لاواخلربة عشؤون او د  واو ن ،وُعلُا اهلمة ،وثابطة الجأش ،اوص ث
دكان عاملا  جماه ا  أو أن دكان م  حاوه علماء دسام  منه  خربله ود جع إوله  يف ح  

وذوك أبن دساشري يف ك  شأن  ،وعلى كل األم د  ال مناص وه م  اوشاثى املشكلت.
ي اخلربة أه  اخلربة عه، فف  جمال اوش ع دساشري اوفقهاء ويف اوشاثى احل علة دساشري ذو 

وهك ا يف ك  جمال د جع  ،ويف اوشاثى املاولة د جع إىل ذوي اخلربة االقاصاددة ،اويسك دة
 
ُ
خاص ن عه، مع ضبط ه ه املشهاثة ابألحكام اوش علة، ألن اوش دية او ابنلة ه  إىل امل

 أساس ه ا اونظام.

نهج األنبلاء، فما ؤه إال م  كان على موه ا املنصب إمنا ها وثاية ولنباة، فل وك ال داباّ 
لَ  َثعُّ ﴿ لياىل:لباثك و فله م  نصلب ع ول  قاوه أله  الجاث اوظل   ُه علَكللَماتر َوإلذل اع  اَ َلٰى إلع   َاهل

 ﴾اوظ اولمل نَ  َعه  لي دَ َنالُ  اَل  قَالَ  ُذثّلد يتل  َومل  قَالَ  إلَمام ا وللن اسل  َجاعلُلكَ  إليّنل  قَالَ  َفَأمَت ُه   
 . فكما أن اوظامل ال دكان نبلا  قط ك وك ال دقي  على ع ش خلفة اونباة.[124البقرة:]

فجملع اوناس ماساودة فله أق امه  عن ما لااف  فله   ،وال دشرتط هل ا املنصب نسب عيلنه
 اوش وط املطلاعة، فللس اوي يب أوىل عه م  األعجم  وال اوق ش  أوىل عه م  غريه.

 - ثضاان هللا علله  -اش د  م  ق دش يف عه  اوصحاعة و  وإمنا كان اخالاث اخللفاء ا
فإن او ووة كانت قائمة دامئ  على أكااف اوي ب، ألن ميظ   ،م اعاة ملصلحة سلاسة األمة

او ي  ،جملاويهتا علت هللا لياىل او ّادة يف اإلسلم كان منه ، وكانت اوي ب مجليا  جُت ُّ ق دشا  
ا، وذوك مما أوثياها مكانة يف نفاس اوي ب مجلي   علله، وثيت اوي ب ليظلمه وألهنا اوقائمة

ئض )ملسو هيلع هللا ىلص(ق ذوك أن اخااث هللا لياىل عب ه وثساوه حمم ا  وعمّ   م  علنه  واساخلفه م  ضل
فل وك كان مجع شااهت  أبن دابّاأ ه ه املكانة واح  ممّ   ،نسبه  فزاده  ذوك ق ثا  ومكانة
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ودؤك  ذوك أن أاب عك   ،وعه  يف طباعه  أق ب إىل ما أوف م  شأهن  جم ه دنام  إىل 
 .1ثض  هللا عنه قال: إّن اوي ب ال ل د  إال هب ا احلّ  م  ق دش

سلاسلا م  أج  مصلحة او د  يف ذوك  وه ا مما دؤك  أن اخالاث اخللفاء منه  كان إج اء  
أن مع  ،اويه  فحسب، وفلما عي  ذوك إذا ُوج  األكفاء م  غريه  فها أوىل هب ا اوشأن

فحسب، وإمنا وساعقاه  يف اوفض ،  وق شلاه ااثوا او د  اخاريوا ولخلفة او اش ة مل خيُ 
 .2وألهن  م  اوساعق ن األوو ن م  املهاج د ، فكاناا أح ايء ع وك

 دشرتطان اوق شلة حيىي ميم  فق  قال: وصحلح أن اإلابضلة ال ع  وأما اوشلخ عل  -
وقال يف كااب  .3إذا لساوت اوكفاءات األخ ى م جح اوإمنا لكان اوق شلة  ،وصحة اخللفة

 :اوااثدخ"اإلابضلة يف ماكب "

وعي  أن اعاي  هبا اوااثدخ  ،عي  اواجاثب اوطادلة امل د ة، على أنين أعاق  أن األمة اإلسلملة
ثأي اإلابضلة يف قضلة ال دسيها إال أن ، ع  املؤي ات اخلاصة، اويت سريهتا يف اجتاه مي ن

ن علماء اإلسلم ال رمك  أن د جحاا غري ه ا او أي، وإمنا ق ث وألمة اإلسلملة ة، وإاخللف
أن جتامع وأن ل جع إىل حك  هللا، وأن للغ  ه ه اوش ائع اويت جاء هبا االسايماث إلعياد 
ه ه األمة اإلسلملة ع  كااب هللا، وق ث ولخلفة اإلسلملة أن لااىل شؤون املسلم ن كما 

أن ختااث ثئلس او ووة او ي للقى ع ن د ده مبق ثات  وا ق ث ذوك، وكان وألمة أم  هللا،
أو ثئلس او ووة،  اخلللفة األمة، ما وسيها إال أن ل جع إىل قااع  ه ا امل هب، واخااث

حسب اوش وط اوساعقة اويت أش ان إىل عيضها، وملا أقامت ولهامشلة أو اوق شلة أو اوي وعة 

                                                           

 . 200ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد،1  
 . 200امل جع اوساعق، ص2  
 . 506، ص اإلسلملة اوف ق ع ن اإلابضلة ُميم ، حيىي عل 3  
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مقام اورتجلح، عن ما لاساوى املااهب واوكفاءات، وو  لاساوى  أي وين، اوله  إال يف
 املااهب واوكفاءات يف أمة لشام  على امللد ن م  خمالف األفه  واويقال واألخلق.

أن أقاطف م  األسااذ حمم  اوغزايل، اوسطاث او ائية اآلنلة، ألخا  هبا ه ا  اوإنه ولس ين حق  
  كله؟ وما دض ان أو دفل ان م  ه ا اونسب؟  اوفص ، وحن  ناساءل فل  ه ا الج ل

آمان؟ أو  خوما فض  عب  مشس على لات عن ،وما دنقصنا أو دزد ان م  أف دقلا أو أسلا
وأن  حتامس على عنرتة؟ وملاذا ال دقال يف إجياي أن اوزجن  املسل  خري م  اهلامش  املنافق،

 .1شأن اوي ب واملسايم د  واملسلم ن قب  أن لكان م  قضلة فلسط ن م  شأن اإلسلم

وقال او كااث حمم  عب  او حل  اوزدين: يف ليللقه على ق اءله وكااب او كااث األغربي  -
انض  املاقف نضاال  واسيا  ولربهنة على  ،"كااب اإلابضلة ع ن ح اسة او د  وسلاسة او نلا"

م ى صااب إظهاث إدلء عظلما مع  ع م صحة ح دث: األئمة م  ق دش وأوىل املاضاع
نكاث ذوك وإص اثه  أن دكان إمام املسلم ن "اخلللفة أو او ئلس أو ثأي اإلابضلة يف إ

األمري" م  ع ن املسلم ن كافة على أن لاااف  فله ش وط اويل  واواقاى واوشجاعة وسلمة 
. ث قال: احلقلقة أن اوقضلة ال 2نظ  إىل قبللة أو جنساواألعضاء وصحة الجااثح دون 

ىل ه ا الجه  الجهل ، وال اويناء اوش د ، فق  أيبت مجه ة م  املؤثخ ن أننا عص د حتااج إ
ووك   ،وكان قص ه أن اوي ب ال لنقاد إال هل ه اوقبللة آن اك ،مقاوة ولخللفة أيب عك 

وجييلان منه  ،ذوك دقننانوثاحاا  وها ح دث ا ونص ا صحلح اقاوة وع ُّ اوفقهاء أخ وا ه ه امل
واسا ل أبدوة على ما  .3 األمة اإلسلملة يف ح ن ثفضها امليازوة واإلابضلةش دية لاحك  يف

 ذهب إوله امل هب اإلابض  منها:

                                                           

 . 65، اإلابضلة يف ماكب اوااثدخ ، صعل  حيىي ُميم  1  
 . 133، صحمم  عب  او حل  اوزدين، ق اءة يف كاب امل ثسة اإلابضلة 2  
 . 133امل جع اوساعق، ص 3  
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َ َمُك   علنَ  اَّلل ل أَل  َقاُك   ﴿ سبحانه:قاوه  - فاآلدة متلز فئة  ،. إذ ا[13احلجرات:] ﴾إلن  َأك 
د  يف سبل  مبادئه، املنف د  واياولمه اجملاه اق ن املامسك ن ابوكااب واوسنة امل

 .1فكلنا أمام هللا سااء وال ملزة ألح  على أح  إال عاطبلق قااع  اإلسلم ولياولمه
وق  قال غريه: فجي  األفضللة واإلك ام ابواقاى ال ابمليادري األخ ى كاونسب وحناه 
ع  وثدت أحاددث حت ث م  اوافاخ  ابألنساب واألحساب ولنهى ع  اويصبلة 

 الجاهللة منها:
أثعٌع يف أميت م  أم ل الجاهللةل ال درتكاهن  : اوافاخُ   "قاوه صلى هللا علله وسل :  -

  .2"ابألحسابل واوطيُ  يف األنسابل واالساسقاُء ابونجامل واونلاحةُ 
وفخ ها  3 إن هللَا ق  أَذ َهَب عنك  ُعبّلَلَة الجاهللةل "قاوه صلى هللا علله وسل : و  -

ء آلاب  ول ع  ثجال ، وآدم م  ل اب، أنا  عنا آدم،   شق وفاج، مؤم  لق ، اب 
أو ولكان  أهان على هللا م  الجيلن ، إمنا ه  فح  م  فح  جهن ، فخ ه  أبقاام

 . 4 "اويت ل فع أبنفها اوننت
نَ ُه   ﴿ لياىل:سبحانه و قاوه يف و  - دق ث اونص إذ ، [38]الشورى: ﴾َوأَم  ُُه   ُشاَثٰى عَ ل  

لم ن عامة ها ابملشاوثة وااللفاق واالخالاث واوافاه ، املق س عاضاح أن أم  املس
م  األماث او جاع إىل أه  احل  واويق  وه  خرباء  اوعلله إذا أثادوا أن دربماا أم   

 .5ابوايبري املياص  ك  يف جماوه

وكانه أم ه ابوصلة  ،ه خللفة ولمسلم نأليب عك ، أو لنصلب )ملسو هيلع هللا ىلص(اخالاث او سال  مع إن 
 .على ل شلحه ولخلفة ال دنهض دولل  

                                                           

 . 133، ص ين، ق اءة يف كاب امل ثسة اإلابضلةحمم  عب  او حل  اوزد1  
 . 6/156فاح اوباثي 2  
 ُعبّ ّلة الجاهللة: فخ ها ولكربها. 3  
 . 14/31، ك األدب ه1399 ، املكابة اوسلفلة،3ط داود، أيب سن  ش ح امليباد عان آابدي، اويظل  احلق مشس حمم  اوطلب أيب4  
 . 134، ص اإلابضلة امل ثسة كاب  يف ق اءة اوزدين، او حل  عب  حمم  5 
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وديلنه خللفة أمام املأل، أو  )ملسو هيلع هللا ىلص(، فلماذا مل خيرته او سال اوا كانت األئمة م  ق دش حق  
أيخ  اوبلية وه، وملاذا وقع اخللف علنه ، ع ن اوق دش ن واألنصاث وع ن اوق شل ن أنفسه  

اوقضلة احللادة واحلقلقة اوساطية أنه ل ك األم  شاثاي  ع ن املسلم ن ال سلما يف ه ه 
 .1املصريدة

وأغلب  ،ض  او عاة اإلسلملة امشهاث   اع ائل   انلحظ أن أه  مكة ق  وقفاا ماقف  
يف ح ن أن أه  امل دنة  ،صنادد ه  مل دؤمناا إال يف م اح  ماأخ ة ال سلما عي  فاح مكة

دااء او سال وأغلبه  ولساا م  ق دش ه  او د  حتملاا عبء او عاة واو فاع عنها فضل  ع  إ
 ن أع اء لش"أح " ض  اوق   ومحاداه يف اواقت اويصلب، ث دخلاا املياثك يف "ع ث" و )ملسو هيلع هللا ىلص(

وم  ث كلف دنسج  ه ا مع لق د ه أن  ،وخم جله م  أحب علد هللا إوله )ملسو هيلع هللا ىلص(او سال 
األئمة م  ق دش، ع  كلف دنسج  ه ا مع قاوه: امسياا وأطلياا ووا أم  عللك  عب  

ما داخلاين فله اوظنان، وذوك ح ن أسن   م  ع  اخلطاب: وا أن ساملا  حلا  حبش ، وقال ع
 .2وميلام أن ساملا  كان ماىل أليب ح دفة ،أم  اخللفة إىل أه  اوشاثى

أدوة م  ذهب إىل نف  اشرتاط  "اإلمامة اويظمى"ذك  او كااث او ملج  يف كااعه وق   -
 اوق شلة منها:

مل دك  األنصاث وا  :. وقاواا3منا أمري ومنك  أمري ؛دام اوسقلفة :دقال األنصاث -
 اإلمامة غري ق دش ملا قاواا ذوك.دي فان أنه جياي أن دااىل 

ما أخ جه اوبخاثي يف صحلحه م  ح دث أنس ع  ماوك ثض   اوم  أدواه  أدض   -
اُ ي ملَ  عللُك   عَ : )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا  هللا عنه قال: قال ب ٌ  " امس َُياا وَأطللُياا وإلنل اس 

                                                           

 . 134ق اءة يف كاب اإلابضلة ، ص1  
 . 134امل جع اوساعق، ص2  
 . 12/144 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  3 
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 ف ل   ،. فاحل دث أوجب اوطاعة وك  إمام وإن كان عب ا  1 َحَبشل ت كأن  ثأَسُه َيعلَبٌة "
 .2على ع م اشرتاط اوق شلة

ثكين أجل  وأعا واسا واا أدضا  عقال عم  ع  اخلطاب ثض  هللا لياىل عنه: أن أد -
، 3أجل  وق  مات أعا عبل ة اساخلفت مياذ ع  جب  فإنّ  .عبل ة ح  اساخلفه

ف ل على الجااي. كما  ،4واملي وف أن مياذ ع  جب  أنصاثي ال نسب وه يف ق دش
ثوى عنه ثض  هللا عنه لياىل عنه أنه قال: وا أدثكين أح  ثجل ن، ث جيلت ه ا 

 .5األم  إوله وايقت عه: سامل ماىل أيب ح دفة، وأعا عبل ة ع  الج اح
اوي ب ال ل د  إال هل ا احل  م   جاا م  قال أيب عك  ثض  هللا عنه: إنكما اسانا -

  .6أن ه ا ليلل  وطاعة اوي ب هل  فإذا لغري احلال لغري ماقع االخالاث ق دش.
منه  م  قال: إن ه ه األحاددث اويت دسا ل هبا أه  اوسنة إمنا ه  على سبل  و  -

عيض اويلماء ا أم  جيب اماثاوه، ذهب إىل ذوك اإلجباث وولس فلهاإلخباث 
 .7وشلخ حمم  أعا يه ة واو كااث صلح او د  دعاس وغريه املياص د  كا

وها على  ،وق  مال إمام احل م ن الجادين إىل ع م اشرتاطه، ويع  أنه م  أخباث اآلحاد -
وق  اخالف قال أيب عك  اوباقلين، فاشرتط  ،م هبه ال حياج عه يف مث  ه ه املسائ 

  اعه "اوامهل ".يف كااعه "اإلنصاف" ومل دشرتطها يف كا اوق شلة

                                                           

 . 1834مسل ، ثق   1 
 . 276، ص اوسنة أه  عن  اويظمى اإلمامة او ملج ، 2 
 . 1/18مسن  أمح ،  3 
 . 9/219ز اوصحاعة ، ، اإلصاعة يف متللاويسقلين حج  اع  4 
 . 129. وصححه األسااذ أمح  شاك ، ثق  1/20،  املسن  حنب ، ع  أمح  5 
 . 277، ص اوسنة أه  عن  اويظمى اإلمامة او ملج ، 6 

 . 277امل جع اوساعق، ص7  



 

497

: اوشلخ حمم  أعا ذهب أكث  اوكااب احمل ي ن منه  اوق شلةإىل نف  اشرتاط وك وك  -
اوااثدة جم د أخباث ذهب إىل أن األحاددث حلث  ،"اتثدخ امل اهب اإلسلملة"يه ة يف كااعه

ل  عل  حس  اخل عاطو  "،او رماق اطلة يف اإلسلم"اويقاد يف كااعه ال لفل  حكم ا، وك وك 
، "اخلللفة لاولاه وعزوه"كااعه ، ومنه  صلح او د  دعاس يف  "اإلسلم واخللفة"يف كااعه 

اعاربها هللا، فق  ومنه  األسااذ املباثك ثمحه . 1ذهب إىل أن ه ه األحاددث جم د أخباثفها 
 .2م  ابب اوسلاسة اوش علة املاغرية عاغري اوياام 

 مامة املتغلب:إ .2

ل  اويّاا: ونلحظ أن اإلابضلة من  اوب ادة ق  قبلاا فك ة إمامة دقال او كااث حمم  سل
 وج على اخلضيها علماء أه  اوسنة والجماعة واسادغ ع م و . وه  اوفك ة اويت 3املاغلب

، وع وك دكان املب أ 4وخري م  فانة ساعةخري احلاك  الجائ  ابعاباث أن جاث سا ن سنة 
ح ها امليّال علله ابخالاث اإلابضلة مجليا  ع م اخل وج، ق  أصب - او ي ذك انه آنفا   -او اعع 

وعلى ه ا دلاق  اإلابضلة ومجهاث أه  اوسنة يف لفضل  ع م اخل وج على احلاك  اوظامل 
 ابعاباث أن حق  دماء املسلم ن أوىل م  عزل حاك  ال دضمنان م  دااىل األم  عي ه.

هؤالء  مامل أيتل  ،ام على احملكام نوه ا او أي ف ع وقاع ة وجاب اوطاعة املق ثة ولحك
، فإذا ح ث ش ء م  ذوك فإن اويلماء مبخاوفة ولش ع يف لص فاهت  اخلاصة أو اويامة

حتاسب  اوطاعة ال حيال ع ن األمة وع ن أندنك ونه مسان د  يف ذوك إىل أن واجب 
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على لص فاهت  ابو غبة أبنااعها كافة، ع  وحتاسبه  ابو علة حكامها على لص فاهت  املايلقة 
 . 1"وكلُّك  مسؤوٌل ع  ثعل اله، كلُّك  ثاعر ": )ملسو هيلع هللا ىلص(اوشخصلة وقال ثسال هللا 

ُع واوطاعُة فلما أحّب وَك لهَ ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا ذوك يف و  إال أن  ؛على امل ءل املسل ل اوسم 
أاَل إن   ": له وسل صلى هللا علوقاوه  .2"فل مَس ع وال طاَعَة ، فإن أُملَ  مبيصلةر  ،دُ ؤ َمَ  مبيصلةر 

 هللال؟قاواا: ولَم  اي ثساَل  ،او ّلدَ  اون صلحُة أاَل إن  او ّلدَ  اون صلحُة أاَل إن  او ّلدَ  اون صلحةُ 
  .3" : هللل ووكااعله وو ساوله وألئم ةل املسللم َن وعام اله )ملسو هيلع هللا ىلص(قال

ول ل ع وك على  ،ي وفلق ث قاع ة اوطاعة ولحكام يف امل ،ه ه األحاددث ونظائ هاإن 
إن : "وم  هنا ق ث اوفقهاء قاع ة لقال .وجاب ع م اوطاعة يف غري املي وف أو يف امليصلة

  .4"لص ف اإلمام على او علة مناط ابملصلحة

 عبد امللك بن مروان أول خليفة ينتزع اخلالفة بقوة السيف والقتال: .3

امللك ع  م وان ع  احلك  األماي عب   إىلاساق ت األماث عي  مقا  عب  هللا ع  اوزعري 
وها أول م  انازع اخللفة عقاة اوسلف واوقاال مما أي  على اوفقه  ،غلبوأصبح اخلللفة املا

اوسلاس  عي  ذوك أكرب األي ، فإذا كان مياودة ق  أصبح خللفة عي  اوصلح مع احلس  ع  
  ق  عادع م  األمصاث يف م الجماعة، وإذا كان اعنه دزداعل  واجاماع األمة علله طااعلة ع

حلاة أعله عي  وفاله، وإذا كان اع  اوزعري ق  عادع عي  وفاة دزد  وها مبكة م  عامة األمصاث 
ع  ثضا واخالاث، فإن عب  امللك أول خللفة انازع اخللفة انازاعا  وابديه كثري م  اوناس عي  

   وألمة عه عه  م  قب .، وها مامل دكثثااواا  أن قا  عب  هللا ع  اوزعري ولب أ عص 

                                                           

 . 2554صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 . 1839. ويف: صحلح مسل ، ثق  2955امل جع اوساعق، 2  
 . 55مسل ، ثق  3  
 . 309، صواخلمسان اوساعية اوقاع ة يفم، 1989 ،2دمشق، داث اوقل ، ط ش ح اوقااع  اوفقهلة،أمح  حمم  اوزثقا، 4  



 

499

األمة إمنا لكان عيق  اوبلية عي  اإلمامة أن  على -عنه ثض  هللا  -وق  أمجع اوصحاعة 
األمة مب  اخااثه  جايوا االساخلف عش ط اوشاثى وثضىاوشاثى واو ضا م  األمة، كما أ

أنه ال دساغ  ك اه، كما أمجياا علىبلية وه عي  وفاة م  اخااثه دون إاإلمام، وعق  األمة او
  .1وظل  احمل م ش ع افله اواااثث وال األخ  هبا ابوقاة واوقه  وأن ذوك م  ا

غري أن  .2قال اع  حزم: ال خلف ع ن أح  م  أه  اإلسلم أنه ال جياي اواااثث فلهاو 
اونصاص  دؤّووان -ك  اوض وثة حب -وصاث عيض اوفقهاء  األم  اوااقع ع أ دف ض نفسه

واصبح هااتن اوصاثاتن عي  م وث اوزم  مها  ؛على لاثدثها وأخ ها ابوقاةإلضفاء اوش دية 
، 3وما ع اها نظ ايت الحظ هلا م  اواطبلق اويمل  ،األص  او ي رماثس على أثض اوااقع

م  ابب اوض وثة  ،وق  أجاي كثري م  اوفقهاء ط دق االساللء ابوقاة ،إال يف حاالت اندثة
وأصبح اوااقع دف ض  ،اة ملصاحل األمة وحفاظا  على وح هتامع إمجاعه  على ح ماها، م اع

مفاهلمه على اوفقه واوفقهاء، وصاثت اوض وثة واملصلحة اويامة لقاض  لسادغ مث  ه ه 
 .اوط ق

أنه دفض   إالحيقق مصلحة آنلة، إن االساب اد واالساللء على حق األمة ابوقاة وإن كان  
ا ومتزدق وح هتا، كما ها شأن االساب اد يف مجلع ول مري قاهت إىل ضيف األمة مساقبل  

شى م  افرتاق املسلم ن ابوشاثى خري م  وح هت  األعصاث واألمصاث، وإن ما خيُ 
 .4ابالساب اد على امل ى اوبيل 
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وإن االسام اثدة يف مماثسة اوشاثى مع ما ديرتدها م  عاائق ومصاعب لث ي األمة يف اوفقه 
كبرية يف ه ا اجملال، وهل ا ليثّ  اوفقه اوسلاس  يف مسريله   ولقطع هبا مسافات ،اوسلاس 

 اوااثخيلة، ومل دنطلق االنطلقة املطلاعة منه عسبب اونظام اواثاي  واالساب ادي.

ط دقه حنا امللك عسفك او ماء وقا  األع ايء واخل وج على  إن عب  امللك ع  م وان شق  
جلل ، ومل دلامس ع ثا  الع    اع ح ماه كصاحيبّ ل  دفلفة اوش ع  عب  هللا ع  اوزعري، اخلل

 ومل حيرتم اوزماوة واوص اقة مع مصيب ع ، ويه هعمه عم  ع  األش ق، وحي ص على اوافاء 
، وم  أكث ه  حزم ا هاهت عب  امللك ع  م وان كان م  عقلء او جال ودُ  أن اوزعري، وال ننك 

 .1وشجاعة وإق ام ا

ه افه عيزرمة أاثة او ووة وسلاساها وكان غري هّلاب، رمض  إىل وق  أيبت كفاءة عاولة يف إد
اساطاع  ، وال درتدد ع  قلادة املياثك عنفسه، ووق اثعاة، وال دي ف اولأس إىل نفسه سبلل  

اواح ة وجيمع مش  األمة، وأن دصف  خصامه اوااح  عي  عي  جهاد جباثة أن ديل  
ى لاطل  دعائ  دوواه وجنح يف ذوك جناحا  فائقا ، اآلخ ، ابوصرب والجل  واملثاع ة، وعم  عل

وق   ،ومل لك  أتخ ه هاادة أو ثمحة عك  م  حياول أن ديك  صفا او ووة أو خي ج عللها
اساحق عب  امللك ع  ج اثة وقب املؤسس اوثاين ول ووة األمادة عي  مؤسسها األول 

 .2مياودة

ثج وقمع اوثاثات، وم  أشه  احل كات وق  عم  على لاطل  األم  يف اوبلد، ولف غ ولخاا
واساطاع أن دناص  عللها  ،ثواع  األشي ،اويت خ جت يف عه ه: ح كة األياثقة واوصف دة

 .مجلي ا
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إن عب  امللك ع  م وان أصبح أمري املؤمن ن عي  مقا  اع  اوزعري وعلية املسلم ن وه، وم هب 
مل  غلب اوناس وقي  ابوقاة يف  أن لنيق  عامة أه  اوسنة والجماعة: أن اإلمامة لصحّ 

لبلح احملظاثات إال أنه جيب أن دفه  أن ه ه حال ض وثة، واوض وثات  ،1ماضع احلك 
ألهنا خري م  اوفاضى اويت  ؛هلاكأك  امللاة وحل  اخلنزد  وقباال  ،ضط اث فه ه حال إلجاء وا

 لي  اوناس.

اواضع، ع  جيب عللها أن ليم  وعلى ه ا فإنه جيب أال لاط  األمة نفسها على دوام ه ا 
ابواسائ   ،على لغلري اإلمامة اوناقصة إبمامة كاملة مساافاة اوش وط املطلاب يف اإلمام احلق

وط دق آتر ابوجيب اوسي  دائما  ألن دكان اإلمام  ،اويت ال دكان فلها فانة ع ن اوناس
 .2اوصحلح وها ط دق اوشاثى

 عزل احلاكم الظامل: .4

ويلماء يف مسأوة عزل احلاك  اوظامل، فاو أي اوغاوب أن عزوه عغري فانة اخللف واسع ع ن ا
أما اخل وج على احلاك   ،ثأي د ى ع م جااي ذوك أصل   مثةو ق  دكان واجبا ،  ع  ،جائز

فغاوب أه  اوسنة والجماعة ثأده  ع م اخل وج ودساثنان  ،اوظامل ابوسلح "أي اوثاثة علله"
فلجلزون اخل وج يف ه ه احلاوة مسا و ن  ،ث إىل اوكف  اوبااحم  ذوك أن دص  اوظل  والجا 

حاددث ألواب ،" إال أن ل وا ُكف  ا َعااح ا، عن ك  م  هللال فله ع هانٌ  أبحاددث فلها وفظ "
حاددث اونه  ع    قاال املسلم ن عيضه  وبيض، وأبابوصرب، وابألحاددث اوناهلة عاآلم ة 

م  كباث علماء أه  اوسنة: اإلمام أمح  ع  اوكثري  ا او أي اوقاال يف اوفانة، وق  دافع ع  ه
 .3وغريه  واع  اوقل  ،واع  للملة ،حنب ، واإلمام اوطحاوي
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 اخلروج على احلك ام عند اإلابضية: .5

حيىي ميم ، أبن قطب األئمة لكل  ع  املاضاع اخل وج على احلكام،  ع  قال اوشلخ عل 
سلط ن الجاث املاح د ، وم  نسب إولنا وجاب  فقال: وحن  عي  ال نقال ابخل وج على

وها م   ،األئمة إمام اإلابضلة يف عص ه إبمجاع اإلابضلةوقطب  ااخل وج فق  جه  م هبن
 .1أكرب علماء اإلابضلة يف اوق ن او اعع عش 

اي أخ  أن م هب أه  او عاة يف واثجلين يف كااعه او ول : اعل  ودقال أعا ديقاب ا
ة أنه ال حي  وولس كما لقال اوسنلّ  ،لاك اوظلمة واوسلط ن الجاثة جائزاخل وج على امل

أوىل، قاواا وق  اخالفت األمة يف  اخل وج علله ، وال قااهل ، ع  اواسلل  هل  على ظلمه 
 أقاال:  ةه ه املسأوة على يلي

اع م  واالمان ،أه  او عاة إنه جائز اخل وج علله  وقااهل  ومناصباه  قال اوقال األوىل
وأما إذا كنا حتت حكمه  فل دسينا  ،إج اء أحكامه  عللنا إذا كنا يف غري حكمه 

دقال يف ماضع كما و  االماناع يف كثري م  أحكامه ، وإن أثدان اوش اء أو اخل وج جاي ونا.
ابوكان ميه  وحتاه  جائز ونا ابوقياد وإن مل خن ج علله  وثضلنا " آخ  م  اوكااب ما دل :

  .2"ش يف كنفه ذوك ونيل

اوااثجلين م  أئمة اوق ن اوسادس اهلج ي ووه شه ة واسية جتاويت  وديارب أعا ديقاب
وها عن  اإلابضلة  ،وكاباا عنه آباثثهفاها  املساش قان  ،احمللط اإلسلم  إىل احمللط اوغ يب

  .3أو ليللقمبثاعة اع  ثش  عن  املاوكلة وعباثله فلما أظه  ص حية واضحة ال حتااج إىل ش ح 
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وق  ذك  غري واح  م  املؤثخ ن أن عب  هللا ع  إابض دعا إىل اجاماع يف مناوثة مسج  
قائمة حلنئ  فسبقه  إىل املناثة، أي مكان اوبص ة وانظل  ح كة اخل وج على او ووة او

ت املؤذن ن وامل لل ن وها دسامع إىل أصاااالجاماع، وجلس دناظ  حضاث أصحاعه 
ب اخل وج أعلى هؤالء جي ،ا حض وا قال هل : وست منك  يف ش ءفلمواو اك د . 

وها  ،سب إىل امسه ف قة اإلابضلةلنه ا او ج  ها او ي و  ه .واالساي اض ث ذهب ول ك
ع  ها دسايظ   ،وها دقال عي م وجاب اخل وج كما ثأدت ،ن األول اهلج يم  أئمة اوق  

 . 1اخل وج

يف خمالف اويصاث كثريون، وإمنا قص ت أن أوثد  إن او د  قاواا ه ا م  أئمة اإلابضلة
واوثاين يف مااسط اويص ، وآخ ها يف ه ا  ،يلث شااه  أح اها عن  مب أ لكان اإلابضلة

 .2اويص  م  أئمة ال ل د أقااهل  عن  اإلابضلة

اإلمام األعظ  حيىي ميم  ع  الجانب اويمل  م  املاضاع ذك   ع  وحت ث اوشلخ عل 
أمثال أيب عبل ة وضمام وصحاث  ؛اء جاع  ع  يد  ث أصحاعه وللمل هاوشيثوإلابضلة أعا 

أئمة جاث يف او ووة األمادة، أمثال احلجاج  وق  كاناا مجليا  حتت ،وعب  هللا ع  إابض نفسه
ويايد واع  يايد، وق  عقى اإلابضلة حتت حكمه ، ع  وق  لاىل عيضه  عيض األعمال هل  

ي  أووئك غريه  م  اوط ف ن، واسام ت احللاة ابلجملع كما  ث لسلس  اوااثدخ وجاء ع
كانت، فإذا كان ثأي جاع  وأصحاعه وجاب اخل وج على اوظلمة فما او ي أمسك سلافه 

وه  داج  م  احلكام م   ؟م  احلجاج، فه  داج  يف اإلابضلة م  ها أعظ  م  جاع 
ان وج ت ماقفه  إىل اهل نة وإذا لابيت اتثدخ اإلابضلة يف ك  مك ؟ها أظل  م  احلجاج

 واملساملة أق ب منه إىل او عاة إىل اخل وج على احلك  اوظامل.
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ووكنه  ثفضاا اخل وج وماقف  ،وق  هتلأت هل  أسباب اخل وج مع ثجحان جانب اونجاح
وك وك ماقف اإلمام ديقاب ،أيب اوقاس  دزد  ع  خمل  احلام  مي وف عن  اإلابضلة مجليا  

ووا كان اخل وج واجب مل دسيه او فض  ،اه اوناس إىل أن دبادياه ف فضع  حمم  فق  دع
 .1وحتا  علله اوقبال

ع ن م  دقال هل  اخلااثج وأه   اخت وا ماقف ا وسط ا ق  - املاضاعيف ه ا  -ة إن اإلابضل
فإذا كانت اوظ وف ماالله وناائج  ،فه  ال داجبان اخل وج وال رمنيانه وإمنا جيلزونه ،اوسنة

وإذا كانت اوظ وف غري  .فإن الجااي هنا رمل  إىل اواجاب ،جاح مناظ ة واملضاث فله قلللةاون
ه ا  ،فإن الجااي هنا رمل  إىل جانب املنع ،مااللة واوناائج غري مؤك ة واملضاث املااقية كثرية

 .2حيىي ميم  ع  كما قال عل لما دايلق ابحلاك  الجائ ،  ف

 األئمة الظلمة: القائلون بعدم جواز اخلروج على .6

ذهب غاوب أه  اوسنة والجماعة على أنه ال جياي اخل وج على أئمة اوظل  والجاث ابوسلف 
ما مل دص  هب  ظلمه  وجاثه  إىل اوكف  اوبااح، أو ل ك اوصلة، واو عاة إولها أو اوقلادة 

 األمة عغري كااب هللا لياىل.

وفانة اويت وقيت ع ن عل  ومياودة ثض  وه ا امل هب املنساب إىل اوصحاعة او د  اعازواا ا
مة وأعا عك  هللا عنهما، وه  سي  ع  أيب وقاض وأسامة ع  يد  واع  عم  وحمم  ع  مسل

، وها م هب احلس  اوبص ي واملشهاث ع  اإلمام أمح  اع  حنب  ثض  هللا عنه  مجلي ا
ك اخل وج ابوقاال . وهل ا كان م هب أه  احل دث ل  ..:قال اع  للملة ،امة أه  احل دثوع

 .3، أو دسرتاح م  فاج  ت على امللاك اوبغاة واوصرب على ظلمه  إىل أن دسرتدح ع َ 
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مجاع على ذوك عيض اويلماء كاوناوي يف ش حه وصحلح مسل ، وكان اإل ىه ا وق  ادع
ووك  دعاى اإلمجاع فلها نظ ، ألن هناك  ،جماه  اوبص ي اوطائ  فلما حكاه عنه اع  حزم

 .وسنة م  خاوف ذوكع ن أه  ا

 دث عبادة ع  اوصامت ثض  هللا لياىل حب - وها ل ك اخل وج -واسا واا على م هبه  
 ،على اوسمع واوطاعة يف اويس  واولس  صلى هللا علله وسل قال: ابدينا ثسال هللا  ،عنه

عن ك  م   إال ل وا كف ا  عااحا   ،وعلى أال ننايع األم  أهله ،وعلى أي ة عللنا ،واملنشط واملك ه
وعلى أن نقال احلق أدنما كنا ال خناف  ،هللا فله ع هان، ويف ثوادة: على أال ننايع األم  أهله

 .1يف هللا وامة الئ 

قال اع  للملة عي  ذك ه هل ا احل دث: فه ا أم  ابوطاعة مع اسائثاث ويل األم ، وذوك ظل  
 .2لهمنه، وهن  ع  منايعة األم  أهله وذوك هنى ع  اخل وج عل

اَ ي مُ  عللُك  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ح دث أم سلمة ثض  هللا لياىل عنها قاوت: إن ثسال هللا  إنه ُدس 
 "،ووك  م  ثضَى واتععَ  .وم  أنكَ  فق  سل َ  .فم  ك َه فق  ع ئ .فاَ ي  لفاَن ولُ ن كل ونَ  .أم اءُ 
 ."ما صّلاا .ال": قال نقالله ؟أال  هللال!اي ثساَل : قاواا

َم  ثأى مل  أمريله شلئ ا دك ُهُه قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(س ثض  هللا عنهما ع  اونيب ح دث اع  عبايف و 
لاة  جاهللة   رب ا فلماُت إال مات مل  .3 فلَلصرب  فإنه ما أحٌ  دُفاثُق الجماعَة شل

دكان عي ي أئمٌة ال دها ون " :)ملسو هيلع هللا ىلص(: قال ثسال هللا إذ دقال ،ح دفة ع  اولمانوح دث 
، وسلقام فله  ثجاٌل قلاهُب  قلاُب اوشلاط نل يف ُجثمانل إنسر  .وال دسانُّان عُسن يت، هب ايَ 

وإن  .لسمُع ولطلع وألمريل ": قال ذوك؟إن أدثكت ُ  هللال!اي ثساَل  أصنُع؟كلف :  قال قلتُ 
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قال: وإماَمه  ، للزُم مجاعَة املسلم ن" :ويف ثوادة، "فامسع  وأطع   .وأخ  ماَوك. َضَ ب ظهَ ك
ووا أن ليض  على أص ل ، فاعازل للك اوفل َق كل هاإمام؟ قال:  فإن مل دك  هل  مجاعة وال"

. إىل غري ذوك م  األحاددث اوكثرية يف ه ا 1"شج ةر، حىت دُ ثلَكك املاُت وأنت على ذوك
امليىن وه  مجليها ص حية يف اونه  ع  اخل وج على األئمة، وإن ثأي اإلنسان ما دك ه 

  .2م  اوطاعةثه  وع م نزع اول  وص حية ك وك يف األم  ابوصرب على جا 

وم  األدوة على ع م جااي اخل وج على األئمة اوفساق األحاددث او اوة على حت مي االقااال 
ألنه دسانج  جبن ه م   ؛عن ما خت ج طائفة ع  طاعة إمامهاوه ا دقع عادة  ،ع ن املسلم ن

ا  املسل  ألخله املسل ، ما د ل على غلظ حت مي ق وهناك ،سلم ن فلحص  االقااال علنه امل
 وم  ه ه األدوة: ،وعلى اونه  ع  االقااال ع ن املسلم ن

باُب املسلل ل ُفساقٌ "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  عب  هللا ع  مسياد ثض  هللا عنه: أن اونيب  - ، سل
 .3"وقااوُُه ُكف 

ذهبُت ألنصَ  ه ا او جُ ، فلقلين أعا قال:  ،وع  األحنف ع  قلس ثض  هللا عنه -
ع  فإين مسيُت ثساُل هللال  عك َة فقال: أد  ل دُ ؟ قلُت: أنصُ  ه ا او جَ ، قال: اث جل

فقلُت: اي  .إذا اواقى املسلمان عسلفلهما فاوقالُ  واملقااُل يف اوناثل "دقاُل:  )ملسو هيلع هللا ىلص(
؟ قال: إنه كان ح دص ا على قا ل صاحبله  .4 "ثساَل هللال ه ا اوقالُ ، فما ابُل املقاالل

هللا عله وسل  قال: وه يف حجة اواداع: اسانصت اوناس  ع  ج د  أن اونيب صلى -
ياا عي ي ُكف اث ا" :فقال  . 5 "َدض لُب عيُضك  ثلقاَب عيضر ، ال َل جل
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فه ه األحاددث وما يف ميناها ل ل على حت مي اقااال املسلم ن فلما علنه  وه ا ال 
  .1وجشك دكان عن  اخل وج على األئمة ابوسلف، فّ ل على حت مي ذوك اخل  

كما أن مما د ل على ذوك األحاددث اوااثدة يف اونه  ع  اوقاال يف اوفانة، وه  أحاددث  و 
 كثرية منها:

اوقاعُ  فلها خرٌي ، ساكاُن فنتٌ ": قال )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه ع  اونيب  -
 م  لش  فَ ، واملاش  فلها خرٌي م  اوساع ، ، واوقائُ  فلها خرٌي م  املاش م  اوقائ ل 

، أي وج  عاصما 2"فلُليل   عه، أو مياذ ا، هلا لساش لفُه، فم  وج  فلها ملجأ  
 .3وماضيا دلاج  إوله وديازل فله فلليازل

داشُك أن دكاَن ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب سيل  ثض  هللا لياىل عنه، قال: قال ثسال هللا  -
. 4 " ُّ ع لدنله م  اوفنتل دف، خرُي مالل املسل ل غنٌ  دا بلُع هبا َشَيَف الجبالل ومااقَع اوقط ل 

وه ا د ل على فض  اعازال اوفنت عن  وقاعها، وأهنا مفس ة ول د  او ي ها أول 
 .5ما جيب على املسل  صلاناه وحفظه

ا ساكاُن فنتٌ ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب عك  ثض  هللا لياىل عنه قال: قال ثسال هللا  - أال  . إهن 
واملاش  فلها خرٌي ملَ  اوساع   .   فلهاث  لكاُن فانٌة اوقاعُ  فلها خرٌي ملَ  املاش

وَم   كانت  وُه غنٌ   .فَم   كان وُه إعٌ  فلللحق  إبعللهل ، فإذا نزوت  أو  وقيت  ، أال .إولها
هل  .فلللحق  عغنملهل   هللال!اي ثساَل : قال فقال ثج ٌ . "وَم   كانت  وُه أثٌض فلللحق  أبثضل

دَيمُ  إىل سلفلهل فلُ قُّ على ح ّلهل ": قال أثٌض؟وال أثأدَت َم   مل  دك   وُه إعٌ  وال غنٌ  
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ه    اوله  ! علغُت؟ه    اوله  ! علغ ُت؟ه    اوله  ! .ث ولنُج إن  اساطاَع اونجاءَ  .حبج ر 
أثأدَت إن  ُأك هُت حىت دنطلَق يب إىل أح ل  هللال!اي ثساَل : قال فقال ثج ٌ  "علغُت؟
دباءُ ": قال فلقاُلين؟أو  جيُ  سهٌ  ، َعين ثجٌ  عسلفلهل فض  ، أو إحَ ى اوفئا نل ، اوصف نل 

 .1 "ودكاُن مل   أصحابل اوناثل  .إبمثلهل وإمثلكَ 
ف  اوغفاثي قاوت: جاء عل  ع  أيب طاوب إىل أيب لع  ع دسة عنت إهبان ع  ص -

 اوناسُ  اخالف إذا إيل   عه  عمك واع  خللل  إنف عاه ولخ وج ميه، فقال وه أيب: 
 قاوت ،... ميك عه خ جت شئت فإن اخت له، فق  خشب، م  لف اس اخت  أن

 . 2فرتكه
ل ك  وقطّلياا أواتثَك  " :قال يف اوفنت )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أيب ماسى أن اونيب  - كسّل وا قلسل

 .3 "فإن  ُدخل  على أَح ر علُاه فل لُك   كخريل اعيَن  آَدمَ  ،واض لعاا عسلافلك  احلجاثةَ 

أن اخل وج ع   وال شك   ،اونه  ع  اوقاال يف اوفانة ه ه اونصاص مجليها ل ل علىإن 
 ف ل ذوك على اونه  ع  اخل وج على األئمة اوظلمة.  ،األئمة مما دؤدي إىل اوفانة

قال احلافظ ع  حج : وامل اد ابوفانة يف ه ا اوباب! ها ما دنشأ ع  االخالف يف طلب 
  .بطامللك حلث ال ديل  احملق م  امل

 ،ماقف اوصحاعة او د  لاقفاا ع  اوقاال يف اوفانة ؛ م اخل وج أدضا  م  األدوة على عو 
وماقف علماء اوسلف أايم حك  عين أملة وعين عباس وكان يف عيضه  فساق وظل ، ومنه  

وكان احلس  اوبص ي دقال: إن احلجاج  ،احلجاج ع  داسف اوثقف  او ي كف ه عيضه 
لباثك فإن هللا  ،واواض ع ساكانةابالوك  عللك  ع اب هللا فل ل افياا ع اب هللا، أبد دك  و 
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و َيَ ابل ﴿ :لياىل دقالو  اَنُه  ابل َاَكانُاا ولَ هبلّل   َوَما دَ َاَض  ُعانَ  َوَوَق   َأَخ    .[76املؤمنون:] ﴾َفَما اس 
 وقل  ولشييب يف فانه اع  األشيث: أد  كنت اي عام ؟ قال: كنت حلث دقال اوشاع :

       عاى إذا ابو ئب فاساأنست او ئب عاى
 

 أط    ري فك     ت إنس    ان او     ئب وص    ّات 
حاددث اوصحلحة قال اع  للملة: وهل ا اساق  ثأي أه  اوسنة على ل ك اوقاال يف اوفانة وأل 

وصاثوا د ك ون ه ا يف عقائ ه ، وأيم ون ابوصرب على جاث األئمة  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(اوثانلة ع  اونيب
 .1ول ك قااهل 

خل وج على األئمة صلة اوصحاعة ثضاان هللا علله  خلف أئمة وم  األدوة على اونه  ع  ا
 .2الجاث واملبا عة وه ا دقاض  اإلق اث إبماماه 

دقال اع  للملة: إذا ظه  م  املصل  ع عة أو فجاث وأمك  اوصلة خلف م  ديل  أنه و 
 ،أماممبا ع أو فاسق مع إمكان اوصلة خلف غريه، فأكث  أه  اويل  دصححان صلة امل

وها أح  اوقاو ن يف م هب ماوك وأمح ، وأما إذا مل  ،وه ا م هب اوشافي  وأيب حنلفة
وولس هناك  ،رمك  اوصلة إال خلف املبا ع أو اوفاج  كالجمية اويت إمامها مبا ع أو فاج 

فه ه لصل  خلف املبا ع واوفاج  عن  عامة أه  اوسنة والجماعة وه ا  ،مجية أخ ى
 .3وغريه  م  أئمة اوسنة عل خلف عن ه  ،فة وأمح  ع  حنب م هب اوشافي  وأيب حنل

واو ي د ل على ذوك الجااي في  اوصحاعة ثضاان هللا علله  حلث كاناا دصلان خلف م  
 .4دي فان فجاثه

                                                           

 . 2/241،  اوسنة منهاج للملة، اع 1  
 . 513، ص اوسنة أه  عن  اويظمى اإلمامة او ملج ، 2 
 . 5/198او ساوة األخرية،  ،اوي يب اورتاث لجنة ،جمماعة او سائ  واملسائ اع  للملة،  3 
 . 513، ص اوسنة أه  عن  اويظمى اإلمامة او ملج ، 4 



 

510

خلف احلجاج ع   -ثضاان هللا علله   -ى عب  هللا ع  عم  وغريه م  اوصحاعة وق  صلّ 
أسل  أن اع  عم  كان يف يمان اوفانة ال أييت أمريا  ع  ع  سي  ع  يد  ا، وأخ ج 1داسف
 .2ى خلفه وأدى إوله يكاة ماوهإال صلّ 

ن م  إإذ  ،م اعاة مقاص  اوش دية : اوفسقة جااي اخل وج على األئمةوم  األدوة على ع م 
ودفع أعظ  اوض ثد   ،أه اف اوش دية اإلسلملة حتقلق أكم  املصلحا ن عافادت أدانمها

أق  منه يف اخل وج علله   وال شك أن اوض ث يف اوصرب على جاث احلكام، خفهماابحامال أ
ملا دؤدي إوله م  اهل ج وامل ج، فق  دُ لكب يف فاضى ساعة م  املظامل ما ال د لكب يف جاث 

 . 3سن ن

م  خ ج على إمام ذي سلطان إال كان ما لاو  على فيله م  اوش ،  قال اع  للملة: وق ّ 
ايها، كاو ي دبين قص ا  ا، وو وك: فل ده م أص  املصلحة شغفا  مبز 4م  اخلري أعظ  مما لاو 

 .5وده م مص ا  

، قال: وذك  اع  األيثق يف مي ض اسا الله على أن جاث اإلمام ال دسقط وجاب اوطاعة
دالوة وجاب دثء أعظ  املفاس  علله، إذ ال خفاء أن مفس ة عصلانة ل عا على  اوثاين

ه م ها وطاعة وه، كما قاواا يف الجهاد ميه، وم  ث قل : عصلان األئمة مفس ة إعاناه اب
 .6ةأثكان امللّ 
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كما أن اوصرب على جاثه  واحاساب ذوك عن  هللا لكفري اوسلئات ومضاعفة األجاث، فإن 
يف  االجاهادفيللنا  ،عللنا إال وفساد أعماونا، والجزاء م  جنس اويم  طه سلّ هللا لياىل ما 

 .1واوااعة وإصلح اويم  االساغفاث

وذك  اع  للملة أن احلكمة اويت ثاعاها اوشاثع يف اونه  ع  اخل وج على األم اء، ون ب إىل 
ملا يف املقاللة م  قا  اونفاس عل حصال ولمصلحة املطلاعة. قال:  :ل ك اوقاال يف اوفانة

املنك  كاو د  وإن كان اوفاعلان و وك د ون أن مقصاده  األم  ابملي وف واونه  ع  
، قال: وك  إذا مل دزل املنك  إال مبا 2واحلجاج وغريمهاخ جاا ابحل ة وع د  الجماج  على دزد  

وهب ا اواجه صاثت اخلااثج دساحلان صاثت إياواه على ه ا اواجه منك  ا،ها أنك  منه، 
 ن، وغريه م  املسلم - ثض  هللا لياىل عنه -أه  اوقبلة ح ن قاللت عللا  اوسلف على

وك وك م  وافقه  يف اخل وج على األئمة ابوسلف يف الجملة م  امليازوة واوزد دة واوفقهاء 
  .3وغريه 

ش ع ألماه  )ملسو هيلع هللا ىلص(فلقال: إن اونيب  ،ه ه املسأوة -ثمحهما هللا  -ودق ث للمل ه اع  اوقل  
كاث املنك  إجياب إنكاث املنك  ولحص  إبنكاثه م  املي وف ما حيبه هللا وثساوه، فإذا كان أن

دسالزم ما ها أنك  منه، وأعغض إىل هللا وثساوه فإنه ال دساغ إنكاثه، وإن كان هللا دبيضه 
ورمقت أهله، وه ا كاإلنكاث على امللاك واواالة، ابخل وج فإنه أساس  م  ك  ش  وفانة إىل 

لة يف قاال األم اء او د  دؤخ ون اوص )ملسو هيلع هللا ىلص(آخ  او ه ، وق  اساأذن اوصحاعة ثسال هللا 
ريه فقال: ال ما أقاماا اوصلة، وقال: م  ثأى م  أم ع  وقاها، وقاواا: أفل نقالله ؟

  .م  طاعة دك هه، فللصرب وال دنزع  د  ا
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وم  أتم  ما ج ى على اإلسلم يف اوفنت اوكباث واوصغاث ثآها م  إضاعة ه ا األص  
 )ملسو هيلع هللا ىلص(منه، فق  كان ثسال هللا وع م اوصرب على املنك ، فطلب إياواه فااو  منه ما ها أكرب 

عزم  ،د ى مبكة أكرب املنك ات وال دساطلع لغلريها، ع  ملا فاح هللا مكة وصاثت داث إسلم
خشلة وقاع  - مع ق ثله علله - ه على قااع  إع اهل ، ومنيه م  ذوكعلى لغلري اوبلت وثدّل 

ث  داهن  ح ما ها أعظ  منه م  ع م احامال ق دش و وك، وق ب عه ه  ابإلسلم وك
عه  عكف ، وهل ا مل أيذن يف اإلنكاث، على األم اء ابوسل  ملا درتلب علله م  وقاع ما ها 

 قال: فإنكاث املنك  أثعع دثجات: إىل أن .أعظ  منه

 أن دزول، وخيلفه ض ه. (1
 أن دقّ  وإن مل دزل جبملاه. (2
 أن داساواي. (3
 أن خياوفه ما ها ش  منه. (4

، ث ض ب 1عاان، واوثاوثة ماضاع اجاهاد، واو اعية حم مةان مش و اقال: فاو ثجاان األوول
األمثلة على ك  دثجة، ومنها قاوه يف اوامثل  على او اعية: مسيت شلخ اإلسلم اع  للملة 

دقال: م ثت أان وعيض أصحايب يف يم  اواااث دقام منه   .ض حيهقّ س هللا س ه وناث 
ت علله وقلت وه: إمنا ّح م هللا اخلم  ألهنا دش عان اخلم ، فأنك  علله  م  كان مي ، فأنك  

او ثاثي وأخ   وهؤالء لص ه  اخلم  ع  قا  اونفاس وسيب ،لص  ع  ذك  هللا وع  اوصلة
 .2األماال ف عه 

أننا عن  اساي اضنا ولفنت اويت قامت يف  ،وم  األدوة على ع م جااي اخل وج ع  األئمة
ت اوثماث امل جاة م  قلامها، ع  اويكس ق  أدت إىل جن  أهنا مل لؤ  ،اوااثدخ اإلسلم  األول
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ان اوفنت وف قة ع ن املسلم ن ال ديل  عظل  فسادها إال هللا، دقال امليلم : وق  جّ ب املسلم
 اخل وج فل  د وا منه إال اوش :

 خ ج اوناس على عثمان د ون أهن  إمنا د د ون احلق. -
طلبان احلق، فكانت مث ة ذوك عي  ه  أهن  إمنا دثؤسائميظ  د ى و  خ ج أه  الجم  -

 اولقلا واويت انقطيت خلفة اونباة وأتسست دووة عين أملة.
 اضط  احلس ن ع  عل  ثض  هللا عنه إىل ما اضط  إوله فكانت للك املأساة. -
 احل ّة.  دنة فكانت وقيةخ ج أه  امل -
 خ ج اوق ّا مع اع  األشيث فماذا كان؟ -

او وافض أن دنص وه على أن داربأ م  أيب عك   كانت قضلة يد  ع  عل ، وع ض علله
 .1وق  ع  أعا احلس  األشي ي خاثجا  كله  م  آل اوبلت .خ واه، فكان ما كانو وعم ، 

ومل دكاب ألح  منه  نصلب يف اخل وج وقال اع  للملة: وقّ  م  خ ج على إمام ذي 
  .2ريسلطان إال كان ما لاو  على فيله م  اوش ، أعظ  مما لاّو  م  اخل

، وال د د  إال اخلري وإصلح األوضاع، مآل اخلاثج، وإن كان قص ه حسن ا فإذا كان ه ا
 ؟3فكلف جياي اخل وج

 القائلون ابخلروج على أئمة اجلور والظلم: .7

وكثري منه  إىل اخل وج  - وغريه  - ذهبت طاائف م  أه  اوسنة وعيض األشاع ة وامليازوة
إذا مل رمك  دفع املنك  إال  ،ساخ ام اوقاة يف لغلري املنك على أئمة الجاث، وسّ  اوسلاف وا
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قال اع  حزم: إن سّ  اوسلاف يف األم  ابملي وف و  .1ع وك ووا مل دصلاا إىل دثجة اوكف 
 .   2واونه  ع  املنك  واجب إذا مل رمك  دفع املنك  إال ع وك

ه  وم  عي ه  فقال: نسب ه ا اوقال إىل عيض اوصحاعة وغريه  م  اوااعي ن واتعيلوق  
وقال أم املؤمن ن  ،وه ا قال عل  اع  أيب طاوب ثض  هللا عنه وك  م  ميه م  اوصحاعة

عائشة ثض  هللا عنها وطلحة واوزعري  وك  م  كان ميه م  اوصحاعة، وقال مياودة وعم و 
  وها قال عب ،ع  اونيمان ع  عشري وغريه  مم  ميه  م  اوصحاعة ثض  هللا عنه  أمجي ن

هللا ع  اوزعري، وحمم  ع  احلس  ع  عل  وعقلة اوصحاعة م  املهاج د  واألنصاث اوقائم ن دام 
  .احل ة ثض  هللا عنه  أمجي ن

وقال ك  م  قام على اوفاسق احلجاج وم  وااله م  اوصحاعة ثض  هللا عنه  مجليه   
هؤالء م  اتعي  كأنس ع  ماوك، وك  م  كان مم  ذك ان م  أفاض  اوااعي ن ث م  عي  

اوااعي ن وم  عي ه  كيب  هللا ع  عب  اويزدز ع  عب  هللا ع  عم ، وكيب  هللا ع  عم ، 
وحمم  ع  عجلن، وم  خ ج مع حمم  عب  هللا ع  احلس ، وهاش  ع  عش ، ومط  اواثاق، 

ع  وم  خ ج مع إع اهل  ع  عب  هللا وها او ي ل ل علله أقاال اوفقهاء كأيب حنلفة واحلس  
وأصحاهب ، فإن ك  م  ذك ان م  ق مي وح دث إما  ح  وش دك وماوك واوشافي  وداود

  .3منك ا ثآهانطق ع وك يف فاااه وإما فاع  ع وك عس  سلفه يف إنكاث ما 

دوة ألاب - اوكف  وإن مل دصلاا إىل ح ّل  - اسا ل اوقائلان ابخل وج على أئمة الجاثق  و 
 اوااولة:
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 القرآن الكرمي: 

َ امُهَا َعَلى ﴿ لياىل:ال ق - نَ ُهَما فَإلن  عَ َغت  إلح  للُحاا عَ ل   اَ اَ ُلاا فََأص  نل َن اق   َوإلن  طَائلَفَاانل ملَ  او ُمؤ مل
َ ى فَ َقاللُلاا او يتل لَ ب غل  َحىت  َلفل ءَ  ُخ  فف  ه ه اآلدة أم  هللا  .[19احلجرات:] ﴾إلىَل أَم  ل اَّلل ل... األ 

ش طه أن إذ ولس م   -كان اإلمام ميها أم مع اويادوة   ة اوباغلة سااءعقاال اوفئ وج ّ  عزّ 
ابوكف   ه ا مع ه ه اوفئة اوباغلة اويت جيب أن لقال  مل لاصف -دكان مع اويادوة دائم ا 

 .اوبااح ع  وصفت ابإلرمان

وعناء على ه ا فلا خ جت طائفة حمقة على إمام جائ  وجب على املسلم ن نص هتا  -
وعلله ج ى اويم  يم  اوصحاعة ثض  هللا عنه   ،ن مل دك  كف  كف ا  عااحا  وقااوه وإ
ع  اوزعري ثض  هللا عنه يف خ وجه على عين أملة حلث إن ميظمه  أدّ  عب  هللا  ،واوااعي ن

 .1وقااهل 

قَاَل إلينلّ َجاعلُلَك ﴿ لياىل:: قال ما اسا واا مل هبه  عقاوه لياىل إلع اهل  علله اوسلمك  -
، قَاَل اَل دَ َناُل َعه  لي اوظ اولمل نَ ول   .[124البقرة:] ﴾لن اسل إلَمام ا، قَاَل َومل  ُذثلّد يتل

َوانل ﴿ لياىل:اسا واا أدضا  عقاوه و  - َاٰى َواَل لَ َياَونُاا َعَلى اإل لث ل َواو ُي    ﴾َولَ َياَونُاا َعَلى او ربلّل َواوا  ق 
واياون على اإلث لى اإلمام اوظامل واوسكات عنه م  اقاواا: في م اخل وج ع. و [2املائدة:]

عنه، وإنكاث املنك  وجماه ة اوظلمة اوفسقة م  اورب او ي أم  هللا لياىل   واوي وان املنه
 ابواياون علله.

 احلديث النبوي : 

  األم  ابملي وف واونه  ع  املنك  فمنها: او اوة على وجابوم  األحاددث 
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اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا َعَلل ُك   ﴿ لياىل:وص دق ثض  هللا عنه عن  قاوه ما وثد ع  أيب عك  ا -
َاَ د  ُا    فحم  هللا وأيىن  حلنما قام خطلب ا،و  .[105املائدة: ] ﴾أَنُفَسُك   اَل َدُض ُُّك  م   َض   إلَذا اه 

لضياهَنا على غريل  وإن ك  - وللها - َلق ؤوَن ه لهل اآلدةَ إن ك  ، أدُّها اون اسُ علله ث قال: 
: إن اوناس إذا ثأوا املنك  وال دغريونه أوشك هللا دقالُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وإين مسيت ثسال هللا ، َماضيلها

إن  اوناَس إذا ثأوا اوظاملَ فل  أيخ وا على دَ دهل أوشَك ويف ثوادة:  ،ه  عيقاعهعز وج  أن ديمّل 
 .1 أن دَ ُيم ُهُ  هللاُ عيقابر منهُ 

َُه عل لهل فللغريّل ُه عل لهل  صلى هللا علله وسل : " قاوهيف و  - َم  ثأى منُك  منك  ا فاسَاطاَع أن دغريّل
 .2"وذولَك أضيُف اإلرمانل  ،فإن مَل دساطلع  فبقلبلهل  ،فإن مَل دساطلع  فبلسانلهل 

"إن  : )ملسو هيلع هللا ىلص(منها ما ثوى ع  عب  هللا ع  مسياد ثض  هللا لياىل قال: قال ثسال هللا و  -
اي ه ا ال قل هللَا : ما دخ  اون  ق ُص على عين إس ائلَ  أنه كان او جُ  دَ ل َقى او جَ  فلقالُ  أولَ 

َنُع فإنه ال حيَل ُّ وك ث دَ ل َقاُه م  اوَغ ل وها على حاولهل فل رَم نَ ُيُه ذوك أن دكاَن  ودَع  ما َلص 
"َأكللَلُه وَش لدَبُه وَقيللَ ُه فلما فيلاا ذوك ض ب هللاُ قل ه  عبيضر   .اَب عيضل

اُووَد َوعللَسى اع  ل وُيلَ  او  لدَ  َكَفُ وا مل  َعينل إلس  َائللَ  َعَلٰى ولَسانل دَ ﴿ :ونزل فله  اوق آن فقال
ُقانَ .. .﴿: قاوه وإىل ﴾...َم  مَيَ  ث  -ث جلس  ،ماكئا   كان صلى هللا علله وسل ، و ﴾فَاسل
واأمُ ن  ابملي وفل ووانَهُان  ع  املنك ل وواأخُ ن  على د ل  كل  وهللال : "صلى هللا علله وسل  قال

ووَاَ ق ُص ُن ُه على احلقّل َقص   ا أو وََلض  لَع   هللُا عقلابل عيضلك  ، اوظ املل وواأطلَ ن ه على احلقّل أط   ا
 .3على عيضر ث وَلَ ل َيَنُك  كما وينه "

                                                           

 ، قال أمح  شاك  إسناده صحلح. 1/153، املسن  حنب ، ع  أمح ثواه 1  
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سااء ص ث ه ا املنك  م  أمري أو حقري أو  قاواا: فإنكاث املنك  واجب على ك  مسل  -
 ة ع وك اساثناء وألم اء، فّ ل على ومل د د يف اآلايت واألحاددث اآلم ،ش دف أو وضلع

 .1ساطاعةعلله  وإياواه ووا ابوقاة عن  االوجاب إنكاث املنك  

 اه ة اوظلمة وكفه  ع  ظلمه  منها:جمكما أن هناك أحاددث داوة على وجاب 

"ما مل  نيبّر عَيثه هللاُ : )ملسو هيلع هللا ىلص(   مسياد ثض  هللا لياىل عنه قال: قال ثسال هللاح دث اع -
ث إهنا  .أيُخ وَن عُسن اله ودقَا وَن أبم له .إال كان وه مل  أُم اله َحااثلدُّاَن وأصحابٌ ، يف أُم ةر قَبل 

فَم  جاَه ه  عل له  .ؤَم ونَ ودَفَيلاَن ما ال د .خَتُلُف مل  عي له  ُخلاٌف. دقاواَن ما ال دَفَيلانَ 
وولس وثاَء  .فها مؤمٌ  وَم  جاَه ه  علسانله فها مؤمٌ  وَم  جاَه ه  عقلبله فها مؤم ٌ 

قال اع  ثجب: وه ا د ل على جهاد األم اء ابول  وها ذوك مَ  اإلرمانل َحبُة خ دلر ". 
 .2نصُّ ص دح يف املسأوة

"إذا ثأدُا   أُميت دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(يت ثسال هللا ومنها ح دث اع  عب  هللا ع  عم و قال: مس -
 .3فق   ُلادّلَع ملنه  "، إنَك أنَت ظاملٌ : هتاُب اوظاملَ أن  لقاَل وهُ 

"سلكاُن عللك  أم اُء : )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  اع  عم  ثض  هللا لياىل عنهما قال: قال ثسال هللا  -
فللس مينّل ووست منه أيم ونك  مبا ال دفيلاَن فم  ص  قه  عك هبل  وأعاهن  على ظُلمله  

"وَم  ملَ  د ُخ   علله  وملَ  دُيلن ه  على ظُل مله  وملَ  ويف اورتم ي عزايدة وو  دَ لَد عَلى  احلاَض" 
 .4 ُدص ّلق ه  عك لهب  فها مينّل وأان منه وسريلُد عَل   احلاَض"

                                                           

 . 522ص او ملج ، اإلمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 1 
 . 523امل جع اوساعق، ص2  
 . 2/163مسن  أمح ،  3 
 . 2259رتم ي، ثق  . وانظ : سن  او5702مسن  أمح ، ثق   4 



 

518

ت وه اخللفة: ملشهاثة ملا انيق وق  قال أعا عك  اوص دق ثض  هللا لياىل عنه يف خطباه ا
 أدها اوناس إين ق  ُوولت عللك  ووست خبريك ، فإن أحسنت فأعلناين وإين أسأت

 .1فقّاماين

حن اف يف ثعاداه هل  وها أعا عك   عنه ولصحاعة ابواقامي عن  االفه ا األم  منه ثض  هللا
 .2اوص دق، فأوىل ابواقامي م  أييت عي ه وحيل  ع  اوط دق

ع ة أحاددث حتّ ث م  األئمة املضل ن، وأهن  خط  كبري  علله وسل  صلى هللاوثد ع  اونيب 
على األمة وعلى ددنها و وك جيب اوسي  إىل إعياد خط ه  ع  ه ه األمة اويت جيب 

 ؟3محاداها على ك  مسل  إذا غزدت أثضها أو هنبت أمااهلا فكلف إذا غزي ددنها

"أش ُّ : قال وسل  علله هللا صلىهللا  ثوى أمح  سن ه إىل عب  هللا مب مسياد قال: إن ثسال
مثل نَ 

ُ
  .4" اوناسل ع ااب  داَم اوقلامةل ثجٌ  قاَله نيبت أو قا  نبلاا وإماُم ضلوةر وممثٌ  م  امل

 لكامين قال: وهللا ال أكامك شلئ افق  قال عم  وكيب: إين أسأوك ع  أم  فل وو وك 
؟ قال: أئمة مضل ن،  وسل  علله هللا ىصلعلى أمة حمم   هقال: أخاف ش ء ختاف ،أعلمه

 . 5 وسل  علله هللا صلىقال عم : ص قت ق  أسّ  ذوك إىل وأعلمنله ثسال هللا 

 .6متلله املصلحة اوش علةفمجاه هت  واجبة  ،نت ه ه خطاثهت فإذا كا
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 وجوب اخلروج على أئمة الضاللة: على ومن األدلة

يت ع  ش دية م  ش ائع اإلسلم، فه ه جيب ها إمجاع اويلماء على قاال أي طائفة امان
، قال اع  للملة، وأرما طائفة اناسبت إىل اإلسلم وامانيت 1املسلم ن ابلفاقجهادها وقااهلا 

ع  عيض ش ائيه اوظاه ة املااال ة فإنه جيب جهادها ابلفاق املسلم ن... وقال: فثبت 
 ،ة اإلسلم وإن لكل  ابوشهادل نابوكااب واوسنة وإمجاع األمة أنه دقال  م  خ ج ع  ش دي

ه  جياي  ،اوفقهاء يف اوطائفة املمانية وا ل كت اوسنة او البة ك كييت اوفج  وق  اخالف
 فلقال  عللها اباللفاق. ؟قااهلما؟ على قاو ن، فأما اوااجبات واحمل مات اوظاه ة واملساضلفة

على وجاب اخل وج على أئمة فه ه اوطائفة جيب قااهلا سااء كان اإلمام ميها أم ال، ف ل 
الجاث إذا امانياا ع  ش دية م  ش ائع اإلسلم، أو ل كاا شلئا  م  اوااجبات، أو فيلاا 

 .2احمل مات اوظاه ة

حىت أيلَله  أمُ  هللال وه  ، ال لزاُل طائفٌة م  أُم يتل ظاه د ": )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  قال ثسال هللا 
  أُم يت على احلقّل ظاه دَ  ال دُض ُّه  َم  خيُ هُل  "وو   لزاَل طائفٌة مل ادة: ثو . ويف 3 ظاه وَن"

 .4 حىت  أييَت أمُ  هللال"

 ه ا وق  جاء لفسري ه ا اوظهاث أبنه اونص  يف اوقاال كما يف او واايت اوااولة:

ح دث جاع  ع  مس ة: و  دربح ه ا او د  قائما  دقال  علله عصاعة م  املسلم ن حىت  -
 .5لقام اوساعة
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ال لزال طائفة م  أميت دقاللان على احلق ظاه د  إىل دام : ة جاع  ع  عب  هللاثواد -
 .1اوقلامة

.. دقاللان على احلق ظاه د  على م  انوأه  حىت دقال  . ويف ثوادة عم ان ع  احلص ن: -
 .2او جال آخ ه  املسلحَ 

وي ّوه  ال قاه د   ثوادة عقبة ع  عام : ال لزال عصاعة م  أميت دقاللان على أم  هللاويف  -
 .3دض ه  م  خاوفه  حىت أتلله  اوساعة وه  على ذوك

ابوكفاث اوص حاء فحسب، ع  لقال   ه ه اوطائفة املنصاثة لقال  قطي ا، وولس قااهلا خاص اف
حاددث اوساعقة السلما إذا  أعظمه  األئمة املضلان كما يف األخي هلا وخياوفها و ك  م  

ص ة ددنه وكفاث اوص حاء، ف ل على أن هللا ق  وع  اخلاثج ونكاناا أخط  على او د  م  ا
 .4د ل على مش وعلة مث  ه ا اخل وجابونص  واوامك ن، وه ا 

 من األدلة فعل الصحابة والسلف رضوان هللا عليهم أمجعني:و 

م  ثض  هللا عنه  انة اويت وقيت ع ن عل  وأصحاب الجفاوصحاعة او د  عاص وا اوف
د ّل على ذوك أن اوصحاعة   ،ا د ون أن املربث اواحل  ولخ وج ها اوكف مل دكانا  ،أمجي ن

 يلية أقسام: يف كاناا يف يم  عل 

: الثالث م  كان مع مياودة ثض  هللا عنه. :الثاين : م  كان مع عل  ثض  هللا عنه.األول
 .او د  لاقفاا وه  اوقلة ثض  هللا عنه  أمجي ن

                                                           

 . 156مسل ، ثق  صحلح  1 
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ت واحلجج اويت حصلت ع ن اوط ف ن مل اة اويت ثوت احملاوث ك  او واايت احل دثلة واوااثخيلو 
ف ّل على أهن  ال د ون  ،ل ك  أح ا  منه  احاج أبنه ال جياي اخل وج على اإلمام إال أن دكف 

 .1ذوك

وم  خلل دثاسة أح اث الجم  وصف ن داضح: أن أكث  اوصحاعة ثضاان هللا علله  د ون 
أي  -ما دسمى ابخل وج واصحلح األوضاع وها  ،كف جااي اخل وج واملقاللة فلما دون او

فَ َقاللُلاا او يتل لَ ب غل  َحىت ٰ َلفل َء ﴿ ومسان ه  آدة احلج ات: -ألم  ابملي وف واونه  ع  املنك ا
وق  لكان طائفة  ،حلث أم  اوشاثع عقاال اوفئة اوباغلة مع وصفها ابإلرمان .2﴾إلىَلٰ أَم  ل اَّلل ل 

وو وك قال اويلماء: إن حكمة هللا  ،وذوك إذا جتاويت ح ود اوش ع اإلمام ه  اوباغلة
كان أحكام قاال ن  إلياىل يف ح ب اوصحاعة اواي دف منه  ألحكام قاال أه  اواأود ، إذ 

 .3وفيله )ملسو هيلع هللا ىلص(ق  ُع فت على وسان او سال أه  اوش ك 

اخل وج فق  كان د ى كثري منه   ،أما ماقف اوسلف م  غري اوصحاعة، فم  جاء عي ه 
على عيض األم اء اوظلمة، فم  اوصحاعة  وق  قام عيضه  فيل   ،على األئمة اوفسقة اوظلمة

احلس ن ع  عل  وعب  هللا ع  اوزعري وم  ميه  ثض  هللا عنه  مجليه ، وقام مجع عظل  م  
اوااعي ن واوص ث األول على احلجاج ع  داسف اوثقف  مع اع  األشيث، وقال اع  كثري: 

مجلع م  يف  -أي احلجاج وعب  امللك ع  م وان  - همايعلى خل -األشيث  اع ووافقه 
ميه يلية ويليان أوف  ثجعاوبص ة م  اوفقهاء واوق اء واوشلاخ واوشباب، حىت قل  إنه 

 .4فاثس ومائة وعش ون أوف ثج 
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ري كبري اوااعي ن سيل  ع  جب  أدضا   ه، وم  هؤالء82لجماج  سنة ت علنه  وقية دد  ايووق
كما خ ج اوناس على اواول  ع  دزد  ع  عب  امللك ملا .1وطلق ع  حبلب وقالبة ع  مسل 

قال او هيب: فل  دصح ع  اواول  كف  وال ين قة، ع  اشاه  و  ثأوا فسقه وحاص وه ث قالاه.
أم  عض ب  : فق  ثوى عنه أنهزأما عم  ع  عب  اويزد ،ش ب اخلم  واوالاط، فخ جاا عللهع

 د ل على أنه ال دق  وه إبمامة.  اوه  ،د  ع  مياودة أمري املؤمن ن عش د  ساطا  م  مّسى دز 

وقال اع  حج  يف ل مجة احلس ن ع  صاحل يف او د على اواه  اويت وجهت إوله قال: قاهل   
كان د ى اوسلف ديين كان د ى اخل وج ابوسلف على أئمة الجاث... قال: وه ا م هب 

 .2م  على ل ك ذوك ملا ثأوه ق  أفضى إىل ما ها أش  منهولسلف ق مي، وك  اساق  األ

 أئمة املذاهب األربعة:علماء و آراء  -

فأعا حنلفة كان د ى اخل وج على أئمة الجاث، وها ظاه  م هبه على قال أيب عك   -
الجصاص فق  قال: وم  اوناس م  دظه  أن م هب أيب حنلفة جتادز إمامة اوفاسق وخلفاه 

ع ن احلاك  فل جيلز حكمه، وذك  ذوك ع  عيض املاكلم ن... قال: وال وأنه دف ق علنه و 
ف ق عن  أيب حنلفة ع ن اوقاض  واخلللفة يف أن ش ط ك  منهما اوي اوة، وأن اوفاسق ال 
دكان خللفة وال دكان حاكما  كما ال لقب  شهادله: قال: وكان م هبه مشهاثا  يف قاال 

فة على ك  ش ء حىت جاءان  حنلاباحاملنا أ وياع :اوظلمة وأئمة الجاث، وو وك قال األ
لاه يف أم  يد  ع  عل  مشهاثة، ويف قال: وقض فل  حنامله. -ديين قاال اوظلمة  -ابوسلف 

 حمم  مع أم ه وك وك ميه، واوقاال نص له وجاب يف س  امحله املال إوله وفالاه اوناس 
 .3 حس  ع  هللا عب  اعين وإع اهل 
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اوفزاثي أليب حنلفة: ما القلت هللا حلث حثثت أخ  على اخل وج مع وقال أعا اسحاق 
وكان  ،وقال شيبة: وهللا هل  عن ي ع ث اوصغ ى ،إع اهل  فقال: إنه كما وا قا  دام ع ث

 .1دقال: يف املنصاث وأشلاعه: وا أثادوا عناء مسج  وأثادوين على ع ّل آُج ّه ملا فيلت

  ع  عب  هللا ع  أنه أفىت اوناس مببادية حمم ، د  عنهفق  ثوي اع  ج ،أما اإلمام ماوك -
وه: فإن يف أعناقنا علية املنصاث: فقال: إن كنا   فقل  -ه145خ ج سنة  -حس  

 .2ذوك ع  قال ماوك، ووزم ماوك علاهس ملك ه علية. فباديه اوناس عن  مك ه ن وول

إمنا دقال  مع اإلمام اوي ل وقال اع  اوي يب م  املاوكلة: قال علماؤان يف ثوادة سحنان: 
فأمسك عنهما إال أن ل اد عنفسك  ،سااء كان األول أو اخلاثج علله، فإن مل دكاان ع و ن

قال: وق  ثوى اع  اوقاس  ع  ماوك: إذا خ ج  ،أو ماوك أو ظل  املسلم ن فادفع ذوك
غريه ف عه او فع عنه، مث  عم  ع  عب  اويزدز، فأما او فاع على اإلمام اوي ل خاثج وجب 

فَإلَذا َجاَء َوع ُ  أُواَلمُهَا عَ َيث  َنا ﴿ لياىل:دناق  هللا م  ظامل مبثله، ث دناق  م  كللهما، قال هللا 
َلَل او ّلاَيثل  َعَلل ُك   علَباد ا و َنا أُويلل أَب سر َش لد ر  ُياال   َفَجاُساا خل ا م ف   .[5اإلسراء:]﴾وََكاَن َوع   

مام فقام علله إخاانه قاللاا إذا كان األول ع ال ، فأما هؤالء فل علية قال ماوك: إذا عادع وإل
ومشهاث يف اوااثدخ أن سبب جل  اإلمام ها قاوه،  .3هل  إذا كان عادع هل  على اخلاف

ساك اه، ء قليب وولست ماايلق لؤخ  على االعي م انيقاد أرمان اوبلية، ألن اوبلية عن ه وال
قال: أنت او ي لفيت يف اإلك اه وإعطال اوبلية؟  ةن ه إىل ح ملاع  أيب حامت عس ىفق  ثو 

 .4فض عه جمّ دا  مائة، حىت أصاب كافه خلع، وكان ال دّزث إياثه عل ه
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إىل  هونسب.1اونسفلةوأما اوشافي : فق  نسبه إىل ه ا اوقال اوافااياين يف ش حه وليقائ   -
 .2م هبه ذوك اوزعل ي م  أصحاعه، وقال: إنه ثأده اوق مي م 

على م هبه  - كما ها اوغاوب  -يف ه ه اوقضلة خمالفة  فاو واايت عنه ،أما اإلمام أمح 
واملشهاثة عنه ها اوقال عي م جااي اخل وج على األئمة اوفسقة، فق   ،وها لي د او واايت

نقلاد إىل قاوه: واال فف  ،3صطخ ييف طبقات احلناعلة يف ثوادة اإل ىنق  عنه اع  أيب ديل
سلفك حىت جيي  هللا ف ج ا م  طاعاه، وال خت ج علله ع واله هللا أم ك ، وال لنزع د  ا  م

، وال خت ج على اوسلطان، ولسمع ولطلع وال لنكث علية، فم  في  ذوك فها مبا ع وخم ج ا
 .4خماوف ولجماعة

ال: ق ،ل: أخربين حمم  ع  أيب هاثون وحمم  ع  جيف  أن أاب احلاثث ح يه قال اخلّل وق  
هّ  قام ابخل وج ميه، فقلت: اي أاب عب  ق  سأوت أاب عب  هللا يف أمري كان ح يه  عبغ اد و 

وجي  دقال: سبحان هللا،  ،؟ فأنك  ذوك علله  هللا ما لقال يف اخل وج مع هؤالء اوقام
لسفك فلها  ؛رب على ما حن  فله خري م  اوفانةاو ماء او ماء، ال أثى ذوك وال أم له، اوص

ديين  اء، ولساباح فلها األماال، ولناهك فلها "احل مات"، أما علمت ما كان اوناس فله؟او م
قال: وإن كان، فإمنا ه  فانة  ،واوناس اولام يف اوفانة اي أاب عب  هللا :أايم اوفانة، قلت

ودسل  وك ددنك  ،ت اوفانة وانقطيت اوسب ، اوصرب على ه افإذا وقع اوسلف عمّ  ،خاصة
 .5خري وك

                                                           

 . 329اونظ ايت اوسلاسلة اإلسلملة، صحمم  ضلاء او دس،  1 
 . 2/232احتاف اوسادة املاق ن ش ح علام او د ، 2  
 أمح  ع  جيف  ع  ديقاب أح  للمل  اإلمام أمح .  3 
 . 1/26،  احلناعلة طبقات ديلى، أيب اع  4 
 . 538 - 537ص  او ملج ، اإلمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 5 
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قاواا ه ا األم  و  ،حنب  يف ثوادة اواايق: اجامع فقهاء عغ اد إىل أيب عب  هللاأمح  ع  ل وقا
 وسنا ن ضى إبم له وال نشاوثك يف أانّ  - دينان إظهاث خلق اوق آن -فق  لفاق  وفشا 

اا عصا وال لشقّ  ،فقال: عللك  اونك ة عقلاعك ، وال ختلياا د ا  م  طاعة ،سلطانه
 .1املسلم ن

د ل على أن اإلمام أمح  كان ال د ى اخل وج على األئمة وإن ظلماا وجاثوا،  ،سبق ك  ماو 
 واثلكباا عيض اوب ع، وك  جن  هناك ثواايت مياثضة ملا سبق منها:

قال ع  املأمان: وأي علء كان أكرب م  او ي أح ث ع و هللا  ،د يف ثوادة حنب ث و ما 
 وع و اإلسلم م  إمالة اوسنة؟

طبقات "ف ك  اع  أيب ديل  يف ذد  كااعه  ،ساطاعةخللع ولمبا ع عن  االع  ق  ص ح اب
قال فله: وكان دقال: م  دعا  ،ذك  فله ابوسن  املاص  اعاقاد اإلمام أمح  كاااب  "  احلناعلة

 .2وإن ق ثمت على خليه فافيلاا ،منه  إىل ع عة فل جتلباه وال ك امة

عة إن ق ث على خليه فللمسلم ن ذوك. وه ا فه ا لص دح منه ثمحة هللا، أبن صاحب اوب 
ودصيب الجمع علنهما إال إذا قلنا: إن اوفسق  ،كياثض ول واايت اوساعق ذك ها  ال شكّ 

والجاث واوب ع خمالفة، فمنهما ما ال جياي ميه اخل وج، وحتم  علله للك او واايت اوقائلة 
حتم  علله ه ه او واايت، أو ساطاعة و فلجاي اخل وج عش ط اال ،ما ها أعظ ابملنع، ومنها 

 وأهن  سلح يان فان ا ،و ديل  ضيفه ألنه دشك يف ناااي اخلاثج ن، أ ؛أنه منع م  اخل وج
 .3وأجاي مل  ساى ذوك وهللا أعل  ،وملح  ع ن املسلم ن

                                                           

 . 21، ص اوسلطانلة األحكام ديلى، أيب 1 
 . 2/305،  احلناعلة طبقات ، ديلى أيب اع  2 
 . 539ص او ملج ، اإلمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 3 
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.وخاوف يف ذوك اع  ثيد  1أما م هب احلناعلة فها ع م جااي اخل وج على اإلمام الجائ  -
  .3فه  د ون اخل وج ،2الجايي واع  عقل  واع 

 طبق فيل   ، او يقصة أمح  ع  نص  اخلزاع  جااي اخل وج على اإلمام الجائ ؛وم  قصص 
 ع  أمح اع  كثري  او ي وصف، اخل وج على اوسلطان املبا ع اواايق ابهلل اوقائ  خبلق اوق آن 

هاد يف اخلري، وكان م  أبنه: م  أه  اويل  واو اينة، واويم  اوصاحل واالجا اخلزاع  نص 
ثمحه هللا  -واو ي قال عنه اإلمام أمح   .4أئمة اوسنة اآلم د  ابملي وف واوناه ن ع  املنك 

 .5ما أسخاه وق  جاد عنفسه وه -

وقصاه: إنه ق  ساء ما ثآه م  احن اف اخللفة وإظهاث اوب عة، فقام ع عاة س دة إىل األم  
ا وأصحاعه يف مجع األواف م  أه  عغ اد، فلما كان ابملي وف واونه  ع  املنك ، ونشط ه

شه  شيبان م   سنة إح ى ويلي ن ومئا ن اناظمت اوبلية وه يف اوّس  على اوقلام ابألم  
ابملي وف واونه  ع  املنك  واخل وج على اوسلطان وب عاه ودعاله إىل اوقال خبلق اوق آن وملا 

ووك  اخلطة اكاشفت يف  ،اوفااحش وغريهاها علله ها، وأم اؤه وحاشلاه م  املياص  و 
هناداها عسبب خل  يف امللياد املافق علله وذهب أمح  ع  نص  شهل ا ، وحزن علله أه  

 .6عغ اد سنا ن ال سلما اإلمام أمح  ثمحه هللا

 .7وه ه أدواه  ،فه ه آثاء اويلماء يف ه ه املسأوة، وه ه أقاال ك  طائفة

                                                           

 . 10/52املغين ابوش ح اوكبري، اع  ق امة،  1 
 . 10/311امل داوي، اإلنصاف يف مي فة او اجح م  اخللف،  2 
 . 540ص مامة اويظمى عن  أه  اوسنة،او ملج ، اإل 3 
 . 303/ 10وب ادة واونهادة، ع  كثري، اا 4 
 . 10/304امل جع نفسه،  5 
 . 306-10/303اوقصة خماص ة م  اوب ادة واونهادة،  6 
 .  546–468ص او ملج ، اإلمامة اويظمى عن  أه  اوسنة، 7 
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 ى األئمة وعدمه:خالصة فيما يتعلق ابخلروج عل .8

عش ط اوق ثة  ،واولسان وابوقلبإن األم  ابملي وف واونه  ع  املنك  واجب ابول   -
 وإنه ال جياي إنكاث املنك  مبنك  أكرب منه. ،ساطاعةواال

وإن كاناا فسقه ألنه حق هللا، ال  ،وجاب إقامة احلج والجهاد والجمية واويل د  مع األئمة -
 عادل.رمنيه جاث جائ  وال ع ل 

، وإن ذوك مما هنى عنه ا  أم جائ   حت مي اخل وج على اإلمام اويادل سااء كان اخلاثج عادال   -
حم  األحاددث ثاإلسلم أشّ  اونه  وأم  عطاعاه ، وم  خ ج علله  فها ابغ، وعلله ل

 املطلقة يف اوسمع واوطاعة.

ه  يف االوازام أبحكام أما اإلمام املقّص  وها او ي دص ث منه خماوفات عمللة، أو لسا -
 وال فللك ه ما أييت م  ميصلة هللاأحاددث: "م  اوش ع، فه ا جتب طاعاه ونصحه وعلله حتُ 

اددنزع    ."وإذا كان ابجاهاد فها خطأ ؛م  طاعة: وما يف ميناها، وأن اخل وج علله ح ام   

ك اوصلة ال سلما أما اوفاسق واوظامل واملبا ع: وها امل لكب ولمحظاثات واوكبائ  دون ل   -
فه ا دطاع يف طاعة هللا وديصى مع اإلنكاث علله يف  ،ظل  احلقاق أو دعاة إىل ع عة

وجياي عزوه إن أمك  إبح ى اوط ق اوسلملة، عش ط أال درتلب على ذوك مفس ة  ،امليصلة
حىت وا  ،وع عاه أكرب، فإن مل دك  ذوك وجب املباوغة يف اإلنكاث علله واواح د  م  ظلمه

عش ط أال دكان سبب ذوك حقا   ،واواي ض ألذاه عازال ع  اويم  ميهى األم  إىل االأد
م  دخ  ". وح دث: "م  جاه ه  عنفسه فها مؤم "شخصلا  وعلى ه ا حتم  أحاددث: 

خ  أفاصرب وإن ُجل  ظه ك و "وما يف ميناه مع ح دث:  "،علله  وأعاهن  على ظلمه 
ب ذوك م  بألثعية وحناه  وأفياهل  وما أصاهب  عس. وعلى ه ا حتم  أقال األئمة ا"ماوك
 حم .
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ك  اوكاف  وامل ل ، ويف حكمه اتثك ولصلة وحناه، فهؤالء جيب اخل وج علله  ووا ا احل -
"وال  ،ا  عااح حاددث: إال أن ل وا كف ا  وب اوظ  اوق ثة علله ، عمل  ابألابوسلف إذا كان غا

وحناها م  اآلايت واألحاددث اآلم ة  ،عكااب هللا" ما أقاماا فلك  اوصلة..." و"ما قادوك 
 ىواكان كلمة هللا ه  اويللا، أما إذا مل دك  هناك ق ثة عل ؛مبجاه ة اوكفاث واملنافق ن

  فيلى األمة أن لسيى إلع اد اوقاة واواخلص م  ش ه. ،اخل وج علله

 اونقاط اوااولة:وعناء على ما سبق فإنه رمكننا أن نسانبط ضااعط ملش وعلة اويزل يف 

 قلام اوسبب املقاض  وليزل. (1
 ثجحان املصلحة اويامة على املض ة. (2
 ،أن دص ث اويزل ع  أه  احل  واويق  يف األمة، ألهن  ه  او د  أع ماا اويق  ميه (3

 لطاوب، أو خب وج األمة يف مظاه ات سلملة حاش ة 1اسااجب ذوك ش عا  إذا 
 او ئلس ابو حل .

* * * 

 والقيم عند اإلابضية:ا: التزكية سادسً 

طاه ة ازكلة اواها  اإلسلم ابوازكلة واوسلاك واوقل ، وكانت غادة ليللماله اواصال إىل او
 مزكل ا وميلم ا وغاثس ا (ملسو هيلع هللا ىلص)وثساوه واوباطنة ولنقلة الجس  واو وح، فاهلل لياىل عيث عب ه 

ازكلة واوطاه ة وق  حت ث علماء اإلابضلة على أمهلة او ،ولقل  اونبللة يف نفاس اوناس
، وامنّت مزكل ا وميلم ا )ملسو هيلع هللا ىلص(وثساوهلياىل عيث عب ه  اخلللل : فاهللدقال اويلّّمة و  وإلنسان.

 ع و  على عباده.ع وك 

                                                           

 . 548ص او ملج ، اإلمامة اويظمى عن  أه  اوسنة،1  
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ُلا َعَلل ُك   آاَيللَنا َودُ زَكّللُك   َودُ َيلّلُمُكُ  ﴿ لياىل:قال  - ن ُك   دَ ا   او كلَااَب َكَما أَث َسل َنا فللُك   َثُساال مل
َمَة َودُ َيلّلُمُك   َما ملَ  َلُكانُاا لَ ي َلُمانَ َواحل ل  ُكُ وا يلل   ك  ُفُ ونل فَاذ ُكُ وينل أَذ ُك  ُك   َواش   ﴾ َواَل َلك 

 .[152-151البقرة:]

ُلا َعَلل  ﴿ :لياىل وقال - هل   دَ ا   نل َن إلذ  عَ َيَث فللهل   َثُساال  مل   أَن  ُفسل هل   َوَق   َم   اَّلل ُ َعَلى او ُمؤ مل
َمَة َوإلن  َكانُاا مل   قَ ب ُ  َوفل  َضَللر ُمبل نر   ﴾آاَيللهل َودُ زَكّللهل   َودُ َيلّلُمُهُ  او كلَااَب َواحل لك 

 . [164عمران: آل]

ُه   دَ ا  ُلا ﴿ :هب ا على اوي ب األمل ن يف قاوه وامنت   - ن   لّل َن َثُساال  مّل ُمّل ُهَا او  لي عَ َيَث يفل األ 
َمَة َوإلن َكانُاا مل  قَ ب ُ  َوفل  َضَللر مُّ  َعَلل هل     ﴾بل نر آاَيللهل َودُ زَكّللهل   َودُ َيلّلُمُهُ  او كلَااَب َواحل لك 

 . [2اجلمعة:]

وم  امليلام أن اوازكلة لكان مبيىن اواطهري كما لكان مبيىن اوانملة واملينلان ماكاملن، فها 
 ، ه األمة م  ثجس اوش ك واوفساق واويصلانعلله أفض  اوصلة واوسلم عيث مطه ا  هل

ما  وم  مجلع األثجاس احلسلة واملينادة، كما عيث   خلصال اخلري فلها. مامّل

 لياىل:فق  قال هللا  ،جاء اوق آن ولص  ع ن اواش دع واواطهري أو اوازكلة يف آايت كثرية -
َ  أَي َواَجُه   إلَذا ل َ ﴿ و َمي ُ وفل َذولَك دُاَعُظ علهل َم   َكاَن َفَل لَ ي ُضُلاُه   َأن  دَ ن كلح  نَ ُه   ابل  َاَضا ا عَ ل  

خل ل َذولُك   أَي َكى َوُك   َوَأط َه ُ  َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  ن ُك   دُ ؤ ملُ  ابل  .[232البقرة:] ﴾مل

َيَ  َعَلل ُك  مّل   َح َجر َووَٰكل  دُ لدُ  ولُلطَ ﴿لياىل:وقال  - هّل َُك   َووللُال   نلي َمَاُه َعَلل ُك   َما دُ لدُ  اَّلل ُ ولَلج 
ُكُ ونَ    . [6املائدة:] ﴾َوَيل ُك   َلش 

ألبع  ، وش فه ا جيب علله  م  احلفاظ على عفاه وعي  أن خاطب أمهات املؤمن ن مب
َس أَه  ﴿ ذوك قاوه: هلَب َعن ُكُ  او ّلج  َا دُ لدُ  هللاُ ولُل     .[33األحزاب:] ﴾َ  او بَ ل تل َودَُطهّل َُك   إلمن 
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وف ض على املؤمن ن واملؤمنات م  اآلداب االجاماعلة واألخلق احلسنة ما د هب ع جس 
نل َن دَ ُغضُّاا ﴿ :اوقلاب، ود قى ابونفاس إىل أوج اوطه  فقال يف خطاعه ولمؤمن ن ُق   ولل ُمؤ مل

نَ ُيانَ  هللاَ َخبلريٌ  مل   أَع َصاثلهل   َوحَي َفظُاا فُ ُ وَجُه   َذولَك أَي َكى هَلُ   إلن   َا َدص   .[30النور:] ﴾مبل

َ  مل   أَع َصاثلهل   َوحَي َفظ َ  فُ ُ وَجُه   َواَل ﴿ولمؤمنات: ث قال خماطب ا  َناتل دَ غ ُضض  َوُق  وّلل ُمؤ مل
ُُم لهل   َعَلٰى ُجُلاهبلل    َها َوو َلض  لع َ  خبل ن   َواَل دُ ب  لدَ  يلدنَ اَ ُه   إلال   دُ ب  لدَ  يلدنَ اَ ُه   إلال  َما َظَهَ  مل

َااهنلل  َااهنلل   ولبُ ُياوَالهل   َأو  آاَبئلهل   أَو  آاَبءل عُ ُياوَالهل   أَو  أَع  َنائلهل   أَو  أَع  َناءل عُ ُياوَالهل   أَو  إلخ     َأو  َعينل إلخ 
ث عَةل ملَ  او ّلَجالل أَول َأو  َعينل َأَخَااهتلل   َأو  نلَسائلهل   َأو  َما َمَلَكت   َاهُنُ   َأول اوا اعليل َن َغري ل أُويلل اإل ل أرم 

َث ُجللهل   وللُ ي َلَ  َما خُي فل َن مل    يلدَنالهل   اوطّلف  ل او  لدَ  ملَ  َدظ َهُ وا َعَلٰى َعا ثَاتل اونّلَساءل  َواَل َدض  لع َ  أبل
لي ا أَ  للُحانَ دَُّه او ُمؤ مل َوُلاعُاا إلىَل اَّلل ل مجَل  .[53األحزاب:] ﴾ُناَن َوَيل ُك   لُ ف 

 ثعطهاآدااب  خاصة  )ملسو هيلع هللا ىلص(ف ض على املؤمن ن يف ليامله  مع أمهات املؤمن ن أيواج اونيب  -
َجابر َوإلَذا َسأَو ُاُماُه   َمَااع ا فَاس  ﴿ قلاهب  وقلاهب  وذوك يف قاوه: عطه   أَُواُه   مل  َوثَاءل حل
ولُك       .[53األحزاب:] ﴾ولُقُلاعلُك   َوقُ ُلاهبلل   َأط َهُ   ذَٰ

وانط ذوك  )ملسو هيلع هللا ىلص(إىل اوص قة إن أثاد أمح  منه  مناجاة ثساوه  من  اوب ادة ؤمن نووجه امل -
َ َدَ ي  جَن َااكُ ﴿ ابوطه  وذوك يف قاوه: ُاُ  او  ُساَل فَ َق ّلُماا َع ن     اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا إلَذا اَنَجل  

ول   .[12اجملادلة:] ﴾َك َخري ٌ و ُك   َوَأط َه ُ َصَ َقة  ذَٰ

 ان جبانب ه ه اوطهاثة املينادة ولقلاب واألثواح ف ض هللا سبحانه طهاثة حسلة وألع -
ُلاا ُوُجاَهُك    اي﴿ لياىل:واألثكان، فق  قال  ُا   إلىَل اوص َلةل فَاغ سل أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا إلَذا ُقم 

ل َوإلن ُكنُا   ُجنُ ب ا فَاط ه  ُ وَ  ُك   َوأَث ُجَلُك   إلىَل او َكي َب ن  َسُحاا علُ ُءوسل وا َوإلن  أَد  لَدُك   إلىَل او َم َافلقل َوام 
ُاُ  اونّلَساَء فَ َل   جتَلُ و  َ  او َغائلطل َأو  اَلَمس  نُك  مّل ا َماء  ُكنُا  م   َضٰى أَو  َعَلٰى َسَف ر َأو  َجاَء َأَحٌ  مّل

ا طَللّب ا فَام َسُحاا علُاُجاهلُك   َوأَد  لدُك  ملّ   .[6املائدة:] ﴾ن هُ فَ اَ َلم ُماا َصيلل  
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َ  اوس َماءل ﴿فق  قال:  ،م  اوسماء سبحانه إبنزاوه ماء طهاث ا امنت  ق  و - َودُ نَ زّلُل َعَلل ُك  مّل
َز اوش   هلَب َعنُك   ثلج   .[11األنفال:] ﴾ل طَانل َماء  وّلُلَطهّل َُك  علهل َودُ  

َاٰى مل   َأو لل دَ ا مر َأَحقُّ َأن لَ ُقاَم فللهل ﴿ لياىل:وقال  - َس َعَلى اوا  ق  ٌ  ُأسّل ا و َمس جل اَل لَ ُق   فللهل أََع  
 .1[108التوبة:] ﴾ حيُلبُّ او ُمط هّل لد َ فللهل ثلَجاٌل حيُلبُّاَن َأن دَ َاَطه ُ وا َواَّلل ُ 

 ،ساقصاء يف طهاثة األع انما د ل على ض وثة اال )ملسو هيلع هللا ىلص(احل دث ع  اونيب جاء يف وق   -
حتَت  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(فق  أخ ج او علع ع  أيب عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  عباس ع  اونيب 

 .2 فبلُّاا اوش يَ  وأَنقاا اوَبش َة "، ك ّل شي ةر َجناعةٌ 

غس  م  إذا أثاد او )ملسو هيلع هللا ىلص(ل هللا وهب ا اإلسناد ع  عائشة ثض  هللا عنها قاوت: كان ثسا  -
هبا دااضأ كما دااضأ ولصلة ث د خ  أصاعيه يف املاء وخيل   الجناعة ع أ فغس  د ده، ث

أصال شي  ثأسه، ث دصب على ثأسه يلث م ات عل ه ث دفلض املاء على جس ه كله 
 .3وه ا عي  االسانجاء

 ث أو ح ج يف اونفس، أو نش  ابلقاء ك  ما دؤدي إىل وساسة يف اوص )ملسو هيلع هللا ىلص(أم  اونيب  -
"ال وألوابء واألسقام م  املماثسات اوياددة ع ن اوناس، فق  قال علله اوصلة واوسلم: 

ائ ل ث  دااض أُ من ُه أو قاَل دغاسُ "  . 4 دباَو   أح ُك  يف املاءل او  

انءل حىت دَغسَلها إذا اسالقَظ أح ُك  م  ناملهل فل دَغمس  دَ ُه يف اإل ": )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب وقال  -
 .1 "يلاث  

                                                           

 1ط اوطلبة، اوكلمة داث مسقط، اويامللة، اوبلئلة ولمشكلت احللال لق مي يف ودوثها اإلسلملة اوقل  اخلللل ، مح  ع  أمح 1  
 . 27 – 25، ص. صم2017

 . 248. وانظ : سن  أيب داود، ثق  139مسن  او علع، ثق   2 
 . 138امل جع اوساعق، ثق  3  
 . 29، ص نفسهامل جع 4  
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واال أن أُشق  على أُم يت  " :قال )ملسو هيلع هللا ىلص(حث اإلسلم على اوسااك حىت أن ثسال هللا  -
س  ولطهريه م  اونجاسات ما أم  اإلسلم عانقلة الجك.2" ألَم  هُت  عنَ  ك ّل صلةر عُاضاءر 

 لياىل:نلة، فق  قال ة واآلوك أدضا  يف اوثلاب واألمكنواألدانس ووقاداه م  األق اث أم  ع 
 .3[4 ر:ثاملد] ﴾َويلَلاَعَك َفَطهّل   ﴿

ود عان ألباعه   ،إن اإلابضلة دامسكان جبملع أنااع اوسلاك واألخلق اويت أم  هبا اإلسلم
 إبذن هللا لياىل. ، أييت احل دث عنها الحق اع دقةل عادة  دثوس وأفكاثعللها م  خلل 

 ه:قواعد الدين وأركانه ومسالك .1

ساث عللها علماؤه   ،قااع  وأصال ول د  ومساوك ولمؤمن نعلى اوفقه اإلابض  اثلكز 
 :ومنها يفاألوائ ، وألباعه  

 قواعد الدين: -

ودقص ون هبا األماث  ،م  أصال اورتعلة واوازكلة عن  اإلابضلة ل علة األلباع على قااع  او د 
 اويلّمة ناث او د  عب  هللا ع  محل  اآلللة: وق  قام اويلمة أمح  اخلللل  عش ح أعلات

 :ظ  االعاقاداوسامل  يف ش ح غادة امل اد يف ن

           عم         عي        ه عل         او        د  قااع        
 

 .4نل      ة وثع ع        ك       ّل م      ا حص      لو  
 العلم:  

                                                                                                                                                                     

 . 87ه، ص امل جع نفس 1 
 . 86ص  أمح  ع  مح  اخلللل ، اوقل  اإلسلملة،2  
 . 86امل جع اوساعق، ص 3  
 106ش ح غادة االعاقاد يف نظ  االعاقاد صأمح  ع  مح  اخلللل ،  4 
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خلق، سااء ما دايلق وامل اد عه اويل  املايلق ابو د  سااء ما ليلق ابالعاقاد أو اويم  أو األ
وو وك   ،ولمماثسة م  إلقانه وال رمكنه القانه إال ابويل  واخل ، إذ او د  ال ع   ا ابواحل  أو

ه ا املخلاق  كانت خلفة اإلنسان يف األثض مناطة مبا آاته هللا م  عل ، فله شّ ف هللا
 ن أن دسج وا وه، وق  ُمبّاأ اواك مي يف املأل األعلى، وأم  امللئكة املق ع وأعلى دثجاه وعّاأه

َاالي او  لدَ  ﴿ لياىل:ف اويل  يف آايت شىت يف كااعه اويزدز قال  هللا ش  ع ن   ُق   َه   َدس 
َا دَ َا َك ُ  أُوُوا  ُ او  لدَ  ﴿ لياىل: وقاوه. [9الزمر:] و َباب﴾األَ دَ ي َلُماَن َواو  لدَ  ال دَ ي َلُماَن إلمن  دَ   َفعل اَّلل 

ن ُك   َواو  لدَ  أُوُلا   :ونيى على أه  اوضلل جهله  عقاوه .[11اجملادلة:] ﴾او يلل َ  َدَثَجاتر ا َآَمُناا مل
ثَ َ  اون اسل اَل دَ ي َلُمانَ ﴿  .[6الروم:] ﴾َووَٰكل   َأك 

م  د د هللا عه "، حلث قال: أن اويل  املايلق ابو د  ها مناط اخلري )ملسو هيلع هللا ىلص( اونيب اوك مي وع ّن 
 :ضة طلبه، إذ قال علله أفض  اوصلة واوسلماحل دث على ف د . ودل  1"فقهه ابو د د خري ا

 - فمه املصناويل  م  قااع  او د  وق ّ  وإمنا كان .2"طلب اويل  ف دضة على ك  مسل "
فاملسل  ال د ثي ما أييت ود ث  ،علله مبينت ألن كّ  ما دلله  ؛على سائ  قااع ه -ثمحه هللا 

 .3إال عهم  األعمال إال ابويل ، وال دُ ا ق  اونلة اوصاحلة 

 :العمل 

قااع  او د ، ألن او د  وإمنا كان اويم  م   ،امل اد عه اويم  اوصاحل املاافق حلك  هللا لياىل
، ولما د  م  أن داجاوب يف لص فاله  ع    فل .وإمنا ها منهج لطبلق  عمل  ولس أم  ا نظ اي 

د  ملا كان او د  وأعماوه مع ما د د  عه م  او د ، على أن اويم  وا كان مبنأى ع  او 
فإن هللا  عباده،ه ا غري ما أثاده هللا لياىل م  و  ،وإمنا دنحص  يف عامل املثال ،أم ا  واقيلا  

                                                           

 .25مسن  او علع، ثق  1  
 . 224سن  أيب ماجه، ثق   2 

 . 107ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد،3  
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 ، وولاقناا عه ش ع ويباده او د ، ولصلحاا عه نفاسه  ووااجس  عه طاعاه  و هبّل  وج ّ عزّ 
مساثة  اولمهثواعطه  فلما علنه ، وواكان ك  جزئلة م  جزدئات حلاهت  قائمة على لي

أبحكامه، م  أج  ذوك ن ى اآلايت اوكثرية يف اوق آن اوك مي ال ل ك  اإلرمان يف مقام 
 ابويم ، كما يف: لبشري أهله ابوفلح إال مق وان  

َاتل َأن  هَلُ   َجن اتر جَت  ل ﴿ لياىل:قاوه  - ي مل  حَت الَها َوَعشّل ل او  لدَ  آَمُناا َوَعملُلاا اوص احلل
َاثُ األ َ  ُ  إبللرمَاهنلل   ﴿ :لياىل وقاوه .[25البقرة:] ﴾هن  َاتل دَ ه  لدهل   َثهبُّ إلن  او  لدَ  آَمُناا َوَعملُلاا اوص احلل

َاُث يفل َجن اتل اون يلل ل  َهن  َفَم  دَ ي َم   ملَ  ﴿ :اوه لياىلوق .[9يونس:] ﴾جَت  لي مل  حَت الهلُ  األ 
َاتل َوُهَا ُمؤ ملٌ   إلن  او  لدَ  ﴿ :وقاوه .[94األنبياء:] ﴾َفَل ُكف  َاَن ولَسي للهل َوإلان  وَُه َكاللُبانَ اوص احلل

َاتل  نر جَت  لي مل    ُه   َخري ُ او رَبلد ةل  أووئكآَمُناا َوَعملُلاا اوص احلل َجزَاُؤُه   علنَ  َثهبلّل   َجن اُت َع  
َاُث َخاول لدَ  فللَها أَ  َهن  َ  َثع هُ حَت الَها األ  ولَك ولَم   َخشل ُه   َوَثُضاا َعن ُه ذَٰ َ  اَّلل ُ َعن   ا ث ضل  ﴾َع  

 .[8 ،7البينة:]

 سبحانه أنه ال جناة ألح  م  اخلس ان او ي حيك  عه على جنس اإلنسان ابإلرمان ع  ع ّن 
وذوك يف قاوه  ،حىت دكان ميه اويم  اوصاحل واواااص  ابحلق واواااص  ابوصرب ؛وح ه
نَساَن َوفل  ُخس  ر  َواو َيص  ل ﴿ :لياىل َاتل  إلن  اإل ل إلال  او  لدَ  آَمُناا َوَعملُلاا اوص احلل

وص رب ل  قّل َولَ َااَصا ا ابل حلَ   .[3-1العصر:] ﴾َولَ َااَصا ا ابل

ثمحه هللا علله  املصنفوإمنا قّ م  ،رمان ولص دق وهذوك ألن اويم  ها جتسل  حلقلقة اإل
اويل  إمام واويم  اتعيه، إذ ال داصاث اوامللز ع ن اوصاحلات واوسلئات إال عه،  ألن ،اويل 

فإن اإلرمان احلق  ال دكان إال مبنلا  على اويل ، فإن هللا  ،مع مشاوه ألص  اويم  وها اإلرمان
ف ض على عباده اإلرمان حبقائق ال دنبا اويل  ع  ش ء منها، ع  مجلع دالئله حُتفُّ هبا 
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كما ها   وأوهام ا؛اإلسلم خلاالت  وولست قضااي او د  اويت جيب اإلرمان هبا يف ،ولؤد ها
 .1اوشأن يف غريه، ع  ه  حقائق لشه  هلا اويقال ول عمها اونقال

 : ني ةال 

 : وه  ثوح اويم  إذ ال قلمة وه ع وهنا ،وه  إخلص اويم  هلل وح ه

 .[5 البينة:] ﴾اَّلل َ خُم للصل َن َوُه او ّلد َ  َوَما أُملُ وا إلال  وللَ ي ُبُ وا﴿ لياىل:قال  -

ةل ثَعلّهل َفَم   َكاَن دَ   ُجاا ولَقاَء َثعلّهل فَ ل لَ ي َم   َعَمل َصاحلل ا َوال ُدش  لك  عليلَبادَ ﴿ :لياىلهللا وقال  -
ا  . [110 الكهف:] ﴾َأَح  

أن اونيب  ،هللا عنه ع  اع  عباس ثض  ،ع  جاع  ع  يد  ،ى او علع ع  أيب عبل ةو ث وق   -
 . 2"ام ئ ما ناى األعمال ابونلات ووك "قال:  صلى هللا علله وسل ،

علفظ:  - ثض  هللا عنهما -  ط دق عم عوغريمها  )اوبخاثي ومسل ( واه اوشلخانث و  -
ونّلل اتل " َا األع َماُل ابل َا ولُك ّل ام  لئر َما نَ َاى ،إلمن  َ لُ  ،َوإلمن  فهج له  ،ُه إلىَل هللا وثساوهَفَم   َكاَنت  هلج 

لبُ َها َأو  إلىَل ام  َأَةر دَ ن كلُحَها ،إىل هللا وثساوه َ لُُه إلىَل َما  ،وم  كانت هج له إىل ُدن  َلا ُدصل َفهلج 
 .3" َهاَجَ  إلوَل هل 

م  ال قلمة وه ع وهنا، فق  أييت اإلنسان وكان األعمال ابونلات إمنا ها دول  على أن اوي
، ألنه ممّا ما  اتما  ولس عه اعاجاج وال خل ، ووكنه دكان وابء علله ووابال  اويم  مساقل

داق ب عه إىل هللا وها مل دقص  عه وجهه لياىل، كأن دصل  أو داص ق أو حيج أو جياه  ال 
ة ولناس ولنال علنه  شه ة اوصلح واواقاى، فإن ه ا لقّ ب إىل اووك  ُم اء ،الماثال أم  هللا

                                                           

 . 109ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد،1  
 . 2ثواه اإلمام او علع، يف اونلة،  2 
 . 1907. وانظ : صحلح مسل ، ثق  54اإلرمان، ثق  ك صحلح اوبخاثي،  3 
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َفَم  َكاَن دَ   ُجا ﴿ لياىل:م  اإلش اك، كما يف قاوه   ب عه إىل هللا، وو وك ُع   اوناس مبا داق
ا  .1[110الكهف: ] ﴾ولَقاَء َثعّلهل فَ ل لَ ي َم   َعَمل  َصاحلل ا َواَل ُدش  لك  عليلَباَدةل ثَعّلهل َأَح  

  الورع: 

ل، أي: ظل   ما حُ ع  كُ  عٌ ف ثمحه هللا: وث ، وو وك قال املصنحماثم هللا مجليا  أقلُّه اجاناب 
 ُمنع، فحقلقة اوَاثَع ه  اواقاى، وو وك لفاولت م الب اوناس فله:

 ثم أبس ها مع في  اوف ائض ُكلها.امل لبة األوىل: ه  م لبة اوُيُ ول، وه  ل ك احملا (1
فة اواقاع فلما فله امل لبة اوثانلة: ه  م لبة اوصاحل ن، وه  ل ك ما ال ح ج فله خماو (2

 في  اوف ائض واحل ص على اونااف   ا معاحل ج، ه
امل لبة اوثاوثة: م لبة اوص دق ن، وال لاحقق إال عرتك كثري مما ال ح ج فله، ووا مع  (3

فله احل ج مع املساثعة إىل ك  مق وث علله م  يف ع م اخلاف م  اواقاع فلما 
2أعمال اورّب وه  أثفع امل الب

. 

 أركان الدين:  

 اه:   يف منظامقال اويلّمة اوسامل فق 

           فب        ا والك         وس       ل  ف       ّاض أثض
 

 ُكم         ل  هب         ا او         ليت أثكان         ه حت         اي 
او ضا عقضاء هللا ولسلل  األم   ،، فقال: وأثكان او د  ه وش ح اوشلخ اخلللل  ه ا اوبلت 

 إوله ولفادض ك  ش ء وه واوااك  علله.

  أم  أو هن  أو س اء أو  ها قبال ك  ما أييت م  و نه م  تعاىل:فالرضا بقضاء هللا
حبلث ال جت  اونفس ح جا  قط وه  لساجلب و اع  هللا عفي  ما أم  ول ك  ،ض اء

                                                           

 . 110ش ح غادة يف نظ  امل اد يف نظ  االعاقاد، صأمح  ع  مح  اخلللل ، 1  
 . 111، ص االعاقاد نظ  يف امل اد نظ  يف غادة ش ح اخلللل ، مح  ع  أمح  2 
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ما هنى، ولافاع  مع سن  احللاة ُماقاة أن ك  ما أصاهبا م  خري، أو ش  فم  هللا 
وف اوزم ، فل وص  وح ه وذوك دؤدي إىل االلزان واوثبات أمام حت ايت او ه  

 لسافزها اونيماء.جتزع وض اء وال 
 لياىل، مع اخلضاع وع م االعرتاض علله يف : ها االنقلاد واإلذعان هللالتسليم 

 ش ء.
 هللا لياىل وه، ألنه اويامل مبصاحل خلقه. : ها اوّ ضا خبريةالتفويض 
 ها اوثقة عه ومبا عن ه وع م االعاماد على ما عن  اوناس، قال لتوكل على هللاا :

ُبُه َوَم  دَ اَ اَك  ﴿ لياىل:  .[3الطالق:] ﴾   َعَلى اَّلل ل فَ ُهَا َحس 

فإن ذوك ولس م  اوااك  يف ش ء، وإمنا  ،مهال األسباب وع م األخ  هباوال ديين ذوك إ
فإن هللا عز وج  انط األماث، أبسباهبا، وأم  ابوسي  يف األثض واالعاغاء  ،ها عجز وجه 

 وب أبخ  احل ث م  اوي و وإع اد كما أم  يف احل  ،وها م  األخ  ابألسباب ،م  فضله
فم  في  ذوك مع يقاه ابهلل سبحانه فق  لاك  على هللا  ،اوي ة وع م اواف ق واالخالف

فها دلحظ عن ما أيخ  أبي سبب  مسببها، على أن املؤم  ال لنسله األسباب ،حق لاكله
 مماثساها. ه م  نله إذ هّلأ وه للك  األسباب ومكّ عيظل  فضله عل ق ثله لياىل وحيسّ 

وق  لساءل عيض طلبه اويل  ع  اوف ق ع ن اوقااع  واألثكان فأجباه أبن اوقااع  ه  
واألثكان ه  اويم  اويت دشا  هبا، وهب ا داضح أن األثكان  ،األسس اويت دقام عللها اوبناء

 .1نفسها حباجة إىل اوقااع ، إذ ال لقام إال عللها

  مسالك الدين: 

 يف منظاماه: اويلّمة اوسامل قال د
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              او        م      ع اوش       اء ودف      ع اوظه      اث ث
 

 ُس          ُبل هب          ا أك           م و          ه كامان            
ألهنا  ؛وإمنا عرّب ع  ه ه احلاالت ابملساوك ،وها اوط دق (،مجع مسلك)وميىن املساوك  

إىل ما دبغانه م  احلق  - ب ملءمة اوظ وف وهتّلؤ األسبابحس -املسلمان ط ق دسلكها 
. 1ه ا وق  وضحت م اح : اوظهاث واوش اء، واو فاع واوكامان ،ة نظام او د واو ش  وإقام

 يف اوصفحات اوساعقة عفض  هللا عز وج . وها ما َم   

 قواعد الكفر وأركانه: .2

 ديم  اإلابضلان على لنقلة اونفاس ولطهري اوقلاب م  قااع  اوكف  وأثكانه.

 قواعد الكفر:  

 قال اوشلخ اوساملّ :

 حس          عي         ه ك        رب  محل        ة جه         
 

 اوُيض ل داءه ا فاح  ث اوكف   قااع   
ص ، ديين أن أصال وه  األ (مجع قاع ة)اوقااع   وقال اويلمة اخلللل  عش ح اوبلت: 

 وه  الجه  واحلمّلة واوكرب واحلس . ؛أثعية - يمةومها اوش ك وكف  اون -اوكف  عقسمله 

واو اء اويضال ها  ،ض  أي اويضالم  داء ه ه اويلَل ل اويُ  - ثمحه هللا -وق  ح ث املصنف 
وق  عّ ها ك وك ألهنا ُمهلكة مل  مل داخلص منها عاافلق  ،امل ض او ي أعلا األطباء علجه

 . هللا لياىل إايه

 اجلهل: 

عسلط  :ها نقلض اويل ، ودنقس  إىل قسم نه أن دي ف، فوها ع م املي فة مبا م  شأن
ب ع م املي فة عه مع لصاث مي فاه على ، وامل كّ وم كب، فاوبسلط ع م املي فة ابوش ء أصل  

                                                           

 . 165ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد،1  



 

539

خلف ما ها علله، وو وك كان أش   فها م كب م  جهل ن: جه  ابوش ء، وجه  أبنه 
 جاهله وها او ي عناه اوشاع  عقاوه: 

                   جاه        أن      ك األايم عج      ب وم       
 

 ل        ثي ال أبن       ك ل        ثي ال وأن       ك 
ه دياد إىل الجه  ألنه عقسمل ؛الجه  م  قااع  اوكف وإمنا كان  ،واألول أخف وبساطاه 

اخت وا مع هللا إهلا آخ  أو جح وا وجاده ثأسا  أو جح وا صفاله او اللة أو غاوبا ، فاو د  
فإن آايت هللا او اوة على  ،وإن كان ذوك عائ ا  إىل اويناد ،أفياوه ه  أش  اوناس جهل  

ظه  اورباه ن، فاإلنسان دالاها على أبلنات و وجاده ووح انلاه وسائ  صفاله ه  أع ن او
ع ل على وجاد هللا   صفحات وجاده عنفسه إذ ما م  خلّلة م  خلايه إال وه  شاه

فضل  ع  أصاات سائ  اوكائنات اويت لُنادي ك  ذثة  ،وعلى وح انلاه والصافه ابوكماالت
 .1 إبجياد هللا هلاوأهنا مل لاج  إال ،م  ذثاهتا علسان حاهلا ميلنة افاقاثها إوله

مسيه ع  ه ه اوشهادات كان أع ق اوناس يف  وأص  ،فم  ليامت عصريله على ه ه او الئ 
الجه  وأضله  ع  احلقلقة وك وك م  جح  ثساواه سبحانه إىل م  اصطفاه  م  خلقه 
 حلم  أماناه إىل عباده ال سلما خامت امل سل ن وقائ  اوغّ  احملجل ن، فم  كف  عه ها أعمى

ص قه، فل  دبق أمام م  جح  ثساواه  وانكشاف ،اوناس عصرية وظهاث ع هانه وقه  ميجزله
 .2إال اويناد واملكاع ة

  َة: مي  احل 

وه  اويصبلة اوباطلة، فإهنا ليم  عصرية صاحبها حىت جيي  اوباط  حقا  واحلق ابطل  وه  
َاهلللل ةل إلذ  َجَيَ  او  لدَ  َكفَ ﴿ لياىل:م  شأن أه  الجاهللة، قال  ل َة الج  ل َة محَل َمل  ﴾ُ وا يفل قُ ُلاهبللُ  احل 

ألهنا حتال ع ن م  اساحكمت يف نفسه وع ن الباع  ؛. وإمنا كانت م  قااع  اوكف [26الفتح:]
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ة، كما كان م  ف عان وآوه ه عنه إال ه ه احلملّ فق  د ى احلق أبم علنله وال دص ُّ  ،احلق
له  ماقن ن عص ق ماسى علله اوسلم ووكنه  أخل وا إىل او د  آاله  هللا آايله ما جي

َها أَ ﴿: كما قال هللا لياىل فله   ،عناده  َقنَ ا   اَ ل   َا َواس  ا َوُعُلاااَوَجَحُ وا هبل  ﴾نُفُسُه   ظُل م 
 .[14النمل:]

اَن آاَبَءاَن َعَلٰى أُم ةر َوإلان  ﴿ن أووئك او د  قاواا: شأك وك و  َاُ ونَ َعَلٰى آاثَ إلان  َوَج    ﴾ثلهل  مُّق 
، فإن محّلاه  آلابئه  صّ هت  ع  اخل وج عّما أوفاه منه  وإن م  شأن احلملة أن [23الزخرف:]

ل عاا ك  طائفة أبن للافت حال نفسها ول خ  يف ح ب م  غريها ووا أدق  أف ادها أهنا 
ان ملل  ابوقلب مع أن جم د او كان إىل اوظل  مهلكة ووا ك ،ظاملة وأن احلق يف جانب غريها

َواَل لَ   َكُناا إلىَل او  لدَ  ظََلُماا فَ َاَمس ُكُ  اون اُث ﴿ لياىل:م  غري أن دكان وه أي  على اوفي ، قال 
ولَلاَء ُث  اَل لُنَصُ ونَ    .[113هود:] ﴾َوَما َوُك  مّل  ُدونل اَّلل ل مل   َأو 

   ربالك: 

ه: لسفلُه احلق وغمط اخللق أي ايدثاؤه  وُع ّلف أبن ،وها أن داياىل اإلنسان عنفسه
فإمنا عصى هللا لباثك ولياىل ابساكباثه، إذ اولي ن، واملاكربد  إما ميه  إعللس  ،واحاقاثه 

َاُه مل  طل نر ﴿ :ثأى عنفسه مزدّة على آدم فقال ثر َوَخَلق  َاينل مل  ان  ن ُه َخَلق   ﴾َأاَن َخري ٌ مّل
  .[12األعراف:]

ماطاول على هللا  ، واملاكرباملاكربون :مام املياص ، ألن أّول ما عصىوعلله فإن اوكرب إ
اوكربايء ثدائ  "فف  احل دث اوق س :  ،وج ّ  فإن اوكربايء م  خصائصه عز   ،لباثك ولياىل

وميناه أن ك  واح ة م   .1"واويظمة إياثي فم  انيعين أح مها ق فاه يف اوناث وال أابيل
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 ،ان ع دائه وإياثهولس وغريه منهما نصلب، كخصاصلة أح  وج ّ  اوصفا ن خاصة عه عزّ 
 أن دق فه يف اوناث. ،ح امهاه إم  لطاول على هللا سبحانه مبنايعا فل وك كان ح اي  

 اولي ن، وك وكألنه حياول دون إلباع احلق كما يف قصة إعللس  ؛رب م  قااع  اوكف وإمنا اوكل 
كقام ناح وعاد ومثاد واو ي حاّج إع اهل  يف   اكربون او د  صّ وا ع  احلق ص ود  أووئك املا

 سبحانههللا ثعه وف عان وقامه و وك كان ك  ماكرب مص وفا  ع  آايت هللا لياىل، قال 
قّل ﴿ لياىل:و  َث ضل علَغري ل احلَ  ُوَن يفل األ  َ او  لدَ  دَ َاَكرب   .1[146األعراف:] ﴾َسَأص  لُف َع   آاَييتل

 احلسد: 

،نيمة او ين يوالها متاحلس   عامين اناقاهلا إىل احلاس   غري، سااء كان ه ا اوامين مصحااب 
أو جم د يواهلا، وها داء عضال، دثم  اوي اوة واوبغضاء، فإن احلاس  دشي  عناث لضط م ع ن 

 ،  اونيمةكله، فل وك دامىن إطفاَءها عزوال لجااحنه دُؤججها ما د اه م  نيمة هللا على غري 
 وق  أجاد م  قال: 

       حلّ م               ا حاس                ي ألثح                 إين
 

 األوغ       اث م         ص        ثوه  ض       منت 
                 فيل              اهن  يب هللا ص              نلع نظ               وا 

 
 ن                                     اث يف وقل        اهب  جن                 ة يف 

كما كان   ،عقله وقلبه فلجح ها وق  ع فع احلس  عصاحبه إىل أن دكاع  احلقلقة اويت متألُ  
ة ع  أيب اوّصلت، او ي كان داطلع إىل نبّاة دش ق ضلاؤها فلب د ظلم ذوك م  أملّ 

وهك ا   ،حس ه على ما أاته هللا وكف  عه )ملسو هيلع هللا ىلص(الجاهللة، فلما أك م هللا ع وك عب ه وثساوه 
كان صنلع كثري م  املش ك ن، إذ مل دص فاه  ع  اإلرمان عه صلى هللا علله وسل  إال ه ا 

 او اء.
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مم  نياله يف  فإهن  كاناا مؤمن ن عنباله صلى هللا علله وسل  مبا وج وه ،وهك ا صنلع اولهاد
اوااثاة، وكاناا دسافاحان عه على او د  كف وا فلّما جاءه  ما ع فاا كف وا عه حس ا  أن خت ج 

أَم  حَي ُسُ وَن اون اَس َعَلٰى َما ﴿اونباة م  عين إس ائل  إىل اوي ب، وو وك قال هللا لياىل فله : 
للهل آاتَ  َناُه  مُّل ك ا َعظللم ا ُهُ  اَّلل ُ مل  َفض  َمَة َوآلَ ل   لَ  او كلَااَب َواحل لك  َنا آَل إلع   َاهل  ﴾فَ َق   آلَ ل  

َود   ﴿:  قاوه لياىليفوثد  ع افع احلس  كاناا دامنان اوكف  ول د  ءامناا كماو ،  [54النساء:]
هل  مّل  عَ ي  ل َكثلرٌي مّل   أَه  ل او كلَاابل َوا  دَ ُ دُّوَنكُ  ا مّل   علن ل أَنُفسل   مّل  عَ ي  ل إلرمَانلُك   ُكف اث ا َحَس  

قُّ  َ هَلُُ  احلَ   .[109البقرة:] ﴾َما لَ َب ن 

و وك   ،وق  دسيى احلاس  إىل اإلض اث ابحملساد يف جسمه أو عقله أو ماوه أو وو ه أو أهله
منا هللا لياىل أن يف حلاة اوناس علّ  وملا ولحاس  م  أي  خطري كله كان م  قااع  اوكف .

 دسايل  عه م  ش  إذا حس  فلما أنزوه يف ساثة اوفلق.

و  أومما لق م داب ن أن اوكف  اوقائ  على اوقااع  امل كاثة ها أعّ  م  أن دكان كف  ش ك 
كف  نيمة، فإن كل م  الجه  واحلمّلة واوكرب، واحلس  دنشأ عنه ك ُّ واح  م  اوكف د   

منهج اإلابضلة ل علة اوناس اك يف م  قااع  أصال اورتعلة واوسلو وك، فإن  .1متكما عل
حسب  ،على قااع  اإلرمان وأثكانه، ولنقلة اونفاس ولطهري اوقلاب م  قااع  اوكف  وأثكانه

  أصاهلا م  امل ثسة اإلسلملة.يف ثؤداه  املسام ة 

 اإلسالم: .3

إلن  او ّلدَ  ﴿ لياىل:قال  ،وعيث عه اونبل ن ،ها دد  هللا احلق او ي اصطفاه ويباده أمجي ن
َلمُ علنَ  اَّلل ل  َ  او ّلد ل َما َوص ٰى علهل نُاح ا ﴿ لياىل:قال . و [19عمران: آل] ﴾اإل لس  َش ََع َوُك  مّل

َنا علهل إل  َنا إلوَل َك َوَما َوص ل   لَ  َوُماَسٰى َوعللَسىٰ َواو  لي َأو َحل   او ّلدَ  َواَل لَ اَ َف  ُقاا َأن  أَقللُماا  ع   َاهل
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عه إمنا ه  إذعان اتم وإخلص هلل لياىل  او دنانةومسى ك وك، ألن  .[13الشورى:]﴾فللهل 
لَ  َحنللف ا َوَما َكاَن ملَ  ﴿سبحانه:  ل َة إلع   َاهل َاقلل ر دلدن ا قلَلم ا مّل ُق   إلن ينل َهَ اينل َثيبّل إلىَلٰ صل َاطر مُّس 

 وع وكُق   إلن  َصَليتل َوُنُسكل  َوحَم َلاَي َومَمَايتل َّللل ل َثبّل او َياَومل َن، اَل َش لدَك َوُه او ُمش  لكل َن، 
للمل نَ   .[161 األنعام:] ﴾أُمل  ُت َوَأاَن َأو ُل او ُمس 

 الدينونة لإلسالم: 

على  ة اوصادقة ابإلسلم واحملافظة على قلمه لؤدي إىل حس  احملافظةنال ثدب أن او دنا 
وم اعاة حق ك  م  وه حق وماوه حق، م  صامت ونطاق وح   ،مجلع احللاة وم افقها

غ س دُ  - صاثة وميىن وجاه  ا وشكل   -إذا اإلسلم  ،وملت وعيل  وق دب وعغلض وحبلب
أما هللا لياىل ع  ك  أمام ، ابملسؤوولة اوديمق يف فك ها ووج اهنا شياث   ،يف اونفس اوبش دة
فها دقام أوال  على االعاقاد الجايم أبن هللا لياىل وح ه وه اخللق واألم ،  ما دص ث عنها،

، وال هفله ملكات ك  ش ء ووه احلك  يف أم   ،ألنه منش  اواجاد ومب عه ومب ئه وميل ه
م أو أخ ، كلف وق  وصف نفسه يف آايت كثرية أنه ثب دفاله حساب أي أح  فلما ق ّ 

وذوك يف قاوه سبحانه فلما  ،اوكائنات أبس ها ثب ليامل ن أنهاويامل ن، وجاء لفسري ثعاعلاه و
ا ُن َوَما َثبُّ قَاَل فل  عَ ﴿ :سأوهحيكله م  جااب ماسى علله اوسلم وف عان عن ما 

نَ ُهَما قَاَل َثبُّ اوس َماَواتل  او َياَومل نَ  َث ضل َوَما عَ ل     .1[24-23الشعراء:] ﴾إلن ُكنُا  مُّاقلنل نَ  َواأل 

ها ملكه وه ا ما نصت علله فل ثدب أن ك  ش ء  ،وه لياىل م عااب  كان ك  ما سااه وإذا  
َث ضل َّللّل ل َما يفل اوس  ﴿ لياىل:قال ع ة م  اوق آن،  اونصاص َوإلن لُ ب ُ وا َما يفل  َماَواتل َوَما يفل األ 

ُك   َأو  خُت فُ  ب ُك  علهل اَّلل ُ أَنُفسل ءر  َشاُء َودُ َي ّلُب َم  َدَشاءُ فَ لَ غ فلُ  ولَم  دَ  اُه حُيَاسل َواَّلل ُ َعَلٰى ُك ّل َش  
َث ضل َوَّللل ل َما يفل اوس  ﴿ لياىل:.وقاوه [284]البقرة: ﴾َق لد ٌ  َشاءُ دَ غ فلُ  ولَم  دَ  َماَواتل َوَما يفل األ 
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ل ٌ  َودُ َي ّلُب َم  َدَشاءُ  َّللل ل ُمل ُك اوس َماَواتل وَ ﴿: ه لياىلويف قاو.[129عمران: ]آل ﴾َواَّلل ُ َغُفاٌث ث حل
َث ضل وَ  نَ ُهَما خَي ُلُق َما َدَشاءُ َواأل  ءر َق لد ٌ  َما عَ ل   ُ َعَلٰى ُك ّل َش    .[17 ]املائدة: ﴾َواَّلل 

ملك اوسماوات واألثض ودام لقام اوساعة دامئ  خيس   وهلل﴿ :لياىل هللا وها يف قال
َث ضل  مُ َوَّللل ل ﴿ :لياىل قاوه. و [27]اجلاثية: ﴾املبطلان َشاءُ دَ غ فلُ  ولَم  دَ  ل ُك اوس َماَواتل َواأل 

لم اوَكَ  َودُ َي ّلُب َم  َدَشاءُ  َوُه َما يفل اوس َماَواتل ﴿ :لياىل هوا . وق[14]الفتح: ﴾اَن اَّلل ُ َغُفاث ا ث حل
نَ ُهَما َوَما حَت َت اوث  َ ىٰ  َث ضل َوَما عَ ل   ولُكُ  اَّلل ُ ﴿أدض ا:  لياىل اوهوق .[6 ]طه: ﴾َوَما يفل األ   َثعُُّك   ذَٰ

ُعاَن مل  ُدونلهل َما رَم للُكاَن مل  قلط ملرير  َوُه او ُمل كُ    .[13]فاطر: ﴾َواو  لدَ  َل  

وإذا كانت األثض جزء ا م  ملك هللا لياىل او ي ال ش دك وه ما يف امللك، ع  اوكان كله 
وظاه  وابط  ها ملك هللا لياىل  وسف  مبا احاااه م  ملك وملكات ومادة وثوح وعلاّ 

او ي ال ش دك وه، فإنه ال دساغ عقل  وال ش ع ا ألي أح  م  كان أن داص ف يف األثض 
 . 1أو يف أي جزء منها أو أي جزء م  اوكان إال حبسب ما أذن عه هللا

  اإلنسان مل خيلق مهاًل: 

ك س ى، وإمنا خلق أبن اإلنسان مل خيلق مهل ، ومل درت  أفادت اونصاص اوش علة فق 
لت على اوسماوات واألثض، وه  قانة كربى، وداحم  مسؤوولة عظمى يولضطلع أبم

َنا اَل ﴿ لياىل:هللا مسؤوولة اخللفة يف األثض، قال  َناُك   َعبَ ث ا َوأَن ُك   إلوَل   َا َخَلق  ُا   أمن  ب   أََفَحسل
ََك ُس  ىَأحَي َسُب اإل ل ﴿ :اوهوق .[115]املؤمنون:  ﴾لُ   َجُيانَ  وقاوه  .[36]القيامة: ﴾نَساُن َأن ُدرت 

َفق َ  مل ﴿ لياىل: ل نَ َها َوَأش  َ َأن حَي مل َث ضل َوالج لَبالل َفأََع ن  ََمانََة َعَلى اوس َماَواتل َواأل  َنا األ  َها إلان  َعَ ض  ن  
نَسانُ  َوُهَا او  لي َجَيَلُك   ﴿: وه لياىلا . وق[72]األحزاب:  ﴾إلن ُه َكاَن ظَُلام ا َجُهاال   َومَحََلَها اإل ل
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َث ضل َوَثَفَع عَ ي َضُك   فَ ا َق عَ ي ضر َدَثَجاتر وّل  ُلاَُك   يفل َما آاَتُك   َخَلئلَف األ  إلن  َثع َك َس لدُع  لَ ب  
ل ٌ   [.165]األنيام:  ﴾او يلَقابل َوإلن ُه َوَغُفاٌث ث حل

َث ضل َوَثَفَع عَ ي َضُك   فَ ا َق عَ ي ضر َدَثَجاتر َوُهَا او  لي َجَيَلُك   َخَل ﴿ لياىل:وقال  ئلَف األ 
ُلاَُك    ل ٌ  يفل َما آاَتُك    وّللَ ب    لياىل:.ويف قاوه [165]األنعام:  ﴾إلن  ثَع َك َس لدُع او يلَقابل َوإلن ُه َوَغُفاٌث ث حل

َث ضل مل  عَ ي  لهل   ولَننظُ َ ﴿  .[14]يونس: ﴾َكل َف لَ ي َمُلانَ   ُث  َجَيل َناُك   َخَلئلَف يفل األ 

وإمنا ها خللفة فلما عاأه هللا لياىل ه ا  ،وه ا ديين أن اإلنسان ولس أصل  يف ه ه األثض
: هللا لياىل املنصب، ولنظ  ما أييت وما د ث، وما دق م وما دؤخ  وك  جمزي عيمله، قال

ََمانللّلُك   َواَل ﴿ ّل أَه  ل او كلَااو ل َس أبل َم  دَ ي َم   ُساء ا جُي َز علهل َواَل جيَل   َوُه مل  ُدونل اَّلل ل َووللاا  بل  أََماينل
ري ا  َن َة  َواَل َنصل ُخُلاَن الج  َاتل مل  ذََك ر َأو  أُنَثٰى َوُهَا ُمؤ ملٌ  َفُأووَٰئلَك َد   َوَم  دَ ي َم   ملَ  اوص احلل

هل َوَم   َأَساَء  م    ﴿ لياىل:ل . وقا[124-123]النساء: ﴾َواَل دُظ َلُماَن نَقلري ا َعملَ  َصاحلل ا َفللنَ ف سل
َها مر وّلل َيبلل ل  فَ َيَلل    .1[46]فصلت:  ﴾َوَما َثعَُّك علَظل 

 عمارة األرض: 

على أن م  مقاضلات ه ه اخللفة يف األثض عماثهتا ابس  هللا لياىل، وحس  اساغلل 
وذوك مما د خ  يف شك  م  أني   ،فلها خرياهتا ولنملة ي واهتا واإلحسان يف ك  لص ف

هب ه اونيمة، وعسط ه ا اخلري اويمل  وإلنسان. إذ األثض عك  ما فلها وما عللها نيمة 
وق  آذن هللا لياىل اإلنسان  ،أنيمها هللا لياىل على اإلنسان ابألصاوة وعلى غريه ابوابيلة

لي ا ُهَا او  لي َخَلقَ ﴿أبنه خلق وه ما يف األثض وذوك قاوه:  َث ضل مجَل  ﴾َوُك  م ا يفل األ 
وإمنا جتاوي ذوك إال  ،.على أن ه ا اواك مي مل دقف عن  ح ود األثض وما حاهلا[29]البقرة:

  ما ال ديل  كنهه إال هللا سبحانه، فإن اويامل اوفسلح عك  أعياده وحمااايله مسخ  
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ن هُ َوَسخ َ  َوُك  م ا يفل اوس َما﴿ لياىل:. وقال 1وإلنسان لي ا مّل َث ضل مجَل  ﴾َواتل َوَما يفل األ 
 .[13]اجلاثية:

 مفهوم العبادة:  .4

وم  امليلام ألويل اوبصائ  اونرية واحللام او اجحة أن اويبادة ال لنحص  يف طقاس رماثسها 
اإلنسان يف ساعات م  ولله أو هناثه أو يف مااقلت دوثدة م  عم ه، وإمنا اويبادة أوسع 

سااء ما  ،له، فه  لشم  ك  ما دص ث ع  اإلنسان م  ع  وإحسانمفهاما  م  ذوك ك
لياد منفياه على نفسه أو أس له أو على جماميه أو على أماه أو على جنسه أو على 

َوَما ﴿فإن اإلنسان جمزئ ع  ك  خري دق مه مهما كان أي ه  ،خملاقات هللا لياىل اأُلخ ى
َيُلاا َفُ وهُ  دَ ف  و ُما قل نَ وَ  مل   َخري ر فَ َل  ُدك  ُ َعلللٌ  ابل   .[115 ]آل عمران: ﴾اَّلل 

 عت أمهات وليبادات فلها لاجه م  اإلنسان إىل خاوقه لياىل ابوا و  واخلشاع، وإمنا شُ 
وهبا دكان إسلمه و وحه وجسمه وعقله وقلبه وفك ه ووج انه وحلاله ومماله هلل لياىل ثب 

ا ك رم ا، وه ه اويامل ن، حىت دكان ع ن د ي ثعه سبحانه عب    ا مطلي ا، وع ن خملاقاله سل  
 .2اويبادات متث  مع كلمة اوااحل  أثكان ه ا او د 

 االرتباط الوثيق بني اإلميان ابهلل واليوم اآلخر: 

إن اإلسلم احلنلف وص  اإلرمان ابهلل واولام اآلخ  وجيلهما ثكن ن يف عناء حلاة املسل  
واالنضباط، فإن اإلرمان ابهلل إمنا ها إرمان  ج  اوااايناوفك دة واويمللة واالجاماعلة م  أ

إمنا ها م  خلق هللا او ي أخ جه م  اوي م إىل اواجاد وم   ؛ابملب أ إذ ك  ما يف اواجاد
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ذوك الجنس اوبش ي جبملع أف اده، فإن هللا لياىل وح ه خاوقه ، ومصاثه  وثايقه  ومم ه  
 أسباب احللاة ومطاوبه .جبملع األوطاف، وها او ي هلأ هل  مجلع 

وال ثدب أن عقاء اإلنسان يف ه ه احللاة او نلا حم ود ع ن ط يف املنشأ واملنقلب، إذ ك  
إنسان دب أ م اح  احللاة عن ما لنفخ فله للك  اونفخة او ابنلة يف غلاهب األثحام، ث دا ثج 

ااث ج د ة عصياده يف األطااث حىت خي ج م  ضلق األثحام إىل فضاء او نلا ولا ثج يف أط
حىت دياد إىل حلث  -إن أمه  وه يف اويم  -سل  اونما حىت دسااي، ث دب أ يف االحن اث 

إىل أن دناش  مع املناش د  يف اونشأة  ،ث دطاده اوي م ،ع أ م حلة احللاة م  اوضيف
هان ولحص  هناك ما غ سه يف حلاله األوىل خري ا  كان أو ش  ا، واملصري هناوك م   ،األخ ى

 دُ َ ى َسا فَ  َسي َلهُ  وَأن   َسَيى َما إلال   ولإللن َسانل  وَل سَ  َوَأن   ﴿ لياىل:مبسريه هنا، فف  قاوه 
َزَاءَ  جُي زَاهُ  ُث    اَ َهى َثعّلكَ  إلىَل  َوَأن    اأَلو َفَ  الج   .[42-39]النجم: ﴾ او ُمن  

  أصال االعاقاد وحيملها م  وم  امليلام أن عناء احللاة اإلنسانلة على ه د  األصل ن م
فإن اإلرمان  ،االنزالق واورتدي ودقلها آاثث املؤي ات اوسلبلة، سااء أكانت نفسلة أم خاثجلة

ه علله للإىل ما دبلغ ثضاانه، وذوك مبا رمابهلل لفلض عه اونفس شياث ا عاجاب طاعاه واوسي  
  .ألحاالواالفاقاث إوله يف مجلع ا م  اإلحساس عفلض ك مه وغم ة نيمه

ووك  ق  لطغى على اونفس مؤي ات م  او وافع واملثبطات داح ف هبا ع  اوط دق اوساي، 
عناء فانح ف ع  ه ا اونهج فل للبث أن لساأي  وشهاة جاحمة أو ل ق طائش أو عاطفة ث 

مما دقاضله اإلرمان ابهلل م  طاعاه واالساقامة يف سبلله غري أن ه ه اوطاقة اإلرمانلة ، اوساي
 ما ليزي عطاقة أخ ى انشئة ع  اإلرمان ابولام اآلخ  لقاى على محادة اونفس وصاهنا م  عن

اآلاثث اوسلبلة وشهااهتا ونزعاهتا وعااطفها وغ ائزها، إذ اإلرمان ابولام اآلخ  ديين اإلرمان 
او ي دلق  ك  أح  فله ما عمله يف ه ه احللاة كامل  غري منقاص وجيزي عه  ،ابملصري احملاام
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ّل أَه  ل ﴿ يف اوقال: ، وها ما حامه اوق آن اوك مي1جزاء  وافل ا ََمانللّلُك   َواَل أََماينل  او كلَاابل  و ل َس أبل
ري ا  َوَم  دَ ي َم   ملَ   َم  دَ ي َم   ُساء ا جُي َز علهل َواَل جيَل   َوُه مل  ُدونل اَّلل ل َووللاا َواَل َنصل

َاتل مل  ذََك ر َأو   َن َة َواَل دُظ َلُماَن نَقلري ااوص احلل ُخُلاَن الج   ﴾أُنَثٰى َوُهَا ُمؤ ملٌ  َفُأووَٰئلَك َد  
  .[124-123]النساء:

او اسخ لظ  حلاة ثاسخة يف  وما م  ثدب يف أن احللاة املبنلة على ه ا األص  اإلرماين
ى ك  ماصال هبا، وامل محة عل اخلري، ابسقة دوحاها يف أجااء اإلحسان واثفة ظلهلا ابوربّل 

 .2فاظ  دائم ا لفلض ابحلنان ولا فق عض وب اإلحسان

 واإلحسان: أركان اإلسالم هي أصول الرب   

ظ  عظله اوااثف ك  ما ين اإلسلم كغريه على أثكان دقام عللها عناؤه اوشامخ، او ي دُ عُ 
 م ُّ ولُ  ااجر له ك  ملهاف ولج  اإلغاية، وك  حمفلأوي إو ،للحفه احللاة هبجريها اولهب

وك  ضيلف ولحاط ابونص ة، وه  مخسة جاء هبا احل دث اوش دف، في  اع  عم   ،ابويان
شهادة  ،ين اإلسلم على مخسعُ " صلى هللا علله وسل :قال: قال ثسال هللا عنهما ثض  هللا 

 .3"وأن حمم  ثسال هللا، وإقام اوصلة، وإدااء اوزكاة، واحلج، وصام ثمضان أن ال إوه إال هللا

ُُك   إلوٌَٰه ﴿ لياىل:أوهلما قاوه  فاوشهاداتن دل   ،ووك  واح  منها أص  اثعت يف اوق آن - َوإلهلَٰ
ل ُ  َواحل ٌ  َُٰ  او  حل َشهلَ  اَّلل ُ أَن ُه اَل إلوََٰه إلال  ﴿ لياىل:ويف قاوه  .[163]البقرة: ﴾ال  إلوََٰه إلال  ُهَا او  مح 

و قلس طل ا ُهَا َواو َمَلئلَكُة َوأُووُ  كلل ُ  او يلل  ل قَائلم ا ابل وقاوه:  .[18عمران: ]آل﴾اَل إلوََٰه إلال  ُهَا او َيزلدُز احلَ 
  .[19]حممد: ﴾فَاع َل   أَن ُه اَل إلوََٰه إلال  اَّلل ُ ﴿
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َن م ا َكا﴿ لياىل:. وقاوه [29]الفتح: ﴾حمَُّم ٌ  ث ُساُل اَّلل ل ﴿ لياىل:على اثنلهما قاوه  ودلّ  -
ءر  َّلل ل َوَخامَتَ اون بللّل نَ حُمَم ٌ  َأاَب َأَح ر مّل  ثّلَجاولُك   َووَٰكل  ث ُساَل ا وََكاَن اَّلل ُ علُك ّل َش  

ا َوُمَبشّل  ا َوَن لد  ا ﴿ لياىل:وقاوه . [40]األحزاب:﴾َعلللم ا َوَداعلل ا إلىَل اَّلل ل  إلان  أَث َسل َناَك َشاهل  
 .[46-45]األحزاب: ﴾سل َاج ا مُّنلري اإبللذ نلهل وَ 

 ت على إقام اوصلة وإدااء اوزكاة آايت كثرية منها:حضّ ق  و  -

ُك  مّل     َوأَقللُماا اوص َلَة َوآُلاا اوز َكاةَ ﴿ لياىل:يف قاوه  َنُفسل  َخري ر جتَلُ وُه علنَ  اَّلل ل َوَما لُ َق ّلُماا ألل
َا لَ ي َمُلاَن عَ إلن   ريٌ اَّلل َ مبل  لُضاا َوأَقللُماا اوص َلَة َوآُلاا اوز َكاَة َوأَق  ﴿ لياىل:قاوه ويف  .[110]البقرة: ﴾صل

ُك  مّل   َخري ر جتَلُ وُه علنَ  اَّلل ل ُهَا َخري  ا َوأَع َظَ  َأج   اَّلل َ قَ   ض ا َحَسن ا َنُفسل   ا َوَما لُ َق ّلُماا ألل
اَ غ فلُ وا اَّلل َ  ل ٌ إلن  اَّلل َ  َواس   .[20]املزمل: ﴾َغُفاٌث ث حل

﴿و ل َس او ربل  َأن لُ َاوُّاا  لياىل:فق  قال  ،يف سلاك اإلنسان ومها م  أه  ما حيقق ميىن اوربّ 
خل ل َواو َمَلئلَكةل وَ  َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  َاابل او كل ُوُجاَهُك   قلَبَ  او َمش  لقل َواو َمغ  لبل َووَٰكل   او ربل  َم   آَمَ  ابل
لل َن َويفل َواون بللّل َن َوآَلى او َماَل َعَلٰى ُحبّلهل َذولي او ُق  ََبٰ َواو لَ َااَمٰى َواو َمَساكل َن َواع َ  اوس بلل ل َواوس ائل 

اوض   اءل او َبأ َساءل وَ  َواوص اعل لدَ  يفل  علَيه  لهل   إلَذا َعاَهُ وا او ّلقَابل َوأَقَاَم اوص َلَة َوآَلى اوز َكاَة َواو ُماُفانَ 
 .[177]البقرة: ﴾َوأُووَٰئلَك ُهُ  او ُما  ُقانَ  َوحل َن او َبأ سل أُووَٰئلَك او  لدَ  َصَ ُقاا

جُّ او بَ ل تل َم ل ﴿: لياىل ودل ف ض احلج يف قاوه - َاطَاَع إلوَل هل َسبللل   َوَّللل ل َعَلى اون اسل حل َوَم    اس 
  .1[97]آل عمران:﴾َغينلت َع ل او َياَومل نَ  َكَفَ  فَإلن  اَّلل َ 

 ﴾َواث َكُياا َمَع او  اكليل نَ ﴿ لياىل:وأشاث إىل مش وعلة إقام اوصلاات يف الجماعات قاوه  -
 ﴾َولَ َقلَُّبَك يفل اوس اجل لد َ  او  لي دَ  َاَك حل َن لَ ُقاُم ﴿: لياىل قاوهيف و  .[43]البقرة:

  .[219-218]الشعراء:
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َاطللُياَن ﴿: لياىل اوهقيف و  َعا َن إلىَل اوسُُّجادل َفَل َدس  َشُف َع  َساقر َودُ   َية   دَ ا َم دُك  َخاشل
َعا َن إلىَل اوسُُّجادل َوُه   َساولُمانَ  َصاثُُه   لَ   َهُقُه   ذلو ةٌ أَع    .[43-42]القلم: ﴾َوَق   َكانُاا دُ  

ومنه قاوه: "واو  ي  هللا علله وسل ، صلىوص ح عاجاب إقاماها عللها ح دث ثسال هللا 
ُت أن  آُمَ  حبطبر فُلحَطَب ث  آُمَ  ابوص لةل فلؤذ َن هلا ث  آُمَ  ثجل  فلؤم   نفس  عل له وق  مَهم 
  ُ اون اَس ث  ُأخاولَف إىل ثجالر فُأح ّلَق علله  علاهَت  واو  ي نفس  عل له وا ديَلُ  أحُ ه  أن ه جيل

ل وشهل  اويلشاَء "عظم ا مس  . 1لن ا أو مل  مال نل حَسنَا ن 

  .2وقاوه علله اوصلة واوسلم: "م  مسلَع اونّل اَء فل  أيلله فل صلَة وه إال م  ُع ثر" 

وََلناه ن  أقااٌم ع  َودعله  الجَماعاتل أو ولخامل   هللا على قلاهبل ، ث ولكانُ   م   وقاوه: "
 .3اوغافل َن "

َلاُم َكَما   على صام ثمضان يف ودل   - قال هللا لياىل: ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  ءاَمُناا  ُكالَب َعَلل ُكُ  اوصّل
  .[183 :بقرة]ال ُكالَب َعَلٰى او  لدَ  مل  قَ ب للُك   َوَيل ُك   لَ ا  ُقاَن﴾

م ا م ي ُ ودَ وقاوه لياىل:  مر ُأَخَ   تر َفَم  َكاَن ملنُك  م  لدض ا َأو  عَ ا﴿َأاي  ٌة مّل   َأاي  َلٰى َسَف ر َفيل  
دٌَة طََياُم ملس كل نر َفَم  َلَطا َع َخري  ا فَ ُهَا َخري ٌ و ُه َوَأن َلُصاُماا َخري ٌ  و ُك   َوَعَلى او  لدَ  دُطللُقانَُه فل  

 . [184: البقرة] إلن ُكنُا   لَ ي َلُماَن﴾

ُ  َثَمَضاَن او  ويف قاوه لياىل:  َُ ٰى ﴿َشه  َ  اهل   لي أُنزلَل فللهل او ُق  آُن ُه  ى ولّلن اسل َوعَلّلنَٰ تر مّل
مر أُ  ٌة مّل   َأاي  ُه َوَم  َكاَن َم لدض ا أَو  َعَلٰى َسَف ر َفيل   َ  فَ ل َلُصم  نُكُ  اوش ه  َخَ  َواو ُف  قَانل َفَم  َشهلَ  مل

َ  َواَل دُ لدُ   ُوا اَّلل َ َعَلٰى َما َه َ دُ لدُ  اَّلل ُ علُكُ  او ُلس  َة َوولُاَكربّل ملُلاا او يل   َ  َوولُاك  ُك   َوَوَيل ُك   ا علُكُ  او ُيس 
ُكُ وَن﴾  . [185: البقرة] َلش 
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إلقامة اوصلاات يف الجماعات واحملافظة على مجلع اويبادات م  أي    وال خيفى على ماأم  ما
 .1ه د أمنها ودزعج اساق اثهاللمة م  ك  ما دكبري يف إنشاء علئة صاحلة س
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 املرحة يف نفوس املسلمني: 

جاء اإلسلم عطاعع او محة واإلحسان يف ك  أم ، وعلى ك  حال، وحسب اإلنسان املسل  
أن د ك  اس  ثعه ماصاال  عاصف او محة ابسام اث، فها دقال يف مجلع أحااوه عس  هللا 

ُ  َّللل ل َثبّل او َياَومل َن احل َ ﴿ وغريهاودالا يف صلله  ،او مح  او حل  ل ل  م  َٰ ل او  حل  ﴾او  مح 
 .[3-2]الفاحتة:

ونف  اوش دك عنه عاصفه ابو محة يف قاوه  ،اقرتان لاحل  هللا لياىل اوك مي ودا ع  يف اوق آن
ُُك   إلوٌَٰه َواحل ٌ ﴿ لياىل: ل ُ ال  إلوََٰه إلال  ُهَا  َوإلهلَٰ َُٰ  او  حل ود ى كلف وصف  .[163ة:]البقر  ﴾او  مح 

 هللا املؤمن ن ابو أفة واو محة يف قالاو ي ها ق وة  -صلى هللا علله وسل  - ثسال اإلسلم
نل َن َثُءوٌف ﴿ لياىل: و ُمؤ مل ُك   َعزلدٌز َعَلل هل َما َعنلاُّ   َح لدٌص َعَلل ُك  ابل َوَق   َجاءَُك   َثُساٌل مّل   أَنُفسل
ل ٌ   .[128]التوبة: ﴾ث حل

 وسل  علله هللا صلىوصف املؤمن ن مجلي ا، أبهن  ثمحاء علنه ، وليزي ذوك مبا غ سه اونيب و 
يف اوناس م  م محة عيضه  اوبيض، وم محة ك  ما حيااج إىل او محة م  خملاقات هللا لياىل، 

 .1"م  ال د ح  ال د ح "فها يف ك  لاجلهاله ولياولمه حيث على او محة، كما يف قاوه: 

د محك  م  يف  ،اثمحاا أه  األثض ،او امحان د محه  او مح ": له اوصلة واوسلمعل وقاوه
 .2"اوسماء

إن هللا كاب اإلحسان على ك  ش ء، فإذا قا  أح ك  فللحس  اوقالة، وإذا "ويف قاوه: 
 .3"  شف له ووريح ذعلحاهذعح فللسح  او حبة، وولحّ  أح ك
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 العدالة: 

ابوي ل يف ك  ش ء وح ث م  احللف والجاث على  وسل  علله هللا صلىأم  هللا لياىل ثساوه 
َهٰى َع ل إلن  اَّلل َ ﴿ لياىل:أي أح  قال هللا  َسانل َوإلدَااءل ذلي او ُق  ََبٰ َودَ ن   لل َواإل لح  و َي   أَي ُمُ  ابل

 .[90]النحل: ﴾دَيلُظُك   َوَيل ُك   َل َك ُ ونَ  َشاءل َواو ُمنَك ل َواو بَ غ  ل او َفح  

لل ﴿ لياىل:ويف قاوه  و َي   َ اون اسل َأن حَت ُكُماا ابل ُا  َع ن   . [58]النساء: ﴾َوإلَذا َحَكم 

و قلس طل  اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ُكانُاا قَ ا امل نَ ﴿: لياىل وقاوه ا مر َواَل جَي  لَمن ُك   َشَنآُن ق َ  َّللل ل ُشَهَ اَء ابل
 .[8]املائدة: ﴾ُواا ُهَا أَق  َ ُب وللا  ق َاىٰ اع  ل  َعَلٰى َأال  لَ ي  لُواا

َ  اونّلَساءل مَ ﴿ لياىل: هوا وق ُا   َأال  لَ ي  لُواا  ث ىَنٰ َوُيَلَث َوُثاَبعَ فَانكلُحاا َما طَاَب َوُك  مّل ف  فَإلن  خل
َ ة  أَ  َانُُك   فَ َااحل ولَك أَد ىَنٰ َأال  لَ ُياُواا و  َما َمَلَكت  أرم   .[3]النساء: ﴾ذَٰ

 ،: "ما م  عب ر دسرتعلهل اَّلل ُ ثعل ة  م  املسلم نوسل  علله هللا صلىويف احل دث ع  اونيب 
ُ عللهل الجن َة " . وع  اونُّيمان ع  عشري ثض  هللا عنه أن 1فلماُت َوهَا غاشت و عل الهل إال  ح  َم اَّلل 

قال: َأُكّ  وو ك حنلت مث  ه ا؟ ف وسل  علله هللا صلىأابه حنله عب ا ، فجاء إىل ثسال هللا 
 . 2قال: ال قال: فأثدده

 الصدق واألمانة:  

 ،إن م  أع ي خصال اإلرمان أم  اإلسلم ابوص ق واألمانة، وح ث م  اوك ب واخللانة
وجاءت آايت اوق آن اوك مي للك اوصفات يف سلاق اوزج  وذك  صفات املنافق ن 

اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ال  ُقاا اَّلل َ وَُكانُاا َمَع ﴿ ىل:لياواملفس د  يف األثض، إذ وثد يف قاوه 
  .[119]التوبة: ﴾اوص ادلقل نَ 
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اَيتل ﴿ لياىل:وقال  ُناَن آبل رَتلي او َك لَب او  لدَ  اَل دُ ؤ مل َا دَ ف   ﴾َوأُووَٰئلَك ُهُ  او َكاذلعُانَ  اَّلل ل إلمن 
َا َكانُاا َدك  لعُانَ َوهلَُ ﴿ لياىل:. وك وك يف قاوه [105]النحل:   .[10]البقرة:﴾   َعَ اٌب أَوللٌ  مبل

َهُ  إلن  او ُمَنافلقل َن َوَكاذلعُانَ ﴿ لياىل:وقاوه  َ ﴿: لياىلوقال هللا  .[1]املنافقون: ﴾َواَّلل ُ َدش  إلن  اَّلل 
للَها ََمااَنتل إلىَلٰ أَه   أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا اَل خَتُانُاا اَّلل َ ايَ ﴿. وقال: [58]النساء: ﴾أَي ُم ُُك   َأن لُ َؤدُّوا األ 

 .[27]األنفال: ﴾َواو  ُساَل َوخَتُانُاا أََمااَنللُك   َوأَنُا   لَ ي َلُمانَ 

إايك   واوك َب؛ فإن  اوك َب ده ي إىل اوُفجاثل، "صلى هللا علله وسل : ثسال هللا وقال 
  ولك ُب وداح  ى اوك َب حىت ُدكاب عنَ  هللال  وإن  اوفجاَث ده ي إىل اوناثل، وإن  او ج َ 

، فإن  اوص َق ده ي إىل اوربّل، وإن  اورب  ده ي إىل الجنةل، وإن  او جَ  ك  ااب   ؛ وعللك   ابوص قل
 .1ولص ُق وداح  ى اوص َق حىت ُدكاب عنَ  هللال ص ّلدق ا

يف . وك وك 2لانة واوك بدطبع املؤم  على ك  خلة غري اخل": علله اوصلة واوسلم وقال
للر َم  ُك   فله كان منافق ا خاوص ا: َم  إذا ح  ث  ": وسل  علله هللا صلى هقاو أثعُع خل

كَ ب وإذا وَع  أخَلف وإذا عاَه  غَ ث وإذا خاَص  فَج  وَم  كانت فله َخصلٌة منه    
 .3كانت فله َخصلٌة مل  اونّلفاقل "

قال: " يلٌث َم  ُك   فله فها : وسل  علله هللا صلىهللا  ويف ثوادة ع  أيب ه د ة أن ثسال
ُمنافلٌق، وإن  صاَم وصل ى وَيَع  أن ه مؤملٌ : إذا َح  َث َكَ ب، وإذا َوَعَ  َأخَلَف، وإذا اؤ متُلَ  

  .5 : " أدّل األمانَة إىل َم ل ائامَنَك، وال خُت   َم  خاَنَك")ملسو هيلع هللا ىلص(. وقال ثسال هللا 4خاَن "

                                                           

 .5723ق  صحلح اوبخاثي، ث 1  
 . 22224مسن  أمح ، ثق  2  
 . 34صحلح اوبخاثي، ص 3  
 . 90صحلح مسل ، ثق  4  
 . 1092سس  اوبلهق ، ص  5 



 

555

 :العفاف 

َواَل ﴿ لياىل:وحي ث م  اوفجاث واالقرتاب منه، فف  قال هللا  ،أيم  اإلسلم احلنلف ابويفة
َ عُاا اوزّلانَ  َشة  َوَساَء َسبللل   لَ ق  ُعاَن َمَع ﴿ لياىل:. وقال [32]اإلسراء: ﴾إلن ُه َكاَن فَاحل َواو  لدَ  اَل َد  

اُ ُلاَن اون  ف   قّل َواَل دَ ز نُانَ َس او يتل َح  َم اَّلل ُ إلال  اَّلل ل إلهلَٰ ا آَخَ  َواَل دَ ق  حلَ  ولَك دَ ل َق َأاَثم ا   ابل َي   ذَٰ َوَم  دَ ف 
إلال  َم  اَتَب َوآَمَ  َوَعملَ  َعَمل   ُدَضاَعف  َوُه او َيَ اُب دَ ا َم او قلَلاَمةل َوخَي ُل   فللهل ُمَهاان   

لم ا َسلّلَئاهتلل   َحَسَناتر  َصاحلل ا َفُأووَٰئلَك دُ َب ّلُل اَّلل ُ  ُ َغُفاث ا ث حل  .[70-68]الفرقان: ﴾وََكاَن اَّلل 

نل َن دَ ُغضُّاا مل   أَع َصاثل ﴿ لياىل:وقال  ولَك أَي َكٰى هَلُ   ُق  وّلل ُمؤ مل إلن  اَّلل َ  هل   َوحَي َفظُاا فُ ُ وَجُه   ذَٰ
نَ ُياَن  َا َدص  َ  مل   أَع َصاثلهل   َوحَي َفظ َ  فُ ُ وَجُه   َواَل دُ ب  لدَ   َوُق  وّلل ُمؤ ملَناتل  َخبلرٌي مبل دَ غ ُضض 

َهايلدنَ اَ هُ  ن   َواَل دُ ب  لدَ  يلدنَ اَ ُه   إلال  ولبُ ُياوَالهل   أَو   ُم لهل   َعَلٰى ُجُلاهبلل   َوو َلض  لع َ  خبلُ     إلال  َما َظَهَ  مل
َااهنلل   َأو  َعينل  آاَبئلهل   أَو  آاَبءل عُ ُياوَالهل    َااهنلل   أَو  َعينل إلخ  أَو  أَع  َنائلهل   أَو  أَع  َناءل عُ ُياوَالهل   َأو  إلخ 

ث عَةل ملَ  او ّلَجالل  َاهُنُ   أَول اوا اعليل َن َغري ل أُويلل اإل ل  َأول اوطّلف  ل َأَخَااهتلل   أَو  نلَسائلهل   أَو  َما َمَلَكت  أرم 
َث ُجللهل   وللُ ي َلَ   وا َعَلٰى َعا ثَاتل اونّلَساءل  لدَ  ملَ  َدظ َه ُ او   َوُلاعُاا  َما خُي فل َن مل  يلدَنالهل   َواَل َدض  لع َ  أبل

للُحانَ  ُناَن َوَيل ُك   لُ ف  لي ا أَدَُّه او ُمؤ مل  . [31-30]النور: ﴾إلىَل اَّلل ل مجَل

 ،واول انل لزنلانل  ،واولّلساُن دزين ،اويلنانل لزنلانل " صلى هللا علله وسل :ثسال هللا وقال 
لنل لزنلانل   .1وحُيقّلُق ذوك اوَف  ُج أو ُدك ّلعُه ،واو ّلج 

 القصد واالعتدال: 

وها  ،جاء اإلسلم احلنلف مبنهج اوقص  واالعا ال يف االنافاع مب افق احللاة واواماع خبرياهتا
 أيم  ،اإلس اف واواب د ، فف  األك  واوش بوحي ث  ،د عا إىل االعا ال يف ك  ش ء

وكننا جن  مع  ،ابوقص  مع أنه م  امليلام أهنما قاام احللاة، إذ ال دساقل  أودها إال هبما
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اَي َعينل آَدَم ُخُ وا يلدنَ َاُك   ﴿ لياىل:، فق  قال ذوك أن هللا لياىل دنه  ع  جتاوي احل  فلهما
جل ر وَُكُلا   .1[31]األعراف: ﴾ُه اَل حيُلبُّ او ُمس  لفل نَ إلن   َ عُاا َواَل ُلس  لُفااا َواش  علنَ  ُك ّل َمس 

طاوب ابوقص  واوااسط ع ن ط يف اإلف اط واواف دط يف ك  اساهلكه ملطاوب إن اإلنسان مُ 
 لياىل:وو وك أم  ابوقص  يف اونفقات حىت ما كان منها م  ق ابت، كما يف قاوه  ،احللاة

كل َن َواع َ  اوس بلل ل َواَل لُ َب ّلث  لَ ب  لد  ا َوآتل َذا او ُق   ﴿ َااَن إلن  او ُمَب ّلثلدَ  َكانُ  ََبٰ َحق ُه َواو ملس  اا إلخ 
 .[27-26]اإلسراء: ﴾َكاَن اوش ل طَاُن ول َعّلهل َكُفاث ااوش َلاطل نل و 

ُيَ  َمُلام ا حم  ُساث الَ ب ُسط َها ُك   او َبس طل ﴿َواَل جَت َي   َدَ َك َمغ ُلاَوة  إلىَلٰ ُعُنقلَك َواَل  لياىل:وقال   فَ اَ ق 
ري ا ي َق ولَم  َدَشاُء َودَ ق  لثُ إلن  َثع َك دَ ب ُسُط او ّل    .[30-29]اإلسراء:﴾إلن ُه َكاَن عليلَبادلهل َخبلري ا َعصل

  عم   دث اعحهلك املاء يف اواضاء، كما يف وق  جاء احل دث حم ث ا م  اإلس اف يف اسا
 .2 "ال ُلس لف  ، ال ُلس لف  "فقال: ، م  ع ج  دااض أُ  )ملسو هيلع هللا ىلص(عن  اع  ماجه أن اونيب 

وال ثدب أن احملافظة على ذوك، لق  اوبلئة كثري ا م  املضاث اويت لرتلب على ع م املباالة يف 
اساهلك منافع احللاة، فإن إع اد األطيمة إع اد ا ال دقف عن  ح ود االعا ال، حبلث 

ابوبلئة م  حلث االساهلك ملنافيها فاق ما  مض ت   م  هبا يف املزاع  أم ٌ منا أكاام دُ لفض  
لقاضله احلاجة، وجبانب ذوك فإن للك اوفضلت عي  ليفنها لؤي  على اوبلئة أتيري ا سلبلا ، 

فإن املاء أه  املااد اوض وثدة ولحلاة، وال دساطلع  ،وك وك إللف امللاه يف غري ما منفية
، إذ دؤوف نسان أن ديلش ع ونه أكث  م  أايم قلللة، فق  جي  هللا منه ك  ش ء ح ّ اإل

م  ساائله: او م واولمف، واوسائ  اونخاع  وفله جت ي مجلع  % 90يلث  خلاي اوب ن و
 ووه دوث فيال يف لنظل  ح اثة الجس  ابواي ق. ،اوافاعلت احللادة يف  اوب ن
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م(، والجل  1400  ويلية ورتات م  املاء يف اوكللا ن )والجس  دط ح ك  دام ما ع ن ورتد
غ( واألمياء )عضية غ امات( ودياضها املاء او ي يف طيام 800م(، واو ئا ن)850)

فاحملافظة على املاء ه  حمافظة على أه  عنص  رم  احللاة مبا  و وك .1اإلنسان وش اعه
ها ح ام ألنه ع وان  ،عا الدسا رمها ودصلحها، وك  اساهلك ولماء خاثج ع  ح ود اال

 على اإلنسان واوبلئة.

فلح م اوصل   ،إن جاوي إىل ح ود اإلف اط وك وك ك  اساهلك ملنافع اوبح  أو اوربّل 
فاؤخ  اوكباث ول م  اوصغاث، فإن يف  ،ابلج افات م  اوبحاث اويت أتيت على األمساك وكباثها

 ،ح اقهاإعلى اوغاابت عقطع أشجاثها أو دة الجنا ذوك لي اي  على اوث وة اوسمكلة، وك وك
 .2واإلسلم رمنع ذوك كله

 عروف والنهي عن املنكر:األمر ابمل 

وذوك ع عاله إىل ع ل  ،اإلسلم احلنلف ألباعه على اوينادة ابإلصلح االجاماع  حض  
الجه  يف األم  ابملي وف واونه  ع  املنك  واواياون عللهما م  مجلع أف اد األمة خااص 

 مة، وش فا  هلا ع ن مجلع األم :عاام، فق  جيلهما ملزة وألو 

َها َن َع ل او ُمنَك ل ﴿ لياىل:هللا قال  و َمي ُ وفل َولَ ن    ﴾ُكنُا   َخري َ أُم ةر ُأخ  لَجت  وللن اسل أَت ُمُ وَن ابل
 مع إقام اوصلة وإدااء اوزكاة وطاعة هللا وثساوه ميق  اثلباط . وجيلهما[110عمران: ]آل

ُناَن َواو ُمؤ ملَناتُ ﴿ لياىل:املؤمن ن واملؤمنات عيضه  عبيض، كما قال  ولَلاُء  َواو ُمؤ مل عَ ي ُضُه   َأو 
َها َن َع ل او ُمنَك ل َودُقللُماَن اوص َلَة َودُ ؤ ُلاَن اوز َكاَة َودُطللُياَن اَّلل َ  عَ ي ضر  و َمي ُ وفل َودَ ن   أَي ُمُ وَن ابل

 .[71:]التوبة ﴾َوَثُساَوهُ 
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ألهنما مجلي ا مناط اواالدة اويت ه  احلب يف هللا لياىل، او ي دسما أبثواح املؤمن ن وأفئ هت  
حىت لغ و مشاع ه  اويت لفلض هبا قلاهب  كأهنا لفلض م  قلب واح ، كما جس  ذوك 

يف قاوه: ل ى املؤمن ن يف لااده  ول امحه  ولياطفه  كمث  الجس  إذا اشاكى  )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب 
  .1ضا ل اعى وه سائ  الجس  ابحلمى واوسه منه ع

ألم  ابملي وف واونه  ع  وم  هنا ف ض هللا لياىل على األمة أن لكان مجلي ا مينلة اب
َها َن َع ل او ُمنَك ل  ُكنُا   ﴿ :قال لياىل املنك : و َمي ُ وفل َولَ ن   َخري َ أُم ةر ُأخ  لَجت  وللن اسل أَت ُمُ وَن ابل

ُناَن   .[110]آل عمران: ﴾َّلل ل ابل َولُ ؤ مل

وق  جاء ه ا يف سلاق أم  األمة ابالحتاد وحت د ها م  االفرتاق، وها مؤش  قاي إىل أن 
ع  املنك ، وأك   األمة ال لقام هلا وح ة وال دناظ  هلا وفاق إال ابألم  ابملي وف واونه 

فإن  مل  ،ا فلُلغريّل ه عل لهَم  ثأى منك  منَك   ": وسل  علله هللا صلى ثسال هللا  ه ا امليىن قال
َه عل له فبلسانله  .2 "وذوك أضيُف اإلرمانل  ،فإن  مل دساطلع  فبقلبله ،دساطلع  أن  دُغريّل

َهُان  ع  املنك ل "وقاوه صلى هللا علله وسل :   ،واو ي نف سل  عل لهل وََاأ ُمُ ن  ابملي وفل ووَاَ ن  
أو وََلض  لَع   هللاُ  ، ُن ُه على احلقّل َأط   ا ووَاَ ق ُص ُن ُه على احلقّل َقص   اووََاأ طُ  ،ووََاأ ُخُ ن  على َد ل اوظاملل 

ك  على عيضر ث وَلَ ل َيَنُك  كما وينه    عين إس ائل .  . أيّ 3عقلابل عيضل

اُووَد دَ  وُيلَ  او  لدَ  َكَفُ وا مل  َعينل إلس  َائللَ  َعَلٰى ولَسانل ﴿ لياىل:وشاه  ذوك يف اوق آن، قاوه 
َا َعَصاا و َكانُاا دَ ي َاُ وَن  َوعللَسى اع  ل َم  ميََ  ولَك مبل وَبلئ َس  اَها َن َع  مُّنَك ر فَ َيُلاهُ َكانُاا اَل دَ اَ نَ   ذَٰ
َيُلانَ   .[79-78 ]املائدة: ﴾َما َكانُاا دَ ف 
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اويبادات  على قل  اإلسلم خاوصة نظلفة، ولؤدي  ابملي وف واونه  ع  املنك  ألم حُيافظ اب
وعن ما لكان  ول سخ أثكانه، ودشاد عنلانه. ،ّ عت، وحتفظ ش ائع او د  ودقام نظامهكما شُ 

األمة على قلب ثج  واح  جيمع شااهتا اإلرمان ابهلل واولام اآلخ  واواناصح يف ذات هللا 
ده  ه ك  أح  ونفسه، واوقبض على أد ي أه  اوفساد وث ولغري يف اخلري ما حيبّ  لياىل، واحلبّ 

طاع ا أو ك ه ا إىل اوفط ة اوسادة اويت فط  هللا اوناس عللها، فبه ا دساقل  األود، ودي  
ودزهق اوباط ، فل دياد ولبغ   ،ولطاي صفحة اوفساد، وحيق احلق ،اوي ل، ودنش  اخلري

وصف هللا لياىل  وال ولفحشاء ظهاث، وإمنا دص ق على اوك  ،سلطان، وال ولظل  أتيري
َاةٌ ﴿ اوه:ولمؤمن ن عق ُناَن إلخ  َا او ُمؤ مل   .1[10]احلجرات: ﴾إلمن 

ثُ  املؤمن َن يف مَ "مبا أثش  إوله او سال علله اوصلة واوسلم حلث قال:  ةوجتسل  ه ه األخا 
إذا اشَاَكى منُه عضٌا ل اَعى وَُه سائُ  ، وَل امحلهل  وَلااصللهل  مبنزوةل الجس ل اوااح ل ، َلاادّلهل 

 .2 "ى واوس ه ل الجس ل ابحلم  

 الغرس والزرع: 

اإلسلم احلنلف على جتمل  اوبلئة ولزدلنها عنبات األثض، وإاتحة اونفع وك  ما د ب  حض  
أو دطري يف اوفضاء م  أنااع اوطري، فق  دعا إىل أحلاء  ،على األثض م  إنسان أو هبلمة

: صلى هللا علله وسل  فق  قال اونيب ،املاات ابوزثع واوغ س، ووع  على ذوك مثاعة عظلمة
ما م  مسل  دغ س غ س ا أو دزثع يثع ا، فلأك  منه طري أو إنسان أو هبلمة إال كان وه عه "

 .3"ص قة

                                                           

 .177ص أمح  ع  مح  اخلللل ، اوقل  اإلسلملة،1  
 . 5665اوبخاثي، ثق  صحلح 2  
 .42ص أمح  ع  مح  اخلللل ، اوقل  اإلسلملة،3  



 

560

على غ س األثض يف أح ج األوقات عن ما لطاى ه ه  وسل  علله هللا صلىاونيب  وحض  
ويف  ،ن قامت اوساعةإ"احللاة وأتيت ساعة هنادة اواجاد، فق  قال صلاات هللا وسلمة علله: 

 .1"فإن اساطاع أال لقام حىت دغ سها فللغ سها ،د  أح ك  فسللة

إن اإلسلم حيض اإلنسان على أن جيي  م  األثض مل اان  واسي ا حل كاه ابوض ب يف أحنائها 
دني  عه اإلنسان  ،واملش  يف مناكبها، الساخ اج ما أودع هللا لياىل يف خزائنها م  خري وفري

يها وه، كما دني  هبا ك  كائ  فه هللا لياىل ابالساخلف فلها، ولسخري مجلع منافاو ي ش  
وال خيفى ما يف ه ا م  حمافظة على وق ة اخلري يف  ،عللها أو دطري يف فضائها د بُّ   ّر ح

اوبلئة اوبش دة واحللاانلة واونباللة، عن ما ديين اإلنسان عاجمل  األثض ابوغ س واوزثع، حىت 
فلكشف اواجاد اإلنساين  ؛مثاثها وهتب خرياهتا وك  ما فلها ذات هبجة ليطى لياد جناان  

  .2فلها ولانامى اوث وة احللاانلة، وداب د خط  اجملاعات واوفق  ولااف  اوصحة إبذن هللا لياىل

 اتقاء اخلبائث واملضار: 

 اوااثاة فق  وصفه هللا يف ،والقاء املضاث اإلسلم اجاناب اخلبائثعه  م  أه  ما ديىن
ََبائلثَ ﴿واالجنل  أنه   .[157]األعرف: ﴾حيُل ُّ هَلُُ  اوط لّلَباتل َوحُيَ ّلُم َعَلل هلُ  اخل 

فإن ك   ،و وك ش د اإلسلم يف ك  ما دض  ابويق  أو الجس  أو اوي ض أو او د  أو املال
ُ  َواو  ﴿ وم  ذوك حت رمه املسك ات، كما قال هللا لياىل: ،ذوك خبلث َم  َن َصاُب اخل  ُ  َواأل  َمل سل

َانلُباُه َوَيل ُك   لُ ف للُحانَ  ٌس مل   َعَم ل اوش ل طَانل فَاج  َي اَلُم ثلج  َا دُ لدُ  اوش ل طَاُن َأن  دُاقلَع   َواأل  إلمن 
َم  ل َواو َمل سل ل َوَدُص  ُك   َع   ذل  َنُكُ  او َيَ اَوَة َواو بَ غ َضاَء يفل اخل  فَ َه   أَن  ُا    َوَع ل اوص َلةل ك  ل اَّلل ل عَ ل  

اَ ُهانَ   . [91-90]املائدة: ﴾ُمن  
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  .1"وك  مخ  ح ام ،ك  مسك  مخ "وجاء يف احل دث ع  اونيب صلى هللا علله وسل : 

 . 2ما أسَكَ  كثريُُه، فقللُلُه ح اٌم""ويف ح دث نباي آخ : 

 وق  قاَل يلل جربدُ  اي حممُ  إن َأشهُ  ابهلل وَأشهُ  هللل ": وسل  علله هللا صلىثسال هللا وقال 
 .3 "م ملَ  اخلم ل كياع ل وي ر 

ا مل  دش ب اخلم  أن دسقله م  طلنة اخلبال، وسل  علله هللا صلىوقال  : "أن على هللا عه  
 . 4"قاواا: اي ثسال هللا وما طلنة اخلبال؟ قال: ع ق أه  اوناث أو عصاثة أه  اونهاث

م  دش ب اخلم  يف او نلا مل دش هبا يف اآلخ ة إال أن " : وجاء عنه صلى هللا علله وسل
ه م  دخال الجنة، ود خ  يف اخلبائث ك  ما دض  ابونفس نوها كنادة ع  ح ما .5"دااب

لياط  اوابغ أبي  ، فلح م عناء على ذوك اوا خ ن و كان ض ث ا ماداي  أو مينااي  أو ابوغري سااء  
 .6كلفلة

سااء أكانت مضاثه ظاه ة أم ابطنة، وسااء كانت  ما دض ّ  وابلجملة، فإن اإلسلم ح م ك 
مض له ابونفس أو عغريها، فلح م ما أض  ابونفس أو او د  أو اوي ض أو اويق  أو املال، 

خبائث وإن  -ال ثدب  - ول خ  يف ذوك مجلع أصناف احمل مات يف اإلسلم، وه 
 .7اساطاعاها أنفس الحن افها طبيها وفساد فط هتا
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ل  ع  اخلم  وض ثها ابوناس، صعاف "اوقل  اإلسلملة"اويلمة اخلللل  يف كااعه  وحتّ ثّ 
ت او ثاسات اويت واو ثاسات اويلملة اويت أيبت خطاثهتا على حلاة اوبش ، فها قال: "ودو  

واسبلب دهنلة  غ ام ا م  اوكحال كافر  180 أج دت على طلب كللة اوطب أن لناول
لف اوكب  اوسبب اوثاوث ولافاة و ى اوباوغ ن او كاث يف اواالايت اوكب  ولللفها، وديارب لل

، كما دناج ع  مياق ة اخلم  اواهاب اوف  واوبليام وامل يء 1املاح ة واو اعع و ى اإلانث
واواهاب املي ة اوضماثي، وق حة املي ة وااليين عش ، وس طان املي ة، واواهاب األمياء، 

 .2هنلة اوكب  ولللفها وس طاهنا"دواواهاب اوكب  و  ،واواهاب اوبنك ايس احلاد املزم 

وك وك، فإن ولخم  آاثث خطرية على او م، منها نقص جهاي املناعة، ونقص اخللاي 
اولمفاودة املناعلة، وع م حت ك خلاي او م اوبلض ملااجهة امللك وابت وقلة املقاومة وألم اض، 

م، أمهها ما دكان عسبب حامض اوفاولك مع نقص ش د  يف اوفلااملنات وأنااع م  فق  او 
وك وك الجهاي اوانفس  ، 3واحنلل خلاي او م احلم  ويايدة نشاط اوطحال ولك ث اونزف

االواهاابت املاك ثة اخلطرية واالواهاب او ئاي وخ اج او ئة  :فإن ولخم  أساأ اآلاثث علله منها
 . 4واو عللة واوس  او ئاي ويايدة يف س طان احلنج ة

وك ولخم  آاثث ا خطرية على الجهاي اوبايل، فإهنا لؤدي إىل ما دسمى لنك ي، أو مااد وك 
وم  آاثثه احاقان  ،املزم  ىوها م ض خطري دؤدي إىل فش  اوكل حللمات اوكللة،

 .5مهااوربوسااات واملياانة اوش د ة ول د  ديانان لضخُّ 
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 ،م  لبيث أوال  على اهللاج الجنس ومل لسل  اوغ د الجنسلة يف آاثث اخلم  اوسلئة، فإن ولخ
وثمبا كان ذوك حىت يف ذوات  ،حىت دفق  شاثهبا ك  انضباط فانج  عنها ج ائ  االغاصاب

ه اوطاقة مبا دكان هلا م  ووك  ال للبث أن لنقلب إىل نالجة عكسلة، فاضيف ه  ،احملاثم
املناط عه االناصاب، كما على اوغ ة اواناسللة وعلى الجهاي اويصيب غري اإلثادي   مسُّ أتيري 

أن اوكب  امل دضة عسبب لياط  اخلم  لفق  ق ثهتا على إياوة ه مان األناية او ي دق ثه 
 .1ة ولضخ  األي اءاوغ ة اوكظ دة، ولكان نالجاها اإلصاعة ابوينّ 

وآاثثها سلئة لنيكس على األف اد واجملاميات  ،فإن اخلماث كلها ض ث ددين ودنلاي ،ملةوابلج
وميق  ش ف اإلنسان وملك حس  لص فه وسلمة  ابويق ، او ي ها مناط اواكللف ولض ُّ 

 نةابلجس  او ي ها مئ علقاله مع عين جنسه، ومع ك  جنس دايام  ميه، كما أهنا لض ُّ 
فانهب منها قاام احللاة حىت لغ و هام ة،  ،ه  أي ها فاأيت على ك  حجرية فلهاحللاة ومظ

 ،ال دبقى ميها ال دبقى م  وثائه نفع و ات اوشخص وال وغريهوليط  مجلع اوطاقات حىت 
حل  اوقاثئ وألج  اوااسع يف االطلع على ما دونه األطباء وكشفاه م  مضاث اخلم  أُ 

 األسال ة:اوك مي إىل ما ح ثه املفك ون و 

 اإلعجاي اويلم  يف أحاددث ع  "ة نى اوباي يف دثاساه اوقلمة املينا او كااث حمم  عل
 اوَقل  "اخلم  ع ن اوطب واوفقه".وي ابخلم ". وكااعه اوا ا

 ء اوغ ب حي ثون م  ش ب اخلماث". او كااث حّسان مشس  ابشا عكااعه: "أطبا
 ة:علؤسسات اوبحثلة اوغ  املمقال وه ع  يف  وهناك عيض ما نقله او كااث

لا  اوقال  ارب اخلم  حاو": ديم1991لقال دائ ة مياثف جامية كاولفاثنلا ولصحة "طبية  -
فش ب املسك ات يف أم دكا دسبب مات  ،يف اواالايت املاح ة - عي  اوا خ ن -اوثاين 
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واخلم  وح ه مسؤول ع  أكث  م  نصف اوافلات  ،شخص سنااي  هناكمئة أوف  أكث  م 
.مخسان أوف  دكا واوباوغة اونامجة ع  حاادث اوط ق يف أم   شخص سنااي 

ول ع  إصاعة أكث  م  نصف مللان شخص حباادث ولس ه ا فحسب، ع  إن اخلم  مسؤ 
اوسلاثات يف أم دكا يف اويام اوااح  وأما يف اوبلت، فاملسك ات مسؤووة ع  كثري م  ح ائق 

 .1اوبلات وسقاط شاثيب اخلم  على األثض أو غ قه  أيناء اوسباحة

أو  ،اوبلت سك ات ال لسبب املشاك  يفولااعع دائ ة مياثف جامية كاولفاثنلا اوقال: وامل
على اوط قات فحسب، ع  إن خسائ  أمريكا م  نقص اإلنااج وفق ان اويم  نالجة ش ب 

لق ث عثم  م  مشاك  ال انهلك ع  اخلسائ  اويت ، عللان دوالث سنااي   71لزد  على  اخلم 
  .2نفسلة وعائللة واجاماعلة

ااي  أوف شخص رمالان سنوقال أدض ا: لقال جملة النسلت اوربدطانلة اوشهرية: "إن مائيت  -
وذك ت اجمللة اوربدطانلة وإلدمان أن اخلسائ  اونامجة ع   يف ع دطانلا عسبب املسك ات.

مللان جنله اسرتولين يف اويام اوااح . وإن اخلساثة  640مشاك  اوكحال اوطبلة علغت 
جنله اسرتولين يف اويام  مللان 2000 اإلمجاولة اونامجة ع  ش ب املسك ات لق ث ب

م  امل ضى او د  د خلان املساشفلات يف  %12وذك ت ه ه اجمللة أدضا  ع  أن  اوااح .
  .3ع دطانلا، د خلان عسبب مشاك  انمجة ع  املسك ات

وقال أدض ا: ودق ث اخلرباء أن ثعع احلاالت اويت ل خ  املساشفلات األم دكلة سببها أم اض 
 .4انمجة ع  ش ب املسك ات
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 او ي ال دنطق ع  اهلاى كان أول صلحة إن اث حت ث م  أخطاث كلم اوصادق األم ن  إنّ 
دب د ما علق أبوهام  ام - صلى هللا علله وسل  -فك  ل دد على وسانه  ،اخلم  اوصحلة

وق  س ى ه ا  ،اوناس م  أن اخلم  ذات منافع ع نلة، منها أهنا صحة اوب ن وقاة الجس 
، وها ما شاع ع ن أطباء لةيف دواود  اوي ب اوطباواه  إىل األطباء ق رم ا، فسجلاه أبقلمه  

اولاانن وس ى إىل أطباء اوي ب وساث على هنجه  األطباء اإلسلملان ق رم ا، واعاز هب  
 املفس ون فأيبااه يف لفاسريه . 

وح ه دص ع عكلمة احلق ودنادي ابس  اواح  ولق  احلقلقة ودب د  ظ    )ملسو هيلع هللا ىلص(ووك  اونيب 
اولفظ  -ا حمم  ع  املثىن وحمم  ع  عشاثه: ح ينمسل  ما نص   اواه  فق  جاء يف صحلح

ح ينا ع  شيبه ع  مساك ع  ح ب ع  علقمة  ،ح ينا حمم  ع  جيف  :قاال -الع  املثىن
ع  اخلم   )ملسو هيلع هللا ىلص(ن طاثق ع  ساد  الجيف  سأل اونيبأ ،ع  وائ  ع  أعله وائ  احلض م 

 .1"ووكنه داء ،إنه ولس ع واء"، فقال: فنهاه أو ك ه أن دضيها، فقال: إمنا أضيها ول واء

ثوى أمح  يف مسن ه ع  طاثق ع  ساد  احلض م  قال: قلت اي ثسال هللا إن أبثضنا وق  
فقال: ال، قلت: إان  ،فقال: ال، ث ثاجياه ،ف اجياه ،أعنااب  نيص ها أفنش ب منها؟ قال: ال

 .2"ووكنه داء ،ولس عشفاء"قال:  ،نساشف  هبا ولم دض

قال: قاوت أم سلمة:  ،: ع  حسان ع  خماثقىلح اع  حبان ومسن  ع  أيب ديلصح يفو 
وها دغل  فقلت: ما ه ا؟ فقلت: أن  )ملسو هيلع هللا ىلص(اشاكت اعنة يل فنب ت هلا يف كاي ف خ  اونيب 

 .3"إن هللا عز وج  مل جيي  شفاك  يف ح ام"اعنيت اشاكت فنب ان هلا فقال: 
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اويت د لق  هبا  ،اوباوغ يف عقله او ي ها مزداه ابإلنسان ه ا اوض ث وإذا كانت اخلم  لض ُّ 
ع  ها ملك حلاله كلها  ،وها مص ث لص فاله اوسللمة وإنااجه يف احللاة ،إىل أوج امليايل

وعصريله اويت داجنب هبا املياطب واملهاوك وجبسمه او ي ها مص ث طاقاله وأداءه أعماوه 
أسباب دماث اوبلئة وخ اهبا، إذ اوبلئة إمنا  وح كاله ول م  حلاله كلها فإهنا وال ثدب م  أكرب

لكان اوبلئة إذا ليط  اإلنسان  وفساد ا وحفظ ا وللف ا، وماذا م اثها على اإلنسان صلح ا
ع  اوقلام ابملصاحل واو ق  ابحللاة واونهاض ابجملامع وانقلب إىل أداة خ اب ول مري ع ال  م  

نيكس ما ها علله م  اوفساد على علئاه، فإنه عل ثدب د ،أن دكان وسللة عناء وليمري
صانة حىت ل وي لضاثهبا فلس ي فلها كما دس ي او اء اويضال يف الجس  اوفاق  ولح

وه ا ما جيب أن د ثكه علماء  ري ا.ضق  ا عبااب  عي  أن كانت ثوض ا نها، ودياد فلنودنضب مي
 .1واعل  واآلفة املهلكةاوبلئة واألمناء عللها فلك ساا جهاده  يف جتنلبها ه ا اخلط  ا

 التدخني وضرره ابإلنسان والبيئة: 

ذك  اويلّمة اخلللل  ما قاوه األطباء يف ض ث اوا خ ن ونق  طائفة م  اواقاثد  اوطبلة حال 
وأي  لصنلع اوابغ على  ،أض اثه، وأي  او خان على اوبلئة ودوث يثاعة اوابغ يف للادث اوبلئة

 اوشلخ وع ن   ،خ عة مت مت د ها على امل خن ن ولبقاا م خن ن وأن اوقط ان واونلكال ن ،اوبلئة
 وذك  أدوة اوكااب اويزدز: ،اويلمة احلك  اوش ع  ولا خ ن

و َباطل ل إلال  َأن  َلُكاَن جتلَاَثة  َع    لياىل:قال  َنُك   ابل َااَوُك   عَ ل   ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا اَل أَت ُكُلاا أَم 
ن   لم ا لَ  َاضر مل اُ ُلاا أَن  ُفَسُك    إلن  اَّلل َ َكاَن علُك   َثحل َواان   ُك    َواَل لَ ق  َي   َذولَك ُع   َوَم   دَ ف 

ري ا لللهل اَنث ا  وََكاَن َذولَك َعَلى اَّلل ل َدسل ا َفَسا َف ُنص  يف ح مة  فإنه نصت  ،[30-29]النساء:  ﴾َوظُل م 
ود خ   -  على ذوك ابوناث واويلاذ ابهلل واواعل ،أك  املال ابوباط  وقا  اإلنسان نفسه

سااء أكان فاك ا ابوسلح كي ي نص  يف الجس  أو إطلق  - ذوك ك  قا  كلف ما كان
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قال  سااء أكان  م  شاهق أو عاناول س ّر  ابالثمتاء يف انث أو حب  أم عرتدّر اوناث علله، أم كان 
ح مة أك  اوط ن، ألنه دؤدي إىل املات وإن  وم  هنا أمجع اويلماء على  س دي ا أو عطلئ ا.

: "ك  ما أض  أكله كاوزجاج واحلج  ثض  هللا عنه . وق  قال اإلمام اوناوي1كان عطلئا  
 .2واوس  حي م أكله"

وثمبا جادل عيضه  يف دالوة اآلدة على ذوك، م  حلث إن مجهاث املفس د  محلاها على 
طاب د ل على قا  اوناس نفسه، وذوك ألج  قا  اوناس عيضه  عيض ا، وإن كان ظاه ا  اخل

 ملا دش ه م  اويلقات االجاماعلة واو واعط األس دة -ت اناباه اوناس أن الجنس اوبش ي وف
مه  مجلي ا يف سلك اواح ة اده أن حيساا مبشاع  ل جمه  ولنظكان واجب ا على أف    -

فااأي  ولاضيضع  ،دنلة أو دنلادةأواص  د علنها سلما األم  واجملاميات اويت ل عطال ،اوشياثدة
 مبا دصلب أي ف د م  أف ادها.

غري أن ه ه اجملادوة م فاعة م  حلث إن احملافظة على اونفس مق مة على احملافظة على 
حق ملا ولنفس اإلنسانلة م  الجنس، فإذا ح م على اإلنسان أن دالف حلاة غريه عغري 

فل خ  يف دالوة اآلدة اوك رمة حت مي قا   ،فإنه أوىل أن حي م علله إللف حلاله ؛ح مات
 اإلنسان نفسه دخاال  أوول ا.

ودؤك  ذوك اسا الل عم و ع  اوياص هبا عن ما امانع ع  االغاسال م  الجناعة، واكافى 
على صنليه واسا الوه، فف   )ملسو هيلع هللا ىلص(ابوالم  خشلة أتيري اوربد علله، وصلى ابوناس وأق ه اونيب 

أعا عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  عباس قال: خ ج عم و ع  ه: "مسن  او علع"، ما نصّ 
اوياص إىل غزوة ذات اوسلس  وها أمري على الجلش، فأجنب فخاف م  ش ة ع د املاء 
فالم  فلما ق م على ثسال هللا صلى هللا علله وسل  أخربه أصحاعه مبا في  عم و فقال 
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؟ فقال: اي ثسال هللا " علمتاي عم و مل فيلت ما فيلت وم  أد  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 
اُ ُلاا أَن  ُفَسُك   ﴿وج ت هللا دقال:  لم ا َواَل لَ ق  فضحك  .[29]النساء:  ﴾إلن  اَّلل َ َكاَن علُك   َثحل

 .1ومل د د علله شلئ ا )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب 

على أن امل خ  ال داسبب يف قا  نفسه فحسب، ع  داسبب يف إهلك ما ال حيص  م  
مة اخلللل  ما دالف م  األنفس ابو خان وذك  اويّل  ،ائحة دخانهاوناس او د  دسانشقان ث 

اوقس ي وما أحصى و وك م  ضحااي، على أن ذوك اإلحصاء إمنا ها قب  حنا يلي ن 
عام ا م  وقانا ه ا، ووع ه  ال دزال دنما ابط اد وم  شأن امل خ  أن ال دبايل عنفث 

ا على أك  أو ش ب أو غريمها، فإنه دايع او خان أمام اوناس على أي حال كاناا سااء كانا 
مسامه ع ن جلسائه فل دبايل أن خينق أنفاسه  ع خانه، وه ا مما دض  هب  ض ثا  ابوغا ، وق  

 دؤدي إىل ماهت  ووا عي  ح ن.

وق  أيبات اوفحاص اوطبلة خط  اوا خ ن على جلساء امل خ  وخلطائه، فق  أفادت 
أن عش د  شخص ا م  غري  ،ه  ون ن ولطب اونفس وح ة األحباث وإلدمان اوااعية ملي

امل خن ن جلساا مع جمماعة م  امل خن ن مل ة ساعة يف غ فة ال هتادة فلها، وما كان إال أن 
أصلب أووئك اويش ون مجلي ا عفحص دمه  لب ن أن أول أكسل  اوك عان ق  اثلفع يف جم ى 

 .2هناكأمنا ك  واح  منه  دخ  سلجاثة واسانشق دخا  ،دمائه 

ودااجهان ق ث ا أكرب م   ،كما أن اوا خ ن دؤي  على املااول  او د  لل ه  أمهات م خنات
وأن آاثث اوا خ ن  ،وه  أكث  ع ضة ولافاة إذا ما قاثناا عغريه  ،اإلصاعة ابألم اض اونفسلة

ي  وابسام اثه  ميه  عازاد  أ ،أتيت على خلطاء امل خن ن يف علاهت  ومكالبه  ووسائ  اونق 
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اوا خ ن علله  حىت دناه  هب  إىل اإلصاعة ابألم اض اوقاللة، أو األع اض املزمنة املسايصلة 
 .1على اويلج

وإذا علمت دخال امل خن ن يف وعل  اآلدة اوك رمة ملا دنشأ ع  اوا خ ن م  األم اض اوقاللة 
دة اوك رمة لُللَ  أدثكت أن اوا خ ن ها م  كبائ  اإلث، ألن اونه  يف اآل ،ولم خ  أو غريه

لللهل  َوَم   ﴿ :لياىلابواعل  اوش د  يف قاوه  َواان  َوظُل م ا َفَسا َف ُنص  َي   َذولَك ُع    اَنث ا وََكانَ دَ ف 
ري اَذولَك َعَلى اَّلل ل   . 2وال دكان اواعل  إال على اوكبرية ،[30]النساء:  ﴾َدسل

َد  لدُك   إلىَل ﴿ لياىل:وقاوه  ُلَكةل َواَل لُ ل ُقاا أبل فإن امل اد عه املنع م  أن  .[195]البقرة:  ﴾اوا  ه 
داسبب اإلنسان إلهلك نفسه ومبا يبت م  مضاث اوا خ ن على امل خ  وعلى م  حاوه 

واآلدة شاملة وك  لسبب يف  ،مل دبق شك أن امل خ  ثمى عنفسه إىل اواهلكة ؛وما حاوه
 . 3اص اوسبب مع عمام اولفظوإن نزوت وسبب خاص فإنه ال عربة خبص ،إهلك اونفس

. [211]البقرة:  ﴾َم   دُ َب ّلل  نلي َمَة اَّلل ل مل   عَ ي  ل َما َجاَءل ُه فَإلن  اَّلل َ َش لدُ  او يلَقابل ﴿ لياىل:وقاوه 
فإنه وعل  على ك  لب د  ونيمة هللا لياىل، وك  دالف امل خ  عا خلنه م  اوني ، فإن صحة 

ما أني  هللا عه م  ني ، وك  دي ض امل خ  جس ه وألم اض  جسمه وسلمة عقله م  أعظ 
اوقاللة واآلفات امل ددة فضل  ع  األض اث عيقله، وال ثدب أن اوبلئة اوسللمة ه  م  أعظ  
ني  هللا لياىل، فإذا لسبب اإلنسان يف لسملمها، وللادثها كان مب ال ونيمة هللا علله، ومال 

فإذا أللفه فلما مل أيذن هللا لياىل إبنفاق املال فله كان مب ال   اإلنسان مما أني  هللا عه علله،
ونيمة هللا لياىل، وإذا كان إنفاق املال فاق حاجة اونفس س ف ا ولب د  ا حياسب علله اويب  
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وجيايي عه، فكلف ابشرتاء األم اض واألسقام عه وإنفاقه يف لسمل  اوبلئة واوي وان على 
 ؟1اوطبلية

كل َن َواع َ  اوس بلل ل َواَل لُ َب ّلث  لَ ب  لد  ا  آتل وَ ﴿ :لياىلوقاوه  إلن   َذا او ُق  ََب َحق ُه َواو ملس 
َااَن  مساق يف  فإنه .[27-26]اإلسراء:  ﴾َكُفاث ااوش ل طَاُن ول َعّلهل   اوش َلاطل نل وََكانَ او ُمَب ّلثلدَ  َكانُاا إلخ 

اه اورب ع ن ط يف اواف دط واإلف اط وإذا كان علان منهج االعا ال يف إنفاق املال يف وج
فكلف إبنفاقه فلما دياد  ،اإلنسان رمنع م  جتاوي ح ود االعا ال يف إنفاق املال يف اخلري

على ح مة اواب د ، وداأك   وال ثدب أن اونه  دالت  خ ة.ل يف او نلا واآلعلله ابوش  واوااب
وما م  ثدبة يف كان عم  اوشلطان  ، نذوك عايلل  اونه  دكان املب ثد  إخاان اوشلاط

وه  دبقى م  اثللاب م    ،ح اما ، وياد ذوك أتكل ا  وصف اوشلطان أبنه كان و عه كفاثا  
وق  كشفت او ثاسات عما ده ث م  األماال يف اجالب آفات  ،كان امل خ  مب ثا  

  ؟2اوا خ ن واسارياد أم اضه اوقاللة

َااَوُكُ  او يتل َجَيَ  ﴿َواَل لُ ؤ ُلاا اوسُّ  لياىل:وقاوه  . فإن مجهاث [5]النساء:  ﴾اَّلل ُ َوُك   قلَلام اَفَهاَء أَم 
 املفس د  محلاا اآلدة على املنع م  متك ن اوسفله م  ماوه ولب ثه ودضليه، ألن اواب د  منافر 

ُا   ﴿ لياىل:ول ش  او ي ها مناط متك ن اولال  م  ماوه عي  علاغه، كما قال  ُه    فَإلن  آَنس  ن   مل
َااهَلُ    فَ ُياا إلوَل هل   أَم  ا فَاد  وإمنا أضلفت األماال إىل ضمري املخاطب ن م  أج  .[6]النساء:  ﴾ُثش   

ليزدز اواح ة اوشياثدة اويت لناظ  أف اد األمة اإلسلملة، ولشي  ك  منه  ابألسف واألسى 
عللها أن لضاف  جه ها م  عن ما د يأ أي ف د م  األمة يف ماوه، فإن األمة مجلي ا جيب 

فإن خساثة أي ف د منها لنقلب على األمة  ،أج  حتص ن أماال مجلع أف ادها م  اوالف
 أبس ها، كما أن ثعح أي ف د دياد على مجلع األمة.
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 وال سبل  إىل دثء وصمة اوسفه ع  امل خ ، فإذا كان غري املنضبط يف إنفاق ماوه دي ّ 
ج  علله اواص ف يف ماوه وإن مل دنفق املال فلما دض ه سفله ا ح اي  أبن رمسك عل ه وحب

عصحة عقله أو جسمه أو نسله أو جماميه أو علئاه، فما ابوك مب  ده ث األماال اوطائلة 
فلما دياد علله ابملات اوزؤام ودنقلب على أس له وجماميه وعلئاه ابألم اض امل ددة واألوابء 

وأن دض ب على د ه  ،س ها أبن داص  ابوسفهاملهلكة، ودي ض عقله ولض ث املاحق، أول
 حىت ال دنفق ه ه املضاث؟

ا م  اوناس ال د خ  قط وكنه أيخ  ك  عام ق ث ما دنفقه امل خ  يف  وهب  أن أح  
وأنه  ،أو ال دكان احلك  علله ابوسفاهة أم  ا ع ده ا ؛اوا خ ن م  اونقاد ودشي  فله اوناث

يف ذوك؟ ه ه مع ع م إض اثه جبسمه وال عيقله وال   م  ماوه ولالفه أبن ال رمكّ  ىح  أل
  ؟1عنسله وال علئاه، فكلف مب  جيمع مع ذوك اإلض اث هب ا كله

َ َذولَك قَ َاام ا﴿ وقاوه لياىل: رُتُوا وََكاَن َع ن  فإنه  .[67]الفرقان:  ﴾َواو  لدَ  إلَذا أَن  َفُقاا ملَ  ُدس  لُفاا َوملَ  دَ ق 
د او مح  او د  األنه ولس م  شأن عب ؛س اف يف اإلنفاقيف وجاب احل ث م  اإل نصّ 

، وإمنا ها م  شأن أض اده  وه  عباد جيزون اوغ فة مبا صربوا ودلقان فلها حتلة وسلما  
وإمنا دياد  ،اوشلطان، ومبا أن االنفاق يف اوا خ ن ال دياد ابملصلحة على امل خ  وال غريه

اوباوغ او ي ديصف ابوصحة ودفس  اوبلئة وحيط  على اوك  ابملفس ة مبا ديقبه م  اوض ث 
 اجملامع فها أحق أن دي  إس اف ا.

َ عُاا َواَل ُلس  لُفاا إلن ُه اَل حيُلبُّ ﴿ لياىل:وقاوه  . ووجه دالواه [31]األعراف:  ﴾او ُمس  لفل نَ وَُكُلاا َواش 
نه حىت يف ع منه ت  -وها خ وج ع  ح ود االعا ال  -على ح مة اوا خ ن أن اإلس اف 

ألهنما قاام ولبنلة ووقاد ولح كة ومبيث  ؛األك  واوش ب مع كاهنما م  ض وثايت احللاة
إس اف ا حم م ا،   غري أن جماوية احل  هبما ابوزايدة عما حيااجه الجس  لي ُّ  ،ولنشاط يف اويم 
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ذا  ي، وإاو    م األك  عي  اوشبع، واوش ب عي غري واح  م  اويلماء على أنه حي كما نصّ 
مع ما فلهما  - ضم  احمل مات عن ما داجاويان اوق ث اونافع كان األك  واوش ب د خلن

فما ابوك إبه اث املال فلما  -م  اول ة واملاية، ومع كاهنما يف األص  م  ض وثات احللاة 
ودهلك احل ث واونس ، وولس  ،ودنهك األجسام واويقال ،ش  األوابء اض، ودنجيالب األم

اوفساد؟ فإن م  اوب هلات أنه إس اف ممقات عن  هللا لياىل، عص دح ما دل  م  وثائه إال
 إلن ُه اَل حيُلبُّ او ُمس  لفل َن﴾. ﴿ لياىل:وها قاوه  ،علله اوا دل  يف ه ه اآلدة

أَُواَنكَ ﴿ :لياىلوقاوه  حص  فإنه  . [4]املائدة:  ﴾اوط لّلَباتُ ُأحل   َوُكُ   هَلُ   ُق   َماَذا ُأحل    َدس 
ومثله قاوه  ،ومفهام املخاوف د ل على أن ض ها وها اخلبائث ح ام ،اتلباحللل يف اوط

لياىل يف وصف نبله صلى هللا علله  . وقاوه[5]املائدة: ﴾ُأحل   َوُكُ  اوط لّلَباتُ  او لَ ا مَ ﴿ لياىل:
ََبائلثَ ﴿ :وسل   .[157]األعراف:  ﴾َوحيُل ُّ هَلُُ  اوط لّلَباتل َوحُيَ ّلُم َعَلل هلُ  اخل 

حس ا ع ائحاه املزعجة اويت  وال رماث ذو هنلة أن او خان خبلث حس ا وميىن، فها خبلثٌ 
ها م  عيل ، وها خبلث ميىن؛ ألنه علت ل هب ع احة م  مل د م  على اوا خ ن وإن مشّ 

 .1او اء ومئنة األسقام، مبيث اوض ث اونفس  واويقل  والجس ي

أدكان م   ،ا مع أض اثه اويت أصبحت مي فاها م  اوض وثاتوولت شي ي؛ إن مل دك  خبلث  
فها كاحمل م علله وسل  ات؟ على أن ما كان حت رمه على وسان ثسال هللا صلى هللا لباوط

املنصاص علله م  اوق آن، وإن مل دش  إوله اوق آن، فكلف وق  نص اوق آن على أن م  
 . 2ثات وحت مي اخلبائلبحتلل  اوط )ملسو هيلع هللا ىلص(ه ي ثسال هللا 

وكان ذك  ذوك يف سلاق احلض على ألباعه، وعق  اوفلح على ذوك، فما م  ثدب أن ك  
 اوق آن اوك مي. اه علله اوصلة واوسلم عنصّل خبلث ها ح ام يف ملّ 
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َاَمُلاا ﴿ لياىل:وقاوه  َاَسُباا فَ َق ل اح  َناتل علَغري ل َما اك  نل َن َواو ُمؤ مل هُب َااان  َوإلمث  ا َواو  لدَ  دُ ؤ ُذوَن او ُمؤ مل
ووجه دالواه على ح مة اوا خ ن ما دفل ه م  حت مي إد اء املؤمن ن  .[58 ]األحزاب: ﴾ُمبللن ا

  علله ابحامال اوبهاان واإلث املب ن، ولن ثج ضمنه أنااع اإلد اء مجليا ، واملؤمنات واوااعُّ 
ن واإلث املب ن؛ ألن فك  م  آذى مؤمنا  أو مؤمنة عغري حق فها حقلق ابحامال اوبهاا

احلك  إمنا أنلط مبج د اإلد اء واحلك  على املشاق دؤذن أبن أص  ذوك االشاقاق علله 
و وك احلك ، واآلدة وإن نزوت وسبب خاص فإهنا ال حيص  حكمها يف خصاص سببها، 

ودؤك  ذوك ما  ،فإن م  اوقااع  األصاولة أنه: ال عربة خبصاص اوسبب مع عمام اولفظ
ك  مؤذ "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(خلطلب واع  عساك  ع  عل  ثض  هللا عنه أن ثسال هللا أخ جه ا
 .2فإن مانه دياق  ع الئ  اوق آن ،ل  يف سن ه. ومهما ق1"يف اوناث

وق  علمت أن امل خ  دؤذي املؤمن ن واملؤمنات عاجاه شىت، فها ال دبايل أن دنفث دخانه 
لنه  م  أوابء وما دسممه م  أجاائه ، يف وجاهه ، ودزعجه  ع ائحاه اوك دهة وما دنش ه ع

 ،وكثريا  ما دسبب اوص اع هل  اوص اع واألوجاع مبا دشمانه ثغما  عنه  م  ثوائحه اوك دهة
 وق  سبق ما جاء يف اهل ى اوصح :وما دص  إوله  م  مسامه اويت لس ي مع اهلااء حاوه 

 .3أن أش  اوا خ ن ض ث ا ها اوا خ ن اوقس ي""

وها كأنه قاع  على احلسك  - على ك ه منه -مل خ  أن جياوس امل خ  ضط  غري اوق  د
على أن امل خ  ال دنحص  ض ثه جبللسه إابن  ،م  ش ة ما حيسه عقياده ميه م  أذى

ل خلنه فحسب، فإن ثائحاه اخلبلئة ال لفاثقه ووا عي  اوا خ ن فإذا اقرتب م  أح  هاجت 
ولقلق اونفس، إذ حيس هبا جللسه لس   مه للك او وائح اويت لبلب  اوبالم  فله وخلاشل

وق  دصل  مع املصل ن فلفق ه  ماية  ،خلاشلمه وحت مها م  االسامااع عصفا األكسج ن
                                                           

 . 38/353. وانظ : اع  عساك ، 11/297 فاخ اوباثي،1  
 . 135، صأمح  ع  مح  اخلللل ، اوقل  اإلسلملة2  
 . 135، ص نفسه امل جع 3  



 

574

فل دبقى ولنفس جمال وإلقبال  ،او وائح ة مبا دنبيث م  ل دد  أنفاسه م اخلشاع يف اوصل
مفي  ابخلشلة واخلشاع، وه ا ما ج عاه عنفس  عن ما   ياىل عقلب فلاض ابو كعلى هللا ل

 .1حايل يف اوصلة، فإين أظ  ماال  األعصاب شاثد او ه  م  األذى أعال  مب خ  دصفّ 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ه ا وق  يبت ع  ح دث جاع  ثض  هللا عنه عن  اوشلخ ن وغريمها أن ثسال هللا 
ك  اَث ( فل ة  م  َأكَ  اوبصَ  واوثُّاَم واوم  َأكَ  م  ه له اوَبقلةل ، اوثُّامل ) وقاَل م   "قال: 

وإذا كان ه ا يف اوثام  .2 ". فإن  امللئلكَة لاأذ ى ممل ا داأذ ى منُه عنا آَدمَ دقَ َع   مسجَ ان
 ة، فكلف ابو خان او ي ال منفية منه قط؟واوبص  واوك اث، مع ما فلها م  املنافع الجمّ 

اوك اث ال ل اين ثائحة او خان يف خبثها وش ة أذاها وعناء على أن ثائحة اوثام واوبص  و 
فإن امللئكة عل ثدب لاأذى م  امل خن ن عشهاده  اوصلة وه ا  ،على ما أفاده احل دث

مما جييله  دليناهن  ع ال م  أن دساغف وا هل  فل دباء امل خ  إال ابحل مات م  ك  خري وال 
 دياد أبوقاث اوش وث وهللا املسايان.

َ  َث  َوإلَذا﴿ :لياىلقاوه و  للَك احل  َ  فللَها َودُ ه  َث ضل وللُ ف سل َ  َواَّلل ُ لَ َاىل  َسَيى يفل األ  اَل حيُلبُّ  َواون س 
ووجه دالله أن امل خ  آخ  حبظ واف  م  اإلفساد ابألثض وإهلكه  .[205 ]البقرة: ﴾او َفَسادَ 

م، واألض اث ع ن اوبش  واحللاان واونبات احل ث واونس  وذوك إبفساده اوبلئة ونش  األقسا
 .3والجماد

َ  او ُمش  لكل َن قَ ا َ  َأو اَلدلهل   ُش ََكاُؤُه   ولرُي ُدوُه   َووللَ ل بلُساا  وََكَ ولكَ ﴿ :لياىلوقاوه  َيد َ  ولَكثلرير مل
 . [137 ]األنعام: ﴾َعَلل هل   
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و َااولَ د  ل ُلش  لُكاا علهل  َعَلل ُك   َأال  عُُّك   لَ َياَوا ا أَل ُ  َما َح  َم ثَ  ُق   ﴿ :لياىلوقاوه  ئ ا َوابل َساان  َواَل  َشل    إلح 
اُ ُلاا َأو اَلدَُك   مل    ُه    إلم َلقر حَن  ُ لَ ق   . [151]األنعام:  ﴾نَ   يُُقُك   َوإلاي 

َلَة  َواَل ﴿ :لياىلقاوه و  اُ ُلاا َأو اَلدَُك   َخش  ُك   إلن  ُه   نَ   يُق ُ  إلم َلقر حَن  ُ لَ ق  ط ئ ا   َوإلاي  َلُه   َكاَن خل قَ ا  
 .[31]اإلسراء: ﴾َكبلري ا

ص على ح مة اوا خ ن أن امل خ  مبا دسببه م  األض اث عنش ه يف ووجه دالوة ه ه اونصا 
أوالده األسقام املؤددة إىل قاله  فه  ال جي ون املناص اللقاء مضاث اوا خ ن وق  دكان 

 اوا خ ن إوله ، فلابيانه يف ه ه اويادة اوسلئة. ل خلنه سببا  ونق  ع وى

         من              ا اوفال              ان انش                ودنش              أ
 

 أع            اه ع            ّاده ك            ان  م            ا عل            ى 
وأق ب ق وة إىل اوطف  واو ه، وق  داخل  ابدي ذي ع ء أن مجلع أعمال أعله إمنا دنيكس  

أو اوقل  واوفضائ ، فلح ص على اواأس  عه يف أعماوه وال ثدب أن عا خلنه اوقس ي 
وه وإن مل دك  مباش  ا، على أن  اوزعاف فا خ ن أعله قا ٌ  االخالاثي إمنا حياس  اوس ّ 

ل خ ن اآلابء واألمهات دنيكس أي ه على األجنة واملااول ، فق  دؤدي إىل إجهاض الجن ن 
أو مات املاواد، ألن أوالد امل خن ن وامل خنات ه  ع ضة وألوعئة اوفااكة واألم اض امل ددة 

 ان ذوك.علقاة وإمجاال  م  غريه  كما سبق مه  أق  حصانة وأضيف وأجسا

ملق أو خشلاه مقل ا  ولنه  وولس ما يف عيض ه ه اآلايت م  ق ن اونه  ع  اوقا  ابإل
ألن ذك مها ال دي و أن دكان واثدا  ماثد اوغاوب امليااد وما كان ك وك فل اعا اد  ؛هبما

 .1إلطلق احلك ، أو ختصلصا  ويمامهمبفهامه املخاوف فل دفل  لقلل ا  

 املطهرة السنة من التدخني منع أدلة: 
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وعلى  ،على منع اإلض اث ابونفس أو اوغرية إن اوسنة اونبادة حافلة ابألدوة اوكثرية او او
وم  خلل ه ه األدوة  ،احملافظة على سلمة احللاة واو د  واويق  واوي ض واملال وجاب

خ ن قطي ا، إذا األحكام اوش علة اوكللة اإلمجاولة ال لبقى حبلسة يف داب ن ولناظ  حت مي اوا 
عامل املثال فحسب، ع  جيب أن لنزل على وقائع أح ايها الجزئلة اوافصلللة وإولك طائفة م  

 ه ه األدوة: 

َسُه فَ ُهَا يف اَنثل  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  اونيب ع  أيب ه د ة  - َجَهن َ  قال: "َم   لَ َ د ى مل   َجَب ر فَ َقَاَ  نَ ف 
َسُه َفُسمُُّه يف َد لهل دَ َاَحس اهُ  ا، َوَم   حَتَس ى مُساا فَ َقَاَ  نَ ف  ا فللها أََع   ا خُمَل    يف اَنثل  َدرَتَد ى فللهل َخاول  

َ دَ ةر َفَح لدَ لُُه يف دَ لهل جَيَُأ هبل  َسُه حبل ا، َوَم   قَ َاَ  نَ ف  ا فلها أَعَ   ا خُمَل    ا يف َعط نلهل يف َجَهن َ  َخاول  
ا" ا فللها أََع   ا خُمَل    وأخ جه اونسائ  عزايدة عي  قاوه حب د ة: ث انقطع على  .1اَنثل َجَهن َ  َخاول  

ش ء جاء مث  نص  اوسه . وأخ جه أعا داود ووفظه عن ه: م  حسا مسّا  فسمه يف د ه 
  .2داحّساه يف انث جهن  خاو  ا خمل  ا

عي  او ثاسات اويلملة وما أمث ت م   -اوا خ ن ظاه ة إذ مل لبق  ووجه دالواه على ح مة
يعاف د شفه امل خ  ولقا   ثدبة مل اتب يف أن او خان س ّ  - اوناائج اوقطيلة عض ث اوا خ ن

عه نفسه، على أن او خان دزد  على عقلة اوسمام أبن ثاشفه ال دقا  عه نفسه فحسب، ع  
اونبات واألثض، وأنه دؤدي إىل قا  األطفال واوكباث مم  ها دنش  ض ثه ع ن اوناس واوبهائ  

 .3لصله  آاثثه ووا كان ذوك على ك ه منه 
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َسُه خينُ ُقَها يفل اون اثل ، "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه أن اونيب  - او ي خينلُق نف 
  .1"واو لي دط َيُنها دط َيُنها يف اوناثل 

 ليطل  الجهاي اوانفس ، وميىن ذوك أن ماياطله خينق وم  امليلام أن اوا خ ن دؤدي إىل
 .2نفسه كما أنه خينق عا خلنه غريه عاضلقه على أنفاسه  وما دنش ه علنه  م  األوابء

أنه قال: "ال لزوُل َقَ َما عب ر داَم  )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أيب ع ية اوسلم  ثض  هللا عنه ع  اونيب  -
: َع  ُعُم ل  ه فلما أفناُه؟ وع  عللملهل ما َعملَ  عه؟ وع  ماولهل مل   اوقلامةل حىت  ُدسأَل ع  أثععر

َاَسَبُه وفلما أنفَقُه؟ وع  جسمه فلما أعلهُ    وقال ح دث حس  صحلح. ،؟"3أَد َ  اك 

 ودالواه على ح مة اوا خ ن م  وجاه:

: إن اويب  مسؤول ع  عم ه فلما أفناه، ألن اويم  م  أعظ  ما أني  هللا لياىل الوجه األول
نسان مل عه علله، إذ ها وعاء سائ  اوني ، فإضاعة أي ش ء منه إه اث وني  هللا لياىل، واإل

ى، فاهلل لياىل خلقه ويبادله وه  أمسى غادة جيب علله أن دسيى خيلق مهل  ومل درتك س 
ن َس إلال  وللَ ي ُبُ ونل  لياىل:إولها يف حلاله قال   .[56رايت: ]الذا ﴾﴿َوَما َخَلق ُت الج ل   َواإل ل

ومفهام اويبادة ال دنحص  يف أداء اوشيائ  او دنلة امليهادة فحسب، ع  دن ثج ضمنه ك  ما 
أييت عه اإلنسان عي  أداء ف وضه مما فله مصلحة ونفسه أو لجنسه إن أخلص هلل لياىل عنلاه، 

س له أما إن ص ف اويم  فلما دنايف ذوك أو شغ  جانبا  منه فلما دياد على نفسه أو على أ
فإنه حيام  لبية ذوك أمام هللا  ،أو على جماميه أو على أماه أو على جنسه ابوض ث واوفساد

سبحانه، وال خيفى أن امل خ  دقض  جانبا  ال دساهان عه م  وقاه يف ش ب او خان اوقال  
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او ي خي م عم ه ودض  صحاه ودفس  اوبلئة م  حاوه فها ال ثدب مل داف عم ه حقه م  
 .1احل او د  واو نلا ع  أللفه م  اوفساد واوش اوقلام مبص

وذوك ملا ولشباب م  قلمة وملزة    شباعه سؤاال  خاصا  فل  أعله؟: إنه دسأل عثاينالوجه ال
م  اويم ، فها يه له وثعليه وثديانه، ع  ها اتجه او ي دكساه حسنا  وهباء وجي  اإلنسان 

ه م  سائ  اويم ، ورمكنه أن حيقق فله ما يف م حلة اوشباب م  اوقاة واوفااة ما ال جي 
عيجز ع  حتقلقه يف سائ  م اح  اويبادة، و وك كان اوااجب علله أن دساغ  شباعه 

وأن دشل  عسااع   ،وعلى غريه اساغلال  حسن ا عاسخري ملكاله فلما دياد ابخلري علله عنفسه
اوا خ ن خي ب اوشباب ودفس ه شباعه ص ح ددنه ودنلاه ولغ و مالنا  شاخما ، وم  امليلام أن 

ب او ي وك  ل ى كان رمك  ولشا ،كاحل ا  بااب  مكفه  ادلياد نض له اوبامسة املش قة حىت 
- وا أنه هننه نفسه ع  ذوك واثلقى هبماه إىل أوج امليايل -دص ف وقاه يف ش ب او خان 

ول قى  ،له األمة عغلاهاأن دبين ونفسه وألماه أجماد عظاما  وحيال حلاله إىل خري م ثاثا  جت  ف
 .2عسلمله إىل أثقى او ثجات

ألنه يف احلقلقة مال هللا لياىل ائامنه هللا  ؛: أنه مسؤول ع  ماوه كسب ا وإنفاق اثالثالوجه ال
وولجيله وسللة جهاده  ،علله واساخلفه فله، ولصلح عه نفسه وأماه وسائ  الجنس اوبش ي

وأوبااب  مضط عة، وولفك ع  أماه وع   ،قاال  حائ ةيف سبل  هللا، وله ي فهاما  يائغة، وع
الجنس اوبش ي عماما  أغلل االسابياد وقلاد االساب اد اويت ل سف يف م واها ولقاس  فلها 

فلما دض ه وال دنفع وده م وال  -وا كان دسري ا  - اخلزي واهلاان، وإنفاق أي ش ء م  املال
وق  علمت ما دنفق م  أماال لص  إىل  ، ه اونيمةخلانة هل ه األمانة وإه اث هل ي ُّ د ؛دبين

أثقام خلاولة م  اوا خ ن، فك  كان رمك  أن لشبع هب ه اونفقات عطان جائية ولكسى 
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أجسام عاثدة، ول ش  فهام يائغة ولاعى ابويلام أدمغة فاثغة؟ فلا أن ما دنفق على اوا خ ن 
 اها أد  كانت لُ  ،نهاض ابألمة واو ق  هبايف اوبلد اوي علة سّخ  يف املصاحل ومُجّع م  أج  او

 اولام؟

م اض ا فالكة، أاوث وات، وانقلب مسام ا قاللة، و ووك  وألسف اوش د  لشي  اونريان يف ه ه 
وديزي دالواه احل دث .  ل واخلزي ولرتدى يف دثكات اهلانوواظ  األمة ل سف ع ن أنكال او

ونصه: ح ينا ديقاب ع  إع اهل  ح ينا على ح مة اوا خ ن ما أخ جه اوبخاثي يف صحلحه 
إمساعل  ع  عللة ح ينا خاو  احل اء ع  اع  أشاع ع  اوشييب ح يين كااب املغرية ع  قال  

: فكاب إوله )ملسو هيلع هللا ىلص(كاب مياودة إىل املغرية ع  شيبة أن كاب إىل عش ء مسياه ع  اونيب 
: قلَ  وقاَل و "دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(مسيت اونيب   .1 "إضاعَة املالل وكث َة اوسُّؤالل إن  هللَا ك له وك  يلاث 

َم  آذى مسلم ا فق  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أنس ثض  هللا عنه إبسناد حس  ع  ثسال هللا  -
 .3"، وها عن  غريه أبوفاظ ماي دة2 آذاين، وَم  آذاين فق  آذى هللَا عز  وج   

ه  م  األسقام عاق  أن امل خ  دؤذي املسلم ن خببث ثائحة دخانه وما دنش ه علن وال دشكُّ 
او  لدَ  دُ ؤ ُذوَن اَّلل َ َوَثُساوَُه  إلن  ﴿ :واألوجاع، وها ع وك دؤذي هللا وثساوه وق  قال لياىل

خل َةل َوأََع   هَلُ   َعَ ااب   ن  َلا َواآل  ُ يفل او ُّ لن اَوَينَ ُهُ  اَّلل   .[57]األحزاب: ﴾ُمهل

واو خان  .4ع  ك  مسك  ومفرتّل  ملسو هيلع هللا ىلص()وع  أم سلمة ثض  هللا عنها قاوت: هنى ثسال هللا 
ما  ىلجهاي اويصيب كما لق م، وال خيف ألنه دؤي  على افإنه عل ثدب مفرتّل  ،إن مل دك  مسك ا  
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دسببه م  ليطل  امللكات وإه اث اوطاقات، وذوك داخ  لب د  نيمة هللا لياىل او ي جاء 
 .1اواعل  علله يف اوق آن كما سبق

علفظ: ح يين حيىي ع  ماوك ع  عم و اع  حيىي املايين ع   ما جاء يف "ماطأ ماوك"ك  -
وكنه ثوي ماصل   ،وإسناده ه ا م س  .2"ال ضَ َث وال ضل اثَ "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(أعله أن ثسال هللا 

واع  ماجه  ،فق  أخ جه أمح  واع  ماجه واوطرباين ع  اع  عباس ثض  هللا عنه م فاعا  
 ،وأعا نيل  ع  ييلبة ع  أيب اوصامت اوق ظ  ،واوطرباين ،واوبلهق  ع  عبادة ع  اوصامت

وأسانل ه دياض  عيضها  ،واوبلهق  عنه ع  أيب سيل  ثض  هللا عنه ،واحلاك  ،قطين واو اث
عت عللها أحكام كثرية، ومقاص  قاع ة فقهلة ف ّل     وق  للقاه األمة ابوقبال حىت عُ  ،عبيض

أض اث ابوغة، فها ال ثدب ح ام  اوش ع ل عمه، وال خيفى على ذي عق  ما ولا خ ن م 
 .3حبسب ما لقاضله ه ه اوقاع ة

قال اخلللل  وها م  أكاع  علماء اإلابضلة ومفيت سلطنة عمان يف اويص  احل دث عن ما 
على أن لياط   ذك  األدوة اوش علة اويت ذك انها: وه ه طائفة م  األدوة اوش علة او اوة

اونظ  ليزي ه ه او الوة منها على أن امل خ  أتس ه دوة أخ ى لؤخ  م  أ ةاو خان ح ام، ومث
ا مطلي ا ال جي  خملف ا م  سلطاهنا، فإن امل خ  إن مل  ،ه ه اويادة اوسلئة فلصبح هلا عب  

وصاث يف وضع  ،د خ  حبسب عادله ضاقت عه األثض مبا ثحبت، وضاقت علله نفسه
دسلط  على أعصاعه، فلنج  د يى وه م  اوضلاع حبلث ال دب ي وال ديل ، ع  دساطلع أن 

عسبب ذوك اخللف واوشقاق علنه وع ن أهله وجريله وك  أصحاعه اويلقات عه، فإنه مبج د 
ألن جسمه لس ي فله مسام اوا خ ن فاغري  ؛وا خ ن وديااده دصبح م من ا عللهما دب أ ا

 طبيه حىت دصبح او خان إح ى ض وثات قاامه وال رمكنه االساغناء عنه حبال.
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واواأيري  ،وك كان اإلدمان على او خان كاإلدمان على املخ ثات يف إفساد طبلية الجس وو 
ول مري احللاة حىت لغ و جحلما  ال دطاق، فبك  ه ه  ،على ملكات اويق  واونفس

االعاباثات كان اويق  أن حي ث م  اورتدي يف ه ه املنزوقات ود أب عنفسه ع  االساجاعة 
 .1 ه املياطب، ود عه يف ه ه املهاوك، فإنه أم ن على نفسههلااها، او ي دقاده إىل ه

وض وثة حماثعاه وع م اإلصغاء إىل م  جيادل  ،ل اويلماء او د  اندوا حب مة اوا خ ناوذك  أقا 
وها أم  حتامه احلقلقة املايلة وليلان مما يبت عل ج ال م  ض ث اوا خ ن  ،يف ح ماه

  .2فها م  اإلفساد يف األثض ، اهللكةابمل خ  وعغريه ض ثا  ماحقا  دؤدي إىل

 خطورة الفاحشة على اإلنسانية: 

ما أخط  اوفاحشة وأعظ  ض ثها يف حلاة اإلنسان ف دا  أو أس ة وجماميا  وأمة وجنسا ، و وك 
أحلطت حلاة اإلنسان يف ش دية هللا لياىل عسلاج م  األخلق واوقل  اوااقلة م  اورتدي يف 

انهلك أن هللا عن ما ح ث م  اوفااحش يف ساثة األنيام ذك ها  منزوق اخلنا واوفحشاء،
اُ ُلاا َأو اَلدَُك   مل   ﴿ فق  قال لياىل: ،مكانفة ع ك  اواح د  م  اوقا  قبلها وعي ها َواَل لَ ق 

َها َوَما َعطَ  ن   َش َما َظَهَ  مل َ عُاا او َفَااحل ُه    َواَل لَ ق  َس إلم َلقر حَن ُ  نَ   يُُقُك   َوإلاي  اُ ُلاا اون  ف  َ   َواَل لَ ق 
قّل  حلَ  ُ إلال  ابل   .[151]األنعام:  ﴾او يتل َح  َم اَّلل 

فرتون كلف سلق اواح د  م  اوفااحش يف ه ا اوسلاق او ي سبقه اواح د  م  قا  األوالد 
م  إملق، وحلقه اواح د  م  قا  اونفس اويت ح م هللا إال ابحلق، وما ها إال دول  على أن 

﴿َواَل  لياىل:م لكب اوفاحشة ماسبب ولقا ، ومث  ذوك يف ساثة اإلس اء حلث جاء قاوه 
َ عُاا اوزّلانَ  َشة   لَ ق  اُ ُلاا  لياىل:، مسباق ا عقاوه [32]اإلسراء:  ﴾َوَساَء َسبللل  إلن ُه َكاَن فَاحل ﴿َواَل لَ ق 

َلَة إلم َلقر أَ  ط ئ ا َكبلري ا ُك   ُ  نَ   يُقُ ُه   َوإلاي  حَن   و اَلدَُك   َخش  َلُه   َكاَن خل وماباع ا ، [31]اإلسراء:  ﴾إلن  قَ ا  
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اُ ُلاا اون  ف َس او يتل حَ :لياىل  عقاوه قّل ﴿َواَل لَ ق  حلَ  َوَم   قُالَ  َمظ ُلام ا فَ َق   َجَيل َنا ولَاوللّلهل    َم اَّلل ُ إلال  ابل
فل ثدب أن اوزان م  أفي  ، [33]اإلسراء: ﴾اَن َمن ُصاث اإلن ُه كَ   َفَل ُدس  لف  يفل او َقا  ل ُسل طَاان  

األسباب يف إابدة اوشياب، وإمالة ميناايهتا، وإذهاب ثحيها، و وك كان اواح د  منه 
، سااء أكان  مكافلا  ابواح د  م  اوقا ؛ وإلحياء أبنه مفض إىل اوقا  عاجل  أو آجل 

ذ اوشهل  سل  قطب يف ه ا املقص  على أبسلاب مباش  أم غري مباش ، وق  وضع األساا
املفص  حلث قال يف لفسريه وساثة اإلس اء: "وع ن قا  األوالد واوزان صلة مناسبة، وق  

ت اونه  ع  قا  اونفس و ات اوصلة وذلاسط اونه  ع  اوزان ع ن اونه  ع  قا  األوالد وا
 املناسبة".

ألنه إثاقة ملادة احللاة يف غري ماضيها، دابيه إن يف اوزان قال  م  نااحر شىت، إنه قا  اعا اء؛ 
غاوبا  او غبة يف اواخلص م  آاثثه عقا  الجن ن قب  أن داخلق أو عي  أن داخلق، قب  ماو ه 

، فه  مهلنةأو عي  ماو ه، فإذا ل ك الجن ن ولحلاة ل ك يف اوغاوب حللاة ش د ة، أو حلاة 
وها قا  يف صاثة أخ ى، قا  ولجماعة  ،حلاة مضلية يف اجملامع على حنا م  األحناء...

ولاحل   ،اء، ول هب اوثقة يف اوي ض واواو اويت دفشا فلها، فاضلع األنساب وختالط او م
ها قا  ولجماعة و  إىل ما دشبه املات ع ن الجماعات.الجماعة ولافكك ثواعطها، فاناه  

زوجلة انفلة ال ض وثة ن سهاوة قضاء اوشهاة ع  ط دقه جيي  احللاة اوإم  جانب آخ ، إذ 
هلا، وجيي  األس ة لبية ال داع  إولها، واألس ة ه  احملض  اوصاحل ولف اخ اوناشئة، ال لصح 

 فط هتا وال لسل  ل علاها إال فله.

وما م  أمة فشت فلها اوفاحشة إال صاثت إىل احنلل، من  اوااثدخ اوق مي إىل اويص  
ه ه  ريكا متلكان يمام اوقاة املاددة اولام مع فشاّل أن أوثاب وأم عيضه  دُ َغ ُّ  وق احل دث، 

اوفاحشة فلهما، ووك  آاثث ه ا االحنلل يف األم  اوق رمة منها كف نسا ظاه ة ال شك فلها، 
أم يف األم  اوفالة كاواالايت املاح ة، فإن فيلها مل لظه  عي  آاثثه عسبب ح اية ه ا 
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فل دظه  أي  اإلس اف يف عنلاه  ،شهااله اوشيب والساع مااثده، كاوشاب او ي دس ف يف
وها شاب، ووكنه س عان ما داحط  عن ما د وف إىل اوكهاوة، فل دقاى على احامال 

 .1آاثث اوس ، كما دقاى عللها امليا وان م  أن اده!"

على أن احل دث اوش دف ع ن خطاثة اوفاحشة، وما دنشأ عنها م  أسقام وأم اض جتااح 
حة، ولبل  األف اد واجملاميات، فق  أخ ج اوبلهق  يف شيب اإلرمان م  األنفس، ولب د اوص

ح ث م  عااقب اوام د ع  أم  هللا وخماوفة  صلى هللا علله وسل  أن اونيب ح دث اع  عم 
ش عه، وكان مما قاوه: "مل لظه  اوفاحشة يف قام حىت ديلناا إال فشا فله  اوطاعان، 

 .2فه "واألوجاع اويت مل لك  فشت يف أسل

وه ا ما وضح فيل  يف اجملاميات اويت حتلا ألهلها اوفحشاء ودسام ئاهنا، فك  وج ت م  
أم اض أخ ت ليصف ابجملاميات ولبل  األنفس عسبب اثلكاب اوزان أو اوش وذ الجنس ، 

ووة او ي ع أ يف اواالايت املاح ة االم دكلة للك او  ةفق ان املناعة املكاسب ض انهلك مب
منها يف اويامل اوغ يب، ث اما ت آاثثه إىل أط اف اويامل اوااسع،  ىاوفالة اوقادة، ولفشاوناشئة 

وأصبح طاعان اويص  ده د اإلنسانلة هبلك ماحق ال دبق  وال د ث، وق  اسايصى على 
ومثله لاأمه املي وف  اويلج وامانع على او سائ  اواقائلة إذ ال واق  منه إال اويفة واوصلح.

 ، فإهنما مجليا  انشئان ع  االلصال الجنس  غري املش وع.ابهل عس

على أن ه ه اآلاثث اواعللة الثلكاب اوفحشاء مل لك  وول ة اولام واألمس، وإمنا ه  ماغلة 
داناسبان  -ألوفاه  اوفساد ومت ده  على ش ع هللا لياىل  -يف عمق اوااثدخ، غري أن اوناس 

قة وعااقب وخلمة، ووا ع ان إىل اواثاء وبضية ق ون ما ختلفه اوفحشاء فله  م  أض اث ماح
واج ان أن م ض اوزه ي اوفاضح ما كان إال وول  اوفحشاء املنك ة اويت ظه ت يف اوغ ب 
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م عكفللة 1490-ه 895ظهاث ا مزثاي  عق ث اإلنسانلة، فق  ع أ يف االناشاث عي  عام 
ش ق حىت وص  إىل فللنا، حنا اووحت ك  ،  اسبانلا، ووج  عف نسا وإدطاولام هلة يف ماان

سكاللن ا، وحاث منه األطباء إذ مل دك  مي وفا  هل  وختطى الدبزغ وعلزج ن ابون ودج وأع دد  اب
  م  قب ، وأخ  دناش  يف اويامل من ثا  ع ماث ال دبق  وال د ث.

ا  خطريا  وعن ما قام امللك لشاثل اوثام  عغزو مللنا وثوما وانعايل اناش  ه ا امل ض اناشاث 
ع ن جناده ملا هلأه هل  م  ف ص املياش ة احمل مة، فق  ثافقت ه ه احلملة آالف املامسات 

 حىت كانت ه ه اوغزوة لشبه ابمله جان الجنس .

وم  خلل لنقلهت  اناش  ه ا امل ض يف أثجاء اويامل، فكانت وه م اكز ولناشاث على 
اقلت ع واه م  اخللئ  إىل احللئ ، وذوك م  شااط  اوبح  املااسط ويف اهلن  وغريها، وان

ده  م  مسانقيات اوفجاث، وثسخ يف علات او عاثة و خلل مياش ة أيواجه  هل  عي  وث 
او مسلة ومحامات اوبخاث اويت جتامع ع ن متالع املرتف ن ابوفحشاء، ولنشلطه  ابالساحمام، 

( م1530-1520)-( ه936-926) وق  أدى ذوك إىل ص وث أوام  صاثمة ع ن عام 
 إبغلق محامات اوبخاث ودوث او عاثة او مسلة حفاظ ا على اوصحة.

ويف ه ه اوفرتة وج ت دعاة ماثل  واي  سبللها إىل األثاض  األملانلة، ث ألت عي ها دعاة 
سببها اناشاث  ،جان كاوف  يف ف نسا وسادس ا، وذوك عسبب ما حاق ابوناس م  أوابء

لكان عبادة عامة ولناس، وق  اساغ  هؤالء او عاة ه ه  اوفساد حىت كادت اوفحشاء
اوفاضى اإلابحلة واالحن اث إىل حضلض اوفساد اخللق ، فحاوواا اإلصلح يف اواضع 

 ما حاق هب . اوكنس  إذ مل دك  ولناس ملذ غري اويفة دقل  ش ّ 

  ه ه وجاءت ه ه اآلفة مع محلة انعللان عاانع ت إىل مص ، وق  أصلبت نسبة عاولة م
احلملة اوباغلة هب ا امل ض اوفااك، فاضط  الجن ال دجيلا أن دكاب إىل انعللان دشكا ما كان 



 

585

م  اوبغااي م  نش  ه ا اوطاعان امل م  ع ن اوف نسل ن، فيلق انعللان على هامش خطاعه 
اعه ود ك  دجينت يف كا ،قام عانفل  ه ه املهمة عص امةدا أوام ه إىل آغا االناشاثدة أن ماجه  

  رماثس  اوبغاء مع اوف نسل ن م  املامسات اويت كُ  400"اوااثدخ اوطيب لجلش اوش ق" أن 
 قطيت ثؤسه  ابوسلف وأوق ن يف اونل  أبم  اآلغا حىت دك  عربة وغريه .

ومل دك  ولي ب عه  هب ا امل ض قب  احلملت اوف نسلة اويت ثيئاا هبا، فل وك مساه 
 دقه .ابإلف نج، ألهن  ع فاه ع  ط  

ابإلنسان دياد على اوبلئة  وإذا كانت اوبلئة ه  اإلنسان وما دكانفه، فإن ك  ما دض ّ 
ابواابل، فق  ع ف مما لق م أن اويفة ه  احلص  احلص ن واوسلمة اوااقلة وإلنسان مما 

حلمادة اإلنسان م  أض اثها إال االسايفاف  دكانفه م  ه ه األخطاث، فل سبل  إذا  
  .1واواقاى

 ربية األفراد على أتدية احلقوق:ت  

ثكز امل هب اإلابض  يف منهجه اورتعاي واوسلاك  على حقاق اوااو د  واألوالد واو ح  
 وحّث الباعه على االوازام هبا وأتدداها منها: ،واوضلف وغريمها م  احلقاق

  :حقوق الوالدين 

م: "م  أصبح م ضلا  أما صلة األقاثب فأعظمها حق اوااو د  وقاوه علله اوصلة واوسل
وااو ده أصبح وه ابب مفااح إىل الجنة، وم  أصبح مسخطا  وااو ده أصبح وه ابب مفااح 

قال: "وم  أحزن واو ده فق   ،قل  اي ثسال هللا وإن ظلما  قال: "ني  وإن ظلما " ،إىل اوناث"
 ،  اوسلف"وثوي أدضا  أنه قال علله اوسلم: "إايك  ودعاة اوااو  فإهنا أح  م ،عقهما"

أو دعا واو ه ابمسه أو كناه عكنلاه فق  عقه إال أن دقال اي  ،وقل  إن م  دعا واو ه ومل جيب
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ولملط  أعيت. وم  ائامنه فخانه فق  عقه. وم  مشى ع ن د ده فق  عقه. إال أن لق مه
األذى عنه، وم  سأوه واو ه ومنيه وها دق ث أن ديطله فق  عقه، وم  لي ض وشامهما 

فإنه إذا شا   ،هتما فق  عقهما، وشامهما عي  ماهتما ها أن داي ض وشامهماعي  ما 
  ذوك فق  يوإن ف ،1ساء أمهات او جال شاماا أمه، وال حي  وه أن دلحظهما حلظة

عقهما، وال دنه مها وال أيملهما ابوكلم، وال دغلظ عللهما ابوقال، وال دك هبما يف وجههما، 
 أو دبغضهما، ووك  دا و  وداخضع هلما يف اوقال.وال دكلمهما كلما  دنقصهما 

وابلجملة فك  ما أم ه عه واو اه م  اوطاعات واملباحات، وجب علله اماثال أم مها إن ق ث 
ألن عصلاهنما إحزان هلما، وال جياي وه أن حيزهنما، وال خياوفهما إال إذا  ؛على ذوك وأمكنه

 " وهللا أعل .ميصلة اخلاوق ال طاعة ملخلاق يففإنه " ،أم اه مبيصلة هللا

 والد: حقوق األ 

دلزم اوااو د  م  احلقاق : ")ملسو هيلع هللا ىلص(ث م  عي  ذوك حقاق األوالد على آابئه  وأمهاهت  وقاوه 
وحق اواو  على واو ه أن حيس  أدعه ول علاه وليللمه اوق آن  ،"ما دلزم وو مها م  حقاقهما

 ، ودنفق علله ودكساه حىت دبلغ فلطلب واحلساب واوصلة واوف ائض وك  ما حيااج إوله اويب
املياش واوكسب وجي  إىل ذوك سبلل ، وم  حقه أدضا  أن خيااث وه أخااوه، فإذا وو  فللخرت 
وه خري األمساء، وخري األمساء أمساء األنبلاء وأمساء اوصاحل ن عي ه ، وابلجملة ك  ش ء فله 

 .2وهللا أعل  ،مه إايهصلح اواو  و دنه ودنلاه ديلّ 

                                                           

اولحظ: اونظ  مبؤخ  اوي ن، وقل ه املصنف ابوساء ألنه ق  دكان يف غريه كاخالس اونظ  مثل، وق  أمج  املصنف هنا ما جيب سلاكه 1  
 حنا اوااو د  م  اورب.

ويقللة فإذا حسنت ل علة امل ء وكم  هت دبه كانت أعماوه وأخلقه م  أقاى حقاق اواو  على اوااو  ل علاه ل علة فاضلة ولنملة قااه ا2  
حممادة فغ س اوفضائ  يف اونفس ها أس كمال اإلنسان. قال حكل : وملا كان ش ف اإلنسان ابوقاة امل ثكة، وزم هت دبها واكف 

سيادة، فليلش يف او غ  واهلناء وإال صاحبها ع  املساوئ ول فيه إىل احملاس ، فامه  أمامه مساوك احللاة  ولااف  وه أسباب او
 لسلطت علله املساوئ وانغمس يف اوشهاات. وض  ع  سبل  األوفة واواحاب وأنس ابلجه  واساطاب اخلمال.
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  :حقوق الرحم 

إن صلاه  جتب ومل حي وا و وك وه  األنساب او د  جيميك وإايه  ج  واح ، ف األثحام،
ا ، وقل  إن اوق اعة او د  جيب حقه  ه  ما دون سبية آابء، وقل  ما دون مخسة آابء، ح  

وقل  ما دون أثعية آابء، وقل  ال ح  و وك إال اوش ك، وأما م  مل دش ك منه  فحقه اثعت 
وإن عي  واألق ب أوجب، وقل  ولس يف صلة او ح  ح  دي ف ووك  دكان على نلة 
اواصال، إذا ق ث مىت كان، واوصلة على م  ق ث مباوه ونفسه إذا اساطاع إىل ذوك، وإمنا 

 .يف ماوه إذا خاف أن دهلكاا جاع ا جيب علله

رمنيه اوشغ  ع  وم  كان وه أثحام فيجز ع  اواصال وها د د  ابواصال إوله  إال أنه 
ذوك، فإذا كان على نلة اواصال وها مشاغ  فجائز ما مل دقطع اونلة ع  اواصال إوله ، 

 وهللا أعل . ،وأفض  اوصلة صلة اهل ااي، وأضيف اوصلة أن د س  إوله  ابوسلم

  :حقوق اجلار 

ا وقاوه أما مااصلة الجاث فإهنا حق اثعت على الجريان وبيضه  عيضا ، كان الجاث ق دب ا أو  عيل  
َاثل ﴿ :لياىل َاثل ذلي او ُق  ََب  َوالج  ُُنبل َوالج  صلى هللا علله . وقال ثسال هللا [36]النساء:  ﴾الج 
الجااث  "، وح ّ كاواو  م  واو دهما ياَل جربدٌ  داصلينل ابلجاثل، حىت ظننُت أنه داثيَه  : "وسل 

أو حض  سف ، وم  حق الجاث ها ما يبت يف اوي ف أنه جاث سااء كان يف ق دة أو ابددة 
على جاثه أن د فع األذى عنه فإنه ال جياي وه أن دؤذي جاثه وإن كان الجاث مش كا ، وجيب 
علله أن دصله يف وقت ف حه عاصال غائبه، ويف وقت ل حه مبصائبه، وجيب علله أن دقامسه 

فل ش ء علله  م  األشلاء اويت ولس عن ه منها ش ء إذا عل  هبا أهنا عن ه، وإن مل ديل 
 وهللا أعل .
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  :حقوق الصاحب يف السفر 

َاثل ذلي او ُق  ََب  لياىل:ولصاحب ابلجنب حق وقاوه  ﴾﴿َوالج  ُُنبل َاثل الج  ، [36]النساء:  َوالج 
واوصاحب ابلجنب ها او فلق يف اوسف ، فيللك أن لصحبه ابملي وف وحس  اوسرية، وثفع 

ملش ب وال ختاص عنه عش ء، وال لناج عنه يف األذى، واملااساة يف احلال، واملأك  وا
حض له، وإن م ض وجب عللك أن لقام عه يف م ضه، ولنفق علله م  ماوه، وإن مل دك  وه 
مال فأنفق علله م  ماوك، وأن حتفظ وه وصلاه ول كاه حىت لبلغها وثياه، وم  حقاق 

ياد صاحبه، وإن أثاد  ث أيكلن عي  ذوك ،اوصاحب أن دب أ عزاده فلأكله قب  ياد صاحبه
 أن أيكل فللأك  مث  ما أيك  صاحبه أو دونه.

 قوق الصاحب على صاحبهح : 

 وماوه عنفسه فلها دشاغ  حاجة وصاحبه كان  وإن صاحبه، محاوة ع  حبماواه رمض  أال
 اونزول وك وك ،أوال   صاحبه محاوة على فلريفع د حتل أن أثادا وإذا منها، دف غ حىت فللناظ ه

 ما مجلع م  وحيفظه واوش اء اوبلع عن  وه ودقف أوال ، صاحبه داعة ع  فللحطّ  أثاده إذا
 .منافيه مجلع م  علله دق ث ما دضّلع وال دض ه،

 صاحب يف طلب العلم:حقوق ال 

ك وك اوصاحب يف طلب اويل  م  حقاقه أن دنصحه يف أم  دنلاه وآخ له، ودفهمه مامل 
فإذا ثأى وه يوة فللزج ه عنها ودسرتها وه،  ،اويل  واوسريةدفه  مما مل دك  عن ه م  األدب و 

ود ك ه إذا غف ، ود غبه أن جياه  فلما دطلب، وال دفي  ما رم ض عه قلبه م  اواناج  عنه، 
 وهللا أعل . ،وصحبة م  ال د د  صحباه
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  :حقوق الضيف 

دؤم  ابهلل واولام  م  كانفله اإلك ام حقا  اثعاا  وقاوه صلى هللا علله وسل  " ،أما اوضلف
 أن أايم، فما فاق ذوك فها ص قة، وال حي  ولضلف ةواوضلافة يلي ،"اآلخ  فللك م ضلفه

ه، ودنبغ  مل نزل علله اوضلف أن دك مه ودل  أم  ضلافاه دقل  عن  صاحب املنزل حىت رملّ 
لاه ، عنفسه وال دكله وغريه. وم  حقاق اوضلف على أه  اوبلت أن دق ماا وه خري ما يف ع

وأن دس عاا وه عيلشه، وحيفظاا وه أوقات اوصلة، وحيفظاا وه داعاه ابويلف واوسق ، وال 
دغلب صاحب املنزل ع  وجهه، وال دسأوه أق م وك شلئا  أم ال، وال لق م طياما  إال وميه 

 املاء.

إن املك وه يف حق اوضلف: وم  الجفاء أك  ثب اوبلت مع اوضلف، إال أن دكان اوضلف 
امللاك واو ؤساء وال لناول عيض أضلافك دون عيض وال لناج عيضه  دون اوبيض وال م  

لناول أح ا  شلئا  على مائ ة غريك، وال لكث  اوسكات ع  أضلافك فا خله  وحشة، وال 
لساخ م اوضلف، فللس ذوك م  امل وءة، وال جتلس مع ضلفك م  دثق  علله، فإن اوثقل  

 .1خلادم، وغريه عن  أضلافك فلسااحشاا منك وهللا أعل دنغص اوطيام، وال لغضب على ا

 عالقة النعم ابالستقامة واالحنراف: 

 ،وحماض اله ودثوسه اثلباط اوني  حبال اإلنسان اساقامة واحن افا  مة اخلللل  يف كابه  اويّل ع ن  
 ت نصاص اواح  اوقاطية أن وسلاك أي ا  على جم ابت أح اث اوكان، خريا  أوفقال: دو  

َنا َعَلل هل   عَ  ََكاتر ملَ  اوس َماءل  لياىل:ش ا ، فف  قاوه  َ  او ُقَ ى آَمُناا َوال  َقا ا َوَفَاح  ﴿َوَوا  َأن  أَه 
ُبانَ  سل َا َكانُاا َدك  اَنُه   مبل عُاا َفَأَخ   َث ضل َوَوكل   َك   اَ َقاُماا  :وقال، [96]األعراف:  ﴾َواأل  ﴿َوَأن  َوال اس 

َناُه   َماء  َغَ ق ا َعَلى اوط  ل  َقل   ُه َعَ ااب   دَقةل أَلَس  ُلك  النَ ُه   فللهل  َوَم   دُ ي  لض  َع   ذلك  ل َثعّلهل َدس  ولنَ ف 
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ا لَ  َوَما أُن زلَل ، [17-16]اجلن:  ﴾َصَي   ُ   أَقَاُماا اوا  ا ثَاَة َواإل لجن ل وقال يف أه  اوكااب: ﴿َوَوا  َأهن 
ُه   َساَء َما إلوَل هل   مل   َثهبّلل  ن   َ ٌة  وََكثلرٌي مل َاصل ُه   أُم ٌة ُمق  ن      أَلََكُلاا مل   فَ ا قلهل   َومل   حَت تل أَث ُجللهل    مل

 مبا يف اوكااثث - ه أن ما دصلب اوناس م  املصائب هللا سبحانوع ن   .[66]املائدة: ﴾دَ ي َمُلانَ 
لَبةر فَبلَما َكَسَبت   َوَما﴿ :لياىلهللا دياد على في  أنفسه ، فق  قال  وإمنا - َأَصاَعُك   مل   ُمصل

كما ع ن سبحانه أن فساد املرتف ن ها او ي دنيكس ،  [30 ]الشورى: ﴾َكثلرير أَد  لدُك   َودَ ي ُفا َع    
اَن َأن  هُن للَك قَ   دَة  أََم  اَن ُمرت َ  َوإلَذا﴿ :أي ه اوسليب على اوق ى فا م  ل مريا ، وذوك يف قاوه فللَها أََثد 

َها او َقا ُل َفَ م   اَنَها  ملري افَ َفَسُقاا فللَها َفَحق  َعَلل    .[16اإلسراء: ] ﴾َل  

وألبع ذوك ما دش  اناباه اوناس م  هلك اوق ون اخلاولة؛ اويت عصت أم  ثهبا، فبادت مبا 
َنا ملَ  او ُقُ ونل مل   عَ ي   َلك   ل نُاحر  وََكَفى علَ عّلَك علُ نُابل قاثفاه م  ذناهبا وذوك يف قاوه: ﴿وََك   أَه 

ري ا َنا مل   قَ ب للهل   مل    لياىل:ويف ه ا دقال ، [17]اإلسراء:  ﴾علَبادلهل َخبلري ا َعصل َلك  ﴿أملَ  دَ َ و ا َك   َأه 
َث ضل َما ملَ  مُنَكّل   َوُك   َوأَث َسل َنا اوس َماَء َعَلل هل   مل  َاَث جَت  لي قَ   نر َمك ن اُه   يفل األ  َهن  ثَاث ا َوَجَيل َنا األ    

َناُه   علُ نُاهبلل   َوأَن َشأ اَن مل   عَ ي  لهل   قَ   ان  آَخ لد َ  َلك  وقال: ﴿أَفَ َل   ، [6]األنعام:  ﴾مل   حَت الهل   َفَأه 
َلُه   ملَ  او ُقُ ونل رَم ُشاَن يفل َمَساكلنلهل    إل  َنا قَ ب   َلك  ُويلل اون َُّهى دَ ه  ل هَلُ   َك   أَه  ن  يفل َذولَك آَلاَيتر ألل

 :لياىل وقاوه. [129-128]طه:  ﴾َوَوا اَل َكللَمٌة َسبَ َقت  مل   َثعّلَك َوَكاَن ولزَام ا َوَأَجٌ  ُمَسماى 
َنا مل   قَ ب للهل   ملَ  او ُقُ ونل رَم ُشاَن يفل  َأَوملَ  ﴿ َلك   آَلاَيتر أََفَل يفل َذولَك  َمَساكلنلهل   إلن  دَ ه  ل هَلُ   َك   أَه 

َمُيانَ   . [26 ]السجدة: ﴾َدس 

وق  دعا هللا سبحانه إىل املسري يف األثض واالعاباث أبحاال اوق ون اخلاولة؛ اويت أهلكاها 
َث ضل فَ لَ ن ظُُ وا  لياىل ذناهبا فكانت عربة مل  أييت م  عي ها، كما يف قاوه ريُوا يفل األ  : ﴿َأَوملَ  َدسل

ثَ َ  ممل ا َكل َف َكا َث َض َوَعَمُ وَها َأك  ُه   قُ ا ة  َوَأاَثُثوا األ  ن   َن َعاقلَبُة او  لدَ  مل   قَ ب للهل    َكانُاا َأَش   مل
و ب َ  ُ   ُثُسُلُه   ابل  ﴾َفَما َكاَن اَّلل ُ ولَلظ للَمُه   َوَوكل   َكانُاا أَن  ُفَسُه   َدظ للُمانَ  لّلَناتل َعَمُ وَها َوَجاَءهت 

َا َكَسَبت  أَد  لي اون اسل ولُل لدَقُه   عَ ي َض لياىل وقاوه ،[9لروم: ]ا :﴿َظَهَ  او َفَساُد يفل او رَبّل َواو َبح  ل مبل
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ُياَن  ُلاا َوَيل ُه   دَ   جل َث ضل فَان ظُُ وا َكل َف َكاَن َعاقلَبُة او  لدَ  مل    او  لي َعمل ريُوا يفل األ  ُق   سل
َث ضل فَ لَ ن ظُُ وا َكل َف  ، [42-41]الروم:  ﴾ثَ ُ ُه   ُمش  لكل نَ قَ ب ُ   َكاَن َأك   ريُوا يفل األ  وقاوه: ﴿َأَوملَ  َدسل

ءر يفل  َزُه مل   َش   ُه   قُ ا ة   َوَما َكاَن اَّلل ُ وللُ ي جل ن    َكاَن َعاقلَبُة او  لدَ  مل   قَ ب للهل   وََكانُاا َأَش   مل
 .[44]فاطر:  ﴾ث ضل  إلن ُه َكاَن َعلللم ا َق لد  ااوس َماَواتل َواَل يفل األ َ 

َث ضل فَ لَ ن ظُُ وا َكل َف َكاَن َعاقلَبُة او  لدَ  َكانُاا مل    َأَوملَ  ﴿ :لياىل وقاوه ريُوا يفل األ   قَ ب للهل   َكانُااَدسل
َث ضل َفَأَخَ ُهُ  اَّلل ُ علُ نُ  ُه   قُ ا ة  َوآاَثث ا يفل األ  ن    ﴾َواقر اهبلل   َوَما َكاَن هَلُ   ملَ  اَّلل ل مل   ُه   َأَش   مل

 .1[21]غافر: 

ثَ َ  لياىل وقاوه َث ضل فَ لَ ن ظُُ وا َكل َف َكاَن َعاقلَبُة او  لدَ  مل   قَ ب للهل    َكانُاا َأك  ريُوا يفل األ  : ﴿أَفَ َل   َدسل
َث ضل َفَما أَغ ىَن  ُه   َوَأَش   قُ ا ة  َوآاَثث ا يفل األ  ن   ُباَن مل سل ُه   َما َكانُاا َدك  ُ   ُثُسُلُه     َعن   فَ َلم ا َجاَءهت 

زلُئاَن  اَ ه  َا علن َ ُه   ملَ  او يلل  ل َوَحاَق هبلل   َما َكانُاا علهل َدس  و بَ لّلَناتل َف لُحاا مبل فَ َلم ا ثََأو ا أَب َسَنا  ابل
َا   َ ُه وََكَف  اَن مبل َّلل ل َوح  َفُيُه   إلرمَاهُنُ   َوم ا ثََأو ا أَب َسنَا    ُكن ا علهل ُمش  لكل نَ قَاُواا آَمن ا ابل فَ َل   َدُك دَ ن  

َ  ُهَناولَك او َكافلُ ونَ   .[85-82]غافر:  ﴾ُسن َت اَّلل ل او يتل َق   َخَلت  يفل علَبادلهل  َوَخسل

ُاُ  او  لدَ  اع َاَ و  لياىل  وقال ن ُك   يفل اوس ب تل فَ ُقل َنا هَلُ   ُكانُاا يف عين اس ائل : ﴿َوَوَق   َعللم  ا مل
ئل َن  َ َدَ د  َها َوَما َخل َفَها َوَما علَظة  ولل ُما قل نَ  قلَ َدة  َخاسل  ﴾َفَجَيل َناَها َنَكاال  ولَما َع ن 

ُ   َع ل او َق  دَةل او يتل َكاَنت  َحالياىل وقال  .[66-65 ]البقرة: َأهل  َ َة او َبح  ل إلذ  فله  أدضا : ﴿َواس  ضل
بلُااَن  اَل أَت لللهل    كَ  لَااهُنُ   دَ ا َم َسب الهل   ُش  ع ا َودَ ا َم اَل َدس  َ ولَك دَ ي ُ وَن يفل اوس ب تل إلذ  أَت لللهل   حل

ُسُقاَن  َا َكانُاا دَ ف  ُلاُه   مبل ن  ُه   مللَ َليلظُاَن قَ ا م ا  اَّلل ُ  نَ ب   للُكُه   أَو  ُمَي ّلهُبُ   َوإلذ  قَاَوت  أُم ٌة مل  ُمه 
ا  قَاُواا َمي  لَثة  إلىَل َثعّلُك   َوَوَيل ُه   دَ ا  ُقاَن  َنا او  لدَ   َعَ ااب  َش لد   فَ َلم ا َنُساا َما ذُكّلُ وا علهل َأجن َل  

َا َكا اَن او  لدَ  ظََلُماا علَيَ ابر عَئللسر مبل َها َن َع ل اوسُّاءل َوَأَخ   ُسُقاَن دَ ن   فَ َلم ا َعاَ ا ا َع    نُاا دَ ف 
ئل نَ   .[166-163]األعراف:  ﴾َما هُنُاا َعن ُه قُ ل َنا هَلُ   ُكانُاا قلَ َدة  َخاسل
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و َبأ َساءل َواوض   اءل َوَيل ُه   دَ َاَض  ُعاَن  لياىل:وقال  اَنُه   ابل ﴿َوَوَق   أَث َسل َنا إلىَل أَُم ر مل   قَ ب للَك َفَأَخ  
اَن فَ َلا اَل إلذ  َجاَءُه   أَب ُسَنا َلَض  ُعاا َوَوكل   َقَست  قُ ُلاهُبُ   َوَيد َ  هَلُُ  اوش ل طَاُن َما َكانُاا دَ ي َملُ  
انَ   َا أُولُاا َأَخ   ءر َحىت  إلَذا َف لُحاا مبل َنا َعَلل هل   أَع  َااَب ُك ّل َش   ُه   فَ َلم ا َنُساا َما ذُكّلُ وا علهل فَ َاح 

ُ  َّللل ل َثبّل او َياَومل نَ  عَ غ َاة  فَإلَذا ُه   ُمب للُساَن  َم   ﴾فَ ُقطلَع َداعلُ  او َقا مل او  لدَ  ظََلُماا  َواحل 
 .[45-42]األنعام:

م  اإلهلك ابو دح  عللنا اوي د  م  اوساث ما أصاب قام ناح م  اوغ ق، وعادا   وقص  
ك ابوصلحة، وقام واط م  إهلكه  حبجاثة م  سجل  اوص ص  اوياللة، ومثاد م  اإلهل

 ، وقاثون م  خسف األثض عه ومباوه، كما قص  منضاد، وف عان وآوه م  إغ اقه  يف اول ّ 
عللنا يف ساثة اوفل ، ما أصاب أصحاب اوفل  م  إثسال طري أابعل ، ل مله  حبجاثة م  

 .1سجل ، فجيله  كيصف مأكال

 :جانبا  م  أنباء هلك األم  املاكربة اوياللة ألبع ذوك قاوه وعي ما حكى يف ساثة اوقم 
، وعي  ما ذك  إهلك قام واط [43]القمر:  ﴾اوزُّعُ ل َخري ٌ مل   أُووَئلُك   أَم  َوُك   عَ  َاَءٌة يفل  َأُكف اثُُك   ﴿

 . [83ود: ]ه ﴾علَبيلل ر َوَما هلَ  ملَ  اوظ اولمل َن ﴿ :ابحلجاثة يف ساثة هاد ألبع ذوك قاوه

مل او  لدَ  َخَلا ا مل    فَ َه   ﴿ :وقال حت د ا  ولكف ة اويااة، او د  ك عاا آبايله ث َ  َأاي  َاظلُ وَن إلال  مل دَ ن  
َاظل لدَ   قَ ب للهل   ُق     َحقاا آَمُناا َكَ ولكَ ُث  نُ َنجّل  ُثُسَلَنا َواو  لدَ   فَان  َاظلُ وا إليّنل َمَيُك   ملَ  او ُمن  

َنا نُ ن جل   .[103-102]يونس:  ﴾او ُمؤ ملنل نَ َعَلل  

ويف ه ا ما د عا ه ه األمة إىل االعاباث أبحاال اوقام اوظامل ن، واالسابصاث مبآل امليان د  
َة  ولَم   خَي َشى إلن  ﴿ املشاقق ن على أن هللا سبحانه مل دص ف  .[26]النازعات:  ﴾يفل َذولَك َويلرب 

ضمنه م  أحاال ه ه األم ، وما آوت إوله م  مصريها املشؤوم؛ واسللة آايله يف كااعه مبا 

                                                           

 . 86، ص أمح  ع  مح  اخلللل ، اويق  ع ن مجاع اوطبع ول ودض اوش ع1  



 

593

ق اءة اوق آن وداثسله هب ه األنباء وإمنا ها وابصريه  ول كريه  وحت د ه ، حىت ال دؤوواا إىل 
مآهل  اونك ، واملؤم  لزد  ه ه اآلايت إرمانه ثساخا ، وعصريله قاة، كما لزد  خافه م  هللا 

كان يف مجلع أحااوه حماسبا  ونفسه، وولج د م  ضمريه ثقلبا  على لص فاله لياىل وثجاءه، ول
 .1وأحااوه، فل دق م على أم  أو حيج  عنه إال ع  عصرية م  ثعه وعلنة م  ددنه

وق  كاع  هؤالء امليان ون دالئ  اوش ع واويق  واوااقع، إبنكاثه  أن دكان ما حي ث يف 
على فجاث اوفج ة، واناهاك اوناس حل م هللا  عقاعة   ؛ةاوكان م  كااثث م م ة ويعايع مزعج

وه   -داصامان ع  آايت اوكااب اوص حية سبحانه ولياىل، واويجب منه  كلف دايامان و 
لكفه  اآلايت اويت أوثدانها وغريها  أومل - مسامسكاند عان أهن  ابوكااب مؤمنان وعه 

قال ؟ ابوكان، ودالئلها لبه  اويقالُ  مما مل ناثده اكافاء مبا أوثدان؟ أوولست ن ثها لصخّ 
َث ضل ﴿ُق ل ان ظُُ وا َماذَ لياىل:  اَيُت َواونُُّ ُث َع   قَ ا مر اَل  ا يفل اوس َماَواتل َواأل  َوَما لُ غ ينل اآل 
ُنانَ   .[101 ]يونس:﴾دُ ؤ مل

وه  ال دساحلان أن دناقضاا أنفسه  فلما دقاوان، فك  ثدد او ي لاىل كرب ه ه او عاة 
  قصة اوسفلنة اويملقة، اويت أنشئت يف أوائ  اوق ن املنص م ومسلت "اوالاانك" أي منه

املاثد، وذك  أكث  م  م ة أن غ قها ما كان إال عقاعة ما أصاب أهلها م  اوغ وث واويجب 
هللا سبحانه غري قادث على  أن -قالله هللا  -هبا، حىت ص ح أح  املفاان ن إبجنايها ياعما  

مل لايق  وسائ  اإلعلم، ع  أخ ت ل دد ه ه املقاوة اإلحلاددة؛ اويت قاهلا عك  إغ اقها، و 
 .2ثدخ، وعظة وقام دؤمناناة، فما وبثت أن صاثت عربة يف اوالبجح ووقاح

 غري علم: بل على هللا التحذير من التقو   
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ل اثة اواقاّ خط "اويق  ع ن مجاع اوطبع ول ودض اويق "مة اخلللل  يف كااعه اوقل   اويّل ع ن  
ما أحاج اإلنسان إىل االسابصاث عناث اويل  يف دثب حلاله  على هللا عغري عل  فقال:

ومنحنلاها، حىت دكان يف وثده وص ثه وعطائه ومنيه وقباوه وثفضه على عصرية م  ثعه، 
وعلنة م  أم ه؛ ألنه مل خيلق مهل ، ومل درتك س ى، وها مسؤول عما ق م وأخ ، ألنه 

أثض هللا أبم  هللا، وها دناء أبمانة يقلت على اوسماات واألثض والجبال مساخلف يف 
فأع ن أن حيملنها وأشفق  منها، فما أج ثه أن دكان يف حلاله ح ثا  وجل  د جا ثمحة ثعه 
وخيشى عقاعه، وما أح اه أن دصان أقااوه وأعماوه م  آفات الجه ، وأف  اويمى، وأن 

هللا سبحانه قال ألعل  خلقه، وأناثه  عصرية، يل ، فإن دسازد  يف مجلع األحاال يف او
 ﴾ُق   َثبّل يلد ينل علل م ا﴿وأطه ه  س د ة، وأع هل  سرية، وأقامه  سلاكا ، وأوف ه  عقل : 

أَُواَنَك َع ل او ُّوحل  ُق ل او ُّوُح مل   أَم  ل [114 :]طه ، وأوحى إوله عن ما ُسئ  ع  او وح: ﴿َوَدس 
وقال وه خماطبا  مجلع عباده يف شخصه:  ،[85: ]اإلسراء ﴾ولللُا   ملَ  او يلل  ل إلال  قَلللل  َثيبّل َوَما أُ 

ُئاال   َع َواو َبَصَ  َواو ُفَؤاَد ُك ُّ أُووَئلَك َكاَن َعن ُه َمس   ﴾﴿َواَل لَ ق ُف َما وَل َس َوَك علهل علل ٌ   إلن  اوس م 
 .[36: ]اإلسراء

سطة يف اويل ، وسية يف اإلدثاك، وعمق يف اوفه ، ال خي ج ع  فاإلنسان مهما أويت م  ع
ح ود اإلنسانلة اوقاص ة، وال داجاوي طاث املخلاقلة اوناقصة، وما علمه او ي أولله جبانب 

إال كنقطة ماء يف حملط ال ساح  وه، وال قي ، فل نسبة ع ن ما  ،جهله او ي أحاط عه
ملطلق، و وك كان علله أن دكان ح ثا  م  أن جيرتئ ديلمه وما جيهله إال نسبة احمل ود م  ا

على اوقال مبا ال ديل ، فإن ذوك م كبائ  اإلث املهلكة، كلف وق  ق نه هللا لياىل ابإلش اك 
ن  َها  َش َما َظَهَ  مل َ او َفَااحل َا َح  َم َثيبّل عه عن ما قال حت د ا  ولنفريا  م  مااقية حماثمه: ﴿ُق   إلمن 

َّلل ل َما ملَ  دُ نَ زّلل  علهل ُسل طَاان  َوَأن  لَ ُقاوُاا َعلَ  َوَما َعَط َ  قّل َوَأن  ُلش  لُكاا ابل ى اَّلل ل َواإل لث َ َواو بَ غ َ  علَغري ل احلَ 
 .[33: ]األعراف ﴾َما اَل لَ ي َلُمانَ 
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فل   وهب ا دافاوت اويقلء املسابص ون، واحلمقى املغ وثون، فاوياق  م  ألج  فاه وعق  وسانه
جيرتئ أن دقال على هللا ما ولس وه عه عل ، واألمحق م  أطلق ولسانه اوينان فل  دبال مبا 
دقاوه؛ وي م لفكريه يف اويااقب، وألن اإلعجاب مبا عن ه مما حيسبه علما  غزد ا ، وفهما  

 .1عملقا ، ملك علله وبه، وس  علله مناف  اإلدثاك

يقاهل ، فإهن  مبا غلب علله  م  الجه  امل كب، وه ا ما جن ه يف هؤالء او د  اغرتوا ع
واوغ وث املطبق، داصاثون أهن  أحاطاا عك  ش ء علما ، وأن او نلا واآلخ ة وامللك وامللكات 
واأليل واألع  ك  ذوك واقع حتت حلطة إدثاكه  وفهمه ، فل دش  منها ش ء ع  دائ ة 

 ، أو ما كان م  عامل األع ان.واحعلمه ، وحملط لصاثه ، سااء ما كان م  عامل األث 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(انهلك أهن  ق ماا ما لصاثوه حبماقاه  وجهله  م  مياين اوق آن على ما قاوه او سال 
َوأَن  زَو َنا ﴿ لياىل:م  عابنله، كما أم  عابللغه، فق  قال نزل علله وأُ علاان  وه، مع أنه ها او ي أُ 

َ وللن اسل َما ن ُ  َ  ولاُ َب نّل ، دع اويلماء او ابنل ن واوفقهاء احملققل ن [44: ]النحل ﴾زّلَل إلوَل هل   إلوَل َك او ّلك 
فإهن  يف مااينله  ه  أق  م  قلمة ظف ه ، وشسع نيله ، وأد  ه ه األخلق اوساقطة م  
أخلق اويلماء؛ او د  أوثيه  هللا سبحانه خشلاه، وأودع قلاهب  ناثه، فك  جت  يف عباثاهت  

ه  م  أه  اويل ، واعرتافه  مبكاناه  وق ثه ، وإن أدى هب  اجاهاده  م  اواااضع مل  سبق
 إىل خماوفاه  يف او أي، والباع غري ما هنجاه يف األقاال.

فه ا اإلمام احملقق اجملاه  ناث او د  اوسامل  ثمحه هللا لياىل ك  ديرتف وليلماء او د  قبله 
قاوه عي  ذك ه ملا قاوه اوسلف يف  عطال اوباع يف اويل  وثساخ اوق م يف اوفه  كما يف

 أحكام اوفق :

 ودش                       كلنا عيض                       ه نفه                        
 

 نقبلن                      ا ذاك وك                        عي                      ض 
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 وعلمه                    عفض                  له  ويلمن                  ا
 

 عي       ه  م        أل      ى م        عل        ف      أد  
 أش            كل فلم            ا اونف            اس ن            اه  

 
 اويل           ى ألثابب اوفض             وني            ف 

 دنظ             و           لس اويلن            ن وأعم           ش 
 

 دبص            م            دنظ           ه م          ا مق           اث 
 :أدض ا قاوه ويف 

 أفه       امه  م       ع األفه       ام حاو       ة ام       
 

 م                  امه  إىل اويق                   دبل                 غ ال 
ثمحهما هللا  - او ابنل ن أيب نبهان واخلللل  وك  جت  يف فااوى اإلمام ن اجمل دد  احملقق ن 

مؤوفاهتما وفااوامها م  هض  ألنفسهما وإعلء وق ث م  سبقهما، حىت ال لكاد  يف -لياىل
اب  خيلا م  ل دلله عقاوه: "فانظ  فله وال أتخ  إال عي وه" جت  يف أجاعة اإلمام أيب نبهان جاا

 وهك ا جت  هنج علماء اوسلف م  اوصحاعة واوااعي ن وم  اقاضى آاثثه  وك ع م  ميلنه .

وها ال دف ق ع ن اوضب واونان وال ع ن او ئب  -هؤالء املغ وثن فإنك جت  أح ه   أما
عل  ك  ش ء، فل دااثع أن  أويتعغ وثه أنه  إوله خيل  - والجم ةواحلم  وال ع ن اوام ة 

داطاول على اويلماء او اسخ ن، عاسفله أحلمه ، ولنقلص أق اثه ، وال غ و فإن ه ا ها 
 دد ن اوسفهاء يف نظ هت  إىل اوفقهاء، كما قل :

 اوس              فله م               اوفقل              ه ومنزو             ة
 

 اوفقل             ه م               اوس             فله كمنزو             ة 
 ه               ا ق               ب يف ياه                فه               ا 

 
 فل             ه من             ه أيه               من             ه وه              ا 

 اوس       فله عل       ى اوش       قاء غل       ب إذا 
 

 اوفقل                      ه خماوف                      ة يف لنط                      ع 
ومل دايظاا مبااعظ اوق آن، اويت ذك  هللا لياىل فلها او د  ف حاا مبا عن ه  م  اويل ، وافااناا  

إلن  قَاُثوَن َكاَن مل   قَ ا مل ُماَسى فَ بَ َغى ﴿ع وك فكاناا عربة مل  عي ه ، فاهلل لياىل دقال: 
َبةل أُويلل او ُقا ةل إلذ  قَاَل وَُه قَ ا ُمُه اَل َعَلل هل  و ُيص  َناُه ملَ  او ُكُنايل َما إلن  َمَفاحتلَُه وَاَ ُناُء ابل لَ ف  َح        َوآلَ ل  

لَبَك مل  إلن  اَّلل َ اَل حيُلبُّ او َف لحل َن  َ َة  َواَل لَ ن َس َنصل خل اَث اآل  ن  َلا  َواع  َاغل فللَما آاَتَك اَّلل ُ او   َ  او ُّ
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َث ضل  إلن  اَّلل َ اَل حيُلبُّ او ُمف سل لد َ  َسَ  اَّلل ُ إلوَل َك  َواَل لَ ب غل او َفَساَد يفل األ  سل   َكَما َأح    َوَأح 
َلَك مل   قَ ب للهل ملَ  او   َا أُولللُاُه َعَلى علل  ر علن  لي  َأَوملَ  دَ ي َل   َأن  اَّلل َ َق   أَه  ُقُ ونل َم   ُهَا َأَش ُّ قَاَل إلمن 

َأُل َع   ُذنُاهبللُ  او ُمج  لُمانَ  ثَ ُ  مَج ي ا  َواَل ُدس  ن ُه قُ ا ة  َوَأك  قَاَل  َج َعَلى قَ ا ملهل يفل يلدَنالهل َفَخ َ   مل
َ قَاُثوُن إلن ُه َوُ و ث َ  َما أُويتل ن  لَا اَي وَل َت وََنا مل ََلاَة او ُّ َوقَاَل   َحظّر َعظلل ر  او  لدَ  دُ لدُ وَن احل 

  ُ ونَ او  لدَ  أُوُلاا او يلل َ  َود  َلُك   يَ َااُب اَّلل ل َخري ٌ ولَم   آَمَ  َوَعملَ  َصاحلل ا َواَل دُ َلق اَها إلال  اوص اعل 
َث َض َفَما َكاَن وَُه مل   فلَئةر دَ ن ُصُ ونَُه مل   ُدونل اَّلل ل  َنا علهل َوعلَ اثلهل األ    َوَما َكاَن ملَ  او ُمن  َاصل لد َ َفَخَسف 

َم سل دَ ُقاُواَن َود َكَأن  اَّلل َ دَ ب ُسُط او ّلي َق ولَم   َدَشاُء مل   عل   أل  َبَح او  لدَ  مَتَن  ا ا َمَكانَُه ابل َبادلهل َوَأص 
َنا خلَََسَف علَنا  َود َكأَن ُه اَل  ُ َعَلل   للُح او َكافلُ ونَ  َودَ ق  لُث  َوا اَل َأن  َم   اَّلل   . [82: 76: ]القصص﴾دُ ف 

َا أُولللاُهُ ﴿ :ولياىل وقال سبحانه ن ا قَاَل إلمن  ن َساَن ُض ت َدَعااَن ُث  إلَذا َخا و َناُه نلي َمة  مل فَإلَذا َمس  اإل ل
ثَ َ ُه   اَل دَ ي َلُمانَ  َنٌة َوَوكل   َأك  ا او  لدَ  مل   قَ ب للهل   َفَما أَغ ىَن َق   قَاهلََ   َعَلى علل  ر  َع   هلَ  فلا  

ُبانَ  سل ُه   َما َكانُاا َدك  لبُ ُه     َعن   َفَأَصاهَبُ   َسلّلَئاُت َما َكَسُباا  َواو  لدَ  ظََلُماا مل   َهُؤاَلءل َسُلصل
زلد َ  ُي جل  .[51: 49: ]الزمر ﴾َسلّلَئاُت َما َكَسُباا َوَما ُه   مبل

وافكري ما وا أن م  اوما دثَ ، على أنفسه  م  وصف "املفك د " اههؤالء ما أضف وق  غ   
 إلن ُه َفك َ  َوَق  َث ﴿ :قال هللا لياىل فله كاو ي  - ابهللواويلاذ  -د دي صاحبه يف الجحل  

عَ َ  ُث    ُث  َعَبَس َوَعَس َ   ُث  َنظَ َ   ُث  قُالَ  َكل َف َق  ثَ   فَ ُقالَ  َكل َف َق  ثَ  أَد 
رَبَ  َاك  ٌ  دُ ؤ يَ  ُ  َواس  ح   .1[25: 18: ]املدثر ﴾إلن  َهَ ا إلال  قَ ا ُل او َبَش ل   فَ َقاَل إلن  َهَ ا إلال  سل

على ح ص علماء اإلابضلة وااجله اوناس على م اقبة هللا ول علة سلاكه   وه ا اواح د  د لُّ 
  عغري عل .على خمافاه وحشلاه واساشياث خطاثة اواقال على هللا

 ذكر هللا وأثره يف النفوس: 
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مة أمح  اخلللل  عرتعلة األلباع على ذك  هللا وع ن أي ه يف نفاس اوناس، وكان ه ا اويل   اها   
إن ذك  هللا لياىل  املاضاع وه أمهلة يف خطبة ودثوسه، وكابه، وثساواه، ومقاالله حلث قال:

عس ي يف األثواح امللاة فلحللها، ودش ق على ها ناث احللاة، وهبجاها، وقاامها، وأمنها، 
اوقلاب املظلمة فلطاي سجاف ظلمها، كما لطاي اوشمس ظلمات اوفضاء عن ما لش ق 

ولله املاحش إىل صبح مؤنس وسااده احلاوك إىل علاض انصع، وهك ا او ك  علله، فاحال 
َأاَل عل لك  ل اَّلل ل ﴿ ياىل:للطمئ  عه اوقلاب عي  وحشاها، ولساق  عه اونفاس عي  علبلاها، قال 

ألنه سبب دصله  ؛م  أعظ  ما دق ب اويب  إىل هللا و وك كان، [28: ]الرعد ﴾َلط َمئل ُّ او ُقُلابُ 
عه لياىل، وق  أم  هللا لياىل عه يف كثري م  حمكمات اوكااب، قال سبحانه: ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  

لل  آَمُناا اذ ُكُ وا اَّلل َ ذلك   ا َكثلري   َ ة  َوَأصل  .[42-41: ]األحزاب ﴾ا َوَسبّلُحاُه ُعك 

ُفُ ونل لياىل وع  ذاك ده ع ك ه  يف قاوهو  - ُكُ وا يلل َواَل َلك   ﴾: ﴿فَاذ ُكُ وينل أَذ ُك  ُك   َواش 
وجي  ك  ما ش ع م  عبادة مئنة و ك ه؛ ألن ذك  هللا لياىل دن ثج فله ك  ما ، [152 :]البقرة

ب  إوله سبحانه، م  اوصلاات واحلم  واواسبلح واواهلل  واواكبري، فإن داق ب عه إىل اوي
، [14: ]طه ﴾َوأَقل ل اوص َلَة ول لك  لي﴿اوصلة إمنا ش عت و ك ه لياىل، فق  قال سبحانه: 

ُ  اَّلل ل  َوأَقل ل اوص َلةَ ﴿وقال:  َشاءل َواو ُمن َك ل  َوَو لك  ُ دَ ي َلُ  َما  إلن  اوص َلَة لَ ن  َهى َع ل او َفح  رَبُ  َواَّلل  َأك 
نَ ُيانَ   .[45: ]العنكبوت ﴾َلص 

َ ﴿ :لياىل ذك  جانبا  م  أحكام اوصلام ألبع ذوك قاوهوملا  - ُوا اَّلل  َة َوولُاَكربّل ملُلاا او يل   ولُاك 
ُكُ ونَ  لبُ  َوإلَذا َسأََوَك علَبادلي َعينّل فَإليّنل   َعَلى َما َهَ اُك   َوَوَيل ُك   َلش  َدع َاَة او  اعل  َق لدٌب ُأجل

لُبااإلَذا  َاجل ُناا يبل َوَيل ُه    َدَعانل فَ ل َلس   .[186-185: ]البقرة ﴾دَ   ُشُ ونَ يلل َوو لُ ؤ مل

اَ ُغاا لياىل أك  على ذك ه حال أداء مناسك احلج حلث قال - : ﴿وَل َس َعَلل ُك   ُجَناٌح َأن  لَ ب  
َ َامل  َواذ ُكُ وُه َكَما َهَ اُك   َفض ل  مل   َثعّلُك    فَإل  َي ل احل  ُا   مل   َعَ فَاتر فَاذ ُكُ وا اَّلل َ علن َ  او َمش  َذا أََفض 

ُا   مل   قَ ب للهل َوملَ  اوض اوّل نَ  اَ غ فلُ وا اَّلل َ  إلن    َوإلن  ُكن   ُث  أَفللُضاا مل   َحل ُث أَفَاَض اون اُس َواس 
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ل ٌ اَّلل َ َغُفاٌث ثَ  مر َمي ُ وَداتر  َفَم   لَ َيج َ  يفل [199-198: ]البقرة ﴾حل ، وقال: ﴿َواذ ُكُ وا اَّلل َ يفل َأاي 
ل َفَل إلث َ َعَلل هل َوَم   أَتَخ َ  َفَل إلث َ َعَلل هل  ولَم ل ال  َقى  َوال  ُقاا اَّلل َ َواع َلُماا أَن   ُك   إلوَل هل دَ ا َم ن 

 .[203: بقرة]ال ﴾حُت َشُ ونَ 

أم  عباده أن د ك وه عن  انفلهت  م  عباداله، ووا أقبلاا على دنلاه  حىت ال لنقطع  -
ُاُ  اوص َلَة فَاذ ُكُ وا اَّلل َ قلَلام ا َوقُ ُياد ا َوَعَلى  فَإلَذا﴿ :صلاه  عه، فق  قال  ﴾ُجُناعلُك   َقَضل  

َلتل اوص َلُة فَ  فَإلَذا﴿ :، وقال[103 :]النساء َث ضل َواع  اَ ُغاا مل   َفض  ل اَّلل ل َواذ ُكُ وا ُقضل ُ وا يفل األ  ان  َاشل
للُحانَ اَّلل َ َكثلري ا َوَيل ُك     .[10: ]اجلمعة ﴾لُ ف 

َم  ل ثَعّلَك حل َن لَ ُقاُم َوملَ   َوَسبّلح  ﴿ :نص م  ع ن او ك  على اواسبلح خاصة حلث قال - حبل
اَبَث  ُه َوإلد  َكُك   فَاذ ُكُ وا اَّلل َ   فَإلَذا﴿ :، وقال[49-48: ]الطور ﴾نُُّجامل اواول ل  ل َفَسبّلح  ُا   َمَناسل َقَضل  

 .[200: ]البقرة ﴾ذلك   اَك لك  لُك   آاَبءَُك   َأو  َأَش   

للمل َن  إلن  ﴿ :لياىل وع  ذاك ده ذك ا  كثريا  ابملغف ة واألج  اويظل  حلث قال - او ُمس 
للَماتل َواو مُ  َناتل َواو َقانلال َن َواو َقانلَااتل َواوص ادلقل َن َواوص ادلَقاتل َواوص اعل لدَ  َواو ُمس  نل َن َواو ُمؤ مل ؤ مل

َياتل َواو ُمَاَص ّلقل َن َواو ُمَاَص ّلقَاتل َواوص ائلمل َن َواوص ائلَماتل  َاشل يل َن َواخل  َاشل َواوص اعل َاتل َواخل 
َافلظل َن فُ ُ وَجُه    َافلظَاتل َواو  اكل لدَ  اَّلل َ َكثلري ا َواو  اكل َاتل أََع   اَّلل ُ هَلُ   َمغ فلَ ة  َوَأج   ا َواحل  َواحل 

ا  . [35: ]األحزاب ﴾َعظللم 

لَت َوُق   َعَسى  َواذ ُك   ﴿ :لياىل أم  عب ه أن جي د ذك ه ملا كلما نسله يف قاوه - َثع َك إلَذا َنسل
َق  َ َب مل   َهَ ا  َأن  دَ ه  لَد ل َثيبّل  األل  .[24: ]الكهف ﴾َثَش  

َد  ُكُ وَن اَّلل َ قلَلام ا َوقُ ُياد ا َوَعَلى  او  لد َ ﴿:لياىل وصف أويل األوباب م  عباده عقاوه -
 .[191 :عمران ]آل ﴾ُجُناهبلل   
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 ُّ قُ ُلاهُبُ   آَمُناا َوَلط َمئل  او  لد َ ﴿:لياىل وصف املؤمن ن أبهن  لطمئ  قلاهب  ع ك ه حلث قال -
 .[28 ]الرعد: ﴾او ُقُلابُ عل لك  ل اَّلل ل َلط َمئل ُّ  اَّلل ل َأاَل عل لك  ل 

أم  نبله صلى هللا علله وسل  أن دصرب مع نفسه مع او د  د عانه ابوغ اة واويش ، وهناه  -
ُعاَن نَ ف َسَك َمَع او  ل  َواص ربل  ﴿ :ع  طاعة م  أغف  قلبه ع  ذك  هللا وذوك يف قاوه دَ  َد  

و َغَ اةل َواو َيشل ّل دُ لدُ وَن  ُ   ابل َهُه َواَل َثهب  ََلاةل  َوج  ُه   لُ لدُ  يلدَنَة احل  َناَك َعن   ن  َلا َواَل لَ ي ُ  َعل   ُلطلع  َم    او ُّ
 . [28]الكهف:  ﴾فُ ُ ط اأَغ َفل َنا قَ ل َبُه َع   ذلك  لاَن َوال  َبَع َهَااُه وََكاَن أَم  ُُه 

فإنه دشام  على سائ  ذك ه لياىل، ولاع  م  ديشا ع   ،وإن فس  ابوق آن  ك  هناواو
ذك ه أبن دقلض وه م  اوشلاط ن ق دنا  حلث قال: ﴿َوَم   دَ ي ُش َع   ذلك  ل او  مح َ ل نُ َقلّلض  وَُه 

ن وإن كان ، وها كاو ي قلبه دس ي حكمه يف غري اوق آ[36 ]الزخرف: ﴾َشل طَاان  فَ ُهَا َوُه َق لد ٌ 
 مقصادا  عه اوق آن، ووصف عباده اوصاحل ن او د  وع ه  او ثجات اويلى يف جناه عقاوه

َجُياَن لياىل اَ غ فلُ ونَ  : ﴿َكانُاا قَلللل  ملَ  اول ل  ل َما دَ ه  َحاثل ُه   َدس  َس  أل  -17]الذارايت:  ﴾َوابل

 َنا آَمن ا فَاغ فل   وََنا ُذنُاعَ َنا َوقلَنا َعَ اَب اون اثل ، وقال فله  أدضا : ﴿او  لدَ  دَ ُقاُواَن َثع  َنا إلن   [18
َحاثل  َس  أل  اَ غ فل لدَ  ابل ، [17-16]آل عمران: ﴾اوص اعل لدَ  َواوص ادلقل َن َواو َقانلال َن َواو ُمن فلقل َن َواو ُمس 

اَيللَنا او  لدَ  إلذَ لياىل ووصفه  أدضا  عقاوه َا دُ ؤ ملُ  آبل ا َوَسب ُحاا : ﴿إلمن  َا َخ ُّوا ُسج    ا ذُكّلُ وا هبل
ُوَن  ربل َاك  َم  ل َثهبّلل   َوُه   اَل َدس  ُ   َخا ف ا َوَطَمي ا  حبل ُعاَن َثهب  عل َد   لَ َاَجاََف ُجُناهُبُ   َع ل او َمَضاجل

َناُه   دُ ن فلُقاَن  فلَ  هَلُ   مل  َوممل ا َثَيق   َا َكانُاا    قُ   ةل أَع  ُنر جَ َفَل لَ ي َلُ  نَ ف ٌس َما ُأخ  زَاء  مبل
 .[17-15]السجدة: ﴾دَ ي َمُلانَ 

وصف املنافق ن أبهن  ال د ك ونه إال قللل ، حلث قال: ﴿إلن  او ُمَنافلقل َن خُيَادلُعاَن اَّلل َ َوُهَا  -
 ﴾َواَل َد  ُكُ وَن اَّلل َ إلال  قَلللل   َخادلُعُه   َوإلَذا قَاُماا إلىَل اوص َلةل قَاُماا ُكَساىَل دُ  َاُءوَن اون اسَ 

 .[142 ]النساء:
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َا دُ لدُ  لياىل  أن شان اوشلطان أن دص  ع  ذك  هللا، وه  اوصلة، يف قاوهع ن   - : ﴿إلمن 
َم  ل َواو َمل سل ل َوَدُص  ُك   عَ  َنُكُ  او َيَ اَوَة َواو بَ غ َضاَء يفل اخل     ذلك  ل اَّلل ل َوَع ل اوش ل طَاُن َأن  دُاقلَع عَ ل  

اَ ُهانَ   .[91]املائدة:  ﴾اوص َلةل  فَ َه   أَن  ُا   ُمن  

وذوك عن ما  ،لياىل أن ذك ه ها جناة م  احمل ، وكشف ولك وب ودفع ولهمام هللا ع ن   -
ب ا َفَظ   َأن  َو   نَ ق  لَث عَ علله اوسلم حكى قصة دانس َلل هل : ﴿َوَذا اونُّانل إلذ  َذَهَب ُمَغاضل

َنا وَُه   فَ َناَدى يفل اوظُُّلَماتل َأن  اَل إلَوَه إلال  أَن َت ُسب َحاَنَك إليّنل ُكن ُت ملَ  اوظ اولمل نَ  َاَجب   َفاس 
َناُه ملَ  او َغ ّل  وََكَ ولَك نُ ن جل  او ُمؤ ملنل نَ  .وقال فله: ﴿فَ َلا اَل أَن ُه َكاَن ملَ  [88-87]األنبياء:  ﴾َوجَن ل  

َيُثانَ   ُمَسبّلحل نَ او   ، وأم  ع ك ه عن  [144-143]الصافات:  ﴾وََلبلَث يفل َعط نلهل إلىَل دَ ا مل دُ ب  
ُك   ملقاة اوي و يف قاوه: ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا إلَذا َوقللُا   فلَئة  فَاي  بُ ُااا َواذ ُكُ وا اَّلل َ َكثلري ا َوَيل  

للُحانَ   .[45 ]األنفال: ﴾لُ ف 

َوَوم ا عَ َ ُيوا ﴿ : أي  ذك ه يف ه ا املاقف فلما حكاه م  قصة طاوات وجاوات إذ قالع ن   -
َنا َصرب  ا َويَ بّلت  أَق َ اَمَنا َوان ُص  اَن َعَلى او َقا مل او َكا َاُواَت َوُجُنادلهل قَاُواا َثع  َنا أَف  لغ  َعَلل    فل لدَ  لجل

 .[251-250 ]البقرة: ﴾فَ َهَزُماُه   إبللذ نل اَّلل ل 

أَث َسل َنا  َوَوَق   ﴿ : أن سبب هلك او د  آاته  أبسه أهن  مل داض عاا إوله ذوك يف قاوهع ن   -
و َبأ َساءل َواوض   اءل َوَيل ُه   دَ َاَض  ُعاَن  اَنُه   ابل فَ َلا اَل إلذ  َجاَءُه   أَب ُسنَا  إلىَل أَُم ر مل   قَ ب للَك َفَأَخ  

 .[43-42]األنعام: ﴾اا َوَوكل   َقَست  قُ ُلاهُبُ   َوَيد َ  هَلُُ  اوش ل طَاُن َما َكانُاا دَ ي َمُلانَ َلَض  عُ 

و َبأ َساءل َواوض   اءل َوَيل ُه   َدض   ُعاَن  َوَما﴿ :لياىل وقال َلَها ابل اَن أَه  ّر إلال  َأَخ   أَث َسل َنا يفل قَ   دَةر مل   َنيبل
اَنُه   ُث  َع     َسَنَة َحىت  َعَفا ا َوقَاُواا َق   َمس  آاَبَءاَن اوض   اُء َواوس   اُء َفَأَخ    و َنا َمَكاَن اوس لّلَئةل احلَ 

ُيُ ونَ   .[95 -94 ]األعراف: ﴾عَ غ َاة  َوُه   اَل َدش 
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   علن َ ُه َومَ ﴿ذك  هللا لياىل مشاثكة م  او اك د  ولمأل األعلى او د  وصفه  هللا عقاوه:  -
ُ وَن  سل َاح  ُوَن َع   علَباَدللهل َواَل َدس  ربل َاك  رُتُونَ  اَل َدس   ﴾ُدَسبّلُحاَن اول ل َ  َواون  َهاَث اَل دَ ف 

ُوَن َع   علَباَدللهل َوُدَسبّلُحانَُه َووَُه لياىل ، وقاوه[20-19 ]األنبياء: ربل َاك  : ﴿إلن  او  لدَ  علن َ  ثَعّلَك اَل َدس 
، ع  ها مشاثكة هل ا اوكان اوااسع او ي لسبح ك  ذثة م  ذثاله [206]األعراف:  ﴾ُجُ ونَ َدس  

َث ُض َوَم    لياىل:حبم  هللا ولسج  خاضية لجلوه كما قال  ﴿ُلَسبّلُح َوُه اوس َماَواُت اوس ب ُع َواأل 
َم  لهل َوَوكل   اَل ل َ  ءر إلال  ُدَسبّلُح حبل بللَحُه    إلن ُه َكاَن َحلللم ا َغُفاث افللهل    َوإلن  مل   َش   َقُهاَن َلس   ﴾ف 

كلل ُ  لياىل:، وقال [44 ]اإلسراء: َث ضل  َوُهَا او َيزلدُز احلَ   ﴾﴿َسب َح َّللل ل َما يفل اوس َماَواتل َوَما يفل األ 
َث ضل ا[1]احلشر:  و َمللكل او ُق ُّوسل او َيزلدزل ، وقال: ﴿ُدَسبّلُح َّللل ل َما يفل اوس َماَواتل َوَما يفل األ 
كلل ل   .[1]اجلمعة:  ﴾احلَ 

م  أج  ه ا ال دشي  او اك ون عاحشة يف نفاسه  م  اوكان وما فله، النسجامه  ميه  -
يف او ك ، ولناغمه  ميه يف لسبلح هللا لياىل ومح ه، وهتللله ولكبريه، خبلف او د  ح ماا 

، وخ عت قلاهب  عنسلانه، أووئك او د  قال ه ه اونيمة، فانيق ت أوسناه  ع  ذك  هللا
لَ ُه   ﴿ :فله   َواَل ﴿ :، وح ث املؤمن ن م  اواأي  هب  ح ن قال[67 ]التوبة: ﴾َنُساا اَّلل َ فَ َنسل

ُقانَ ُهُ   أَن  ُفَسُه   أُووَئلكَ َلُكانُاا َكاو  لدَ  َنُساا اَّلل َ َفأَن َساُه     .[19 ]احلشر: ﴾او َفاسل

ب هؤالء او د  ع فاا ع  اوكااب واوسنة، واغرتوا مبا أولاه م  عق  هب ه وق  أوفت قلا 
اآلفة اخلطرية، فق  أظلمت عقاهل  وم ضت قلاهب  إبع اضه  ه  ذك  هللا، حىت علغ هب  
األم  أن لضلق منه ص وثه ، كما أهن  دسخ ون مم  د أب على األذكاث املأياثة أدابث 

 .1اث، أو إدابثمها، ويف أي حال دس  فله ذك  مأياثاوصلاات، وعن  إقبال اولل  واونه
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فلا ل ى كلف دضلق ص ث م  دؤم  ابهلل واولام اآلخ  م  ذك  هللا لياىل ودسيى إىل اوص  
عنه، مه ه ه اونصاص اوقطيلة او اوة على أن ذك  هللا سبحانه ها كلملاء اوسيادة وثوح 

 اويبادة ومناط اوسلمة وأساس االساقامة؟

هللا سبحانه ولياىل املنافق ن أبهن  ال د ك ون هللا إال قللل ، كما أخرب أن اوص  وق  وصف 
َاذَ ﴿ ؟ع  ذك ه م  شأن اوشلطان، أفلكان م  ه ه صفاه إال م  حزب اوشلطان َاح   اس 

  َ ز ُب  اَّلل ل أُووَئلكَ َعَلل هلُ  اوش ل طَاُن َفأَن َساُه   ذلك  ز بَ  اوش ل طَانل َأاَل حل اوش ل طَانل ُهُ   إلن  حل
ُ ونَ  َاسل . 1ه ا احل  إىل اواهك  واوسخ دة ابو ك  وهللا املسايان ، وق  جتاوي[19 ]اجملادلة:﴾اخل 

وإن م  أه  وسائ  ل علة اونفاس على طاعة هللا ولطهريها م  أم اضها، احملافظة على 
 األذكاث واملأياثات واألدعلة املباثكة.

 ج سؤال أهل الذكر املتعلقة ابألخالق:أسئلة للشيخ اخلليلي يف برانم 

 احملاور: الذي أويت علماً غزيراً كيف يتعامل مع اآلخرين؟ (1

عس  هللا او مح  او حل ، واحلم  هلل ثب اويامل ن، واوصلة اوسلم على سل ان : اجلواب -
 وعلى أوه وصحبه أمجي ن، أما عي : )ملسو هيلع هللا ىلص(ونبلنا حمم  

خلقا  سااي ، وم  علله عنيمة اويق ، وثفع دثجاه،  خلق اإلنسان، فإن هللا لباثك ولياىل
وأعلى شأنه إذ أك مه مبا آاته م  املااهب، وعاأه منصب اخللفة يف ه ه األثض، وجيله 

َنا َعينل آَدَم َومَحَل َناُه   يفل او رَبّل َواو َبح  ل  لياىل:لباثك و ا اوكان، دقال سل ا  يف ه  ﴿َوَوَق   َك  م 
َناُه    َنا  َوَثَيق   لل  ملَ  اوط لّلَباتل َوَفض ل َناُه   َعَلى َكثلرير ممل    َخَلق  وه ا اواك مي ال  ،[70]اإلسراء: ﴾لَ ف ضل

دياد إىل جس  اإلنسان وأصله، وإمنا دياد على اونفحة او ابنلة اويت نفخها هللا يف ه ا الجس  
جس  احللاان أحس  م   فاحال إىل خلق آخ ، فلا كان األم  دياد إىل الجس  و مبا كان
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جس  اإلنسان م  حلث إن جس  احللاان ق  دكان أقاى عكثري م  جس  اإلنسان، وق  
 - لباثك ولياىل-دع املاناعة، ووك  هللا دكان أق ث على مقاومة اواح ايت املخالفة واوطبا

 ه ن اإلنسان، وإذا كان اإلنسان ثفع هبأنفخة او ابنلة ه  اويت ثفيت م  شجي   للك  او
اونفخة او ابنلة فيلله أن ديل  أن احلق سبحانه ولياىل جيله عب ا  ماحمل  ألماناه، وأن فضله 
ومنزواه عق ث ما دص ق يف حتم  ه ه األمانة ال أن داياىل عسبب أي ش ء أولله يف ه ه 
 احللاة او نلا، إذ ال قلمة وليل  وح ه م  غري أن دكان اويب  ماخلقا  ابخللق اوك مي، فاهلل

وش فه فاق اخللئق كلها، وأعلى  )ملسو هيلع هللا ىلص(سبحانه ولياىل ق  اخااث عب ه وثساوه حمم ا  
علله أفض   ا  عب ه وثساوهمنزواه، وجي  ثساواه ثمحة وليامل ن، فق  قال سبحانه ولياىل خماطب

عن ما أيىن ، ووك  [107]األنبياء:  ﴾: ﴿َوَما أَث َسل َناَك إلال  َثمح َة  ولل َياَومل نَ  اوصلة اوسلم
سبحانه ولياىل علله مباذا وصفه؟ ه  وصفه ابويل  اوغزد ؟ ال، وإمنا وصفه ابخللق اويظل ، 

، [4]القلم:  ﴾َعظلل ر َوَيَلى ُخُلقر  َوإلن كَ ﴿ :فق  قال لياىل خماطبا  إايه صلاات هللا وسلمه علله
َوَما أُولللُا   ملَ  او يلل  ل ﴿ :هومل دق  وه وإنك عل  غزد ، ع  قال سبحانه ولياىل خماطبا  وه ووغري 

 .1[85]اإلسراء:  ﴾قَلللل  إلال  

نسان ال دكان مساه يف ه ه احللاة مبنصبه وال جاهه وال عيلمه إن كان جم دا  م  اإل فإذا  
األخلق، فاألخلق ه  ملزان اوافاض  ع ن اوناس، ذوك ألن اخللق او فلع دؤدي إىل أن 

او ي خلقه فسااه، إذ غ وثه ق   -ولياىل  سبحانه –حلق هللا  اإلنسان أوال  ثاعلا   دكان
ال فض  وه  - لباثك ولياىل -ما وص  إوله ابساحقاق، وأن هللا جييله د ى أن وص  إىل 

علله، وه ا أم  فله م  اخلطاثة ما ال رمك  أن داصاثه ماصاث، فإن اوغ وث ها او ي د دي 
وه وم  إهاناه  ا  ملا داص  إوله م  إذالل هللا لياىلبصاحبه، ما اغرت مغرت إال وكان غ وثه سب

ُت َوُك   مل   إلَوهر َغري لي﴿حىت وص  عه األم  إىل أن دقال:  ، فف عان اغرت  إايه  ﴾َما َعللم 
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َاُث جَت  لي مل   حَت يتل ﴿، وقال: [38]القصص:  َهن  ، فأهلكه هللا سبحانه [51]الزخرف:  ﴾َوَه لهل األ 
َة  ولياىل مبا كان  مغرتا  عه، إذ أهلكه ابملاء فأغ قه فله، فكان عربة ولمياربد  ﴿إلن  يفل َذولَك َويلرب 

 وك وك غريه. [26]النازعات:  ﴾ولَم   خَي َشى

م  أهلك م  األم  م  قبلنا، للك  األم  اويت أوللت  كأنه أهلودب ن هللا لباثك ولياىل ونا 
دَ َ و ا َك    أملَ  ﴿ :ضيها، فإنه سبحانه ولياىل دقالما أوللت م  اهلبات اإلهللة، ووكنها مل ل

َث ضل َما ملَ  مُنَكّل   َوُك   َوأَث َسل َنا اوس َماَء َعَلل   َنا مل   قَ ب للهل   مل   قَ   نر َمك ن اُه   يفل األ  َلك  ثَاث ا أَه  هل   مل  
َناهُ  َلك  َاَث جَت  لي مل   حَت الهل   َفَأه  َهن   ﴾آَخ لد َ    علُ نُاهبلل   َوأَن َشأ اَن مل   عَ ي  لهل   قَ   ان  َوَجَيل َنا األ 

 .[6 ]األنعام:

 ا  وإذا كان اوغ وث ها مص ث إهلك اإلنسان، فإن غ وثه ابويل  أدضا  ق  دكان مص ث 
َا أُولللُاُه َعَلى علل  ر  قَالَ ﴿ :ع  قاثون قال ولياىللباثك ، إذ هللا هللكه   ، وق [78]القصص: ﴾إلمن 

ن جيب علله كما يادت كان ذوك سببا  هللكه، فهك ا جيب أن ديارب املياربون. واإلنسا
أحس  خلقا  وأطلب مياملة، وأصفى س د ة، ولس  أن دكان عللهلباثك ولياىل نيمة هللا 

وإلنسان أن داياىل أبن أويت علما ، أو أويت ماال ، ع  جيب أن جتيله ه ه املااهب او ابنلة 
   ثأسه وديام  اآلخ د  مياملة ثقلقة حسنة.داطام  ودطأط

  ؟أسباب انتشار الدعوة ابألخالق احملاور: ما (2

اناشاثها إال ما كان  ما كان م  أسبا )ملسو هيلع هللا ىلص(ه ه او عاة اويت عيث هبا اونيب  : إنّ اجلواب -
م  اوصفات احلمل ة واوسجااي احلسنة اويت  -علله أفض  اوصلة واوسلم - ماصفا  عه

خياطب اونيب  -لياىل– عاة حىت وصلت إىل حلث وصلت، وجن  أن هللا مه ت هل ه او
وها أش ف اخللق، وها ع ن جل  ها أش ف األجلال وأطه ها مجليا ، جل  املهاج د   )ملسو هيلع هللا ىلص(

علله  يف كااعه عن ما قال: ﴿حُمَم ٌ  َثُساُل اَّلل ل  َواو  لدَ  َمَيُه  واألنصاث او د  أيىن هللا لياىل
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اُء عَ  لَماُه   َأشل   َااان   سل اَ ُغاَن َفض ل  ملَ  اَّلل ل َوثلض  ا دَ ب   نَ ُه    لَ  َاُه   ثُك ي ا ُسج    َلى او ُكف اثل ُثمَحَاُء عَ ل  
ل ل َكَزث عر َأخ  ََج شَ   ط َأهُ يفل ُوُجاهلهل   مل   أَيَ ل اوسُُّجادل  َذولَك َمثَ ُلُه   يفل اوا  ا ثَاةل  َوَمثَ ُلُه   يفل اإل لجن ل
ُب اوزُّث اَع ولَلغللَظ هبللُ  او ُكف اَث  َوَعَ  اَّلل ُ او  لدَ   اَ َاى َعَلى ُساقلهل دُ ي جل اَ غ َلَظ فَاس  آَمُناا َفآَيَثُه فَاس 

ُه   َمغ فلَ ة   ن   َاتل مل اَوَعملُلاا اوص احلل خياطب اونيب  ، ون ى أن هللا لياىل[29]الفتح:  ﴾َوَأج   ا َعظللم 
َوَوا   ﴿   اوق ث اويل  املنزوة فلقال وه:اخللق، وها ع ن ذوك الجل  اويظلوها أش ف  )ملسو هيلع هللا ىلص(

، فلا كان صلى هللا علله [159 عمران: ]آل ﴾ُكن َت َفظاا َغلللَظ او َقل بل اَلن  َفضُّاا مل   َحا ولكَ 
أووئك او د  ه  خري اوق ون م  حاوه،  وسل  قاس  املياملة خش  األخلق النفضّ 

ة علنه وعلنه  إىل فطلية، فكلف عغريه صلى هللا علله وسل ؟ وكلف مب  والساحاوت اوصل
 ديام  جلل  آخ  غري ذوك الجل ؟

أم  نبله صلى هللا علله وسل  أن دكان دمث األخلق يف دعاله، حس   على أن هللا لياىل
َمةل َوا حل لك  ُ   املياملة ولناس مجليا  إذ دقال وه: ﴿اد ُع إلىَل َسبلل ل ثَعّلَك ابل َسَنةل  َوَجادلهل  و َما علظَةل احلَ 

َا لد َ  و ُمه  َ   َض   َع   َسبللللهل  َوُهَا َأع َلُ  ابل َسُ   إلن  َثع َك ُهَا أَع َلُ  مبل و يتل هلَ  َأح   ﴾ابل
﴿َواَل  :، ك وك جن  أنه سبحانه ولياىل دقال يف مقام لاجلهه يف أم  او عاة[125 ]النحل:

سَ  َاالي احلَ  ت َلس  َنُه َعَ اَوٌة َكأَن ُه َويلل َنَك َوعَ ل   َسُ  فَإلَذا او  لي عَ ل   و يتل هلَ  َأح  َنُة َواَل اوس لّلَئُة  اد َفع  ابل
ل ٌ   ، وه ا د ل على أتيري األخلق يف ليام  اإلنسان مع عين جنسه.[34]فصلت:  ﴾محَل

لق ب اويب  إىل هللا، ما د ل على األخلق ه  اويت  )ملسو هيلع هللا ىلص(وجن  يف األحاددث ع  اونيب 
 )ملسو هيلع هللا ىلص(فلكان ق دب املنزوة منه، فاونيب  ،دام اوقلامة )ملسو هيلع هللا ىلص(وه  اويت لق ب إىل ثسال هللا 

إن  م  أحبّلك  إيل  وأق عك  مينّل جملس ا داَم اوقلامةل أحاسَنُك  أخلق ا وإن  أعغَضك   دقال: "
)ثواه اورتم ي، وأمح (، "اش ّلقاَن واملاَفلهلقانإيل  وأعي َك  مينّل جملس ا داَم اوقلامةل اوث  اثثوَن وامل

فاإلنسان إمنا حيم  أبخلقه، وداين أبخلقه، إذ اإلنسان نسبه ما دكان ماحللا  عه م  
 .يوفى -لياىل - فاضلة وعم  صاحل دق عه إىل هللاأخلق 
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 ن أم قال ولسل ة أم املؤمند -علله أفض  اوصلة واوسلم - وجن  يف ح دث آخ  أن اونيب
)ثواه  : "اي أم سلمة، ذهب حس  اخللق خبري او نلا واآلخ ة"- عنهاىلثض  هللا ليا - سلمة

وميىن ذهاب حس  اخللق خبري  ،اوطرباين يف امليج  اوكبري واألوسط وعب  محل  يف مسن ه(
أن حس  اخللق مل د ع وغريه م  خري او نلا واآلخ ة شلئا ، ع  احااى خري  ؛او نلا واآلخ ة

 نلا واآلخ ة ميا ، فاإلنسان عق ث ما دكان علله م  خلق فاض  يف ه ه احللاة او نلا او
دكان وه اخلري اوكثري فلها إذ لكان حمبة اوناس وه لفي  قلاهب ، وك وك ابونسبة إىل او اث 

 اآلخ ة، فإن منزواه عن  هللا إمنا لكان عق ث ما دكان علله م  أخلق.

وأن  ،على اإلنسان أن حي ص دائما  على أن حيس  خلقه ا... فل وكقاواا ولناس حسن  
ديام  اوناس مبا جيب أن دياملاه عه، ال أن ديامله  ابوقساة واخلشانة ووا كان دغري منك ا  
علله  علله أن أيلله  ابو فق واولطف، إذ ما دخ  او فق شلئا  إال يانه، وما دخ  اوينف 

من ن ج اعة، ل عا إىل احلق وإىل اإلسلم أكث  شلئا  إال شانه فلجب أن لكان أخلق املؤ 
 اواافلق. ويل مما ل عا إولهما أوسناه ، وهللا لياىل

البعض عندما يريد أن يسم إنساانً ابألخالق السيئة يقول هذا نشأ يف ظل  احملاور: (3
أبوين قاسيني غليظني، لذلك فهذه هي طبيعته ورثها عن أبويه، فهل تستطيع 

أن تغري هذه الطبائع، فتحول ما نشأ عليه هذا اإلنسان إىل األخالق اإلسالمية 
 طبائع أخرى؟

ة إن اإلرمان حيال اإلنسان م  طبع إىل طبع، وم  مسلك إىل آخ ، وم  جبلّ : اجلواب -
ة أخ ى، فاإلرمان ها او ي جيي  اإلنسان دسايل  على ما كان ماصفا  عه م  قب  إىل جبلّ 

آن اوك مي، فإن اوق آن اوك مي داح ث ع  سح ة ف عان إرمانه، وه ا ما نشاه ه يف اوق  
وحيك  عنه  كلف كان طيمه  ونظ هت  إىل احللاة املاددة، وكلف كان طماحه  إىل أن 
دناواا املكاسب اويت كاناا دسيان إولها م  وثاء سح ه ، فه  او د  قاواا وف عان كما حكى 
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ما كاناا دنظ ون إال إىل حطام ، [41]الشعراء: ﴾حَن ُ  او َغاولبل نَ  أَئل   وََنا أَلَج   ا إلن  ُكن ا﴿هللا عنه : 
ه ه احللاة او نلا، ووكنه  ابإلرمان حتاواا فجأة إىل طبائع غري طباعه ، وإىل أخلق غري 

َو   ﴿أخلقه ، وإىل مقادلس غري مقادلسه ، فه  او د  قاواا وف عان نفسه عي  أن هت ده : 
ََلاَة نُ ؤ يلَ َك َعَلى َما جَ  َا لَ ق ضل  َه لهل احل  اَءاَن ملَ  او بَ لّلَناتل َواو  لي َفطََ اَن  فَاق ضل َما أَن َت قَاضر  إلمن 

ن  َلا  .[72]طه: ﴾او ُّ

وك وك ابونسبة إىل املهاج د  واألنصاث، فاوي ب كاناا مي وف ن عقساة اوقلاب وعغلظة 
خض  واولاعس عن ه ، واألحقاد اويت األكباد نالجة احل وب اوطاحنة اويت كانت أتك  األ

داااثيها الجملع، د يها األوالد واحلف ة ع  اآلابء واألج اد، إال أن اإلسلم ثقق طباعه ، 
وه ب أخلقه ، وغري مشاع ه  وأحاسلسه ، فكاناا خيالفان متام االخالف، دكف  ما  

م  اوغلظة واوش ة،   كان حيكى ع  أمري املؤمن ن عم  ثض  هللا عنه مما كان يف جاهللاه
كلف حتاوت طبلياه إىل طبلية أخ ى عن ما أك مه هللا سبحانه ولياىل، فكان ثقلق احلاشلة، 
وطلف املياملة، مه ب األخلق مه ما كان فله م  اوش ة، إال أن اوش ة اويت كان ماصفا  

  كان هبا إمنا كانت غرية على ح مات هللا، ومل لك  ه ه اوش ة م  أج  نفسه أع ا ، ع
حي ص على أن داااضع وخيضع حىت أنه عن ما أعل  أمام املأل قائل : أدها اوناس إذا ثأدا  يف 
اعاجاجا فقاماه، فقال وه أح  احلاض د : وهللا وا ثأدنا فلك اعاجاجا وقامناه عسلافنا، ما  
 كان منه أن أنف ولكرب ولياىل وادعى أن منزواه ال لالءم مع ه ا الجااب، ع  مح  هللا

 م اعاجاجه عسلفه.على أن أك مه أبن وج  يف ثعلاه م  دقاّل 

 أة ابحلجة قال: ك  اوناس أفقه م  امل أة ظف ت فله ملوك وك عن ما كان حااث علنه وع ن ا
عم  حىت اونساء، هك ا كان وطلف املياملة ثقلق احلاشلة، وذوك كله إمنا دياد إىل خلق 

 ي جبله على ه ه األخلق احلسنة عي ما كان يف اإلرمان واإلسلم، فإن اإلسلم ها او
 جاهللاه جمباال  على غريها، فإن او وح اإلرمانلة هلا أي  على اإلنسان.
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وال ثدب أن ولرتعلة أي ا  كبريا  على نفس اإلنسان عن ما دايمق اوفه  اإلسلم  يف نفسه، 
واو ش ، فإنه  وع ن اوغ ّل  ولاب ن وه او ؤى، ورملز ع ن اوباط  واحلق، وع ن اوضلل واهل ى،

عطبلية احلال داجاوب مع ه ا اواصاث اوصحلح، ولكان أخلقه انيكاسا  وه، وو وك دكان 
 .1املسل  احلق دائما  ثقلق احلاشلة حس  املياملة، وهللا لياىل املسايان

احملاور: هل هذا يصدق على البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان؟ ألن علماء  (4
دون صنف الناس حبسب املناطق اليت يسكنون فيها، فالذين االجتماع كابن خل

يسكنون يف املناطق الباردة يقول أبن أخالقهم هادئة ودمثة، وأما الذين يسكنون 
يف املناطق الصحراوية القاسية فطبائعهم تكون غليظة، فالبيئة هذه هل هلا أثر 

 أيضاً عل أخالق اإلنسان؟

لئة أي  على طبلية اإلنسان، وحن  جن  املناخات ختالف أنك  أن دكان ولب ال أان: اجلواب -
أخلق أهلها ابخالفها، فق  دكان جمامع م  اجملاميات ش د  املياملة، علنما جمامع آخ  
دكان خبلف ذوك، ه ا مما جن ه يف اوناس، ووك  مع ه ا كله فإن اإلنسان ده ب ه ه 

إبسلمه عاضا  ابونااج  على لياول  األخلق عن ما دكان اإلنسان حقا  مسلما  مامسكا  
 دد  هللا احلق.

إن اإلسلم ده ب األخلق وجيي  اإلنسان كما ذك ان وطلف املياملة ثقلق احلاشلة، 
دساقب  إخاانه عشاشا  مابسما ، ودي  ذوك م  اوص قات اويت داص ق هبا ألج  أن دك مه 

" )ثواه ك يف وجهل أخلك ص قٌة لبسُّمُ  : ")ملسو هيلع هللا ىلص(هللا ابألجاث كما دل على ذوك قال اونيب 
اورتم ي واوطرباين يف امليج  األوسط(، فاإلنسان املسل  إمنات دلقى إخاانه عاجه طلق، كله 

 عش ، وكله فأل حس  وانبساط، ال دلقاه  عاجه عباس مكفه .
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وه ا ال دنحص  يف مياملة اإلنسان املسل  ولناس اآلخ د  غري أه  علاه، ع  حىت يف علاه 
َخري ُُك   َخري َُك   ألهللهل وأان أنه قال: " )ملسو هيلع هللا ىلص(ن دكان وطلف املياملة، فق  جاء ع  اونيب علله أ

 كان- واوسلمعلله أفض  اوصلة  -واه اورتم ي واع  ماجه(، فاونيب )ث "َخري ُُك   ألهلل 
أوطف اوناس يف مياملة أهله، عن ما د خ  علاه دكان ودديا  وطلف امليش  إىل أقصى 

-يايل اوسام ، كلف وق  هلأه هللا ن اإلرمان ها او  جي  خلقه م  ه ا اوناع اواحل ود؛ أل
 .؟!ثساوة اإلرمان إىل اويامل ن، وجي  ه ه او ساوة ثمحة وليامل ن حلم  -لياىل

ال د خ  علاه مقطب الجب ن، مكفه  اواجه، ال دنظ  إال شزثا  وال د د جاااب  إال  فاملسل 
دخ  صيب م  صبلان عم  ع  اوة غري مأوافة يف اإلسلم، فق  عغلظة وقساة، فإن ه ه احل

علله يف جملسه، وكان يف جملسه ثج  جاء ولبيثه إىل والدة م   - ثض  هللا عنه -اخلطاب 
اواالايت، أي ولاوله منطقة م  مناطق األمة اإلسلملة، فلما دخ  اوصيب اساقبله عم  

أنت لقب  أوالدك، وهللا إن يل م  اواو  ك ا، له، فقال وه: حىت ثض  هللا عنه وعش وه وقبّ 
وما قبلت أح ا  منه  قط، فقال عم  ثض  هللا عنه على اوفاث: إذ ال أوولك أم  املسلم ن، 

 إن كنت قاسلا  يف مياملاك ألوالدك فكلف لكان مياملاك وآلخ د ؟ وأَب أن داوله.

ا كانت مياملاه  مياملة وهك ا ك  اوسلف اوصاحل او د  كاناا لش عاا ثوح اإلسلم إمن
إىل  وطلفة، وهك ا املياملة ه  اويت ج ت اوناس إىل احلق، وأقنيت عه األم ، فاساثع اوناس

 ألهن  مل لك  مياملاه  قاسلة منف ة. ؛او خال يف دد  هللا أفااجا  

احملاور: الذي حيافظ على الصلوات يف مجاعة، ويصوم النهار، ويقوم الليل،  (5
من العبادات والطاعات والنوافل، ولكنه يسيء أخالقه مع  ويؤدي مجلة كبرية

 الناس، فكيف ينظر إىل اإلسالم؟
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جاء يف ثوادة ال أعل  ما م ى صحة سن ها، ووك  على أي حال ه  ل ل : اجلواب -
سئ  ام أة لقام اولل  ولصام اونهاث،  )ملسو هيلع هللا ىلص(على خطاثة ساء املياملة، جاء فلها أن اونيب 

" )ثواه أمح  واحلاك (، وأذدة الجاث م  ساء ه  يف اون اثل فقال: " ووكنها لؤذي جرياهنا،
اخللق، فل دكان اإلنسان مؤذاي  لجريانه إال عسبب ش اسة خلقه وساء مياملاه، وهك ا دنبه 

على خطاثة ساء األخلق، فه ه امل أة اساحقت اوناث؛ ألهنا لس ء مياملة  )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب 
 جرياهنا.

علله أن دساق   ي  م  صلامه وقلامه وحتنثه مقاسا  وفضله، ع فلجب على اإلنسان أال جي
فمهما عم  اإلنسان م  عم  حنا صلة وصلام وص قة،  - سبحانه -ذوك يف جنب هللا 

؛ألن حق هللا أعظ  م  ك  حق،  -سبحانه -ذوك، فغ  ذوك قلل  يف جنب هللا  وغري
ه، وهب ا ديام  اآلخ د  املياملة ومع ه ا علله أن دشي  أنه أق  م  غريه، وأن غريه دفضل

اوطلبة احلسنة؛ ألنه دشي  أن ذوك اآلخ  ها خري منه، وال دشي  أبنه ها خري م  ذوك 
 - اآلخ ، وول ثك ك  إنسان أنه عق ث ما دقسا على اآلخ د  دكان عيل ا  ع  م ضاة هللا

 .1املنزوة عن  هللا وعن  اوناس ودكان منحطّ  - سبحانه

يتساهل يف العبادة حبجة أهنا ليست هي املقياس يف صالح احملاور: البعض  (6
 اإلنسان، وإمنا االخالق هي املقياس، فكيف جياب على هذا؟

اويبادة املف وضة ال ع  م  اوافاء هبا، فل ع  وإلنسان أن دايف ابويبادات : اجلواب -
جي ده ذوك املف وضة ومل دق  حبقها، فإنه مهما حسنت أخلقه، ومهما حسنت مياملاه ال 

ما  مع ه ا اواقصري يف اوااجبات املف وضة علله، فيلى اإلنسان أن دطلع ثعه سبحانه يف ك 
 ﴾َوَم   دَ ي صل اَّلل َ َوَثُساَوُه فَ َق   َض   َضَلال  ُمبللن ا﴿ أم ه عه، ويف ك  ما هناه عنه:

 .[36 ]األحزاب:
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اويبادات مؤي ة يف نفس  واويبادات ه  ماثوية وألخلق اوفاضلة، فإن ك  عبادة م 
َوأَقل ل اوص َلَة  إلن  ﴿ :ؤي ة يف نفس صاحبها، دقال لياىلصاحبها، فاوصلة مثل  ه  م

َشاءل  َوأَقل ل ﴿أدضا  يف اوصلة:  ، ودقال سبحانه[45 ]العنكبوت: ﴾اوص َلَة لَ ن  َهى َع ل او َفح 
ن َساَن ُخللَق َهُلاع ا : ﴿إلن  وج ّ  ، ودقال عزّ [14 ]طه: ﴾اوص َلَة ول لك  لي إلَذا َمس ُه اوش  ُّ   اإل ل

ري ُ َمُناع ا  َجُزوع ا   ﴾َعَلى َصَلهتلل   َدائلُمانَ  او  لدَ  ُه    إلال  او ُمَصلّل َن  َوإلَذا َمس ُه اخلَ 
، فميىن ه ا أن اوصلة مؤي ة يف نفس اإلنسان حبلث أتيت على ما فلها م  [23-19 ]املعارج:

َااهللل   َصَ َقة  ُلَطهّل ُُه    امة، وك وك اوزكاة، فاهلل لياىلاألخلق اوسلئة امل م دقال: ﴿ُخ   مل   أَم 
َا ، وك وك اوصلام واحلج، ه ا مما د ل غلى أن اويبادات مجليا  [103]التوبة:  ﴾َولُ زَكّللهل   هبل

نسان أن دساه ن عيبادة لااو  يف األخلق اوفاضلة، فل دنبغ  وإل مؤي ة يف نفس اإلنسان
 أعل . ي حال م  األحاال، وهللا لياىلهللا أب

 ؟ احملاور: كيف يعامل املسلم الكافر (7

ال دسااي او د  آمناا واو د  كف وا م  حلث إن املؤم  مع املؤمن ن ال ع  م  : اجلواب -
إمنا  أن دكان أوطف وأحس  مياش ة، إال أن ذوك ال ديين أن دقاع  اوكفاث مبا دنف ه ،

دقاعله  حبس  مياملة وعلطف األخلق ولكان ذوك أدعى إىل قباهل  او عاة، دعاة احلق 
اوناس عللها، وم  أج  ه ه  ط ة اوزكلة اويت فط  هللا لياىلواإلسلم واإلرمان، وللك ه  اوف

َمةل وَ )ملسو هيلع هللا ىلص(جن  أن هللا سبحانه ولياىل دقال ولنيب  حل لك  او َما علظَةل : ﴿اد ُع إلىَل َسبلل ل َثعّلَك ابل
و يتل هلَ   ُ   ابل َسَنةل  َوَجادلهل  َس ُ احلَ  َ  او كلَاابل إلال  [125]النحل:  ﴾َأح  ، ودقال: ﴿َواَل جُتَادلُواا أَه 

َنا َوأُن زلَل إلوَل   و  لي أُن زلَل إلوَل   ُه    َوُقاُواا آَمن ا ابل ن   َسُ  إلال  او  لدَ  ظََلُماا مل و يتل هلَ  َأح  ُك   َوإلهَلُنَا ابل
للُمانَ  ٌ  َوحَن ُ  َوُه ُمس  ن ا﴿ لياىل:، ودقال [46]العنكبوت:  ﴾َوإلهَلُُك   َواحل  ﴾َوُقاُواا وللن اسل ُحس 

ن ا﴿، مل دق : وقاواا ول د  آمناا حسنا  وإمنا قال: [83]البقرة:   .1﴾َوُقاُواا وللن اسل ُحس 
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غ ثساوة، عاجه طلق وحبس  اوبشاشة، ألنه مبلّ  فاإلنسان املسل  علله أن دساقب  اوناس مجليا  
م  أن دكان لبللغها إىل اوغري ابحلكمة  فإن ه ه او ساوة ال ع    ،غ او ساوةوملا كان مبلّ 

واولطف واو فق ولكان ذاك أدعى إىل اوقبال، إذ او عاة إن كانت أبسلاب قاس ش د  
َسُ  قَ ا ال  ممل    َدَعا عنلف كان ذوك منف ا  ع  قباهلا، فاهلل سبحانه ولياىل د قال: ﴿َوَم   َأح 

للمل نَ  َ  او ُمس  ، ث عي  ذوك قال: ﴿َواَل [33]فصلت:  ﴾إلىَل اَّلل ل َوَعملَ  َصاحلل ا َوقَاَل إلن ينل مل
نَ  َنَك َوعَ ل   َسُ  فَإلَذا او  لي عَ ل   و يتل هلَ  َأح  َسَنُة َواَل اوس لّلَئُة  اد َفع  ابل َاالي احلَ  ت َلس  ُه َعَ اَوٌة َكأَن ُه َويلل

لٌ    [35-34]فصلت:  ﴾َوَما دُ َلق اَها إلال  او  لدَ  َصرَبُوا َوَما دُ َلق اَها إلال  ُذو َحظّر َعظلل ر  محَل
هك ا أيم ان هللا سبحانه ولياىل أن نيام  او د  ن عاه  إىل اخلري ابولطف واو فق وحس  

اجا اب اوقلاب وأتوف اونفاس حىت لنصاح ولحق  املياش ة، وه ا ها او ي دؤدي إىل
 ولساجلب وله ى.

احملاور: استقر يف أفهام الناس أنه إذا ألقى على املسلم السالم رجل غري مسلم ال  (8
يرد عليه، وقد فهم بعض غري املسلمني اآلن أننا ال نرد عليهم السالم، فصاروا 

 م؟ينظرون إلينا نظرة ليست جيدة، فهل نرد عليهم السال

قال وغري املسل : وعللك ، وه ا كان وه سبب، وها أن اولهاد عن ما كاناا دُ : اجلواب -
كاناا دقاوان: اوسام اوسلم عللك ، أي املات عللك ، فأم    )ملسو هيلع هللا ىلص(دلقان اوسلم على اونيب 

أن د د علله  عقال )وعللك ( ثواه اوبخاثي ومسل ؛ أي وعللك  ما لقاوان؛  )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب 
 ( لفل  أن عللك  سااء قلا  خريا  أو قلا  ش ا .فكلمة )وعللك 

احملاور: امرأة طبيعتها عصبية، ويصدر منها صراخ شديد، ويصدر منها إزعاج  (9
 شديد ألطفاهلا وغضب، وكيف تستطيع أن تغري هذا الطبع؟
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طبيه، فمقاومة اوطبع اوسل  مما ان دائما  أن حي ص على أن دقاوم على اإلنس: اجلواب -
وقال وه: اي ثسال هللا ق  يل قاال  دنفيين،  )ملسو هيلع هللا ىلص(سل ، فين ما جاء ثج  إىل اونيب دؤم  عه امل

"ال لغضب" ث ثجع إوله وسأوه م ة، فقال وه:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وأقل  علّ  ويل  أعله، قال وه اونيب 
"ال لغضب" وسأوه م ة أخ ى فقال وه: "ال لغضب" )ثواه اوبخاثي ومسل (، فميىن ذوك 

بيه اوغضب واالنفيال دؤم  أن دقاوم ه ا اوطبع، ودؤم  أن حي ص أن اإلنسان إن كان م  ط
على اورتفق واوالطف، ومهما كانت صياعة ذوك علله فإنه عرتودض نفسه على ذوك 

 دساطلع أن داغلب على ه ا اوطبع.

ا اوش  دُ  او  ي رمللكُ : ")ملسو هيلع هللا ىلص(وجاء أدضا  يف احل دث ع  اونيب   ولَس اوش  دُ  ابوصَُّ عةل ، إمن 
)ثواه اوبخاثي ومسل (، وميىن ذوك أن دقاوم طبع اوغضب، وأال  "نفَسُه عنَ  اوغضبل 

دافادى  حىت ب اويب  علله أن دا ك  غضب هللا لياىلدنساق وثاء ه ا اوطبع، فإذا ما غض
ها أق ث م  ك  قادث، ها اويزدز  فلما دؤدي إىل غضب هللا، فاهلل لباثك ولياىل اواقاع

ثضاه، واإلنسان  ش ء، فنياذ ابهلل لياىل م  غضبه، ونسأوه لياىلث املص ف وك  اوقاد
 .1علله ولربّد ذوك م  غضبه أن دا ك  خطاثة غضب هللا لياىل عن ما دغضب علله

أبماث م  أج  مقاومة اوغضب، أمّ  م  اشا  عه اوغضب إن كان  )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  أم  اونيب 
 )ملسو هيلع هللا ىلص(داود وأمح (، وك وك أم  اونيب واقفا  أن دقي ، وإن كان قاع ا  أن دضطجع )ثواه أعا 

ابواضاء عن ما دشا  على اإلنسان غضبه )ثواه أعا داود وأمح (، وأن دقال أعاذ ابهلل م  
فااص   اوشلطان او جل  )ثواه أعا داود واورتم ي، ك  ذوك مما دباع  اإلنسان ع  غضبه،

 أن ال ختاوفها.ه ه األخت أبن حت ص دائما  على أن لابع ه ه اوااجلهات اونبادة و 

احملاور: طفل عمره عشر سنوات حيافظ على الصالة، ولكن املشكلة عنده أنه ال  (10
 يعرتف ابخلطأ، فيكذب من أجل أن يربر ما يصنع، كيف يعاجل؟

                                                           

  . 419و عاة مع اويلمة اوشلخ أمح  ع  مح  اخلللل  ، صوقاءات يف اوفك  وا1  
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جيب أن دكان األعاان أساة واو مها وق وة وه؛ حبلث دافاداين اوك ب حىت : اجلواب -
له خطاثة ابوغة، وعللهما أن دُ ّك اه هب ا دشي  اوطف  م  أول األم  أن اوك ب أم  ف

  ،اخلط ، ودقاال وه أبن اوك ب ده ي إىل اوفجاث، وأن اوفجاث ده ي إىل اوناث واويلاذ ابهلل
ة اوص ق ولاخّاف عاقبة اوك ب حىت دنشأ على جبلّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(كما جاء يف احل دث ع  اونيب 

 .1 هلياىل ها املسئال أبن ده ده وأن دصلح م  أمو وهللا لباثك 

احملاور: هناك من يؤم الناس، ولكن أخالقه ليست جيدة، فهو ال يصل رحه، وال  (11
يتعامل مع الناس ابحلسىن على الرغم من أنه إمام يصلي ابلناس الصلوات، فما 

 هي نصيحتكم هلذا؟

نصلحيت وه أن داق  هللا، وأن درّب ثمحه وأن دصله ، وأن دص  جريانه وديطف : اجلواب -
ل كلمة احلسىن ولناس مجليا ، وعلله أن حي ث عقاب هللا، فإن عقاب هللا ش د ، علله ، ودقا 

 وهللا لياىل أعل .

احملاور: هل للباس عالقة ابألخالق؟ فلبس الفتاة مثاًل ملالبس شفافة أو ملالبس  (12
 غري الئقة، كذلك لبس الرجل ملالبس غري الئقة، هل لذلك عالقة ابألخالق؟

 احملاش  ها مما داناَف مع األخلق اوفاضلة، فاخللق ال دنحص  يف إن اولباس غري: اجلواب -
وطف املياملة فحسب، ع  دي  ك  جانب م  جاانب حلاة اإلنسان، فم  اخللق احللاء، 

 صلى هللا علله وسل وإع اء امل أة مفالنها وع م املباالة علباسها ها مما خي ش احللاء واونيب 
إلرماُن علض ٌع وسبياَن أو علض ٌع وساُّاَن ُشيبة  . فأفضُلها قال اعن ما حت ث ع  اإلرمان قال: "

" )ثواه اوبخاثي إلرمانل ا ال إوَه إال  هللُا . وأدانها إماطُة األذى ع  اوط  دقل . واحللاُء ُشيبٌة م 
                                                           

ثواه اوبخاثي ومسل ، ونّص احل دث: "إن اوص ق ده ي إىل اورّب وإن اورب ده ي إىل الجنة وإن او ج  ولص ق حىت دكان صادقا ، 1  
 ك ااب ".  وإن اوك ب ده ي إىل اوفجاث وإن اوفجاث ده ي إىل اوناث وإن او ج  ولك ب حىت دكاب عن  هللا
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ومسل (، فإع اء امل أة مفالنها وع م املباالة مبا لكان علله م  اولباس ك  ذوك مما داناَف مع 
رمان، ع  مما داناَف مع اوفط ة اوزكلة، وك وك أن دظه  او ج  مبظه ه ال دالءم مع إرمانه اإل

 وإسلمه ومع ك اماه، فه ا أدضا  مما خي ش احللاء، فل دنبغ  وه أن دكان هب ه احلاوة.

احملاور: البعض عندما يوجه نصيحة للناس يقول: عاداتنا وتقاليدان تفرض علينا  (13
 ق ختضع لقانون العادات والتقاليد؟ذلك، فهل لألخال

إن او د  فاق اويادات واواقاول ، او د  ها اساسلم اإلنسان ألم  هللا وجتاوعه : اجلواب -
مع حك  هللا، وانقلاده وش عه، وإذعانه وطاعاه، ه ا ها او د ، وحن  إمنا ليب ان مبا ليب ان 

 اع  جانب او د ، إذا او د  ها عه سااء الفق ذوك مع عادالنا أو مل دافق، فيللنا أن ن
األص ، أما ما كان ماثواث  ع  اآلابء واألج اد فإنه دي ض على او د ، فإن الفق مع او د  

 فبما ونيمت وع وك دؤخ ، وإال فاو د  ها احلك ، وما خاوفه فها م فاض.

 

احملاور: هل األخالق اإلسالمية أخالق نسبية، أو أهنا تتسم ابلثبات وال تتغري  (14
 تغري الزمان واملكان؟ب

األخلق اإلسلملة أخلق اثعاة؛ ألهنا انعية م  اوفط ة، واإلسلم ها دد  : اجلواب -
َهَك ولل ّلد ل  َفأَقل   ﴿ اوفط ة َها اَل اَّلل ل او يتل َفطََ  اون اَس  َحنللف ا فلط َ تَ َوج  َل قل  َعَلل   اَّلل ل لَ ب  لدَ  خلل
ثَ َ  اون اسل اَل او ّلدُ  او َقلّلُ  وَ  َذولكَ   .[30]الروم:  ﴾دَ ي َلُمانَ َوكل   َأك 

 احملاور: كيف ميارس املسلم الدعوة إىل هللا ابألخالق؟ (15

او اعلة جيب أن دكان أدمث اوناس خلقا ، وأحسنه  مياش ة، وأوطفه  قاال ، : اجلواب -
لقه، فل وك كان ج د ا  إمنا رمث  او عاة مبياملاه وخب  دثا ، فاو اعلة إىل هللا لياىلوأص قه  ح

أبن لاجس  او عاة م  خلل أخلقه، وأن لكان أخلقه ج اعة ول د  د عاه  إىل اخلري 
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وأيم ه  ابملي وف ودنهاه  ع  املنك ، ال أن دكان قاس  املياملة مكفه  اواجه مقطب 
  مع او عاةالجب ن ال دقلى اوناس إال عاجه منقبض، وال دنظ  إوله  إال شزثا ، فه ا مما داناَف

﴿اد ُع إلىَل َسبلل ل  :قال ونبله صلى هللا علله وسل  باثك ولياىللاويت د عا إولها املؤم ، فاهلل 
   َ َسُ   إلن  َثع َك ُهَا َأع َلُ  مبل و يتل هلَ  َأح  ُ   ابل َسَنةل  َوَجادلهل  َمةل َواو َما علظَةل احلَ  حل لك  َض   َع   َثعّلَك ابل

َا لد َ َسبللللهل  َوهُ  و ُمه  و يتل هلَ  [125]النحل:  ﴾َا أَع َلُ  ابل َ  او كلَاابل إلال  ابل ، وقال: ﴿َواَل جُتَادلُواا أَه 
َنا َوأُن زلَل إلوَل ُك   َوإلهَلَُنا و  لي أُن زلَل إلوَل   ُه    َوُقاُواا آَمن ا ابل ن   َسُ  إلال  او  لدَ  ظََلُماا مل  َوإلهَلُُك   َواحل ٌ  َأح 

للُمانَ  َسُ  قَ ا ال  ممل    َدَعا إلىَل اَّلل ل َوَعملَ  [46]العنكبوت:  ﴾َوحَن ُ  وَُه ُمس  ، وقال أدضا : ﴿َوَم   َأح 
للمل َن  َسُ   َصاحلل ا َوقَاَل إلن ينل ملَ  او ُمس  و يتل هلَ  َأح  َسَنُة َواَل اوس لّلَئُة  اد َفع  ابل َاالي احلَ  َواَل َلس 

ل ٌ فَإلَذا او   ت محَل َنُه َعَ اَوٌة َكأَن ُه َويلل َنَك َوعَ ل   ، فاألخلق احلسنة مطلاعة [34-33]فصلت:  ﴾ لي عَ ل  
م  او اعلة، فها ال رمك  أن دؤي  على اوناس م  خلل دعاله إال حبس  مياملاه وعطلب 

ا هللا يف ميش ه، فل وك حن  ننبه مجلع إخااننا او عاة أبن داقاا هللا يف أنفسه ، وأن داقا 
 .دعاهت ، وأن حي صاا على امللطفة احلسنة واملياش ة اوطلبة

مها من الوالدين احملاور: ظاهرة الكذب عند األطفال أال ميكن أن يكون تعل   (16
 بطريقة غري مباشرة؟

م  احملام  أن دكان اواو  ق  اعااد على اوك ب ألنه وج  واو ده دك ابن : اجلواب -
شأله جيب أن جي ب على أعاده إال اوص ق، فإن اوطف  عن ما علله، إذ اوطف  م  أول ن

د ى أن أعاده دك ابن علله دايم  ها اوك ب؛ ألنه ديارب أن اوك ب شطاثة ومهاثة، وأنه 
خلق محل ، فل وك حياول أن دباك  أنااع اوك ب عق ث ما دغّ ث أبعاده كما أهنما دغ ثان عه، 

ام  ثض  هللا عنه عن ما ثوى أبن أمه اندله، ون ى ذوك واضحا  يف ح دث عب  هللا ع  ع
ماذا ل د د  أن : ")ملسو هيلع هللا ىلص(كان يف علاه ، فقاوت وه: ليال أعطلك، قال هلا اونيب   )ملسو هيلع هللا ىلص(واونيب 

ليطله؟" فقاوت: أثد  أن أعطله مت ا . قال: "أما أنك وا مل ليطه شلئا  وكابت عللك ك عة" 
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 ديطى شلئا ، ال دقال وه ساف أعطلك  وأمح (. فاوطف  ال دقال وه خ  ث ال)ثواه أعا داود 
ك ا ث ال دنال شلئا ، وإمنا دياد اوص ق يف املياملة ولاياد على اوص ق ها أدضا  يف مياملة 

 .1أعاده ويف مياملة اوناس مجليا  وهك ا

على علان األخلق  "سؤال أه  او ك "ووق  ح ص اويلّمة أمح  اخلللل  يف ع انجمه اوشهري 
صلى هللا علله ل  او فلية، واوصفات اونبللة وأص  هلا م  كااب هللا وسنة اونيب اوفاضلة، واوق

 ظه  م  خلل ح دثه ميامل مهمة يف عل  اوازكلة واألخلق.أو  وسل ،

 خطورة آفة الكذب: 

مة أمح  اخلللل  يف ع انمج سؤال أه  او ك  جمماعة م  األسئلة مايلقة آبفة أجاب اويّل 
 :ه  واألسئلة ،اوك ب

احملاور: ورد يف بعض األحاديث أن املسلم قد يكون خبياًل وقد يكون جبااًن لكنه  (1
 ال ميكن أن يكون كذاابً، ملاذا استثنيت هااتن الصفتان ومل تستثن صفة الكذب؟

عس  هللا او مح  او حل ، احلم  هلل ثب اويامل ن، واوصلة واوسلم على سل ان : اجلواب -
ائام  اإلنسان  -لباثك ولياىل -ه أمجي ن أما عي : فإن هللا ونبلنا حمم  وعلى آوه وصحب

أوال ، ث ملا فله مصلحة عين جنسه  لياىل  ثضى هللاعلى ك  جاثحة م  جااثحه ولسخ ها يف
اثنلا ، وم  ع ن ه ه الجااثح اولسان، واولسان أخط  الجااثح مجليا ؛ ألن اولسان ق  دؤي  أي ا  

ان أن دض  أو ده ى غريه، ورمكنه ابولسان أن رماه احلقلقة ابوغا ، فباولسان رمك  وإلنس
وجيي  م  احلق ابطل ، وم  اوباط  حقا ، م  اوغ  ثش ا ، وم  او ش  غلا ، وم  اوفساد 
صلحا ، وم  اوصلح فسادا ، وم  االحنطاط ثقلا ، وم  او ق  احنطاطا ، فاولسان عن ما 
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حبلث  يمال ما د ض  هللا لباثك ولياىليف اساداسلط على ش ء ما ومل دك  صاحبه ماح اي  
 مل دك  م اقبا  هلل يف لص فاله ويف أعماوه ال ثدب أنه دؤدي إىل خط  كبري.

ل، واحن اف املنح ف ن، وفساد اوفاس د  إال عاأيري م  األوسنة اخلبلثة وه  كان ضلل اوضلّ 
اوانبله  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا اويت احن فت فح فت، وضلت فأضلت، ألج  ه ا جاء يف ح دث ثسال 

على خطاثة ما أييت عه اإلنسان م  خلل نطقه، فق  قال يف نصلحاه ملياذ ثض  هللا عنه: 
أئنا  احفظ ه ا"، وأشاث إىل وسانه، فقال: اي ثسال هللاأال أخربَُك مبلكل ذولَك كلّلهل ؟  "

ن اَس يف اون اثل على ، َوَه  َدُكبُّ اوَيكلَلاَك أمَُّك اي مياذُ " مؤاخ ون مبا نقال؟ قال وه:
 " )ثواه اورتم ي واع  ماجه(. وجاهلهل  أو على َمناخ لهل  إال  َحصائُ  أوسنالهل 

ا اوقاَم وجاء يف احل دث اوش دف: " ُك هبل وَكللَمةل ُدض حل َأال ه  َعَسى ثجٌ  ملنك   أن  دَ َاَكل َ  ابل
ا أَع  َيَ  ملَ  اوس ماءل ، أال َعَسى  ُقُط هبل ا ؛ فَ َلس  ُك هبل وَكللَمةل ُدض حل ثجٌ  ملنك   أن  دَ َاَكل َ  ابل

ا عللهل ؛ ال د َضى عنُه حىت د خلُه اوناَث . (، أنس ع  ماوك هثاو " )أصحاعَُه ؛ فلسخط هللاُ هبل
إن  أح َُك  ولاكل ُ  ابوكلمةل مل  ثلضاانل هللال ما دظ ُّ أن لبلَغ ما علَغت  ؛  وجاء يف احل دث: "

وُه هبا ثلضاانَُه إىل دامل دلقاُه ، وإن  أح َُك  ولاكل ُ  ابوكلمةل مل  سخطل هللال ما دظ ُّ  فلكاُب هللاُ 
علل ع  احلاثث ثواه " )أن لبلَغ ما علَغت  ؛ فلكاُب هللُا وُه هبا سخطَُه إىل دامل اوقلامةل 

 (.املزين

فل د عه  ،وسانه اإلنسان مأماث أن حيفظب أن دفه ا كله د ل على خطاثة احل دث، وال ث 
دلغ يف أع اض اوناس، ودقال اهلج  يف املقال، وال أييت ابوفاس  م  احل دث؛ فإنه م  ابب 
أوىل أنه مأماث أبن حيفظ وسانه حىت ال دقال إال اوص ق، وال ديرب إال ع  اوص ق 
ابوص ق، ذوك ألن اوك ب دؤدي إىل انقلب املاايد ، ولغري األحاال واوفساد يف األثض، 

ما د ل على أن املؤم  ولس م   )ملسو هيلع هللا ىلص(م  أج  ه ا جاء يف احل دث اوصحلح ع  اونيب ف
شأنه أن دك ب، فق  جاء عنه صلى هللا علله وسل : "دطبع املؤم  على اخللل كلها ولس 
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اخللانة واوك ب" )ثواه أمح  واوطرباين يف امليج  اوكبري(، وجاء أدضا  عنه صلى هللا علله 
وذوك  "ان املؤم  جباان  قال: "ني "، قل : أدكان خبلل ؟ قال: "ني وسل  عن ما سئ : أدك

ووك   ، ض هللا لياىل علله اإلنفاق منهعطبلية احلال مع مكاع له ه ا اوطبع وإنفاقه مما ف
عن ما قل  وه: أدكان املؤم  ك ااب ؟ قال: "ال" )ثواه ماوك يف املاطأ، واوبلهق  يف شيب 

دقال:  -لباثك ولياىل  -نسان مؤمنا  مع ك عه، كلف وهللا ى إاإلرمان(، فل رمك  أن دبق
اَيتل اَّلل ل  َوأُووَئلَك ُهُ  او َكاذلعُانَ  ُناَن آبل رَتلي او َك لَب او  لدَ  اَل دُ ؤ مل َا دَ ف  ، [105]النحل:  ﴾﴿إلمن 

ق أيم  ابوص  -لباثك ولياىل - ي ال دؤم  آبايت هللا، إذ هللا فاو ي دفرتي إمنا ها او
واوكان مع اوصادق ن، ومفهام ذوك ها اواح د  حىت ال دكان مع اوكاذع ن، فاهلل سبحانه 

، أيم  عباده [119]التوبة:  ﴾ولياىل دقال: ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ال  ُقاا اَّلل َ وَُكانُاا َمَع اوص ادلقل نَ 
ازماا اوص ق يف ك  ح دثه  املؤمن ن أبن داقاه، وأبن دكاناا مع اوصادق ن، وذوك أبن عل

 حىت ال لنفلت أوسناه  عقال اوك ب.

د ش  إىل اوص ق، ودب ن فضله  )ملسو هيلع هللا ىلص(فإن اونيب  ،وم  امليلام أن يف اوك ب خطاثة ابوغة
وملزله وأي ه احلس  على حلاة اإلنسان، وحي ث م  اوك ب، ودب ن ك وك خطاثله ون اواه 

 ، وإن اوربّ ه: "إن اوص ق ده ي إىل اوربّ وأي ه اوسل  على حلاة اإلنسان، وذوك يف قاو
ده ي إىل الجنة، وال دزال او ج  دص ق وداح ى اوص ق حىت دكاب عن  هللا ص دقا ، وإن 
اوك ب ده ي إىل اوفجاث، وإن اوفجاث ده ي إىل اوناث، وإن او ج  ولك ب وداح ى 

ده اوص ق ن عاياُّ اوك ب حىت دكاب عن  هللا ك ااب " )سبق خت جيه(، فميىن ه ا أن اإلنسا
دسام  على اوص ق دائما ، فلكان اوص ق سجلة  ؛ده إايه واوازامه عه وع م خ وجه عنهوحت ّل 

ده فإنه داحال اوك ب إىل أن دكان م  سجاايه، علنما ها إذا انفلت وسانه ابوك ب، ولياّل 
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ى أن سجلة م  سجاايه، فل وك ش د لش د ا  ابوغا  يف األم ، وأم  اإلنسان أن حي ص عل
 .1ال ديث  على اوص ق يف كلمه

وحن  ن ى أن أه  الجاهللة وه  يف جاهللاه  كاناا د عؤون أبنفسه  ع  أن دسج  علله  
حي صان على أن ال  - على ضلهل  -لان أم غريه ، فنج  أه  اواينلة اوك ب سااء اواين

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ال اونيب ديث  على اوك ب منه ، فمثل  عن ما كان ه ق  دسأل أاب سفلان ع  أحا 
ووك  مع ذوك كان جيلبه عص ق  )ملسو هيلع هللا ىلص(وكان أعا سفلان مش كا ، وكان ش د  اوي اوة ولنيب 

وأمانة، ول ك ه ق  وثاء أيب سفلان أصحاعه، وقال هل : إن  ك عين فك عاه، ووك  أعا 
سفلان قال أبنه مل خيش أن دك عاه، وإمنا خشى أن ديث وا على ك ب منه، فلاح ث اوناس 

ق  ك ب مع أنه كان سل ا  ش دفا  يف قامه، فكان حي ث أن داص  هب ه اواصمة،  عنه أبنه
ه ا مع جاهللاه ومع كانه ال دؤم  عثااب على اوص ق، وال دؤم  عيقاب على اوك ب 

 .2عن  هللا لباثك ولياىل، ووك  خيشى ساء األح وية أبن داح ث اوناس عنه أبنه ق  ك ب

نفة م  اوك ب وها دهادي، ووكنه كان ع علا ، وك وك جن  اوسماأل دصف نفسه ابأل
 وعطبلياه اوي علة كان ح ثا  م  أن داح ث عنه احل دث اوسل ، فها دقال: 

 اهل             اى دواع              ماو            ت وإن إان
 

 ولقائ                      اوس                    امع وأنص                    ت 
 وال حق                 ا   اوباط                   جني                   ال 

 
 ابوباط                      احل                    ق دون نل                    ظ 

 أحلمن                  ا لس                 ّفه أن خن                 اف 
 

 اخلام               م             ع او              ه  فنخم               
فها ال خياف عقااب  م  هللا، ووكنه خياف أن دسفه حلمه، وأن خيم  يف طلات او ه  مع  

 اخلامل ن حبلث ال د ك  إال هب ه احلاوة اون وة اخلسلسة، وهك ا.

                                                           

 . 427وقاءات يف اوفك  واو عاة مع اويلمة اوشلخ أمح  ع  مح  اخلللل  ، ص1  
 . 428امل جع اوساعق، ص2  
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وم  امليلام أن اإلنسان إذ ص ق وحت ى ومل ديث  على ك ب منه اطمأن اوناس إىل قاوه، 
أماناه؛ ألن اوص ق داعاه إىل اوافاء ابألمانة، أما وويقاا حب دثه، وكان ماضع يقة حىت يف 

إن كان ك ااب  فإن األم  دكان خبلف ذوك، وميىن ه ا أنه مع وجاد اوك اع ن يف اجملامع 
دصبح اوناس يف قلق م  أم ه  ال دثقان أبح ، وق  داح ث اإلنسان وها صادق ووك  ال 

 دايق عه ألج  أهن  اعاادوا اوك ب منه.

كان مما سأوه عنه: ه    )ملسو هيلع هللا ىلص(عن ما سأل ه ق  أاب سفلان ع  خصال اونيب م  أج  ذوك 
كنا  لاهمانه عك ب قط؟ قال وه: ال، وملا أخ  ه ق  حيل  املاقف م  عي  قال: مل دك  

ى ول ث اوك ب على اوناس ودك ب على هللا، أي ال رمك  أن دكان ق  ل ك اوك ب عل
فه ا مما د ل على أن اوص ق ثكلزة  - اىللباثك ولي -اوناس، ومع ذوك دك ب على هللا 

دلاف حاهلا او د  د عؤون أبنفسه  يف اون االت، وه  ثكلزة اوطمأنلنة واوثقة يف اجملامع 
ه، وأن خبلف اوك ب، فل وك دؤم  اإلنسان أن دكان ماح اي  ولص ق يف مجلع ح دث

 املسايان. دكان ماجنبا  كله، وهللا لياىل

ذكرمت يف كتاب )التحذير من كذبة إبريل( عندما حتدثتم احملاور: مساحة الشيخ،  (2
عن كذبة إبريل أن هذه الكذبة انتشرت يف أوساط بعض املسلمني نتيجة الضعف 
الفكري والثقايف واإلمياين، ونتيجة االحنطاط احلضاري، وذكرمت يف الوقت نفسه أن 

 للمسلمني؟ هذه الكذبة أصلها كان بسبب سقوط غرانطة، ماذا يعين هذا ابلنسبة

طلب منه أن دكان مؤي ا  ال ماأي ا ، وقائ ا  ال منقادا ، وأن دكان املسل  دُ : اجلواب -
إبسلمه جيا ب اوناس إىل حماس  اإلسلم، وه ا او ي كان يف اويهاد اإلسلملة املش قة 
عن ما كانت مشس اإلسلم لاأوق يف مساء اويامل، وكان اوناس دنظ ون إىل املسلم ن نظ ة 
إكباث وإجلل، يف ذوك اواقت أي  اإلسلم أتيريا  ابوغا  حىت يف أعماق أوثواب وحص  ما 
حص  م  اواغري يف املفاهل ، ويف األخلق، ويف اويادات، ويف األفكاث، ع  قاواا أبن ح كة 
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واي  اإلصلحلة ما كانت إال أي ا  م  آاثث اإلسلم احلنلف، وك وك وج  يف أوثواب م  كان 
  ليظل  اوامايل  ولق دسها ع  واختاذها، وع وا ذوك وينلة، وص ثت م اسل  هب ا، دنهى ع

وكان ذوك عاأيري اإلسلم، ع  قاواا أبن م  ع ن األساقفة او د  كاناا حياثعان اوامايل   
كاوادداس أسقف لاثد ، وقاواا ابنه نشأ ول َب ول ع ع يف األن وس عن ما كانت مسلمة 

القاباسه م  املسلم ن ه ا اوك ه ولامايل  نالجة ما كان علله  ع علة فكان ذوك سببا  
 .1املسلمان م  االوازام ع دنه  احلنلف، وهك ا

وأان أذك  هنا كلمات قلاها م اثا ، وقلت أبن ه ه اوكلمات م  املف وض على املسلم ن أن 
مباء او هب، دياها وأن دفهماها وأن د ثكاها وه  وبلغاها وقاة أتيريها حقلقة ابن لكاب 

وه ه اوكلمات مل دقلها ثج  ليل  أو عاش حلاله يف اوبلد اإلسلملة، ع  قاهلا ثج  دثس 
وقضى جانبا  م  حلاله يف أوثواب، ووك  مع ذوك كان كما قال ها ع  نفسه: اكاحلت 
إبمث  امل دنة، فل وك مل ديش ع دق احلضاثة األوثوعلة عص ي، وها اوشاع  حمم  إقبال، وق  

 .ج او ي جيب أن دكان علله املسل يف ه ه اوكلمات املنه ع ن

دقال: " إن املسل  مل خيلق ولن فع مع اوالاث، ودساد  او كب اوبش ي، حلث اجته وساث، ع  
ُخلق ولاجه اويامل واجملامع وامل نلة، ودف ض على اوبش دة اجتاهه، ورمل  عللها إداثله، ألنه 

وألنه ها املسؤول ع  ه ا اويامل وسريه واجتاهه، صاحب او ساوة وصاحب احلق اولق ن، 
فللس مقامه مقام اواقلل  وااللباع، إن مقامه مقام اإلمامة واوقلادة، مقام اإلثشاد واوااجله، 
مقام اآلم  واوناه ، وإذا لنك  وه اوزمان، عصاه اجملامع، واحن اف ع  الجادة؛ مل دك  وه أن 

علله أن دثاث علله ودنايوه ودظ  يف  ص اع ميه وع اك  خيضع، ودضع أوياثه ودسامل او ه ، ع 
حىت دقض  هللا يف أم ه، إن اخلضاع واالساكانة وألحاال اوقس دة، واألوضاع اوقاه ة 
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واالعا اث ابوقضاء واوق ث م  شأن اوضيفاء واألقزام، أما املؤم  اوقاي فها نفسه قضاء هللا 
 اوغاوب وق ثه او ي ال د ّد".

املسل  مطاوب أبن أيم  ابملي وف، ودنهى ع  املنك ، وحي ص على حتاد  وميىن ذوك أن 
اوناس م  اوفساد إىل اوصلح، وم  االعاجاج إىل االساقامة، وم  اوضلل إىل اهل ى، 
وم  اوغ  إىل او ش ، وم  االحنطاط إىل او ق ، وذوك ما ال دا  أع ا  إال إذا كان ها صاثة 

كما كان ذوك عن  اوسلف اوصاحل، ث ال دكان ذوك أع ا  إال إجياعلة متث  اإلسلم وجتس ه  
مع اوازامه عقل  اإلسلم ومااثدثه وأفكاثه واعازايه عااثخيه ول ايه، فإن ذوك مما جييله مؤي ا  ال 
ماأي ا ، وقائ ا  ال منقادا ، أما مع كانه اإلنسان دازوزل ودازعزع ودساجلب وك  داع، وداأي  

  ما دلاح وه؛ فإن عطبلية احلال د عا اوناس إىل ع م اوثقة عه حىت عك  مؤي ، ودسافزه ك
 ووا دعا ها إىل املك مة أو اندى خبري وإصلح ما دام ها نفسه هب ه احلاوة.

 وعك  وعااثخيها وأبفكاثها مبااثدثها االعازاي على األمة ه ه ثَب )ملسو هيلع هللا ىلص( او سال أنّ  ن ى وحن 
 ه ه حي ث كان  فل وك - ولياىل لباثك - ابهلل صلاهاع اعازايها على ثابها وفضائلها، قلمها

األمة م  اواأي  أبي ش ء مهما كان حىت يف األماث اوياددة، وها نفسه صلى هللا علله 
فق  كان م  شأنه عن ما د ف   -كما جاء ذوك عنه–وسل  كان ح دصا  على اوازام ذوك 

هللا علله وسل  وكان أصحاعه قلاما ، ملاا  أن دقام ودظ  قائما ، ووك  علنما كان قائما  صلى 
، وأم  أصحاعه ابوقياد )ملسو هيلع هللا ىلص(مّ  هب  أح  أحباث اولهاد وقال: هك ا نصنع، فقي  اونيب 

" )ثواه أعا داود واورتم ي(، ه ا وئل داأي  املسل  يف سلاكه، ألن خاوفاه  خاوفاه وقال: "
ويقل ة، ودؤدي إىل اواأي  يف اواأي  دؤدي إىل اواأي  يف اويبادات، ودؤدي إىل اواأي  يف ا

اوشخصلة اإلسلملة حبلث لصبح شخصلة مضط عة مازعزعة، وم  لقهق  خطاة واح ة 
  .خطااتلقهق  عي ها 
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و وك كان املسل  مأماثا  أن ال داقهق  أع ا  أمام أي للاث م  اوالاثات، وأن دظ  صام ا  
لزه يف أعماوه وأقااوه، ويف عقل له مامسكا  إبرمانه ح دصا  على عبادله و عه، وح دصا  على مت

ولصاثاله، ويف عاداله وعباداله، ويف سلاكه وأخلقه، ويف مظه ه وخمربه، وئل دكان املسل  
إمية دقاد فلنقاد ود عى فلساجلب، وإمنا دؤم  أن دكان ها املؤي  على اآلخ د ، هك ا 

 جيب أن دكان املسلمان مجليا .

ارس الكذب دون أن يشعر، أو قد ال يشعر احملاور: هنالك من الناس من مي (3
بذلك ولكن يلتمس لنفسه عددًا من األعذار، من هذه الصور منسقو املدراء، 
فاملنسق دائمًا ما أيمره املدير أبن يرد على املتصلني بقوله هلم؛ إن املدير ليس 
موجودًا يقول أان يف حرية، إذا رفضت كالم املدير سأتعرض ملشكلة، وإذا قلت 

 ناس كما أمرين أكون قد كذبت، فما احلكم؟لل

إذا كان حيجب اوناس ع  مصاحله ؛ ف وك غري جائز؛ ألن امل د  وغريه : اجلواب -
 مسؤول ع  قضاء حاجات اوناس اويت ُكّلف عقضائها يف ح ود مق ثله.

طاوبانه أما إذا كان ه ا امل د  دطاوبه اوناس مبا ولس يف وسيه، ومبا مل دك  قادثا  علله حبلث د
ابخل وج ع  صلحلاله ولي دها إىل صلحلات غريه مثل ، وكان يف إخباثه  أبنه ماجاد 

ثواه اع  أيب شلبه واوبلهق  داّثي "إن املياثدض ملن وحة ع  اوك ب" )إح اج، فبإمكانه أن 
يف اوسن  اوكربى(؛ أي دسايم  ه ه املن وحة هب ا اوقص  م  غري أن دقص  ع وك 

اس، وه ا إذا مل دك  يف ذوك مساع ة هل ا امل د  على مماطلاه ولناس وع م اوك ب على اون
 - ما ذك انك  -قضائه مطاوبه  ومصاحله  اويت نلطت عه، فإن كان دطاوب مبا مل دنط عه 

 فللمنسق أن داياون ميه هب ا األسلاب مع ه ه اونلة اوصادقة.

 احملاور: هل للمعاريض ضوابط معينة؟ (4
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ض أن دكان اوكلم حمامل  مليىن صحلح مع قص  ذوك امليىن اوصحلح املياثد: اجلواب -
او ي مل خي ج إىل اوك ب، كما دقال إن ثجل  أعص  ثجل ، فقال وه أح  اوناس: ألي ف 
ه ا؟ قال وه: ني ، إن وه ق ما  وعلاا ، د د  عق مه اوق م او ي دطأ عه، ود د  ابوبلت اوبلت 

 او ي دسكنه.

اقبتهم أو ظفني يتعرضون إلحراجات رمبا تؤدي إىل فصلهم أو معاحملاور: بعض املو  (5
إىل الكذب تالفيًا هلذه املشكلة،  -كما يقولون   -خصم رواتبهم، فيضطرون 

 فهل جيوز ذلك؟

وا وخ جاا ع  ط دق احلّق ؤ ما ه  ه ه اإلح اجات، ه  ه  أسا ال أع ف أن: اجلواب -
ألن على املسل  أال دكان  ؛ا، ف وك غري جائزاا الجهة اويت دشاغلان فلها وديملان هبوغشّ 

فإن  ،غشاشا ، ع  علله أن دكان أملنا  يف أقااوه ويف أفياوه، أما إذا كان ذوك خبلف ه ا
اس، ويف نفس اواقت ال وإلنسان فلما ها احلق وه أن دسايم  األسلاب او ي د ض  عه اون

 .دسخط هللا لباثك ولياىل

يسل وا عن أنفسهم ويف أن خيوضوا مع رفاقهم فرصاً  احملاور: الناس يرغبون يف أن (6
 للتسلية، ويستخدمون املزاح ليكون فيه تسلية، فهل جيوز الكذب يف املزاح؟

"ود  ول ي داح ث دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ه ا م  أخط  اخلط ، فإن احل دث ع  اونيب : اجلواب -
أي د د  أن دثري  أيب داود واورتم ي(؛ إىل اوناس ولضحكه  فلك ب ود  وه ود  وه" )ثواه

اوضحك، وأن دسّبب شلئا  مما دي ونه لسللا ، ود فيه ذوك إىل أن دك ب، لاع ه اونيب 
إمنا ها وعل  هللا، إذ اونيب  )ملسو هيلع هللا ىلص(ابواد ، واواعل  او ي أييت على وسان او سال  )ملسو هيلع هللا ىلص(
ن املسل  ال دنطق ع  اهلاى، إن ها إال وح  داحى. وولس اوك ب يف املزاح م  شأ )ملسو هيلع هللا ىلص(
، ألن املسل  جاّد وال رمل  إىل اهلزل، وإن وداقله -ولياىللباثك  -او ي خيشى هللا  املؤم 
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ف وك يف ح ود اوص ق، وال داجاوي إىل غريه، وال  ،ألى ابونكاة أو اوفكاهة يف كلمه
 ال م  األحاال.كان ك ااب  حبد

ومن  احملاور: البعض أييت بنكتة، وينسبها إىل شخصية معروفة كجحا أو أيب نواس، (7
 املعلوم أنه مل يقل تلك النكتة، وإمنا ينسبها إليه، مث يتبادهلا مه زمالئه، فما احلكم؟

 ك  ذوك م  اوك ب احمل م، وها غري جائز.:  اجلواب -

احملاور: اآلابء ميارسون الكذب مع أطفاهلم ختلصًا من إزعاجاهتم أو غريه، فهل  (8
 جيوز ذلك؟

ألن اوطف  ها كامل آة اويت  ؛وك ب على اوكبرياوطف  أخط  م  ا اوك ب على: اجلواب -
ليكس ك  ما دقاعلها، وها كاولاحة اوصافلة اويت مل لنقش فاناقش كلفما نُقشت، فخلق 
اوااو  وه أتيري على اوطف ، وخلق األم وه أتيري على اوطف ، وو وك عن ما كانت ام أة اونيب 

"ماذا ل د د  أن  )ملسو هيلع هللا ىلص(ا اونيب وكانت ل عا وو ها فقاوت وه: ليال أعطلك، فقال هل )ملسو هيلع هللا ىلص(
ليطله؟" فقاوت: أثد  أن أعطله مت ا ، قال: "أما أنك وا مل ليطهل شلئا  وكابت عللك ك عة" 
)ثواه أيب داود وأمح (، ه ا ألن اوطف  داأي ، فها أح ى أبن د َب ل علة ال حيس فلها أبي 

 خماوفة األوام  اوش علة. ش ء م 

، وجي  أابه دك ب علله، وجي  أمه لك ب علله، فإنه ديّ  أما وا كان اوطف  دفاح علنله
اوك ب شطاثة ومهاثة، وحي ص أن دك ب عللهما كما دك ابن علله، وحي ص أدضا  أن 
دك ب على يملئه كما دك ب علله، وحي ص أن دربع يف اوك ب ولزداد ع وك شطاثة 

إىل أن ديااد ذوك حىت  ومهاثة حىت دفاق اآلخ د  يف ذوك، وه ا عطبلية احلال مما دؤدي
دكان سجلة م  سجاايه، وخلقا  م  أخلقه، وه ا ها ع ن االحن اف ع  احلق، واإلنسان 

ك  ماواد على اوفط ة، وإمنا أعااه مها اول ان دهادانه أو دنص انه، أو مسؤول ع  أوالده "
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قاال بق خت جيه(، فك وك مها اول ان ديّادانه مساوئ األخلق وثذائ  األ)س"رمجسانه
 .1املسايان اويت ليّاده ذوك، وهللا لياىل حبلث جي  فلهما اوق وة اوسلئة ،واألفيال

 احملاور: ما هي ضوابط الكذب يف اإلصالح بني املتخاصمني؟ (9

يف اإلصلح ع ن املاخاصم ن جياي وإلنسان أن أييت ابوك ب، إن وج  من وحة : اجلواب -
 أبس أبن دقال ألح  اخلصم ن أبن فلان  او ي فللسايم  املن وحة، وإن مل جي  من وحة فل

ها خصمه د ك ك يف غلباك خبري، وال دقال عنك إال اخلري الجمل ، وها دق ثك، وها 
حيرتمك... إخل، مما دؤدي إىل أن دساّ  منه اوسخائ  واألحقاد؛ ألن ه ا اوك ب ولس فله 

نه ال ديارب غشا ، وال دقاد إال مفس ة، وإمنا فله مصلحة، وملا كان ملصلحة فل مانع منه، أل
 إىل اواصاحل واورتاض  ع ن املاخاصم ن، فل وك أعلح يف اإلسلم.

احملاور: نرجو توضيح التورية، معناها، وحدود استعماهلا، وهل هي املعاريض  (10
 نفسها؟

اوااثدة أدضا  ه  م  املياثدض، فاوااثدة يف األص  أن دكان ولكلم مينلان: : اجلواب -
دب، وميىن عيل ، ودقص  املاّثي امليىن اوبيل ، وه  لاقس  إىل لاثدة م شحة، ولاثدة ميىن ق  

 جم دة، ولاثدة مبنلة كما قال ذوك علماء اوبلغة، وم  أمثلة اوااثدة امل شحة قال اوشاع :

 وأن             ه ابخل             لف اواط             رّي  و             اال
 

 م            دض دي           اد ال م            دض ق           اواا 
 خ م     ة جناع     ك يف خنب     ا   اوقض     لت 

 
 مف وض        ا قض        ى واب  من          ألك        ان 

فإننا جن  يف اوشط  اوثاين م  اوبلت اوثاين لاثدة م شحة، إذ األص  أن املن وب ميناه     
اوق دب املفهام عن  اوناس ها ما دقاع  املف وض مما دؤم  عه، أي ما دكان مبيىن املأماث عه 

ملن وب املي وف، أم ا  ال درتلب على ل كه عقاب، وإمنا درتلب على فيله اوثااب، ه ا ها ا
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فيلماء األصال واوفقهاء قاواا أبن اوااجب ها ما دثاب على فيله ودياقب على ل كه، وقاواا 
يف املن وب أبنه ما دثاب على فيله وال دياقب على ل كه، ووك  اوشاع  مل عقص  ه ا امليىن 

ا دناسب مع كانه ق نه ابملف وض، ويف ق نه ابملف وض ل شلح هل ه اوااثدة حلث ذك  مع م
امليىن اوق دب او ي وثى عه ومل أيت ابمليىن او ي وّثى عنه، ف ك ه املن وب مع املف وض  
كأمنا دُاحى أبن قص ه أنه من وب ش عا ؛ مع أنه قص  ألكان ملاا  من واب  دن عه أهله عي  
ماله، وق  أدى ف ضا  علله حلث قام خب ماك حىت وقى محامه يف اوقلام هب ه اخل مة، ه ه 

   اوااثدة امل شحة وه  قس  م  أقسام اوااثدة.ه

حينما يريد الواحد أن يستعطف  ،احملاور: هل جيوز للكذب يف سبيل احلب (11
إنساانً، وأن يكسب حب ه، فيقدم نفسه أمامه أبنه ميتلك كذا، وأنه حيوز على كذا 

 حىت يبادله ذلك الشخص شيئاً من االحرتام واملشاعر؟

س على اوناس، على أنه ولس مقلاس اوفض  أن رملك اإلنسان ه ا م  اوا ول: اجلواب -
شلئا  أو ال رملك، وإمنا مقلاس اوفض  ما داحلى عه م  أخلق، وما دكان علله م  

 اساقامة، وما دكان علله م  ه ى وعصرية يف أم  ددنه.

وه ا  وإال وكان قاثون أوىل ابوفض ، ،ولس مقلاس اوفض  أن حي ي اإلنسان او نلا حب افريها
"املاشبع مبا م  األماث اويت ُفنت هبا اوناس واويلاذ ابهلل، واونيب صلى هللا علله وسل  دقال: 

)ثواه اوبخاثي ومسل (، واملقصاد أن او ي داشبع أن دّ ع   ولس عن ه كلعس يايب يوث"
 اوشبع وها يف حاوة جاع؛ أي د ع  اوغىن وها يف حاوة فق ؛ كمث  العس يايب يوث.

ه  أن دنكشف أم ه،  ؟عه إىل وقت، فماذا عسى أن لكان اونالجة اوغري اغرت  ن أوهب 
وها ال  ...،واّدعى يوثا  أبنه رملك ورملك ،ودسقط م  أع ن اوناس فلما عي ، ألنه ك ب
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رملك شلئا ، وه ا مما دؤدي إىل قلى اوناس وه، وإىل سخطه  علله، وإىل ع م اعاباثه  إايه 
  .شلئا  

م  اوناس اآلن دقيان يف ه ا األم ، د د ون أن داظاه وا مبظه  اويظمة،  وحن  ن ى كثريا  
د د  أح ه  أن داظاه  أبنه عامل مثل ، أو د د  أن داظاه  أبنه غيّن، أو د د  أن داظاه  أبنه 
صاحب جاه أو صاحب منزوة عن  اوناس، ود د  أن داظاه  عك ا  وك ا مما ولس منه يف 

ؤالء او د  دصنيان ذوك ال دزدادون عن  اوناس إال سقاطا ، وه  قبل  وال دعري، ووك  ه
عق ث ما دفيلان ه ه األماث دسقطان م  أع ن اوناس عن ما لنكشف حقلقاه ، ولاب ن 
دخائله  وهك ا، فق  دّ ع  اإلنسان أنه على عل  واسع، كهؤالء  او د  حيملان شهادات 

ذوك مما دؤدي إىل سقاطه  يف اونهادة  اوزوث ومع ذوك حياووان اوا ولس على اوناس، ك 
 م  أع ن اوناس.

احملاور: وعدُت صديقيت أن أزورها يف يوم معني، فلما جاء ذلك اليوم شغلتين  (12
بعض الشواغل العائلية، فلم أقم بزايرهتا املوعودة، فلما قابلتها استحييُت منها، 

ملنزل، فهل هذا فاعتذرت أبن ضيوفًا قدموا علي  فجأة، فلم أمتكن من مغادرة ا
اللون من الكذب حرام، مع أنه ال يضر صاحبيت وال يضرين، وإمنا خل صين من 

 مأزق حرج بلطف، وهلذا يسمونه الكذب األبيض.

ولس هناوك ك ب أعلض، ع  ك  اوك ب ها ك ب أساد، واإلنسان علله أن : اجلواب -
دقاها، وق  حص  هلا ما داح ى اوص ق، وه  اوسائلة كان واجبا  عللها مبا أهنا وع ت ص 

حص  مما يبطها ع  او هاب إولها أن ليا ث إولها يف ذوك اواقت حىت ال ليّط  أعماهلا 
ول عها لناظ ها، كان ه ا ها اوااجب عللها، وما أحلى اوص ق! وما أم  اوك ب كلفما  

 كاان!!



 

631

 ر عن كذهبا؟احملاور: كيف تكف    (13

 هبا، فب وك لكان ق  كّف ت ع  ك هبا.عللها أن لصلح كّ  ما أفس له عك : اجلواب -

احملاور: يف بعض األحيان جيد اإلنسان أنه لو نقل اخلرب كاماًل لشخص معني، قد  (14
يؤثر على صحته أو قد يصدمه، فيضطر  إىل أن يور ي، أو إىل أن يقول له أبن  
الرجل مل ميت مثاًل، وإمنا هو مريض، أو ال زال خبري وما شابه ذلك، فهل هذا من 

 لكذب؟ا

دنبغ  يف مث  ه ا املاقف أن دسايم  احلكمة عق ث املساطاع، أو أن دا ثج يف : اجلواب -
إخباثه، فأوال  خيربه أبنه أصلب عاعكة، وال ثدب أنه يف حلاله أصلب عاعكة؛ إذ ال رمك  
ألح  يف حلاله أن متّ  حلاله مجليا  م  غري أن دصاب عاعكة، ث عي  ذوك داّ ثج، حبلث 

ه: إنه أصلب مب ض يقل ، وهك ا شلئا  فشلئا  حىت دهلئه والق  اخلرب، فه ا ال ديّ   دقال و
ك اب ، ووك  ال دقال وه أبنه حّ ، وإمنا دقال وه: أصلب مب ض ون جا وه اخلري؛ أي دُ جى 

 وه اخلري عن  هللا ويله مات على لاعة نصاح فلفاي مبغف ة هللا لياىل وثمحاه.

إىل ضرب من  -لو مل يكذب  -درسة رمبا سيتعرض احملاور: الطالب يف امل (15
 املدرس، ورمبا اإلنقاص يف درجاته فيكذب. فهل يصح له ذلك؟

ها ملاذا دُقّص  يف اوااجب علله، ع  دنبغ  أن دشجع اوطلب مجليا  على : اجلواب -
احل ص على أداء اوااجبات امل ثسلة، م  غري لف دط فلها، وإن كان هناوك قصاث عسبب 

ال فه  أحقاء ابويقاعة، أما إذا كان األم  خبلف ذوك حبلث إّن اوطاوب مل دقّص  يف اإلمه
ض من وحة ش ء قط؛ فف  ه ه احلاوة جياي وه أن دسايم  شلئا  م  املياثدض، ويف املياثد

 أعل . ع  اوك ب، وهللا لياىل
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دون ل ابنة صغرية تكذب، ومشكلتها أهنا أتخذ حاجيات أخواهتا تقول احملاور:  (16
علمهم، وتنكر أهنا أخذهتا إال بعد حماوالت كثرية، كل هذا وال أريد أن أضرهبا، 

 فكيف أستطيع التعامل معها؟

دنبغ  أن حُت ث م  اوك ب، وأن دب ن هلا أن اوك ب دؤدي إىل سخط هللا، وأن : اجلواب -
أن ثضا هللا سخط هللا دؤدي إىل عقاعه، ودب ن هلا أن اوازام اوص ق دؤدي إىل ثضا هللا، و 

دؤدي إىل يااعه، ودب ن هلا خط  اويقاب وعظ  يااب حىت لاشاق نفسها إىل يااب هللا 
 من  صغ ها. ه، وجيب أن لغ س فلها خشلة هللا لياىلوختشى م  عقاع

 احملاور: ما هي األبعاد اخلطرية لكذبة أبريل؟ (17

عن  اإلسبان عن ما  ك عة أع د  ه  لقلل  وغري املسلم ن، فق  نشأت يف اوغ ب:  اجلواب -
فق   ،سقطت األن وس، وذوك ابحالل ميق  م  مياق  املسلم ن فلها وها غ انطة

سقطت يف أد ده  كما قل  يف أول دام م  شه  أع د ، وكان ذوك نالجة خ دية املسلم ن 
باا إوله  اوشهاات، واساطاعاا أن دنح فاا هب  يف ميايل اويت خ عه  هبا أع اؤه ، حبلث حبّ 

اوشهاات، وأخ وا دياق ون اخلم ، ووص  األم  إىل  ما وص  إوله،  ماث، فغ قاا يف حبّل األ
وأدى األم  إىل سقاط ه ا فاساطاعاا أن دنقّضاا علله  كانقضاض اوسبع على ف دساه، 

يف أد ده ، وها آخ  مياق  املسلم ن هناوك، فكان نالجة ذوك  - وها غ انطة -امليق  
ه ا اولام وخصاصا  اإلسبان، وكانت ع ادة ذوك عن  اوكاياولك أن احافى اوغ علان يف 

خاصة، ث اناقلت ه ه اويادة إىل غريه ، كاناا حيافلان ع وك اولام، دلقان كلمة دسماهنا 
 .1خ عة أع د ، ث لطاثت عي  ذوك إىل ك عة أع د 
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غ ب اآلن م  سلمان عسبب ضيفه ، وهزرماه  اونفسلة، واغرتاثه  مبا دشاه ونه علله اووامل
وملكت علله  أوباهب   مظاه  اواق م وامل نلة إىل آخ ه؛ اجن فاا وثاء ه ه اويادات

واساحسناها أرما اساحسان، وظناا أهن  ع وك د قان إىل دثجات اوكمال، ودصي ون إىل 
ميايل األماث، وأهن  هب ا دشاثكان اوغ ب يف لقّ مه ، ه  اساطاعاا أن دقل وه  يف ه ه 

ومل دقل وه  يف ميايل األماث فل  حياكاه  يف االعاكاثات أو اونظام أو اإلداثة، اوسفاسف، 
مع أّن اونظام دياد إىل اإلسلم، وأووئك اقابساا منه، وكّ  ما كان عن ه  م  مظاه  
احلضاثة وامل نلة إمنا اسام وه م  اإلسلم، وه ا ابعرتافه  أبوسناه ، ومع ذوك جن  

ن حياكاه  يف مث  ه ه األعمال، وإمنا اكافاا أن حياكاه  يف املسلم ن ما اساطاعاا أ
 او ذائ ، فكانت ه ه االناكاسة اخلطرية.

ث إن ك عة أع د  لؤي  أي ا  خطريا  ق  ال دص م اإلنسان أخاه أو ق دبه أو أي أح  عن ما 
ن مبات خيربه ك اب  أبن فاجية أملّت عه، وق  دسبب ذوك فاجية لقع فيل ، فق  خيرب اإلنسا

ق دبه أو حنا ذوك، وولس ذوك م  احلقلقة يف ش ء، ودفجع ودص م ص مة عنلفة ق  لؤي  
على قلبه، وق  لؤي  على عقله، وق  لؤي  أدضا  علله عن ما دساق سلاثة مثل  قاص ا  مكان 
احلادث املزعام ع ون وع ، فلصط م نالجة ع م ل كلزه يف اوقلادة وع م اساجماع فك ه 

ا لناج املصائب ولااو  اوفااجع م  شؤم ه ا اوك ب اخلطري يف ه ا اولام، وعقله وهك 
 وهللا لياىل املسايان.

وق  ق أان اويام املاض  أبن هناوك مجاعة م  ف نسا مّست نفسها اوفكاهل ن اواائب ن، ع أت 
مبائة ثج ، ث أخ ت عي  ذوك لنما حىت وصلت يف اويام املاض  إىل سامائة شخص، 

ليا  على ويلقة أبهن  درتفيان ع  اوك ب يف ه ا اولام، أي يف أول دام م  أع د ، وّقياا مج
وجييلان اوك ب يف ذوك اولام م  األماث اويت لنح ف أبصحاهبا ع  اونهج اوسلل ، وأنه 
جيب لاّق  ه ا اوك ب على كّ  أح ، هك ا اها ى أووئك إىل فضللة اورتفع ع  ه ه 
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هؤالء املبهاثد  هب ه اوسفاسف حي صان على لقلل  اوغ عل ن  او ذدلة فاساقبحاها، فإن كان
ود وهن  سادة املاقف وأهن  أج ث ابواقلل  وااللباع وكان ال عّ  م  الباعه  فللابياه  يف ه ا 

 .1املسايان وها ل كه  هل ه او ذدلة، وهللا لياىل األم 

 سابعاً: نظام العزابة:

األه  واجملامع يف اويمللة اورتعادة عي  واهنلاث او ووة اشاه  يف املغ ب اإلسلم  ولاىّل دوث 
ولف غ علماء اإلابضلة وبناء اجملامع وفق لياول  اإلسلم، فأنشأوا نظام حلقة اويزاعة،  ،او مسلة

ونظام اويزاعة ها اونظام اوب د  ع  قلام او ووة اإلابضلة، وملا كان اوشلخ وللمل ه جياميان 
 ن واواجميات اوسكنلة، فق  أطلق علله  اس  هلئة اويزاعة. يف مكان سّ ي عيل  ع  امل

"ومل للبث أن أطلقت اويباثة على ع د حم ود م  املشادخ هل  اوسلطة اوكاملة على 
 .2للمل ه  وعلى عقلة أف اد اإلابضلة يف مناطقه 

 العزابة: .1

خلري، وحافظ اسايملت وفظة اويزايب "وقبا  وكّ  م  اليم اوط دق وطلب اويل  وسري أه  ا
عللها وعم  هبا، فإن مجع ه ه اوصفات مّس  عزاعلا ، وإن مل حيافظ على اوسري واويم  هبا 
واحملافظة عللها، مل دس  هب ا اإلس ، واعل  أن هل ا االس  سلما انف دوا هبا، وأحااال  ع فاا 

وبي  هبا، وال دافض  علله  فلها سااه ... وه ا االس  مشاق م  اويزوب ع  اوش ء وا
 .3عنه، فاسايري مل  عُي  ع  األماث او نلادة اوشاغلة ع  اآلخ ة
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عمان، داث جم الوي ولنش ،  ،يف م حلة اوكامان إف دقلة مشال يف اإلابضلة عن  واورتعادة االجاماعلة ونظ اخللفات، م  حمعاض  2 

 . 96، صم1982، 1ط
 . 4/ 1، م1974ه/ 1394ابملغ ب، لح: إع اهل  طلي،  طبقات املشائخ، او ثجلين3  
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وأّول ما دباي  عنه اويزايب ها "حلق اوشي ، وال درتكه دطال، واويزاعة م  شياثه  ع م 
". ود ى اوبيض أن وفظة "اويزاعة كلمة 1اوشياث، ومنها أال دلبس يااب  مصباغا  إال اوبلاض

 ".2ربع دّة، وليين اويزوة واالنف ادمي عة ع  وفظ "اعز اع " او

وك وك ه  ليين اويزوة، واويزعة، واواصاف، واواهج ، واالنقطاع يف ثؤوس الجبال، ودقص  
هبا يف ه ا االسايمال االنقطاع إىل خ مة املصلحة اويامة واالع اض ع  حظاظ اوناس، 

هلؤالء م  جه ه ووقاه واوبي  ع  مشاغ  احللاة، م  أه  ومال ووو ، فإن اويزايب ال ديط  
دون  - اإلابضلة - يف خ مة املسلم ن إال اوقلل ، أما أعظ  طاقاله فلجب أن دص فها هلل

 .3ألّن أج ه وحساعه على هللا" ؛مقاع  داقاضاه على عمله، أو أج  د جاه

 هيئة العزابة: .2

حلاكمة، اوقائمة إن هلئة اويزاعة ه  اهللئة اويللا يف اجملامع اإلابض ، فه  اهللئة اوش علة ا
مقام اإلمامة، وه  أشبه حبكامة س دّة لناظ  سناح اوف صة واااىّل احلك ، ومتث  يف "يم  
اوظهاث واو فاع جملس اوشاثى وإلمام أو عامله، وم  دناب عنه، وه  يف يم  اوش اء أو 

 ". 4اوكامان متث  اإلمام ولقام عيمله

ساة عش  عضاا ، حسب  وأعش ة أعضاء،  ولاأوف هلئة اويزاعة م  أعضاء، درتاوح ع ده 
وهل  جلسة " ،حج  امل دنة أو اوبل ة أو اوق دة، وداص فان مجليه  وفق جملس واح  دضمه 

 . 5أسباعلة ميلنة دلاقان فلها ولا اثس واواشاوث واختاذ اوق اثات واوااصلات"

                                                           

 . 207، ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إمتام يف املناقاة الجااه  اوربّادي،1  
 . 96، ص اوكامان م حلة يف إف دقلة مشال يف اإلابضلة عن  واورتعادة االجاماعلة اونظ  خللفات، حمم  عاض2  
 . 97، نشأة امل هب اإلابض ، صعل  حيىي ُميم 3  
 . 97، نشأة امل هب اإلابض  ، صعل  حيىي ُميم 4  
 . 12انص ، حلقة اويزاعة، ص5  
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 :يتام اهللئة اويزاعة على اونحا اآلولاايع مه

أه  امل دنة أو اوبل ة أو اوق دة، ورمااي عقاة اوشخصلة،  : ودكان أعل شيخ العزابة -
واوق ثة على ح  املشاك ، "ودااىل اواعظ واإلثشاد، ولبللغ إعلانت اويزاعة إىل 

. ورمث  شلخ اويزاعة سلطة اإلمام اويادل يف اجملامع اإلابض ، "ودبقى يف 1اوياّمة"
اوشاثى او ي ال حيّق وه أن ". وها يف لص فاله" مقّل  مبجلس 2منصبه م ى احللاة

 .3دص ث ثأاي قب  ماافقاه، ودساي ن عشخص دقام مقام املفيت
، وع ده  أثعية أشخاص ال دزد ون وال دنقصان، وثأده  ملزم ولشلخ، املستشارون -

 وال دقطع أم ا  دون ماافقاه .
 ، وها مكلف عصلة الجماعة، وجياي أن دكان أح  األثعية املساشاثد .اإلمام -
، وها املسؤول ع  حتّ ي أوقات اوصلة واوقلام مبهمة األذان، ودصّح أن ذناملؤ  -

 دكان أح  األثعية املساشاثد .
 

 ، وخيّصص عناان وإلش اف على:وكالء األوقاف -
 .صلح ولنملة األوقافإ -أ

 .ضبط اوااثدات واوصادثات -ب
 .ملزانلة احللقة -ج

م  األغنلاء ودشرتط أن دكان ه ان اويضاان م  مااّسط  احلال، أي ولسا 
 املكث د ، وال م  اوفق اء امليايد .

 ، وخيّصص يلية أعضاء أو أكث  أو أقّ  حسب احلاجة وإلش اف على:املعل مون -
                                                           

 . 170،  م2014 ولكااب، اواانسلة او اث لانس، اإلابض ، اوسلاس  اوفك  لغلت، يهري1  
 . 169، صنفسهامل جع   2

 . 103، نشأة امل هب اإلابض ، صعل  حيىي ُميم 3  
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 وضع ع امج اورتعلة واوايلل  -أ
 لنظل  او ثاسة -ب
 م اقبة اوالمل  يف دوث اوايلل ، أو يف األقسام او اخلّلة -ج

ش اف على حقاق املالى، ، وخيّصص أثعية أعضاء أو مخسة وإلحقوق املوتى -
فلااّوان اإلش اف على كافة اإلج اءات اوااجبة ددنلّا  و فنه ، وم اقبة لنفل  وصلّاه ، 

 .1ولقسل  إثيه  حسب اوش دية اإلسلملة

 مهام العزابة: .3

كانت ل علة اونشء املهمة او ئلسلة اويت أنشئت اويزاعة م  أجلها، ووك  مهام اويزاعة لطّاثت 
/   وماطلباله، حلث طّاث أعا عماث عب  اوكايف يف اوق ن اوسادس اهلج يمع لطاث اويص

. "وعلغ ه ا اونظام أوجه مع اوشلخ ن أيب اوقاس  ع  2احلادي عش  املللدي مهم  اويزاعة
 ". 3حيىي او ادي، واوشلخ أيب اوقاس  ع  حيىي يف اوق ن اوااسع اهلج ي

 ة، وه ه املهام ه :وأصبحت مهام اويزاعة لشم  خمالف مناح  احللا

 املهام الديني ة: -

رمّث  جملس اويزاعة مهام اإلمام، ودقام جبملع مهامه ما ع ا إقامة احل ود اويت ليطّلها 
اإلابضلة يف اوكامان "حىّت ال دساي وا اوسلطات احلاكمة أو خماوفله  ضّ ه ، ودقاف  

اإلابضلة األوائ  يف اوبص ة إابن جملس اويزاعة يف ه ا اوص د اوسّنة اويت اعا عها ثواد احل كة 
 ". 4امل حلة اوس دة خلل اوق ن ن األول واوثاين

                                                           

 . 100-99، ص. ص اإلابض  امل هب نشأة ُميم ، حيىي عل   1
 . 31انص ، حلقة اويزاعة، ص2  
 . 170ص م،1987جامية الجزائ ، ميه  اوااثدخ،  ،دوثه يف احللاة اوثقافلة واالجاماعلةو  ، نظام اويزاعةعم  ع  صاحل امساوي3  
 . 43، ص اإلابضلة عن  واورتعادة االجاماعلة اونظ  خللفات، حمم  عاض4  
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 :املهام   هم  دقام هباجملامع اإلابض ، و  وداايع أعضاء جملس اويزاعة املهام او دنلة يف

 فإن نقصت واح ة منهّ  كانت نقلصة فله: ،، ودشرتط عه مخس خصالالقاضي 
 ااب واوسنةأن دكان عاملا  مبا مضى م  اوك -
 أالّ د لش  -
 حللما  على اخلص  ديين داحّل  على اخلصم ن وإن لصاخبا ولشاج ا ع ن د ده -
 أال أتخ ه يف احلق وامة الئ  -
 .1مشاوثا  و وي او أي واويق  واويل  -
 ودشرتط فله اواقاى واوصلح واحلزم واوافّقه يف او د  واوصات الجهاثي اإلمام ،

لقّلة كفق ان اوبص  وغريمها مما دياقه ع  أداء احلس ، واوسلمة م  اويلاب اخل
 .2عمله ابوكلفلة املطلاعة، ودي ّن اجمللس وه خلفلة خيلفه ح ن لقاض  اوض وثة

  .انظر األوقاف 
 غسلة األموات. 

وال لقاص  مهّمة اواعظ واإلثشاد على املسج ، ع  دقام املكلفان ابملهام او دنلة جباالت 
وم  هنا لب ن أن اإلمام واملؤذن وشلخ املسج  ه  ثؤساء  ،اواعظ واإلثشاد يف اوق ى "

اويزاعة وعم هت ، دااظبان على أعماهل  وال داخلف أح ه  إال اندثا ، وإن ختّلف أعل  انئبه 
 ".3ولقام مقامه

 املهام االجتماعية: -

                                                           

 . 114ص م،1985، 1داث إق أ ولنش ، ط ، اإلسلم واتثخيه م  وجهة نظ  إابضلة،اإلابض  اع  سلم1  
، واورتعادة االجاماعلة اونظ  خللفات، عاضو  ؛107/ 1 م،1974قسنطلنة،  صلح يف الجزائ ،أعلم اإل حمم  عل  دعاي، 2 

 . 43ص
 . 197/ 1 م،1965الجزائ ، املطبية اواياونلة،  دعاي، هنضة الجزائ  احل دثة وياثهتا املباثكة،حمم  عل  3  
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ك  وال رم ،حي ص جملس اويزاعة على لنظل  اويلقات االجاماعلة اويت ل عط ع ن أف اد اجملامع
ذوك إاّل مبااكبة لطّاثه ومشاكله ولطلياله. ولغلغ  جملس اويزاعة يف نسلج اجملامع اإلابض ، 
وغ ا اويماد اوفق ي وكّ  املظاه  االجاماعلة، وجتّلت املشاثكة االجاماعلة جمللس اويزاعة 

 :ما أييتفل
داصّ ثون احلفلت واملناسبات، وخيّصص هل  مكان خاص ال رمك  أن جيلس فله  -

 غريه  مهما كانت مكاناه ومنزواه.
 د أسان حفلت األع اس. -
 دشّليان امللت، وحيض ون دفنه. -
خيالطان ابوياّمة يف أل احها، فلساغلان للك األحاال اويت دكان فلها اواج ان أقاى  -

 ش ء يف اإلنسان، واوناس مساي ون ولاأي  واالماثال.
اهلا، أو غين اوزوج أو فق ه، وولس حيّ دون امله  واوص اق مهما لك  أس ة اوفااة ومج -

 أمام األه  ش ء دّافقان علله ساى حت د  دام اوزفاف.
 جيهزون األماات غسل  وصلة ودفنا . -
 دش فان على لنفل  وصااي األماات ولقسل  ل كاهت  ع ن مساحّقلها. -
 دقامان على شؤون األداام واألثام  وضمان كفاواه  ولسهل  سب  احللاة. -
اويزاعة مبجاوس اويشائ  على مجع اوزكاة م  األغنلاء ولايديها على  دساي ن جملس -

 .1مساحّقلها

 املهام االقتصادية: -

 دا خ  جملس اويزاعة يف لنظل  شؤون اجملامع ذات اوطاعع االقاصادي املامثلة يف:

                                                           

 الجزائ  هنضة،  دعاي عل  حمم ، وما عي ها. وانظ : 109صم، 1931زائ ، املطبية اوي علة، الج ين، كااب الجزائ ، امللافلق أمح   1 
 .   45، ص اإلابضلة عن  واورتعادة االجاماعلة اونظ  خللفات، حمم  عاضوما عي ها. ويف:  199، صاملباثكة وياثهتا احل دثة
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 م اقبة اوبلع واوش اء يف األسااق. -أ
 واالساغلل واالحاكاث.حماثعة االحن اف يف اوايام  اواجاثي مث  اوغش واواطفلف  -ب
اإلش اف داملا  على عمللات او عح واوسلخ ولضمناا سلمة اوشلاه صحلا ، وأن  -ج

 او عح مت وفق اوط دقة اوش علة اإلسلملة.
وإن ه ه املهام االقاصاددة ه  م  صلب مهام احملاسب يف اإلسلم، واويت دطلق عللها يف 

 .1ةامل هب اإلابض  نظام اوطلبة أو حلقات اويزاع

 املهام الرتبوية: -

أدثك جملس اويزاعة أّن اورتعلة ه  أه  اواسائ  "اويت لنش  األجلال عقل ة وعمل، وه  م  
، "فااىّل اجمللس 2اوط ق اوابللغلة اويت لضم  االسام اثدة ولمجامع احملم ي م هبا  وسلاكا  

ال ولناواا قسطا  م  اإلش ايف على اوايلل  وهتلئة اواسائ  "وللسري اوسب  أمام مجلع األطف
او ثاسة، ودايلماا جزءا  م  اوق آن اوك مي، وما دي فان م  أماث ددنه ، وه ا أقّ  ما رمك  
أن دااح ولطف ، فإذا كانت أس ة اوطف  فقرية حبلث ال لساغىن ع  جمهاده اوضيلف، أو 

وذوك ولس هلا ما متّانه عه ول ثاسة، وجب على جملس اويزاعة أن دق م وه املساع ة، 
 ".3ابإلنفاق علله

 شروط االنتساب إىل العزابة:  .4

دياد إىل اوش وط اوصيبة  ،ز عضا اويزاعة يف اوسلاك، ولفّ ده يف وباسه وخ ماه اجملاميلةلُّ مت
اويت وضيت الخالاث عضا اويزاعة، جملس اويزاعة رمث  خنبة اجملامع اإلابض ، ودظه  ذوك م  

                                                           

 . 88-86ص. صم، 1971، الجزائ  ، اوش كة اواطنلة وللنش  واواايدعماسى وقبال، احلسبة امل هبلة يف علد اوغ ب،  1 
 . 31انص ، حلقة اويزاعة، ص2  
 . 101، ص عل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  3  
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حيىي  ع  عضاء اويزاعة، وه ه اوش وط داثدها عل خلل اوش وط اويت جيب أن لااف  يف أ
 :يتميم  على اونحا اآل

 .أن دكان حافظا  وكااب هللا لياىل 
   أن دشه  وه أسال له أبنه حس  اوسلاك أيناء او ثاسة، حمافظا  على اوزي او مس

 .1وليزاعة عن ما د خ  احللقة
 .أن دكان عاملا  اسااَف مجلع م اح  او ثاسة 
 ا  وبقا  ماه ا  يف لص دف األماث.أن دكان أدعل 
 . أن دكان حمبا  ولق اءة، وماصل  ولايّل  واوايلل 
  االنص اف ع  او نلا ومشاغلها واالخالط ابويامة ابوي ث او ي ال دزثي مبقامه

 ود هب هبلباه.
  أن دغس  جس ه مباء، ودغس  قلبه مباء وس ث، وه ه عباثة اصطلحلة، دقص  منها

ة، أن دكان نظلف اوقلب م  مجلع أم اض اوقلاب، أي أن دكان اونظافة امليناد
 .2طاه  اوباط  واوظاه 

لياد ه ه اوش ة يف اوش وط إىل أن اويزايب جيب أن دكان ق وة، ومثل  ولساقامة، 
واألخطاء اوصغرية اويت لص ث ع  غريه ليارب منه أخطاء كبرية، ألنه اوق وة اويت حتا ي يف 

أن لكان مطاعقة ملثله  اوقائ : إّن ماايل اوناس مث  اولنب دغريه أي  وسريله جيب" ،جماميه

                                                           

اوزي او مس  وليزاعة ها اوبلاض "وال أبس عيل  اوط ف ن واوط اي ما مل دافاحشا، ث ان اقاص  على عباءة أو ملحفة مل لشنه، كان أولق، 1  
ص كان أكم ، وال سبل  إىل اقاصاثه على قملص، أو قملص دون اشاماوه واواحافه واثل ائه. وإن اعا  وإن كان ذوك على قمل

فاواحى على ما جاء م  األي ، وولس وبس اويمامة دض  عه، ال أبس ابساغنائه عنها، وإن اقاص  على اويباءة أو اولحاف غّطى ثأسه 
رم  على اويالق األدس ، ال دلق  اهل ب كّله م  الجانب، فإن ذوك مؤّد إىل وأوقى اوط ف األعلى على ه ب احلاشلة م  الجانب األ

 انكشاف اوياثة".
 . 100، صعل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  2  
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ش ء دقع علله. فها م آة جماميه، وعلله أن دب أ عاأددب نفسه، ولطبلق لياول  اإلسلم قب  
 .1"أتددب وليلل  غريه

ود اع  يف اخالاث أعضاء اويزاعة أن دكاناا ممثل ن ولقبائ  أو الجهات اويت دشام  عللها 
بل . ودي ّن الج د  عن ما دشغ  م كز يف اويزاعة، فل عى إىل م كز اويزاعة، وللقى علله املهام او

واملسؤوولات اويت لطلب منه، وعلله أن ديل  ع  قباوه أو ثفضه، فإن وافق أسن ت إوله 
 .2املهام املطلاعة

 نظام التعليم يف جمالس العزابة: .5

نظاما  ليللملا  إابضلا  خاصا  مب اثسه  داس   أوج ت جماوس اويزاعة يف املناطق اإلابضلة
 ابوص امة واوانظل ، وداجلى ه ا اوانظل  يف اهللئات اوااولة:

 اهليئة اإلدارية والتعليمية:  

 ولاأوف اهللئة اإلداثدة واوايللملة يف امل اثس، اويت أنشأهتا جماوس اويزاعة م :

 :ثئلس جملس اويزاعة، واملسؤول  وديارب اوشلخ ،وها شلخ اويزاعة أو مساناعه الشيخ
اإلداثي ع  اوايلل  يف م اثس اويزاعة، وع  قضلة اوايلل  ولاح  مهامه اورتعادة 

 :يتواإلداثدة. مبا أي
 دااىّل ليل ن اوي فاء وفصله  وحت د  مهامه . -
 لق د  املناهج او ثاسلة ولطبقات اويللا م  اوالمل  -
لة أو ثفضه . فإذا وثد على امل ثسة قبال اوالمل  واوطلب يف اوفصال او ثاس -

طاوب ج د  وكان "د د  او خال يف املاضع او ي ق م منه، فإن اطّلع على صلح 

                                                           

 . 394، ص اإلف دق  اوشمال يف اإلابض  اورتعاي اوفك  لطاث حجايي، عثمان او مح  عب 1  
 . 105-101كااب نشأة امل هب اإلابض  ، ص. صل  حيىي ميم  يف  : عم اجية   ولااسع يف ه ا اجملال رمك2  
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أحااوه أذن وه يف او خال ال غري، فلكان م  أه  احللقة، وه ما هل  وعلله ما 
علله ، وإن اطّلع على نقلضه، وأحاال ذملمة ط ده ال غري، وإن لي ث وبي  داثه 

ع على األحاال، أو اخالفت يف صلحه وفساده األقاال لاقف حىت دساربئ االطل
ودسايل  محل ها م  ذملمها، وصحلح األقاال م  سقلمها، فإن اطّلع على اخلري 
أحلقه أبهله، وإن اطّلع على ش  أفضاه إىل ناعه وشكله، وحكمه يف م ة االسارباء 

قاس  م  اوفااحات وامل خ ات حك  املساف  عاع  سبل  يف ناعه، الحظ وه يف امل
 .1واملي ن

ديق  اون وات اوثقافلة وطلبة اوصفاف او ثاسلة اويللا يف وقت ميلام، حلث دقام  -
عط ح املاضاعات اوصيبة واملايمقة اويت ديجز غريه ع  اوقلام هبا، ووه أن دكّلف 

 غريه إبداثة ه ه اون وات.
ملة يف اوصباح، أو ما دسمى الجلاس مع اوطلبة عي  اناهاء أوقات او ثوس اولا  -

اخلامات، حلث دقام ابإلجاعة على أسئلاه  واسافساثاهت  ود اك ه  فلما حصلاه 
 م  اويلام فلسافل ون م  حض .

جيامع عالمل  امل ثسة م ل ن يف األسباع، حلث دلق  على اوالمل  دثوسا  لنحص   -
 ماضاعاهتا، يف ميظ  األحلان، ضم  األماث اوااولة:

 م  عااقب األعمال اوسلئة. اواح د  (1
 احلّث على الج  واالجاهاد واالسازادة م  املي فة. (2
 إطاعة ميلمله  واحرتامه  (3
 اواشّبث ابوفضللة واالعاياد ع  او ذدلة (4
 اوامسك ابألخلق احلمل ة (5

                                                           

 . 173/ 1،  اوساعق امل جع ابملغ ب، املشائخ طبقاتاو ثجلين: 1  
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دفص  يف املنايعات واملشاك  اويت لقع يف امل ثسة وق اثاله غري قاعلة ولطي  أو  (6
 املناقشة

 اويزاعة واألوقاف على امل ثسة داص ف أبماال (7
 ال دشرتى ش ء أو دباع إال إبذنه.  (8
 .1دقس  األثياق ع ن أعضاء اويزاعة م  اوي فاء واوالمل  (9
 :دصّنف اوي فاء يف اويزاعة إىل ناع ن مها:و العرفاء 
 ع دف منف د، وها ع دف أوقات اخلامات واونام، وع دف اوطيام. -
اوق آن، منه  م  دكاب علله طلبة اوق آن  ع دف غري منف د، وه  اوي فاء محلة -

اأوااحه  ودصّححاها علله وحيفظاها، وع د ، ف على أوقات او ثاسة، دكان واح  
 .2ودكان أكث ، إمنا ها على ق ث االحالاج إوله

 

 

 مهام اهليئة التعليمية: -

 :يتاوي فاء يف م اثس اويزاعة مبا أي حّ د جملس اويزاعة مهام

 النوم: عريف اخلتمات وأوقات 

                                                           

 عن  واورتعادة االجاماعلة اونظ  خللفات، حمم  عاض. وانظ : 172/ 1 املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق،او ثجلين: طبقات 1  
 . 139-138، ص. ص اإلابض  امل هب نشأة ُميم ، حيىي عل ثاجع: و . 962-961، ص. صاإلابضلة

 . 223. ويف: ابجله صاحل، اإلابضلة ابلج د ، ص208، ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إمتام يف املناقاة الجااه  اوربّادي، 2  
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ة اونهاثدة، جيمع ع دف اخلامات وأوقات اونام مهاّم اوناظ  األول يف امل ثسة، أيناء او ثاس
ودابع نظاما  أشبه ابونظام اويسك ي يف أتم ن سري اويم  اورتعاي يف  ،ومهام اوناظ  اوللل 

 اعة.أو ع م االوازام عنظام امل ثسة دي ضه  وليق ثسة، فك  خماوفة دقام هبا اوطلبامل 

وعم  ع دف اخلامات وأوقات اونام حم د وواضح ومفص  عط دقة جتي  اويم  دناظ  دون 
". ودش ف ع دف 1وبس أو إشكال. وها "أقاى شخصلة عي  اوشلخ وأه  عنص  يف اورتعلة

 اخلامات وأوقات اونام على األماث اوااولة:

ويف اجمللس او ي إعلن ع ء او ثاسة اوصباحلة حلث "دايّلق عه اثلصاد حزب اوغ ،  (1
 ".2لكان فله امل اك ة

م  اولل   أي عن  اوقلام يف اوثلث أو او عع األخري"م اقبة اوطلبة وقت االسافااح،  (2
أو دشاغ  عغري للوة واو ثس  والوة اوق آن واو عاء ومياقبة م  دنام منه 

 .3"وامل اك ة
كاد   أو - اوك مي م  اوق آن -ثاسة اوصباحلة، فمىت "كم  احلزب إعلن اناهاء او  (3

دعا مجلع م  يف اجمللس إىل اخلامة ودؤمنان على دعائه ، فل عا أسنه  ود وث 
 "، وداّ  او عاء على اونحا اواايل:4او عاء

 ".5دالا "أكرب اوالمل  دعاء اخلاام، ود ّد عقلة اوطلبة -
 ".7حام  6دنبغ  احلضاث عن  او عاء اوصباح ، ألّن "حضاث ه ا او عاء اخلاام  -

                                                           

 . 140، ص عل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  1  
 . 174/ 1، امل جع اوساعقاو ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، 2  
 . 963، ص اإلابضلة عن  واورتعادة االجاماعلة اونظ  خللفات، حمم  عاض3  
 . 174/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق4  
 . 963، ص اإلابضلة عن  واورتعادة االجاماعلة اونظ  خللفات، حمم  عاض5  
 اء عن  طلاع اوشمس، وعن  غ وهبا عشلخ أو عغري شلخ، وكأهن  خيامان عه عم  اولل  وعم  اونهاث.اخلامة اجاماعه  و ك  هللا واو ع6  
 . 140، صعل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  7  
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اي ض ك  م  داخلف ع  او عاء اوصباح  وليقاب، ألنه "إن انقضى او عاء د -
 أي اويقاب. ،"1فاخلطّة-اوطلبأح  –وختلف 

دسمح ولطاوب املاأخ  عيض اواقت عي ث مقبال، وداي ض وليقاب إذا انقضى  -
 .2او عاء ومل حيض 

ب إىل عي  االناهاء م  او عاء اوصباح  ولناول اوطلب وطيام اوغ اء د عا اوطل (4
 ودشرتط يف نام اهلاج ة أو اوظهرية أن داقل  اوطلب مبا دل : ،"نام اهلاج ة"

داخلف ع  نام  أن - اوطلب -إجباثي" وال حيق ألي واح  منه   نام اهلاج ة -
 ".3اوقللاوة

"لكل  أو حت ك حبلث دؤذي  داي ض وليقاعة أيناء فرتة نام اوظهرية ك  طاوب: -
 ."4ة إىل اماناع اوقلام ابولل "ل ك اونام ذثدي،اونائم ن"

حلقات، وأق  ه ه د عا اوطلب عي  صلة املغ ب إىل اخلامة، فلجاميان يف  (5
كث وا فيش ة ال جياويوهنا، واواسط ع ن اواح د د    وإن احللقات "يلية طلب

 ودكان اناظام احللقة كاواايل: .". ودياقب ك  للمل  داخلف ع  ذوك5أع ل

 

 ".6يف احللقة "مبا ئ ن الجلاس ع  رم ن أكرب اوطلب سنا  اوطلب الجلاس  أدب  -
 ".7عي  االناهاء م  الجلاس "ذك وا هللا -

                                                           

 . 140امل جع نفسه، ص1  
 . 5/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق2  
 174/ 1امل جع نفسه، 3  
 174/ 1 ،نفسهامل جع 4  
 . 174/ 1امل جع نفسه، 5  
 . 963، صعاض حمم  خللفات، اونظ  االجاماعلة واورتعادة عن  اإلابضلة 6  
 .  174/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق7  
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" ودنصت 1داناوب قاثائن على للوة "ما للس  م  اوق آن اوك مي حىت صلة اويشاء -
 . عقلة اوطلب إىل اوالوة

اء ابن دااجهاا د عا اوطلب إىل دعاء اخلاام، عي  االناهاء م  اوالوة، ودكان او ع -
". ث دقامان إىل 2إىل اوقبلة، ود عا اوطاوبان اول ان للاا اوق آن و"دؤم  م  خلفه 

  صلة اويشاء.
  درتك اوطلب عي  صلة اويشاء يف م اك ة ح ة م ة ولست طادلة. -
د عا اوطلب عي  االسرتاحة إىل اخلامة، فلجلس اوطلب ودق أون م  اوق آن  -

واوق اءة يف خامة اويشاء ه  أن دق أ أح ه  يف كااب هللا وعي  اوك مي ما دس  هللا، 
اوق اءة د عا اوقاثئ ع عاء خفلف، ث دلق  أفصح اوطلب كلمة مناسبة يف 
اوااجله، كااجله عي  كفاح دام كام ، ودساحس  أن لسااح  للك اوكلمة م  

دشرتط الباع . ودااجه اوطلبة عي  او عاء إىل اونام، و 3اآلايت اويت سبق أن ق ئت
 اوقااع  اوااولة عن  اونام:

"ال حيق ألح  م  اوطلبة املبا ئ ن اواأخ  ع  او هاب إىل اونام يف اواقت  -أ
 ".4احمل د

" ألن كلمه دؤي  على ثاحة اآلخ د ، وح كاه 5دياقب ك  للمل  "لكل  أو حت ك -ب
 حت ث اوضاضاء، فامنع اآلخ د  م  اونام.

 حلة اونهائلة م  او ثاسة "ابالسام اث يف دسمح اوي دف وبيض اوطلب يف امل -ج
". ش دطة أال لؤي  دثاساه  1او ثس وامل اك ة، يف مطاوية كااب عيل ا  ع  اونائم ن

                                                           

 . 963، ص اإلابضلة عن  واورتعادة االجاماعلة اونظ  خللفات، حمم  عاض1  
 . 174/ 1، ئخ ابملغ ب، امل جع اوساعقاو ثجلين، طبقات املشا2  
 . 140، ص اإلابض  امل هب نشأة ُميم ، حيىي ل ع3  
 . 964، صعاض حمم  خللفات، اونظ  االجاماعلة واورتعادة عن  اإلابضلة 4  
 . 174/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق5  
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على ثاحة اوطلبة اونائم ن، وأن ال لُيلقه  او ثاسة ع  "اوقلام يف آخ  اولل  
 ".2ولشرتاك يف اوق آن وقت االسافااح

 

 :عريف الطعام  

 ،"3ش ف على "أوقات اوطيام، وه ح ود دقف عن ها وأشلاء ماسع فلهاها اوناظ  املو 
 لة:لف اوطيام ابألماث اآلولالخص مهام ع د

دااىّل لنظل  جلاس اوطلب عن  األك  داخ  أماك  او ثاسة وخاثجها، ودقص   (1
 ".4خباثج أماك  او ثاسة "إذا كاناا يف ثحلة م ثسلة أو اساضافه  أح  اوناس

اوطلب، اوغائب ن منه ، ودسأل عنه ، "فإن غاب أح ه  وي ث  دافق ، عي  جلاس (2
 ".5ذك ه  أبن دسااصاا عه، وإن كان يف غري ع ث فاخلطة

 ".6داأك  م  حضاث اوطلب "إىل األك  ابولباس اوكام  وها اوزّي اخلاص هب  (3
 دب أ اوطلب لناول اوطيام ملازم ن ابوقااع  اوسلاكلة اوااولة: (4

 
 كل وهي سبعةآداب الطعام قبل األ: 
َث ضل َحَلال  ﴿لياىل:مي فة اوطيام أنه طلب، وذوك ف دضة وقاوه  - ُكُلاا ممل ا يفل األ 

 لياىل:ألنه قل  إذا كان ح اما  شاثكه اوشلطان يف أكله، وقاوه  [168 ]البقرة:﴾طَلّلب ا
َو اَلدل ﴿ َاالل َواأل  َم  ُه   يفل األ   .[64 ]اإلسراء:﴾َوَشاثلك 

                                                                                                                                                                     

 . 175، صنفسهامل جع 1  
 . 964، صاونظ  االجاماعلة واورتعادة عن  اإلابضلة عاض حمم  خللفات، 2  
 . 175/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق3  
 . 141، صعل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  4  
 . 175، صاو ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق5  
 . 141ص، عل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  6  
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ظافة وقاوه صلى هللا علله وسل : )اواضاء قب  اوطيام دنف  اوفق ، غس  اول د  ولن -
 .1(وعي ه دنف  اولم 

، وكان دقال )ال )ملسو هيلع هللا ىلص(الجلاس على األدس ، ونصب او ج  اولمىن اقا اء ع سال هللا  -
 .2(آك  ماكئا  أان عب  أجلس كما جيلس اويب  وآك  كما أيك  اويب 

 .3(احلاث حىت دربد فإنه غري ذي ع كة)دعاا  )ملسو هيلع هللا ىلص(اناظاث احلاث حىت دربد وقاوه  -
على طاعة هللا لياىل، وال دقص  عه  اواقاىعق  اونلة وألك ، وها أن دناي هبا  -

 اوال ذ واواني .
 أال حيّق  اوطيام، ووك  د ضى عه، وال دناظ  األدام ألن ذوك م  ك امة اخلبز. -
قال: "اجامياا  )ملسو هيلع هللا ىلص(أن جياه  على لكثري األد ي على اوطيام، كما ثوي أّن اونيب  -

  ".4على طيامك  دباثك وك  فله
 :آداب األكل وهي عشرة 
اواسملة: يف أووه واحلم  وه يف آخ ه وقاوه صلى هللا علله وسل  )اذك وا اس  هللا على  -

 (.5اوطيام

                                                           

)اواضاء قب  اوطيام وعي ه دنف  اوفق ، وها م  سن  امل سل ن(، وأوثده اوشلخ األوباين  150/ 2األوسط، امليج  أخ جه اوطرباين يف 1  
يف ضيلف الجامع اوصغري، وقال ماضاع. وانظ : ناث او د  احلافظ اهللثم ، جممع اوبح د  يف يوائ  امليجم ن، امليج  األوسط 

. وانظ  األوباين، حمم  1992، حتقلق ودثاسة عب  اوق وس ع  حمم ، او ايض، مكابة او ش ، 67/ 7غري ولطرباين، وامليج  اوص
 .م1990انص  او د : ضيلف الجامع اوصغري، عريوت، املكاب اإلسلم ، 

 . 435/ 3وبخاثي، . وانظ : صحلح ا5398، وإين ال آك  ماكئا (، ثق  5399أخ جه اوبخاثي )ال آك  وأان ماك (، ثق  2  
. )اع دوا اوطيام، فإنه حاّث غري ذي ع كة(. وق  ضّيفه أعا حامت )انظ : اهللثم : كااب 84/ 2األوسط، امليج  أخ جه اوطرباين يف 3  

 . 57 – 56/ 7جممع اوبح د  يف يوائ  اجملمي ن، 
وا اس  هللا علله دباثك وك  فله( م  ط دق اواول  ع  ، على اونحا اواايل: )اجامياا على طيامك  واذك  139/ 2أخ جه أعا داوود، 4  

. وانظ : الجلطايل، قااع  272/ 2مسل . )انظ ، األوباين، حمم  انص : سلسلة األحاددث اوصحلحة وش ء م  فقهها وفاائ ها، 
 . 1976، صّححه وعلق علله عكل  عب  او مح  ع  عم ، غ دادة )الجزائ (، املطبية اوي علة، 254/ 2اإلسلم، 

، وفله 27-26/ 5)اذك وا اس  هللا وولأك  ك  ام ئ مما دلله( وقال اهللثم  يف اجملمع،  16/ 1األوسط، امليج  أخ جه اوطرباين يف 5  
 (.63-62/ 7أن اهله وح دثه وعقلة ثجاوه ثجال اوصحلح. )انظ ، اهللثم : كااب جممع اوبح د  يف يوائ  اجملمي ن، 
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ع  األك  واالعطاء واألخ  ابوشمال وقال: )إن  )ملسو هيلع هللا ىلص(األك  ابولم ن ونه  اونيب  -
 (.1اوهاوشلطان أيك  وأيخ  وديط  عشم

 األك  عثلية أصاعع، وثمبا اسايان ابو اعية، ال أيك  أبصبي ن. -
لصغري اولقمة وجتاد  مضغها، وما مل دباليها ال رم  اول  إىل األخ ى، فإن ذوك م   -

)ما ذّم  )ملسو هيلع هللا ىلص(اويجلة يف األك ، وال د م مأكاال  كائنا  ما كان، ملا ثوي أن اونيب 
 (.2ل كهطياما  قط، إن أعجبه أكله، وإن ك هه 

)ك  مما  )ملسو هيلع هللا ىلص(األك  مما دلله، إال يف اوفاكهة، فإن وه أن جيل  د ه، قال ثسال هللا  -
 (.3دللك

أال أيك  م  ذثوة اوقصية، وال م  وسطها ألنه ماضع اوربكة، وإذا ف غ اوطيام، ومل  -
 دبق إال ذثوة اوقصية فللأكلها.

 )ملسو هيلع هللا ىلص(اوقام ونه  اونيب  أال دقش  وجه اوطيام، وال حيف  فله ولجمع إوله األدام دون -
 .4ع  احلفاث واوقشاث واو واث وها او ي أيك  رملنا  ومشاال  

)إذا وقيت وقمة أح ك   )ملسو هيلع هللا ىلص(أن د فع اوطيام إذا وقع م  د ه، وولأكله وقام اونيب  -
 .5فلأخ ها وولمط ما كان عللها م  أذى وولأكلها، وال د ثها ولشلطان

                                                           

. )م  أك  عشماوه أك  ميه شلطان، وم  ش ب عشماوه ش ب ميه شلطان(، أخ جه 19/ 1األوسط، يج  املاوطرباين يف  هأخ ج1  
. ويف اسناده أمح  ع  ثش د  اع  سي ، وها ضيلف. )انظ : اهللثم ، جممع اوبح د  25/ 5. ويف: اهللثم ، اجملمع، 77/ 6أمح ، 

 (.63/ 7يف يوائ  اجملمي ن، 
 . 437/ 3، 5409يب طياما  قط، إن اشاهاه أكله، وإن ك هه ل كه(، صحلح اوبخاثي، ثق  أخ جه اوبخاثي )ما عاب اون2  
. ويف: 431/ 3، 5377أخ جه اوبخاثي واورتم ي )اي غلم، سّ  هللا، وك  علملنك، وك  مما دللك(، صحلح اوبخاثي، ثق  3  

 . 590/ 4، 2380اورتم ي، الجامع اوصحلح، ثق  
 هللا علله وسل  ع  احلفاث، واوقشاث واو واث وها او ي أيك  رملنا  ومشاال . مل أج  وه أي ا  صحلحا  قط. ح دث هنى ع  اونيب صلى4  
، يف كااب األش عة، )إذا وقيت وقمة أح ك  فللأخ ها، فللمط ما كان هبا م  أذى 1606، ص3أخ جه مسل  يف صحلحه، ج5  

 وولأكلها وال د عها ولشلطان(.
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جل ا  كما ثوي أنه علله اوسلم دليق  أال رمسح د ه ابملن د  حىّت دليقها ويقا   -
 (.1أصاعيه )إذا أك  أح ك  فل رمسح د ه حىت دَ ل يقها أو دُ ل يقها

)اجيلاا امللح أّول طيامك  فإن منه شفاء  )ملسو هيلع هللا ىلص(أن دب أ ابمللح وخيا  عه وقال اونيب  -
 (.2م  اين ن وسبي ن داء منها الجنان والج ام واوربص ووجع األض اس واحللق واوبط 

 داب آخر الطعام، وهي ستة:آ 
أن رمسك قب  اوشبع إاّل أن د د  اواقاى على اوصام فل أبس ويف احل دث )ما مأل  -

اع  آدم ش ّا  م  عط ، حسب اع  آدم وقلمات دقم  صلبه، وإن مل دك  دفي  
 (.3فثلث ولطيام، ويلث ولش اب، ويلث ولنفس

 ب.أن ديلق اوقصية عبيض أصاعيه ودغسلها ابملاء ث دش   -
 أن دلاقط فاات اوطيام. -
أن خيل  أض اسه، وال دبالع ما خي ج م  ع ن أسنانه ابخللل ووك  د مله، أما ما  -

 جيامع يف أصال أسنانه فأخ جه اولسان فل د مله، وولمضمض عي  اخللل.
ُكُلاا مل   طَلّلَباتل َما َثَيق  َناُك   ﴿لياىل:أن دشك  هللا لياىل على ما أطيمه قال  -

كُ   .[172 ]البقرة: ﴾ُ وا َّللل ل َواش 
(. 4او عاء ابوربكة وقاوه صلى هللا علله وسل  )ادعاا يف طيامك  ابوربكة دباثك وك  -

ودقال: احلم  هلل او ي أطيمنا وسقاان وجيلنا م  املسلم ن اي كايف كّ  ش ء وال 

                                                           

 . 1752/ 4، 5456صحلحه، ثق  أخ جه اوبخاثي يف 1  
ح دث اجيلاا امللح أول طيامك  فغ  منه شفاء م  اين ن وسبي ن داء منها الجنان والج ام واوربص ووجع األض اس واحللق واوبط ، 2  

/ 2. وانظ : الجلطايل، قااع  اإلسلم، 210، ص710ح دث ماضاع. انظ : او هيب: ل للب املاضاعات الع  الجايي، ثق  
255-258. 

 .590/ 4، 2380أخ جه اورتم ي يف سننه، ثق  3  
، 139/ 2احل دث او ي وثد يف ه ا اخلصاص ها )اجامياا على طيامك  واذك وا هللا لياىل علله دباثك وك  فله( أخ جه أعا داوود، 4  

 (.272/ 2دث اوصحلحة، . )انظ ، األوباين، حمم  انص  او د : سلسلة األحاد103/ 2. وانظ : احلاك ، 37/ 2واع  ماجه، 
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ش ء، أطيمت م  جاع، وآمنت م  خاف، فلك احلم ، آودت م  دا   دكف 
وة، واغنلت م  عللة، فلك احلم  مح ا  كثريا  طلبا  مباثكا  فله، كما وه دت م  ضل

أنت أهله، اوله  كما أطيمانا طلبا  فاسايملنا صاحلا، واجيله عاان  ونا على طاعاك، 
 .1ونياذ عك أن نساي ن عه على مياصلك

 

د اقب سلاك اوطلب وم ى لطبلقه  آلداب اوطيام " فم  أك  عنه  أو أك  ذي  (5
لب علله، يف غري ذوك املاضع وهنى وقبح وح ث أن دياد فإن عاد كرب، ع
". ودلفت نظ  اوالمل  إىل ض وثة اواقل  آبداب اوطيام عيل ا  ع  أع ن 2فاخلطة

اوطلب، وجيي  اوطاوب داقب  اونصلحة، ودبي ه ع  سخ دة اوالمل ، وخاصة إذا  
 كانت ملحظة اوي دف ه  امللحظة األوىل.

دف مع اوطلب، أيناء اوطيام، فل داحفظ اوطلب أيناء اوطيام، ع  ال داش د اوي   (6
"رمللان إىل ض ب م  او الل، ودنبسطان عيض االنبساط وحيسنان اوظ ، وال 

ولكان ه ه احل دة،  ".3حياشان يف اقرتاح طلب اوطيام أو يايدة األدام أو حنا ذوك
اثج مكان او ثاسة كأن أيناء اوطيام، يف مكان او ثاسة، أما أذا كان اوطيام خ

دكاناا يف نزهة، أو دعاا إىل مأدعة خاثج مكان او ثاسة، فإهن  داقل ون لقل ا  اتما  
آبداب اوطيام، داجه إوله  اوي دف امللحظات مباش ة أيناء اوطيام، ووك  يف 
أسلاب مباك  ماياثف علله، أبن دالفظ أبوفاظ دفه  منها اوالمل  أن حيسناا 

ه  مث  أن دقال "حسان وثمبا قال حسان ع  اثعت أي أحسناا آداهب  وأخلق

                                                           

 .268-267/ 2الجلطايل: قااع  اإلسلم، 1  
 . 175/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق2  
 . 175، صنفسهامل جع 3  
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آداعك ، وه  كلمة دقاواهنا مهما دخ  فله  م  غري اوصنف حت د ا  أن دطلع على 
 ".1ما دناق  منه 

ديل  اوي دف اناهاء اوطيام، عي  أن داأك  أهن  اناهاا م  لناول طيامه ، وإن "وج   (7
". وال حيق ولطاوب إن أهنى 2قضاا حاجاه منه  م  د ه يف اوطيام اناظ ه حىت د

 ".3طيامه، أن دقام م  مكانه أو االنص اف" إال إذا أعل  اوي دف ذوك
". وعلى لنظل  وجبيت 4دش ف على "لايدع اهل ااي اويت داص ق هبا األغنلاء احملسنان (8

 اوطيام او ئلسلا ن ومها: وجبة اوفطاث ووجبة املساء، واواجبا ن اإلضافلا ن:
 ".5اب األوااحاادها "وقت اوضحى عي  اساكمال اكااوضحى: ومليوجبة  -
 ".6وجبة اويص : ومليادها "عي  اوصلة عق ث ما دق أ فله قاثئ اولاح م ة أو م ل ن -

واوطيام او ي دق م داملا  يف هال ن اواجبا ن مها "اوام  واوفاكهة يف أوقاهتا فرتللب 
 ". 7ذوك أدضا  إىل اوي دف

 اواجبات اإلضافلة عط دقة مباك ة مفل ة، لقام على ما دل :ودق م اوطيام يف 
دقف اوطلب احللقة عشك  دائ ي، ودنظ  حلقاه  "ع دف دكان أسّنه  أو  -أ

 ".8أنبهه ، ال لي و ع افاه للك احلال

                                                           

 . 175، ص ابملغ ب، املشائخ طبقات او ثجلين،1  
 . 175/ 1،  نفسه امل جع2  
 . 964، صعادة عن  اإلابضلة عاض حمم  خللفات، اونظ  االجاماعلة واورت 3  
 . 175/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق4  
 . 964امل جع نفسه، ص5  
 . 176/ 1،  نفسه امل جع6  
 . 176/ 1،  نفسه امل جع7  
 . 176/ 1،  نفسه امل جع8  
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دط ح اوي دف قب  لق مي اوفاكهة يلث مسائ ، يف أي ف  كان، ث ك وك ملامنة  -ب
ألسئلة أك ، وم  أتخ  فل إث علله، فإمنا ذوك حىت دا  او وث، "فم  أجاب على ا

 ".1على االخالاث
ال أيك  اوطاوب فاكهاه، إاّل عي  أن دنال مجلع طلب احللقة حصاه ، أتددبا   -ج

". ووالمل  اوكااللب وداث اوالمل  " وقف م  اوام  2وحت دضا  على حتصل  اوفاائ 
 ".3أيخ ونه م ة يف اولام كغ اء دزود عه اوالمل 

واولفت يف وجبات اوطيام أن وجبة اوصباح مفقادة، وذوك أن اوطلب دنهضان م  اونام 
واحصل  او ثس، ودالقان طياما  خفلفا  وقت اوضحى، ث اواجبة األساسلة عن  اوظه ، 

جبة انفلة إىل اوطلب وعي ها اسرتاحة اوظه ، ث اواجبة اإلضافلة اوثانلة فاويشاء، ولق م و 
.ول اع  ه ه اواجبات، م  حلث لق رمها، اوناحلة 4"اق إىل للك اونافلةعه شمل  دكان "

اوصحلة، فاملي ة ال لكان يف خااء كام ، وإن مل ل ك  ونا املصادث أنااع األطيمة اويت كانت 
لق م، إال أننا نساشف م  اواجبات اإلضافلة اوقائمة على اوام  واوفاكهة، أهنا ل اع  

 لطلب.اوناحلة اوصحلة اوغ ائلة و

 :عريف حتفيظ القرآن الكرمي 

ها امليل  املكلف عاحفلظ اوق آن اوك مي ولطلب، وما دامت ه ه ه  مهامه فلشرتط فله 
 ". 5أن "دكان حافظا  وكااب هللا حفظا  عاثفا  ع س  املصحف

                                                           

 . 176/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق1  
 . 176/ 1جع نفسه، امل  2  
 . 228/ 1،  املباثكة وياثهتا احل دثة الجزائ  هنضة،  دعاي عل  حمم  3  
 . 177-176/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق4  
 . 177، صنفسهامل جع 5  



 

655

ودقاض  احلفظ أن دكان حمكما  والوة اوق آن اوك مي، عاملا  عافسري ميانله، ضلليا  يف اولغة 
 اوي علة وفناهنا، ولكان مهماه يف األماث اوااولة:

اإلش اف على ع د م  اوالمل  "أكث ه  عش ة، وأقله  اين ن، وه ا حبسب  (1
 ".2". وق  دزد  ع د اوطلب أو دق  ولض وثة "فل حّ  وكث هت  وال وقّلاه 1االخالاث

 دابع يف ل ثدس اوق آن اوك مي والمل ه اخلطاات اوااولة: (2
 اوالمل  اآلايت اويت دكاباهنا يف أوااحه .رمل  على  -
األوااح  أن -اوي دف على اوالمل  - وااح، عي  أن خيربه اونقلبدصحح ولالمل  األ -

 اويت جفت.
 .3دطلب منه  حفظ ما كاباه غلبا  وللام اواايل -
حيث اونقلب يملءه اوطلبة على احلفظ وجيميه  يف اولام اواايل، ودشرتط يف اونقلب  -

ن "مم  دااس  منه  اوفطنة واو كاء واالجاهاد، ودقام اونقلب جبمع اوطلبة يف أن دكا 
األماك  املخصصة ولا ثدس يف األوقات احمل دة، وعن ما داكام  ع د اوالمل  

 .4دسا ع  اوي دف ولب أ دثوسه اولاملة
 دفااح اوي دف او ثس على اونحا اواايل: -

 دساأذنه اونقلب يف حفظ ما كاب أمس. -أ
 ما كابه ابألمس. ةك  للمل  ملامندسّمع   -ب
ال دب أ اوي دف اواسملع ولطلبة إال عي  أن خيربه اونقلب أن ك  اوالمل  ق   -ج

 حفظاا واجباهت ، وأتك  م  ذوك.

                                                           

 . 177/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق1  
 177امل جع نفسه، ص2  
 . 144، صعل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  . وانظ : 177/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق3  
 . 177/ 1،  نفسه مل جعو ثجلين، اا4  
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 دساأذن اوالمل  اوي دف، عي  لسملع ما كاباه فلمل  علله . -د
ه حلها دضع لق د ا  مفصل  ع  ك  للمل ، وع  احلاالت املسايصلة اويت ال رمكن -ه

 .1إال اوشلخ عن  االجاماع عه أسباعلا  
دياقب اوي دف اوالمل  املقص د  يف دثوسه ، واو د  ال حيفظان دثوسه  جل ا ،  -و

 ولا ثج اويقاابت على اونحا اواايل:
داجاوي اوي دف ع  اوالمل  اوصغري املبا ئ إذا أخطأ مخسة أخطاء، وإذا كان  

ان اوالمل  ميل ا  فل دسمح وه إال خبطأة كبريا  فلسمح وه عثلية أخطاء، وإن ك
 واح ة. وم  يادت أخطاؤه ع  املسماح عه فإنه داي ض وليقاابت اوااولة:

 .2إذا كان اوالمل  صغريا  دياقب ابواقاف يف اوزاودة والجل  -
 إذا كان كبريا  فإنه دياقب ابوط د. -
 فظ.ال دطبق اويقاب الجس ي إال عي  اوااعلخ، ولنبلهه إىل ض وثة احل -
إن كان اوالمل  ال حيفظ جل ا  حلب اوبطاوة ول ك امل ثسة، ديّزي إذا كان  -

ذكلا  فهما ، وإن كان ضيف حفظه ويله يف فهمه وضلق ابعه. وإن كان 
 .3ذوك األم  مساواي  ع ثه وأم ه ابإلعادة

  :عريف أوقات الدراسة 

                                                           

 . 144، صعل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  1  
األساس، وح دت أماك  اوض ب ابولاااي واألفخاذ وأساف  ش عت اورتعلة اإلسلملة اواأددب الجس ي. وكنها جيلت او فق ها 2  

اوق م ن ألن ه ه املااضع ال خيشى منها م ض وال غائلة وال جياي ض ب ثأس اوصيب وال وجهه. ومل د د ع  ثسال هللا صلى هللا علله 
. 101-100ب امليلم ن، ص. صوسل  ح دث أيم  ابلجل ، ومل أيم  عه أح  م  علماء اورتعلة ولمسلم ن. انظ : اع  سحنان، آدا

 (.م1946 واونش ، واورتمجة اواأولف لجنة مطبية اوقاه ة، ، اوش دفة احلسبة طلب يف اوظ دفة او لبة هنادة ،اوشافي  اوشلزثيويف: 
دة عن  عاض حمم  خللفات، اونظ  االجاماعلة واورتعا . ويف: 178 – 172/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق3  

 . 963، صاإلابضلة 
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قب اوالمل  أيناء حفظه ، رمث  ع دف أوقات او ثاسة، يف املفهام احل دث، اوناظ  او ي د ا
حىت ال دضلياا اواقت س ى، أو دنص فاا إىل اوليب واولها أيناء اواقت املخصص حلفظ 
واجباهت  او ثاسلة، "وع دف أوقات او ثاسة دكان واح ا  ودكان أكث ، إمنا ها على ق ث 

 ". 1االحالاج إوله

 يف: او ثاسة أوقات ع دف ولاخلص مهام

 ن اوظه  واويص ، ودياقب اوطلبة او د  ال حيملان دافق  أصحاب األوااح ع (1
 أوااحه  ول ثس إالّ عي ث.

دش ف على اناظام اوطلبة يف احللقات او ثاسلة، ودسج  أمساء اوطلبة اوغائب ن أو  (2
 املاأخ د .

 دااىل عقاب ك  للمل  إذا: (3
 أتخ  يف احلضاث إىل حلقة او ثس دون ع ث ش ع . -
 اشاغ  مبا دلهله ع  او ثس. -
   يف اونهاض م  اونام وقت االسافااح وغري ع ث.أتخ -
 غاب ع  صلة الجماعة واويص  ع  احلضاث الساماع ق اءة كااب اواعظ. -
 .2لناول اوطيام اخالاثا  يف غري األوقات احمل دة وألك  -

 

 سري العمل الدراسي اليومي: 

                                                           

 . 208، ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إمتام يف املناقاة الجااه  اوربّادي،1  
  عه أخ  ما إمتام يف املناقاة الجااه  اوربّادي،. ويف: 178 – 172/ 1، اوساعق امل جع ابملغ ب، املشائخ طبقاتانظ : او ثجلين: 2  

. 966- 963، ص.ص لفات، اونظ  االجاماعلة واورتعادة عن  اإلابضلة عاض حمم  خل. وانظ : 208، صاوطبقات كااب
 . 144، صعل  حيىي ُميم ، نشأة امل هب اإلابض  وثاجع: 
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فاء، فل ل اخ  يف دب و م  سري اويم  اولام  يف م ثاس اويزاعة اوانظل  او قلق يف عم  اوي  
مهماهت ، ووك  واح  منه  مهام خمصاصة دقام هبا.وإذا أثدان لنظل  الج ول او ثاس  

 اولام  يف م اثس اويزاعة، فإن ه ا الج ول دكان على اونحا اواايل:

االسالقاظ يف اوثلث األخري م  اولل  أو او عع األخري أو يف اواقت او ي حي ده  .1
، ث دااضؤون، وأيخ ون يف للوة اوق آن 1االسافااحشلخ اويزاعة واأددة دعاء 

اوك مي، مع اوشلخ أو ف ادى حىت آذان اوفج ، وخيامان للوهت  ابالساغفاث 
 واو عاء.

 دؤدي الجملع صلة اوفج  مجاعة يف املسج . .2
                                                           

َد ك  حمم  عل  دعاي أبن دعاء االسافااح ها على اونحا اواايل: سلم على ملئكة هللا، وعلى أنبلائه، وعلى ثسله، وعلى أوولائه، 1  
أمجي ن، اوسلم على امللئكة اوك ام احلافظ ن اوربثة اوكالب ن، او د  دكابان أعماونا وحيصان آجاونا. اسافاحنا  وعللنا ميه  اوسلم

 ع ك  هللا وآايله، وها خري اوفاحت ن.
اوله  إين أشه ك وأشه  ملئكاك ومحلة ع شك وأنبلائك وثسلك ومجلع خلقك أن ال إوه إال أنت وح ك، ال ش دك وك، وأن  

عب ك وثساوك، وأن ما جاء عه احلق م  عن ك.ثيب اثمحين عرتك املياص  كلها، واثمحين ما أعقلاين واثمحين إذا لافلاين، واثمحين حمم  
عرتك ما ال دينلين، واثيقين حس  اونظ  فلما د ضلك عين، واثيق قليب حفظ كااعك كما علماين، واجيلين أللاه على اونحا او ي حتبه 

 ه عص ي، وأطلق عه وساين، واسايم  عه ع ين يف طاعاك، فإنه ال حال وال قاة إال عك اي أثح  او امح ن. ود ضلك عين، نّاث ع
أعاذ عك م  مهزات اوشلاط ن، وأعاذ عك ثيب أن حيض وين، أصبحت م هتنا عكسيب، وال فقري أفق ين، ال حال ع  مياص  هللا إال  

 م  هللا، أصبحنا ابهلل وأمسلنا ابهلل، وابهلل حنلا ومنات وإوله اونشاث. عيصمة م  هللا، وال قاة على طاعة هللا إال عيان
 اوله  اجيلنا م  أفض  عبادك نصلبا  يف ك  خري لقسمه، وناث هت ى عه، وثيق لبسطه، ودفع علء ل فيه، وص ف ش  لص فه. 
، وأع ان م  اوناث وم  اوشلطان او جل ، واه ان إىل اوله  أنزل عللنا ثمحاك، وانش  فلنا ع كالك، وأمت عللنا نيماك، وأوبسنا عافلاك 

 عل  حمم  او امح ن. ثاجع: احلق، وإىل ط دقك املساقل ، وجّننا م  اوناث، وم  ع اب الجحل ، وأدخلنا ع محاك جنة اونيل  اي أثح 
 .158-157/ 3صلح يف الجزائ ، ، أعلم اإل دعاي

ح ها: أشه  أن ال إوه إال هللا وح ه ال ش دك وه، وأن حمم ا  عب ه وثساوه، وأن ما ود ك  حمم  ع  داسف اطفلش أن دعاء االسافاا  
جاء عه م  حق م  عن  ثعه، أشه  أن او د  كما ش ع، وأن اإلسلم كما وصف، وأن اوق آن كما نزل، وأن اوقال كما ح ث، وأن 

 اه ابوسلم، اسافاحنا ع ك  هللا وآايله، وها خري اوفاحت ن.هللا احلق املب ن، ذك ا  هللا حمم ا  صلى هللا علله وسل  ابخلري، وحل
ى ثعنا أنزونا منزال  مباثكا  وأنت خري املنزو ن يف ددننا ودنلاان وآخ لنا اي أثح  او امح ن، سبحان ثعك ثب اويزة عما دصفان وسلم عل 

ه ، عريوت، 1387، مجلع اويبادات، ولبلا، انوات امل سل ن، واحلم  هلل ثب اويامل ن. )اطفلش، حمم  ع  داسف، أساس اوطاعات يف
علنما د ك  او ثجلين أّن دعاء االسافااح ها أن: دسايل  ودبسم  ودق أ فاحتة اوكااب.  (.52-51ص. ص ،1968داث وبنان، 

 . 172/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق
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حلث جيامع اوطلبة يف صفافه  املخالفة،  ب أون دثوسه  اولاملة واملياادة،د .3
 .1كان ك  نقلب مسؤول ع  جمماعةودافق ه  اونقباء، ود

جيلس اوطلبة يف صفافه  على هلئة حلقة غري مسان د  إىل ش ء وال مكث د  م   .4
احل كة واالوافات، أو ما شاعه ذوك ع  دبقان حم ق ن ابألوااح املسن ة إىل 

 األساط ن، وعلله  أن دكاناا حماشم  اولباس حبلث ال دظه  م  أجساده  ش ء.
ه  دقام اونقلب ابسا عاء اوي دف او ي أييت إىل اوصّف، دب أ عن ما داكام  ع د .5

 إبوقاء دثوسه أو حماض اله.
دب أ اوي دف دثوسه ابخاباث اوطلبة فلما حفظاه مما أخ وه أو كاباه يف اولام اوساعق،  .6

ورمل  علله  عي  ذوك ما جيب حفظه وللام اواايل، ودياقب ك  م  دقص  يف 
 واجبه.

وصباحلة، دقام ع دف اخلامات فلجمع اوطلبة والوة دعاء عي  اناهاء او ثوس ا .7
 اخلامة اوصباحلة، ميلنا  ع وك اناهاء او ثوس اوصباحلة، اويت دقام هبا اوي فاء.

جيامع اوطلبة إىل شلخ اويزاعة، حلث دلقان علله عيض االسافساثات ولجلب  .8
ولنااح   عللها، ال لقاص  ه ه االسافساثات على ماضاع مي ن، ع  لكان شاملة

اويلملة واوفقهلة واالجاماعلة وغريها م  املسائ  اويت للفت اناباه اوطلبة، ولثري 
 فضاهل .

دب أ اوطلبة أسئلاه  االسافساثدة إما ملامنة، أي اعا اء م  اوشخص الجاوس إىل  .9
رم ن اوشلخ، أو أن دقص  اوسؤال على م  و ده مشكلة حتااج إىل ح  أو اسافساث 

ن جيلب عنفسه، أو أن حيللها إىل أح  املشادخ اآلخ د  مم  وه حاهلا، وولشلخ أ
مي فة واسية يف املاضاع او ي د وث حاوه اونقاش.وولسائ  أو أح  احلاض د  حق 

                                                           

ا مل جن  هلا ذك ا  يف املصادث اويت وقيت ع ن أد دنا، وإمنا وثد ذك  واجبة انفلة مل  خللفات إىل وجبة اوصباح، وكننحمم  عاض دشري 1  
 خللفات اواجبة اإلضافلة أبهنا وجبة اوصباح.حمم  عاض إىل طيام إضايف، وثمبا فس   ها حباجة
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طلب االسازادة يف اوااضلح. وإن م  أثاد اوقلام، فل دقام حىت دساأذن مم  دلله، 
 فإن أذن وه قام، وإن مل أيذن وه أقام.

ابوقلام، ومل دساثق  م  خياص عه م  طلباه ثكع، وثكع أصحاعه إذا ه  اوشلخ  .10
ثكيات اوضحى، ودشّلياه لك ما  وه وأتنلسا  عه، وإن يق  علله ذوك، ثكع وثكياا 

 ودعاه ومل دشّلياه.
د عى اوطلبة واناول وجبة خفلفة م  اوفااكه واوبلح، ووك  ه ه اواجبة مش وطة  .11

ي دف على ك  واح  منه ، فم  أجاب إجاعة ابإلجاعة على يلية أسئلة دط حها او
صحلحة مسع وه أبخ  نصلبه، وم  مل دفي  ح م منها، وحيق مل  قّص  يف اإلجاعة 
أن حياول اساحضاث األجاعة اوصحلحة، فإذا جنح يف ذوك قب  اناهاء م ة اواجبة 

 انل نصلبه، وإن مل دنجح انل نصلبه يف األخري.
 اب إىل مضاجيه  ولناماا نام اهلاج ة أي اوقللاوة.أيم  ع دف اخلامات اوطلبة ابو ه .12
 دسالقظ اوطلبة ألداء صلة اوظه . .13
 داناول اوطلبة عي  أداء اوصلة، طيام اوغ اء. .14
 لب أ دوثة او ثاسة املسائلة ولسام  حىت ماع  صلة اويص . .15
 دؤدي اوطلبة صلة اويص . .16
 فسها.د عى اوطلبة واناول وجبة خفلفة كاجبة اوضحى وابوط دقة ن .17
 اويادة إىل امل اك ة واقت قصري. .18
 اسرتاحة ح ة حىت صلة املغ ب. .19
 أداء صلة املغ ب. .20
دنادي ع دف اخلامات اوطلب إىل اخلامة املسائلة إد اان  ابناهاء األعمال اولاملة  .21

 اإلوزاملة.
 أداء صلة اويشاء. .22
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 لناول طيام اويشاء. .23
 اسرتاحة مل ة قصرية. .24
اث اخلامة اونهائلة، حلث دقام أح ه  عالوة د عاه  ع دف اخلامات إىل حض .25

 آايت م  او ك  احلكل ، ودعاء اخلامة ودلق  أح  اوطلبة كلمة لاجلهلة إثشاددة.
 .1او هاب إىل اونام .26

 :استنتاجات 

ه  أعا عب  هللا حمم  ع  عك  ها املؤسس وليزاعة؟ ال نياق  أن أاب عب  هللا ع  عك  ها  (1
  م  او د  اتعياا عم  اويزاعة يف اوق ن اخلامس اهلج ي، املؤسس وليزاعة، وإمنا ها واح

وما أضافه حمم  ع  عك  ها االناقال ابوطلبة م  او ثاسة يف اوكهاف إىل عناء خاص 
". ونّاك  يف ذوك 2حلث "شّل  م  ك مي اوبنلان ما داشّبه هبا اويزاعة وداشبهان عه اآلن

 على األدوة اوااولة:
ا  قب  حمم  ع  عك  قب  اونصف اوثاين م  اوق ن او اعع أن وفظ اويزاعة كان مي وف -

اهلج ي، فق  ذك  او ثجلين أنه كان "و ج  نكاثي على ثج  وهيب او دناث واح  
ددنا، فمات او ي علله او د ، فخلف اعنا عزاعلا ، ومل درتك ماال  داثث عنه ساى 

مل خيلف إال شاة  شاة واح ة، فطلب اونكاثي ددنه م  وو  امللت، فقال: إّن غ رمك
فبيها وخ  منها ددنك، فقال اونكاثي: عع أنت، وادفع يل! فقال علين وعلنك أعا 

فرتاجيا إوله، فلما ق اب م  جملسه قال اونكاثي وليزايب: س  إوله أنت،  3صاحل

                                                           

او ثجلين، طبقات املشائخ : . وانظ 210-208، ص. ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إمتام يف املناقاة الجااه  اوربّادي،انظ : 1  
-97، ص. صعاض حمم  خللفات، اونظ  االجاماعلة واورتعادة عن  اإلابضلة . ويف: 180 – 179/ 1، ابملغ ب، امل جع اوساعق

98 . 
 . 170/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق2  
 ه (.400- 350أعا صاحل عك  ع  قاس  اورباسلين )3  
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وح ك، واسافاه، فما أفىت عه أمضلاه على نفس ، وثضلاه، فجاء اويزايب، وع فه ما 
قال أعا صاحل ص ق صاحبك، عع وادفع إوله اوثم ، فقال علنه وع ن صاحبه، ف

عيض م  حض ه م  اوياام ه ه إعانة ولنكاثي على اواهيب، فقال هل  إن احلك  ال 
 ".1خيالف

إن وفظ اويزايب كان دطلق على م  اعاي  ع  اوناس، وكان اوي د  م  اويلماء  -
اث، فق  ذك  ع  أيب اإلابضلة دنص ف إىل الجبال، ودقض  أايما  ليب دّه يف اوغ

" أنه إذا مضى إىل اوغاث فله أخ  يادا  قللل ، فللبث يف اوغاث امل كاث امل ة  2املنلب
اوطادلة اويت دفين يف عيضها أضياف ذوك اوزاد، فكانت ه ه حاواه حىت ساء ظ  
ام أله، وحسبت أنه لزوج غريها، وأن اويت لزوج ه  اويت لقام وطيامه، امل ة اويت 

ها ياده، فااجهت ام أله إىل اوغاث ف خلاه خفلة على ح ن غفلة، وكمنت دفىن فل
حبلث ال دشي  هبا عيلها، وثاقبت إىل وقت إفطاثه، فلما صّلى ما شاء هللا كما كان 

وأخ  منها فافط  علله، وأك  منه  3دصل  قب  للك اولللة حتال إىل شج ة ثمت أوثاتم
 ".4ما اقاات عه

  هللا حمم  ع  عك  دنفقان على طلهب ، فق  كان أعا كان اويلماء قب  أيب عب -
دص ف او اننري ابو ثاه ، وجيي  او ثاه  يف اوق اطلس واوص ث ث ديلقها يف  5يك اي

أوااح اوالم ة، وثمبا جييلها يف أوعلة دفال ه ، وثمبا جيلها ع ن اوالمل  وع ن يلاعه، 
 .6وه  ال دشي ون وكّ  ذوك ثغبة يف كامان اوص قة

                                                           

 . 355/ 2، لين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعقاو ثج1  
 ه(. 250–200أعا املنلب حمم  ع  اينس )2  
 ثمت أوثاتم ناع م  اوشج  ع ثه كاوي س. 3  
 . 299/ 2، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق4  
 ه (. 400- 350أعا يك اي فصل  ع  أيب ملساث م  علماء اوطبقة اوثامنة )5  
 . 363/ 2، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق6  
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ال حت د املصادث اوااثخيلة اإلابضلة اتثخيا  حم دا  ونشؤ اويزاعة، ووك  ف حات الجيبريي  -
 د ك  أن أول ويلقة ع  جملس اويزاعة د جع اتثخيها إىل أّول شيبان م  عام

 . وه ا اوااثدخ لؤد ه اوشااه  اوااولة:1م(1308ه /708)
  اوق ن اوثام  اهلج ي، إن امل ن اإلابضلة يف وادي ملزاب اكام  عناؤه يف أواخ -أ

"ودناه  يف أواخ  اوق ن اوثام ، عي  االناهاء م  عناء م دنيت مللكة وعين دزق  
".  وإن عناء امل ن يف وادي امللزاب أشبه ابوثكنات 2واوافكري يف االنبياث

اويسك دة، وإن او د  "دزوثون وادي ملزاب ديجبان عيماثهتا اهل ملة اململزة، 
م ن اواادي اوسبع لنبه  اوي ن ابملئ نة اوشاخمة اويت لكان فف  ك  م دنة م  

يف اوقمة اويللا م  اوق دة لرتعع كاحلاثس األم ن فاق ثأس او عاة، ث لن اح ه ه 
 او وائ  او ائية م  األعنلة ماماسكة حتت مسع وعص  مئ نة املسج .

ة وما ع فاه إّن عيض او اثس ن ديطان لفسريا  عسك اي  فلقاوان إن طبلية املنطق -ب
م  فنت داخللة وخاثجلة اقاضت أن دكان لصمل  عناء امل ن على ه ا 

 ".3اوشك 
إن امل هب اإلابض  او ي دعا إىل قلام إمامة لاماشى مع كّ  يم  م   -ج

األيمان، وعناء امل ن اوشبلهة ابوثك  اويسك دة انيكس على اونظام اورتعاي، 
ض  او اع  إىل ل علة األجلال ل علة او ي جاء لزاوجا  ع ن اوفك  اويسك ي اإلاب

عسك دة، واوفك  اورتعاي او اع  إىل إع اد دعاة داملزون يف سلاكه  ول علاه . 
وق  ع أ اإلابضلة دساق ون مع  وه ا يف ثأدنا ال دكان إال عي  م حلة االساق اث،

                                                           

 . 90ف حات الجيبريي، نظام اويزاعة عن  اإلابضلة يف ج عة، ص1  
 . 438ميم ، اإلابضلة يف الجزائ ، صعل  حيىي 2  
 . 4انص ، حلقة اويزاعة، ص3  
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ع ادة اوق ن اوثام  اهلج ي، وص وث أول ويلقة يف ع ادة اوق ن اوثام  اهلج ي 
 يت مااافقا  مع االسام اث واوافكري يف املساقب .أي

 

  :عزابةـنظام الرتبية يف مدارس ال -

صاثة ع  اجملامع اإلابض ، فاورتعلة يف أساسها عمللة  اويزاعة م اثس يف اورتعلة نظامديّ  
اجاماعلة، وه  اما اد ملا يف اجملامع م  قل  ومث  وعادات ولقاول  وأواان لقافلة، وه  أداة 

امع "يف صنع املساقب ، وامللءمة ولحاض ، واورتعلة عيمللاهتا املخالفة، وأساولبها املاناعة اجمل
 . "1املاي دة م  صنع اوزمان وعم  املكان، ونااج اوظ وف اويت حتلط ابجملامع

وعملت م اثس اويزاعة على اواطبلع االجاماع  ولطلبة، ابكساهب  اويادات واالجتاهات اويت 
ب اإلابض ، ولياد  اوالمل  على اواطبلق اوسلاك  وليادات االجاماعلة مث  د د ها امل ه

األك  واحل دث والجلاس، وك  دكان اإلابض  ماملزا  يف اجملامع وجي ب عسلاكه غريه إىل 
 االخن اط يف م هبه.

وق  طّاث اإلابضلة جماوس او عاة اوس دة إىل نظام عزاعة داس  ابوش ة، ولغلب علله مسات 
ام اويسك ي، ولاضح ه ه اوص امة يف مهام ع فاء أوقات او ثاسة او د  "دافق ون اونظ

أصحاب األوااح ع ن اوظه  واويص ، فإّن أعطأ أح ه  إعطاء ال دي ث فله فاخلطة، وإن 
اشاغ  مبا دلهله ع  ق اءة واحه، فاخلطة. وع ن املغ ب واويشاء إن غاب أو أعطأ أو اشاغ  

ه، فاخلطة. وإن قام إىل اوطيام اخالاثا  أو جناى، فاخلطة. ووقت مبا دلهله ع  ق اءة واح
االسافااح إن انم أو لنام، أو اشاغ  عغري دثاسة، ووك دك  وه ع ث، فاخلطة. وع ن صلة 

 ".2الجمية واويص  إن غاب ع  احلضاث الجاماع ق اءة كااب املااعظ، فاخلطة

                                                           

 . 231صم، 1998، 1داث اوفك  اوي يب، ط اوقاه ة، قاله،عب  اوغين عباد وآخ ون، فلسفة اوايلل  االعا ائ  ولطبل1  
 . 228صاحل ابجّلة، اإلابضلة ابلج د ، ص2  
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  ابوص امة واوش ة واويقاب، عن  ك  داضح م  سري اويم  اولام  يف اويزاعة، او ي داس
لقصري أو أتخ ، أن منطا  ميلنا  وسلاكا  مابيا  جيب أن دنشأ عللهما اوطلبة، وال درتك هل  سري 
اويم  اورتعاي اولام  إال االسرتاحة احل ة اوقصرية يف اولام، وه ه االسرتاحة احل ة ال لسمح 

 ولطلبة يف اوايبري ع  مااهبه  وثغباهت .

نب  امل عان املسلمان اوص امة واوقساة يف مياملة اوصبلان واوطلبة، ألن ه ه اوص امة ق  ووق  
لصبح وسللة الكاساب اوطف  ساء اخللق، واوصيب او ي "كان م ابه ابويسف واوقه ... 
سطا عه اوفه ، وضّلق على اونفس يف انبساطها، وذهب عنشاطها، ودعا إىل اوكس ، ومح  

ها اواظاه  عغري ما يف ضمريه، خافا  م  انبساط األد ي ابوقه  على اوك ب واخلبث، و 
  .1علله، وعلمه املك  واخل دية و وك، وثمبا صاثت وه ه ه عادة وخلقا  

ود ى اع  سلنا أن حس  او اء أفض  م  علجه، ودكان ذوك إبعياد اوطف  عما دغ ده 
ورتهلب واورتغلب واإلدناس ابخلطأ و"جينبه مفاس  األخلق، ودنكب عنه ميادب اويادات اب

 .2واالحياش، وابألع اض واالقبال، وابحلم  م ّة، وابوااعلخ أخ ى

وكان م  األفض ، أن داخل  اولام او ثاس  عيض األوياب، ملا هلا م  فاائ  ملماسة مي وفة 
لايلق عايلل  املهاثات، ولنشلط األداء اويقل ، وق  علنت عيض او ثاسات "وجاد علقة 

ع ن اثلفاع او كاء واونما الجسم  األفض  و ى األطفال من  اوطفاوة املبك ة، وحىت إجياعلة 
هنادة امل اهقة، عسبب عاام  ثعاداه  كاواغ دة ومماثسة األوياب او ايضلة، وم  انحلة أخ ى  

                                                           

 . 399اع  خل ون، صيف كااب اتثدخ  ق مة املاع  خل ون، 1  
 . 1074-1073ص، م1906، 23-21ع اد ، األ(9)اوسنة  املش ق، جملةشلخا، عريوت،  اع  سلنا، اوسلاسة )اوا عري(، وادس2  
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كشفت عيض او ثاسات ع  علقة عكسلة ع ن نقص اونما الجسم  واواحصل  او ثاس ، 
 ".1الجسملة ابخنفاض مسااى حتصل  اوطف  دثاسلا   أي اثلباط قلة اوفاعللة

 أوقات الدراسة يف العزابة: -

ال ختالف أوقات او ثاسة يف م اثس اويزاعة، عما كان سائ ا  م  أوقات يف ميظ  اوكااللب 
اإلسلملة، وه  "أن دليم ليلل  اوصبلان عي  صلة اوصبح إىل اوضحى األعلى ث م  

 ". 2حه  عقلة اونهاثاوظه  إىل صلة اويص  ودس  

 ودساناج أمح  األهااين لايدع املااد او ثاسلة اولاملة يف اوكااب على اونحا اواايل:

 د ثس اوصبلان اوق آن م  أول اونهاث يف وقت مبك  حىت اوضحى. -
 دايلمان اوكااعة م  اوضحى إىل أول اونهاث. -
 ظه .دنص ف اوصبلان إىل علاهت  واناول اوغ اء وديادون عي  صلة او -
ل ّثس عقلة اويلام كاونحا واوي علة اوشي  وأايم اوي ب واحلساب م  عي  اوظه  إىل  -

 ، وه ا ما كان سائ ا  يف م اثس اويزاعة، إال أن اوطاوب كان دقل  فلها.3آخ  اونهاث

 أساليب الدراسة يف مدارس العزابة: -

علة اإلسلملة، حلث ال ختالف أساولب اوا ثدس يف م اثس اويزعة ع  غريها م  م اثس اورت 
شاعت يف اوكااللب اوق اءة الجماعلة، حلث د دد اوصبلات آايت اوق آن اوك مي مضباطة 
صحلحة خلف ميلمه ، ودك ثها امليل  ع ة م ات، وم  خلفه اوطلبة، حىت حيفظاها ع  

ود ى أغلب امل ّع ن املسلم ن أن اوق اءة الجه دة أفض  م  غريها يف حفظ اوق آن  ظه  قلب.
                                                           

فلاال اوببلوي، األطفال واوليب، عامل اوفك ، اجملل  اوياش ، اوي د اوثاوث، اوكادت، لش د  األول، لش د  اوثاين، وكانان األول 1  
 . 790م، ص1979

 . 51، ص م1975 الجزائ ، – اواايدع و ولنش  اواطنلة اوش كة ، واوابلان االخاصاث جاامع جامع ، املغ اويأمح   2 
 . 157، ص م1967 ،1ط مبص ، املياثف داث اإلسلم، يف اورتعلة األهااين، فؤاد أمح  3 
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اوك مي "حلث الجه  داق  اوقاثئ وجيمع مهه، ودص ف مسيه إوله، ودزد  نشاطه، وم  هنا  
 .1كانت ق اءة اوصبلان ألحزاهب  ق اءة جه دة"

وم  هنا كان على امليل  أن دنابه وق اءة ك  منه  " ألن اجاماعه  يف اوق اءة حبض له، خيف  
 ".2علله قاّي احلفظ م  اوضيلف

يض اوصبلان دلهاا وال حيفظ" فلنبغ  على امليل  أن دنظ  فلما ها وإن شي  امليل  أن ع
"، حبلث خيارب ك  صيب "يف حزعه، فلؤّدعه 3أصح وايللمه ، فلأم ه  عه وأيخ  علله  فله

 ".4على ما كان منه م  لقصري

 أما ط دقة املناقشة اويت لب ّن فه  اوالمل  وك  ما دايل ، فل دكاب املايل  شلئا  ال دفهمه،
فإنه داثث كلوة اوطبع ود هب اوفطنة ودضلع أوقاله، ودنبغ  أن جياه  يف اوفه  ع  
األسااذ ابواأّم  واوافكري، وكث ة اواك اث، فإنه إن قّ  اوسبق، وكث  اواك اث واواأّم  د ثك 

 اوفه . 

إال أن املناقشة يف م اثس اويزاعة اّلسمت ابو افيّلة وه  اوط دقة اويت عرّب عنها اع  
، مبا حيم  ميناها م  مف ادات اوي عّلة مث  "اونّلة" و"اهلّمة" )م1332ه/733ت (مجاعة

 .5و"اوّ غبة" و"املبادثة" و"مجع اوقلب" وغري ذوك

ومتثّلت ط دقة املناقشة عط ح يلية أسئلة، قب  لق مي اواجبة اإلضافلة، فإن اساطاع اوطاوب 
 اونهادة، وه ه اوط دقة يف ط ح األسئلة اإلجاعة انل نصلبه، وإن مل دساطع انل نصلبه يف

                                                           

 .220، ص ولطبلقاله االعا ائ  اوايلل  فلسفة وآخ ون، عباد اوغين عب 1  
 .69ص م،1986، 1اوش كة اواانسلة ولاايدع، ط اوقاعس ، او ساوة املفصلة ألحاال املايلم ن،أعا احلس  عل  2  
 .69، صسهنف امل جع اوساعق3  
 . 17اوزثناج ، ليلل  املايل  يف ط دق اوايل ، اوقاه ة، مطبية اواايلق األدعلة، د.ت، صع هان اإلسلم 4  
. وانظ : حس  إع اهل  عب  اويال، 72 – 48ع  مجاعة، ل ك ة اوسامع واملاكل  يف أدب اويامل واملايّل ، ص. ص. ع ث او د  حمم  5  

 . 298، ص م1988ع  مجاعة، او ايض، مكاب اورتعلة اوي يب و ول اخلللج،  اوفك  اورتعاي عن  ع ث او د 
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أيناء لق مي اواجبة اإلضافلة، م  احللاى واوفاكهة، فإهنا وال شّك لثري "اوغ د اولياعّلة عط دق 
وألشلاء، أو اق  إذا شئت أن آولة اإلاثثة اإلش اطّلة رمك   -اإلثشاددة-اخلااص او الوّلة 

عاصفها وظلفة م  وظائف الجملة اويصبّلة،  لصّاثها عسهاوة م  وجهة اونظ  اوفلزداواجلة
فف  أساس كّ  اثلكاس اش اط  داج  اثلكاس غري اش اط ، وداكّان االثلكاس االش اط  
حلث اإلاثثة يف نقطا ن م  الجملة اويصبّلة امل كزدّة يف آن ميا  ودقام اثلباط ع ن هال ن 

 اونقطا ن، أي أن اثلباطا  داّ  ع ن م كزي اإلاثثة. 

 ، او وث اوفلزداواج  ولقش ة او ماغلة يف وظلفا ن: 1ا دلخص ابفلافوهك 

 وذوك حسب اآلولة املاجادة يف اويم . ،وظلفة ثعطّلة ايدواجلة -
وظلفة دالولة، وذوك حسب ميناها، وعمللة او الوة عمللة قاعلة ولاكلف ابونسبة  -

 ". 2ولمثريات اخلاثجلة

 أمهلة غريه  قب  أدثكاا أهن  على د لّ  لاناإلابض امل عان طبقه او ي األسلاب ه ا فه 
ال شّك أن اهل ف م  ط ح يلية أسئلة أيناء لق مي اواجبة اإلضافلة دثري . اورتعلة؟ يف اإلاثثة

اوطاوب، ولافاح آفاقه إىل اإلجاعة، حىّت دنال نصلبه م  اوفاكهة واحللاة من  اوب ادة، وإن  
"، فإن اواح دض ديين اإلاثثة، وك  مبا 3اوفاائ كاناا دط حان األسئلة "حت دضا  على حتصل  

أن أه افه  اورتعادة ماطلية إىل احلفاظ على لياول  امل هب، فإهن  مل دااسياا يف دثاساه  
 اورتعادة، وكانت اوف صة مؤاللة ألن اوطلبة كاناا دقلمان يف م اثس اويزاعة عصفة دائمة.

                                                           

، وها طبلب ثوس  كان م د ا  ولمخارب اوفسلاواج  او وس  يف ميه  اوطب اواج ديب يف )1936-1849(إدفان عرتوفاش ابفلفاف 1  
 م دنة عط سربغ.

 . 186م، ص 1993، 7: اوايلل  ونظ ايله، عريوت، داث اويل  مللد ن، طعاق  فاخ 2  
 . 171/ 1، او ثجلين، طبقات املشائخ ابملغ ب، امل جع اوساعق3  
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، قب  أن داكل  عنه ابفلاف ح ن أوضح، 1وق  أشاث اوغزايل إىل اونظام او اليل اإلشاثي
وذوك عقاوه: "صاثة طي  اوطيام حت ث يف اوف  ج اين اولياب، كما وا نظ ت إىل م  
أيك  مينا فكأّنك ل ثك يف ذوقك إحساس احلامض على وسانك، فل ف ق ع ن أتيري صاثة 

  ها علنه إاّل احلامض املاجادة يف دماغك وأتيريه عنفسه على ذوقك ألّن االنفيال الجسم
 ".2أن اوصاثة لكان عادة أضيف م  اإلدثاك واإلحساس

وع وك أوضح اوغزايل ابو ول  املاّدي على أّن صاثة احلامض احملفاظة يف او ماغ، واو ي 
أدثكناه مبجّ د ظهاث اإلشاثات واو الئ ". وه  ثؤداه دون وضيه يف اوف ، ها او ي أعطاان 

وك وك وا وضينا اوطيام حبّ  ذاله يف اوف  ألعطاان االساجاعة  االساجاعة اولياعّلة اوامهّلة،
اولياعّلة نفسها، مع االعرتاف أبّن االساجاعة وصاثة ش ء وشكله لكان أضيف م  

 االحساس واالدثاك ولمؤي  اوطبلي  وولطيام نفسه.

وهك ا دب و أن مفهام اونظام اإلثشادي واساجاعة سللن اولياب واو وث اوفلزداواج  
ل ماغ ولكاد  اوسلاك االساجايب واواسلل  عن  اوغزايل، كّلها دول  واضح على ه ا اونظام و

االشرتاط  االقرتاين اوكام  عن ه، و ا فها حبّق صاحب اونظ دة األوىل يف االشرتاط، وسبق 
 ".3هبا ابفلاف، وغريه م  علماء االشرتاط

ات غري إسلملة، أي ت على مساث إن املفاهل  اورتعادة املياص ة، واويت علنت على لصاث 
اورتعلة يف عاملنا اإلسلم ، وال يونا أتخ  لصاثالنا اورتعادة ع  مؤسس  اوفك  اورتعاي 

                                                           

م(، وق  وقب حبجة اإلسلم و وده ع  حلاض 1111 – 1059ه/  505 – 450اإلمام أعا حام  حمم  ع  حمم  اوغزايل )1  
لاضم  آثاءه يف اورتعلة م  أمهها "فاحتة اويلام" "أدها اويقل ة اإلسلملة عفك ه وقلمه. وكاب يف شؤون اورتعلة يف ع د م  مؤوفاله اويت 

 اواو " "ملزان اويم " "او ساوة اول نلة" ث كااب إحلاء او د  او ي ديارب م  أكرب كابه يف عل  اوكلم واوفقه واألخلق واورتعلة. يف
ة اإلسلملة، او ايض، مكاب اورتعلة اوي يب و ول ه ا اوص د انظ : فائز حمم  عل  احلاج، أعا حام  اوغزايل م  أعلم اورتعلة اوي عل

 . 52-29/ 3م، 1989ه /1409اخلللج، 
 . 33ه ، ص1320اوغزايل، االقاصاد يف االعاقاد، اوقاه ة، املطبية اواجاثدة، حمم  2  
 .46فائز حمم  عل  احلاج، امل جع اوساعق، ص3  
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إن كان هناك ، ي يب اإلسلم  أتي وا هب ا اونهجاوغ يب، وج ُّ خمّطط  اورتعلة يف عاملنا او
 اخالف يف دثجة اواأيّ .

اللة ومجاعّلة وحصانة أمام اونظ  اورتعادة اوغ علة اواضيلة وإذا أثدان أن ننش  أجهزة مقاومة ذ
ونزعاهتا "وولست و دنا اوق ثة على االجاهاد واالسانباط مبا دالءم مع أسلفنا، ع  ولس 
و ى اوبيض اونّلة إلخ اج كناي اوفك  اورتعاي اإلسلم ، وه  كناي ي دّة، وك  انهلا اواشاده 

ساش ق ن واولهاد...دياوهن  ع د كبري م  أعناء اوي ب واواح دف واوازدلف على أد ي امل
واملسلم ن، وق  جن  ع  ه ا أّن األّمة لنظ  إىل نفسها وسااها عي سة صنياها أد  أجنبّلة 
عنها، أجنبّلة ع  عقل هتا واتثخيها، ع  مشاع  واداثكها، ع  اهامامها ابألماث وإحساسها 

 ".1ابحللاة ولق د ها وألشلاء

ة إىل او ات، ال ن د  أن دفه  منها أهّنا عادة إىل أن نغلق أعااعنا أمام منجزات فإّن اوياد
احلضاثة اوغ علة، وثفضها مجلة ولفصلل ، مياربد  كّ  ما د د عللنا كف ا حي م قباوه واالسافادة 
منه. وإّن اويادة إىل او ات ليين أن جني  وليبادات جماال  يف منهاجنا او ثاس ، وجي  

   .2مااافقة مع عقل لنا مناهجنا

* * * 

 

 

                                                           

اإلسلملة يف اجملامع اوكاديت، مؤمت  هتلئة األجااء اورتعادة واطبلق أحكام اوش دية حمم  املأمان عل ، اويقبات اورتعادة واطبلق اوش دية 1  
 . 9 – 8اإلسلملة، احملاث اوثاين، اوكادت، او داان األمريي، د. ت، ص. ص 

ايلق ، وها دب ن ك  ما د188 – 146، ص. ص اإلف دق  اوشمال يف اإلابض  اورتعاي اوفك  لطاث حجايي، عثمان او مح  عب 2  
 عنظام اويزاعة يف ه ا اوكااب. 
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   الرابعملبحث ا

 اإلابضية عند العقائد
 .اإلميان: أوالً 

 .اإلابضية عند اإلسالم مفهوم: اثنًيا

 .وأقسامه الكفر: اثلثًا

 .النفاق: اثلثًا

 .املعصية: رابًعا

 .الوعيد إنفاذ موانع: خامًسا

 .والرباءة الوالية: سادًسا

 .التوحيد: سابًعا

 .اآلخرة يف وجل عز هللا رؤاي: اثمًنا

 (.هـ232 إىل هـ218) القرآن خبلق ابلقول احملنة عصر: اتسًعا

 .واملالئكة السماوية والكتب األنبياء: عاشًرا

 .اآلخر ابليوم اإلميان: عشر احلادي

 .والقدر ابلقضاء اإلميان: عشر الثاين
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 املبحث الرابع

 ائد عند اإلابضيةــالعق

 م  مجيلة اوفاح ول ثاسات اإلابضلة عيض اوكاب عن ما ابضل نأه ي إىّل األخاة اإل
دعاين ولخطاعة يف صلة الجمية مبسج ه  يف عاصمة علدان احلبلبة "ط اعلس" يف اتثدخ 

وكان م   ،سللمان سيل  امباابشه ساواااص  أخ  املهن  واسطةم، وكان 25/1/2013
هنادة اوق ن اوثاين اهلج ي ول كااث  ع ن ه ه اوكاب كااب اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة حىت

 مسل  ع  سامل ع  عل  اواهليب، وق  كاب يف اإله اء:

 إىل او د  دؤمنان عاح ة األمة اإلسلملة مهما لي دت م اهبها. .1
 إىل او د  حيرتمان اجاهاد غريه  مثلما حيرتمان اجاهاده . .2
ع امل اهب اإلسلملة إىل او د  دهامان مبقاص  اواش دع اوكربى اويت لافق عللها مجل .3

 وداناووان اخللفات اوف علة اويت ال لفس  ولاد قضلة.

 حت ث ع  أسباب اخالاث ماضاعه يف املق مة، ومنها:ق  و 

إن اوبحث يف ه ا املاضاع عك ا  مل دط قه طاثق فلما أعل  فأثدت أن اخت  م   -
   اوكلان اإلسلم .ثساويت منربا  ولاي دف هب ا اوفك  او ي ديارب جزءا  حلا  انعضا  م

إن دثاسة نصاص اإلابضلة يف اوق ون األوىل لب ن م ى صحة أو عطلن ما نسب  -
 إولها م  قب  ُكّااب اوف ق واملقاالت.

وجاد هّاة ع ن اإلابضلة وامل اهب األخ ى د جع إىل ع م املي فة أبصاهلا وظ وف  -
 ايها اوفك ي يف نشأهتا األم  او ي جيي  اوكااعة يف أصال اإلابضلة م  خلل ل

 اوق ون األوىل أم  ا ملح ا وض وثاي  وكشف ما و دها.
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ليارب مؤوفات اإلابضلة يف اوق ن ن األول واوثاين اهلج د ن مبثاعة املصادث األساسلة  -
وابواايل فإن اساخ اج األفكاث اويق دة م  خلل أق م اونصاص هلا أص ق  ،اونظ دة

 اثة اوصحلحة ولم هب اإلابض .م  دنقض اوزدف ودكم  اونقص وديط  اوص
دثاسة اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة يف اوق نل ن األول واوثاين اهلج د ن مبثاعة مااعية  -

 .)ملسو هيلع هللا ىلص(اوسن  او ي داص  ه ا اوفك  ابإلسلم حلنما دانزل على ثسال هللا 
كثري م  لياول  اإلابضلة ومؤوفاهتا األوىل على صفحات املخططات حبلسة   ظ    -

ق ا  ولغباث وم لي ا وألثضة، لرتقب حلظة اخللص، اويت لناشلها د  حباث او فاف مسا
 أم ن حىت ل ى اوناث املب ن فلنش  مكناهنا يف اويامل ن.

كان ه ف اويلماء م  أتولف سريه  أن دسافل  منها األعقاب واو ثدة كما  -
 اسافادوا ه  م  أسلفه  و وك م  امله  دثاساها واساخ اج ما هبا م  أفكاث

 عق دة حىت دسافل  منها األجلال احلاض ة واوقادمة إن شاء هللا.
سال ة او غبة يف امالك األدوات املنهجلة اوض وثدة، على أد ي علماء أجلء أ -

ن ه ه او ثاسة عباثة ع  أط وحة دكااثاه حىت إ"حلث  ،جامية األيه  اوش دف
 ".1اوباحث نلظه  يف حاوة نفسلة لطمئ  إولها أقلم املايلم ن وأقلم 

وق  ق م او كااث مسل  ع  سامل ع  عل  اواهليب يف ثساواه اويلملة خ مة جلللة ولباحث ن 
واخاص  هل  مسافات اواصال ولم اجع واملصادث واساخ م اوباحث ك  م  املنهج اوس دي، 

ووق  جيلت ه ا اوكااب وغريه  واملنهج اإلحصائ ، واملنهج االسانباط ، واملنهج اواحللل .
   امل اجع م جيا  هل ا اوبحث املايلق ابويقائ .م

  

                                                           

.8-7، ص.ص م2006/ه1427 1ط اوضام ي، مكابة عمان، سلطنة اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، اواهليب، سامل ع  مسل  1 
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 أواًل: اإلميان:

قال او كااث مسل  اواهليب: وحت د  مفهام اإلرمان اصطلحا  ولس ابألم  اهل ن، ملا درتلب 
وم  ه ا املنطلق نساي ض جمماعة م  آاثث  ،علله م  أحكام عق دة يف او نلا واآلخ ة

 :يتان فلما أيعلماء اوفرتة امل ثوسة حال اإلرم

: إن ال إوه إال هللا كلمة أوف هللا هبا ع ن قلاب املؤمن ن )ملسو هيلع هللا ىلص(ثوى جاع  ع  يد  ع  اونيب  -
 .1وم  قاهلا وألبيها ابوفجاث فها منافق ،فم  قاهلا وألبيها ابويم  اوصاحل فها مؤم 

 .2وقال جاع  ع  يد : دي ف إرمان اوناس يف أعماهل  -

 .3"اوصرب واوسماحة"رمان فقال: ع  اإل )ملسو هيلع هللا ىلص(وسئ  ع  اونيب  -

 .4وقال أعا أداب: وإمنا يبت اإلرمان واواالدة علله  مل  ص ق يف إق اثه وعم  مبا أق  -

قال او علع: سأل ثج  أاب ذث: ما اإلرمان؟ فال علله أعا ذث ه ه اآلدة: ﴿وَل َس او ربل  َأن   -
خل ل َواو َمَلئلَكةل لُ َاوُّاا ُوُجاَهُك   قلَبَ  او َمش  لقل َواو َمغ   َّلل ل َواو لَ ا مل اآل   لبل َوَوكل   او ربل  َم   آَمَ  ابل

َواو كلَاابل َواون بللّل َن َوآَلى او َماَل َعَلى ُحبّلهل َذولي او ُق  ََب َواو لَ َااَمى َواو َمَساكل َن َواع َ  اوس بلل ل 
َلَة َوآَلى اوز َكاَة َواو ُماُفاَن علَيه  لهل   إلَذا َعاَهُ وا  َواوص اعل لدَ  يفل َواوس ائللل َن َويفل او ّلقَابل َوأَقَاَم اوص  

 .[177]البقرة:  ﴾او َبأ َساءل َواوض   اءل َوحل َن او َبأ سل  أُووَئلَك او  لدَ  َصَ ُقاا  َوأُووَئلَك ُهُ  او ُما  ُقانَ 

فلسأوه عما  )ملسو هيلع هللا ىلص(ذث: إن ثجل  ألى ولنيب فقال او ج : إين مل أسأوك ع  اورب، فقال أعا  -
 .1سأواين عنه فال علله ثسال هللا ه ه اآلدة

                                                           

 .173ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 1 
 .46جّناوي ع  فىت وآخ ون م  علماء اوق ن اوثاوث، ص 2 
 .3/296، 771  او علع، ثق  مسن 3 
 .2/54، سرية أعا أداب، م1986 ،1ط واوثقافة، اوقام  اورتاث وياثة ُعمان، وأئمة ويلماء والجااابت اوسري كاشف،  امساعل  سل ة 4 
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قال أعا أداب واض  احلض م : واإلرمان ها شهادة أن ال إوه إال هللا وح ه ال ش دك وه،  -
حقا  مبا جاء عه م  هللا واإلرمان ابهلل واولام اآلخ  وامللئكة واوكااب و وأن حمم  ثسال هللا، 

اونبل ن والجنة واوناث وأن اوساعة آللة ال ثدب فلها وأن هللا دبيث م  يف اوقباث، واألم  و 
ابملي وف وإللانه واونه  ع  املنك  واجاناعه حلث أم  هللا عه وهنى عنه، كما ع ن هللا يف  

 .2كااعه وأم  م  ع ل ذوك وحقه وأقال اوصلة مبااقلاها... إخل

ذوك كله م   ي ُّ ت وإللاهنا واحمل مات واالناهاء عنها، ودُ وأخ  دي د احلض م  اوااجبا -
 .3اإلرمان

 .4ااهب  ابإلق اث إن أضاعاا اويم يوو  دناواا . .. اوطائ :وقال أعا مادود حاجب  -

وقال منري ع  اونرّي الجحلين: فباو ي أعص وا م  احلق واساقاماا علله م  أم  م  هللا م   -
امسك جبملة اوطاعة واالناهاء ع  مجلة امليصلة يبت هل  اإلرمان عي  اوبصرية واملي فة واو

 .5ودخلاا عه الجنة

 وقال او كااث مسل  ع  سامل اواهليب م  خلل للك اآلاثث نساطلع أن نساخ ج ما دل :

 اإلرمان اصطلحا : اعاقاد ابلجنان وقال ابولسان وعم  ابألثكان. -

ما دظه  يف ح دث جربد  علله اوسلم، وق  دطلق وق  دطلق اإلرمان ود اد عه اواص دق ك -
لَع ﴿ لياىل:ود اد عه اويم ، كما دظه  يف آايت كثرية مث  قاوه اإلرمان  َوَما َكاَن اَّلل ُ ولُلضل
 ، فق  مسى عم  اوصلة إرمان.[143]البقرة: ﴾إلرمَاَنُك   

                                                                                                                                                                     

 . 770، ثق  3/296مسن  او علع،  1 
 . 2/46 اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان، 2 
 . 174ص اويق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك   3 
 . 174، صنفسه امل جع اوساعق 4 
 . 1/234 اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان، 5 
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ُناَن  َق   ﴿ :ويف قاوه - ُياَن او  لدَ  ُه   يفل صَ  أَف  َلَح او ُمؤ مل َواو  لدَ  ُه   َع ل  َلهتلل   َخاشل
 .[4-1]املؤمنون: ﴾... َواو  لدَ  ُه   وللز َكاةل فَاعلُلانَ  اول غ ال ُمي  لُضاَن 

 أل ثون ما اإلرمان؟عن ما قال واف  أعا اوقلس:  صلى هللا علله وسل وح دث او سال  -
 .1حلجففس ه ابوشهادل ن وذك  اوصلة واوصام واوزكاة وا

دطلق اإلرمان على االساقامة يف  :2وم  هنا دظه  أن اإلرمان يف اوش ع وه اسايماالن مها -
اويقل ة واالساقامة يف اويم ، ديين ذوك أن اإلرمان دطلق على اويقل ة اوصحلحة مع اويم  

 اوصاحل واوقال اوصادق.

ناك آايت م  كااب هللا وهب ا اواقسل  دناف  اإلشكال او ي دط أ على اونفس أحلاان ، فه -
لياىل ل ل على أن املؤم  م  مجع ع ن اويقل ة اوصحلحة واويم  اوصاحل وآايت ل ل على 

 املؤم  م  آم  مبا جيب اإلرمان عه: أي مبا جيب اواص دق عه.

اآلايت اويت د ك  فلها اإلرمان م  غري  إن وق  مجع اع  للملة ع ن ه ه اآلايت عقاوه: -
واآلايت اويت د ك  فلها اإلرمان مق وان   ،إلرمان فلها مبيىن اوقال واويم فا ،اويم  اوصاحل

ابويم  اوصاحل، فاإلرمان فلها مبيىن اويقل ة أي اواص دق أبثكان اإلرمان اويت جاء هبا ح دث 
 .3جربد 

ومهما دك  م  أم  فإن اويم  دي  صلب اإلرمان وال دنايف ما ذك  أنه دقص  ابإلرمان  -
قاد وح ه فإن االعاقاد ها منشأ اويم  وم  هنا كان االقرتان علنهما يف كثري م  اتثة االعا

 .4اآلايت واألحاددث

                                                           

 . 2120مسن  أمح ، ثق   1 
 . 175اوفك  اويقل ي عن  اإلابضلة، ص 2 
 .7، نقل  ع  اع  للملة صجااه  اإلرمان أمح  ع  مح  اخلللل ،  3 
 .176ضلة، صاوفك  اويقل ي عن  اإلاب 4 
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وم  أمي  يف أصال اإلرمان وأثكانه اويت ألى هبا ح دث جربد  جي ها لقاض  االساقامة  -
ذوك  يف او د  إبلباع أوام  هللا واجاناب نااهله واالقاصاث على ما أابحه وم اقبة اونفس مع

وذوك ألن اإلرمان ابهلل وعصفاله وأبفياوه  ؛اونهج اوسايوئل لنزل ع  ه ا م اقبة دقلقه 
دسالزم حبه على ما أني  وثجاء ع ه وفضله، وخشلة عقاعاه ومك ه وه  كلها حاافز إىل 
طاعاه واجاناب ميصلاه، واإلرمان مبلئكاه دقاض  اساشياث أعماهل ، ووظائفه  ومنها 

 .[18]ق:﴾م ا دَ ل فلُظ مل  قَ ا لر إلال  َوَ د هل َثقللٌب َعالل ٌ ﴿ان ولسجل  أعماوه وأقااوه م اقبة اإلنس
َيُلانَ  كل َام ا َكاللبل نَ   ﴿َوإلن  َعَلل ُك   حَلَافلظل نَ  لياىل:وقال   [12-10]االنفطار: ﴾دَ ي َلُماَن َما لَ ف 

م  لاثطها ولسجل  اوسلئات  وم  شأن ذوك اوالقظ وامل اقبة او قلقة ولنفس ح ثا   -
 وح صا  على األعمال اوصاحلة اويت دنقلب هبا امللئكة إىل ثهب  وه  دشه ون هبا. عللها،

 واإلرمان ابوكاب دفض  إىل إلباع ه اها االنافاع مب اش ها. -

 واإلرمان ابو س  دؤدي إىل حس  االقا اء ومجل  اواأس  هب . -

ع إىل لاط ن اونف  على اخلري وازوده و وك اولام او ي دكان واإلرمان ابولام اآلخ  أكرب دا  -
 فله ك  أح  ثه ن عمله.

واإلرمان عقضاء هللا وق ثه م  مقاضلاله ليلق اونفس ابهلل وح ه ولاطنها على ما دصلبها  -
 . 1م  مكاثه او نلا

إن اإلرمان ولس حمصاثا  يف  :وم  ذوك جت  الج  اوغفري م  علماء اوسلف دقاوان -
  .2وإمنا دص ق علله ما دقاضله م  صادق اوقال وصادق اويم  ،االعاقاد

 عالقة العمل ابإلميان: .1
                                                           

 .176ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .176امل جع اوساعق، ص2  
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 ،: أتسلسا  على ما سبق دصبح اويم  جزءا ال داجزأ م  اإلرماناواهليب قال او كااث مسل 
اَيللَنا او  لدَ  إلذَ  ، ويف قاوه لياىل:ومما د ل على ه ه احلقلقة َا دُ ؤ ملُ  آبل َا َخ ُّوا ﴿إلمن  ا ذُكّلُ وا هبل

َم  ل َثهبّلل   َوُه   اَل  ا َوَسب ُحاا حبل ُونَ ُسج    ربل َاك   . [15 ]السجدة: ﴾َدس 

َا﴿ :لياىل وقاوه َااهللل   وَ  إلمن  َم  َّلل ل َوَثُساولهل ُث  ملَ  دَ   اَتعُاا َوَجاَهُ وا أبل ُناَن او  لدَ  آَمُناا ابل هل   او ُمؤ مل أَن  ُفسل
 .[15]احلجرات:  ﴾اوص ادلُقانَ ُهُ   َسبلل ل اَّلل  أُووَئلكَ  يفل 

َا﴿ :لياىل وقاوه َهُباا  إلمن  َّلل ل َوَثُساولهل َوإلَذا َكانُاا َمَيُه َعَلى أَم  ر َجاملعر ملَ  َد   ُناَن او  لدَ  آَمُناا ابل او ُمؤ مل
َاأ ذلنُاُه إلن  َحىت   َاأ ذلنُاَنكَ او  لدَ   َدس   .[62]النور:  ﴾َدس 

أسلاب احلص  يف مث  ه ه اآلايت دفل  إيبات اإلرمان فم  حتلى عالك اوصفات امل كاثة 
﴿َق   أَف  َلَح  لياىل:وك وك قاوه  ،ونفى اإلرمان عم  ختلى عنها، وميظ  ه ه اوصفات أعمال

 .[1]املؤمنون:  ﴾او ُمؤ ملُنانَ 

ُياَن او  لدَ  هُ ﴿قال لياىل: ما صفات هؤالء املؤمن ن؟  َواو  لدَ  ُه   َع ل     يفل َصَلهتلل   َخاشل
هل   َحافلظُاَن  َواو  لدَ  ُه   وللز َكاةل فَاعلُلاَن  اول غ ال ُمي  لُضاَن  إلال   َواو  لدَ  ُه   ولُفُ وجل

ُ   َغري ُ َمُلامل َن  َاهُنُ   فَإلهن  هل   َأو  َما َمَلَكت  أرم  َفَم ل اع  اَ َغى َوثَاَء َذولَك َفُأووَئلَك ُهُ   َعَلى أَي َواجل
ََمااَنهتلل   َوَعه  لهل   ثَاُعاَن  او َياُدوَن  َواو  لدَ  ُه   َعَلى َصَلَااهتلل   حُيَافلظُاَن  َواو  لدَ  ُه   ألل

َس ُه   فللَها َخاول ُ  أُووَئلَك ُهُ  او َااثليُاَن   وك   ،[11-2]املؤمنون: ﴾ونَ او  لدَ  دَ ليُاَن او فل  َدو 
 .1ه ه اوصفات أعمال

اواليم ع ن اويم  واإلرمان منها على  جمماعة م  أحاددث لثبت )ملسو هيلع هللا ىلص(وجاءت ع  او سال 
وال دش ب  ،ال دزين اوزاين ح ن دزين وها مؤم "سبل  املثال قاوه صلى هللا علله وسل : 
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وها مؤم ، وال دناهب هنبة اخلم  ح ن دش هبا وها مؤم ، وال دس ق اوساثق ح ن دس ق 
 .1"ذات ش ف د فع اوناس إوله فلها أعصاثه  وها مؤم 

وهللا ال دؤم  وهللا ال دؤم  وهللا ال دؤم  قل  م  اي ثسال ": علله اوصلة واوسلم وقاوه
اإلرمان عضع وساان أو ": علله اوصلة واوسلم وقاوه ".هللا؟ قال: او ي ال أيم  جاثه عاائقه

شيبة أعلها ال إوه إال هللا وأدانها إماطة األذى ع  اوط دق واحللاء شيبة م   عضع وسبيان
 وغريها.، 2"اإلرمان

م  اإلرمان، ع  ع وه ش ط  ا  جزءواسانادا  على ه ه األدوة وأمثاهلا اعاربت اإلابضلة اويم  
في ن وا على ك  م  خاوفه  يف ه ا األم ، مبلن ن وجهة نظ ه  وم اوثدّ  ،صحة يف اإلرمان

سرية  :م  أع ي املؤوفات يف ه ا األم و  ،ودظه  ذوك جللا  يف مصنفاهت  ،عم  خيطئه 
وق  خصص اإلمام او علع يف كااعه  ،وسرية خلف ع  يايد اوبح اين ،شيلب ع  عطلة اويماين

، أوثد عه جمماعة م  (ابب احلجة على م  قال اإلرمان قال عل عم )اويقل ة ابب عيناان: 
   على أن اويم  جزء ال داجزأ م  اإلرمان.اآلاثث لؤك

 .3وقال جاع  ع  يد : وع  نقض اويم  اوقال كان ذوك غادة اوفساد -

 .4... وو  دناواا يااهب  ابإلق اث إن أضاعاا اويم . وقال حاجب اوطائ : -

وقال أعا أداب وائ  ع  أداب احلض م : وإمنا يبت اإلرمان واواالدة علله  مل  ص ق يف  -
 .5 اثه وعم  مبا أقّ  عهإق
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وقال خلف ع  يايد اوبح اين وها دناقش اوقائل ن عفص  اويم  ع  اإلرمان: واسأواه   -
ع  اإلرمان او ي ف ضه هللا على خلقه وأخ  علله ملثاق اإلسلم وألباعه م  املؤمن ن، أقال  

ااب هللا كان ال عم  ميه أو قال وميه اويم ؟ فإن قاواا: ها قال وعم  ف وك احلق ك
ف وك اوك ب على هللا ف ّقاا ع ن  ،لبلانه وسن  امل سل ن وإن قاواا: اإلرمان قال وال عم  ميه

، وال كّ اب أك ب م   )ملسو هيلع هللا ىلص(اوقال واويم  او ي يف كااب هللا وملثاقه يف سنة ثسال هللا 
م  كّ اب ف ق جبهاواه ع ن اوااحل  ومي فة أن هللا إوه واح ، وع ن ف ض هللا مع اوااحل  

اوصلة واوزكاة واحلج، وما ش ع هللا م  مي فة احلق واويم  عه وما ف ض هللا م  إنكاث املنك  
﴿َوَما أُملُ وا إلال  وللَ ي ُبُ وا اَّلل َ خُم للصل َن َوُه او ّلدَ  ُحنَ َفاَء َودُقللُماا اوص َلَة  لياىل:وحت رمه إذ دقال 

فه ا ملثاق اويم ، أخ  هللا ونفسه إذا أم  عه  .[5]البينة:  ﴾و َقلّلَمةل َودُ ؤ ُلاا اوز َكاَة  َوَذولَك دلدُ  ا
  .1مع لاحل ه، فجي  مع ف ائضه م  اوااحل  اويم  مبا ف ض م  طاعاه

 املعصية واإلميان ال جيتمعان يف إنسان: .2

واسا ل على  ،قال او كااث مسل  ع  سامل اواهليب: امليصلة واإلرمان ال جياميان يف إنسان
ك عقال أعا أداب: وال دثبت اإلرمان ابناقاص ف ائض هللا وال ابوقلام على ح ام هللا. وقال ذو

منه ،  2يف ماضع آخ : واوف اق أله  املياص  م  أه  اوكبائ  املساحل ن واحمل م ن واورباءة
 .3ونف  اإلرمان عنه 

رمان ع  م لكب واسا ل اإلابضلة عي م جااي اجاماع امليصلة واإلرمان يف إنسان ونف  اإل
 امليصلة اوكبرية مبا أييت:
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ن ا َكَم     لياىل:قال  ق ا اَل َكاَن ﴿أََفَم   َكاَن ُمؤ مل اَ ُاونَ  فَاسل ال جيامع اوفسق  ،[18]السجدة:  ﴾َدس 
 .1واإلرمان مجليا  

و  ُسالل َوَأطَي َنا ُث  دَ اَ َاىل  َف ل  لياىل:وقال  َّلل ل َوابل ُه   مل   عَ ي  ل ﴿َودَ ُقاُواَن آَمن ا ابل ن    َذولَك َوَمادٌق مل
و ُمؤ ملنل نَ   .[47]النور: ﴾أُووَئلَك ابل

 ،)ملسو هيلع هللا ىلص(ووا كان لاوله  ش كا  وقاله  ثسال هللا  ،فق  نفى هللا املااو ن ع  طاعاه م  اإلرمان
 .2وق  أمجع أه  االخالف م  مجلع أه  اوقبلة أن املاايل ولس مبش ك

ُناَن او  لدَ  إلَذا ذُكلَ   لياىل:قاوه  مث  ،ف املؤمن نت اوك رمة اويت لصاآلايوهناك  َا او ُمؤ مل ﴿إلمن 
ُ   إلرمَاان  َوَعَلى َثهبّلل   دَ اَ اَك ُلان َ  َلت  قُ ُلاهُبُ   َوإلَذا لُللَلت  َعَلل هل   آاَيلُُه يَاَدهت  ُ َوجل او  لدَ  دُقللُماَن  اَّلل 

َناُه   د ُ  ُناَن َحقاا  هَلُ   َدَثَجاٌت علن َ  َثهبّلل   َوَمغ فلَ ٌة  ن فلُقاَن اوص َلَة َوممل ا َثَيق   أُووَئلَك ُهُ  او ُمؤ مل
 .[4-2]األنفال:  ﴾َوثلي ٌق َك لميٌ 

 ألحاديث الشريفة اليت تنفي اإلميان عن مرتكب الكبرية مثل:اأما 

اين ح َن دزين َوهَا ال دَزين اوز  : "قال )ملسو هيلع هللا ىلص(أيب ه د ة ثض  هللا عنه أن ثسال هللا ع   -
وال دشَ ُب اخلمَ  ح َن دش هُبا َوهَا مؤمٌ  ، وال دس لُق اوس اثُق ح َن دس ُق َوهَا مؤم ٌ ، مؤم ٌ 

 .3 "وال دنَاهلُب هُن بة  ذاَت شَ فر د فُع اون اُس إولَه فلها أعصاَثُه  َوهَا مؤمل ٌ 

م  اي ثساَل : وهللا ال دؤمُ  قل ، وهللا ال دؤم ُ ، وهللال ال دؤم ُ ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -
 .4 "ش ُّه: او ي ال أيمُ  جاثُه عاائَقه قاواا اي ثساَل هللال وما عاائُقه ؟ قال: ؟ قالهللال 
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واو ي نفس  عل له، ال دؤملُ  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا  -
 .1 "أح ُك  حىت أكاَن أحب  إوله م  وو له وواو له

ال دُؤملُ  أح ُك  "دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أنس ع  ماوك ثض  هللا عنه قال: مسيت ثسال هللا و  -
ه  .2 "حىت حيُلب  ألخله ما حيُلبُّ ونَ ف سل

ويبت أن املؤم   ،ق  يبت أنه ابثلكاب اوكبرية دساحق او م واولي  واالساخفاف واإلهانة
فه ه األدوة لؤك   .اى مؤمن  فاجب أاّل دسم ،مل  دساحق امل ح واوايظل  امس اصاث ابوش ع 

 .3عن  اإلابضلة نف  اإلرمان ع  م لكب اوكبرية

حيىي ميم : واإلابضلة ال خي جان اويصاة م  امللة وال حيكمان علله   ع  ودقال اوشلخ عل 
ابوش ك ووك  داجبان اورباءة منه  وعغضه  وإعلن ذوك هل  حىت دقلياا ع  ميصلاه  

 .4ودااعاا إىل ثهب 

ابملؤم  م  اواجه اوش علة يف اخلطاب اإلابض  ها ذاك اوشخص او ي حتلى جبملع  وامل اد
 اوصفات اوااولة: 

صّ ق عك  ما جيب اواص دق عه، كاإلرمان ابهلل، وملئكاه، وكابه، وثسله، واولام اآلخ ، 
أي صّ ق  ،خلإوأخباث اوق آن وأحكامه...  ،وما فله م  عيث وحساب وجنة وانث، واوقّ ث

ظهاث نالجة ما ص ق عه على و  ما دلزمه لص دقه مما ُعل  م  او د  ابوض وثة. جبملع
 جااثحه ع  ط دق: 

 اوالفظ جبملع ما دلزمه اوالفظ عه م  اونطق ابحلق وكف اولسان ع  اونطق ابوباط . -
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  .عم  جبااثحه مجلع ما دلزمه عمله سااء إللان املأماث عه أو اجاناب املنهى عنه -

 ما دنفان لسملة م لكب واإلابضلة عن ،دسمى م لكب اوكبرية "مؤم " مما سبق ال -
"مؤم " دقاص ون عه نف  اإلرمان اوش ع  او ي درتلب علله حك  املؤمن ن عقبال  ع    اوكبرية، 

واواع  ابلجنة يف اآلخ ة دون اوقطع عه ألن  ،اوي اوة واواالدة واحملبة وما شبه ذوك يف او نلا
 .1ذوك م  عل  اوغلب

وأما إطلق اواسملة "ابملؤم  م  غري ل للب حك  عللها فجائز ع فا  ووغة ودطلقان على 
م لكب اوكبرية أحلاان "او ي آم " قال أعا عماث ع  االس  او ي دسمى عه م  آم  ابهلل 
ملئكاه وكابه وثسله واولام اآلخ  إذا ها ضلع اوف ائض واثلكب اوكبائ : فإان نسمله ابو ي 

 ﴾أَد َُّها ٱو  لدَ  َءاَمُناا  ايَٰ ﴿: وج ّ  عه فاقال: او ي آم  وال دقال مؤم : قال هللا عز  مساه هللا 
فب وك دسمله  ودنادده  يف ك  ماضع م  كااعه، ونسمله ماح ا  ابهلل غري مش ك عه مق ا  

  .2ابهلل وابو س  وامللئكة واوكاب واولام اآلخ ، غري جاح  و وك وال منك  وه

اث مسل  ع  سامل اواهليب: ونالجة ملا سبق داب ن أن م لكب اوكبرية ال دسمى دقال او كاو 
 مؤمنا  وألسباب اوااولة: 

وفظ "مؤم " م  املصطلحات اويت نقلها اوشاثع ع  ميناه اولغاي إىل ميناه  -
اوش ع ، وعن  اسايمال لاص ف إىل ميناها اوش ع ، ما درتلب على املؤم  م  

 أحكام.
 نف  اإلرمان ع  م لكب اوكبرية واضحة او الوة يف نف  اإلرمان اونصاص اوااثدة يف -

 عنه وال دول  على ص فها.
 اويم  جزء م  اإلرمان وابناقاء اويم  دناف  اإلرمان. -
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املؤم  وه أحكام خاصة داملز هبا ع  اوياص  يف او نلا واآلخ ة، فاملؤم  مقبال  -
م  م  أصحاب اواع ، وم لكب اوي اوة مثل  يف او نلا، واوياص  غري ذوك، واملؤ 

 اوكبرية م  أصحاب اواعل .

م لكب اوكبرية مؤمنا ، ووك  دساثىن منها  ىدسم أالفاوقاع ة اويامة م  ه ه األسباب: 
 جااي لسملاه يف حاوا ن مها:

 .األوىل: يف خماطباه ابواكللف أيناء اواعظ اإلثشاد مبا ميه م  اواص دق 
 1ؤم " جمايا  م  غري ل لب حك  عللهاوثانلة: يف جم د لسملاه ب "امل. 

 . وسلأيت احل دث مفصل  ع  ثأي أه  اوسنة يف أصحاب اوكبائ 

 :عند اإلابضية اثنياً: مفهوم اإلسالم

عّ ف او كااث مسل  اواهليب اإلسلم يف االصطلح عقاوه: االساسلم واخلضاع واالنقلاد 
قاى هللا واإلسلم، واالساسلم وه فلما وقال جاع  ع  يد : وأوصلك عا ،اواام ألوام  اوش ع

أحببت وك هت، فإنه ولس وك أن لق ث يف أم  هللا وال أن ختااث علله، فأعط هللا م  نفسك 
 .2اإلذعان واجي  قضاءه عللك حكما  وال لساب ل عه غريه

فإن اإلسلم شهادة أن ال  ،... أما عي  وقال اإلمام عب  اواهاب ع  عب  او مح  او سام :
وه إال هللا وأن حمم ا  ثسال هللا، واإلق اث مبا أنزل واألم  ابملي وف واونه  ع  املنك ، وإقام إ

اوصلة وإدااء اوزكاة وصلام ثمضان، وحج اوبلت م  اساطاع إوله سبلل  وابوااو د  إحساان  
 ....3وع ي اوق َب واولاامى

                                                           

 .185ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .8ثق  ، ثساوة  جاع  اإلمام ثسائ  يد ، ع  جاع 2  
 .107ثساوة اإلمام عب  اواهاب عب  او مح  إىل أه  ط اعلس ضم  كااب اإلسلم واتثخيه، ص3  
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 .1م  اإلسلم وأخ  دي د إللان األوام  واالناهاء م  اونااه  ودي  ذوك

ووكنه م   ،ى واناحله عغري ص ق أهلهى عه م  لسمّ وقال أعا أداب: وولس اإلسلم دسمّ 
غ حافظ واساكمله وكان منه على ط ائقه املساقلمة أبخلقه اويظلمة على م البه اوك رمة املبلّ 

 .2طانةهبا إوله املاصال هبا و ده مع جمانبة اخللانة وأداء األمانة وثفض األش اث م  اوب

وعلوة على ما سبق م  أقاال جن  أعا أداب خيصص ثساوة وش ح امل اد ابإلسلم أطلق 
عللها "صفة اإلسلم" خلصاها أن اإلسلم اس  جامع ول د  او ي اثلضاه هللا لياىل وأنزوه 

واالنقلاد اواام واالساسلم املطلق جبملع أوام  اوش ع  ،وعلى ألباعه )ملسو هيلع هللا ىلص(على سل ان حمم  
سااء كانت األوام  أو اونااه  اعاقاددة ابوقلب أو عمللة  ،مجلع احمل مات عاياد ع واال

 .3الجااثح

 الفرق بني اإلسالم واإلميان: .1

أي أن  ،ال دنفك أح مها ع  اآلخ  ،ناإلرمان واإلسلم اوش عل ن ماليمد ى اإلابضلة أن ا
 .4دالوة اإلسلم اوش علة مطاعقة و الوة اإلرمان اوش علة

.. واإلسلم ددننا وها اإلرمان، واإلرمان م  اإلسلم، واواقاى م  اإلرمان . ل أعا أداب:وقا
واورب واوافاء م  اإلرمان عيض ذوك م  عيض على اساكمال اإلرمان مبا فله وإقامة ح وده 

 .5واويم  حبقاقه

                                                           

 .187ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .187امل جع اوساعق، ص2  
 .188امل جع نفسه، ص3  
 .188امل جع نفسه، ص4  
 (.2/46) اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،5  
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ان م  واإلرم ،وقال يف ماضع آخ : وابإلرمان دخ  أه  الجنة الجنة، واإلسلم م  اإلرمان
اإلسلم واواقاى م  اإلرمان، عيض ذوك م  عيض على اساكمال ما فله، وإللان حقاقه، 

 .1واواقاف على ح وده

وق  لاسع يايد ع  خلف اوبح اين يف سريله وااضلح اورتاعط ع ن اإلرمان واإلسلم اوش عل ن، 
واإلسلم يف عل  أن وإلرمان احلث قال:  ،وك  ليبري اإلمام اوسامل  كان أكث  وضاحا  

وذوك ألن اوش ع نقلهما ع  مينامها اولغاي  ،اوش ع اسايماال غري االسايمال اولغاي
فاسايملها مرتادف ن يف مطلق اوااجب، كان ذوك اوااجب لص دقا  ابلجنان فقط، أو 
لص دقا  ابلجنان مع قال اولسان، أو كان ميهما عم  اليم إللانه، فم  أدى مجلع ما وجب 

عش ء م  اوااجبات ال دسمى مؤمنا  مسلما   نا  مسلما  عن ان وم  أخ ّ علله كان مؤم
 .2عن ان

فحقلقه اإلسلم داضم  أداء اويبادات املطلاعة فه  لص دق ابهلل ولنفل ا  ألوام ه، وحقلقة 
اإلرمان لنطاي على املي فة اوصحلحة واوقلام حبقاقها، وم  ث فميىن اولق ن ملحاظ يف 

ضاع ملحاظ يف اإلرمان: وال دقب  إسلم خل ع  اولق ن كما ال دقب  اإلسلم، وميىن اخل
إرمان م  غري إسلم وال عكسه عن   فل داج  ش عا   .3إرمان جت د ع  اخلضاع هلل

 .4اواحقلق

 ﴿َوَما أُملُ وا إلال  وللَ ي ُبُ وا اَّلل َ خُم للصل َن َوهُ  لياىل: هللا دؤك  ل ادف اإلرمان واإلسلم قالومما 
مسى إللان وو وك  .[5]البينة:  ﴾او ّلدَ  ُحنَ َفاَء َودُقللُماا اوص َلَة َودُ ؤ ُلاا اوز َكاَة  َوَذولَك دلدُ  او َقلّلَمةل 

                                                           

 .188ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 . 2/197،  م1989/ ه1409 1ط االساقامة، مكابة عمان، سلطنة عمرية، او مح  عب  لح اويقال، أنااث مشاثق اوسامل ،2  
 .136، ص م1990/ ه1411،  3ط او عاة، داث اإلسكن ثدة، املسل ، عقل ة اوغزايل، حمم 3  
 .189ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،4  
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َلمُ  لياىل: هللا عه ددنا  واو د  ها اإلسلم وقالاملأماث   ﴾﴿إلن  او ّلدَ  علن َ  اَّلل ل اإل لس 
  .1ع د ، فيل  أن اإلرمان إسلموما ولس إبسلم فللس [ 19 عمران: ]آل

نل نَ  لياىل:قاوه وهنا  َنا َم   َكاَن فللَها ملَ  او ُمؤ مل َ ج  أي ملا أثدان إهلك  [35]الذارايت:  ﴾﴿َفَأخ 
اَن فللَها َغري َ  َفَما﴿املؤمنانقام واط أخ جنا م  كان يف قامه م  املؤمن ن وئل دهلك  َوَج  

للمل نَ   .2يين واط ونبله واملؤمنان واملسلمان هنا سااء، ود[36لذارايت: ]ا﴾عَ ل تر ملَ  او ُمس 

للمل نَ  لياىل:قاوه أما  ُا   ُمس  َّلل ل فَ َيَلل هل لَ اَك ُلاا إلن  ُكن   ُا   ابل ُا   آَمن    ﴾﴿َوقَاَل ُماَسى اَي قَ ا مل إلن  ُكن  
إلرمان واإلسلم فاوااك  على هللا دالوة اإلرمان ومقاضاه وق  ذك  هل  ماسى ا [84]يونس: 

وجي  اوااك  على هللا مقاضى ه ا وذاك: مقاضى االعاقاد يف هللا مقاضى إسلم اونفس وه 
 .3خاوصة واويم  مبا د د 

َع  َاُب آَمن ا  :لياىلوأما قاوه  رمَاُن ﴿قَاَوتل األ  ُخ ل اإل ل َنا َوَوم ا دَ   َلم  ُناا َوَوكل   ُقاُواا َأس  ُق   ملَ  لُ ؤ مل
ق  دسا ل وه اوبيض يف اواف دق ع ن اإلرمان واإلسلم غري أن  [14 ]احلجرات: ﴾اعلُك   يفل قُ لُ 

َلمل  لياىل:اإلسلم او ي ذك له اآلدة ولس او د  احلق او ي عناه قاوه  َاغل َغري َ اإل لس  ﴿َوَم   دَ ب  
َاسل لد َ  َ ةل ملَ  اخل  خل ن ُه َوُهَا يفل اآل  َبَ  مل ع  ها خضاع ع  قه   [85 مران:ع ]آل ﴾دلدن ا فَ َل   دُ ق 

ع  أم   ونفاق واإلرمان احلق ها ما اقرتن ابوسمع واوطاعة ولطه  م  ميصلة وم  اونكاص
 هللا.

ن ايف امليىن اولغاي وكنهما ماليم و"اإلسلم" وإن اخالفا وخلصة اوقال: إن "اإلرمان"
أبوفاظ خمالفة وكنهما ن يف امليىن االصطلح ، وإن عرب يف لي دفهما االصطلح  امرتادف
ن يف املفهام اوش ع ، فإذا آم  اإلنسان ابهلل اويظل  وأدق  ابولام اآلخ  وص ق مب اماح 

                                                           

 . 2/198، اويقال أنااث مشاثق اوسامل ، 1  
 .189ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،2  
 .189، صنفسهامل جع 3  
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جاء عه امل سلان ساثع إىل اسرتضاء ثعه واالساقامة على ص اطه وإال فل قلمة وكلمة دقاهلا 
 .1يريةاإلنسان على وسانه وها ال د خ  مسج ا  أو ال دقل  ف دضة أو ال حيرتم ش

ووك  قال م  للك  ،وأشه  األقاال يف اويلقة ع ن اإلرمان واإلسلم ل جع إىل يلية أقاال
أصال مسائ  )وق  ذك  ذوك او كااث إع اهل  او دُبا يف ثساواه الجاميلة  ،األقاال أدواه

 يف ضاء كاب احل دث اواسية حلث قال:  (اويقل ة عن  املاكلم ن

  نميان مرتادفااألول: اإلسالم واإلالقول  

فاجاد أح مها ها وجاد اآلخ ، وال دظه   ،يف احلقلقة وإن اخالفا يف اولفظ فهما واح 
علنهما كثري ف ق و جاعهما إىل االنقلاد واإلذعان واوقبال، فل ديق  يف اوش ع إرمان عل 

ووافقه على ذوك مجهاث  ،إسلم، وال إسلم عل إرمان، وها قال أيب منصاث املال د ي
 . 2املال د دة واحملققان م  األشاع ة، وها قال اع  حزم ومجهاث امليازوة

 وأدوة ه ا اوقال: 

َلمل  ﴿َوَم    :لياىلوا كان اإلرمان غري اإلسلم مل دقب  م  مباغله، وقاوه  - َاغل َغري َ اإل لس  دَ ب  
َاسل لد َ  َ ةل ملَ  اخل  خل ن ُه َوُهَا يفل اآل  َبَ  مل  .[85 عمران: ]آل ﴾دلدن ا فَ َل   دُ ق 

: لياىلوا كان اإلرمان غري اإلسلم مل دصّح اساثناء م  اآلخ  واوليم ابط  وقاوه  -
َنا﴿ َ ج  نل َن  َفَأخ  اَن فللَها َغري َ عَ ل تر ملَ   َم   َكاَن فللَها ملَ  او ُمؤ مل للمل نَ َفَما َوَج    ﴾او ُمس 

 .[36-35 ]الذارايت:

َلُماا ُق   َعَلل َك َأن   رَمُنُّانَ ﴿ :لياىل  وم  ذوك قاوه سلق أح  االمس ن مساق اآلخ - اَل  َأس 
َلَمُك   َع ل مَتُنُّاا َعَل    ُا    إلس  ُ رَمُ ُّ َعَلل ُك   َأن  َهَ اُك   ولإل لرمَانل إلن  ُكن     .[17]احلجرات:  ﴾َصادلقل نَ اَّلل 

                                                           

 .190ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .122ص م،2014، 1دمشق، داث طلبة، ط ،أصال مسائ  اويقل ة عن  املاكلم ن ،ااو دب إع اهل 2  
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 :أشه ها أما أدوة اوسنة: فق  ذك وا ع ة أحاددث

ال د خ  "، وثوي علفظ أخ : 1"ال د خ  الجّنة إال نفٌس مؤمنة": )ملسو هيلع هللا ىلص(نيب ح دث او -
 .2"الجنة إال نفس مسلمة

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ح دث اع  عباس ثض  هللا عنهما يف قصاه وف  عب  اوقلس وجاء فله: أن اونيب  -
ه قاواا: هللا وثساو". أل ثون ما اإلرمان ابهلل وح ه؟" ..أم ه  ابإلرمان ابهلل وح ه ث قال هل :

شهادة أن ال إوه إال هللا وأن حمم ا  ثسال هللا وإقام اوصلة، وإدااء اوزكاة، "أعل ، قال: 
 .3"وصلام ثمضان، وأن ليطاا م  املغن  اخلمس

أو  -اإلرمان عضع وسبيان ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ح دث أيب ه د ة ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا  -
 ءواحللا ،وأدانها إماطة األذى ع  اوط دقفأفضلها قال: ال إوه إال هللا  - عضع وساان شيبة

 .4"شيبة م  اإلرمان

فاحل دث األول ذك ه املال د ي واونسف  واع  حزم ووجه او الوة فله أّن احل دث ثوى 
 علفظ ن خمالف ن مليىن واح ، فاونفس املؤمنة ه  اونفس املسلمة ال ف ق علنهما.

م  فّ ق ع ن اإلرمان واإلسلم ألنّه  فها دياثض قال ،وف  عب  اوقلساوثاين  دث احلأما 
ف ّل على أّن اإلرمان واإلسلم واح ، قال اوبلهق  عي  ذك ه حل دث  ،مّسى اوشهادة إرماان  

كلمة اوشهادة يف ه ا احل دث إسلما  ومساه   صلى هللا علله وسل جربد : ق  مّسى ثسال هللا 

                                                           

 .3017سن  اورتم ي، ثق  1  
 .2834صحلح اوبخاثي، ثق  2  
 .51صحلح اوبخاثي، ثق  3  
 .116االعاقاد على م هب اوسلف ولبلهق ، ص4  
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حل دث ن دالوة على أهنما امسان يف ح دث اع  عباس يف قصة وف  عب  اوقلس إرماان  يف ا
 .1ملسّمى واح 

ووجه دالوة احل دث اوثاوث ل جع إىل ه ا امليىن، ألّن احل دث ذك  اوشهادة م  شيب 
 اإلرمان.

 اين: اإلميان واإلسالم متغايرانالقول الث 

واإلسلم  ،فاإلرمان ها اواص دق مبا أخرب عه هللا لياىل على وسان ثساوه وها دايلق ابوقلب
ا االنقلاد واواسلل  وها دايلق ابلجااثح وها قال اع  الجايي واوطايف واع  اوسبك  ونسبه ه

 .2اوافااياين ولحّشادة وعيض امليازوة

 وأشه  األدوة ه : ،األدوة: ذك  املاكلمان عّ ة أدوة م  اوق آن واوسنة ولاف دق علنهما

َع  َ  قَاَوتل ﴿ :إيبات أح مها ونف  اآلخ  كما يف قاوه (1 ُناا َوَوكل    آَمن ا ُق   اُب األ  ملَ  لُ ؤ مل
رمَاُن يفل  ُخ ل اإل ل َنا َوَوم ا َد   َلم  ُلطللُياا اَّلل َ َوَثُساَوُه اَل دَللا ُك   مل    قُ ُلاعلُك   َوإلن  ُقاُواا َأس 

ئ ا إلن  أَع َماولُك    ل ٌ اَّلل َ َغُفاٌث  َشل    .[14]احلجرات:  ﴾َثحل
نل َن  إلن  ﴿ :ما يف قاوهعطف أح مها على اآلخ  ك (2 للَماتل َواو ُمؤ مل للمل َن َواو ُمس  او ُمس 

َناتل   واويطف دقاض  املغاد ة. [35]األحزاب:  ﴾َواو ُمؤ مل
ح دث عم  ع  اخلطاب ثض  هللا عنه م فاعا : اإلسلم أن لشه  أن ال إوه إال هللا  (3

ام ثمضان، وحتّج ، ولقل  اوصلة، ولؤيت اوزكاة، ولص)ملسو هيلع هللا ىلص(وأن حمم ا  ثسال هللا 
واإلرمان: أن لؤم  ابهلل وملئكاه وكابه وثسله واولام  ،اوبلت إن اساطيت إوله سبلل  

 .3اآلخ  ولؤم  ابوق ث خريه وش ه
                                                           

 . 116، ص العاقاد على م هب اوسلفوبلهق ، اا1  
 .124، صمسائ  اويقل ة عن  املاكلم نإع اهل  او دبا، أصال 2  
 .9صحلح مسل ، ثق  3  
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وق  اسا ل عه اع   ،وه ا أشه  األحاددث اويت ل ك  يف اواف دق ع ن اإلرمان وإلسلم
 .1الجايي واوطايف، واع  اوسبك 

دقال: اإلسلم  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عنه قال: كان ثسال هللا  ح دث أنس ع  ماوك ثض  (4
قال: ث  ،علنلة واإلرمان يف اوقلب، قال: ّث دشري عل ه إىل ص ثه يلث م ات

فح دث جربد  واضح  .3، اواقاى هاهنا، ذك ه اع  اوسبك 2دقال: اواقاى هاهنا
ع  اإلسلم  أجاب )ملسو هيلع هللا ىلص(وص دح يف اواف دق علنهما عن  اوقائل ن ابواف دق، ألّن اونيب 

عغري ما أجاب عه ع  اإلرمان، واحل دث اوثاين فله دالوة على أن اإلرمان غري 
 .4اإلسلم، ألّن اإلرمان دكان يف اوقلب واإلسلم دظه  على الجااثح

 صوص وجهي وعليه مجهور القول الثالث: اإلميان واإلسالم بينهما عموم وخ
 : األشاعرة

عظاه ه ودنف د اإلرمان فلم  صّ ق عقلبه فقط واإلسلم جياميان فلم  صّ ق عقلبه وانقاد 
 فلم  انقاد عظاه ه.

أّن  ، واناهاا ولقال:وثودمها يف اوش ععلنهما عماما  وخصاصا  وجهّلا ،  واسا واا على أنّ 
اوش ع ق  أوثدمها على سبل  اورتادف واواااثد، كما أوثدمها على سبل  االخالف، وك وك 

 ك  وك  م  االسايماالت دولل  أو أكث  م  اوسنة.على سبل  اوا اخ ، وذ 

عين اإلسلم على مخس: شهادة أن ال ": األول  دثاحل: ذك  وه ح دث ن: دليل الرتادف -
 .5"إوه إال هللا وأن حمم ا  ثسال هللا وإقام اوصلة، وإدااء اوزكاة، وصام ثمضان وحج اوبلت

                                                           

 .125، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  املاكلم ن1  
 .11933مسن  أمح ، ثق  2  
 (.1/121، )اوطناج  حمم  حمماد احللا، حمم  اوفااح عب : حتقلق اوكربى، اوشافيلة طبقات اوسبك ،3  
 .126، صمسائ  اويقل ة عن  املاكلم ن إع اهل  او دبا، أصال4  
 .7صحلح اوبخاثي، ك اإلرمان، ثق  5  
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وفله أنّه سئ  ع  اإلرمان فأجاب هب ه  - وق  لق م -وف  عب  اوقلس اوثاين:  دث احلو 
  .1اخلمس

وق   -األول: ما جاء يف ح دث جربد  احل دث ذك  وه ح دث ن: دليل االختالف:  -
 فخصال اإلسلم غري خصال اإلرمان.وما جاء فله م  اواف دق ع ن اإلرمان واإلسلم  - لق م

 )ملسو هيلع هللا ىلص(قس  ثسال هللا اوثاين: ح دث سي  ع  أيب وقاص ثض  هللا عنه قال: احل دث و 
أو مسل . أقاهلا يلاث   )ملسو هيلع هللا ىلص(قسما  فقلت: اي ثسال هللا أعط فلان  فإنه مؤم  فقال اونيب 

إين ألعط  او ج  وغريه أحّب إىّل منه خماوفة أن "ود ددها علّ  يلاث : "أو مسل " ّث قال: 
 .2"دكّبه هللا يف اوناث

سئ : أي األعمال أفض ؟  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا ف ك  وه ح دثا  آخ ، وفله أن ثسال  التداخل: -
 .3فقال: اإلسلم، فسئ : أي اإلسلم أفض ؟ فقال: اإلرمان

فه ه أشه  األقاال يف اويلقة ع ن اإلرمان واإلسلم درتجح و ّي يف ذوك أّن اإلرمان ها 
اإلسلم، ودرتجح و ّي يف ذوك أن اإلرمان واإلسلم إذا أطلق ك  واح  منهما منف دا  ع  

فهما مرتادفان، ألن املؤم  ها املسل ، وخصال اإلرمان ه  خصال اإلسلم وهللا اآلخ  
لياىل ال دقب  م  اوناس غري اإلسلم، وال دُ خ  الجنة إال نفسا  مؤمنة مسلمة كما جاءت 

  .ع وك اآلايت واألحاددث

انه فلحم  اإلرمان على اواص دق ومك ،أمّا إذا مجع علنهما يف سباق واح  فهما خمالفان
، وع وك جتمع اونصاص مجليا   ،اوقلب، وحيم  اإلسلم على أعمال الجااثح واوطاعات

                                                           

 .126صال املسائ  اويقل ة عن  املاكلم ن، صمح  او دبا، أأ1  
 .127امل جع اوساعق، ص2  
 .127امل جع نفسه، 3  
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وه ا ما اخااثه اع  للملة  ،فاقال أبن اإلرمان واإلسلم وإذا اجاميا افرتقا وإذا افرتقا اجاميا
  .1واع  أيب اويز احلنف  وفّصل اوكلم حاوه

مال اإلرمان واإلسلم على سبل  اورتادف ود ى ميظ  علماء اإلابضلة أن اوش ع جاء ابساي
واإلسلم واإلرمان مبيناه اوش ع  عن  ميظ  اإلابضلة أيللان ، اسا واا ابألدوة اويت ق  ذك هتاو 

على سبل  اورتادف واإلرمان عن ه  وه مقامات يلث: االعاقاد ابوقلب واإلق اث ابولسان 
املقامات ال جياي إطلق وصف مسل  واويم  ابلجااثح وإذا أخ  اويب  أبي مقام م  ه ه 

 .2أو مؤم  علله وه ا او أي جممع علله م  سائ  علماء اإلابضلة

دقال صاحب مشاثق األنااث اوسامل  اإلابض : م  ضلع واح ا  م  ه ه اوثلية، اواص دق، 
فها هاوك اسااجب عاضلليه ما افرتضه هللا علله هلك –واوقال واويم  عي  وزومه علله 

 .3 ، ألنه حلنئ  دكان كاف ا  إما كف  ش ك أو كف  نيمةامليان

فإن عيض علماء اإلابضلة د ون أن اإلسلم و اإلرمان جاء يف اوش ع على  ،وم  ياودة اثنلة
ُناا  ﴿قَاَوتل  :لياىلجهة االخالف، واسا واا على ذوك دقال هللا  َع  َاُب آَمن ا  ُق   ملَ  لُ ؤ مل األ 

َناَوَوكل   ُقاُواا َأس   فاملقصاد ابإلرمان يف ه ه اآلدة: لص دق اوقلب فقط  .[14]احلجرات:  ﴾َلم 
 .4وابإلسلم االساسلم ظاه ا  ابولسان والجااثح

واسا ل أصحاب ه ا او أي حب دث اوبخاثي يف كااب اإلرمان م  ح دث سي  ثض  هللا 
جل  ها ث  )ملسو هيلع هللا ىلص(فرتك ثسال هللا  ،أعطى ثهطا  وسي  جاوس )ملسو هيلع هللا ىلص(أن ثسال هللا  ،عنه

فقلت: اي ثسال هللا، ماوك ع  فلن فاهللا إين ألثاه مؤمنا  فقال أو مسلما ...  ،أعجبه  إيلّ 
                                                           

 اويقل ة ش ح اويز، أيب ع ا. 14-12ص  ،م1996/ه 1416 ،5ط ،اإلسلم  املكاب ،األثدن عمان، اع  للملة، اإلرمان،1  
 .128صال مسائ  اويقل ة، صأمح  او دبا، أ. 281، صاوطحاودة

 .274، صم2013 -ه1434 1ط ، واواايدع ولنش  اوفاائ  عامل داث املك مة، مكة اوشلية، اإلابضلة، اخلااثج، اونجاث، عام  2 
 333اوسامل  ، مشاثق أنااث اويقال، ص 3 
 . 1/362ت، الجلطايل، قناط  اخلريا 4 
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 )ملسو هيلع هللا ىلص(احل دث ك وك وثد اإلرمان واإلسلم على سبل  اوا اخ  ودول  ذوك أن ثسال هللا 
 .1سئ  أي األعمال أفض ؟ فقال: اإلسلم، فقل  وه: أي اإلسلم أفض ؟ فقال: اإلرمان

هاث اإلابضة دقاوان درتادف اإلسلم واإلرمان وأن االين ن مبيىن او د  ش عا  وحياول وك  مج
يف ح دث  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا  الجلطايل اإلابض  لاضلح ذوك فلقال: فإن قال قائ : ق  نص  

جربد : "ع  لي دف اإلسلم واإلرمان واإلحسان" أن اإلرمان ها ما دايلق ابوقلب يف 
م ها ما دايلق ابلجااثح م  اويبادات ومل د ك  او د ، وأنت لااجب االعاقادات وأن اإلسل

أن اإلرمان ها اإلسلم، وأن اإلسلم ها اإلرمان ومها او د  فاعل  أن اإلرمان أصله ها 
اواص دق، وأن اإلسلم أصله االساسلم واخلضاع وأن اإلسلم كله م  قب  اواص دق إرمان، 

واخلضاع إسلم، واو د  م  قب  اإلرمان لص دق، واإلرمان وأن اإلرمان م  قب  االساسلم 
م  قب  او د  طاعة، وأن اإلسلم م  قب  او د  طاعة، واو د  م  قب  االساسلم إسلم، 
وك  خصلة م  اإلرمان فه  إسلم ودد  وك  خصلة م  اإلسلم فه  إرمان ودد  وك  

  .2اخصلة م  او د  إرمان، وإسلم، وإىل ه ا ذهب أصحاعن

 زايدة اإلميان ونقصانه: .2

د ى عيض علماء اإلابضلة أن اإلرمان دزد  ودنقص وه ا او أي م  عيضه  داافق م هب 
أه  اوسنة والجماعة او د  د ون أنه دزد  ابوطاعات ودنقص ابثلكاب اآلاثم وسائ  ما ح م 

وا ": )ملسو هيلع هللا ىلص(، وقال [4:  ]الفتح ﴾   إلرمَاهنلل ﴿وللَ ز َداُدوا إلرمَاان  َمَع  ولياىل: هللا لياىل دقال سبحانه
 .3"وين أرمان أيب عك  إبرمان اوناس و جح إرمان أيب عك 

                                                           

 275نظ : عام  اونجاث، اخلااثج، اإلابضلة، اوشلية صوا ؛ثواه أمح  واوطرباين 1 
 (1/363الجلطايل، قناط  اخلريات ) 2 
 .275ثواه اوبلهق ، أنظ : عام  اونجاث، اخلااثج اإلابضلة اوشلية، ص 3 
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دقال عب  اويزدز املصييب اإلابض : اإلرمان عن ان إق اث ابولسان، واعاقاد ابلجنان، وعم  
 .1ابألثكان دزد  عزايدة اوطاعة ودنقص عنقصها

رمان دزد  وكنه ال دنقص، ألنه وا نقص وهناك ف دق آخ  م  علماء اإلابضلة د ون أن اإل
 اوسامل  اإلابض  ماقف عيض ف ق ودب ّن  ،عط  كله -يف ثأي ه ا اوف دق - ش ء منه

املسلم ن ابونسبة ملسائ  يايدة اإلرمان ونقصه مبلنا  يف اواقت ذاله آثاء علماء اإلابضلة يف 
وها ان اوش ع  دزد  ودنقص، ه ه املسأوة قائل : ذهب عيض قامنا م  اإلابضلة إىل أن اإلرم

علله مجهاث األشاع ة وذهب عيضه  إىل أن اإلرمان ال دزد  وال دنقص  وعلله أعا حنلفة ما 
وإمام احل م ن م  األشاع ة، وك ا عيض األشاع ة: وذهب أصحاعنا م  اإلابضلة إىل أن 

اجبات، فم  وجب اإلرمان دزد  وال دنقص، وعلان ذوك أن اإلرمان عن ان ها اوافاء جبملع اوا 
علله ف ض ال دكان مؤمنا  حىت دؤدده على وجهه، ث دزد  اإلرمان عزايدة اواكاولف وال دصح 

 .2نقصه

 املعصية واإلسالم ال جيتمعان يف إنسان: .3

اإلابضلة عقل هت ، قال: وعلى ه ا عىن  ، كال جياي اجاماع اإلسلم وامليصلة يف آن واح
إايك  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ين ع  اع  مسياد قال: قال ثسال هللا أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة علغ

يف اإلسلم مل  فله  والحظ   ،فإنه الحظ يف اإلسلم مل  في  ذوك ،واحلس  واوظ  واوبغ 
 .3"إح ى ه ه اخلصال

                                                           

 .240عب  اويزدز امليصيب، ش ح اويقل ة اونانلة ، ص 1 
 ( .1/150أنااث اويقال، ) اوسامل ، مشاثق 2 
 . 2/271، 699مسن  اإلمام او علع، ثق   3 
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، 1"إذا يىن اوزاين ُسلب اإلسلم فإذا أانب أوبسه"قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ود وي او علع ح دثا  ع  اونيب 
قال جاع   ،2"م  حق  مسلما  فللس مبسل "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ال هللا وثوى جاع  ع  يد  ع  ثس

ع  يد  وها دنصح أح  ألباعه، فإن اإلسلم سل  وسلمة فاح ص م  أن لكان م  أهله، 
 .3أتخ  م  أدعه ولثبت على خلقه وم  دناحله عغري يبات علله وال ماااتله دنفى عنه

سلما  م  اوناحلة اوش علة، ما دام دسمى م ال إذن عن  اإلابضلة صاحب امليصلة اوكبرية
سمى؟ ه ا ما سابلنه او ثاسة يف إذن فماذا دُ  انيعر عنها وال أتئبر منها؛ هلا غريمقرتفا  

وامل اد ابملسل  م  اوناحلة اوش علة ها ذاك  مبحث اوكف  امل اد ابملسل  "كف  اونيمة".
 :اوشخص او ي حتلى جبملع اوصفات اوااولة

اص دق عه، كاإلرمان ابهلل وملئكاه، وكابه، وثسله، واولام صّ ق عك  ما جيب او (1
..إخل، أي صّ ق .اآلخ  وما فله م  عيث وحساب وجنة وانث واوق ث وأخباث اوق آن

 دقه مما ُعل  م  او د  ابوض وثة.جبملع ما دلزمه لص 
 ق وكف اولسان ع  اونطق ابوباط .للفظ جبملع ما دلزمه اوالفظ عه م  اونطق ابحل (2
 جبااثحه مجلع ما دلزمه عمله، سااء إللان املأماث عه أو اجاناب املنهى عنه. عم  (3

"املؤم  واملسل " م  اواجه اوش علة، لبيا  ولرتادف ع ن  م  هنا دظه  اورتادف ع ن امل ادو 
  "اإلرمان" و"اإلسلم" اوش عل ن.

 : وم  أخ  عش ء قال اإلمام اوسامل. إن م لكب اوكبرية ال دسمى مسلما  ونالجة ملا سبق ف
م  اوااجبات ال دسمى مؤمنا  أو مسلما  فقط اواسملة اويت دنيب عللها حك  املؤمن ن م  
اواالدة وألباعها أما إطلق اوامسلة م  غري ل لب حكمها عللها فجائز، ألننا نقال يف حق 

                                                           

 .766مسن  اإلمام او علع، ثق   1 
 . 4/371، 973م اسل  اإلمام جاع  ضم  مسن  او علع، ثق   2 
 .15جاع  ع  يد ، ثسائ  اإلمام جاع ، ثساوة ثق   3 
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سل ، إما املخ  ابوف ائض اويمللات ه ا مسل  وال ن د  عه أنه ويل، ووك  أطلقنا علله اس  م
ابعاباث امليىن اولغاي وها االنقلاد، فإنه وإن كان غري منقاد يف اوك  فها منقاد يف اوبيض 

  .1وإما أن دكان اسايماال  ُع ّفلا  عاما  حلث أطلقناه يف مقاعلة املش ك

لكب اوكبرية مسلما  العاباثات ش علة أن دسمى م  اوغري م  اوناحلة  عن  اإلابضلةجياي 
 :ه 

فها منقاد  ،اوُي ف اولغاي وها االنقلاد، فإنه وإن كان غري منقاد يف اوك  ابعاباث -
 يف اوبيض.

  ف، أي ما دثج علله ع ف اوناس م  مسلاه مسلما .عاباث اويُ اب -
 ابعاباث املقاعلة، فلسمى مسلما  يف مقاع  اوش ك. -
علله   ابعاباث األحكام واحلقاق او نلادة، حلث وه ما ولمسلم ن اوش عل ن وعلله ما -

 ساى ع م والداه وجت دح ع اواه ولطبلق اويقاعة علله.

عق  اوقال: إن اإلابضلة عن ما حي صان على نف  اس  "مؤم " أو "مسل " دقص ون ع وك 
لطبلق األحكام او نلادة علله اوااعية ولمصطلحات اوش علة م  ع م والداه وجت دح ع اواه 

أما  ه فلثاب إىل ثش ه ود جع ع  يواه.دعه ودزج  ولطبلق احل ود علله أو ليزد ه، وي  ذوك د  
األحكام األخ ودة فل دقطع اإلابضلة على شخص عيلنه عي اب وال نيل ، ألن األحكام 

  .2األخ ودة أحكام غلبلة ال دخ  هل  فلها

 عوارض اإلميان: .4

                                                           

 . 2/197اوسامل ، مشاثق أنااث اويقال،  1 
 .192ص  اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل 2 
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احملل  ولخطاب اإلابض  من  ق ونه األوىل دلحظ اعاناءه  إبقامة حصاانت واقلة  إن  
فق  أدثكاا أن احللاة ال  ،واوا كري مبا دزد ه واواح د  مبا دضيفه ،لحفاظ على سلمة اإلرمانو

 .1قلمة هلا ع ون إرمان، ع  دصبح اإلنسان ع ون اإلرمان أشبه حبلاة احللاان ع  ه  أض 

او نلا  اخلطاب اإلابض  ابواح د  منها؛ اوشلطان وحبّ  وم  أع ي عااثض اإلرمان اويت اها   
 لجه  ولفصل  ه ه اويااثض فلما دل :وا

 الشيطان: 

إذان  حب دة     جو  اخت  إعللس عه ا  على نفسه أن دغاي ه ا اإلنسان وأخ  م  احلق عز  
َيُثاَن ﴿ لياىل:اويم  واحل كة يف سبل  لنفل  خمططاله قال  قَاَل  قَاَل أَن ظل  ينل إلىَل دَ ا مل دُ ب  

  اإلنسان أن خي جه م  اإلرمان إىل اوكف  وق  لاعّ  [15 -14 عراف:]األ﴾او ُمن ظَ لد َ إلن َك ملَ  
ود فيه إىل عبادة اوطاغات وأن دشلع اوفحشاء ع ن اوناس وأن دسايم  يف سبل  علاغ غاداه 

َاقللَ   ل  ُث  آَللللَ ن  ُه   مل    ك  اواسائ  ﴿قَاَل فَبلَما َأغ َاد  َاينل أَلَق  ُيَ ن  هَلُ   صل َاَطَك او ُمس  َع ن 
ثَ َ ُه   َشاكل لد َ  اهنلل   َوَع   مَشَائلللهل   أَد  لدهل   َومل   َخل فلهل   َوَع   أرم َ   .[17-16 ]األعراف: ﴾َواَل جتَلُ  َأك 

َوَيَنُه اَّلل ُ  َوقَاَل أَلَخت لَ ن  مل   علَبادلَك ﴿ لياىل:ع  غااداه قال هللا  وجاء يف اوق آن اوك مي إخباث
لب ا ُ وض ا  َنصل ُن   َمف  ُ   فَ َللُ َغريّل َن  َيامل َوآَلُمَ هن  ُ   فَ َللُ بَ اّلُك   آَذاَن األ  ل ن  ُه   َوأَلَُمنّللَ ن  ُه   َوآَلُمَ هن   َوأَلُضل

سلح إعللس اوفااك لزد ن اوشهاات، لزد ن املياص  وجتمل   [119-118 ]النساء: ﴾َخل َق اَّلل ل 
اثد وخيل  إوله أن فلها دوام سيادله، د فيه إىل املهاوك وحيلط عه  او نلا، فلاثد اإلنسان املا 

ك  جانب يف حلاله فلجيله أسري شهااله، وسج ن نزواله ث داخلى عنه ودقف شاماا فله 
قال: إن هللا أم ين أن أعلمك  مما علمين  )ملسو هيلع هللا ىلص(ضاحكا  علله ود وى او علع ح دثا  ع  اونيب 
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يب وين فألاه  اوشلاط ن فاغااواه  ع  ددنه  وأم هت  أن يف ه ا اولام قال: خلقت عبادي ول
 .1دش كاا يب ما مل أنزل عه سلطاان  وح مت عللك  ما حللت هل 

ودصاثها اإلمام أعا عبل ة يف قاوه: ث إن ع و هللا إعللس دعا إىل للك ه  حقلقة اوشلطان 
ل  اىل:لياوكف  او ي لاك  فانة عين آدم وضلالهت  فأاته  كما قال هللا  ﴿ُث  آَللللَ ن  ُه   مل   َع ن 

َاهنلل   َوَع   مَشَائلللهل     .[17]األعراف:  ﴾أَد  لدهل   َومل   َخل فلهل   َوَع   أرم 

ففاح علله  م  أعااب امليصلة أنااعا  دفانه  هبا، فمنه  م  أاته م  قب  دنلاه فزدنها وه 
 امليصلة وها ديلمها مصّ  عللها، كما أص ّ  وشهاها إوله حىت دبلع آخ له ع نلاه، فايم  إىل

ع و هللا إعللس، فاص  إبص اثه إىل والدة ع و هللا إعللس وإىل سناه يف اوكف ، ومنه  م  
أاته م  قب  آخ له ففاح أعااب اوب ع م  ش ك وغريه م  أعااب اوضلوة، دزدنها وه حىت 

 .2داخ ها دنلا داق ب هبا إىل هللا

ه اخلطاثة فما م  سبل  ولناصاث علله إال ابالسايانة خباوقه وخاوق ك  وما دام اوشلطان هب 
  وإدامة ذك  هللا لياىل.ش ء واواحل  ابإلرمان 

وقال  .[99]النحل:  ﴾﴿إلن ُه وَل َس َوُه ُسل طَاٌن َعَلى او  لدَ  آَمُناا َوَعَلى َثهبّلل   دَ اَ اَك ُلانَ  لياىل:قال 
َزَغن   لياىل: لُع او َيللل ُ ﴿َوإلم ا دَ ن   َّلل ل  إلن ُه ُهَا اوس مل َايل   ابل  .[36]فصلت:  ﴾َك ملَ  اوش ل طَانل نَ ز ٌغ فَاس 

فيلى اإلنسان أن دكث  م  أوثاد او ك  خاصة عط د اوشلطان، وثوى او علع ع  أيب عبل ة 
وح ه ال  : م  قال: ال إوه إال هللا)ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا : ع  جاع  ع  يد  ع  أيب ه د ة قال

كانت وه ع ل   ؛ش دك وه، وه امللك ووه احلم  وها على ك  ش ء ق د  يف دام مائة م ة

                                                           

 . 304/ 3، 804مسن  او علع، ثق   1 
 .472ص ليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل اواه 2 



 

700

وشلطان دامه وكانت ح يا  م  ا ،وحملت عنه مائة سلئة ،وكاب وه مائة حسنة ،عش  ثقاب
  .1أح  عفض  مما جاء عه إال م  عم  أكث  م  ذوك تل ذوك حىت رمس  ومل أي

هللا لياىل وإدامة ذك  ها اوكفل  ابالناصاث على مكائ  اوشلطان وداب ن أبن االواجاء إىل 
 .2ووساوسه

 :الدنيا حب   

اآلذان ودغلق نااف  اويق  يف  او نلا ومل اهتا وشهااهتا ديم  اوبصرية ودص ّ  حبّ  إنّ 
فإذا هب ا اوكائ  اوبش ي كالة م  اوشهاات اهلائجة ل اه دلهث وثاء نزوات اونفس  ،اإلنسان

حىت خي ج  ،ولحقق ماياه املاددة دون أن حت ه ح ود أو لضبطه ضااعط ؛وشهاةون اءات ا
فق  اوقل  اوساملة اويت فضله هللا لياىل هبا على سائ  املخلاقات، وحتت دو  ،اوبش ي م  مساه

مساسلم ن وشهااهت   ،او نلا داساقط اوكثريون على أعااب او ذدلة واوفساد أتيري حبّ 
وال دزال اوااح  منه  دنزل على فط له اوبش دة، دانك   ،ة عل حسابدغرتفان م  املاع املادد

وقلمه اإلنسانلة حىت دا ح ج يف او ثك األسف  ولصبح أخس م  احللاان وأحط قلمة م  
َن  َيامل َع   ُه   َأَض ُّ أُووَئلَك كَ ﴿ لياىل:هللا قال ف األنيام.  ﴾أُووَئلَك ُهُ  او َغافلُلانَ األ 
 .[179 ]األعراف:

 ونا أهنا ظ  يائ  وماية و ا فق  ح ث اوق آن اوك مي م  إسلم اونفس ول نلا، ومباهجها وع ن  
 نلا دؤدي عصاحبه إىل اوناث واويلاذ ودص ح اوق آن اوك مي عك  وضاح أن حب او ،مؤقاة
 .3ابهلل
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ن  َلا َويلدنَ اَ َها نُ َافّل   َم   ﴿ :لياىلسبحانه و قال  ََلاَة او ُّ إلوَل هل   أَع َماهَلُ   فللَها َوُه   فللَها  َكاَن دُ لدُ  احل 
خل َةل إلال  اون اثُ  أُووَئلَك او  لدَ  وَل َس هَلُ    اَل دُ ب َخُساَن  َوَحبلَط َما َصنَ ُياا فللَها َواَبطلٌ  َما   يفل اآل 

واملأك  فاحللاة او نلا ويب وهلا ويدنة م  امللبس اوفاخ ،  .[16-15]هود:  ﴾دَ ي َمُلانَ َكانُاا 
  .1وداجملان هبا إىل ح ن ،وامل كب امل دح، واملنزل احلس ، يدنة دازد  هبا اوناس ،اوشه 

َاالل ﴿ لياىل:قال و  َم  َنُك   َوَلَكايُ ٌ  يفل األ  ن  َلا َويلٌب َوهَل ٌا َويلدَنٌة َولَ َفاُخٌ  عَ ل   ََلاُة او ُّ َا احل   ﴾اع َلُماا أمن 
ا ع اقة يف شكلها، أتخ  ابألوباب ولسلب اويقال وهتفا صاث مبهجة يف ظاه ه.[20]احلديد: 

َكَمَث ل َغل ثر أَع َجَب او ُكف اَث نَ َبالُُه ُث  ﴿ ية مؤقاة ويه ة ذاعلةاونهادة ما إولها اونفس، وكنها يف
َف اا ُث  َدُكاُن  لُج َفرَتَاُه ُمص   .[20]احلديد: ﴾ُحطَام اَدهل

داجه اوناس إىل اوايام  اوسلل  مع او نلا ومل اهتا   صلى هللا علله وسلوكان ثسال هللا 
فكان داصله  أبن أيخ وا منها عق ث احلاجة، فل لكان ه ه او نلا أكرب مهه  وال مبلغ 

 .2علمه 

فيلى اولبلب أن داخ  او نلا ط دقا  وآلخ ة، ومطلة حلس  اخلامتة، فليم ها ابويم  اوصاحل، 
  ق ثاله الجس دة واوفك دة إلعماثها ابخلري ونش  ودكان فلها عنص ا  فياال ، دسخ  ك

وولست ه فا  ولماية  ،مناف  او ذدلة، وهب ا لكان او نلا وسللة إىل اآلخ ة اوفضللة وس ّل 
َ َة  َواَل  وج ّ  وإشباع ثغائب اونفس مامثل  قال اوباثي عزّ  خل اَث اآل  ﴿َواع  َاغل فللَما آاَتَك اَّلل ُ او  

لَبَك مل  َ لَ ن َس َنصل َث ضل  إلن  اَّلل  َسَ  اَّلل ُ إلوَل َك  َواَل لَ ب غل او َفَساَد يفل األ  سل   َكَما َأح  ن  َلا  َوَأح  َ  او ُّ
 .[77]القصص: ﴾اَل حيُلبُّ او ُمف سل لد َ 
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، وقل : انافاء اويل  ابملقصاد، أو اعاقاد 1والجه  ها لصاث امليلام على خلف هلئاه
فبالجه  للابس األماث  ،وال ش ء أقبح منه .2وها ض  اويل  اوش ء على خلف ما ها عه

وختالط اوب عة ابوسنة  ،على اوناس فلصبح اوش  خريا  واوظلم ضلاء، واوفساد صلحا  
 ولاشاعك املساوك ودؤول مصري اإلنسان إىل اواله واوضلاع.

ََلا ابلجه  ﴿دَ ي َلُمانَ ل لياىل يف وصف م  للبساا قا َ ةل ظَاهل  ا ملَ  احل  خل ن  َلا َوُه   َع ل اآل  ةل او ُّ
ََلاَة  َفَأع  لض  ﴿ وعل: ج   قال و  .[7 ]الروم: ﴾َغافلُلانَ ُه    َع   َم   لَ َاىل  َع   ذلك  لاَن َوملَ  دُ لد  إلال  احل 

ن  َلا  َلُغُه   ملَ   او ُّ َ   َض   َع   سَ  او يلل  ل إلن  َذولَك َمب   َ ل َثع َك ُهَا أَع َلُ  مبل بللللهل َوُهَا أَع َلُ  مبل
َاَ ى  .[30-29]النجم:  ﴾اه 

 اجلهل: 

كبت ب ت األواثن واثلُ الجه  ع و اإلنسان ألنه سبب وك  ثذدلة وميصلة، ابلجه  عُ 
 املياص ، و ا جاء اإلسلم ودعا إىل اويل  واوايمق فله، واعارب اإلابضلة طلب اويل  أصل  

  .3ا الجه  قاع ة م  قااع  اوكف م  أصال عقل هت ، كما أهن  اعاربو 

واوناس ع ن مصلب وه  ،وكان جاع  دقال: إن هللا نصب اإلسلم ولناس وأم ه  عطلبه
 وق  قطع ع ث ك  جاه  ابويلماء. ،وخمط 

ولك ثت فااوى اإلابضلة أبنه ال ع ث ولجاه  إذا ما اثلكب حمظاثا ، قال: حمباب ع  
  .4هلكاو حل : م  ثكب اوكبائ  جبه  أو عل  

                                                           

 - ه ١٤٣٦داث احلكمة، ون ن،  اطفلش، إع اهل : ليللق مجلع، ع  ل مجة أعا حفص عم  وش وحها،  اوااحل مق مةاوشماخ ،  1 
 .54ص ،م٢٠١٦

 .478، صاوفك  اويق ي عن  اإلابضلة ،اواهليب سامل ع  مسل  2 
 .478، صنفسهامل جع 3  
 .54-3/27،  واوثقافة اوقام  اورتاث وياثة مسقط، اوش ع، علان اوكاين، إع اهل  حمم  4 



 

703

 :الكفر وأقسامهاثلثاً: 

 املؤوف أبن اإلابضلة دقسمان اوكف  إىل ع ن   "اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة"يف كااب 
 ناع ن: كف  اوش ك، وكف  نفاق أو كف  نيمة.

 كفر الشرك: .1

 مسل  اواهليب اوش ك إىل ناع ن:  او كااثقس  

لا  ولصانع، ككف  م  وامل اد عه مطلق اونف  سااء كان نف جحود:النوع األول:  -
جح  وجاد اوصانع املخااث عز وج  أو نفلا  واح انلاه ككف  م  عب  مع هللا غريه 
أو نفلا  وصفاله ككف  م  وصف هللا عز وج  عش ء م  صفات غريه، أو أنك  
شلئا  م  كماالله أو أنك  شلئا  م  أفياوه اوثاعاة ابوربهان اوقاطع كبيث او س  

كاث آدة م  ق آنه وكاساحلل ما ح مه هللا أو حت مي ما أحله هللا وإنزال اوكاب أو إن
 لياىل.

وذوك جبي  ش دك وه يف ذاله أو صفاله أو أفياوه، واو ي  :مساواةالنوع الثاين:  -
 .1جيمع اوناع ن ميا : أن جيح  ما عل  م  او د  ابوض وثة

 أحكام كفر الشرك: 

ل خال يف وح ة وذوك أن اإلمام د عاه  ن واونصاثى، فأحكامه  واا أما اولهاد واوصاعئ
وإن امانياا م  او خال  ،اإلسلم، فإن دخلاا فله  ما ولمسلم ن وعلله  ما على املسلم ن

خ ت منه  وأمناا أُ يف اإلسلم دعاه  إىل الجزدة ع  د  وه  صاغ ون، فإن أجاعاا و وك 

                                                           

 .204ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 1 



 

704

سيب ذثاثده ، وحّلت منه  وغن  أمااهل ، و  ،أبداء الجزدة، وح م منه  يلية: سفك دمائه 
 .1وأخ  الجزدة م  أح اثه  اوباوغ ن ،يلية: أك  ذابئحه ، ونكاح احل ائ  م  نسائه 

وولس على نسائه  وصغاثه  وجمانلنه  جزدة، فإن امانياا ع  إعطاء الجزدة مع االماناع ع  
ء الجزدة، وحّ م او خال يف اإلسلم، انصبه  إمام املسلم ن احل ب واساح  منه  ما حي م أبدا

 وإما الجزدة. ،ما حي  أبدائها وولس حل هب  أم  حىت د عناا ألح  األم د : إما اإلسلم

وأما اجملاس فأحكامه ، كأحكام أه  اوكااب ح و اوني  ابوني ، إال يف او ابئح ونكاح 
 .2احل ائ  منه ، فهما على اواح مي ووا مع إعطاء الجزدة

األواثن، فأحكامه  أن د عاه  اإلمام إىل او خال يف اإلسلم، وأما او د  أش كاا م  عب ة 
فإن دخلاا فله  ما ولمسلم ن وعلله  ما على املسلم ن، وإن أعاا وحاّدوه، انصبه  اإلمام 

سبله  وغنلمة أمااهل   احل ب حىت دسلماا طاعا  أو ك ها ، وال لقب  منه  جزدة، وحي ّ 
  .وسفك دمائه  ما داماا على ش كه 

خ وج م  امللة اإلسلملة  ها - اوش ككف    -ة اوقال: أن ه ا اوناع م  اوكف لصوخ
علله يف اوكااب اويزدز أو اوسنة  ن صاحبه أنك  ما عل  م  او د  ابوض وثة مما نص  إحلث 

 .3 أو مجيت علله األمة إمجاعا  قاطيا  

 :كفر النعمة .2

واوزكاة، أو اثلكاب ما ح م، كاوزىن  وها االجرتاء على هللا عرتك ما ف ض، كاوصلة واوصام،
 . 4واوس قة وش ب اخلم  م  غري اساحلل ولفي  أو اورتك
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مبيىن ل ك ما أوجبه هللا لياىل مع او دنادة عاجاد عه أو اثلكاب ما ح مه هللا لياىل مع و 
إذن فك  م  اثلكب اوكبرية م  اآلاثم، دصبح كاف ا  كف  نيمة إىل أن  ،او دنادة عاح رمه

 .1بداا 

 مرادفات كفر النعمة: 

وه : نفاق، كف  دون كف ، كف  عمل ، فسق،  ،هناك أوفاظ أخ ى ل ادف كف  اونيمة
إال  ،وال جياي لسملاه ابملؤم  وال ابملسل  ،كف  نيمة  ضلة دي ون م لكب اوكبرية كاف ا  واإلاب

قسم ن ضلة دقسمان اوكف  إىل على سبل  االعاباثات اويت سبق ذك ها، فالضح أن اإلاب
إشكال ولف ق األخ ى؛  مص ث -اواقسل  -وكف  اونيمة، وق  كان ه ا  ،اوش ككف    ؛مها

أو اوني ، وهل ا كثريا  ما  دون إضافة اوش كم  لب نصاصه  يف أغألن كلمة اوكف  لطلق 
لاه  اوف ق األخ ى اإلابضلة أبهن  دكف ون غريه  دون اواقاف على ه ا اوايبري 

 .2االصطلح 

 النعمة:  أدلة كفر 

اوق آن اوك مي واوسنة  م  - اونيمةكف  - وان عصحة ه ا اواح د  االصطلح دسا 
 اوش دفة مبا أييت: 

َاطَاَع إلوَل هل ﴿ لياىل:: قال الدليل األول (1 جُّ او بَ ل تل َم ل اس  َسبللل  َوَّللل ل َعَلى اون اسل حل
  .3واخلطاب ولمص ق ن [97 عمران: ]آل ﴾ نَ او َياَومل َكَفَ  فَإلن  اَّلل َ َغينلت َع ل   َوَم   

َا أَن  َزَل اَّلل ُ َفُأووَئلَك ُهُ  او َكافلُ ونَ : ﴿لياىل: قال لدليل الثاينا (2  ﴾َوَم   ملَ  حَي ُك   مبل
  .[44 ]املائدة:

                                                           

 .205ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 1 
 .206، صنفسه امل جع 2 
 .509، صم1998 اوقام ، اورتاث وياثة عمان، سلطنة احلضاثي، اوبي  ي،ري الجيب عل  ع  ف حات 3 
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ُف ُ ﴿ لياىل:: قال الدليل الثالث (3 ُكُ  أَم  َأك  ُلَاينل أََأش    .[40]النمل:  ﴾وللَ ب  
 ﴾ إلان  َهَ د  َناُه اوس بللَ  إلم ا َشاكل  ا َوإلم ا َكُفاث ا ﴿ لياىل: هللا ال: قلدليل الرابعا (4

  .[3]اإلنسان:
سباب ": )ملسو هيلع هللا ىلص(: ع  اع  مسياد ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا الدليل اخلامس (5

 . 1"املسل  فساق وقااوه كف 
أثأدت "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(: ع  اع  عباس ثض  هللا عنهما أن او سال الدليل السادس (6

قل  أدكف ن ابهلل؟ قال: دكف ن اويشري  ،اوناث، فإذا أكث  أهلها اونساء دكف ن
قاوت: ما ثأدت  منك شلئا  ودكف ن اإلحسان وا أحس  إىل أح اه  او ه  ث ثأت 

 .2"منك خريا  قط
ال ل جياا "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(: ع  اع  عم  ثض  هللا عنهما أن ثسال هللا الدليل السابع (7

 .3"ب عيضك  ثقاب عيضعي ي كفاثا  دض  
ال ل غباا ع  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(: ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه أن ثسال هللا الدليل الثامن (8

 .4"آابئك  فم  ثغب ع  أعله فق  كف 
أرما ثج  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(: ع  اع  عم  ثض  هللا عنهما أن ثسال هللا الدليل التاسع (9

 .5"قال ألخله اي كاف ، فق  ابء هبا أح مها

 فقال: فه ه اونصاص وأمثاهلا دول  ،اث مسل  ع  سامل اواهليب على ه ه األدوةوعلّق او كا
وما دام ثاكب املياص  امل كاثة  ،وكث ة او ول  متنع اواأود  ،على كف  فاع  اوكبرية كف  نيمة

                                                           

 .6044اوبخاثي، ثق  صحلح  1 
 .29، ثق  اوبخاثي صحلح 2 
 .4403، ثق   اوبخاثي صحلح 3 
 .6768، ثق   اوبخاثي صحلح 4 

 .208ص لة،مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابض5  
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نيمة، فكلف مب  ثكب مياص  أكرب وأعظ  فحشا  عما  كاف ا  كف يف ه ه اونصاص ديارب  
  أن دسمى كاف ا  كف  نيمة؟ ها م كاث؟ أفل جياي

منع ، و 1م  هنا عم  اإلابضلة مصطلح "كف  نيمة" على ك  م  ثكب كبرية م  اوكبائ 
"كف  اونيمة" إذا اوشك  ها االعرتاف عنيمة املني      عيض اويلماء لسملة م لكب اوكبرية ع 

ايظل  عقلبه أو مع اوايظل  واوفسق ال دنافله، إذ ق  دكان اوفاسق ميرتفا  ابونيمة مع او
  .2جباثحاه، فكلف دقال أنه كاف  نيمة

وجيلب مثباا كف  اونيمة: على أنه يبت ابونص إطلق اس  اوكف  على اإلخلل ابوشك  
 وم  أمثلة ذوك:

َنة   َوَضَ بَ ﴿ :لياىلقاوه  - ا مل    اَّلل ُ َمَثل  قَ   دَة  َكاَنت  آمل ُك ّل َمَكانر ُمط َمئلن ة  أَي لللَها ثلي قُ َها َثَغ  
َا َكانُاا  َا فل مبل ُاعل َواخل  َن  ُي ل اَّلل ل َفَأَذاقَ َها اَّلل ُ ولَباَس الج  نَ ُيانَ َفَكَفَ ت  أبل وق   .[112]النحل:  ﴾َدص 

 .3ص ح أبن اإلخلل ابوشك  كف  حلث ،ابوني اوكف   ولياىل علق سبحانه

فاوطاعات شك  هلل  ،[3]اإلنسان:  ﴾َكُفاث ااكل  ا َوإلم ا  َهَ د  َناُه اوس بللَ  إلم ا شَ  إلان  ﴿ :لياىلقال  -
  .4لياىل فم  ل كها أو عيضها فق  كف  نيمة هللا

 :عنرتة اويبس اوشاع  وأص  اولغة أن اوكف  يف اوي ف ها اإلخلل ابوشك ، دقال  -

 نيم       يت ش       اك  غ       ري عم         ا نبئ       ت
 

 امل            ني  و            نفس خمب            ث واوكف              
  

                                                           

 .208ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 1 
 .209امل جع اوساعق، ص 2 
 .209امل جع نفسه، ص 3 
 .209امل جع نفسه، ص 4 
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 كفر النعمة: حكام  أ 

خي ج صاحبه م  ملة اإلسلم، إذ لبقى  ال - نفاقكف  نيمة أو كف    -ا اوناع م  اوكف ه 
وه مجلع أحكام اإلسلم يف او نلا ما ع ا اواالدة وجت دح اوي اوة، فاجاي مناكحاه ولبقى 

  .1ميه دصّلىى علله و مااثياه ود ف  مع املسلم ن ودصلّ 

حلث أن اخلااثج حكماا على م لكب اوكبرية وه ا ها م  اوفااثق ع ن اإلابضلة واخلااثج، 
ابوش ك فأخ جاه م  امللة علنما اإلابضلة مل دفيلاا ه ا من  نشأهت  وإىل وقانا ه ا وال ف ق 
ميه  ع ن م  كان إابضلا  أو غري إابض ، فك  م  ثكب اوكبرية فها كاف  نيمة ودطلقان 

 .2علله كاف  كف  نفاق

ه اويقل ة، ضم  مسن  اإلمام او علع ابب عيناان "ابب احلجة وق  أوثد اإلمام او علع يف كااع
، 3على م  ال د ى اوصلة على مالى أه  اوقبلة، وال د ى اوصلة خلف ك  ابث، وفاج 

 وكان يف ه ا ثدا  على األياثقة، واخلااثج م  ه ه األحاددث ما أييت:

قال: اوصلة  )ملسو هيلع هللا ىلص( قال او علع ع  حبلب: مسيت جاع  ع  يد  ع  اع  عباس ع  اونيب -
 .4جائزة خلف ك  ابث، وفاج ، وصلّاا على ك  ابث وفاج 

قال: اوصلة على مالى أه  اوقبلة املق ع ن  )ملسو هيلع هللا ىلص(ويف ح دث آخ  د وده او علع ع  اونيب  -
ونالجة ملا سبق داب ن أن م لكب اوكبرية كاف  كف   .5ابهلل وثساوه واولام اآلخ  واجبة

 .1نيمة

                                                           

 .210ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 1 
 .211امل جع اوساعق، ص 2 
 .3/297مسن  او علع،  3 
 .210ص امل جع نفسه، 4 
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 واردة يف إطالق لفظ الكفر على مرتكب بعض املعاصي:توجيه األحاديث ال 

أه  اوسنة مافقان كله  على أن م لكب اوكبرية ال دكف  كف  دنق  ع  امللة ابوكللة،   نّ إ
إذ وا كف  كف ا  دنق  على امللة وكان م ل ا  دُقا  على ك  حال وال دقب   ،كما قال اخلااثج

واوس قة وش ب اخلم  وه ا اوقال ميلام عطلنه عفا ويل اوقصاص وال جت ي احل ود يف اوزىن 
وفساده ابوض وثة م  دد  اإلسلم وال د خ  يف اوكف ، وال دساحق اخللاد مع اوكاف د ،  

...  كما قاوت امليازوة، فإن قاهل  ابط  أدضا  إذ ق  جي  هللا م لكب اوكبرية م  املؤمن ن
اوساثق واوقاذف ال دُقا ، ع  دقام و  اوزاينونصاص اوكااب واوسنة واإلمجاع ل ل على أن 

  .2علله احل  ف ل على أنه ولس مب ل 

 ،كف  أكرب  قال: اع  اوقل : فأما اوكف  فناعان:؛ قس  أه  اويل  اوكف  إىل قسم ن وق 
 .وكف  أصغ 

 كرب ها املاجب ولخلاد يف اوناث.اوكف  األ -
 .3صغ  ماجب الساحقاق اواعل  دون اخللاداألكف  او -

اع  للملة أن وإلرمان م الب ودثجات فك وك اوكف  دثجات، فللس ك  كف  مسّاه  كما ع ن  
اوش ع كف ا  فها كف  دنق  ع  امللة، فقال: فبيض اوناس دكان ميه شيبة م  شيب اوكف ، 

يف لسملة كثري م  او ناب   صلى هللا علله وسل وميه إرمان أدضا ، وعلى ه ا وثد ع  اونيب 
دكان ميه أكث  م  مثقال ذثة م  إرمان فل خيل  اوناث، كقاوه:  كف ا ، مع أن صاحبها ق 

: "ال ل جياا عي ي كفاثا  وسل  علله هللا صلى ، وقاوه"سباب املسل  فساق وقااوه كف "
 . "دض ب عيضك  ثقاب عيض

                                                                                                                                                                     

 .210امل جع نفسه، ص 1 
 .301، ص اوطحاودة اويقل ة ش ح اويز، أيب اع 2  
 .1/244 ،م1996 ه/1416 ،3ط. اوي يب اوكااب داث عريوت، ،نساي ن وإايك نيب  إايك منايل ع ن اع  اوقل ، م اثج اوساوك ن 3 
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حجة اوصحلح م  غري وجه، فإنه أم  يف يف  وسل  علله هللا صلىوه ا مسافلض ع  اونيب 
ى عه يف اوناس، فق  مسى م  دض ب عيضه  ثقاب عيض عل حق كفاثا  ومسى اواداع أن دُناد

اَ اَ ُلاا َفَأص للُحاا  ﴿َوإلن   :لياىلومع ه ا فق  قال ه ا اوفي  كف ا   نل َن اق   طَائلَفَاانل ملَ  او ُمؤ مل
نَ ُهَما َاةٌ  [9]احلجرات: ﴾عَ ل   ُناَن إلخ  َا او ُمؤ مل  .[10]احلجرات:  ﴾إىل قاوه: ﴿إلمن 

 أن هؤالء مل خي جاا م  اإلرمان ابوكللة ووك  فله  ما ها كف  وه  ه ه اخلصلة، كما ب ن  ف
وك وك قاوه: " م  قال ألخله: اي كاف ، فق  ابء هبا  ،قال عيض اوصحاعة: كف  دون كف 

أح مها ". فق  مساه أخاه ح ن دقال اوقال، وق  أخرب أن أح مها ابء هبا، فلا خ ج أح مها 
  .1ابوكللة مل دك  أخاه ع  فله كف  ع  اإلسلم

ه ه األحاددث سبية  لاجله وفظ اوكف  اوااثد يف يف -هللاثمحه   -وق  سلك أه  اويل  
 مساوك إولك علاهنا:

أن امل اد ابوكف  اوااثد يف ه ه األحاددث ها اوكف  اولغاي، او ي  املسلك األول: -
 اوش ع  ولكف . ها مبيىن اوسرت واواغطلة، وولس املقصاد عه امليىن

: أن امل اد ابوكف  يف ه ه األحاددث ها اوكف  األكرب املخ ج م  املسلك الثاين -
ساحل  أو الجاح ، فم  اساح  املسل  ما حّ م هللا أو 

ُ
امللة، وذوك م  حق امل

 جح  ما ش عه هللا فإنه دصبح كاف ا  ابهلل لياىل.
حاددث ها كف  اإلحسان : أن امل اد ابوكف  اوااثد يف ه ه األاملسلك الثالث -

 واونيمة وأخاة اإلسلم.
أن امل اد ابوكف  اوااثد يف ه ه األحاددث ها اونه  ع  اواشبله  املسلك الرابع: -

 أبفيال اوكفاث.

                                                           

 .279، ص كثري  اع  داث ،ساثاي دمشق جلوه، ج  ابهلل اإلرمان ،اوصليبّ  عل  1 
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: أن امل اد ابوكف  اوااثد يف ه ه األحاددث ها املباوغة يف اواغللظ املسلك اخلامس -
 واواح د  م  ه ه األفيال.

امل اد ابوكف  اوااثد يف ه ه األحاددث ها أن اوفي  اوااثد أن  املسلك السادس: -
 فله وفظ اوكف  ق  دَ ُؤول عفاعله إىل اوكف  وذوك ألن املياص  د د  اوكف .

: أن امل اد ابوكف  اوااثد يف ه ه األحاددث ها كف  دون كف ، وها املسلك السابع -
 .1سلماوكف  األصغ ، وها اوكف  اويمل  او ي ال خي ج صاحبه م  اإل

ووي  او اجح م  ه ه املساوك ها املسلك اوساعع اوقائ  أبن امل اد ابوكف  اوااثد يف ه ه 
او ي ال خي ج صاحبه م   وها اوكف  األصغ  اويمل  ،األحاددث ها كف  دون كف 

وذوك ملا لق م م  أن اوكف  يف وسان اوش ع دنقس  على قسم ن: أكرب خم ج م   اإلسلم.
وأصغ  ال خي ج م  امللة وها اوكف  اويمل  وها املقصاد عه   ،االعاقادي امللة وها اوكف 

 .2وها املسلك ثجحه اع  للملة وللمل ه اع  اوقل  .كف  دون كف 

حمم  مساقل  يف الجملة يف فه ا مح  صحلح  ،على كف  دون كف  قال اع  للملة: وأما محله
وااعي ن يف كثري م  املااضلع وأصحاعه وا )ملسو هيلع هللا ىلص(وهل ا جاء ع  اونيب  ،مث  ه ا اوكلم

  .3مفس ا  

وأن ه ا اواقسل  ها  ،وقال اع  اوقل : مبلنا  أن اوكف  منه ما ها أكرب ومنه ما ها أصغ 
قال اوصحاعة ثض  هللا عنه : وه ا اوافصل  ها قال اوصحاعة او د  ه  أعل  األمة 

  إال عنه ، فإن املاأخ د  مل فل لُالقى ه ه املسائ ،عكااب هللا وابإلسلم واوكف  وواايمهما
 دفهماا م اده  فانقسماا ف دق ن:

                                                           

 .69-57ص.ص م،2016 ،1ط اولباب، داثاوكادت،  اويصاة، لكفري منها لاه  اويت األحاددث لاجله م وان، ماه  انظ :1  
 .72، صنفسه امل جع اوساعق 2 

 .78، ص ه1418 1ط اوياصمة، داث او ايض، املشلقح، عل  خاو : لح اوفقه، عم ة ش ح ، للملة اع 3  



 

712

وقضاا على أصحاهبا ابخللاد يف اوناث، وف دقا  جيلاه  مؤمن ن  ف دقا  أخ جاا م  امللة ابوكبائ 
وه ى هللا أه  اوسنة ولط دقة املثلى واوقال ، َجَفا ا وهؤالء َغَلا ا، فهؤالء ،كامل  اإلرمان

امل اهب كاإلسلم يف املل ، فها هنا كف  دون كف ، ونفاق دون نفاق، اواسط او ي ها يف 
 .1وش ك دون ش ك، وفساق دون فساق، وظل  دون ظل 

؟  دقال او كااث اوااايت ع  اوااايت األغااط  الجزائ ي: ما م اد اإلابضلة عقاهل : كف  نيمة
َنة  ا ﴿َوَضَ بَ  :لياىل ج ع  امللة مث  قاوه ديين كف  أصغ ، ال خيُ  َّلل ُ َمَثل  قَ   دَة  َكاَنت  آمل

َن  ُي ل اَّلل ل َفَأَذاقَ َها اَّلل ُ ولَباَس الج ُ  ا مل   ُك ّل َمَكانر َفَكَفَ ت  أبل َا فل ُمط َمئلن ة  أَي لللَها ثلي قُ َها َثَغ   اعل َواخل 
نَ ُيانَ  َا َكانُاا َدص  اص  كف ا  عنيمة هللا، كف  اونيمة كف  أصغ . ني  أولست املي[112]النحل:  ﴾مبل

 فما اوف ق ع ن أه  اوسنة وع ن اإلابضلة؟

يف اونصاص    مسُّل الجااب: ال، املياص  عن  أه  اوسنة طبقات، عيضها دسمى كف ا ، او ي 
يف  مث : اوطي  يف اونسب واونلاحة على امللت، وعيضها ال دسمى كف ا ، او ي مل دس    ،كف 

اإلابضلة دسمان ك  ميصلة كف  نيمة إذا ل ك شلئا  م  و  ،اونصاص كف ا  ما نسمله كف ا  
 .2اوطاعات فها كاف  كف  نيمة

قاوت اإلابضلة: اإلرمان مجاع اوطاعات، فم  ل ك شلئا  كان كاف  نيمة، وولس كاف  ش ك، 
ُوااواحاجاا ابآلدة:   .3[28]إبراهيم:  ﴾نلي َمَت اَّلل ل ُكف   ا ﴿َع  

ونيمة وها اوكف  اويمل  ال اوكف  او ي ها اوش ك، فاأم  وقال أعا إسحاق: امل اد كف  ا
ذوك فلما أييت م  قاوه: "وال دسماا ابوش ك أه  اوقبلة، فللانبه هل ه او قلقة فإهنا مزوة أق ام  

                                                           

 .73، صم2005، حتقلق عب  هللا املنشاوي، عريوت، داث اوكاب اويلملة، اتثكها وأحكام اوصلة الجايدة، قل  اع  1 
 .1/29،  اوساعق امل جع اإلابض ، واوفقه املاوك  اوفقه ع ن املقاثن اوفقه 2 
 .1/30امل جع اوساعق،  3 
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كثري، وه ا ثّد ويقل ة اخلااثج وثّد ملا د عله قامنا يوثا  على أصحاعنا م  أهن  دكف ون 
 .1"ابوش ك وه ه مزدة هت مه ه ه احلقلقة اوناصية سااه  ود د ون ابواكفري احلك 

 النفاق: .3

  دنقس  اونفاق إىل قسم ن مها:

 :وها م  أظه  اإلرمان وأخفى اوش ك وأخ  دسام  يف عبادة األصنام  نفاق عقيدة
وغريها أي مل دص ق عك  ما دلزمه لص دقه مما عل  م  او د  ابوض وثة، وه ا اوناع 

َ  اون اثل َوَو   جتَلَ  هَلُ   ﴿لياىل:ها او ي فله قاوه  َف ل مل َس  إلن  او ُمَنافلقل َن يفل او  ث كل األ 
ري ا  .[145]النساء:  ﴾َنصل

 :وها م  آمنه عقلبه ومل دظه  على جااثحه ما دقاضله إرمانه وها  نفاق عمل
 .2امل ادف وكف  اونيمة

فاق، فلطلقان علله أحلاان وم  ه ا اوقبل  ديارب اإلابضلة أن م لكب اوكبرية كاف  كف  ن
 وم  أقااهل  يف ذوك ما أييت:. 3منافقا  

قال أعا أداب: واوف اق أله  املياص  م  أه  اوكبائ  املساحل ن واجمل م ن واورباءة منه   -
 .4ولسملاه  ابوكف  كف  أه  اونفاق ونف  اإلرمان عنه 

ما اونفاق؟ فقال: أن لاكل  قال جاع  ع  يد : إن ثجل  قال حل دفة: اي أاب عب  هللا  -
  .ابإلسلم وال ليم  عه

 
                                                           

 .1/31،  اوساعق امل جع اإلابض ، واوفقه املاوك  اوفقه ع ن املقاثن اوفقه 1 
 .215ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 2 
 .4/362مسن  او علع،  3 
 .122أعا أداب: سرية أعا أدام يف صفه اإلسلم: اوشمس اوشاثقة ص 4 
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 :1م  األدوة اويت ساقها اإلابضلة يف جااي لسملة م لكب اوكبرية ابونفاق ما أييتو 

أثعع م  ك  فله كان منافقا  خاوصا  وم  كانت فله خصلة منه   ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -
وإذا ح ث ك ب، وإذا عاه  كانت فله خصلة م  اونفاق حىت د عها؛ إذا ائام  خان، 

 .3"وإن صام وصلى ويع  أنه مسل "ويف ثوادة مسل :  .2"غ ث، وإذا خاص  فج 

وعلق او كااث مسل  اواهليب على ه ا احل دث فقال: وولس يف نسبة يلث خصال أو أثعع 
إىل اونفاق ما رمنع م  كان اونفاق اويمل  دنسحب حكمه على ك  م  خاوف او د  يف 

إن ذك  ه ه اخلصال ال دقاض  احلص  وإمنا ها م  ابب اوامثل  واواق دب األعمال، ف
وألذهان ومما ها ظاه  ع اهة أن اوامثل  هبا دال على خطاثهتا ومقاض  ولاح د  منها 

 .واوي د هنا ولس وه مفهام

يلية ال دساخف حبقه  إال منافق حام  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وثوى ع  جاع  ع  يد  ع  اونيب  -
وم  اقرتف  فاالساخفاف عالك اوثلية كبرية م  اوكبائ  .4"اوشلبة واإلمام اويادلاويل  وذو 

 .5أي واح ة منه  صاث منافقا  

 أحكام املنافقني: -

أحكام املنافق ن عن  اإلابضلة ه  نفس أحكام كاف  اونيمة، ألن كف  اونيمة وكف  اونفاق 
حىت أصحاب نفاق اويقل ة أوفاظ مرتادفة ل الن على ميىن واح  ها اثلكاب اوكبائ . 

                                                           

 .931، ثق  4/264مسن  اإلمام او علع،  1 
 .1/78، 58مسل ، ابب خصال املنافق، ثق  صحلح  2 
 .1/78، 59  ابب خصال املنافق، ثق  مسلصحلح  3 
 .927م اسل  اإلمام جاع  ضم  مسن  اإلمام او علع، ثق   4 
 .216 مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 5 
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يف امل دنة  )ملسو هيلع هللا ىلص(أيخ ون األحكام نفسها ألنه ال ليل  حقلقاه  وق  حك  فله  او سال 
 أبحكام املسلم ن.

ووااضلح ثأي اإلابضلة يف أحكام املنافق ن ل ك  قال أيب أداب احلض م  يف كلفلة اوايام  
ااو د  منه ، وحنس  ميه  حلث قال: "وحنس  صحباه  وجااثه  ونص  أثحامه ، وع  او

ملكاه  ونؤدي األمانة إوله  ونص قه  احل دث، ونكف عنه  اوظل ، ونؤدي إوله  احلقاق، 
اويت أوجبها هللا هل  وجن ي علننا وعلنه  يف حال األمانة واواقلة واواح مي و مائه  وأمااهل  

ريان وإن كاناا واوقصاص واو ماء وما دون ذوك م  الج احات مليا  ديا ي علله  مّنا وم  غ
 .2". ووكنه  غري خاثج ن م  ملة اإلسلم1عن ان يف للك احلال كفاثا  منافق ن

وق  ذك ت يف كاايب "اإلرمان ابهلل" إن اونفاق وفظ إسلم ، مل دك  اوي ب لي فه قب  
اإلسلم هب ا امليىن املخصاص، وحاص  عباثات اويلماء يف لي دفه رمك  إثجاعها إىل أن 

  .3إظهاث اإلرمان وإعطان اوكف  اونفاق وها

 كما أنه دنقس  إىل قسم ن عن  أه  اوسنة:

وها أن دظه  ولمسلم ن  ،: وه ا اوناع م  اونفاق دسمى اونفاق األكربنفاق االعتقاد -
إرمانه ابهلل وملئكاه وكابه وثسله واولام اآلخ ، فليص  ع وك دمه وماوه وع ضه ودصبح 

منسلخ م  او د  كله  وها يف احلقلقة أم ه ابطنا   ،سب منه ظاه ا  يف ع اد املسلم ن وحي
  فللس ميه م  اإلرمان ش ء ،أنزوه على ثساوه ال عكلمه او يمك ب عه ال دؤم  ابهلل و 

                                                           

 .123سرية أعا أداب، يف صفة اإلسلم "ضم  اوشمس اوشاثقة"، ص 1 
 .217ص ،مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة 2 
، 1او ايض، م اث اواط  ولنش ، طاألمة،  علىاونفاق وأي ه  دثاسة ق آنلة يف ، عادل اوش ي،238اوصليب، اإلرمان ابهلل، صعل   3 
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ناث، ع  ها وه ا اونفاق داجب وصاحبه اخللاد يف او ،)ملسو هيلع هللا ىلص(كاملنافق ن يف عه  ثسال هللا 
 .1يف او ثك األسف  منها

اونفاق او ي ال دنق  صاحبه ع  امللة، ع  دظ  ميه مسلما  ودبقى : وها نفاق العمل -
إرمانه وه ا اونفاق اويمل  ها االلصاف عبيض أعمال املنافق ن اويت ال لنقض اإلرمان، ع  
ه  يف املياملت، وذوك مث  اوك ب يف احل دث، وإخلف اواع  واوي ث عن  اخلصام 

 اويب  عيض خصال اخلري وعيض خصال اوش  واخللانة عن  االئامان، فإنّه ق  جيامع يف
ودساحق م  اوثااب على ق ث ما عن ه م  خصال اخلري، ودساحق م  اوي اب على ق ث 
ما عن ه م  خصال اوشّ  واونفاق، وكان اوصحاعة ثضاان هللا علله  خيافان اونفاق وحي ثون 

 .2م  اواقاع فله واالقرتاب منه

كله  خياف اونفاق على   )ملسو هيلع هللا ىلص(م  أصحاب ثسال هللا قال اع  أيب مللكة: أدثكت يلي ن 
 .3نفسه

 إطالق لفظ النفاق على مرتكب بعض املعاصي: 

 جاءت عيض اونصاص اونبادة عاسملة عيض األعمال نفاقا  وم  ذوك:

وآدة  ،آدة املنافق عغض األنصاث": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أنس ع  ماوك ثض  هللا عنه قال ثسال هللا  -
 .4"املؤم  حب األنصاث

                                                           

 .87، ص اويصاة لكفري منها لاه  اويت األحاددث لاجله م وان، ماه  1 
 .239عل  اوصليب، اإلرمان ابهلل، ص 2 
 .239ص ،نفسهامل جع  3 

 .3784صحلح اوبخاثي، ك اإلرمان ابب حب األنصاث، ثق  4  
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أثعع م   ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  عم و ع  اوياص ثض  هللا عنهما قال: قال ثسال هللا عب  هللا ع   -
وم  كانت فله خصلة منه  كانت فله خصلة م  اونفاق حىت  ،ك  فله كان منافقا  خاوصا  

 .1"د عها: إذا اؤمت  خان، وإذا حّ ث ك ب، وإذا عاه  غ ثن وإذا خاص  فج 

آدة املنافق يلث: إذا ح ث ك ب، ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ل اونيب ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه قال: قا -
 .2"وإذا وع  أخلف، وإذا اؤمت  خان

للك صلة املنافق "دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أنس ع  ماوك ثض  هللا عنه قال: مسيت ثسال هللا  -
جيلس د قب اوشمس حىت إذا كانت ع ن ق ين اوشلطان قام فنق ها أثعيا  ال د ك  هللا فلها إال 

 .3"قللل  

 )ملسو هيلع هللا ىلص(واو ي فلق احلبة وع أ اونسمة، إنه ويه  اونيب األمّ  "عل  ثض  هللا عنه قال:  ع  -
 .4"حُيبين إال مؤم  وال دبغضين إال منافق أالإيّل 

م  مات ومل دغُز ومل حُيّ ث عه ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا  -
 .5"نفسه مات على شيبة م  شيبة اونفاق

لاجله اونفاق اوااثد يف ه ه األحاددث مخسة  يف - هللاثمحه   -ه  اويل  وق  سلك أ
 مساوك وه :

املقصاد عه اونفاق اويمل  ال  األحاددثإن اونفاق امل كاث يف ه ه  املسلك األول: -
 االعاقادي.

                                                           

 .34اوبخاثي، ك اإلرمان علمة اونفاق، ثق  صحلح  1 
 .33اوبخاثي، ك اإلرمان، ثق صحلح  2 
 .622مسل ، ك املساج ، ثق صحلح  3 
 .78مسل ، ثق  صحلح  4 
 .1910مسل ، ك اإلماثة، ثق  صحلح  5 
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أن اونفاق امل كاث يف ه ه األحاددث دبقى على ظاه ه وذوك يف  املسلك الثاين: -
 فيال وأعط  اوي اوة وإلسلم وأهله.حق م  اساح  ه ه األ

: أّن اونفاق امل كاث يف ه ه األحاددث دبقى على ظاه ه واملقصاد املسلك الثالث -
 .)ملسو هيلع هللا ىلص(عه املنافقان او د  كاناا على عه  اونيب 

أّن اونفاق اوااثد يف ه ه األحاددث حممال على اواشبله أبفيال  املسلك الرابع: -
 املنافق ن وأخلقه  وصفاهت .

أنه أطلق علله ذوك م  ابب اواغلظ واملباوغة يف اواح د  م  أن  ملسلك اخلامس:ا -
 .1ديااد املسل  ه ه اخلصال اويت خياف أن لفض  عه إىل حقلقة اونفاق

لاجله األحاددث اوااثدة  يف - هللا ثمحه  - اويل ه ه ه  املساوك اخلمسة اويت ذك ها أه  
ملياص ، وكلها لؤك  على ع م اوكف  م  في  يف إطلق وفظ اونفاق على م لكب عيض ا

 .2ه ه اخلصال إن مل دساحلها

ه ا  أثعع م  كّ  فله كان منافقا ... عن  ش حه حل دث:ثض  هللا عنه اوناوي اإلمام قال 
م  حلث إن ه ه اخلصال لاج  يف املسل   ،احل دث مما عّ ه مجاعة م  اويلماء مشكل  

مجع اويلماء على أن م  كان مص قا  عقلبه ووسانه وفي  وق  أ ،املصّ ق او ي ولس فله شك
ه ه اخلصال ال حيك  علله عكف  وال ها منافق خيل  يف اوناث، فإن إخاة داسف علله 

 .3هكلّ   اوسلم مجياا ه ه اخلصال، وك ا وج  وبيض اوسلف واويلماء عيض ه ا أو

االعاقاد ها او ي أنك ه هللا قال اع  اوقل : وك ا اونفاق، نفاق اعاقاد ونفاق عم ، فنفاق 
على املنافق ن يف اوق آن وأوجب هل  او ثك األسف  م  اوناث، ونفاق اويم  كقاوه صلى هللا 

                                                           

 .94- 89، ص. ص اويصاة لكفري منها لاه  اويت ألحاددثا لاجله م وان، ماه  1 
 .94امل جع نفسه، ص 2 
 (.2/46اوناوي، ش ح صحلح مسل ، ) 3 
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آدة املنافق يلث: إذا ح ث ك ب، وإذا وع  أخلف، " :علله وسل  يف احل دث اوصحلح
، وم  كانت فله أثعع م  ك  فله كان منافقا  خاوصا  ". ويف اوصحلح أدضا : "وإذا اؤمت  خان

خصلة منه  كانت فله خصلة م  اونفاق حىت د عها: إذا ح ث ك ب، وإذا عاه  غ ث، 
. فه ا اونفاق عم  ق  جيامع مع أص  اإلرمان ووك  إذا "وإذا خاص  فج ، وإذا ائام  خان

 .1اساحك  وكم  فق  دنسلخ صاحبه ع  اإلسلم ابوكللة وإن صلى وصام ويع  أنه مسل 

 عصية: ا: املرابعً 

وماابع آايت اوق آن اوك مي دنابه إىل وجاد  .2ه  اخل وج ع  طاعة هللا لياىل، وخماوفة أم هو 
وه ه األمساء أدضا  ظه ت يف مقاالت  ،ع ة أمساء مل وال اخل وج ع  طاعة هللا لياىل
، وم  ه ه األمساء اوب عة، واوبغ ، واوغلاّ  ،اإلابضلة حم ثد  منها عشىت اواسائ  واألساولب

واوطبع واوسلئة وامل وق واو نب، واوكف  واإلث واإلج ام واوفاحشة واوايث، واخلطلئة وك  ه ه 
  .3األوفاظ جيميها امليصلة ودقس  اإلابضلة املياص  إىل صغائ  وكبائ 

 الكبرية:  .1

ما  أهنا: ك قال او كااث مسل  اواهليب: ولكبرية م  اآلاثم أكث  م  لي دف ووك  أفضلها 
 على ثكاعه ح ا  يف او نلا ووعل ا  أو عقااب  يف اآلخ ة، أو وي  علله لباثك ولياىل أو أوع  هللا

على  )ملسو هيلع هللا ىلص(، أو ع ئ هللا م  أهله علله أو ع ئ منه  ثسال هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(وي  علله ثسال هللا 
ذوك أو أشبه ذوك وما أمجع علله أهل  اويل  أنه م  اوكبائ ، وما أشبه ذوك وما أشبه 

  .4 يف دد  لباثك ولياىلاوكبري فها كبري

                                                           

 .60اوصلة وأحكام اتثكها، صاع  قل  الجايدة،  1 
 .220ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 2 
 .220امل جع اوساعق، ص 3 
 .221امل جع نفسه، ص 4 
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 ،درتلب عللها وعل  يف اآلخ ة ،إن اوكبرية ه  ك  خماوفة ولش ع :لوابخاصاث رمك  اوقا 
، اوزكاة، إخلوم  أمثلة اوكبائ : اوزىن، اولااط، وش ب اخلم ، واوس قة، ول ك اوصلة، ول ك 

 .1أي ك  أم  أوجب اوش ع اللانه وك  أم  أوجب اوش ع االعاياد عنه

 ام الكبرية:أحك -

 قرتف اوكبرية م  اآلاثم عن  اإلابضلة إذا مل داب منها حاال  م  األحكام وه :إن مل

 : الدنياأحكام  -أ

 .ال دسمى مؤمنا   -
 .ال دسمى مسلما   -
ودقص  عه اوكف  غري خم ج م  امللة إذا مل دنك  أم ا  م  او د   ،دسمى كاف ا   -

   نفاق أو كف  عمل .وه ا اوكف  دقص  عه كف  اونيمة أو كف ،ابوض وثة
 دياقبه اإلمام ابحل ود أو اوايايد  وفقا  وناع اوكبرية اويت دقرتفها. -
ودبغض ابوقلب، وإن أظه  وه اواجه واوسلاك احلس ، فها  ،ديل  اإلمام اورباءة منه -

 ه.م  ابب أتولفه أو كف ش ّ 
 م ن.وال دُق م ولمسؤوولة على املسل ،أي ال لطلب شهادله ،غري مقبال اوي اوة -

ودنكح  ،ى ميه وعللهوعقلة األحكام حاوه كحال املسلم ن، حلث لؤك  ذعلحاه ودصلّ 
أما إذا اتب فرتجع ك  احلقاق ودصح حاوه كحال املسلم ن و  أحكام. وغريها م  ودااثث
  .2املاف ن

                                                           

 .221ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 1 
 .221، صنفسهامل جع  2 
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 أحكام اآلخرة: -ب

ذناعه، فاهلل مل حي ث خلف يف إنفاذ وع  هللا ابلجنة مل  أطاعه أو خ ج م  او نلا اتئبا  م  
عز وج  وع  املؤمن ن، أبن دسكنه  فسلح جناله ووع ه صادق ال خلف فله، ع  ال جياي 

َناتل َجن اتر  َوَع َ ﴿ :لياىلاوشك عاجاب اوص ق يف حتقق وع ه قال  نل َن َواو ُمؤ مل اَّلل ُ او ُمؤ مل
َاُث َخاول لدَ  فللَها َوَمَساكل َ  َهن  نر طَ  جَت  لي مل   حَت الَها األ  رَبُ َوثل لّلَبة  يفل َجن اتل َع   َااٌن ملَ  اَّلل ل َأك  ض 

 .[72التوبة: ] او َيظللُ ﴾او َفا ُي َذولَك ُهَا 

وك وك مل حي ث خلف يف إنفاذ وعل  هللا ابوناث مل  كف  عه، أو أنك  أم ا  م  او د  
َث َجَهن َ  َخاول لدَ  فللَها هلَ  َقاتل َواو ُكف اَث انَ اَّلل ُ او ُمَنافلقل َن َواو ُمَنافل  ﴿َوَع َ  :لياىلابوض وثة، قال 

بُ ُه    ُ َوهَلُ   َوَوَينَ ُهُ   َحس   .[68]التوبة:  ﴾َعَ اٌب ُمقلل ٌ  اَّلل 

م  كااعه وع  اوكفاث ابوناث يف قاوه ك وك ياىل وع  املؤمن ن ابلجنة و لباثك ولوق  مجع هللا 
َن ةل  ﴿َواَنَدى :اويزدز مُت   َأص َحاُب الج  اَن َما َوَعَ اَن َثع َُّنا َحقاا فَ َه   َوَج    َأص َحاَب اون اثل َأن  َق   َوَج  

نَ ُه   َأن  َوي َنُة اَّلل ل َعَلى َما َوَعَ  َثعُُّك   َحقاا قَاُواا نَ َي     .[44]األعراف:  ﴾اوظ اولمل نَ َفَأذ َن ُمَؤذّلٌن عَ ل  

يال يف حتس ن اوسلاك فإذا شي  اإلنسان أبن ّث وع ا  وعقل ة إنفاذ اواع  واواعل  هلا أي  ف
ووعل ا  وأنه ال ع  م  أن حياسب على أعماوه فلجايي هبا دام اوقلامة إذا شي  ع وك م  
أعماق نفسه كان ه ا اوشياث ابعثا  على في  اخلري واجاناب اوش ، فإن اإلرمان عثااب هللا 

حاب ابخلاف دزج ان اإلنسان ع  اوش  املصحاب ابو جاء واإلرمان عيقاب هللا املص
 .1ود فيانه إىل اخلري
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 وعيد عصاة املوحدين: .2

ولكاي ت اونصاص اويت  ،1هقال عب  هللا ع  إابض: أن هللا ال خيلف وع ه وال دبط  وعل 
لثبت إرمان اإلابضلة إبنفاذ اواعل  حىت على عصاة املاح د  فه  مل دفصلاا ع ن اواع  

وهب ا د ون أن  ،جياي اخللف يف اواع  ك وك ال جياي اخللف يف اواعل  اواعل ، فكما أنه ال
 م لكب اوكبرية دقع علله اواعل  ابوي اب إذا خ ج م  او نلا ع ون لاعة.

فمهما ثأوا شخصا   -أي ك  شخص عيلنه -ا احلك  ال دسلطانه على اوايل ن إال أن ه 
ع ون لاعة فل حيكمان علله أبن  ثكب م  اوكبائ  ما ثكب، مات على للك احلاوة اوسلئة

ن ذوك م  عل  اوغلب، فليله اتب قب  املات ومل لظه  لاعاه وأل .2فلن ه ا يف اوناث
 .3وآلخ د 

دقال اوسامل  "حتت عناان" ع م اوقطع ابوناث ملسل  ظامل:... وقاونا عي م اوقطع ابوغلب ال 
نايف اواعل  يف ع اب مطلق خياف اواعل  اوقاطع يف ع اب م  قب  مؤمنا ، وك وك ال د

اوفسقة وال املش ك ن، ألن اواعل  اوااثد يف ذوك إمنا وثد على عمام اوصفة فللس ونا أن 
نقطع عه يف شخص عيلنه إال عقل  نياق ه وها قاونا: إن كان مل داب، ألن ابب اوااعة 

أنه اتب م   مفااح وق  جاءت عقبال اوااعة، وإن كان يف اوظاه  مل داب فلمك  يف عل  هللا
.. فل نقطع عكانه م  اوناث م  غري ش ط االحامال أن دكان اتب عن   نيل :حلث ال 

 واسا واا إليبات اواعل  على عصاة املاح د  ابآليت: .4هللا
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 األدلة من القرآن الكرمي: -

 :اجملموعة األوىل: آايت الوعيد أ. 
َواان  َوظُ : ﴿قال لياىل - َي   َذولَك ُع   لللهل َوَم   دَ ف  ا َفَسا َف ُنص  َذولَك َعَلى اَّلل ل  اَنث ا وََكانَ ل م 

ري ا﴾  .[30 ]النساء: َدسل
نلُزوَن او  َهَب َواو فلض َة َواَل دُ ن فلُقاهَنَا يفل َسبلل ل اَّلل ل فَ َبشّل  ُه   : ﴿لياىلوقال  - َواو  لدَ  َدك 

َها يفل اَنثل َجهَ  َباُهُه   َوُجُناهُبُ   علَيَ ابر أَولل ر دَ ا َم حُي َمى َعَلل   َا جل َاى هبل َوظُُهاثُُه   ن َ  فَ ُاك 
ُا    َهَ ا ُك   َفُ وُقاا َما ُكن   َن  ُفسل نلُزوَن﴾ َما َكنَ ز مُت  ألل  .[35-34التوبة: ]َلك 

َا أَي ُكُلاَن يفل عُطُاهنلل : ﴿لياىلقال  - َااَل او لَ َااَمى ظُل م ا إلمن  اَنث ا    إلن  او  لدَ  أَي ُكُلاَن أَم 
َلا نَ   . [10]النساء: ﴾َسيلري ا َوَسَلص 

اَبَث : ﴿لياىلقال  - َد  ف ا َفَل لُ َاوُّاُهُ  األ   اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا إلَذا َوقللُاُ  او  لدَ  َكَفُ وا َيح 
إلىَل فلَئةر فَ َق   اَبَء علَغَضبر ملَ  اَّلل ل َوَم   دُ َاهلّلل   دَ ا َمئل ر ُدعُ َ ُه إلال  ُمَاَح ّلف ا ولقلَاالر َأو  ُمَاَحلّلز ا 

ريُ   .[16-15]األنفال:  ﴾َوَمأ َواُه َجَهن ُ   َوعلئ َس او َمصل
قَ ل ُا   إلىَل  لياىل:قال  - ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا َما َوُك   إلَذا قللَ  َوُكُ  ان فلُ وا يفل َسبلل ل اَّلل ل ااث 

لُا    َث ضل  أََثضل خل َةل إلال  قَلللٌ  األ  ن  َلا يفل اآل  ََلاةل او ُّ خل َةل  َفَما َمَااُع احل  ن  َلا ملَ  اآل  ََلاةل او ُّ حل  ابل
اَ ب  لل  قَ ا م ا َغري َ   ئ اإلال  لَ ن فلُ وا دُ َي ّلع ُك   َعَ ااب  أَوللم ا َوَدس  َواَّلل ُ َعَلى   ُك   َواَل َلُض ُّوُه َشل  

ءر َق لد ٌ   .[39-38]التوبة:  ﴾ُك ّل َش  
 اوش َهَااتل َفَسا فَ ﴿َفَخَلَف مل   عَ ي  لهل   َخل ٌف َأَضاُعاا اوص َلَة َوال  بَ ُياا  لياىل:قال  -

 .[59]مرمي:  ﴾دَ ل َقا َن َغلاا
ُا   : ﴿لياىلوقال  - نل َن  اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ال  ُقاا اَّلل َ َوَذُثوا َما عَقلَ  ملَ  او ّلاَب إلن  ُكن   ُمؤ مل

َ  بر ملَ  اَّلل ل   َيُلاا َفأ َذنُاا حبل  .[279-278البقرة: ]َوَثُساولهل﴾ فَإلن  ملَ  لَ ف 
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ن  َلا : ﴿لياىلقال  - َناتل وُيلُناا يفل او ُّ َصَناتل او َغافلَلتل او ُمؤ مل إلن  او  لدَ  دَ   ُماَن او ُمح 
َ ةل َوهَلُ   َعَ اٌب  خل  .[23النور: ]َعظللٌ ﴾ َواآل 

  :وجوه من اآلايت هبذه االستدالل وجه

 اواهليب: مسل  او كااث قال

 هنا عاملة يف ك  م  ثكب املياص  امل كاثة.إ -
ل ك   ث ،﴾...اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناااملؤمن ن ﴿عيض اآلايت امل كاثة لساه  عن اء  -

عل  مااجه إىل مما د ل على أن ما فلها م  و  ،امليصلة وما دناظ ها م  ع اب مب ن
 .1املؤمن ن إذا افرتقاا اوكبائ  امل كاثة

ك  وعل  يف اوق آن اوك مي إمنا ها خاص ابملص د  مم  عم  للك اوسلئة اويت يبت  -
 . 2على أهلها ذوك اواعل 

اوساعقة خاص ابملش ك ن دقال وه: ك وك  يف اآلايتوإذا قل  إن اواعل  امل كاث  -
املش ك ن وولس ها أله  اوكبائ  م  أه   اونه  ع  ه ه اوكبائ  إمنا ها يف

إذا كان اواعل  ولمش ك ن دكان هللا إمنا حض املش ك ن، على أن ال اوااحل ، ... و 
داواا أدابثه  ولمسلم ن ودااع ه  على أن فيلاا ذوك فلقال: ﴿َوَم   دُ َاهلّلل   دَ ا َمئل ر 

ا إلىَل فلَئةر فَ َق   اَبَء علَغَضبر ملَ  اَّلل ل َوَمأ َواُه َجَهن ُ  َوعلئ َس ُدعُ َ ُه إلال  ُمَاَح ّلف ا ولقلَاالر َأو  ُمَاَحلّلز  
رُي﴾ ودقال ولمش ك ن: ﴿َما َوُك   إلَذا قللَ  َوُكُ  ان فلُ وا يفل َسبلل ل اَّلل ل  .[16 األنفال:] او َمصل

قَ ل ُا   إلىَل  ﴾ ااث  َث ضل فاغزوا املؤمن ن دي عك  ﴾وا  لَنفل ُ  ﴿إلال  ودقال هل :  .[38 التوبة:]األ 
ع ااب  أولما  ودقال ولمش ك ن: ال لكنزوا او هب واوفضة، وك  انفقاها يف سبل  هللا 
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 ع  عيل  اوقال وه ا او ي أنا  علله م  قااوك  حمم ا  ثسال هللا وجهادك  املؤمن ن
 . 1اوصااب

 ة: آايت مفادها أال تبديل لكلمات هللا:نياثاجملموعة الب. 

لَياَد﴾ لك ثتاَّلل َ اَل خُي للُف  ﴿إلن  اىل قال لي - ، وفاق  2أثعع م ات يف اوق آن اوك مي او مل
 .3هللا ال خيلف مليادهك  ذوك دقال اع  اوقل : مل دق  

 . [29ق: ]﴾  ولل َيبلل ل  علَظل مر  َأانَ  َوَما َوَ ي   او َقا لُ  دُ َب  لُ  َما : ﴿لياىلقال  -
 .[64يونس: ] اَّلل ل﴾َكللَماتل لَ ب  لدَ  ول  : ﴿اَل لياىلقال  -
 .[34األنعام: ]اَّلل ل﴾ ُمَب ّلَل ولَكللَماتل  َواَل : ﴿لياىلقال  -

 :وجوه من اآلايت هبذه االستدالل وجه

أن هللا عز وج  وع  قاما  ولاع  آخ د ، فجي  وع ه ابلجنة ألوولائه املؤمن ن وجي   -
 وال وال حماال   ووعل ه مب ال  ان وع ه وعل ه ابوناث ألع ائه اوكاف د ، وو  جياي أن دك

. وال م جاعا  عنه إذ ال جياي أن لكان أخباثه ج  جلوه ماكاذعة وال 4مساثىن فله
وه  اواع  واواعل  إال إخباث منه صلى هللا علله وسل  أبنه أع  ولف دق ن ما  ...ماناقضة

  .5وع ه  عه ولاع ه  علله

 لاب ل وم  علنها أخباث اواعل  ألن هللا عز وج  ال عللنا أن نسل  ألخباث هللا اويت الو  -
 .[122]النساء: ﴾دقال إال اوص ق، كما أنه ال أيم  إال عه ﴿َوَم   َأص َ ُق ملَ  اَّلل ل قللل  
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 األدلة من السنة النبوية: -

إنفاذ اواعل  على عصاة املاح د  مبجماعة م  األحاددث ان يف أقااهل  مسأوة دع  اإلابضل
 ا أييت:منها م

صنفان م  أه  اوناث م  أميت مل "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه ع  اونيب  -
أثمها عي  نساء كاسلات عاثايت، مائلت ممللت، على ثؤوسه  مث  أسنمة 

، اوبخت، ال د خل  الجنة، وال جي ن ثحيها وثجال ميه  سلاط مث  أذانب اوبق 
 .1"دض عان هبا عباد هللا

؟ قاواا: املفلس فلنا م  ال دثه  ميه وال "أل ثون م  املفلس": )ملسو هيلع هللا ىلص( قال ثسال هللا -
إن املفلس م  أميت م  أييت دام اوقلامة عصلة وصلام ويكاة وأييت وق  "مااع. قال: 

شا  ه ا وق ف ه ا وأك  مال ه ا، وسفك دم ه ا، وض ب ه ا فليط  ه ا م  
قض  ما علله أخ  م  حسناله وه ا م  حسناله، فإن فنلت حسناله قب  أن د

 .2"خطاايه  فط حت علله ث ط ح يف اوناث
أول يلية د خلان اوناث: أمري ماسلط ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه ع  اونيب  -

 3."وذو ي وة م  مال ال دؤدي حقه، وفقري فخاث
 .4"مقي ه م  اوناث أم  ك ب علّ  مايم ا  فللابا ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -
ولس م  ثج  أدعى وغري أعله "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عنه أن ثسال هللا ع  أيب ذث ثض   -

 .5"وها ديلمه إال كف ، وم  اّدعى قاما  ولس فله  نسب فللاباأ مقي ه م  اوناث

                                                           

 .2581ثق ،  ،مسل صحلح  1 
 .2581، ثق  او جع نفسه2  
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أثأدت اوناث؟ فإذا أكث  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  اع  عباس ثض  هللا عنه أن ثسال هللا  -
 .1"أهلها اونساء دكف ن قل  أدكف ن ابهلل؟ قال دكف ن اويشري

ما م  أمري دل  أم  املسلم ن، ث ال جيه  هل  ودنصح إال مل ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -
 .2"د خ  ميه  الجنة

م  اقاطع مال ام ئ مسل  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب أمامة ثض  هللا عنه أن ثسال هللا  -
علملنه فق  أوجب هللا وه اوناث وح م علله الجنة، فقال وه ثج : وإن كان شلئا  دسريا  

. وأحاددث أخ ى كثرية على ه ا 3"ثسال هللا؟ قال: وإن كان قضلبا  م  آثاكاي 
 اونحا.

وذك  أدوة اوقائل ن خبلاد مجلع  (،احلق او امغ)وق  حت ث اويلمة أمح  اخلللل  يف كااعه 
 واسا ل اآلايت اوك رمة مث : ،ولاسع يف ه ا اوباب ،م لكيب اوكبائ  يف اوناث

ا فَ َل   خُي للَف اَّلل ُ َوقَاُواا وَ : ﴿لياىلقاوه  مُت  علن َ  اَّلل ل َعه    م ا َمي ُ وَدة   ُق   َأخت َ   َنا اون اُث إلال  َأاي     مَتَس 
َ ُه  أَم  لَ ُقاُواَن َعَلى اَّلل ل َما اَل لَ ي َلُماَن  عَ َلى َم   َكَسَب َسلّلَئة  َوَأَحاَطت  علهل َخطللئَ اُهُ  َعه 

  .[81-80]البقرة:  ﴾اُب اون اثل  ُه   فللَها َخاولُ ونَ َفُأووَئلَك َأص حَ 

 وداللته عليه من وجوه:

: أن ه ه اويقل ة دهاددة املنبت كما ها ظاه  م  ه ا اونص وق  ذك ت يف مساق أوهلا -
 اوان د  هب  واواشهري عضلهل .

د عه اواح ي، : ما فله م  اسانكاث هل ا اوقال اوااثد مااثد االسافهام املقصا اثنيها -
واواق د  أبهن  مل دسان وا يف مقاواه  ه ه إىل عه  م  هللا، وغنما ه  ضم  ما داقاوانه 
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عغري عل  وانهلك ع وك ثدعا  ع  اواأس  هب  فلما دقاوانه علله لياىل عغري عل ،  علله لياىل
 وانهلك ع وك ثدعا  ع  اواأس  هب  فلما دقاوان واخلاض ميه  فلما خياضان.

: ما فله م  اوبلان اوص دح أبن مصري ك  م  اثلكب سلئة وأحاطت عه خطلئاه ثهااثل -
وي م ختلصه منها ابوااعة اونصاح أنه خاو  يف اوناث مع اخلاو د  وها ثد على ه ه او عاى، 
دساأص  أطماع اوطامي ن يف اونجاة مع اإلص اث على اإلث وما أج ث اوياق  أبخ  احللطة 

األماين اويت لثبت هبا أه  اوكااب وح ث هللا ه ه األمانة م  اواشبلث وع م االغرتاث هل ه 
ََمانللّلُك   َواَل  ّل أَه  ل او كلَاابل هبا منا لشبثاا حلث قال: ﴿وَل َس أبل َم   دَ ي َم   ُساء ا جُي َز علهل   أََماينل

ري ا  .1[312]النساء:  ﴾َواَل جيَل   َوُه مل   ُدونل اَّلل ل َووللاا َواَل َنصل

ددث وقال: واواحقلق أن اويربة خباامت األعمال، فم  احواسا ل عغري ذوك م  اآلايت واأل
خا  ابويقل ة اوصحلحة واويم  اوصاحل كان سيل ا  عن  هللا مهما عم  م  قب ، فإن اوااعة 
متحا اآلاثم ولطه  صاحبها م  احلاب، وم  خا  وه ابإلص اث على اآلاثم ومل جت  أعماوه 

َ  او ُما قل نَ اوساعق َا دَ اَ َقب ُ  اَّلل ُ مل  ﴾ة شلئا  ألهنا حملطة إبص اثه وهللا لياىل دقال: ﴿إلمن 
ال اوناس داب ن أن وقال: وم  أمي  اونظ  يف أحا  2واواقاى ال جتامع اإلص اث، [27 ]املائدة:

كما ج ّأ   -  عي ه إىل نيل  ج ّأ ه ه األمة اعاقاد اناهاء ع اب اويصاة إىل أم ، وانقلهب
على اناهاك ح م او د ، واوافض  ع  قلاد اوفضللة واالسرتسال وثاء  -اولهاد م  قب 

 شهاات اونفس واقاحام لجج أهاائها.

على ذوك م  ذوك األدب اهلاعط او ي دصاث أنااع اوفحشاء وجيّللها ولق اء  وال أدلّ 
يف أوساط اوقائل ن  واوسامي ن يف أقبح صاثها وأعشع مظاه ها، وق  اناش  ه ا األدب

ابويفا ع  أه  اوكبائ  أو اناهاء ع اهب  إىل أم ، اناشاثا  دزثي عق ث أمة اوق آن وغلب على 
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املؤوفات األدعلة مطاالهتا، وخماص اهتا، كاألغاين وحماض ات األدابء واويق  اوف د  حىت كاد 
اويقل ة احلقة األدب دكان عنااان  على ساء األدب وق  صان هللا م  ذوك أدب أصحاب 

او ي ثسخ يف نفاسه  ما جاء عه اوق آن م  أع دة ع اب أه  اوكبائ  املص د ، كأع دة 
يااب املطلي ن احملسن ن، كما صان هللا سلاكه  طه  وج اهن  وسّل  س ائ ه  م  االساهانة 

يف  -بت صفحات أدهب  واج هت  حب مات هللا لياىل، واالساخفاف أبحكامه اوزاج ة ووا قلّ 
كما دقال األسااذ أمح  أم ن: ال دي فان مخ ا  وال جماان ، فل جت  يف أدهب    -شي ه  ونث ه  

 .1مخ ا  وال جماان  

عب  اوسااث:  وقال: ووست أنسى ما قاوه يل او اعلة اوكبري اويلمة املنصف اوشلخ عب  امليزّ 
ا شأن يف وا أن األمة أخ ت عيقل هت  يف خلاد صاحب اوكبرية يف اوي اب وكان هل

وقال يل مث  ه ا اوشلخ حمم  ع   .2اوصلح واالساقامة واونزاهة واويفاف غري ما ن اها علله
يك  ع  إع اهل  ثائ  اويشرية احملم دة مبص : ولانا أخ ان، آبثائه  يف اعاباث اوغلبة واونملمة 

  .3مفط ة ولصام انقضة ولاضاء

اآلخ ل ن اولا ن لايلقان ع وام اويقاعة  عم و اونام : وابونسبة ولمسأوا نوقال او كااث 
ولمسلم ن او د  د لكبان اوكبائ  ابوشفاعة وغف ان هللا ألووئك او د  اقرتفاا اوكبائ ، فق  

اآلايت اوق آنلة وأحاددث عالجهما جاع  ع  يد  أول إمام ولم هب اإلابض ، على أساس 
َها َن َعن ُه نَُكفّل   َعن ُك   وق  نشأت املسأوة م  اآلدة اوااولة: ﴿إلن  جَت   او سال. َانلُباا َكَبائلَ  َما لُ ن  

َخل    ل ُك   ُم   خل  .[31النساء: ] َك لرم ا﴾َسلّلَئاللُك   َونُ  
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ووفقا  الع  عباس أن اثلكاب ما دنهان عنه يف اوق آن ها إح ى اوكبائ ، واثلكاب ما 
اوساعقة مايلق ابوسلئات فقط أي لنهى عنه اوسنة ديارب ميصلة واوغف ان امل كاث يف اآلدة 

  .1ابملياص ، وع وك لبقى مجلع اوكبائ  سببا  ولاعل 

 آايت أخ ى لاناول ه ه املسأوة: وهناوك

لي ا إلن هُ اَّلل َ دَ غ فلُ  او ُّنُاَب  ﴿إلن   - لُ ﴾ ُهَا او َغُفاُث  مجَل  . [53الزمر: ]او  حل
َ َك علهل ﴿ -  . [48النساء: ]َدَشاُء﴾ َودَ غ فلُ  َما ُدوَن َذولَك ولَم    إلن  اَّلل َ اَل دَ غ فلُ  َأن  ُدش 
َخل   ﴿ - ل ُك   ُم   خل َك لرم ا﴾ إلن  جَت َانلُباا َكَبائلَ  َما لُ ن  َها َن َعن ُه ُنَكفّل   َعن ُك   َسلّلَئاللُك   َونُ  

 .[31النساء: ]
 . [23اجلن: ]أََع  ا﴾ َ  َخاول لدَ  فللَها َوَم   دَ ي صل اَّلل َ َوَثُساَوُه فَإلن  َوُه اَنَث َجَهن  ﴿ -

يف اآلدة األوىل مل دشرتط أي ش ط وليقاعة او ائمة ول د  ديصان هللا وثساوه، وهك ا فإن 
ويف اآلدة اوثاوثة فق  ف ض اوااعة  ،أما يف اآلدة اوثانلة ،اآلدا ن مها مبثاعة قال عام حال املسأوة

ونشأ اخللف يف او أي  .[82طه: ]اَتَب﴾ َوَغف اٌث ولَم    يّنل ﴿َوإل ش طا  وغف انه، ووق  قال أدضا  
اوش ك، وكان  دايلق عغف ان او ناب اويت ه  دون فلماحال ه ه املسأوة ابونسبة إلثادة هللا 

 أن دغف  على اوااعة د د  إنههللا أعلغنا مشلئاه ابونسبة ولمغف ة، إذ قال  ثأي جاع  ع  يد  أن
 .2اَتَب﴾ولَم    َوإليّنل َوَغف اثٌ ﴿

خيل ون يف انث جهن  إىل األع ، فل أبهن  او د  ديصان اخلاوق وثساوه   ومبا أن اوق آن د ك
ه  اويت لنق ه   طفاوااعة فق ،مربث وي م لنفل  ذوك إال إذا اتعاا، كما ها مب ن يف اوق آن

اا هبا عاسملاه  م  اخللاد يف اوناث وعلى أي حال، اعام  امليازوة وجهة اونظ  نفسها وع ف
 أبه  اواع  واواعل .

                                                           

 .190صامل جع اوساعق، دثاسات ع  اإلابضلة،  1 
 .190، صنفسهامل جع  2 



 

731

خبصاص أووئك  )ملسو هيلع هللا ىلص(جاع  ع دا  م  األحاددث ع  او سال  ىوابونسبة ولشفاعة فق  ثو 
وق  ذك  جاع  عاضاح أن اوشفاعة ولست ولخاطئ ن او د  مل  ،او د  دساحقان اوشفاعة

 .لياىل هللا شاء إن ، وسلأيت احل دث ع  اوشفاعة عن  اإلابضلة مفصل  1دااعاا قب  أن رمالاا

 حكم مرتكب الكبرية عند أهل السنة: .3

سلك اوصحاعة واوااعيان هل  إبحسان منهجا  وسطا  يف شأن م لكب اوكبرية، فل  دكف وه 
ومل دقاواا أبنه كام  اإلرمان ع  إنه مؤم  إبرمانه فاسق عكبريله، أو مؤم  انقص اإلرمان أو 

، وه ا احلك  علله إمنا ها يف او  نلا أما يف اآلخ ة فها حتت مشلئة هللا لياىل، مؤم  عاصر
إن شاء غف  وه، وهب ا احلك  علله مجياا ع ن اونصاص اوش علة اويت لصف أه  اإلرمان، 

يف اوناث،  خمّل د  ولساا املّلة فساق إن .2واونصاص اويت مل خت ج اوفاسق م  دائ ة اإلسلم
  حسنات وسلئات، دساحقان هب ا اويقاب وولساا كامل ن يف او د  واإلرمان واوطاعة، ع  هل

وق  الفق اوصحاعة واوااعيان هل  إبحسان وسائ  أئمة املسلم ن على أنه ال . 3وهب ا اوثااب
دشفع  )ملسو هيلع هللا ىلص(خيل  يف اوناث م  كان يف قلبه مثقال ذثة م  إرمان، والفقاا أدضا  على أّن نبلنا 

 .4ماهفلم  إبذن هللا وه ابوشفاعة فله م  أه  اوكبائ  م  أ

 :اهوم  ذوك ما قاو ،ونصاص أه  اوسنة والجماعة يف لق د  ه ا امليىن كثرية ج ا  

وال خن جه م   ،اإلمام أمح  ع  حنب : اوكف ع  أه  اوقبلة وال نكف  أح ا  منه  ع نب -
 .5اإلسلم
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يف صحلحه عقاوه: ابب املياص  م  أم  الجاهللة  -ثمحه هللا -ب اإلمام اوبخاثي وق  عا   -
 .1وال دكف  صاحبها ابثلكاهبا إال ابوش ك

وقال اع  ج د  اوطربي ثمحه هللا: إن ك  صاحب كبرية فف  مشلئة هللا، إن شاء عفا عنه،  -
 .2وإن شاء عاقبه مامل لك  كبريله ش كا  ابهلل

يف اوناث ال خيل ون، إذا مالاا  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال اإلمام اوطحاوي: وأه  اوكبائ  م  أمة حمم   -
ون، وإن مل دكاناا اتئب ن، عي  أن وقاا هللا عاثف ن وه  مبشلئاه وحكمه، إن شاء وه  ماح 

َما ُدوَن َذولَك ولَم    ﴿َودَ غ فل ُ : اويزدز غف  هل  وعفا عنه  عفضله، كما ذك  عز وج  يف كااعه
وإن شاء ع هب  يف اوناث عي وه، ث خي جه  منها ع محاه وشفاعة  .[48النساء: ] َدَشاُء﴾

 .3ي ن م  أه  طاعاه ث دبيثه  إىل جناهاوشاف

على أن أح ا   -وه  أه  اوفقه واألي  -: وق  الفق أه  اوسنة والجماعة ودقال اع  عب  اورب
 .4ال خي جه ذنبه وإن عظ  م  اإلسلم

مع ذوك ال دكف ون أه   وه :...والجماعةودقال اع  للملة يف سلاق م هب أه  اوسنة  -
واوكبائ  كما دفيله اخلااثج، ع  األخاة اإلرمانلة اثعاة مع املياص  وال  اوقبلة مبطلق املياص 

ع  اوفاسق  دسلبان اوفاسق امللّ  اس  اإلرمان ابوكللة وال خيل ونه يف اوناث كما لقال امليازوة،
ودقاوان ها مؤم  انقص  ،ال د خ  يف اس  اإلرمان املطلق وق  ،د خ  يف اس  اإلرمان

 .5وال دسلب مطلق االس  ديطى االس  املطلقفل  إبرمانه فاسق عكبريله أو ها مؤم اإلرمان 
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 أدلة أهل السنة على قوهلم يف مرتكب الكبرية من القرآن الكرمي: 

 فأما أدواه  على كانه مؤمنا  صاحب اوكبرية وولس عكاف  فمنها:

َ َك علهل َودَ غ فلُ  : ﴿لياىلقال  - . [48النساء: ]َدَشاُء﴾ ُدوَن َذولَك ولَم   َما إلن  اَّلل َ اَل دَ غ فلُ  َأن  ُدش 
وق  أابنت ه ه اآلدة أن ك  صاحب كبرية فف  مشلئة هللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء 

 1عاقبه ما مل لك  كبريله ش كا  ابهلل.

نَ ُهَما فَإل : ﴿لياىلقال  - للُحاا عَ ل   اَ اَ ُلاا فََأص  نل َن اق   َ امُهَا َعَلى َوإلن  طَائلَفَاانل ملَ  او ُمؤ مل ن  عَ َغت  إلح 
لل  و َي   نَ ُهَما ابل للُحاا عَ ل   َ ى فَ َقاللُلاا او يتل لَ ب غل  َحىت  َلفل َء إلىَل أَم  ل اَّلل ل فَإلن  فَاَءت  َفَأص  ُخ   األ 

طل َن  ُطاا إلن  اَّلل َ حيُلبُّ او ُمق سل َاٌة فََأص للُحاا عَ  َوأَق سل ُناَن إلخ  َا او ُمؤ مل َ إلمن  َ  َأَخَاد ُك   َوال  ُقاا ن  اَّلل 
ثغ  أن اوقاال ع ن املسلم ن م  اوكبائ  مل دناف ع   .[10-9احلجرات: ]لُ   مَحُاَن﴾ َوَيل ُك   

وق  اسا ل كثري م  اويلماء هب ه اآلدة على  .2املقالل ن اس  اإلرمان، ومل خي جاا عه ع  أهله
 .3أن امليصلة وإن عظمت ال خت ج م  اإلرمان

ُ ّل َواو َيب ُ  : ﴿لياىلقال  - حل  ُ ُّ ابل اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ُكالَب َعَلل ُكُ  او قلَصاُص يفل او َقا  َلى احل 
و َمي ُ وفل َوأََداٌء إلوَل هل  ٌء فَالّلَباٌع ابل لهل َش   ُن  َثى َفَم   ُعفلَ  َوُه مل   َأخل أل  ُن  َثى ابل و َيب  ل َواأل  َسانر ابل ﴾ إبللح 

لاّع  اوقال  ابخللاد يف اوناث عقاعة وه على ج رماه  لياىلسبحانه و . مع أن هللا [178البقرة: ]
َب اَّلل ُ َعَلل هل َوَوَيَنُه َوأََع   وَ : ﴿قالو  ا فللَها َوَغضل ا َفَجزَاُؤُه َجَهن ُ  َخاول   ن ا ُماَ َيمّل   ُا   ُمؤ مل ُه َوَم   دَ ق 

اإلرمان، فها ومع ذوك مل دنفل ع  ه ا اوقال  اوياص  صفة  .[93النساء: ]َعظللم ا﴾ َعَ ااب  
فم  ُعف  وه م  أخله ش ء فالباع ابملي وف وأداء إوله ﴿ أخ ألوولاء املقاال وه  مؤمنان

                                                           

 .4/129لفسري اوطربي،  1 
،  ه1406 ،1ط ،واو ثاسات لبحاثو فلص  امللك م كز اوسياددة، املسلم ن، واتثدخ اوف ق ع  دثاسة جل ، حمم  أمح  2 

 .127ص
 .383عل  اوصليب، عل  ع  أيب طاوب، ص 3 
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وامل اد ابألخاة إخاة او د  واوقال  جزاؤه جهن ، فإن شاء هللا أن دغف  وه غف   ،﴾نإبحسا
  دنفل ومل .2  واملقاال م  املؤمن ن وأيبت هل  أخاة اإلرماناإلرمان ولقالفق  يبت هللا  .1وه

 . 3صفة اإلرمان ع  آك  أماال اوناس ابوباط  أو آك  او اب ما دام غري مساحل اوق آن 

و َباطل ل  لياىل:وقال  - َنُك   ابل َااَوُك   عَ ل    .[29]النساء:  ﴾﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا اَل أَت ُكُلاا أَم 

ُا   ُمؤ ملنل نَ  لياىل:ل وقا -  ﴾﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ال  ُقاا اَّلل َ َوَذُثوا َما عَقلَ  ملَ  او ّلاَب إلن  ُكن  
 .[278]البقرة: 

 أدلة أهل السنة على قوهلم يف مرتكب الكبرية من السنة: 

 وم  ذوك: وثد أدضا  م  األحاددث اوصحلحة اويت لنص على أن املياص  ال خت ج ع  امللة

ياب أعلض وها انئ ، ث أللاه وق   )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب ذث ثض  هللا عنه قال: أللت اونيب  -
اسالقظ فقال: ما م  عب  قال: ال إوه إال هللا، ث مات على ذوك إال دخ  الجنة. قلت: 
وإن يىن وإن س ق؟ قال: وإن يىن وإن س ق، قلت: وإن يىن وإن س ق؟ يلاث  ث قال يف 

فف  قاوه: وإن يىن وإن س ق دول   .4ن يىن، وإن س ق، على ثغ  أنف أيب ذثاو اعية: وإ
على أن أصحاب اوكبائ  ال دقطع هل  ابوناث، وأهن  إن دخلاا أخ جاا منها وخا  هل  ابخللاد 

 .5يف الجنة

ابدياين "وع  عبادة ع  اوصامت ثض  هللا عنه قال: كنا مع ثسال هللا يف جملس، فقال:  -
ش كاا ابهلل شلئا ، وال لزناا، وال لس قاا، وال لقالاا اونفس اويت ح م هللا إال ابحلق، على أن ال ل

                                                           

 .250عل  اوصليب، اإلرمان ابهلل، ص 1 
 فااوى.( ضم  او3/151اويقل ة اوااسطلة، )اع  للملة،  2 
 .250عل  اوصليب، اإلرمان ابهلل ، ص 3 
 .5827صحلح اوبخاثي، ك اولباس، ثق   4 
 .2/97اوناوي، ش ح صحلح مسل ،  5 
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فم  وَّف منك  فأج ه على هللا، وم  أصاب شلئا  م  ذوك فياقب عه، فها كفاثة وه وم  
  .1"أصاب شلئا  م  ذوك فسرته هللا علله، فأم ه إىل هللا، وإن شاء عفا عنه وإن شاء ع عه

ث اواص دح جيي  احل ود كفاثات ووا كان اثلكاب اوكبرية خي ج م  امللة فف  احل د
ووا   .2وه ا خلف اإلمجاع ،وسقطت احل ود، وواجب قا  م لكبها ثدة وملا جاي لاثدثه

كان اثلكاب اوكبرية خم جا  م  امللة ملا جايت اوصلة على م  قا  ح ا ، أو مات منه ، 
 .3 وه ا خلف أم ه صلى هللا علله وسل

ن اعين ه ا سل  ووي  هللا أن دصلح عه ع ن فئا ن عظلما ن م  "إ: )ملسو هيلع هللا ىلص( قاوهيف  -
 .5اوفئا ن املاقالل ن ابملسلم ن، كما ها يف اآلدة اوساعقة )ملسو هيلع هللا ىلص(فسّمى اونيب  .4"املسلم ن

خي ج م  اوناث م  قال ال إوه إال هللا ويف قلبه وين شيرية م  خري، ": )ملسو هيلع هللا ىلص(وك وك قاوه  -
ناث م  قال ال إوه إال هللا ويف قلبه وين ع ة م  خري، وخي ج م  اوناث م  قال ال وخي ج م  او

 .7. فله دول  على أن املاح  ال خُيل  يف اوناث6إوه إال هللا ويف قلبه وين ذثة م  خري

 األحاديث الواردة يف إطالق لفظ الرباءة على مرتكب بعض املعاصي:  

لكب عيض او ناب أبنه ولس منه أو أبنه دصف فلها م   )ملسو هيلع هللا ىلص(وثدت نصاص على اونيب 
 وم  ذوك: ،ع يء منه أو أنه ولس م  املسلم ن

                                                           

 .18صحلح اوبخاثي، ثق   1 
 .7/482اع  للملة، اوفااوى ،  2 
 .2/74، م1996/ ه1416 ،1ط اوياصمة، داث واوسنة، اوكااب عنصاص االسا الل م  املاكلم ن ماقف اوغص ، سللمان 3 
 .2704صحلح اوبخاثي، ثق   4 
 .548، صم2013/ ه1434 ،1ط اوااحل ، داث او ايض، نق دة، دثاسة األشاع ة عقل ة او دديان، إع اهل  حسان 5 
 .193، صحلح مسل ، ثق  44صحلح اوبخاثي، ثق   6 
 .548يان، عقل ة األشاع ة دثاسة نق دة، صحسان إع اهل  او دد 7 
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م  مح  عللنا اوسلح " :)ملسو هيلع هللا ىلص(ع  عب  هللا ع  عم و ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا  -
 .1"فللس منا

ولس منا م  وط  اخل ود ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  اع  مسياد ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا  -
 .2"ودعا ع عاى الجاهللةوشق الجلاب 

 .4"ابوق آن 3ولس منا م  مل داغ ّ :")ملسو هيلع هللا ىلص(وقال ثسال هللا  -

م  خ ج م  اوطاعة وفاثق الجماعة فمات مات ملاة الجاهللة، ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -
، دغضب ويصبلة... وم  خ ج على أميت دض ب ع ها وفاج ها 5وم  قال  حتت ثادة عمّلة

 . 7"دض  و ي عه  عه ه فللس مين ووست منه ، م  مؤمنها وال6وال داحاشى

 .8"م  مل د ح  صغريان ودي ف حق كبريان فللس منا": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -

وق  سلك أه  اويل  يف لاجله وفظ اورباءة  ،وغري ذوك م  األحاددث يف نفس ه ا امليىن
 إولك علاهنا: ،اوااثد يف ه ه األحاددث مثانلة مساوك

 اد ع وك أن م  في  ه ا اوفي  فللس ه ا اوفي  م  سنة أن امل املسلك األول: -
 املسلم ن وأخلقه  وه ده  وأدهب .

 أن امل اد املساح  ولفي  م  غري أتود  فإنه دكف . املسلك الثاين: -

                                                           

 .7070اوبخاثي، ثق  صحلح  1 
 .1297صحلح اوبخاثي، ثق   2 
 حتس ن اوصات، االساغناء عه، اواخزن واورتمن اوشاغ  عه ع  مكان اواغين. 3 
 .7527صحلح اوبخاثي، ثق   4 
 األم  األعمى ال دساب ن وجهه. 5 
 ال داحاشى: ال دكرتث مبا دفيله فلها وال خياف وابوه. 6 
 .1848صحلح مسل ، ثق   7 
 .4943سن  أيب داود، ثق   8 
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أن ه ا م  أحاددث اواعل  اويت جيب أن نؤم  مبا وثد فلها، ومُت ُّ   املسلك الثالث: -
 حىت دكان ذوك أعلغ يف اوزج .كما جاءت وال داكل  يف أتوولها 

أنه ولس على ددننا اوكام  أي: أنه خ ج م  ف ع م  ف وع او د ، املسلك الرابع:  -
 إن كان ميه أصله وه ا قال اع  اوي يب حكاه عنه اع  حج .

أن امل اد م  ذوك أن م  في  شلئا  م  للك األفيال فق  لي ض  املسلك اخلامس: -
لط جبماعة اوسنة، أتددبا  وه على اساصحاعه حاوة ألن دُهج  ودُي ض عنه فل خيا

 الجاهللة اويت قبحها اإلسلم.
ع يء م  فاع  ذوك فلكان كأنه  )ملسو هيلع هللا ىلص(ميىن احل دث أن اونيب  املسلك السادس: -

 لاع ه أبنه ال د خ  يف شفاعاه مثل .
أن ميناه ولس م  أه  اإلرمان املساحق ن ولثااب عل عقاب وهل  املسلك السابع:  -

االة املطلقة واحملبة املطلقة وإمنا ها ابثلكاعه و وك اوفي  نقص إرمانه وصاث مم  امل
 دساحق اويقاعة.

أبنه دكان مث  الجاهللة وعمله ، ألن ه ه األعمال ولست م   املسلك الثامن: -
 . 1في  أه  اإلسلم إمنا ه  في  الجاهللة

 وفظ إطلق يف اوااثدة األحاددث هلاجل يف اويل  أه  ذك ها اويت اوثمانلة املساوك ه  وه ه
  .املياص  عيض م لكب على اورباءة

األقاال فلها لقاثب يف علان ميىن احل دث واوااجب يف ذوك، إعطال امليىن اوفاس ،  هه و 
وها اواكفري أو احلك  ابخل وج م  او د ، ث إيبات اولفظ أو ما د ل علله واواش د  فله، 

ع  اوفي ، وهنله عنه، فإن م  عل  م  املسلم ن أن ه ا  ولكان ذوك أعلغ يف يج  اوفاع 
سبل   على ها ع  والداه، وأه  طاعاهوولس على سبل   )ملسو هيلع هللا ىلص(اوفي  على غري ه ده 

                                                           

 .107إىل  101، ص اويصاة لكفري منها لاه  اويت األحاددث لاجله م وان، ماه انظ : 1  
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اويصاة املنح ف ن ع  ه ده وش دياه للق  أن اوفي  حم م، وأن صاحبه مي ض وليقاعة اويت 
 .1ثساوه وخماوفة أم ه حلث ح ث هللا م  ميصلة )ملسو هيلع هللا ىلص(دساحقها املخاوف و سال هللا 

 األحاديث الواردة يف إطالق نفي اإلميان على مرتكب بعض املعاصي: 

 وم  ذوك: ،وثدت نصاص نبادة نفت اإلرمان ع  م لكيب عيض او نابوق  

 .2"ال دؤم  أح ك  حىت حيب ألخله ما حيب ونفسه": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -

أحّب إوله م  واو ه ووو ه واوناس  ال دؤم  أح ك  حىت أكان": )ملسو هيلع هللا ىلص( قال ثسال هللا -
 .3"أمجي ن

ال دزين اوزاين ح ن دزين وها مؤم  وال دش ب اخلم  ح ن دش ب " : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -
وها مؤم  وال دس ق ح ن دس ق وها مؤم ، وال دناهب هنبة د فع اوناس إوله فلها أعصاثه  

 .4"حىت دناهبها وها مؤم 

ال دؤم  وهللا ال دؤم  وهللا ال دؤم  قل : وم  اي ثسال هللا؟ وهللا ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  -
 .5"قال: او ي ال أيم  جاثه عاائقه

وق  سلك أه  اويل  يف لاجله نف  اإلرمان اوااثد يف ه ه األحاددث لسية مساوك عي  أن 
 ،هاأمجياا على أن املياص  ال خي ج صاحبها م  او د  وال دكان هبا كاف ا  إال إذا اساحلّ 

 وإولك علان ه ه املساوك إبجياي:

                                                           

،  م2004 ،(123) اوي د (،36) اوسنة املناثة ابمل دنة سلملةاإل امية، الج ابوكبائ  املايلقة اويق دة املباحثسياد اخللف،  1 
 .96ص

 .13صحلح اوبخاثي، ثق 2  
 .15صحلح اوبخاثي، ثق 3  
 .2475صحلح اوبخاثي، ثق  4  
 .6016صحلح اوبخاثي، ثق  5  
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أن اونف  يف ه ه األحاددث حقلقة اإلرمان وهناداه وها اإلرمان  املسلك األول: -
 اوكام  وولس اونف  ألص  اإلرمان.

أن امل اد ع وك أن اإلرمان د لفع عنه حال امليصلة ث إذا أقلع واتب  املسلك الثاين: -
 ثجع إوله إرمانه.

 كاعه ولكبائ  خي ج م  اإلرمان إىل اإلسلم.أنه ابثل املسلك الثالث: -
أن فاع  ه ه األشلاء ال جُيايى جماياة املؤم  ع خال الجنة م  أول املسلك الرابع:  -

 وهلة.
 أن ه ه األفيال ال لللق ابملؤمن ن وال لشبه صفاهت . املسلك اخلامس: -
ائ  عساء أن اونف  حممال على األن اث مل لكب اوكبرية ه ه اوكب املسلك السادس: -

 عاقبة األم .
 أن املنف  ها نف  األمان م  ع اب هللا.املسلك السابع:  -
 أن املنف  ها أص  اإلرمان وذوك يف حق املساح  و وك اوفي .املسلك الثامن:  -
أن ه ه األحاددث كلها مت  كما جاءت وال لفس  وأهنا على  املسلك التاسع: -

 .1لظاواأكل  واواش د  واملباوغة يف اوزج  واواغل

ه ه أشه  أقاال أه  اويل  يف ميىن األحاددث اوااثدة يف نف  اإلرمان ع  م لكب عيض 
وه  أقاال ماقاثعة لؤك  أن اوكبرية واو نب عماما  دؤي  على اإلرمان، إما عنف    ،املياص 

كماوه أو ناثه وما دكان عه خضاع هللبة هللا وجلوه أو إبخ اجه م  دائ ة أه  اإلرمان إىل 
ة أدىن يف او د  وه  اإلسلم، وإما أن درتك اولفظ اوش ع  كما وثد وال دؤول ولكان م لب

 .2أعلغ يف اوزج ، مع اعاقاد أن م لكب اوكبرية وال دكف  ع وك

                                                           

 .121-114، ص.ص  اويصاة لكفري منها لاه  اويت األحاددث لاجله م وان، ماه 1  
 .121-114، ص.ص  امل جع نفسه  2 
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املسلك األول  م جحا   "ال دزين اوزاين ح ن دزين وها مؤم "اوناوي عن  ش حه حل دث:  قال
اخالف  اوكام  وولس اونف  ألص  اإلرماناإلرمان  اوقائ : إنّ  املنف  م  ه ه األحاددث ها

ن ميناه ال دفي  ه ه املياص  وها  إوقال اوصحلح او ي قاوه احملققان فا ،اويلماء يف ميناه
األوفاظ اويت لطلق على نف  اوش ء ود اد نف  كماوه وخمااثه كما  وه ا م كام  اإلرمان، 

وه ه األقاال اويت  ،وال علش إال علش اآلخ ةدقال: ال عل  إال ما نفع، وال مال إال اإلع ، 
 .1ذك هتا يف أتودله كلها حماملة، واوصحلح يف ميىن احل دث ما ق مناه أوال  وهللا أعل 

 نفاذ الوعيد:إ: موانع اخامسً 

فإمنا دقطيان ع وك على سبل   ،أه  اوسنة ح ن دقطيان إبنفاذ وعل  عيض اويصاة إنّ 
 ياص  املي ن حيام  أن دقام عه ما رمنع إنفاذ وعل ه.ألن او ؛اإلطلق ال على سبل  اوايل ن

وق  دل االساق اء اوكل  ونصاص اواحل ن على أهنا  ،واألماث اويت متنع إنفاذ اواعل  ماي دة
مثانلة وه : اوااعة، واالساغفاث، واحلسنات املاحلة، دعاء املؤمن ن، إه اء اوق ابت، اوشفاعة، 

 .2هل املصائب املكف ة، اويفا اإل

 التوبة:  .1

اوااعة يف اوش ع: ل ك او نب وقبحه اون م على ما ف ط منه، واويزرمة على ل ك املياودة ول اثك 
 .3ما أمكنه أن دا اثك م  األعمال ابإلعادة

  :واوااعة مانع م  إنفاذ وعل  مجلع او ناب ودول  ذوك اونص واإلمجاع، أما اونص فمنه

                                                           

 .2/41 اوناوي، ش ح صحلح مسل ، 1  
 .10، ص ه1426 ،1ط الجايي، اع  داث ة،اوقاه   ، اواعل  إنفاذ ماانع اوسي ي، علسى 2  
 ، 1، طعريوت دمشق - اوشاملة او اث اوقل ، داث، او اودي ع انن صفاان، اوق آن غ دب يف املف دات، األصفهاين او اغب 3 

 امل جع اوساعق، ، علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل  وثاجع:. 1/305اوساوك ن،  ج. وانظ : اع  اوقل ، م اث 76، صه 1412
 .31ص
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َةل اَي علَبادل  ُق   ﴿ :لياىلقاوه  - َنطُاا مل   َثمح  هل   اَل لَ ق  َ ُفاا َعَلى أَن  ُفسل َ  اَّلل ل إلن  َي او  لدَ  َأس  اَّلل 
 .1أي مل  اتب [53]الزمر:  ﴾او ُّنُابَ دَ غ فلُ  

َا َكَسَبا َنَكاال  ملَ   َواوس اثلقُ ﴿ :لياىلوقال  - َعزلدٌز  َّلل ُ اَّلل ل َواَواوس اثلَقُة فَاق طَُياا أَد  لدَ ُهَما َجزَاء  مبل
َلَح فَإلن  اَّلل َ دَ ُااُب  َحكللٌ   ل ٌ اَّلل َ َغُفاٌث  َعَلل هل إلن  َفَم   اَتَب مل   عَ ي  ل ظُل ملهل َوَأص   ﴾َثحل

 .[39-38 ]املائدة:

ويف قاوه صلى هللا علله وسل  فلما ثواه مسل  عسن ه ع  أيب ماسى األشي ي ثض  هللا  -
د ه ابولل  ولااب مس ء اونهاث ودبسط د ه ابونهاث ولااب  عنه: إن هللا عز وج  دبسط

  .2مس ء اولل  حىت لطلع اوشمس م  مغ هبا

 .3وقاوه صلى هللا علله وسل : إن هللا دقب  لاعة اويب  مامل دغ غ  -

منع إنفاذ وعل  مجلع او ناب، اوكف  فما دونه، وه ا اوشمال خماص  ،فاوااعة مانع شام 
 .4عة متحا مجلع اوسلئات وولس ش ء دغف  مجلع او ناب إال اوااعةهب ا املانع: فاواا 

وميىن اوشمال يف أي  اوااعة، أن امل نب إذا اتب م  أي ذنب لاعة صحلحة اثلفع وعل  
ذنبه او ي اتب منه، وأما ما مل داب منه فاعل ه ابق حباوه وو وك إذا أسل  اوكاف  ومل دقلع 

ألن إسلمه لضم   ؛فإنه دؤاخ  ابألول منها واآلخ  ،كان رماثسه يف كف ه م  كبائ   عما
ما ثواه مسل  عسن ه ع  اع  مسياد ثض  هللا  اوااعة م  اوكف  دون اوكبائ  ود ل على ه ا

عنه قال: قلنا: اي ثسال هللا، أنؤخ  مبا عملنا يف الجاهللة؟ قال: م  أحس  يف اإلسلم مل 

                                                           

 .24/17لفسري اوطربي، 1  
 . 4/2113صحلح مسل ، ك اوااعة، 2  
 .2/132مسن  اإلمام، 3  
 .3/180،  اوسنة منهاجاع  للملة،  4 



 

742

صاد حبس  واملق .1م أخ  ابألول واآلخ دؤاخ  مبا عم  يف الجاهللة وم  أساء ابإلسل
  ول ك اونااه . اإلسلم اوازام األوام 

اَ ُهاا دُ غ َف   هَلُ   َما َق    ُق   ﴿ :لياىلوأما قاوه  فإمنا د ل  .[38]األنفال: ﴾َسَلفَ ولل  لدَ  َكَفُ وا إلن  دَ ن  
على ما مص  ا  وعق على أن املناه  ع  ش ء دغف  وه ما ق  سلف منه واوكاف  إذا أسل  

عم  م  كبائ  حال كف ه فها مناه ع  اوكف  دون اوكبائ ، فلغف  وه اوكف  او ي اناهى 
 . 2عنه، دون اوكبائ  اويت مل دناه عنها

 االستغفار: .2

فاالساغفاث  طلب سرت او ناب م  هللا لياىل واويفا عنه.: دقال اآلواس  يف لي دفه ها
ألن سرت  ؛ي عنه، وال دغين األول ع  اوثايناجاو طلب أم د  يف آن واح ، سرت او نب واو

  .3او نب ال دسالزم إسقاط اويقاعة، فإن هللا ق  دسرت على م  دياقب وم  ال دياقب

    وم  ه ه اونصاص: ،أن االساغفاث مانع م  إنفاذ اواعل  ىت اونصاص اوش علة علودو  

َشة  أَ  َواو  لد َ ﴿ :لياىلقاوه  - اَ غ َفُ وا ولُ نُاهبلل   إلَذا فَ َيُلاا فَاحل و  ظََلُماا أَن  ُفَسُه   ذََكُ وا اَّلل َ فَاس 
 ﴾َمغ فلَ ةٌ أُووَئلَك َجزَاُؤُه    دَ ي َلُماَن َوَم   دَ غ فلُ  او ُّنُاَب إلال  اَّلل ُ َوملَ  ُدصل ُّوا َعَلى َما فَ َيُلاا َوُه   

  .[136-135]آل عمران: 

اَ غ فل ل اَّلل َ جيَل ل اَّلل َ َغُفاث ا  دَ ي َم    َوَم   ﴿ :لياىلوقال  - َسُه ُث  َدس  لم اُساء ا أَو  َدظ لل   نَ ف   ﴾َثحل
   .[110]النساء: 

                                                           

 .1/111اإلرمان،  صحلح مسل ، ك 1 
 .42ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق،2  
 .49إنفاذ اواعل ، صع نماا ،اوسي ي علسى. ويف: 1/307اع  اوقل ، م اثج اوساوك ن،  3 
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اَ غ َفَ  هَلُُ  او  ُساُل ﴿ لياىل:وقال  - اَ غ َفُ وا اَّلل َ َواس  ُ   إلذ  ظََلُماا أَن  ُفَسُه   َجاُءوَك فَاس  َوَوا  َأهن 
لم اااب  لَ ا  َوَاَجُ وا اَّلل َ   .[64]النساء: ﴾َثحل

واو ي نفس  عل ه وا "قال:  صلى هللا علله وسل وع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه ع  اونيب  -
  .1"مل ل نباا و هب هللا عك  ولجاء دقام د نبان فلساغف ون هللا، فلغف  هل 

 .2ت ه ه اونصاص احملكمة على أن االساغفاث مانع م  إنفاذ اواعل دوّ ق  ف

الساغفاث م  أنااع او عاء، ألن حقلقاه سؤال هللا لباثك ولياىل سرت او ناب واواجاوي إن ا
ثَعُُّكُ  اد ُعاينل  َوقَالَ ﴿ :لياىلعنه واو عاء سبب مقاض ولساجاعة، كما دل على ذوك قاوه 

ب  َوُك    َاجل  .[60غافر: ] ﴾َأس 

اَ غ فل   ﴿ :لياىلقاوه  ألهن  داخلان يف عمام ؛أن االساغفاث أله  اوكبائ  مش وعكما   َواس 
نل َن  َناتل ولَ ن بلَك َوولل ُمؤ مل   .[19]حممد:  ﴾َواو ُمؤ مل

َ َك علهل َودَ غ فلُ   إلن  ﴿:لياىلوألن املغف ة ل جى هل ، كما ذل على ذوك قاوه  اَّلل َ اَل دَ غ فلُ  َأن  ُدش 
  .[48]النساء: ﴾َدَشاءُ َما ُدوَن َذولَك ولَم   

ض  هللا عنه  كاناا دساغف ون أله  اوكبائ ، فق  ثوي اوبزاث عسن ه ع  اع  وألن اوصحاعة ث 
 هللا صلىعم  ثض  هللا عنه قال: كنا منسك ع  االساغفاث أله  اوكبائ  حىت مسينا نبلنا 

ء وقال: أخ ت إن هللا ال دغف  أن دش ك عه ودغف  ما دون ذوك مل  دشا"دقال:  وسل  علله
 .3 " شفاعيت أله  اوكبائ

                                                           

 .4/2106صحلح مسل ، ك اوااعة،  1 
 .56ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 2 
 ثواه اوبزاث. ،. إسناده جل 10/211 ، اوفاائ  ومنبع اوزوائ  جممع اهللثم ، عك  أيب ع  عل  او د  ناث 3 
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وذوك ألن مغف ة  ،اوكبائ  فف  ه ه اونصاص دالوة علنه على مش وعلة االساغفاث أله 
ذناهب  ل جى ابالساغفاث هل ، فكلف عصاحب اوكبرية وا اساغف  ونفسه اساغفاث صادثا  م  
قلب منكس  ابو ناب، أو وافق ساعة م  ساعات االساجاعة، كاألسحاث وأدابث اوصلاات 

 .1ساغفاثه أوىل ابوقبال أو ممايل  على األق املكااابت، أال دكان ا

وذوك م  حلث  ،إن االساغفاث سبب مقاض ولمغف ة، وق  دقرتن عه ما دقاي اقاضاءه
 . وعم  اوقلب ،واواقت ،واهللئة ،صلغةاو

ه درتجح حتقلق أي  االساغفاث إذا ع أ اويب  ابوثناء على ثعّ  ،فمن حيث صيغة االستغفار -
وذوك كما يف سل  االساغفاث، وها ما ثواه  ،ع نبه ث سأل هللا املغف ةث يىّن ابالعرتاف 

سل  االساغفاث أن "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(اوبخاثي عسن  ع  ش اد ع  أوس ثض  هللا عنه ع  اونيب 
لقال: اوله  أنت ثيب ال إوه إال أنت خلقاين وأان عب ك، وأان على عه ك ووع ك ما 

عنيماك عل  وأعاء ع نيب، فاغف  يل فإنه ال اساطيت أعاذ عك م  ش  ما صنيت أعاء وك 
دغف  او ناب إال أنت. قال: وم  قاهلا م  اونهاث ماقنا  هبا فمات م  دامه قب  أن رمس  
فها م  أه  الجنة، وم  قاهلا م  اولل  وها ماق  هبا، فمات قب  أن دصبح فها م  أه  

 .2"الجنة

ذا لاضأ اويب  فأحس  اواضاء، ث صلى درتجح حتقلق أي  االساغفاث إ ،ومن حيث اهليئة -
وذوك مل ثواه اورتم ي عسن ه ع  أيب عك  اوص دق ثض  هللا عنه  ،ثكيا ن واساغف  و نبه

ما م  ثج  د نب ذنبا ، ث دقام فلاطه ، ث دصل ، "دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(قال: مسيت ثسال هللا 
 .3"ث دساغف  هللا إال غف  وه

                                                           

 .319- 10/31اع  للملة، جمماع اوفااوى،  1 
 .2324-5/2323اوبخاثي، ك او عاات، صحلح  2 
 . 258-2/257سن  اورتم ي، أعااب اوصلة،  3 
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الساغفاث إذا اساغف  اويب  يف أوقات اإلجاعة،  أي  ا درتجح حتقلق ،ومن حيث الوقت -
ه د ة ثض  هللا عنه أن ثسال كثلث اولل  األخري، فق  ثوي اوبخاثي عسن ه ع  أيب 

قال: دنزل ثعنا لباثك ولياىل ك  وللة إىل اوسماء او نلا، ح ن دبقى اوثلث اآلخ   )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا
 .1فاغف  وه دقال: م  د عاين، فاساجب وه، م  دسأوين أعطله م  دساغف 

درتجح حتقلق أي  االساغفاث إذا خ ج ع  قلب منكس   ،من حيث عمل القلبو  -
وئ  انكساث اوقلب م  أعظ  أسباب اإلجاعة، ع  إن اع  اوقل  د ى أنه: ها  ابو ناب،

اوس  يف اساجاعة دعاة اوثلية، املظلام، واملساف ، واوصائ ، ولكس ة اويت يف قلب ك  واح  
املساف  وكس له، مما جي ه اويب  يف نفسه، وك وك اوصام، فإنه دكس  ساثة  منه ، فإن غ عة

 .2اونفس اوسُبيلة احللاانلة ود هلا

 ،وها ميارب يف كمال االساغفاث ال يف صحاه ،وانكساث اوقلب ق ث يائ  على جم د حضاثه
م أمح  ميارب يف صحاه وذوك ملا ثواه اإلماأما حضاث اوقلب حال االساغفاث فاوظاه  أنه 

اوقلاب أوعلة وعيضها "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(عسن ه ع  عب  هللا ع  عم و ثض  هللا عنه ع  اونيب 
أوعى م  عيض، فإذا سأوا  هللا عز وج  أدها اوناس فاسأواه وأنا  ماقنان ابإلجاعة، فإن هللا 

 .3"ال دساجلب ويب ه دعاه ع  ظه  قلب غاف 

 احلسنات املاحية:  .3

فل  ؛ضا أو قبال يااب، وأما املقباوة قبال إسقاط وليقابه  اوطاعات املقباوة قبال ث 
 . 4حيص  هبا ش ء م  احملا

                                                           

 .524، 1/521صحلح مسل ، ك صلة املساف د ،  1 
 .64ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 2 
 .64، ص نفسهامل جع  3 
 .64ص اعق،علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوس 4 
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حصال احلسنات املاحلة ولسلئات ال دكان إال مع اوقبال او ي علله اوثااب، فبق ث ما إن و 
فله ال دكف  وإن  وما ال يااب ،دكاب وه م  اوثااب دكف  عنه عه م  اوسلئات املاضلة

وعل   متنع إنفاذت نصاص ش علة كثرية على أن احلسنات رمك  أن دو    قو  ع ئت عه او مة.
 اوسلئات ودالواها على ه ا األص  على ض ع ن:

 :وشااه ها: ، داللة جمملة األول 

َ  إلن  ﴿ :لياىلقاوه  - هلنب  َسَناتل دُ    .[114]هود:  ﴾اوس لّلَئاتل احلَ 

ن ه ع  أيب ذث ثض  هللا عنه قال: قال وقاوه صلى هللا علله وسل  فلما ثواه اورتم ي عس -
وخاوق اوناس خبلق  ،وألبع اوسلئة احلسنة متحها ،الق هللا حلثما كنت": )ملسو هيلع هللا ىلص(يل ثسال هللا 

 .1"حس 

 وشااه ها كثرية منها:،  داللة مفصلة: الثاين  

م  شه  أن ال إوه ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  عبادة ع  اوصامت ثض  هللا عنه قال: مسيت ثسال هللا  -
 .2"وأن حمم ا  ثسال هللا، ح م هللا علله اوناثإال هللا 

م  لاضأ فأحس  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا  -
 ."اواضاء خ جت خطاايه م  جس ه حىت خت ج م  أطفاثه

دا  وا أن هن ا  عباب أأث "دقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه أنه مسع ثسال هللا  -
س  فله ك  دام مخسا ، ما لقال ذوك دبقى م  دثنه؟ قاواا: ال دبقى م  دثنه أح ك ، دغ

 .3"شلئا ، قال: ف وك مث  اوصلاات اخلمس، رمحا هللا هبا اخلطااي

                                                           

 .4/355سن  اورتم ي، كااب اورب واوصلة،  1 
 .1/58صحلح مسل  ، كااب اإلرمان،  2 
 .1/197صحلح اوبخاثي، كااب مااقلت اوصلة،  3 



 

747

ع  ح دفة ثض  هللا عنه قال: كنا جلاسا  عن  عم  ثض  هللا فقال: أدك  حيفظ قال  -
قلت:  لج ئ -عللهاأو  -إنك علله قال: . ت؟ أان كما قاوهيف اوفانة قل )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 

 .1"فانة او ج  يف أهله وماوه ووو ه وجاثه لكف ها اوصلة واوصام واوص قة واألم  واونه "

 .2"م  صام ثمضان إرماان  واحاسااب  غف  وه ما لق م م  ذنبه": )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال ثسال هللا  -

 .3"وو له أمه م  حج هلل، فل  د فث ومل دفسق، ثجع كلام": )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال ثسال هللا  -

: أنه قام فله  ف ك  هل : أن الجهاد يف سبل  هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أيب قاادة ع  ثسال هللا  -
الت يف سبل  هللا واإلرمان ابهلل أفض  األعمال، فقام ثج  فقال: اي ثسال هللا، أثأدت إن قُ 

سبل  هللا وأنت صاع   قالت يف: ني : إن )ملسو هيلع هللا ىلص(لكف  عين خطاايي؟ فقال وه ثسال هللا 
: كلف قلت؟ قال: أثأدت إن قالت يف )ملسو هيلع هللا ىلص(حماسب ُمقب  غري م ع  ث قال: ثسال هللا 

ني ، وأنت صاع  حماسب، مقب  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(سبل  هللا ألكف  عين خطاايي؟ فقال ثسال هللا 
 .4"غري م ع  إال او د  فإن جربد  قال يل ذوك

ضا منه عضاا  منه م  أرما ثج  أعاق ام ءا مسلما  اسانق  هللا عك  ع": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال اونيب  -
 .5"اوناث

أن احلسنات د هنب املاحلة م  األعمال اوصاحلة رمك  أن متنع إنفاذ وعل  اوكبائ   وال شك  
 اإلمام اوبلهق : لدقا  ،عط دق املااينة، فإذا اثجحت حسناله عسلئاله مل دنف  وعل  كبائ ه

                                                           

 .1/197مااقلت اوصلة،  صحلح اوبخاثي، ك 1 
 .1/22صحلح اوبخاثي، ك اإلرمان،  2 
 .2/553اوبخاثي، ك احلج، صحلح  3 
 . 3/1501ماثة، صحلح مسل ، ك اإل 4 
 . 2/891صحلح اوبخاثي، ك اوياق،  5 
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لقاع  سلئاله، فم   واو ي دي ف ابالسا الل ابألخباث أن حسنات املؤم  دون اإلرمان
 .1يقلت ماايد  حسناله فها يف علشة ثاضلة

وإما عغري  سلئاله.ودقال اع  للملة: اواعل  دناف ...إما عااعة وإما حبسنات دفيلها لكاف  
 :لياىلقال  ،. واونصاص او اوة على ه ا األص  اويظل  جللة او الوة على املقصاد2ذوك

قُّ فَ دَ ا َمئل ر  ﴿َواو َاي نُ  للُحانَ يَ ُقَلت  َمَاايلدُنُه َفُأووَئلَك ُهُ   َم   احلَ   ، وقال سبحانه[8]األعراف:  ﴾او ُمف 
َلةر  ﴿َفَأم ا َم   يَ ُقَلت  َمَاايلدُنُه  ولياىل:  .[7-6]القارعة:  ﴾فَ ُهَا يفل عللَشةر ثَاضل

سنة ديظ  وامليارب يف املااينة مقادد  األوياث واألجاث ال أع اد اوطاعات واملياص ، ف ب ح
ودشه  هلا يلية أدوة  ،أج ها ودكث  يااهبا عزايدة اإلرمان واإلخلص حىت لقاع  مجلع او ناب

 م  اوسنة:

إن ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  عب  هللا ع  عم و ع  اوياص  ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا : هاـأول -
ة ولسي ن هللا سلخلص ثجل  م  أميت على ثؤوس اخللئق دام اوقلامة، فلنش  علله لسي

سجل ، ك  سج  مث  مّ  اوبص ، ث دقال: ألنك  م  ه ا شلئا؟ أظلمك كابيت احلافظان؟ 
فلقال: ال ايثب، فلقال: أفلك ع ث؟ فلقال: ال ايثب، فلقال: على إن وك عن ان حسنة 
فإنه ال ظل  عللك اولام، فاخ ج عطاقة فلها: أشه  أن ال إوه إال هللا وأشه  أن حمم ا  عب ه 

وه، فلقال: أحض  وينك فلقال: ايثب ما ه ه اوبطاقة مع ه ه اوسجلت؟ فقال: وثسا 
اقة يف كفة فطاشت اوسجلت، ويقلت إنك ال لظل ، قال: فااضع اوسجلت يف كفة واوبط

 .3"اوبطاقة فل دثق  مع اس  هللا ش ء

                                                           

 .109، ص.ه1406 ،1ط اوثقافلة، واألحباث اخل مات م كز عريوت، واونشاث، اوبيث اوبلهق ، 1 
 .11/649اع  للملة، جمماع اوفااوى،  2 
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ه ا حال م  قاهلا إبخلص وص ق، كما قاهلا ه ا اوشخص وإال فأه  اوكبائ  او د  
دخلاا اوناث كله  كاناا دقاوان: ال إوه إال هللا ومل درتجح قاهل  على سلئاهت ، كما ل جح قال 

 .1صاحب اوبطاقة

علنما  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ما ثواه اوبخاثي عسن  ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه قال: قال اونيب  اثنيها: -
زعت ُماقيها كان دقاله اويطش، إذ ثأله عغ  م  عغااي عين اس ائل  فن  2كلب دطلف ع كلة
وه ه سقت اوكلب إبرمان خاوص فغف  هلا، وإال فللس ك  عغ   .3"فسقاه فغف  هلا عه
 .4سقت كلبا  دغف  هلا

 )ملسو هيلع هللا ىلص(ما ثواه اوشلخان عسن دهما ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنهما أن ثسال هللا  ها:اثلث -
ه فغف  علنما ثج  رمش  عط دق، وج  غص  شاك على اوط دق فأخ ه فشك  هللا و"قال: 

ه ا او ي حنى غص  اوشاك ع  اوط دق، فيله إذ ذاك إبرمان خاوص وإخلص قائ   .5"وه
 .6عقلبه، فغف  وه ع وك

واملقصاد أن ع م إنفاذ وعل  اوكبائ  عسبب اويم  اوصاحل أم  ال شك يف وقاعه إذا كان 
بائ ، وذوك لكف  اوك كاحلج والجهاد واوياقات اويظلمة  ذوك ط دق املااينة، كما أن اوطاع

م  حج هلل، فل  "وقاة عمام او ال على مشال اواكفري هبا، كقاوه صلى هللا علله وسل : 
  .7"د فث، ومل دفسق ثجع كلام وو له أمه

                                                           

 .3/182،  اوسنة منهاج للملة، اع  1 
 ئ  ومجيها ثكااي، مث  عطلة وعطااي.او كلة: اوب 2 
 . 3/279صحلح اوبخاثي، ك األنبلاء،  3 
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ام ء ا مسلما  أعاقوقاوه: أرما ثج   .1وقاوه: اوقا  يف سبل  هللا دكف  ك  ش ء إال او د 
  .2اسانق  هللا عك  عضا منه م  اوناث

 ؤمنني:دعاء امل .4

 ،ت نصاص ش علة كثرية على مش وعلة او عاء ألحلاء املؤمن ن وأمااهت  ابملغف ة واو محةدو  
واو عاء ولمؤمن ن ابملغف ة وما يف  ،وعلى م وال ه ه اونصاص أمجع أه  اوسنة والجماعة

 ميناه ناعان:

  األول: دعاء مطلق.النوع 
 ثاين: دعاء مقيد بفعل معني:نوع الال 

  :على مش وعلاه فق  دل   "املطلق" ألولأما اوناع ا

نل َن َواو ُمؤ ملَناتل ﴿ لياىل:قاوه  - اَ غ فل   ولَ ن بلَك َوولل ُمؤ مل   .[19]حممد:  ﴾َواس 
اَ غ فل   هَلُ    - ُه   َواس    .[159]آل عمران:  ﴾وقاوه: ﴿فَاع ُف َعن  
َاانلَنا او  لدَ  َسبَ ُقااَن ﴿َواو  لدَ  َجاُءوا مل   عَ ي  لهل   دَ ُقاُواَن َثع  َنا اغ   وقاوه: - فل   وََنا َوإلللخ 

رمَانل  إل ل  .[10]احلشر:  ﴾ابل

 : اوثاين "املقل  عفي  مي ن" فله يلث صاثاوناع وأما 

 :األوىل: الصالة على امليتالصورة  -

اوصلة على األماات اثعاة يباات  ض وثاي  م  فيله صلى هللا علله وسل  وفي  أصحاعه 
  وصلة حتقلق حكما ن يف آن واح : ه ه اواملقصاد م  

                                                           

 .3/1502مسل ، ك اإلماثة، صحلح  1 
 .2/891ك اوياق،  اوبخاثي،صحلح،  2 
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: م  صلى على جناية ومل دابيها فله صلى هللا علله وسل نفع املصل : قال اونيب  -
  .1قرياط فإن لبيها فله قرياطان. قل : وما اوقرياطان؟ قال: أصغ مها مث  أح 

 ونفع املصل  علله ودول  ه ه احلكمة ما ثواه مسل  عسن ه ع  اع  عباس ثض  هللا -
دقال: ما م  ثج  مسل  رمات،  وسل  علله هللا صلىعنه قال: مسيت ثسال هللا 

 .2فلقام على جنايله أثعيان ثجل  ال دش كان ابهلل شلئا  إال شفيه  هللا فله

 ،ه  املقصاد م  ه  اوصلة أصاوة - أي او عاء ولملت ابملغف ة واو محة -واوشفاعة ولملت 
 .3يف صلة الجناية إبخلص او عاء ولملت وسل  هعلل هللا صلىوو وك أم  اونيب 

ثوى أعا داود واع  ماجة عسن دهما ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه قال: مسيت ثسال هللا 
 .4"إذا صللا  على امللت فأخلصاا وه او عاء"دقال:  وسل  علله هللا صلى

نها ثواه اإلمام مسل  يف صلة الجناية أدعلة خمالفة م وسل  علله هللا صلىوق  يبت ع  اونيب 
على  وسل  علله هللا صلىعسن ه ع  عاف ع  ماوك ثض  هللا عنه قال: صلى ثسال هللا 

اوله  اغف  وه واثمحه وعافه واعف عنه وأك م نزوه "جناة فحفظت م  دعائه وها دقال: 
ووسع م خله واغسله ابملاء واوثلج واوربد ونقه م  اخلطااي كما نقلت اوثاب األعلض م  

و نس وأع وه داثا  خريا  م  داثه وأهل  خريا  م  أهله ويوجا  خريا  م  يوجه، وأدخله الجنة ا
 .5"وأع ه م  ع اب اوقرب أو م  ع اب اوناث

 

                                                           

 (.2/653صحلح مسل  ، ك الجنائز ) 1 
 .2/655صحلح مسل  ، ك الجنائز،  2 
 أي او عاء وه إبخلص وحضاث اوقلب. 3 
 .3/538سن  أيب داود،  4 
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 :الثانية: القيام على القربالصورة  -

ا َواَل ﴿ :على مش وعلاها مفهام قاوه لياىل وق  دل   ُه   َماَت أَعَ   ن   َواَل لَ ُق    ُلَص ّل َعَلى َأَح ر مل
واملقصاد م  ذوك اوقلام سؤال املغف ة واواثبلت ولملت واو ول  على ، [84 ]التوبة: ﴾َعَلى َقرب لهل 

 هللا صلىذوك ما ثواه أعا داود عسن ه ع  عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه قال: كان اونيب 
وه ابواثبلت،  اساغف وا ألخلك  وسلاا"إذا ف غ م  دف  امللت وقف علله فقال:  وسل  علله

 1"سألفإنه اآلن دُ 

 :ثالثة: زايرة القبورصورة الال -

على مش وعلاها ما ثواه اإلمام مسل  عسن ه ع  ع د ة ثض  هللا عنه قال: قال  وق  دل  
واملقصاد م  ه ه  ،2"هنلاك  ع  يايثة اوقباث فزوثوها": وسل  علله هللا صلىثسال هللا 

  :وزايثة حتقلق حكما ن يف آن واح ا

اعاباث اوزائ  والياظه ودوللها ما ثواه اإلمام أمح  عسن ه ع  أيب سيل  اخل ثي ثض   -
إين هنلاك  ع  يايثة اوقباث "هللا عنه قال: قال ثسال هللا صلى هللا علله وسل : 

 .3"فزوثوها، فإن فلها عربة
شة ثض  او عاء ولمزوث ابملغف ة واو محة ودوللهما ما ثواه اإلمام مسل  عسن ه ع  عائ -

خي ج م  آخ  اولل  إىل اوبقلع فلقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عنها أهنا قاوت: كان ثسال هللا 
اوسلم عللك  داث قام مؤمن ن وأاتك  ما لاع ون غ ا  مؤجلان وإن شاء هللا عك  "

 .4"الحقان اوله  اغف  أله  عقلع اوغ ق 

                                                           

 .371- 1/370، احلاك  اونلساعاثي، املسا ثك على اوصحلح ن 1 
 .2/672، صحلح مسل ، ك الجنائز 2 
 .3/38،  املسن  حنب ، ع  أمح  3 
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واو محة، ل ل قطيا  على  واونصاص اوش علة اويت ل ل على مش وعلة او عاء ولمؤمن ن ابملغف ة
انافاع امل عا وه ع عاء املؤمن ن وم  أه  مظاه  انافاعه ع م إنفاذ وعل ه عسبب دعاء 

 .1املؤمن ن واساغفاثه 

واو عاء أله  اوكبائ  ابملغف ة واو محة م  مجلة األماث اويت رمك  أن متنع إنفاذ وعل ه  على 
لى امللت ودعاؤه  وه م  أسباب املغف ة ، فصلة املسلم ن ع2م هب أه  اوسنة والجماعة

 .3وك وك دعاؤه  واساغفاثه  يف غري صلة الجناية

  أن رمنع إنفاذ وعل  كما أن االساغفاث أله  اوكبائ  مش وع واالساغفاث املش وع رمك
وأما مش وعلة االساغفاث أله  اوكبائ ، فيمام اونصاص او اوة على مش وعلة  امل عا وه.

اَ غ فل   ولَ ن بلَك َوولل ُمؤ ملنل َن : ﴿لياىلمن ن كقاوه االساغفاث ولمؤ  ﴾ َواس  ، [19حممد: ]َواو ُمؤ ملَناتل
فصاحب اوكبرية داخ  يف ه ا اويمام، ألن وصف اإلرمان دشمله، فق  مّسى اوبغاة مؤمن ن 

 . كما م  مينا. 4ومل د فع ع  اوقال  أخاة اإلرمان

ع  اوصلة على اوغال وقال  نفسه ومها م  ع  اماناعه  )ملسو هيلع هللا ىلص(وأما ما يبت ع  اونيب 
وه ا االماناع داه  أن او عاء ألصحاب اوكبائ  ابملغف ة وما يف ميناها ال  ،أصحاب اوكبائ 

أتيري وه يف وعل ه ، فريفع األشكال وكان ه د  األم د  ال د الن على اورتك اوكل ، حبلث 
وال أح  م  أصحاعه وإمنا د الن  ملسو هيلع هللا ىلص()أن اوغال وقال  نفسه مل دص  عللهما أح ، ال اونيب 

وقاوه يف قال  نفسه   "،اا على صاحبك صلّ "على اماناع اونيب خاصة ع ول  قاوه يف اوغال: 
 .5"أما أان فل أصل  علله"كما وقع عن  اونسائ : 

                                                           

 .97ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق،1  
 .100، صنفسهامل جع 2  
 .7/498اع  للملة، جمماع اوفااوى، 3  
 .101ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق،4  
 .4/66 ي، ك الجنائز، سن  اورتم5  
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كان رمانع ع  اوصلة على عيض األشخاص وأيم    وسل  علله هللا صلىكما أن اونيب 
 علله هللا صلىوذوك وزج  اوناس ع  مث  أفياهل ، فق  كان اونيب  أصحاعه ابوصلة علله 

درتك اوصلة يف أول األم  على م  علله دد  يج ا  ولناس ع  اواساه  يف االسا انة  وسل 
 .1وإمهال اوافاء وأيم  أصحاعه ابوصلة علله

اوناس ع  قا  وقال  نفسه وزج   إمنا ل ك اوصلة على اوغالّ  وسل  علله هللا صلىإن اونيب 
ال  ،ومل درتك اوصلة عللهما ألن املغف ة هلما ،وع  األخ  م  اوغنلمة قب  لقسلمها ،أنفسه 

ع ول  أنه أم  أصحاعه ابوصلة عللهما، ع  إنه دعا و ج  قا  نفسه  ،ل جى ابو عاء هلما
 )ملسو هيلع هللا ىلص( ابملغف ة، فق  ثوى اإلمام مسل  عسن ه ع  جاع  ثض  هللا عنه قال: ملا هاج  اونيب

فم ض  2إىل امل دنة هاج  إوله اوطفل  ع  عم و وهاج  ميه ثج  م  قامه، فجاؤوا امل دنة
، فشحبت د اه حىت مات، ف آه اوطفل  ع  عم و 3فجزع فأخ  مشاقص وه فقطع هبا ع امجه
فقال: غف  يل  ا د ده، فقال وه: ما صنع عك ثعك؟يف منامه، ف آه وهلئاه حسنة، وثآه مغطل

نبله صلى هللا علله وسل  فقال مايل أثاك مغطلا د دك؟ قال: قل  يل و  نصلح هبج يت إىل 
اوله  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال ثسال هللا  وسل  علله هللا صلىمنك ما أفس ت اوطفل  على ثسال هللا 

 .4"وول ده فاغف 

 ث واالساغفاث ولمؤمن ن وما يف ميناه إمنا رمنع إنفاذ اواعل  ظنا  ال قطيا  ألنه دعاء واو عاء ق
ال دساجاب، إما واخلف ش ط وإما واجاد مانع، وإما حلكمة إهللة ال نيلمها ووك  جانب 
اإلجاعة أثجح وقاة دالوة اونصاص واويم  ابو اجح مطلاب ش عا ، فلنبغ  احل ص على 
او عاء ولمؤمن ن ابملغف ة واو محة واإلجاهاد يف ذوك فق  دياق هللا ع عائه كثريا  م  أه  اوبلء 

                                                           

 .87-83، ص. صم1986/ 1406 ،4ط اإلسلم ، املكاب عريوت، وع عها، الجنائز أحكاماألوباين،  1 
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 اورباج : مفاص  األصاعع. 3 
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لبٌ  لياىل:ة يف اوربيج أو يف اآلخ ة قال واحملن َفع  َشَفاَعة  َحَسَنة  َدُك   وَُه َنصل  ﴾﴿َم   َدش 
اشفياا "وثوى اوبخاثي عسن ه ع  أيب ماسى األشي ي ثض  هللا عنه م فاعا : . [85]النساء: 
 .1"لؤج وا

لا واآلخ ة واوشفاعة احلسنة لشم  اوشفاعة ولناس يف قضاء حاائجه  واو عاء هل  خبري او ن
وغري ذوك، فم  شفع ولنفع كان وه نصلب م  األج ، وم  دعا ألخله عظه  اوغلب آّم  

 .2املك على دعائه وقال: ووك مبث 

 إهداء القرابت: .5

واو ي د ين اويب  م  ثعه  ،وج ّ  إن اوق عة اس  جامع وك  ما د ين املاق ب م  ثعه عز  
  .3 ابت إذن مبيىن اوطاعات متاما  طاعاه سبحانه عفي  أم ه واجاناب هنله، فاوق

 وم  ذوك:اإلنسان رمك  أن دنافع عيم  غريه، وثدت نصاص ش علة كثرية ل ل على أن 
ما ثواه اإلمام اوبخاثي عسن ه ع  اع  عباس ثض  هللا عنه أن سي  ع  عبادة ثض  هللا عنه 

ل: فإنين لافلت، وأان غائب عنها، أدنفيها ش ء إن لص قت عه عنها؟ قال: ني . قا
  .5، ص قة عللها4أشه ك أن حائط  املخ اف

وميىن نفع امللت ابوص قة عنه: لنزدله منزوة املاص ق حبلث لقع اوص قة نفسها ع  امللت 
 .6ودكاب وه يااهبا

                                                           

 .1432صحلح  اوبخاثي، كااب اوزكاة، ثق  1 
 .5/295لفسري اوق طيب، 2  
 .111ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق،3  
 املخ اف: املكان املثم .4  
 .3/1013صحلح اوبخاثي، ك اواصااي،  5 

 .6/92، . م1984/ه 1404 اوفك ، داث ، دمشق املنهاج، ش ح إىل احملااج هنادة او مل ،6  
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وق  جاءت نصاص ل ل على االنافاع عيم  اآلخ د  يف إسقاط احلقاق اوثاعاة يف او مة 
  .1ا أن لكان ولناسوه ه احلقاق إما أن لكان هلل، وإم

واحلج اوااجب واون وث واوكفاثات فق  دوت ، ، كاوزكاة واوصلاميت هللـفاحلقوق ال -
  اط ه ه احلقاق إمجاال  ولفصلل .اونصاص على االنافاع عيم  اآلخ د  يف إسق

قال: اقضاا هللا فاهلل  )ملسو هيلع هللا ىلص(فأما او ول  اإلمجايل، في  اع  عباس ثض  هللا عنه أن ثسال هللا 
 .2حق ابوافاءأ

واحل دث إن وثد على سبب خاص، وها احلج إال أن اويربة عيمام اولفظ ال خبصاص 
اوسبب على امليام  م  أقاال أه  اويل  وو وك قال اع  حج : ودلاحق ابحلج ك  حق 

  .3يبت يف ذماه، م  كفاثة أو ن ث أو يكاة أو غري ذوك

 .4"م  مات وعلله صلام صام عنه ووله": ()ملسو هيلع هللا ىلصسال هللا قال ث  وأما األدوة اوافصلللة فمنها:

يف ن ث كان  )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  اع  عباس ثض  هللا عنه قال: اسافىت سي  ع  عبادة ثسال هللا 
 .5"فاقضه عنها": )ملسو هيلع هللا ىلص(على أمه، لافلت قب  أن لفضله، قال ثسال هللا 

إذ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ما ثواه مسل  عسن ه ع  ع د ة ثض  هللا عنه قال: علنما أان جاوس عن  ثسال هللا 
ألاه ام أة فقال: إين لص قت على أم  جباثدة وإهنا مالت قال: وجب أج ك وثدها عللك 

                                                           

 .115ص فاذ اواعل ، امل جع اوساعق،علسى اوسي ي، ماانع إن 1 
 .657، 2/656صحلح اوبخاثي، ابب احلج واون وث،  2 
 .133ص شاد اوفحال،ث إاوشاكاين، . وانظ : 4/66 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  3 
 .2/690صحلح اوبخاثي، ك اوصام،  4 
 .3/1260صحلح مسل ، ك اون ث،  5 
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املرياث قاوت: اي ثسال هللا إنه كان عللها صام شه ر فأصام عنها؟ قال: صام  عنها 
 .1"حج  عنها"قاوت: إهنا مل حتج قط، أفأحج عنها. قال: 

النافاع عيم  اآلخ د  يف إسقاطها ، كاو د ، فق  دّل على ااحلقوق اليت للناسأما  -
 اونص واإلمجاع.

ألى جبناية ولصلَ  عللها،  )ملسو هيلع هللا ىلص(أما اونص، في  سلمة ع  األكاع ثض  هللا عنه أن اونيب 
فقال ه  علله دد ؟ قاواا: ال، فصلى علله، ث ألى جبناية أخ ى فقال: ه  علله دد ؟ قاواا: 

 ددنه اي ثسال هللا فصلى علله.  ني ، قال: صلاا على صاحبك  قال أعا قاادة: عل ّ 

أما اإلمجاع فلق ث اع  اوقل  دالواه عقاوه: أمجع املسلمان على أن قضاء او د  دسقطه م  
ذمة امللت وا كان م  أجنيب أو م  غري ل كاه، وأمجياا على أن احل  إذا كان وه يف ذمة 

 .2م  ذمة احل امللت حق م  احلقاق فأدخله منه أنه دنفيه ودربأ منه، كما دسقط 

وم  ك  ما سبق داب ن أن اونصاص اوش علة دوت على جااي إه اء اوق ابت يف الجملة 
  .3وعلى ذوك أمجع أه  اوسنة، أي م  حلث األص  ال م  حلث اوافاصل 

 واحلكمة من هذا اجلواز:

  : نفع امله ى إوله واواكفري عنه ع ل ذوك ما ثواه اوبخاثي عسن ه ع  اعاألوىلاحلكمة  -
عباس ثض  هللا عنه أن سي  ع  عبادة ثض  هللا عنه لافلت أمه وها غائب عنها فقال: اي 

 .4ثسال هللا، إن أم  لافلت وأان غائب عنها، أدنفيها ش ء وإن لص قت عنها؟ قال: ني 

                                                           

 .2/805صحلح مسل ، ك اواصااي،  1 
 عاص ف. 165، ص ه1402 ،1ط اويلملة، اوكاب داث عريوت، اسكن ثدل ا، حمم  لح اوّ وح، كاابع  اوقل  ،  ا 2 
 .159وح، صكااب او ّ اع  اوقل ،   3 
 .3/1013صحلح اوبخاثي، ك اواصااي،  4 
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ود ل على ذوك أدضا  ما ثواه اإلمام مسل  عسن ه ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه أن ثجل  قال 
 .1ن أيب مات ول ك ماال وال داص، فه  دكف  عنه أن ألص ق عنه؟ قال: ني إ )ملسو هيلع هللا ىلص(ولنيب 

د ل على ذوك ما ثواه مسل  عسن ه  ،ه وإحسانه: نفع امله ي م  أج  ع ّ ةالثانياحلكمة  -
، نفسها وإين أظنها 2: إن أميت افاُلات)ملسو هيلع هللا ىلص(ع  عائشة ثض  هللا عنها أن ثجل  قال ولنيب 

وإه اء ما رمك  أن دنافع عه  .3ألص ق عنها؟ قال: ني  وا لكلمت لص قت، فل  أج  أن
 امللت م  ق ابت جياي أن رمنع إنفاذ وعل  اوكبائ .

ن لكان إما أ ، ألن اوق ابتوأما ما رمك  أن دنافع عه امللت م  ق ابت فإنه فله لفصلل  
ه اء يااهبا فللق ابت اويلملة، كاإلرمان ابهلل وثساوه ال رمك  إ ؛علملة وإما أن لكان عمللة

إوله ألهنا ال لقب  اونلاعة إمجاعا  ودلاحق حبك  ه ا اوناع م  اوق ابت اويمللة ما داي ن أن 
أما سائ  اوق ابت اويمللة فإن فلها ، 4دفيله اويب  عنفسه وال ل خله اونلاعة إمجاعا  كاوااعة

ت املاولة احملصنة  لفصلل ، ألهنا ع نلة حمصنة وإما ماولة حمصنة وإما م كبة منهما فاوق اب
كاوص قة واوياق رمك  إه اء يااهبا إمجاعا  دقال اع  للملة: واألئمة الفقاا على أن اوص قة 

أما اوق ابت اوب نلة احملصنة كاوصام  .5لص  إل امللت وك وك اويبادات املاولة، كاوياق
ة واحلنبللة يف امليام  فإن يف إه اء يااهبا نزاعا  قااي  ع ن أه  اويل  فق  ذهب احلنفل ،واوق اءة

صلى هللا م  م هبه  إىل أن امللت دنافع عك  ما ده ى إوله م  ه ه اوق ابت ألن اونيب 
 .6عاصال يااب اوصام على وصال يااب سائ  اويبادات اوب انلة علله وسل 

                                                           

 .3/1254صحلح مسل ، ك اواصلة،  1 
 افالات: مالت عغاة وفجأة.2  
 .3/1254صحلح مسل ، ك اواصلة،  3 
 .2/543،  خلل  خماص  وش ح الجلل  مااهب. ويف: احلطاب، 3/192، م1998 اويلملة، اوكاب داث عريوت، ، اوف وق اوق ايف، 4 
 .42/309اع  للملة، جمماع اوفااوى،  5 
 . 66، 3/65،  مص  احلليب، مطبية اوق د ، فاح اهلمام، اع  6 
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وذهب املاوكلة واوشافيلة يف املشهاث م  م هبه  إىل أن امللت ال دنافع مبا ده ى إوله م  
ن َسانل إلال  َما  َوَأن  ﴿ :لياىلاوق ابت، واسا واا عقاوه  ه ه  .[39]النجم:  ﴾َسَيىوَل َس ولإل ل

 وسل  علله هللا صلىومبا ثواه اإلمام مسل  عسن ه ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه أن ثسال هللا 
ه قال: إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال م  يلث: إال م  ص قة جاثدة، أو عل  دنافع ع

 .1أو وو  صاحل د عا وه

ن َسانل إلال  َما  :اآلدة اوك رمةك وك و  ليين أن اإلنسان ال دنافع  َسَيى﴾، ال﴿َوَأن  وَل َس ولإل ل
عيم  غريه وإمنا ليين أن اإلنسان ال دساحق عم  غريه. وظاه  اآلدة أن اإلنسان ولس وه 

فل رملكه وال  ،وأما سي  غريهإال سيله وه ا حق فإنه ال رملك وال دساحق إال سي  نفسه، 
دساحقه وك  ه ا ال رمنع أن دنفيه هللا ود محه عه، كما أنه دائ  د ح  عباده أبسباب خاثجة 

 .2ع  مق وثه 

ي، اوناو  اإلمام وق  نق  اإلمجاع على االنافاع عق عة احلج امل كبة م  املال واوب ن ذك  ذوك
 .3واع  للملة واع  اوقل  وغريه 

مسع ثجل  دقال: وبلك  )ملسو هيلع هللا ىلص(ود عسن ه ع  اع  عباس ثض  هللا عنه أن اونيب وثوى أعا دا
ع  شربمة قال: م  شربمة؟ قال أخ يل أو ق ي قال: حججت ع  نفسك؟ قال: ال قال: 

  .4حج ع  نفسك ث حج ع  شربمة

واملقصاد م  ه ا كله أن امللت رمك  أن دنافع عك  ما ده ى إوله م  ق ابت ع ا اوق ابت 
داي ن أن دفيلها اويب  عنفسه، كاإلرمان واوااعة وال ف ق يف ذوك كله ع ن أن هت ى إوله اويت 

                                                           

 .124ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 1 
 . عاص ف دسري.7/499اع  للملة، جمماع اوفااوى،  2 
 .125ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 3 
 .2/403سن  أيب داود، ك املناسك،  4 
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م  اواو  أو م  غريه وه ا اخالاث احملقق ن م  أه  اويل ، كاع  للملة، واع  اوقل  
 .2، ع  إن اع  اوقل  نسبه إىل مجهاث اوسلف1واوصنياين

فق   ،ابت جياي أن رمنع إنفاذ وعل  اوكبائ وأما أن إه اء ما رمك  أن دنافع عه امللت م  ق  
فقال: جياي عن ه  أن صاحب اوكبرية د خله هللا الجنة عل  ،نقله اع  للملة ع  أه  اوسنة

  .3ع اب إما حلسنات متحا كبريله منه أو م  غريه.... وإما وغري ذوك

َ َك علهل َودَ غ فلُ  َما ُدوَن ﴿إلن  اَّلل َ اَل دَ غ فلُ  أَ لياىل:ورمك  أن دسا ل هل ا األص  عقاوه  ن  ُدش 
س  هللا او ناب إىل قسم ن: قس  ال رمك  غف انه وها   قفق .[48]النساء: ﴾َذولَك ولَم   َدَشاءُ 

اوكف  وقس  رمك  غف انه وها ما دون اوكف  م  كبائ  وصغائ ، ومغف ة ما دون اوكف  ق  
لق كإه اء يااب عيض األعمال لكان عسبب م  اويب ، كاالساغفاث وق  لكان عسبب اخل

 .4وق  لكان مبحض املشلئة

إن ع م إنفاذ وعل  ما دون اوش ك م  كبائ  وصغائ  عسبب إه اء ما رمك  إه اؤه م  
أما أنه جياي أن دكان  ق ابت جياي أن لكان عط دق املااينة وجياي أن دكان عط دق اواكفري.

للُحاَن﴾ يَ ُقَلت  َمَاايلدُنُه َفُأووَئلَك ُهُ  َفَم   : ﴿لياىلعط دقة املااينة، فاويمام قاوه  او ُمف 
إذ ال ف ق ع ن أن د جح ملزان املؤم  مبج د حسناله أو هبا ومبا ده ي إوله م   .[8 األعراف:]

حسنات وأما أن دكان عط دقة اواكفري، فلما ثواه مسل  عسن ه ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه 
 .5عنه؟ قال: ني  : أن ألص ق)ملسو هيلع هللا ىلص(أن ثجل  قال ولنيب 

 
                                                           

 .129ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق،1  
 .160، صكااب اوّ وحاع  اوقل ،   2 
 .12/480اوفااوى،  اع  للملة، جمماع 3 
 . 2/187،  اوسنة منهاج للملة، اع  4 
 .3/1254مسل ، ك اواصلة، صحلح  5 
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 الشفاعة: .6

وأييت  .1قال حمم  اوطاه  ع  عاشاث: اوشفاعة ه  اواساطة يف حصال نفع أو دفع ض ث
واوشفاعة املقباوة رمك  أن متنع إنفاذ  ،إن شاء هللا لياىل وع  أنااعها احل دث عنها مفصل  

  وعل  املي ن م  أه  اوكبائ  ظنا  ال قطيا .

 ويت اناظمت فلها ش وط اوقبال وه  يلية: واوشفاعة املقباوة ه : ا

َفُع علن َ ُه إلال  إبللذ نلهل ﴿ لياىل:ودولله قاوه  ،إذن هللا يف اوشفاعة (1  ﴾َم   َذا او  لي َدش 
 .[255]البقرة: 

اَل لَ ن  َفُع اوش َفاَعُة إلال  َم   أَذلَن وَُه  دَ ا َمئل ر ﴿ :ودولله قاوه لياىل ،ثضاه ع  اوشافع (2
َ  وَُه او  مح َ   أي شفاعة م  أذن وه او مح .، [109]طه:  ﴾قَ ا ال  ُ  َوَثضل

َفُياَن إلال  ولَم ل  ﴿َواَل  :لياىلودولله قاوه  ،ثضاه ع  املشفاع وه (3  ﴾اث َلَضىَدش 
 .2وأه  او ضا هللا ه  أه  اوااحل  ووا كاناا أه  كبائ  [28 ]األنبياء:

مل   َمَلكر يفل اوس َماَواتل اَل لُ غ ينل  ﴿وََك    :لياىلعلى ه ه اوش وط جمامية قاوه  وق  دل  
ئ ا إلال  مل   عَ ي  ل َأن  أَي َذَن اَّلل ُ ولَم   َدَشاُء  . أي أن اوشافع [26]النجم: ﴾َودَ   َضىَشَفاَعاُ ُه   َشل  

 .3واملشفاع وه

 ت على وقاع اوشفاعة يف عيض أه  اوكبائ  قب  إنفاذ وعل ه ،إن اونصاص اوش علة دو  
وك  نيب دعاة مساجاعة، فايج   ": )ملسو هيلع هللا ىلص(في  أيب ه د ة ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا 

                                                           

 .1/664،  1ط مص ، احلليب، مطبية واواناد ، اواح د  عاشاث، ع  اوطاه  1 
 .3/406اوشاكاين، فاح اوق د ،  2 
 .147ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 3 
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ك  نيب دعاله، وإين اخابأت دعايت شفاعة ألميت دام اوقلامة، فه  انئلة إن شاء هللا م  
 .1"مات م  أميت ال دش ك ابهلل شلئا  

لى حصال اوشفاعة أله  دقال املناوي ثمحه هللا: ه ا احل دث ق  اسا ل عه أه  اوسنة ع
اوكبائ ، قاواا: ألن اوشفاعة لنال ك  م  مات م  أماه ال دش ك ابهلل شلئا  كما نص علله 

  .2يف ثوادة مسل  وصاحب اوكبرية يف ذوك فاجب أن لناوه اوشفاعة

 .3"شفاعيت أله  اوكبائ  ألميت": )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أنس ثض  هللا عنه قال ثسال هللا 

ك  أن متنع إنفاذ وعل  املي ن م  أه  اوكبائ  ظنا  ال قطيا، فألن إن اوشفاعة املقباوة رم
فل متنع حلنئ  إال ل ه وحيام  أن لاأخ  نع إنفاذ وعاوشفاعة فله حيام  أن لقع اعا اء  فام

 .4اسام اثه

 املصائب املكفرة: .7

ذهب الجمهاث م  أه  اويل  إىل أن نفس املصائب مكف ات ومثلبات وق  اسا واا ابوق آن 
  .اوك مي واوسنة

لبُ ُه   َظَمأٌ َواَل َنَصٌب َواَل خَم َمَصٌة يفل َسبلل ل اَّلل ل َواَل لياىل:أما اوق آن فقاوه  ُ   اَل ُدصل هن  ﴿َذولَك أبَل
 ﴾َدطَُئاَن َما طلئ ا دَغللُظ او ُكف اَث َواَل دَ َناوُاَن مل   َعُ وّر نَ ل ل  إلال  ُكالَب هَلُ   علهل َعَمٌ  َصاولحٌ 

ف لب هللا سبحانه األج  على مجلة أماث منها ما ها م  املصائب، كاونصب  .[120 ]التوبة:
  .5ف ل ذوك على أن اإلنسان دؤج  على املصائب نفسها

                                                           

 .5/2323اثي، ك او عاات، صحلح اوبخ 1 
 .2/217املناوي، فلض اوق د ، 2  
 .5/106سن  أيب داود، ابب اوشفاعة، 3  
 .148ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق،4  
 .157، صنفسهجع امل  5  
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دقال:  صلى هللا علله وسل وأما اوسنة، في  عائشة ثض  هللا عنها قاوت: مسيت ثسال هللا 
  .1"وه هبا دثجة وحملت عنه هبا خطلئةما م  مسل  دشاك شاكة فما فاقها إال كابت "

 املرتلب االخالاث اويم  على دكان إمنا واوثااب مكف ات، املصائب نفس أن احل دث دل  
  .2اوصرب وها عللها

واملصائب رمك  أن متنع إنفاذ وعل  اوكبائ  على م هب أه  اوسنة والجماعة: فلجاي 
 اب، أما احلسنات متحا كبريله وأما عن ه  أن صاحب اوكبرية د خله هللا الجنة ع ون ع

 .3وإما وغري ذوك عنه.املصائب كف هتا 

او اوة على املصائب لكف  اخلطااي وم  ذوك ما ثواه اوبخاثي عسن ه وذوك ويمام األدوة 
ما م  مسل  دصلبه أذى م ض ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  اع  مسياد ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا 

ووجه او الوة أن اوسلئات مجع  ."، كما حتط اوشج ة وثقهافما سااه إال خط هللا وه سلئاله
 .4كبريها وصغريها  مضاف، فلفل  اويمام فللزم منه لكفري مجلع او ناب

 العفو اإلهلي: .8

ت اونصاص اوش علة املااال ة دالوة دو  وق   .5ها اوصفح ع  او ناب ول ك جماياة املس ء
  منها: ،دساحقه امل نبان م  اويقاب قطيلة على أن هللا لياىل عفا غفاث، داجاوي عما

  .[6]الرعد: ﴾َوإلن  َثع َك َوُ و َمغ فلَ ةر وللن اسل َعَلى ظُل ملهل   ﴿لياىل:قاوه  -

  .[25]الشورى: ﴾َودَ ي ُفا َع ل اوس لّلَئاتل ﴿لياىل:وقاوه  -
                                                           

 .4/1991صحلح مسل ، ك اورب،  1 
 .158ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 2 
 .12/480اع  للملة، جمماع اوفااوى،  3 
 .168ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 4 
 .1/397لفسري اوطربي،  5 
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 .[43]النساء: ﴾َغُفاث ااَّلل َ َكاَن َعُفااا  إلن  ﴿:لياىلوقاوه  -

،  صاص وما يف ميناها ل ل قطيا  على أن اويفا اإلهل  م  ماانع إنفاذ اواعل وه ه اون
ورمك  أن رمنع إنفاذ وعل  أه  اوكبائ  عن  أه  اوسنة والجماعة، فصاحب اوكبرية عن  
سلف األمة وأئماها وسائ  أه  اوسنة والجماعة ال دشه ون وه ابوناث، ع  جياي أن دغف  هللا 

  .1وه

ن  احل دث ع  حاددث اونبادة اويت اسا ل هبا أه  اوسنة عت اوق آنلة واألوق  ذك ت اآلاي
  :وم  ه ه األحاددث املايلقة عيفا هللا عزو ج  وسرته ومغف له حك  م لكب اوكبرية.

 هللا صلىما ثواه اإلمام مسل  عسن ه ع  اع  عم  ثض  هللا عنه قال: مسيت ثسال هللا  -
فلق ثه  ،2دام اوقلامة م  ثعه عز وج  حىت دضع على كنفهد ين املؤم  "دقال:  وسل  علله

فلقال: ه  لي ف؟ فلقال: أي ثيب أع ف، قال: فإين ق  سرتهتا عللك يف او نلا  ،ع ناعه
 .3"وإين أغف ها وك اولام

جي ء دام "قال:  وسل  علله هللا صلىوع  أيب ماسى األشي ي ثض  هللا عنه ع  اونيب  -
 .4" ع ناب أمثال الجبال فلغف ها هللا هل اوقلامة انس م  املسلم ن

قال هللا "دقال:  وسل  علله هللا صلىثض  هللا عنه قال: مسيت ثسال هللا  أنسوع   -
ع  آدم إنك وا وقلاين عق اب األثض خطااي ث وقلاين ال لش ك يب شلئا ، آلللاك  لياىل: اي

 .5"عق اهبا مغف ة

                                                           

 .4/475اع  للملة، جمماع اوفااوى،  1 
 كنفه: أي سرته.  2 
 .4/2120صحلح مسل ، ك اوااعة،  3 
 .4/2120، ك اوااعة، امل جع نفسه 4 
 .5/548ك او عاات، سن  اورتم ي،  5 
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اويظل  كثرية ج ا ، وق  أمجع أه  اوسنة والجماعة  واونصاص اونبادة او اوة على ه ا األص 
 .1على مقاض  ه ه اونصاص

اونصاص ساعقا  اويت ل ل ص احة  تنوق  علّ  ،إن أم  أه  اوكبائ  مرتوك حملض املشلئة اإلهللة
وحن   ،على أن ك  صاحب كبرية فها يف مشلئة هللا إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله الجنة

شلئة اإلهللة، فإمنا ن ده إىل مشلئة علل  حكل ، ال دضع اويفا واويقاب ح ن ن د إىل حمض امل
َم  ل اَّلل ل إلم ا دُ َي ّلهُبُ   َوإلم ا دَ ُااُب  َوآَخُ ونَ ﴿ :لياىلإال يف حملهما اولئق هبما قال  ُم  َجا َن ألل

على علمه  لى أمسائه احلسىناآلدة مبا د ل ع ّد  . ف[106]التوبة:  ﴾َحكلل ٌ َعلللٌ   َعَلل هل   َواَّلل ُ 
 .2ألن اويفا ع  أصحاب اوكبائ  مبين على هال ن اوصفا ن ؛اواام وحكماه اوباوغة

ومما لق م داضح إن دخال اوشخص يف عمام نصاص اواعل  ال ديين حلقاق اواعل  عه، 
الحامال أن دقام عه ما رمنع إنفاذ وعل ه كاوااعة واالساغفاث واحلسنات املاحلة، ودعاء 

 املؤمن ن واوشفاعة يف أه  اوكبائ ، واملصائب املكف ة، واويفا اإلهل .

إن نصاص اواعل  دقال مباجبها على اإلطلق دقال م  في  ك ا فها مااع  وك ا دون أن 
دي ن شخص فلقال: ه ا مغضاب علله، أو ه ا يف اوناث، أو ه ا مليان، إلمكان أن 

وه أو دكان وه حسنات متحا سلئاله، أو لقب  فله دااب، فلااب هللا علله أو دساغف  فلغف  
 شفاعة أو دبالى مبا دكف  عنه أو داجاوي هللا عنه.

، ألن اعاقاد أن فاع  ه ا وه ا اوط دق داضم  اويم  مباجب نصاص "اواع  واواعل  ميا  
او نب املي ن مااع  هب ا اواعل  املي ن عم  عنصاص اواعل  يف مقاضاها، واعاقاد أن إنفاذ 

                                                           

 .178ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 1 
 .212، صنفسهامل جع  2 
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وانافاء سائ  املاانع عم  عنصاص اواع   ،اواعل  ه ا امل نب دااقف على حتقلق اوش ط
 :1"وه ا ط دق حمك  اوازمه أه  اوسنة والجماعة، فظه ت آاثثه يف اويقائ  اوااولة ،مبقاضاها

 الكف عم ا شجر بني الصحابة: -

ما يبت  م  عقائ  أه  اوسنة والجماعة اإلمساك عما شج  ع ن اوصحاعة، ألن وعل 
ص وثه عنه  م  او ناب ق  ال دلحق هب ، إما عاخلف اوش ط وإما واجاد مانع، كما أن 
اآلاثث امل ودة يف مساوئ اوصحاعة منها ما ها ك ب، ومنها ما ق  يد  فله، ونقص وغرّي ع  
وجهه، واوصحلح منه ه  فله مي وثون، إما جماه ون مصلبان، وإما جماه ون خمطئان وه  

دياق ون أن ك  واح  م  اوصحاعة ميصام م  كبائ  اإلث وصغائ ه ع  جتاي مع ه ا ال 
علله  او ناب يف الجملة، ث إذا كان ق  ص ث م  أح ه  ذنب فلكان ق  اتب منه، أو 

او ي  وسل  علله هللا صلىألى حبسنات متحاه، أو غف  وه عفض  ساعقاه، أو وشفاعة حمم  
 .2او نلا كف  عه عنهه  أحق عشفاعاه أو اعالى عبلء يف 

 عدم لعن املعني: -

ألن اوفاسق املي ن  ؛ااي وي  أنااع اوفساق ال أعلاهن املخااث عن  احملقق ن م  أه  اوسنة، ج
او ي حتقق فله ش ط اواعل  ق  د لفع عنه اواعل  وااعة صحلحة أو حسنات ماحلة، أو 

 .3ويقاعةمصائب مكف ة، أو شفاعة مقباوة، أو غري ذوك م  ماانع إنفاذ ا

 عدم الشهادة على معني من أهل القبلة ابلنار: -

  دقال اإلمام اوطحاوي: وال ننزل أح ا  منه  جنة وال انثا .

                                                           

 .221، ص اوساعق امل جع اواعل ، إنفاذ ماانع اوسي ي، علسى1  
 .3/176،  اوسنة منهاج للملة، اع . ويف: 3/154جمماع اوفااوى،  للملة، اع  2 
 .222ص اواعل ، امل جع اوساعق،علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ  3 
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وامل اد أبه  اوقبلة: م  د ع  اإلسلم ودساقب  اوكيبة وإن كان م  أه  األهااء أو م  
وذوك ألن  ،1وسل  علله هللا صلىأه  املياص  ما مل دك ب عش ء مما جاء عه او سال 

املي ن او ي قام عه سبب اواعل ، وحتقق عه ش طه، جياي أن ال دنف  وعل ه ملياثض ثاجح  
كاوااعة، واحلسنات املاحلة واوشفاعة املقباوة، واويفا اإلهل  داضح ه ا ما ثواه اع  أيب حامت 

 شك  ال  وسل  علله هللا صلىعسن ه ع  اع  عم  ثض  هللا عنه أنه قال: كنا أصحاب اونيب 
﴿إلن   :يف قال  املؤم  وآك  مال اولال  وق ف احملصنات وشهادة اوزوث حىت نزوت ه ه اآلدة

َ َك علهل َودَ غ فلُ  َما ُدوَن َذولَك ولَم   َدَشاءُ  فأمسك أصحاب  .[48 ]النساء: ﴾اَّلل َ اَل دَ غ فلُ  َأن  ُدش 
 .2ع  اوشهادة وسل  علله هللا صلىاونيب 

ا  م  واقع اونصاص اوش علة ابوقال مباجب نصاص اواعل  على وجه وإولك لف دقا  عملل
  اويمام دون أن حيك  ابواعل  على مي ن الحامال ختلف ش ط اواعل  أو وجاد مانيه.

وي  "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(اإلمام أعا داود عسن ه ع  اع  عم  ثض  هللا عنه ع  اونيب  فق  ثوى -
 .3"ا وعاص ها ومياص ها وحاملها واحملماوة إولههللا اخلم  وشاثهبا وساقلها وابئيها ومبااعه

اإلمام اوبخاثي عسن ه ع  عم  ع  اخلطاب ثض  هللا عنه: أن ثجل  كان على  وثوى -
وكان دضحك ثسال  ،كان امسه عب  هللا وكان دلقب ابحلماث  وسل  علله هللا صلىعه  اونيب 

  جل ه يف اوش ب، فألى عه داما  ق وسل  علله هللا صلىهللا صلى هللا عله وسل  وكان اونيب 
 هللا صلىفأم  عه فجل  فقال ثج  م  اوقام: اوله  اوينه ما أكث  ما دؤلى عه فقال اونيب 

 .4"ال لليناه، فاهللا ما علمت إال أنه حيب هللا وثساوه: "وسل  علله

                                                           

 .287، 286ص ،اوطحاودة اويقل ة ش ح اويز، أيب اع  1 
 .3/1339لفسري اع  أيب حامت،  2 
 .4/82سن  أيب داود، ك األش عة،  3 
 .6/2489صحلح اوبخاثي، ك احل ود،  4 
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شاثب اخلم  على وجه اويمام واإلطلق  وسل  علله هللا صلى دث أيب داود وي  حفف  
ع  وي  ه ا امل م  اولي ن، وقلام مانع م  ماانع إنفاذ  )ملسو هيلع هللا ىلص(يف ح دث اوبخاثي هنى و 

 . 1اواعل  عه، وها حب هللا وثساوه مما د ل عمللا  على اواف دق ع ن إطلق اواعل  وليللنه

: وسل  علله هللا صلىعسن ه ع  جاع  ثض  هللا عنه قال: وي  ثسال هللا ثوى مسل   -
 .2كالبه، وشاه ده، وقال: ه  فله سااءآك  او اب وماكله و 

وثوى اوبخاثي عسن ه ع  أيب سيل  اخل ثي ثض  هللا عنه قال: جاء علل إىل اونيب  -
: م  أد  ه ا؟ قال علل: كان عن ان مت  دثيء، فبيت )ملسو هيلع هللا ىلص(عام  ع ين فقال وه اونيب  )ملسو هيلع هللا ىلص(

او اب ال لفي  ووك  أّوه" أوه، ع ن : )ملسو هيلع هللا ىلص(، فقال اونيب )ملسو هيلع هللا ىلص(منه صاع ن عصاع ونطي  اونيب 
 .3إذا أثدت أن لشرتي فبع اوام  عليا  آخ  ث اشرت عه

فف  احل دث األول وي  هللا صلى هللا علله وسل : آك  او اب على سبل  اويمام واإلطلق، 
ث أنه صلى هللا علله وسل  مل حيك  على علل ثض  هللا عنه هب ا اواعل  وي م علمه 

 .4اواعل  وليللنه ع ن إطلقى اواف دق ابواح مي مما د ل علملا  عل

قال: إذا اواقى  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثوى اوشلخان عسن مها م  ط دق أيب عك  ثض  هللا عنه ع  اونيب  -
  .5املسلمان عسلفلهما، فاوقال  واملقاال يف اوناث

قال: ال د خ   )ملسو هيلع هللا ىلص(ى اإلمام مسل  عسن ه ع  أم مبش  ثض  هللا عنهما ع  اونيب و وث = 
 .1 م  أصحاب اوشج ة أح  او د  ابدياا حتاهااوناث إن شاء هللا

                                                           

 .12/484اع  للملة، جمماع اوفااوى،  1 
 .3/1219صحلح مسل ،  2 
 .2/813اواكاوة،  صحلح اوبخاثي، ك 3 
 .20/353جمماع اوفااوى، اع  للملة، ، 225ص ،اوساعق امل جع اواعل ، إنفاذ ماانع اوسي ي، علسى 4 
 .4/2214صحلح مسل ، ك اوفنت،  5 
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ح دث أيب عك  ثض  هللا عنه على أن اواقال  سبب و خال اوناث ودل ح دث أم  ف ل  
مبش  ثض  هللا عنهما على أن ه ا احلك  ال داطبق على م  قال  م  أه  علية او ضاان يف 

، ويف ه ا دالوة عمللة ماقية الجم  وصف ن، ألن حسناهت  منيت املقاضى أن ديم  عمله
 .2على اواف دق ع ن إطلق اواعل  وليللنه

 سادساً: الوالية والرباءة:

قضلة اواالدة ولمطلي ن واورباءة م  اوياص ن أص  م  أصال او د  عن  اإلابضلة  ي ُّ لُ 
وق  اوافت أئمة اإلابضلة ومشاخيها من  اوب ادة إىل أمهلة ه ا  ،ومبحث م  مباحث اويقل ة

وه ا االعاقاد كان م  أه   ،اد وض وثة اساخ امه يف لطاد  ح كاه  ونش  دعاهت االعاق
 .3اوياام  اويت ساع ت يف احلفاظ على وح ة الجماعة اإلابضلة ومتاسكها عرب اويصاث

وكان ذوك خلل اونصف اوثاين  ،ع أت احل كة اإلابضلة س دة واخت ت م  اوبص ة مق ا  هلا
نصف األول م  اوق ن اوثاين اهلج ي، حلث كانت يمام األماث م  اوق ن األول اهلج ي واو

وكان والهت  يف اوي اق دشا ون يف ملحظة ألباع اوف ق اإلسلملة املناوئة  ،عل  او ووة األمادة
ولحك  األماي، ف أى اإلابضلة أن دسريوا ع عاهت  حب ث ش د  ماجنب ن املياثضة املسلحة 

ه أوج وا اواسائ  اوكفللة ونش  دعاهت  يف األمصاث ويف اواقت نفس ،ض  احلك  اوقائ 
كانت اواالدة واورباءة   -ة وأوج وا لنظلما  س اي  دقلقا  اإلسلملة، فاسايملاا اواقلة او دنل

 .4وساع  يف إجناح احل كة وحتقلق أه افها - إح ى عناص ه

                                                                                                                                                                     

 .4/1942صحلح مسل ، ك اوفضائ ،  1 
 .226ص علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، امل جع اوساعق، 2 
 .420ص فك  اويق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل اواهليب، او 3 
 .421، صنفسهامل جع  4 
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حبلث ال  وق  أصبحت ه ه او عاة قاع ة مهمة وماثسها اإلابضلة يف ك  يمان ومكان،
 .1دقب  يف الجماعة اإلابضلة أح  إال عي  أن ديل  أنه ويل ووله  وع و ع وه 

وعلى ك  حال فإن مب أ اواالدة واورباءة ديارب ف ضا  ددنلا  واجبا  على ك  إابض  أن داقل  
، وق  قام 2أبحكامه وش وطه، طبقا  ولقااع  اويت وضيها وطبقها مشادخ اإلابضلة األوائ 

ابضلة ومفك وه  عا ود  ه ه اوقااع  واألحكام، وأوفاا اوكاب اويت لبحث يف علماء اإل
 .3ه ا املاضاع حبلث أصبح وإلابضلة عي ا  عقائ اي ، خاصة يف ه ا اوشأن

 منازل الناس يف الوالية والرباءة: .1

 قسمت اإلابضلة اوناس ابعاباث اوازامه  ابوش ع إىل يلية أصناف:

وغري مي وف ن ال عصلح وال  ،أصحاب ع اءةو  ،اب اواالدةفان ابوصلح، وه  أصحو مي  
فإن ع ف منه   ،ع اءة حىت داب ن أم ه  عفساد فلقف امل ء عنه ، ال دضيه  يف والدة وال يف

 ،عصلان أصبحاا يف ع اءة، إذن مجلع اوناس إما أن دكاناا يف والدة أو يف ع اءة أو يف وقاف
 :4ولفصل  ه ا فلما دل 

 للغة واإلصطالح: الوالية يف ا  

مبصاحله  مأخاذة م  والدة أم  اولال  وها اوقلام أبم ه واالهامام، : ميناها: اوق بيف اللغة -
ُّ او  لدَ   اَّلل ُ ﴿ :لياىلهللا ألوولائه، وذوك ميىن قاوه وها ميىن والدة   [257]البقرة:  ﴾آَمُنااَويلل

 5أم وه  وحافظه . أي انص ه  وماايل

                                                           

 .1/55الجلطايل، قااع  اإلسلم، 1  
 مشادخ اإلابضلة األوائ  ه : جاع  ع  يد ، أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة، او علع ع  حبلب.2  
 .421ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 3 

 .422، صنفسهامل جع 4  
 (.1/45(، الجلطايل، قااع  اإلسلم )6/490اع  منظاث، وسان اوي ب ) 5 
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ومبيىن  .1ب ابلجنان واوثناء ابولسان، واونص ة واإلعانة ابلجااثح عن  املق ثةاحل اصطالحاً: -
آخ  اواالدة ليىن احملبة واملادة واملؤاخاة واملصافاة واملناص ة واوثناء ووجاب اورتاح  واالساغفاث 

 .2ولمؤمن ن، وجتمع ه ه املياين كلها عباثة احلب يف هللا

عاالدة أهلها، وانظ وا فلم  جتيلاا والداك ، فإنك  أوولاء م  ان: ولق عاا إىل هللا ا قال اع  ذك
لاولاه ، فإايك  وأوولاء اوشلطان ال لاواه  وال لااّدوه  وال لابياا أهااءه  فإن هللا مل د ضى 

  .3ذوك وايل وه

 :االرباءة: لغة واصطالحً  

ك وك إذا لنزه   ، وع يء: إذا ختلص4ميناها: اخللص م  اوش ء أو اواح ث منه :لغةيف ال -
وق  ع أت ش دك :  ،، وها ع يء مبا ق ف عهواوقاةومنه اوله  أع أ إولك م  احلال  ،5ولباع 

ولك ث وفظ اورباءة يف آايت كثرية  .6فاصلاه وأع أت او ج : جيلاه ع دئا  م  حق يل علله
 منها:

َ وَُه أَن ُه َعُ وت َّللل ل َلرَب أَ ﴿ لياىل:قاوه  ن ُه إلن   فَ َلم ا لَ َب ن  لَ  أَلَو اٌه  مل  . [114]التوبة:  ﴾َحللل ٌ إلع   َاهل

 [216]الشعراء:  ﴾لَ ي َمُلانَ َعَصا َك فَ ُق   إليّنل عَ ليٌء ممل ا  فَإلن  ﴿ :لياىلوقاوه 

 ولغة ل وث حال اخللص واواباع . ومما لق م داب ن أن مياين اورباءة يف ا

 

                                                           

 .126، ص م1994/ ه1414 3ط اونهضة، مطاعع مسقط، اوااحل ، يف اويقال أنااث ش ح اويقال أنااث هبجةاوسامل ،  1 
 .422ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 2 
 .422ص ،امل جع اوساعق نفسه 3 
 .3/481،  م1998 - ه  1418 ،1ط اوفك ي، وإلع اع اوشاثقة م كز اإلماثات، اإلسلملة، املياثف دائ ة ،جمماعة م  املؤوف ن 4 
 .1/72اع  منظاث، وسان اوي ب،  5 
 .43، ص.م1992/ ه1412 ،1ط اونفائس، داث عريوت، اوبلغة، أساساوزخمش ي،  6 
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 ها: : ولرباءة لياثدف ع د ة مناصطالحاً  -

 ويصلانه. املل  ابوقلب والجااثح ع  عاصر  -
اواربؤ م  اوفي  املكف  ومفاثقة أهله علله، واواخطئة هل  واإلنكاث علله  واوك اهلة  -

 هل  ول ك او ضاء عفيله .
  .1اوبغض ابوقلب واوشا  ابولسان واو دع ابلجااثح -

 اواياثدف اوساعقة رمك  اسانااج امللحظات اآلللة:م  خلل و 

  اءة عقاعة على اخل وج ع  طاعة هللا لياىل.اورب 
 .اورباءة عباثة ع  لغلري ولمنك  عثلث ط ق جمامية أو مف قة: ابول  واولسان واوقلب 
 ورباءة عباثة ع  عمللة مفاثقة عسبب اويصلان وابواايل رمك  أن حتسب لنظريا  ا

 .2ولقيل ا  ويقاعة اهلج 

ع  هللا علله اوي اب وأم    ها هلل ميصلة أو مم  ظه  منه عمقال سامل ع  ذكاان: ونربأ 
هك ا داضح أن اواالدة ولمؤمن ن واورباءة م  و  .3عف اق م  عم  ع وك اويم  واورباءة منه

 .اوياص ن أص  م  أصال اويقل ة عن  اإلابضلة من  نشأهت  

  .4قال اع  إابض: وإن نااىل م  لاىل هللا وأن نربأ مم  لربأ هللا منهو 

 .5داب: م  أويق ع ى اإلسلم وأيبت أثكانه اواالدة يف هللا واوي اوة يف هللاوقال أعا أ

                                                           

 .126، ص اويقال أنااث هبجة اوسامل ،1  
 .423ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،2  
 .423امل جع اوساعق، ص3  
 .423امل جع اوساعق، ص4  
 .423امل جع نفسه، ص5  
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اتمة وهللا أول م  ع ئ م  أه  امليصلة وعاداه  عللها، ث أمضى ذوك وأم  عه فله  سنة 
، م  أوَف مبا عاه  علله هللا يف ك  ما أوزم فله طاعاه حق 1ميمال هبا، وإمنا وولنا عن هللا

اكث مبلاوة إىل هااه أتدداه يف لقاى م  هللا ووثع ع  ح ماله، وع وان اون واجب على اويباد
ما ح م هللا علله وما هنى هللا عنه اساخفافا مبا أوع ه ونقضا ملا عاه ه وشهاله وغله. و 

 .2علله، فأووئك خليه  واورباءة منه  مبا اساحلاا احل ام وثكباا م  اآلاثم

وأهنا أص   ،عقة مكانة اواالدة واورباءة يف عقل ة اإلابضلةوهك ا داضح جللا  م  األقاال اوسا
 .3م  أصاهل 

 حكم الوالية والرباءة: .2

أمجيت األمة اإلسلملة مبخالف م اهبها على وجاب اواالدة ولمؤمن ن ووجاب اورباءة م  
اوكفاث واملش ك ن، أما اورباءة م  م لكب اوكبرية مل دظه  عن  امل اهب اإلسلملة كما ها 

ال عن  اإلابضلة، اويت لي  اورباءة م  م لكب اوكبرية أصل  م  أصال اويقل ة دونت يف احل
 . 4لاضلحها املؤوفات من  اوق ون األوىل

وم  أج  لاضلح حك  اواالدة واورباءة عن  اإلابضلة من  اوق ون األوىل ناثد ما قاوه أعا 
واجبة ددنا مف وضا  أم  عه  أداب يف ه ا اوشأن حلث قال: كما جي  هللا اواالدة ف دضة

املؤمن ن فلما علنه ، واساحق حفظه على اويباد وحك  عه علله ، ك وك حك  على املؤمن ن 
يف واجب لنزد  اوكااب احملك  ف دضة اورباءة واوي اوة وحت مي االساغفاث واواالدة وحت مي حقاق 

واإلسلم ووزمه اس  اوكف   اواالدة كلها، وم  اواالدة واحملبة، مم  يال عنه  اس  اإلرمان

                                                           

 اوضمري يف وولنا: دياد إىل اإلابضلة.1  
 .1/60"،  ُعمان وأئمة ويلماء والجااابت اوسريسبرية أيب أداب "ضم  2  
 .424ص ، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل اواهليب3  
 .425، صنفسهامل جع 4  
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 ﴾لَ ي َمُلانَ واونفاق، ألن هللا قال ونبله صلى هللا علله وسل : ﴿فَإلن  َعَصا َك فَ ُق   إليّنل عَ ليٌء ممل ا 
 .1دقال إين ع يء منك  وم  عملك [ 216]الشعراء: 

خل ل د ُ  اَل ﴿ :لياىلوقال  َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  ُناَن ابل َاادُّوَن َم   َحاد  اَّلل َ َوَثُساوَُه َوَوا  َكانُاا جتَلُ  قَ ا م ا دُ ؤ مل
َااهَنُ   َأو   ريهََتُ   أُووَئلكَ آاَبَءُه   َأو  أَع  َناَءُه   أَو  إلخ  رمَاَن َوأَد َ ُه   علُ وحر   َعشل ن ُه َكَاَب يفل قُ ُلاهبللُ  اإل ل مل

ُلُه    خل َا َودُ   َهن   .[22]اجملادلة:  ﴾ثُ َجن اتر جَت  لي مل   حَت الَها األ 

 :وق  وصف هللا املؤمن ن مبا يبت علله  م  اواالدة ومبا كانت علله والداه  فقال
ولَلاُء  َواو ُمؤ ملُنانَ ﴿ َناُت عَ ي ُضُه   َأو  َها َن َع ل او ُمن َك ل  عَ ي ضر أَي ُمُ ونَ َواو ُمؤ مل و َمي ُ وفل َودَ ن   ابل

اَّلل َ َعزلدٌز  اَّلل ُ إلن  َسرَي مَحُُهُ   َوَثُساوَُه أُووَئلكَ ز َكاَة َودُطللُياَن اَّلل َ َودُقللُماَن اوص َلَة َودُ ؤ لُاَن او
اواالدة ابواسملة ابإلسلم واإلرمان وإجياب االساغفاث واملادة  . وحق[71]التوبة:  ﴾َحكلل ٌ 

 .2واحملبة واونصلحة وحس  اوظ  أبه  او د 

يضه  وبيض وما لااواا علله يف آدة حمكمة ملّز فلها وق  وصف هللا أه  اونفاق ووالدة ع
 لياىل:علنه  وع ن املؤمن ن يف األمساء واوصفة واونيت على األعمال واوثااب، فقال 

و ُمن َك ل َودَ ن  َها َن َع ل او َمي  ُ فلَقاُت عَ ي ُضُه   مل   عَ ي ضر ﴿او ُمَنافلُقاَن َواو ُمَنا بلُضاَن أَي ُمُ وَن ابل وفل َودَ ق 
لَ ُه    ُقانَ إلن   أَد  لدَ ُه   َنُساا اَّلل َ فَ َنسل ث أخرب أنه وع ه  اوناث  ،[67]التوبة:  ﴾او ُمَنافلقل َن ُهُ  او َفاسل

 ﴾مبا وصفه  عه م  أعماهل  فقال: ﴿َوَعَ  اَّلل ُ او ُمَنافلقل َن َواو ُمَنافلَقاتل َواو ُكف اَث اَنَث َجَهن  َ 
 املؤمن ن أن هل  الجنة، وكما ف ض على املؤمن ن اواالدة فلما علنه  وق  وع  هللا .[68]التوبة: 

وف ض على عيضه  عيضا اواالدة مل  يال عنه اس  اإلرمان ووزمه اس  اوكف  واونفاق وحت مي 
 .3االساغفاث وه، واسااجب اورباءة واوف اق منه

                                                           

 .425ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .426امل جع اوساعق، ص2  
 .426امل جع نفسه، ص3  
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اورباءة م  اوكفاث  ويف الجملة ال خلف ع ن اويلماء على وجاب اواالدة ولمؤمن ن ووجاب
كما م  -واملش ك ن، وك  اخللف حاص  يف اورباءة م  م لكيب اوكبائ ، فاإلابضلة ل ى 

 .1م لكب اوكبائ  كفاث ني ، وابواايل جتب اورباءة منه  أن -مينا

حيىي ميم : ه ه قضلة ثاعية م  اوقضااي اويت دكاد دنف د هبا اإلابضلة  ع  دقال اوشلخ عل 
وف ق اإلسلملة فل  دساووا ع ن مؤم  لق  وعاصر شق  يف املياملة وقاواا: ع  غريه  م  ا

جيب على اجملامع املسل  أن ديل  كلمة احلق يف ك  ف د م  أف اده وأن دااىل هت دب 
اوناشزد  ولقامي املنح ف ن ول علة املخطئ ن ابواسائ  اويت ش عها اإلسلم ولرتعلة الجماعلة م  

 منك  وإع اض عم  دااىل ع  هللا. أم  ابملي وف وهن  ع 

وولس م  احلق أع ا  أن ناغاضى ع  أووئك او د  د لكبان املياص ، ونضيه  يف صف 
ابوي اوة ما دام نيامله واح  مع املؤمن ن املاف ن، ع  جيب أن نزج  اوياص  ع  ميصلاه وأن 

نيطله م  احملبة وطلب  وأالنساوي يف املياملة علنه وع ن املايف،  وأالمنح فا  ع  سبل  هللا 
املغف ة وحس  اوايام  ما نيطله ول ي د اقب هللا يف اخلفاء واويلنلة ود جع إوله يف ك  كبرية 

 .2وصغرية ودقف عن  ح وده اويت ثمسها ال داخطاها

ث قال ودس ين أن أخا  ه ا اوفص  هب ه اوسطاث او ائية م  كلم األسااذ حمم  اوغزايل: ه  
ب واوبغض يف هللا... إن او د  ها ه ه اوياطفة املشباعة مبحبة اخلري وأصحاعه او د  إال احل

وك اهة اوش  وأحزاعه ها ه ه اوياطفة او افقة املنساعة، كاوفلضان املااث، ال جت  مساق ها إال 
 حلث لبلغ أه افها ال دهمها أن لغم  سفحا  أو لطاق قمة.

ئزاي م  مساوك اوفسقة دقبض د ك ع  إن او د  ها ه ه اوياطفة احل ة اولسرية: امش
وجيي  مح ة اوغضب لصبغ وجهك لج اءهت  على ثهب ، فإما اساطيت أن  ،مصافحاه 

                                                           

 .426ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .87اوااثدخ ، ص، اإلابضلة يف ماكب عل  حيىي ُميم 2  
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حاهل ، وإال فإن أقي ك اويجز اوبلل  على  م  حتاه  أو لقل  او نلا ولقي هاختسف األثض 
 .1ما وص  إوله م  ق اث

اع ة اواالدة واورباءة اويت ساث عللها وق  ش ح األسااذ اوغزايل يف ه ه اوسطاث اوقلللة ق
واإلابضلة ال خي جان اويصاة م  امللة وال حيكمان علله   ،اإلابضلة من  فج  اوااثدخ

ابوش ك، ووك  داجبان اورباءة منه  وعيضه  وإعلن ذوك هل  حىت دقلياا ع  ميصلاه  
 .2ودااعاا إىل ثهب 

 وجوب الرباءة من مرتكب الكبائر عند اإلابضية: 

َا :لياىلقال  َووللُُّكُ  اَّلل ُ َوَثُساوُُه َواو  لدَ  آَمُناا او  لدَ  دُقللُماَن اوص َلَة َودُ ؤ لُاَن اوز َكاَة َوُه    ﴿إلمن 
ز َب اَّلل ل ُهُ  َوَم   دَ اَ َال  اَّلل َ  ثَاكلُياَن  . [56-55: ]املائدة﴾او َغاولُبانَ َوَثُساَوُه َواو  لدَ  آَمُناا فَإلن  حل

 .3ذك ت اآلدة صفات م  جتب والداه  فم  مل داصف هبا فل والدة وه

خل ل دُ َاادُّوَن َم   َحاد  اَّلل َ  اَل ﴿ :لياىلوقال  َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  ُناَن ابل  ﴾َوَثُساَوهُ جتَلُ  قَ ا م ا دُ ؤ مل
ت ولس فلها دالوة على اوسامل : اآلدة اوساعقة وحناها م  اآلاي . قال اإلمام[22 ]اجملادلة:

 .4وجاب اورباءة ني  ل ل على حت مي والداه 

ألن هناوك أم ا  اثوثا  وها  ؛على حت مي والدة د ل على وجاب اورباءة منه وولس ك  ما دل  
واعل  أن األمة جممية على وجاب اورباءة م  أع اء هللا مجلة ووك  اخالفاا يف ، 5اواقاف

 .1يباهتا يف األشخاص

                                                           

 .85ص ،م2005 اغسطس ،4ط واونش ، ولطباعة مص  هنضة ،اوقاه ة او عاة، ماكب يف حمم  اوغزايل،1  
 .87، اإلابضلة يف ماكب اوااثدخ ، صعل  حيىي ُميم  2 
 .427ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 3 
 دقص  م لكيب اوكبائ . 4 
 .428ص هليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل اوا  5 
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، دثبااهنا يف األشخاص مسا و ن أن اويلة اويت ألجلها وجبت اورباءة 2األصحابفم هب 
يف الجملة أمنا ه  اإلخلل عش ء م  أوام  هللا لياىل، أو اثلكاب ش ء م  مناهله فإذا 
وج ان ه ه اويلة يف شخص عيلنه وجب عللنا أن جن ي علله احلك  او ي أوجباه ه ه 

طع أبن على ولحك  يف األص  ه  ما ذك ان وه  مقطاع اويلة، فثبت اوقلاس قطيلا  ولق
 .3عاجادها يف اوف ع فثبت احلك  قطيا  

اإلابضلة على وجاب اورباءة م  م لكب اوكبرية عي  اوق آن اوك مي على جمماعة كما اعام  
 م  األحاددث اونبادة اوش دفة منها على سبل  املثال ال احلص : 

م  ألى ع افا  أو كاهنا أو : )ملسو هيلع هللا ىلص(: قال ثسال هللا مث  ابورباءةأحاددث فلها اواص دح  -
 . 4ساح ا  فص قه فلما دقال فها ع يء مما أنزل هللا على حمم 

: ولس منا م  ض ب اخل ود )ملسو هيلع هللا ىلص(أحاددث لاص ث عيباثة: ولس منا. مث  قال او سال  -
 .5وشق الجلاب، أو دعا ع عاى الجاهللة

مث  قاوه صلى هللا علله وسل : م  أحب هلل أحاددث احلب يف هللا واوبغض يف هللا  -
 .6وأعغض هلل وأعطى هلل، ومنع هلل فق  اساكم  اإلرمان

أحاددث اولي  مث  قاوه صلى هللا علله وسل : وي  هللا م  ذعح وغري هللا، وي  هللا م   -
 .7وي  واو ده، وي  هللا م  آوى حم اث ، وي  هللا م  غري مناث األثض

                                                                                                                                                                     

 أي اورباءة م  اوشخص وفق ما دظه  علله م  أعمال فسقلة ودسملها اإلابضلة ع اءة اوظاه  أو ع اءة األشخاص. 1 
 دقص  اإلمام اوسامل  ابألصحاب أصحاعه اإلابضلة. 2 
 .4/371، 971، ثق  أنااث اويقال شاثقماوسامل ،  3 
 . 4/371، 971ق  مسن  او علع، ث  4 
 .1294صحلح اوبخاثي، ثق   5 

 .4/228، 4681سن  أيب داود، ثق  6  
 .1978، ثق  سل مصحلح  7 
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م  اوثلية او د  ختلفاا ع  غزوة لباك، حلث أعل    علله وسل صلى هللاماقف او سال 
 1مقاطياه  واسام ت مخس ن داما . وسل  علله هللا صلىاو سال 

وم  ه ه األدوة وأمثاهلا ثأى اإلابضلة وجاب اورباءة م  م لكب اوكبائ ، وقال اإلمام 
واواجاب اوثاعت يف  ،ى او د اوسامل :... اواجاب اوثاعت يف اواالدة إمنا ها نفس احملبة عل

اورباءة إمنا ها اوبغض ابوقلب على في  اوكبائ  م  او ناب، وما ع ا ه د  م  اوثناء 
ابولسان أو اوشا  عه، وم  اإلعانة ابلجااثح واو دع هبا، فللازم اتثة ود لفع اتثة أخ ى ك  

 .2كذوك حبسب املقامات واواكللف ابوف ائض وابعاباث األحاال او اعلة و و

املياص  أو لزد  يف عصلانه، وال ل هب اآلخ د ، فإن  وإذا كانت اورباءة ابلجااثح ال ل دّ 
 .3وج ّ  اوبغض اوقليب ها اوااجب فحسب على اناهاك ح مات هللا عزّ 

 الرباءة حكم دنيوي: 

ال ديين ذوك  ،م  الج د  ابإلشاثة أن اإلابضلة عن ما ما ليلق اورباءة على م لكب اوكبرية
جه م  امللة ع  دظ  يف صفاف املسلم ن، وه ما هل  وعلله ما علله  ساى دغضه إخ ا

 .4ابوقلب ولغلريه ابول  أو اولسان مل  ق ث علله

كقطع اوساثق، فاوساثق حكمه يف او نلا قطع د ه والخي ج م  امللة مع احامال أن دكان 
  .5م  أه  الجنة ك وك املاربأ منه ال ديين احلك  علله ابوناث

                                                           

 .430ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،  1 
 .126، ص اويقال أنااث هبجة اوسامل ،   2
 .431ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،  3 

 .431، صنفسهامل جع  4  
 .431ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 5  
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ال اوسامل : فاحلك  ابورباءة إمنا دكان على حك  اوظاه  واوقطع ع خاوه اوناث دشرتط أن ق
فل دظه  على غلبه أح ا  إال م  اثلضى  ،دكان ع  لياط  عل  اوغلب او ي اساأي  هللا عه

وعملنا يف اورباءة منه حبك  هللا او ي أوجبه عللنا يف اورباءة م  املص د  احملادد   ،م  ثسال
 ،وإمنا ها إىل عامل اوس  واونجاى ،فله اوغلب إذ ولس ذوك إولنا داياطَ حك  اوظاه ، ومل يف 

... إمنا نربأ منه  عسبب ما أح ياه م  املياص  اويت أوجب ثعنا  فأه  األح اث املضلة
واورباءة منه  عسببها وال نقطع أهن  يف اوناث إال إذا كاناا على  ،لياىل مفاثقاه  عللنالباثك و 

ع  وناأدب  لياىل علمناه منه  يف حك  اوظاه ، فنح  نربأ منه  مباجب حك  هللا ما
واورباءة حك  م  أحكام هللا وال لنايف دخال الجنة مل   اوقطع ابوغلب مباجب حك  هللا.

فم  قطع د ه  ،فإن احل  ق  دقام على اوشخص وها يف عل  هللا أنه م  أه  الجنة ،اتب
وهللا  ،ا  وال مضليا  ع  قائ  ومؤد فله ف ضه او ي أوجبه هللا عللهحبك  هللا ال دكان خماوف

 .1أعل 

 الوقوف: 

فإذا مل دك  اوشخص دساحق اواالدة  ،"اواقاف" واجب آخ  اليم، ماص  ابواالدة واورباءة
طاملا أن حاوة  فإن حاواه دنبغ  أن لكان حاوة "اواقاف" وه  حاوة ض وثدة ،أو اورباءة

 .اوشخص غري واضحة

 ومث  ه ا املاقف دسان  إىل اآلدا ن اوق آنلا ن اوااولا ن:

َع َواو َبَصَ  َواو ُفَؤاَد ُك ُّ أُووَئلَك َكاَن َعن ُه  علل ٌ  إلن  لَ ق ُف َما وَل َس َوَك علهل  َواَل ﴿ :لياىلقال  اوس م 
ُئاال    .[36 ]اإلسراء: ﴾َمس 

                                                           

 .1/236،  اإلمام جااابت اوسامل ،1  
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ََهاوَةر أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا إلن  جَ  ايَ ﴿ :لياىلقال  لُباا قَ ا م ا جبل ٌق علنَ َبإر فَ اَ بَ ل  ُناا َأن  ُلصل اءَُك   فَاسل
بلُحاا َعَلى َما فَ َيل ُا      .[6]احلجرات:  ﴾اَندلمل نَ فَ ُاص 

إن "قال:  وسل  علله هللا صلىودساشه  ابألحاددث اوااولة وايزدز ه ا او أي، د وى أن اونيب 
ياه، وأم  ابن وك  غّله فاجانباه وأم  أشك  عللك  األماث يلية، أم  ابن وك  ثش ه فالب

 .2"املؤم  وقّاف واملنافق واّثب" :وسل  علله هللا صلىقال اونيب و  .1"فكلاه إىل هللا

 الوقوف: من أنواع مخسة الساملي وذكر

كما دسمله آخ ون "وقاف اوسلمة" وها وقاف ابونسبة   " أوها "وقاف او د  األول: -
والفق مجلع اويلماء اإلابضل ن  املؤمن ن،ك  حاواه جمهاوة عن  وشخص مكلف ش عا و

 خبصاص ه ا اوقس  وكنه  مل دافقاا ابونسبة وألقسام األخ ى.

ها اواقاف خبصاص اوايل او ي دنسب إوله عم  مل دك  املؤمنان مطلي ن علله  الثاين: -
ي ن علله إىل ح   إىل حّ  كاف خبصاص اوايل او ي دنسب إوله عم  مل دك  املؤمنان مطل

كاف رمكنه  م  إص اث حك  عشأنه وم  اويلماء م  دقال إن ماقف املؤمن ن يف ه ه 
 احلاوة جيب أن دكان "اواقاف".

م  اواقاف ها وقاف اوسؤال وها شبله ابوقس  ابوثاين إال أنه دشرتط فله أن  الثالث: -
 .3دسأل املؤم  اويلماء عشأن اوفي  اجملهال

اقاف" اإلشكال ابونسبة ولقضااي املشكاك فلها وها دنطبق على اواول ن : ها "اوالرابع -
 او د  دلي  أح مها اآلخ  أو دقاله، ودظ  املس ء اوفيل  غري مي وف ولمؤمن ن.

                                                           

 .46الجلطايل، قااع  اإلسلم، ص 1  
 .372، صمشاثق أنااث اويقالاوسامل ،  2  
 .258، ص اوساعق امل جع اإلابضلة، ع  دثاسات 3  
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كما دقال اوسامل  ها "وقاف اوشك" أي اواقاف م  مجلع اوناس، وع م   اخلامس: -
ه ا اواقاف ديارب غري ش ع  ألنه دهم   اختاذ أوولاء إال مم  داخ ون مث  ه ا املاقف مث 

 .1واجب اواالدة مل  ه  أه  هلا
عل   واخللصة عن  اإلابضلة: أن املؤم  إذا عل  لقااه وصلحه فف  اواالدة، وأن اوفاسق إذا

 .2حاوه فف  اورباءة وأن جه  حاوه فف  اواقاف حىت دُيل 

 تقسيمات الوالية:  .3

 أقسام ه : اواالدة إىل يلية  انقس  اإلابضل

والدة الجملة: وليين وجاب اواالدة مم  لااله هللا وثساوه واملؤمنان م   القسم األول: -
األوو ن واآلخ د  م  الج  واإلنس أمجي ن إىل دام او د ، مي وف ن أو غري مي وف ن 

 أحلاء كاناا أم أمااات.
شم  والدة والدة احلقلقة، وه  لسمى أحلاان  والدة امليصام ن ول القسم الثاين: -

 .3األنبلاء واو س  وامللئكة وأوولاء هللا امل كاثد  يف اوق آن اوك مي
ولسمى أحلاان  اواالدة حبك  اوظاه : ودقص  هبا  ،والدة األشخاص القسم الثالث: -

 مااالة األف اد املاافق ن يف اوقال واويم .

 وجتب اواالدة ولشحص حبك  اوظاه  إذا حتققت أح  اوش وط اوااولة:

 خلربة ابوشخص ومشاه اله علاان  أبنه م  أه  اوصلح واواقاى واواثع.ا -
اوشه ة اويت ال ل فع، أبن دكان مشهاثا  ابوفض ، واالوازام وال دي ف عنه إال  -

 اوصلح واخلري.
                                                           

 .258، ص اوساعق امل جع اإلابضلة، ع  دثاسات. ويف: 373، ص اويقال أنااث مشاثقاوسامل ،  1  
 .433ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 2  
 .244، ص اوساعق امل جع اإلابضلة، ع  دثاسات 3  
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أن دشه  على أحقلاه ابواالدة شخصان ع الن فك  م  ع ف هب ه اوش وط أو  -
ب وه ابلجنان وإعلن اورتح  أح ها أصبحت والداه واجبة وه  إضماث احل

 .1واالساغفاث ابولسان وحت رمبغضه وشامه وغلباه

 قسيمات الرباءة:  .4

 قس  اإلابضلان اورباءة إىل أقسام يلية وه :
ع اءة الجملة: وليين وجاب اورباءة مم  ع ئ منه هللا وثساوه واملؤمنان  القسم األول: -

ىل دام او د  مي وف ن أو غري مي وف ن م  األوو ن واآلخ د  م  الج  واوناس أمجي ن إ
 أحلاء كاناا أم أمااات .

ع اءة احلقلقة أو ع اءة أه  اواعل ؛ وليين وجاب اورباءة م  أووئك  القسم الثاين: -
او د  لاع ه  هللا لياىل ابوناث، ع ول  قطي  سااء كان م  اوق آن اوك مي أو م  

 .2اوسنة املطه ة
  حبك  اوظاه ، أو ع اءة اوظاه . ع اءة األشخاص  القسم الثالث: -

 وجتب اورباءة م  اوشخص حبك  اوظاه  إذا حتققت فله أح  اوش وط اآلللة:

 أن ديرتف اوشخص ابثلكاب اوكبرية م  اوكبائ  وأنه مل داب منها. -
أن دشاه  اوشخص وها مالبس ابقرتاف إح ى اوكبائ ، مث  اوزىن، أو ش ب  -

 خلإاخلم ، 
  لقام هبا احلجة يف اواالدة. واورباءة على أن شخصا  ما أن دشه  ثجلن ع الن م -

 دساحق اورباءة.

                                                           

 .424ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .434، صنفسهامل جع 2  
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اوشه ة اويت ال ل فع أي أن دكان اوشخص مي وفا  ابوساء مشهاثا  عه، إذ أن  -
 .1املشهاث ابوش  دربأ منه عغري شهادة

فل دربأ منه حىت عريى منه مث  شياع اوشمس يف  ،قال أعا عبل ة: عم  كانت وه والدة
  .2جة اوصحلحة م  ذنب وع  هللا علله ابوناث يف اآلخ ة أو حّ  يف او نلااحل

 أثر عقيدة الوالء والرباءة: .4

 عللها اإلابضلة آاثث م  أمهها:إن ويقل ة اواالدة واورباءة اويت ثكزت 

 وسيلة دعوة إىل الفضيلة وااللتزام ابلشرع:  

ألنه وسللة انجحة وبناء  ؛ابضلةإن ه ا األص  وه أتيري مباش  على منهج او عاة عن  اإل
جمامع فاض  لساده احملبة يف هللا، جمامع ال ل عط أف اده املصاحل او نلادة واملنافع املابادوة 

وألن اوش   ،فرتك  عه إىل أن د ى اوش  فلصمت، واو ذدلة فلاجاه ، فاو اض  ابوش  كفاعله
ة إذا أصاعت عيضها اوام ة واو ذدل ،إذا ع أ عف د واح  اساش ى خط ه إىل اجملامع كله

 .3اوااح ة لسل  او اء منها إىل ك  اوثم ات األخ ى

 وسيلة التقومي الذايت للسلوك: 

إن ه ا األص  دي  م  أصال اويقائ  االجاماعلة اإلابضلة يف ميالجة سلاك املنح ف ن حىت 
ميه  ال دشه وا اوفااحش، وال دقل ه  آخ ون، فل شك إن وج وا الجفاء م  أعناء جما

اإلسلم  وأحساا أن مصاحله  ق  ليطلت كلله فف  ه ه االوة سلقامان إبصلح أنفسه  

                                                           

 .435ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 1  
 .2/32،  او اغب ن وعلغ اوطاوب ن منهج او سااق ، مخلس 2  
 .40-39حمم  انص ، األصال اويق دة، ص.ص  3  
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اهلادفة إىل لغلري أمناط سلاكه  واوسي  إىل اكاساب اوفضللة  ع  ط دق اورتعلة او اللة
 . 1االخلقلة واالعاياد ع  او ذدلة

 نظام الوالية والرباءة: اإلابضية و  .5

فظة على عقل هت  ثغ  اواح ايت اوكثرية اويت لي ضاا إولها من  يف مشال إف دقلة على احملا
م  اواخاذل  وع ال   ،ه297سقاط او ووة او ساملة اإلابضلة على أد ي اوفاطمل ن حنا 

واساغلاا مب أ اواالدة  ،ةلة إىل مناطق انئواولأس واخلضاع ملخاوفله  فق  انسحب اإلابضل
يات إابضلة ماماسكة لسادها احملبة ولسلط  عللها ثوح واورباءة إىل أعي  احل ود وأقاماا جمام

   .2الجماعة وأنشأوا هلئة اويزاعة

اويت لشبه يف مهماها وسلطاهتا مهام مشادخ اوبص ة يف طاث اوكامان إابن اوق ن ن واويزاعة 
. واويزاعة لقام ابإلش اف اوكام  على شؤون اجملامع اإلابض  طللة .األول واوثاين اهلج د ن.

ق ون وكان م  ع ن مهماهتا أتددب املنح ف ن، فإذا يبت و دها احن اف أي شخص ع   ع ة
  .فإن هلئة اويزاعة ليل  علله حك  اورباءة ،دد  هللا

وعن ما ديل  حك  اورباءة على شخص س عان ما داب ل وجه احللاة و ده، فلفق  ما كان 
ع   األص قاء فلج  نفسه ميزوال   جي ه م  حس  املياملة وإش اقة احلب يف هللا وداجاَف عنه

ويف  وو وك دضط  إىل اوااعة واالساغفاث واون م علنا  ، امع ال حق وه يف احللاة اوك رمةاجمل
املسج ، فإذا أتك  جملس اويزاعة أن او ج  صادق لاعاه، اندم على خطلئاه، ثاجع إىل ثعه، 

  أعلناا ثفع اورباءة منه وعن ئ  ل جع إوله مجلع احلقاق.

                                                           

 .107، ص اإلابضلة األصال يف إسلملة دثاسات أعاشت، سيل  ع  عكري 1  
 .437ص ق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اوي 2  
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  ساع  نظام اواالدة واورباءة ألباع احل كة اإلابضلة على إقامة جمامع ماماسك قائ  على قو 
احملبة واألخاة واملساع ة ومل دبق علنه  م اتب أو مشكك وملا كانت اواالدة عن  اإلابضلة 

أخاه يف اويقل ة على أخله يف  دق م - و وكلبيا   - اإلابض  فإننا ن ى ،ف ضا  واجبا  
 .1شري املصادث اإلابضلة إىل أمثلة ماي دة لؤك  ه ا املب أول ،اونسب

وم  خلل ما سبق داضح عك  جلء دوث عقل ة اواالدة واورباءة يف لثبلت املي وف وثفع 
 علله هللا صلىاملنك ، ع  ليارب اورباءة لطبلق عمل  وف دضة اونه  ع  املنك ، قال ثسال هللا 

مل دساطلع فبقلبه  ل ه، فإن مل دساطلع فبلسانه، فإنع م  ثأى منك  منك ا  فللغريه": وسل 
 .2"وذوك أضيف اإلرمان

واورباءة ما ه  إال لغلري ولمنك  ابوقلب والجااثح "اول  واولسان"، وملا كان لغلري املنك  
أما ما دكان  ،ابوقلب مق وث ك  ف د كان اوبغض اوقليب ها اوااجب م  ط ق اورباءة

  لفع أخ ى.لجااثح فلثبت اتثة ود  اب

ولغلري املنك  ابلجااثح ق  ال رملكه إال احلاك  و وك كان م  اويبث ع  م  املفس ة لطبلق 
اورباءة ابلجااثح دون إعلن م  ويل األم  وم  ه ا املنطلق كانت اورباءة ناعا  م  اويقاابت 

على ك   اوايزدزدة اويت رملكها ويل األم  وعن ما ديلنها على أي شخص، فإهنا لصبح ملزمة
ف د م  أف اد اجملامع، فل داياملان ميه وال داخاوطانه وال دق مان وه املساع ة وق  طبق 

ه ه اويقاعة على او د  ختلفاا ع  غزوة لباك واوازم هبا ك   صلى هللا علله وسل او سال 
 .3اوصحاعة ثضاان هللا علله 

                                                           

 .437ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .439امل جع اوساعق، ص 2 
 .439امل جع نفسه، ص 3 
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اعة عن  إابضلة وادي ملزاب وال لزال لطبق ه ه اويق ،ك وك طبقت يف اجملاميات اإلابضلة
فين ما ديل  شلخ اويزاعة اورباءة م   ،ابلجزائ  إىل وقانا ه ا م  خلل سلطة هلئة اويزاعة

فلانك  ك  أف اد اجملامع على اوياص   ،زم هبااوكبائ ، فإن اجملامع امللزايب دلشخص ما و كاعه ا
 . 1حىت اولام وق  أيبت ه ا اونظام اورتعاي فاعللاه ،حىت دااب

 ا: التوحيد:سابعً 

ا املاح  واملش ك وه ا يف فك  اإلابضلة أهن  اخت وا ميلاثا  حم دا  ولاف دق ع ن  دظه  واضح 
 ص يف يلث مج  ه :خلامليلاث دا

 شهادة أن ال إوه إال هللا -
 شهادة أن حمم ا  ثسال هللا -
 . شهادة أن ما جاء عه حق م  عن  هللا -

َّلل ل  لياىل:قال  ُناا ابل َا لَ ي َمُلاَن َخبلرٌي﴾  ﴿َفآمل ُ مبل   .[8]التغابن: َوَثُساولهل َواونُّاثل او  لي أَن  زَو َنا  َواَّلل 

قال حمباب ع  او حل : وإن مجلع قاونا مم  دق  عشهادة أن ال إوه إال هللا وح ه ال ش دك وه 
 اثه  خاثجان وأن حمم ا  عب ه وثساوه واإلق اث جبملع ما جاء م  هللا أهن  مق ون وأهن  إبق

 .2م  اوش ك، ألن اوش ك ال دكان إال إنكاثا  ولك دبا  وجحادا  واوااحل  إق اث ولاحل 

عن  اإلابضلة املاأخ ون ع  اوق ن اوثاين مبصطلح  عرب - اوثلثاوشهادات  -ه ا امليلاث 
ادات كلمة "الجملة" يف مؤوفات عقائ  اإلابضلة، فإمنا دقص  هبا اوشه  فين ما ل د ،"الجملة"

فه  أول ما جيب اعاقاده على ، اوثلث، وما دامت ه ه الجلمة ميلاثا  ع ن اوش ك واوااحل 
وق  جاء  اإلنسان، وإذا وص  ح  اواكللف ومل دياق  هبا أصبح م  اهلاوك ن واويلاذ ابهلل.

                                                           

 .440ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .230امل جع اوساعق، ص2  
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اوايبري مبصطلح "الجملة ع  اوشهادات اوثلث الشاماهلا على كللات اإلرمان ومنهج 
 .1احللاة

ودقص  اإلابضلة جبملة اوااحل  ها أن دق  اويب  عشهادة أن ال إوه إال هللا وأن حمم ا  ثسال 
وك  ما جاء عه  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا، واالعاقاد أبصاول اإلرمان األخ ى، واإلق اث أبن ثساوة حمم  

حق، وهب ا دكان اويب  ماح ا ، وجت ي علله أحكام املاح د ، فل ُدسفك دمه، وال لس ى 
مىت ألى : سف اطفلش اإلابض وه غنلمة ولسلم ن، دقال اوشلخ دا ال دصبح ماذثداه، و 

اويب  جبملة اوااحل  وخ ج م  اوش ك وه ه الجمة ه  شهادة أن ال إوه إال هللا وأن حمم ا  
ثسال هللا وأن ما جاء م  عن  هللا ثعه ها احلق واإلرمان جبملة امللئكة واألنبلاء واو س ، 

أن اوناث حق، واإلرمان ثسله، واإلرمان أبن املات حق، و  نزهلا علىومجلة اوكاب اويت أ
إرمانه  ، فق  مت  )ملسو هيلع هللا ىلص(ابوقضاء واوق ث فم  أق  هب ه األماث اويت كان د عا إولها ثسال هللا 

 .2فلما علنه وع ن هللا لياىل، وفلما علنه وع ن اوناس

جياي أن جيهلها اويب  مىت علغ  ودؤك  اإلابضلة على أن اوااحل  م  املسائ  او ئلسلة اويت ال
": إن واوفقه األصال يف خماص : اواضع  اإلابض  يف كااب "ينوأصبح مكلفا  دقال الجناو 

عل  ما ال دسع اوناس جهله ط فة ع ن ها عل  اوااحل  واوش ك فل دسع جهلها، ألن م  
 .3جه  اوش ك مل ديل  اوااحل  فاجبت مي فة اوااحل  واوش ك مع أول اوبلاغ

فمي فة هللا ولاحل ه واجبة على ك  مكلف ابوغ عاق  دقال اوسامل  اإلابض : أول ما جيب 
على اوصيب عي  اوبلاغ أن دي ف أن وه صانيا  وخاوقا  خلقه، ها او ي أوج  ك  ش ء 
وخلق ك  ماجاد، وأن مجلع املاجادات حمااجة إوله وها غين عنها، وأنه ال دكان هب ه 

                                                           

 .231ص ضلة،مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلاب1  
 .11، ص واواايدع ولنش  اوضام ي مكابة اوسلب، ُعمان، سلطنة اوقاوص، ابويل  املناه اخلاوص او هب اطفلش، داسف ع  حمم 2  
 .258. ويف: عام  اونجاث، اخلااثج، اإلابضلة اوشليلة، ص30اع  يك اي الجناوين، اواضع: خماص  يف األصال واوفقه، ص3  
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ف ابوكمال او ايت، مباد  لجملع األشلاء يف ذواهتا وأحااهلا وأفياهلا احلاوة إال م  ها ماص
 .1وها هللا لياىل

  هللا او د  ود ى اإلابضلة أن ط دق مي فة هللا ها اوش ع، واو ول  على مي فة هللا ه  ثس
دقال اويلمة اإلابض  أعا ، خلل علاهن  وش ائع هللا لياىل ح انلاه م دبلنان ولناس أم  و 

عب  اوكايف: إن حجة هللا اويت دثبت هبا ف ض ددنه على عباده فلما ليب ه  عه م   عماث
طاعة ويج ه  عه ع  ميصلاه، ق  قامت على اوناس م  مجلع اوباوغ ن، مبي فة ثس  هللا اويت 
أثسلها إىل خلقه، وأن اوناس و  دناواا شلئا  م  مي فة هللا يف او الئ  على لاحل ه وال م  

 .2  ددنه إال عاافلق هللا على أوسنة ثسلهمي فة ش ء م

ود ى اإلابضلة أن هللا واح  يف ذاله وصفاله وأن ذاله وصفاله ش ء واح  وأنه سبحانه 
صلى هللا علله ولياىل املاوك اواحل  اخلاوق ولكان، وامل ع  وك  ما يف اوكان، وأن حمم ا  

جيب االوازام هبا ولطبلقها يف شىت خامت األنبلاء وامل سل ن وثساواه عامة وليامل ن و  وسل 
 .3مناح  احللاة

 تعاىل:صفات هللا  .1

دقال او كااث مسل  سامل اواهليب: خصص اإلمام او علع يف كااعه اويقل ة اينان وساان ثوادة 
ه ا او صل  م  وأاثثا  م  آاثث اوصحاعة ثضاان هللا علله  و  وسل  علله هللا صلىع  او سال 

منطقا  وإلابضلة يف  أصبحت - اوك ميسانبطة يف ميظمها م  اوق آن امل -او واايت واآلاثث 
 . فهمه  وصفات هللا لياىل

                                                           

 .9، ص م2004 اع د  اوكرتونلة، طبية او دنلة، واوشؤون األوقاف وياثة ُعمان، سلطنة اإلنسان، دلزم ما صبلاناو للق ن اوسامل ،1  
 اوش كة اوطاويب، عماث حتقلق اخللف، أه  على او دّ  يف املقال وللخلص اوسؤال حتصل  يف املاجز اإلابض ، اوكايف عب  عم  أعا2  

 .2/193،  ه1398 الجزائ ، اواطنلة،
 .259عام  اونجاث، اخلااثج، اإلابضلة، اوشلية، ص3  
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 ودقس  اإلابضلة صفات هللا لياىل إىل يلث أنااع:

وه  اوصفات اويت درتلب على يباهتا كمال وعلى  ،صفات واجبة يف حق هللا لياىل (1
 ع مها نقص وحمال، كاوسمع واوق ثة واوبص ... اخل.

وه  اوصفات اويت درتلب على يباهتا نقص وعلى  ،ت مساحللة على هللا لياىلصفا (2
 اخل.واويم .نفلها عنه كمال، كاملات واوصم  

اوصفات اويت ال درتلب على يباهتا أو نفلها   لياىل: وه صفات جائ ة على هللا  (3
كمال أونقص، كاو يق مثل، فاضلق او يق على فلن ال ديارب نقلضه يف حق هللا 

َيُ  َوُه    اَل ﴿ ...اثك ولياىل فق د  د يق فلان وال د يق آخ لب َأُل َعم ا دَ ف  ُدس 
أَُوانَ   .1[23]األنبياء:  ﴾ُدس 

 :تنزيه هللا تعاىل عن مشاهبة خملوقاته 

ث للهل ﴿ لياىل:ح ص اإلابضلان على اوانزده املطلق هلل لياىل انطلقا  م  قاوه  ءٌ وَل َس َكمل َش  
ل َوُهاَ  ريُ ُع اوس مل   .[11]الشورى:  ﴾او َبصل

 وملي فة حقلقة هللا لياىل أوثد او علع جمماعة م  او واايت ن ك  منها ما أييت:

يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(قال جاع  ع  يد  ع  سيل  ع  جبري ع  اع  عباس قال: سأوت اولهاد ثسال هللا 
عساثة  صفة هللا فسكت قللل  ثجاء أن دنزل علله  ع اعه ونزل علله جربد  علله اوسلم

َوملَ  َدُك   َوُه ُكُفا ا  ملَ  دَلل   َوملَ  دُاَو    اوص َمُ  اَّلل ُ  ُهَا اَّلل ُ َأَحٌ   ُق   ﴿ :اإلخلص

                                                           

 .233ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
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فف  ه ه اوساثة وصف هللا سبحانه نفسه أبنه أح  صم ، فه ان ، 1[4: 1]اإلخالص:  ﴾َأَح ٌ 
  .2اواصفان د الن على الصاف هللا عغادة اوكمال املطلق

ك  أعا ه د ة ثض  هللا عنه يف ميىن اوصم : أنه املساغين ع  ك  أح  واحملااج إوله ك  وذ 
  .اوصم  د ل على اإليبات واوانزده يف ميىن لل قاوه أيب ه د ة ثض  هللا عنهوم  خ. 3أح 

فاإليبات عاصفه سبحانه أبنه ها او ي دصم  إوله، أي: د جع إوله يف ك  أم  وذوك ألنه 
ملع اوصفات اوكمال، فها اوقادث على ك  ش ء واوفيال ملا د د  واو ي ها املاصف جب

اء سلبها، عل ه اخللق واألم  والجزاء، وما م  وغريه إال هبلمنة منه إذا شاء أعقاها ومىت ش
 .فامل جع وامل اد إوله

اصفه أبنه غين ع  ك  ش ء فل افاقاث فله عاجه م  اواجاه، ال يف وجاده، بأما اوانزده: ف
فأنه األول او ي ولس قبله ش ء وها او ي مل دل  ومل داو ، وال يف عقائه فإنه او ي دُطلي  وال 

 .4دُطَي  وال يف أفياوه فل ش دك وه وال ظهري

كما أن وصفه سبحانه أبنه أح  صم  د ل على الصافه ابوكمال املطلق فك وك د الن 
نه ولياىل، فإن اوصم  جاء يف عيض على ميىن آخ  وها نف  اواالدة واوااو  ع  هللا سبحا

كما قال   ،األقاال أبنه او ي ال جاف وال أحشاء، فل أيك  وال دش ب سبحانه ولياىل
َث ضل َوُهَا دُط يلُ  َواَل دُط َيُ   ُق   إليّنل أُمل    لياىل: ُت ﴿ُق   أََغري َ اَّلل ل َأخت لُ  َووللاا فَاطل ل اوس َماَواتل َواأل 

َلَ    َأن  َأُكانَ   .[14]األنعام:  ﴾َواَل َلُكاَن   ملَ  او ُمش  لكل نَ َأو َل َم   َأس 

                                                           

 .233، صنفسهامل جع 1  
 .67عل  اوصليّب، م  عقل ة املسلم ن يف صفات ثب اويامل ن، ص2  
 .20/245لفسري اوق طيب، 3  
 .68ثب اويامل ن، ص عل  اوصليّب، م  عقل ة املسلم ن يف صفات 4 
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ن َس إلال  وللَ ي ُبُ ونل  لياىل:وقال  ُت الج ل   َواإل ل ُه   مل   ثلي قر َوَما أُثلدُ    ﴿َوَما َخَلق  ن   َما أُثلدُ  مل
فإن األح  ها او ي  .[58-56]الذارايت: ﴾ا ةل او َمال نُ إلن  اَّلل َ ُهَا او  ي اُق ُذو او قُ   َأن  دُط يلُمانل 

 لياىل:ال كفا وه وال نظري فلمانع أن لكان وه صاحبة واوااو  إمنا دكان م  شلئ ن: قال 
َث ضل ﴿عَ  ءر  َوُهاَ   لدُع اوس َماَواتل َواأل  َبٌة  َوَخَلَق ُك   َش    َأىن  َدُكاُن َوُه َوَوٌ  َوملَ  َلُك   َوُه َصاحل

ءر َعللل ٌ   .[101]األنعام:  ﴾علُك ّل َش  

ويف ه ا نف  ع  املخلاق مكافأله  ،[4]اإلخالص: ﴾: ﴿َوملَ  َدُك   َوُه ُكُفا ا َأَح ٌ لياىل ويف قاوه
َث َض َوَجَيَ  لياىل:ومث  ذوك قاوه  ،أو ممايلاه ولخاوق ُ  َّللل ل او  لي َخَلَق اوس َماَواتل َواأل  َم  ﴿احل 

أي دي وان عه غريه فلجيلان وه ، [1]األنعام: ﴾تل َواونُّاَث  ُث  او  لدَ  َكَفُ وا علَ هبّلل   دَ ي  لُوانَ اوظُُّلَما
نَ ُهَما  لياىل:م  خلقه ع ال وال نظريا  ومثال ه ا قاوه  َث ضل َوَما عَ ل   ﴿َثبُّ اوس َماَواتل َواأل 

ُه َواص َطربل  وليلَباَدللهل  َه   لَ ي َل ُ  لاا فَاع ُب   ، أي ال ش ء دسامله ال ن  وال ع ل [65]مرمي:  ﴾َوُه مسَل
 ونا أن لنزده سبحانه ع  اويلاب وهب ا داب ّن ، وال نظري وه دساوده، فأنك  اواشبله واوامثل 

 .1ت على ذوك ساثة اإلخلصص واجب و اله، كما دو  ئواونقا

عائشة أم املؤمن ن واحلس :  وقاوت ،وقال عب  هللا ع  مسياد: ما ع ف هللا م  شبهه خبلقه
 .2ما ع ف هللا م  شبهه خبلقه

وع  اوضحاك ع  مزاح  قال: قال ثج  الع  مسياد: كلف أع ف هللا؟ فقال: اع فه إنه 
خاوق اخللق وال لااه  أنه دشبهه عش ء م  خلقه وال ل ع قلبك داامهه عش ء م  األشلاء 

ءٌ ﴿ألنه  ث للهل َش    .3[11 ]الشورى: ﴾وَل َس َكمل
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 نفي التشبيه: 

 جاءت او واايت عن  اإلابضلة منها: ،إليبات نف  مشاهباه لياىل خبلقه

قال او علع: قال أعا عبل ة: علغين ع  سيل  ع  جبري قال: قال اع  عباس: إنه كائ  قب  
اوساعة يمان أهله الجهلة وعلماؤه  اوسفهاء وأم اؤه  املاكربون وق اؤه  املاصنيان فين  

لطان مصاد ه إذا لفك وا يف اخلاوق شبهاه ابملخلاق ن، أيلان ع واايت ذوك دضع اوش
وحيّ و هللا حّ ا  دصفانه عصفات املخلاق ن، فإذا  صلى هللا علله وسل فل ك ون أهنا ع  اونيب 

ثأدا  للك اوفانة وال فانة أض  منها فاعاصماا منها ابوق آن فإن فله اوناث م  اوظلمة واوبلان 
قال او علع وأخربين ع  أيب هل . جاة م  هلكة وفله اهل ى م  اوضلوةم  اوشبهة واون

او اس  قال: شه ت احلس  فألى عب  هللا ع  ثواحة امل ين فقال: اي أاب سيل  ألنيت ثعك؟ 
فقال احلس : عغري صفة وال مثال وال صاثة لياىل م  ال ع ل وال نّ  وه عما قاوه او د   

 .1بهه خبلقه في ل ثعه عهكف وا وه  ع هب  دي وان فم  ش

 نفي احللول يف األمكنة: 

ع  اثعت اوبناين ع  أيب عثمان اونه ي أن أاب ماسى األشي ي قال: كنا مع ثسال هللا 
: اي أدها )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال اونيب  ،يف سف  فلما دناان م  امل دنة كرب اوناس وثفياا أصااهت  )ملسو هيلع هللا ىلص(

ث قال  ،نه علنك  وع ن أعناق ثكاعك اوناس إنك  ال ل عان أصّ  وال غائبا  إن او ي ل عا 
صلى هللا علله وسل : اي أاب ماسى ه  أدوك على كنز م  كناي الجنة؟ قال قلت: وما ها اي 

 . 2"ال حال وال قاة إال ابهلل"ثسال هللا؟ قال:
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عن ان: إن او ي ل عانه علنك  وع ن أعناق ثكاعك  وذوك  )ملسو هيلع هللا ىلص(قال جاع : وميىن قال اونيب 
دقال: ﴿َما َدُكاُن مل   جَن َاى َيَليَةر إلال  ُهَا ثَاعلُيُه   َواَل مَخ َسةر إلال  ُهَا َسادلُسُه    إن هللا لياىل

َا َعملُلاا دَ ا َم ا ثَ َ  إلال  ُهَا َمَيُه   أَد َ  َما َكانُاا  ُث  دُ نَ بّلئُ ُه   مبل و قلَلاَمةل  إلن  َواَل أَد ىَن مل   َذولَك َواَل َأك 
ءر َعللل ٌ  اَّلل َ  ، [16]ق: ﴾او َاثلد ل  َحب  ل  مل    إلوَل هل  أَق  َ بُ  َوحَن  ُ  : ﴿لياىل وقال. [7]اجملادلة:  ﴾علُك ّل َش  

واواشبله واواح د  ال دكان إال ملخلاق ألن املخلاق إذا ق ب م  ماضع لباع  م  غريه 
ل وهللا لياىل عز ع  وإذا كان يف مكان ع م م  غريه ألن اواح د  دسااجب اوزوال واالناقا

 .1ذوك

 عاقبة املشبهة: 

إن لشبله هللا لياىل خبلقه، أو أبي أح  م كبات خلقه ج م عظل  واحن اف عيل  دساحق 
ويف سبل  ه ا األم  أوثد  .فضل  ع  اويقاعة اآلجلة اويت ال ديلمها إال هللا ،اويقاعة اوياجلة

 او علع او واايت اوااولة: 

ن ثجل  م  عين عام  ع  ثعلية دقال وه أثع  جاء إىل او سال إ قال جاع  ع  اع  عباس:
فقال: اي حمم  أخربين م  أي ش ء ثعك أم  ذهب أو م  فضة أو م  حناس أو م   )ملسو هيلع هللا ىلص(

إذا جاءت ثع ة وع قة فأثع ت وأع قت ث جاءت  2ح د ؟ وها سبحانه دقال: سبحان هللا
َا ﴿ :وج  على ثأسه فاقع ملاا  قال هللا عز صاعقة حىت وقيت لُب هبل ُ  اوص َااعلَق فَ ُلصل َودُ   سل

  .3، ديين: اويقاب[13 ]الرعد: ﴾او ملَحالل َم   َدَشاُء َوُه   جُيَادلُواَن يفل اَّلل ل َوُهَا َش لدُ  

                                                           

 .237ه ، صامل جع نفس1  
 أي: اونيب صلى هللا علله وسل  دقال. 2 
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أي او نب  )ملسو هيلع هللا ىلص(  اع  مسياد قال: مسيت ثسال هللاقال: وح ينا األعمش ع  أيب وائ  عو 
 .1خلقك وهللا اوي ل أعظ ؟ قال: أن جتي  هلل ن ا  وها

 عجز اإلفهام عن إدراك كنهه: 

مهما متلز اإلنسان ع  سائ  املخلاقات عيق  مملز ومهما لفاح ه ا اويق  حىت صاث عبق ي 
لياىل ق ثه ولنزهت ذاله وعظ  جلوه م  أن  وج ّ  فل  دص  إىل إدثاك كنه هللا عزّ  ،يمانه

 .2كه: اويج  ع  اإلدثاك إدثاكوو وك قل  يف شأن إدثا  ،د ثكه عق  أو حيلطه فه 

 النهي عن التفكري يف ذات هللا: 

 أوثد او علع عيض او واايت اويت لنهى ع  اوافكري يف ذات ول عاا إىل اوافكري يف خلقه منها:

لفك وا يف اخللق وال لافك وا يف اخلاوق، فإنه ال د ثك إال ": صلى هللا علله وسل قال 
  ."عاص دقه

 علله هللا صلىنا ثج  م  أئمة أه  اوكافة دكىن أاب أملة أن اونيب قال جاع  ع  يد  ح ي
سكااا فقال: ما  : وسل  علله هللا صلىخ ج على قام وه  دا اك ون فلما ثأوا اونيب  وسل 

كنا  لقاوان؟ قال: نا اك  يف اوشمس وجم اها قال: ك وك فافيلاا لفك وا يف اخللق وال 
 .3 : إن هللا ال لناوه اوفك ةلافك وا يف اخلاوق، وياد فله احلس

قال او علع: علغين ع  اوضحاك قال: إن عم  ع  اخلطاب ثض  هللا عنه م  ذات وللة ع ج  
وها مساقب  اوقبلة فقال: ما ختلفك ه ه اوساعة؟ فقال: صللت اي أمري املؤمن ن اويشاء ث 

أيف هللا أم ت  صللت ما قضى يل فجلست ألفك  يف هللا فيله ابوّ ثة فقال: يكلاك أمك
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الَلفل اول ل  ل َواون  َهاثل  إلن  ﴿ عم ابوافكري أم يف خلقه؟ ث لل  َث ضل َواخ  يفل َخل قل اوس َماَواتل َواأل 
ُويلل  َو َبابل آَلاَيتر ألل اثث هت ف إىل آق  اسا وت اإلابضلة ع واايت و و  .1[190]آل عمران: ﴾األ 

 .2لنزده هللا لياىل ع  ك  نقص

اويلماء او اسخ ن عرب اويصاث على األسس املالنة يف ابب األمساء واوصفات   لكلووق  
 ه :يلية اإلهللة وم  اثلكزت على أسس ثئلسلة 

اإلرمان مبا وثدت عه نصاص اوق آن واوسنة اوصحلحة م  أمساء هللا وصفاله إيباات   (1
 ونفلا .

 املخلاق ن. لنزده هللا ج  وعل على أن دشبه ش ء م  صفاله شلئا  م  صفات (2
 قطع اوطمع ع  إدثاك كلفلة الصاف هللا عالك اوصفات. (3

وه ه األسس اويظلمة مهمة ج ا  وطاوب اويل  وهبا لافاح أعااب مغلقة وليب  يف مي فة 
َوَم   ملَ  جَي َي ل اَّلل ُ َوُه نُاث ا َفَما َوُه مل   ﴿ املساقل وهللا اهلادي إىل ص اطه  وصفاله.أمساء هللا 

 .3[40]النور:  ﴾نُاثر 

  أتويل املتشابه: 

إىل او فلق األعلى ودخ  اوناس يف دد  هللا  وسل  علله هللا صلىثسال هللا ما إن اناق  
بان مبا وها جيل وسل  علله هللا صلىأفااجا  حىت انطلق املسلمان دسأوان أصحاب او سال 

 صلىلها او سال وك  م  ح ن آلخ  دصط مان أبسئلة دقلقة مل دسأل مث، أي  ع  او سال
 .وسل  علله هللا
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 أثض أيُّ وم  ذوك ما أي  ع  أيب عك :  ،ود ى اإلابضلة: أن م  اوصحاعة م  آي  اواقاف
  وأتول وعلى ثأس ومنه  م  فسّ ، 1إذا قلت يف كااب هللا مبا ال أعل  لظّلين مساء وأيُّ  لقّلين

ه  فقهه يف او د  وعلمه اول"عقاوه:  )ملسو هيلع هللا ىلص(هؤالء عب  هللا ع  عباس وق  دعا وه او سال 
 . 2علمه ع  اع  عباس    أن إمام اإلابضلة جاع  ع  يد  أخ  جُ  . وال ننسى"اواأود 

ق مع فم ثسة اإلابضلة حلنئ  قامت م  دامها األول على منهج ديام  اواأود  داناس
 ، على أساس لنزده اخلاوق لنزدها  مطلقا  ع  اوشبله يف ذاله وصقاله وأفياوه.3حمكمه

ظه ت اوف ق اإلسلملة ولبادنت مااقفها واخالفت آثاؤها يف اوصفات اخلربدة واآلايت و 
 ،كاول  واواجه واوي ن وما إىل ذوك ع ن لفادض وإيبات وأتود  ولنصاص  ،املايلقة هبا

 انطلقا  م  قلام اولغة على احلقلقة واجملاي.

لع على أن جيمع ما أي  ع  وح ص او ع ،مه  األول اعانقاا م هب اواأود واإلابضلة م  دا 
وما  ،اوصحاعة واوااعي ن م  أتودلت وك  ما جاء م  املاشاهبات يف حق هللا لباثك ولياىل

جاء م  اورتاث اويق ي اإلابض  عي  او علع اسام  يف نق  ه ا او صل  ولحاجاج عه 
 .4علام اوبلغة خاصة منها يف ابب اجملاي ظه  م اعامادا  على ما  ،وحتللله

 جود املتشابه يف القرآن ومعناه:و  

ومما ال ثدب فله أن يف اوق آن حمكما  وماشاهبا  وفقا  ملا ص ح عه اوق آن نفسه يف اآلدة اوساعقة 
ها او ي أنزل عللك اوكااب منه آايت حمكمات هّ  أم اوكااب ﴿م  ساثة آل عم ان 

                                                           

 . 1/6لفسري اع  كثري، 1  
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 .245، صنفسهامل جع 3  
 .245ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،4  



 

797

 آن أن آايله كلها خ ى أيبت اوقأه ا مع أن يف آدة  .[7 عمران:آل ] ﴾وآخ  ماشاهبات
 .حمكمة

كلَمت   كلَاابٌ   او  ﴿كما قال لياىل يف مطلع ساثة هاد    َلت   ُث   آاَيلُهُ  ُأح   َحكلل ر  و ُ ن   مل  ُفصّل
وميىن "إحكامها" إلقائها وإحساهنا حبلث ال داط ق إولها أي وان م  ، [1: هود]﴾ َخبلرير 

 .و الجم  يف األخباث أو األحكامأأواان االخالف يف اولفظ أو امليىن يف املف دات 

ق ا   َومَت ت  ﴿ :لياىلما قال ك ال  َكللَمُت َثعّلَك صل   ص قا  يف األخباث ع ال   [115 ]األنعام: ﴾َوَع  
 يف األحكام.

َسَ   اَّلل ُ ﴿ :لياىليف آدة أخ ى أبنه كله ماشاعه، كما قال كما وصف اوق آن  نَ ز َل َأح 
َ لدثل كلَاااب  ُمَاَشاهبل   َ ا احل  وميىن لشاهبه: أنه دشبه عيضه يف علغاه وإعجايه ، [23 ]الزمر: ﴾َمثَاينل

ق ا   َومَت ت  ﴿ :لياىلكما قال ،  أخباثه وع اوة أحكامهوثوعة أتيريه ويف ص ق  َكللَمُت َثعّلَك صل  
ال    .[115]األنعام:  ﴾َوَع  

َكاَن   َوَوا  ﴿ عيض ، وال داناقض عيضه مع1ك وك يف لناسقه ولناغمه دص ق عيضه عيضا  و 
الَلف ا    .[82]النساء:  ﴾َكثلري امل   علن  ل َغري ل اَّلل ل َوَاَجُ وا فللهل اخ 

فما ميىن  ،نت أن يف اوق آن آايت حمكمات وأخ ى ماشاهباتآدة ساثة آل عم ان ق  علّ إن 
 ؟اوك مي وابواايل: ما ميىن احملك  واملاشاعه يف اوق آن ،اإلحكام واملاشاعه

 واملاشاعه: نقلضه. ،: احملك : ما وضح ميناهقل  -

 .وقل : احملك : ما ال حيام  م  اواأود  إال وجها  واح ا ، واملاشاعه: ما احام  أوجها   -

 وقل  احملك : ما أتودله لنزدله، واملاشاعه: ما ال د ثي إال ابواأود . -

                                                           

 .23داسف اوق ضاوي، فصال يف اويقل ة ع ن اوسلف واخللف، ص1  
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 أوفاظه واملاشاعه: اوقصص واألمثال. ثوقل  احملك : ما مل لاك   -

وقل  املاشاعه: ، واملاشاعه: ما دنف د هللا عيلمهقل  احملك : ما دي فه او اسخان يف اويل  و  -
 احل وف املقطية يف أوائ  اوساث وما ساى ذوك حمك ، وقل  غري ذوك.

وقل  ووا ابواأود  واملاشاعه: ما ، وقال مجاعة م  األصاول ن: احملك  ما ع ف امل اد منه
عيلمه كاحل وف املاقطية، وها ميىن قال عيضه : إن احملك  ها اىل لباثك ولياساأي  هللا 

املكشاف امليىن او ي ال داط ق إوله إشكال واحامال واملاشاعه: ما داياثض فله االحامال 
، املرتدد ع ن اولمس واواطء، وق  2، وكاولمس1وجياي أن ديرب عه ع  األمساء املشرتكة: كاوق ء

لياىل مما داه  ظاه ه الجهة واواشبله وحيااج إىل سبحانه و  دطلق على ما وثد يف صفات هللا
 .3أتودله

 سر وجود املتشابه يف القرآن: 

ن ُه آاَيٌت حُم َكَماٌت ُه   أُمُّ او كلَاابل َوُأَخُ   لياىل:قال  ﴿ُهَا او  لي أَن  َزَل َعَلل َك او كلَااَب مل
َاٌت  َفَأم ا او  لدَ  يفل قُ ُلاهبلل    َنةل َواع الَغاَء أَت ولدللهل  َوَما  ُمَاَشاهبل ن ُه اع الَغاَء او فلا   َيد ٌغ فَ لَ ا بلُياَن َما َلَشاعََه مل

ُخاَن يفل او يلل  ل دَ ُقاُواَن آَمن ا علهل ُك ت مل   علن  ل َثعّلَنا  َوَما  َد  ك ُ  إلال  أُوُوا دَ ي َلُ  أَت ولدَلُه إلال  اَّلل ُ  َواو  اسل
َو    .[7]آل عمران:  ﴾َبابل األ 

واحلق أن م  ع ف طبلية اولغات وخباصة اوي علة وما فلها م  اخالف او الالت وألوفاظ 
والجم  ولناع اخلطاب، حسب مقاض  احلال، ما ع ن احل ف واو ك  واواق مي واواأخري، 

 ...إخل.. واإلجياي واإلطناب، وما ع ن احلقلقة واجملاي، واوص دح واوكنادة واويمام واخلصاص

                                                           

 .3/112وها مرتدد ع ن احللض واوطه ، لفسري اوق طيب،  1  
 .3/92، ه1384 ،1ط اإلسلم ، املكاب عريوت، ،اوافسري عل  يف املسري ياد الجايي، اع و  .5/223انظ : لفسري اوق طيب،  2  
 .24اويقل ة ع ن اوسلف واخللف، ص داسف اوق ضاوي، فصال يف 3  
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وع ف طبلية اإلسلم او ي خياطب أوىل األوباب ود د  حت دك اويقال وابحث وجتاه ، 
 ول ثس ولانشط، وال ل ك  إىل او عة واوكس  اويقل .

وع ف طبلية اوبش ، ولناع أصنافه ، ففله  اوظاه ي او ي دقف عن  ح فلة اونص، وفله  
م  دسل ، وفله  م  دؤول، فله  او ي دها  ع وح اونص، وال دكاف  عظاه ه، فله  

وكان اخلطاب اوق آين ولناس مجليا ، فاقاضت حكمة هللا أن  اواج اين.اويقلين، وفله  
دسيه  خطاعه، وأن دادعه م  اوبلان، واو الئ  ما د ش ه  إىل اوصااب، ووك  عي  حبث 

 وهللا أعل . ،1وجه  حىت د لقاا يف او نلا واآلخ ة

 الصفات: قوالن ابطالن يف نصوص  

 مها:  نوه ان اوقاال

أو أايدي،   ف قة أخ ت عظااه ها كما ه ، فنسبت إىل هللا وجها  كاجاه اخللق، ود ا   (1
وعيضه  ف ضه  ،كأد ده  وضحكا  كضحكه ، وهك ا حىت ف ضاا اإلوه شلخا  

وولساا يف اإلسلم يف ش ء وولس قاهل  نصلب  ،هؤالء ه  اجملسمة واملشبهة ،شااب  
لُع  لياىل:قاوه ع علله  دكف  او دّ و  ،م  اوصحة ٌء  َوُهَا اوس مل ث للهل َش   ﴿وَل َس َكمل

ريُ   . [11]الشورى:  ﴾او َبصل
ف قة عطلت مياين ه ه األوفاظ على أي وجه دقاص ون ع وك نف  م واالهتا  (2

وداظاه ون عاق دسه وهؤالء امليطلة ودطلق علله  عيض  ،مطلقا  ع  هللا لباثك ولياىل
سكة م  عق  وال أظ  أن أح ا  عن ه م ،خ اويقائ  اإلسلملة: الجهملةعلماء اتثد

وها ق  يبت اوكلم واوسمع واوبص  وبيض اخللئق  ،هافتادساسلغ ه ا اوقال امل

                                                           

 .25داسف اوق ضاوي، فصال يف اويقل ة ع ن اوسلف واخللف، ص1  
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لياىل هللا ع   فكلف دااقف كلم احلق لباثك ولياىل على الجااثح؟ ،عغري جاثحة
 .1ذوك علاا  كبريا  

 ها:ثحاديمذهب السلف يف آايت الصفات وأ 

ونرتك  ،اواا: نؤم  هب ه اآلايت واألحاددث كما وثدت  قفق ،أما اوسلف ثضاان هللا علله 
الساااء واوضحك علان املقصاد منها هلل لباثك ولياىل، فه  دثباان اول  واوي ن واألع ن وا

لما وك  ذوك مبيان ال ن ثكها، ونرتك هلل لباثك ولياىل اإلحاطة عيلمها وال س ،إخل واوايجب
لفك وا يف خلق هللا وال لافك وا يف هللا، فإنك  و  ": )ملسو هيلع هللا ىلص(وق  هنلنا ع  ذوك يف دقال اونيب 

 . 3مع قطيه  ثضاان هللا علله  ابنافاء املشاهبة ع ن هللا وع ن اخللق ،2"لق ثوه ق ثه

 ثض  هللا عنه: آمنت ابهلل ومبا جاء ع  هللا قال اإلمام أعا عب  هللا حمم  ع  ادثدس اوشافي 
 .4)ملسو هيلع هللا ىلص(وعلى م اد هللا وآمنت ع سال، ومبا جاء ع  ثسال هللا، وعلى م اد ثسال هللا 

: إن هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(قال اإلمام أعا عب  هللا أمح  ع  حمم  ع  حنب  ثض  هللا عنه يف قال اونيب 
دنزل إىل اوسماء او نلا، وإن هللا د ى يف اوقلامة وما أشبه ذوك، نؤم  هبا، ونص ق هبا، ال  

 ميىن وال ن د شلئا  منها نيل  أن ما جاء عه او سال حق، وال ن د على ثسال هللا كلف وال
  .5وال نصف هللا أبكث  مما وصف عه نفسه عل ح ود وال غادة )ملسو هيلع هللا ىلص(

                                                           

 .29داسف اوق ضاوي، فصال يف اويقل ة ع ن اوسلف واخللف، ص1  
 ، حسنه األوباين.2976صحلح الجامع، ثق  األوباين، 2  
 .29، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف 3 

 .2/66صحلح اوبخاثي، ك اواهج ، 4  
 .58عل  اوصليّب، م  عقل ة املسلم ن يف صفات ثب اويامل ن، ص5  
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ونقال كما قال ونصفه مبا وصف عه نفسه ال ناي ى اوق آن واحل دث، وال نيل  كلف كنه 
  .1ولثبلت اوق آن )ملسو هيلع هللا ىلص(ذوك إال عاص دق او سال 

: إن أصحاب احل دث (ه449)املااَف  قال اوشلخ امساعل  ع  عب  او مح  اوصاعاين:
املامسك ن ابوكااب واوسنة دي فان ثهب  لباثك ولياىل عصفاله اويت نطق هبا كااعه ولنزدله 
وشه  هبا ثساوه على ما وثدت عه األخباث اوصحاح، ونقله اوي ول اوثقات وال دياق ون 

وال دكلفاهنا لكللف املشبه وال حي فان اوكل  ع  مااضيه  ،ات خلقهوصفاله عصف لشبلها  
 ،2ومّ  علله  ابوافهل  واواي دف حىت سلكاا سبل  اوااحل  واوانزده ،حت دف امليازوة واحلهملة

  وَل سَ ﴿ :وج ّ  عزّ  هللا عقالوذوك  ،3ل  واواشبله واكافاا عنف  اونقاصول كاا اويقال ابوايط
ث للهل  ٌء وَ َكمل ريُ اوس مللُع  ُهاَ َش    .  [11]الشورى: ﴾او َبصل

قال اوشلخ عب  او مح  اوسي ي: اعاقاد انف اد او ب ج  جلوه ابوكمال املطلق م  مجلع 
اواجاه عنيات اويظمة والجلل والجمال اويت ال دشاثكه فلها مشاثك وذوك إليبات ما أيباه 

  مجلع األمساء واوصفات وميانلها هللا ونفسه أو أيباه وه ثساوه صلى هللا علله وسل  م
 وأحكامها اوااثدة يف اوكااب واوسنة على اواجه اولئق عيظماه وجلوه م  غري نف  وش ء

منها وال ليطل  وال حت دف وال متثل ، ونف  ما نفاه ع  نفسه ونفاه عنه ثساوه صلى هللا 
 . 4علله وسل  م  اونقائص واويلاب وع  ك  ما عنا يف كماوه

                                                           

 .35، صم1992 ،2ط اوسلفلة، او اث اوكادت، او شاد، سبل  إىل اهلادي االعاقاد ملية ق امة، اع 1  
، عل  اوصليّب، م  عقل ة املسلم ن يف 4، صم 2001، 1عن  اع  للملة، مص ، داث قباء ولنش ، ط ملنطقا عفاف اوغم ي،2  

 .59صفات ثب اويامل ن ، ص
 .59عل  اوصليّب، م  عقل ة املسلم ن يف صفات ثب اويامل ن ، ص3  
 .15، ص م2004/  ه1425 ،1ط اوثبات، داث مكابة او ايض، ،اوااحل  كااب  ش ح اوس د  اوقال اوسي ي، او مح  عب  4 
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نف   شلخ عب  احملس  اويّباد: امل هب احلق وسط ع ن اوط ف ن يف قضلة اإليبات، فلقال او
 وال أتود  وفله اوانزده فل لشبله وال متثل  وك  م  املشبهة واونفاة مجياا ع ن إساءة وإحسان.

 فاملشبهة: أحسناا إذ أيبااا فل  دنفاا اوصفات، وأساؤوا إذا شبهاا ومثلاا.

ة مجياا ع ن احلسنل ن وسلماا م  اإلساءل ن، فإحسان او ي عن  وأه  اوسنة والجماع
اوط ف ن عن ه  وولس عن ه  ما عن  ك  م  اإلساءة وذوك أهن  أيبااا ما أيبت يف اوكااب 

ث للهل ﴿ لياىل:واوسنة م  اوصفات ونزهاا هللا ع  مشاهبة خلقه، كما قال  ٌء َوُهاَ وَل َس َكمل  َش  
لُع  ريُ اوس مل  . فأول اآلدة لنزده وآخ ها إيبات،  [11الشورى: ] ﴾او َبصل

فمث  ه ا امل هب احلق ابونسبة إىل اوط ف ن املاقاعل ن كاولنب اوسائغ اخلاوص اوسائغ 
 .1ولشاثع ن او ي خي ج م  ع ن ف ث ودم

 مذهب اخللف يف آايت الصفات وأحاديثها: 

ددثها كما وثدت ودرتكان  أن اوسلف ثضاان هللا علله  دؤمنان آبايت اوصفات وأحالب ن  
مع اعاقاده  عانزده هللا لباثك ولياىل ع  املاشاهبة  ،علان املقصاد منها هلل لباثك ولياىل

وأما اخللف فق  قاواا: إننا نقطع أبن مياين أوفاظ ه ه األحاددث ال د اد هبا  .2خللقه
ه ابو ات واول  ظااه ها وعلى ذوك فه  جمايات ال مانع م  أتودلها، فأخ وا دؤووان اواج

  .3ابوق ثة وما إىل ذوك ه اب  م  شبهة اواشبله

 وم  مناذج أقااهل :

ُه  َودَ ب  َقى﴿ :لياىلقال  :(دفع شبهة اواشبله)قال أعا اوف ج ع  الجايي احلنبل  يف كااعه  َوج 
 دُ لدُ ونَ ﴿ :لياىلوك وك قاواا يف قاوه  ،قال املفس ون: ودبقى ثعك .[27]الرحن:  ﴾َثعّلكَ 

                                                           

 .178-177، ثق   اإلسلملة الجامية مااهنا، وش ح أسانل ها دثاسة مسل  صحلح م  ح دث ا عش ون امل ثس، اويباد احملس  عب  1 
 .31فصال يف اويقل ة ع ن اوسلف واخللف، صداسف اوق ضاوي، 2  
 .31، صنفسهامل جع 3  
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َههُ  ءر َهاولٌك إلال  ﴿ عبل ةوقال اوضحاك وأعا  ،أي د د ونه [52]األنعام:  ﴾َوج  َههُ ُك ُّ َش    ﴾َوج 
 .1أي: إال ها[ 88]القصص: 

وعق  يف أول اوكااب فصل  إضافلا  يف او د على م  قاواا: إن األخ  عظاه  ه ه اآلايت 
وظاه  ها جتسل  ولشبله، األخ  اب قاوه: إنواألحاددث ها م هب اوسلف: وخلصة ما 

ألن اوظاه  اولفظ ها ما وضع وه، فل ميىن ولل  حقلقة إال الجاثحة وهك ا، وأما م هب 
اوبحث فلها، وأدضا  فق   مجلة ع اوسلف فللس أخ ها على ظاه ها، ووك  اوسكات 

ذهب إىل أن لسملاها آايت اوصفات وأحاددث اوصفات: لسملة مبا عة، ومل ل د يف كااب 
يف سنة وولس حقلقة، فإهنا إضافات ولس غري، واسا ل على كلمه يف ذوك أبدوة كثرية وال 

 .2ال جمال و ك ها هنا

: واعل  أن نصاص اوق آن ال رمك  (أساس اواق دس)وقال فخ  او د  او ايي يف كااعه 
  إج اؤها على ظاه ها واجاه:

َنعَ ﴿ :: أن ظاه  قاوهاألول (1 دقاض  أن دكان ماسى  [39]طه:  ﴾َعل ينل َعَلى  َوولُاص 
وذوك ال دقاوه  ،علله واوسلم مساق ا  على للك اوي ن ملاصقا  هبا مسايللا  عللها

 عاق .
َنعل ﴿ :لياىل: أن قاوه الثاين (2 َع لُنلَنااو ُفل َك  َواص  دقاض  أن دكان آوه  [37]هود:  ﴾أبل

 للك اوصنية ه  اوي ن.
لح فثبت أنه الع  م  املصري إىل : أن إيبات األع ن يف اواجه اوااح  قبالثالث (3

، واحل اسة وإىل هنا 3اواأود ، وذوك ها أن حتم  ه ه األوفاظ على ش ة اوينادة

                                                           

 .31، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف 1 
 .32، صنفسه امل جع 2 

 .33، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال  ضاوي،اوق داسف3  
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وضح أمامك ط دقا  اوسلف واخللف وق  كان ه ا اوط دقان مثاث خلف ش د  ع ن 
 .1علماء اوكلم م  أئمة املسلم ن وأخ  ك  د ع  م هبه ابحلجج واألدوة

 :بني السلف واخللف 

 لياىلق  علمت أن م هب اوسلف يف اآلايت واألحاددث اويت لايلق عصفات هللا لباثك و 
  .أن رم وها على ما جاءت علله ودسكااا ع  لفسريها أو أتودلها

 ،أن دؤوواها مبا دافق مع لنزده هللا لباثك ولياىل ع  مشاهبة خلقه ها وأن م هب اخللف
لنزده هللا : علىاوف دق ن الفق م  وإن كان ك   ،وعلمت أن اخللف ش د  ع ن أه  او أد ن

  لباثك ولياىل ع  املشاهبة خللقه.

دقطع أبن امل اد أبوفاظ ه ه اونصاص يف حق هللا لباثك ولياىل على ظاه ها  اوف دق ن م  ك 
وذوك مرتلب على الفاقهما على نف   ،اويت وضيت وه ه ه األوفاظ يف حق املخلاقات

 اواشبله.

ق ن ديل  أن األوفاظ لاضع ولايبري عما جيال يف اونفاس أو دقع حتت احلااس ك  م  اوف د
مما دايلق أبصحاب اولغة وواضيلها، وأن اولغات مهما السيت ال حتلط مبا ولس ألهلها 
حبقائقه عل ، وحقائق ما دايلق ع ات هللا لباثك ولياىل م  ه ا اوقبل ، فاولغة أقص  م  أن 

 ل على ه ه احلقائق، فاواحكل  يف حت د  ه ه املياين هب ه األوفاظ لااللنا ابألوفاظ اويت ل
لغ د ، وإذا لق ث ه ا فق  الفق اوسلف واخللف على أص  اواأود  واحنص  اخللف علنهما 
يف أن اخللف يادوا حت د  امليىن امل اد حلثما ألجأهت  ض وثة اوانزده إىل ذوك حفظا  ويقائ  

 خلف ال دساحق ضجة وال إعناات . اوياام م  شبهه اواشبله وها

                                                           

 .33صنفسه، امل جع 1  
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ولياىل: وحن  نياق  أن ثأي اوسلف م  اوسكات ولفادض عل  ه ه املياين إىل هللا لباثك 
وأوىل اباللباع حسما  ملادة اواأود  واوايطل ، فإن كنت مم  أسي ه هللا عطمأنلنة  أسل 

 .1اإلرمان، وأيلج ص ثه عربد اولق ن، فل لي ل عه ع دل  

 وقف السلف يف قضية الصفات بني التفويض واإلثبات والتأويل:اختالف م 

أن م  دنظ  يف ل اث اوسلف يف ه ه اوقضلة ابسالياب وإنصاف: جي  أن اوسلف  احلق   إنّ 
ففله  م  فّاض وه  األكث ون وفله  م  أيبت  لفاولت مااقفه :  ثضاان هللا عنه ، ق

 وفله  م  أّول.

قه  من  عه  اوصحاعة: ش ائ  اع  عم ، وثخص اع  عباس وإذا كنا ع فنا يف ل اينا اوف
وع فنا اخالف اوصحاعة يف صلة اويص  يف عين ق دضة، فمنه  م  أخ  حب فلة األم ، 

ومل دل  او سال اوك مي أح ا  م  اوف دق ن وع فنا م ثسة األي ، ، ومنه  م  م  أخ  مبقصاده
ثسة املقاص دة، فل غ و أن خيالف اوناس يف وم ثسة او أي، وع فنا امل ثسة اوظاه دة، وامل 

عيض اونصاص املايلقة ابوصفات اخلربدة هلل لياىل ق  دقال: إهن  اخالفاا يف اوف وع، ومل 
خيالفاا يف األصال. وه ا صحلح يف الجملة فه  مل خيالفاا يف أن هللا لياىل جيب أن داصف 

لوه ومجاوه وكماوه، وأن دنزه ع  عك  كمال دللق ع اله وأن دنزه ع  ك  نقص ال دللق جب
ث للهل   وَل سَ ﴿ إذ، مشاهبة خلقه ءٌ َكمل وإمنا اخالفاا يف لفسريات ال متس أص   [11]الشورى:  ﴾َش  

اوايظل  واواق دس واوانزده هلل ج  جلوه او ي وه امللك واحلم  وها ذو الجلل واإلك ام. 
قاوت عائشة: م  يع  يع  أن ثأى ثعه و  )ملسو هيلع هللا ىلص(فهناوك م  اوصحاعة م  قال: إن اونيب 

 . 3: دخ  يف أم  عظل ، أي2حمم ا  ثأى ثعه فق  أعظ 

                                                           

 .66، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف1  
 .3234، صحلح اوبخاثي، ثق  66، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، اسفد2  
 .66، ص امل جع نفسه اوق ضاوي، داسف3  
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  :السلف فو ض من من  -

وجن  م  اوسلف م  فاض يف أم  اوصفات اخلربدة، ووك  علمها إىل سبحانه وعربوا ع  
 ع م اخلاض" فلها أو "ع م اوافسري" هلا أو "اوسكات عنها". ب "ذوك 

ح مل  أتم  األقاال واو واايت اوكثرية املأياثة ع  اوسلف، يف ه ا وه ا واضح غادة اواضا 
ولاسع او كااث داسف اوق ضاوي ونق  م  كلم اويلمة احلنبل  اوشلخ م ع  يف   ،اجملال

كااعه "أقاود  اوثقات" نقاوه اوثاعاة واوافرية م  املصادث املاياقة وامليام ة ما دثبت ه ه 
 :1نق  عنه مثاو ن على ذوكوأطال يف او ،اوقضلة ودؤد ها

قال حمم  ع  احلس  اوشلباين: الفق اوفقهاء كله  م  اوش ق واوغ ب على اإلرمان ابوق آن 
م  غري  وج ّ  عزّ  يف صفة او بّ  )ملسو هيلع هللا ىلص(واألحاددث اويت جاء هبا اوثقات ع  ثسال هللا 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(فم  فس  شلئا  م  ذوك فق  خ ج مما كان علله اونيب  ،لفسري وال وصف وال لشبله
 .2فاثق الجماعة، فإهن  مل دصفاا ومل دفس وا

وعلق او كااث حمم  علاش اوُكبلس  على ذوك فقال: وهك ا فاخالف ما وثدان م  لفسري 
هل ه اونصاص ع  عيض م  لكل  فلها م  اوسلف عاد ابالخالف يف لفسري املاأخ د  

 .3ملاقف اوسلف

  أثبت من السلف: نم -

                                                           

 .80إىل 66، صفسهنامل جع 1  
 .19-18، صه1406 ،1، طاوكادت - اوسلفلة او اث، اوب ث هللا عب  ع  ع ثذم اواأود ، لح: اع  ق امة، 2  
 .75، ص1ط احل دث، املص ي املكاباوقاه ة،  والجماعة، اوسنة أه  عن  اخلربدة اوصفات اوكبلس ، علاش حمم 3  
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و دنه  واحالاطا   م  فّاض وسكت ومل خيض ومل دفس ، وثعا  وإذا كان هناك م  اوسلف 
يف غلط غري مقصاد، فإن منه  م  أيبت هلل لياىل ما وثد م  صفات  وخشلة يف اواقاع

  .1وم  فس  ومل دسكت ومل دااقف

اَ َاى﴿ :لياىلميلقا  ع  جماه  يف قاوه  ياوبخاث اإلمام ثوى و  [ 4]احلديد:  ﴾او َي  شل َعَلى  اس 

 .2أي: عل

اسا ل هبا عيضه  على وهناك نصاص كثرية وثدت ع  اوسلف ثضاان هللا علله ، وق  
واسا ل هبا آخ ون على اوافادض واملاأم  فلها حبلاد وإنصاف: جي  ظاه  عيضها  ،اإليبات

  .3وظاه  أكث ها إىل اوافادض أق ب ،إىل اإليبات أق ب

 وم  األمثلة على إيبات اوسلف ولصفات اخلربدة:

أنه قال: كنا حن  واوااعيان ماااف ون نقال:  - عللهما او محة -ق  او هيب ع  األوياع  دن -
، ودنق  أدضا  ع  عب  هللا ع  املباثك أنه سئ : كلف لي ف ثعنا 4إن هللا عز وج  فاق ع شه

 .5اوسماء اوساعية على ع شه: عز وج ؟ قال

ما اوسماوات اوسبع واألثضان  قال: أنه -عنهماثض  هللا  -د ى اوطربي ع  اع  عباس  -
 .6اوسبع يف د  هللا إال كخ دوة يف د  أح ك 

                                                           

 .80، ص واخللف فاوسل ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف 1  
 .13/416 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي، 2  
 .81، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف 3  
 .6/394اع  للملة، جمماع اوفااوى، 4  
 .137خماص  اويلا، ص5  
 .151امل جع اوساعق، ص6  
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ئ : كلف اسااى على اوي ش؟ فقال: االساااء سُ دق ثعلية ع  أيب عب  او مح  أنه وم  ط   -
وعللنا  ،وعلى ثساوه اوبلغ، او ساوة لياىل واوكلف غري ميقال: وعلى هللا ،غري جمهال

 .1اواسلل 

املاأخ د  م  اوسلف طافح ابإليبات كما في  اع  خزرمة واو ثام ، ومنه فه عيض ما أوّ  -
شي  ع وك على الجهملة ولبادب عيض احمل ي ن منه  ق  د أدضا  ثساوة اإلمام أمح  يف او دّ 

يف صحلحه حلث عق  كاااب  خاصا  مساه  - ثمحه هللا -اوبخاثي اإلمام أدضا  كما في  
فرتاه  ،حبسب اوصفات اخلربدة اب كثرية جاء كثري منها مبااب  عه على أعا وعاّ  "كااب اوااحل "

َسهُ  اَّلل ُ  َوحُيَ ّلثُُك ُ ﴿ :لياىلابب قال هللا  دقال مثل    لياىل:وابب قاوه  ،[28: عمران آل] ﴾نَ ف 
َههُ ﴿ ءر َهاولٌك إلال  َوج  َنَع َعَلى َعل ينل لياىل:وابب قاوه  ،[88]القصص:  ﴾ُك ُّ َش    ﴾﴿َوولُاص 

وهك ا ث د ك  حتت ك  ابب  ،[75]ص:  ﴾﴿ولَما َخَلق ُت علَلَ ي   لياىل:وابب قاوه  [39 :]طه
أنه دشي   ال شك  األحاددث اويت وثدت فلها  ه ه األوفاظ إن ه ا اوابادب وهب ه اوط دقة 

 .2مبلله إىل م هب اإليبات

 من أو ل من السلف: -

سكااا أو فّاضاا ومل خياضاا يف قضلة ق   -كما لفل  او واايت  -وإذا كان أكث  اوسلف 
م  أّول يف " آايت  فإن م  اوسلف ك وك ؛وكان منه  م  أيبت ،اوصفات اخلربدة هلل لياىل

وها أتود  مقبال غري  ،كما د وى ع  كباث مفس ي اوسلف ثض  هللا عنه   ،اوصفات"
" فلما عي : اه "علماء اوبلغةماكلف وال مايسف ع  جي ي على سن  وسان اوي ب فلما مس

 .3واجملاي، واوكنادة ،ساياثةاال

                                                           

 .81، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف1   
 .73، ص والجماعة اوسنة أه  عن  اخلربدة اوصفات اوكبلس ، علاش حمم  2  
 .84، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف  3 
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  :ومن أمثلة أتويل السلف آلايت الصفات 

َث ضل  لياىل:اع  عباس ثض  هللا عنهما أنه أتود  قاوه ع   -  ﴾﴿اَّلل ُ نُاُث اوس َماَواتل َواأل 
 .1وحنا ه ا ع  أنس ع  ماوك ،أه  اوسماات واألثض ىأن هللا هاد، [35]النور: 

قال: ، [64]املائدة:  ﴾﴿َوقَاَوتل او لَ ُهاُد َدُ  اَّلل ل َمغ ُلاَوةٌ  لياىل:اس أدضا  يف قاوه ع  اع  عب -
 .2إهن  ال دينان ع وك أن د  هللا مايقة ووكنه  دقاوان إنه خبل  أمسك ما عن ه

ُه اَّلل ل ﴿ لياىل:قاوه يف وأتود  اع  عباس ثض  هللا عنهما  -  ﴾َفأَد  َنَما لُ َاوُّاا فَ َث   َوج 
ابوقبلة اويت أم ان هللا ابوااجه إولهما ولبيه على ه ا اواأود  عك مة وجماه  [ 115 ]البقرة:

دقال اع  للملة: ق  قال جماه  واوشافي :  ،واوشافي  واع  للملة ثض  هللا عنه  أمجي ن
وه ا حق وولس ه ه  ،ديين قبلة هللا فقلت: ني  ه ا صحلح ع  جماه  واوشافي  وغريمها

فإن سلاق اوكلم د ل على  ،وم  ع ها يف اوصفات فق  غلط ،ة م  آايت اوصفاتاآلد
 .3امل اد

وها امل وي ع  اوضحاك وأيب عبل ة واخااثه  ،ه ا وم  اوسلف م  فس  اواجه ابو ات -
ُه َثعّلكَ  لياىل:وذوك يف قاوه  ،اع  كثري   اواجه يف ومنه  م  فس  . [27]الرحن:  ﴾﴿َودَ ب  َقى َوج 

َههُ ﴿ لياىل:قاوه  ءر َهاولٌك إلال  َوج   ،أنه اويم  او ي قص  عه وجه هللا [88]القصص:  ﴾ُك ُّ َش  
 وه ا ها امل وي ع  اع  عباس وجماه  واوثاثي وغريه  ثض  هللا عنه .

                                                           

 .18/135لفسري اوطربي،  1 
 .18/135امل جع اوساعق،  2 
 .6/300امل جع نفسه،  3 
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ءر َهاولٌك إلال   ﴿ُك ُّ ه ا وق  ص ح اوبخاثي يف صحلحه عاأود  اواجه ابمللك فقال:  - َش  
َهُه﴾    .1إال ملكه ودقال ما أثد  عه وجه هللا [88: القصص]َوج 

  .2وهك ا لكان أغلب اونصاص اويت وثدت فلها وفظة اواجه مؤووة عن  اوسلف

ُا   ﴿ لياىل:ك وك جن ه  أوواا يف "امليلة" يف مث  قاوه و  -  ﴾َوُهَا َمَيُك   أَد َ  َما ُكن  
  عيلمه وإحاطاه ك  يف اآلدة فاملأياث ع  مفس ي اوسلف: أن ميناها: ها ميك ،[4 ]احلديد:

 امل كاثة وه  امليلة اويامة.

 .[46]طه:  ﴾َوأََثىَمَيُكَما َأمس َُع  إلن ينل ﴿ :وأما امليلة اخلاصة مث  قاوه لياىل ملاسى وهاثون
وقاوه على وسان  .[62]الشعراء:  ﴾َسلَ ه  لد ل َميلَ  َثيبّل  َكل  إلن  ﴿: ماسىوقاوه على وسان 

اَّلل َ َمَع  إلن  ﴿ :لياىلوقاوه . [40]التوبة:  ﴾اَل حَت َزن  إلن  اَّلل َ َمَيَنا﴿ :ث وصاحبهحمم  يف اوغا
ُنانَ او  لدَ  ال  َقا ا َواو  لدَ  ُه     ،فميناها اواأدل  واو عادة واويان م  هللا لياىل .[128]النحل:  ﴾حُم سل

 .3ما ق ثه اع  للملة نفسه وإن كان ال دسمله أتودل   وه ا

 :االتفاق على التأويل يف بعض املواضع 

وق  الفق الجملع على اواأود  يف عيض اونصاص م  اوق آن واحل دث ال ع  فلهما م  
إىل هللا لياىل، ابورتك مث  أتودله  اونسلان املنساب  ،اولجاء إىل اواأود  عقل  ونقل  

لَ ُه    َنُساا﴿ :لياىلكما قال ،  واإلع اض واو ي دلزم هب ا اواأود  قاوه . [67لتوبة: ]ا ﴾اَّلل َ فَ َنسل
لااَكاَن َثعَُّك   َوَما﴿ :لياىل َدضل ُّ َثيبّل  اَل ﴿ :وقاوه سبحانه على وسان ماسى. [64]مرمي:  ﴾َنسل
 .[52]طه:  ﴾دَ ن َسىَواَل 

                                                           

 هادي ع  مقب  اوشلخ: لق مي احلاش ي، حمم  ع  هللا عب : لح واوصفات، األمساء اوبلهق ،. و 3/193جمماع اوفااوى، اع  للملة،  1 
 .309، ص م 1993 / ه1413 ،1ط اوسياددة، - ج ة اوساادي، مكابة اواادع ،

 .74، ص والجماعة اوسنة أه  عن  اخلربدة اوصفات اوكبلس ، علاش حمم  2  
 .84، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف 3  
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وألن اونسلان صفة نقص جيب أن دنزه هللا لياىل ع  اإلنصاف هبا، فها سبحانه ماصف 
  ك  نقص، فإذا وصف نفسه ابونسلان فل ع  أن دؤول عليمه وها عك  كمال منزه، ع

 اورتك واإلع اض.

ُا   َمَيُك   أَد َ  َما   َوُهاَ ﴿:لياىلمث  قاوه و  أوواها أبنه ميه  عيلمه وإحاطاه حىت  [4]احلديد: ﴾ُكن  
أود  وأوزمه  هب ا اوا اع  للملة وم ثساه دقاوان ع وك. املثباان امل افيان ع  اإليبات مث 

 .1أنه لياىل مساا على ع شه، فكلف دكان ميه  ع اله

 بعض أتويالت اإلابضية: .2

وح ص او علع ع  حبلب على أن جيمع  ، ثسة اواأود  من  دامه  األولمباعانقت اإلابضلة 
ما أي  على اوصحاعة واوااعي ن م  أتودلت وك  ما جاء م  املاشاهبات يف حق هللا لباثك 

اورتاث اويق ي اإلابض  عي  او علع اسام  يف نق  ه ا او صل  وما جاء م   ،ولياىل
 2اعامادا  على ما ظه  م  علام اوبلغة. هحتلللو  ،ولحاجاج عه

 يف أتويل اليد: 

﴿َوقَاَوتل او لَ ُهاُد دَُ  : قال جاع  ع  يد : سئ  اع  عباس ثض  هللا عنهما ع  قاوه عز وج 
 ،3ه حمباس، قال احلس : ق  حبس ثيقهقال: قاوت اولهاد: ثيق. ف[64 ]املائدة: ﴾اَّلل ل َمغ ُلاَوةٌ 

 خلقهأي: ع  ثيقه مبساط على مجلع  [64 ]املائدة: ﴾َع   َدَ اُه َمب ُساطََاانل ﴿ :لياىل قال هللا
دَ ب ُسُط او ّلي َق  اَّلل ُ ﴿ :ديط  أقااما  ورمنع آخ د ، وها قاوه، [64 ]املائدة: ﴾َدَشاءُ َكل َف   دُ ن فلقُ ﴿

                                                           

 .86، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف 1  
 .246ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،  2 

 ه ا علان ملقاوة اولهاد د  هللا مغلاوة. 3  
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جَت َي   َدَ َك َمغ ُلاَوة  إلىَل ُعُنقلَك َواَل  َواَل ﴿ :كقاوه ونبله علله اوسلم،  1﴾   َدَشاُء َودَ ق  لثُ ولمَ 
 ﴾َمب ُساطََاانل َدَ اُه  َع   ﴿ :، فنهى ع  اواقاري واواب د ، قال اوضحاك[29]اإلسراء:  ﴾لَ ب ُسط َها

ُجَ  ولَما مَ ﴿:قال اع  عباسو  أي: ع  نيمااه مبساطاان دنفق كلف دشاء. ا َمنَ َيَك َأن  َلس 
 ي .صنأي عق ثلك و  [75]ص: ﴾َخَلق ُت علَلَ ي  

دقال: ، [71]يس:  ﴾َعملَلت  أَد  لدَنا أَن  َيام ا﴿ وك وك ،وقال عل  ع  أيب طاوب ملا خلقت أان
َا﴿ :م ين كقاوهأبل اوضحاك: مث  ذوك، وقال احلس : وقا ،مما علمنا ءر إل  إلمن  َذا قَ ا وَُنا ولَش  

اَنُه َأن  نَ ُقاَل َوُه ُك    آَدَم َمَثَ  عللَسى علن َ  اَّلل ل َكَمَث ل  إلن  ﴿ :وكقاوه، [40 ]النحل: ﴾فَ َلُكانُ أََثد 
  .2[59 عمران: ]آل ﴾فَ َلُكانُ مل   لُ  َابر ُث  قَاَل َوُه ُك    َخَلَقهُ 

جيب إيبات  أبنه ىوهناك م ثسة اإليبات وعلى ثأسها اع  للملة وللمل ه اع  اوقل  ل  
اان هلل لاول د  هلل عز وج  ع ون حت دف وال ليطل  وال لكللف وال متثل ، ومها د ان حقلق

 لياىل دللقان عه.

 :لياىلوق  ذك  هللا سبحانه ولياىل صفة اول  ابإلف اد واواثنله والجمع فف  اإلف اد قال 
، [64 ]املائدة: ﴾َمب ُساطََاانل َدَ اُه  َع   ﴿ :لياىل وقال ،[1 ]امللك: ﴾او ُمل كُ او  لي علَل لهل  لَ َباَثكَ ﴿

َنا هَلُ   ممل ا َعملَلت  أَد  لدَنا  َأَوملَ  ﴿ :لياىلوقال  واواافلق ع ن ه ه  .[71 ]يس:﴾أَن  َيام ادَ َ و ا َأان  َخَلق 
اواجاه أن نقال: اواجه األول مف د مضاف فلشم  ك  ما يبت هلل م  د  وال دنايف 

وحلنئ  ال دنايف  ،وأما الجمع فها ولايظل  ال حلقلقة اوي د او ي ها يلية فأكث  ،ينا ناال
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فإذا مح  على أقله فل مياثضة علنه وع ن  ،االينا ن على أنه ق  قل : إن أق  الجمع اين ن
 .1اواشنله أصل  

 يف أتويل الوجه: 

ُه ثَعّلَك  لياىل:ع  عباس ع  قاوه اسئ   :قال جاع  َللل َواإل لك  َامل ﴿َودَ ب  َقى َوج   ﴾ُذو الجَ 
وك وك قال اوضحاك  ،ع  عباس: ديين ك  ش ء دفىن ودبقى هللا وح هاقال  .[27 ]الرحن:

 وجماه  وأنس ع  ماوك.

 يف أتويل العني: 

َنعَ  :لياىلوأما قاوه   أبم ي، قال قال اع  عباس: وورتَّب ، [39]طه:  ﴾َعَلى َعل ينل  ﴿َوولُاص 
َع لُنلَناوقال جم ،احلس : عيلم  ، [14]القمر:  ﴾اه  واوضحاك: عيلم ، وك وك قاوه: ﴿جَت  لي أبل

وسلم م  ف عان اوحفظ ماسى علله ناح م  اوطافان،  ةديين عيلمنا وحفظنا، حفظ سفلن
 علله فالك اخلاصة اويت اخاص هللا هبا ماسى ،وقامه حىت علغ هللا عه أن جيله ثساال  مكلما  

 .2 اوسلم

وال دفه  منها  ،لياىل دللق ابهلل  علماء اوسلف، إيبات صفة اوي ن على ما ود ى اوكثري م
 ،ع  وه سبحانه ولياىل ع ن حقلقة لللق عيظماه وجلوه وق مه ،أن اوي ن هلل جاثحة كأعلننا

وه ا شأن مجلع اوصفات اويت فلها  ،وولمخلاق ع ن حقلقاه لناسب حاوه، وح ويه وضيفه
 .3املخلاقاملشاثكة اولفظلة مع صفات 
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واوي ن صفة هلل لياىل عل كلف، وه  م  اوصفات اخلربدة او اللة اوثاعاة ابوكااب واوسنة 
  ي ن:على صفة اوواألدوة م  اوكااب 

َنَع َعَلى َعل ينل : ﴿لياىلقال  وذك  اوي ن مف دة ال د ل على أهنا ع ن واح ة  .[39]طه: ﴾َوولُاص 
َوإلن  لَ ُي ُّوا نلي َمَت اَّلل ل اَل : ﴿لياىل  واح  مث  قاوه فقط، ألن املف د املضاف د اد عه أكث  م

  .[34]إبراهيم: ﴾حُت ُصاَها

َع لُنلَنا جَت  لي﴿ :لياىلوقال  ضمري  وهنا ذك ت عصلغة الجمع مضافة إىل، [14]القمر: ﴾أبل
 .1الجمع

 

 :﴿الريْحَُن َعَلى اْلَعْرش  اْستَـَوى﴾ تعاىل:يف أتويل قوله   

اَ َاىَعَلى او َي  شل  ﴿او  مح َ ُ  :ع  عباس ع  قاوهائ  قال جاع : س فقال: اثلفع  [5]طه: ﴾اس 
  .2ذك ه ويناؤه على خلقه ال على ما قال املن دون إن وه أشباها  وأن ادا  لياىل هلل ع  ذوك

 او  مح َ ُ ﴿ :وذك  اع  للملة يف كااعه ش ح ح دث اونزول: أن ماوك ع  أنس شئ  ع  قاوه
اَ َاىَي  شل َعَلى او   فقال: االساااء غري جمهال واوكلف غري ميقال، واإلرمان عه  .[5]طه: ﴾اس 

 .3واجب واوسؤال عنه ع عة وما أثاك إال ضاال وأم  أن خي ج م  اجمللس

وأكث  م  ص ح أبن هللا مساا ع اله على ع شه أئمة املاوكلة فص ح أعا حمم  اع  أيب يد  يف 
ا او ساوة ويف كااب جامع اوناادث ويف كااب اآلداب، وص ح يلية مااضع م  كابه أشه ه

ع وك اوقاض  أعا عك  اوباقلين وكان ماوكلا ، وص ح عه أعا عب  هللا اوق طيب يف كااب 
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األمساء احلسىن، وك وك أعا عم  اع  عب  اورب واوطلمنك  وغريمها م  األن وسل ن وغري 
ع شه م  غري حت دف وال ليطل  وال لكللف،  ودثباان اسااى على 1ذوك م  اوسادة املاوكلة

 .2وال متثل ، وها اساااء حقلق  ميناه اويلا، واالساق اث على وجه دللق ابهلل لياىل

 موقف اإلابضية من خالفهم يف أتويل املتشابه: .3

إن املصادث اإلابضلة ظلت ح دصة ك  احل ص على نف  ك  ما م  شأنه أن دفه  اواجسل  
ة عش ة وظلاا ع وك أوفلاء ابآلدة اويت جيلاها حماث على املشبّل وثدت  ،ياىلواواشبله ولخاوق ل

ث للهل   واوصفات ﴿وَل سَ احل دث ع  او ات  ٌء﴾َكمل ومع ش ة ح ص اإلابضلة  .[11]الشورى:  َش  
كماا عش ك م  وأتود  ك  ما دؤه  اواشبله أو اواجسل  إال أهن  مل حي على اوانزده هلل عز وج 

ابوق آن، ث أتودله على غري أتودله  قال حمباب ع  او حل : ددننا مل  أق ّ  اأود .خاوفه  يف او
فها عن ان يف حكمنا م  املاح د   ،وح فه ع  مااضيه غري أنه حياجج ابوق آن ودنايل عه

 .3د املق ّ 

وحت ث اويلمة أمح  اخلللل  ع  امل ونة واواسامح يف مياملة سائ  ف ق األمة عن  اإلابضلة 
ل: وإن علغ اخللف علنه  وعلنه  ما علغ، إذا مل داج ؤوا قط على إخ اج أح  م  امللة فقا

وقطع صلاه هب ه األمة ما دام د د  ابوشهادل ن وال دنك  شلئا  مما عل  م  او د  ابوض وثة 
فحسبه أتودله  -م  نسلج اوينكبات ىوإن كان أوه -ود ، أما م  اسان  إىل اواأود عغري أت

م  احلك  علله عن ه  ابخل وج ع  حظرية األمة وخلع ثقبة امللة ع  عنقه، وم   وه واقلا  
 -أ اإلابضلة يف نظ هت  إىل األمةاو ي ثس  مب  -املنطلق ص ث ذوك اإلعلن املنصفه ا 

ها على منرب ثسال ام  أشه  قائ  وها محزة املخااث ع  عاف اوسللم  يف خطباه اويت أوق
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 ها اوااثدخ، إذ قال فلها: اوناس منا وحن  وخلّ  ،لها اوزم ه ، وسجّ هلا او  خ، فأصا )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 
 .1ا  أو إماما  جائ   ،عاع  وي ، أو كاف  م  أه  اوكااب ابهلل مش كا   :منه  إال يلية

.. فكاناا أش  احالاطا  م  إخ اج أح  منه  م  امللة عسبب مياق ه ما دام . إىل أن قال:
 ،م  اوصااب حظّ  مل دك  واأودله أساس م  اوصحة وال مبنلا  على أتود  نص ش ع ، وإن

وم  هنا اشا  إنكاث اإلمام اإلابض  اوكبري حمباب ع  او حل  على هاثون اولماين او ي 
نهما ة وأنشأ حمباب يف ذوك ثساوا ن جاميا ن ضمّ حك  عش ك املشبهة وخ وجه  م  امللّ 

ابضلة اإلمان واثنلهما إىل عُ  يف ةابضلاإلو أي هاثون، وّجه إح امها إىل  حججه او امغة
 -وسئ  احملقق اخلللل  ،حض مات، وأطبق او أي اإلابض  على لصادبه وختطئة هاثون

حك  هؤالء املشبهة ه  ه  مش كان؟ فكان جااعه وسائله: إايك ث  ع  -عللهثضاان هللا 
ه، فإنه إايك أن ليج  ابحلك  على أح  م  أه  اوقبلة ابإلش اك م  قب  مي وفة أبصاو

 .2ماضع اهللك واإلهلك

م  اإلابضلة، عل  املفك د  م  اوق اء أن دطلياا ألول م ة على عنادة  ووي  مما دفاج  كثري
ومجه شااهتا عي ما أيخناها اخللفات امل هبلة، ومزقاها اونزعات اويصبلة،  األمةشيث ه ه 

اه  يف ه ه اهلمام اويت لناء هبا اا أن حيس سائ  أعلم األمة مبث  أحاسلسه  ودشاثكفك  متن  
وق  كانت منه  حماوالت ولخطا يف ه ا اوط دق ، مضجيه  ص ثوه  ولؤثق ولله  ولقضّ 

م  سائ   املخاوف نواالساي اد هل ه املهمة عنفقات ماولة د ص وهنا، م  جلاهب  وجلاب 
م  عامل  أعناء األمة، وأص ق مثال على ذوك ما جي ه اوقاثئ يف ه ا اوسؤال او ي ص ث

مفك  وقائ  حمنك، ذوك  ها اوشلخ سللمان ع  عب  هللا ع  حيىي اوباثوين عضا جملس 
املبيااثت ابو ووة اويثمانلة املشهاث عسللمان اوباثوين وها م  إابضلة جب  نفاسة ابوقط  
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 وق  لاجه عسؤاوه ه ا إىل عامل اإلابضلة ابملش ق وم جيه  يف أماث او د ، اإلمام عب  ،اولليب
  .هللا ع  محل  اوسامل 

ه  لاافقان على أنه م  أقاى أسباب اخالف املسلم ن ولي د امل اهب  ونص اوسؤال:
ولبادنها؟ على ثفض املاافقة على ذوك فما ها األم  اآلخ  املاجب ولاف ق؟ على ف ض 

م  او ي حن  ابلجمع ع ن أقااهلا املابادنة وإوغاء اواي د يف ه ا اوز  هااملاافقة، فه  رمك  لاحل 
وعلى ف ض ع م إمكان اوااحل  فأي ط دق دسه   فله أحاج إىل االحتاد م  ك  ش ء؟

وأي عل  دللق عه إع اي ه ا األم ؟ ويف ك  سنة دناج؟ وك   احلصال على اونالجة املطلاعة؟
 يف احلك  فما حال ك   وعلى فله؟ اويم  ل للب دكان وكلف دلزم وه م  املال لق دبا ؟

 .1مفس ؟ أم مصلح وسلاسة؟ ش عا   األم  ه ا يف اوساع 

ناافق أن  ،وه: ني  اوسامل  فكان م  جااب اإلمام ،ه 1326وكان ه ا اوسؤال يف عام 
امل اهب ولشيب اآلثاء، وها اوسبب األعظ  يف افرتاق األمة  اخالف ها منشأ اواشالت

اس  واواباغض، خ ى منها، اواحأوولاف ق أسباب  ،على حسب ما اقاضاه نظ ك  اوااسع
اوياجلة، ومنها طلب او ائسة، ومجع األمة على اوفط ة اإلسلملة واواكاوب على احلظاظ 

وإذا أثاد هللا أم ا  كان ﴿َوا  أَن  َفق َت َما يفل  ،عادة   مساحل ٌ  عي  لشيب اخللف ممك  عقل  
َ قُ ُلاهبلل   َوَوكل   اَّلل َ  لي ا َما أَو ف َت َع ن  َث ضل مجَل نَ ُه    إلن ُه َعزلدٌز َحكلل ٌ األ  ، [63]األنفال:  ﴾أَو َف عَ ل  

صلح ال حماوة، وأق ب اوط ق وه أن د عا اوناس إىل ل ك األوقاب واوساع  يف الجمع مُ 
َلمُ   .[19]آل عمران: ﴾امل هبلة وحيضه  على اإلسلم: ﴿إلن  او ّلدَ  علن َ  اَّلل ل اإل لس 

ة اويظلمة ذهبت عنه  امل هبلة ووا عي  ح ن، فلبقى امل ء فإذا أجاب اوناس إىل ه ه اخلصل
دلامس احلق ونفسه ودكان احلق أوال  عن  آحاد م  او جال ث دفشا شلئا  فشلئا  حىت د جع 

 إخااان  ﴿َوَم   ولضمح  اوب ع شلئا  فشلئا  فلصري اوناس  ،إىل اوفط ة وه  دعادة اإلسلم
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َها َا َدضل ُّ َعَلل   ووا أجاب امللاك واألم اء إىل ذوك ألس ع اوناس يف ، [108]يونس:  ﴾َض   فَإلمن 
  قباهل  وكفلاه  مؤنة املغ م، وإن لي ث يف ه ا م  امللاك فاألم  عسري واملغ م كثري.

ح م هللا  وأوفق اوبلد هل ه او عاة مهبط اواح  ومرتدد امللئكة، ومقاص  اخلاص واويام،
م هب إال اإلسلم، فم  ث جت ان نقب  احلق مما جاء عه  وولس ونا اآلم  ألنه م جع اوك .

وإن كان عغلضا  ون د اوباط  على م  جاء عه وإن كان حبلبا  وني ف او جال ابحلق فاوكبري 
وإمنا نسبنا إوله وض وثة  ،ومل دش ع ونا اع  إابض م هبا   ،عن ان م  وافقه واوصغري م  خاوفه
 .1اوامللز حلث ذهب ك  ف دق ط دقه

 

 هللا عز وجل يف اآلخرة: اثمناً: رؤاي

، وال شك أن احل دث يف اآلايت املاشاهبات ها ةابضلة عنف  ثؤدة هللا دنلا وآخ  قال اإل
اعه اويقل ة جمماعة م  وق  خصص اإلمام او علع يف كا ،او ي أاثث املاضاع ع ن املسلم ن

 .2داناَف مع لنزده هللا لياىل اياو ؤ ود ى أن إيبات  ،وج ّ  نف  هبا ثؤدة اوباثي عزّ داو واايت 

وك وك أشاث  (،احلق او امغ)ة أمح  اخلللل  عش ء م  اوافصل  يف كااعه موق  حت ث اويل
وذك  جمماعة م  األدوة اويت  (،ة امل اد يف نظ  االعاقاددش ح غا)إىل ه ا املاضاع يف كااعه 

 اسان  إولها اإلابضلة.

 :من أدلة اإلابضية على نفي الرؤاي .1

أقااها وأدهلا على أبن أص حها و  (ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقادكااعه )ك  اخلللل  يف  ذ 
َع َصا لياىل:قاوه ة هللا، اساحاوة ثؤد ثلُكُه األ  َع َصاثَ ﴿اَل ُل   ثلُك األ  َبلريُ  ُث َوُهَا دُ    ﴾َوُهَا اول طللُف اخل 
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رمك  لب وه دنلا وال أخ ى ألن  . فإنه سلق مساق اوام ح وما كان ك وك فل[103]األنعام: 
َنٌة َواَل نَ ا مٌ  ياىل:باثك وللقاوه فمث  ذوك  م ائحه لباثك ولياىل ال لزول  ﴾﴿اَل أَت ُخُ ُه سل

ا لياىل:وقاوه ، [255]البقرة:  َبة  َواَل َوَو   وقاوه: ﴿َواَل َدظ للُ  َثعَُّك  .[3]اجلن:  ﴾﴿َما اخت ََ  َصاحل
حلض  ه ا اونف   فل وجه ، جياي انقلب ش ء م  ذوك إىل ض ه. فل[49الكهف: ]َأَح  ا﴾ 

 .وال يف جيله خاصا  عبيض األعصاث دون عيض ،يف او نلا دون اآلخ ة

وإدثاك اول  قبضاها،  ،وما قل  م  أن اإلدثاك غري ثؤدة م دود أبن إدثاك األذن مساعها
املياج  اولغادة امليام ة يف وإدثاك اوسه  إصاعاه، وإدثاك اوي ن ثؤداها، وها او ي علله 

  لفسريها اإلدثاك ابولحاق.
 فإن. [143]األعراف:  ﴾لَ  َاينل َو    قَالَ ﴿ اوسلموم  األدوة على ذوك: قاوه لياىل ملاسى علله 

م  أقاى عاام  اونف ، فل وك لفل  أتكل ه أو أتدل ه ووئ  انافت ثؤداه لياىل ع   ﴾َو   ﴿
 خ ى.ماسى علله فاناقاؤها ع  غريه أ

لُ لدُ وَن َأن   أَم  ﴿ :وم  أدواه ما جاء يف اواش د  يف اوق آن على م  سأهلا، كما يف قاوه
أَُواا َثُساَوُك   َكَما ُسئلَ  ُماَسى مل    رمَانل فَ َق   َض   َسَااَء  قَ ب ُ  َوَم   َلس  إل ل َ  ابل دَ اَ َب  لل او ُكف 

رَبَ مل   َذولَك فَ َقاُواا َأثلاَن اَّلل َ َجه  َة      فَ قَ ﴿ :لياىلوه ا وق .[108]البقرة:  ﴾اوس بلل ل  َسأَُواا ُماَسى َأك 
ُُ  اوص اعلَقُة  ُُ  او بَ لّلَناُت فَ َيَفا اَن َع    علظُل ملهل   ُث  َفَأَخَ هت  َ  مل   عَ ي  ل َما َجاَءهت  َذولَك اخت َُ وا او يلج 

َنا  .[153 ]النساء: ﴾ُمبللن اُماَسى ُسل طَاان   َوآلَ ل  

 وم  دالئ  ذوك يف اوسنة اونبادة: -

وجناان م  فضة  ،جناان م  ذهب آنلاها وما فلها"ح دث أيب او ثداء عن  اوشلخ ن: 
وما ع ن اوقام وع ن أن د وا ثهب  إال ثداء اوكربايء على وجه ثعنا يف جنة  ،آنلاها وما فلها
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حي  علنه  وع ن ثؤداه  إايه إال  فإن ميناه أن هللا أعلى منايهل  وق هب  منه، فل، 1"ع ن
 ،اايئه عز وج ، ويفة اوكربايء صفة ذاللة هلل ال لاب لوثؤداه لنايف كرب  ،الصافه لياىل ابوكربايء

 .2فإن انافاءه أع ي دساحل  ض ه ؛فما انافى عسببها

وسل  سئ  ع  ثؤدة ثعه  هللا عللهوح دث أيب ذث ثض  هللا عنه عن  مسل : أن اونيب صلى 
، وها 4، فإن قاوه: "أين أثاه" اسابياد ألن جتاي ثؤداه3"ناث أين أثاه"اإلس اء فقال:  وللة

 شاه  على اساحاوة ثؤداه.

 ال إن هللاخبمس كلمات فقال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أيب ماسى األشي ي قال: قام فلنا ثسال هللا و 
اونهاث  د فع إوله عم  اولل  قب  عم  خيفض اوقسط ود فيه. دنام وال دنبغ  وه أن دنام.

وا كشفه ألح قت سبحات . حجاعه اوناث ويف ثوادة اوناث وعم  اونهاث قب  عم  اولل .
 .5  خلقهوجهه ما اناهى إوله عص ه مل 

ما دقاضله م  لي ث أن دناه  إوله سبحانه عص  أح   او ؤايووجه االسا الل عه على اماناع 
إال متثل  لي ث وصال عقال اوبش  م  اويباد، واحل دث ما أثاد عه صلاات هللا وسلمة علله 

وسللة م  وسائ   او ؤايإىل منه احلقلقة او اللة املق سة أو اما اد أعصاثه  إولها، فإن 
 .6اع عادةناقاال

                                                           

 .4878صحلح اوبخاثي، ك اوافسري، ثق   1 
 .51ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد،اخلللل ، 2  
 .178صحلح مسل ، ك اإلرمان، ثق   3 

 .51ص االعاقاد،أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  4  
 .179ثواه مسل ، ثق  5  
 .95، صأمح  ع  مح  اخلللل ، احلق او امغ6  
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واحل دث اوش دف ما ها إال كنادة ع  ع م إمكان وصال املخلاق إىل حققة ذات اخلاوق 
ع  ويف   صلى هللا علله وسل ،م او سال ة وال فك ، وأمثال ه ه اوكناايت مي وفة يف كلحباسّ 

 .1كلم هللا لياىل

وإمنا مها كنادة عما داجلى  ،ولسا حسل ن - يف ح دث أيب ماسى -كما أن اوناث أو اوناث 
مال، وجتل  اه اويت جتيله  مبهاثد  جبلل الجولياثف ن عه لياىل م  صفات جلوه وعظم

 .2اوكمال

كااب هللا وسنة أبه   أصحاب ه ا اوقال مامكسان وواضح م  كلم اوشلخ اخلللل ، أبن 
فل وجه واكفريه  أو لضللله  وقطع اوااصلة علنه  وع ن األمة  ،ثساوه صلى هللا علله وسل 

قال او كااث اوق ضاوي: إن أماث اويقل ة منها ما ها م  األصال واألثكان اويت  ،اإلسلملة
 ما: ومنها وجاح ها، منك ها ودكف  أصل ، االجاهاد د خلها ال ع  ،ال جياي اواساه  فلها

 ويف االخ ة، يف هللا ثؤدة ويف اويباد، أفيال يف األمة فلها اخالفت اويت اويقل ة ف وع م  ها
 امل هب ها كما  اولق ن، اويل  لفل  ال اويت اآلحاد أبحاددث لثبت اويت األشلاء عيض

 وما اخلربدة اوصفات مسأوة ل دةاويق اوف وع ه ه وم  أنفسه ، احلناعلة عن  حىت اوصحلح
 أو مثبّلا ن أو مفاّلض ن م  األمة، علماء ع ن خلف م  فلها نق  وما ج ل م  فلها اثث

 .3 او حبة اإلسلم دائ ة لسيه  وكله  مؤوّلو ن،

هناك مسائ  عق دة دقلقة حص  فلها خلف ع ن اوصحاعة وم  عي ه  م  املسلم ن، 
ه وللة اإلس اء و عّ  ومسأوة ثؤدة اونيبّ ، ن ثض  هللا عنهماع ن عل  وعثما مسأوة اوافضل 

ومث  ه ه املسائ  او قلقة اللاجب اواضلل  واواب دع، وض ب اع  للملة أمثلة  .واملي اج

                                                           

 .96، صنفسهامل جع  1 
 .96امل جع نفسه، ص 2 
 .172حمم  اويل ، أنصاف أه  اوسنة والجماعة ، ص 3 
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ولمسائ  اويت وقع فلها خلف وأع ث فلها املخاوف فقال: فيائشة أم املؤمن ن ثض  هللا 
وقاوت م  يع  أن  ،هعة يف أن حمم ا  ثأى ثعّ عنها، فق  خاوفت اع  عباس وغريه م  اوصحا

ه فق  أعظ  على هللا اوف دة، ومجهاث األمة أن قال اع  عباس مع أهن  ال حمم ا  ثأى ثعّ 
وك وك أنك ت أن دكان األماات  ،دب عان املاني ن او د  وافقاا أم املؤمن ن ثض  هللا عنها

ي اج أنه كان ع وحه واوناس على وك وك مياودة نق  عنه يف أم  امل ،دسميان دعاء احل 
 .1خلف مياودة ثض  هللا عنه ومث  ه ا كثري

واحرتام وجهات اونظ   ،إننا يف أش  احلاجة ورتسلخ آداب احلااث ع ن طلب اويل 
ودبقى املسل  على إسلمه  ،امل م  واالعاياد ع  اوغلاّ  ،واالجاهادات ع ن امل اهب اإلسلملة

ال هللا وأن حمم ا  ثسال هللا، فم  شه  ع وك عص  دمه وماوه إال ما دام دشه  أن ال إوه إ
حبقه وحساعه على هللا، وإذا يبت إسلمه وال خي جه عنه إال كف  عااح عن ان فله م  هللا 

أو  ،م  او د  ابوض وثة أو دساهزيء ابهلل أو ع ساوه أو عكااعه ع هان كأن دنك  ميلاما  
ن  أو دلقى املصحف يف اوقاذوثات ص اوكف ، كأن دسج  و  أتودل  غريديم  عمل  ال حيام

إمنا  ،ع  أثى أن اخللف يف ه ه اوقضلة ال حيام  أتيلما  وال لفسلقا  وال لب ديا   وحنا ذوك.
 .2أقصى ما فله دكان ع ن مصلب وخمط  أو مصلب وأصاب منه

 :حيىي معمر يف الرؤاي بن رأي الشيخ علي 

وعل يف اآلخ ة  ه  ثؤدة اوباثي ج ّ  :يم  طاثحا  سؤاال  حيىي مع  حت ث اوشلخ م  عل  
  ؟ممكنة

وإن   -ها نفس ما وقع يف مشكلة اوكلم  او ؤايأحسب أن ما وقع يف مشكلة : وأجاب
فق  كان فلها ه  أدضا  ط فان  -ق  أيريت قب  مشكلة اوكلم او ؤايكانت مشكلة 

                                                           

 أي: خلف يف اوصفات اخلربدة ع ن اويلماء.1  
 .177، ص واخللف اوسلف ع ن اويقل ة يف فصال اوق ضاوي، داسف2  



 

823

يبات دباوغ حىت ذوك أن ط ف اإل ،ماط فان ووسط ميا ل ها مكان اولقاء ع ن امل هب ن
وط ف اونف  دباوغ حىت دص  عه  ،اواشبله واوامثل  واواح د  دص  عه اواط ف إىل ح ّل 

وعلنها دقف أصحاب اواحقلق يف الجاانب  ،نف  حصال كمال اويل  اواط ف إىل ح ّل 
اثة لامث  فلما ه اوصوه  ،املاقاثعة اويت للاق  يف امليىن اوااح  وقاء كامل  أو وقاء ماقاثاب  

ميناها حصال كمال اويل  ابهلل لباثك ولياىل وعرب  او ؤايعلماء اوسنة أن  ضذهب إوله عي
 كمال اويل .   لقع حباسة سادسة ه  او ؤايعنها آخ ون منه  أبن 

ووكنها لالقى يف اونهادة على نف  كام  اوصاثة اويت داخللها  ،كثري منه واخالفت لياعري  
ولافق يف اونهادة على االعاياد  ،ئ  وم ئ  وما لسالزمه م  ح ود ولشبلهاإلنسان وصاثة ثا

ومنه  م  اواجأ وك  ال  ،عما دشي  أبي لشبله يف أي م البه وابحمل وددة يف ك  أشكاهلا
وولس ونا أن نغاص  ،دصط م عنصاص اونف  وااليبات إىل أن ه ا م  أحاال دام اوقلامة

وامليا وان م  اإلابضلة ال رمنيان أن دكان ميىن  .نصاصفله عغري اوق ث او ي جاءت عه  او
ورمنيان حاوة ال ل خ  حتت ه ه اوقلاد وال لؤدي إىل  ،ها كمال اويل  عه لياىلاو ؤاي

اواح د  أو اواشبله إمنا ها ش ء دشبه ما دقاوه عيضه  م  حصال كمال اويل  فل مانع 
  .م  ذوك

مطلقا  ومنطلق او ؤايرمل  يف أغلب كابه إىل نف   دضاف إىل ه ا اولقاء أن اإلمام اوغزايل
الجملع يف اوااقع ها اوف اث م  اواشبله فاملاط فان م  اإلابضلة دف ون م  ك  ما داه  
اواشبله ووا عاأود  عيل  ف اثا  ش د ا  ودكاف  املاط فان م  أه  اوسنة عنف  اواشبله ابونف  

وأحسب أن اعاقاد اوانزده واوف اث م   ،ياعريه وإن دوت علله أوفاظه  وأدت إوله ل ،اوقايل
اواشبله ث اواماس احللال اويت للاق  عللها اونظ ايت يف إدضاح م وال اونصاص املاياثضة 
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رمك  أن  ،يف اوظاه  ها مق اث كاف ول الوة على أن امل هب ن ملاقلان ملاقبات وقاء ق دبا  
 .1ع منه اآلخ ديارب عه كلمها انعيا  م  نفس االجتاه او ي نب

 :رأي الدكتور مسلم بن سامل الوهييب يف الرؤاي 

، "حت ث يف ثساواه اويلملة "اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة حىت هنادة اوق ن اوثاين اهلج ي
م  املاق م ن م  علماء اإلابضلة وأدوة عّز وجّ  وأدوة نف  ثؤدة اوباثي  او ؤايوذك  قضلة 

قال: ويف ، او ؤاياونقللة م  آايت ق آنلة لؤد  م هبه  يف نف  ونق  أدواه  اويقللة و  ،احمل ي ن
 ،اويمام رمك  اوقال: إن او د  أنك وا ثؤدة هللا إمنا أنك وا ثؤدة ماددة هلا جهة وحتلز واحنصاث

واوك  جياه  يف لنزده هللا لياىل ع  مشاهبة  ،واو د  أيبااها مل دق وا هلا ه ه اخلااص
 .2خملاقاله

 

 :امي يف الرؤايعمرو الن رأي 

عم و اونام : حتت اجملماعة األوىل م  أي املسائ  اوكلملة اويت ظه ت يف  او كااثقال 
وه  ويلقة اوصلة ابواشبله، قال ، او ؤايامل حلة األوىل ويل  اوكلم اإلابض  لقع مسأوة 

يف مسن   ثؤدة ى يف او نلا وال يف اآلخ ة. وهناك ح دثان ول سال اإلابضلان إن اخلاوق ال دُ 
 او علع دؤك ان على ه ه اونظ ة.

احل دث األول د وى عط دق مس وق ع  عائشة أهنا قاوت: م  يع  أن حمم ا  ثأى ثعه  -
 فق  أعظ  على هللا اوف دة. 

                                                           

 .262، ص اإلسلملة اوف ق ع ن اإلابضلة ُميم ، حيىي عل  1 
 .268ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، 2 
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ثعك؟ فقال احل دث اوثاين د وى ع  حمم  اوشلاين وها أن ثسال هللا سئ : ه  ل ى  -
 .سبحان هللا وأىن أثاه

ايت اوق آنلة اويت لاح  أبن اخلاوق ساف د ى فق  لجأ اإلابضلان إىل وأما ابونسبة وآل
 ة" يف ساثة اإلنسان اآلدة اواأود  وفس وها عط دقة ال لاناقض مع وجهة نظ ه ، وكلمة "انظ

َ ت ،"23" وق  نق  ه ا اوافسري ع   ،أبهنا اناظاث األذن م  اخلاوق و خال الجنة ُفسل
مناقشة عصاثة كاملة يف  او ؤايث إن مسأوة  ،ع  عباس ميا  اوصحاعل ن عل  ع  أيب طاوب وا

 مسن  او علع ع  حبلب. 

واألاثث اويت ل وى يف اجملماعة اإلابضلة وألحاددث لب ن عاضاح أن اواشبله كان م فاضا  عقاة 
ح ن مسيا أن  ف قا   اود وى أن اع  مسياد وعب  هللا ع  عم  اثلي  ،م  قب  اوصحاعة

ام دقاوان أبن اخلاوق صي  إىل اوسماء م  علت املق س، ووضح ق مه على املسلم ن يف اوش
وثأى أن اولهاد كاناا وثاء ه ه اآلثاء اواشبلهلة، قال اع  مسياد: ال لسأواا أه   ،اوصخ ة

  .1وق  ضلاا ؛اوكااب ع  ش ء ده وك 

 :مة اخلليلي يف الرؤايحث عند العال  نتيجة الب 

واساي ض أدوة املثبا ن واوناف ن، وما  ،لياىل يف او ان واآلخ ةهلل  او ؤايعي  أن ع ض ماضاع 
أن  .. وقب  أن أغادث ه ا املاضاع أودُّ .دااجه إولها م  اعرتاض وما ديقبه م  جااب قال:

 أضع ع ن د دك أم د  اين ن ويلها حيظلان عافكريك وأتملك:

آلخ ة م  اونيل  م كاثا  أبص ح : إنك جت  يف كااب هللا ما وع  عه املؤمن ن يف او اث اأوهلا -
علنما ال جت  ول ؤدة ذك ا  إال ما داأووه  ،ومك ثا  يف مااضع شىت ألج  اواشادق إوله ،اويباثات

، فه  ل ى م  امليقال أن وا كانت مثبااها م  وفظ اوزايدة وأمثاهلا، وها مل د ك  إال جممل  

                                                           

 .166، ص اوساعق امل جع اإلابضلة، ع  دثاسات1  
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دكاف  مبج د ه ه اإلشاثة اوطفلفة  أن ؛نيل  يف الجنة م  ك ّ  اثعاة وه  م  أج ّ  او ؤاي
علنما ل ك  املآك  واملشاثب واملساك  واملناكح واحل ائق واألهناث وسائ  املباهج  ،إولها

 .1واول ات اوفلنة عي  اوفنلة عيباثات واضحة ال حتام  اواأود 

احلجة : ما ذك ه هللا يف كااعه م  قصة عب ه وخللله إع اهل  علله اوسلم وها دقل  اثنيها -
على قامه او د  كاناا ديب ون األج ام اوسماودة، وما دنازعه م  األدوة على عطلن أوواداه 
م  واقع حاهلا، إذ كانت لاحال م  حال إىل حال لظه  اتثة وختاف  اتثة أخ ى، وم  
امليلام أهنا مل لك  ابخافائها لني م أصل  وإمنا دااثدها األفق ع  األعصاث، أولس يف ه ا 

  أبن م  دظه  وألعصاث ث خياف  عنها ال رمك  أن دكان حقلقلا  ابو عاعلة واألواهلة شاه
فكلف ونا أن نثبت  حقلق هبما ال جت ي علله األحاال فل دناق  م  حال إىل حال؟األن او

عي  ذوك هلل يف ه ه اوصفة اويت أنك ها إع اهل  علله اوسلم حماجا  هبا على قامه فنزع  أنه 
 ؟2ه  الجنة فريونه ث جياجب عنه  إىل أن حي ن ملقات ثؤداه م ة أخ ىدنكشف أل

وقاواا: إن اوي ن  ،وق  هنج اإلابضلة هنج امليازوة يف قاهل  عنف  ثؤدة املؤمن ن و هب  دام اوقلامة
امانيت  ؛وألن هللا سبحانه ولياىل لنزه ع  ذوك ،ال ل ى إال جسما  أو قائما  جبس 

  .3عن  أه  اوسنة او ؤايعصاث وأتوواا اآلايت واألحاددث اويت لفل  واساحاوة ثؤداه، ابأل

 دلة املثبتني للرؤايأ .2

مجاع وق  نق  ذوك اإل ،ووقاعها يف اآلخ ة او ؤاينق  أه  اوسنة إمجاع اوصحاعة على جااي 
واع  للملة واوافااياين م  املاق رم ، واو اواين واو ثدد  م   والجادين واوناوي اوباقلين

 .1اأخ د امل

                                                           

 .99، صأمح  ع  مح  اخلللل ، احلق او امغ 1 
 .99، صنفسهامل جع  2 
 .281ااثج، اإلابضلة اوشلية ، صعام  اونجاث اخل 3 
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 وأه  للك اآلايت: او ؤايآبايت ق آنلة ه  عم هت  يف إيبات  كما اسا واا  

لَقاللَنا وََكل َمُه َثعُُّه قَاَل  َوَوم ا﴿ :ما جاء يف قصة سل ان ماسى علله اوسلم - َجاَء ُماَسى ولمل
اَ َق   َمَكانَُه َفَسا َف  َو   لَ  َاينل َوَوكل ل ان ظُ   إلىَل  إلوَل َك قَالَ َثبّل أَثلينل أَن ظُ    ََب ل فَإلنل اس   لَ  َاينل فَ َلم االج 

أَفَاَق قَاَل ُسب َحاَنَك لُ ب ُت إلوَل َك َوَأاَن َأو ُل  َصيلق ا فَ َلم اجَتَل ى َثعُُّه ولل َجَب ل َجَيَلُه دَكاا َوَخ   ُماَسى 
وه ا د ل على جاايها، وإال او ؤايفقاواا أبن ماسى سأل ثعه  .[143]األعراف:  ﴾او ُمؤ ملنل نَ 

على ممك  يف نفسه، وها اساق اث  او ؤايفكلف دسأل ما ها مساحل ؟ ث إن اآلدة علقت 
وها ديل  أوال  أهنا  او ؤايسأل  الجب  يف مكانه، مما د ل على أن سل ان ماسى علله اوسلم

امليلق علله وها  ال وكاهنا م  املساحل ، ع  وي م اواقاع ث منيهاولست مبساحللة، 
أبم  مق وث جائز علمنا أن ثؤدة هللا لياىل  او ؤاياساق اث الجب ، قال األشي ي: فلما ق ن هلل 

 .2جائزة غري مساحللة

َا  دَ ا َمئل ر اَنضل ٌَة  ُوُجاهٌ ﴿ :لياىلقاوه  - ووجه االسا الل  .[23-22]القيامة:  ﴾اَنظل َةٌ إلىَل َثهبّل
اوبص دة  او ؤايونظ  إمنا ها إيبات انكشاف يائ  على اويل  وها فلها: أن ما جاء فلها م  ا

واونظ  إىل هللا لياىل، وال  رمك  أن دكان اونظ  يف ه ه اآلدة أبي ميىن آخ  غري ه ا، ألن 
"إىل" اويت ليين: اونظ  واو ؤدة، ال اوا ع  واورتح  واالناظاث كما يع  ع    اونظ  فلها مق ون 
ي: فل جياي أن دكان هللا ع  نظ  اوافكري واالعاباث؛ أبن اآلخ ة ولست امليازوة، قال األشي  

ع اث اعاباث، وال جياي أن دكان ع  نظ  االناظاث ألن اونظ  إذا ذك  مع ذك  اواجه فميناه 
نظ  اويلن ن اولا ن يف اواجه، وك وك نظ  االناظاث، وال دكان يف الجنة، ألن االناظاث ميه 

اي أن دكان امليىن: إىل يااب ثهبا انظ ة؛ ألن اوق آن اويزدز على وال جي ،لنغلص ولك د 

                                                                                                                                                                     

، اع  للملة، جمماع اوفااوى، 2/20، اوناوي، ش ح صحلح مسل ، 371، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  املاكلم ن 1 
 .192، صم1981 - ه 1401، اونيمانلة املياثف اث، ابكساان، د اوكلم عل  يف املقاص  ش ح. اوافااياين، 2/230

 .372، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  املاكلم ن، 62اإلابضلة، ص األشي ي، 2 
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َا اَنظلَ ةٌ   ﴾ظاه ه، وولس ونا أن نزدله ع  ظاه ه إال حبجة، فاهلل لياىل قال: ﴿إلىَل َثهبّل
 .1ومل دق : إىل يااب ثهبا أو إىل غريه [23 ]القيامة:

ىَن َويلايَ  لياىل:وقاوه  - َسُناا احل ُس  قال اويلمة اوسي ي يف  .[26]يونس:  ﴾َدةٌ ﴿ولل  لدَ  َأح 
لفسريه: ول د  أحسناا يف عبادة اخلاوق، أبن عب وه على وجه امل اقبة واونصلحة يف عبادداه 
وقاماا مبا ق ثوا علله منها، وأحسناا إىل عباد هللا مبا دق ثون علله م  اإلحسان اوقايل 

، واألم  ابملي وف واونه  ع  املنك  واوفيل  م  ع ل اإلحسان املايل، واإلحسان اوب ين
وليلل  الجاهل ن ونصلحة املي ض ن وغري ذوك م  وجاه اورب واإلحسان فهؤالء او د  أحسناا 
هل  احلسىن، وه  الجنة اوكاملة يف حسنها، ويايدة، ه  اونظ  إىل وجه اوك مي، ومساع  

مناه املامنان ودسأوه كلمه، واوفاي ع ضاه واوبهجة عق عه، فبه ا حص  هل  أعلى ما دا
 .2اوسائلان

. قال اويلمة اوسي ي: ك  ما [35]ق: ﴾َمزلد ٌ َما َدَشاُءوَن فللَها َوَوَ د  َنا  هَلُ   ﴿:لياىلوقال  -
أي: يااب رم ه  عه او مح   ﴾َمزلد ٌ ﴿ ذوكفاق  ﴾َوَوَ د  َنا﴿ حاص ليلقت عه مشلئاه  فها 

على قلب عش  وأعظ  ذوك وأجله وأفضله او حل  مما ال ع ن ثأت وال أذن مسيت وال خط  
 .3اونظ  إىل وجهه اوك مي واواماع عسماع صاله واواني  عق عه فنسأوه م  فضله

ُ   َع   َثهبّلل   دَ ا َمئل ر  َكل  ﴿ :لياىلوقال  - ُجاعُانَ إلهن  ووجه اسا الهل  أنه   [15]املطففني:  ﴾َوَمح 
ألن  ؛على أن املؤمن ن د ونه دالكان منطاق على حجب اوكفاث ع  ثهب  فمفهامه 

 .4حجب اوكفاث عقاب لاع وا عه فل دللق ابملؤمن ن إال خلفه

                                                           

 .60-58، ص.ص .م1975 اإلسلملة، الجامية املناثة، امل دنة او اينة، أصال يف اإلابنة األشي ي، 1 
 .405، ص املنان كلم  لفسري يف او مح  اوك مي للسري اوسي ي لفسري اوسي ي، او مح  عب  2 
 .909، ص املنان كلم  لفسري يف او مح  اوك مي للسري اوسي ي لفسري اوسي ي، و مح ا عب  3 
 .56، صأمح  ع  مح  اخلللل ، احلق او امغ 4 
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اوسنة: الفق أه  اوسنة مجليه  على صحة ما جاء يف اوسنة م  أحاددث  م  دوةأما األ
إيبات ثؤدة هللا لياىل يف اآلخ ة، كما الفقاا على أن ه ه األدوة ص حية ظاه ة ال لقب  

 وم  أشه  األدوة م  اوسنة: ،اواأود 

 - فنظ  إىل اوقم  وللة )ملسو هيلع هللا ىلص(ح دث ج د  ع  عب  هللا ثض  هللا عنه قال: كنا عن  اونيب  -
إنك  سرتون ثعك  كما ل ون ه ا اوقم  وال لضامان يف ثؤداه، فإنك  ": فقال -اوب ثديين 

 .1"اساطيا  أن ال لغلباا على صلة قب  طلاع اوشمس وقب  غ وهبا فافيلاا

قال: دقال  ،إذا دخ  أه  الجنة"قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ح دث صهلب ثض  هللا عنه، ع  اونيب  -
شلئا  أيد ك ؟ فلقاوان: أمل لبلض وجاهنا؟ أمل ل خلنا الجنة ولنجنا  ولياىل: ل د ونهللا لباثك 

 .2"م  اوناث؟ قال: فلكشف احلجاب، فما أعطاا شلئا  أحب إوله  م  اونظ  إىل ثهب 

  واع  أيب اويز احلنف ،واوافااياين، يف ش ح املقاص  ي،اوقاث   عل ول  مل وق  ذك  ه ا او
وقال  ،يف اوصحاح أبسانل  حمققة م  اوثقات اوي ول يوقال اع  اوزاغاين وها ح دث ثو 

اوزايدة ه  اونظ  إىل هللا "أنه قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(او ايي: إن اونق  املسافلض صح ع  ثسال هللا 
 .3"لباثك ولياىل

قاواا: اي ثسال هللا، ه  ن ى ثعنا دام اوقلامة؟  إن انسا  ثض  هللا عنه قال ه د ة وع  أيب  -
: ه  لضاثون يف ثؤدة اوقم  وللة اوب ث؟ قاواا: ال اي ثسال هللا. قال: ه  )ملسو هيلع هللا ىلص(فقال 

 .4 ك وك  ل ونه فإنك لضاثون يف ثؤدة اوشمس ولس دوهنا سحاب؟ قاواا: ال، قال: 

                                                           

 .374، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  املاكلم ن 1 
 .2475صحلح مسل ، ثق  2  
 .377، صإع اهل  او دبا، أصال مسائ  اويقل ة عن  املاكلم ن3  
 .4500صحلح اوبخاثي، ثق  4  
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جناان م  فضة "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا عنه: أن ثسال هللا  ح دث أيب ماسى األشي ي ثض  -
وجناان م  ذهب آنلاهما وما فلهما، وما ع ن اوقام وع ن أن دنظ وا إىل  ،آنلاهما وما فلها

 .1"ثهب  إال ثداء اوكرب على وجهه يف جنة ع ن

وهناك أحاددث نبادة أخ ى اجاميت على ميىن واح ، وها ثؤدة هللا  ،ه ه أشه  أدوة اوسنة
ياىل يف اآلخ ة، وأما ع  األدوة اويقللة على إيبات ثؤدة هللا املؤمن ن و هب  دام اوقلامة فق  ل

ذك  اإلمام أيب احلس  األشي ي يف كااعه "اإلابنة" دول  اواجاد، فإن وجاد هللا عز وج  دول  
مثباا    وم، فلما كان هللا عز وج  ماجادا  على جااي ثؤداه، ألن او ي ال جياي أن د ى ها املي 

 كان غري مساحل  أن د دنا نفسه عز وج .
وإن كان وألشلاء ثائلا  فل  ،ومما د ل على ثؤدة هللا ابألعصاث أن هللا عز وج  د ى األشلاء

 .2وإذا كان ونفسه ثائلا  فجائز أن د دنا نفسه ،د ى األشلاء م  ال د ى نفسه

 اويق  يف إيبات ثؤدة هللا عزّ  ه ا مسلك أه  اوسنة يف أدواه  م  اوق آن واوسنة ومنطق
  اوقل  وغريه  يف اوا ول  اونقل  واويقل  على عوق  فاض اع  للملة وا، يف اآلخ ة وج ّ 

 ثؤداه هللا أله  املؤمن ن يف اآلخ ة.

 (: ه232إىل  ه218) : عصر احملنة ابلقول خبلق القرآنااتسعً 

ا ع عة ج د ة، وإمنا الضطلع رمث  ه ا احل ث منيطفا  خطريا  يف عقل ة األمة ال وكاهن
اخللفة اإلسلملة طاال أثعية عش  عاما  هبا ومحلها اوكافة عللها وها ولس وه نظري قبله يف 
اتثدخ خلفاء األمة وه ه احمل  متث  ذثوة جهاد امليازوة او د  اكافاا اخلللفة اويباس  املأمان، 

                                                           

 .4500صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 .16األشي ي، اإلابنة ع  أصال او اينة، ص2  
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اء وحب ولبحث يف األماث اويقللة ويدناا وه ابطله  وساع ه  ما ج  علله اخلللفة م  ذك
 .1حىت صاثوا عطاناه وماضع علباه

وحماوواه إثغام  ،ه ولقال خبلق اوق آن218إن اعاناق املأمان يف آخ  سناات خلفاه، سنة 
ث ، ه  م  أه  اويل  على اوقال ع وكاويلماء واوقضاة واحمل ي ن واخلطاء واواعاظ وغري 

ل املسأوة م  مسأوة ددنلة عق دة إىل مسأوة اواايق ملنهجه حاّ الباع اخلللفا ن عي ه املياص ، و 
ولحكامة اويباسلة  سلاسلة دقال هبا املااوان، أو إن شئت فإن م  قال هبا ُعّ  مااولا  

ود فضها وأيابها املياثضان هلا، وإن شئت قلت إن م  ثفضها وأَب األق اث هبا ُعّ  مياثضا  
 .2والك احلكامة

أن املأمان كان دقال هب ا اوقال م  قب  ووكنه مل دك  جيه  عه ع   ول هب او وايت إىل
دون أن جيرب اوناس علله، ث اخت  م هبا  ملزما  ، 212دا اووه مع خاصاه، ث أعلنه سنة 

وذوك يف كااب طاد  كابه إىل وايل عغ اد إسحاق ع  إع اهل  ع   ،ه 218ولناس سنة 
صاف ساء: فأمجع م  حبض لك م  اوقضاة مصيب، قال فله عي  أن وصف خماوفله أبو 

ولكشلفه  عما  ،وأع أ ابماحاهن  يف ما دقاوان ،وأق  علله  كااب أمري املؤمن ن ه ا إولك
وأعلمه  أن أمري املؤمن ن غري مساي ن يف عمله وال  ،دياق ون يف خلق هللا اوق آن وإح ايه

 ،ع دنه وخلاص لاحل ه ودقلنه وايق فلما قل ه هللا واساحفظه م  أماث ثعلاه مل  ال دايق
فإذا أق وا ع وك ووافقاا أمري املؤمن ن فله وكاناا على سبل  اهل ى واونجاة فم ه .. ودرتك 

 .3 دكان مبا املؤمن ن أمري إىل واكاب حمَ ث، خملاق أنه دق    ملشهادة م  

                                                           

 .33، ص م1996 ،1ط اوياصمة، داث اوصفات، نصاص يف اوافادض أه  م هب اوقاض ، او مح  عب  ع  أمح 1  
 .219، امل اثس اوفك دة اإلسلملة، ص حمم  سلل  اوياا2  
 ، نقل  ع  اوطربي واع  األيري.220، امل اثس اوفك دة اإلسلملة، ص سلل  اويااحمم   3  
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داود وكان اوقاض  أمح  ع  أيب  ،ثسلت نسخ اوكااب إىل سائ  األمصاث اإلسلملةوأُ 
وأخباثه يف ه ه كثرية  ،ما  عن  املأمان أمري املؤمن ن دقب  شفاعاه ودصغى إىل كلمهميظ  

ه دياق ه نه عن ه وصريّ اع  أيب داود ولمأمان اوقال خبلق اوق آن وحسّ  وكان فصلحا  ف س  
 حقا  مبلنا .

كان وه أساأ   كث ة لي دب كاب األوائ  م  فلسفة اولاانن، مماعوق  فاحت يف عه  املأمان 
 اوك مي وشغله  ابملنطق اإلغ دق  ع  اوكااب ،وعلبلة اوناس ،األي  يف لك د  صفا اويقل ة

 .1واوسنة

 اختيار العلماء وثبات اإلمام أحد بن حنبل: .1

كاب املأمان إىل وايل عغ اد أن دشخص إوله سبية م  كباث احمل ي ن ه : حمم  ع  سي   
مح  ع  دانس، وحيىي ع  مي ن، ويهري ع  ح ب أو وأعا مسل  عب  او   ،كالب اوااق ي

حلثمة، وإمساعل  ع  داوود، وإمساعل  ع  أيب مسياد، وأمح  ع  اوّ وثق ، وظ  املأمان أنه 
وا واجهه  أجاعاه إىل اوقال خبلق اوق آن، وأن اوناس ساف دابياهن ، وص ق ظنه يف األوىل 

  او ي قال ع  هؤالء: وا كاناا صربوا وخاب يف اوثانلة، فإن اوناس البياا أمح  ع  حنب
 ع ن اوبل وه   -"ديين املأمان" وك  ملا أجاعاا  وقاماا هلل وكان انقطع األم  وح ثه  او ج 

ومل  ال: ه  أول م  يلماا ه ه اوثلمة.وق ،اجرتأ على غريه  وكان أمح  إذا ذك ه  اغا    -
وق آن ث أثاد مح  اوناس م  أه  اويل  كان مل  ال دقال خبلق ا   املأمان عمل  أايّ   دالّل 

 .2خاصة، على ذوك ووا مل دك  دااوان وه عمل  

ويف امل ة ااو اعية مل دبق على  ،وليلماء أثعع م ات -أبم  املأمان -ولك ث اماحان وايل عغ اد 
 وا يف واوقااثد ي وحمم  ع  ناح، فشُ  دة،اوقال أبنه غري خملاق إال أمح  ع  حنب  وسجا

                                                           

 .34أمح  عب  او مح  اوقاض ، م هب أه  اوافادض، ص 1  
 .34، امل اثس اوفك دة اإلسلملة م  اخلااثج إىل اإلخاان املسلم ن ، اويااثض حمم  سلل  اوياا 2  
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وعي   ،فأجاب سجادة فأطلقه ،فلما أصبحاا اماحنه  إسحاق ع  إع اهل  م ة اثوثة ،احل د 
دام آخ  أجاب اوقااثد ي فأطلقه ونفى أمح  ع  حنب ، وحمم  ع  ناح فأثسلهما مايق ن 
ابحل د  إىل املأمان يف ط ساس، ومات املأمان قب  وصاهل  إوله، ومات حمم  ناح يف قلاده 

امة املياثضة ول كزت ع ،غ اد ففكاا واثقه وصلى علله أمح  ع  حنب يف ط دق اويادة إىل ع
  من ئ  يف اإلمام أمح .

وكان دقال: إذا أجاب اويامل لقلة، والجاه  جبه  فمىت داب ن احلق؟ فلما ذك ت وه 
األحاددث يف إنقاذ اونفس قال هل : فما لقاوان فلما ثوى خباب: إن م  كان قبله  كان 

 ، فلئساا منه.1ه ذوك ع  ددنهاشري ث ال دص ُّ أح ه  دنش  ابملن

ب حىت سال او م منه ولي دت  ّل أم  عه فض ب ابوسلاط وعُ  (ه227ت)املياص   ويف عه 
وكانت  ،ه220حبلسا  م  آخ  عه  املأمان إىل أن أطلقه املياص  سنة  وظ    ،ج وحه

 شه ا . عش  مثانلةم ة حبس اإلمام أمح  

عظل  ال أق ث على  مح  ع  حنب : وا مل أفي  ذوك واقع ش ّ أوقال املياص  ح ن أطلق 
 .2دفيه قاواا: أطلق أمح  عي  أن اجامع اوناس وضجاا حىت خاف اوسلطان

فاخافى حىت وفاة اواايق، ويف أايم اواايق  ،أال دساكنه أمح  أبثض (ه232ت )وأم  اواايق 
دخلت على اواايق مات داسف ع  حيىي اوبادط  صاحب اوشافي  او ي قال: وئ  أ

أنه ق  مات يف ه ا اوشأن  أقاام ديلمانألص قنه أو ألمال  يف ح د ي ه ا، حىت أييت 
ه 231قام م  ح د ه ، فحم  إىل عغ اد ومات يف سجنها وها مكب  أبصفاده سنة 

 .3ه يف اثين عش  ثعلع األول241ولايف أمح  ع  حنب  

                                                           

 .3612صحلح اوبخاثي، ثق   1  
 . 2/162طبقات اوشافيلة، ، اوسبك 2  
 .221، امل اثس اوفك دة اإلسلملة، صحمم  سلل  اوياا 3  
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ا علغنا أن مجيا  يف الجاهللة واإلسلم كان ويف وصف جناية أمح  قال عب  اواهاب او ثاق: م
مثله، صلى علله حنا مللان ومثامنئة أوف ساى م  كان يف اوسف  "أي اونه " وكان على 
ساث عغ اد حنا سا ن أوف ام أة، ك ه اوناس امليازوة الحاضان احلكامة هل  وأحباا املااك  

 .1ل  ووا كاناا خماوف نألنه ثفع احملنة ع  اوناس ومسح وليلماء ابحل دث واوايل

 رفض األمة لفرض اآلراء ابلقوة: .2

مل دك  او ي أخ ج اإلمام أمح  م  ه ه احملنة إماما  أله  اوسنة وانطقا  ابس  اوسلف 
اوصاحل كان ه ه املسأوة ماصلة أبص  م  أصال او د  فحسب، ع  كان او ي وضع ه ه 

سلاسلة  مسأوة -منهاألكرب واأله  يف الجانب ا -املكانة وإلمام أمح  أن املسأوة كانت 
لايلق ابوسلطان وم ى حقه يف إك اه اوناس واويلماء خاصة على اعاناق آثائه املايلقة 
ابو د  واوفقه فله واوش دية املبنلة علله، كان املأمان وم  عي ه املياص  واواايق، د د ون أن 

عاا ابمللك اويضاض إمامة اناز  دانزعاا م  د  اويلماء واوفقهاء واحمل ي ن إمامة او د  كما
وق  فه  ه ا امل اد أمح  ع  حنب  وم  اخااث سبلله م  اويلماء، فكان هؤالء  او نلا.

د افيان ع  حق األمة يف الباع علمائها وفقهائها وأه  اوفااى فلها ض ه حماووة اخللفاء 
 مجع اوسلط ة او دنلة واوسلاسلة مجليا  هل .

ياص ده م  أئمة اوسنة ها اإلنكاث اواام واو فض املطلق ألي وكان ماقف اإلمام أمح  وم
حق ول ووة يف اوا خ  يف شؤون اويقل ة أو اوش دية، وعيباثة أوضح كان أمح  ونظ اؤه د ون 
أنه ال سلادة ول ووة وأصحاهبا يف جمال اوش دية واوفقه، وأن اوسلادة هنا وألمة اويت ختااث 

فلها، ولقب  قاهل  فلما جياي وماال جياي م  أماث احللل  أئماها او د  لقل ه  قلادة او أي

                                                           

 .222، صنفسهامل جع  1  
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اواقاف عن  ح ود هللا كما علنها هؤالء  إال -او ووة - لى اخلللفة وأعاانهواحل ام وولس ع
 .1اويلماء اوثقات

وق  كان ه ا امليىن واضحا  ك  اواضاح عن  اوناس " األمة" او د  ثفياا أمح  ع  حنب  إىل 
ىل مثله فقلها  أو حم اث  قبله وال عي ه وه ا املاقف دب ن أن األمة ولست مكان مل د فياا إ

ابلجه  او ي دصاثها علله عيض املايامل ن، ع  ه  ع فت احلق، ووقفت ميه، وملزت ع ن 
م  خيلصان اوقال اويم  ع  عصرية انف ة وثؤدة واعلة، وم  أحسناا فه  اويل  ومجع أدواه 

 .2 اخالاث اوثبات على احلق واو فاعووكنه  مل دنجحاا يف ومسائله

مها ل خ  اوسلاسة إن ضجة اوقائل ن خبلق اوق آن كانت ص ى خللفات منهجلة ضخ
وإن منطق امليازوة وقه ه  اوناس  اويظل  ألمح  ع  حنب  وم  ساث سريله.وأسكاها املاقف 

الج ل واوقاة، علله جيي  اوق آن حم  ج ل مسام ، دف ض فله ثأي ابلج ل أو اوقاة ودنفله 
فانفاح أعااب امل اء وها خط  لس  او ثائع إوله يف ك  امل اهب، وإن احملاووة اويقلمة اويت قام 
هبا امليازوة  يف ه ا اوص د مل لك  فلها فائ ة يف اويقل ة أو يف عم  صاحل، ع  كانت ثايضة 

 ثوا أنفسه  ج ولة فلها لشقلق كلم ولشكلك فك  ولقسل  وح ة، ث كانت سرية او د  ن
وف ضها مانيا  م  قباهلا دقال أعا حلان اوااحل ي يف املاكلم ن: إن اوط دق اويت وزماها 
وسلكاها ال لقض  هب  إال اوشك واالثللاب، ألن او د  مل أيت، عك  وال عكلف يف ك  
ابب، ودقال كان ألصحاب احل دث، أنصاث األي  مزدة على أصحاب اوكلم واوقلب اخلايل 

بهة أسل  م  اوص ث احملشا ابوشك واو دبة ومل أيت الج ل خبري قط، داكل  أح ه  م  اوش

                                                           

 .223، امل اثس اوفك دة اإلسلملة م  اخلااثج إىل اإلخاان املسلم ن ، صحمم  سلل  اوياا 1  
 .217ص م،1996 – 1416، 1اوقاه ة، داث او شاد، طحس ن مؤنس، اتثدخ ماجز ولفك  اوي يب،  2  
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"املاكلم ن" يف مئة مسأوة وداثد مئة حجة ث ال ل ى عن ه قلبا  خاشيا  وال ثقة وال لقاى وال 
 .1دمية

 الضربة القاضية للمعتزلة: .3

، ويج  اوسّنة ملااك ه أظه  ا234انقضى عص  احملنة عي  سنا ن م  خلفة املااك  يف سنة 
ع  اوقال خبلق اوق آن، وكاب ع وك إىل األمصاث، واساق م احمل ي ن إىل سام اء وأجزل 

وجي  املااك ، دالطف إبمام أه  اوسنة أمح  ع   .2واوصفات او ؤايصلهت  وثووا أحاددث 
 . 3ودحنب ، للطفا  ابوغا  وخيطب وده وأوقع ع ؤوس امليازوة م  أع ائه كأمح  ع  أيب دا

قال او هيب: وغضب املااك  على أمح  ع  أيب داود وصادثه وسج  أصحاعه ومّح  ساة 
وأطلق م  لبقى م  االعاقال مم  امانع م  اوقال  وآوه،عش  أوف أوف دثه ، وافاق  ها 

. واوامس املااك  م  .وأنزوت عظام أمح  ع  نص  اوشهل ، ودفنها أقاثعه. ،خيلق اوق آن
واسايفى فأعفاه، ودخ  على وو ه  ،أيلله ف هب إىل سام اء ومل جيامع عهأمح  ع  حنب  أن 

 .4املياز ف عا وه

ويف ه ه اوظ وف اإلجياعلة، عي  احملنة اويصبلة، وخاف ان ثاس احلق انفسح اجملال أله  
 .5اوسنة أن د فياا صاهت  عاولا  مبياق ه ، ولثبلت أثكانه ولشلل  عنلانه

أاب احلس   - ع وك وديين -منه ميازوة على د  واح  كان وكانت اوض عة اوقاضلة ول
واتثخيه او ي ديرب ليبريا  صادقا  ع  األيمة اونفسلة واالضط اابت اويت القاها عي   األشي ي

                                                           

 .424، ص م1985 املياثف، داث مص ، اوسنة، أه  إمام حنب  ع  أمح  الجن ي، احللل  عب  1  
 .12/34سري أعلم اونبلء، او هيب،  2  
 .340-10/337وب ادة واونهادة، ع  كثري، اا 3  
 .12/36سري أعلم اونبلء، او هيب،  4  
 .39أه  اوافادض، صأمح  عب  او مح  اوقاض ، م هب  5  
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 303الجبائ  ) عل  ووو ه أيب هاش  ماالم ا  على أيب ،أن عاش أثعي ن سنة على االعازال
ام أمح  ومنهجه وعقل ة أه  اوسنة والجامية ووكنه عن ما ع ف ط دقه اإلم(، ه 321 -

اويت اماح  واعالى عسببها، عن ما ع ف ذوك كان شجاعا  يف اواص دح دنب ه منهج امليازوة 
 .1وعقائ ه 

أ اإلمام أمح  ع  حنب ، منزوة ثفلية عسبب ما مجع هللا وه م  اويل  واوزه  ونص ة اوسنة، لباّ 
ع  احلق، وفصلل  قاطيا  عه اوباحث ن  لما  دسا لّ واوصرب يف هللا على ذوك، مما جيله ع

 .2الخالفات املخالف ن

أيوي إىل ط دقه ح ن اخنلع م  م هب  -ثمحه هللا - احلس  األشي ي فل عجب أن ن ى أاب
  ودسطّ  ،ه على سناه وماافقاه على ما دقالاالعازال وديل  على منرب جامع اوبص ة سري 

داينانا اويت ن د  هبا: اوامسك عكااب ثعنا عز وج ، وسنة ذوك يف كااعه اإلابنة فلقال: 
نبلنا صلى هللا علله وسل  وما ثوى ع  اوصحاعة واوااعي ن وأئمة احل دث، وحن  ع وك 
مياصمان ومبا كان دقال عه أعا عب  هللا أمح  ع  حمم  ع  جنب  نض  هللا وجهه، وثفع 

انبان، ألنه اإلمام اوفاض ، واو ئلس دثجاه، وأجزل مثاعاه قائلان، ومل  خاوف قاوه جم
اوكام ، او ي أابن هللا عه احلق، ودفع عه اوضلل وأوضح عه املنهاج، وقمع عه ع ع 
املبا ع ن ويدغ اوزائغ ن، وشك اوشاك ن، ف محة هللا علله م  إمام مق م، وجلل  ميظ ، وكبري 

  .3مفخ ، وعلى مجلع أئمة املسلم ن

واتعيه األئمة املناسبان إوله  ،علله  ونقض آثائه  كابه ول دّل وأخ  اإلمام األشي ي دؤوف  
ومل دك  طي  املنهج االعازايل وأتودلله ابوقه  ، وغريه  عي ه كاوباقلين والجادين واوغزايل

                                                           

 .158مصطفى حلم ، منهج علماء احل دث واوسنة يف أصال او د ، ص 1  
 .55أمح  عب  او مح  اوقاض ، م هب أه  اوافادض، ص 2  
 .55امل جع اوساعق، ص3  
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 ،واوقس  كما في  املأمان وخلفاؤه يف قضلة خلق اوق آن ووك  مبقاثعة احلجة ابحلجة
دقة أيب احلس  األشي ي وألباعه أو ابملنهج او ي أصله واساخ ام املنهج اويقل  سااء عط  

 .1علماء احل دث واوسنة على وسان اإلمام أمح  ع  حنب  وعب  اويزدز املك  وغريه 

 خالف اإلابضية يف مسألة خلق القرآن: .4

 الدكتور عمرو النامي: 

وىل م  ج ت مناقشة خلق اوق آن ألول م ة يف األوساط اإلابضلة يف عمان يف اويقاد األ
إن شلاخ  م(891 / 278ت)ووق  قال اوفض  ع  احلااثي  ،اوق ن اهلج ي اوثاوث

اإلابضلة ومنه  اواضاح ع  عقبة، وسيل  ع  حم ي، وحمم  ع  هاش  وحمم  ع  حباب 
ل ك عمان وو  ألاق. فغضب حمم  ع  هاش  وقال: ساوق آن خمإن وآخ ون قال: إنين أقال 

اب أن اع  هاش  دشري إوله فقال: أان أوىل ابخل وج م  عمان، وظ  اع  حمب ،أعقى فلها أع ا  
وعلى أي حال د وى أن هؤالء اوشلاخ أنفسه  اجامياا اثنلة، وثجع  .2فأان غ دب عنها

  .3حمم  ع  حمباب ع  مافقه اوساعق واجنب االنشقاق

ووإلابضلة وجهات نظ  خمالفة حال ه ه املسأوة ويف عمان، كانت هناك يلث وجهات 
وم  قال أبن اوق آن ها كلمة هللا، ها ولس  نظ  دقال هبا كباث علماء اوق ن اوثاوث ولهج ة.

/ ه230ت)هبا أعا عل  ماسى ع  عل   صفة وه، وو اله وال ويلمه هن ه وجهة نظ  قال
 وآخ ون.م( 844

                                                           

 .158مصطفى حلم ، منهج علماء احل دث واوسنة يف أصال او د  ، ص 1  
 .182دثاسات اإلابضلة، ص 2  
 .129، 1/128، عمان أه  سرية األعلان حتفة اوسامل ، 3  
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ه وكنه  قاواا أبن اوق آن ها كلمة هللا ووحل ،وم  مل دااص  إىل أي ماقف حاس  م  املسأوة
وقاواا أبهنا قضلة ق  دبقى املسلمان جاهل ن هلا، منقسم ن حاهلا "مما دسع  ،إىل او سال

  حمم  ع  حمباب.وه ا ها ماقف  ،جهله"

وم  ثفض وجهة اونظ  اوقائلة أبن اوق آن خملاق واخت وا ماقف "اواقاف" "اواحفظ" ابونسبة 
حلك ، واواضاح ع  عقبة، ول د  قاواا أبن اوق آن خملاق، ه ه ها ماقف سللمان ع  ا

  .1وحمم  ع  هاش  وسااه 

 .2"اوش ق" حىت وقت الحق  وعقلت ه ه اوقضلة مسأوة قام حاهلا اخللف ع ن إابضل

 أنه سأل أمح  احلض م  يف مكة ع  اوق آن ف د   (ه750ت)وقال أعا ديقاب اوااثجلين 
 ف إنه خملاق. أما ابونسبة خملاق، فلما دقال إابض  ش إنه غريعلله: إن أه  عمان دقاوان 

ونا أه  حض  مات، فإننا ع ن ع ن ال مع هؤالء وال مع اآلخ د  على أن ه ه اآلثاء كانت 
ليارب نالجة او أي اوشخص  او ي دسمح ابخللف م  غري أن دؤي  على اإلرمان أما ابونسبة 

خملاق وأق م ويلقة  نإن اوق آوإلابضلة يف مشال أف دقلا فكاناا مجليا  على ثأي واح  دقاوان 
 (281ت) سام  أعا اولقظان حمم  ع  أفلح ليال ه ه املسأوة ه  ثساوة أوفها اإلمام او

 انقش فلها املسأوة عافصل  مق ما  حججا  قادة و ع  عقل ة خلق اوق آن.

وكانت األعمال اولحقة ملؤوف ن م  إف دقلا اوشماولة لابىن املاقف نفسه كاإلمام حمم  أفلح،  
ح ث أن اإلابضلة يف مشايل إف دقلا لبناا وجهة نظ  واح ة واضحة حال ه ه املسأوة  كلف

ه  كان ذوك عسبب أتيري امليازوة، كما  فلما كان إابضلا اوش ق م لكب ن هب ا اخلصاص؟
وإذا صح ذوك فلماذا كان اونفاذ يف مشايل إف دقلا ابوغ  دقال عيض اويلماء األوثوعل ن؟

   فياولة يف اوش ق؟ اوفياولة فلما ها أق
                                                           

 .285، ص اوطبقات كااب  عه أخ  ما إمتام يف املناقاة الجااه  اوربّادي،1  
 .183، ص اوساعق امل جع اإلابضلة، ع  دثاسات2  
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ودعما  واجهة اونظ  نللنا اوقائلة، أبن اإلابضلة يف مشايل إف دقلا أتي وا ابمليازوة ابونسبة ويقل ة 
خلق اوق آن فامل جع أن ه ا اواأيري وج  ط دقه إىل عل  اوكلم اإلابض  يف مشايل إف دقلا 

ه ه املسأوة واحملام  أنه  عااسطة حمم  ع  أفلح، اإلمام او سام  او ي وضع أول عم  حال
وملا مل دك  أح   ،افانت هب ه اويقل ة أيناء سجنه يف عغ اد يف عه  أح  خلفاء اويباسل ن

ه ه املسأوة فق  اساطاع أعا اولقظان أن   قبله يف مشايل إف دقلا ق  انقشم  األئمة اإلابضل ن
صاثه فإن أن ؛مشايل إف دقلا د خ  وجهة نظ ه ألول م ة ووكانه إمام او ووة اإلابضلة كلها يف

 .اثلضاا وجهة نظ ه ابإلمجاع

وم  انحلة اثنلة حيام  أن لكان عقل ة خلق اوق آن ق  لطاثت عصاثة طبليلة، ومساقلة 
على أد ي اويلماء اإلابضل ن على أساس نظ داه  يف ذات هللا وصفاله على أنه ع غ  ذوك 

ه املسأوة م  ه ه اوناحلة؟ وح ن عالجاها  فإن اإلابضلة يف م حلاه  األوىل مل ديالجاا ه 
 .1كانت وجهة نظ  امليازوة حال خلق اوق آن ق  اناش ت يف أوساطه  اناشاثا  واسيا  

د ون يف مساوة خلق اوق آن، يلية آثاء خمالفة، أح ها أن  إن اإلابضلةوخلصة اوقال 
  اويت رمكنه  أن خيالفاا ووق  نظ وا إىل ه ه املسأوة كااح ة م  للك املسائ ،اوق آن خملاق

وه  و وك ولست م  اويقائ  األساسلة اويت  ،حاهلا عناء  على حك  شخص أو اجاهاد
 .2دنبغ  اختاذ نظ ة ميلنة عشأهنا، كما ه  احلال ولميازوة

 حممد عبد الرحيم الزيين:

 قال او كااث حمم  عب  او حل : نياق  أن اإلمام املهنا ع  جلف  سبق عص ه حلنما منع
على ش ء فإمنا د ل على سية األفق، وليمق  وه ا إن دل   ،اخلاض يف قضلة خلق اوق آن

أن ننبه أن ه ه اوقضلة لسللت ونا م  اولهات  يف فه  ثساوة اوق آن الجاه دة، ونادّ 
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" علماء املسلم ن يف ميىن "وكلمة أوقاها إىل 750احنا او مشق  "داملسلح  حلنما جادل 
ألن اوكلمة  ؛اثى أبن اوسل  املسلح ق مي مساوق ول ب يف اواجادم مي" إذ د هب اونص

ق رمة وملا كان اإلرمان اإلسلم  دقام على إف اد اواح انلة هلل وال ق مي إال هللا، فها األول 
 .واآلخ ، وك  ما ع اه خملاق حادث وكان هللا وال ش ء ميه

اق ولزع  امليازوة يف ذوك يف ضاء ذوك اضط  علماء اوكلم إىل اوقال أبن اوق آن خمل
ملااجهة فانة اولهات املسلح ، ث نشبت مي كة خلق اوق آن اثنلة مع اماحان امليازوة 

ونقال حن   ،ه" وإهاناه إهاانت عنلفة وسجنه وض عه231وإلمام أمح  ع  حنب  "ت
 ،اعص د قضلة ملاا فلزدقلة م  اوصيب على اويق  اثللاد دثوهبا فضل  ع  اكاشاف س اددنه

وال رمك  أن حنس  اوقضلة مهما اسان ان آلايت اوق آن، ألن هللا ولس ذاات مشخصة أمامنا 
 .1حىت حنك  عللها ونقلس اوشاه  على اوغائب

ودكفلنا أن نقال إن اوق آن كااب هللا املنزل على قلب حمم  عااسطة جربد  وحن  نايب  
ة واوسلاسلة واوقانانلة واألخلقلة عالوله وفله م  املبادئ واوقااع  اوفقهلة واويقائ د

واسان  إوله  ،ل علله املاصافة يف أحااهل  ومقاماهت واالجاماعلة ما دقل  حلاة ك رمة، عاّ 
علماء اوكلم يف اوقضااي اويت ط حاها، ومل داأخ  اوفلسفة إذا اساشه وا آبايله واأكل  

اء اورتعلة واألخلق قااع  واسانبط منه علم ،هاا فلوجهة نظ ه  يف اوقضااي اويت خاضا 
ولسلاك وهك ا، علوة على ذوك فإن مبادئه ما دنيب أمة فالة ودشل  حضاثة، فلنيكف 

 ،وسلاك م ئ  ،إىل واقع اوناس يف عم  داحقق ق اءة ميمقة وننق  ه ه اوقاان ن على ق اءله
 .2ويف لشلل  قااع  حضاثدة سامقة
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آن ل جع إىل اولهات املسلح  او ي لسلح اوقال إن إاثثة قضلة خلق اوق   وقال: نادُّ 
ابملنطق واوفلسفة اولااننلة، وهناك إمجاع عن  مؤثخ  عل  اوكلم أن داحنا او مشق  

م" او ي كان ديلش ف علد األماد ن ها او ي جادل املسلم ن يف مسأوة طبليلة 750"
ثاللة.. ه ا م  جهة املسلح وأاثث قضلة ق م اوكلمة اويت أوقاها إىل م مي، وولست دخللة لا 

وم  جهة أخ ى إن املشكلة أيريت يف وقت مبك  عن  الجه  ع  صفاان وق  قا  
ه" وانص ه يف ذوك امليازوة وعلى ثأسه  واص  ع  وعم و ع  عبل ، وكانت وجهة 128"

نظ  امليازوة أن عقائ  اوناس فس ت وجيب لصحلحها جيب أن د وث على لاحل  هللا وثأوا 
 .1اوق آن دفض  إىل لي د اوق ماءأن اوقال دق م 

 اع  قالبة اا محلة واسية على ثواه احل دث وأسهماا يف ذمه  واماهاهن  ومنه و وك شنُّ 
ن وأنك وا أحاددث اآلحاد وق ثوا أن خري اوااح  اوي ل ال دفل  اويل  وجيمع املؤثخان أ

ا منه  وال نساطلع أن وت اوسلطة إوله  فأثادوا أن دناقما آامليازوة ح ضاا املأمان عن ما 
  .2ننف  اويام  اوفك ي واو دين ومع ه ا ال ننك  اويام  اوسلاس 

بت الجمهاث علله  وقال: نلام امليازوة واما ش د ا  على إج اء مث  ه ه احملاكمات اويت أو  
ألن اوفك  دااجه ابوفك  واملناظ ة والج ل وولس ابوسلف وال سلما إذا كنا عص د شخصلة 

  اإلمام أمح  او ي حتم  احملنة عشجاعة وضري... وال شك أن ه ا او وث املخزي جلللة مث
عج  عا مري امليازوة وإياحاه   م  على املس ح، إذ ابعالء املااك  س ة احلك  ط ده  م  
وظائفه  وش د هب ، واضطه ه  مع ه ا ظ  منهجه  حلا  وثائ ا  يف او ثاسة اوكلملة 
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أن اوقضلة كان هلا ج وث فك دة وددنلة من  اوق ن األول علغت واوفلسفلة، نلخص م  ذوك 
 .1ذثوهتا يف حماكمات املأمان فلما مس  مبحنة خلق اوق آن

أو خلق اوق آن أو  او ؤايود ى او كااث حمم  عب  او حل  اوزدين يف قضااي اويقل ة، مث  نف  
ى ك  م ثسة كلملة وعل ،أتود  اوصفات احلسلة مث  اول  واوي ن ولست م  أصال او د 

فين ه ماسع م  األدوة  او ؤايفم  د د  أن دنك   ،أن حترتم وجهة نظ  امل ثسة األخ ى
فين ه أدواه اويت دسانبطها م  اوق آن  او ؤايوم  د هب إليبات  ،اونقللة واورباه ن اويقللة

حمب ونايام  مع عيضنا دص ث ثحب وأفق عل ح ود وقلب  ،وهك ا ابق  اوقضااي ،واويق 
وضمري نق ، إذ إننا عص د قضااي غلبلة علمها عن  علم اوغلاب واجاهادات م  اويلماء 
م  أصحاب اوناااي اوطلبة ووك  جماه  مصلب، ودكفلنا أننا مافقان على أصال او د  وما 
ها ميلام م  او د  ابوض وثة فلناياون ونص ة ددننا وثفع شأنه ع ن األم  وعناء أمانا وإقامة 

 .2اوفك دة واو دنلة واحلضاثدة اويت أنم  فلها اونهضة
وقال: إننا نياق  أن منهج اواأود  أفض  ولنص اوق آين واألوفق واو ي دنسج  مع سلاق 
اآلايت وميطلات اوق آن واوغاص على املياين اخلفلة يف اونص واساخ اج كنايها اويت لساد  

وجهة اونظ  األخ ى ونق ث ظ وفه   أنه عللنا أن حنرتم إال ،لطاث اوزمان ولباد  املكان
اوفك دة واوف وق اوف ددة املاجادة ع ن اوبش  ودواعله  اويت دفياه  إىل ذوك، وعلى اوط ف 

وأهن  ميطلة ونفاه ، اآلخ  أال داهماا او د  أيخ ون ابواأود  عقلة اإلرمان وساء اونلة
يضنا عيضا كما حن ، ولصفات ويف اواقت نفسه ال ناهمه  أهن  حشادة وجمسمة وولقب  ع

وولس كما جنب أن ن ى غريان وهب ا نفك ه ه اإلشكاولة اوااثخيلة اويت أاثثت ح واب  ومألت 
 .3اوص وث ابونفاث واوك اهلة
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 العالمة أيب احلسن علي بن حممد البسيوي:

ق  اخالف اوناس يف ذوك فقال قام: إن كلم هللا خملاق  :قال يف مسأوة "يف خلق كلم هللا"
وكلم  .1: إن كلم هللا ولس مبخلاق ووقف يف ذوك واقفان- وه  أكث  األمة -ل آخ ونوقا

هللا لياىل م  صفاله مل لزل وه، ووا جاي وقائ  أن دقال: إن هللا مل دك  ماكلما  ث لكل  لجاي 
 وقائ  أن دقال: مل دك  هللا عاملا  ث عل  فلما فس  ه ا اوقال على قائله وكان اإلمجاع أن هللا

مل دزل او مح  او حل  احلّ  اويامل اوقادث اوسملع اوبصري املاكل  فس  قال م  دقال: إن كلم 
 .2هللا خملاق

 اإلمام حممد بن حمبوم الرحيلي:

م  أوائ  م  قال هب ا او أي م   ي ُّ ودُ  ،قال يف ثأده يف خلق اوق آن: إن اوق آن خملاق
أصحاعه يف ه ا وق ون طادلة من  أن لناقش مع  املشاثقة، وكان اخللف علنه  وفظلا  وخاوف

أه  عمان يف مسأوة ووقع اخللف يف ابدئ األم ، ث أمجياا على قال واح : أن اوق آن: ها  
وكان دقال أدضا : اوقال يف خلق ، 3كلم هللا ووحله ولنزدله، وال نقال خملاق ال غري خملاق

وسللمان ع  احلك  أعا يايد اواضح ع   وقال اع  حمباب وأعا عل  .4اوق آن مما دسع جهله
عقبة م  أه  عمان واوشلخ داسف ع  إع اهل  م  املغاثعة: إن املسأوة م  اوف وع ال دقطع 

قال يف: و  فلها اوي ث مل  قال عق مه أو خبلقه أو ابواقاف وه  أقاال يلية عن  اإلابضلة.
، وال )ملسو هيلع هللا ىلص(نه وال يف ثسال هللا قاوه فلما دسع جهله: ك  مامل دك  يف كااب هللا لياىل علا

 .5إمجاع اويلماء فااسع جهله
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 مة أحد اخلليلي:العال  

وكان او عل  األول م  اوسلف اوصاحل مضى إىل ثعه قب  أن لسمع آذاهن  طنلنا  م  دقال: 
 ،وإمنا كاناا جممي ن على أن هللا خاوق ك  ش ء وما سااه خملاق ،اوقال يف ه ا املاضاع

وه ا او ي الفقت علله كلمة  ،كلم هللا ووحله ولنزدله  - ائ  اوكاب املنزوةكس  -وأن اوق آن 
علماء املسلم ن عيمان يف عه  اإلمام املهنا ع  جلف ، عي ما غشلاه  ماجة م  اخللف يف 

عي  أن طمى عباعه وهاجت عااصفه مب دنة اوبص ة احلافلة مبخالف اوالاثات  ،ه ه اوقضلة
يمائل ن صلة ويلقة هبا حبك  اويلقات اوثقافلة واالقاصاددة اويت وكانت ول ،اوفك دة آن اك

ل عطه  هبا، وولاه  وقفاا عن  أه  احل ، ع  ولت ك  املسلم ن مجليا  اكافاا هب ا اوق ث م  
االعاقاد واوقال يف ه ا املاضاع ووك  اساحكمت يف ه ه اوقضلة أهااء وحكمت فلها 

  ه اوفانة اويت اصطلى املسلمان أواثه.اويااصف اهلاجاء اويت أشيلت سيري ه

وكانت ع ادة ذوك  ،ها، فإن م  شأن املغاالة أن ل عا إىل ض ّ وم ّد ذوك كله إىل اوغلاّ 
منان ة أه  احل دث وم  ساث يف ثكبه  ألصحاب امل ثسة اويقللة م  امليازوة وغريه ، 

ولميازوة يف أواخ  أايم واسا عاا اوسلطان علله  وأتولب اوناس ض ه  وعن ما داوت او ووة 
املأمان ث املياص  أناهزوا ف صاه  ولاشف  واالناقام م  أه  احل دث، فأس فاا يف اواقال  
واواي دب فاماألت اوص وث ابألحقاد وأخ ت اوقضلة جم ى عاطفلا  يف اوبحث، وأخ  ك  

 .1ف دق دن د ابوف دق اآلخ  ودكل  وه اواه  ود مله ابوب عة واالحن اف

، ومال إىل اوقال 2يف عش ات اوصفحات او امغ قع  خلق اوق آن يف كااعه احل  ثوحت
وقال: أن اوصااب واوسلمة يف اعاقاد أنه كسائ  املاجادات، كائ  عي  أن مل  ،خبلق اوق آن
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مل   مص اعلهدك  وما كان ك وك فها خملاق قطيا ، كما أن اوقال عق مه عفاح اوباب على 
 .1ء حىت دفض  األم  إىل اوقال دق م اوياملدقال جبااي لي د اوق ما

فإنين   ،ومع دفاعه ع  ثأده يف مسأوة خلق اوق آن إال أنه يف هنادة املبحث قال: ومع ه ا كله
كنت أود أن ال ألي ض هل ه املسأوة إبجياب وال سلب ثغبة مين يف االقاصاث على املأياث 

ثة أي ج ل دزعج أح ا  م  املسلم ن وح صا  على ع م إاث ،ع  او عل  األول م  ه ه األمة
ووكين ماذا أصنع واألوسنة مل هت أ واألقلم مل لااقف ع  إشاثة إىل ه ا املاضاع عغري ه ى 

ومل دقف األم  عن  ه ا احل  ع  جتاويه إىل لكفري م  قال كلمة احلق أو دعا  ،وال دول 
م  قص  إال  ولس يل وثاءها زما  أن  أقال كلمة هادئة هادفةف أداين عسبب ذوك مل ،إولها
 .2سبحانه ولياىل ى هللاثض

واوشلخ اخلللل  دي ث خماوفله ود اها طبليلة عش دة وسنة كانلة، حلث قال: يف مق مة كااعه 
: فإن اواباد  يف أحاال اوناس مسة م  مسات اوبش  امليهادة، فل وك جن ه  (احلق او امغ)

وإىل ذوك د جع لي اد  ،ماياكس ن يف األحاسلسمافاول ن يف امل اثك خمالف ن يف املشاثب، 
دَ زَاُواَن خُم َاللفل َن إلال  َم    ﴿َواَل م اهبه  يف األم  اوااح  ولباد  لصاثاهت  يف اوقضلة اوااح ة 

  َ  .[119-118هود: ] َخَلَقُه  ﴾ َثعَُّك َوولَ ولكَ َثحل

ت وعاام  اوزم  أن لاحال وكثريا  ما لاأص  احلملة يف نفاسه  فل للبث مع اسام اث اواق
إىل عقل ة ثاسخة مساحكمة يف اويق  واواج ان مسايصلة إىل احلجة واوربهان ال لازعزع 
حمل ك وال لنقاد و اع وو وك كانت دعاات امل سل ن علله  اوسلم لساف غ منه  الجه  

 .3الجهل  ولساغ ق منه  اواقت اوطاد 

                                                           

 .183، ص أمح  ع  مح  اخلللل ، احلق او امغ1  
 .184امل جع اوساعق، ص2  
 .8امل جع نفسه، ص3  



 

847

ح ة املص ث او ي لنه  منه اويقال املانايعة وولس ه ا اونزاع يف أصال او د  مع و  وقال:
إال نالجة واباد  امل اثك واخالف اواطاثات عن  أئمة اوف ق ث دؤصله ليصب الجماهري 
ألقاال أئماه  حبلث جتي  ك  طائفة قال إمامها أصل  لطاع وه األدوة املخاوفة وه وك  ما 

َا َوَ د هل    ﴿ُك ُّ حزااب  خترتعه م  اواأودلت املاكلفة فاايعت األمة شليا  وأ ز بر مبل  َف لُحاَن﴾حل
 . [53املؤمنون: ]

وست أابوغ إن قلت: إن اإلابضلة أه  احلق واالساقامة متااي عقل هت  ولاس  ط دقاه  يف و 
 فه  أصال او د  عثلية أماث:

 مجياا يف االسا الل على صحة مياق اهت  ع ن صحلح سلمة املنزع: فإهن ول: األمر األ -
اونق  وص دح اويق ، فل  دض عاا ابونصاص اوصحلحة ع ض احلائط مبج د لياثضها مع 

لة او د  جيلاا اويق  كما ها شأن أصحاب امل ثسة اويقل  ،مقاضلات اويق  ابدئ األم 
وأصح وأيبت مما جاء عه اونبلان ع  هللا عز وج ، فيّاواا علله يف اواحس ن  أمسى وأق س

كما أهن  مل دطفئاا شيلة اويق  مساأس د  وظااه  األوفاظ غري   ،ك واواقبلح، واوايلل  واحل
 1مسرتش د  هبا يف اساكشاف أعياد ميانلها واوغاص يف حقائق م املها

واخت وا م  اويق  اوسلل  دولل  على فه   ،وقال: ع  اسامسكاا ابوي ى اوايقى م  اونصاص
دها، وال غ و فه  منطلقان يف ذوك وم  األساولب اولغادة ش اكا  القاناص شااث  ،مقاص ها

 : م  ثاش  اوق آن نفسه فك  جت  فله

 ﴾﴿ولَقا مر دَ ي َلُمانَ ،[11]النحل:  ﴾﴿ولَقا مر دَ اَ َفك ُ ونَ  .[12]النحل: ﴾ُلانَ ﴿آَلاَيتر ولَقا مر دَ ي قل 
َو َبابل .[3 ]فصلت: ُويلل األ  َ ى ألل ﴿إلان   :لياىل هللا يف قالكما جن  .[54]غافر:  ﴾﴿ُه  ى َوذلك 

فها وإن مسا فاق علغة علغاء اوي ب واويج  . [2]يوسف:  ﴾أَن  زَو َناُه قُ   آان  َعَ عللاا َوَيل ُك   لَ ي قلُلانَ 
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مل خي ج ع  كانه ع يب اولسان واألسلاب، وق  دس ه هللا ول ك  عافه  آايله واساجلء 
 .1مقاص ه واسالهام م اش ه

جييله  داصاممان ع  اونقال اوصحلحة  ئماه  ليصبا  ع م اوايصّب ألاألمر الثاين:  -
وداياملان ع  اويقال اوص حية، كما جن  ذوك عن  كثري م  املافقهة واملاكلم ن... فق  ابد  
اإلابضلة ه ا املسلك اوضلق فقهلا  وعقل ة إىل فسلح اونظ ة اوشماولة وألمة، ومل دساغها 

دثجة كلم هللا أو كلم ثساوه علله أفض  ألنفسه  أن د فياا كلم أح  م  أئماه  إىل 
اوصلة واوسلم وإن علغ يف اويل  اواثع ما علغ، فه ا ناث او د  اوسامل  ثمحه هللا يف كااب 

 أصال او د  م  جاه  نظامه:

 وه                 أم                اث لبا                ين علله                ا
 ال دد                 ولم                ء إذا مل دي                ف

 واعام                 ت ذو                ك ابو                 ول   
 

 ص                  حة ددنن                  ا فم                    إولن                  ا 
 م           ا  فلني            فم           ا ك           ان من           ه الي 

 يف حاو                ة اإلمج                ال واوافص                ل 
 إىل أن قال: 

 وال لن                            اظ  عكا                            اب هللا
 مين             اه ال جتي               و             ه لظ             ريا  

 

 وال ك                            لم املص                            طفى األواه 
 وو                  ا دك                  ان عامل                  ا  خب                  ريا  

 ودقال أدضا : 

 نق         م احل         دث مهم        ا ج        اء 
 ون               جي  يف عل              ان احلك               

 

 عل                          ى قلاس                          نا وال م                           اء 
 .2عن            ه إىل إمج            اع أه              اويل             
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سائ  ف ق األمة وإن علغ اخللف علنه  وعلنه   امل ونة واواسامح يف مياملةمر الثالث: األ -
ما علغ، إذ مل داج ؤوا قط على إخ اج أح  م  امللة وقطع صلاه هب ه األمة ما دام د د  
ابوشهادل ن وال دنك  شلئا  مما عل  م  او د  ابوض وثة عغري، أتود  أما م  اسان  إىل اواأود  

كان أوهى م  نسلج اوينكبات فحسبه أتودله وإقباوه م  احلك  علله عن ه  ابخل وج وإن  
 .1ع  خطرية األمة، وخلع ثعقة امللة ع  عنقه

 أدلة القائلني خبلق القرآن: -

ذك  اويلمة اخلللل  أدوة اوقائل ن أبن اوق آن خملاق اويقللة واونقللة واسا ل ابآلايت اوق آنلة 
 لك عيض اآلايت اويت ذك ها يف اسا الوه:واوسنة اونبادة وإو

ءر َوَخَلَق ُك   ﴿ قاوه لياىل: - ووجه االسا الل عه أن اوق آن إما أن  ،[101]األنعام:  ﴾َش  
فإن مل دك  شلئا  فيلم االخالف إن كان املخالف علله مي وما ؟  ،دكان شلئا  أو ال ش ء

 واقع على ش ء؟ وإن كان شلئا  فم  وما او ي أنزوه هللا وفصله وأحكمه إن كان ذوك غري
 إن إج اء عمام اآلدة على ك  ش ء. او ي خي جه م  ه ا اويمام؟ فإن قل :

عقل ونقل  دخال او ات  دسالزم أن دكان هللا خاوقا  و اله وصفاله، فجااعه أنه اساحال
اويللة يف ه ا اويمام، وق  ع  األصاول ن ه ا اواخصص م  ابب اواخصلص اويقل ، 
وصفاله لياىل ك اله يف ذوك، الساحاوة ع مها ملا درتلب علله م  وجاد أض ادها لياىل هللا 

 ع  ذوك.

فإن قل  واوكلم صفة م  ه ه اوصفات فلماذا مل لساثناه كما اساثنلاماها م  عمام اآلدة، 
أجلب أبن كلمنا ولس يف اوكلم اونفس  او ي ها صفة ذاللة هلل عز وج  واو ي لثبت 

له ق ثله لياىل على اوكلم، وإمنا كلمنا يف كلم منزل مرتكب م  احل وف لالاه األوس  عثبا 
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ولسميه اآلذان وليله اويقال وختازنه األذهان، ود ون يف اوصحف، وه  و وك مثل  م  
 صفاله لياىل او اللة؟

َثُه  لياىل:قاوه  - ءر فَ َق    ،ه ا اواصف ظاه  يف اوق آن. و [2]الفرقان:  ﴾لَ ق  لد  ا﴿َوَخَلَق ُك   َش  
 وأحكامه وحكمه وميانله وللوله وح كاله، وح وفه وكلماله، ومجله واايله ساثه مق ّلثه؛ فإنه

 .وأمثاوه وأخباثه

على خلقه  واالسا الل .[3]الزخرف:  ﴾﴿إلان  َجَيل َناُه قُ   آان  َعَ عللاا َوَيل ُك   لَ ي قلُلانَ  لياىل:قاوه  -
 م  وجه ن:

ال ها املصرب م  حال إىل حال، وه ا ال دكان إال ياجمل ،ليا اإلخباث عنه أنه جمما: أوهل
 يف املخلاق.

 عقص  عق  املخاطب ن وه. جي  ع علا  ليلل   اثنيهما:

َوَوكل   َجَيل َناُه نُاث ا هَن  لي علهل ﴿ال كقاوه: يومث  ه ه اآلدة سائ  اآلايت اوناصة على أنه جم -
ش ح حجلة الجي  على يبات اخللق اإلمام حمم   وق  ،[52]الشورى:  ﴾علَبادلانَ َم   َنَشاُء مل   

ع  أفلح ثض  هللا عنه عقاوه: إن األمة اجاميت على أن ك  فاع  قب  فيله، وأن الجاع  
قب  اجمليال وأن اوصانع قب  صنيه، وأن الجاع  غري امليجال، فلما يبت علنهما اواغاد  

وأن األول املاق م ها الجاع  اوق مي، واوثاين: اجمليال ها احلادث واوقب  صح أهنما شلئان، 
  .1اوكائ  عي  أن مل دك 

 :لق عكثري م  اآلايت او اوة عللهأن الجي  إذا أسن  إىل هللا كان مبيىن اخلواسا ل على 

  .[1]األنعام:  ﴾﴿َوَجَيَ  اوظُُّلَماتل َواونُّاثَ  لياىل:كقاوه    -
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َها َيو َجَها: ﴿َوجَ لياىل وقاوه - ن    .[189]األعراف:  ﴾َيَ  مل

ُكُناا فللهل َواون  َهاَث ُمب صل  ا: ﴿ُهَا او  لي لياىل وقاوه -  .[67]يونس:  ﴾َجَيَ  َوُكُ  اول ل َ  ولَاس 

َ  وَ لياىل وقاوه - َاث ا َوَجَيَ  هَلَا َثَواسل َلهَلَا َأهن  َث َض قَ  َاث ا َوَجَيَ  خل َ : ﴿أَم    َجَيَ  األ  َجَيَ  َع ن 
ز ا َ د  ل َحاجل  . [61 ]النمل: ﴾او َبح 

َناان  لياىل وقاوه -  .[81]النحل:  ﴾: ﴿َوَجَيَ  َوُك   ملَ  الج لَبالل َأك 

َس سل َاج الياىل وقاوه -  . [16]نوح:  ﴾: ﴿َوَجَيَ  اوش م 

ل لياىل وقاوه -  . [12]اإلسراء:  ﴾: ﴿َوَجَيل َنا اول ل َ  َواون  َهاَث آدَ َا ن 

َث َض كلَفاات  لياىل قاوهو  -  . [25]املرسالت:  ﴾: ﴿أملَ  جَن َي ل األ 

َهاد ا لياىل وقاوه - َث َض مل اَتد ا  : ﴿أملَ  جَن َي ل األ  َناُك   َأي َواج ا  َوالج لَباَل َأو   َوَخَلق 
إىل  [11-6]النبأ: ﴾َنا اون  َهاَث َمَياش اَوَجَيل   َوَجَيل َنا اول ل َ  ولَباس ا  َوَجَيل َنا نَ ا َمُك   ُسَباات  

 .1غريها م  اآلايت

قال اإلمام أعا اولقطان حمم  ع  أفلح: فميىن جيلنا يف ه ه املااضع اويت ذك ان، خلقنا،  
ك وك عن  املياثض غري ما ذك انه يف اوق آن، فإنه يع  أن الجي  فله غري اوق آن م  الجي  

آخ  غري اخللق، وإال فما اوف ق ع ن  يىن اخللق ها مبيىناو ي الفقنا وإايك  علله أنه مب
الجيل ن؟ فلكان هللا عز وج  خاطب اوي ب مبا ال ديقلانه م  كل مه  وال دي فانه م  
وغاه  ومبا جياي هل  فله اوشك واوطي  واالثللاب، فلكان جي  يف ماضع خلق وأح ث 

 داصف احلكل  عه فلما الفقنا حن  نفهمه وال ن ثده وه ا الودع  ويف ماضع مليىن آخ  ال
َس سل َاج ا﴿وه  على أن الجي  يف قاوه:   . [16]نوح: ﴾َوَجَيَ  اوش م 
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َث ضل يلدَنة  هَلَا لياىل:وقاوه   . [7]الكهف: ﴾﴿إلان  َجَيل َنا َما َعَلى األ 

ُك   أَي َواج ا لياىل:وقاوه   . [11]الشورى: ﴾﴿َجَيَ  َوُك   مل   أَن  ُفسل

مبيىن اخللق. صاث الجي  كله إذا كان  [1]األنعام: ﴾: ﴿َوَجَيَ  اوظُُّلَماتل َواونُّاثَ لياىل وهويف قا 
م  هللا عز وج  مبيىن اخللق فل خ  يف ذوك اوق آن وغريه وإال عطلت املناظ ة ومل دصح 

 .1اوشاه 

 . [2]األنبياء: ﴾َاَمُياُه َوُه   دَ ل َيُبانَ ﴿َما أَي لللهل   مل   ذلك  ر مل   َثهبّلل   حُم َ ثر إلال  اس   لياىل:قاوه و 

 . [5]الشعراء: ﴾: ﴿َوَما أَي لللهل   مل   ذلك  ر ملَ  او  مح َ ل حُم َ ثر إلال  َكانُاا َعن ُه ُمي  لضل نَ لياىل وقاوه

ووجه االسا الل ابآلدا ن وصف او ك  فلهما ابألح اث وها اخللق وال ثدب أن او ك  مل 
ٌ  ولل َياَومل نَ لياىل:ا غري اوق آن ع ول  قاوه دقص  عه فلهم  . [52]القلم: ﴾﴿َوَما ُهَا إلال  ذلك 

ٌ  ولل َياَومل نَ لياىل وقاوه  . [104]يوسف: ﴾: ﴿إلن  ُهَا إلال  ذلك 

 . [9]احلجر: ﴾: ﴿إلان  حَن ُ  نَ ز و َنا او ّلك  َ لياىل وقاوه

ٌ  ُمَباَثٌك أَن    لياىل:وقاوه   .2[50]األنبياء: ﴾زَو َناهُ ﴿َوَهَ ا ذلك 

 اا هبا يف دع  ثأده  املايلق ابوق آن اوك مي.وغري ذوك م  اآلايت اوق آنلة اويت اسا وّ 

 :ى أشه هام  او وايت وإمنا نقاص  منها علوأما األدوة م  اوسنة فكثري 

ل: أخ ج اإلمام أمح  واوبخاثي وأعا داود ع  أيب سيل  ع  امليل ، قال: كنت أصل  فقا -
لُباا َّللل ل َوولل  ُسالل إلَذا دَ  َاجل ث قال: ألعلمنك ساثة ه  ، [24]األنفال:  ﴾َعاُك   أمل دق  هللا ﴿اس 

أعظ  ساث يف اوق آن قب  أن خت ج م  املسج ، ث أخ  عل ي فلما أثاد أن خي ج قلت وه: 
                                                           

 .171، ص أمح  ع  مح  اخلللل ، احلق او امغ1  
 .174امل جع اوساعق، ص2  



 

853

ُ  َّللل ل ة ه  أعظ  ساثة  يف اوق آن؟ قال:أمل لق  ألعلمنك ساث  َم  ه   ﴾َثبّل او َياَومل نَ  ﴿احل 
 .1اوسبع املثاين واوق آن اويظل  أوللاه

ثوى اإلمام او علع ع  حبلب يف مسن ه ع  أيب عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  أيب سيل   -
ملَ   اَّلل ُ اوص َمُ   عنه أن ثجل مسع ثجل  دق أ ﴿ُق   ُهَا اَّلل ُ َأَحٌ  اخل ثي ثض  هللا 

دها فلما أصبح غ ا على ود د . [4-1]اإلخالص:  ﴾َوملَ  َدُك   َوُه ُكُفا ا َأَح ٌ   دَلل   َوملَ  دُاَو   
واو ي ": )ملسو هيلع هللا ىلص(ف ك  وك ذوك وه فكان او ج  داقللها فقال ثسال هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا

 .2"نفس  عل ه إهنا واي ل يلث اوق آن

  أن دق أ أديجز أح ك"ألصحاعه:  )ملسو هيلع هللا ىلص(وع  أيب سيل  اخل ثي قال: قال ثسال هللا  -
؟ فقال: هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(يلث اوق آن يف وللة؟ فشق ذوك علله  وقاواا أدنا دطلق ذوك اي ثسال هللا 

 .3"اوااح  اوصم  يلث اوق آن

ى أمح  ع  نص  واوطرباين عسن  صحلح ع  ميق  ع  عساث ثض  هللا عنه أن اونيب وثو  -
ُ اوبق ة سنام اوق آن وذثوله نزل مع ك  آدة منها مثا"قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص( نان ملكا  واساخ جت ﴿اَّلل 

 .4"م  حتت اوي ش فاصلت هبا [255 ]البقرة:  ﴾اَل إلَوَه إلال  ُهَا احلَ  ُّ او َقلُّامُ 

أخ ج أعا ديلى واع  حلان واوطرباين واوبلهق  ع  سه  ع  سي  اوساع ي قال ثسال  -
علاه هناثا  مل د خله إن وك  ش ء سناما  وسنام اوق آن ساثة اوبق ة م  ق أها يف ": )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 

 .5"اوشلطان يلية أايم
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ووجه االسا الل هب ه األحاددث على خلقه أهنا انصة على أن عيضه أعظ  م  عيض 
وأفض ، وأن عيضه سنام وسائ ه، وأن عيضه كان مفصاال ، ع  غريه ث وص  عه وك  ذوك 

فل دقال  ،عيضغري جائز على اوق مي أال ل ى أنه ال جياي لفضل  عيض صفات هللا على 
إن علمه أفض  م  ق ثله أو إثادله وإذا امانع ع  ذوك يف جمماع اوصفات، فألن رمانع يف 

وال جت أ ق ثله فلجي   ،اوصفة اوااح ة أح ى فل دبغض عل  هللا فلفض  عيضه على عيض
كما ال رمك  أن دكان جزء م  صفة منفصل  عنها ث داص    ،منها ما ها أعظ  م  غريه

 .1هبا

 أدلة النافني خللق القرآن: .5

: م هب سلف األمة وأئماها م  اوصحاعة - ثمحه هللا - قال شلخ اإلسلم اع  للملة
علله اوكااب  ما دل   :واوااعي ن هل  إبحسان وسائ  أئمة املسلم ن كاألئمة األثعية وغريه 

منه ع أ  ،غري خملاق وها او ي داافق األدوة اويقللة اوص حية أن اوق آن كلم هللا منزل ،واوسنة
ولس خملاقا  منفصل   ،وإوله دياد فها املاكل  ابوق آن واوااثاه واالجنل  وغري ذوك م  كلمه

 .2ها سبحانه داكل  مبشلئاه وق ثله فكلمه قائ  ع اله ولس خملاقا  ابئنا  عنه ،عنه

ينل َأاَن اَّلل ُ اَل إلَوَه وزمه أن دقال: املخلاق ها اوقائ  ملاسى ﴿إلن   وقال: م  جي  كلمه خملاقا  
ينل َوأَقل ل اوص َلَة  وه ا ممانع ال جياي أن دكان ه ا كلما  إال  .[14طه: ] ول لك  لي﴾إلال  َأاَن فَاع ُب  

وإذا كان هللا ق  لكل  ابوق آن واوااثاة وغري ذوك م  اوكاب مبيانلها وأوفاظها  ،و ب اويامل ن
  .3ء م  ذوك خملاقا ، ع  كان ذوك كلما  و ب اويامل نمل دك  ش  ؛املناظمة م  ح وف
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 وقد استدل النافني خللق القرآن أبدلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة منها:

َمَع َكَلَم اَّلل ل  لياىل:قال  - َاَجاَثَك َفَأجل  ُه َحىت  َدس   َمأ َمَنهُ  ُث  أَع للغ ُه ﴿َوإلن  َأَحٌ  ملَ  او ُمش  لكل َن اس 
ُ   قَ ا ٌم اَل  هن  وجه او الوة م  اآلدة: إن هللا ص ح فله أبن اوق آن  .[6]التوبة:  ﴾دَ ي َلُمانَ َذولَك أبَل
   .1ها كلم هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(املنزل على او سال 

ن َسانَ  َعل َ  او ُق  آَن  ﴿او  مح َُ   لياىل:قال و  - ذك  أنه و  .[3-1]الرحن:  ﴾َخَلَق اإل ل
مل خيلقه كاإلنسان م  خلقه واوق آن م  علمه وفله أمساؤه كاو مح  واو حل  وغري ذوك علمه و 

فلا كان اوق آن خملاقا  كما ذهباا إوله واجب أن لكان أمساؤه خملاقة ألهنا منه وإذا مل جيز أن 
 .2لكان خملاقة فق  صح أن اوق آن غري خملاق

كلل ل  ﴿دس  لياىل:قاوه  - االسا الل أن هللا أقس  وجه  [2-1يس: ] ﴾َواو ُق  آنل احلَ 
 .3ابوق آن، ووصفه ابحلكل  ومل دق  املخلاق

َناُه علَقَ ثر : ﴿لياىلقاوه  - ءر َخَلق  ءر  لياىل: وقاوه، [49]القمر:  ﴾إلان  ُك   َش   ﴿َوَخَلَق ُك   َش  
َثُه لَ ق  لد  ا﴾ قاوه خبلق اوق آن، حلث  هااتن اآلداان اسا ّل هبما اواايق على، [2]الفرقان: فَ َق  

إذا ﴾﴿ُك   فسأوه اويباس ع  مشكاده أوال: ع  كلمة  ادعى أن اوق آن خملاق ع الواها.
وثدت يف اوق آن اوك مي، ه  ه  على اويمام أم اخلصاص؟ فقال: على اويمام ف د علله 

ُك ّل   َوأُوللَلت  مل   : ﴿لياىلاويباس ع  مشكاده ال ع  ه  على اخلصاص واسا ل عقال هللا 
ءر  ووجه االسا الل ابآلدة: أن هللا وصف ملك علقلس أبهنا: أوللت م  ك   .[23]النمل: ﴾َش  

 ع  سية ملكها عكلمة: ك  ش ء، فه  دخ  يف ملكها ملك سللمان علله ش ء فيرب
اوسلم؟ فانقطع اخلللفة اواايق ومل جيب، ألن الجااب درتلب علله عطلن اسا الل امليازوة 
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َناُه علَقَ ثر  :لياىلعقاوه  ءر َخَلق  ألن ك  اوااثدة يف اآلدة ولست على  [49]القمر: ﴾﴿إلان  ُك   َش  
 .1اويمام، فل د خ  اوق آن ضم  م  خلق هللا ويف ذوك إعطال وقاهل  خبلق اوق آن

لللم ا لياىل: وقاوه َم  ُ َأاَل َوُه ا﴿ لياىل:وقاوه . [164]النساء: ﴾﴿وََكل َ  اَّلل ُ ُماَسى َلك  َل ُق َواأل   ﴾خل 
فاهلل لياىل أيبت ونفسه كلما  كما يف اآلدة األوىل وفص  ع ن اخللق واألم  يف  [54]األعراف: 

 . 2اآلدة اوثانلة، ف ل على أن األم  غري خملاق ألنه كلمه وفله أم ه وهنله، وها صفة وه

ناا وقال خبلق اوق آن وعل  اب وق  ثّد أه  اوسنة على ك  االسا الت اويت ذهب إولها املناص ون
 وم  أثاد اوااسع فللنظ  يف مظاهنا مث  كاب اع  اوقل ، واع  للملة وغريها. ،عطلهنا

 وأما اوسنة اونبادة فق  اسا واا هب ه األحاددث منها: 

ما خلق، مل دض ه ش ء  ث قال: أعاذ عكلمات هللا اواامات م  ش ّل  ح دث م  نزل منزال   -
 :، ذك  األشي ي يف اإلابنة واوبلهق  يف األمساء واوصفات وقاال3زوه ذوكحىت د حت  م  من

أبن احل دث أيم ان أبن نسايل  عكلمات هللا، وه  غري خملاقة، ألن هللا ال أيم ان أن لسايل  
كما اسا ل هب ا احل دث اع  أيب اويز احلنف  أدضا ، وقاى اسا الوه ع ك  أحاددثه .4مبخلاق

كما ذك  ه ا او ول  أعا   .5ذة عصفات هللا لياىل كاو ضا واويظمة واويزةأخ ى فلها االسايا
  .6ديل  احلنبل  وقال أبن هللا ال دسايل  مبخلاق
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كان دقال عن  مضجيه: اوله  إين   )ملسو هيلع هللا ىلص(ح دث عل  ثض  هللا عنه: أّن ثسال هللا و  -
ه اوبلهق  ذك  وق   .1أعاذ عاجهك اوك مي وكلمالك اواامة م  ش  شّ  أنت آخ  عناصلاه

 يف ه ا اخلرب عكلمات هللا كما اساياذ )ملسو هيلع هللا ىلص(يف األمساء واوصفات وقال: فاساياذ ثسال هللا 
 .2عاجهه اوك مي، فكما أّن وجهه او ي اساياذ عه غري خملاق، فك وك كلماله

 مناظرات بني أهل السنة واملعتزلة حو ل القرآن الكرمي: .6

 (ه240ت)حد بن أيب داوود ي املوصلي مع أمناظرة أيب عبد الرحن األذرم .7

، واوسبك  يف 4، واخلطلب اوبغ ادي يف اتثخيه3اوكربى أخ ج ه ه املناظ ة اع  عطة يف اإلابنة
  .5طبقاله

قال اوشلخ: اي أمح  أخربين ع  هللا عز وج  ح ن نزل على ثسال  عطة:قال اع  حلث 
َمل ُت َوُك   دلدَنُك    ﴿او لَ ا مَ اوق آن  وقلت أنت ال دكان او د  كامل  حىت دقال  [3]املائدة:  ﴾َأك 

اوصادق يف نقصانه؟ فسكت أمح ، فقال  مبقاواك، أكان هللا اوصادق يف إكماوه أم أنت
  .اوشلخ: اي أمري املؤمن ن هااتن ايناان

ث قال اوشلخ: اي أمح  اوكلمة اويت دكّان هللا هبا لياىل هبا األشلاء م  أي ش ء خلقها؟ 
وشلخ: يلث اي أمري املؤمن ن. ث قال اوشلخ: اي أمح  أخربين حلث  فقال ا ،فسكت أمح 

كان هللا يف وح انلاه قب  أن خيلق اخللق كان اتما  أو انقصا ؟ قال: ع  اتما ، قال: فكلف 
دكان اتما  م  ال كلم وه، فسكت أمح  فقال: أثعع اي أمري املؤمن ن قال اوشلخ: اي أمح  

                                                           

 .4393سن  أيب داود، ثق  1  
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أم كان جاهل ؟ فسكت أمح  فقال: مخس اي أمري املؤمن ن، ث قال أكان هللا عاملا اتم اويل  
﴾ او َقا ُل اوشلخ اي أمح  قاوه: ﴿َوَوكل   َحق   ، اوكلمة منه أم خلقها م  [13السجدة: ]ملينّل

ت اي أمري املؤمن ن قال اواايق: اي شلخ يد أمح  م  ه ه  غريه؟ فأمسك أمح  فقال: سل
اوة. قال: اي أمري املؤمن ن عللك  نزل اويل  ومنك  اقابسناه ث احلجج ويله د جع ع  ه ه املق

قال اوشلخ: اي أمح  ق  علمنا وعلمت أن هللا عز وج  قال: ﴿اَي أَد َُّها او  ُساُل عَ لّلغ  َما أُن زلَل 
َي   َفَما عَ ل غ َت  َثعّلَك َوإلن  إلوَل َك مل    ُمَك مل َ  ثلَساوََاُه َواَّلل ُ ملَ  لَ ف  ﴾  دَ ي صل   .[67املائدة: ]اون اسل

 )ملسو هيلع هللا ىلص(فه  لق ث أن لقال: إن ثسال هللا  أولس ما أنزل هللا على ثساوه؟ قال: ني : قال:
علغنا ه ا او ي ل عاان إوله؟ أم ه ه املقاوة يف كااب هللا أو سنة نبله حىت نااعيك عللها، 

م  هللا وأنه كا  أم ا  إىل اواقصري يف أ )ملسو هيلع هللا ىلص(وإن قلت: إنه مل دبلغنا، فق  نسبت ثسال هللا 
قال اوشلخ: اي أمح  قال هللا عز وج : ، إايه، فسكت أمح  فل  جيبه عش ء أم ه هللا إعلغنا

﴾ اي ماسى ﴿إلن ينل َأاَن اَّلل ُ اَل إلَوَه إلال  َأاَن  ينل أفلجاي أن دكان ه ا خملاقا ؟ ، [14طه: ]فَاع ُب  
قال: حاجيت أن ل دين اوساعة إىل منزيل  فسكت أمح  قال اواايق: اي شلخ: سلين حاجة؟

قال صاحل: فقال أمري املؤمن ن املها ي ابهلل: ف جيت  عنه فأم  ع ّده مك ما . او ي أخ جت
يف ذوك اولام ع  للك املقاوة، وثجع أمري املؤمن ن اواايق، ومل نسميه دناظ  يف ش ء م  

 .1ذوك اوقال حىت مات

ثفع اوفانة أن اواايق ألى عشلخ مقل  فقال وه اع  أيب وكان م  األسباب يف  اوسبك :وقال 
فقال وه اوشلخ: مل لنصفين املسأوة أان أسأوك  داود: اي شلخ ما لقال يف اوق آن أخملاق ها؟

 )ملسو هيلع هللا ىلص(قب  الجااب، ه ا او ي لقاوه اي اع  أيب دوواد م  خلق اوق آن ش ء علمه ثسال هللا 
أو جهلاه؟ فقال: ع  علماه فقال: فه  دعاا  وأيب عك  وعثمان وعم  وعل  ثض  هللا عنه 

فهل وسيك ما وسيه  يف  إوله اوناس كما دعاهت  ألت أو سكااا؟ قال: ع  سكااا: قال:
                                                           

 .306عزدزة اوصاع ي، مناظ ات أه  اوسنة والجامية، ص1  
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اوسكات. فسكت اع  أيب داوود وأعجب اواايق كلمه وأم  إبطلق سبلله، وقام اواايق م  
 .1كلمةجملسه وها على ما حك  دقال: هل وسيك ما وسيه  ودك ث ه ه او

 بني اإلمام أحد بن حنبل واملتعصم: .8

ذك  ه ه املناظ ة اع  أيب ديل  يف طبقات احلناعلة: ح ينا سللمان ع  عب  هللا اوسجزي قال: 
: لياىلقال: هللا  ،قال املياص  وإلمام أمح : ما لقال يف اوق آن؟ فقال: كلم هللا غري خملاق

َاجَ ﴿ َمَع  َوإلن  َأَحٌ  ملَ  او ُمش  لكل َن اس  فقال: وه عن ك ، [6التوبة: ]اَّلل ل﴾ َكَلَم اَثَك َفَأجل  ُه َحىت  َدس 
او ُق  آَن﴾ َعل َ   : ﴿او  مح َُ  لياىل ه هللا أمري املؤمن ن، قاوفقال أمح : ني  اي حجة غري ه ا؟

كل َواو ُق  آنل  ﴿دس  لياىل:وقاوه  ،ومل دق  او مح  خلق اوق آن [2-1الرحن: ] -1يس: ]ل ل﴾ احلَ 

 .2فقال: املياص : احسباه فحسب ولف ق اوناس ،ومل دق : دس واوق آن املخلاق [2

وانظ  اإلمام أمح  ع  حنب  امليازوة يف جملس اخلللفة وذك  ذوك اع  عطة يف اإلابنة قال: 
أووئك دلقان املسائ  فقال اإلمام  قال: وجي أخربان عب  هللا ع  أمح  ع  أيب عب  هللا، 

 صلى هللا علله وسل : ه ا مما ال ألكل  فله ألنه ولس يف كااب هللا وال سنة ثسال هللا أمح 
ث قال هل : أي عش ء لقاوان إذا دخلا  املسج ؟ وأي ش ء لقاوان إذا خ جا  م  
املسج ؟ فسكااا فقال: اي أمري املؤمن ن هؤالء ال د ثون أي ش ء دقاوان إذا دخلاا املسج  

 .3ع  اوق آن؟ أم  اوق آن أعظ  وإذا خ جاا دسأوان
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احملنة وأم  املياص  قاضلة عب   وقال اع  للملة: ملا سأواا اإلمام أمح  يف مناظ هت  وه يف
عاثضه  او مح  ع  اسحاق أن دناظ ه سأوه فقال: ما نقال يف اوق آن ها هللا أم غري هللا؟

 .1ري هللا؟ فسكتاإلمام أمح  ابويل  فقال: ما لقال يف عل  هللا أها هللا أم غ

 :(ه235ت. ) مناظرة رجل من أهل السنة واجلماعة مع أيب اهلذيل العالف .9

 .3وأعا احلس  اولمين يف االناصاث ،2أخ ج ه ه املناظ ة اولوكاين يف ش ح أصال االعاقاد
سأل ثج  أاب اهل د  اويلف امليازيل اوبص ي ع  اوق آن فقال: خملاق فقال وه: خملاق 

فمىت رمات اوق آن؟ قال: إذا مات م  دالاه فها ماله:  قال: ع  رمات قال: رمات أو خيل ؟
َم او ُمل ُك  ﴿ولَم ل : لياىلقال: فق  مات م  دالاه وق  ذهبت او نلا ولص مت، وقال هللا  او لَ ا 

 .4فه ا اوق آن وق  مات اوناس؟ فقال: ما أدثي وهبت ،[16]غافر: ﴾او َقه اثل او َااحل ل  َّللل ل 

 الوزير: يف جملس (ه265 ت)ة ابن سحنون مناظر  .10

  ع: حض  حمم  "سري أعلم اونبلء"ذك  ه ه املناظ ة صاحب "ثايض اونفاس" واو هيب يف 
سحنان داما  عن  عل  ع  محل  اوايد  وكان عل  دبيله وكان جي  حمم ا  وديظمه ودكربه 

 م م  املش ق دقال وه: وكان يف جملسه مجاعة مم  حيسنان املناظ ة، وأحض  ميه  شلخا  ق
أعا سللمان اونحاي، فقال عل  ع  محل  اوايد  حملم : اي أاب عب  هللا إن ه ا اوشلخ وص  
إولنا م  املش ق، وق  لناظ  ميه هؤالء فناظ ه أنت فقال حمم : لقال أدها اوشلخ أو لسمع؟ 

فسكت اوشلخ  فقال حمم : أثأدت ك  خملاق ه  د ل خلاوقه؟ فقال وه اوشلخ: ق  اي عين.
وقاا طادل  ومل جي  جاااب  و ميىن واحنص  ومل أيت عش ء فقال وه حمم ا  ك  سنة أنت عللك 
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فقال اع  سحنان ولايد  اع  محل : ق  اخالف أه  اويل   دها اوشلخ؟ فقال وه: مثانان سنة.أ
إذا يف اوصلة على امللت عي  سنة م  دام ماله، فقال عيضه : دصل  علله، وأمجياا أنه 

 جاوي اوسنة ال دصل  علله. 

  وه ا اوشلخ وه مثانان سنة يف ع اد املالى فق  سقطت اوصلة علله إبمجاع، ث قال، فس
فسئ  اع  سحنان: أن دب ن هل  ميىن سؤاوه ه ا فقال:  ع وك عل  ع  محل  وأه  اجمللس.

ه د هب إىل أنه إن قال: إن ك  خملاق د ل خلاوقه فق  كف  ألنه جي  اوق آن ذولل ، ألن
ل َدَ د هل َواَل مل    ﴿َوإلن ُه َوكلَااٌب َعزلدٌز  ج ّ و خملاق وق  قال هللا عزّ  اَل أَي لللهل او َباطلُ  مل   َع ن 

ل ر مل   َحكلل ر  َخل فلهل لَ ن زلد ٌ  : إنه ال د ل فق  ثجع إىل م هب وإن قال [42-41]فصلت:  ﴾محَل
 .1وة إىل أنه خملاق او ي ها صفة م  صفالهأه  اوسنة ألنه ال د هب يف ه ه احلا

م  األساولب اوشلقة اويت متل  إوله اونفاس ملا دظه  م  خلوه م   ي ّ إن أسلاب املناظ ة دُ 
إن يف علان ه ه املناظ ات علاان  ولمنزوة و  مظاه  اإلع اع احلااثي وحس  االسا الل وع اعاه.

ماء أه  اوسنة والجماعة على ل ود  املناظ ات وق  ح ص عل، يلماءاو فلية اويت حباها هللا ول
 . ودظه  م  خلل املناظ ات:2ونش ها ع ن املسلم ن ملا فلها م  عظل  اوفاائ 

  .انهأمهلة اوامسك ابوكااب واوسنة يف االعاماد على احلجة واو ول  واورب  (1
 .على اوشبهه أمهلة الج ل واملناظ ة يف علان احلق واو دّل  (2
 اعه م  األمثال املض وعة ما د ل على اواصال ولحقلقة.إن هللا ع ن يف كا (3
 ق  علغ او ساوة وأدى األمانة. )ملسو هيلع هللا ىلص(وجاب االعاقاد الجايم عكمال او د  وأن او سال  (4
خطاثة املسلك اويقل  واواف د عه يف فه  مسائ  اويقل ة وذوك إبعياد أدوة اوق آن  (5

 اوك مي وحجج اوسنة اونبادة املنرية.
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 والكتب السماوية واملالئكة:عاشراً: األنبياء 

  اإلابضلان املنهج اوق آين واوسنة اونبادة يف اإلرمان ابهلل وملئكاه وكابه وثسله، وجتلى متثّ 
 ذوك يف: 

 األنبياء عليهم السالم: .1

د ى اإلابضلة م  اإلرمان اوااجب: اإلرمان جبملع اونبل ن م  غري لف قة علنه  يف أص  
َّلل ل َوَمَلئلَكالهل  ﴿آَم َ  لياىل:اإلرمان، وقال  ُناَن  ُك ت آَمَ  ابل َا أُن زلَل إلوَل هل مل   َثعّلهل َواو ُمؤ مل او  ُساُل مبل

َ َأَح ر مل     .[285]البقرة: ﴾ُثُسللهل وَُكاُبلهل َوُثُسللهل اَل نُ َف ّلُق َع ن 

َّلل ل َوُثُسللهل َودُ لدُ و لياىل:وقال  ُفُ وَن ابل َ اَّلل ل َوُثُسللهل َودَ ُقاُواَن نُ ؤ ملُ  ﴿إلن  او  لدَ  َدك  َن َأن  دُ َف ّلُقاا َع ن 
َ َذولَك َسبللل   ُ وا َع ن  ُفُ  علبَ ي ضر َودُ لدُ وَن َأن  دَ ا خل أُووَئلَك ُهُ  او َكافلُ وَن َحقاا   علبَ ي ضر َوَنك 

اَن ولل َكافل لدَ  َعَ ااب  ُمهللن ا  ُه   أُووَئلَك َواو  لدَ  آَمُنا  َوأَع َا   ن   َ َأَح ر مل َّلل ل َوُثُسللهل َوملَ  دُ َف ّلُقاا َع ن  ا ابل
ا لم  وميىن ذوك أن اواف قة  .[152-150]النساء: ﴾َسا َف دُ ؤ لللهل   ُأُجاَثُه    وََكاَن اَّلل ُ َغُفاث ا َثحل

اد الصف ع وك يف ع  ع ن ثسال وآخ  يف أص  اإلرمان هت م اإلرمان م  أساسه وجتي  م 
اوكاف د  حقا  او د  لاع ه  هللا ابوي اب امله ن وأن اإلرمان جبمليه  م  غري لف قة علنه  

 .1دناظ  عه املؤم  يف سلك املؤمن ن او د  وع ه  هللا أن دافه  أجاثه 

ها واح  م  ثس  هللا املصطف ن األخلاث واإلرمان عه أنه  )ملسو هيلع هللا ىلص(وجيب اإلرمان عنبلنا حمم  
  اإلرمان جبملع هؤالء او س  وثساالهت  مجليا  ووك  اوااجب م  دقاض واح  م  او س 

إرماننا هب  ها اإلرمان جبملاه  إال م  قامت عللنا حجاه في فناه م  علنه  مي فة خاصة 
  .فيللنا أن خنصه ابإلرمان
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 أنه إرمان عيلنه فل دكف  أن نؤم  عه إرماان جممل  مع سائ  )ملسو هيلع هللا ىلص(وداملز إرماننا عنبلنا حمم  
امل سل ن ألنه اونيب اخلامت، وثساواه ه  او ساوة اخلامتة وق  ليب ان هبا وف ض عللنا الباعه 
وذوك مساحل  إال إذا ما خصصناه ابإلرمان وامل سلان مجليا  ملزوا على غريه  عفضائله  
الجمة اويت اخاصه  هللا هبا وانهلك أن هللا وصفه  ابملصطف ن األخلاث فها دول  على 

 .1  م  ع ن سائ  اخللق وأفضللاه  على م  ع اه اصطفائه

 اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم: .2

مبا ثفع دثجاه فاق دثجاهت  ومشخ عق ثه  )ملسو هيلع هللا ىلص(ز هللا م  ع ن األنبلاء وامل سل ن حمم  وق  مل  
َة    اَومل َن﴾ولل يَ م  ع ن أق اثه  وحسبك  ما وصفه هللا عه حلث قال: ﴿َوَما أَث َسل َناَك إلال  َثمح 

جيي   وها وصف لاقاص  دونه األوصاف وق ث لاااضع دونه األق اث، إذا مل. [107األنبياء: ]
 وإمنا جيله ثمحة ملطلق اواجاد وق  متلز م  علنه :  ،هللا لياىل ثمحة ولاجاد اإلنساين وح ه

 أبن ثساواه ه  او ساوة اخلامتة املهلمنة على ثساالهت . -
 ها اوكااب اآلخ  م  ع ن اوكاب فها مه ن عللهاوأن اوكااب املنزل علله  -
 وأن ميجزله ه  امليجزة اخلاو ة م  ع ن سائ  امليجزات. -
وأن ش دياه ه  أمجع اوش ائع وأدقها وأوفاها عك  ما حتااج إوله اإلنسانلة إىل أن  -

 د ث هللا األثض وم  عللها.
 وثقل ن مجليا .وأن ثساواه مل لك  خاصة عقام دون قام، وإمنا ه  ثساوة إىل ا -
وأن هللا لياىل ق  ثفع هبا ما كان على األم  م  اآلصاث اوشاقة واواكاولف اويسرية،  -

 فجي  او د  فلها دس ا.
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وأن أماه ه  خري األم ، وأهنا لضطلع م  عي ه أبمانة ثساواه قلاما  عااجباهتا ولبللغا   -
 ملضماهنا إىل مجلع اويامل ن..

ه أن دبيثه مقاما  حممادا  دام اوقلامة وأن لكان وه وق  ياده لياىل ش فا  أبن وع  -
 .1اوشفاعة اويظمى وأن اوناس مجليا  يف ذوك اولام حتت واائه

 اإلميان ابلكتب: .3

وإال انقطع حب   ،اإلرمان ابوكاب ثك  م  أثكان اويقل ة جيب اإلرمان عه يف لص دق ودق ن
 .اإلرمان ودخ  املك ب هلا يف يم ة الجاح د  

 ثكنلة ه ه اوكاب اوسماودة يف اوق آن واوسنة:وق  يبت 

َّلل ل َوَثُساولهل َواو كلَاابل او  لي نَ ز َل َعَلى َثُساولهل َواو كلَاابل : ﴿لياىلقال  ُناا ابل اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا آمل
َّلل ل َوَمَلئلَكالهل وَُكاُبلهل  قَ ب ُ  َوَم   او  لي أَن  َزَل مل    ُف   ابل خل ل فَ َق   َض   َضَلال  َدك  َوُثُسللهل َواو لَ ا مل اآل 

 .[136النساء: ] عَيلل  ا﴾

واإلرمان ابوكاب دقاض  إلباع ما فلها، فإن ل ك أداهبا وإمهاهلا ديين ع م اإلرمان هبا فللس  
ك  م  ص ق أبن ه ا اوكااب ها م  عن  هللا ما مل ديم  عه دقاضله ه ا اوكااب ذوك 

وجيمع ما  ،ب ال واالى فقط ووك  وليم  هبا وواابعه ولياىل أنزل ه ه اوكاألن هللا سبحان
لف ق يف ه ه اوكاب م  اهل ى واخلري واورب كااب هللا اخلاو  "اوق آن اوك مي" او ي أنزل 

 .2)ملسو هيلع هللا ىلص(على اونيب اويظل  حمم  

ما حتااج واوق آن اوك مي: او ي ها امليجزة اخلاو ة واوص اط املساقل  واملنهج اوشام  وك  
إوله اإلنسانلة وق  ملزه هللا سبحانه ولياىل م  ع ن اوكاب عبقاء نصه حمفاظا  م  أد ي 
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اوياعث ن ومصاان  م  حت دف املب و ن داح ى اوثقل ن عشكله ومضمانه داج د يف ك  ح ن 
إعجايه، ولاجلى يف ك  عص  آايله، مبا دبه  األوباب ودساأص  شبهة ك  مشاقق وأييت 

 .1ك  دجال، فله اوناث واوشفاء واهل ى واو محة واونجاة واويصمة  على للبلس

دي ض ع  ه ا اوكااب اويزدز حلث قال: ﴿َوَم    هللا سبحانه ولياىل عقاعة او ي وق  ع ن  
 . [124طه: ]أَع َمى﴾ أَع َ َض َع   ذلك  لي فَإلن  َوُه َميللَشة  َضن ك ا َوحَن ُش ُُه دَ ا َم او قلَلاَمةل 

 . [100طه: ]ولي ث ا﴾ سبحانه: ﴿َم   أَع َ َض َعن ُه فَإلن ُه حَي ملُ  دَ ا َم او قلَلاَمةل وقال 

وهللا سبحانه ولياىل ع ن أن اإلرمان اوصحلح مبا  ،هك ا عقاعة او ي دي ض ع  ه ا اوق آن
حلث قال يف عين إس ائل  عي ما عالبه  على ما اثلكباه م   ،أنزل هللا دقاض  اوافاع  ميه

ُناَن علبَ ي ضل  فقال هللا لياىل هل : ،عمال لاناَف مع ه ى ما أنزل إوله  يف اوكاابأ ﴿أَفَ اُ ؤ مل
ن  َلا  َودَ ا   ََلاةل او ُّ ز ٌي يفل احل  ن ُك   إلال  خل َيُ  َذولَك مل ُفُ وَن علبَ ي ضر  َفَما َجزَاُء َم   دَ ف  َم او كلَاابل َوَلك 

 . [85]البقرة: ﴾او َيَ ابل  او قلَلاَمةل دُ َ دُّوَن إلىَل َأَش ّل 

ُلاا اوا  ا ثَاَة ُث  ملَ  حَي ملُلاَها َكَمَث ل احل لَماثل  ودقال هللا لباثك ولياىل يف عين إس ائل : ﴿َمَثُ  او  لدَ  محُّل
َفاث ا﴾ حَي ملُ     .[5اجلمعة: ]َأس 

امسك هب ده وهك ا شأن املسل  عن ما دهج  ه ا اوكااب اويزدز وال ديم  مبقاضاه وال د
وال دابع ناثه، ك وك مثله كمث  احلماث او ي حيم  أسفاثا ، إذ ال خيالف شأن ه ه األمة 

ه ى نبلها علله أفض  اوصلة ع  شأن غريها م  األم  إذا هج ت كااب ثهبا وأضاعت 
 .2واوسلم
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 املالئكة: .4

، 1مل نشاه ه  وه  م  عامل اوغلب، نؤم  عاجاده  وإن ،مما جيب اإلرمان عه ملئكة هللا
جيب ك   ،واإلرمان ابمللئكة ثك  م  أثكان اإلرمان، وأص  م  أصال اويقل ة اإلسلملة

َّلل ل  لياىل:قال  مسل  اعاقاده، ُناَن  ُك ت آَمَ  ابل َا أُن زلَل إلوَل هل مل   ثَعّلهل َواو ُمؤ مل ﴿آَمَ  او  ُساُل مبل
َ َأَح ر مل   ُثُسللهل  َوقَاُواا مسَلي َنا َوَأطَي َنا  ُغف  َاَنَك َثع  َنا َوإلوَل َك َوَمَلئلَكالهل وَُكاُبلهل َوُثُسللهل اَل  نُ َف ّلُق َع ن 

ريُ  خل ل لياىل:وقال . [285]البقرة:  ﴾او َمصل َّلل ل َوَمَلئلَكالهل وَُكاُبلهل َوُثُسللهل َواو لَ ا مل اآل  ُف   ابل ﴿َوَم   َدك 
وص حت اوسنة عاجاب اإلرمان ابمللئكة كما جاء يف  .[136]النساء: ﴾افَ َق   َض   َضَلال  عَيلل   

 .2ح دث جربد  علله اوسلم املشهاث

 صفات املالئكة: -

إن حت د  صفاهت  ال رمك  اواهك  عه إال ما وثد م  نصاص يف ذوك، فم  صفاهت  اوااثدة 
 على سبل  املثال ال احلص  ما دل :

قال: خلقت  صلى هللا علله وسل ع  ثسال هللا أهن  خملاقان م  ناث في  عائشة  (1
 .3امللئكة م  ناث، وخلقت الجان م  ماثج م  انث، وخلقت آدم مما وصف وك 

أن امللئكة ق  دكانان مينا وال ن اه ، فق  كان دنزل امللك "جربد " علله اوسلم  (2
 وال د اه جلساء او سال. )ملسو هيلع هللا ىلص(ابواح  على ثسال هللا 

 لى اواشك  ابألشكال الجسمانلة احلسنة.أن امللئكة قادثون ع (3
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وم  صفاهت  أن هل  ق ثات خاثقة، فق  يبت ولملئكة يف اوق آن اوك مي واوسنة  (4
َواو َمَلُك َعَلى أَث َجائلَها  َوحَي ملُ  َع  َش ثَعّلَك : ﴿لياىلق ثات عجلبة إبق اث هللا هل  قال 

 .[17]احلاقة: ﴾فَ ا قَ ُه   دَ ا َمئل ر مَثَانلَلةٌ 
: أذن يل أن أك ت ع  ملك )ملسو هيلع هللا ىلص(صفاهت  اوضخامة اويظلمة: قال ثسال هللا  م و  (5

م  ملئكة هللا م  محلة اوي ش أن ما ع ن شحمة أذنه إىل عالقه مسرية سبيمائة 
وثوى اإلمام جاع  ع  يد  يف م اسلله: أن هللا خلق ملكا  ثأسه يف اوسماء  .1عام

اوي ش على كاهله دقال: سبحانك  اوساعية وثجله يف األثض اوسفى إح ى يوااي
 .2ما أعظمك

َم  لهل لياىل:وم  صفاهت  أهن  مطليان هلل مق عان منه قال  (6 و َقا لل َوُه   أبل بلُقانَُه ابل ﴿اَل َدس 
 . [27]األنبياء: ﴾دَ ي َمُلانَ 

وم  صفاهت  أهن  ال داناكحان وال داناسلان ووكنه  عباد او مح  خملاقان هلل دون  (7
 ،وه  مملزون ع  سائ  اخللق عطبائع خاصة ال دشاثكه  فلها غريه  ،3وساطة لناس 

فه  ال أيكلان وال دش عان وال دايبان وال دنامان وال دف يون اوفضلت اوطبليلة اويت 
 .4لف يها األجسام األخ ى

وم  صفاهت  اخلاف م  هللا لياىل، وإن كاناا ال ديصانه وعلى عبادله مقلمان، قال  (8
َا َم   ﴿َوُدَسبّل لياىل: لُب هبل ُ  اوص َااعلَق فَ ُلصل لَفالهل َودُ   سل َم  لهل َواو َمَلئلَكُة مل   خل ُح او  ع ُ  حبل

 . [13]الرعد: ﴾َدَشاُء َوُه   جُيَادلُواَن يفل اَّلل ل َوُهَا َش لدُ  او ملَحالل 
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 وظائف املالئكة: -

 أسن  هللا لياىل امللئكة وظائف شىت وه  كما دل :

ُجُ  َما يفل اوس َماَواتل َوَما فه  مكلفا  (1 ن عاسبلح هللا وليظلمه واوسجاد وه ﴿َوَّللل ل َدس 
ُونَ  ربل َاك  َث ضل مل   َداع ةر َواو َمَلئلَكُة َوُه   اَل َدس   .[49]النحل:  ﴾يفل األ 

اَ غ فلُ ونَ  (2 َم  ل َثهبّلل   َوَدس  ولَم   يفل  وه  مأماثون ابالساغفاث ﴿َواو َمَلئلَكُة ُدَسبّلُحاَن حبل
َث ضل   . [5]الشورى:  ﴾األ 

﴿اَّلل ُ َدص طَفل  ملَ   :واخت  هللا م  امللئكة ثسل  مكلف ن عنق  اواح ، فقال لياىل (3
 . [75]احلج:  ﴾او َمَلئلَكةل ُثُسل  َوملَ  اون اسل 

و ُّوحل مل   أَم  لهل َعَلى َم   َدَشاءُ لياىل وقال (4 مل   علَبادلهل َأن  أَن  لُثوا أَن ُه  : ﴿دُ نَ زّلُل او َمَلئلَكَة ابل
 .[2النحل: ]فَال  ُقانل﴾ اَل إلَوَه إلال  َأاَن 

لف هللا وملئكاه اباللصال ابوصاحل ن م  عباده سااء وابشريه  عنيمة م  نيمة وك (5
وفض  م  أفضاوه أو لطملنه  يف وقت اوش ة واحلاجة فف  سلاق احل دث ع  م مي 

اَوتل او َمَلئلَكُة اَي َم  مَيُ إلن  اَّلل َ اص طََفاكل َوَطه َ كل َواص طََفاكل َعَلى ﴿َوإلذ  قَ : قال لياىل
 .[42]آل عمران: ﴾نلَساءل او َياَومل نَ 

اَ َقاُماا لَ اَ نَ ز ُل  وقال لياىل يف شأن لطم ن اوصاحل ن: ﴿إلن  او  لدَ  قَاُواا َثع َُّنا اَّلل ُ ُث  اس 
ُ  او َمَلئل  ُا   َعَلل هل َن ةل او يتل ُكن   لج  ُ وا ابل  . [30فصلت: ]ُلاَعُ وَن﴾ َكُة َأال  خَتَاُفاا َواَل حَت َزنُاا َوأَع شل

ولا خ  امللئكة أبم  م  هللا ونص ة املؤمن ن اجملاه د  يف سبل  هللا واكان كلماه  (6
ثر َوأَن  ُا    ﴿َوَوَق   َنَص َُك ُ  لياىل:ه  اويللا فرتجح كفاه  عن  قاال األع اء قال  اَّلل ُ علَب  

ُكُ وَن  فلَلُك   َأن  رمُل  ُك   ثَعُُّك    أَذلو ٌة  فَال  ُقاا اَّلل َ َوَيل ُك   َلش  إلذ  لَ ُقاُل ولل ُمؤ ملنل َن أََو   َدك 
 .[124-123]آل عمران: ﴾علَثَليَةل آاَلفر ملَ  او َمَلئلَكةل ُمن  زَول نَ 
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سجل  ع  املكلف ن م  اإلنس والج  أعماهل  يف او نلا وكلف هللا امللئكة ابوا (7
َكاللبل َن﴾ كل َام ا    واوشهادة هل  أو علله  يف اآلخ ة ﴿َوإلن  َعَلل ُك   حَلَافلظل َن 

َا أَن  َزَل  .[11-10 االنفطار:] َهُ  مبل  عليلل ملهل َواو َمَلئلَكةُ  إلوَل َك أَن  زََوهُ وقال: ﴿َوكل ل اَّلل ُ َدش 
هَ  َّلل ل  ُ وَن وََكَفىَدش   .[166النساء: ]َشهلل  ا﴾ ابل

وخصص عيض امللئكة عقبض األثواح ح ن حي ن أج  أصحاهبا املق ث م  هللا، قال  (8
هل   قَاُواا فللَ    ُا   قَاُوااح  ذك ه ﴿إلن  او  لدَ  لَ َاف اُهُ  او َمَلئلَكُة ظَاولمل  أَن  ُفسل ُكن ا   ُكن  

َيفل َن يفل  َاض  ﴾ اُمس  َث ضل َكَفُ وا وقال: ﴿َوَوا  لَ َ ى إلذ  دَ اَ َاَف  او  لدَ    .[97النساء: ]أل 
اَبَثُه  ﴾ َدض  لعُاَن ُوُجاَهُه    او َمَلئلَكةُ   . [50األنفال: ]َوأَد 

ودام اوقلامة، وعي  احلساب دااىل امللئكة أه  الجنة وخ ماه ، يف مقاع  اوانكل   (9
َها : ﴿ىللياقال  ،أبه  اوناث ولي دبه  ىَن أُووَئلَك َعن   ن ا احل ُس  إلن  او  لدَ  َسبَ َقت  هَلُ   مل

َيُ وَن  َمُياَن  ُمب   لَسَها َوُه   اَل َدس  اَ َهت  أَن  ُفُسُه   َخاولُ وَن  َحسل اَل  يفل َما اش 
رَبُ َولَ اَ َلق اُهُ  او َمَلئلَكُة َهَ ا دَ ا ُمُكُ  او   َك  ُا   ُلاَعُ ونَ حَي ُزهُنُُ  او َفزَُع األ   ﴾ لي ُكن  

 . [103-101 ]األنبياء:
هتلل    لياىل:وقال  هل   َوُذثّلاي  ُخُلاهَنَا َوَم   َصَلَح مل   آاَبئلهل   َوأَي َواجل نر َد   ﴿َجن اُت َع  

ُخُلاَن َعَلل هل   مل   ُك ّل اَببر   .[23]الرعد: ﴾َواو َمَلئلَكُة َد  
لَق او  لدَ  كَ  لياىل:ويف الجانب اوثاين: دقال  َحىت  إلَذا َفُ وا إلىَل َجَهن َ  ُيَم  ا ﴿َوسل

ُلاَن َعَلل ُك   آاَيتل  ن ُك   دَ ا   َجاُءوَها فُالَحت  أَع  َااهُبَا َوقَاَل هَلُ   َخَزنَ اُ َها أملَ  أَي للُك   ُثُسٌ  مل
َوكل   َحق ت  َكللَمُة او َيَ ابل َعَلى َثعّلُك   َودُ ن  لُثوَنُك   ولَقاَء دَ ا ملُك   َهَ ا  قَاُواا عَ َلى وَ 

 ﴾قللَ  اد ُخُلاا أَع  َااَب َجَهن َ  َخاول لدَ  فللَها  فَبلئ َس َمث  َاى او ُمَاَكربّللد َ  او َكافل لدَ  
 .1[72-71 ]الزمر:
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 أثر اإلميان ابملالئكة:  -

، فاإلرمان ولس ابألم  اإلرمان مبلئكة هللا سبحانه ولياىل دقاض  م اقبة اونفس وحماسباهاإن 
حقلقاه وسلط  على اويق  واواج ان، واساشي  اإلنسان أبن علله م اقبة اهل ن إذا كان على 

﴿َما دَ ل فلُظ  :قال ولياىل دقلقة ألن م  وظائف أووئك امللئكة م اقبة اإلنسان، فاهلل لباثك
﴿َوإلن  َعَلل ُك   حَلَافلظل َن  سبحانه ولياىل: وقال احلق .[18]ق:  ﴾مل   قَ ا لر إلال  َوَ د هل َثقللٌب َعالل ٌ 

َيُلانَ  كل َام ا َكاللبل َن     . [12-10]االنفطار:  ﴾دَ ي َلُماَن َما لَ ف 

 ،  مجلع أعماوهاإلنسان حماسب وم اقب وملئكة هللا للحظه يف ك  أوقاله ولسجو 
لئكة إىل هللا لياىل إال لنقلب امل أالفلساشي  ابخلاف م  ه ه امل اقبة او قلقة وحي ص على 

وجبانب ذوك دشي  أدضا  عيظمة هللا  ،عصحائف علضاء م  أعماوه اوصاحلة اويت عملها
  .1سبحانه ولياىل او ي ختشاه امللئكة ثغ  ماهلا م  قاة

 احلادي عشر: اإلميان ابليوم اآلخر:

   َعملَ  َصاحلل ا ها إرمان ابملنقلب او ي ال مف  ألح  منه وفله جيزى ك  أح  مبا كسب ﴿مَ 
هل َوَم    َها﴾ َأَساَء  فَللنَ ف سل على أن الجزاء يف ذوك مباد  وك  ما دكان م   [46فصلت: ]فَ َيَلل  

إذ ال دنقطع خريه وال ش ه وك  منهما أعظ  م  أن لكانهه اوبصائ  أو  ،جزاء يف او نلا
 ا  وله ادة واوفضائ .د لس  يف أوااح اخللال، فل وك كان منشأ ولصلح واالساقامة ودنباع
م او عاة أو اواح د   وو وك كثريا  ما دقرتن ابإلرمان ابهلل يف اونصاص اوق آنلة واونبادة يف مقا

خل ل  لياىل:ه سبحانه و كما يف قاو َّلل ل َواو لَ ا مل اآل  ن ُك   دُ ؤ ملُ  ابل  ﴾﴿َذولَك دُاَعُظ علهل َم   َكاَن مل
خل َ   ﴿ولَم    لياىل:وقاوه . [232 ]البقرة:   .[21]األحزاب:  ﴾َكاَن دَ   ُجا اَّلل َ َواو لَ ا َم اآل 
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. 1كما يف قاوه صلى هللا علله وسل : "م  كان دؤم  ابهلل واولام اآلخ  فل دؤذ جاثه"
  .أو ولصمت" اوقاوه: "م  كان دؤم  ابهلل واولام اآلخ  فللق  خري  

 أثر اإلميان ابلغيب: .1

خ ة مما د خ  يف غلب هللا لياىل، وال لقع حتت م اثك اآل لايلق أبماثاألخباث اويت  إن  
وم  هنا كان اإلرمان هبا اعامادا  على ما وثد عشأهنا مسيا  يف   ،اإلنسان ال ابحلس وال ابويق 

: لياىلوه  خاصلة م  خصائص املؤمن ن، دقال ، )ملسو هيلع هللا ىلص(كااب هللا لياىل، وسنة ثساوه 
و َغل بل َودُقللُماَن  او كلَااُب اَل َثد َب فللهل َذولَك   امل﴿ ُناَن ابل ُه  ى ولل ُما قل َن او  لدَ  دُ ؤ مل

َناُه   دُ ن فلُقانَ   . [3-1]البقرة:  ﴾اوص َلَة َوممل ا َثَيق  

واإلرمان ابوغلب ها نقطة االفرتاق ع ن أصحاب اوفط  اوسللمة واونفاس اوزكلة واويقال 
ود ثكان أنه حماط  وثاء ه ا اويامل احملساس، او د  داصلان مبا ،او اسخة، واألفكاث اوااعلة

عقاة وقه ه وإثادة ل ع ه، وع ن او د  لك ثت فط ه ، وأظلمت نفاسه  واضط ت عقاهل  
 ،ااسه  احمل ودةوانغلقت أفكاثه ، فل  دفهماا لفسريا  ولاجاد إال ما وقيت علله ح

 اوااسع، ود ون أن ه ف دنطلقان أبثواحه  وعقاهل  يف فسلح ملكات هللا فاملؤمنان ابوغلب
احللاة أمسى م  أن دكان م  أج  شهاات او نلا، واوانافس على حطامها واواناح  على 
منافيها، علنما او د  دك عان ابوغلب ال دي فان ه فا  يف احللاة إال إثضاء اويااطف 

األماث  املضط عة، وإشباع اوغ ائز املنهمامة وم  هنا خيالف سلاك اوطائفا ن وختالف ماايد 
علنهما، فاملؤمنان ابوغلب دلمحان يف ك  ش ء املب أ واملصري فلح صان على أن لكان 

ومنطبقة على املقادلس اويت أنزهلا ومؤمنة ملصريه  يف  ،أعماهل  كلها خاوصة واجه هللا لياىل
 ، وم  ث كان اإلرمان ابوغلب اوقاع ة األساسلة اويت دقام عللها اويم  ولمسل ،او اث اآلخ ة

 ودنطلق منها اجتاهه إىل ثعه يف مجلع جماالت احللاة.
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واإلرمان ابولام اآلخ  دقاض  االساي اد و وك اولام وها أه  ضاعط م  ضااعط حلاة 
اإلنسان عي  اإلرمان ابهلل لياىل، او ي أد ه وأخ جه م  اوي م إىل اواجاد وأسبغ علله نيمه 

ه مجلع منافيها وسخ  وه منافع اوكان، إذا لق واوظاه ة واوبطانة واساخلفه يف األثض وخ
 .1آم  ع وك دعاه ه ا اإلرمان اللباع أوام  هللا واجاناب حماثمه

 املوت: .2

وال  ،ها سبل  االناقال م  او نلا إىل األخ ة وم  اوفناء إىل اخللاد، وم  اويم  إىل الجزاء
األم  غري اوق ون دطادها ألنه حقلقة واقية ال داماثى فلها اينان، فه ه  ؛جيادل فله جمادل

 ،املات طلا  وولس فلما م  كان قادثا  على اواخلص منه أو أتخري ساعاه عن ما حي ن حلنه
ال ف ق يف  ،ع  اوناس وغريه  م  األحلاء يف سباق مسام  إوله واثد منهله واويب م  كأسه

 عزدز وال ذوك ع ن قاي وضيلف، وال ع ن قاه  ومقهاث، وال ع ن غين وال فقري، وال ع ن
فل وك سل  اوك  وه ومل داج  م  رماثي يف حقلقاه أو دشكك يف يباله، فاملؤمنان  ،ذول 

 .2واوكفاث واوربثة واوفج ة سااء يف االق اث عه

 حياة القرب: -

دؤم  اإلابضلة ابحللاة اوربيخلة ودياق ون عي اب اوقرب ابونسبة ولكاف د  ونيلمه ابونسبة 
لاا لياىل:عقاوه  وقاعه   على صحةولمؤمن ن ميام د َها ُغُ واا َوَعشل  ﴾﴿اون اُث دُ ي َ ُضاَن َعَلل  

َنا علُ نُاعلَنا فَ َه   إلىَل  لياىل:وقاوه . [46]غافر:  ل فَاع رَتَف   اَ َنا اي  نَ َا ن  لَ ل   ل َوَأح  ﴿قَاُواا َثع  َنا أََما  َنا اي  نَ َا ن 
 .[11]غافر:  ﴾ُخُ وجر مل   َسبلل ر 
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أنه م  ع جل ن دي ابن يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا  علغنا ع ع  جاع  ع  يد  قال:  وثوى أعا عبل ة
اوقرب فقال: دي ابن يف كبرية أما أح مها فق  كان ال دساربئ م  اوبال، وأما اآلخ  فق  كان 

 .1رمش  ع ن اوناس ابونملمة

ث مبا وعماما  إيبات ع اب اوقرب ولكفا ،2قال أعا عبل ة: كان جاع  مم  دثبت ع اب اوقرب
 .3فله  عصاة املاح د  وثدت عن  كثري م  علماء اإلابضلة مما دؤك  لص دقه  عه

 يوم القيامة:  .3

واإلرمان علام اوقلامة ثك  م  أثكان اإلسلم، واإلرمان وأص  م  أصال او د  واواك دب عه  
 ُث   رمُللُاُك    ُث      حُي لللكُ  اَّلل ُ  ُق ل ﴿ فل دنك ه إال مكاع  جاح  قال لياىل: ،كف  ابهلل وابإلسلم

ثَ  َ  َوَوكل    فللهل  َثد بَ  الَ  او قلَلاَمةل  دَ ا مل  إلىَل  جَي َمُيُك     . [36: اجلاثية] ﴾دَ ي َلُمانَ  الَ  اون اسل  َأك 

وق  وثد يف اوق آن اوك مي أمساء كثرية م ادفة الس  "اوقلامة" وم  ه ه املسملات اوساعة، 
اخة، اوغاشلة، اوقاثعة، اوااقية، اآليفة، دام اواناد، دام او د ، اآلخ ة، احلاقة، اوطامة، اوص

دام اوالق، دام احلساب، دام احملش ، ووك  اس  م  ه ه األمساء م واالت يف او ه  
 واونفس واونفاث وإحياءات شىت م  او هف واو جفة، واالنفيال.

ضلة واساخ امه يف املااعظ ودظه  اوا كري علام اوقلامة وما حي ث فله كثريا  يف فك  اإلاب
. وإنك خلقت ف دا  .. وجماوس او ك  ول قلق اوقلاب، قال جاع  ع  يد  يف أح  ثسائ :

وأصلح ونفسك م جيها  ،وك وك لبيث، فخ  جهايك ويادك وخ  ع لك ولقاء ع ايان  
 .4واطلب هلا منافع اآلخ ة

                                                           

 .2/197، 487مسن  او علع، ثق  1  
 .303ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،2  
 .303امل جع اوساعق، ص3  
 .305امل جع نفسه، ص4  
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عن  ذوك لنظ  ش ة و  ،وقال يف ماضع آخ : وق  اقرتب إنفاذ أجلك وحض  أم  اآلخ ة
ثعك وأخباثك كلها، فانظ  ماذا أع دت وماذا ق مت إوله، واسا ثك عجزك ولف دطك قب  

 .1أن لطي 

 موعد يوم القيامة: -

ف وك ما  ،ويمنه واواقت او ي دكان فله -دام اوقلامة - ا احل ث اويظل  ابونسبة ملاع  ه
فللس ألح  على اوناس   ،األنبلاءأخفى هللا لياىل علمه على اوناس كله  مبا فله  او س  و 

م  سبل  إىل مي فة ما عق   -م  كان كائنا    - فللس ألح  ،فله  او س  واألنبلاءكله  مبا 
أَُواَنَك َع ل اوس اَعةل  م  عم  او نلا. ووق  ص ح اوق آن هب ا مك ثا  ومؤك ا  فقال م ة: ﴿َدس 

َن  َا علل ُمَها علن َ   ُم  َساَها ُق   َأاي  َث ضل   َثيبّل اَل إلمن  جُيَلّللَها ولَاق الَها إلال  ُهَا  يَ ُقَلت  يفل اوس َماَواتل َواأل 
ثَ َ  اون اسل اَل أَت لللُك    َا علل ُمَها علن َ  اَّلل ل َوَوكل   َأك  َها  ُق   إلمن  أَُواَنَك َكأَن َك َحفل ت َعن   إلال  عَ غ َاة   َدس 
ُا   َصادلقل َن  لياىل:وقال . [187]األعراف:  ﴾اَل دَ ي َلُمانَ   ﴿َودَ ُقاُواَن َمىَت َهَ ا او َاع ُ  إلن  ُكن  

َا َأاَن َن لدٌ  ُمبل نٌ  َا او يلل ُ  علن َ  اَّلل ل َوإلمن   . [26-25]امللك:  ﴾ُق   إلمن 

ه ا يف احل دث عن ما سأوه جربد  علله اوسلم: مىت   صلى هللا علله وسل وأوضح اونيب 
 .2ة؟ حلث أجاب: ما املسؤول عنها أبعل  م  اوسائ اوساع

وك  نصب اوش ع علمات ولام اوقلامة، صغ ى وكربى ومل دظه  كثريا  احل دث ع  علمات 
اوساعة يف فك  اإلابضلة حىت هنادة اوق ن اوثاين اهلج ي إال ما جاء على وسان جاع  ع  يد  

ال لقام اوساعة حىت "قال:  وسل  علله هللا صلىعن ما ثوى ح دثا  يف م اسلله ع  اونيب 
 .3"دساد ك  أمة منافقاها

                                                           

 .305، ص اإلابضلة عن  اويق ي فك او اواهليب، سامل ع  مسل 1  
 .50صحلح اوبخاثي، ثق  2  
 .926م اسل  جاع  ع  يد  ضم  مسن  او علع، ثق  3  
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 -اوقلامة -فق  ص حاا أبن اويلقات اوصغ ى ولساعة ،وأما علماء اإلابضلة يف اوق ن اوثاوث
قال أح  علماء اوق ن اوثاوث اهلج ي: اولام ق    ،إال اويلمات اوكربى ومل دبقَ  ،ق  ظه ت

 .1م  اآلايت اوليت ال دنفع ميها اويم  وال قبال اوااعةكملت أش اط اوساعة إال ما عق  

 ،قب  نزوهلا فبادث نفسك واوامس اوسلمة ،فل لناظ  اولام إال للك اويلمات وجم  اوقلامة
ووضع فاه فق م  ،يث اواق  صاحب اوصاثملا عُ  وسل  علله هللا صلى فإنه علغين أن اونيب

، [18]حممد:  ﴾﴿فَ َق   َجاَء َأش  َاطَُها لياىل:قال ثجل  وأخ  أخ ى دناظ  األذن وألخ ى، و 
َساهُبُ  ﴾ : ﴿اق رَتََب وللن اسل لياىل وقال ماء اوق ن اوثاوث اهلج ي وإذا كان عل [1األنبياء: ]حل

 .2ن علمات اوساعة اكاملت، فماذا دقال علماء اوق ن اخلامس عش  اهلج يإدقاوان 

 :البعث -

واسللمه   ،ب وما دابيهات املشاه  دؤمنان عثبات اوبيث املغل  املؤمنان كما آمناا عثبات امل
وق  أقام هللا على اويب  احلجة  .ولص دقه  عك  ما أخرب عه ،أن هللا على ك  ش ء ق د 

على مأ أنك وه م  اوبيث م  دالئ  خلقه هل  م  اوي م ولصاد ه إايه  على غري ساعق 
فق  قال  ،له  م  ني  امل اثك واألحاسلسمثال وما آاتك  م  مااهب احللاة وأفاضه عل

َناُك   مل   لُ  َابر ُث  مل   نُط َفةر ُث   لياىل: ُا   يفل َثد بر ملَ  او بَ ي ثل فَإلان  َخَلق  ﴿اَي أَد َُّها اون اُس إلن  ُكن  
َ َوُك    َغةر خُمَل َقةر َوَغري ل خُمَل َقةر ولنُ َب نّل َث َحامل َما َنَشاُء إلىَل َأَج ر  مل   َعَلَقةر ُث  مل   ُمض  َونُقل ُّ يفل األ 

ن ُك   َم   دُ َ دُّ إلىَل  ن ُك   َم   دُ اَ َاَف  َومل ُلُغاا َأُش  ُك    َومل أَث َذلل او ُيُم ل ُمَسماى ُث  خُن  لُجُك   طلف ل  ُث  ولاَ ب  
ئ ا اَ ز ت  َوَثَعت  َولَ َ ى األ َ  ولَكل َل دَ ي َلَ  مل   عَ ي  ل علل  ر َشل   َها او َماَء اه  ث َض َهاملَ ة  فَإلَذا أَن  زَو َنا َعَلل  

ءر  َوأَن  بَ َات  مل   ُك ّل َيو جر هبَللجر  َقُّ َوأَن ُه حُي لل  او َما َلى َوأَن ُه َعَلى ُك ّل َش   ن  اَّلل َ ُهَا احل  َذولَك أبَل
 .[7-5]احلج:  ﴾فللَها َوَأن  اَّلل َ دَ ب  َيُث َم   يفل او ُقُباثل  َوَأن  اوس اَعَة آللَلٌة اَل َثد بَ  َق لدٌ  

                                                           

 .306ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،1  
 .306، صنفسه امل جع2  
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لٌ  ُمبل ٌن  لياىل:وقال  َناُه مل   نُط َفةر فَإلَذا ُهَا َخصل ن َساُن َأان  َخَلق  َوَضَ َب وََنا  ﴿َأَوملَ  دَ َ  اإل ل
ل َ  َخل َقُه  قَاَل َم   حُي لل  او يلظَاَم َوهلَ  َثمل ُق   حُي لللَها او  لي أَن َشَأَها َأو َل َم  ةر   ٌ  َمَثل  َوَنسل

ن ُه ُلاقلُ وَن  َوُهَا علُك ّل َخل قر َعلللٌ   َض ل اَنث ا فَإلَذا أَن  ُا   مل َخ  او  لي َجَيَ  َوُك   ملَ  اوش َج ل األ 
َث َض علَقادلثر َعَلى َأن    ُق َأَووَل َس او  لي َخَلَق اوس َماَواتل َواأل  ل  ث  َلُه    عَ َلى َوُهَا اخلَ  خَي ُلَق مل

ئ ا َأن  دَ ُقاَل َوُه ُك   فَ َلُكانُ  او َيلللُ   َا أَم  ُُه إلَذا أَثَاَد َشل   َفُسب َحاَن او  لي علَل لهل َمَلُكاُت    إلمن 
ءر َوإلوَل هل لُ   َجُيانَ   . [83-77]يس: ﴾ُك ّل َش  

 لياىل:ان دامئ  حماسب على ما ق م وأخ  قال ت اونصاص اوقاطية أن اإلنسوق  دو  
ن ُك   َخافلَلةٌ  َا لياىل. وقال [18]احلاقة:  ﴾﴿دَ ا َمئل ر لُ ي َ ُضاَن اَل خَت َفى مل ن َساُن دَ ا َمئل ر مبل : ﴿دُ نَ ب ُأ اإل ل

 . [13]القيامة:  ﴾َق  َم َوَأخ  َ 

 امليزان: -

أن اوناس دام اوقلامة مافاولان يف املآل مة اخلللل : جاءت اآلايت اوق آنلة على يّل اوقال 
﴿َفَم   يَ ُقَلت   لياىل:حبسب اوافاوت يف األعمال، فمنه  يقل  امللزان ومنه  خفلفه قال 

ُ وا أَن  ُفَسُه   يفل َجهَ  للُحاَن َوَم   َخف ت  َمَاايلدُنُه َفأُووَئلَك او  لدَ  َخسل ن َ  َمَاايلدُنُه َفُأووَئلَك ُهُ  او ُمف 
َلةر  لياىل:وقال  ،[103-102]املؤمنون:  ﴾اولُ ونَ خَ  ﴿َفَأم ا َم   يَ ُقَلت  َمَاايلدُنُه فَ ُهَا يفل عللَشةر ثَاضل

َلةٌ  َله  اَنٌث َحامل   .[11-6]القارعة:  ﴾َوأَم ا َم   َخف ت  َمَاايلدُنُه َفأُمُُّه َهاولدٌَة َوَما أَد ثَاَك َما هل

 : يف فريقني كوقد اختلف املسلمون يف أتويل ذل

م  ذهب إىل أن األعمال لاين ويان حقلقا  مبلزان حقلق ، فأه  اورب لثق   األول:اوف دق  -
 وها قال األشاع ة وم  حنا حناه . ،ماايدنه ، وأه  اوفجاث ختف ماايدنه 

ذهب آخ ون إىل أن امللزان كنادة ع  ف ي األعمال ومتللز خريها م  ش ها اوثاين: اوف دق  -
ومل دك  يف حاجة إىل  ،فإن هللا لياىل ها اويلل  عك  ش ء ،مقباهلا م  م دودهاوعلان 
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ماا وما وإمنا دي ض على عباده دام اوقلامة ما ق ّ  ،ملزان حقلق  وبلان اوصاحلات واوسلئات
ودني   ،، فاقام احلجة على املس ء إبساءله وا وما أخلصاا فله هلل وما أثادوا عه غري حجة  أخّ 

  .1قال أصحاعنا وامليازوةمة اوقبال م  هللا وها احملس  عني

وحجة هؤالء أن هللا سبحانه أخري ع  اواين أبنه احلق وع ن أنه اوقسط يف قاوه: وإن 
للُحانَ  قُّ  َفَم   يَ ُقَلت  َمَاايلدُنُه َفُأووَئلَك ُهُ  او ُمف  . وقاوه: [8]األعراف:  ﴾﴿َواو َاي ُن دَ ا َمئل ر احلَ 

ٌس ﴿َوَنَضُع او مَ  َط وللَ ا مل او قلَلاَمةل َفَل ُلظ َلُ  نَ ف  ئ ا َوإلن  َاايلدَ  او قلس  ث  َقاَل َحب ةر مل   َخ  َدلر   َشل   َكاَن مل
بل نَ  َا  وََكَفى علَنا َحاسل َنا هبل   .[47]األنبياء:  ﴾أَلَ ل  

قُّ ﴿ فقال: ى صحة وها دول  عل ع ل م  املاايد . ﴾او قلس طَ ﴿  :وقاوه ،خري م  اواين ﴾احلَ 
وإمنا ها ملزان  ،ما ذهباا إوله وصااب ما عاواا علله، م  أن اواين ولس ها مبلزان مادي

ميناي وها احلق واوقسط، فإن اخلرب ها نفس املخرب عنه، واوب ل ها ع ن املب ل منه. ومما 
 . 2دقاى ذوك أن األعمال أع اض وولست أجساما  واألع اض اللاين مبيادري ماددة

لة: امللزان ها ما داين عه األعمال وها غري اوي ل، كما دل على ذوك اوكااب وقال اع  للم
 .3واوسنة إىل أن قال: وأما كلفلة للك املاايد  فها مبنزوة كلفلة سائ  ما أخربان عه م  اوغلب

 فاوااجب اواقاف مع اونصاص نفلا وإيباات . 

فأما وين اوصحف فل ل  وأما املايوانت فق  يبت وين اوصحف ووين اويام  ووين اويم 
وأما وين اويام  فل ل علله ما ثواه اوبخاثي عسن ه ع   ث اوبطاقة.علله ما سبق م  ح د

أنه قال: إنه ولأيت او ج  اويظل  اوسم ن دام اوقلامة ال دزن عن  هللا جناح  )ملسو هيلع هللا ىلص(ثسال هللا 
 . [105 ]الكهف: ﴾ي ان  عياضة وقال اق ؤوا إن شئا  ﴿َفَل نُقللُ  هَلُ   دَ ا َم او قلَلاَمةل وَ 

                                                           

 .66، ص االعاقاد عنظ  امل اد غادة ش ح اخلللل ، مح  ع  أمح 1  
 .66، ص نفسه امل جع2  
 .4/302اع  للملة، جمماع اوفااوى،  3  



 

878

وثوى اإلمام أمح  ع  مسياد: أنه كان جياين سااكا م  األثاك وكان دقلق اوساق ن، فجيلت 
: مما لضحكان؟ قاواا: اي نيب هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(او دح لكفؤه، فضحك اوقام منه فقال: ثسال هللا 

 .1م  دقه ساقله، فقال: واو ي نفس  عل ه هلما أيق  يف امللزان م  أح 

فق  وثد فله ع ة أحاددث منها قاوه صلى هللا علله وسل :  ،وين األعمال أنفسهاوأما 
كلماان   "وقاوه صلى هللا علله وسل :. 2"اوطهاث شط  اإلرمان واحلم  هلل متأل امللزان"

سبحان  ،سبحان هللا وحبم ه ،يقللاان يف امللزان ،خفلفاان على اولسان، حبلباان إىل او مح 
وه صلى هللا علله وسل : ما م  ش ء أيق  م  ملزان املؤم  دام اوقلامة م  وقا  ."هللا اويظل 

 . 3خلق حس 

فه ه األحاددث ل ل على أن األعمال لاين وإن كانت أع اضا، فإن هللا سبحانه ولياىل 
فثبت وين األعمال، اويام   .4قادث على ويهنا وه  أع اض أو أنه سبحانه دقلبها أجساما  

 .5يبت أن امللزان وه كفاان وهللا أعل  مبا وثاء ذوك م  اوكلفلاتوصحائف األعمال، و 

حيىي ميم  يف ح دثه ع  ميىن امللزان واوص اط: ه ه مسأوة م   ع  دقال اوشلخ عل 
املسائ  اويت اسانف ت جه ا  ووقاا  ووص  هبا اواح ي إىل صاث لكاد هزولة أو هبلاانلة، 

م اوقلامة ذا كفا ن ووسان ث خيااث كلف عقع اواين دص  فلها عيض اوناس أن دكان امللزان دا 
فل هب يف اواصاث شاطا عيل ا ودص  عيضه  أن دكان اوص اط جس  فاق جهن  وأن 
دكان أثق م  اوشي ة وأح  م  اوسلف ث داساعق اوناس علله فم  وقع منه  كان مصريه 

أن د اتح اولام وإذا  إىل اوناث، وه  يف سباقه  ه ا حبسب أعماهل ، أن ه ا اواصاث جيب 

                                                           

 . إسناده صحلح.1/421مسن  أمح ، 1  
 .1/103صحلح مسل ، 2  
 . صححه األوباين.2/194صحلح اورتم ي،  3 

 .2/739سللمان اوغص ، ماقف املاكلم ن م  االسا الل عنصاص اوكااب واوسنة ، 4  
 .613، 2/612 ، اوطحاودة اويقل ة ش حاع  أيب اويز، 5  
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كان اويل  اوبش ي من  ذوك اويه  إىل ه ا اويه  ق  اكاشفت أنااعا  م  املاايد  واملقادلس 
ول كاء واويق  وما إىل ذوك، فكلف وإلنسان اولام أن دصف ماايد  هللا ألعمال اإلنسان 

 دام اوقلامة.

 دام الجزاء دفص  ع ن عب اه  م  اإلابضلة وأه  اوسنة مؤمنان أن هللا سبحانه ولياىلإن كل  
 .1وأن قاوه لياىل اوفص ، ووينه احلق، وحكمه اوي ل

 الصراط واحلساب: -

 قال اويلمة ناث او د  اوسامل :

   يعم    اا م    ا مث     جبس      اوص    اط وال
 

 ذه    ل م    ا مث      عي      احلس    اب وم    ا 
على منت مة أمح  اخلللل  اوبلت فقال: ديين أن اوص اط املساقل  ها جسٌ  وش ح اويّل  

اوص اط ها دد  هللا احلق او ي ، أبن ما ها ثأي كثري م  اويلماء، كجهن  ديربه اوساوكان
واو ول  على ذوك أن هللا مساه ص اط   لااقف جناة ك  أح  على سلاكه حب ق وح ث.

َاقلل َ مساقلما  يف قاوه ليللما    . [6 ]الفاحتة: ﴾ويباده ﴿اه  لاَن اوصّل َاَط او ُمس 

َاقللم ا ﴿: لياىل ويف قاوه لَ ا بلُياا اوسُُّبَ  فَ اَ َف  َق علُك   َع    فَال بلُياُه َواَل َوَأن  َهَ ا صل َاطل  ُمس 
 . [153 ]األنعام:  ﴾َسبللللهل 

َاقلل ر دلدن ا قلَلم ا ملل َة إلع   َاهللَ  ﴿: لياىلوقاوه  َكاَن   َماَحنللف ا وَ ُق   إلن ينل َهَ اينل َثيبّل إلىَل صل َاطر ُمس 
 . [161 األنعام:]او ُمش  لكل َن﴾ ملَ  

م   وأنه أح ّ  ،وأما ما جاء يف او واايت م  أن اوص اط جس  على منت جهن  ديربه اوناس
ومنه    ،منه  م  ديربه كاوربق، ومنه  كاو دح ،وأن اوناس دافاولان يف عباثه  ،اوسلف

                                                           

 .263، ص اإلسلملة اوف ق ع ن اإلابضلة ُميم ، حيىي عل 1  
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فما ها إال متثل  وافاوت اوناس  ؛اثكاوفاثس، ومنه  كاملاش ، ومنه  م  دهاى هب  يف اون
ك ومنه  م  ها دون ذو ،فمنه  احلاذق املاه  او ي ال دف ط يف ش ء منه ،يف الباع او د 

 .1ومنه  م  ل دده شهااله يف جهن 

 ،عن  أمح على ذوك اوقص  ع وك اوامثل  ح دث اونااس ع  مسيان ثض  هللا عنه  ود لّ 
اونسائ  واع  ج د  واع  املن ث وأيب اوشلخ واع  و  ،وصححهاحلاك   ،نهواورتم ي وحسّ 

ض ب هللا "قال:  صلى هللا علله وسل واوبلهق  يف "شيب اإلرمان" أن ثسال هللا  ،م دوده
مساقلما  وعلى جنبيت اوص اط ساثان فلهما أعااب مفاحة وعلى األعااب سااث  ص اطا   مثل  

وداع  ،دخلاا اوص اط مجليا  وال لف قاام خاة وعلى ابب اوص اط داع دقال: اي أدها اوناس ا
فإذا أثاد اإلنسان أن دفاح شلئا  م  للك األعااب قال: وحيك ال  ،د عاا م  فاق اوص اط

لفاح، فإنك إن فاحاه للجخ: فاوص اط اإلسلم واوساثان ح ود هللا واألعااب املفاحة حماثم 
فاق: واعظ هللا لياىل يف قلب   واو اع  م  ،وذوك او اع  على ثأس اوص اط كااب هللا ،هللا

 ، 2"ك  مسل 

 .3سناد حس  صحلحإوها وق  ذك  احلافظ اع  كثري عيض أسانل  احل دث فقال: 

وقال املصنف: وما احلساب عي  مث  م  ذهل ديين: أن احلسنات ها ع ض أعمال 
لاق وولس ها عي  كي  املخ ،اإلنسان علله، م  خري أو ش  وعلان املنج  م  املهلك منها

 .4او اه 

                                                           

 .68ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد،1  
 .2868سن  اورتم ي، ثق  2  
 .69ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد، 3 
 .69امل جع نفسه، ص 4 
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 ؛دقال او كااث عام  اونجاث: واحلقلقة أن اإلابضلة انقسماا يف مسأوة اوص اط إىل قسم ن
ومنه  م  دؤووه أتود   ،فمنه  م  دقال عثبات اوص اط مث  أعا اوقاس  اوربادي والجلطايل

  مث  ع  أوواه ابو د  املساقل ،امليازوة أبنه ولس اوص اط املساقل  املم ود على منت جهن 
  .1امليصيب اإلابض  او ي دنك  اوص اط احلس  إنكاثا  اتما  

ودض ب  ...وفله:وم  األدوة على إيبات حقلقة اوص اط ما وثد يف ح دث أيب ه د ة اوطاد  
  دامئ : اوله  سل  فأكان أول م  جيلزه، ودعاء او س": )ملسو هيلع هللا ىلص(جس  جهن ، قال ثسال هللا 

قاواا: على اي ثسال هللا،  "ا ثأدا  عشاك اوسي ان؟ب مث  شاك اوسي ان، أملسل  وعه كلو
فإهنا مث  شاك اوسي ان، غري أهنا ال ديل  ق ث عظمها إال هللا، فاخطف اوناس "قال: 

 .2"أبعماهل ، منه  املاعق عيمله، ومنه  املخ دل، ث دنجا

أوهل    ل س  األمانة واو ح  فاقامان جنيب اوص اط رملنا ومشاال  فلم ّ "ويف ثوادة أخ ى: 
أمل ل وا إىل اوربق كلف رم  "قال: قلت: أبيب أنت وأم  أي ش  كم  اوربق؟ قال:  "،كاوربق

ود جع م  ط فة ع ن؟ ث كم  او دح، ث كم  اوطري، وش  او جال جت ي هب  أعماهل  ونبلك  
قائ  على اوص اط دقال: ثب سل  سل ، حىت ليجز أعمال اويباد، حىت جي ء او ج  فل 

، فف  ه د  احل دث ن وحنامها دول  ص دح على إيبات حقلقة 3"اوسري إال يحفا  دساطلع 
 .4اوص اط

فق  وثد يف احل دث صحلح ثواه احلاك  وغريه  ،م  اوسلف وأما وصف اوص اط أبنه أح ُّ 
 .5اوسلف ووفظ احل دث: اوص اط كح ّل  ،اوسلف وصف اوص اط أبنه كح ّل 

                                                           

 .296اخلااثج، اإلابضلة، اوشلية، صعام  اونجاث، 1  
 .7/205صحلح اوبخاثي، كااب او قاق، 2  
 .329صحلح مسل ، ك اإلرمان، ثق   3 
 . 2/744، واوسنة اوكااب عنصاص االسا الل م  املاكلم ن ماقف اوغص ، سللمان 4 
 .377، 2/376ك اوافسري،  املسا ثك، يف اونلساعاثي ثواه احلاك  5 
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ا وثد يف احل دث ضيلف ثواه اإلمام أمح  ع  عائشة م  اوشي ، فإمن وأما وصفه أبنه أدقُّ 
م   م  اوشي  وأح ُّ  : لجهن  جس  أدقُّ )ملسو هيلع هللا ىلص(ا قاوت: قال ثسال هللا مثض  هللا عنه

وإمنا وثد يف ذوك أي   .2ومل د د يف وصفه أبنه: أدق م  اوشي  ح دث صحلح .1اوسلف
 م  اوشي ة وأح ّ  أدقّ  ماقاف على أيب سيل  اخل ثي ثض  هللا عنه قال: علغين أن الجس 

.واملقصاد أن وصف اوص اط عكانه أدق م  اوشي ة مل دثبت يف ح دث 3م  اوسلف
 .4صحلح

ومنها ما جاء ع  سيل   ،لصح وأقااال  الومما دنبغ  أن ديل  أنه وثد يف وصف اوص اط أاثثا  
ناس ع  أيب هلل قال: علغنا أن ه ا اوص اط أدق م  اوشي  على عيض اوناس ووبيض او

 .5مث  اواادي اوااسع

ومنها ما جاء ع  اوفضل  ع  علاض قال: علغنا أن اوص اط مسرية مخس عش  أوف سنة، 
فه ه األقاال وأمثاهلا مما مل  ي،الف هباط ومخسة آالف مساا مخسة آالف صياد مخسة آ

ألن  ؛هابدثبت يف ح دث صحلح أو يف أي  صحلح وه حك  او فع ال جياي اعاقاد ماج
 جياي اواكلف وال اواخ ص فلما مل وال ،د ما مل أيت عه اوش ع كنف  ما ألى عه اوش عاالعاقا

أبن اوص اط  رمك  اوقال ،وابواايل .6عه ش ع مما ال ل ثكه عقاونا وال حتلط عه أفهامنا أيتل 
م  املسائ  اإلرمانلة اويت لي دت فله أقاال األئمة واوفقهاء اإلابضلة، وومسأوة ختضع 

 عامل إابض . الجاهاد ك  
                                                           

، اإلسلملة سياد ع  حمم  اإلمام جامية، او ايض، املشاه ة األحاددث يف اولماي على اوغماياوسمهادي، انظ :  ضيفه اوبلهق . 1 
 .79، صم1982ه/ 1402

 .2/747،  واوسنة اوكااب عنصاص االسا الل م  املاكلم ن ماقف اوغص ، سللمان 2 
 . 1/171، 302صحلح مسل ، ك اإلرمان، ثق   3 
 . 2/747،  واوسنة اوكااب عنصاص االسا الل م  املاكلم ن قفما  اوغص ، سللمان 4 
 .11/454 فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي،  5 
 .2/748،  واوسنة اوكااب عنصاص االسا الل م  املاكلم ن ماقف اوغص ، سللمان 6 
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 اجلنة والنار: -

 مة اوسامل  يف منظاماه:قال اويّل 

 د خل             ه هللا أط             اع م               وأن             ه
 

 نق             ل دباغ               ال أع              ا   جنال             ه 
 مس     كنه اون    ريان فف      عص    اه وم      

 
 فلن           اقل عنه           ا مفزع           ا   جي             ومل 

 عاباد  مسريه  يف احللاة ن اوناس مصريه  دام اوقلامةإ ح اوشلخ اخلللل  األعلات فقال: ش 
فم  وافاه املات وها على صلح واساقامة اتئبا  ع  سلئاله ح دصا  على طاعة ثعه ؛ او نلا

وها جنات ع ن جت ي م  حتاها األهناث دني   ،فها ثض  عن  هللا عفاي منه حبس  الجزاء
ودبقى فلها وال خي ج. وم  وافاه أجله وها منهمك يف  ،وخيل  فلها وال رمات ،فلها وال دبأس

إىل انث حاملة ش د  ع اهبا محل   -واويلاذ ابهلل -على ميصلة ثعه فإنه منقلبه  مص ّ هااه 
وأقام هبا  ،ا ومل دسي وشقى هب ،ش اهبا وال دفرت عنه  نكاهلا، م  دخلها خل  فلها ومل رمت

  ومل خي ج.

ىَن َويلاَيَدٌة  َواَل دَ   هَ  لياىل:هللا  دول  ذوك قالو  َسُناا احل ُس   ُق ُوُجاَهُه   َقرَتٌ َواَل ذلو ٌة ﴿ولل  لدَ  َأح 
َن ةل  ث للَها َواو  لدَ  َكَسُباا اوس لّلَئاتل َجزَاُء َسلّلَئةر مبلل  ُه   فللَها َخاولُ وَن  أُووَئلَك َأص َحاُب الج 

َلت  ُوُجاُهُه   قل      ملَ  اَّلل ل مل   َعاصل ر َما هلَُ  َولَ   َهُقُه   ذلو ةٌ  َا أُغ شل أُووَئلَك  ي ا ملَ  اول ل  ل ُمظ للم اطَ َكَأمن 
  .[27-26]يونس:  ﴾َخاولُ ونَ َأص َحاُب اون اثل  ُه   فللَها 

للمل َن  لياىل:وقاوه  اَيللَنا وََكانُاا ُمس  َن َة أَن  ُا   َوأَي َواُجُك   حُت رَبُوَن  ﴿او  لدَ  آَمُناا آبل اد ُخُلاا الج 
َحافر دُطَاُف َعَلل هل   عل   َاابر  صل َاهللهل األ َ  مل   َذَهبر َوَأك  َع  ُنُ َوفللَها َما َلش  َوأَن  ُا    ن  ُفُس َولَ َل ُّ األ 

ُا   لَ ي َمُلاَن  فللَها َخاولُ وَن  َا ُكن   َن ُة او يتل أُوثلي  ُاُماَها مبل َوُك   فللَها فَاكلَهٌة َكثلريٌَة  َوللل َك الج 
َها أَت ُكُلاَن  ن   ُه   َوُه   فللهل   لمل َن يفل َعَ ابل َجَهن َ  َخاولُ وَن إلن  او ُمج   مل اَل دُ َفرت ُ َعن  
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َناُه   َوَوكل   َكانُاا ُهُ  اوظ اولمل َن  ُمب للُساَن  َنا َثعُّكَ َواَنَدو ا اَي َما َوَما ظََلم   ولُك وللَ ق ضل َعَلل  
 . [77-69 ]الزخرف: ﴾قَاَل إلن ُك   َماكلُثانَ 

َع   َاَث َوفل  نَيلل ر اىللي وقاوه ل ر  : ﴿إلن  األ  َلا هَنَا دَ ا َم او ّلد ل  َوإلن  او ُفج اَث َوفل  َجحل َدص 
َها علَغائلبل نَ   غري ذوك م  اآلايت اوكثرية او اوة على  . إىل[16-13]االنفطار:  ﴾َوَما ُه   َعن  

 .1ا داث خلاد وعقاءأن الجنة أع ت ولماق ن وأن اوناث أع ت ولمج م ن وأن كلمه
والجنة واوناث م  أماث اآلخ ة اويت جيب اإلرمان هبما وجاءت اآلايت اوق أنلة ماضحة ومفصلة 

 ووي  ،وصفهمااوي د  م  األحاددث يف  )ملسو هيلع هللا ىلص(ووثدت ع  ثسال هللا  ،ولجنة واوناث
: ذوك األحاددث او ي جاء يف وصف الجنة ع وادة أيب ه د ة ثض  هللا عنه قالعم هتا يف 

ثأت وال أذن قال هللا عز وج  أع دت ويبادي اوصاحل ن ما ال ع ن ": )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا 
فلَ  هَلُ   مل   قُ   ةل ؤ عش ، وأق   لبمسيت وال خط  على ق وا إن شئا  ﴿َفَل لَ ي َلُ  نَ ف ٌس َما ُأخ 

 .[17]السجدة: " ﴾أَع  ُنر 

انثك  ه ه "قال:  )ملسو هيلع هللا ىلص(ن ثسال هللا ويف وصف اوناث وثد أدضا  ع  أيب ه د ة ثض  هللا عنه أ
قاواا: وهللا إن كانت وكافلة اي ثسال هللا،  ،اويت لاق ون جزء م  سبي ن جزءا  م  انث جهن 

 .2"كلها مث  ح ها   فإهنا فضلت عللها عاسية وسا ن جزءا   قال:

أعا  وق  لكاي  ذك  الجنة واوناث على أوس  وأقلم اإلابضلة وكان و ك ها أي  فيال، فها ها
أح ك  آبدة  م    قال: إذامحزة اوشاثي دصاث أصحاعه عن ما د ك ون الجنة أو اوناث حلث 

أح ك  آبدة فلها ذك  اوناث شهق شهقة كأن يفري  فلها ذك  الجنة عكى شاقا  إولها وإذا م   
 .3جهن  يف أذنله

                                                           

 .72ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد،1  
 .335ص ، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل اواهليب2  
 .336، صنفسهامل جع 3  
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 الشفاعة: .5

اوقلامة، فلأذن وه أن  د ى اإلابضلة اوشفاعة: دثجة رمنحها هللا مل  دشاء م  عباده دام
 دطلب وغريه غف ان ذنب أو ثفع دثجة أو ليجل  دخال الجنة.

صلى هللا علله وه  ولنبل ن وق  لكان وغريه  كاوشه اء ووك  اوشفاعة اويامة و سال هللا 
 . يف املاقف أبن ديج  ويباده ابوف ج فل خ  املؤمنان الجنةوسل  

وإمنا ه  ولاائب م  ذنبه وها  ،على ضلوه أصّ  على فجاثه وماتوولست اوشفاعة مل  
ٌس َع   نَ ف سر :  كلم املصنف واو ول  على ذوك امل اد ابواقى يف ﴿َوال  ُقاا دَ ا م ا اَل جَت زلي نَ ف 

َها  ن   َها َشَفاَعٌة َواَل دُ ؤ َخُ  مل ن   َبُ  مل ئ ا َواَل دُ ق  ٌل﴾ َشل   اَل ﴿َوال  ُقاا دَ ا م ا لياىل:وقاوه . [48البقرة: ]َع  
َفُيَها َشَفاَعةٌ  ٌل َواَل لَ ن   َها َع   ن   َبُ  مل ئ ا َواَل دُ ق  وقاوه  . [123]البقرة: ﴾جَت زلي نَ ف ٌس َع   نَ ف سر َشل  

َ دَ ا ٌم اَل عَ ل ٌع فللهل َواَل ُخل   لياىل: اَل ٌة وَ ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا أَن فلُقاا ممل ا َثَيق  َناُك   مل   قَ ب  ل َأن  أَي يتل
َفُياَن إلال  ولَم ل  :. وقاوه يف وصف ملئكاه[254]البقرة:  ﴾َشَفاَعةٌ   . [28 ]األنبياء: ﴾﴿َواَل َدش 

فإن قل : إن اآلدا ن م  ه ه  ،على فساقه وم  امليلام أن هللا ال د لض  اوفاسق املص   
عة ع  غريه ، ألن اخلطاب فلهما هل  وال دنف  ذوك اوشفا ؛اآلايت إمنا مها يف عين إس ائل 

ثوه وها  ّل فإن اواصف إمنا ها و وك اولام حُ  ،قلنا: إن اخلطاب وإن كان وبين اس ائل 
وصف دسااي فله عنا اس ائل  وغريه  م  اوناس، ودؤد ه أن اآلدة اوثاوثة خاطب هبا 

فإن قل : إن هللا وع   املؤمنان حت د ا  هل  م  اواثبت ابألماين وااللكال على نل  اوشفاعة.
 عقبال لاعة اواائب ن م  عباده فه  ولساا حباجة إىل شفاعة أح .

ال، ألن اإلنسان  قلنا: إن وع  هللا ال خيلف ووك  ال ديل  أح ا أن لاعاه عيلنه مقباوة أو
وإن م  فض  هللا على عباده أن ثفع عيضه  فاق عيض دثجات،  ،ع ضة ولخطأ واواقصري
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هاث ملزدة هؤالء اوشافي ن وثفية دثجاهت ، كما أن يف وإمنا أيذن سبحانه مل  دشاء يف ذوك إظ
  .ذوك علان وفض  هللا على اواائب ن أبن داقب  لاعاه 

وق  حكى هللا دعاء محلة اوي ش حلث قال: ﴿او  لدَ  حَي ملُلاَن او َي  َش َوَم   َحا َوُه ُدَسبّلُحاَن 
اَ غ فلُ ونَ  ُناَن علهل َوَدس  َم  ل َثهبّلل   َودُ ؤ مل ءر َثمح َة  َوعلل م ا فَاغ فل    حبل ي َت ُك   َش   ولل  لدَ  آَمُناا َثع  َنا َوسل

ل ل  حل هَتُ    ولل  لدَ  اَتعُاا َوال  بَ ُياا َسبللَلَك َوقلهل   َعَ اَب الجَ  نر او يتل َوَع   ل ُه   َجن اتل َع   ثَع  َنا َوأَد خل
هل  كللُ  َوَم   َصَلَح مل   آاَبئلهل   َوأَي َواجل هتلل    إلن َك أَن َت او َيزلدُز احلَ  َوقلهلُ  اوس لّلَئاتل  َوَم       َوُذثّلاي 

فهاالء مع كاهن  اتئب ن . [9-7 ]غافر: ﴾َوَذولَك ُهَا او َفا ُي او َيظلل ُ  تل دَ ا َمئل ر فَ َق   َثمحل َاهُ َلقل اوس لّلَئا
َث ضل  َأاَل إلن  ﴿َواو َمَلئلَكُة دُ  لياىل:مابي ن وقال هللا  اَ غ فلُ وَن ولَم   يفل األ  َم  ل َثهبّلل   َوَدس  َسبّلُحاَن حبل

ل ُ   .[5]الشورى:  ﴾اَّلل َ ُهَا او َغُفاُث او  حل

خ  مبا ، ووا أُ إىل املب ّن  قلنا: ه ا جمم  علناه للك اآلايت اوساعقة، وم  امليلام أن اجملم  د دّ 
ملغف ة شامل  وزم أن دكان دعاؤه  اب -عيمام وفظهحسب ظاه ه  -دقاضله ذوك اإلمجال 

ّل  لياىل:ه وة، ألهن  مم  يف األثض، وها مياثض وقا  ولمش ك ن، وامللح ﴿َما َكاَن وللن يبل
َ هَلُ   َأهن ُ  اَ غ فلُ وا ولل ُمش  لكل َن َوَوا  َكانُاا أُويلل قُ   ََب مل   عَ ي  ل َما لَ َب ن     َأص َحاُب َواو  لدَ  آَمُناا َأن  َدس 

ل ل  حل  .1[113]التوبة:  ﴾الجَ 

إذا خ ج م  او نلا ع ون  ؛يف نف  اوشفاعة ع  م لكب اوكبريةوق  الضح ماقف اإلابضلة 
حىت ووا   ،  اسااجب اوناث وال شفاعة مل  دخ  فلهامن  اوق ون األوىل، فل شفاعة مل ،لاعة

و واايت لنف  اوشفاعة ع  م لكب وأوثد اإلمام جاع  ع  يد  جمماعة م  ا ،كان ماح ا  
اقف عن  اإلابضلة إىل اوكبرية، مما ديين أن اوقضلة كانت مثاثة من  وقت مبك  واسام  امل

 .2دامنا ه ا

                                                           

 .75-74، ص.ص  االعاقاد نظ  يف امل اد غادة ش ح اخلللل ، مح  ع  أمح 1  
 .328ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،2  
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 أقسام الشفاعة عند أهل السنة: -

 لنقس  اوشفاعة يف اآلخ ة عن  أه  اوسنة إىل:

هللا، وثضاه  ىثض :: وه  اويت مجيت ش وط اوشفاعة اوثلية وه الشفاعة الصحيحة -
 ع  املشفاع، واألذن ع وك.

: ه  ما دايلق عه املش كان يف أصنامه ، حلث ديب وهن ، ودزعمان أهن  الشفاعة الباطلة -
َفُيُه    لياىل:شفياء هل  عن  هللا، كما قال  ﴿َودَ ي ُبُ وَن مل   ُدونل اَّلل ل َما اَل َدُض ُُّه   َواَل دَ ن  

ووك  ه ا اوشفاعة ابهلل ال لنفع كما قال  .[18 ]يونس: ﴾َفَياُؤاَن علن َ  اَّلل ل َودَ ُقاُواَن َهُؤاَلءل شُ 
َفُيُه   َشَفاَعُة اوش افليل نَ  لياىل: وم  اآلايت او اوة على عطلن شفاعة . [48 ]املدثر: ﴾﴿َفَما لَ ن  

ئ ا َواَل ﴿أَمل اخت َُ وا مل   ُدونل اَّلل ل ُشَفَياَء  ُق   َأَووَ  لياىل:املش ك ن قاوه  ا  َكانُاا اَل رَم للُكاَن َشل  
َث ضل  ُث   لياىل:وقاوه . [43]الزمر:  ﴾دَ ي قلُلانَ  لي ا  وَُه ُمل ُك اوس َماَواتل َواأل  ﴿ُق   َّللل ل اوش َفاَعُة مجَل

 .[44]الزمر:  ﴾إلوَل هل لُ   َجُيانَ 

 شروط الشفاعة الصحيحة: -

 وه : - أتملها –ة يف كااب هللا عز وج  ش وط اوشفاعة اوصحلحة يلية: وه  ظاه  

َفُع اوش َفاَعُة إلال  َم   أَذلَن َوُه او  مح َُ   لياىل:قال  ،هللا ع  اوشافع ىثض (1 ﴿دَ ا َمئل ر اَل لَ ن  
َ  وَُه قَ ا ال    .[109]طه:  ﴾َوَثضل

َ أَد  لدهل   َوَما َخل فَ  لياىل:قال  ،هللا ع  املشفاع وه ىثض (2 َفُياَن ﴿دَ ي َلُ  َما َع ن  ُه   َواَل َدش 
فلُقانَ  َلالهل ُمش   .[28]األنبياء:  ﴾إلال  ولَم ل اث َلَضى َوُه   مل   َخش 

َنٌة َواَل  لياىل:قال  ،أذن هللا ابوشفاعة (3 ﴿اَّلل ُ اَل إلَوَه إلال  ُهَا احلَ  ُّ او َقلُّاُم  اَل أَت ُخُ ُه سل
َفُع علن َ ُه إلال  إبللذ نلهل نَ ا ٌم  َوُه َما يفل اوس َماَواتل َوَما يفل  َث ضل  َم   َذا او  لي َدش   ﴾األ 

 .[255 ]البقرة:
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وقاوه: "ود ضى" فل   ،فقاوه: "إال م  عي  أن أيذن هللا مل  دشاء ود ضى " ه ا ش ط األذن
ح ف  فه  د ضى ع  اوشافع أم ع  املشفاع؟ واوقاع ة لقال ،مايلق اوفي  "د ضى"
. إذن فاآلدة ل ل على املينل ن، فاشم  او ضى ع  اوشافع وع  1اوايللق دفل  ابويمام
 .2املشفاع وها املطلاب

، 3اوقضلة يف ح دث أنس يف اوصحلح ن وق  وّضح ثسال هللا صلى هللا علله وس  ه ه
فقال: "فأساأذن على ثيّب، فإذا ثأدُاه وقيت وه ساج ا ، فل ُعين ما شاء هللا، ث دقاُل يل: 

مع وك، واشَفع لشفع، فأثفُع ثأس ، فأمح  ثيّب عاحمل ر اثفع ثأسك، وس  ل يطه، وق  ُدس 
 ديلّلُمنله ثيب، ث أشفُع، فلح ُّ يل حّ ا ، ث أخ ج ه  م  اوّناث، وأدخُله  الجنة ث أعاد". 

 أنواع الشفاعة:  -

 دام اوقلامة شفاعات ماي دة منها: صلى هللا علله وسل  إن ولنيب 

  :الشفاعة العظمى 

وشفاعة م  أعظ  اوشفاعات، وه  املقاُم احملماد او ي قال هللا لياىل فله: ﴿َعَسى وه ه ا
َيَثَك ثَعَُّك َمَقام ا حَم ُماد ا وذوك ح ن دااّسُ  اوناس دام اوقلامة إىل آدم، ، [79]اإلسراء:  ﴾َأن  دَ ب  

لنا ىت دناه  األمُ  إىل نبلث ناح، ث إع اهل ، ث ماسى، ث علسى علله  اوسلم، ح
: " فلقاوان: اي حمم ، أنت ثساُل هللا وخامُت األنبلاء، وعف  هللا وك ما لق م م  )ملسو هيلع هللا ىلص(حمم 

فأنطلق  !أال ل ى ما ق   علغنا؟ !ذنبك وما أتّخ ، اشفع  ونا إىل ثعك، أال ل ى ما حن  فله؟
، ودلهمين م  حمام ه وحس  اوث ناء فآيت حتت اوي ش، فأقُع ساج ا  و يب، ث دفاح هللا عل  

مع،  علله شلئا  مل دفاحه ألح  قبل ، ث دقاُل: اي حمم ، اثفع ثأسك، س  ليطَه، وق  ُدس 
                                                           

 . 2/597، ه1421، 1طولنش ،  عفان اع  داثالقاهرة،  ،ودثاسة مجيا   اوافسري قااع خاو  اوسبت، 1  
 . 292، ص م2008، 4واوسنة املطه ة، عريوت، داث اوبشائ  اإلسلملة، ط اولام اآلخ  يف اوق آن اويظل عب  احملس  املطريي، 2  
 . 193. ويف: صحلح مسل ، ثق  6565صحلح اوبخاثي، ثق  3  
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واشفع لشّفع، فأثفع ثأس  فأقال: اي ثب أُميت أُميت، فلقال: اي حمم  أدخل  الجّنة م  أماك 
اوناس فلما ساى ذوك م  ال حساب علله م  اوباب األرم  م  أعااب الجنة، وه  ش كاُء 

واو ي نفس  عل ه إّن ما ع ن املص اع ن م  مصاثدع الجنة وكما ع ن مكة  عااب.م  األ
 . 1وُعصَ ى"

د ُخ  الجنة مباش ة، وال رم ُّ مبا رم ُّ عه  )ملسو هيلع هللا ىلص(ديين أن م  ال حساب علله م  أمة حمم  
اوناس م  أهاال، ث عي  ه ه اوشفاعة دب أ احلساب، وه ه اوشفاعة خاصة عنبلنا حمم  

: "أان )ملسو هيلع هللا ىلص(صه صلى هللا علله وسل  ابسافااح ابب الجنة: قال ثسال هللا اخاصا ،)ملسو هيلع هللا ىلص(
 .  2أوُّل اوناس دشفُع يف الجنة، وأان أكثُ  األنبلاء لبيا "

: "آيت ابب الجنة دام اوقلامة فأساشفُع، فلقاُل اخلايُن: م  أنت؟ )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال ثسال هللا 
"فأقال: حممٌ ، فلقال: عَك أمل ُت ال افاُح ألح ر قبل  . 3ك 

وأول م  د خ  الجنة م  األم  أماُه صلى هللا علله وسل ، فق  قال: "حنُ  اآلخ ون األوواَن 
 . 4دام اوقلامة، وحن  أّوُل م  د ُخ  الجّنة"

  :الشفاعة يف رفع درجات أقوام من أهل اجلنة فوق ما يقتضيه ثواب أعماهلم 

ت يف اوصحلح ن وغريمها م  وق  جاء يف ذوك عيض األحاددث، ودول  ه ا اوناع ما يب
ح دث أيب ماسى ثض  هللا عنه يف اساشهاد أيب عام  ثض  هللا عنه، وفله: اي ع  أخ ، 

فأق ئه مين اوسلم، وق  وه: دقال وَك أعا عام : اساغف  يل،  )ملسو هيلع هللا ىلص(انطلق  على ثسال هللا 
إىل اونيب  قال: واسايملين أعا عام  على اوناس، ومكث دسريا ، ث إنه مات، فلم ا ثجيتُ 

                                                           

 . 194. ويف: صحلح مسل ، ثق  4312صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 .299، ص  املطه ة واوسنة اويظل  اوق آن يف اآلخ  اولام املطريي، احملس  عب 2  
 . 196صحلح مسل ، ثق  3  
 . 333، ثق  امل جع نفسه4  
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، وعلله ف اٌش، وق  أيّ   وسل  علله هللا صلى دخلت علله، وها يف علتر على س د  ُم ّم ر
وجنبله، فأخربله خبربان وخرب أيب عام   وسل  علله هللا صلىثمال اوس د  عظه  ثسال هللا 

ه، ث مباءر فااضأ من وسل  علله هللا صلىدساغف  يل، ف عا ثسال هللا : ق  وهقلت وه: قال: 
ثفع د ده، ث قال: "اوله  اغف  ويبل ر أيب عام ر حىت ثأدت علاض إعطله"، ث قال: "اوله  
اجيله دام اوقلامة فاق كثري م  خلقك أو م  اوناس"، فقلت ويل اي ثسال هللا فاساغف ، 

 "اوله  اغف  ويب  هللا ع  قلس ذنبُه، وأدخله دام اوقلامةل  :وسل  علله هللا صلىفقال اونيب 
 .1م خل  ك رما"

على أيب سلمة،  وسل  علله هللا صلىوع  أم سلمة ثض  هللا عنها قاوت: دخ  ثسال هللا 
وق  ُشّق عص ُه، فأغمضه، ث قال: "إن او وح إذا قُبَض لبيُه اوبص "، فضج انٌس م  أهله 

ال: فقال: "ال ل عاا على أنفسك  إال خبري، فإن امللئكة دؤمنان على ما لقاوان"، ث ق
"اوله  اغف  أليب سلمة، واثفع دثجاه يف امله د ّن، واخلفه يف َعقلبله يف اوغاع د ، واغف  ونا 

 .2ووه اي ثب اويامل ن، وافسح وه يف قربه، ونّاث وه فله"

 :الشفاعة يف بعض الكفار من أهل النار حىت خيفف عنهم 

وُدسا لُّ هل ا اوناع  ويمه أيب طاوب، صلى هللا علله وسل وه ه اوشفاعة خاصة ابونيب 
ع  اويباس ع  عب  املطلب ثض  هللا عنه أنه قال: اي ثسال هللا،  3حب دث يف اوصحلح ن

ه  نفيت أاب طلب عش ء، فإنه كان حياُطك، ودغضب وك؟ قال: "ني  ها يف َضحَضاحر 
 م  انثر، وواال أان وكان يف او ثك األسف  م  اوناث". 

                                                           

 . 855صحلح مسل ، ثق   1  
 . 920، ثق  امل جع نفسه 2  
 .)3/75(ضحضاح: ما ثق م  املاء على وجه األثض، ما دبلغ اوكيب ن، فاساياثه ولناث. اونهادة 3  



 

891

 اج م  اوناث، وإن كان أهان أه ل اوناث ع ااب ، كما يف وه ه شفاعة ختفلف ال شفاعُة إخ
قال: "أهاُن أه ل اوناث  وسل  علله هللا صلىح دث اع  عباس ثض  هللا عنه أن ثسال هللا 

 .1ع ااب  دام اوقلامة أعا طاوب، وها مانيّل  عنيل ن، دغل  منهما دماُغه"

 يف أهل الكبائر:  الشفاعة 

يف أه  اوكبائ  م  أماه، مم  دخ  اوناث، فلخ جان منها، وق  شفاعاه صلى هللا علله وسل  
لاال ت هب ا اوناع األحاددث، وه ه اوشفاعة لشاثُكه فلها امللئكة واونبلان واملؤمنان أدضا ، 

، وم  أحاددث ه ا اوناع، 2وه ه اوشفاعة لاكّ ث منه صلى هللا علله وسل  أثعع م ات
شفاعيت : "وسل  علله هللا صلى: قال ثسال هللا ح دث أنس ع  ماوك ثض  هللا عنه قال

 .3"أله  اوكبائ  م  أميت

 :الشفاعة يف أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب  

 صلىوحيسُ  أن دساشه  هل ا اوناع حب دث عم ان ع  حص ن ثض  هللا عنه قال: قال اونيب 
وم  ه  اي ثسال  : "د خُ  الجنة م  أميت سبيان أوفا  عغري حساب" قاواا:وسل  علله هللا
؟ قال: "ه  او د  ال دكااون، وال دس قان، وال داطريون، وعلى  وسل  علله هللا صلى هللا

ثهب  دااكلان" فقال عكاشة ع  حمص  ثض  هللا عنه: أدع هللا أن جييلين منه ، قال: "أنت 
ك هبا منه " قال: فقام ثجٌ  فقال: اي نيب هللا، ادع هللا أن جييلين منه ، قال: "َسبقَ 

 . 4ُعكاشة"

 

                                                           

 . 209. ويف: صحلح مسل ، 6208صحلح اوبخاثي، ثق  1  
 . 362صحلح مسل ، ثق  2  
 . 292، ص .م1997/ ه1418 3ط اوصحاعة، داث اوطحاودة، هت دب يف اإلهللة املنحة، وغنلم ا3  
 . 216صحلح مسل ، ثق  4  
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  :شفاعة الرسول يف أقوام تساوت حسناهتم وسيئاهُتم 

 .1د خلاهنا أالفلشفع فله  ول خلاا الجّنة، ويف آخ د  ق  أم  هب  إىل اوناث، 

 :الشفعاء غري النيب صلى هللا عليه وسلم 

ئ ا إلال  مل   عَ ي  ل ﴿وََك   مل   َمَلكر يفل اوس َماَواتل اَل لُ غ ينل َشَفا لياىل:قال  املالئكة: - َعاُ ُه   َشل  
"، وفله دالوة على أنه إذا أذن هللا لياىل وه فإنه [26]النجم:  ﴾َأن  أَي َذَن اَّلل ُ ولَم   َدَشاُء َودَ   َضى

فلُقانَ ﴿ لياىل:وقال ،2دشّفع َلالهل ُمش  َفُياَن إلال  ولَم ل اث َلَضى َوُه   مل   َخش   .[28]األنبياء:  ﴾َواَل َدش 

أليب وه ا اوناُع ق  يبت ابحل دث اوطاد   األنبياء عليهم السالم واملؤمنون الصاحلون: -
: "... ث دقال هللا: شّفيت امللئكة، وشفَع )ملسو هيلع هللا ىلص(سيل  اخل ثي قال: قال ثسال هللا 

 .3األنبلاُء، وشفع املؤمنان، وعق  أثح  او امح ن"

  .4سبي ن م  أه  علاه""دشّفع اوشهل  يف : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  الشهداء: -

قال: "ما م  مسل  رمات وه  )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  أنس ثض  هللا عنه، أن او سال  أوالد املؤمنني: -
، وقال صلى هللا علله 5يلية م  اواو  مل دبلغاا احللنث إال أدخله الجنة عفض  ثمحاه إايه "

جنة م  اوناث" وسل : "ال رمات ألح  م  املسلم ن يلية م  اواو  فلحاسبه  إال كاناا وه 
 . 6": اي ثسال هللا أو اينان قال: "أو اينان)ملسو هيلع هللا ىلص(فقاوت ام أة عن  ثسال هللا 

                                                           

 .412ص ه، 1419كللة اورتعلة، او ايض، جامية امللك سياد،  اوشفاعة عن  املثبا ن واوناف ن، عفاف مح  اوانلس، 1  
 .412، ص اوساعق نفسهامل جع 2  
 . وسن ه صحلح، ووه شااه  كثرية يف اوصحلح ن.11488أمح  ثق  مسن  3  
 . 2/129صحلح سن  اع  ماجه، 4  
 . 1248/1381صحلح اوبخاثي، ثق  5  

 . ح دث صحلح.9/593، او سال أحاددث يف األصال جامع الجزثي، األيري اع  ،23/ 1املاطأ،  6
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صلى هللا علله ع  أيب أُمامة اوباهلّ  ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا  القرآن الكرمي: -
وآل  اوق آن، فإنه أييت دام اوقلامة شفليا  ألصحاعه، اق ؤوا اوزه اود : اوبق ة "اق ؤوا: وسل 

، أو كأهنما ف قان م  1عم ان، فإهنما أتللان دام اوقلامة كأهنما غماماان، أو كأهنما غلاداان
طري صااف، حتاّجان ع  أصحاهبما، اق ؤوا ساثة اوبق ة، فإن أخ ها ع كة، ول كها حس ة، 

: "إن ساثة م  وسل  علله هللا صلى: أي اوسح ة. وقال ثسال هللا 2وال دساطليها اوبطلة"
ق آن يليان آدة، لشفع وصاحبها حىت دغف  وه، ﴿لَ َباَثَك او  لي علَل لهل او ُمل ُك َوُهَا َعَلى ُك ّل او

ءر   .3[ 1امللك: ]َق لدٌ ﴾ َش  

 األسباب اجلالبة للشفاعة: -

ملا ُسئل : م  أسي   )ملسو هيلع هللا ىلص(جاء يف احل دث قال اونيب التوحيد وإخالص العبادة هلل:  -
ة؟ قال: "أسي  اوناس عشفاعيت دام اوقلامة م  قال: ال إوه إال اوناس عشفاعاك دام اوقلام

: "وك  نيّب دعاٌة مساجاعه، فايج  )ملسو هيلع هللا ىلص(، وقال ثسال هللا 4هللا خاوصة م  قلبه أو نفسه"
ك  نيبّر دعاله، وإين اخابأت دعايت شفاعة ألميت دام اوقلامة، فه  انئلٌة إن شاء هللا م  

 .5"مات م  أميت ومل دش ك ابهلل شلئا  

: ع  عب  هللا ع  عم  ثض  هللا عنهما أن ثسال هللا صلى هللا علله سل  قال: الصيام -
"اوصلام واوق آن شفليان وليب  دام اوقلامة، دقال اوصلاُم: أي ثبّل منياه اوطيام واوش اب 

 .6ابونهاث فشّفيين فله، ودقال اوق آن: ثبّل منياه اونام ابولل  فشّفيين فله فلشفيان"

                                                           

 اوغلادة: ك  ش ء أظ  اإلنسان فاق ثأسه.  1
 . 804صحلح مسل ،   2
 . 2/2016صحلح اع  ماجة،   3
 . 99صحلح اوبخاثي، ثق    4
 .200صحلح مسل ، ثق    5
 . ح دث صحلح. 1/544، اونلساعاثي، املسا ثك على اوصحلح ن ويف احلاك .2/174،  املسن  حنب ، ع  أمح   6
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م  قال ح ن دسمُع اون اء: اوله  " : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  دعاء مبا ورد عند األذان:ال -
ه مقاما  حممادا  ثحمم ا  اواسللة واوفضللة، واعي ثب ه ه او عاة اواامة، واوصلة اوقائمة، آتل 

 .1او ي وع له، حّلت وه شفاعيت دام اوقلامة"

"ال دصرب أح  على : )ملسو هيلع هللا ىلص( قال ثسال هللا ُسكىن املدينة، والصرب على ألوائها: -
 .3، إال كنت وه شفليا  أو شهل ا  دام اوقلامة إذا كان مسلما "2ألوائها

"م  صلى عل  ح ن : )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا  :(صلى هللا علله وسل )الصالة على النيب  -
 .4دصبُح عش ا ، وح ن رمس  عش ا ، أدثكاه شفاعيت دام اوقلامة"

"ما م  ملت قال صلى هللا علله وسل : ى امليت املسلم: صالة مجاعة من املسلمني عل -
، وقال ثسال 5لصل  علله أمة م  املسلم ن دبلغان مئة، كله  دشفيان وه، إال شّفياا فله"

: " ما م  ثج  مسل  رمات، فلقام على جنايله أثعيان ثجل ، ال دش كان ابهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(هللا 
 .6شلئا ، إال شّفيه  هللا فله"

، )ملسو هيلع هللا ىلص(ع  ثعلية ع  كيب األسلم  أنه قال: كنت أعلُت مع ثسال هللا  :كثرة السجود  -
فأللاه عاضائه وحاجاه، فقال يل: "س " فقلت: "أسأوك م افقاك يف الجّنة، قال: "أو غري 

 .7ذوك؟" قلت: ها ذاك: قال: "فأعيّن على نفسك عكث ة اوسجاد"

 
                                                           

 . 614اوبخاثي، ثق  صحلح   1
 ألوائها: أي اوصرب على ش ائ ها وضلق اويلش فلها.  2
 . 1374/477صحلح مسل ،   3
 . 6233، ثق صحلح الجامع األوباين،   4
 . 947صحلح مسل ، ثق    5
 . 948، ثق  امل جع نفسه  6
 . 489، ثق  امل جع نفسه  7
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 الثاين عشر: اإلميان ابلقضاء والقدر:

 ب اإلرمان عه قضاء هللا وق ثه.د ى اإلابضلة مما جي

 الفرق بني القضاء والقدر:  .1

 .1عللُ  هللا يف األيل ابألشلاء كلها على ما ساكان علله يف املساقب : ًحاالقضاء اصطال -

إجياد للك األشلاء ابوفي  طبقا  ويلمه األييل املايلق هبا، مبيىن أن : االقدر اصطالحً  -
 اولاح احملفاظ دفية واح ة، واوق ث ها إجياد املكاانت يف اوقضاء ها إجياد هللا األشلاء يف

 . 2املااد

ها لق د  هللا لياىل األشلاء يف املعىن الشرعي للقضاء والقدر عند أهل السنة: أما  -
اوق م، وعلمه سبحانه أهنا ساقع يف أوقات ميلامة عن ه، على صفات خمصاصة، وكااعاه 

 .3قاعها على حساب ما قّ ثها جّ  وعل، وخلقه هلاسبحانه ولياىل و وك ومشلئاه هلا وو 
اويل ، اوكااعة، املشلئة، اخللق مراتب القدر أربع كما هو ظاهر يف التعريف: وإن  -

 .4واواكاد 

أن اوقضاء ها إيبات األشلاء يف اولاح إمجاال ، واوق ث ها إجيادها يف  ود ى اويلمة اخلللل 
نه علل  عك  ش ء ما حي ث يف ه ا اوكان، وق  أيبت املااد لفصلل ، ذوك ألن هللا سبحا

ذوك يف اولاح احملفاظ، وال ع  م  وقاع ما أيباه إذ دساحل  أن دقع ش ء خبلف ما علمه 
 لياىل، كما أنه سبحانه ها اخلاوق وك  ما جي ي يف ه ا اوكان، إذ ال خاوق سااه.

                                                           

 .365ص  ة،مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضل  1
 .365، صنفسهامل جع   2
 . 18، صم2017 ،1ط او وضة، داث إساانبال، ، ابوق ث اإلرمانعل  اوصليّب،   3
،  فله اوناس وم اهب واوسنة اوكااب ضاء يف واوق ث اوقضاءاحملماد، صاحل  ع  او مح  ب ع. وانظ : 18امل جع اوساعق نفسه، ص  4

 .41، صم1997ه / 1418، 2ط، واونش  ولطباعة اواط  داث او ايض،
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ث ع ف اوق ث أبنه خلق هللا وف ق قطب األئمة يف او هب اخلاوص ع ن اوقضاء واوق ث، حل
األجسام، واألع اض، واوقضاء أبنه إيبات ذوك يف اولاح، وها دقف مؤخ ا  يف مؤّداه مع 

 .1اواي دف اوساعق

واخالف علماء أه  اوسنة يف اوف ق ع ن اوقضاء واوق ث، فمنه  م  قال: ال ف ق ع ن 
ي دف على أح مها فلشم  اوقضاء واوق ث فك  منهما د خ  يف ميىن اآلخ ، فإذا أطلق اوا

اآلخ ، مبيىن إذا أطلق اواي دف على اوقضاء فإنه دشم  اوق ث، وإذا أطلق اواي دف على 
 اوق ث فإنه دشم  اوقضاء. 

 وقال آخ ون: ال هناك ف ق ع ن اوقضاء واوق ث: فاوقضاء ها احلك  ابوكللات على سبل 
زئلات هل ه اوكللات اويت قّ ثت يف اإلمجال يف األيل، وأما اوق ث: فها احلك  يف وقاع الج

 األيل، فاوقضاء أمش  وأع ُّ م  اوق ث.

 ومنه  م  قال: أبن اوق ث ها اواق د ، واوقضاء ها اوافصل ، مبيىن أن اوق ث ها اواق د 
اوق مي األييل، واوقضاء: ها اوافصل  هل ا اوق ث اوكل  يف أوقات ميلامة مبشلئة هللا لباثك 

 .2وج ّ  اويت أثادها أو خلفها عزّ  ولياىل على اوكلفلة

فاوقضاء واوق ث وفظات مابادنان إن اجاميا، ومرتادفان إن افرتقا، ديين إذا افرتقا اجاميا، 
إذا ذُك  اوقضاء واوق ث ميا ، فامليىن وك  مف دة منهما واح ، وإذا  :وإذا اجاميا افرتقا، مبيىن

ميىن اآلخ ، فاواق د  ها ما ق ثه هللا  أف د اولفظان صاث وك  مف دة منهما ميىن خيالف ع 
سبحانه ولياىل يف األيل أن دكان يف خلقه، وعلى ه ا دكان اواق د  ساعقا  على اوقضاء، 

 وأما اوقضاء إذا ذك  مع اوق ث فكلمها مبيىن واح  مشرتك. 

                                                           

 .90ص أمح  ع  مح  اخلللل ، ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد،  1
 .41ص م،2006، 1، طواواايدع ولاجاثة فلاض مكابةمص  املنصاثة، حمم  حسان، اإلرمان ابوقضاء واوق ث،   2
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 ألن أح مها مبنزوة ؛ود ى اخلطايب: أن اوقضاء واوق ث أم ان ال دنفك أح مها ع  اآلخ 
 .1ألساس واآلخ  مبنزوة اوبناء، فم  ثام اوفص  علنهما فق  ثام ه م اوبناء ونقضها

 حكم اإلميان ابلقضاء والقدر:  .2

اإلرمان ابوقضاء واوق ث ثك  م  أثكان اإلرمان، جيب اإلرمان هبما، وثد ذوك يف احل دث 
د د  ليلل  اوصحلح ح ن جاء جربد  دسال اونيب صلى هللا علله سل  ع  اإلسلم واألثكان 

فأخربين ع  االرمان: قال: أن لؤم  ابهلل املسلم ن أحكام ددنه  قال جربد  علله اوسلم: "
 .2وملئكاه، وكابه، وثسله، واولام اآلخ ، ولؤم  ابوق ث خريه وش ه

: "إنك و  جت  وو  )ملسو هيلع هللا ىلص(وقال او علع علغين ع  عبادة ع  اوصامت قال: قال ثسال هللا 
ان حىت لؤم  ابوق ث خريه وش ه أنه م  هللا، قال: قلت: اي ثسال لؤم  ولبلغ حقلقة اإلرم

ليل  أن ما أخطأك مل دك  ولصلبك، وما هللا كلف يل أن أعل  خري اوق ث وش ه، قال: "
 .3أصاعك مل دك  ولخطئك، فإن ُمت  على غ  ذوك دخلت اوناث

َك اَّلل ُ علُض ّر َفَل   ﴿َوإلن  : وذوك كله م وال علله ع الئ  اوق آن، فإن هللا لياىل دقال رَم َسس 
َف َوُه إلال   ءر َق لد ٌ  ُهَا َوإلن  َكاشل َري ر فَ ُهَا َعَلى ُك ّل َش   َك خبل : لياىل ودقال .[17]األنعام:  ﴾رَم َسس 

َف وَُه إلال   َك اَّلل ُ علُض ّر َفَل َكاشل َري ر َفَل ثَاد   ُهَا َوإلن  ﴿َوإلن  رَم َسس  لبُ ول دُ لد َك خبل للهل ُدصل علهل َم    َفض 
َا ل َوَم   : ﴿َم   دَ ه  ل اَّلل ُ فَ ُهَا لياىل ودقال .[107يونس: ]علَبادلهل﴾ َدَشاُء مل    ُدض لل   فَ َل    او ُمه 

. [30اإلنسان: ]اَّلل ُ﴾. ودقال: ﴿َوَما َلَشاُءوَن إلال  َأن  َدَشاَء [17 الكهف:]ُم  شل  ا﴾جتَلَ  َوُه َووللاا 
َثُه ل لياىل: ودقا  َلمل َوَم   ﴿َفَم   دُ لدل اَّلل ُ َأن  دَ ه  لدَُه َدش  َح  َص   َثُه  ولإل لس  ل ُه جَي َي   َص   دُ لد  َأن  ُدضل

                                                           

 .19اإلرمان ابوق ث، ، ص ،اوصليبّ  عل   1
 .366ص يق ي عن  اإلابضلة،مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  او  2
 .72او علع، ابب يف اوق ث واحل ث واواطري، ثق   ن مس  3
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َا َدص ي ُ  يفل  ُنانَ  اوس َماءل َكَ ولكَ َضلّلق ا َحَ ج ا َكَأمن  َس َعَلى او  لدَ  اَل دُ ؤ مل  ﴾جَي َيُ  اَّلل ُ او ّلج 
 . [125 ام:]األنع

وه ا ها او ي لقاضله أدوة اويق ، فإنه وا نف  يف ه ا اوكان غري م اد هللا وكانت إثادة 
غريه لياىل غاوبة على إثادله، وها ع ن احملال، وه ا ال ديين أنه ال أي  إلثادة اإلنسان يف 

ساعه ملا فيله، فإن اإلنسان وه جانب اوكسب منه، وإمنا اخللق هلل سبحانه ولياىل وولس اكا
فإمنا دكاسب ما لاجهت إوله إثادله وك  أح  د ثك اوف ق ع ن ما  ،دكاسب أم ا  اضط اثاي  

دقع على اإلنسان اضط اثاي ، وما حي ث وه اخالاثا ، فح كاه االضط اثدة كاوّ عشة واونبض 
وغريمها ه  غري احل كة اويت لكان عاح دك مقصاد م  اإلنسان، كح كة املش  االخالاثي، 

 .1يه، وأخ ه ما د د  أخ هناووه اوطيام واوش اب، ودفيه ما د د  دفول

 القدر سر من أسرار هللا:  -

م  أس اث غلب هللا لياىل، ف وك منينا م  إغ اق  مة اخلللل : وما اوق ث إال س ت قال اويّل 
ى أفيال اونظ  فله، وإمّنا عللنا أن ناق  أن هللا لياىل ال دؤاخ ه عب ه إال عفيله فاويقاعة عل

اوش  إمنا على اكاساب اويب  هلا، ال على خلقه لياىل إاّيها ومث  ذوك يااب أعمال اخلري، 
ونفاة اوكسب دزعمان أن اوثااب واويقاب املرتلّب ن على أفيال إمنا مها عسبب ما كان م  
هللا لياىل م  إجياد اخلري، أو ضّ ه على د  اويب  م  غري أن دكان يف ذوك كسب وها ع ن 
احملال، فإن هللا أج  وأعظ  وأع ُّ وأثح  م  أن جيايي عب ا  على ماال اخالاث وه فله وال  

واواع  واواعل ، وإثسال او س ،  ،كسب، وقاهل  ه ا درتلب علله عطلن األم  واونه 
وفله ما ال خيفى  ،دام م  كان مقصادا  ع وك ولس وه اخالاث وال كسب وإنزال اوكاب ما

 .2 لياىل يف نظام اواجادم  ليطل  حكمة هللا

                                                           

 .91، ص االعاقاد نظ  يف امل اد غادة ش ح اخلللل ، مح  ع  أمح   1
 .95، صنفسهامل جع   2
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 أفعال العباد:  -

دياق  اإلابضلة أن أفيال اويباد االخالاثدة م  خلق هللا لياىل، وعكسب م  اإلنسان، 
د ون أن أفيال اويباد خلق م   -ع ا امليازوة واوزد دة وعيض علماء اوشلية -ومجهاث األمة 

 مما أييت: 1اد خلق م  هللا لياىلوكسب م  اويب  دسا وان على أن أفيال اويبهللا لياىل، 

َهُ وا علهل  لياىل:قال  - َوُك   َأول اج  َأاَل دَ ي َلُ  َم   َخَلَق  إلن ُه َعلللٌ  علَ اتل اوصُُّ وثل  ﴿َوَأسل ُّوا قَ ا 
َبلريُ  وجه االسا الل: إن ما أسّ  اويباد وما أظه وه ها م  . [14-13]امللك:  ﴾َوُهَا اول طللُف اخل 

 .2 لياىل، ووا مل دك  ك وك مل دك  ولحاجاج ميىنخلق هللا

االسا الل: اآلدة على  ووجه .[96]الصافات:  ﴾﴿َواَّلل ُ َخَلَقُك   َوَما لَ ي َمُلانَ  لياىل:قال و  -
 ظاه ها خاوقه  وخاوق أعماهل .

االسا الل: يف  ووجه .[17]األنفال:  ﴾﴿َوَما َثَمل َت إلذ  َثَمل َت َوَوكل   اَّلل َ َثَمى لياىل:قال و  -
، وإطلق او م  على )ملسو هيلع هللا ىلص(اآلدة لص دح إبسناد او م  إوله لياىل وال شك أنه في  اونيب 

  .3اإلصاعة جماي حيااج إىل ق دنة وال ق دنة هنا

 عم ة األدوة يف ه ا اوشأن: اآلايت اويت لثبت أن هللا لياىل ها اخلاوق وك  ش ء مث : وإن 

ءر ﴿َوَخَلَق كُ  لياىل:قاوه  -  . [2]الفرقان:  ﴾   َش  

 . [3]فاطر:  ﴾﴿َه   مل   َخاولقر َغري ُ اَّلل ل  لياىل:وقال  -

ءر  لياىل:وقال  -  .[102]األنعام:  ﴾﴿َخاولُق ُك ّل َش  

 
                                                           

 .370ص مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة،  1
 .370ص نفسه،امل جع   2
 . 2/180،أنااث اويقال اثقمشاوسامل ،   3
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  .1وجه االسا الل: أفيال اويباد أشلاء فلكان هللا خاوقها ويمام اآلايت

 .2ل اويباد م  خلق هللا لياىله  أع ي األدوة اويت دسا ل هبا على أن أفيافه ه 

 الرزق واألجل:  -

دؤم  اإلابضلة أبن او ايق ها هللا لياىل، وعل ه اناهاء اآلجال ووك  مل د د حال ه د  
: وأوصلك عاقاى هللا قال منري ع  اونرّي  املفهام ن إال إشاثات عسلطة خاولة م  الج ل.

عللك نيما  ظاه ة وابطنة  يف  وأني  ،او ي خلقك فربأك يف خلقك، فل  د يقك ميه ثايق
 .3خصال شىت عيجز عنها اإلحصاء، وديجز عنها اوشك  إال ما وفق هللا م  اخلري

. واعلماا أن اوقياد ال خيل ك  وال دؤخ  ذكاان:.وفلما جاء ع  األج  قال سامل ع  
ُكُ  او َما ُت وَ : ﴿لياىلهللا آجاوك، إذا حض ت، قال  ثلك  ُا   يفل أَد  َنَما َلُكانُاا دُ   ﴾َوا  ُكن    عُ ُ وجر

َ  اَّلل ُ نَ ف س ا إلَذا َجاَء : ﴿لياىلوقال  .[78النساء: ] َا  َأَجُلَها َواَّلل ُ َوَو   دُ َؤخّل لَ ي َمُلاَن﴾ َخبلرٌي مبل
 . [11املنافقون: ]

فاثغباا فلما ثغبك  هللا فله م  فضللة الجهاد، فإنه ال عّ  وك  م  مات أو قا ؟ فإن الجهاد 
بل  هللا ال دنقص م  أعماثك ، وال ديج  ألح  املات دون أن لنافض أايمه اويت كاب يف س

﴿َوَما َكاَن ولنَ ف سر َأن  مَتُاَت إلال  إبللذ نل اَّلل ل كلَاااب  ُمَؤج ل   َوَم   دُ لد  يَ َااَب  لياىل:هللا وه، وقال 
َها َوَم   دُ لد  يَ َاا ن   ن  َلا نُ ؤ للهل مل خل او ُّ َها َب اآل  ن   زلي َ ةل نُ ؤ للهل مل  .4[145]آل عمران:  ﴾اوش اكل لد َ َوَسَنج 
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 العصمة واخلذالن:  -

وع ن امل د اإلهل  او ي رمُّ   ،حتاول مصادث اإلابضلة أن لافق ع ن مسؤوولة اإلنسان يف فيله
فاقال: "اويان واويصمة"، واواافلق واواس د  واواأدل  وش ح  ،عه على م  دشاء م  عباده

ُ ُه  ،وص ثا او ي خّص هللا لياىل هبا املؤمن ن أوفاظ مرتادفة على ميىن واح ، وها أم  داجل
هللا لياىل فله  حال إرماهن  ووفائه ، على أنه فض  لفضل  عه علله ، عاص  وحافظ هل  م  
اوشلطان وط قه وأعاانه وذوك األم  كلفلة نفسانلة جي ها املؤم  يف نفسه إذا خل ونفسه 

  .1ه واال لفض  هللا لياىل على املؤمن ن هبا ما يكى أح  منه على أن

وق  جاءت اإلشاثة إىل ه ا امليىن م  يم  مبك  مع أيب عبل ة عن ما قل  وه: ال دساطلع 
اوكاف  اإلرمان قال: ما أيع  أن م  دساطلع أن أييت حبزمة حطب م  احلّ  إىل احل م ال 

 .2دساطلع ذوك إال أن دافقه هللا دساطلع أن دصلى ثكيا ن، وما أيع  إنه

وحنا ذوك قال قبله جاع  ع  يد  يف أح  ثسائله: "... فإن اساطيت ومل متلك ذوك إال 
ابهلل أال متات، إال وأنت مسل  فافي  فإن اإلسلم سل  وسلمة، وقال او علع: أما عي  

  ابواقاى ووزوم عصمنا هللا وإايك  م  ك  شبه لاثلُث أهلها اوناث، وعصمنا هللا وإايك
 .3أخلق أهلها حىت دبلغ عنا وعك  أفض  منايل املاق ن ع محاه

ويف اونهادة إن للك املااقف حال االساطاعة، واويصمة واواافلق واخل الن كلها لثبت ف اث 
أال ديص  م  و اإلابضلة م  الجرب املطلق، وم  احل دة املطلقة، فلله أن ديص  م  دشاء، 

 .4دفي  يف خلقه وه  دسأوان عما أوجبه علله دشاء، ال دسأل عما 
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 مناذج من آاثر العقيدة:  .3

لزداد للك اآلاثث  ،أن وليقل ة اإلسلملة آاثث ابثية يف حلاة األف اد والجماعات ما م  شكّ 
واملاابع ولفك  اإلابض  جي  آاثث  ظهاثا  عزايدة متسك صاحبها عاياول  اويقل ة اإلسلملة.

 للك اواهليب عل  ع  سامل ع  مسل  او كااث ذك  وق ااهل  وأفياهل ، اويقل ة واضحة يف أق
  .(اإلابضلة عن  اويق ي اوفك ): ابعه يف املاملز كااعه  يف اآلاثث

آلاثث اويقل ة يف اوفك   -على سبل  املثال ال احلص  -م  الج د  ابإلشاثة ذك  مناذج و 
 اإلابض  حىت هنادة اوق ن اوثاين اهلج ي فلما أييت:

 تعاىل:عظيم هللا ت -

ال هنادة ويظماه، واساشياث ه ه اويظمة واجب على ك  مسل ، وملث  ه ا  وج ّ  هللا عزّ  إنّ 
امليىن قال جاع  ع  يايد: "وأوصلك، عاقاى هللا او ب اويظل  او ي ديل  منك ما جته  م  

هللا  ، وقال أدضا : "فإن أفض  املؤمن ن عن 1نفسك، واو ي اطّلع على ما دضم  قلبك"
، ث ديل  اإلمام جاع  ع  يد  ابويج  ع  2ش فا  ومنزوة ووجها  أفضله  ليظلما  وه ووكااعه"

 .3لق د  عظمة اخلاوق حلث قال: "وال لق ث عظماه، وأنه أحاط عك  ش ء علما"

 شكر الن عمة:  -

 ، وق  أس ى عزّ [7]إبراهيم: ﴾ َوَش لد ٌ َعَ ايبل َووَئل   َكَف  مُت  إلن      َشَك  مُت  أَلَيلدَ ن ُك   ﴿وَئل  لياىل:قال 
وحال ه ا  .[34]إبراهيم: ﴾َوإلن  لَ ُي ُّوا نلي َمَت اَّلل ل اَل حُت ُصاَها﴿ ني  كثرية على اإلنسان وج ّ 
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امليىن قال جاع  ع  يد : "وحن  خبري م  هللا ونيمة ماظاه ة ال حيصى ع دها وال نبلغ 
 .1شك ها"

، وقال أعا عبل ة: "... واشك وا 2فلة م  هللا إن شك انه والقلناه" خبري وعاوقال أدضا : "فأانّ 
هلل نيمه عللك ، فإنه ق  أني  عللك  نيما  ال لق ثون ق ثها، وال حتص ون كنهها، وال لؤدون 

، وقال أعا أداب: "وإظهاث اونيمة، واوثناء على هللا هبها، 3شك ها إال عيان هللا ولافلق منه"
اوفيل  وشك  اونيمة دكان ابالماثال ألوام  هللا ، واواطبلق 4  وه عللها"واملي فة هلا، واوشك

 عز وج ، واواحقلق اوصادق مليىن اويباددة هلل لياىل واإلخلص وه. 

 الطاعة: -

طاعة هللا لياىل واجبة يف مجلع ما أم ، واالناهاء ع  مجلع ما هنى، يف ك  وقت، قال جاع  
ة م  هناث وال ول  على أم  لي ف أنه هلل سخط ع  يد : "فإن اساطيت أال لقل  ساع

، واالسام اث على طاعة هللا عز وج  ها املسلك املؤدي إىل الجنة، قال جاع  ع  5فافي "
يد : "واعل  إن أطياه ثافقاه يف داثه مع األنبلاء واوص دق ن واوشه اء وحس  أووئك ثفلقا، 

.، ع  دص ح أعا أداب أن هللا لياىل 6"وإنك إن عصلاه أدخلك انثا  وقادها اوناس واحلجاثة
مل خيلق الجنة إال أله  اوطاعة حلث قال: "وإمنا خلق هللا الجنة وأع ها ياااب  أله  ددنه، وه  

 . 7أه  اوطاعة"

                                                           

 . 8جاع  ع  يد : ثسائ  اإلمام جاع  ، ثساوة ثق    1
 . 9، ثساوة ثق  نفسهامل جع   2
 579أعا عبل ة وأعا مادود: ثساوة أعا عبل ة وأعا مادود إىل أه  املغ ب، ضم  كااب اإلمام أعا عبل ة، ص  3
 .52، ص2ج لجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،اوسري واسرية أعا أداب، ضم    4
 ".11جاع  ع  يد : ثسائ  اإلمام جاع : ثساوة ثق  "  5
 ".7: ثساوة ثق "نفسهامل جع   6
 .120أعا أداب: صفة اإلسلم، ضم  كااب اوشمس اوشاثقة، ص  7
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ودؤك  سامل ع  ذكاان ه ا امليىن عقاوه: "ون ضى وك  طاعة هللا، ونسخط عللك  ميصلاه، 
جت ي م  حتاها األهناث وذوك اوفاي اويظل ، وم  فإنه م  دطع هللا وثساوه د خله جنات 

 ". 1ديص  هللا وثساوه، وداي ى ح وده د خله انثا  خاو ا  فلها، ووه ع اب مه ن

مل  د د  الجنان م  االسام اث على طاعة هللا، قال سامل ع  ذكاان: "فالس وا  إذن ال مف   
سك  على إلباع احلق وإن وافق احلق وطاعة هللا وهتلئاا هلا وهباا هلا أنفسك ، ووطّناا أنف

أهااءك  أو خاوفها، فإنك  و  ل ثكاا ما لطلبان وو  لنجاا مما حت ثون إال عرتك ما 
أن اوطاعة ه  مفااح اوسيادة يف او نلا واآلخ ة، وه  ابواايل مما سبق ، داضح 2لشاهان"

م  أطاعه مم  وقادة م  ك  هلكة، قال جاع  ع  يد : "وأوصلك عاقاى هللا او ي ديص  
عصاه، وال ديص  منه عاصلة، فاعاص  عه فإنه ني  املاىل وني  اونصري، وم  دياص  ابهلل فق  

 .3ه ى إىل ص اط مساقل "

 كثرة العبادة:  -

خلق هللا عز وج  اإلنسان هل ف نبل  وغادة ساملة، أال وه  عبادة هللا لياىل، حلث قال 
ن َس إلال  : ﴿َوَما َخَلق ُت الج ل   وَ لياىلهللا  ﴾اإل ل ، هل ا اشاه  اإلابضلة [56الذارايت: ] وللَ ي ُبُ ونل

عكث ة ليقله  ابويبادة، فه ا إمامه  األول عب  هللا ع  وهب او اس  دي ف "ع ي اوثفنات" 
-بادة. وك وك منه  ثج  د عى لربح وذوك وثفنات اويت كانت عل ده وثكبه م  كث ة اوي

عاع ا  مصللا  ال دفرت م  اويبادة، حىت دع ت ثكبااه ود اه كان   -عاش يم  أيب علل م داس
 .  4وثجله وجبهاه ك ع  اوبيري، وكان ق  اخت  س دااب  يف األثض ديب  هللا فله

                                                           

 .341، ص م2013 5ط الجزائ ، ة،اإلابضل عن  او عاة منهج انص ، صاحل حمم و ى:   ذكاان: سرية سامل ع  ذكاان، سامل ع  1
 .345، صنفسهامل جع   2
 ".15جاع  ع  يد : ثسائ  اإلمام جاع ، ثساوة "  3
 .77، ص1اوشماخ : كااب اوسري، ج  4
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ع  يد  انقة ساف  عللها أثعيا   إن لجاع وأدضا  اشاه  عنه  كث ة ل دده  على احلج، ودقال 
 .1وعش د  سف ة ما ع ن حجة وعم ه

ع  جاع  ع  يد  قاوه: "نظ ت يف أعمال اورب فإذا ه  اوصلة جته  اوب ن، وال  ومما د وى
جته  املال، واوصلام مث  ذوك، واحلج جيه  املال واوب ن، ف أدت أن احلج أفض  م  

 .  2ذوك"

ودصف أعا محزة كث ة عبادة أصحاعه عقاوه: "ماصال كله  عكلهل ، كلل اولل  عكلل 
وصلام هناثه ، أنضاء عبادة واطلح سه ، ق  أكلت األثض ثكبه ، اونهاث، وقلام ولله  

وأد ده ، وأنافه  وجباهه ، مصف ة أوااهن ، انحلة أجسامه  م  كث ة اوصلام وطال اوقلام، 
 .3مساقل ن ذوك يف جنب هللا

 الذكر والدعاء: -

ماث، او ي او ك  واو عاء مخ اويبادة، وثمز االحالاج إىل ماوك احلاجات، ومص ف األديارب 
منه نسام  وجادان يف ك  حلظة، وق  أم  هللا عز وج  ابو ك  واو عاء يف آايت كثرية م   

وهل ا ظه  اهامام اإلابضلة كثريا   .كااعه، وحث نبله على ذوك يف أحاددث دصيب ع ها
واألخ  أبم ه، فإن  ،"... وحنثك على ذك  هللا: واو عاء، قال سامل ع  ذكاان ابو ك 
ون غبك   ،[35]األحزاب:  ﴾كل لدَ  اَّلل َ َكثلري ا َواو  اكل َاتل أََع   اَّلل ُ هَلُ   َمغ فلَ ة  َوَأج   ا َعظللم ا﴿َواو  ا 

، وحيث أعا أداب أصحاعه عقاوه: "ما م  مسل  دقال: اساغف  هللا او ي ال 4فلما عن  هللا
، ووا كانت أكث  م  يع  اوبح ، إوه إال ها احل  اوقلام، يلث م ات، إال غف  هللا وه ذناعه

                                                           

 .23، ص م1986/ه1407 ، 1ط اإلسلم ، اوغ ب داث وبنان، عريوت، يد ، ع  جاع  اإلمام فقه عكاش، حمم  حيىي  1
 .94، ص9/ اع  كثري: اوب ادة واونهادة، ج87، ص3لاء وطبقات األصفلاء، جاألصفهاين: حللة األوو  2
 .264مان اوفك دة، صيب محزة اوشاثي، ضم  كااب حلاة عُ أ: خطب اوشاثي زةأعا مح  3
 .341سامل ع  ذكاان: سرية سامل ع  ذكاان، ضم  كااب منهج او عاة، ص  4
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يب طاوب: اويجب أ"، وقال عل  ع  افصلاا ع ن ح دثك  ابالساغفاث: ")ملسو هيلع هللا ىلص(وقال او سال 
 . 1مل  دهلك واونجاة ميه، فقل : ما ه ؟، فقال: االساغفاث"

، مث  قال أيب أداب: "نسأل هللا ونا ووك  عاان  على 2وعادة ما ختاا  سري اإلابضلة ابو عاء
وعصمة م  ميصلاه، ودافقنا واب ن اهل ى اويت فض  م  ه اه عللها يف ميافاة ونا طاعاه، 

، وكثريا  ما د ش  أئمة اإلابضلة على اساغلل مظنة إجاعة 3وس وث وكفادة وك  خم وث"
، واساغلل دام 5، واإلحلاج يف املسأوة4او عاء، فه ا جاع  ع  يد  داجه إىل اس  هللا األعظ 

 .8، او عاء وإلخاان يف ظه  اوغلب7ولل ، وصلة ا6الجمية

 اتقاء الشبهات:  -

، وعلنهما أماث مشابهات ال ديلمها كثري م   واحل ام ع نّل : "احللل ع نّل )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ثسال هللا 
 اوناس، فم  القى اوشبهات اساربأ وي ضه، وم  وقع يف اوشبهات وقع يف احل ام.. إخل".  

                                                           

 .7، ص5، جاوش ع علان اوكاين، إع اهل  حمم    1
اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان، / منري: سرية منري: ضم  1،3،9انظ  مثل : جاع  ع  يد ، ثسائ  اإلمام جاع ، ثساوة ثق    2

1/229. 
 .61، ص2ج اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،أعا أداب: سرية أيب أداب، ضم     3
. اي ح  اي قلام  2. هللا  1اخالف اويلماء يف اس  هللا األعظ  يف األقاال اوااولة: قال جاع  ع  يد : اس  هللا األعظ  ها "هللا"، وق     4

، 4، جاواسلية ط قها احلاوي اوش دية قاماس اوسي ي، مخلس ع  مجل . اي ذا الجلل واإلك ام. انظ  لفاصل  اخللف: 3
 .21. اهلامش : فااوى اإلمام جاع  م  خلل لفسري اوطربي، ص162-158ص

". قال جاع : "فاسأل هللا، وللح إوله يف املسأوة، ولرتجا إوله مبا دّل على 1،6ع  ع  يد : ثسائ  اإلمام جاع  ع  يد ، ثساوة ثق  "جا  5
 ".1نفسه أن دباثك ونا ووك يف او ي وهب، ثساوة ثق "

جاع  ع  يد : "إذا جئت دام  . قال237الجيربي: نفحات م  اوسرية، ص؛  24، صيد  ع  جاع  اإلمام فقه عكاش، حمم  حيىي  6
الجمية فقف على اوباب وق : "اوله  اجيلين اولام أوجه م  لاجه إولك، وأق ب م  لق ب إولك، وأجنح م  دعاك وطلب إولك"، 

. وقال أدضا : "علغنا أن اوكااب دكباان دام الجمية على أعااب املسج  حىت خي ج اإلمام 85، ص3األصفهاين، حللة األوولاء، ج
فيان اوكااب، وق  حت ث اوناس إن يف الجمية ساعة ال د عاا فلها مؤم  ثعه إال اساجاب وه، وق  ذك  ونا اع  عباس أن ذوك فري 

 ".3ح ن دقام اإلمام إىل اوصلة، وذوك أشغ  ما دكان عن  صفافه ". انظ : ثساواه ثق  "
 ".3ع  ع  يد : ثسائ  اإلمام جاع ، ثق  "اج   7
 .229، ص1ج اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان، سرية منري، ضم    8
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ان ألباعه  ابالعاياد ع  اوشبهات، قال أعا م  وح  ه ا احل دث أخ  اإلابضلة دنصح
أداب: ".. ول ك ما د اتب فله م  ذوك مما ال سنة فله وال أي ، وأوحش األماث مما ال شاه  
وه م  هللا، وال يف كااب، وال يف سنة نبله، وال أي  أفاض  أصحاعه، وأوحش اوبلع ما ال 

  .1لنات اونرّيات"جزاء وه يف يااعه، واواقاف عن  اوشبهات واألخ  ابوب

وقال اوبح اين: ".. ث ولك  فلما لاقانه عه ولاقانه فله طلب املخ ج ألنفسك  م  شبهات 
. وك وك كثريا  ما كان 2األماث واوي فان عناث اوربهان م  وبس اوفنت ابواب ن واوثبت يف او د "

"فارتة عما أثاعك  اإلمام جاع  داصى للمل ه ابالعاياد مما فله ثدبه حلث دقال يف ثسائله:
 ، وقال: "ف ث ما4، وقال: "ال ك او دبة ألهلها"3واناق  منه إن أصاعك ودع او دبة ألهلها"

 .5د دبك إىل ما ال د دبك"

 احملاسبة:  -

حماسبة اونفس واوشياث مب اقبة هللا كفللن أبن د دعان ع  ك  ثذدلة، ودقادان إىل ك  إن 
فسك  قب  أن حتاسباا، ويناا أعماوك  قب  أن لاين فضللة، قال أح  اوناصح ن: "حاسباا أن

عللك "، هل ا لكاي ت نصائح أئمة اإلابضلة يف ه ا اوشأن، قال سامل ع  ذكاان: "فيللك  
عباد هللا يف الج  يف أداء حق هللا عللك ، وثاقباه يف أماثك  كلها س ها وعلنلاها، واعلماا 

م  أعماوك  ش ء فامه وا ألنفسك  م  ك   أنه ابمل صاد مل  عصاه، وأنه ال خيفى علله
خري جت وه عن  هللا، ﴿دَ ا َم جتَلُ  ُك ُّ نَ ف سر َما َعملَلت  مل   َخري ر حُم َض  ا َوَما َعملَلت  مل   ُساءر 

                                                           

 .52، ص2ج اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،أعا أداب: سرية أيب أداب، ضم    1
 .52، ص2ج اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،سرية خلف اوبح اين، ضم   :خلف  2
 ".10جاع  ع  يد : ثسائ  اإلمام جاع ، ثساوة ثق  "  3
 ". 11 جع اوساعق، ثق  "امل  4
 ".15، ثق  "نفسهامل جع   5
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نَ َها َوع َ  الَ َادُّ َوا  َأن  عَ ل   ا عَيلل   َنُه أََم   َسهُ وَ  ل   "، [30]آل عمران: ﴾و يلَبادل َثُءوٌف ابل َواَّلل ُ  حُيَ ّلثُُكُ  اَّلل ُ نَ ف 
 .  1فاح ثوا م  هللا ح ثك  م  نفسه

دنصح جاع  ع  يد  أح  للمل ه عقاوه: " وق  اقرتب نفاذ أج  وحض  أم  اآلخ ة، كما 
وعن  ذوك لنظ  ش ة ثعك وأخباثك كلها، فانظ  ماذا أع دت وماذا ق مت إوله، واسا ثك 

فالت اإلمام جاع  صلة الجمية، فن م كثريا ، ، وذات دام 2عجزك ولف دطك قب  أن لظي "
، ودقال الجيلين يف 3أال أعاد ملثلها" فقال: "اوله  وك عل ّ  ،وأّنب نفسه على ذوك

مسؤووان ع  اويم  واويم   ،ك قادمان على هللا وإايّ هها وإلمام غسان: "فأانّ نصلحة وجّ 
 .4واوني  واواق مة، فأع  واساي  ولقاء هللا"

 اجلهاد:  -

على الجهاد يف سبل  هللا يف نصاص كثرية م  ق آن وسنة، وجاء اماثال اإلابضلة  ء احلثُّ جا
هل ه اوشيرية م  خلل مااقف كثرية قاال  وعمل ، قال سامل ع  ذكاان: "وخ وا نصلبك  م  
الجهاد يف سبل  هللا، فإنه أش ف األعمال عن  هللا, وأفضلها ياااب ، وه  اواجاثة اويت ال 

 .5"واويت لنج  م  ع اب أول لباث، 

َاالي لياىل:على الجهاد مث  قاوه  د اد آايت احلثّ إث اسام  سامل ع  ذكاان يف  ﴿اَل َدس 
هل    َااهللل   َوأَن  ُفسل َم  نل َن َغري ُ أُويلل اوض َ ثل َواو ُمَجاهلُ وَن يفل َسبلل ل اَّلل ل أبل   َفض َ  او َقاعلُ وَن ملَ  او ُمؤ مل

هل اَّلل ُ ا َااهللل   َوأَن  ُفسل َم  ىَن وَكُ     َعَلى او َقاعل لدَ  َدَثَجة  و ُمَجاهل لدَ  أبل ُ  لا َوَعَ  اَّلل ُ احل ُس  َوَفض َ  اَّلل 

                                                           

 .345سامل ع  ذكاان: سرية سامل ع  ذكاان، ضم  منهاج او عاة، ص  1
 ".15جاع  ع  يايد: ثسائ  اإلمام جاع ، ثساوة ثق "  2
 .24، ص يد  ع  جاع  اإلمام فقه عكاش، حمم  حيىي  3
 .234، ص1ج  والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،اوسريمنري: سرية منري إىل اإلمام غسان، ضم    4
 .345سامل ع  ذكاان: سرية سامل ع  ذكاان، ضم  كااب منهج او عاة، ص   5
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َة   َدَثَجاتر  او ُمَجاهل لدَ  َعَلى او َقاعل لدَ  َأج   ا َعظللم ا  ن ُه َوَمغ فلَ ة  َوَثمح  وََكاَن اَّلل ُ َغُفاث ا  مل
لم    .[96-95]النساء:  ﴾اَثحل

َسلَ ه  لدهل   َوُدص للُح  ﴿َواو  لدَ  قُالُلاا يفل َسبلل ل اَّلل ل فَ َل   ُدضل   أَع َماهَلُ   ك وك قال لياىل: 
  .[5-4 ]حممد: ﴾اَبهَلُ   

ن  هلَُ لياىل وقال َااهَلُ   أبَل نل َن أَن  ُفَسُه   َوأَم  رَتَى ملَ  او ُمؤ مل َن َة  دُ َقاللُلاَن يفل َسبلل ل : ﴿إلن  اَّلل َ اش  ُ  الج 
اَ ُلانَ اَّلل ل  اُ ُلاَن َودُ ق  ا َعَلل هل َحقاا يفل اوا  ا ثَ   فَ لَ ق  ل ل َواو ُق  آنل َوع    َوَم   َأو ََف علَيه  لهل ملَ  اَّلل ل   اةل َواإل لجن ل

ُ وا علبَ ل   اَ ب شل  .[111]التوبة:  ﴾َفا ُي او َيظلل ُ َوَذولَك ُهَا او   يلُكُ  او  لي اَبدَ ي ُا   علهل فَاس 

َااات   : ﴿َواَل حَت َسنَب  او  لدَ  قُالُلاالياىل وقال َلاٌء علن َ  َثهبّلل    يفل َسبلل ل اَّلل ل أَم   دُ   َيُقاَن  َع   َأح 
و  لدَ  ملَ  دَ ل َحُقاا هبلل  ُ وَن ابل اَ ب شل للهل َوَدس  َا آاَتُهُ  اَّلل ُ مل   َفض     مل   َخل فلهل   َأال  َخا ٌف َف لحل َن مبل

َ   َعَلل هل   َواَل ُه   حَي َزنُاَن  لُع َأج  ُ وَن علنلي َمةر ملَ  اَّلل ل َوَفض  ر َوَأن  اَّلل َ اَل ُدضل اَ ب شل َدس 
  .[171-169 عمران: ]آل ﴾او ُمؤ ملنل نَ 

لُك   مل   َعَ ابر أَولل ر : ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا َه   أَُدوُُّك   عَ لياىل وقال  َلى جتلَاَثةر لُ ن جل
َّلل ل َوَثُساولهل َوجُتَاهلُ وَن يفل َسبلل ل اَّلل ل  ُناَن ابل ُك    لُ ؤ مل َااولُك   َوأَن  ُفسل َم  ُا    أبل َذولُك   َخري ٌ َوُك   إلن  ُكن  

  .[11-10 ]الصف: ﴾لَ ي َلُمانَ 

َ ى حتُلبُّاهَنَالياىل وقال  .[13 ]الصف: ﴾َوَعشّل ل او ُمؤ ملنل نَ  ملَ  اَّلل ل َوفَ ا ٌح َق لدبٌ   ٌ َنص   : ﴿َوُأخ 

: ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا ُكانُاا أَن َصاَث اَّلل ل َكَما قَاَل عللَسى اع ُ  َم  مَيَ ولل َحَااثلدّل َن َم   لياىل وقال
ََااثل  َفآَمَنت  طَائلَفٌة مل   َعينل إلس  َائللَ  وََكَفَ ت  طَائلَفٌة   ن َصاُث اَّلل ل دُّاَن حَن ُ  أَ أَن َصاثلي إلىَل اَّلل ل  قَاَل احل 

َبُحاا ظَاهل لد َ  اَن او  لدَ  آَمُناا َعَلى َعُ وّلهل   َفَأص    .[14 ]الصف: ﴾َفأَد   

َواو  لدَ  َكَفُ وا  أَق َ اَمُك    وقال: ﴿اَي أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا إلن  لَ ن ُصُ وا اَّلل َ دَ ن ُص  ُك   َودُ ثَ بّلت  
َبَط أَع َماهَلُ    فَ اَ ي س ا هَلُ   َوَأَض   أَع َماهَلُ    ُ   َك لُهاا َما أَن  َزَل اَّلل ُ َفَأح  هن   .[9-7]حممد:  ﴾َذولَك أبَل
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علياه، واو ي ابدياماه علله، داف وك  اوش ط او ي ش ط وك  على  -عباد هللا -فأوفاا هلل 
؛ واعلماا أن اوقياد ال خيل ك  وال دؤخ  آجاوك  إذا حض ت قال هللا: ﴿أَد  َنَما َلُكانُاا نفسه

ُا   يفل عُ ُ وجر ُمَشل َ ةر  ُكُ  او َما ُت َوَوا  ُكن   ثلك   .[78]النساء:  ﴾دُ  

 ُّ نَ ف سر كُ    اولُ ونَ أََفإلن  ملت  فَ ُهُ  اخل َ  ل  َ ونبله: ﴿َوَما َجَيل َنا ولَبَش ر مل   قَ ب للَك اخل ُ لياىل  وقال
َنا لُ   َجُيانَ  َذائلَقُة او َما تل  َنة   َوإلوَل   ري ل فلا   وش  ّل َواخلَ  ُلاُك   ابل  ، [35-34]األنبياء:  ﴾َونَ ب  

َا لَ ي َمُلانَ  :لياىل وقال َ  اَّلل ُ نَ ف س ا إلَذا َجاَء َأَجُلَها  َواَّلل ُ َخبلرٌي مبل ، [11 ]املنافقون: ﴾﴿َوَو   دُ َؤخّل
فاثغباا فلما ثّغبك  هللا فله م  فضللة الجهاد، فإنه ال عّ  وك  م  مات أو قا ، فإن الجهاد 
يف سبل  هللا ال دنقص أعماثك  وال ديج  ألح  املات دون أن لنقض  أايمه اويت كاب هللا 

 . 1وه

ن  َلا نُ ؤ للهل  ااب  ُمَؤج ل  نل اَّلل ل كلاَ : ﴿َوَما َكاَن ولنَ ف سر َأن  مَتُاَت إلال  إبللذ  لياىل وقال َوَم   دُ لد  يَ َااَب او ُّ
َها َوَم   دُ لد  يَ اَ  ن   َهامل ن   خل َةل نُ ؤ للهل مل زلي اوش اكل لد َ  اَب اآل    .[145]آل عمران: ﴾َوَسَنج 

  م  وقال شبلب يف حثه إىل الجهاد: " اي أدها اوناس اعلماا أن م  أم ان أن نقال  ونقا
ون د مناث اإلسلم إىل مياملها  ،دفلئاا إىل أم  هللا أو لفىن أثواحنا إن شاء هللا عصى هللا حىت

 .  2األوىل اويت كانت على عه  نيب هللا واو د  م  عي ه، أيب عك  وعم "

  قادهت  دصف ألباعه عقاوه: دب و أن اإلابضلة اماثلاا وف دضة الجهاد أرما اماثال، فه ا أح
و ق  وقيت، وثماحه ق  أُش عت، وسلافه ق  اناضلت وأثع ت حىت إذا ثأوا سهام اوي "

                                                           

 .347سامل ع  ذكاان: سرية سامل ع  ذكاان، ضم  كااب منهج او عاة، ص  1
 .347، ص2ج اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،شبلب ع  عطلة: سرية شبلب ع  عطلة، ضم    2
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ووقاا شبا األوسنة وشائك  ساحفاا عاعل  اوكالبة واعل  هللااوكالبة عصااعق املات وأع قت، ا
 . 1اوسهام وظبأة اوسلاف عنحاثه  ووجاهه  وص وثه ، ومضى اوشباب منه  ق ما"

قلمة او ج ، قال أعا محزة اوشاثي: كلف ال رماث  اإلابضلة ولجهاد، وها عن ه  ميلاث 
"أدثكت املسلم ن إذا كان او ج  منه  ما دسازاد يف صلة وال صلام وال يف حج وال يف 

سقط م   ؛عم ة وال يف وجه م  اواجاه، وإن ُع ف منه أنه ولس عش د  احل ص يف اوش اء
 .2أعلنه  ونقصت منزواه عن ه "

سب، وإمنا دقاس امل ء مب ى ثغباه يف الجهاد، فإن كان فامليلاث ولس يف اوافاين يف اويبادة فح
ح دصا  علله ثاغبا  يف علع نفسه يف سبل  هللا م  أج  نص ة احلق، فها م  أه  االساقامة 

ت منزواه عن  حبق وثمز م  ثمايها، وإن ها ع ا منه ش ء م  اواقاعس يف ذوك ل دّ 
 الجماعة. 

 اإلنفاق:  -

فاق واألم  عه، كقاوه لياىل:﴿َوآُلاُه   مل   َمالل اَّلل ل او  لي وثدت نصاص كثرية حتث على اإلن
َلفل َن فللهل [33 ]النور: ﴾آاَتُك    َاخ  ، وقاوه: ﴿اَي [7]احلديد:  ﴾، وقاوه: ﴿َوأَن فلُقاا ممل ا َجَيَلُك   ُمس 

َناُك   مل   قَ ب  ل َأن  أَي   َ دَ ا ٌم اَل عَ ل ٌع فللهل َواَل ُخل ٌة َواَل َشَفاَعٌة  أَد َُّها او  لدَ  آَمُناا أَن فلُقاا ممل ا َثَيق   يتل
َا  لياىل:، وم ح سبحانه ولياىل املنفق ن عقاوه [254]البقرة:  ﴾َواو َكافلُ وَن ُهُ  اوظ اولُمانَ  ﴿إلمن 

َّلل ل َوَثُساولهل ُث  ملَ  دَ   اَتعُاا َوَجاَهُ وا أبلَ  ُناَن او  لدَ  آَمُناا ابل هل   يفل َسبلل ل اَّلل ل  او ُمؤ مل َااهللل   َوأَن  ُفسل م 
اإلنفاق علمة م  علمات اإلرمان ع  "االماناع  ودي . [15]احلجرات:  ﴾أُووَئلَك ُهُ  اوص ادلُقانَ 

 .3ع  إخ اج اونفقة ولفق اء ولس م  اإلرمان"

                                                           

 .265-264أعا محزة اوشاثي: خطب أعا محزة اوشاثي، ضم  كااب حلاة عمان اوفك دة، ص. ص  1
 .262، ص2/ او ثجلين: طبقات ج98الجيربي: أعا محزة اوشاثي، حلاة م  أج  احلق، ص  2
 .74أعا مادود حبلب: سرية أعا مادود حبلب ع  حفص إىل اإلمام غسان، ضم  خمطاط اوسل ، ص  3
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ع  يد :  هل ا ح ص اإلابضلة على اإلنفاق يف سبل  هللا، قال حمم  ع  سريد : دصف جاع 
 .  1"كان أعا اوشيثاء مسلما  عن  او ثه  واو دناث"

ودؤك  ذوك قال جاع  ع  يد  عنفسه: "ألن ألص ق ع ثه  على دال  أو مسك ن أحب إيّل 
، ابو غ  م  كث ة ل دد اإلمام جاع  ع  يد  على احلج إال أن 2م  حجة عي  حجة اإلسلم"

م  على أن اإلمام جاع  كان سّباقا  وك  اونفقة أفض  عي  حجة اوف دضة، ود ل ه ا األ
 خري، م  إنفاق وغريه. 

ملا خ ج  :3وق  سلك اإلابضلة مسلك إمامه  يف املساثعة إىل اإلنفاق. قال أعا سفلان
اإلمام عب  هللا ع  حيىي ووجه أاب محزة املخااث ع  عاف، أقام حاجب فجمع وه أمااال  كثرية 

 . 4وليلنه هبا

 :فما امانع علله أح  قال :قال ،ماس  م  املسلم ن ق ث ما د ىفكاب على ك   :قال
عللك ابونساء، وأوسط اوناس فإنه نك ه أن نكاب  :قال ،ودعا أاب طاه  وكان شلخا  فاضل  

فل  أيلاا  :، فلم  انطلق مع املسلم ن قال5فانطلق أعا طاه  :علله  ما ال حيملان، قال
وكان ثج  م  املسلم ن مل دك   : عا  فلما سأواه، قالدامئ  ام أة وال ثجل  إال ووج وه مس

 !أي أخ  :ف فع إوله  يلية آالف دثه ، قال وه أعا طاه  ،أح  د ى أنه صاحب مال
هللا هل ، وهللا ما ثأدت من  كنت وجها  مث  ه ا أنفق فله، فإذا وج له  :فقال ،اويلال

 ختربوا ابمس  ما عقلت، قاواا ففيلاا ووك  اي عب  هللا ال ،أفأدعه؟ وال د جع إيّل منها ش ء
ع وك     اولللة إال ومجع أعا طاه  عش ة آالف دثه ، قال فألاا حاجبا  فأخربوه فسُ  فل  متسل 

                                                           

 .23، ص يد  ع  جاع  اإلمام فقه عكاش، حمم  حيىي. ويف: 85، ص3صفهاين: حللة األوولاء، جاأل  1
 .85، ص3األصفهاين: حللة األوولاء وطبقات األصفلاء ، ج  2
 أعا سفلان ها حمباب ع  او حل .  3
 ملساع ة جلش أيب محزة يف حت د  احل م ن م  األمادة.  4
 عاش يم  أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة.أعا طاه  م  شخصلات اإلابضلة،   5
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فاشرتي عالك األماال سلحا  ووجه ما عق  إىل أيب  :، قالوقال: إن يف اوناس وبقلة عي ُ 
 . 1محزة ثمحه هللا

اق ما دقام عه أب احل  عل  ع  احلص ن إمام اإلابضلة وم  أمثلة ح ص اإلابضلة على اإلنف
يف مكة، كانت وه غلة أتلله م  اوبص ة، فلقسمها إىل نصف ن، دف ق نصفها يف فق اء 
املسلم ن، وثعيها دنفقه على نفسه، واو عع اآلخ  حيسبه ولناائب واونزالت، ومل  رم  عه م  

 . 2إخاانه املسلم ن، ويف مياناه 

ل أعا سفلان: مات حاجب وعلله دد  مائاان ومخسان اوفا  أو أكث ، قال ومثال آخ " قا
ف خ  ق ة ع  عم  ومجاعة م  املسلم ن ولغسلاه فقال هل  ق ة: اي قام، ما لقاوان يف دد  

فاعا ث يلية ثجال وق ة ثاعيه  وضمناا ددنه، قال: ودخ  اوفض  ع   :ه ا او ج ، قال
ماس ا ، فأخربه، قال: فقال هل  اوفض : ددنه علّ   جن ب وكان م  خلاث املسلم ن وكان

، وعماما  و ى اإلابضلة ثصل ا  3فقاواا وه شأنك" ،دونك  حىت أعجز عنه وال دبقى يل مال
نكاف  مبا وثد خشلة و  ،كثريا  م  األمثلة على اواساعق يف مل ان اإلنفاق يف سبل  هللا

 اإلطاوة.

 الزهد: -

ة، واآلخ ة اإلرمان يف قلبه، وع ف او نلا على حقلقاها اوفانلابوزه  إال م  متك   مل داح   
اا هبا يف وق  ظه ت فضللة اوزه  يف اوفك  اإلابض  عشك  ابثي، حتل   على حقلقاها اوباقلة.

 )ملسو هيلع هللا ىلص(سلاك  وأقااهل . فها ها اإلمام جاع  ع  يد  د وي ح دثا  ع  فض  اوزه  ع  اونيب 

                                                           

 .262، ص2، ج اوساعق امل جع ابملغ ب، املشائخ طبقات او ثجلين،  1
 .269، ص اوساعق امل جع ابملغ ب، املشائخ طبقات او ثجلين،  2
 .250، صنفسهامل جع   3
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 أيبت هللا احلكمة يف قلبه، وأنطق هبا وسانه وعّص ه قال: " ما م  عب  يه  يف او نلا إال
  .1علاب او نلا وداءها ودواءها وأخ جه منها ساملا  إىل داث اوسلم"

ودقال اع  ذكاان يف اونصح ابوزه : "وأثغباا فلما ثغبك  هللا فله م  نيل  اآلخ ة وك اماها، 
 .2وايه وا فلما يه ك  هللا فله م  او نلا ويدناها"

ك أعا علل مشاع  اجملاه د  عقاوه: "... إنك خت ج جهادا  يف سبل  هللا واعاغاء م ضاله وحي  
ال ل د  شلئا  م  أع اض او نلا، وال وك يف او نلا حاجة، وال وك إولها ثجية، أنت اوزاه  

  .3يف او نلا املبغض هلا، او اغب يف اآلخ ة، الجاه  يف طلبها"

ع  إابض عن ما قال خماطبا  عب  امللك ع  م وان عقاوه: "وال  ولظه  نزعة اوزه  عن  عب  هللا
لاي ض يل ابو نلا فإنه ال ثغبة يل يف او نلا، وولست م  حاجيت، ووك  واك  نصلحاك يل 

 . 4يف او د  وملا عي  املات، فإن ذوك أفض  اونصلحة"

على سلاك ، ووا نظ ان يف ل اج  شخصلات اإلابضلة واج ان صفة اوزه  يف او نلا ابثية 
"سأوت ثيب ع  يلث   يد  مثاال  على ذوك. قال جاع :وونأخ  شخصلة جاع  ع

  .5وثاحلة صاحلة، وثيقا  حلال  كفافا  دام علام" ،فأعطانله ، سأوت يوجة مؤمنة

ه م  او نلا إال ثيقا  كفافا   دام علام، ويوجة وثاحلة ليلنانه على اوطاعة، حلث مل دك  مهّ 
  م  ناعه، إنه ال ه  وه يف او نلا ألنه ديل  أهنا مطلة وآلخ ة، فلاك  جم د فحىت سؤاوه ف د

                                                           

 .378، ص4جاع  ع  يد : م اسل  جاع  ع  يد ، ضم  مسن  او علع، ج  1
 .345ان: سرية سامل ع  ذكاان، ضم  كااب منهج او عاة، صسامل ع  ذكا   2
 .236، ص1ج اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،منري: سرية منري إىل اإلمام غسان، ضم    3
 .337عب  هللا ع  إابض: ثساوة عب  هللا ع  إابض إىل عب  امللك ع  م وان، ضم  كااب منهج او عاة، ص  4
 .220، صريةاوس الجيلربي: نفحات  5
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وسللة فحسب، وكان جاع  دقال ألصحاعه: "ولس منك  ثج  أغىن مين، ولس عن ي دثه  
 .1 "د  وال علّ  دَ 

 

ألصحاعه أن اوغىن احلقلق  ها غىن اوقلب، ذوك أن او ي مل رمأل  )ملسو هيلع هللا ىلص(وك ا ع ّن او سال 
 لياىل، فإنك وإن ملكاه مال قاثون فإنه دائما  دقال ه  م  مزد ؛ ألن املال قلبه حبب هللا

قبلت علله أال شك أن اإلمام د ثك أنه ق  م  جيلب املال كما دقال أه  االقاصاد اولام، و 
او نلا وسل  م  مغ ايهتا، و وك ل اه دياز ع ن أصحاعه يف مناسبات ع د ة أبنه ال رملك م  

 .2ثا  او نلا إال محا

وألى اإلمام جاع  ذات دام أصحاعه يف مصّله  وعلله نيلن خلقان، فقال: "مضى م  
  .3عم ي ساان سنة، نيلوي هااتن أحب إيل مما مضى، إال دك خريا  ق ماه"

اي هلا م  ميادوة حساعلة ميربة، نيلن خلقان لاضيان يف كّفة، وساان سنة م  احللاة يف 
ل جحان، ه ه ه  او نلا ووا كانت لساوي عن  هللا جناح عياضة ما او نلا يف كّفة، اونيلن 

سقى منها اوكاف  ش عة ماء. ني  إن او نلا ال قلمة هلا إذا خلت م  اويم  اوصاحل، و وك 
اساثىن اإلمام جاع  ما قّ م م  خري إخلصا  هلل لياىل وها ديل  أن او نلا إذا خلت م  

غا  أو حلادا ، وإمنا ه  متأل عمل  صاحلا ، فاونيلن أفض  اويم  اوصاحل ال رمك  أن لبقى ف ا
منهما ألهنما حتفظان األق ام م  اوض ث، علنما جت  او نلا اويت عم ها صاحبها ابوش  إىل 
غضب هللا لياىل، وإىل جهن  وعئس املصري. ومل دك  اإلمام جاع  ع  يد  وح ه ماصفا  

                                                           

 .214، ص2، ج اوساعق امل جع ابملغ ب، املشائخ طبقات او ثجلين، ؛221امل جع اوساعق، ص  1
قال اع  أيب شلبة: ح ينا اع  علنله ع  عم و قال: "ما ثأدت أح ا  أعل  عفالا م  جاع  ع  يد ، ومسياه دقال: "ما أملك م  او نلا   2

 إال محاثا ".
ع  سللمان ع  خلفان: "فااوى اإلمام جاع  ع  يد  األيدي م  خلل مصنف اع  أيب شبة، ومصنف عب  انظ : اوطلااين، خلفان   3

 .133او ايق وسن  سيل  ع  منصاث"، حبث خت ج مق م إىل ميه  اوقضاء اوش ع  واواع واإلثشاد، سلطنة عمان، م قان، ص
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احل ن ع وك فها ها الجيلين دصف أصحاعه ابوزه ، ع  ميظ  ألباعه م  عي ه كاناا م
عقاوه: "مل دزدادوا يف أايم احللاة إال يه ا  ابو نلا وثغبة يف اآلخ ة، وق  ل كاا او نلا وثاء 

 .1ظه وه ، وجيلاا اآلخ ة أمام أعلنه  ول ي د جان م  ماعاد هللا او ي ال خلف وه"

واوشهاات م  حاجاه ،  ،  شأهن وال مجع املال م ،"ولس او نلا م  ذك ه  :وقال دصفه  
 . 2وكلف ال دكان ذوك م  ابع هلل نفسه ولجاد هبا على ل ك او نلا ودزه  مبا فلها"

ودصف الجيلين جن  اإلمام الجنل ي عقاوه: "وكان امل ء د يق منه  يف اوشه  سبية دثاه  
ن  هللا، وق  يف غلء م  اوسي ، فلصرب على اوقات اولسري ثغبة يف اآلخ ة واوثااب م  ع

علغنا أنه ثمبا فض  مع او ج  منه  او ثه  واو ثمهان فلاطاع ع وك اوفض ، فريده يف فل  
 . 3املسلم ن ثمحه  هللا وجزاه  خريا  مع ما أظه وا م  اوسنة"

إهنا حقا  ف د ة يف اوزه ، واوانزة ع  كنز األماال، ومل دصلاا إىل ه ه امل حلة إال ألهن  ع فاا 
لا اوفانلة فزه وا فلها واشرتوا اآلخ ة وحقلقاها اوباقلة، فلا كانت او نلا لربا  حقلقة او ن

واآلخ ة ل ااب  وكانت اآلخ ة أوىل وأح ى أن ُدسيى إولها، وأما او نلا حىت ووا كانت ذهبا  
 فل مطمع فلها وفنائها وفناء م  عللها.

 التواضع:  -

ق ن، فم  لااضع هلل ثفيه، وجاءت ع وك اواااضع م  شل  اوصاحل ن، واوكرب م  شل  اوفاس
صلى هللا علله األحاددث اونبادة، قال أعا عبل ة ع  جاع  ع  يد  ع  اع  عباس ع  اونيب 

 .4قال: "م  عظّ  نفسه ولناس وضيه هللا، وم   لااضع هلل ثفيه هللا" وسل ،

                                                           

 .231، ص1ج وأئمة ُعمان، اوسري والجااابت ويلماءمنري: سري منري إىل اإلمام غسان، ضم    1
 .239، ص1ج اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،منري: سري منري إىل اإلمام غسان، ضم    2
 .240، صنفسه امل جع  3
 .705، ثق  273، ص2مسن  او علع، ج  4
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 علله هللا صلىود وي او علع ع  حمم  ع  عمري اويب ي ع  أيب ه د ة قال: قال ثسال هللا 
: "أال إن اواااضع وليب  ال دزد ه إال ثفية فاااضياا د فيك  هللا، وإن اويفا ال دزد  وسل 

 . 1اويب  إال عزا  فاعفاا ديزك  هللا وإن اوص قة ال لزد  املال، إال كث ة فاص قاا د محك  هللا"

ديلنه عللها، قال  إذن اواااضع صفة محل ة دنبغ  على املسل  أن داحلى هبا ودسأل ثعه أن
جاع  ع  يد : "فاسأل هللا ثب اوي ش اويظل  أن دهب ونا ووك  م  اولق ن، ما ناصغ  فله  
ك  ش ء م  أم ان حىت ال دي ف منا كربا  رمقانا هللا علله، ونساحق عه ع اعه، ونسأل هللا 

 . 2اوكبري املايال أن د يقنا وه لااضيا  رمأل عه أجاافنا خشلة وه"

وأن ذوك  ،أي إنسان أبعماوه ع ن اوناس فللح ث م  اوغ وث وولاحلى ابواااضع ومهما ع ي
اوربوي ما ها إال اعالء م  هللا، دقال جاع  ع  يد  يف ذوك: "واح ث أن ل ل على هللا 
ع اوة، وال لزد  أن وك فضل  يف اإلسلم فإن م   دكان عالك املنزوة لزد  م  مي فة فضله، 

ة دكرب مقاه عن  هللا، وكفى ابويباد شقاء  أن دكاناا مبنزوة د ون أن هل  وم  دك  هب ه املنزو
، وك وك مهما علغ اإلنسان م  3فضل ، على سائ  اويباد خبري اعاله  هللا عه واخاصه  عه

 وسل  علله هللا صلىاويل  ما علغ دنبغ  علله أال دغرت عيلمه، ثوي جاع  ع  يد  ع  اونيب 
ولباه  عه اويلماء أو رماثي عه اوسفهاء أو دص ف عه وجاد اوناس إوله  قال: "م  ليل  اويل 

 .4فها يف جهن "

و وك جن  اإلمام جاع  على ثغ  شه له اويلملة كان ماااضيا  وميرتفا  ألفضللة ساعقله، 
حلث قال: "وثأي م    قبلنا أفض  م  ثأدنا او ي ن ى، مل دزل اآلخ  دي ف وألول، وكاناا 

، واوااعي ن هل  إبحسان، فق   وسل  علله هللا صلىاملهاج د  مع ثسال هللا أحق ع وك م  
                                                           

 .885، ثق  347، ص4حمباب ع  او حل : ثواايت حمباب ع  او حل ، ضم  مسن  او علع، ج  1
 .16يد : ثسائ  جاع  ع  يد ، ثساوة ثق  جاع  ع   2
 .4، ثساوة ثق نفسه امل جع اوساعق  3
 .369، ص4ن  او علع، جيد : م اسل  جاع  ع  يد ، ضم  مسجاع  ع    4
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شه وا وعلماا، فاحلق عللنا وطء أق امه  والباع أي ه ، واعل  أنه مل دهلك قام قط حىت 
 .1انيع اآلخ  األول يف اويل  إذا متسك أه  اويل  عيلمه "

وطئت قبل ، وما عن ي م  ذوك يقة دضا : "فليم ي ما أان إال مايل  مابع آاثث ق  أوقال 
، ودظه  اواااضع ص حيا  يف قاوه: "فنح  أنقص 2وال دالوة إال ثوادة عسى أن خنالف فلها"

 ، أي أق  علما  مم  سبقنا.3ثأاي "

 االقتداء ابلصاحلني:  -

﴿َوَق     لياىل:اختاذ اوق وة اوصاحلة، ف ض جاء عه اوش ع، وص حت عه اآلايت اوق آنلة، قال 
َ  َوذََكَ  اَّلل َ َكثلري ا َكانَ  خل َاٌة َحَسَنٌة ولَم   َكاَن دَ   ُجا اَّلل َ َواو لَ ا َم اآل   ﴾َوُك   يفل َثُسالل اَّلل ل ُأس 

، ويف مي ض اهامام اإلابضلة ابختاذ اوق وة اوصاحلة، اساشه  اع  ذكاان ابآلدة [21]األحزاب: 
 لياىل:، حلث قال 4 اء ابألنبلاء قبله، واالقا)ملسو هيلع هللا ىلص(اوساعقة على وجاب االقا اء ابو سال 

، ث اتعع اع  ذكاان نصحه ابختاذ [90]األنعام:  ﴾﴿أُووَئلَك او  لدَ  َهَ ى اَّلل ُ  فَبلُهَ اُهُ  اق  َا له  
اوق وة فقال: "ث إان ال ن ى اولام شلئا  أفض  وال أه ى وال أق ب إىل طاعة هللا وال خريا  

جة يف او نلا م  او ضا عسبل  م  ه ى هللا قبلنا واقا ى فلما عي  املات، وال أوجب احل
َ َوُك   َودَ ه  لَدُك   ُسَنَ  او  لدَ  مل   قَ ب للُك   َودَ ُااَب َعَلل ُك    ُ وللُ َب نّل  عصاحل سناه  قال هللا: ﴿دُ لدُ  اَّلل 

اولام و أده  لبع دامئ  ، وأم ان لبع ألئمة املسلم ن، وثأدنا [26]النساء:  ﴾َواَّلل ُ َعلللٌ  َحكلل ٌ 
وأتودلنا اوق آن اولام واأوهل  دامئ  لبع وسنا مم  دزع  أنه أفاد اولام علما  يف اوق آن واوسنة 

 . 5حىت غلبه "

                                                           

 .13جاع  ع  يد : ثسائ  جاع  ع  يد ، ثساوة ثق    1
 .16جاع  ع  يد : ثسائ  جاع  ع  يد  ، ثساوة ثق    2
 .6ثق   ، ثساوةنفسهامل جع   3
 .356سامل ع  ذكاان: سرية سامل ع  ذكاان، ضم  منهج او عاة، ص  4
 .376، صنفسهامل جع   5
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ودقال او علع يف إح ى مااعظه: "فالقاا هللا اي ميش  املسلم ن، فيللك  ابو ي كان علله 
 . 1منه "أسلفك  م  والة املسلم ن، وأئماه  وأه  اوفض  

ولكث  نصائح أئمة اإلابضلة يف ض وثة اختاذ اوق وة اوصاحلة، وداك ث ه ا األم  يف خطاابهت  
ابسام اث، ع ءا  ابإلمام جاع  ع  يد  عن ما قال: "فإن حس  او عادة واواشبه أبخلق 

 . 2املؤمن ن، واالقا اء هب اه  والباع أي ه  أفض  ألق امه "

اوانك  ألفضللة األوائ  حلث قال: "وعللك  ابوسمت احلس  وحي ث اع  ذكاان م  مغبة 
واوسرية املي وفة يف اإلسلم اويت ساث هبا نيب هللا وأوولاء هللا واعلماا أنه ال دها ي أح  

َُ ى َودَ ا بلع  َغري َ سَ  ،3خبلفه  َ َوُه اهل  بلل ل قال هللا ليال: ﴿َوَم   ُدَشاقلقل او  ُساَل مل   عَ ي  ل َما لَ َب ن 
للهل  نل َن نُ َاوّلهل َما لَ َاىل  َوُنص  ري ا﴾  َجَهن َ  َوَساَءت  او ُمؤ مل   .[115النساء: ]َمصل

ودناق  أعا محزة اوشاثي يف خطبه أحفاد املهاج د  واألنصاث او د  مل دقا وا أبج اده  
-ج د  واألنصاثأعناء املها-طب فله  قائل : "وأنا  أعناؤه وآابئه ، اناقادا  الذعا  عن ما خ

اآلذان،   ُّ ، صُ قلابعم  او !وم  عق  خلفه ، لرتكان أن لقا وا هب ، أو أتخ وا عسناه 
اعايا  اهلاى، فأثداك ع  اهل ى، وأسهاك  فل مااعظ اوق آن جتزثك  فازدج وا، وال ليظك  

هت ، مضاا قبلك ، ما س مت سري فاّايظاا، وال لاقظك  فاسالقظاا، وبئس اخللف أنا  م  قام 
 ضت علله  قت عنه  قباثه ، فيُ حفظا  وصلاه ، وال احا دا  مثاهل ، ووا شُ  وال

  .4 ف اوي اب عنك "ويجباا كلف صُ  ،أعماوك 

                                                           

/  ه ١٤٣٠، 1، طعمان سلطنة واوثقافة، اوقام  اورتاث وياثة، املسلم ن ألئمة احلجة او ساوة ومجاعة املسلم ن، حبلب ع  او علع  1
 .24، ص م٢٠٠٩

 .16 ، ثساوة ثق  جاع  ع  يد : ثسائ  جاع  ع  يد  2
 .343سامل ع  ذكاان: سرية سامل ع  ذكاان، ضم  منهج او عاة، ص  3
 .256أعا محزة اوشاثي: خطب أيب محزة، ضم  كااب حلاة عمان اوفك دة، ص  4
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ودقال أعا محزة يف خطبة أخ ى: "اي أه  امل دنة: اي أعناء املهاج د  واألنصاث واو د  
وآخ ك  ش  آخ ، كان  البياه  إبحسان، ما أصح أصلك  وأسق  ف عك ، أووك  خري أول،

آابؤك  أه  اولق ن، وأه  املي فة ابو د ، واوبصائ  اوناف ة، واوقلاب اوااعلة، وأنا  أه  
ابب  اوضلوة، والجهاوة، اسايب لك  او نلا فأذواك ، وغ لك  األماين فأضلاك ، فاح هللا وك 

طاء ع  اوسنة، ُعم  او د  فس دمتاه، وأغلق عنك  ابب او نلا ففاحاماه س اع إىل اوفانة، ع
ع  اوربهان ص  ع  اوق آن، عبل  اوطمع، حلفاء الجزع، ني  ما وثيك  آابؤك  وا حفظاماه، 
وعئس ما لاثيان أعناءك  إن متسكاا عه، نص  هللا آابءك  على احلق وخ وك  على اوباط ،  

اقا ائه   وك  ذوك ح ث نالجة ع م .1كان ع د آابئك  قللل  طلبا ، وع دك  كثريا  خبلثا "
 مب  سلف م  آابئه  اوصاحل ن.

 العزة: -

إن اعازاي املسل  ع عه وددنه ونفسه، ها كربايء إرمانه، وكربايء اإلرمان غري كربايء اوطغلان، إهنا  
دصغ  ملخلاق مهما عل وجترّب، دقال اوغزايل ع  اويزة: "ه  كربايء فلها م   أالأنَ َفة املؤم  

لها م  االساكانة ولحق، وفلها م  اوايايل على اوباط  عق ث اوام د على اوباط  عق ث ما ف
ما فلها م  اواضام  ولحق، فلها اورتفع على مغ ايت األثض وأابطل  احللاة وفلها االخنفاض 
ولمؤمن ن واوابسط هل ، واحرتام احلق او ي جيميه هب ، فلها إللان اوبلات م  أعااهبا وإطلب 

 .2اويظمة م  أص ق سبلها"

، وقال دصف املؤمن ن: ﴿أَذلو ةر َعَلى [10]فاطر:  ﴾او يلز َة فَللل هل او يلز ةُ ﴿َم   َكاَن دُ لدُ   ياىل:لقال 
نل َن أَعلز ةر َعَلى او َكافل لد َ  اإلمام جاع  يف ه ا األم  ح دثا  ع   ى، وق  ثو [54]املائدة:  ﴾او ُمؤ مل

إال أعطاه هللا يلاث :  ؛لس إىل عز هللاقال فله: "ما م  عب  خ ج م  ُذّل إعل )ملسو هيلع هللا ىلص(اونيب 

                                                           

 .267أعا محزة اوشاثي: خطب أيب محزة، ضم  كااب حلاة عمان اوفك دة، ص   1
 .209ص م،2010، 21وقل  وطباعة واونش ، طدمشق، داث ا خلق املسل ، اوغزايل،حمم     2
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، وعن ما دشي  املؤم  1"اولس  م  غري كث ة، واوغىن م  غري مال، واويل  م  غري ليل "
، وال دنكس ثأسه وغري هللا اويظل  ابويزة اويت اكاسبها م  وثاء مي فاه حلقلقة نفسه، فل د لّ 

 وغري ابثدها، وهنا لكم  اويزة. 

اإلابضلة كما داضح ملاابع سريه ، وم  أمثلة ذوك ما ثوي أن احلجاج  وق  حتلى هبا أئمة
يد  حاض  و ده، فسقط اوقل  م  د  احلجج فقال لجاع  ع  داسف كان دكاب وجاع  ع  

: "وي  هللا اوظامل ن وأعااهن  وأعاان أعااهن  )ملسو هيلع هللا ىلص(انووين اوقل . فقال وه جاع : قال ثسال هللا 
هللا ع  إابض عن ما كان د اس  اخلللفة األماي عب  امللك ع  وها ها عب  . 2ووا مب ة قل "

م وان قال يف ع ادة ثساواه: "عس  هللا او مح  او حل ، م  عب  هللا ع  إابض إىل عب  امللك 
للفة األماي، اعازايه عنفسه م  خلل لق مي امسه على اس  اخل ، حلث ظه 3ع  م وان..."

 ون وقب اخلللفة أو أمري املؤمن ن؛ ألنه د ى ع م ع - عب  امللك -وك وك انداه ابمسه 
أحقلاه يف اخللفة، وأنه أخ ها عط دقة غري ش علة. وم  أج  لثبلت االعازاي ابونفس املؤمنة 

 . 4أفىت اإلمام جاع  ع  يد  عك اهلة اوسلم على أه  اوكااب واجملاس

واواقصري وأتوف اوناس على وحي ث الجيلين م  اواه  واالساكانة فلقال: "واعل  أن اواه  
يف اويم ، وال دزد  ألهله إال مقاا  ووهنا ،  ما ال داافق احلق ال دزد  يف اوزثق، وال رم ّ 

. فيلى املؤم  أال دهان وال دسا ل أو دساضيف طاملا دياق  أنه إن عق  حلا  فل 5وخساثا  
م   هللا، فاونفع واوض ّ هللا وح ه، وها ك وك ال دشكا مصلبة وغري دي م ثيقا ، فاو يق م  

  .عن ه ال م  سااه
                                                           

 .378، ص4جاع  ع  يد : م اسل  جاع  ع  يد ، ضم  مسن  او علع، ج  1
؛  3/64،  ه1427 ،2006 ،2ط واوثقافة، اورتاث وياثة ُعمان، سلطنة احلاثي ، مح  ع  سامل: لح واوربهان، او ول  اوااثجلين،  2

 .24، ص  يد ع  جاع  اإلمام فقه عكاش، حمم  حيىي
 .324عب  هللا ع  إابض: ثساوة عب  هللا ع  إابض إىل امللك ع  م وان، ضم  كااب منهج او عاة، ص  3
 .119جاع  ع  يد : م  جااابت اإلمام جاع ، ص  4
 .247، ص1ج اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،منري: سرية منري الجيلين إىل اإلمام غسان، ضم    5
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: "م  أصبح حزدنا  على او نلا، أصبح ساخطا  على ثعه، وم  أصبح )ملسو هيلع هللا ىلص(قال او سال 
فإمنا دشكا هللا لياىل، وم  لضيضع وغين ولنال مما يف د ده أسخط  ،دشكا مصلبة نزوت عه

 .1هللا"

كااثث احللاة ولقلباهتا، واملؤم  يف   فاإلرمان ابهلل رمنح او وح طاقة قادثة على اوصماد أمام
ألن إرمانه أعطاه يقة  ؛وال داقهق  ،قاعها اثعت ال دهاز، قاي ال دقه حاويت احاماهلا وو 

َوَّللل ل او يلز ُة َوولَ ُساولهل ﴿ لياىل:واعازايا  هبا، واسايلء على صغائ  األحلاء، قال  ابونفس
نل َن َوَوكل   او ُمَنافلقل   .[8]املنافقون:  ﴾دَ ي َلُمانَ  َن اَل َوولل ُمؤ مل

 التحرر:  -

حت د  اونفس م  اوقلاد واويادات غري اوش علة مظه  م  مظاه  االعازاي ابونفس، وق  ح ث 
اإلسلم اواج ان اوبش ي م  عبادة اآلهلة املزعامة اوسائ ة يف األثض، وم  اخلضاع وغري هللا 

املسل  ماصلة الصاال  مالنا  عقاة األيل لياىل، فل كهانة إذن، وال وساطة ع  شخصلة 
واألع ، دسام  منها اوقاة واويزة واوشجاعة، فل سبل  إىل اخلاف أو االساكانة إال خلاوق 

 اوكان وماوك األماث واوقاه  فاق عباده. 

ة شؤون علده ، حلث ظ  حك  عمان وق  ظه ت نزعة اواح ث عن  اإلابضلة حىت يف إداث 
ل  أهلها عي  افرتاق اوصحاعة، وأنه مل دك  ملياودة وال مل  عي ه سلطان ع -ميق  اإلابضلة -

يف عمان، حىت صاث امللك ويب  امللك ع  م وان، واسايم  احلجاج على أثض اوي اق... 
،  ن جلشفكان احلجاج دغزو عمان، ولكب  خسائ  فادحة حىت مت وه االساللء عي  أن سري  

 . 2ا ي قاامه أدضا  عش ون أوف  حب ي قاامه عش ون أوفا ، وآخ  ع

                                                           

 .ثواه اوطرباين  1
 .74، ص1، ج عمان أه  سرية األعلان حتفة اوسامل ،   2
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ومل دسام  األم  طادل  حلث عادت عمان إىل اساقلهلا وحت ثها، ومل لك  ه ه االساقلولة 
ثغبة يف شق عصا اوطاعة، أو االنف اد ابحلك ، ووك  عن ما ثأى اإلابضلة فساد او ووة 

 . 1حك  هللا فلما علنه  األمادة، ومل د ضاا أن دكاناا لبيا  هل  فاساقلاا أبنفسه  وأقاماا

وخري دول  على ذوك عن ما لاىل عم  ع  عب  اويزدز خلفة او ووة األمادة، أصبحت عمان 
خاضية طااعلة حلكمه ملا اشاه  م  ع اواه ونزاهاه، فكان عام  عم  ع  عب  اويزدز على 

عقاوه:  عمان، عم  ع  عب  هللا األنصاثي، ودصاث منري الجيلين حت ث شخصلات اإلابضلة
"ال خيافان يف هللا وامة الئ ، وال خيشان او وائ ، وال دهامان وليااقب، وال دنزوان اوناس 

، وال منه  إال )ملسو هيلع هللا ىلص(عن ه  وش ف وال قاة وال أثحام وال ق ى وال فقه ال ق اعة م  ثسال هللا 
وهل  حبلث أنزواا أنفسه  م  طاعة هللا وميصلاه حىت مضاا وسبلله  ثمحه  هللا وغف  ونا 

 . 2على اوص ق واوافاء، فلنا ووك  فله  اساة حسنة مل  كان د جا هللا واولام اآلخ "

فيل  حت ثوا م  ك  ثابط غري ثابط اواقاى واويقل ة، ووي  م  شااه  اواح ث م  ثابط 
، فين ما 3اوقبللة واو ح ، وص ق اواالء هلل لياىل، ما دُ ك  ع  اإلمام الجلن ي ع  مسياد

مجاعة م  أقاثعه، مث  جيف  الجلن اين، واعنله اونظ  ويايدة، قبض علله  اإلمام  مت د علله
الجلن ي ع  مسياد، ث أم  عقاله ، وعن ما قُالاا فاضت علنا اإلمام ابو ماع، فقال وه 

فقال: ال ووك   -أصحاعه: أعصبلة اي جلن ي؟ قاواها ع ون وق  إمام دولل  على اواح ث
... ث طلب منه أن د جع، ف فض يف  اعازل أم ان، فاعازل ن م  الباعه. فقال املسلما او محة

 .4اوب ادة ث ثجع خضاعا  ملشاثة املسلم ن

                                                           

، اوكااب كله داح ث ع  اساقلل عمان ع   م1994 ،1ط ، عمان ج د ة داثمسقط ،  األوىل، اويمانلة او ووة: اويبل يل أمح   1
 او ووة األمادة ولنظل  أحكام هللا لياىل ابوي ل واوشاثى على منهاج اونباة.

 .235ص اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان،ري الجيلين إىل اإلمام غسان، ضم  منري: سرية من  2
 انظ  ل مجاه م  ه ا اوبحث.  3
 .93، ص1، ج عمان أه  سرية األعلان حتفة اوسامل ،  4
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إن قضاء اإلمام الجلن ي على ياثة أقاثعه اوطامي ن يف امللك ل ل على إخلصه هلل لياىل، 
 ل ه  وحت ثه، م  عصبة اوقبللة واو م، وماقف أصحاب الجلن ي عن ما دميت علناه ل

األخ ى على أخ ى على وصاهل  إىل على قمة اواح ث وص ق اواالء هلل عز وج ، وعلى 
ه ا اونحا م  اواح ث، م  قلاد اوقبللة" د ك  أعا سفلان أن أاب احل  عل  ع  احلص ن كان 

وكان على غري اساقامة اتمة   -يف املسج  جاوسا  يف حلقة فق م أخاه احلس  م  اوي اق 
وأخ   ،ل فأقب  د د ه حىت جاء إىل احللقة ظ  أنه دقام إوله ، فل  دق  إولهقا - وكما دب 

أخاه عل ه وها جاوس، وقال ومل دك  د اه من  يمان، قال فبلنما ه  ك وك إذ كلع إوله 
فلما نظ  إوله أعا احل  قام قائما  وخ ج م  احللقة فالقاه، فاعانقه وقب   ،ثج  م  أه  عمان

 ؛مادة ه ا على غري مادلك :، قال فسقط يف د  أخله فقال وهصفحيت عنقه، وثحب عه
 . 1ألن مادة ه ا على او د  وأنت على اونسب

وق  ظه ت او عاة إىل اواح ث حىت يف عيض اوفااوى، عن ما لكان ماجهة إىل او عاة 
املاياق هب ، قال اإلمام جاع  ع  يد  يف إح ى ثسائله وفص  خصام ح ث ع ن أح  

جاءك كاايب فك  قاضلا  على نفسك، واجامع أنت وخصمك عن  كااب هللا،  دعاله: "فإذا
ث ولقص ك  واح  منكما قصاه على كااب هللا فإن مجع أم كما ف وما على ذوك، وإن فّ ق 
علنكما فللأت أح كما صاحبه، وال لشقلا، ووليرتف أح كما وصاحبه، فإن اوانايع 

 .2واواشاج  هلك ألم كما"

فااوى م  إمام كبري إىل او عاة انطقة عنفسها ال حتااج إىل كبري ليللق، إهنا إن مث  ه ه او
، واإلخلص وه، واواح ث م  وج ّ  او عاة إىل اإلرمان اخلاوص او ي دقام على ليظل  هللا عزّ 

                                                           

 .272، ص2، ج اوساعق امل جع ابملغ ب، املشائخ طبقات او ثجلين،  1
 .10 جاع  ع  يد : ثسائ  اإلمام جاع ، ثساوة  2
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َ َمُك   علن َ  اَّلل ل أَل  َقاُك   ﴿أي لبيلة غري احلق، فلاجلى أي  ذوك يف اوقال واويم ،   ﴾إلن  َأك 
 .[13]احلجرات: 

 تآخي: ـالتكافل وال -

اواكاف  االجاماع  أن داضام  أعناء اجملامع وداسان وا فلما علنه ، واواآخ  ما ها إال 
مظه ا  م  مظاه  ه ا اواكاف ، واإلرمان ابهلل دغ س يف اونفس حب اآلخ د  او د  جيامع 

على اواياون واواكاف   املسلم ن )ملسو هيلع هللا ىلص(امل ء ميه  على عقل ة واح ة، وق  ثَب ثسال هللا 
ولبادل احلقاق واوااجبات وجي  ذوك م  صمل  اإلرمان، فقال صلى هللا علله وسل : 

 . 1"واو ي نفس  عل ه ال دؤم  أح ك  حىت حيب ألخله ما حيب ونفسه"

وم  أج  ل سلخ ه ه احملبة ح ث م  ك  ما شأنه أن ديك  صفاا، ثوى او علع ع  أيب 
"ال لباغضاا وال حتاس وا وال  :)ملسو هيلع هللا ىلص(   ماوك قال: قال ثسال هللاعبل ة ع  جاع  ع  أنس ع

، وجيمع اإلمام 2ملسل  أن دهج  أخاه فاق يلث" وكاناا عباد هللا إخااان، وال حي ُّ  ،ل اع وا
 .3او علع حتت ابب جامع اآلداب ساة أحاددث كلها حال آداب اإلخاء واألخاة

يزة هل ، واإلسلم دوما  حيث املسلم ن أن إن اواكاف  ع ن املسلم ن مص ث اوسيادة واو
دكاناا ماكافل ن ماضامن ن ماياون ن ماحاع ن، دسيى ع ماه  أدانه  وديطف غنله  على 

 علله هللا صلىفقريه ، ودساع  قاده  ضيلفه ، وه  د  على م  سااه ، قال ثسال هللا 
 . 4ى م  سااه ": "املؤمنان لاكاَف دماؤه  ودسيى ع ماه  أدانه ، وه  د  علوسل 

                                                           

، 59، ب 38، اورتم ي: ك 67، ص1، ج45، ح17، ب 19، مسل : ك 82، ص1، ج3، ح7، ب 2اوبخاثي: ك  1
، 1، ج66، ح19، اع  ماجة: املق مة، ب 489، ص8، ج5031، ح19، ب 47، اونسائ : ك 231، ص4، ج2523ح

 .38ص
 .696، ثق  270، ص2او علع، مسن  او علع، ج  2
 .271ص، 2، ج)701-686(األحاددث   3
 .189ماسى: سرية ماسى ع  أيب جاع ، ضم  خمطاط اوسل ، ص  4



 

926

وم  امليلام ع اهة أن اجملامع او ي دقام على اواياون وداحقق ع ن أف اده اواكاف ، ودساد يف 
أثجائه اوشياث ابحملبة واإلخاء واإلدثاث، فها جمامع حص ن ما ن ماماسك، ال لؤي  فله 

اولم  مياول اهل م. وم  مناذج اواكاف  ع ن اإلابضلة ما دلحظ يف ياثة طاوب احلق يف 
حلث اشرتك ميه إابضلة عمان وإابضلة اوبص ة واحلجاي، وك وك مساع ي اإلمام الجلن ي 

 1ع  مسياد يف إماماه ويمان ولساا كله  م  عمان.

وم  مناذج اواكاف  عن ه  أدضا ما قاوه أعا سفلان: مسيت عيض مشادخ م  أدثكت دقال 
ادق واوام  وما دصلحه  وشه  ثمضان، إان ون ك  إذا دخ  شيبان أتيت اوفق اء األمحال ابوس

وال ديلمان م  عيث هبا أييت او ج  ابحلمال حىت دقف على ابب او اث فلقال ادخ  
. وكاناا حيملان مشادخ اويل  إىل احلج ودكان ألح ه  ع ة وأطيماافلكاب يف خ قة، كلاا 

ولله ت إلقامة دد   أع ها، وكاناا جيميان األماال ودبيثان هبا إىل املغ ب واملش ق، 2جنائب
. ودقام عيضه  جبمع اواربعات م  3هللا، وكان او ي دااىل ذوك يف أايم أيب عبل ة حاجبا  

 .4األغنلاء ولايديها على اوفق اء

ووي  م  مناذج اواآخ  عن  اإلابضلة على ما سبق ذك ه على وسان أعا محزة يف خطبه 
على عيري واح ، علله ياده  وأنفسه ،  عن ما قال: "... فأقبلنا م  قبائ  شىت، اونف  منا

داياوثون حلافا  واح ا ، قلللان مساضيفان يف األثض، فآواان هللا وأد ان عنص ه فأصبحنا 
 .5عنيماه أخااان، وعلى او د  أعااان

 كشف الكرب: -
                                                           

 .116ص ،ويبل يل: او ووة اويمانلة األوىلاأمح    1
 جنائب: ديين الجمال اويت د كبان هبا إىل احلج.  2
 .105، ص1اوشماخ ، كااب اوسري، ج  3
 .104امل جع نفسه، ص  4
 .269حلاة عمان اوفك دة، صأعا محزة اوشاثي: خطب أيب محزة، ضم  كااب   5
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: "م  ف ّج على مسل  ك عة م  ك ب او نلا، ف ج عنه هللا ك عة م  ك ب )ملسو هيلع هللا ىلص(او سال قال 
. وها ها جاع  ع  يد  دساثع يف ختللص املنكاب م  ك عاه، "قال أعا سفلان: دام اوقلامة"

وحيك؟ قال:  :ماوك دبك  ورمسح دماعه، قال 1، فإذا ع ج  م  األكاثد طلع أعا اوشيثاء
 أالجئت هبا إىل صاحب األثض فأخاف  2صبلان على دثعك  ه ا نزعاا مين قناد 

، إهنا مثاولة 3  فأخ  قناد  فبيث هبما إولهدص قين، فبيث جاع  إىل عيض أصحاعه وه خن
مما د ل على اواكاف  فلما م  جاع  وأصحاعه او د  أثسلاا وه اوقناد ،  ىاذج حيا ثائية ومن

 علنه .

 احرتام حقوق اجلريان:  -

ئ ا ﴿َواع ُبُ وا اَّلل َ  لياىل:قال  َساان  َوعل لي َواَل ُلش  لُكاا علهل َشل   و َااولَ د  ل إلح  او ُق  ََب َواو لَ َااَمى  َوابل
َن بل َواع  ل اوس بلل ل َوَما َمَلَكت   لج  بل ابل ُُنبل َواوص احل َاثل الج  َاثل ذلي او ُق  ََب َوالج  َواو َمَساكل نل َوالج 

َاُنُك    إلن  اَّلل َ اَل حيُلبُّ َم   َكاَن  سلم: اواوصلة و . ودقال علله [36]النساء:  ﴾خُم َااال  َفُخاث اأرم 
 "ما دزال أخ  جربد  داصلين ابلجاث حىت ظننت أنه داثيه". 

ال  إن هلؤالء او د  ذك هت  اآلدة حقاقا  على اإلنسان، وم  علنه  الجريان، ذوك أن اإلنسان
ديلش مع ق اعاه فحسب، وإمنا داياون مع م  حااوله وإن مل دك  علنه وعلنه  أدة ق اعة، وو  

خلاوص واجه هللا لياىل. وه ا اإلمام جاع  درتج  ه ه املياين دكان ذوك إاّل ابإلحسان ا
ه عاائقه، وذوك اإلسلملة اوساملة اويت لب ّن أن اإلنسان ال ل لفع دثجة إرمانه إال إذا أم  جاث 

فأم  أصحاعه عنح ها ولايديها ، وه  ما دصلح ألن د عح م  اإلع  ،أنه أه ت وه جزوث

                                                           

 األكاثد : احلّماو ن او د  حيملان اوسلع.  1
 قناد : اوقنا: اوي جان مبا فلها م  او طب.  2
 .71، ص1ج اوشماخ ، كااب اوسري،  3
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لب اإلمام جاع  فلّما لناووه واساكث ه وقال: "أك ُّ جرياننا على الجريان، فاَّف هؤالء يف نص
 . 1ساووا علننا وع ن جرياننا" !أصاب مث  ه ا؟ "قاواا: ال، قال"واساأاته

إن اإلمام مل دقب  أن دكان نصلبه أكث  م  نصلب جريانه؛ ألنه أثاد أن ديّ  ه ا اخلري أكث  
 ، واعارب أن اسائثاثه على هؤالء عنصلب ما رمك  م  هؤالء الجريان حسب ماطّلباله أس ه

 أنه ساء كبري دساغلث ابهلل أن حيفظه منه. . وديين)واساأاته(أوف  مصلبة 

إهنا ح كة لب و عسلطة يف ظاه ها، ووكنها عظلمة اوشأن يف حقلقاها، ذوك ألن اوناس اولام 
الجريان يف خصاصا  يف امل ن املزدمحة حلث ال دفص  ع ن  ،ق  غفلاا ع  ه ه املياين

س ، وكّنك 5اويماثات اوضخمة ساى خشبة يف عيض األحلان ال دبلغ مسكها ساى 
ال دي ف أح ه  اآلخ ، فكلف  هفايجب أن ،اوناس ع  عيضه  اوبيض لسأل هؤالء

 سلفك  يف مصاحله وحقاقه؟ 

ن إّن ه ا وذاك وغريه ع فاه جماميات اولام ألهنا اعاي ت ع  كااب هللا او ي أيم  ابإلحسا
 او مادة، اوق اعة وحقإىل الجاث وذي اوق َب او ي جيمع ع ن يلية حقاق، حق اويقل ة، 

 حقّ  حّقان؛ ووه اوسك  يف احملاذي أي الجنب الجاث إىل ابإلحسان أيم  كما  الجااث، وحق
 حق وها حيرتم أن جيب واح  حقٌ  فله مسلما   دك  مل وإن الجااث، وحق اإلرمانلة، او اعطة
 أو اولهاد أي اوّ مة أه  م  كان  وإن عقل له، واحرتام وماوه ع ضه حفظ يف مث ودا الجااث،

 ه ا ملث . الجااث حقُّ  وه فإنه احل ب ديل  مل إذا اوش ك، أه  م  كان  إن وحىت اوّنصاثى،
 عادوة اهل دة ه ه قسمة لكان أن أثاد ألنه ابواساوي؛ الجزوث لقس  أن اإلمام أم  وغريه
  .الجريان مجلع على
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وق رما  كان اوناس حيرتيون يف شأن ه ه احلقاق، فل دطبخان طياما  شهلا  لفاح ثائحاه دون 
أن دطيماا منه م  ق ب م  الجريان قللل  أو كثريا ؛ ألهن  دياربون أّن يف اناشاث للك او ائحة 

ء امليايد  إد اء هلؤالء الجريان حىت وإن مل دكاناا م  أه  اخلصاصة، وأّما إن كاناا م  اوفق ا
 فاإلد اء أكث  إذ ال دصلح ولمسل  أن دشبع وجاثه جائع.

 مقابلة اإلساءة ابإلحسان: -

َنهُ  لياىل:قال  َنَك َوعَ ل   َسُ  فَإلَذا او  لي عَ ل   و يتل هلَ  َأح  َسَنُة َواَل اوس لّلَئُة  اد َفع  ابل َاالي احلَ  ﴿َواَل َلس 
ل ٌ  ت محَل إن مقاعلة اإلساءة ابإلحسان قمة يف األخلق، وص ق  ،[34لت: ]فص ﴾َعَ اَوٌة َكأَن ُه َويلل

يف اإلرمان، ومما د د م  أمثلة ه ا اوسلاك يف اورتاث اإلابض  ما د وده أعا سفلان ع  قصة 
 فلما دل  لفاصللها مع ش ء م  اواحلل . و ، 1خ وج آمنة يوجة جاع  إىل احلج

وسنة، فلما ثجيت سأهلا ع  ك ّدها خ جت آمنة يوجة جاع  إىل احلج، ومل خي ج للك ا
ف ك ت ساء اوصحبة، ومل لث  علله خبري، فخ ج إوله وأدخله داثا ، ( او ي اكرتاه ولساع ها(

واشرتى إلعله علفا ، وعال وه طيام، واشرتى وه ياع ن كساه هبما، ودفع وه ما كان مع آمنة 
فقال: أفنكافله  !ما أثى م  ق عة وأداة وغري ذوك، فقاوت: أخربلك عساء اوصحبة ففيلت

 مبث  فيله فنكان مثله، ال ع  نكافله ابإلساءة إحساان  وابوساء خريا . 

 ن اوقصاص وإثجاع اإلساءة مبثلها، ووك  جيلت إن ش دية اإلسلم مل حتّ م على املسلم
َفُحاا  فاق ذوك دثجة وه  اويفا، أي اوانايل ع  احلق، قال لياىل: ﴿َوإلن  لَ ي ُفاا َوَلص 

ل ٌ  . ومل دكاف اإلمام هب ه او ثجة ع  اثلقى إىل [14]التغابن:  ﴾َولَ غ فلُ وا فَإلن  اَّلل َ َغُفاٌث َثحل
، مع ك  م  )ملسو هيلع هللا ىلص(او ثجة األمسى وه  مقاعلة اإلساءة ابإلحسان كما كان دفي  او سال 

 دسلئان إوله إذ دقال: "أحس  إىل م  أساء إولك".
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 االحتاد:  -

إسلم  جاءت عه اونصاص اوكثرية،  حتاد، ونب  اوشقاق، مطلبٌ او عاة إىل اواح ة واال
ونصح عه أئمة اإلابضلة أعااعه  وللمل ه ، قال اإلمام جاع  حم ثا  ألباعه: "فإن اوانايع 

  .1اواشاج  هلك ألم كما"

وقال أعا عبل ة: "اعلماا ثمحك  هللا أن أحب األماث إىل هللا وإىل املسلم ن، وأعمها منفية، 
يها كلمة عن  املسلم ن، وأصلحا و ات اوب ن، ما مجع هللا عه كلمة املسلم ن، وأوف ع ن وأمج

وقال يف ، 2قلاهب ، وأن أعغض األماث عن ه وعن  املسلم ن ما ف ق الجماعة وص ع اوشغب"
ماضع آخ : "واعلماا أن ك  م  ثأدناه د عا إىل اوف قة واالخالف ودينت املسلم ن فها 

. وم  أج  لثبلت االحتاد واواح ة أفىت اإلمام جاع  ع  3نزوة مقلت الجانب"عن ان صغري امل
 . 4يد  عك اهلة إمام ن يف مسج  واح  وصلة واح ة

 

  

                                                           

 .10 جاع  ع  يد : ثسائ  جاع  ع  يد ، ثساوة ثق   1
 .581أعا عبل ة وأعا مادود: ثساوة أيب عبل ة وأيب مادود إىل أه  املغ ب، ضم  كااب اإلمام أيب عبل ة، ص  2
 .583امل جع اوساعق، ص  3
 .26جاع  ع  يايد: م  جااابت اإلمام جاع ، ص  4
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 : اخلالصة

نشأ امل هب اإلابض  على د  مؤسسه اإلمام جاع  ع  يد  او ي ثكز نشاطه على جمال  .1
ة واسية م  األلباع او د  اقانياا اورتعلة واواكاد  فأمث ت جهاده اويلملة يف إنشاء قاع 

 آبثائه ومبادئه.
وإمنا نسب اإلابضلة إىل عب   ،لنسب امل ثسة اإلابضلة إىل عب  هللا ع  إابض اواملم  .2

هللا إابض ومل دنسباا إىل جاع  ع  يد  ألن عب  هللا ع  إابض اوااجهة اويلنلة ولجماعة 
صحاعه م  اوقضااي اوسلاسلة وكان جيادل عنه ، وحياجج األماد ن ودب ن مااقف أ

 واوفك دة احملا مة ساقها آن اك فُي ف أصحاعه أبهن  ألباع اع  إابض أو اإلابضلة.
مّساا أنفسه  ابواسملات اوااولة؛ املسلم ن، مجاعة املسلم ن، أه  او عاة، أه  او عاة  .3

لظه  يف  واالساقامة، أه  احلق، ومل د ضاا ألنفسه  يف اوب ادة ابواسملة اإلابضلة ومل
 مؤوفاهت  إال يف هنادة اوق ن اوثاوث اهلج ي. 

اإلابضلة ابعاباثها ف قة م  ف ق ) و )املل  واونح ( اوف ق اإلسلملة(داثد املؤوفان يف  .4
. وعب  اوقاه  )مقاالت اإلسلمل ن(اخلااثج، في  ذوك أعا احلس  األشي ي يف كااعه 

اوفص  يف املل  (ع  حزم اوظاه ي يف كااعه ، وا)اوَف  ق ع ن اوفلَ ق(اوبغ ادي يف كااعه 
. ونسب هؤالء وغريه  مم  كاباا يف اوف ق )املل  واونح (، واوشه سااين يف )واونح 

اإلسلملة آثاء إىل اإلابضلة وذهباا إىل أهن  دافقان فلها مع اخلااثج ووكنه  مل د جياا 
ات فاقياا يف خطأ منهج   إىل م اجع ومصادث اإلابضلة امليام ة وال إىل علمائه  اوثق

كّلف احلقلقة اوااثخيلة اوش ء اوكثري وأصبحت ه ه اوكاب م جيلة مل  جاء عي ه  
 حىت عص ان احلاض  فاقع اوكثري م  اوباحث ن فلما وقع فله اوساعقان. 
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إن اإلابضلة ق رما  وح دثا  مل دقبلاا قط أن دنسباا إىل اخلااثج، وإمنا ثأوا أنفسه  م ثسة  .5
ساقلة هلا أصاهلا م  اوكااب واوسنة، واإلمجاع اوقلاس، وهلا فك ها اوسلاس  فك دة م

 وم هبها اويق ي اوفقه  او ي ال لافق مع فك  اخلااثج. 
إن املنهج اويلم  املاقل  عقلمة اويل  واإلنصاف يف اوبحث دقاض  اواقاف على أقاال  .6

ة عن ه ، وكلم املياص د  صللة، وكابه  امل ضلء وفقهاء اإلابضلة يف مصادثه  األعلما
واوساعق ن م  علمائه ، حلث أهنا ال لزال م ثسة فك دة قائمة، وم هبا  فقهلا  مشاعا ، 
فاألخ  عنه  أوىل م  األخ  ع  غريه ، إذ ه  أدثى مباقف م ثساه  اوفك دة على 

 . (أه  مكة أدثى عشياهبا)قاع ة 
ااثج على اإلابضلة م  او عاايت طفلش أن إطلقة وفظة اخلاد ى اويلمة أعا إسحاق  .7

 اوفاج ة اويت نشأت على اوايصب اوسلاس  أوال  ث امل هيب اثنلا . 
حيىي ميم  ع  ص ماه مما نسب م  عجائب اويقائ  واآلثاء  ع  وق  عرّب اوشلخ عل  .8

وم  أمساء ألشخاص ال علقة هل   ،واألقاال إىل امل هب اإلابض  يف كاب اوف ق
 اه. ابمل هب وال م جيل

 ،دافق أغلب املؤثخ ن او د  لط ّقاا إىل سرية اع  إابض على انامائه إىل قبللة متل  .9
 ،عب  هللا دوثا  اثنااي  ابملقاثنة مع جاع  ع  يد  األذثيإىل ولنسب املصادث اإلابضلة 

او ي لياربه إمام اإلابضلة ومؤسس فقه  وم هبه ، ول ك  أن اع  إابض كان دص ث يف  
 اال ع  جاع  ع  يد .ك  أفياوه وأق

د ى املؤثخ حمم  عل  دعاي أبن األماد ن ه  او د  أطلقاا علله  ه ا االس  نسبة إىل  .10
عب  هللا ع  إابض، ألن األخري كان م  علمائه  واملناظ  ابمسه ، كما أن األماد ن ال 

 ع  د د ون نسبة ه ه اوف قة إىل جاع  املش قة، فامل  إوله  اونفاس فنسباه  إىل عب  هللا
 إابض وها أق  منزوة م  جاع  يف اويل . 
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إن أول إشاثة ص حية واضحة حال ظهاث اع  إابض على املس ح اوسلاس  كان مع  .11
اشرتاكه مع عيض احملكمة يف او فاع ع  اوكيبة مع اع  اوزعري ض  الجلش اوشام  يم  

لخ وج ميه ، دزد  ع  مياودة، وق  حاول يعماء اخلااثج اسا ثاج عب  هللا ع  إابض و
 فامانع وأخربه  أنه ال خي ج على قام د لفع األذان م  صااميه  واوق آن م  مساج ه . 

لص ى اع  إابض ولماط ف ن م  اخلااثج وثّد على انفع اع  األيثاق واوصف دة وأصبح  .12
املناظ  ابس  أه  او عاة ض  مناوئله  م  اخلااثج وغريه  م  اوف ق، كما في  ذوك 

مادة احلاكمة ممثلة ابخلللفة عب  امللك ع  م وان حلث احافظت ونا مع اوسلطة األ
 املصادث ع سائله أو ما لسمله املصادث اإلابضلة نصائحه إىل عب  امللك ع  م وان. 

عي  اخافاء اع  إابض أقلع اإلابضلة ع  املناقشة اويلنلة والج ل اوكلم  مع مناوئله ،  .13
قة يف لنظل  دعاهت  وكان لجاع  ع  يد  دوث لنظلم   وا إىل اوس دة املطلؤ ولج ،وخماوفله 

 كبري يف ه ه امل حلة اويت لي ف يف اوااثدخ اإلابض  عطاث اوكامان.
وو  اإلمام جاع  ع  يد  األيدي يف ُعمان ث ثج  إىل اوبص ة وأقام هبا، وق  قضى األمام  .14

 او اجح.  ه على اوقال93جاع  أغلب حلاله ابوبص ة وعق  هبا إىل أن لايف سنة 
أخ  جاع  ع  يد  دازود يف اويل  واملي فة وخاصة فلما دايلق منها عيلام اوق آن واحل دث  .15

وما داص  هبما وق  لالم  جاع  على أد ي اوكثري م  اوصحاعة واوااعي ن وأخ  عنه  
احل دث واوافسري وعلام اولغة واألدب، وم  أه  اويلماء او د  أخ  عنه  جاع ؛ عب  

اس، وعب  هللا ع  عم ، وعب  هللا ع  مسياد، وأنس ع  ماوك، وغريه .  إال هللا ع  عب
 أنه كان أكث  مليمة ويب  هللا ع  عباس م  غريه وكان أجنب للمل ه.  

قال اع  عباس: وا أن أه  اوبص ة نزواا على قال جاع  ع  يد  ألوسيه  علما  يف كااب  .16
 هللا.

سأوه أه  اوبص ة ع  مسأوة دقال: كلف  كان اوصحاعة مث  جاع  ع  عب  هللا إذ .17
 لسأواننا وفلك  أعا اوشيثاء.
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إن املصادث اوسنلة واإلابضلة لسهب يف احل دث ع  يه  جاع  وانص افه إىل او ثس  .18
 واواحصل  حىت أصبح عيلمه م جيا  وك  سائ  يف أماث اوفالا واوفقه اإلسلم . 

ج او د  حكماا على أه  ملة اوااحل  كان اوبان سحلقا  ع ن امل ثسة اإلابضلة واخلااث  .19
أبحكام املش ك ن فاساباحاا منه  سفك او ماء وغن  األماال وسيب او ثاثي. وق  كان 
اسانكاثه  هل ا اوغلا من  ع ادة ع ويه وكان لجاع  ع  يد  وعلماء اإلابضلة دوثا  كبريا  

 ولاص ي وفك  اخلااثج. 
قااع  امل هب اإلابض  ها اإلمام جاع  ع   ال خيالف اإلابضلة أع ا  يف أن او ي أثسى .20

يد  وها او ي ح د ميامله اوسلاسلة واو عادة واوفقهلة، وق  وقى عسبب ذوك ض واب  
م  احمل  كاوسج  يف يم  عبل  هللا ع  يايد، ونسبة ع  جاع  إىل اإلابضلة أك ها اإلمام 

 حيىي ع  مي ن.
أسلاب احلك  األماي يف ل اول ض   إن م  فك  امل هب اإلابض  اوااثخي  منصبت  .21

اوسلطة ومماثسة اوظل  والجاث على اوناس، ودساثنان فرتة عم  ع  عب  اويزدز، و وك 
اضط وا إىل اوس  واوكامان واويم  املنظ  اخلف  خافا  على دعاهت ، واعاربهت  او ووة 

 األمادة م  اخلااثج خافا  على سلطاهت  وحكمه  ونفاذه . 
شاعات كاذعة، ودعاايت مضللة، اويت انطلقت م  دوافع سلاسلة مل ليّ ض اإلابضلان إل .22

 لك  منصفة. 
وها او ي (، ه93- 21(ع أ اوانظل  اوس ي ول عاة اإلابضلة يف عه  جاع  ع  يد   .23

وضع األسس اوانظلملة ول عاة، وق  قامت سلاسة جاع  على اولجاء إىل مجلع اواسائ  
 وضمان أم  وح كة وسلمة ألباعه. 

هت احل كة اإلابضلة االضطهاد يف للك اوفرتة وق  قا  أص قاء مق عان م  جاع  واج .24
 ج  آخ ون. وسُ 
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مل دشأ جاع  االنسحاب م  اجملامع اإلسلم  او ي ديلش فله مع عقلة ألباع ح كاه وو ا  .25
فإهن  مل ديزواا أنفسه  ع  اوناس ومل د عاا ولخ وج واهلج ة، وكان دنش  آثاءه ودبث 

اوناس م  خلل أحاددثه او دنلة وفااوده وأجاعاه على املسافس د  ع  عيض أفكاثه ع ن 
 األماث او دنلة م  داخ  اوبص ة وخاثجها. 

مل لقاص  دعاة جاع  على م  كان ماجاد يف اوبص ة ع  لي هتا إىل األمصاث اإلسلملة  .26
 يف األخ ى حلث كان دبيث ابو عاة ملخالف املناطق وكان عمله ه ا إثهاصا  ملا متّ 

 عه  خلفه أيب عبل ة م  ل ثدب ول عاة او د  ع فاا ابس  محلة اويل  إىل األمصاث.
ح يت لطاثات سلاسلة يف عه  عب  امللك ع  م وان، واثث أيد عثمان ض  األماد ن  .27

واساطاع احلجاج ع  داسف أن دنك  ابأليد، وأوقع فله  او ل واهلاان مما كان وه أعي  
اق حلفاء اإلابضلة او د  دازعمه  جاع  األيدي واعاربوا احلجاج األي  يف ماقف أيد اوي  

مسؤوال  عما ح ث فسخطاا علله ومتناا يوال حكمه، ولنك  احلجاج آلل امللهب، 
يعماء أيد اوي اق وخ اسان وطلق يوجاه اويت كانت أخاا  ولزد  ع  امللهب وايل خ اسان 

ض ه وجنح يف إقناعه عيزل دزد  م  آن اك وأخ  دكل  وه وحيّ ض عب  امللك ع  م وان 
والدة خ اسان، واوسماح وه يف مياقباه ولي دبه، فزج احلجاج علزد  وعيض أف اد أس له يف 

 اوسج  وأساء إوله  مما ياد يف إغضاب أيد اوي اق واوبص ة. 
كان ملاقف احلجاج ع  داسف ه ا أي ه على او عاة اإلابضلة اويت دازعمها اإلمام جاع   .28

األيدي اوبص ي فق  اساغ  جاع  ف صة اوك اهلة ع ن األيد واحلجاج إلقناع كثري يد  ع  
م  األيد ابالنضمام إىل احل كة، ولبيه قس  كبري منه  وعلى ثأسه  أف اد م  آل امللهب 
ثجاال  ونساء ، منه  عالكة عنت امللهب أخت دزد  اويت كانت م  أش  اوناس محاسا  

 اع ة احملااج ن م  أه  دعاهتا. ولم هب ومل لبخ  مباهلا ملس
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كان هل ه اواطاثات أي ها اوكبري يف ماقف احلجاج م  جاع  وألباعه وق  حبس جاع ا   .29
مع عيض أصحاعه اوباثيد ، مث  ضمام ع  اوسائب وأيب عبل  مسل  ع  أيب ك رمة 

 اواملم  وصحاث اويب ي وغريه .
ادخ او عاة د عى هبرية إىل مل دلبث احلجاج أن أطلق س اح جاع  ونفاه ثج  م  مش .30

ُعمان، وق  أفاد وجاد جاع  مع عيض ثفاقه هناك او عاة اإلابضلة وساع  على س عة 
اناشاثها يف ذوك اوقط ، وكانت جهاده مق مة ونشاط محلة اويل  هب  فلما عي  خللفاه 

 أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة اواملم ، وق  عاد جاع  إىل اوبص ة ومات فلها. 
وفاة جاع  ع  يد  لاىل قلادة او عاة اإلابضلة أعا عبل ة مسل  ع  ايب ك رمة ماىل ع  عي   .31

متل  فق  أخ  اويل  ع  جاع  ع  يد  وصحاثى اويب ي، وجيف  ع  اوسماك وضمام ع  
 اوسائب اويب ي اويماين، وه  أشه  علماء اإلابضلة يف م حلة اوكامان. 

إلابضلة األوائ ، كّ س حلاله ولايل  واوايلل  كان أعا عبل ة عاملا  ف ا  م  علماء ا .32
 واوانظل  واوقلادة واإلداثة، وطّاث اوانظل  اإلابض .

لااص  علماء اإلابضلة ابخلللفة عم  ع  عب  اويزدز وكانت علقاه  عه وددة، وح ث  .33
علنه  حااث، ومناقشة وثجع اواف  ثاضلا  ع  سلاساه وسلاكه واسافاد أعا عبل ة م  

فة سللمان ع  عب  امللك املاايل ولمهاوبة األيدد ن وم  ع ل عم  ع  عب  عه  اخللل
اويزدز واطاد  احل كة م  أج  اواصال إىل ه فه  وها أتسلس إمامة اوظهاث واناخاب 

 خللفة ولمسلم ن م  ع ن ألباع او عاة. 
س لطّاثت ح كة اإلابضلة يف اويم  اوس ي، ولشك  جملس اوشلاخ أو قادة احل كة وجماو .34

اويامة وجماوس طلبة اويل ، ونقلت فك ة اجملاوس عااسطة طلب اويل  م  اوبص ة إىل 
 مشال إف دقلا.

إن احل كة اإلابضلة عقلادة أيب عبل ة مسل  كانت ح كة ددنلة فك دة وإن نشاطاهتا  .35
ابوبص ة كانت يقافلة ابو ثجة األوىل، وكان هنج أيب عبل ة أن دثقف األعضاء وأن 
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 ة اإلابضلة ولاسيه  يف أقاول  اويامل اإلسلم  ع عاله يف اولم  ومشال ديلمه  اويقل
اف دقلا وعمان، وكان مق  اوقلادة ابوبص ة عل  حكامة ياثدة س دة وكان أعا عبل ة ها 

 يعلمها وكانت للك احلكامة لاف  مطاوب او عاة يف األقاول . 
رمة يف حتقلق أه افها عسبب جنحت او عاة اإلابضلة يف عه  أيب عبل ة مسل  ع  أيب ك   .36

اوقلادة احلكلمة واملق ثة اوفك دة اويت متاع هبا او عاة واسالياهب  وفقه اوااقع وق ثهت  على 
 اوايام  ميه.

يف أواخ  اويق  اوثاوث م  اوق ن اوثاين اهلج ي اساغ  مشادخ اإلابضلة املشاك  اويت  .37
إلمامة يف عيض املناطق، كحض  واجهت او ووة األمادة وأوعزوا إىل ألباعه  إلعلن ا

 مات واولم  وعمان. 
دايل  علماء اإلابضلة عباثة مساوك او د  وه  ليين ح فلا  ط ق او د  ولايبري ع   .38

م اح  جماميه  او ي جيب أن لنف  قاان ن اوش دية وو وك د ك ون امل اح  األثعية؛ 
 اوظهاث، او فاع، اوس ّاء، اوكامان.

ن او عادة اويت سلطها املغ ضان على اإلابضلة واإلشاعات أ د ى اوشلخ عل  حيىي ميم  .39
اويت دطلقاهنا ياعمة أن اإلابضلة دك هان اوصحاعة ال حقلقة هلا، وق  ذك  جمماعة م  

 . علماء اإلابضلة يف اوثناء على اوصحاعة
كان ثأي عب  هللا ع  إابض قاسلا  على عثمان ثض  هللا عنه، واعام  على آثاء  .40

 يت كانت ض ه، وق  علنت أبدوة وع اه ن اابطل  وشبهات او د  أشاثوا علله. املياثضة او
جاءت أحاددث صحلحة واثعاة يف فضائ  عثمان ثض  هللا عنه، ومجيت ك  اوشبهات  .41

 اويت وثدت يف حق عثمان سااء م  ذك ها اع  إابض أو غريه. 
ودوث اوسبلئة يف  أح اث مي كة الجم  وصف ن وآثاء املؤثخ ن واويلماء فلهاحبثت يف  .42

 نشاب احل ب. 
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حت يت ع  كاب شاهت اتثدخ اوصحاعة، كاإلمامة واوسلاسة املنساب الع  قالبة،  .43
 وم وج او هب ولمسيادي ودوث االساش اف يف اوااثدخ اإلسلم .

د ى او كااث عم و اونام ؛ أبن اإلابضلة: مل داافقاا على قبال عل  ابواحكل  مياربد    .44
احكل  ه  املسلمان احلقلقلان، وأن يعلمه  عب  هللا ع  وهب أن او د  ثفضاا او

او اسيب ها اخلللفة اوش ع  اخلامس، وهامجاا عللا  ع  أي طاوب ألنه فاك أبه  
 اونه وان وحجاه  أنه مل دك  حيق وه على اإلطلق أبن دقالله .   

  ع  أيب طاوب هناك ثؤدة اتثخيلة مغاد ة وإلابضلة ل ى أن احلق مع أمري املؤمن ن عل .45
 م عامة ابألدوة واحلجج اويلملة واوااثخيلة. 

اساخ م أمري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب أسلاب احلااث مع او د  خ جاا علله وأثس   .46
 هل  اوفقله اع  عباس جملادواه  وإقناعه  وإقامة احلجة علله .

فقهه أن دضع متك  أمري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه عغزد  علمه وسية  .47
قااع  وأحكاما  وه  ضااعط ش علة يف قاال أه  اوبغ ، ث ساث اويلماء واوفقهاء على 
سريله يف اوبغاة واسانبطاا م  ه ده او اش ي األحكام واوقااع  اوفقهلة يف ه ا اوشأن 
حىت قال جلة أه  اويل  قاال  يف ح ب عل  و  خاوفه ملا ع فت اوسنة يف قاال أه  

 اوقبلة.
أه  صفات اخلااثج؛ اوغلا يف او د ، والجه  عه، وشق عصا اوطاعة، واوش ة على م   .48

 املسلم ن.
م  اآلثاء االعاقاددة ولخااثج لكفري صاحب اوكبرية، طينه  يف عيض اوصحاعة،  .49

 واوش ة على املسلم ن. 
 إن اإلابضلة عيل ة ك  اوبي  ع  اخلااثج ووقفاا ض  آثاء انفع ع  األيثق وجن ة واوضاثة .50

وقال اإلمام أعا إسحاق اطفلش وها أح  األعلم املشهاثة واملياربة يف امل هب 
اإلابض ، اخلااثج طائفة م  اوناس يف يم  اوااعي ن؛ ثؤوسه  انفع ع  األيثق، وجن ة ع  
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عام ، وعب  هللا ع  اوصفاث وم  شاديه ، ومساا خااثج ألهن  خ جاا ع  احلق وع  
نب ابوش ك، فاساحلاا ما ح م هللا م  او ماء واألماال األئمة ابحلك  على م لكب او 

، فزعماا أن ميىن اآلدة: )وإن وأطياماه  إنك  ملش كان (ابمليصلة ماأوو ن قاوه لياىل:
وإن أطيماماه  يف اساحلل امللاة واالساحلل ملا حّ م هللا ش ك، وح ن أخطأوا يف 

 اوفي  ث حكماا على م لكب امليصلة اواأود  مل دقاص وا على جم د اوقال ع  جتاويوه إىل
ابوش ك واساحلاا دماء املسلم ن وأمااهل  ابمليصلة، فاساي ضاا اونساء واألطفال 
واوشلاخ، وق  لص ى علماء وفقهاء اإلابضلة ق رما  وح دثا  ملياق ات اخلااثج، مث  

اوسامل  او ي اويلمة أمح  اخلللل ، وأعا اونبهان وسامل ع  ذكاان اهلليل وناث او د  
 قال أعلات م  اوشي  يف ه ا امليىن: 

 حي               ُّ  ال اوبغ                أه                وم              ال
 

 اس            احلاا و            ه ق            ام دك              وإن 
 ماثق        ة وص        اثت ض        لت خ        ااثج 

 
 أياثق                ة ص                ف دة ددنه                ا م                  

 املش                    كلنا حبك                    فحكم                  اا 
 

 املس            لملنا عغ            اة عل            ى جه            ل   
 كم         ا  ابوس         لف ولن         اس في ض         اا 

 
 مغنم       ا م      نه  امل       ال اس      احلاا ق        

 ف                        اثقاه  املخا                        اث م                        ةوأ 
 

 وفس                                        قاه  وض                                        للاه  
 املخا                 اث م                 ع ف                 له  ووثدت 

 
 اآلاثث م                      ع أخب                      اث مجل                      ة 

إن اإلابضلة او د  كاب عنه  أعا احلس  األشي ي ال وجاد هل  يف اوااقع، وإن اإلابضلة  .51 
املاجادد  يف اوااقع واو د  كاناا ديلشان كما أعا احلس  أي إن أاب احلس  مل دكاب ع  

  احلقلقل ن. اإلابضل ن
أصبح مص ثا  دساسق  منه  ن( مقاالت اإلسلمل(ف أعا احلس  األشي ي كااعه من  أوّ  .52

اوكااب وم جيا  دياد إوله املؤوفان فلنقلان ما فله م  خطأ وصااب، وحق وابط ، اتثة 
 ع  اإلشاثة. دغفلانابونص واتثة ابمليىن، دشريون إوله، وأحلاان  
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ا ق ن لق دبا  جاء مؤوف آخ  اها  ابحل دث ع  اوف ق عي  أعا احلس  األشي ي عنح .53
واملقاالت اإلسلملة ه ا املؤوف ها عب  اوقاه  ع  طاه  ع  حمم  اوبغ ادي صاحب 

وق  كاب اوبغ ادي ع  اإلابضلة فلم  كاب يف اوف ق، وم  ) )اوف  ق ع ن اوفلَ ق(كااب 
ابضلة وال علمائه  وال أبن املؤسف أن ه ا املؤوف مل دها  مطلقا  أبن داص  أبئمة اإل

دطلع على عقائ ه  ومقاالهت  يف كابه  وإمنا ثجع إىل ما كابه وقال عنه  غريه ، وق  
اعام  على أعا احلس  األشي ي كثريا  فنق  عنه  ما قال عنه  اتثة عنفس اويباثة واتثة 

 عاص ف قلل ، ف  اعام  اوبغ ادي ك  االعاماد على األشي ي.
ن ديلش يف اوق نل ن او اعع واخلامس، ويف ه ا اويص  كان اإلابضلة ق  إن اوبغ ادي كا .54

مؤوفات يف هل  ع فاا يف أغلب اوبلد اإلسلملة م  خ اسان إىل األن وس، واشاه ت 
أغلب ف وع اوثقافة اإلسلملة ال سلما عل  اوكلم ودونت لااثخيه  وسريه  وع ف 

ض أصحاب ثسال هللا صلى هللا علله علماؤه  وأئماه  يف طبقات أيخ  عيضها ع  عي
وسل ، كما أن أكث  امل اهب اإلسلملة ق  متلز عيضها ع  عيض يف أصاهلا وف وعها 
وآثائها ومقاالهتا وأئماها وعلمائه مع ذوك فإن أووئك او د  ذك ه  اوبغ ادي ه  أووئك 

ي فان عنه  او د  ذك ه  األشي ي م  قبله حاش د  إايه  يف اإلابضلة، واإلابضلة ال د
 شلئا  ومل د ك وه  يف كابه  وال يف طبقات علمائه . 

وق  يع  اوبغ ادي كما يع  غريه م  أن اإلابضلة م  اخلااثج وأن ه ه اوف قة م  اوف ق  .55
اويت ال جياي ولسين حسب يعمه أن دازوج منها وال أن أيك  م  ذابئحها وق  وثد ه ا 

ااملة منه، ونسب عيضه  ه ه األحكام إىل اوكلم يف مق مة اوكااب، ويف اوفصال اخل
أئمة عظام وأحسب أنه ال دعاة أش  م  إدقاظ انث اوفانة وشق صفاف األمة، ولف دقا  
واح ة اوكلمة، ومتزدقا  وشم  املسلم ن، م  ه ه او عاة على ك  حال فق  طاى 

خما  يف حلاة اوااثدخ اوبغ ادي فلما دطاي كثريا  م  للك اوف ق اويت كانت متأل ف اغا  ض
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املسلم ن، وعق  كااعه حيم  آثاء شاذة يف اإلابضلة عيل ة ع  احلقلقة اويلملة ولم هب 
 اإلابض . 

ع  اإلابضلة، ووكنه مل دافق فلما  (اوفص  يف املل  واونح )ق  حت ث اع  حزم يف كااعه  .56
ثه كاب ع  اإلابضلة وكلمه فله  ده م عيضه عيضا ، وال ديال على اع  حزم يف ح د

ع  اإلابضلة فها إما أن دكان مك وب علله  وه ا ما دقاوه اإلابضلة، وإما أنه كلم 
ف قة ضاوه نسبت نفسها إىل اإلابضلة وولست منه ، وأاي  ما كان األم  فإننا إذا أثدان أن 
ني ف آثاء اإلابضلة وه  ديلشان علننا ودكابان وخيطبان ودؤوفان، فإن م  واجبنا أن 

كابانه أبنفسه  وناي ف إىل حقلقة آثائه  وه ا ما قمت عه يف ه ه ن جع إىل ما د
 او ثاسة املاقل ة عقلمة اويل  واإلنصاف. 

لي  اإلابضلة م  امل اثس اإلسلملة امليا وة واملاساحمة مع خماوفله ، ودغضبان مم   .57
وة دياربه  ف قة م  ف ق اخلااثج، وسبب إوصاق هتمة اخلااثج ابإلابضلة ه  سلاسة او و 

األمادة يف اواشنلع على اإلابضلة او افضة ولااثدث واالساب اد، وحك  الجاث حىت دنف وا 
اوناس م  أصحاب امل هب اإلابض  او د  وج وا منه  اوصلعة يف مااقفه  ض  او ووة 

 األمادة. 
إن عيض كااب املقاالت واوف ق اإلسلملة كاناا يف حكمه  على اإلابضلة قساة غري  .58

  د جياا إىل كاب اوقام وال إىل اجاهادات علماء امل هب. ماضاعل ن مل
مصادث اواش دع على اإلابضلة ه  اوق آن واوسنة واإلمجاع واوقلاس واالسا الل، ود خ   .59

حتت االسا الل االساصحاب واالساحسان واملصاحل امل س  وق  دطلقان على اإلمجاع 
 واوقلاس واالسا الل كلمة "او أي".

د اوسلايب: "إن م هبه  م هب ثسال هللا صلى هللا علله وسل ، دقال اوشلخ حمما  .60
وم هب اع  عباس وأيب ه د ة وأيب سيل  اخل ثي وعائشة أم املؤمن ن وعب  هللا ع  عم  
ع  اخلطاب، وعب  هللا ع  عم و ع  اوياص، وم هب اخللفاء او اش د ، فإن كان هلؤالء 
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وسنة وحلهلما حلونا وح امه  م هب خاص فها م هبنا وإال فم هبنا اوق آن وا
 ح امنا، ال دنبغ  هبما ع دل  وال ننهج عنهما سبلل ، وال نقل  يف غريمها إذا وزم اواقلل ".

دافع جمماعة م  اويلماء املياص د  ع  اإلابضلة، وعلناا عي ه  ع  اخلااثج، منه   .61
واو كااث حمم  عب  او حل   او كااث سلل  اويّاا يف مص ، واو كااث اوااايل اوااايل ابلجزائ ،

اوزدين، واألسااذ انص  ع  سيل  ع  سللمان اوساعي ، واو كااث عّماث اوطاويب، وعب  
اويزدز اجمل وت اواانس ، واو كااث عاض حمم  خللفات، واألسااذ مه ي طاوب هاش  

 واألسااذ عز او د  اواناخ  وغريه . 
هج اويلم  ولاصال إىل احلقلقة، عللنا أن إذا أثدان اإلنصاف واملاضاعلة واالوازام ابون .62

ن جع وكاب ومصادث وم اجع اإلابضلة، وه ه أوىل خطاات املنهج اويلم  اوس د  
  األشي ي ونق أها إبميان ول ع  وال حنك  علله  م  خلل ثؤدة كااب أعا احلس

لجامية ، وق  دثسنا يف ا(اوفص  ع ن املل  واونح )اع  حزم يف  المقاالت اإلسلمل ن، و 
أن اإلابضلة خااثج، وه ا ولس م  ابب اإلنصاف ألن أسال لنا كاناا دياوان على  

 كاب املقاالت اويت أش ان إولها. 
إن أاب عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة سأل هللا أن د ح  عم  ع  عب  اويزدز، مما ديين أن عم    .63

  د عاه وقبال كان دساحق اواالدة، ود وى أدضا  أن أاب عبل ة أثس  وف ا  إىل عم
اويقل ة اإلابضلة ودي  نقاش طاد ، وافقه  عم  على أكث  آثائه  غري أنه ثفض اوطي  
يف عثمان، وقال للك دماء طه  هللا منها أد دنا وونطه  منها أوسانا وثفضاا اوقبال ع أده 
وقال ثئلس اواف  اإلابض  أعا احل  عل  ع  احلص ن ويم : أعل  أان ال نااالك، وو ى 

 اع ه ا اونقاش قال أعا عبل ة إن كنت ألمتىن وا أهن  قبلاا ثأي عم . مس
مل دك  مياودة مشاثكا  يف قا  أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه، ع  كان ها مساه فا   .64

 م  قب  اخلااثج او د  آتم وا على قا  مياودة وعل  وعم و ع  اوياص ثض  هللا عنه .
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ث لب ن ان مياودة جاء إىل اوسطلة م  خلل صلح إن اوسلاق اوطبلي  جمل ايت األح ا .65
 عام قاد اخلللف اخلامس احلس  ع  عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه. 

وق  اخاري احلس  ع  عل  عي  واو ه اخالاثا  شاثاي  وأصبح اخلللف اوش ع  على احلجاي  .66
اة أشه  واولم  واوي ق وك  األماك  اويت كانت خاضية وااو ه وق  اسام  يف خلفاه س

وللك امل ة ل خ  ضم  اخللفة او اش ة اويت أخرب عنها ثسال هللا صلى هللا علله وسل  
 م هتا يليان سنة ث لكان ملكا . 

أه  دوافع اوصلح ابونسبة ولحس  ع  عل  مع مياودة او غبة فلما عن  هللا، دعاة او سال  .67
سلم ن عظلما ن، حق  اوك مي: إن اعين ه ا سل  وسلصلح هللا عه ع ن فئا ن م  امل

او ماء، واحل ص على وح ة األمة، ومقا  أمري املؤمن ن عل  ثض  هللا عنه، شخصلة 
مياودة، اضط اب جلش اوي اق وأهله، وقاة جلش مياودة، واشرتط احلس  ع  عل  
جمماعة م  اوش وط م  أمهها؛ اويم  ابوكااب واوسنة وسرية اخللفاء او اش د  واويفا 

 اويام...إخل.
 اناهى عه  اخللفة او اش ة عانايل احلس  ع  عل  ملياودة ثض  هللا عنهما.  .68
ال دي ف عنق  صحلح ع  مياودة أبنه لي ض ويل  عسب أو شا  أيناء ح عه وه يف  .69

حلاله فه  م  اويق  أن عسبه عي  اناهاء ح عه ميه ووفاله، فه ا م  أعي  ما دكان عن  
 على سبه وشامه.  أه  اويقال، وأعي  م  أن حيم  اوناس

وق  لاسع اويّلمة أمح  اخلللل  مفيت عام ُعمان يف نق ه اولذع ول ووة األمادة يف كااعه  .70
االساب اد مظاه ه ومااجهاه، ومل دش  إىل أي إجياعلات ول ووة األمادة، وإمنا ثكز على 

ووق  اوسلبلات، واساثىن عه  عم  ع  عب  اويزدز األماي او ي أشاد عه إشادة كبرية، 
أوفت كاااب  ع  او ووة األمادة "عاام  االيدهاث ول اعلات االهنلاث" ثجيت فله إىل 
مصادث وم اجع وصلت إىل حنا مئاان وسبية وعش ون، واساغ ق وقاا  طادل  يف اواأولف 
وحاووت اواصال إىل احلقلقة مباايد  اويل  واإلنصاف، واعاي ت ع  اوايام  أو او فاع 
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أثاد مي فة او ووة األمادة ما هلا وما عللها فلريجع إوله، وسلج  ع  األخطاء، فم  
 مباغاه إبذن هللا لياىل. 

ذك  او كااث عم و اونام  أبن املصادث اإلابضلة لق م ونا اآلثاء اوفقهلة واو دنلة ويل  ع   .71
أيب طاوب وعثمان ع  عفان ثض  هللا عنهما، وساامها حىت مياودة او ي دياثضه 

ة كان أح  األشخاص او ي ثوي عنه  جاع  ع  يد  أحاددث ولنيب صلى اإلابضلة عقا 
 هللا علله وسل .

ديام  اإلابضلان يف أصال اوالق  على اوق آن واوسنة واو أي واإلمجاع واوقلاس  .72
واالسا الل ود خ  حتت االسا الل االساصحاب واالساحسان واملصاحل امل سلة، وق  

 ا الل كلمة "او أي".دطلقان على االمجاع واوقلاس واالس
قال او كااث حمم  وهبة اوزحلل : كان جاع  ع  يد  م  اويلماء اوااعي ن اويامل ن ابوق آن  .73

واوسنة، ولالم  على اع  عباس ثض  هللا عنهما، واصال اوفقه اإلابض  كأصال 
امل اهب األخ ى امليام ة على اوق آن واوسنة واالمجاع واوقلاس واالسا الل جبملع ط قه، 
وه  داربؤون م  لسملاه  ابخلااثج وكاناا دي فان أبه  او عاة واالساقامة ومجاعة 

  املسلم ن. 
اوشلخ اويلمة اوطاه  ع  عاشاث دقال ع  امل هب اإلابض : اسام  عقاؤه إىل اولام أما 

 ميماال  عه كأنصع مظه  وإلسلم مسام ا  خلاده م  ماانة أصاوه وم ونة ف وعه. 
مح  او دساين ع  اإلابضلة: وج ت يف أصاوه يف اواش دع ه  اوكااب وقال او كااث أ

واوسنة واالمجاع واوقلاس وعلى ه ا أان أعاربه  أق ب إىل اوسنة م  اوظاه دة على سبل  
املثال او د  ال دقاوان إبمجاع أو قلاس... ودبقى أصاهل  االجاهاددة واواش ديلة ه  

 اوكااب واوسنة واالمجاع واوقلاس. 
  خلل أقال او كااث وهبة اوزحلل ، واوطاه  ع  عاشاث، وأمح  او دساين وغريه  وم

داضح أن اإلابضلة م ثسة م  م اثس اإلسلم اوسين يف أصال اوفقه ومصادث اواش دع 
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وأق  أثست قااع ها وأصاهلا املالنة م  خلل أئماها جاع  ع  يد ، وأعا عبل ة مسل  
 . ع  أيب ك رمة، واو علع ع  حبلب

أن املص ث األول ولش دية اإلسلملة يف عقائ ها وعبادهتا ومياملهتا  د ى اإلابضلان .74
وأخلقها ولنظلمها ها اوكااب اوك مي او ي ال أيلله اوباط  م  ع ن د ده وال م  خلفه 

 وأن م  أنك  منه حكما  أو ح فا  أو آدة أو ساثة فها مش ك م ل . 
 دفة م  مصادث اواش دع وه  أتيت يف ل للبها اوثاين عي  ديارب اإلابضلة اوسنة اونبادة اوش .75

اوكااب اويزدز، ودياربون م  جح ها أو اساخف هبا ضال مض ، وق  لاال ت نصاص 
علماء اإلابضلة ق رما  وح دثا  على أتكل  اعاماد اوسنة يف اواش دع وجيلها أصل  اثنلا  

  اوق آن وق  لااوت آايت اوكااب عي  اوكااب اويزدز وأن حجلة اوسنة اونبادة أصلها م
مؤك ة وجاب الباعه صلى هللا علله وسل ، وميلقة صحبة اإلرمان واونجاة يف او اث 
اآلخ ة على طاعاه فلما أم  عه أو هن  عنه وعلى حس  اواأس  عفيله.  وإن اهتام 

ه  أو اإلابضلة عنك ان اوسنة كلم عيل  ع  اويل  واإلنصاف وإرماان  أبي  اهلاى أو الج
اوايصب، فامل ثسة اإلابضلة م  أح ص امل اثس على الباع اوسنة واالوازام هبا حسب 
وثودها ع  ثسال هللا صلى هللا علله وسل  عمل  ول كا  وفك ا  أو لطبلقا ، وساثوا على 

يباهتا  ه ي اوصحاعة يف وين ما دلقى إوله  م  او واايت، مباايد  اوي ل وسري أحاهلا م 
 ع مه.  وأ

دي  اوفقه اإلابض  أح  أق م امل اهب اوباقلة ع ن اوفقه اإلسلم  ودياد قلامه إىل  .76
 اوااعي  جاع  ع  يد  األيدي ويملله املياص  وه وللمل ه أعا عبل ة مسل  ع  أيب ك رمة. 

إن م هب اإلابضلة اوفقه  داقاثب مع امل هب املاوك ، وم د ذوك إىل لقاثب األصال  .77
 هبان فباساثناء عم  أه  امل دنة او ي مل ديام ه غري املاوكلة، لكاد اويت اعام  عللها امل

لكان أصال امل هب ن واح ة، واملسائ  اخللفلة مع املاوكلة مل خي ج فلها اإلابضلة ع  
 مسائ  مي ودة. إال امل اهب اوسنلة األثعية 
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صحاعنا عناا : اعل  أن ق ماء اوفقه م  أ(طلية اوشمس)دقال اوشلخ اوسامل  يف كااعه  .78
 اوفقه على مخس قااع :

 األوىل: إن اولق ن ال دزدله إال دق ن مثله. -
 اوثانلة: إن األماث مبقاص ها. -
 اوثاوثة: إن اوض ث دزال.  -
 او اعية: إن املشقة جتلب اوالسري. -
 مة: أي حمّكمها اوش ع.اخلامسة: إن اويادة حمكّ  -

مطلب ش ع  وأن اوض وثة  ل ى اإلابضلة عفاح ابب االجاهاد على مّ  اويصاث وها .79
ابوغة يف حلاة األمة على وجاد اويلماء اجملاه د ، وق  ذك  اويلمة اخلللل  يف كااعه 
علان أي  االجاهاد واواج د  يف لنملة اجملاميات اإلسلملة ما اشرتطه اويلماء يف ش وط 

فة اوي علة وغة اجملاه  وذك  منها: اويل  ابوق آن، واوسنة اونبادة، ومااقع االمجاع، ومي  
وعلغة ولص دفا  وإع ااب ، ومي فة أصال اوفقه، ومقاص  اوش دية، واوسرية اونبادة، وسرية 

 اوصحاعة وأحااهل ، واألمانة واواقاى.
د ى اويلمة اخلللل  أن ابب االجاهاد مل دغلق حبال، فإن او جاع إىل اوكااب واوسنة،  .80

ك  عص  حىت لساقل  حلاة اوناس.   واسالهام األحكام منهما أم  ال مناص منه يف
واواج د  يف الجانب اوفقه  واو عاي ض وثة ال ع  أن لليب يف ه ه احللاة وإال ساثت 

 اوقافلة وختلف املسلمان ن اولحاق هبا.
د ى اخلللل  أمهلة لاعلة اوناس واقب  اآلثاء الج د ة املبلنة على األصال اوش علة وع م  .81

ساعقة ثمبا كانت صاحلة ويصاث خاصة، وذوك يف الجماد على ما دق م م  آثاء 
إع اد جل  م  اوفقهاء او ابنل ن الجامي ن ع ن دثاسة  ود ى املاغريات دون اوثااعت.

ود ى أمهلة  مصادث اوش دية واسالهام مقاص ها وع ن دثاسة اويص  وظ وفه، وماطلباله.
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ء ول اثسه  لافري ف ص االجاهاد الجماع  ألج  لفادي اخلطأ ابجاماع اوفقها
 املاضاعات املط وحة.

اإلمامة عن  اإلابضلة ال ختضع ونظام وثاي  وال ل لبط جبنس أو قبللة أو أس ة أو وان،  .82
وإمنا جيب أن دشرتط فلها اوكفاءة املطلقة، اوكفاءة او دنلة واوكفاءة اخللقلة واوكفاءة 

ع اوناس ماساودة فله اويلملة واوكفاءة اويقللة، وال دشرتط يف اإلمامة نسب عيلنه فجمل
أق امه  عن ما لااف  فله  اوش وط املطلاعة، فللس اوي يب أوىل عه م  األعجم ، وال 

 اوق ش  أوىل عه م  غريه.
إن اإلابضلة دامسكان جبملع أنااع اوسلاك واألخلق اويت أم  هبا اإلسلم، د عان  .83

 ف عنظام اويزّاعة.ألباعه  عللها، م  خلل حماض  ل عادة ع دقة، م  أمهها ما دي  
اهامت اورتعلة اإلابضلة ومناهجها اوسلاكلة ابويل  واويم ، وإخلص اونلة هلل، واواثع  .84

واوااك  على هللا، وغ س املياين اإلرمانلة يف اإلنسان، وحماثعة الجه ، ولطهري اونفس م  
ب اواكرب واحلس  واوامسك عاياول  اإلسلم، وأخلقه احلمل ة واوا ك  علام احلسا

وخطاثة او ناب واملياص  على حلاة اإلنسان يف او نلا، واآلخ ة، ولاضلح مفهام 
اويبادة، وأمهلة احملافظة على اوصلة واوزكاة واوصلام واوقلام ابحلج واواخلق ابو محة 
واوي ل واواسامح واوص ق واألمانة واويفاف واالعا ال واوينادة ابألم  ابملي وف واونه  

 ع  املنك . 
علماء اإلابضلة حملاثعة احمل مات م  مخاث ويان وحشلش وحاثعاا اوا خ ن لص ى  .85

 واوظااه  اوسلبلة يف اجملاميات اإلسلملة. 
لف غ علماء اإلابضلة وبناء اجملامع وفق لياول  اإلسلم  فأنشأوا نظام حلقة اويزّاعة او ي  .86

اورتعادة وق  ظه  ه ا  اشاه  يف املغ ب اإلسلم  ولاىّل دوث األه  واجملامع يف اويمللة
 اونظام عي  اهنلاث او ووة او مسلة. 
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لطاثت مهام اويزّاعة مع لطاث اويص ، وماطلباله واصحبت مهامها لشم  خمالف  .87
مناح  احللاة، وه ه املهام، ددنلة واجاماعلة واقاصاددة ول عادة واشاه ت جماوس اويزّاعة 

ا  مب اثسه  داس  ابوص امة واوانظل  يف املناطق اإلابضلة وأوج ت نظاما  ليللما  خاص
 وداجلى ه ا اوانظل  يف اهللئات اوااولة: 

 اهللئة اإلداثدة واوايللملة ولاأوف م  اوشلخ واوي فاء. -
ح صت م اثس اويزّاعة على ع ء اولام او ثاس  ابالسافااح وللوة اوق ان اوك مي  -

ع ك ه  ابسام اث أهن  وخاام ك  فرتة دثاسلة ابو عاء ولياد  اوطلبة على او عاء 
عباد هللا لياىل، وم  هنا كان اوقص  األمسى ول عاء او ي ها مخ اويبادة، ومل 
دكاف اوي فاء يف م اثس اويزّاعة إبعطاء امليلامات فقط مع اواسلل  أبمهلة امليلامات 

 وقلماها ع  ثكزوا على اوسلاك او ي جيب أن دكاسبه اوطف . 
اهليب يف كااعه اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة أبن اإلرمان اوذك  او كااث مسل  ع  سامل  .88

اصطلحا : اعاقاد ابلجنان وقال ابولسان وعم  ابألثكان، وقال: وإن اويم  جزء ال 
 داجزأ م  اإلرمان واسا ل آبايت وأحاددث وأقاال اويلماء م  علماء امل هب اإلابض .

ل عب  اويزدز املصحيب اإلابض : د ى عيض علماء اإلابضلة أن اإلرمان دزد  ودنقص، دقا  .89
اإلرمان عن ان إق اث ابولسان واعاقاد ابلجنان وعم  ابألثكان دزد  عزايدة اوطاعة ودنقص 

ه ال دنقص، عنقصها، وهناك ف دق آخ  م  علماء اإلابضلة د ون أن اإلرمان دزد  ووكن
 عط  كله.  -يف ثاي ه ا اوف دق -ألنه وا نقص ش ء منه 

ة يف اوصحاعة ثض  هللا عنه  أهن  أه  اوساعقة واوفض  وأنه ال إن م هب اإلابضل .90
د انله  أح  يف فضله  ومنايهل  وأهن  املصطفان ونص ة او د  ومح  او ساوة وأن اواأدب 
ميه  واحرتامه  أص  م  األصال وأن اورتض  عنه  واورتح  علله  ها مقاضى مي فة 

أن األمة م دنة ولخلفاء األثعية وعلى أق اثه  وأحااهل ، وشهادة هللا لياىل هل ، و 
اخلصاص أيب عك  وعم  ثض  هللا عنهما وك وك عثمان وعل ، وأن ما ج ى ع ن 
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اوصحاعة لؤخ  منه اويربة واويزمة وال جياي أن داخ  ذثدية ولسب واوشا  واناهاك او م  
واألع اض، وأن اوكف ع  ذوك ما ج ى ها األوىل مع جااي ختطئة املخط  م  غري 
خاض يف ذمة أو دد ، وأما عل  ثض  هللا عنه عن ه  فل حتااج ساعقاه يف اإلسلم 
إىل شهادة وال منزواه م  ثسال هللا صلى هللا علله وسل  إىل دعادة، فها أح  وأول 

 .1فااثس اإلسلم ودل دنك  فضله إال جاه  أو دخل 
ابوش ك ووك  داجبان اإلابضلة ال خي جان اويصاة م  امللة، وال حيكمان علله  إن  .91

اورباءة منه ، وعغضه  وإعلن ذوك هل  حىت دقلياا ع  ميصلاه  ودااعاا إىل ثهب ، 
وم لكب اوكبرية عن  اإلابضلة وه حاالن: حال يف او نلا وحال يف األخ ة، أما حال 
او نلا فها ولس مش كا  وال كاف ا  وال حىت مؤمنا ، وإمنا ها مسل  جت ي علله أحكام 

 ن حلا  وملاا ، وعلى ه ا فإن دمه وماوه وع ضه على اويصمة األصللة، أما حاوه املسلم
هبا أنه إن مات م لكب اوكبرية يف ميصلاه م  غري لاعة فها  واملقصاد-اآلخ ةيف 

أه  اوسنة د ون أن م لكب اوكبرية واو ي مات و عن ه  م  أه  اوناث خمل ا  فلها. 
ع عه، وإن شاء غف  وه، وق  مح  م  قال عي م عللها حتت مشلئة هللا إن شاء هللا 

ختلل  أه  اوكبائ  م  املاح د  يف اوناس ك  ما جاء يف اوق آن عما ها ص دح يف ختلل  
وه، ودولله   اويصاة على م  اساح  منه  ذوك جاه  ولمقطاع عه م  احل مات منك ا  

  على ه ا اواأود  أم ان:
فَ لَ غ فلُ  ولَم   َدَشاءُ ﴿بحانه مطلق املشلئة ها أنه وه س: األص  األول املقطاع عه -

  .[284]البقرة: ﴾ءُ َودُ َي ّلُب َم   َدَشا
اء يف اوق آن واوسنة مص حا  عغف ان او ناب ما دون اوش ك وذوك : جاوثايناألص   -

مل  شاء م  عبادة سبحانه، وإخ اج عصاة املاح د  م  اوناث عي  لي دبه  ف أي 
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ناسق مع األصل ن امل كاثد  وال لياثض ع ن للك ما إن ذوكأه  ه ا اوقال 
اونصاص وعلنهما اوباة، جييلاا إخ اج املاح د  م  اوناث على وقف األخباث 
املاح د  م  اوناث على وقف األخباث امل ودة ماافقا  ابملطلق مشلئاه وع وه، إذ أن 

 1او محة ال لناقض أو لياثض اوي ل.
ناث هلا ليلق مبسأوة اواع  واواعل ، وأن اخللق فلها   يف اوئإن مسأوة ختلل  أه  اوكبا .92

ثاجع إىل اوااصلف ع ن اونصاص وع ن األصال وع ن األصال املقطاع هبا شأنه شأن أي 
خلف ف ع  ع ن أه  اإلسلم سااء كان يف اعاقاد أو كان يف لش دع، وق  ذك ان 

م هبه، مما جاء يف  اونصاص اوق آنلة واونبادة يف جه  ك  ف دق ولسا الل هبا على
اوق آن واوسنة يف ختلل  أصحاب املياص  "اوكبائ " يف اوناث، واونصاص اويت ل ل على 

 إخ اج هللا لياىل ويصاة املؤمن ن. 
وق  كان حجة اوقائل ن عي م خلاد املؤمن ن يف اوناث ه  مح  ك  ما جاء يف اونص على 

ا، وه ا دقاض  اواك دب مبا قطع اخللاد على اساحلل املياص ، مبيىن الجحاد حب ماه
عاح رمه وها كف  واويلاذ ابهلل، ومح  ما جاء م  األحاددث يف خ وج أه  املياص  
املؤمن ن إىل أهن  فيلاا ما فيلاه غري مساحل ن وال مك ع ن، واو ي دفيه  إىل ه ا قاة 

َ َك علهل ﴿إلن  اَّلل َ اَل لياىل:او الوة يف األحاددث املقل ة وي م اخللاد قاوه  دَ غ فلُ  َأن  ُدش 
 ، وق  علّنا وجه احلجة فله. [48]النساء: ﴾َودَ غ فلُ  َما ُدوَن َذولَك ولَم   َدَشاءُ 

وأما او د  قاواا خبلاد أه  اوكبائ  إذا مالاا م  غري لاعة، فكان حجاه  اونصاص 
اونصاص  اوق آنلة اوظاه ة او الوة على األخص، آدة قا  اويم  وآدة اوف قان، وك وك

اونبادة املص حة ابواخلل  فكان عن ه  أن األص  او ي نص علله اوق آن، وأد له اوسنة 
ها ختلل  أصحاب اوكبائ  فل دقاى مياثضاه ما جاء خماوف وه يف ميناه إذا كانت 
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م لباه يف اوثبات أق  منه وكأهن  دقاوان ق آن وخرب عاثضهما خرب، فق م األوالن على 
ال دقاى على مياثضة اوق آن اوك مي وح ه فكلف إذا كان ميه خرب اآلخ  ألن اخلرب 

 .1دؤد ه
كف  اونيمة عن  اإلابضلة: ها االجرتاء على هللا عرتك ما ف ض، كاوصلة واوصام واوزكاة  .93

أو اثلكاب ما ح م هللا كاوزان واوس قة وش ب اخلم  م  غري اساحلل اوفي  أو اورتك، 
 مع او دنادة عاجاعه، أو اثلكاب ما ح مه هللا ليال مع مبيىن ل ك ما أوجبه هللا لياىل

او دنادة عاح رمه، إذن فك  م  اثلكب كبرية م  اآلاثم دصبح كاف ا  كف  نيمة إىل أن 
 دااب. 

إن اإلابضلة دقسمان اوكف  إىل قسم ن: كف  اوش ك وكف  اونيمة، وق  كان ه ا  .94
لطلق يف أغلب نصاصه  ع ون  اواقسل  مص ث إشكال ولف ق األخ ى ألن كلمة اوكف 

إضافة اوش ك أو اوني  وهل ا كثري مما لاه  عه اوف ق اإلابضلة أبهن  دكف ون غريه  دون 
  - االصطلح  اواح د  وان عصحة ه ا ودسا ،اواقاف على ه ا اوايبري االصطلح 

َعَلى اون اسل  َوَّللل ل ﴿ لياىل:م  اوق آن اوك مي واوسنة اوش دفة مبا أييت: قال  - كف  اونيمة
جُّ او بَ ل تل َم ل  َاطَاَع إلوَل هل َسبللل   حل  [97 عمران: ]آل ﴾َوَم   َكَفَ  فَإلن  اَّلل َ َغينلت َع ل او َياَومل نَ اس 

وم  اوسنة، ع  اع  مسياد ثض  هللا عنه قال: قال ثسال هللا صلى هللا علله وسل : 
  اآلايت واألحاددث وم  هنا عم  "سباب املسل  فساق وقااوه كف ". وغري ذوك م

 اإلابضلة مصطلح "كف  اونيمة" على ك  م  اثلكب كبرية م  اوكبائ . 
أو كف  نفاق ال خي ج صاحبه م  ملة اإلسلم، إذ  -كف  اونيمة-ناع م  اوكف  وه ا او

لبقى وه مجلع أحكام اإلسلم يف او نلا، ما ع ا اواالدة وجت دح اوي اوة، فاجاي مصاحلاه، 
 ولبقى مااثياه، ود ف  مع املسلم ن ودصلى علله وم  ميه.
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حىت على عصاة املاح د  فه  اويت لثبت إرمان اإلابضلة إبنفاذ اواعل  لكاي ت اونصاص  .95
مل دفصلاا ع ن اواع  واواعل ، فكما أنه ال جياي اخللف يف اواع ، ك وك ال جياي اخللف 

علله اواعل  ابوي اب إذا خ ج م  او نلا يف اواعل ، وهب ا د ون أن م لكب اوكبرية دقع 
 ع ون لاعة.

أي على  -اوايل ن ال دسلطانه على  -على م لكب اوكبرية -إال أن ه ا احلك   .96
فمهما ثأوا شخصا  ثكب م  اوكبائ  ما ثكب ومات على للك احلاوة  - شخص عيلنه

عل  اوغلب،  اوسلئة ع ون لاعة فل حيكمان علله أبن فلن ه ا يف اوناث، ألن ذوك م 
 فليله اتب قب  املات ومل لظه  لاعاه وآلخ د .

اوصحاعة واوااعيان هل  إبحسان منهجا  وسطا  يف شأن م لكب اوكبرية، فل  دكف وه ومل   .97
دقاواا أبنه كام  اإلرمان، ع  إنه مؤم  إبرمانه فاسق عكبريله، أو مؤم  انقص اإلرمان أو 

او نلا وإما يف اآلخ ة فها حتت مشلئة هللا مؤم  عاص وه ا احلك  علله إمنا ها يف 
لياىل إن شاء ع اعه، وإن شاء غف  وه، وهب ا احلك  علله أمجياا ع ن اونصاص اوش علة 

 اويت لصف أه  اإلرمان واونصاص اويت مل خ ج اوفاسق م  دائ ة اإلسلم.
اوطاعة، ع  هل  إن فساق امللة ولساا خمل د  يف اوناث، وولساا كامل ن يف او د  واإلرمان و  .98

حسنات، وسلئات، دساحقان هب ا اويقاب وهب ا اوثااب، وق  الفق اوصحاعة واوااعيان 
هل  إبحسان وسائ  أئمة املسلم ن على أنه ال خيل  يف اوناث م  كان يف قلبه مثقال ذثة 

والفقاا أدضا  على أن نبلنا صلى هللا علله وسل  دشفع فلم  أذن هللا وه  م  إرمان.
عة فله م  أه  اوكبائ  م  أماه. هناك أماث ماي دة متنع إنفاذ اواعل  وق  دل ابوشفا

االساق اء اوكل  ونصاص اواحل ن على أهنا مثانلة وه : اوااعة، واالساغفاث، واحلسنات 
 املاحلة دعاء املؤمن ن، إه اء اوق ابت، اوشفاعة، واملصائب املكف ة، واويفا اإلهل .

ي ن، واورباءة م  اوياص ن أص  م  أصال او د  عن  اإلابضلة لُي  قضلة اواالدة ولمطل .99
ومبحث م  مباحث اويقل ة وق  اوافت أئمة اإلابضلة ومشاخيها من  اوب ادة على أمهلة 
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ه ا االعاقاد وكان م  أه  اوياام  اويت ساع ت يف احلفاظ على وح ة الجماعة 
 اإلابضلة ومتاسكها عرب اويصاث.

لت ح دصة ك  احل ص على نف  ك  ما م  شأنه أن دفه  إن املصادث اإلابضلة ظ .100
ووثدت على أن املشبهة عش ة وظلاا ع وك أوفلاء اواجسل  واواشبله ولخاوق عز وج  

ءٌ  ابآلدة اويت جيلاها حماث احل دث ع  او ات واوصفات ث للهل َش    [11]الشورى: ﴾﴿وَل َس َكمل
ود  ك  ما دؤه  اواشبله أو وأت ومع ش ة ح ص اإلابضلة على اوانزده هلل عز وج 

 اواجسل  إال أهن  مل حيكماا عش ك م  خاوفه  يف اواأود .
ع أت مشكلة اوصفات اخلربدة ابوظهاث مقرتنة أبخااهتا م  املسائ  اوكلملة امليق ة  .101

وأخ ت او ثاسات املسافلضة هل ه اونصاص لامخض ع  يلية م اهب أله  اوسنة 
واإليبات وه ه امل اهب اوثلث م اهب ماكاملة وك  والجماعة: اوافادض، واواأود  

 واح  منها أصاوه ومنهجه وثجاوه ودعاله وإىل دامنا ه ا.
مل لك  ه ه امل اهب وااك  على وسادة م  خاثج او ائ ة اإلسلملة، ع  ك  واح   .102

وإمنا  ،منها جاد يف اواصال إىل احلق ومي فاه ابألدوة اوصحلحة ش عا  وعقل  ووغة
خلف طبلي  خيضع وقانان االجاهاد يف اإلسلم او ي السع فلما علنه   اخللف

، ال ف ق ع ن ه ه امل اهب ومربثاله ودوافيه احلقلقلة لكم  يف اونص اإلسلم  نفسه
وما دقاعلها م  امل اهب اوفقهلة إذا أن طبلية اونص اإلسلم  لسمح هب ه اواي ددة يف 

 على اواف دق. اويقل ة واوفقه على اوسااء وال دول 
طاملا أن ه ه امل اهب ليم  وجتاه  ضم  دائ ة اونص اإلسلم  فل رمك  أن دساأي  
أح مها ابوصااب دون أخاده وإمنا اوك  مي ض ولصااب واخلطأ م  هنا كان ال ع  م  
نظ ة حلاددة جم دة، أتخ  م  امليلب صااعه ولي ث املخط  على خطئه وق  كانت ه ه 

طايب واوبلهق  واوناوي واع  حج  يلة يف حباث عيض األئمة اوكباث كاخلاونظ ة ابوفي  ما
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فل ع  م  ليملق ه ه اونظ ة ولاسليها و دم اوفجاة اويملقة  -علله  ثمحة هللا مجليا   -
 .1يف اوافكري اإلسلم  املياص 

د ى اإلابضلة عنف  ثؤدة هللا دنلا وأخ ى وق  خصص اإلمام او علع يف كااعه اويقل ة  .103
داناَف مع لنزده او ؤايماعة م  او واايت دنف  هبا ثؤدة اوباثئ عز وج  ود ى أن ايبات جم

 (احلق او امغ)هللا لياىل، وق  حت ث اويلمة أمح  اخلللل  عش ء م  اوافصل  يف كااعه 
وك وك أشاث إىل ه ا املاضاع يف كااعه ش ح غادة امل اد يف نظ  االعاقاد وذك  جمماعة 

يف اويمام رمك  اوقال: إن او د   ، آنلة واونبادة اويت اسا ل هلا اإلابضلةم  األدوة اوق
أنك وا ثؤدة هللا إمنا أنك وا ثؤدة ماددة هلا جهة وحتلز، واحنصاث واو د  أيبااها مل دق ثوا هلا 

 ه ه اخلااص واوك  جياه  يف لنزده هللا لياىل ع  مشاهبة خملاقاله.
ووقاعها يف اآلخ ة وق  نق  ذوك او ؤايى جااي نق  أه  اوسنة إمجاع اوصحاعة عل .104

اإلمجاع اوباقلين والجادين واوناوي واع  للملة واوافااياين م  املاق م ن واوّ واين واو ثدد  
م  املاأخ د ، واسا واا آبايت ق آنلة ه  عم له يف إيبات او ؤدة، وأحاددث نبادة 

 صحلحة.
 ة منها ما ها م  األصال واألثكان اويت قال او كااث داسف اوق ضاوي: إن أماث اويقل .105

ال جياي اواساه  فلها، ع  ال د خلها االجاهاد أصل  ودكف  منك ها وجاح ها ومنها: 
ما ها م  ف وع اويقل ة اويت اخالفت فلها األمة يف أفيال اويباد ويف ثؤدة هللا يف اآلخ ة 

  اويل  اولق ن، كما ها يف ويف عيض األشلاء اويت لثبت، ابألحاددث األحاد اويت ال لفل
امل هب اوصحلح عن  احلناعلة أنفسه  وم  ه ه اوف وع اويق دة مسأوة اوصفات اخلربدة 
وما اثث فلها م  ج ل وما نق  فلها م  خلف ع ن علماء األمة، م  مفاض ن أو 

 مثبا ن أو مؤوو ن وكله  لسيه  دائ ة اإلسلم او حبة.
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ه رمث  ه ا احل ث منيطفا  خطريا  يف 218آن دب أ م  إن عص  احملنة ابوقال خبلق اوق   .106
عقل ة األمة ال وكانه ع عة ج د ة فقط وإمنا الضطلع اخللفة اإلسلملة طاال أثعية 

 عش  عاما  هبا ومحلها اوكافة عللها وها سبق ولس وه نظري يف اتثدخ خلفاء األمة.
ف اوصاحل مضى إىل ثعه قب  أن دقال اويلمة أمح  اخلللل : وكان او عل  األول م  اوسل .107

وإمنا كاناا جممي ن  -مسأوة خلق اوق آن -طنلنا  م  اوقال يف ه ا املاضاع لسمع آذاهن  
كلم   - كسائ  اوكاب املنزوة  -ش ء وما سااه خملاق وأن اوق آن  على أن هللا خاوق ك 

يف عه  اإلمام هللا ووحله ولنزدله وه ا او ي الفقت علله كلمة علماء املسلم ن عُيمان 
املهنا ع  جلف  عي ما غشلاه  ماجة م  اخللف يف ه ه اوقضلة عي  أن طمى عباعه 
وهاجت عااصفه مب دنة اوبص ة احلافلة مبخالف اوالاثات اوفك دة آن اك وكانت وليمانل ن 
صلة ويلقة هبا حبك  اويلقات اوثقافلة واالقاصاددة اويت ل عطه  هبا وولاه  وقفاا عن  ه ا 

حل ، فلا ولت ك  املسلم ن مجليا  اكافاا هب ا اوق ث وم  االعاقاد واوقال يف ه ا ا
املاضاع ووك  اساحكمت يف ه ه اوقضلة أهااء وحكمت فلها اويااصف اهلاجاء اويت 

 اشيلت سيري ه ه اوفانة اويت اصطلى املسلمان أوثاها.
ض ها وكانت ع ادة ذوك  وم ّد ذوك كله إىل اوغلا، فإن م  شأن املغاالة أن ل عا إىل

مناش ة أه  احل دث وم  ساث يف ثكبه  ألصحاب امل ثسة اويقللة م  امليازوة وغريه  
واساي اء اوسلطات علله  وأتولب اوناس ض ه  وعن ما داوت او ووة ولميازوة يف أواخ  

يف أايم املأمان ث املياص  اناهزوا ف صاه  ولاشف  واالناقام م  أه  احل دث، فأس فاا 
اواقال  واواي دب فاماألت اوص وث ابألحقاد وأخ ت اوقضلة جم ى عاطفلا  يف اوبحث، 

 وأخ  ك  ف دق دن د ابوف دق اآلخ  ودكل  وه اواه  ود مله ابوب عة واالحن اف او امغة.
ج ت املناقشة خلق اوق آن ألول م ّة يف األوساط اإلابضلة يف عمان يف اويقاد األوىل  .108

اوثاوث واخالفاا يف املسأوة على يلية أقاال علنها اويلمة أعا احلس  م  اوق ن اهلج ي 
 عل  ع  حمم  اوبسلاّي فق  قال يف مسأوة خلق اوق آن قال قام: 
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 إنه كلم هللا ولس مبخلاق وه  أكث  األمة. -
 إن كلم هللا خملاق. -
 وقف يف ذوك واقفان -

ويف هنادة حبثه قال: ومع  او امغ قق اوق آن يف كااعه احلاناص  اويلمة اخلللل  ملسأوة خل
ه ا كله فإنين كنت أود أال ألي ض هل ه املسأوة إبجياب وال سلب ثغبة مين يف االقاصاث 
على املأياث ع  او عل  األول م  ه ه األمة وح صا  على ع م إاثثة أي ج ل دزعج 

 ملسلم ن. أح ا  م  ا
نه كلمة هللا ووحله او سال وقال د ى حمم  ع  حمباب أبن قضلة مسأوة خلق اوق آن أبو 

 أبهنا قضلة دبق  املسلمان جاهل ن هلا، منقسم ن حاهلا "مما دسع جهله".
او كااث حمم  عب  او حل  اوزدين: ودكفلنا أن نقال إن اوق آن كااب هللا املنزل على وذك  

قلب حمم  عااسطة جربد  وحن  نايب  عالوله وفله م  املبادئ واوقااع  اوفقهلة 
 واويقائ دة واوسلاسلة، واوقانانلة واألخلقلة واالجاماعلة ما دقل  حلاة ك رمة.

قال شلخ اإلسلم اع  للملة: م هب سلف األمة وأئماها م  اوصحاعة واوااعي ن هل   .109
إبحسان وسائ  أئمة املسلم ن، كاألئمة األثعية وغريه  ما دل علله اوكااب واوسنة وها 

اوص حية أن اوق آن كلم هللا منزل غري خملاق منه ع أ وإوله  او ي داافق األدوة اويقللة
دياد فها املاكل  ابوق آن واوااثاة واالجنل  وغري ذوك م  كلمه ولس خملاقا  منفصل  عنه 

 ها سبحانه داكل  مبشلئاه وق ثله فكلمه قائ  ع اله ولس خملاقا  ابئن ا عنه.
َأاَن اَّلل ُ اَل  إلن ينل ﴿ملاسى: املخلاق ها اوقائ  وقال: م  جي  كلمه خملاقا : وزمه أن دقال

ينل َوأَقل ل اوص َلَة  ، وه ا ممانع ال جياي أن دكان ه ا  [14]طه: ﴾ول لك  ليإلَوَه إلال  َأاَن فَاع ُب  
كلما  إال و ب اويامل ن وإذا كان هللا ق  لكل  ابوق آن واوااثاة وغري ذوك م  اوكاب 

املناظمة م  ح وف مل دك  ش ء م  ذوك خملاقا ، ع  كان ذوك  مبيانلها وأوفاظها 
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وق  اسا ل اوناف ن خللق اوق آن اوك مي أبدوة م  اوق آن اوك مي،  كلما  و ب اويامل ن.
 واوسنة اونبادة اوش دفة.

إن اوق آن ها كلم هللا لياىل او ي أوحى عه ثعنا إىل عب ه وثساوه حمم  صلى هللا علله  .110
يىن ع  ط دق اواح  جربد  وها امليجزة اوباقلة اويت أد  هللا لياىل هبا نبله وسل  وفظا  وم

صلى هللا علله وسل  لص دقا  عنباده وثساواه وحت ى هبا اإلنس والج  جمامي ن على أن 
أيلاا مبثلها أو عبيضها وها املاجاد ع ن دفيت املصحف املبا أ عساثة اوفاحتة واملخاا  

لنا جبمع اوااال  م  و ن اوصحاعة ثض  هللا عنه  نقل وللقلا ع  عساثة اوناس املنقال إو
ثسال هللا صلى هللا علله وسل  كااعة يف اوسطاث وحفظا  يف اوص وث وإىل أايمنا ه ه م  
غري حت دف وال لب د  وال يايدة وال نقصان حبفظ هللا لياىل ووع ه وها املايب  عالوله، 

غه إىل اخللق كافة فأدى األمانة صلى هللا علله وسل  وأمت واو ي أم  هللا لياىل نبله عابلل
 اوبلغ.

كلف دسااي عن  اوباحث احلفلص واملثقف اونزده اونه  ع  اوصلة خلف اإلابضلة  .111
واإلمام اوبخاثي أيمت  هؤالء وغريه  على ح دث ثسال هللا صلى هللا علله وسل  فق  

كان اونه  ع  اوصلة خلف ثوي اوبخاثي يف صحلحه ع  اإلابضلة وغريه  وإن  
اإلابضلة وقاهل  يف مسأوة خلق اوق آن، فإن املسأوة ولست م  أصال االعاقاد ع  م  
ف وعه اويت ال دكلف مسل  أبن خياض فلها أو دقال فلها عش ء وولس هلا ذك  يف  
كااب هللا وسنة ثساوه صلى هللا علله وسل  أو أاثث اوصحاعة ثض  هللا عنه  وإن كان 

ع  اوصلة خلفه  الهتامه  ابوفسق، فاوفاسق يف ع ف اوش ع ها اوياص   اونه 
املالبس ابمليصلة وامليصلة ه  ميصلة هللا وثساوه صلى هللا علله وسل  درتك ما أمجيت 
األمة على وجاعه أو في  ما أمجيت األمة على ح ماه وه ا كله مفقاد وإن كان اونه  

ة هللا ابألعصاث فل  دنف دوا هب ا اوقال، وق  علنا ع  اوصلة خلفه  وقاهل  ابماناع ثؤد
 ه ا م  قب .
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إن كان اونه  ع  اوصلة خلفه  وقاهل  عاخلل  أصحاب اوكبائ  فك وك مل دنف دوا و 
هب ا اوقال ع  اعام وا على حجج وأدوة م  ظااه  نصاص اوكااب واوسنة وق  علنا 

وإمنا اوكف  عن ه  وصاحب ه ا م  قب ، مع اويل  أهن  ال دكف ون مسلما ع نب 
اوكبرية ها كف  نيمة وه ا يف حال حلاله حىت دااب إال أهن  ال دساحلان دما  وال ماال  

وإن كان اونه  ع  اوصلة خلفه  عقاهل  يف آايت اوصفات وأخباثه   وال ع ضا .
 1فجمهاث اخللف وعيض اوسلف م  أه  اوسنة على قاهل 

ديين ثؤدة هللا –او ؤايوأما مسائ  اواع  واواعل ، و قال اوقاض  أعا عك  اوباقلين: 
، وخلق 2اوقاثي  يين خلق اوق آن كما قاوه واو ي ش حه علد - واملخلاق -ابألعصاث

أفيال اويباد وعقاء األع اض واوااو  وشبهها م  او قائق فاملنع يف إكفاث املاأوو ن فلها 
مجع املسلمان على إكفاث م  أوضح، إذ ولس يف الجه  منها جه  ابهلل لياىل وال أ

 .3جه  شلئا  منها
عي ما نق  اخالف أصحاب اوشافي   (اجملماع ش ح امل هب)دقال اإلمام اوناوي يف  .112

يف لكفري اوقائ  خبلق اوق آن، قال اوقفال وكثريون م  األصحاب: جياي االقا اء مب  
 هب، وعلق دقال خبلق اوق آن وغريه م  أه  اوب ع، قال صاحب اوي ة ه ا ها امل

اوناوي فقال: قلت: وه ا ها اوصااب فق  قال اوشافي : أقب  شهادة أه  األهااء إال 
اخلطاعلة، ألهن  د ون اوشهادة ابوزوث ملاافقاه  ومل دزل اوسلف د ون اوصلة وثاء امليازوة 
وحناه  ومناكحاه  ومااثياه  وإج اء سائ  األحكام علله ، وق  أتول اإلمام احلافظ 

ه أعا عك  اوبلهق  وغريه م  أصحاعنا احملقق ن ما نق  ع  اوشافي  وغريه م  اوفقل
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لكفري اوقائل ن خبلق اوق آن على أن امل اد كف ان اونيمة ال كف ان اخل وج ع  امللة، 
 .1ومحله  على ه ا اواأود  ما ذك له م  إج اء أحكام اإلسلم علله 

فاان واملبا ع وقال احلس : صّ  وعلله وقال اإلمام اوبخاثي يف صحلحه: ابب إمامة امل
سيل  ع  منص   -ديين األي  ع  احلس  اوبص ي–ع عاه وقال احلافظ يف اوفاح: وصله 

ع  اع  املباثك ع  هشام ع  حسان أن احلس  سئ  ع  اوصلة خلف صاحب اوب عة 
 .2فقال احلس : ص  خلفه وعلله ع عاه

عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه وها  وع  عبل  هللا ع  ع ي ع  خلاث أنه دخ  على
حمصاث فقال: إنك إمام عامة ونزل عك ما ن ى ودصل  ونا إمام فانة فانخ ج فقال: ديين 
عثمان ثض  هللا عنه: اوصلة أحس  ما ديم  اوناس، فإذا أحس  اوناس فأحس  ميه  

 ان وإذا أساءوا فاجانب إساءهت  وق  أوضح احلافظ يف ليللقه املقصاد يف كلم سل
عثمان ثض  هللا عنه وها صحة اوصلة خلف املفاان أو املبا ع مبا ثواه سلف يف 
اوفااح ع  سه  ع  داسف األنصاثي ع  أعله قال: ك ه اوناس اوصلة خلف او د  
حص وا عثمان إال عثمان فإنه قال: م  دعا إىل اوصلة فأجلباه، قال احلافظ: فه ا 

حس ، اإلشاثة إىل األذن ابوصلة خلفه وفله أتدل  ص دح يف أن مقصاده عقاوه اوصلة أ
 م  قاوه إمام فانة. -ديين اوبخاثي–ملا فهمه املصنف 

وأخ ج سيل  ع  منصاث ع  انفع ماىل اع  عم  قال: كان اع  عم  دصل  مع احلشبلة 
واخلااثج يم  اع  اوزعري وه  دقاالان فقل  هل : ألصل  مع هؤالء ومع هؤالء وعيضه  

ضا؟ فقال: م  قال ح  على اوصلة أجباه، وم  قال ح  على اوفلح أجباه دقا  عي
وم  قال: ح  على قا  أخلك املسل  وأخ  ماوه قلت: ال ذك  اع  ق امة يف املغين 
وها م هب اإلمام اوكبري أيب عك  ع  املن ث نقله األحناف ذك ه صاحب حتفة اوفقهاء 
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وها املفيت عه كما دفل ه كلم اويلمة  اوسم قن ي ونص علله ك وك اإلمام اوكاساين
. ومجلة اوقال يف مسأوة 1اع  عاع د  واوكلم كله هنا يف اوصحة وع م وجاب اإلعادة

اوصلة خلف املخالف ن يف ف وع االعاقاد أهنا صحلحة عن  مجهاث اوفقهاء وأهنا مسأوة 
لم. خلصة ف علة ال جياي أن ديظ  م  شأهنا على حساب أص  م  أصال اإلس

 واملافق علله، وها ف ضلة اواح ة ع ن املسلم ن، ومجع كلماه  وهللا املافق ال ثب سااه. 
دؤم  اإلابضلة أبثكان اإلرمان ابوسنة، ابهلل واولام اآلخ  واألنبلاء وامل سل ن واوق آن اوك مي  .113

 واوكاب اوسماودة، وامللئكة وابوق ث خريه وش كه ود ون أن وليقل ة آاثث م  أمهها:
ليظل  هللا عز وج ، وشك  اونيمة، واوطاعة وكث ة اويبادة واو ك  واو عاء والقاء 
اوشبهات، واحملاسبة، والجهاد واإلنفاق، واوزه ، واواااضع، واالقا اء ابوصاحل ن، واويزة 
واواح ث واواكاف  واواآخ ، وكشف اوك ب، واحرتام حقاق الجريان، ومقاعلة اإلساءة 

 .. وغري ذوك م  اآلاثث.ابإلحسان، واالحتاد.
عقال اوشلخ عل  حيىي ميم  يف املي فة واواياثف واالعرتاف، إذ دقال رمك  أن خنا   .114

 لاحط  وال ابوقاة لاحط  ال اإلسلملة األمة يف امل هبلة هللا: "إن ثمحه اوشلخ عل 
 دث  وقاة اوايصب يف ش ة إال لزد ها ال اواسائ  ه ه فإن ابوقانان لاحط  وال. ابحلجة
 ما واح  ك   دفه  فباملي فة واالعرتاف، واواياثف ابملي فة امل هبلة لاحط  وإمنا اوفي ،

 واألداء اوسلاك يف دشرتكان وابواياثف. عه دامسكان وملاذا اآلخ ون، عه دامسك
 وديطله د ضى، اآلخ  مسلك منه  واح  ك   داقب  وابالعرتاف وليبادات، الجماع 

 األخاة ظ  ويف( فأخطأ اجاه  أو فأصاب اجاه ) ونفسه ديطله او ي احلق مث 
 وعملها عقل هتا لصحح أن حتاول نفسها اوقلاب وجت  اواح ايت، لغلب واوسماح
 اعانقت أو م هبا ل كت عنها دقال أن خائفة غري واوسنة، اوكااب يف اوثاعت ابألص 
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 وماوك ةحنلف وأيب جاع  ألباع اولام ديرتف حىت او ثجة ه ه إىل نص  وو . م هبا  
 يف دقفان أدضا أئماه  أن اوناس دقل ه  مم  وغريه  وأمح  وجيف  ويد  واوشافي 

 ودقال. خاوص عم  م  ق م ما مبق اث إال اآلخ د  على ألح ه  مزدة ال واح  صيل 
 م  دسل  وال احلقلقة ع  دبي  غريها مصادث على ميام ا ف قة ع  دكاب م  إن; أدضا

 أو وسانه على جي ء ما وإن خطاة أول م  اخلطأ يف واقع احلقلقة يف ها أو اواجين،
 .1اوص فة" مبحض فها فلها اوصااب م  قلمه

  

* * * 

 

 العاملني وآخر دعواان أن احلمد هلل رب   
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امساوي صاحل ع  عم ، نظام اويزاعة ودوثه يف احللاة اوثقافلة واالجاماعلة، جامية  .40

 م.1987الجزائ ، ميه  اوااثدخ، 
 م.1975صال او اينة، امل دنة املناثة، الجامية اإلسلملة، األشي ي، اإلابنة يف أ .41
األشي ي، مقاالت اإلسلمل ن واخالف املصل ن، لح: حمم  عب  احلمل ، املكابة  .42

 م.1990اويص دة،
األشي ي، مقاالت اإلسلمل ن واخالف املصل ن، مكابة اونهضة املص دة، اوقاه ة،  .43

 .م1950
على او افضة، لح أيب نيل ، مكابة اويلام واحلك   األصبهاين، كااب اإلمامة واو دّ  .44

 م.2001 ،3امل دنة املناثة، ط
، اطفلش، حمم  ع  داسف، أساس اوطاعات يف مجلع اويبادات، ولبلا، انوات .45

 م.1968ه ، عريوت، داث وبنان، 1387
 م.1994، 1أك م ضلاء اويم ي، عص  اخللفة او اش ة، مكابة اويلام واحلك ، ط .46
 -1406، 4حكام الجنائز وع عها، عريوت، املكاب اإلسلم ، طاألوباين، أ .47

 م.1986
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األوباين، إثواء اوغلل  خت دج أحاددث مناث اوسبل ، عريوت، املكاب اإلسلم ،  .48
 ه.1399 ،1ط

 م.2002-ه1422، 1ثف، طاألوباين، اوسلسة اوصحلحة، او ايض، مكابة امليا .49
، 3ب اإلسلم ، عريوت، وبنان، طاألوباين، صحلح الجامع اوصغري ويايداله، املكا .50

 م.1988
 م.1981اإلمام اوناوي، ش ح صحلح مسل ، عريوت، داث اوفك ،  .51
اع  ابي، عب  اويزدز ع  عب  هللا، جمماع فااوى ومقاالت ماناعة، لح: حمم  ع   .52

 ه.1420، 1سي  اوشادي ، داث اوقاس ، ط
لح: حمم  ياه  اوباقلين، اإلنصاف فلما جيب اعاقاده وال جياي الجه  عه،  .53

 م.2000-ه1421، 1اوكاي ي، اوقاه ة، املكابة األيه دة ولرتاث، ط
 م.1957، 1املكابة اوش قلة عريوت، ط -اوباقلين، اوامهل ، جامية احلكمة عبغ اد .54
اوبخاثي: حمم  ع  امساعل ، اوااثدخ اوكبري، عريوت، داث اوفك ، داث اوكاب اويلملة  .55

 م.1986
، 1حمم  امساعل  اوبخاثي، صحلح اوبخاثي، داث اوفك ، طاوبخاثي، أيب عب  هللا  .56

 م.1991
 اوبخاثي، اوااثدخ اوصغري، اوقاه ة، داث اوكاب اويلملة. .57
ع ث او د  حمم  ع  هبادث ع  عب  هللا اوزثكش  اوشافي ، اوبح  احمللط يف أصال  .58

 اوفقه، داث اوصفاة ولطباعة واونش .
ادي، الجااه  املناقاة يف إمتام ما أخ  عه كااب اوربّادي، أعا اوقاس  ع  إع اهل  اوربّ  .59

 م.٢٠١٤، 1اوطبقات، داث احلكمة ون ن، ط
ع هان اإلسلم اوزثناج ، ليلل  املايل  يف ط دق اوايل ، اوقاه ة، مطبية اواايلق  .60

 األدعلة.



 

967

اوبسلاين: أيب احلس  عل  ع  حمم  اوبسلاي، جامع ع  أيب احلس  اوبسلاي، طباعة  .61
 م.2010 -ه1434نلة، األوقاف اويما

اوبسلاين، أعا احلس  اوشلخ عل  ع  حمم  اوبسلاين، خماص  اوبسلاي، ون ن، داث  .62
 م.2007 ،1احلكمة، ون ن، ط

 ه.1304اوبسلاي، خماص  اوبسلاي، يجنباث، طبية  .63
اع  عطة اويكربي، أعا عب  هللا عبل  هللا ع  حمم  احلنبل ، اإلابنة ع  ش دية اوف قة  .64

، 1ة اوف ق امل مامة، حتقلق ثضا نيسان ميط ، او ايض، داث او ادة، طاوناجلة وجمانب
 م.1988-ه1409

حمم  يهري اوشاودش، املكاب  -اوبغاي، ش ح اوسنة، لح: شيلب األثنؤوط .65
 م.1983 -ه 1403،  2دمشق، عريوت، ط -اإلسلم 

، 1عك  أعا يد ، لصنلف اوناس ع ن اوظ  واولق ن، داث اوياصمة، او ايض، ط .66
 ه.1414 -م1993

عكري ع  سي  أعاشت، اإلابضلة يف م آة علماء اإلسلم ق رما  وح دثا ، غ دادة،  .67
 الجزائ ، املطبية اوي علة. 

عكري ع  سيل  أعاشت، دثاسات إسلملة يف األصال اإلابضلة، مكابة وهبة،مص ،  .68
 م. 1988، 3ط

وفك  اوبلذثي، أنساب األش اف، لح سهل  يكاث، ثايض يثكل  عريوت، داث ا .69
 م.1996 ،اوطبية األوىل

َ و جل دي اخل اساين، أعا عك ،  .70 اوبلهق : أمح  ع  احلس ن ع  عل  ع  ماسى اخُلس 
 م.1986، 2االعاقاد على م هب اوسلف، عريوت، داث اوكاب اويلملة، ط
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اوبلهق ، األمساء واوصفات، لح: عب  هللا ع  حمم  احلاش ي، لق مي: اوشلخ مقب   .71
 -ه  1413، 1 ة، اوسياددة، طكابة اوساادي، جع  هادي اواادع ، م

 م.1993
 1اوبلهق ، اوبيث واونشاث، عريوت، م كز اخل مات واألحباث اوثقافلة، ط .72

 ه.1406
اوبلهق ، اوسن  اوكربى، لح: حمم  عب  اوقادث عطا، داث اوكاب اويلملة، عريوت،  .73

 م.2003 -ه  1424، 3وبنان، ط
 ، عريوت، مكابة املياثف.اوبلهق ، سن  اوبلهق ، داث املياثف .74
اوبلهق ، مناقب اوشافي ، ولبلهق  حتقلق: أمح  صق  مكابة داث اورتاث، طبع داث  .75

 ه.1319اونص ، اوطبية األوىل 
 ه.1398اورتم ي، أعا علسى حمم  ع  علسى، سن  اورتم ي، داث اوفك ،  .76
لة، اوافااياين، ش ح املقاص  يف عل  اوكلم، ابكساان، داث املياثف اونيمان .77

 م.1981 -ه 1401
اوااايت ع  اوااايت األغااط  الجزائ ي، اوفقه املقاثن ع ن اوفقه املاوك  و اوفقه  .78

 م.2014، 1اإلابض ، داث اع  حزم، عريوت، ط
اع  للملة، اإلرمان، لح: حمم  انص  او د  األوباين، املكاب اإلسلم ، عمان،  .79

 م.1996 -ه 1416، 5األثدن، ط
اوااسطلة، حتقلق علاي عب  اوقادث اوسقاف، اوسياددة، او ثث اع  للملة، اويقل ة  .80

 ه.1433، 1اوسنّلة ولنش ، ط
اع  للملة، لق  او د  أعا اويباس أمح  ع  عب  احللل  ع  عب  اوسلم ع  عب  هللا  .81

ع  أيب اوقاس  ع  حمم  اع  للملة احل اين احلنبل  او مشق ، جمماع اوفااوى، داث 
 م.1997، 1اوافاء، ط
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ه، 1492، 6  للملة، ش ح ح دث اونزول، عريوت، املكاب اإلسلم ، طاع .82
 م.1928

اع  للملة، ش ح عم ة اوفقه، لح: خاو  عل  املشلقح، او ايض، داث اوياصمة،  .83
 ه.1418، 1ط

 اع  للملة، جمماعة او سائ  واملسائ ، حتقلق: حمم  ثشل  ثضا، لجنة اورتاث اوي يب . .84
، 1دة، لح: حمم  ثشاد سامل، مؤسسة ق طبة. طاع  للملة، منهاج اوسنة اونبا  .85

 م. 1986 -ه  1406
الجاحظ: أعا عثمان عم و ع  حب ، اوبلان واوابل ن، لح عب  اوسلم حمم  هاثون،  .86

 م. 1948اوقاه ة، 
الجصاص، أمح  ع  عل  أعا عك  او ايي الجصاص احلنف ، أحكام اوق آن، احملقق:  .87

-ه 1415، 1ب اويلملة، عريوت، طعب  اوسلم حمم  عل  شاه ن، داث اوكا
 م.1994

مجال او د  أعا حمم  عب  هللا ع  داسف اوزدّلي ، نصب او ادة ألحاددث اهل ادة،  .88
 م.1938 -ه1357اوقاه ة، داث املأمان، 

مجل  ع  مخلس اوسي ي، قاماس اوش دية احلاوي ط قها اواسلية، سلطنة عمان،  .89
 م.1983 -ه1403، 1وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة، ط

اع  الجايي: أيب اوف ج عب  او مح  عل ، املناظ  يف اتثدخ امللاك واألم ، عريوت، داث  .90
 م.1992، 1اوكاب اويلملة، ط

اع  الجايي، أعا اوف ج مجال او د ، ياد املسري يف عل  اوافسري، لح: يهري اوشاودش،  .91
 ه.1384، 1عريوت، املكاب اإلسلم ، ط

 م.1976 -ه1396حمماد مه ي اساانبايل،  اع  الجايي، للبلس إعللس، لح .92
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-ه 1421، 1اع  الجايي، صفة اوصفاة، داث احل دث، اوقاه ة، مص ، ط .93
 م.2000

قناط  اخلريات، وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة سلطنة،  ،الجلطايل، إمساعل  ع  ماسى .94
 م.1989 ،2عمان، ط

، عريوت، داث اوكاب اع  أيب حامت عب  او مح  ع  حمم  ع  إدثدس، الج ح واواي د  .95
 ه.1317، 1اويلملة، ط

 ه.1397، 1أعا حامت، امل اسل ، مؤسسة او ساوة، عريوت، ط .96
حاج  خللفة، كشف اوظنان ع  أسام  اوكاب واوفنان، داث إحلاء اورتاث اوي يب،  .97

 م. 1941عريوت، وبنان، 
اوثقافة، احلاثي  اإلابض ، اويقاد اوفضلة يف أصال اإلابضلة، وياثة اورتاث اوقام  و  .98

 م.1983 -ه 1403سلطنة عمان، 
 ه.1397، 1حايم اوصيل ي، اونظ دة اإلسلملة، مص ، داث اونهضة، ط .99

حاك  املطريي، احل دة أو اوطافان. املؤس سة اوي علة ول ّلثاسات واونش ، عريوت. لايدع  .100
 م.2008 -ه   1429، 2داث اوفاثس ولنش  واواايدع، عمان، األثدن، ط

اثي: أيب عب  هللا حمم  ع  عب  هللا ، املسا ثك على اوصحلح ن، داث احلاك  اونلساع .101
 م.1990، 1اوكاب اويلملة، عريوت، ط

أعا حام  اوغزايل، إحلاء علام او د ، عريوت، داث املي فة ولطباعة واونش ، عريوت،  .102
 م.2004

 ه .1320أعا حام  اوغزايل، االقاصاد يف االعاقاد، اوقاه ة، املطبية اواجاثدة،  .103
حام  حمم  اخلللفة، اإلنصاف فلما وقع يف اتثدخ اويص  او اش ي م  خلف  .104

 م.2002 -ه1423 ،1عمان، امل دنة او ايضلة، ط
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اع  حج  اويسقلين، اإلصاعة يف متللز اوصحاعة، عريوت، داث اوكاب اويلملة،  .105
 م.1995، 1ط

ساثاي،  اع  حج  اويسقلين، لق دب اواه دب. حتقلق: حمم  عاامة، داث او شل ، .106
 م.1986-ه1406اوطبية األوىل، 

اع  حج  اويسقلين، هت دب اواه دب، لح مصطفى عب  اوقادث، عريوت، داث  .107
 . م1994اوكاب اويلملة، 

اع  حج  اويسقلين، فاح اوباثي ش ح صحلح اوبخاثي ، حتقلق األسااذ حمب  .108
 م.1983، 1او د  اخلطلب، داث او اين، اوقاه ة، ط

وسان امللزان، حل ث آابد او ّك ، مطبية دائ ة املياثف  اع  حج  اويسقلين، .109
 م.1912-ه1331اويثمانلة، 

اع  حج  اويسقلين، ه ي اوساثي مق مة فاح اوباثي، حتقلق حمم  فؤاد عب   .110
 ه.1379اوباق  , حمب او د  اخلطلب، عريوت، داث املي فة، 

 ، اوصااعق اع  حج  اهللثم ، شهاب او د  أعا اويباس أمح  ع  حج  اهللثم .111
 احمل قة يف او د على أه  اوب ع واوزن قة، عريوت، داث اوكاب اويلملة.

 م.1964اع  أيب احل د ، هنج اوبلغة، لح حس  متل ، مكابة احللاة، عريوت،  .112
اع  حزم األن وس ، عل  ع  أمح  ع  سيل ، جاامع اوسرية اونبادة، عريوت، وبنان،  .113

 م.2003، 1داث اوكاب اويلملة، ط
حزم، أعا حمم  أمح  ع  عل ، اوفص  يف املل  واألهااء واونح ، عريوت، داث اع   .114

 م.1996الجل ، 
، 1حسان إع اهل  او دديان، عقل ة األشاع ة دثاسة نق دة، او ايض، داث اوااحل ، ط .115

 م.2013 -ه1434
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 -ه1340 ،1حس  إع اهل  حس ، اتثدخ عم و ع  اوياص، مطبية اوسيادة، ط .116
 م.1922

عب  اويال، اوفك  اورتعاي عن  ع ث او د  ع  مجاعة، او ايض، مكاب  حس  إع اهل  .117
 م.1988اورتعلة اوي يب و ول اخلللج، 

أعا احلس  عل  اوقاعس ، او ساوة املفصلة ألحاال املايلم ن، اوش كة اواانسلة  .118
 م.1986، 1ولاايدع، ط

-ه 1416، 1حس ن مؤنس، اتثدخ ماجز ولفك  اوي يب، اوقاه ة، داث او شاد، ط .119
 م.1996

احلطاب: أعا عب  هللا حمم  ع  حمم  ع  عب  او مح  اوط اعلس  املغ يب اوّ علين  .120
 املاوك ، مااهب الجلل  وش ح خماص  خلل ، ولبلا، مكابة اونجاح.

احلكل  اورتم ي، أعا عب  هللا حمم  ع  عل  ع  احلس  ع  عش  احلكل  اورتم ي،   .121
-ه1433، 2دمشق، داث اوناادث، طناادث األصال يف مي فة أحاددث او سال، 

 .م2012
 م.2001مح ي شاه ن، او ووة اإلسلملة يف عص  اخللفاء او اش د ، داث اوقاه ة،  .122
مح ي شاه ن، او ووة األمادة املفرتى عللها، دثاسة اوشبهات وثد املفرتايت، داث  .123

 م.2001اوقاه ة ولكااب، 
، 1داث اع  عفان ولنش ، ط خاو  اوسبت، قااع  اوافسري مجيا  ودثاسة، اوقاه ة، .124

 ه.1421
خاو  حمم  اوغلث، اساشهاد عثمان وواقية الجم  يف م وايت سلف ع  عم  يف  .125

 . 1اتثدخ اوطربي دثاسة نق دة، داث األن وس اخلض اء، ط
خ عغ اد، داث اوغ ب اخلطلب اوبغ ادي، أيب عك  أمح  ع  عل  ع  اثعت، اتثد .126

 م.2001، 1اإلسلم ، ط
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دخ اع  خل ون )كااب اويرب، ودداان املبا أ واخلرب يف أايم اوي ب اع  خل ون، اتث  .127
واويج  واوربع ، وم  عاص ه  م  ذوي اوسلطان األكرب(، عريوت، داث اوكااب 

 م.1983اولبناين، 
اع  خلكان: أعا اويباس مشس او د  أمح  ع  خلكان، وفلات األعلان وأعناء  .128

 م.1972اوزمان، عريوت، داث صادث، 
متهل  قااع  اإلرمان ولقلل  شااثد مسائ  األحكام واألداين، م  جااابت  اخلللل ، .129

اوشلخ اويلمة أيب سيل  ع  خلفان ع  أمح  اخلللل ، سلطنة ُعمان، وياثة اورتاث 
 م.1987 -ه1407اوقام  واوثقافة، 

مخلس او سااق ، منهج اوطاوب ن وعلغ او اغب ن، حتقلق: سامل ع  مح  احلاثي ، وياثة  .130
 م.1980ه،1400 ،1طقافة سلطنة عمان، اث اوقام  اوثاورت 

أعا داود: سللمان ع  األشيث ع  إسحاق ع  عشري ع  ش اد ع  عم و األيدي  .131
ا س  جل او د  عب  احلمل ، املكابة اويص دة،  اين، سن  أيب داود، لح: حمم  حم اوسّل

 عريوت -صل ا
غ ب، لح: إع اهل  طلي، او ثجلين، أيب اويباس أمح  ع  سيل ، طبقات املشائخ ابمل .132

 م.1974 -ه1394
او دناثي، أيب حنلفة أمح  ع  داود، األخباث اوطاال، لح: عب  املني  عام ، م اجية:  .133

علسى اوبايب احلليب وش كاه،  -او كااث مجال او د  اوشلال، داث إحلاء اوكاب اوي يب
 م. 1960، 1اوقاه ة، ط

 ه.1402، 1او ساوة، طاو هيب، سري أعلم اونبلء، عريوت، مؤسسة  .134
 ه.1377او هيب، ل ك ة احلفاظ، لح عب  او مح  امليلم  اولماين، حل ث آابد،  .135
 ،1او هيب، اتثدخ اإلسلم عه  اخللفاء او اش د ، داث اوكااب اوي يب، ط .136

 م.1987-ه1407
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او هيب، املناقى م  منهاج اإلعا ال يف نقض كلم أه  او فض واإلعازال وها  .137
نة، لح: حمب او د  اخلطلب، او ائسة اويامة إلداثة اوبحاث خماص  منهاج اوس

 ه.1413، 3اويلملة واإلفااء واو عاة واإلثشاد، اوسياددة، ط
او هيب، خماص  اويلا وليل  اوغفاث، م اجية حمم  ع  انص  او د  األوباين، املكاب  .138

 م.1978 -ه1401 ،1اإلسلم ، ط
ن، صفاان ع انن او اودي، داث اوقل ، او اغب األصفهاين، املف دات يف غ دب اوق آ .139

 ه .1412، 1دمشق عريوت، ط -او اث اوشاملة
او علع ع  حبلب ومجاعة املسلم ن، او ساوة احلجة ألئمة املسلم ن، لح: اوااثجلين،  .140

 م٢٠٠٩ -ه  ١٤٣٠، 1وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة، سلطنة عمان، ط
 ز او د  اواناح ، ُعمان.او علع ع  حبلب، مسن  او علع، حتقلق: اوشلخ ع .141
او مل : شهاب او د  حمم  ع  أيب اويباس او مل ، هنادة احملااج إىل ش ح املنهاج،  .142

 م.1984-ه 1404دمشق، داث اوفك ، 
ياه  ع  سياد ع  سلف اوسلايب، اوباب ملي فة اتثدخ األصحاب اوااثدخ اإلابض ،  .143

 م.2013ه، 1434 ،2أبسلاب قصص  ملس ، مكابة اوضام ي، ط
يأعا ك اي الجناوين، اواضع: خماص  يف األصال واوفقه، مكابة االساقامة، عمان،  .144

 م. 1990، 6ط
اوزخمش ي: جاث هللا أيب اوقاس  حمماد عم  اوزخمش ي، أساس اوبلغة، عريوت، داث  .145

 م.1992 -ه1412، 1اونفائس، ط
يكاث،  اوزه ي، حمم  ع  مسل  ع  عبل  هللا ع  شهاب، املغايي اونبادة، لح: سهل  .146

 م.1981داث اوفك ، 
 م.2014يهري لغلت، اوفك  اوسلاس  اإلابض ، لانس، او اث اواانسلة ولكااب،  .147
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إلابض ، مكابة الجلل  ياينة خلفان احلاثيلة، اإلمام جاع  ع  يد  وأتسلسه اوفك  ا .148
 م.2012 -ه1433، 2اوااع ، ط

لاات، ج ة أعا يد  ع  شبة اونمريي اوبص ي، اتثدخ امل دنة، لح: حمماد ش .149
 ه.1399اوسياددة، نش  اوسل  حبلب حمماد أمح ، 

سامل اوبنهساوي، اخللفة واخللفاء او اش ون ع ن اوشاثى واو رمق اطلة، اوكادت،  .150
 م.1997-ه1418مكابة املناث اإلسلملة، 

، 1اوسامل ، اولمية امل ضلة م  أشية اإلابضلة، مسقط، اوناش : ذاك ة عمان، ط .151
 م.٢٠١٤ -ه  ١٤٣٥

سامل ، هبجة أنااث اويقال )ش ح أنااث اويقال يف اوااحل (، مسقط، مطاعع او .152
 م.1994 -ه1414 ،3اونهضة، ط

 اوسامل ، حتفة األعلان سرية أه  عمان، مسقط، مكابة االساقامة.  .153
اوسامل ، للق ن اوصبلان ما دلزم اإلنسان، سلطنة ُعمان، وياثة األوقاف واوشؤون  .154

 م.2004ع د  او دنلة، طبية اوكرتونلة، ا
اوسامل ، جااابت اإلمام، لنسلق وم اجية د. عب  اوسااث أعا غ ة، إش اف: عب  هللا  .155

 م.1999ه،1419 ،2طاوسامل ، 
اوسامل ، جاه  اونظام، لح أعا اسحاق طفلش، سلطنة عمان، املطبية او هبلة، ط  .156

 م.1993 -ه1413، 12
 م1909ة، سلطنة عمان، اوسامل ، حاشلة الجامع اوصحلح، مطبية األيه  اوباثونل .157
 م. 1963اوسامل ، حاشلة الجامع ولصحلح، حتقلق عز او د  اوانايف، اوقاه ة،  .158
اوسامل ، طلية اوشمس ش ح مشس األصال، اوقاه ة، داث اوكااب املص ي، عريوت،  .159

 م.2012داث اوكااب اولبناين، 
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بة اوسامل ، مشاثق أنااث اويقال، لح عب  او مح  عمرية، سلطنة عمان، مكا .160
 م.1989 -ه1409 ،1االساقامة، ط

اوسبك ، لق  او د  أعا احلس  عل  ع  عب  اوكايف ع  عل  ع  متام ع  حام  ع   .161
حيل  اوسبك  ووو ه اتج او د  أعا نص  عب  اواهاب، اإلهباج يف ش ح املنهاج، داث 

 م.1995 -ه 1416اوكاب اويلملة عريوت،  
اوكربى، حتقلق: عب  اوفااح حمم  اوسبك ، عب  اواهاب عل ، طبقات اوشافيلة  .162

 احللا، حمماد حمم  اوطناج .
سياد ع  عب  اويزدز اخللف، املباحث اويق دة املايلقة ابوكبائ  وم لكبها يف او نلا،  .163

(، 123اوي د ) -الجامية اإلسلملة ابمل دنة املناثة، اوسنة اوسادسة واوثليان
 م.2004 -ه  1424

ت اإلمام جاع  ع  يد ، وياثة اورتاث اوقام  سيل  ع  خلف اخل وس ، م  جاااب .164
 م.1984واوثقافة، ُعمان، 

اوسرية اونبادة، داث اوسلم ولطباعة واونش   -سيل  حّاى، األساس يف اوسنة وفقهها .165
 م. 1995 -ه 1416واواايدع واورتمجة، اوطبية اوثاوثة، 

، 1أ ولنش ، طاع  سلم اإلابض ، اإلسلم واتثخيه م  وجهة نظ  إابضلة، داث إق   .166
 م1985

سلطان ع  مباثك ع  مح  اوشلباين، داعلة اوكلمة اوطلبة اوسرية اويمللة ولشلخ أمح   .167
 م.2015 ،ع  مح  اخلللل ، ذاك ة عمان مسقط

سللمان اوغص ، ماقف املاكلم ن م  االسا الل عنصاص اوكااب واوسنة، داث  .168
 م.1996 -ه1416، 1اوياصمة، ط

اوكااب واوسنة، داث  م ن م  االسا الل عنصاصسللمان اوغص ، ماقف املاكل .169
 م.1996 -ه1416، 1اوياصمة، ط
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سللمان ع  سامل ع  ثجاء اوسحلم ، اويقل ة يف أه  اوبلت ع ن اإلف اد واواف دط،  .170
 م.2000، 1مكابة اوبخاثي، ط

 ،1سللمان ع  عب  هللا امل د  اوسادكت، منهج املسيادي يف كااعة اوااثدخ، ط .171
 م.1986 -ه1407

للمان ع  فه  اويادة، عب  هللا ع  سبأ وأي ه يف أح اث اوفانة يف ص ث اإلسلم، س .172
 ه.1412 ،3داث طلبة، او ايض، ط

اوسمهادي، ناث او د  عل  ع  عب هللا، اوغماي على اولماي يف األحاددث املشاه ة،  .173
 م.1982 -ه1402او ايض، جامية اإلمام حمم  ع  سياد اإلسلملة، 

، حق اولق ن يف مي فة أصال او د ، عريوت، مؤسسة األعلم  اوسل  عب  هللا شرب .174
 م.1997، 1ولمطباعات، ط

اوسل  عم ، او وث اوسلاس  ولصفاة يف ص ث اإلسلم، امليه  اويامل  ولفك   .175
 م.1996 -ه1417، 1اإلسلم ، ط

سل ة امساعل  كاشف، اوسري والجااابت ويلماء وأئمة ُعمان، وياثة اورتاث اوقام   .176
 م.1986، 1ة، طواوثقاف

(، 9اع  سلنا، اوسلاسة )اوا عري(، وادس شلخا، عريوت، جملة املش ق، اوسنة ) .177
 م.1906، 23-21األع اد 

املاافقات يف أصال  ،ع  ماسى ع  حمم  اولخم  اوغ انط اوشاطيب: إع اهل   .178
 اوش دية، لح عب  هللا دثاي، مص ، املكابة اواجاثدة اوكربى.

ع  حمم  اولخم  اوغ انط ، االعاصام، مص ، املكابة  اوشاطيب: إع اهل  ع  ماسى .179
 اواجاثدة اوكربى.

اوشاطيب، إع اهل  ع  ماسى ع  حمم  اولخم ، االعاصام، مص ، املكابة اواجاثدة  .180
 اوكربى، دون اتثدخ.
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اوشافي : أعا عب  هللا حمم  ع  إدثدس ع  اويباس ع  عثمان ع  شافع املطليب  .181
 م.1990وبنان، داث املي فة،  اوق ش  املك ، األّم، عريوت،

اوشماخ ، أيب اويباس أمح  ع  سيل  اوشماخ ، ش ح خماص  اوي ل واإلنصاف،  .182
 م1984 -ه  1405سلطنة ُعمان، وياثة اورتاث اوقام  ولثقافة، 

ري، سلطنة عمان، لح أمح  ع  سياد اوسلباين، سلطنة ُعمان،  .183 اوشماخ ، كااب اوسل
 ه.1407وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة، 

اوشماخ ، مق مة اوااحل  وش وحها، ل مجة أعا حفص عم  ع  مجلع، ليللق:  .184
 م.٢٠١٦ -ه  ١٤٣٦إع اهل  اطفلش، داث احلكمة، ون ن، 

مشس او د  حمم  ع  أمح  او هيب، دول اإلسلم، عريوت، داث صادث ولطباعة،  .185
 م.1999

ل، لح: عل  حمم  مشس او د  حمم  ع  أمح  او هيب، ملزان االعا ال يف نق  او جا .186
 م.1963 -ه  1382، 1اوبجاوي، داث املي فة ولطباعة، عريوت، وبنان، ط

اوشنقلط ، منهج وداثسات آلايت األمساء واوصفات، او اث اوسلفلة، اوكادت،  .187
 م.1984 -ه 1404، 4ط

اوشه سااين: أيب اوفاح حمم  عب  اوك مي اوشه سااين، املل  واونح ، صححه وعّلق  .188
 م.1948  حمم ، مكابة احلس ن اواجاثدة، اوقاه ة، علله أمح  فهم

 ه.1403 ،1اع  أيب شلبة، مصنف اع  أيب شلبة ، عامباي، داث اوسلفلة، ط .189
اوشلزثي اوشافي ، عب  او مح  ع  نص  ع  عب  هللا، أعا اونجلب، جلل او د   .190

اواأولف اوي وي، هنادة او لبة اوظ دفة يف طلب احلسبة اوش دفة، اوقاه ة، مطبية لجنة 
 م.1946واورتمجة واونش ، 

 م.1990 ،3صادق ع جان، عثمان ع  عفان، اوسياددة، ط .191
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صاحل اوصاايف، اإلمام يد  وآاثثه يف او عاة، وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة، سلطنة  .192
 م.1989عمان، 

صلح عب  اوفااح اخلاو ي، اخللفاء او اش ون ع ن االساخلف واالساشهاد، داث  .193
 م.2010، 5ة، طاوقل  ولطباع

اوصنياين، أعا عك  عب  او ياق ع  مهام ع  انفع احلمريي اولماين اوصنياين، املصنف  .194
عريوت،  –اهلن ، املكاب اإلسلم   -لح:حبلب او مح  األعظم ، اجمللس اويلم 

 ه.1403، 2ط
صاوة اوغ امس  وأيب اويباس أمح  ع  سيل  اوشماخ ، احلااث اإلابض  املاوك ،  .195

 م، سلطنة عمان.2014 -ه1435 ،2ط
 .1اوطاه  ع  عاشاث، اواح د  واواناد ، مطبية احلليب، مص ، ط .196
حمس   -اوطرباين، امليج  األوسط، لح: طاثق ع  عاض هللا ع  حمم  أعا مياذ .197

 م،1995ه، 1415، 1احلسلين اوقاه ة، داث احل م ن، ط
ع اوبلان يف اوطربي: أعا جيف  حمم  ع  ج د  اوطربي، لفسري اوطربي املسمى جام .198

 م.1992، 1أتود  اوق آن، عريوت، داث اوكاب اويلملة، ط
 م.1987، 1اوطربي، اتثدخ اوطربي )اتثدخ األم  وامللاك(، عريوت، داث اوفك ، ط .199
 ،3أعا اوطلب حمم  مشس احلق اويظل  آابدي، عان امليباد ش ح سن  أيب داود، ط .200

 ه، املكابة اوسلفلة.1399
يف اونفاق وأي ه على األمة، او ايض، م اث اواط   عادل اوش ي، دثاسة ق آنلة .201

 م.2007، 1ولنش ، ط
، 1عام  اونجاث، اإلابضلة وم ى صلاها ابخلااثج، مص ، داث املياثف، ط .202

 م.1993
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عام  اونجاث، اخلااثج، اإلابضلة، اوشلية، مكة املك مة، داث عامل اوفاائ  ولنش   .203
 م.2013 -ه1434 1واواايدع ، ط

  عم  اوق طيب، املفه  ملا أشك  م  للخلص مسل ، لح حم  اع  عباس أمح  ع .204
 او د  مساا داسف ع داي، عريوت، داث اع  كثري.

اوامهل  ملا يف املاطأ م  مياين ، يب عم  داسف ع  عب  هللا ع  حمم اع  عب  اورب، أ .205
 وأسانل ، اوطبية املغ علة.

، 1، داث الجل ، طاع  عب  اورب، االسالياب يف أمساء األصحاب، عريوت، وبنان .206
 م.1992

 م.1985عب  احللل  الجن ي، أمح  ع  حنب  إمام أه  اوسنة، مص ، داث املياثف،  .207
عب  احلمل  انص  فقله ، خلفة عل  ع  أيب طاوب، ثساوة علملة، الجامية  .208

 اإلسلملة امل دنة املناثة.
 م.1988ه،1408عب  اخلاوق سل  أعا ثائبة، عم و ع  اوياص، اوطبية األوىل،  .209
عب  او مح  اوسي ي، اوقال اوس د  ش ح كااب اوااحل ، لح: صربي ع  سلمة  .210

 م.2004 -ه 1425، 1شاه ن، او ايض، مكابة داث اوثبات ولطباعة، ط
عب  او مح  اوسي ي، لفسري اوسي ي املسمى للسري اوك مي او مح  يف لفسري كلم  .211

 م.2000-ه1420، 1املنان، عريوت، وبنان، مؤسسة او ساوة، ط
عب  او مح  ع  صاحل احملماد، اوقضاء واوق ث يف ضاء اوكااب واوسنة وم اهب  .212

 م.1997 -ه 1418، 2اوناس فله، او ايض، داث اواط  ولطباعة واونش ، ط
عب  او مح  شجاع، دثاسات يف عه  اونباة واخللفة او اش ة، داث اوفك  املياص ،  .213

 م. 1999، 1ط
ك  اورتعاي اإلابض  يف اوشمال اإلف دق ، عب  او مح  عثمان حجايي، لطاث اوف .214

 م.2000 ،1طاملكابة اويص دة، عريوت، 
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 م.1991، 1عب  اوسااث اوشلخ، عثمان ع  عفان، اخلللفة اوشاك  اوصاع ، ط .215
 ،1عب  اويزدز إع اهل  اويم ي، اواالدة على اوبل ان يف عص  اخللفاء او اش د ، ط .216

 ه.1409
لة ع  طي  أمري املؤمن ن مياودة، اوكادت، عب  اويزدز أمح  حام  غ اس، اوناه .217

 ه.1422 ،1ط
عب  اويزدز ع  عب  هللا املب ل، أقاال اوااعي ن يف مسائ  اوااحل  واإلرمان، داث  .218

 ه.1421، 1اوااحل  ولنش ، ط
عب  اويزدز صغري دخان، أح اث وأحاددث فانة اهل ج، داث اوصحاعة، اإلماثات،  .219

 م.2003، 1ط
ن، فلسفة اوايلل  االعا ائ  ولطبلقاله، اوقاه ة، داث اوفك  عب  اوغين عباد وآخ و  .220

 م.1998، 1اوي يب، ط
 .1973عب  اوقادث اوبغ ادي، اوف ق ع ن اوف ق، داث اآلفاق الج د ة، عريوت،  .221
عب  اوقاه  اوبغ ادي، اوَف ق ع ن اوفل ق، حتقلق حمم  عثمان اخلشت، مكابة اع   .222

 م. 2000سلنا، اوقاه ة، 
عم  ع  سللمان او ملج ، اإلمامة اويظمى عن  أه  اوسنة والجماعة، عب  هللا ع   .223

 ه.1409، 2او ايض، داث طلبة، ط
عب  احملس  اويباد امل ثس، عش ون ح دث ا م  صحلح مسل  دثاسة أسانل ها وش ح  .224

 مااهنا، الجامية اإلسلملة.
طه ة، عريوت، عب  احملس  ع  يد  املطريي، اولام اآلخ  يف اوق آن اويظل  واوسنة امل .225

 م.2008، 4داث اوبشائ  اإلسلملة، ط
إلابضلة، عريوت، داث اع  عب  احملس  سامل اوكالب، اخللف اوفقه  ع ن املاوكلة وا .226

 م.2013 -ه1434، 1حزم، ط
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 م.1999، 1عثمان اخلملس، حقبة م  اوااثدخ، اإلسكن ثدة، داث اإلرمان، ط .227
ام اوق آن، لح: اوبجاوي، عريوت، داث اع  اوي يب: أعا عك  حمم  ع  عب  هللا ، أحك .228

 املي فة.
اع  أيب اويز، ص ث او د  حمم  ع  علء او د  علّ  ع  حمم  اع  أيب اويز احلنف   .229

األذثع  اوصاحل  او مشق ، ش ح اويقل ة اوطحاودة، لح حمم  انص  او د  
اعة املكاب األوباين، اوقاه ة، داث اوسلم ولطباعة واونش  اواايدع واورتمجة، )ع  مطب

 م.2005 -ه 1426اإلسلم (، اوطبية املص دة األوىل، 
 1عزدزة اوّصاع ي، مناظ ات أه  اوسنة والجماعة، او ايض، اوناش  املاملز، ط .230

 م. 2017-ه1438
اع  عساك ، اتثدخ دمشق، ل مجة عثمان ثض  هللا عنه، لح سكلنة اوشهايب،  .231

 م.1984دمشق، اجملمع اويلم ، 
 م.2001، 1نطق عن  اع  للملة، مص ، داث قباء ولنش ، طعفاف اوغم ي، امل .232
عفاف مح  اوانلس، اوشفاعة عن  املثبا ن واوناف ن، او ايض، جامية امللك سياد،   .233

 ه.1419كللة اورتعلة، 
 م.1985 -ه1406 ،3عل  اوطنطاوي، أعا عك  اوص دق، ج ة، داث املناثة، ط .234
-ه1412 ،1دة، مكابة اوص دق، طعل  اويللاين، عقل ة اإلمام اع  قالبة، اوسياد .235

 م.1991
عل  ع  احلس ن ع  عل  املسيادي، م وج او هب وميادن الجاه ، لح حمم  حم   .236

 او د  عب  احلمل ، عريوت، املكابة اويص دة.
عل  حس  اخل عاطل ، اتثدخ اوي اق يف ظ  احلك  األماي، اوقاه ة، داث املياثف،  .237

 م.1959 1ط
 م.2017 ،1ابوق ث، إساانبال، داث او وضة، طعل  حمم  اوصليب، اإلرمان  .238
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 عل  حمم  اوصليب، اإلرمان ابهلل ج  جلوه، دمشق ساثاي، داث اع  كثري. .239
 م.2017 ،1عل  حمم  اوصليب، او ووة األمادة، داث او وضة، إساانبال، ط .240
، 4ط عل  حمم  اوصليب، أمري املؤمن ن عثمان ع  عفان، دمشق، داث اع  كثري، .241

 م.2015
 ،4  حمم  اوصليب، أمري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب، دمشق، داث اع  كثري، طعل .242

 م.2015
عل  حمم  اوصليب، خامس اخللفاء او اش د : احلس  ع  عل ، عريوت، داث اع    .243

 م.2015كثري، 
عل  حمم  اوصليب، م  عقل ة املسلم ن يف صفات ثب اويامل ن، عريوت، داث  .244

 م.2009- ه1430 ،2املي فة، ط
 ، مطبية حمم  عل  صبح، مص .2عل  مصطفى اوغ ايب، اوف ق اإلسلملة، ط .245
عل  حيىي ميم ، اإلابضلة ع ن اوف ق اإلسلملة، مكابة اوضام ي ولنش ، عمان،  .246

 .م2014 ،3ط
 م.1964عل  حيىي ميم ، اإلابضلة يف ماكب اوااثدخ، مكابة وهبة، اوقاه ة،  .247
  اويماد اويك ي احلنبل ، أعا اوفلح، اع  اويماد، عب  احل  ع  أمح  ع  حمم  اع .248

ش ثات او هب يف أخباث م  ذهب، لح: عب  اوقادث األثانؤوط، حمماد األثانؤوط، 
 .م1986، 1داث اع  كثري، ط

-م1997، 3عماث اوطاويب، آاثث اع  ابددس، مكابة اوش كة الجزائ دة، الجزائ ، ط .249
 ه. 1417

، 2ائ ، اوش كة اواطنلة ولنش  واواايدع، طعماث اوطاويب، آثاء اخلااثج اوكلملة، الجز  .250
 م.1978
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أعا عم  خللفة ع  خلاط ع  أيب هبرية اوللث ، اتثدخ اخلللفة ع  خلاط، لح: أك م  .251
 ه.1397، 2ضلاء اويم ي، مؤسسة او ساوة، ط

أعا عم  عب  اوكايف اإلابض ، املاجز يف حتصل  اوسؤال وللخلص املقال يف او ّد  .252
 ه.1398عماث اوطاويب، اوش كة اواطنلة، الجزائ ،  على أه  اخللف، حتقلق

 م.2008 ،1عم و اوشاع ، عقائ  اإلسلمل ن، الجلزة، مكابة اوناف ة، ط .253
 ،4عم و ع  املني  سلل ، دفاعا  ع  اوسلفلة، اوشاثقة، مكابة اوصحاعة، ط .254

 م.1989-ه1420
 ،2، طعم و خللفة اونام ، دثاسات ع  اإلابضلة، داث اوغ ب اإلسلم ، لانس .255

 .م2012
عاض حمم  خللفات، اونظ  االجاماعلة واورتعادة عن  اإلابضلة يف مشال إف دقلة يف  .256

 م.1982، 1م حلة اوكامان، عمان، داث جم الوي ولنش ، ط
 م.1978، 2عاض حمم  خللفات، نشأة احل كة اإلابضلة، داث احلكمة، ون ن ط .257
 ه.1426، 1الجايي، ط علسى اوسي ي، ماانع إنفاذ اواعل ، اوقاه ة، داث اع  .258
غاوب ع  عل  اويااج ، ف ق مياص ة لناسب إىل اإلسلم، ج ة،  املكابة اويص دة  .259

 م.2001، 4او هبلة، ط
 1غاوب عب  اوكايف اوق ش ، أوواايت اوفاثوق، عريوت، املكاب اإلسلم ، ط .260

 م.1983 -ه1403
 أعا غامن اخل اساين، م ونة أيب غامن اخل اساين. .261
 ،3خ  محاد، املنحة اإلهللة يف هت دب اوطحاودة، داث اوصحاعة، طاوغنلم ، عب  اآل .262

 م. 1997 -ه1418
 م.1993، 7فاخ  عاق : اوايلل  ونظ ايله، عريوت، داث اويل  مللد ن، ط .263
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ف حات ع  عل  الجيبريي، اوبي  احلضاثي، سلطنة عمان، وياثة اورتاث اوقام ،  .264
 م.1998

، مسقط، مكابة اوضام ي، سلطنة ف حات ع  عل  الجيبريي، شخصلات إابضلة .265
 م. 2010 -ه1431عمان، 

فه  ع  عل  اوسي ي، وقاءات يف اوفك  واو عاة مع مساحة اوشلخ أمح  ع  مح   .266
اخلللل ، أع ه وثلبه فه  ع  عل  اوسي ي، مسقط، وياثة األوقاف واوشؤون 

 او دنلة. 
اوي د اوثاوث، فلاال اوببلوي، األطفال واوليب، عامل اوفك ، اجملل  اوياش ،  .267

 م.1979اوكادت، لش د  األول، لش د  اوثاين، وكانان األول 
صفهاين، او ايض، داث او ادة، أعا اوقاس  األصفهاين، سرّي اوسلف أليب اوقاس  األ .268

 م.1999، 1ط
أعا اوقاس  عب  او مح  ع  عب  هللا ع  عب  احلك ، فااح مص  وأخباثها، مطبية  .269

 م.1920ون ن، 
ع  اوي يب، اويااص  م  اوقااس ، لح حمب او د  اخلطلب، إع اد  اوقاض  أعا عك  .270

 م.1919 ،2حمم  سيل  مبلض، داث اوثقافة، ط
اوقاض  عب  الجباث ع  أمح  ع  عب  الجباث اهلم اين، لثبلت دالئ  اونباة، داث  .271

 املصطفى، شربا، اوقاه ة.
قلق حم  او د  اع  قالبة، أيب حمم  عب  هللا ع  مسل ، أتود  خمالف احل دث، حت .272

 ه.1409 ،1األصفهاين، املكاب اإلسلم ، ط
 م.1960اع  قالبة، اإلمامة واوسلاسة، مؤسسة احلليب، اوقاه ة،  .273
اع  ق امة، أعا حمم  عب  هللا ع  أمح ، املغين، لح عب  هللا اورتك  وعب  اوفااح  .274

 م.1997 -ه 1417، 3احللا، اوقاه ة، داث عامل اوكاب، ط
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، 1اوكادت، ط -واأود ، لح: ع ث ع  عب  هللا اوب ث، او اث اوسلفلةاع  ق امة، ذم ا .275
 ه.1406

، 2اع  ق امة، ملية االعاقاد اهلادي إىل سبل  او شاد، اوكادت، او اث اوسلفلة، ط .276
 م.1992

اوق ايف: أمح  ع  ادثدس أعا اويباس اوصنهاج ، اوف وق، عريوت، داث اوكاب  .277
 م.1998 -ه 1418اويلملة، 

 عب  هللا حمم  ع  أمح  األنصاثي اوق طيب، الجامع ألحكام اوق آن اوق طيب: أيب .278
 م.1965اوك مي، داث إحلاء اورتاث اوي يب، عريوت، 

 م.1999، 1اوقضاع ، اإلنباء أبنباء األنبلاء، املكابة اويص دة ولطباعة واونش , ط .279
ص دة اويامة قطب إع اهل  حمم ، اوسلاسة املاولة ويثمان ع  عفان، اوقاه ة، اهللئة امل .280

 م.1986ولكااب، 
اوقلقشن ي، مآي  اإلانفة يف ميامل اخلللفة، حتقلق: عب  اوسااث أمح  اوف ج عامل  .281

 اوكاب، عريوت.
اع  قل  الجايدة: مشس او د  حمم  ع  أيب عك  ع  أداب، إعلم املاقي ن ع  ثب  .282

، 1ت، طدريو  –اويامل ن، حتقلق: حمم  عب  اوسلم إع اهل ، داث اوكاب اويلملة 
 م.1991 -ه 1411

اع  قل  الجايدة، اوصلة وأحكام اتثكها، حتقلق عب  هللا املنشاوي، عريوت، داث  .283
 م.2005اوكاب اويلملة، 

اع  قل  الجايدة، اوصااعق امل سلة على الجهملة وامليطلة، لح: عل  ع  حمم  او خل   .284
 ه.1408، 1هللا، داث اوياصمة، ط

ف يف اوصحلح واوضيلف، جممع اوفقه اإلسلم  جب ة، اع  قل  الجايدة، املناث املنل .285
 ه.1428، 1ط
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اع  قل  الجايدة، كااب اوّ وح، لح حمم  اسكن ثدل ا، عريوت، داث اوكاب اويلملة،  .286
 ه.1402، 1ط

 -اع  قل  الجايدة، ط دق اهلج ل ن وابب اوسيادل ن، حتقلق: حمم  أمج  اإلصلح  .287
 ه.1429، 1لم  جب ة، طيائ  ع  أمح  اونشريي، جممع اوفقه اإلس

اع  قل  الجايدة، م اثج اوساوك ن ع ن منايل إايك نيب  وإايك نساي ن، عريوت، داث  .288
 م.1996 -ه   1416، 3اوكااب اوي يب. ط

 م.1988 1اع  كثري: أعا اوف اء احلافظ او مشق ، اوب ادة واونهادة، داث او اين، ط .289
ة، لح أمح  اوغام ي، او ايض، اولوكائ ، ش ح أصال اعاقاد أه  اوسنة والجماع .290

 م.1994، 3داث طلبة، ط
اع  ماجه: احلافظ أعا عب  هللا حمم  ع  يد  اوقزودين، سن  اع  ماجه، عريوت، داث  .291

 اوفك .
ماوك ع  أنس أعا عب  هللا األصبح ، ماطأ اإلمام ماوك، حتقلق حمم  فؤاد،  .292

 اوقاه ة، داث إحلاء اورتاث اوي يب.
 1حاددث اويت لاه  منها لكفري اويصاة، داث اولباب، طماه  م وان، لاجله األ .293

 م، اوكادت.2016 -ه1438
املربد، أخباث اخلااثج م  كااب اوكام  يف اولغة و األدب، داث اوفك  املياص ،  .294

 م.1970، 1ط
 م.1986املربد، اوكام  يف اولغة واألدب، لح: حمم  او ايل، مؤسسة او ساوة،  .295
 ه.1374 وااثخينا، سنة جملة األيه ي، املصادث األوىل .296
 حمم  إع اهل  اوكاين، علان اوش ع، مسقط، وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة. .297
، 1حمم  أعا يه ة، اتثدخ امل اهب اإلسلملة، اوقاه ة، داث اوفك  اوي يب، ط .298

 م.2009
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حمم  اواملم ، دثاسات يف مباحث لاحل  األمساء واوصفات: حماض ات على  .299
 ، الجامية اإلسلملة. طلب، امل دنة املناثة

-ه1417 1حمم  اخلض ي عك، إمتام اوافاء سرية اخللفاء، عريوت، داث املي فة، ط .300
 م.1996

، 7حمم  اوسل  حس ن او هيب، اوافسري واملفس ون، اوقاه ة، مكابة وهبة، ط .301
 م.2000

 م.2010، 21حمم  اوغزايل، خلق املسل ، دمشق، داث اوقل  وطباعة واونش ، ط .302
 -ه1411، 3، عقل ة املسل ، اإلسكن ثدة، داث او عاة، طحمم  اوغزايل .303

 م.1990
، 4حمم  اوغزايل، يف ماكب او عاة، اوقاه ة، هنضة مص  ولطباعة واونش ، ط .304

 م.2005اغسطس 
حمم  املأمان عل ، اويقبات اورتعادة واطبلق اوش دية اإلسلملة يف اجملامع اوكاديت،  .305

أحكام اوش دية اإلسلملة، احملاث اوثاين، اوكادت، مؤمت  هتلئة األجااء اورتعادة واطبلق 
 او داان األمريي.

حمم  أحمزون، حتقلق ماقف اوصحاعة م  اوفانة م  ثواايت اوطربي وامل ي ن، داث  .306
 م.1994 ،1بة اوكاي ، او ايض، ططلبة مكا

 م.1999حمم  عطانلة، دثاسة يف اتثدخ خلفاء او ووة األمادة، عمان، داث اوف قان،  .307
ع  أمح  اوق طيب، اوا ك ة يف أحاال املالى وشؤون اآلخ ة، لح: اوصادق ع   حمم  .308

 ه.1425، 1حمم  ع  إع اهل ، داث املنهاج، ط
حمم  ع  حبان ، صحلح اع  حلان عرتللب اع  علبان، عريوت، مؤسسة او ساوة،  .309

 م.1993-ه1414، 2ط
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اث اوكاب حمم  ع  حبان ، مشاهري علماء األمصاث وأعلم فقهاء األقطاث، د .310
 .م1959اويلملة، عريوت، 

 حمم  ع  سي ، اوطبقات، داث صادث، عريوت، وبنان. .311
حمم  ع  صاحل ع  داسف اويل ، إنصاف أه  اوسنة والجماعة، داث األن وس  .312

 ه.1420 ،2اخلض اء، ج ة، ط
حمم  ع  عل  اوشاكاين، إثشاد اوفحال إىل حتقلق م  عل  األصال، داث املي فة،  .313

 عريوت.
عل  اوشاكاين، اوسل  الج اث املا فق على ح ائق األيهاث، داث اع  حزم  حمم  ع  .314

 م.2004، 1ولطباعة، عريوت، ط
دمشق،  -حمم  ع  عل  اوشاكاين، فاح اوق د . داث اع  كثري، داث اوكل  اوطلب .315

 ه.1414، 1عريوت، ط
حمم  ع  حيىي ع  أيب عك  املاوق  األن وس ، اوامهل  واوبلان يف مقا  اوشهل   .316

 ه.1405، 1عثمان، لح حمماد داسف ياد ، او وحة، داث اوثقافة، ط
حمم  ع  داسف اطفلش، او هب اخلاوص املناه ابويل  اوقاوص، سلطنة ُعمان،  .317

 اوسلب، مكابة اوضام ي ولنش  واواايدع.
 –غ دادة  -حمم  ع  داسف اطفلش، ش ح عقل ة اوااحل ، مجلية اورتاث اوق اثة .318

 م.٢٠٠١ -ه  ١٤٢٢، الجزائ ، اوطبية األوىل
حمم  حسان، اإلرمان ابوقضاء واوق ث، مص  املنصاثة، مكابة فلاض ولاجاثة  .319

 م.2006، 1واواايدع، ط
حمم  حس  أعا حيىي، نظام األثاض  يف ص ث او ووة اإلسلملة، داث عماث، عمان،  .320

 م.1996 ،1ط
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قل  حمم  حس  ش اب، امل دنة اونبادة فج  اإلسلم واويص  او اش ي، داث او .321
 م.1994، 1دمشق، او اث اوشاملة عريوت، ط

 حمم  حكل  اورتم ي، ناادث األصال. .322
حمم  محل  هللا، اوااثئق اوسلاسلة يف اويه  اونباي واخللفة او اش ة، داث اونفائس،  .323

 م.1985-ه1405، 5ط
 ه.1341حمم  ثشل  ثضا، اخللفة أو اإلمامة اويظمى، املطبية املناث،  .324
س ن، لح: حسان اوسل  دثودش، مؤسسة او اين ولطباعة، حمم  ثضا، احلس  واحل .325

 م. 2005، 1ط
حمم  سي  ع  مسياد اولايب، مقاص  اوش دية اإلسلملة، او ايض، داث اهلج ة ولنش   .326

 م.1998 -ه1418واواايدع، 
حمم  سلل  اوياا، امل اثس اوفك دة اإلسلملة م  اخلااثج إىل اإلخاان املسلم ن،  .327

 حباث واونش ، عريوت.اوشبكة اوي علة وأل
 1حمم  سل  اواكل ، األماد ن ع ن املش ق واملغ ب، دمشق، داث اوقل ، ط .328

 م.1995-ه1416
 م.1997 ،1حمم  شاك  األم ن، ذو اوناثد ن، املكاب اإلسلم ، ط .329
 1حمم  صاحل اوغ س ، فص  اخلطاب يف مااقف األصحاب، داث اوسلم، مص ، ط .330

 م.1996
، 4ابضلة يف احلضاثة اإلسلملة، داث انص ، طحمم  صاحل انص ، مكانة اإل .331

 م.2016
 م.2013، 5حمم  صاحل انص ، منهج او عاة عن  اإلابضلة، الجزائ ، ط  .332
حمم  صام  اويللاين اوسُّلم ، منهج كااعة اوااثدخ اإلسلم ، او ايض، داث طلبة،  .333

 م.1986 -ه1406 1ط
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عريوت، داث اورتاث، ، 7حمم  ضلاء او دس، اونظ ايت اوسلاسلة اإلسلملة، ط .334
 م.1979

، 1حمم  عب  احلكل  حام ، ظاه ة اوغلا يف او د ، مص ، داث املناث احل دثة، ط .335
 ه .1411

حمم  عب  او حل  اوزدين، ق اءة يف كاب امل اثس اإلابضلة، مسقط، داث اولق ن،  .336
 م.2015 -ه1436اوطبية األوىل 

عب  هللا عام ، مؤسسة اوقاه ة، حمم  عب  هللا األيدي، فااح اوشام، لح عب  املني   .337
 م.1970

 م.1999 ،1حمم  عب  هللا اوغبان، فانة مقا  عثمان، مكابة اويبلكان، ط .338
حمم  عب  اهلادي ثيّان اوشلباين، مااقف املياثضة يف عه  دزد  ع  مياودة، او ايض،  .339

 م.2009 -ه1430، 2اوسياددة، داث طلبة، ط
 ددث اوا اوي ابخلم .حمم  عل  اوباي، اإلعجاي اويلم  يف أحا .340
 م.1974حمم  عل  دعاي، أعلم اإلصلح يف الجزائ ، قسنطلنة،  .341
 م.1981حمم  عل  دعاي، اتثدخ املغ ب اوكبري، داث اونهضة اوي علة، عريوت،  .342
حمم  عل  دعاي، هنضة الجزائ  احل دثة وياثهتا املباثكة، الجزائ ، املطبية اواياونلة،  .343

 م.1965
 م.2011، 4وفك  اإلسلم ، داث اوش وق، اوقاه ة، طحمم  عماثة، للاثات ا .344
 3حمم  عم  اوااق ي، املغاثي، لح ماثس ن جانس ، عامل اوكاب، عريوت، ط .345

 م.1984 -ه1404
حمم  علاش اوكبلس ، اوصفات اخلربدة عن  أه  اوسنة والجماعة، اوقاه ة، املكاب  .346

 . 1املص ي احل دث، ط
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، 1؟، اوقاه ة، داث اوش وق، طحمم  قطب، كلف نكاب اوااثدخ اإلسلم  .347
 م.1993

حمم  كنيان، اتثدخ اخللفة او اش ة خلصة اتثدخ اع  كثري، عريوت، وبنان، مؤسسة  .348
 م.1997، 1املياثف، ط

حمم  وقان األعظم  اون وي، دثاسات ل عادة يف األحاددث اونباي، اوقاه ة، داث  .349
 م.1997 1اويبلكان، ط

 م.1989 1ع  عفان، مكابة اع  للملة، طحمم  مال هللا، ذو اوناثد  عثمان  .350
حمم  نيل  هاين ساع ، اوقانان يف عقائ  اوف ق وامل اهب اإلسلملة، داث اوسلم،  .351

 م.2007 -ه1428 ،2ط
 م.1969 2حمماد اويقاد، عم و ع  اوياص، عريوت، داث اوكااب اوي يب، ط .352
داث  حمماد شلت، سف اء اونيب صلى هللا علله وسل ، خطاب مؤسسة او اين، .353

 م.1996-ه1407 ،1األن وس ولخض اء جب ة، ط
امل داوي احلنبل  اوصاحل  او مشق ، عل  ع  سللمان ع  أمح  ع  حمم ، اإلنصاف  .354

يف مي فة او اجح م  اخللف على م هب اإلمام املبج  أمح  ع  حنب ، لح حمم  
 ه.1374 ،1حام  اوفق ، ط

ي اونلساعاثي، أعا احلس ن، مسل  ع  احلجاج ع  مسل  ع  وثد ع  كاشاذ اوقشري  .355
صحلح مسل ، حتقلق حمم  فؤاد عب  اوباق  داث إحلاء اورتاث اوي يب، عريوت، وبنان، 

 م.1972، 2ط
مسل  ع  سامل اواهليب، اوفك  اويق ي عن  اإلابضلة، سلطنة عمان، مكابة  .356

 م.2006-ه1427 ،1اوضام ي، ط
 مسن  أمح ، املكاب اإلسلم ، عريوت، وبنان. .357
 .م1961وشكية، إسلم عل م اهب، داث اوقل ، اوقاه ة، مصطفى ا .358
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مصطفى ع  صاحل ابجا، أعا ديقاب اوااثجلين وفك ه األصايل مقاثنة أبيب حام   .359
 م.1995اوغزايل، وياثة اورتاث اوقام  واوثقافة، ُعمان، 

 م.1992 ،2مصطفى حلم ، منهج علماء احل دث واوسنة يف أصال او د ، ط .360
ادلين، اوابصري يف او د  ومتللز اوف قة اوناجلة ع  اوف ق اهلاوك ن، أعا املظف  اإلسف   .361

 م.1940حتقلق: حمم  ياه  اوكاي ي وعزت اويطاث، اوقاه ة، مطبية األنااث، 
املغ اوي: أمح  ع  أيب مجية املغ اوي اواه اين املاوك ، جامع جاامع االخاصاث  .362

قلق : أمح  جلايل اوب وي و واوابلان فلما دي ض ع ن امليلم ن وآابء اوصبلان، حت
 م.1975الجزائ ،  –ثاعح عاانث، اوش كة اواطنلة ولنش  و اواايدع 

 املق دزي: لق  او د  أمح  عل  ، اخلطط، عريوت، مطبية اوساح  الجنايب، وبنان. .363
َلط  اويسقلين، اوانبله واو ّد على أه   .364

َ
امللط ، حمم  ع  أمح  ع  عب  او مح  امل

 لح: حمم  ياه  ع  احلس  اوكاي ي، املكابة األيه دة ولرتاث، مص .األهااء واوب ع، 
، 2املناوي، حمم  عب  او ؤوف، فلض اوق د  ش ح الجامع اوصغري، داث املي فة، ط .365

 م.1971
 م.1956اع  منظاث، وسان اوي ب، عريوت، داث صادث،  .366
، 1باعة، طمنري اوغضبان، عم و ع  اوياص األمري اجملاه ، اوقاه ة، داث اوسلم ولط .367

 م.2011
 -ه1417، 3منري اوغضبان، مياودة ع  أيب سفلان، دمشق، داث اوقل ، ط .368

 م.1996
مه ي طاوب هاش ، احل كة اإلابضلة يف اوش ق اوي يب، داث احلكمة ون ن، اوطبية  .369

 م.2013اوثانلة 
ماسى وقبال، احلسبة امل هبلة يف علد اوغ ب، اوش كة اواطنلة وللنش  واواايدع،  .370

 م.1971 ، الجزائ



 

994

انص  اويق ، اخلااثج أّول اوف ق يف اتثدخ اإلسلم، او ايض، اوسياددة، داث اشبلللا  .371
 م.1998، 1ولنش ، ط

 -ه1420 ،1انص  ع  سللمان ع  سيل  اوساعي ، اخلااثج واحلقلقة اوغائبة، ط .372
 م.1999

انص  عب  هللا اوسياي، اخلااثج: دثاسة نق دة مل هبه ، او ايض، داث املياثج  .373
 م.1996 -ه1417 ،1و وولة، طا

انص  عب  هللا ع  عل  اوقفاثي، أصال م هب اوشلية اإلماملة االيين عش ، ع ض  .374
 م.1998 -ه1418 ،3ونق ، مص ، داث او ضا، ط

انص  عل  عادض، عقل ة أه  اوسنة والجماعة يف اوصحاعة اوك ام، مكابة او ش   .375
 ابو ايض.

اة وخلفة او اش د ، عريوت، داث اندف مي وف، األدب اإلسلم  يف عه  اونب .376
 م.1995اونفائس، 

 ،1أع د ، ط 13-9ن وة اوفقه اإلسلم  املنيق ة، جامية اوسلطان قاعاس،  .377
 م.1990

اوفه ست، لح:  ،اواثاق اوبغ ادي امليازيلاع  اون مي: أعا اوف ج حمم  ع  إسحاق  .378
 م.1997 -ه  1417، 2وبنان، ط ،ع اهل  ثمضان، داث املي فة عريوتإ

 4أعا نيل  أمح  ع  عب  هللا األصفهاين، احلللة، داث اوكااب اوي يب، عريوت، ط .379
1405 . 

 نيل  ع  محاد، كااب اوفنت، لح: مسري أم ن اوزهريي، داث اوااحل ، اوقاه ة. .380
ناث او د  عل  ع  أيب عك  اهللثم ، كشف األسااث ع  يوائ  اوبزاث، مؤسسة  .381

 ه.1404 ،1او ساوة، ط
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ع  أيب عك  اهللثم ، جممع اوزوائ  ومنبع اوفاائ ، لح احلافظ اوي اق ، ناث او د  عل   .382
 ه.1402، 3واع  حج ، عريوت، داث اوكااب، ط

اوناوي، حم  او د  ع  أيب يك اي حيىي ع  ش ف اوناوي او مشق ، هت دب األمساء  .383
 واولغات، اوقاه ة، إداثة اوطباعة املنريدة، طباعة داث اوكاب اويلملة، عريوت. 

ع  اهلمام، كمال او د  حمم  ع  عب  اوااح  اوسلااس ، فاح اوق د ، مطبية ا .384
 احلليب، مص .

اوااثجلين، اإلمام حمم  ع  حمماد او حلل  حلاله وأاثثه، سلطنة عمان،  وياثة  .385
 اورتاث واوثقافة. 

اوااثجلين، او ول  واوربهان، لح: سامل ع  مح  احلاثي ، سلطنة ُعمان، وياثة اورتاث  .386
 ه.1427، 2006، 2وثقافة، طوا

 م. 2010، 4وهبة اوزحلل ، اوفقه اإلسلم  وأدواه، داث اوفك ، دمشق، ط .387
ايقات احلماي، ميج  األدابء إثشاد األثدب إىل مي فة األددب، لح: إحسان  .388

 م.1993، 1عباس، عريوت، داث اوغ ب اإلسلم ، ط
او ايض، داث اوياصمة،  حيىي إع اهل  اوسلح ، م وايت أيب حمنف يف اتثدخ اوطربي، .389

 ه.1410 ،1ط
حيىي حمم  عكاش، فقه اإلمام جاع  ع  يد ، عريوت، وبنان، داث اوغ ب اإلسلم ،  .390

 م. 1986-ه1407، 1ط
ديقاب ع  سفلان ع  جاان اوفاثس  اوفساي، املي فة واوااثدخ، لح: أك م ضلاء  .391

 م.1981 -ه  1401، 2اويم ي، مؤسسة او ساوة، عريوت، ط
أمح  ع  أيب ديقاب ع  جيف  ع  وهب ع  واضح، اتثدخ اوليقايب، اوليقايب:  .392

 م.2010، 2عريوت، داث صادث. ط
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اوليقايب: أمح  ع  إسحاق )أيب ديقاب( ع  جيف  ع  وهب ع  واضح اوليقايب،  .393
 ه. 1422، 1اوبل ان، داث اوكاب اويلملة، عريوت، ط

 ان ح اد، داث املش ق، أعا ديلى احلنبل ، امليام  يف أصال او د ، حتقلق وددع يد .394
 م.1986، 1عريوت، ط

اع  أيب ديلى، طبقات احلناعلة، لح: حمم  حام  اوفق ، اوقاه ة، مطبية اوسنة  .395
 احملم دة، دون اتثدخ.

اع  أيب ديلى، األحكام اوسلطانلة، لح: حمم  حام  اوفق ، اوقاه ة، مطبية اوباب  .396
 ، دون اتثدخ.2احلليب، ط

، 2 اوش دية اإلسلملة، اوكادت، داث اوقل ، طداسف اوق ضاوي، االجاهاد يف .397
 ه.1410

-2005، 1داسف اوق ضاوي، اتثخينا املفرتى علله، داث اوش وق، اوقاه ة، ط .398
 م.2006

داسف اوق ضاوي، فصال يف اويقل ة ع ن اوسلف واخللف، اوقاه ة، مكابة وهبة،  .399
 م.2005 -ه1426، 1ط

املغ ب اإلسلم ، منشاثات، داسف ع  عكري احلاج سيل ، اتثدخ اإلابضلة يف  .400
 م.2016املطبية اوي علة، غ دادة، الجزائ ، 
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 190 ................................................... دور إلس بئية يف نشوب إحلرب .3

 192 ........................................................ عدد إلقتىل يف معركة إمجلل .4

 194 ................................................ ندإء أأمري إملؤمنني عيل بعد إحلرب .5

 195 ...................................................... رأأي إل ابضية يف وإقعة إمجلل .6

 195 ....................................... تفق د أأمري إملؤمنني عيل للقتىل بعد إلوإقعة .7

 196 .................................. موقف أأمري إملؤمنني عيل ممن ينال من عائشة .8

 196 ...................................... ر بن ايرس عن أأم إملؤمنني عائشةدفاع عام .9

 196 . هل إستباحت إلس يدة عائشة أأم إملؤمنني قتال إملسلمني يف معركة إمجلل؟ 

مةأأمري إملؤمنني عيل .10 ىل مكة إملكر   197 ...............  ريض هللا عنه يرد  عائشة إ 

 199 ............................................ ندم طلحة وإلزبري عىل ما حصل مهنم .11

 201 ...............................يض هللا عنهرأأي إل ابضية يف إلزبري بن إلعوإم ر .12

 206 .............................................. طلحة بن عبيد هللا ريض هللا عنه .13

 207 ............................................................................................... صفني معركة رإبًعا:

 211 ........................................................ دوإفع معاوية يف عدم إلبيعة .1

ىل صفني .2  212 ........................................................... خروج معاوية إ 
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ىل إلتحكمي .3  214 .................................................................. إدلعوة إ 

 217 ......................................... مقتل عامر بن ايرس وأأثره عىل إملسلمني .4

 220 ...................................... فهم إلعلامء للحديث "تقتكل إلفئة إلباغية" .5

منا قتلته من جاء به" .6  220 ................................... إلرد عىل قول معاوية "إ 

 221 ................................................................ عدد إلقتىل يف صفني .7

 222 ..................................... ه علهيمتفقُّد أأمري إملؤمنني عيل  إلقتىل وترح   .8

 222 ................... هنيي أأمري إملؤمنني عيل  عن ش مت معاوية ولـعن أأهل إلشام .9

 225 .................................................................... أأبو موىس إلأشعري 

 226 ...................................................... معرو بن إلعاص ريض هللا عنه 

 229 ...................................................................... نص وثيقة إلتحكمي 

 232 ........................................ وجوه قصة إلتحكمي إملشهورة وبطالهنا من 

 234 ......................................... وردت روإايت تنقض تكل إلروإايت متاًما 

 235 .................................................. معاوية يرى أأن علًيا أأحق ابخلالفة 

 236 ............................................. إلزمان إذلي قام فيه إلتحكمي زمان فتنة 

 236 .................................................................... حقيقة قرإر إلتحكمي 

 236 .................................................................. مّكن إنعقاد الاجامتع 

 237 ......................................... معر بن عبد إلعزيز وإلقتال بني إلصحابة .10

هت كتب خامًسا:  238 .................................................................... إلصحابة اترخي شوَّ

 238 ............................... كتاب "إل مامة وإلس ياسة" إملنسوب لأيب قتيبة .1

 241 ................................................................ كتاب "هنج إلبالغة" .2

صفهاّن .3  243 ........................................................ كتاب "إلأغاّن" للأ

 244 ............................................................. كتاب "اترخي إليعقويب" .4

 245 .............................................. كتاب "مروج إذلهب" للمسعودي .5
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 247 ...................................................... الاسترشإق وإلتارخي إل ساليم -

 250 ........................................................................................إلهنروإن معركة سادًسا:

 256 .............مناظرة إبن عباس لذلين خرجوإ عن خالفة عيل  كرم هللا وهجه .1

 259 ....................................................................... حتديد إملرجعية .2

 259 ................. مناظرة أأمري إملؤمنني عيل بن أأيب طالب ريض هللا عنه هلم .3

 261 .......................... مبايعة عبد هللا بن وهب إلرإس يب ومعركة إلهنروإن .4

 265 ............................................... معامـةل أأمري إملؤمنني عيل  للخوإرج .5

 266 ............................ عنه هللا ريض عيل   إملؤمنني أأمري معارك من إلفقهية إل اثر ًعا:ساب

 268 .......................................................................... هبم وإلتعريف إخلوإرج نشأأة اثمنًا:

 272 ....................................................................... صفات إخلوإرج .1

 272 ........................................................................... إلغلو يف إدلين 

 274 ............................................................................. إجلهل ابدلين 

 275 ....................................................................... شقُّ عصا إلطاعة 

 276 ............................... إلتكفري ابذلنوب وإس تحالل دماءإملسلمني وأأموإهلم 

 277 ................................................................... إلشدة عىل إملسلمني 

 278 .................................................. بعض إل رإء الاعتقادية للخوإرج .2

 278 .................................................................. تكفري أأحصاب إلكبائر 

 281 ............................................. طعن إخلوإرج وتكفريمه بعض إلصحابة 

رق إخلـوإرج .3  284 ......................................................................... فِّ

 284 ................................................................................ إلأزإرقة 

َدإت   285 .............................................................................. إلنَجِّ

 286 ................................................................................ إلصفرية 

 290 ...................................................................... إخلوإرج من إل ابضية موقف اتسًعا:
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 292 ................................................... وجأ رإء إل ابضية يف مسأأةل إخلر  .1

 293 .................. موقف إل ابضية ابلـنس بة خلصوهمم مع إملسلمني "إخملالفني" .2

 294 ........................................................................ سامل بن ذكوإن 

برإهمي إلورجالّن   300 ....................................... أأبو يعقوب يوسف بن إ 

حساق إطفيش   300 .......................................................... إل مام أأبو إ 

 311 .......................................................... إلعال مة أأحد حد إخللييل 

 314 ..................................................................... إلعالمة أأبو نهبان 

 315 .......................................................... إلعال مة نور إدلين إلساملي 

طفيشإل م  حساق إ   316 ................................................ ام إلعالمة أأبو إ 

 316 ................................................... إل مام إحلافظ إلربيع بن إحلبيب 

 318 ......................................................... إلش يخ عيل بن حيىي ُمعمر 

 321 ..................... علامء إلفرق ورأأهيم ابل ابضية كام ذكر عيل بن حيىي معمر .3

 329 ................................. إلبغدإدي وإل ابضية يف كتابه "إلَفْرق بني إلفَِّرق" 

 330 ..................................................................... إبن حزم وإل ابضية 

 331 .....................................................أأبو إملظفر إل سفرإييين وإل ابضية -

 333 ..................................................... أأبو إلفتح إلشهرس تاّن وإل ابضية -

 334 ...................................................... إلش يخ محمد أأبو زهرة وإل ابضية -

 338 ............................................................... مصطفى بن صاحل ابجو -

 339 .............................................................................. عامر إلنجار -

إ -  340 .......................................................................... محمد سلمي إلعو 

 342 ............................................... إلتوإيت بن إلتوإيت إلأغوإطي إجلزإئري -

 343 .................................................................. محمد بن إلرحمي إلزيين -

 344 ................................................. انرص بن سعيد بن سلامين إلسابعي -
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 344 ...................................................................... أأحد توفيق إملدّن -

 350 ........................................................ إلش يخ عبد إمحليد بن ابديس -

 351 ............................................................................. مع ار إلطاليب -

 352 ......................................................... تونيسعبد إلعزيز إجملذوب إل  -

 353 .................................................................... عوض محمد خليفات -

 354 ..................................................................... همدي طالب هامش -

 356 ...................................................................... ين إلتنويعز  إدل -

 361 ............................................................. إلأموية إدلوةل من إل ابضية موقف عارًشإ:

 363 ............................ إلعالمة أأحد حد إخللييل وأ رإءه يف إدلوةل إلأموية .1

 366 ........................................ إستشهاد أأمري إملؤمنني عيل ريض هللا عنه -

 370 ................................... هل وثب معاوية عىل إلسلطة أأما جاء صلًحا؟ 

 372 ................................................... إلرشعية إليت اكن ميلكها إحلسن -أأ 

 373 .................................. تقيمي إحلسن بن عيل للموقف وقدرإته إلقيادية -ب

 374 ... ادإت إلكبرية يف صف إحلسن بن عيل ريض هللا عهناموجود بعض إلقي -ج

 375 .................................................................. معرفته أأهل إلعرإق -د

 375 ...............  عهنمتقيمي معرو بن إلعاص ومعاوية لقوإت إحلسن ريض هللا -ه

 377 ........................................................................... مرإحل إلصلح 

 378 .......................................................... أأمه إلأس باب ودوإفع إلصلح 

 378 ............................................. للخليفة إحلسن)ملسو هيلع هللا ىلص( دعوة إلرسول  (2

 379 ................................................................. حقن دماء إملسلمني (3

 379 ............................................................ إحلرص عىل وحدة إلأمة (4

 380 ........................ مقتل أأمري إملؤمنني عيل بن أأيب طالب ريض هللا عنه (5

 382 .......................................................................... رشوط إلصلح 
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 383 ................................. مر شورى بني إملسلمني؟ولية إلعهد أأم ترك إلأ  

 385 .......................................................... إنهتاء عرص إخلالفة إلرإشدة 

 389 ....................... إل ابضية ولعن أأمري إملؤمنني ريض هللا عنه عىل إملنابر .2

 395 ................................. الانتقادإت إليت وهجت ملعاوية بشأأن إلبيعة لزييد 

 396 ....................................................... ماهية إلشورى وكيفية تطبيقها 

 408 ....................................... إملأ خذ عىل فكرة ولية إلعهد يف عهد معاوية 

سهاب إلش يخ أأحد إخللييل يف نقد إدلوةل إلأموية .3  410 ............................ إ 

 416 ................................... أأصول إملذهب إل ابيض وفقهه وقوإعده:  إلثالث إملبحث

 416 ............................................................................... إل ابيض إملذهب أأصول أأوًل:

 417 ......................................................................... ميإلقرأ ن إلكر .1

 421 ......................................................................... إلس نة إلنبوية .2

نة ومّكنهتا يف إلترشيع وضالل من حجدها أأو إس تخف هبا   423 ................ إلس ُ

 428 ...............نصوص علامء إل ابضية يف جعل إلس نة مصدًرإ مس تقاًل للترشيع -

 433 ................................................................................ إل جامع .3

 434 ................................................................................. إلقياس .4

 436 ............................................................................................... إل ابيض إلفقه اثنًيا:

 440 .................................................. إجلامع إلصحيح يف إلفقه إل ابيض .1

 441 ....................................................... ملادة إلأصلية للفقه إل ابيضإ .2

 442 ........................................... إخلالف إلفقهيي بني إملالكية وإل ابضية .3

 446 ................. لأخرىإلفوإرق بني إملذهب إل ابيض وإملذإهب إل سالمية إ .4

 446 .................... بعض إملسائل إليت خالف إل ابضيون فهيا إملذإهب إلأخرى 

 448 ................................................ رأأي وهبة إلزحييل يف إلفقه إل ابيض 

 449 ............................................... إجهتادإت من علامء إملذهب إل ابيض 
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 450 ........................... إنفتاح إملذهب إل ابيض عىل إملذإهب إلسنية إلأخرى 

 455 .... وإل ابيض إملاليك إلفقه أأصول عمل يف علهيا إملتفق إملرشكة إلفقهية إلقوإعد أأمه اثلثًا:

 456 ...................................................................................... وإلتجديد الاجهتاد رإبًعا:

 458 ....................................................... رشوط بلوغ درجة الاجهتاد .1

 458 .................................................. إلرشط إلأول: إلعمل ابلقرأ ن إلكرمي 

 460 .................................................. لنبويةإلرشط إلثاّن: إلعمل ابلس نة إ 

 461 .................................................. إلرشط إلثالث: إلعمل مبوإقع إل جامع -

عرإاًب وترصيفًا وبالغةً  -  463 ......................... إلرشط إلرإبع: معرفة إلعربية لغًة وإ 

 466 ................................................. إلرشط إخلامس: معرفة أأصول إلفقه -

 467 ............................................. إلرشط إلسادس: إلعمل مبقاصد إلرشيعة -

 470 ................ إلرشط إلسابع: إملعرفة ابلسرية إلنبوية وسرية إلصحابة وأأحوإهلم -

 470 .................. إلرشط إلثامن: تصور أأحوإل إلناس وإلظروف إليت يعيشوهنا -

 473 ....................................................... إلرشط إلتاسع: إلأمانة وإلتقوى -

 474 ........................................ الاجهتاد مطلب رشعي يف مجيع إلقرون .2

 479 ................................................................... معىن جتديد إدلين .3

 482 .............................. مشالكت معارصة ابجهتاد من إلفقهاء إملعارصين .4

 486 ..................................................... إلس نة أأهل وأ رإء إل ابضية عند إل مامة خامًسا:

 487 .......................................................... رشط إلقرش ية يف إل مامة .1

مامة إملتغلب .2  497 ......................................................................... إ 

 498 ....... يف وإلقتالعبد إملكل بن مروإن أأول خليفة ينزتع إخلالفة بقوة إلس   .3

 501 ..................................................................... عزل إحلامك إلظامل .4

م عند إل ابضية .5  502 .................................................إخلروج عىل إحلّك 

 504 ................................. إلقائلون بعدم جوإز إخلروج عىل إلأمئة إلظلمة .6
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 513 ......................................... إلقائلون ابخلروج عىل أأمئة إجلور وإلظمل .7

 527 ..................................  يتعلق ابخلروج عىل إلأمئة وعدمهخالصة فامي .8

 528 ....................................................................... إل ابضية عند وإلقمي إلزتكية سادًسا:

 532 ...................................................... قوإعد إدلين وأأراكنه ومسالكه .1

 532 .............................................................................. قوإعد إدلين -

 532 .................................................................................... إلعمل 

 533 .................................................................................. إلعمل 

 535 .................................................................................... إلني ة 

 536 .................................................................................. إلورع 

 536 .............................................................................. أأراكن إدلين 

 537 ............................................................................ مساكل إدلين 

 538 .................................................................. قوإعد إلكفر وأأراكنه .2

 538 ............................................................................. قوإعد إلكفر 

 538 ................................................................................................. إجلهل 

 539 ................................................................................................. إحلَمي ة 

 540 .................................................................................................. إلكِّرب 

 541 ................................................................................................ إحلسد 

 542 ............................................................................... إل سالم .3

سالم   543 ........................................................................ إدلينونة لال 

 544 .................................................................. إل نسان مل خيلق مهاًل  

 545 ............................................................................. عامرة إلأرض 

 546 ......................................................................... مفهوم إلعبادة .4

 546 .................................... بني إل ميان ابهلل وإليوم إل خر الارتباط إلوثيق 

 548 .......................................... أأراكن إل سالم يه أأصول إلرب  وإل حسان 
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 552 ............................................................ إملرحة يف نفوس إملسلمني 

 553 .................................................................................... إلعدإةل 

 553 ......................................................................... إلصدق وإلأمانة 

 555 ................................................................................... إلعفاف 

 555 ...................................................................... إلقصد والاعتدإل 

 557 ................................................... إلأمر ابملعروف وإلهنيي عن إملنكر 

 559 .......................................................................... إلغرس وإلزرع 

 560 .................................................................. إتقاء إخلبائث وإملضار 

 566 .................................................... إلتدخني ورضره ابل نسان وإلبيئة 

نسانية خطورة   581 ...................................................... إلفاحشة عىل إل 

 585 ....................................................... تربية إلأفرإد عىل تأأدية إحلقوق 

 585 ...................................................................................... حقوق إلوإدلين 

 586 ....................................................................................... حقوق إلأولد 

 587 ......................................................................................... حقوق إلرمح 

 587 ......................................................................................... حقوق إجلار 

 588 ....................................................................... حقوق إلصاحب يف إلسفر 

 588 .................................................................... حقوق إلصاحب عىل صاحبه 

 588 ................................................................. حقوق إلصاحب يف طلب إلعمل 

 589 ...................................................................................... حقوق إلضيف 

 589 .................................................. عالقة إلنعم ابلس تقامة والاحنرإف 

ل عىل هللا بغري عمل   593 ............................................... إلتحذير من إلتقو 

 597 ............................................................. ذكر هللا وأأثره يف إلنفوس 

 603 ......... أأس ئةل للش يخ إخللييل يف برانمج سؤإل أأهل إذلكر إملتعلقة ابلأخالق 

 618 .................................................................... خطورة أ فة إلكذب 
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 634 ............................................................................................... إلعزإبة نظام سابعًا:

 634 .................................................................................. إلعزإبة .1

 635 ........................................................................... هيئة إلعزإبة .2

 637 ............................................................................ همام إلعزإبة .3

 637 .............................................................................. إملهام إدليني ة -

 638 ........................................................................ إملهام الاجامتعية -

 639 ........................................................................ إملهام الاقتصادية -

 640 ............................................................................. إملهام إلرتبوية -

ىل إلعزإبة .4  640 ..................................................... رشوط الانتساب إ 

 642 ...................................................... نظام إلتعلمي يف جمالس إلعزإبة .5

 642 ................................................................ إلهيئة إل دإرية وإلتعلميية 

 657 ........................................................... سري إلعمل إدلرإيس إليويم 

 661 ........................................................................... إس تنتاجات 

 666 ............................................................. أأوقات إدلرإسة يف إلعزإبة -

 666 ................................................. أأساليب إدلرإسة يف مدإرس إلعزإبة -

 672 .......................................................... إلعقــائد عند إل ابضية:  إملبحث إلرإبع

 674 ......................................................................................................... إل ميان أأوًل:

 677 ................................................................ عالقة إلعمل ابل ميان .1

نسان .2  680 ............................................. إملعصية وإل ميان ل جيمتعان يف إ 

 684 ........................................................................ إل ابضية عند إل سالم مفهوم اثنيًا:

 685 ........................................................ وإل ميانإلفرق بني إل سالم  .1

 694 ................................................................ زايدة إل ميان ونقصانه .2

نسان .3  695 .......................................... إملعصية وإل سالم ل جيمتعان يف إ 
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 697 ....................................................................... عوإرض إل ميان .4

 698 ................................................................................. إلش يطان 

 700 ............................................................................... حبُّ إدلنيا 

 702 ..................................................................................... إجلهل 

 703 ............................................................................................. وأأقسامه إلكفر اثلثًا:

 703 ........................................................................... كفر إلرشك .1

 703 ...................................................................... أأحّكم كفر إلرشك 

 704 ............................................................................ كفر إلنعمة .2

 705 ................................................................... مرإدفات كفر إلنعمة 

 705 .......................................................................... أأدةل كفر إلنعمة 

 708 ....................................................................... أأحّكم كفر إلنعمة 

طالق لفظ إلكفر عىل مرتكب بعض إملعايص   709 توجيه إلأحاديث إلوإردة يف إ 

 713 ................................................................................. إلنفاق: .3

 714 .......................................................................... أأحّكم إملنافقني -

طالق لفظ إلنفاق عىل   716 ..................................  مرتكب بعض إملعايصإ 

 719 ....................................................................................................... إملعصية رإبًعا:

 719 ................................................................................. إلكبرية .1

 720 ............................................................................ أأحّكم إلكبرية -

 720 .......................................................................................... أأحّكم إدلنيا -أأ 

 721 ........................................................................................ أأحّكم إل خرة -ب

 722 ............................................................... وعيد عصاة إملوحدين .2

 723 ................................................................... إلأدةل من إلقرأ ن إلكرمي -

 726 ................................................................... إلأدةل من إلس نة إلنبوية -
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 731 ............................................حمك مرتكب إلكبرية عند أأهل إلس نة .3

 733 .............. أأدةل أأهل إلس نة عىل قوهلم يف مرتكب إلكبرية من إلقرأ ن إلكرمي 

 734 .......................أأدةل أأهل إلس نة عىل قوهلم يف مرتكب إلكبرية من إلس نة 

طالق لفظ إلربإءة عىل مرتكب بعض إملعايص   735 ........ إلأحاديث إلوإردة يف إ 

طالق نفي إل ميان عىل مرتكب بعض إملعايص   738 ......... إلأحاديث إلوإردة يف إ 

نفاذ موإنع خامًسا:  740 .................................................................................... إلوعيد إ 

 740 ................................................................................... إلتوبة .1

 742 ............................................................................ الاس تغفار .2

 745 .................................................................... إحلس نات إملاحية .3

 750 ......................................................................... دعاء إملؤمنني .4
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 761 ................................................................................ إلشفاعة .6

 762 ...................................................................... إملصائب إملكفرة .7

لهيي .8  763 .......................................................................... إلعفو إل 

 769 ........................................................................................ وإلربإءة إلولية سادسًا:

 770 ................................................... إءةمنازل إلناس يف إلولية وإلرب  .1

 770 .......................................................... إلولية يف إللغة وإل صطالح 
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 773 ................................................................. حمك إلولية وإلربإءة .2
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 779 ................................................................................... إلوقوف 

 781 ..................................................................... تقس اميت إلولية .3
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 784 .................................................... إل ابضية ونظام إلولية وإلربإءة .5

 786 .................................................................................................... إلتوحيد سابًعا:
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 792 .............................................................................. نفي إلتشبيه 
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 793 ............................................................................ عاقبة إملش هبة 
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 795 ........................................................................... تأأويل إملتشابه 

 796 ...................................................... وجود إملتشابه يف إلقرأ ن ومعناه 
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 810 .......................................................... إلتفاق عىل إلتأأويل يف بعض إملوإضع 
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 822 .......................................... رأأي إلش يخ عيل بن حيىي معمر يف إلرؤاي 

 824 ..................................... رأأي إدلكتور مسمل بن سامل إلوهييب يف إلرؤاي 

 824 ............................................................ رأأي معرو إلنايم يف إلرؤاي 
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 826 ................................................................... أأدةل إملثبتني للرؤاي .2
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 844 ......................................................... إل مام محمد بن حمبوم إلرحييل 

مة أأحد إخللييل   845 ................................................................... إلعال 
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 854 ............................................................... أأدةل إلنافني خللق إلقرأ ن 

ل وإملعزتةل إلس نة أأهل بني مناظرإت.5  857 ....................................... إلكرمي إلقرأ ن حو 

 857 .............. مناظرة أأيب عبد إلرحن إلأذريم إملوصيل مع أأحد بن أأيب دإوود 

 859 ..................................................بني إل مام أأحد بن حنبل وإملتعصم 

 860 .................. مناظرة رجل من أأهل إلس نة وإمجلاعة مع أأيب إلهذيل إلعالف 

 860 ............................... ه( يف جملس إلوزير265مناظرة إبن حسنون )ت  

 862 .............................................................. وإملالئكة إلساموية وإلكتب إلأنبياء عارشإً 

 862 ......................................................................................... إلسالم علهيم إلأنبياء.1

 863 .................................................................... وسمل عليه هللا صىل مبحمد إل ميان.2

 864 ................................................................................................. ابلكتب إل ميان.3

 866 ........................................................................................................... إملالئكة.4

 866 ............................................................................................ إملالئكة صفات     -
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 871 .............................................................................................. ابلغيب إل ميان أأثر1

 872 ................................................................................................................ إملوت2

 872 ................................................................................ حياة إلقرب -

 873 ....................................................................................................... إلقيامة يوم.3

 874 ........................................................................ موعد يوم إلقيامة -

 875 ................................................................................................................ إلبعث-

 876 ................................................................................................................ إملزيإن-
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 883 ......................................................................................................... وإلنار إجلنة-

 885 ........................................................................................................... إلشفاعة.5
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 888 ........................................................................... أأنوإع إلشفاعة -
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 897 ................................................................................. وإلقدر ابلقضاء إل ميان حمك2

 898 .............................................................. إلقدر رس من أأرسإر هللا -

 899 ........................................................................................................ إلعباد أأفعال-

 900 .................................................................................................... وإلأجل إلرزق-

 901 ................................................................................................ وإخلذلن إلعصمة-

 902 ....................................................................................... إلعقيدة أ اثر من مناذج.3
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 902 ............................................................................. شكر إلن عمة -

 903 .................................................................................... إلطاعة -
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 905 ............................................................................. إذلكر وإدلعاء -

 906 ........................................................................... إتقاء إلش هبات -

 907 .................................................................................. إحملاس بة -

 908 ..................................................................................... إجلهاد -

نفاق -  911 .................................................................................... إل 
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 913 ..................................................................................... إلزهد -

 916 ................................................................................... إلتوإضع -

 918 ..................................................................... دإء ابلصاحلنيالاقت -

 920 ....................................................................................... إلعزة -

 922 .................................................................................... إلتحرر -

 925 ........................................................................ إلتّكفل وإلـتأ ي -

 926 ........................................................................... كشف إلكرب -

 927 .................................................................. إحرتإم حقوق إجلريإن -

 929 .............................................................. ءة ابل حسانمقابةل إل سا -

 930 ....................................................................................الاحتاد -

 931 .............................................................................................. إخلالصة
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 كتب صدرت للمؤلف:

   اوسرية اونبادة: ع ض وقائع وحتلل  أح اث. 1

 رية اخلللفة األول أعا عك  اوص دق ثض  هللا عنه: شخصلاه وعص ه.  س 2

   سرية أمري املؤمن ن عم  ع  اخلطاب ثض  هللا عنه: شخصلاه وعص ه. 3

   سرية أمري املؤمن ن عثمان ع  عفان ثض  هللا عنه: شخصلاه وعص ه. 4

 .  سرية أمري املؤمن ن عل  ع  أيب طاوب ثض  هللا عنه: شخصلاه وعص ه 5

   سرية أمري املؤمن ن احلس  ع  عل  ع  أيب طاوب: شخصلاه وعص ه. 6

   او ووة اويثمانلة: عاام  اونهاض واوسقاط. 7

   فقه اونص  واوامك ن يف اوق ان اوك مي. 8

   اتثدخ احل كة اوسناسلة يف إف دقلا. 9

   اتثدخ دوويت امل اعط ن واملاح د  يف اوشمال اإلف دق . 10

 املسلم ن يف صفات ثب اويامل ن.  عقل ة  11

   اواسطلة يف اوق ان اوك مي. 12

 عاام  االيدهاث ول اعلات االهنلاث. ،  او ووة األمادة 13

 شخصلاه وعص ه. ،  مياودة ع  أيب سفلان 14

 شخصلاه وعص ه. ،  عم  ع  عب  اويزدز 15
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   خلفة عب  هللا ع  اوزعري. 16

   عص  او ووة اوزنكلة. 17

 ماد او د  ينك .  ع 18

   ناث او د  ينك . 19

   دووة اوسلجقة. 20

   اإلمام اوغزايل وجهاده يف اإلصلح واواج د . 21

   اوشلخ عب  اوقادث الجللين. 22

   اوشلخ عم  املخااث. 23

   عب  امللك ع  م وان وعناه. 24

   فك  اخلااثج واوشلية يف ملزان أه  اوسنة والجماعة. 25

 اخللف ع ن اوصحاعة.   حقلقة 26

   وسطلة اوق ان يف اويقائ . 27
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   او ووة اوفاطملة. 33
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 م ثسة إسلملة عيل ة ع  اخلااثج. :. اإلابضلة64



 

1021

 

 

 

 
 مفك  ومؤثخ وفقله   

 م1963ه /  1383وو  يف م دنة عنغايي عللبلا عام   - 

انل دثجة اإلجاية اويامللة )اوللسانس( م  كللة او عاة  -
م، وابورتللب 1993  جامية امل دنة املناثة عام وأصال او د  م

 األول.  

حص  على دثجة املاجساري م  كللة أصال او د  يف جامية  -
 م. 1996أم دثمان اإلسلملة عام 

انل دثجة او كااثاه يف او ثاسات اإلسلملة أبط وحاه فقه  -
اوامك ن يف اوق آن اوك مي م  جامية أم دثمان اإلسلملة 

 م. 1999عام ابوسادان 

اشاه  مبؤوفاله واهاماماله يف علام اوق آن اوك مي واوفقه  -
 واوااثدخ واوفك  اإلسلم . 

 يادت مؤوفات او كااث اوصليب ع  سا ن مؤوف ا أع يها:   -

  اوسرية اونبادة ع ض وقائع وحتلل  أح اث 

   سري اخللفاء او اش د 
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 او ووة احل دثة املسلمة 

 اونهاض واوسقاط او ووة اويثمانلة عاام   

 فالح اوقسطنطلنلة اوسلطان حمم  اوفالح 

 . وسطلة اوق آن اوك مي يف اويقائ 

 . صفحات مش قة م  اوااثدخ اإلسلم 

 اتثدخ كفاح اوشيب الجزائ ي 

  اوي اوة واملصاحلة اواطنلة 

   وآخ  مؤوفاله "اإلابضلة. م ثسة إسلملة عيل ة ع
 اخلااثج".
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