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 رقـ الصفحة الُمحتوى
 ٕ مقدمة الطبعة الثالثة

 ٗ مدخؿ الكتاب.
 ُُ .التفصيمٌية خطَّة الكتاب

 ُّ .إخبلص النّْية
 ُٓ .لمغاية( ميـة: )طريقة تحصيؿ كتحقيؽ النيَّ 

 َِ تدريب عممي الختبار اإلخبلص في النٌّْية.
 ُِ كيؼ نتعامؿ معو؟ - اليداية كدليؿي ميزاف معرفة الحؽ  -كتابي اهلل 

 ِٖ الكريـ. القرآف ىجري 
 ِٖ .ىجر القرآفأنكاع 
 ّٖ .القرآف مع كالجٌدمٌ  الحقيقي التفاعؿ

 الشريفة النَّبكيَّةي  السُّنَّةي 
 بيا؟ كنعمؿ نفيميا كيؼ

ُْ 

ٍعنىى: أكَّالن  تىٍعًريفييىا السيٌنةً  مى  ّْ .كى
 ْٓ .كحكميا  النبي أفعاؿ     
يَّة: ثانينا  ْٕ .اتباعيا كلزكـ الشريفة النبكيَّة السنَّةً  حيجّْ
ٍنًزلىةي : ثالثان  يا اإًلٍسبلىـً  ًفي السينَّةً  مى  ِٓ .كخصاًئصي
 َٔ .النَّبكيَّة السينَّةً  نىٍحكى  الميٍسًمًميفى  كىاًجبي : رابعنا

بىاًدئه : خامسنا  ٔٔ .السينَّةً  مىعى  ًلٍمتَّعىاميؿً  أىسىاًسيَّةه  مى
 نيجاىد؟ لماذا

 َٕ .الجياد فضؿ عف الكريـ القرآف في كرىد ما بعضي 

 ِٕ .الكريـ القرآف في جاءى  ممَّا أجًميا ًمف الجيادي  شيرّْع التي الًحكىـ بعضي 
 ٕٕ .الجياد طريؽ في مكانعه 
 َٖ .الجياد فريضةً  ترؾً  عمى المترًتبةً  اآلثارً  أىُـّ 

 ّٖ الشيادة؟ أـ النصر
 .صرً النَّ  مفاتيحي 

 ٖٓ .اإليماف .ُ

 ٕٖ الثبات عند لقاء العدك.  .ِ
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 رقـ الصفحة الُمحتوى
 ٕٖ ذكر اهلل كثيرنا. .ّ
 .(بإنفاذ شرعو كالنزكؿ عند حكمو)الطاعة هلل كلرسكلو  .ْ
 ٖٗ قاؽ.زاع كالشّْ ب النّْ تجنُّ  .ٓ

 َٗ عمى تكاليؼ المعركة. عمى الٌنفس بمجاىدتيا، كالٌصبر  الصبر .ٔ
 ُٗ عف سبيؿ اهلل. كالصدّْ  اء كالبغيً يالحذر مف البطر كالر  .ٕ
 ِٗ األخذي باألسباًب الممكنة مع التكٌكؿ عمى اهلل. .ٖ

يف مف الكفاءة بذكم االستعانة)كمف ذلؾ           ّٗ (األمناء الخبراء المختصّْ
 ْٗ أثناء الحرب. في تقكل اهلل تعالى .ٗ

 ٓٗ عدـي استعجاًؿ النصر. .َُ
 ٕٗ اهلل حزب

 ٕٗ .كالمرتديف الًرٌدة كجو في...  اهلل حزب
 ٖٗ .اإلسبلـ تبعيض فكرة ًمف اهلل حزبً  مكقؼ

 َُُ اهلل. ًحزبً  مظاًىرً  أبرزي 
 َُّ كيحبكنو. يحبُّيـ

 َُْ .سيبحانو اهلل ييحبُّيـ مف أكصاؼ في كردت التي كاألحاديث اآليات بعض
يـ فيمف كردت التي كاألحاديث اآليات بعض  َُٗ .ييحبُّيـ كال كتعالى تبارؾ اهلل ييبًغضي

 ُُّ محبَّةي العبد لربّْو سبحانو
 ُُٓ المؤمنيف. عمى الذّْلةي 

 ُُٔ .ًبيـ كالرحمىةً  المؤمنيف عمى الذّْلىةً  مظاىر بعض
 ُُٖ .المجاىديف مف مجمكعة قيادة تكٌلى مف لكؿٌ  ميٌمة مبلحظة

 َُِ كمظاىرىا. الكافريف عمى العٌزة
كطي  ٍقدً  شيري  ُِّ .الذّْمَّةً  عى
 ُِٔ .بالكافريف التشٌبو عدـ

 ُِٗ البلئميف. لكـً  ًمف خكؼو  دكفى  اهلل سبيؿً  في الجيادي 
 ُُّ .الكالء كالبراء

 ُِّ .كجكه أىمّْية الكالء كالبراء في إيماف المسمـ
 ُّّ عادم؟(ني  كعبلـى نكالي  عبلـى ) كالبراء الكالء معًقد
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 رقـ الصفحة الُمحتوى
 ُّْ .أقساـ الكالء

 ُّٔ .النييي عف مكاالًة الكٌفار ككجكبي البراءًة منيـ
 .الكالء كالبراء ات عف بعض ما ال يدخؿ في بابتنبيي

 كيؼ نتعامؿ مع غير المسمميف في ببلدنا؟
ُّٗ 

 ُُْ .التزامو يجب مما المؤمنيف مكاالة مظاىرً  أىـ بعضي 
 ُّْ .اجتنابو يجب مٌما الكيفَّار ميكاالةً  مظاًىر أخطرً  بعضي 

 ُْٔ الذّْمة( أحكاـ تتعمَّؽ بأىؿً محؽ )مي 
ٍيري  ًبوً  يىكيكفي  مىا  ُْٔ .ًذمّْيِّا اٍلميٍسًمـً  غى

كطي   ُْٖ .الذّْمَّةً  عىٍقدً  شيري
قيكؽي   ُْٗ .الذّْمَّةً  أىٍىؿ حي
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 مقدِّمة الطبعة الثالثة

 عمػى المجاىػديف لئلخػكة كالثقػافي كالتربػكم العقائػدم اإلعػداد مػني  لبنػات مػف لبنةه ىذا الكتاب 
ـى  كحػػدكدى  الربَّػػاًني المػػني ً  مبلمػػحى  فيػػو نػػتممَّس المباركػػة الشػػاـ أرض  الػػذم الجيػػاد طريػػؽ كمعػػاًل
 الييئػػػة عمػػػى عمميػػػـ ليكػػػكف( كالتفػػػريط اإلفػػػراطً  عػػػفً  بعيػػػدنا) المجاىػػػدكف عميػػػو يسػػػير أف يجػػػب

ػػددىه نصػػرهي  ؽُّ سػػتحً كي تعػػالى اهلل رضػػييي  الػػذم كالمضػػمكفً   عمػػى ييعيننػػا أف اهلل عسػػى، كعكنػػو كمى
 أيػدييـ عمػى كيكتػب لممسػمميف، النصػر أيػدييـ عمػى اهللي  ييجػرم المجاىػديف مػف جديػدو  جيؿو  بناءً 

 ...المخمصيف المجاىديف الصادقيف العامميف العمماء بمعكنة المبيف النكرً  لشريعةً  التمكيف

ػػػػع ديعػػػػاة الشػػػػاـدَّ ًمػػػػف بلبيػػػػف ىنػػػػاك   ،أف نتكجػػػػو بالشػػػػكر لفريػػػػؽ العمػػػػؿ فػػػػي المكتػػػػب العممػػػػي لتجمُّ
 :كربالذً  الذم ساعد في إخراج ىذا العمؿ عمى الشكؿ الذم ينبغي لو كنخصُّ  

 عمى تكجيياًتو القٌيمة. -مشرؼ مشركع دعاة عمى الجبيات  – الشيخ أحمد حسف بّكار
 .ة عميويمَّ مي مبلحظاتو الذم قاـ بمراجعة الكتاب كأفاد  ،الشيخ أبو معاذ زيتوف

 .غػػػكم كاإلمبلئػػػيكالتػػػدقيؽ المُّ  عمميػػػة المراجعػػػةً  سػػػاعد فػػػيالػػػذم  ،الشػػػيخ و ػػػاح أبػػػو ال ػػػور
 في ميزاف حسناتيـ.خير كجعؿ ىذا العمؿ  ؿَّ جميعنا كي فجزاىـ اهلل 

مؿ أك أحبَّ اقتراح ما فيػو زيػادةه كنفػع، أف يتكاصػؿ معنػا  كما نرجك مف كؿ قارئو تنبَّو لخطأو كخى
عبر ما بيٌَّناه عمى الغبلؼ مف قنكاتو لمتكاصؿ، كما كاف مػف خيػر فمػف اهلل كمػا كػاف مػف زلىػؿو 

 . چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  چ فمف أنفسنا.  

 :ككتبو
 (كالسٌُّنة الكتابً  خادـي )

 صرال    أبو دمحم  
 كلمشايخو كلكالديو لو اهلل غفر

 في  اهلل رسكؿ شاـ
 قُّْٔ/     ربيع األكؿ/    ُِ
 ـ َُِٓ/ الثاني  كانكف   /  ّ
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 مدخؿ الكتاب
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 الحمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبٌي بعده

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چقاؿ تعالى: 

﮿  ﯀  ﯁                ﮸   ے  ۓ  ۓ   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽  ﮾ 

                          ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ

 [ٔٓ – ْٓ]المائدة:  چ ۈ  ٴۇ  

تيدؼي  اآليات السابقة، لمصفات المذككرة في ميستجمعةه  قامت فئةه بأٌنو متى  فى نكقً البٌد مف أف إخكة اإليماف 
قامى و ك اهلل تعالى بنيصرًة شرعً  نصرً  إلى يتاء الزكاة كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حاؿ  ةً ا  الصبلة كا 

 قاؿ تعالى: .اهلل عٌز كجٌؿ سيمنحيا نصره فإفَّ  ،اىاتمكيف اهلل إيٌ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ   چ  چ  چ  چچ 

 .[ُْ-َْ]الح :  چگ   گ  گ  گ   ڳ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 واقع ا المأساوي:الحؿ الوحيد إل هاء ف

ػفاِت التػا ذكرتػا اهلل تعػال    يكػوُف لهػا مػ هٌع عقاٌػدٌي أف تقوـَ جماعٌة بِ ظػاـٍ وقيػادٍة تسػتجِمُت ِتمػَؾ الصِّ
ل صرِة ديِف  وثقافٌا وتربوّي متيف  ُي ش أ عميِه شباُبها  ليسيروا وفؽ مخط ٍط مدروس عم  تدي ال باِّ 

 اهلل وإلقاَمِة دولة العدِؿ واإلحساِف القاٌمِة عم  تحكيـِ شرِع اهلل.

  كلـ يقؿ بفرد اهلل قاؿ بقكـو  ألفٌ  :جماعةأف تقـك. 
  ٌوقيادة ب ظاـٍ  كال جماعة إال. 
  كال تتحقؽ األىداؼ. بال  ظاـ ال ت بثؽ القيادة وال تسير األمورفبل بٌد مف نظاـ: ألٌنو 
  ثقػػافاٍ عقاٌػػدٍي و م هػػاج كىػػذا ال يػػتـ بػػبل  ،ىػػذه الجماعػػة تسػػتجمع الصػػفات التػػي ذكرىػػا اهلل جميعػػان 

 وتربوي.
 ال ُّبّوة مف مخط ط سميـ عم  تدي مف السير  كلكي تيفًمح ىذه الجماعة فبلبٌد ليا. 

مشػاكؿ المسػمميف. فالحػؿ إذان  كقيػاـ حػزب اهلل بدايػة الطريػؽ لحػؿكيكـ يحدث ىػذا يكػكف حػزب اهلل قػد قػاـ، 
 باختصار:
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 أف يقـك حزب اهلل: 
  اني دقيؽ.ربٌ  بنظاـو 
  سميـ. كتربكمو  ثقافي   بمنياجو 
  نحك تحقيؽ األىداؼ اإلسبلمية. حكيـبسيرو بعد ذلؾ 

 نككف سائريف في الطريػؽ السػميـ. -تحٌققان فيو بأنفسنا كعكننا لآلخريف عميو  -كبمقدار نجاحنا في ىذا كمّْو 
 [.ٗٓ]األنفاؿ:   چ﮲  ﮳   ﮴    ﮵   ھ  ے  ے  ۓ      ۓچ  قاؿ تعالى:

 الشػاـ أرض عمػى المجاىػديف لئلخػكة كالثقػافي كالتربػكم العقائػدم اإلعداد  ً منيى  لبنات مف نةه بً لى  الكتاب ىذاك 
ـى  كحػػػدكدى  الربَّػػػاًني المػػػني ً  مبلمػػػحى  فيػػػو نػػػتممَّس المباركػػػة  عميػػػو يسػػػير أف يجػػػب الػػػذم الجيػػػاد طريػػػؽ كمعػػػاًل

 تعػػالى اهلل ييرضػػي الػػذم كالمضػػمكفً  الييئػػة عمػػى عمميػػـ ليكػػكف( والتفػػريط اإلفػػراطِ  عػػفِ  بعيػػًدا) المجاىػػدكف
ػػدى  هي نصػػرى  كيسػػتًحؽُّ   عمػػى اهللي  ييجػػرم المجاىػػديف مػػف جديػػدو  جيػػؿو  بنػػاءً  عمػػى ييعيننػػا أف اهللي  عسػػى و،كعكنىػػ دىهكمى
 العػػػامميف العممػػػاء بمعكنػػػة المبػػػيف النػػػكرً  لشػػػريعةً  التمكػػػيف أيػػػدييـ عمػػػى كيكتػػػبي  لممسػػػمميف، النصػػػر أيػػػدييـ

 ...المخمصيف المجاىديف الصادقيف

وفيما يما الخطة المعتمدة لمسير بهذا الم هاج  و ح فيها االستفسارات التا  ريد أف  ثيرتا فا أذتػاف 
 .االستفساراتِتمَؾ  إجاباتُ وما تا الدروس التا ستوجد فيها الشباب المجاتديف 
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تمؾ المتعمِّقة باليقيف باهلل يبدأ تساؤالته م طمًقا مف  اإليمافالبأس به مف دروس  ابعد أف تمّق  الطالب عددً 
 تمّقاتااإليما ية التا  ألر يةا

 رقـ
 (ع واف الدرسالجواب ) الدرس التساؤؿ الذي يجيب ع ه الدرس
ؿ لقبكؿ األعماؿ عند اهلل: إخبلص النية هلل   الشرط األكَّ

ُ 
كمتى تككف أعمالي  ؟أنا مؤمفه باهلل، كلكف كيؼ أتقرب إلى اهلل

 مقبكلة عنده لكي أناؿ رضاه كأفكز بجنتو كأنجك مف عذابو؟
 هلل كحده في العمؿ إخبلص النيَّة

 بمكافىقًة الشرع )الكتاب كالسنَّة(الشرط الثاني لقبكؿ األعماؿ عند اهلل: الصكابي  

ِ 

ي يحبُّيا النٌية ال يكفي ما لـ يكف العمؿ عمى الييئة الت إخبلصي 
 إذف: اهلل كيرضاىا

 كيؼ أتمٌمس معالـ المني  الذم يرضي اهلل سبحانو؟
 كما ىك الصراط المستقيـ الذم أمرني اهلل بالسير عميو؟ 

كتاب اهلل ميزاف معرفة الحؽّْ كدليؿ 
 تو كأبرز خصائصو(اليداية )أىميٌ 

 الرٌباني؟ ني ً كيؼ يككف التعامؿ األمثؿ مع ىذا المى  ّ
 الكريـ القرآفً  ىجري 
 و(و كخطكرتي )أشكالي 

 طريقة التعامؿ الميثمى مع كتاب اهللك 

ْ 
 األصؿ الثاني بعد القرآف سنَّة النبي 

 .ليا، ككاجبي تجاىياظ اهلل فً مكانتيا، كشرفيا، كثقتي بحى 
 الشريفة النَّبكيَّةي  السُّنَّةي 
 بيا؟ كنعمؿ نفيميا كيؼ

ٓ 
 كتاب اهلل كسنَّة رسكلومجاىده أخمصت في جيادم هلل كاتخذت 

، مً  ا كدليبلن كما الًحكىـ التي شيرّْع الجياد  فما فضؿ الجياد؟نياجن
 ؟ككما بيَّنتو سنَّة رسكلو  ذلؾ كتاب اهلل ذكرمف أجميا كما 

 لماذا نجاىد؟

ٔ 
 ىي المكانع كالعقبات التي قد تقؼ في طريقي كمجاىد؟ما 

ؿ كي ككيؼ لي أف أتجاكزىا؟ كما العكاقب المترتبة عمى المجتمع كى 
 فيما لك تقاعسنا عف الجياد؟

 مكانع في طريؽ الجياد
 أىـ اآلثار المترتبة عمى ترؾ الجياد

 أنا أجاىد في سبيؿ اهلل كأتمٌنى الشيادة في سبيمو، كلكف ٕ
 النصر أـ الشيادة؟ في المعركة المجاىد ىؿ يطمب

 ؟النصر أـ الشيادة

ٖ 
ٗ 

لشرع اهلل، فما  التمكيفً  رغبي فيأنا أريد النصر في ىذه الدنيا كأ
 السبيؿ الذم يرشدني القرآف الكريـ إليو لمكصكؿ إلى النصر؟

 مفاتيح النصر في القرآف الكريـ
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َُ 
قامة شرع اهلل  ال يمكف أمكره التخمُّص مف الظمـ كنصر ديف اهلل كا 

منفًردنا، فبلبٌد مف أف أككف مع جماعة تسعى لذلؾ،  اأف أقكـ بي
 ما أكصاؼ الجماعة الرٌبانية التي يجب أف أككف معيا؟

حزب اهلل كبعض أىـ مظاىره 
 كأكصافو

ُُ 

 مف الذيف يحبُّيـ اهلل كيحبُّكنو؟
 يحبُّيا اهلل أللتًزميا كالتي يبغضيا ألجتنبيا ما الصفات التي

 ؟كيؼ أيًحبُّ ربّْي
 (مسمـ)ىذا المبحث يتطرَّؽ ألىـ مبادئ التربية األخبلقية لم

 يحبُّيـ كيحبُّكنو

ُِ 
 ما مظاًىري التطبيؽ العممي لكصًؼ الذّْلًة عمى المؤمنيف؟

 المجتمع المؤمف(في  لعبلقات االجتماعيةا)
 المؤمنيفأًذلَّة عمى 

ُّ 
 ؟)داخميِّا كخارجيِّا( كيؼ تككف عبلقتنا مع غير المسمميف
 كىؿ ىـ جميعنا سكاء؟

 كما مكقفنا ًمف كؿ  منيـ؟
 أًعزَّةو عمى الكافريف

البعضي يعتًرضي عمي في طريقة تفكيرم المتعمّْقة بالضكاًبط  ُْ
 الشرعية، فكيؼ أتعامؿي مع ىذا في جيادم؟

 ييجاًىدكفى في سبيًؿ اهلل 
 كال يخافكفى لكمةى الئـ

 قد تختمط بعض األمكر عمي في جيادم ُٓ
 ر؟فمف يجب أف أيحٌب كأنصر؟ كممف يجب أف أتبرَّأ كأكفي 

 الكالء كالبراء

ُٔ 
بعد أف فيمت معاني الكالء كالبراء ىناؾ بعض األمكر أشكمت 

 عمي كأحتاج لتكضيح عممي

يدخؿ في  تنبييات عمى بعض ما ال
باب الكالء كالبراء مٌما التبس عمى 

 بعض الٌناس
مظاىر عممية لمكاالة المؤمنيف مٌما 

 يجب التزامو
مظاىر عممية لمكاالة الكافريف مما 

 يجب اجتنابيو
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 ال ِّية إخالُص 
فػبل ىػادم  ؿضػمً لػو كمػف يي  ؿَّ ًضػمػف ييػده اهلل فػبل مي  ،بعػده نبيٌ  الحمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال

 األمػػكر محػػدثاتيا ككػػؿُّ  كشػػرُّ ،   أصػػدؽ الحػػديث كتػػاب اهلل كأحسػػف اليػػدم ىػػدم محمػػد إفَّ أٌمػػا بعػػد فػػ، لػػو
 .في النار ككؿ ضبللةو  ،ضبللة بدعةو  ككؿُّ  ،محدثة بدعة

  چڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   چ :الىعػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ت
 [ٓالبينة: ]

 نػػالعمَّ ك  ة الصػػحيحةال ّيػػ تػػذا اإلخػػالص عمػػودر الفقػػري وصػػمبه المقػػيـ لػػهأّف  أخػػا اإلسػػبلـ ال بػػدَّ أف تعمػػـ
ٍفصو  أبي المؤًمنيف أميرً  عفالبخارٌم كميسًمـ الصحيح الذم ركاه الحديث نحفظي  جميعنا  الخطابً  بفً  مرى عي  حى
  اهللً  رىسيكؿى  سىًمعتي : قاؿى   ا: يقيكؿي ا بالنٌّْياًت، األىٍعمىاؿي  " إٌنمى نَّمى ا امًرلءو  ًلكيؿّْ  كىاً   ىجرتو كىانىتٍ  فىمىفٍ  نىكىل، مى
تيػوي  كانت كمف كرسكلو، اهلل إلى فيجرتو كرسكلو، اهلل إلى يىػا، اٍمػرىأىةو  أىكٍ  ييصػيبييىا، ًلػديٍنيىا ًىٍجرى تيػوي  يىٍنكىحي  ًإلػى فىًيٍجرى
ا رى  مى  .ًإلىٍيو" ىىاجى
:  عػف ابػف مسػعكد و ثقػاته رجاليػ ركل الطبراني بسندو ك  ُـّ " قػاؿى قػيس  كػاف فينػا رجػؿ خطػب امػرأة يقػاؿ ليػا أ

إلػػى  . كفػي ىػذا إشػارةه "قػيس أْـّ  رى ميػػاجً  :ا نسػميوفكنَّػ :قػاؿ .يػاجى فيػػاجر فتزكَّ  ،ت أف تتزكجػو حتػى ييػاجرفأبىػ
 ه هلل.تِ بعدـ إخالص  ي   ثواب تجرته أبطؿَ  فقد ة عظميةنَّ في ضمف اليجرة سي  و قصدو مع ككنً أنَّ 

خت  مت  ىت  يت  جث   جب  حب  خب  مب     ىب  يب  جت  حت ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئچ قاؿ تعالى: 

 .[ُٗغافر: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  كقاؿ تعالى: ،[ِٗآؿ عمراف: ] چمث  

لىًكػػٍف يىٍنظيػػري ًإلىػػى ":  قػػاؿ : قػػاؿ رسػػكؿ اهلل عػػف أبػػي ىريػػرة ك  ، كى ـٍ ـٍ كىأىٍمػػكىاًلكي ًركي ػػكى ًإفَّ المَّػػوى الى يىٍنظيػػري ًإلىػػى صي
ـٍ  اًلكي ـٍ كىأىٍعمى  .]ال حظ أٌف رسكؿ اهلل قدَّـ ذكر القمًب عمى العمؿ[ .ركاه مسمـ "قيميكًبكي
ػػا ": قػػاؿ  صػػحيح ركاه ابػػف ًحٌبػػافال كفػػي الحػػديث ذىا ًإنَّمى هي، طىػػابى أىٍسػػفىميوي، كىاً  ػػاًء، ًإذىا طىػػابى أىٍعػػبلى ػػؿي كىاٍلًكعى اٍلعىمى

بيثى أىٍسفىميوي  هي، خى بيثى أىٍعبلى  [.يةلو كىك النّْ مؿ أكٌ كأعمى الع] ."خى

ك":  اهلل رسػػكؿ قػػاؿى : قالػػت - عنيػػا اهلل رضػػي - عائشػػةى  المػػؤًمنيفى  أْـّ  كعػػف ػػٍيشه  يٍغػػزي ػػانيكا فػػًإذىا اٍلكىٍعبىػػةى  جى  كى
ًلًيـٍ  ييٍخسىؼي  األىرضً  ًمفى  ًببىٍيدىاءى  " ًبأىكَّ ـٍ ًلًيـٍ  ييٍخسىػؼي  اهلًل، كىٍيػؼى  رىسيػكؿى  يىػا: قمػتي : قىالىػتٍ . كآًخًرًى ًفػييـٍ  كىآًخػًرًىـٍ  بػأكَّ  كى

مىفٍ  0أٍسكىاقيييـٍ  ًلًيـٍ  " ييٍخسىؼي : قىاؿى ! ؟ ًمٍنييـٍ  لىٍيسى  كى مىى ييٍبعىثيكفى  ثيَـّ  كىآًخًرًىـٍ  ًبأىكَّ " عى  ركاه البخارم كمسمـ. ًنٌياًتيـٍ
                                                           

سػػاقكف إلػػى الحػػرب رغػػـ ركف كيي جبىػػممػػف يي السػػكقة مػػف النػػاس: الرعيػػة كمػػف دكف الممػػؾ كمػػف لػػـ يكػػف ذا سػػمطاف، : أْسػػَواُقُهـْ  ُ
فجػػزاؤىـ فػػي الػػدنيا كاحػػد عمػػى  -فػػي زماننػػا ر كيسػػاؽ لمخدمػػة قيػػرا فػػي جيػػكش الكفػػر كالػػردة جبىػػكمػػا أشػػبييـ بمػػف يي  - أنػػكفيـ

ا العمـك كعمى أصؿ صفة الجيش الذم يقاتمكف معو   .يبعثكف عمى نياتيـففي اآلخرة أمَّ
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ذا اسػػتنفرتـ ":  قالػػت: قػػاؿ النبػػي –رضػػي اهلل عنيػػا  –يػػا كعن ال ىجػػرة بعػػد الفػػتح، كلكػػف جيػػاده كنيػػةه، كا 
 .[يا صارت دار إسبلـو ة ألنَّ كمعناه: ال ىجرة مف مكَّ ] متفؽه عميو. "فانفركا

رادة القمب تا قصدُ  ة:ي  تعريؼ ال ِّ   .وا 

عمػػؿ  كػػؿٌ  ىػػي أسػػاسي ك  ،سػػاف أصػػبلن ؽ ليػػا بالمّْ يػػا القمػػب، ال تعمُّػػء، كمحمُّ يالقصػػد كالعػػـز عمػػى فعػػؿ الشػػ يفيػ
 .دنيكم كديني أ

ػػب لػػيمؤل جسػػمو بالعى ف كيتػػدرَّ بػػيف مػػف يتمػػرَّ مػػثبلن شػػتاف ف يظيػػر بمظيػػر القػػكة بغيػػة أف خ صػػدره يػػنفي لك  تبلضى
لمجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل  ااسػػتعدادن ل ب ليتقػػكَّ كبػػيف مػػف يتػػدرَّ ، كليتبػػاىى أمػػاـ النػػاس أك ليتكبَّػػر عمػػييـ كالفحكلػػة

ٍيره الصحيح "  لمحديثامتثاالن ك  ًفي كيؿ  خى ًعيًؼ كى ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى المًَّو ًمٍف اٍلميٍؤًمًف الضَّ  ".اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ خى

 لمح  كأسػاسه  كأساسه  ،لمصبلة أمر، ىي أساسه  في كؿّْ لتحصيؿ الثكاب مف اهلل تعالى  كأصؿه  ية أساسه النّْ ف
 كىكذاكأساسه لطمب العمـ ك...... لمجياد 

 :ثاب عميها اإل سافات يُ ستحب  باحات إل  مُ ية الصالحة تتحوؿ المُ فاٌدة: بال ِّ 
ػفيػك يفعػؿ و مػف غيػر باطػؿ سىػكآنى ه رى مف جمس مع غيره كسػامى مثاؿ:  أخيػو المسػمـ  إف قصػد مؤانسػة، فػامباحن

دخاؿ السركر عميو  انقمب ىذا المباح إلى عمؿو صالحو ييثاب عميو اإلنساف. كا 

 وبالّ ية أيً ا يتحّوؿ العمؿ الصالح إل  معصية:
ٍيػػػرىةى ف ػػػاًرمى بًػػػًو السُّػػػفىيىاءى ": قىػػػاؿى رىسيػػػكؿي المَّػػػًو  :قىػػػاؿى  عىػػػف أىبًػػػي ىيرى ييجى ػػػاءى كى ـى ًلييبىػػػاًىيى بًػػػًو اٍلعيمىمى ـى اٍلًعٍمػػػ ػػػٍف تىعىمَّػػػ مى

يىٍصًرؼى ًبوً  ـى  كى يىنَّ مىوي المَّوي جى كهى النَّاًس ًإلىٍيًو أىٍدخى  .حديث حسف ركاه ابف ماجو في سننو "كيجي
: قىاؿى رسكؿ اهلل   كعف أبي ىريرة ػا ييٍبتىغىػى بًػًو كىٍجػوي اهلًل الى يىتىعىمَّميػوي ًإالَّ ًلييًصػيبى ": قىاؿى ػا ًممَّ ـى ًعٍممن ػٍف تىعىمَّػ مى

ا ًمفى الدٍُّنيىا،  نًَّة يىٍكـى الًقيىامىةً ًبًو عىرىضن ـٍ يىًجٍد عىٍرؼى الجى يىا] "لى  كابف ماجو. ركاه أىبيك داكدحديث صحيح . [يىٍعًني: ًريحى

 لذلؾ كجب عمينا جميعنا قبؿ الشركع بأم عمؿ:

 ـُ عم  تذا العمؿ ؟( :أف  سأؿ أ فس ا  ) لماذا ُأقِد
 فا العمؿ.كيؼ ُ حقُِّؽ الصدؽ فا ال ِّية واإلخالص ب أف  تعّمـ كما يج 
  تذا العمؿ عم  الشكؿ الذي يحبُّه اهلل وير ار. يكوف ت فيذ كيؼوأف  تعّمـ 
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 لمغاية( مهـ  ة: )طريقة تحصيؿ وتحقيؽ ال ي  

بِّا كعبكدٌية كرغبةن في ة فا بداية العمؿ قاصديف فيها   ت ال ي  : أوالً  كجنَّتػو كطمبنػا ثكابػو طاعة اهلل بذاتو حي
 كتعالى ..........نا سبحانو رؤية ربّْ  -نجاة مف النارال –شفاعة رسكؿ اهلل )لمنجاة مف عقابو أك طمعان في 

 كغير ذلؾ مف النيَّات الجائزة شرعان( 
ې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  چ فقػػاؿ:  ئػػوكأكليا ئػػوكقػػد كصػػؼ اهلل تعػػالى حػػاؿ أنبيا

  [َٗ]األنبياء:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ەئ

ألٌف كذلػؾ   ال ي حػرؼ المػؤمف عػف مسػاررلكػي أث اء العمؿفا  وتكراراً  مراراً  ة وتصحيحهاتجديد ال ي  : ثا يا
ا هلل سبحانو كلكف ال  مبثي أف تيعاًرضو عكارضي الػدنيا كيحػاكؿي الشػيطاف يالمؤمف غالبنا ما يبدأ عممو ميخمصن

– عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػاصكفػػي الحػػديث  بالباطػػؿ الحػػؽَّ معصػػية كأف ييمىػػبّْس عميػػو أف يسػػتًزلو لم
يمىافى  ًإفَّ ": قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  –رضي اهلل عنيما  ٍكؼً  ًفي لىيىٍخمىؽي  اإٍلً ـٍ  جى ػًدكي ػا أىحى ، يىٍخمىػؽي  كىمى ػميكا الثَّػٍكبي  فىسى

دّْدى  أىفٍ  -تىعىالىى – المَّوى  يمىافى  ييجى ـٍ  ًفي اإٍلً  : ليبمى[لىيىٍخمىؽي ]      الذىبي. الحاكـ ككافقوي ك ، يٌ رانً بى حديث حسف ركاه الطَّ " قيميكًبكي

 .امً كرُّ تأف يتقبؿ ف اًل م ه و ُر راجيَف و دعو  ؿٍ جَ  ستغفر اهلل فا آخر العمؿ و كوف م ه عم  وَ  :ثالثا

ٺ  ٺ  ٿ    پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پچ قػػػاؿ تعػػػالى: 

 [.ُِٖ–ُِٕالبقرة: ] چڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڤ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ اآليػػة عػػف ىػػذه  قالػػت: سػػألت رسػػكؿ اهلل   النبػػيّْ  زكجً  عائشػػةى المػػؤمنيف  أْـّ عػػف ك 

 قالػػت عائشػػة: أىػػـ الػػذيف يشػػربكف الخمػػر كيسػػرقكف؟ قػػاؿ: [،َٔالمؤمنػػكف: ] چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
كيصمكف كيتصدقكف كىـ يخافكف أف ال ييقبؿ منيـ أكلئؾ الذيف  يـ الذيف يصكمكفديؽ كلكنَّ ال يا بنت الصّْ "

 ركاه الترمذم.حديث صحيح  "يسارعكف في الخيرات

ليؾ ىذا الحديث   .ل ىذا الحديثعندما رك ات عميو ثبلث مرَّ  كىك الذم غيشيى  الذم ركاه أبك ىريرة كا 

دَّثىًني رىسيكؿي المَّػًو  : حى ، ": قىاؿى ـٍ ػًة، يىٍنػًزؿي ًإلىػى اٍلًعبىػاًد ًليىٍقًضػيى بىٍيػنىيي تىعىػالىى، ًإذىا كىػافى يىػٍكـي اٍلًقيىامى أىفَّ المَّػوى تىبىػارىؾى كى
ػٍف يىػٍدعيك بًػًو  ؿي مى اًثيىػةه فىػأىكَّ كيؿُّ أيمَّةو جى  ْلَمػاِؿ َرُجػٌؿ َجَمػَت اْلقُػْرآَف  َوَرُجػٌؿ  ُيْقَتػُؿ ِفػا َسػِبيِؿ الم ػِه  َوَرُجػٌؿ َكِثيػُر اكى

مٍّْمػؾى  ـٍ أيعى تىعىػالىى ًلٍمقىػاًرًئ: أىلىػ مىػى رىسيػكًلي؟ فىيىقيكؿي المَّوي تىبىػارىؾى كى ٍلػتي عى ػا أىٍنزى ػ مى : فىمى ، قىػاؿى : بىمىػى يىػا رىبّْ ًمٍمػتى قىػاؿى اذىا عى
؟ ًمٍمػػتى ػػا عى : كيٍنػػتي أىقيػػكـي بًػػًو آنىػػاءى المٍَّيػػًؿ كىآنىػػاءى النَّيىػػاًر، فىيىقيػػكؿي المَّػػ ًفيمى تىعىػػالىى لىػػوي: كىػػذىٍبتى قىػػاؿى تىقيػػكؿي لىػػوي  ،وي تىبىػػارىؾى كى كى

ػا ييػٍؤتىى ًبصى ، كى فه قىػاًرئه، فىقىػٍد ًقيػؿى ذىاؾى : فيػبلى يىقيكؿي المَّػوي: بىػٍؿ أىرىٍدتى أىٍف ييقىػاؿى ، كى ًئكىةي: كىذىٍبتى ػاًؿ فىيىقيػكؿي اٍلمىبلى ًحًب اٍلمى
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تَّى لىـٍ  مىٍيؾى حى سٍّْع عى ـٍ أيكى ؟  المَّوي لىوي: أىلى ػا آتىٍيتيػؾى ًمٍمػتى ًفيمى ػاذىا عى : فىمى ، قىػاؿى : بىمىػى يىػا رىبّْ ؟ قىػاؿى ػدو أىدىٍعػؾى تىٍحتىػاجي ًإلىػى أىحى
يى  ، كى ًئكىػةي لىػوي: كىػذىٍبتى تىقيػكؿي اٍلمىبلى ، كى ػدَّؽي؟ فىيىقيػكؿي المَّػوي لىػوي: كىػذىٍبتى ـى كىأىتىصى : كيٍنتي أىًصػؿي الػرًَّح ػا قىاؿى قيػكؿي المَّػوي: بىػٍؿ ًإنَّمى

كىاده، فىقىٍد ًقيؿى ذىاؾى  رىٍدتى أىفٍ أى  فه جى : فيبلى :  ،ييقىاؿى ؟ فىيىقيكؿي اذىا قيًتٍمتى ييٍؤتىى ًبالًَّذم قيًتؿى ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىييقىاؿي لىوي: ًفي مى كى
، كى  ، فىيىقيكؿي المَّوي لىوي: كىذىٍبتى تَّى قيًتٍمتي ، فىقىاتىٍمتي حى يىقيكؿي المَّوي: أيًمٍرتي ًباٍلًجيىاًد ًفي سىًبيًمؾى ًئكىةي: كىذىٍبتى كى تىقيكؿي لىوي اٍلمىبلى

رً  فه جى : فيبلى رىبى رىسيكؿي المًَّو  "، فىقىٍد ًقيؿى ذىاؾى مءه بىٍؿ أىرىٍدتى أىٍف ييقىاؿى :  ثيَـّ ضى ٍكبىًتي، فقىاؿى ٌِػَؾ "ري َيػا َأَبػا ُتَرْيػَرَة ُأوَل
ُؿ َخْمِؽ الم ِه ُتَسع ُر ِبِهـُ   . كغيرىما رمذم كالحاكـركاه التّْ صحيح  حديثه  "ال  اُر َيْوـَ اْلِقَياَمةِ  الث اَلَثُة َأو 

 بمػا يركيػو خشػيةن مػف اهلل تعػالى أف ال يقبػؿ عممػو كىػك  ىريػرة  يأبػ مػدل تػأثرفي ىػذا الحػديث نجػد 
 [َٔالمؤمنكف: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ معو  كاكجاىد رسكؿ اهلل ًممىف صحبكا 

 فػاألمر، يا مػف كػؿ شػائبة كجعميػا فػي ذات اهللصػيخمتك يا حً صػبلا  ك صػيا يمحتك فمنيذكّْر أنفيسنا بتحقيؽ النيَّػة 
،  ةو نيَّػ بلعمؿه بفر يًجػػػدُّ خط ىكمؿ، ك جى   بػيف.سػرافه مي خي ىػك ىػك تعػبه بغيػر فائػدة، ك ك صػحيحة مػردكده مرفػكضه

 شريؾه  ؾ معوي خالصان لو، كال يرضى أف ييشرى كلنعمـ أٌف اهلل عٌز كجٌؿ ال يقبؿ إالَّ أف يككف العمؿي 

ٍيػرىةى  أىًبي فعىفٍ   ػفٍ  يىٍرًكيػوً  -  النَّبًػيَّ  أىفَّ  ىيرى بّْػوً  عى ػزَّ  رى ػؿَّ  عى : –كىجى ٍيػري  "أىنىػا قىػاؿى ػفٍ  الشُّػرىكىاءً  خى ًمػؿى  فىمى  عىمىػبلن  عى
ٍيًرم ًفيوً  فىأىٍشرىؾى  " ًلمًَّذم كىىيكى  ًمٍنوي  بىًرمءه  فىأىنىا غى  ركاه ابف ماجو كأحمد. حديثه صحيحه  أىٍشرىؾى

 ؟غزا يمتمس األجر كالًذكر مػا لػو بلن جي أرأيت رى فقاؿ:  جاء رجؿه إلى رسكؿ اهلل  :قاؿ  امةمى عف أبي أي ك  
 : ثػػػػـ قػػػػاؿ"ال شػػػػيء لػػػػو"  دىػػػػا ثػػػػبلث ًمػػػػرار، كيقػػػػكؿ رسػػػػكؿ اهللفأعا"ال شػػػػيء لػػػػو" : فقػػػػاؿ رسػػػػكؿ اهلل 

حػػػديث حسػػػف ركاه أبػػػك داكد كجيػػػو" بػػػًو كابتيغػػػي  مػػػف العمػػػؿ إال مػػػا كػػػاف لػػػو خالصػػػان  ال يقبػػػؿي  كجػػػؿَّ  "إفَّ اهلل عػػػزَّ 
 جيد. كالنسائي بإسنادو 
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 مالحظات ُمِهم ة حوؿ  ي ات المجاتديف فا جهادتـ:

فػي لـ يكف ك يعينو عمى أمر دنياه أحؿَّ اهلل لو ممَّا كغير ذلؾ ممَّا  أو غ يمةٍ ٍب ف ُمَرت  مِ  ما أت  المجاتدَ  (ُ
بػو عمػى  زؽه سػاقو اهلل إليػو ليسػتعيفكىػك رً  هأخػذً  فػذاؾ ال حػرج فػي ،مػف الجيػاد وي ه كىدفىػمقصكدى األصًؿ 
َـّ لػو أجػرهفقػد  ،فقػطىػذا الػذم يأتيػو مػف عػرىًض الػدنيا  ألجػؿ أمَّا لػك كػاف يجاىػدي  طاعتو، كال  فػي الػدنيا تػ

 شيء لو في اآلخرة
ـى  المسػيّْب، أفَّ  بػف كسػعيد الزبيػر بف كقد أخرجى ابف ًحبَّاف في صحيحو عف عركة كػي : قػاؿ ًحػزاـ  بػفى  حى

 فأعطػاني، سػألت ثػـ فأعطػاني سػألتو ثػـ فأعطػاني  اهلل رسػكؿ سػألت ثـ فأعطاني  اهلل رسكؿ سألت
ـى  " يػا : اهلل رسػكؿ قػاؿ ثـ مػكةه  المػاؿ ىػذا إفَّ  حػزاـ بػف حكػي ًضػرة حي  لػو بػكرؾى  نفػسو  بسػخاكةً  أخػذىهي  فمػف خى
 اليػػدً  مػػفى  خيػػره  العيميػػا كاليػػدي  يشػػبعي  كال يأكػػؿي  كالػػذم ككػػاف فيػػو، لػػو ييبػػارؾ لػػـ نفػػسو  بإشػػراؼ أخػػذهي  كمػػف فيػػو

  الػدنيا. أيفػاًرؽى  حتػى شػيئنا بعػدىؾ أحدنا أرزأي  ال بالحؽّْ  بعثؾ كالذم اهلل يا رسكؿى : فقمت: حكيـ قاؿ السُّفمى".
  الخطػاب بػف عمػر كػاف ثػـ ،فيأبى ،العطاءى  فيعطيو احكيمن  يدعك  أبكبكر فكاف: كسعيد عركة قاؿ

 عميػو أعػرض يأنّْػ حػزاـ بػف حكػيـ عمػى سمميفالمي  رمعشى  يا كـدي شيً أي  إني: عمر فيقكؿ ،فيأبى ،يعطيو
ـي  يػرزأ فمػـ: قػاؿ ،يأخػذه فيػأبى الفػيء ىػذا مػف لػو قسـ الذم حقو   اهلل رسػكؿ بعػد النػاس مػف أحػدا حكػي
 .مسمـ[ شرط عمى صحيح إسناده: األرناؤكط شعيب ]قاؿ .تكفي حتى

 ككمُّيػا تنػدرج تحػت أصػؿ )الجيػاد فػي سػبيؿ اهلل( إف  ال ي ة الصػحيحة فػا الجهػاد لهػا أكثػر مػف صػورة (ِ
غيػرةن  طاعػةن هلل كاسػتجابةن ألمػره مػف بػاب العبكديػة هلل، ككػذلؾ الجيػادي  : الجيػادي اهللً  في سػبيؿً  الجيادً  فى فمً 

، أك رغبػةن فػي الجٌنػة كنعيميػا، كتعظيمنا لشعائر اهلل، كالجياد لتحكيـ شرع اهلل وً كحميَّةن عمى اإلسبلـ كأىمً 
 كرىبةن ًمف النَّار كعذابيا، أك لمجرَّد تكثير سكاد المؤمنيف بغير عزـو عمى القتاؿ، ...

ففػػي جيػاًد الطمػػب ال  البػد  أف  عمػػـ أف  األمػػر فػا  ي ػػة الجهػػاد يختمػػؼ بػيف جهػػاد الطمػػب وجهػاِد الػػدفت (ّ
ػا  فيجػكز جيػاد الػدفع فػي يصح الخركجي إالَّ في سبيؿ اهلل كنصرةن لدينو كنشرنا لشريعتو ال لماؿو كال دنيػا أمَّ

أك دفعنا لمظمـ دفاعنا عف نفسو كحميَّةن عف أرضو أك مالو أك عرضو  ؿى مف قيتً فيو اختبلؼي كتعدُّد النّْيَّات ف
لعمػـك األحاديػث  لـ ينػًك )أفَّ ذلػؾ فػي سػبيؿ اهلل( كلك فيذا مف الجياد في سبيؿ اهللعنو كعف المسمميف 

ػدً  - زيػد بف سعيد الكاردة في ذلؾ كمنيا عف ٍشػييكدً  العىشىػرىةً  أحى نَّػةً  لىييػـٍ  المى : قىػاؿى   - عػنيـ اهلل رضػي  ًبالجى
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ػػفٍ : يقػػكؿ  اهلل رسػػكؿ سىػًمٍعتي  اًلػػوً  ديكفى  قيتًػػؿى  "مى ػػفٍ  شىػييده، فىييػػكى  مى مى ػػًييده، فىييػػكى  دىًمػػوً  ديكفى  قيتًػػؿى  كى ػػفٍ  شى مى  قتًػػؿى  كى
مىفٍ  شىًييده، فىييكى  ًدينوً  ديكفى    .صحيح حسف حديث: كقاؿ كالترمذم، داكد أىبيك ركاه شىًييده" فىييكى  أٍىًموً  ديكفى  قيًتؿى  كى

عػػف األعمػػاؿ  أف تتحػػوؿ الخشػػيُة مػػف عػػدـ إخػػالص ال ّيػػة إلػػ  عامػػٍؿ مثػػبِّطٍ  خطػػورةِ  ِمػػفه يجػػب الت بُّػػ (ْ
سعنا راجيف مف اهلل اإلخػبلص ؿ ما في كى نسعى كنجتيد كنبذي فعمينا أف الصالحة، بؿ عمى العكس تمامان 

فػػي  االنحػػراؼالزيػػً  أًك  لتػػرميـ العمػػؿ إف كػػاف حػػدث بعػػضي   وف بالػػدعاء المػػأثكر عنػػنسػػتعً لك . كالقبػػكؿ
 ثػـ " النمػؿً  رؾ أخفػى فػيكـ مػف دبيػبً الشّْػ" قػاؿ عميػو الصػبلة كالسػبلـ: فعف أبي بكػر الصػديؽ ، ةالنيَّ 
الميـ إني أعكذ بؾ أف أشرؾ بؾ كأنا " :ييذىب عنؾ صغير ذلؾ ككبيره ؟ قؿ ؾ عمى مالُّ أال أدي " : قاؿ

 المكصػػمي كالسػػيكطي فػػي الجػػامع الصػػغير كصػػٌححو الشػػيخ األلبػػاني. ركاه أبػػك يعمػػى "مػػا ال أعمػػـأعمػػـ كأسػػتغفرؾ لً 
الريػػاء يقػع فػي العمػؿ مػف حيػػث ال يػدرم بػو صػاحبو، كمػػا ال  فٌ أم إ النمػؿ( دبيػب مػف فػػيكـ أخفػى الشػرؾ) قػاؿ العممػاء:

 النمؿ. اإلنساف بدبيبً  شعيري ي
 عم  المجاتد الحذُر ِمف دخوِؿ الرياء وحب الظهوِر عم  القمب بعد الجهاد لكا ال ُيحِبَط عممه. (٘
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المقرو ػة  ة الصػالحةِ ال ي ػعمػ   -سػبحا ه اهللِ ع ػد  – فػا األعمػاؿِ  مػدار الثػوابِ ول عمـ إخػوة اإلسػالـ أف  
مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  چ  :قػاؿ تعػالى  عاَ وتػذا مػا ُيسػم  الس ػ مجرد الفعؿبوليس  بالمباشرة

، كمػػف ىنػػا لػـ ينتفػػع المنػػافقكف بأعمػػاليـ [ُْ – ّٗ]الػنجـ:  چ  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث
 .ما ذاؾ إاٌل انعكاسه مباشر لضعؼ إيمانيـ تيـ الصالحة أك نقصانياكذلؾ لذىاب نيَّ 

األعماؿ كقد يفتح اهلل لمعبد باب طاعة كال يفتح لو كلنعمـ إخكة اإليماف أفَّ إخبلص النيَّة ىك مفتاح قبكؿ 
خبلصو وي قٍ صدي ديًؽ اهلل يى صٍ باب قىبكؿ كمف يى   اهللي، كاهلل سبحانو يعمـ الصادؽ المخمص كيجازيو بصدقو كا 

  كممَّا جاء عنو : اد بػف اليػادً شدَّ  عففي ىذا الباب  َّعػراًب جػاء إلػى النبػي رجػبلن مػف األ : أف  فػممف
ػػزاةن  بػػو كىاتَّبىعىػػوي، ثػػـ قػػاؿ: أيىػػاًجري معػػؾ، فأٍكصػػى بػػو النبػػيُّ  ػػًنـ النبػػيُّ بعػػضى أىٍصػػحاًبو، فممػػا كانػػت غى  ، غى

ـى لػػو، فػػأٍعطىى أصػػحابىوي مػػا  ػػ ـى كقىسى ػػ ػػٍيئا، فىقىسى ػػا جػػاء دىفىعيػػكهي إليػػو، فقػػاؿشى ـى لػػو، ككػػاف يىٍرعػػى ظىٍيػػرىىـ، فممَّ ػػ : مػػا قىسى
ـى لىؾى النبيُّ ىذا ذىهي، فجاء بو إلى النبيّْ  ؟ قالكا: ًقٍسـه قىسى ، قاؿ: مػا "قىسٍمتيوي لىؾى "فقاؿ: ما ىذا ؟ قاؿ:  فأخى

، كلكػػف اتَّبىٍعتيػػؾى عمػػى أٍف أيٍرمػػى إلػػى ىىػػا ىينػػا  ٍمًقػػًو  –عمػػى ىػػذا اتَّبىٍعتيػػؾى ػػ –كأشػػارى إلػػى حى ، فأىٍدخى ػػٍيـو فػػأمكتى ؿى ًبسى
، فػأيًتيى بػو النبػيُّ "إٍف تىٍصديًؽ اهللى يىٍصديٍقؾى ":  اٍلجنَّةى، فقاؿ كا في قتاؿ العىديكّْ ػؿي  ، فمىًبثيكا قميبلن، ثـ نيىضي ييٍحمى

ػػٍيـه حيػثي أشػػار، فقػاؿ النبػػيُّ  ػابوي سى ػػدقىوي "قػػالكا : نعػـ، قػػاؿ:  "أىىيػكى ىيػكى ؟": قػد أصى ػدىؽى اهلل فىصى ثػـ كفَّنىػػوي ، "صى
مَّى عمٍيو، فكافى ممَّا ظىيىػرى ًمػٍف صػبلًتًو:  النبيُّ  بًَّتًو، ثـ قدَّموي فىصى ػرىجى مييػاًجران فػي "في جي ٍبػديؾى خى َـّ ىػذا عى المَّييػ

 .النسائيحديث صحيح ركاه  ."سبيمؾ، فىقيًتؿ شىييدان، أنا شييده عمى ذىلؾ
  ا مػػع النبػػي ٌنػػقػػاؿ: كي  – رضػػي اهلل عنيمػػا –عػػف أبػػي عبػػد اهلل جػػابر بػػف عبػػد اهلل األنصػػارم ك ػػ زاةو فػػي غى

ػػسػػيران، كال قطعػػتـ كاديػػان إالَّ ـ مى رتي جػػاالن مػػا ًسػػلرً  بالمدينػػةً  إفَّ " فقػػاؿ:  كفػػي ركايػػة:  "رض كػػانكا معكػػـ حبسػػيـ المى
 ركاه مسمـه. ."كككـ في األجرإال شرى "
  بفً  سىٍيؿً كفي الحديث الصحيح الذم ركاه الترمذم كابف ماجو، عف  ، نىٍيؼو ييحدّْثي أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حي

دًّْه، أىفَّ النَّبًػيَّ  ٍف أىًبيًو، عىٍف جى : عى نىػاًزؿى الشُّػ" قىػاؿى ػٍف سىػأىؿى المَّػوى الشَّػيىادىةى ًبًصػٍدؽو ًمػٍف قىٍمبًػًو، بىمَّغىػوي المَّػوي مى يىدىاًء، مى
مىى ًفرىاًشوً  ٍف مىاتى عى  ."كىاً 

  عف أبي مكسى األشعرم ك  بيّْ إلى النَّ  قاؿ جاء رجؿه  ييقىاتًػؿي : فقاؿ ًميَّػةن كى ييقىاًتؿي حى اعىةن كى ًؿ ييقىاًتؿي شىجى الرَّجي
ٍف قىاتىؿى ًلتىكيكفى ": فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو فأمُّ ذًلؾ في سبيًؿ اهلًل؟  ًريىاءن   "كىًممىةي المًَّو ًىيى اٍلعيٍميىا فىييكى ًفي سىػًبيًؿ المَّػوً مى
 البخارم كمسمـ.ركاه 

  عف رسكؿ اهلل ٌقتيػؿ بػيف  كربَّ ش، ري الفيػ ي أصػحابي تًػمَّ "إف أكثػر شػيداء أي عنػده الشػيداء، فقػاؿ:  رى ًكػو ذي : أن
 .ميصنًَّفوً كابف أبي شيبة في  همسندركاه أحمد في  يف، اهلل أعمـ بنيتو"الصفَّ 
 مػف صػاِحَبهُ  الكثيػرُ  العمػؿُ  ي فػتِ  لػـ وكيػؼَ   عمػؿ كثيرِ  بغيرِ  صاِحبها الصاِلحةُ  ال ي ةُ   فعتِ  كيؼ اهللُ  رِحَمؾَ  فا ُظر
خالصٍ  صدؽٍ  غيرِ   آميفمف الُمخِمِصيَف الُمخَمصيف .. ال ِّي ة... المهـ اكتب ا فا وا 
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 ما(عمَ  )تدريبٌ 

ربِّ   ػا هللِ دَ رُّ جَ مػدى إخالصػ ا وتَ ُبغية قياِس  ض األسٌمة ل جيب عميهابعختاًما  وّد أف  طرح عم  أ فس ا 
 ٔ:العالميف

 مت  أفكِّر فا إخالص ال ِّية؟ وكـ يكوف ذلؾ؟ .ٔ
 كيؼ ي مف أحد ا إخالص  ّيته هلل؟ .ٕ

عػػف قيػػادة  يػػكـ عزلػو أميػػر المػػؤمنيف يكمئػذو عمػػر بػػف الخطػاب  مكقػػؼ خالػػد بػف الكليػػد  تػذٌكر:
 .الجيش كخالد يكميا كاف القائد المنتصر محٌقؽ اإلنجازات

 مت  ولماذا؟ رُّ ذلؾ؟تعممه أـ أّ ؾ ُتسِ  تؿ تعمف وتخبر مف حولؾ بكّؿ عمؿ خيرٍ  .ٖ
 كـ يربط أحد ا قراراته بإخالصه هلل؟ وما الذي ُيعيف عم  ذلؾ؟ .ٗ
؟()ىؿ أخدـ أصحابي أكثر مما ما مدى إرادتا الخير إلخوا ا؟  .٘  يخدمكنني مثبلن
 لو تجاتؿ إخوا َؾ وغيُرتـ ِذكرَؾ ولـ يتحّدثوا عف إ جازاِتؾ  تؿ تتأث ر؟ ما مدى تذا التأثُّر؟ .ٙ
 وما مدى ذلؾ؟ ما أريدر ل فسا وألتؿ بيتا؟ لمجهاد والمجاتديف تؿ أريد .ٚ
بذلو لػػدفع المػػكت عػػف ابنػػؾ كنػػت سػػت بمػػا ذلػػؾ )قػػارف؟المسػػمميفمػػا مػػدى عممػػا وبػػذلا ال تصػػار  .ٛ

)  المريض مثبلن
 لو تَرَكت الجماعة التا ُتجاِتُد معها الجهاد  فهؿ تتركه أـ تستِمر مت جماعٍة أخرى؟ .ٜ

 

 
 
 
 
 

 
                                                           

 .قريب( رمنقكؿ مف مشركع )نص ُ
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  كتاُب اهلل
 كيؼ  تعامؿ معه؟

 :الهداية ودليؿُ  الحؽّ  فةِ معرِ  ميزافُ 

 عقؿ فاواتخاِذ القرار  مركز التفكيرِ أّف  ىا:مفادي  لدينا فكرةن  خى رسّْ أف ني  مف ال بدَّ حديثنا  "قبؿ أف نبدأ
 .كاف عم  تذر األرض ألي شخصٍ  التوكيؿِ  وأقابٍؿ لإلعارة  اإل ساف غيرُ 

ـ    )أطِفئ سراج عقمؾ واتبع ا(: اإلنساف قاؿ لو عندما استعبد اإلنساف أخاهي ف قه  قؿ تذا الكالـ وطب   ث
 طفئفكيؼ يي  .به ُسمطا اً  اهلللـ ُي زؿ وا عم  ال  اِس أمر دي هـ بما لَيمِبس مف تَزي وا بزيِّ العمماء بعُض 
 جاة كطريؽ اليبلؾالنَّ  بيف طريؽً  االختيارً  فتاحى كمً  ناط التكميؼً الشرع مى  وكقد جعم راج عقموسً  المرءي 

ككيمُّنا يحفظ ؟!!  العقؿ اجبات كالتكميفات كالحدكد بذىابحتى سقطت الك  .[َُالبمد: ] چڻ   ڻ      چ
مى منذ الًصغىر )أفَّ اهلل   ُكجىب(ما  كىىبى أىسقطى ب ما إذا سى

مف معايير كمكازيف مكثكقة كمعصكمة عف الزلؿ  يذا العقؿكاف البدَّ ل ،كلٌما كاف ىذا شأف العقؿ كالتكميؼ
ح نكرانية تكشؼ كتػكضّْ  ليا كاشفاته  معاييري ، بإذف اهلل قة دائمان لمحقيقةمكفػػَّ يككف األصؿ فييا أف تككف 
 .بس فيو كال شؾالذم ال لى  إلى الحؽّْ ترشدىا ك لمنفس البشرية خفايا األمكر 

 ؟؟كمف أيف نحصؿ عمى تمؾ المعايير ؟؟كلكف أيف نجد ىذه المكازيف

لذا فإٌف  عه(ف صا ِ ه الشاء أكثر مِ ح بِ صمُ ما يَ  يعرؼُ  ال أحدَ : )أٌنو ا ال خبلؼ عميو بيف جيؿّْ البشرممٌ 
ـى بما ييصًمحي حالنا )سيبحانىو  ( أرسىؿى لنا رسكلىوي برسالةو ىي العالميف ربُّ  اهللي خالقىنا كمينًشئىنا مف العدىـ كالعمي

عمىوي لنا مصباحى ىدايةو في ظيمماًت العصكًر كتخبُّطات األفكار، قاؿ    :تعالىكبلـي اهلل )ًكتابيو( جى

 ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڌ  ڎ  ڎ ڌ    ڇ  ڍ   ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 [.ُٔ – ُٓالمائدة: ] چگ  ڳ   ڳ  گ  گ  ک  ک  ک         ک  گ    ڑ

مداداتي  وإرشاداتي  دي فى م ال تنٍ ذاهلل ال كتابي  لياماتو ومكلي حي  بي نضي ، كال تى وكا  ممات الضياع ج الناس مف ظي خرً لتي  كا 
 .دلكاليي  كالكرامةً  كالعدؿً  ط إلى حياة الحؽّْ كالتخبُّ 

 كتابي اهلل، أليس حًريِّا بنا أف نتعرَّؼى إلى خصائصو كأىدافو؟ ... 
                                                           

ىنا البدَّ مف أف نسػأؿ: ىػؿ الػذم يػركّْج ليػذا الكػبلـ كيػدعكا النَّػاس التباعػو عيًصػـ مػف الخطػأ؟؟ كأيػف أكلئػؾ ًمػف قػكؿ عمػر  ُ
 دَّ كريدَّ عميػػو إاٌل صػػاحب القبػػر : )أصػػابت المػػرأة كأخطػػأ عيمػػر(؟؟ كأيػػف ىػػـ مػػف قػػكؿ اإلمػػاـ مالػػؾ: )مػػا مٌنػػا ًمػػف أحػػدو إالَّ رى

 ـ الصحابة كالتابعيف ليذه الشريعة التي أعمت شأف العقؿ ؟!!(؟؟ كأيف ىـ مف فيالشريؼ 
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ما أم ) : ما ىكسؤاليف ليتعرؼ عميوأمُّ شيء يمرُّ باإلنساف في حياًتو يسأؿ العاقؿ نفسو عنو 
 كبـ ييستفادي منو ؟ ؟و(صي خصائً 
 :  ...كعرؼ مف خصائصو الصبلبة استخدمو في صنع السبلح  الحديدى  اإلنسافي  ؼى عندما عرى مثبلن

 ...لبلشتعاؿ، استخدمو في التدفئة القابمية مف خصائصو اإلنساف الخشبى كعرؼ كعندما عرىؼى 

 ؿ؟ زِ ولماذا أُ ؟ )خصاٌُصُه(ما تو القرآفُ فيؿ يا ترل سألنا أنفسنا ىذه األسئمة لنتعرؼ عمى كتاب اهلل: 

ًفيف ... فاهلل تعالى كىك يخاطب المكمَّ مااإلجابة عني كٌرري يي القرآف الكريـ بينيما ك  جي زاكً سؤاالف كثيرا ما يي 
ا بكتابو ك   السؤاليف ىما محكر بحًثنا بعكف اهلل. كجكابي  ....منو الغايةً ييذكّْريىـ دائمن

 بعُض األوصاِؼ التا وَصَؼ اهلُل بها كتابه

وصؼ اهلل سبحا ه كتابه بأوصػاٍؼ عديػدة  ُتظهػر فقد   چ ڍ  ڍ ڇ چ أّ هما ذكر ا ِمف  إ افًة إل ف
 مزايار  م ها:

  فيو أدنى شؾ   أم ال مجاؿ لكجكدً   [،ِالبقرة: ] چ  ڀ   ڀپ   پ  پ ٻ   پٻ  ٻ  چ. 
  وئ        وئائ  ائ  ەئ  ەئ      ىى  ې   ې   ۉ     ۉ  ې  ېۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  

ی  ی  ی  ی  جئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  

 .[ْ – ُالكيؼ: ] چمئ   حئ  
 تناقض.كال مي  ؼو ختمً غير مي  [،ِٖالزمر: ]  چ ى  ى  ې  ې  ېۉ  ې   چ 

 فصمت:  چڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  گ    ک  ک ک چ[ُْ-ِْ] 

 .بطؿ ىديوتي بية خطأ و شي مى داخى تى أم يستحيؿ أف 
  كريـ أم عظيـه  [ُِالبركج: ] چ ۇئ  ۇئوئ  وئ     چ. 
  فمف تبحث عف  [،ٖٗ: النحؿ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦ  ڦچ

 .بارةن أك إشارةن في كتاب اهلل عً  استجدىك إال  – اليداية بؿً ظمى كسي في مسائؿ الككف العي  – ألم معضمةو  حؿ  
  [.ْٓالكيؼ: ] چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 
  چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ۓ  چ 

 ]القىصىص: بفتح القاؼ ىي األخبار الصادقة الحقيقية كىي تختًمؼ عف )الًقصىص( التي قد تككفي ميختمقةن[ .[ّيكسؼ: ]

   چ ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چ   چ  ڃ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄڦ  چ 

 [.َُِىكد:  ]
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  [.ِّالزمر: ] چ ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڤ        ڤ  ڦ    ڤ  ڤٹ  ٹ  چ 

  [. ٗاإلسراء: ] چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ چ

كىذه صيغة تفضيؿ، فمف يأتي أحده بكبلـو قكيـو حسف إاٌل كاف  ما جاء بو في كؿّْ لؤلفضؿ كاألصٌح 
 .القرآف أقكـى ًمنو كأحسف

  كالتبديؿ. المحفكظي بحفًظ اهلل مف التحريؼً  [،ٗالحجر: ] چ   ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ 
  كؿّْ خمقو لً  وً مً اهلل ككرى  بفضؿً  سَّري يى فيك المي  [،ُٕالقمر: ] چڻ ڻ  ۀ     ں  ڻ  ڻ  ں چ

 كيؿّّ عمى قدر فيمو. كلكفٍ كيستزيدي ًمنوي، كيفيمو العالـ النّْحرير  ،و الصغير كينتفع بوفيفيمي 
  قػػاؿ تعػػالى: كاضػػحان  العػػرب فصػػيحان  ةً غىػػمي بً  [ّفصػػمت: ] چڀ     ٺ   ڀ  ڀپ  پ   ڀ  چ 

فا  إحدى عْشَرَة مّرةً  وقد ورد تذا الوصؼ لمقرآف الكريـ مكّررًا  [ُٓٗالشعراء: ] چ    ۀ     ۀڻ  چ 
وتذا التكرار باإل افة إل  أّ ه تحدٍّ لمعرب الذيف كػا وا يفػاخروف بمغػتهـ  ولكّ ػه توجيػه كتاب اهلل 

مف اهلل تعال  لعبادر المؤم يف لمكيفية التا ُيفهـُ بها القرآف الكريـ لكػيال يػأتا مػف ُيحػّرؼ الكمػـ 
 فػػا لغػػتهـ. قصػػد بػػه األلفػػاظ عػػادةً عمػػ  مػػا تُ  وُيفهػػـُ   ػػزؿ بمغػػة العػػرب القرآففػػعػػف موا ػػعه 
 ُكأصحابو( ؟ بالطبع المقصكد المغة العربية السميمة التي كانت زمف النبي )كلكف أم لغة

  [ْْالزخرؼ: ] چۈ  ۈ  ۆ    ۇ    ۇ  ۆڭ  چ  
 [َُاألنبياء: ] چې  ى     ې   ۉ  ې  ېۅ  ۅ    ۉ      چ 

تندثر كغيرىا مف المغات القديمة فبحفظ اهلل تعالى لمقرآف الكريـ حفظ اهلل لغة العرب فمـ تتغير كلـ 
 بيف األمـ. ـ بعد أف لـ يكف ليـ قيمةه ىي كري ذً عظيـى كعبل شأنيـ ك  العربً  سيطي  ذاعى ف

                                                           

0
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  ڈ  ژڎ  ڈ  چ ،   [ِيكسؼ: ]  چ ھ  ےھ  ھ   ہ  ھ  چ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ ،    [ّٕالرعد: ]  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    

  چخب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت     جب  حبىئ  يئ  چ ،    [َُّالنحؿ: ]  چٺ  ٺ  ٺ   ٺ    

پ  پ   چ ،    [ِٖالزمر: ]    چى  ى    ې   ې  ې  ې  ۉ  چ ،    [ُٓٗالشعراء:  ] چڻ  ۀ     ۀ  چ ،    [ُُّطو: ]

 [ْْفصمت: ] چ  ۋ   ۅڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  چ ،    [ّفصمت: ]  چڀ     ٺ      ڀ  ڀڀ  

،   [ٕالشكرل: ]  چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    گ  گ  ک  ک    ک     چ 

ی       ی    جئ  حئ    ی  یىئ  ىئ       ىئ  چ ،    [ّالزخرؼ: ] چڈ  ژ    ڎ  ڈ   ڌ  ڎ  چ 

 .[ُِاألحقاؼ: ]  چمئ  
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  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڎ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڇ  چ  چ  چ چ چ

 .ُالذي ال ي ؿُّ مف اتتدى به القرآف صراط اهلل المستقيـقاؿ العمماء:  ،[ُّٓاألنعاـ: ] چڑ  
  مي   [ُالفرقاف: ] چۆ  ۈ  ۈ     ۇ  ۆ    ۇڭ  ڭ  ڭ  چ بو وي الشي فكتابي اهلل الذم ال تىداخى

ؽ بيف الحؽِّ ا لؤلفضؿ، كالذم يشير دائمن  حُّ فبل يصً  المؤمف  والباطؿ فا عقؿِ  تو الميزاف المفرِّ
 كالفصؿ. اهلل بيف يديو ينطؽ بالحؽّْ  ككتابي  ،الحٌؽ كالعدؿ ييميّْزى الَّ متًبس عميو الحؽُّ كألمؤمفو أف ي

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    چ

 ڀ  ڀ  ڀپ  پ پ  پ  ڀ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻٱ   چ  ، [ٖٖاإلسراء: ]   چڦ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ڭ   ڭۓ  ڭ  چ  ، [ُّىكد: ] چٿ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

وئ  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ  [ ،ّٖيكنس: ] چۉ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 

 [ِّالبقرة: ] چۈئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   
ـٌ لسكرة ،ثـٌ خٌفؼ التحدم لعشر سكر ،ل البشر بأف يأتكا بمثؿ كتابوفاهلل سبحانو تحدَّ  ـٌ  ،ث ث

ٌجة عمييـ كىذا التحدم بالقرآف الكريـ قائـ حتى يرث اهلل األرض ِلبعض سكرةو  ، ليىكًبتىييـ كليقيـ الحي
 .فالقرآف الكريـ تو المعجزة الخالدة التا ال ت ق ا ل بّي ا كمف عمييا 

  [ُٓٓاألنعاـ: ] چہ  ہ    ۀ      ۀ  ڻ ڻ  ڻ    ڻ چ 
 ،فيك أصغر حجمان مف التكراة مثبلن  ،فيو ييظىفٌ  ما فكؽ كالثمرة الخير مف عطييي  وأنٌ  أم: مبارؾه 

 .، كال تككف ىذه البركة إاٌل بتدٌبره كاتٌباعوفيد ًعممان أكثر منيا بكثيرو يي لكنٌ 
  [،ٕٓيكنس:  ] چڑ  ک  ک     ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ 

 [،ِٖاإلسراء: ] چھ  ے  ے  ۓ    ۓ ھ   ہ   ھ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

 .[ْْفصمت: ]  چ ې  ېۉ  ۉ  ې  ې  چ 

  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  چ [، ُيكنس: ] چپ  ٻ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱچ

 [.ِ – ُيس: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ ، [ّ – ُلقماف: ] چڀ    ڀ
ميوي  ال كميحكىـٍ  حكيـ كاألحكاـ، فيك الحكمةً  عمى مشتًمؿه  فالقرآف، ، يىدخي  .تناقضه  كال ًذبه كى  يعتريو كال شؾّّ

 [الكقت الذم ينبغيالًحكمة عرَّفيا البعض بأنَّيا فعؿ )أك قكؿ( ما ينبغي عمى الشكؿ الذم ينبغي في ]
                                                           

ٍبدً  عىفٍ ركل اإلماـ أحمد في مسنده كابف ًحبَّاف في صحيحو  0 : مىٍسعيكدو  ٍبفً  المَّوً  عى ٌطان ثيَـّ   المَّوً  رىسيكؿي  لىنىا خىطَّ  قىاؿى  خى
: طَّ  ثيَـّ  المًَّو" سىًبيؿي  "ىىذىا قىاؿى اًلًو، كىعىفٍ  يىًميًنوً  عىفٍ  خيطيكطنا خى : ثيَـّ  ًشمى مىى سيبيؿه  "ىىًذهً  قىاؿى  ًإلىٍيًو" يىٍدعيك شىٍيطىافه  ًمٍنيىا سىًبيؿو  كيؿّْ  عى

 [ُّٓاألنعاـ: ] چ چ  چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  قىرىأى  ثيَـّ  
 .خصائصيا فيو بعض خصائص السكر القرآنية كليس بالضركرة كؿٌ  نص  بأك  ببعض اآليات 1
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 حديٌث جاِمٌت فا أوصاِؼ القرآف الكريـ
 

:  عف أمير المؤمنيف عمٌي بف أبػي طالػب  وفا السُّّ ة : يقػكؿ اهلل  رسػكؿى  سػمعتي  ًإنػي أمػاقىػاؿى
 قىبمىكيـ، ما نىبأي  فيو ،اهللِ  " كتابُ : قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا م ها المخَرجُ  فما: قمتُ  " ةت َ فِ  ستكوف ِإ  ها أال"

ـي  بعػدىكيـ، مػا ري كخبى  كػ ػف بػاليزًؿ، لػيس الفىٍصػؿي  ىػك ـ،بيػنىكي  مػا كحي ػمىو جبَّػار مػف تىركػو مى  كمىػف اهلل، قىصى
ٍبػػػػؿي  كىػػػػك اهلل، أضػػػػمَّو غيػػػػرهً  فػػػػي الييػػػػدىل اٍبتىغىػػػػى  الصػػػػراط وتػػػػو الحكػػػػيـ، الػػػػذٍّْكري  كىػػػػك المتػػػػيف، اهلل حى

 يىٍخمىػؽي  كال العممػاءي، ًمنػو يىٍشػبىعي  كال األٍلًسػنىةي، بػو تىٍمتىػًبسي  كال األىػكاء، بػو تىًزيػ ي  ال الػذم كىك المستقيـ 
ڀ    ڀ  ڀ   چ  :قػالكا حتػى سػمعٍتو ًإذٍ  الًجفُّ  تىٍنًتوً  لـ الذم ىك عجائبو، تنقضي كال الرَّدّْ، كثرةً  عف

دىؽى، بو قاؿ مىف[، ُ الجف:] چڀ   ، بًػوً  عىًمؿى  كمىف صى ػف أيًجػرى مى ـى  كى ػدىؿ، بػو حكػ ػا كمىػف عى  ىيػًدمى  ًإليػو دىعى
 ركاه الترمذم في سننو كأحمد في مسنده كالحديث في إسناده ضعؼ. ُمستقيـ" ًصراط ًإلى
  
 

  وقد  كاف مف شأف الصحابة ر ا اهلل ع هـ أف يعمدوا لكتاب اهلل ليبحثػوا عػف حػؿٍّ ألي مسػألٍة
 إالٌ  ليػا حػبلِّ  ال يجدي  صعبةه  بأٌنو ما إف تيعرض عميو مسألةه  تعِرض لهـ وقد اشتهر سيد ا عمر 

  يجد جكاب مسألتو.راران كتكراران حتى اهلل يتمكه مً  إلى كتابً  دي و كيعمى بابى  ؽي غمً و كيي كيدخؿ بيتى 

                                                           

ػؽّّ  كيمُّػوي  ًجػدّّ  أىمٍ  :(ِبػاْلَهْزؿِ  َلػْيَس ) ،كالباطػؿ الحػؽ بيف الفاصؿ: )الفصؿ( ُ ًميعيػوي  كىحى  يىدىٍيػوً  بىػٍيفً  ًمػفٍ  اٍلبىاًطػؿي  يىٍأًتيػوً  الى  جى
ٍمًفو ًمفٍ  كىالى  ػًؿ كالًخمقػًة  مػا عمى خمقو جبىرى  الذم: تعالى اهلل صفات في :)الجّبار(، خى أرادى فيمػا ال ًخيػارى ليػـ فيػو كاألجى

ـي  النَّػػاسً  عمػػى الميتكبّْػػر العػػاتي الميتسػػمّْطي  اآلدمػػي، صػػفة فػػي كىػػك قيػػرىه. إذا كأٍجبىػػره، جبػػرىه: يقػػاؿ، كالنسىػػًب ...  المػػتعظّْ
ٍبػؿي  :(اْلَمِتيفُ  الم هِ  َحْبؿُ )، كىأىٍصؿي اٍلقىٍصـً اٍلكىٍسري ، أىٍم أىٍىمىكىوي  )َقَصَمُه(. عمييـ ٍصػؿً  ميٍسػتىعىاره  اٍلحى ًلكيػؿّْ  ًلٍمكى ػا كى ػؿي  مى  ًبػوً  ييتىكىصَّ
ًسيمىةي  أىمً  شىٍيءو  ًإلىى ٍعًرفىةً  ًإلىى اٍلقىًكيَّةي  اٍلكى بّْوً  مى سىعىادىةً  رى  العيػد،: منيػا كجػكه، عمػى يػرد: العػرب كػبلـ فػي: قيٍرًبػًو، كالحبػؿ كى
 كىػك العػذاب، مػف كأمانػو عيػده أم :المتػيف( اهلل حبؿ )تو: فقاؿ الشديد، القكم: النكر. كالمتيف: كمنيا األماف كىك
 فػيكـ، حػاكـ إٌنػو: أم فاعػؿ، بمعنػى فعيػؿ ىػك أك كاالضػطراب، االخػتبلؼ مػف العػارم الميحكىػـ :)الحكيـ(ىيداهي.  نكر

ػػفً  تىًميػػؿي  الى  أىمٍ  كىالتَّػػٍذًكيرً  ًبالتٍَّأًنيػػثً  :(َتِزيػػ ُ  الَ  ال ػػِذي ُتػػوَ )كلكػػـ،  كعمػػيكـ، ػػؽّْ  عى  أىٍىػػؿي  يىٍقػػًدري  اأٍلىٍىػػكىاءي، أك الى  ًباتّْبىاًعػػوً  اٍلحى
مىػػى اأٍلىٍىػػكىاءً  تىٍغًييػػًرهً  تىٍبًديًمػػوً  عى الىًتػػًو،  كى مى ٍيػػثي  غيػػره يخػػتمط ال :(اأْلَْلِسػػَ ةُ  ِبػػهِ  َتْمتَػػِبُس  َوالَ )كىاً  يىٍمتىػػًبسي  اأٍلىٍمػػري  يىٍشػػتىًبوي  ًبحى ػػؽُّ  كى  اٍلحى

ميػػؽى  ًمػػفٍ  :(ؽُ َيْخَمػػ َوالَ )ًباٍلبىاًطػػًؿ،  كؿي  الى  أىمٍ  :(الػػر دِّ  َكثْػػَرةِ  َعػػفْ )،بىًمػػيى  ًإذىا الثَّػػٍكبي  خى طىػػرىاكىةي  ًقرىاءىًتػػوً  لىػػذَّةي  تىػػزي ًتػػوً  كى كى  كىاٍسػػًتمىاعي  ًتبلى
 تكراره. كىٍثرىةً  ًمفٍ  كىأىٍخبىاًرهً  أىٍذكىاًرهً 
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 :ُمهـ ه عم  أمر بِّ أف  ُ  ِمف وت ا ال بد  

القرآف  أفٌ   ُ     [ٖٗ: النحؿ] چڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : ف قكلو تعالىمً ـ البعض فيً  فَّ أوتو: 
 اهلل كتابً في  مكجكدةه ( ما ال تككف قطعية الثبكتربٌ )نيكية نظرية دي  كؿَّ  فأخذ يبرىف أفَّ  ،نيكيةدي  عمكـو  كتابي 

أجًمو ا نزلت مف يا عمَّ نكييخًرجك  اآليات ف أعناؽى ك مك تراىـ يى العممي لمقرآف، ف في إطار ما ييسمى اإلعجازى 
ٌبماداللتيا عمى بعض النظريات التي  ثبتكاليي  كذًلؾ  – بعد سنيف طكيمةكقد يككف ذًلؾ  –طؤىا ت خثبي يى  ري

 الٌناس. في قمكبً  ياتً بي الشُّ يزرعكفى ك  اهلل عٌز كجؿ لمشؾّْ  عرّْضكف بذلؾ كبلـى فيي 

حن معنى ىذه اآلية الكريمة:  كفي ىذا يقكؿ الطاىر بف عاشكر في تفسيره التحرير كالتنكير مكضّْ
ػػكـى  (:كيػػؿُّ شىػػٍيءو ") ًح  ،ييًفيػػدي اٍلعيمي ػػا ًلًمٍثًمػػًو تىًجػػيءي اأٍلىٍديىػػافي كىالشَّػػرىاًئعي: ًمػػٍف ًإٍصػػبلى ػػكـه عيٍرًفػػيّّ ًفػػي دىائًػػرىًة مى ًإالَّ أىنَّػػوي عيمي

قيػػػكؽً  تىبىػػػيًُّف اٍلحي ػػًع، كى تىٍقػػػًكيـً اٍلميٍجتىمى ًؽ، كى ػػػاًؿ اأٍلىٍخػػػبلى ٍكمى ]أم: األحكػػػاـ كالتشػػريعات عمػػػى صػػػعيد الفػػػرد النُّفيػػكًس، كىاً 
مى كالمجتمع[ مىٍيًو الدٍَّعكىةي ًمفى ، كى قَّؼي عى ًصٍدًؽ الرَّسيكًؿ  ا تىتىكى مىى اٍلكىٍحدىاًنيًَّة، كى ًؿ عى مىا ااًلٍسًتٍدالى ًؿ  كى يىػٍأًتي ًفػي ًخػبلى

ًحيىػػا كى  ، كىأىٍسػػبىاًب فىبلى ػػـً ٍصػػًؼ أىٍحػػكىاًؿ اأٍليمى كى قىػػاًئًؽ اٍلًعٍمًميَّػػًة كىالػػدَّقىاًئًؽ اٍلكىٍكًنيَّػػًة، كى ٍكًعظىػػًة خى ذىًلػػؾى ًمػػفى اٍلحى ػػاًرىىا، كىاٍلمى سى
. ـٍ نىاًئًعًي ـٍ كىصى ارىاًتًي ـٍ كىحىضى مَّؿي ذىًلؾى ًمٍف قىكىاًنيًنًي ا يىتىخى مى  ًبمثىاًرىىا ًبشىكىاًىًد التَّاًريًخ، كى

ةه أًلىٍف تىكيكفى بى  اًلحى كًؿ اٍلعيميكـً كىاٍلمىعىاًرًؼ صى نيكىته ًمٍف أيصي ًؿ ذىًلؾى كيمًّْو أىٍسرىاره كى ًفي ًخبلى مىى كىٍجًو كى يىاننا ًلكيؿّْ شىٍيءو عى
مىؾى ًفي بىيىاًنيىا طىًريؽى التٍَّفًصيًؿ كىاٍستيًنيرى ًفييىا ًبمىا شىرىحى الرَّسيػكؿي  ًقيًقيّْ ًإٍف سى ابيوي  اٍلعيميكـً اٍلحى ػا قىفىػاهي بًػًو أىٍصػحى مى كى

ا يىعيكدي ًإلىى التٍَّرًغيًب  ًتًو، ثيَـّ مى مىمىاءي أيمَّ ٍصًؼ كىعي ، كىكى ا أىعىدَّ ًلٍمميٍعًرًضيفى مى ا أىعىدَّ ًلمطَّاًئًعيفى كى ٍصًؼ مى كىالتٍَّرًىيًب ًمٍف كى
الىـً الٍ  يىاًة اآٍلًخرىةً عى  " ا.قغىٍيًب كىاٍلحى

القرآف الكريـ فا إطار مساٌؿ الكوِف العظم  ولكّ  ا  ؤكد أف العمما فا  ر اإلعجازَ  كِ وعميه فإّ  ا ال  ُ 
ف حمى  يس كتاب فيزياء وال ريا يات وال فمؾ... وما إل  ت الؾ.القرآف الكريـ ل  إشاراتو  وً آياتً بعضي مت كا 

ؿ ذلؾ،تمؾ الحقائؽ، كلكٌنو لـ ينزؿ  لبعضً  مسائؿ ككنية  تحٌدث عفتفيما أتى بو مف آيات  بؿ ىك ليفصّْ
رشادو  كًصفاتو، أكامري اهلل لعباده كالًحكمةي  اهللً  الخميقة، تكحيدي  ءي دٍ )بى  في مسائؿ الككف الكبرل كتاب ىداية كا 
مًقيـ.....( ٍنسىاًف، كىاٍلعىٍقًؿ، ينبّْوي  ًمف خى اًئًب تىٍكًكيًف اإٍلً مىى ًعظىـً اٍلعىكىاًلـً كىاٍلكىاًئنىاًت، كىعىجى اٍلعيقيكًؿ  كيستدعيعى

ؽّْ  ًؿ اٍلحى ًمقكا كال  البشري  بل يتيوى لكي ًلمنَّظىًر كىااًلٍسًتٍدالى ًعمىت ح ألمّْ في حياتيـ ال يدركف لـ خي كما  ،ياتيـشيءو جي
 تدفع كقبكره تبمع!!..... أرحاـه  لعرب في جاىميتيـ: إف ًىيى إالٌ يقكؿ ميشًركك اكاف 

                                                           

 .[ّٖ: األنعاـ] چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ تعالى:  قكلو في اهلًل ىك القرآف الكريـ مقصكدى  بأفٌ  فيـمف  كذلؾ قاؿ بعضك  0
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 دنا بصدفةو : كجً ُ)كما يقكؿ المبلًحدة( قائميفيـ عمى كجكىً  يىييمكابل لكي فكتاب اهلل رحمةه منو سبحانو بخمًقو
؟...... ـى   ال ندرم مف أيف كال إلى أيف كال ًل

 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ قاؿ تعالى: 

 چڳ   ڳ  ڳ  ڱ   گ  گ  ڳگ   ک  ک  گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

 .[ُْٔاألعراؼ: ]
ة كاآليات الككنيَّةي المجمكَّة.المتمكٌ  )كٌؿ آية(: اآليات القرآنيةكلعٌؿ المقصكد بقكلو تعالى: 

                                                           
 قاؿ شاعرىـ )إيميا أبك ماضي(: في مثؿ ىذا التيو كالضبلؿ ُ

 جئت ال أعمـ مف أيف كلكني أتيت!
 كلقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت.

.  كسأبقى ماشيان إف شئت ىذا أـ أبىيتي
 كيؼ جئت؟ كيؼ أبصرت طريقي؟

 لست أدرم!!!
 أجديد أـ قديـ أنا في ىذا الكجكد؟

 نا حرّّ طميؽه أـ أسيره في قيكد؟ىؿ أ

 ىؿ أنا قائد نفسي في حياتي أـ مقكد؟
 أتمنى أنني أدرم كلكف ...

 لست أدرم!!!
 ر بعد المكت بعثه كنشكر؟أكراء القب

 فحياةه فخمكده أـ فناءه فديثكر؟
 أكبلـ الناس صدؽه أـ كبلـ الناس زكر؟

 أصحيح  أف بعض الناس يدرم؟
 لست ادرم!!!
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 الكريـ رآفِ القُ  رُ جْ تَ 
 بقَا وصٌؼ مهـٌ لكتاب اهلل لعّمه مف أتِـّ وأخَطِر مزايار مّما وصفه اهلل به وتا قوله تعال :

ۆئ    ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۉ  ۉ  ې  ې ۋ  ۋ  ۅ   ۅچ 

ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب   حب      ىئ  ی  ی      ی  ىئ  ىئ     ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ

ٿ  ٿ      ٹ       ٿ پ  پ     پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   پ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻخب   مب   

 ٔ[ُِٕ – ُِّطو: ] چٹ  ٹ  

ـٌ يدَّعي اإليماف  كاإلسبلـ فيؿ ييعقؿ بعد كؿّْ ما أسمفنا مف مزايا كتاًب اهلل أف ييعرض عنو ميعًرضه ث
 كالفيـ!!

 –تعالى  و كبلـ اهللأنٌ  ككفى بوً  –القرآف الكريـ  ذكرنا مف عظيـ قدرً  ما كؿّْ  مف رغـً ىؿ يعقؿ بأٌننا عمى ال
 ؟ـ عميويدركف خطر ما ىي  كىـ ال ورل كثيرا مف المسمميف يغفمكف عنن

َيدُع عم  قوِمه ولـ  لـ -الرحَمَة الُمهداَة لمعالميف - رسوؿ اهلل  أف نعمـ أفٌ  الخطر يكفينا لمعرفة ىذا
 أثبت اهلل شككل نبيًّْو ًمنيـ في القرآف الكريـ. واحداً   فاً هـ إاّل صم  يشَتؾِ 

                                                           

ُ
 تفسيُر اآليات: 

يَّتييما.]كحٌكاء تبعه لزكجيا[، )اىًبطا ًمنيا(: آدـ كابميس  )بعضيكـ لبعضو عدٌك(: آدـ كابميس كذرّْ
مف اتٌبعى القرآف ال يضؿُّ في الدينيا كال يشقى في قاؿ ابف عٌباس: (: يىٍشقىى كىالى  يىًضؿُّ  فىبلى  ىيدىامى  اتَّبىعى  فىمىفً )

گ  ڳ   ڳ   گ  گ  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   چ ، قاؿ تعالى:اآلخرة

 [.ٕٗالنحؿ: ] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 تقميؿً ك  كقد يككف ذاؾ بحرمانيـكضيًؽ الصدًر في الدنيا قبؿى اآلًخرة،  النَّكىًد كالكىدىر (: معيشةى معيشةن ضنكا)

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     چ   قػػاؿ تعػػالى: يػػـ،ببلئً يػػـ ك أرزاقً 

 كقد يككف ذلؾ مف غير ىذا ... [،ٔٗاألعراؼ: ] چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
راب الػػٌنفس كضػػيؽ الصػػدًر يتخػػٌبط فػػي ط، يعػػاني اضػػكبنػػيفمعػػافى البػػدىًف ذم مػػاؿو  الًخمقػػةً  فكػػـ مػػف جميػػؿً 

بطى عشكاء حياًتوً   ؟مف غيًر سببو ظاىرو لذًلؾ خى
تًػًو يػكـ القيامػة، قػاؿ  جَّ ًة أعمى(: أعمػى البصػر كالبصػيرة، ال ييبًصػري بعينًػًو كال ييتػدم لحي )كنحشيريهي يكـى القيامى

 .[ٕٗاإلسراء: ] چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ تعالى: 

(: مف تجاكز الحٌد إلى ما نيى اهلل عنو.تينسى(: أم تيترىؾي في العذاب،  )ككذًلؾى اليكـى   )مف أسرىؼى
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كافًر سامحة مع ال يحتمؿ المي  عظيمان  ىناؾ أمران  أفٌ تدؿُّ عمى الرحيـ كىك الشفيع  رسكؿ اهلل  كشككل
 .رحمتو كشفقتو 
ضاعةه  األمر فيو إضاعةه كيؼ ال؟! ك  باط المتيف الذم يربط بالرّْ  ، كتفريطه و رسكلً  يدً لجي  لرسالة اهلل، كا 
 التأكيؿ، ؿي ال تحتمً  جميةن  ، صريحةن كجؿٌ  عزٌ اهلل  في كتابً  ةن ىذه الشككل مرقكمقد جاءت لذا فالمؤمنيف. 
 ى   ى   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ۋ  ۋ ۇ  ۆ     ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  چ قاؿ تعالى: 

 [ُّ – َّالفرقاف: ] چائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  
ه قصد قومه الذيف سمعوا إ ّ  فقط الكتاب محديف كال أىؿى شركيف كال المي بيذه الشككل لـ يقصد المي   فيك
 موا ثـ تَجروا و ي عوا.وفهِ 

هٌة ِلكؿِّ مف تجَر القرآف الكريـ. وعميِه  تذا   ا  قوُؿ بأفّ فإ   واآليُة عم  ظاِترِتا وعم  ُعموـِ لفِظها موج 
 إل  المجاتديَف قبَؿ القاعِديف  الشارديف  متزميف قبؿَ إل  المُ   مـوقبؿ العُ  صوصِ ه إل  الخُ موجّ  طابَ الخِ 

 عيف.عتِ تَ قبؿ المُ  اظِ والُحف   سمميف  إل  الحَمَمةِ المُ  قبؿ عواـِ  عاةِ إل  الدُّ 
ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ : تعالى فقاؿ ،رادهمي سكـ الكتاب ثـ ييجركف يتمكف ري  عمى قكـو  قد عاب اهللي ف

 .[ْْالبقرة: ] چھ  ھ  ے   ہ  ہ  ھ  ھ
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     چ  :سيبحانىوقياميـ بما فيو فقاؿ  يـ كعدـً سرائيؿ إلضاعتيـ كتابى إني ب كبَّخ اهللك 

 [.ٓالجمعة: ] چں    ڻ  ڻ    ڻ ڱ  ں   ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ    ڱ  ڱگ   ک   گ     گ  گ  ک

 كىـ أحكجعنيـ بػيػػػعد المشًرقىيف  و بعيده لكنٌ  ،بيـ يحممكنو امنيـ بؿ ممتصقن  قريبان سبحاف اهلل كـ كاف الكتاب 
 :اهلل وتو تاجٌر له ؿ والقراءة لكتابِ ح التعامُ يولعّؿ تذا حاؿ مف يعمِّـ الطالب مفات، لو شيءو 

 فػػػػػكؽ ظيػػػػػكرىػػػػػػػػػػػػػػػػا محمػػػػػػػكؿي كالعيًس في البيداء يقتميا الظما         كالمػػػػػػاءي 

  ًكالنجاة مف شككل الرسكؿ كمف ىجر القرآف ؟ راري فكيؼ يككف الف 
  يـ إلى بعضو بعضي  ييكح فى الذي -كاإلنس فّْ مف شياطيف الجً كيؼ نتعرَّؼي إلى أعداء النبٌي كالشرع 

ًممف أجرىمكا في حؽّْ أنفيًسًيـ كفي حؽّْ مىف حكلىيـ فأضمُّكا الناس عف كبلـً  – ؼ القكؿ غركراخري زي 
 اهلل كصرفكىـ عف أكاًمره؟

 كيؼ نتعامؿي مع كتاًب ربّْنا بالطريقًة الميثمى؟ 

 قيقاِّ وبالتفاُعِؿ الح   قـو باجت ابهاالكريـ )تشخيُص الَمَرض( ل لمقرآف أ واع الهجرِ  بمعرفةيكوف ذلؾ 
 :العمؿ بكؿً ي قى رطى )فبلبيٌد ًمف شى  .عم  الطريقة التا عّمم ا إّياتا رسوؿ اهلل  كتاب اهللمت  دِّيِّ جَ الو 

 ( .... كىذا ما سنتعمَّميو بعكف اهلل في الفقرات التالية.تعالى الصكاًب في مكافقًة الشرًع بعد اإلخبلًص هلل
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 :ٔالكريـ القرآفِ  تجرِ  مظاِترُ 

 :ليهإ ه واإلصغاءِ سماعِ  تجرُ  .ٔ
 .[َِْاألعراؼ: ] چۋ  ۅ      ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ چ قاؿ تعالى: 

قمبنا )بالسمع كالجكارح لكتاب اهلل  السماع بؿ البٌد مف اإلصغاء بالكيمّْية جٌردي فبل يكفي مي  چ ۋچ 
ؿ كامؿ األجر، ما أمكف ذلؾ( عقبلن ك   .أمَّا ما دكف ذلؾ ففيو نقص كىك استماع ال إنصات لكي نيحىصّْ

 :ٕتجر تالوته .ٕ
  عف ابف مسعكدو   قىاؿى رسكؿي اهلًل قىاؿى : :" سىنىةي سىنىةه، كىالحى ٍرفان ًمٍف ًكتىاًب اهلًل فىمىوي حى ٍف قىرىأ حى مى

ٍرؼه  چٱ  چ ًبعىٍشًر أٍمثىاًليىا، الى أقكؿ:  ًميـه حى ، كى ٍرؼه ، كىالىـه حى ٍرؼه لًكٍف: أًلؼه حى ، كى ركاه الترمذم،  "حىرؼه
 ."حديث حسف صحيح": كقاؿ

  ٍيرىةى ك ـٍ يىتىغىفَّ ًباٍلقيٍرآفً " :قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  :قىاؿى   عىٍف أىًبي ىيرى ٍف لى " يىٍجيىري ًبوً "كىزىادى غىٍيريهي  "لىٍيسى ًمنَّا مى
 ركاه البخارم

  أيمىامىةى  أىبي عفك   اهللً  رسكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ؤيكا": يقكؿ ؛ اٍقرى  شىًفيعان  الًقيىامىةً  يىٍكـى  يىأًتي فىإنَّوي  القيٍرآفى
اًبوً   .مسمـ ركاه "ألىٍصحى

 األحاديث التا فا ) باب ف ؿ قراءة القرآف ( مف كتاب رياض الصالحيف لإلماـ ال ووي. تدارسُي صح بمالحظة: 

ـُ ه و ر وتفّهمِ رِ تدبُّ  تجرُ  .ٖ  :ة ما أراد به المتكمـ سبحا همعرفِ عد
 [ِٖالنساء: ] چڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ چ چقاؿ تعالى: 

 [ِٗص: ] چڃ  ڃ   ڃ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ قاؿ تعالى: ك 
  [ِْمحمد: ] چگ   گ  ڳ  ڳ     ک  گ  گچ قاؿ تعالى: ك 

 ،ما أراد اهلل سبحانو بيا أمرنا كزجرنا معرفةً  إلى يؤدّْم الذم كالتأمُّؿ فييا، ىك التفكُّر والتدبُّر فا اآليات:
سعينا لبلستجابة ألمر اهلل تعالى ًفعبلن كتركنا، كذًلؾى مف ًخبلًؿ نظًر اإلنساًف في مكقًفًو كمقداًر تطبيًقو لكبلـً 

 بنا نفسوي سائبلن إيَّاىا:حاسً اهلل، مي 
 ...؟ىذه اآليةي  عميَّ  ىؿ تنطًبؽي  كـ نسبةي ذًلؾ؟ أيف أنا ًمف ىذه اآلية؟ ىؿ أنا مطبّْؽه لما فييا؟

( معاني اآلياتفيـ )التفسير  ميجرَّدً  أٌف التدبُّرى شيءه ميختًمؼه عف :حقيقةو ميٌمة أال كىيإلى كىذا يقكدكنا 
 .فالتفسير كسيمةه معينةه عمى التدبًُّر الذم أمرى اهلل بو

                                                           
 بتصرُّؼ. ( مما ذكره اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى في  كتابو "الفكائد"ٗ-ٔ-ٓ-ْ-ّ-ُالفقرات)عناكيف  ُ
ا لمقرآف الكريـ رٌبما لـ يقرأ  ِ  مف أشير )ًمف رمضاف لرمضاف( أك سنكات غير الجزء الذم ييعمّْميو!تخيؿ أننا غدكنا نرل معمّْمن
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 :ع د ِتالوِتهلخشوِع به ا عدـ .ٗ
ٿ  ٿ    ٿ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  چ قاؿ تعالى: 

ڄ  ڃ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

  چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 .[ِّ – ِِ الزمر:]
بيـ ك ىـ الذيف كقع في قم عند تبلكة القرآف قد بٌيف المكلى سبحانو أٌف الذيف يخشعكف كتقشًعرُّ جمكدىـف

 ى حقِّا، بخبلًؼ القاسيًة قمكبيـ.اهلل تعال عظمة
 

 (اتِّباعو  تدبُّر( وتفاعَؿ معها التفاُعؿ المطموب )القرآف(عَرَؼ عظَمَة الرسالة )اهللفمف أيقف بعَظَمِة الُمرِسؿ )
 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ قاؿ تعالى: كليذا خشعت الجباؿ كلـ تخشع قمكب كثيرو مف بني آدـ،  

 [.ُِالحشر: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گ   گ ک  ک  ک  گ  گ    
 

 فعبلقة اإلنساًف كاىتماموي بأمّْ رسالة إنَّما ىك نابعه مف معرفتو بمرسميا كما يستتبعو ذلؾ ًمف
 فبمقدار ما يككف مف ىذه المشاًعر في قمب الميستقًبؿ تجاه ميرسؿ)رغبةو أك رىبةو أك محبَّةو أك تعظيـ( 

 الرسالة يككف تعاممو مع الرسالة كاىتمامو بيا...
رسالةو ال مثيؿ ليا مف ربّْنا الذم كجب أف تككف كؿ ىذه المشاعر تجاىو في قمب المؤمف فما بالنا ب

بيا!!! كليذا فإف أردت أف تعرؼ حقيقة إيمانؾ انظر عبلقتؾ مع بصكرةو ال يقاسي عمييا كال يشبَّو 
 الحقيقة.كتاب ربّْؾ كستعرؼ 

 
 :اهلل الذي يكوف مف كتابِ ج الحرَ  .٘

فٌ   ىـ.يـ كيجدكنو في صدكرً مف القرآف يعممكف ذلؾ مف نفكسً  الذيف يجدكف حرجان  كا 
 مف اآليات التي تخالؼ بدعتو. جإال وفا قمبه حرَ  فا دي ه عاً بتدِ ال تجد مُ ف
 مف اآليات التي تحكؿ بينو كبيف إرادتو.  وفا صدرر حرجإالّ  فاجراً  ال تجد ظالماً و 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  چ قاؿ تعالى: 

ڳ   ڳ  ڳ    گ  گ  ڳگ   ک  ک  گڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

 [.ُْالمطففيف: ] چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ     چ چ  چ ڃچ كقاؿ تعالى: . [ُْٔاألعراؼ: ] چڱ 
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ف قرأر وآمف بهالوقوؼ ع د حاللِ عدـ تجر العمؿ به و  .ٙ  :ه وحرامه  وا 
 [ ُٓٓاألنعاـ: ] چۀ  ہ  ہ        ۀ ڻ  ڻ    ڻ  ڻ چ قاؿ تعالى: 

 چڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ چ  ڇ  چ  چ چ     ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ   ڃ  چ  قاؿ تعالى:ك 

 .ركاه ميسًمـ ."َعَمْيؾَ  َأوْ  َلؾَ  ُحجةٌ  والُقْرآفُ  ":  كفي ىذا حديث رسكؿ اهلل  [ُُِالبقرة: ]
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    چ كمف يقرأ كال يطبّْؽ يدخؿ في عمكـ قكلو تعالى: 

 .[ّ – ِالصؼ: ]  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ـى ال  كصبيافه  عبيده  القيرآفى  ىذا قىرأ )قد: أنَّوي قاؿ –رًحمىوي اهلل  –البصرمّْ  الحسف عفكقد ركم   ليـ ًعم
دكده، كضيَّعكا حيركفو حًفظكا بتأكيمو،  منو أسقطتي  فما القرآف قرأتي  لقد كاهلل: ليقكؿ أحدىىـ إفَّ  حتى حي
ميؽو  في أثره  عميو لمقرآفً  ييرل ما كيمَّو، أسقطىو كاهلل كقد حرفنا،  حيركًفو ًبحفظً  ىك ما كاهلل عىمؿ، كال خي

ضاعىةً   ىؤالء( مثؿى  الناسً  في كثَّر اهللي  ال الكىزىعىة، كال بالحكماءً  ىؤالء ما كاهلل حدكًده، كا 
 : أم بتفسيره، الكىزىعىة: الكعَّاظ[.بتأكيمو]

 ظير عف كاستظياره القرآف بحفظ الكريـ القرآف في تعالى اهلل مف صريحه  أمره  يرد لـتعمـ بأنَّو ىؿ 
 بضع في كتعالى سبحانو منو األمر أتى كلكف ؟؟ -أم زيادةن عمَّا ال تصحُّ الصبلةي إاٌل بو  – قمب

 . كالتقكل كالعمؿ باإليماف األمر أتىفيو  كثيرة مكاضع كفيه بتدبر الكريـ  القرآف مف مكاضع
 

ـُ الد عوِة إليه: .ٚ  تجر تعميِمه وعد
  [ّّفصمت: ] چڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  قاؿ تعالى:

 چ ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ   ڍ  چ كقاؿ تعالى: 

 [َُٖ]يكسؼ: 
لىٍك آيىةن "قاؿ:  كركل اإلماـ البخارم كغيره أٌف رسكؿ اهلل   ".بىمّْغيكا عىنّْي كى

ا ك  : قىاؿى رسكؿ اهلل  عف عثماف بف عفاف ركل أيضن مَّمىوي ": قىاؿى ٍف تىعىمَّـى اٍلقيٍرآفى كىعى ـٍ مى ٍيريكي  ".خى

ب كعدـ تكجيو الطبلَّ  ،في تعميـ القرآف الخاًطئةً  األساليبً  باعي أخطرى ما يككف في ىذا الباب: اتّْ كلعٌؿ 
التعميـ عمى التبلكًة كالدعكًة ًلحفًظ األلفاًظ مع إىماؿ  صرً بقى كذلؾ  ،لمتعامؿ الصحيح مع كتاب اهلل

لنتائ  كالميخرجات التربكية التي نتجت عف الذم أمر اهللي بو، ككمُّنا شاىدى كييشاًىد ا جانًب الفيـً كالتدبُّر
مككنا، كأتت منيا إيماننا كال تربيةن كال سي  –إاٌل مىف رًحـى رًبي  –طريقة التعميـ تمؾ، إذ لـ ينتًفع الطبٌلبي 

حاؿى ب كالعمؿ ؿي التدبُّريمً كيي الحفًظ حاؿى مف يركّْزي عمى  ما أشبوالثكراتي العربٌية لتفضح ذًلؾى كيٌمو، ك 
 .كحسبنا اهلل كنعـى الككيؿمف ييصمّْي نفبلن كيترؾي الفرائض، 
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 :تجر االستشفاء والتداوي به .ٛ
 .فيطمب شفاء دائو مف غيره، كييجر التداكم بو

 [،ِٖاإلسراء: ] چھ  ے  ے  ۓ    ۓ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  چ قاؿ تعالى: 
 [.ْْفصمت: ]  چ ې  ېۉ  ۉ  ې  ې  چ كقاؿ تعالى: 

 

المقصكد يشمؿ التداكم النفسي كالبدني )العيضكم(. كالدليؿ عمى ذلؾ قصة الصحابي الذم  كالتداكم
 .ُبالفاتحة، كالحديث في البخارم رقى المدي ى 

 
 البٌد مف التنبيو عمى أٌف التداكم بالقرآف يككف في إطار الضكابط التي ذكرىا العمماء لمريقية الشرعية.

 
ـُ تعاتُ  .ٜ   وِ سيا ُه بعَد ِحفٍظ. رِ دِ عد

، ىىذىا تعاىدكا": قىاؿى   النبيّْ  عف  مكسى أىبي عف مَّدو  نىٍفسي  فىكىالًَّذم القيٍرآفى  ًمفى  تىفىمُّتان  أشىدُّ  لىييكى  ًبيىًدهً  ميحى
مىٍيوً  فؽه تَّ مي  الحديثي  "عيقيًميىا ًفي اإلبؿً   .عى

ٍبدً  كركل البخارٌم عف ا ًبٍئسى ":  النًَّبيُّ  قىاؿى : قىاؿى   مىٍسعيكدو  ٍبفً  اهللً  عى ًدًىـٍ  مى  آيىةى  نىًسيتي  يىقيكؿى  أىفٍ  ألىحى
، كىٍيتى  كىٍيتى ؛ بىؿٍ  كى كا نيسّْيى ، كىاٍستىٍذًكري ينا أىشىدُّ  فىًإنَّوي  اٍلقيٍرآفى ديكرً  ًمفٍ  تىفىصّْ اؿً  صي  "النَّعىـً  ًمفى  الرّْجى

  

                                                           
اًب النَّبًػيّْ  أىًبي سىػًعيدو ركل البخارم كمسمـ عف  ُ : اٍنطىمىػؽى نىفىػره ًمػٍف أىٍصػحى ػي   قىػاؿى مىػى حى ليػكا عى تَّػى نىزى كىىا، حى ًفػي سىػٍفرىةو سىػافىري

، فىسىعىٍكا لىوي بً  يّْ ـٍ فىميًدغى سىيّْدي ذًلؾى اٍلحى يّْفيكىي ، فىأىبىٍكا أىٍف ييضى ـٍ افيكىي : ًمٍف أىٍحيىاًء اٍلعىرىًب، فىاٍستىضى ـٍ ػيي ، الى يىٍنفىعيوي شىػٍيءه فىقىػاؿى بىٍعضي كيؿّْ شىٍيءو
ـٍ فىقىػاليكا: يىػا أىيُّيىػا الػرَّىٍ لىٍك أىتىٍيتيـٍ ىػؤيالى  ـٍ شىػٍيءه فىػأىتىٍكىي ليػكا، لىعىمَّػوي أىٍف يىكيػكفى ًعٍنػدى بىٍعًضػًي سىػعىٍينىا لىػوي ًء الػرٍَّىطى الَّػًذيف نىزى طي ًإفَّ سىػيّْدىنىا ليػًدغى، كى

ـٍ ًمػػٍف شىػػٍيءو  ػػدو ًمػػٍنكي ، الى يىٍنفىعيػػوي فىيىػػٍؿ ًعٍنػػدى أىحى ػػٍفنىاكـٍ فىمىػػفىقىػػاؿى بىعٍ  ،ًبكيػػؿّْ شىػػٍيءو لًكػػٍف كىاهلًل لىقىػػًد اٍستىضى ـٍ كىاهلًل ًإنّْػػي ألىٍرًقػػي، كى : نىعىػػ ـٍ ػػيي ـٍ ضي
ػا أىنىػػا بًػ ػيّْفيكنىا، فىمى يىٍقػرى تيضى مىٍيػػًو كى مىػى قىًطيػػًع ًمػفى اٍلغىػنىـً فىػػاٍنطىمىؽى يىٍتًفػؿي عى ـٍ عى ػػالىحيكىي ٍعػبلن فىصى تَّػى تىٍجعىميػكا لىنىػػا جي ـٍ حى ٍمػػدي رىاؽو لىكػػ هلًل رىبّْ أي )اٍلحى

ا ًبًو قىمىبىةه  مى ا نيًشطى ًمٍف ًعقىاؿو فىاٍنطىمىؽى يىٍمًشي كى ( فىكىأىنَّمى : اٍقًسػميكا  ،اٍلعىالىًميفى ييـي مىٍيًو فىقىاؿى بىٍعضي ـٍ عى الىحيكىي ٍعمىييـي الًَّذم صى ـٍ جي : فىأىٍكفىٍكىي قىاؿى
تَّى نىٍأًتيى النًَّبيَّ  قىى الى تىٍفعىميكا، حى مىػى رىسيػكًؿ اهلًل  فىقىاؿى الًَّذم رى نىػا فىقىػًدميكا عى ػا يىٍأميري ، فىنىٍنظػرى مى كا لىػوي ، فىنىٍذكيرى لىػوي الَّػًذم كىػافى ، فىػذىكىري

 : ٍقيىةه "فىقىاؿى ا ييٍدًريؾى أىنَّيىا ري مى ـٍ سىٍيمنا ،كى ، اٍقًسميكا كىاٍضًربيكا ًلي مىعىكي ٍبتيـي : قىٍد أىصى ًحؾى رىسيكؿي اهلًل  "ثيَـّ قىاؿى  .فىضى
 
 لػػئبل البعيػػر ركبػػة بػػو تشػػد الػػذم الحبػػؿ: العقػػاؿ: (عقػػاؿ مػػف نشػػط) ،التسػػعة إلػػى الثبلثػػة مػػف النػػاس، مػػف الجماعػػة: (الػػرٍَّىطي ])

ـى ما بو شيء كالبعير إذا حممت عقالو، ) يسرح،  [ةمَّ عً  بو ما: أم قمبة، بو ما: (قىمىبىةكالمعنى أنَّو قا
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 :إليه ـِ ه والتحاكُ تحكيمِ  تجرُ  .ٓٔ
 .[ْْالمائدة: ] چھ  ھ  ھ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ قاؿ تعالى: 

 .[ْٓالمائدة: ] چەئ  وئ  وئ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ قاؿ تعالى: ك

 .[ْٕالمائدة: ] چچ  چ  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    چقاؿ تعالى: ك
 
كـً اهلل أك حممو الناس عمى ذلؾ، فمف اعتقد أفَّ غير ىدم اهلل   أفضؿ كيؿّّ كًصؼى عمى قدًر ىجره لحي

مف ىديو سبحانو فقد كفر، كمثموي مف حمؿ النَّاس جميعنا عمى ترؾ كبلـ اهلل المنزىًؿ عمى نبيّْو كألزميـ 
ف لـ يعتقد أفَّ تمؾ الشرائع أفضؿ  أف يعًدلكا عف شرًع اهلل كرسكلو إلى ما سكاىما مف شرائع البشر كا 

 .مف شرع اهلل
 سؽ،لمصمحتو الدنيكٌية اآلنٌية فيك بيف الظمـ كالفً  اهلل شرعً  أٌما مف حٌكؿ كبدؿ في مسألةو بخبلؼً 

 نعكذي باهلل مف ذاؾ كمّْو. كلمثؿ ىذا تصرؼي أقكاؿ بعض الصحابة كالتابعيف بأنَّو )كفره دكف كيفر(
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 ومف مظاتر تجر القرآف الخطيرة التا اخترعها الُمبِطموَف وأعواُف الظممة لصرِؼ ال  اِس عّما فا القرآف:

 :مـؿ العِ حصِّ أدلته لفظية ال تُ  فيد اليقيف  وأف  ال يُ  ما فا كتاب اهلل أفّ  )ترويُع( اعتقاد .ُ
 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  چ قاؿ تعالى: 

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  

  [ٕآؿ عمراف: ]  چ                
فكثيره مف الميبطميف ًممىف ال ييريد تحكيـ شرع اهلل كيبتغي فىتفى الناس عف دينيـ ييمىبّْسي عمييـ باٌدعاء أفَّ 

 نا نتكجو ألكلئؾ بأسئمة منيا:القرآف الكريـ فيو آيات متشابيات ال تفيد اليقيف!! كىنا فإنٌ 
 .ما نسبة المتشابو إلى المحكـ في كتاب اهلل؟ .... شيء ال ييذكر 
 .ىؿ لممتشابو في األصًؿ تعمُّؽه باألحكاـ؟....... ال 
  َّـ أال يعمـ أكلئؾ أف فقياء المسمميف مف القركف اليجرية األكلى استنبطكا األحكاـ الفقيية ث

بكىا في أبكاب كصاغكىا قكانيف مضبكطة؟!مف أدلتيا التفصيمية، بؿ   كبكَّ
بؿ كفي القرف األخير ظير أكثر مف مشركع لصياغة قكانيف مرٌقمة بالطريقة العصرية 

 .ُالحديثة مستنبطة بالكامؿ مف الشريعة اإلسبلمية
 [ٖالصؼ: ] چڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    چ 

 

 :وافتراءً  اقصدً   عم  غير مرادر هؿ  وحمم زِ عم  غير ما أُ  اهلل ؿ كتابتأوّ  .ٕ
 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ييكد الذيف كصفيـ اهلل تعالى بقكلو: الكما كاف يفعؿ 

فتراىـ يحٌرفكف معاني اآليات كيفسّْركنيا بغير سياقيا كبغير ما  [ْٔالنساء: ] چٿ   ٿ  ٿ  
أىمُّ سىمىاءو تيًظمًُّني كىأىمُّ ": يىقيكؿي كاف  الصدّْيؽ  بىٍكرو  اأىبنزلت لو. كقد ركل البييقي كابف أبي شيبة أٌف 
ـي   ."أىٍرضو تيًقمًُّني إذىا قيٍمتي ًفي ًكتىاًب اهلًل مىا الى أىٍعمى

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ مثاؿي ذًلؾ: مف يأمري الٌناس بطاعة الطكاغيت الكفىرة مستًدالن بقكؿ اهلل تعالى: 

 ًذكرًه لػمتجاىبلن أفَّ اهلل لـ يكرر لفظ )أطيعكا( قبؿ  [.ٗٓالنساء: ] چ یىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  
                                                           

ـى أخا اإلسبلـ: أفَّ  ُ أفَّ كػؿَّ قػاضو عنػده  كفتككف األحكاـ الشرعية مضبكطةن بقكانيف، يتكىَّم أف كفال يريد الذيفال بدَّ أف تعم
ف كًجدى في أعدادو قميمة فبل يتكفر في عدد يكفي بمدنا كاممة  .شركط كمؤىبلت كممىكةي االجتياد، كىذا كا 

ا: عمـنكل منيػا يعػكد  ما يسػاىـ بتػرؾ ثغػرةو إنَّ  نيف الشريعة(،)تق إعبلف قانكفو مستمدو مف شرع اهلل يصرُّ عمى رفضً أفَّ مف  أيضن
ػػة ضػركرة االسػػتقرار كتكحيػػد العمػػًؿ القضػػائي، كىػػي  فريػةالظممػةي بالنػػاًس إلػػى القػػكانيف الكضػػعيًَّة الكي  جَّ متػػى اسػػتقرَّت األمػػكر ًبحي

نعا.عمى ذلؾ مف حيث يظكتعنُّتو برأيو بجيمو ذاؾ المتحمّْسي يعينيـ ك ، دعكل حؽ ييريدكف بيا باطؿ  فُّ أنَّوي ييحًسف صي
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فَّ طاعتيـ طاعةه تبعيَّة لطاعًة اهلل كرسكلو فبل طاعة ليـ إف خالفكا أمرى اهلل إإذ  )أكلي األمر(
 كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ ...كرسكلو، كمتجاىبلن لفظ )منكـ( أم مف أمًَّة اإلسبلـ

 

ِـّ م ها  كثيٍر مف اآليات التا  زلت بصيغِة العموـِ  قصرُ  .ٖ عم  سبب ُ زوِلها فقط  أو تخصيص العا
خراجها اهلل آيات تعطيؿ خصِّص مقبوٍؿ شرًعا ُبغيةبغير مُ   .له  زلت عّما وا 

 

ا ًمٌما يقكـ بو بعض  ، كيكفي القكؿ كىديوً  كبلـ اهللً  إلبطاؿً  سىعينا منيـأك الميًضمّْيف  ةً الجيمى فذلؾ أيضن
 بأٌنوي لك كاف ىذا المني  في التعاميًؿ مع القرآًف حقِّا، لما عاد لمقرآف الكريـ فائدةه بعد مكًت النبيّْ 

كانقطاًع الكحي، كنحف ىنا ال نينًكر دكر معًرفًة أسباًب النزكؿ في فيـً مقاًصد اآليات كلكٌننا ننكري 
 والقاعدة تقوؿ:قصرى اآلياًت عمى سبب نزكليا كربطيا بو فقط. 

 
 الِعبرة فا آيات القرآف الكريـ بعمـو الّمفِظ ال بخصوِص سبِب ال ُّزوؿ.

 
 وتجاُتِؿ بعِ ها:ِض اآلياِت بع إظهارِ  تعمُّدُ  .ٗ

 

ر فضؿ الذكر كالذاكريف سنيف طكيمة، يسمعكف اآليات التي تذكي  ىذا في الشاـً  كـ شيد الناسي ك 
ر الجياد كالمجاىديف كالكالء كالبراء كغير ذلؾ مٌما ال يف كالصائميف ك....، أٌما تمؾ التي تذكي كالمصمّْ 

ـى جيميو مف دينو كعقيدتو فبل تكاد تيسمى  ككأف الذم أنزؿ ىذه فت مف كتاب اهلل ذً أنَّيا حي ع ككيسعي المسم
 :كصفيـ اهلل سبحانو بقكلو فمى بً غيري الذم أنزؿى ًتمؾ !! كما أشبىو أكلئؾ الذيف يٌدعكف الًعمـ 

ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ   ڃ  ڃ  چ  چ   چچ 

 [.ٖٓالبقرة: ] چک   ک  گ  گ    گ  گ     ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

ۓ  ۓ  ﮲  ے   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  كقاؿ تعالى:

 [.ُٗٓالبقرة: ] چ﮳  ﮴     

ۓ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے  ۓچ  قاؿ تعالى:ك 

﮵  ﮶  .[ُّالمائدة: ] چ ﮲  ﮳  ﮴    

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ      پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قاؿ تعالى:ك 

 [.ُٕٖآؿ عمراف: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ٺ    ٿ
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ربط القرآف الكريـ بعادات اجتماعية وبم اسباٍت وشكميات ليست مف الديف فا شاء لت فير ال اس  .٘
 ع ه:

ؿ القرآف الكريـ إلى شعارو لمجنائز كالممتً كلعٌؿ أكضح مثاؿو عمى ذلؾ ما نراه مف  كمجالس  ـتحكّْ
، بدالن عف أف يككف سببنا النشراًح يثير الحزف كالكمبة في النفكس تبلكتوحتى صار سماع  ،العزاء

 الصدًر كسعادًة الركح.
 

 :  اهللً  رىسيكؿي  ؼى كبلـ اهلل عٌما نزؿ لو، نقكؿ ليـ: قاؿرٍ كلكٌؿ مف سبىؽى ًذكريهي مف الميبطميف الذيف يريدكف حى 
 "اْلَجاِتِميفَ  َوتَْأِويؿَ  اْلُمْبِطِميَف  َواْ ِتَحاؿَ  اْلَغاِليَف  َتْحِريؼَ  َعْ هُ  َيْ ُفوفَ  ُعُدوُلُه  َخَمؼٍ  ُكؿِّ  ِمفْ  اْلِعْمـَ  َتَذا َيْحِمؿُ "

  .ركاه الطبراني في الكبير كالبييقي في السنف
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 :مت القرآف يّ الجدّ التفاعؿ الحقيقا و 

  [ُُِالبقرة: ] چچ  ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ چ  چچ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    چ قاؿ تعالى:

 و تعالى:راد مف قكلا كغيَّبنا المي قنا كاسعن ساف نككف قد ضيَّ فظ كتحريؾ المّْ د المٌ جرَّ يا مي رنا التبلكة بأنٌ إذا فسَّ 
آخر  شيءه  حؽ التبلكة أفٌ  دٌ بي اآلية الكريمة قرنت بيف اإليماف كبيف حؽّْ التبلكة فبل ، كبما أفَّ )َحؽ  ِتاَلَوِتِه(

 . كتحسينيا القراءة جٌردً مي مف ما طػيػبع في أذىاننا  غيري 

 عمؿ( الك  عتقاده االك  قكؿه ال) إذف يشمؿي  بما أٌف اإليماف )قكؿه كاعتقاده كعمؿ( فبلبٌد أف يككف حؽُّ تبلكة القرآفك 

الوة
 الت

ُّ حؽ
 

 قوؿ
 .ما أسُتطيت لذلؾ تالوة القرآف الكريـ جويدتو  تعاُتِد تالوة القرآف وعدـ اال قطاع ع ها

تعسُّؼ   مخرًجا وِصفًة  وقًفا وابتداًء  مف غيِر تكمٍُّؼ وال ومستحّقه حّقه حرؼ كؿّ  إعطاءالتجويد: 
 . طبًقا لما تمق ار المسمموف عف رسوؿ اهلل

باعتقاد أّف تذا القرآف كالـُ اهلل وأّف ما جاء به القرآف الكريـ كمُّه ِصدٌؽ وحؽ  اعتقاًدا  اعتقاد
 .جازًما ال ُيخالطه شؾ  

 عم  صعيد الفردِ واال تهاء عف كؿِّ ما  ه  ع ه بكؿِّ ما جاء به  بتدبرر والعمؿِ  عمؿ
 والدولة.  والمجتمتِ 

فنػػا الفريػػد إلػػى الرعيػػؿ األكؿ ذلػػؾ الجيػػؿ القرآنػػيُّ  نظػػرةن ك نظرنػػا كلػػ القػػرآف أركاحيػػـ كأنفاسػػيـ  ممٌػػؾى كيػػؼ ت لعرى
بلؿ القػػػرآف، ؤكف ًظػػػيتفيَّػػػ كىػػػـ ، يحيػػػكفاطمكحػػػاتيـ قرآننػػػك ، ارىـ قرآننػػػكخػػػكاطً  ،اكعقػػػكليـ فكانػػػت أذكاقيػػػـ قرآننػػػ

آؿ عمػػػػراف: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ چ القػػػػرآف  قػػػػاؿ اهلل فػػػػيكيمكتػػػػكف كمػػػػا 

 فكانكا يتمكف القرآف حؽَّ تبلكتو، يجعمكنو أماميـ كىـ يتمكنو كيتبعكنو كيمتزمكف صراطو. ،[َُِ

 ِصُؿ لهذا؟ وما تا الطريقُة الُمثم  فا تعمُّـِ وتعميـِ القرآف الكريـ؟ وكيؼ  ِصؿ لمجيؿ ولكف كيؼ 
 القرآ اِّ الم شود؟

 تيجيبنا األحاديث التالية: 

  اهلل  بف عبدً  بً ندي ركل ابف ماجو عف جي :النًَّبيّْ  مىعى  كينَّا" عنو قاؿ   نىٍحفي زىاًكرىةه  ًفٍتيىافه  كى حى
ُ، 

 ًإيمىاننا" ًبوً  فىاٍزدىٍدنىا، اٍلقيٍرآفى  تىعىمٍَّمنىا ثيَـّ  ،اٍلقيٍرآفى  نىتىعىمَّـى  أىفٍ  قىٍبؿى  اإًليمىافى  فىتىعىمٍَّمنىا

                                                           
زىاًكرىةه  ُ ٍزكىر كىك الذم قارب عمى البمكغ.: حى  جمع حى



 هي الوشتكضاخ األساسيح في فكش الوجاهذ

 
 
 هجُش القشآى الكشين       

 

29 
 

  فَّ  دىٍىًرنىا ًمفٍ  بيٍرىىةن  ًعٍشنىا لىقىدٍ " :قاؿ –رضي اهلل عنيما  – عمرعف ابف :  نىاأىٍحدى  كىاً  ]كفي نيسىخو
يمىافى  ييٍؤتىى أحدثنا[ تىٍنًزؿي  ،اٍلقيٍرآفً  قىٍبؿى  اإٍلً مىى السُّكرىةي  كى مَّدو  عى لىيىا فىيىتىعىمَّـي   ميحى بلى رىامىيىا، حى مىا كىحى  يىٍنبىًغي كى

ا ًفييىا ًعٍندىهي  ييكقىؼى  أىفٍ  االن  رىأىٍيتي  لىقىدٍ  ": قىاؿى  ثيَـّ  ،"اٍلقيٍرآفى  أىٍنتيـي  ميكفى تىٍعمَّ  كىمى ـي  ييٍؤتىى ًرجى ديىي  فىيىٍقرىأي  اٍلقيٍرآفى  أىحى
ا ًتوً  بىٍيفى  مى ًتوً  ًإلىى فىاًتحى اًتمى ا يىٍدًرم مىا خى  نىٍثرى  يىٍنثيريهي  ًمٍنوي  ًعٍندىهي  ييكقىؼى  أىفٍ  يىٍنبىًغي مىا كىالى  زىاًجريهي، كىالى  أىٍمريهي  مى

 .ُ"الدَّقىؿً 
فىظىةه مف معاىد  القرآف الكريـ في كلعؿَّ الحالة الثانية تًصؼ ًبًدٌقة ما كصمنا إليو، فكـ ككـ تخٌرج حى

ة عمييـ جَّ مىٍيؾى  أىكٍ  لىؾى  حيجةه  كالقيٍرآفي : ) كما قاؿ  ،ببلدنا كاف القرآف حي  .ركاه مسًمـ( عى
، كال تخشعي قمكبيـ بو، كال يدؿُّ سمككيـ كال فال يدركف ما يقرؤك ىـ تراىـ يتغنَّكف كيترنَّمكف بالقرآف ك 

فّْظكا القرآف ببل إيماف كال فى أخبلقيـ عمى أٌنيـ حفىظىة لكتاب اهلل، كما ىذا  يـو فأصبحكا إاٌل ألٌنيـ حي
أشبو بملة التسجيؿ، فما عىرىفكا اهللى حؽَّ المعًرفة، كال آمنكا بو حؽَّ اإليماف، فكانت النتيجةي أف لـ 

 يكف تعاميمييـ مع كتاب اهلل كرسالًتًو كما ينبغي.
 

ـى العقيدًة بالطريقًة التقميدية  قًصدينااإليماف في ىذا الباب فميس مندما نذكري نحف عً  ت بيه: ًعم
باهلل كالثقًة فيًو  ، بؿ المقصكدي ما يقٌكم اليقيفى ، عمى نسًؽ عمـً الكبلـ كعمى طريقًة المناطقةالجدىًليَّة

كالتفكًُّر في اآليات  اآلياًت القرآنية تدبُّرً  كاالعتماًد عميًو، كترسيخي ذًلؾ في األذىاف مف خبلؿً 
في ترسيخ اإليماًف لدل الصحابة  عمى طريقًة رسكؿ اهلل  ، )أماألحاديًث النبكيَّةفيـً ك  الككنية
 .رضيى اهللي عنيـ جميعنا( ،الكراـ

 
 ٍبدً  أىًبي عىفٍ  كركل اإلماـ أحمد في مسنده الرٍَّحمىفً  عى

ِ : دَّثىنىا قىاؿى ابً  ًمفٍ  ييٍقًرئينىا كىافى  مىفٍ  "حى  أىٍصحى
ذيكفى  فىبلى  آيىاتو  عىٍشرى   المَّوً  رىسيكؿً  ًمفٍ  يىٍقتىًرئيكفى  كىانيكا أىنَّييـٍ   النًَّبيّْ  تَّى اأٍليٍخرىل اٍلعىٍشرً  ًفي يىٍأخي  حى
ا يىٍعمىميكا ـى  فىعىًمٍمنىا قىاليكا كىاٍلعىمىؿً  اٍلًعٍمـً  ًمفٍ  ىىًذهً  ًفي مى " اٍلًعٍم  كىاٍلعىمىؿى

 .ىك المطمكب مف كتاب اهلل چۀ        ۀ  چفالتدبُّري كالفيـ كالتكجيوي لمتطبيؽ العممي 

                                                           

كركاه الطبرانػي  ، ككافقػو الػذىبي،ركاه الحاكـ كقػاؿ: "حػديث صػحيح عمػى شػرط الشػيخيف، كال أعػرؼ لػو ًعمَّػة كلػـ يخرّْجػاه" 0
 في األكسط كرجالو ثقات.

اليابس مف التمر كالمػراد أف القػارئ يرمػي بكممػات القػرآف مػف غيػر رؤيػة كتأمػؿ  : الردمء(الٌدقؿ) – : الزماف الطكيؿ(البيرىة)
.  كما يتساقط الدقؿ مف العذؽ إذا ىيزَّ

مىمي بيبو حى  بف اهللً  عبدي : ىك الرحمف عبد أبك ِ  .التابعيف كبارً  مف السَّ
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يًَّة الفيـً كالتػدبُّر فػبل يعنػي ذًلػؾ ت بيه: االنتقػاصى ًمػف شػأًف ًحفػًظ القػرآًف  أبػدنا عندما نيركّْزي عمى أىمّْ
ػػفُّ اهلل بيػػا عمػػى مػػف  كىػػي مكريمػػةه عظيمػػةه لمػػف حمميػػا  ،يشػػاءالكػػريـً عػػف ظيػػًر قمػػب فًتمػػؾى ًنعمػػةه يمي

ـى كطبَّػػؽى كحًفػػظى، ػػةن عمػػى مػػف حًفػػظى حػػركؼى نقمػػةن كحي أٌمػػا بغيػػر ىػػذا فيكػػكف الًحفػػظي  بحقّْيػا فعًقػػؿى كفًيػػ  جَّ
  كضيَّعى حدكدهي.القرآًف 

ـى القػػرآًف كتػػدبُّره كالعمػػؿ بمػػا فيػػو فػػرضه افترضػػوي اهلل عمػػى عبػػاًده، أٌمػػا  كقػػد ذكرنػػا كبٌينػػا سػػاًبقنا أٌف فيػػ
ػيّْعى الفػرضي ألجػًؿ حفظيوي فيك ناًفمػة ، كالنافمػة ثكابيػا عظػيـ إف كانػت مػع مػا افترضػو اهلل، أمَّػا إف ضي

دى كيتعمَّػدي النػكـ عػف صػبلة الفجػر!!  النفؿ فقد ضاع ثكابي االثنيف، كما أشبو ذلؾ بمف يصمي التيجُّ
 .فما لو ؟؟!

  أٌف رسكؿ اهلل  –رضي اهلل عنيا  –عائشة المؤمنيف  أْـّ ركل البخارم كمسمـ كغيرىما عف  كاف
ٍف قؿَّ إلى اهلل  األعماؿً  أحبُّ ": يقكؿ مييا كا   ".أٍدكى

فالمحافظةي عمى العبلقة الدائمة كالرابطة المتًَّصمة مع كتاًب اهلل كلك بكردو قميؿ يكمينا، خيره ًمف 
 اإلقباًؿ عميًو حيفى المكاًسـً كىجًره سائر العاـ. 

 الطريقة الُمثم  لمتعاُمِؿ مت القرآِف الكريـِ وتعميِمه: فإف  وب اًء عم  ما سبؽ 

ـي  .ُ  اليقيف باهلل أكالن كقبؿ كؿّْ شيء اإليماف كترسيخي  تعمي
 )فمف لـ تقع في قمبو عظمة الميرسؿ لف يقع في قمبو تعظيـ الرسالة(

 ُالتركيز عمى جانب التدبُّر كالتطبيؽ أكثر مف جانب الًحفظ كالتمقيف. .ِ
 في تعميـ القرآف الكريـ كاالقتصاد في الكْـّ الذم يتعمَّميو الطاًلب.التدٌرج  .ّ
 ٌية البقاء عمى صمة دائمة بكتاب اهلل كأٌف القميؿ الدائـ خيره مف الكثير المينقطع.تأكيد أىمّْ  .ْ

 
قػد خصَّصػكا لكتػاب اهلل حصػةن ة خاٌصػالمجاىػديف المعمّْمػيف ك ة ك أف نػرل شػبابنا عاٌمػتعػالى  نسػأؿ اهللختامان 

ؿٌ  سعيييـ لمؿءرئيسةن مف كقتيـ يضاؼ إلييا   .اران كحفظن قراءةن كتدبُّ  أكقات فراغيـ مقبميف عمى كتاب اهلل جي

 ؟!!اهلل ا عف سبيؿِ ـ شيًٌ أف ال يعمَ  ُيعقُؿ لمجاتٍد يد عا أّ ه خرج فا سبيؿ اهلل... إذ ال

 العالميف.كآخر دعكانا أف الحمد هلل ربّْ 
                                                           

الميعمّْػـ، أك مطالبػًة الطاًلػًب بػالًحفًظ قبػؿى كىنا البٌد مف التحذير ًمف طرؽ التحفػيظ الخاطئػة كطريقػًة التكػرار الجمػاعي خمػؼ  ُ
 إتقاًف التبلكة لما يستتًبعوي ذًلؾى في كبل الحالتيف مف حفظو خاطئ يعسيري تصحيحوي عمى الطاًلًب فيما بعد.
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 السُّ  ُة ال  بوي ُة الشريفة
 بها؟ كيؼ  فهمها و عمؿ

 : حػػػػػػػػديث رسػػػػػػػػكؿى اهلل  ري ذكً سػػػػػػػػتى كنحػػػػػػػػف نتحػػػػػػػػدَّث عػػػػػػػػف شػػػػػػػػرط الصػػػػػػػػكاب بمكافقػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػٌنة نى 
ٍيًف لػفٍ "  ـٍ أىٍمػػرى ػا كالحػاكـ مكصػػكالن  " رسػكًلوً  كسػٌنةى ، كتػػابى اهلل : تىًضػمُّكا مػػا تىمسَّػٍكتيـٍ بيمػا تىرٍكػتي فػيكي ركاه مالػػؾ ببلغن

 بإسنادو حسف.

َـّ خصائصػو ككيػؼ يكػكف التعامػؿ الصػحيح كتػاب اهلل كقد تحدَّثنا فػي المبحػث السػابؽ عػف  كبيَّنػا بعػض أىػ
 ، المبلذً ة الشريفةالسنَّة النبكيّْ ، كفي ىذا المبحث سنتحدَّث عف كمفاسد التعامؿ الخاطئ مع كتاب اهلل ،معو

 ياأكسػعي  ،التشػريع عنػد المسػمميف مصػادرً  ثانيػةي  ،مػف الغكايػة كالضػبلؿ - عػزَّ كجػؿَّ  -الثاني بعد كتاب اهلل 
 .صدران  ياكأرحبي  ظمان،ني  ياكأحفمي  ا،ركعن في 

 خالػدان  جعمػو ًممَّا الغالب، في الكيمّْية كلؤلحكاـ التشريع في العامة لمقكاعد متضمنان  الكريـ اهلل فمقد جاء كتاب
 عمػػى الجزئيَّػػاتً  كتفريػػعً  ،الػػنيظيـً  تمػػؾى  كتثبيػػتً  ،القكاعػػدً  ىػػذه بشػػرح تيىػػنً عى  الكريمػػةى  السيػػنَّةى  أىفَّ  بىٍيػػدى  ،الحػػؽّْ  مػػكدى خي 

 .كافية دراسةن  السينَّةى  درس مف كؿُّ  يعرفو ًممَّا الكمّْيات،
 بيػا كالعنايػة إلييػا كالمجػكء السينًَّة، عمى االعتماد مف مندكحةه  اإلسبلـ عمماء مف ًلٍمميتىشىرًّْعيفى  يكف لـ ثـ كمف

 .الطارئة الحكادث أحكاـ عمى المنصكصة بأحكاميا كاالسترشاد

كثيػره كقػع الػذم  ذلؾ األصػؿً  كنحف في مبحثنا ىذا إذ نتحدَّثي عف السُّنًَّة النَّبكيًَّة المطيَّرىة فنحف نتحدَّثي عف
فراط الناس فيوًمف   :بيف تفريط كا 

كا بػؿ حتػى كخًسػر  كاأىػؿ الباطػؿ فخػاب كسػنَّةى  ىػدمى  كاعػبى مطمقنػا كاتَّ  سػنَّة رسػكؿ اهلل  كاىجر فالفريؽ األوؿ: 
ػػف تزيَّػػا بػػزمّْ  أفَّ بعػػض مػػف اتَّبػػع ىػػكاه مػػف ىػػؤالء تػػراه يتتبُّػػع زالت العممػػاء كفتػػاكل المغمػػكريف  أىػػؿ الًعمػػـ، ًممَّ

ر لنفسو كلغيره ترؾ سنَّة رسكؿ اهلل   أف يسعى لنشرىا كلتعميميا. بدؿى  ليبرّْ

ػػا الفريػػؽ الثػػا ا: ػػنعا،  ظػػفُّ ي مػػف حيػػثي  ه المسػػألةمػػف ضػػؿَّ سػػعيو فػػي ىػػذ فريػػؽي  أم   فمػػنيـ مػػفأنَّػػو ييحًسػػفي صي
ػػرفىيـ  يرمػػي النَّػػاس بًػػتييـ االبتػػداع كمخالفػػة السػػنَّة كىجرىػػا، ػػا يخػػاًلؼي عي بػػؿ كيػػأتي النػػاس بمػػا يسػػتغربكف ممَّ

كىػػك ال يػػدرم السػػنَّة االتبػػاع،  لييمػػًزمىيـ بػػأمكرو يػػدَّعي أنيػػا مػػف السُّػػنًَّة الكاًجبػػةً  )الػػذم ال مخالفػػة شػػرعية فيػػو(
ؿُّ بيػػا، فييمػػـز النَّػػاس بمػػا كػػاف مػػف دى سػػتى النبكيَّػػة مػػف غيرىػػا، كىػػك ال يعمػػـ تفصػػيؿ أقسػػاميا كأحكاًميػػا ككيػػؼ يي 

 !!!.... )أم: تشريعنا(  كاجبنا بو رسكؿ اهلل  رى كييجر ما أمى  -أم بطبيعتو البشرية  – جًبمَّةن  رسكؿ اهلل 
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ا ثبتنا ًثقةن شيدت لو األمَّة بالخيرية كالعدالة  يَّاؿ أخذ يعيب عمى مف يقمّْدي عالمن بؿ إفَّ بعض أكلئؾ الجي
ط استنبمدعينا أنَّو يمتـز اكاستيفاء شركط االجتياد، لييمـز النَّاس بفيًمو السقيـ بدعكل التمسُّؾ بالسنَّة، 

يا، كمطمىقىيا كىك ال  !!! مف القرآف كالسنَّة مباشرةن األحكاـ  يعمـ ناسخيا مف منسكًخيا، كعامَّيا مف خاصّْ
كنطؽ بيا  غًة العرب التي نزؿ القرآف بيا كلي  مف ميقيًَّدىا، كصحيحيا مف ضعيفيا، بؿ كال يعرؼ شيئنا مف

مف الشركط التي نصَّ عمييا العمماء  إلى ما ىنالؾ ...رضي اهلل عنيـ جميعنا كأصحابو رسكؿ اهلل 
 ڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ  چ  چچ     كاهلل تعالى يقكؿ:لبلجتياد 

ڱ  ڱ  ں  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ

 [ّٖ – ِٖالنساء: ]  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ     ڻ ں

 فى كاف مً  كلك -ؿُّ مؤمفو كي  لعرفنا أنَّوي ليس    چ ڱ  ڱ  ں  ں چ :كلك تنبَّينا لقكلو تعالى
 .يـدكنى ىك فكيؼ بمف بعدىـ كمف  ،يقًدري عمى االستنباط -رضي اهلل عنيـ جميعنا الصحابة 

بأقساميا كأحكاًميا كما يستتبعو ذلؾ، فنبيُّف دليؿ  لذلؾ كاف لزامنا عمينا أف نتعرَّؼ إلى معنى سنَّة النبي 
يتيا كنريدُّ عمى مف يي  جّْ نًكريىا أك يغمك فييا كنبيّْف مكانتيا في حياة المسمـ ككيؼ يككف التعامؿ الصحيح حي

 معيا.
 

 ت بيه ُمِهـ
ػػا لػػـ فػػي الصػػفحات التاليػػة سػػنجد ميختصػػرنا لػػبعض المسػػائؿ العً   نسػػتطع مميَّػػة التخصُّصػػيَّة ممَّ

ػػة يجػػدي  ،اختصػػاره فػػي ىػػذا البػػاب يا تخبلصػػ ر بالداعيػػة أف يفيميػػا كيكصػػؿى فيػػي مكاضػػيع مًيمَّ
ػػيفمػػف غيػػر المي  -لمشػػباب ميبسَّػػطةن  مػػا ييعػػيف  مػػف التكاميػػؿ ففييػػادكف أف يطيػػؿ عمػػييـ،  – ختصّْ

 درسػتيم وً شيػبى  عمػى ردّْ بمكرة فكرة المنيً  الذم ندعكا إليو في فيـ نصكًص الشرع كفييا ال عمى
 .التفريط كالغمكّْ 

كما ننصحي كؿَّ أصحاًب االختصاص مف طمىبىػًة الًعمػـ بػالرجكع لممراجػع األساسػية المػذككرة فػي 
 حكاشي ىذا الكتاب كدراستيا دراسةن تفصيميَّة.
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 1َمْعَ   الُسّ ِة َوَتْعِريُفَهاأو اًل: 
 سىنىةن فىمىوي أىٍجريىىػا كىأىٍجػري مىٍف سىفَّ سينَّةن حى " : محمكدةن كانت أك مذمكمةن، كمنو قكلو  ،الطريقةي غة: السينَّةي في المُّ 

ًمػػؿى ًبيىػػا إً  ػػٍف عى ًكٍزري مى ػػيّْئىةن فىعىمىٍيػػًو ًكٍزريىىػػا كى ػػٍف سىػػفَّ سيػػنَّةن سى مى ػػًة، كى ًمػػؿى ًبيىػػا ًإلىػػى يىػػٍكـً الًقيىامى ػػٍف عى ػػةً مى  .ِ"لىػػى يىػػٍكـً الًقيىامى
ا ًبًذرىاعو " حديث:  وكمن  ًذرىاعن ـٍ ًشٍبرنا ًبًشٍبرو كى ٍف قىٍبمىكي  ّ." لىتىتًَّبعيفَّ سينىفى مى

: فػػي اصػػطبلحك  ػػدًّْثيفى ػػٍف النَّبًػػيّْ  الميحى ميًقيَّػػة أك   مػػا أيثًػػرى عى ٍمًقيَّػػة أك خي مػػف قػػكؿ أك فعػػؿ أك تقريػػر أك صػػفة خى
 .البعثة أك بعدىا )كىي بيذا ترادؼ الحديث عند بعضيـ( ، سكاء كاف قبؿى سيرةو 

ػػفٍ  ثبػػت مػػا: الفقيػػاء اصػػطبلح كفػػي  مػػف كغيػػره الكاجػػبى  ؿي قابًػػكتي  كجػػكب، كال افتػػراض غيػػر مػػف  النَّبًػػيّْ  عى
ػػذىا، السيػػنَّةً  طىػػبلىؽي ) : قػػكليـ كمنػػو البدعػػة، يقابػػؿ مػػا عمػػى عنػػدىـ تطمػػؽ كقػػد ،ْالخمسػػة األحكػػاـ طىػػبلىؽي  كى  كى
 .(كىذىا الًبٍدعىةً 

ػػػػػػػػػػػػػٍف النَّبًػػػػػػػػػػػػػيّْ ًقػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػا ني كفػػػػػػػػػػػػػي اصػػػػػػػػػػػػػطبلح األصػػػػػػػػػػػػػكلييف:   .أك تقريػػػػػػػػػػػػػرو  أك فعػػػػػػػػػػػػػؿو  مػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػكؿو  ؿ عى
  النًَّبيّْ  عىفٍ  أك العزيز، الكتاب في ذلؾ كاف سكاء شرعي، دليؿ عميو دىؿَّ  ما عمى عندىـ السينَّةي  تطمؽ كقد
 :  قكلػػػو كمنػػػو ((البدعػػػة)) ذلػػػؾ كيقابػػػؿ الػػػدكاكيف، كتػػػدكيف ،المصػػػحؼ كجمػػػع الصػػػحابة، فيػػػو اجتيػػػد أك

ـٍ  مىٍيكي سينَّةً  ًبسينًَّتي " عى مىفىاءً  كى  ٓبىٍعًدم " ًمفٍ  الرَّاًشًديفى  اٍلخي

مىرىدُّ ىذا االختبلؼ في االصطبلح إلى اختبلفيـ في األغراض التي   يـ.بيا كؿ فئة من ىعنتكى
اهللي عنػو أنػو أيٍسػكىةه لنػا كقػدكة، فنقمػكا  اليػادم الػذم أخبػرى  اإلمػاـً   اهللً  إنما بحثكا عػف رسػكؿً فعمماء الحديث 

ٍكمنا شىٍرًعيَّا أـ ال. ميؽو كشمائؿ كأخبار كأقكاؿ كأفعاؿ، سكاء أىٍثبىتى ذلؾ حي  كؿ ما يتصؿ بو مف سيرة كىخي
ػإنما بحثػكا عػف رسػكؿ اهلًل الميشىػرًّْع الػذم يى كعمماء األصكؿ  ييبىػيّْفي  ،د ًلٍمميٍجتىًيػًديفى مػف بعػدهالقكاًعػ عي ضى لمنػاس  كى
ـى  تي ثبً كا بأقكالو كأفعالو كتقريراتو التي تي نى عى دستكر الحياة، فى   ىا.ري كتقرّْ  األحكا

                                                           

 تػػػػأليؼ (اإلسػػػػبلمي التشػػػػريع فػػػػي كمكانتيػػػػا السػػػػنةىػػػػذا القسػػػػـ مػػػػف البحػػػػث اعتمػػػػد بشػػػػكؿ أساسػػػػي عمػػػػى كتػػػػابيف، األكؿ: ) ُ
 :الػػدكتكر تػػأليؼ  (األصػػكلييف عنػػد السػػنة مباحػػثكالثػػاني: ) .كالتكزيػػع لمنشػػر الػػكراؽ دار نشػػر السػػباعي، مصػػطفى: الػػدكتكر
 .السػػػػػػػػػعكدٌية العربيّْػػػػػػػػػة المممكػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي كاإلفتػػػػػػػػػاء العمميػػػػػػػػػة لمبحػػػػػػػػػكث العاًمػػػػػػػػػة الرئاسػػػػػػػػػة نشػػػػػػػػػر الترتػػػػػػػػػكرم، مطػػػػػػػػػاكع حسػػػػػػػػػيف

 يسيرة.فالمبحث مأخكذه ًمف كبل الكتابيف، باختصارو كتصرؼو كزيادة غير 
مي ِ  .أخرجو " مسمـ " عف جرير بف عبد اهلل البىجى
 أخرجو " البخارم " ك" مسمـ " عف أبي سعيد الخدرم. ّ
 المباح( –المكركه  –الحراـ  – ندكبالم – فرضال) ْ
 .صحيح حسف: كقاؿ سارية، بف العرباضً  عف كالترمذم، داكد أبك أخرجو كالحديث ،ٔ/ ْ: المكافقات ٓ



 هي الوشتكضاخ األساسيح في فكش الوجاهذ

 
 
      َوتَْعِشيفَُها الُسٌّحِ  َهْعًٌَ 

 

33 
 

الذم ال تخرج أفعالو عف الداللة عمى حكـ شرعي، كىػـ يبحثػكف  إنما بحثكا عف رسكؿ اهلل قو كعمماء الفً 
 عف حكـ الشرع عمى أفعاؿ العباد كجكبا أك حرمة أك إباحة أك غير ذلؾ.

ًجيًَّتيىػا  -بتعػريفيـ  -يػا نريد ًبالسيػنًَّة مػا عنػاه األصػكليكف، ألنَّ في مبحثنا ىذا كنحف  ىػي التػي يبحػث عػف حي
 .كمكانتيا في التشريع

 عىٍف النًَّبيّْ  ؿى قً ما ني األصكلييف:  تذكَّر: السُّنَّةي عند  أك تقرير. أك فعؿو  مف قكؿو 

ػػػدَّثى بػػو النَّبًػػيُّ  :(السػػػ  ُة القوليػػةفمثػػاؿ القػػوؿ ) ػػا يتعمػػؽ بتشػػػريع  مػػا تىحى فػػي مختمػػػؼ المناسػػبات ًممَّ
 األحكاـ كالتكجييات

ٍبًد المَّػًو  مثاؿ:  اًبًر ٍبًف عى ػبلن شىػًعثنا قىػٍد تىفىػرَّؽى  أىتىانىػا رىسيػكؿي المَّػًو  :قىػاؿى  –رضػي اهلل عنيمػا  –عىٍف جى فىػرىأىل رىجي
ا ييسىكّْفي ًبًو شىٍعرىهي ".  :شىٍعريهي فىقىاؿى  ةه فىقىػاؿى " أىمىا كىافى يىًجدي ىىذىا مى ًسػخى مىٍيػًو ًثيىػابه كى ػرى كىعى ػبلن آخى ػا كىػافى  :كىرىأىل رىجي " أىمى

 حديث صحيح أبك داكد كالنَّسائٌي. ىىذىا يىًجدي مىاءن يىٍغًسؿي ًبًو ثىٍكبىوي ".

ًف اٍبًف عيمىرى ما ركل البخارمُّ كمسمـ  مثاؿ: ػًف النَّبًػيّْ  -رضي اهلل عنيما  – عى ػاًلفيكا اٍلميٍشػًرًكيفى " :قىػاؿى  عى خى
ى كىأىٍحفيكا )كىأىًحفُّكا( الشَّكىاًربى  كا المّْحى فّْري  "كى

 كالقضاء في شؤكف العبادة ما نقمو الصحابة مف أفعاؿ النًَّبيّْ  كىيومثاؿ الِفعِؿ )الس  ة الفعمية(: 
 .... كغير ذلؾ مف شؤكف الحياة.. كغيرىا، كأداء الصمكات، كمناسؾ الح ، كقضائو بالشاىد كاليميف

: يىػا رىسيػكؿى المَّػًو كىٍيػؼى الطُّييػكري  أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ ما ركل أبك داكد كالنَّسائٌي كابفي ماجو:  مثاؿ: فىقىػاؿى
؟ ُ

َـّ مىسىػحى  فىدىعىا  ثنػا ثيػ ٍيػًو ثىبلى ػؿى ًذرىاعى َـّ غىسى ثنػا ثيػ ثنا ثيَـّ غىسىؿى كىٍجيىوي ثىبلى ػؿى  ًبمىاءو ًفي ًإنىاءو فىغىسىؿى كىفٍَّيًو ثىبلى ًبرىٍأًسػًو فىأىٍدخى
ًبالسَّػػبَّ  مىػػى ظىػػاًىًر أيذينىٍيػػًو كى ٍيػػًو عى مىسىػػحى ًبًإٍبيىامى تىٍيًف ًفػػي أيذينىٍيػػًو كى ػػؿى ًرٍجمىٍيػػًو ًإٍصػػبىعىٍيًو السَّػػبَّاحى َـّ غىسى تىٍيًف بىػػاًطفى أيذينىٍيػػًو ثيػػ احى

 : ثنا ثيَـّ قىاؿى ثنا ثىبلى ".ثىبلى ـى ظىمى مىى ىىذىا أىٍك نىقىصى فىقىٍد أىسىاءى كى كءي فىمىٍف زىادى عى ـى كىأىسىاءى".أىٍك  "ىىكىذىا اٍلكيضي  "ظىمى

ا، فػبعضي أفعالػو  إلػى أنَّػو ليسػت كػؿُّ أفعػاؿ النبػي  كىنا البدَّ مف التنبُّػوً   قػد صػدرت عنػو بصػفتو ميشػرّْعن
ىػػي أفعػػاؿه ًجًبمّْيَّػػة )عػػف طبيعتػػو البشػػرية(، كبعضػػيا أفعػػاؿه صػػدرت عنػػو بمقتضػػى الخبػػرة اإلنسػػانية، كلكػػؿ  

كميوي.  حي

ح أقساـ أفعالو   ، كحكميا بالنسبة لنا...كالجدكؿ التالي يكضّْ

  
                                                           

 الجميكر عمى أف ضـ الطاء لمفعؿ )التطيُّر( كفتح الطاء لمماء الذم ييتىطيَّري بًو، مثؿ قكلو عف البحر )ىكى الطَّيكري ماؤهي(. ُ
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 وحكمها أفعاؿ ال با 
 حكمو بالنسبة لنا مثاؿ عنو نكع الفعؿ

 .بمقتضى الطبيعة الًجبمّْية ما صدر عنو  ٔ
 كالقياـ كالقعكد
 كاألكؿ كنحكه.

 ا لؤلمةال يعتبر تشريعن 
 كىك عمى اإلباحة

برة اإلنسانية بمقتضى الخً  ما صدر عنو  ٕ
 .بيئتو كمجتمعو رؼً كعي كالتجارب  ؽً ذٍ كالحً 

ًؿ ك  اختاره مكضعو أكَّ
نزكلو أكؿ األمر يكـ ل

  وكىيئة لباسً ، بدر

ا ال يعتبر تشريعن  كساًبقو
 كىك عمى اإلباحة لؤلمة

ٖ 

 تتى ما ثبي 
خصكصيتو 

 ُبدليؿ لمرسكؿ 
 كىك أنكاع

 ككجكب قياـ الميؿ أكجبو اهلل في حقّْوما 
 خاصّّ برسكؿ اهلل 

 كمعظميو
ـي عمى غيره  ممَّا يحري

 تحريـ التبدًُّؿ بأزكاجوك أك حرَّمو عميو

 الزيادة عمى أربع نسكةك لوأك أجازه 

 بياننا لمجمؿو جاء في كتاب اهلل ما فعمو  ٗ

كبياف صفة الصبلة 
، كالزكاةو كركعاتيا
كبياف ك  ،...كأنصبتيا
 السُّنَّة ... طبلؽ

 كـى حي  ذي الفعؿ الميبىيّْف يأخي 
 الميبىيَّف

 فما بيَّف كاجبنا فيك كاجب،)
 كما بيَّف مندكبنا فمندكب،

ا فيك مباح(كما بيَّف   مباحن

٘ 
ليس كاحدنا ممَّا 

 سبؽ
 فيو كجياف:ك  

 أف يظير فيو قصد القربة
 إلى اهلل

العشر  و اعتكافك
 األكاخر مف رمضاف

 الراجح أنَّو مندكب
 )ميستىحىب(

 أك أف ال يظير ذلؾ
لبعض أزكاجو  و تقبيمك

اتخاذه أك  كىك صائـ
ا بفى   ص  حبشيخاتمن

 الراجح أنَّو مباح

 
                                                           

0
 لمبحػػكث العاًمػػة الرئاسػػة نشػػر الترتػػكرم، مطػػاكع حسػػيف :الػػدكتكر تػػأليؼ  (األصػػكلييف عنػػد السػػنة مباحػػثلمتكسػػع انظػػر: ) 

 .السعكدٌية العربيّْة المممكة في كاإلفتاء العممية
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مف )أقكاؿ أك أفعاؿ( صدرت عف بعض أصحابو  ما أىقىرَّهي الرسكؿ  :(الس  ة التقريريةالتقرير ) مثاؿو 
 ، أك بإظيار استحساف كتأييد.ابسككت منو مع داللة الرض

فيما  –الجتياد الصحابة في أمر صبلة العصر في غزكة بني قريظة حيف قاؿ ليـ  إقراره  :ف األوؿفمِ 
ٍيظىةى " : -البخارم كمسمـ  ركاه ـٍ العىٍصرى ًإالَّ ًفي بىًني قيرى دىكي مّْيىفَّ أىحى  " الى ييصى

رىىىا إلى ما بعد المغرب، كفيمو بعضيـ عمى أف المقصكد حث  فقد فيـ بعضيـ ىذا النيي عمى حقيقتو فىأىخَّ
 قىرَّىيمىا كلـ ينكر عمييما.الصحابة عمى اإلسراع فصبلىا في كقتيا، كبم  النًَّبيَّ ما فعؿ الفريقاف فىأى 

ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص ككذلؾ ما   ،اٍحتىمىٍمتي ًفي لىٍيمىةو بىاًردىةو ًفي غىٍزكىًة ذىاًت السَّبلىًسؿً  :قىاؿى  ركل أبك داكد عىٍف عى
ٍمتي أىٍف أىٍىًمؾى  ٍبحى  ،فىأىٍشفىٍقتي ًإًف اٍغتىسى اًبي الصُّ مٍَّيتي ًبأىٍصحى كا ذىًلؾى ًلمنًَّبيّْ  ،فىتىيىمٍَّمتي ثيَـّ صى : فىذىكىري  فىقىاؿى

  ." نيبه اًبؾى كىأىٍنتى جي مٍَّيتى ًبأىٍصحى ك صى قيٍمتي ًإنّْي سىًمٍعتي المَّوى "يىا عىٍمري نىعىًني ًمفى ااًلٍغًتسىاًؿ كى فىأىٍخبىٍرتيوي ًبالًَّذم مى
: ًٌا. َفَ ِحَؾ َرُسوُؿ الم ِه  [ِٗالنساء: ] چ ڇ  ڇ  چ  ڇ  ڇ   چ  ڃ  چ  چچ  يىقيكؿي ـْ َيُقْؿ َشْي  َوَل

ٍنػوي  - بػف الكليػدً  خالػدى  ما ركم أفَّ  ومف الثا ا: ـى ًإلىػى النَّبًػيّْ  -رىًضػيى اهللي عى ػبِّا قيػدّْ ديكفى أىٍف يىٍأكيمىػوي،  أىكىػؿى ضى
 : ـي أىٍكميػػوي يىػػا رىسيػػكؿى اهلًل؟ فىقىػػاؿى ابىًة: أىكى يىٍحػػري ػػحى افيػػوي " فىقىػػاؿى بىٍعػػضي الصَّ لىًكنَّػػوي لىػػٍيسى بًػػأىٍرًض قىػػٍكًمي فىأىًجػػديًني أىعى  "الى كى

 .ركاه البخارم كمسمـ عف ابف عبَّاس
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ي ة الس  ِة   ال بوي ة الشريفة ولزـو اتباعها.ثا ًيا: ُحجِّ
الثاني بعد القرآف الكريـ، كالتطبيؽ العممي  األصؿي  ، فيياإلسبلمي في التشريعً  عظيمةه  مكانةه لمسنة النبكية 

ذا كاف القرآف قد كضع ة لمعانيو، الشارحة أللفاظو كمبانيويى ضو، المجمّْ لما جاء فيو، كىي الكاشفة لغكامً  ، كا 
األسػس، نيػت بتفصػيؿ ىػذه القكاعػد، كبيػاف تمػؾ عى ، فػإف السػنة قػد كاألسس العامة لمتشريع كاألحكػاـ القكاعد

ذ السػنة جنبػان ، كلذا فإنو ال يمكف لمديف أف يكتمؿ كال لمشريعة أف تػتـ إال بأخػكتفريع الجزئيات عمى الكميات
 .إلى جنب مع القرآف

، االحتجػػاج بسػػنتو كالعمػػؿ بيػػاك  كقػػد جػػاءت اآليػػات المتكػػاثرة كاألحاديػػث المتػػكاترة آمػػرة بطاعػػة الرسػػكؿ 
 .كأقكاؿ األئمة في إثبات حجيتيا ككجكب األخذ بياإضافة إلى ما كرد مف إجماع األمة 

  ِة الكتابل  أد: 
 :كمف ذلؾ ، ككجكب متابعة النبي نةالسُّ  ةً يَّ جّْ القرآف الكريـ عمى حي  آيات مف الكثيري دلت 

  وأف هِ تِ    سُ  وتبديؿِ  هِ ف مخالفتِ مِ    والتحذيرِ هِ واتباعِ   الرسوؿِ  طاعةِ  بوجوبِ  حُ اآليات التا تصرِّ  .ُ
 :طاعته طاعة هلل

 .[ّّمحمد: ] چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  چ : كقكلو سبحانو

 .[ٔٓالنكر: ] چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  كقكلو جؿَّ كعبل:

 .[َٖالنساء: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ كقكلو تعالى: 

 .[ٕ]الحشر:  چ  ے  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ےچ كقكلو:

 .[ّٔالنكر: ] چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  چ  كقكلو:
 

 :والر ا بحكمه  والتسميـ ألمرر و هيه  اهلل بت اإليماف عم  طاعة رسوؿاآليات التا رت   .ِ
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  چ : كقكلو تعالى 

 [.ّٔاألحزاب: ] چٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  چ كقكلو سبحانو:  

 .[ٓٔالنساء: ] چائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
 ۈئ  ۆئۈئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ    ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ چ كقكلو: 

 [.ُٓالنكر: ] چېئ  ېئ      ېئ  
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ال يأتا بشاء مف  وجؿ وأف الرسوؿ  ة فا مجممها وحا مف اهلل عزّ    اآليات التا تبيف أف السُ  .ّ
ما  بس ته مثؿُ  ـ رسوؿ اهلل   وأف ما حر  وعصمته مف الخطأ فا ذلؾ ع در فيما يتعمؽ بالتشريت

 :اهلل فا كتابه ـَ حر  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   چ : كقكلو سبحانو

 .[ْٕ – ْْالحاقة: ] چڳ     ڱ  ڱ  

 [ْ – ّالنجـ: ] چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  كقكلو:

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :كقكلو

 .[ِٗالتكبة: ] چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ كقكلو 

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

ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  

  [.ُٕٓاألعراؼ: ] چڻ  ڻ  
 

 :يعممهـ الكتابـ أمته الحكمة كما عمِّ لمكتاب وشارح له  وأ ه يُ  فٌ مبيِّ  اآليات الدالة عم  أف الرسوؿ  .ْ
 [. ْْالنحؿ: ] چ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ : و تعالىكمنيا قكلي 

  چ يب  جت  حت  خت  مت جب  حب   خب  مب  ىب   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چ: وكقكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 [.ْٔالنحؿ: ]

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ : وكقكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .[ُْٔآؿ عمراف: ] چۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
 .كقد ذىب أىؿ العمـ كالتحقيؽ إلى أف المراد بالحكمة سنة رسكؿ اهلل 

  ُّةأدلة الس : 
 : ، كمف ذلؾة السنة كلزـك العمؿ بيايَّ جّْ عمى حي  قد كرد فييا ما يفكؽ الحصر، كيدؿ داللة قاطعةك 
مػف  هُ عَ وشػرَ  هُ مػا بيَ ػ وغيػرر  وأف   إليػه القػرآفُ  اَ بأ ه قد أوحِ  رسوؿ اهلل األحاديث التا يبيف فيها  .ٔ

بػالقرآف  وأف طاعتػه طاعػػة هلل   مػا تػو بتشػريت اهلل تعػال  لػه  وأف العمػؿ بالسػ ة عمػؿٌ األحكػاـ فإ   
 .وعال ومعصيته معصية هلل جؿ  
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، أىفَّ رىسيػػػػػكؿى اهلًل فقػػػػػد ركل ابػػػػػف ماجػػػػػو كأبػػػػػك داكد   ػػػػػًربى اٍلًكٍنػػػػػًدمّْ ػػػػػًف اٍلًمٍقػػػػػدىاـً ٍبػػػػػًف مٍعػػػػػًدم كى : عى  قىػػػػػاؿى
ـٍ ًكتىابي "  بىٍينىكي : بىٍينىنىا كى ًديًثي، فىيىقيكؿي ًديثو ًمٍف حى دَّثي ًبحى مىى أىًريكىًتًو، ييحى ؿي ميتًَّكئنا عى ، ييكًشؾي الرَّجي ؿَّ اهلًل عىزَّ كىجى

ػرىاـو  ػٍدنىا ًفيػًو ًمػٍف حى ػا كىجى مى بلىؿو اٍستىٍحمىٍمنىاهي، كى ٍدنىا ًفيًو ًمٍف حى ـى رىسيػكؿي اهلًل ًمٍثػؿي فىمىا كىجى ػرَّ ػا حى فَّ مى ٍمنىػاهي، أىال كىاً  رَّ حى
ـى المَّوي  رَّ  ]حديث حسف[.." مىا حى

: قىػػاؿى رسػػكؿ اهلل  عػػف أىبػػي ىريػػرة قػػد ركل البخػػارم كمسػػمـ ك  ًني فىقىػػٍد أطىػػاعى اهللى، " : قىػػاؿى ػػٍف أطىػػاعى مى
ى اهللى  اًني فىقىٍد عىصى مىٍف عىصى   "كى

ػػٍف أىبػػي ىريػػرةى كفػػي البخػػارم ػػٍف أبىػػى" : قىػػاؿى  : أفَّ رىسيػػكؿ اهلل : عى نَّػػةى إالَّ مى ميكفى الجى تًػػي يىػػدخي  ."كيػػؿُّ أيمَّ
مىفٍ قيؿى  اًني فىقىٍد أبىى": يىأبىى يىا رىسيكؿ اهلل ؟ قىاؿى  : كى مىٍف عىصى نَّةى، كى ؿى الجى ٍف أىطىاعىًني دىخى  ".مى

 

كقكلػو األحاديث التا يأمر فيها عميه الصالة والسالـ بالتمسؾ بس ته وأخذ الشعاٌر والم اسؾ ع ه   .ِ
  : " ًٍيػػػًدي مىفػػػاًء الرَّاًشػػػًديفى المى ـٍ بسيػػػنًَّتي كسيػػػنًَّة الخي ػػػيىرىل اخًتبلفػػػان كىثيػػػران، فىعىمػػػٍيكي ـٍ فىسى ػػػٍف يىًعػػػٍش ًمػػػٍنكي نَّػػػوي مى يّْفى كىاً 

مىٍييىا  كا عى ميٍحػدىثىاًت األيميػكًر؛ فػإفَّ كػؿَّ بدعػة ضػبللةعىضُّ ـٍ كى يَّػاكي : ] " بالنَّكاًجًذ، كىاً  قػاؿى ركاه أىبيػك داكد كالترمػذم، كى
النكاجػػذ: أقصػػى األضػػراس، كىػػك كنايػػة عػػف شػػدة التمسػػؾ، فػػإذا تمسػػؾ اإلنسػػاف بيديػػو بالشػػيء ] [.حػػديث حسػػف صػػحيح

 يو فقط[.ما لك أمسكو بيدكعض عميو بأقصى أسنانو، فإنو يككف ذلؾ أشد تمسكان م
مُّكا:  كقكلو   مّْي" رىأٍيتيميكًني كىمىا "صى  .]ركاه البخارم[. أيصى

ـٍ  " : كقكلو  ناًسكىكي ذيكا عىني مى  ]ركاه مسمـ كأبك داكد[". خي
 

ه  عف الكػذب   وي ه وحفظه وتبميغه إل  مف لـ يسمعهاستماع حديثب األحاديث التا يأُمُر فيها  .ّ
 :فعؿ ذلؾ بأشد الوعيديعميه  ويتوعد مف 

ٍيػًد ٍبػًف ثىابًػتو فقد ركل أبك داكد كالترمذم،  ػٍف زى ػرى المَّػوي اٍمػرىأن " يىقيػكؿي  قىػاؿى سىػًمٍعتي رىسيػكؿى المَّػًو   عى نىضَّ
اًمًؿ ًفٍقوو ًإلىى  تَّى ييبىمّْغىوي فىريبَّ حى ًفظىوي حى ًديثنا فىحى اًمػًؿ ًفٍقػوو لىػٍيسى ًبفىًقيػوو سىًمعى ًمنَّا حى  ".مىٍف ىيكى أىٍفقىػوي ًمٍنػوي كىريبَّ حى

 ]حديث حسف[
ػػًف اٍلميًغيػػرىًة كركل البخػػارم كمسػػمـ  ػػًمٍعتي النَّبًػػيَّ  عى مىػػى " :يىقيػػكؿي  قىػػاؿى سى مىػػيَّ لىػػٍيسى كىكىػػًذبو عى ػػًذبنا عى ًإفَّ كى

مىيَّ ميتىعىمّْدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ  دو مىٍف كىذىبى عى ٍقعىدىهي ًمفى النَّارً أىحى  "مى

 عمؿ الصحابة:   

، وكاالقتػداء بيديػ مػف االحتجػاج بسػنتو -رضي اهلل عنيـ  -كاف عمؿ الصحابة  لزكـ سنَّة النبٌي كعمى 
قكالو كأفعالػو كحفظيػا عمى مبلحظة أ ، فكانكا أحرص الخمؽً كالرجكع إليو في الدقيؽ كالجميؿ كامتثاؿ أكامره،

، مػف دكف أف يعممػكا لػذلؾ أم يفعمػكف مػا يفعػؿ كيتركػكف مػا يتػرؾ اقتدائيـ أنيػـ كػانكا، كبم  مف كالعمؿ بيا
ٍنييمىا اهللي  رىًضيى  - عيمىرى  اٍبفً  عىفً سبب أك حكمة كما ركل البخارم   :قىاؿى  – عى
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ػػذى  ػػا  النَّبًػػيُّ  اتَّخى اتىمن ػػذى  ذىىىػػبو  ًمػػفٍ  خى ـى  النَّػػاسي  فىاتَّخى ػػكىاًتي ، ًمػػفٍ  خى ػػٍذتي  "ًإنّْػػي :  النَّبًػػيُّ  فىقىػػاؿى  ذىىىػػبو ػػا اتَّخى اتىمن  ًمػػفٍ  خى
" قىاؿى  فىنىبىذىهي  ذىىىبو . النَّاسي  فىنىبىذى  أىبىدنا"، أىٍلبىسىوي  لىفٍ  " ًإنّْي :كى ـٍ كىاًتيمىيي  خى

ػػػفٍ كفػػػي الحػػػديث الصػػػحيح الػػػذم ركاه أبػػػك داكد  ػػػًعيدو  أىبًػػػى عى ػػػٍدًرمّْ  سى : اٍلخي ػػػا قىػػػاؿى ػػػمّْى  المَّػػػوً  رىسيػػػكؿي  بىٍينىمى  ييصى
اًبوً  مىػػعى  ًإذٍ  ًبأىٍصػػحى ا نىٍعمىٍيػػوً  خى ػػعىييمى ػػفٍ  فىكىضى ػػاًرهً  عى ػػا يىسى ػػا ًنعىػػالىييـٍ  أىٍلقىػػٍكا اٍلقىػػٍكـي  ذىًلػػؾى  رىأىل فىمىمَّ ػػى فىمىمَّ   المَّػػوً  رىسيػػكؿي  قىضى
ػػبلىتىوي  ػػا قىػػاؿى  صى مىكيػػـٍ  "مى مى مىػػى حى ـٍ  عى " ًإٍلقىػػاًئكي ـٍ    المَّػػوً  رىسيػػكؿي  فىقىػػاؿى . ًنعىالىنىػػا فىأىٍلقىٍينىػػا نىٍعمىٍيػػؾى  أىٍلقىٍيػػتى  رىأىٍينىػػاؾى  قىػػاليكا. ًنعىػػالىكي

ًني أىتىاًني  ًجٍبًريؿى  "ًإفَّ  ا أىفَّ  فىأىٍخبىرى  . قىذىرنا" ًفيًيمى

و كالعمػؿ نَّتً كبعد كفاتو عمػى كجػكب اتبػاع سيػ في حياة الرسكؿ  –رضي اهلل عنيـ  –كقد أجمع الصحابة 
رضػي  –إفَّ الصػحب الكػراـ  بػؿ ة التي كردت في القرآف أك السٌنةيفرقكف بيف األحكاـ الشرعيكانكا ال ك بيا 

ڻ  ڻ  چ فػػي ذلػػؾ قػػكؿ اهلل تعػػالى:  مػػنيجيـاألحكػػاـ الفقييػػة، كػػانكا ال يبحثػػكف عػػف مراتػػب  -اهلل عػػنيـ 

ذا نيػكا عػف أمػرو تركػكه فػإذا أًمػركا بػأمرو أخػذكه بالكيمّْيَّػة، . [ٕالحشػر: ] چڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ      كا 
ًكيىعػػف عبػػدً  ػػر بػػف المَّػػو بالكيمّْيػػة، مثػػاؿي ذلػػؾ مػػا ري  عػػف عمػػر ابػػفى  سىػػأؿى  رجػػبل أفَّ  -عنيمػػا  المَّػػو رضػػي - عيمى

ػػحَّ : فقػػاؿ أكىاجبػػةي ىػػي؟: األيٍضػػًحيةً  ادىىػػا كالمسػػممكف،  المَّػػو رسػػكؿي  ى"ضى ػػحَّى أتىعًقػػؿ؟:  فقػػاؿ عميػػو، فىأعى  ضى
 ركاه التّْرًمذٌم كابف ماجو، كقاؿ التّْرًمذٌم: حسف صحيح. .كالمسممكف"  المَّو رسكؿي 

 إجماع األمة: 

في قمبو ذرة مف اإليماف كشيء مف النصيحة  -لك تتبعنا آثار السمؼ كمف بعدىـ مف األئمة، لـ نجد أحدان 
مػف ذلػؾ ال نجػدىـ ، بػؿ عمػى العكػس ة كاالحتجاج بيا كالعمؿ بمقتضػاىانينكر التمسؾ بالسُّ  -كاإلخبلص 

، كمػػا ذاؾ إال ألنيػػا عمػػى العمػػؿ بيػػا، محػػذريف مػػف مخالفتيػػا، حريصػػيف إال متمسػػكيف بيػػا، ميتػػديف بيػػدييا
، فعمػػػى حجيػػػة السػػػنة انعقػػػد ، كثبػػػكت أغمػػػب األحكػػػاـلقػػػرآفاإلسػػػبلـ كعمييػػػا مػػػدار فيػػػـ ا أصػػػؿه مػػػف أصػػػكؿ

"أجمػت ال ػاس عمػ  أف مػف حمػو اهلل : ر  الشػافعي ، قػاؿ اإلمػاـطأت أفئدتيـا، كتك ، كاتفقت كممتيـإجماعيـ
 لـ يكف له أف يدعها لقوؿ أحد مف ال اس "  استبا ت له س ة رسوؿ اهلل 

 تعذر العمؿ بالقرآف وحدر: 

و ال يمكػػػف االسػػػتقبلؿ بفيػػػـ الشػػػريعة كتفاصػػػيميا أنَّػػػ -مػػػف حيػػػث النظػػػر  -ة السػػػنة يَّػػػجّْ كممػػػا يػػػدؿ عمػػػى حي 
 -ظػػاىرنا  – ةو مى شػػكً ، كأخػػرل مي ة تحتػػاج إلػػى بيػػافمىػػجمى عمػػى نصػػكص مي ، الشػػتمالو اميػػا مػػف القػػرآف كحػػدهكأحك

 ، كاسػتنباط تفاصػيؿ أحكػاـ القػرآف، كال بد مف بياف آخػر لفيػـ مػراد اهلل، فكاف التحتاج إلى تكضيح كتفسير
 . ، كلكالىا لتعطمت أحكاـ القرآف، كبطمت التكاليؼنةسبيؿ إلى ذلؾ إال عف طريؽ السُّ 
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 :رحمو اهلل ابف حـز قاؿ اإلماـ
أم قػػػرآف كجػػػد أف الظيػػػر أربػػػع ركعػػػات، كأف المغػػػرب ثػػػبلث ركعػػػات، كأف الركػػػكع عمػػػى صػػػفة كػػػذا، " فػػػي 

، كبيػػاف كيفيػػة زكػػاة ـكالسػػجكد عمػػى صػػفة كػػذا، كصػػفة القػػراءة فييػػا كالسػػبلـ، كبيػػاف مػػا يجتنػػب فػػي الصػػك 
 ، كبيػافالزكػاة، كمقػدار الزكػاة المػأخكذةاألعداد المأخكذ منيػا ، كالغنـ كاإلبؿ كالبقر، كمقدار الذىب كالفضة

أعمػػاؿ الحػػ  مػػف كقػػت الكقػػكؼ بعرفػػة، كصػػفة الصػػبلة بيػػا كبمزدلفػػة، كرمػػي الجمػػار، كصػػفة اإلحػػراـ كمػػا 
، الػذبائح كالضػحايا ؿ، كصػفةي مػف الممًكػ ـي ، كمػا يحػري ـحػرّْ يجتنب فيػو، كقطػع يػد السػارؽ، كصػفة الرضػاع المي 

كأحكاـ البيكع، كبيػاف الربػا كاألقضػية كالتػداعي، كاأليمػاف كالصػدقات  كقكع الطبلؽ، حدكد، كصفةى كأحكاـ ال
نمػا المرجػكع إليػو فػي كسائر أنكاع الفقو ياىػا لػـ نػدر كيػؼ نعمػؿ فييػا، كا  نما في القرآف جمؿ لػك تركنػا كا  ؟ كا 

 ككذلؾ اإلجماع إنما ىك عمى مسائؿ يسيرة... كؿ ذلؾ النقؿ عف النبي 

قػػاؿ: ال نأخػػذ إال مػػا كجػػدنا فػػي القػػرآف لكػػاف كػػافرا  اكلػػك أف امػػرءن ، ضػػركرة  بػػد مػػف الرجػػكع إلػػى الحػػديثفػػبل
 . اىػ بإجماع األمة "

لػؾ ألف اهلل ، كمسػتقاة مػف أصػكلو، كذسػنة مػأخكذة فػي الحقيقػة مػف القػرآفعمى أف األحكاـ المسػتمدة مػف ال
، كىػك مػا فيمػو الصػحابة لمقػرآفالقرآف، كالتػرؾ ليػا تػرؾ بػ ، فاألخذ بيا فػي الكاقػع أخػذه أحاؿ عمييا في كتابو

 –رضي اهلل عنيـ  -كالسمؼ 

ػػػاًت، كالميٍستىكًشػػػمىاتً  الكىاًشػػػمىاتً  اهللي  لىعىػػػفى :  مسػػػعكد ابػػػف كليػػػذا لمػػػا قػػػاؿ ػػػاتً  كىالميتىنىمّْصى كالميتىفىمّْجى
ٍسػػػًف، ُ  ًلٍمحي

ٍمؽى  الميغىيّْرىاتً  ، بىًني ًمفٍ  اٍمرىأىةن  ذىًلؾى  فىبىمى ى  اهلل، خى اءىٍت، يىٍعقيكبو  أيُـّ  لىيىا ييقىاؿي  أىسىدو  لىعىٍنػتى  أىنَّػؾى  بىمىغىنًػي ًإنَّػوي : فىقىالىػتٍ  فىجى
كىٍيتى  كىٍيتى  ا: فىقىاؿى  كى مى مىفٍ   اهللً  رىسيكؿي  لىعىفى  مىفٍ  أىٍلعىفي  الى  ًلي كى ػا قىػرىٍأتي  لىقىػدٍ : فىقىالىػتٍ  اهلًل، ًكتىابً  ًفي ىيكى  كى  بىػٍيفى  مى

ٍيفً  ا المٍَّكحى ٍدتي  فىمى ا ًفيوً  كىجى ، مى ٍدًتيػوً  لىقىػدٍ  قىرىٍأًتيػًو، كيٍنػتً  لىًئفٍ : فىقىاؿى  تىقيكؿي ػا ،كىجى ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  قىػرىٍأتً  أىمى

ٍنوي. نىيى قىدٍ  فىًإنَّوي : قىاؿى  بىمىى: قىالىتٍ  ، چ ۀ   ۀ    ہ  ہ  ]ركاه البخارمُّ كميسًمـ[ عى

 
، كأف كػػػالقرآف فػػػي كجػػػكب الطاعػػػة كاالتبػػػاع، كأنيػػػا كجػػػكب االحتجػػػاج بالسػػػنة كالعمػػػؿ بيػػػافتبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ 

هلل، كعصيانو عصياف هلل  طاعةه  ، كأف طاعة الرسكؿ ا ىك مستغف في الحقيقة عف القرآفالمستغني عني
 .، كأف العصمة مف االنحراؼ كالضبلؿ إنما ىك بالتمسؾ بالقرآف كالسنة جميعاتعالى

                                                           
سّْػنييىا. )) كى  ُ ػٍف بىٍعػضو قىًمػيبلن كتيحى ػيىا عى ػدى بىٍعضي ةي (( ىيى : الَّتي تىٍبػريدي ًمػٍف أٍسػنىاًنيىا ًليىتىبىاعى ػذي ًمػٍف )) الميتىفىمّْجى ػةي (( : الَّتػي تىأخي النَّاًمصى

سىنان. )) كىالميتىنى  قّْقيوي ًليىًصيرى حى ٍيًرىىا كتيرى اًجًب غى .شىٍعًر حى ٍف يىٍفعىؿي ًبيىا ذىًلؾى ةي (( : الَّتي تىأميري مى  مّْصى



 هي الوشتكضاخ األساسيح في فكش الوجاهذ

 
 
ٌِْضلَحُ    وخصائصها اإِلْسالَمِ  فِي الُسٌَّحِ  َه

 

   41 
 

 1هاصُ وخصاٌِ  َمْ ِزَلُة الُس  ِة ِفا اإِلْساَلـِ ثالثًا: 

ٍنيى ه شيميكًليّّ  ٍنيى ه  مى  ميتىكىاًزفه مى
ٍنيى ه تىكىاميًميّّ  ٍنيى ه كىاًقًعيّّ  مى  مى

ٍنيى ه مييىسَّره   مى
 

لقد تحػدثنا عػف الػدليؿ األكؿ عمػى سػبيؿ اليدايػة )القػرآف الكػريـ( كبيَّنػا بأنَّػو اآليػة العظمػى كالمعجػزة الكبػرل 
مفػو، كىػك المصػدر كىك الكتاب المحفكظ الخالد الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مػف خ لرسكؿ اهلل 

سػتدؿ عمػى كػؿ مصػادر اإلسػبلـ كأدلتػو األخػرل، كال يي   ُّ حػتى بكتو مف أكلو إلى آخػره، كبػو يي ثاألكؿ المقطكع ب
ٿ   ٹ     ٹ  چ ؿ تعػالى لرسػكلو: بيا عميو. كتأتي السنة النبكية مصدرنا تالينا لمقرآف، ميبىيّْننا لو، كما قا

 ف لمقرآف بقكلو كعممو كتقريره.بيّْ فالرسكؿ ىك المي ، [ْْالنحؿ: ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
 

ىػك  ، فقد كاف النبي اقعي كالمثالي لئلسبلـ، كالتطبيؽ الك السنة ىي التفسير العممي لمقرآف كبيذا نعمـ أف
سَّمن  ـي ميجى  .االقرآف ميفىسَّرنا، كىاإًلٍسبلى

ُـّ المعنػػى ات ىػػذكىػػكقػػد أدرى  ٍنيىػػا  -عائشػػة المػػؤمنيف  ، أ ًضػػيى اهللي عى ، كمعايشػػتيا لرسػػكؿ بفقييػػا كبصػػيرتيا  -رى
ميقيوي القيٍرآفى " فقالت: ، رسكؿ اهلل ؽً مي ، حيف سئمت عف خي بميغة قةو فعبرت عف ذلؾ بعبارة مشر  اهلل   .ِ"كىافى خي

ػبخصائصػػو كأركانػػو فميعػػرؼ مي فمػف أراد أف يعػػرؼ المػػني  العممػػي لئلسػبلـ  دنا فػػي السػػنة النبكيػػة سَّػػجى بلن مي فصَّ
تعني: الطريؽ أك المني ، كىي تمثؿ )الًحٍكمىةى( النبكية كما أسمفنا القكلية كالعممية كالتقريرية. فكممة )السينًَّة( 
ػػةى( كمػػا كتعميمػػو لؤلمػة، فقػػد أنػػزؿ اهلل عمػػى رسػكلو )الًكتىػػا، فػي بيػػاف القػػرآف، كشػرح حقػػائؽ اإلسػػبلـ بى كىالًحٍكمى

 .و تككيف األمةتً يمَّ مي  بً عً جعؿ مف شي 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      چ 

 [.ُْٔآؿ عمراف: ] چۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

  

                                                           

مف كتاب )كيؼ نتعامؿ مع السنة النبكية( لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، طبع دار  كتصرُّؼو  باختصاركما بعده المبحث ىذا  ُ
 )كتاب نفيس كميـ جدِّا لكؿ داعية كطالب عمـ، ننصح المختصيف بدراستو( ـَََِسنة الشركؽ 

مَّـى كىافى اٍلقيٍرآفى ) ركاه مسمـ بمفظ:   ِ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ميؽى نىًبيّْ اهلًل صى  ( فىًإفَّ خي
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 :    الُس  ُة َمْ َهٌع ُشُموِلا 
ػػا ػػا شػػامبلن جامعنػػا، كمػػا قػػاؿ تعػػالى:  لمَّ  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ كػػاف المػػني  القرآنػػي منيجن

 لو. فه بيّْ و مي فإف مني  السنة يسير في إطار مني  القرآف. ألنَّ  ،[ٖٗالنحؿ: ]
ا كىعيٍمقنا.  فيك مني  يتميز بػ )الشُّميكًؿ( لحياة اإلنساف كميا، طيكالن كىعىٍرضن

مرحمػة ال، بؿ مف ة اإلنساف مف الميبلد إلى الكفاة، الذم يشمؿ حياالزمني كالرأسياالمتداد  و ع ا بالطوؿ:
 الجنينية إلى ما بعد الكفاة.

، بحيػػث تسػػير معػػو اليدايػػة النبكيػػة فػػي الػػذم يشػػمؿ مجػػاالت الحيػػاة كميػػا االمتػػداد األفقػػي :و ع ػػا بػػالعرض
، كالعبلقػػة مػػع الػػنفس، العبلقػػة مػػع اهللفػػي ك   ، كفػػي الطريػػؽ، كفػػي العمػػؿالبيػػت، كفػػي السػػكؽ كفػػي المسػػجد
 ، بؿ مع اإلنساف كالحيكاف كالجماد.اآلخريف مسمميف كغير مسمميف كالعبلقة مع األسرة، كالعبلقة مع

، كتضػػػـ الظػػػاىر االمتػػػداد فػػػي أغػػػكار حيػػػاة اإلنسػػػاف، فيػػػي تشػػػمؿ الجسػػػـ كالعقػػػؿ كالػػػركح و ع ػػػا بػػػالعمؽ:
 ية.القكؿ كالعمؿ كالنّْ  كالباطف، كتعُـّ 

الثػػكب، كاتخػػاذ  حيػػة، كتقصػػيرى المّْ   إطالػػةى ة إالَّ نَّ مػػف السُّػػ ؼي عػػرً ممػػا يؤسػػؼ لػػو: أف بعػػض المسػػمميف ال يكػػاد يى ك 
ة، سػكاء كػاف سػكى إنسػاف مجػاالن لؤلي  ، الػذم يجػد فيػو كػؿُّ المػني  النبػكمّْ  مكؿً السكاؾ مػف األراؾ، غػافبلن عػف شيػ

ا، مسالً  بنا أـ متزكجن ا، عىزى ا أـ محككمنا شابنا أـ شيخن ا أـ محاربنا، غنينا أـ فقيرنا، حاكمن  الخ ...من
 
 :الُس  ُة َمْ َهٌع ُمَتَواِزٌف 

، فيػك يػكازف بػيف الػركح كالجسػـ، كبػيف العقػؿ كالقمػب، كبػيف الػدنيا كاآلخػرة، كىك مني  يتميز كػذلؾ بػالتكازف
كبػػيف الحريػػة كالمسػػؤكلية، كبػػيف الفرديػػة ع، كبػػيف النظػػر كالعمػػؿ، كبػػيف الغيػػب كالشػػيادة، كالكاًقػػ المثػػاؿً  كبػػيفى 

 ...، كبيف االتباع كاالبتداع كالجماعية
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ كصػػفيا ربُّيػػا بقكلػػو:  فيػػك مػػني  كسػػط ألمػػة

ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ ال طغيػػاف فيػػو كال إخسػػار، مػػني ه ، [ُّْالبقػػرة: ]  چ ڄ  ڄ  ڄ

 [ٗ – ٖالرحمف: ] چگ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ػا إلػى اإلفػراط أك ال كليذا كاف  نيكحن ، كحػذرىـ ىػـ بقػكة إلػى الكسػطتفػريط، ردَّ إذا لمح مف بعض أصػحابو جي

 مف مغبة الغمك كالتقصير.
ـز ، كعػػميػػـ إلػػى التعبػػديى شػػبع نى فكػػأنيـ تىقىالُّكىىػػا، كلػػـ تي  كليػػذا أنكػػر عمػػى الثبلثػػة الػػذيف سػػألكا عػػف عبادتػػو 

، قػد، كالثالػث أف يعتػزؿ النسػاء، فػبل يتػزكج، كاآلخػر أف يقػـك الميػؿ فػبل ير أحدىـ أف يصكـ الدىر فبل يفطػر
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ـٍ  إنّْي كاهللً  "أىمىاكقاؿ حيف بمغو قالتيـ:  ـٍ  هلًل، ألٍخشىػاكي ػكـي  لىًكنّْػي لىػوي، كىأىٍتقىػاكي ، أصي ػمّْي كىأيٍفًطػري كَّجي  كىأىٍرقيػدي، كأيصى  كىأىتىػزى
 .ًُمنّْي" فىمىٍيسى  سينًَّتي رىًغبى عىفٍ  فىمىفٍ  النّْساءى،

ه إلػى ، ردَّ في الصػياـ كالقيػاـ كالػتبلكة -رضي اهلل عنيما  – بًف عىٍمرك بف العاصً كلما رأل مبالغة عبد اهلل 
سىػػًدؾى  "فػػإفَّ االعتػػداؿ قػػائبلن:  مىٍيػػؾى  ًلجى قٌػػان  عى فَّ  ، [أم فػػي الراحػػة] حى مىٍيػػؾى  ًلعىٍينىيػػؾى  كىاً  قٌػػان  عى فَّ  ، [أم فػػي النػػكـ] حى  كىاً 

ٍكًجػػػؾى  مىٍيػػػؾى  ًلزى قٌػػػان  عى فَّ  ، [أم فػػػي اإلمتػػػاع كالمؤانسػػػة] حى ٍكًرؾى  كىاً  مىٍيػػػؾى  ًلػػػزى قٌػػػان" عى  [ أم فػػػي اإلكػػػراـ كالمشػػػاركة] ِحى
 ذم حؽ حقو. كؿٌ  فأعطً   يعني
و كسػيرتو مػع تي نَّ األعمى في التكازف كاالعتداؿ في حياتو كميا، كما دلت عمى ذلؾ سيػ ثؿى المى  ىك  كافكلقد 

 :ككاف أكثر ما يدعك بو الدعاء القرآني، و، كمع أصحابو، كمع الناس أجمعيفنفسو، كمع أىمربو، كمع 
 [.َُِالبقرة: ] چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ 

مىعىاًشي،  الًتي ًفييىا المييَـّ أىٍصًمٍح ًلي ًديًني الًَّذم ىيكى ًعٍصمىةي أىٍمًرم، كىأىٍصًمٍح ًلي ديٍنيىامى " :  ككاف مف دعائو
ةن  ، كىاٍجعىًؿ المىٍكتى رىاحى ٍيرو يىاةى ًزيىادىةن ًلي ًفي كيؿّْ خى ًتي الًتي ًفييىا مىعىاًدم، كىاٍجعىًؿ الحى ًلي ًمٍف كيؿّْ  كىأىٍصًمٍح ًلي آًخرى

 ّ."شىر  
 
  الُس  ُة:  َمْ َهٌع َتَكاُمِما 

( كػػذلؾ مػػني   السػػنَّةي  ػػاميًميّّ نيػػكره ) ، ليكػػكف منيمػػا الػػكحي مػػع العقػػؿ، أك المعرفػػةاإليمػػاف مػػع يتكامػػؿ فيػػو )تىكى
مىى نيكرو  ، فممتربيػة دكرىػا فػي التكػكيف كالتأسػيس كالتكجيػو، كلمتشػريع دكره التشريع مػع التربيػةكيتكامؿ فيو ( عى

بل تشػريع، كال يغنػي التشػريع كحػده بغيػر غنػي التربيػة كحػدىا بًػفي الصيانة كاإللػزاـ كالتأديػب كالعقػاب، فػبل تي 
ـى  تربية. ككاف   مىعنا. كالتشريعً  عمى التربيةً  ىك القائ
اهلل يزع بالسمطاف ما ال يزع  ، فإفَّ الدكلة مع الدعكة، أك السمطاف مع القرآف، أك القكة مع الحؽكتتكامؿ فيو 

و ال يجكز مجالي  عى ضً كي  ؿ  دبتو الدكلة، كلكي بالقرآف، كمف لـ يردعو الحؽ ردعتو القكة، كمف جار عمى الدعكة أ
مىعنا،  كالدكلةً  الدعكةً  جميعنا، أك صاحبى  القرآف كالسمطافً  ىك صاحبى  أف يتعداه بالباطؿ. ككاف الرسكؿ 

ىك الذم يؤـ الناس في الصبلة، كىك الذم يقكدىـ في المعارؾ، كىك الذم يحكـ بينيـ في الخصكمة، 
كىك الذم يقكدىـ في السياسة، في السمـ كالحرب لـ يكف كما كاف بنك إسرائيؿ في بعض مراحميـ يكجييـ 

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  چ ف نبييـ قاؿ ليـ: يقكد الدكلة. كما حكى القرآف أ ؾه ـ ممً يي ، كيسكسي الدعكةى  يقكدي  نبيّّ 

 .[ِْٕالبقرة: ] چ ک  گ  گ  گ  گ
                                                           

 ركاه البخارم كمسمـ عف أنس. ُ
 .عمرك بف اهلل عبد عف الصـك كتاب في كمسمـ البخارم ركاه ِ
 ركاه مسمـ عف أبي ىريرة. ّ
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قيصر هلل الديف، كلً ، ممسيح مف قسمة الحياة بيف اهلل كقيصرينسبكنو لما   محمد نبيّْناكلـ يرد عف 
ۅ  ۅ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ : أف يقكؿى  مو اهللي بؿ عمَّ  !!،الدكلة

 فقيصر كميمؾي قيصر هلل الكاحد القيَّار.[. ُّٔ – ُِٔاألنعاـ: ] چۉ  ۉ  ې  ې     ې  

ة كيكجو حياتيا كميا بالكتاب كالميزاف، فمف تمرد عمييما أىدَّبىوي الحديد ذك البأس مَّ يسكس األي   كىكذا كاف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀڀ  چ الشديد كما قاؿ تعالى: 

 [.ِٓالحديد: ] چڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 و صيرا. تاديا ِبَربِّؾ َوكف  ي صر َوسيؼ يهدي ِبِكتَاب الّديف قواـ: -رحموي اهلل  – ابف تيميةالشيخ كقاؿ 

السماء، إنما ىك بشر يمشي قنا في ، فميس القائد مبلكنا محمّْ كتتكامؿ في ىذا المني ، القيادة مع الشعب
 عمى األرض

عف الناس، بؿ يجب أف يككف بينيـ، يشاركيـ في آالميـ  بل ينبغي لمقائد أف يعيش في صكمعة منعزلةو ف
فيك في األزمات أكؿ مف يجكع، كآخر مف يشبع، كىك في  كأفراحيـ، في عافيتيـ كببلئيـ، كما كاف 

إماميـ، كفي األخبلؽ قدكتيـ، يأتي الرجؿ الغريب فبل يميزه الحركب في مقدمة الصفكؼ، كفي الصبلة 
 كـ محمد؟!.منيـ، كيقكؿ: أيُّ 

 يحمؿ معيـ كيشارؾ بجيده في البناء حتى قاؿ بعضيـ:  كانكا يبنكف المسجد، كيحممكف الحجارة كىك 

؟لىذىاؾى ًمنَّا العىمىؿي * ... *  ...* لىًئٍف قىعىٍدنىا كىالنًَّبيُّ يىٍعمىؿي  مَّؿي  الميضى

، لبناء مجتمعيـ المنشكد، كأمتيـ المثالية، كيتكامؿ المؤمنكف في ظؿ ىذا المني  بعضيـ مع بعض
ة بالتكامؿ كالتكافؿ، كؿ في مكقعو، ككؿ مَّ يً كليبمغكا رسالتيـ إلى العالـ، كىـ جميعنا مسؤكلكف عف ىذه المي 
و، كذك الجاه يبذؿ مف جاىو، ككؿ ذم قكة حسب استطاعتو: العالـ يبذؿ مف عممو، كالغني يبذؿ مف مال

 ري جيا آتاىا، يسعى بذمتيـ أدناىـ، كيي نة يبذؿ مما عنده، حسب كسعو كال يكمؼ اهلل نفسنا إال ماأك مك
 كاىـ. بعضيـ أكلياء بعض، مؤمنيف كمؤمنات، كما قاؿ تعالى:عمييـ أقصاىـ، كىـ يد عمى مف سً 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ک  گ  گ   گ  گچ 

 .[ُٕالتكبة: ] چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ
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  الُس  ُة:  َمْ َهٌع َواِقِعا 
 ) ٍنيى ه كىاًقًعيّّ حة، بؿ عمى أنيـ بشر يأكمكف أكلك أجنً  ال يتعامؿ مع الناس عمى أنيـ مبلئكةكىالسينَّةي كذلؾ )مى

ليـ أشكاقيـ  كشيكاتيـ، كليـ ضركراتيـ كحاجاتيـ، كما أفَّ  الطعاـ كيمشكف في األسكاؽ، ليـ غرائزىـ
مف ركح  مسنكف، كما أف فييـ نفحةن  أو مى يف كحى قكا مف طً مً الركحية العميا، كتطمعاتيـ إلى المؤل األعمى، فيـ خي 

ؿ، كيستقيـ كينحرؼ، ، كأف ييتدم كيضً رى ط، كأف ينيض كيعثً فبل غرك أف يصعد اإلنساف كييبً ، اهلل
  كيتكب.كيعصي اهلل

كخرج   كحيف ظف بعض الصحابة أنو نافؽ، ألف حالتو في بيتو تغيرت عف حالتو في حضرة الرسكؿ
ٍنظىمىةي " كىك يقكؿ:  يركض حتى انتيى إلى رسكؿ اهلل  ٍنظىمىةي، نىافىؽى حى كشرح لمرسكؿ ىذا النفاؽ . " نىافىؽى حى

 مى عينو،ؤٍ يا ري و، كيستحضر اآلخرة، كأنَّ عينو، كيذكر ربَّ  قمبو، كتدمعي  و حيف يككف معو يرؽُّ بأنَّ 
ٍنظىمىةي،" فإذا عاد إلى بيتو داعب األكالد، كالعب الزكج، كنسي ما كاف فيو. فقاؿ الرسكؿ الكريـ:  يىا حى

مىى تىديكميكفى  لىكٍ  ، ًبيىًدهً  نىٍفسي كىالًَّذم في ًعٍنًدم، تىكيكنكفى  مىا عى ـي  الذٍّْكر، كى ٍتكي افىحى مىى المبلًئكىةي  لصى ـٍ  عى في فيريًشكي  كى
، ـٍ ًقكي ٍنظىمىةي  يىا لىًكفٍ  طيري  ُ.مىرىات ثىبلىثى  " كسىاعىةن  سىاعىةن  حى
ـ كقتو كحياتو ما بيف كيصفك، ثـ يغفؿ كيغفك، كال حرج في ذلؾ إذا قسَّ  ؼُّ شي أف اإلنساف يى  بيَّف كىكذا 

 فيما أحؿَّ اهلل تعالى لو. ،حظ نفسو، كحؽ ربو، أك بيف دنياه كآخرتو

، ككسعت في دائرة المباحات، كضيقت دائرة المحرمات، كجاء راعت السينَّةي ضعؼ اإلنسافكمف أجؿ ىذا 
، فىاٍقبىمي " الحديث:  ٍنوي، فىييكى عىٍفكه مىا سىكىتى عى رىاـه، كى ـى، فىييكى حى رَّ مىا حى ، كى بلىؿه ؿَّ اهللي ًفي ًكتىاًبًو، فىييكى حى ا أىحى كا ًمفى مى

اًفيىتىوي، فى  ـٍ يىكيٍف ًليىٍنسىى شىٍيئنا "ًإفَّ اهللى اهلًل عى  ِ .[ْٔمريـ: ] چمج  جح      مح  جخ  حخ   چ ، ثيَـّ تىبلى ىىًذًه اآليىةى لى
، بػؿ راعػت حاجػات اإلنسػاف ضػركراتعنػد كقػكع ال المحظػكراتكراعت السينَّةي ضػعؼ اإلنسػاف، فأباحػت لػو 

ػػحرَّ فأباحػػت لػػو بعػػض المي  الثنػػيف مػػف الصػػحابة بمػػبس الحريػػر  اهلل  رسػػكؿ صى مػػات عنػػد الحاجػػة، كمػػا رخَّ
 ة.كَّ الحى  عندما اشتكيا مف مرضً 

أمامو  باب التكبة، بؿ فتحتوي  وً في كجيً  سدَّ ، فمـ تى كراعت السينَّةي كاقع اإلنساف كضعفو إذا سقط في المعصية
ؿَّ يىٍبسيطي يىدىهي ًبالمٍَّيًؿ ًليىتيكبى  ًإفَّ اهللى عىزَّ " و، كما في الحديث: نيبنا إلى ربّْ ، ليقرعو مستغفرنا مي وصراعيعمى مً  كىجى

ٍغًرًبيىا تَّى تىٍطميعى الشٍَّمسي ًمٍف مى يىٍبسيطي يىدىهي ًبالنَّيىاًر ًليىتيكبى ميًسيءي المٍَّيًؿ، حى  ّ"ميًسيءي النَّيىاًر، كى

                                                           

 .كغيره مسمـ ركاه ُ
"  فػي كالطبرانػي البػزار ركاه( ُُٕ/ ُ": ) المجمػع"  فػي الييثمػي كقاؿ الذىبي، ككافقو( ّٕٓ/ ِ: )كصححو الحاكـ ركاه ِ

سناده"  الكبير  .مكثقكف كرجالو حسف، كا 
 .مكسى أبي عف كأحمد مسمـ ركاه ّ
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ـٍ تيػٍذًنبيكا" : ما ركاه ميسمـ يقكؿ رسكؿ اهلل كفي ،  كىالًَّذم نىٍفًسػي ًبيىػًدًه لىػٍك لىػ ػاءى ًبقىػٍكـو ييػٍذًنبيكفى لىجى ، كى ـٍ لىػذىىىبى اهللي ًبكيػ
كفى اهللى فىيىٍغًفري لىييـٍ   ." فىيىٍستىٍغًفري

ـٍ كىٍسًبيَّةن، كلذا كاف الرسكؿ الكريـ كراعت السينَّةي اختبلؼ أحكاؿ الناس، كراعت الفركؽ بينيـ ، كىٍىًبيَّةن كىانىٍت أى
ؿ الشػػيخ ًمػاعة، رعايػة الخػتبلؼ ظػػركفيـ، فػبل يي دى كبػة متعػػدّْ يجيػب عػف السػػؤاؿ الكاحػد مػف عػػدة أشػخاص بأج

 عة كاالختيار.في حالة السَّ  معاممة الشاب، كال يعامؿ اإلنساف في حالة الضركرة معاممتوي 

عيػػد، ال، كلػػذا أذف لمحبشػػة أف يمعبػػكا بحػػرابيـ فػػي مسػػجده فػػي يػػـك عػػادات األقػػكاـ كاختبلفيػػا كمػػا راعػػى 
 يا.ر سنّْ غى لصً  إلييا البنات يمعبف معيا، مراعاةن  بي سرّْ و، ككاف يي بً نكً مى  ف كراءً ـ مً إلييً  رى كسمح لعائشة أف تنظي 

 ع الميك في األعراس كقدكـ الغائب كغير ذلؾ، مراعاة لحاجة اإلنساف إلى الميك كالتركيح.رً ككذلؾ شي 
 بكم.اني النَّ الربَّ  ىذا المني ً  ةً عف كاقعيَّ  ئي بً نٍ كالكقائع كثيرة، كاألمثمة ال تحصر، ككميا تي 

 
  َمْ َهٌع ُمَيس ٌر:الُس  ُة 

ا باليسر كالسيكلة كالسماحة.   اهلل  مف أكصاؼ رسكؿكىذا كمف خصائص ىذا المني  أنو يتميز أيضن
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ : ، قاؿ تعالىفيّْ لً في كتب األكَّ 

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

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ   ڑ  ک  ک  ک            کڑ  

 [.ُٕٓاألعراؼ: ] چں  ں  ڻ  ڻ  

 يـ في دنياىـ، بؿ ىك يقكؿ عف نفسو:قي الناس في دينيـ، أك يرىً  جي ما يحرً  ة ىذا النبيّْ نَّ فبل يكجد في سي 
ا أىنىا رىٍحمىةه ميٍيدىاةه "   [.َُٕ]األنبياء:  چگ     گ     گ    ک  ک چ قكلو تعالى:  ؿي يتأكَّ  ُ" إنَّمى

بلىةي كىالسَّبلىـي  -كقاؿ  مىٍيًو الصى لىًكٍف بىعىثىًني ميعىمّْمنا مييىسّْرنا»: -عى ـٍ يىٍبعىٍثًني ميعىنّْتنا، كىالى ميتىعىنّْتنا، كى  ِ«ًإفَّ اهللى لى
بىشّْػرىا كىالى تينىفّْػرىا، »أبا مكسى كمعاذنا إلى اليمف أكصاىما بكصية مكجزة جامعة  كحينما بعثى  يىسّْرىا كىالى تيعىسّْرىا، كى

تىطىاكىعىا كىالى تىٍختىًمفىا كا»:  وً تً منا ألمَّ كيقكؿ معمّْ  .ّ«كى كا، كىالى تينىفّْري بىشّْري كا، كى كا كىالى تيعىسّْري  .ْ«يىسّْري

                                                           

 شػرط عمػى حوكصػحَّ  مكصػكالن، ىريػرة أبػي عػف عنػو الحػاكـ كركاه مرسػبلن، صػالح أبػي عف الترمذم كالحكيـ سعد ابف ركاه ُ
 .األلباني كصححو الذىبي، ككافقو الشيخيف

 .الطبلؽ كتاب في مسمـ ركاه ِ
 .متفؽ عميو مف حديث أبي مكسى كمعاذ ّ
 .متفؽ عميو مف حديث أنس ْ
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ػػػػا »كيقػػػػكؿ ألصػػػػحابو بعػػػػد أف ىػػػػاجكا بػػػػاألعرابي الػػػػذم بػػػػاؿ فػػػػي المسػػػػجد:  ـٍ تيٍبعىثيػػػػكا ًإنَّمى لىػػػػ ، كى ػػػػًريفى بيًعثٍػػػػتيـٍ مييىسّْ
 .0«ميعىسًّْريفى 

ةو ًإنّْي بيًعٍثتي : » كيقكؿ عف رسالتو ًنيًفيَّةو سىٍمحى  .ِ«ًبحى
، »يقكؿ: ك  ا تيًطيقيكفى اًؿ مى ـٍ ًمفى اأٍلىٍعمى مىٍيكي مُّكايىا أىيُّيىا النَّاسي عى تَّى تىمى  .ّ«فىًإفَّ اهللى الى يىمىؿُّ حى

اهلل يريد  أفَّ  فى في ضكء مني  القرآف الذم أعمى  يسيري  كىك الذم ال ينطؽ عف اليكل، فقد كاف رسكؿ اهلل 
ۇ  ۇ  ۆ  چ قاؿ تعالى: و ما جعؿ عمييـ في الديف مف حرج، كأنَّ  ،كال يريد بيـ العسر بعباده اليسر،

 چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : سبحانوكقاؿ  [، ُٖٓالبقرة: ] چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

 [.ِٖ]النساء:  چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ كقاؿ عزَّ ًمف قائؿ:  [.ٔ]المائدة: 

ـى  )تػػرؾي النّْكػػاح( ؿى تُّػػبى ع الرىبانيػػة كالتَّ شػػرى كليػػذا لػػـ يى  فػػي الػػديف. مػػكٌ ع كالغي مػػف التنطُّػػ ر النبػػي كمػػا حػػذَّ   كتحػػري
ػػػاؿى »:  اعتػػػداؿ، كقػػػاؿ بػػػات، كدعػػػا إلػػػى االسػػػتمتاع بالحيػػػاة فػػػيالطيّْ  مى ًميػػػؿه ييًحػػػبُّ الجى  كقػػػاؿ:، ْ«ًإفَّ اهللى جى
ٍبًدهً » مىى عى ًتًو عى  .ٓ«ًإفَّ المَّوى ييًحبَّ أىٍف يىرىل أىثىرى ًنٍعمى

ػػػكمػػػا  ػػػ كالتخفيفػػػات خصى الػػػرُّ  رسػػػكؿ اهلل  عى رى شى ـ بػػػدؿ التػػػيمُّ  عى رى فػػػي الطيػػػارة كالصػػػبلة كالصػػػياـ كالحػػػ ، فشى
الصػػبلة  عى رى ، كشىػػكالمػػرضً  كالمطػػرً  كالخػػكؼً  السػػفرً  كالجمػػع فػػي لمصػػبلًة فػػي السػػفر ع القصػػرالكضػػكء، كشػػرى 

الفطر فػي صػياـ رمضػاف لممػريض ع االستطاعة، كشر  رقاعدنا كمضطجعنا كباإليماء عند المرض، عمى قد
كنػػو، كيرشػػكف عميػػو المػػاء فػػي السػػفر: ممّْ ظكالمسػػافر، كالحبمػػى كالمرضػػع، كقػػاؿ فػػي شػػأف رجػػؿ رأل النػػاس يي 

ـي ًفي السَّفىرً » يىا بػؿ أجػاز الجمػع بػيف  أم في مثؿ ىذا النكع الشاؽ المرىؽ مف السفر. ٔ«لىٍيسى ًمفى الًبرّْ الصّْ
كالعشػػػاء، فػػػي المدينػػػة، بػػػبل سػػػفر كال مطػػػر، كلمػػػا سيػػػًئؿى ابػػػف عبػػػاس راكم  الظيػػػر كالعصػػػر، كبػػػيف المغػػػربً 
 :  رفع الحرج عنيا. دى صى يعني قى  ٕ«أيمَّتىوي  أىرىادى أىٍف الى ييٍحًرجى »الحديث: ماذا أراد بذلؾ؟ قىاؿى

                                                           

 .ىريرة أبي عف الطيارة كتاب في كالترمذم كالنسائي البخارم ركاه ُ
 ينػػزؿ ال أف يبعػد لػػيس ثػبلث طػرؽ لػػو لكػف":  القػدير فػػيض"  كفػي ،ضػعيؼ رىاكو  سػػنده كفػي أمامػة أبػػي عػف الطبرانػي ركاه ِ

 ".صحيحو" في البخارم كعمقو ،كصححو الشيخ األلباني الحسف، درجة عف بسببيا
 متفؽ عميو عف عائشة. ّ
 ركاه مسمـ عف ابف مسعكد. ْ
 ركاه الترمذم كالحاكـ عف ابف عمرك ٓ
 متفؽ عميو. ٔ
 ركاه مسمـ. ٕ
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وي كىمىا يكره أف تؤتى معصيتو»:  -صٌمى اهلل عميو كسمَّـ  –كقاؿ   ،ُ«ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ أىٍف تيٍؤتىى ريخىصي
 .ِ« عىزىاًئمو تيٍؤتىى أىف بُّ حً يي  كىمىا ،وي صي رخى  تيٍؤتىى أىف حبُّ يي  اهللى  ًإفَّ  » كقاؿ:

، كمػػا اسػػتحبَّ كنيػػى أصػػحابو عػػف  ـٍ ر السػػحكر، يليػػـ تعجيػػؿ الفطػػكر، كتػػأخ الكصػػاؿ فػػي الصػػكـ، ًرٍفقنػػا ًبًيػػ
فػػػي البػػػرد الشػػػديد كمػػػا فػػػي حػػػديث عمػػػرك بػػػف العػػػاص فػػػي غػػػزكة ذات  ـً ، كأقػػػرَّىـ عمػػػى التػػػيمُّ ا عمػػػييـتيسػػػيرن 

 السبلسؿ.
مػػني  التيسػػير عمػػى الخمػػؽ لمػػا كسػػعتنا آالؼ  كلػػك أردنػػا أف نػػذكر المزيػػد مػػف األمثمػػة عمػػى التػػزاـ النبػػيّْ 

 الصفحات فصمكات اهلل كسبلمو عمى مف أرسمو رحمةن لمعالميف.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، كصححو الشيخ األلباني.ركاه أحمد كابف حباف كالبييقي في " السنف " عف ابف عمر ُ
 ، كصححو الشيخ األلباني.ركاه أحمد كالبييقي عف ابف عمر، كالطبراني عف ابف عباس كابف مسعكد ِ
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 ال  بوي ة. الُمْسِمِميَف َ ْحَو الُس  ةِ  َواِجبُ  رابًعا:

 - كمػا أشػرنا -ؿ ، كالمجتمػع المسػمـ كىػي تمثّْػياج التفصيمي لحيػاة الفػرد المسػمـة النبكية إذف ىي المنالسنَّ 
 دنا في حياة.جسَّ ، كاإلسبلـ مي رناالقرآف مفسَّ 

 
ػػمَّـى  -فقػػد كػػاف الرسػػكؿ  سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى لئلسػػبلـ، بقكلػػو كعممػػو، كسػػيرتو  دى لمقػػرآف، كالمجسّْػػ فى ىػػك المبػػيّْ  -صى

ػ، كاليقظة كالنكـكالسفرً  ضرً ة، كالحى مكى كالجى  ةً مكى ميا، في الخى كي  ة، كالعبلقػة مػع اهلل كمػع ة كالعامَّػ، كالحيػاة الخاصَّ
 ، كفي العافية كالببلء.ياء كاألعداء في السمـ كفي الحرباألقارب كاألباعد كاألكل، كمع الناس

ػػعرفػػكا ىػػذا المنيػػاج النبػػكم المي كمػػف كاجػػب المسػػمميف أف ي شػػمكؿ كالتكامػػؿ ، بمػػا فيػػو مػػف خصػػائص الؿفصَّ
خبلقيػػة األصػػيمة، ، كاأل، كاإلنسػػانية الفارعػػةانيػػة الراسػػخةى فيػػو مػػف معػػاني الربَّ ، كمػػا يتجمَّػػكالتػػكازف كالتيسػػير

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ  يػػا، كمػػا قػػاؿ تعػػالى:تخػػذكا منػػو األسػػكة الحسػػنة فػػي حيػػاتيـ كمّْ يكأف 

 [.ُِ]األحزاب:   چېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  ی   
 [.ٕ]الحشر:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ كقاؿ تعالى: 

 [.ُّ]آؿ عمراف:   چ ڃ  ڃ    ڃ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ كقاؿ: 
ػميككنا، حسػنكف فيػـ ىػذه السُّػكىذا يكجب عمػييـ أف يعرفػكا كيػؼ يي  سي نة الشػريفة، ككيػؼ يتعػاممكف معيػا ًفٍقينػا كى

رسػكؿ اهلل مكا في مدرسػة بعيـ بإحساف، الذيف تعمَّ كما تعامؿ معيا خير أجياؿ ىذه األمة: الصحابة كمف اتَّ 
  ُّفأحسنكا التعميـ.مكا األمـ اإلسبلـ، ثـ عمَّ فأحسنكا العمؿ، مكا مكا بما تعمَّ عمً ثـ  ـ،فأحسنكا التعم 
 
تسػػبؽ أزمػػة الضػػمير، كالفكػػر  ُأزمػػة المسػػمميف األكلػػى فػػي ىػػذا العصػػر ىػػي أزمػػة فكػػر، كىػػي فػػي رأيػػي إفَّ 

 دائمنا ىك الذم يحدد التصكر، كيرسـ الطريؽ، ثـ تأتي الحركة بعد ذلؾ كفقنا لمتصكر الذم رسمو الفكر.
ػػكالتع ةً السػػػنَّ  فيػػـً  كأكضػػح مػػا تتمثػػؿ فيػػػو أزمػػة الفكػػر، ىػػػي أزمػػةي  ػػػامعيػػا ؿً امي مػػف بعػػض تيػػػارات  ، كخصكصن

أعنػاؽ األمػة فػي المشػارؽ ، كتشػرئب إلييػا ناط بيػا اآلمػاؿكتي  إلييا األبصار،، التي ترنك الصحكة اإلسبلمية
رة، كالنظػػر إلييػػا نظػػرة قاصػػرة، تكػػاد ة المطيَّػػ، فكثيػػرنا مػػا أتػػى ىػػؤالء مػػف جيػػة سػػكء فيميػػـ لمسػػنَّ كالمغػػارب

النبػػكم الحكػػيـ، الػػذم تحػػدثنا عػػف  المػػني ً  إلػػى فيػػـً  ذى نفيػػتحصػػرىا فػػي بعػػض المظػػاىر كالشػػكميات، دكف أف تى 
 خصائصو في الفصؿ السابؽ.

 
                                                           

 الكبلـ لمشيخ يكسؼ القرضاكم حفظو اهلل، كنكافقو فيما يقكؿ. ُ
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 :)فا فهـ ال صوص الشرعي ة( الت ْحِذيُر ِمْف آَفاٍت َثاَلٍث 

كميػػػراث الرسػػػالة عمػػػى أيػػػدم الغػػػبلة،  ض لػػػو عمػػػـ النبػػػكةمػػػا يشػػػير إلػػػى مػػػا يتعػػػرَّ  قػػػد ركم عػػػف الرسػػػكؿ ل
 قاؿ: عف النبي . م كغيرىـدً اـ في " فكائده " كابف عى كذلؾ فيما ركاه ابف جرير كتمَّ . ياؿ، كالجُّ كالمبطميف

ـى » تىٍأًكيػػػػؿى  يىٍحًمػػػػؿي ىىػػػػذىا الًعٍمػػػػ ، كى ٍبًطًمػػػػيفى ػػػػاؿى المي ، كىاٍنًتحى ٍنػػػػوي تىٍحًريػػػػؼى الغىػػػػاًليفى ٍمػػػػؼو عيديكليػػػػوي، يىٍنفيػػػػكفى عى ًمػػػػٍف كيػػػػؿّْ خى
اًىًميفى   منيا يمثؿ خطرنا عمى الميراث النبكم. كاحدو  إنيا معاكؿ ثبلث، كؿُّ   .ُ«الجى

 :  تىٍحًريؼي أىٍىًؿ الغيميكّْ

ز بيػػا ىػػذا التػػي تميَّػػ ة()الكسػػطيَّ عػػف  بً كالتنكُّػػ  ،عالػػذم يػػأتي عػػف طريػػؽ الغمػػك كالتنطُّػػفينػػاؾ: )التحريػػؼ( 
الػذم اتسػمت بػو التكػاليؼ فػي  سػر()اليي ، كعػف ةة الحنيفيػمَّػت بيا ىػذه المً فى التي كصً  )السماحة(، كعف الديف

 ىذه الشريعة.
ػف قبمنػا مػف أىػؿ الكتػاب، ممَّػم ىمؾ بو مى إنو الغمك الذ ، أك غػبل فػي بل فػي العبػادةف غػبل فػي العقيػدة، أك غى

اهلل، كجشػميـ  ـ عمػى النػاس مػا أحػؿَّ ع فيو ما لـ يأذف بو اهلل، كحػرَّ السمكؾ، فخرج بالديف عف سيكلتو، كشرَّ 
، فنفَّر النػاس عػف شػرًع اهلل كاسػتحؿَّ الحرمػات بمػني  مػف ضػؿَّ لـ يفرضيا اهلل تعالى عمييـارنا تكاليؼ كآص

نعا.  سعييـ في الحياة الدنيا كىـ يحسبكف أنَّيـ ييحًسنكف صي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ ؿ القرآف عمييـ ذلؾ حيف قاؿ: كقد سجَّ 

 [.ٕٕ]المائدة:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ػٍف كىػافى » :عػف النبػي  -رضػي اهلل عنيمػا – كليذا ركل ابػف عبػاس ػا ىىمىػؾى مى ـٍ كىالغيميػكَّ ًفػي الػدّْيًف، فىًإنَّمى ًإيَّػاكي
ـٍ ًباٍلغيميكّْ ًفي الدّْيفً  قىالىيىا ثىبلىثنا« ىىمىؾى الميتىنىطّْعيكفى »: قاؿ  كركل ابف مسعكد عنو .ِ«قىٍبمىكي

ّ. 

رة يسَّ السيمة المي  ة شرع اهللغير طبيعيي و )تىٍحًريفنا( لمديف، كذلؾ ألنَّ  كَّ مي ىنا: أف الحديث اعتبر الغي ذكر كمما يي 
 ، كتنفّْريىـ عف ديف اهلل.سرناالناس شططنا، كترىقيـ عي  ؼي كمّْ الكسطية، إلى طبيعة أخرل، تي 

                                                           

 العمميػة الكتػب دار. ط( ُْٔ ،ُّٔ/ ُ ج) طرقػو لتعػدد كقػكاه"  السػعادة دار مفتػاح"  فػي القػيـ ابػف اإلمػاـ ذكره الحديث ُ
 لػو، أحمػد اإلمػاـ تصػحيح مػف نقػؿ مػا مػع طرقػو لكثػرة حسػنو، أك صػحتو اسػتظير الػذم الػكزير ابف العبلمة ككذلؾ. ببيركت
 الػػركض"  انظػػر. بػػو التمسػػؾ يقتضػػي فيػػذا كأمػػانتيـ، اطبلعيػػـ سػػعة مػػع إلسػػناده، العقيمػػي كتػػرجيح البػػر، عبػػد ابػػف كالحػػافظ
ا كانظر. بيركت المعرفة دار. ط( ِّ - ُِ/ ُ": ) القاسـ أبي سنة عف الذب في الباسـ  تخػري  فػي البسػاـ الركض"  أيضن
 .لؤللباني"  تماـ فكائد
 .اف عف ابف عباسبَّ ركاه أحمد كالنسائي كابف ماجو كالحاكـ كابف خزيمة كابف حً حديث صحيح،  ِ
 .ركاه مسمـ في كتاب العمـ ّ
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 :اؿي أىٍىًؿ البىاًطًؿ  ًاٍنًتحى

( الػػذم يحػػاكؿ  ػػاؿي بػػو أىػػؿ الباطػػؿ أىٍف ييػػٍدًخميكا عمػػى ىػػذا المػػني  النبػػكم مػػا لػػيس منػػو، كأف كىنػػاؾ: )ااًلٍنًتحى
و مػػػا تأبػػػاه طبيعتػػػو، كترفضػػػو عقيدتػػػو كشػػػريعتو، كتنفػػػر منػػػو أصػػػكلي  عاتً كالمبتػػػدى  قكا بػػػو مػػػف المحػػػدثاتً مًصػػػيي 

 و.كفركعي 
المسػطكر صػدكر، الفػي  بحفػظ اهلل لػو، الراسػخ يء إلػى القػرآف المحفػكظعػف إضػافة شػ المبطمكف ا عجزممَّ ف

ٍتميكّْ باأللسً  ، كأف بإمكػانيـ أف يقكلػكا: دنة مميَّػ، حسبكا أف طريقيـ إلى االنتحاؿ في السُّ نةفي المصاحؼ، المى
مَّـى  -اهلل  قاؿ رسكؿي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  !!نةدكف بيّْ  -صى

 
 حفظي األمَّة لمسنَّة بتكفيًؽ اهلل:

ػػػػػػاألي  ةى كلكػػػػػػف جيابػػػػػػذى   كا عمػػػػػػييـ كػػػػػػؿ منافػػػػػػذ االنتحػػػػػػاؿ.، كسػػػػػػدُّ دكا ليػػػػػػـ كػػػػػػؿ مرصػػػػػػدعىػػػػػػنة، قى السُّػػػػػػ ةى ة كحفظىػػػػػػمَّ
، كلـ يقبمكا سىنىدنافمـ  ًديثنا ًبغىٍيًر سىنىدو كَّاتىوي كىاًحدنا كىاًحدنا، حتػى تي ، ديكفى أىٍف ييشىرّْحي يقبمكا حى  ؼعػرى ، كيي ؼ عينػوعػرى كا ري

تبلميػذه؟ كمػا مػدل أمانتػو  ، كمف أم حمقة ىك؟ كمػف شػيكخو؟ كمػف رفاقػو؟ كمػفحالو، مف مكلده إلى كفاتو
 و لمثقات المشاىير أك انفراده بالغرائب.، كمدل مكافقتً وو كضبطً كتقكاه، كمدل حفظً 

 «.اإِلْسَ اُد ِمَف الدِّيِف  َوَلْواَل اإِلْسَ اُد َلَقاَؿ َمْف َشاَء َما َشاَء!»ولهذا قالوا: 

، لثقات مف الركاة العدكؿ الضابطيفمنتياه باؿ السند مف مبدئو إلى تصً كلـ يقبمكا مف الحديث إال ما كاف مي 
 قادحة. ةو مٌ جكة ظاىرة أك خفية كمع ضركرة السبلمة مف كؿ شذكذ أك عً مف غير فى 

كىػػػذا التػػػدقيؽ فػػػي طمػػػب اإلسػػػناد بشػػػركطو كقيػػػكده مػػػف خصػػػائص األمػػػة اإلسػػػبلمية ، كممػػػا سػػػبقكا بػػػو أمػػػـ 
 الحضارة المعاصرة في كضع أسس المني  العممي التاريخي.

العمماء العارفكف  ـى كى ة شاعت بينيا أحاديث باطمة ال أصؿ ليا كال إسناد، أك حى لو أف األمَّ  ؼي كف مما يؤسى كل
ػػػػمً الجيػػػػاؿ كالمتظػػػػاىريف بػػػػالعمـ  فػػػػي سػػػػكؽ العػػػػكاـ تبكضػػػػعيا ككػػػػذبيا. كمػػػػع ىػػػػذا راجػػػػ ف يسػػػػمككف مػػػػني  مَّ

ػا مػا ابتمينػا  القيصَّاص )الحككاتية( فتراىـ ينشركف األحاديث المكذكبة في المحافػؿ كالمجػامع كمػف ذلػؾ أيضن
بػػو فػػي زمػػف أجيػػزة االتصػػاالت الحديثػػة كمكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي التػػي يتػػداكؿ فييػػا النػػاس بسػػرعة مػػا 

ػػديثو "يقػػكؿ:  سػػكؿ اهلل يػػأتييـ ممػػف ىػػبَّ كدب، دكف تثبُّػػتو مػػف صػػحتو كمصػػدره،  كر  نّْػػي ًبحى ػػدَّثى عى ػػٍف حى مى
دي الكىاًذبيفى  رىل أىنَّوي كىًذبه يي   ُ"فىييكى أىحى

                                                           

 ركاه ميسمـ عف سميرة. ]كمعنى )ييرل( :أم عند أىؿ االختصاص في عمـ الحديث[. ُ
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ك  «البىنىاًت ًمفى المىٍكريمىاتً  دىٍففي »قة بالمرأة كقكليـ: األحاديث المتعمّْ  أمثمة ىذه األحاديث التي ال تصٌح، كمف
اًلفيكىيفَّ » كىيفَّ كىخى ـٍ » مثػؿ: -كالعيػاذ بػاهلل  – أحاديث ضد عقيدة التكحيدكبعضيا ...  «شىاًكري ػديكي لىػٍك اٍعتىقىػدى أىحى

ػرو لىنىفىعىػوي  جى كمػف ذلػػؾ  «اهلل خمػؽ الػػدنيا ألجػؿ نبيّْنػا محمػد »مػػا ييعػارضي القػرآف كقػكليـ: ، كبعضػيا «ًفػي حى
ًؽ النَّبًػيّْ »خرافات باطمة مثؿ:  ػرى ًمؽى ًمػٍف عى ٍردى خي األحاديػث التػي تتحػدث عػف فضػائؿ ، ككثيػره مػف «ًإفَّ الكى

 ...بعػػػػض السػػػػكر كاآليػػػػات كاألكراد كتخصيصػػػػيا بحػػػػاالتو كأعػػػػدادو كىيئػػػػات ليسػػػػت مػػػػف الػػػػديًف فػػػػي شػػػػيء
 .كغير ذلؾ ممَّا ييفترل عمى نبيّْنا 

لتأليؼ كتب فػي  -منذ مئات السنيف كحٌتى يكمنا ىذا  -مف عمماء األمة ال ييستيافي بو كىذا ما دعا عددنا 
ػػػا بعػػػد أف حفمػػػت بيػػػا كتػػػب المػػػكاعظ كالرقػػػائؽ كالتصػػػكؼ  األحاديػػػث المكضػػػكعة لمتحػػػذير منيػػػا، كخصكصن

 راؽى غاني كابف الجكزم كالسيكطي كالقارم كابف عً اكغيرىا، حتى بعض كتب الحديث نفسيا، مف ىؤالء الص
 .في عصرنا، فكاجب االستفادة منيا كنكم كاأللبانيكالشككاني كالمَّ 

 
  ٍيًؿ:تىٍأًكيؿي أىٍىًؿ  الجى

ـ عف مكاضعو، كتنػتقص فيػو أطػراؼ مً ؼ فيو الكى حرَّ ، كيي حقيقة اإلسبلـ هي شكَّ كىناؾ: )سيكءي التٍَّأًكيًؿ( الذم بو تي 
ػػمػػ جي خػػرى ، فيي اإلسػػبلـ الباطػػؿ أف يػػدخمكا فيػػو مػػا لػػيس ، كمػػا حػػاكؿ أىػػؿ مبوف أحكامػػو كتعاليمػػو مػػا ىػػك مػػف صي

 و أف يؤخر.مكا ما حقُّ ، أك يقدّْ ـقدَّ و أف يي منو، أك يؤخركا ما حقٌ 
كا ذي نًفػػ، كلػػـ يى يف، الػػذيف لػػـ يشػػربكا ركحػػو، مػػف شػػأف الجػػاىميف بيػػذا الػػدء، كالفيػػـ الػػردمءكىػػذا التأكيػػؿ السػػيّْ 

ميـ مف الزيػ  كاالنحػراؼ ، ما يعصد لمحؽّْ ، كال مف التجرُّ فميس مف الرسكخ في العمـ ،ببصائرىـ إلى حقائقو
، كابتغاء تأكيميا تبعنا لميكل المضؿ كاتباع المتشابيات، ابتغاء الفتنة مات،كى حٍ في الفيـ، كاإلعراض عف المي 

 عف سبيؿ اهلل.

ف لبً  ( كا  ػػػاًىًميفى  و لػػػو،كىػػػذا مػػػا يجػػػب التنبُّػػػ تظػػػاىركا بألقػػػاب الحكمػػػاء.ك ، عممػػػاءً ال كسى سػػػكا لبيػػػإنػػػو )تىٍأًكيػػػؿي الجى
، كالطكائػؼ المنشػقة فرؽ اليالكػةمعظـ ال. ك الضركرية لمكقاية مف الكقكع فيوكالتحذير منو ككضع الضكابط 

 ما أىمكيا سكء التأكيؿ.، كالفئات الضالة عف سكاء الصراط، إنٌ ، كعف عقيدتيا، كشريعتياعف األمة
 

كح " اب " الرُّ ذكرىا في كت الفيـ عف رسكؿ اهلل  سفً حي  كلئلماـ ابف القيـ ىنا كممة مضيئة في ضركرةً 
كبلمو ما ال  ؿي حمَّ ، فبل يي كال تقصير مراده مف غير غمكو  ـ عف الرسكؿ فيى ينبغي أف يي "، قاؿ: ننقميا عنو

عنو مف  كالعدكؿً ، كقد حصؿ بإىماؿ ذلؾ ه مف اليدل كالبيافدى مراده كما قصى يحتممو، كال يقصر بو عف 
كضبللة نشأت  بدعةو  كؿّْ  ، بؿ سكء الفيـ عف اهلل كرسكلو أصؿي  اهللالضبلؿ عف الصكاب ما ال يعممو إالَّ 
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، كال سيما إف أضيؼ إليو سكء القصد، فيتفؽ صكؿ كالفركع، بؿ ىك أصؿ كؿ خطأ في األفي اإلسبلـ
، فيا محنة الديف الفيـ في بعض األشياء مف المتبكع، مع حسف قصده، كسكء القصد مف التابعسكء 

الجيمية كالركافض كسائر أىؿ كأىمو! كاهلل المستعاف. كىؿ أكقع القدرية كالمرجئة كالخكارج كالمعتزلة ك 
ىذه األفياـ!  بى حتى صار الديف بأيدم أكثر الناس، ىك مكجى ، البدع إال سكء الفيـ عف اهلل كرسكلو 

ـٍ  - كالذم فيمو الصحابة مىٍف تىًبعىيي ٍنييـٍ كى إليو،  تي فى متى فميجكر ال يي  عف اهلل كرسكلو  -رىًضيى اهللي تىعىالىى عى
، فبل تجد صاحبو فيـ عف اهلل تمر عمى الكتاب مف أكلو إلى آخرهؾ لحتى إنَّ  ....رفع ىؤالء بو رأسنا كال يى 
ما يعرفو مف عرؼ ما عند الناس كعرضو عمى ما جاء كىذا إنَّ  ،لو مراده كما ينبغي في مكضع كاحدكرسك 

د فيو مف عمى ما اعتقده كانتحمو كقمَّ  كأما مف عكس األمر، فعرض ما جاء بو الرسكؿ  بو الرسكؿ 
لًّْو ما تكلى، كاحمد الذم ع م الكبلـ معو شيئنا، فدعوفميس يجد ،أحسف بو الظف كى فاؾ اكما اختاره لنفسو كى
 انتيى. "مما ابتبله بو

 
قديمة، ابتمي بيا المسممكف،  ةه آفى  -القرآف أـ السنة  سكاء أكانت نصكصى  -إف )سيكءى التٍَّأًكيًؿ( لمنصكص 

األمـ مف قبميـ، أدت بيـ إلى االنحراؼ عف ديف اهلل الحؽ، كتحريؼ كمماتو المضيئة،  اكما ابتميت بي
ابتمي المسممكف فقد  بيا إخراج الناس مف الظممات إلى النكر. اهلل كالخركج عف مقاصده، التي أراد

أف يكجو النص لصالح فرقتو، دكف مراعاة لؤلصكؿ منيا  بتأكيبلت الفرؽ المختمفة، التي حاكؿ كؿه 
. كمنيـ مف أسرؼ إسرافنا غير معقكؿ الضابطة، كالقكاعد الحاكمة، مف الشرع، كمف المغة، كمف العقؿ

يا، كساركا بيا في طريؽ خرج بو عف كؿ الحدكد، مثؿ جماعة الباطنية، الذيف أفقدكا ألفاظ المغة دالالتً 
 .منقكؿغير منضبط بمعقكؿ أك 

فكا تأكيؿ كىناؾ تأكيبلت مختمفة لممدارس العقمية مف فبلسفة كمتكمميف، كىناؾ مف الفقياء مف تكمَّ 
ا مف السي  -النصكص  تأييدنا لمذاىبيـ التي انتسبكا إلييا، فاتخذكا مذاىبيـ أصبلن،  -ة نَّ كخصكصن
ا ليا. كىذا مبدأ خطير.كالنصكص فى   إلى النصكص. المذاىبي  ردَّ فالكاجب أف تي  رعن

: دُّ رَ واألصؿ أف غير المعصـو يُ   إل  المعصـو
 [.ٗٓ]النساء:  چمت  ىت  يت  جث  مث   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختچ 

ميا العمماء.التأكيؿ ال يستغنى عنو، كلكف لو مجالو كشركطو كضكابطو،  فَّ أكىنا فإنَّنا ننبو إلى   التي فصَّ
ذا  كاف بعض سكء التأكيؿ سببو الجيؿ أك الغفمة الذىنية أك اتباع الظف، كبعبارة أخرل: الكسؿ العقمي كا 

 أك القصكر العممي، فيناؾ ألكاف أخرل مف التأكيؿ سببيا اتباع اليكل.
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، فقاؿ «البىاًغيىةي تىٍقتيميؾى الًفئىةي »لو حديث عمار بف ياسر:  رى كً ذي   كمف ذلؾ ما ركاه اإلماـ أحمد أف معاكية
ًميِّا  وي مى لعمرك بف العاص: إنما قتى   .-رىًضيى اهللي عىٍنوي  -مف جاء بو. يعني عى

ال كػػػاف الرسػػػكؿ ىػػػك قاتػػػؿ مػػػف استشػػػيد معػػػو فػػػي غزكاتػػػو كعمػػػ كىػػػك تأكيػػػؿه  و حمػػػزة، مرفػػػكض بكػػػؿ كجػػػو، كا 
 مصدره اليكل. التأكيؿ مف غير شؾ   كىذا -رضي اهلل عنيـ جميعنا -كمصعب بف عمير، كغيرىما

مػػػا ىػػػك تأييػػػد المػػػذىب، كلػػػك بػػػالتكمؼ رؽ الدينيػػػة كالكبلميػػػة، كػػػاف باعثيػػػا إلييػػػا إنَّ ى لمًفػػػشػػػتَّ  كىنػػػاؾ تػػػأكيبلته 
 كاالعتساؼ.

ػػا يمػػككف أعنػػاؽ األحاديػػث الصػػحيحة بػػؿ اآليػػات القرآنيػػة الكريمػػة  ليفسػػركىا عمػػى  -كفػػي عصػػرنا نجػػد أناسن
 ـ:ًصػػعمػػي كيي كاليػػكل يي  راةن لجمػػاعتيـ كمدرسػػتيـ كمػػنيجيـ،أك مػػدا معػػاف غريبػػة عنيػػا، ليػػكل فػػي أنفسػػيـ،

 .[َٓالقصص: ]  چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئچ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هي الوشتكضاخ األساسيح في فكش الوجاهذ

 
 
 الُسٌَّحِ  َهعَ  لِلْتََّعاُهلِ  أََساِسيَّح   َهثَاِدئ   

 

   55 
 

 .َمَباِدٌئ َأَساِسي ٌة ِلْمت َعاُمِؿ َمَت الُس  ةِ  خامًسا:
كيػؿ ، لكػي ينفػي عنيػا انتحػاؿ المبطمػيف كتحريػؼ الغػاليف كتأبغي لمف يتعامػؿ مػع السػنة النبكيػةكمف ىنا ين

 بر مبادئ أساسية في ىذا المجاؿ:، تعتيتشبث بعدة أمكرالجاىميف أف 
 

 حسػػب المػػكازيف العمميػػة الدقيقػػة التػػي كضػػعيا األئمػػة األثبػػات :كصػػحتيا ااًلٍسػػًتيثىاؽي ًمػػٍف ثيبيػػكًت السيػػنَّةً  .ُ
ػػػػػػػػػػٍتفى جميعنػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػكاء كانػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػنة قػػػػػػػػػػكالن أـ فعػػػػػػػػػػبلن، أـ تقريػػػػػػػػػػرنا.الثقػػػػػػػػػػات  ، كالتػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػمؿ السَّػػػػػػػػػػنىدى كىالمى

 عممػػاء المسػػمميفكقػػد أسػػس  ىنػػا عػػف الرجػػكع إلػػى أىػػؿ الػػذكر كالخبػػرة فػػي ىػػذا الشػػأف، باحػػثه كال يسػػتغني 
ا ثابت الجػذك  ، باسػؽ الفػركع، ىػك )عمػـ أصػكؿ الحػديث( أك )مصػطمح الحػديث( ىػك لمحػديث رلمحديث ًعٍممن

 .)بمنزلة عمـ أصكؿ الفقو لمفقو(
ٍسفي الفىٍيـً ًلٍمسينًَّة: .ِ ، كفػي ظػبلؿ كمبلبسػاتو هسػياؽ الحػديث، كسػبب كركدً كفؽ دالالت المغة، كفي ضكء  حي

كمػػف  يػة لئلسػػبلـ،مّْ ة كالمقاصػػد الكي كفػػي إطػار المبػػادئ العامَّػ ،النبكيػػة األخػرل كاألحاديػثً النصػكص القرآنيػػة 
البيئة أك العصر أك العرؼ أك غيػر بيف اليدؼ الثابت الدائـ كبيف الكسيمة التي تتغير بتغيُّر  خبلؿ التفريؽً 

 .ُالمؤثراتذلؾ مف 
 عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ تبميػػػػػػ  الرسػػػػػػالة، كمػػػػػػا لػػػػػػـ يجػػػػػػيء كػػػػػػذلؾ فػػػػػػي السُّػػػػػػٌنةمػػػػػػع ضػػػػػػركرة التمييػػػػػػز بػػػػػػيف مػػػػػػا جػػػػػػاء 

فإف مػف أسػكأ اآلفػات فػي فيػـ السػنة خمػط أحػد  (،بعبارة أخرل: ما كاف مف السنة تشريعنا كما ليس بتشريع)
 القسميف باآلخر.

صػحيحة، كلكػف اآلفػة قػد تػأتي مػف سػكء  ة ثابتػةن نٌ اآلفة قد ال تككف مف عدـ ثبكت السنة، بؿ قد تكػكف السُّػف
قػكف مػف عممائنػا مػف سػكء حقّْ ر المي لمسػنة كمػا عػرض لمقػرآف، كلػذا حػذَّ  ضى داء قػديـ، عػرى  الفيـً  فيميا. كسكءي 

 )كقد بٌينا ذلؾ في ما مرَّ معنا( الفيـ عف اهلل كرسكلو.
 السَّػػػػػػػػػػػػػقيـً كآفىتيوي مف الفيـ   ككـ مف عائبو قكالن سديدنا 

                                                           

 شػيء عمػى الحػديث نػص فػإذا، متغيػرة بػدَّ  ال ىػي بػؿ، أخػرل إلػى بيئػة كمػف، عصػر إلػى عصػر مف تتغير قد الكسائؿ إف ُ
 .عندىا كيجمدنا، بيا ليقيدنا ال، الكاقع لبياف ذلؾ مافإنَّ  ،منيا
 مػف غيرىػا فػي نفكػر كال، عنػدىا نقػؼ أف ذلػؾ يعنػي فػبل معػيف كزمػاف معػيف لمكػاف مناسبة كسيمة عمى نفسو القرآف نصَّ  بؿ

 .كالمكاف الزماف بتطكر المتطكرة الكسائؿ
: األنفػاؿ] چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچ : الكػريـ القرآف يقؿ ألـمثاؿ: 

 لػو مػف كػؿ فيػـ بػؿ. عمييػا القػرآف نػص التػي بالخيػؿ إال تكػكف ال األعػداء كجػو فػي المرابطػة أف أحػد يفيػـ لـ ىذا كمع [.َٔ
 احتبػاس فضػؿ فػي كرد كمػا، العصػر أسػمحة مف كنحكىا كالمدرعات الدبابات ىي العصر خيؿ أف: كالشرع غةالمُّ  يعرؼ عقؿ
ٍيػؿي »المتفًؽ عميو:  حديثال مثؿ، فيو األجر كعظيـ، الخيؿ ٍعقيػكده  الخى ٍيػري  نىكىاًصػييىا ًفػي مى ػةً  يىػٍكـً  ًإلىػى الخى ـي  األىٍجػري : الًقيىامى ٍغػنى . «كىالمى
 ، مٌما سيأتي في المستقبؿ.مضاعفة بأضعاؼ عمييا تتفكؽ أك، الخيؿ مقاـ كتقـك، تستحدث كسيمة كؿ عمى يطبؽ أف ينبغي
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ػدىدنا، أك مػف القػرآف الكػريـ :ًمنػوي  سىػبلىمىةي الػنَّصُّ النَّبىػًكمُّ ًمػٍف ميعىػاًرضو أىٍقػكىل  .ّ ، أك أحاديػث أخػرل أكفػر عى
ػػكفػػؽ باألصػػكؿ، أك أثبكتنػػا أصػػحَّ  يػػا لػػـ ، ألنَّ ، التػػي اكتسػػبت صػػفة القطعيػػةة لمشػػريعة، أك مػػف المقاصػػد العامَّ

بانضماـ بعضيا إلى  كاألحكاـ أفادت مف النصكصً  ت مف مجمكعةو ذى خً يف بؿ أي كاحد أك نصَّ  تؤخذ مف نص  
ا بثبكتي ،بعض  ا.يقيننا كجزمن

ة مف قضايا عمـ أصكؿ الفقو، كعمـ أصكؿ الحديث، كىي قضية )التعػارض ة ىامَّ كىذا األمر يتصؿ بقضيَّ 
ضػة، كلػذا كػاف عمػى حقيقتيا ليست متعارً كالترجيح( ذلؾ أف النصكص قد تتعارض في ظكاىرىا، كىي في 

 يا بالجمع إف أمكف، أك بالترجيح.الفقيو أك العالـ أف يزيؿ التعارض الظاىرم بين

يكػكفي بػردّْ العمػـً إلػى أىمػو كباألخػًذ عػف الثقػات العػدكؿ  -كغيػره مٌمػا اختصػرنا  -كمردُّ كؿ ىذا الذم ذكرنػا 
ـي منيـ المشيكًد ليـ بالعمـ ممف تمقكا العمـ عف  أىمو، كليس ألصاغر القكـ ممف يىدَّعكف الًعمـ ألنفسيـ كالًعم

ئيـ عمى العمـ كأىمو كمػا جػرَّه ذلػؾ مػف كيػبلت كتبعػات عمػى ىػًذه األٌمػة، مػف براء، ممف ضمُّكا كأضمُّكا بتجرُّ 
 .ببعيدكما خكاًرجي  ىذا الزماًف منَّا  أبناء مدرستي التفريط كاإلفراًط )ًمف الميرجئيف كالغيبلًة(

ككما تحػدَّثنا فػي الصػفحات السػابقًة عػف الميفػًرًطيف كغمػكّْىـ فقػد كجػب أف نبػيّْف حػاؿ الميفػرّْطيف كاسػتيتارىـ، 
السٌنة( فنسبكا لمسػنىة مػا لػيس منيػا، فكثػرت فػي  مف ثبكتً  تساىمكا في الشرط األكؿ )االستيثاؽي أكلئؾ الذيف 

ػػًة أفَّ بعػػػض العممػػػاء أجػػاز ذلػػػؾ فػػػي  كتابػػاتيـ كمقػػػاالتيـ األحاديػػث الضػػػعيفة بػػػؿ المكضػػكعة كالكاىيػػػة بحجَّ
مػػف  أفَّ  ي أكلئػػؾكنسػػ، ُكفضػػائؿ األعمػػاؿ، مػػع أٌف كثيػػرا مػػف العممػػاء عمػػى خػػبلؼ ذلػػؾ الترغيػػب كالترىيػػب

 عمى كثيرو مف كبلميـ. ؽي ال تنطبً  ةن دط شديضكابً  ذلؾ كضعى  أجازى 

 :)مّما ذكرُر الحاِفظ ابف حَجر( ٕشروط األخِذ باألحاديِث ال عيفة فا الترغيِب والترتيب

 ػ دى ًمػفى الكىػذَّاًبيفى كىالميتَّيىًمػيفى ًبالكى ًف اٍنفىرى ، فىيىٍخريجي مى ٍيرى شىًديدو ٍعؼي غى : كىىيكى أىٍف يىكيكفى الضَّ ؿي ػفٍ األىكَّ مى  ًذًب، كى
مىطيوي. مىٍيوً )كىذا الشرطه  فىحيشى غى  (ميتَّفىؽه عى

 .ٍيثي الى يىكيكفي لىوي أىٍصؿه أىٍصبلن ا ييٍختىرىعي ًبحى ، فىيىٍخريجي مى اـ  ا تىٍحتى أىٍصؿو عى ٍندىًرجن  الثَّاًني: أىٍف يىكيكفى مي
 ػػػ ػػػًؿ بًػػػًو ثيبيكتيػػػوي، ًلػػػئىبلَّ ييٍنسى : أىٍف الى ييٍعتىقىػػػدى ًعٍنػػػدى العىمى ػػػا ييٍعتىقىػػػدي  بى ًإلىػػػى النَّبًػػػيّْ الثَّاًلػػػثي نَّمى ـٍ يىقيٍمػػػوي، كىاً  ػػػا لىػػػ مى

 ااًلٍحًتيىاطي.

  
                                                           

مػف المالكيػة  عربػي ابػف القاضػيكمػف المتػأخريف  -إمػاـ الجػرًح كالتعػديؿ – معػيف كابػف كمسػمـ البخػارم مػذىب ظػاىر ىذا ُ
 كغيرىـ. شاكر محمد أحمد الشيخكأبك شامة مف الشافعية كمف المعاصريف 

 .رجى حى  ابف الحافظ" عًف  الراكم تدريب"  في السيكطي الحافظ نقميا كالترغيب، الرقائؽ في الضعؼ قبكؿشركط  ِ
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 رر الحافظ ابف حَجر شرطاف ذكرتما بعض العمماء وتما: كَ وي اؼ لما ذَ 
 أك الشرع أك المغة يا العقؿي عمى مبالغات كتيكيبلت يمجُّ الضعيؼ  الحديث أال يشتمؿ. 
  و.من عارض دليبلن شرعينا آخر أقكليأال 

ػكف بظػاىر القػكؿ كينسػكف شػركطو فممػؤكا كثيػرنا مػف أبنػاء مدرسػة التفػريط كمع كؿّْ ىذه الضكابط نرل  يحتجُّ
ػ ُّ العقػكؿ سػماعو، كلػـ كتب الرقائؽ كالزىًد كالتصكؼ كاألخبار بالضعيؼ، بؿ بما فيو مف المبالغات  مػا تمى

كثيػػره مػػنيـ بيػػذا فقػػد اسػػتزؿ الشػػيطاف بعضػػيـ لمتسػػاىؿ فػػي إيػػراد الػػكاىي كالمكضػػكع كنسػػكا أفَّ فػػي  يكتػػؼ
ا عمػػيَّ كػػًذبن  إفَّ »: -فيمػػا ركاه البخػػارم كمسػػمـ  –قػػاؿ  الصػػحيح كالحسػػف مندكحػػةن كغنػػى، كأفَّ رسػػكؿ اهلل 

ػٌف حػٌدث عنّْػي »: كلمسػمـ قػاؿ  «ه مػف النػاردا فميتبػكأ مقعػدى عميَّ متعمّْ  بى عمى أحد، فمف كذى  بو ليس ككذً  مى
َـّ ضػؿَّ بعػض أكلئػؾ فظنػكا أنيػـ يكػذبكف عمػى رسػكؿ اهلل . «، فيػك أحػد الكػاذبيفبحديث ييرل أنػو كػًذبه   ثػ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ لمصمحة الديف، كىذا مػف تمبػيس إبمػيس كاهلل تعػالى يقػكؿ لنػا: 

ري شىرعي اهلًل بالكًذب كاالفتراء عمى اهلل كرسكًلو ؟؟!!!! [.ّالمائدة: ]چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  أفيينصى

ػًديثً  ًركىايىػةي نسيى أكلئؾ المتسػاىمكف المسػتيتركف أٌف  ككـ ػًعيؼً  الحى ػاًئؿً  ًفػي الضَّ ػاؿً  فىضى  ًإٍثبىػاتى  تىٍعنًػي الى  األىٍعمى
ٍكػػـو   أسػػانيد فػػي تسػػاىمكا: مػػنيـ األقػػدميف كبعبػػارة)، بشػػركطو الضػػعيؼ ركايػػة أجػػازكا الػػذيف العممػػاءف :بًػػوً  حي
 عػػف الزجػػر أك، المعتبػػرة الشػػرعية باألدلػػة صػػبلحو ثبػػت صػػالح عمػػؿ عمػػى الحػػثَّ  بػػذلؾ قصػػدكا مػػاإنَّ  (ركاتػػو
، هسػكءى  أك العمػؿً  صػبلحى  الضػعيؼً  بالحػديثً  ثبتػكايي  أف يقصػدكا كلػـ، الشػرعية باألدلػة هؤي سػك  ثبػت ئسيّْ  عمؿ
ثبات بشركطو الضعيؼ ركاية جكاز بيف يفرقكا لـ ميدَّعي الًعمـك  الناس ةعامَّ  مف كثيرنا كلكف  .بو العمؿ كا 

 كنيارىػػػا، بالقيػػػاـ ليمتيػػػا كيخصػػػكف، شػػػعباف مػػػف النصػػػؼ بميمػػػة يحتفمػػػكف المسػػػمميف بػػػبلد أكثػػػر رأينػػػا كليػػػذا
، ًمػػفٍ  النٍّْصػػؼً  لىٍيمىػػةي  كىانىػػتٍ  ًإذىا، »فييػػا المػػركمالضػػعيؼ  الحػػديث عمػػى بنػػاء، بالصػػياـ ػػٍعبىافى ػػكا شى  لىٍيمىيىػػػا فىقيكمي
كميكا  ًعيدنا كيعتبركنو، الذبائح يذبحكف، عاشكراء بيكـ يحتفمكف كذلؾ المسمميف ببلد أكثر كرأينا «يىارىىىانى  كىصي

ا أك ابػػػف  رأم فػػػي مكضػػػكع بػػػؿ، ضػػػعيؼ حػػػديث عمػػى اعتمػػػادنا، كالعيػػػاؿ األىػػػؿ عمػػػى فيػػػو يكسػػػعكف، مكسػػمن
ػػفٍ » المشػػيكر الحػػديث كىػػك، كغيػػره الجػػكزم سَّػػع مى مىػػى كى سَّػػعى  عىاشيػػكرىاءى، يىػػٍكـى  كىأىٍىًمػػوً  ًعيىاًلػػوً  عى مىٍيػػوً  اهللي  كى ػػاًئرى  عى  سى

 ، كغير ذلؾ مف األمثمة التي يكثير ًذكرىا في ىذا الباب.«سىنىًتوً 
ػػػوي  - تيميػػػة ابػػػف اإلسػػػبلـ كلشػػػيخ ػػػيي : العممػػػاء بقػػػكؿ المػػػراد بيػػػاف فػػػي ناصػػػع كػػػبلـ - اهللي  رىًحمى  بالحػػػديث ؿعمى

 الَعَمػػػؿِ  ِمػػػفَ  الُعَمَمػػػاءُ  َعَمْيػػػهِ  َمػػػا» ... : قػػػاؿ،  كالترىيػػػب الترغيػػػب فػػػي أك األعمػػػاؿ فضػػػائؿ فػػػي الضػػػعيؼ
ِعيؼِ  ِبالَحِديثِ   َفػِإف   ِبػِه  ُيْحػَتعُّ  الَ  الػِذي ِبالَحػِديثِ  ااِلْسػِتْحَبابِ  إْثَبػاتُ  َمْعَ ػارُ  َلػْيَس  اأَلْعَمػاؿِ  َفَ ػاٌِؿِ  ِفػا ال  

 ِمػفْ  اأَلْعَمػاؿِ  ِمػفْ  َعَمػالً  ُيِحػبُّ  َأ  ػهُ  الم ػهِ  َعػفْ  َأْخَبرَ  َوَمفْ  َشْرِعاٍّ  ِبَدِليؿِ  إال   َيْثُبتُ  َفالَ  َشْرِعا   ُحْكـٌ  ااِلْسِتْحَبابَ 
 .ا.تػ « الم ُه ... ِبهِ  َيْأَذفْ  َلـْ  َما الدِّيفِ  ِمفْ  َشَرعَ  َفَقدْ  َشْرِعاٍّ  َدِليؿٍ  َغْيرِ 
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اًديػػًث  .ْ دُّ األىحى ػػكعىًة:رى اًديػػًث المىٍكضي ًة كىقىبيػػكًؿ األىحى ػػًحيحى كبعػػد أف تحػػدىثنا عػػف خطػػكرة نشػػًر كتػػركي   الصَّ
رد عػػػف ىػػػذا أال كىػػػك  اؿُّ سػػػكءن األحاديػػػث الضػػػعيفة كالمكضػػػكعة كجػػػب أف نحػػػذّْر مػػػف منزلػػػؽو خطيػػػر ال يًقػػػ

األحاديث الصحاح الثابتة باليكل كىالعيٍجًب كالتعػالـ عمػى اهلل كرسػكلو، كسػكء الظػف باألمػة كعممائيػا كأئمتيػا 
ػػبعػػض كػػاف  فكمػػافػػي أفضػػؿ أجياليػػا، كخيػػر قركنيػػا.  مػػكف األحاديػػث تقبَّ ية فػػي العصػػكر الماضػػية عػػكاـ األمَّ

كف األحاديػػث الصػػحيحة، بػػبل عمػػـ كال ىػػدل كال دُّ ري يىػػبمػػف ، ىػػذه األيػػاـ فػػإذا بنػػا نبتمػػى الكاىيػػة كالمكذكبػػة .. 
قحمػػػػكف أنفسػػػػيـ فيمػػػػا ال بػػػػالعكاـ األميػػػػيف كأشػػػػباىيـ، فيػػػػؤالء ال يي  -ىينػػػػا  -ال نعنػػػػي نحػػػػف كتػػػػاب منيػػػػر. ك 

البيػكت مػف أبكابيػا، كلػـ يسػتقكا العمػـ  ايف المغػركريف، الػذيف لػـ يػدخمك مما نعنػي بػالعكاـ: المتعػالً يحسنكف. إنَّ 
مف ينابيعو، كالذيف عرفكا قشكرنا مف العمـ، خطفكىا خطفنا مف مراجع ثانكية، أك مف المستشرقيف كالمبشريف 

 كأمثاليـ.

 : ـى  سكاء. بكؿ األحاديث المردكدة في الديف عمى حد  قى  رفض األحاديث الصحاح، مثؿي  أفَّ كىنا كجب أف نعم
مػا  مػف الػديفً  جي خػرً ، فيي األحاديػث الصػحيحة ، أمػا ردُّ دخؿ في الديف ما ليس منػويث المكذكبة يي قبكؿ األحادف

: كال ريب أفَّ  ،ىك منو  (.الحؽّْ  قبكؿ الباطؿ، كردُّ ) كمييما مرفكض مذمـك

كىػك معنػى فػي نفسػو ىػك، يفسػره بػو، حػديثنا فيتػكىـ لػو يقػرأ مػيف بعػض النػاس المتعجّْ  كمردُّ كثيرو مف ىذا أفَّ 
، كلك أنصػؼ كتأمػؿ كبحػث يث الشتمالو عمى المعنى المرفكض.ع برد الحد، فيتسرَّ معنى غير مقبكؿ عنده

بو قرآف كال سنة، كال ألزمت  جئيلـ  هً ندً ف عً معنى مً  عميوً  ضى رى و فى ، كأنَّ ـيً لعمـ أف معنى الحديث ليس كما فى 
 بمو.ف قى مً  ، كال قاؿ بو عالـ معتبره بو لغة العرب

ه كتطػكري  مػـً العً  ـي تقػدُّ  ؼى غيا عقػكؿ بعػض القاصػريف، كشىػاألحاديث الصحيحة السند كالمػتف لػـ تستًسػككـ مف 
 صكاب ما فييا، كقصكرى فيـ معترضييا.

 كآفىتيوي مف الفيـ السَّػػػػػػػػػػػػػقيـً   ككـ مف عائبو قكالن سديدنا 

ػػا كاحػػدا ال يتفػػرَّؽي كال يتجػػٌزأ، الميػػـ اجعمنػػا مػػف المتمسّْػػكيف بشػػريعتؾ ممػػف يمتزمػػكف كتابػػؾ كسػػنَّة  نبيّْػػؾ منيجن
 كآًخر دعكانا أف الحمدي هلل ربّْ العالميف.

 *..  *.. * 
 *..* 
* 

كاآلف أخي المجاىد بعد أف تعرَّفنا لمصادر منيجنا كطريقنا تعاؿ لنتعػرؼ إلػى مػا بيَّنػو لنػا كتػاب اهلل كسػنَّة 
 نبينا في طريؽ الجياد أىدافنا كضكابط كسمكؾ.
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 لماذا ُ جاتد؟
 ه(ِمف تشريعِ  ـِ بعُض الِحكَ  –ف ُمه ) الكريـالجهاد فا القرآف 

 ه:د فا القرآف الكريـ عف ف مورَ  بعُض ماتعريُؼ الجهاد و 

﮲         چ قاؿ تعالى:  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ 

                        ﮵     ﮶     ﮷  ﮸   ﮹         ﮺  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       ﮴   ﮳

 .[ُّ – َُالصؼ: ] چ ۇ  ۇ     ۆ  ۆ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ                

إذ إف  كىذه التجارة الرابحة أبكابييا مفتكحةه لجماىير المسمميف عمى اختبلؼ قدراتيـ كخبراتيـ كطاقاتيـ،
فا إعالء كممة  والطاقةِ  الَوستِ  واستفراغ الُجهد بذؿ"  بأ  ُه: -عم  العمـو  -ُيعرِّفوَف الجهاد العمماء 

قامِة شعاٌر اإليماف"  تتغيَّر كالتي ،تنحًصر ال التي الكثيرة فركًع الجيادً  مف فرعه  كالقتاؿ .اإلسالـ وا 
 .كالمكاف الزَّمافً  تغيُّرً ك  العدك مع الصراع طبيعة باختبلؼ كتختمؼ

ذا  عدىؿى  كمف ذًلؾ، عميو كجب فقد كاختصاًصو برتوكخ لعمموً  مسمـو  حؽّْ  في الجيادً  أنكاعً  مف نكعه  تعيَّف كا 
: مٌما شًيدنا ذلؾ مثاؿي ، ك كلرسكلو هلل طاعةن  ال نفسو في ليكل يعدؿي  فإنَّما غيره إلى حقّْو في كجب عمَّا

 فبل األطبَّاء عف تبحث كالنَّاس بالجرحى تًع ُّ  كالمشافي بالبندقيَّة كالقتاؿ السبلح حمؿ عمى ييًصرُّ  طبيبه 
 !!! كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ. تجدىـ

 
 ... اليندسًة ك الجياد في سبيؿ اهلل يككف بالماًؿ كالنفًس كالكًممًة كالبياف كالقمـً كاإلعبلـ ك كعميو فإفَّ 

حسب كؿّّ عمى  ، كشارؾى فييا الجميعي كال ييفمحي الجيادي إاٌل إذا تكاممت ىذه األنكاع كتضافرت مع بعضيا
رى في بذًليا كسيسأليو عف ذلؾ صاًصو كعمى اخت قدًر استطاعتو، التي سيسألو اهلل تعالى عنيا إف قصَّ

  المؤمنكف في الدنيا قبؿ اآلخرة.
تعييري المجاىديفى لبعًضيـ  ولعؿ  مف شرِّ ما ابُتمي ا به فا جهاد ا:

ا كانتقاصيـ كازدراؤىـ لجيكًد إخكانيـ، كىـ يعممكف حٌؽ اليقيف  بأفَّ بعضن
جيادىـ كرباطيـ ما كاف ليستمر لكال مف يسعى في خدمتيـ بتأميف 
ـى كييعال  المصابيف كيصنعي  الدعـ كالذخيرة كلكال مف يصنع ليـ الطعا
و معاركيـ كيحؿُّ  رات كيدير أمكرىىـ كيكجّْ األلغاـ كالقذائؼ كالمتفجّْ

      ەئ ى  ائ   ائ     ې  ىچ  كؿ  بدكرًه: خبلفاتيـ كييخذّْؿي عنيـ... كاهلل تعالى يقكؿ مبيّْننا اختصاصى 

 [ُِِالتكبة: ] چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  
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ٍندنافالمكلى سبحانوي يبيّْفي لنا  ـٍ أًلىٍف يىكيكنيكا غيزىاةن أىٍك جي ًة تىمىحُّضي اٍلميٍسًمًميفى كيمًّْي مقاتميف،  أىٍف لىٍيسى ًمفى اٍلمىٍصمىحى

بىسىالىةى لكي ال يتكٌىـ متكىّْـه أف الجيادى ىك القتاؿي بالسبلح فقط الى  في القتاؿ اأٍليمَّةً أبناء ، فىًإفَّ اتّْسىاعى اٍلفيتيكًح كى
اًء كىالسَّاسىًة كى  ةو ًمفى اٍلعيمىمى اًلحى مىاعىةو صى مىٍت ًمٍف جى أيكًلي الرٍَّأًم اٍلميٍيتىمّْيفى يىٍكًفيىاًف اًلٍسًتٍبقىاًء سيٍمطىاًنيىا ًإذىا ًىيى خى

 يا كتكطيًد أركانيا كالقياـً بشؤكف مجاىدييا.ٍمطىانً س ًبتىٍدًبيرً 
 
  ةن ألحد في التخمُّؼ عف الجياد جَّ و  –كبعد أف لـ ييبًؽ اهلل سبحانو حي   قاؿ تعالى: -بما سبؽ تكضيحي

     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ 

 .[ٓٗالنساء: ] چڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

ٱ  ٻ  ٻ  چ  المسمميف عمى اختبلؼ ظركفيـ بالجياد كالنفير:المكلى سبحانو أمر  كليذا فقد

 .[ُْالتكبة: ] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ     ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ
ـي  اإلسبلـً  سىناـً  في سبيًؿ اهلل ذيركةي  الجيادى  ألفٌ ك أىْـّ المعايير األساسية في التفاضؿ  كأحدي  العباداتً  كأعظى

تنا نبيَّنا محمدان  توكألىٌمي بيف المؤمنيف تنا كقدكى كىك  - كعظيـ فضمو فقد خصَّ ربُّنا تبارؾ كتعالى أيسكى
رالذم غىفرى اهلل لو   :تاب اهلل قائبلن ف مف كً عيه بالجياد في مكضً بأمرً  -ما تقدَّـ مف ذٌنًبًو كما تأخَّ

  [ٗ]التحريـ: ،[ّٕالتكبة: ] چپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پچ 

  ِفَقِة الرابحة مت المول  ُسبحا ه وتعال  وتو الذي وَصؼ  فَسه قاٌاًل: وسعيًا ِمّ ا لعقد  الص 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  چ

ېئ  ېئ   ېئ      ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ وئ   وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې

البٌد لنا كمجاىديف نبتغي ىذه التجارة الرابحة كاف  [ُُُلتكبة: ]ا چی  ی  ی  ی  جئ   ىئ  ىئ  ىئ
ا مما جاء في القرآف الكريـ لكي نزداد يقينان كفيمن  ع الجياد مف أجًمياعرَّؼ إلى بعض الًحكىـ التي شيرً أف نت
 تبكر.لف لتمؾ التجارة التي  كحبِّا
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 ِمف أجِمها مم ا جاَء فا القرآف الكريـ ع الجهادُ بعُض الِحَكـ التا ُشرِ 

ف كاف ىذا  –لـ تكف غاية القتاؿ في اإلسبلـ النّْكايةى في العدكّْ كشفاءى الصدكًر مف األعداًء فحسب  كا 
پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ قاؿ تعالى:  –األمر مطمكبنا عقبلن كفطرةن 

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ڀ   ٺ  ٺ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 

 .[ُٓ -ُْ التكبة:] 
 ـ واألسباب التا َشر ع اهلل الجهاد مف أجمهاكَ القرآف الكريـ ت م ف العديد مف اآلياِت المميٌة بالحِ كلكٌف 

)حالة جياًد الطمب( عؼ )حالة جياد الدفع( أك في حالة القكة كالًعزَّة كالتمكيف لممسمميف سكاءن في حالة الضَّ 
ا عمى كبل الحالتيف.  مف تذر األسباب والحكـ: كمنيا ما ينطبؽ أيضن

حقاُؽ الحؽِّ: .ٔ  دفت الظُّمـِ وا 
كألصحابو بالقتاؿ، فنحف قكـه أعٌزنا  كىك السبب األٌكؿ الذم ذيكر عندما نزلت اآليات تأذف لرسكؿ اهلل 

فبل بٌد لنا مف دفع  م اأيًّا كاف مف ظمَ ، ًذاٌلء مظمكميفاهلل باإلسبلـ كىذا الًعزُّ ال يجتمع مع أف نككف أ
  كرٌده لجاٌدة الحؽ كالعدؿ.عٌنا ظممو 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ٻ  ٻپ  ٱ  ٻ  ٻ چ قاؿ تعالى: 

 [َْ – ّٗالح : ]  چٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ    
كلك  –فأيِّا كاف انتماء الظالـ ككصفو كلنبلحظ كيؼ أٌف اآلية الكريمة عٌممت اإلذف بالجياد بالظمـ فقط 

 كجب دفعو ككؼُّ أذاه عف المسمميف( –كاف مسًممنا 
 

 :وردُّ البغا دفُت االعتداء .ِ
 [َُٗالبقرة: ] چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۈئ  ېئېئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ چ قاؿ تعالى: 

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ک  ک  ک چ قاؿ تعالى: ك 

  [ُْٗ]البقرة:  

 ؿى تً فيك شييد كمف قي  دىًموً  دكفى  ؿى تً شييد كمف قي  و فيكى مالً  كفى دي  ؿى تً مف قي " :قاؿ  بيّْ عف النَّ  يدو زى  بفً  عف سعيدً ك 
 .[صحيح ركاه أبكداكد كالترمذم كالنَّسائي كابف ماجو كأحمدحديث ] "فيك شييد أىًموً مف قتؿ دكف ك فيك شييد  ًدينودكف 

 فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، أىرأيتى إٍف جاء رجؿه يريدي أىٍخذى  جاء رجؿه إلى رسكًؿ اهلل : قاؿ: ىريرة  يأبكعف 
فأنتى "قاؿ: أرأيتى إٍف قىتىمني؟ قاؿ: ، "قاًتٍموي " :قاؿ: أرأىيتى إٍف قىاتىمىني؟ قاؿ، "فبل تيٍعًطًو مالىؾى "مىالي؟ قاؿ: 

 [.مسمـ ركاه]. "ىك في النار": قاؿ: أرأىيتى إٍف قتمتوي؟ قاؿ، "شييده 
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ہ  ہ   ہ     ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ڱ  ں  ں ڱ  ڱ   ڳ  ڱ چ قاؿ تعالى: ك 

﮹    ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ے  ھ  ھ     ھ  ھ  [ٗالحجرات: ]  چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

ًضؿُّ كييًضؿُّ مف حيث يظفُّ أنَّوي تراه بدعكل الكرع يأمر باعتزاؿ قتاؿ البغاة كالخكارج فيى كبعض الٌناس 
 ييحًسفي صنعا، فمك أفَّ كؿَّ قتاؿو بيف أىًؿ الًقبمًة ييعتزؿ لعيطّْمت أيةه في كتاب اهلل كلعيًصيى أمريه سبحانو:

 ار عمى رقاب المسمميف يسكمكنيـ سكء العذاب.األشرار الفجَّ  لتسمَّطى ك   ( ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ)

ذا كاف اهلل تعالى يأمري   !افريف!بقتاؿ البغاة مف المؤمنيف، فكيؼ يككف الحاؿ مع البغاة المعتديف مف الككا 

 :)م ِت فساِد الد يا والديف( الحيمولُة دوَف اإلفساِد والد مار .ٖ
﮵   چقاؿ تعالى:  ﮳   ﮴   ﮷  ۓ  ۓ  ﮲  ﮺    ﮻  ﮼    ﮶  ﮸  ﮹ 

  [ُِٓالبقرة: ] چ﮽ 
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ قاؿ تعالى: ك 

 .[َْالح : ] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڃ  چ  چ  چ  چ ڃ

فاآلية األكلى تتحدَّثي عف فساد الدنيا كخراب الببلد )بالرشكة كالفساد كالتضييؽ عمى الٌناس كانتشار الفجكًر 
ريمات ... (، أمَّا اآلية الثانية فتتحدَّثي عف فساًد الديف ) تصبح المساًجد ييدعى عندما كاالعتداء عمى الحي

عمى الصالحيف  يضيَّؽي بلطيف ليفسدكا عمى الناس دينيـ ك كينتشري عمماء الس ،كييعظَّـ فييا غيري اهلل
الراًدعي كالعاًصـ الذم يقؼ في كجًو الجيادي في سبيؿ اهلل ىك في كبل الحاليف فالميصمحيف ... (، ك 

 الميفسديف.
 

 ز ِة المسمميف:عِ  ُ صَرُة المست َعفيف والِحفاُظ عم  .ٗ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ قاؿ تعالى: 

 .[ٕٓالنساء: ]  چٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
كثيرة منيا: ما ركاه أبك داكد في ذالنيـ ة المسمميف كالنيي عف خي صرى كجكب ني كاألحاديث التي كردت في 

ٍبًد اهلًل، كىأىبعف سننو كأحمد في ميسنًده  اًبر ٍبف عى ةى ٍبفً  يجى اًرمّْ  طىٍمحى ٍنييـ – سىٍيؿو األىٍنصى  -جميعنا رىًضيى اىلمَّوي عى
ا ًمًف اٍمًرئو " :يىقيكالىًف: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ييٍنتىقىصي ًفيًو مى تيوي، كى ٍرمى ٍسًممنا، ًفي مىٍكًضعو تيٍنتىيىؾي ًفيًو حي يىٍخذيؿي اٍمرىءنا مي

ري ميٍسًممنا، ًفي مىٍكضً  ا ًمًف اٍمًرئو يىٍنصي مى تىوي، كى ٍكًطفو ييًحبُّ ًفيًو نيٍصرى ذىلىوي اهللي ًفي مى عو ييٍنتىقىصي ًمٍف ًعٍرًضًو، ًإالَّ خى
يينٍ  تىوي ًفيًو ًمٍف ًعٍرًضًو، كى رىهي اهللي ًفي مىٍكًطفو ييًحبُّ نيٍصرى ًتًو، ًإالَّ نىصى ٍرمى  ".تىيىؾي ًمٍف حي
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قامُة ُسمطا ِه فا األرض .٘ ـُ شرِع اهلل وا   :(وحدر )الحاكمّية هلل إسقاط ُحكـِ الطواغيِت وتحكي
ڇ  ڍ  ڍ        ڃ  ڃ  ڃ          چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ قاؿ تعالى: 

  .[ٕٔالنساء: ] چڌ  ڌ     ڎ  
 ."ميطاع أك متبكعو  أك معبكدو  ًمف حدَّه العبدي  بو تجاكزى  ما كؿُّ كالطاغكت: "

دَّ العبكديَّة إلى ما ىك ًمف خصائص الربّْ سبحانو[  ]حدَّه: أم حى
 غير عمى عكنوبً يتَّ  أك ،اهلل دكف مف ودكنى يعبي  أك ،كرسكلو اهللً  غيرى  إليو يتحاكمكف فٍ مى  :قكـ كؿ فطاغكت
قّْعيف " ا.ىػ.هلل طاعةه  أنو يعممكف ال فيما يطيعكنو أك اهلل مف بصيرة  .ًمف كبلـً ابًف القيّْـ في إعبلـً الميكى

ـي  كؿُّ مف يحمّْؿي ف اهلل ك  ،فقد نٌصب نفسو معبكدان مف دكف اهللشرًع اهلل  ًبخبلؼً  كيحكـي  الحبلؿى  الحراـ كيحرّْ
 چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ   ڑ  ک  ک  ک   کڈ     ڈ    ژ  ژڑ    چتعالى يقكؿ: 

 [.َْيكسؼ: ]

 حاتـ كيؼ كانت عبادة الييكد كالنصارل لؤلحبار كالرىباف، فقد دخؿ  دم بفً لعى  اهلل  ف رسكؿي كقد بيَّ 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  كىك يتمك ىذه اآلية: عميو  دم عى 

 چى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   
موا عميهـ وا لهـ الحراـ وحر  هـ أحمُّ بم : إ    " :فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، ما عبدكىـ، فقاؿ   .[ُّالتكبة: ]

 كالبييقي. حديث حسف ركاه الترمذم "اتـؾ عبادتهـ إي  بعوتـ  فذلِ فات   الحالؿَ 
 

 :)األمف الوقاٌا( م هـ والمتخّفا الظاترِ  أعداء اهلل إرتابُ  .ٙ
ې  ې    ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ قاؿ تعالى: 

 .[َٔاألنفاؿ: ]  چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ائ  ەئ  ى   ى  ائ
تمقاء نفسو عندما يرل منيـ شٌدةن كبأسنا كاستعدادنا  فكـ ممف يبغض المسمميف كييضًمر أذٌيتيـ، ييحًجـي مف

  .، فمك رأل الظالـ الميعتدم عمى جنًب المظمكـ سيفنا مف حديد ما أقدىـ عمى الظيمـلصدّْ أم عدكاف
 

 كؼُّ بأِس الكّفار وردُّ اعتداٌهـ: .ٚ
﯀  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   ﮻  ﮼  ﮽﮾  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲﮳  ﮴  ﮵﮶   چ قاؿ تعالى:  ﮿  

كا: الًَّذيفى  ]بىٍأسى           .[ْٖالنساء: ] چ﯁            .كقكتيـ[ شدتيـ أم كىفىري
فيككف قتاليـ عمى األقؿ مانعنا مف تطاكؿ  ،فأحياننا قد ال يتمكَّف المسممكف مف تحرير أرضيـ كدحر عدكّْىـ

يقافنا لتمدًُّده، ا لبأسو،العدك عمييـ كدفعن   ـ( َُِْ)كحاؿ أىؿ غزَّة مع الييكد في حربيـ األخيرة  كا 
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ـُ الحواجِز التا َتقُؼ دوف  شِر الديف: .ٛ  تحطي
 چ ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٿ چقاؿ تعالى:

 .[ّّالتكبة: ]

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ٴۇ  ۈۆ  ۈ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ چ كقاؿ تعالى: 

 .[َْ – ّٗاألنفاؿ: ] چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ
 ىي الكفر كالشرؾ كاالنتقاصي مف شرع اهلل كمحاربتو كمعاداةي أكليائو كالتضييؽي عمييـ.كالفتنةي: 

ا ل ،نومً  كال جيزءه  وي بعضي  ( فبل ييقبؿي كمُّو)كلنتنٌبو لكممة   يكل كليس تطبيقنا لشرع اهلل.مإذ يككف عندىا اتباعن
ةي لعٌؿ خيرى ًمثاؿو ك  مػا عندما أجاب قائد الفرس الػذم سػألو  الصحابي ًربعٌي بف عامر  في ىذا الباب قصَّ

يؽ الػد يا ومف ِ ػ  بادة اهللالعباد ال  عِ  مف شاء مف عبادةِ  جَ خرِ اهلل ابتعث ا ل ُ "إّف : ؟ فأجابو جاء بكـ
 "سالـال  عدؿ اإل ديافِ األ ورِ ومف جَ   عتهاال  سَ 

ُـّ الكاًجبي إاٌل بو فيك كاًجب. ككفال يكتماـ االلتزاـً بالشرع كىذا العدؿي   بغير شككةو تحميو كتقيميو، كما ال يت
 

 والحياِة فا ِظؿِّ م هع اهلل: والحؽِّ التمكيف فا األرِض إلقامِة شريعِة العدِؿ  .ٜ
﮷  ﮸   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶ ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ كقاؿ تعالى: 

ڍ  ڌ      ڌ  ڎ     چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  چ قاؿ تعالى: ك [.ُِٖاألعراؼ: ] چ﮹  

 [.َُٓاألنبياء: ] چ    ڎ
  گ   ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک چقاؿ تعالى: ك 

كفي ىذه اآلية إشارةه إلى إظيار شعائر الديف عمى صعيد الدكلة   .[ُْالح : ]  چ گ  گ  گ
البٌد أف يشعر ، فميس المقصكد االلتزاـ الشخصي فقط، إذ كالميجتمع باألمًر بالمعركًؼ كالنيي عف المينكر

قامةي  الصالحيف الٌناس بالفرؽ بيف المسمميف  شعائر اهلل كمعكنة الفقراء كالضعفاء كغيرىـ، فمنع الفساد كا 
ف كاناك  -أتت قبؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،بالزكاة ا ري  ا  كىذه األشياء  – ف ال بٌد منيمايكنأيضن

 اهلل تعالى ليـ في الببلد، فى كّْ مى ًس الميٌمة ليككف الٌناس حاضنةن شعبٌية مؤٌيدةن لممجاىديف، فيي مف األسي 
اٌل فما فائدة النَّصر مف غير تمكيف!؟ ،لممتقيف الكريمة أٌف العاًقبةى في الدنيا كاآلًخرةً  اآلياتي  لذلؾَّ بٌينتً   كا 

 [.ّٖالقصص: ] چۈئ  ۈئ        ۆئ ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ قاؿ تعالى: 
 كـ ككـ انتصر المسممكف في الجياد عمى عدٌكىـ كلكف لـ ييمٌكف اهلل ليـ في األرض؟ف

 قاؿ تعالى: ،، فكانكا شرِّا مكاننا كأضؿَّ سبيبلن مف المحتؿّْ األجنبيًجمدًتيـبؿ كحكىمىيـ أعداؤىـ مف بني 
 .[َّالشكرل: ] چی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب    چ 
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 َكشُؼ الم افقيف وتمييُز المؤم يف: .ٓٔ
﮶    ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ چ    [ُٕٗعمراف: آؿ ] چ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  

ػػف مػػثىبلن  فكػػـ شػػيدنا ؼى اهلل أمػػرىـ ككىشىػػ ضػػحمػػا لبثػػكا أف ف ،مػػف أكليػػاء اهلل الصػػالحيف نُّػػكفى أٌنيػػـكػػانكا ييظى  ًممَّ
ننػا قىًمػػيبلن ديػنيـ ك خػزم مػف الجػرائـ ضػٌد المسػمميف، إذ بػاعكا ىـ بمػكقفيـ المي نفػاقيـ كغػيُّيـ كفجػكرى  ٍكا بًػًو ثىمى اٍشػتىرى

كفى  رىضو مف الدنيا قميؿدماء إخكانيـ بعى كخانكا  ا يىٍشتىري  . فىًبٍئسى مى
 ككـ تكٌىـ الٌناس في بعض الكفرة أٌنيـ أبطاؿ الممانعػة كالمقاكمػة فمػا لبػث أف كيشػفت حقيقػتيـ كأكػاذيبيـ...

 ككؿُّ ذًلؾ ببركة انطبلقة شرارًة الجياًد في سبيؿ اهلل.
 

ة عم  ال اسِ  .ٔٔ ـُ الصادقيف بالشهادة  إقامُة الُحج  كرا  :  وتطهير المؤم يف مف الذ وبوا 
 ې  ې  ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   چ تعالى: قاؿ 

 چٻ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ې  ى  ى  ائائ   

 ييـ مف الذنكب كليطيّْرىـ منيا[.لييمحّْصى اهلل الذيفى آمنكا: لينقّْ ]  [ُُْ – َُْآؿ عمراف: ]

قامة الحي  حتػى تشػيد عمػييـ أنفسػيـ  ى خمقػو،كفضمو عم اهلل مف اهلل سبحانو كتعالى ىي مف تماـ عدؿ ةً جَّ كا 
 العدؿ، سبحانو كتعالى كىك عبٌلـ الغيكب. كال تبقى ليـ دعكل أماـ المىًمؾ الحؽّْ  كأعماليـ
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 موا ٌت فا طريؽ الجهاد

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ      پچ قاؿ تىعىالىى: 

 .[ُِٔالبقرة: ] چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ٿ   ٹ
فقاؿ اليهود والمشركيف الذيف يحّبوف الحياة الد يا ويتمّسكوف بها ويكرتوف لقاء اهلل كقد عاب اهلل عمى 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڄ  ڄ      ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڦ  چ تعالى: 

 .[ٔٗالبقرة: ]  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڇ  ڍ  ڍ
كلك كانت حياة  ،أٌنيـ يرضكف بأم حياة فرة كنايةن عكً بصيغة النَّ الكريمة في اآلية "حياة" كقد أتت كممةي 

 .و حف قوـٌ أعّز ا اهلل باإلسالـ ؟!كيؼ ال ،بيا الرضا اإليمافً  أىؿي الذؿّْ كاليكاف التي يأنىؼي 
ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ۇئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ ى  ى  ائ  ائ  ەئ    چ قاؿ تعالى: 

   .[ْٕالنساء: ] چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  

 المكت ىما الداء العضاؿ الذم إف سرل في جسد األٌمة خٌذليا كأقعدىا عف الجيادفحبُّ الدنيا ككراىية 
: دكف عٌزتيا ككرامتيا لذلؾ فقد ركل ثىٍكبىافي  ـي  ييكًشؾي "  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاؿى مىٍيكيـٍ  تىدىاعىى أىفٍ  األيمى  كىمىا عى

: فىقىاؿى . قىٍصعىًتيىا" ًإلىى األىكىمىةي  تىدىاعىى ًمفٍ  قىاًئؿه ؟ نىٍحفي  ًقمَّةو  كى ًئذو : يىٍكمى ًئذو  أىٍنتيـٍ  "بىؿٍ  قىاؿى ، يىٍكمى لىًكنَّكيـٍ  كىًثيره  غيثىاءه  كى
لىيىٍنًزعىفَّ  السٍَّيًؿ، كىغيثىاءً  ديكرً  ًمفٍ  المَّوي  كى ـي  صي كي ـٍ  اٍلمىيىابىةى  عىديكّْ لىيىٍقًذفىفَّ  ًمٍنكي ـي  ًفي المَّوي  كى ". فىقىاؿى  قيميكًبكي : اٍلكىىىفى  يىا قىاًئؿه
ا المَّوً  رىسيكؿى  مى ؟ كى : اٍلكىىىفي  حديثه صحيح ركاه أبك داكد كأحمد. .اْلَمْوِت" َوَكرَاِتَيةُ  الدُّْ َيا "ُحبُّ  قىاؿى

أتـّ الموا ت التا تقؼ ِمف لذلؾ كاف تعمُّؽ القموب بالحياة الد يا )األتؿ واألمواؿ والمساكف المريحة....( 
العقاب ليـ في الدنيا قبؿ اآلخرة  كقد تكٌعد اهلل المتخاذليف بتعجيؿً فا طريؽ ال فس لتقعدتا عف الجهاد 

 فقاؿ تعالى: ،األكلى أماـ اآلخرةالحياة كبٌيف سبحانو قيمة 
  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ  چ  چ  ڇ چ 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ گ  گ  گ  گ ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

 .[ِْالتكبة: ] چڱ   ڱ  ڱ  
ڍ  ڌ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ كقاؿ تعالى: 

 [ّٖالتكبة: ]  چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

فَّتٍ : قىاؿى   اهلل رىسيكؿ أفَّ :  ىريرة أبي عفك  فَّتٍ  كى  بالشَّيىكاًت، النَّاري  "حي نَّةي  حي  .[مسمـ ركاه] ."ًبالمىكىاًرهً  الجى
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 ومف ذلؾ ما يّدعيه البعض ِمف أّ ه عجز عف الخروج فا سبيؿ اهلل ولـ يستطت تأميف المؤ ة الالزمة
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ  :قائبلن  ذلؾ عمىالمنافقيف  جيبي كاهلل تعالى يي 

 .[ْٔ]التكبة:  چ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶ ﮷ 

ز"يقكؿ لنا:  كرسكؿ اهلل   ركاه ميسمـ. "استعف باهلل كال تىعجى

رضي اهلل – مف ابف أْـّ مكتكـ األعمى الذم كاف يقكؿ لمصحابة ،كأيف أكلئؾ المتعذّْريف باألعذار الكاىية
 الفرار" أستطيع ال أعمى كأحفظو، فأنا لكـ أحًممو المكاء كحمّْمكني الصفَّيف، بيف "أقيمكني:  -عنيـ

كبقي عمى ذلؾ حتى لقي اهلل شييدا كىك يحتضف لكاء المسمميف في القادسٌية زمف فتكحات فارس في عيًد 
 عيمر بف الخٌطاب رضي اهلل عنو كعف أصحاب رسكؿ اهلل أجمعيف.

 :والم افقيف  اءِ بَ فيف وتخذيؿ الجُ رجِ المُ  ومف الموا ت الخطيرة التا تقؼ فا طريؽ الجهاد: إرجاؼُ 

ا دكر الطابكر الخامس الذم   ـي دي خٍ يى أكلئؾ الجبناء الذيف ال يكتفكف بالقعكد عف الجياد، بؿ يمعبكف أيضن
، بتضخيـً قكًَّة األعداء في قمكب المؤمنيف كالخكؼً  دً بنشر الشائعات كزرع التردُّ عمدنا أك جيبلن األعداء 

لنا المكلى سبحانو حاليـ  فيصؼي  جاىديف،كتخكيًؼ الناس منيـ، كزرًع الخبلفاًت كالًفتف في صفكًؼ المي 
:           ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁        ﮹  ﮺  ﮻     چ  قائبلن

 [ْٕالتكبة: ] چ    

ًد المجاىد كال يي مَّ كي  كمكرىـ المنافقيف كلكٌف كيد عف طريقو كىك المتكٌكؿ عمى  ثني المؤمفى و ال يفيتُّ في عىضي
ېئ  ېئ  ېئ   چ تعالى: المرًض المذككر في اآلية السابقة نجده عمميِّا في قكؿ اهللفعبلجي ، اهلل حٌؽ التككُّؿ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  خب     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

  .[ُٕٓ -ُّٕآؿ عمراف: ] چٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ   

ا تخكيفييـ لف كمً  ۋ   ۋ  ۅ  چ مميجاىديفى مف القتًؿ كترغيبيـ في الحياة، قاؿ تعالى: تخذيًؿ أكلئؾ أيضن

ۈئ  ېئ    ې   ې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئۅ  ۉ  ۉ  

 .[ُٔٓآؿ عمراف: ] چېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  



 فكش الوجاهذ هي الوشتكضاخ األساسيح في

 
 
 هىاًع في طشيق الجهاد       

 

79 
 

أكلئػػؾ المرجفػػكف سػػعينا مػػنيـ لثنػػي الشػػباب عػػف جيػػادىـ: )مػػف سػػيرل مكانػػؾ؟ كمػػف كلعػػٌؿ أبػػرز مػػا يقكلػػو 
 ككيؼ تضيعي عمرؾ كجيدىؾ كمالؾ بغير مقابؿ؟( سيعرؼ جيادؾ؟

كلػػذلؾ كػػػاف  -ُأجمػػو.الػػذم خػػرج المجاىػػد فػػػي سػػبيؿ اهلل ًمػػف  كىػػذا يتنػػافى مػػع أصػػًؿ اإليمػػػاف كاإلخػػبلص
ػحِ  ذكػرَ ع ػدما ولهذا فإف  اهلل تعال   –الفتنة  إخبلص النيًَّة هلل مف أىْـّ العكاًصـ مف ىذهً  ته مػف زبػه وخاص 

ومػػا ذاؾ إال  إلخالصػػهـ وليقيػػ هـ  وال يخػػافوف لومػػة الٌػػـ اهلل فػػا سػػبيؿ جاتػػدوفبػػأّ هـ يُ هـ وصػػفَ ه خمِقػػ
ھ  ھ  ھ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ  :تعػػػال  قػػػاؿ  بوعػػػد اهلل

 .[ْٓالمائدة:] چ﮿   ﯀  ﯁       ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮸ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ۓ  ۓ    ﮲  ھ  ے  ے  

 كفيػردّْدي إذ بعض المجاىديف عػف جيػؿو كحسػف نيَّػة  خطكرًة ما يقع فيو كفي ىذا الباب البدَّ مف التنبيو عمى
 ًذكػر اإليجابيػات كالمنجػزات كفمػبعيػكًب الجيػاًد كالمجاىػديف كثيػرنا كييغفً  كفما يقكلػو أكلئػؾ المرجفػكف كيتكمَّميػ

 .في عممٌية تخذيؿ المجاىديف كبثّْ الكىف فييـ شارككف مف حيثي ال يدركف، فيبيف إخكانيـ

الجهاِد وس ِف اهلل الكو ي ة والشرعية فا تحقيِؽ  ت الخطيرة فا طريؽ الجهاد عدـ فهـ حكـِ ومف الموا ِ 
ردِّ تذر اإلشكاليات لمعمماء الصادقيف المخمصيف  ذلؾ عدـُ إل    ي اؼ وب اء الدَُّوؿ ال  صر والتمكيف

 .الشاممة ةأصحاب الفهـ والخبرة وال ظرة الواسعِ 

ڱ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱچ  قاؿ تعالى:

 [ّٖالنساء: ] چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ    ڱ  ں  ں
 

                                                           
 المكضكع بتفصيمو في مبحث إخبلص الٌنيَّة هلل. مٌر معنا الحديث عف ىذا ُ
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 الجهاد فري ةِ  عم  ترؾِ  بةِ المترتِ  اآلثارِ  أتُـّ 

تقؼ في كجًو إقباًؿ تحاكؿ أف لقد مٌر بنا كنحف نتحدَّثي في الصفحاًت الساًبقة عف بعًض المكانًع التي 
المتقاعسيف عف الجياًد في سبيمو يتكعَّديىـ مرَّ ًبنا تيديده مف اهلل سبحانوي لممتخاذليف عمى الجياد، المؤمف 

ڇ  ڇ   چ  چ  چ  ڇ چ  عالى:فقاؿ تليـ في الدنيا قبؿ اآلخرة،  قابً العً  بتعجيؿً فيًو 

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

 .[ِْالتكبة: ] چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ    ڳ گ  گ  گ  گ  ڳ ک  ک   ک  ک 
لذلؾ، كسنذكري فيما يمي  ىذا يظيري جًميِّا في اآلثاًر المباشرًة لترؾ الجياد مٌما يككف نتيجةن منطقيةن لعٌؿ ك  

 إليًو القرآفي الكريـ كالسُّنَّةي النبكيَّةي المطيَّرة. ممَّا أشارى أبرزى تمؾى اآلثاًر 

 والهواف: الذؿُّ  .ُ
ًإذىا تىبىايىٍعتيـٍ ًباٍلًعينىةً " قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  – رضي اهلل عنيما – رى مى عي  عف ابفً 

ٍذتيـٍ أىٍذنىابى اىٍلبىقىًر، ُ ، كىأىخى
ٍكتيـٍ اىٍلًجيىادى،  تىرى ٍرًع، كى ـٍ ذيالِّ كىرىًضيتيـٍ ًبالزَّ مىٍيكي مَّطى اىلمَّوي عى تَّى تىٍرًجعيكا ًإلىى ًديًنكيـٍ سى حديث صحيح ]". الى يىٍنًزعيوي حى

ًقو   .[ركاه أبك داكدبمجمكع طيري
الجياًد فقط، فبترؾ الجياد يضيع الديف كمُّو كالبٌد ًمف العكدًة حتى ترجعكا إلى دينكـ!! كليس الرجكع إلى 

 لؤلصؿ إذ العكدة إلى الجياًد مع قمَّة الديف ال تجدم نفعا كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ
 البالء: .ِ

فَّ النَّاسي ًبالدّْينىاًر  –ًإذىا : " قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما – رى مى عي  عف ابفً  تىبىايىعيكا  – كىالدٍّْرىىـً ضى
تىرىكيكا اٍلًجيىادى فً  ـٍ بىبلىءن سىًبيًؿ المًَّو  يًباٍلعىٍيًف كىاتَّبىعيكا أىٍذنىابى اٍلبىقىًر كى تَّى ييرىاًجعيكا أىٍنزىؿى المَّوي ًبًي ٍنييـٍ حى ـٍ يىٍرفىٍعوي عى فىمى

 .كلكف ضعفو الشيخ شعيب األرناؤكط افحو ابف القطٌ أحمد كصحٌ أبك داكد ك ركاه  ."ًدينىييـٍ 

طبعنا  كبلـكال –كمخٌيمات اإليكاء  جكءً لعٌؿ الميشاًىد الميتاًبع لحاؿ المتقاعسيف المتخاذليف في مناطؽ المُّ 
يعرؼ الفرؽ بيف ما ىيـ عميو مف الذؿّْ كاليكاف كسؤاؿ الٌناس ككثرة  –عًرضي عنو عمَّف يستطيع الجيادى كيي 

الدنيا كاآلخرة فبل تراىـ  ىـ اهلل أمرى اكرميف الذيف كفكبيف حاؿ المجاىديف الصادقيف األعٌزاء المي  ،الشككل
 ف الشاكر كالشاكيشٌتاف بي فشتٌاف ..ومكقنيف بنصره شاكريف لنعمً  همحتسبيف أجرىـ عند عمى اهلل إاٌل متكٌكميف

                                                           
ػؿ بػثمفو  غيػره مػف شػيئان  يبيػع بػأف) حػٌرـ اهلل مػف الربػا ليا البعض لبللتفػاؼ عمػى مػا يعمدي  تبايعتـ بالعينة: حيمةه  ُ  كيسػمّْمو مؤجَّ

 تّمكػـ وّجهػتـ إف أ كػـ الحػديثِ  ومقصػود (،نقػدان  يدفعػو القػدرً  ذلػؾ مػف أقػؿَّ  بػثمف الػثمف قػبض قبػؿ يشػتريو ـٌ ثيػ ،المشػترم إلى
 حراـ. ِمف أـ حالؿٍ  أِمف ُمباليف غير م ها االستكثار تريدوف فقط الد يا لمكاسب

ـٌ لػو سػكل أرًضػو، كىػك عػادةن أكسػؿي الٌنػاس  أخذتـ بأذناب البقر: كنايةه المقصكدي بيا التعمُّؽ بالدنيا كالزرع، كالفبٌلح الػذم ال ىػ
 معو مالو فيسيؿ الخركج عميو بخبلؼ صاحب األرض كالزرع الذم لك أىىمىؿى زرعوي يًبس. ؿً عف الخركج لمجياد فالتاجر يحم
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 :وتالكهـ المتقاعسيف واسِتبداؿُ  هشُ طْ اهلل وبَ  عذابُ  .ّ
ں  ں  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱگ  گ  چ  :تعالىقاؿ 

 [ّٗالتكبة: ]  چڻ   ڻ  

ٍيرو : " قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ة امى مى كعف أبي أي  اًزينا ًفي أىٍىًمًو ًبخى اًزينا أىٍك يىٍخميٍؼ غى يٍّْز غى ـٍ يىٍغزي أىٍك ييجى ٍف لى مى
انىوي ًبقىاًرعىةو قىٍبؿى  ابىوي المَّوي سيٍبحى  كابف ماجو. دك ركاه أبك داحديث صحيح  ."يىٍكـً اٍلًقيىامىةً أىصى

 بأمرو عظيـ مف الشدائد كالببلء يأتيو فيزلزؿ أركانو كيشغمو[ أم ]بقارعةو:

ـى  عفك  كـ، بمدينةً  كينَّا: قاؿ – اهلل رحمو – مرافعً  يأب أسم ٌفا إلينا فأخرجكا الرُّ ، مف عظيما صى رىجى  الركـً  فىخى
، أك ًمٍثمييـ المسمميفى  فى مً  إلييـ ، بف عيٍقبةي : ًمصرى  أىؿً  كعمى أكثري الىةي : الجماعة كعمى عامرو  ،عيبىٍيدو  ٍبفي  فىضى
كـ، صؼّْ  عمى المسمميف مف رجؿ فحمؿى  ، فصاحى  ًفييـ، دخؿ حتَّى الرُّ  ُيْمِقا!  اهلل ُسْبحافَ : وقالوا النَّاسي
لكفى  إنكـ النَّاس، أييا يا": فقاؿ  األنصارم أيُّكب أبك فقاـ !التْهُمكِة؟ ِإل  ِبَيِدرِ   ىذا اآلية ىذه لتؤكّْ

؟ نَّ ! التأكيؿى  فقاؿ ناصركه، رى ثي ككى  اإلسبلـى، اهللي  أعزَّ  لما: - األنصار رى معشى  – فينا اآلية ىذه نزىلتٍ  ماكا 
ف ضاعت، قد أمكالنا إفَّ :  - اهلل رسكؿ دكف – اسرِّ  لبعضو  بعضنا ، أعز قد المَّوى  كا   ككثر اإلسبلـى
 عمينا دُّ ري يى  ،وً نبيّْ  عمى – كتعالى تبارؾ – اهلل فأنزؿ منيا، ضاع ما فأصمحنا أمكالنا، في أقمنا فمك ناصركه

 األمواؿ عم  اإلقامةُ : التهمكة وكا ت .[ُٓٗالبقرة:  ] چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ       ۀ  ہ  ہ      ہچ : قمنا ما
صالُحها  كـً  بأرض ففً دي  حتى اهلل، سبيؿ في اشاخصن  أيكب أبك زاؿ فما" الغزوَ  وتْرُك ا وا  حديث صحيح  .الرُّ

 ركاه أبك داكد كالتّْرمذٌم.

 

 ض لمخسار:الفشؿ الذي يعرِّ  .ْ
  [ُِِآؿ عمراف: ] چپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : قاؿ تعالى

 د كلكف اهلل ثبتيـ.حي الجياد يـك أي يترككا لىما الشيطاف ممة كبنك حارثة كاد يستفزٌ كالطائفتاف ىما بنك سى 
 

 (:فساُد شؤوِف الدُّ يا والدِّيفا تشار الفساِد فا األرض ) .ٓ
كاـ السكء كحاشيتيـ كىيمنتيـ عمى كؿ المفاصؿ كيؼ فسد اقتصاد دكؿ المسمميف بتسمُّ  جميعنا د رأينالق ط حي

كتدمير اقتصادىا لحساب مصالحيـ الخاصة، كما رأينا  ياكعدـ مباالتيـ بتخريب ةاسة في الدكلالحسَّ 
 ـ أحد.يً غيانً صمحيف لكيبل يقؼ في كجو طي المي  عمميـ في إفساد الشعكب كنشر الرذيمة كمحاربةً 

﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼    ﮶  ﮷  ﮵  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ چ   قاؿ تعالى:

 .[ُِٓالبقرة: ]   چ ﮽
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ا ـى  :سيًئؿى ًفرعكف يكمن ؟.............. ل  !!........ قاؿ: كمف سيريدُّني..التفرعيفي
 كبكؿّْ أسباب التفرعيًف مٌدني ................... إف كاف شعبي طيّْبنا كمساًلمنا

نّْي أردت أف أحتـر الشعب يكمنا  كلكفَّ حٌب الشعب لممذٌلة صٌدني. ........ كا 
نّْي ألنيب الببلد كثركاتً   فتخريجي الجمكعي بالركًح تفدني....... ............ ياكا 

ـى التفرعيف :يا سائبلن ًفرعكفى  كـي الدًَّني ............ ؟ل  أم شعبو ىافى يميؽي لو حي

أك مكافقتيـ ليكل  ليـ كسككت الٌناس عف ظمميـ، ةً قى سى فما كاف لمظممة أف يتمادكا كأف يطغكا لكال طاعة الفى 
ں  ڻ   چ  :اهلل لنا مثاؿ ذلؾ حاؿ ًفرعكف كقكًمو فقاؿ تعالىكقد بٌيف  أسيادىـ كاستحبابيـ لو،

رة كلـ يجدكا مف يردعيـ سيتمادىكفى ف [ْٓالزخرؼ: ] چڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ڻ متى تسٌمط الكفرىةي الفجى
الشباب  فيغدك الحاؿي ما تكقَّعو ،في شركرىـ حتى يحاربكا الٌناس في دينيـ كيفسدكا عمييـ معتقداتيـ

 چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ المؤمنكف أصحاب الكيؼ 

كليس بالضركرة أف يككف ذلؾ بتخريب  يدىمّْركىاك خرّْبكا مساجد اهلل أف يي  لف يمبث الطُّغاةبؿ ك   [َِالكيؼ: ]
خراجيـ مف  بنائيا بؿ غالبنا ما يككف ذلؾ بتعطيميا عف رسالتيا كعف دكرىا الحقيقي في تكعية الٌناس كا 

ڦ   ڦ  ڦ   ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ، قاؿ تعالى:دائرة جيميـ كتخمُّفيـ كعبكديَّتيـ لغير اهلل

  [َْالح : ]چڇ  ڇ   ڍ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڃڃ      ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ
 

 فاؽ:ال ِّ  عبِ مف شُ  االتصاؼ بشعبةٍ   .ٔ
مىى شيٍعبىةو ًمٍف ًنفىاؽو"." قاؿ  دٍّْث نىٍفسىوي ًبًو، مىاتى عى ـٍ ييحى لى ، كى ـٍ يىٍغزي لى  ركاه مسمـ. مىٍف مىاتى كى
 
 
 

لؤلٌمة كضياعه لدينيا ختامنا كبعد كؿّْ ما ذكرنا اعمـ أخي كٌفقؾ اهلل أٌف ترؾ الجياد في سبيؿ اهلل دماره 
 كلعٌزتيا كلكرامتيا ........ كلنتذٌكر دائمنا قكؿ المكلى تبارؾ كتعالى:

 چ ىئ  ی   ی  ی   ی  جئ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ 

[ٔالعنكبكت: ]
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 ٔال صر أـ الشهادة 
 ال صر أـ الشهادة؟تؿ يطمب المجاتد فا المعركة 

 مف المجاىديف في المياديف، كيترتب عمى جكابو كاحده مف طريقيف: ىذا سؤاؿ يطرحو كثيره 

 .رجاءى أف يفكز بالشيادة أف ييمقي المجاىدي بنفسو في أتكف المعركة مف غير احترازو  األوؿ:
 تكػكف النجػاةي مقدَّمػةن عمػى المػكت بحيثي  ة التنفيذً التخطيط كدقَّ  سفً بحي  –ما أمكف  – درأ الخطرى يى أف  الثا ا:

 التقػاعس كالجػبف كعػدـ اإلقػداـ بػؿكبػالطبع فػنحف ال نقصػد ) ِكفي إطار ضػكابط التككُّػؿ الشػرعيّْ عمػى اهلل
 .(اما يقكؿ عنو العقبلء أٌنو شجاعةه كليس تيٌكرن  نقًصد

 :تعميمو وصكابأك  ئوأمر بخطلمحكـ عمى  مف الطرؽ المناسبة

 ما النتيجة؟ ،المقاتميف تيٌكركا كعٌرضكا أنفسيـ لنار العدك فمات أكثرىـ ؿٌ كي  أفٌ ىىب 
 ، كتسػػتباح حمػػاىيـ، كتستأصػػؿي شػػأفتيـ، كيظيػػري أىػػؿ الباطػػًؿ عمػػييـ...كتييػػزىـ جمػػاعتيـ ة المسػػمميفتىفنػػى قػػكَّ 

 !ع القتاؿ؟ألمثؿ ىذا شيرً  !و؟بي ف ىذا المصيرى عاقؿه أك يصكّْ ىؿ يىستحسً 

 اتد أف يعمـ ما يما:وعميِه فالبّد لممج
كلذلؾ  مف أجميا عى رّْ و التي شي مً كى أىداؼ القتاؿ كحً  تحقيؽً  كسيمةي و ألنٌ  عمى النصرً  يحرصي  المؤمفى  فٌ أ (ُ

 فقد بٌشر اهلل ريسيمو كأكلياءه بالنصر في الدنيا قبؿ اآلخرة، فقاؿ سبحانو:
 .[ُٓغافر: ] چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ    چ 
ـٌ نترؾ  الغالي كالرخيص كالنفكس كالنفيس،أف نجاىد كنبذؿ  ،في شيءو كالديف كالعقًؿ كىؿ مف الحؽّْ  ث

 (!!في الكثير مف ساحات الجياد ىذا حصؿ ككـ) ؟!يادنايقطفكا ثمار جً لغيرنا مف أعداء اهلل 
 :فقاؿ تعالى ر الميفضي إلى اليبلؾعف التيكُّ  ناالقتاؿ نيا ناع لاهلل الذم شرى  إفٌ  (ِ

 [.ِٗالنساء:  ] چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     ڃ  چ  چچ   
ٍمػػًرك ٍبػػًف اٍلعىػػاصً كقػػد  ػػٍف عى ػػٍزكىًة ذىاًت السَّبلىًسػػًؿ  :قىػػاؿى   ركل أبػػك داكد عى اٍحتىمىٍمػػتي ًفػػي لىٍيمىػػةو بىػػاًردىةو ًفػػي غى

ػػٍمتي أىٍف أىٍىًمػػؾى  ػػٍبحى  ،فىأىٍشػفىٍقتي ًإًف اٍغتىسى اًبي الصُّ ػػمٍَّيتي ًبأىٍصػحى َـّ صى كا ذىًلػؾى ًلمنَّبًػػيّْ  ،فىتىيىمٍَّمػتي ثيػػ : فىػػذىكىري "يىػػا  فىقىػػاؿى
نيػػبه  اًبؾى كىأىٍنػػتى جي ػػمٍَّيتى ًبأىٍصػػحى ك صى ٍمػػري نىعىنًػػي ًمػػفى ؟عى قيٍمػػتي  ااًلٍغًتسىػػاؿً ". فىأىٍخبىٍرتيػػوي ًبالَّػػًذم مى ػػًمٍعتي المَّػػوى  :كى ًإنّْػػي سى

ًحؾى   چ چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     چ ڃ  چ چ  :يىقيكؿي  لىـٍ   المَّوً  رىسيكؿي  فىضى  .شىٍيئنا يىقيؿٍ  كى
                                                           

 .)بتصرُّؼ( ،بو األستاذ: مجاىد مأمكف ديرانيةىذه الفقرة مٌما كت ُ
 ؿ عمى اهلل( في كتاب رياض المجاىديف )الجزء األكؿ مف ىذه السمسمة(كُّ انظر مبحث )التكى  ِ
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كػػػػراـه  –تبػػػػارؾ كتعػػػػالى  – اهلل مػػػػف اصػػػػطفاءه الشػػػػيادة ىػػػػي  (ّ ػػػػف يشػػػػاء مػػػػف عبػػػػاده المجاىػػػػديف: منػػػػو كا   لمى
 [ُُْ – َُْآؿ عمراف: ] چ ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ې  ې  ې  چ 

المعركػة بحاجػة الطريؽ مػا يػزاؿ طػكيبلن ك فػقتاؿ الحػريص عمػى النصػر،  فبلبٌد لممجاىد مف أف يقاتؿ كعميًو 
الطريؽ إذا طمب األخياري المكت كسمككا طريقو حريصيف  ؿً كمً إلى الكثير مف المجاىديف الصالحيف، فمىف يي 

 عميو أكثرى مف حرصيـ عمى النصر؟

فحػػػديثنا عػػػف كجػػػكب األخػػػذ  اء اهلل بشػػػيادةو مرضػػػيَّةو مقبكلػػػة،تمنّْػػػي لقػػػىػػػذا الػػػذم قمنػػػا ال يتنػػػافى مػػػع تنبيػػػو: 
فقػػد صػػػحَّ عػػػف كثيػػػر مػػػف باألسػػباب كمراعػػػاة سػػػنف اهلل الككنيػػػة، أمػػػا إخػػبلص النيَّػػػة كصػػػدؽ تمنّْػػػي الشػػػيادة 

 عنػػػػػػػدما قػػػػػػػاؿ عػػػػػػػف نفسػػػػػػػو: عنػػػػػػػو ىػػػػػػػك  صػػػػػػػحَّ  بػػػػػػػؿ –رضػػػػػػػي اهلل عػػػػػػػنيـ جميعنػػػػػػػا  –أصػػػػػػػحاب النبػػػػػػػٌي 
مَّدو  نىٍفس " كىالًَّذم ًدٍدتي  ًبيىًدًه، ميحى كى  أفٍ  لىكى ، اهللً  سىبيؿً  في أٍغزي كى  ثيَـّ  فىأيٍقتىؿى ، أٍغزي كى  ثيَـّ  فىأيٍقتىؿى " أٍغزي  مسمـ. ركاه فىأيٍقتىؿى

 الشيادة ًىبةه ييبيا اهلل لمف يشاء، كأٌف مىف طمبيا صادقان ناؿ أجرىا إف شاء اهلل، أفَّ ب البٌد مف أف نكقفىنا ك 
ػػف قاتػػؿ  قػػببلن غيػػر مػػدبر مػػف غيػػر تيػػٌكرو كأٌف مى ثنػػى كثيػػبلثى مكػػكال تعػػٌرض لمتي مي ة كاٌدخػػر نفسىػػو لمقػػاء العػػدك مى

 فػردان غيػرى فإف الثاني يرجك أف يفػكز فػكزان مي كريباعى فإنو خيره مٌمف ألقى نفسو عمى المكت استعجاالن لمشيادة، 
ـي  كاألكؿ كنجاتيا، ةً األمَّ  بفكز عابئ  يضػاعؼ أف فعسػى نفسػو، عمػى كنجاتيا كمصمحتيا الجماعة خير يقدّْ
 كأرغػػبيـ النَّػػاس أشػػجع ككنػػو كمػػع  اهلل رسػػكؿ ناتي كأسػػكى  نبيُّنػػا كىػػذا الشػػيداء، فػػي يكتبػػو كأف األجػػرى  لػػو اهلل

  . شيئنا قدره ًمف ذًلؾى  نًقصي كلـ معركة ساح في يستشًيد كلـ كيحتمي رعالدّْ  سي يمبى  كاف بالشيادة

ػػفكاف أىبػػي فعػػف يػػري :  اهلل رىسيػػكؿ قىػػاؿى : قىػػاؿى   األسػػممي بيٍسػػرو  بػػفً  اهلل عبػػد صى ػػفٍ  النَّػػاسً  "خى ػػرهي، طىػػاؿى  مى  عيمي
سيفى  ميوي"  كىحى قاؿى  الترمذم، ركاه عىمى  .حسف حديث: كى

:  أىفَّ النًَّبيَّ يح الذم ركاه الترمذم كابف ماجو، كفي الحديث الصح ًمٍف مىٍف سىأىؿى المَّوى الشَّيىادىةى ًبًصٍدؽو "قىاؿى
مىى ًفرىاًشوً  ٍف مىاتى عى نىاًزؿى الشُّيىدىاًء، كىاً   ."قىٍمًبًو، بىمَّغىوي المَّوي مى

ميقًدمنا عمى أمرى اهلل شيجاعنا ساعينا لخير  [ (اهللً  )في سبيؿً  ( أك الشيادةي اهللً  )لديفً  صري النَّ ]  فمف رفع شعار:
أٌمػػة اإلسػػبلـً ميجاىػػد فػػي اهلل مػػرارنا كتكػػرارنا حاشػػا هلل أف ييًضػػيعى سػػعيو أك أف يكػػكف ثكابيػػوي كأجػػريه عنػػد ربّْػػو أقػػؿَّ 

ػػف سػػبقو ًمػػف إخكانػػو، بػػؿ لػػو األكلػػى بػػالفرح بالنصػػر كالتمكػػيف كالثانيػػة  فرحػػة يػػـك القيامػػة التػػي ال تعػػدليا ممَّ
 .[ْٕالنساء: ] چۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  چ ، قاؿ تعالى: رحةف

يجػػبي عمػػى المجاًىػػًد أف يعممىيػػا رقنػػا كشػػركطنا ذكرىػػا اهلل تعػػالى ـ أٌف لمنصػػر طي تعمىػػلكػف أخػػا اإلسػػبلـ البػػدَّ أف 
اهلل....... إف شػػػػػػػػػػػاءىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػنعرفو فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدرس التػػػػػػػػػػػالي كيمتًزميػػػػػػػػػػػا كييػػػػػػػػػػػذكّْرى إخكانىػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػا، ك 
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 [ُّالصؼ: ] چۇ  ۇ     ۆ              ڭ  ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

 صرِ ال    مفاتيحُ  

ٱ  ٻ  ۈئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ى  ائ  ائ  چ 

ٿ  ٿ   ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ   ڀٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ٻ  

 .[ْٕ – ْٓاألنفاؿ: ] چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ـي  رآنيُّ القي  صُّ ف النَّ تضمَّ   :المؤمنة لكي تمتـز بيا عند لقاء العدكٌ  ةصبى كجؿَّ لمعي  عزَّ  اهللً  مفى  أكامرى  ةى دَّ عً  الكري
 .اإليماف .ُ
 الثبات عند لقاء العدك.  .ِ
 ذكر اهلل كثيران. .ّ
 .(بإنفاذ شرعو كالنزكؿ عند حكمو)الطاعة هلل كلرسكلو  .ْ
 قاؽ.زاع كالشّْ ب النّْ تجنُّ  .ٓ
 عمى تكاليؼ المعركة. عمى الٌنفس بمجاىدتيا، كالٌصبر  الصبر .ٔ
 عف سبيؿ اهلل. كالصدّْ  اء كالبغيً يالحذر مف البطر كالر  .ٕ

 ويزيد عم  ذلؾ مم ا َورَد فا آيات أخرى
 .األخذي باألسباًب الممكنة مع التكٌكؿ عمى اهلل .ٖ

يف مف الكفاءة بذكم االستعانةكمف ذلؾ )  (األمناء الخبراء المختصّْ
 أثناء الحرب.في تقكل اهلل تعالى  .ٗ
 عدـي استعجاًؿ النصر. .َُ

 
 :چى  ائ  ائ  چ  أواًل: اإليماف

ألٌف  الكريمة لممؤمنيف ثـ ذكر لنا شيئان مف مفاتيح النصر طابو في اآليةً لقد كٌجو اهلل سبحانو كتعالى خً  
فكؿُّ وعود ال صر فا القرآف الكريـ كا ت اإليماف ىك الشرط األساس لكي نككف أىبلن لنصر اهلل سبحانو 

ھ  ہ  ہ  ہھ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ چ  قاؿ تعالى: ،موج هة لممؤم يف

: ] چ  ھ  ھ  ے   ے    [ْٕالرـك
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ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     چ  كقاؿ:

  [َُّ – َُِيكنس: ] چ﮴  ﮲  ﮳       ے  ے          ۓ  ۓھھ  ھ  

 [ُٓغافر: ] چڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ٿ  ٹ    ٹ  چ كقاؿ عٌز مف قائؿ: 
فاإلسالـ الشكما السابقة باإليماف،  صر في اآلياتً ط النَّ سمـ كيؼ أٌف اهلل سبحانو كتعالى ربى المي الحظ أخي 

يكػػوف مفتاحػػًا  فعقيػػدة راسػػخة فػػا قمػػوب أصػػحابه ال يكفػػا أل  الػػذي لػػـ تالمػػس حرارتػػه القمػػوب ولػػـ يغػػدُ 
 فقاؿ عٌز ًمف قائؿ:  ،يحصؿ ليـ بعد ابؿ قد أٌدب اهلل أقكامان اٌدعكا ألنفسيـ مقاـ اإليماف كلمٌ  لم صر

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ڱ  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڑ  ک  کک    چ

ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷ ﮸   

﮾  ﮿     [ُٓ – ُْالحجرات: ] چ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽   
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   چ  قاؿ تعالى:، الخالص هلل سبحا هوأتُـّ أركاِف اإليماف تحقيؽ التوحيد 

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

  [ٓٓالنكر: ] چڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
بنيػػة مى عمػػى أٌف العبػػادة كحػػدىا ال تكفػػي مػػا لػػـ تكػػف  دليػػؿه   چڑ   ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژچ ففػػي قكلػػو تعػػالى 

ـي  ،ف هللك ف المخمصػػالمؤمنػػك  أكلئػػؾف عمػػى التكحيػػد الخػػالص هلل ىـ اهلل بالنصػػر كالتمكػػيف، فػػإف الػػذيف كعػػدى  ىػػ
الٌ ، تعمى كيًجدكا فبيا كنً   إليجادىـ. فبلبٌد مف السعيً  كا 

الُمصػػِمحوف ل ػػرورة ب ػػاء جيػػٍؿ مػػؤمف جديػػد وفػػا تػػاريخ أّمت ػػا اإلسػػالمية أروع األمثمػػة التػػا ت ّبػػه فيهػػا 
ـّ التمكيف ، كلعٌؿ أشير مثاؿو عمى ذلؾ: تمػؾ المػدارس التػي أقاميػا نػكر ُيجري اهلل عم  يديه الّ صر ومف ث

ػػا فػػي إخػػراج  نكرٌيػػةزنكػػي فػػي مختمػػؼ المػػدف الشػػامٌية ) المػػدارس الالالػػديف  ( كالتػػي لعبػػت دكرنا حاسػػمنا كميمِّ
جيػػؿو جديػػد مػػف الػػدعاة المػػؤمنيف المجاىػػديف الػػذيف كػػانكا عيمػػدىة جػػيش صػػبلح الػػديف األيػػكبي فػػي معركتػػو 

 .ُلتحرير المسجد األقصى
ـٌ  البػػػٌد لنػػػا مػػػف أف ننػػػكّْه إلػػػى فػػػي معػػػرض الكػػػبلـ كمػػػف بػػػاب التػػػذكيرك  ىػػػك أال ك  ،تطبيػػػؽ عممػػػي لئليمػػػافأىػػػ

 )انظر درس إخبلص النية( .اهلل كحده لتككف خالصةن لكجو سائر األعماؿفي ك إخبلص النّْية في الجياد 
. فقػاؿ ؟غزا يمتمس األجػر كالػًذكر مػا لػو بلن جي فقاؿ: أرأيت رى  ة قاؿ جاء رجؿه إلى رسكؿ اهلل امى مى عف أبي أي ف

 "ال شػيء لػو" ثػـ قػاؿ: "إفَّ اهلل عػزَّ  : "ال شيء لو" فأعادىا ثبلث ًمػرار، كيقػكؿ رسػكؿ اهلل  رسكؿ اهلل 
 حديث حسف ركاه أبك داكد كالنسائي.كجيو" بًو كابتيغي  مف العمؿ إال ما كاف لو خالصان  ال يقبؿي  كجؿَّ 

                                                           
 انظر كتاب )ىكذا ظير جيؿ صبلح الديف كىكذا عادت القدس( لمدكتكر ماجد عرساف الكيبلني. ُ
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 :چەئ    ەئ  وئ   وئ   چ وثا يًا: الثبات ع د لقاء العد

 ،عانكفا يي مَّ مً  ىـ يعاني أشدَّ عدكَّ  أفَّ فبلبيدَّ أف يكًقفى المؤمنكفى ب ،ومفتاحي الطريؽ إلى النصر ك  ايةي فيك بد
ددان مكف مى ال يتأمَّ ىـ ك  )فقتبلنا في الجنَّة كقتبلىـ في النَّار( يقاسكف اآلالـ كال يرجكف شيئان آلخرتيـأعداؤنا ف

﮵   ۓ  ۓ  ﮲   ھ  ھ   ھ  ے  ےچ  :فيك القائؿ سبحانو اهلل عٌز كجؿٌ  ىـ مفينصري  ﮴   ﮳ 

 .[َُْالنساء: ] چ﯀  ﯁       ﮿   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ ﮷        ﮶ 

ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  چ 

 .[ُٔ – ُٓاألنفاؿ: ] چېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
كمػف ذلػؾ ي الكطيس قكف بو إذا حمً اس يتَّ الناس ثباتان في المعارؾ ككاف النَّ  مف أشدّْ  كقد كاف رسكؿ اهلل 

نىػػيف يػػكـ انكشػػؼ الٌنػػاس كتراجعػػكا كرسػػكؿ اهلل  بنسػػبو يتقػػٌدـ ميناديػػان مػػذكّْرنا  القٌصػػة المشػػيكرة يػػكـ غػػزكة حي
 أنا ابف عبد المطَّمب(...  بيف العرب )أنا النَّبيُّ ال كًذبالمعركؼ 

 :چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ   اهلل كثيراً كر ثالثًا: ذِ 

فبػذكر اهلل يجػدّْدي المجاىػدي  ،الػذم ال ييغمػب ار الغالػبً الجبَّػ مة الكصؿ بالقكمّْ ىك صً  العدكّْ  عند لقاءً  كر اهللً ذً ف
نيَّتو كيتذكَّر لماذا كفي سبيؿ مف ييقاتؿ فتشتدُّ عزيمتو كيزداد إيماننا إلى إيمانو كثباتنا إلى ثباتو عندما يتذكر 

 مدده كميغيثوي كميعينو كناًصرىه سبحانو كتعالى.
إٌنمػا ليذه األلكىية، فقتالنا  يفطرد الطكاغيت المغتصبلفجيادنا ىك معركة هلل، لتقرير ألكىيتو في األرض، ك 

 قػػػكميٌ الأك  شخصػػػيٌ الأك  حزبػػيٌ السػػػتعبلء بلال لمسػػػيطرة، كال لممغػػنـ، كال ل ،تكػػػكف كممػػة اهلل ىػػػي العميػػاىػػك ل
ييٍعبىػد كىٍحػده، فىتىٍكًحيػد ػكد ًمػٍف اٍلًجيىػاد أىٍف ييػٍذكىر المَّػو كى ًذٍكػره  اهلل كاٍلًجيىاد ما كضػع إال أًلىٍجػًؿ ًذٍكػر المَّػو، فىاٍلمىٍقصي كى

ًمقيكا لىيىا. ٍمؽ الًَّتي خي ايىة اٍلخى  كىًعبىادىتو ىيكى غى
  ا كػػاف شػػكؿ تمػػؾ المواجهػػةفػػا ميػػداف المواجهػػة أيًّػػ ٔكراهلل ع ػػد لقػػاء العػػدو يشػػمؿ الػػدعاء والػػذِّ  كػػرُ وذِ 

 القػربي فالتكجو الدائـ إلى اهلل الػذم إف اسػتقر فػي قمػكب العيصػبة المؤمنػة كصػؿ إلػى غايػة المػراد منػو كىػي 
 .في قمكب األعداء الرعبً  بالثقة بو كقذؼي  العزيمةً  مف اهلل كاشتدادي 

  اهلل رسػكؿي  نظػرى  بػدرو  يػكـي  كػاف المَّ ): قاؿ  الخطاب بف عمرركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو عف ا ممٌ ك 
 يديػػو، مػػدَّ  ثػػـ الًقٍبمىػػةى،  اهلل نبػػيُّ  فاسػػتقبؿ ،رجػػبلن  عشػػر كتسػػعةى  ئػػةثبلثيمً  كأصػػحابيو ألػػؼ، كىػػـ المشػػركيف ًإلػػى

 العصػابةي  ىػذه تىٍيًمػؾٍ  ًإف الميػـ كعػدتني، مػا آًتنػي الميػـ كعػدتني، ما لي أٍنًجٍز  الميـ" :يقكؿ بربّْوً  يىٍيًتؼي  فجعؿ

                                                           
 انظر درس )ًذكر اهلل كدعاؤه عند لقاء العدك( مف كتاب رياض المجاىديف لمعرفة األدعية كاألذكار المسنكنة في ذلؾ ُ
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 عػف رداؤه سػقط حتػى ،[القبمػة ميٍسػتىقبؿى ] يديػو امػادِّ  بربّْو ييتؼ زاؿ فما "األرض في تيعبدٍ  ال اإًلسبلـ أىؿ مف
ٍنًكبيػػػػػػو،  :كقػػػػػػاؿ كرائػػػػػػو، مػػػػػػف فأخػػػػػػذه التزمػػػػػػو ثػػػػػػـ نكبيػػػػػػو،مى  عمػػػػػػى فألقػػػػػػاه رداءه، فأخػػػػػػذ بكػػػػػػر، أبػػػػػػك فأتػػػػػػاه مى

ػػػػدىتيؾ كفػػػػاؾ اهلل، نبػػػػيَّ  يػػػا ػػػػييٍنًجزي  فإنَّػػػػو ربَّػػػؾ، مينىاشى ، مػػػا لىػػػػؾى  سى ػػػػدىؾى ٱ  ٻ  ٻ  چ : تعػػػػالى اهلل فػػػػأنزؿى  كىعى

 .(بالمبلئكة اهلل فأمدَّه  [ٗاألنفاؿ: ] چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ
 الَّتًػي أىيَّاًمػوً  بىٍعػضً  ًفػي  اهلل رسػكؿى  أفَّ :  - عنيمػا اهلل رضي – أٍكفىى أىبي بف اهلل عبد عفكركل البخارم 

تَّى اٍنتىظىرى  ،اٍلعىديكَّ  ًفييىا لىًقيى  الىتً  حى ـى  ثيَـّ  ،الشٍَّمسي  مى نَّػٍكا الى  النَّػاسي  أىيُّيىػا" :فىقىػاؿى  النَّػاسً  ًفي قىا ػميكا اٍلعىػديكّْ  ًلقىػاءى  تىمى سى  كى
كا لىًقيتيميكىيـٍ  فىًإذىا اٍلعىاًفيىةى  اهللى  نَّةى  أىفَّ  كىاٍعمىميكا فىاٍصًبري ؿً  تىٍحتى  اٍلجى ميٍجًرمى  اٍلًكتىابً  ميٍنًزؿى  المَّييَـّ  قىاؿى  ثيَـّ  السُّييكؼً  ًظبلى  كى

ابً  ٍرنىا اٍىًزٍمييـٍ  اأٍلىٍحزىابً  كىىىاًزـى  السَّحى مىٍيًيـٍ  كىاٍنصي  ".عى

قد ذكر لنا القرآف الكريـ أركع األمثمة عف حاؿ االلتجاء كطمب العكف مف اهلل بمجٌرد ترٌسخ اإليماف في ك 
رىة فرعكف عندما استسممت قمكبيـ لئليماف فجأة، كاستشرسى  القمكب، فيا ىيـ الطاغي بكيفره كاستكباره،  سىحى

 [ُِٔاألعراؼ: ] چڑ  ک  ک        ژ  ژ  ڑڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قالكا: 
ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ لكت: امطاغية جلكىا ىك طالكت كجنكده القمة لما برزكا 

  [َِٓالبقرة: ] چ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ
التمييز في معارؾ  عمى محؾّْ حيف تكضع  مف أتباع الرُّسؿ المؤمنة ةلمفئ الكريـ كىذا كصؼ القرآف

﯁  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷   ﮸ ﮹   ﮺  ﮻ ﮼   ﮽   ﮾﮿   ﮳  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲  ھچ  المكاجية: ﯀  

  [ُْٔآؿ عمراف: ] چ  

 ف أحػػب  َمػػكيػػؼ أّف   أال تػػرى ُسػػبحا همحبتػػه عمػػ  دلػػة األكػػر اهلل تعػػال  ع ػػد الممحمػػة مػػف أقػػوى ذِ لعػػّؿ و 
يػذكر عنػد بػف شػٌداد فيػا ىػك عنتػرة   األوقات فا أحمؾِ حت   محبوبه كرِ مف ذِ ُيكثُر  وتعّمؽ به قمُبهمخموقًا 

: مممككة و بيا كىي عبدةه المعركة حبيبةن تعمؽ قمبي  رنا كال نفعنا كال عزِّا كال نصرنا فيخاًطبييا قائبلن  ال تممؾ لو ضى
 ميف دى مً  تشربي  ندً .. ًمني كبيض اليً ..كالرماح نكاىؿه ....... ؾً كلقد ذكرتي 

 ـً سّْ بى تى المي  ؾً غرً ثى  ؽً ارً ت كبى عى مى يا................. لى ألنَّ  السيكؼً  دت تقبيؿى فكدى 

ًمػػػػًؾ الجٌبػػػػار القيَّػػػػار الػػػػذم بيػػػػده مقػػػػادير كػػػػٌؿ شػػػػيء كمػػػػا النَّصػػػػر إال مػػػػف عً    ه كنػػػػدً فػػػػأيف نحػػػػف مػػػػف ًذكػػػػًر المى

ة نبي اهلل يػكنيس، قػاؿ تعػالى:  چ ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئچ  ڻ  چ كلنتذٌكر جميعنا قصَّ

كلقػػػد كػػػاف مػػػف دعػػػاء كًذكػػػر  [ُْْ – ُّْالصػػػافات: ] چڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ   
   [ٕٖ األنبياء:] چڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    چ : نبٌي اهلل يكنس 
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مػف أكراد   بػيّْ قػراءة مػا كرد عػف النٌ ضػركرة ب يفالمجاىػدإخكاننػا  أف نذكرًمف ختامنا ال بدَّ كفي ىذا الباب 
ع هلل والػػدعاء والت ػػرُّ  والتهميػػؿ والتسػػبيحِ  يكػػوف بػػالتكبيرِ تعػػال   كػػر اهللذِ  ر أف  تػػذك  ل و  ،الصػػباح كالمسػػاء

 )فعمى سبيًؿ الًمثاًؿ: ال ييرفعي الصكت عندما يككفي التخفّْي مطمكبنا...( بأسموٍب ي اسُب حاَؿ المعركة تعال 

 :چٱ  ٻ  ٻ  چ  رابعًا: طاعة اهلل ورسوله

 چ ٿ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چقاؿ تعالى:  :هع د حكم ه وال زوؿِ بإ فاذ شرعِ وال يكوف ذلؾ إاّل 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى     ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ چ  كقاؿ تعالى:، [ُاألنفاؿ: ]

  .[ٓٔالنساء: ] چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ    
ذ أيقنا أٌنو  ا أٌنو )ال ييطمب ما ًعندى اهلل إاٌل   [َُاألنفاؿ: ] چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ كا  فبلبٌد أف نتذٌكر دائمن

ۇ  ۇ     ڭ  ڭچ بطاعتو(، كال يككف ذلؾ إاٌل بنصًر أمر اهلل )تقديمو( عمى نفكًسنا كأىكائنا قاؿ تعالى: 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ  چ  چ  چچ [، كقاؿ تعػالى: ٕمحمد: ] چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

 .[َْالح : ]
المول  سبحا ه أّف عدـ طاعة أوامِر اهلل  وما تكسبه ال فػوس مػف المعاصػا والسػّيٌات تػو ولقد أّكد ل ا 

ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ۀ  ہ  چ   قػػػاؿ تعػػػالى: مػػف أسػػػباب  ػػػزوؿ الهػػػزاٌـ والمصػػػاٌب.

  .[ُٓٓآؿ عمراف: ] چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻        ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮲ ے  ے  ۓ  ۓ
 .كاستزلَّو الشيطاف إلى عدـً الثَّبات في المعارؾفمف كثيرت ذنكبو غمبتو شيكتو 

 خت  مت   حت خب  مب  ىب  يب  جت     حب ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ    كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

 مػػف تبرحػػكا ال أف أمػركـ حػػيف  اهلل رىسيػػكؿ عصػيانكـ بسػػبب: أم. [ُٓٔآؿ عمػراف: ] چجث  مث        ىت  يت
 .الرماة يـك أيحد بذلؾ يعني فعصيتـ، مكانكـ

 :  چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ ب الِ زاع والِشقاؽخامسًا: تج ُّ 

  .[َُّآؿ عمراف: ] چڃ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ قاؿ تعالى: 
  .[ُّالشكرل: ] چگ   ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کچ كقاؿ تعالى: 

ػػ بػػيف  الػػذي يم ػػت ال ِّػػزاع والشػػقاؽ اهلل تػػو صػػم اـ األمػػافِ  بشػػرعِ  االعتصػػاـَ  لنػػا أفٌ  حي كاآليػػات الكريمػػة تكضّْ
نريٌد سػػا ألنَّػػ ،مػت أسػػباب النّْػػزاعطي بى  وي نػػا شػػرعي كمنياجى  ،اهللً  مرضػػاةى بتغانػػا كػاف مي  إفٍ فػػصػفكؼ العيصػػبة المؤمنػػة، 
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جئ  ی   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  قػػػاؿ تعػػػػالى: ،مػػػػا يقػػػع بيننػػػػا إلػػػى اهلل كرسػػػػكلو كػػػؿٌ 

  ُ .[ٗٓالنساء: ] چمت  ىت  يت  جث  مث      يب  جت  حت  خت     حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب
يريػد  فػردو  كػؿٌ  ألفٌ  ،قاؽيقػع النػزاع كالشّْػ فعندئػذو و اآلراء كاألفكار أما حيف يككف اليكل المطاع ىك الذم يكجّْ 

  أف يسير بالرىكب عمى ىكاه.
الذم يقكد كفؽ شرع اهلل، كىي طاعة قمبيػة  طاعة األميرً  تنبثؽي اهلل كرسكلو  ةمف طاع فَّ كقد بٌينت اآليات أ

عميقػػة ال تشػػبو الطاعػػة التنظيميػػة الشػػكمية فػػي الجيػػكش التػػي ال تجاىػػد هلل، كال يقػػـك كالؤىػػا لقيادتيػػا عمػػى 
 .كالئيا هلل أصبلن 

قػػة بُ صػػح القاٌػػد فالطاعػػة ع ػػد المػػؤم يف فػػا أغمػػب األحػػواؿ  ابعػػٌة عػػف ِصػػدؽ المحّبػػة فػػا اهلل والثِّ  
رسػكؿ اهلل  أفَّ صػحيحيف فػي ال، ك وإلخوا ػه المجاتػديف خاّصػة  ته عاّمػةه ألجؿ مصمحة أم  وبذلِ وت حيته 

 ػػفٍ ": قػػاؿ مى ػػٍف ييًطػػٍع اأٍلىًميػػرى فىقىػػٍد أىطىػػاعىًني كى مى ػػى المَّػػوى كى ػػاًني فىقىػػٍد عىصى ػػٍف عىصى مى ًني فىقىػػٍد أىطىػػاعى المَّػػوى كى ػػٍف أىطىػػاعى  مى
اًني ػدىؿى فىػًإفَّ لىػوي  ،يىٍعًص اأٍلىًميرى فىقىٍد عىصى ػرى ًبتىٍقػكىل المَّػًو كىعى ييتَّقىػى بًػًو فىػًإٍف أىمى نَّػةه ييقىاتىػؿي ًمػٍف كىرىائًػًو كى ـي جي ا مى ا اإٍلً نَّمى كىاً 

مىٍيًو ًمٍنوي  ٍف قىاؿى ًبغىٍيًرًه فىًإفَّ عى  "ًبذىًلؾى أىٍجرنا كىاً 
فقػد عنػو،  قاؽ كالخػبلؼ المنيػيَّ زاع كالشّْػالنّْػ مف األمكر الميٌمة التي تمنعكىذه الطاعة القمبية الصادقة ىي 

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ : كىػػك القائػػؿ سػػبحانو ،نػػا اهلل بالتكحػػد كنيانػػا عػػف الفيرقىػػةأمرى 

  .[ْالصؼ: ] چ﮷    ﮸       ﮶   
ومعظـ ما  شاتُدر مف خالٍؼ وفرقة وتشرذـٍ فا صفوؼ المجاتديف إّ ما مردُّر فا أغمب األحواؿ ل عؼ 

وما يستتبت ذلؾ  الجهِؿ وِقم ِة الفهـاإليماف وما يستتبعه مف ُحبِّ الرياء والسمعة والظهور أو أّ ه بسبب 
 مف سوء األخالؽ والسموكيات واألفعاؿ. 

 :چڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ       چسادسًا: الصبر 

 فػإفَّ أكامػر القيػادة كصػبر عمػى  مػع األعػداءلظى المكاجية كصبر عمى بمجاىدتيا ىكل النفس صبر عمى 
 اهلل مع الصابريف.

  .[ُّٓالبقرة: ] چېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ېئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ قاؿ تعالى: 

                                                           
، كقػٌدـ ذكػر طاعػة اهلل ره عنػد ذكػر أكلػي األمػريكرّْ  كلـ ،ال حظ كيؼ كٌرر اهلل تعالى ذكر األمر )أطيعكا( عند ذكر رسكلو ُ

إف أطػػاعكا اهلل كرسػػكلو فػػ ،لئلشػػارة إلػػى أٌف طػػاعتيـ إٌنمػػا ىػػي تبػػعه لطاعػػة اهلل كرسػػكلو كرسػػكلو عمػػى ًذكػػر طاعػػة أكلػػي األمػػر
 .لؽأٌما إف خالفكا كبٌدلكا فبل طاعة لمخمكؽ في معصية الخا ،فالسمع كالطاعة ليـ كاجبة كحكمكا بشرع اهلل 
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 ڤڤ   ڤ    ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چكقاؿ تعالى: 

ڇ  ڇ   ڇ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

  .[ُٕٓ – ُٓٓالبقرة: ] چڍ  ڍ  

 "إذا لقيتموتـ فاصبروا"قاؿ:   وكقد ركل البخارم أنٌ 
 الصبر  صر متال    وأف  ، كثيران  في الصبر عمى ما تكره خيران  "كاعمـ أفَّ قاؿ:  أٌف رسكؿ اهلل كفي الحديث 

 .حديث صحيح ركاه أحمد في مسنده سرا"يي  سرً كأف الفرج مع الكرب، كأف مع العي 
عػف أبػي سػعيد كىذا الصبر كاإلعانة عميػو مػف اهلل سػبحانو كتعػالى ال يكػكف إال بالتصػبُّر كمجاىػدة الػنفس ف

مىفٍ ..."قاؿ:  رسكؿ اهلل  أفَّ  الخيدرمٌ  مىفٍ  اهللي، ييًعفَّوي  يىٍستىٍعًفؼٍ  كى  اهلُل  ُيَصبِّْررُ  َيَتَصب رْ  َوَمفْ  اهللي، ييٍغًنوً  يىٍستىٍغفً  كى
مىا ده  أيٍعًطيى  كى ٍيرنا عىطىاءن  أىحى ٍبرً  ًمفى  كىأىٍكسىعى  خى  "الصَّ

شىًنيَّ كفي الحديث عف  ٍبري .... :قاؿ رسكؿ اهلل  قاؿ: أىبىي ثىٍعمىبىةى اٍلخي ٍبًر الصَّ ـى الصَّ ـٍ أىيَّا ًفيًيفَّ "فىًإفَّ ًمٍف كىرىاًئكي
ًمًو" ٍمًسيفى رىجيبلن يىٍعمىميكفى ًبًمٍثًؿ عىمى ٍمًر ًلٍمعىاًمًؿ ًفيًيفَّ ًمٍثؿي أىٍجًر خى مىى اٍلجى مىى ًمٍثًؿ قىٍبضو عى  عى

ا ٌنػمً  قيؿ يا رسػكؿ اهلل "أجػر خمسػيف رجػبلن  :صحيح مف حديث ركاه ابف ماجو كالترمذم كأبك داكد كزاد جزءه 
 .منكـ" أك منيـ قاؿ بؿ أجر خمسيفى 

ولتعَمـ أخا الُمؤمف أّف الِمعيار األساس فا التفا ؿ بيف  وعّية المقاتميف فا المعركة تو مدى صبرتـ 
ک   ڑ   ڑ ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ  ولهذا قاؿ تعال :

 ں  ڻ  ڻ     ں  ڱ  ڱ  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ      ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

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

 .[ٔٔ – ٓٔاألنفاؿ: ] چ﮸  ﮹  
 فقاؿ تعالى: التي يتعمَّؽي بيا الفبلحي في ميداًف المعاًرؾ في األمكر أٌف اهلل تعالى قد عدَّ الصبرى كما 

 [.ََِمراف: آؿ عً ] چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ەئ   وئ  وئ  ائ  ائ  ەئ  چ 
 استًمركا كاثبيتكا عمى صبًركـ كناًفسكا األعداءى في الصبر[.]صاًبركا : أم 

اء والبغا والصد عف سبيؿ اهلل:  سابعًا: الحذر مف البطر والٌر

  چ ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ

ًرئىاءى ) لمحؽ، ادفعن  أم (:بىطىرنا)  :لو قيؿ المٌ  – جيؿ أبك قاؿ كما ،مى الخمؽع اكتكبرن  مفاخرةن (: النَّاسً  كى
ر، كننحر بدر، ماء دى نرً  حتى نرجع ال كاهلل ال: فقاؿ – عكافارجً  نجا قد )أم القافمة(  العيرى  إفٌ  زي  الجي
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 أجمع ـعميي ذلؾ فانعكس أبدا، يكمنا فييا بمكاننا العرب كتتحدث القياف، عمينا كتعزؼ الخمر، كنشرب
 بما عالـه  :أم چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : تعالى قاؿ كليذا فيزمكا كقيتمكا كارتٌدكا عمى أدبارىـ خاسريف،

 .ليـ الجزاء شرَّ  ذلؾ عمى جازاىـ كليذا كلو، بو كاؤ جا
فمتكافئ الميبرالي كالشيكعي  ،اهلل كاف جزاؤؾ ما تبتغي مف غير اهلل لغيرً  فإف خرجتى 

ال يفكتو منيـ شيء، كال يعجزه  چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  النعيـ إف قدركابجٌنات  جماعاتيـ......العممانيك 
 .تيـ شيء، كىك محيط بيـ كبما يعممكفمف قكَّ 

 ھ  ھ  ھے ہ  ہ  ھ   چ  بكعده: نا عمى اهلل سبحانوفيقيني  - مؤمنيفالمسمميف ال -أما نحف 

   [ُِٖ: األعراؼ] چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹     
  [ّٖالقصص: ] چۆئ  ۈئ  ۈئ     ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ ې چ كقاؿ تعالى: 

مػف ضػٌؿ  قػع فيػو بعػضي ك مػا  فػي ىػذا الزمػاف ٌما كجب التنبيو عميوكالصٌد عف طريؽ اهلل مً  كلعٌؿ مف البطرً 
ػػنعاسػػعيي  ػػ ،يـ فػػي الحيػػاة الػػدنيا كىػػـ يحسػػبكف أٌنيػػـ يحسػػنكف صي كفى ف يىػػممَّ أٌنيػػـ خرجػػكا جيػػادنا فػػي سػػبيؿ اهلل  رى

كتكبػركا عمػى  ،فاحتقركا إخكانيـ ،غيرىـ مجاىدنا فى بمغنا لـ يعكدكا معو يرك مى  ري كنصرنا لشريعتو فبم  بيـ البطى 
 كفيعتقػد كاأصػبح   أٌنيػـبمىػـ المى كلقد رأينا منيـ مػف بمػ  بيػكازدركىـ، طكا غيرىـ مف المجاىديف كغمى  ،الحؽّْ 

ػا عمػى ذًلػؾ، كغيػر المجاىػديفمػف المجاىػديف  ـغير فصيميمف كاف مف  فرى كي  فكػاف سػمككيـ  كيبنػكف أحكامن
ػا  كاكان، ك الناس عف شرع اهلل كعف ديف اهلل نفكرً كغمظتيـ كفجكرىـ سببنا في  عػف البطػر كريػاء بحؽ نمكذجن
 .، كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿالٌناس كالصٌد عف سبيؿ اهلل

 :  چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۇ  ۆ چعم  اهلل  مت التوكُّؿِ  ة مكِ المُ  ثام ًا: األخذ باألسباب

 لقكلو تعالى:أم استنفاد بذؿ الكىسع كاالستطاعة كعدـ إىماؿ شيء مف المكارد المتاحة كالميمًكنة 
ؽ إال ببذؿ الجيد مف صر ال يتحقَّ فالنَّ  ،[َٔاألنفاؿ: ] چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆ  ۈ  ۇ  ۆ  چ 

كاإلخبلص  التقكل كاإليمافك) الحسّْي )كاإلعداد كالتجييز( كالمعنكم، بنكعييا األسباب المشركعة
 ..(.ك. كاألخبلؽ

كلـ يؤاخذنا بما ىك خارجه عف  االستطاعةفنا بمقدار و بنا أف كمٌ طفً و كلي مً ككرى تعالى اهلل  كقد كاف مف رحمةً 
كرىدى في اآلية السابقة بمعنى كلكف بشرط استنفاًد الميمكف فقكلو سبحانو كتعالى: )ما استطعتـ(  إرادتنا،

 االستغراؽ، أم كٌؿ ما باستطاعتكـ ككٌؿ ما يمكف أف تصمكا إليو.
 .[ِٖٔالبقرة: ] چې      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ۈ  ۈۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ كقاؿ تعالى: 
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لذا ال تصحُّ ىذه  ة كعتادان مف أعدائناأف نككف أكثر عيدَّ )جياد الدفع( بفي الجياد اهلل سبحانو فنا كمّْ مـ يي ف
منا كتخاذلنا ري بيا تقاعسنا ككسى  .حٌجة نبرّْ

وتذا السعا وتذا األخذ باألسباب تو المع   الحقيقا لمتوّكؿ عم  اهلل فه اؾ فرٌؽ كبير بيف المتوكِّميف 
اكزىا أك كاهلل تعالى سٌف سينننا في ىذه الدنيا لصبلًح أمًرىا، فبلبٌد مف األخذ بيا كعدـً تج وبيف المتواكميف 

طَّابً  ٍبفى  عيمىرى سيّْدنا  أىفَّ كقد كردى إىماليا  ؟ مىفٍ : فىقىاؿى  ،اٍليىمىفً  أىٍىؿً  ًمفٍ  نىاسنا لىًقيى   اٍلخى  نىٍحفي : قىاليكا أىٍنتيـٍ
كّْميكفى  ، أىٍنتيـي : قىاؿى . اٍلميتىكى ا اٍلميتىكىاًكميكفى كّْؿي  ًإنَّمى بَّوي  ييٍمًقي الًَّذم اٍلميتىكى كَّؿي  األىٍرضً  ًفي حى يىتىكى مىى كى ؿَّ  عىزَّ  اهللً  عى  .كىجى

 ولعّؿ مف أتِـّ مظاتر األخذ باألسباب:

يف الخبراء األم اء   : چے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ چ االستعا ة بذوي الكفاءة مف المختصِّ

 ألّي شخص ةمَ ّمة الموكَ هِ مُ مت الت اسب تشروٍط يجب أف تتوفر وأف  ةُ ثالث (واألما ة والخبرةاالختصاص )
اهلل تعالى أخبرنا أٌف رجبلن  حتى أفَّ  كال في أمانتيـبراتيـ خي  اختصاصاتيـ كال في في فالناس ليسكا سكاسيةن 

 .مةكاحدنا قد يساكم أيٌمة كامً 
 :كلما بذلو مف جيدو لتطكير نفسو كإلعدادىا ،لما حباه اهلل بو مف مكاىب كخصائص كما ذاؾ إالٌ 

 .[َُِ]النحؿ:  چٿ  ٹ    ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ 
" ": قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف جابر في السٌُّنة ك  لصكتي أبي طمحةى في الجيًش خيره مف ألؼ رجؿو

 .حديث صحيح ركاه السيكطي في الصغير كركاه أحمد كالحاكـ بمفظ )خير مف فئة(
ٍممىافى كركل الطبراني في الكبير بإسنادو صحيح كغيره  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   عىٍف سى ٍيره  :قىاؿى "لىٍيسى شىٍيءه خى

"  ًعممًو كًخبرتو كحكمىًتو كفضًمو خيرنا مف ألؼو ًمف أقرانو.أم قد يككف اإلنساف بً  ًمٍف أىٍلؼو ًمٍثًمًو ًإال اإًلٍنسىافي

وتا القّوة التا يجب كالكفاءة كالخبرة في االختصاص مف مييٌمات األمكر المطمكبة لمنصر عمى األعداء، 
 كبالٌذات فيمف يتصٌدر لمقيادة. أف تتوفر فا الشخص إل  جا ب أما ته ودي ه فهما ال يكفياف لم صر 

كالمتصدّْريف منيـ الذيف اعترضكا  كقد ذكر اهلل لنا الرٌد الميقًنع لنبٌي بني اسرائيؿ عمى أصحاب الكجاىاتً 
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ  فقاؿ تعالى:عمى اختيار طالكت ممكنا عمييـ في حربيـ مع جالكت، 

 ہ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ گ  گ  گ

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

﮹  ﮺  ّمة المطموبة مف الشخص.هِ بة لممُ  اسِ فالعبرة بالكفاءة المُ   [ِْٕ ]البقرة: چ     ﮸  
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أف المه دسيف  مف أتق  األتقياءلمتعرًُّؼ عمى أىمٌية االختصاص، لنسأؿ أنفسنا ىذا السؤاؿ: ىؿ يستطيع 
؟! عمميًة جراحيةييجرم   في القمب مثبلن

 اإلجابة طبعنا: ستككف )ال(

ة عددو كمّْؼ تقينا ال يفيـي في العمؿ العسكرم قيادكمجاىديف ىؿ يجكز أف ني لنًقس عمى ذلؾ كلنسأؿ أنفسنا 
 مف المجاىديف في معركة ؟!

 لنفيـ ىذه الفكرة كلنبدأ بالتغيير مف كتيبتنا...

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   چ :أث اء الحرب فا تقوى اهلل تعال  :تاسًعا

  [ُْٗ]البقرة: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ چ   قاؿ تعالى:
 چ ەئ   ائ   ى  ائ  ى  ې  ې ۅ  ۉ  ۉ    ې    ې  چ   كقػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى:

 [ّٔالتكبة: ]
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ   كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

 [ُِّ]التكبة:  چ ٺ

  [ّٖالقصص: ] چ    ۈئ  ۈئۆئ   ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ كقاؿ تعالى: 

ًلػػنيبلًحظ كيػػؼ أٌف اهلل تعػػالى فػػي اآليػػات السػػابقة التػػي أىمػػرى فييػػا بالقتػػاؿ أٌكػػد عمػػى أٌف نيصػػرتو كمعيَّتػػو ىػػي 
تقػػػيف،  ، إذ إفَّ الحػػػربى مظٌنػػػة كمػػػا ذاؾ إاٌل تكجيػػػوه ًمنػػػو سيػػػبحانو لعبػػػاده لكػػػي يتٌقػػػكا اهلل فػػػي حػػػربيـلعبػػػاده المي

ريمػػػاتاالعتػػػداء كالتجػػػاكز عمػػػى  كبعػػػدو عػػػف أعػػػيف الٌنػػػاس كخمػػػكةو بػػػأمكاليـ  مػػػا فييػػػا مػػػف غػػػيظ كأحقػػػادو ل، الحي
 .كأعراضيـ مع غمبًة الظفّْ بعدـً المحاسبة

قكا كانتصركا تفكَّ ككيؼ زمف ًعزّْىـ كنصرىـ تاريخ المسمميف يشيد كيؼ كانكا يعاممكف أعداءىـ كمع ذلؾ ف 
قامػة شػرعوً عمييـ بسمكّْىـ كبرفعتيـ األخبلقية النابعػة مػف  ، فكسػبكا قمػكب النَّػاس العػادؿ طاعػة اهلل تعػالى كا 

 .فسمَّكىـ فاتحيف كلـ ييسمَّك غزاةن 

كيػػؼ ال؟ كقػػد نييػػكا عػػف التمثيػػؿ كالتحريػػؽ كاالعتػػداء كعػػف قتػػؿ النسػػاء كالكلػػداف كالشػػيكخ الكبػػار كالمتفػػرغيف 
 .مف التكجييات النبكية في أدب الحرب ُمٌما لك أردنا عٌده لما أحصيناهىنالؾ كما إلى لمعبادة.......

  
                                                           

 .انظر: أخبلقيات الحرب عند المسمميف ُ
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 ُ.يتٌقكف )أم يجتنبكف( ما حٌرـ سرِّا كعبلنيةك  فيطيعكف أكامره يخافكف اهلل تعالى ىـ الذيف والمّتقوف:

عػػف  ابعيػدن المقاتػػؿ غالبنػا مػػا يكػكف ففػي الحػػرب  معػػادف الرجػاؿ كحقػػائؽ بػكاطنيـمكػاف ميػػـ لكشػؼ كالحػرب 
كيبيف مف  النفكسفتنفضح حقائؽ  ،الٌناس كعف شيادة أىمو كمعارفو كمف يمكذ بو عمى أعمالو كرقابة أعيف

 كيػػاأف يخمػػك بمحػػاـر اهلل حتػػى ينتيً  ثي يمبىػػ مػػاذاؾ الػػذم  ،تقػػكل اهلل مٌمػػف كػػاف ىٌمػػو ريػػاء الٌنػػاسكػػاف ىٌمػػو 
 كالعياذ باهلل.

ػفَّ : قىػاؿى  أىنَّوي   النًَّبيّْ  عىفً  ثىٍكبىافى  عىفٍ كفي الحديث الصحيح الذم ركاه ابف ماجو في سينًنو  ػا "ألىٍعمىمى  أىٍقكىامن
ػةً  يىػٍكـى  يىػٍأتيكفى  أيمًَّتي ًمفٍ  سىػنىاتو  اٍلًقيىامى ػةى  ًجبىػاؿً  أىٍمثىػاؿً  ًبحى ػا، ًتيىامى ػزَّ  المَّػوي  فىيىٍجعىمييىػا ًبيضن ػؿَّ  عى ٍنثيػكرنا"، ىىبىػاءن  كىجى  قىػاؿى  مى

مًّْيـٍ  لىنىا، ًصٍفييـٍ  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: ثىٍكبىافي  ، نىكيكفى  الى  أىفٍ  لىنىا جى ـٍ نىٍحفي  ًمٍنيي ـي، الى  كى ػا: قىػاؿى  نىٍعمى ، ًإنَّييػـٍ  "أىمى ـٍ ًمػفٍ  ًإٍخػكىانيكي  كى
، ـٍ ذيكفى  ًجٍمدىًتكي يىٍأخي ا المٍَّيؿً  ًمفى  كى ، كىمى ذيكفى لىًكنَّييـٍ  تىٍأخي مىٍكا ًإذىا أىٍقكىاـه  كى اًرـً  خى  .اٍنتىيىكيكىىا" اهللً  ًبمىحى

 
فإف غابت صفة التقكل عف عمكـً جيًش الميسمميف ككاف أغمبيـ ًمف ىؤالء الػذيف ييحػًبطي اهلل عمميػـ كيجعميػوي 

 )إذا فيًقدت التقكل فالغمبىةي لؤلقكل(لؤلسباب، كصدؽ مف قاؿ:  ىباءن منثكرنا فميس ليـ عند اهلل إالَّ أف يًكمىيـ

 :عدـ استعجاؿ ال صرعاشرًا: 

فالخير فيما اختاره اهلل كاإلنساف ينظر إلى ظػاىر األمػكر كعاجميػا كال يعمػـ المػمالت كالًحكىػـ، كقػد يىكػره أمػران 
   ٺ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پچ كيجعؿ اهلل الخيرى فيو. قاؿ تعالى: 

 .[ُِٔالبقرة: ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ    

السػػيَّما أىػػؿي  –فػػإفَّ مػػف عػػادة اهلل كسػػٌنتو التػػي ال تتبػػدؿ كال تتغٌيػػر كمػػع ذلػػؾ تخفػػى عمػػى كثيػػرو مػػف الٌنػػاس 
ًحممػػو نصػػره خفػػيّّ  نصػػًر الػػديًف كأىًمػػو، كىػػك عمػػى الحقيقػػة بػػالرغـ مػػف شػػدَّة كطأتػػو كًثقىػػؿً  تػػأخيرى  –النّْفػػاؽ 

مػػي، فػػبل بػػدَّ مػػف ىػػذا لممػػؤمنيف إذا قػػامكا ككػػـ هلل فػػي ذلػػؾ مػػف ، بنصػػرة شػػرع اهلل كدينػػو مكصػػكؿ بالنصػػر الجى
 .األسرار العظيمة كاليبات الجميَّة

ليكػػػكف التغييػػػر  ،[ّٕاألنفػػػاؿ: ] چ ک  ک  ک  گ  گچ  لعػػػؿَّ مػػػف أىمّْيػػػا كشػػػؼ المنػػػافقيف كتمييػػػزىـك 
 ،، كىػػػذا يحتػػػاج صػػػبرنا كجيػػػدنا ككػػػدِّاالحاًصػػػؿ ىػػػك التغييػػػر الحقيقػػػي المنشػػػكد، ال التغييػػػر الشػػػكمي الػػػكىمي

                                                           

 (.اهلل معا –اهلل  اظري  –اهلل شاتدي ( )ال تقؿ: َخَموت. ولكف قؿ: عمّا رقيٌب عتيدلتتذكر دائمنا ) ُ
، ما إذا ، خمٍكتى مىٍكتي      تىقيؿٍ  فبل يٍكمان، الٌدىرى مىيَّ  قيؿٍ  كلًكفٍ  ****     خى ًقيبي  عى  رى
ا أفى  كىال****                   ساعةن  ؿي يغف اهللى  تٍحسىبىفَّ  كالى   غيبيى  تيخفيًو عنوي  مى
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ػبر، قػاؿ تعػالى:  فبل نصر بػبل  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  بػبلءو كًجيػادو كصى

البقػػػػػػػػرة: ] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ   ۋ
ُِْ]. 

ـى الكربي كتفاقـ األمري حتى  بمىغىوي إذا عىظي يدي بالمؤمنيفى مى  يقكؿ اهلل تعالى:جاءىـ النصر، كفي ذلؾ  كبمى ى الجى

 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  چ 

 .[َُُيكسؼ: ] چى  ى       

 
 كلكف مف ىـ أتباع الرسؿ المكعكدكف بالنصر كالنجاة؟؟؟ .....

 إٌنيـ حزب اهلل كخاٌصتو مف خمقًو الذيف سنتعرؼ عمييـ في الدرس التالي إف شاء اهلل... 
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 اهللِ  بُ زْ حِ 
  چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 :ُ... فا وجه الِرّدة والمرتديفحزب اهلل 
 تحدث القرآف عف الًرٌدة في أكثر مف مكاف، مف ذلؾ قكلو تعالى:

ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 

 .[ُِٕ]البقرة:  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ   

حقيقػة الحػاؿ بػيف أىػؿ اإليمػاف كأىػؿ الكفػر، كأٌف أىػؿ الكفػر لػف يتركػكا أىػؿ اإليمػاف حتػى فيذه اآليػة تبػٌيف 
خبلؿ العصػكر  ذلؾ، كقد رأينا  چڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ  يرتٌد أىؿ اإليماف عف إيمانيـ

، ثـ ذكػرت لنػا ِإليمافرأينا كـ يىجيىدي أىؿي الكفًر كأتباعيـ مف أجؿ أف يرتٌد أىؿ ا ،كفي عصرنا ىذاالسابقة 
 اآلية الكريمة بعد ذلؾ جزاء مف يرتدُّ عف دينو.

 تاؿ )سكرة محمد( حيث قاؿ تعالى:ذكر القرآف الرٌدة مٌرة أخرل في سكرة القً قد ك 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ 

 .[ِٔ-ِٓ]محمد:   چے  ے           ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺        ﮻  

ػوف ، ـفقد بٌينت ىػذه اآليػة حػاؿ صػنؼ مػف المرتػديف كًعمَّػة ًرٌدتيػ  فهػـ المسػاوموف عمػ  شػرع اهلل المجتٌز
هلل سػػبحانو أكلئػػؾ الكفٌػػار الػػذيف بػػٌيف لنػػا ا بعػػض أحكػػاـ شػػرع اهلل مر ػػاًة لمكفػػار  مػػف ديػػف اهلل المغيِّػػروف
 حقيقتيـ فقاؿ سبحانو:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ 

 [.َُِالبقرة: ] چٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  

                                                           
 .باختصار كتصرؼ كزيادة - رحمو اهلل -مف كتاب )جند اهلل ثقافة كأخبلقنا( لمشيخ سعيد حٌكل  مقتبس )حزب اهلل( مبحث ُ
يريدكف شراء ذكم النفػكس المريضػة ق( فترل الكفار يبذلكف األمكاؿ كاألكقات كالجيد، ُّْٔكىذا ما نراه جمينا في زماننا ) ِ

عميػو  تإلػى سػالؼ مػا كانػة تمػؾ الشػعكب جيػاد الشػعكب المسػممة سػاعيف إلعػادليككنكا عكننػا ليػـ فػي محاكلػة سػرقة ثػكرات ك 
 تحت كطأة حكـ الكٌفار الظالميف.
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كذكر صفات القكـ المرشحيف إلنيائيا ككصؼ ىؤالء بأٌنيـ حزبو ككعدىـ ر اهلل الًردَّة كفي سكرة المائدة ذكى  
 قاؿ تعالى:فة، بى مى الغى 

ھ  ھ  ھ    ہ  ہ    ۀ  ۀ  ہ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ   ڱ  ں  چ 

﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  ھ  ے  ے  

                               ﯁    

 [.ٔٓ-ْٓ]المائدة:  چٴۇ    ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    

معّي ػة  صػفيف بصػفاتٍ ت  لهػا قومػًا مُ  لمتصػدِّي  فهـ مػف تػذر اآليػات أّف الػرّدة إذا كا ػت فػإّف اهلل سػيقّيض
 عود بال صر.ـ حزبه المو أولٌؾ تُ 
فيػك نصػره خػاص ينصػر اهلل بػو أكليػاءه  ،قد يتجاكز في بعض األحيػاف األسػباب المادٌيػةالذم نصر ذاؾ ال

كىذا النصػر ال ييعطػى إاٌل لمػف اسػتجمع الشػركط  -عمى خبلؼ القكانيف المادية لمنصركلك  –عمى أعدائو 
ىا اهلل كذكرىا، كمنيا تمؾ الصفات المذككرة في اآليات السابقة، كمنيا ما ذكػره اهلل عػٌز دكالصفات التي حدٌ 

 كجٌؿ بقكلو:
    ڈ  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  چ  چچ  چ  چ 

 [ُْ–َْالح : ] چگ  گ  گ   ڳ     گ  ک  ک  کڑ  ک  ژ  ڑ  

يتػاء الزكػاة كاألمػر  لمصفات المذككرة في سكرة المائدة مستيدفةن  ميستجمعةن  فإذا ما قامت فئةه  إقامة الصبلة كا 
 يا نصره.اهلل عٌز كجٌؿ سيمنحي  بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حاؿ تمكيف اهلل إٌياىا فإفٌ 

ألف اهلل قػػاؿ بقػػـك كلػػـ يقػػؿ  –فيػػذا ىػػك الحػػؿ الكحيػػد إلنيػػاء كاقعنػػا المأسػػاكم أف تقػػـك جماعػػة 
فيا اهلل بنسػػػػػػػبىًتيا إلػػػػػػػى اسػػػػػػػمو فسػػػػػػػمَّاىا فػػػػػػػي كتابًػػػػػػػو ىػػػػػػػذه الجماعػػػػػػػة ىػػػػػػػي –بفػػػػػػػرد   التػػػػػػػي شػػػػػػػرَّ

 ....، فما أبرز مظاىر ىذه الجماعة؟ ((((اهلل بى زٍ حً )))) 
 

 ما سنتعرؼ عميو في المبحث التالي. ...ىذا
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 ٔفكرة تبعيض اإلسالـ موقؼ حزِب اهلل ِمف مالحظة:

إف حػػػػػػزب اهلل يػػػػػػرفض فكػػػػػػرة تبعػػػػػػيض اإلسػػػػػػبلـ أٌيػػػػػػان كػػػػػػاف مظيػػػػػػر ىػػػػػػذا التبعػػػػػػيض، ألف التبعػػػػػػيض سػػػػػػبب 
مػػػػف أسػػػػباب الذلٌػػػػة كالخسػػػػراف فػػػػي الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة كال يسػػػػتمد حػػػػزب اهلل قٌكتػػػػو إال مػػػػف اهلل الػػػػذم ال يعطػػػػي 

 القكة لمف يتخمى عف جزء مف دينو، بؿ يذيقو ضعؼ الحياة كضعؼ الممات.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  چ قاؿ تعالى: 

 .[ٖٓالبقرة:] چک   ک  گ  گ    گ  گ  ڳ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک ڎ  ڈ
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   وئ  وئ  ۇئ چ كقاؿ تعالى: 

 [.ٕٓ – ْٕاإلسراء: ] چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

ـٌ المػدني، أك ظيػر   إف تبعيض اإلسبلـ سكاء ظير بشكؿ إسبلـ ببل سياسػة أك ظيػر بفكػرة العيػد المكػي ثػ
مسػػو  بػػع اإلسػػبلـ أك خي أك عمػػى أسػػاس بفكػػرة التعػػاكف مػػع اآلخػػريف عمػػى أسػػاس اسػػـ اإلسػػبلـ ال حقيقتػػو أك ري

 عند حزب اهلل المنصكريف بنصًر اهلل. كؿ ذلؾ مرفكضالشريعة ال الشريعة ذاًتيا .....  مبادئ
شػيء  تنػازالت عػفتقػديـ اهلل أك  عمى ديفً  مساكمةى الالتي نقبؿ فييا مختاريف أك مضطريف  و في المحظةً نَّ أل

 تعػػػػػػالى: الػػػػػػذم مػػػػػػف صػػػػػػفات أىمػػػػػػو قكلػػػػػػو ف حػػػػػػزب اهللًمػػػػػػ حينيػػػػػػا لػػػػػػف نكػػػػػػكف ،عػػػػػػداء اهللأل إرضػػػػػػاءن  منػػػػػػو
 [. ْٓالمائدة: ]   چ ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ 

إف الػػػذيف ينػػػادكف بإسػػػبلـ ال عبلقػػػة لػػػو بػػػالحكـ إنمػػػػا يسػػػاعدكف حكػػػـ الكفػػػر عمػػػى االسػػػتمرار كاالسػػػػتقرار، 
كيؤكّْدكف قضية استبعاد المسمميف كذلٌػتيـ، إٌف ىػؤالء يقكلػكف بمسػاف الحػاؿ لمكػافريف: "اسػتمركا فػي تسػٌمطكـ 

كبػدكف  ،يـ يميتكف ركح الجياد كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عند المسمميفالمسمميف"، كما أنَّ عمى 
 قاؿ تعالى:، اإليماف يككف ضعيفان أك مفقكدان جياد أك أمر بمعركؼ كنيي عف المنكر فإف 

ڳ  ڳ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     گچ 

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ھ  

﮷   ﮸    چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶ 

 .[ْٔ – ْْالتكبة: ]

                                                           
0
 في كتابه جند هللا ثقافًة وأخالًقا. –رحمه هللا  –مختصًرا مّما كتبه الشيخ سعيد حّوى  



 هي الوشتكضاخ األساسيح في فكش الوجاهذ

 
 
دَّج والوشتذِّيي         حضب هللا .. في وجه الشِّ

 

000 
 

ال يمكػف أف يضػع يػده  ،ميمػا كػاف نػكع الػرٌدة كالمرتػديف ؼ بإنيػاء الػرٌدة كالمرتػديفمكمَّػالحزب اهلل  إفَّ لذلؾ ف
، ألٌف ذلؾ يتعػارض مػع سػبب كجػكده بيدىـ ميما كاف نكع المصمحة التي يتٌكىميا الناس اآلخركف في ذلؾ

، كيتعارض مع ما يستمدُّ ًمنو شرعيتو كمدده مف اهلل.  أصبلن

اة قػرب   ومراعػالتدّرج فا ال صيحة والتربيػةعف شاٍء مف ديف اهلل وبيف وت اؾ فارٌؽ كبير بيف الت ازؿ 
 اإلسالـ ولعّمها مف أحوج ما  حتاج إليه فا و ع ا الحالا. فإف التدّرج سّ ةُ   الّ اس بالجاتمّيةعهِد 

اًئشىةى  عىفٍ ركل البخارٌم كمسمـ كغيرىما كقد  ٍنيىا اهللي  رىًضيى – عى اًئشىػةي  "يىػا لىيىػا: قىػاؿى   النَّبًػيَّ  أىفَّ  -عى  أىفَّ  لىػٍكالى  عى
ًديثي  قىٍكمىؾً  ٍيدو  حى اًىًميَّةو  عى ىمىٍرتي  ًبجى ـى  ًباٍلبىٍيتً  ألى ٍمتي  فىييًد ا ًفيوً  فىأىٍدخى ٍقتيوي  ًمٍنوي  أيٍخًرجى  مى عىٍمتي  ًباأٍلىٍرضً  كىأىٍلزى  بىػابىٍيفً  لىػوي  كىجى
ػػٍرًقيِّا بىابنػػا بىابنػػا شى ٍرًبيِّػػا كى " أىسىػػاسى  بًػػوً  فىبىمىٍغػػتي  غى ـى ػػؿى  الَّػػًذم فىػػذىًلؾى  ًإٍبػػرىاًىي مى ًضػػيى – بىٍيػػرً الزُّ  اٍبػػفى  حى ػػا اهللي  رى ٍنييمى مىػػى -عى  عى

 ىىٍدًمًو.

 ،لقػػرِب عهػػد ال  ػػاِس بالجاتميػػة وتػػأثُّرِتـ بػػبعض عالٌقهػػا  ال بػػاِّ  مراعػػاةَ  األخيػػر: فػػي الحػػديثً  بلحػػظي ن
إلػى عػػدـ  ، كفػي ىػػذا تكجيػوه منػػو إلػى مػػا ىػك أكلػى منػػوي مبػػاحو شػرعي غيػػر الزـو يعػػدؿي عػف  مٌمػا جعمػو 

 .فيما ال ميخالفة لمشرع بتركواإلغراب عمى الناس بما ال تعًرفو أعرافييـ كعاداتيـ 

وتػذر تخ ػت لمفتػوى مػف أتمهػا    اسػتث اٌية تسػتمـز مواقػؼ اسػتث اٌية اول تذكر داٌمػًا أّف ت ػاؾ أو ػاعً 
 ع ه()ليس كؿُّ ما  قبُؿ بِه  ر   .... صًا.اشخأزما ًا ومكا ًا و  قّدرُ والفتوى تُ 

 
 كختاـ ىذه الفكرة تنبيوه لكؿّْ مف يتكٌمـ عف تبعيض الديف ككسيمةو لتكحيد الٌناس مفادهي:

مخًبرنا عػف األمػـ السػابقة محػذّْرنا  قاؿ تعالىفقد  ال يمكف أف تتحد قموب المسمميف عم  إسالـ م قوصّ ه إ
 :مف الكقكع في نفس الخطيئة مبيّْننا عكاًقبيا

 .[ُْالمائدة: ]چ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ 

 برحمتؾ يا أرحـ الراحميف الميـ ال تجعمنا منيـ

 
  ***** 

*** 
* 
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 اهلل زبِ حِ  رِ مظاتِ  أبرزُ 

 اًدلػػػػة فػػػػي معػػػػرض الحػػػػديث عػػػػف:جى : مػػػػرة فػػػػي سػػػػكرة المي مػػػػٌرتيفكردت كممػػػػة حػػػػزب اهلل فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ 
 :المائػػػػػدة فػػػػػي معػػػػػرض الحػػػػػديث عػػػػػفة فػػػػػي سػػػػػكرة كمػػػػػرَّ  ة بػػػػػيف المػػػػػؤم يف والكػػػػػافريف(د  مػػػػػوَ ا تفػػػػػاِء ال)
 (.والمؤم يف تَوّلا اهلل والرسوؿ)

ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چقاؿ تعالى: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 چڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 [. ٔٓالمائدة: ] چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ قاؿ تعالى: ك ، [ِِالمجادلة:]

حها]              وعم  تذا فإّف مف أبرز مظاتر حزب اهلل:  تفصياًل فا مبحث الوالء والبراء[. تذر الفقرة س و ِّ

ٌدة.بران بعدـ إعطاء الكالء، كباطنان البراءة مف أعداء اهلل كرسكلو ظاى -ُ  عدـ المكى
إعطاء المؤمنيف الكالء في الظاىر كالمكٌدة في الباطف، كالمؤمنكف الذيف ييعطىكف ىذا الكالء  -ِ

يتاء الزكاة ىـ الذيف جمعكا بيف صً  قامة الصبلة كا  )أم مف التزمكا اإلسبلـ فة اإليماف كا 
ا يطبّْقكنو في حياتيـ(                     چ  قاؿ تعالى:منيجن

 .[ٓٓالمائدة: ] چ         

ػػػػبَّ ":  كفيمػػػا ركل البخػػػارم قػػػاؿ  ػػػٍف أىحى ػػػعى مى ػػػػٍرءي مى  قػػػػاؿ: كركل الترمػػػذم كغيػػػره بسػػػػندو صػػػحيح أٌنػػػو  "اٍلمى
ػ ػًف ادَّعى مى نيًقػًو، ًإالَّ أىٍف يىٍرًجػعى، كى مىػعى ًرٍبقىػةى اإًلٍسػبلىـً ًمػٍف عي ، فىقىػٍد خى مىاعىةى ًقيدى ًشػٍبرو ٍف فىارىؽى اٍلجى اًىًميَّػًة "مى ى دىٍعػكىل اٍلجى

 ،" ـى يىنَّ ثىا جى : فىًإنَّوي ًمٍف جي ـى ؟ قىاؿى ا مَّى كىصى ٍف صى : يىا رىسيكؿى اهلًل، كىاً  ؿه ، فىػاٍدعيكا بًػدىٍعكىل فىقىاؿى رىجي ـى ػا ػمَّى كىصى ٍف صى "كىاً 
ٍؤًمًنيفى ًعبىادى اهلًل". ـي اٍلميٍسًمًميفى اٍلمي جماعػة جيػنـ أك ًمػف  مػف معنػىال كقيػؿ: ،المجمكعػة جػارةي الحً : ثكة]الجى  اهلًل الًَّذم سىمَّاكي

 .[جمًر جيٌنـ

ں  ڻ   ڱ   ڱ  ں چ يف ىما: كييبلحظ أف اآلية التي ذكرت حزب اهلل في سكرة المائدة كردت بعد آيت

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶   ڻ  ڻ  ڻ  

﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁                               

 [.ٔٓ – ْٓالمائدة: ]چ        ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
، فما قبؿ اآلية األخيرة إذان إنٌ طاب كالسياؽ كالخً  ما ىك يدالف عمى أف ىذه الفقرة مف السكرة كؿّّ متكامؿه

 .نص في بياف صفات حزب اهلل



 هي الوشتكضاخ األساسيح في فكش الوجاهذ

 
 
 أتشُص هظاِهش ِحضِب هللا       

 

001 
 

دُّ معظـً األخبلؽ رى مى  نةعيَّ كعمى ىذا فمف مظاىر ككف اإلنساف مف حزب اهلل أف تجتمع فيو صفات مي  
 :اإلسبلمية إليياكالسمككيات 

  أف ُيحب  العبُد رّبه.و العبَد سبحا ه  أف ُيحب  اهللُ  .ُ
 الذِّلة والرحمة بالمؤم يف. .ٕ
 العّزة عم  الكافريف. .ٖ
 مف لـو الالٌميف. الجهاد دوف خوؼٍ  .ٗ
 مواالة المؤم يف ومعاداة الكافريف. .٘

مف سػمككيا، كلمذلٌػة عمػى المػؤمنيف مضػمكنات ال بػٌد مػف التحقػؽ بيػا، ككػذلؾ  ال بدَّ  ة طرؽه كلممحبَّ 
يػػا يجػػب أف يكػػكف مػػف أجػػؿ أف حػػاؿ الًعػػزَّة عمػػى الكػػافريف، كالجيػػاد أنػػكاع، كىػػك عنػػد حػػزب اهلل بأنكاعػػو كمّْ 

 .تككف كممة اهلل ىي العميا سكاء كاف جيادان سياسيان أك ماليان أك عسكريان أك تعميميان أك لسانيان 
ف محككمػػػان باإلسػػػبلـ فػػػي مختمػػػؼ النػػػكاحي السياسػػػية إذا لػػػـ يكػػػ بمػػػدككممػػػة اهلل ال تكػػػكف عميػػػا فػػػي 

 .كاالجتماعية كاالقتصادية
ـٌ المشػاركة فػي العمػؿ مػف أجػؿ أف تكػكف كممػة اهلل ىػي  فاإلنساف الػذم ليسػت لديػو الرغبػة كالنٌيػة ثػ

بإخضػاعو لكممػة اهلل، كيمًّْو بتكحيد أمة اهلل، كفي العالـ بإقامة دكلة اهلل، كفي العالـ اإلسبلمي  بمًدهالعميا في 
 ال يمكف أف يمٌثؿ حزب اهلل حؽ التمثيؿ.

كاإلخػػبلؿ بكاحػػدة مػػف ىػػذه تخػػرج اإلنسػػاف عػػف أف يكػػكف سػػائران فػػي اتجػػاه حػػزب اهلل عمػػى الكمػػاؿ 
 كالتماـ كاهلل أعمـ بماذا يختـ لو.

 تابقدرِ  رُ د  قَ تُ    س  بأّف ال روراتِ  أالّ  يجب ا تو 
 ها الفتوى مف أتمها.االستث اٌية تحكمُ  واألو اعَ 

كبيذا الميزاف القرآني نستطيع أف نحكـ عمى األفػراد كالجماعػات فيمػا إذا كػانكا سػائريف فػي اتجػاه حػزب اهلل 
فا يـو مف األياـ  سالكيفولـ تكف كثرة الأك ال، كسيسقط نتيجة لذلؾ كثير كينجح في ذلؾ كثير أك قميؿ، 

كقػػاؿ ، [َُّيكسػػؼ: ] چخب  مب  ىب  يب   جت  حت چ  قػػاؿ تعػػالى: عمػػ  صػػحة سػػيرتـ. دلػػيالً 
 [.ُّسبأ: ] چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ  تعالى:

وسواء قػاـ الواحػد مػ هـ بػدور كبيػر أو مماء أـ عاٌمػة، إف حزب اهلل ىـ المسممكف الحقيقيكف سكاء كانكا عي 
الحقيقي ما ذكرناه مف مكازيف قرآنيػة، كمػا سػكل كمظير اإلسبلـ صغير باالشتراؾ مت اآلخريف أو م فردًا  

 نعكذ باهلل مف ذلؾ كمو. ٌدة أك كفره أك رً  فاؽه أك ضبلؿ أك نً  أك قصكره  ذلؾ نقصه 
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 و هبُ حِ بُّهـ ويُ حِ يُ 
 )الصفة األول  مف أوصاؼ حزِب اهلل(

 شرُؼ محّبِة اهلل لمعبِد:
،  تعالى إذا أحبَّ  إفَّ اهلل": : قاؿ رسكؿ اهلل مسمـفي الحديث الصحيح الذم ركاه اإلماـ  عبدان دعا جبريػؿى

َـّ ينػػادم فػػي السػػماءً جبريػػؿي  ، فيحبُّػػوي بػػوي بُّ فبلنػػان فأحبً أيًحػػ: إٌنػػي فقػػاؿ بكهي، بُّ فبلنػػان فػػأحً ًحػػ: إفَّ اهللى يي ، فيقػػكؿ، ثػػ
َـّ يكضػػعي لػػوي القى  ،فيحبُّػػوي أىػػؿي السػػماءً  ذىاثػػ ، فىيىقيػػكؿي  بػػكؿي فػػي األرًض، كىاً  ػػا ًجٍبريػػؿى ٍبػػدان دىعى ي أيٍبًغػػضي : إٌنػػأٍبغىػػضى عى

َـّ . فىيي فيبلنػػان فىأٍبًغٍضػػوي  ػػوي ًجبريػػؿي ثيػػ ػػكهي إفَّ اهلل :يينىػػاًدم فػػي أىٍىػػًؿ السَّػػماءً  بًغضي ػػعي لىػػوي  ، ييػػٍبًغضي فيبلنػػان فىأٍبًغضي َـّ تيكضى ثيػػ
اءي في األىٍرضً   ."البىٍغضى

انىوي  ًإرىادىتيػػػوي  :( تيجتهػػػا)لمعبػػػِد  اهللِ  ٔحّبػػػةِ م اَلِزـُ و  ـى كتعػػػالى  سيػػػٍبحى ػػػفٍ  ًإٍكػػػرىا ثىػػػابىتىيي  ـييًحػػػبُّيي  مى عػػػانتي ـكىاً   ـىكنصػػػرى  ـكا 
  وي جٌؿ كعبل لمف يعادييـ.كحربي  ، كعدـ خذالًنيـ،ًؽ في الدنيائبيف الخبل ـالقىبكؿ لي كضعى كتكفيقيـ ك 

ٍربً " : قىػاؿى  : إفَّ اهلل تىعىػالىى: قىاؿى رىسيكؿ اهلل قىاؿى  عف أىبي ىريرة ف ًلٌيػان، فىقىػٍد آذىٍنتيػوي بًػالحى ػادىل لػيى كى ػٍف عى مى
ِ، 

مىا  ٍبًدم ًبشىيءو أىحىبَّ ًإلى كى مىيوً تىقىرَّبى ًإلىيَّ عى ٍبًدم يىتىقىرَّبي ًإلىيَّ ، يَّ ًممَّا اٍفتىرىٍضتي عى ا يىزاؿي عى مى تَّػى أيًحبَّػوي كى  ،ًبالنَّكىاًفًؿ حى
بىصى سىٍمعىوي الًَّذم يىٍسمىعي ًبوً  ، كيٍنتي فىًإذىا أٍحبىٍبتيوي  ، كىرٍجمىػوي الَّتًػي يىٍمًشػي ًبيىا الَّتي يىٍبًطشي ، كيىدىهي رىهي الًَّذم ييٍبًصري ًبوً ، كى

لىًئف اٍستىعىاذىًني ألًعيذىنَّوي وي نَّ يى ٍعطً ألٍف سىألىًني لىئً يىا كى بً   .ركاه البخارم " ، كى

ذالنًػػو كعً ه كىزيمى سػػببه فػػي تعسػيًر أمػػكرً  اهلل تعػػالى لمعبػػدً  كبالمقابًػؿ فػػإٌف بيغػػضى  و فػػي الػػدنيا قابػػو كخسػػرانً تػػو كخي
و الخمؽ كيى كببغض اهلل لممخمكؽ ييبغً كاآلخرة،   نو الصالحكف.نًفري مً ضي

 رُ وتأييػػدَ  رُ ولػػف ت ػػاؿ معّيػػة اهلل و صػػرَ  بػػوؿ فػػا األرضفمػػتعمـ أخػػا المجاتػػد بأّ ػػه لػػف يو ػػت لػػؾ القَ لػػذلؾ 
ػفات التػػا يحػػبُّ أتمهػا وبت زُّتػػؾ عػػف وال يكػوف ذلػػؾ إاّل   سػػبحا هاهلل مػػا لػـ ُيحّبػػؾ  رُ ومػددَ  باتصػػافؾ بالصِّ

 .الصفات التا ُيبِغُض أصحابها

  

                                                           
ا يىًميؽي ًبًو، فىبلى تىٍقتىًضي  ُ مىى مى ًقيًقيَّةن ًلمًَّو عىزَّ كىجىؿَّ عى بَّةى ًصفىةن حى ا كىالى تىٍشًبيينا هلل بمخمكقاتوكىأىٍىؿي اٍلحىؽّْ ييٍثًبتيكفى اٍلمىحى ـٍ نىٍقصن ، ًعٍندىىي

 ُُالشكرل:  چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   چ فإثباتيا كباقي صفاتو سبحانو يككف في إطار قكلو تعالى: 
 .الًزميا عكس )ما يمزمو مف نتائ ( موكالزً  المحٌبة عكس فيك: البغض أٌما  

 ي محاًرب لىوي. : أعممتو بأنٌ معنى ) آذنتو ( 1
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 ُيِحبُّهـ
 ُسبحا ه هـ اهللحبُّ يُ  أوصاؼ مف بعض اآليات واألحاديث التا وردت فا

 :رسوؿ اهلل ف لوعّتبِ المُ  .ٔ
 .[ُّآؿ عمراف: ]  چ ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   چ  قاؿ تعالى:

قاؿ  ،فا االعتقاد واألقواؿ واألفعاؿ والمعاممة اتباع سيٌنتو كالتأٌسي بوحبّْو ك ال يككف إاٌل ب اتباع النبٌي ك 
 .[ُِاألحزاب: ] چی  ی  ی     ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  یۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  وئ  ۇئ     چ  تعالى:

 ف:والُمحِس  .ٕ
 .[ُٓٗالبقرة: ] چھ    ھ  ے    ے  ھ   ہ   ھ ہ  ہ      ہ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ چ  قاؿ تعالى:
مػع استحضػاًر  ىك أف تقع أفعاؿي العبًد كأقكاليوي عمى ما ييرضي اهلل سبحانو كييحقّْؽي مصاًلحى الًعبػاد اإلحساُف:

المسػػػممكف كتعػػػارفكا التػػػي استحسػػػنيا التكجييػػػات الشػػػرعية كالعرفيػػػة  راعػػػاةً مي بً مراقبػػػًة اهلًل تعػػػالى، كيكػػػكفي ذًلػػػؾى 
ػػافػػي حػػديث جبريػػؿ: عنػػدما سػػألو:  ذكػػرىهي رسػػكؿ اهلل  كاألصػػؿي فػػي اإلحسػػاف مػػا، اعمييػػ ٍحسىػػافي  مى قىػػاؿى ف ؟اإٍلً
 : ٍفىًإنَّوي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  تىرىاهي  كىأىنَّؾى  اهللى  تىٍعبيدى  "أىف "   يىرىاؾى
 اهلل رسكؿ عف  أكسو  بف شىدَّاد يعمى أىبي عفما ركاه اإلماـ مسمـ  (اإلحساف)مٌما كرد في الحديث عف ك 
  مىى اإلٍحسىافى  كىتىبى  اهلل "إفَّ : قىاؿى ذىا الًقٍتمىة، فىأٍحًسنيكا قىتىٍمتـي فىإذىا شىٍيءو  كيؿّْ  عى ةى، فىأٍحًسنيكا ذىبىٍحتيـٍ  كىاً  لييًحدَّ  الذٍّْبحى  كى

ـٍ  ديكي تىو، أىحى ٍلييًرح شىٍفرى تىو" كى  ... البّد أف يت ّبه له المسمموف عاّمة والمجاتدوف خاّصة مهـ   وتذا أمرٌ   .ذىًبيحى
 ف:والتّواب .ٖ

 .[ِِِالبقرة: ] چ﮹ ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾         چ   قاؿ تعالى:
كممة )تٌكاب( ىي مبالغة السـ الفاعؿ )تائب( فالذم ييحبُّو المكلى سيبحانو ىك مف ترٌسخت عنده  التّوابوف:

ر التكبة كٌمما بدر منو ذنبه  فبل يمىؿُّ مف التكبة إلى اهلل  - كبيرنا كاف أك صغيرنا -ممكةي التكبة بحيث ييكرّْ
كفي الحديث الحسف الذم  ره عف المعاصي.مجاىدنا نفسىو راجينا مف اهلل أف ييثبّْتو عمى الطاعات كأف يصبّْ 

 . التكَّابكف" الخطائيف كخير خطاء آدـ ابف "كيؿُّ  قاؿ:  النبي أفَّ : أنسو  ركاه الترمذم عف
 :أمور ةِ والتوبة تكوف بأربع

 ترؾ الذنب. (ُ
 الندـ عمى اقترافو. (ِ
 .العكدة إليو عمى عدـً  العزـً عقدي  (ّ
 .(بحقكؽ العبادفيما يتعٌمؽ )إعادة الحؽّْ ألصحابو  (ْ
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 :  فور تطهِّ المُ  .ٗ
 كقد كردت ىذه الصفة في أكثر مف آية في القرآف الكريـ:  

﮲ چ   قاؿ تعالى: ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  

 .[ِِِالبقرة: ]  چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾       
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   قاؿ تعالى:ك 

 .[َُٖالتكبة: ] چ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ
المقصكدة ؼ أٌف الطيارة كمف سياؽ اآلية األكلى كمف األحاديث التي كردت في تكضيح اآلية الثانية نعرً 

 :لثالثة جوا ب تتعمؽ بالجسد وتاىنا تشير 
  ُّالزكجة كىي حائض. ه عف كطءالطيارة بمعنى التنز 
  ُّه عف إتياف المرأة في ديبًرىا.الطيارة بمعنى التنز 
  ث )النجاسات كالقذارات(.بى الطيارة مف الحدث )األكبر كاألصغر( كمف الخى 

ٌباف في صحيحو ركاه ابف حً  ر إخكاننا المجاىديف بماذكّْ كلكٌننا ني كىذا المىبحث ييطمب تفصيمو في باب الفقو 
قاؿ عنو الشيخ شعيب األرناؤكط  "ال يحافظ عمى الكضكء إال مؤمف ": قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف ثكباف 

 حديث صحيح.
الروح عف  تطهيرُ و  ال ُّفوسِ  تزكيةُ و   واألعماِؿ ِمَف الرياءِ   تطهيُر القموِب ِمَف الشِّرؾِ ي اؼ إل  ذلؾ 

 (.)الحسد  الحقد  الِكَبر.... الطباعِ  خباٌثِ 
 

 :ٔفوالُمتوكِّم .٘
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ   قاؿ تعالى:

 .[ُٗٓآؿ عمراف: ] چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦڦ  ڤ  ڦ  

ے    ے   ۓ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀچ  قػػػاؿ تعػػػالى:ك 

 .[ّ – ِالطبلؽ: ] چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ۓ
بؿ البٌد  ،عدـ األخذ باألسبابال يعني  كىكااللتجاء إلى اهلل كتفكيض األمر إليو. كؿ عمى اهلل يعني كالتكى 

قيدّْـ التككُّؿ ، كقد كالتسميـ لقضاء اهلل كقدره قة باهلل كالرضىكلكف مع كامؿ الثّْ  مف األخذ باألسباب الميمكنة،
 .كالمعيف عميوعمى الصبر ألٌنو المنت ي لو 

  
                                                           

 في كتاب رياض المجاىديف.ذيًكرت بعض ىذه الصفات تفصيبلن  ُ
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ابر  .ٙ  ف:والص 
﯁  ﮲  ﮳ ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ ﮼    ﮽  ﮾﮿      ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ   قاؿ تعالى: ﯀  

 .[ُْٔآؿ عمراف: ] چ 

ی  جئ  چ   قاؿ تعالى:، كالشرّْ  خيرً بال كالفتفً  كصبرنا عمى الببلءً  ،حٌرمو اهلل ٌماكالصبر يككف صبرنا ع

 .ُفي سبيؿ اهللكعمى األذل الجياد عمى كصبرنا عمى التكاليؼ ك  ،[ّٓاألنبياء: ] چ ىئ  يئ  جب حئ  مئ
 ف:والُمقِسط .ٚ

 .[ٗالحجرات: ] چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮵   ﮴چ    قاؿ تعالى:

ژ  ڑ  ڑ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ڃ  چچ    قاؿ تعالى:

  .[ٖالممتحنة: ] چک     
 .)كىذا مف المؤمنيف طاعةه هلل كلك قابميـ عدكىـ بغير ذلؾ(المؤدُّكف لحقكؽ العبادالعادلكف أم طكف: الميقسً 

 ف:وت قالمُ  .ٛ
  .[ٕٔآؿ عمراف: ] چى  ى  ائ  ائ ۉ  ې  ې  ې  ې  چ    قاؿ تعالى:

ڀ  ٺ  ٺ        پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ   قاؿ تعالى:

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

 .[ُّٓ – ُّّآؿ عمراف: ] چڍ  ڌ  
 لمفاتيح النصر()ارجع كيجتنبكف ما حٌرـ سرِّا كعبلنية.ىـ الذيف يخافكف اهلل تعالى فيطيعكف أكامره  والمّتقوف:

 :اهلل صّفا فا سبيؿِ  الُمقاِتموف .ٜ
 .[ْالصؼ: ] چ﮷    ﮸         ﮶ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ے   ے  چ    قاؿ تعالى:

كالغاياتي  ما دامًت القمكبي متناًفرةن كاحدنا صفِّا  فبل ييمًكفي أف يككنكا ،كالًزـي ىذا أف تتكحد قمكبي المجاىديف
ـى مفى الديًف بالضَّركرة باالتفاًؽ عمى الخطكًط الجاًمعةمختًمفة، كىذا ال يككف إاٌل  ًم نتعاكفي فيما اتفقنا ) كما عي

ا فيما اختمفنا فيو(  عميو كيعذيري بعضنا بعضن

وي الشرع   ييرضي اهلل سبحانوك كىذا بالطبع في إطار االختبلؼ كالتنكعّْ الذم يبيحي
 )فكًممىةي التكحيًد قبؿى تكحيًد الكًممة(

                                                           
 لمزيد مف التفصيؿ كاألدلة ييرجع لمكتاب األكؿ مف سمسمة معيف المكجييف في نيصح الميجاىديف )رياض المجاىديف(  ُ
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 :فا اهلل فوالمتحابّ  .ٓٔ

ِلْمُمَتحابيف فا    َوَجَبْت َمَحب تا: قىاؿى اهلل تىعىالىى" : يقكؿ سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلل  قاؿ:  عف معاًذ بف جبؿو 
 .حديث صحيح ركاه مالؾ في المكطأ "   َوالُمَتَباِذِليَف ِفا  َوالُمَتَجاِلسيَف فا   َوالُمَتزَاِوِريَف فا  

: ك ]الميتىبىاًذلً   مف يبًذلكف أمكاليـ كجيدىىـ في معكنًة إخكانيـ طاعةن هلل كمرضاةن لو[.ىيـ فى
 ف ألعمالهـ:والمتق  .ٔٔ

: "  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  -رضي اهلل عنيا  – عىٍف عىاًئشىةى  ـٍ عىمىبلن أىٍف قىاؿى ديكي ؿَّ كىعىزَّ ييًحبُّ ًإذىا عىًمؿى أىحى ًإفَّ اهللى جى
 كالطبراني في الكبير كاألكسط كصححو الشيخ األلباني. ركاه البييقي في السنف " ييٍتًقنىوي 

تقافي العمًؿ: يككف بإيقاًعًو عمى أحسًف كجوو ي كمتى فقدى العمؿي أحد ىذيًف حقّْؽ النفع كييرضي اهلل سبحانو، كا 
 ا.لـ يكف ميتقن )اإلخبلص كمكافقة الشرع( الشرطيف

 :(اسال    ا فا أيديم  ع فَ وغ ستَ المُ ف )الُمتعفِّفو .ٕٔ
ػػًمٍعتي رسػػكؿ اهلل  عػػف سػػعد بػػف أىبػػي كقػػاص  ًفػػيَّ ": يقػػكؿ قىػػاؿى : سى  "إفَّ اهلل ييًحػػبُّ اٍلعىٍبػػدى التًَّقػػيَّ الغىنًػػٌي اٍلخى

نًػيُّ الػنٍَّفسً الغىنًػيٌ كالميرىادي بػػ ) .ركاه مسمـ بػيف  تقػدي فيي : ىػك الػذم ال (الخفػيٌ )، كالمترفّْػع عٌمػا فػي أيػدم الٌنػاس ( غى
 .كال ييحبُّ الظيكر الٌناس

ى :  اهلل رسكؿ قىاؿى : قىاؿى   العىكَّاـً  بف الزبيرً  اهللً  عبد أىبي عفكقد ركل البخارم  ذى  فٍ "ألى ـٍ  يىأخي ديكي  حبيمىوي أى  أحى
، يىأًتيى  ثيَـّ  بىؿى طىب ًمفٍ  بحيزمىةو  فىيىٍأًتيى  الجى مىى حى ٍيره  كىٍجيىوي، ًبيىا اهللي  فىيكيؼٌ  فىيىًبيعىيىا، ظىٍيًرهً  عى  يىٍسأؿى  أفٍ  ًمفٍ  لىوي  خى

،  .]أىحبيؿ: جمع حبؿ[ مىنىعيكهي" أىكٍ  أٍعطىٍكهي  النَّاسى
ا  ٍعًديكى  عف المقداـً كركل البخارمُّ أيضن :   عف النبيٌ  ًربى بًف مى ٍيران ًمٍف أٍف "قىاؿى ده طىعىامان قىطُّ خى ا أكىؿى أىحى مى

دى  فَّ نىبيَّ اهلل دىاكي   "كىافى يىأكيؿي ًمٍف عىمىًؿ يىًدهً  يىأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًده، كىا 
 : أىفَّ رسكؿى المًَّو  -رضي اهلل عنيما  -ك بف العاص اهلل بف عمرً  عبدً كقد ركل أبك داكد كالتّْرمذم عف 

، كال ًلًذم ًمرَّةو سىكم  ال تحؿ "قاؿ :   .[أم كال لذم قكَّةو صحيح البدف]  "الصدقةي لغني 
 

حُّ بحاؿو مف األحكاؿ أف نجد شابِّا صحيح الجسد قكٌم البينية كبناءن عمى ىذه التكجييات النبكٌية فبل يصً 
أف يبحث  ، فبلبدٌ لمجياد غير المتفرّْغً  ؾ المجاىدي كذلً  ىذا كفي حيكـؼي النَّاس كيعيش عمى المعكنة. يتكفَّ 

 .عدـ حاجة الجبيات إليو نفسو كعيالو حاؿبو عف باب رزؽو حسف يكفي 
دكنا الثائركف عمى الظمـ مف ثٌكار يعتمدكف عمى كلعٌؿ مف شرّْ ما ابتمينا بو في جيادنا أف تحٌكؿ مجاىً 

مكٌظفيف عند ىذا التٌيار أك تمؾ الدكلة مٌما أفسد  اءى رى جى إلى أي  –بؿ كيقدّْمكف لثكرتيـ  –أنفسيـ كيكفكف ذاتيـ 
 ضٌر بثكرتيـ.أعمييـ جيادىـ ك 
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 ف:والمتسامح .ٖٔ
حديث  "الشراء سمح القضاء سمحى  سمح البيعً  بُّ حً إف اهلل يي " :قاؿ : أف رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة 

 ركاه الٌترمذم.صحيح، 
 َف فا الد يا:والزاتد .ٗٔ

ؿه ًإلىى النبيّْ قىاؿى  دم الساعً  سعدو  بفً  اس سيؿً عف أىبي العبَّ  اءى رىجي مىى   : جى فقاؿ: يىا رسكؿى اهلل، ديلًَّني عى
، فقاؿ  بًَّني النَّاسي بًَّني اهللي كىأحى ًمٍمتيوي أحى ا ًعٍندى النَّاًس ييًحٌبؾ ": عىمىؿو ًإذىا عى اٍزىىٍد في الدٍُّنيىا ييًحٌبؾ اهللي، كىاٍزىىٍد ًفيمى

 ركاه ابف ماجو كغيره.حديث حسف  "النَّاسي 
ري األمًؿ، كانصراؼي القمًب عف التعمًُّؽ باآلًخرًة عمى حساًب الدنيا.  كالزىدي: ىك ًقصى

ًشًف كالرثّْ مف الثياب فذاؾى فيـه خاطئ.كليسى المقصكدي ما يتكىَّ   ميوي البعضي مف المظاًىًر الشكمية كمبًس الخى
 فا تعاممهـ: قاءالرف .٘ٔ

مىى الرّْفؽ، مىا الى ": قىاؿى  : أفَّ النبيَّ  - رضي اهلل عنيا –عف عائشة  ييٍعطي عى ًفيؽه ييًحبُّ الرّْفؽى، كى إفَّ اهللى رى
مىى مىا ًسكىاهي  مىا الى ييٍعًطي عى مىى العيٍنًؼ، كى  ركاه مسمـ. "ييٍعًطي عى

 :عميهـ اهلل ِ َعـِ ف لور الُمظهِ  .ٙٔ
 :: قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ -اهلل عنيـ جميعنا رضي  – هعيب عف أبيو عف جدّْ شي  ك بفً عمرً عف 

 ركاه الترمذم، كقاؿ: حديث حسف. "و عمى عبدهتً عمى نً  ل أثري رى أف يي  ف اهلل يحب"إ
ؿي  "الى : قىاؿى   النبي عف  مسعكد بف اهلل عبد كعف نَّةى  يىٍدخي " ًمفٍ  ذىرَّة ًمٍثقىاؿي  قىٍمًبوً  في كىافى  مىفٍ  الجى  ًكٍبرو
ؿه  فىقىاؿى  ؿى  إفَّ : رىجي سىنان، ثىٍكبيوي  يىكيكفى  أفٍ  ييًحبُّ  الرَّجي سىنىةن  كنىٍعميوي  حى ًميؿه  اهللى  "إفَّ : قىاؿى  ؟ حى ، ييًحبُّ  جى مىاؿى : الًكٍبري  الجى
ؽّْ  بىطىري  ؽّْ( ])بىطىري  .مسمـ ركاه النَّاًس" كىغىٍمطي  الحى مىى كىرىدُّهي  دىٍفعيوي : الحى  اٍحًتقىاريىيـ[: النَّاًس( كى )غىٍمطي  قىاًئًمًو، عى
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 وال ُيحبُّهـ تبارؾ وتعال  اهللُ هـ بغِ يُ بعض اآليات واألحاديث التا وردت فيمف 
 ف:الكافرو .ٔ

 .[ِٕٔالبقرة: ] چژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چ    قاؿ تعالى:

 .[ِّآؿ عمراف: ] چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  چ    قاؿ تعالى:ك 
 ف:الظالمو .ٕ

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ    قاؿ تعالى:

 .[َُْآؿ عمراف: ] چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ى  ى  ائې  

 .[َْالشكرل: ] چ﮷  ﮸  ﮹     ﮺ ﮻    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴ ﮵  ﮶ چ    قاؿ تعالى:ك 
وي أشدُّ ًمف بىعض،  ـى بعضي   چڦ  ڄ    ڄ  ڄ    چ، كأشدُّهي عمى اإلطبلؽ الشّْرؾي باهللكال شٌؾ أٌف الظيم

ؿى الظُّمـ عمػى يػدً محاالًت الظ أكلعؿَّ مف أسك  فػي سػبيؿ  امػف يػدَّعكف بػأنَّيـ خرجػكا جيػادن  ـً كأقبًحيا، أف يحصي
مػًدىـ إخكانيـ كأىػؿ بى  يظًممكفف –ف قبًؿ أف ييمىكَّفى ليـ حتى مً  –ث أكلئؾ دفعنا لمظمـ كالظاًلميف، فبل يمبى ك  اهلل

 ميستبيحيفى دماءىـ كأمكاليـ ككرامتيـ ... !!! كحسبنا اهلل كنعـى الككيؿ. 

 ف:الُمعتدو .ٖ
  .[َُٗالبقرة: ] چىئ  ىئ  ی وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  چ    قاؿ تعالى:

 ف:الُمفسدو .ٗ
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ       چ    قاؿ تعالى:

 .[َِٓ – َِْالبقرة: ] چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئۈئ  ېئ  ېئ             چ     قاؿ تعالى:ك 

يب  جت  حت  خت  متىت    ىب      ىئ     يئ  جب      حب  خبمب  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ

 .[ْٔالمائدة: ] چحج  مج  جح  مح  يت  جث  مث  ىثيث  
 ف:الخاٌ و .٘

 .[َُٕالنساء: ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ    قاؿ تعالى:

 .[ٖٓاألنفاؿ: ] چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀچ    قاؿ تعالى:ك 

 [ِٓيكسؼ: ] چىب  يب  جت  حت  خت   مت  چ    قاؿ تعالى:ك 

 .[ّٖالح : ] چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب    ىب  يب    ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  چ   قاؿ تعالى:ك 
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 ف:المستكبرو .ٙ
گ  گ            گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ    قاؿ تعالى:

 .[ِّ – ِِالنحؿ: ] چے  ھ      ھ    ھ  ھ    ہ  ہ  ہہ
 ف:الفخوروف والمختال .ٚ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ     چ   قاؿ تعالى:

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

  .[ّٔالنساء: ] چ ﮸
 .[ُٖلقماف: ] چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب     ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ چ    قاؿ تعالى:ك 

 چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ    ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئۇئ چ     قاؿ تعالى:ك 

 .[ِّالحديد: ] 
 :)بما ُيغِ ُب اهلل( فالَفِرحو .ٛ

﮺    ے  ۓ  ۓ ﮲     ﮳ ﮴    ﮵ ﮶   ﮷     ﮸  ﮹ ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےچ    قاؿ تعالى:

   ڭ                                ﯁              ﯀   ﮻  ﮼   ﮽   ﮾  ﮿

 .[ٕٕ – ٕٔالقصص: ] چحب   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  جئ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
الدنيا  زخارؼؽ القمب بعاجؿ كتعمُّ  كالمقصكد ىنا الفرحي  .بالمذائذ العاجؿي  الصدرً  انشراحي  :المذمكـي ىك كالفرحي 

ڤ  ڦ   چ ، ككفراف نعمو باستخداميا في معصيتو، قاؿ تعالى: ـ سبحانوعف المينعً  كاالنشغاؿ بالنّْعـً 

ذا رأيت اهلل يعطي العبد ٕإبراىيـ: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ [، كا 
ألٌنو يكًرثي  ،الفرح بزخارؼ الدنيا مبغكضه ميطمقناكلنعمـ أفَّ  كىك ميديـه عمى معصيتو فمتعمـ أنَّوي استدراج،

ف اهلل لممؤمنيف ه فقد أذً اهلل كعبكديتو كنصرً  اا ما كاف مف فرحو برضأمَّ  ،بيا القمبً  تعٌمؽى ى الدنيا ك الرككف إل
: ] چ ې  ې  ې  ى   ى     ائچ : بو إذ قاؿ ک  گ    گ  چ  كقكلو تعالى: [ٓ – ْالرـك

 .[ٖٓيكنس: ] چگ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ   
 ف:وفسرِ المُ  .ٜ

ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  چ    قاؿ تعالى:

﮻ ﮼       ﮽  ﮾   ﮸ ﮹  ﮺  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳ ﮴   ﮵  ﮶     ﮷ ھ  ھ  ھ   ھ

  .[ُُْاألنعاـ: ] چ ﮿
 .[ُّاألعراؼ: ]چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ    چ   قاؿ تعالى:ك 
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: ىك تجاكزي الحدّْ في الميباحات، كقد  َـّ في الشرًع عمى كيؿّْ حاؿ )في اإلنفاًؽ كفي االنتقاـً كفي كاإلسراؼي ذي
كلعمَّنا إف نظرنا إلى ما يقع فيو بعض المجاىديف مف إنفاؽو لمذخائر في غيًر  الميباحاًت ...(سائر 

ا.  مكضعيا كرميو لفائض الطعاـ لعًممنا أف كثيرنا منَّا لـ يقع في اإلسراؼ فحسب بؿ في التبذير أيضن

 ف مف الجدؿ فيما ال  فت م ه:الُمكثرو .ٓٔ
ضاعة الماؿ، ًإفَّ اهلل كىًرهى لكـ ثبلثن "يقكؿ:   سمعتي النبيَّ  قاؿ: بف شيعبة  عف الميغيرةً  ا: قيؿ كقاؿ، كاً 
 البخارم كمسمـ كأبك داكد.ركاه  ."ككثرة السؤاؿ

: أيمىامىةى  أىًبي كركل التّْرًمذمُّ كابف ماجو عىفٍ  ؿَّ  "مىا : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاؿى مىٍيوً  كىانيكا ىيدنل بىٍعدى  قىٍكـه  ضى  عى
" أيكتيكا ًإالَّ  دىؿى  [.ٖٓ]الزخرؼ:  چائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ   ې  ې  ى  ى     ائچ  قىرىأى  ثيَـّ  اٍلجى

ـُ اْلَجَدَؿ )مف فقياء المسمميف قكليـ:  هً كم عف األكزاعي كغيرً ري كقد  ِإَذا َأرَاَد الم ُه ِبَقْوـٍ َشرًّا َفْتَح َعَمْيِه
ـُ اْلَعَمؿَ   (َوَمَ َعُه

 !نسأؿ اهلل السبلمة! .... ينطبؽ عمييا ىذا الكصؼ !!في جيادنا المبارؾ كالمّْقاءات مف االجتماعات ككـ
 :يؤوفالبذ وفالفاحش .ٔٔ

ػا": ؿى قىا النبي  : أفَّ عف أىبي الدرداًء  ػٍؤًمفً  العبػدً  ًميػزىافً  فػي أٍثقىػؿي  شىػٍيءو  ًمػفٍ  مى ػةً  يىػٍكـى  المي ٍسػفً  ًمػفٍ  الًقيىامى  حي
ميؽً  فَّ  ، الخي  ركاه الترمذم، كقاؿ: حديث حسف صحيح.البىذمءى"  الفىاًحشى  ييٍبًغضي  اهلل كىا 

فقػط، كىػي  ففػي األقػكاؿً  السػميمة مػف األفعػاؿ أك األقػكاؿ، أٌمػا البػذاءةي رةي كالًفطػ و الطبػاعي حي ما تسػتقبً : كالفحشي 
ـي الغير، أمَّا لػك تيعػدّْمى بػو لشػتـ أحػد فػذلؾ اعتػداءه ييعاقػبي فاعمػو  د بًو شت ف لـ ييقصى تشمؿ كؿَّ قكؿو ميستقبح كا 

ثمو أكبري ًمف ميجرًَّد ًذكًر الكبلـ الفاًحش.  كا 
 :(مف غير ُظمـ)ف بالسوء مف القوؿ المجاترو .ٕٔ

 .[ُْٖالنساء: ] چڀ   ٺ  ٺ  ٺ پ  پ      ڀ  ڀڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    چ   قاؿ تعالى:
 أك ذكرً  عمى الظالـ ؽ أك االفتراءً المنطً  كبذاءةً  الكبلـً  حشً في  جكازى  لممظمكـً باالستثناء  كليس المقصكدي 
ذكر األفعاؿ السيئة لبعض الٌناس كالتشيير  جكازي  بؿ المقصكدي يـ بغير حٌؽ، بً مثالً  عدادً كتً  مساكئ الٌناسً 

 عنيـ بيغيىةى إحقاًؽ الحؽّْ كتبياف المىظمىمىة كنصرًة المظمكـ. رى بيـ فيما يتعمؽ بظمـو صدى 
ـُ المظاترات والمسيرات والِخطابات التا تواِجُه الظَمَمة الَفَجرةكيندرج تحت ىذا الباب  كتيطالبيـ  ُحك

 كازىا. كاهلل تعالى أعمـ.بحقكؽ العباد، فيذا نصّّ في ج
 ف فا الكالـ:تشدِّقوف المُ وحالمتفاصِ  .ٖٔ

 البىًمي ى  ييٍبًغضي  اهللى  "إفَّ  : قاؿ  اهللً  رسيكؿى  أفَّ : - عنيما اهلل رضي – العاص بف عمرك بف اهلل عبد عف
اؿً  ًمفى  مَّؿي  الَّذم الرّْجى ا ًبًمسىاًنوً  يىتىخى مَّؿي  كىمى  .حسف حديث: كقاؿ كالترمذم، داكد أبك ركاه. البىقىرىةي" تىتىخى
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 لغيِر ريبة والُخيالُء لغيِر الدِّيف: الُمت ِصفوَف بالَغيَرةِ  .ٗٔ
اًبرً  عىفٍ  ا اٍلغىٍيرىةً  "ًمفى  :يىقيكؿي  كىافى   المَّوً  يَّ نىبً  أىفَّ   عىًتيؾو  ٍبفً  جى ًمٍنيىا المَّوي، ييًحبُّ  مى  فىأىمَّا المَّوي، ييٍبًغضي  مىا كى
يبىًة، ًفي فىاٍلغىٍيرىةي  المَّوي  ييًحبُّيىا الًَّتي يىا الًَّتي اٍلغىٍيرىةي  كىأىمَّا الرّْ ٍيرً  ًفي فىاٍلغىٍيرىةي  المَّوي  ييٍبًغضي فَّ  ،ًريبىةو  غى يىبلىءً  ًمفى  كىاً  ا اٍلخي  مى

ًمٍنيىا المَّوي، ييٍبًغضي  يىبلىءي  فىأىمَّا المَّوي، ييًحبُّ  مىا كى ؿً  فىاٍخًتيىاؿي  المَّوي  ييًحبُّ  الًَّتي اٍلخي  ًعٍندى  كىاٍخًتيىاليوي  اٍلًقتىاؿً  ًعٍندى  نىٍفسىوي  الرَّجي
دىقىًة،  حديث حسف ركاه أبك داكد كالنَّسائي كابفي ماجو.. كىاٍلفىٍخًر" اٍلبىٍغي ًفي فىاٍخًتيىاليوي  المَّوي  ييٍبًغضي  الًَّتي كىأىمَّا الصَّ

 
 .امن محرَّ  فعبلن  منيـ رأل إذا مومحارً ك  أىًمو، عمى الرجؿي  يغاركأف (  الريبة في الغيرة) 
يثاره ( ريبة غير في فالغيرة)  كأف يغار عمى محاًرمًو مٌما أحؿ اهلل ليـ، فيذا اعتراضه عمى حكـً اهلًل كا 

  لحميًَّة الجاىميًَّة عمى شرًع اهلل، كمف يغار عمى أخًتو أك أمًّْو مف زكجيا. 
 اهلل ألعداء الترىيب مف ذلؾ في لماالمشيي في تكبُّرو عند القتاؿ  (  القتاؿ عند ونفسى  الرجؿ فاختياؿ) 

 كاالستخفاؼ بيـ.
  .أعطى بما يبالي كال يستكثر كال بيا طكينبسً  نفسو بطيب يياعطً يي  أفب(  الصدقة عند كاختيالو) 
  .االفتخار لمجرد الماؿ ككثرة كالنسب الحسب مف لو ما يذكر أف نحك( الفخر في الرجؿً  كاختياؿ)
 
 :تعال  يبغُ ها اهلل أخرىصفاٌت  .٘ٔ

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   عى ابو ًباأٍلىٍسكىاؽً ًإفَّ المَّوى ييٍبًغضي كيؿَّ ": قىاؿى كَّاظو سىخَّ ٍعظىًرم  جى ًجيفىةو ، جى
اًىؿو ، ًبالمٍَّيًؿ، ًحمىارو ًبالنَّيىارً  اًلـو ًبأىٍمًر الدٍُّنيىا، جى وي ابفي ًحبَّاف كالبييقي كقاؿ الشيخ  ."ًبأىٍمًر اآٍلًخرىةً عى حديثه حسف أخرجى
 .مسمـ شرط عمى صحيح شيعيب األرناؤكط: إسناده

 مع   الحديث:
 الفظُّ الميتكبّْر. ىك الشديد الغميظ (:مٌ ر عظى الجى )
 .، كقيؿ القصيري البطيفي الميختاؿي في ًمشيًتوالجمكعي المنكعىك  (:اظي الجكَّ )

ابو   في األسكاًؽ. الصكتً  يكثير الصياح عال ،خابىك الصَّ  ًباأٍلىٍسكىاًؽ(: )سىخَّ
 

، مف يقضكف حياتيـ يكدحكف في الدنيا كألجًؿ الدنيا فقط، بيف عميياتكالً أىؿ الدنيا المي  ذُـّ  الحديثً  كمقصكدي 
ال يذكركف اهلل  ببل حراؾو  عمييـ الميؿ نامكا كاألمكاتً  ، فإذا جفَّ يا كاالستكثار منياإال جمعى  ليس ليـ ىّـّ 
  .تبارؾ كتعالى
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 ُة العبِد لربِّه سبحا ه وتعال محبّ 
 هري ا ال يغفً ركن ، كاف شً اهللً  بيا غيرى  العبدي  كمتى أحبَّ  ، هللالتي ال تصمح إالٌ ىذا نكعه خاصّّ مف المحٌبة ك 

يثارِ وكماِؿ الطاعةِ  والتعظيـِ  والخ وعِ  لمذؿِّ  مةُ ستمزِ المُ  ةِ العبودي   ةُ وتا محب  سيبحانو،  عم ا  اهلل ار    وا 
يا ميعاًرض(. الطاعًة: الطاعة الميطمقةي كماًؿ المقصكدي بك ). سوار  التي ال ييعاًرضي

قد نيقً  سىفً  ؿ عفكى ٍيًرهً  اٍلبىٍصًرمّْ  اٍلحى ـى : يـالسَّمىًؼ قكلي  ًمفى  كىغى ـي  المَّوى  ييًحبُّكفى  أىنَّييـٍ  قىٍكـه  زىعى ىي  اآٍليىةً  ًبيىًذهً  المَّوي  فىاٍبتىبلى

 اآٍليىةي  فيىًذهً [، ُّآؿ عمراف: ]  چڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   چ 
اًكمىةه  اٍلكىًريمىةي  مىى حى بَّةى  ادَّعىى مىفً  كيؿّْ  عى  .كىأىٍحكىاًلوً  أىٍقكىاًلوً  يكف عمى المني  الصحيح في كلـ المًَّو، مىحى

كضؿَّ مف  ،محٌبة اهللاٌدعاؤه عميو  ريدَّ  ٌنة رسكؿ اهلل سي و كأحكالو ميخالفنا لكتاب اهلل ك فمف كاف في أقكال
نعنا عًة الذيف ال ييغٌيركف ما ىـ عميو بؿ بتدً ىذا نجد حاؿ كثير مف المي  ىكعم ،حيث يظفُّ أٌنو ييحسف صي

ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  چ فما أشبو حاليـ بمف قاؿ اهلل فييـ:  يـحى كيعاندكف مف نصى 

 .[َٓالقصص: ] چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی 

ًحيحً  ًفي ثبت كقد  )أم: باطؿه  "َردُّ  َفُهوَ  أْمُرَ ا َعَمْيهِ  َلْيَس  َعَمال َعِمؿَ  َمفْ ": قىاؿى  أىنَّوي   المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  الصَّ
  .مردكده عميو(

 كصدؽ الشاعر إذ قاؿ:
 بديعي  مرم في القياسً عى . ىذا لى ........ وي بَّ حي  ري ظيً تي  كأنتى  تعصي اإللون 

 طيعي مي  حبُّ لمف يي  بَّ حً المي  . إفَّ .......... قان ألطعتوي صادً  ؾى بُّ لك كاف حي 

مػػا أحب ػػُه اهلُل مػػف  ا محّبػػةَ   ػػوتقت ػػا مِ  بمحّبػػة اهلل تعػػال  تسػػتوجِ أّف  - أخػػا اإلسػػالـ -والبػػّد أف تعمػػـ 
  مػف آؿ بيػت ال بػاِّ  وأولياٌهِمه ورسُ تعال  مف أ بياٌه ف أحّبهـ اهلُل مَ  األفعاِؿ واألخالِؽ واألقواِؿ ومحب ةَ 

 .ومف تبعهـ بإحساٍف إل  يـو الديف الصحابة والتابعيفو 

و، مً عى مف نً  أًحبُّكا اهلل لما يىٍغذككـ": قاؿ : قاؿ رسكؿي اهلل  –رضي اهلل عنيما  –عبد اهلل بف عباس عف ف
بّْيكأًحبُّكني لحيبّْ اهلل ، كقاؿ: حسفه غريب. "، كأًحبُّكا أىؿى بيتي لحي  ركاهي التّْرًمذمُّ
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: سىًعيدو  يأىبً  كعىفٍ  اًبي تىسيبُّكا " الى :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاؿى ـٍ  أىٍنفىؽى  لىكٍ  ًبيىًدهً  نىٍفًسى فىكىالًَّذم أىٍصحى ديكي  ًمٍثؿى  أىحى
دو  ميدَّ  بىمى ى  مىا ذىىىبنا أيحي

ًدًىـٍ  ُ  أخرجو البخارم كمسمـ كالترمذم كأبك داكد. ." نىًصيفىوي  كىالى  أىحى

 عتَبٍر شرًعامُ  دليؿٍ بأّف محّبة اهلل لعبد بعي ِه ال ُتعرُؼ إاّل  - أخا اإلسالـِ  - والبّد أف تعمـ

ـٌ الذيف يمكنيـكليذا نشيد عمى  ـٌ الذيف يمكنيـ ث مػف  لكركد الػنصّْ بػذلؾ أٌمػا ،العمكـ بخيرية قرف الصحابة ث
فإٌنػا نرجػك لػو ذلػؾ كال نيزكّْػي عمػى اهلل  تبػارؾ كتعػالى، رت فيػو أكصػاؼ مػف يحػبُّيـ اهللفيو نص كتػكفَّ  لـ يرد

 .أحدنا مف خمقو

ػٍيفو  ٍبفً  ًعٍمرىافى  فعف ٍيػري : قػاؿ  النبػيَّ  أفٌ  :-عنيمػا اهلل رضػي– حيصى  ثػـ يىميػكنىيـ، الػذيف ثػـ قىٍرنػي، النػاسً  " خى
 كال يىٍشػيدكف قكمػا بعدىىـ ًإفَّ  " ثـ - ثبلثة؟ أك قرنيف: قىٍرًنوً  بعد رى كى ذى أى  أدرم فبل: ًعمراف قاؿ –يىميكنىيـ"  الذيف

كنػكف ييٍستىٍشيدكف،  " كيحمفػكف: ركايػة فػي زاد .السّْػمىفي " فػييـ ري كيىظيىػ ييكفيػكف، كال كيىٍنػًذركف ييؤتىمنػكف، كال كيىخي
 .كالترمذم كمسمـ، البخارم، أخرجو .ييستىحمىفكف " كال

 وقد قاؿ بعض السمؼ فا مع   محّبة العبِد لربِّه:

يثػػػاري ؾى تًػػػيى إليػػػو بكمّْ  ؾى ميميػػػ الػػػدائـ  ؾى رِّا كجيػػػرنا، كشػػػعكري ؾ لػػػو ًسػػػؾ، كمكافقتًػػػكماًلػػػ ؾى ؾ كركًحػػػؾ لػػػو عمػػػى نفًسػػػ، كا 
 بالتقصير نحكه.

 ( نسأؿ اهلل أف نككف منيـ.الصفة األول  لج د اهلل الم صوريف )يحّبهـ ويحبُّو ه كبيذا نككف قد أنيينا

                                                           
 [ -نصؼ كيمك -غراـ مف الحنطة تقريبنا ّْٓليتر، كىك مقدار يتسع لػ  ٕٖٔ,َ] الميٌد: ربع صاع حجمنا، أم  ُ
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 الذِّلُة عم  المؤم يف
 مف أوصاؼ حزب اهلل(  ا)الوصؼ الثا

لكػي نعمػـ أىمٌيػة ىػذا الكصػؼ يكفػي ك  ،فػي قمبػو إلخكانػو كىي انعكاسه مباشر لما يحممو المؤمف مػف رحمػةو 
 صػػػٌمى اهلل عميػػػو كسػػػٌمـ – وً رسػػػكل دح أصػػػحابى اهلل تعػػػالى ذكػػػره بأكائػػػؿ األكصػػػاؼ التػػػي عػػػٌدىا عنػػػدما مػػػ أفٌ 

 فقاؿ عٌز ًمف قائؿ: –جميعنا  صحبو كرضي عف
 [ِٗفتح: ال] چ  پ  پ  پ       ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  چ 

اختالؿ الموازيف و ياع  ولعّؿ مف المصاٌب الكبيرة التا ابتما بها المجاتدوف فا أكثر مف مكاف:
هـ مت عم  تعامم –م هـ  ولو بغير إرادةٍ  –ي عكس  مف ِشّدة وبالء مف العدوّ  ى ما يعا و هفتر   ةالبوصمَ 

يـ ممف ال يممؾ شككة كال يقدر عمى حمؿ السبلح، فينقمب عممي   ال عفاءإخوا هـ المسمميف البسطاء 
 .كتضعؼ حاضنتيـ الشعبٌية عمييـ شرِّا

خرجكا أصبلن إال يـ ما ف ،منيـ سمككنا يتنافى مع ما يٌدعكف بأٌنو سبب جيادىـ يركفى كالناس كيؼ ال؟  
كإلقامة شرع اهلل الذم أبرز خصائصو إقامة العدؿ  ،لنصرة المستضعفيف كالمظمكميف مف المسمميف

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    چ كاإلحساف، قاؿ تعالى:

 [َٗالنحؿ: ] چڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

والبػػّد مػػف الت ّبػػه مػػف أّ  ػػا ع ػػدما  صػػؼ المػػؤم يف المجاتػػديف مػػف حػػزب اهلل الم صػػوريف بالذِّلػػِة عمػػ  
مػا  المقصػودُ ولػيس   ( اهلللػه إال  ال إ)أتؿ ف مستوري الحاؿ مِ  ِمف المسمميفجميت  ا  قصد فإ ّ المؤم يف 

أو مػف يت بعػوف مػ هجهـ   أو فصػيمهـ عمػ  جمػاعتهـ مقصػورٌ ف أّف ذلػؾ ِمػ الةِ والُغػ ه بعض الجهمةِ مَ فهِ 
 حت  غدو ا  سمُت مصطمح )إخوة الم هع( أكثر مّما  سمت عف أخو ِة اإلسالـ  وحسػب ا اهلل و عػـ الوكيػؿ

 )كسيأتي بياف ذلؾ تفصيبلن في مبحث الكالء كالبراء(

تبػػيّْف بعػػض مظػػاىر الذّْلػػة  بعػػض اآليػػات القرآنيػػة الكريمػػة كاألحاديػػث الٌنبكٌيػػة الشػػريفة التػػي نيػػكًردي كفيمػػا يمػػي 
 عمى المؤمنيف كالرحمة بيـ:
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 هـبِ  ةِ عم  المؤم يف والرحمَ  ةِ بعض مظاتر الذِّلَ 

 المطُؼ معهـ واالبتعاد عف الفظاظِة والِغمظة: .ٔ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٺ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ   قاؿى تعالى:

 .[ُٗٓآؿ عمراف: ] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ڤ  ڦ  ڦ
ذا كاف ىذا مطمكبنا ًمف كؿّْ المسمميف فيك مطمكبه مف الدعاًة كالمجاىديف أكثىر  كمفى القادًة أكثر كأكثر. كا 

 :لهـ الج اح وخفُض  لممؤم يف التوا تُ  .ٕ
 [ٖٖالحجر: ] چۇئ  ۆئ  ۆئ  چ   قاؿى تعالى:

ػػده ": : قىػػاؿى رسػػكؿ اهلل قىػػاؿى  عػػف ًعيىػػاًض بػػًف حمػػارو ك  ػػرى أحى تَّػػى الى يىٍفخى ػػعيكا حى ػػى ًإلىػػيَّ أٍف تىكىاضى إفَّ اهلل أٍكحى
دو  مىى أحى دو عى مىى أحى ده عى  .ركاه مسمـ "، كىالى يىٍبًغي أحى

ػػػذي ًبيىػػػًد النَّبػػػيّْ ": قىػػػاؿى  عػػػف أنػػػس بػػػف مالػػػؾ ك  ػػػاًء المىدينىػػػًة لىتىٍأخي ػػػةي ًمػػػٍف إمى ٍيػػػثي  إف كىانىػػػًت األىمى فىتىٍنطىًمػػػؽي بًػػػًو حى
 ركاه البخارم.. "شىاءتٍ 

ػقَّ أك مػا نى  –ف صػدقة ًمػ مػا نىقىػصى مػاؿه ": قىػاؿى  أفَّ رسػكؿ اهلل  عف أىبػي ىريػرة ك   –مػف مػاؿ  ٍت صػدقةه صى
فىعىوي اهللي ًإال عٌزا ا بعٍفكو كما زاد اهللي عبدن  عى عبد ًلمًو ًإال رى  ركاه مسمـ. " ، كما تكاضى

 :عف الجاتميف واإلعراُض  (فما أمكَ )هـ العفو عف زالتِ  .ٖ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        چ   قاؿى تعالى:

 .[ُّْ-ُّّآؿ عمراف:] چڤ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٺ  ٺ  ٿ  
  .[ُٗٗاألعراؼ: ] چ   ڃ   ڃ  ڃ  چ  چڄ  ڃ    چ   قاؿى تعالى:ك 

گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ک   ک  ک    گ  گ   ژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ   قاؿى تعالى:ك 

 .[ّٓ – ّْفصمت: ] چڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  

 .[َْالشكرل: ] چ﮸   ﮹    ﮺  ﮻   ﮷  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ۓ  ھ  ھ  ے  ےچ   قاؿى تعالى:ك 

 .[ِِالنكر: ] چگ  گ  گ     ک  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ڈ ڈ  چ   قاؿى تعالى:ك 

ْـّ المػؤمنيف عائشػة  كعف ػرىبى رسػكؿي اهلل ": قالػت -رضػي اهلل عنيػا –أ ػا ضى ، كىالى اٍمػرىأةن كىالى شىػٍيئان قىػطُّ ًبيىػًدهً  مى
اًدمػػان، ًإالَّ  ػػبيًؿ اهللً  خى اًىػػدى ًفػػي سى ػػا ًنيػػؿى ًمٍنػػوي شىػػٍيءه قىػػأٍف ييجى مى ػػاًحًبوً ، كى ـى ًمػػٍف صى ًإالَّ أف ييٍنتىيىػػؾى شىػػٍيءه ًمػػٍف ، طُّ فىيىٍنػػتىًق

ـي هلًل تىعىػػػالىى ػػػاًرـً اهلًل تىعىػػػػالىى، فىيىٍنػػػػتىًق ت مطمكبنػػػػا مػػػػع جميػػػػع  .ركاه مسػػػػمـ ."مىحى ذا كػػػػاف العفػػػك كعػػػػدـ تتبُّػػػػع الػػػزالَّ ]كا 
 المسمميف فيك مع المجاىديف الذيف يبذلكف أركاحيـ كأمكاليـ لمدفاع عف حمى المسمميف آكد كأكجب[.
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 :بهـ فؽُ الرِّ  .ٗ
:  : أفَّ رسػػػكؿ اهلل عػػػف أىبػػػي ىريػػػرة  ػػػوي ًعٍنػػػدى "قىػػػاؿى ػػػا الشَّػػػًديدي الَّػػػًذم يىٍمًمػػػؾي نىٍفسى ًة، إنَّمى ػػػرىعى لىػػػٍيسى الشَّػػػديدي ًبالصُّ

بً  مىٍيًو. "اٍلغىضى  متفؽه عى
مىػى": قىاؿى  : أفَّ النبيَّ  -رضي اهلل عنيا–كعف عائشة  ييٍعطػي عى ًفيؽه ييًحبُّ الرّْفؽى، كى ػا الى  إفَّ اهللى رى فػؽ، مى الرّْ

ا ًسكىاهي  مىى مى مىا الى ييٍعًطي عى مىى العيٍنًؼ، كى  .ركاه مسمـ "ييٍعًطي عى
:  كعنيا : أفَّ النبيَّ   ركاه مسمـ. "إفَّ الرٍّْفؽى الى يىكيكفي في شىٍيءو ًإالَّ زىانىوي، كىالى ييٍنزىعي ًمٍف شىٍيءو ًإالَّ شىانىوي "قىاؿى

َـّ : ىىػذىا بيتػي فػي يقػكؿ  اهلل رسػكؿ سىػًمٍعتي  :قالػت -رضي اهلل عنيا– ياكعن ػفٍ  "المَّييػ ًلػيى  مى  أيمَّتًػي أٍمػرً  ًمػفٍ  كى
، فىشىؽَّ  شىٍيئان  ـٍ مىٍيًي مىٍيًو، فاٍشقيؽٍ  عى مىفٍ  عى ًليى  كى فىؽى  شىٍيئان  أيمًَّتي أىٍمرً  ًمفٍ  كى ، فىرى ـٍ  .مسمـ ركاه ًبًو" فىارفيؽٍ  ًبًي

 عدـ أذيتهـ ومراعاة مشاعرتـ:  .٘
 .[ٖٓاألحزاب: ]چ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ک چ   ٹ ٹ

ػػفٍ : قىػػاؿى  تىعىػػالىى اهلل إفَّ :  اهلل رىسيػػكؿ قىػػاؿى : قىػػاؿى   ىريػػرة أبػػي عػػفك  ًلٌيػػان  لػػي عػػادل " مى ٍنتيػػوي  فىقىػػدٍ  كى ٍرًب" آذى  بػػالحى
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :كأكلياء اهلل ىـ المذككركف في قكلو تعػالى .البخارم ركاه

 [.ّٔ – ِٔيكنس: ] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 :وستُر عيوِبهـ ـهِ بِ رَ لتفريع كُ  جتهادالسعا فا حاجاتهـ واال .ٙ
ٍنػوي كيربىػةن ًمػفٍ ": قىاؿى  عف النَّبٌي  عف أىبي ىريرة  ٍف نىفَّسى عىٍف ميٍؤًمفو كيٍربىػةن ًمػٍف كيػرىًب الػدُّنيىا، نىفَّػسى اهلل عى  مى

ػٍف سىػتىرى ميٍسػًمم مى مىيػًو فػي الػدٍُّنيىا كىاآلًخػرىًة، كى مىػى ميٍعًسػرو يىسَّػرى اهلل عى ٍف يىسَّر عى مى ًة، كى ان سىػتىرىهي اهلل فػي كيرىًب يىٍكـً الًقيىامى
ػمىؾى طىريقػان يىٍمػ ػٍف سى مى ػكًف أًخيػًو، كى ػا كىػافى العىٍبػدي فػي عى تىًمسي ًفيػًو ًعٍممػان سىػيَّؿى الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة، كاهلل في عىكًف العىٍبػًد مى

يى  ا اٍجتىمىعى قىٍكـه في بىيت ًمػٍف بيييػكًت اهلًل تىعىػالىى، يىٍتميػكفى ًكتىػابى اهلًل، كى مى نًَّة. كى ـٍ اهللي لىوي طىريقان ًإلىى الجى تىدىارىسيػكنىوي بىٍيػنىيي
ـي السًَّكينىةي، كىغىًشيى  مىٍيًي لىٍت عى ـٍ ٍتييـي الرٍَّحمىةي، إالَّ نىزى ميوي لى ٍف بىطَّأ ًبًو عىمى مى ٍف ًعندىهي. كى ـي اهلل ًفيمى ذىكىرىىي فٍَّتييـي المىبلىًئكىةي، كى كىحى

 .ركاه مسمـ". ييٍسًرع ًبًو نىسىبيوي 
ـي أخك المسمـ، "قاؿ:  : أىفَّ رسكؿى المًَّو  -رضي اهلل عنيما  –عبد اهلل بف عمر عف ك  ، كال يىٍظًمميوي  الى المسم

مىٍف فىرَّجى عف ميسًمـ كيٍربىة فىرَّجى اهللي عنو ًبيىا كيٍربىة ًتًو، كى ًة أخيًو كاف اهللي في حاجى مف  ييٍسًمميوي، كمىف كافى في حاجى
 أخرجو أبك داكد.. "َوَمف َسَتَر ُمسِمما َسَتَرُر اهلُل يـو القيامةِ كيرىًب يكـً القيامًة، 

 عدـ ُخذال هـ: .ٚ
ا " :قاؿ  المَّوً  رسكؿى  أىفَّ :  -جميعنا عنيـ اهلل رضي – طمحة يكأب اهلل، عبد بف جابركعف   اٍمًرئو  ًمفً  مى
ا اٍمرىأن  يىٍخذيؿي  تيوي  ًفيوً  تيٍنتىيىؾي  مىٍكًضعو  يفً  ميٍسًممن ٍرمى ييٍنتىقىصي  حي ذىلىوي  ًإالَّ  ًعٍرًضوً  ًمفٍ  ًفيوً  كى  ًفيوً  ييًحبُّ  مىٍكًطفو  يفً  المَّوي  خى
تىوي  مىا نيٍصرى ا يىٍنصيري  اٍمًرئو  ًمفً  كى ييٍنتىيىؾي  ًعٍرًضوً  ًمفٍ  ًفيوً  ييٍنتىقىصي  مىٍكًضعو  يفً  ميٍسًممن ًتوً  ًمفٍ  ًفيوً  كى ٍرمى رىهي  ًإالَّ  حي  نىصى

ٍكًطفو  يفً  المَّوي  تىوي  ييًحبُّ  مى  ركاه أبك داكد في سننو كأحمد في ميسنًده." نيٍصرى
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  :عميهـ إليهـ والشفقةُ  واإلحسافُ  والمساكيفِ  ةِ فَ عَ ال   مالطفة  .ٛ
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ   قاؿ تعالى:

 [ِٖالكيؼ: ] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿ   ٿ    ٿ

 [ُُ – ٗالضحى: ] چں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   ڱ  ڱ  ں    ڱ  ڱ  ڳ        ڳ   ڳ      ڳچ  ك قاؿ تعالى:
مىػػى اهلًل ألىبىػػرَّهي ": : قىػػاؿى رىسيػػكؿ اهلل قىػػاؿى  عػػف أىبػػي ىريػػرة ك  ـى عى ػػ ػػٍدفيكعو بػػاألٍبكاًب لىػػٍك أٍقسى  "ريبَّ أٍشػػعىثى أغبػػرى مى
 ركاه مسمـ. 

قَّػاص  ػعى النَّبػيّْ قىػاؿى  كعف سعد بػف أىبػي كى ، فىقىػاؿى الميٍشػًركيكفى لمنَّبػيّْ  : كينَّػا مى ال  ؤالء: اٍطػريٍد ىػًسػتَّةى نىفىػرو
مىٍينىػػا ٍسػػعيكدو ، يىٍجتىًرئيػػكفى عى كيٍنػػتي أنىػػا كىاٍبػػفي مى بًػػبلؿه كى كى ػػؿه ًمػػٍف ىيػػذىٍيؿو كى يًيمىا. كىرىجي ػػبلىًف لىٍسػػتي أيسىػػمّْ قىػػعى فػػي نفػػس رىجي ، فىكى

دَّثى نىفسىوي مىا شىاءى اهللي  رىسيكؿ اهلل  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چ ، فىأٍنزىؿى اهللي تعالى:  أٍف يىقىعى فىحى

 .ركاه مسمـ .[ِٓاألنعاـ: ] چ ىئ  ىئ   

 :أو صغيرة( كا ت كبيرةً ) مجموعة مف المجاتديف قيادة توّل مالحظة مهّمة لكّؿ مف 

َمهُ ل ت ما ك كتصدُّرو كرياسةو  مف شيرةو  ر أٌف ما أنت عميوً كَّ ذى تى  ذلػؾ الشػاٌب الصػغير كالرجػؿ الفقيػر  لوال ُتحصِّ
ف أى  ،وتى ؾ تقػدُّـ العػدٌك كصػكلى عنػؾ كعػف غيػرً  دَّ ري يىػرابطنػا لً مي  كالمجاىد المخمص الذم يقؼ عمى الثغكرً   ؾى تٍ سىػنٍ كا 

ف أنسػتؾ جمسػات المكاتػب غبػار الجبيػات ،اجتماعات القػادة كالزعمػاء إخػكة السػبلح البسػطاء فمػتعمـ أٌف  ،كا 
 .الذم يصٌد العدكالمؤمف البطؿ  فمدار األمر كٌمو عمى ذلؾ ،اهلل ال ينسى كال يغفؿ

ٍبدً  عىفٍ ف  ك ٍبفً  المَّوً  عى كفى  ىىػؿٍ " : قىػاؿى   المَّػوً  رىسيػكؿى  أىفَّ  -رضػي اهلل عنيمػا  -عىٍمرو ؿى  تىػٍدري ػفٍ  أىكَّ ؿي  مى نَّػةى  يىػٍدخي  اٍلجى
ٍمؽً  ًمفٍ  ؟ عىزَّ  المَّوً  خى ؿَّ ـي  كىرىسيكليوي  المَّوي  قىاليكا كىجى ؿي : "قىاؿى . أىٍعمى ؿي  مىفٍ  أىكَّ نَّةى  يىٍدخي ٍمػؽً  ًمفٍ  اٍلجى  اٍلمييىػاًجًريفى  فيقىػرىاءي  المَّػوً  خى

ـي  تيسىدُّ  الًَّذيفى  ، ًبًي تيتَّقىى الثُّغيكري ـي  كى يىميكتي  اٍلمىكىاًرهي، ًبًي ، كى ـٍ ديىي تيوي  أىحى اجى ٍدًرهً  ًفي كىحى اءن، لىيىا يىٍستىًطيعي  الى  صى  فىيىقيكؿي  قىضى
ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  ًئكىًتوً  ًمفٍ  شىاءى  ًلمىفٍ  كىجى يُّك  ايتيكىيـٍ : مىبلى ،فىحى ـٍ بَّنىا: فىيىقيكليكفى : قىاؿى  ىي ، سيكَّافي  نىٍحفي  رى تيؾى  سىمىاكىاًتؾى  ًمفٍ  كىًخيرى

ٍمًقؾى  نىػا خى ًء، نىػٍأًتيى  أىفٍ  أىفىتىٍأميري ـى  ىىػؤيالى ػمّْ ؟ فىنيسى ـٍ مىػٍيًي ػزَّ  المَّػوي  فىيىقيػكؿي  عى ػؿَّ  عى ءً  ًإفَّ : كىجى  الى  يىٍعبيػديكنىًني ًلػي ًعبىػادنا كىػانيكا ىىػؤيالى
تيسىدُّ  شىٍيئنا، ًبي ييٍشًركيكفى  ـي  كى ييتَّقىى الثُّغيكري  ًبًي ـي  كى يىميكتي  اٍلمىكىاًرهي، ًبًي ديىيـٍ  كى تيػوي  أىحى اجى ػٍدًرًه، ًفػي كىحى  لىيىػا يىٍسػتىًطيعي  الى  صى

اءن، ـي  قىضى ًئكىةي  فىتىٍأًتيًي ميكفى  ذىًلؾى  ًعٍندى  اٍلمىبلى مىٍيًيـٍ  فىيىٍدخي الرعد: ] چں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ     چ  بىابو  كيؿّْ  ًمفٍ  عى

 .ؤكط : إسناده صحيحاقاؿ شعيب األرنك  ،أحمد كابف حبافركاه  "[ِْ
 

 خُ شوامِ  رؤوسهف   والفارغاتُ *    ٓ*ٓ *  تٍ ا بتوا ُ ؿ ت ح ِ مألى الس ابِ 
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 :لهـ الخير ومحّبة الدعاء .ٜ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ : تىعىالىى قاؿ

 .[َُالحشر: ] چٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
 .[ُٗمحمد: ] چيث   يت  جث       مث  ىثچ : تىعىالىى كقاؿ

ـٍ  ييؤًمفي  "ال: قىاؿى   النَّبيٌ  عف  أنسو  عفك  ديكي تَّى أحى  البخارم كمسمـ.ركاه  ًلنىٍفًسًو" ييحبُّ  مىا ألىًخيوً  ييًحبَّ  حى

ابىةه، الغىٍيبً  ًبظىٍيرً  ألىخيوً  الميٍسًمـً  المىٍرءً  دىٍعكىةي ": يقكؿ كىافى   اهلل رسيكؿى  أفَّ   الدرداء أىبي عفك   ًعٍندى  ميٍستىجى
كَّؿه  مىمىؾه  رىأًسوً  ٍيرو  ألىًخيوً  دىعىا كيمَّمىا ميكى كَّؿي  المىمىؾي  قىاؿى  ًبخى ،: ًبوً  الميكى لىؾى  آًميفى  .مسمـ ركاه ."ًبًمٍثؿو  كى
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 العّزة عم  الكافريف ومظاترتا
 أكصاؼ حزب اهلل(ف مً لث الثا لكصؼ)ا

 :فا إطاِر العِّز ِة عميهـ كيؼ  تعامؿ معهـو أ واع الكّفار 
 ار في مبحثنا لخمسة أصناؼ:سنقسّْـ الكفَّ 

 كٌفار في دكلة معادية نحف معيا في حالة حرب. (ُ
 كٌفار في دكلة بيننا كبينيا معاىدة سبلـ مؤٌقت. (ِ
 .كٌفار ذٌميكف أك ميعاىىدكف مساًلمكف في دكلة اإلسبلـ (ّ
 كٌفار مرتٌدكف مساًلمكف في دكلة اإلسبلـ. (ْ
 كٌفار ميعادكف )ذمٌّْيكف أك مرتٌدكف أك معاىدكف( في دكلة اإلسبلـ. (ٓ

 
 :كّفار فا دولة معادية  حف معها فا حالة حرب .ٔ

ٻ    ٻ ٱ  ٻ  ٻ چ  تعػػالى:كىػػؤالء أتػػت اآليػػات لتكضػػح معنػػى عػػٌزًة المسػػمميف عمػػييـ فقػػاؿ 

 .[ُِّالتكبة: ] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ پ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ     
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ      ژ  ڑڈ   ڈ     ژ  ڎ  ڎ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     چ  كقاؿ تعالى:

 .[ْمحمد: ] چ گ

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ    چچ  كقاؿ تعالى:

 .[ِٗالتكبة: ] چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  
 .[ّٓمحمد: ] چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     چ  :تعالىكقاؿ 

 
 :معاتدة سالـ مؤّقت اكّفار فا دولة بي  ا وبي ه .ٕ

 .[ُٔاألنفاؿ: ] چی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  چ  قاؿ تعالى:

 مػنيـ قبػؿيي  كالميادنػة كالمصػالحة المسػالمة و كلممسػمميف بأٌنػو إف مػاؿ األعػداء إلػىىذا أمر مف اهلل لنبيّْ 
  يدفعو ػه  ػرر أو يجتمبو ػه ل فػت ممسػمميفل حقيقيػةٍ  أف يكوف ذلؾ يصبُّ فا مصػمحةٍ  شريطة ذلػؾ
ػ يػةيبً دى الحي  عػاـ الميشػرككف طمب لٌما كليذا  سػنيف، تسػعى   اهلل رسػكؿً  كبػيفى  يـبيػنى  الحػربى  عى ككٍضػ محى الصي
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كمصمحة لممسمميف في ذلؾ  مف نفعو  و ممً ما عى خر، لً األ الشركط مف اشترطكا ما مع ذلؾ إلى أجابيـ
ا عند جميع الصحابة  ف لـ يكف ذلؾ كاضحن  ُ.ياحينكا 

)التكبػة(  سػكرة بػراءة فػي السػيؼ بميػةً  منسػكخةه  اآليػةى  ىػذه إفَّ : يمػاقكلي  كمجاىػد عبػاس ابػفكقد نيًقػؿ عػف 
ٺ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ بقكلػػػػو تعػػػػالى: 

ػػ ذلػػؾ  أمكػػف إذا بقتػػاليـ األمػػر فييػػا بػراءة آيػػة ألف نظػػر، األمػػر كفػػي .[ُِّالتكبػة: ] چ ٺ  إف افأمَّ
 يػكـ  النبػيٌ  فعػؿ ككمػا الكريمػة، اآليػة ىػذه عميػو تدلَّ  كما ـ،يي تي نى يادى مي  يجكز فإنو قكيِّا كثيفان  العدك كاف

 .بمػػػا ُي اسػػػب حػػػالهـو بمصػػػمحة المسػػػمميف العبػػػرة و  ،تخصػػػيص كال نسػػػخ كال منافػػػاة فػػػبل الحديبيػػػة،
ف فػي العصػكر السػابقة مػف كػاف يسػتعدم الكفَّػار عمػى أٌمػة اإلسػبلـ كييجمػب خػيميـ المسممك عرؼ كلـ يى  

عمى المسمميف كىـ في حاؿ الضعؼ، فيذا ما ال يفعميو عاقؿ كلـ يعػرؼ المسػممكف ىػذا إال مػف بعػض 
ة لؤلعػػداء كيبػػرركف ليػػػـ عػػدكانيـ كيثيػػركف القبلقػػػؿ ممػػف يعطػػكف الذريعػػػ الغيػػبلة فػػي العصػػكر المتػػػأخرة

 عكدىـ.ك  كيسقطكف ىيبة المسمميف بنقضً 
 

 ببلد مف كثيرا األئمة مف بعده كمف  الخطاب بف عمر زمف في  اهلل رسكؿ أصحاب صالح كقد
 استئصاليـ عمىحينيا  فيقادر  كاف المسممكفك  فيو ىـ ما عمى كترككىـ منيـ أخذكه ما عمى العجـ

الديف  كسر الحكاجز التي تحكؿ دكف نشرً غاية جيادىـ  أفَّ  مقاًصد الشريعة كعىرىفكا فيمكاكلكنَّيـ 
قامًة ك  بادتيـ توكليست غاي ،كالعدؿ الحؽّْ ا   .استئصاؿ الكٌفار كا 

 إلييا ايى أىمى  دَّ رى  إذ خيبر ذلؾ مفك  ،كنويؤدُّ  ماؿ عمى الببلد أىؿ مف كثيراصالح   اهلل رسكؿكما أٌف 
 .النصؼ كاكيؤدٌ  يعممكا أف عمى ةبى الغمى  بعد

 

بل تيستأصؿ شأفتيـ سكاء في حاؿ الضعؼ لكي لممسمميف رةُ الظاتِ  المصمحةُ  في كٌؿ ما سبؽى  بلحظي ملاك 
مكا ما أمكف مف المكاسب مف عدٌكىـ،  ا كلييحصّْ إذ البٌد مف تحٌقؽ كالعٌزة  حاؿ القٌكةً ككذلؾ أيضن

 ليذا أتت اآلية الكريمة:ك  ،يستجمع قٌكتولة سببنا معيننا لمعدك دنى  تككف اليي الَّ المصمحة بأ

مـ الكّفارِ  طمب اشترطتف  [ُٔاألنفاؿ: ] چی  ی   ی  ی  جئ چ  األصؿ قكلو  إذأّواًل  السِّ
، كقد قاؿ بعضي [ّٓمحمد: ] چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ    ں      ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  تعالى:

 إليو. احتاجكا إذا بطمب السمـ المسممكف يبتدئ أف ِبأس أٌنو الالفقياء ب
 ر العّزة عم  الكافريففعدـ البدء بطمب السمـ والسالـ مف أبرز مظاتِ 

                                                           
 بر(كعً  )صمح الحديبية دركسه  انظر محاضرتنا بعنكاف ُ
 )ال بأس( عند الفقياء تعني أٌف ترؾ ىذا الفعؿ أكلى. ِ
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 :سالـفا دولة اإل مساِلموف دوفأو ُمعاتَ  ذّميوف كّفار .ٖ
 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ   قاؿ تعالى:

ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

 .[ٗ – ٖالممتحنة: ] چۀ  ۀ     ہ  

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  تعػالى:  قاؿ

 [.ِٗالتكبة: ] چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ک  ک  ک  ک    گ

ًٌا ِبَغْيػِر ":  اهلل رسػكؿقىاؿ ك  ـَ ُمَعاَتًدا َأِو اْ َتَقَصُه َحق ُه  َأْو َكم َفُه َفػْوَؽ َطاَقِتػِه  َأْو َأَخػَذ ِمْ ػُه َشػْي َأاَل َمْف َظَم
 حديثه صحيح ركاه أبك داكد كالبييقي. ".َحِجيُجُه َيْوـَ اْلِقَياَمةِ  ِطيِب َ ْفٍس ِمْ ُه  َفَأَ ا

ػالذٌّْمة: عيده بيف دكلة ك  ٌثمةن بأميرىا صاحب السُّ ، كبػيف غيػر المسػمميف القػاطنيف فػي الحقيقيػة ةً مطى اإلسبلـ ممى
 يـ كيمنع التجاكز عمييا.شركطنا فإٌنو يحفظ حقكقى  ى غير المسمميفعمدار اإلسبلـ، كىذا العقد كما يشترط 

شػرذميف لػيس ليػـ كليذا فعندما يعجػزي المسػممكف عػف أداء حقػكؽ الػذمييف )كػأف يكػكف المسػممكف متفػرقيف مي 
أك ال يقدركا عمى حماية أىؿ الذّْمة كالدفاع عنيـ(  - يككف ليـ سيمطافه يضبط مصالح الناسالَّ أك أ –دكلة 

 .الغينا عدُّ فإٌف ىذا العقد يي 
عيػدكف أمػكاؿ الجزيػة لمػف دفعيػا إف غمػب عمػى كتاريخنا يشيد كيؼ كاف المسممكف في مثؿ ىذه الحػاالت يي 

 .تطيعكا رٌد االعتداء عنيـظنّْيـ أٌنيـ لف يس

فاألصؿ فا الدماء واألمواؿ واألعراض هـ هـ وأعرا ِ هـ وأموالِ عف دماٌِ  ةِ صمَ وتذا ال يع ا أبًدا ارتفاع العِ 
 .ومردُّر لمعمماء وما عدا ذلؾ فهو استث اء م بوٌط ب وابط  صمة لكاٌٍف مف كاف فا ديار المسمميفالعِ 

ثباتي الذّْمة لغير المسػمميف ال  يكػكف فقػط بعقػًد الذّْمػة بػؿ بػأكثرى مػف كسػيمة، كنظػرنا لحساسػيًَّة كخطػكرًة ىػذا كا 
ا بو يِّا  المكضكع فقد أفردنا لو ممحقنا تفصيمينا خاصِّ في آًخر ىذا الكتاب بٌيٌنا فيو ما يككفي بًو غيري الميسًمـً ًذمّْ

 كما حقكؽي أىًؿ الًذمة.

تمثّْػؿي مظػاًىرى ي تػعمػى الكػافريف فإٌنػا نسػكؽ شػركطى عقػًد الذّْمػة الأمَّا في معًرًض حػديثنا عػف عػزًَّة المسػمميف 
 :ًتمؾ العٌزة
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 ُشُروُط َعْقِد الذِّم ةِ 
 )مف مظاىًر ًعٌزة المسمميف(

ٍمييكري اٍلفيقىيىاًء  ػًة أىٍف يىكيػكفى  اشتىرىطيكاجي ٍقػًد الذّْمَّ بَّػدناًفي عى ـي أىٍحكىػاـً اإٍلٍسػبلىـً قىبيػكؿ ييٍشػتىرىطي ًفػي ىىػذىا اٍلعىٍقػًد ك  ميؤى كىاٍلتًػزىا
ٍيًر اٍلًعبىادىاتً  قيكًؽ اآلك، ًفي غى نىػحي ػوي كىالزّْ ا يىٍعتىًقػديكفى تىٍحًريمى كىذىا مى ػا ييٍشػتىرىطي  ادىًميّْيفى ًفي اٍلميعىامىبلىًت، كى كىالسَّػًرقىًة، كىمى

.ًفي  اـو ـٍ قىبيكؿ بىٍذؿ اٍلًجٍزيىًة كيؿ عى اؿ ًمٍنيي ؽّْ الرّْجى  حى
ذىكى  كطن كى ـٍ يىٍذكيٍرىىا اآلرى بىٍعضي اٍلفيقىيىاًء شيري كفى ا أيٍخرىل لى ري أكلئؾ اعتبركىا داخمة في بند قبكؿ أحكاـ اإلسػبلـ  -خى

 منيا: -فغدت كالميتَّفًؽ عمييا

كا ًكتىابى المًَّو تىعىالى  .ُ  .تىٍحًريؼو لىوي  ى ًبطىٍعفو كىالأىالَّ يىٍذكيري
كا كىأىالَّ  .ِ  .اٍزًدرىاءو  كىال لىوي  ًبتىٍكًذيبو   المَّوً  رىسيكؿ يىٍذكيري
كا كىأىالَّ  .ّ ـ   اإلسبلىـً  ًديفى  يىٍذكيري  .ًفيوً  قىٍدحو  كىال لىوي  ًبذى
 .ًنكىاحو  ًباٍسـً  كىال اًبًزنن  ميٍسًممىةن  ييًصيبيكا كىأىالَّ  .ْ
ا يىٍفًتنيكا كىأىالَّ   .ٓ كا كىال ًديًنوً  عىفٍ  ميٍسًممن اًلوً  يىتىعىرَّضي  .ًلمى
ٍربً  أىٍىؿ ييًعينيكا كىأىالَّ  .ٔ ٍرًبيّْيفى  ييٍؤكيكا كىال اٍلحى ٍيننا ًلٍمحى اسيكسنا]أم:  عى  [.جى

 
قيػػكؽه  فىيىػػًذهً  ػػةه، حي مى ، ًبغىٍيػػرً  فىتىٍمػػزىميييـٍ  ميٍمتىزى ػػا شىػػٍرطو نَّمى تىٍأًكيػػدنا لىييػػـٍ  ًإٍشػػعىارنا تيٍشػػتىرىطي  كىاً  ، اٍلعىٍيػػدً  ًلتىٍغًمػػيظً  كى ـٍ مىػػٍيًي  َوَيُكػػوفُ  عى

 .ِلَعْهِدِتـْ  َ ْقً ا ((( الش ْرطِ  َبْعدَ )))  اْرِتَكاُبَها
نػػذارىـ عمػى العمػػكـلػػـ نعمميػـ بيػػذه الشػركط ال ينػػتقً  نػا إفكعميػو فإنَّ  ض عيػدىـ فػػكرنا بػؿ بعػػد تبمػيغيـ كا 

ال ك  ُ
 كما فيو مف الجيؿ بالديف مف المسمميف فضبلن عف غيرىـ. في مثؿ زماننا سيَّما

  

                                                           

َـّ الخبري بؿ يكفي ما فبل ييشترطي التبمي  الشخصي لكؿ  منيـ،  ُ بينيـ، كإببلغ أعياًف طكائفيـ ككبرائيـ كقساكستيـ أك  بو يعي
 بالطريقة التي تيبمَّ ي بيا المراسيـ الحككميَّة في زماننا.نشر ذلؾ في كسائؿ اإلعبلـ 
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 اإلسالـ:رتّدوف مساِلموف فا دولة كّفار مُ  .ٗ
 

ـى أفى   ـي حكيػفػبل يى  ،كثيرة عمػى الػدماء كاألمػكاؿ كاألعػراض ة أمره خطير لو تبعاته ردَّ بالً  كـى الحي ال بدَّ أف نعم
ػػ ػػكف الثقػػات ممَّ يػػة كالتجػػرًُّد هلل. كبنػػاءن عمػػى كالحياد كالنزاىػػة ةً بالعدالىػػ ليػػـ دى يً ف شيػػبػػو إاٌل العممػػاء المختصُّ

 ر بقكاعد أىمُّيا:ذكّْ دَّ أف ني بكىنا ال ،مف عكاـ المسمميف ُؼأحكاميـ كتكجيياتيـ يككف التصرُّ 
 

الشػروط  فالبػّد مػف تحقػؽ ،ال يعني أبػدنا تكفيػر الميعػٌيف مػف النػاس ،الكفر عمى كصؼو ما إطبلؽ حكـً  .ُ
 .بحقّْو أكَّال الموا ت اءوا تف

  الحػدود والتعزيػرات ػاط بهػـ تطبيػؽ إماـ المسمميف أو مف ي وب مكا ه كالمحاكـ الشرعية تـ مػف يُ  .ِ
التػذكيري ، أٌمػا كبيػرة عمػى مسػتكل الدكلػة كالمجتمػع لمػا يسػببو ذلػؾ مػف مفسػدة الّ ػاس وليس ذلؾ آلحػادِ 

بقػػػػدًر  ؿّْ مسػػػػمـكيػػػػ عمػػػػى ذلػػػػؾ فيػػػػك كاجػػػػبه  بػػػػالمعركؼ كالنيػػػػي عػػػػف المنكػػػػر فيمػػػػا دكفى  النصػػػػح كاألمػػػػري ك 
 استطاعتًو شريطةى التزاـً الضكابًط الشرعيَّة التي ذكرىا العمماء في ذًلؾ.

ػا أٌف: لفي مجابية الكفار كالمفسديف  .ّ ـٌ عمػ  جَ  درءَ )نتػذٌكر دائمن قػد نسػكيتي ف( المصػالح مػبِ المفاِسػد مقػد 
 عف بعًض الميرتدّْيف تحقيقنا لمصمحةو أكبرى لممسمميف.

راجًيا توبػة  ؛الحسنة كيجادؿ بالتي ىي أحسػف كمة كالمكعظةً في المسمـ أٌنو يدعك إلى اهلل بالحً  األصؿي  .ْ
 .ًيا إصرارر عم  الكفر ليقتمهالمرتّد  ال متم ِّ  العاصا وعودةَ 

 

ػػ - لػػتعمـك  عنػػد تفػػاقـ المػػرض  فػػذلؾ البػػٌد منػػو، صػػابالمي  لعضػػكا ببتػػرً  وي إقامػػة الحػػٌد أشػػبى أٌف  - اإلسػػبلـ اأخى
والمػرِض  الفسػادِ بػؿ وُيخشػ  مػف ا تشػار  هعػدـ إمكا ي ػة شػفاٌِ المختصػيف  يغمب عم  ظفِّ كالفساًد لدرجة 

 .كامؿ الجسِد فيموت م ه إل 

ـي ذًلؾ عمى محاكلًة عبلًجوكيي  أعضائو، أحدً  بترى ىؿ مف عاًقؿو يتمٌنى كلكف   !!؟ قدّْ

  

                                                           
 كسيمرُّ ىذا معنا بالتفصيؿ في درس ضكابط التكفير. ُ
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 ( فا دولِة اإلسالـ:دوفأو معاتَ ذمِّّيوف مرتّدوف أو عادوف )كّفار مُ  .٘
المسػمميف ككثيػره مػنيـ يػٌدعي أك  فيػـ يعيشػكف بػيف أظيػر ،كىؤالء مف شرّْ ما ابتميت بو ببلد المسػمميف

ا فػي أصػحاب المشػركع  بػالطعفً   ي يـ تميى كألسنتى  ،المسمميف عكراتً  عي يـ تتبَّ كلكٌف عيكنى  ،يظف نفسوي ميسًممن
عمػى كػؿّْ مػف يريػد أف  ـ مسػٌمطةه يي سػيكفى ك  (،لنصػحكالتشػيير ال عمػى سػبيؿ ا العػداكةً عمػى سػبيؿ طبعنا ) اإلسبلمي

 بىػػػدىتً  قىػػػدٍ اإلسػػػبلـ مػػػف الػػدكؿ كالمنٌظمػػػات،  حػػػربى  عػػكفو كمػػػدىدو لكػػػٌؿ مػػػف يريػػدي  يقػػيـ شػػػرع اهلل، كىػػػـ خيػػػري 
ػاءي  ػا أىٍفػكىاًىًيـٍ  ًمػفٍ  اٍلبىٍغضى مى ػديكريىيـٍ  تيٍخًفػي كى مػا كمػكف  ييسػكت عػنيـ كال ييميى الٌ أؤالء ، فاألصػؿ فػي ىػأىٍكبىػري  صي

يِّا أك ميعاىىدنا  ،رتجى عكدتيـ كتكبتيـ، فاألصؿ تعجيؿ العقاب ليـالمساًلمكف الذيف تي  ؿي ميى يي  كمف كاف ًذمّْ
 .فقد نقض عيده كًذمَّتو بيذا السمكؾ

عنيػػػا  عػػػف أفعػػػاؿو يمكػػػف التغاضػػػي تى أف يسػػػكي  قػػػد يػػػرل أميػػػر المسػػػمميف كىنػػػا البػػػٌد مػػػف التنبُّػػػو إلػػػى أفٌ 
يػدعي رفػع العيػًد أك كالرأم رأييو، كليس آلحاد الناس مف العكاـ الجيػاؿ أف  هي لمصمحةو أكبر، فاألمر أمري 

الذٌّْمػػػة عػػػف أحػػػدو ممػػػف يقطػػػف دكلػػػةى اإلسػػػبلـ، بػػػؿ مػػػرىدُّ ذلػػػؾ لمعممػػػاء الرٌبػػػانييف كلممحػػػاكـ التػػػي ارتضػػػاىا 
 المسممكف بالشركط التي ذكرناىا آًنفنا.

 ،بمػػده بأكلئػػؾ المسػػككت عػػنيـ، أف يسػػعى لجيػػادىـ مػػا أمكػػف إلػػى ذلػػؾ مػػف سػػبيؿكعمػػى مػػف ابتمػػي فػػي 
بالكسػػائؿ المتاحػػة إليػػو فػػي السياسػػة أك عمػػى صػػعيد المجتمػػع كلػػك بالكممػػة كالقمػػـ لفضػػح حػػاليـ ككشػػؼ 

 زكرىـ كضبلليـ كتحذير الٌناس منيـ.
افتيًضػح نفػاؽ أكلئػؾ الػذيف كانػت  و قدأنَّ  –في شاـً رسكؿ اهلل  – كلعٌؿ مف كـر اهلل عمينا زمف الجياد

ـي المنػػػافقيف المػػػأجكريف، فتمػػػايزت الصػػػفكؼكاغيػػػتحمػػييـ قٌبعػػػات عسػػػكر الطٌ  أمػػػرىـ  حى ًضػػػافتي ك  ،ت كعمػػػائ
بػأف أخػرج ًشؼى زيفيـ بكقػكفيـ مػع الطكاغيػت كالظممػًة ًضػدَّ شػعكبيـ فكػاف خيػرنا ىٌيػأه اهلل ليػذه األمَّػة ككي 

 آميف د.......بالجسى  أتبىعى اهللي الذيؿى اهلل رؤكسيـ كأتباعيـ مف بيننا .... 
 
ف مظػػاىر الًعػػزَّة عمػػى الكػػافريف غفػػؿى عنػػو كثيػػره مػػف ًمػػ خطيػػر أف نخػػتـ مبحثنػػا نتحػػٌدثي عػػف مظيػػرو  كقبػػؿ

 المسمميف أال كىك:

 الكافريفعدـ التشّبه ب
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 عدـ التشّبه بالكافريف
 كاردو  كػؿ مػف كيىعيبُّػكف إلييـ، يساؽ ما كيؿَّ  يأخذكف مٌمف اإلسبلـ، ألٌمة ينتمكف ممف كثيره  بو ابتمي مٌما كىك

 مػف يؤخذ ما تضبط ربَّانية، كضكابط شرعية دكقكاعً  يةدً قى عى  ثكابت األٌمة ليذه أفَّ  متناسيف أك ناسيفى  يأتييـ،
 .كيييمؿ عنو كييعرىضي  منو ييحذىر كما كييقبؿ، األخرل األمـ
ػفٍ  سىػنىف لتىتَّػًبعيفَّ ": بقكلػو  اهلل رسكؿ منو حذَّر الذم الداء إٌنو ًذرىاعػا ،رًبًشػب ًشػٍبرا قػبمكـ كػاف مى  حتػى بًػًذراع كى
ميكا لك ٍحرى  دىخى  .[ركاه البخارم كمسمـ]" ؟ فىمىفٍ  : "قاؿ كالنصارل؟ الييكدي  اهلل رسكؿ يا: قمنا" لىتىًبٍعتيمكىيـٍ  ضىبٌ  جي

ٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ ":  كبقكلو   ]حديثه صحيح ركاه أبك داكد كأحمد[. ."مى

 ـِذلُّهويُ  ـتُ قهرُ يَ  ممف ـغيرت تجار ال  قص بعقدةِ  وفيشعر  فالذي يفالخا ع يفالمهزوم داء إّ ه

 مىيينػػػػػػة، كتبعيػػػػػػةو  معنػػػػػػكم كخنػػػػػػكعو  فكػػػػػػرم اسػػػػػػتعبادو  فػػػػػػي كراءىػػػػػػـ كالسػػػػػػعي كتقميػػػػػػدىـ بالكفَّػػػػػػار التشػػػػػػبُّو إنَّػػػػػػو
نكع ذلؾ  خاطػب تعػالى كاهلل األحػكاؿ مػف بحػاؿو  الميسػمميف كًعػٌزة يجتمػع أف يمكػف ال الػذم كالتبعية كالذؿ الخي

ڎ  ڈ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ  چ  چ  چ  ڇچ  :بقكلػػػػػو المسػػػػمميف

 .[ُّٓاألنعاـ: ] چژ  ژ   ڑ  
 يبصػركف كال األعػداء، بعقػكؿ إال يفكّْػركف ال المجاىػديف كبعضى  بؿ المسمميف، شباب نرل كنحف بنا فكيؼ

 ال كالباطػؿى  األعػداء، بػو جػاء مػا الحػؽَّ  أفَّ  – يشػعركا لػـ أـ شػعىركا – نفكسػيـ فػي راسػخه  ككأنو بأعينيـ، إال
رتو ما أكلئؾ عند كاألدب كالًصدؽ الحؽّْ  مقاييس كأصبحت بؿ عندىـ، يككف  .وكمناًىجي  الغرب نظريات قرَّ
 ىػي التػي الصػفة تمؾ الكافريف عمى المسمـ ٌزةً عً  مع األحكاؿ مف بحاؿ يجتمع أف يمكف ال ذكرنا الذم كىذا
 .المنصكر اهلل حزب أفراد مف الفرد ليككف أساس شرط

 مباحػة دنيكيػة أمػكرنا ىنػاؾ أفَّ  مبيّْنػيفكالتشػبُّو بيػـ  المسػمميف غيػرتقميػد  مسػألة فػي القػكؿ العمماء فصَّؿ كقد
 العممػػػػػػاء ذكػػػػػػر كقػػػػػػد قاطبػػػػػػة، ةلمبشػػػػػػريَّ  الحضػػػػػػارم كالتفاعػػػػػػؿ رالتطػػػػػػكٌ  نتػػػػػػاج كىػػػػػػذا ،بيػػػػػػا ىـتقميػػػػػػد يجػػػػػػكز
  :فيو الكفَّار تقميد يجكز ال لما ضكابطى 

ػػا كتقميػػدنا لمكفَّػػار ًشػػعارنا كػػاف مػػا أك كضػػكابطيا اإلسػػبلمية الشػػريعة خػػالؼ فمػػا  كػػاف مػػا أك بػػو يتميػػزكف خاصِّ
ا المعتبرةً  الحاجة قدر فيو فييتَّبىعكف ذلؾ غير أٌما فيو تقميدىـ يجكز ال ذلؾ فكؿُّ  شريعتيـ عف تعبيرنا  . شرعن

التشبُّه  مظاتر أخطر ببعض س ذكِّر ،بػاألقكاؿ بتبلعالك  كالقاؿ القيؿ مف ضربنا ىذا كبلمنا يككف ال كحتى
ريف بيف م تِشرًا غدا مّما  بالكف ار ناثنا( المسمميف شباب مف فيفسرِ المُ  المقصِّ  :ذلؾ فمف ،)ذككرنا كا 
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ػػػ) الجاىميػػػة دعػػػاكييـ فػػػي تقميػػػدىـ .ُ  ألٌمػػػة االنتسػػػاب حسػػػاب عمػػػى( كالبمػػػد كالقكميػػػة لمقبيمػػػة بكالتعصُّ
 .اإلسبلـ

 األمػػر كصػػؿ بػػؿ ،عنػػد المسػػمميف بيػػا شػػبييةو  مناسػػبات كابتػػداع الكفٌػػار بأعيػػاد كاالحتفػػاء االحتفػػاؿ .ِ
ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      چ : يقكؿ تعالىكاهلل معيـ  الكٌفار احتفاالت لحضكر بالبعض

 ".الكفار أعياد يحضركف ال: أم" السمؼ مف معه جى  قاؿ كقد ،[ِٕ: الفرقاف] چگ  ڳ   
 األٌمػػة شػػباب بعضفػػ ،)فيمػػا يتميَّػػزكف بػػو كيعتبركنػػو شػػعارنا ليػػـ( يـلباًسػػبمظيػػرىـ ك  الكفَّػػار تقميػػد  .ّ

ػػرا ذلػؾ كفدُّ يعيػ كالػبعض يرتػػدم  ،عػات الييػػكدبَّ يرتػػدم قي  فتػػرل الػبعض، ميػةكتقدُّ  كأناقػػة ،كمدنيػة تحضُّ
 أك ،لمزنػػا دعػكة يكػػكف قػدبعضػػيا لعػٌؿ عمييػػا ك  بى تًػكلػك لػػـ يفيػـ مػػا كي  األعجميػػة بالكممػات تعػػ ٌ  ثيابنػا

ػ ؽي عمّْػػيي  بػػؿ ،الحػراـً  دىـ قمّْػػكالػػبعض يي  الفنػػي، فً كالعفىػ الجنسػػي الشػػذكذً  أىػؿ صػػكرى  صػػدره عمػػى يـبعضي
 ؟!مف ىذا المسمميف  ةزَّ عً  فأيففي ارتداء السبلسؿ في الرقاب كاأليدم، 

 –رضي اهلل عنيمػا –عبد اهلل بف عمرك بف العاص  عمى رأل عندما  اهلل رسكؿ مف ىؤالء أيفك 
 .ُتٍمبىسيا" فبل الكفَّار ثياب "ىذه:  فقاؿ ميعصفىريف ثكبيف
 أتػؿ وزي   إيػاكـ" :فػارس بػببلد المقيمػيف لممسػمميف كتػبي  الخطػاب بػف عمػر ةمَّػاألي  فاركؽ كىذا

  .البخارم ركاه "الشرؾ
ػػػعًرىـتقميػػػد الكفٌػػػار بتسػػػريحة  .ْ عفػػػاء الٌمحػػػى كبمظػػػاىرىـ كمػػػف ذلػػػؾ: حمػػػؽ شى  تشػػػبُّوه  كىػػػذا الشػػػكارب، كا 

 :: قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل ىريػػرة  يأبػػعػػف  مسػػمـ صػػحيح كفػػي كغيػػرىـ، كالمجػػكس بالمشػػركيف
ا غيػػر ذلػػؾ فقػػد خػػالؼ أمػػرنا صػػريحن  ؿى عىػػكمػػف فى  "ُجػػّزوا الشػػوارَب  وَأْوفُػػوا المِّحػػ   خػػاِلُفوا الَمجػػوَس "

ىك بؿ ـ المركءة مف خكارً  ة ىذافمخال لذلؾ عٌد الفقياء ،الكثير مف األحاديث الصحيحةكردت فيو 
 العدالة، ىذا فضبلن عف المحظكًر الشرعي الذم ارتكبو. طاتً سقً عند كثير منيـ مف مي 

 كالتكنّْي بكناىـ كالتمقُّب بألقابيـ. ء غير المسمميفالتسمّْي بأسما .ٓ
 الكبلـ بمغتيـ مف غير حاجة. .ٔ
، بػػػػؿ عنيػػػا أغػػػانييـ كمكسػػػػيقاىـ عمػػػى مػػػا فييػػػػا مػػػف فجػػػكر كفسػػػػاد كنيػػػي مػػػف اهلل كرسػػػػكلوسػػػماع  .ٕ

كالمضحؾ المبكي ما نراه مف الشػباب الػذيف يرفعػكف الصػكت بتمػؾ األغػاني يسػمعكف كيػردّْدكف مػا 
 ... كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ.ليـ كلدينيـ كلرٌبيـ.  يفيمكف مٌما قد يككف فيو شتيمةه ال

.عاريات كاسياتو  كخركجيفٌ  النساء تبرُّجالرجاؿ ك  عند النخكة قٌمة .ٖ  ، كاالختبلط المذمـك
التنػزُّه عػػف النجاسػات أك تربيػة الكػػبلب  عػدـي  يـ مػف حيػػثي يـ فػػي منػازلً عيًشػ الكفٌػار فػػي طريقػةً  تقميػدي  .ٗ

 .ك.... لغير حاجة
                                                           

 .كالنسائي ركاه مسمـ كأبك داكد ُ
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مٌمػػا ىػػك فػػي دائػػرة الحػػراـ  منتشػػرة بػػيف المسػػمميف ارو بالكفَّػػكحقيقػػةن فػػإٌف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف مظػػاىر التشػػبُّ 
كمٌمػػا ينتًشػػري لضػػعؼ التربيػػة اإلسػػبلمية الصػػحيحة  ،لػػو كسػػائؿ اإلعػػبلـ تجػػركٌ ا ، مٌمػػكالنيػػي الشػػرعي

 جعميـ يندفعكف باتجاه التقميد األعمى لمكٌفار.ٌما كلضعًؼ الكازع اإليماني عند كثير مف المسمميف م
 

 مػػػادمكاالزدىػػػار ال ـً تقػػػدُّ كاالنبيػػػار بال ،االتػػػزاف كعػػػدـي  الخمػػػطي  األعمػػػى كاالتبػػػاعً  ىػػػذا التقميػػػدً  سػػػببكلعػػػٌؿ 
كبيف الجانب الحضارم اإلنساني الذم و كعدـ التفريؽ بين  ()ذاؾ الذم ال يينًكريه مينًصؼالغربي الجديد 

، فضبلن عف داتيـ ال تكافؽ الفطرة اإلنسانيةأصبحت سمككياتيـ كعاحتى طكيمة،  عقكدو فقده الغرب منذ 
ػػػًع  ييضػػػاؼي ليػػػذه األسػػػباب:، كمػػػا ريعة اإلسػػػبلميةأف تكافػػػؽ الشػػػ قػػػيّْ المجتمى الجيالػػػةي بحقيقػػػة اإلسػػػبلـً كري

 الميسًمـ، كسبقيوي لتحقيًؽ مصاًلًح العباد.
 

قػد بٌيٌناىػا فػي آخػر  ،ٌزة عمػى الكػافريفمظػاىر الًعػ ىنػاؾ المزيػد ًمػف بأفَّ  ذكّْركقبؿ أف نختـ ىذا البحث ني 
 فةً ًصػػ جي تػػانىػػي  تمػػؾ المظػػاىرمعظػػـ كػػكف )الػػكالء كالبػػراء( لخامسػػة مػػف أكصػػاؼ حػػزب اهلل الًصػػفة ال

.كانعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسه مباشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالء هلل كرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلو
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 ٔيفالٌمال لوـِ  ِمف خوؼٍ  اهلل دوفَ  فا سبيؿِ  ادُ هالج
 أكصاًؼ حزًب اهلل( مف الرابع)الكصؼ 

ـى الظػاًىرًة التػي شىػرى لقد تحٌدثنا في المباحث السابقة عف فضؿ الجياد كثكاًب المجاىد كذكرنا أى عى اهللي ـٌ الًحكػ
 كذكرنا بعضى العقباًت التي تقؼي في كجًو المجاًىد كبٌينا عاقبة ترًؾ الجياد. الجيادى ألجًميا

ػػرجفيف كتخػػذيؿي الميخػػذّْليف كلػػـك البلئمػػيف، لػػذلؾ عنػػدما كصػػؼ اهلل  كمػػف بػػيف تمػػؾ العقبػػات كػػاف إرجػػاؼي المي
 [.ْٓالمائدة: ] چ ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ بنصًر اهلل قاؿ فييـ:  حزبىوي المنصكرى 

كالػػػتيـ كتبػػػدأ الحػػػرب الفكرٌيػػػة فػػػي طريػػػًؽ الجيػػػاد حتػػػى تبػػػدأ الشػػػائعات  كف المؤمنػػػكفالمسػػػمم إف ينطمػػػؽفمػػػا 
كالمّْسػػػانٌية كالمادّْيَّػػػة مػػػف الكفٌػػػار كمػػػف المنػػػافقيف، ييبُّػػػكف جميعنػػػا ليككنػػػكا عكننػػػا لمحػػػرب األساسػػػية العسػػػكرية 

ػو حربػوي إلػييـ، ككػؿّّ بأسػمكبو ، اللمسمميف كضٌد أصحاب المشركع اإلسبلمي تحديدنااكالسياسية ضٌد  كؿُّ يكجّْ
ػػة، كبػػالطبع سػػيتأثر الكسػػط المحػػيط بالمجاىػػد كسػػيتأثَّري مجتمعػػو عمػػى مػػا فيػػو مػػف ًقمَّػػًة  - كبطريقتػػو الخاصَّ

كتبػػدأ عمميَّػػةي تحبػػيطو لممعنكيػػات، عمميَّػػةي تثبػػيطو كتعنيػػؼو لممجاىػػد، عممٌيػػةه مصػػدرىا األب  - اإليمػػاًف أصػػبلن 
بالباطػؿ ا المجتمػع المحػيط الػذم كػاف راضػين  األصػدقاء كاألقربػاء، ألخكات، الزكجة كاألكالد،اإلخكة كا ،كاألـ

أف لمجيػػػاد تكاليفػػػو كنفقاتػػػو الجسػػػمٌية كالمادٌيػػػة كالمعنكٌيػػػة ....  كأكلئػػػؾ  اكيزيػػػد األمػػػر سػػػكءن  أك خانعنػػػا لػػػو، 
 المثبّْطكف ال يقيسكف األمكر إال بمقياس الماٌدة...

 مػػف تحػػّرر مػػف لػػـو الالٌمػػيف بػػت عمػػ  طريػػؽ الجهػػاد وال ي جػػو مػػف تػػذا ُكمِّػػه إال  أمػػاـ تػػذا ُكمّػػه ال يث
 ...  فا ذاِت اهلل ومف أجِؿ اهلل وفا سبيؿ اهلل

قػػػدّْركف جيػػػاده بػػػؿ يزدركنػػػوي بيػػػده كبمسػػػانو كبمالػػػو كبكػػػؿّْ كسػػػيمةو متاحػػػةو كمشػػػركعة، كالنػػػاس ال يي فيػػػك يجاىػػػد 
....  كينتًقصكنو ... كسياـ اإلعبلـ العالمي تتيمو بأبشع االتيامات فيك اإلرىابي كىك الدمكم كىك المجػـر
كتبدأ المػؤامرات عميػو فػي كظيفتػو كفػي تجارتػو، عمػى أسػرتو  .يرميو بسيمو ... لمحؽّْ  عدك   كىك غىرضي كؿّْ 

 مف يمكذي بو مف المؤمنيف... كعمى كؿّْ كعمى مالو، 

ػػتظيػػر مزيَّػػةي مػػف كػػافى ىنػػا  ﮵  ﮶  ﮷چ ف كصػػفيـ اهلل بقكلػػو: ًمػػف حػػزب اهلل، مى ﮲  ﮳  ﮴   چ  ۓ  ۓ    

ػػ  ،كاحػػدو مػػف اثنػػيف قػػدـ باتجػػاهو فػػي اهلل لكمػػة الئػػـ ...... يي  ال يخػػاؼي  سػػمىؼ ًذكػػره امػػ بكػػؿّْ قػػًدـ ال يبػػالي يي  فمى
 .يتمٌناىا أك شيادة في سبيؿ اهلل ،إٌما نصره ييًعزُّ اهلل بو أكلياءه

 [.ِّاألحزاب: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ 

                                                           
 باختصار كتصرؼ. -رحمو اهلل  -ف كتاب )جند اهلل ثقافة كأخبلقنا( لمشيخ سعيد حٌكل مً  ُ
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الشاـ أٌف كثيرنا منيـ لـ يتحٌقؽ بيذه الصفة كما يجب، فكاف ذلػؾ ف في مجاىدك الف شرّْ ما ابتمي بو مً لعٌؿ ك 
مف بعض ؿي حصمت كتحصي تجاكزاتو خطيرة  بسببً  الشاًمي سببنا في إفساد جكانب كثيرة مف جكانب الجياد

ـٌ التغاضػي عنيػا خشػيةى لػكـ البلئمػيف مػف العشػيرة كالقرابػة  ؿُّ ًخػتي بػؿ إٌف بعضػيا كصػؿ لدرجػةو  – المفسديف ت
إلى التعمُّؽ بمنفعًة دنيكية، أك بسبب السككت عنيـ كأحياننا كاف مىردُّ ذلؾ  – عقيدة المسمـ في الكالء كالبراءب

 خكؼو طارئ عمى النفس المجاىدة.
ُيعقؿ لمف يواجه دولة كفٍر ع دتا كؿُّ ص وؼ العتاِد والسالح وتدعمها جؿُّ دوؿ األرض أف يخش   فكيؼَ 
 ؟!!!!عم  المسمميف ؽ تو وِب عُة عشراٍت مف أزالمه الفجرةفسٍد فا األرض ي يِّ مف مُ 

ػػا أف ىػػذه الًصػػ مَّػػًص مػػف المجاىػػديف الػػذيف تخمَّصػػت لػػذلؾ البػػٌد أف نعػػي تمامن فة ال تكػػكف إالَّ فػػي قمػػكب الخي
 الذم حذَّرى ًمنوي رسكؿ اهلل  داِء الَوَتفِ قمكبيـ مف عبلئؽ 

ػػػػػػػفٍ ففػػػػػػػي الحػػػػػػػديث الصػػػػػػػحيح الػػػػػػػذم ركاه أبػػػػػػػك داكد كأحمػػػػػػػد:   : المَّػػػػػػػوً  رىسيػػػػػػػكؿي  قىػػػػػػػاؿى  :قىػػػػػػػاؿى  ثىٍكبىػػػػػػػافى  عى
ـي  ييكًشػػػؾي " ػػػ ـٍ  تىػػػدىاعىى أىفٍ  األيمى مىػػػٍيكي ػػػا عى ًمػػػفٍ  :قىائًػػػؿه  فىقىػػػاؿى . "قىٍصػػػعىًتيىا ًإلىػػػى األىكىمىػػػةي  تىػػػدىاعىى كىمى ئًػػػذو  نىٍحػػػفي  ًقمَّػػػةو  كى  ؟يىٍكمى

ئًػػذو  أىٍنػػتيـٍ  بىػػؿٍ " :قىػػاؿى  ًثيػػره  يىٍكمى ـٍ  ،كى لىًكػػنَّكي ثىػػاءه  كى لىيىٍنػػًزعىفَّ  ،السَّػػٍيؿً  كىغيثىػػػاءً  غي ػػديكرً  ًمػػفٍ  المَّػػوي  كى ـي  صي كي ػػديكّْ ـٍ  اٍلمىيىابىػػةى  عى  ًمػػػٍنكي
لىيىٍقًذفىفَّ  ـي  يفً  المَّوي  كى ا ،المَّوً  رىسيكؿى  يىا :قىاًئؿه  فىقىاؿى . "اٍلكىىىفى  قيميكًبكي مى كىرىاًىيىةي  الدٍُّنيىا حيبُّ " :قىاؿى  ؟اٍلكىىىفي  كى  ."اٍلمىٍكتً  كى

 
كىرىاًىيىةي  الدٍُّنيىا أمراف أساسياف يستتبعاف نزع ميابًة المسمميف مف قمكب أعدائيـ )حيبُّ  ٍكًت(  كى ت دى متػى كًجػفاٍلمى

عمييػػا، كمتػػى اجتمػػع الجيػػاد مػػع البلئمػػيف يطغػػى  عبلئػػؽ ىػػذه الصػػفات فػػي النفػػكس يبػػدأ الخػػكؼ مػػف لػػكـً 
، كفي ىذا الخكًؼ مف لكـ البلئميف، فسد الجيادي كفسد األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كفسد المجتمع

ػػػا ": يقػػػكؿ رسػػػكؿ اهلل  ػػػفٍ  أٍىمىػػػؾ إنَّمى ـٍ  مى ػػػانيكا أىنَّييػػػـٍ  قىػػػٍبمىكي ػػػرىؽى  ًإذىا كى ـي  سى كيػػػكهي، الشَّػػػًريؼي  ًفػػػيًي ذىا تىرى ػػػرىؽى  كىاً  ـي  سى  ًفػػػيًي
ًعيؼي  مىٍيوً  أقاميكا الضَّ دَّ، عى ـي  الحى  .]ركاه البخارم كمسمـ[ يىدىىىا" لىقىطىعتي  سىرىقىتٍ  ميحٌمدو  ًبٍنتى  فىاطمىةى  أىفَّ  لىكٍ  اهلل، كىاٍي

 
 ٔالجهاُد مت الَخوِؼ ِمف لوـِ الالٌميفال يصُمُح قاعدة: 

 
ًر مف لكـ البلئميف كمف عبلئؽ الجاىمية تككف في تغمغؿ عقيدة الػكالء كالبػراء فػي  كلعٌؿ أبرز مظاىر التحرُّ

 .إف شاء اهلل نفس المؤمف ... كىذا ما سنتحدث عنو في المبحث التالي
 

                                                           
رأة عمػى  الثقات، كذلؾ في إطار الضكابط الشرعية التي ييًقرُّىا العمماء ُ ر مف خكًؼ لـك البلئميف إلى جي لكي ال يتحكؿ التحرُّ

 ، كما حصؿ مع جيمة الخكارج، كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ.دماء المسمميف
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 الوالء والبراء
 چ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    چ 

 (يا كأخطريىاكأىمُّ  ىاأبرز كىك  أكصاًؼ حزًب اهللًمف )الكصؼ الخامس 
 

عقيدة الػكالء كالبػراء أصػؿه ًمػف أصػكًؿ الػديف كركػفه مػف أركػاف العقيػدة كىػي الكصػؼ األسػاس مػف أكصػاؼ 
 حزب اهلل الغالبيف، قاؿ تعالى:

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

﮿   ﯀  ﯁       ﮾  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽                 ۓ    ﮲  ﮳  ﮴ 

 چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                    ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

 .[ٔٓ – ْٓالمائدة: ] 
كالدليؿ عمى أٌنيا الصفة األساس مف أكصاًؼ حزًب اهلل، أفَّ اهلل تعالى أفردىا بالذّْكًر عندما ذىكىرى ًحزبىوي ًمف 

 فقاؿ تعالى:خمًقو في مكًضعو آخر مف القرآف الكريـ،  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ

 .[ِِة: لى جادً ]المي  چڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ڄ  ڃ  ڃ

)اهلل كرسكًلو كالذيف آمنكا( كفي سكرًة الميجاًدلة أٌكدى اهلل البػراءة ففي سكرة المائدة قصر اهلل تعالى الكالء عمى 
مف الكافريف كانتفاء المكٌدة ليـ ًمف قمكب المؤمنيف أيِّا كانت قرابتيـ، كفي كبل اآليتيف يتبٌيفي أٌف ىذه الصفة 

فةي األساس ًمف أكصاًؼ ًحزًب اهلل.  )الكالء لممؤمنيف كالبراء مف الكافريف( الصّْ
 

 ة كاإلكراـ كاالحتراـ كالككف مع المحبػكبيفصرة كالمحبَّ ىي النُّ  مكاالة:ال تعريؼ الوالء بالمع   االصطالحا:
  .ظاىرنا )بالنصرة( كباطننا )بالمكٌدة(

ڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  قاؿ تعالى:

 .[ِٕٓالبقرة: ]  چ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ
ظيارفمكاالة الكفَّ  كىػي  ،، بػاألقكاؿ كاألفعػاؿ كالنكايػاكمعػكنتيـ كمناصػرتيـ الػكٌد ليػـ ار تعني التقرب إلييـ كا 

ـي عمى مف كقع في ذلؾ.عً درجاته كمراتب بحسب مقداًر ذًلؾ كدكافً  ٍك  و، كبناءن عمى ذلؾ يختمؼ الحي

 كالخبلص كالعداكة بعدى اإلعذار كاإلنذار. ىك البعدي  تعريؼ البراء بالمع   االصطالحا:



 هي الوشتكضاخ األساسيح في فكش الوجاهذ

 
 
 الىالء والثشاء       

 

021 
 

أف تحػػػبَّ فػػػي اهلل أنبيػػػاءه كأتبػػػاعيـ،  أصػػػؿ اإليمػػػاف كحيػػػث أف الػػػكالء كالبػػػراء تابعػػػاف لمحػػػب كالػػػبغض، فػػػإفَّ 
ح مػػا يؤيّْػػد صػػدؽ ذلػػؾ الحػػب أك الجػػكارً  كتػػبغض فػػي اهلل أعػػداءه كأعػػداء رسػػمو. كينشػػأ عػػف ذلػػؾ مػػف أعمػػاؿً 

ػفة فػي الشػرعا كانػت المكانػة العظيمػة ليػًذًه كليػذ، أك مػا يبطػؿ زعمػوبػراء بو كما يؤكد ذلؾ اليكذٌ   كالتػي الصّْ
 الكجكه التالية:في تتضح 

 ٔوالبراء فا إيماف المسمـ أتمِّية الوالءِ  وجورُ 

 ها جزٌء مف شهادة التوحيد )ال إله إاّل اهلل(:   إ (ٔ
ة اهلل كحده، كمف ألكىيَّ ب كاالقراري  ،مف كؿّْ ما ييعبد مف دكف اهلل فإٌف معنى )ال إلو إاٌل اهلل(: البراءةي 

 أحٌب غير اهلل ربِّا كغير دينًو كاف كافرنا بو سبحانو.
 .[ّٔ]النحؿ:   چ چ  چ  چ   چ  ڇچ  :تعالىقاؿ 

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  چ قاؿ تعالى: ك 

 .[ُْ]األنعاـ:  چ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ۓ  ۓ ﮲ 
 ى اإليماف وشرٌط مف شروِط صّحته:ر أوثؽ عُ  ها   إ (ٕ

فػي  رل اإليمػاف: المػكاالةي عيػ أكثػؽي ": قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل  –رضي اهلل عنيما  –عف ابف عٌباس ف
الطبرانػي فػي الكبيػر حديث حسف أخرجو " ؿَّ كجى  في اهلل كالحب في اهلل كالبغض في اهلل عزٌ  اهلل كالمعاداةي 

 كالسيكطي.
 سبب لتذّوؽ القمِب حالوَة اإليماف  ولّذَة اليقيف: ها   إ (ٖ

دى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  "ثىبلثه : قىاؿى   النَّبيٌ  عف  أنسو  عف  كىرىسيكليوي  اهللي  يىكيكفى  أفٍ : اإليمافً  حىبلكىةى  ًبًيفَّ  كىجى
ا، ًممَّا ًإلىٍيوً  أحىبَّ   أٍنقىػذىهي  أفٍ  بىٍعػدى  الكيٍفػرً  فػي يىعيػكدى  أفٍ  يىٍكػرىهى  كىأىفٍ  هلًل، إالَّ  ييًحبُّػوي  الى  المىٍرءى  ييًحبٌ  كىأفٍ  سىكىاىيمى
ا ًمٍنوي، اهلل مىيوً  ميتَّفىؽه  النَّاًر" في ييٍقذىؼى  أفٍ  يىٍكرىهي  كىمى  .عى
 فػي ككالػى اهلل فػي كأبغػض اهلل، فػي أحػبٌ  مػف" قكلػو -عنيمػا اهلل رضػي– عبػاس ابػف عػف كرد كقد
ف اإليمػػاف طعػػـ عبػػد يجػػد كلػػف بػػذلؾ، اهللً  ةي اليىػػكً  اؿي نىػػتي  مػػافإنَّ  اهلل، فػػي كعػػادل اهلل،  صػػبلتو كثػػرت كا 

 عمػى يجػدم ال كذلػؾ الػدنيا، أمر عمى الناس مؤاخاة عاٌمة صارت كقد كذلؾ، يككف حتى كصكمو
 .كغيره شيبة أبي ابف ركاه" شيئان  أىمو

 يكوف العبد قد استكمؿ اإليماف: وما يستتبعه مف سموؾبتحقيؽ تذا االعتقاد  (ٗ
"مػػف أحػػبَّ لمَّػػو، كأٍبغىػػضى هلل، كأعطىػػى هلل كمنػػع قػػاؿ:  أٌف رسػػكؿ اهلل  فعػػف أبػػي أيمامػػة البػػاىمي 
"  .أبك داكد حديث صحيح ركاه هلًل، فقد استكمؿ اإليمافى

                                                           
 باختصارو كتصرؼ مف كتاب )الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح( أعٌده: عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم. ُ
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مة األساسية التا يقـو عميها المجتمت اإلسالمّا  (٘ الرّبا اُّ  وبها يكمُؿ مبدأ الوالء والبراء تو الصِّ
  يا ُه وتشتدُّ قوته:بُ 

ػػمً  ممػػةه كفػػي ىػػذا جي  ككجػػكب  ا كردى مػػف األحاديػػث فػػي كجػػكب النُّصػػح لممسػػمميف كمحبَّػػة الخيػػر ليػػـمَّ
 نصرتيـ لبعض كىي أكثر مف أف تيحصى نذكير منيا:

مىػػى  اهلل رسػػكؿى  "بىايىٍعػػتي : قىػػاؿى   اهلل عبػػد بػػف جريػػر عػػف ػػبلًة، إقىػػاـً  عى يتىػػاءً  الصَّ ػػاًة، كىاً   كالنٍُّصػػحً  الزَّكى
" ًلكيؿّْ  مىيوً  ميتَّفىؽه  ميٍسًمـو  .عى
ـٍ  ييؤًمفي  "ال: قىاؿى   النَّبيٌ  عف  أنسو  عفك  ديكي تَّى أحى مىيوً  ميتَّفىؽه  ًلنىٍفًسًو" ييحبُّ  مىا ألىًخيوً  ييًحبَّ  حى  .عى
ٍمػًرك عىفٍ ك  ػفٍ  شيػعىٍيبو  ٍبػفً  عى ػفٍ  أىًبيػوً  عى ػدّْهً  عى :  المَّػوً  رىسيػكؿي  قىػاؿى  :قىػاؿى  –رضػي اهلل عػنيـ جميعنػا  – جى

ًتًيـٍ  يىٍسعىى ًدمىاؤيىيـٍ  تىتىكىافىأي  "اٍلميٍسًمميكفى  ييًجيري  أىٍدنىاىيـٍ  ًبًذمَّ مىٍيًيـٍ  كى ػاىيـٍ  عى مىػى يىػده  كىىيػـٍ  أىٍقصى ػفٍ  عى  يىػريدُّ  ًسػكىاىيـٍ  مى
مىػػػى ميًشػػػدُّىيـٍ  ػػػرّْعيييـٍ  ميٍضػػػًعًفًيـٍ  عى ميتىسى مىػػػى كى ػػػٍؤًمفه  ييٍقتىػػػؿي  الى  قىاًعػػػًدًىـٍ  عى ػػػاًفرو  مي ٍيػػػدو  ذيك كىالى  ًبكى ٍيػػػًدًه" ًفػػػى عى  عى

 .حديث صحيح ركاه أبك داكد كالنسائي كابف ماجو
 
 الغاِلب.عرف ا لـ كا ت تذر الصفة مف أخّص خصاٌِص حزب اهلل  كوف قد بعد كّؿ ما سبؽ و

 والبراء الوالء معِقد
  عادي؟(الـ  والا وع عالـ)

كػاف ذلػؾ  آخػر سػكاءن  كلػيس أم انتمػاءو  غيػر ال اإلسالـ تو والبراء الوالء عم  المؤمف أف يؤمف بأّف معِقد
 .[ٖٕالح : ] چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    چأك دكلةو قاؿ تعالى:  أك فصيؿلحزب أك جماعة أك مذىبو 

ـى منو بالضَّركرة كىنا عندما نقكؿ )اإلسبلـ( فإٌننا نقصد اإلسبلـ بجميع كيمّْياتو كمسٌمماتو ًم ، أٌما الفركع كما عي
مػف كالجزئيات التي أجاز الشرع اختبلؼ العمماء فييا فميست مف معاقد الكالء كالبراء في شيء، كال يجعميا 

مٌك، لـ يسعوي ما كسعى الصحابةى كما بعدىـ. إاٌل جاىؿه أك مفسد معاقد الكالء كالبراء  أك متنطّْعه صاًحبي غي

تػو:  الم صػور الغالػب ف  أوؿ مظهر مف مظاتر كػوف اإل سػاف مػف حػزب اهللا أو ح ا سابقً لقد ت بيه: 
ؿ اإلنساف فبلحان كال نجاحان.  لممؤم يف الممتزميف باإلسالـ أف ال والء وال موّدة إالّ   كبدكف ىذا ال ييحصّْ

الػػكالء كال تجػػكز   يجػػكزفػػإذا كػػاف ىنػػاؾ نػػاقض مػػف نػػكاقض اإليمػػاف أك لػػـ تكػػف صػػبلة أك لػػـ تكػػف زكػػاة فػػبل
كالذيف يعطكف كالءىـ حزبان أك جماعةن أك زعيمان أك قكمان أك عشيرةن عمى أساس غير أساس اإليماف ، المكٌدة

يتاء الزكاة أك يعطكنيـ مكٌدتيـ الخفٌية ليسكا مف حػزب اهلل قامة الصبلة كا  ، كلسػاف حػاليـ لسػاف فػي شػيء كا 
ف يتي غك ...  تٍ غكى  إف غىزٌيةى  مف إال أنا كما  أىؿ الجاىمية إذ قاؿ شاعرىـ:   أرشىدً  غىٌزيةي  تىرشيد كا 
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 أقساـ الوالء

 كرسػكلو بػاهلل كػافران  كػاف كمف كاف، أينما مكاالتو كجبت كرسكلو باهلل ؤمنان مي  كاف مفمٌما نعتقديه في ديًننا أٌف 
 البػراءة كمػف إيمانػو بحسػب المػكاالة مػف أعطػي كفجػكر إيمػاف فيػو كػاف كمػف كػاف، أينمػا منػو البػراءة كجبت
 .جكرهفي  بحسب

ـّ وخاّص(فالوالء ي قسِ  ـ إل  ِقسميف )عا
ٔ: 

كأقاـ الصبلة كآتى  "ال إلو إاٌل اهلل محمده رسكؿ اهلل" فكؿُّ مف شيد أفٌ  ىك لكٌؿ المسمميف: فالوالء العاـ
  ک  گ  گ  چكما قاؿ تعالى:  ،كأمر بالمعركؼ كنيى عف المينكىر فمو الكالء العاـالزكاة 

  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   گ  گ

 [ُٕالتكبة: ] چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ڻ  ۀ  ۀ  ہ ڻ

 أّما الوالء الخاّص:

كىذا ال يككف لكؿّْ الٌناس، ففي األصؿ العاـ نحف لـ نيطالىب فيك النُّصرةي في الدّْيف لمف ينصير اهلل كرسكلو، 
ہ  ہ   ہ     ہ  چ   فناه( كردّْه عف ظممورى بحجًب الظالـ )إف عى بنصًر مؤمفو عمى مؤمف إف تقاتبل، إاٌل 

نا في الديف، كىك مف العامميف لئلسبلـً رى و فإف استنصى كرسكلً  ، أمَّا مف يعمؿ لنيصرًة اهللً  چ ھ  ھ     ھ  ھ
قامة شريعتوكممة اهلل الساعيف إلعبلء  لذلؾ قاؿ تعالى:  ،، فيذا لو مف الكالء الخاص ما يكجب نصرهكا 

 چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  چ

   فهذا تو الوالء الخاص.  [ِٕ]األنفاؿ: 

ذلؾ في الصدر األكؿ )اليجرة( لو الكالء الخاص، أٌما مف آمف في ذاؾ  فالمؤمف الذم يعمؿ لئلسبلـ كرمزي 
كالء الخػػػاص )أم: النُّصػػػرة الكقػػػت كلػػػـ يييػػػاجر فمػػػو الػػػكالء العػػػاـ فقػػػط )المحٌبػػػة كاالىتمػػػاـ( كلػػػيس لػػػو فػػػي الػػػ

ڳ  ڱ  ڱ        ڳ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ چ لقكلو تعالى: نصيبه الميطمىقة( 

 فمػػػػػف لػػػػػـ ييػػػػػاجر ،[ِٕاألنفػػػػػاؿ: ] چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
و فمػػيس لػػو الػػكالء رسػػكلً اإلسػػبلـ كال مػػف الٌناصػػريفى هلل ك فيػػك لػػـ ييصػػبح بعػػدي ًمػػف دكلػػًة   -فػػي ذاؾ الزمػػاف  –

ػح ذلػؾ، إذ لػك أنيػـ كػانكا مػف رعايػا دكلػة  ف كػاف لػو الػكالء العػاـ، كاآليػة الكريمػة فػي آًخرىػا تكضّْ الخاص كا 

                                                           
 نشر كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر. –خ محمد الحسف كلد الددك باختصار مف كتاب )الكالء كالبراء( لمشي ُ
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إذ عنػػدىا سػػيككف األعػػداء قػػد  چۀ   ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ چاإلسػػبلـ لمػػا كػػاف ىنػػاؾ فائػػدة لقكلػػو تعػػالى 
 ىا.نقضكا ميثاقيـ مع دكلة اإلسبلـ باالعتداء عمى رعايا

لػزكاؿ دكاعػي ذلػؾ رمػزنا لمعمػؿ اإلسػبلمي السػاعي لنصػرة شػرع اهلل  ُمػف مٌكػةكبعد فتح مٌكة لػـ تعػد اليجػرة 
ذا كنٌيةه، ًجياده  الفتح، كلكف بعد ىجرة "ال :الفتح يكـ  فقاؿ كا" ٍاستيٍنًفٍرتـي كا   ركاه البخارم كمسمـ. فٍاًنًفري

ػػػح لنػػػا   :كىػػػي  تمّيػػػز بػػػه العػػػامميف ل صػػػرة شػػػرع اهللأصػػػبحت رمػػػزًا  أمػػػورٍ  ثالثػػػةَ كنػػػصُّ الحػػػديًث يكضّْ
 .)الجهاد والّ ّية واذا اسُت ِفرتـ فا فروا(

ػا نٌيتػو هلل كحػدهخمً فكؿُّ مػف ييجاًىػد بػأم نػكعو مػف أنػكاع الجيػاد لنصػرة ديػف اهلل، مي  متحفّْػزنا   -فيمػا يظيىػر– صن
كأٌما مف كاف بخبلًؼ ذلػؾ  ،يادهو في جً ه كعكني نصري  لمصمحة أٌمة اإلسبلـ كجبى  وي أمامى  الستثمار أم فيرصةو 

 فميس لو مف النصر كالكالء الخاٌص شيء.
ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷   ھ   ھ  ھ  ے  ےچ قكلو تعػالى  كتتٌمة اآليات السابقة

 .[ّٕاألنفاؿ: ] چ﮸  

ـٍ  چ ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸   چكمعنػػػػى قكلػػػػو: "الحػػػػافظ ابػػػػف كثيػػػػر: قػػػػاؿ  أم ًإٍف لػػػػ
تيجػانبكا المشػػركيفى كتكالػػكا المػػؤمنيفى كقعػٍت فتنػػةه فػػي النَّػػاًس كىػػك التبػاسي األمػػًر كاخػػتبلطي المػػؤمنيفى بالكػػافريفى 

. ." ا.ىػفيقعي في الناًس فساده منتشره عريضه طكيؿه  : كىذا ما حصؿى في ىذا الزماًف، كاهللي المستعافي  قمتي

 

 خالصة القوؿ:

ديػ هـ ولػو  هـ و صػرةِ صػالحِ يحبُّهـ ويػدعو لهػـ ويسػع  فػا   اوالًء عامًّ المؤمف يتول  جميت المسمميف 
تـ  أّما أتػؿ ريف  فيعطيهـ مف الوالء عم  قدر التزامهـ ومف البراءة والعداوة عم  قدر تقصيرِ قصِّ كا وا مُ 

هـ تِ بَ ذلػؾ بمصػاح ويكوفُ   عطيهـ المؤمُف الوالء الخاصفيُ والعامموف ل صرة شرع اهلل  حوف الديف والصالِ 
  معهـ ظاترًا وباطً ا. هـ والكي و ةِ تِ صرَ و ُ 

                                                           
 انظر درس )اليجرة في سبيؿ اهلل( مف كتابنا )رياض المجاىديف( ُ
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 م هـ البراءةِ  عف مواالِة الكّفار ووجوبُ  ال هاُ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ: تعػػػػػػػػػػػػالى قػػػػػػػػػػػػاؿ

 [ُٓالمائدة: ] چ  ٹ  ٹ     ڤ 

 بػػأف مػػكاالتيـ عػػف النيػػي كعمٌػػؿ كمعاشػػرتيـ، األحبػػاب مصػػافاة تعاشػػركىـ كال تصػػافكىـ كمعنػػى اآليػػة: ال 
 يـيسػػكمكنى  بحيػػث يـكمصػػارمتً  المػػؤمنيف ةً مضػػادَّ  عمػػى إجمػػاعيـ ذلػػؾ ضػػركرة كمػػف بعػػض، أكليػػاء بعضػػيـ
 !؟ كاالةمي  كبينيـ بيننا رتصكَّ يي  فكيؼ كالغكائؿ، تنةالفً  ـي يي كيبغكنى  السكء،

 كا ىـ عمى قكمي يدي كالكفري أىمكه جميعنا ممَّةه                 ميما تعادى 

 چڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  چ : تعػػػػالى كقػػػػاؿ

 .[ُالممتحنة: ]

، كلػػنبلحظ كيػػؼ كأصػػفياء أكليػػاء رسػػكلولك  هلل المحػػاربيف اركالكفٌػػ المشػػركيف اتخػػاذ عػػف كجػػؿَّ  عػػزٌ  اهلل فنيػػى 
تزلُّفنػػا لمكفٌػػار فيػػو إىانػػةه لنػػا كتقميػػؿ مػػف شػػأننا فالشػػيء كف( داللػػة عمػػى أٌف مقيػػاسػػتخدـ المػػكلى سػػبحانو لفػػظ )تي 

 .العزيز ال ييمقى إلقاءن 
ەئ     وئ  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ې   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : تعػػػػػػػػػػػالى كقػػػػػػػػػػاؿ

 الكػػػافريف اتخػػػذ مػػػف أفَّ اهلل  ففبػػػيَّ  [،ِٖآؿ عمػػػراف: ] چېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ وئ  ۇئ   ۇئ
 .كالكعيد التيديد مف فيو ما ىذا كفي ،منو اهللي  كبرئ اهللً  فى مً  برئ فقد المؤمنيف دكف مف أكلياء

                             ڭ   ڭ   ڭ       چ: تعػػالى كقػػاؿ

 فبيَّ  الكافريف مكاالة عف نيى اهلل المسمميف فممػػػػػػا ،[ٔٓ – ٓٓالمائدة: ] چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
 الك  بعػض، أكليػاء بعضػيـ ألف أكليػاء تتخػذكىـ ال: قيؿ كأٌنو عميه  الوالية صرِ قَ  بطريؽ كلييـ ىك مف ليـ

ٌنما لممؤمنيف، كاليتيـ يتصكر  بالمكاالة. فاختصكىـ كالمؤمنكف، كرسكلو اهلل أكلياؤكـ كا 

ًلػٌي( تعالى لفػظى  اهللي  دى مبلحظة ميٌمة: في اآلية السابقة أفرى   أصػالةن  ء يكػكفالػكال بػأفٌ  لئليػذاف هتعػدُّدً  مػع الػػػػ )كى
 .كجؿٌ  عزٌ  لكاليتو التبعية بطريؽتككفي  المؤمنيف كمكاالةي   ورسكلً  كمكاالةي  هلل،
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 المشركيف عداوة فا الذيف معه وبالمؤم يف السالـ عميه إبراتيـ بيِِّه ب اهلل تعال  بالتأسِّا  اوقد أَمر 

﮶  چ  :تعالى فقاؿ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

  .[ْالممتحنة: ] چ﮷     ﮸      ﮹  ﮺    ﮻ ﮼   ﮽  ﮾  ﮿ ﯀   ﯁    

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄڄ   چ : تعالى كقاؿ

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

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

 .[ِْ – ِّالتكبة: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   گ  گ  گ  گ  ڳ ک 

ف ّفارالكُ  باي ةِ بمُ  تعال اهلُل  رَ فأمَ   عم  الكفر اختاروا إف مواالتهـ عف و ه   أب اءً  أو آباءً  كا وا وا 
 بو يحؿُّ  ما رينتظً  بأف كرسكلو اهلل عمى وي كعشيرتى  وي أىمى  آثر مف يتكعد أف  رسكلو تعالى أمر ثـ ،اإليماف

 .كالوكنى  اهلل عقاب مف
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : تعالى كقاؿ

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     

 .[ِِلة: جادً المي ] 
مػف  ـ مكٌدةي اإليماف عٌمف تستقر في قمكبيً  ٌف اهلل سبحانو نفى فييا صفةى إبمكاف، إذ  كىذه اآلية مف الخطكرةً 

 بيػاف كفييػا بػدر، يػكـ أبػاه قتػؿ عنػدما بف الجػٌراح  عبيدة أبي في اآليةي  ىذه نزلػػػػت كقػػػد حاٌد اهلل كرسكلو.
 كتػب ًممَّػف فيػك اهلل أعػداء ٌدةمػك  مػف بػرئ مػف كأفٌ  كرسػكلو اهلل حاد مف كادٌ يي  مف المؤمنيف بيف يكجد ال بأٌنو
 .قمبو في نوكزيٌ  اإليماف قمبو في اهلل

 – فبلننػا يعنػى – أبػي آؿ إف "أال: يقػكؿ سر غير جيارا  اهلل رسكؿ سمعت: قاؿ العاص بف عمرك كعف
نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بأكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا  مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ ركاه المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنيف" كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح اهلل كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كا 

 النػككم عنػكف كقػد أعمػـ، كاهلل العػاص، أبػي بػف الحكػـ ىػك ىينػا عنػو ىكنٌ المي  إفٌ  قيؿ: عياض القاضي قاؿ
 .م هـ والبراءة غيرتـ ومقاطعة المؤم يف مواالة بابُ : فقاؿ الحديث؛ ليذا
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 كيػؼ أفَّ القػرآف الكػريـ كصػؼى مػف يتػكٌلى الكفَّػار بػأكثر مػف كصػؼ مػف اآليػات كاألحاديػًث السػابقة نسػتنت 

 .[ِٖآؿ عمراف: ] چ ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ  منيا قكلو تعالى:

 .[ُٓ المائدة:] چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ  :تعالى لوك كق

 .[ِّالتكبة: ] چڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  لو:ك كق

كػػـ تػػكلّْي الكفَّػػار، فميسػػت كػػؿُّ مػػكاالة  ػػؿ العممػػاء القػػكؿ فػػي حي كبنػػاءن عمػػى مػػا كرد فػػي الكتػػاب كالسػػنَّة فقػػد فصَّ
 باتفاؽ(ًردَّةه باتفاؽ، ما اختيًمؼ فيو، ما ليس بًردَّةو ) عف اإلسبلـ كىي أقساـه ثبلث: تعتبىري ًردَّة

 اإلسػبلـ ينصػرىـ  ًممَّػة غيػر ًممَّػةو  عمػى كالى حاًؿ مفاألكؿ: )كفره باتفاؽ( كًردَّةن مخرجةن عف الديف: كف
ا بمنيجيـ ًييـ المحاًرب لئلسبلـ حبَّا كرضن  .كتفضيبلن لو عمى شرع اهلل ألجًؿ دينيـ كيعينيـ في تكجُّ

 

 ٌدة كمىف ييًعيفي الكفَّػار كينصػرىـ عمػى المسػمميف لمصػمحةو و)ما ىك مختمؼه في :كالثاني (: كىك دكف الرّْ
ة دنيكيَّة   .ال رضا بكفرىـ كال حبِّا بمنيجيـخاصَّ
قكؿ بردَّة ىذا ال يعني السُّككتى عنو، إذ قد أتى كبيرةن مف أكبر الكبائر، كنصىبى نفسو لحرب ال)كعدـي 

 .(ما يحكيـ في حالًتو العمماء الثّْقات كفؽغير ذًلؾ، المسمميف يعاًقبكنو بالقىتًؿ كب
 

 :)ـي البعضي دخكلىوي في باب الكالء كالبراء كىك ليس كذًلؾ مٌما  كالثاًلث: )ليسى كيفرنا باتّْفاؽ كىك ما يتكىَّ
 يتعمَّؽي باألمكر الدنيكية التي ال تدخؿ في باب المكاالة في الديف)كىذا ما سنشرحو تفصيبلن فيما يمي(
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 :الّ اس كثير مف ات عف بعض ما ال يدخؿ فا باب الوالء والبراء مّما التبس عم ت بيه

 فا الدِّيف بال ُّصرةِ  ذلؾ مقّيدٌ  إفّ  أّ ه ليست كّؿ ُ صرٍة ُمواالة بؿالبٌد أف نعمـ 
 .[ِٕاألنفاؿ: ] چڱ  ں    ڱ  ڱ ڳ  ڱ چ لقكلو تعالى:

 .[ٖالممتحنة: ] چڇ  ڇ   ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ چ كلقكلو: 

فالمسػمـ ال يحػب ديػف الكػافر  ،صرة أك المحٌبة في غير الديف فميا ضكابط أخرل فػي الكتػاب كالسػٌنةأٌما النُّ 
فػا حػاالت معّي ػة أحّمهػا  لػه أف ُيحػّب غيػر المسػمـ المحّبػة الطبيعيػة البشػرية ة العاصا ولكفوال معصيَ 

 ِحصنات مف أىؿ الكتاببالزكاج مف العفائؼ المي اهلل عمى سبيؿ المثاؿ أًذف ف كحّب الزوج لزوجتهله  ُاهلل
 كال يتبادر لعقؿو أف مف يطمب امرأةن لمزكاج يطمبيا دكف أف تعجبو كيميؿى قمبيو إلييا.

ػػ  مػػة فػػا الحػػبِّ وال صػػرة شػػاءثِّ تمفػػالمواالة الم  غيػػر الُمعػػاديف   ة واإلحسػػاف لألقػػارب الكفّػػارمَ وال فقػػة والصِّ
 .ٖآخر اءٌ ش

حسػػانو أيضػػان فػػي معاممػػة األسػػرل كالشػػيكخ كاألطفػػاؿ كالنسػػاء فػػي  حي كلعػػٌؿ ىػػذا يتًضػػ ،فيػػذا عػػدؿ اإلسػػبلـ كا 
تػاريخ  مػـ فػياألي  فػو كػؿُّ تعرً معمػـك  كىذا ،ديفمعاممة غير المسمميف مف الذٌمييف كالميعاىى  في ، ككذلؾالحرب

 ؼ.المسمميف كماضييـ المشرّْ 
 ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌچ  تعالى: كدليؿ ذًلؾ قكلو

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ    

 .[ُٓاإلسراء:] چې     ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ  تعالى: ككذًلؾ قكلو [ٗ – ٖالممتحنة: ] چڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ  
ـْ ُيقاتػؿِ  فَ أف  مْف َكؼ  أذاُر مِ  ومع   اآليات ـْ فػإف  المسػمميَف  الكفاِر فمػ ـْ مػْف ديػارِت ـْ ُيخػرْجُه المسػمميَف ولػ

ف كػا وا يقابموَف ذلؾ بمكافأِته باإلحساِف والعػدِؿ َمَعػُه فػا التعامػِؿ الػد يويِّ و  ألفَّ اهللى  وَ ػُه بقمػوِبهـال ُيِحبُّ ا 
 : .تكالكىـٍ كتيحبك أف . كلـ يقٍؿ چژ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چتعالى قاؿى  ىـٍ

ػػػ كيػػػدخؿ فػػػي ذلػػػؾ كػػػؿُّ  يِّػػػامى  ف سػػػكف ديػػػار المسػػػمميف ممػػػف تنطبػػػؽ عميػػػو الشػػػركط فػػػي اآليػػػة سػػػكاء كػػػاف ذمّْ
 أماف. ف .... ( أك صاحبى يسماعيمياإل –دنا كلك مف الميشركيف )الدركز )الييكد كالنصارل( أك ميعاى

                                                           

 نشر كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر. –دك باختصار مف كتاب )الكالء كالبراء( لمشيخ محمد الحسف كلد الدً  ُ
ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې ۆ  ۈ  ۈ چ  1

ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 .[ٓالمائدة: ] چخب  
 الفكزاف. فكزاف بف صالح/  لمشيخ اإلسبلـ في كالبراءي  الكالءي  كتاب مف مختصران  ّ
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 اهلل رسػكؿ قػاؿ: قػاؿ:  - عنيمػا اهلل رضػي – العػاصً  بػف عمػركً  بف اهللً  عبدً كقد ركل البخارم كمسمـ عف 
 :"  ٍةى  يىًرحٍ  لىـٍ  ميعىاىىدنا قىتىؿى  مىف نَّةً  رىاًئحى فَّ  اٍلجى يىا كىاً  دي  ًريحى ا أىٍربىًعيفى  مىًسيرىةً  ًمفٍ  تيكجى  ."عىامن

اًب رىسيػكًؿ المَّػًو  في سيننو أبك داكد كفي الحديث الصحيح الذم ركاه ٍف ًعدَّةو ًمٍف أىٍبنىػاًء أىٍصػحى ـٍ  عى ػٍف آبىػاًئًي عى
ػٍيئنا ًبغىٍيػًر ": قىػاؿى  عىٍف رىسيكًؿ المَّػًو  ًدٍنيىةن  ػذى ًمٍنػوي شى ػوي أىٍك كىمَّفىػوي فىػٍكؽى طىاقىتًػًو أىٍك أىخى ـى ميعىاًىػدنا أىًك اٍنتىقىصى ػٍف ظىمىػ أىالى مى

وي  ًجيجي  [أم متًَّصؿه إلى رسكؿ اهلل  :المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ   ]ًدٍنيىةن      "يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  ًطيًب نىٍفسو فىأىنىا حى

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ  قوُله تعال  فا الوالديِف الكافريِف: ذلؾ أيً او ظيُر 

 چڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ
 .[ُٓلقماف: ]

مىػػيَّ  قىػػًدمىتٍ : قىالىػػتٍ  – عنيمػػا اهلل رضػػي – الصػػديؽ بكػػر أىبػػي بنػػتً  أسػػماءى  كركل البخػػارم كمسػػمـ عػػف ػػي عى  أيمّْ
ٍيدً  في ميشركةه  كىًىيى  مىػيَّ  قىػًدمىتٍ :  قيٍمػتي  ، اهلل رىسيػكؿ فاٍستىٍفتىٍيتي   اهلل رسكؿً  عى  أفىأًصػؿي  رىاًغبىػةه، كىًىػيى  أيمّْػي عى
ـْ : قىاؿى  أيمّْي؟   ُأم ِؾ" ِصِما "َ َع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  كيػػػػؼ تػػػػذا؟ واهلل تعػػػػال  يقػػػػوؿ:

 ؟؟ [ِِالمجادلة: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

 شػاٌء أخػُر. والمػوّدةَ  شػاٌء  الد يويػةَ  والمكافػأةَ  ةَ الصػمالجواب والتوفيػؽ بػيف مػا ُذكػر يكػوف بمعِرفػة أّف 
ػػف  قػػاؿ تعػػػالى: إلػػى اهلل، فىييمػػا مػػٍف كسػػائًؿ الػػػدعكةً  ،اًر فػػي اإلسػػػبلـً لمكفَّػػ المعاممػػػًة ترغيػػبه  سػػفً مًة كحي فػػي الصّْ

 أم أف يقػػػػػػػػػػذؼ اهللي  [.ٕالممتحنػػػػػػػػػػة: ] چڄ  ڄ  ڃ    ڃ         ڦ  ڄ  ڄ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ
أعػدائكـ، كىػذا إٌنمػا يكػكف بحسػف إسػبلمكـ كالتػزامكـ بشػريعتكـ كمػا ينبنػي عمػى  مكٌدتكـ كمحٌبػتكـ فػي قمػكبً 

 كـ كانضباطكـ حتى في حركبكـ مع ألدّْ أعدائكـ.تً ذلؾ مف سمكّْ أخبلًقكـ كحسف معاممى 
مىة كحسفى المعاممة تختمؼي عف عمػى مػا  فىػرةلكى ًف عمػى إقػراًر ادالَّ يىػ ذافالمَّػًة كالمكاالًة المكدَّ  كلنتنبَّو إلى أٌف الصّْ

 كالعياذي  -، بؿ بي عدـى دعكًتيـ إلى اإلسبلـً سبّْ كذلؾ يي  ،كالرضى عنو صيافكالعً  كالفجكرً  فرً مف الكي  عميو ـى
ًة ما ىـ عميو ك  – باهلل  .كمعكنةه ليـ في كفرىـ ًضدَّ أىؿ اإلسبلـ فيو مظاىرةه يكًىمييـ بًصحَّ

ـَ  ـُ مواالِة الكفاِر ال َتع ا تحري ـْ بالتجارِة المباحِة واستيراِد الب اٌِت والمص وعاِت وكذلؾ تحري التعامِؿ معه
 ال افعِة واالستفادِة مْف خبراِتهـ ومخترعاِتهـ.

، مٍف بعًض الييكدً   كاستدافى  ليدلَّو عمى الطريؽً كىك كاًفره ط الميثيّْ ريقً ستأجرى ابفى أي ا في ىجرًتو فالنبيُّ 
البضػػائعى كالمصػػنكعاًت مػٍف الكفػػاًر كىػػذا مػٍف بػػاًب الشػػراًء مػٍنيـٍ بػػالثمًف كلػػيسى كمػا زاؿى المسػػممكفى يسػتكردكفى 

ـٍ عمينػػػا فيػػػًو فضػػػؿه كًمٌنػػػةه. كلػػػيس ىػػػك فػػػإفَّ اهللى أكجػػػبى محبػػػةى المػػػؤمنيفى  ،يـمػػػٍف أسػػػباًب محبػػػًتيـٍ كمػػػكاالتً  ليػػػ
 كمكاالتيـٍ كبيغضى الكافريفى كمعاداتيـ.



 هي الوشتكضاخ األساسيح في فكش الوجاهذ

 
 
 الىالء والثشاء       

 

030 
 

 :ُمما يجب التزامه مواالة المؤم يف مظاترِ  أتـ بعُض 

 :راِر بالديفِ الهجرُة إل  بالِد المسمميَف وتجُر بالِد الكافريف ألجِؿ الفِ  .ٔ
ک  ک  گ  گ  گ      ک ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ : قاؿ تعالى

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ گ  ڳ  ڳ

 .[ٗٗ – ٕٗالنساء: ] چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ۓ  ۓ    ﮲ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  
 

ـْ بال فِس والماِؿ والمِّ  .ٕ ـْ ود ياُتـْ م اصرُة المسمميَف ومعاو ُته  :ساِف فيما يحتاجوَف إليِه فا ديِ ه
  .[ُٕالتكبة: ] چڳ   ک  گ  گ   گ  گچ  قاؿ تعالى:

 .[ِٕاألنفاؿ: ] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  چ كقاؿ تعالى: 
 

:االتتماـ بشؤو هـ و  .ٖ ـْ ـْ والسروُر بسرورِت ـُ أللِمه  التأل
ثىػػػػؿي :  اهلل رىسيػػػػكؿ قىػػػػاؿى :  قىػػػػاؿى  – عنيمػػػػا اهلل رضػػػػي – بشػػػػير بػػػػف عمػػػػافالنُّ  عػػػػف ػػػػٍؤًمنيفى  "مى  تىػػػػكىادًّْىـٍ  فػػػػي المي

ميـٍ  ، كتىػػػػرىاحي تىعىػػػػاطيًفيـٍ ثىػػػػؿي  كى ػػػػدً  مى سى ػػػػاًئري  لىػػػػوي  تىػػػػدىاعىى عيٍضػػػػكه  ًمٍنػػػػوي  اٍشػػػػتىكىى ًإذىا الجى ػػػػدً  سى سى ػػػػى" ًبالسَّػػػػيىرً  الجى مَّ  كالحي
 ركاه البخارم كمسمـ.

 

ـُ غَ  .ٗ ـْ وخديعِتِهـْ ال صُح لهـْ ومحبُة الخيِر لهـْ وعد  وخذالِ هـ: شِِّه
ـٍ  ييؤًمفي  "الى : قىاؿى   النَّبيٌ  عف  أنس عف ديكي تَّى أحى  كمسمـ. ركاه البخارملنىٍفًسًو"  ييًحبُّ  مىا ألًخيوً  ييًحبَّ  حى

ريػػػرً  كعػػػف ٍبػػػدً  ٍبػػػفً  جى مػػػى  النَّبًػػػيَّ  بايىٍعػػػتي " :قىػػػاؿى   اهللً  عى ػػػةً  السَّػػػٍمعً  عى  -اٍسػػػتىطىٍعتي  ًفيمػػػا :فىمىقَّنىنػػػي - كىالطَّاعى
"  ًلكؿّْ  كىالنٍُّصحً   ركاه البخارم كمسمـ.ميٍسًمـو

ٍسػػًمـً الى ": قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  كعػػف أبػػي ىريػػرة  ػػك اٍلمي ـي أىخي ٍسػػًم ٍسػػًب  يىٍحًقػػريهي كىالى يىٍخذيليػػوي كالاٍلمي ييٍسػػًمميوي، ًبحى
اليوي كىًعٍرضي  مى رىاـه دىميوي كى مىى اٍلميٍسًمـً حى ، كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عى ـى اهي اٍلميٍسًم  متفؽه عميو. "وي اٍمًرئو ًمٍف الشَّرّْ أىٍف يىٍحًقرى أىخى

 

ـُ َتَ قُّ اح .٘ ـْ تراُمهـْ وتوقيُرتـْ وعد  :تعييرِتـ وأِصِه
 ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ : تعالىقاؿ 

 چجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   جب  حب  خب   مب  ىب  يب ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ی     ی   

 [ُُالحجرات: ]
 :أْف يكوَف معهـْ فا حاِؿ العسِر واليسِر والشدِة والرخاءِ  .ٙ

 المؤمنيفى في حاًؿ اليسًر كالرخاًء كيتخمَّكفى عٍنيـ في حاًؿ الشدًة.بخبلًؼ أىًؿ النفاًؽ الذيف يككنكفى مع 
                                                           

 مع زيادةو كتصٌرؼ – صالح بف فكزاف الفكزاف  كالبراءي في اإلسبلـ لمشيخمختصران مف كتاب الكالءي  ُ
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ : يصؼ حاؿ المنافقيف قاؿ تعالى

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 .[ُُْالنساء: ] چڄ   ڄ  ڄ  ڃ    
 

 :وسالمة الصدِر تجاتهـ واالستغفاُر لهـْ  الدعاُء لهـْ  .ٚ
 [ُٗمحمد: ] چيث   يت  جث       مث  ىثچ قاؿ تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  كقػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػبحانو:

 [َُالحشر: ] چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    
 

 هـ:فؽ ب عافِ الرِّ  .ٛ
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: 

 [ِٖالكيؼ: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ٺ  ٿ    ٿ
حػديث صػحيح،  ألبرَّه" اهللً  عمى أقسـى  لك ًطمرىيف ذم أشعثى  بَّ "ري : قاؿ  اهلل رسكؿ أفٌ :  ىريرة أبي عفك 

 كغيره.ركاه ابف حٌباف 
 مىفٍ  ًمنَّا "لىٍيسى :  اهلل قىاؿى رىسيكؿ: قىاؿى  ، - عنيـ اهلل رضي – هجدّْ  عف أبيو، عف ،شعيبو  بف كعمرً  كعف
ـٍ  لىـٍ  ًغيرنىا، يىٍرحى يىٍعًرؼٍ  صى  .كالترمذم داكد أىبيك ركاه صحيح حديث كىبيًرنىا" شىرىؼى  كى

غار كيم  - ميسػمميف كغيػر ميسػمميف -كييجػؿُّ الكبػار األدب مع جميع أفػراد الميجتمػع  ـي زً تى كالمؤمف يرفؽي بالصّْ
ػعى غيػًر الميسػمميف نػابعه عػف صػدؽ المحٌبػة كالػكالءمعيػـ كلكٌف ذلؾ مع أىػؿ اإلسػبلـ أشػٌد كآكػد فيػك  ػا مى ، أمَّ

 فمصدىريهي التَّعاميؿي بالًبرّْ كالًقسط.
 

ـْ فال يبيػُت عمػ  بػيِعهـْ وال .ٜ ـُ حقوِقه ُب عمػ  ِخطبػِتهـ وال َيَتعػر ُض لمػا  َيُسػوـُ عمػ  َسػْوِمهـْ وال يخُطػاحترا
 :إليِه مْف المباحاتِ  َسبقوا
ػػفٍ  ٍيػػرىةى  أىبًػػي عى ػػؿي  يىٍبتىػػاعي  "الى :  المَّػػوً  رىسيػػكؿي  قىػػاؿى  :قىػػاؿى   ىيرى مىػػى الرَّجي مىػػى يىٍخطيػػبي  كىالى  أىًخيػػوً  بىٍيػػعً  عى  ،ًخٍطبىتًػػوً  عى
ٍرأىةي  تىٍشتىًرطي  كىالى  ؽى  اٍلمى ٍحفىتىيىا ًلتىٍستىٍفًرغى  أيٍخًتيىا طىبلى ا لىيىا فىًإنَّمىا صى ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  كىتىبى  مى  ركاه أحمد في مسنده.لىيىا"  كىجى

 

.زيارتحّب  .ٓٔ ـْ  هـْ ومحبُة االلتقاِء بهـْ واالجتماِع معه
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ، ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى   ىيرى : ًبأٍف ًطٍبتى ادى مىًريضان أىٍك زىارى أخان لىوي في اهلل، نىادىاهي مينىادو مىٍف عى

طىابى  ٍنًزالن  كى نًَّة مى تىبىكَّأتى ًمفى الجى ، كى  كالحديثه حسفه لغيره. ركاه الترمذم "مىٍمشىاؾى
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 :ٔمّما يجب اجت ابه ارف  مظاِتر ُمواالِة الكُ  أخطرِ  بعُض 

مػف مػذاتبهـ  وعػدـ تكفيػرتـ أو تصػحيح أي مػذتبٍ  تـبكفر  االر الكافريف أو  ال يؿ ر  السعاُ  .ٔ
 -ال خبلؼ فيو بيف الثٌقػات المعتبػريف مػف العممػاء كالحديث ىنا عمَّا – أو الشّؾ فا كفرتـ الكافرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  چ قػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .[َُِالبقرة: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    
 

 :واتخاذتـ أعوا ًا وأ صارًا وأولياء لهـ ا العاـالتولِّ  .ٕ
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  چ  نيػػى اهلل عػػف ذلػػؾ فقػػاؿ: كقػػد

 [ِٖآؿ عمراف: ] چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ 
 

اهلل واعتقػػاد أّ هػػـ فػػا  كتػػابِ  ـ إلػػيهـ دوفَ اإليمػػاف بػػبعض مػػا تػػـ عميػػه مػػف الكفػػر  أو التحػػاكُ  .ٖ
 :ُمعتقدتـ عم  تدى وخير أف ؿ مف تدي المسمميف

مف  كالعياذ باهللً  –مف شرع اهلل المنزؿ عمى رسكلو  يـ أفضؿي الكٌفار كقكانينى  تشريعاتً  ٌف أفَّ ظي ف يى كمى 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  چ قػػاؿ تعػػالى:  – ىػػذا الكفػػر

 ِ[ُٓالنساء:] چجئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  
 

منا أكؿ البحث( :فا دي هـ وشراٌعهـ تهـهـ ومحب  تُ د  موَ  .ٗ  )في إطاًر ما فصَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ بقكلػو:  ىػذا كقد نيػى اهلل عػف

 [ِِالمجادلة: ] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  
 

 الركوف إليهـ: .٘
 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

عتمػػػاد، كالسػػػككف إلػػػى قػػػاؿ القرطبػػػي: الركػػػكف حقيقتػػػو: االسػػػتناد كاال  [.ُُّىػػػكد: ] چہ  ہ     
 .بوى الشيء كالرض

 
 

                                                           

 مع زيادةو كتصٌرؼ. – القحطاني سعيد بف لمحمد (الكالءي كالبراءي )مختصران مف كتاب  ُ
أك ميطػاعو أك  ذلؾ، أـٌ الطاغكت" فقد مٌر معنا سابقنا أنػو كػٌؿ معبػكد كنحك كالكاىف كالساحر الصنـ عمى تقع كممة" الًجبت" ِ

ـ ما أحٌمو اهلل فقد نصب نفسو طاغكتنا كمعبكدنا مف دكف اهلل. ،اهلل ف دكفً مً  ميتَّبىعو   ككؿ مف يحمّْؿ ما حٌرمو اهلل كيحرّْ
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 اهلل: شرعِ مدات تهـ ومجاممتهـ عم  حساب  .ٙ
 .[ٗالقمـ:] چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  چ قاؿ تعالى: 
تكػكف بمػكافقتيـ عمػى بػػاطميـ بػالقكؿ أك الفعػؿ أك السػككت، كفييػػا بػذؿه لشػيء مػف الػػديف كالميداىنػةي 

 طمعنا في الدنيا، كىي تختمؼي عف الميداراة كما فييا مف بذًؿ الدنيا دفعنا لؤلذل كصكننا لمديف.
 :طا ة مف دوف المؤم يفاتخاذتـ بِ  .ٚ

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى:

 .[ُُٖآؿ عمراف: ]چڱ  ڱ  ڱ             ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ
ًبطىانىةي  ؿً  كى ةي  ىيـٍ : الرَّجي اصَّ مىى يىطًَّمعيكفى  الًَّذيفى  أىٍىًموً  خى  يخطّْطي لو.كأسراًره كما يضمريه ك  أىٍمًرهً  دىاًخؿً  عى

 :طاعتهـ فيما يأمروف ويشيروف به .ٛ
 ،[ِٖالكيػػػػػػػػػػػػػػػؼ: ] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ تعػػػػػػػػػػػػػػػالى:  اهلل قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ               پ  پ  ڀ  چ  :تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿك 

 .[ُْٗآؿ عمراف: ] چڀ  ڀ  

 .[ُُِاألنعاـ: ] چک  گ  گ  گ  گ   ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کچ كقاؿ: 
 :مجالستهـ  والدخوؿ عميهـ وقت استهزاٌهـ بآيات اهلل .ٜ

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 

 .[َُْالنساء: ] چ جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب ی  ی  ی  ی ىئ  ىئ
 ـ اهلل:هُ استٌما هـ وقد خو َ و  المسمميف ف أمورِ ـ أمرًا مِ هُ تُ توليَ  .ٓٔ
ذالؿ الكفر أبدان ك الكالية إعزاز ف ، ككيؼ نستأمف عمى مصمحة المسمميف مف خٌكنو ال تجتمع ىي كا 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     چ اهلل سبحانو كتعالى إذ قاؿ:

﮽   ﮾   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ ﮹        ﮺ ﮻   ﮼  ﮷   ﮸  ﮲ ﮳   ﮴   ﮵  ﮶ 

 .[ٕٓآؿ عمراف: ] چ﮿  ﯀ 
 فيمػا تعالى يخبرنا أف عيكدىـ كمكاثيقيـ التي يدَّعكف احتراميا ىي التي تكػكف فيمػا بيػنيـ أٌمػافاهلل 

﮸  ﮹       ﮺   چ فبل عيد ليـ كال ميثاؽ إاٌل لمقكمبينيـ كبيف المسمميف  ﮶  ﮷   ﮴   ﮵    چ﮳  
 

ُر بعواـ المسمميف: كرُ وذِ )فيما كاف لهـ ديً ا أو شعارًا(  ه بهـالتشبُّ  .ٔٔ  ف اٌمهـ فقط بشكٍؿ ُيغرِّ
ػػػرى ف ػػػبَّوى ًبقىػػػٍكـو فىييػػػكى ًمػػػٍنييـٍ ": قىػػػاؿى رىسيػػػكؿي المَّػػػًو  :قىػػػاؿى  –رضػػػي اهلل عنيمػػػا  – عىػػػًف اٍبػػػًف عيمى ػػػٍف تىشى  ."مى

 حديثه صحيح ركاه أبك داكد كأحمد.
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طاتهـ والدخوؿ خطّ   وت فيذ مُ ُتهـوم اصحَ  معاو تهـ عم  ظممهـ و صرتهـ والتآمر معهـ .ٕٔ
والقتػاؿ   إلػيهـ المسػمميف وأسػرارِ  عػوراتِ  هػـ  و قػؿُ س مػف أجمِ فا أحالفهـ وت ظيمػاتهـ والتجّسػ

مما ية أو اإللحادية كالشيوعية واالشتراكية فا األحزاب العَ  واال خراط)ِ د  الُمسِمميف(  هـفا صفِّ 
 .لها صرةوبذؿ الوالء والحب وال ُّ  و ..... والقومية والماسو ية

 

 :تـسوادِ  تكثيرُ  وأالسك   معهـ فا ديارتـ لغير حاجة  .ٖٔ
ًريرً  عىفٍ  ٍبدً  ٍبفً  جى : المًَّو  عى ٍثعىـو  ًإلىى سىًريَّةن   المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثى  قىاؿى ـى  خى ػ كدً  ًمػٍنييـٍ  نىػاسه  فىاٍعتىصى  ًبالسُّػجي

ـي  فىأىٍسرىعى  . ًفيًي : اٍلعىٍقػؿً  ًبًنٍصػؼً  لىييػـٍ  فىأىمىرى   النًَّبيَّ  ذىًلؾى  فىبىمى ى  – قىاؿى  – اٍلقىٍتؿي قىػاؿى  ُكػؿِّ  ِمػفْ  َبػِريءٌ  "َأَ ػا كى
ـى ؟ المَّوً  رىسيكؿى  يىا قىاليكا:. اْلُمْشِرِكيَف" َأْظُهرِ  َبْيفَ  ُيِقيـُ  ُمْسِمـٍ  :  ًل حػديثه صػحيح َ ارَاُتَمػا"  َترَاَءى "الَ  قىاؿى

 .ركاه أبك داكد كالترمذم
 ، كنايةن عف تجاكرىما[.صاحبو نار يرل بحيث منيما كاحدو  كؿُّ  يككف ال أف: ناراىما تراءل ال]
ٍنػديبو  ٍبفً  سىميرىةى  عىفٍ ك  ػا: قػاؿ  جي ػفٍ ": قػاؿ  المَّػوً  رىسيػكؿى  فػإفٌ  بىٍعػدي، أىمَّ ػامىعى  مى سىػكىفى  اٍلميٍشػًرؾى  جى  مىعىػوي  كى

 حديث صحيح ركاه أبك داكد. "ًمٍثميوي  فىًإنَّوي 
 

ألّف اجتماع المسمميف مت المشركيف سُيستثَمُر ِ ّدتـ وسيتسّبب بتكثيِر سواِد الكفرِة فػا عيػوف 
ف لـ ي ّيقوا عمػ  المسػمـ فػا دي ػه  –ال اظريف  كما أّف مساك تهـ لديار الكافريف  سػتؤدي  –وا 

ف ا حػػالٍؿ ِتهـ الفاسػػدة ومػػا فيهػػا مػػحتًمػػا لتػػأثُّر أب ػػاء المسػػمميف بعػػاداِت الكفّػػار وبأسػػاليب حيػػا
 .إل  ت الؾ مف المفاسد الكثيرة التا ال تعدُّ وال تحص ما و ........ فساد وفجور و أخالقا 

 

فة نككف قد أنيينػا شػرحى ابيذ لحزبًػًو كصػفكًتًو  تو صػفايػا اهلل سػبحانو لصػفاًت الخمػس التػي بيَّنى ه الصّْ
 ًمف خمًقو، فيي مفتاح النصر كالتمكيًف كالفبلح في الدنيا كاآلًخرة.

 
الميـ اجعمنا ممف يتًَّصفكفى بيًذًه الصفات كاكتبنا ًمف حزًبؾى الميخمىصيف، إٌنؾى كليُّ ذًلؾى كالقاًدري عمى 

 كيؿّْ شيء ... 
 

ة كالعناكيف العريضة لمباحث و ميذكّْريف بأٌف األفكار الرئيسبى الفضؿى ألىمً سً نٍ ختامنا البٌد مف أف نى 
ند اهلل ثقافةن كأخبلقنا( لمشيخ سعيد حٌكل   -رحمو اهلل  -صفاًت حزًب اهلل مقتبسةه مف كتاب )جي

 جعؿى اهلل ىذا العمؿ في صحائفو كصحائفنا. ،كزيادةو غيًر يسيرةكتكسُّعو  ؼو تصرُّ ب
 أنفسنا كما كاف مف تقصيرو كخمىؿو فمف ،كما كاف مف تكفيؽو كىدل فمف اهلل

 كآًخري دعكانا أًف الحمدي هلًل ربّْ العالميف
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 )ُممحؽ(
 ِذمِّيًّاَما َيُكوُف ِبِه َغْيُر اْلُمْسِمـِ 

 )المبحث باختصارو كتصرُّؼ مف المكسكعة الفقيية الككيتية( 

 بأكثر مف سبب: ًذمّْيِّا يصيري  اٍلميٍسًمـً  البٌد أف نعمـ أٌف غيرى 
اهي ًبالذّْمَّةً  ًبقىرىاًئفى ميعىيَّنىةو تىديؿ أىكٍ  ،الذّْمَّةً  ًبعىٍقدً ) مىى ًرضى  (.ًباٍلغىمىبىًة كىاٍلفىٍتحً ، أىٍك ٍك ًبالتَّبىًعيًَّة ًلغىٍيًرهً ، أى عى

 :مةعقد الذِّ : أواًل 

ٍقدي الذّْمًَّة: مىى كيٍفًرهً كىك  عى  .اٍلًجٍزيىًة كىاٍلًتزىاـً أىٍحكىاـً اإلٍسبلىـً الدٍُّنيىًكيَّةً  ًبشىٍرًط بىٍذؿً  ،ًإٍقرىاري بىٍعًض اٍلكيفَّاًر عى
قيكًفػًو أىٍف يىٍتريؾى الذّْمّْيُّ اٍلًقتىاؿ، كىاٍلغىرىضي ًمٍنوي:  كي ، كى الىطىتًػًو ًباٍلميٍسػًمًميفى ػٍف طىًريػًؽ ميخى ـى عى كًلػًو اإلٍسػبلى ػاؿ ديخي مىعى اٍحًتمى

اًسًف الدّْيًف. مىى مىحى  عى
ـْ ِمَف اْلِجْزَيِة. مد ْعَوِة ِإَل  اإلْساَلـِ  الَفَكاَف َعْقُد الذِّم ِة لِ   ِلمر ْغَبِة َأِو الط َمِت ِفيَما ُيْؤَخُذ ِمْ ُه

ـى اٍلعىٍقدً مىٍف  لَّى ًإٍبرىا  ؟يىتىكى
ـي  ػػا ػػوي اإلمى لَّى ًإٍبرىامى ٍسػػًمـً يىتىػػكى ٍيػػًر اٍلمي ػػعى غى ػػًة مى ٍقػػدى الذّْمَّ مىػػى أىفَّ عى ٍمييػػكري اٍلفيقىيىػػاًء: عى بػػايع صػػاحب جي )أم: السػػمطاف المي

اأىٍك نىاًئبيوي، السمطة عمى العمـك في دار اإلسبلـ( ٍيًرًىمى  ا أك فصائؿ(.)أفرادن  فىبلى يىًصحُّ ًمٍف غى
ٍقدي  لىوي  يىًصحُّ  مىفٍ   الذّْمًَّة؟ عى
مىى اٍلفيقىيىاءي  اتَّفىؽى  كىازً  عى ٍقدً  جى كًس، اٍلًكتىابً  ألىؿً  الذّْمَّةً  عى مىى اتَّفىقيكا كىمىا كىاٍلمىجي ـً  عى كىاًزهً  عىدى ا أىمَّا، ًلٍمميٍرتىدّْ  جى  عىدىا ًفيمى
 .وآخرًا بما يرى فيه اإلماـ مصمحًة لممسمميفوالعبرة أّواًل  اٍختىمىفيكا فىقىدً  ذىًلؾى 

 بأسػماء كمصػطمحات أخػرليمكػف أف يككنػا الجزيػة ك  أٌف مصػطمح عقػد الذّْمَّػة ذىكىرى بعض العممػاء مالحظة:
  .عؼ الذم يعيشو المسممكفكاقع الضى كمراعاةن ل ة في االصطبلحشاحَّ أٌنو ال مي  مف قبيؿ

 :ِباْلَقَراٌِفِ ثَاِ ًيا: ُحُصوؿ الذِّم ِة 

 اإلقامة في دار اإلسبلـ، أك زكاجي الحربٌية مف الميسًمـ أك الذّْمّْي :منيا كىىيكى أىٍنكىاعه  

 ٍسبلىـً :اإلقىامىةي ًفي دىاًر اإل – أ
مىػػى الذّْ األ ػػؿ عى ـٍ يىٍحصي ٍسػػًمـً الَّػػًذم لىػػ ٍيػػرى اٍلمي ػػًة الى ييمىكَّػػفي ًمػػفى اإلٍصػػؿ أىفَّ غى ػػًة مَّ ػػًة ًفػػقىامى ػػا  ،ي دىاًر اإلٍسػػبلىـً الدَّاًئمى نَّمى كىاً 

ًة اٍليىًسيرىًة ًباأل اًف اٍلميؤى ييمىكَّفي ًمفى اإلقىامى ييسىمَّى صى مى اًف ) اٍلميٍستىٍأمىفى قًَّت، كى  .ُ( اًحبي األمى
                                                           

 أك إذف زيارة[ - VISA فيزا –كنيا ]في زماننا يسمُّ  ُ
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ٍمييػػػػػكري اٍلفيقىيىػػػػػاًء  ػػػػػًة ًفػػػػػي دىاًر اإلالمتقػػػػػدّْميف كىجي ػػػػػدَّةى اإلقىامى مىػػػػػى أىفَّ مي ػػػػػنىةن ٍسػػػػػٍسػػػػػبلىـً ًلٍممي عى ا[ تىٍأمىًف الى تىٍبميػػػػػ ي سى  ،]قػػػػػديمن
مىٍيًو اٍلًجٍزيىػةي   ـى ًفييىا سىنىةن كىاًممىةن أىٍك أىٍكثىرى تيٍفرىضي عى يِّػا فىًإذىا أىقىا يىًصػيري بىٍعػدىىىا ًذمّْ . كلكػٌف ىػذه المػٌدة فػي زماننػا قػد كى

)اإلقامػػة  الزيػػارة فى د ليػػـ إذٍ تتغيػػر كفػػؽ المصػػمحة كبمػػا يػػرل فيػػو إمػػاـ المسػػمميف منفعػػةن لدكلػػة اإلسػػبلـ فيمػػدّْ 
ليـ لمكاطنيف في دكلة اإلسبلـ المؤقتة(  ) أم دكف منحيـ ًجنسيَّة دكلة اإلسبلـ(. دكف أف يحكّْ

 
كطى أىٍىؿ الذّْمَّ  ـٍ شيري قىبيكًلًي ًة كى ًة الدَّاًئمى ـٍ ًباإلقىامى اىي مىى ًرضى ٍيًر اٍلميٍسًمًميفى قىًرينىةه عى  ًة.فىطيكؿ ًإقىامىًة غى

 وب اًء عم  ما سبؽ  ست تع ما يما:

  إٌف غير المسمميف المقيميف في ديار اإلسبلـ مف سنيف كقػركف طكيمػة يعتبػركف جميعنػا مػف أىػؿ الذّْمػة
ف صػػدر ذلػػؾ  كالعيػػد مػػا لػػـ ينقضػػكا عيػػدىـ بنػػاقضو معتبػػرو شػػرعنا، كمعكنػػة الكفٌػػار كقتػػاؿ المسػػمميف، كا 

ـي إاٌل بضكابط ييًقرُّىا العمماء الثّْقات. ـي تًبعةي ذلؾ عمييـ فاالستثناء ال ييعمَّ  مف أفراد فبل تيعمَّ
 ػػةعػػدـ مطالبػػ عمػػى إمػػاـو مبػػايع  سػػمميفالم كممػػةلجزيػػة إٌنمػػا ىػػك بسػػبب عػػدـ اجتمػػاع بػػدفع ا ة أىػػؿ الذّْمَّ

 صمة دمائيـ كأمكاليـ كأعراضػيـ فكمػا أسػمفناحمايتيـ. كال عبرة بعدـ دفع الجزية في أصؿ عً يستطيع 
 ف كاف.لكاٌٍف مَ  أّ ها معصومةاألصؿ فا الدماء واألمواؿ واألعراض فا ديار المسمميف 

  حركػات فاًسػدة ظيػرت بػيف المسػمميفبالنسبة لببلد الشاـ كما فييا مف الطكائؼ التي كانت في أصميا 
 دخمػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػا لػػػػػػػػيس منػػػػػػػػػو،ؤىا عػػػػػػػػف ديػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػبلـ بمػػػػػػػػا اخترعػػػػػػػػػكا كأى نًشػػػػػػػػكارتػػػػػػػػدَّ مي 

، فكػػـ مػف مئػات السػنيف مضػت منػػذ أتػُؿ عهػدف أصػمٌيك  اليػكـ ميرتػدّْيف بػؿ ىػػـ كيفَّػاره تبًػريىـ فػنحف ال نع 
 .ليقّْنػػكا ىػػذا االنحػػراؼ عمػػى أٌنػػو ديػػف جديػػد قػػد اليػػكـيضػػاؼ لػػذلؾ أف المكجػػكديف  ،ارتػػٌد أجػػداد أجػػداًدىـ

كػا وا فػا و كموا بشرع اهلل  وأتت األخبار تشهد لهـ بالخيريػة  مسمموف حَ ّكاـٌ وكـ مّر عم  الشاـ حُ 
 أتؿ عهد وأمافقّمة القّوة والعّزة والسمطة  ومت ذلؾ ما عامموا أولٌؾ بغير ما  قم ا مف أّ هـ 

 

: – ب ٍرًبيًَّة ًمفى اٍلميٍسًمـً أىًك الذّْمّْيّْ كىاجي اٍلحى  زى

ٍرًبيَّػػةي  نىةي  اٍلحى طَّنىػػٍت كى  اٍلميٍسػػتىٍأمى يِّػػا فىقىػػٍد تىكى ا أىٍك ًذمّْ ػػٍت ميٍسػػًممن كَّجى يَّػػةن؛ ألً ًإذىا تىزى ػػارىٍت ًذمّْ ػػٍرأىةى ًفػػي اصى ٍسػػكىًف تىاًبعىػػةه فَّ اٍلمى ٍلمى
ٍكجً  يَّةن؛ ألً ًبًخبلىًؼ اٍلميٍستىأٍ ، ًلمزَّ كَّجى ًذمّْ ًف ًإذىا تىزى ٍكجى الى يىكيكفي تىاًبعن مى يًَّة الى ا اًلٍمرىأىًتًو ًفي اٍلميقىاـً فَّ الزَّ وي ًمفى الذّْمّْ كىاجي ، فىزى

مىى ًرضى  يِّابلىـً ساهي ًباٍلبىقىاًء ًفي دىاًر اإليىديؿ عى  .، فىبلى يىًصيري ًذمّْ
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يًّا ِبالت   –ثَاِلثًا   :َبِعي ةِ َصْيُروَرُتُه ِذمِّ

يِّػػػا تى  ٍسػػػًمـً ًذمّْ ٍيػػػري اٍلمي ػػػاالىته يىًصػػػيري ًفييىػػػا غى ػػػًة بىعنػػػا ًلغىٍيػػػًرهً ىينىػػػاؾى حى ػػػا تىٍسػػػتىٍكًجبي ىىػػػًذًه التَّبىًعيَّػػػةى ًفػػػي الذّْمَّ ؛ ًلعىبلىقىػػػةو بىٍينىييمى
ػػػػػػغىارً  الىدً ك األكػػػػػػ ػػػػػػةً  الصّْ ٍكجى ميكفى ًفػػػػػػي فيػػػػػػـ  كىالزَّ ػػػػػػةً يىػػػػػػٍدخي ميػػػػػػكا ًفػػػػػػي الذّْمَّ ـٍ ًإذىا دىخى ـٍ أىٍك أيمَّيىػػػػػػاًتًي ػػػػػػًة تىبىعنػػػػػػا آًلبىػػػػػػاًئًي  الذّْمَّ

ذىا بىمى ى ًصٍبيىافي أىٍىؿً  ًديد كىاً  ٍقدو جى ةو ًإلىى عى اجى ذي ًمٍنييـي اٍلًجٍزيىةي ديكفى حى  .الذّْمًَّة تيٍؤخى

 الذِّم ُة ِباْلَغَمَبِة َواْلَفْتِح: –رَاِبًعا 
ػا ًإذىا فىػتىحى اٍلميٍسػًمميكفى ىىذىا النٍَّكعي  قَّػؽي ًفيمى ػًة يىتىحى ٍيػرى ًإٍسػبلىًميَّةو، كىرىأىل اإل ًمػفى الذّْمَّ ـي تىػٍرؾى أىٍىػؿ ىىػًذًه اٍلػبًػبلىدنا غى ػا ًببلىًد مى

مىٍيًيـٍ ، أىٍحرىارنا ًبالذّْمَّةً  رىبى اٍلًجٍزيىةى عى طَّابً كىضى ا فىعىؿ عيمىري ٍبفي اٍلخى  .اٍلًعرىاؽً ًفي فىٍتًح سىكىاًد  ، كىمى

 ُشُروُط َعْقِد الذِّم ةِ 
 )مف مظاىًر ًعٌزة المسمميف(

ػًة أىٍف يىكيػكفى  ٍقػًد الذّْمَّ مىػى أىنَّػوي ييٍشػتىرىطي ًفػي عى ٍمييكري اٍلفيقىيىاًء عى بَّػدناجي ـي أىٍحكىػاـً ييٍشػتىرىطي ًفػي ىىػذىا اٍلعىٍقػًد ك  ميؤى قىبيػكؿ كىاٍلتًػزىا
ٍيًر  قيكًؽ اآلك، اٍلًعبىادىاتً اإٍلٍسبلىـً ًفي غى نى حي ا يىٍعتىًقديكفى تىٍحًريمىوي كىالزّْ كىذىا مى ػا  ادىًميّْيفى ًفي اٍلميعىامىبلىًت، كى كىالسَّػًرقىًة، كىمى

.ييٍشتىرىطي ًفي  اـو ـٍ قىبيكؿ بىٍذؿ اٍلًجٍزيىًة كيؿ عى اؿ ًمٍنيي ؽّْ الرّْجى  حى
ـٍ  كطنا أيٍخرىل لى ذىكىرى بىٍعضي اٍلفيقىيىاًء شيري كفى كى ري أكلئؾ اعتبركىا داخمة في بند قبكؿ أحكاـ اإلسػبلـ  -يىٍذكيٍرىىا اآٍلخى

 منيا: -فغدت كالميتَّفًؽ عمييا

كا ًكتىابى المًَّو تىعىالىى ًبطىٍعفو كىالى تىٍحًريؼو لىوي. .ُ  أىالَّ يىٍذكيري
كا كىأىالَّ  .ِ  .اٍزًدرىاءو  كىالى  لىوي  ًبتىٍكًذيبو   المَّوً  رىسيكؿ يىٍذكيري
كا كىأىالَّ  .ّ ـ   اإلسبلىـً  ًديفى  يىٍذكيري  .ًفيوً  قىٍدحو  كىالى  لىوي  ًبذى
 .ًنكىاحو  ًباٍسـً  كىالى  ًبًزننا ميٍسًممىةن  ييًصيبيكا كىأىالَّ  .ْ
ا يىٍفًتنيكا كىأىالَّ  .ٓ كا كىالى  ًديًنوً  عىفٍ  ميٍسًممن اًلوً  يىتىعىرَّضي  .ًلمى
ٍربً  أىٍىؿ ييًعينيكا كىأىالَّ  .ٔ ٍربً  ييٍؤكيكا كىالى  اٍلحى ٍيننا يّْيفى ًلٍمحى اسيكسنا[. عى  ]أم: جى

قيػػكؽه  فىيىػػًذهً  ػػةه، حي مى ، ًبغىٍيػػرً  فىتىٍمػػزىميييـٍ  ميٍمتىزى ػػا شىػػٍرطو نَّمى تىٍأًكيػػدنا لىييػػـٍ  ًإٍشػػعىارنا تيٍشػػتىرىطي  كىاً  ، اٍلعىٍيػػدً  ًلتىٍغًمػػيظً  كى ـٍ مىػػٍيًي  َوَيُكػػوفُ  عى
 .ِلَعْهِدِتـْ  َ ْقً ا ((( الش ْرطِ  َبْعدَ )))  اْرِتَكاُبَها

نػػذارىـ عمػى العمػػكـلػػـ نعمميػـ بيػػذه الشػركط ال ينػػتقً  نػا إفكعميػو فإنَّ  ض عيػدىـ فػػكرنا بػؿ بعػػد تبمػيغيـ كا 
كال  ُ

 كما فيو مف الجيؿ بالديف مف المسمميف فضبلن عف غيرىـ. في مثؿ زماننا سيَّما
                                                           

َـّ الخبري بؿ يكفي ما فبل ييشترطي التبمي  الشخصي لكؿ  منيـ،  ُ بينيـ، كإببلغ أعياًف طكائفيـ ككبرائيـ كقساكستيـ أك  بو يعي
 بالطريقة التي تيبمَّ ي بيا المراسيـ الحككميَّة في زماننا.نشر ذلؾ في كسائؿ اإلعبلـ 
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 الذِّم ةِ  َأْتؿ ُحُقوؽُ 
ػػػػػػػػػػػةي  اٍلقىاًعػػػػػػػػػػػدىةي  قيػػػػػػػػػػػكؽً  ًفػػػػػػػػػػػي اٍلعىامَّ ػػػػػػػػػػػةً  أىٍىػػػػػػػػػػػؿ حي  .َعَمْيَ ػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػا َوَعَمػػػػػػػػػػػْيِهـْ  َلَ ػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػا َلُهػػػػػػػػػػػـْ  َأف   :الذّْمَّ

 (، مع استثناءات ذكرناىا آخر البحثالمكاطنة : حؽُّ ما يسٌمى حديثناقريبه ل)

يّْديىىا ييؤى ًكمى  فىقىدٍ  السَّمىًؼ، عىفً  اآٍلثىارً  بىٍعضي  كى ًميّْ  عىفٍ  ري  ًلتىكيػكفى  اٍلًجٍزيىػةى  قىًبميػكا ًإنَّمىا:  قىاؿ أىنَّوي   طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  عى
ًدمىاؤيىيـٍ  كىأىٍمكىاًلنىا، أىٍمكىاليييـٍ  اًئنىا كى  .كىًدمى

يـ كحمايػػػة دمػػػائيـ أمػػػني  فكاجػػػب عمػػػى اإلمػػػاـ المسػػػمـ أف يحفظيػػػـ كيرعػػػاىـ بمػػػا يكػػػكف لممسػػػمميف مػػػف حيػػػثي 
 عكدكف لذمتيـ.يـ كالدفاع عنيـ كاستنقاذ مف أسره الحربيكف منيـ إذ ال يعتبركا أسرل بؿ ييـ كأعراضً كأمكالً 

ًمػػفٍ  ػػيىاتً  كى ٍقػػدً  ميٍقتىضى ػػةً  عى ػػةً  أىٍىػػؿ أىفَّ  الذّْمَّ ػػكفى  الى  الذّْمَّ ، كىالى  ييٍظمىمي  َأوِ  ُمَعاَتػػًدا َظَمػػـَ  َمػػفْ  )َأالَ :  النَّبًػػيُّ  قىػػاؿ ييػػٍؤذىٍكفى
ًٌا ِمْ هُ  َأْو َأَخذَ  َطاَقِتِه  َفْوؽَ  َكم َفهُ  َأوْ  َحق ُه  اْ َتَقَصهُ   .ٔاْلِقَياَمِة( َيْوـَ  َحِجيُجهُ  َفَأَ ا ِمْ ُه  َ ْفسٍ  ِطيبِ  ِبَغْيرِ  َشْي

انىوي  كال ييتعػػٌرض ليػػـ فػػي ديػػنيـ كعبػػادتيـ إالٌ  قىػػٍد قىػػاؿ المَّػػوي سيػػٍبحى ػػٍف طىًريػػًؽ اإلٍكػػرىاًه، كى ػػٍف طىًريػػًؽ الػػدٍَّعكىًة الى عى عى
تىعىػػالىى: ًفػػػي ًكتىػػػاًب النَّبًػػػيّْ  [ِٔٓالبقػػػرة: ]   چ ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب ی  جئ    حئ  مئچ   كى :  ، كى أًلىػػػؿ نىٍجػػػرىافى

ًبيىًعًيـٍ " ـٍ كى ًممًَّتًي ـٍ كى مىى أىٍمكىاًلًي مَّدو رىسيكؿ المًَّو عى ًذمَّةي ميحى اًشيىًتيىا ًجكىاري المًَّو كى ًلنىٍجرىافى كىحى ـٍ كى ا تىٍحتى أىٍيًديًي كيؿ مى  ِ.." كى
مىٍيًو بىٍيفى اٍلفيقى   .يىاءكىىىذىا األٍصؿ ميتَّفىؽه عى

ٍيري  اٍلقىاًعدىةى  ىىًذهً  لىًكفَّ  مىى ميطىبَّقىةو  غى ًميعً  ًفي كىاٍلميٍسًمًميفى  لىٍيسيكا فىالذّْمّْيُّكفى  ًإٍطبلىًقيىا، عى قيكًؽ كىاٍلكىاًجبىاًت، جى ذىًلؾى  اٍلحي  كى
ػػػبىبً  ـً  كيٍفػػػًرًىـٍ  ًبسى ػػػدى ـى  اٍلتًػػػزىاًمًيـٍ  كىعى ػػػا مػػػف ىػػػذه القاعػػػدة  يى ثنً اسػػػتي كلػػػذلؾ ففػػػي إطػػػار عػػػٌزة المسػػػمميف ، اإلٍسػػػبلىـً  أىٍحكى

 استثناءات منيا:
ًة الذّْمّْيّْ كىاٍسًتيطىاًنوً  اتفؽ الفقياء .ُ كىاًز ًإقىامى مىى عىدىـً جى ًدينىػةً  أك حتػى مػركره كتنقُّمػو عى مىػى  ًفػي مىكَّػةى كىاٍلمى عى

تىٍفًصيؿو ًفيمىا ًسكىاىيمىا  .ًخبلىؼو كى
 مدينةو لمدينة في حاالتو خاٌصة فييا مصمحة لدكلة المسمميف.لئلماـ نقميـ مف  .ِ
ـٍ حػػريتيـ فػػي شػػؤكف  .ّ ًتًي ـٍ كىأىدىاًء ًعبىػػادى ًتًي ًقيػػدى ـٍ تكػػكف عى فػػي ديػػار اإلسػػبلـ فتكػػكف ديكفى ًإٍظيىػػاًر شىػػعىاًئًرًى

 داخؿ دكرىـ ككنائسيـ كليس عمى المؤل.
ػػػةو كىالى ًبيعىػػػةو كىالى مي ال يسػػػمح ليػػػـ  .ْ ػػػٍكمىعىةو ًإٍحػػػدىاثي كىًنيسى ـٍ كىالى صى ػػػبلىًتًي ػػػعو ًلصى فػػػي المػػػدف التػػػي أنشػػػأىا  ٍجتىمى

اًع أىٍىؿ اٍلًعٍمػـً المسممكف كىذا  ػا الػببلد التػي فيًتحػت عينػكةن أك بػأمفو أعطػي ألىًميػا فتبقػى ليػـ ًبًإٍجمى ، أمَّ

                                                           
 صحيح ركاه أبك داكد. ُ
 البييقي في دالئؿ النبٌكة كالحديث في إسناده جيالة. ِ
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ػػػاًذ  إظيػػػاركىالى ييمىكَّنيػػػكفى ًمػػػٍف دكرىػػػـ ككنائسػػػيـ يتعبػػػدكف فييػػػا  ٍمػػػًر كىاتّْخى ػػػٍرًب شيػػػٍرًب اٍلخى نىػػػاًزيًر كىضى اٍلخى
كا، كىىىذىا ًباتّْفىاًؽ اٍلمىذىاًىبً بيف المسمميف،  النَّاقيكسً  ري الَّ ميًنعيكا كىعيزّْ  .كىاً 

، ىىػػػذىا ىيػػػكى األصػػػؿ، كىىينىػػػاؾى اٍسػػػًتٍثنىاءىاته ًفػػػي ىىػػػذى  .ٓ ٍسػػػًمـً ػػػرَّحى اٍلفيقىيىػػػاءي أىفَّ الػػػذّْمّْيَّ ًفػػػي اٍلميعىػػػامىبلىًت كىاٍلمي ا صى
ػػػاؿ  ظىػػػاًئؼً  األشػػػغىاؿً ذكرىػػػا الفقيػػػاء كلعػػػٌؿ مػػػف أىمّْيػػػا مػػػا يتعمٌػػػؽ باٍلمىجى ػػػةً  كىاٍلكى ػػػا ييٍشػػػتىرىطي ًفيػػػًو اٍلعىامَّ ، فىمى

كزي أىٍف ييٍعيىدى ًبذىًلؾى ًإلى ساإل مىى اٍلًجيىاًد، كىاٍلًكزىارىًة كىأىٍمثىاًليىا، فىبلى يىجي ـي كىاٍلًخبلىفىًة ، كىاإلمىارىًة عى مىا بلى ، كى ى ًذمّْي 
ػػكزي الى يي  ، يىجي ـي أىًك األىًميػػري ػػا ػػا يىػػٍأميري بًػػًو اإًلمى تىٍنًفيػػًذ مى ػػغىاًر اٍلًكتىابىػػةى، كى ـي كىتىٍعًمػػيـً الصّْ أىٍف  ٍشػػتىرىطي ًفيػػًو اإلسػػبلى

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  چ  ، قػاؿ تعػالى:ييمىاًرسىوي الػذّْمّْيُّكفى 

 چڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں     ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 [.ُُٖآؿ عمراف: ]
ػ .ٔ ـٍ ييكجى ًصيًَّة ًفي السَّفىًر ًإذىا لى مىى اٍلميٍسًمًميفى اتّْفىاقنا، ًإالَّ ًفي اٍلكى ـٍ ًعٍنػدى الى تيٍقبىؿ شىيىادىةي أىٍىؿ الذّْمًَّة عى ٍيػريىي ٍد غى

ـى قىبيػكؿ  ػػدى ييعىمّْػؿ اٍلفيقىيىػاءي عى نىاًبمىػًة. كى ٍعنىػػى اٍلًكالىيىػًة، كىالى ًكالىيىػةى اٍلحى ـٍ بًػأىفَّ الشَّػيىادىةى ًفييىػا مى ػػاًفًر  الشَّػيىادىًة ًمػػٍنيي ًلٍمكى
مىى اٍلميٍسًمـً   .[ُُْالنساء: ] چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ ، قاؿ تعالى: عى

نى  ،ىىذىا مًُّؾ ًبًإٍحيىاًء اٍلمىكىاًت كى ٍثبىاًت الشٍُّفعىًة كىالتَّمى ًصيًَّة كىاً  ٍحًكىىا، تيٍنظىػري كىىينىاؾى اٍسًتٍثنىاءىاته أيٍخرىل ًفي مىسىاًئؿ اٍلكى
ًفي مىظىانّْيىا ًمٍف كيتيًب اٍلًفٍقًو. اًتيىا كى  ًفي ميٍصطىمىحى
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