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.  هعععأ يرعععرل  هفتهللااعععظ رانعععة  و عععة   صعععهللا  ل ههللااععع   سعععهللا هلالسعععي  
 هألصيلاانل  ًه  هفتالرن  حي  وقنتان:
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 أوال : اإلمكان: -
هلالسي  ذهب دجني   هسم ين هألصيلاان إل  ديهز هدتنةً  –  

؛  اريأ رأ يقديتن  ه يةد يةلك  هلتةرعأ   حجد صهللا  ل ههللاا   سهللا 
ل (1) ن حمبلل  هلقةضاةن   ي ايسف  هبد هلجبة     ي هلحران هلبصالي

ل (4)ل  ه يةد هلبزهلأ(3)ل  هلرالفرأ(2) هذه ية هفتة ه هآليدي
 (6) ل   غهللاب هلجتتبهللاان  ةألصي  ين هلجترفالان.(5) هأل ييي
 يمنة: (7)هستد  هلججني   عدج  ًل  قد 
؛ راأ هآلا   (8) َفاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي الْأَبَْصار قيلـ  يعةل :  – 1

صهللا  ل ههللاا   يال  ةاهتبة  لكل ذ ي هأل صة ل  ا شك  ن هلالسي  
رأ هذه  – وي ه   صاالجً   ه جن  رنم ً   حدّه  ذكةًءل رادفل   سهللا 

 ًفياً   لاّةً. –هلخنةب 
ا قيلـ  يعةل : – 2 أَْنَزْلَنا إَِليَْك اْلِكَتاَب ِباْلَحق ِ ِلَتْحُكَم بَيَْن  إِنَّ

  ية   هه اع ُّ هلحك   ةلمص  هاستمبةط يم . (9)النَّاِس ِبَما أَرَاَك اللَّه
                                                 

 .9. ص 3. ق 2هلجحصي  رأ  صي  هلاق ل هلالهزي. ج  - 1
 .4/172ه حكةد.  - 2
. 1 صي  هلرالفرأل   ي  كال يحجعد. ::  راعا هلعجع .  اعال :. ًه  هلجعالرع . ط: - 3

 لععل هألصعأ  وع  » .  كذه إيةد هلحعاليانل حاعق قعة : 2/91د(. 1997هـ/1418)
رريعة رعأ هلتاةصعالل كةن ا اجتند رأ هلقيههد  هألصعي ل  عل كعةن امت عال هلعيحأ. 

رعأ  صعي  هلاقع ل هلجعيامأل هلبالهعةن «. ركةن يرذ وعةً لع  رعأ هلتصعالال  هادتنعةً 
إيةد هلحاليان   ي هلجعةلأ . :: هبد هلع ا  يحجيً هلعداب. يصعالل ًه  هليرعةء. ط: 

 (.1544)رقالج: 2/887د(. 1999هـ/1420. )3
ق  ان هلجعيهز هلعقهللاعأ  هليقعيع 357-2/355هلجرتصا .  - 4 .  إِْن كةن هلبزهلأ قد رالَّ

؛ ألوع  لعاب  جحعة  رعأ ذهيع   ا  هلجختعة  دعيهز يعبعده  عذلك» هلاعهللاأل حاعق قعة :
هععذه هععي هلجععيهز هلعقهللاععأل  يععة » ل ثعع  قععة  يرععتد كةً:«يحععة   يارععدج... إلعع ااضععأ 

 قيه  ربعاد  إِْن ل  اكعن يحعةاًل  عل هل عةهال  ن ذلعك كهللاع  كعةن هعن  حعأ صعالاأ 
 «.وةص ههللا  هلتاصال

ن. هلحةصل ين هلجحصي  رأ  صي  هلاق ل هأل يييل يةج هلعدان يحجعد  عن هلحرعا - 5
::هبد هلرالد يحجيً   ي وةدأ.  مبةزيل يمتي ه: دةيعع  قعة  اعيوب. ط: )سعم  

 .2/1000د(. 1994
يثل: هلجالهغأل  هبد هليهةب فالالل  يحجد هلخضاليل  يحجد هلرةابل  يحجعد  - 6

   ي زهالجل  غااله ...
 .4/172ه حكةدل هآليدي.  - 7
 .2هلحتال  - 8
 .105هلمرةء  - 9



ل  هلجتة  ج يكين (10) َوَشاِورُْهْم ِفي الْأَْمر قيلـ  يعةل :  – 3
 احك  را   نالاا هادتنةً. رأ غاال يجة  هليحأل  ي راجة

هادتنةً يم كيو   صهللا  ل ههللاا   سهللا إذه دةز لباال هلمبأ  – 4
ضةً لهللاخنر؛ رةلالسي    َْ لَ   – هي هلجعصيد  - صهللا  ل ههللاا   سهللا ُيعالَّ

 (11) ذلك.
إن هلعجل  ةادتنةً  شا ين هلعجل  دال  هلمص ل ني هل  – 5

 –لعةئت    ههللاا   سهللا صهللا  ل هلثيهب  قد  هلجتق ؛ لقي  هلالسي  
؛ رهللاي ل  (12)«إن لك ين هألدال ههللا  قد  وصبك »:  - ضأ ل همنة 

اجز ل  هلعجل  ةادتنةً هلذي هي  ههللا  ً دة: هلعهللا  لهللاعبةً   كثال ثيه ةً 
اشتجةل  ههللا  هلجتق   دةز أليت ل لهللازد هفتصةصنة  اضل ً و  ههللاا  

 (13)هلصالج  هلرالدل  هذه غاال دةئز.
ث  إن هلقاةس  كن  سةس رأ هادتنةًل  هي اقيد ههللا  هلم ال  هلتريل 
ن ين إلحةق غاال هلجمصيص ههللاا    هلتحالي رأ هلجعةوأ هلتأ يجّكِ
 ةلجمصيص ههللاا  رأ هلحك ل  ا شك  و  اتنهللاب سالي َ و اٍل  ديًجَ 

 َْ َل   جعالر  ذلك؛ لرالي  و الهل  صهللا  ل ههللاا   سهللا ركاٍلل  هلالسي  
 (14)لخنر  ه قاله  ههللاا .  ُعده هن ه

إل  هدد ديهز  (15)ذهب   ي ههللاأ هلجبةئأ  ه م    ي هةش  –ب 
ل  قة  هألشةهالج   كثال هلجعتزل  صهللا  ل ههللاا   سهللا هدتنةً هلالسي  

                                                 
 .159آ  هجالهن  - 10
 .256إ شةً هلاحي ل هلتيكةوأل يحجد  ن ههللاأ. ًه  هلاكال )ً.:(. ص  - 11
.  وقعال 1/644(. 1733هلجرتد ك ههللا  هلصحاحان. هلحةك  هلمارة ي ي )حعداق:  - 12

هعععن ييسعععيه  هلتخعععالاو هلكبعععالش  هألطعععالهال هلتعععةيهللا . هأل ًنل يالكعععز هلتعععاله  
 د(.2001هـ/1421أل حة  هلحةسيب هآللأ. ه صده  هأل  . )

ف هألساله  هن  صي  هلبزً يل هلبخة يل هالء هلدان هبد هلعزاز. هلقعةهالجل كت - 13
 .4/174؛ ه حكةدل هآليدي. 3/208د(. 1995هـ/1416. )2ًه  هلاة  ق. ط: 

 .4/174ه حكةدل هآليدي.  - 14
هـ(ل    يه 321-274هي هبد هلرالد  ن يحجد  ن هبد هليهةب   ي هةش  هلجبةئأ) - 15

ين شايخ هلجعتزل ل  ل  آ هء فةص  رعأ  صعي  هلاقع .  لعف  هي   ي ههللاأ هلجبةئأ.
كتبعععةً كثاعععالجً رعععأ ههللاعععيد يختهللااععع ل يمنعععة: "هلجعععةيم هلكباعععال"ل  "هلجعععةيم هلصعععباال"ل 
 "هلععمقع ههللاعع    سععنةلاب"ل  "كتععةب هادتنععةً"... يعجعع  هألصععيلاانل يحجععد 

. )يالدجعع   قعع : 2/204هععـ( 1414ي نععال  قععة. يكعع  هلجكاليعع ل دةيععع   د هلقععالش.)
438). 



 ن اجتند رأ هألحكةد  صهللا  ل ههللاا   سهللا  هلجتكهللاجان: إو  لاب لهللامبأ 
 هلتالها .

هلقاةس  حة  يعبد  ل  ن كل ين وا (16)«هلتقالاب» ذكال هلقةضأ رأ 
:  هي ظةهال (17) ةادتنةً؛ قة  هلز كتأ صهللا  ل ههللاا   سهللا هلمبأ 

 ؛  هذه  يال يمنقأ لكين هلقاةس  سةس هادتنةً.(18)هفتاة  ه ن حزد
 عدد هلجيهز ينهللاقةًل يؤكدهً  ن  (19)لقد قنم ه ن حزد هألودلرأ

إل  كاال  هاهتقةً  جيهز هدتنةً هألوباةء رأ شالع ل  ايح إلان     ااضأ
 ه ا ل  هستتند لال ا   جة اريـأ: 

ِبُع إِلَّا َما ُيوَحى إَِلي   قيلـ  يعةل :  – 1 . لكن هلقي   (20) إِْن أَتَّ
 جيهز هادتنةً ا اتمةر  يم هذه هآلا  ؛ ألن هليحأ سامز   ةلترااد    

إل   و  ييح    ل  صهللا  ل ههللاا   سهللا هلتصيابل رآ   يال ية هدتند را  
  ههللاا  رإو  إذه هدتند رني ل  اتبم إا ية ايح  إلا .

َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى إِْن ُهَو إِلَّا َوْحٌي  قيلـ  يعةلـ :  – 2
 صهللا  ل ههللاا   سهللا   د  ًال  هآلا   ن كل ية امنا     .(21)ُيوَحى

 هللارةن هلجهللاك     حٌأل  هلجانيد ين هليحأ: ية  لق  ل يعةل  إلا  
غاالهل ا ية  صل إلا   ةدتنةًهل  ذلك اقتضأ هدد ديهز هلتعبد 
 ةادتنةً؛ إذ لي دةز يعبده    لجةز صد   هلحك  يم  هن هدتنةً؛ 

 (22)رابنل هلعجيد هلجذكي ل راقم هلخهللاف رأ فباله يعةل .

                                                 
هلالهدأ  و   حجعد  عن هجعال  عن سعالاو ل   عي هلعبعةس: شعاي هلتعةرعا  رعأ هصعاله.  - 16

ييل  قضةء شاالهز. ل  هدج يؤلاة: يمنة: "هلتقالاب  ان هلجزوأ  هلتةرعأ". كةوظ 
 .118هـ(. طبقة: هلاقنةءل هلتاالهزي. ص 306 رةي  سم  )

هععـ( : 794هععي يحجععد  ععن  نععةً   ععن هبععد ل هلتالكععأ هلجصععالي هلز كتععأ):  - 17
 صيلأ  يحد  ين  شنال رقنةء هلتةرعا . لع  يصعةواف كثاعالجل يعن  هجنعة:"هلبحال 
هلجحاط رأ  صي  هلاقع "ل  "يتعماف= =هلجرعةيم  ججعم هلجيهيعم رعأ هألصعي ". 

؛  شذ ه: هلذهب رأ  فبة  ين ذهبل ه ن هلعجةً هلحمبهللاعأل 3/397هلد   هلكةيم . 
 .6/335دادج.   ي هلاالح هبد هلحأ.  اال :ل ًه  هآلرةق هلج

 .255؛  إ شةً هلاحي . ص 4/502هلبحال هلجحاطل هلز كتأ.  - 18
 .5/124ه حكةد رأ  صي  هألحكةدل ه ن حزد.  - 19
 .15ايوب  - 20
 .4-3هلمج   - 21
حجا  هلرم ل هبعد هلبمعأ هبعد هلخعةلا.  يالاكعةل هلجعنعد هلععةلجأ لهللااكعال ه سعاليأل  - 22

 .166د(. ص 1997هـ/1418. )3 يصالل ًه  هليرةء. ط: 



 قد  داب هم   رن هلعجيد غاال ُيَرهللاٍَّ ؛ رةل ةهال  ن هآلا  وزلظ  ًّهً 
صهللا  ل ية كةويه اقيليو  رأ هلقالآن ين  و  هرتالهءل ث  إن هلالسي  ههللا  

 -ا امقةً إل  هيهه رأ قي     هجلل  هي يؤاد  ةليحأل رني  ههللاا   سهللا 
 (23)ا اُقالُّ ههللا  فنر. –رأ حة  هدتنةًه 

كةن اُرر  هن هلتأءل رامت ال  صهللا  ل ههللاا   سهللا إن هلالسي   – 3
ا اجتند إا  عد  صهللا  ل ههللاا   سهللا هليحأ.   ُداب هم   ن هلمبأ 

هلارس ين هليحأل  قد اترفال هلجيهب لججالً هاستثبة:  راــ ل  هلم ال 
 (24)راجة امببأ هلم ال را  كجة هأ هةًج هلججتندان.

ضعاا ٌل  قد حاهللاظ كتب  –رأ هذه هلجقةد  - هليهقم  ن  ًل  ه ن حزد 
قان  يمةقتتنة  ةستعالهض  قيه  هلاالا  -قداجنة  حداثنة -هألصي  

 يمةقت  ًقاق   يرتااضـ ؛ 
ألن هأليال اتعهللاا  جقةد هلمبيج هلذي اجب  ن ا ل يحصمةً  يماعةً ضد كل 

 (25)هلتبنة:.
 

 الوقوع: –ثانيا 
صهللا  إذه كةن  غهللاب هلججني  ذهب إل  هلقي   جيهز هدتنةً هلالسي  

رأ  قيع هادتنةً يم   (26)ل رقد ييقف رالاا ين هلجحققان ل ههللاا   سهللا 
ل  رأ يحهللاّ  ]هادتنةً[ ل يجة ادهي إل   اةن  صهللا  ل ههللاا   سهللا 

 يجةا: هدتنةًه ههللاا  هلصالج  هلرالد  هلحكج  يم .
 : صلى هللا عليه وسلممجالات  اجتهاد الرسول 

 مجال األمور الدنيوية الصرفة: – 1
ية لاب ًهفالً رأ  ةب  صهللا  ل ههللاا   سهللا ين يصالرة: هلالسي  

يبهللااغ هلالسةل ل  إوجة هي يتجي  رأ ًهئالج هلتصالرة: هلدوايا  هلصالر  
 (27)هلتأ يخضم لهللاتجال  ل  لعل   الز يثة  ههللا  هذه هلميع: حةًث  "ير اال

                                                 
 .169د.س. ص  - 23
 .256إ شةً هلاحي . ص  - 24
اجكن هلالديع رأ هذه هلصدً إل  هلد هس  هلقاّج  لهللاتاي هبد هلبمأ هبد هلخةلا رأ  - 25

 «.رم لحجا  ه»كتة   
 .215-214حجا  هلرم ل هبد هلبمأ هبد هلخةلا. ص  - 26
  ععال:   ععال هلمخععل  هلععز عل اععر اُله  اععر اُِلهُل   ععالهً  إ ععة هًل    َّععاَلهُ:  صععهللاح .   ْيَبَععاْلَ:  - 27

رالوةً: سعرلت   ن اعر ال وخهللاعكل  كعذلك رعأ هلعز ع إذه سعرلت   ن اصعهللاح  لعك..  زيعن 
 .1/41«.   ال»ه  ة : زين يهللاقاأ هلمخل  إصالح . لرةن هلعالب. يةًج 



 هأ كجة دةء: رأ  -هلمخل" هلتأ   ً ذكالهة رأ كتب هلصحةح؛ 
هلجدام   ه   صهللا  ل ههللاا   سهللا قدد وبأ ل » : - (28)صحاأ يرهللا 

اَرْ اِل ن هلمخلل اقيلين اهللاقحين هلمخلل رقة : "ية يصمعين؟"ل قةليه : 
"كمة وصمع "ل قة : "لعهللاك  لي ل  ياعهللايه كةن فاالهً"ل رتالكيهل رماضظ    
رمقصظ. قة : رذكال ه ذلك ل  ل رقة : "إوجة  وة  تالل إذه  ياليك   تأء 

وجة  وة  تال"ل قة  ين ًامك  رخذ ه     إذه  ياليك   تأء ين   األ رإ
 «.هكالي :    وحي هذه

ل  ي ين «ين   اأ » :  صهللا  ل ههللاا   سهللا  يعم  قي  هلالسي  
صهللا  ل ههللاا   - ةدتنةًه  – يال هلدواة  يعةاتنة ا لهللاتتالامل ررية ية قةل  

 كةن لهللاتتالامل رإو  اجب هلعجل   ل  لاب   ة  هلمخل ين هذه   سهللا 
 (29)هلميع.

 وت  »هليه ًج رأ هلجيضيع وار :  - (30)هألفالش لعل هلال هاة: 
رإوأ إوجة ظممظ ظمةًل رال يؤهفذ وأ  ةل نل  لكن »ل « ههللا   ريي  ًواةك 

ً رخذ ه   ... كهللانة يؤكد  يمب  ههللا  حقاق   - «إذه حدثتك  هن ل شائة
سجظ  -ينجة –ل   ن هلبتال صهللا  ل ههللاا   سهللا  تالا  هلالسي  هلكالا  
ل رإون  ا اعهللاجين - تالال هلمبيج  هلالسةل   –يبن  ً دةين ل  شالرظ ياله

 (31)شائةً إا  ن انهللاعن  ل يعةل  ههللا  شأء يم . –ين هةل  هلباب  –
 إذه  ياليك   تأء ين   األ »:  صهللا  ل ههللاا   سهللا  يبان ين قيل  

رأ هحتجة  هلخنر  –كةلال ي ين غااله  –ل  ن هلال ي يم  «رإوجة  وة  تال
 يعهللايد  ن هذه راجة ل  امص ههللاا  ين  حكةد هلتالع. لكم  لاب كباالهل  

 مجال الحروب والسياسة: – 2
؛  صهللا  ل ههللاا   سهللا  هي ين هلججةا: هلتأ ثبظ رانة هدتنةًه 

ل (32) هأليثهللا  ههللا  ذلك كثاالج  يتميه ل وقهللاتنة كتب هلحداق  هلراالج
                                                 

صعهللا  ل ههللااع    ية قةلع  شعالهةً ً ن يعة ذكعاله  تالح هلمي ي. " ةب  ديب هيتثة - 28
ين يعةاش هلدواة ههللا  سبال هلال ي".  اال :ل ًه  إحاةء هلتاله  هلعال عأ. ط:   سهللا 
3 .15/117. 
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 .118-15/117د.س.  - 30
 .2/93 صي  هلرالفرأ.  - 31
ابععةً    ههللااعع   سععهللا صععهللا  ليععة حصععل اععيد  ععد  اععيد فععالج هلالسععي   –يمنععة:    - 32

هلجتالكان إل  هلجةء؛ رإو  دةء إل   ًوع  يعةء يعن  عد  رمعز   ع ل رقعة  هلحبعةب  عن 
: "اة  سي  لل    اظ هذه هلجمز ل  يمعزاً  وزلكع  -يرتارالهً  –يمذ   ن هلججيح 



 لعل   الزهة:  فذ هلادهء ين  سالش  د ؛  رأ هذه وزلظ هآلا  هلكالاج  
  أَْن يَُكوَن َلُه أَْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي الْأَرِْض ٍّ َما كَاَن ِلَنِبي 

ُه َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُه ُيِريُد الْآِخرََة َواللَّ ْنيَا َواللَّ ل (33)ُتِريُدوَن َعرََض الدُّ
هده ين كاله  صهللا  ل ههللاا   سهللا صحةب هلمبأ هتة ةً ين ل هز  دل أل

صهللا  ذلك يمن  كرعد  ن يعةذ  هجال  ن هلخنةب...  دةء ذكال هلمبأ 
رأ هآلا  ألو  ل  ام  هم ؛   اةن ذلك كجة   ً رأ كتب  ل ههللاا   سهللا 

 ن هلجرهللاجان لجـّة  سال ه هألسة ش رأ  – هلراالج  هلتاراال -هلحداق 
صهللا  ل سرلظ قالاش  سي  ل  –اش  ران  صمةًاد قال –يعالك   د  
 ن ااةًان   ةلجة  ههللا   ا اعيً ه إل  قتة  هلجرهللاجان؛  ههللاا   سهللا 
 صحة  ل ركةن يمن  ين   ش قبي   صهللا  ل ههللاا   سهللا رةستتة  

لل  وبأ اة» ل رإو  قة : - ضأ ل هم   –طهللابن ل كر أ  كال هلصداا 
  ردا  رتكين لمة قيج ههللا  ه   مي هلع   هلعتاالجل   ش  ن يرفذ يمن

                                                                                                                                            

ل لاب لمة  ن وتقدّي   ا وترفال هم ل  د هي هلال ي  هلحالب  هلجكاعدج؟" قعة  ههللااع  
ل قعة : "اعة  سعي  لل رعإن « عل هعي هلعال ي  هلحعالب  هلجكاعدج»لرعالد: هلصالج  ه

هذه لاب  جمز ل رةيع  ةلمةس حت  وريأ  ًو  يةء ين هلقيد رممزلع ل ثعّ  وبعّي  يعة 
  هءه يععن هلقهللُاُععب ثعع  وبمععأ ههللااعع  حيضععةً رععمجاه يععةًءل ثعع  وقةيععل هلقععيدل رمتععالب  ا 

هلرعاالج «. لقعد  شعال:  عةلال ي »  : صهللا  ل ههللاا   سهللا اتال ين"ل رقة   سي  ل 
هلمبيا  ا عن كثاعالل   عأ هلاعدهء إسعجةهال. :: يصعنا  هبعد هليهحعد.  اعال :ل ًه  

 .2/402د(. 1983هـ/1403هلجعالر .)
لهللاجرععترذوان رععأ هلتخهللاععف هععن هلخععال ج لهللاقتععة  رععأ  صععهللا  ل ههللااعع   سععهللا إذوعع   –ب  

اُه   : غز ج يبعيك  ههتعذه ه   رهعذه  كةذ ع ل  رعأ هعذه وعز  قيلع  يععةل َعَفاا اللَّ
يَن َصاَدُووا َوَتْلَلاَم اْلكَااِذِبينَ  ِِ ا   َعْنَك ِلَم أَِذْنَت َلُهْم َحتَّى يََتبَيََّن َلَك الَّ

( رععأ يارععااله هآلاعع  10/210هلتحالاععال  هلتمععياال" )"( . قععة  صععةحب 43)هلتي عع :
إكععالهد ه ععا   لنةرعع  شععالاا ؛  – ععة هالد  ععةلعاي  –هلعتععةب   هرتتععةح» هلكالاجعع : 
 ةلعاي قبل  ن ابةشاله  ةلعتةبل  رأ هذه كمةا  هن فا  ييدب هلعتعةب؛ = =ررفباله

ألو   جمزل   ن اقة :ية كةن امببأ.  يرجا  هلصاأ هن ذلك هايهً وةظال إل  يبعزش 
قي   هل هلحقاق : "حرمة: هأل اله  سائة: هلجقعال ان"ل   لقعأ إلاع  هلعتعةب  صعاب  

لع    دعة يمع  هلصعالح هاستانةد  هن هلعهللا  إاجةًء إل   وع  يعة  ذن لنع  إا لرعبب ير َّ
ههللا  هلججهللا ؛  حاعق ارعر  هعن يثهللاع  رعأ هسعتعجة  هلرعؤه  يعن سعةئل انهللاعب هلعهللاع ل 
 هذه ين صاغ هلتهللانف رأ ه وكة     هلهللاعيد  عرن ا نعال هلجمكعال وارع  كةلرعةئل هعن 

 دععد   تبععان حععةلن ل  هععي هلعهللاعع  هلتععأ فااععظ ههللااعع ل ثعع   هقبعع   ععرن يععالك ه ذن كععةن 
 .« صهللا  ل ههللاا   سهللا غالض ل  اتعهللاا    قصد هلمبأ 
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 كةن يمن  ين   ش   اةً «. هلكاة ل رعر  ل  ن اندان  لإلسالد 
ل رإو  قد  شة   ضالب - ضأ ل هم   –يخةلاةًل كعجال  ن هلخنةب 

 صهللا  ل ههللاا   سهللا  همةق " ئج  هلكاال  صمةًادهة"ل رةفتة   سي  ل 
ية قة    ي  كالل لجة رأ ذلك ين هلارال  هلالحج   ةلجرهللاجان؛ إذ كةويه رأ 

ية ُفااَِّل  ان  يالان إا  صهللا  ل ههللاا   سهللا حةد  إل  هلجة ل  كةن 
هفتة   ارالهجة ية ل  اكن إثجةًل ررفذ يمن  كجة   هه  حجد هن ه ـن 

 ما كان لنبي أن يكون له أسرى  هبـةسل رروز  ل يعةلـ : 
.(34). 

 مجال القضاء: – 3
 صهللا  ل ههللاا   سهللا وقهللاظ  غهللاب يصةً  هألصي   ن هدتنةً هلالسي  

صهللا  ل إل   و   –رأ ذلك  –دةئز  ة دجةعل  هستمد:  -رأ هلقضةء  -
يريي   رن احك   ةل ةهال  ل يعةل  اتيل  هلرالهئالل  لجة  ههللاا   سهللا 

 ن  سي   –  ضأ ل همنة – فالد  يرهللا  رأ صحاح  هن  د سهللاج  
ل  لعل  عضك   ن » قة :  صهللا  ل ههللاا   سهللا ل  إوك  يختصجين إلأَّ

ل ررقضأ ل  ههللا  وحي يجة  سجم يم . رجن اكين  لحن  حجت  ين  عع
قنع  ين  –    –قنعظ ل  ين حا  فا  شائةً رال ارفذهل رإوجة  قنم ل  

 .(35)«هلمة 
كثاالج  يتميه .  فتة   صهللا  ل ههللاا   سهللا  هأليثهللا  ههللا  قضةئ  

 مظ قاب  ن يعتد همد  د  (36)لاةطج  صهللا  ل ههللاا   سهللا يمنة قضةءه 
شالاكل ث   ديه  هن ذلك لجصهللاح   آهة؛ راأ صحاأ يرهللا :"هن   أ 
سهللاج   ن هبد هلالحجن هن رةطج   مظ قاب  ن   ة هجال  ن حاص طهللاقنة 

                                                 
؛  هلجةيم ألحكعةد هلقعالآنل هلقالطبعأل   عي 458-2/457هلراالج هلمبيا ل ه ن كثاال.  - 34

؛  هلتحالاععععال  هلتمععععياال. 49-8/45. 2هبععععد ل يحجععععد. ًه  هلكتععععةب هلعال ععععأ. ط: 
10/72-75. 

؛ 12/4تععالح هلمععي ي.  ععةب " ن حكعع  هلحععةك  ا اباععال هلبععةطن". صععحاأ يرععهللا    - 35
(ل كتععةب 3583 سععمن   ععأ ًه ً يععم هفععتالال طااععف رععأ هلجععتن. هلحععداق  قعع  )

 .3/301"هألقضا "ل  ةب "قضةء هلقةضأ إذه  فنر". 
رةطجععع   معععظ قعععاب  عععن فةلعععد هلقالشعععا  هلانالاععع ل  فعععظ هلضعععحةك  عععن قعععاب. يعععن  - 36

قععل  دجععة ل  كةوععظ همععد   ععأ  كععال  ععن حاععص هلجنععةداله: هألُ  . كةوععظ ذه: ه
 سعةي   عن زاعد..  رعأ  اتنعة هدتجعم  هعل  – ععده  –هلجخز يأل رنهللاقنةل  يز دعظ 

هلتي ش لجة قتل هجال.  ه صة   رأ يجااز هلصحة  ل ه ن حجال هلعرقالوأل شعنةب 
 .4/384هـ(. 1328. )1هلدان. يؤسر  هلالسةل . ط: 



 ل » ة : ل رر سل إلانة  كاهللا   تعاال ررخنت ل رق- هي غةئب  –هلبت  
ل  صهللا  ل ههللاا   سهللا رجةء:  سي  ل  ل« ية لك ههللاامة ين شأء
ل رريالهة  ن يعتد همد  د « لاب لك ههللاا  واق » رذكال: ذلك ل ل رقة : 

يهللاك هيال ج ابتةهة  صحة أل ههتدي همد ه ن  د » شالاكل ث  قة : 
»  :ل قةلظ«ثيدل رإو   دل  هج  يضعان ثاة ك. رإذه حهللاَهللْاِظ رآذوامأ يك
ل رقة  «حهللاهللاظ ذكال: ل   ن يعة ا   ن   أ سااةن    ة دن  فنبةوأ رهللاجة

 ية   ي دن  رال اضم هصةه هن » :  صهللا  ل ههللاا   سهللا  سي  ل 
ل « هةيق ل   ية يعة ا  رصعهللايك ا ية  ل ل هوكحأ  سةي   ن زاد

ل رمكحت ل رجعل ل را  فاالهً «هوكحأ  سةي  »ركالهت ل ث  قة :
 .(37)" ـ هغتبنظ  

ً لاب لنة واق  إا  ً  ةئمة هستد   نذه هلحداق ين قة  إن هلجنهللاق  طالقة
 .(38) ن يكين حةيالً 

                                                 
 ةب هلجنهللاق  هلبةئن ا واقع  لنعة ".  –نالق صحاأ يرهللا   تالح هلمي ي. " كتةب هل - 37

10/94-98 . 
ذهب هلاقنةء رأ هذه هلجررل  إل  ثالث  آ هءل  ربب هفتالال هلال ها  رأ هلحعداقل  - 38

  يعة ض  ظةهال هلكتةب ل :
هلال ي هأل  :  ن هلجبتيي  لاب لنة واق   ا سكم ؛ لجة   ي رعأ حعداق رةطجع   -

صعهللا  ل ههللااع  الثةً ههللا  هند  سي  ل طهللاقمأ ز دأ ث» مظ قاب  ونة قةلظ: 
« ل رهللاعع  اجعععل لععأ سععكم   ا واقعع  صععهللا  ل ههللااعع   سععهللا ل ررياععظ هلمبععأ   سععهللا 

 هذه هلقي  يال ي هن ههللاأ  ه عن هبعةس  دعة ال  عن هبعد لل ) فالد  يرهللا (. 
     قة   حجد.

هلال ي هلثةوأ:   دب لنة هلركم  ً ن هلماقع ؛  هحعتو  صعحةب هعذه هلعال ي  عرن  -
ل «لععاب لععك ههللااعع  واقعع »قععد قععة  لبمععظ قععاب:  صععهللا  ل ههللااعع   سععهللا  سععي  ل 

  يالهة  ن يعتد رأ  اظ  د يكتيدل  لع  اعذكال رانعة إسعقةط هلرعكم ل ربقعأ ههللاع  
  أسكنوهن من حيث ساكنتم مان وجادكم هجيي  رأ قيل  يععةل : 

لنة  رن يعتد رعأ  اعظ  د يكتعيد  صهللا  ل ههللاا   سهللا (ل  ههللاهللايه  ياله 6)هلنالق 
  رو  كةن رأ لرةونة  ذهء. 

هلال ي هلثةلعق:   دعب لنعة هلرعكم   هلماقع ؛  ههتجعد  صعحةب هعذه هلعال ي ههللاع   -
  أسكنوهن من حياث ساكنتم مان وجادكم هلعجيد رأ قيل  يعةل : 

 دعيب هلماقع  لنعة لكعين هلماقع  ية عع  رأ  ديب هلركم  لنةل كجة صعة  ه إلع  
ليديب ه سكةن رأ هلالدعا   رأ هلحةيل  رأ واب هلز دا .  إدجةاً رحاثجعة 
 دبظ هلركم  رأ هلتالع  دبعظ هلماقع .  دهاع  هلججتنعدل ه عن  شعدل   عي هليلاعد 
يحجععد. :: ههللاععأ يحجععد يعععيض  هععةً   حجععد هبععد هلجيدععيً.  اععال :ل ًه  

؛  إحكةد هألحكةد شالح 4/409د(. 1996هـ/1416. )1هلعهللاجا . ط: = =هلكتب



لاةطج   صهللا  ل ههللاا   سهللا كجة  ن را  ًلاالً ههللا   ن قضةء هلالسي  
صهللا  ل  مظ قاب  رن يقضأ هدينة همد  د شالاكل هي هدتنةً يم  

 لتالهدع  هم   قضةئ   بااله لجة   ش را  ين يصهللاح . ههللاا   سهللا 
صهللا  ل ههللاا  إن ين حكج  ل هلبةلب   ن  دالش  حكةد  سي  ل 

ههللا  هل ةهال هلذي ارتيي را  هي  غاالهل حت  اصأ هاقتدهء   ل   سهللا 
 يناب هلمايس رأ هوقاةًهة لاحكةد هل ةهالج ين غاال و ال إل  

 صهللا  ل ههللاا   سهللا رأ هدتنةً هلالسي  .  لعل يقداال هلخنر (39)هلبةطن
 يال اريغ  كين هلقضةء  –كجة   ً رأ هلحداق هأل    –رأ هلقضةء 

لاب يتالاعةًل  إوجة هي ينباا ألحكةد هلتالاع   يبةًئنة هلجقال ج؛  رالق 
رأ يجة   صهللا  ل ههللاا   سهللا  ان هلتتالام  هلتنباال رةلالسي  هلكالا  

رأ هاستجةع إل  هلبامة:.   ية رأ هلتنباا يثهللا  يثل غااله ين هلبتال 
يجة  هلتتالامل رإو  اتهللاق  هليحأ ين هلرجةءل  ابهللاغ ذلك إل   هل 

 (40)هأل ضل  هلاالق  ان هأليالان  هضأ  اِّن.
 :مجال العبادات – 4

  ين هأليثهللا  هلتأ شجهللانة هذه هلججة :
 النهي عن االستغفار للمشركين: –أ 

يَن آَمُنوا أَْن يَْسَتْغِفُروا َما كَاَن  قة  ل يعةل :  ِِ ِ َوالَّ ِللنَِّبي 
ِلْلُمشْرِِكيَن َوَلْو كَاُنوا ُأوِلي ُوْربَى ِمْن بَْلِد َما َتبَيََّن َلُهْم أَنَُّهْم 

 .(41) أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ 
كجة  – كثال ين   ها  رأ سبب وز   هذه هآلا ل    اهة  (42)  ً

هلجراب هن   ا ل قة   ن   ة طةلب  ن  (43)هن سعاد –ثبظ رأ هلصحاأ 
                                                                                                                                            

هجدج هألحكةدل ه ن ًقاا هلعادل يقأ هلدان.  اال :ل ًه  هلكتب هلعهللاجاع . )ً.:(. 
4/54 . 
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يععة اي هلجععذههب ه سععاليا ل يحجععد   ععي زهععالج. هلقععةهالجل ًه  هلاكععال هلعال ععأ. ط:  - 40

 . 240-2/239د(. 1987)سم  
 .113هلتي    - 41
 حكععةد هلقععالآنل ه ععن هلعال ععأل   ععي  كععال. :: ههللاععأ يحجععد هلبجععة ي.  اععال :ل ًه   - 42

 .2/1021هلجعالر .)ً.:(.
هعـ(. سعاد هلتعة عانل 94  ي يحجد سعاد  ن هلجراب  عن حعزن هلقالشعأ: ُ لعد سعم  ) - 43

  حد هلاقنةء هلربع   ةلجدام . دجم  ان هلحداق  هلاقع   هلزهعد  هلي ع.كعةن  حاع  
هلمةس ألقضا  هجال   حكةي  حت  ُسعجأ " ه اع  هجعال". حاع  هلجرعمد يعن حعداق 



 همده   ي دنل   صهللا  ل ههللاا   سهللا لجة حضالي  هليرةج ًفل ههللاا  هلمبا
 هبد ل  ن   أ  يا ل رقة : "  ي هّ ل قل: ا إل  إا ل كهللاج   حةج لك 
 نة همد ل"ل رقة    ي دنل  هبد ل  ن   أ  يا : " اة   ة طةلب 

ب؟"ل رهللا  ازها اكهللاجةو  حت  قة  آفال شأء  يالغب هن يهللا  هبد هلجنهللا
 صهللا  ل ههللاا   سهللا كهللاجن    : " وة ههللا  يهللاّ  هبد هلجنهللاب"ل رقة  هلمبأ 

يَن  :"ألستباالن لك ية ل   ُْو َ هم "ل رمزلظ:  ِِ ِ َوالَّ َما كَاَن ِللنَِّبي 
 .(44)»(45) إِنََّك لا َتْهِدي َمْن أَْحبَبْتَ ل  وـزلــظ: ...آَمُنوا

يبان ين هذه هآلا  هلكالاج   ن هلمبيج  ه اجةن اجمعةن ين هاستباة  
ِمْن بَْلدما   لهللاجتالكان.  هلربب رأ ذلك ية ذكاله ل يعةل   قيل : 

ُهْم أَْصَحاُب الَجِحيمِ  ل   شة  إلا  رأ قيل  هز (46) تبيََّن لهْم أنَّ
َه لا يَْغِفُر أَْن ُيشَْرَك   دل:   إِنَّ اللَّ
  (47).(48) َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاءِبِه 

 االستغفار للمنافقين والصالة على موتاهم: –ب 
قد  فبال رأ كتة   هلعزاز  قيل  دل  –سبحةو   يعةل   –رإن ل 

اْسَتْغِفْر َلُهْم أَْو لا َتْسَتْغِفْر َلُهْم إِْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسبِْليَن شرو : 
ُه لا َمرًَّة َفلَ  ِه َورَُسوِلِه َواللَّ ُه َلُهْم ذَِلَك ِبأَنَُّهْم كََفُروا ِباللَّ ْن يَْغِفَر اللَّ

صهللا  ل ل  رن صد   هاستباة  يم   (49) يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 
لهللاجمةرقان ينجة كثال ا دد ش يم ؛ ألون  لاريه  هالً  ههللاا   سهللا 
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لجباالج ل يعةل ل  هلتعباال  ةلعدً  استباة ه ههللاا  هلصالج  هلرالدل  ا
"سبعان" غاال يالهًل  إوجة هلجالهً    هلجبةلب  رأ هدد هلقبي ل  ههللا  هدد 

 . صهللا  ل ههللاا   سهللا هلجباالج كااله   ةهلل يعةل    سيل  
َولا ُتَصل ِ َعَلى  هن هلصالج ههللاان   قيل :  –دل  هال  –كجة ون  

ِه َورَُسوِلِه أََحدٍّ ِمْنُهْم َماَت أَبَداً َولا  َتُقْم َعَلى َوبْرِِه إِنَُّهْم كََفُروا ِباللَّ
 ضأ  –. ُ  ي هن هجال  ن هلخنةب  (50) َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقونَ 

لجة ية: هبد ل  ن   أ  ن سهللاي ل ًُهأ ل   سي  »  و  قة :  –ل هم  
 ههللاا  صهللا  للاصهللاأ ههللاا ل رهللاجة قةد  سي  ل  صهللا  ل ههللاا   سهللا ل 
 ثبظ إلا ل رقهللاظ: اة  سي  ل  يصهللاأ ههللا  ه ن   ّأ  قد قة  ايد   سهللا 

صهللا  ل ؟ رتبر   سي  ل  - هدً ههللاا  قيل   –كذه  كذهل كذه  كذه 
اْل همأ اة هجال"ل رهللاجة  كثال: ههللاا  قة :"إوأ ههللاا   سهللا  ل  قة : " ّفِ

لزً:  ُفااِّلُ: رةفتال:ل لي  ههللا   وأ إن زً: ههللا  هلربعان اباال ل 
ل  ث  هوصالالل  صهللا  ل ههللاا   سهللا ههللاانة" قة :"رصهللا  ههللاا   سي  ل 

َولا ُتَصل ِ َعَلى  رهللا  اجكق إا اراالهً حت  وزلظ هآلاتةن ين  الهءج:   
ِه َورَُسوِلِه  أََحدٍّ ِمْنُهْم َماَت أَبَداً َولا َتُقْم َعَلى َوبْرِِه إِنَُّهْم كََفُروا ِباللَّ

ين دال يأ  – عد  –ل قة : "رعجبظ   (51)اِسُقوَن َوَماُتوا َوُهْم فَ 
 .«اييئذ.  ل  ههللا  "  صهللا  ل ههللاا   سهللا ههللا   سي  ل 

ههللا   صهللا  ل ههللاا   سهللا   مز   هذه هآلا  ية صهللا   سي  ل 
 يمةرا  عد حت  قبض  ل هز  دل إلا .

هليه ً رأ هآلا   –هن هلصالج ههللا  هلجمةرقان  –إن هلمنأ هلصالاأ 
ل  اكن هن  صهللا  ل ههللاا   سهللا هلكالاج  ًلال ههللا   ن ية قةد    هلالسي  

 حأل  إوجة كةن هن هدتنةًل  إا لتعذ  رن  هذه هأل هيال هلال ةوا  
 هلحكاج  لالسيل  هلكالا  صهللايه: ل  سالي  ههللاا .

 –رأ ًهئالج هلعبةًه:  - صهللا  ل ههللاا   سهللا إن هأليثهللا  ههللا  هدتنةًه 
 (52)ية ذكالي . –يمنة  -ثاالج  يتميه ل حربمة ك

 الخااالاصاااااااااااااة:
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ل -راجة اقال ه ين  حكةد  –قد اجتند  صهللا  ل ههللاا   سهللا إن هلالسي  
 - صهللا  ل ههللاا   سهللا  - قد اجيز ههللاا  هلخنرل لكم  ا اُقال ههللاا ؛ رني 

يعةل : يعصيد  ةليحأ راجة ابهللاب  هن      راجة اقال ه.  لقد حدً قيلـ  
  َه  : -هز  دل  –ل  قيلـ   (53) َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أََطاَع اللَّ

وُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا ُِ  ديب   (54) َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخ
هيتثة   قيهل    رعةل  ً ن يكهللااامة  ةلبحق هجة هي  حأ    هدتنةً يم  

 .صهللا  ل ههللاا   سهللا 
 ن اصاال  هدب  صهللا  ل ههللاا   سهللا رجآ  ية هدتند را  هلالسي  

ه ههللاا  هليحأ صالهح ً    سكييةًل  ية ًهد  صهللا  ل ههللاا  هايبةع يت   قالَّ
ا اُقالُّ ههللا  فنرل رإن هلخيض رأ هذه هلجررل  ا اتاليب ههللاا    سهللا 

 . صهللا  ل ههللاا   سهللا ثجالج إا ية كةن  اةوةً لهللاحكج  ين هدتنةًه 
 يي  هلدواة كةلز هه   هلصمةه   غاالهةل رةلخنر رانة لاب  ية 
 ُِعَق يبهللابةً لالسةل  ه سالد  صهللا  ل ههللاا   سهللا  ن هلالسي   إذْ  ؛يرتبعدهً 

 هقادجً  شالاع ً   فالقةًل  ل  اُبعق يعهللا  صمع     حالر .
صهللا  ل  ية رأ هلقضةء  هلاصل  ان هلجتخةصجانل رإن هلالسي  

إيكةن  قيع هلخنر يم ل  –رأ هلحداق هلتالاف  –قد رالض  ههللاا   سهللا 
 ية اثبظ  و   قم يم  رعالً  إْن كةن يجكمةً. –لدامة  –لكن ل  اتيرال 

 للصحابة بالاجتهاد: صلى هللا عليه وسلمإذن الرسول 
رأ  –هقالً    –ذهب  غهللاب هألصيلاان إل  ديهز هدتنةً هلصحة   

 ه  قهللاال  –ل رأ حان   ش  عضن   صهللا  ل ههللاا   سهللا هند هلالسي  
 (55) يمم ذلك ينهللاقةً. –

 هلججاز ن  وارن  يبةان يحداده  لدهئالج هذه هادتنةً. رن   ان 
دةئز ينهللاقةً ية ًهد   - ضأ ل همن   –ييسم االش  ن هدتنةً هلصحة   

سيهء كةويه قضةجً    غاال قضةجٍل  سيهء كةويه  –ل  اكن همةك يةوم 
ل   ان يقتصد  -ر  رأ غاة ن  هم  ل ههللاا   سهللاج صهللا  جعا  هلالسي  

ل  صهللا  ل ههللاا   سهللا ل  اتجة ز ًهئالج هلقضةء  هلياج هلبةئبان هم  
 صهللا  ل ههللاا   سهللا   ان يتتالط  ديً ه ذن هلصالاأ را  ين هلالسي  

 .-يم هلعهللا   يقيه   – هدد  ديً هلجةوم ل   ان يكتف  ةلركي: هم  
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 ي   ةلجيهز ينهللاقةً؛ اد  ههللا  ذلك:هلق –همدي  – هلالهدأ 
  و  قد  قم رأ حضي ه  غابت  ظمةً ا قنعةً. – 1
 و  لاب رأ هلتعبد    هستحةل  رأ ذهي   ا ااضأ إل  يحة   ا  – 2

 (56) ياردج.
 : صهللا  ل ههللاا   سهللا  والدليل على وقوعه في حضرته

ية ُ  ي هن   أ قتةًج  و  قتل  دالً ين هلجتالكانل ررفذ غااله سهللاب ل 
ين » :  صهللا  ل ههللاا   سهللا  ل  اكن أل أ قتةًج  اِّم ل  قد قة  هلالسي  

ل رهللاجة طةلب  رهللاب  قةد آفذ هلرهللابل «رهللا  سهللاب   –ههللاا   اِّم  ل   –قتل قتاالً 
ض  هم  اة ل رر صدق اة  سي  لل  سهللاب ذلك هلقتال همدي» رقة : 

 سد  اهةَء ل إذهًل ا اعجد إل   سد ين» رقة    ي  كال: «.  سي  ل 
صهللا  ل رقة   سي  ل «. ل اقةيل هن ل   سيل  راعناك سهللاب  

 (57) .«ل ررهنةوا ...اةهإصدقل ررهن  » :  ههللاا   سهللا 
 –هدتنةً   أ  كال هلصداا  صهللا  ل ههللاا   سهللا رقد  قال هلالسي  

ل  لي كةن يح ي هً لجة هستجةزه هلصداا لمار ل  لجة -ل هم   ضأ 
 .صهللا  ل ههللاا   سهللا  قاله هلمبأ 

صهللا  ل  إذه هحتو هلجةوعين ادتنةً هلصحة    حضالج هلالسي  
 يهللاقأ هلحك  يم   صهللا  ل ههللاا   سهللا  رن هلالديع إلا   ههللاا   سهللا 

هم  إل  غااله يبةشالجً  يال يجكنل  هي طالاا آينل رال اجيز هلعد   
يجة ا اُؤين يع  هلخنر؛ رإن هلجيهب اتضجم  ية ذُكال ين  ًل  يثبظ 

ل إضةر  إل   ن هلصحة   (58) صهللا  ل ههللاا   سهللا ديهز هدتنةً هلالسي  
يالزي ً  ثاق ًل   صهللا  ل ههللاا   سهللا يالزيان ل   –كهللان   –ل  اكيويه 

 حاق اجد و   وَّ  شةء ه ...رقد كةن ين هلصحة   هلبةئب  هلحةضال؛ 
رةلبةئب يتعذ  ههللاا  يعالر  هلحك  رأ حام ل  هلحةضال قد احتةج إل  
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 قظ لجعالر  هلحك  إية لعدد  ديً هلمصل    لترفال هليحأ رأ حةًث  
 (59) ين هلحيهً .

 قد يعدً: هليقةئم هلتأ يتاال إل  هدتنةً هلصحة   رأ حة  غابتن  
 حضي ه .  هذه لاب  جرتبالب؛ إذ  صهللا  ل ههللاا   سهللا هن هلالسي  

اكثال ين هستتة ي  ألصحة   رأ حةلتأ  صهللا  ل ههللاا   سهللا كةن 
هلحالب  هلرهللا ل  ارفذ  رحرن هآل هء   صهللاحنةل كجة رعل رأ يعالك  

 ي هلحبةب  ن يمذ  رأ هلمز   همد يكةن " د " همدية هستحرن  
هلجةءل  كجة رعل رأ ايد هألحزهب همدية  هرا ههللا    ي سهللاجةن 

 حاال هلخمدق حي  هلجدام ... هأليثهللا  رأ  – ضأ ل هم   –هلاة سأ 
 (60) هذه هلبةب كثاالج.

 :صلى هللا عليه وسلمحكمة  اجتهاد الرسول 
رأ حةا: شت ل رعالً هدتند  صهللا  ل ههللاا   سهللا ثبظ  ن هلالسي  

 قياً  إقاله هًل سيهء رأ يجة  هلحاةج هلتأ اتتالك يع  رانة غاالهل 
يد االهً لهللاترن هلعةدل  يخنانةً  يمااذهً أليي  هلحالب  ساةس  هلد ل ل    
رأ ية هي ين شرو  هلخةصل شرن هلالسةل   هلتبهللااغ همد يرفال هليحأ هم  

 كباةن شعاالج ين هلتعةئال...
 صهللا  ل ههللاا   سهللا نة اقال  هليحأ صيهب هدتنةًه  رأ هلحةا: كهللا

    ية كةن  ْ ل  يجة ذهب إلا ل    فنره يم  اةن هلصيهب.
 هي  –هلجؤاد  ةليحأ  صهللا  ل ههللاا   سهللا  ية ًهد هلالسي  هلكالا  

ثبظ  و  هدتندل   ذن لصحة ت   –يرتبن  ةليحأ هن هادتنةً 
 ةلب ً  ا شك؛ رتالاع    ةادتنةًل   قاله  ههللاا ل رإن رأ هذه حكج ً 

رأ رعل  –ه سالد هأ فةيج  هلتالهئمل  هأ لهللامةس كةر . لذلك كةن 
يعهللااٌ  ألصحة   هلكالهد  – قيلـ   يقالااله  صهللا  ل ههللاا   سهللا هلالسي  

 لجن اهللاأ  عده  إل   ن يقيد هلرةه  طالاق  هادتنةًل  يد اب لن  ههللا  
جةلا . إذ هلجعهللايد  ن يمنو هستمبةط هألحكةد هلاالها  ين  ًلتنة ه د

هلحيهً  هلجزئا  يتجدًج  تجدً هلجدادانل   ا  شالاع  ل  يجتهللاك آلا  
سهللااج   رعةل ل كةن يصاالهة هلججيً  هاودثة   هالتحةق  ذي  هلتة ايل 
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ههللا  شا  صهللا  ل ههللاا   سهللا  لعل هذه ية اارال حالص هلالسي  هلكالا  
حاةج  هلقيج  هلقد ج طالاا  هضأ يرفذ را  شالاع  ه سالد كل يعةل  هل

 ههللا  يرةاالج هلزيةن  يالءي  هلجكةن  هلحة .
ية اتاال إشة جً  هضح ً  –كثاالهً  - صهللا  ل ههللاا   سهللا كةن هلالسي  

ههللاا  هلصالج  - اِّم ً إل  هلعهللال  ثمةء  اةو  لحك   هقع  ين هليقةئم. كقيل  
همدية هشتد    هلجالضل  هستتة ه  – (61)لرعد  ن   أ  قةص – هلرالد 

كثاال. إوك إِْن يذ    ثتك   هلثهللاق لهلثهللاق» :  -رأ هلتصدق  ثهللاثأ يةل  
 غماةء فاال ين  ن يذ ه  هةل  اتكااين هلمةسل  إوك لن يماا واق ً يبتبأ 

ل رقد ههللال  قصال هليصا  ههللا  هلثهللاق (62) « نة  د  ل إا  ُدالَ: ههللاانة..
رأ هستبمةئن  هن سؤه  هلمةسل   اََّن  ن  جصهللاح  هلي ث  هلجتجثهللا  

 (63) يحصال هلثيهب ل  طالق شت  غاال هلتصدق ههللا  هلباال...
وناتك  هن زاة ج هلقبي ل رز  هةل » : صهللا  ل ههللاا   سهللا  قيل  

 .(64)«رإن رأ زاة ينة يذكالج
يمنقأ؛ ألن  - صهللا  ل ههللاا   سهللا ين هلالسي   – هذه هلجمنو 

يالَّ  د  ان  سةساان: ً    –ا ذكاله كجة سب –هلتالع ه ساليأ 
هلتكيان    هلترصال  ً   هلتخالاو    هلتاالامل  هألسب  هلجمةهو 

رأ هند هلتكيان هأل    –هلجتبع  رأ هاستمبةط إوجة ُ ضعظ  هيضحظ 
 صهللا  ل ههللاا   سهللا كجة  اَّم   طبَّق  هلالسي  هلكالا   –لهللاتالع ه ساليأ 

ً  تعهللاا  هلمةس طال اق  هستمبةط هألحكةد إل  دةوب يحجهللا  هلذي كةن يكهللااة
  يةو  يبهللااغ هلتتالام.

سؤه  ين ل  هي: ية ًهد  –رأ هذه هلجقةد  - قد اتبةً  إل  هلذهن 
يؤادهً  ةليحأ رهللِاَ  لَْ  اباِّن ل يعةل  ل    د َ  صهللا  ل ههللاا   سهللا هلمبأ 

 هلصيهب قبل  ن اقم را ؟.
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سبةً يجةيةً.  هي  ن كل يجتند   همة اقدد ه يةد   ي زهالج ياراالهً يمة
 هذه  كجل هلخهللاا  » ..: -اقي   –ااتالض  ن اقدِّ  رأ وار  هلخنر 

همدية هدتند  فنر..رال اصأ ايالئ  ن اثا  ال ا    ن اقي : "  اأ 
هلحا كل هلحا  ا شأء غاال هلحا".. ا اصأ لجرهللا   ن ابتال  ال ا  

إل  هذه هلد س ليا فنر  ) عد  ن فنَّر ل وباّ  إذ هدتند( ية كةن لمة
هلمبأ  يصياب ل ل ل رني ً س اعنا  ل لمة  لهللاجرتبدان يمة  لكل 

: "قدِّ  هلخنر رأ   اك قبل  ن -اقي  ل   –هيالئ اتحك  رأ هلعةي  يمّة 
يقد  هلصيهبل  هستجم لال ي غاالك قبل  ن يقد   و  فنر ين كل 
هليديهل  هرعل كجة رعل   ي حماا  همدية ُسئل هجة  صل إلا ل رقال ل : 
"  هذه هلذي  صهللاظ إلا  هي هلحا هلذي ا شك را ؟ "ل رقة : " ا 

 .(65)«  ً يل لعهللا  هلبةطل هلذي ا شك را  "
 ن ا  –رأ هادتنةً  - صهللا  ل ههللاا   سهللا كجة  ن ين حك  هلمبأ 

؛ إذ  ن هحتجة  (66)يترالع هألي  إل  هلتمداد  ةلججتندان إذه ية  فنر ه 
صهللا  ل ههللاا   ه ً ًهئجةً.  ية ًهد هلالسي   –ين هلججتند  –هلخنر 
 قد  فنر رأ  عع هأليي ل رال – هي  سيج هلجرهللاجان كةر   -  سهللا 

هن هادتنةًل كجة  ن  –رأ هادتنةً  –امببأ  ن اصالرن  فيال هلخنر 
 هبيًات .  صهللا  ل ههللاا   سهللا رأ هذه  ًل ً وةطق ً ههللا   تالا  هلالسي  

رجم كيو   رضل هلخهللاا   شالرن   السةل  هلمبيجل رإو  اجالي ههللاا  ية 
ين إيكةن هلخنر رأ  –رأ غاال يجة  هلالسةل   –اجالي ههللا  هلعبةً 

صهللا  ل .  رأ هذه يمبا   هللااغ لهللاجرهللاجان حت  ا انال ه  سيلن  هادتنةً
كجة  طال: هلمصة ش هار  ههللاا  هلرالد حت   هللابظ     ههللاا   سهللا 

 ً د  هلترلا .
كةن ابةً  إل  هلالديع إل   صهللا  ل ههللاا   سهللا ث  إن هلالسي  

ً ن حالج    يالًً     –سبحةو   يعةل   -هلصيهب هلذي  اَّم  ل ل  
ًلال قةطم ههللا  هصجت    يةوت   – ا شك  –شأء.  رأ ذلك كتجةن 

 (67)  صدق  سةلت  ههللاا  هلصالج  هلرالد.
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