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شقخـا الغـقؿان طافاه اهلل: تؼريظ  

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 4 

 الشقخ الغـقؿان, قال حػظه اهلل : تؼريظ

 بسم اهلل الرحؿن الرحقم

الحؿد هلل رب العالؿقـ, وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف والتابعقـ لفؿ 

 بنحسان أبدا:

وبعد فؼرأت كتاب )البقان الؿبقـ بعدم إطذار الؿشركقـ( ورأيتف مػقدًا يف مقضعف,  وقد 

والجؿاطة, واطتؿد طؾك إدلة مـ الؽتاب والسـة, ويف رأيل سؾؽ مملػف مـفج أهؾ السـة 

أن شباب أهؾ السـة بحاجة إلك ما فقف: ٕن كثقرا مـفؿ صاَر بقـ خالفقـ: خالف مـ يؿقؾ 

إلك اإلرجاء, وبقـ مـ يؿقؾ إلك مذهب أهؾ التؽػقر, أسلل اهلل لـا ولفؿ الفداية إلك سقاء 

 السبقؾ, وأن يثقب الؿملػ .

 هـ.8348/ 2/8هلل بـ محؿد الغـقؿان  قالف: طبدا
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 الؿؼدمة

 ,وسقئات أطؿالـا ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ،إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره

وأشفد أن  ،اهلل وأشفد أٓ إلف إٓ ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف

  :وصحبف وسؾؿ تسؾقؿا كثقراً  صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف ،محؿدًا طبده ورسقلف

وشر  ,وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ,كالم اهللأما بعد : فنن خقر الؽالم 

 وبعد: وكؾ بدطة ضاللة : ,وكؾ محدثة بدطة ,إمقر محدثاهتا

وحصؾ كزاع يف مسائؾ لؿ يؽـ  ,طظقؿدخؾ طؾك إمة بالء  ,فؿـذ حدثت البدع يف إمة

 فقفا كزاع بقـ إئؿة يف الؼرون الؿػضؾة. 

تلثر بعض الؿتلخريـ مـ أهؾ الػؼف أو الحديث بسبب دخقل طؾؿ الؽالم والػؾسػة, وو 

البدع بدطة هذه أسقأ  مـزاد البالء يف إمة, واكتشرت البدطة, و, هباغقرهؿ التػسقر أو أو 

أطرف الـاس بخطر هذه وكان أئؿة الفدى يف وقت مبؽر,  وقد حدثت يف إمة ,اإلرجاء

ـَ كَ ترَ ):  رحؿف اهلل حتك قال إبراهقؿ الـخعل ,البدطة  مـ ثقٍب  أرق   ت الؿرجئة الدي

فؽقػ والثقب السابري هق : الثقب الرققؼ . وهق يؼصد مرجئة الػؼفاء:  ,(1)(سابري  

 .بنرجاء الغالة

                                 

الاللؽـائل يف شـرح اطتؼـاد ( طـ أبقف طـ مممؾ طـ سػقان طـ إبـراهقؿ . ورواه 888( رواه طبداهلل بـ أحؿد يف السـة )8)

 ( مـ صريؼ أحؿد . 8881أهؾ السـة )
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وقتادة يؼقٓن : لقس شلء مـ إهقاء أخقف  ,وقال إوزاطل : كان يحقل بـ أبك كثقر 

 . (1) رجاءطـدهؿ طؾك إمة مـ اإل

 .(2)رجاءطؾك أهؾف مـ اإل طت يف اإلسالم بدطة أضر  دِ وقال الزهري : ما ابتُ 

كذا  فقه, وألن اإلرجاء هو إخراج العؿل من اإليامن, وهذا يمول إىل ترك العؿل والتساهل 

 ,بدعة حيبفا ادؾوك الػسؼة؛ ألهنا ترخص هلم يف ادعايص لذلك هيويف ادعايص, التساهل 

 دين اإلرجاء احلسن أبا يا:  ادلمون يل قال:  أكه قال ,صؿقل بن الـرض لذلك روي عن

 .(3)ادؾوك

 ,إال وتـترش فقه ادعايص , -عدا مرجئة الػؼفاء – وال جتد بؾًدا أهل اإلفتاء فقه من ادرجئة 

ترك واألشوأ من ذلك اكتشار  ,والتزج والسػور ,كالربا والزكا والغـاء ورشب اخلؿر

 . بل والرشك األكز ,الصالة

التحذير من  وهو ,عؾقفم السالم وما جاء به األكبقاء ,األديان مؼاصد ألهم وهذا مـاقض

وترك الذكوب الظاهرة والباضـة, بل والورع يف ترك ادشتبفات, الرشك ووشائؾه, 

وال يؽاد يذكر اإليامن يف الؼرآن إال ويذكر  ,العؿل الصالحكثرة احلث عذ ووادؽروهات, 

 . معه العؿل الصالح

                                 

( قال حدثـل أبل حدثـا معاوية بـ طؿرو كا أبق إسحاق الػزاري قال قـال 838, 411( رواه طبداهلل بـ أحؿد يف السـة )8)

( 4/81ة إولقـاء )( . وأبـق كعـقؿ يف حؾقـ8888آوزاطل . ورجالف ثؼات . ورواه الاللؽائل يف شرح اطتؼاد أهؾ الســة )

 مـ كػس الطريؼ . 

 (. 1/493( اكظر : مجؿقع الػتاوى )2)

 ( طـ الـظر بـ شؿقؾ طـ الؿلمقن. 2888(, والاللؽائل يف شرح آطتؼاد  )2/384( رواه الدوٓبل يف الؽـك )4)
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وقد كان من مـفج الصحابة رضوان اهلل عؾقفم أهنم حيرصون عذ السـن كحرصفم عذ 

قال ابن دققق  ,رك ادؽروهات كحرصفم عذ ترك ادحرماتوحيرصون عذ ت ,الػرائض

يثابرون عذ فعل السـن  ,ومن بعدهم ,ولؼد كان صدر الصحابة ريض اهلل عـفمالعقد : )

 . (1) (ومل يؽوكوا يػّرقون بقـفام يف اغتـام ثواهبا ,والػضائل مثابرهتم عذ الػرائض

 والتحذير من وشائؾه وذرائعه .  ,فؽقف بسك الؽػر والرشك أصغره وأكزه

بل حصل  ,ويف ارتؽاب ادحرمات فحسب ,ؾم يؽن اإلرجاء شبًبا يف ترك العؿل أو بعضهف

أو أن األعامل  ,ألن اإليامن إذا كان جمرد التصديق ,والرشكبسببه التفاون يف أكواع الؽػر 

 ,فؾو ترك كل األعامل مل يؽػر عـدهم ,فالؽػر جمرد التؽذيب واجلحود ,لقست من اإليامن

د العـاد بل زاد األمر وهذا مذهب اجلفؿقة  ,إما ترصحًيا أو الزًما ,حتى ُجعل الؽػر جمرَّ

 . !الؽػرإىل حتى يؼصد الشخص ال يؽػر  :أيضا  قال بعض غالة ادرجئةو ,الغالة بعقـه

فم من أهل الدين والػضل كثر ممن يـسب إىل السـة من ادتلخرين وبعضاإلرجاء بتلثر  و 

وهو مما شبب مزيًدا من التؾبقس عذ من مل يػفم  ,ؼض تعريػه لإليامن من حقث ال يعؾمـف

ف اإليامن بلكه قول وعؿل ثؿ قال: ٓ كػر  ,ويـؼصيزيد وأكه  ,حؼقؼة مذهب السؾف ؛ فعرَّ

وهذا  .ٓ أكف ركـ فقف ,إطؿال يف اإليؿان مجرد كؿال فإدخال وحقـئذ يؽقن ,إٓ بالجحقد

والتزمقا مـ لقازمف ما ٓ لف ,  فتعصبقا ,لؿؼؾديـإٓ أكف كرب يف ا ,وإن وقع زلًة مـ طالؿ

مـ مرجئة الػؼفاء أو مـ هق أحسـ مذهًبا مـفؿ يف هذه  ,يؿؽـ أن يؾتزمف أهؾ العؾؿ

 الؿسللة .

كبر تساهل حصل و واكتشر يف إمة بالء طظقؿ ,خقلػت الـصقص وخرق اإلجؿاعف

 .ومتققع لؾدين 

                                 

 .  88شرح إربعقـ الـقوية ص:( 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 8 

وأخرجوا ما هو جمؿع عؾقه ؛ كؽػر اجلفل  ,الؽػر عذ أكواع قؾقؾة مـه واقرَص  كل همالءو

, وادراد أو التلويل  ,وكذا كػر التؼؾقد ,واإلعراض الذي هو أكثر ما يؼع من الـاس القوم

بالرشول صذ اهلل عؾقه , أو شؿع اجلفل والتؼؾقد والتلويل التي ال يعذر هبا من بؾغه الؼرآن

 .  وشؾم, وهذا من أشوأ لوازم اإلرجاء

 كؾؿة : )فؽاكت مبقـا سبب اكتشار البدع قال أبق طبداهلل محؿد ابـ خػقػ رحؿف اهللو

 يختؾػقا لؿ إذ : طـفؿ بإخذ ُأمِركا الذيـ وهؿ ,اختالف غقر مـ آتػاق طؾك الصحابة

 مـفؿ كان ولق ,الػروع يف اختؾػقا كؿا الديـ وأصقل ,أحؽام التقحقد يف تعالك اهلل بحؿد

 طـد خاصتفؿ ذلؽ صحة فاستؼر ,سائر آختالف كؼؾ كؿا إلقـا لـُؼؾ اختالف ذلؽ يف

تفؿ وا حتك ,وطام   العؾؿاء طـد ذلؽ صحة فاستؼر   : بنحسان لفؿ التابعقـ إلك ذلؽ أد 

 كػر وهلل طـدهؿ إصؾ يف كان آختالف ٕن : قرن بعد قركًا ذلؽ كؼؾقا حتك الؿعروفقـ

 الؿـة(.

 مـفج خالف طؾك التقحقد أحؽام يف أحدثقا لؿا إكف:  أققل وباهلل قائؾ إين إلك أن قال : )ثؿ 

 يْعِؼؾقا ولؿ ,أثار بعؾؿ ُيعرُفقا لؿ مـ ذلؽ فخاض يف ,والتابعقـ الصحابة مـ الؿتؼدمقـ

ُلفؿ وصار ,إخبار بذكر ققلفؿ  سقء مـ الؿستخرجة الـػقس هقاجس أحؽام طؾك معق 

 فتلولقا ,فقفا الؽالم يسعدهؿ لؿ بآيات مـفؿ والتعؾُّؼ ,السـة طؾك مخالػة ما وافؼ الطقي ة

حقا ,أهقائفؿ طؾك  الؿتؼدمقـ صػة طـ الؽشػ إلك احتجت : مذاهبفؿ بذلؽ وصح 

ر التل أقاويؾفؿ جؿؾة يف القققع مـ خقفًا ,إولقـ ومـفاج ,الؿممـقـ ومآخذ  رسقل حذ 

تف( وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل أم 
(1). 

 ,أثار بعؾؿ ُيعرُفقا لؿ مـ ذلؽ فبق ـ سبب البدع الؼديؿة والحديثة وهق أكف : )خاض يف

 .  (.. الخإخبار بذكر ققلفؿ يْعِؼؾقا ولؿ

                                 

 (. 3/18( كؼؾف طـف شقخ آسالم ابـ تقؿقة يف مجؿقع الػتاوى )8)
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 آ وإن مـ أطظؿ آثار اإلرجاء إطذار مـ صرح الؼرآن بتؽػقرهؿ, مع ققام الحجة طؾقفؿ,

الشرك إكرب الؿـاقض لتقحقد إلقهقة, الذي هق إفراد اهلل بالعبادة, والؽػر  يفـ يؼع كؿ

, وٓ قامت  وٓ أكزلت الؽتب ,بعبادة مـ سقاه, وما خؾؼ الخؾؼ , وٓ بعثت الرسؾ

وٓ جردت سققف وٓ خؾؼت الجـة والـار, السؿاوات وإرض, وٓ قامت الؼقامة, 

إدلة  ت فقفجؿعفؽان هذا الؽتاب والـفل طـ ضده,  الجفاد,  إٓ مـ أجؾ هذا التقحقد,

 ,بـ) البقان الؿبقـ بعدم إطذار الؿشركقـ( أسؿقتفو ,أكف ٓ طذر لؿشرك بؾغتف الرسالةيف 

لؽـ كان الرتكقز حقل مسللة اإلطذار يف الشرك إكرب:  ,والؽتاب حقل الؿسائؾ الظاهرة

 . الخبقثٕهنا أخطر ثؿرات هذا اإلرجاء 

وإذا قؾت طؼب أية: قال الطربي أو ابـ واهلل أسلل أن أكقن وفؼت فقف, وأفدت قارئقف, 

ططقة أو الزمخشري أو الرازي أو ابـ الجقزي أو البغقي أو أبق حقان أو الشقكاين أو 

الشـؼقطل أو غقرهؿ مـ الؿػسريـ ولؿ أحقؾ إلك الؿصدر ففق يف تػاسقرهؿ طـد تػسقر 

واهلل  ,وما كان فقف مـ خطل فؿـل والشقطان ,ـ صقاب فؿـ اهللأية . فؿا كان فقف م

 . , والصدر رحب ٕي مالحظة ورسقلف بريئان

هذا وقد قرأ الؽتاب سؿاحة شقخـا العالمة الشقخ طبداهلل بـ محؿد الغـقؿان, طافاه اهلل, 

 ., فجزاه اهلل خقرا وكػع بؿا قال  وكتب مؼدمتف السابؼ إثباهتاوأثـك طؾقف بحؿد اهلل, 

 طشر فصاًل:ثالثة و ,وقد اقتضت مادتف أن يؽقن يف هذه الؿؼدمة

 . الرسؾ ببعثة الحجة الػصؾ إول : بقان ققام

 بالرسقل السؿاع أو ,الؼرآن بؾقغ الحجة يف الؿسائؾ الظاهرة  ققام يف الػصؾ الثاين : يؽػل

 . وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

ـٌ  الؼرآن الػصؾ الثالث :  طؾقف اهلل صؾك الـبل سـة وكذا ,الظاهرة الؿسائؾ يف بـػسف بقِّ

 . وسؾؿ
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 . ففؿفا يشرتط وٓ ,الحجة بؾقغ الػصؾ الرابع: يؽػل

 العـاد. يؽقن الؽػر بغقرالػصؾ الخامس: 

 . بالجفؾ )كػر الجفؾ( لؾؿشرك طذر الػصؾ السادس: ٓ

 التلويؾ(.بالتلويؾ )كػر  لؾؿشرك طذر الػصؾ السابع: ٓ

 الؿعرض )كػر اإلطراض(. لؾؿشرك طذر الػصؾ الثامـ: ٓ

 بالتؼؾقد )كػر التؼؾقد( أو )الؽػر بالتؼؾقد( . لؾؿشرك طذر الػصؾ التاسع: ٓ

 لؾؽػر. قصده بالؽػر الؿعقـ طؾك الحؽؿ يف يؾزم الػصؾ العاشر: ٓ

 الظاهر. فقف يؽػل إسالمف أو الشخص بتؽػقر الػصؾ الحادي طشر: الحؽؿ

 . الديـ شعائر أضفر الشرك وترك اهلل بعبادة الػصؾ الثاين طشر: إمر

 إحداهؿا . أو ,يـاقضفؿا ما ارتؽاب مع بالشفادتقـ الـطؼ يؽػل الػصؾ الثالث طشر: ٓ
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 الػصل األول

 ققام الحجة ببعثة الرسل

 ,بؾ أكزل إلقفؿ الؽتب وأرسؾ إلقفؿ الرسؾ ,الخؾؼ ولؿ يرتكفؿ سدى تعالك خؾؼ اهلل

 طدلف وحؽؿتف. وكؿال ,وذلؽ مـ كؿال رحؿتف

  ,كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأن الحجة قائؿة طؾك الثؼؾقـ ببعثة  هؾ العؾؿوقد أجؿع ا

بؿجرد  ,قامت طؾقف الحجةصؾك  اهلل طؾقف وسؾؿ  بؾغتف دطقتففؿـ  طؾك مـ بؾغتف دطقتف,

 ,الؿتقاترة ,إجؿاًطا قطعًقا الؿجؿع طؾقفا »: وهل ,مسائؾ الديـ الظاهرةيف بؾقغفا 

لؽقهنا  ,وٓ التلويؾ وآحتؿال ,وهل التل ٓ تؼبؾ الشبفة « الؿعؾقمة مـ الديـ بالضرورة

 ,هلل إٓٓ تؽقن بجؿقع أكقاطفا  العبادةؽقن ك ,ٓ احتؿال فقفا لؿعـك آخر اكصقص

 ,والققم أخر ,رسؾالو ,ؽتبالو ,فؿالئؽبالووجقب اإليؿان  ,ووجقب صاطة الرسؾ

وتحريؿ الربا والزكا  ,ووجقب الصالة والزكاة والصقم والحج ,والؼدر خقره وشره

 .وشرب الخؿر والعؼقق والؽذب والسرقة وكحق ذلؽ

أو سؿع بالرسقل صؾك اهلل  بؾغف الؼرآنمـ  تؼقم الحجة طؾك فػل هذه الؿسائؾ وكحقها  

 .ومـ سؿع بالرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وجب طؾقف البحث والسمال  , طؾقف وسؾؿ

فقفا أكف أقام الحجة  تعالك التل أخرب اهلل ,ٓلةومستـد اإلجؿاع إدلة الؿتقاترة قطعقة الدِّ 

إلك   تفؿبعث وأكف ٓ حاجة لؾخؾؼ بعد ,ة الرسؾوأكف ٓ حجة لؾخؾؼ بعد بعث ,ببعثة الرسؾ

 شلء آخر لؼقام الحجة طؾقفؿ .

          ﴿  قال اهلل تعـالك :

      ﴾ :[561]النساء .  
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 لئال ,ومـذريـ مبشريـ طبادي إلك رسؾل أرسؾت )يؼقل:يؼقل اإلمام الطربي رحؿف اهلل : 

 طؼاَبف: أردُت  إن يؼقل بلن سبقؾل: طـ ضؾ أو ,دوين مـ إكداد وطبد ,بل كػر مـ يحتج

﴿            

﴾ ]الحجج معاين بجؿقع أمره وخالػ ,تقحقده يف ألحد مبطؾ كؾ حجة : فؼطع ]صف 

 جؿقع وطؾك ,طؾقفؿ البالغة الحجة هلل لتؽقن ,إلقفؿ بذلؽ مـف إطذاًرا ,طذره الؼاصعة

 خؾؼف(.

البغقي قال  [51]اإلسراء:﴾       ﴿وقال تعالك :  

 ٓ بالسؿع وجب وجب: ما أن طؾك دلقؾ وفقف ,لؾعذر وقطعا ,لؾحجة رحؿف اهلل : )إقامة

 .بالعؼؾ(

         ﴿وقال تعالك : 

           

     :قال ابـ ططقة رحؿف اهلل : [73﴾]فاطر () 

 ومحؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ,ومعاصره أمتف كذير كبل وكؾ ,إكبقاء الجؿفقر: ققل يف

 أن إٓ حسـ ققل وهذا ,الشقب () : وققؾ الطربي: وقال ,الزمان غابر يف العالؿ كذير

 الشرطقة( ا.هـ كالم ابـ ططقة . بالـذارة تؼقم إكؿا الحجة

       ﴿ قال تعالك حاكقا كالم خزكة الـار:و

           

     ﴾:وهذا اطرتاف مـ الؽػار أن  [35]الزَُّمر

كؿا قال  ,لعذر مـ اهللفال أحد أحب إلقف ا ,وقطع أطذارهؿ ,اهلل أزاح طؾؾفؿ ببعثة الرسؾ
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ْـ  ,الّؾفِ  مـ الُعْذرُ  إلقف أَحبُّ  أَحدَ  كبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : )وٓ  بَعَث  ذلؽ َأجؾِ  ومِ

ـَ  ِري ( الُؿَبشِّ ـَ َوالُؿـِْذِري
 وقامت هبا الحجة طؾقفؿ . ,(1)

 طؾك الؿـزلة الؽتب أي (   قال اإلمام الؼرصبل رحؿف اهلل : ) 

 طؾقفؿ( . الحجة بؼقام مـفؿ اطرتاف وهذا ,جاءتـا قد أي ( ) ,إكبقاء

يؽػل تحسقـ العؼؾ وتؼبقحف يف ققام  :فؼالقاطؾك ما تدل طؾقف الـصقص وزاد الؿعتزلة 

وهق  ,فال طذر لف ,العؼؾ قبحةبفؿـ أشرك أو ارتؽب ما يعؾؿ  ,وطذاهبؿ يف أخرة الحجة

 . ولق لؿ تبؾغف الرسالة معذب يف أخرة

أكف وإن كاكت ما دلت طؾقف الـصقص الصقاب الذي طؾقف أهؾ السـة هذا خطل وبدطة وو

ا إٓ بعد بعثة ٓ يعذب أحدً  تعالك إٓ أن اهلل ,الحجة قائؿة بالعؼؾ والػطرة والؿقثاق

 .وهذا مـ كؿال رحؿتف وتػضؾف طؾك خؾؼف سبحاكف وتعالك  ,الرسؾ

وقد حؽؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك كثقر  ,وإذا كاكت الحجة قائؿة طؾك كػار قريش

  َطامرٍ  بـ َطؿَرو كؼقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )رأيت ,مـفؿ بالـار
 
 يف قْصَبفُ  َيجرُّ  اْلخَزاِطل

َل  وكان الـّارِ   .(2) الّسُققَب( سق َب  مـ أو 

حؿَ  َيصُؾ  اْلَجاهؾِق ِة: يف كان ُجْدطانَ  ابـ الّؾفِ  رُسقَل  يا قؾت: قالت: َطائَشةَ  وطـ   َوُيْطعؿُ  ,الر 

ـَ   يقم َخطقَئتِل لل اْغػرْ  : ربِّ  يْقًما يُؼْؾ  لؿ إكف : : )ٓ يـػُعف قال َكافُعُف؟ ذاكَ  فَفْؾ  ,اْلؿْسؽِق

) ـِ  . (3) الّدي

                                 

 ( .8399(, ومسؾؿ )8988( متػؼ طؾقف, رواه البخاري )8)

 . (2838(, ومسؾؿ )4328رواه البخاري ) ( متػؼ طؾقف2)

 ( .283( رواه مسؾؿ )4)
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 َأْسَتْغػرَ  أنْ  َرّبل )اسَتْلَذْكُت :  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الّؾفِ  رسقل قال قال: هَرْيَرةَ  أبل وطـ

ل مِّ
ِ
  . (1) لل( َفَلذنَ  ,َقربََها َأزورَ  أنْ  َواْسَتْلَذْكتفُ  ,لل َيلَذنْ  فؾؿ ,ٕ

ـَ  ,الّؾفِ  رُسقَل  يا قال: رُجاًل  أن   أَكسٍ  طـ (2)وروى أحؿد ومسؾؿ  ,الـّاِر( )يف قال: أبل؟ أْي

 الـّاِر(. يف وَأَباكَ  أبل )إن   فؼال: دَطاهُ  قػك فؾؿا

مع بعدهؿ طـ زمـ  ,فؼامت طؾقفؿ الحجة ,مع أهنؿ ماتقا قبؾ بعثتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 فان الدطقة: بؾقغ قبؾ مماخذة هذا قال الـقوي : )ولقس ,لؽـ بؾغتفؿ دطقاهتؿ ,إكبقاء

 وسالمف تعالك اهلل صؾقات إكبقاء مـ وغقره إبراهقؿ دطقة بؾغتفؿ قد كاكت همٓء

 . (3)طؾقفؿ(

 ,القثـ يعبدون وكاكقا ,أخرة يف الصػة هبذه هوجدُّ  أبقاه يؽقن ٓ وقال البقفؼل : )وكقػ

 . (4) السالم( طؾقف مريؿ بـ طقسك ديـ يديـقا ولؿ ماتقا حتك

 الؿشركقـ ٕن البعثة: قبؾ مات وإن ,الـار يف ففق مشرًكا ابـ الؼقؿ : )مـ ماتاإلمام وقال 

 حجة معفؿ ولقس ,وارتؽبقه ,الشرك هبا واستبدلقا ,إبراهقؿ ديـ الحـقػقة غق روا قد كاكقا

 إلك أولفؿ مـ ,كؾفؿ الرسؾ ديـ مـ معؾقًما يزل لؿ بالـار طؾقف والقطقد وقبحف ,بف اهلل مـ

 البالغة الحجة فؾؾف ,قرن بعد قرًكا ,إمؿ بقـ متداولة ٕهؾف اهلل وأخبار طؼقبات ,آخرهؿ

 ربقبقتف تقحقد مـ طؾقف طباده فطر ما إٓ يؽـ لؿ ولق ,وقت كؾ يف الؿشركقـ طؾك

 كان وإن ,آخر إلف معف يؽقن أن وطؼؾ فطرة كؾ يف يستحقؾ وأكف ,إلفقتف لتقحقد الؿستؾزم

                                 

 ( .9888( رواه مسؾؿ )8)

 ( .284(, مسؾؿ )84888( أحؿد )2)

 ( .4/19صحقح مسؾؿ )شرح الـقوي طؾك  (4)

 ( .8/892( دٓئؾ الـبقة )3)
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 يف التقحقد إلك الرسؾ دطقة تزل فؾؿ ,وحدها الػطرة هذه بؿؼتضك يعذب ٓ سبحاكف

  . (1) أطؾؿ( واهلل الرسؾ دطقة بؿخالػتف العذاب يستحؼ فالؿشرك ٕهؾفا: معؾقمة إرض

ؼقامفا الققم مع وجقد ف ,مـ كػار قريش وغقرهؿ ,فنذا كاكت الحجة قائؿة طؾك همٓء

 واكتشار أمر اإلسالم أولك وأحرى . ,الؼرآن واكتشار خرب الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

                                 

 ( .888, 4/883( زاد الؿعاد )8)
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 الػصل الثاين

 أو السؿاع بالرسول صؾى اهلل عؾقه وسؾم ,يؽػي يف ققام الحجة بؾوغ الؼرآن

د يؽقن ب ققام الحجة يف مسائؾ الديـ الظاهرة السؿاع بالرسقل صؾك  وأ ,بؾقغ الؼرآنؿجر 

      ﴿تعالك :  ققلف ,ودلقؾ ذلؽ ,اهلل طؾقف وسؾؿ

 ﴾:لطقل الفاء حذف ثؿ ,الؼرآن بؾغف : ومـ قال الـحاس: )الؿعـك [51]األنعام 

 . (1)آسؿ(

 بؾغف مـ قال: ,الؼرضل يف تػسقر أية كعب بـ محؿد ي وابـ أبل حاتؿ طـوروى الطرب

 . وسؿع مـف ,محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رأى فؽلكؿا الؼرآن

 الؼرآن هذا بؾغف طباس قال : مـطـ ابـ   (2)والبقفؼلأيضا وروى الطربي وابـ أبل حاتؿ  

  .(3)هذا الؼرآن ففق لف كذير ( قال : ) ,كذير. وطؾؼف  البخاري  لف ففق

 صالح بـ الحسـ طـ -كؿا قال السققصل يف الدر الؿـثقر ,وأبق الشقخ -وروى الطربي 

 الؼرآن يليت حقثؿا يؼقل: مجاهد كان قال: الدطقة؟ تبؾغف لؿ أحد بؼل هؾ لقًثا: سللت قال:

       ﴿:  قرأ ثؿ ,كذير وهق ,داع ففق
 .[51]األنعام:﴾

 داود بـ اهلل طبد الجفؿقة طـ طؾك الرد كتاب يف حاتؿ أبل بـ وقال ابـ حجر : )وأخرج

ر مقحدة ثؿ راء ثؿ معجؿة بخاء ,الخريبل  أصحاب طؾك أشد آية الؼرآن يف ما قال: ,ُمصغ 

                                 

 (.2/388( معاين الؼرآن )8)

 (.2/843( إسؿاء والصػات )2)

 (.2133/ 8( صحقح البخاري )4)
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 مـ سؿعف فؽلكؿا الؼرآن: بؾغف فؿـ ﴾     ﴿ أية : هذه مـ جفؿ

  . (1)تعالك( اهلل

 طبد بـ طؾل الديـ تؼل اإلمام وقال برهان الديـ البؼاطل يف تػسقره )كظؿ الدرر( : )وقال

 اهلل صؾك الـبل أن يف وسبعؿائة وثالثقـ ثؿان سـة طؾقف ورد سمال جقاب يف السبؽل الؽايف

 ,بذلؽ كاصؼان والسـة الؽتاب: كؼؾُت  خطف ومـ الجـ؟ إلك بعث هؾ وسؾؿ طؾقف

 صالب أبل إلك اإلجؿاع أسـد ثؿ : فقف الؿسؾؿقـ بقـ خالف ٓ ,طؾقف قائؿ واإلجؿاع

 الِػَصؾ كتاب يف حزم بـ محؿد وأبل ,التؿفقد يف الرب طبد بـ طؿر وأبل ,الؼضاطل

 محؿد قال ﴾     ﴿:  إحداها فآيات الؽتاب أما:  قال ثؿ ,وغقرهؿ

 طباس ابـ وقال ,وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل رأى فؽلكؿا الؼرآن بؾغف مـ:  الؼرضل كعب بـ

 الؼرآن هذا بؾغف مـ:  زيد ابـ وقال ,كذير لف ففق الؼرآن بؾغ مـ:  السدي وقال ,فذكره -

 هذا يؼقل أن وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك كبقف أمر وقد ,الؿعـك متػؼة أققال كؾفا وهذه.  كذيره فلكا

 وٓ ,التؽؾقػ أهؾ مـ جـًا وٓ إكسًا يخص ولؿ ,بؾغف مـ كؾ بالؼرآن يـذر وأن ,الؽالم

 اكتفك( . - مؽؾػقن الجـ أن خالف

 خطاب يتـاولف ,بف مخاصب ففق الؼرآن بؾغف مـ وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة : )فؽؾ

 أو بقاسطة الرسالة بؾغتف فنذا معـاه: أو بؾػظف الؼرآن بؾغف لؿـ . وقال : )فاإلكذار (2) الؼرآن(

  .  (3) طذره( واكؼطع ,الحجة طؾقف قامت واسطة بغقر

                                 

 (.328/ 84( فتح الباري )8)

 (.2/249( الجقاب الصحقح )2)

 (.3/38( شرح العؿدة )4)
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          ﴿وقال تعالك : 

   ﴾:قال الزمخشري [15]إبراهيم ( يف معـك)  كػاية يف( :

 وقال ابـ كثقر : )يؼقل ,وقال ابـ الجقزي : )والبالغ: الؽػاية( ,التذكقر والؿقطظة(

 بالغ هق أي: ﴾    ﴿ كؼقلف: ,لؾـاس بالغ الؼرآن هذا تعالك:

    ﴿:  السقرة أول يف قال كؿا ,وجـ إكس مـ الخؾؼ لجؿقع

            

﴾:[5]إبراهيم . ( ) بف لقتعظقا أي, (    ) أي 

 هق(. إٓ إلف ٓ أكف طؾك والدٓٓت الحجج مـ فقف بؿا يستدلقا

ومــ أكـذر فؼـد قامـت طؾقـف  ,بـف بؾغـف الؼـرآن فؼـد ُأكـذرأن مــ ـ ؿا سبؼ مـ إدلـة يتبـقفؿ  

الـفـل طــ اتخـاذ آلفـة أخـرى مـع  وأهؿفا مسللةبؾقغ الؼرآن يف هذه الؿسائؾ  وأكف ,الحجة

    ﴿ فنكــف تعــالك قــال : ,وهــل التــل يف ســقاق هــذه أيــة ,اهلل

             

          ﴾:ويف  [51]األنعااااااااااااام

        ﴿أيــة إخــرى قــال تعــالك : 

  ﴾:أضفـــر مســـائؾ الـــديـ عبـــادةبالتعـــالك فـــنن إفـــراد اهلل  [15]إبااراهيم, 

 ﴿ قال سـبحاكف : ,وقد بقـفا اهلل تعالك أطظؿ بقان يف كتابف وأجالها وأبقـفا  ,وأطظؿفا

              

     ﴾ [2-8:هقد ]( : يؼقل تعالك ذكره قال أبق جعػر ابـ جرير

( ) بلن ٓ تعبدوا إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وتخؾعقا ألفة وإكداد.) 
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 :أي كـزل هـذا الؼـرآن الؿحؽـؿ الؿػصـؾ لعبـادة اهلل وحـده ٓ شـريؽ لـفوقال ابـ كثقـر : )  

              ) كؼقلف تعـالك

 ),ـــــــــال           ) :وق

 ). 

 ,بالرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأما الدلقؾ أن الحجة قائؿة طؾك الثؼؾقـ بؿجرد السؿاع

أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال : )َوال ذي  (8)صحقح مسؾؿأحؿد ومسـد يف ؿا جاء ف

ٍد بقده ِة َيفقِديٌّ وٓ َكْصَراينٌّ ,َكػُس مَحؿ  م  ْٕ ـْ  ,ٓ َيسَؿُع بل أَحٌد مـ هذه ا
ثؿ  َيؿقُت ولؿ يْممِ

 إٓ كان مـ َأصَحاِب الـّاِر ( . ,بال ِذي أْرِسْؾُت بفِ 

 القفقد ٕن وذلؽ ,سقاهؿا مـ طؾك تـبقفا والـصراين قديالقف ذكر قال الـقوي: )وإكؿا 

 لف كتاب ٓ مؿـ فغقرهؿ  ,كتاًبا لفؿ أن مع شلهنؿ هذا كان فنذا ,كتاب لفؿ الـصارى

  .(2)أولك(

قال: ومصداق هذا الحديث  ,وروى الطربي وابـ أبل حاتؿ وغقرهؿا طـ سعقد ابـ جبقر

 [53﴾]هود:      ﴿ ققلف تعالك : ,مـ الؼرآن

 ( مـ أهؾ الؿؾؾ كؾفا . قال: )

 ,فؾؿ يبؼ خؾؼ يعؼؾ مـذ بعث اهلل تعالك محؿدا صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿقال اإلمام الشافعل: )

 
ٌّ
  ,كتابل

ٌّ
بؾغتـف دطـقة محؿـد صـؾك اهلل طؾقـف  ,وٓ إكـس ,وٓ حل ذو روح مـ جــ ,وٓ وثـل

                                 
 . (834ح) (8)

 .(888 /2)الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ شرح  (2)
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ا بــرتك وكـافرً  ,ا باتباطـفوكـان مممـًــ ,وسـؾؿ إٓ قامـت طؾقـف حجــة اهلل طـز وجـؾ باتبــاع ديــف

  .(1) (اتباطف

شـرطف وإجابتـف ٓزمـان لؽـؾ مــ بؾغتـف دطقتـف حقـث كـان مــ وقال ابق طبداهلل الؼرصبل : )

يؼبؾ مؿـ كػـر بـف يـقم الؼقامـة مـا  ٓ ,وطؾك أي ديـ كان مـ أدياهنا ,أقطار إرض وجفاهتا

كؿا أن الؿممـ بف وبؽـؾ مـا جـاء  ,بؾ يؽقن مخؾدا يف العذاب أبد أبديـ ,هق طؾقف مـ ديـ

 . (2) (بف مخؾد يف الجـة أبد أبديـ

كـف ٓ يجـقز لؿــ أمؿا يعؾـؿ بآضـطرار مــ ديــ آسـالم وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة : )

فــاذا لــؿ يجــز الخــروج طـــ  ,كؿقســك وطقســك ,رســقل غقــرهن يتبــع شــريعة أبؾغتــف دطقتــف 

  . (4) (فؽقػ بالخروج طـف والرسؾ ,شريعتف إلك شريعة رسقل

 . لفذا الحديث الصحقح ,فحؽؿف حؽؿ مـ بؾغتف ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومـ سؿع ببعثتف

 سؿع مـ كؾ طؾك اإليؿان وجقب ابـ مـدة طؾك هذا الحديث قال: )ذكرالحافظ وبقب 

 طز اهلل طـ بف وجاء بف أرسؾ بؿا واإلقرار ,الؽتابقـ أهؾ مـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك بالـبل

 .(3)وجؾ(

 مـ طؾك بف اإليؿان وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أوجب وقال أبق محؿد ابـ حزم : )فنكؿا

 والؿشرق والشؿال الجـقب أقاصل يف كان مـ فؽؾ ,وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك بلمره سؿع

 طؾقف اهلل صؾك بذكره فسؿع الشرك: أهؾ مـ إرض وأغػال والؿغرب البحقر وجزائر

                                 

 (.234/ 2( إم )8)

 .338اإلطالم بؿا يف ديـ الـصارى ص (2)

 (.323/ 88مجؿقع الػتاوى ) (4)

 .388اإليؿان ص  (3)
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 الـبل ذكر بؾغف وقال : )مـ ,بف( واإليؿان وإطالمف حالف طـ البحث طؾقف فػرض ,وسؾؿ

 طؾقف فػرض طـف: يخربه مـ بالده يف يجد ٓ ثؿ بف جاء وما وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿد

 كبل ٓ أكف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك إخباره ولقٓ ,الحؼائؼ فقفا يستربئ بالد إلك طـفا الخروج

 .(8) ( هلل والحؿد ذلؽ أمـا قد ولؽـا ,الـبقة ادطك أكف طـف كسؿع مـ كؾ يف ذلؽ لؾزمـا ,بعده

 رسالة بؾغتف مـ أن واإلجؿاع والسـة بالؽتاب ثبت وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة : )وقد

 وأطالم ,الرسالة أدلة لظفقر بآجتفاد: آطتذار مـف يؼبؾ ٓ ,كافر ففق بف يممـ فؾؿ ,الـبل

 ,وصغائر كبائر إلك تـؼسؿ الذكقب أن فؽؿا ,شرطل حؽؿ بالخطل العذر وٕن الـبقة:

 ,مغػقر إلك يـؼسؿ الخطل فؽذلؽ أركاًكا: لقست وواجبات أركان إلك تـؼسؿ والقاجبات

 .  (2) ( مغػقر وغقر

الظاهرة بعد بؾقغ الحجة . لذلؽ قال بعد أن ذكر وغقر الؿغػقر هق الخطل يف مسائؾ الديـ 

 اإلطراض همٓء ضالل ببعض البدع الؽبقرة وأن أصؾفا مـ الزكادقة والؿـافؼقـ : )وأصؾ

 هذا كان فؿـ ذلؽ: خالف يف الفدى وابتغاء ,والحؽؿة الؽتاب مـ الرسقل بف جاء طؿا

 دون لؾعامة الرسالة أن يرى مـ مثؾ ,فقف ريب ٓ كافر الرسالة بالغ بعد ففق ,أصؾف

 إلك رسقل أكف يرى أو ,والؿتصقفة الؿتؽؾؿة وغالقة الؿتػؾسػة مـ ققم يؼقلف كؿا ,الخاصة

  . (4) والـصارى( القفقد مـ كثقر يؼقلف كؿا ,بعض دون الـاس بعض

أن مـ سؿع بف مـ هذه إمة ثؿ يف هذا الحديث الشريػ فلخرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

وذلؽ أن مـ سؿع بف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وجب طؾقف  ,يممـ بف أكف مـ أهؾ الـارمات ولؿ 

                                 
 (.888 -3/889اإلحؽام ) (8)

 (.398/ 82مجؿقع الػتاوى ) (2)

 (.391/ 82مجؿقع الػتاوى ) (4)
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ومـ كان أطجؿقًا ٓ يػفؿ الخطاب العربل وجب طؾقف البحث  ,البحث طؿا جاء بف واتباطف

 .وآحتقاط لديـف أشد مؿا يحتاط لدكقاه ,ةطـ الرتجؿة الصحقح

ك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼد رد اع بؿحؿد صؾأو السؿ ,فؿـ زطؿ أن الـاس ٓ يؽػقفؿ بؾقغ الؼرآن

أكرب أسباب ضالل أهؾ  مـ سؾؽ سؾقك التلويؾ الؿذمقم الذي هقو ,إدلة هحؽؿ هذ

 البدع مـ قديؿ الزمان  .
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 الػصل الثالث

 سـة الوكذا  ,الؼرآن بقٌِّن بـػسه يف الؿسائل الظاهرة

لؿ يخالػ  ,تستؾزم وجقد الؿرادمؿا يؼطع العؼؾ السؾقؿ بف أن اإلرادة الجازمة مع الؼدرة 

يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:  ,يف هذا إٓ مـ شذ  وسػسط مـ أهؾ الؽالم الؿذمقم

 وجقد يـتػل وإكؿا ,قطًعا الؿراد وجقد لزم ,التامة الؼدرة هبا اقرتكت إذا الجازمة )اإلرادة

 الػعؾ وجقد يجب كؿالفا فؿع وإٓ ,اإلرادة كؿال لعدم أو ,الؼدرة كؿال لعدم الػعؾ:

 . (8) آختقاري(

 يصقر التامة والؼدرة الجازمة اإلرادة خؾؼ : )وبعد رحؿف اهلل ويؼقل أبق حامد الغزالل

 . (2)ضرورًيا( الػعؾ

 وأن بد ٓ الؿعارض طـ الخالقة الجازمة : )اإلرادة رحؿف اهلل ويؼقل ابـ الخطقب الرازي

  . (4) الػعؾ( طؾقفا يرتتب

قال  ,وهق طؾك كؾ شلء قدير ,البالغ الؿبقـيف كتابف تعالك بقـ أكف يريد سبحاكف وواهلل 

 يبقـ أن اهلل يريد قال الزمخشري : )أصؾف: [56]النساء:﴾   ﴿تعالك : 

دة الالم فزيدت ,لؽؿ  ﴿ قال تعالك : ,الؿبقـالتبققـ( . وسؿك كتابف :  إلرادة ممكِّ

 ﴾:القاضح أي يف تػسقرها : )الؿبقـ: رحؿف اهلل قال ابـ كثقر [5]الزُّخُرف 

 . ويبقـفا( ,ويػسرها ,الؿبفؿة إشقاء طـ يػصح الذي ,الجؾل

                                 
 (.212/ 88مجؿقع الػتاوى ) (8)

 (.839/ 3احقاء طؾقم الديـ ) (2)

 (.39/ 3التػسقر الؽبقر ) (4)
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   ﴿ وقــال تعــالك: [5]احِلجاار:﴾  ﴿ : تعــالك وقــال 

         ﴿: وقـــــــال , [571]آل عماااااااران:﴾

     ﴾]ــــــال . ]الشااااااعراء    ﴿ : وق

  ﴾:[73]النور.  

ــا لؽــؾ شــلء وجعــؾ تعــالك كتابــف    ﴿ فؼــال تعــالك : ,تبقاًك

   ﴾:قال الزمخشري أي : بقاًكـا بؾقًغـا . وقـال الشـقكاين: ) أي [11]النحل 

     ﴿ ســبحاكف: ققلــف أيــة هــذه ومثــؾ ,لؾؿبالغــة والتــاء ,لــف بقاًكــا

﴾:[71]األنعام.) 

 الذي الؼرآن هذا قال ابـ كثقر: )أي, [511]الشعراء:﴾  ﴿ وقال تعالك : 

 ,ضاهًرا ,واضًحا ,بقـًا لقؽقن الشامؾ: الؽامؾ الػصقح العربل بالؾسان أكزلـاه ,إلقؽ أكزلـاه

 الؿحجة( .إلك  دلقاًل  ,لؾحجة مؼقًؿا ,لؾعذر قاصًعا

 فؼال تعالك : ,البالغ الؿبقـهق طؾك الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الذي وأخرب تعالك أن 

﴿       ﴾:وقال تعالك :,  [55]التغابن 

﴿        ﴾:وقال تعالك :,  [71]النحل﴿ 

       ﴾:وقال :,  [3]إبراهيم ﴿  

   ﴾:وقال :,  [11]احِلجر ﴿      

  ﴾:وقال تعالك: ).  [31]احلج      

  ):[ 33]الـحؾ. 
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 ,الؿبقـوقد أجؿعت إمة وشفد خقارها باإلجؿاع أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد بؾغ البالغ 

الطقيؾ يف  رضل اهلل طـف مـ حديث جابر (8)فػل صحقح مسؾؿ ر ,فؿـ شؽ يف ذلؽ كػَ 

 ,طـِّل ُتسَلُلقنَ  أكف قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : )َوَأكُتؿْ  ,صػة حج الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

يَت  َبؾ غَت  قد أك َؽ  َكشَفدُ  قالقا: قائُِؾقَن؟ َأكُتؿْ  فؿا  َيرَفُعَفا الّسب اَبةِ  بِنِصَبِعفِ  فؼال ,َوَكَصحَت  َوَأد 

اٍت  ثاَلَث  ,اشَفدْ  الؾفؿ ,اشَفدْ  الؾفؿ الـاس: إلك َوَيـُؽُتَفا الّسَؿاءِ  إلك  ( . مر 

وهق تعالك طؾك كؾ  ,ققام الساطةأن الحجة بالؼرآن وبالسـة قائؿة إلك جؿع الؿسؾؿقن وأ

 ,وسؾؿ أفصح الخؾؼكان صؾك اهلل طؾقف حتك  ,وأططك رسقلف الػصاحة ,شلء قدير

وشفد أهؾ الػصاحة والبقان أن صؾك  ,واختصر لف الؽالم اختصارا ,وأططل جقامع الؽؾؿ

 ا .ؿاهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يجارى فقف

وأخرب صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن السؿاع بف  ,فؾؿا أخرب تعالك أن الؼرآن حجة بؿجرد بؾقغف

 حتاج معفؿا والسـة ٓ يُ  أن الؼرآن وطؾؿـا ,طؾؿـا وققع ذلؽ ,حجة كافقة طؾك قطع إطذار

وأن اهلل تعالك وضح هذه  ,بالجؿؾة القاحدة كػسفا تػفقؿ الؿسائؾ الظاهرةيف  إلك غقرهؿا

ومفؿا حاول محاول أن يقضح لؾخؾؼ طامقفؿ  ,الؿسائؾ تقضقًحا لقس بعده تقضقح

, وكذلؽ وهلل الؿثؾ إطؾك ٓ أحد لؿ يؼدر طؾك ذلؽ وتبققـف وغقره أحسـ مـ تقضقح اهلل

 . يستطقع أن يػفؿ الـاس تػفقؿ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لفؿمـ الخؾؼ 

تػفقؿ الجاهؾ شلء آخر لوأكف ٓ بد مـ  ,ٓ يؽػل فؿـ زطؿ أن بقان اهلل أو بقان رسقلف

لك فالن إفؼد زطؿ أن إكزال الؽتاب وإرسال الرسؾ غقر كافقة لؾخؾؼ بؾ تحتاج  ,والعامل

وتحريػًا لظاهر  ,يعـل زطؿ أن الحجة لؿ تؼؿ ببعثة الرسؾ. وكػك هبذا إلحاداً  ,وفالن

 بؾ كصقصفا. ,إدلة

                                 
 (.8288(ح)8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 26 

وإقامة الحجة بحقث يػفؿ طـف تعالك وطـ  ,بؾ جعؾ اهلل تعالك بؽتابف وسـة رسقلف الؽػاية 

مفؿا كان جفؾف  , -وهل الظاهرة –, يف هذه الؿسائؾ كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؾ مؽؾػ

وبف يعؾؿ الرد  ,ما لؿ يؽـ يف طؼؾف ضعػ ٓ يمهؾف لؾػفؿ السؾقؿ ففذا غقر مؽؾ ػ ,وغباؤه

ٓ تتشقش طؾك  الظاهرة فقؼال: الؿسائؾ ,طؾك شبفة: إطذار مـ وصؾف الديـ مشقًشا

وترك أدكك تدبر مػروض  ,فنن فِفؿف بتػفقؿ أحد ففق التؼؾقدضاهرة,  وإٓ لؿ تسؿ ,مؽؾػ

 وٓ يعذر هبذا اإلطراض . ,وهق التدبر الذي يخرجف مـ الؽػر ,طؾقف

لذلؽ جاء طـ ابـ طباس رضل اهلل  ,وجعؾ اهلل سبحاكف يف كتابف مآ يػفؿف إٓ أهؾ العؾؿ 

وتػسر ال  ,)تػسر الؼرآن عذ أربعة أوجه : تػسر تعرفه العرب من كالمفاطـف ققلف : 

وتػسر ال يعؾؿه إال اهلل تعاىل من ادعى عؾؿه ففو  ,وتػسر يعؾؿه العؾامء ,هتيعذر أحد بجفال

 ,فؿـ لؿ يػفؿف فألكف أطرض طـف ,فؿـ الؼرآن مآ يعذر أحد بجفؾف حؼ. وهذا  (1) كاذب(

 وإٓ لق أراد أن يػفؿف لػفؿ. أو صبع طؾك قؾبف وختؿ طؾك سؿعف لذكب سابؼ مـف .

راض والطبع فؿـ ذا الذي ٓ يػفؿ ما أراد اهلل إففامف فنذا اكتػت هذه الؿقاكع مـ اإلط

     ﴿ معـك ققلف تعالك :ومـفا  ,التل كؼصدها هـا كالؿسائؾ الظاهرة

      ﴾:ققلف تعالك :, و [35]املائدة ﴿  

           ﴾ آل[

أو ,  [11]األعراف:﴾       ﴿ أو ققلف تعالك :,  [11عمران:

أو ققلف ,  [15]املؤمنون:﴾         ﴿ ققلف تعالك:

: ﴿             

                                 

( رواه ابـ جرير يف تػسقره قال : حدثـا محؿد بـ بشار, قال : حدثـا مممؾ, قال : حدثـا سػقان, طـ أبل الزكاد, قال: 8)

 وابـ طباس . قال ابـ طباس وذكره بدون ققلف )مـ ادطك طؾؿف ففق كاذب(, وهق مـؼطع بقـ أبل الزكاد
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﴾:أو ققلف تعالك : ,[37]املائدة ﴿   ﴾:أو ققلف حاكقا ,  [51]الفتح

,  [33]األحزاب:﴾  ﴿:أو ققلف,  [73]مرمي:﴾    ﴿ طـ طقسك :

   ﴿أو ققلف :,  [7]اإلخالص:﴾    ﴿ أو ققلف تعالك :

  ﴾:أو ققلف: ,  [531]البقرة﴿     

   ﴾:أو ققلف تعالك : ,  [37]البقرة﴿     

   ﴾:وكحق هذه أيات [75]اإلسراء  . 

وكؼقل لف:  ,فؿـ قال: لؿ تؼؿ الحجة طؾك العامل حتك يػفؿ مثؾ هذه أيات ففق مبطؾ

ثؿ يؼال لف: لؿاذا العامل لؿ  ,فؾـ يجد ,وأوضح بقاًكا مـ هذا البقان ,هات أفصح طبارة

 . يػفؿ كالم اهلل يف مثؾ هذه الؿسائؾ وففؿ كالمؽ أو كالم غقرك؟!

فال أحد أحسـ بقاًكا  ,يعـل أن مـ لؿ يػفؿ كالم اهلل يف هذه الؿسائؾ فؾـ يػفؿ كالم غقره 

لؿخؾقق ولؿ يػفؿ طـ اهلل: فإلطراضف أو ٕكف كالم اففؿ فنن  ,مـف تعالك وٓ أصدق حديثًا

 كسلل اهلل العافقة.كؿا سبؼ مصروف طـ ذلؽ مطبقع طؾك قؾبف مختقم طؾك سؿعف 

          ﴿وقد قال تعالك : 

          ﴾:[11]اإلسراء, 

 ﴿ وقال تعالك :  .[13]النساء: ﴾     ﴿ وقال تعالك :

    ﴾:[555]النساء. 

 ,لسـاكف فصـاحة فصـؾ): ) (1)قال الؼاضل طقاض ,وكبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أفصح الخؾؼ

 مــ وسـؾؿ طؾقـف اهلل صـؾك كـان فؼـد الؼـقل, وبالغـة ,الؾسـان فصـاحة : وأما(  ققلف وبالغة

                                 
 .88-82الشػا ص (8)
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 جـازيوإ ,مــزع وبراطـة ,صبـع سالسـة : ٓ ُيجفـؾ الـذي والؿقضـع ,إفضـؾ بالؿحؾ ذلؽ

 ,الؽؾــؿ جقامــع أويت ,تؽؾــػ وقؾــة ,معــان وصــحة ,قــقل جزالــة و  ,لػــظ وكصــاطة ,مؼطــع

 ويحاورهــا ,بؾســاهنا مـفــا أمــة كــؾ يخاصــب ,العــرب ألســـة وطؾــؿ ,الحؽــؿ ببــدائع وُخــص

 ,الؿعؾقمـة وفصـاحتف ,الؿعتـاد كالمـف )وأمـابالغتفا( إلك أن قال :  مـزع يف ويباريفا ,بؾغتفا

 ألػاضفـا يف وجؿعـت ,الـدواويـ فقفـا الــاس ألـػ فؼـد ,الؿـلثقرة وحؽؿـة ,كؾؿـف وجقامع

   . بالغة( يبارى وٓ ,فصاحة يقازى ٓ ما وفقفا ,الؽتب ومعاكقفا

أفصـح الخؾـؼ طؾـك اإلصـالق سـقدكا ومقٓكـا رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وقال السققصل : )

 . (1) (وسؾؿ حبقب رب العالؿقـ جؾ وطال 

فؿـ هذا حالف يف بقاكف وبالغتف أٓ يستطقع أن يبقـ لؾعامة بقاًكا مػفقًمـا لفـؿ يؼـقؿ طؾـقفؿ بـف  

وهـق  ,يحتـاج لتػفـقؿ غقـرهوأن بقاكـف ٓ  ,ُطؾؿ أكـف فعـؾ ,فنذا كان قد ُأمر هبذا البقان ؟الحجة

 الؿراد .

بؾ كالم اهلل سبحاكف لقس  ،أجؾك وأجؾ فحالف أطؾك ومؼامف  ,فؿا بالؽ بالؼرآن العظقؿ

 كػضؾف تعالك طؾكػضؾ كالمف تعالك طؾك كالم خؾؼف ف ,ٓ كالم كبل وٓ غقره ,كؿثؾف كالم

ـسبة كف تعالك بقاكأمام كسبة بقاهنؿ ولق اجتؿعت فصاحة كؾ الخؾؼ وبقاهنؿ لؽاكت خؾؼف, 

 ما يلخذ طصػقر صغقر مـ بحر كبقر .

(,      : )وقال تعالك : )رحؿف اهلل قال ابـ حزم 

أٓ بقان إٓ  (, فصح         وقال تعالك: )

 . (2) كص الؼرآن وكص كالم رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(

                                 
 .(8/883)الؿزهر يف طؾقم الؾغة وإدب  (8)

 .(8/29اإلحؽام ) (2)
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يف الؾساكقات  مـ طؾؿائفؿومـ طجقب أمر الؼرآن ما تقاتر واشتفر أن كثقرًا مـ إطاجؿ 

وجدوا لف شلًكا طؾك قؾقهبؿ  ,سؿعقهلؿا  ,مـ طقامفؿ, ووإصقات وإذواق وغقرها

, بؿجرد سؿاطفمـفؿ أسؾؿ كثقر و ,ولؿ يسؿعقا بؿثؾف ,لغقرهوأسؿاطفؿ وأجسادهؿ لقس 

ب الؼرآن طؾك أجفزهتؿ الحديثة الدققؼة التل تؼارن بقـ أوزان الؽؾؿات  وأيضا لؿا ُجرِّ

وتـاسؼفا وكغؿاهتا أضفرت هذه إجفزة أن هذا الؼرآن لقس كؿثؾف كالم, وأكف طجب 

  .طجاب

 ,بـؾ والؽتـب السـابؼة ,ـ الؾغـاتبؾ لؿا سـؿعتف الجــ ومــفؿ مــ سـؿع الؽثقـر مـ

           ﴿ قـــالقا : ,لطـــقل أطؿـــارهؿ

            

           ﴾ [7-5:]اجلن .  

ٕن ترك  ,وتـزيف اهلل تعالك طـ الصاحبة والقلد ,جعؾقا أول هؿفؿ ترك الشركواكظر كقػ 

 ما وضحف ودطا إلقف الؼرآن .وأضفر الشرك أطظؿ 

والؿراد : أن اإلرادة الجازمة, وهل إرادة البقان هـا, مع الؼدرة التامة طؾك هذا البقان, 

استؾزمت أن بؾقغ الؼرآن كاف يف ققام الحجة, لخرب اهلل تعالك أن بؾقغف كاف مؿا دل طؾك 

 أن بقاكف كاف, وهق الؿطؾقب .
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 الػصل الرابع

 وال يشترط ففؿفا ,بؾوغ الحجةيف الؿسائل الظاهرة يؽػي 

 وأكف مػفقم ,إلك تػفقؿ أحد كاف يف الؿسائؾ الظاهرة ٓ يحتاجبقـا فقؿا سبؼ أن الؼرآن 

وهق مـ صبع طؾك قؾبف وجعؾ  ,إٓ يف حالة مـ حقؾ بقـف وبقـ الػفؿ ,لؽؾ مـ أراد أن يػفؿ

وهق الذي صبع طؾك قؾبف بسبب زيغف طـف وطدم  ,مع أكف ففؿ أول خطاب ,يف أذكقف وقراً 

 إيؿاكف بف . 

أي: سؿاع ففؿ  [57]األنفال:﴾      ﴿ قال تعالك :

 ,وقبقل كؿا قال أئؿة التػسقر. أي أكف تعالك حال بقـفؿ وبقـ الػفؿ: لعؾؿف أكف ٓ خقر فقفؿ

 قا .وأهنؿ لق سؿعقا لتقل

          ﴿ وقال تعالك :

         ﴾:[36]اإلسراء. 

 يممـقن ٓ الذيـ همٓء قؾقب طؾك وجعؾـا ذكره: تعالك جرير : )يؼقلابـ أبق جعػر قال 

 خذٓن مـ يتغشاها ما وذلؽ ,كـان جؿع وهل ,أكـة الؼرآن طؾقفؿ قراءتؽ طـد ,بأخرة

 وقًرا آذاهنؿ يف وجعؾـا ( يؼقل:  ) ,طؾقفؿ يتؾك ما ففؿ طـ إياهؿ اهلل

 أن كراهقة أو ,يػؼفقه لئال أي ( )وصؿًؿا( . وقال الؼرصبل :  سؿاطف طـ

  فقف( . ما يػفؿقا أن أي: ,يػؼفقه

         ﴿ وقال سبحاكف : 

           

  ﴾:[33]ُفصَِّلت.  
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 ما يػفؿقن ٓ أي(      )قال الحافظ ابـ كثقر : 

 :وتعالك سبحاكف قال كؿا ,البقان مـ ما فقف إلك يفتدون ٓ أي(   ) ,فقف

﴿            

  ﴾:[15]اإلسراء (      )مجاهد: قال 

 ٓ ,بعقد مؽان مـ يـاديفؿ يخاصبفؿ مـ كلن معـاه جرير: ابـ قال ,قؾقهبؿ مـ بعقد يعـل

 . ا.هـيؼقل( ما يػفؿقن

           ﴿ وقال تعالك :

            

  ﴾:[57]اجلاثية  

 ,القطظ يسؿع ٓ حتك سؿعف طؾك صبع أي (   قال الؼرصبل : )

 ٓ حتك غطاء أي (   ) ,الفدى يػؼف ٓ حتك قؾبف طؾك وصبع

 الرشد( . يبصر

          ﴿ وقال تعالك :

            

 ﴾:[33]يونس 

 الؿجاوزيـ أي(   ) ,كختؿ أي(  )قال الؼرصبل: 

 يممـقا( . فال ,والتؽذيب الؽػر يف الحد
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           ﴿ وقال تعالك :

            

  ﴾:[56]حممد  

 وٓ قصد صحقح( . ,قال ابـ كثقر : )فال ففؿ صحقح

        ﴿ وقال تعالك طـ الؿـافؼقـ :

    ﴾:[7]املنافقون  

 طؾك اهلل لطبع باصؾ مـ وحؼا ,خطل مـ صقاًبا يػؼفقن ٓ قال اإلمام الطربي : )ففؿ

قال  ,الػؼف هق طدم الػفؿ. فعدم  الػفؿ طدم أورثفؿ الطبع أن قؾقهبؿ( . فلخرب تعالك

 .(1) الَػفُؿ(:  هق إزهري : )الػْؼفُ 

     ﴿ لذلؽ قال الخازن يف تػسقر ققلف تعالك :

 ﴾:[11]األنعام  :(  ) : التقحقد طؾك الدالة الدٓئؾ بقـّا قد 

     ) ,الؼاصعة والحجج ,القاضحة بالرباهقـ

) الػفؿ(. هق الػؼف ٕن تقحقده: طؾك الدالة ودٓئؾف آياتف اهلل طـ يػفؿقن لؼقم يعـل  

 وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة .

وهذا الختؿ طؾك قؾقهبؿ وأسؿاطفؿ وأبصارهؿ إٓ أن اهلل  ,ومع هذا الققر الذي يف آذاهنؿ

وهذا يبقـ بجالء أن بؾقغ الحجة كاٍف ولق لؿ يػفؿفا  ,تعالك لؿ يعذرهؿ بؾ حؽؿ بؽػرهؿ

 وهق الؿؼصقد . ,بؾ يؽػل إمؽان ففؿف لفا ,مـ بؾغتف

                                 
 (.284/ 3هتذيب الؾغة ) (8)
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 الػصل الخامس

 الؽػر لقس فؼط بالعـاد

وأكف قد يـتسب لإلسالم  ,مسؾًؿا ثؿ يرتد طـ ديـفأجؿع الؿسؾؿقن أن مـ الـاس مـ يؽقن 

وكَتَب الػؼفاء مـ كؾ الؿذاهب أبقاًبا كبقرة يف كتبفؿ تبقـ أحؽام الردة  ,مـ لقس بؿسؾؿ

أو أكف ٓ يرتد أحد فال معـك لفذه  ,والؿرتد وكقاقض اإلسالم. فؾق كان الؿعقـ ٓ يؽػر

ولؿ  ,ولؿ يؼقدوا ذلؽ بؽقكف طـاًدا ,صاحبفا وجعؾقا كثقًرا مـ أكقاع الردة يرتد هبا ,إبقاب

ففذا إجؿاع مـفؿ طؾك طدم قبقل طذر أحد يف الؿسائؾ  ,يستثـقا الؿؼؾد وٓ الجاهؾ

أو كان حديث طفد  ,أو مـ كشل ببادية بعقدة ,وهق الؿؽره ,الظاهرة إٓ مـ طذره اهلل

 بجاهؾقة كؿا كصقا طؾك ذلؽ.

 اإلسالم ديـ مـ يعؾؿ ما جحد مـ أن الحؼ أهؾ مذهب أن الـقوي : )واطؾؿ اإلمام قال

تف ُحؽِؿ ضرورة  وكحقه ,بعقدة ببادية كشل أو ,باإلسالم طفد قريب يؽقن أن إٓ ,وكػره برد 

ف ,طؾقف يخػك مؿـ  أو الزكك استحؾ مـ حؽؿ وكذا ,بؽػره ُحؽِؿ استؿر فان ,ذلؽ فقعر 

 . (1) ضرورة( تحريؿفا يعؾؿ التل الؿحرمات مـ ذلؽ غقر أو الؼتؾ أو الخؿر

 والزكاة الصالة وجقب كجحد كػًرا تؽقن ابـ تقؿقة : )الؿؼالةشقخ اإلسالم وقال 

 قد هبا الؼائؾ ثؿ ,الؿحارم ذوات وكؽاح والؿقسر والخؿر الزكك وتحؾقؾ ,والحج والصقام

 ,باإلسالم طفد حديث هق كؿـ جاحده بف يؽػر ٓ وكذا ,الخطاب يبؾغف لؿ بحقث يؽقن

 أكزل مؿا شلء بجحد بؽػره يحؽؿ ٓ ففذا اإلسالم: شرائع تبؾغف لؿ بعقدة ببادية كشل أو

 كشل مـ أن طؾك إئؿة وقال : )اتػؼ . (2) الرسقل( طؾك أكزل أكف يعؾؿ لؿ إذا الرسقل: طؾك

                                 
 (.8/838شرح الـقوي طؾك صحقح ) (8)

 (.433/ 4مجؿقع الػتاوى ) (2)
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 الظاهرة إحؽام مـ شقًئا فلكؽر ,العفد حديث وكان ,واإليؿان العؾؿ أهؾ طـ بعقدة ببادية

 .  (1) الرسقل( بف جاء ما يعرف حتك بؽػره يحؽؿ ٓ فاكف الؿتقاترة:

بؾ بقـ أهؾ العؾؿ  ,ذر يف هذه الؿسائؾ الظاهرة . ولؿ يؼقدوا ذلؽ بؽقكف طـاًدافاكظر مـ طُ 

أو يؽقن بسبب تؼؾقد ٓ يعذر  ,مـ كؾ مذهب أن الؽػر قد يؽقن جفاًل مـ غقر طـاد

 . ويدل طؾك ذلؽ أن اهلل تعالك قال : أو تلويؾ ٓ يعذر بف ,أو بسبب إطراض ,صاحبف بف

﴿             ﴾:[31]النساء  ,

          ﴿وقال : 

﴾:والؿؼؾد ,والؿتلول ,فقدخؾ فقف الجاهؾ ,فؾؿ يؼقد ذلؽ بالؿعاكد [35]املائدة, 

وطذر همٓء فؼد شاق اهلل  ,فؿـ خص حؽؿ أية بالؿعاكد ,والشاك وغقرهؿ ,والؿعرض

 ورسقلف . 

ومـ قال ٓ يؽػر الجاهؾ والؿتلول والؿؼؾد يف الشرك وكحقه ففق معـك ققلف: ٓ يؽػر إٓ 

أو  ,فال يؼبؾ ذلؽ يف الشؽ يف وجقد اهلل ,بؾ هق يتـاقض ,ولق صَرد أصؾف هذا كَػر ,الؿعاكد

أو مـ يعبد الشؿس والؼؿر  ,أو البعث ,الشؽ يف رسالة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

مؿـ يؼطع بجفؾفؿ وكالقفقد  ,مؿـ ٓ يعذرهؿ بالجفؾ والتلويؾ واإلطراض ,وغقرهؿ

 بعقن اهلل تعالك . تقةع الؽػر غقر العـاد بلدلتفا يف الػصقل أوالـصارى .وسلبقـ بعض أكقا

                                 
 (.381/ 88مجؿقع الػتاوى ) (8)
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 الػصل السادس

 ال عذر لؾؿشرك بالجفل )كػر الجفل(

ومـ ذلؽ ققلف  ,ولق لؿ يؽـ معاكًدا ,يؽػر بف صاحبف مـف مادلت إدلة طؾك أن الجفؾ 

        ﴿تعالك : 

﴾:وأن تؽذيبفؿ إكؿا هق  ,قال إلقسل : )إيذان بؽؿال جفؾفؿ ,[49]يقكس

 بسبب طدم إحاصتفؿ بعؾؿف( .

          ﴿وقـــــــال تعـــــــالك : 

             

   ﴾]النمل[. 

         ﴿ وقال تعالك :

﴾:وهذا يدل أهنؿ كاكقا ٓ يعؾؿقن .  [33]غافر 

         ﴿وقـــال تعـــالك : 

               

              

    ﴾[73-53:]النجم. 

 مـ طذاب اهلل وأن إرادة الدكقا هق مبؾغفؿ مـ العؾؿ .فبقـ تعالك أهنؿ جفال بؿا يـجقفؿ 

تعالك الؿشركقـ باجتفادهؿ حقث ضـقا أن طبادة إولقاء تعظقؿ اهلل ولؿ يعذر 

وهذا جفؾ مـفؿ طظقؿ. ووصػ تعالك الـصارى بالجفؾ والضالل مع حؽؿف  ,ومحبة لفؿ

بؾ بقـ أهنؿ مـ  ,عالكولؿ يعذرهؿ ت ,وكذا أكثر الؽػار والؿـافؼقـ جفال قطعًا ,بؽػرهؿ
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       ﴿ ومؿا يدل طؾك ذلؽ ققلف تعالك : ,أهؾ الـار

 ﴾:وقال سبحاكف :, [31]النحل ﴿      

          ﴾ 

        ﴿ وقال تعالك :,  [71]الدخان:

   ﴾:وغقرها مـ أيات الؽثقرة الدالة طؾك جفؾ أكثر الخؾؼ  [73]األنفال

 والحؽؿ طؾقفؿ بالؽػر والشرك مع ذلؽ .

   ﴿فؼال تعالك :  ,وقد حؽؿ اهلل تعالك طؾك ققم بالشرك مع جفؾفؿ

           

    ﴾:مع وصػف بؽقكف  ,فقصػف تعالك بؽقكف مشرك [6]التوبة

 ٓ يعؾؿ .

   ﴿ فؼـال تعـالك : ,وسؿك اهلل الؿشركقـ كػاًرا قبؾ أن تـلتقفؿ البقــة

           

     ﴾[5-5:]البيِّنة. 

وٓ  ,ؼبؾ فقفا دطقى الجفؾوقد كص أهؾ العؾؿ مـ كؾ الؿذاهب أن مـ الؿسائؾ ما ٓ يُ 

 يعذر صاحبفا بالجفؾ هبا.

 يحط كان : إذ العؾؿ مـ خقًرا الجفؾ لؽان ,جفؾف ٕجؾ الجاهؾ طذر قال الشافعل : )لق

 جفؾف يف لؾعبد حجة فال ,التعـقػ ضروب مـ قؾبف ويريح ,التؽؾقػ أطباء العبد طـ
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        ﴿ : والتؿؽقـ التبؾقغ بعد بالحؽؿ

     ﴾:(1) ( [561]النساء  . 

 وٓ ,الؾسان زلؾ بدطقى وٓ ,بالجفالة الؽػر يف أحد يعذر وقال الؼاضل طقاض : )ٓ

 . (2) باإليؿان( مطؿئـ وقؾبف أكره مـ إٓ ,سؾقؿًا فطرتف يف طؼؾف كان إذ ,ذكركاه مؿا بشلء

 إٓ ,العؼؾ سؾقؿ وهق ,غقرها وٓ ,بالجفالة الؽػر يف أحد يعذر وقال الؼرايف الؿالؽل: )وٓ

 . (3) لإلكراه(

تعالك اهلل  ,وقال حقـ ذكر بعض إدطقة الؽػرية: كؿـ يدطق اهلل أن يجعؾ بقـف وبقـف كسًبا

 اهلل طـد لؾداطل طذًرا لقس إدطقة هذه إلقف تمدي بؿا الجفؾ أن قال : )واطؾؿ ,طـ ذلؽ

 حجة يؽقن ٓ ,دفعف الؿؽؾػ يؿؽـ جفؾ كؾ أن طؾك دلت الشرطقة الؼاطدة ٕن تعالك:

 ثؿ يعؾؿقها أن كافة طؾقفؿ وأوجب ,برسائؾف خؾؼف إلك رسؾف بعث تعالك اهلل فنن لؾجاهؾ:

 . (4) هبا( يعؿؾقا

 فبقـ أن مـ الؽػر مآ يعذر صاحبف فقف بالجفؾ .

يؼبؾ(  ٓ ومـ الجفؾ دطقى طـف يؼبؾ مبحًثا يف ذلؽ قال : )مـرحؿف اهلل وأفرد السققصل 

 قريب يؽقن أن إٓ يؼبؾ لؿ الـاس: غالب فقف يشرتك مؿا شلء تحريؿ جفؾ مـ قال : )كؾ

                                 
 (.81/ 2اكظر: الؿـثقر يف الؼقاطد لؾزركشل ) (8)

 (.28-2/288كتاب الشػا ) (2)

 (.24/ 82الذخقرة ) (4)

 (.331/ 3الػروق مع هقامشف ) (3)
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 والسرقة والؼتؾ الزكا كتحريؿ ذلؽ: مثؾ فقفا يخػك بعقدة ببادية كشل أو ,باإلسالم طفد

 الؿسائؾ الظاهرة بالجفؾ.. فؾؿ يعذر يف  (1) والخؿر(

 ,ُحد   ,ولؿ يـشل ببادية بعقدة ,فؾق زكا شخص وادطك الجفؾ وهق غقر حديث طفد بجاهؾقة

فنذا لؿ تؼبؾ دطقى الجفؾ يف هذه الؿسائؾ وكحقها فػل باب  ,ولؿ يؼبؾ مـف دطقى الجفؾ

 أكثر .وأدلتفا أوضح وأجؾك و ,وأشفر ,ٕهنا أضفر ,وأطظؿ مسائؾ آطتؼاد أولك ,الشرك

 أي ,تحريؿف جْفَؾ  مرهتِـ ادطك إن مرهقكة: مرهتِـ بقصئ وقال البفقيت الحـبؾل : )ٓ حد  

 ببادية كشل أو ,باإلسالم طفد حديث لؽقكف التحريؿ: أي ,يجفؾف الؿرهتِـ  ومثؾف أي ,القطء

  . (2) أوٓ( فقف راهـ أذكف سقاء ,بعقدة

وأكف حديث العفد  ,ومـ هق الذي يؼبؾ جفؾف هـا ,يجفؾف( الؿرهتـ أي فاكظر ققلف : )ومثؾف

 أو مـ كشل ببادية بعقدة. يعـل أن غقر هذيـ ٓ طذر لف بجفؾف . ,بالجاهؾقة

وهق ٓ يعؾؿ أهنا  ,وقال طالء الديـ أبق الحسـ الطرابؾسل الحـػل: )مـ أتك بؾػظة الؽػر

أما إذا أراد أن  ,وٓ يعذر بالجفؾ ,يؽػر طـد طامة العؾؿاء ,إٓ أكف أتك هبا طـ اختقار ,كػر

 . (3) يتؽؾؿ فجرى طؾك لساكف كؾؿة الؽػر مـ غقر قصد ٓ يؽػر (

 يف طؼؾف كان إذا ,الؾسان زلؾ بدطقى وٓ ,بالجفالة الؽػر يف أحد يعذر وقال إلقسل : )ٓ

 . (4) سؾقًؿا( فطرتف

                                 
 .288 -288إشباه والـظائر ص  (8)

 (.822/ 2شرح مـتفك اإلرادات ) (2)

(, شرح الػؼف إكرب لؿال الؼاري 3/48(, واكظر: درر الحؽام شرح غرر إحؽام )883/ 8معقـ الحؽام )      ( 4)

 .328ص

 (.8/18(, واكظر: شرح مختصر خؾقؾ )4/299تػسقر روح البقان ) (3)
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 واإليؿان ,لف شريؽ ٓ وحده وطبادتف اهلل تقحقد هق : )اإلسالمرحؿف اهلل وقال ابـ الؼقؿ

 كافًرا يؽـ لؿ وإن ,بؿسؾؿ فؾقس هبذا العبد يلت لؿ فؿا ,بف جاء فقؿا واتباطف ,وبرسقلف باهلل

 ٓ طـادهؿ وطدم ,معاكديـ غقر جفال كػار أهنؿ الطبؼة هذه فغاية ,جاهؾ كافر ففق معاكًدا

 أو طـادا إما ,رسقلف وكذب ,اهلل تقحقد جحد مـ الؽافر فنن كػاًرا: كقهنؿ طـ يخرجفؿ

  . (1) العـاد( ٕهؾ وتؼؾقدا جفال

 والـؼقل طـ أهؾ العؾؿ يف هذا الباب يصعب حصرها .

وأطظؿف الجفؾ  ,إٓ مـ لؿ يبؾغف الؼرآن ,والؿؼصقد أن مـ الجفؾ مآ يعذر بف صاحبف

بؿجرد الؿعتزلة قطعقا العذر بؾ  ,وهذا حتك طؾك أصقل إشعرية  ,بتقحقد اهلل وألقهقتف

إٓ مـ سبؼ أكف يعذر  متػؼ فقفا مع الؿتؽؾؿقـفؿسللة طدم إطذار الؿشرك بالجفؾ  ,العؼؾ

 بذلؽ مؿـ لؿ تبؾغف الرسالة. 

        ﴿ ويف تػسقر ققلف تعالك:

          

:[33﴾]القصص 

 مثؾ صريؼتف أصحاب بقـف وما ,إشعري أصقل طؾك أية قال الطاهر بـ طاشقر: )ومعـك

 قد اهلل تقحقد ٕن لصاحبف: فقف طذر ٓ اإلشراك ذكب أن:  العربل ابـ بؽر وأبل الؼشقري

 يف وضعف قد اهلل فنن ,طاقؾ بجفؾف يعذر ٓ بحقث ,آدم طفد مـ والرسؾ إكبقاء إلقف دطك

    ﴿ تعالك: ققلف إلقف أشار كؿا آدم ذرية طؾك بف طفده أخذ إذ ,الػطرة

                                 
 .888( صريؼ الفجرتقـ ص 8)
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 ﴾:[535]األعراف  

 لؿ ولق الدكقا يف بالؿصائب العؼاب يستحؼقن الؿشركقـ أن تؼتضل أية وقال : )وهذه

 أدركتفؿ اهلل رحؿة فنن ذلؽ ومع ,الػطرة يف مستؼرة اهلل وحداكقة أدلة ٕن رسقل: يلهتؿ

ًٓ  إلقفؿ أرسؾ حتك بالؿصائب يصبفؿ فؾؿ  صالت إذا بعباده يرأف اهلل ولؽـ ... رسق

 بؿا لؾتذكقر ,الرسؾ ببعثة فقتعفدهؿ ,الغػؾة مظـة الـاس وصار ,الؼرون واكؼرضت ,السـقن

 ولؿ الرسؾ جاءهتؿ الذيـ والؿشركقن. إمة صالح بف ما لفؿ ولقشرطقا ,الػطرة يف

 ﴿تعالك:  قال ,أخرة طذاب طؾك زيادة الدكقا طذاب مستحؼقن ,يصدققهؿ

         
 .[55]السجدة:﴾

 فؿعـك ,والؿعتزلة الؿاتريدية مثؾ طؼؾقًا: باإللفقة اهلل تقحقد دلقؾ يعّدون الذيـ الِػَرق وأما

 .  ببعقد( لقس ققل وهق ,ضاهره طؾك أية

لؽـفؿ  ,وأن العذاب ٓ يؽقن إٓ بعد بعثة الرسؾ ,وقد سبؼ بقان بطالن ققل الؿعتزلة

 وهق الؿطؾقب . ,وافؼقا بؼقة الػرق يف طدم إطذار الؿشرك بالجفؾ
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 الػصل السابع

 ال عذر لؾؿشرك بالتأويل )كػر التأويل(

 ,والجفؾ بالؽػر بالطاغقت  ,ومـف الجفؾ بالتقحقد ,كؿا أن مـ الجفؾ مآ يعذر بف

بعد بؾقغ وسائر الؿسائؾ الظاهرة فال يعذر متلول يف الشرك إكرب  ,فؽذلؽ التلويؾ

, ٕن ألػاظ الؼرآن يف هذه الؿسائؾ ٓ تؼبؾ تلويؾفا بحال , فال وجف مـ وجقه الحجة

 .التلويؾ الذي هق صرففا طـ ضاهرها يتطرق إلقفا

 وتسرت ,لؾجؿقع بالضرورة الؿعؾقم جحد مـ كػر يف خالف : )ٓ القؿاين القزيرقال ابـ  

 جؿقع بؾ ,الحسـك إسؿاء جؿقع تلويؾ يف كالؿالحدة تلويؾف: يؿؽـ ٓ فقؿا التلويؾ باسؿ

  . (1) والـار( والجـة والؼقامة البعث مـ إخروي والؿعاد ,والشرائع ,الؼرآن

طاء:  الربقع بـ حبقب وقال الؼاضل طقاض: )قال  . (2) يؼبؾ( ٓ صراح لػظ يف التلويؾ ادِّ

 ضاهًرا َكَػر ,تقرية أضؿر أكف وزطؿ ,الردة بؽؾؿة كطؼ لق إصقلققن: وقال الجقيـل : )قال

  . (3) وباصـًا(

 بتلولف معذور متلول كؾ أن العؾؿاء بقـ خالف ٓ:  وغقره الؿفؾب وقال ابـ بطال : )قال

 يف وجف لف أو كان ,العرب لسان يف ويجقز ,يسقغ مؿا ذلؽ تلويؾف كان إذا ,فقف ملثقم غقر

 .  (4) العؾؿ(

                                 
 .411إيثار الحؼ طؾك الخؾؼ ص  (8)

 (.2/898كتاب الشػا ) (2)

 ( .8/33, والزواجر لؾفقثؿل )24اكظر : مصرع التصقف ص (4)

 (.8/393( شرح صحقح البخاري )3)
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 ضاهر احتؿؾف تلويؾ كؾ وقال طالء الديـ البخاري يف شرح أصقل البزدوي : )فقؼبؾ

 التل القجقه طـ خرجت التل الباصـقة تلويالت يؼبؾ وٓ ,الشرع يرده وٓ ,لغة الؽالم

  . (1) لؾؼرآن( ترك ٕهنا الؿحؽؿة: وأيات لؾعؼؾ مخالػة وأكثرها ,الؾغة ضاهر يحتؿؾفا

 وهذا مـطبؼ طؾك مـ يتلول يف طبادة غقر اهلل .

 معرفة يف الؿخطئ الؿجتفد أن طؾك الدلقؾ : )ذكر رحؿف اهلل وقال الحافظ ابـ مـدة

  ﴿:  ومعاكــدهتؿ ضــاللتفؿ طـــ مخــربا تعــالك اهلل قــال كالؿعاكــد: ووحداكقتــف اهلل

           

    ﴾ صالــب أبــل بـــ طؾــل وقــال,   [533-537:]الكهاا 

 طؾـك أوائؾفؿ كان ,الؽتاب أهؾ كػرة:  فؼال أطؿآ؟ إخسريـ طـ سئؾ لؿا طـف اهلل رضل

 الضـاللة, يف يجتؿعقن ففؿ أكػسفؿ, طؾك وأحدثقا ديـفؿ, يف وابتدطقا برهبؿ فلشركقا ,حؼ

 سـعقفؿ ضـؾ حـؼ, طؾـك أهنـؿ ويحسـبقن الباصؾ يف ويجتفدون هدى, طؾك أهنؿ ويحسبقن

   .(2) صـعا( يحسـقن أهنؿ يحسبقن وهؿ الدكقا الحقاة يف

ابـــ مـــدة هـــا بلدلــة أخــرى مـفــا حــديث مســؾؿ الســابؼ ذكــره : الحــافظ واســتدل 

ٍد بقده ـِة َيفـقِديٌّ وٓ َكْصـَراينٌّ ,)َوال ذي َكػُس مَحؿ  م  ْٕ ثـؿ  َيؿـقُت  ,ٓ َيسَؿُع بل أَحٌد مـ هذه ا

ـْ بال ِذي أْرِسْؾُت بفِ 
 . إٓ كان مـ َأصَحاِب الـّاِر ( ,ولؿ يْممِ

 الؿخطئ الؽافر أن طؾك : )يدل التل استدل هبا ابـ مـده يف تػسقر أيةوقال البقضاوي 

 (. سقاء والؿعاكد

                                 
 (.92/ 8( كشػ إسرار )8)

 .288حقد ص( التق2)
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وقصدهؿ التؼرب إلك  ,مع كثرة طبادهتؿ ,ولؿ يعذر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الخقارَج 

 اهلل رضل الُخْدِريِّ  سِعقدٍ  أبل بؾ ذكر أهنؿ يؿرققن مـ الديـ فعـ ,بتلويؾفؿ وجفؾفؿ ,اهلل

 َتحِؼُرونَ  َققمٌ  فِقؽؿْ  )َيخُرُج  يؼقل: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الّؾفِ  رُسقَل  سؿعت قال: فُ أك   طـف

 ٓ الُؼْرآنَ  ويؼرؤون ,طَؿؾِِفؿْ  مع وَطَؿَؾُؽؿْ  ,ِصقامِِفؿْ  مع وِصَقاَمُؽؿْ  ,صاَلتِِفؿْ  مع صاَلَتُؽؿْ 

ِـ  مـ َيؿُرُققنَ  ,حـَاِجَرُهؿْ  ُيجاِوزُ  فؿُ  َيؿُرُق  كؿا الّدي  يَرى فال الـ صؾِ  يف َيـُظرُ  ,الّرمِق ةِ  مـ الس 

 .(1)الُػقِق( يف وَيَتَؿاَرى ,شقئا يَرى فال الّريشِ  يف َوَيـُظرُ  ,شقئا يَرى فال الِؼْدِح  يف َوَيـُظرُ  ,شقئا

بؾ قال :  ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بذلؽالـبل ولؿ يعذرهؿ  ,ففمٓء قطعًا جفال متلولقن 

ـْ  َقُتَؾـ ُفؿْ  َأدَرْكُتُفؿْ  أكا )لئِ  . (2) ( طادٍ  َقتَؾ  َٕ

فعدم طذرهؿ يف أطظؿ وأضفر مسائؾ أصقل الديـ  ,فنذا لؿ يعذر همٓء بجفؾفؿ وتلويؾفؿ

 ويف سائر الؿسائؾ الظاهرة أولك . ,وترك طبادة سقاه ,وهل إفراد اهلل بالعبادة

 الػصل الثامن

 ال عذر لؾؿشرك الؿعرض )كػر اإلعراض(

وإن لؿ يؽـ  ,وٓ يسلل طـف ,اإلطراض طـ ديـ اهلل ٓ يتعؾؿف قد يؽقن سبب الؽػر هق

واإلطراض الذي ٓ يعذر بف صاحبف هق اإلطراض طـ تعؾؿ ما يدخؾ اإلكسان يف  ,معاكًدا

قال ابـ الؼقؿ :  ,والشؽ ,وهق مـ أسباب الجفؾ ,اإلسالم ويخرجف طـ الؽػر والردة

 وٓ ,يؽذبف وٓ يصدقف ٓ ,رسقلال طـ وقؾبف بسؿعف يعرض فلن:  اإلطراض كػر )وأما

 واهلل:  لؾـبل يالقؾ طبد بـل أحد قال كؿا ,البتة بف جاء ما إلك يصغل وٓ ,يعاديف وٓ يقالقف

 فلكت كاذًبا كـت وإن ,طؾقؽ أرد أن مـ طقـل يف أجؾ فلكت صادًقا كـت إن كؾؿة لؽ أققل

                                 
 ( وهذا لػظ البخاري .8883(,  مسؾؿ )3118رواه البخاري ) (8)

 متػؼ طؾقف . (2)
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 وأما قال رحؿف اهلل: )كؿا  ,. وهذا اإلطراض هق سبب كػر الشؽا.هـأكؾؿؽ( أن مـ أحؼر

 إذا إٓ شؽف يستؿر ٓ وهذا ,أمره يف يشؽ بؾ ,بؽذبف وٓ بصدقف يجزم ٓ فنكف:  الشؽ كػر

 ,إلقفا يؾتػت وٓ يسؿعفا فال ,الرسقل جؿؾة صدق آيات يف الـظر طـ اإلطراض كػسف ألزم

  . (1)لؾصدق( مستؾزمة ٕهنا شؽ معف يبؼك ٓ فنكف:  فقفا وكظره ,إلقفا التػاتف مع وأما

    ﴿ويدل طؾك هـذا الــقع مــ الؽػـر الؿجؿـع طؾقـف ققلـف تعـالك : 

            

           

   ﴾[556-553:]طه. 

 قال ابـ جرير : )فلطرض ,وإطراضف طـفا هق تقلقف وصدوده طـفا ,وذكره تعالك هق الؼرآن

وقال ابـ كثقر :  ,الفالك( مـ الخالص إلك القصقل هبا استدٓلف يف التل وأدلتف آياتف طـ

(.  إلقفا ألؼك وٓ ,لفا يصغ ولؿ ,طـفا وأطرض ,تـاساها )أي ًٓ  با

وتبؼك يف كػر  ,بحقث ٓ تػفؿ طـ اهلل تعالك ,وهذا اإلطراض طـف سبب الطبع طؾك الؼؾقب

        ﴿كؿا قال تعالك :  ,الجفؾ

             

         ﴾: [13]الكه  

فؼـال  ,تعالك بؾ ذكر أكـف ذلـؽ مــ أسـباب اكتؼـام اهلل مــفؿاهلل ومع هذا لؿ يعذرهؿ 

           ﴿ : تعـــــــــــــــــــــالك

   ﴾:الؿعـرض تشـبقفومـ طقاقب هذا اإلطـراض ,  [55]الساجدة 

                                 

 (.8/448( مدارج السالؽقـ )8)
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        ﴿: تعـالك قـال كؿـا ,الحؿارب

 ﴾[13-31:]املدَّثر. 

وكؾ هذا يدل طؾك طدم  ,وثؿقد طاد صاطؼة مثؾ بصاطؼة الؿعرضقـ إكذار ومـفا

        ﴿ : تعالك قال كؿا ,إطذارهؿ

 ﴾:سؾؽ الؿعرض ومـفا ,والعؿك الضـؽ الؿعقشة ومـفا,  [57]ُفصَِّلت 

         ﴿ : تعالك قال كؿا ,الصعد العذاب

:تعالك قال كؿا ,الشقاصقـ مـ الؼركاء تؼققض ومـفا ,[53﴾]اجلن : ﴿   

        ﴾:ذلؽ غقر إلك [76]الزُّخُرف 

 جؾ اهلل بآيات التذكقر طـ اإلطراض طـ الـاشئة ,القخقؿة والعقاقب ,السقئة الـتائج مـ

 فؾؿ يعذر تعالك الؿعرض طـ ذكره. . (1)وطال

           ﴿وقال تعالك :  

 ﴾:كافًرا.فسؿك سبحاكف الؿتقلل وهق الؿعرض ,  [75]آل عمران 

          ﴿ وقال تعالك : 

             

       ﴾:[531]األعراف . 

ـــــال تعـــــالك :          ﴿ وق

      ﴾قـــال ابــــ جريـــر،  [3-7:]ُفصِّاااَلت 

 ا( . واستؽبارً  طـف إطراًضا :فقسؿعقا لف صغقنيُ  ٓ : )ففؿ الطربي

                                 

 ( اكظر: تػسقر أضقاء البقان لؾشـؼقطل .8)
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 ,سـؿًعا( بـف يعتـد الـذي الـافع لسؿعفؿ ( قال ابـ ططقة : )كػل  وققلف : )

 : ٓ يػفؿقن فقبؼقن يف الجفؾ .يعـل

 ﴾         ﴿وقال تعالك :  

 ,وٓ إكراهفؿ طؾك اإليؿان ,يعـل: ولقس طؾقؽ إففامفؿ ففًؿا يـتػعقن بف [31]الشورى:

 وإكؿا طؾقؽ إبالغفؿ فؼط. 

وغقرها مـ أيات التل تدل أكف ٓ طذر لؾؿشرك بسبب إطراضف وتقلقف طـ الؼرآن ودطقة  

 ., وكذا الحال يف سائر الؿسائؾ الظاهرةالرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

سؿع هبا, ولؽـ طجز طـ القصقل  وألؽـ مـ بؾغتف دطقة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ص التام, أو طجز طـ الرتجؿة إذا لؿ يؽـ بعد الحر بعض مسائؾفا الظاهرةإلك معرفة 

 وٓ يعترب معرضا .فقؿا لؿ يبؾغف مـ ذلؽ, طربقا, ففذا معذور 
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 الػصل التاسع

 ال عذر لؾؿشرك بالتؼؾقد )كػر التؼؾقد(

غقن الشرك ,قد يعُذر الؿشرَك مـ يراه يؼؾِّد طؾؿاء بؾده الضالقـ  ويؼقل: كقػ  ,الذيـ يسقِّ

ولؿ  ,وأكك لف الحقؾة؟ فقؼال: هذا كلكف لؿ يؼرأ الؼرآن ,همٓء العؾؿاءؼؾد ٓ ُيعذر وهق ي

وهق  ,هباتعالك ولؿ يعذرهؿ اهلل  ,ففذه حجة الؿشركقـ الؿشفقرة مـذ الؼدم ,يػفؿ ما فقف

ولؿ يعذرهؿ  ,وقدمقهؿ طؾقفؿ ,أهنؿ وثؼقا يف آبائفؿ وأسقادهؿ وكربائفؿ أكثر مـ إكبقاء

 اهلل بذلؽ .

كؿا أكف ٓ طذر فقفا لجاهؾ أو  ,فؿسائؾ الديـ الظاهرة ٓ طذر لؿؼؾِّد فقفا بعد بؾقغ الحجة 

إٓ مـ قؾ د الؽتاب والسـة  ,وٓ قطع بالتؼؾقد ,فنن هذه الؿسائؾ مطؾقب فقفا الؼطع ,متلول

 ,واإلجؿاع الؿعصقمة . وهذا الؼقل هق القسط بقـ مـ يؿـع التؼؾقد مطؾًؼا حتك يف الػروع

وبقـ مـ يجقز التؼؾقد ويعذر بف يف كؾ  ,التل ٓ محقد طـ اإليؿان هبا ,دلة الؿـع مـفٕ

 .ذم فاطؾفمع صراحة إدلة طؾك  ,شلء

  ﴿ مـفـا ققلـف تعـالك : ,وإدلة طؾك طـدم إطـذار الؿشـرك بالتؼؾقـد كثقـرة

            

              

            

           

     ﴾[51-55:]الزُّخُرف. 

 (           )   ققلف :

 يدل أن التؼؾقد حجة يؼقلفا كؾ الؿرتفقـ مـ أطداء الرسؾ لرسؾفؿ. وهذا
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 وتركفؿ ,آبائفؿ تؼؾقد طؾك إياهؿ لذمف ,التؼؾقد إبطال طؾك الدٓلة قال الجصاص : )فقف

 . (1) وسؾؿ( طؾقف اهلل صؾك الرسقل إلقف دطاهؿ فقؿا الـظر

 ويف أية إخرى قالقا : ) ,(    وققلف : )

  بسبب تؼؾقد الؽرباء  ,( دلقؾ أهنؿ يظـقن أهنؿ طؾك هدى

  )قال ابـ أبل زمـقـ يف تػسقره :  والؿأل والرؤساء والعؾؿاء الضالقـ. لذلؽ

 هبداهؿ( . كؼتدي فـحـ مفتديـ كاكقا أهنؿ:  ( أي 

طؾقف قال يف الحديث الؿتػؼ و ,مـ الؽرباء والرؤساء والسادةُيعدُّ ؿ وٓ شؽ أن العالِ 

ْـ  ,اْلعَبادِ  مـ َيـَْتزُطفُ  اْكتَزاًطا اْلعْؾؿَ  َيْؼبُض  ٓ الّؾفَ  إن   وسؾؿ: ) طؾقف اهلل صؾك الّؾفِ  رُسقل  َوَلؽ

ًٓ  رؤوسا الـاس اّتَخذَ  ,َطالًؿا ُيبِؼ  لؿ إذا حتك ,اْلُعؾَؿاءِ  بَؼْبضِ  اْلعْؾؿَ  َيْؼبُض   َفُسئُؾقا ,ُجّفا

 .   (2) ( وَأَضؾُّقا فَضؾُّقا ,طْؾؿٍ  بَغْقرِ  فَلْفَتْقا

  .  (3) طؾؿ( بغقر طؾقفا يؼدم مـ وذم ,الحؼقؼقة الرياسة هل الػتقى أن قال العقـل : )فقف

: تعالك ققلف حؿؾ وقد, أباه اإلكسان معؾؿ وإب يطؾؼ طؾك العالؿ, قال الراغب : )وسؿل

(   ) ققلف بدٓلة بالعؾؿ, ربقكا الذيـ طؾؿاءكا أي ذلؽ, طؾك 

        ﴿ : تعالك

:[63﴾]األحزاب. 

 

                                 

 (  .3/283( أحؽام الؼرآن لؾجصاص )8)

 .(2814(, ومسؾؿ )888رواه البخاري )( 2)

 (.2/842( طؿدة الؼاري )4)
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    ﴿ تعـالك : فلـمـ أدلة طـدم إطـذار الؿؼؾـد يف الؿسـائؾ الظـاهرة ققو

              

            

       [63-63:﴾]األحزاب. 

 طؾك التـبقف مـ العزيز الؽتاب يف وكؿ ,شديد التؼؾقد طـ زجر هذا قال الشقكاين : )ويف

 مـ ويـصػ ,بف ويؼتدي ,اهلل كالم معـك يػفؿ لؿـ ولؽـ ,طـف والتـػقر ,مـف والتحذير ,هذا

 التعصب( . وشدة ,البالدة ومزيد ,الػفؿ سقء يف إكعام جـس مـ هق لؿـ ٓ ,كػسف

             ﴿وقال تعالك :  

         

﴾:[533]البقرة  

 يف إبطالف طؾك إمة وأجؿعت ,التؼؾقد إبطال تعطل أية هذه ألػاظ قال ابـ ططقة : )وققة

وذكر البعض خالفًا وهق غقر مؼبقل مع صراحة إدلة, وكؼؾ طـ الؿتلخريـ العؼائد( . 

 خالًفا غقره فقف قال الؼرصبل : )وذكرولؿ يـؼؾف أحد طـ أحد مـ إئؿة الؿجتفديـ, 

 ابـ قال ,الشافعل درباس بـ طقسك بـ وطثؿان ,طؿر وأبل ,العربل بـ بؽر أبل كالؼاضل

 خطل: وهق ,التقحقد أمر يف التؼؾقد يجقز الـاس بعض وقال:  لف آكتصار كتاب يف درباس

 بتؼؾقدهؿ فذمفؿ,  [22]الزخرف:﴾    ﴿: تعالك لؼقلف

 محؿد اتباع وتركفؿ كرباءهؿ تؼؾقدهؿ يف إهقاء أهؾ كصـقع ,الرسؾ اتباع وتركفؿ آباءهؿ

 ,بف والؼطع التقحقد أمر تعؾؿ مؽؾػ كؾ طؾك فرض وٕكف ,ديـف يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

  ( . والسـة الؽتاب جفة مـ إٓ يحصؾ ٓ وذلؽ
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           ﴿وقال تعالك : 

            

  ﴾:[533]املائدة. 

          ﴿ وقال تعالك طـ إبـراهقؿ : 

            

    ﴾]األنبياء[. 

ـــــالك :  ـــــال تع           ﴿وق

            

             

        ﴾]األعراف[. 

 الؿشركقن فعؾ بؿا ( : أفتعذبـا   )قال القاحدي : 

 قطع أية وهذه ,الؿقثاق طـ غػؾة يف وكـا ,هبؿ اقتديـا إكؿا و ,بالتقحقد الؿؽذبقن

 الؿقثاق بلخذ اهلل تذكقر بعد الشرك طؾك أباء بؽقن آحتجاج يؿؽـفؿ فال ,لؿعذرهتؿ

 الذريف( . مـ واحد كؾ طؾك بالتقحقد

 التقحقد( . يف لؾؿؼؾد طذر قال الؼرصبل طـد تػسقر هذه أية: )وٓ

مـ الؿذاهب  ومـ أققال العؾؿاء وأيات يف طدم قبقل طذر الؿؼؾديـ يف الشرك كثقرة .

 : يف ذلؽ إربعة 
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  . (1) التقحقد( يف التؼؾقد امتـاع يف خالًفا كعؾؿ ٓ الؼطان : ) بـ الحسقـ أبل ققل

 ديـ مـ ضرورة ُيعؾؿ أحدهؿا:  فضربان الشرطقة إحؽام وقال الخطقب البغدادي : )وأما

 ,الزكا وتحريؿ ,والحج رمضان, شفر وصقم ,والزكقات الخؿس كالصؾقات ,الرسقل

 يف يشرتكقن كؾفؿ الـاس ٕن فقف: التؼؾقد يجقز ٓ ففذا.  ذلؽ أشبف وما ,الخؿر وشرب

 . (3)وذكر هذا الؽالم الشقرازي بـصف يف الؾؿع.  (2) فقف( لؾتؼؾقد معـك فال ,بف والعؾؿ إدراكف

 تقاتر مؿا وكحقها الخؿس اإلسالم أركان يف أيضًا التؼؾقد وقال الؿرداوي : )ويحرم

 طؼقؾ وابـ الخطاب أبق قال : )وذكره ,وكؼؾف طـ ابـ مػؾحإجؿاًطا(  وحؽل ,واشتفر

 الشافعقة وطـد طـدكا ,أو ٓ اجتفادٌ  فقف ساغ ,لزمف وإٓ ,صريؼفا يف الـاس لتساوي إجؿاًطا

 . (4) ( بدلقؾف اجتفاده صحة لف يتبقـ لؿ ما البغداديقـ الؿعتزلة مـ ققم ومـعف.  وإكثر

 بدلقؾف ففق مؼؾد لؾدلقؾ ٓ لؾؿجتفد .قؾت : إذا تبقـ لف صحة اجتفاده 

 طامًقا كان وان ,طؾقفا الؿجؿع الظاهرة إحؽام جاحد ويف الؿسقدة ٔل تقؿقة : )يؽػر

ق فؿا ,الخػقة دون ق التؽػقر يف بقـفؿا فر   قال التؼؾقد( . قال شقخ اإلسالم : )وكذلؽ يف فر 

 ,الرسالة صحة ومعرفة ,ووحداكقتف اهلل معرفة هق ,فقفا التؼؾقد يسقغ ٓ الذي الخطاب: أبق

 العامل يؼدر لؿ وإن ,وطؾؿف بعؼؾف أحد كؾ يعرفف الثالثة إصقل هذه طؾك إدلة أن وذكر

 التؼؾقد لؾعامل يجقز الشافعقة: بعض وقال ,العؾؿاء طامة قال وبف قال: طـف. يعرب أن طؾك

 الصالة وجقب يف يؼؾد أن الؿسؾؿ لؾؿؽؾػ لقس أكف الشافعقة يختؾػ وٓ قال: ذلؽ. يف

                                 

 . 333(, إرشاد الػحقل ص 3/388اكظر: البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف )( 8)

 (  .2/842( الػؼقف والؿتػؼف )2)

 . 823( الؾؿع يف أصقل الػؼف ص4)

 ( .8/3829( التحبقر شرح التحرير )3)
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 قال: ثؿ ,والـبقة القحداكقة يف التؼؾقد يجقز ٓ أن فلولك ,ذلؽ وكحق ,طؾقف والصقم

 فان ,والزكاة البقت وحج رمضان وصقام الخؿس كالصؾقات العبادات أصقل وكذلؽ

 خؾػفا كؾفا إمة وكؼؾتف ,بالتقاتر ثبت ٕكف التؼؾقد: فقفا يسقغ ٓ أكف طؾك أجؿعقا الـاس

 وقال ,إصقل مسائؾ يف التؼؾقد لف يجقز ٓ العامل أن أبق الخطاب أصؾؼ سؾػفا. ثؿ طـ

 اهلل معرفة يف التؼؾقد لف يجز لؿ يؿقت: أن الؿؽؾػ خشل لق سريج: ابـ مع البحث يف

  .(1) والقحداكقة(

: إدلة السابؼة قاصعة بعدم قبقل العذر بالتؼؾقد يف الشرك. ولؿ يؼبؾ اهلل  وباهلل التقفقؼ قؾت

 ,وسمال الؿقت طـ إصقل ,تعالك طذره يف التؼؾقد يف إصقل كؿا يف حديث فتـة الؼرب

ا  يؼقل ما أُققُل  كـت ,َأدِري ٓ فقؼقل: الُؿـَافُِؼ  أو الَؽافِرُ  قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : )وَأم 

 فَقِصقُح  ,ُأُذَكقفِ  بقـ َضرَبةً  حِديدٍ  مـ بِِؿطَرَقةٍ  ُيضَرُب  ثؿ   ,َتَؾقَت  وٓ َدَريَت  ٓ قؼال:ف ,الـاس

( إٓ يؾِقفِ  مـ َيسَؿُعَفا َصقَحةً  ـِ  . (2) الث َؼَؾق

 أصقل يف التؼؾقد تحريؿ طؾك دلقؾ وقال ابـ الجقزي : )فقف ,قال ابـ بطال: فقف ذم التؼؾقد 

 أحدا فقف يؼؾد ٓ ,ذلؽ مـ يؼقـ طؾك ,يعتؼده بؿا طارًفا يؽقن أن لؾعاقؾ يـبغل وأكف ,الديـ

  . (3)الؼائد( يتبع كإطؿك الؿؼؾد فنن :

     ﴿وققلف تعالك طـفؿ :  ,ويف قصة أصحاب الؽفػ

            

  ﴾: [51]الكه .  

                                 

 .388( الؿسقدة ص8)

 (.8214( رواه البخاري ح)2)

 (.234/ 4( كشػ الؿشؽؾ )4)
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 ( . القحداكقة يف التؼؾقد فساد طؾك دالة قال البؼاطل يف كظؿ الدرر : )فأية 

وقالقا : دل طؾك طدم جقاز  ,وقد وافؼ إشعرية والؿاتريدية الـصقص يف هذه الؿسللة

 التؼؾقد يف أصقل الديـ إدلة العؼؾقة والـؼؾقة :

 كثقر وقال ,لؾعقام وٓ لؾؿجتفد ٓ ,الديـ أصقل يف التؼؾقد يجقز ٓ قال الرازي : )مسللة:

 اهلل صؾك الرسقل طؾك واجب الديـ أصقل يف العؾؿ تحصقؾ أن لـا ,بجقازه الػؼفاء مـ

 طؾقف اهلل صؾك الرسقل طؾك واجًبا كان أكف قؾـا وإكؿا ,طؾقـا يجب أن فقجب ,وسؾؿ طؾقف

 كان لؿا إكف قؾـا: وإكؿا [51]حممد:﴾      ﴿ : تعالك لؼقلف ,وسؾؿ

 .(1)(َوات بُِعقهتعالك: ) لؼقلف ,أمتف طؾك أيًضا وجب وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الرسقل طؾك واجًبا

فال تغرت  ,وأهنؿ لؿ يخالػقا فقؿا كحـ بصدده ,وسقليت بقان معـك ققلف كثقر مـ الػؼفاء

 وخالػف كؾ الػؼفاء مـ أهؾ السـة . ,فنكف يؼصد الـظر يف دلقؾ الحدوث ,بؽالم الرازي

ويؼصد  ,وكذا جعؾ الؿاتريدي أول فصؾ يف كتاب التقحقد لف يف إبطال التؼؾقد يف الديـ

 .(2)ه ابـ السؿعاين طـ جؿقع الؿتؽؾؿقـالتقحقد. وحؽا

 الـاس بعض وقال ,يجقز ٓ الدياكات أصقل يف وقال أبق إسحاق الشقرازي : )التؼؾقد

  تعالك: ) ققلف . لـا العـربي الحسـ بـ اهلل طبد طـ ذلؽ وحؽل ,ذلؽ يجقز

       ), يف آباءهؿ قؾ دوا ققًما فذم 

 . (3) يجقز ..( ٓ ذلؽ أن طؾك فدل أدياهنؿ:

                                 

 (.823/ 8( الؿحصقل )8)

 (.388, 3/388لبحر الؿحقط يف أصقل الػؼف )( ا2)

 .388( التبصرة ص 4)
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( صقغة تضعقػ
َ
يعـل لؿ يثبت طـف . وققلف : )بعض الـاس( يدل أهنؿ  ,وققلف : )وُحؽل

 .لقسقا مـ إئؿة

 . يف قؾبف أشد زيغ كسلل اهلل العافقة مـوٓ يتشبث بؿثؾ هذا ويدع الـصقص إٓ 

والؿؼصقد اتػاق الؿتؽؾؿقـ مع أهؾ السـة يف إبطال التؼؾقد يف إصقل الؽبقرة الؿتقاترة  

 ,والؿرجقع فقف إهؿ ,مـ جفتل الؿرجع ,والخالف معفؿ مـ جفات أخرى ,الظاهرة

وإهؿ طـدهؿ هق  ,فعـدهؿ الؿعقل طؾقف هق العؼؾ ويؼصدون بف دلقؾ الحدوث البدطل

 تقحقد الؿعرفة واإلثبات . 

وما جاء طـ بعض الؿتؽؾؿقـ مـ كسبة جقاز التؼؾقد يف إصقل إلك كثقر مـ الػؼفاء أو 

فؾقس الؿراد ما  ,ورد بعض أهؾ العؾؿ طؾك مـ أوجب طؾك العامل التؼؾقد ,(1)جؿفقرهؿ

ولؽـ الرد طؾك مـ أوجب طؾك العامل الـظر العؼؾل الذي يريده الؿتؽؾؿقن  ,كحـ بصدده

وإيجاب ما لؿ  ,ففق مع بطالكف تؽؾقػ لؾعامة بؿا ٓ يطقؼقن ,وهق الـظر يف دلقؾ الحدوث

 يـال ما بؼدر العؼؾقة الدٓئؾ مـ كـؽر يقجبف الشرع . لذلؽ قال أبق الؿظػر السؿعاين : )ٓ

 التقصؾ إيجاب كـؽر وإكؿا ,وصؿلكقـة يعتؼده فقؿا مشؼة بف ويزداد ,القؼقـ برد بف الؿسؾؿ

 ,صريؼة سؾقك الؿسؾؿقن جؿقع وسامقا ,اطتؼدوه الذي بالطريؼ إصقل يف العؼائد إلك

 العقام تؽػقر إلك ذلؽ هبؿ أدى . ثؿ تعالك اهلل يعرف فؾؿ ذلؽ يػعؾ لؿ مـ أكف وزطؿقا

 .(2)العضال( والداء ,الشؼاء الخطر هق وهذا ,أجؿع

لؽـ مقافؼتفؿ لؾدلقؾ تحرج مـ يخالػف مـ أهؾ  ,وكحـ ٓ كعتؿد طؾك كالم الؿتؽؾؿقـ

 قال ,وٓ يخرق خالففؿ اإلجؿاع ,وإٓ فالؿتؽؾؿقن لقسقا مـ أهؾ العؾؿ باإلجؿاع ,السـة

                                 

 (.3/388( البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف )8)

 ( .2/431( ققاصع إدلة يف إصقل )2)
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 أهؾ الؽالم أهؾ أن إمصار: جؿقع مـ وأثار الػؼف أهؾ أجؿع الرب: ) طؿر ابـ طبد أبق

  . (1)العؾؿاء( صبؼات يف إمصار جؿقع يف الجؿقع طـد يعدون وٓ ,وزيغ بدع

 ,بعضفؿوهق ما قالف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة طـدما كؼؾ أققال  ,ولؽـ ذكر أققالفؿ لف فائدة

أي  –قال : )وكالمف  ,وهؿ أفضؾ إشعرية الؿتؽؾؿقـ ,يف إثبات العؾق والصػات الخربية

 كـا وإن ,يطؾبف لؿـ كثقر هذا مثؾ الباب هذا يف الؿتؽؾؿقـ مـ غقره وكالم -أحدهؿ

 لؾعبد اهلل يفب أن إمر ومالك ,كالم كؾ طـ السؾػ وآثار والسـة بالؽتاب مستغـقـ

 يغـقف والسـة الؽتاب كقر ثؿ ,ويديـ يػفؿ حتك ,وديـ طؼؾ لف يؽقن بحقث وإيؿاكًا حؽؿة

 ومحسـًا الؿتؽؾؿقـ صقائػ بعض إلك مـتسًبا صار قد الـاس مـ كثقر ولؽـ ,شلء كؾ طـ

 بؽؾ ُأيت فؾق ,غقرهؿ يحؼؼف مالؿ الباب هذا يف حؼؼقا أهنؿ ومتقهًؿا ,غقرهؿ دون هبؿ لؾظـ

 .  (2) كالمفؿ( مـ بشلء يمتك حتك تبعفا ما آية

  

                                 

 (.2/93( جامع بقان العؾؿ وفضؾف )8)

 (.888 -3/99( مجؿقع الػتاوى )2)
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 الػصل العاشر

 ال يؾزم يف الحؽم عؾى الؿعقن بالؽػر قصُده لؾؽػر

 ,بؾ كثقر مـ كبار الؿتػؾسػة الؿالحدة ,يؽقن معاكًداسبؼ ذكر اإلجؿاع أن الؽافر قد ٓ 

 وكثقر مـ الؽػرة لؿ يؽـ كػرهؿ طـ طـاد.

إما  ,ولؿ يؼصد الؽػر ,أن الشخص قد يؽػر وإن لؿ يعؾؿ أكف كافرطؾك وقد دلت الـصقص 

بؾ لق  ,فؽؾ همٓء أو غالبفؿ ٓ يؼصدون الؽػر ,إلطراض أو جفؾ أو تلويؾ أو تؼؾقد

ابـ تقؿقة : شقخ آسالم قال  ,فؼؾ مـ يؼصد الؽػر مـ خؾؼ اهلل ,تركقهطؾؿقا أكف كػر 

 يؼصد يؽاد ٓ إذ كافًرا: يؽقن أن يؼصد لؿ وان ,بذلؽ َكَػر ُكْػر: هق ما فعؾ أو قال )فؿـ

  . (1)اهلل( شاء ما إٓ أحد الؽػر

 الؿسؾؿقـ مـ أن وقال الحافظ ابـ حجر طـد شرح حديث الخقارج السابؼ ذكره: )وفقف

 ديـ طؾك ديـًا يختار أن غقر ومـ ,مـف الخروج يؼصد أن غقر مـ الديـ مـ يخرج مـ

  . (2) اإلسالم(

ـبِّ  قاصـد غقـر كـان إذا:  الثاين القجف وقال الؼاضل طقاض : )فصؾ أي لسـب ( لؾس 

 بــف, واإلزراء لســبف الؼاصــد قتــؾ يف الؽــالم قــال : )تؼــدم ,الرســقل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ

 الثـاين القجـف.  فقـف إشـؽال ٓ ـبـقِّ  وجـف ففـذا ,محـال أو مؿؽــ مــ كان وجف بلي وغؿصف

 غقـر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك جفتف يف قال لؿا الؼائؾ يؽقن أن وهق ,والجالء البقان يف بف ٓحؼ

 بؽؾؿـة وسـؾؿ طؾقـف اهلل صـؾك جفتـف يف تؽؾـؿ ولؽــف ,لـف معتؼـد وٓ ,واإلزراء لؾسب قاصد

 يف هـق مؿـا لـف يجـب ما كػك أو ,طؾقف يجقز ٓ ما إضافة أو تؽذيبف أو سبف أو لعـف مـ ,الؽػر

                                 
 (.449/ 2الصارم الؿسؾقل طؾك شاتؿ الرسقل ) (8)

 (.482, 82/488باري )فتح ال (2)
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 تبؾقــغ يف مداهـــة أو ,كبقــرة إتقــان إلقــف يـســب أن مثــؾ ,كؼقصــة وســؾؿ طؾقــف اهلل صــؾك حؼــف

 أو طؾؿــف وفــقر أو ,كسـبف شــرف أو ,مرتبتــف مــ يغــض أو الـــاس, بـقـ حؽــؿ يف أو الرسـالة,

 طــ طــف هبا الخرب وتقاتر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك هبا أخرب أمقر مـ اشتفر بؿا يؽذب أو ,زهده

 وإن ,جفتـف يف السـب مــ وكـقع ,الؽالم مـ وقبقح ,الؼقل مـ بسػف يليت أو ,خربه لرد قصد

 أو ,قالـف مـا طؾـك حؿؾتـف لجفالـة إمـا ,سـبف يؼصـد ولـؿ ,ذمـف يعتؿـد لؿ أكف حالف بدلقؾ ضفر

 فحؽـؿ ,كالمـف يف وهتـقر وطجرفـة لؾساكف وضبط مراقبة قؾة أو ,إلقف اضطره سؽر أو لضجر

 وٓ ,بالجفالـة الؽػـر يف أحـد يعـذر ٓ إذ ,تؾعـثؿ دون الؼتـؾ إول: القجف حؽؿ القجف هذا

 أكـره مــ إٓ ,سـؾقؿًا فطرتـف يف طؼؾـف كـان إذ ,ذكركـاه مؿـا بشـلء وٓ ,الؾسـان زلؾ بدطقى

 اهلل رسـقل طـ الزهد كػقف يف حاتؿ ابـ طؾك إكدلسققن أفتك هبذا و.  باإليؿان مطؿئـ وقؾبف

 صـؾك الـبـل يسب الؿلسقر يف سحـقن بـ محؿد قال و.  قدمـاه الذي وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 أبـل بــ محؿد أبل إكراهف. وطـ أو تـصره يعؾؿ أن إٓ يؼتؾ:  العدو أيدي يف وسؾؿ طؾقف اهلل

 .(1) هذا( مثؾ يف الؾسان زلؾ بدطقى يعذر ٓ:  زيد

 كان كبل وبلي ,بـبقـا آستخػاف أن طؾك إمة اجتؿعت قد أكف )واطؾؿوقال إلقسل : 

 العؾؿاء بقـ لقس ,بحرمتف معتؼدا فعؾف أم استحالٓ ذلؽ فاطؾ فعؾف سقاء ,ُكػرٌ  إكبقاء مـ

 ,بالجفالة الؽػر يف أحد يعذر ٓ إذ سقاء: الؼصد وطدم لؾسب والؼصد ,ذلؽ يف خالف

 . (2) سؾقؿا( فطرتف يف طؼؾف كان إذا الؾسان زلؾ بدطقى وٓ

 ,بتؿثقؾ طباده بف ,فسابُّ اهلل تعالك ,فنذا لؿ يعذر ساب الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 وصرف العبادة لفؿ أولك وأحرى . ,بالشرك ,ومساواهتؿ وطدلفؿ بف

                                 
 (.28-2/288كتاب الشػا ) (8)

 (.4/299تػسقر روح البقان ) (2)
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    ﴿ وطؾك هذا إصؾ أدلة كثقرة مـفا ققلف تعالك :

   :وقال تعالك : [73﴾]الزُّخُرف ﴿   

           

  ﴾:[73]األعراف.  

 طـ ضؾقا إكؿا ,الضاللة طؾقفؿ حؼ الذي الػريؼ إن ذكره: تعالك قال ابـ جرير : )يؼقل

 ,وضفراء اهلل دون مـ كصراء الشقاصقـ باتخاذهؿ ,الؿحجة قصد طـ وجاروا ,اهلل سبقؾ

 ,وحؼ هدى طؾك أهنؿ يظـقن وهؿ ذلؽ فعؾقا بؾ ,ذلؽ مـ طؾقف هؿ ما بخطل مـفؿ جفاًل 

 وركبقا. أتقه ما الصقاب وأن

 أو ,ركبفا معصقة طؾك أحًدا يعذب ٓ اهلل أن زطؿ مـ ققل خطل طؾك الدٓلة أبقـ مـ وهذا 

 ٕن فقفا: لربف مـف طـاًدا فقركبفا ,وجففا بصقاب مـف طؾؿ بعد يلتقفا أن إٓ ,اطتؼدها ضاللة

 وفريؼ ,هاد أكف يحسب وهق ضؾ الذي الضاللة فريؼ بقـ يؽـ لؿ ,كذلؽ كان لق ذلؽ

 أية( . هذه يف وأحؽامفؿا أسؿائفؿا بقـ اهلل فرق وقد ,فرق الفدى

 مؼًرا لف طؾقف . ,وكؼؾ هذا ابـ ططقة طـ ابـ جرير ُمختصًرا

 سقاء ,والعذاب الذم يستحؼ ففق ,باصؾ يف شرع مـ وقال الرازي يف التػسقر الؽبقر : )فؽؾ

 ٓ والحسبان الظـ مجرد أن طؾك تدل أية وهذا ,ذلؽ يحسب لؿ أو ,حؼًا كقكف حسب

 الؽػار طاب تعالك ٕكف والقؼقـ: والؼطع الجزم مـ فقف بد ٓ بؾ الديـ, صحة يف يؽػل

 بذلؽ( . ذمفؿ لؿا وإٓ مذمقم, الحسبان هذا أن ولقٓ ,مفتديـ كقهنؿ يحسبقن بلهنؿ

            ﴿وقال تعالك :  

        ﴾:[1]فاطر  
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 وهق ,مرض مطقع ذلؽ بػعؾف هلل وأكف ,مصقًبا فقف يحسبف طؿاًل  طامؾ قال ابـ جرير : )كؾ 

 وأمثالفؿ والشؿامسة كالرهابـة ,جائر بف اإليؿان أهؾ صريؼ وطـ ,مسخط هلل ذلؽ بػعؾف

 أي أهؾ مـ َكَػرة باهلل واجتفادهؿ فعؾفؿ مـ ذلؽ مع وهؿ ,ضاللتفؿ يف آجتفاد أهؾ مـ

 (. كاكقا ديـ

 الذي الؽافر أن طؾك دلقؾ (: فقف   وقال البغقي : )

 سقاء( . والؿعاكد والجاحد ,الحؼ طؾك ديـف يف أكف يظـ

 طؾك أكف ضـف يـػعف ٓ الؽافر أن طؾك تدل الؼرآكقة الـصقص الشـؼقطل : )هذهإمقـ وقال 

 الؽافر ولؽـ ,شبفة وٓ لبسًا الحؼ يف ترتك لؿ الرسؾ هبا جاءت التل إدلة ٕن هدى:

 يف لجاجًا  ,الـفار رابعة يف كالشؿس هل التل إدلة يف يػؽر يؽاد ٓ لؾؽػر تعصبف لشدة

 ( . معذور غقر كان فؾذلؽ ,وطـاداً  ,الباصؾ

 وهذه أية [5]احُلُجرات:﴾       ﴿ وقال تعالك : 

 وٓ يشعر بف. ,دلقؾ أن العؿؾ قد َيْحَبط مـ غقر أن يؼصد صاحبف لذلؽ

          ﴿ وقـــال تعـــالك : 

 ﴾[3-5 ]الغاشية 

 وطبدة الؼسقسقـ يف قال ابـ ططقة : )قال ابـ طباس وزيد بـ مسؾؿ وابـ جبقر : أية

 يف طـف اهلل رضل الخطاب بـ طؿر الؿذهب هذا ذهب وقد ,كػر يف مجتفد وكؾ ,إوثان

 (. مجتفًدا رآه كصراين لراهب رحؿة وبؽك ,أية تلويؾ

وتشبقفف  [71]النور:﴾     ﴿ وقال تعالك : 

وكذلؽ الؽافر يظـ أن طؿؾف  ,فنذا جاءه لؿ يجده شقئا ,ٕن الرائل يظـف ماءً  ,بالسراب

     ﴿فنذا جاء يقم الؼقامة لؿ يجده شقئا. كؿا قال تعالك :  ,يـػعف
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     ﴾:إلك ذلؽ يف قصدكا قال الؼرصبل : ) أي [57]الفرقان 

 أكػسفؿ(. طـد برّ  طؿؾ مـ الؿجرمقن يعؿؾف كان ما

           ﴿ وقال تعالك : 

    ﴾:[33]الفرقان  

          ﴿ وقـــال تعـــالك:

       ﴾ ففـــؿ  [533-537 ]الكهااا

 وأهنؿ يرضقن اهلل بذلؽ . ,يحسبقن أهنؿ يحسـقن صـًعا

 محسـقن أهنؿ يظـقن وهؿ ,الدكقا يف واجتفادهؿ طؿؾفؿ بطَؾ  قال ابـ الجقزي: )أي 

 مؼؾدون وأتباطفؿ ,رئاستفؿ لبؼاء الباصؾ ويمثرون الصحقح يعؾؿقن فرؤساؤهؿ ,بلفعالفؿ

 دلقؾ(. بغقر

 الذيـ هؿ يؼقل: (     ) وقال ابـ جرير:  )وققلف 

 جقر طؾك كان بؾ ,واستؼامة هدى طؾك الدكقا حقاهتؿ يف طؿؾقه الذي طؿؾفؿ يؽـ لؿ

  ) ,بف مـفؿ كػر طؾك بؾ ,بف اهلل أمرهؿ ما بغقر طؿؾقا أهنؿ وذلؽ ,وضاللة

  ) :كدب وفقؿا ,مطقعقن هلل ذلؽ بػعؾفؿ أهنؿ يظـقن وهؿ يؼقل 

 أحد باهلل يؽػر ٓ أكف زطؿ مـ ققل خطل طؾك الدٓئؾ أدل مـ وهذا ,مجتفدون إلقف طباده

 طـ أخرب ذكره تعالك اهلل أن وذلؽ ,بقحداكقتف العؾؿ بعد الؽػر إلك يؼصد حقث مـ إٓ

 ,ضالٓ ذهب الدكقا يف سعقا الذي سعقفؿ أن ,أية هذه يف صػتفؿ وصػ الذيـ همٓء

 كػروا الذيـ هؿ أهنؿ طـفؿ وأخرب ,ذلؽ صـعفؿ يف محسـقن أهنؿ يحسبقن كاكقا وقد

 يعؾؿ: حقث مـ إٓ أحد باهلل يؽػر ٓ أكف زطؿقا الذيـ قال كؿا الؼقل كان ولق ,رهبؿ بآيات

 أهنؿ فقف يحسبقن كاكقا أهنؿ طـفؿ اهلل أخرب الذي طؿؾفؿ يف الؼقم همٓء يؽقن أن لقجب
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 جؾ فلخرب ,قالقا ما بخالف الؼقل ولؽـ ,طؾقفا ملجقريـ مثابقـ كاكقا ,صـعف يحسـقن

 (.  حابطة أطؿالفؿ وأن ,كػرة باهلل أهنؿ طـفؿ ثـاؤه

ـــــالك : ـــــف تع         ﴿ ويف ققل

           

 ﴾بـؾ  ,دلقؾ أهنؿ لؿ يؼصدوا أن يخرجـقا مــ اإلسـالمفػل أية  [66-61:]التوباة

 .  (1) لؽـ قصدوا التؾػظ بالؽػر الصريح مزًحا ولفقا ولعًبا ,لؿ يظـقه كػًرا

 مـ بِالَؽؾَِؿةِ  لَقَتَؽؾ ؿُ  الَعْبدَ  ويف الصحقحقـ أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال : )إِن  

ًٓ  لفا ُيؾِؼل ٓ الّؾفِ  سَخطِ   تؽقن أن ( . قال الؼاضل طقاض : )يحتؿؾ جَفـ ؿَ  يف هبا يفقى با

 أو ,بؿجقن أو بؽبقرة بالؿسؾؿ التعريض يف تؽقن وأن ,والرفث الخـك مـ الؽؾؿة تؾؽ

ففذا الؿستخػ بؽؾؿتف بحؼ   . (2) ذلؽ( يعتؼد لؿ وان ,والشريعة الـبقة بحؼ استخػاف

 ولؿ يعذر . ,الـبقة والشريعة لؿ يؼصد الؽػر كؿا كص طؾقف الحديث

 ,بؾ مع جفؾف ,ففذه إدلة وغقرها تدل طؾك أن الشخص قد يؽػر مـ غقر قصد مـف لذلؽ

ومـ قال : إكف ٓ يؽػر إٓ مـ قصد أن يؽػر ففق  ,وأكف محسـ صـعًا ,وضـف أكف طؾك هدى

  وكؾف باصؾ بآتػاق والحؿد هلل .  ,معـك ققل مـ قال : ٓ يؽػر إٓ الؿعاكد

                                 

( أما مـ جرى الؽػر طؾك لساكف بغقر قصد كالذي قال : )أكت طبدي وأكا ربؽ( أخطل مـ شدة الػرح, أو بسبب غقاب 8)

 طؼؾف ٕي سبب كآصطالم الذي يؼع لبعض الصقفقة, فال يؽػر .

 (.3/381(, شرح الزرقاين طؾك الؿقصل )488/ 88الباري )( اكظر: فتح 2)
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 الػصل الحادي عشر

 الحؽم بتؽػقر الشخص أو إسالمه يؽػي فقه الظاهر

وإن  ,كافر ضاهًرا وباصـًا إصؾ أكفوقد قامت طؾقف الحجة ف ,ضفر مـف الؽػر الظاهرمـ 

ولؿ يسؿع  ,ومـ كشل ببادية بعقدة لؿ يبؾغف الؼرآن ,كان قد يؽقن معذورًا كلهؾ الػرتة

أو مـ كان كذلؽ ولق لؿ يؽـ ببادية بعقدة: إن أمؽـ  ,بالرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

فال يعذر  ,فقحؽؿ طؾقف بالظاهر وإصؾ ,(1)وإن وجد ففق كادر والـادر ٓ حؽؿ لف ,وجقده

فقحؽؿ  ,وإذا كان مؽرًها ولؿ كعؾؿ بذلؽ .أو كان حديث طفد بجاهؾقة ,يف أحؽام الدكقا

 .أيضًا طؾقف بالظاهر 

قال الشافعل : )وأحؽام اهلل ورسقلف تدل طؾك أن لقس ٕحد أن يحؽؿ طؾك أحد إٓ 

 . (2) أو قامت بف بقـة تثبت طؾقف( ,والظاهر ما أقر  بف ,بالظاهر

ًٓ طؾك أن ما أضفروه  ,)فؿـ حؽؿ طؾك الـاس بخالف ما ضفر طؾقفؿوقال :  استدٓ

لؿ يسؾؿ طـدي مـ خالف التـزيؾ  ,بدٓلة مـفؿ أو غقر دٓلة ,يحتؿؾ غقر ما أضفروا

 . (3) والسـة(

 مـفؿ يظفر لؿ ما ,بـػاق وٓ بشرك وٓ بؽػر طؾقفؿ كشفد وقال الطحاوي يف طؼقدتف : )وٓ

  تعالك( . اهلل إلك سرائرهؿ وكذر ,ذلؽ مـ شلء

                                 
تؽؾؿ السبؽل رحؿف اهلل طـ مسللة ثؿ قال : )قال الشافعل رضل اهلل طـف : وٓ أطؾؿ أحًدا لؿ يبؾغف هذا, يعـل :  (8)

أن فؿا أدري دطقة محؿد إٓ أن يؽقن ققم وراء الرتك . قؾت : وهذا إن كان هق يف زمـ الشافعل رضل اهلل طـف, وأما 

 (.313/ 8أحدا إٓ وقد بؾغتف دطقة محؿد ( . رفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب )

 (.288/ 8إم ) (2)

 (.291/ 1إم ) (4)
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 إلك وبالـسبة ,خصقًصا إحؽام يف بف مؼطقع بالظاهر الحؽؿ وقال الشاصبل : )أصؾ

 . (1) ( أيًضا طؿقًما الغقر يف آطتؼاد

وإٓ كـا  ,وجب إكزال كصقص الؽػر طؾقف ,ؿـ وقع فقؿا حؽؿ اهلل بؽػر فاطؾف أو قائؾفف

وٓ يؿؽـ أن يؽقن كافًرا ضاهًرا وهق مسؾؿ باصـًا: ٕكف ٓ يؿؽـ  ,مؽذبقـ هلل ورسقلف

ومـ قال  ,وهق ٓ يعتؼد ذلؽ باصـًا إٓ الؿؽره أو الؿجـقن ,لشخص أن يجعؾ هلل ولدا

وٓ يؿؽـ أن يشرك بلن يستغقث بإمقات أو  ,ذلؽ بؾساكف فؼط طامدًا ففق كافر باصـًا

وهق ٓ يعتؼد ذلؽ  ,غقرها مـ أكقاع العبادة لفؿأو يطقف أو يذبح أو يـذر أو  ,الغائبقـ

 باصـًا .

 ,أو مجامؾة ,أو أشرك خائًػا أو استحباًبا لؾحقاة الدكقا ,فنن أشرك وهق يعؾؿ أن هذا شرك 

ٓ بقـ طؿؾفا  ,والتالزم هـا بقـ طؿؾ الجقارح وطؿؾ الؼؾب ,فؿشرك أيًضا ,أو مازًحا

يتعؾؿ السحر ويتؼرب لؾجـ أو يسب اهلل أو فؼد  ,فؼد يؽػر مـ لقس بؿؽذب ,وققل الؼؾب

 ففق كافر . ,وهق يعؾؿ أن ذلؽ كػر ,رسقلف أو يفقـ الؿصحػ

 ,ومـ فرق بقـ الظاهر والباصـ يف الؽػر يف الؿسائؾ الظاهرة مع اكتػاء إطذار السابؼة 

وزطؿ أن ٓ يجقز إصالق الؽػر طؾك الشخص إٓ بؿعرفة أكف كافر باصـًا  ,وكػك تالزمفؿا

وكؾ ػ مآ  ,وٓ يؿؽـف أن يليت بدلقؾ صريح صحقح طؾقف ,يف كؾ الحآت فؼد أتك ببدطة 

أو  ,التل فقفا مـ قال كذا ففق كافر ,وخالػ الـصقص كؿا قال الشافعل وإئؿة ,صاقة بف

ق بقـ  ,ولؿ تؼقِّد هبذا الؼقديمدي هذه العبارة, أو ما  ,مـ فعؾ كذا ففق كافر كؿا أهنا لؿ تػرِّ

ٓ  ,وهذه مسللة غقبقة ,وققل طؾك اهلل بال طؾؿ ,رجؿ بالغقب فؼقل همٓء ,الؿعق ـ وغقره

 . مجال إلطؿال العؼقل فقفا

                                 
 (.218/ 2الؿقافؼات ) (8)
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وهل مؼالة أكف ٓ ُيحؽؿ طؾك الشخص بالؽػر بؿجرد  –ومؿا يدل طؾك بطالن هذه الؿؼالة  

لقازمفا: فقؾزم مـفا الحؽؿ بنسالم مـ أجؿع الؿسؾؿقن طؾك كػره كلطقان مـ  -اهر الظ

 . مع أهنؿ ربؿا كػقا طـ أكػسفؿ اإلسالم ,القفقد أو الـصارى

ره بعقـف  ويؾزم مـف الحؽؿ لؾـصراين أو القفقدي العامل أو غقره باإلسالم: ٕكف إن لؿ كؽػِّ

 ,ففق إما كافر وإما مسؾؿ ,الؽػر واإلسالم ٕكف ٓ واسطة بقـ ,لزم أن يحؽؿ بنسالمف

 ٓ يجتؿعان وٓ يرتػعان. ,فاإلسالم والؽػر كؼقضان كالقجقد والعدم

فال  [5]التغابن:﴾       ﴿  قال تعالك :

     ﴿  يقجد مـ لقس بؽافر وٓ مممـ. وقال تعالك :

      ﴾:فال وجقد لؿا لقس بحؼ  [75]يونس

 وٓ ضالل.

 هذه الذي ففذا يؼقل: ,أية (  ﴿) تعالك قال ابـ ططقة : )وققلف 

 غقره فتشريؽ ذلؽ كان وإذا ,وإلقهقة لؾعبادة الؿستقجب أي ( ) صػاتف

 وإيجاًزا براطةً  تػسقر كؾ تػقت الؿعاين هذه سقق يف الؼرآن وطبارة ,حؼ وغقر ضالل

 ,الؿسللة هذه يف ثالثة مـزلة والضالل الحؼ بقـ لقس بلكف أية هذه وحؽؿت وإيضاًحا.

 يف فقفا الحؼ التل إصقل مسائؾ وهل ,كظائرها يف إمر هق وكذلؽ ,اهلل تقحقد هل التل

 واحد( . صرف

 واسطة ٓ الضالل و الحؼ أن يعـل (     )وقال الزمخشري : 

 الضالل( . يف وقع الحؼ تخطك فؿـ ,بقـفؿا
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ًٓ  سقاه ما يؽقن أن وجب ,الحؼ هق هذا أن ثبت وقال الرازي : )وإذا  الـؼقضقـ ٕن : ضال

 سقاه ما يؽقن أن وجب حؼًا أحدهؿا كان فنذا ,باصؾقـ يؽقكا وأن ,حؼقـ يؽقكا أن يؿتـع

 ( . باصالً 

 ,الظاهر الحؼ طـ العدول تستجقزون كقػ ( أي )وقال الشقكاين :  

 وآستػفام ,أخر يف وقع أحدهؿا تخطك فؿـ بقـفؿا: واسطة ٓ إذ ,الضالل يف وتؼعقن

 والتعجب( . وآستبعاد لإلكؽار

 يعبد ,لغقره طابًدا يؽقن أن فالبد ,وحده اهلل يعبد لؿ مـ قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة : )كؾ

 . (1) ( مشرك أو مقحد إما بؾ ,ثالث قسؿ آدم بـل يف ولقس ,مشرًكا فقؽقن غقره

 تعالك اهلل طـ ذلؽ,  ,أو مـ يزطؿ أن هلل ولد ,وكقػ يؽقن مـ يزطؿ أن ألفة ثالثة مسؾًؿا  

أو شلء مـ  ,أو يجحد الصؾقات ,أو ديـف ,أو رسقلف ,أو يسب اهلل ,أو مـ يدطق غقر اهلل

كقػ يؽقن  ,أو يـؽر البعث أو كحقهؿ ,أو يدطل الـبقة ,الؿعؾقم مـ الديـ بالضرورة

 همٓء مسؾؿقـ .

وطؾك مـ تؾبس بؿا  ,وٓ يصح كؼالً وٓ طؼالً أن يطؾؼ اإلسالم طؾك مـ لؿ يؼؿ بف اإلسالم

 ,لؽـ كقكف معذورًا ٓ يعـل أكف مسؾؿ ,وإن كان قد يؽقن معذوًرا لعدم ققام الحجة ,يـاقضف

 ,يسؿقن مسؾؿقـفقصح إطذاره وٓ يجقز إصالق اإلسالم طؾقف: لذلؽ فنن أهؾ الػرتة ٓ 

فال يعؾؿ طـ أحد مـ  ,وٓ يعؾؿ الؿخالػ ,(2)وحؽل اإلجؿاع طؾك ذلؽ ,مشركقـبؾ 

وهذا مع دٓلة إدلة أهنؿ معذورون لعدم بؾقغ  ,أهؾ العؾؿ أصؾؼ طؾقفؿ أهنؿ مسؾؿقن

 الحجة . 

                                 
 (.282/ 83مجؿقع الػتاوى ) (8)

 (.4/88( حؽاه الؼرايف يف شرح التـؼقح, اكظر: أضقاء البقان )2)
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 وصـاغقـ ضـالؿقـ سـؿاهؿ قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة طؿـ لؿ تبؾغف الرسالة: )فاكف

 ﴿ وققلـــف: ,[53]طااه: ﴾      ﴿ : لؼقلـــف ,ومػســـديـ

           ﴾ 

        ﴿ وققلــــــــــف:،  [55-53:]الشااااااااااعراء

          

 ﴾:أسـؿاء وهـذه ,وققمـف هـق ومػسـًدا وصاغًقـا ضالًؿا أكف خربفل [3]القصص 

 تؽـقن إفعـال أن طؾـك ذلـؽ فـدل ,الؼبقحة السقئة إفعال يف يؽقن إكؿا والذم ,إفعال ذم

 الرسـقل إتقـان بعـد إٓ العـذاب يسـتحؼقن وٓ ,إلـقفؿ الرسـقل مجـلء قبـؾ مذمقمـة قبقحة

 أخرب وكذلؽ [51]اإلسراء:﴾        ﴿ لؼقلف: إلقفؿ

          ﴿ لؼقمـــــف: قـــــال أكـــــف هـــــقد طــــــ

 ﴾:ــؾ مػــرتيـ فجعؾفــؿ [13]هااود ــف بحؽــؿ يحؽــؿ أن قب  لؽــقهنؿ ,يخالػقك

 ويجعؾ ,بف ويعدل بربف يشرك فنكف ,الرسالة قبل ثبت الؿشرك فاسم ,آخر الفا اهلل مع جعؾقا

 ,طؾقفــا مؼــدم إســؿاء هــذه أن ويثبــت ,الرســقل قبــؾ أكــداًدا لــف ويجعــؾ ,أخــرى آلفــة معــف

 التعـذيب وأمـا ,الرسقل مجلء قبؾ وجاهال جاهؾقة يؼال: ,والجاهؾقة الجفؾ اسؿ وكذلؽ

 . (1) فال(

 أم الحجة طؾقف قامت قد وطؿرو بعقـف زيد كقن وقال اإلمام ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل : )وأما

 أن يعتؼد أن العبد طؾك القاجب بؾ ,فقف وطباده اهلل بقـ الدخقل يؿؽـ ٓ مؿا فذلؽ ,(2)ٓ

 ققام بعد إٓ أحداً  يعذب ٓ سبحاكف اهلل وأن ,كافر ففق اإلسالم ديـ غقر بديـ دان مـ كؾ

                                 

 (.48  -28/41) ( مجؿقع الػتاوى8)

( قد يؼال طـ بعض طقام الـصارى لؿ يسؿعقا بالؼرآن وٓ بالرسقل وٓ باإلسالم, فنن وجد هذا فالحؽؿ لؾظاهر, أما 2)

 الؼرآن أو سؿع بالرسقل فـؼطع بؼقام الحجة طؾقف وطدم طذره . فمـ بؾغ
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 يف هذا وحؽؿف ,تعالك اهلل طؾؿ إلك مقكقل والتعققـ الجؿؾة يف هذا ,بالرسقل طؾقف الحجة

 .(1)إمر( ضاهر طؾك جارية ففل الدكقا أحؽام يف وأما ,والعؼاب الثقاب أحؽام

وإن كان معذوًرا يف طدم  ,وهق أطؿك ,كؿا أكف ٓ يصح أن يؼال لشخص: إكف بصقر

وإن كان معذوًرا  ,وٓ يؼال لشخص أكف طالؿ وهق جاهؾ ,لؽـ البصر لؿ يؼؿ بف ,اإلبصار

فؿـ حؽؿ أكف طالؿ ٕكف  ,وهؽذا ,وٓ لشلء أكف مقجقد وهق معدوم ,يف طدم التعؾؿ وهؽذا

أو مقجقد ٕكف معذور يف طدم  ,أو مبصر ٕكف معذور يف العؿك ,معذور يف طدم التعؾؿ

ًٓ كاذبًاقال فؼد  ,الظفقر  ,فؽذا مـ قال طؾك مـ لؿ يؼؿ بف اإلسالم: إكف مسؾؿ  ,قق

شرك والؽػر فؽقػ يؽقن مسؾؿًا . كعؿ قد يجتؿع وترك ال ,فاإلسالم هق إفراد اهلل بالعبادة

 اإلسالم مع أكقاع الؽػر الخػل .

وأكف ٓ  ,لذلؽ يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة مبقـًا سبب طدم تؽػقر مـ كػك مبايـة اهلل لؾعالؿ

ر بعضفؿ لؽـ الؽػر يف التؽذيب وهق ٓ  ,وإن كان هذا الؼقل يستؾزم تؽذيب اهلل ,يؽػِّ

 ضاهراً  الؽػر كان ولق ,فقف ضاهراً  يؽقن أن يجب ٓ الشلء يف : )والؽامـقال  ,يؾتزم ذلؽ

 ما حؼقؼة يعؾؿ لؿ مـ بف يؽػر لؿ ,خػل وهق كامـًا كان إذا أما ,الؼائؾ تؽػقر لؾزم ققلف يف

 . (2)هـ.ا(  لف ومستؾزًما لؾؽػر متضؿـًا كان وان ,الؽػر مـ تضؿـف

والؽػر مستؽـ فقفا  ,فالخػقة الؽػر يف لقازمفا ,وهذا الػرق بقـ الؿسائؾ الظاهرة والخػقة

أما الؿسائؾ الظاهرة  ,لعدم كص الؼرآن طؾك كػر مـ قال هذه أو فعؾفا بعقـفا ,غقر ضاهر

وٓ  ,فؿـ قامت بف لزم تؽػقره ,فؼد كص اهلل أو رسقلف أو اإلجؿاع طؾك كػر مـ قامت بف

 .إٓ إذا لؿ تبؾغف الحجة  ,يؼبؾ لف تلويؾ وٓ يعذر بتؼؾقد وٓ جفؾ وٓ كحقهؿا 

                                 

 .888( صريؼ الفجرتقـ ص8)

 . (3/481مجؿقع الػتاوى ) (2)
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 ,فنذا قال قائؾ: أكا ٓ أكػر الؿشرك الذي يدطق غقر اهلل إذا كان طامقًا مـتسبًا لإلسالم

ر  ,لؽقكف مضؾ ال مـ قبؾ مشايخف فـؼقل : ققلؽ هذا يستؾزم تؽذيب اهلل تعالك الذي كػ 

ولؿ يؼقد كػره بعد ققام الحجة بشلء  ,ولؿ يعذر الؿؼؾد ,ومـ يدطق أحًدا دوكف ,الؿشرك

دون اإلكراه مع صؿلكقـة الؼؾب . ولؽـ ٓ كؽػر هذا الؿتققػ طـ تؽػقر هذا الؿعقـ: ٕن 

ويبقـ لف طدم إطذاره بالتلويؾ وأكف يؽػل  ,الؽػر يف ٓزم مؼالتف حتك تـتػل طـف الشبفة

حجة طؾك الؿؽؾػقـ يف هذه أو بؾقغ الؼرآن لؼقام ال ,السؿاع بالرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

  الؿسائؾ.

    ﴿ ولـذكر إدلة طؾك كػر مـ دطا أحًدا دون اهلل , فؿـفا ققلف تعالك :

              

:فسؿاهؿ تعالك كافريـ ., [553﴾]املؤمنون 

  ﴿ وسؿك تعالك العبادة دطاء, والدطاء طبادة: ٕكف أطظؿ أكقاطفا, فؼال تعالك :  

              

           

 ﴾[6-1:]األحقاف ( : فؼال جؾ ذكره يف أولفا ,  ويف آخر أية ,)

( وهؿ دطقا غقر اهلل, فجعؾ الدطاء طبادة   التل بعدها قال : )

 (.وسؿاهؿ : )

       ﴿وقال تعالك حاكقا طـ خؾقؾف إبراهقؿ :  

             

 ﴾:فؼال يف أولفا : ) [31 -31]مرمي ( : وقال يف أية بعدها ,) 
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( : فجعؾ الدطاء هق العبادة . وققلف )   يدخؾ فقف الؿالئؽة وإكبقاء )

 والصالحقـ وكؾ مخؾقق .

ـِ  َطاءَ  )إن   قال:  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الّؾفِ  َرسقَل  أن َبشقرٍ  بـ نِ الـّْعَؿا وط  اْلعَباَدُة(,  هق الدُّ

         ﴿ : قَرأَ  ثؿ  

﴾:(1)[63]غافر. 

فبف يتبقـ أن مـ طؾؿ أو سؿع أن شخًصا يدطق غقر اهلل, وقد بؾغف الؼرآن وتققػ يف كػره,  

بحجة أكف مضؾؾ مـ مشايخف, أن ٓزم ققلف التؽذيب هبذه أيات, وكحقها, ومـاقض 

ومحاد لفا, لؽـ الؽثقر مـ الؿتؽؾؿقـ يف هذه الؿسللة, ربؿا التبس طؾقفؿ إمر, فال 

اء همٓء الؿشركقـ, ومسللة أحؽامفؿ يف الدكقا وأخرة, وهؾ لفؿ يػرققن بقـ مسللة أسؿ

 طذر أو ٓ, فؿسللة اإلطذار غقر مسللة تسؿقتفؿ كػاًرا مشركقـ .

 إكف يؼال: فؼد الخػقة الؿؼآت يف كان إذا وهذا)وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل : 

 مـفؿ صقائػ يف يؼع ذلؽ لؽـ ,صاحبفا يؽػر التل الحجة طؾقف تؼؿ لؿ ,ضال مخطئ فقفا

 بؾ ,الؿسؾؿقـ ديـ مـ أهنا الؿسؾؿقـ مـ والخاصة العامة تعؾؿ التل الظاهرة إمقر يف

ر هبا ُبعث محؿًدا أن يعؾؿقن والـصارى القفقد  ٓ وحده اهلل بعبادة أمره مثؾ : مخالػفا وكػ 

 والؼؿر والشؿس والـبققـ الؿالئؽة مـ اهلل سقى أحد طبادة طـ وهنقف ,لف شريؽ

 بالصؾقات أمره ومثؾ ,اإلسالم شعائر أظفر هذا فإن : ذلؽ وغقر وإصـام والؽقاكب

 والؿشركقـ والـصارى لؾقفقد معاداتف ومثؾ ,شلهنا وتعظقؿ لفا وإيجابف الخؿس

 ثؿ ,ذلؽ وكحق والؿقسر والخؿر والربا الػقاحش تحريؿ ومثؾ ,والؿجقس والصابئقـ

                                 

(, وقال: حسـ صحقح, والـسـائل 2989(, والرتمذي )8319(, وأبق داود )88418رواه أحؿد) (8)

 .( وإسـاده صحقح 4828(, وابـ ماجة )88838يف الؽربى )
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 مـ يتقبقن قد كاكقا وإن ,مرتديـ فؽاكقا ,إمقر هذه يف وقعقا رؤسائفؿ مـ كثقًرا تجد

 . (1) (اإلسالم  إلك ويعقدون ذلؽ

  

                                 

 ( . 3/33( مجؿقع الػتاوى )8)
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 الػصل الثاين عشر

 األمر بعبادة اهلل وترك الشرك أظفر شعائر الدين

أن إكبقاء كاكقا يدطقن  ,تقاتر طـد كؾ مـ سؿع بدطقات إكبقاء طؾقفؿ السالم مـ إمؿ

ٓ  ,وأهؾؽ الؿشركقـ ,وأن اهلل كصر أكبقاءه وأتباطفؿ ,ويـفقن طـ الشرك ,إلك طبادة اهلل

 وربؿا لؿ يعرفقا غقرها . ,يعرف أكثر الخؾؼ طـ إكبقاء أضفر مـ هذه الؿسللة

فؼال تعالك  :  ,فؼد أخرب سبحاكف أكف إكؿا بعث إكبقاء لذلؽ ,ومـ قرأ الؼرآن ٓح لف ذلؽ

﴿               

﴾:[51]األنبياء.  

         ﴿ وقال تعالك :

              

            

  ﴾[7-5:]النحل 

          ﴿ وقال تعالك :

 ﴾:[76]النحل.  

           ﴿وقال تعالك : 

  ﴾:[31]الزُّخُرف . 

 ,وحده هق الدطقة إلك طبادة اهلل ,وكان أول ما يؼرع أسؿاع أققام إكبقاء مـ أكبقائفؿ

 .والؽػر بؿا يعبد مـ دوكف 
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           ﴿ قال تعالك طـ كقح : 

 ﴾[7-5:]نوح. 

             ﴿وقال : 

 ﴾:[11]األعراف. 

           ﴿وقال طـ طقسك :

﴾:وقال : [553]املائدة ﴿        

             

    ﴾:[35]املائدة.  

            ﴿وقال طـ هقد : 

    ﴾:[61]األعراف. 

          ﴿وقال طـ صالح : 

  ﴾:[37]األعراف.  

         ﴿ وقال طـ شعقب :

   ﴾:[11]األعراف . 

          ﴿وقــال تعــالك : 

           ﴾]املؤمنون[. 

       ﴿ وقال تعالك لـبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :
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    ﴾]وقال تعالك : .]الزَُّمر ﴿     

   ﴾:وقال تعالك : [1]البيِّنة ﴿    

     ﴾:وقال تعالك :  [565]األنعام﴿  

  ﴾:[1]الفاحتة. 

 أْهؾِ  قْقمٍ  طؾك تْؼَدمُ  وقال كبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا أرسؾ معاذًا إلك القؿـ : )إك َؽ 

ْـ  كَتاٍب: َل  فْؾَقُؽ ( الّؾفِ  طَباَدةُ  إلقف تْدُطقُهؿْ  ما أو   . وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قبؾ (1)َطز  وَجؾ 

 وَصالِِحقِفؿْ  َأكبَِقاِئِفؿْ  قُبقرَ  يت ِخُذونَ  كاُكقا َقبَؾُؽؿْ  كان مـ وإِن   )أٓ : بَِخؿسٍ  يُؿقَت  أنْ 

 . (2) ذلؽ( طـ َأهنَاُكؿْ  إين ,مَساِجدَ  الُؼُبقرَ  تت ِخُذوا فال أٓ ,مَساِجدَ 

 طؾك لف خِؿقَصةً  َيطَرُح  صِػَؼ  ,-أي الؿقت  –ولؿا َكزل برسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 الَقُفقدِ  طؾك الّؾفِ  )َلعـَةُ  كَذلَِؽ: وهق فؼال ,َوجِففِ  طـ كَشَػَفا هبا اغَتؿ   فنذا ,َوجِففِ 

رُ  مَساِجَد( َأكبَِقاِئِفؿْ  قُبقرَ  اّتَخُذوا والـ َصاَرى:  . (3) صـَُعقا ما ُيحذِّ

وٓ  ,وأطاد كػس القصقة وهق يف الـزع ,فـفك صؾك اهلل وسؾؿ طـ ذلؽ قبؾ مقتف بخؿس

 يقصل أحد طـد مقتف إٓ بلطظؿ ما يعؾؿف خقًرا لف ولؿـ أوصاهؿ.

هل مقضقع الؼرآن  ,والـفل طـ طبادة غقره ,ومـ تلمؾ الؼرآن وجد أن إمر بعبادة اهلل

 إطظؿ .

                                 
 . (89(, ومسؾؿ )8489متػؼ طؾقف رواه البخاري ) (8)

 . (342رواه مسؾؿ ) (2)

 . (348) (, ومسؾؿ323متػؼ طؾقف رواه البخاري ) (4)
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  ﴿فؼـال تعـالك :  ,خؾؼ الجـ واإلكس بؾ هذه الؿسللة هل الحؽؿة مـ

     ﴾:وهـــل الحؽؿـــة إولـــك مــــ كـــزول  [16]الااراريات

     ﴿ فؼـــال تعـــالك : ,ثـــؿ تػصـــقؾفا ,وإحؽـــام آياتـــف ,الؼـــرآن

          ﴾[:5-5هود]. 

 الؼرآن يف آية بؾ قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل : )كؾ ,وآستدٓل طؾك هذا أكثر مـ أن يحصر

 وصػاتف وأسؿائف اهلل طـ خرب إما الؼرآن فنن إلقف: داطقة بف شاهدة لؾتقحقد متضؿـة ففل

 كؾ وخؾع لف شريؽ ٓ وحده طبادتف إلك دطقة وإما ,الخربي العؾؿل التقحقد ففق وأفعالف

 ,وأمره هنقف يف بطاطتف وإلزام وهنل أمر وإما ,الطؾبل اإلرادي التقحقد ففق ,دوكف مـ يعبد ما

 هبؿ فعؾ وما وصاطتف تقحقده ٕهؾ اهلل كرامة طـ خرب وإما ,ومؽؿالتف التقحقد حؼقق ففل

 فعؾ وما ,الشرك أهؾ طـ خرب وإما ,تقحقده جزاء ففق ,أخرة يف بف يؽرمفؿ وما ,الدكقا يف

 طـ خرج طؿـ خرب ففق ,العذاب مـ العؼبك يف هبؿ يحؾ وما ,الـؽال مـ الدكقا يف هبؿ

 وأهؾف الشرك شلن ويف ,وجزائف وحؼققف التقحقد يف كؾف : فالؼرآن التقحقد حؽؿ

 .(1)وجزائفؿ(

 ,محبتف كؿال تتضؿـ التل ,لعبادتف إٓ واإلكس الجـ يخؾؼ لؿ سبحاكف وقال : )وهق

 وطؾك ,شرائعف وشرع ,كتبف وأكزل ,رسؾف أرسؾ ذلؽ وٕجؾ ,لف والذل ,تعظقؿف وكؿال

  . (2) وسعقد( شؼل إلك الـاس واكؼسؿ ,والـار الجـة وأسست ,والعؼاب الثقاب وضع ذلؽ

 تعؾؿ التل الظاهرة وسبؼ يف الػصؾ السابؼ ققل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة أن مـ إمقر

 أن يعؾؿقن والـصارى القفقد بؾ ,الؿسؾؿقـ ديـ مـ أهنا الؿسؾؿقـ مـ والخاصة العامة

                                 
 (.4/338مدارج السالؽقـ ) (8)

 (.2/898إغاثة الؾفػان ) (2)
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ر هبا بعث محؿًدا  أحد طبادة طـ وهنقف ,لف شريؽ ٓ وحده اهلل بعبادة أمره : مخالػفا وكػ 

وذكر  ,ذلؽ وغقر وإصـام والؽقاكب والؼؿر والشؿس والـبققـ الؿالئؽة مـ اهلل سقى

 . (  اإلسالم شعائر أظفر هذاأن )

والـفل طـ طبادة غقره أضفر وأشفر مـ مسللة الـفل طـ  ,فتبقـ أن مسللة إمر بعبادة اهلل

سبحاكف وتعالك طـ  ,أو كسبة الصاحبة والقلد هلل ,ومـ مسللة ادطاء الـبقة ,سب إكبقاء

وتحريؿ الربا والزكا  ,ومـ مسللة إكؽار وجقب الصؾقات والصقم والزكاة والحج ,ذلؽ

 والخؿر وطؼقق القالديـ . وكحقها مـ الؿسائؾ الظاهرة .
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 الػصل الثالث عشر

 حداهؿاأو ا ,ما يـاقضفؿاعؿل قول أو  من الؽػر الـطق بالشفادتقن معـجاة ال يؽػي لؾ

أثـاء أجؿع الؿسؾؿقن أكف ٓ يطؾؼ طؾك الؿؽؾػ أكف مسؾؿ إذا كطؼ بالشفادتقـ مع تؾبسف 

بعد ققام الحجة طؾقف وخؾق الؿقاكع . وأكف قد يـطؼ  ,بؿا يـاقضفؿا متعؿداً ذلؽ الـطؼ 

وصؾقحة  ,وكؿسقؾؿة الؽذاب ومـ آمـ بف ,كالؿـافؼقـ ,بالشفادتقـ مـ هق كافر إجؿاطًا

بعض القفقد الذيـ يؼقلقن: كذا و ,د أجؿع الصحابة طؾك كػرهؿوق ,وكحقهؿ ,إسدي

ويـطؼقن  ,وبعض الـصارى مؿـ يممـ أن محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كبل ,ٓ إلف إٓ اهلل

 ,كػاة طؾؿ اهلل سبحاكف ,وكغالة الؼدرية ,لؾعرب فؼط ًاولؽـ يجعؾقكف كبق ,كؾؿة الشفادة

مع طؾؿ بعضفؿ وضـفؿ أهنؿ  ,وغالة الجفؿقة ,رضقان اهلل طؾقفؿ فؼد كػرهؿ الصحابة

 .وغالة الؿرجئة الؼائؾقـ بلن اإليؿان مجرد معرفة اهلل ,يحسـقن صـعًا

 اإلمام قال ,كابـ طربل وكحقه ,مع تظاهرهؿ باإلسالم ,وغالة الؿتصقفة الؼائؾقـ بالقحدة

 أن إلك العالؿ( قدم اطتؼد فؿـ الروضة: ) مختصر يف الؿؼري بـ إسؿاطقؾ الديـ شرف

 لؼرب جفؾ إن ٓ ,طربل: كَػر ابـ وصائػةِ  ,والـصارى القفقد تؽػقر يف شؽ ) أو قال:

 .(1) الؿسؾؿقـ( طـ بعده أو ,إسالمف

 ,بؾ يف كتابف )الػتقحات الؿؽقة( باب يف ذلؽ ,واكظر كؿ كطؼ ابـ طربل هذا بالشفادتقـ 

اهلل(. وٓ شؽ يف  رسقل محؿد اهلل إٓ إلف ٓ معرفة يف( :  والستقن السابع الباب) قال : )

أما مـ  ,وإكؿا تققػ يف كػره مـ لؿ يعرف حؼقؼة أمره ,كػره بسبب مؼآتف الؿـاقضة لفؿا

 تقالقػف: أردأ استباكت لف حؼقؼتف ووقػ طؾك كالمف قطع بؽػره . لذلؽ قال الذهبل : )ومـ

                                 
 . 44اكظر: مصرع التصقف لربهان الديـ البؼاطل ص  (8)
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 فقاغقثاه ,والـجاة العػق اهلل كسلل ,كػر الدكقا يف فؿا ,فقف كػر ٓ كان فنن ,الػصقص كتاب

  . (1) باهلل(

والذيـ أجؿع الصحابة طؾك  ,وكغالة الرافضة السبلية الذيـ ألفقا طؾًقا رضل اهلل طـف

وتللقف طؾل يؽقن بالؿؼال أو  ,وحرقفؿ أمقر الؿممـقـ طؾل بالـار ,كػرهؿ ووجقب قتؾفؿ

 فؽقػ إذا صرح. ,ؾ هق إلفوإن لؿ يؼ ,فؿـ دطاه واطتؼد فقف إلقهقة فؼد ألفف ,الحال

الذيـ يعتؼدون حؼقؼة  والؾقربالققـ ,وماركسقتفؿ مؿـ يـطؼ بالشفادتقـ ,وكباصـقة الققم

 مؿـ يـطؼ بالشفادتقـ وربؿا صؾك وحج وصام وزطؿ أكف مسؾؿ. ,والعؾؿاكقققـ ,الؾقربالقة

قال  ,وكطؼف بالشفادتقـ ,والؿؼصقد اإلجؿاع أن مـ الـاس مـ هق كافر مع اكتسابف لإلسالم

 خص أو ,الؽتاب كص دافع مـ كؾ تؽػقر طؾك اإلجؿاع وقع وكذلؽ)الؼاضل طقاض : 

 الخقارج كتؽػقر ,ضاهره طؾك حؿؾف طؾك مجؿعًا ,بف مؼطقطًا كؼؾف طؾك مجؿعًا حديثًا

 شؽ أو مـفؿ تققػ أو الؿؾؾ, مـ الؿسؾؿقـ مؾة بغقر دان مـ كؽػر . ولفذا الرجؿ بنبطال

 كافر ففق ,سقاه مذهب كؾ إبطال واطتؼد واطتؼده, اإلسالم أضفر وإن مذهبفؿ, صحح أو

 .(2) ذلؽ( خالف مـ أضفر ما بنضفار

وكذا  ,واطتؼده( فؿـ إضفار اإلسالم الـطؼ بالشفادتقـ اإلسالم أضفر فاكظر ققلف : )وإن

 الؿبطؾقـ حد الرجؿ مع طبادهتؿ وكطؼفؿ بالشفادتقـ.طـده  الخقارج 

                                 
 (.38/ 24سقر أطالم الـبالء ) (8)

 ( . 2/248( الشػا )2)
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 صاحبف كان وإن ,كافر مـ إٓ يصدر ٓ أكف الؿسؾؿقن أجؿع فعاًل  فعؾ الـقوي : )مـوقال 

ًحا  .  (1) ذلؽ( طؾؿ بف يظـ مؿـ كان إن قائؾف تؽػقر يف شؽ : ٓ فعؾف مع باإلسالم مصرِّ

 باإلسالم( . مصرًحا صاحبف كان فؼال : )وإن

ل مـ )حؽؿ:  (2)وقال برهان الديـ البؼاطل يف كتابف )مصرع التصقف(  لؾصقفقة يموِّ

 محؿد الديـ طالء وصالحف زماكف محؼؼ أن أصؾف: مـ التلويؾ قطع يف : والػقصؾ كالمفؿ

 الديـ شؿس ذاك إذ الؿالؽقة قاضل فؼال ,هذا طربل ابـ طـده ُذكر ,الحـػل البخاري

 مؿـ طصره أهؾ لف وسؾ ؿ ,كػرَت  البخاري: لف فؼال ,كالمف تلويؾ يؿؽـ البساصل: محؿد

 حافظ مـفؿ كان وقد ,واحدة بؽؾؿة فقف مـفؿ أحد صعـ وما ,غقرهؿ ومـ مجؾسف يف كان

 طبد الديـ زيـ الؼضاة وقاضل ,حجر بـ أحؿد الديـ شفاب هبا الشافعقة قاضل العصر

 السقرامل يحقك والشقخ ,الحـػل العقـل محؿقد الؼضاة وقاضل ,التػفـل الرحؿـ

 أبق الديـ وزيد ,الحـبؾل البغدادي اهلل كصر بـ أحؿد الديـ محب الؼضاة وقاضل ,الحـػل

 تؼل بـ أحؿد الديـ وشفاب ,الشافعل إماكة بـ محؿد الديـ وبدر ,الشافعل الؼؿـل بؽر

 مـ بالرباءة إٓ ذلؽ مـ البساصل خؾص وما ,والرؤساء العؾؿاء مـ وغقرهؿ ,الؿالؽل

 بؼقلفؿ( . يؼقل لؿـ وتؽػقره ,آتحادية صائػة ومـ ,آتحاد اطتؼاد

 والزكاة ,الخؿس الصؾقات وجقب يعتؼد لؿ وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة : )مـ

 مـ ورسقلف اهلل حرم ما يحرم وٓ ,العتقؼ البقت وحج ,رمضان شفر وصقام ,الؿػروضة

                                 

 (. 18/ 88( روضة الطالبقـ )8)

 . 849-848( ص2)
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 أئؿة باتػاق قتؾ وإٓ تاب فنن يستتاب ,مرتد كافر ففق واإلفؽ: والشرك والظؾؿ الػقاحش

 . (1) بالشفادتقـ( التؽؾؿ طـف يغـل وٓ ,الؿسؾؿقـ

 القفقد مـ أكػر هق مـ فقفؿ : )الؿـافؼقـ الؼبؾة أهؾ يفبـ أبل العز الحـػل رحؿف اهلل ا وقال

 وهؿ ,يؿؽـفؿ حقث ذلؽ بعض يظفر قد مـ وفقفؿ ,واإلجؿاع والسـة بالؽتاب والـصارى

 . (2) بالشفادتقـ( يتظاهرون

ويصقم ويتصدق وهق متؾبس بالشرك إكرب أكف طابد كف ٓ يطؾؼ طؾك مـ يصؾل ويحج بؾ إ

 تعـالك :اهلل قـال  ,سـؿقت طبـادة لغـةوإن  ,ٕن العبادة الشرطقة ٓ تؽقن إٓ مـع التقحقـد ,هلل

﴿             

 ﴾[7-5:]الكاااافر ن ( : فؼـــال     مـــع أهنـــؿ يتصـــدققن )

ــادة فـػــك طـــفؿ أهنــؿ  ــف : ٕهنــؿ مشــركقن يف العب ــذكرون اهلل ويؼــرون بربقبقت ويحجــقن وي

يف طبــادة ولقســت ديـــًا وٓ إيؿاكــًا  لقســتمــع الشــرك  ٕن هــذه إطؿــال ,يعبــدون مــا كعبــد

  .الشرع

:  شـركفؿ يتــاول (    ):  قال شـقخ اإلسـالم ابــ تقؿقـة : )فؼقلـف

 لـؿ بـف أشـركقا فنذا ,لقجفف خالصا كان ما إٓ العؿؾ مـ يؼبؾ ٓ اهلل فنن هلل: بعبادة لقس فنكف

  .  (3) لف( وصؾقا دطقه وإن ,لف طابديـ يؽقكقا

                                 

 (. 883/ 43( مجؿقع الػتاوى )8)

 .433الطحاوية ص  ( شرح العؼقدة2)

 (. 88/338( مجؿقع الػتاوى )4)
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        ﴿ ويف تػسقر ققلف تعالك :

    ﴾:قال البغقي:  [55]البقرة(دوا قال ابـ  ,( : وحِّ

 (( .  التقحقد فؿعـاها العبادة مـ الؼرآن يف ورد ما كؾ : ) طباس

 (: ) ققلف: تلويؾ يف بؼقلف اهلل شاء إن طباس بـ أراد الطربي : )والذيوقال 

 خؾؼف(.  سائر دون لربؽؿ والعبادة الطاطة أفردوا أي ,وحدوه

 ديـف( . شرائع والتزام ,تقحقده طـ طبارة هـا وقال الؼرصبل : )العبادة

 رسقل يف قصتف التل قال فقفا : )بَعَثـَاوأما غضب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك أسامة 

 مـ َوَرجٌؾ  أكا َوَلحْؼُت  ,َفَفَزْمـَاهؿْ  الَؼْقمَ  َفَصب حـَا ,اْلحَرَقةِ  إلك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الّؾفِ 

َْكَصاريُّ  فَؽػ   ,اهلل إٓ إَلفَ  ٓ قال: َغشقـَاهُ  فؾؿا ,مـفؿ َرجاًل  إَْكَصارِ  ْٕ  بِرْمِحل َفَطَعـْتفُ  ,طـف ا

 ٓ قال: ما بْعدَ  أَقَتْؾَتفُ  ُأساَمةُ  يا فؼال: ,وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل بَؾغَ  ,َقدْمـَا فؾؿا ,َقَتْؾتفُ  حتك

ْـ  لؿ َأّكل تَؿـ ْقُت  حتك ُيَؽّرُرَها زاَل  فؿا ,ُمَتَعّقًذا كان قؾت: ,اهلل إٓ إَلفَ   ذلؽ قبؾ أْسَؾْؿُت  أُك

 . (1) اْلقْقِم(

أما مـ يؼقلفا  ,وأضفر اإلسالم ولؿ يظفر مـف ما يـاقضفؿافألن هذا كطؼ الشفادتقـ 

ويرتؽب ما يـاقضفا فؾقس بؿسؾؿ. ولؿ يؽـ كػار قريش يؼقلقهنا لعؾؿفؿ أن الؿطؾقب 

وأكف يريد ترك طبادة غقر  ,بؾ طؾؿقا مراد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ,لقس فؼط الـطؼ هبا

        ﴿ لذلؽ قالقا : ,اهلل والؽػر بذلؽ

 ﴾:إِلفَ  ٓ قْؾ: طؿِّ  وطـدما قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعؿف أبل صالب : )أْي  [1]ص 

                                 
 متػؼ طؾقف. (8)
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 صالٍِب  أَبا : يا ُأمق ةَ  أبل بـ الّؾفِ  وَطْبدُ  ,جْفؾٍ  أبق فؼال ,الّؾفِ  طـْدَ  هبا لؽ ُأحاجُّ  كؾَِؿةً  ,اهلل إٓ

 .  (1) ( الحديث اْلُؿّطؾِِب  طبد مِّؾةِ  طـ تْرَغُب 

لؽـ ففؿقا أن  ,مع أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يؼؾ : ارغب طـ مؾة طبدالؿطؾب

معـاها وما يريده الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هق ترك الشرك والرغبة طـف. وهذا لؿعرففؿ 

 بؿؼاصد الرسقل ولغة العرب .

 ,يؽػر مـ كطؼ بالشفادتقـ مفؿا فعؾ ومفؿا ارتؽب مؿا يـؼضفا ففق كافرفؿـ قال: ٓ 

 ومـ شؽ يف كػره كػر .  ,خارج مـ مؾة اإلسالم

 واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف .

                                 
 متػؼ طؾقف. (8)
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اإلطالم بؿا يف ديـ الـصارى مـ الػساد وإوهام وإضفار محاسـ اإلسالم , اسؿ الؿملػ:   .8

 -محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ فرح الؼرصبل أبق طبد اهلل , دار الـشر : دار الرتاث العربل 

 , تحؼقؼ : د. أحؿد حجازي السؼا . 8498 -الؼاهرة 

الؿملػ:  محؿد بـ أبل بؽر أيقب الزرطل أبق طبد  إغاثة الؾفػان مـ مصائد الشقطان , اسؿ .9

, الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ : محؿد  8913 - 8493 -بقروت  -اهلل , دار الـشر : دار الؿعرفة 

 حامد الػؼل .

إم , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ إدريس الشافعل أبق طبد اهلل , دار الـشر : دار الؿعرفة  .88

 اكقة., الطبعة : الث 8494 -بقروت  -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 84 

إيثار الحؼ طؾك الخؾؼ يف رد الخالفات إلك الؿذهب الحؼ مـ أصقل التقحقد , اسؿ  .88

 -الؿملػ:  محؿد بـ كصر الؿرتضك القؿاين )ابـ القزير( , دار الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 

 م , الطبعة : الثاكقة .8981 -بقروت 

مـده , دار الـشر :  اإليؿان ٓبـ مـده , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ إسحاق بـ يحقك بـ .82

, الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ : د. طؾل بـ محؿد بـ كاصر  8388 -بقروت  -ممسسة الرسالة 

 الػؼقفل.

اإليؿان ٓبـ مـده , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ إسحاق بـ يحقك بـ مـده , دار الـشر :  .84

حؿد بـ كاصر , الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ : د. طؾل بـ م 8388 -بقروت  -ممسسة الرسالة 

 الػؼقفل.

البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف , اسؿ الؿملػ:  بدر الديـ محؿد بـ هبادر بـ طبد اهلل  .83

م , الطبعة : 2888 -هـ 8328 -لبـان/ بقروت  -الزركشل , دار الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 
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, الطبعة : إولك , تحؼقؼ :  8384 -دمشؼ  -الشقرازي أبق إسحاق , دار الـشر : دار الػؽر 

 د. محؿد حسـ هقتق  .

التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف , اسؿ الؿملػ:  طالء الديـ أبل الحسـ طؾل  .88

 -هـ 8328 -السعقدية / الرياض  -ؿان الؿرداوي الحـبؾل , دار الـشر : مؽتبة الرشد بـ سؾق
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 الؿرادي الؿصري الؿالؽل , دار الـشر : دار الػؽر العربل 
ّ
م , 2888 -هـ 8328 -  -طؾل

 الطبعة : إولك , تحؼقؼ : طبد الرحؿـ طؾل سؾقؿان .

د اهلل بـ تػسقر روح البقان , اسؿ الؿملػ:  أبق محؿد بدر الديـ حسـ بـ قاسؿ بـ طب .21

 الؿرادي الؿصري الؿالؽل , دار الـشر : دار الػؽر العربل 
ّ
م , 2888 -هـ 8328 -  -طؾل

 الطبعة : إولك , تحؼقؼ : طبد الرحؿـ طؾل سؾقؿان.
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التقحقد ٓبـ مـده , اسؿ الؿملػ:  أبق طبد اهلل محؿد بـ إسحاق بـ محؿد بـ يحقك  .28

,  2881-8388 -مصر ,سقرية  -ي, دار الػضقؾة بـ َمـَْده , دار الـشر : دار الفدى الـبق

 الطبعة : إولك , تحؼقؼ : د.محؿد بـ طبد الف القهقبل,د.مقسك بـ طبد العزيز الغصـ .

جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ خالد  .29

 . 8383 -بقروت  -الطربي أبق جعػر , دار الـشر : دار الػؽر 

لجامع الصحقح الؿختصر , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخاري ا .48

, الطبعة : الثالثة ,  8981 - 8381 -بقروت  -الجعػل , دار الـشر : دار ابـ كثقر , القؿامة 

 تحؼقؼ : د. مصطػك ديب البغا.

ي الجامع الصحقح ســ الرتمذي , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ طقسك أبق طقسك الرتمذ .48

, تحؼقؼ : أحؿد محؿد شاكر  -  -بقروت  -السؾؿل , دار الـشر : دار إحقاء الرتاث العربل 

 وآخرون .

جامع بقان العؾؿ وفضؾف , اسؿ الؿملػ:  يقسػ بـ طبد الرب الـؿري , دار الـشر : دار  .42

 . 8498 –بقروت  -الؽتب العؾؿقة 

د بـ أحؿد إكصاري الجامع ٕحؽام الؼرآن , اسؿ الؿملػ:  أبق طبد اهلل محؿ .44

 الؼاهرة. –الؼرصبل , دار الـشر : دار الشعب 

الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الؿسقح , اسؿ الؿملػ:  أحؿد طبد الحؾقؿ بـ طبد  .43

 مصر , تحؼقؼ : طؾل سقد صبح الؿدين . -السالم ابـ تقؿقة , دار الـشر : مطبعة الؿدين 

:  أبق كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء , اسؿ الؿملػ .43

 , الطبعة : الرابعة . 8383 -بقروت  -إصبفاين , دار الـشر : دار الؽتاب العربل 

الخرشل طؾك مختصر سقدي خؾقؾ , اسؿ الؿملػ:    , دار الـشر : دار الػؽر لؾطباطة  .48

 بقروت . -

: دار الؽتب  درر الحؽام شرح مجؾة إحؽام , اسؿ الؿملػ:  طؾل حقدر , دار الـشر .41

 لبـان / بقروت , تحؼقؼ : تعريب: الؿحامل ففؿل الحسقـل. -العؾؿقة 

دٓئؾ الـبقة ومعرفة أحقال صاحب الشريعة , اسؿ الؿملػ:  أبق بؽر أحؿد بـ  .48

 -الؼاهرة  -بقروت  -دار الريان لؾرتاث  -الحسقـ البقفؼل , دار الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 

 إولك , تحؼقؼ : د. طبدالؿعطل قؾعجل ., الطبعة :  8988 - 8388
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الذخقرة , اسؿ الؿملػ:  شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف , دار الـشر : دار  .49

 م , تحؼقؼ : محؿد حجل .8993 -بقروت  -الغرب 

رفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب , اسؿ الؿملػ:  تاج الديـ أبل الـصر طبد  .38

م 8999 -لبـان / بقروت  -السبؽل , دار الـشر : طالؿ الؽتب القهاب بـ طؾل بـ طبد الؽايف 

 هـ , الطبعة : إولك , تحؼقؼ : طؾل محؿد معقض, طادل أحؿد طبد الؿقجقد .8389 -

روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين , اسؿ الؿملػ:  العالمة أبل  .38

 –دار الـشر : دار إحقاء الرتاث العربل  الػضؾ شفاب الديـ السقد محؿقد إلقسل البغدادي ,

 بقروت .

روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ , اسؿ الؿملػ:  الـقوي , دار الـشر : الؿؽتب  .32

 , الطبعة : الثاكقة . 8383 -بقروت  -اإلسالمل 

زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر , اسؿ الؿملػ:  طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ محؿد الجقزي  .34

 , الطبعة : الثالثة . 8383 -بقروت  -ب اإلسالمل , دار الـشر : الؿؽت

زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ أبل بؽر أيقب الزرطل أبق  .33

 8381 -الؽقيت  -بقروت  -مؽتبة الؿـار اإلسالمقة  -طبد اهلل , دار الـشر : ممسسة الرسالة 

 طبد الؼادر إركاؤوط . -إركاؤوط , الطبعة : الرابعة طشر , تحؼقؼ : شعقب  8988 -

الزواجر طـ اقرتاف الؽبائر , اسؿ الؿملػ:  ابـ حجر الفقثؿل , دار الـشر : الؿؽتبة  .33

م , الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ : تؿ 8999 -هـ 8328 -بقروت  -لبـان / صقدا  -العصرية 

 ز .التحؼقؼ وآطداد بؿركز الدراسات والبحقث بؿؽتبة كزار مصطػك البا

السـة , اسؿ الؿملػ:  طبد اهلل بـ أحؿد بـ حـبؾ الشقباين , دار الـشر : دار ابـ الؼقؿ  .38

 , الطبعة : إولك , تحؼقؼ : د. محؿد سعقد سالؿ الؼحطاين. 8388 -الدمام  -

ســ ابـ ماجف , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ يزيد أبق طبداهلل الؼزويـل , دار الـشر : دار  .31

 , تحؼقؼ : محؿد فماد طبد الباقل . -  -بقروت  -الػؽر 

ســ أبل داود , اسؿ الؿملػ:  سؾقؿان بـ إشعث أبق داود السجستاين إزدي , دار  .38

 , الطبعة :  , تحؼقؼ : محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد . -  -بقروت  -الـشر : دار الػؽر 
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ل , دار الـشر الســ الؽربى , اسؿ الؿملػ:  أحؿد بـ شعقب أبق طبد الرحؿـ الـسائ .39

, الطبعة : إولك , تحؼقؼ : د.طبد الغػار  8998 - 8388 -بقروت  -: دار الؽتب العؾؿقة 

 سؾقؿان البـداري , سقد كسروي حسـ .

سقر أطالم الـبالء , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ قايؿاز الذهبل أبق  .38

, الطبعة : التاسعة , تحؼقؼ : شعقب  8384 -بقروت  -طبد اهلل , دار الـشر : ممسسة الرسالة 

 إركاؤوط , محؿد كعقؿ العرقسقسل.

شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة مـ الؽتاب والسـة وإجؿاع الصحابة , اسؿ  .38

الرياض  -الؿملػ:  هبة اهلل بـ الحسـ بـ مـصقر الاللؽائل أبق الؼاسؿ , دار الـشر : دار صقبة 

 سعد حؿدان. , تحؼقؼ : د. أحؿد 8382 -

شرح إربعقـ الـقوية, اسؿ الؿملػ: ابـ دققؼ العقد, دار الـشر: الؿؽتبة الػقصؾقة ,  .32

 مؽة الؿؽرمة . 

شرح الزرقاين طؾك مقصل اإلمام مالؽ , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ طبد الباقل بـ  .34

 ., الطبعة : إولك 8388 -بقروت  -يقسػ الزرقاين , دار الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 

شرح العؼقدة الطحاوية , اسؿ الؿملػ:  ابـ أبل العز الحـػل , دار الـشر : الؿؽتب  .33

 , الطبعة : الرابعة. 8498 -بقروت  -اإلسالمل 

شرح العؿدة يف الػؼف , اسؿ الؿملػ:  أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين أبق  .33

عة : إولك , تحؼقؼ : د. سعقد , الطب 8384 -الرياض  -العباس , دار الـشر : مؽتبة العبقؽان 

 صالح العطقشان.

الشرح الؿقسر طؾك الػؼفقـ إبسط وإكرب الؿـسقبقـ ٕبل حـقػة , اسؿ الؿملػ:   .38

 -هـ 8389 -اإلمارات العربقة  -محؿد بـ طبد الرحؿـ الخؿقس , دار الـشر : مؽتبة الػرقان 

 م , الطبعة : إولك .8999

ؿملػ:  أبق الحسـ طؾل بـ خؾػ بـ طبد الؿؾؽ بـ شرح صحقح البخاري , اسؿ ال .31

 -هـ 8324 -السعقدية / الرياض  -بطال البؽري الؼرصبل , دار الـشر : مؽتبة الرشد 

 م , الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ : أبق تؿقؿ ياسر بـ إبراهقؿ  .2884
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شرح مـتفك اإلرادات الؿسؿك دقائؼ أولل الـفك لشرح الؿـتفك , اسؿ الؿملػ:   .38

, الطبعة :  8998 -بقروت  -ـصقر بـ يقكس بـ إدريس البفقيت , دار الـشر : طالؿ الؽتب م

 الثاكقة .

الصارم الؿسؾقل طؾك شاتؿ الرسقل , اسؿ الؿملػ:  أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة  .39

, الطبعة : إولك , تحؼقؼ :  8381 -بقروت  -الحراين أبق العباس , دار الـشر : دار ابـ حزم 

 د طبد اهلل طؿر الحؾقاين , محؿد كبقر أحؿد شقدري .محؿ

صحقح مسؾؿ بشرح الـقوي , اسؿ الؿملػ:  أبق زكريا يحقك بـ شرف بـ مري  .88

 , الطبعة : الطبعة الثاكقة . 8492 -بقروت  -الـقوي , دار الـشر : دار إحقاء الرتاث العربل 

بـ طبد الؽايف السبؽل ,  صبؼات الشافعقة الؽربى , اسؿ الؿملػ:  تاج الديـ بـ طؾل .88

, تحؼقؼ : د. محؿقد  2هـ , الطبعة : ط8384 -دار الـشر : هجر لؾطباطة والـشر والتقزيع 

 محؿد الطـاحل د.طبد الػتاح محؿد الحؾق.

صبؼات الػؼفاء الشافعقة  , اسؿ الؿملػ:  تؼل الديـ أبق طؿرو طثؿان بـ طبد الرحؿـ  .82

م  , الطبعة : إولك  , 8992 -بقروت   -ائر اإلسالمقة ابـ الصالح  , دار الـشر : دار البش

 تحؼقؼ : محقل الديـ طؾل كجقب.

صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ أبل بؽر أيقب الزرطل  .84

, الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ :  8993 - 8383 -الدمام  -أبق طبد اهلل , دار الـشر : دار ابـ الؼقؿ 

 ؿقد أبق طؿر.طؿر بـ مح

صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ أبل بؽر أيقب الزرطل  .83

, الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ :  8993 - 8383 -الدمام  -أبق طبد اهلل , دار الـشر : دار ابـ الؼقؿ 

 طؿر بـ محؿقد أبق طؿر .

حؿقد بـ أحؿد طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري , اسؿ الؿملػ:  بدر الديـ م .83

 بقروت  . -العقـل , دار الـشر : دار إحقاء الرتاث العربل 

فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة , اسؿ الؿملػ:  أحؿد طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين  .88

أبق العباس , دار الـشر : مؽتبة ابـ تقؿقة , الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ : طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ 

 . قاسؿ العاصؿل الـجدي
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فتح الباري شرح صحقح البخاري , اسؿ الؿملػ:  أحؿد بـ طؾل بـ حجر أبق  .81

بقروت , تحؼقؼ : محب الديـ  -الػضؾ العسؼالين الشافعل , دار الـشر : دار الؿعرفة 

 الخطقب .

فتح الؼدير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسقر , اسؿ الؿملػ:  محؿد  .88

 بقروت  . - , دار الـشر : دار الػؽر بـ طؾل بـ محؿد الشقكاين

الػروق أو أكقار الربوق يف أكقاء الػروق )مع الفقامش ( , اسؿ الؿملػ:  أبق العباس  .89

 -هـ 8388 -بقروت  -أحؿد بـ إدريس الصـفاجل الؼرايف , دار الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 

 م , الطبعة : إولك , تحؼقؼ : خؾقؾ الؿـصقر .8998

الؿتػؼف , اسؿ الؿملػ:  أبق بؽر أحؿد بـ طؾل بـ ثابت الخطقب البغدادي , الػؼقف و  .18

هـ , الطبعة : الثاكقة , تحؼقؼ : أبق طبد 8328 -السعقدية  -دار الـشر : دار ابـ الجقزي 

 الرحؿـ طادل بـ يقسػ الغرازي  .

ققاصع إدلة يف إصقل , اسؿ الؿملػ:  أبق الؿظػر مـصقر بـ محؿد بـ طبد  .18

م , تحؼقؼ : 8991 -هـ8388 -بقروت  -الجبار السؿعاين , دار الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 

 محؿد حسـ محؿد حسـ إسؿاطقؾ الشافعل  .

كتاب الشػا بتعريػ حؼقق الؿصطػك , اسؿ الؿملػ:  الؼاضل أبق الػضؾ طقاض بـ  .12

الطبعة :  ,  , 8983-8383 -بقروت  -مقسك القحصبل , دار الـشر : دار الؽتاب العربل 

 تحؼقؼ : طؾل محؿد البجاوي  .

الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾ , اسؿ الؿملػ:  أبق  .14

 -الؼاسؿ محؿقد بـ طؿر الزمخشري الخقارزمل , دار الـشر : دار إحقاء الرتاث العربل 

 بقروت , تحؼقؼ : طبد الرزاق الؿفدي .

سالم البزدوي , اسؿ الؿملػ:  طالء الديـ طبد كشػ إسرار طـ أصقل فخر اإل .13

م.  , 8991 -هـ 8388 -بقروت  -العزيز بـ أحؿد البخاري , دار الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 

 تحؼقؼ : طبد اهلل محؿقد محؿد طؿر  .

كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ , اسؿ الؿملػ:  أبق الػرج طبد الرحؿـ ابـ  .13

م.  , تحؼقؼ : طؾل حسقـ 8991 -هـ 8388 -الرياض  -القصـ الجقزي , دار الـشر : دار 

 البقاب .
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الؽـك وإسؿاء , اسؿ الؿملػ:  أبق بشر محؿد بـ أحؿد بـ حؿاد الدوٓبل , دار  .18

م , الطبعة : إولك , تحؼقؼ : أبق 2888 -هـ  8328 -بقروت/ لبـان  -الـشر : دار ابـ حزم 

 قتقبة كظر محؿد الػاريابل .

أصقل الػؼف , اسؿ الؿملػ:  أبق إسحاق إبراهقؿ بـ طؾل الشقرازي , دار  الؾؿع يف .11

 م , الطبعة : إولك  .8983-هـ 8383 -بقروت  -الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 

متـ العؼقدة الطحاوية , اسؿ الؿملػ:  أبق جعػر الطحاوي , دار الـشر : الؿؽتب  .18

إولك , تحؼقؼ : محؿد كاصر الديـ  م , الطبعة :8918 -هـ 8498 -بقروت  -اإلسالمل 

 إلباين .

الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز , اسؿ الؿملػ:  أبق محؿد طبد الحؼ بـ  .19

م , 8994 -هـ8384 -لبـان  -غالب بـ ططقة إكدلسل , دار الـشر : دار الؽتب العؾؿقة 

 الطبعة : آولك , تحؼقؼ : طبد السالم طبد الشايف محؿد .

حصقل يف طؾؿ إصقل , اسؿ الؿملػ:  محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ الرازي , دار الؿ .88

, الطبعة : إولك ,  8388 -الرياض  -الـشر : جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة 

 تحؼقؼ : صف جابر فقاض العؾقاين  .
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 فائؼ أحؿد محؿقد .د. تقسقر 

الؿقافؼات يف أصقل الػؼف , اسؿ الؿملػ:  إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل الغركاصل  .92

 بقروت , تحؼقؼ : طبد اهلل دراز . -الؿالؽل , دار الـشر : دار الؿعرفة 

كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر , اسؿ الؿملػ:  برهان الديـ أبل الحسـ  .94

م , 8993 -هـ8383 -بقروت  -الـشر : دار الؽتب العؾؿقة إبراهقؿ بـ طؿر البؼاطل , دار 

 تحؼقؼ : طبد الرزاق غالب الؿفدي .

القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز , اسؿ الؿملػ:  طؾل بـ أحؿد القاحدي أبق الحسـ  .93

, الطبعة : إولك , تحؼقؼ :  8383 -دمشؼ , بقروت  -, دار الـشر : دار الؼؾؿ , الدار الشامقة 

 طدكان داوودي  .صػقان 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 93 

 الػفارس

 

 

 4 الؿؼدمة 

 . 11 الػصؾ إول : بقان ققام الحجة ببعثة الرسؾ 

  الػصؾ الثاين : يؽػل يف ققام الحجة يف الؿسائؾ الظاهرة  بؾقغ

 الؼرآن, أو السؿاع بالرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ .

16 

  ـٌ بـػسف يف الؿسائؾ الظاهرة, وكذا سـة الػصؾ الثالث : الؼرآن بقِّ

 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ .

23 

 . 30 الػصؾ الرابع: يؽػل بؾقغ الحجة, وٓ يشرتط ففؿفا 

 34 .الػصؾ الخامس: الؽػر لقس فؼط بالعـاد 

 . 36 الػصؾ السادس: ٓ طذر لؾؿشرك بالجفؾ 

 .42 الػصؾ السابع: ٓ طذر لؾؿشرك بالتلويؾ 

 .44 الػصؾ الثامـ: ٓ طذر لؾؿشرك الؿعرض 

 . 48 الػصؾ التاسع: ٓ طذر لؾؿشرك بالتؼؾقد 

  الػصؾ العاشر: ٓ يؾزم يف الحؽؿ طؾك الؿعقـ بالؽػر قصده

 لؾؽػر.

57 

  الػصؾ الحادي طشر: الحؽؿ بتؽػقر الشخص أو إسالمف يؽػل

 فقف الظاهر.

63 
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