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العلماء وامللوك 
 واألمراء

 يف عقيدة أهل السنة واجلماعة
 يف ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 

 تقديم معايل العالمة الشيخ ادلكتور صالح بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء واللجنة ادلائمة لإلفتاء

 ري إىل اهلل تعاىل الكريمقتأيلف الف
 د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين





            

 

صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، واللجنة ادلائمة  الشيخ ادلكتور العالمة معايل مقدمة
 للبحوث العلمية

 حددد »احلمدددد هلل و،عدددد، فقدددد االعدددو ن كتدددا  بعندددوان 
بدن للشديخ ادلكتدورس سدعيد « ةعند أهل السنة واجلماع العلماء واألمراء

دحاً لعقيدد   بن وهفيلع  القحطاين، فوجدته مفيداً يف موضوعه، موضِّ
أهل السنة واجلماعة يف هذا املجال اذلي كرث فيه اخلوض بغدري علدم، 
مما نشأ عنه احنراف يف الفهم يف هذا األمر، اذلي هو من أصدول أهدل 

مده، وصدا اَّلله وسدلم ن السنة واجلماعة، فجزاه اَّلله خرياً، ونفع بعل
 نبيّنا حممد، ون آهل وصحبه.

 
 

 كتبه
 صالح بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء

 ه7341/ 5/ 71يف 
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 املقدمة
، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باَّلله مدن وور  إن احلمد َّلّلّ

ن يضدلل اَّلله أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهده اَّلله فال مضل هل، وم
ال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اَّلّلّ وحده ال ويد  هل، وأشدهد أن ف

، ون آهل، وأصحابه، وسلّم تسليماً صا اَّلله عليهحممداً عبده ورسوهل 
 سكثرياً، أما بعد

يف عقيد  أهدل السدنة « وك واألمراءلالعلماء وامل»فهذه رسالة لطيفة يف 
درنياني، عندما  واجلماعة، كتبتها  فر رأيو بعض انلاس بني املفدرِّاني، والمف

اذلي عليه أهل السنةس هو الوسط بدني  يف العلماء وامللوك واألمراء، واحل   
ه، ويلزتمدون  الطرفني، فال إفراط، وال تفريط، بل يعطون لكه ذي ح  حقه

من احلقوق، ويبتعدون عمدا  بما دل عليه كتا  اَّلله تعاىل، وسنة رسوهل 
، و،يهنو يف هذه الرسالةس فضل العلمداء، وصدفات ورسوهل عنه َّلله نىه ا

، وحقوق األمدة علديهم  العلماء املخلصني الصادقني، وحقوقهم ن األمة
مني برنف ّعّسداكنير  س »س اإلمام انلووي قال وهلذا بفو الرّقاسني

ّ
ّافنيظف أ نيّمامف احلر

ّوقّاّل اإلر
ه س س َقِني اّللَّ

ِخي َوفَّ
َ
يهي  اْعلَْم يَا أ يَمْرَضات ييَّاَك ل ْن ََيَْشاهه َويَتَّقييههي  ،َوإ  وََجَعلََنا ميمَّ
يههي  ُهَقات ، وَ   ،َحهََّّ  ةو ٌَ و لََمهاءي َمْسهمه ََ الْعه ههو نَّ ُله
َ
ي  ةدةَ أ  اري تَ أْسه كي ْته هَ يفي  اّللَّ

، بََل  مْ يهي ٌنتقصي  ياثلَّلَبي لََماءي ب عه
يَسانَهه يفي الْ ْطلَََّ ل

َ
ْن أ ٌَ نَّ 

َ
، وَأ ةو ٌَ ْعلهو ه ٌَ هه اّللَّ

هبي 
يَمهْوتي الَْقلْ يهي ب ْن ﴿ ،َقْبَل َمْوت

َ
ْمهريهي أ

َ
هْن أ َْ وَن  يفه َهال ييهَن َيه ري اذَّ

ََ فَلَْيْحه
ْم فتنة أو يصيبهم عَاب أيلم يَبهه تهصي

وقال شديخ اإلسدالم ابدن ، (1)«(1)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36(  سورة النور، اآلية: 1)
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 :وٌهن اله َ السهائر»س الصارم املسلول ن شاتم الرسدولس يف ستيمية 

 ثدم ،(2)«؟كيف بلحَو األنبياء عليهم السلَف ،ُلَو العلماء مسموٌة
ردلر أن المف  ذكرت  ل   ، واإلمار ، والوالية مهمة كدى،، وأماندة ع،دو، و ني

من حقوق أوجبها اَّلله تعداىل  املسلمني ما للملوك واألمراء ثقيل، ثم بينو
ن عبدداده ادلاخلددني الددو واليدداتهم، مددنس وجددو  السددمع والطاعددة 

 ن أئمة املسلمني، ووجو  انل صح هلم باحلكمة باملعروف، وعدم اخلروج
ادلاعء هلدم  ، وذكدرت أهميدةممن يتصل بهدم مدن العلمداء ومدريهم رّساً 

ال يهاا  »س سوهلذا قال سهل بدن عبدد اَّلله الرتسد ي   باتلوفي ، والصالح
، فإن عظموا هَين أصهل  (3)موا السلطان والعلماءانلاس خبري ٌا عظَّ 

، (4)«فسد ةدنياهم وأرهراهمأوا بهَين ، وإن استخف   ةدنياهم وأرراهماّللَّ 
وجو  االعتصام بالكتا  والسدنة، واالتلفداف  يف هذه الرسالة بينوقد و

وأن ذلد  مدن األسدبا   حول علماء أهل السنة، ووال  أمدر املسدلمني،
 انلجا  من الفد ، والسدالمة مدن الوقدول يف اهلدالك، ومدن الع،يمة يف

وانلجا  من سف  ادلماء املعصومة بغري  عراض،األين، وادلفظ ح أسبا س
ف ح  حلرد  ادليدن، وسدف  ادلمداء املعصدومة،  بف سدبِّ   فإن خمالفة ذلد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .244 /1البدر،  لعبادلشيخ عبد المحسن الشرح سنن أبي داود ، وانظر: 42/ 1(  المجموع لإلمام النووي، 1) =
 .132/ 1(  الصارم المسلول، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 2)
إنىىىهالمم منىىىاللمم اللىىىي أنىىىهلمم ااع إيا ىىىا، و ىىىاعلمم  :معنىىىع تعظىىىيم العلمىىىان والسىىىل ا : أي( 3)

  .بدو  إفراٍط، وال تفريٍط ابلغان مرضاة ااع  بالمعروف في غير معصية ااع 
 .2/434(  تفسير القر بي، 4)
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وانتهدداك األعددراض، وتدددمري األواددان، واملمددتل ت، وتفريدد   اعددة 

ف و املسلمني، ،   فساد ادلنيا وادلين، بف سبِّ   واَّلله وال حدول وال قدو  إال بداَّلله
 .املستعان

وقد نهجو يف هذه الرسالةس االستدالل بالكتا ، والسدنة، وأقدوال 
العلمداء و اتلدابعني، والقدونقلو يف ذل  ما تيرس من أ ،الصحابة 

 .الراسخني يف العلم املحققني ،ماألئمة األعال
يددرات، وتعليقددات شدديخنا اإلمددام وقددد اسددتفدت كثددرياً مددن تقر

 .سعبدالعزيز بن عبد اَّلله بن باز 
 وما أحسن ما قاهل القائلس

 وكههم ٌههن  ئههب  حههوال  صههحيحا  
 

 (1)وآفتههه ٌههن الفهههم السههقيم 
واَّلله أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، صواباً ن سدنة  

ذه ا،، وأن ينفدع بهد، وأن ينفعين بها يف حيدا،، و،عدد ممدنبيه األمني 
لك من انتهو إيله  فإنه خري مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسدبنا  لرسالةا

 ونعم الوكيل، وال حول وال قو  إال باَّلله العيل الع،يم.
، وسدلّم، و،دارك ن نبيندا حممدد، ون آهل، وأصدحابه،  وصا اَّلله

 وأتباعه بإحسان إىل يوم ادلين.
 ريمالفقري إىل اَّلله الك كتبه

 سعيد بن يلع بن وهف القحطاين
ه1263/ 2/ 17 األحدحرر يف يَو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أرسلت أصل  ىاا التلىاق قبىل  بعىى إلىع سىماية مفلىي عىام المملتىة العربيىة السىعودية وراىيا  يمىة  بىار العلمىان  (1)

واللجنىة الداامىة لإلفلىىان والبحىول العلميىة سىىماية الشىيخ عبىىد العهيىه بىن عبىىد ااع بىن محمىد ال الشىىيخ، و لى  بلىىاريخ 
ى سمايلى بإبالغي بأ  التلاق لم ياليظ عليى شىين مىا الشىتر واللقىدير علىع اال لمىام بمىا    ى،1141/ 5/ 11 ثم وجع

  ى، فجها  ااع خيراً، وضاعف مثوبلى.1141/ 1/ 14، وتاريخ 41990148الموضوعات، و ل  بالخ اق رقم 
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 س فضل العلم والعلماءولاملبحث األ

 :وأثىن عليهم وبني فضلهم تعا ى العلماء، ٌدح اّللَّ أوال : 
ههواْ  اّللَّ َشهيَد }تعاىلس  اَّلله  قال -1 ْول

ه
يَكهةه وَأ َو وَالَْملَئ يلَهَه إيالَّ هه هه الَ إ

نَّ
َ
أ

يما  بالقيْسطي  الْعيلْمي  َكييمحائ
ْ
َعايياه اُل

َو الْ يلَهَه إيالَّ هه  .(1){الَ إ
وتهوا الْعيلْمَ بَْل ههَو } وقال تعاىلس -2

ه
ييَن أ وري اذَّ ده  .(2){آيَاتو بَيِّنَاتو يفي صه

يمهون} سوقال  -3 َها إيالَّ الَْعال
ا َيْعقيله ٌَ يلنَّاسي َو َثا ه نَْْضيبهَها ل ٌْ

َ
يلَْك األ  .(3){َوت

ٌيْن عيبَاةديهي الْعهلََماء }س وقال  -4  َ ينََّما ََيََْش اّللَّ  .(4){إ
ي  اّللَّ يَْرفَعي }س وقال  -5 وتهوا الْعيلَْم ةَدرََجات  اذَّ

ه
ييَن أ ْم وَاذَّ ٌينكه نهوا  ٌَ  .(5){يَن آ

هوَن }وقال تعاىلس  -6 ييهَن الَ َيْعلَمه وَن وَاذَّ ييَن َيْعلَمه ْل َهْل يَْسَتويي اذَّ
حه

ينَّمَ  ْْلَابإ
َ
هو األ ْول

ه
ره أ كَّ ََ  .(6){ا َيَت

ريةْد اّللَّ ))يقولس  قالس سمعو انليب  وعن معاوية  -7
يهي َرهرْي ا  ٌن يه ب

ْههه يف ادلِّ  مو  ،يني يهَفقِّ ينََّما أنا حَاسي ه يهْعطيي ،َوإ يَمهة   ،وَاّللَّ هةه حَائ ٌَّ
ه
َولَْن تَاَاَ  ههَه اأْل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11سورة ال عمرا ، اآلية: (  1)
 .24سورة العنتبوت، اآلية: (  2)
 .26العنتبوت، اآلية: سورة (  3)
 .41سورة فا ر، اآلية: (  4)
 .11سورة المجادلة، اآلية: (  5)
 .4سورة الهمر، اآلية: (  6)
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ُّههمْ  ي اَل يَْضه ْمري اّللَّ

َ
ْمره  ىلع أ

َ
َ أ ِتي
ْ
 .(1)((اهللٌن َرالََفههْم حىت يَأ

ها)) س قال رسول اَّلله قالس  وعن أيب هرير   -8  ٌهن َسهلََك َطرييق 
َل اّللَّ  ا َسهَّ لْم  َنَّةي يَلَْتميسه فيه عي

ْ
ا إ ى اجل يَكَة ََلََضهعه  ،  ه َطرييق  ينَّ الَْمَلئ َوإ

 
َ
يَطاليبي الْعيلْمي أ ينَّ  ،رضا  بَما يَْصَنعَ  ْجنيَحَتَها ل في  العالمَ َوإ ْْ ره  ه ٌهن يف يَْسهَت

مَ  ْن يف السَّ ٌَ ييَتهاني يف الَْمهاءي وات و
ْ
ْرضي حهىت اُل

َ
يمي ىلع  فْضهله وَ  ،اأْل الَْعهال

َكوَاكيبي 
يري الْ َقَمري ىلع َسائ

يدي َكَفْضلي الْ َعاب
نْبيَيهاءي إو ،الْ

َ
لََماَء َوَرثَهةه اأْل  ،نَّ الْعه

ثهوا ةدييَنار اإو نْبيَياَء لم يهَورِّ
َ
ا  ،نَّ اأْل هه إنَّ وال ةديْرَهم  ََ َره

َ
ثهوا الْعيلَْم َفَمهْن أ ما َورَّ

 وَافير  
َظٍّ ََ ِبي َر

َ
 .(2) ((أ

إينَّ ))س  انلديب قدالقدالس    بن عمرو بن العا  عن عبداّلله و -9
 َ هه ٌن انلاس اَل اّللَّ َِتيعه

َا   يَنْ ْن َيْقهبيضه الْعيلْهمه  ،َيْقبيضه الْعيلَْم انِْتي َولَكي
لََماءي  يَقْبضي الْعه ََ انلهاسه  كْ ْت لهم َيه اإذ حىتَّ  ب َه ها اخَّ يم  هاال  ؤه ره  َ ل هَّ ها جه  وس 

ئي  َضلُّوافَسه
َ
م  فََضلُّوا وَأ

لْ رْيي عي
َْ ي ْفَتْوا ب

َ
 .(3) ((لهوا فَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 71رقم، بىىأخرجىىى البخىىاري فىىي  لىىاق العلىىم، بىىاق مىىن يىىرد ااع بىىى خيىىراً يفقمىىى فىىي الىىدين(  1)

 .1367رقم ب ، لاق اله اة، باق النمي عن المسألة ومسلم،
، وأبىىو داود،  لىىاق 13رقم بىى ،، والميثمىىي فىىي مىىوارد الظمىى  11رقم بىى ،1/414 ،ن يبىىا أخرجىىى ابىى( 2)

، واللرماي،  لىاق العلىم، بىاق مىا جىان فىي ف ىل 6321رقم ب ،العلم، باق الحث علع  لب العلم
وال براني  41712برقم  ،22 / 63 ،، وأيمد624رقم ب ،، والدارمي4314رقم ب ،الفقى علع العبادة
 ،قىىال الشىىيخ انلبىىاني فىىي صىىحيد سىىنن أبىىىي داودو ، 1461رقم بىى ،4/442 ،ميينفىىي مسىىند الشىىا

 .4314رقم ب ،6/71 ،، و اا قال في صحيد سنن اللرماي«صحيد»: 6321رقم ب ،4/237
، ومسىلم،  لىاق العلىم، 133رقم ب ،أخرجى البخاري،  لاق العلم، باق  يف يقبض العلم(  3)

= 
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 له ْضهفَ ))قدالس   أن رسدول اَّلله  وعن حذيفة بن ايلمدان  -11
 .(1) ((عه رَ م الوَ كه ةديني  ريه ، ورَ ةي اةدبَ العي  لي ْض فَ  نْ ٌي  رْيو رَ  العلمي 
ال ))س  قدالس قدال رسدول اَّلله   بن مسدعود وعن عبداّلله  -11

ٌَ اّللَّ  اهه آتَ  لو جه ني: رَ تَ نَ يف اثْ  إالَّ  دَ َس حَ  ، َِّّ يف اَُله هي تيهكَ لَ  هَ ىلَعَ  هه َط لَّ َس اال  فَ  
ي ضي قْ و يَ هه فَ  ة  مَ كْ  حي اّللَّ  اهه آتَ  لو جه ورَ  واملراد باحلسدد يف  ،(2) ((هامه لِّ عَ ها ويه  ب

 هذا احلديث الغبطة.
يا نْ ادلُّ )) وهو يقولس  َّلله قالس سمعو رسول ا وعن أيب هرير   -12

ٌَ  َّلله ا رَ كْ ها إال ذي يْ ا في ٌَ  ونَ عه لْ ، مَ ةو ونَ عه لْ مَ  ٌه لمي ، وَ  الهه ا وَ و  .(3) ((ما  لِّ عَ تَ ا  أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4376رقم ب ،فلن في اخر الهما باق رفا العلم وقب ى وظمور الجمل وال =
وال برانىي فىي  ،1/171 ،، والحىا م1331رقم بى ،6/432 ،أخرجى ال يان المقدسىي فىي المخلىارة(  1)

، ويسىىىىىىنى 4434رقم بىىىىىى ،671 – 7/673 ،، والبىىىىىىهار6433رقم بىىىىىى ،147 – 2/143 ،انوسىىىىىىط
د اللرغيىىب وقىىال عنىىى انلبىىاني فىىي صىىحي، 163رقم بىى ،1/23 ،المنىىاري فىىي اللرغيىىب واللر يىىب

 .«صحيد لغير »: 31رقم ب ،1/167 ،واللر يب
، ومسىىلم، 76رقىىم  ،أخرجىىى البخىىاري،  لىىاق العلىىم، بىىاق االغلبىىاط فىىي العلىىم والحتمىىة(  2)

 لىىاق صىىالة المسىىافرين وقصىىر ا، بىىاق ف ىىل مىىن يقىىوم بىىالقرا  ويعلمىىى وف ىىل مىىن تعلىىم 
 .112رقم ب ،يتمة من فقى أو غير  فعمل بما وعلمما

ويسىىنى، والبيمقىىىي فىىي شىىىعب ، 4644رقم بىى ،ى اللرمىىاي،  لىىىاق اله ىىد، بىىاق منىىىىأخرجىى(  3)
، ويسىىنى 2/174 ،، والحتىىيم اللرمىىاي فىىي نىىوادر انصىىول1731رقم بىى ،4/432 ،اإليمىىا 

 ،4/266 ،وقىال عنىى فىي صىحيد سىنن اللرمىاي ،6212رقم بى ،انلباني فىي صىحيد الجىاما
   .«يسن»: 4644رقم ب



 م والعلماءفضل العل

 

9 
 له ْضهفَ )) س َّلله قالس قدال رسدول ا وعن أيب أمامة ابلاهيل  -13
ي العَ  ي  العَ ىلَع  مي ال ي ومَ   َّلله ا ، وأنَّ مْ اكه نَ  أةدْ  ىلَعَ لي ْض فَ كَ  دي اب  هه تَ كَ لئ

َ
 له هْ ، وأ

 ىلَع  ونَ لُّ َصهيه  وته  اَُله، وحهىتَّ اهَ ري حْ يف جه  ةَ لَ مْ  انلَّ ىتَّ حَ  ضي واألرْ  مواتي السَّ 
 .(1)((اخلريي  اسي لِّم انلَّ عَ ٌه 

ه))س  انلديب قالقالس  وعن أيب مسعود األنصاري  -14   َّ ةدَ  نْ ٌَ
  رْي   رَ ىلَعَ 

 ثْ ٌي  هه لَ فَ
َ
  ري جْ ل أ

 .(2)((هله اعي فَ
ه))س انلديب  قدالقدالس   ّلله بن عبددا ريروعن ج -15 يف  سهنَّ  نْ ٌَ
َي اإلسْ  ْجرهَها هه لَ فَ  نة  َس حَ  ة  نَّ سه  ل

َ
نْ  َبْعَدهه، هابَ  َل مي عَ  نْ ٌَ  ره أجْ وَ  أ

َ
 َص قه نْ يَ  ٌيْن َغرْيي أ

ٌَ ءو م َشْ هي ري وْ أجه  نْ ٌي  َي يف اإلسْ  نَّ سَ  نْ ، و َهها َوويْزره اكَن َعلَْيهي ويْزره  ئة  يِّ سَ  ة  نَّ سه  ل
ٌيْن  ٌيْن َغرْيي أنْ هي دي عْ بَ ٌَْن َعميَل بها   .(3)((ءو هم َشْ اري زَ أوْ  نْ ٌي  َص قه نْ يَ  ، 

ى اكن  ٌن))س  انليب قالقالس  وعن أيب هرير   -16 ةَدَ  إ ى ههد 
هوريهيْم شهيئا   ه ٌن األْجري  جه

ه
صه ذلك ٌهن أ وري ٌن تَبيَعهه اَل َيْنقه جه

ه
 ،ٌيْثله أ

ْن ةَدَ  إ ى َضَللَة   ٌَ ثْمي اكَن َو صه  َعلَْيهي ٌن اإْلي ََُّبَعهه اَل َيْنقه َي ٌن ا ٌيْثله آثَا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 4312 ، بىىرقمالعلىىم، بىىاق مىىا جىىان فىىي ف ىىل الفقىىى علىىع العبىىادةأخرجىىى اللرمىىاي،  لىىاق (  1)
 ،6/74 ،وقال:  اا يديث يسن غريىب صىحيد. وقىال انلبىاني فىي صىحيد سىنن اللرمىاي

   .«صحيد»: 4312رقم ب
أخرجىىى مسىىلم،  لىىاق اإلمىىارة، بىىاق ف ىىل إعانىىة الغىىالي فىىي سىىبيل اا بمر ىىوق وغيىىر  (  2)

 .1146رقم ب ،وخالفلى في أ لى بخير
أخرجى مسلم،  لاق اله اة، باق الحث علىع الصىدقة ولىو بشىر تمىرة أو  لمىة  يبىة وأنمىا (  3)

 .1317رقم ب ،يجاق من النار
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 .(1)((ذلك ٌن آثَاميهيْم شيئا  

لعيل بن أيب االدب   انليب قالقالس  وعن سهل بن سعد  -17
 ي  ّللَّ ا يَ دي هْ يَ  ألنْ  ّللَّ فوا))س َ  رْيو دا  رَ ل  واحي جه رَ  َك ب هيَ  أنْ  نْ ٌيه َك ل  ونَ كه
 َ ْره انلِّ  َك ل  .(2)((معَ ُحه

ه))س  انلديب قدالقالس  عن أيب هرير  و -18 ٌَ ْ  اَت إذا   سهانه اإلن
ْنهه  عَ َط قَ انْ  ٌي  هه لَ مَ َْ َْ  اري جَ  ة  حَ دَ َص  نْ ٌي  : إالَّ ة  لثَ ثَ  نْ إال 

 عه يهنتَفه م  لْ عي  ، أوْ ة  يَ
ي  ي َص  دَل  ، أو وَ هي ب  .(3)((و  َهه عه دْ يَ     ال

 بعد األنبيهاء سالعلماء املخلصون الصاةدحون هم أرص  انلا -19
هَل َصهاُلي ا َوحَهاَ  ﴿ ساَّلله قول ب ي َوَعمي ن ةَدَ  إي َى اّللَّ مَّ  مِّ

ْحَسنه حَْوال 
َ
ْن أ ٌَ َو

ْسليميني ٌيَن الْمه ِني 
ينَّ  ،وليس هناك أحد أحسن قواًل ممن داع إىل اَّلله  .(4)﴾إ

 وعمل بما يعلم، وااب  قوهل واعتقاده فعله.

 من  شاء من عباده، فهو املتفضدل ن وهذا فضل ع،يم يؤتيه اَّلله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجى مسلم،  لاق العلم،  لاق، باق من سن سنة يسىنة أو سىيمة، ومىن دعىا إلىع  ىد  (  1)

 .4372رقم ب ،أو ضاللة
، ومسىلم، 4424رقم بى ،إلىع اإلسىالم ن النبىي أخرجى البخاري،  لاق الجمىاد والسىير، بىاق دعىا(  2)

 .4233رقم ب ،، باق من ف اال علي بن أبي  الب  لاق ف اال الصحابة 

 .1361رقم ب ،أخرجى مسلم،  لاق الوصية، باق ما يلحر اإلنسا  من الثواق بعد وفاتى(  3)

 .66سورة فصلت، اآلية: (  4)
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 عبده بالعلم انلافع ويثيبه ن البه ون نرشه.

ذل األسبا ،  الع،يم إال أن يبوما ن املسلم الرامب يف فضل اَّلله 
 العلم انلافع والعمل الصالح، وهذه ايآيات واألحاديث إنما و سأل اَّلله 

يه يف ح  العالنيم العامل بعلمه، وأما العالم مري العامل فإنه من أشدد 
  انلاس عذاباً يوم القيامة، وكذا العالم اذلي لم يبتغ بعلمه وجه اَّلله 

ر بهدم انلداال  شم راحئة اجلنة، وهو أحد اثلالثدة اذليد قبدل  رن تسدعه
 .(1)اخلالئ  لكهم

ي  رشوع :ا  نيثا  :(2)علم نافع وعمل صال  :ّللَّ  مالعال
ني »قال س   بن نفري، عن أيب ادلرداء ريعن جب -1 دولني اَّلله نها ّمّع رّسف كف
 ثفمه قّاّلس ، ّماءني ٌيهَن »، فّّشّخّص بنيبَّّصنيهني إنيىّل السه َْتلَسه الْعيلْهمه  وَانه َيه

َ
ا أ ََ َه

ء  ا ٌيْنهه ىلَعَ َشْ وا  ره ، َحىتَّ اَل َيْقدي نرّصدارنيي   «نلَّاسي
ّ ّيادف برنف بّلنييدد  األر ّفّقاّل زني

آّن؟ رر نّا الرقف
ر
نها، ّوقّدر قّّرأ رتّلّسف مني ّننهدهف س ّكيرّف ُيف رني

نهدهف ّونّلفقر
ّ
ّرَ ني نّلّقر ! فّدّواّلله

برنّاّءنّا! ّفّقاّلس 
ّ
نيّساّءنّا ّوأ َك »ن ٌُّ

ه
لَْتَك أ ٌيهْن  (3)ثَكي َك  دُّ عه

َ
ْنته أَل يْن كه ! إ يَا زييَاةده

يَنةي  ْهلي الَْمدي
َ
َقَهاءي أ هوةدي وَانلََّصهاَرى، فه ْنهَد ايْلَهه ييهله عي

ِْ
هي اَلَّهْوَراةه وَاإْلي َي ، َهه

ْم؟ ْنهه َْ ِني 
ْْ ُه اّل ، «َفَماَذا 

ّ
س أ لروف ، ّفقف وني امني بّاّدّ  برّن الصه يوف عف س فّلّقني برّير  قّاّل جف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حىىديث أخرجىىى مسىىلم فىىي صىىحيحى،  لىىاق ، وال1ص  ،ثىىواق العمىىل الصىىالد للىىدميا ي(  1)

 .1432رقم ب ،اإلمارة، باق من قاتل للريان والسمعة اسلحر النار

   .الخشوع علم نافا، و و عمل صالد من أعمال القلوق، ويلبعما عمل الجوارح(  2)
فقدت ، وأصىلى الىدعان بىالموت، ثىم يسىلعمل فىي اللعجىب. انظىر: تحفىة  :( ثتلل  أم : أي3)

 .114/ 7ار فوري، انيو ي للمب
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تفهف بني  ّىر خر

ّ
؟ فّأ ررّداءني بفو ادله

ّ
وّك أ خف

ّ
ولف أ ّمعف ّما ّيقف ، قّاّلس تّسر ررّداءني بفو ادله

ّ
ي قّاّل أ ني اذله

س  دنر انلهداسني ّفدعف مني لردم  يفرر لني عني وه
ّ
ّثنهّ  بنيأ ّحدِّ

ف
ئرّو أّل ، إنينر شني ررّداءني بفو ادله

ّ
ّصّدّق أ

دداًل  عني فّداّل تّددّر، فنييدهني رّجف ّد اجلّددامني دجني ّل ّمسر خف نر تّدددر
ّ
د ف أ دولف  يفوشني فشف اخلر

عاً   . (1)«ّخاشني
ٌيَن »قالس   َّلله أن رسول ا  عن شداد بن أوسو -2 أوَّ ه ٌا يهْرَفعه 

وعه   .(2)«انل اسي اخلهشه
همَّ ...»أنه قال يف داعئدهس  عن انليب  عن زيد بن أرقم و -3 اللَّهه

ٌيهْن َنْفهس  اَل  ، َو هب  اَل ََيَْشهعه
ٌيْن حَلْ ، َو م  اَل َيْنَفعه

لْ ٌيْن عي يَك   ب
وذه عه
َ
إيينِّ أ

هْسَتَجابه لََها ٌيْن ةَدْعَوة  اَل ي ، َو  .(3)«تَْشَبعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ىىاا »، وقىىال: 3154( أخرجىىى اللرمىىاي،  لىىاق العلىىم، بىىاق مىىا جىىان فىىي   ىىاق العلىىم، بىىرقم 1)

، وصىىححى انلبىىاني فىىي صىىحيد سىىنن اللرمىىاي، 75/ 1، والىىدرامي، «يىىديث يسىىن غريىىب
، وأخرجىىى أي ىىاً أيمىىد فىىي المسىىند مىىن يىىديث جبيىىر، عىىن عىىوف بىىن مالىى ، وسىىا  4/50

، وابىىن يبىىا ، بىىرقم 5878فىىي التبىىر ، بىىرقم  اي، والنسىىا34009رقم بىىالحىىديث بنحىىو ، 
 .1739، ورقم 1573

 : 141/ 3مرفوعىىىاً، قىىىال الميثمىىىي فىىىي مجمىىىا الهوااىىىد،  7184( ال برانىىىي فىىىي التبيىىىر، بىىىرقم 2)
 «.. وفيى عمرا  بىن داوود الق ىا  ضىعفى ابىن معىين، والنسىااي، ووثقىى أيمىد، وابىن يبىا  »

، وصىححى محققىو المسىند، وأخىر  34009د أيمىد، بىرقم وقد جان موقوفاً علع شىداد عنى
، ولىى 1739،ورقىم 1573،وابن يبىا ،برقم 5878ف النسااي في التبر ، برقم و اا الموق

أول شىين يرفىا مىن  ىا  انمىة الخشىوع يلىع »،قىال: أ  النبىي  شا د عن أبي الدردان 
روا  ال برانىي فىي »وقىال: ، 141/ 3  ر  الميثمي فىي مجمىا الهوااىد،  «ال تر  فيما خاشعاً 

 . ثم يديث شداد ال يقال بالرأي واالجلماد، فلى يتم الرفا. «التبير، وإسناد  يسن

 .3733( مسلم،  لاق الا ر والدعان، باق في اندعية، برقم 3)
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 .(1)وداعؤه ال يرفع وصوته ال  سمع، وقلب ال ُيشعسعلمه ال ينفع،

جدب وفأ ،فالعلم انلافع هو ما باو القلو »س سقال اإلمام ابن رجب 
، واتلواضع، واالنكسار، وإذا لم َّلله نة، واخلشية، واإلخبات هلا السكي

 َّلله يباو القلب ذل  من العلم، وإنما اكن ن اللسدان، فهدو حجدة ا
ن إس ن ابن آدم يقوم ن صاحبه، ومدريه كمدا قدال ابدن مسدعود 

ون القرآن ال جياوز تراقيهم، ولكدن إذا وقدع يف القلدب ؤأقواماً يقر
 .حبهيرسخ فيه نفع صا

س العلم علمدانس علدم باللسدان، وعلدم بالقلدب، فعلدم سوقال احلسن 
 .(2)« ن ابن آدم، وعلم اللسان حجة اَّلله القلب هو العلم انلافع

َ ﴿تعاىلس  َّلله وقد قال ا -4 لََمهاءه إينَّ اّللَّ عه
َباةديهي الْ ٌيْن عي  َ ينََّما ََيََْش اّللَّ إ

ورو   .(3)﴾َعايياو َغفه

ره ﴿س  اَّلله  قالو -5 ََ يما  ََيْه ْيلي َساجيدا  َوحَائ
يتو آَنَاَء اللَّ َو حَان ْن هه ٌَ  َْ

َ
أ

ييهَن اَل  هوَن وَاذَّ ييهَن َيْعلَمه هْل َههْل يَْسهَتويي اذَّ
و رَُْحََة َربِّهي حه َرةَ َويَرْجه اْْلَري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10( الخشوع في الصالة البن رجب، ص 1)

 84/ 1الملنا يىة،  و  ىر  ابىن الجىولي فىي العلىل .11( الخشوع في الصالة البن رجب ص 2)
مرفوعىىاً، وقىىال  ىىاا يىىديث ال يصىىد، وضىىعفى انلبىىاني فىىي تخىىري   لىىاق اإليمىىا  لشىىيخ 

 .31اإلسالم ابن تيمية، ص 

 .38( سورة فا ر، اآلية: 3)
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ْْلَابي 

َ
هو اأْل ول

ه
ره أ كَّ ََ ينََّما َيَت وَن إ  .(1)﴾َيْعلَمه

مدن أهدل الكتدا  قبلندا باخلشدول، فقدال  العلمداء اَّلله  ووصف -6
يَذا يههْتَى ﴿سبحانهس  ٌيْن َقْبليهي إ وتهوا الْعيلَْم 

ه
ييَن أ ٌينهوا إينَّ اذَّ ْو اَل تهْؤ

َ
يهي أ ٌينهوا ب َ ْل آ

حه
دا   جَّ ْذحَاني سه

َ
يْْل وَن ل يْن اَكَن وَْعهده َربَِّنها  * َعلَْيهيْم ََييرُّ ْبَحاَن َربَِّنها إ وَن سه

ه ول َويَقه
و    * عهوال  لََمفْ  شه ههْم ره وَن َويَاييده

ْذحَاني َيْبكه
َ
يْْل وَن ل وقوهل سدبحانه ، (2)﴾َوََييرُّ

يف وصف هؤالء اذلين أوتوا العلم، وُيدرون لذذقدان يبكدون ويزيددهم 
 .(3)«يف قلبه  َّلله  اخلشول سكتا الملن أوجب هل سمال  خشواعًس مدح  

  :(4) تعا ىرشع ّللَّ األ :العامل بعلمه العلماءأفضل ثاثلا : 
َُْفَعلههونَ ﴿قال اَّلله تعاىلس  -1 ها اَل  ٌَ ههوَن  ول َُقه يَم  نهوا ل ٌَ ييَن آ يَُّها اذَّ

َ
 * يَاأ

َُْفَعلهونَ  ا اَل  ٌَ هوا  ول َُقه ْن 
َ
ي أ ْنَد اّللَّ ْقت ا عي ٌَ  َ  .(5) ﴾َكُبه

عروف س قال أسامة بن زيد  -2 س   انليب ّسمني ولف ََ »ّيقف لي يَْو يالرَّجه َاءه ب
ُيه

وره  وره َكَمها يَهده ههه يفي انلَّهاري، َفَيهده
ْقَتابه
َ
يَّه أ ََق يفي انلَّاري، َفَتْنَدل

ةي َفيهلْ ٌَ َيا القي
 انلَّهاري َعلَْيههي 

ْههله
َ
هعه أ يرََحهاهه، َفَيْجَتمي ْي فههلَنه  ،اُليَماره ب

َ
ههوَن: أ ول ها  ،َفَيقه ٌَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0( سورة الهمر، اآلية: 1)
 .190-197( سورة اإلسران، اآليات: 2)

 .17( الخشوع في الصالة البن رجب، ص3)

بأسىىىمااى وصىىىفاتى، وأفعالىىىى، والرغبىىىة فيمىىىا عنىىىد ،  اع الع إ ا  ىىىا  بسىىىبب معرفىىىة االخشىىىوع ا تعىىى( 4)
 .والخشية من عقابى، ومْبنيٌّ علع يبى، وخوفى ما رجااى، فماا  لُّى يجعل العبد أف ل الناس

 .4 -3: لا ، اآليالصفسورة (  5)
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ْنَت  لَيَْس كه

َ
نهَك؟ أ

ْ
ْنته  َشأ ْنَكري؟ حَاَ : كه ْنَهانَا َعني المه

َُ وفي َو يالَْمْعره نَا ب ره مه
ْ
تَأ

ْنَكري َوآُييهي  ْم َعني المه ْنَهاكه
َ
، وَأ وفي َوالَ آُييهي يالَْمْعره ْم ب رهكه    .(1)«آمه

أجهل انلاس ٌن ترك ٌا يعلم، وأعلم انلاس ٌهن » سسقال سفيان  -3
 .(2)«ّللَّ عمل  بما يعلم، وأفضل انلاس أرشعهم 

اُلفهظ، والعمهل، واالسهتماع،  يراةد للعلم:»وقال سفيان أيضاًس  -4
 .(3)«واإلنصات، والنرش

َيَش  ّللَّ  لم با اكن يهقا : العلماء ثلثة:»س سيضاً وقال سفيان أ -5
فهَاك  ّللَّ َيَشه ا ّللَّ  لم بأمر ا ّللَّ ، و لمو باّللَّ ليس بعالم بأمر ا ّللَّ ا

فهَلك  ّللَّ ال َيَشه ا ّللَّ عالم بهاليس ب ّللَّ العالم الاكمل، و لم بأمر ا
 .(4)«العالم الفاجر

 .(5)«هذه اللكمات ينبيغ أن تنقل»يقولس  سوسمعو شيخنا ابن باز 
 َيبهم اهلل تعا ى: رابعا : العلماء العاملون املخلصون املتبعون للنيب 

ْ قفلر ﴿قال اَّلله تعاىلس  -1 بيعهوِني َيه
َ فَاتَّ يبُّوَن اّللَّ ْنتهْم ُته يْن كه ه إ مه اّللَّ بيهْبكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م،  لىاق اله ىد ل، ومسى6437(  البخاري،  لىاق بىدن الخلىر، بىاق صىفة النىار وأنمىا مخلوقىة، بىرقم  1)

 .4414والرقاار، باق عقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعلى، وينمع عن المنتر ويفعلى، برقم 
 .447، برقم 81/ 1( أخرجى الدارمي، 2)

 .447، برقم 81/ 1( أخرجى الدارمي، 3)

 .410، برقم 81/ 1( سنن الدارمي: 4)

 .410يث رقم ( سمعلى أثنان تقرير  علع سنن الدارمي، الحد5)
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يمو  ورو رَحي ه َغفه ْم وَاّللَّ ْم ذهنهوَبكه ْر لَكه في ْْ   .(1) ﴾َويَ

ّريرّر ّ و -2 يبني هف
ّ
ني ، قّ  ّعنر أ دولف اَّلله َ »س  اّلس قّاّل رّسف َحهبَّ إينَّ اّللَّ

َ
يَذا أ  إ

ُْبييَل  ا ةَدَ  جي ْبد  َْ،  ، ُْبييهله ههه جي
بُّ ، حَاَ : َفيهحي بَّهه حي

َ
حيبُّ فهَلن ا فَأ

ه
َفَقاَ : إيينِّ أ

َماءي  َ  ثهمَّ يهَناةديي يفي السَّ : إينَّ اّللَّ
و ه ْههله َفَيقه

َ
بُّههه أ بُّوهه، َفيهحي حي

َ
يبُّ فهَلن ا فَهأ  َيه

بْ 
َ
يَذا أ ، َوإ ْرضي

َ
َقبههو ه يفي اأْل

َماءي، حَاَ  ثههمَّ يهوَضهعه  َهه الْ ا ةَدَ  السَّ ْبهد  َْ هَض  َْ

، حَهاَ   ْيْضهه بْ
َ
ْيضه فهَلن ا فَأ بْ

ه
: إيينِّ أ

و ه ُْبييَل َفَيقه ، ثههمَّ  :جي ُْبييهله ههه جي ْيضه َفيهْب
 َ َماءي إينَّ اّللَّ ْهلي السَّ

َ
، يهَناةديي يفي أ هونَهه ْيضه وهه، حَاَ : َفيهْب ْيضه بْ

َ
ْيضه فهَلن ا فَأ  يهْب

 
َ
َضاءه يفي اأْل ْْ  .(2)«ْرضي ثهمَّ تهوَضعه  َهه اْْلَ

اءني بردنني اّعزني   وهذا واَّلله هو املدح الزين، واذلم الشني، ف -3  ّعن الّىّ
 ني ّتّعاىّلس هلني ْم اَل ﴿، يفني قّور ْكهَرههه

َ
رَاتي أ ٌيْن َوَراءي اُلهجه ونََك  ييَن يهَناةده

إينَّ اذَّ
ني  ،(3) ﴾َيْعقيلهونَ  وّل اَّلله ل  ّفّقاّلس يّا رّسف ي ّزيردن   سقّاّلس قّاّم رّجف ّوإنينه  ،إنينه ّ رددني

، ّفّقاّل انلهيبني   ه س »ّذِّمِّ ّشنير   .»(4) َذاَك اّللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41: ، اآليةال عمرا سورة (  1)
، ومسىلم، 7212( البخاري،  لاق اللوييد، بىاق  ىالم الىرق مىا جبريىل، ونىدان ااع المالاتىة، بىرقم 2)

 ، واللفظ لى.1367 لاق البر والصلة واآلداق، باق إ ا أيب ااع عبداً يببى إلع عباد ، برقم 
 .1: ، اآليةالحجرات(  سورة 3)
، وصىححى 6437اللرماي،  لاق تفسير القرا ، باق ومن تفسير سىورة الحجىرات، بىرقم   (4)

 ،د أيمىدمسىنفىي  انلباني في صحيد سىنن اللرمىاي، ولىى شىا د عىن انقىرع بىن يىابا 
 .12441، برقم 410/ 35
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 :بالعلمم ووصفه لعلماءٌن ا القانتني تعا ى اخلاشعني ّللَّ ٌدح ا: رامسا  

ره ﴿تعاىلس  قال اَّلله  -1 ََ يما  ََيْ ْيلي َساجيدا  َوحَائ
يتو آَنَاَء اللَّ َو حَان ْن هه ٌَ  َْ

َ
أ

ييهَن اَل  هوَن وَاذَّ ييهَن َيْعلَمه هْل َههْل يَْسهَتويي اذَّ
و رَُْحََة َربِّهي حه َرةَ َويَرْجه اْْلَري

ْْلَ 
َ
هو اأْل ول

ه
ره أ كَّ ََ ينََّما َيَت وَن إ اخلشدول يف  سندا هدووالقنوت ه ،(1)﴾ابي َيْعلَمه

... القنوت يرد يف القدرآن ن  »س سالطاعة  وهلذا قال العالمة السعدي 
 قسمنيس 

ُ  َهه ﴿، كقددوهل تعدداىلس حنههوت  َ ْرضي َله
َ
ههَموَاتي وَاأْل ههْن يفي السَّ ٌَ َو َهه 

يتهونَ   .ته، وتدبريهأي اللك عبيد خاضعون لر،و،يّ  (2)﴾حَان
وهو األكرث يف القدرآنس القندوت اخلدا ، وهدو دوام  وانلوع اثلاين:

يهتو آَنَهاءَ ﴿الطاعة هلل ن وجه اخلشول، مثل قوهل تعاىلس  َو حَان ْن هه ٌَ  َْ
َ
 أ

يما   ْيلي َساجيدا  َوحَائ
يتينيَ ﴿وقوهلس ، (3)﴾اللَّ ي حَهان َّ هوا ّللي يَها ﴿، وقدوهلس (4)﴾َوحهومه

ي َمْريَمه  دي يَربِّكي وَاْسهجه ِتي ل
يَتهاتي ، وقدوهلس (5)﴾اْقنه يتينَي وَالَْقان وَالَْقهان

(6) ،
 .(7)«وحنوها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0( سورة الهمر: اآلية 1)

 .31( سورة الروم، اآلية: 2)

 .0( سورة الهمر، اآلية: 3)

 .348البقرة، اآلية: ( سورة 4)

 .14( سورة ال عمرا ، اآلية: 5)

 .45( سورة انيهاق، اآلية: 6)

 .413،وانظر:المرجا نفسى ص 411( تيسير الل يف المنا  في خالصة تفسير القرا ،ص 7)
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القنوت لزوم الطاعة مع اخلضول، »س سوقد قال الرامب األصفهاين 

ّ فف و يتينيَ ﴿بكل واحد منهما يف قوهل تعاىلس  رسِّ ي حَان َّ وا ّللي ، وقوهلس (1) ﴾َوحهومه
يتهونَ ﴿ ُ  َهه حَان قيلس خاضعون، وقيلس ادائعون، وقيدلس سداكتون،  (2)﴾َله

ّ به ما قال عليه الصدال  السدالمس  ينني ّن به لك السكوت، وإنما عف عر ولم يف
ههلَةَ الَ يَْصههله ه فييَههها  إينَّ » هي الصَّ َي ههَو َههه هها هه يَنمَّ ، إ َي انلَّههاسي

َ ََ ٌيههْن  ءو  َشْ
هْرآني  قه

، َوحيهرَاَءةه الْ ، وَاَلَّْكبيريه هدذا قيدلس أي الصدال   ، ون(3)«التَّْسبيي ه
نهوتي »أفضل؟ قالس  و ه القه أي االشتغال بالعبداد ، ورفدض لك مدا  (4)«طه

يتها  ﴿تعاىلس  اَّلّل  سواه، وقال ة  حَان ٌَّ
ه
يبْرَاهييَم اَكَن أ نَهْت َوَك ﴿، وقدالس (5)﴾إينَّ إ

يتينيَ  ْيههلي َسههاجيدا  ﴿، وقددالس (6)﴾ٌيههَن الَْقههان
يههتو آَنَههاَء اللَّ ههَو حَان ههْن هه ٌَ  َْ

َ
أ

يمهههههها   يَربِّههههههكي ﴿، وقددددددالس (7)﴾َوحَائ ههههههِتي ل
 ، وقددددددالس (8)﴾اْقنه

ي ﴿ هههو هي ي َوَرسه َّ نَّ ّللي ٌيهههْنكه هههْن َيْقنههههْت  ٌَ يتينَي ﴿، وقدددالس (9)﴾َو وَالَْقهههان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .348( سورة البقرة، اآلية: 1)

 .31( سورة الروم، اآلية: 2)

 .547الصالة، وما نسخ من إبايلى، برقم ( مسلم،  لاق المساجد، باق تحريم التالم في 3)

 .751( مسلم،  لاق صالة المسافرين، باق أف ل الصالة  ول القنوت، برقم 4)

 .139( سورة النحل، اآلية: 5)

 .13( سورة اللحريم، اآلية: 6)

 .0( سورة الهمر، اآلية: 7)

 .14( سورة ال عمرا ، اآلية: 8)

 .41( سورة انيهاق، اآلية: 9)
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يَتاتي  يَتاتو ﴿ سوقال  ،(1)﴾وَالَْقان َاته حَان اُلي  .(3()2)﴾فَالصَّ

، بمعان  متعدد  ، فيطلد  نس اخلشدول، روّ يف احلديث يف  والقنوت
والطاعددة، والصددال ، وادلاعء، والعبدداد ، والقيددام، واددول القيددام، 

ذكر احلدافظ قد و ،(4)لطاعة، واخلضولوالسكوت، والسكون، وإقامة ا
، ن،مهدا  سابن حجر  أن ابن العريب ذكر أن القنوت ورد لعرشد  معدان 

 س، فقاليقارعاحلافظ زين ادلين ال
 ولفظ القنوت اعدةد ٌعانيه جتهد»
 

 همايدا  ىلع عرشهة ٌعهاين مرضهيَّ  
 ، والعبههاةدة، طاعههةرشههوعو  ،ةد ءو  

 

 إحاٌتههههها، إفههههراةده بالعبوةديههههة 
 والقيهاَ، وطهو ه صهلة،و ،سكوتو  

 

 (5)«كَا ةدواَ الطاعة الراب  القنية 
ويَصف لك واحد  من هذه املعاين إىل ما يدل عليده احلدديث، أو  

 . (6)الالكم الوارد فيه، وما يقتضيه سياقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45انيهاق، اآلية:  ( سورة1)

 .41( سورة النسان، اآلية: 2)

 .181( مفردات ألفاظ القرا ، ص 3)

، 111/ 1( انظىىر: النمايىىة فىىي غريىىب الحىىديث وانثىىر، البىىن انثيىىر، بىىاق القىىاف مىىا النىىو ، 4)
ومشار  اننىوار علىع الصىحاح واآلثىار للقاضىي عيىا ، يىرف القىاف مىا سىاار الحىروف، 

 .171مقدمة فلد الباري البن يجر، ص ، و دي الساري 113/ 3

 .101/ 3( فلد الباري البن يجر، 5)

، 101/ 3، وانظىىر: فىىلد البىىاري البىىن يجىىر، 111/ 1( النمايىىة فىىي غريىىب الحىىديث وانثىىر، 6)
 .171و دي الساري مقدمة فلد الباري، ص 
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   : ذكر اّللَّ  ٌن العلماء ىلع ٌن يوجل حلبه  ّللَّ أثىن اسا : ساةد

 سصفه باإليمان ال ملأنه ُيافه وُيشاه، ووو،ني سبحانه 
لَهْت ﴿قال اهلل تعداىلس  -1 ه وَجي كيهَر اّللَّ

يَذا ذه ييهَن إ
ٌينههوَن اذَّ ْؤ ينََّمها الْمه إ
ييَمانا   ْم إ هه

ُْ ْم آَيَاتههه زَاةَد يَذا تهليَيْت َعلَْيهي ْم َوإ
 .(1)﴾حهلهوبههه

لههونَ ﴿س عن قول إبراهيم   اَّلله  لاوق -2 ْم وَجي ٌيْنكه ا 
ينَّ هوا  * إ حَهال

 .(2)﴾اَل تَوَْجْل 

ي ﴿تعاىلس  اَّلله  لاقو -3
ه وَجيلَْت حهلهوبهههمْ  *  الْمهْخبيتينيَ َوبرَشِّ كيَر اّللَّ

يذَا ذه ييَن إ
 اذَّ

ونَ  َلةي َوميمَّا َرزَْقنَاههْم يهنْفيقه َصابَههْم وَالْمهقييِمي الصَّ
َ
ٌَا أ يرييَن ىلَعَ  اب  .(3)﴾وَالصَّ

لَةو ﴿تعاىلس  اَّلله  وقال -4 ْم وَجي وبههه
ا آَتَْوا َوحهله ٌَ ييَن يهْؤتهوَن  ي َى  وَاذَّ ْم إ هه

نَّ
َ
أ

ونَ  عه ْم َراجي  .(4)﴾َربِّهي
ّل يّورّجدلف وّّجداًل، س اسرتشعاوجل القلبس الوجلو ر اخلوف، يقالس وّجني

ل  .(5)فهو وّجني
مْ ﴿»س سقال ابن كثري  لَْت حهلههوبههه فزعدو وخافدو،  سس فرقوس أي﴾وَجي

خداف منده،  سوجدل قلبدهس أي َّلله وهذه صفة املؤمن ... اذلي إذا ذكر ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3آلية: ا( سورة اننفال، 1)

 .54-53( سورة الحجر، اآليلا : 2)

 .45 -41: لا ، اآلي( سورة الح 3)

 .19( سورة المؤمنو ، اآلية: 4)

 .855( مفردات ألفاظ القرا  لألصفماني، ص 5)
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 .(1)«ففعل أوامره، وترك زواجره

هلم خشية خافو ورهبو فأوجبو  سأي»س سالسعدي  العالمة وقال
تعاىل أكى عالماته  َّلله تعاىل االنكفاف عن املحارم، فإن خوف ا َّلله ا

اخلددوف، واخلشددية، »س س، وقددال (2)«أن حيجددز صدداحبه عددن اذلنددو 
واخلضول، واإلخبات، والوجل معانيها متقار،ة، فاخلوف يمندع العبدد 

، وتشاركه اخلشدية يف ذلد ، وتزيدد أن خوفده مقدرون َّلله من حمارم ا
، وأمدا اخلضدول، واإلخبدات، والوجدل، فإنهدا تنشدأ عدن َّلله فة ابمعر

، وُيبو إىل ر،ه منيباً إيله بقلبده، َّلله اخلوف، واخلشية، فيخضع العبد 
وحيدث هل الوجل، وأما اخلشولس فهدو حضدور القلدب وقدو تلبّسده 

، وسكون ظاهره و،اانه، فهذا خشول خا ، وأما اخلشول َّلله بطاعة ا
صف خّوا  املؤمنني، فينشأ من كمال معرفة العبد ادلائم اذلي هو و

 .(3)« ذل  ن القلب، كما تستويل املحبةيلر،ه، ومراقبته، فيستو
 :ٌن يقشعر جدله عند حراءة القرآن بأن ٌنهم العلماء  وصف اّللَّ ا : بعسا
َثه﴿تعاىلس  اَّلله  لاق -1 ٌَ يها   تََشاب ٌه  

يثي كيَتابا  َدي
ْ
ْحَسَن اُل

َ
َ  أ ه نَاَّ َ اّللَّ ايني

ي َى  ْم إ هوبههه
ْم َوحهله هه لههوةده ْم ثهمَّ تَلينيه جه ييَن ََيَْشْوَن َربَّهه لهوةده اذَّ ٌيْنهه جه َُْقَشعيرُّ 

ه َفَمها  َهه  ْضهليلي اّللَّ
هْن يه ٌَ ْن يََشهاءه َو ٌَ يهي  ي ب ي َيْهدي يَك ههَدى اّللَّ ي َذل ذيْكري اّللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .511، صلإلمام ابن  ثير ( تفسير القرا  العظيم1)

 .415، ص في تفسير  الم المنا ، للعالمة السعدي ( تيسير التريم الريمن2)

 .413 – 411ص  عالمة السعدي،لل ( تيسير الل يف المنا  في خالصة تفسير القرا ،3)
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 قشعرير  اجلدل، ثم لني القلب واجلدل. هلم ، فحصل(1)﴾ٌيْن َهاةد  

ييهَن ََيَْشهْوَن ﴿»س سقال الرامب األصدفهاين  لههوةده اذَّ ٌيْنههه جه َُْقَشهعيرُّ 

مْ   . (3)«أي يعلوها قشعرير  (2)﴾َربَّهه
اجلبار،  الكم هذه صفة األبرار عند سمال»س سمام ابن كثري قال اإلو

ملا يفهمونه مدن الوعدد والوعيدد، واتلخويدف   املهيمن العزيز الغفار
ثههمَّ تَليهنيه ﴿، واتلهديد، تقشعر منده جلدودهم مدن اخلشدية واخلدوف

ي  ي َى ذيْكري اّللَّ ْم إ
ْم َوحهلهوبههه هه لهوةده مدن ر تده  كمدا يرجدون ويؤملدون ﴾جه

 .(4)«ه ...ولطف
ييهَن ََيَْشهْوَن ﴿»س سوقال العالمة السدعدي  لههوةده اذَّ ٌيْنههه جه َُْقَشهعيرُّ 

مْ  ْم ﴿اتلخويف وال هيدب املدزع   من ملا فيه ﴾َربَّهه هه لههوةده ثههمَّ تَليهنيه جه
ي  ي َى ذيْكري اّللَّ ْم إ

عند ذكدر الرجداء وال ميدب، فهدو تدار   سأي ﴾َوحهلهوبههه
 .(5)«يرهبهم من عمل الرشيرمبهم لعمل اخلري، وتار  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .34( سورة الهمر، اآلية: 1)

 .34( سورة الهمر، اآلية: 2)

 .171( مفردات ألفاظ القرا ، ص 3)

 .1154ص  البن  ثير، ( تفسير القرا  العظيم،4)

 .734ص  للسعدي، ( تيسير التريم الريمن،5)
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 : ا : العلماء املخلصون الصاةدحون: ال يكتمون ٌا أنا  اّللَّ ٌناث
ٌيههَن اْْلَيَِّنههاتي ﴿س قددال اَّلله  -1 نَْانْلَهها 

َ
هها أ ٌَ ههوَن  ييههَن يَْكتهمه إينَّ اذَّ

ه  مه اّللَّ وَييهَك يَلَْعهنههه
ه
كيَتهابي أ

يلنَّهاسي يفي الْ ها بَيَّنَّهاهه ل ٌَ ٌيهْن َبْعهدي  َدى   وَالْهه
نهونَ  عي مه اللَّ وإن اكنو  ،هذه ايآية»س سالسعدي  مة، قال العال(1) ﴾َويَلَْعنههه

وصدفاته، فدإن  نازلة يف أهل الكتا ، وما كتموا من شأن الرسدول 
ّيِّنّداتني ﴿ حكمها اعم للك من اتصف بكتمان مدا أندزل اَّلله  دّن ابلر  ﴾مني

رهفّد،﴿امل،هرات هل،  ،ادلاالت ن احل  وهو العلم اذلي الصل به  ﴾ّوال
رتبني به اري  أهل انلعيم، من اريد  اهلداية إىل الَصاط املستقيم، وي

اس ما لنّ لنوا بيِّ  أخذ امليثاق ن أهل العلم، بأن يف أهل اجلحيم، فإن اَّلله 
و ع  ،وال يكتموه، فمن نبذ ذل  ، به عليهم من علم الكتا مّن اَّلله 

ّّ بني املفسدتني، كتم ما أنزل اَّلله  مف ﴿، فأوكئ  لعباد اَّلله  ، والغ يّلرّعنفهف
ف  نفدونّ ﴿، ويطردهم عن قر،ه ور ته ،أيس يبعدهم ﴾اَّلله مف الالعني  ﴾ّوّيلرّعنفهف

وهم  يع اخلليقة، فتقع عليهم اللعنة من  يع اخلليقدة، لسدعيهم يف 
دوفساد أديانهم، وإبعدادهم مدن ر دة اَّلله  ،مّ اخلل  وزوا مدن ، فجف

 ، عليددهم انلدداس اخلددري، يصدديل اَّلله جددنس عملهددم، كمددا أن معلِّدد
حىت احلوت يف جوف املداء، لسدعيه يف مصدلحة اخللد ،  ومالئكته،

، فجوزي مدن جدنس عملده، وإصالح أديانهم، وقر،هم من ر ة اَّلله 
 ايآيدات ، يبدني اَّلله َّلله  ، مشداق  ألمدر اَّلله  ، مضداد  فال تم ملا أنزل اَّلله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .150سورة البقرة، اآلية: ( 1)
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 .(1)«فهذا عليه هذا الوعيد الشديد ،ويوضحها، وهذا يطمسها ،للناس

وتههوا الْكيَتهاَب ﴿ تعاىلس وقال اَّلله  -2
ه
ييهَن أ ٌييَثهاَ  اذَّ ه  ََ اّللَّ َره

َ
يْذ أ َوإ

يههي َثَمن ها  ْوا ب وريهيْم وَاْشهَتَ
هه وهه َوَراَء ظه َه ونَهه َفَنَب يلنَّاسي َواَل تَْكتهمه ََلهبَيِّنهنَّهه ل

ونَ  ا يَْشَته ٌَ  فَبيئَْس 
هدو  سامليثداق»س سقال العالمدة السدعدي  ،(2)﴾حَلييل 

 تعاىل ن لك مدن أعطداه د، وهذا امليثاق أخذه اَّلله العهد اثلقيل املؤكه 
مده مما عله  ، للناس ما حيتاجون إيلهبنيِّ مه العلم، أن يف وعله  ، الكتباَّلله 
إذا سألوه، أو وقع  ، وال يكتمهم ذل ، ويبخل عليهم به، خصوصاً اَّلله 
جيب عليده يف تلد  احلدال أن  لم  ه عني ندّ من عني  لكه  وجب ذل ، فإنه ما يف 

القيام،  قون، فقاموا بهذا أتمّ وفه فأما المف ، ابلاالح احل  من وّض نه، ويف بيّ يف 
ن اخللد ،  ، ابتغاء مرضا  ر،هم، وشفقةً مهم اَّلله موا انلاس مما علّ وعله 

وأمدا اذليدن أوتدوا الكتدا ، مدن ايلهدود ، مدن إثدم الكتمدان وخوفاً 
ومن شابههم، فنبذوا هذه العهود واملواثي  وراء ظهدورهم،  ،وانلصار،

، ا ن حمدارم اَّلله ؤف ا، فكتموا احل ، وأظهروا ابلاال، جتدره وا بهؤفلم يعب
 ،قليالً  ، وحقوق اخلل ، واش وا بذل  الكتمان ثمناً حبقوق اَّلله  وتهاوناً 

وهو ما حيصل هلم إن حصل من بعض الرياسات، واألمدوال احلقدري ، 
فبهئس ﴿مني شهواتهم ن احلد ، عني أهواءهم، املقدِّ بني من سفلتهم املته 

وهو بيدان احلد ، -ض، واذلي رمبوا عنه وّ العني  ألنه أخّس  ﴾يشتون ٌا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77( تيسير التريم الريمن، ص 1)

 .187سورة ال عمرا ، اآلية: ( 2)
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أع،ددم  -اذلي فيدده السددعاد  األبديددة، واملصددالح ادلينيددة وادلنيويددة

وي كددوا العددايل  ،هددا، فلددم ُيتدداروا ادلينء اخلسدديسوأجل   ،املطالددب
وهدوانهم، وكدونهم ال يصدلحون لغدري مدا  ،انلفيس، إال لسوء ح،هم

   .(1)«خلقوا هل

ََيَْشهْونَهه َواَل ﴿اَّلله تعاىلس  وقال -3 ي َو هوَن ريَسهااَلتي اّللَّ
ْه ييَن يهَبلِّ اذَّ

يب ا ي َحسي ياّللَّ َ َوَكََف ب  اّللَّ
ا إيالَّ َحد 

َ
س س، قال العالمة السدعدي (2)﴾ََيَْشْوَن أ

ي ﴿» وَن ريَساالتي اّللَّ
ْه ييَن يهَبلِّ ، وحججه فيتلون ن العباد آيات اَّلله  ﴾اذَّ

ََيَْشهْونَهه ﴿ و،راهينه، ويدعونهم إىل اَّلله  َوال ﴿ ،وحدده ال ويد  هل ﴾َو
ا إال اهلل َحد 

َ
األنبيداء املعصدومني،  فإذا اكن هدذا، سدنة يف، ﴾ََيَْشْوَن أ

وقاموا بها، أتم القيام، وهوس دعو  اخللد  إىل  ،اذلين وظيفتهم قد أدوها
، واخلشية منه وحده ال ي تقت ي فعل لك مأمور، وترك لك حم،ور، اَّلله 

هيب ا﴿، دل ذل  ن أنه ال نقص فيه بوجده ي َحسي يهاّللَّ حماسدبًا  ﴾َوَكهََف ب
فيه مدح ع،يم، وثناء كبدري مدن اَّلله ، وهذا (3)«عباده، مراقبًا أعماهلم

، وال ُيشون أحداً إال اَّلله  ، نسدأل تعاىل لذلين يفبلِّغون رساالت اَّلله
 .من فضله اَّلله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .119( تيسير التريم الريمن، ص 1)

 .40: ، اآليةانيهاق(  سورة 2)
 .111ص  ،تيسير التريم الريمن(  3)
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ني برنني ّعمرر وو -4 ه   ّعنر ّعبردني اَّلله نه انلهيبني

ّ
هِنِّ َولَهْو »، قّاّلس ، أ َْ وا  ْه بَلِّ

يْْسَائييَل  ْن بَِني إ
َْ ثهوا  ، وََحدِّ   آيَة 

ْ
ا، فَلَْيتََبوَّأ د  َتَعمِّ ٌه  َّ َب يلَعَ ََ ْن َك ٌَ َوالَ َحَرَج، َو

ٌيَن انلَّاري  ْقَعَدهه  قدال «س حدثوا عن بِن إْسائيهل وال حهرج»س قوهل  ،(1)«ٌَ
ّرادف ّجّواز اتلحدث»س ساحلافظ ابن حجر  رمف دنر  قّاّل ّمالني   ال مر بنيّما اّكّن مني ّعنرهف

ر  ّحّسن   مر
ّ
بفهف فاّّل  ،أ لنيّم ّكذني ا ّما عف مه

ّ
ثردلني ّمدا  سّوقنييّل  ،أ مر بنيمني ثفوا ّعدنرهف رّمعرَّن ّحدِّ ال

رر  يحني  ،آنني ّورّّد يفني الرقف حني يثني الصه ّدني
افنيعني   ...ّواحلر ه  سّوقّاّل الشه نه انلهديبني

ّ
رّمعرلفومني أ ّن ال مني

  ّث بنيالرّكذني ني زيف اتلهّحد  ني
اننييدّل بنيّمدا اّل  ،اّل جيف ّ ثفوا ّعنر بّدينني إنيرسر رّمعرَّن ّحدِّ فّال

بّهف  وّن ّكذني ّوِّزفونّدهف فّداّل ّحدّرّج ّعلّدير  ،ّتعرلّمف ا ّما جتف مه
ّ
ثني بنيدهني ّوأ مر يفني اتلهّحدد  كف

مر  ني  ،ّعنرهف ريف قّورهلني ّو نّ،ني ْم َواَل » سوّهف حهوهه  الْكيَتهابي فَهَل تهَصهدِّ
ْههله
َ
ْم أ ثَكه يَذا َحهدَّ إ

مْ  بهوهه َِّ نيذرنف  ،(2)«تهَكهه
ّطددعف  ،ّولّددمر يّددرنيدني اإلر قر ثني بنيّمددا يف ددّن اتلهّحددد  رّمنرددعف مني ّواّل ال

قنيهني  در  .  (3)«بنيصني
ه اهلله »س قدالس قدال رسدول اَّلله  عن جبري بن مطعم و -5 َ نَْضَّ

رهبَّ َحاميلي فيْقه  
ْن لَْم يَْسَمْعَها، فَ ٌَ ي َى  اَها إ ةدَّ

َ
، فَوََ َها، ثهمَّ أ َقالَِتي ٌَ َع   َسمي

 
اْمرَأ

ٌيْنهه  اَل فيْقَه  َهه، َورهبَّ  ْفَقهه 
َ
َو أ ْن هه ٌَ ي َى  ْم ثَ ، َحاميلي فيْقه  إ  َعلَهْيهي

ْيلُّ َلثو اَل يه
 ، ََماَعهةي

ْ
َه اجل و هاه ْمري، َول

َ
ِّ اأْل يَوِلي  ل

يَحةه ، وَانلَّصي َعَملي
: إيْرَلصه الْ ٌيني ْؤ لْبه الْمه

حَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1411البخاري،  لاق أياديث اننبيان، باق ما ُ  ر عن بني إسراايل، برقم ( 1)

،  10311، بىرقم 411/ 19، ومصىنف عبىد الىرلا ، 17335، برقم 119/ 38 ،مسند أيمد (2)
 ويّسن إسناد  محققو المسند.

 .108/ 1فلد الباري البن يجر، ( 3)



 م والعلماءفضل العل

 

11 
يهي  ٌيْن َوَرائ ونه  ْم تَكه َُهه  .(1)«فَإينَّ ةَدْعَو

م  وعن جبري  -6 عني طر ني  برنني مف ولف اَّلله دنر  ، قّاّلس قّاّم رّسف ّيرفني مني بنيداخلر
ًَن  ، َغرْيه »، ّفّقاّلس مني رهبَّ َحاميلي فيْقه 

َها، فَ َْ ، َفَبلَّ َقالَِتي ٌَ َع   َسمي
 
ه اْمرَأ َ اّللَّ نَْضَّ

، ثَهَلثو  ٌيْنههه ْفَقههه 
َ
َو أ ْن هه ٌَ ي َى  ، َورهبَّ َحاميلي فيْقه  إ قييه 

 َعلَهْيهينَّ  فَ
ْيهلُّ اَل يه

َه  و ههاه نَي، َول ْسهليمي اَلةي الْمه يهوه يَحةه ل ي، وَانلَّصي َّ َعَملي ّللي
: إيْرَلصه الْ ٌين  ْؤ

حَلْبه مه
ييطه  ْم، ُته َُهه ْم، فَإينَّ ةَدْعَو يهيمْ ََجَاَعتيهي  .(2)«ٌيْن َوَرائ

ود   عنو -7 عف ني برنني ّمسر ِّ  ّعبردني اَّلله ه »قّداّلس  ، ّعدنني انلهديبني ه اّللَّ َ نَْضَّ
هَو  ْن هه ٌَ ي َى  رهبَّ َحاميلي فيْقه  إ

َها، فَ َْ َظَها َوَبلَّ َقالَِتي فَوََ َها وََحفي ٌَ َع   َسمي
 
اْمرَأ

ٌيْنهه  ْفَقهه 
َ
 .(3)«أ

 تاسعا : العلماء العاملون بعلمهم يهرضون اهلل، ولو سخط انلاس:
ّيةف  -1 ّعاوني ننينيّ   ّكتّّب مف مني ؤر مِّ المف

ف
نيّشّة أ تفديبني إنييّله كنيتّ  ل إنيىّل اّعئ نني اكر

ّ
ابًدا أ

ّيدّةس ّسداّلم   ّعاوني نيّشدةف إنيىّل مف ، فّّكتّبّدور اّعئ ه نيي يلّعّ درثني ، ّواّل تفكر يينني فنييهني تفوصني
ني  ،ّعلّيرّ   دوّل اَّلله عروف رّسف دإنيينِّ ّسدمني

س فّ دا ّبعرددف مه
ّ
س  أ دولف هني اَلََمهَس »ّيقف ٌَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .491: 37، وصححى لغير  محققو المسند، 11748، برقم 499/ 37 ،مسند أيمد (1)

، وابىن 4321(  أخرجى اللرماي في  لاق العلم، بىاق مىا جىان فىي الحىث علىع تبليىع السىماع، بىرقم 2)
، وفىي  لىاق المناسى ، بىاق الخ بىة يىوم النحىر، 463باق من بّلىع علمىاً، بىرقم ماجى في المقدمة، 

 .3733، وصححى انلباني صحيد الجاما، برقم 1/267،  وأيمد، 6323برقم 
ىىَماعَ سىىنن اللرمىىاي،  لىىاق العلىىم،  (3) ، 3158، بىىرقم َبىىاُق َمىىا َجىىاَن َفىىي الَحىىّثَ َعَلىىع َتْبَليىىَع السع

 .1714اما، برقم وصححى انلباني في صحيد الج

 (  )رضان(:  تاا في سنن اللرماي، تحقير أيمد شا ر.4)
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يَسَخطي انلَّاسي  ي ب ، وَ  ،اّللَّ ْؤنََة انلَّاسي ه مه ني اَلََمَس ريَضهاَكَفاهه اّللَّ انلَّهاسي  ءَ ٌَ

ي  يَسَخطي اّللَّ َه َعلَْيَك  ،ب َل ، وَالسَّ ي َى انلَّاسي ه إ  .  (1)«َوََكَهه اّللَّ
نيّشةّ ولفظ ابن حبان  -2 ني  ل ّعنر اّعئ دولف اَّلله س قّداّل رّسف هني »س قّالّور ٌَ

ه  َ اّللَّ يَسَخطي انلَّاسي َرِضي ي ب ْنههه  اَْلََمَس ريََض اّللَّ َْ ْرََض انلَّهاَس  ،تعا ى 
َ
وَأ

ْنهه  ني اَْلََمَس ريَضا انلَّاسي  ،َْ ٌَ ي  َو يَسَخطي اّللَّ ه َعلَْيهي َسخي  ،ب ْسَخَط  ،َط اّللَّ
َ
وَأ

 .(2)«عليه انلاس
ود  و -3 دعف ني بردنني ّمسر ترنّدّة، ّفّقداّلس ّعنر ّعبردني اَّلله نهدهف ّذّكدّر الرفني

ّ
إينَّ »، َ

ٌيْن بَيْتيهي  جه  َْخره َل يلي َعهه ةديينههه  ،الرَّجه ٌَ ٌيْنههه  ،َو ءو  َعههه َشْ ٌَ ا  ٌَ عه َو ِتي  ،َفرَيْجي
ْ
يَهأ

َل اَل َيْمليكه  َهه  هي َضر  ،الرَّجه َْفسي هاَواَل نلي ي ا َواَل َنْفع  يهاّللَّ همه  َهه ب ينَّهَك  :، َفيهْقسي إ
يَْت  ا َرَى  ،َت َوَذيْ  ،َذَ ٌَ عه  َ  (3)َفرَيْجي ْسهَخَط اّللَّ

َ
، َوحَهْد أ هء  يََشْ ٌيْن َحاَجتيهي ب

 .(4)«َعلَْيهي 
ّدف س »سقال ابن مفلح و -4  ر

ّ
بفو ّداوفد سّوقّاّل أ

ّ
عربّةف  ،ثنا أ ثيّنني قّديرسف  ،ثنا شف ّحده

لنيم   ني  ،برنف مفسر ثف ّعنر ّعبردني اَّلله ّدِّ ّها   حيف عروف ّاارنيّق برّن شني س سدعود بدن م ّسمني
َل إيَلْهي َحاَجهةو » َعهه ةديينههه َفيَلََْق الرَّجه ٌَ ٌيْن بَيْتيهي َو جه  َل ََيْره هو ه  َهه  ،إنَّ الرَّجه َفيَقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصىححى لغيىر  انلبىاني فىي 4212(  سنن اللرماي،  لاق اله د، باق يدثنا سويد، بىرقم 1)

 .4423صحيد اللرغيب واللر يب، برقم 
 .371رقم ، وصححى انلباني في اللعليقات الحسا ، ب317، برقم 519/ 1 ،صحيد ابن يبا ( 2)
 .267/ 2المسلدرك للحا م،   بعة  تاا في أصل(  3)
، وصىححى، ووافقىى الىا بي، و لىاق اله ىد 147/ 1 ،المسلدرك علع الصىحيحين للحىا م(  4)

 .483، برقم 130البن المبارك، ص 
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ثِْني َعلَْيهي 

هء   إنََّك َكْيَت إنََّك َكْيَت يه يََشْ ٌيْن َحاَجتيههي ب ْن اَل ََيَْظى 
َ
 ،وََعََس أ

َ َعلَْيهي  َط اّللَّ ءو  ،فَيهْسخي ٌيْن ةديينيهي َشْ َعهه  ٌَ ا  ٌَ  .(1)«َو
ّثنّا عّ س سقال ابن بطة و -5 ّّد , قّاّلس ّحده  ر

ّ
ّحاقف برنف أ ّثنّا إنيسر ني ّحده برددف اَّلله

ّثنّا  لّيرّمانف برنف ّداوفّد , قّداّلس ّحدده ّثنّا سف يبني قّاّلس ّحده
ّ
ّثنّا أ ّّد , قّاّلس ّحده  ر

ّ
برنف أ

دّها   ,  ّق بردّن شني عروف ّاارني لنيم  , قّاّلس ّسمني سر ِنني قّيرسف برنف مف ّىّ خر
ّ
بّةف , قّاّلس أ عر شف

ني  ثف ّعنر ّعبردني اَّلله ّدِّ َعهه ةديينههه , إينَّ », قّاّلس حيف ٌَ ٌيْن بَيْتيهي َو جه  َل يَلَْخره الرَّجه
ييَلْهي  َل  َهه إ ََق الرَّجه

يَْت َوَذيْهَت يهثْه َفَيلْ ينََّك َذَ : إ
و ه َاَجةه , َفَيقه

ْ
ِني َعلَْيههي , اُل

َعههه  ٌَ ها  ٌَ َ , َو ْسَخَط اّللَّ
َ
عه َوحَْد أ ء  , َفرَيْجي يََشْ َاَجتيهي ب ْن اَل ََيَْى ِبي

َ
َوَعََس أ

ءو   .(2)«ٌيْن ةديينيهي َشْ

ني هو اذلم الشني، ف -6 اءني بردنني اّعزني   وهذا واَّلله ني  ّعدن الدّىّ هلني ، يفني قّدور
ٌيهههنْ ﴿ّتّعددداىّلس  ونَهههَك  ييهههَن يهَناةده ْم اَل  إينَّ اذَّ ْكهههَرههه

َ
هههرَاتي أ َوَراءي اُلهجه

ني  ،(3)﴾َيْعقيلهونَ  وّل اَّلله ل  ّفّقاّلس يّا رّسف ي ّزيردن   سقّاّلس قّاّم رّجف ّوإنينه  ،إنينه ّ رددني
، ّفّقا ه س »ّل انلهيبني  ّذِّمِّ ّشنير   .»(4) َذاَك اّللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41/ 1 ،اآلداق الشرعية والمند المرعية(    ر  ابن مفلد 1)
 .811/ 3 ،اإلبانة التبر  البن ب ة(  2)
  .1: ، اآليةالحجرات(  سورة 3)
، وصىححى 6437(  اللرماي،  لاق تفسير القرا ، باق ومن تفسير سىورة الحجىرات، بىرقم 4)

 ،د أيمىدمسىنفىي  انلباني في صحيد سىنن اللرمىاي، ولىى شىا د عىن انقىرع بىن يىابا 
 .12441، برقم 410/ 35
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 ال يقولون ىلع اّللَّ بْري علم: : العلماء الراسخون املخلصونا   رش
ي،هر بعض انلاس يف لّك زمان فيتلكمون، ويففتون بغري علدم، وال  

دددً،، وُيددالفون الكتددا ، والسددنة، وأصددحا  انلدديب  ، واألئمددة هف
املحققني من علمداء اإلسدالم، حدىت يف بعدض املسدائل  األعالم من

، جلمع ضو ن أمري املؤمنني عمر بن اخلطا  رني الع،يمة ال ي لو عف 
، ، ومراقبتده هل َّلله هلا أهل بدر، واملهداجرين، واألنصدار  خلشديته 

تعداىل، وأنهدم مدن أجهدل انلداس،  َّلله وهذا يدل ن عدم خشديتهم 
من الدريم القدول  الكريم، وسنة انليب  وجيهلون ما جاء يف الكتا 

 بغري علمس َّلله ن ا
ها ﴿قال اَّلله تعاىلس  -1 ٌَ ٌيْنَهها َو ا َظَهَر  ٌَ َش  َ الَْفوَاحي ََ َرِّبِّ ينََّما َحرَّ ْل إ

حه
هلَْطان ا يهي سه ْ  ب ا لَْم يهََنِّ ٌَ ي  ياّللَّ وا ب

رْشيكه
ه ْن ت
َ
ََِّّ وَأ

ْ
رْيي اُل

َْ ي ْثَم وَاْْلَْْغَ ب  َبَطَن وَاإْلي
ونَ  َُْعلَمه ا اَل  ٌَ ي  هوا ىلَعَ اّللَّ ول َُقه ْن 

َ
، ومعَن القول ن اَّلله بغري علمس (1)﴾وَأ

بغري ديلل رصيح من كتا  أو سنة صحيحة رصحيدة، سدواء اكن  سأي
 ذل  يف أصول ادلين، أو فروعه.

ا ﴿س وقال اَّلله  -2 ََ َب َهه َي مه الَْكه هنَتهكه لْسي
َ
فه أ يَما تَصي هوا ل ول َُقه َواَل 

ي َحَل و َوهَ  وَن ىلَعَ اّللَّ ييهَن َيْفهَته َب إينَّ اذَّ َي َك
ي الْ وا ىلَعَ اّللَّ َْفَته َو َلي ا َحرَا ََ

وَن  َب اَل يهْفليحه َي مو  *الَْك يلي
َ
ابو أ ََ ْم َع َتاعو حَلييلو َولَهه ٌَ﴾ (2). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .33: ، اآليةانعرافسورة ( 1)

 .111-111:  ، اآليلاالنحلسورة ( 2)
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ْرضي َحهَلال  َطيِّب ها َواَل ﴿س وقال  -3

َ
ها يفي اأْل وا ميمَّ

ه يَُّها انلَّاسه ُكه
َ
يَا أ

بينيو تَتَّبي  ٌه ُو  ْم َعده هه لَكه
ينَّ ْيَطاني إ وَاتي الشَّ طه وا ره هوءي  *عه يالسُّ ْم ب رهكه مه

ْ
ينََّما يَأ إ

ونَ  َُْعلَمه ا اَل  ٌَ ي  هوا ىلَعَ اّللَّ ول َُقه ْن 
َ
 .(1) ﴾وَالَْفْحَشاءي وَأ

ٌيْن ري ﴿وقال اَّلله تبارك وتعاىلس  -4 ْم  ه لَكه نَْاَ  اّللَّ
َ
ا أ ٌَ ْيتهْم 

َ
َرأ
َ
ْز   حهْل أ

وَن  َُْفهَته ي  َْ ىلَعَ اّللَّ
َ
هْم أ ذيَن لَكه

َ
ه أ ا وََحَلال  حههْل آّللَّ  ٌ ٌيْنهه َحرَا  *فََجَعلْتهْم 

و فَْضهل  
َ َذه ةي إينَّ اّللَّ ٌَ َيا قي

ََ الْ َب يَْو َي ي الَْك وَن ىلَعَ اّللَّ ييَن َيْفَته ا َظنُّ اذَّ ٌَ َو
ْم اَل يَْش  ْكَرَهه

َ
نَّ أ ونَ ىلَعَ انلَّاسي َولَكي ره  .(2) ﴾كه

يههي ﴿س وقال  -5 َذْن ب
ْ
ها لَهْم يَهأ ٌَ يني  ٌيَن ادلِّ ْم 

وا لَهه َكءه رَشَعه َ ْم رشه َْ لَهه
َ
أ

ه  ل للناس شيئاً من ادلين لم  رشعه اَّلله (3)﴾ اّللَّ ، فقد جعل اَّلّل من وه
ويكاً هل يف ترشيعه، ومن أااعه يف ذلد  فهدو مرشدك بداَّلله تعداىل 

 وك الطاعة.

وحد ظهر يف هَا الاٌان ٌن القو  ىلع اّللَّ بْهري علهم الكثهري ٌهن 
س فهذا يقولس ال بأس باالختالط بدني الرجدال ّللَّ انلاس إال ٌن عصم ا

ف و ،والنسدداء يف املدددارس، واجلامعددات يف ادلراسددة، وف الوظددائف
املسرتشفيات ومريها، وهذا يف ي جبواز خلدو  الرجدل السدائ  بداملرأ ، 
وليس معهما أحد، وذاك يقول جبواز سفر املرأ  بدون حمدرم، وايآخدر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .111 - 111: اآليلا  ،البقرةسورة ( 1)

 .16 -91: اآليلا  ،يوناسورة ( 2)

 .11: اآلية ،الشور سورة ( 3)
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ساهمات، أو الفوائد، وذاك جيزي االق اض يبيح الر،ا يف ابلنوك باسم امل

من ابلنوك بفوائد، وآخر جيزي قياد  املرأ  للسيار ، واختالاهدا برجدال 
املرور ومريهم، وآخر جيزي تصوير املرأ ، ونرشد صدورتها، وآخدر جيدزي 
الصددال  يف ابليددوت، وال يددر، وجددو  صددال  اجلماعددة ن الرجددال 

مري، ومري ذلد ، فإندا َّلله وإندا إيلده القادرين، وآخر يبيح الغناء واملزا
اكن يهقها : العلمهاء »نا بقول سفيان بن عييندةس رف كِّ ذّ ، وهذا يف «راجعون
 لم بأمر  ، و لمو باهللّللَّ ليس بعالم بأمر ا ّللَّ َيَش ا ّللَّ  لم با ثلثة:

ال  ّللَّ ليس بعالم با ّللَّ فَاك العالم الاكمل، و لم بأمر ا ّللَّ َيَش ا ّللَّ ا
 .(1)«فَلك العالم الفاجر ّللَّ َيَش ا

يقدولس  ، قالس سمعو رسدول اَّلله   وعن عبد اَّلله بن عمرو -1
ٌينَ » َِتيعه الْعيلَْم 

َا    إينَّ اّللَّ اَل يَنْ ه ،انلَّاسي انْهِتي لََمهاءَ َولَكي  ،ْن َيْقهبيضه الْعه
مْ  َعهه ٌَ هاؤه َويهْبِقي يفي انلَّاسي ره  ،َفرَيَْفعه الْعيلَْم  هرْيي  (2)وس 

َْ ي ْم ب  يهْفتههوَنهه
هاال  هَّ جه

هلُّونَ  لُّوَن َويهضي م  َفَيضي
لْ إن اّللَّ ال »، هذا لفدظ  ملسدلم، وف لفدظ هلس «عي

يقبض العلم انِتا   ينِتعه ٌن انلاس، ولكن يقهبض العلهم بقهبض 
هاال  العلماء، حىت إ هَّ هَ انلهاس رؤوسها  جه هئلوا ذا لم يتك  ملها  اخَّ ، فَسه

إن اّللَّ ال يقهبض » ولفدظ ابلخداريس، «فأفَتْوا بْريعلم، فََضلُّوا وأَضلُّوا
العلم انِتا   ينِتعه ٌن العباةد، ولكن يقبض العلم بقبض العلمهاء، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم تخريجى311، برقم 11/ 1( سنن الدارمي: 1)

: جما رأس، وفيىى اللحىاير مىن اتخىا  الجمىال رؤسىان. شىرح النىووي علىع صىحيد ( رؤوس2)
 .115 /11مسلم، 
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هاال   هَّ َ انلاس رؤوسا  جه هئلوا فهأفتوا بْهري حىت إذا لم َيْبََّ  لمو اخَّ ، فسه

، فَضلُّوا وأَضلُّوا  .(1)«علم 
َ  السلف للرأي املخالف لدليلل، :اُلاةدي عرش  :هواَلحَير ٌن ذ

 إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء»س قال عمر بن اخلطا   -1
 .(2)«، فقالوا بالرأي فضلُّوا وأَضلُّواالسنن، أعيتهم األحاةديث أن َيفظوها

السهنن، السهنن، فهإن السهنن حيهواَ »س قال عرو  بن الدز،ري و -2
 .(3) «ادلين ]أزهد انلاس يف العالم أهله[

اتهموا رأيكم، فلقد رأيتِن يهَو أ  »س قال سهل بن حنيف و -3
، واّللَّ ورسهو ه أمره لرةدةدته جند  لو أستطيع أن أرةدَّ ىلع رسو  اّللَّ 

، قال احلدافظ ابدن (4)«اتهموا رأيكم ىلع ةدينكم»، وف لفظ هلس «أعلم
ال تعملوا يف أمر ادلين بالّرأي املجرهد اذلي ال  سدرتند إىل  سأي»س سحجر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و لىاق االعلصىام 199( ملفر عليى: البخاري،  لاق العلم، باٌق:  يف يُقبض العلم، بىرقم 1)

، ومسىلم،   لىاق 7497بالتلاق والسنة، باق ما يا ر من  م الرأي، وتتلف القياس، برقم 
 العلىىىىىىم، بىىىىىىاق رفىىىىىىا العلىىىىىىم وقب ىىىىىىى، وظمىىىىىىور الجمىىىىىىل والفىىىىىىلن فىىىىىىي اخىىىىىىر الهمىىىىىىا ، 

 (.  3174)-11(، ورقم 3174) -14برقم 
، 391، بىىرقم 140/ 1(أخرجىىى الاللتىىااي فىىي شىىرح أصىىول اعلقىىاد أ ىىل السىىنة والجماعىىة، 2)

 ، وابىىىن عبىىىد البىىر فىىىي جىىىاما بيىىىا  العلىىىم وف ىىىلى، 131، بىىىرقم 17/ 1والىىدارمي فىىىي سىىىننى، 
 .3995، و3994، ورقم 3991، برقم 1911/ 3

 .3949، 3930، برقم 1951/ 3( أخرجى ابن عبد البر في جاما بيا  العلم وف لى، 3)
، ومسىلم، 4181( ملفر عليى: البخاري،  لىاق الجهيىة والموادعىة، بىاق يىدثنا عبىدا ، بىرقم 4)

 .1785 لاق الجماد والسير، باق صلد الحديبية، برقم 
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 .(1)«أصل  من ادلين

أن َيهَر عبهده بركهة العلهم  إذا أراةد اّللَّ »س سقال األوزايع و -4
 .(2)«ألَق ىلع لسانه األاغيلط

تكاةد ترى أحدا  نظر يف هَا الهرأي إال  ال»س سقال اإلمام أ د و -5
 .(3)«ويف حلبه ةدغل

 سسوما أحسن ما قاهل الشافع  -6
 َلُّ العلَو سوى القهرآن مشهْلةو 

 

 إال اُلديث وعيلَم الفقههي يف ادليهن 
ثنا   العلهههمه ٌههها اكن فيهههه حهههدَّ

 
 (4)وٌهها سههوى ذاك وسههواسه الشههياطني 

 وما أحسن ما قاهل القائلس -7 
ه  حَههاَ   اّللَّ  َ  حَهها الْعيلْههمه  ههو هه  َرسه

  
 
  
 

َحابَةه  حَاَ    لْهفو  لَيَْس  الصَّ  فييههي  ره
  
 

َلفي  نَْصبهَك  مه الْعيلْ  ٌَا يلْخي  َسهَفاَهة   ل
 

ههوصي  َبههنْيَ   يي  َوَبههنْيَ  انلُّصه
ْ
 يهههي قفي  رَأ

 
 
 

 در القائلس َّلله و -8
ْعَتهُبا   ٌه  وليس َلُّ رلف  جهاء 

 
 

ٌيهَن انلََّظهري     ه حُظ 
 (5)إال رلفا 

بعد أن ساق آثاراً كثري  يف ذم الرأي ما  سوقال احلافظ ابن عبد الى   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .388/ 14( فلد الباري، البن يجر، 1)
 . 3984، برقم 3/1974(  أخرجى ابن عبد البر في جاما بيا  العلم وف لى، 2)
 . 3945، برقم 4/1951(  أخرجى ابن عبد البر في المرجا السابر، 3)
، وانظىىىىر: البدايىىىىة والنمايىىىىة البىىىىن  ثيىىىىر، 88(  ديىىىىوا  الشىىىىافعي، جمىىىىا محمىىىىد عفيىىىىف، ص4)

19/351. 
 .44، 23/ 3، ال الشيخ انظر: فلاو  محمد بن إبرا يم ( 5)
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ملخصهس قال أكرث أهل العلمس إن الرأي املذموم املعيب املهجور اذلي ال 
حيل انل،ر فيه، واالشتغال بهس هو الرأي املبتدل، وشبهه من أنوال 

 .(1)ابلدل
َ يف اْلثار ا َكورةوحا  َجهور أهل العلم: الرأي املَمو هو القول يف  مل

أح م وائع ادلين باالستحسان وال،نون، واالشتغال حبفظ املعضالت 
واألملواات، ورّد الفرول وانلوازل بعضها ن بعض قياساً دون رّدها 

ومن تدبّر ايآثار املرويّة »، ثم قالس (2)ن أصوهلا من الكتا  أو من السنة
تلابعني يف ذل  علم أنه ما يف ذّم الرأي املرفوعة وآثار الصحابة وا

ح (3)«ذكرنا ليس أحد ٌن علماء األٌة يثبت »هذا القول ثم قالس و س، فرجه
ه، ةدون اةد  ء نسخ ذلك بأثر أو بإَجاع،  حديثا  عن رسو  اّللَّ  ثم يرةد 

أو بعمل ُيب ىلع أصله االنقياةد إيله، أو طعن يف سنده، ولو فعل ذلك 
َ إٌاٌا  ولاٌه اسم الفسَّ، ولقد أحد سقطت عداَله، فضل  عن أن  يتخ

 .(4)«ٌن ذلك  فاهم اّللَّ 
 واُلاصل أنه ال ُيوز االعتماةد ىلع الرأي، بل يهرجع إ ى الكتاب والسنة،

أو إىل أحدهما، فإن لم جيد فريجع إىل اإل ال، فإذا لم جيد األمور اثلالثة 
لفه أحد من ، فإن وجد قواًل ألحدهم ولم ُيا رجع إىل أقوال الصحابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3/1954(  جاما بيا  العلم وف لى، 1)
 . 3/1951ابر، (  انظر: المرجا الس2)
 . 3/1913(  جاما بيا  العلم وف لى، البن عبد البر، 3)
 . 3/1989(  جاما بيا  العلم وف لى، 4)
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رنيّف نص  ُيالفه، واشتهر هذا القول يف زمانهم أخذ به   الصحابة، وال عف
ألنه حجة عند  اهري العلماء، فإذا لم جيد قواًل حيتّ  به من أقوال 
الصحابة، واحتاج إىل القياس رجع إيله بدون تكلّف، بل  ستعمله ن 

من أراكن  أوضاعه، وال يتعّسف يف إثبات العلة اجلامعة ال ي يه
القياس،بل إذا لم تكن العلّة اجلامعة واضحة،فليتمّس  بالىاء  

 .(1)األصلية
 اثلاين عرش: العالم بني أمرين عظيمني يَو القياٌة:

، إٌهها أن يكههون ٌههع اذيههن أنعههم اّلَل  علههيهم ٌههن انلبيههني -1
والصديقني، والشهداء، والصداحلني، وحسدن أوكئد  رفيقداً  لقدول اَّلله 

ٌَ ﴿تعاىلس  ٌيهَن َو ه َعلَهْيهيْم  ْنَعَم اّللَّ
َ
ييَن أ َع اذَّ ٌَ وَييَك 

ه
وَ  فَأ َ وَالرَّسه عي اّللَّ ْن يهطي

ا وَييَك َرفييق 
ه
َن أ ينَي وََحسه اُلي َهَداءي وَالصَّ يقينَي وَالشُّ دِّ  .(2) ﴾انلَّبييِّنَي وَالصِّ

، والعيداذ بداَّلّلّ تعداىل  وإٌا أن يكون أو  ٌهن تسهعر بهه انلهار -2
ّريرّر ّ حلديث  يبني هف

ّ
ني  قالس  أ وّل اَّلله عروف رّسف د  ّسمني س ّيقف َ  انلَّهاسي إينَّ »ولف وَّ

َ
أ

يَعَمههه َفَعرََفَهها،  يههي َفَعرَّفَههه ن َ ب ِتي
ه
 اْستهْشهيَد، فَأ

لو ٌَةي َعلَْيهي رَجه ََ الْقيَيا يهْقََض يَْو
بَْت، حَاَ : َفَما َعميلَْت فييَها؟ حَاَ : حَاتَلْته فييَك َحىتَّ اْستهْشهيْدته  ََ ، حَهاَ : َكه
ميهرَ 
ه
، َفَقْد قييهَل، ثههمَّ أ َقاَ : َجرييءو

ْن يه
َ
َب ىلَعَ  َولَكينََّك حَاتَلَْت ألي هحي يههي فَسه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1/49، وإعالم الموقعين البىن القىيم، 10/171، و39/11( انظر: مجموع فلاو  ابن تيمية، 1)

 . 14/383وفلد الباري بشرح صحيد البخاري البن يجر، 
 .10: ية، اآلالنسان(  سورة 2)
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ََُعلََّم الْعيلَْم، وََعلََّمهه  لو  َ يفي انلَّاري، َورَجه لِْقي

ه
َ  ،وَْجهيهي َحىتَّ أ ِتي

ه
هْرآَن، فَهأ  الْقه

َ
َوحَرَأ

ََُعلَّْمهته الْعيلْهَم،  يَعَمهه َفَعرََفَها، حَهاَ : َفَمها َعميلْهَت فييَهها؟ حَهاَ :  يهي َفَعرَّفَهه ن ب
  ،وََعلَّْمتههه 

ْ
ََُعلَّْمهَت الْعيلْهَم َوحَرَأ بَْت، َولَكينَّهَك  ََ هْرآَن، حَهاَ : َكه ته فييهَك الْقه

يههي  ميهَر ب
ه
هاري و، َفَقهْد قييهَل، ثههمَّ أ

هَو حَ هَقهاَ : هه ْرآَن يلي َت الْقه
ْ
، َوحَرَأ يمو هَقاَ : َ ل يلي

هَع اهلله َعلَْيههي  هلو وَسَّ َ يفي انلَّاري، َورَجه لِْقي
ه
 وَْجهيهي َحىتَّ أ

َب ىلَعَ حي َطهاهه فَسه ْْ
َ
، وَأ

يهي  َ ب ِتي
ه
ِّهي، فَأ ْصَنافي الَْما ي ُكه

َ
يَعَمههه َفَعرََفَهها، حَهاَ : َفَمها َعميلْهَت  ،ٌيْن أ َفَعرَّفَهه ن

ْنَفْقته فييَهها لَهَك، 
َ
ْن يهْنَفََّ فييَها إيالَّ أ

َ
يبُّ أ ٌيْن َسبييل  ُته  

ا تََرْكته ٌَ فييَها؟ حَاَ : 
بَْت، َولَكينََّك َفَعلَْت  ََ يههي  حَاَ : َك ميهَر ب

ه
، َفَقهْد قييهَل، ثههمَّ أ هَو َجهوَاةدو هَقاَ : هه يلي

َ يفي انلَّاري  لِْقي
ه
 وَْجهيهي، ثهمَّ أ

َب ىلَعَ حي  . (1)«فَسه
 :نصف العلم :أعلم ال أةدري، أوال حو  العالم فيما ال يعلم:اثلالث عرش: 

،  َّلله مما يدل ن خشية العالم  يقولس أو  أن يردّ علم ما ال يعلمه إىل اَّلله
 ال أدري، وقد ثبو عن الصحابة، واتلابعني من هذا كثري، ومن ذل  ما يأ،س

، ّمدنر ّعلنيدّم ّشديرئاً »س قال عبد اَّلله بن مسعود  -1 ّهدا انلهداسف ي 
ّ
يا َ

لّمف  س اَّلله أعر لر ، فّلريّقف لّمر ، ّوّمنر لّمر ّيعر  بنيهني
لر دوّل   فّلريّقف نر ّيقف

ّ
لردمني أ دّن العني فّإنه مني

لّمف دلني  س اَّلله أعر لّمف ّبنييِّدهني «ّما اّل ّيعر ْم ﴿س . قاّل اَّلله ّتّعاىّل نلني لهكه
َ
ْسهأ
َ
ها أ ٌَ حههْل 

ٌيَن ا نَا 
َ
ا أ ٌَ ْجر  َو

َ
ٌيْن أ  .(1)«(2) ﴾َتََكِّفينيهه مهلْ َعلَْيهي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1432(  مسلم،  لاق اإلمارة، باق من قاتل للريان والسمعة اسلحر النار، برقم 1)
، 1890،بىىرقم 47/ 1،﴾ُمَلَتّلََفينَ ىَوَمىىا أََنىىا َمىىَن اْلىى﴿بىىاق  (البخاري، لىىاق اللفسير،تفسىىير سىىورة ص،2)

 .1833،برقم 11/ 1،﴾ َ َربعنَا اْ َشْف َعنعا اْلَعَااَق َإنعا ُمْؤَمنُو﴿باق وتفسير سورة الدخا ،
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علماً فليقل به، ومن لم يعلدم  مّ لني من عّ »سبن مسعود  َّلله قال عبد او -2

 .)2(« أعلممن فقه الرجل أن يقول ملا ال علم هل بهس اهلل أعلم  فإن َّلله فليقلس ا
إن مدن يففد ي يف لك مدا »أيضداًس  قال عبد اَّلله بن مسدعود و -3

 .(3)« ستفتونه ملجنون
ويدل »ثم قالس ، «ال أعلم»فقالس  يشءبري عن جل سعيد بن ئسف و -4

 .(4)«ال يعلمس إين أعلم امل لذلي يقول
عليده قدولس ال  ينبيغ للعالم أن يألف فيما أشدلك»ال مال س قو -5

 .(5)«فإنه عىس أن يهيأ هل خري  أدري
هل ابن القاسمس ليس بعد أهل املديندة أحدد ، وقال قال ابن وهبو -6

من أيدن علمدوا ذلد ؟ قدالس »أعلم بابليول من أهل مَص، فقال مال س 
، فقالس   .(6)«ٌا أعلمها أنا، فكيف يعلمونها  من  يا أبا عبد اَّلله

دولف و -7 ، اّكّن ابرنف ّعبهاس  ّيقف ةْدريي س »قّاّل ّمالني  
َ
يمه اَل أ  الَْعهال

َ
ْرَطهأ

َ
يَذا أ إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 81( سورة ص، اآلية: 1) =
 (.4741) 21 -64، ومسلم، برقم 2141( البخاري، برقم 2)
 .126/ 4جاما بيا  العلم وف لى، البن عبد البر، (  3)
 .1518، برقم 841/ 3( أخرجى ابن عبد البر في جاما بيا  العلم وف لى، 4)
 .1571، برقم 840/ 3( المرجا السابر، 5)
 .71/ 8سير أعالم النبالن للا بي،  (6)
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يلههه  َقات ٌَ يَبْت  صي

ه
 .(1)«أ

صهيبت »قالس  سعن مال  و -8
ه
نة العالم ال أةدري، فهإذا أغفلهها أ جه

 .(2)«ٌقاتلهه
دئل عدن ثمدان  وأر،عدني و -9 قال اهليثم بن  يلس سمعوف مال ً سف

 .(3)«ال أةدري»فأجا  يف اثنتني وثالثني منها بد مسألة
فما قدمو ن مال   بأر،عني مسألة، »قال خادل بن خداشس و -11
 .(4)«ابِن ٌنها إال يف مخس مسائلأج

دز و -11 مف رر عن ابن وهب، عن مال ، سمع عبد اَّلله بن يزيد بدن هف
لساءه حو : »يقولس  حدىت يكدون  «ال أةدري»ينبْغ للعالم أن يهورِّث جه

 .(5)«ذل  أصاًل يفزعون إيله
 .(6)«ملْلنا األلواح ؛عن ٌالك: ال أةدري لو كتبنا» وقال ابن وهبس -12
بو ابن عمر أر،عدة وثالثدني حص» عن عقبة بن مسلم أنه قالسو -13

ف  اً فكثرياً، شهر فيقدولس  ثدم يلتفدو إيله  ،«ال أدري»فيقدول س  سدألمدا اكن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .840/ 3( جاما بيا  العلم وف لى البن عبد البر، 1)
 .77/ 8، وانظر: سير أعالم النبالن، 811/ 3( جاما بيا  العلم وف لى البن عبد البر، 2)
 .77/ 8( سير أعالم النبالن، 3)
 .77/ 8( المرجا السابر، 4)
 .77/ 8( سير أعالم النبالن، للا بي، 5)
 .1571، برقم 840/ 3( أخرجى ابن عبد البر في جاما بيا  العلم وف لى، 6)
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 .(1)«إ ى جهنم ا  هؤالء؟ يريدون أن ُيعلوا ظهورنا جرس تدري ٌا يريد»

س »س سوقال اإلمام اذلهيب  -14 نه
ّ
ررّداءني أ يبني ادله

ّ
قّاّل ابرنف ّعبرددني الدّىِّس ّصدحه ّعدنر أ

ةْدريي( نيْصفه ال
َ
 .(2)«عيلْمي )الَ أ
 .(3)«لعلمال أعلم نصف ا حو  الرجل فيما ال يعلم:» قال أبو داودسو -15
لوس يعدين ، ق(4)« َل يؤرَ ٌن حو ه ويرةد»س سقال اإلمام مال  و -16

 .إال رسول اَّلله 
، قلدوس يعدين (5)«ُكنا راةد ومرةدوةد عليهه»س سال  ماإلمام  وقال -17

 .إال رسول اَّلله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1585، برقم 811/ 3( جاما بيا  العلم وف لى البن عبد البر، 1)
 .77/ 1 ،سير أعالم النبالن (2)
، وفىي بعىض نسىخ جىاما بيىا  العلىم وف ىلى 1581، بىرقم 813/ 3، جاما بيا  العلم وف ىلى( 3)

 ، ياشية المحقر.813/ 3الدردان، أنى من قول أبي 
اللمميىىىد لمىىىا فىىىي و ،664/ 11 لل برانىىىي، المعجىىىم التبيىىىر، و12ص  ،القىىىرانة خلىىىف اإلمىىىام للبخىىىاري (4)

وقىىىال:  ،174/ 1 ،مجمىىىا الهوااىىىد ومنبىىىا الفوااىىىدو، 472/ 91 ،المو ىىىأ مىىىن المعىىىاني وانسىىىانيد
 ىىو مىىن قىىول مالىى ، بىىل »، وقىىال: 114/ 4 ،شىىف الخفىىانو  ،«ثعُقىىو َ َواُ  ال عَبَراَنىىيُّ َفىىي اْلتََبيىىَر، َوَرَجالُىىُى ُموَ رَ »

مىا » :، و  ىر  فىي اإلييىان بلفىظ«مىا مىن أيىد إال يؤخىا مىن قولىى أو يىدع» :في ال براني عن ابىن عبىاس رفعىى
ىىاٍس َرفََعىُى َقىىاَل: ، «ومعنىىا  صىىحيد  مىن أيىىد إال يؤخىىا مىن عملىىى ويلىىرك إال رسىول ااع  ْيَا َلىى»َوَعىَن اْبىىَن َعبع

َ و «.أََيىىٌد َإالع يُْؤَخىىُا َمىىْن َقْوَلىىَى َويُىىَدُع َغْيىىَر النعَبىىّيَ  ىىاٍس، َوُمَجاَ ىىٌد:   َلىىْيَا أََيىىٌد بَْعىىَد َرُسىىوَل ااع َقىىاَل اْبىىُن َعبع
 َ ُ َعلَْيىىَى َوَسىىلعَم َإالع يُْؤَخىىُا َمىىْن َقْوَلىىَى َويُْلىىَرُك َإالع َرُسىىوَل ااع  ،جىىاما بيىىا  العلىىم وف ىىلىي ، وروا  فىىَصىىلعع ااع

َ »َعْن ُمَجاَ ٍد َقاَل: »بلفظ:  443/ 4  .«َإالع يُْؤَخُا َمْن َقْولََى َويُْلَركُ  لَْيَا أََيٌد بَْعَد َرُسوَل ااع

 .44لإلمام الا بي، ص لغل العلم (5)
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أهمية قدوهلس اَّلله أعلدم، أو ال  للمف ي، ومعلِّم انلاس اخلري ا لكه يؤكدوهذ

 لدددة الددد ي تددددل ن دا  اجلميلددد  مددن ايآذ وأن ،أدري ملددا ال يعلمددده
 . خشية اَّلله 
َ ٌن حو ه ويتك اال صاحب هَا »س سقال اإلمام مال  و -18 َل يؤر
  .»(1) القُب

س »س سقال املاوردي و -19 عريبني  ْشهَبار  قّاّل الشه
َ
َفَمهْن نَهاَ   ،الْعيلْمه ثََلثَةه أ

ُْب ا نْفيهي  ٌيْنهه شي
َ
يأ نَّهه نَا َهه  ،َشَمَخ ب

َ
َرْت إيَلْههي  ،َوَظنَّ أ َْ َ َصه ُْبَ اثلَّايني ْن نَاَ  الشِّ ٌَ َو

هه  يهثه َفَهْيَههاَت  ،َنْفسه هُْبه اثلَّال ا الشِّ ٌَّ
َ
، وَأ نَّهه لَْم َيَنلْهه

َ
َحهدو  ،َوَعليَم أ

َ
ه أ اَل َيَنها هه

ا بَهد 
َ
نهينني  ،أ

ّ
نر ّحايلني َ رفك بنيهني مني نرذني

ف
ا أ مه فيفولني كنيتّابًا ّ ّعرو فنييدهني ّومني ّصنهفرو يفني ابلر

د ّْفر ني ت فنييدهني  ّهددر جر
ّ
، ّوأ تفبني انلهداسني نر كف تّّطعرو مني ّوّكدّددرت فنييدهني  ،ّما اسر

  ّ رنيي، ّحىته إّذا ّتّهذه ّمّل  ،ّخااني تّكر تف  ،ّواسر عرّجبف بنيهني  ّوكنيدر
ّ
ررتف  ،أ نهينني  ّوتّّصوه

ّ
َ

لر  اّلاًع بنيعني دطني ّشد  انلهداسني اضر
ّ
ّرابنييهدانني أ عر

ّ
د أ نّدا يفني ّلرلني ني

ّ
، ّوأ دِنني ، ّحّرّ دهني  ،مني

ّ،ّع ّمّسائنيلني  رر
ّ
نّور أ وط  تّّضمه ف يّةني ّنّ وف ّادني اّلينني ّعنر ّبيرع  ّعّقّداهف يفني ابلر

ّ
لّمر  ،فّّسأ

عرتّدّىً  ّمدا مف نيهني ّدايلني وّّحال ًرا، ّوحبني ّفكِّ ّرقرو مف ار
ّ
نه ّجّوابًا، فّأ نرهف ّد   مني نيّواحني رنيفر ل عر

ّ
 ،اأ

؟  ّّماّعدةني هني اجلر ديمف ّهدذني نردّو ّزعني
ّ
، ّوأ ّاك ّجدّوا   نلر

ّ
نرّدك فنييّمدا ّسدأ ّفّقااّلس ّما عني

لروس اّل  فّا ،ّفقف لرمني ّكثنيدري   ،ّفّقااّلس ّواًها لّ ، ّوانرَّصّ هف يفني الرعني مف ّتيّا ّمنر ّيتّّقده
ّ
ثفمه أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعىة الرسىاال المنيريىة، والسىبتي فىي  مىا فىي  41 /4  ر  صىايب مخلصىر المؤمىل،  (1)

لشىيخ  خنىاايالرد علع انوفي  لاق:  ،إلع اإلمام مال  منسوباً  ،195/ 4 عنع قول اإلمام،م
 .107 ص اإلسالم ابن تيمية،
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ّحايبني  صر

ّ
نر أ داًع بنيّمد ،مني ني ّمدا مفرسر ّجاّبهف

ّ
اّلهف فّأ

ّ
ّمدافّّسأ قرنّّعهف

ّ
دفّا ّعنردهف  ،ا أ ّوانرَّصّ

ّّوابنيهني  ني جبني ينّير ًا ،ّراضني عرتّىني ّما وّّحايلني مف نيهني ّال تّبنيً ، ّوحبني رر ، ّفبّقنييو مف هني لرمني ّديرنني لنيعني  ،ّحامني
دّر  ، فّدّ ّن ّذلنيدّ  ّزاجني رّمّسدائنيلني إىّل ّوقرد يني دنر ال نرو ّعلّيردهني مني ّوإنيينِّ لّّعّا ّما كف

يّحة   يرّ  ،نّصني ّ،ة   ّونّذني ّّفدّض لّّهدا ّجنّداحف  ،عني َر ، ّوا يّدادف انلهفردسني ّل بنيّهدا قني
تّدّذله

تف  ننيحر فنييًقا مف ، تّور بني وتنييتف  ،هف الرعفجر
ف
ًدا أ دّب بنيّمدا ، هف ّورفشر وّّح   ّنّ ّمنر تّّرّك الرعفجر

دنف  رسني نيّمدا اّل حيف نر يّّدّل اتلهلّك ّف ل
ّ
نف أ رسني ّمد ،حيف ّْدىّه انلهداسف ّعنرهف يًما  ا، ّفّقددني

ّما نرهف ني مني وا بنياَّلّله
تّّعاذف  .(1)«ّواسر
س ن هدذا ال تيدب هدذه احلكمدة وقد كنو أحفدظقلوس  -21

، وٌهن ةدرهل يف » العلم ثلثة أشبار: ٌن ةدرل يف الشُب األو ، تكهُبَّ
، «الشُب اثلاين تواضع، وٌن ةدرل يف الشُب اثلالهث علهم أنهه ال يعلهم

قيدلس العلدم »قدالس  ،سووجدت بعد ذل  نقاًل للعالمة بكر أبو زيدد 
ومدن دخدل يف الشدى  ،ثالثة أشبار، من دخل يف الشى األول، تكى

 .(2)«ومن دخل يف الشى اثلالث، علم أنه ما يعلم ،، تواضعاثلاين
ي »س سقال اإلمام الطحاوي  -21 َّ هْن َسهلََّم ّللي ٌَ ا َسليَم يفي ةديينيههي إيالَّ  ٌَ هه 

ينَّ فَإ
،  ي و هي يرَسه لْمَ َول يميهي  , َوَرةدَّ عي ي َى َ ل ا اْشتَبََه َعلَْيهي إ  س، وقال الطحداوي (3)«ٌَ

 .(4)«ونقو : اّللَّ أعلم فيما اشتبه علينا علمه»أيضاًس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .74ص  ،أدق الدنيا والدين(  1)
 .108ص  ،يلية  الب العلم(  2)
 .473/ 1 ،شرح ال حاويةاللعليقات البالية علع ( 3)
 .014/ 3 ،شرح ال حاويةاللعليقات البالية علع ( 4)
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 ع الشديخ عبدداّلله  ،سمسائل اإلمام ابن باز  كتا  وقرأتف  -22

الكتاب اثنتهني بن مانع العتييب، أحد تالميذ ابن باز، فوجدت يف هذا 
، «ال أعلهم»، أو «ال أةدريس »سول فيها الشيخ ، يق( مسألة24وأربعني )

، «حمهل ِبهث»أو  ،«ُبه ٌا أرْ »، أو «ال أستحْض شيئا  »، أو «ال أعرف»أو 
فيهه »، أو «حمل نظهر»، أو «ٌا أعلم ةديلل  واضحا  »، أو «َيتاج تأمل»أو 
َكَّ »، أو «نظر  س، هكذا إجابات هذا اإلمام «َيتاج إ ى تثبت»، أو «رال أت

يف هذا الكتا  الصغري، فكيدف يف فتاويده األخدر،  ائلن هذه املس
 س، وهذا يدل ن أن سماحة شيخنا ابدن بداز الكثري  مري هذا الكتا 

قد بلغ الشى اثلالث يف العلم كما تقدم، فّعلنيّم أنه حمتاج إىل االزديداد 
فسأل  يف بعض األحيان، فيعتدذر عدن اإلجابدة،  سيف العلم  وهلذا اكن  

، بينما أقره بعلمه الع،يم مدن «وتيتم ٌن العمل إال حليل  وٌا أ»فيقولس 
عرفه من العلماء يف زمانه، واخلاصة، والعامة شهدوا هل بالعلم انلافع، 
والعمل الصالح، وأنه أعلم أهل زمانه باإل ال عند املنصدفني، ومدع 
، ورفددع م تلدده يف  ذلدد  يقددول هددذه اإلجابددات السددابقة، فر دده اَّلله

 ن من اجلنة.الفردوس األ

ادلكتور عمر بن سعود العيد، قالس حدثده الشيخ قلوس حدثين  -23
العالمة عبد الر ن بن نارص الدىاك، أنده اكن جالسداً جباندب سدماحة 

، فسأل سائل سماحة الشيخ، فلم جيبده ساإلمام الشيخ عبد العزيز بن باز 
لس يدا ألنه ال حيره جوا  املسألة، ثم اتلفو إىل العالمدة الدىاك، فقدا
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، قدال «وٌا أوتيتم ٌن العمل إال حليل  »شيخ عبد الر ن، ما عندنا علم، 

هذا »، وقالس عمر العيدس حدثين بهذا الشيخ الىاك، ثم بكى أيس الىاك
 .أو كما قال «يقول هذا ابن باز
 عرش: اعتقاةد أهل السنة واجلماعة يف العلماء:رابع ال

،ط والّشدِّ بقو ، من العقد والره مأخوذ   ((عقيدة))لكمة  :العقيدة لْة  
، واتلماس  واملراّص  ة، يقالس عقد احلبل يعقددهس ومنه اإلح م واإلبرامف

شّده، ويقالس عقد العهّد وابليدّعس شدّده، وعقدد اإلزاّرس شدده بدإح م، 
س ضد احلل  .(1)والعقدف

ا: طلد  ن اإليمدان اجلدازم واحلكدم العقيد  تف  العقيدة اصطلح 
، ويه ما يدؤمن بده اإلنسدانف ويعقدد القااع اذلي  ال يتطرق إيله ش  

عليه قلبّه وضمرّيه، ويتخذه مدذهبًا ودينًدا يددين بده  فدإذا اكن هدذا 
اإليمان اجلازم واحلكم القااع صدحيًحا اكندو العقيدد  صدحيحة، 
اكعتقاد أهل السنة واجلماعة، وإن اكن باااًل اكندو العقيدد ف باالدة 

 .(2)اللاكعتقاد فرق الضه 
 .(3)ري ، حسنة اكنو أم قبيحةريقة والسِّ الطه  السنة يف اللْة:

اهلددي اذلي اكن  علماء العقيدد  اإلسدالميةس اصطلح  والسنة يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،والقىىىىاموس المحىىىىيط 6/443ن، يالدال،فصىىىىل العىىىى ق( انظر:لسىىىىا  العىىىىرق البىىىىن منظور،بىىىىا1)
،ومعجىىىىم المقىىىىاييا فىىىىي اللغىىىىة البىىىىن 616للفيىىىىرول ابادي،بىىىىاق الدال،فصىىىىل العىىىىين،ص

 .374فارس، لاق العين، ص
 .13-4مبايث في عقيدة أ ل السنة والجماعة،للشيخ الد لور ناصر العقل،ص ( انظر:2)
 .16/442العرق، البن منظور، باق النو  فصل السين،  ( لسا 3)
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علًمدا واعتقداًدا، وقدواًل، وعمداًل، ويه  سوأصحابفه عليه رسول اهلل 

مد أهلفها، ويفذم  من ّخالّفها  وهلذا قيدلس السنة ال ي جيب اتباعها، وحيف 
مدن أهدل الطريقدة الصدحيحة املسدتقيمة  سن من أهل السنةس أيفال

 .(1)املحمود 
   دع ويه تددور حدول اجلمدع مأخوذ  مدن مداده  :اجلماعة يف اللْةو

اجلديم واملديم »س سواإل ال واالجتمال وهو ضد اتلفرق، قال ابدن فدارس 
 .(2)«والعني أصل واحد يدل ن تضام اليشء، يقالس  عو اليشء  ًعا

هم سلف األٌة ٌهن علماء العقيد  اإلسالميةس  جلماعة يف اصطلحوا
، اذليدن اجتمعدوا وٌن تبعهم بإحسان إ ى يَو ادلين الصحابة واَلابعني،

 .(4)من الكتا  والسنة (3)يحن احل  الَصه 
 فعقيد  أهل السنة واجلماعة يف العلماء ن انلحو ايآ،س

لََماءه ال»س سقال اإلمام الطحاوي  -1 هْن َوعه ٌَ يقينَي، َو هاب ٌيهَن السَّ لَفي  سَّ
وَن  َكره َْ فيْقهي وَانلََّظري, اَل يه

ْهلي الْ
َ
ثَري، وَأ

َ
َرْيي وَاأْل

ْ
ْهلي اخل

َ
يعينَي أ ٌيَن اَلَّاب ْم  َبْعَدهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16( انظر: مبايث في عقيدة أ ل السنة، ص1)
( معجىم المقىاييا فىي اللغىة، البىىن فىارس،  لىاق الجىيم، بىاق مىىا جىان مىن  ىالم العىرق فىىي 2)

 .442الم اعف والم ابر أولى جيم، ص
الجماعىة مىا »:  بىن مسىعود ت لر الجماعىة علىع مىن وافىر الحىر، قىال عبىد ااالجماعة: ( 3)

يعنىي إ ا فسىدت الجماعىة فعليى  بمىا »قال نعيم بن يماد:  ،«وافر الحر وإ   نت ويدك
  ىىر   .« انىىت عليىىى الجماعىىة قبىىل أ  تفسىىد، وإ   نىىت ويىىدك فإنىى  أنىىت الجماعىىة يينمىىا

 ، وعها  إلع البيمقي.1/73 ،اإلمام ابن القيم في إغاثة اللمفا 
، وشىىرح العقيىىدة الواسىى ية، البىىن 31دة ال حاويىىة، البىىن أبىىي العىىه، ص( انظىىر: شىىرح العقيىى4)

 .31تيمية، تأليف العالمة محمد خليل  راس، ص
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بييلي 

 َغرْيي السَّ
َو ىلَعَ وء  َفهه يسه ْم ب ْن َذَكَرهه ٌَ ، َو َمييلي

ْ
ياجل  ب

 .(1)«إيالَّ

هْن ﴿قّداّل ّتّعداىّلس »س الطحاوية يف وحه ن سقال ابن أيب العز  -2 ٌَ َو
ٌينينَي  هْؤ بيهْع َغهرْيَ َسهبييلي الْمه

َ  َهه الْههَدى َويَتَّ ا تَبنَيَّ ٌَ ٌيْن َبْعدي  وَ   هَشاحيَّي الرَّسه ي
هري ا ا تََوَّلَّ َونهْصليهي َجَهنََّم وََساَءْت َمصي ٌَ ي  دلنيم   ، (2)﴾نهَو هِّ سر ِّ مف دبف ّنّ لكف ّفيّجني

ّّْطّ  بني  ننينّي، ّكّما  مني ؤر رمف ّوااّل ف ال ني مف وهلني ني ّورّسف ّوااّل ني اَّلله وًصدا ّبعرّد مف صف ، خف آنف درر هني الرقف
يّن جعلهم اهلل بم لة انلجدوم، يف  ني ، اذله نربنييّاءني

ّ مر ّوّرثّةف األر يّن هف ني دمر اذله هتدد، بنيهني
، إنيذر  مر ّرايّدتنيهني مر وّدني دّدايّتنيهني وّن ّنّ هني لنيمف رمفسر ّّع ال  ر

ّ
, ّوقّدر أ رني ّحر لفّماتني الرّىِّ ّوابلر يفني ظف

 ّ ة  ّقبردّل ّمبرّعدثني حمف مه
ف
دد  لّك  أ دإنينه  مه

نّي، فّ دلنيمني رمفسر ارفّهدا، إنياله ال ّ لّّماؤفّهدا وني عف
نيّمدا ّمداّت  يفدوّن ل حر رمف ، ّوال تنيهني مه

ف
نر أ ولني مني لّّفاءف الرهسف مر خف ْههف ، فّإني مر يّارفهف مر خني لّّماّءهف عف

تّدا ف ّو،نيد ّّْطّ  الركني مر  وا، ّو،نيهني تّا ف ّو،نيهني قّامف مر قّاّم الركني ، فّبنيهني نهتنيهني نر سف دوا، مني ّّْطقف هني 
ولني  و ني اتِّبّالني الرهسف ينًا ّنّ وفجف وّن اتِّّفاقًا يّقني قف تهفني مر مف ّد ّوُكف هف نر إنيّذا وفجني , ّولّكني

دنر  كنيدهني مني يح  خبالفه, فال بد هّلف يفني تّرر يث  ّصحني مر قّورل  قّدر ّجاّء ّحدني نرهف د  مني نيّواحني ل
نّ  صر

ّ
ّذارني ثاّّلثّةف أ عر

ّ ّالف األر , وّ ني ر 
ذر سعف  اف 

َها: َحده
َ
ه  أ نه انلهيبني

ّ
هني أ تنيّقادني  قّاهّلف. ّعّدمف اعر

: . وَاثلَّايني لني لّّة بنيّذلنيّ  الرّقور
ّ
أ رّمسر ّراّد تنيلرّ  ال

ّ
نههف أ

ّ
هني َ تنيّقادني  ّعّدمف اعر

: دلف ّعلّيرنّدا  وَاثلَّاليهثه دمف الرّفضر . فّلّهف وخ  ّم ّمنرسف فكر نه ّذلنيّ  احلر
ّ
هف أ تنيّقادف اعر

نهةف  رمني ولف  ّوال ّل بنيهني الرهسف ررسني
ف
، ّوّتبرلنييغني ّما أ بر ني إنييّلرنّدا، ّوإنييّضداحني ّمدا اّكّن  بنيالسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1158/ 3 ،شرح ال حاويةاللعليقات البالية علع ( 1)
 .115: سورة النسان، اآلية(  2)
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 . مر ررّضاهف

ّ
مر ّوأ ف ّعنرهف ّ اَّلله نرهف ُّيرَّف ّعلّيرنّا، فّّرِضني يَنا ﴿مني يْروَان ْر نَلَا َوإلي َربََّنا اْغفي

يَماني َواَل جَتَْعْل يفي حهله  ياإْلي ونَا ب
ييَن َسَبقه ينَّهَك اذَّ نهوا َربََّنا إ ٌَ يَن آ ي

يَّلَّ لر ل يَنا غي وب
يمو   .(2)«(1)﴾َرءهوفو رَحي

تعليقاً ن الكم الطحداوي والشدارح  سقال سماحة الشيخ ابن باز  -3
 الصدحابة  حدب   جيدبف واملقصود من هدذا أنده كمدا »س سابن أيب العز 

م، وحمبدة أهدل ابليدو، ومدواالتهم، كدذل  علمداء  هني
وأرضاهم، وتدويلِّ

 ، املسلمني بعدهم من أهل السنة واجلماعة، فدإن الواجدب حدبهم يف اَّلله
م، واذلّ  عددنهم، و،فغددض مددن اعداهددم يف اَّلله  ألن اَّلله قددالس ومددواالته

وفي ﴿ يههالَْمْعره وَن ب ره مه
ْ
َههاءه َبْعههض  يَههأ ْويلي

َ
ْم أ هههه ٌيَنههاته َبْعضه ْؤ ٌينهههوَن وَالْمه ْؤ وَالْمه

 َ هوَن اّللَّ يعه اَكةَ َويهطي هَلةَ َويهْؤتههوَن الهاَّ هوَن الصَّ ْنَكهري َويهقييمه َويَْنَهْوَن َعني الْمه
و َ َعايياو َورَسه ه إينَّ اّللَّ مه اّللَّ

وَييَك َسرَيَُْحههه
ه
، فداملؤمنون سدلفاً (3)﴾ َحكييمو  َهه أ

وخلفاً أويلاء فيما بينهم، فعا متأخرهم أن حيب متقدمهم، وأن يدوايلهم 
، كما حيب املؤمنني يف زمانه، ومن عرفهم من أهدل اإليمدان، يف اَّلله 

، ويعداديهم قدديماً هم بحي ، ويفدبغض أعدداء اَّلله ، ويدوايلهم يف اَّلله يف اَّلله
، وال يكدون يف قلبده اوحديثاً، حىت ال يكون يف قلبه مود  ألعدد ء اَّلله

يف أعدذار العلمداء يف بعدض املسدائل،  س، ثدم قدال (4)«بغض ألويلاء اَّلله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19: ، اآليةالحشرسورة (  1)
 .1158/ 3 ،شرح ال حاويةاللعليقات البالية علع ( 2)
 .71: سورة اللوبة، اآلية(  3)
 .1158/ 3 ،شرح ال حاويةاللعليقات البالية علع ( 4)
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 بني ثالثة أمورس»وأنهمس 

غهم فجهلوه، أو بلغهدم مدن وجده  إما أن اخلى لم يبل األمهر األو :
 مري صحيح.

أن بعضهم قد ال يفهم أن هذه املسألة مدري دالدة ن  األمر اثلاين:
د ه أدلةً ير نة، وأن دّلّ عيه هذه اجلزئية المف  رج هدذه املسدألة عدن أخدر،  ف

 داخل انلص.
عليده  أو يعتقد أنده منسدوخ، وأن مدا دله  ،أن ي،ن األمر اثلالث:

 .انلص جاء ما ينسخه
، بسدط هدذه سوقد بسط القول يف هدذاس أبدو العبداس ابدن تيميدة 

رفهع »األعذار، ونّول يف املسألة، و،نّي ما للسدلف يف ذلد  يف كتابده 
و،نّي أعذار العلماء فيمدا قدد يغلدط فيده  ،«امللَ عن األئمة األعلَ

يص ما جاءت بده  ،بعضهم، وأن لك اعلم يفوته يشء وليس لك اعلم  حيف
اء به الكتا  من املعَن، بل يفوته بعض اليشء، وهكدذا السنة، وما ج

وليسدو  ،قد يغلط يف الفهدم، ويعتقدد أن بعدض األحد م منسدوخة
 .»(1)فالكمال هلل وحده  ،بمنسوخة

يف العقيدد  الواسدطية، بعدد أن  سوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -4
 س وأخالقهددم مددن اعتقدداد أهددل السددنة واجلماعددة ذكددر  لددةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1119-3/1150اللعليقات البالية علع شرح العقيدة ال حاوية  (1)
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دد،ومنهم أ»...  ،، أويل املناقدب املدأثور ،  ،عدالم الهف ومصدابيح ادل 

والفضائل املذكور ، وفيهم األبدال، وفيهم أئمدة ادليدن، اذليدن أ دع 
 .(1)«املسلمون ن هدايتهم ... 

تعليقاً ن الكم شيخ  س بن باز قال اإلمام عبدالعزيز بن عبداّلله  -5
 لدف عدن أهدل السدنةهذه اللكمات ال ي ذكرها املؤ»... اإلسالم هذاس 

كتب بماء اذلهب، ينبيغ ن لكِّ مؤمن  أن تف  ع،يمة   واجلماعة لكمات  
يعتقدها، وأن  ستقيم عليها، وأن  سري عليهدا  ألنهدا يه قدول أهدل 

ن داله قدد  ،والسدنة املطهدر  ،وألن القرآن الع،يم  السنة واجلماعة
اذليدن اسدتقاموا ن ،، والعلم دّ وفيهم أئمة الهف س »سذل  ... إىل أن قال 

لكهم داخلون يف أهل السنة واجلماعة، وفيهم  ،دوا بالرشلوتقيّ  ،ادلين
األبدال، وهم اذلين يبدل بعضهم بعضاً، األبدال  يعينس العلماء اذليدن 
ُيلف بعضهم بعضاً، وينو  بعضهم عن بعض، لكما هل  اعلم جداء 

ف  ،بعده اعلم  .(2)«ومن عليها ...  األرّض  حىت يرث اَّلله
يبعن  و -6

ّ
ه  أ اّلينني ّور نّبّّة اخلر ه اق  عني عروف انلهديبني س  لس ّسدمني دولف اَل »ّيقف

ْرس   يَاَا ه اهلله  َْ ي يني ب ا ادلِّ
ََ ريسه يفي َه

ْْ ْم يفي َطاَعتيهي  ،َي هه
له   .(3)«يَْسَتْعمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .131العقيدة الواس ية لشيخ اإلسالم ابن تيمية بشرح العالمة ابن بال ص (1)
، وانظىىر: توضىىيد مقاصىىد العقيىىدة 131-135شىىرح اإلمىىام ابىىن بىىال للعقيىىدة الواسىى ية ص (2)

 .319الواس ية للبراك ص
مىن يىديث أبىي عنبىة  431وابن يبىا   8، وابن ماجى رقم 17787، برقم 435/ 30أيمد  (3)

 .3113الخوالني وانظر سلسلة انياديث الصحيحة رقم 
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يبولفظ ابن ماجده عدن  -7

ّ
ه  أ اّلينني ّدور نّبّدّة اخلر ، ّواّكّن قّددر ّصداه  عني

ني  ولني اَّلله ، ّمّع رّسف ني برلّتّنير ني  الرقني وّل اَّلله عروف رّسف س  قّاّلس ّسمني ولف اَل يَهاَا ه »ّيقف
ْم يفي َطاَعتيهي  هه

له ا يَْسَتْعمي يني َغْرس  ا ادلِّ
ََ ريسه يفي َه

ْْ ه َي  .(1)«اّللَّ
مني برنف ّعّسداكنير  س »س قال اإلمام انلووي -8 بفو الرّقاسني

ّ
ّافنيظف أ نيّمامف احلر

قّاّل اإلر
نيّمررّضاتنيهني س ف ّوإنييهاّك ل ّقينني اَّلله ِخني ّوفه

ّ
لّمر يّا أ يدهني وّّجعّ  ،س اعر نر ُّيرّشاهف ّوّيتهقني مه لّنّا مني

، واّع  ،ّحد ه تفّقاتنيدهني  وّمة  دمف لّّمداءني ّمسر فدوّم الرعف نه حلف
ّ
ني  د ّ أ د  ني ترد هّ يفني  اَّلله  ارني تّ أسر

ف  مر يهني منتقصني  ، بّداّلهف اَّلله لّّماءني بنياثلهلّبني لّّ  لنيّسانّهف يفني الرعف ار
ّ
نه ّمنر أ

ّ
، ّوأ لفوّمة  ّمعر

تنيهني بنيّمدور  نر ﴿ ،تني الرّقلردبني ّقبرّل ّمور
ّ
درنيهني أ مر

ّ
وّن ّعدنر أ ّدالنيفف يدّن ُيف ني دّذرني اذله فّلريّحر

مر فتنة أو يصيبهم عذا  أيلم يبّهف  .(3)«(2) ﴾تفصني
الصدارم املسدلول ن شداتم س يف سوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -9

فكيدف بلحدوم  ،حلوم العلماء مسمومة سومن الالكم السائر»س الرسول
 .(4)«األنبياء عليهم السالم؟

ال يدزال انلداس خبدري مدا »س سقال سهل بن عبد اَّلله الرتس ي و -11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي سلسىىلة ،  ويسىىنى انلبىىاني فىى8، بىىرقم ابىىن ماجىىى، المقىىدم، بىىاق اتبىىاع سىىنة رسىىول ااع  (1)
 .3113انياديث الصحيحة، برقم 

 .36(  سورة النور، اآلية: 2)
 لعبىادلشىيخ عبىد المحسىن اشرح سنن أبي داود ل، وانظر: 42/ 1(  المجموع لإلمام النووي، 3)

 .244 /1البدر، 
 .132/ 1(  الصارم المسلول، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 4)
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 دنيداهم ، فدإن ع،مدوا هدذين أصدلح اَّلله موا السلطان والعلمداءع،ه 

 .(1)«فسد دنياهم وأخراهمأوا بهذين وأخراهم، وإن استخفّ 

فَ  اخلامس عرش: نَّة: علماء اتصي  أهلي السُّ
هدم مدن و ل السنة واجلماعهة:هم رؤوس أه أهل السنة علماء -7

د اكن ن مثل ما اكن عليه انليب  بسدنة  كونوأصحابفه، وهم املتمسِّ
دم، وهدم انليب  تهبنيعون لّهف ، وهم الصحابة، واتلابعون، وأئمة اهلد، المف

اذلين استقاموا ن االتِّبال وابتعدوا عدن االبتددال يف أي مد ن وف 
وا بدذل (2)أيِّ زمان، وهم باقون منصدورون إىل يدوم القيامدة  ، وسدم 

ا و،اانًدا، ، واجتماعهم ن األخذ بهاس ظداهرً النرتسابهم لسنة انليب 
قدالس قدال  فعن عدوف بدن مالد  ، (3)يف القول، والعمل، واالعتقاد

افتحت ايلهوةده ىلع إحهدى وسهبعني فيرحهة  فواحهدة يف »س رسول اهلل 
ثنتهني وسهبعني فرحهة ، وافتحتي انلصارى ىلع اجلنة وسبعون يف انلار

فإحدى وسبعون فرحة  يف انلار وواحدة يف اجلنهة، واذي نفهسه حممهد  
، واحدةو يف اجلنهة واثنتهان هبيده لَ  َتفَتيَقنَّ أٌِت ىلع ثلث  وسبعني فرحة 

، وف (4)«اجلماعهة»، قيل يا رسول اهلل، من هم؟ قدالس «وسبعون يف انلار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/434(  تفسير القر بي، 1)
 يىىث فىىي عقيىىدة أ ىىل السىىنة والجماعىىة، للىىد لور ناصىىر بىىن عبىىد التىىريم العقىىل،مبا ( انظىىر:2)

 .12-16ص
، 13( انظىىر: فىىىلد رق البريىىىة بللخىىي  الحمويىىىة، للعالمىىىة محمىىد بىىىن صىىىالد العثيمىىىين، ص3)

 .13وشرح العقيدة الواس ية، للعالمة صالد بن فولا  الفولا ، ص
، وأبىىو داود، 6444لىىرا  انمىىم، بىىرقم ( أخرجىىى ابىىن ماجىىى بلفظىىى، فىىي  لىىاق الفىىلن، بىىاق اف4)

، 1/64، وابىن أبىىي عاصىىم، فىي  لىىاق السىىنة، 2243 لىاق السىىنة، بىىاق شىرح السىىنة، بىىرقم 
= 
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قالواس ومن يه يا رسول اهلل،  س عمرو  رواية ال مذي عن عبد اهلل بن

 .(1)«ٌا أنا عليه وأصحا »قالس 
انلاجيدة مدن انلدار ألن  سأي الفرحهة انلاجيهة:العلماء هم أئمة  -3

ُّ » اسرتثناها عندما ذكر الفرق،وقالس انليب   ،«واحهدة ها يف انلهار إال  ُكه
 .(2)ليسو يف انلار سأي
 فعن معاويدة  الطائفة املنصورة:ماء أهل السنة هم أعلَ عل -4

ال تاا ه طائفةو ٌن أٌهِت حائمهة  بهأمر »يقولس  قال سمعو رسول اهلل 
اهلل ال يْضُّهم ٌن رَهلم أو رالفههم حىت يأِت أمر اهلل وهم ظهاهرون 

 سقدال ، وعن ثو،دان (4)حنوه املغري  بن شعبة  ، وعن(3) «ىلع انلاس
ال تهاا  طائفهة ٌهن أٌهِت ظهاهرين ىلع اُلهَّ ال »س قال رسول اهلل 

، وعن جدابر بدن (5)«يْضهم ٌن رَهلم، حىت يأِت أمر اهلل وهم كَلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/632، وصححى انلباني في صحيد سنن ابن ماجى، 36برقم  =
 .4321رقم ب ،( أخرجى اللرماي في  لاق اإليما ، باق ما جان في افلرا   ا  انمة1)
 .11أ ل السنة والجماعة، للعالمة صالد بن فولا  الفولا ، ص ( انظر: من أصول2)
، ومسىلم 6321رقم بى( أخرجى البخاري في  لاق المناقىب، بىاٌق: يىدثنا محمىد بىن المثنىع، 3)

ال تىهال  اافىة مىن أملىي ظىا رين علىع الحىر ال »: بلفظى، في  لىاق اإلمىارة، بىاق قولىى 
 .1367رقم ب ،«ي ر م من خالفمم

، ومسىلم 6323رقم بىبخاري في  لاق المناقىب، بىاٌق: يىدثنا محمىد بىن المثنىع، ( أخرجى ال4)
ال تىهال  اافىة مىن أملىي ظىا رين علىع الحىر ال ي ىر م »: في  لاق اإلمارة، باق قولى 

 .1441رقم ، ب«من خالفمم
ال تهال  اافة من أملي ظا رين علع الحىر »: ( أخرجى مسلم في  لاق اإلمارة، باق قولى 5)

 .1443رقم ب ،«ر م من خالفممال ي 
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 .(1)حنوه عبد اهلل 

 بكتهاب اهلل ني املتمسهكنياملعتصهمعلماء أهل السنة هم أئمهة  -1
ومددا اكن عليدده السددابقون األولددون مددن املهدداجرين  ،وسههنة رسههو ه 

هدم  س، أي(2)((ا ٌا أنا عليه وأصح))س واألنصار  وهلذا قال فيهم انليب 
 من اكن ن مثلني ما أنا عليه وأصحايب.

 القدوة الصاُلة اذين يهدون إ ى اُلَّ وبهه يعملهون،العلماء هم -5
، واألعجيم أن يوفقهما (3)من سعاد ني احلّّدث نه إ»س سقال أيو  السختيّاينني 

إن هلل عبداًدا » سسبن عياض  ، وقال الفضيل(4)«اهلل لعالم من أهل السنة
يي لف ومن اكن يعق بنيهمف العباد وابلنيالّد وهم أصحا  السنة حيف ل ما يّددخف

 .(5)«ّجوفّه من حله اكن من حز  اَّلله 
ريهار انلهاس ينههون عهن اْلهدع ههم أئمهة أهل السنة علماء  -1

اذلي إذا ذفكنيدّرتني »؟ قدالس ن السيّن أليب بكر بن عياشس مّ  قيل وأهليها،
س أن أهدل السدنة س، وذكر ابن تيميدة (6)«األهواء لم يتعصب ليشء منها

ووسطها اذليدن ن الَصداط املسدتقيمس اريد  احلد   هم خيار األمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال تهال  اافة من أملي ظا رين علع الحىر ال »: ( أخرجى مسلم،  لاق اإلمارة، باق قولى 1)
 .1446رقم ب، «ي ر م من خالفمم

 ، وتقدم تخريجى.4321( سنن اللرماي، برقم 2)
 .1/621،«يدل» ( الَحَدل:الشاق.النماية في غريب الحديث وانثر،باق الحان ما الدال،مادة:3)
 .63، برقم 1/33 ،( شرح أصول اعلقاد أ ل السنة والجماعة، للاللتااي4)
 .1/132، ويلية انوليان نبي نعيم، 21، برقم 1/74 المرجا السابر،( 5)
 .26، برقم 1/74اللتااي ل( شرح أصول اعلقاد أ ل السنة والجماعة، ل6)
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 .(1)واالعتدال

فعدن أيب  الْرباء إذا فسهد انلهاس، رؤساء أهل السنة همعلماء  -7
بدأ اإلسلَ غريب ا وسيعوةد كما بدأ »س قال رسول اهلل  سقال هرير  

عدن عبدد اهلل  س، وف رواية عن اإلمام أ د (2)«ىب للْرباءغريب ا، فطو
َّاع»، قيلس ومن الغر،اء؟ قالس بن مسعود  ، وف (4)«ٌن القبائهل (3)الَنُّ

، فقيدلس  بن عمرو بدن العدا   رواية عند اإلمام أ د عن عبد اهلل
 » ومن الغر،اء يا رسول اهلل، قالس

ه
  اسو نَ أ

ه
نهاسي سهوء  كثهري صاُلون يف أ

اذيهن » ، وف رواية من اري  آخدرس(5)«هم أكر ممن يطيعههميٌن يعص
، فأهل السنة الغر،اء بني  ول أصحا  (6) «يصلحون إذا فسد انلاس

 ابلدل واألهواء والفرق.
وينفهون عنهه  ،أههل السهنة ههم اذيهن َيملهون العلهمعلماء  -8

وتأويل اجلاهلني  وهلذا قدال ابدن  ،وانتحال املبطلني ،الريف الغالني
و الفتنددة لددم يكونددوا  سددألون عددن اإلسددناد،فلما وقعدد»س سسددريين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .634-6/631 ،( انظر: فلاو  ابن تيمية1)
 .122رقم بى مسلم في  لاق اإليما ، باق بيا  أ  اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا، ( أخرج2)
اع: ( 3)  ىىىوبع  : ىىىو الغريىىىب الىىىاي نىىىهع عىىىن أ لىىىى وعشىىىيرتى: أي َبُعىىىَد وغىىىاق، والمعنىىىعالنىىىهع

 .2/21 ،للمماجرين الاين  جروا أو انمم في اا تعالع. النماية البن انثير
، وابىن ماجىى فىي 4721رقم بى ،ق الرقا ، باق إ  اإلسالم بدأ غريباً رمي في  لاا( أخرجى الد4)

، وأبىىو 1/647 ،، وأيمىىد فىىي المسىىند6411رقم بىى ، لىىاق الفىىلن، بىىاق بىىدأ اإلسىىالم غريبىىاً 
 . 2472، برقم 611/ 1يعلع في المسند، 

 .444و 4/177 ،( المسند5)
 .2/76 ،( مسند اإلمام أيمد6)
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وا نلا رجالكم ، فيفنّ،رف إىل أهل السنّةني فيؤخذ حديثفهم، وين،ر قالواسسم 

  .(1)«إىل أهل ابلدل فال يؤخذ حديثهم

ذا وهلد  علماء أهل السنة هم أعظم ٌن َيان انلهاس لفهراحهم -9
خّىف بموت الرجل» سسختياين قال أيو  السّ 

ف
من أهل السدنة فكدأين  إين أ

دنّةني  نّ ور نهدمّ تّ إن اذليدن يّ » ،وقالس(2)«أفقد بعض أعضايئ مدوّت أهدلني الس 
ددطر يريدددون أن يف  ني  وا نددورّ ؤفني ف  مر هني بددأفواهني  اَّلله ددتنيم   واَّلله  هّ رني ّكدد ور ولّدد هني نددورني  مف

 .(3)«ونرف ال فني 

هم ثهلَْمةو يف اإلسلَ؛ لقهو  العالم ٌن موت :علماء أهل السنة -11
ههونَ »س ساْلرصي  اُلسن ول َي اَكنهوا َيقه  يفي اإْليْسهَل

يمي ثهلَْمهةو اَل  ،: َمهْوته الَْعهال
ا اْرَتلََف اللَّْيله وَانلََّهاره  ٌَ ءو  َها َشْ دُّ  .(4)«يَسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/12 ،اد من الدين( مسلم، في المقدمة، باق اإلسن1)
 .6/4 ،،وأبو نعيم في الحلية44،برقم 1/33،اللتاايل( شرح أصول اعلقاد أ ل السنة والجماعة،ل2)
 .62، برقم 1/31 ،اللتاايل( شرح أصول اعلقاد أ ل السنة والجماعة، ل3)

، وقال 444، برقم 451/ 1 ،سنن الدارمي ،158أخرجى اإلمام أيمد في  لاق اله د، ص  (4)
جاما ، و  ر  ابن عبد البر بإسناد  عن ال يالسي في «إسناد  صحيد»محققى يسين أسد:  عنى

َوَقاَل »، ولفظى: 417/ 1 ،شرح السنة، و  ر  اإلمام البغوي في 505/ 1 ،بيا  العلم وف لى
َ ْبُن َمْسُعوٍد:  َ ا َشْيٌن َما اْخَلَلَف َمْوُت اْلَعاَلَم ثُْلَمٌة َفي اإَلْسالَم اَل »اْلَحَسُن: َقاَل َعْبُد ااع  َيُسدُّ

ْيُل َوالنعَمارُ  ، مرفوعاً عن 171، برقم 185/ 18 (،البحر الهخار)  مسندوأخرجى البهار في  «.اللع
وعن ابن المنتدر  ،ومحمد بن عبد المل  يدل عن اله ري»، ثم قال: لعااشة 

، و  ر  «ر  بماا اإلسنادروا ا غي و ا  انياديث ال نعلم أيداً  ،بأياديث لم يلابا عليما
وعن  ،ابن الل عن ابن عمروإلع  ،عن عااشة ، وعها  إلع البهار، الجاما الصغيرالسيو ي في 

، 859،ص  في ضعيف الجاما الصغير، عن الرواية المرفوعة قال الشيخ انلباني، وجابر
 «.موضوع»5801رقم: ب
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 بدن عبداّلله للعلم؛ ُلديث  علماء أهل السنة موتهم: حبض -11

َ ))س  انلديب قدالقدالس   عمرو بن العدا   َيْقهبيضه الْعيلْهَم  اَل إينَّ اّللَّ
هه ٌن انلاس َِتيعه

َا   يَنْ ْن يَ  ،انِْتي لََمهاءي  ْقبيضه الْعيلْمَ َولَكي يَقهْبضي الْعه حهىتَّ  ب
ََ إذا لم َيْتْك  َ ا اخَّ يم  اال  ؤه ره  انلاسه َ ل هَّ ا جه هم   وس 

لْ هرْيي عي
َْ ي ْفَتْوا ب

َ
ئيلهوا فَهأ  فَسه

َضلُّوا
َ
  .(1) ((فََضلُّوا وَأ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م تخريجى، وتقد4376، ومسلم، برقم 133أخرجى البخاري، برقم (  1)
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 ٌالك امللك يؤتيه ٌن يشاء : اهلل يناملبحث اثلا

 وحده ال رشيك  ه، وهو ىلع َل شء حدير: اّللَّ ٌالك امللك أوال :
هْن تََشهاءه ﴿قال اَّلله تعاىلس -1 ٌَ لْهَك  ْؤِتي الْمه

لْكي ته يَك الْمه ال ٌَ مَّ  لي اللَّهه
حه
ْن  لَْك ميمَّ َْنيعه الْمه

َُ َهرْيه َو
ْ
َك اخل ْن تََشاءه بيَيهدي ٌَ  

َي ُّ ْن تََشاءه َوته ٌَ تََشاءه َوتهعياُّ 
يرو  ء  حَدي ِّ َشْ ينََّك ىلَعَ َله  .(1)﴾إ

حهل ا  ٌالهك ﴿ سيقول اهلل نلبيه س »سقال العالمة السعدي  -2
  املال  جلميع املمال ، فصدفة امللد  املطلد  لني أيس أنو المّ  ﴾امللهك

لكه ل ، واتلَصيف واتلدبري  ،ل ، واململكة لكها علويها وسفليها ل 
تهؤِت ﴿ثم فصل بعض اتلصاريف ال ي انفرد ابلاري تعاىل بها، فقدالس 

 وفيده اإلشدار  إىل أن اَّلله  ،﴾امللك ٌن تشاء وتَنع امللهك ممهن تشهاء
ويؤتيه أمدة  ،ومن تبعهم ،تعاىل سي ل املل  من األكارس  والقيارص 

 َّلله  احلمد، فحصول املل  ونزعه تبع ملشديئة ا، وقد فعل وَّلله  حممد
 بده سدنته مدن األسدبا  الكونيدة تعاىل، وال ينايف ذل  ما أجر، اَّلله 
وسبب زواهل، فإنها لكهدا  ،وحصوهل ،وادلينية ال ي يه سبب بقاء املل 

 ال يوجد سبب  ستقل بيشدء، بدل األسدبا  لكهدا تابعدة بمشيئة اَّلله 
 سحلصدول امللد   سدبباً للقضاء والقدر، ومن األسبا  ال ي جعلها اَّلله 

واتفداقهم،  ،والعمل الصالح، الد ي منهدا اجتمدال املسدلمني ،اإليمان
وعدم اتلندازل، قدال  ،والصى، عليها نوإعدادهم ايآالت ال ي يقدرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31(  سورة ال عمرا ، اآلية: 1)
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َاتي ﴿ تعدداىلس اَّلله  ههاُلي لهههوا الصَّ ْم َوَعمي ٌيههْنكه نهههوا  ٌَ ييههَن آ

ه اذَّ َوَعههَد اّللَّ
ْرضي َكَما اْسَتْخلَ 

َ
ْم يفي اأْل ٌيهْن َقهْبليهيمْ لَيَْسَتْخليَفنَّهه ييهَن 

 ،ايآيدة (1)﴾َف اذَّ
كور، وقدال فأخى أن اإليمان والعمل الصالح سبب لالستخالف املدذ

ٌينينيَ ﴿تعاىلس  ْؤ يهالْمه يَنرْصيهي َوب يََّدَك ب
َ
يي أ َو اذَّ يهيمْ  * هه هوب

لَّهَف َبهنْيَ حهله
َ
 (2)﴾وَأ

ييَن ﴿وقال تعاىلس  ،ايآية يَُّها اذَّ
َ
وا يَاأ هره يَذا لَقييتهْم فيَئهة  فَهاثْبهتهوا وَاْذكه نهوا إ ٌَ آ

ههونَ  ُهْفليحه ههْم  َ َكثيههري ا لََعلَّكه وا  * اّللَّ ََُنههاَزعه ههو َهه َواَل  َ َوَرسه ههوا اّللَّ يعه طي
َ
وَأ

يريينَ  هاب َع الصَّ ٌَ  َ وا إينَّ اّللَّ ه ْم وَاْصُبي َيهكه َهَب ري
َْ فدأخى ، (3) ﴾َفَتْفَشلهوا َوتَ

وعدم تنازعهم سبب للنَصد ن  ،وثباتهم ،أن ائتالف قلو  املؤمنني
وجدت السبب األع،م  ،األعداء، وأنو إذا استقرأت ادلول اإلسالمية

وجعدل  ،واتلفرق اذلي أامع فيهم األعداء ،يف زوال ملكها ترك ادلين
وتهَ  ٌهن ﴿بطاعتد   ﴾وتعا ٌن تشهاء﴿بأسهم بينهم، ثم قال تعاىلس 

ال يمتنع علي  أمدر مدن  ﴾إنك ىلع َل شء حدير﴿بمعصيت   ﴾تشاء
 .(4)«بل األشياء لكها اول مشيئت  وقدرت  ،األمور

 :ىكُب ، وٌهمةو ثقيلو  لو ، وُحي عظيمةو  أٌانةو  واإلٌارةه  ،كه لْ ثانيا : المه 
ال شدد  أن الواليددة مهمددة ع،يمددة وأمانددة كبددري   حلددديث  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22(  سورة النور، اآلية: 1)
 .36 -34(  سورة اننفال، اآليلا : 2)
 .23 -22(  سورة اننفال، اآليلا : 3)
 .143(  تيسير التريم الريمن في تفسير  الم المنا ، ص 4)
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ّنني برنني اّعبرد ّر ّ  لره ر ْبهَد الهرَُّْحَني ْبهَن يّدا س »نلهديبني  ، قّاّلس قّداّل ا ّسمف

َْ
يْن  ييَلَْهها، َوإ َْت إ ُكي لَة  وه

َ
ْن َمْسأ َْ ييَتَها  وت

ه
يْن أ َك إ

ينَّ اَرةَ، فَإ ٌَ  ي اإلي
َ
َرةَ، الَ تَْسأ َسمه

يْهَت 
َ
، فَرَأ  يَميهني 

يَذا َحلَْفهَت ىلَعَ ْنَت َعلَْيَها، َوإ عي
ه
لَة  أ
َ
ٌيْن َغرْيي َمْسأ ييَتَها  وت

ه
أ

َو َررْيو َغرْيََها  يي هه تي اذَّ
ْ
ينيَك وَأ ْن يَمي َْ ْر  ٌيْنَها، فََكفِّ  .(1)«َررْي ا 

بني وهلذه األهمية الع،يمة قال  -2
ّ
وّس  وأ  س ّدّخلردوف ّنّ  األشدعري مف

 ِّ ني  انلهيبني دوّل اَّلله س يّا رّسف ني لنّير ّحدف الرهجف
ّ
، ّفّقاّل أ نر قّورِّمني اّلنني مني نّا ّورّجف

ّ
نّدا أ رر مِّ

ّ
، أ

ف  ّك اَّلله ثرّل ّذلنيّ ، ّفّقاّل  ّنّ ّبعرضني ّما ّواله ّخرف مني ي س » ، ّوقّاّل ايآر ينَّها وَاّللَّ  اَل إ
 
َ
ا َسأ َحد 

َ
ا الَْعَملي أ

ََ ا َحَرَص َعلَْيهي نهَوِلِّ ىلَعَ َه َحد 
َ
 .(2)« َهه، َواَل أ

ني  حني ، ّذر  أليب   انليب وقال -3 وّل اَّلله اّل قّاّلس يّا رّسف
ّ
، أ

، ثفمه قّاّلس  يبني هني ّنّ ّمنركني ّ  بنييّدني ؟ قّاّلس فّّرّ لفينني مني تّعر ينََّك »تّسر ، إ بَا َذرٍّ
َ
يَا أ

َها  ََ َر
َ
ْن أ ٌَ ، إيالَّ 

ةو ٌَ ْايو َونََدا ةي ري ٌَ َيا ََ الْقي ينََّها يَْو ، َوإ
انَةه ٌَ
َ
ينََّها أ ، َوإ

َضعييفو
يي َعلَْيهي فييَها ةدَّى اذَّ

َ
َها، وَأ َقِّ وهذا يؤّكد وجو  ااعة وال  أمر  ،(3)«ِبي

املسلمني وإاعنتهم ن هذا األمر الع،يم ااعة َّلله تعاىل  ألن عليهم 
  اًل ع،يماً وأمانة ع،يمة.

   ثاثلا : اإلٌاَ العاةد  يظله اهلل يف ظله يَو ال ظل إال ظله:
ّريرّر ّ  -1 يبني هف

ّ
ِّ  ّعنر أ ، »قّاّلس   ، ّعنني انلهيبني لِّهي ه يفي ظي مه اّللَّ هه

لُّ َسْبَعةو يهظي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3344، بىرقم  َبىاللعْغَو َفىي أَْيَمىاَنُتْم ال يَُؤاَخىُاُ ُم اا(  البخاري،  لاق: اإليما  والنىاور، بىاق 1)
 .1324ومسلم في  لاق اإلمارة، باق النمي عن  لب اإلمارة والحرص عليما، برقم 

، 7124(  أخرجى البخاري في  لاق انيتام، باق ما يتر  من الحرص علع اإلمارة، بىرقم 2)
 .1766عليما ، برقم  ومسلم، في  لاق اإلمارة، باق النمي عن  لب اإلمارة والحرص

 .1142(  أخرجى مسلم في  لاق اإلمارة، باق  را ة اإلمارة بغير ضرورة، برقم 3)
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11 
لو حَْلبههه  ، َورَجه َباةَدةي َربِّهي  يفي عي

َ
، َوَشاُب نََشأ َه الَعاةدي ه ا ٌَ : اإلي هه

لُّ  إيالَّ ظي
لَّ ََ الَ ظي يَْو

ي  لَني َُتَابَّا يفي اّللَّ ، َورَجه دي َّو يفي الَمَساجي
َعلَّ ،  ،اْجَتَمَعا َعلَْيهي  :ٌه ََُفرَّحَا َعلَْيهي َو

لو َطلَبَ  لو َورَجه ، َورَجه َ َرافه اّللَّ
َ
، َفَقاَ : إيينِّ أ ب  وَََجَا   ْنصي ٌَ ةو َذاته 

َ
ْتهه اْمرَأ

َ َرايلي ا  لو َذَكَر اّللَّ ، َورَجه ينههه ُهْنفيَّه يَمي ا  ٌَ ه  َما هه َُْعلََم شي ْرََف َحىتَّ الَ 
َ
َ ، أ تََصدَّ

ْيَناهه  َْ  .(1)«َفَفاَضْت 
ني و -2 ر وّعنر ّعبردني اَّلله ني ، قّاّل    برنني ّعمر ولف اَّلله إينَّ س » س قّاّل رّسف

ي  ْنَد اّللَّ نَي عي طي ْقسي ْن يَمينيي الرَُّْحَني الْمه
َْ  ، ور 

ٌيْن نه يَر  َناب ٌَ  
َْتا يََديْهي  ىلَعَ ، َوَكي

يي ، اذَّ هوايَمينيو ا َول ٌَ ْم َو ْهلييهي
َ
ْم وَأ هي ْكمي وَن يفي حه

ه ل  .(2)«َن َيْعدي
3-  ِّ دعني ّجاشني رمف ّدار  ال يّاضني بردنني  ني نه ، يف حديثده الطويدل ّعنر عني

ّ
، أ

وّل اَّلله  َنَّةي ثََلثَةو س »...، قّاّل  رّسف
ْ
ْهله اجل

َ
َتَصهدِّ و  :وَأ ٌه طو  ْقسي ٌه َطان  

لْ ذهو سه
يمو َرقي  لو رَحي ، َورَجه َوفََّّو ْسهليم  مه هْرىَب َومه

ِّ ذيي حه هبي ليهِّه
، َوَعفييهفو يَّه الَْقلْ

ْيَيا    و 
فو ذه َتَعفِّ  .(3)«ٌه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  أخرجىىىى البخىىىاري،  لىىىاق ان ا ، بىىىاق مىىىن جلىىىا فىىىي المسىىىجد ينلظىىىر الصىىىالة، وف ىىىل 1)

 .1361، ومسلم في  لاق اله اة، باق ف ل إخفان الصدقة، برقم 333المساجد، برقم 
َمىاَم اْلَعىاَدَل، َوُعُقوَبىَة اْلَجىاَاَر، َواْلَحىّثَ َعَلىع في  لاق اإلمىارة، بى( أخرجى مسلم 2) اُق َفَ ىيَلَة اإْلَ

َة َعَلْيَممْ  َعيعَة، َوالنعْمَي َعْن َإْدَخاَل اْلَمَشقع ْفَر َبالرع  (.1147) -11، برقم الّرَ
ي يعىرف بمىا فىي الىدنيا الصىفات اللىاُق ( أخرجى مسلم في  لاق الجنة، وصفة نعيمما وأ لما، ب3)

، أَ ع »، ولفظىىى  ىىامال: 4132أ ىىل الجنىىة وأ ىىل النىىار، بىىرقم  َعىىْن َعَيىىاَ  ْبىىَن َيَمىىاٍر اْلُمَجاَشىىَعّيَ
ىا َعلعَمَنىي »، َقاَل َ اَت َيْوٍم َفي ُخْ َبَلَى: َرُسوَل اَا  أاََل َإ ع َربَّي أََمَرَني أَْ  أَُعّلََمُتْم َما َجَمْلىُلْم، َممع

َمي َ ىىىَاا، ُ ىىلُّ َمىىىاٍل َنَحْلُلىىُى َعْبىىىًدا َيىىاَلٌل، َوَإنَّىىىي َخَلْقىىُت َعَبىىىاَدي ُيَنَفىىاَن ُ لعُمىىىْم، َوَإنعُمىىْم أََتىىىْلُمُم َيىىوْ 
َمْت َعَلْيَمْم َما أَْيَلْلُت َلُمْم، َوأََمَرْتُمْم أَْ  يُْشَرُ وا َبى َياَ يُن َفاْجَلاَلْلُمْم َعْن َديَنَمْم، َوَيرع ْم ي َمىا َلىالشع

= 
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 :مسؤو  عن رعيته أٌاَ اّللَّ  والوايل ألٌريرابعا : امللك وا

ني برنني  ّعبردني  عن -1 ّمرّ  اَّلله ني ا، قد  عف دوّل اَّلله عروف رّسف س  لس ّسدمني دولف ّيقف
ْم َمْس » ُّكه ، َوَكه ْم َراع  ُّكه َه َراع  َوَمْسهؤه ُكه ا ٌَ ، اإلي يَّتيهي ْي ْن َر َْ  

هْن ؤه و و َْ و و 
ْهليهي 
َ
له َراع  يفي أ ، وَالرَّجه يَّتيهي ْي َو َمْس  َر ْيَيهةو ؤه َوهه ةه َرا

َ
، وَالَمهْرأ يَّتيهي ْي ْن َر َْ و و 

َها َوَمْس  يَّتيَهها، وَاؤه يفي َبْيتي َزوْجي ْي هْن َر َْ هي ولَةو  ها ي َسهيِّدي ٌَ َه َراع  يفي  خلَهاةدي
يَّتيهي ؤه َوَمْس  ْي ْن َر َْ نر قّدر قّداّل  -قّاّلس « و و 

ّ
بروف أ هله َراع  يفي » -وّّحسني وَالرَّجه

بييهي َوَمْس 
َ
ا ي أ ْم َراع  َوَمْس ؤه ٌَ ُّكه ، َوَكه يَّتيهي ْي ْن َر َْ يَّتيهي ؤه و و  ْي ْن َر َْ  .(1)«و و 
نر رّ قالوس  لوعن اعئشة  -2 عروف مني ني ّسمني ولني اَّلله دولف يفني بّيرد يني  سف ، ّيقف

، »ّهّذاس  َّْ َعلَْيههي ْم، فَاْشهقه َشََّّ َعلَهْيهي
ٌَِّتي َشيْئ ا فَ

ه
ْمري أ
َ
ٌيْن أ  َ ْن َوِلي ٌَ  ، مَّ

اللهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمىىْن أَْ ىىَل أُْنىىَهْل َبىىَى ُسىىْلَ اًنا، َوَإ ع اَا َنَظىىَر َإَلىىع أَْ ىىَل اْنَْرَ ، َفَمَقىىَلُمْم َعىىَرَبُمْم َوَعَجَمُمىىْم، َإالع َبَقاَيىىا  =
ُلُى اْلَمىىاُن، َتْقىىَرُؤُ  اْلَتَلىاَق، َوَقىىاَل: َإنعَمىىا َبَعْثُلىَ  َنَْبَلَلَيىىَ  َوأَْبَلَلىىَي َبىَ ، َوأَْنَهْلىىُت َعَلْيىىَ  َ َلاًبىا اَل َيْغَسىى

َ  ُقَرْيًشىىا، َفُقْلىىُت: َرّقَ َإً ا َيْثَلُغىىوا َرْأَسىىي َفَيىىَدُعوُ   ُخْبىىَهًة، َناَاًمىىا َوَيْقَظىىاَ ، َوَإ ع اَا أََمَرَنىىي أَْ  أَُيىىّرَ
ْيىَ ، َواْبَعىْث َجْيًشىا َنْبَعىْث َقاَل: اْسَلْخَرْجُمْم َ َما اْسَلْخَرُجوَك، َواْغُهُ ْم نُْغَهَك، َوأَْنَفْر َفَسىنُْنَفَر َعلَ 

َخْمَسىىًة َمْثَلىىُى، َوَقاَتىىْل َبَمىىْن أَ َاَعىىَ  َمىىْن َعَصىىاَك، َقىىاَل: َوأَْ ىىُل اْلَجنعىىَة َثاَلَثىىةٌ ُ و ُسىىْلَ اٍ  ُمْقَسىىٌط 
ٌ  ُمَوفعٌر، َوَرُجٌل َرَييٌم َرَقيىُر اْلَقْلىَب َلُتىّلَ َ ي ُقْرَبىع َوُمْسىَلٍم، َوَعَفيىٌف ُملَ  ىٌف ُ و َعَيىاٍل، ُمَلَصّدَ َعّفَ

ىىَعيُف العىَاي اَل َلْبىَر َلىُى، العىَايَن ُ ىىْم َفىيُتْم َتَبًعىا اَل َيْبَلُغىوَ  أَْ ىىاًل  َواَل  َقىاَل: َوأَْ ىُل النعىاَر َخْمَسىةٌ: ال ع
ُد َواَل يُْمَسىىي َإالع َمىىااًل، َواْلَخىىاَاُن العىىَاي اَل َيْخَفىىع َلىىُى َ َمىىٌا، َوَإْ  َد ع َإالع َخاَنىىُى، َوَرُجىىٌل اَل يُْصىىبَ 

اُش « َوَ َ رَ » «َوُ َو يَُخاَدُعَ  َعْن أَْ َلَ  َوَماَلَ   ْنَظيُر اْلَفحع  «.اْلُبْخَل أََو اْلَتَاَق َوالّشَ
، ومسىلم فىي 146(  أخرجى البخاري،  لاق الجمعة، باق الجمعة في القر  والمىد ، بىرقم 1)

بىىة الجىىاار، والحىىث علىىع الرفىىر بالرعيىىة،  لىىاق اإلمىىارة، بىىاق ف ىىيلة اإلمىىام العىىادل، وعقو
 .1144والنمي عن إدخال المشقة عليمم، برقم 
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يهيمْ  َرَفََّ ب

ٌَِّتي َشيْئ ا فَ
ه
ْمري أ
َ
ٌيْن أ  َ ْن َوِلي ٌَ يهي َو َّْ ب

 .(1)«، فَاْرفه
وّل قالس  عن معقل بن  سار و -3 عروف رّسف ني  ّسمني س  اَّلله دولف ها »، ّيقف ٌَ

ه  ْييهي اّللَّ ْبد  يَْسَتْ َْ وته وَ ٌيْن  ََ َيمه وته يَْو ، َيمه ْييَّة  ، إيالَّ  َر يَّتيههي ْي يَر هَو اَغٌُّ ل هه
ه  ََ اّللَّ َنَّةَ َحرَّ

ْ
 .(2)« َعلَْيهي اجل

دوّل قالس  ر ولفظ ابلخاري عن معقل بن  سا -4 عروف رّسف ني  ّسمني اَّلله
 هْم، »لس وقي َو اَغٌُّ لَهه وته َوهه نَي، َفَيمه ْسليمي ٌيَن المه ْييَّة   ٌيْن وَا   يَلي َر ا  ٌَ

ه َعلَْيهي اجَلنَّةَ  ََ اّللَّ  .(3)«إيالَّ َحرَّ
ي ّماّت  وف لفظ للبخاري آخر عن -5 ني هني اذله ّل برّن  ّّسار  يفني ّمّرضني قني ّمعر

وّل  عروف رّسف ، قّاّل ّسمني ني  فنييهني س اَّلله ولف ، »ّيقف ْييَّهة  ه َر ْبد  اْسهَتَْ هه اّللَّ َْ ٌيْن  ا  ٌَ
، إيالَّ  يَحة  يَنصي لَْم ََيهْطَها ب

ََة اجَلنَّةي فَ ِي  .(4)« لَْم َُييْد َرا
ني سلم مللفظ ف و -6 بّيرّد اَّلله نه عف

ّ
رّملنييحني أ يبني ال

ّ
دّل ّعنر أ ّيداد  اّعّد ّمعرقني  بردّن زني

ينِّ يفني    ّّسار   برنّ 
ّ
يث  لّدوراّل َ ّددني ثفّ  حبني ّددِّ س إنيينِّ حمف دل  ، ّفّقداّل هّلف ّمعرقني هني يفني ّمرّضني

ني  وّل اَّلله عروف رّسف ، ّسمني ّ  بنيهني
ثر ّحدِّ

ف
رّمورتني لّمر أ س   ال ولف ْمهَر »ّيقف

َ
ٌيهري  يَهلي أ

َ
ٌيهْن أ ا  ٌَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  مسلم في  لىاق اإلمىارة، بىاق ف ىيلة اإلمىام العىادل، وعقوبىة الجىاار، والحىث علىع الرفىر 1)

 .1141بالرعية، والنمي عن إدخال المشقة عليمم، برقم 
 .124لوالي الغاش لرعيلى النار، برقم (  أخرجى مسلم في  لاق اإليما ، باق اسلحقا  ا2)
 .7121(  أخرجى البخاري، برقم 3)
 .7123(  أخرجى البخاري، برقم 4)
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، إيالَّ  ْم، َويَْنَص ه مَّ اَل َُيَْهده لَهه

ْسليمينَي، ثه َنَّةَ الْمه
ْ
َعههمه اجل ٌَ ْل   .(1)« لَْم يَْدره

 :لوالة األمريف طاعة اّللَّ  وجوب السمع والطاعة باملعروفا : رامس
اعة وال  أمر املسدلمني اس (2)واألمراء ، والوال ،مللوكوا ،لعلماءمن ا

 واجبة يف املعروف  ألدلة كثري  منهاس
هوَ   تعاىلس ل اَّلله اق -1 وا الرَّسه يعه طي

َ
وا اهلل وَأ يعه طي

َ
نهوا أ ٌَ ييَن آ يَُّها اذَّ

َ
يَا أ

ي َى اهلل وهه إ هرهةدُّ
ء  فَ تهْم يفي َشْ ْْ ََُنهاَز يْن  ْم فَإ ٌيْنكه ْمري 

َ
وِلي اأْل

ه
يْن وَأ هو ي إ  وَالرَّسه

وييل  
ْ
ْحَسنه تَأ

َ
يَك َررْيو وَأ ري َذل َي اْْلري ياهلل وَايْلَْو وَن ب

ٌينه ْنتهْم تهْؤ  .(3) كه
فطاعة اهلل ورسدوهل واجبدة ن »س سقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -2

ألمر اهلل بطداعتهم، فمدن أادال   لك أحد، وااعة وال  األمور واجبة
 ورسوهل بطاعة وال  األمر هلل فأجره ن اهلل، ومن اكن ال يطديعهم اهلل

إال ملا يأخذه من الوالية واملال فإن أعطوه أااعهم وإن منعوه عصاهمس 
 .(4)«فما هل يف ايآخر  من خالق

ٌهن أطهاعِن فقهد أطهاع »قالس  عن انليب  عن أيب هرير   -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7123(  أخرجى البخاري، برقم 1)
 ،وتفسىير ابىن  ثيىر، 2/431،وتفسىير القر بىي،1/247( انظر:تفسير اإلمىام ابىن جريىر ال بىري،2)

 .421-4/462المنير علع اللفسير،،وال ون 41/73،و11/221،وفلاو  ابن تيمية،1/214
 .24(  سورة النسان، اآلية: 3)
، وانظىىر خالصىىة مىىا قالىىى ريمىىى اا فىىي  اعىىة والة انمىىر 17-62/13(  فلىىاو  ابىىن تيميىىة، 4)

 .67/173، لى واإليالة علع  ل  في الفلاو 
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فقهد أطهاعِن، ، وٌن أطهاع أٌهريي اهلل، وٌن عصاين فقد عىص اهلل
 .(1)«وٌن عىص أٌريي فقد عصاين

اعهةه يف »س قالس قال رسدول اهلل  وعنه  -4 همعه والط  عليهك الس 
ٌَكرهههههههههك ٌَنشههههههههطك و هرسيههههههههك، و رْسيههههههههك، وي  ،(2)عه

 .(4)«عليَك  (3)وأثرة   
إن رليل أوصهاين أن أسهمع وأطيهع وإن »قالس  وعن أيب ذر  -5

 .(5)«اكن عبدا  جمدع األطراف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ َوأََ يُعوا  لاق انيتام:باق قول اا تعالع: ( البخاري،1) ُسىوَل  أََ يُعوا ااع  ، ومسىلم،7167بىرقم  ، الرع
 .1162برقم  باق وجوق  اعة انمران في غير معصية وتحريمما في المعصية،  لاق اإلمارة،

قىىال العلمىىان: تجىىب  اعىىة والة انمىىور فيمىىا يشىىر وتتر ىىى النفىىوس  ،« فىىي ُعسىىرك ويسىىرك»( 2)
فىىي  ح بىىى ال سىىما وال  اعىىة  مىىا صىىروغيىىر  ممىىا لىىيا بمعصىىية، فىىإ   انىىت المعصىىية فىى

انياديث الباقية، فلحمل  ىا  انياديىث الم لقىة لوجىوق  اعىة والة انمىور علىع موافقىة 
ال  اعىىة لمخلىىو  فىىي »تلىى  انياديىىث المصىىرية بأنىىى ال سىىما وال  اعىىة فىىي المعصىىية: 

 .233-14/232 ،شرح اإلمام النووي «معصية الخالر
ور الىدنيا علىيتم، أي: اسىمعوا وأ يعىوا االسلمثار واالخلصاص بأم :والمعنع «وأثرة علي »( 3)

-14/232تىىم ممىىا عنىىد م. شىىرح النىىووي، وإ  اخىىل  انمىىران بالىىدنيا ولىىم يوصىىلو م يق
و ا  انياديث في الحىث علىع السىما وال اعىة فىي »، وقال النووي ريمى اا تعالع: 233

م فىىي يىىوال، وسىىببما اجلمىىاع  لمىىة المسىىلمينف فىىإ  الخىىالف سىىبب لفسىىاد أيىىوالمجميىىا ان
 .233-14/232 ،، شرح النووي«دينمم ودنيا م

( أخرجى مسلم،  لاق اإلمارة: باق وجوق  اعة انمىران فىي غيىر معصىية اا وتحريممىا فىي 4)
 .1163المعصية،  برقم 

 .1167سلم،  لاق اإلمارة: باق وجوق  اعة انمران في غير معصية ، برقم م( 5)
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ُيطب يف حجة الودال  قالو سمعو انليب ل وعن أم احلصني -6

 ولههو اسههتعمل علههيكم عبههد يقههوةدكم بكتههاب اّللَّ »وهددو يقددولس 
 .(1)«افاسمعوا  ه وأطيعو

ىلع املهرء »أنده قدالس  عدن انلديب    بن عمدر وعن عبد اَّلله  -7
ؤمر بمعصهية، فهإن وكهره، إال أن يهه ة فيما أحبَّ املسلم السمع والطاع

مر بمعصية فل سمع وال طاعة
ه
 .(2)«أ

ه ّعنر يلّعني  و -8 نه انلهيبني
ّ
دّر ّعلّد س أ مه

ّ
داًل ّبّعدّث ّجيرًشدا، ّوأ مر رّجف يرهني

ْهّمدا  وّنس إني لفوّها، ّوقّداّل آّخدرف خف نر يّدر
ّ
ّرادفوا أ

ّ
لفوّها، فّأ قّّد نّاًرا ّوقّاّلس ادرخف ور

ّ
فّأ

 ِّ وا لنيلنهديبني نرّها، فّّذّكرف نّا مني لفوّهاس  فّّررر خف نر يّددر
ّ
ّرادفوا أ

ّ
يدّن أ ني لَهْو »ّفّقداّل لنيذله

َي  ي َى يَْو وا فييَها إ
ه ةي  ةَدَرلهوَها لَْم يَاَال ٌَ َيا يّنس «القي ّخدرني الَ َطاَعهَة يفي »، ّوقّاّل لنيْلر

وفي  اَعةه يفي الَمْعره ينََّما الطَّ ، إ َية  ْعصي ٌَ»(3). 
وني و -9 دامني بّداّدّ  بردنني الصه ّميهّة، قّاّلس ّدّخلرنّا ّنّ عف

ف
يبني أ

ّ
نّاّدّ  برنني أ  ّعنر جف

 ّوهف ، ، ف بنيدهني دّ  اَّلله يث  ّينرّفعف ّدني ثر حبني ، ّحدِّ ف لّّحّ  اَّلله صر
ّ
، قفلرنّاس أ يض  ّو ّمرني

 ِّ ّن انلهيبني تّهف مني عر نّداهف، ، قّاّلس ّداّعنّا انلهديبني  ّسمني ّخدّذ  ّفبّاّيعر
ّ
ّفّقداّل فنييّمدا أ

َنا»ّعلّيرنّدداس  نَْشههطي ٌَ ، يفي  اَعههةي ههْمعي وَالطَّ ْن بَاَيَعَنهها ىلَعَ السَّ
َ
ْكَرهيَنهها،  ،أ ٌَ َو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1161وق  اعة انمران في غير معصية ، برقم ( أخرجى مسلم،  لاق اإلمارة: باق وج1)
( أخرجىىى البخىىاري،  لىىاق انيتىىام: بىىاق السىىما وال اعىىة لإلمىىام مىىا لىىم تتىىن معصىىية، بىىرقم 2)

 .1164، ومسلم،  لاق اإلمارة: باق وجوق  اعة انمران في غير معصية ، برقم 7122
خبىر الوايىد الصىدو ، بىرقم (  أخرجى البخاري،  لاق أخبار اآلياد، باق ما جان في إجىالة 3)

 .1123، ومسلم،  لاق اإلمارة: باق وجوق  اعة انمران في غير معصية ، برقم 7427
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نَا رْسي نَا ،َوعه هرْسي ْن تَهَرْوا  ،َوي

َ
، إيالَّ أ ْهلَههه

َ
ْمَر أ
َ
َنازيَع األ

ْن الَ نه
َ
ثََرة  َعلَْيَنا، وَأ

َ
وَأ

ي فييهي بهْرَهانو  ٌيَن اّللَّ ْم  ْنَدكه ا، عي ْفر ا بَوَاح    .(1)«كه
بّاّد ّ ر ملسلم عن وف لفظ آخ -11 بَاَيْعَنا »، قّاّلس بن الصامو  عف

ي  ههوَ  اّللَّ رْسيهه وَالْيهرْسيهه، وَالَْمنَْشههطي   َرسه اَعههةي يفي الْعه ههْمعي وَالطَّ ىلَعَ السَّ
ثََرة  َعلَْيَنا

َ
ي، َوىلَعَ أ وَ  وَالَْمْكرَه ْن َنقه

َ
، َوىلَعَ أ ْهلَهه

َ
ْمَر أ
َ
َنازيَع اأْل

ْن اَل نه
َ
، َوىلَعَ أ
ي   يفي اّللَّ

نَّا، اَل ََنَافه ْيَنَما كه
َ
ََِّّ أ
ْ
ياُل يم  ب َة اَلئ ٌَ  .(2)« لَْو

إنهها » سرسدول اهلل قالسقدال   بن مسدعود وعن عبد اَّلله  -11
قالواسيا رسول اهلل كيدف تدأمر  ،«ستكون بعدي أثرةو وأمورو تنكرونهها

ون اُلهَّ اذي عليكم» من أدرك منّا ذل ؟ قالس وتسهألون اهلل ،تههؤةد 
 .(3)«اذي لكم

يف حديثده الطويدل   بن عمدرو بدن العدا  وعن عبد اَّلله  -12
 َرهرْيي »... يرفعهس 

ٌَّتَهه ىلَعَ
ه
ْن يَده َّ أ

َ
ا َعلَْيهي أ ُ َقْبلي إيالَّ اَكَن َحقر ْن نيَبي

ينَّهه لَْم يَكه إ
همْ  ههه لَهه ها َيْعلَمه ٌَ ْم رَشَّ  َرهه َي هْم، َويهْنه هه لَهه ا َيْعلَمه عيهَل ٌَ هي جه َي ْم َهه هتَكه ٌَّ

ه
ينَّ أ ، َوإ

هورو  مه
ه
يبه آريرََها بََلءو، وَأ يَها، وََسيهصي ل وَّ

َ
ءه فيْتَنهةو  َ فييَتهَها يفي أ وَنَهها، َوتَهءي ُهْنكيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 7323بىىرقم  ((،سىىلرو  بعىىدي أمىىوراً تنترونمىىا))(  أخرجىىى البخىىاري،  لىىاق: الفىىلن، بىىاق 1)

 .24/ 1734ومسلم،  لاق اإلمارة: باق وجوق  اعة انمران في غير معصية، برقم 
 .1734. مسلم، برقم «وعلع أ  نقول بالحر أينما  نا ال نخاف في اا لومة الام..»وفي رواية لمسلم (  2)
، 6336(  أخرجىىىى البخىىىاري،  لىىىاق: المناقىىىب، بىىىاق عالمىىىات النبىىىوة فىىىي اإلسىىىالم، بىىىرقم 3)

 .1126ومسلم،  لاق اإلمارة: باق وجوق الوفان ببيعة الخلفان انول فانول، برقم 
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11 
، ثههمَّ  ْهليَكهِتي هي مه َي : َهه ٌينه هْؤ  الْمه

هو ه ءه الْفيْتنَةه َفيَقه ا، َوتَءي َها َبْعض  َّه َبْعضه
َقِّ َفريه

ْن يهاَْحهَاَح 
َ
َحبَّ أ

َ
هي، َفَمْن أ َي ي َه ه َي : َه ٌينه ْؤ و ه الْمه ، َفيَقه ءه الْفيْتنَةه فه َوتَءي َُْنَكشي

ي  َعني انلَّاري، يهاّللَّ ٌينه ب هَو يههْؤ نييَّتههه وَهه ٌَ يهي  ت
ْ
َنََّة، فَلْتَأ

ْ
هري، َويهْدَرَل اجل َي اْْلري  وَايْلَهْو

َطاهه َصهْفَقَة  ْْ
َ
ا فَأ  ٌ ا ٌَ ي ْن بَاَيَع إ ٌَ ييَلْهي، َو ْن يهْؤََت إ

َ
يبُّ أ يي َيه ي َى انلَّاسي اذَّ تي إ

ْ
َويْلَأ

ْعهه إيني اسْ  هي، َوَثَمَرةَ حَلْبيهي، فَلْيهطي ههه فَهاْضيبهوا يَدي نَازيعه
هإيْن َجهاَء آَرهره يه

تََطاَع، فَ
ََّ اْْلَرري 

نه  .(1)«ْه
ّفةّ وعن  -13 ّذير ّّمانني  برنني  حف ني  ايلر وّل اَّلله س يّا رّسف د، س قفلروف نيرّش  نهدا ب ، إنينها كف

ف  ؟ قّداّلس فّّجاّء اَّلله ني ّو  رّير نر ّوّراءني ّهّذا اخلر ، ّفّهلر مني نف فنييهني ، ّفنّحر ّرير  ، «مْ َنَعه» خبني
؟ قّداّلس  ِّ ّخرير  س ّهلر ّوّراّء ّذلنيّ  الرشه س ّفّهدلر ّوّراّء ّذلنيدّ  «َنَعهمْ »قفلروف ، قفلردوف

؟ قّاّلس  ني ّو  رّير س ّكيردّف؟ قّداّلس «َنَعمْ »اخلر هةو اَل »، قفلردوف يمَّ ئ
َ
ي أ هونه َبْعهدي يَكه

َه فيهيهي  و
، وََسهَيقه ِتي

هنَّ يسه َداَي، َواَل يَْسهتَنُّوَن ب يهه وَن ب ْم َيْهَتده ْم ريَجها و حهلههوبههه
ينْس   ْثَماني إ َياطينيي يفي جه وبه الشَّ

دوّل ، قّاّلس (2)«حهله نّعف يّا رّسف صر
ّ
س ّكيرّف أ قفلروف

ني  وف ّذلنيّ ؟ قّاّلس اَّلله درّركر
ّ
يَب َظْههرهَك، »، إنينر أ يْن ضه ٌيهريي، َوإ

َ
يْْل يعه ل تَْسَمعه َوتهطي

عْ  طي
َ
هَك، فَاْسَمْع وَأ ال ٌَ  ََ ري

ه
 .(3)«وَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1122مسلم،  لاق اإلمارة: باق وجوق الوفان ببيعة الخلفان انول فانول ، برقم (  أخرجى 1)
مشىار  اننىوار قىال القاضىي عيىا  فىي  «:قلوبمم قلوق الشيا ين في جثمىا  إنىا»قولى: ( 2)

قلىوق الشىي ا  فىي جثمىا   :قولى في يديث انامىة الم ىلين»: 23/ 1 ،علع صحاح اآلثار
 «.والمعنع سوان ،وأجسامما ،في أشخاصما :أي ،في جثما  البشر...أنا

(  أخرجىىى مسىىلم،  لىىاق اإلمىىارة، بىىاق وجىىوق ماللمىىة جماعىىة المسىىلمين عنىىد ظمىىور الفىىلن 3)
= 
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18 
عدن  اكن انلاس  سألون رسدول اهلل »قالس  وعن حذيفة  -14

، فقلوس يا رسول اهلل، إنا اخلري وكنو أسأهل عن الرش خمافة أن يدركين
نها يف جاهلية وو، فجاءنا اهلل بهذا اخلري فهل بعد هدذا اخلدري مدن  كف

نعهم وفيهه »لوس هل بعد ذل  الرش من خدري؟ قدالس ق «نعم»؟ قالس و
يستنون بْري سنِت ويهتدون بْهري حَو »، قلوس وما دخنه؟ قالس «ةدرن

لوس هل بعد ذل  اخلري مدن و؟ قدالس فق «هديي، تعرف ٌنهم وتنكر
، فقلدوس يدا «نعم ةد ة ىلع أبواب جهنم، ٌن أجابهم إيلها حَفوه فيهها»

، «نعم، حَو ٌن جدلتنا ويتَكمون بألسهنتنا»نلا، قالس رسول اهلل صفهم 
تلهَا َجاعهة »قلوس يا رسول اهلل، فما تدر، إن أدركدين ذلد ؟ قدالس 

، فقلوس فإن لم تكن هلم  اعة وال إمدام؟ قدالس «املسلمني وإٌهاٌهم
فاعِت  تلك الفر  ُكها ولو أن تعض ىلع أصل شجرة حىت يهدركك »

 .(1)«ذلكاملوت وأنت ىلع 
موع،دًة  قالس وع،نا رسدول اهلل  وعن العر،اض بن سارية  -15

لو منها القلو ، وذرفو منها العيون، فقلنداس يدا رسدول اهلل كأنهدا  وّجني
نا، قالس  الطاعهة، أوصهيكم بتقهوى اهلل والسهمع و»موع،ة مودِّل فأوصني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24/ 1127وفي  ل يال، برقم  =
 (  ملفىىر عليىىى: أخرجىىى البخىىاري، فىىي  لىىاق الفىىلن، بىىاق  يىىف انمىىر إ ا لىىم تتىىن جماعىىة، 1)

باق وجوق ماللمة جماعىة المسىلمين عنىد ظمىور  ، ومسلم، في  لاق اإلمارة،7981برقم 
 .1817الفلن وفي  ل يال وتحريم الخرو  علع ال اعة ومفارقة الجماعة، برقم 
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19 
ر عليكم عبدو  فإنه ٌن يعش ٌنكم بعهدي فسهريى ارتلفها   ؛وإن تأم 

هو عليهها كثريا ، فعليكم بسنِت وسنة اخللفاء الراشدين املههديني ، عض 
 .  (1)«دثات األمور فإن َل بدعة ضللةوإياكم وحمه  ،بانلواجَ

أما السمع والطاعة لوال  أمدور املسدلمني، »س سقال ابن رجب و -16
سعاد  ادلنيا، و،هدا تندت،م مصدالح العبداد يف معا شدهم، و،هدا ففيها 

 .(2)« ستعينون ن إظهار دينهم، وااعة ر،هم

وقد اسدتفاض وتقدرر يف مدري »س سإلسالم ابن تيمية وقال شيخ ا -17
، ، مدن ااعدة األمدراء يف مدري معصدية اَّلله هذا املوضع ما قد أمر به 

ومناصحتهم، والصدى علديهم يف حكمهدم، وقسدمهم، والغدزو معهدم، 
والصال  خلفهم، وحنو ذل  من متابعتهم يف احلسنات ال ي ال يقدوم بهدا 

م  فإنه من با  اتلعدا ون ن الدى واتلقدو،، ومدا ندىه عنده مدن إاله هف
 تصديقهم بكذبهم، وإاعندتهم ن ظلمهدم، واداعتهم يف معصدية اَّلله 

   .(3)«وحنو ذل ، مما هو من با  اتلعاون ن اإلثم والعدوان
ونددر، اجلماعددة حقدداً، وصددواباً، »س سقددال اإلمددام الطحدداوي و -18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، واللرمىىاي فىىي  لىىاق 2337(  أخرجىىى أبىىو داود،  لىىاق السىىنة، بىىاق فىىي لىىهوم السىىنة، بىىرقم 1)

المقدمىة، بىاق  ، وابىن ماجىى فىي4373العلم، باق في انخىا بالسىنة واجلنىاق البىدع، بىرقم 
، (( ىىاا يىديث يسىىن صىىحيد ))، وقىىال أبىىو عيسىع: 24اتبىاع سىىنة الخلفىان الراشىىدين، بىرقم 

 .4224وصححى انلباني في صحيد الجاما، برقم 
 .4/117(  جاما العلوم والحتم، 2)
 .41-62/43(  فلاو  شيخ اإلسالم، 3)
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 .(1)«والفرقة زيغاً، وعذاباً 

قددال اَّلله تعدداىلس »س سأيب العددز قددال شددارح الطحاويددة ابددن و -19
ََُفرَّحهوا﴿ ا َواَل  ي ََجييع  َْبلي اّللَّ وا ِبي مه َتصي

ْْ ونهوا ﴿، وقال تعاىلس (2)﴾وَا َواَل تَكه
ها ٌَ ٌيهْن َبْعهدي  وا  ََُفرَّحهوا وَاْرَتلَفه ييَن  هْم  اَكذَّ وَييهَك لَهه

ه
مه اْْلَيَِّنهاته وَأ َجهاَءهه

يمو  ابو َعظي ََ ييهَن فَرَّحههوا ةدي ﴿ ، وقال تعاىلس (3)﴾َع ا إينَّ اذَّ هَيع  ْم َوَكنههوا شي يهَنهه
يَمهها اَكنهههوا  ْم ب ههمَّ يهنَبِّههئههه

ي ثه ي َى اّللَّ ْم إ ْمههرههه
َ
ينََّمهها أ ء  إ ْم يفي َشْ ٌيههْنهه لَْسههَت 

َْتليفيههنيَ ﴿وقددال تعدداىلس   ،(4)﴾َيْفَعلهههونَ  ْه هههوَن  ههَم  * َواَل يَاَال ههْن رَحي ٌَ إيالَّ 
االخدتالف، وقدال تعداىلس فجعل أهل الر ة مسرتثنني مدن   (5)﴾َربَُّك 

كيَتابي لَهيي ﴿
وا يفي الْ ييَن اْرَتلَفه

ينَّ اذَّ ََِّّ َوإ
ْ
ياُل كيَتاَب ب

َ  الْ َ نَاَّ نَّ اّللَّ
َ
يأ يَك ب َذل

َقا   بَعييد    .(7)« (6)﴾شي

واملقصود مدن هدذا س »سقال سماحة اإلمام عبدالعزيز بن باز و -21
واتلعداون ن  ،واالجتمدال ن احلد  ،أن الواجب هو اتلمس  باحل 

واخلروج ن وال  األمدور، فدإن  ،الى واتلقو،، وترك اخلالف وال ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/1333شرح العقيدة ال حاوية وعليما اللعليقات البالية،  (1)
 .194سورة ال عمرا ، اآلية: (  2)
 .195سورة ال عمرا ، اآلية: ( 3)
 .150سورة اننعام، اآلية: ( 4)
 .114 -111، اآليلا : سورة  ود(  5)
 .171: ، اآليةالبقرة(  6)
 .3/1333شرح العقيدة ال حاوية وعليما اللعليقات البالية،  (7)
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17 
س اَّلله  بلده  يعداً، قدال جل وعال أمر انلاس بدأن يعتصدموا حباَّلله 

ََُفرَّحهوا﴿ ا َواَل  ي ََجييع  َْبلي اّللَّ وا ِبي مه َتصي
ْْ ييَن فَرَّحهوا ﴿س  وقال ،(1)﴾وَا إينَّ اذَّ

ْم يفي َشْ  ٌيهْنهه ا لَْسَت  َيع  ْم َوَكنهوا شي فالواجدب هدو االجتمدال ، (2)﴾ء  ةدييَنهه
واتلعاون ن الى واتلقدو،، وعدالج األمدور الد ي توجدب  ،ن احل 

 وسنة رسوهل عليده االختالف والشقاق باحلكمة، ن ضوء كتا  اَّلله 
من ااعدة، بدل جيدب ن اجلميدع أن    والسالم، وعدم منع يد  الصال

متعداونني عليده،  ،متمسكني بده ،يكونوا منقادين ملا جاء به الرشل
متعاونني ضد خالفده، مطيعدني لدوال  أمدرهم يف املعدروف، تداركني 
للشقاق واخلالف اذلي يف ي إىل الد ال واالنقسدام، حدىت يكدون 

    بيدنهم الرذائدل الد ي حرمهدا اَّلله احل  بينهم ظاهراً، وحىت  تيف
فاجلماعة  ،«نرى اجلماعة حقا  وصوابا  س »[س]اإلمام الطحاوي  وهلذا قال

واحلدذر مدن أسدبا  الشدقاق  ،ح  وصوا ، جيب اتلمس  باجلماعة
 .(3)«وال يفيد إال األعداء ،واخلالف اذلي ير اجلميع

  ٌا  للمسلمني:: ال تشتط الطاعة بأن يكون اإلٌاَ إٌاٌا  ساةدسا  
وال  شد ط أن يكدون »س سقال العالمة حممد بن صالح العثيمدني 

إمامداً اعمدداً للمسددلمني  ألن اإلمامددة العامدة انقرضددو مددن أزمنددة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .194سورة ال عمرا ، اآلية: (  1)
 .150نعام، اآلية: سورة ان( 2)
 .1334-3/1333اللعليقات البالية علع شرح العقيدة ال حاوية  (3)
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11 
ر علهيكم عبهد »قالس  متطاولة، وانليب  ٌَّ اسمعوا وأطيعهوا ولهو تهأ

إذا تأمر إنسان ن جهة مدا صدار بم لدة اإلمدام العدام، ، ف(1)«حبَش
وصار قوهل نافذاً، وأمره مطااعً، ومن عهد أمدري املدؤمنني عثمدان بدن 

واألمة اإلسالمية بدأت تتفرق، فابن الز،ري يف احلجاز، وابن  عفان 
مروان يف الشام، واملختار بن عبيد ومريه يف العراق، فتفرقدو األمدة، 

سالم يدينون بالوالء والطاعة ملن تدأمر ن نداحيتهم، ومازال أئمة اإل
وبههَا نعهرف ضهل  ناشهئة نشهأت وإن لم تكن هل اخلالفة العامة، 

تقو : إنه ال إٌاَ للمسلمني ايلَو فل بيعة ألحد، نسأ  اهلل العافيهة، 
وال أةدري أيريد هؤالء أن تكون األمور فهوَض لهيس للنهاس حائهد 

لك إنسان أمري نفسه؟ هؤالء إذا ماتوا من  ؟ أم يريدون أن يقاليقوةدهم
مري بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية  ألن عمل املسلمني مدن أزمندة 
متطاولةس ن أن من استوىل ن ناحية من انلوايح وصارت هل اللكمدة 
العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نصه ن ذلد  العلمداء مثدل صداحب 

ن ايآن القيقده  وألن انلداس لدو سبل السالم، وقالس إن هذا ال يمك
تّمرهدفوا يف هذا احلال ن اإلمام حلصل اخللل الكبدري ن اإلسدالم، إذ 

 .(2)«إن العدو سوف يقاتل ويتقدم إذا لم جيد من يقاومه، ويدافعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .104(  أخرجى البخاري، في  لاق ان ا ، باق إمامة العبد والمولع، برقم 1)
 .8/13(  الشرح المملا علع لاد المسلقنا، 2)
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 أمر اجلهاةد موكو  إ ى إٌاَ املسلمني واجتهاةده: سابعا : 

يث عبدد اهلل بدن من ااعة ويل األمر عدم اجلهاد إال بإذنه  حلدد -1
أيح »  سدتأذنه يف اجلهداد فقدالس قدالس جداء رجدل إىل انلديب   عمر 
 .(1)«ففيهما فجاهد»؟ قالس نعم، قالس «وادلاك
نَّهة »قدالس  عن انلديب  وحلديث أيب هرير   -2 إنمها اإلٌهاَ جه

اكن  ه  وعهد   بهه، فهإن أمهر بتقهوى اهلل ََق تَّ يهقاتل ٌن ورائه، ويه 
 .(2)«بَلك أجر، وإن أمر بْريه اكن عليه ٌنه

وأمهر اجلههاةد »تعداىلس  سيفّفرسِّ ذل  قدول اإلمدام ابدن قدامدة ومما  -3
 .(3)«َ واجتهاةده ويلَا الرعية طاعته فيما يراه ٌن ذلكموكو  إ ى اإلٌا

وواجهب ىلع انلهاس إذا جهاء العهدو أن »س سوقال اإلمام اخلريق  -4
ينفروا: املقل  ٌنهم والمهكر، وال َيرجون إ ى العدوِّ إال بهإذن األٌهري، 

فهل يهْمكيهنهم أن  –أي وه وأذاه  –إال أن يفجأهم عدُو َيافون ُكَبهه 
 .(4)«يستأذنوه

فإذا ثبت ههَا فهإنهم ال َيرجهون إال »س سقال اإلمام ابن قدامة و -5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لىاق  ، ومسىلم،4991بىرقم   لاق الجمىاد والسىير، بىاق الجمىاد بىإ   انبىوين، (  البخاري،1)
 .3510برقم  البر والصلة واآلداق، باق بر الوالدين، وأنمما أير بى،

 (  أخرجىىىى مسىىىلم، فىىىي  لىىىاق اإلمىىىارة، بىىىاق اإلمىىىام جنىىىة يقاتىىىل بىىىى مىىىن ورااىىىى أو يلقىىىع بىىىى، 2)
 .1811برقم 

 .14/11(  المغني البن قدامة، 3)
 .4/44(  مخلصر الخرقي الم بوع ما المغني، 4)
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بإذن األٌري؛ ألن أمر اُلرب موكو  إيله، وههو أعلهم بكهرة العهدو 

، فيندبيغ أن يفرجدع إىل رأيده  ألنده وحيلَّتهم، وماكٌن العدو، وكيهدهم
أحوط للمسلمني إال أن يتعذر اسرتئذانه  ملفاجدأ  عددوهم هلدم، فدال 

انه  ألن املصلحة تتعني يف قتاهلم، واخلدروج إيلده  تلعدنّي جيب اسرتئذ
الفسدداد يف تددركهم، وذللدد  ملددا أرر الكفددار ن لقدداح انلدديب 

(1) 
فصادفهم سلمة بن األكول خارجاً من املدينة تبعهم فقاتلهم من مدري 

اَلنا سلمة»س (2)بقوهل إذن، فمدحه انليب   فأعطاه انليب  «ورري رجَّ
 .(3)سهمنيس سهم الفارس وسهم الراجل

وذكر اإلمام اخلريق وابن قدامة أيضاً أنه ال جيوز حىت اخلروج من  -6
  لقدول اهلل تعداىلس (4)العسكر إال بإذن األمري، وال حيدث حدثاً إال بإذنه

ين  ﴿ ي هْ َما الهَ إ ياّللَّ نهوا ب ٌَ ييَن آ
ٌينهوَن اذَّ ْؤ ي  مه ي َوإ و هي ٌيع  َورَسه ْمر  َجا

َ
َعهه ىلَعَ أ ٌَ َذا اَكنهوا 

ٌينههوَن هَ ل ييهَن يهْؤ ْوَييهَك اذَّ
ه
ذينهونََك أ

ْ
ييَن يَْسهتَأ وهه إينَّ اذَّ

ذينه
ْ
َهبهوا َحىتَّ يَْستَأ َْ ْم يَ

ي  ياّللَّ ْم  ب ٌيهْنهه هْئَت  َذن لَِّمهن شي
ْ
يهيْم فَهأ ن

ْ
َْعهضي َشهأ َذنهوَك ْلي

ْ
هإيَذا اْسهتَأ

ي فَ هو هي َورَسه
فيرْ  ْْ ه هَ ل وَاْسَت مه اّللَّ َ  هه هيمو  إينَّ اّللَّ ورو رَّحي   وألن األمدري أعدرف حبدال (5)﴾َغفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: إنىى والجمىا لقىاح . ومنىى يىديث أبىي  ر  ،اللقحة واللقوح:  ات اللبن من النو  :حا( لق1)

 .438/  4للهمخشري، الفاار في غريب الحديث ، انظر:  ر  في لقاح رسول ااخ

 .41-14/44(  المغني البن قدامة، 2)
 .1897رد وغير ا، برقم (  أخرجى مسلم، في  لاق الجماد والسير، باق غهوة  ي ق3)
 .14/47(  المغني البن قدامة، 4)
 .13(  سورة النور، اآلية: 5)
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خرج خدارج بغدري  العدو، وم منهم، ومواضعهم، وقر،هم، و،عدهم فإذا

 .(1)«إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدوِّ فيأخذه...
ا تقدم ال جيوز ألحد من أفراد رعيدة اإلمدام املسدلم  -7 وإن  –ولمني

أن ُيرج إىل اجلهاد إال بإذنه ن حسب ما تقددم. قدال  –اكن اعصياً 
 يعدين مدع»، قال ابن قدامةس «ويفغز، مع لك بر  وفاجر  »س ساإلمام اخلريق 

 .(2)«لك إمام
وال جيوز ألحد من رعيدة اإلمدام أن يددعو انلداس إىل اجلهداد  -8

بدون إذن اإلمام  ملا يف ذل  مدن املفاسدد، واألرار، وخمالفدة إمدام 
ون لك مسلم أن  سأل أهل العلدم  ، بطاعتهاملسلمني اذلي أمرنا اَّلله 

 .إن لم يعلم

يهعتهُب يف والواجهب أن »س سوهلذا قال شيخ اإلسدالم ابدن تيميدة  -9
أمور اجلهاةد برأي أهل ادلين الصحي ، يف اْلاطن اذين هلم رهُبة بمها 
عليه أهل ادلنيا، فأٌا أهل ادلنيا اذين يْلب عليهم انلظهر يف ظهاهر 
ادلين فل يؤرَ برأيهم، وال برأي أههل ادليهن اذيهن ال رهُبة هلهم يف 

 .(3)«ادلنيا
ة مع رسول ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحاب -11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14/48(  المغني البن قدامة، 1)
 .14/11(  المرجا السابر، 2)
 .110(  االخليارات الفقمية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص3)
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يف صلح احلديبية حينما اشدتد علديهم الكدر  بمدنعهم مدن   اَّلله 

العمر ، ومدا رأوا مدن مضاضدة ن املسدلمني يف ال،داهر، ولكدنهم 
ف ن ذل  فتحداً قريبداً، وخالصدة ذلد  أن   امتثلوا أمر رسول اَّلله 

 الدر ن الدرحيمس حينما كتبس بسدم اَّلله  سهيل بن عمرو قال للنيب 
ن ذل ، ولم يوافد  سدهيل  اسم  امهلل، فواف  معه انليب أكتب ب

وأمر أن يكتب حممد بن  ن كتب حممد رسول اهلل، فتنازل انليب 
عبد اهلل، ومنع سهيل يف الصلح أن تكون العمر  يف هذا العام، وإنما 
يف العام املقبل، وف الصلح أن من أسلم من املرشكني يرده املسدلمون، 

دذ عليده ومن جاء من امل ْففِّ ، وأول مدن  سدلمني إىل املرشدكني ال يفدرد 
بعدد حمداور   الرشط أبو جندل بن سهيل بدن عمدرو، فدرّده انلديب 

س للنديب  ع،يمة، وحينئذ مضب الصحابة ذلل  حىت قدال عمدر 
نا ن  ،«بهى»ألسو نيب اهلل حّقاً؟ قالس  قدالس ألسدنا ن احلدّ ، وعددو 

إين رسو  »لنيّم نعطي ادلنية يف ديننا إذاً؟ قالس قالس فّ  ،«بى» ابلاال؟ قالس
لردوف ذللد  أعمدااًل، «اهلل ولست أعصيه وهو نهايي ، قال عمرس ّفّعمني

انلاس أن ينحروا وحيلقوا فلم يفعلدوا،  فلما فرغ الكتا  أمر انليب 
فخهرج فنحهر، س احنر واحل  فش  ذل  فقالو لفدخل ن أم سلمة 

 .(1)، فنحر انلاس وحلقوا حىت اكد يقتل بعضهم بعضاً وحلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3741جمىاد، بىرقم (  ملفر عليى: أخرجى البخاري، في  لاق الشروط، بىاق الشىروط فىي ال1)

 .1781، ومسلم، في  لاق الجماد والسير، باق صلد الحديبية، برقم 3743
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فحصل بهذا الصلح من املصدالح مدا اهلل بده علديم، ونزلدو  -11

سور  الفتح، ودخل يف السنة السادسة والسابعة يف اإلسدالم مثدل مدا 
اكن يف اإلسالم قبل ذل  أو أكرث، ثم دخل انلاس يف ديدن اهلل أفواجداً 

 الفتح يف السنة اثلامنة. بعد
س وهذا بىكة ااعة اهلل ورسوهل  وهلذا قال سهيل بدن حنيدف  -12

 اتهموا رأيكم، رأيتِن يَو أ  جند  لهو أسهتطيع أن أرةد  أمهر انلهيب »
، والكديمهم رسدول اهلل  ذا يدل ن م نة الصحابة وه ،(1)«لرةدةدته

  احلمد واملنة.فحصل هلم من الفتح وانلَص ما حصل وَّلله 
   :ُتريم اخلروج ىلع اإلٌاَ املسلم: ثاٌنا  

وال نهرى السهيف ىلع أحهد ٌهن أٌهة »س سقال اإلمام الطحاوي  -1
 .«إال ٌن وجب عليه السيف حممد 

وال نرى اخلهروج ىلع أئمتنها ... »س أيضاً  س اإلمام الطحاوي وقال -2
ووالة أمورنا وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال نَنع يدا  ٌهن طاعهة، 

فريضهة، ٌها لهم يهأمروا بمعصهية   ونرى طاعتهم ٌهن طاعهة اهلل 
 .(2)«...وندعو هلم بالصلح واملعافاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 4181، بىىرقم 18(  ملفىر عليىى: أخرجىى البخىاري، فىي  لىاق الجهيىة والموادعىة، بىاق رقىم 1)

 .1785/05ومسلم، في  لاق الجماد والسير، باق صلد الحديبية في الحديبية، برقم 
، وانظر: أصول أ ىل السىنة إلمىام 147/ 4اوية وعليما اللعليقات البالية، ( شرح العقيدة ال ح2)

، نشىر متلبىة ابىن 32أ ل السنة أيمد بن ينبل،شرح وتحقير الوليىد بىن محمىد بىن نبيىى،ص
تيميىىة. وشىىرح السىىنة لإلمىىام الحسىىن بىىن علىىي البربمىىاري بلحقيىىر خالىىد بىىن قاسىىم الىىردادي، 
= 
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تعليقدداً ن الكم  سقددال سددماحة اإلمددام عبدددالعزيز بددن بدداز و -3

يضاً هدو عقيدد  أهدل السدنة واجلماعدة، أنهدم ال وهذا أس »سالطحاوي 
حيملون السالح ن أمة حممد عليه الصال  والسدالم، بدل هدذا شدأن 
اخلوارج، وكذل  ال ي عون يداً من ااعدة، بدل يطيعدون وال  األمدور 
ويدعون هلم بداتلوفي  واهلدايدة والصدالح، وال ُيرجدون علديهم وال 

، فإذا أمروا بمعصدية ي عون يداً من ااعتهم ما لم يأمروا  بمعصية اَّلله
  وهلدذا قدال (1)«إنما الطاعهة يف املعهروف»اَّلله فال يطاعون يف املعصية 

 ْمهري  يَا﴿س
َ
وِلي اأْل

ه
هوَ  وَأ هوا الرَّسه يعه طي

َ
َ وَأ هوا اّللَّ يعه طي

َ
نههوا أ ٌَ ييهَن آ يَُّهها اذَّ

َ
أ
مْ  ٌن أطهاعِن فقهد أطهاع س »يعين يف املعروف، وقال انليب  (2)﴾ٌيْنكه

، وٌن أطاع األٌري فقد أطاعِن ، وٌن عصاين فقد عىص اّللَّ ، وٌن اّللَّ
ىلع س »، وهو خمرج يف الصحيحني، وقدال (3)«عىص األٌري فقد عصاين

فهإذا  ،ؤمر بمعصية اّللَّ ٌا لم يه  ،املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .124، 161، 63، 62، 62، 66، 61، 44الفقرات:  =
(  لىاق 7357باق سرية عبىداا بىن ياافىة السىممي، و)، (  لاق المغالي1419روا  البخاري ) (1)

بىىاق ، (  لىىاق اإلمىىارة1819بىىاق مىىا جىىان فىىي إجىىالة الوايىىد الصىىدو ، ومسىىلم )، أخبىىار اآليىىاد
 .وجوق  اعة انمران في غير معصية وتحريمما في المعصية، من يديث علي 

 .50: اآلية ،النسان(  سورة 2)
، و 3057روا  البخاري،   لاق الجماد والسير، باق يقاتل من وران اإلمام ويلقع بىى، بىرقم  (3)

، ﴾أ يعىىوا اا وأ يعىىوا الرسىىول وأولىىي انمىىر مىىنتم﴿ لىىاق انيتىىام، بىىاق قىىول اا تعىىالع 
، ومسلم   لاق اإلمارة، باق وجىوق  اعىة انمىران فىي غيىر معصىية وتحريممىا 7147برقم 

 .1845ي المعصية، برقم ف
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مر بمعصية اّللَّ 

ه
فعا املؤمن أن يعرف ما درج  ،(1)« فل سمع وال طاعةأ

وأن  ستقيم ن ذل ، وأن يددعو لدوال  األمدور  ،عليه السلف الصالح
د ، هلم اخلدريبنيِّ وأن يف  ،باتلوفي  واهلداية، وأن يناصحهم هم مدن ذره وحيف

هم مدن وأن حيدذره  ،ورسوهل هم إىل لك ما فيه ااعة اَّلله الرش، وأن يدعوّ 
 والرسول، وأن يكون عوناً لوال  األمور يف اخلري، لك ما فيه معصية اَّلله 

وعوناً هلم ن ترك الرش، سواء اكن السدلطان نفسده، أو اكن مدع أمدري 
ل، وحنو ذلد ، فدإن السدلطان يرتندوّ  ،وشيخ القبيلة ،وأمري القرية ،ابلدل

ورئيس ادلولة، ثم ييجء بعد ذل   ،فالسلطان األع،م هو أمري املؤمنني
وشيوخ القبائل، لك واحد هل سدلطان،  ،األمراء والرؤساء للمدن والقر،

واملسداعد  ن  ، ورسدوهلواملعاونة ن ااعة اَّلله  ،فاملساعد  ن اخلري
 عنه ورسوهل، سواء اكنو واليتهم كبري  أو صدغري ، ملدا ترك ما نىه اَّلله 

 ،وتقليدل الرشد ،واتلعاون ن الى واتلقو، ،يف هذا من اجتمال اللكمة
طال يف الرش، لو بفديلني وال يف  ،طاع يف اخلريولو اكن اكفرا  يه ، وتكثري اخلري

ولم  سدتطيعوا بدالطرق الرشدعية أن يعيِّندوا مدريه   ،انلاس بأمري اكفر
إذا اكندو عنددهم  ،وجيوز اخلدروج عليده، ال يف الرش ،أااعوه يف اخلري

مد مدن  قدر  ي تب عليها زواهل من دون رر أكدى، أمدا إذا اكن ُيف
  بالفرج.رر أكى فال، يصىون حىت يأ، اَّلله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روا  البخىىاري،   لىىاق انيتىىام، بىىاق السىىما وال اعىىة لإلمىىام مىىا لىىم تتىىن معصىىية، بىىرقم   (1)

، ومسىىلم،  لىىاق اإلمارة،بىىاق وجىىوق  اعىىة انمىىران فىىي غيىىر معصىىية وتحريممىىا فىىي 7111
 .1840المعصية، برقم 



  هللا مالك الملك يؤتيه من يشاء 

 

81 
ََّ  ،  ه اُلهَّويهبهنيَّ  ،وإذا أىت بالكفر الرصهي  يهنصه  ه ر ٌهن وَيه

ز اخلهروج عليهه ،  ه أن هَا يايل واليتهالكفر والرشك، ويهبنيَّ   ،وُيو 
، وإال نظهروا، إن اكن د ّللَّ فاُلمه ، وسهل ملعله ينهت،، فهإن ههداه اّللَّ 

 عيِّنون غريه فعلوا، وإال صُبوا حهىت يهأِت اّللَّ ويه  ،عندهم حدرة يعالونه
، فال يتعرضوا لسف  ادلماء بغري اائل، الفرقة أع،م، يصدىون بالفرج

وف سدبيل  ،وجيتهدون يف الصدل، فاجتماعهم ن احلد  ،ن اجلماعة
خري هلدم مدن أن  -دعو إىل الكفر ولو اكن أمريهم ي -ادلعو  إىل احل  

وضديال احلد  بيدنهم،  ،وسف  ادلمداء ،واذلبح ،يتصدعوا ن االنرتشار
 ،وتعطيددل املفاسددد ،وتكميلهددا ،فقاعددد  الرشدديعة الصدديل املصددالح

وانل،ر إىل املصالح واملفاسد، فدإذا  ،وتقليلها، فالبد من مرااع  املصالح
وإضداعة احلد   ،املسلمنيوقتل  ،اكن القيام عليه ال يكون إال بفساد

 ،لم جيز اخلروج، حىت يوجد مدا يفعدني ن إزالدة الرشد وتقليلده ،أكرث
إال س »ويكون برتنصيب أهل احل ، مثل ما قال انليب  ،وتكثري اخلري

فأباح هلم اخلروج  ،(1)«أن تروا كفرا  بواحا  عندكم ٌن اهلل فيه برهان
إباحة، وليس املعَن قوموا، وإنما معناه اإلباحة، إباحدة اخلدروج حدىت 

 .(2)«يزيلوا ابلاال، حسب املقام
واجلههاةد ، سواء اكنوا أبهرارا  أو فجهارا   واجبة: طاعة والة األمرو -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم تخريجىملفر عليى من يديث عبادة بن الصامت  (1)
 .099-3/807للعليقات البالية علع شرح العقيدة ال حاوية ا (2)
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، ، والصال  خلفهم من منه  أهل السنة واجلماعدةمعهم ، واحل ٌعهم

ورهم عليهموإن جاروا وظلموا وفجرو  .(1)ا، فّجوررهم وظلمهم وففجف
َي ... »س سقال شيخ اإلسالم ابن تيمية و -5 ها ٌَ  اإْلي

َيةه ْعصي ٌَ بَهررا  ،اَل جَتهوزه 
ي  َيةي اّللَّ يَمْعصي رَهه ب مه

ْ
ْن يَأ
َ
ر ا؛ إالَّ أ اجي

ْو فَ
َ
هه إَذا وَاَفهََّ  ،(2)اَكَن أ ْو حَْسمه

َ
هه أ ْكمه وَحه

وْ 
َ
: بَررا اَكَن أ َو َََّّ نَافي

ْ
ر ا اُل اجي

 .(3)«فَ
ْههلي »س سوقال الطحاوي  -6

َ
ٌيهْن أ ر   اجي

ِّ بَرٍّ َوفَ َلةَ َرلَْف َله َونََرى الصَّ
مْ  ٌيْنهه اَت  ٌَ ْن  ٌَ  .(4)«الْقيْبلَة، َوىلَعَ 

يف تعليقه ن وح العقيدد  الطحاويدةس  سقال اإلمام ابن باز و -7
الواجههب ىلع الرعيههة أن يكونههوا ٌههع والة أمههورهم يف جهههاةدهم، ...»

، وأال يتخلوا عن ذل   ملا يف إظهدار الصدال  يف لواتهم يف اجلماعةوص
اجلماعة من إظهار شعائر اإلسدالم، وملدا يف اجلهداد مدن إظهدار ديدن 
اإلسدالم، وإعدزازه، ودعدو  انلداس إيلده، وجهداد مدن  لدف عنده، 
فمصلحته أكى، وأع،م مما حصل من انلقص من اإلمام يف الصال ، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .632ص البن أبي العه الحنفي،  ال حاوية العقيدة شرحانظر:  (1)

.«: إال أ  يأمر  بمعصية ااع »قولى:  (2)  والمعنع: إال أ  يأمر اإلماُم اإلنساَ  بمعصية ااع

 .217/ 41 ،مجموع الفلاو  (3)

 .632ص ، شرح ال حاوية (4)
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 .(1)«مريه اكجلهاد

الت العقيد  من مد رم كمّ يف مف  سقال شيخ اإلسالم ابن تيمية و -8
»...  واجلماعدةس وحماسن األعمال ال ي يتحّا بها أهل السدنة ،األخالق

 ويرون إحاٌة اُلج، واجلهمع، واألعياةد، ٌع األمراء: أبرارا  اكنوا أو فجارا  
» ...(2). 
ههَه »هدذاس  تعليقاً ن الكم شديخ اإلسدالم سقال اإلمام ابن باز و -9

 ، الَكمات الِت ذكرها املؤلف عن أهل السنة واجلماعهة ُكمهات عظيمهةو
تهكتب بماء اذههب، ينهبْغ ىلع َل مهؤٌن أن يعتقهدها، وأن يسهتقيم 

، وأن  سري عليهدا  ألنهدا يه قدول أهدل السدنة واجلماعدة  وألن عليها
حاٌهة هكهَا يهرون إالقرآن الع،يم، والسنة املطهر ، قد داله ن ذل  ... 

واجلههاةد ٌهع األمهراء أبهرارا  اكنهوا، أو ، صلة اجلمعة، واألعياةد، واجلهمهع
ملا يف هذا من استقامة اجلهاد، وأمن ابلالد، واالاد اللكمدة، وونيزررفه  فجهارا ،

ومعاصيه عليه، ولو اكن عنده بعدض املعدا ، فيصدلون معده اجلفمدع، 
، و،ين العبداس، واجلمااعت، وجياهدون معه، كما جر، يف عهد بين أمية

   .(3)«ومريهم ... 
يف وحدده للعقيددد   سقددال اإلمددام ابددن أيب العددز احلددنيف  -11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/877اللعليقات البالية علع شرح العقيدة ال حاوية،  (1)
 .134، ص:العقيدة الواس ية بشرح سماية الشيخ ابن بال  (2)
 .135شرح العقيدة الواس ية لسماية الشيخ بن بال، ص  (3)
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َمَر »الطحاويةس  ْه ي ْبَن  ْبَد اّللَّ َْ نَّ 

َ
: أ ي ي اْْلهَخارييِّ اَكَن يهَصهلِّ   َويفي َصحي
َف اثلََّقيي  اجي بْني يهوسه َجَّ

ْ
يهك  ، وَ (1)َرلَْف اُل ال ٌَ نَسه ْبهنه 

َ
ا أ ََ ، َوَكَن (2) َك

ا يم  ا َظال ق  اجه فَاسي َجَّ
ْ
 .  (3)«اُل

ّريردّر ّ  ابلخاري أيضاً ّوفني  -11 يبني هف
ّ
ني   ّعنر أ دوّل اَّلله نه رّسف

ّ
قّداّلس  أ

ينْ » ْم، َوإ وا فَلَكه
َصابه
َ
يْن أ ْم، فَإ وَن لَكه

ْرَط  يهَصلُّ
َ
ْم وََعلَْيهيمْ ؤه أ    .(4)«وا فَلَكه

ه »س سوقال شارح الطحاويدة ابدن أيب العدز  -12 َهَك اّللَّ اْعلَهْم، رَُحي
ْن يهَصلِّ َرلَْف 

َ
لي أ يلرَّجه هه َُيهوزه ل

نَّ
َ
ييَّانَا: أ يْدَعهة َوإ ٌيْنههه ب ْن لَْم َيْعلَهْم  َواَل  ،ٌَ

هة يمَّ ئ
َ
َفا ي اأْل ُِّ يا ا، ب

ومف فيْسق  مف
ر
رّمدأ لّدّم ال نر ّيعر

ّ
ئرتنيّمدامني أ دنر ّورطني االني ، ّولّديرّس مني

؟! بّلر يفّصديلِّ ّخلردّف  دف تّقني س ّماّذا ّتعر ولف نّه، ّفيّقف تّحني نر ّيمر
ّ
ه، ّواّل أ تنيّقاّد إنيّمامني اعر

ّالني  تفورني احلر رّمسر د   ال ور فّاسني
ّ
، أ ّعتنيدهني و إنيىّل بنيدر عف ل  يّددر برتّددني ، ّولّور صا ّخلرّف مف

داّل ف إنياله ّخلرّفده،  نفدهف الصه مركني ي اّل يف ني اتنيبف اذله نيّمامف الره
ّو اإلر ، ّوهف سر ني رني الرفني ّظاهني

ّ ِّ بنيّعّرفّة، ّوحّنرد نيّمامني يفني ّصاّل ني احلر
، ّواإلر يّديرنني ّعة ّوالرعني فمر س -وني ّذلنيدّ  ّكإنيّمامني اجلر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وبىىاق 1116انظىىر: صىىحيد البخىىاري،  لىىاق الحىى ، بىىاق اللمجيىىر بىىالرواح يىىوم عرفىىة، بىىرقم  (1)

، وفىىي 1113، وبىىاق قصىىر الخ بىىة بعرفىىة، بىىرقم 1111الصىىالتين بعرفىىة، بىىرقم  الجمىىا بىىين
 ا  المواضا الثالثة داللة علع أ  ابىن عمىر صىلع خلىف الحجىا  فىي عرفىة، وقىال ابىن الملقىن 

أَ  اْبىىن »: 916/ 4 ،ثىىار الواقعىىة فىىي الشىىرح التبيىىرفىىي تخىىري  انياديىىث واآل البىىدر المنيىىرفىىي 
ىىا  بىىن يُوُسىىف الثعَقَفىىّي  يَُصىىّلَي خلىىف َ ىىا َ  عمىىر  َوَ ىىَاا اْنَثىىر َصىىَحيد َرَواُ  الُبَخىىاَرّي َفىىي ، اْلحجع

 .َصَحيحى

فىي اللعليقىات الباليىة علىع شىرح العقيىدة ال حاويىة،  سىماية شىيخنا ابىن بىال لتىن قىد قىررو لم أجد  فىي البخىاري، (2)
 مير.ان  و ننى  الحجا، وجماعة من الصحابة واللابعين صلوا خلف    أنا بن مال أ :474/ 4

 .173/ 4ما اللعليقات البالية،  ةشرح العقيدة ال حاوي(  3)
 .101لم اإلمام وأتم من خلفى، برقم يالبخاري،  لاق ان ا ، باق إ ا لم ( 4)
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ّلّدفني  دلّفني ّواخلر دة السه نردّد اّعمه وّم يفّصيلِّ ّخلرّفه، عني مف

ر
رّمأ ّوّمدنر تّدّرّك ، فّإنينه ال

لّّماءني  رّثني الرعف
كر

ّ
نرّد أ ل  عني برتّدني ّو مف ، ّفهف رني نيّمامني الرّفاجني

ّّماّعة ّخلرّف اإلر ّعة ّواجلر فمر  ،اجلر
ّها يدف نههف يفّصلِّيّها ّواّل يفعني

ّ
يحف َ حني دّحابّة ّوالصه دإنينه الصه

اّكنفدوا يفّصدل وّن  ، فّ
ارني  جه ة الرفف ئنيمه

ّ ّّماّعة ّخلرّف األر ّعة ّواجلر فمر وّن، ّكّمدا اّكّن ّعبرددف  ،اجلر يددف ّواّل يفعني
نّدس  

ّ
ّف، ّوّكّذلنيّ  أ اجني برنني يفوسف ّجه ّمّر يفّصيلِّ ّخلرّف احلر ني برنف عف ، ّكّمدا اَّلله

ّم، ّوّكّذلنيّ  ّعبردف ا ود  ّتّقده عف دني برنني  هلل برنف ّمسر رّويلني فهف يفّصل وّن ّخلرّف ال ّوّغرير
برّح ّمدره   مف الص   بنيهني

ّر، ّحىته إنينههف ّصاه ّمر ّ ف اخلر ، ّواّكّن  رّشر ّعيرط  يبني مف
ّ
بّة برنني أ قر عف

ّا ّمّعّ   نلر س ّما زني ود  عف ؟! ّفّقاّل هّلف ابرنف ّمسر مر كف يدف زني
ّ
ّ،ًعا، ثفمه قّاّلس أ رر

ّ
مني أ ّور نرذف ايلر مف

ّياّد   .(1)« !!يفني زني
هدذا إخبدار »س سقال اإلمام عبد العزيز بن عبد اَّلله بن باز و -13

عن الواقع، ما زنلا مع  يف زياد ، وإن اكنوا جالسني لم يقومدوا معده، 
يفمنع أن يفصيل بانلاس  ألنه ال عقدل هل، إن صح اإلسناد، شار  اخلمر 

لكن إذا اكن  رسق، أو  رش  اخلمر، ولكنه وقدو الصدال  صدحيح، 
، وال تف ك صال  اجلماعدة، فدإذا اكن  يصح أن يفصاه خلفه  ألنه اع  
عقله مع الصال  صحيحاً، فال حرج يف ذل ، لكن إذا وفجد من هدو 

ال  ا أصلح منه يفصاه معه، فيجب ألمور أن يعيِّنوا من هو أصلح ن وف
وحتل اُلجاج للنفوس بْهري اُلهَّ، وبهأةد  لإلمامة إذا أمكن ذل ، 

شبهة، هَا أعظم ٌن اخلمر، وٌع هَا صى ٌعه ابن عمر، وصى ٌعهه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .642/ 4 ،مسند أيمدوانثر في  .174/ 4، ما اللعليقات البالية شرح ال حاوية (1)
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 .(1)«أنس، صى ٌعه َجاعة ٌن الصحابة، واَلابعني؛ ألنه هو األٌري

ا، وف إم نهدم أن والصوا  أنه ال يعيد، فالصحابة مدا أاعدو»س سوقال 
جدائز   يفصلوا  اعة وحدهم، واملقصود أن الصال  خلف الى والفداجر

عند أهل السنة واجلماعدة، وال سديما يف اجلفّمدعني واألعيداد، والصدال  يف 
، ألن إظهار الشدعائر مدع  ر أنه يمكن أن يصيل خلف الّىّ احل ، ولو قفدِّ

أمر مطلو ، والقاعد   املسلمني، وابلعد عن أسبا  الف ، وش  العصا،
أن املدؤمن يددرايع تكميددل املصددالح، وتثبيتهددا، وتكثريهددا، وتعطيددل 

يفدرايع هدذه  ذا صال  اجلماعةكاملفاسد، وتقليلها مهما أمكنه ذل ، وه
األصول أيضاً، وحير  ن إقامة صال  اجلماعة، وإن اكن اإلمام فاسدقاً، 

 .(2)«حىت يتيرس زواهل
رمف و -14 ني برنني ال ّضنير ّد بردّن ّعنر حف رّويلني نه ال

ّ
لّّةس أ ّارنيثني برنني وّعر رني برنني احلر نرذني

ّ،ًعا رر
ّ
برّح أ  بنيانلهاسني الص 

بّّة، ّصاه قر ؟ عف مر كف يددف زني
ّ
دمر ّفّقداّلس أ ّّفّو إنييّلرهني ، ثفمه اتلر

دمر  س قف ، ّفّقاّل يلّعني  لنيلّحّسنني برنني يلّعني  ردّلّ نر جيف
ّ
ّمّر بنيهني أ

ّ
ثرّماّن، فّأ فنيّع ّذلنيّ  إنيىّل عف فّرف

س  نردّو وّّذاّك؟ ّفّقداّل يلّعني 
ّ
ديّم أ هف. قّداّلس ّوفني ر دلني بّدلر ّعّجدزرّت »يّا ّحّسنف فّداجر

هف  ر دلني ّفر  فّاجر ، يّا ّعبرّد اهللني برّن ّجعر مر ّفدر   «ّوّوّهنرّو، قف ّفّقاّم ّعبردف اهللني بردنف ّجعر
، ثفدمه قّداّلس  د ر سني مر

ّ
نّي قّداّل هّلفس أ ّ،عني رر

ّ
ا بّلّّغ أ ، فّلّمه د  هف، ّويلّعني  ّيعف ّرّّ  »فّّجدّلّ

ولف اهللني  ّ،عنينيّ  رّسف رر
ّ
رني أ ّمر بفو بّ يفني اخلر

ّ
ر  ، ّوّرّّ  أ

ًرا  كر ّمرف ّصدر نّي، ّوعف ّ،عني رر
ّ
أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/870العقيدة ال حاوية  اللعليقات البالية علع شرح (1)
 .3/873اللعليقات البالية علع شرح العقيدة ال حاوية  (2)
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نهة   نْينّي ّوُكف  سف ّمرف ّثّما ّها عف ّتمه

ّ
، ثفمه أ الفّتنيهني نر خني  .(1)«مني

نهدهف وف صحيح ابلخاري  -15
ّ
َ ، يّار  يِّ برنني خني ني برنني ّعدني بّيردني اَّلله ّعنر عف

اّن  ثرّماّن برنني ّعفه ور   -، ّدّخّل ّنّ عف ّو حّمرصف ، ّفّقاّلس إنينه  -ّوهف ة  ّ  إنيّمامف اّعمه
؟ ّفّقداّلس  جف ّْتّّحدره ، ّو داّل ف »ّونّّزّل بنيّ  ّما نّّر،، ّويفّصيلِّ نّلّا إنيّمدامف فنيترنّدة  الصه

دمر  دنر ّمّعهف سني حر
ّ
، فّأ ّسدّن انلهداسف حر

ّ
دإنيّذا أ

، فّ ّملف انلهداسف ّسنف ّما ّيعر حر
ّ
، ّوإنيّذا أ

مر  تّننيبر إنيّساّءّتهف وا فّاجر ّساءف
ّ
 .(2)«أ

دإنيّذا صدا  -16
يّحة، فّ ّها ّصدحني سني ّْفر لف ّصاّلتفه يفني  برتّدني رمف ّوالرّفاسني ف ّوال

لر  ومف ّخلرّفه لّمر ّتبرطف مف
ر
رّمأ ْهّمدا ّكدرنيه ّمدنر ّكدرني  ال دنر إني داّلّ  ّصاّلتفه، لّكني ه الصه

ب   نرّكرني ّواجني رمف وفني ّوانلهْهر ّعنني ال رّمعررف ّر بنيال مر
ّ نه األر

ّ
 .(3)«ّخلرّفه  ألني
اَعهةي، »قالس  عن انليب  وعن أيب هرير   -17 ٌيهَن الطَّ ٌَْن َرهَرَج 

يَّه مِّ ٌَْن حَاتََل َُتَْت رَايَهة  عي ، َو ٌييتَة  َجاهيلييَّة  ٌَاَت  ََماَعَة َفَماَت، 
ْ
 (4)ة  َوفَاَرَ  اجل

يَعَصبَة   َضبه ل ْْ تيهَل، فَقيْتلَهةو (5)َي ، َفقه ه َعَصهبَة  ه ْو َيْنرصه
َ
، أ ي َى َعَصبَة  و إ ْو يَْدعه

َ
، أ

ٌيهْن َجاهيلييَّةو  ، يَْْضيبه بَرََّهها َوفَاجيرََهها، َواَل َيتََحهاَم  ٌَِّتي
ه
ٌَْن َرَرَج ىلَعَ أ ، َو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .643/ 4، وصحد إسناد  محققو المسند، 1463، برقم 642/ 4 ،مسند أيمد (1)

 .105البخاري،  لاق ان ا ، باق إمامة المفلو  والمبلدع، برقم ( 2)

 .113/ 4، ما اللعليقا البالية شرح ال حاوية (3)

يعٍة: ( عَ 4)
يلة، َمَن الَعَمان:»قال ابن انثير: ّمَ اللة،  الَقلال َفىي الَعَصىَبيعة واْنْ ىوان َقيَل: ُ َو َفّعَ  ،ال ع

، مىادة )عمىا(، 632/ 6 ،النمايىة فىي غريىب الحىديث وانثىر «َوَيَتع َبْعُ ُمْم َفيَما َضمع اْلَعىْينَ 
يع »: .14/211، في شريى لصحيد مسلم وقال النووي

لَُغَلىاَ   :َ َي َبَ ّمَ اْلَعْيَن َوَ ْسىَرَ ا ة:ُعّمَ
َدةٌ  ،َمْشُموَرَتا َ  َدةٌ أَْيً ا ،َواْلَميُم َمْتُسوَرةٌ ُمَشدع َ َي اْنَْمُر اْنَْعَمع اَل َيْسىَلَبيُن  :َقالُوا ،َواْلَياُن ُمَشدع

 «.َ َاا َقاَلُى أَْيَمُد ْبُن َيْنَبٍل َواْلُجْمُمورُ  ،َوْجُمىُ 
 .14/214(  والمعنع: يقاتل عصبية لقومى و وا . انظر: شرح النووي، 5)
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ٌينيَها ْؤ ٌيْنهه (1)مه ٌيِنِّ َولَْسته  ْهَدهه، فَلَيَْس  َْ ْهد   َْ يي     .(2)«، َواَل يَيي ذي
ه    ّعنني ابرنني ّعبهاس  و -18 نه انلهيبني

ّ
ي »، قّاّلس أ ي َى اّللَّ َْضه انلَّهاسي إ ْب

َ
 أ

نََّة اجَلاهيلييَّهةي  َي سه ْبَتغ  يفي اإليْسلَ ٌه ، َو َي دو يفي اَُلَر حي
لْ : مه َي ثَلَثَةو ليهبه ةَد طَّ ٌه ، َو

ه  رْيي َحٍَّّ يلي
َْ ي هه اْمري   ب ٌَ  .(3)«َهرييََّ ةَد
ِّ بّعبهاس   ابرنني وعن  -19 ٌيرييهي َشيْئ ا »، قّاّلس ّعنني انلهيبني

َ
ٌيْن أ ى 

َ
ْن َرأ ٌَ

ُْب ا ْن فَاَرَ  اجَلَماَعَة شي ٌَ ينَّهه  ْ َعلَْيهي فَإ لَْيْصُبي
هه فَ  َفَماَت، (4)يَْكَرهه

ٌييَتة  َجاهيلييَّة   اَت  ٌَ  .(5)«إيالَّ 
ني  سقال  وعن عبد اهلل بن عمر  -21 وّل اَّلله عروف رّسف س   ّسمني ولف ّيقف

« َ َ اّللَّ ، لَِقي ا ٌيْن َطاَعة  ْن َرلََع يَد  َة  َهه ٌَ جَّ ةي اَل حه ٌَ َيا ََ الْقي اَت (6) يَْو ٌَ ْن  ٌَ ، َو
ٌييَتة  َجاهيلييَّة   اَت  ٌَ  ، نهقيهي َبْيَعةو ْه  .(7)«َولَيَْس يفي 

فّّجةّ وعن  -21 ني  ّعرر وّل اَّلله عروف رّسف س   ، قّاّلس ّسمني ولف ينَّهه »ّيقف إ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14/216ال يتلرل بما يفعلى فيما، وال يخاف وبالى وعقوبلى. شرح النووي، ال يلحاشع: ( 1)
 .1121(  أخرجى مسلم، لاق اإلمارة،باق وجوق ماللمة جماعة المسلمين عند ظمور الفلن...،برقم 2)
 .3114،  لاق الديات، باق من  لب دم امرئ بغير ير، برقم أخرجى البخاري(  3)
 ناية عن معصية السل ا  ومحاربلىى، والمىراد بالمفارقىة السىعي فىي يىل عقىد  «شبراً »( قولى: 4)

ين، فتنع عنمىا بمقىدار الشىبرف ن  انخىا فىي البيعة اللي يصلت لال  انمير ولو بأدنع ش
 .16/7ر: فلد الباري،  ل  يؤول إلع سف  الدمان بغير ير. انظ

، 7322، برقم «سلرو  بعدي أموراً تنترونما» :(  أخرجى البخاري في  لاق الفلن،باق قول النبي 5)
 .1121ومسلم في  لاق اإلمارة،باق وجوق ماللمة جماعة المسلمين عند ظمور الفلن،برقم 

 .14/216وي، ي فعلى، وال عار لى ينفعى. شرح النوف : أي: ال يجة لىال يجة لى(  6)
(  أخرجىىى مسىىلم، لاق اإلمارة،بىىاق وجىىوق ماللمىىة جماعىىة المسىىلمين عنىىد ظمىىور الفىىلن..، بىىرقم 7)

21- (1121.) 
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ونه َهَناتو َوَهَناتو  ْمَر هَ (1)َسَتكه

َ
َ  أ ْن يهَفرِّ

َ
َراةَد أ

َ
َ ََجييعو ، َفَمْن أ ٌَّةي َوِهي

ه
ي اأْل ه ، (2)َي

ْن اَكنَ  ٌَ ين ا  ْيفي اَكئ يالسَّ بهوهه ب   .(3)«فَاْضي
فّّجةّ  لفظ آخر ملسلم وف -22 ني  ّعنر ّعرر وّل اَّلله عروف رّسف  ، قّاّلس ّسمني
س ولف ََّّ » ، ّيقف ْن يَشه

َ
رييده أ

، يه د  ل  وَاحي
ْم ََجييعو ىلَعَ رَجه ْمرهكه

َ
ْم وَأ تَاكه

َ
ْن أ ٌَ

مْ  ْم، فَاْقتهلهوهه (4)َعَصاكه َتكه َْ َ  ََجَا ْو يهَفرِّ
َ
 .(5)«، أ

رنييِّ و -23 فدر يد  اخلر يبني ّسعني
ّ
ني  ّعنر أ ولف اَّلله يَع س » ، قّاّلس قّاّل رّسف وي

يَذا به إ
َما ٌيْنهه ، فَاْقتهلهوا اْْلَرَر  َلييَفَتنْيي  .(6)«خلي

ني و -24 وّل اَّلله فعريفني  رّسف يّد اجلر ّل ّسلّّمةف برنف يّزني
ّ
ني   ّسأ ه اَّلله ، ّفّقاّلس يّا نيّبني

مر  هف فونّا ّحقه ل
ّ
أ ّمّراءف  ّسر

ف
يرّو إنينر قّاّمور ّعلّيرنّا أ

ّ
رّأ

ّ
  ،أ

ر
نّا، ّفّما تّأ نّعفونّا ّحقه نّا؟ ّوّيمر رف مف

نْييّةني  هّلف يفني اثلها
ّ
، ثفمه ّسأ ّرّض ّعنرهف عر

ّ
هّلف، فّأ

ّ
، ثفمه ّسأ ّرّض ّعنرهف عر

ّ
،  ،فّأ ّةني ور يفني اثلهاثلني

ّ
أ

، ّوقّاّلس  ّعثف برنف قّيرس  شر
ّ ِّلهوا، »فّّجّذبّهف األر ا ُحه ٌَ َما َعلَْيهيْم 

يعهوا، فَإينَّ طي
َ
وا وَأ اْسَمعه

ِّلْتهمْ  ا ُحه ٌَ ْم   .(7) «وََعلَْيكه
َمرَاءه َفتَْعريفهوَن »قالس  أن رسول اهلل  ل وعن أم سلمة -25

ه
ونه أ َسَتكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النمايىىة فىىي  . انظىىر:َخَصىىاُل َشىىرّ  :. أَْي ،يقىىال: َفىىي ُفىىاَلٍ  َ َنىىاٌت  ،ُشىىُروٌر وفسىىاد :أيالمنىىات: (  1)

 ، مادة ) نا(.474/ 2 ،غريب الحديث وانثر
 ما.مجل :(  أي2)
 .1121(  أخرجى مسلم، لاق اإلمارة،باق وجوق ماللمة جماعة المسلمين عند ظمور الفلن..،برقم 3)
اخىىلالف ))(  يشىىر عصىىا م: يفىىر  جمىىاعلتم  مىىا تفىىر  العصىىا المشىىقوقة، و ىىو عبىىارة عىىن 4)

 .14/212 ،، شرح النووي((التلمة وتنافر النفوس
 .1124ر المسلمين و و مجلما، برقم (  مسلم،  لاق: اإلمارة، باق يتم من فّر  أم5)
 .1126( مسلم،  لاق: اإلمارة، باق إ ا بويا لخليفلين، برقم 6)
 .1123( أخرجى مسلم في  لاق اإلمارة، باق في  اعة انمران وإ  منعوا الحقو ، برقم 7)
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َ َوتَاَبعَ  ٌَْن َرِضي ْن  نَْكَر َسليَم، َولَكي

َ
ْن أ ٌَ وَن، َفَمْن َعَرَف بَريَ ، َو ْنكيره

ُه « َو
ْفّقا فاّّل 

ّ
فواس أ ؟ قّاّلس قّال مر ا َصلَّْوا»تنيلفهف ٌَ  .(1)«اَل، 
مِّ ّسلّّمةّ م وف لفظ آخر ملسل -26

ف
ِّ ل ّعنر أ ِّ ، ّزورجني انلهيبني ، ّعدنني انلهديبني

  نههف قّاّلس
ّ
وَن، َفَمهْن َكهريهَ »َ ْنكيهره

ُه َمرَاءه، َفتَْعريفهوَن َو
ه
ْم أ هْستَْعَمله َعلَْيكه ينَّهه ي إ

َ َوتَاَبعَ  ٌَْن َرِضي ْن  نَْكَر َفَقْد َسليَم، َولَكي
َ
ْن أ ٌَ دوّل «َفَقْد بَريَ ، َو فواس يّا رّسف ، قّال

؟ قّاّلس  مر ْفّقاتنيلفهف اّل 
ّ
ٌَا َصلَّوْا»اهللني، أ  .(2)«اَل، 
ريهار »قدالس  عدن رسدول اهلل    وعن عوف بدن مالد -27

ون لُّ َصهون علهيكم وته صهلُّ ونكم، ويه ونهم وَيب هأئمتكم اذين ُتب ه
أئمتكم اذين تبْضونهم ويبْضونكم، وتلعنونهم  ورشار، (3)عليهم

ٌها  ،ال»هلل أفال ننابذهم بالسيف؟ فقالس قيلس يا رسول ا .«ويلعنونكم
أحههاموا فههيكم الصههلة، وإذا رأيههتم ٌههن وهالتكههم شههيئا  تكرهونههه 

 .(4)«، وال تَنعوا يدا  ٌن طاعةفاكرهوا عمله
ة يزيّد بن معاوية  ع ابن وعن نافع قالس ملا خلع أهل املدين -28

يهْنَصهبه لهِّ »يقولس  وودله، فقالس إين سمعو انليب  (5)عمر ّحّشمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أخرجىىى مسىىلم فىىي  لىىاق اإلمىىارة، بىىاق وجىىوق اإلنتىىار علىىع انمىىران فيمىىا يخىىالف الشىىرع، 1)
 (.1122) -34قلالمم ما صلوا، برقم  وترك

( أخرجىىى مسىىلم فىىي  لىىاق اإلمىىارة، بىىاق وجىىوق اإلنتىىار علىىع انمىىران فيمىىا يخىىالف الشىىرع، 2)
 (.1122) -36وترك قلالمم ما صلوا، برقم 

 .14/217(  يصّلو  عليتم: أي يدعو  لتم وتدعو  لمم. شرح النووي، 3)

 .1122انامة وشرار م، برقم  (  أخرجى مسلم في  لاق اإلمارة، باق خيار4)

 .16/71 الحشمة العصبة، والمراد  نا خدمى ومن يغ ب لى،وفي رواية: أ لى وولد . الفلد، :يشمى(  5)
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،  ورسو هحد بايعنا هَا الرجل ىلع بيع اّللَّ ا وإنَّ  ،«اغةدر  لواءو يَو القياٌة
 ورسو ه ثهم لو ىلع بيع اّللَّ أعظم ٌن أن يبايع رجه  (1)وإينِّ ال أعلم غدرا  

يهْنَصبه  ه القتا ، وإين ال أعلم أحدا  ٌنكم رلعه، وال بهايع يف ههَا 
 .(2) األمر إال اكنت الفيصل بيِن وبينه

وف هدذا احلدديث وجدو  ااعدة اإلمدام اذلي »س سقال ابن حجدر 
جار يف حكمه، وأنه ال  واملنع من اخلروج عليه ولو ،انعقدت هل ابليعة

 .(3)«بالفس  ينخلع
 ، واملوعظة اُلسنة لوالة أمر املسلمنيانلَّصيحة باُلكمةوجوب عا : تاس
 سهمع ٌقهالِت فو هها نْض  »أنه قالس  ثبو عن انليب  -1

 
اهلل امرأ

رهبَّ حامل فقه  إ ى ٌن هو أْفَقهه ٌنه، ثلثو ال يْهلُّ 
وحفظها، وبل ْها، فَ

، وٌناصهحة أئمهة املسهلمني، عليهن حلب مسلم: إرلص العمل هلل
 .  (4)«ولاَو َجاعتهم؛ فإن  ةدعوتهم ُتيط ٌن ورائهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ((الحىىديثوإ  مىىن أعظىىم الغىىدر بعىىد اإلشىىراك بىىاا أ  يبىىايا رجىىل رجىىالً... ))( وفىىي روايىىة: 1)

 .16/71انظر: فلد الباري، 

 الفلن، باق إ ا قىال عنىد قىوم شىيماً ثىم خىر  فقىال بخالفىى، بىرقم ( أخرجى البخاري في  لاق 2)
، وأخر  الفقرة انولع منى مسلم في  لاق الجماد والسير، باق تحىريم الغىدر، بىرقم 7111

13- (1762). 

 .74-16/71(  فلد الباري، 3)
، 4321(  أخرجىىى اللرمىىاي فىىي  لىىاق العلىىم، بىىاق مىىا جىىان فىىي الحىىث علىىع تبليىىع السىىماع، بىىرقم 4)

= 
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ن اذلي يفكىس بده بابلهجة ونضار  الوجه واحلفس فقد داع انليب 

الوجه من آثار اإليمان وابتهاج ابلاان به، وفرح القلدب ورسوره بده، 
هني ملن سمع الكمه، وواعه، وحف،ه، و،لّغه مريه، فمدن قدام بهدذه  نيّذاذني ّواتلر
املراتب األر،ع دخل الو هذه ادلعو  انلبوية املتضّمنة جلمال ابلداان 

 . (1)وال،اهر
اهلل تعداىل يف وحده هلدذا احلدديثس قال اإلمام ابن القيم ر ه  -2

ْي »س  سوقوهل» ،  سأي «عليهن حلب مسلم... لُّ ثلث ال ي دله ال حيمدل الغني
وال يبىق فيه مع هذه اثلالثة  فإنها تنيف الغل والغّ وفساد القلدب، 
دله قلبده، وُيرجده ويزيلده  وسخائمه، فاملخلص هلل إخالصهف يمندعف مني

لًة  ألنه قد انَصفو دوايع قلب ه وإرادته إىل مرضا  ر،ه، فلدم يبدّ   ف
 فيه موضع للغّ.

هدذا أيًضدا منداف  للغدل  «وٌناصحة أئمهة املسهلمني...»س وقوهل 
هف، فمن نصدح األئمدة  ، إذ يه ضد  والغّ  فإن انلصيحة ال جتامع الغله

 واألمة فقد برئ من الغل.
در القلدب مدن ا «ولاَو َجاعتهم...»س وقوهل  لغدلِّ هذا أيضاً مما يفّطهِّ

، فإن صاحبه  ِّّ دب  هلدم مدا حيدب   -للزومه  اعة املسدلمني  -والغ حيف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفىي  لىاق المناسى ، بىاق الخ بىة يىوم 463وابن ماجى في المقدمة، باق من بلّع علمىاً، بىرقم  =
 .3733، وصححى انلباني صحيد الجاما، برقم 1/267،  وأيمد، 6323النحر، برقم 

 بلحقير علي بن يسن بن عبد الحميد. 473، و1/472( انظر: مفلاح دار السعادة البن القيم، 1)
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نلفسه، ويكره هلم ما يكّرهف هلا، و سوؤهف ما  سوؤهم، و رّسه ما  رّسدهم، 
وهذا خبالف من احناز عنهم، واشتغل بدالطعن علديهم والعيدب واذّلمِّ، 

دال  كفعل الرافضة واخلوارج واملعزتلة ومدريهم  فدإن قلدو،هم ممف  تلئدة  مني
دهم لذئمدة  اً  وهلذا جتد الرافضة أبعد انلاس من اإلخال ، وأمشه شه ومني

هم بفعداً عن  اعة املسلمني. ة، وأشده مه
ف
 واأل

هذا مدن أحسدن الدالكم  «ةدعوتهم ُتيط ٌن ورائهم... فإن  »س وقوهل 
دياج املحديط  وأوجزه، وأفخمه معًَن، شبهه دعو  املسدلمني بالسدور والسِّ

، املانع من دخول عددوِّهم علديهم، فتلد  ادلعدو  الد ي يه دعدو ف بهم
لّدّما اكنو سوراً وسياجاً عليهم أخدى أن مدن  -وهم داخلوها  -اإلسالم 

لزم  اعة املسلمني أحااو به تل  ادلعو  ال ي يه دعو  اإلسالم كمدا 
 أحااو بهم، فادلعو ف جتمع شمل األمة، وتلم  ّشّعثّها، والديط بهدا، فمدن

لّترهف   .(1)«دخل  اعتها أحااو به وّشمني
ومدا أمدر اهلل بده »قال شيخ اإلسالم ابدن تيميدة ر ده اهلل تعداىلس  -3

ورسوهل من ااعة وال  األمور، ومناصحتهم واجب ن اإلنسدان وإن لدم 
د ، كمدا جتدب عليده يعاهدهم عليه، وإن لم حيلدف هلدم األيمدان املؤّكد

، وح  ابليو، ومري ذل  مما أمر اهلل بده الصلوات اخلمس، والزاك ، والصيام
نيّمد أمدر  اورسوهل من الطاعة، فإذا حلف ن ذل  اكن ذل  توكيداً وتثبيتاً ل

اهلل به ورسوهل من ااعة وال  األمدور، ومناصدحتهم، فاحلدالف ن هدذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .471-1/472مفلاح دار السعادة البن القيم، انظر: (  1)
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فإن ما أوجبه اهلل مدن األمور ال حيل هل أن يفعل خالف املحلوف عليه... 

مناصحتهم واجب وإن لم حيلدف عليده، فكيدف إذا ااعة وال  األمور و
عن معصيتهم ومشهم حمرم، وإن لم  حلف عليه، وما نىه اهلل ورسوهل 

 .(1)«حيلف ن ذل 
قلنداس ملدن يدا  «يحةانلصه ينه ادلِّ »قالس  أن انليب  وعن تميم ادلاري  -4

ٌَّتهمة املسلمني، ئمَّ هلل، ولكتابه، ولرسو ه، وأل»قالس  ؟رسول اهلل  .(2)«و 
أما انلصيحة ألئمة املسلمنيس فحدب  صدالحهم »س سقال ابن رجب  -5

ورفشدهم وعدهلم، وحب اجتمال األمة علديهم، وكراهدة افد اق األمدة 
، وابلغدض ملدن رأ، اخلدروج عليهم، واتلدين بطاعتهم يف ااعة اهلل 

ل يف موضددع آخددرس وقددا .»(3)اعددة اهلل إعددزازهم يف ا علدديهم، وحددّب 
وانلصدديحة ألئمددة املسددلمنيس معدداونتهم ن احلدد ، وادداعتهم فيدده، »

، ولانبة الوثو  علديهم، وادلاعء  وتذكريهم به، وتنبيههم يف رف   ولطف 
 .(4)«هلم باتلوفي  وحث األميار ن ذل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13-62/4(  فلاو  ابن تيمية، 1)

، والحىديث أخرجىى 22(  أخرجى مسلم،  لاق اإليما ، بىاق بيىا  أ  الىدين النصىيحة، بىرقم 2)

، ط بيىت 62، ص «الىدين النصىيحة»: البخاري معلقاً في  لىاق اإليمىا ، بىاق قىول النبىي 
 انفتار الدولية.

 .1/444ا العلوم والحتم، (  جام3)
، وانظىر:  لمىات تتلىب بمىان الىا ب فىي  اعىة والة أمىور 1/446(  جاما العلىوم والحتىم، 4)

= 
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وأمدا »س سوقال الشيخ العالمدة عبدد الدر ن بدن ندارص السدعدي  -6

س وهم والتهم من السلطان األع،دم إىل األمدري انلصيحة ألئمة املسلمني
 ،مدن مدريهم ا اكنو مهماتهم وواجبداتهم أع،دمّ إىل القاِض، فهؤالء لمّ 

وجب هلم من انلصديحة حبسدب مدراتبهم ومقامداتهم، وذلد  باعتقداد 
إمددامتهم، واالعدد اف بددواليتهم، ووجددو  ادداعتهم بدداملعروف، وعدددم 

ولزوم أمرهم اذلي ال ُيالف  ،اخلروج عليهم، وحث الرعية ن ااعتهم
، و،ذل ما  ستطيع اإلنسان من نصديحتهم، وتوضديح أمر اهلل ورسوهل 

ما خيف عليهم مما حيتاجون إيلده يف راعيدتهم، لك أحدد حبسدب حداهل، 
وادلاعء هلددم بالصددالح واتلوفيدد   فددإن صددالحهم صددالح لددرعيتهم، 

  ّواً، واجتنا  سبِّهم، والقددح فديهم، وإشداعة مثدابلهم  فدإن يف ذلد
 .  (1)ورراً، وفساداً كبرياً 

  رشا : ٌن أهان السلطان املسلم المهقسط العاةد  أهانه اهلل:
عن زياد بن كفسيب العدوي قالس كندو مدع أيب بكدر  الدو  -1

منى ابن اعمر وهو ُيطب، وعليه ثيا  رقاق، فقالس أبدو بداللس ان،دروا 
ّساق، فقال أبو بكر س اس كو، سمعو رسدول إىل أمرينا يلبس ثيا  الفف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومفلىىاح دار 6/643، ومنمىا  السىىنة النبويىة، 641-41/643المسىلمين: فلىاو  ابىىن تيميىة،  =
ية، ، والجىىاما الفريىىد مىىن  لىىب ورسىىاال أامىىة الىىدعوة اإلسىىالم1/34السىىعادة البىىن القىىيم، 

 .631، والعقيدة ال حاوية، ص411ص
 .21الريا  الناضرة والحداار النيرة الها رة، ص (  1)
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   .(1)«ٌن أهان سلطان اهلل يف األرض أهانه اهلل»يقولس  اهلل 

ٌن أكهَر سهلطان اهلل »ولفظ اإلمام أ د بدون ذكر القصةس  -2
تبارك وتعا ى يف ادلنيا أكرٌه اهلل يَو القياٌة، وٌن أهان سلطان اهلل 

 .(2)« ادلنيا أهانه اهلل يَو القياٌةتبارك وتعا ى يف
ال ياا  انلهاس خبهري ٌها »س سوهلذا قال سهل بن عبد اهلل الرتس ي  -3
، فههإن عظمههوا هههَين أصههل  اهلل ةدنيههاهم العلمههاءمههوا السههلطان وعظَّ 

، ومعَن تع،ديم (3)«فسد ةدنياهم وأرراهمأوا بهَين وأرراهم، وإن استخف  
العلماء والسلطانس ااعتهم باملعروف، وإنزاهلم منازهلم، بدال إفدراط  وال 

 سلعن اعئشة  للحديث الوارد يف ذل تفريط  
أمرنها  سأنهدا قالدو لكر عدن اعئشدة ذف وقد »س سمسلم قال اإلمام  -4

 .(4)«أن نَن  انلاس ٌنازهلم  رسو  اّللَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويسىىىنى انلبىىىاني فىىىي سلسىىىلة 4442، بىىىرقم 27(  أخرجىىىى اللرمىىىاي،  لىىىاق الفىىىلن، بىىىاق 1)
 .4/422، وانظر: صحيد اللرماي، 4447انياديث الصحيحة، 

: روا  أيمىىد وال برانىىي 2/412لهوااىىد، ، وقىىال الميثمىىي فىىي مجمىىا ا24 -2/21(  أيمىىد، 2)
. ويسىىنى «، ورجىىال أيمىىد ثقىىات«اإلمىىام ظىىل اا فىىي انر ...»باخلصىىار، ولاد فىىي أولىىى: 

 .2417انلباني  ما تقدم، وفي صحيد الجاما، برقم 
 .2/434(  تفسير القر بي، 3)
منىاللمم، بىرقم ، وأبو داود،  لاق اندق، باق تنهيل النىاس 3/ 1(  صحيد مسلم، المقدمة، 4)

بعىد أ  تتلىم علىع الحىديث  333/ 1 ومهيىل اإللبىاس،  شىف الخفىانالعجلوني في  قال، 2124
ويسىنى العالمىة شىعيب انرنىاؤوط فىي  ،«فحديث عااشة يسن وبالجملة:» الماً  ويالً، قال: 

شىرح سىنن أبىي فىي  البىدر العبىاد عبىد المحسىن وقىال الشىيخ، 413/ 7تحقيقى لسنن أبىي داود، 
 ىر(، ولتىن معنىا  صىحيدف إ  ال شى  أ  النىاس ينهلىو  معلقىاً بمىاا الصىيغة ) ُ   ر  مسلم »: دداو

= 
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 اُلاةدي عرش: ةدرجات إنكار املنكر:

ألن إنكدار  إنكار املنكر مرشوط بأن ال حيصدل منكدر أنكدر 
 املنكر هل أر،ع درجات كما قال اإلمام ابن القيم ر ه اهلل تعاىلس

 األوىلس أن يزول، وُيلفه ضده.
 اثلانيةس أن يقل، وإن لم يزل جبملته.

 اثلاثلةس أن ُيلفه ما هو مثله.
 الرابعةس أن ُيلفه و منه.

 .(1)حمّرمة فادلرجتان األويّلّان مرشوعتان، واثلاثلة موضع اجتهاد، والرابعة
 اثلاين عرش: انلصيحة لوالة األمر تكون ْس ا  بني انلاص  وبينهم: 

أن ينبههم رّساً ال علناً،  ،ما ال حيل من وال  األمور ن من رأ، -1
بلطف  وعبار  تلي  باملقام، وحيصل بها املقصود  فإن هذا هو املطلو  

ا الوجده يف ح  لك أحد، و،األخص وال  األمور  فإن تنبيههم ن هدذ
فيه خري كثري، وذل  عالمة الصدق واإلخال ، واحذر أيها انلاصدح 

أن تفسدد نصديحت  باتلمددح عندد  -ن هذا الوجه املحمود  -هلم 
انلاس فتقول هلمس إين نصحتهم، وقلو وقلو  فإن هذا عنوان الرياء، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«مناللمم، وليسوا  لمم بمنهلة وايدة، و اا ال إشتال فيى =
 ، وانظر  ناك فوااد عظيمة.6/13(  إعالم الموقعين عن رق العالمين، 1)
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خر معروفة

ف
 .(1)«وعالمة ضعف اإلخال ، وفيه أرار أ

س رِض اهلل عنهمال هلشام بن حكيم وعن عياض بن منم أنه قا -2
ٌهن أراةد أن ينصه  ذي سهلطان فهل »س ألم تسمع بقول رسول اهلل 

، وإال يهبده علنية ولكن يأرَ بيده فيخلو به، فإن حبهل ٌنهه فهَاك
 .(2)«ى اذي عليهاكن حد أةد  

إنكدم »فلكهمته، قدالس  (3)س لو أتيو فالناً  قيل ألسامة بن زيد  -3
 
ف
دكلِّ ل ون أين ال أ  مف

ف
ده إال أ   ،كمعف مني سر

ف
دكلِّ إين أ ]وف روايدة  مده يف الرسِّ

مته فيما بيين و،ينه[ دون أن أفدتح بابداً ال أكدون قد لكه ملسلمس واهلل ل
 .(4)«أول من فتحه...

أسلو  احلكمة مع األمري الع،ديم عثمدان  فقد استخدم أسامة 
   نه انلصيحة لويل أمر املسلمني ال بد فيهدا مدن مدرااع

ّ
وأرضاه  ألني

ال مركزه، وحاهل  ألن إنزال انلاس منازهلم من صميم احلنيكمة  وهلذا ق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24-61(  الريا  الناضرة والحداار النيرة الها رة، ص1)
-6/236، وأخرجىى أيمىد، 4/241(  أخرجى عمرو بن أبىي عاصىم فىي  لابىى:  لىاق السىنة، 2)

، ((روا  أيمىد ورجالىى ثقىات))، وقال الميثمىي فىي مجمىا الهوااىد: 6/443، والحا م، 232
 .4/241. وصححى انلباني في ظالل الجنة في تخري  السنة، 2/444

 .4414ام مسلم، برقم ،  ما في رواية اإلم(   و عثما  بن عفا  3)
،ومسىىلم فىىي 6437(  أخرجىىى البخاري، لىىاق بىىدن الخلر،بىىاق صىىفة النىىار وأنمىىا مخلوقىىة،برقم 4)

  لىىاق اله ىىد والرقاار،بىىاق عقوبىىة مىىن يىىأمر بىىالمعروف وال يفعلىىى وينمىىع عىىن المنتىىر ويفعلىىى،
 .4414برقم، 
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وف احلدديث تع،ديم األمدراء، واألد  معهدم، »س ساحلافظ ابن حجدر 

، يل  (1)وتبليغهم ما يقول انلاس فيهم وا ويأخدذوا حدذرهم بلطدف  كف 
 .(2)«وحسن تأدية، حبيث يبلغ املقصود من مري أذيهة للغري

دون أن أفتتح أمراً ال أحب أن أكدون »ن قول أسامةس  سوقال انلووي 
يعين املجاهر  باإلنكار ن األمراء يف املذ كما جر، »س «أول من فتحه
، وفيه األد  مع األمراء، واللطف بهدم، ووع،هدم رّساً، لقتلة عثمان 

 .(3)«وتبليغهم ما يقول انلاس فيهم، يلكّفوا عنه...
وال ش  أن اإلنكار ن ويل أمر املسلمني جهاراً أمام الرعية،  -4

الغالب، ور،ما حصل بذل  فرقدة، أو وحبرتهم  سبّب ّواً كثرياً يف 
خددروج ن إمددام املسددلمني، وويل األمددر ال بددد هل أن يددأمر انلدداس 
باملعروف وينهاهم عن املنكر، ثم ال يأمن أن يقع منده تقصدري  ألنده 
برش، ولكن يعال  رّساً، و،احلكمة واملدارا  املحمود ، ويفتلطدف بده، 

 .(4)ويفنصح برف  ولني، وذل  أجدر بالقبول
قال سماحة العالمة اإلمام املحق  الشيخ عبد العزيز بن عبدد  -5

ليس من منه  السلف الرتشدهري بعيدو  الدوال  وذكدر »س ساهلل بن باز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فساد.(  وليا المراد تبليغمم ما يقول الناس فيمم علع وجى النميمة واإل1)
 .11/641، وانظر: شرح النووي، 16/26(  فلد الباري، 2)
 .11/644(  شرح النووي، 3)
 .12/133، وعمدة القاري، 16/24(  انظر: فلد الباري، 4)
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نقال ، وعدم السمع والطاعة ألن ذل  يف ي إىل اال  ذل  ن املنابر

يف املعروف، ويف ي إىل اخلروج اذلي يّر وال ينفع، ولكن الطريقة 
لف انلصيحة فيما بيدنهم و،دني السدلطان، والكتابدة عند الس املتبعة

إيله، أو االتصال بالعلماء اذلين يتصدلون بده حدىت يوجده إىل اخلدري، 
وإنكار املنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكدر الدز ، وينكدر 
اخلمر، وينكر الر،ا، من دون ذكر من فعله، ويكيف إنكار املعدا  

اً يفعلهداس ال حداكم وال مدري واتلحذير منها من مري ذكدر أن فالند
 .(1)«. .حاكم.

 : ادل ء لوالة األمر ٌن املسلمني: اثلالث عرش
 سمن حقوق السلطان ن رعيته ادلاعء هل

وهلذا اكن السلف الصالحس اكلفضيل بن عياض، واإلمام أ دد  -1
لو اكن نلا ةدعهوة مسهتجابة دلعونها بهها »بن حنبل، ومريهما يقولونس 

، وما ذل  إال ألن السلطان إذا صدلح صدلحو الرعيدة، (2)«للسلطان
 .وإذا فسد فسدت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-47ص ،«يقىىو  الراعىىي والرعيىىة»(  انظىىر: فلىىو  لسىىماية الشىىيخ م بوعىىة فىىي اخىىر رسىىالة 1)

آلداق الشىرعية لإلمىام محمىد بىن مفلىد ، وانظر: فوااىد اآلداق مىا السىل ا  لنصىيحلى: ا41
، بلحقيىىىىر شىىىىعيب انرنىىىىؤوط، وتنبيىىىىى الغىىىىافلين البىىىىن النحىىىىاس، 431-1/143المقدسىىىىي، 

 ، بلحقير عماد الدين عباس.31-24ص
 .4/63، و بقات الحنابلة، 41/641(  انظر: فلاو  شيخ اإلسالم ابن تيمية، 2)
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اهلل لهعع إن »أنده قدالس  وهلذا يفذكر عن عثمان بن عفدان  -2

 .(1) «بالسلطان ٌا ال ياع بالقرآن
إذا رأيهت الرجهل »س سوهلذا قال اإلمام احلسن بن يلع الى،هاري  -3

يدعو ىلع السلطان فهاعلم أنهه صهاحب ههوى، وإذا سهمعت الرجهل 
يههدعو للسههلطان بالصههلح فههاعلم أنههه صههاحب سههنة إن شههاء اهلل 

 .(2)«تعا ى
لو اكن يل ةدعوة مسهتجابة ٌها جعلتهها »وقال الفضيل بن عياضس  -4

، حيل  ه:يا أبا يلع فرَسِّ نلا هَا؟ حا :إذا جعلتها يف نفيسه لهم لطانإال للس
ين، وإذا جعلتها يف السلطان صل  ،  لعبهاةد واْلهلةد، فصهل  بصهلحه اتْعده

مرنا أن ندعو هلم بالصدالح، ولدم ندؤمر أن نددعو علديهم،وإن جداروا 
ف
فأ

وظلمددوا  ألن جددورهم وظلمهددم ن أنفسهم،وصددالحهم ألنفسددهم 
 .(3)«وللمسلمني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ، وعىىها  إلىىع عمىىر بىىن الخ ىىاق 174/ 2يخ بغىىداد، ر  ىىر  الخ يىىب البغىىدادي فىىي تىىا(  1)

الشىىىيخ عبىىىد  ، وعىىىها  إلىىىع عثمىىىا  162ورفعىىىى المىىىاوردي فىىىي أدق الىىىدنيا والىىىدين، ص 
، «يلقىارق الهمىا  ويىنق  العلىم»العباد في شرح سنن أبي داود، في شرح يىديث المحسن 

ي اللمميىد لمىا فى، و  ىر اإلمىام ابىن عبىد البىر فىي  لابىى 12وفي شرح انربعىين النوويىة، ص 
ىاَ  َ ىاَ  َيُقىولُ  :َقاَل » :111/ 1، المو أ من المعاني وانسانيد َثَنا َماَلٌ  أَ ع ُعْثَماُ  ْبىَن َعفع  :َيدع
ا َيَهُع القر َماُم أَْ َثَر َممع    «.َيُتفُّ  :َقاَل  ؟َما َيَهعُ  :ُقْلُت َلَماَلٍ   :َقاَل  ،َمَن النعاَس  :أَْي  ، اَما َيَهُع اإْلَ

 .21سنة لإلمام الحسن بن علي البربماري ريمى اا تعالع، ص(   لاق شرح ال2)
 ىىى بلحقيىىر 644(   لىىاق شىىرح السىىنة لإلمىىام الحسىىن بىىن علىىي بىىن خلىىف البربمىىاري الملىىوفع 3)

= 
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وهكذا أيضاً تكون انلصيحة وادلاعء للعلماء إذا حصل مدنهم  -5

مدر قصور أو نسيان  ألنهم برش ومري معصومني، وهم من أع،دم وال  أ
املسلمني، فال جيوز سبهم، وال الرتشهري بهم، وال ترتبع عرثاتهم ونرشدها 

ّوقّداّل س »س قال اإلمام انلوويبني انلاس  ألن يف ذل  فساداً كبرياً  وهلذا 
مني برنف ّعّساكنير   بفو الرّقاسني

ّ
ّافنيظف أ نيّمامف احلر

ف ّوإنييهداّك ساإلر ّقدينني اَّلله ِخني ّوفه
ّ
لّمر يّا أ س اعر

نيّمررّضا يدهني ّحد ه تفّقاتنيدهني  ،تنيهني ل نر ُّيرّشداهف ّوّيتهقني مه لّّمداءني  ،وّّجّعلّنّا مني فدوّم الرعف نه حلف
ّ
أ

، واّع  وّمة  مف ني  د ّ ّمسر لّدّ   مر يهني منتقصني  ارني تّ أسر   ني تر  هّ يفني  اَّلله ار
ّ
نه ّمنر أ

ّ
، ّوأ ّمعرلفوّمة 

ف ّقبرّل ّمور  ، باّّلهف اَّلله لّّماءني بنياثلهلّبني ري ﴿ ،تنيهني بنيّمورتني الرّقلردبني لنيّسانّهف يفني الرعف
ََ فَلَْيْحه

ْم فتنة أو يصيبهم عَاب أيلم يَبهه ْن تهصي
َ
ْمريهي أ

َ
ْن أ َْ وَن  يفه َال ييَن َيه ، (2)«(1)﴾اذَّ

 عليه اتلالكن.واهلل املستعان، و
 وصفاتهم املسلمني اخلارجون ىلع أئمة: الرابع عرش

 اخلارجون ن اإلمام املسلم أر،عة أصنافس
قوم امتنعوا عن ااعة اإلمام، وخرجوا عن قبضدته،  الصنف األو :

 فهؤالء قطال اري ، ساعون يف األرض بالفساد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ويليىىىىة 4/63،متلبىىىىة الغربان.وانظر: بقىىىىات الحنابلىىىىة،113خالىىىىد بىىىىن قاسىىىىم الىىىىردادي،ص =
 .1/41انوليان،

 .36(  سورة النور، اآلية: 1)
 لعبىادلشىيخ عبىد المحسىن اشرح سنن أبي داود ل، وانظر: 42/ 1مجموع لإلمام النووي، (  ال2)

 .244 /1البدر، 
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مس قوم هلدم تأويدل إال أنهدم نفدر  سدري ال منعدة هلد الصنف اثلاين:

اكلواحد واالثنني والعرش  وحنوهم، فهؤالء قطال اري  يف قدول أكدرث 
احلنابلة، وهو مذهب الشافع، وقيلس ال فدرق بدني القليدل والكثدري، 

 وحكمهم حكم ابلغا  إذا خرجوا عن قبضة اإلمام.
قوم من أهل اإلسالم ُيرجون عدن قبضدة اإلمدام  الصنف اثلالث:

هم منعة حيتاجون إىل  ع اجلديّ، ويريدون خلعه  تلأويل سائغ، وفي
 فهؤالء ابلغا .

اخلدوارج اذليدن يكّفدرون باذلندب، ويكّفدرون  الصنف الرابهع:
عثمان، وعليّاً، والحة، والز،ري، وكثرياً من الصحابة 

(1). 
واخلوارج يكّفرون أصحا  الكبائر، و ستحل ون دماّءهم، وأمدواهلم، 

  دون السنة ال ي  الف ظداهر وُيدلونهم يف انلار، ويرون اتّبال الكتا
ويكّفرون من خالفهم، و ستحلّون منده  -وإن اكنو متواتر   -الكتا  

، ويدرون (2)مدا ال  سدتحلّونه مدن ال فدر األصديل -الرتداده عندهم  -
 ، وقدد بدنّي انلديب (3)اخلروج ن اإلمام إذا خالف السنة حّقداً واجبداً 

 سيأ،ما  ، وأوضحها للناس، ومن ذل (4)صفاتهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .424-14/467، :(  انظر  اا اللفصيل في المغني البن قدامة 1)
 .6/662(  فلاو  شيخ اإلسالم ابن تيمية، 2)
 .1/112(  الملل والنحل، للشمرسلاني، 3)
وار  وفىىرقمم، المبحىىث انول، مىىن الفصىىل انول، مىىن البىىاق (  انظىىر اللفصىىيل فىىي رأي الخىى4)

= 
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س يدا -وهو يقسم منيمًة باجلعرانه  - أن رجاًل منهم قال للنيب  -1

ويلك وٌن يعد ه إذا لم أكهن أعهد ، لقهد ربهَت »حممد اعدل. قالس 
س دعين يا رسول فقال عمر بن اخلطا   ،«وررسَت إن لم أكن أعد 

ث انلهاس أين ٌعهاذ اهلل أن يتحهدَّ »س اهلل، فأقتل هذا املناف   فقدال 
 إن هههههَا وأصههههحابه يقههههرؤون القههههرآن أحتههههل أصههههحا . 

 .(1)«ال ُياوز حناجرهم، يمرحون ٌنه كما يمر  السهم ٌن الرٌيَّة
اهلل يدا  اتد ِّ »يقسم ذهباً، فجاء إيله رجل فقدالس  انليب  واكن -2

أيهأٌنِن ىلع فمهن يطهع اهلل إن عصهيته! »س فقال رسول اهلل ! «حممد
حوٌهها   (2)إن ٌههن ضئضههذي هههَا»ثددم قددالس  ،«أهههل األرض وال تههأٌنوِن

ون  (3)ال ُياوزه حناجرهميقرؤون القرآن  يقتلون أهل اإلسلَ، ويََدعه
، لنئ (4)أهل األوثان، يمرحون ٌن اإلسلَ كما يمر  السهم ٌن الرٌيَّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثالث،  من  ا  الرسالة، والرد عليمم ومناقشلمم. =
(  أخرجىىىىى البخىىىىاري،  لىىىىاق: فىىىىر  الخمىىىىا، بىىىىاق ومىىىىن الىىىىدليل علىىىىع أ  الخمىىىىا لنوااىىىىب 1)

 .1336، ومسلم،  لاق: اله اة، باق   ر الخوار  وصفاتمم، برقم 6161المسلمين، برقم 
 .7/131أي من أصلى، وضم ئ الشين أصلى. شرح النووي،  ((من ضم ئ  اا))(  2)
: ال تفقمى قلوبمم وال ينلفعو  بما يللونى، وال لمم يىظ سىو  تىالوة «ال يجاول يناجر م»(  3)

إ  بمما تق يا الحروف، وقيل معنا : ال يصعد لمىم عمىل وال تىالوة  نجرة والحلرحالفم وال
 .7/132صحيد مسلم، وال يقبل. شرح النووي علع 

: والمعنىىع يخرجىىو  مىىن الىىدين  مىىا يخىىر  «الىىدين»وفىىي روايىىة ، «يمرقىىو  مىىن اإلسىىالم»(  4)
ى شىين منىى، والرمّيىة:  ىي الصىيد المرمىي. السمم إ ا نفا الصيد من جمة أخر  ولم يلعلر بى

 .7/133انظر: شرح النووي علع صحيد مسلم، 
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 .(1)«أةدركتهم ألحتلنَّهم حتل  ةد

يقدولس  قدال سدمعو رسدول اهلل  وعن أيب سعيد اخلدري  -3
َو ُتقرون صلتكم َيرج فيكم ح» ٌهع صهلتهم، وصهياٌكم ٌهع و

، ويقرؤون القرآن ال ُياوز حناجرهم، صياٌهم، وعملكم ٌع عملهم
ين كما يمر  السهم ٌن الرٌيَّة  .(2)«يمرحون ٌن ادلِّ

يقددولس  سددمعو رسددول اهلل  سوقددال يلع بددن أيب االددب  -4
َو أحهداث األسهنان، سهفهاء األحهلَ» ، (3)سيخرج يف آرر الاٌهان حهو
، يقرؤون القرآن ال ُيهاوز حنهاجرهم، (4)قولون ٌن رري حو  الُبيَّةي

يهن كمها يمهر  السههم ٌهن الرٌيَّهة،  فهإذا لقيتمهوهم يمرحون ٌن ادلِّ
 .(5)«فاحتلوهم؛ فإن يف حتلهم أجرا  ملن حتلهم عند اهلل يَو القياٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بىىرقم  َوَإَلىىع َعىىاٍد أََخىىاُ ْم ُ ىىودا قىىول اا تعىىالع: (  أخرجىىى البخىىاري،  لىىاق: اننبيىىان، بىىاق 1)

 .1332، ومسلم،  لاق اله اة، باق   ر الخوار  وصفاتمم، برقم 6622
(  أخرجى البخاري،  لاق: ف ىاال القىرا ، بىاق مىن رايىا بقىرانة القىرا  أو ت  ىل بىى، أو فخىر 2)

 .1332، برقم ، ومسلم،  لاق: اله اة، باق الخوار  وصفاتمم2321بى، برقم 

 .7/172صغار العقول. شرح اإلمام النووي،  ،صغار انسنا  سفمان انيالم: أي:( 3)

 ونظىىاار  مىىن فىىي ظىىا ر انمىىر،  قىىولمم: ال يتىىم إال اع  يقولىىو  مىىن خيىىر قىىول البريىىة: أي:(  4)
 .7/172، علع صحيد مسلم  أعلم. شرح النووي تعالع وااع دعاامم إلع  لاق ااع 

، 2327أخرجىىى البخىىىاري،  لىىىاق: ف ىىاال القىىىرا ، بىىىاق مىىن ران  بقىىىرانة القىىىرا ، بىىىرقم (  5)

 .1333، برقم 4/723ومسلم،  لاق: اله اة، باق اللحريض علع قلل الخوار ، 
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 : االعتصاَ بالكتاب والسنة وراصة أياَ الفنت:مس عرشااخل

جيب ن املسدلم أن يعتصدم بالكتدا  والسدنة، واالتلفداف حدول 
 ساملسلمني، وخاصة يف أيام الف  من العلماء املخلصني، ووال  األمر

ر انليب  وهلذا -1 من الف  واستعاذ منها، وأمر بلدزوم  اعدة  حذه
 .(1)«تعوذوا باهلل ٌن الفنت ٌا ظهر ٌنها وٌا بطن»س املسلمني، فقال 

يتقههارب الاٌههان، »قددالس  عددن انلدديب  وعددن أيب هريددر   -2
يدا قدالواس  «الفنت، ويكر اهلهرج وينقص العمل، ويهلَق الش ، وتظهر

يتقهارب الاٌهان، ». وف لفظس «القتل، القتل»رسول اهلل، أيما هو؟ قالس 
 .(2)«وينقص العلم...

أنه ال يأ، زمان إال واذلي بعدده أّو منده،  وقد بنّي انليب  -3
فعن الز،ري بن عدي قالس أتينا أنس بن مال  فشكونا إيله مدا يلقدون 

اصُبوا فإنه ال يأِت عليكم زٌان إال واذي بعده »من احلجاج فقالس 
سمعته من نبيكم  «أرش ٌنه حىت تلقوا ربكم

(3). 

ن األعمال الصاحلة قبل االنشغال عنهدا بمدا  وحث انليب  -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  أخرجى مسلم، في  لاق الجنة وصفة نعيمما وأ لمىا، بىاق عىر  مقعىد الميىت مىن الجنىة 1)
 .3817عو  منى، برقم أو النار عليى وإثبات عااق القبر والل

 ، 7911(  ملفىىىىر عليىىىىى: أخرجىىىىى البخىىىىاري، فىىىىي  لىىىىاق الفىىىىلن، بىىىىاق ظمىىىىور الفىىىىلن، بىىىىرقم 2)
 ومسلم، فىي  لىاق العلىم، بىاق رفىا العلىم وقب ىى وظمىور الجمىل والفىلن فىي اخىر الهمىا ، 

 .3173، بعد يديث رقم 157/13برقم 
 .7918 الاي بعد  شر منى، برقم ( أخرجى البخاري، في  لاق الفلن، باق ال يأتي لما  إال3)
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ي ره اةدي بَه»حيدث من الف  الشداملة املت ثدر ، فقدالس   وا ب

َ
نها  تَ في  ا ي َمهْْ األ

ٌي مه  جله الرَّ  صب ه ، يه ظلمي المه  لي يْ اللَّ  عي َط قي كَ  همْ نها  ويه ؤ همْ فهرا ، أو يه اكَ  يسي  يسي
ٌي مه   .(1)«نياادلُّ  نَ ٌي  ض  رَ ه بعَ ينَ ةدي  بيعه فرا ، يَ اكَ   ه بي ْص نا  ويه ؤ

سههتكون فههنتو »س رسددول اهلل قددالس قددال  وعددن أيب هريددر   -5
القاعد فيها رري ٌن القائم، والقائم فيها رري ٌن املاش، واملهاش فيهها 
رري ٌن السايع، وٌن ترشَّف هلا تسترشفه، وٌن وجهد ملجهأ أو ٌعهاذا  

 .(2)«فليعَ به
 :املخرج ٌن َجيع الفنت املضلةالساةدس عرش: 

بالكتا  والسنة، ولزوم  اعة املسلمني  واالعتصام اتلمس  -1
 وإمامهم  ألن من خالف ذل  فهو من الضالني.

هها اَكَن لهه﴿س قددال اهلل  -2 ٌَ ٌين  َوال مه هي َو ْؤ
ه مه يَذا حَََضهه اّللَّ ٌيَنههة  إ  ْؤ

وَن له ن يَكه
َ
ْمر ا أ

َ
ه أ و هه مه الْههَ َوَرسه َ ههه هن َيْعهصي اّللَّ ٌَ ْمهريهيْم َو

َ
ٌيهْن أ ةه  رَيَ  خي

و َهه َفَقْد َضلَّ َضلال   بيين ا َوَرسه ٌينههوَن ﴿س ، وقال (3)﴾ٌُّ فَلَ َوَربَِّك الَ يهْؤ
ها مِّ  ْم َحرَج  ههي سي

نفه
َ
 يفي أ
واْ همَّ الَ َُييهده

ْم ثه وَك فييَما َشَجَر بَيَْنهه مه َكِّ َ َيه ها َحىتَّ مَّ
ا واْ تَْسلييم  هَسلِّمه  .(4)﴾حََضْيَت َوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .118(  أخرجى مسلم، في  لاق اإليما ، باق الحث علع المبادرة بانعمال قبل تظا ر الفلن، برقم 1)
،  4191(  ملفر عليى: أخرجى البخاري، في  لاق المناقب، باق عالمىات النبىوة فىي اإلسىالم،  بىرقم 2)

 .3881ول الفلن  مواقا الق ر، برقم ومسلم، في  لاق الفلن وأشراط الساعة، باق نه
 .41(  سورة انيهاق، اآلية: 3)
 .15(  سورة النسان، اآلية: 4)
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ْعَرَض ﴿وقال تعاىلس  -3

َ
ْن أ ٌَ عييَشهة  َضهناك   َو ٌَ هإينَّ  َهه 

َعن ذيْكهريي فَ
ََم  ْْ ةي أَ ٌَ َيا ََ الْقي ههه يَْو ْنهته  *َوََنْرشه هََم َوحَهْد كه ْْ

َ
هتَِني أ حَاَ  َربِّ لهيَم َحرَشْ

ََ تهنََْس  يَك ايْلَْو ل ََ يَتَها َوَك ُهَنا فَنَسي َُْتَك آَيَا
َ
يَك أ ل ََ ري ا * حَاَ  َك  .(1)﴾بَصي

ييهَن ﴿س ُيدالف أمدر انلديب  وقال تعداىل فديمن -4 ري اذَّ
ََ فَلَْيْحه
مو  يلي
َ
ابو أ ََ ْم َع يَبهه ْو يهصي

َ
ْم فيْتَنةو أ يَبهه ن تهصي

َ
ْمريهي أ

َ
ْن أ َْ وَن  يفه َال  .(2)﴾َيه

والصهْار ىلع ٌهن   ُّ اذُّ  َل عيهجه وَ »أنه قدالس  وثبو عن انليب  -5
 .(3)«رالف أمري، وٌن تشبه بقَو فهو ٌنهم

ثدر عدن انلديب  -6
ف
ال »أنده قدالس  وجاء يف السنن واملسانيد ما أ

األمر ٌن أمري ممها أمهرت يأتيه  (4)ريكةألفني أحدكم ٌتكئا  ىلع أ
به أو نهيت عنه فيقو : بيننا وبينكم هَا القرآن، فمها وجهدنا فيهه 
ٌنهاه، أال وإين  ٌن حل  استحللناه، وٌها وجهدنا فيهه ٌهن حهراَ حرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .131 – 131(  سورة  ى، اآليات: 1)
 .14(  سورة النور، اآلية: 2)
 ، وال برانىىىىي فىىىىي مسىىىىند الشىىىىاميين، 818، وعبىىىىد بىىىىن يميىىىىد، بىىىىرقم 03، 3/59(  أخرجىىىىى أيمىىىىد، 3)

، وعلر البخاري الجهن انول منىى فىي صىحيحى 1147ي في معجمى، برقم ، وابن انعراب311برقم 
: بصيغة اللمريض في  لاق الجماد والسير، باق ما قيل في الرماح ويا ر عن ابن عمر عن النبي 

. وأخر  أبو داود اخر «جعل رلقي تحت ظل رمحي وجعل الالة والصغار علع من خالف أمري»
، وصىحد إسىناد  العالمىة أيمىد بىن 1941لبا الشىمرة، بىرقم  الحديث في  لاق اللباس، باق في

، بمىن يىديث ابىن عمىر  5117، 5115، 5111محمد شا ر في شريى وترتيبى للمسند، برقم 
 .3841وصحد الحديث أي اً الشيخ انلباني في صحيد الجاما، برقم 

 أريتىىىىة، وقيىىىىل:  ىىىىو  ىىىىل مىىىىا اتتىىىىئ السىىىىرير فىىىىي الحجلىىىىة، وال يسىىىىمع منفىىىىرداً  (  انريتىىىىة:4)
 يقىىىال: ألفيىىىت الشىىىين إ ا وجدتىىىى، وصىىىادفلى. جىىىاما انصىىىول،  «ال ألفىىىين»عليىىىى، وقولىىىى: 
 .1/383البن انثير، 
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وتيته الكتاب وٌثله ٌعه أال وإنه ٌثل القرآن أو أعظم

ه
 .(1)«أ

أن ال يتلكم يف فعا لك مؤمن »س سقال شيخ اإلسالم ابن تيمية و -7
، وال يتقدم بني يديه، بدل يشء من ادلين إال تبعاً ملا جاء به الرسول 

ين،ر ما قال فيكون قوهل تبعاً لقوهل، وعمله تبعداً ألمدره، فهكدذا اكن 
، ومن سل  سبيلهم من اتلدابعني هلدم بإحسدان، وأئمدة الصحابة 

وال  املسلمني  فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض انلصدو  بمعقدوهل،
، وإذا أراد معرفة يشء من ادلين يؤسس ديناً مري ما جاء به الرسول 

فمنه يتعلم، و،ه يتلكم، وفيه ين،در،  والرسول   ن،ر فيما قاهل اهلل
 .(2)«و،ه  ستدل، فهذا أصل أهل السنة

وال ش  أن االخدتالف  سدبب الرشدور الكثدري ، والفرقدة،  -8
هواْ َوالَ ﴿والعذا   وهلذا قال اهلل تعاىلس  ََُفرَّحهواْ وَاْرَتلَفه ييَن  ونهواْ اَكذَّ تَكه

ا َجاءَ  ٌَ ْولَهئيَك لٌين َبْعدي 
ه
مه اْْلَيَِّناته وَأ يمو هَ هه ابو َعظي ََ ْم َع  .(3)﴾هه

افتحت ايلههوةد ىلع إحهدى وسهبعني »بقوهلس  وقد بنّي انليب  -9
رحة، وافتحت انلصارى ىلع ثنتني وسبعني فرحة، وستفت  هَه األٌة ف

قيلس من هم يا رسول  ،«ىلع ثلث وسبعني فرحة ُكها يف انلار إال واحدة
لفدظس وف  «هم ٌن اكن ىلع ٌثهل ٌها أنها عليهه وأصهحا »اهلل، قالس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وابىن ماجىى، فىي 1195، 1191(  أخرجى أبو داود، في  لاق السنة، باق لهوم السنة، بىرقم 1)

، وصىححى 13من عارضىى، بىرقم  ، واللغليظ علعالمقدمة، باق تعظيم يديث رسول اا 
، 4/418فىي صىحيد أبىي داود،  انلباني من يديث أبىي رافىا، وأبىي ثعلبىة، وأبىي  ريىرة 

 .10/85وانظر: مجموع فلاو  ابن تيمية، 
 .14/14(  مجموعة فلاو  شيخ اإلسالم ابن تيمية، 2)
 .195(  سورة ال عمرا ، اآلية: 3)
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 ل ما أنا عليه وأصحايب.هم من اكن ن مثأيس  (1)«اجلماعة»

عدن  اكن انلاس  سألون رسدول اهلل »قالس  وعن حذيفة  -11
، فقلوس يا رسول اهلل، إنا اخلري وكنو أسأهل عن الرش خمافة أن يدركين

نها يف جاهلية وو، فجاء نا اهلل بهذا اخلري فهل بعد هدذا اخلدري مدن كف
نعهم وفيهه »لوس هل بعد ذل  الرش من خدري؟ قدالس ق «نعم»و؟ قالس 

يستنون بْري سنِت ويهتدون بْهري حَو »، قلوس وما دخنه؟ قالس «ةدرن
لوس هل بعد ذل  اخلري مدن و؟ قدالس فق «هديي، تعرف ٌنهم وتنكر

فقلدوس يدا  ،«ها حَفوه فيههانعم ةد ة ىلع أبواب جهنم، ٌن أجابهم إيل»
، «نعم، حَو ٌن جدلتنا ويتَكمون بألسهنتنا»رسول اهلل صفهم نلا، قالس 

تلهَا َجاعهة »قلوس يا رسول اهلل، فما تدر، إن أدركدين ذلد ؟ قدالس 
، فقلوس فإن لم تكن هلم  اعة وال إمدام؟ قدالس «املسلمني وإٌهاٌهم

ة حىت يهدركك فاعِت  تلك الفر  ُكها ولو أن تعض ىلع أصل شجر»
 .(2)«ذلكاملوت وأنت ىلع 

وف حديث حذيفة هذاس لزوم  اعة املسدلمني، »س سقال اإلمام انلووي 
وإمامهم، ووجو  ااعته، وإن فس ، وعمل املعا س مدن أخدذ األمدوال، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، واللرمىاي، فىي 1507، 1501باق شىرح السىنة، بىرقم (  أخرجى أبو داود، في  لاق السنة، 1)

، وابىىن ماجىىى، فىىي  لىىاق الفىىلن، بىىاق 3111 لىىاق اإليمىىا ، بىىاق افلىىرا   ىىا  انمىىة، بىىرقم 
ة ل، وسلسىى55/  1، صىىحيد ابىىن ماجىىى، وصىىححى انلبىىاني فىىي 4003افلىىرا  انمىىم، بىىرقم 

 .1103 ، برقمالصحيحةانياديث 
 ي  لىىاق الفىىلن، بىىاق  يىىف انمىىر إ ا لىىم تتىىن جماعىىة، (  ملفىىر عليىىى: أخرجىىى البخىىاري، فىى2)

، ومسلم، في  لاق اإلمارة، باق وجوق ماللمة جماعىة المسىلمين عنىد ظمىور 7981برقم 
 .1817الفلن وفي  ل يال وتحريم الخرو  علع ال اعة ومفارقة الجماعة، برقم 
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،   فتجب ااعته يف مري معصية، وفيه معجدزات لرسدول اهلل ومري ذل

 .(1)«ويه هذه األمور ال ي أخى بها وقد وقعو لكها
ال تدزال فديهم اائفدة ن احلد   وال ش  أن أمة حممدد  -11

منصور ، ال يرهم من خذهلم أو خالفهم حىت تقوم الساعة  حلديث 
طائفةو ٌن أٌهِت ال تاا  »يقولس  ، قالس سمعو رسول اهلل معاوية 

حائمة  بأمر اهلل، ال يْضهم ٌن رَهلم، أو رالفهم حىت يهأِت أمهر اهلل، 
 .(2)«وهم ظاهرون ىلع انلاس

ْكنا باإلسلَ، وثبِّتنا عليه، حىت ا  يا وِل  اإلسلَ، وأ هله، مسِّ
 .(3)نلقاك عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14/47جر، ، وانظر: فلد الباري، البن ي13/170(  شرح النووي علع صحيد مسلم، 1)
، ومسىلم، فىي 4111، برقم 38(  ملفر عليى: أخرجى البخاري، في  لاق المناقب، باق رقم 2)

ال تىهال  اافىة مىن أملىي ظىا رين علىع الحىر ال ي ىر م مىن »:  لاق اإلمىارة، بىاق قولىى 
 .(1947) -171 برقم «خالفمم

، َقىىاَل: َ ىىاَ   ْبىىَن َماَلىىٍ   َعىىْن أََنىىَا »، بلفىىظ: 623/ 1روا  البيمقىىي فىىي الىىدعوات التبيىىر، ( 3)
 َ ىْتَني َبىَى َيلعىع أَْلَقىاكَ »َيُقىوُل َفىي ُدَعاَاىَى:  َرُسوُل ااع ْسىاَلَم َوأَْ َلىَى، َمّسَ ، وأخرجىى «َيىا َوَلىيع اإْلَ

أَ ع   َعىىىْن أََنىىىَا َبىىىْن َماَلىىىٍ  »بلفىىىظ:  473/ 3 ،نياديىىىث المخلىىىارةال ىىىيان المقدسىىىي فىىىي ا
 َ ْلَني َبىَى َيلعىع أَْلَقىاكَ  ،َيا َوَليع اإَلْسالَم َوأَْ َلىَ » :اَ  َيُقولُ  َ  َرُسوَل ااع إسىناد  »، وقىال عنىى: «َثّبَ
مجمىىا الهوااىىد ، قىىال الميثمىىي فىىي 333، بىىرقم 433/ 1، وال برانىىي فىىي انوسىىط، «صىىحيد

، وجىىّود العالمىىة «َقىىاٌت َرَواُ  ال عَبَراَنىىيُّ َفىىي اْنَْوَسىىَط، َوَرَجالُىىُى ثَ »: 173/ 13 ،ومنبىىا الفوااىىد
بىىرقم  ،261/ 2 فىىي انياديىىث الصىىحيحة،إسىىناد روايىىة البمقىىي، وروايىىة المقدسىىي  لبىىانيان

يىىا »: 172/ 4فىىي العقيىىدة ال حاويىىة مىىا اللعليقىىات الباليىىة،  :، وقىىد قىىال ال حىىاوي 1166
ْتنا باإل نسىخة: وفىي »، وقال شارح ال حاويىة ابىن أبىي العىه: «سالمولي اإلسالم، وأ لى، مّسَ
روا  شيخ اإلسالم أبو إسىماعيل اننصىاري فىي »، ثم قال: «ثبلنا علع اإلسالم يلع نلقاك بى

= 
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واَّلله أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مقر،اً يل، وملن 
انتىه إيله من الفردوس األن، وأن ينفعين به يف حيا،، و،عد مما،، وأن 

جابة فإنه سبحانه ن لك يشء قدير، و،اإل  ينفع به لك من انتىه إيله
نا حممد، ون آهل، وأصحابه، وأتباعه جدير، وصا اَّلله وسلّم ن نبيّ 

 بإحسان إىل يوم ادلين.
 الفقري إىل اَّلله الكريم

 سعيد بن يلع بن وهف القحطاين
 ه.7341/ 5/ 71حرر يف يوم األحد 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول: يىا ولىي اإلسىالم   ا  من دعان رسول ااع »، قال:  لابى الفارو  بسند  عن أنا  =
 .«وأ لى، مسّتَني باإلسالم يلع ألقاك عليى
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 فهرس اْليات القرآنية -1

 الصفحة رقمها اْليةَ 
 سورة اْلقرة

يينَ  إينَّ ﴿  -1 ونَ  اذَّ ا يَْكتهمه نَْانْلَا ٌَ
َ
 22 951 ﴾اْْلَيَِّناتي  ٌينَ  أ

يَُّها يَا﴿  -2
َ
هوا انلَّاسه  أ ا ُكه رْ  يفي  ميمَّ

َ
 21 169 -168 ﴾َحَلال   ضي اأْل

يَك ﴿  -3 نَّ  َذل
َ
يأ َ  ب َ   اّللَّ ََِّّ  الْكيَتاَب  نَاَّ

ْ
ياُل ينَّ  ب  11 971   ﴾ َوإ

4-  وا ي  َوحهومه َّ يتينيَ  ّللي    232 91.....................حَان
 سورة آ  عمران

نَّهه  اّللَّ  َشهيدَ ﴿  -5
َ
وَ  إيالَّ  إيلَههَ  الَ  أ يَكةه  هه  1 71 {.وَالَْملَئ

لي ﴿  -6
مَّ  حه يَك  اللَّهه ال لْكي  ٌَ ْؤِتي  الْمه

لَْك  ته  55 21  ﴾الْمه
يبُّههونَ  كهْنهتهمْ  إينْ  حههْل ﴿  -7 َ  ُته بيعهوِني  اّللَّ

مه  فَهاتَّ ْبيههبْكه  َيه
ه   ﴾اّللَّ

39 95 

ِتي ﴿  -8
يَربِّكي  اْقنه  97 53 ﴾ل

وا﴿  -9 مه َتصي ْْ َْبلي  وَا ي  ِبي ا اّللَّ  17، 11 903 ﴾ََُفرَّحهوا َواَل  ََجييع 
11-   َونهواْ  َوال يينَ  تَكه واْ  ََُفرَّحهواْ  اَكذَّ   901 11 ،903ٌين وَاْرَتلَفه
يذْ ﴿  -11 ََ  َوإ َرهه

َ
ه  أ ييههنَ  ٌييَثههاَ   اّللَّ وتهههوا اذَّ

ه
 الْكيَتههاَب  أ

 ﴾ََلهبَيِّنهنَّهه 
927 23 

 سورة النساء
12-   َ اُلي يَتاتو  اته فَالصَّ    35 92حَان
13-  يَُّها يَا

َ
يينَ  أ نهوا اذَّ ٌَ وا آ يعه طي

َ
يعهوا اهلل أ طي

َ
  51 75..وَأ

ٌينهونَ  الَ  َوَربَِّك  فَلَ ﴿  -14 َ  يهْؤ مهوكَ  َحىتَّ َكِّ   15 909فييَما َيه
ٌَنْ ﴿  -15 عي  َو َ  يهطي وَ   اّللَّ وَييَك  وَالرَّسه

ه
يينَ  ٌَعَ  فَأ ْنَعمَ  اذَّ

َ
 35 11 ﴾أ
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ٌَنْ ﴿  -16 هَشاحيَّي  َو وَ   ي ا َبْعدي  ٌينْ  الرَّسه ٌَ  َ  55 995 ﴾... َهه  تَبنَيَّ

 
 سورة األنعاَ

يينَ  إينَّ ﴿  -17 مْ  فَرَّحهوا اذَّ ا َوَكنهوا ةدييَنهه َيع   11 951  ﴾شي
 سورة األعراف

ََ  إينََّما حهْل ﴿  -18 َ  َحرَّ ا الَْفَواحيَش  َرِّبِّ ا ٌيْنَها َظَهرَ  ٌَ ٌَ  21 33 ﴾َو
 سورة األنفا 

ينََّمههها﴿  -19 ٌينههههونَ  إ ْؤ ييهههنَ  الْمه يَذا اذَّ ه  ذهكيهههرَ  إ  اّللَّ
لَْت   وَجي

3 91 

يَُّها يَا﴿  -21
َ
يينَ  أ ٌَنهوا اذَّ َ  وَاْذكهرهوا فَاثْبهتهوا فيئَة   لَقييتهمْ  إيذَا آ  55 52 -55  ﴾ اّللَّ

يي ههوَ ﴿  -21 يََّدكَ  اذَّ
َ
ينرَْصيهي  أ ٌينينيَ  ب ْؤ يالْمه لََّف *َوب

َ
 55 13 -12 ﴾ َبنْيَ  وَأ

 سورة اَلوبة
ٌينهونَ ﴿  -22 ْؤ ٌيَناته  وَالْمه ْؤ ههمْ  وَالْمه َاءه  َبْعضه ْويلي

َ
 55 79 ﴾....أ

 سورة يونس
ْيههتهمْ  حهههْل ﴿  -23

َ
َرأ
َ
هها أ نْههَاَ   ٌَ

َ
ه  أ ههمْ  اّللَّ  ٌيههنْ  لَكه

 ﴾.....ريْز   
51- 10 21 

 سورة هوةد
َْتليفينيَ  يَاَالهونَ  َواَل ﴿  -24 مَ  ٌَنْ  إيالَّ *ْه  11 991 -992  ﴾َربَُّك  رَحي

 سورة اُلجر
25-  ا

ينَّ مْ  إ لهونَ  ٌيْنكه هوا*  وَجي   52 91تَوَْجْل  اَل  حَال
 سورة انلحل

هوا َواَل ﴿  -26 ول يَما َُقه فه  ل مه  تَصي هنَتهكه لْسي
َ
َب  أ َي  الَْكه

﴾ 
991 21 
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27-   َّيبْرَاهييمَ  إين ة   اَكنَ  إ ٌَّ

ه
يت ا أ    920 97حَان

 سورة اإلْساء
28-   ْل

ٌينهوا حه َ يهي  آ وْ  ب
َ
ٌي  اَل  أ يينَ  إينَّ  نهواتهْؤ وتهوا اذَّ

ه
  907- 901 93الْعيلْمَ  أ

 سورة طه
ٌَنْ ﴿  -29 ْعَرَض  َو

َ
إينَّ  ذيْكريي َعن أ

عييَشة    َهه  فَ ٌَ 925-921 909 
 

 سورة اُلج
ي ﴿  -31

يينَ  * الْمهْخبيتينيَ  َوبرَشِّ ه  ذهكيرَ  إيذَا اذَّ  91 43  ﴾وَجيلَْت  اّللَّ
 سورة املؤٌنون

31-   َيين نَّههمْ  وَجيلَةو  َوحهلهوبهههمْ  آَتَوْا ٌَا نَ يهْؤتهو وَاذَّ
َ
  10 91أ
 سورة انلور

ه  َوَعدَ ﴿  -32 يينَ  اّللَّ نهوا اذَّ ٌَ مْ  آ لهوا ٌيْنكه  55 55 ﴾...َوَعمي
33-  ين َهَما ٌينهونَ  إ ْؤ يينَ  الْهمه ٌَنهوا اذَّ ي  آ ياّللَّ ي  ب و هي   12 70..َورَسه
ري ﴿  -34

ََ يينَ  فَلَْيْح ونَ  اذَّ َاليفه نْ  َيه َْ  
َ
، 11، 52، 5 15 ﴾........ْمريهي أ

909 
 سورة العنكبوت

وري  يفي  بَيِّنَاتو  آيَاتو  ههوَ  بَْل }  -35 ده يينَ  صه وتهوا اذَّ
ه
 1 94 {.الْعيلْمَ  أ

يلَْك }  -36 َثا ه  َوت ٌْ
َ
يلنَّاسي  نَْْضيبهَها األ ا ل ٌَ  1 94 {إيالَّ  َيْعقيلهَها َو

 سورة الرَو
37-   َموَاتي  يفي  ٌَنْ  َو َهه   السَّ

َ
ُ  ْرضي وَاأْل   21 91 ،97.. َهه  َله

 سورة األحااب
38-   ٌَْن نَّ  َيْقنهْت  َو ي  ٌيْنكه َّ ي  ّللي و هي    13 92َورَسه
يتينيَ ﴿  -39 يتَاتي  وَالَْقان  92، 97 35 ﴾وَالَْقان
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يينَ ﴿  -41 ونَ  اذَّ ْه ي  ريَسااَلتي  يهَبلِّ  25 31 ﴾...َوََيَْشْونَهه  اّللَّ
ٌَا﴿  -41 ٌين   اَكنَ  َو ْؤ

ٌينَ  َوال لهيمه ْؤ ه  حَََض  إيذَا ة  مه   31 909..اّللَّ
 سورة فاطر

ينََّما}  -42 َ  ََيََْش  إ  93، 1 82 {......الْعهلََماء عيبَاةديهي  ٌينْ  اّللَّ
 سورة الامر

43-   َْ
َ
ْيلي  آَنَاءَ  حَانيتو  ههوَ  ٌَنْ  أ

يما   َساجيدا   اللَّ   1 93 ،91َوحَائ
يينَ  يَْستَويي َهْل  حهْل }  -44 يينَ  َيْعلَمهونَ  اذَّ  1 1 {الَ  وَاذَّ
45-   ه َ   اّللَّ ْحَسههههنَ  نَههههاَّ

َ
يثي  أ َههههدي

ْ
 كيَتابهههها   اُل

يها   تََشاب  ...ٌه
23 20 

46-   ُّلهوةده  ٌيْنهه  َُْقَشعير يينَ  جه مْ  ََيَْشْونَ  اذَّ   23 29َربَّهه
47-   َّم

مْ  تَلينيه  ثه هه لهوةده مْ  جه ي  ذيْكري  إي َى  َوحهلهوبههه   23 29 اّللَّ
 سورة فصلت

ٌَنْ ﴿  -48 ْحَسنه  َو
َ
مَّن ال  حَوْ  أ ي  إي َى  ةَدَ   مِّ  90 33 ﴾وََعميَل  اّللَّ

 سورة الشورى
49-  ﴿ َْ

َ
مْ  أ َكءه  لَهه َ وا رشه مْ  رَشَعه يني  ٌينَ  لَهه ا ادلِّ ٌَ﴾ 21 21 

 سورة اُلجرات
يينَ  إينَّ ﴿  -51 ونََك  اذَّ رَاتي  َوَراءي  ٌينْ  يهَناةده  22، 95 5 ﴾..اُلهجه

 سورة املجاةدلة
يينَ  اّللَّ  يَْرفَعي }  -51 ٌَ  اذَّ مْ  نهواآ يينَ  ٌينكه وتهوا وَاذَّ

ه
 1 7 {أ
 سورة اُلرش

رْ  َربََّنا﴿  -52 يَنا نَلَا اْغفي يْروَان يينَ  َوإلي ونَا اذَّ  55 71 ﴾...َسَبقه
 سورة الصف

يَُّها﴿  -53
َ
يينَ  يَاأ نهوا اذَّ ٌَ يمَ  آ ولهونَ  ل ا َُقه  95 3 -2 ﴾.....اَل  ٌَ
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 فهرس األحاةديث انلبوية -3

 اُلديث أو األثر                                    الصفحة     َ                   

َْضه  -1 ْب
َ
ي  إي َى  انلَّاسي  أ دو : ثَلَثَةو  اّللَّ لْحي َي  يفي  مه  28 .................... ، وٌبتغ يف اإلسلَاَُلَر

 18 [حنيف بن سهل] ............................................. ةدينكم  ىلع رأيكم اتهموا -2
 31، 18[حنيف بن سهل]أستطيع لو جند  أ  يَو رأيتِن فلقد رأيكم، اتهموا -3
 13[ٌالك] ....................................... أةدري  ال»به ٌنها وثلثني اثنتني يف أجاب -4
 31[سفيان] ..... يعلم بما  عمل ٌن انلاس وأعلم يعلم، ٌا ترك ٌن انلاس أجهل -5
 96 ................................................................................................ ؟وادلاك أيح -6
يَذا -7   إ

َ
ْرَطأ

َ
يمه  أ ةْدريي اَل  الَْعال

َ
يَبْت  أ صي

ه
يلههه  أ َقات بَّاس   اْبنه ] .................................  ٌَ َْ]13 

 18[األوزايع] ............ لسانه ىلع ألَق العلم بركة عبده َيَر أن  اّللَّ  أراةد إذا -8
يَذا -9 وييعَ  إ

، به َلييَفَتنْيي َما اْْلَررَ  فَاْقتهلهوا خلي  21 .......................................................... ,ٌيْنهه
 69]الُببهاري[ ........... فاعلم أنه صاحب هوى  السلطان ىلع يدعو الرجل رأيت إذا -11
ين، لم يسنف يف جعلتها إذا -11  69, [الفضيل] ....................... صل  السلطان يف جعلتها وإذا تْعده
مْ  إيَذا -12 ثَكه ْهله  َحدَّ

َ
حهوههمْ  فََل  الْكيَتابي  أ بهوههمْ  َواَل  تهَصدِّ َِّ  89 ............................................... , تهَك

اَت  إذا -13 ْنهه  اْنَقَطعَ  اإلنْسانه  ٌَ َملَهه  َْ  31 ..... َجارييَة   َصَدحَة   ٌينْ  إالَّ : ثَلثَة   ٌينْ  إال َْ
رت ولو وأطيعوا اسمعوا -14 ٌَّ  92 .......................................... حبَش عبد عليكم أ
يعهوا، اْسَمعهوا -15 طي

َ
ِّلهوا، ٌَا َعلَْيهيمْ  فَإينََّما وَأ مْ  ُحه ا وََعلَْيكه ِّلْتهمْ  ٌَ  21 ............................ ُحه

 311 ...........  حىت ٌنه أرش بعده واذي إال زٌان عليكم يأِت ال فإنه اصُبوا -16
 311، 16 .....   ىلع انلصارى وافتحت فرحة، وسبعني إحدى ىلع ايلهوةد افتحت -17
 39, 98 ................................................. , برهان فيه اهلل ٌن عندكم بواحا   كفرا   تروا أن إال -18
 93 ...........................أال إن رِّب أمرِن أن أعلمكم ٌا جهلتم مما علمِن يويم هَا -19
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 61 ...................................................... أن نَن  انلاس ٌنازهلم  أمرنا رسو  اّللَّ  -21
نَاسو  -21

ه
ناسي  يف صاُلون أ

ه
 98 ......................... , يطيعههم ممن أكر يعصيهم ٌن كثري سوء   أ

ا   إن -22  38[, مسعوةد ابن] .........  القلب يف وحع إذا ولكن م،تراحيه ُياوز ال القرآن يقرأون أحوٌا
ني  -23

َ
يبي  أ

ييَلَّ  اْكته يِني  كيَتاب ا إ وصي
، ته يي َواَل  فييهي ْكري

َّ  ته َعاوييَةه ] ...................... يلَعَ  89[ ٌه
ن ةي  أهلي  موَت  يتمنون اذين إن -24  98[, السختياين أيوب] ............  اهلل نور يطفئوا أن يريدون السُّ
َل  إينَّ  -25 ٌََعهه  بَيْتيهي  ٌينْ  يَلَْخرهجه  الرَّجه َل  َفيَلََْق ,  ةديينههه  َو  82[, مسعوةد ابن] ......................... إييَلْهي   َهه  الرَّجه
َل  إينَّ  -26 جه  الرَّجه َعهه  بَيْتيهي  ٌينْ  يَلَْخره ٌَ َل  َفَيلََْق , ةديينههه  َو ْبدي ] .............  َهه  الرَّجه ي  َْ  83[اّللَّ
َل  إينَّ  -27 جه  الرَّجه َْخره ، ٌينْ  يلي َعهه  بَيْتيهي ٌَ ، َو عه  ةديينههه ْبدي ] .......  َفرَيْجي ي  َْ  83[َمْسعهوةد   بْني  اّللَّ
َ  إينَّ  -28 يَذا اّللَّ َحبَّ  إ

َ
ا أ ْبد  ُْبييَل، ةَدَ   َْ حيبُّ  إيينِّ : َفَقا َ  جي

ه
بَّهه  فهَلن ا أ حي

َ
 39 .................فَأ

29-  َ ْن َيْقبيضه  اَل إينَّ اّللَّ هه ٌن انلاس، َولَكي َِتيعه
َا   يَنْ  91، 13، 3 .. َيْقبيضه الْعيلَْم انِْتي

َِتيعه  اَل  اّللَّ  إينَّ  -31
، انلَّاسي  ٌينَ  لْمَ الْعي  يَنْ َا   نْ  انِْتي لََماءَ  َيْقبيضه  َولَكي  13 ............... الْعه

 61]عثمان بن عفان[ ................... بالقرآن ياع ال ٌا بالسلطان لعع اهلل إن -31
نيَ  إينَّ  -32 طي ْقسي ْندَ  الْمه ي  عي يرَ  ىلَعَ  اّللَّ َناب ، ٌينْ  ٌَ ور 

نْ  نه  93 ...................... الرَُّْحَني  يَمينيي  َْ
نَّ  -33

َ
دَ  أ ْقَبَة، ْبنَ  الَْويلي يانلَّاسي  َصىَّ  ْه ْب َ  ب ا الصُّ ْرَبع 

َ
َاريثي ] ............  أ

ْ
 23 [َوْعلَةَ  بْني  اُل

 87 .................................................... اكن يصل رلف اُلجاج أن أنس بن ٌالك -34

َ   إينَّ  -35 وَّ
َ
ََ  يهْقََض  انلَّاسي  أ ٌَةي  يَْو َيا لو  َعلَْيهي  الْقي َ  اْستهْشهيَد، رَجه ِتي

ه
يهي  َفأ  19   ........... َفَعرَّفَهه  ب

نْ  -36
َ
ْمعي  ىلَعَ  بَاَيَعَنا أ ، السَّ اَعةي َنا، يفي  وَالطَّ نَْشطي ْكَرهيَنا، ٌَ ٌَ نَا، َو رْسي  98 ................. َوعه
ينَّ َذيمِّ َشنْيو  ،َزْينو  إينَّ َُحْديي -37  61]رجل صحا [ ...........................................  َوإ

 93 ............... طرافاأل جمدع عبدا   اكن وإن وأطيع أسمع أن أوصاين رليل إن -38
نَّ  -39

َ
ْبدَ  أ ي  َْ َمرَ  ْبنَ  اّللَّ اجي  َرلَْف  يهَصلِّ  اَكنَ    ْه َجَّ

ْ
َف  بْني  اُل  32 ......... اثلََّقيي  يهوسه

يي عباةد ا هلل إن -41 يهمه  َيه  93[ بن عياض الفضيل] .......  السنة أصحاب وهم واْليلةدَ  العباةد ب
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 93, [ينالسختيا أيوب] ....  لعالم اّللَّ  يوفقهما أن واألعجِم اَُلَدث، سعاةدةي  ٌن إنَّ  -41
 62 .............................................................. , القرآن يقرؤون حوٌا   هَا ضئضذي  ٌن إن -42
 19[مسعوةد بن اّللَّ  عبد] .................. ملجنون  يستفتونه ٌا َل يف يهفِت ٌن إن -43
هي  إينْ  -44 َي لَةَ  َه ءو  فييَها يَْصله ه  الَ  الصَّ َي  ٌينْ  َشْ َ ََ ، ا انلَّاسي يَنمَّ وَ  إ  33 ........ التَّْسبيي ه  هه

ينَّا -45 ي  إ ا ىلَعَ  نهَوِلِّ  اَل  وَاّللَّ ََ ا الَْعَملي  َه َحد 
َ
 َهه، أ

َ
ا َواَل  َسأ َحد 

َ
 99 .................. َعلَْيهي  َحَرَص  أ

كلِّمهه ال أين لتون إنكم -46
ه
ْسميعهكم، إال أ

ه
كلِّمه إين أ

ه
 68[, زيد بن أساٌة] ......  الرسِّ  يف أ

نَّة اإلٌاَ إنما -47  96 ...  ه اكن وعد   اهلل بتقوى أمر فإن به، ويتَق ورائه، ٌن يهقاتل جه
 31 ،91 ........................................................................ املعروف يف الطاعة إنما -48
ينَّهه  -49 ونه  إ ، َهنَاتو  َستَكه رَاةدَ  َفَمنْ  وََهنَاتو

َ
نْ  أ

َ
َ   أ ْمرَ  يهَفرِّ

َ
هي  أ َي ٌَّةي  َه

ه
َ  اأْل  21 .................. ََجييعو  َوِهي

ينَّهه  -51 نْ  لَمْ  إ ُ  يَكه ا اَكنَ  إيالَّ  َقْبلي  نيَبي نْ  َعلَْيهي  َحقر
َ
َتهه  يَده َّ  أ ٌَّ

ه
هه  ٌَا َررْيي  ىلَعَ  أ  91 .... لَههمْ  َيْعلَمه

ينَّهه  -51 هْسَتعْ  إ مْ  َمله ي َمرَاءه، َعلَْيكه
ه
وَن، َفَتْعريفهونَ  أ ُهْنكيره  21 ................. بَري َ  َفَقدْ  َكريهَ  َفَمنْ  َو

 98 ................................................... تنكرونها وأمورو  أثرةو  بعدي ستكون إنها -52
رَُبه بموت الرجل -53

ه
 52]أيوب السختياين[ ........ ٌن أهل السنة فكأين أفقد بعض أعضايئ إين أ

 38 ................................................. نايي وهو أعصيه ولست اهلل رسو  إين -54
ر وإن والطاعة، والسمع اهلل بتقوى أوصيكم -55  99 .................... عبدو  عليكم تأم 
وَّ ي  -56

َ
؛: انلَّاسي  ٌينْ  يهرَْفعه  عيلْم   أ وعه هشه

ْ
كه  اخل نْ  يهوشي

َ
َل  أ  33, [ادلرةداء أبو] ...........  َمْسجيدَ  تَْدره

وعه  انل اسي  ٌينَ  يهْرَفعه  ٌا أوَّ ه  -57  33 ................................................................ اخلهشه
 13[اخلطاب بن عمر] ...........   أعيتهم السنن، أعداء فإنهم الرأي؛ وأصحاب إياكم -58
وا -59 َما ي  بَاةديره ْْ

َ
ياأل ْيلي  َكقيَطعي  فيَتنا   ب

، اللَّ ظلمي ٌينا   الرَّجله  يهصب ه  المه ؤ  311 .............. مه
وَ   بَاَيْعَنا -61 ي  َرسه ْمعي  ىلَعَ   اّللَّ اَعةي  السَّ رْسي  يفي  وَالطَّ  98 ......................... َوالْيهرْسي  الْعه
  93 ......................... فطوىب للْرباء غريبا  وسيعوةد كما بدأ غريبا ، سلَبدأ اإل -61
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 76 []يلع ................................................................................  بل عجات ووهنت -62

وا -63 ْه ِنِّ  بَلِّ ، َولَوْ  َْ ثهوا آيَة  نْ  وََحدِّ  81 .................................... َحَرجَ  َوالَ  إيْْسَائييَل  بَِني  َْ
 12[عمر ابن] ... جهنم إ ى جرسا   ظهورنا ُيعلوا أن يريدون هؤالء؟ يريد ٌا تدري -64
 98 .............. , وأطع ٌالك،فاسمع ظهرك،وأرَ ضب وإن لْلٌري وتطيع تسمعه  -65

 66 ....................................................... طنب وٌا ٌنها ظهر ٌا الفنت ٌن باهلل تعوذوا -66
 98 ................................ لكم اذي اهلل عليكم،وتسألون اذي اُلَّ تهؤةد ون -67
لَْتَك  -68 َك  ثَكي ٌُّ

ه
ْنته  إينْ ! زييَاةده  يَا أ كَ  كه دُّ عه

َ
َقَهاءي  ٌينْ  أَل ْهلي  فه

َ
يَنةي  أ  33 ............... ,  الَْمدي

ْيلُّ  ال ثلث -69  29 .............................................................. مسلم حلب عليهن ي
نة -71 صيبت أغفلها فإذا أةدري، ال العالم جه

ه
 13[ٌالك] .......................... ٌقاتلهه أ

 21 ..... وتهَصلُّون عليكم ويهصلُّون وَيب ونكم، ُتب ونهم اذين أئمتكم ريار -71
نْيا -72 ، ادلُّ ٌَا اّللَّ  ذيْكرَ  إال فييْها ٌَا َملْعهونَ  َملْعهونَةو  2 ................. ٌهتََعلِّما   أو وَ لميا   َوالهه، و
 22 ................................ ولرسو ه ولكتابه، هلل،: حا  اهلل؟ رسو  يا ملن: حلنا انلصيحة ادلِّينه  -73
  ...................................................................................... 39 ،82 ذاك اّللَّ  -74

 93[, عياٌّ بن بكر أبو] ..................... ٌنها لَشء يتعصب لم األهواء ذهكيرَتي  إذا اذي -75
 98 ............................................................................. , انلاس فسد إذا يصلحون اذين -76
مه  َسْبَعةو  -77 لُّهه ه  يهظي ، يفي  اّللَّ لِّهي ََ  ظي لَّ  الَ  يَْو لُّهه  إيالَّ  ظي َه : ظي ا ٌَ  99 ...................... الَعاةدي ه  اإلي
ونه َستَ  -78 َمرَاءه  كه

ه
وَن، َفَتْعريفهونَ  أ ُهْنكيره ٌَنْ  بَريَ ، َعرََف  َفَمنْ  َو نَْكرَ  َو

َ
 21 ............... َسليمَ  أ

 311 ........ املاش ٌن رري فيها والقائم القائم، ٌن رري فيها القاعد فنتو  ستكون -79
ئل ٌالاك   سمعته  -81  13[َجيل بن اهليثم] ................... مسألة وأربعني ثمان   عن سه

 18[الابري بن عروة] .........   انلاس أزهد ينادل حيواَ السنن فإن السنن، السنن، -81
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َو  الاٌان آرر يف سيخرج -82  66 ..................... األحلَ سفهاء األسنان، أحداث حو
نْ  َص َّ  -83  ي  َْ

َ
ْرةَداءي  أ نَّ  ادلَّ

َ
ةْدريي الَ : أ

َ
يْصفه  أ  12 ]ابن عبد الُب[ .................................. العيلْمي  ن

هسأ  اكن ٌا فكثريا   شهرا ، وثلثني أربعة عمر ابن صحبت -84  12 [مسلم بن عقبة] ....  ي
لَ  -85 ْحَسنه  ةه الصَّ

َ
ا أ ، َيْعَمله  ٌَ إيَذا انلَّاسه

ْحَسنَ  فَ
َ
، أ نْ  انلَّاسه ْحسي

َ
 23]عثمان[ .......   فَأ

و ه  َضََب  -86 َْمري  يفي   اهللي  َرسه
ْ
ْرَبعينَي، اخل

َ
بهو َوَضََب  أ

َ
ْرَبعينيَ  بَْكر   أ

َ
 23 ................. أ

 33 ............................................................................................ طو  القنوت  -87

، ثََلثَةه  الْعيلْمه  -88 ْشَبار 
َ
ُْب ا ٌيْنهه  نَاَ   َفَمنْ  أ   َشَمخَ  شي

َ
يأ ،ب نَّهه  َوَظنَّ  نْفيهي

َ
ُّ ] ... نَا َهه  أ ْعيبي

 16،13[الشَّ
 38 [اُلسن] .... العلم هو القلب فعلم بالقلب، وعلم باللسان، علم: علمان العلم -89
 93 ............................  أن إال وكره، أحبَّ  فيما والطاعة السمع املسلم املرء ىلع -91
معه  عليك -91 اعةه  الس  رْسيك، يف والط  هرسيك، عه ٌَنشطك وي ٌَكرهك و  31، 91 ....... و
يمي ا فَْضله  -92 يدي  ىلَع  لَعال ْم، ىلَعَ  َكَفْضلي  الَعاب يَكَتهه   اّللَّ  وأنَّ  أةْدنَاكه  2 .......... وَملئ
ْضلي  ٌينْ  َررْيو  العلمي  فَْضله  -93

م وَرريه  العيَباةدةي، فَ  3 ............................. الَوَرعه  ةدينيكه
 96 .......................................................................................... فجاهد ففيهما -94
 13[ٌالك]  ............. ]ٌن أربعني مسألة[ مسائل مخس يف إال ٌنها أجابِن فما -95
 62 .................. تأٌنوِن وال األرض أهل ىلع أٌنِنأي! عصيته إن اهلل يطع فمن -96
يَ  ألنْ  فواّللَّ  -97 يَك  اّللَّ  َيْهدي ل   ب دا   رَجه ونَ  أنْ  ٌينْ  لََك  َررْيو  واحي ْره  لََك  يَكه  6 ....... ُحه
  62 .............................................................................................. القتل القتل -98

 13 [رداٌّ بن رادل] .. ٌنها إال أجابِن فما مسألة، بأربعني ٌالك   ىلع حدٌت -99

 12[ ةداوةد أبو] ....................................... العلم  نصف أعلم ال: يعلم ال فيما الرجل حو  -111
 313، 91، 2 .. وتنكر ٌنهم تعرف هديي، بْري ويهتدون سنِت بْري يستنون حَو -111
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   87 ............................................ اجج  يصل رلف اُلَ   اكن أنس بن ٌالك -112

َيفة ].وكنت أسأ ه عن الرش اخلري عن  اهلل رسو  يسألون انلاس اكن -113  311 ،91[ح

 11، 31[سفيان] .. بعالم ليس ّللَّ ا َيَش ّللَّ با  لم: ثلثة العلماء: يهقا  اكن -114
هونَ  اَكنهوا -115 ول يمي  َموْته : َيقه ، يفي  ثهلَْمةو  الَْعال َي َها اَل  اإْليْسَل دُّ ءو  يَسه  91[, اْلرصي اُلسن] .....  َشْ
 16[, ٌالك] ......................................  القُب هَا صاحب اال ويتك حو ه ٌن يؤرَ َل -116
 16، 12[ٌالك] ........................................................................ ويرةد  حو ه ٌن يؤرَ َل -117
مْ  -118 ُّكه ، ُكه مْ  َراع  ُّكه و و  َوَكه نْ  َمْسؤه ْي  َْ ،َر َه  يَّتيهي ا ٌَ و و  َراع   اإلي نْ  َوَمْسؤه يَّتيهي  َْ ْي  92َر
 16[ٌالك] .................................................................................... عليه ومرةدوةد راةد ُكنا -119
ُّها -111  91 ......................................................................... ,  واحدة إال   انلار يف ُكه

 318 به أمرت مما أمري ٌن األمر يأتيه أريكة ىلع ٌتكئا   أحدكم ألفني ال -111
 91 ............. رَهلم ٌن يْضهم ال ،ىلع اُلَّظاهرين  أٌِت ٌن طائفةو  تاا  ال -112
 311، 91 ....... رَهلم ٌن يْضهم ال اهلل، بأمر حائمة   أٌِت ٌن طائفةو  تاا  ال -113
 64[, حنبل بن أُحد] .......... ةدغل حلبه ويف إال الرأي هَا يف نظر أحدا   ترى تكاةد ال -114
لو : اثْنََتني يف إالَّ  َحَسدَ  ال -115 اال   اّللَّ  آتَاهه  رَجه ، يف َهلََكتيهي  ىلَعَ  فََسلََّطهه  ٌَ  2 ..... اَُلَِّّ
، يفي  َطاَعةَ  الَ  -116 َية  ْعصي ينََّما ٌَ اَعةه  إ وفي  يفي  الطَّ  98 .........................................الَمْعره
 21 .......................................................................................................... َصلَّوْا ٌَا اَل، -117
 29, عمله فاكرهوا تكرهونه شيئا   وهالتكم ٌن رأيتم وإذا الصلة، فيكم أحاموا ٌا. ال -118
ريسه   اهلله  يَاَا ه  اَل  -119

ْْ ا يفي  َي ََ يني  َه ، ادلِّ ْرس  َْ ي مْ  ب لههه  13 ............ َطاَعتيهي  يفي  يَْسَتْعمي
ه  يَاَا ه  اَل  -121 ريسه  اّللَّ

ْْ ا يفي  َي ََ يني  َه ا ادلِّ مْ  َغْرس  لههه  12 .................... َطاَعتيهي  يفي  يَْسَتْعمي
موا ٌا خبري انلاس ياا  ال -121  61، 21, 2[, اهلل عبد بن هلس] .....  والعلماء السلطان عظَّ
 98[, سريين ابن] ................ : حالوا الفتنة وحعت اإلسناةد،فلما عن يسألون يكونوا لم -122
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 29 ...................... َحَشمه عمر ابن َجع ٌعاوية بن يايدَ  املدينة أهل رلع ملا -123
مَّ  -124 وذه  إيينِّ  اللَّهه عه

َ
يَك  أ لْم   ٌينْ  ب ، اَل  عي ٌينْ  َيْنَفعه لْب   َو

 38 .......................   ََيَْشعه  اَل  حَ
ْكنا وأهله، اإلسلَ، وِل   يا ا  -125  319 ........ حىت عليه، وثبِّتنا باإلسلَ، مسِّ
126- ، مَّ َ  ٌَنْ  اللهه ْمري  ٌينْ  َوِلي

َ
ٌَِّتي  أ

ه
ْم، فََشََّّ  َشيْئ ا أ َّْ  َعلَْيهي  92 ...................َعلَْيهي  فَاْشقه

َي  إي َى  فييَها يَاَالهوا لَمْ  ةَدَرلهوَها لَوْ  -127 ةي  يَْو ٌَ َيا  98 .................................................. القي
  55، 61[أُحدو الفضيل] .... طان للسل بها دلعونا مستجابة ةدعوة نلا اكن لو -128
 12, [وهب ابن] ................................................... األلواح ملْلنا أةدري؛ ال: ٌالك عن كتبنا لو -129
 13[ٌالك].....................................................    يعلمونها فكيف أنا، أعلمها ٌا -131
 91، 24 .................................................................................. , وأصحا  عليه أنا ٌا -131
ا -132 َه  ٌََعَك  زينْلَا ٌَ ْن َي  ٌه  21 [مسعوةد ابن] ......................................................  زييَاةَدة يفي  ايْلَْو
ا -133 ٌيري   ٌينْ  ٌَ

َ
ْمرَ  يَلي  أ

َ
ْس  أ نَي،الْمه ْم، َُيَْهده  اَل  ثهمَّ  ليمي ، لَهه  96 ......................... َويَْنَص ه

ا -134 ْبد   ٌينْ  ٌَ ه  اْسَتَْ هه  َْ ، اّللَّ يَّة  ْي ، ََيهْطَها فَلَمْ  َر يَحة  يَنصي َةَ  َُييدْ  لَمْ  إيالَّ  ب ِي  96  ..... َرا
ا -135 ْبد   ٌينْ  ٌَ ْييهي  َْ ه  يَْسَتْ ، اّللَّ يَّة  ْي وته  َر ََ  َيمه وته  يَْو وَ  َيمه يَّ  اَغٌُّ  َوهه ْي يَر  96 ........ تيهي ل
ا -136 يَّة   يَلي  وَا    ٌينْ  ٌَ ْي نَي، ٌينَ  َر ْسليمي وته  المه وَ  َفَيمه مْ  اَغٌُّ  َوهه  96 ...................... لَهه
ث أن اهلل ٌعاذ -137  63 . يقرؤون وأصحابه هَا إن أصحا  أحتل أين انلاس يتحدَّ
مْ  ٌَنْ  -138 تَاكه

َ
مْ  أ ْمرهكه

َ
ل   ىلَعَ  ََجييعو  وَأ

، رَجه د  رييده  وَاحي
نْ  يه

َ
ََّّ  أ مْ  يَشه  21 ........ َعَصاكه

 68 .......   بيده يأرَ ولكن علنية يهبده فل سلطان ذي ينص  أن أراةد نٌ -139
 31، 91 ................. اهلل عىص فقد عصاين وٌن اهلل، أطاع فقد أطاعِن ٌن -141
 61 ....... القياٌة يَو اهلل أكرٌه ادلنيا يف وتعا ى تبارك اهلل سلطان أكَر ٌن -141
ي  ريََض  اَْلََمَس  ٌَني  -142 يَسَخطي  اّللَّ َ  انلَّاسي  ب ه  َرِضي نْ  تعا ى اّللَّ  83، 89 ................ هه َْ
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 61 .................................................... اهلل أهانه األرض يف اهلل سلطان أهان ٌن -143
، ٌينَ  َرَرجَ  ٌَنْ  -144 اَعةي ََماَعةَ  َوفَاَرَ   الطَّ

ْ
 21 ................... َجاهيلييَّة   ٌييَتة   ٌَاَت  َفَماَت، اجل

ا َرلَعَ  ٌَنْ  -145 ، ٌينْ  يَد  َ  َطاَعة  ِقي
َ  لَ ََ  اّللَّ ةي  يَْو ٌَ َيا ةَ  اَل  الْقي جَّ  21 .........................  َهه  حه

ى إ ى ةَدَ   ٌن -146 وري  ٌيثْله  األْجري  ٌن  ه اكن ههد  جه
ه
 6  ...........  ٌن ذلك َينْقهصه  اَل  تَبيَعهه  ٌن أ

ْجري  ٌيْثل فَلَهه  َررْي   ىلَعَ  ةَد َّ  ٌَنْ  -147
َ
لهه أ  6 ........................................................ فَاعي

ى ٌَنْ  -148
َ
ٌيرييهي  ٌينْ  َرأ

َ
هه  َشيْئ ا أ ْ  يَْكَرهه َيْصُبي

ينَّهه  َعلَْيهي  فَلْ  28  ... اجَلَماَعةَ  فَاَرَ   ٌَنْ  فَإ
ا -149 َنَّةي  يَلَْتميسه فيه ٌن َسلََك َطرييق 

ْ
ا إ ى اجل َل اّللَّ  ه َطرييق 

ا َسهَّ لْم   3 ................ عي
َي  يف سنَّ  ٌَنْ  -151 نَّة   اإلْسل ْجرهَها فَلَهه  َحَسنة   سه

َ
َل  ٌَنْ  وَأْجره  أ  6 .......... َبْعَدهه  بَها َعمي

 19 .... [مسعوةد بن اّللَّ  عبد] أعلم؛ اّللَّ : فليقل يعلم لم وٌن به، فليقل علما   َعليمَ  ٌن -151
ريةْد اّللَّ  -152

يهي َررْي   ٌن يه مو ب ينََّما أنا حَاسي ، َوإ يني ْههه يف ادلِّ
 9 ....................................... ا يهَفقِّ

يمي  َموْته  -153 ، يفي  ثهلَْمةو  الَْعال َي َها اَل  اإْليْسَل دُّ ءو  يَسه  91[, عبد اّللَّ بن مسعوةد] ............  َشْ

154-  َ ه  نَْضَّ   اّللَّ
 
َها،فَرهبَّ  وََحفيَظَها فَوََ َها ٌََقالَِتي  َسميعَ  اْمرَأ َْ  29 ،83 ،89 ...... َحاميلي  َوبَلَّ

155-  َ ه  نَْضَّ   اّللَّ
 
عَ  اْمَرأ ، َسمي َقالَِتي َها، ٌَ َْ ، َحاميلي  فَرهبَّ  َفَبلَّ  89 ............... فَقييه   َغرْيه  فيْقه 

156-  َ   اهلله  نَْضَّ
 
عَ  اْمَرأ ، َسمي َقالَِتي اَها ثهمَّ  فَوََ َها، ٌَ ةدَّ

َ
 89 ............... يَْسَمْعَها لَمْ  ٌَنْ  إي َى  أ

 56 .................................................................................. الَناع ٌن القبائل -157

 311، 91 .................. فيها حَفوه إيلها أجابهم ٌن جهنم، أبواب ىلع ةد ة نعم -158
ا -159 ََ وَانه  َه

َ
َْتلَسه  أ ، ٌينَ  الْعيلْمه  َيه وا اَل  َحىتَّ  انلَّاسي ره ء   ىلَعَ  ٌيْنهه  َيْقدي  33 ............. َشْ

 601 .......................................... ٌا أنا عليه وأصحا   هم ٌن اكن ىلع ٌثل -161

ْهله  -161
َ
َنَّةي  وَأ

ْ
َطان   ذهو: ثََلثَةو  اجل

لْ طو  سه ْقسي َتَصدِّ و  ٌه ، ٌه َوفََّّو لو  مه يمو  َورَجه  93 ......... رَحي
عيَل وَ  -162  313  .......... فهو بقَو تشبه وٌن أمري، رالف ٌن ىلع والصْار اذُّ ُّ  جه
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 93 ..... وأطيعوا  ه فاسمعوا اّللَّ  بكتاب يقوةدكم عبد عليكم استعمل ولو -163
 19[جبري بن سعيد] ........................... أعلم  إين: يعلم ال ملا يقو  لَّلي ويل -164
 63  .............. لم إن وررسَت  ربَت  لقد أعد ، أكن لم إذا يعد ه  وٌن ويلك -165
بَا يَا -166

َ
، أ ينََّك  َذرٍّ ، إ ينََّها َضعييفو ، َوإ انَةه ٌَ

َ
ينََّها أ ََ  َوإ ةي  يَْو ٌَ َيا ْايو  اْلقي ةو  ري ٌَ  99 ........ َونََدا

يَُّها يا -167
َ
، أ ْل  َشيْئا   َعليمَ  ٌَنْ  انلَّاسه ، فَلَْيقه يهي ٌَنْ  ب  19 [مسعوةد بن اّللَّ  عبد] ..  لَمْ  َو

ْبدَ  يَا -168 َرةَ، ْبنَ  الرَُّْحَني  َْ  ي  الَ  َسمه
َ
اَرةَ، تَْسأ ٌَ ييَتَها إينْ  إينََّك فَ  اإلي وت

ه
نْ  أ لَة   َْ

َ
 99 َمْسأ

 319 ........................................... وِل اإلسلَ وأهله ثبتِن به حىت ألقاك يا  -169

ِن به حىت ألقاك يا  -171  319 ....................................... وِل اإلسلَ وأهله مسكِّ

 66 .................... الفنت وتظهر الش ، ويهلَق العمل، وينقص الاٌان، يتقارب -171
َاءه  -172 لي  ُيه يالرَّجه ََ  ب ةي  يَْو ٌَ َيا ْقَتابههه  َتْنَدليَّه فَ  انلَّاري، يفي  َفيهلََْق  القي

َ
 31 ............... انلَّاري  يفي  أ

َو  فيكم َيرج -173  62  ................ وصياٌكم صلتهم، ٌع صلتكم ُتقرون حو
 31[سفيان] ...... والنرش واإلنصات، واالستماع، والعمل، اُلفظ،: للعلم يراةد -174
ْم، يهَصلُّونَ  -175 َصابهوا فَإينْ  لَكه

َ
ْم، أ ينْ  فَلَكه وا َوإ ْرَطؤه

َ
مْ  أ  36 .................. وََعلَْيهيمْ  فَلَكه

ونه  -176 ي يَكه ةو  َبْعدي يمَّ ئ
َ
ونَ  اَل  أ َداَي، َيْهَتده يهه ِتي  يَْستَنُّونَ  َواَل  ب

نَّ يسه  91 ...................... ب
 19[ٌالك]  ............... أةدري ال: حو  عليه أشِّ فيما يألف أن للعالم ينبْغ -177
ل يهورِّث أن للعالم ينبْغ -178  13 [يايد بن اّللَّ  عبد] ......... أةدري  ال: حو  ساءهجه
 29 ........................................................... يَو القياٌة ينصب لِّ اغةدر لواء -179
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 318 ................................................................................................. األريكة -1
 318 ...................................................................................................... ألفني  -2
 83 ....................................................................................................... تقشعر  -3
 33 ............................................................................................. ثكلتك أمك -4
 11 ..................................................................................................... اجلماعة  -5
 21 ........................................................................................................... َجيع -6
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 فهرس األبيات الشعرية -1

 
ٌهْعتَُبا   -1  وليس َلُّ رلف  جاء 
 
 

ٌيهَن انلََّظهري     ه حهُظ 
 إال رلفا 

  
- 66 

ن  ئب  حوال  صهحيحا   -4  وكمٌ 
 

 وآفتههه ٌههن الفهههم السههقيم 
 

- 2 
 لقرآن مشهْلةو َلُّ العلَو سوى ا -4
 

 إال اُلديث وعيلَم الفقهي يف ادليهن 
 

 64 الشافيع
ثنا  العلههمه ٌهها اكن فيههه حههدَّ

 
 وٌا سوى ذاك وسواسه الشياطني 

 
  

ولفظ القنوت اعدةد ٌعانيهه  -1
 جتههههههههههههههههههههههههههههد

 

 همايدا  ىلع عرشة ٌعاين مرضهيَّ  
 

 11 العرايق
 ، والعبهاةدة، طاعهةعو رشو ،ةد ءو 

 

 إحاٌتهههها، إفهههراةده بالعبوةديهههة 
 

  
 والقيهاَ، وطهو ه صلة،و ،سكوتو 

 

 كَا ةدواَ الطاعة الهراب  القنيهة 
 

  
ه  حَا َ  اّللَّ  حَا َ  الْعيلْمه  -9 هو هه  َرسه
  
 
  
 

َحابَةه  حَا َ   لْفو  لَيَْس  الصَّ  فييهي  ره
  
 

- 66 
َلفي  نَْصبهَك  مه الْعيلْ  ٌَا يلْخي  َسَفاَهة   ل
 

وصي  بنَْيَ   يي  َوَبهنْيَ  انلُّصه
ْ
 يههي قفي  رَأ
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 فهرس املوضو ت -5

 1 .................................................................................................................. املقدمة
 9 ..................................................................... والعلماء العلم فضلس األول املبحث

 9 ..................................... أوال : ٌدح اّللَّ تعا ى العلماء، وأثىن عليهم وبني فضلهم:
دَ }: تعا ى اّللَّ  حا  -1 نَّهه  اّللَّ  َشهي

َ
وَ  إيالَّ  إيلَههَ  الَ  أ ي  هه هواْ  َكةه وَالَْملَئ ْول

ه
 9 ............ {الْعيلْمي  وَأ

وري  يفي  بَيَِّناتو  آيَاتو  ههوَ  بَْل }: تعا ى وحا  -2 ده يينَ  صه وتهوا اذَّ
ه
 9 .............................. {الْعيلْمَ  أ

يْلَك } : وحا  -3 َثا ه  َوت ٌْ
َ
بهَها األ يلنَّاسي  نَْْضي ا ل ٌَ لهَها َو ون إيالَّ  َيْعقي يمه  9 ............................ {الَْعال

ينََّما}:  وحا  -4 َ  ََيََْش  إ  9 ..................................................... { الْعهلََماء عيبَاةديهي  ٌينْ  اّللَّ
يينَ  اّللَّ  يَْرَفعي }:  وحا  -5 نهوا اذَّ ٌَ مْ  آ يينَ  ٌينكه وتهوا وَاذَّ

ه
 9 .............................{ةَدرََجات   الْعيلْمَ  أ

يينَ  يَْسَتويي َهْل  حهْل }: تعا ى وحا  -6 ونَ  اذَّ يينَ  َيْعلَمه ونَ  الَ  وَاذَّ ينََّما َيْعلَمه  9 ............... {إ
ريةْد ا »: يقو   انليب سمعت: حا   ٌعاوية وعن -7

ْههه يف ّللَّ ٌن يه يهي َررْي ا يهَفقِّ  9 ....... ب
ا »:  اّللَّ  رسو  حا : حا   هريرة أ  وعن -8  3 .... يَلَْتميسه فيه ٌن َسلََك َطرييق 
َ »: انليب حا :حا    العاص بن عمرو بن عبداّللَّ  وعن -9  3 ..... َيْقبيضه  اَل إينَّ اّللَّ
 3 .. فَْضلي  ٌينْ  َررْيو  العلمي  فَْضله »:حا   اّللَّ  رسو  أن  ايلمان بن حَيفة وعن -11
 2 .... اثْنََتني يف إالَّ  َحَسدَ  ال»: اّللَّ  رسو  حا : حا   مسعوةد بن عبداّللَّ  وعن -11
نْيا)»: يقو  وهو  اّللَّ  رسو  سمعت: حا   هريرة أ  وعن -12  2 ... ٌَا َملْعهونَ  َملْعهونَةو، ادلُّ
يمي  فَْضله »:  اّللَّ  رسو  حا : حا   اْلاهل أٌاٌة أ  وعن -13 يدي  ىلَع  الَعال  2 .......... الَعاب
 6 .......... فَلَهه  َررْي   ىلَعَ  ةَد َّ  ٌَنْ »:  انليب حا : حا   األنصاري مسعوةد أ  وعن -14
َي  يف سنَّ  ٌَنْ »:  انليب حا : حا   عبداّللَّ  بن جرير وعن -15 نَّة   اإلْسل  6 ...... سه
ى اكن  ه ٌن األْجري  ٌن»:  انليب حا : حا   هريرة أ  وعن -16 د 

 6 ....... ةَدَ  إ ى هه
 6 ..........فواّللَّ »:  طالب أ  بن لعل  انليب حا : حا   سعد بن سهل وعن -17
ْنهه  اْنَقَطعَ  اإلنْسانه  ٌَاَت  إذا»:  انليب حا : حا   هريرة أ  وعن -18 َملَهه  َْ َْ ...... 31 
 ...... 31 اّللَّ  بقو  األنبياء بعد انلاس أرص   هم الصاةدحون املخلصون العلماء -19
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: علم نافع وعمل صال : يم ّللَّ  33 ................................................. ثانيا : رشوع العال

نَّا: » حا   ادلرةداء أ  عن نفري، بن جبري عن -1 و ي  ٌَعَ  كه ي  َرسه  33 ..... فََشَخَص  ، اّللَّ
 33 ........ انل اسي  ٌينَ  يهْرَفعه  ٌا أوَّ ه »: حا   ّللَّ ا رسو  أن  أوس بن شداةد وعن -2
وذه  إيينِّ  اللَّههمَّ : »ةد ئه يف حا  أنه  انليب عن  أرحم بن زيد وعن -3 عه

َ
يَك  أ  38 ......... ب

 38 ........................... .القلوب، بارش ٌا هو انلافع فالعلم: »س رجب ابن اإلٌاَ حا 
 38 .............. القلب فعلم بالقلب، وعلم باللسان، علم: علمان العلم: س اُلسن وحا 

ينََّما: تعا ى ّللَّ ا حا  وحد -4 َ  ََيََْش  إ َباةديهي  ٌينْ  اّللَّ َ  إينَّ  الْعهلََماءه  عي ورو  َعايياو  اّللَّ   ... 31َغفه
َْ  : اّللَّ  وحا  -5

َ
وَ  ٌَنْ  أ ْيلي  آَنَاءَ  انيتو حَ  هه

دا   اللَّ يما   َساجي ره  َوحَائ ََ َرةَ  ََيْ   ....... 31اْْلَري
ْل : سبحانه فقا  باخلشوع، حبلنا الكتاب أهل ٌن العلماء اّللَّ  ووصف -6

ٌينهوا حه َ يهي  آ وْ  ب
َ
 31أ

 31 .........................................ثاثلا : أفضل العلماء العامل بعلمه: األرشع ّللَّ تعا ى:
يَُّها﴿: تعا ى اّللَّ  حا  -1

َ
يي يَاأ نهوا نَ اذَّ ٌَ يمَ  آ ولهونَ  ل ا َُقه َ  * َُْفَعلهونَ  اَل  ٌَ  31 ............ ﴾َكُبه

ْعته :  زيد بن أساٌة حا  -2 و ه   انليب َسمي َاءه : »َيقه لي  ُيه يالرَّجه ََ  ب ةي  يَْو ٌَ َيا  31 ...... القي
 31 ........... عمل ٌن انلاس وأعلم يعلم، ٌا ترك ٌن انلاس أجهل» :س سفيان حا  -3
 31 ......................... واالستماع ،والعمل اُلفظ،: للعلم يراةد: »أيضا   سفيان وحا  -4
 31 ............. ّللَّ ا َيَش ّللَّ با  لم: ثلثة العلماء: يهقا  اكن: »س أيضا   سفيان وحا  -5

 39 ................................. «تنقل أن ينبْغ الَكمات هَه: »يقو  س باز ابن شيخنا وسمعت
 39 ............... َيبهم اهلل تعا ى: رابعا : العلماء العاملون املخلصون املتبعون للنيب 

ْنته  إينْ  حهْل ﴿: تعا ى اّللَّ  حا  -1 يبُّونَ  مْ كه َ  ُته بيعهوِني  اّللَّ
مه  فَاتَّ ْبيْبكه ه  َيه  39 ................ ﴾اّللَّ

نْ  -2 َْ  ي  و
َ
َرْيَرةَ  أ و ه  حَاَ  : حَاَ   ، هه ي  َرسه َ  إينَّ : » اّللَّ يَذا اّللَّ َحبَّ  إ

َ
ا أ ْبد   39 ....... ةَدَ   َْ

ي  يفي  ، َ زيب   بْني  الَُبَاءي  فَعن الشني، واذَ الاين، املدح هو واّللَّ  وهَا -3  39 ............حَْو هي
 39 .................. امسا : ٌدح اّللَّ تعا ى اخلاشعني القانتني ٌن العلماء ووصفهم بالعلم:ر
َْ : تعا ى اّللَّ  حا  -1

َ
وَ  ٌَنْ  أ ْيلي  آَنَاءَ  حَانيتو  هه

دا   اللَّ يما   َساجي ره  َوحَائ ََ   ............... 39 ََيْ
َموَاتي  يفي  ٌَنْ  َو َهه : تعا ى كقو ه : َ حنوت ْرضي  السَّ

َ
ُ  وَاأْل يتهونَ   َهه  َله   .............. 39حَان
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 39 ...... هلل الطاعة ةدواَ وهو اخلاص، القنوت: القرآن يف األكر وهو: اثلاين وانلوع
 32 .......... والطاعة اخلشوع،: ىلع فيطلَّ ٌتعدةدة ، بمعان   يهرَوى اُلديث يف والقنوت

 36 ...................... سىلع ٌن يوجل حلبه ٌن العلماء ذكر اّللَّ  ساةدسا : أثىن اّللَّ 
ينََّما: تعا ى اهلل حا  -1 ٌينهونَ  إ ْؤ ي  الْمه يَذا ينَ اذَّ ه  ذهكيرَ  إ لَْت  اّللَّ مْ  وَجي   ............. 36حهلهوبههه
ا : إبراهيم حو  عن  اّللَّ  وحا  -2

ينَّ مْ  إ لهونَ  ٌيْنكه هوا*  وَجي   ...... 36تَوَْجْل  اَل  حَال
ي : تعا ى اّللَّ  وحا  -3

يينَ  * الْمهْخبيتينيَ  َوبرَشِّ ه  ذهكيرَ  إيذَا اذَّ   ................... 36حهلهوبهههمْ  وَجيلَْت  اّللَّ
يينَ : عا ىت اّللَّ  وحا  -4 ا يهْؤتهونَ  وَاذَّ مْ  آَتَْوا ٌَ لَةو  َوحهلهوبههه مْ  وَجي نَّهه

َ
  ........ 36َربِّهيمْ  إي َى  أ

 36 ............................................................. اخلوف، استشعار: الوجل: القلب ووجل
 81 ............................................................. فاعت ورافت :فرحت: أي: سحا  ابن كثري 

 81 ....... تعا ى ّللَّ ا رشية هلم فأوجبت ورهبت رافت: أي: »س السعدي العلٌة وحا 
 81 .........................العلماء بأن ٌنهم ٌن يقشعر جدله عند حراءة القرآن:  سابعا : وصف اّللَّ 

ه :تعا ى اّللَّ  حا  -1 َ   اّللَّ ْحَسنَ  نَاَّ
َ
يثي  أ َدي

ْ
يها   كيتَابا   اُل َ  ٌهتََشاب لهوةده  ٌينْهه  َُْقَشعيرُّ  ٌَثَايني   18جه

لهوةده  ٌيْنهه  َُْقَشعيرُّ ﴿»س س األصفهاين الراغب حا  يينَ  جه  83 ................... ﴾مْ َربَّهه  ََيَْشْونَ  اذَّ
 83 ........... اجلبار،املهيمن ََ سماع عند األبرار صفة هَه:»س كثري ابن اإلٌاَ وحا 
لهوةده  ٌيْنهه  َُْقَشعيرُّ :»س السعدي العلٌة وحا  يينَ  جه  83 ........... ٌن فيه ملا َربَّههمْ  ََيَْشْونَ  اذَّ

 : ...................... 88ثاٌنا : العلماء املخلصون الصاةدحون: ال يكتمون ٌا أنا  اّللَّ 
يينَ  إينَّ ﴿ : اّللَّ  حا  -1 نَْانْلَا ٌَا يَْكتهمهونَ  اذَّ

َ
 88 .. ﴾بَيَّنَّاهه  ٌَا بَْعدي  ٌينْ  وَالْههَدى اْْلَيِّنَاتي  ٌينَ  أ

يذْ ﴿ :تعا ى اّللَّ  وحا  -2 ََ  َوإ َر
َ
ه  أ يينَ  ٌييَثاَ   اّللَّ وتهوا اذَّ

ه
يلنَّاسي  ََلهبَيِّنهنَّهه  الْكيَتاَب  أ  81 . ﴾ل

يينَ ﴿: تعا ى اّللَّ  وحا  -3 ي  ريَسااَلتي  ْهونَ يهبَلِّ  اذَّ ا ََيَْشْونَ  َواَل  َوََيَْشْونَهه  اّللَّ َحد 
َ
َ  إيالَّ  أ  81 ﴾اّللَّ

نْ  -4 َْ ْبدي  و ي  َْ و بْني  اّللَّ ْمر 
نَّ  ،  َْ

َ
َّ  أ وا: »حَاَ   ، انلَّيبي ْه ِنِّ  بَلِّ ، َولَوْ  َْ  81 ................... آيَة 

َ : » اّللَّ  رسو  حا : حا   ٌطعم بن جبري وعن -5   اهلله  نَْضَّ
 
َقالَِتي  َسميعَ  اْمرَأ ٌَ ... 89 

ْطعيم   بْني  جبري وعن -6 ََ : حَاَ   ، ٌه و ه  حَا ي  َرسه َْيفي   اّللَّ
ْ
ياخل  89 ...............   ٌيىن   ٌينْ  ب

ْبدي  وعن -7 ي  َْ ِّ  ،َعني  َمْسعهوةد   بْني  اّللَّ َ :»حَاَ    انلَّيبي ه  نَْضَّ   اّللَّ
 
عَ  اْمرَأ َقالَِتي  َسمي ٌَ .. 89 
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 89 ........................ انلاس: تاسعا : العلماء العاملون بعلمهم يهرضون اهلل، ولو سخط

َعاوييَةه  َكَتَب  -1 يَشةَ  إي َى   ٌه َِّ  َ ئ
ه
ٌينينيَ  أ ْؤ ني  ل المه

َ
يبي  أ

ييَلَّ  اْكته يِني  كيَتاب ا إ وصي
 89 ........ ته

نْ  حبان ابن ولفظ -2 يَشةَ  َْ و ه  حَاَ  : حَالَْت  ل َ ئ ي  رَسه  89 ......... ريََض  اَْلََمَس  ٌَني :» اّللَّ
نْ  -3 َْ ْبدي  و ي  َْ وةد   بْني  اّللَّ نَّهه  ، َمْسعه

َ
ْتَنَة، َذَكرَ  أ َل  إينَّ : »َفَقاَ   الْفي جه  الرَّجه َْخره  83 ٌينْ  يلي

ُْحَده  وَحَاَ  : »س ٌفل  ابن وحا  -4
َ
بهو ثنا: أ

َ
ْعبَةه، ثنا ةَداوهةد، أ ثَِني  شه  83 .......... مهْسليم   بْنه  حَيْسه  َحدَّ

َثَنا:س بطة ابن وحا  -5 ُْحَدَ  ْبنه  إيْسَحا ه  َحدَّ
َ
َثَنا: حَاَ  ,  أ ْبده  َحدَّ ي  َْ ُْحَ  ْبنه  اّللَّ

َ
 83 .......... دَ أ

ي  وهَا -6 ي  ،يفي  َ زيب   بْني  الَُبَاءي  فَعن الشني، اذَ هو واّللَّ  82 ............ ﴾إينَّ ﴿:ََُعا َى  حَْو هي
 82 ...................... رشا : العلماء الراسخون املخلصون ال يقولون ىلع اّللَّ بْري علم:

ينََّما حهْل ﴿: تعا ى اّللَّ  حا  -1 ََ  إ َ  َحرَّ ا الَْفوَاحيَش  َرِّبِّ ٌَا ٌيْنَها َظَهرَ  ٌَ ْثمَ  َطنَ بَ  َو  86 ...... ﴾وَاإْلي
هوا َواَل ﴿:  اّللَّ  وحا  -2 ول يَما َُقه فه  ل مه  تَصي نَتهكه لْسي

َ
َب  أ َي ا الَْك ََ ا َحَل و  َه ََ َو  وََه  86﴾َحرَا

يَُّها يَا﴿:  وحا  -3
َ
هوا انلَّاسه  أ ا ُكه ْرضي  يفي  ميمَّ

َ
ب ا َحَلال   اأْل وا َواَل  َطيِّ  86 .......... ﴾تَتَّبيعه

ْيتهمْ  حهْل ﴿: وتعا ى تبارك اّللَّ  وحا  -4
َ
رَأ
َ
ا أ نَْاَ   ٌَ

َ
ه  أ مْ  اّللَّ  86 . ﴾ ٌيْنهه  فََجَعلْتهمْ  ريْز    ٌينْ  لَكه

َْ ﴿:  وحا  -5
َ
مْ  أ َكءه  لَهه َ وا رشه مْ  رَشَعه يني  ٌينَ  لَهه ا ادلِّ َذنْ  لَمْ  ٌَ

ْ
يهي  يَأ ه  ب  86 .............. ﴾ اّللَّ

 13 .......... اَل  اّللَّ  إينَّ : »يقو   اّللَّ  رسو  سمعت: حا  ،  عمرو بن اّللَّ  عبد وعن -6
َ  السلف للرأي املخالف لدليلل، واَلحَير ٌنه:اُل  13 ........................ اةدي عرش: ذ
 13 ............. «السنن أعداء فإنهم الرأي؛ وأصحاب إياكم»:  اخلطاب بن عمر حا  -1
 18 ......... أزهد ادلين حيواَ السنن فإن السنن، السنن،: » الابري بن عروة وحا  -2
 18 .......... جند  أ  يَو رأيتِن فلقد رأيكم، اتهموا: » حنيف بن سهل وحا  -3
 18 ................. ألَق العلم بركة عبده َيَر أن  اّللَّ  أراةد إذا»: س األوزايع  وحا -4
 18 ............... ويف إال الرأي هَا يف نظر أحدا   ترى تكاةد ال»: س أُحد اإلٌاَ وحا  -5
 18 .......................................................................:س الشافيع حا ه ٌا أحسن وٌا -6
 11 ............................................................................. :القائل حا ه ٌا أحسن ٌاو -7
 11 ............................................................................................ :القائل ةدر ّللَّ و -8
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 11 ............. ملخصه ٌا الرأي ذَ يف كثرية آثارا   سا  أن بعد س الُب عبد ابن اُلافظ وحا 
َكورة اْلثار يف املَمَو الرأي: العلم أهل َجهور وحا   11 .............. أحاكَ يف القو  هو امل

 11 ................... .والسنة الكتاب إ ى يهرجع بل الرأي، ىلع االعتماةد ُيوز ال أنه واُلاصل
 11 ........................................... اثلاين عرش: العالم بني أمرين عظيمني يَو القياٌة:

 11 .... والشهداء والصديقني، انلبيني، ٌن عليهم اّلَل   أنعم اذين ٌع يكون أن إٌا -1
 ي  ُلديث تعا ى؛ باّلَل   والعياذ انلار، به تسعر ٌن أو  يكون أن وإٌا -2

َ
  .. 19 ههَريَْرةَ  أ
 19 ................. اثلالث عرش: حو  العالم الرباين فيما ال يعلم: اّللَّ أعلم نصف العلم:

 19 .............................. :اّللَّ  إ ى علمهي ال ٌا علم يرةد   أن  ّللَّ  العالم رشية ىلع يد  مما
يَُّها يا: » مسعوةد بن اّللَّ  عبد حا  -1

َ
، أ ْل  َشيْئا   َعليمَ  ٌَنْ  انلَّاسه ، فَلَْيقه يهي ٌَنْ  ب  19 .. َو

 19 أعلم اّللَّ : فليقل يعلم لم وٌن به، فليقل علما   َعليمَ  ٌن:» مسعوةد بن اّللَّ  عبد وحا  -2
 19 ........... يستفتونه ٌا َل يف يهفِت ٌن إن: »أيضا    مسعوةد بن اّللَّ  عبد وحا  -3
ئل -4  19 ...... يقو  لَّلي ويل: حا  ثم أعلم، ال: فقا  شء عن جبري بن سعيد وسه
 19 ............. أةدري ال: حو  عليه أشِّ فيما يألف أن للعالم ينبْغ: »ٌالك وحا  -5
 13 ....... باْليوع أعلم أحد املدينة أهل بعد ليس:القاسم ابن  ه وحا  وهب، ابن حا و -6
، وحَاَ   -7 يكو ال بَّاس   اْبنه  اَكنَ  ٌَ و ه  َْ يَذا: »َيقه   إ

َ
ْرَطأ

َ
يمه  أ ةْدريي اَل  الَْعال

َ
يَبْت  أ صي

ه
 13 .......... أ

نة: »حا  س ٌالك وعن -8 صيبت أغفلها فإذا أةدري، ال العالم جه
ه
 13 .......... «ٌقاتلهه أ

ئل ٌالاك   سمعته : َجيل بن اهليثم وحا  -9  13 .............. ةمسأل وأربعني ثمان   عن سه
 13 ........أجابِن فما مسألة، بأربعني ٌالك   ىلع حدٌت: »رداٌّ بن رادل وحا  -11
ا بن يايد بن اّللَّ  عبد سمع ٌالك، عن وهب، ابن وعن -11 ْرمه  13 .... ينبْغ: »يقو  هه
 12 ............................. «األلواح ملْلنا أةدري؛ ال: ٌالك عن كتبنا لو: »وهب ابن وحا  -12
 12 ............ شهرا ، وثلثني أربعة عمر ابن صحبت: »حا  أنه مسلم بن عقبة وعن -13
ْبدي  اْبنه  حَا َ : »س اذهيب اإلٌاَ حا و -14 نْ  َص َّ : الَُبِّ  َْ  ي  َْ

َ
ْرةَداءي  أ نَّ  ادلَّ

َ
 12 ........................ :أ

 12 ........................... «العلم نصف أعلم ال: يعلم ال فيما الرجل حو : »ةداوةد أبو وحا  -15
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 12 .................................................. «ويرةد حو ه ٌن يؤرَ َل: »س ٌالك اإلٌاَ وحا  -16
 16 ..................................................... «عليه ومرةدوةد راةد ُكنا: »س ٌالك اإلٌاَ وحا  -17
 16 .............. أةدري ال أو أعلم، اّللَّ : حو ه أهمية اخلري انلاس وٌعلِّم للمفِت، يؤكد ُكه وهَا
 16 ................. هَا صاحب اال ويتك حو ه ٌن يؤرَ َل: »س ٌالك اإلٌاَ وحا  -18
ُّ  حَاَ  : »س املاورةدي وحا  -19 ْعيبي

، ثََلثَةه  الْعيلْمه : الشَّ ْشَبار 
َ
 16 ................... ٌيْنهه  نَاَ   َفَمنْ  أ

 11 ....... أشبار ثلثة العلم:»التتيب هَا ىلع اُلكمة هَه أحفظ كنت وحد: حلت -21
ي  َسلَّمَ  ٌَنْ  إيالَّ  ةديينيهي  يفي  َسليمَ  ٌَا فَإينَّهه : »س الطحاوي اإلٌاَ حا  -21 َّ   .................... 11 ّللي
 13 ............ ٌانع بن عبداّللَّ  الشيخ َجع ،س باز ابن اإلٌاَ مسائل كتاب حرأته   -22
 13 .......... العلٌة حدثه: حا  العيد، سعوةد بن عمر شيخال ادلكتور حدثِن: حلت -23

 18 .......................................... الرابع عرش: اعتقاةد أهل السنة واجلماعة يف العلماء:
 13 ....................................................................................................... :لْة   العقيدة
ا العقيدة  13 ............................................................................................. . :اصطلح 

 18 ......................................................................................................... السنة يف اللْة 
 14 ..................................................... :اإلسلٌية العقيدة علماء اصطلح  يف والسنة

 11 ......................................................................................... :اللْة يف واجلماعة

 11 ............................................ :اإلسلٌية العقيدة علماء اصطلح يف واجلماعة

 11 ....................................... :اْلِت انلحو ىلع العلماء يف واجلماعة السنة أهل فعقيدة

لََماءه : »س الطحاوي اإلٌاَ حا  -1 لَفي  َوعه يقينَي، ٌينَ  السَّ اب ٌَنْ  السَّ مْ  َو  11 ............ َبْعَدهه
ٌَنْ ﴿: ََُعا َى  حَاَ  : »الطحاوية ىلع رشحه يف س العا أ  ابن حا  -2 هَشاحيَّي  َو  11 ........... ﴾ي

ا ََ ْع
َ
َاعه ْأ ْصَناف   العلماء املخالفني ْلعض السنن ري وََجي

َ
 44 .............................ثََلثَةه أ

َها َحده
َ
َه : أ نَّ  اْعتيَقاةديهي  َعَد

َ
َّ  أ  11 ......................................................... .حَا َهه   انلَّيبي

َه : وَاثلَّايني  نَّهه  اْعتيَقاةديهي  َعَد
َ
َراةدَ  أ

َ
يلَْك  أ لَةَ  ت

َ
يَك  الَْمْسأ ل ََ ي  11 ............................ .اْلَقْو ي  ب

هه : وَاثلَّاليثه  نَّ  اْعتيَقاةده
َ
يَك  أ هكْ  َذل

ْ
وخو  مَ اُل نْسه مه . ٌَ نَّةه  َعلَْيَنا اْلَفْضله  فَلَهه ْبَّي  وَالْمي يالسَّ  11ب
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 19 ......... العا أ  ابن والشارح الطحاوي ََ ىلع تعليقا   :باز ابن الشيخ سماحة حا  -3

 19 ....... .صحي  غري وجه   ٌن بلْهم أو فجهلوه، يبلْهم لم اخلُب أن إٌا: األو  األمر
 19 ............ .هَه ىلع ةدالة غري املسألة هَه أن يفهم ال حد بعضهم أن: اثلاين األمر
 19.ينسخه ٌا جاء انلص عليه ةد َّ  ٌا وأن ٌنسوخ، أنه يعتقد أو يظن، أن: اثلالث األمر
 19 .............. األعَار هَه بسط ،: تيمية ابن العباس أبو: هَا يف القو  بسط وحد

 19 ........ َجلة   ذكر أن بعد الواسطية، العقيدة يف : تيمية ابن اإلسلَ شيخ وحا  -4
 13 ...... هَا اإلسلَ شيخ ََ ىلع تعليقا   :باز بن عبداّللَّ  بن عبدالعايا ٌاَاإل حا  -5
  وعن -6

َ
َنَبةَ  أ َّ  عي َْواَليني

ْ
َّ  َسميْعته : حا   اخل و ه   انلَّيبي   ......... 13 اهلله  يَاَا ه  اَل : »َيقه

  عن ٌاجه ابن ولفظ -7
َ
َنَبةَ  أ َّ  عي َْواَليني

ْ
ْبلََتنْيي  َصىَّ  حَدْ  َوَكنَ  ، اخل  13 ............. الْقي

َه  حَاَ  : »انلووي اإلٌاَ حا  -8 ا ٌَ َافيظه  اإْلي
ْ
بهو اُل

َ
مي  أ ِخي  يَا اْعلَمْ : : َعَساكير   ْبنه  الَْقاسي

َ
 12 ..... أ

 12 ............. :الرسو  شاتم ىلع املسلو  الصاَر يف: : تيمية ابن اإلسلَ شيخ حا  -9
موا ٌا خبري انلاس ياا  ال»: التستي اّللَّ  عبد بن سهل وحا  -11  12 ... السلطان عظَّ

نَّة:اخلامس عرش َفات علماء أهلي السُّ  16 .......................................................... : صي
 16 .................................. :واجلماعة السنة أهل رؤوس هم السنة أهل علماء-7
 91 ............................................................. :انلاجية الفرحة أئمة هم العلماء -3
 91 ....................................... :املنصورة الطائفة أعلَ هم السنة أهل علماء -4
  . 91 رسو ه وسنة اهلل بكتاب املتمسكني املعتصمني أئمة هم السنة أهل علماء -1
 93 ................. يعملون وبه اُلَّ إ ى يهدون اذين الصاُلة القدوة هم العلماء-5
 93 ............. وأهليها اْلدع عن ينهون انلاس ريار أئمة هم السنة أهل علماء -1
 93 ............................... انلاس فسد إذا الْرباء رؤساء هم السنة أهل علماء -7
 98 .............................................. العلم َيملون اذين هم السنة أهل علماء -8

 98 ...........................  احهملفر انلاس َيان ٌن أعظم هم السنة أهل علماء 9-

 91 ........................... اإلسلَ يف ثهلَْمةو  العالم ٌنهم موت السنة أهل علماء 10-



  رس الموضوعاتفه -5 

 

748 
 91 ................... انلاس ٌن للعلم حبض همموتعلماء أهل السنة واجلماعة  -11

 91 ..............................................  شاء من يؤتيه املل  مال   اهللس اثلاين املبحث
 91 ....................... أوال : اّللَّ ٌالك امللك وحده ال رشيك  ه، وهو ىلع َل شء حدير:

لي ﴿:تعا ى اّللَّ  حا  -1
يَك  اللَّههمَّ  حه ْؤِتي  الْمهلْكي  ٌَال

 91 ... .﴾ الْمهلَْك  َوََُْنيعه  تََشاءه  ٌَنْ  الْمهلَْك  ته
 91 .........:أي ﴾امللك ٌالك ا  حل﴿:  نلبيه اهلل يقو : »س السعدي العلٌة حا  -2

، وٌهمةو كُبى: لو ثقيلو ، وُحي ، واإلٌارةه أٌانةو عظيمةو لْكه  99 .......................... ثانيا : المه
ْبدالرَُّْحَني  ُلديث كبرية؛ وأٌانة عظيمة ٌهمة الوالية أن شك ال -1

َرةَ  بْني  َْ  99 ...... َسمه
يو حا  العظيمة األهمية وهلَه -2 ب

َ
ِّ  ىلَعَ  ةَدَرلْته :  األشعري مهوَس  أ   ......... 99 انلَّيبي

وَ   يَا: حَاَ   حني ، َذرٍّ  أل   انليب وحا  -3 ي، َرسه اَل  اّللَّ
َ
؟ أ ِني

له  99 ............... تَْسَتْعمي
 99 .................................... :ه اهلل يف ظله يَو ال ظل إال ظلهثاثلا : اإلٌاَ العاةد  يظل

نْ  -1  ي  َْ
َ
َرْيَرةَ  أ ِّ  َعني  ، هه مه  َسْبَعةو : »حَاَ    انلَّيبي لُّهه ه  يهظي لِّهي  يفي  اّللَّ  99 ................... ظي

نْ  -2 َْ ْبدي  و ي  َْ و بْني  اّللَّ ْمر 
و ه  حَاَ  : حَاَ   ،  َْ ي  َرسه طينيَ  إينَّ : » اّللَّ ْقسي ْندَ  الْمه ي  عي  93 .... اّللَّ

نْ  -3 َار   بْني  ْيَياضي  َْ ِّ  ُحي يعي َجاشي نَّ  الطويل، حديثه يف ، الْمه
َ
وَ   أ   ......... 93 اّللَّ  َرسه
 : .............................. 92رابعا : امللك واألٌري والوايل مسؤو  عن رعيته أٌاَ اّللَّ 

ْبدي  عن -1 ي  َْ َمرَ  بْني  اّللَّ وَ   َسميْعته : حا  ،  ْه ي  َرسه و ه   اّللَّ مْ : »َيقه ُّكه  92 ......... َراع   ُكه
ْعته : حالت ل  ئشة وعن -2 و ي  ٌينْ  َسمي ي  َرسه و ه  ، اّللَّ ِتي  يفي  َيقه

ا بَيْ ََ  92 ............... َه
ْعته : حا   يسار بن ٌعقل عن -3 وَ   َسمي ي  َرسه و ه  ، اّللَّ ا: »َيقه ْبد   ٌينْ  ٌَ َْ ........ 92 
وَ   َسميْعته : حا   يسار بن ٌعقل عن اْلخاري ولفظ -4 ي  رَسه  96 ....... ٌَا: »يقو   اّللَّ
َل  عن آرر للبخاري لفظ ويف -5 ْعقي هي  يفي  يََسار   ْبنَ  ٌَ يي َمَرضي اَت  اذَّ  96 ........... فييهي  ٌَ
نْ  ملسلم لفظ ويف -6  ي  َْ

َ
نَّ  الَْمليي ي  أ

َ
َبْيدَ  أ ي  ْه   .... 96 يََسار   ْبنَ  ٌَْعقيَل  َ ةدَ  زييَاةد   ْبنَ  اّللَّ

 96 .................... :رامسا : وجوب السمع والطاعة باملعروف يف طاعة اّللَّ لوالة األمر
 96 ................................................................. واألمراء والوالة، وامللوك، العلماء، ٌن
يَُّها يَا: تعا ى اّللَّ  حا  -1

َ
يينَ  أ ٌَنهوا اذَّ طييعهوا آ

َ
طييعهوا اهلل أ

َ
وَ   وَأ وِلي  الرَّسه

ه
ْمري  وَأ

َ
  ........ 91اأْل
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 91 ............. أحد َل ىلع واجبة ورسو ه اهلل فطاعة: »س تيمية ابن اإلسلَ شيخ حا  -2
 91 .................. اّللَّ  أطاع فقد أطاعِن ٌن»: حا   انليب عن  هريرة أ  عن -3
معه  عليك: » اهلل رسو  حا : حا   وعنه -4 اعةه  الس  رْسيك، يف والط  هرسيك عه  91 ..... وي
 93 .............................. وأطيع أسمع أن أوصاين رليل إن»: حا   ذر أ  وعن -5
 93 .................. الوةداع حجة يف َيطب  انليب سمعت حالتل اُلصني أَ وعن -6
 93 .............. السمع املسلم املرء ىلع: »حا  أنه  انليب عن   عمر بن اّللَّ  عبد وعن -7
نْ  -8 َْ ٍّ  و  :  يلَعي

نَّ
َ
َّ انلَّ  أ ا، َبَعَث   يبي رَ  َجيْش  ٌَّ

َ
ل   َعلَْيهيمْ  وَأ ْوحَدَ  رَجه

َ
 93 ............. نَار ا فَأ

نْ  -9 َْ َناةَدةَ  و  ي  بْني  جه
َ
يََّة، أ ٌَ

ه
َباةَدةَ  ىلَعَ  ةَدَرلَْنا: حَاَ   أ ٌيتي  بْني  ْه ا   ................... 98 الصَّ

َباةَدةَ  عن ملسلم آرر لفظ ويف -11 وَ   بَاَيْعَنا: »حَاَ   ، الصاٌت بن ْه ي  َرسه   ..... 98 اّللَّ
 98 ... أثرةو  بعدي ستكون إنها: » اهلل رسو  حا :حا   مسعوةد بن اّللَّ  عبد وعن -11
ينَّهه : »يرفعه الطويل حديثه يف  العاص بن عمرو بن اّللَّ  عبد وعن -12  91 ......... لَمْ  إ
ْيَفةَ  وعن -13 ََ وَ   يَا: حهلْته :  ايْلََماني  بْني  حه ي، َرسه نَّا إينَّا اّللَّ ، كه يرَشٍّ ه  فََجاءَ  ب رَْي   اّللَّ  91 .... خبي
 91 ........... .اخلري عن  اهلل رسو  يسألون انلاس اكن: »حا   حَيفة وعن -14
 99 ....... ٌنها وَجيلت موعظة    اهلل رسو  وعظنا: حا   سارية بن العرباض وعن -15
 99 ...................... املسلمني أمور لوالة والطاعة السمع أٌا»: س رجب ابن وحا  -16
َا غري يف وتقرر استفاض وحد: »س تيمية ابن اإلسلَ شيخ وحا  -17  99 ............ املوضع ه
 99 ......... زيْا   والفرحة وصوابا ، حقا ، اجلماعة ونرى: »س الطحاوي اإلٌاَ حا و -18
مهوا﴿: تعا ى اّللَّ  حا : »س العا أ  ابن الطحاوية شارح وحا  -19 تَصي ْْ َبْلي  وَا ي  ِبي  99 ...... ﴾اّللَّ
 93 ........... الواجب أن هَا ٌن واملقصوةد: »س باز بن عبدالعايا اإلٌاَ سماحة وحا  -21

 92 .................... كون اإلٌاَ إٌاٌا   ٌا  للمسلمني:ساةدسا : ال تشتط الطاعة بأن ي
 92 ........ . ٌا   إٌاٌا   يكون أن يشتط وال: »س العثيمني صال  بن حممد العلٌة حا 

 96 ........................................ سابعا : أمر اجلهاةد موكو  إ ى إٌاَ املسلمني واجتهاةده:
 96 ..........   عمر بن اهلل عبد ُلديث بإذنه؛ إال اجلهاةد عدَ األمر وِل طاعة ٌن -1
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نَّة اإلٌاَ إنما: »حا   نليبا عن  هريرة أ  وُلديث -2  96 ....... .ورائه ٌن يهقاتل جه
ٌاَ حو  ذلك يهَفرسِّ  ومما -3 ٌَا إ ى موكو  اجلهاةد وأمر: »تعا ى س حداٌة ابن اإل  96 ......... اإل
 96 .............. .ينفروا أن العدو جاء إذا انلاس ىلع وواجب: »س اخلريق اإلٌاَ وحا  -4
 31 ........... األٌري بإذن الإ َيرجون ال فإنهم هَا ثبت فإذا: »س حداٌة ابن اإلٌاَ وحا  -5
 31 .... .العسكر ٌن اخلروج حىت ُيوز ال أنه أيضا   حداٌة وابن اخلريق اإلٌاَ وذكر -6
ا -7  33 .........  صيا   اكن وإن املسلم اإلٌاَ رعية أفراةد ٌن ألحد ُيوز ال تقدَ ولمي
 33 ...... اإلٌاَ إذن بدون اجلهاةد إ ى انلاس يدعو أن اإلٌاَ رعية ٌن ألحد ُيوز وال -8
 33 ............. اجلهاةد أمور يف يهعتُب أن والواجب: »س تيمية ابن اإلسلَ شيخ حا  وهلَا -9
  ...... 33 اّللَّ  رسو  ٌع للصحابة حصل ٌا والطاعة السمع أهمية يؤكد ومما -11
 38 ...... .الفت  سورة ونالت عليم، به اهلل ٌا املصال  ٌن الصل  بهَا فحصل -11
 31 .. رأيكم اتهموا: » حنيف بن سهيل حا  وهلَا ورسو ه؛ اهلل طاعة بُبكة وهَا -12
 31 ............................................................... ا : ُتريم اخلروج ىلع اإلٌاَ املسلم:ثاٌن
  ............. 31 حممد أٌة ٌن أحد ىلع السيف نرى وال»: س الطحاوي اإلٌاَ حا  -1
ٌَا وحا  -2  31 ............... أمورنا ووالة أئمتنا ىلع اخلروج نرى وال: »... أيضا   س الطحاوي اإل
 31 .............. س الطحاوي ََ ىلع تعليقا   س باز بن عبدالعايا اإلٌاَ سماحة وحا  -3

ر اُلَّ،  ه ويهبنيَّ  يهنص ، الرصي  كفربال أىت وإذا ََّ  39 ................. الكفر ٌن وَيه
 39 .............. ٌعهم واجلهاةد فجارا ، أو أبرارا   اكنوا سواء: واجبة األمر والة وطاعة -4
َيةه  جَتهوزه  اَل : »س تيمية ابن اإلسلَ شيخ وحا  -5 ، ٌَْعصي َي ا ٌَ وْ  اَكنَ  بَررا اإْلي

َ
ر ا أ  33 ........... فَاجي

َل  َونََرى: »س الطحاوي وحا  -6 ِّ  َرلَْف  ةَ الصَّ ر   بَرٍّ  َله اجي
ْهلي  ٌينْ  َوفَ

َ
ْبلَة أ  33 ........... الْقي

 33 .............. الواجب: »الطحاوية العقيدة رشح ىلع تعليقه يف س باز ابن اإلٌاَ وحا  -7
 33 ............ األرل  ماكَر ٌن العقيدة ٌهكم لت يف س تيمية ابن اإلسلَ شيخ وحا  -8
 32 .......... الَكمات هَه: »هَا اإلسلَ شيخ ََ ىلع تعليقا   س باز ابن اإلٌاَ وحا  -9
 32 .................... الطحاوية للعقيدة رشحه يف س اُلني العا أ  ابن اإلٌاَ حا  -11
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نْ  أيضا   اْلخاري َويفي  -11  ي  َْ

َ
َريَْرةَ  أ نَّ   هه

َ
وَ   أ ي  َرسه مْ  يهَصلُّونَ : »حَاَ    اّللَّ  36 ... لَكه

ََك  اْعلَْم،: »س العا أ  ابن الطحاوية شارح وحا  -12 ه  رَُحي ييَّانَا اّللَّ  36 ................... َوإ
 21 ........ الواحع عن إربار هَا: »س باز بن اّللَّ  عبد بن العايا عبد اَاإلٌ وحا  -13
نْ  -14 َْ َضنْيي  و ري  بْني  حه َي ْن َاريثي  بْني  الْمه

ْ
نَّ : َوْعلَةَ  بْني  اُل

َ
دَ  أ ْقَبةَ  ْبنَ  الَْويلي  23 ............. ْه

نْ  اْلخاري صحي  ويف -15 بَيْدي  َْ ي  ْه يِّ  بْني  اّللَّ نَّهه  رييَار ، بْني  َعدي
َ
ثَْمانَ  ىلَعَ  ةَدَرَل  أ  23 .... ْه

َها يفي  َصَلتهه وَالْمهبْتَديعه  الَْفاسيَّه وَ  -16 يَحة، نَْفسي َه  صى فَإيذَا َصحي مهو
ْ
ْل  لَمْ  َرلَْفه الَْمأ  28 .... َُبْطه

اَعةي، ٌينَ  َرَرجَ  ٌَنْ : »حا   انليب عن  هريرة أ  وعن -17 ََماَعةَ  وَفَاَرَ   الطَّ
ْ
 28 ...... اجل

بَّاس   ابْني  وَعني  -18 نَّ    َْ
َ
َّ  أ  : »حَاَ   ، انلَّيبي

َ
َْضه أ ي  إي َى  انلَّاسي  ْب  28 ............. ثَلَثَةو  اّللَّ

بَّاس   ابْني  وعن -19 ِّ  َعني   َْ ى ٌَنْ : »حَاَ   ، انلَّيبي
َ
ٌيرييهي  ٌينْ  رَأ

َ
 28 ...........يَْكرَهههه  َشيْئ ا أ

وَ   َسميْعته : حا    عمر بن اهلل عبد وعن -21 ي  رَسه و ه   اّللَّ ا َرلَعَ  ٌَنْ : »َيقه  21 ...... يَد 
وَ   َسميْعته : حَاَ   ، َعْرفََجةَ  وعن -21 ي  َرسه و ه   اّللَّ ينَّهه : »َيقه ونه  إ  21 ..... َهَناتو  َسَتكه
نْ  ملسلم آرر لفظ ويف -22 ْعته : حَاَ   ، َعْرفََجةَ  َْ وَ   َسمي ي  َرسه و ه  ، اّللَّ  21 .... :َيقه
نْ  -23 َْ  ي  و

َ
هْدرييِّ  َسعييد   أ

ْ
و ه  حَاَ  : حَاَ   ، اخل ي  َرسه يَذا: » اّللَّ وييعَ  إ

َلييَفَتنْيي  به  21 ....... خلي
24-   َ

َ
ُّ  يَاييدَ  بْنه  َمةه َسلَ  وَسأ هْعيي

ْ
وَ   اجل ي  رَسه َّ  يَا: َفَقا َ   اّللَّ ي، نيَبي يَْت  اّللَّ

َ
رَأ
َ
ينْ  أ ٌَْت  إ  21 ...... حَا

ونه : »حا   اهلل رسو  أن ل سلمة َأ وعن -25 َمرَاءه  َستَكه
ه
ُهنْكيرهونَ  َفتَْعريفهونَ  أ  21 ............ َو

نْ  ملسلم آرر لفظ ويف -26 َْ  َِّ
ه
ِّ  َزْوجي  ،ل َسلََمةَ  أ ِّ  ني عَ  ، انلَّيبي نَّهه   انلَّيبي

َ
 21 ............ حَا َ  أ

 21 ...... اذين أئمتكم ريار»: حا   اهلل رسو  عن  ٌالك بن عوف وعن -27
 29 ........ َحَشمه عمر ابن َجع ٌعاوية بن يايدَ  املدينة أهل رلع ملا: حا  نافع عنو -28

 29 .................................... ويف هَا اُلديث وجوب طاعة اإلٌاَ» سسحا  ابن حجر 
 29 ............................... اُلسنة لوالة أمر املسلمني تاسعا : وجوب انلَّصيحة باُلكمة، واملوعظة

  اهلل نْض  »: حا  أنه  انليب عن ثبت -1
 
 29 ........ وحفظها فو ها ٌقالِت سمع امرأ

 29 ........................ .اُلديث هلَا رشحه يف تعا ى اهلل رُحه القيم ابن اإلٌاَ حا  -2
 23 ................ ورسو ه به اهلل أمر وٌا: »تعا ى اهلل رُحه تيمية ابن اإلسلَ شيخ حا  -3
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 22 ......... اهلل؟ رسو  يا ملن: حلنا« انلصيحة ادلِّينه : »حا   انليب أن  ادلاري تميم وعن -4
 22 ............ورهشدهم صلحهم فحبُّ : املسلمني ألئمة انلصيحة أٌا: »س رجب ابن حا  -5
 26 .........   ألئمة انلصيحة وأٌا: »س السعدي ناي بن الرُحن عبد العلٌة الشيخ وحا  -6

 26 ..................... :تعا ى  رشا : ٌن أهان السلطان املسلم المهقسط العاةد  أهانه اهلل
 26 ......  مر ابن ٌنُب ُتت بكرة أ  ٌع كنت: حا  العدوي كهسيب بن زياةد عن -1
 61 ... وتعا ى تبارك اهلل سلطان أكَر ٌن»: القصة ذكر بدون أُحد اإلٌاَ ولفظ -2
 61 ........................... خبري انلاس ياا  ال: »س التستي اهلل عبد بن سهل حا  هلَاو -3
4-  َ  50 ا رسو  اّللَّ أمرن سأنها حالت لكر عن  ئشة ذه وحد »س س مسلموحا  اإلٌا

 63 ................................................................. اُلاةدي عرش: ةدرجات إنكار املنكر:
 63 ...... ةدرجات أربع  ه املنكر إنكار ألن أنكر؛ ٌنكر َيصل ال بأن مرشوط املنكر إنكار

 63 ...................................................................... .ضده وَيلفه ياو ، أن: األوَّل
 63 ............................................................... .جبملته يا  لم وإن يقل، أن: اثلانية
 63 ......................................................................... .ٌثله هو ٌا َيلفه أن: اثلاثلة
 63 .............................................................................. .هٌن رش َيلفه أن: الرابعة

ٌة والرابعة اجتهاةد، موضع واثلاثلة مرشوعتان، األويَلَان فادلرجتان  63 ....................... حمر 
 63 .............................. اثلاين عرش: انلصيحة لوالة األمر تكون ْس ا  بني انلاص  وبينهم:

ا   ينبههم أن َيل، ال ٌا األمور والة ٌن رأى ٌن ىلع -1  63 .................... علنا   ال ْس 
  ......... 68 اهلل رسو  بقو  عتسم ألم:   حكيم بن هلشَا حا  أنه غنم بن عياض وعن -2
 68 ........................................................ )فلنا   أتيت لو:   زيد بن ألساٌة حيل -3

 61 ............. فتحه ٌن أو  أكون أن أحب ال أمرا   أفتت  أن ةدون: »أساٌة حو  ىلع س انلووي وحا 
ٌَا جهارا   املسلمني أمر وِل ىلع اإلنكار أن شك وال -4  61 ...... يسب ب وِبْضتهم الرعية، أ
 61 .........س باز بن اهلل عبد بن العايا عبد الشيخ املحقَّ اإلٌاَ العلٌة سماحة حا  -5

 61 .................................................... :اثلالث عرش: ادل ء لوالة األمر ٌن املسلمني
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 61 ............................................................ : ه ادل ء رعيته ىلع السلطان حقو  ٌن
 61 ................... حنبل بن أُحد واإلٌاَ عياض، بن اكلفضيل: الصال  السلف اكن -1
َكر -2  61 . بالقرآن ياع ال ٌا بالسلطان لعع اهلل إن: »حا  أنه  عفان بن عثمان عن يه
ٌَا حا  -3  69 ............. السلطان ىلع يدعو الرجل رأيت إذا: »س الُببهاري يلع بن اُلسن اإل
 69 .... للسلطان إال جعلتها ٌا مستجابة ةدعوة يل اكن لو: »عياض بن الفضيل وحا  -4
 69 ................ نسيان أو حصور ٌنهم حصل إذا للعلماء وادل ء انلصيحة تكون -5

 69 ............................................ الرابع عرش: اخلارجون ىلع أئمة املسلمني وصفاتهم
 69 ................................................... :أصناف أربعة املسلم اإلٌاَ ىلع خلارجونا

 69 .................. حبضته عن وررجوا اإلٌاَ، طاعة عن اٌتنعوا حَو: األو  الصنف
 69 ........................... هلم ٌنعة ال يسري نفر أنهم إال تأويل هلم حَو: اثلاين الصنف
 69 .................... .اإلٌاَ حبضة عن َيرجون اإلسلَ أهل ٌن حَو: اثلالث الصنف
رو اذين اخلوارج: الرابع الصنف رون باذنب، نيكف   63 ...وعلي ا   عثمان، ويكف 

 63 .......... اعد  حممد يا: - باجلعرانه غنيمة   يقسم وهو  للنيب حا  ٌنهم رجل   أن -1
 62 ................. حممد يا اهلل اتَِّّ : فقا  رجل إيله فجاء ذهبا ، يقسم  انليب وكن -2
 62 ....... فيكم َيرج: »يقو   اهلل رسو  سمعت حا   اخلدري سعيد أ  وعن -3
ٌان آرر يف سيخرج: »يقو   اهلل رسو  سمعت:  لبطا أ  بن يلع وحا  -4  66 ........ الا

 66 ............................ اخلامس عرش: االعتصاَ بالكتاب والسنة وراصة أياَ الفنت:
 66 ........ األمر ووالة العلماء، حو  واالَلفاف والسنة، بالكتاب يعتصم أن املسلم ىلع ُيب
ََّر -1  66 ................. املسلمني َجاعة بلاَو وأمر ٌنها، واستعاذ الفنت ٌن  انليب وح
 66 ......... العمل وينقص الاٌان، يتقارب: »حا   انليب عن  هريرة أ  عنو -2
 311 ....................... ٌنه أرش   بعده واذي إال زٌان يأِت ال أنه  انليب بني   وحد -3
 311 .... .الفنت ٌن َيدث بما عنها االنشْا  حبل الصاُلة األعما  ىلع  انليب وحث -4
 311 .. القائم ٌن رري هافي القاعد فنتو  ستكون: » اهلل رسو  حا : حا   هريرة أ  وعن -5
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 313 ................................................ الساةدس عرش: املخرج ٌن َجيع الفنت املضلة:

 313 ..... وإٌاٌهم املسلمني َجاعة ولاَو والسنة، بالكتاب واالعتصاَ اَلمسك -1
ا : اهلل حا  -2 ٌَ ٌين   اَكنَ  َو ْؤ

ٌيَنة   َوال لهيمه ْؤ يَذا مه ه  حَََض  إ ه  اّللَّ و هه ْمر ا َوَرسه
َ
 ، ... 313 أ

ٌَنْ : تعا ى وحا  -3 عْ  َو
َ
إينَّ  ذيْكريي َعن َرَض أ

عييَشة    َهه  فَ  . ................... 313 َضناك   ٌَ
ري  : انليب أمر َيالف فيمن تعا ى وحا  -4

ََ يينَ  فَلْيَْح َاليفهونَ  اذَّ نْ  َيه ْمريهي  َْ
َ
 . .... 313أ

عيَل : »حا  أنه  انليب عن وثبت -5  313 ....... .أمري رالف ٌن ىلع والصْار اذُّ ُّ  وَجه
ثر ٌا واملسانيد السنن يف وجاء -6

ه
 318 .ٌتكئا   أحدكم ألفني ال:»حا  أنه  نليبا عن أ

 318 ........... .شء يف يتَكم ال أن مؤٌن َل فعى: »س تيمية ابن اإلسلَ شيخ وحا  -7
 311 ........... .والعَاب والفرحة، الكثرية، الرشور يسبب االرتلف أن شك وال -8
 311 .............. فرحة وسبعني إحدى ىلع ايلهوةد افتحت: »بقو ه  انليب بني   وحد -9
 311 ........ .اخلري عن  اهلل رسو  يسألون انلاس ناك: »حا   حَيفة وعن -11
َا حَيفة حديث ويف: »س انلووي اإلٌاَ حا  اٌهم املسلمني، َجاعة لاَو: ه  311 ........... .وٌإ
 311 ............ .ٌنصورة اُلَّ ىلع طائفة فيهم تاا  ال  حممد أٌة أن شك وال -11
ْكنا وأهله، اإلسلَ، وِل   يا ا   319 .. هعلي نلقاك حىت عليه، وثبِّتنا باإلسلَ، مسِّ

 313 ............................................................................................... العامة الفهارس

 312 .......................................................................... القرآنية اْليات فهرس -3

 338 ....................................................................... انلبوية األحاةديث فهرس -8

 383 ......................................................................... الْريبة األلفاظ فهرس -1

 381 ....................................................................... فهرس األبيات الشعرية  -1
 381 ................................................................................. املوضو ت فهرس -9

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 


