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 املسائل من فقه الدعوة يف موافقات اإلمام الشاطيب

 دراسة دعوية
أمحد اخلراطبنت زلفى   

قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية، كلية الشريعة والدراسات االسالمية، جامعة القصيم، 
 اململكة العربية السعودية

 zzsmm1978@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

  :ملخص

أمهية أتصيل علم الدعوة، كعناية أحد العلماء املتميزين هبذا  الدراسة تْ أظهر  
ما كرد  ، كاستنباطكتب علم أصوؿ الفقوأمهية دراسة   كأبرزتْ  العلم املبارؾ كقضاايه.

 .كتطبيقاتو املعاصرة ،اؿ الدعومكتوظيف ذلك يف إثراء اجمل ،أسرار كِحكم فيها من
 رهمو ماـ الااطيلإل على مسائل أصولية يف كتاب "املوافقات" الباحثة تْ كقد اطّلع

كبُعد نظره  لقضااي الدعوية،اب ربط اإلماـ الااطي للمسائل األصولية ةدقّ  ، كبّينتْ هللا
ا، كأفادْت منها كمضات موضوعاهت فقو يف معاجلة ما يعرض من، كسعة أُ ذلكيف 

اليت تناكهلا  علم الدعوةمسائل  تنّوعتْ دعوية، حرّم بكل داعية أف يعتين هبا. ك 
أقواؿ العلماء كآراءىم  بّينتْ كقد عرضْتها الباحثة، ك  الااطي ضمن املسائل األصولية،

من و تلك آبايت مسائلعلى ما يؤيّد  ، كاستاهدتْ اإلماـ أبو إسحاؽ هأاثر  مافي
، كنصوص العلماء يف القركف املختلفة، كأحاديث من السنة الاريفة ،القرآف الكرمي

ككاف من أىم املوضوعات الدعوية اليت استقْتها الباحثة من موافقات الااطي: التنويو 
ية، وسط، كالاألمر ابملعركؼ كالنهي عن املنكرأبمهية العناية ابلقدكة، كبعض مسائل 

 كبعض األمور اليت تلـز الداعية يف طريق دعوتو. ،أعراؼ الناسكمراعاة 

  دراسة دعوية،  اإلماـ الااطي، موافقاتفقو الدعوة، ، مسائل الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

       This study has shown the importance of establishing the 
knowledge of ‘Dawa’, and the care taken by one of the 
distinguished scholars in the matters of this blessed field. The 
study highlighted the importance of studying classical works 
of jurisprudence and the conclusions derived from them 
regarding their secrets and the wisdom found within them. It 
employs the findings to enrich the Dawa domain and its 
contemporary applications. The researcher examines the 
fundamental issues covered by Imam Al Shatibi (may God 
show mercy upon him) in his book “al Muafaqat”, and she 
elucidates the precision of the Imam al Shatibi in connecting 
the fundamental issues of jurisprudence with matters 
concerning Dawa, demonstrating his farsightedness and 
broadmindedness in dealing with Dawa topics. The 
researcher drew benefits from these sparkling lights of the 
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‘Dawa’, which every preacher should consider. She outlined 
the various questions of the Dawa’ that Imam al Shatibi 
addressed within the overall context of the fundamental 
issues, and explained the sayings and opinions of scholars 
regarding what Imam Abu Ishaq presented. She quoted 
some verses from the Qu’ran along with reliable hadith and 
the writings of scholars of past ages in support of Imam Al 
Shatibi’s questions, Among the most important topics that 
the researcher has derived from her study of Al Shatibi’s 
book are the importance of being a good example, some 
issues in enjoining what is right and forbidding what is 
wrong, moderation, respect for other peoples’ way of life, 
and some of the matters that the preacher requires in his 
Dawa journey. 

Keywords: Issues, Jurisprudence of the call, approvals, 
Imam Shatby, an advocacy study 
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 املقدمة

الحسج هلل اليادؼ إلى سػاء الدبضل، كالرالة كالدالـ عمى نبّيو اليادؼ  
كصحبو الكخاـ الجاعضغ إلى شخيق الحق  إلى صخاشو السدتكيع، كعمى آلو

 القػيع، كَمغ سار عمى ىجييع، كاقتفى أثخىع إلى يػـ الجيغ، أما بعج:

فإف هللا تعالى أكـخ األمة اإلسالمية بأف أرشجىا إلى سمػؾ شخيق  
 العمع، كاعتشى بصالبو، كأعمى مغ شأف أربابو، كأجدؿ السثػبة لباذليو كناشخيو.

كإّف مغ العمػـ التي اعتشت بيا الذخيعة عمع الجعػة، بو ُيجعى الشاس 
إلى شخيق الحق، كبو ُيؤمخكف بأداء ما عمضيع مغ كاجبات شخعية، كُيْشَيْػف عغ 
ارتكاب ما ُنُيػا عشو مغ محاذيخ. كبتعّمع أسذ ىحا العمع كتصبيقيا كتعميسيا 

ػء السآؿ الحؼ كصمت لمشاس يتحقق كصف الخضخية ليحه األمة، كتشجػ مغ س
إليو أمع سابقة لع ُتِعْخ اىتسامًا بيحا العمع القػيع، كلع ُتباؿ بتعّمسو كتعميسو 

 كتصبيقو. 

كمغ ضخكب العشاية بيحا العمع الدعي إلى دراسة اىتساـ العمساء 
األقجمضغ بو، كتتبُّع تشػيييع بأسدو كركائده كأركانو، فيسا قّجمػه لشا مغ مؤلفات 

كع العمػـ الذخعية الستشػعة كالتفدضخ كعمػـ القخآف كشخكح الحجيث قّيسة في فخ 
 كالعقضجة كالفقو كأصػلو، إلى غضخ ذلظ مغ عمػـ غديخة.

كمغ العمساء البارزيغ في دراسة عمع أصػؿ الفقو اإلماـ الذاشبي، 
ككتاُبو "السػافقات" ُيعّج مشارة لصمبة العمع في ىحا السجاؿ، بسا احتػاه مغ فيع 

كاستشباط فخيج، كفػائج قّيسة في مجاؿ عمع أصػؿ الفقو. كقج تمّقى  دقضق،
جسيػر العمساء كتاب "السػافقات" بالَقبػؿ، كعكفػا عمى دراستو، كاعتَشػا 

 باستشباط فػائج لصيفة، كُنَكٍت فخيجة مغ عبارتو الجقيقة، كمعانيو العسيقة.

يسا يخز كقج سعْت الباحثة في االستفادة مغ كتاب "السػافقات"، ف
 عمػـ الجعػة، كحاكلْت أف تدتشبط مشو ما يخجـ ىحا الجانب.
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 مههج البحث: 

استخجمْت الباحثة في ىحه الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي، إذ قاَمْت  
بجسع السادة العمسية، ككصَفْت عشاصخىا مغ خالؿ أسمػب اإلماـ الذاشبي في 

َعْت ذلظ باقتباس نرػص مغ مػافقاتو في عخض ما يتعّمق بأمػر الجعػة. كأتب
الدمف تترل بعشاصخ السادة، ثع قامْت الباحثة بتحمضل ىحه األقػاؿ في ضػء 

 ما نّز عميو الذاشبي في أسمػبو الحؼ تػّخاه في عخضو. 

كقج خخََّجْت الباحثة األحاديث الشبػية مغ مطاّنيا: فإف كاف الحجيث  
سو، كإف كاف في غضخ في الرحيحضغ اكتَفْت باإلشارة إلى صفحتو كَرقْ 

الرحيحضغ أشارت إلى بعس مطاّنو، كأقػاؿ العمساء في الحكع عميو، كسا 
كّثَقْت الشقػؿ التي نقَمْتيا عغ العمساء مغ مطاّنيا األصمية، كحرَخْت كل نقل 
بضغ عالمتي تشريز، كقج ُتَمّخز القػؿ مغ غضخ نقٍل حخفي، فُتذضخ 

َخصْت الباحثة عمى تقديع البحث إلى بالحاشية إلى السرجر بكمسة "انطخ"، كحَ 
مباحث كفقخات دكف الفرػؿ؛ ألف مرصمح الفرل عادة تكػف صفحاتو أشػؿ 
عجدًا، كذيََّمت البحث بتفرضل معمػمات الصباعة لقائسة السخاجع التي عادت 

 إلضيا مختبًة تختضبًا ىجائيًا.

 الدراسات الدابقة:

قامْت الباحثة باستعخاٍض لصائفة كاسعة مغ الجراسات الجعػية  
السعاصخة التي أفادت مغ جيػد الدمف في تأصضل عمع الجعػة كالتصبيقات 
الستفخعة عميو، فمع تِقْف عمى دراسة عمسية تترل باإلماـ الذاشبي كفق 
األىجاؼ التي رسَسْتيا كتػّخْتيا، كما يسكغ استشباشو، كإسقاشو عمى 

عات عمع الجعػة، سػػ رسالة عمسية كاحجة تشاكؿ فضيا الباحث عجدًا مغ مػضػ 
السػضػعات الستعمقة باىتساـ الذاشبي بعمع الجعػة، كقج كقفْت عمى ىحه 
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الجراسة بعج الفخاغ مغ إعجاد ىحا البحث، كتبّضغ أف عسل الباحث يختمف عغ 
 ىحه الجراسة جحرّيًا، كشخيقة التشاكؿ التي مزت فضيا.

الخسالة ىي "جيػد اإلماـ الذاشبي رحسو هللا في الجعػة إلى  كتمظ 
، كقج تحّجث الباحث فضيا عغ جيػد اإلماـ الذاشبي رحسو هللا في (ٔ)هللا"

السجاؿ الجعػؼ مغ خالؿ أشيخ كتبو: "االعتراـ" ك"السػافقات"، كاشتسل 
 البحث عمى أربعة فرػؿ كىي: 

احث كىي: تأىضل الجاعية عمسيًا، أكاًل: تأىضل الجاعية، كيتكػف مغ خسدة مب
تأىضل الجاعية أخالقيًا، حّثو عمى التسدظ بالدشة، حّثو عمى نبح التعرب، 

 شاعة كلي األمخ.

ثانيًا: العشاية بأصشاؼ السجعػيغ، كيتكػف مغ خسدة مباحث ىي: عشايتو 
بجعػة السصيعضغ مغ أىل الدشة، عشايتو بجعػة العاصضغ مغ أىل الدشة، عشايتو 

.بجعػ   ة أىل البجع، التححيخ مغ البجع، ذـ الخأؼ السحمـػ

ثالثًا: العشاية بسقاصج الذخيعة كأىسية ذلظ في عسل الجاعية، كيحتػؼ عمى 
سبعة مباحث كىي: عشايتو بتحقضق العسل بسقاصج الذخيعة، العقل تابع لمشقل 
في األحكاـ الذخعية، السصمػب مغ السكّمف تعّمسو ىػ ما دلت عميو األدلة 

لذخعية، قرج الذارع في كضع الذخيعة ابتجاًء لسخاعاة مرالح العباد في ا
الجاريغ، قرج الذارع في كضع الذخيعة لإلفياـ، قرج الذارع في كضع 
الذخيعة لمتكميف بسقتزاىا، قرج الذارع في كضع الذخيعة لجخػؿ السكمف 

 تحتيا امتثااًل. 

غ البجع، كيتكػف مغ سبعة رابعًا: تأصضل مدائل االعتراـ بالدشة كالتححيخ م
مباحث كىي: عرسة الذخيعة مغ الزياع كالتبجيل، كرعاية مآالت األمػر مغ 

                                                           

، من اجلامعة لنيل درجة املاجستري يف الدعوة يفقيهالباحث أنس بن كماؿ علي تقّدـ هبا ( رسالة علمية ٔ)
 ق.ٜٖٗٔ/٘/ٚاإلسالمية، بتاريخ 
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مرالح كمفاسج كىي ليدت تابعة لميػػ، السحكع كالستذابو، األمخ كالشيي، 
سشة الرحابة رضي هللا عشيع كدشة الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع، التخغضب 

 ميو كسمع كبياف الرحابة. كالتخىضب، بياف الخسػؿ صمى هللا ع

كالشاضخ في السباحث التي عخضْتيا الباحثة في دراستيا يمسذ بيقضغ  
 أف العسمضغ مختمفاف في السزسػف كشخيقة التشاكؿ.

كثسة دراسات كمرشفات تحجثت عغ عمع اإلماـ الذاشبي، كالّحْىشّية  
في مجاؿ الستسضدة التي ُكّفق إلضيا، مغ غضخ أف تذضخ إلى استثسار جيػده 

 الجعػة. كمغ ىحه الجراسات:

"مع اإلماـ أبي اسحاؽ الذاشبي في مباحث عمػـ القخآف كتفدضخه" كىػ بحث -
أعّجه الجكتػر شايع بغ شايع األسسخؼ، ككاضح مغ عشػاف البحث أنو تشاكؿ 

 عشاية الذاشبي بعمػـ القخآف كتفدضخه، كال عالقة لو بالسجاؿ الجعػؼ.

كىي أشخكحة  ماـ الذاشبي" لمجكتػر أحسج الخيدػني،"نطخية السقاصج عشج اإل-
قّجـ فضيا عخضًا كدراسة عغ اإلماـ الذاشبي، كما قّجَمو مغ فيع عسضق لسشاىج 
كقػاعج لسشيج الكتاب كالدشة، كاستمياـ ىجييسا في عمع مقاصج الذخيعة، كلع 

 يتصخؽ الباحث في بحثو ىحا إلى الجػانب الجعػية.

، كفيو اإلماـ الذاشبي" لمجكتػر عبجالخحسغ الكيالنيػاعج السقاصج عشج "ق-
درس السؤلف مقاصج الذخيعة مغ خالؿ كتاب "السػافقات" عمى شكل قػاعج 
محجدة؛ تقخيبًا لفكخة السقاصج، كزيادة بيانيا ككضػحيا، كلتكػف أدعى لحفطيا 

 كتسضضدىا. كلع يتصخؽ السؤلف إلى أّؼ جانب دعػؼ.

لمجكتػر حسادؼ العبضجؼ، كقج تشاكؿ فيو حياة  ذاشبي كمقاصج الذخيعة"ال"-
الذاشبي كعرخه، كما ابتكخه مغ نطخيات في عرخه في عمع السقاصج، كسا 
درس محلبو االصصالحي الحؼ ُيَعّج امتجادًا لشطخياتو في السقاصج كامتجادًا ليا، 

 إلى تشاكؿ أؼ مغ السػضػعات الجعػية.كلع يتصخؽ 
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الجعػية لسػافقات الذاشبي، كالجراسات  كبيحا يتزح الفخؽ بضغ دراستي 
 الدابقة التي اعتشت بكتاب "السػافقات" شخحًا أك دراسة.

 تداؤالت البحث:

 كيف نّبو الذاشبي عمى أىسية القجكة؟ -1

ما األمػر التي أشار إلضيا الذاشبي في فقو األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ  -2
 السشكخ؟

 كيف تشاكؿ الذاشبي مدألة الجعػة إلى الػسصية؟ -3

 كيف يتعامل الجاعية مع أعخاؼ الشاس؟ -4

 ما أبخز ما يمـد الجاعية في شخيق الجعػة؟ -5

 تقديم البحث:

 اشتسل البحث عمى تسيضج، كخسدة مباحث، كخاتسة:
 : تعخيف مػجد بالسؤلف ككتابو "السػافقات".التمهيد

 التشبيو عمى أىسية القجكة. المبحث األول:

 مغ فقو األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ. المبحث الثاني:

 حسل السجعّػيغ عمى الػسصية. المبحث الثالث:

 تعامل الجاعية مع أعخاؼ الشاس. المبحث الرابع:

 لػازـُ في شخيق الجعػة. المبحث الخامس:

 كتتزّسغ أىع الشتائج كأبخز التػصيات.الخاتمة: 
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 دهيالتن
 :(1)تعريف موجس باملؤلف والكتاب

ىػ اإلماـ أبػ إسحاؽ إبخاليع بغ مػسى بغ دمحم الذاشبي، نذأ في مجيشة      
باألنجلذ. كُيسّثل القخُف الثامغ الحؼ عاش فيو ُنْزَج الحياة العمسية  (ٕ)غخناشة

كازدىارىا في دكلة بشي األحسخ، ككانت غخناشة قاعجة ىحه الجكلة، كقج حفمت 
بجسيخة مغ العمساء مشيع ابغ خمجكف كلداف الجيغ بغ الخصضب كغضخىع. تتمسح 

غ عمي بغ الفخار الذاشبي عمى أيجؼ عمساء مغ شتى الفشػف، مشيع دمحم ب
، كركػ عشو كتاب سضبػيو، كفخج بغ (ٗ)، كقخأ عميو القخاءات الدبع(ٖ)الْبضخؼ 

القاسع التغمبي الحؼ كاف إليو مخجع الفتػػ في غخناشة، ودمحم بغ عمي البمشدي 
، كلو كتاب "السدتجرؾ عمى الديضمي في أعالـ القخآف". (٘)صاحب تفدضخ القخآف

صاحب كتاب "بخنامج  (ٙ)دمحم بغ دمحم السجارؼ  كمغ تالمضحه: أبػ عبج هللا
. كلمذاشبي مغ السرشفات: كتاب (ٚ)السجارؼ"، كأبػ بكخ دمحم بغ عاصع

، كلو (ٛ)"السػافقات"، كُيعخؼ باسع آخخ كىػ: "التعخيف بأسخار التكميف"
"السقاصج الذافية في شخح الخالصة الكافية" كيقرج ألفية ابغ مالظ، ككتاب 

                                                           

يف ترمجتو: نفح الطيب )مواضع متفرقة(، اإلحاطة يف أخبار غرانطة )مواضع متفرقة(، درة احلجَّاؿ  ( انظرٔ)
رس الفهارس (، فهٜٕ/ٕ(، شجرة النور الزكية )ٛٔ/٘(، ىدية العارفني )ٖٖ/ٔ(، نيل االبتهاج )ٕٛٔ/ٔ)
(، موسوعة أعالـ املغرب ٖٔٗ(، تراجم مالكية )صٚٚ/ٔ(، معجم املؤلفني )٘ٚ/ٔ(، األعالـ )ٜٔٔ/ٔ)
(ٕ/ٖٚٓ  .) 
 (.ٜٔ/ٔيف التعريف بغرانطة: اإلحاطة ) ( انظرٕ)
 (.ٖ٘/ٖ(، اإلحاطة )ٖ٘٘/٘نفح الطيب ) (ٖ)
 (.ٖٕ٘/ٗإلحاطة )ا(، ٜٓ٘/٘نفح الطيب ) (ٗ)
 (.ٜٕرة النور الزكية )(، شجٖٛ/ٖاإلحاطة )( ٘)
 (.ٖ٘/ٔ: نيل االبتهاج )( انظرٙ)
 (.ٜٕشجرة النور الزكية )( ٚ)
 (.ٛٔ/٘ىدية العارفني )( ٛ)



ٕٚٚ 

 

، (ٔ)لفتاكػ، كاألصػؿ العخبية، كاالتفاؽ في عمع االشتقاؽ"االعتراـ"، كا
 كالكتاباف األخضخاف مفقػداف، كباقي مرشفاتو مصبػع.

ُعخؼ الذاشبي بدعة اشالعو عمى شتى الفشػف، ككاف ُيجّرس مختمف        
. يقػؿ في مقجمة كتاب "االعتراـ" : "لع أقترخ عمى عمع دكف عمع، (ٕ)العمـػ

عو نػعًا دكف آخخ"، كلع يكغ يجضد أحجًا مغ الصمبة إال كال أفخدُت مغ أنػا 
بحق. تسّتع بشبػغ مبكخ، ككاف ال يخضى أف يأخح الفقو إال مغ ُكتب 

. كقج ُعخؼ الذاشبي بحخصو عمى الدشة، كتجشُّب البجعة. (ٖ)األقجمضغ
كيحكخكف في تخجستو أنو كقع لو في ذلظ أمػر مع جساعة مغ شضػخو. 

لى معاداة أكلياء هللا؛ كسبب ذلظ أني عاديُت بعس الفقخاء : "ُندْبُت إ(ٗ)يقػؿ
السبتجعضغ السخالفضغ لمدشة، السشتربضغ بدعسيع ليجاية الخمق". تػفي الذاشبي 

 ق.ٜٓٚفي شعباف سشة 

كصفػة القػؿ أف شيخة الذاشبي في الػسط العمسي تحققت بكتاب        
و؛ ِلسا فيو مغ الخرػبة "السػافقات"؛ إذ ُشِغف الشاس بو، فعكفػا عمى دْرسِ 

كالتذقضق كسعة االشالع. كقج ربط بضغ األقػاؿ كاالختيار في مدائل الخالؼ، 
بالشطخ إلى مقاصج الذخيعة. كقج حػػ الكتاب خسدة أقداـ ىي: السقجمة، 

 األحكاـ، مقاصج الذخيعة، األدلة، أحكاـ االجتياد كالتقمضج.

قاصج؛ إذ كّفاه بحثًا كتحكيقًا، ككاف لمذاشبي فزل في إبخاز عمع الس       
كاعتسج في بشائو عمى االستقخاء الذامل لألدلة مغ الكتاب كالدشة كالفيع العسضق 
ألسذ التذخيع. كأثبت الذاشبي مغ خاللو إحاشتو الػاسعة بتخاث الدمف، 
كبحلظ غجا الكتاب مغ السخاجع العمسية التي ال يدتغشي عشيا شمبة العمع. 

                                                           

 (.ٜٕشجرة النور الزكية )( ٔ)
 (.ٖٔ/ٔاالعتصاـ )( ٕ)
 (.ٜٖ/ٔنيل االبتهاج )( ٖ)
 (.ٖٙ/ٔالعتصاـ )( اٗ)



ٕٚٛ 

 

كاف ترشيفو مع كتب أصػؿ الفقو، إال أف في ُمكشتو أف يفضج ك"السػافقات" كإف 
 التخررات األخخػ كالحجيث كالتفدضخ كالفقو كالجعػة.

 
 
 
 
 
 

  



ٕٜٚ 

 

 املبحث األول
 التهبيه على أهنية الُقِدوة

الُقْجكة لغًة: اأُلْسػة، يقاؿ: فالف ُيقتجػ بو، كىػ الػِسثاؿ الحؼ َيَتَذبَّو بو  
. كالسقرػد بالقجكة: الجاعية الحؼ يشطخ إليو (ٔ)غضُخه، فيعسل مثل ما يعسل

الشاس، فُتِجمُّو أنطارىع، كتحّبو قمػبيع، كيكػف صالحًا في نفدو، ُمرمحًا لغضخه، 
 .(ٕ)بالدضخة الحدشة كالسدمظ الصضب كاألثخ الحسضج

كالشظ أف ىحه الػسضمة ليا أىسية بالغة في نذخ الجعػة كإيراليا  
سل مقرػد مغ الجاعية، كىحه الػسضمة ىي ما لمشاس دكف جيج مبحكؿ أك ع

 .(ٖ)يسكغ أف ُيصمق عميو بالػسضمة الرامتة

كُتَعجُّ ىحه الػسضمة مغ أىّع كسائل الجعػة أثخًا كتأثضخًا في سمػؾ 
السجعػيغ؛ ألف السجعّػيغ يخكف السبجأ الشطخؼ الحؼ تذتسل عميو الشرػص 

فضشذط السجعػ لسحاكاة الجاعية؛  كاقعًا عسميًا عمى األرض، ُمصبَّقًا رأؼ العضغ،
 ألنو يمسذ إمكاف التشفضح، فيِخفُّ إلى تصبيقو عمى نفدو.

كيؤّكج سبحانو كتعالى أىسية القجكة في كتابو العديد، كذلظ أنو عشجما 
أشار إلى شائفة مغ األنبياء كفزائميع كجيػدىع في الجعػة إلى هللا، أمخ 

ُيُع ٱۡقَتِجهۡ ُأْكلَ َِٰٓئَظ ٱلَّ }باالقتجاء بيع بقػلو:  ُۖ َفِبُيَجى 
. كُيشّبو الصبخؼ (ٗ){ِحيَغ َىَجػ ٱّللَُّ

رحسو هللا عمى دعػة هللا نبيَّو دمحمًا صمى هللا عميو كسمع، بأف يقتجؼ بقافمة 
األنبياء السيتجيغ عمضيع الدالـ، كيقػؿ: "فبالعسل الحؼ عسمػا، كالسشياج الحؼ 

                                                           

 ( مادة قدك.ٕٔٚ/ٕالوسيط )( ، املعجم ٔٚٔ/٘ٔانظر: لساف العرب، مادة قدك، )( ٔ)
 (.ٔ٘ٚاألسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية )ص:  (ٕ)
 (.ٔ٘ٚانظر: األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية )ص:  (ٖ)
 .ٜٓسورة األنعاـ: جزء من آية  (ٗ)



ٕٛٓ 

 

الحؼ َكفَّْقشاىع، فاعَسْل يا دمحم، كخح بو سمكػا، كباليجػ الحؼ ىجيشاىع، كالتػفضق 
 .(ٔ)كاْسُمْكو، فإنو عسل هلل فيو رضًا كمشياٌج، َمغ سمكو اىتجػ"

كقّز عمضشا سبحانو الكثضخ مغ معالع قجكة ىحه األمة رسػؿ هللا صمى 
نَدَؿ َكِإَذا ِقضَل َلُيُع ٱتَِّبُعػْا َمآَٰ أَ }هللا عميو كسمع، كأمخنا باالقتجاء بو فقاؿ سبحانو: 

. قاؿ ابغ كثضخ رحسو هللا: "فيحه (ٕ){ٱّللَُّ َقاُلػْا َبۡل َنتَِّبُع َمآَٰ َأۡلَفۡضَشا َعَمۡيِو َءاَبآََٰءَنآَٰ 
اآلية الكخيسة أصل كبضخ في التأّسي بخسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في أقػالو 

 عميو كأفعالو كأحػالو، كليحا أمخ تبارؾ كتعالى الشاس بالتأّسي بالشبي صمى هللا
كسمع في صبخه كمرابختو كمخابصتو كمجاىجتو، كانتطاره الفخَج مغ ربو عد 
كجل، صمػات هللا كسالمو عميو دائسا إلى يػـ الجيغ، بقػلو: ىالَّ اقتجيتع بو، 

ضتع بذسائمو صمى هللا عميو كسمع"  .(ٖ)كتأسَّ

يع كأَمَخنا عميو الرالة كالدالـ باالقتجاء بو كبأصحابو رضػاف هللا عمض
ػا عمضيا  كػا بيا كَعزُّ فقاؿ: "فعميكع بدشتي كسشة الخمفاء الخاشجيغ السيجيضغ تسدَّ

. قاؿ ابغ قجامة رحسو هللا: "فأصحاب رسػؿ َّللاَّ صمى َّللاَّ عميو (ٗ)بالشػاِجح"
كسمع كانػا أفزل ىحه األمة، كأبخَّىا قمػبًا، كأعسقيا عمسًا، كأقميا تكّمفًا، اختارىع 

حبة حبضبو كرسػلو دمحم صمى َّللاَّ عميو كسمع، كإلقامة ديشو، ككانػا َّللاَّ تعالى لر
قاؿ ابغ مدعػد رضي هللا . (٘)أعخؼ الشاس بسا ُيَقّخب العبج إلى َّللاَّ تعالى"

بأصحاب رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع  عشو: "َمغ كاف مشكع ُمتأّسيًا فمضتأسَّ 
فِإنَُّيع كانػا أبخَّ ىحه األمة قمػًبا كأعسقيا عمسًا كأقميا تكمفًا كأقػميا ىجيًا كأحدشيا 

                                                           

 .(ٜٔ٘/ ٔٔتفسري الطربم ) (ٔ)
 .ٓٚٔسورة البقرة : جزء من آية  (ٕ)
 .(ٖٓ٘/ ٙتفسري ابن كثري ) (ٖ)
، ابب االعتصاـ ابلسنة كما يعلق هبا نقالن كأمران كزجران، صححو الايخ  ٘ح  (ٜٚٔ/ ٔصحيح ابن حباف ) (ٗ)

 شعيب األرانؤكط.
 .(ٕٗٚ/ ٖ) من مجع أدلة األحكاـ شرح بلوغ املراـ (٘)



ٕٛٔ 

 

حااًل، قػـٌ اْخَتاَرُىْع هللا لرحبة نبيو كِإقاَمة ديشو، فاعِخفػا لُيع َفزميْع، كاتبعػىع 
كقاؿ اإلماـ أحسج رحسو هللا:  .(ٔ)سْدَتكيع"ِفي آثارىع، َفِإنَُّيع كاُنػا عمى اليجػ ال

"أصػؿ الدشة عشجنا التسدظ بسا كاف عميو أصحاب رسػؿ هللا صمى هللا عميو 
 . (ٕ)كسمع"

كُيفّرل شيخ اإلسالـ ابغ تيسية رحسو هللا مػضػع االقتجاء بالرحابة  
ِلضغ كاف مشيع، كىع خضخ الشاس بعج األن بياء، فيقػؿ: "فسغ اّتبع الدابقضغ األكَّ

فإف أمة دمحم خضخ أمة أخخجت لمشاس، كأكلئظ خضخ أمة دمحم صمى هللا عميو 
كسمع؛ كليحا كاف معخفة أقػاليع في العمع كالجيغ كأعساليع خضخًا كأنفع مغ معخفة 
أقػاؿ الستأخخيغ كأعساليع في جسيع عمػـ الجيغ كأعسالو، كالتفدضخ كأصػؿ 

كالجياد كغضخ ذلظ؛ فإنيع أفزل مسغ الجيغ كفخكعو كالدىج كالعبادة كاألخالؽ 
بعجىع، كسا دؿَّ عميو الكتاب كالدشة، فاالقتجاء بيع خضخ مغ االقتجاء بسغ 
بعجىع، كمعخفة إجساعيع كنداعيع في العمع كالجيغ خضخ كأنفع مغ معخفة ما 
يحكخ مغ إجساع غضخىع كنداعيع. كذلظ أف إجساعيع ال يكػف إال معرػمًا، 

ال يخخج عشيع، فيسكغ َشَمُب الحق في بعس أقاكيميع، كال كإذا تشازعػا فالحق 
 .(ٖ)ُيْحَكع بخصأ قػؿ مغ أقػاليع حتى ُتعخؼ داللة الكتاب كالدشة عمى خالفو"

كفي تقخيخ شيخ اإلسالـ ابغ تيسية بياف لسشدلة الرحابة رضػاف هللا عمضيع في 
هللا: "السقرػد أف أىسية االقتجاء بيع كالتأّسي بأفعاليع. كقاؿ ابغ الكيع رحسو 

ال يداكييع في رأييع، ككيف يداكييع كقج  -أؼ الرحابة–أحجًا مّسغ بعجىع 
 . (ٗ)كاف أحجىع يخػ الخأؼ، فضشدؿ القخآف بسػافقتو؟"

                                                           

 .(ٕٖذـ التأكيل )ص:  (ٔ)
 .(ٔٛ/ ٙمنهاج السنة النبوية ) (ٕ)
 .(ٕٗ/ ٖٔجمموع الفتاكل ) (ٖ)
 .(ٗٙ/ ٔإعالـ املوقعني عن رب العاملني ) (ٗ)



ٕٕٛ 

 

كقج اعتشى الذاشبي رحسو هللا بسػضػع القجكة. كمغ ذلظ تشػييو: أفَّ  
ػف، فيقػؿ: أبخز َمغ ُيقتجػ بيع مغ الدمف الرالح ىع: الرحابة كالتابع

"فالرحابة أكؿ َمغ تمقَّى ذلظ مغ الخسػؿ عميو الرالة كالدالـ كىع السباِشخكف 
لمػحي، كاألكصاُؼ التي كصفػا بيا لع يترف بيا عمى الكساؿ إال ىع؛ 
فسصابقة الػصف لالتراؼ شاىج عمى أنيع أحق مغ غضخىع بالسجح. كأيزًا 

لػا ال رحابة عمى اإلشالؽ كالعسػـ؛ فإف َمغ بعَج الرحابة مغ أىل الدشة عجَّ
فأخحكا عشيع ركاية كدراية مغ غضخ استثشاء كال محاشاة، بخالؼ غضخىع؛ فمع 
ْت إمامتو، كثبتت عجالتو، كذلظ مرجاؽ لكػنيع أحق  يعتبخكا مشيع إال َمغ صحَّ
بحلظ السجح مغ غضخىع، فيرح أف يصمق عمى الرحابة أنيع خضخ أمة 

إشالؽ، كإذا كاف كحلظ؛ فقػليع معتبخ، ب-أؼ: عجكؿ-بإشالؽ، كأنيع كسط 
 .(ٔ)كعسميع مقتجػ بو"

 تطبيقات القدوة عند الذاطبي:

أشار الذاشبي رحسو هللا إلى مفخدات مغ تصبيقات القجكة، كتحّجث عغ 
تأثضخىا، كاستشبط مغ القخآف الكخيع كالدشة الشبػية ما يجّؿ عمى أىسية ىحه 

 كمغ ذلظ: الػسضمة في تعامل الجاعية مع السجعػيغ.

أّف مػضػع األسػة بخز في زماف ندكؿ الػحي  (ٕ)ُيػّضح الذاشبي-ٔ 
الكخيع إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، فقج دعا القخآف الكخيع القػـ إلى 
الخخكج مغ الكفخ إلى اإليساف، كمغ عبادة األصشاـ إلى عبادة هللا، فكاف مغ 

كاتيع التأّسي َكِإَذا }باآلباء، كعكػفيع عمى ما كانػا عميو، قاؿ تعالى آكج ُمَتَسدَّ
. يقػؿ (ٖ){ِقضَل َلُيُع ٱتَِّبُعػْا َمآَٰ َأنَدَؿ ٱّللَُّ َقاُلػْا َبۡل َنتَِّبُع َمآَٰ َأۡلَفۡضَشا َعَمۡيِو َءاَبآََٰءَنآَٰ 

                                                           

 .(ٛٗٗ/ٗاملوافقات ) (ٔ)
 .(ٕٕٙ/ ٘املوافقات )انظر:  (ٕ)
 .ٓٚٔسورة البقرة : جزء من آية  (ٖ)



ٕٖٛ 

 

"ففي ىحه اآلية الكخيسة أخبخ تعالى عغ حاؿ السذخكضغ، الدعجؼ رحسو هللا: 
باّتباع ما أندؿ هللا عمى رسػلو َرغبػا عغ ذلظ، كاكتَفػا بتقمضج اآلباء، إذا ُأِمخكا 

كزىجكا في اإليساف باألنبياء، مع أف آباءىع أجيل الشاس، كأشّجىع ضالاًل، 
كىحه شبية لخّد الحق كالية، كدلضل عمى إعخاضيع عغ الحق، كرغبتيع عشو، 

لكاف الحق ىػ القرج،  كعجـ إنرافيع، فمػ ُىجكا لخشجىع، كَحُدَغ َقْرُجىع،
كَمغ جعل الحَق قْرَجه، ككازف بضشو كبضغ غضخه، تبّضغ لو الحق قصعًا، كاّتبعو إف 

 .(ٔ)كاف ُمْشِرفًا"

كيذضخ الذاشبي إلى أف القخآف لػّسا أْلغى االقتجاء باآلباء أكجج البجيل، 
ا دعا السذخكضغ إلى تػحضج  هللا، َلَفَت فأبخز القجكة بإبخاليع عميو الدالـ، فيػ لػسَّ

نطخىع إلى أف التػحضج ىػ مغ ُأُسِذ ديِغ أكبِخ آبائيع ابخاليع عميو الدالـ، 
كالحؼ كاف لو عشجىع مكانة محتخمة، كتقجيخ عطيع، كإّف احتخاميع كتقجيخىع لو 
ُيمدميع بتػحضج هللا؛ لمدكـ اقتجائيع بَسغ يحتخمػنو كيقّجركنو. يقػؿ الذاشبي 

ما ُدعػا بو التأسي بأبضيع إبخاليع، كأضيفت السمة رحسو هللا: "كاف مغ جسمة 
مََّة َأِبيُكۡع ِإۡبخَ ِليَعَۚ  }السحّسجية إليو، فقاؿ تعالى:  ؛ فكاف ذلظ بابًا لمجعاء إلى (ٕ){مِّ
. كىحا االستشباط مغ الذاشبي بجيع، يذضخ إلى (ٖ)التأّسي بأكبخ آبائيع عشجىع"

أف القخآف الكخيع استثسخ أسمػب القجكة في مخاشبة السذخكضغ، كذلظ عشجما 
 دعاىع إلى التأسي بأبضيع الحؼ ُيشدلػنو مشدلًة عاليًة.

َبّضغ الذاشبي رحسو هللا لصيفة بجيعة في استخجاـ القجكة في دعػة -ٕ
أف حكى مقػلة السذخكضغ في التسدظ بتخاث  السذخكضغ، فالقخآف الكخيع بعج

اآلباء، "بّضغ ليع مع ذلظ ما في اإلسالـ مغ مكاـر األخالؽ، كمحاسغ الذيع 
التي كاف آباؤىع يعسمػف بكثضخ مشيا، فكاف التأّسي داعيًا إلى الخخكج عغ 

                                                           

 (.ٔٛ/ٔانظر: تفسري السعدم ) (ٔ)
 .ٛٚسورة احلج: جزء من آية  (ٕ)
 .(ٖٕٙ/ ٘املوافقات ) (ٖ)



ٕٛٗ 

 

، كىػ ِمغ أبمغ ما ُدعػا بو مغ جية التمّصف بالخفق كمقتزى (ٔ)التأّسي
ِليَع }ظ جاء في القخآف بعج قػلو: الحكسة، كبحل ُثعَّ َأۡكَحۡضَشآَٰ ِإَلۡيَظ َأِف ٱتَِّبۡع ِممََّة ِإۡبخَ 

، فكاف ىحا (ٖ){ٱۡدُع ِإَلى  َسِبضِل َربَِّظ ِبٱۡلِحۡكَسِة َكٱۡلَسۡػِعَطِة ٱۡلَحَدَشةِ }، قػُلو: (ٕ){َحِشيٗفا
ف عميو الرالة الػجو مغ التمّصف في الجعاء إلى هللا نػعًا مغ الحكسة التي كا

كالدالـ يجعػ بيا. كأيزًا فإّف ما ُذكخ مغ مكاـر األخالؽ كاف ُخُمَق رسػؿ هللا 
ؽ الفعُل القػَؿ بالشدبة إلضيع، فكاف ذلظ مسا دعا  صمى هللا عميو كسمع، فرجَّ

 .(ٗ)إلى اّتباعو كالتأّسي بو، فانقادكا"

كة إلى يذضخ صاحب "السػافقات" في أثشاء حجيثو عغ أىسية القج -ٖ 
الَجكر الكبضخ لمقجكة العسمية التي َتخجست الشرػص كاألقػاؿ إلى كاقع حّي، 
يتسّثل في الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع، فيػ عميو الرالة كالدالـ كاف محّط 
أنطار أصحابو في جسيع ترخفاتو. كإدراكًا مشو لحلظ األسمػب الجمل في 

عسميًا، ثع َيمفت انتباىيع إلى  الجعػة، كاف يصّبق أماميع أحكاـ الذخع تصبيقاً 
اّتباعو بأمخه بتصبضق تمظ األحكاـ، كقػلو لمذباب الحيغ أرادكا العػدة إلى أىمضيع 
بعج أف أقامػا عشجه عذخيغ يػمًا ُيعّمسيع أحكاـ ديشيع: "ارجعػا إلى أىميكع، 

. ككسا قاؿ ألصحابو يػـ (٘)فعّمسػىع كُمخكىع، كصّمػا كسا رأيتسػني أصّمي"
حخ بعج تعميسيع فخيزة الحج: "لتأخحكا مشاسككع، فإني ال أدرؼ لعمي ال الش

 . (ٙ)أحّج بعج حجتي ىحه"

                                                           

أم: فكاف حّثهم على االقتداء أببيهم إبراىيم عليو السالـ، دعوة هلم إىل ترؾ االقتداء آبابئهم يف عبادة  (ٔ)
 األصناـ.

 .ٖٕٔسورة النحل : آية  (ٕ)
 .ٕ٘ٔسورة النحل : آية  (ٖ)
 .(ٖٕٙ/ ٘املوافقات ) (ٗ)
 .ٛٓٓٙ( ح  ٜ/ٛصحيح البخارم ) (٘)
 .ٜٕٚٔح  (ٖٜٗ/ ٕصحيح مسلم ) (ٙ)



ٕٛ٘ 

 

فيؤالء الحيغ َصَمحت قمػبيع باإليساف، كَسَست أخالقيع باإلسالـ، 
"كعخفػا الحق، كتدابقػا إلى االنكياد ألكامخ الشبي صمى هللا عميو كسمع 

ىع إلى ما فيو صالح ديشيع، فتػّجيػا إلى كنػاليو، فخبسا أقخَّىع باألمخ، كأرشج
ما يفعل تخجيحًا لو عمى ما يقػؿ، كلحلظ العجيج مغ األمثمة، كقػلو ألـ َسَمَسة: 
"أما تخيغ أف قػمظ أمخُتيع فال يأتسخكف؟ ". فقالت: "اذبح كاحمق". ففعل الشبي 

ػا بأنو . كنياىع عغ الػصاؿ؛ فمع يشتيػا، كاحتجّ (ٔ)صمى هللا عميو كسمع فاّتبعػه
. كسافخ بيع في رمزاف (ٕ)يػاصل؛ فقاؿ: "إني َأِبضُت ُيصعسشي ربي كيدقضغ"

حتى أفصخ  -أك تػقف بعزيع-كأمخىع باإلفصار ككاف ىػ صائسًا، فتػقفػا 
، ككانػا يبحثػف عغ أفعالو كسا يبحثػف عغ أقػالو. كىحا مغ (ٖ)ىػ، فأفصخكا

. كىكحا حقق الخسػؿ صمى هللا عميو (ٗ)أشّج السػاضع عمى العالع السشترب"
ؼ أصحابو لقجكة يخكنيا كاقعًا عسميًا، كذلظ مغ خالؿ أفعالو كسضختو،  كسمع تذػُّ

 كتعاممو مع السجتسع ِمغ حػلو. 

يعّدز الذاشبي مشدلة القجكة العاِلػع بضغ السجعػيغ، فضتحجث عغ -ٗ
 عميو كسمع، أىسية الجكر السشػط بو، فيقػؿ: "العاِلػع كارث الشبي صمى هللا

، (٘)فالبياف في حقو ال بجَّ مشو، كالجلضل: ما ثبت مغ كػف العمساء كرثة األنبياء
كيمـد مغ كػنو كارثًا قيامو مقاـ مػركثو في البياف، كإذا كاف البياف فخضًا عمى 
السػركث، لِدـ أف يكػف فخضًا عمى الػارث، كاألدلة عمى ذلظ كثضخة مشيا قػلو 

ِت َكٱۡلُيَجػ  ِإفَّ ٱلَّ }تعالى:  َكاَل }. كقػلو تعالى: (ٙ){ِحيَغ َيۡكُتُسػَف َمآَٰ َأنَدۡلَشا ِمَغ ٱۡلَبضِّشَ 
                                                           

 .ٖٕٔٚح  (ٖٜٔ/ ٖصحيح البخارم ) (ٔ)
 .ٜٙٙٔح  (ٖٛ/ ٖصحيح البخارم ) (ٕ)
 .ٜٕٚٗح  (ٙٗٔ/ ٘صحيح البخارم ) (ٖ)
 .(ٕٗٙ/ ٘املوافقات ) (ٗ)
، كتاب العلم، قاؿ الايخ دمحم األمني الانقيطي يف أضواء البياف: ٛٛ( ح ٜٕٛ/ٔاف )صحيح ابن حب (٘)

 (.ٖٗٙ/ٖبعض طرقو ببعض" ) "كالظاىر صالحية ىذا احلديث لالحتجاج العتضاد
 .ٜ٘ٔسورة البقرة : آية  (ٙ)



ٕٛٙ 

 

ِصِل َكَتۡكُتُسػْا ٱۡلَحقَّ َكَأنُتۡع َتۡعَمُسػفَ  . كفي الحجيث: "أال لُضبّمغ (ٔ){َتۡمِبُدػْا ٱۡلَحقَّ ِبٱۡلبَ 
صمى هللا عميو . كليذ األمخ مقرػرًا عمى الشبي (ٕ)الذاىُج مشكع الغائَب"

غ صار قجكة في الشاس  . (ٖ)كسمع، كإنسا يذسل ىحا الدمف الرالح مسَّ

تحّجث الذاشبي عغ مدألة جػىخية في أىسيِة أف ُيعشى القجكة -٘ 
برجؽ أقػالو كأفعالو سػاء، كال يكتفي بجانب، كُييسل جانبًا آخخ؛ استجابة 

ِحيَغ َءاَمُشػْا ِلَع َتُقػُلػَف َما اَل يَ ََٰٓأيَُّيا ٱلَّ }لتححيخ هللا عد كجل مغ ذلظ بقػلو: 
، كىػ في العادة مخاقٌب في ترخفاتو كأقػالو مغ ِقَبل السجتسع. يقػؿ (ٗ){َتۡفَعُمػفَ 

، فكاف عسمو لالقتجاء  الذاشبي: "فإف قضل: الشبي صمى هللا عميو كسمع معرـػ
ػثق بيا، ليذ فيو إشكاؿ بخالؼ غضخه، فإنو محل لمخصأ كالشدياف، فأفعالو ال يُ 

فال تكػف مقتجًػ بيا. فالجػاب: إف احُتسل ىحا في األفعاؿ فمُيعتبْخ مثميا في 
األقػاؿ، فكحلظ يسكغ فضيا الخصأ كالشدياف كالكحب؛ ألنو ليذ بسعرػـ. كلػسَّا 
لع يكغ ذلظ معتبخًا في األقػاؿ لع يكغ معتبخًا في األفعاؿ. كألجل ىحا ُتدتعطع 

 .(٘)شخعًا َزلَّة العالع"

كيشصمق الذاشبي مغ ىحا السشصمق ليقّخر أىسية القجكة العسمية في حياة  
، كُيبّضغ أف عميو أف (ٙ)العاِلػع الحؼ يعير بضغ أفخاد السجتسع السدمع كىػ السفتي

يشترب لمفتػػ بجانبضغ ال يشفّظ أحجىسا عغ اآلخخ كىسا: الفعل كالقػؿ، 
جخؼ عمى قانػف الذخع؛ بسعشى: أنو ال بج مغ السحافطة عمى أفعالو حتى ت

                                                           

 .ٕٗسورة البقرة : آية  (ٔ)
 .٘ٓٔح  (ٖٖ/ٔصحيح البخارم ) (ٕ)
 .(ٜٚ-ٙٚ/ٗاملوافقات )انظر:  (ٖ)
 .ٕسورة الصف : آية  (ٗ)
 .(ٕ٘ٙ/ ٘املوافقات ) (٘)
مل يغْب عن ذىن الباحثة أف مصطلح املفيت خيتلف عن مصطلح الداعية، غري أف موضوع القدكة ينسحب  (ٙ)

على الداعية كاملفيت كالعامل، كمن ىنا فإف تقريرات الااطي تنطبق على كّل ىذه املصطلحات، كقُػْرهُبا من الداعية 
 أكضح.



ٕٛٚ 

 

لُضتخح مشيا أسػة، كُيبّضغ الشتيجة الػخيسة لسخالفة أقػاؿ السفتي ألفعالو، كاألثخ 
العسضق البالغ الحؼ تتخكو تمظ السخالفة في نفػس السجعػيغ كسمػكيع، ثع يقّخر 
أنو "إذا َأْخبخ العاِلع عغ الحكع، أك أمخ أك نيى، فإنسا ذلظ مذتخؾ بضشو كبضغ 

كّمفضغ في الحكيقة، فإف كافق َصَجؽ، كإف خالف كحب. كَحْدُب الشاضخ سائخ الس
َكَمآَٰ }سّضج البذخ حضث كانت أفعالو مع أقػالو عمى الِػفاؽ كالتساـ. كفي القخآف: 

ُكۡع َعۡشوُ  تقتزي كحب القػؿ، لػ كانػا آمخيغ  (ٔ){ُأِريُج َأۡف ُأَخاِلَفُكۡع ِإَلى  َمآَٰ َأۡنَيص 
بالسعخكؼ كال يفعمػنو لكاف ذلظ أكلى ُمَشّفخ، كأقخب صاّد عغ االتباع، فَسغ 
كاف في رتبة الػراثة ليع؛ فِسغ حكيقة نضِمو الختبَة ضيػر الفعل عمى مرجاؽ 
القػؿ. فمّسا نيى صمى هللا عميو كسمع عغ الخبا قاؿ: "كأكؿ ربا أضعو ربا 

،  كقاؿ حضغ ُشِفع لو في حج الدخقة: "كالحؼ نفدي (ٕ)بج السصمب"العباس بغ ع
. فيػ صمى هللا عميو (ٗ()ٖ)بضجه؛ لػ سخقت فاشسة بشت رسػؿ هللا لقصعُت يجىا"

كسمع لع يقف عشج حجكد القػؿ بتحخيع الخبا، كإنسا أتبعو بالتصبضق عمى عسو 
عمى كل سارؽ  العباس، فيػ ليذ بسشأػ عغ الحكع، كسا أف حكع إقامة الحجّ 

 لغ ُتدتثشى مشو ابشتو فاشسة إف سخقت.

غ يأمخ بسعخكؼ أك يشيى عغ مشكخ  قاؿ اإلماـ الشػكؼ: "إف اإلماـ كغضخه مسَّ
. كيؤّيج ذلظ قػؿ (٘)يشبغي أف يبجأ بشفدو كأىمو، كىػ أقخب إلى قبػؿ قػلو"

ِلػسا  الدعجؼ رحسو هللا: "ِمْغ تكسمة دعػة الجاعي كتساميا أف يكػف أكؿ مبادر
 .(ٙ)يأمخ غضخه بو، كأكؿ مشتٍو عسَّا يشيى غضخه عشو"

                                                           

 .ٛٛسورة ىود : جزء من آية  (ٔ)
 .ٕٛٔٔح  (ٜٛٛ/ ٕصحيح مسلم ) (ٕ)
 .ٖ٘ٚٗح  (٘ٚٔ/ ٗصحيح البخارم ) (ٖ)
 .(ٕٓٚ/ ٘املوافقات ) (ٗ)
 .(ٕٛٔ/ ٛشرح النوكم على مسلم ) (٘)
 .(ٖٛٛتيسري الكرمي الرهمن )ص:  (ٙ)



ٕٛٛ 

 

الذارع لضؤخح بقػلو كفعمو؛  -أؼ العالع أك القجكة–كيقػؿ الذاشبي: "كلقج َنَربو 
ألنو كارث الشبي صمى هللا عميو كسمع، فإذا خالف كحَّب الفعُل القػَؿ لسا في 

ت مغ جػاذب التأسي باألفعاؿ" أثضخ القجكة في نفػس . كيعّمل ت(ٔ)الِجِبالَّ
السجعػيغ بالشدبة إلى تصابق األفعاؿ مع األقػاؿ بقػلو: "التأّسي باألفعاؿ 
بالشدبة إلى َمْغ ُيعطَّع في الشاس سخٌّ مبثػث في شباع البذخ ال يقجركف عمى 
االنفكاؾ عشو بػجو كال بحاؿ، كال سيسا عشج االعتياد كالتكخار، كإذا صادؼ 

ى بو، كمتى كججَت التأّسي بسغ ىحا شأنو مفقػدًا في محبًة كمياًل إلى الستأ سَّ
 .(ٕ)بعس الشاس؛ فاعمع أنو إنسا ُتخؾ لتأّس آخخ"

كفي ىحا السعشى يقػؿ ابغ الكيع رحسو هللا: "إف الشفػس مجبػلة عمى 
. كيؤكج ذلظ (ٖ)التأّسي كالستابعة، فإذا ُذكخ ليا َمغ تتأّسى بو في سمػكيا َأِندت"

ػؿ: "الشفػس مجبػلٌة عمى عجـ االنكياد لػَسغ يخالف قػلو الذيخ الدعجؼ فيق
 .(ٗ)فعمو، فاقتجاؤىع باألفعاؿ أبمغ مغ اقتجائيع باألقػاؿ السجخدة"

كيحىب الذاشبي إلى: "أف العاِلع إذا أخبخ عغ إيجاب العبادة الفالنية  
اعتقاد  أك الفعل الفالني، ثع َفَعَمو ىػ كلع ُيِخلَّ بو في مقتزى ما قاؿ فيو، قػؼ 

. كيقػؿ ُمبّضشًا الفائجة العطسى لتصبضق الجاعية ألقػالو: "َمغ كاف ىحا (٘)إيجابو"
غ ليذ كحلظ،  حالو؛ فػعُطو أبمغ، كقػلو أنفع، كفتػاه أكقع في القمػب مسَّ
كصار كالمو خارجًا مغ صسيع القمب، كالكالـ إذا خخج مغ القمب كقع في 

ِإنََّسا َيۡخَذى ٱّللََّ }الحيغ قاؿ هللا فضيع: القمب، كَمغ كاف بيحه الرفة، فيػ مغ 

                                                           

 .(ٖٕٚ/ ٘املوافقات ) (ٔ)
 .(ٕٕٙ/٘املوافقات ) (ٕ)
 .(ٕٛ/ ٕ( بدائع الفوائد )ٖ)
 .(ٔ٘تيسري الكرمي الرهمن )ص:  (ٗ)
 .(٘ٛ/ ٗ)املوافقات  (٘)



ٕٜٛ 

 

 
ْۗ
، بخالؼ َمغ لع يكغ كحلظ، فإنو كإف كاف عجاًل كصادقًا (ٔ){ِمۡغ ِعَباِدِه ٱۡلُعَمسَ َُٰٓؤْا

كفاضاًل ال يبمغ كالمو مغ القمػب ىحه السبالغ، حدب ما حّققتو التجخبة 
الخصأ؛ لصبيعتو . كالذاشبي بيحا يقخر إمكاف كقػع الجاعية في (ٕ)العادية"

 البذخية، لكشو يصالبو ببحؿ الػسع، كاستغخاؽ الجيج؛ لتحقضق الكساالت.

كيؤكج صاحب "السػافقات" أفَّ سعي العاِلع القتخاف األفعاؿ باألقػاؿ،  
أسمػب ناجع في تأكضج مذخكعية ما يجعػىع إليو، كىػ شخيٌق مباشٌخ إلقخار 

ليو، فيقػؿ: "كمصابقة الفعل القػؿ قمػب السجعػيغ لو، كاّتباعيع لسا يجعػىع إ
قتو القمػب، كانقادت لو  شاىج لرجؽ ذلظ القػؿ، فَسغ شابق فعُمو قػَلو صجَّ
بالصػاعية الشفػس، بخالؼ َمغ لع يبمغ ذلظ السقاـ، كإف كاف فزمو كديشو 
معمػمًا، كلكغ التفاكت الحاصل في ىحه السخاتب مفضج زيادة الفائجة أك عجـ 

ج الشاس في أمخ كىػ زاىج فضيا كتارؾ لصمب، فتدىضجه أنفع مغ زيادتيا فسغ زىَّ 
 . (ٖ)تدىضج َمغ زّىج فضيا، كليذ بتارؾ لو"

ككقف الذاشبي َكَقفاٍت عجيجة في مجاؿ القجكة العسمية التي يكػف فضيا 
تصابق القػؿ مع الفعل، كذىب إلى أّف أؼَّ خجش يقع عمى القجكة يجعل تأثضخه 

و العمساء زّلة العالع بكدخ الدفضشة؛ ألنيا إذا غخقت غخؽ ضعيفًا، كيقػؿ: "كشبَّ 
معيا خمٌق كثضخ. فالحاصل أف األفعاؿ أقػػ في التأّسي كالبياف إذا جامعت 

 .(ٗ)األقػاؿ"

كيؤّكج تأثضخ القجكة العسضق في إيراؿ السعمػمة لمسجعّػ كبيانيا، 
ياف بالقػؿ كالفعل كإعانتو عمى فيسيا كتصبيقيا، فيقػؿ رحسو هللا: "إذا حرل الب

السصابق لمقػؿ، فيػ الغاية في البياف، كسا إذا بضَّغ الصيارة أك الرػـ أك 
                                                           

 .ٕٛسورة فاطر : جزء من آية  (ٔ)
 .(ٜٜٕ/ ٘املوافقات ) (ٕ)
 .(ٜٜٕ/ ٘املوافقات ) (ٖ)
 .(ٜٓ/ٗاملوافقات ) (ٗ)



ٕٜٓ 

 

الرالة أك الحج أك غضخ ذلظ مغ العبادات أك العادات، فإف حرل بأحجىسا 
فيػ بياف أيزًا، إال أّف كل كاحج مشيسا عمى انفخاده قاصخ عغ غاية البياف مغ 

و آخخ. فالفعل بالغ مغ جية بياف الكيفيات كجو، بالٌغ أقرى الغاية مغ كج
السعضشة السخرػصة التي ال يبمغيا البياف القػلي، كلحلظ بضَّغ عميو الرالة 
كالدالـ الرالة بفعمو ألمتو، كسا فعل بو جبخيل حضغ صّمى بو، ككسا بضَّغ 

كحلظ، كإف جاء فضيا بياف بالقػؿ، فإنو إذا عخض نّز  (ٔ)الحج كحلظ، كالصيارة
ارة في القخآف عمى عضغ ما ُتُمّقَي بالفعل مغ الخسػؿ عميو الرالة كالدالـ الصي

كاف الػُسجَرؾ بالحذ مغ الفعل فػؽ الػُسجَرؾ بالعقل مغ الشّز ال محالة، مع 
 .(ٕ)أنو إنسا ُبعث لُضبّضغ لمشاس ما ُنّدؿ إلضيع"

كبحلظ نخمز إلى أف بياف الذاشبي رحسو هللا في "السػافقات" لمقجكة  
أىسضتيا تزسَّغ إشارًة إلى أثخىا في نجاح ما يشذجه الجاعية مغ أىجاؼ ك 

كثسخات، كيؤّكج كػنيا عاماًل فّعااًل في جحب السجعػيغ إلى ما يجعػ إليو 
الجاعية كدعػتيع إلى تصبيقو بصخيق غضخ مباشخ، مع إيسانو بإمكاف كقػع 

لسًا كداعية التقرضخ في حاالت دكف أخخػ، كأف ىحا ال يترادـ مع كػنو عا
 .إلى هللا سبحانو كتعالى

 

 

 
 

                                                           

. "( حديث: " من توضأ حنو كضوئي ىذا، مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسو، غفر لو ما تقدـ من ذنبؤ)
 .ٜ٘ٔ( ح ٖٗ/ ٔصحيح البخارم )

 .(ٜٚ/ ٗ( املوافقات )ٕ)



ٕٜٔ 

 

 
 املبحث الثاني

 مو فقه األمر باملعروف والههي عو املهكر
نثخ الذاشبي في مػافقاتو قػاعج رصضشة كأسدًا راسخة، استشبصيا مغ الكتاب  

كالدشة تجكر حػؿ شعضخة األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، كانتيى إلى 
نتائج قػيسة تزيء لمجاعية دربو، كتخشج مدضخه في كل زماف كمكاف، كُتعضشو 

اف الذخعي عمى َسْبخ ما يػاجيو في مجتسعو بحكسة، كفصشة كفق السضد 
 الرحيح. 

مغ تمظ السياـ التي يشبغي لمجاعية السعاصخ أف يشذط لكي يػاجييا  -ٔ 
بالحكسة كالعقل الخشضج كالترّخؼ الحدغ، ما يبتجعو الشاس مغ كقائع 
كحػادث لع تكغ في الدمغ الغابخ، أياـ الدمف الرالح. كىشا يججر بالجاعية 

ا ُيشيى عشو أف يتخّيث، كيفّكخ بعسق فيسا ابتجعو معاصخ  كه: ىل ىػ مػسَّ
ا يسكغ  فعاًل؛ لكػنو مخالفًا ِلػسا سشَّو الذارع، أك ىػ مدكػت عشو؟ أك ىػ مػسَّ

ع عميو؛ لكػنو أمخًا رشضجًا يرّب في مرالح الجعػة كالسجعػيغ؟  أف ُيَذجَّ

كال تعارض بضغ ىحا كحجيث رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: "كل بجعة  
غ جػامع الكمع، كأصل مغ أصػؿ الجيغ، كحجيث: كالحؼ ىػ م (ٔ)ضاللة"

، فكّل َمغ أحجث في الجيغ (ٕ)"مغ أحجث في أمخنا ما ليذ مشو فيػ رد"
 شضئًا، كلع يكغ لو أصل مغ الجيغ، فيػ ضاللة.

كأّما ما كقع في كالـ الدمف مغ استحداف بعس البجع، فقرجىع في ذلظ 
يء اْخَتَخَعُو البجعة بسعشاىا المغػؼ ال الذخعي. قاؿ عمساء ا لمغة: )َأْبَجَع( الذَّ

                                                           

 .ٚٙٛ( ح ٕٜ٘/ٕصحيح مسلم ) (ٔ)
 .ٜٕٚٙ( ح ٗٛٔ/ٖصحيح البخارم ) (ٕ)



ٕٜٕ 

 

سػاِت كاأَلْرِض أؼ: )ُمْبِجُعُيَسا( .كبَجع الذيَء (ٔ)ال عمى ِمَثاٍؿ. وَّللاَُّ َبِجيُع الدَّ
يء الحؼ يكػف أكالً   .(ٕ)َيْبَجُعو َبْجعًا كاْبَتَجَعو: َأنذَأه كبجأَه. كالَبِجيُع كالِبْجُع: الذَّ

 عشو لػسَّا جسع الشاس في قياـ مغ ذلظ قػؿ عسخ بغ الخصاب رضي هللا
رمزاف عمى إماـ كاحج في السدجج، كخخج كرآىع يرّمػف كحلظ، فقاؿ: 

 . (ٖ)"نعست البجعة ىحه"

قاؿ ابغ األثضخ رحسو هللا: "البجعة بجعتاف: بجعة ىجػ، كبجعة ضالؿ، فسا 
كاف في خالؼ ما أمخ هللا بو كرسػلو صمى هللا عميو كسمع فيػ في حضد 

ـّ  كاإلنكار، كما كاف كاقعًا تحت عسػـ ما نجب هللا إليو، كحّس عميو هللا الح
أك رسػلو فيػ في حّضد السجح، كما لع يكغ لو مثاؿ مػجػد كشػع مغ الجػد 
كالدخاء كفعل السعخكؼ فيػ مغ األفعاؿ السحسػدة، كال يجػز أف يكػف ذلظ 

ج جعل لو في في خالؼ ما كرد الذخع بو؛ ألف الشبي صمى هللا عميو كسمع ق
ذلظ ثػابًا فقاؿ: "َمغ سغَّ سّشة حدشة كاف لو أجخىا كأجخ مغ عسل بيا" كقاؿ 

كذلظ  (ٗ)في ضجه: "كمغ سغ سشة سضئة كاف عميو كزرىا ككزر مغ عسل بيا"
 . (٘)إذا كاف في خالؼ ما َأَمخ هللا بو كرسػلو صمى هللا عميو كسمع"

ف فيو زيج بغ ثابت كقاؿ كمغ ذلظ َجْسع السرحف في كتاب كاحج، كقج تػقّ 
ألبي بكخ كعسخ: كيف تفعالف ما لع يفعمو الشبي صمى هللا عميو كسمع؟ ثع 

. كمغ ذلظ حكاية (ٙ)َعِمع أف في ذلظ مرمحة شخعية، فػافق عمى جسعو

                                                           

 مادة بدع. (ٖٓخمتار الصحاح )ص:  (ٔ)
  مادة بدع. (ٙ/ ٛلساف العرب ) (ٕ)
( كتاب الصالة يف رمضاف، ابب ما جاء يف قياـ الليل، قاؿ ابن حجر يف التلخيص ٗٔٔ/ٔموطأ مالك ) (ٖ)

 (.٘ٔ٘/ٕاحلبري: إسناده حسن )
 .ٚٔٓٔح  (ٜٕ٘ٓ/ ٗيح مسلم )صح (ٗ)
 مادة بدع. (ٙٓٔ/ ٔالنهاية يف غريب احلديث كاألثر ) (٘)
 .ٜٚٙٗ( ح ٔٚ/ ٙصحيح البخارم ) (ٙ)



ٕٜٖ 

 

ة، التي قاؿ عشيا الحدغ البرخؼ: "القرز بجعة، كنعست  القرز لمعامَّ
 .  (ٕ()ٔ)ة، كأخ مدتفاد"البجعة، كع مغ دعػة مدتجابة، كحاجة َمقزيّ 

كقج تصّخؽ الذاشبي ليحه السدألة، فحىب إلى أف البجعة السحمػمة ىي التي 
خالَفْت ما كضَعو الذارع مغ األفعاؿ أك الُتخكؾ، كأّف ما ُيدتحجث قج يكػف 
رأيًا رشضجًا في كاقعة لع يتقّجـ بيا عيج، فميذ فضيا مخالفة شخعية. كيزخب 

سرحف فقج كاف "مدكػتًا عشو في زمانو عميو عمى ذلظ مثااًل بجسع ال
ا كقع االختالؼ في القخآف صار جسع السرحف  الرالة كالدالـ، ثع لػسَّ
كاجبًا كرأيًا رشضجًا، كإال لـد أف يكػف الشطخ في كل كاقعة لع تحجث في 

 .(ٖ)الدماف الستقّجـ بجعة، كىػ باشل باتفاؽ"

ًا يكيدػف عميو ما يػاجييع مغ كُيعصي الذاشبي الجعاة كالسحتدبضغ معيار  -ٕ
الجعػات السختمفة في عرػرىع فيقػؿ: "ال تجج فخقة مغ الفخؽ الزالة، كال 
أحجًا مغ السختمفضغ في األحكاـ ال الفخكعية كال األصػلية، يعجد عغ 
االستجالؿ عمى محلبو بطػاىخ مغ األدلة، فميحا يجب عمى كّل ناضخ في 

األكلػف، كما كانػا عميو في العسل بو،  الجلضل الذخعي مخاعاة ما فيع مشو
فإف ضػاىخ األدلة إذا اعُتِبخت مغ غضخ اعتساد عمى األكلضغ فضيا مؤّدية إلى 

 . (ٗ)التعارض كاالختالؼ"

كمغ ذلظ تفدضخ الضيػد آليات القخآف عمى ىػاىع؛ تأيضجًا لجيشيع كقػلو تعالى:  
َلِمنيَ } فقج أخبخ هللا عغ بشي إسخائضل الحيغ آمشػا  .(٘){َكَأّّنِ َفضَّۡلُتُكۡم َعَلى ٱۡلعََٰ

ؼ الضيػد  ميع عمى العالسضغ، فحخَّ -بسػسى عميو الدالـ أف هللا قج فزَّ
                                                           

 .(ٗٛ/ ٕاآلداب الارعية كاملنح املرعية ) (ٔ)
 (.ٕٛٔ -ٜٕٔ/ ٕجامع العلـو كاحلكم )انظر:  (ٕ)
 .(ٕٗ-ٔٗ/ٖاملوافقات ) (ٖ)
 .(ٕٛٛ/ ٖاملوافقات ) (ٗ)
 . ٚٗسورة البقرة : جزء من آية  (٘)



ٕٜٗ 

 

كىا شاىجًة لشطختيع العشرخية الستعالية،  -كعادتيع معاني ىحه اآلية، كَعجُّ
كزعسػا لمذعػب األخخػ أّف القخآف الكخيع يقّخر تفزضل الضيػد عمى العالسضغ، 

خ لو كل األقػاـ كالذعػب األخخػ، كلحا  فإنيع شعب هللا السختار الحؼ سخَّ
 كإذا جادليع مدمٌع، كأراد إبصاؿ مداعسيع كافتخاءاتيع، كاجيػه بيحه اآليات.

ميع هللا عمى العالسضغ ىع أكلئظ   كُيخّد عمى ىؤالء بأف بشي إسخائضل الحيغ فزَّ
لدالـ، كعسمػا الرالحات، ثع الحيغ آمشػا باّلل تعالى، كاتبعػا رسمو عمضيع ا

إف تفزضل بشي إسخائضل كاف عمى عاَلػسي زمانيع، كىع األقباط كالفخاعشة 
السرخيػف كالكشعانضػف كغضخىع مغ سكاف فمدصضغ، كىؤالء كانػا كافخيغ 
كثشضضغ، بضشسا كاف بشػ إسخائضل مػّحجيغ، كمغ الصبيعي أف يفّزل هللا السؤمغ 

كليحا أنجاىع هللا مغ الفخاعشة، كأغخؽ هللا فخعػف  السػّحج عمى الكافخ الػثشي،
 .(ٔ)كقػمو، كنرخىع عمى الكبائل الكافخة في بالد الذاـ

كمغ ذلظ استجالؿ بعس الشرارػ بالستذابو عمى تعّجد اآللية، كأف هللا ثالث  
، كذلظ بإيخادىع لقػلو لمصعغ في أصل الجيغ، كالتذكيظ بعقضجة التػحضجثالثة؛ 

ُن نَػزَّۡلَنا ٱلذِّۡكَر َكِإانَّ َلُوۥ حلَََِٰفظُوفَ }تعالى:  ، فقالػا: إف اآلية جاءت بريغة (ٕ){ِإانَّ حَنۡ
الجسع، فمػ كاف إليًا كاحجًا لجاءت اآلية بريغة السفخد. كُيخّد باشل ىؤالء 
بأف التحّجث بريغة الجسع ُيقرج بو التفخيع كاإلجالؿ كالتعطيع لحات هللا 

سبحانو مغ العطسة كاألسساء كالرفات كشاعة  تعالى، كِلسا يدتحقو
ا ال يحتسل إال  السخمػقات مغ السالئكة كغضخىع،كسا ُيخّد عمضيع بالػُسْحَكع مػسَّ

جّؿ داللة قاشعة عمى أف معشى كاحجًا ُيديل ما ىشاؾ مغ االشتباه، كالحؼ ي
* ٱَّللَُّ ٱلصََّمُد * مَلۡ  ُقۡل ُىَو ٱَّللَُّ َأَحده }هللا كاحج أحج، ال شخيظ لو كال نطضخ كال نّج: 

 .(ٕ()ٔ){َفٱۡعَلۡم أَنَُّوۥ اَلٓ إِلَََٰو ِإالَّ ٱَّللَُّ }، كقاؿ: (ٖ)  {يَِلۡد َكمَلۡ يُوَلۡد * َكمَلۡ َيُكن لَُّوۥ ُكُفونا َأَحدُ 

                                                           

 .(ٖٔٔتصويبات يف فهم بعض اآلايت )ص: انظر:  (ٔ)
 .ٜسورة احلجر : آية  (ٕ)
 .ٗ-ٔسورة اإلخالص : اآلايت  (ٖ)



ٕٜ٘ 

 

كمغ السدائل الجقيقة في فقو األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ عشج  -ٖ
ات كالسشكخات التي يػاجييا الجاعية في الذاشبي في مػافقاتو: مدألة السخالف

محيصو الحؼ يعير فيو، كىشا يشبغي لمجاعية قبل إنكارىا أف يتأّمميا، كيشطخ 
في غػرىا؛ ليعخؼ حكع الذارع فضيا، كمجػ خصػرتيا، كيقارف بضشيا، فضجرس 
تأثضخىا في الفخد كالسجتسع؛ ليعخؼ أيُّيا أفجح أثخًا، فضبشي معالجتو ليا استشادًا 

ى الخصخ الشاجع عغ مفخدة السخالفة أك السشكخ الحؼ لسدو، كال يجػز لو إل
أف يتخح مػقفًا كاحجًا مغ كل ما يػاجيو في مجتسعو، سػاء أكاف محتِدبًا 
مػّلى أـ غضخ مػّلى، كىحا ما يسكغ أف ُيصَمق عميو: مخاعاة األكلػيات فيسا 

ٍة َمغ كاف تاركًا يأمخ بو مغ معخكؼ كيشيى فيو عغ مشكخ. فال يؤمخ بُدشَّ 
ـ، بل ُيبجأ باألمخ  لمفخض، كال ُيشيى عغ مكخكه لػَسغ كاف فاعاًل لمُسَحخَّ

ـ ثع عغ السكخكه كىكحا.   بالفخض ثع بالدشة، كُيشيى عغ الػُسَحخَّ

كسا يتعامل الجاعية مع السخالفات عمى حدب ِعطع السفدجة التي تؤدؼ إلضيا 
ذلظ، فقاؿ: "إنفاؽ درىع زائف أشّج تمظ السخالفات. كقج نّبو الذاشبي عمى 

مغ سخقة مئة درىع؛ ألف الدخقة معرية كاحجة، كقج تست كانقصعت، 
كإضيار الدائف بجعة أضيخىا في الجيغ، كسّغ سشة سضئة يعسل عمضيا َمغ 
بعجه؛ فيكػف عميو كزرىا بعج مػتو إلى مئة سشة، كمئتي سشة، إلى أف يفشى 

نقز مغ أمػاؿ الشاس بدببو، كشػبى ذلظ الجرىع، كيكػف عميو ما فدج ك 
لػَسغ مات كماتت معو ذنػبو، كالػيل الصػيل لػَسغ يسػت كتبقى ذنػبو مئة 
سشة كمئتي سشة، ُيَعحَّب بيا في قبخه، كُيدأؿ عشيا إلى انقخاضيا، قاؿ تعالى: 

ُمػْا َكَءاثَ َخُىۡعَۚ }  . (ٗ)"(ٖ){َكَنۡكُتُب َما َقجَّ

                                                                                                                                       

 .ٜٔسورة دمحم : آية  (ٔ)
 .(ٗٙ/ ٖجمموع الفتاكل )نظر: ا (ٕ)
 .ٕٔسورة يس : آية  (ٖ)
 .(ٖٔٙ/ ٔ( املوافقات )ٗ)



ٕٜٙ 

 

البغػؼ رحسو هللا فيقػؿ: "أؼ: إنا نحغ نحضي كيؤكج ىحا السعشى اإلماـ  
السػتى، عشج البعث، كنكتب ما قجمػا، مغ األعساؿ مغ خضخ كشخ، كآثارىع، 

، كىحه اآلثار ىي آثار الخضخ كآثار (ٔ)أؼ: ما َسشُّػا مغ سّشة حدشة أك سضئة"
الذخ، التي كاف أكلئظ الشاس ىع الدبب في إيجادىا في حاؿ حياتيع كبعج 

فكل خضخ عسل بو أحج مغ الشاس، بدبب عمع العبج كتعميسو كفاتيع، 
كنرحو، أك أمخه بالسعخكؼ، أك نييو عغ السشكخ، أك عمع أكدعو عشج 
الستعمسضغ، أك في كتب يشتفع بيا في حياتو كبعج مػتو، كما أشبو ذلظ، فإنيا 
مغ آثاره التي تكتب لو، ككحلظ عسل الذخ. كىحا السػضع ُيبّضغ عمّػ مختبة 

عػة إلى هللا، كاليجاية إلى سبضمو بكل كسضمة، كندكؿ درجة الجاعي إلى الج
 . (ٕ)الذخ، كأنو أشج الخميقة جخمًا، كأعطسيع إثساً 

كفي عالسشا السعاصخ يشبغي أف يشصمق الجاعية مغ ىحه الداكية، فاإلنكار عمى 
ـٍ لثػابت السجتسع، أك قػمية، أك  صاحب بجعة يجعػ فضيا إلى إلحاد أك ىج

ـ عمى غضخه جاى مية تؤدؼ إلى تقػيس شخع هللا كأحكامو، أمخ ضخكرؼ، ُيقجَّ
مغ السشكخات كُيبجأ بو؛ لِعطع السفدجة الستختبة عميو، كسعة نصاؽ تأثضخه في 
ثػابت السجتسع السدمع، كفي كل ما ُيدعدع أنطستو االجتساعية كاالقترادية 

 كغضخىا. 

خره مغ السخالفات، كما يخز فخدًا كمسا يؤكج أىسية التسضضد بضغ ما َيُععُّ ض 
، فتحّجث عسا يعّع ضخره، كاستذيج عميو (ٖ)بعضشو، ما أشار إليو الغدالي

ر أنو ضمع عاـ، كسا ذكخ مغ أنػاع الطمع العاـ تخكيج الجراىع  باالحتكار، فقخَّ
السديفة في أثشاء الشقج "فيػ ضمع" إذ يدتزخ بو العامل إف لع يعخؼ، كإف 

د في األيجؼ، عخؼ فدُضخّكجو ع مى غضخه، فكحلظ الثالث كالخابع، كال يداؿ يتخدَّ
                                                           

 (.ٜ/ٚ) ( تفسري البغومٔ)
 .(ٖٜٙتيسري الكرمي الرهمن )ص: انظر: ( ٕ)

 (.ٖٚٔ/ٕإحياء علـو الدين ) (ٖ)



ٕٜٚ 

 

كيعّع الزخر، كيتَّدع الفداد، كيكػف ِكْزُر الكّل ككباُلو راجعًا إليو، فإنو ىػ 
الحؼ فتح ىحا الباب. قاؿ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع: "مغ سّغ في 

عسل بيا، كال اإلسالـ سشة سضئة، فعسل بيا بعجه، ُكتب عميو مثُل ِكْزِر مغ 
 . (ٔ)يشقز مغ أكزارىع شيء"

مغ المَّفتات السيسة التي يذضخ إلضيا صاحب "السػافقات" في قػاعج األمخ  -ٗ
بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ بقػلو: "إّف األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ 
السشكخ لع يقرج بو الذارع إتالؼ نفذ كال ماؿ، كإنسا ىػ أمٌخ يتبع الدبب 

 . (ٕ)لحق كإخساد الباشل"السذخكع لخفع ا

كيزخب الذاشبي عمى ذلظ مثاًل بالجياد كيقػؿ: "ليذ مقرػده إتالؼ 
الشفػس، بل إعالء الكمسة، لكغ يتبعو في الصخيق اإلتالؼ، مغ جية نرب 
اإلنداف نفدو في محل يقتزي تشازع الفخيقضغ، كشيخ الدالح، كتشاكؿ 

 .(ٖ)القتاؿ"

السشكخ لع تذخع مغ أجل تخػيف الشاس  فذعضخة األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ 
أك إتالؼ أمػاليع أك إزىاؽ أركاحيع، كليدت تمظ االعتجاءات جػىخىا أك 
حكستيا، كإف أّدت في بعس الحاالت إلى شيء مغ ىحا، فحاؾ ال يعشي أنيا 

 مقرػدىا، بل ألف السػقف أك الذخز اضصخا اآلمخ أك الشاىي إلضيا.

ـ ىحه الذعضخة العطيسة بالسشيج السالئع لحا كجب عمى السحتدب أف ُيقجّ  
كسضمًة كأسمػبًا، كبالقجر السشاسب، فتارؾ السعخكؼ يؤمخ بسا يتشاسب مع 
السعخكؼ الحؼ ُيصمب مشو أداؤه، كفاعل السشكخ ُيشيي بسا يتشاسب مع السشكخ 
الحؼ ُيشيى عشو، كإّف تجاُكز ىحا الزابط قج يؤّدؼ إلى مفدجٍة أكثخ مسا 

                                                           

 .ٚٔٓٔح  (ٗٓٚ/ٕصحيح مسلم ) (ٔ)
 .(ٖٙٚ/ ٔاملوافقات ) (ٕ)
 .(ٖٙٚ/ ٔاملوافقات ) (ٖ)



ٕٜٛ 

 

عة، كسا قج يخجش صفاء الحكسة التي مغ أجميا ُشخع األمخ ُيخجى مغ مشف
 بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ. 

كيؤكج ذلظ اإلماـ أبػ يعمى الفخاء فضخػ أنو يجب اإلنكار بأسيل ما يدكؿ بو  
السشكخ، كالسعتبخ في ذلظ غالب الطغ؛ ألف العمع في ذلظ يتعحر، فإذا غمب 

اكزىسا. كإف لع يؤّثخ، كغمب في ضشو في ضشو أف القػؿ كالػعع يؤّثخ لع يتج
أف القػؿ يكفي لع يتجاكز إلى غضخه. كإف لع يؤّثخ كغمب في ضشو الفعل 

 .(ٔ)تجاكز إليو

كقاؿ اإلماـ أحسج: "الشاس يحتاجػف إلى مجاراة، كرفق في األمخ بالسعخكؼ بال 
 . (ٕ)غمطة، إال رجاًل معمشًا بالفدق، فإنَّو ال حخمة لو"

نَػُهَمۖا فَِإۢف }قػلو تعالى:كمسا يؤيج ىحا   تَػتَػُلوْا فََأۡصِلُحوْا بَػيػۡ َكِإف طَآئَِفَتاِف ِمَن ٱۡلُمۡؤِمِننَي ٱقػۡ
ِِۚ فَِإف فَآَءۡت فَ  ِتُلوْا ٱلَّيِت تَػۡبِغي َحَّتََّٰ َتِفٓيَء ِإىَلَٰٓ أَۡمِر ٱَّللَّ ُهَما َعَلى ٱأۡلُۡخَرلَٰ فَػقََٰ َأۡصِلُحواْ بَػَغۡت ِإۡحَدىػَٰ

نَػُهَما بِٱۡلعَ   ِإفَّ ٱَّللََّ حيُِبُّ ٱۡلُمۡقِسِطنيَ بَػيػۡ
ۖ
. ففي ىحه اآلية الكخيسة يأمخ (ٖ){ۡدِؿ َكأَۡقِسطُٓوْا

سبحانو بالدعي بالرمح إف كقع خالؼ بضغ شائفتضغ مغ السدمسضغ، فإف لع 
يتحقق الرمح بالّدمع ُأمخ بقتاؿ الفئة الباغية؛ لحساية حق السطمػـ. كعمى 

ؿ إمكاف الرمح بالػعع كالتشاصح. يقػؿ ىحا ال يجػز استخجاـ القػة في حا
الجراص رحسو هللا: "أمخ هللا بالجعاء إلى الحق قبل القتاؿ، ثع إف أبْت 

. كيقػؿ الدمخذخؼ: "يبتجغ بالديل، فإف لع يشفع تخقى إلى (ٗ)الخجػع قػتمت"
 .(٘)الرعب؛ ألّف الغخض كفُّ السشكخ"

                                                           

 (.ٙٓٔ-٘ٓٔاألمر ابملعركؼ كالنهي عن املنكر )ص: انظر:  (ٔ)
 .(٘ٗ/ ٗجمموع رسائل ابن رجب ) (ٕ)
 .ٜسورة احلجرات : آية  (ٖ)
 .(ٖٖ٘/ ٖأحكاـ القرآف للجصاص ) (ٗ)
 .(ٜٖٛ/ ٔ( الكااؼ عن حقائق غوامض التنزيل )٘)



ٕٜٜ 

 

مع نرػص األمخ يخّبي الجاعية في نفػس السجعػيغ حّذ التعامل  -٘ 
بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، بسقتزضضغ ىسا: التػسط في التشفضح؛ مخاعاة 
لحاؿ األشخاص كأكضاعيع كمجتسعيع، كالفيع العسضق لسقاصج نفذ األمخ 
كالشيي الحؼ جاء في الخصاب، كيدضخ ىحاف السقتزياف جشبًا إلى جشب 

الشاس بأمخ ال لرياغة الذخرية الخبانية التي عشاىا الذارع. فتكميف 
يالئسيع، أكيفػؽ شاقتيع أمخ غضخ سائغ، كسا أف الَحْسل عمى الطاىخ دكف 
مخاعاة السعاني التي يشصػؼ عمضيا الشز ُيفّػت عمى الجاعية الػصػؿ إلى 

 مدتػػ رباني يذتسل عمى ركح الشز كمقاصجه.

يقػؿ الذاشبي في ذلظ: "نيى الشبي عميو الرالة كالدالـ عغ أشياء كأمخ  
أشياء، كأشمق القػؿ فضيا إشالقًا؛ ليحسميا السكمف في نفدو كفي غضخه عمى ب

التػسط، ال عمى مقتزى اإلشالؽ الحؼ يقتزيو لفع األمخ كالشيي؛ فجاء 
األمخ بسكاـر األخالؽ كسائخ األمػر السصمقة، كالشيي عغ مداكغ األخالؽ 

ما يقتزيو كسائخ السشاىي السصمقة، كالسكّمف ُجعل لو الشطخ فضيا بحدب 
حالو، كمثل ذلظ ال يتأّتى مع الحسل عمى الطاىخ مجخدًا مغ االلتفات إلى 

 .(ٔ)السعاني"

إف اإلسالـ لػّسا أمخ بالتحّمي بسكاـر األخالؽ لع يقرج بحلظ كصػؿ كل  
مدمع إلى درجة السثالية في ذلظ، بل قرج بحلظ التػسط في التشفضح بأف ألـد 

جبة، ثع حّث عمى بحؿ الجيج في التجرج في بالحج األدنى مغ األخالؽ الػا
سمع الكساالت كالسثاليات األخالقية. كيػّضح ذلظ جمّيًا الحجيث الذخيف: 
"عمى كل مدمع صجقة"، فقالػا: يا نبيَّ هللا، فَسغ لع يجج؟ قاؿ: "يعسل بضجه، 
فضشفع نفدو كيترجؽ" قالػا: فإف لع يجج؟ قاؿ: "يعضغ ذا الحاجة السميػؼ" 

إف لع يجج؟ قاؿ: "فميعسل بالسعخكؼ، كليسدظ عغ الذخ، فإنيا لو قالػا: ف

                                                           

 .(ٙٔٗ/ ٖ( املوافقات )ٔ)



ٖٓٓ 

 

. فَسغ لع يقجر عمى أعمى الجرجات فميحخص عمى األدنى الػاجب، (ٔ)صجقة"
 ثع ليرعج درجة درجة حتى يبمغ مشتيى الخمق الخاقي السأمػؿ. 

كُيبّضغ الذاشبي لمجاعية ضخكرة الفيع الجقضق لسخاتب أكامخ الذخع كنػاليو،  
ىسية الجعػة كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ تبعًا لحلظ، فيقػؿ: كأ 

"األكامخ كالشػاىي مغ جية المفع عمى تداٍك في داللة االقتزاء، كالتفخقة بضغ 
ما ىػ مشيا أمخ كجػب أك نجب، كما ىػ نيي تحخيع أك كخاىة ال ُتعمع مغ 

، كما حرل لشا  الشرػص، كإف عمع مشيا بعس؛ فاألكثخ مشيا غضخ معمـػ
الفخؽ بضشيا إال باّتباع السعاني، كالشطخ إلى السرالح، كفي أؼ مختبة تقع، 
كباالستقخاء السعشػؼ، كلع ندتشج فيو لسجخد الريغة، كإال لـد في األمخ أال 
يكػف في الذخيعة إال عمى قدع كاحج، ال عمى أقداـ متعجدة، كالشيي كحلظ 

  .(ٕ)أيزًا"

يفقيو في أثشاء األمخ بالسعخكؼ ىػ مشدلة مسا يججر بالجاعية أف  -ٙ 
السأمػر بو: ىل ىػ مغ الزخكريات أك مغ الحاجيات أك مغ التحدضشات؟ 
فال يأمخ بتحدضشّي أك حاِجّي كيتخؾ الزخكرؼ، بل ال بج مغ التػازف 

 كالتختضب فسا بضشيا.

"كالزخكرات: كالسآكل كالسذارب كالسالبذ كالسداكغ كالسشاكح كالسخاكب  
لب لألقػات كغضخىا مسا تسذ إليو الزخكرات، كأقل السجدغ مغ ذلظ الجػا

ضخكرؼ، كما كاف في ذلظ في أعال السخاتب كالسآكل الصضبات كالسالبذ 
الشاعسات، كالُغخؼ العاليات، كالقرػر الػاسعات، كالسخاكب الشفيدات كنكاح 

                                                           

 .٘ٗٗٔ( ح ٘ٔٔ /ٕ( صحيح البخارم )ٔ)
 .(ٜٔٗ /ٖاملوافقات )( ٕ)
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ط الحدشاكات، كالدخارؼ الفائقات، فيػ مغ التتسات كالتكسالت، كما تػس
 . (ٔ)بضشيسا فيػ مغ الحاجات"

كفي ذلظ يقػؿ الذاشبي: "إف األكامخ في الذخيعة ال تجخؼ في التأكضج  
مجخًػ كاحجًا، كأنيا ال تجخل تحت قرج كاحج؛ فإف األكامخ الستعمقة باألمػر 
الزخكرية ليدت كاألكامخ الستعمقة باألمػر الحاجية كال التحدضشية، كال 

ت كالزخكريات أنفديا، بل بضشيسا تفاكت األمػر السكسمة لمزخكريا
"  . (ٕ)معمـػ

كسا يشبغي أف يتشبو الجعاة لمسرالح كالسفاسج الستختبة عمى األمخ  -ٚ 
بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، فال يؤمخ بسعخكؼ ُيفّػت مرمحة أكبخ مغ 
السرمحة السخجػة، كسا ال ُيشيى عغ مشكخ يؤدؼ إلى مفدجة أكبخ مغ 

شيا. قاؿ شيخ اإلسالـ ابغ تيسية رحسو هللا: "فإّف األمخ السفدجة السخػؼ م
بالسعخكؼ كالّشيي عغ السشكخ ىػ الحؼ ُبعثت بو الخسل، كالسقرػد مشو 
تحرضل السرالح كتكسضميا كتعصضل السفاسج كتقمضميا بحدب اإلمكاف، فإذا 
كاف األمخ بالسعخكؼ كالّشيي عغ السشكخ مدتمدمًا مغ الفداد أكثخ مسا فيو 

. كيقػؿ رحسو هللا: "أف ُتعخؼ )مخاتب (ٖ)الرالح لع يكغ مذخكعًا"مغ 
السرالح كالسفاسج( كما يحبو هللا كرسػلو كما ال يبغزو مسا أمخ هللا بو 
كرسػلو كاف ِلػسا يتزسشو مغ تحرضل السرالح التي يحبيا كيخضاىا، كدفع 

و السفاسج التي يبغزيا كيدخصيا، كما نيى عشو كاف لتزّسشو ما ُيبغز
 . (ٗ)كيدخصو كمشعو مسا يحبو كيخضاه"

                                                           

 .(ٔٚ/ ٕقواعد األحكاـ يف مصاحل األانـ ) (ٔ)
 .(ٕٜٗ/ ٖاملوافقات ) (ٕ)
 .(ٖٖٓ/ ٔاالستقامة )( ٖ)
 .(ٖٖٕ/ ٕٖجمموع الفتاكل ) (ٗ)



ٖٕٓ 

 

كيؤّكج الذاشبي ذلظ فيقػؿ: "إف األكامخ كالشػاىي في التأكضج ليدت عمى  
رتبة كاحجة في الصمب الفعمي أك التخكي، كإنسا ذلظ بحدب تفاكت السرالح 
الشاشئة عغ امتثاؿ األكامخ كاجتشاب الشػاىي، كالسفاسج الشاشئة عغ مخالفة 

 . (ٔ)ذلظ"

كبحلظ يتبّضغ لشا أىسية فصشة الجاعية، كىػ يتأمل في السدتحجثات التي  
اسُتحجثت في عرخه، فضػاجييا باألمخ أك الشيي، شخَط استرحاب الحكسة 

ؼ يشيس لو في مػضعو الرحيح.  كالسػعطة الحدشة، كيزع كل ترخُّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ٖٙ٘/ ٖاملوافقات ) (ٔ)
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 املبحث الثالث
 َحِنل املدعّويو على الوشطّية

الخبَّانيُّ أف يأخح نفدو بقػاعج مغ التخبية العالية في العبادات يحخص الجاعية 
كالسعامالت كاألخالؽ، كىػ يشيج مشيج التصبضق العسمي بجأب كمتابعة، فيل 
يشحػ في سضخه مع السجعػيغ ىحا السشحى الجاّد؟ كقج تصّخؽ الذاشبي في 

يَّة ثاقبة ُتجرؾ مػافقاتو ليحه السدألة، ككضع قػاعج أماـ الجعاة ُتْشِبئ عغ ذىش
ة الشاس:  شبيعة الشفذ البذخية، كاختالؼ السدتػيات بضغ عامَّ

أكصى رحسو هللا في خصابو بالخفق كالتيدضخ عمى السجعػيغ، كحسميع  -ٔ
عمى الػسصّية، كالتخفق بيع، كىػ السػافق لقرج الذارع، كما سار عميو الدمف 

الدمف الرالح أعساليع؛  الرالح رضػاف هللا عمضيع. يقػؿ رحسو هللا: "أخفى
لئال ُيتَّخحكا قجكة، مع ما كانػا يخافػف عميو أيزًا مغ رياء أك غضخه، كإذا كاف 

 . (ٔ)اإلضيار عخضة لالقتجاء، لع يطيخ مشو إال ما صّح لمجسيػر أف يحتِسمػه"

فالتػسط كاالعتجاؿ في العبادات قاعجة شخعية أمخ رسػؿ هللا صمى هللا عميو 
بيا، كدعاىع إلى تصبيقيا؛ لئال يدتثقل أحج شخائع اإلسالـ كسمع أمتو 

كأحكامو، فضشفخ مشيا بعج مجة كجضدة، كيتخكيا. ركػ أبػ ىخيخة، عغ الشبي 
صمى هللا عميو كسمع قاؿ: "إّف الجيغ يدخ، كلغ يذادَّ الجيغ أحج إال غمبو، 

 .(ٖ)"(ٕ)جلجةفدّجدكا كقاربػا، كأبذخكا، كاستعضشػا بالغجكة كالخكحة كشيء مغ ال
أؼ: ال يتعسق أحجكع في الجيغ فضتخؾ الخفق إال غمب الجيغ عميو، كعجد ذلظ 
الستعسق، كانقصع عغ عسمو كمو أك بعزو، كالدمػا الدجاد أؼ: الرػاب مغ 

                                                           

 .(ٕٓٛ/ ٘املوافقات ) (ٔ)
الغدكة: أكؿ النهار، كالركحة آخره، كالدجلة: . ك ( يعين أف ىذه األكقات الثالثة أكقات العمل كالسري إىل هللإ)

 .(ٕ٘ٔ/ ٔ فتح البارم البن رجب)سري آخر الليل. 
 .ٜٖ( ح ٙٔ/ ٔالبخارم )( صحيح ٖ)
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. كليذ السخاد تخؾ شمب األكسل في العبادة فإنو (ٔ)غضخ تفخيط كال إفخاط
كتمظ قاعجة نفيدة، كىي مدألُة  .(ٕ)محسػد، بل مشع اإلفخاط السؤدؼ لمسالؿ

َتَحسُِّل جسيػر السجعػيغ لمسشيج األكسل في العبادات كالسعامالت كاألخالؽ، 
كىػ بحلظ يجعػ إلى التػّسط كاالعتجاؿ، مع نبح السغاالة كالتذّجد، كإف كاف ىػ 

 يأخح نفدو بسعالي األمػر.

تو ا -ٕ لعالية بالسجعػيغ، بل يشبغي لمجاعية أال يكيذ استعجاداتو كمَمكاتو كىسَّ
يخّفف عشيع في خصابو، مع حّثيع كتخغضبيع في األكسل كاألمثل بخصاب رفضق 
لضغ لصيف، كْلَيِقذ حالو ىحه في مخاعاة أحػاؿ السجعػيغ عمى دعػة هللا لكياـ 
المضل كقخاءة القخآف، فيػ سبحانو بعج تخغضبو في ىاتضغ العبادتضغ العطيستضغ، 

تشػعة ضخكفيع، مغ أشغاؿ كمدؤكليات كأكضاع راعى أحػاؿ العباد الس
متفاكتة، فخّخز ليع بالتخفيف في ىاتضغ العبادتضغ، كتقجيع ما تيدخ مشيسا 

ِإفَّ رَبََّك يَػۡعَلُم أَنََّك تَػُقوـُ أَۡدََنَٰ ِمن ثُػُلَثِي ٱلَّۡيِل }حدب الطخؼ كالسذاغل، قاؿ تعالى:
ُصوُه فَػَتاَب ٱلَّ  مِّنَ  ٞ  َكِنۡصَفُوۥ َكثُػلُثَُوۥ َكطَآئَِفة ِذيَن َمَعَكِۚ َكٱَّللَُّ يُػَقدُِّر ٱلَّۡيَل َكٱلنػََّهاَرِۚ َعِلَم أَف لَّن ُُتۡ

َرُءكْا َما تَػَيسََّر ِمَن ٱۡلُقۡرءَافِِۚ َعِلَم أَف َسَيُكوُف ِمنُكم مَّۡرَضىَٰ َكَءاَخُركَف َيۡضرِبُوَف يِف  ٱأۡلَۡرِض َعَلۡيُكۡمۖ فَٱقػۡ
تَػُغوَف ِمن َفۡضِل ٱَّللَِّ  َرُءكْا َما تَػَيسََّر ِمۡنوُ  يَػبػۡ ِۖ فَٱقػۡ ِتُلوَف يف َسِبيِل ٱَّللَّ . كفي ذلظ (ٖ){َكَءاَخُركَف يُػقََٰ

يقػؿ صاحب "السػافقات": "يدػغ لمسجتيج أف ُيحّسل نفدو مغ التكميف ما ىػ 
فػؽ الػسط، كلػّسا كاف مفتيًا بقػلو كفعمو كاف لو أف ُيخفي ما لعمو ُيقتجػ بو 

. كيعخض (ٗ)بو فيو مغ ال شاقة لو بحلظ العسل، فضشقصع" فيو، فخبسا اقتجػ
بعس األدلة لحلظ: كشيي رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع عغ  الذاشبي
. كقج قاؿ تعالى: (ٔ)، كمخاجعتو لعسخك بغ العاص في سخد الرػـ(٘)الػصاؿ

                                                           

 .(ٖٕٚ/ ٔ( عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ٔ)
 .(ٜٕٖ/ ٕ( فيض القدير )ٕ)
 ٕٓ: آية  ( سورة املزملٖ)
 .(ٜٕٚ/ ٘( املوافقات )ٗ)
 .ٕٜٙٔ( ح ٖٚ/ ٖصحيح البخارم ) (٘)
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ِِۚ َلۡو يُِطيُعُكمۡ } .كأمخ بحّل الحبل (ٕ){ۡۡ مَِّن ٱأۡلَۡمِر َلَعِنتُّم ٞ  يِف َكِثري َكٱۡعَلُمٓوْا أَفَّ ِفيُكۡم َرُسوَؿ ٱَّللَّ
 . (ٖ)السسجكد بضغ الداريتضغ

كمغ األدلة البّضشة الجاللة عمى تديضل رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع عمى 
أمتو، كتححيخىع مغ التعدضخ عمضيع ما ركاه أبػ ىخيخة رضي هللا عشو: أف 

اؿ: "لػال أف أشق عمى أمتي أك عمى الشاس رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ق
 .  (ٗ)ألمختيع بالدػاؾ مع كل صالة"

كلػّسا اشتكى رجل إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع فقاؿ: إني ألتأخخ عغ 
صالة الربح مغ أجل فالف، غزب عميو الرالة كالدالـ كسا لع يغزب 

َـّ الشاس، فمضػجد فإف مغ قبل، كقاؿ: "يا أييا الشاس إف مشكع ُمشّفخيغ، فأيكع  أ
 .(٘)مغ كرائو الكبضخ، كالزعيف كذا الحاجة"

كمثل ىحه الػاقعة كقعت مع معاذ بغ جبل رض هللا عشو فقج ركؼ أنو أقبل 
كقج جشح المضل، فػافق معاذا يرمي، فتخؾ ناضحو كأقبل  (ٙ)رجل بشاضحضغ

أف معاذًا ناؿ فانصمق الخجل كبمغو  -أك الشداء -إلى معاذ، فقخأ بدػرة البقخة 
مشو، فأتى الشبي صمى هللا عميو كسمع، فذكا إليو معاذًا، فقاؿ الشبي صمى هللا 
عميو كسمع: "يا معاذ، َأفتَّاٌف أنت" ثالث مخات: "فمػال صمضت بدبح اسع ربظ، 
كالذسذ كضحاىا، كالمضل إذا يغذى، فإنو يرمي كراءؾ الكبضخ كالزعيف 

 عميو كسمع إشالة الرالة إذا كاف .  ثع أجاز صمى هللا(ٚ)كذك الحاجة"

                                                                                                                                       

 .ٜ٘ٚٔ( حٓٗ/ ٖصحيح البخارم ) (ٔ)
 .ٚسورة احلجرات : آية  (ٕ)
 .ٓ٘ٔٔح( ٖ٘/ ٕصحيح البخارم ) (ٖ)
 .ٚٛٛ( ح ٗ/ ٕصحيح البخارم ) (ٗ)
 .ٙٙٗح  (ٖٓٗ/ ٔصحيح مسلم ) (٘)
 (ٕٓٓ/ٕ) فتح البارم البن حجر . انضح كىو ما استعمل يف سقي الاجر كالزرع من اإلبلمثّن  (ٙ)
 .٘ٓٚح  (ٕٗٔ/ ٔصحيح البخارم ) (ٚ)
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الذخز يرمي كحجه؛ ألنو حضشيا لغ تؤّثخ إشالة الرالة في أحج، ال تشفضخًا، 
كال تذّجدًا، كال تقمضجًا في غضخ مػضعو، جاء في الحجيث الذخيف: "إذا صّمى 
أحجكع لمشاس، فميخفف، فإف مشيع الزعيف كالدكيع كالكبضخ، كإذا صّمى أحجكع 

. كقاؿ عميو الرالة كالدالـ: "يا أييا الشاس، خحكا (ٔ)ؿ ما شاء"لشفدو فميصػّ 
مغ األعساؿ ما ُتصيقػف، فإف هللا ال يسّل حتى تسّمػا، كإف أحب األعساؿ إلى 

. قاؿ ابغ حجخ رحسو هللا: "كفيو الحث عمى االقتراد (ٕ)هللا ما داـ كإف قّل"
كالتديضل عمى السجعػيغ مغ " فالتيدضخ (ٖ)في العبادة كالشيي عغ التعسق فضيا

 أبخز ما يشبغي لمجاعية أف يزعو نرب عضشيو حاؿ قيامو بػضيفتو السباركة.

إف الجاعية كّفقو هللا إلى مػاشغ كَمَمكات جعمت مشو ذا شاقة عالية مغ  -ٖ
الفيع كالتجبخ كاألخح بالعدائع، كلع يتػافخ لمسجعػيغ الحيغ يمضيع ما َتػافخ لو. 

ى في التعامل مع اآلخخيغ، فال يصمب الجاعية مشيع ما يصمبو فاليػيشى اليػيش
مغ نفدو. كيؤّكج صاحب "السػافقات" ىحه الجعػة، كيخػ: "أف السفتي البالغ 
ذركة الجرجة ىػ الحؼ يحسل الشاس عمى السعيػد الػسط فيسا يمضق بالجسيػر؛ 

ضل عمى فال يحىب بيع محىب الذّجة، كال يسضل بيع إلى شخؼ االنحالؿ. كالجل
صحة ىحا أنو الرخاط السدتكيع الحؼ جاءت بو الذخيعة؛ ألف مقرج الذارع 
مغ السكّمف الحسل عمى التػسط مغ غضخ إفخاط كال تفخيط، فإذا خخج عغ ذلظ 
في السدتفتضغ؛ خخج عغ قرج الذارع، كلحلظ كاف ما خخج عغ السحىب 

 . (ٗ)الػسط محمػمًا عشج العمساء الخاسخضغ"

و هللا مغ الخخكج إلى األشخاؼ، كيخػ أف ىحا "خارج عغ ُيحّحر رحس -ٗ
العجؿ، كال تقػـ بو مرمحة الخمق، أما في شخؼ التذجيج؛ فإنو ميمكة، كأما 

                                                           

 .ٖٓٚح  (ٕٗٔ/ ٔصحيح البخارم ) (ٔ)
 .ٔٙٛ٘ح (٘٘ٔ/ ٚصحيح البخارم ) (ٕ)
 .(ٖٚ/ ٖفتح البارم البن حجر ) (ٖ)
 .(ٕٙٚ/ ٘املوافقات ) (ٗ)
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في شخؼ االنحالؿ، فكحلظ أيزا؛ ألف السدتفتي إذا ُذىب بو محىب العشت 
كالحخج ُبّغس إليو الجيغ، كأّدػ إلى االنقصاع عغ سمػؾ شخيق اآلخخة، كأما 

ذا ذىب بو محىب االنحالؿ كاف َمِطشَّة لمسذي مع اليػػ كالذيػة، كالذخع إ
. كفي ىحا (ٔ)إنسا جاء بالشيي عغ اليػػ، كاّتباع اليػػ ميمظ، كاألدلة كثضخة"

التقخيخ مشبية في قياس السفتي كالسدتفتي عمى الجاعية كالسجعػ، كالجامع 
 ق التػسط كالتجّرج.بضشيسا في التقّخب إلى هللا بالعسل الرالح عغ شخي

كالقاعجة األخخػ الستفّخعة عمى مخاعاة الجاعية ِلػسا اعتاده الشاس تعػيجىع 
تجريجيًا عمى أفعاؿ الخضخ الستشػعة التي تقبميا الفصخة، كتخّحب بيا الشفذ، 
كيشذخح بيا الرجر "فال يأتي فعَل ثاٍف إال كفي الشفذ لو القبػؿ عشج أىل 

 . (ٕ)الصاعة"

"السػافقات": "إف الشفذ أقخب انكيادًا إلى فعٍل يكػف عشجىا فعل  كيقػؿ صاحب
آخخ مغ نػعو، كمغ ىشا كاف عميو الرالة كالدالـ يكخه أضجاد ىحا كيحّب ما 
يالئسو، فكاف يحب الخفق كيكخه العشف، كيشيى عغ التعسق كالتكّمف كالجخػؿ 

ل في التذخيع تحت ما ال يصاؽ حسمو؛ ألف ىحا كمو أقخب إلى االنكياد، كأسي
 .(ٖ)لمجسيػر"

كليحه القاعجة العجيج مغ األمثمة في التاريخ التذخيعي لمجيغ اإلسالمي: مغ 
ذلظ أف الرالة ُشخعت في أكؿ األمخ صالتضغ في الغجاة كالعذي حتى نياية 
العاـ العاشخ لمبعثة، ثع فخضت الرمػات الخسذ، كفخض الرياـ في يػـ 

خ رمزاف كاماًل، ككانت الدكاة اختيارية عاشػراء، ثع ندخ كفخض صياـ شي
في أكؿ األمخ، ثع ُفخضت في الدشة الثانية لميجخة، ككانت العسخة ىي 

                                                           

 .(ٕٚٚ/ ٘املوافقات ) (ٔ)
 .(ٓ٘ٔ/ ٕاملوافقات ) (ٕ)
 .(ٓ٘ٔ/ ٕاملوافقات ) (ٖ)
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السصمػبة في عاـ الحجيبية، ثع فخض الحج في الدشة التاسعة لميجخة عمى 
 . (ٔ)القػؿ الخاجح

أكاًل كمغ ذلظ أيزًا: تحخيع الخسخ فقج جاء متجّرجًا عمى أربع مخاحل، فاعُتِبخ 
مقاباًل لمخزؽ الحدغ، ثع تقخر أف إثسو أكبخ مغ نفعو، ثع ُحّخـ قبل الرالة، 
ثع ندؿ التحخيع الكامل في قػلو تعالى: )َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإنََّسا اْلَخْسُخ 

ْيَصاِف َفاْجَتِشُبػهُ  ـُ ِرْجٌذ ِمْغ َعَسِل الذَّ َلَعمَُّكْع  َكاْلَسْيِدُخ َكاأْلَْنَراُب َكاأْلَْزاَل
 .  (ٖ()ٕ)ُتْفِمُحػَف(

كلػّسا بعث رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع معاذ بغ جبل إلى اليسغ أمخه 
بالتجرج في عخض الذخائع عمضيع فقاؿ لو: "إنظ ستأتي قػما أىل كتاب، فإذا 
جئتيع، فادعيع إلى أف يذيجكا أف ال إلو إال هللا، كأف دمحمًا رسػؿ هللا، فإف ىع 

لظ بحلظ، فأخبخىع أف هللا قج فخض عمضيع خسذ صمػات في كل يـػ أشاعػا 
كلضمة، فإف ىع أشاعػا لظ بحلظ، فأخبخىع أف هللا قج فخض عمضيع صجقة تؤخح 
مغ أغشيائيع فتخد عمى فقخائيع، فإف ىع أشاعػا لظ بحلظ، فإياؾ ككخائع أمػاليع 

 .(ٗ)كاتق دعػة السطمػـ، فإنو ليذ بضشو كبضغ هللا حجاب"

نخمز مسا تقجـ أف الجاعية الحخيز عمى تخقية دعػتو كاستسخارىا يدعى ك 
في خصاب الػسصية كاالبتعاد عغ األشخاؼ، فال ىػ متدّمت يصمب التذجيج 
في السجعػيغ، كال ىػ أقخب إلى االنحالؿ عشجما يغَخؽ في التخّخز كالبعج 

 .تجاكبًا عالياً كإنو بيحا التػازف كاالعتجاؿ سيجج ثسخة محسػدة ك  عغ االنزباط.

 

                                                           

 .(ٖٖٕ/ ٕالوجيز يف أصوؿ الفقو اإلسالمي ) (ٔ)
 .ٜٓآية املائدة: سورة  (ٕ)
 .(ٖٖٕ/ ٕالوجيز يف أصوؿ الفقو اإلسالمي ) (ٖ)
 .ٜٙٗٔح  (ٕٛٔ/ ٕالبخارم )صحيح  (ٗ)
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 املبحث الرابع
 تعامل الداعية مع أعراف الهاس

مغ الجعاة َمغ إذا كاجو فئة مغ الشاس تعير حياة كعادات كأعخافًا تختمف  
عسا يألفو الجاعية، يحدب أنو ال بج أف يدعى لتكػف حياة القـػ كعاداتيع 

ىػ، كىحا ما ال يججر بفيع الجاعية العسضق  كأعخافيع متصابقة مع ما اعتاده
كتعاممو القػيع مع مجعّػيو؛ فالسشطػر الحؼ يدتذخفو الجاعية كفيو ما لع 
يألفو، ىػ مػركث اجتساعي، قج يكػف فيو مححكرات، كقج ال يكػف. فكيف 

 عالج الذاشبي ىحه السدألة كما الزػابط التي صاغيا لبياف السدألة؟

رباب الحطػظ مغ الشاس الحيغ يتعامل معيع الجاعية يخػ الذاشبي أف أ -ٔ 
"ال بج ليع مغ استيفاء حطػضيع السأذكف ليع فضيا شخعًا، لكغ بحضث ال ُيِخلَّ 
بػاجب عمضيع، كال يزّخ بحطػضيع، فقج كججنا عجـ التخّخز في مػاضع 
التخّخز بالشدبة إلضيع ُمػقعًا في مفدجة، كَقْصع العػائج السباحة قج يقع في 

. كعمى ىحا فإف عمى أرباب الحطػظ أف يدتػفػا حطػضيع (ٔ)لسحخمات"ا
بتػازف كاعتجاؿ، شخط أال تتعارض أؼ مشيا مع ضػابط الذخع الحشيف 

 الثابتة في مرادرىا.

كقج كّجو الذارع عباده إلى أىسية السػازنة بضغ أكامخ الذخع كحطػظ الشفذ،  
جكمػف عمى ما تكػنػف فقج جاء في الحجيث: "كالحؼ نفدي بضجه إف لػ ت

عشجؼ، كفي الحكخ، لرافحتكع السالئكة عمى فخشكع كفي شخقكع، كلكغ يا 
. قاؿ اإلماـ السشاكؼ: "أؼ: ساعًة لمحكخ كساعة (ٕ)حشطمة ساعًة كساعة"

 .(ٖ)لمشفذ؛ ألف القمب إذا ُحجب عغ احتساؿ ما يحّل بو يحتاج إلى مداج"

                                                           

 .(ٕٔ٘/ٕ( املوافقات )ٔ)
 .ٕٓ٘ٚح (ٕٙٓٔ/ ٗ( صحيح مسلم )ٕ)
 .(ٔٗ/ ٗفيض القدير ) (ٖ)



ٖٔٓ 

 

فالسدمع يشّطع كقتو كيختبو كيخصط لو بحضث يكػف متػازنًا: ساعة هلل        
عد كجل، كساعة مع األىل كاألكالد، كساعة لمشفذ يعصضيا راحتيا، كييّضُئيا 

كىحا مغ عجؿ الذخيعة اإلسالمية ككساليا، فاّلل عد كجل لو حق  لػاجباتيا.
كلألىل حق فُيعصى حقو عد كجل، ككحلظ لمشفذ حق فتعصى حقيا، 

فيعصػف حقػقيع، كلمدكار كالزضػؼ حق فيعصػف حقػقيع، حتى يقػـ 
اإلنداف بجسيع الحقػؽ التي عميو عمى كجو الخاحة، كيتعبَّج هلل عد كجل 
بخاحة؛ ألف اإلنداف إذا أثقل عمى نفدو، كشجد عمضيا َملَّ كَتِعَب، كأضاع 

: آخى الشبي صمى . فعغ عػف بغ أبي جحيفة، عغ أبيو، قاؿ(ٔ)حقػقًا كثضخة
هللا عميو كسمع بضغ سمساف، كأبي الجرداء، فدار سمساف أبا الجرداء، فخأػ أـ 
الجرداء متبحلة، فقاؿ ليا: ما شأنظ؟ قالت: أخػؾ أبػ الجرداء ليذ لو حاجة 
في الجنيا، فجاء أبػ الجرداء فرشع لو شعامًا، فقاؿ: كل؟ قاؿ: فإني صائع، 

اؿ: فأكل، فمسا كاف المضل ذىب أبػ الجرداء قاؿ: ما أنا بآكل حتى تأكل، ق
، قاؿ: نع، فشاـ، ثع ذىب يقػـ فقاؿ: نع، فمسا كاف مغ آخخ المضل قاؿ  يقـػ
سمساف: قع اآلف، فرميا فقاؿ لو سمساف: إف لخبظ عميظ حقًا، كلشفدظ عميظ 
حقًا، كألىمظ عميظ حقًا، فأعط كل ذؼ حق حقو، فأتى الشبي صمى هللا عميو 

 .(ٕ)ذلظ لو، فقاؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع: "صجؽ سمساف" كسمع، فحكخ

يخػ الذاشبي أنو ال يجػز إعصاء الحطػظ حّطيا عمى نحػ مصمق،  -ٕ 
فيػ مخالف لمذخع مغ جية، كمزّخ لمشفذ البذخية مغ جية أخخػ، فال بج 
مغ ضبط السدمع لذؤكف حياتو، ككْضع حّج لذيػاتو كممحاتو، فيقػؿ: "كججنا 

مع الحطػظ مصمقًا خخكجًا عغ ِرْبَقة العبػدية؛ ألف السدتخسل في السخكر 
ذلظ عمى غضخ تقضضج ممٍق حكسَة الذخع عغ نفدو، كذلظ فداد كبضخ، كلخفع 

                                                           

 .(ٖٕٙ/ ٕ) البن عثيمني شرح رايض الصاحلنيانظر: ( ٔ)
 .ٜٛٙٔح  (ٖٛ/ ٖصحيح البخارم ) (ٕ)
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ىحا االستخساؿ جاءت الذخائع، كسا أف ما في الدسػات كما في األرض 
 .(ٔ)مدّخخ لإلنداف، كميّيأ لحطػضو"

ليأه هللا لو، كال استخساؿ فيو، فالسدمع  فالسصمػب االعتجاؿ، فال حخماف مسا 
متػازف ال تخجح عشجه كفة دكف أخخػ، فيػ ليذ بخاىٍب في صػمعة، كال ىػ 
لعػب سادر في غّيو كليػه، كلكشو عابج قانت هلل، مؤّد لحقػؽ هللا، كحقػقو، 
كعباده مغ أىل كصحب، غضخ ناٍس حعَّ نفدو مغ ليٍػ بخؼء ال يرادـ ِحَكع 

 كأحكامو. هللا كشخائعو

مغ قػاعج تعاُمل الجاعية مع أعخاؼ الشاس مخاعاة َكْضع السكّمف، فال  -ٖ 
يػّجيو أك يجعػه لعباداٍت فضيا مذقٌة كِثقل عميو لع يعتْج عمضيا، فيسّل بدببيا، 
كيدأـ مشيا، كفي ذلظ يخػ الذاشبي: "أفَّ العسميات ُكضعت عمى كجو ال 

أك ُيعّصل عاداتو التي يقػـ بيا صالح  ُتخخج السكّمف إلى مذقة يسّل بدببيا،
، كيقػؿ: "كذلظ أف األمّي الحؼ لع (ٕ)دنياه، كيتػّسع بدببيا في نضل حطػضو"

يداكؿ شضئًا مغ األمػر الذخعية كال العقمية، كربسا اشسأّز قمبو عسا يخخجو 
عغ معتاده بخالؼ َمغ كاف لو بحلظ عيج، كمغ ىشا كاف ندكؿ القخآف نجػمًا 

سشة، ككردت األحكاـ التكميفية فضيا شضئًا فذضئًا، كلع تشدؿ دفعة في عذخيغ 
 .(ٖ)كاحجة؛ كذلظ لئال تشفخ عشيا الشفػس دفعة كاحجة"

كيدتذيج الذاشبي بقػؿ عسخ بغ عبج العديد البشو عبج السمظ رحسيسا هللا،  
 لػّسا قاؿ لو: "ما لظ ال تشفح األمػر؟ فوهللا ما أبالي لػ أف القجكر َغَمْت بي

َـّ الخسخ في  كبظ في الحق". فقاؿ لو عسخ: "ال تعجل يا بشي، فإف هللا ذ

                                                           

 .(ٕٕ٘/ ٕاملوافقات )انظر: ( ٔ)
 .(ٛٗٔ/ ٕاملوافقات ) (ٕ)
 .(ٛٗٔ/ ٕ)املوافقات  (ٖ)



ٖٕٔ 

 

القخآف مختضغ، كحخميا في الثالثة، كإني أخاؼ أف أحسل الحق عمى الشاس 
 .(ٔ)جسمة، فضجفعػه جسمة، كيكػف ِمْغ ذا فتشة"

كفي ركاية: لػّسا كلي عسخ بغ عبج العديد قاؿ لو ابشو عبج السمظ: إني ألراؾ 
اه قج أّخخت أمػرًا كثضخة كشت أحدبظ لػ كلضت ساعة مغ الشيار يا أبت

متيا، كلػددت أنظ قج فعمت ذلظ، كلػ فارت بي كبظ القجكر. فقاؿ لو  َعجَّ
عسخ: أْؼ ُبَشيَّ إنظ عمى حدغ قدع هللا لظ كفيظ بعس رأؼ أىل الحجاثة 
وهللا ما أستصيع أف أخخج ليع شضئا مغ الجيغ إال كمعو شخؼ مغ الجنيا 

. فعمى (ٕ)أستمضغ بو قمػبيع؛ خػفًا أف يشخخؽ عمي مشيع ما ال شاقة لي بو
الجاعية مخاعاة بذخية السجعػيغ كقجراتيع، كذلظ بعجـ تحسضميع فػؽ شاقتيع؛ 

 .(ٖ){اَل ُيَكمُِّف ٱّللَُّ َنۡفًدا ِإالَّ ُكۡسَعَيا}امتثااًل ألمخ هللا تعالى: 

مى هللا عميو كسمع بعجـ التذجد في كمعتسج الجعاة في ىحا َأْمخ رسػؿ هللا ص 
العبادات كالسبالغة فضيا مخاعاة لمشفذ البذخية، فعغ عائذة رضي هللا عشيا، 
أف الشبي صمى هللا عميو كسمع دخل عمضيا كعشجىا امخأة، قاؿ: "َمغ ىحه؟" 
قالت: فالنة، تحكخ مغ صالتيا، قاؿ: "َمْو، عميكع بسا تصيقػف، فوهللا ال 

 .(ٗ)سمػا" ككاف أحب الجيغ إليو ماداـ عميو صاحبويسّل هللا حتى ت

كركؼ أف عائذة رضي هللا عشيا، أخبخت الشبي صمى هللا عميو كسمع أف 
الػَحػاَلُء ِبشُت ُتَػيت مّخت بيا، كعشجىا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، 
فقالت: ىحه الحػالء بشت تػيت، كزعسػا أنيا ال تشاـ المضل، فقاؿ رسػؿ هللا 

                                                           

 .(ٛٗٔ/ ٕاملوافقات ) (ٔ)
 .(ٚ٘سرية عمر بن عبد العزيز )ص:  (ٕ)
 .ٕٙٛسورة البقرة : جزء من آية  (ٖ)
 .ٖٗح  (ٚٔ/ ٔصحيح البخارم ) (ٗ)
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هللا عميو كسمع: "ال تشاـ المضل! خحكا مغ العسل ما تصيقػف، فوهللا ال  صمى
 . (ٔ)يدأـ هللا حتى تدأمػا"

كفي ىحا يقػؿ ابغ رجب: "السمل كالدآمة لمعسل يػجب قصعو كتخكو، فإذا َسِئع 
العبج مغ العسل كمّمو قصعو كتخكو، فقصع هللا عشو ثػاب ذلظ العسل؛ فإف 

فَسغ تخؾ عسمو انقصع عشو ثػابو كأجخه إذا كاف  العبج إنسا يجازػ بعسمو،
"  . (ٕ)قصعو لغضخ عحر مغ مخض أك سفخ أك ىـخ

كقاؿ القدصالني: "كالسعشى وهللا أعمع: اعسمػا حدب ُكْسِعكع كشاقتكع فإف هللا 
تعالى ال ُيعخض عشكع إعخاض السمػؿ، كال يشقز ثػاب أعسالكع ما بقي لكع 

كع إذا مممتع مغ العبادة كآتضتع بيا عمى كالؿ نذاط، فإذا فتختع فاقعجكا، فإن
كفتػر كانت معاممة هللا معكع حضشئح معاممة السمػؿ. كقاؿ الخصابي معشاه أف 
هللا ال يسل أبجا كإف مممتع. كقضل معشاه أف هللا ال يسّل مغ الثػاب ما لع تسّمػا 

 .   (ٖ)مغ العسل"

يتصخؽ الذاشبي إلى مدألة دقيقة راعاىا الذارع؛ تفاديًا لدآمة الشفذ -ٗ 
البذخية كمالليا، كتأنيدًا ليا كتحبضبًا بأكامخ الذخع كأحكامو، كىي مدألة 
ندكؿ األحكاـ حدب األحجاث كالػقائع، بحضث يأتي الحكع مالئسًا لمشفذ 

تأتي األحكاـ دفعة  زمانًا كمكانًا، فيكػف تقّبمو أعمى كأعسق كأيدخ، كسا ال
كاحجة، بل يشدؿ الحكع بعج كاقعة، فإذا اعتضج عميو ندؿ حكع آخخ كىكحا 
دكاَليظ. يقػؿ الذاشبي: "كىحا معشى صحيح معتبخ في االستقخاء العادؼ، 
فكاف ما كاف أجخػ بالسرمحة، كأجخػ عمى جية التأنيذ، ككاف أكثخىا 

ارت تشدؿ بحدب عمى أسباب كاقعة، فكانت أكقع في الشفػس حضغ ص

                                                           

 .٘ٛٚح  (ٕٗ٘/ ٔصحيح مسلم ) (ٔ)
 .(٘ٙٔ/ ٔفتح البارم البن رجب ) (ٕ)
 . (ٜٙٔ/ ٗ) شرح سنن أيب داكدعوف املعبود  (ٖ)
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الػقائع، ككانت أقخب إلى التأنيذ حضغ كانت تشدؿ حكسًا حكسًا كجدئيًة 
كيعّمل الذاشبي ذلظ بقػلو: "ألنيا إذا ندلت كحلظ، لع يشدؿ حكع  (ٔ)جدئيًة"

إال كالحؼ قبمو قج صار عادة، كاستأندت بو نفذ السكمف الرائع عغ 
كانت الشفذ أقخب لالنكياد لو، التكميف كعغ العمع بو رأسًا، فإذا ندؿ الثاني 

ثع كحلظ في الثالث كالخابع؛ كلحلظ ُأكندػا في االبتجاء بأف ىحه السمة ممة 
إبخاليع عميو الدالـ، كسا يؤنذ الصفل في العسل بأنو مغ عسل أبيو، يقػؿ 

مََّة َأِبيُكۡع ِإۡبخَ ِليعَ }تعالى:  . كنالحع ىشا التجرج الحؼ يتػّخاه الذاشبي (ٖ)"(ٕ){مِّ
في تػجضيو لمجاعية، كذلظ أدعى لمقبػؿ كاألنذ باألكامخ الذخعية التي ال 

 تيجع عميو عمى نحٍػ مباشخ.

كنخمز مسا سبق إلى أىسية مخاعاة الجاعية ألعخاؼ السجعػيغ كعاداتيع في  
أثشاء الجعػة؛ جحبًا ليع لرخاط هللا، كتخّفقًا بيع مغ مذاؽ الجرب، كمدانجة 

اًل بيع إلى سبضل الدعادة في ضّل رب عديد ليع في شخيق الحق، ككصػ 
 .مقتجر

 

 
 
 

 
 

                                                           

 .(ٜٗٔ/ ٕ) املوافقات (ٔ)
 .ٛٚسورة احلج : آية  (ٕ)
 .(ٜٗٔ/ ٕاملوافقات ) (ٖ)
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 املبحث اخلامس
 لوازُم يف طريق الدعوة

يحتاج الجاعية في مدضختو الجعػية إلى عجد مغ الخكائد كاألسذ، ُتالزمو في 
دعػتو كخصابو كنرحو، يبشي عمضيا دعػتو، كيؤّسديا بيا؛ لتدتػؼ عمى 
سػقيا، كتشذأ نذأة قػيسة، فتدىخ يانعة ثسارىا بإذف ربيا. كمغ أبخز تمظ 

ط السحكع الخكائد كاألسذ الفقو الجعػؼ الحؼ يدتقي مشو شخيقة التخصي
لجعػتو، كُسُبل التعامل مع تفاصضميا كدقائقيا مغ مشاىج كأسالضب ككسائل 

 كغضخىا، كُيَػّجو دّفتيا عمى أساس ذاؾ الفقو. 
كمغ ذلظ الفقو أيزًا: فصشة الجاعية، كتػقُّج نباىتو، كسعة مجاركو العقمية، 

شاسبو، كال فالجاعية ال بج أف ُيحكع عقمو كخبختو، كيتعامل مع كل مػقف بسا ي
 ُيعّصل ممكاتو العقمية في أؼ مخحمة مغ مخاحل دعػتو.

كمغ أسذ الفقو الجعػؼ كحلظ: تػجيو الجاعية لشفدو كلمسجعػيغ عمى األخح 
بالعدائع، كضبط األخح بالخخز بزابط شخعي بعضجًا عغ األىػاء؛ تخبية ليع 

لسثابخة عمى مػاجية شجائج الحياة كمراعبيا، كتعػيجًا ليع عمى الجّج كا
كاالجتياد، كعجـ الخكس كراء السمحات كالذيػات كاألىػاء، فالشفذ إف لع 

 ُيزبط لجاميا، كُيحّج مغ أىػائيا، تسادت كصُعب قيادىا. كمغ الفقو في ىحا:

يمـد أف يكػف لمجاعية معيار كاضح فاعل في دراسة أحػاؿ َمغ يجعػىع،  -ٔ
ألقخبضغ أـ كانػا مغ أصحابو أك كَسْبخ دقائق كاقعيع، سػاء أكانػا مغ أىمو ا

زمالئو، فيخّصط لجعػتو بإحكاـ تبعًا لحلظ، كيختار ما يشاسب مغ مشيج 
 كأسمػب ككسضمة. 

كبعج مباشخة الجاعية في تصبضق معالع تمظ الخصة السحكسة، قج تعخض لو 
عػارض تذّح عغ بعس تختضباتو، كقج تتخّمف بعس الجدئيات عغ الكّمّيات 

تو، كال ضضخ في ذلظ؛ فكسا أف الدضخ العذػائي الحؼ ال التي رسسيا لخص
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يعتسج تخصيصًا دقيقًا كرؤية كاضحة في الجعػة يزّخ بدضخىا كيقّػض نجاحيا، 
، يكػف عادة محفػفًا  ككحلظ التخّدد بعج أف ُأحكع التخصيط كصّح العـد

 بالعكبات، كمحجكد الشتائج.

د بعج العـد عمى األمخ مق تبذ مغ التػجضيات الخبانية لخسػؿ هللا إفَّ َنْبَح التخدُّ
ۡل َعَمى }صمى هللا عميو كسمع، فقج قاؿ تعالى مػّجيًا عبجه:  َفِإَذا َعَدۡمَت َفَتَػكَّ

َِۚ ِإفَّ ٱّللََّ ُيِحبُّ ٱۡلُسَتَػكِِّمضغَ  . قاؿ اإلماـ ابغ عاشػر رحسو هللا: "أؼ فإذا (ٔ){ٱّللَّ
ألف لمتأخخ آفات، كالتّخدد يزيع  عدمَت فبادر، كال تتأخخ، كتػّكل عمى هللا؛

. كشاكر الشبي صمى هللا عميو كسمع أصحابو يػـ أحج في السقاـ (ٕ)األكقات"
كعـد قالػا: أقْع، فمع يِسل إلضيع (ٖ)كالخخكج، فخأكا لو الخخكج، فمسا لبذ أَلْمتو

، كقاؿ: "ال يشبغي لشبي يمبذ أَلْمتو فيزعيا حتى يحكع هللا" . أؼ: (ٗ)بعج العـد
. فخسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع لع (٘)يذ يشبغي لو إذا عـد أف يشرخؼ""ل

 يتخدد أك يتخاجع رغع ضيػر بعس اآلراء السعارضة. 

كالجاعية يسزي ُقُجمًا في مدضختو الجعػية، كفيسا يعتسجه في خصتو لمتقػيع 
الزخكريات، –كالشرح يفضج مغ تقخيخ الذاشبي إذ يقػؿ: "الكمّيات الثالث 

إذا كانت قج ُشخعت لمسرالح الخاصة بيا، فال  -جيات، كالتحدضشاتالحا
يخفعيا َتَخمُّف آحاد الجدئيات فإف األمخ الكّمي إذا ثبت كمّيًا، فَتَخمُّف بعس 

. كيزخب عمى ذلظ (ٙ)الجدئيات عغ مقتزى الكمّي ال يخخجو عغ كػنو كمّيًا"
ت مذخكعة أمثمة تػضيحية فيقػؿ: "أما في الزخكريات، فإف العقػبا

                                                           

 .ٜ٘ٔسورة آؿ عمراف : آية  (ٔ)
 .(ٔ٘ٔ/ ٗالتحرير كالتنوير ) (ٕ)
 .(ٖٔٗ/ ٖٔ البن حجر فتح البارم) كىي اآللة من درع كبيضة كغريمها من السالح (ٖ)
 . (ٕٔٔ/ ٜصحيح البخارم ) (ٗ)
 .(ٔٚٔ/ ٖٖ)التوضيح لارح اجلامع الصحيح  (٘)
 .(ٖٛ/ ٕ( املوافقات )ٙ)
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لالزدجار، مع أنا نجج َمغ يعاقب فال يددجخ عسا عػقب عميو، كمغ ذلظ 
كثضخ، كأما في الحاجيات، فكالَقْرخ في الدفخ، مذخكع لمتخفيف كِلُمحػؽ 
السذقة، كالػَسِمظ الستخّفو ال مذقة لو، كالقرخ في حقو مذخكع، كأما في 

مع أف بعزيا عمى  التحدضشيات، فإف الصيارة ُشخعت لمشطافة عمى الجسمة
 .(ٔ)خالؼ الشطافة كالتيّسع، فكّل ىحا غضخ قادح في أصل السذخكعية"

كالذاشبي بيحه القاعجة يخػ أاّل اعتبار بسعارضة الجدئيات في صحة كضع 
. كىحه القاعجة تجعل الجاعية يسزي في سضخه لتشفضح ما رآه (ٕ)الكميات لمسرالح

بعس العكبات التي تعتخض شخيقو. مغ مشيج أك كسضمة أك أسمػب، كإف كجج 
كيقػؿ رحسو هللا: "السشافع الحاصمة مذػبة بالػَسزاّر عادة، كسا أف السزار 

. كعمى ىحا فال ُيسكغ الجاعيَة أف يترّػر الثسخات (ٖ)محفػفة ببعس السشافع"
التي يجشضيا في شخيقو متحققة دائسًا، دانية قصػفيا، مغ غضخ أف يخافقيا بعس 

  ما ُيعّكخىا.

مغ األسذ الزخكرية التي تمـد الجاعية في سضخه الجعػؼ: َفْيُسو العسضق -ٕ
لمحكع الذخعي كِحَكسو كدالالتو، كتػضيف ذلظ في إقشاع السجعػيغ بو، يقػؿ 
الذاشبي رحسو هللا: "األدلة الذخعية ال تشافي قزايا العقػؿ؛ ألنيا لػ نافتيا لع 

لكغ األدلة الذخعية أدلة باتفاؽ  تكغ أدلة لمعباد عمى حكع شخعي كال غضخه،
العقالء، فيي جارية عمى قزايا العقػؿ، كلػ نافتيا لع تتمقيا، فزاًل عغ أف 

 .(ٗ)تعسل بسقتزاىا، كلػ نافتيا لكاف التكميف بسقتزاىا تكميفًا بسا ال يصاؽ"

كبشاًء عمى ىحا يمـد الجاعيَة أف يفقو الحكسة التي تػّخاىا الذارع مغ 
ذخعية التي يػّجو السجعػيغ إلضيا، فيػ إلى جانب تقخيخىا التػجضيات ال

                                                           

 .(ٖٛ/ ٕ( املوافقات )ٔ)
 .(٘ٛ/ ٕ( املوافقات )ٕ)
 .(ٗٙ/ ٕ( املوافقات )ٖ)
 .(ٕٛٓ/ ٖ( املوافقات )ٗ)
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بأسمػب حدغ، يدعى إلى بياف تعمضميا، كشْخح مآالتيا في كاقع الحياة، كالحّب 
 عغ الذبو السثارة حػليا.

كقج َبضَّغ كثضخ مغ نرػص الػحضضغ الحكع الذخعي في القزايا الستشاكلة، ثع 
ِتُمػُىۡع َحتَّى  اَل }مغ ذلظ قػلو تعالى:  أتبعتو ببياف الحكسة مغ تذخيع الحكع، َكقَ 

 ُِۖ يُغ ّللَّ َلَقۡج َأۡرَسۡمَشا ُرُسَمَشا ِبٱۡلَبضِّشَ ِت }، كقػلو جل كعد: (ٔ){َتُكػَف ِفۡتَشٞة َكَيُكػَف ٱلجِّ
ٞس َشِجيٞج َكَأنَدۡلَشا َمَعُيُع ٱۡلِكتَ َب َكٱۡلِسضَداَف ِلَيُقػـَ ٱلشَّاُس ِبٱۡلِقۡدطُِۖ َكَأنَدۡلَشا ٱۡلحَ 

ۡ
ِجيَج ِفيِو َبأ

ِفُع ِلمشَّاسِ  ِحَذٗة َكَسآََٰء َسِبياٗل }. كقػلو سبحانو: (ٕ){َكَمشَ  ۥ َكاَف فَ  َنى َُٰٓۖ ِإنَُّو َكاَل َتۡقَخُبػْا ٱلدِّ
}(ٖ). 

ففي ىحه اآليات بّضغ هللا سبحانو كتعالى لعباده عجدًا مغ األحكاـ الذخعية، 
كأعقب كل حكع بعّمتو التذخيعية، فيػ جل كعد شخع القتاؿ درءًا لمفتغ، كسعيًا 
لديادة شخع هللا في أنحاء السعسػرة، كسا أنو خمق السضداف تحكيقًا لمعجالة بضغ 

فضج مشيا الشاس في الحخكب كفي العباد، كخمق سبحانو مادة الحجيج ليدت
 .(ٗ)معاشيع، كىػ تعالى حّخـ الدنى لسخاشخه الػخيسة عمى الفخد كالسجتسع

كركػ أبػ ذر أنو قاؿ: قمت: يا رسػؿ هللا، أال تدتعسمشي؟ قاؿ: فزخب بضجه 
عمى مشكبي، ثع قاؿ: "يا أبا ذر، إنظ ضعيف، كإنيا أمانة، كإنيا يػـ الكيامة 

. قاؿ اإلماـ (٘)غ أخحىا بحقيا، كأّدػ الحؼ عميو فضيا"خدؼ كنجامة، إال م
الشػكؼ: "ىحا الحجيث أصل عطيع في اجتشاب الػاليات، كال سيسا لػَسغ كاف فيو 
ضعف عغ الكياـ بػضائف تمظ الػالية، كأما الخدؼ كالشجامة فيػ في حق َمغ 

يػـ الكيامة، لع يكغ أىاًل ليا، أك كاف أىاًل كلع يعجؿ فضيا، فيخديو هللا تعالى 
                                                           

 .ٖٜٔ( سورة البقرة : آية ٔ)
 .ٕ٘( سورة احلديد : آية  ٕ)
 .ٕٖ( سورة اإلسراء : آية ٖ)
 .(ٖٕ٘/ٓٔتفسري القرطي )، (ٖٕٔ/ٔ) (، تفسري البغومٕٓٓ/ٖٖ( انظر: تفسري الطربم )ٗ)
 .ٕ٘ٛٔ( ح ٚ٘ٗٔ/ ٖ( صحيح مسلم )٘)
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كيفزحو، كيشجـ عمى ما فخط. كأما َمغ كاف أىاًل لمػالية كعجؿ فضيا فمو فزل 
. فخسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع لػّسا رفس َمْشَح أبي ذر أّؼ كالية (ٔ)عطيع"

كّضح لو الحكسة مغ كراء ذلظ؛ لكيال يجخح مذاعخه بحلظ الخفس، كلُضبّضغ 
 يدتحقيا. لألمة َمغ يدتحق الػالية مّسغ ال

كعغ عبج الخحسغ بغ يديج، قاؿ:كشا مع الشبي صمى هللا عميو كسمع شبابًا ال 
نجج شضئا، فقاؿ لشا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: "يا معذخ الذباب، مغ 
استصاع الباءة فمضتدكج، فإنو أَغسُّ لمبرخ، كأحرغ لمفخج، كمغ لع يدتصع 

استحباب الشبي عميو الرالة كالدالـ  . كفيو(ٖ)"(ٕ)فعميو بالرػـ فإنو لو كجاء
الشكاح لذباب األمة؛ ليكػنػا عمى كساؿ مغ أمخ ديشيع، كصيانًة ألنفديع في 
غس أبرارىع كحفع فخكجيع، كَمغ ال يجج َشػاًل إلى الشداء، لقّمة ذات يجه، 
كربسا خاؼ العشت بفقج الشكاح أرشجه إلى ما يجافع بو َسػرة شيػتو، كىػ 

 .  (ٗ)جاءالرياـ؛ فإنو كِ 

كيزخب الذاشبي عمى ذلظ مثااًل يصّبقو عمى الجعػة اإلسالمية في عيج 
رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، فمػ كاف في الذخيعة ما يشاقس العقػؿ، 
كيشافضيا "لكاف الكفار أكؿ َمغ رّدىا بيحا التشاقس كالسشافاة؛ ألنيع كانػا في 

صمى هللا عميو كسمع، ككانػا غاية الحخص عمى رّد ما جاء بو رسػؿ هللا 
يقػلػف: إفَّ ىحا ال ُيعقل، كلع يكغ في تاريخ الجعػة مغ ذلظ شيء، فيع عقمػا 

. فكفار مكة كانػا (٘)ما في أحكاـ الجيغ، إال أنيع أَبػا اّتباعو ألمػر ُأخخ"
يبحثػف عغ أؼ مدتشج كداٍع يياجسػف فيو القخآف كيصعشػف، كلػ كاف في 

                                                           

 .(ٕٓٔ/ ٕٔ( شرح النوكم على مسلم )ٔ)
 .(ٖٖٚ/ ٗفيض القدير . )مانع من الاهوات :أم (ٕ)
 .٘ٙٓ٘ح  (ٖ/ ٚ( صحيح البخارم )ٖ)
 .(ٕ٘/ ٗ( انظر: شرح صحيح البخارم البن بطاؿ )ٗ)
 .(ٜٕٓ/ ٖ( انظر: املوافقات )٘)
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يرادـ العقل الدميع لكانػا ىع أكؿ َمغ تشاكلػه، كمغ ىشا القخآف الكخيع شيء 
كاف عمى الجاعية أف يحخص دائسًا عمى التعامل مع مجعػيو بخفع شأف الحػار 

 العقمي، كالدؤاؿ عغ كّل ما فيو َمِطشَُّة خجش لسجركات العقل البذخؼ الدميع.

السجعػيغ، قج كفي أثشاء تقػيع الجاعية لشفدو، كبخامجو الجعػية، كمتابعة  -ٖ
تديصخ عميو في بعس السخاحل حدابات خاشئة، أك تعخض عميو ضخكؼ 
قاىخة تجعمو يفتخ أك يتمكأ في التصػيخ في إعالء ذاتو، كزيادة حساستو، أك 
يتياكف في الدعي لألفزل كاألقػـ، كيخكغ لمخاحة كالجعة كتتّبع الخخز؛ 

لمسمحات كالذيػات  فيطيخ أثخ ذلظ في نفدو كفي مجعػيو، فيسضمػف تجريجياً 
كالذبيات. كفي سبضل إصالح ذلظ يدتحزخ الجاعية فزضمة الشفذ المػامة، 
كمػاقف الجعاة الدابقضغ كالالحقضغ في الػصػؿ إلى عدائع األمػر، كالتخبية 
عمى الدعي لمكساالت الجيشية كالُخُمكية كالجدجية، كنبح ما يخـخ تمظ العدائع مغ 

ـٍ عسا يخـخ ُرَخز أك كدل أك تياكف؛ فال ، شجيج البأس، سا سؤمغ قػؼ، عاـز
عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ، قاؿ: قاؿ ذلظ مغ خسػؿ ككدل كتياكف. 

رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: "السؤمغ القػؼ، خضٌخ كأحب إلى هللا مغ 
السؤمغ الزعيف، كفي كّل خضخ، احخص عمى ما يشفعظ، كاستعغ باّلل كال 

 . (ٔ)تعجد"

الشػكؼ رحسو هللا: "السخاد بالقػة ىشا عديسة الشفذ، فيكػف صاحب ىحا قاؿ 
الػصف أكثخ إقجامًا عمى العجك في الجياد، كأسخع خخكجًا إليو كذىابًا في 
شمبو، كأشّج عديسة في األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، كالربخ عمى 

ي الرالة األذػ في كل ذلظ، كاحتساؿ السذاؽ في ذات هللا تعالى كأرغب ف
كقاؿ  .(ٕ)كالرػـ كاألذكار كسائخ العبادات كأنذط شمبًا ليا كمحافطًة عمضيا"

                                                           

 .    ٕٗٙٙح  (ٕٕ٘ٓ/ ٗصحيح مسلم ) (ٔ)
 .(ٕ٘ٔ/ ٙٔشرح النوكم على مسلم ) (ٕ)
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اإلماـ نػر الجيغ الدشجؼ في قػلو )السؤمغ القػؼ( "أؼ: عمى أعساؿ البخ، 
كمذاّؽ الصاعة، كالربػر عمى تحّسل ما يرضبو مغ البالء، كالستيّقع في 

طخ إلى األسباب، كاستعساؿ الفكخ األمػر، السيتجؼ إلى التجبضخ كالسرمحة بالش
 .(ٔ)في العاقبة"

كعغ األسػد، قاؿ: سألت عائذة رضي هللا عشيا، كيف كانت صالة الشبي 
صمى هللا عميو كسمع بالمضل؟ قالت: "كاف يشاـ أكلو كيقـػ آخخه، فيرّمي، ثع 
يخجع إلى فخاشو، فإذا أّذف السؤذف كثب، فإف كاف بو حاجة، اغتدل كإال 

قاؿ اإلماـ الشػكؼ: "كثب أؼ: قاـ بدخعة، ففيو االىتساـ  .(ٕ)"تػضأ كخخج
 . (ٖ)بالعبادة، كالعديسة في أدائيا، كاإلقباؿ عمضيا بشذاط"

كفي ىحا الدياؽ يقػؿ الذاشبي: "كالستعّػد ألمٍخ يديل عميو ذلظ األمخ ما ال 
رت يديل عمى غضخه، كاف خفيفًا في نفدو أك شجيجًا. فإذا اعتاد التخّخز، صا

كّل عديسة في يجه كالذاقَّة الػَحِخجة، كإذا صارت كحلظ، لع يقع بيا حق 
قياميا، كشمب الصخيق إلى الخخكج مشيا، كىحا ضاىخ، كقج كقع ىحا الستػقع 
في أصػؿ كّمية، كفخكع جدئية، كسدألة األخح باليػػ في اختالؼ أقػاؿ 

شع كالجػاز، كغضخ العمساء، كمدألة إشالؽ القػؿ بالجػاز عشج اختالفيع بالس
 .(ٗ)ذلظ"

إّف َمْغ ُيكثخ مغ التساس الخخز كتتّبعيا صُعب عميو التحكع بشفدو فيسا 
يدتقبل مغ حػادث كعػارض في حياتو، كلقج كاف الدمف رحسيع هللا حخيرضغ 
أشج الحخص عمى تخبية ذكاتيع عمى الذجة كالعديسة كعجـ األخح بالخخز، 

كمشيا: قاؿ األكزاعي: "َمغ أخح بشػادر العمساء، كيؤيج ىحا اآلثار السخكية عشيع 
                                                           

 .(ٔٗ/ ٔحاشية السندم على سنن ابن ماجو ) (ٔ)
 .ٙٗٔٔح  (ٖ٘/ ٕصحيح البخارم ) (ٕ)
 .(ٕٕ/ ٙشرح النوكم على مسلم ) (ٖ)
 .(ٛٓ٘/ ٔ( املوافقات )ٗ)
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. كعغ إسساعضل القاضي قاؿ: دخمُت مخة عمى الخميفة (ٔ)خخج مغ اإلسالـ
السعتزج باّلل، فجفع إليَّ كتابًا، فشطخُت فيو، فإذا قج جسع لو فيو الخخز مغ 
َزَلل العمساء، فقمت: مرشف ىحا زنجيق. فقاؿ: ألع ترح ىحه األحاديث؟ قمت: 

مى، كلكغ مغ أباح السدكخ لع ُيبح الستعة، كمغ أباح الستعة لع ُيبح الغشاء، ب
كما مغ عالع إال كلو َزلَّة، كمغ أخح بكل َزَلل العمساء ذىب ديشو. فأمخ 

. كقاؿ سميساف التيسي: "لػ أخحَت بخخرة كل عالع أك قاؿ (ٕ)بالكتاب فُأحخؽ"
 .(ٖ)بدلة كل عالع اجتسع فيظ الذخ كمو"

عػيج الشفذ عمى األخح في الخخز كتتبعيا يتختب عميو مفاسج عطيسة، كإّف ت
مشيا: االستيتار بأحكاـ الذخيعة اإلسالمية كاالستيانة بيا، فيربح السدمع 
تابعًا ليػاه، ساعيًا في إرضاء شيػاتو. كمغ ىحه السفاسج: الخخكج عغ حجكد 

عي إال كثسة الذخيعة اإلسالمية كضػابصيا تجريجيًا، إذ ليذ ثسة حكع شخ 
خالؼ حػلو، كالسعتاد عى تتّبع الخخز، كالحػـ حػليا يػشظ أف يختع في 

 الحخاـ كالذبيات.

كمغ ىحه السفاسج أيزًا: انخخاـ قانػف الدياسة الذخعية، كىي الصخؽ العادلة 
التي ُتخخج الحق مغ الطالع، كتجفع كثضخًا مغ السطالع، كإىساليا يزيع 

   .(ٗ)خغ أىل الفدادالحقػؽ، كيعصل الحجكد، كيج
كيعّمل الذاشبي رحسو هللا تشّده العمساء عغ تتّبع الخخز، كتححيخىع لدػاد 

كسبب ىحا كمو أف أسباب الخخز أكثخ ما تكػف السدمسضغ مغ تتّبعيا فيقػؿ: "
مقّجرة كمتػّىسة ال محّققة، فخبسا عّجىا شجيجة كىي خفيفة في نفديا، فأّدػ ذلظ 
إلى عجـ صحة التعّبج، كصار عسمو ضائعًا، كغضخ مبشي عمى أصل، ككثضخًا 

                                                           

 .(ٜٔٗ/ ٜاإلسالـ )اتريخ  (ٔ)
 .(٘ٙٗ/ ٖٔ)سري أعالـ النبالء ( ٕ)
 .(ٜٔ٘املسودة يف أصوؿ الفقو )ص:  (ٖ)
 .(ٖٓٔ-ٕٓٔ/٘انظر: املوافقات ) (ٗ)
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ما ُيذاىج اإلنداف ذلظ؛ فقج يتػىع اإلنداف األمػر صعبة، كليدت كحلظ إال 
التػىع؛ كلػ تتَّبع اإلنداف الػىع؛ لخمى بو في مياٍك بعضجة، كألبصل بسحس 

 .(ٔ)عميو أعسااًل كثضخة، كىحا مّصخد في العادات كالعبادات كسائخ الترخفات"
كال ُيفيع مغ الكالـ الدابق الخفس التاـ لألخح بالخخز، بل ىػ الجعػة إلى 

خاحة كالجعة؛ ألف ذلظ يؤدؼ عجـ تتبعيا اّتباعًا لميػػ كالذيػات، أك ركػنًا لم
ضػابط شخعية إلى التحّمل مغ التكميف، كإنسا يجػز األخح بالخخز كفق 

 .(ٕ)أحكسيا أىل العمع في نرػصيع

كبحا يتزح لكل ذؼ لّب األىسية البالغة لعشاية الجاعية بالتخصيط الجقضق لكل 
الحق،  ما يتعمق بجعػتو، كضخكرة إقشاع السجعػيغ بحػار عقمي ُيثّبتيع عمى

 مع تخبضتيع عمى األخح بالعدائع كعجـ الخكػف إلى تتبع ما يزعف.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ٛٓ٘/ ٔ( املوافقات )ٔ)
 .(ٓٙٔانظر: قرارات كتوصيات جممع الفقو اإلسالمي )ص( ٕ)
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 اخلامتة

جاء ىحا البحث في خسدة مباحث، تحجثُت في السبحث األكؿ عغ  
التشبيو عمى أىسية القجكة، كفي السبحث الثاني عغ فقو األمخ بالسعخكؼ كالشيي 

السجعّػيغ عمى التػسط، كفي عغ السشكخ، أما السبحث الثالث فيػ عغ حسل 
السبحث الخابع عغ تعامل الجاعية مع أعخاؼ الشاس، كفي السبحث الخامذ 

 تحجثُت عغ بعس المػاـز كالتػجضيات الدجيجة في شخيق الجعػة.

كفي ختاـ البحث أكّد أف أشضخ إلى أىسية تأصضل عمع الجعػة مشيجًا  
في العمػـ الذخعية كالتفدضخ  كأسمػبًا ككسائل، كاإلفادة مغ جيػد عمساء الدمف

كالحجيث كالفقو كأصػلو. كقج حاكؿ ىحا البحث أف يأخح ىحا السشحى، فعّخج 
عمى كتاب ذؼ شأف لو صضتو الػاسع في التخاث اإلسالمي في عمع أصػؿ 
الفقو، كحاكؿ اإلفادة مغ فػائجه الجعػية، كاستشباشاتو البجيعة. كآمل أف أكػف 

 الحسج هلل رب العالسضغ.قج حققُت بعس ما نذجتو، ك 
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 نتائج البحث

إمكاف اإلفادة مغ جيػد أحج عمساء الدمف، كىػ أبػ إسحاؽ الذاشبي،  -ٔ
الحؼ كاف لو إشارات كمالمح دعػية يسكغ أف ندتشبصيا مغ كتابو "السػافقات" 

 الحؼ صشَّفو العمساء في عمع أصػؿ الفقو.

ثسخات أثٌخ كبضخ، فيي عامل فّعاؿ  لمقجكة في تحقضق ما يشذجه الجاعية مغ -ٕ
 في جحب السجعػيغ إلى شخيق الحق.

أىسية فصشة الجاعية في مػاجية ما اسُتحجث في عرخه، باألمخ أك الشيي،  -ٖ
 مع مخاعاة الحكسة كالسػعطة الحدشة، كَكْضع األمػر في نرابيا.

ليا  التداـ الجاعية بخصاب الػسصية كالتػازف كاالعتجاؿ في دعػتو، يحقق-ٗ
 قبػاًل شضبًا كنتائج مخجّػة. 

مخاعاة الجاعية ألعخاؼ السجعػيغ كعاداتيع، ييّضئ لجعػتو تخبة خربة -٘
 لقبػليا، كيّذجع عمى تصبيقيا كالدضخ عمى ىجييا.

عشاية الجاعية بسا يمـد استرحابو في درب الجعػة السبارؾ، مغ التخصيط -ٙ
قمي، مع األخح بالعدائع، كنبح ما الجقضق لمجعػة، كإقشاع السجعػيغ بالحػار الع

 َيُفتُّ مغ َعُزجىا؛ فيحه المػاـز مغ أبخز ما يداعج عمى تحقضق أىجاؼ الجعػة.
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 التوصيات

أكصي أقداـ الجعػة كالثقافة اإلسالمية في الجامعات بتذجيع الجراسات  -ٔ
العمسية التي تدعى في اإلفادة مغ جيػد عمساء الدمف في العمػـ الذخعية 

 ، كمشيا عمع الجعػة.كافة

كاف في تأصضل بعس مباحث عمع الجعػة مغ خالؿ كتاب "السػافقات"  -ٕ
خضٌخ مأمػؿ في متابعة ىحا السشحى في دراسات ُأخخ تشصمق مغ تخاثشا السجضج 

 في التفدضخ كالحجيث كالفقو كأصػلو.

كسا ُأكصي مخّبي أبشاء األمة اإلسالمية مغ أساتحة، كعمساء، كدعاة إلى -ٖ
بخاز جيػد عمساء الدمف كدكرىع العطيع في إيراؿ رسالة الحق كرعايتيا، إ

كعشايتيع بجراسة مزامضشيا كشخحيا، كحّث األجياؿ عمى الدضخ عمى دربيع 
 .كانتياج نيجيع

**************** 
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 مراجع البحث

 القخآف الكخيع-ٔ

 الكتب.اآلداب الذخعية كالسشح السخعية، دمحم بغ مفمح السقجسي، عالع -ٕ
اإلحاشة في أخبار غخناشة، دمحم بغ عبج هللا السذيػر بابغ الخصضب، -ٖ

 ـ.ٖٜٚٔق/ٖٜٖٔتحقضق: دمحم عبج هللا عشاف، مكتبة الخانجي، مرخ، 
أحكاـ القخآف، أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازؼ الجراص، تحقضق: عبج -ٗ

، ٔالدالـ دمحم عمي شاىضغ، دار الكتب العمسية بضخكت، لبشاف، ط
 ـ.ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔ

، ٗإحياء عمـػ الجيغ، أبػ حامج الغدالي، دار الخضخ ، بضخكت، ط-٘
 ـ.ٜٜٚٔق/ٚٔٗٔ

االستقامة،  تقي الجيغ دمحم بغ تيسية الحخاني، تحقضق: د.دمحم رشاد سالع، -ٙ
 ق.ٖٓٗٔ، ٔجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد، السجيشة السشػرة، ط

أ.د.عبج الخحيع السغحكؼ، دار األسذ العمسية لسشيج الجعػة اإلسالمية، -ٚ
 ـ.ٕٓٔٓق/ٖٔٗٔ، ٕالحزارة لمشذخ كالتػزيع، ط

أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف، دمحم األمضغ بغ دمحم السختار -ٛ
الذشكيصي، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع بضخكت، لبشاف، 

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ
ع بغ عضج الياللي، دار االعتراـ، إبخاليع بغ مػسى الذاشبي، تحقضق: سمي-ٜ

 ـ.ٜٜٚٔق/ٛٔٗٔ، الخبخ، الدعػدية، ٔابغ عفاف، الدعػدية، ط

إعالـ السػقعضغ عغ رب العالسضغ، ابغ الكيع الجػزية، تحقضق: دمحم عبج -ٓٔ
 ـ.ٜٜٔٔىػ /ٔٔٗٔ، ٔالدالـ إبخاليع، دار الكتب العمسية، بضخكت، ط

كمي، دار العمع األعالـ، خضخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي الدر -ٔٔ
 ـ.ٕٜٜٔلمساليضغ، بضخكت، 
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األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، أبػ يعمى الفخاء، دمحم األمضغ -ٕٔ
 الذشكيصي، مكتبة العمـػ كالحكع، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية.

 بجائع الفػائج، ابغ قيع الجػزية، دار الكتاب العخبي، بضخكت، لبشاف.-ٖٔ

إلسالـ ككفيات السذاىضخ كاألعالـ، شسذ الجيغ الحىبي، تحقضق: تاريخ ا-ٗٔ
ىػ /  ٖٔٗٔ، ٕعسخ عبج الدالـ التجمخؼ، دار الكتاب العخبي، بضخكت، ط

 ـ.ٖٜٜٔ

التحخيخ كالتشػيخ "تحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العقل الججيج مغ تفدضخ -٘ٔ
ندية لمشذخ، الكتاب السجضج"، دمحم الصاىخ ابغ عاشػر التػندي، الجار التػ 

 ىػ.ٜٗٛٔتػنذ، 
، ٔتخاجع مالكية، دمحم أبي األجفاف، تػنذ، دار سحشػف، ط-ٙٔ

 ـ.ٕٕٔٓق/ٖٖٗٔ

ترػيبات في فيع بعس اآليات، د.صالح الخالجؼ، دار القمع، دمذق، -ٚٔ
 ـ.ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ، ٔط

تفدضخ القخآف العطيع، أبػ الفجاء إسساعضل بغ كثضخ، تحقضق: دمحم حدضغ -ٛٔ
 ىػ.ٜٔٗٔ/ ٔدار الكتب العمسية، بضخكت، طشسذ الجيغ، 

، ٔالتمخيز الحبضخ، ابغ حجخ العدقالني، دار الكتب العمسية، ط-ٜٔ
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ

التػضيح لذخح الجامع الرحيح،  ابغ السمقغ الذافعي السرخؼ، تحقضق: -ٕٓ
، ٔدار الفالح لمبحث العمسي كتحقضق التخاث، دار الشػادر، دمذق، سػريا، ط

 ـ.ٕٛٓٓ/ ىػ ٜٕٗٔ
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تيدضخ الكخيع الخحسغ في تفدضخ كالـ السشاف، عبج الخحسغ بغ ناصخ -ٕٔ
، ٔالدعجؼ، تحقضق: عبج الخحسغ بغ معال المػيحق، مؤسدة الخسالة، ط

 ـ.ٕٓٓٓىػ /ٕٓٗٔ

جامع البياف في تأكيل القخآف، دمحم بغ جخيخ الصبخؼ، تحقضق: أحسج دمحم -ٕٕ
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ، ٔشاكخ، مؤسدة الخسالة، ط

جامع العمػـ كالحكع في شخح خسدضغ حجيثا مغ جػامع الكمع، عبج -ٖٕ
الخحسغ بغ أحسج بغ رجب الحشبمي، تحقضق: شعضب األرناؤكط، إبخاليع باجذ، 

 ـ.ٕٔٓٓىػ / ٕٕٗٔ، ٚمؤسدة الخسالة، بضخكت، ط
الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا صمى هللا عميو -ٕٗ

دمحم بغ إسساعضل البخارؼ، تحقضق: دمحم زىضخ بغ ناصخ  كسمع كسششو كأيامو،
 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔالشاصخ، دار شػؽ الشجاة، ط

الجامع ألحكاـ القخآف، شسذ الجيغ القخشبي، تحقضق: أحسج البخدكني -ٕ٘
 ـ.ٜٗٙٔىػ / ٖٗٛٔ، ٕكإبخاليع أشفير، دار الكتب السرخية، القاىخة، ط

لقاضي، تحقضق: د.دمحم درة الحجاؿ في أسساء الخجاؿ، أحسج بغ ا-ٕٙ
، ٔاألحسجؼ أبػ الشػر، دار التخاث، القاىخة، السكتبة العتيقة، تػنذ، ط

 ـ.ٜٔٚٔىػ /ٜٖٔٔ

ذـ التأكيل، ابغ قجامة السقجسي، تحقضق: بجر بغ عبج هللا البجر، الجار -ٕٚ
 ق.ٙٓٗٔ، ٔالدمفية، الكػيت، ط

، تحقضق: شعضب األرنؤكط، سشغ أبي داكد، أبػ داكد سميساف الّدِجْدتاني-ٕٛ
 ـ.ٜٕٓٓىػ/ ٖٓٗٔ، ٔدمحم كاِمل قخه بممي، دار الخسالة العالسية، ط

سضخ أعالـ الشبالء، شسذ الجيغ الحىبي تحقضق : مجسػعة مغ السحققضغ -ٜٕ
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ / ٘ٓٗٔ،  ٖبإشخاؼ الذيخ شعضب األرناؤكط، مؤسدة الخسالة، ط
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رخؼ، تحقضق: أحسج عبضج، عالع سضخة عسخ بغ عبج العديد، أبػ دمحم الس-ٖٓ
 ـ.ٜٗٛٔىػ / ٗٓٗٔ، ٙالكتب، بضخكت، لبشاف، ط

شجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية، دمحم مخمػؼ، تحقضق: د.عمي -ٖٔ
 ـ.ٕٚٓٓق/ٛٓٗٔعسخ، مكتبة الثقافة اإلسالمية، مرخ، 

شخح بمػغ السخاـ مغ جسع أدلة األحكاـ، عبج القادر شضبة الحسج، مصابع -ٕٖ
 ـ.ٕٜٛٔىػ /  ٕٓٗٔ، ٔج، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية، طالخشض

شخح رياض الرالحضغ، دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسضغ، دار الػشغ -ٖٖ
 ىػ.ٕٙٗٔلمشذخ، الخياض، 

شخح صحيح البخارؼ، ابغ بصاؿ، تحقضق: أبػ تسيع ياسخ بغ إبخاليع، -ٖٗ
 ـ.ٖٕٓٓىػ / ٖٕٗٔ، ٕمكتبة الخشج، الدعػدية، الخياض، ط

صحيح ابغ حباف بتختضب ابغ بمباف، دمحم بغ حباف، تحقضق: شعضب -ٖ٘
 .ٖٜٜٔ/  ٗٔٗٔ، ٕاألرنؤكط، مؤسدة الخسالة، بضخكت، ط

عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، بجر الجيغ العضشى، دار إحياء التخاث -ٖٙ
 العخبي، بضخكت.

دار الكتب العمسية،  عػف السعبػد شخح سشغ أبي داكد، دمحم العطيع آبادؼ،-ٖٚ
 ىػ.٘ٔٗٔ، ٕبضخكت، ط

فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ، عبج الخحسغ بغ رجب الحشبمي، -ٖٛ
تحقضق: محسػد بغ شعباف، مججؼ الذافعي، إبخاليع القاضي، الدضج عدت 
السخسي، دمحم السشقػش، صالح السرخاتي، عالء بغ مرصفى، صبخؼ 

ة الشبػية، مكتب تحقضق دار الحخمضغ، الذافعي، مكتبة الغخباء األثخية، السجيش
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔ، ٔالقاىخة، ط
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فيخس الفيارس كاألثبات كمعجع السعاجع كالسذيخات كالسدمدالت، دمحم -ٜٖ
عبج الحي الكتاني، تحقضق: إحداف عباس، دار الغخب اإلسالمي، بضخكت، 

 ـ.ٕٜٛٔق/ٕٓٗٔ، ٕط

بج الخؤكؼ السشاكؼ، فيس القجيخ،  فيس القجيخ شخح الجامع الرغضخ، ع-ٓٗ
 ق.ٖٙ٘ٔ، ٔالسكتبة التجارية الكبخػ، مرخ، ط

قػاعج األحكاـ في مرالح األناـ، عد الجيغ بغ عبج الدالـ، راجعو كعمق -ٔٗ
 عميو: شو عبج الخؤكؼ سعج، مكتبة الكميات األزىخية، القاىخة.

الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل، أبػ القاسع محسػد بغ عسخك -ٕٗ
 ىػ. ٚٓٗٔ، ٖدار الكتاب العخبي، بضخكت، طالدمخذخؼ، 

لداف العخب، دمحم بغ مكـخ بغ عمي، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ بغ -ٖٗ
 ق.ٗٔٗٔ، ٖمشطػر، دار صادر، بضخكت، ط

مجسػع الفتاكػ، ابغ تيسية الحخاني، تحقضق: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ -ٗٗ
الشبػية، السسمكة قاسع، مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف، السجيشة 

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالعخبية الدعػدية، 

مجسػع رسائل الحافع ابغ رجب الحشبمي، عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب -٘ٗ
الحشبمي، تحقضق: أبػ مرعب شمعت بغ فؤاد الحمػاني، الفاركؽ الحجيثة 

 ـ.ٕٗٓٓىػ /  ٕ٘ٗٔ، ٔلمصباعة كالشذخ، ط

لخازؼ، تحقضق: يػسف الذيخ مختار الرحاح، زيغ الجيغ أبػ عبج هللا ا-ٙٗ
ىػ / ٕٓٗٔ، ٘دمحم، السكتبة العرخية، الجار الشسػذجية، بضخكت، صضجا، ط

 ـ.ٜٜٜٔ



ٖٖٕ 

 

مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل، تحقضق: شعضب األرنؤكط، عادؿ مخشج، -ٚٗ
، ٔكآخخيغ، إشخاؼ: د.عبج هللا ابغ عبج السحدغ التخكي، مؤسدة الخسالة، ط

 ـ.ٕٔٓٓىػ / ٕٔٗٔ

رحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا صمى هللا السدشج ال-ٛٗ
عميو كسمع، مدمع بغ الحجاج الشيدابػرؼ، تحقضق: دمحم فؤاد عبج الباقي، دار 

 إحياء التخاث العخبي، بضخكت.

السدػدة في أصػؿ الفقو، آؿ تيسية، تحقضق: دمحم محضي الجيغ عبج -ٜٗ
 الحسضج، دار الكتاب العخبي.

تشديل في تفدضخ القخآف، الحدضغ بغ مدعػد البغػؼ، حققو كخخج معالع ال-ٓ٘
أحاديثو: دمحم عبج هللا الشسخ، عثساف جسعة ضسضخية، سميساف مدمع الحخش، 

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ، ٗدار شضبة لمشذخ كالتػزيع، ط
 ـ.ٖٜٜٔق/ٗٔٗٔ، ٔمعجع السؤلفضغ، عسخ رضا كحالة، بضخكت، ط-ٔ٘

العخبية بالقاىخة، إبخاليع مرصفى، أحسج السعجع الػسيط، مجسع المغة -ٕ٘
 الديات، حامج عبج القادر، دمحم الشجار، دار الجعػة.

السقاصج الذافية في شخح الخالصة الكافية، الذاشبي، تحقضق: مجسػعة -ٖ٘
 ـ.ٕٚٓٓق/ٕٛٗٔمغ أساتحة جامعة أـ القخػ، 

حخاني، مشياج الدشة الشبػية في نقس كالـ الذيعة القجرية، ابغ تيسية ال-ٗ٘
ىػ ٙٓٗٔ، ٔتحقضق: دمحم رشاد سالع، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية، ط

 ـ.ٜٙٛٔ/ 

السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج، أبػ زكخيا محضي الجيغ يحضى بغ -٘٘
 ق.ٕٜٖٔ، ٕشخؼ الشػكؼ، دار إحياء التخاث العخبي، بضخكت، ط



ٖٖٖ 

 

ػر بغ حدغ آؿ إبخاليع بغ مػسى الذاشبي، تحقضق: مذي، السػافقات-ٙ٘
 .ـٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔسمساف، الشاشخ: دار ابغ عفاف، ط

مػسػعة أعالـ السغخب، دمحم حجي، دار الغخب اإلسالمي، -ٚ٘
 ـ.ٜٜٙٔق/ٚٔٗٔ

مػشأ اإلماـ مالظ، صححو كرقسو كخخَّج أحاديثو كعمق عميو: دمحم فؤاد -ٛ٘
 ـ.ٜ٘ٛٔق/ ٙٓٗٔعبج الباقي، دار إحياء التخاث العخبي، بضخكت، لبشاف، 

نفح الصضب، السقخؼ، تحقضق: د.إحداف عباس، دار صادر، بضخكت، -ٜ٘
 ـ.ٜٛٛٔق/ٛٓٗٔ

الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ، مجج الجيغ الجدرؼ، ابغ األثضخ، -ٓٙ
ـ، تحقضق: شاىخ أحسج الداكؼ، ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔالسكتبة العمسية، بضخكت، 

 محسػد دمحم الصشاحي.
، أحسج بابا التشبكتي، تحقضق: د.عمي عسخ، نضل االبتياج بتصخيد الجيباج-ٔٙ

 ـ.ٕٗٓٓق/ٖٕٗٔمكتبة الثقافة الجيشية، مرخ، 
ىجية العارفضغ، إسساعضل باشا البغجادؼ، دار الكتب العمسية، بضخكت، -ٕٙ

 ـ.ٕٜٜٔق/ٖٔٗٔ

الػجضد في أصػؿ الفقو اإلسالمي، أ.د.دمحم مرصفى الدحضمي، دار الخضخ -ٖٙ
 ـ.ٕٙٓٓىػ /ٕٚٗٔ، ٕذق، سػريا، طلمصباعة كالشذخ كالتػزيع، دم
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