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Abstrak
Apostasy is one of the major sins and the greatest crimes in Islam.
Rather, it is related to the principle of Islam, faith to the one God
an the Prophet Muhammad. The apostate had previously believed
and believed in Allah, then turned from truth to falsehood and
became an unbeliever. This apostasy represents a major betrayal
to the God and His Messenger. That is why God Almighty has
promised to those who apostatize from his religion, the decline of
deeds in this world and torment in the hereafter. The Messenger of
God, may God bless him and grant him peace, promised to kill him
when he said: (Whoever changes his religion, kill him). Apostasy is
also measured by murder and adultery in its commentary. This
article aims to explore the dialogue between ‘ulama about
apostasy by describing and comparing all mazhab. Hence, the
scholars differed in bringing rulings for the apostate from Islam.
And every opinion has its inference, which we have mentioned for
a long time. The differences are expected to be able to bring a lot of
dialogue on the table, so that in the future there will be no more
tendency to commit violence against people who change their
religions.
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| كضيت الزدة في إلاسالم
ملخص
ئن الغصة مً ال٨باةغ وأٖٓم الجغاةم في ؤلاؾالم .بل هي تهل ٪الًغوعة الضًيُت التي ًدٟٓها ؤلاؾالم ،وهي ؤلاًمان.
٣ٞض ؾب ٤للمغجض الخهضً ٤وؤلاًمان باهلل ؾبداهه وحٗالى ،زم ٌٗغى مً الخ ٤ئلى الباَل وناع ٧اٞغا .وجمثل َظٍ
الغصة نضمت ئلى نضع ؤلاؾالم ،وزُاهت ٖلي هللا وعؾىله .ولظل٢ ٪ض أوٖض هللا ؾبداهه وحٗالى مً اعجض ًٖ صًىه
بدبىٍ ألاٖما ٫في الضهُا والٗظاب في آلازغة .و٢ض أوٖضٍ عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص بال٣خل في ٢ىله< (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ).
وج٣اؽ الغصة أًًا بال٣خل والؼها في حُٗ٣بها .ومً َىا ازخل ٠الٗلماء في حلب ألاخ٩ام للمغجض ًٖ ؤلاؾالم .و٧ل عأي له
ئؾخضالله الظي ٢ض ط٦غهاٍ َىٍال .ومً َإالء آلاعاء املخخلٟت في ٖ٣ىبت الغصة بحن اإلاثبخحن والىاٞحن٦ ،ىذ أمُل ئلى مً
٢ا ٫بازباث ٖ٣ىبت الغصة ٖ٣ىبت حٗؼٍغٍت ولِؿذ خضًت .وبالخهىم ئلى مً ٢ا ٫بأن الٗ٣ىبت للمغجض ج ٘٣في ْل
الضولت ؤلاؾالمُت جدذ عٖاًت ؾلُت اإلاؿلمحنٞ .خُٗحن الصخو بالغصة ًغ ٘ٞئلى الخا٦م في املخ٨مت ،و٦ظل ٪جُبُ٤
الٗ٣ىبت ٖلُه وً٢ ٤ٞاء ال٣اض ي بٗض أن جىاٞغث الكغوٍ لظل.٪
الكلماث املفتاحيت < الغصة ،الخىاع بحن الاصًان ،اإلاظَب ،ال٣ٟه ؤلاؾالم
امللممت
٧ان َظا الضًً الخىُ ،٠ؤلاؾالم ،مكهىعا بال٨ٟغة ٖلى خغٍت ؤلاٖخ٣اص .و٧ان اإلابضأ في اٖخىاَ ١ظا الضًً
َىؤلا٢خىإٞ .ال ًجىػ ألخض مً صٖاة اإلاؿلمحن أن ًجبر ٚحرٍ لُضزل ؤلاؾالمٞ .ىُْٟت الضاعي هي البُان والخظ٦حر
والخىبُه ،ال الدؿلُم ،ألن ٢بى ٫الهضاًت مً ٖىض هللا ٖؼ وحل .ختى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾالم لم ً٢ ً٨اصعا
لظلٞ ،٪لِـ ئلُه َضاًت الىاؽ ،وئهما ٖلُه البال ،ٙوهللا يهضي مً ٌكاء ،وله الخ٨مت البالٛت لظل٦ .٪ما حاء في آلاًت
َ ٓ ُۚ
َ َ ُۡ
ال٨غٍمت< (ئ َّه ََ ٪ال َت ۡهضي َم ًۡ َأ ۡخ َب ۡب َذ َو ََٰلَ َّ ًَّ ٨
ٱَّلل َي ۡه ِضي َمً ٌَكا ُء َو َُ َى أ ٖۡل ُم ِبٱإلا ۡه َخ ِضً ًَ ٞ. 1)٦٥اطا ٧اهذ الهضاًت مً ٖىض
ِ
ِ
ِ
هللا ٖؼ وحلٞ ،بالًغوعة أن ع ٘ٞالهضاًت مً نضوع الٗباص ٖلى ٢ضعٍ ومكُئخه ؾبداهه وحٗالى ٦ظلٞ .٪بضأ الى٣اف
بحن ٖلماء ألامت في مؿألت اإلاغجض ًٖ صًىه .خُث أن بٌٗ اإلاٗانغًٍ ًىٟىن ٖ٣ىبت الغصة ب٣خل اإلاغجض ٖلى هُا ١خغٍت
ؤلاٖخ٣اص .وبم٣ابل طل٧ ،٪ان الؿل ٠أحمٗىا ٖلى ئزباث ٢خل اإلاغجض ،م٘ أنهم ٢ض ًسخلٟىن في هىٕ الٗ٣ىبتَ ،ل هي
ٖ٣ىبت خضًت التي ال ج٣بل الخدىٍل والخٗضًل ،أوأنها حٗؼٍغٍت .و٦ظل ٪ازخلٟىا في ًُ٢ت ؤلاؾدخابت .ومً زم أن َظا
ألامغ ب٣ي في ه٣اف اإلا٨ٟغًٍٞ .اإلاثبخىن والىاٞىن بدض الغصة ال ًؼالىن أن ًخجاصلىا في َظٍ اإلاؿألت ئلى الُىم .ول٣ض
أنضعث لجىت الُٗ٣ضة والٟلؿٟت الخابٗت ملجم٘ البدىر ؤلاؾالمُت باألػَغ ٞخىي أباخذ ٞحها للمغجض أن ًخىب َىا٫
خُاجه ،والخٛاض ي ًٖ اؾدخابخه زال ٫زالزت أًام أوأ٦ثر ٦ما طَب الُه ال٣ٟهاء ،و٢ض أزاعث َظٍ الٟخىي حضال ٦بحرا في
أوؾاٍ ٖلماء اإلاؿلمحنٞ 2.اإلاغاص بأمغ اؾدخابت اإلاغجض َى ٫خُاجه ،أي أهه ما صام زاوٗا ومُُٗا ٖلى ألامحر والضولت،
ٞال ًىحب ال٣خل ٖلُه ئلى أن ًمىث.
1
2

ؾىعة ال٣هو< .78
مجلت الىعي ؤلاؾالمي ،الٗضص  ،668م  ،;8قىا ،ٌ 3645 ٫صٌؿمبر  4004م.
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مفهىم الزدة وما يتعلم بها
ّ
٧لمت الغصة في الٗغب حٗني ئلى مجمىٖت مً اإلاٗاويٞ .الغصة ب٨ؿغ الغاء هي مهضع مً عص ًغص عصا وعصة ،وهي
ؤلاؾم مً الاعجضاص .واعجض ًغجض بمٗنى جدى ،٫وفي الخجزًل< مً ًغجضص مى٨م ًٖ صًىه .3وٍ٣ا ٫اعجض ٖلى أزغٍ واعجض ًٖ
َغٍ٣ه ،أي عح٘ .والص يء اؾترحٗه ً٣ا ٫اعجض َبخه وهدىَا وئلى خاله ٖاص ،وفي الخجزًل الٗؼٍؼ< ٞاعجض بهحرا .4والغصة
في ؤلانُالح هي الغحىٕ ئلى الٟ٨غ بٗض ؤلاًمان والخغوج مً ؤلاؾالم َىٖا ،ئما بيُت أو٢ى ٫أوٗٞل٦ .ما ٢اله ؤلامام
الىىوي في اإلاجهاج< الغصة هي  ُ٘٢ؤلاؾالم بيُت أو٢ىٟ٦ ٫غ أوٗٞل ؾىاء ٢اله اؾتهؼاء أوٖىاصا أواٖخ٣اصاٞ .5اإلاغجض َى
مً أمً باهلل وعؾىله زم ٟ٦غ بٗض طل .٪وَظا الٟ٨غ ئما بىُٟه ًٖ الخال ٤أو ال٨ظب ب٨المه أو بالغؾل ،ؾىاء أ٧ان
ًلٟٓه ب٣ى ٫نغٍذ أم لم ًلٟٓه .وئما بخٗبضٍ آللهت ؾىي هللا ؾبداهه وحٗالى أوباه٩اعٍ خ٨ما قغُٖا مٗلىما مً الضًً
بالًغوعة .في البدث ًٖ الغصة وحضها اإلاهُلخاث اإلاغجبُت بها وهي أعبٗت< سب هللا ورسىله ،والشهمكت ،والنفاق،
والكفز .وَظٍ اإلاهُلخاث ٢ض ج٩ىن مسالٟت بالغصة ول ً٨لها ٖال٢ت مغجبُت بها .السب بٟخذ الؿحن مهضع ؾب ،أي
الكخم .وؾب هللا والغؾىَ ٫ىٖباعة الخد٣حر وؤلاَاهت باهلل ؾبداهه وحٗالى أوعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص٢ .ا ٫قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت<
)مً ؾب هللا وعؾىله َىٖا بٛحر ٦غٍ ،بل مً ج٩لم ب٩لماث الٟ٨غ َاتٗا ٚحر م٨غٍ ،ومً اؾتهؼأ باهلل وآًاجه وعؾىله
ٞهى ٧اٞغ باَىا وْاَغا 6).و٢ا ٫ابً عاَىٍه وَى أخض ألاةمت ٌٗض ٫بالكاٞعي وأخمض< (٢ض أحم٘ اإلاؿلمىن أن مً ؾب
هللا أو ؾب عؾىله ٖلُه الهالة والؿالم أو ص ٘ٞقِئا مما أهؼ ٫هللا أو ٢خل هبُا مً أهبُاء هللا أهه ٧اٞغ بظل ٪وئن ٧ان
م٣غا بما أهؼ ٫هللاٞ 7).ؿب هللا ؾبداهه وحٗالى وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص َى أخض ألاؾباب في الخغوج ًٖ ؤلاؾالم أي الغصة.
ُ٢ل في لؿان الٗغب أن ٧لمت الشهميم ٞاعس ي مٗغب ،وَى بالٟاعؾُت< َػْه ِض َِ ٦غ ْ
اي٣ً ،ى ٫بضوام ب٣اء الضَغ.
والؼهض٢ت< الًُ ،٤وُ٢ل< الؼهضً ٤مىه ألهه يُٖ ٤لى هٟؿه .وفي التهظًب< الؼهضً ٤مٗغو ،ٝوػهض٢خه أهه ال ًإمً
باآلزغة ووخضاهُت الخالٞ 8.٤الؼهض٢ت َىا بمٗنى ؤلالخاص ،والؼهضً ٤أي اإلالخضٞ .اإلاغجض ٌٗخبر ػهضً٣ا ئطا ٟ٦غ باآلزغة وال
ًإمً بالخال ،٤أوٍإمً باقترا ٥آلالهت .النفاق َىمهضع ها ،٤ٞوحٗىص َظٍ ال٩لمت ئلى الى ٤ٟبمٗنى الؿغب في
ألاعى .وٍ٣ا ٫بأن الىٟا ١مأزىط مً الىا٣ٞاء ،وهي ئخضي جخغة الحربىٕ ً٨خمها وٍٓهغ ٚحرَا وَى مىي٘ ًغ٣٢هٞ ،اطا
أحي مً ٢بل ال٣انٗا يغب الىا٣ٞاء بغأؾه ٞاهخ ٤ٟأي زغج٣ُٞ .ا٨َ ٫ظا ًٟٗل اإلاىاً ،٤ٞضزل في ؤلاؾالم زم ًسغج
مىه مً ٚحر الىحه الظي صزل ُٞه .وفي خضًث خىٓلت< ها ٤ٞخىٓلت أعاص أهه ئطا ٧ان ٖىض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص أزلو وػَض في
الضهُا ،وئطا زغج ٖىه جغ ٥ما ٧ان ٖلُه وعٚب ٞحها٩ٞ ،أهه هىٕ مً الٓاَغ والباًَ ما ٧ان ًغض ى أن ٌؿامذ به

3

ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب (بحروث< صاع ناصع ،5 ٍ ،)ٌ 3636 ،ج  ،5م .395
4
ئبغاَُم أهِـ ٖ -بض الخلُم مىخهغ ُُٖ -ت الهىالخي  -دمحم زل ٠هللا أخمض ،اإلاعجم الىؾُِ (مجم٘ اللٛت الٗغبُت  -م٨خبت الكغو١
الضولُت)ٌ 3646 ،ج  ،3م .55:
5
مديي الضًً ًديى بً قغ ٝأبى ػ٦غٍا الىىوي ،مجهاج الُالبحن وٖمضة اإلاٟخحن في ال٣ٟه (صاع ال٨ٟغ ،)ٌ 3647 ،ج  ،3م .4;5
6
ج٣ي الضًً أبى الٗباؽ أخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت الخغاوي ،مجمىٕ الٟخاوي (اإلاضًىت الىبىٍت< مجم٘ اإلالٞ ٪هض لُباٖت اإلاصخ٠
الكغٍ ،)ٌ 3638 ،٠ج  ،9م .779
7
ج٣ي الضًً أبى الٗباؽ أخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت الخغاوي ،الهاعم اإلاؿلىٖ ٫لى قاجم الغؾى( ٫اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت< الخغؽ
الىَني الؿٗىصي ،)ٌ 3605 ،ج  ،3م .734
8
ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب (بحروث< صاع ناصع ،5 ٍ ،)ٌ 3636 ،ج  ،30م .369
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هٟؿه 9.واإلاٗلىم أن الىٟا ١في ؤلاؾالم َىئزٟاء الٟ٨غ في الباًَ م٘ ئْهاع ؤلاًمان في الٓاَغ ،أي ئْهاع زال ٝما
ًًمغ مً الٟ٨غ.
واملنافلىن لم ٌٗخبرَم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مغجضا ًٖ ؤلاؾالم .و٢ض ههى عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ ٢خلهمٟٞ ،ي خضًث حابغ
ا
بً ٖبضهللا امهنع هللا يضر ٢ا٦( <٫ىا في ٚؼاة في حِل٨ٞ ،ؿ٘ عحل مً اإلاهاحغًٍ عحال مً ألاههاع٣ٞ .ا ٫ألاههاعي< ًا لألههاع!
و٢ا ٫اإلاهاحغي< ًا للمهاحغًٍ! ٞؿم٘ طل ٪عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞا <٫ما با ٫صٖىي الجاَلُت؟ ٢الى< ًا عؾى ٫هللا٦ ،ؿ٘
ا
عحل مً اإلاهاحغًٍ عحال مً ألاههاع٣ٞ .ا <٫صٖىَاٞ ،انها مىدىتٞ .ؿم٘ بظلٖ ٪بضهللا بً أبي ٣ٞاٗٞ <٫لىَا؟ أما وهللا
لئن عحٗىا ئلى اإلاضًىت لُسغحً ألاٖؼ مجها ألاطٞ .٫بل ٜالىبي ملسو هيلع هللا ىلص٣ٞ ،ام ٖمغ ٣ٞاً <٫ا عؾى ٫هللا صٖني أيغب ٖىَ ٤ظا
10
اإلاىا٣ٞ .٤ٞا ٫الىبي ملسو هيلع هللا ىلص< صٖه ،ال ًخدضر الىاؽ أن دمحما ً٣خل أصخابه).
الكفز مكخ ٤مً ٟ٦غ ،وله مٗنى< ه ٌُ٣ؤلاًمان .وٍ٣ا ٫أًًا ٟ٦غ الىٗمت ،أي ه ٌُ٣الك٨غ .وعحل
٧اٞغ< حاخض ألوٗم هللا  ،وُ٢ل< ألهه مُٛى ٖلى ٢لبه 11.وال٩اٞغ باهلل ؾبداهه وحٗالى عحل لم ًإمً بغبىبِخه وألىَُخه
وَٗبض آلهت ؾىي هللا ٖؼ وحل ،أ و لم ًإمً بالخال ٤وٍغي أن الٗالم زل ٤بىٟؿه .و٢ا ٫بٌٗ أَل الٗلم <12الٟ٨غ
ٖلى أعبٗت أهداء< ٟ٦غ ئه٩اع ،بأن ال ٌٗغ ٝهللا أنال وال ٌٗتر ٝبه ،أي ٟ٦غ ال٣لب واللؿان وٖضم اإلاٗغٞت بالخىخُض.
وٟ٦غ جخىصٞ ،أن ٌٗتر ٝب٣لبه وال ً٣غ بلؿاههٞ ،هى٧اٞغ حاخض ٟ٨٦غ ئبلِـ .وٟ٦غ مٗاهضةٞ ،هىأن ٌٗغ ٝهللا ب٣لبه
وٍ٣غ بلؿاهه وال ًضًً به خؿضا وبُٛا ٟ٨٦غ أبي حهل وأيغابه .وأزحراٟ٦ ،غ هٟا٣ُٞ ،١غ بلؿاهه وٍٟ٨غ ب٣لبه وال
ٌٗخ٣ض ب٣لبهٞ .اإلاغجض ٧اٞغ بالًغوعة .ألهه زغج مً ؤلاؾالم وخى ٫مً ؤلاًمان باهلل ئلى الٟ٨غ به.
املزاد بالزدة التي جنلش في هذا البحث
ال مدل له مً الى٣اف بحن ال٣ٟهاء والٗلماء ًٖ ٖ٣ابه .ألن ألامغ ُٚب ،وال ٌٗلم الىاؽ َل اعجض مً
ؤلاؾالم أم ال .و ٠ُ٦هد٨م بالُٛب والؿغاةغ؟ ٞالخ٨م ٖىه مى٧ى ٫ئلى هللا ؾبداهه وحٗالى الٗالم بالُٛب والكهاصة.
٢ا ٫ابً حجغ< و٧لهم أحمٗىا ٖلى أن أخ٩ام الضهُا ٖلى الٓاَغ وهللا ًخىلى الؿغاةغ .13والثاوي َىالظي ٞخذ باب
الى٣اف ُٞه .خُث أن ناخبه ٌٗلً في عصجه وٟ٦غٍ ٢ىال أوٖمال .ونغح أهه مغجض مً ؤلاؾالم بال ق .٪ألن الخ٨م
بالغصة في ؤلاؾالم َىً٢اتي ،وال٣اٖضة في الً٣اء ؤلاؾالمي أن الخ٨م ً٩ىن ْاَغاٞ .ال هد٨م شخها بالغصة ئال ئطا
ْهغ مىه ما ًضٖ ٫لى طل ،٪ئما مً ٢ىله وئما مً أٗٞاله.
ألادلت الشزعيت في علىبت الزدة
٢ض حاء في الخجزًل ٖمً ًغجض ًٖ ؤلاؾالم بهُٛت ؤلاعجضاص والٟ٨غ .و٧ل َظٍ آلاًاث جض ٫ئلى و٢ىٕ الٗظاب
َ ُ ْ
َ ۡ ُ َ َّ
ٱَّلل َما ٢الىا
في آلازغة أي الٗ٣ىبت ألازغوٍت ،ئال أًت واخضة ،وهي في البراءة ُۚخُث ٢ا ٫هللا ؾبداهه وحٗالى< (ًد ِلٟىن ِب ِ
َ
ٱَّلل َو َع ُؾى ُل ُ ۥه مً َۡ ٞ
َو َل َۡ ٣ض َُ ٢ال ْىا َ٧ل َم َت ۡٱل ُٟۡ ٨غ َو َُ َٟ ٦غ ْوا َب ۡٗ َض ئ ۡؾ ََٰلمه ۡم َو ََ ُّم ْىا ب َما َل ۡم ًَ َى ُال ْىا َو َما َه َُ ٣م ٓىْا ئ َّ ٓال َأ ۡن َأ َۡ ٚى َٰخ ُه ُم َّ ُ
ً ِل ِهۦُۚ ِ ٞان
ِ
ِ
َِ
ِ ِِ
ِ
ُّ ۡ َ َ ۡ ٓ َ ُۚ َِ َ َ ُ ۡ ۡ َ
َ ُ ُ ْ َ ُ َ ۡ ٗ َّ ُ ۡۖۡ َ َ َ َ َّ ۡ ْ ُ َ ّ ۡ ُ ُ َّ ُ َ َ
َ ّ ََ َ
14
ا
ٗ
ۡ
ى ِمً و ِل ّٖي وال ه ِه ّٖحر . )٤٧
ًخىبىا ً ٪زحرا لهم وِئن ًخىلىا ٌٗ ِظبهم ٱَّلل ٖظابا أ ِلُما ِفي ٱلضهُا وٱأل ِزغ ِة وما لهم ِفي ٱألع ِ
و٢ض ٞؿغ اإلاٟؿغون مٗنى ٖظاب ألُم في الضهُا بال٣خل ،مجهم الُبري في جٟؿحرٍ حام٘ البُان< (ٌٗظبهم ٖظابا مىحٗا
9

اإلاغح٘ الؿاب ،5 ٍ ٤ج  ،30م ;.57
10
دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج  ،8م .376
11
ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب (بحروث< صاع ناصع ،5 ٍ ،)ٌ 3636 ،ج  ،7م .366
12
اإلاغح٘ الؿاب٤
13
ابً حجغ الٗؿ٣الويٞ ،خذ الباعي بكغح صخُذ البساعي (بحروث< صاع اإلاٗغٞت ،)ٌ 359; ،ج  ،34م .495
14
ؾىعة الخىبت< .96
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في الضهُا ،ئما بال٣خل وئما بٗاحل زؼي لهم ٞحها) ،15وال٣غَبي< (ٌٗظبهم هللا ٖظابا ألُما في الضهُا بال٣خل) ،16وابً ٦ثحر
في جٟؿحرٍ< (وئن ٌؿخمغوا ٖلى َغٍ٣تهم ٌٗظبهم هللا ٖظابا ألُما في الضهُا أي بال٣خل) .17وآلاًاث الباُ٢ت لم حكغ ئلى
الٗ٣اب في الضهُا بالًبِ ،وئهما جىٖض اإلاغجضًً بًٛب هللا وسخُه وخبىٍ الٗمل والىاع ٦ما حاء في ٢ىله حل
وٖال<
ۡ
َّ ۡ ۡ
َ
َ َۡ
ۖۡ ُ
َّ َ ُ ۡ ُۢ
َ ُۡ َ
َ
َ
ُۚ
َ
ع
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ف
ۡ
ف
َ
َ
ٱَّلل وٟ٦غ ِب ِهۦ وٱإلاس ِج ِض ٱلخغ ِام
(ٌؿلىه ًِ ٖ ٪ٱلكه ِغ ٱلخغ ِام ِ٢خ ّٖاُِ ِٞ ٫ه ٢ل ِ٢خاُِ ِٞ ٫ه ِ ٦بحر ونض ًٖ ؾ ِب ُِل ِ
ۡ َ ََٰ ُ ُْۚ
ُ
ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َّ ُۚ َ ۡ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ِۗ َ َ َ َ ُ َن ُ ََٰ ُ َ ُ ۡ َ َّ َٰ َ ُ ُّ ُ
َ ۡ ُ َۡ
َ
ۡ
ۡ
ٱَّلل وٱل ِٟخىت أ٦بر ِم ًٓ ٱل٣خ ِل وال ًؼالى ًِ ٣خلىه٨م ختى ًغصوٓ ٦م ًٖ ِص ًِى٨م ِئ ِن ٱؾخُٗىا
وِئز َغاج أَ ِل ِهۦ ِمىه أ٦بر ِٖىض ِ
ُّ ۡ َ َ ۡ ٓ
َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُ ْ ََٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َٰ ُ
ص ََٰخ ُب َّ
ََ َ َ ۡ ُ َ
ٱألز َغ ۖۡة َو ُأ ْو ََٰلئ ََ ٪أ ۡ
ٱلى ۖۡ ِاع َُ ۡم َِ ٞحها
ومً ً ۡغج ِضص ِمىۡ ٨م ًٖ ِصً ِى ِهۦ ُ ُٞمذ وَى ٧ا ِ ٞفغ ٞأول ِئ ٪خ ِبُذ أٖ َمل ُه ۡم ِفي ٱلضهُا و ِ ِٓ ِ
ًً َُ َٟ ٦غ ْوا َب ۡٗ َض ئ ًََٰمجه ۡم ُز َّم ۡٱػ َص ُاص ْوا ُٗ ٟۡ ٦غا َّلً ُج َۡ ٣ب َل َج ۡى َب ُت ُه ۡم َو ُأ ْو ََٰلئ َُ َُ ٪م َّ
ََٰزل ُضو َن ( .18)٧١٤ئ َّن َّٱلظ َ
ٱلً ٓا ُّلى َن َ 19)٠٩
(.و َمً
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٱلغ ُؾى َ ٫م ًۢ َب ۡٗض َما َج َب َّح َن َل ُه ۡٱل ُه َض َٰي َو ٍَ َّدب ۡ٘ َۡ ٚح َر َؾبُل ۡٱإلاُ ۡإمى َحن ُه َى ّلهۦ َما َج َى َّل َٰى َو ُه ۡ
ه ِل ِهۦ َح َه َّى َۖۡم َو َؾ ٓا َء ۡث َم ِهحراا
َّ
ٌُكا ِ٤ِ ٢
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
.20)١١٦
ئطا ٢غأها َظٍ آلاًاث لٗغٞىا أن ما ًىحهه اإلاغجض َى الىاع بمثل ٢ىله حٗالى< (وأولئ ٪أصخاب الىاع َم ٞحها
زالضون) أي مً ًغجض ًٖ صًً ؤلاؾالم .أوًٚب هللا في ٢ىله حٗالى< (ٗٞلحهم ًٚب مً هللا) .أوخبىٍ أٖمالهم ٦ما
جضله آلاًت< (ٞأولئ ٪خبُذ أٖمالهم في الضهُا وألازغة) وطل ٪بؿبب سخُه ؾبداهه وحٗالى< (طل ٪بأنهم اجبٗىا ما
أسخِ هللا و٦غَىا عيىاهه ٞأخبِ أٖمالهم) .ومً خبُذ أٖماله ٞال جىٟٗه الخؿىاث التي ٌٗمل بهاٞ ،ال ش يء له
مً ألاحغ والثىاب .ألن عأؽ الٗمل َىؤلاًمان باهلل ؾبداهه وحٗالى .و٢ض جظ٦غ آلاًت ؤلاعجضاص بال حُٗحن الٗظاب ،وَظٍ
ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َّ ُ
ىۡ ٨م ًَٖ صًىهۦ ََ ٞؿ ۡى َۡ ًَ ٝأحي َّ ُ
ٱَّلل ِب َۡ ٣ى ّٖم ًُ ِد ُّب ُه ۡم
في ٢ىله ؾبداهه وحٗالى في ؾىعة اإلااةضة< (ًأيها ٱل ِظًً ءامىىا مً ًغجض ِم
ِ
ِ ِِ
َّ َ َ َ َ ُ َن َ ۡ َ َ َ ٓ ُۚ ََٰ َ َ ۡ ُ َّ
ۡ
َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ََٰ َ ُ ََٰ ُ َ َ
َ
ُ
ٱَّلل ًإ ِج ُِه مً
ٱَّلل وال ًساٞى لىمت ال ِة ّٖم ط ِلًٞ ٪ل ِ
وٍ ِد ُّبىه ۥٓه أ ِطل ٍت ٖلى ٱإلاإ ِم ِىحن أ ِٖؼ ٍة ٖلى ٱلِ ِٟ ٨غًٍ ًج ِهضون ِفي ؾ ِب ُِل ِ
ٌَ َك ٓا ُُۚء َو َّ ُ
ٱَّلل ََٰو ِؾ ٌ٘ َٖ ِل ٌ
ُم .21)٦٧
والٓاَغ أهه لم جىو آلاًاث ال٨غٍمت ٖلى ٖ٣ىبت صهُىٍت للغصة ،وئهما ههذ ٖلى الٗظاب بٗض اإلاىث .ئال ما
٢ض ط٦غهاٍ في جٟؿحر ٢ىله حٗالى< (ٌٗظبهم ٖظابا ألُما في الضهُا) 22بال٣خل ٖىض بٌٗ اإلاٟؿغًٍ ،وما طَبه دمحم الُاَغ
بً ٖاقىع في جٟؿحر ٢ىله حٗالى<(ومً ًغجضص مى٨م ًٖ صًىه ُٞمذ وَى٧اٞغ) 23في ٦خابه الخدغٍغ والخىىٍغ< (و٢ض أقاع
الُٗ ٠في ٢ىله< ُٞمذ ،بالٟاء اإلاُٟضة للخُٗ٣ب ئلى أن اإلاىث ٌٗ٣ب ؤلاعجضاص و٢ض ٖلم ٧ل أخض أن مٗٓم اإلاغجضًً ال

15

دمحم بً حغٍغ الُبري ،حام٘ البُان ًٖ جأوٍل آًت ال٣غآن (صاع هجغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ وؤلاٖالن ،)ٌ 3644 ،ج  ،33م .794
16
دمحم بً أخمض بً أبي ب٨غ بً ٞغح ألاههاعي ال٣غَبي ،الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن (الغٍاى< صاع ٖالم ال٨خب ،)ٌ 3645 ،ج  ،:م .407
17
أبى الٟضاء ئؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦ثحر ،جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم (صاع َُبت لليكغ والخىػَ٘ ،)ٌ 3640 ،ج  ، 6م .3:5
18
ؾىعة الب٣غة< .439
19
ؾىعة آٖ ٫مغان< .;0
20
ؾىعة اليؿاء< .337
21
ؾىعة اإلااةضة< .76
22
ؾىعة الخىبت< .96
23
ؾىعة الب٣غة< .439
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جدًغ آحالهم ٖ٣ب ؤلاعجضاص ُٗٞلم الؿام٘ خُيئظ أن اإلاغجض ٌٗا٢ب باإلاىث ٖ٣ىبت قغُٖتٞ ،خ٩ىن آلاًت بها صلُال ٖلى
وحىب ٢خل اإلاغجض).24
وٍغي بٌٗ الٗلماء أن آًت املخاعبت جسخو باإلاغجضًً املخاعبحن .ومثلها في ٢ىله حٗالى< (ئ َّه َما َح ََٰٓؼ ُؤ ْا َّٱلظ َ
ًً
ِ
ِ
ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
ه َّل ُب ٓى ْا َأ ۡو ُج ََ َ٘ َُّ ٣أ ًۡضيه ۡم َو َأ ۡع ُح ُل ُهم ّم ًۡ ز ََٰلَ ٠أ ۡو ًُ َىۡ ٟىْا مًَ
ٱأل ۡعى ََ ٞؿ ااصا َأن ًُ ََّ ٣خ ُل ٓىْا َأ ۡو ًُ َ
ًد ِاعبىن ٱَّلل وعؾىلهۥ وَؿٗىن ِفي
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ۡ َ ۡ ُۚ ََٰ َ
ُّ ۡ َ ۖۡ َ َ ُ ۡ ۡ ٓ َ َ َ
ٱٖ َل ُم ٓىْا َأنَّ
اب َُٖٓ ٌم  ٣٣ئ َّال َّٱلظ َ
ًً َج ُاب ْىا مً َۡ ٢بل َأن َج ۡ٣ض ُع ْوا َٖ َل ۡحه ۡۖۡم َۡ ٞ
ٌ
ى ط ِل َ ٪ل ُه ۡم ِز ۡؼ في ِفي ٱلضهُا ولهم ِفي ٱأل ِزغ ِة ٖظ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱألع ِ
َ
ُ
َّ َ
ٱَّلل  ٟٚف
ىع َّع ِخ ف
ُم  .25)٣٧وبه ً٣ى ٫ابً عحب الخىبلي< (وَؿخض ٫بظل ٪مً ً٣ى <٫ئن آًت املخاعبت جسخو باإلاغجضًً،
ٞمً اعجض وخاعب ٗٞل به ما في آلاًت ،ومً خاعب مً ٚحر عصة أُ٢مذ ٖلُه أخ٩ام اإلاؿلمحن مً ال٣هام وال ُ٘٣في
الؿغ٢ت ،وَظا عواًت ًٖ أخمض ل٨جها ٚحر مكهىع ٖىه ،و٦ظا ٢اَ ٫اةٟت مً الؿل <٠ئن آًت املخاعبت جسخو
باإلاغجضًً ،مجهم أبى٢البت وٚحرٍ).26
في ألاحاديث الشزيفت
إلاا حاء الىو ال٣غآوي في حٗظًب اإلاغجضًً بالٗظاب ألازغوي ولم ًىو ٖلى الٗظاب في الضهُاٞ ،ؿجن عؾى٫
هللا ملسو هيلع هللا ىلص جظ٦غ بُان الٗ٣ىبت الضهُىٍت للغصة بال٣خل ،ئال أنها جسخل ٠في ؾُا٢ها .والٓاَغ أن بٌٗ ألاخاصًث في بُان
ٖ٣ىبت للغصة ٢ض ًأحي بهُٛت الٗامت صون ط٦غ الٗلت اإلاخٗل٣ت بدالت اإلاغجض٣٦ .ىله ملسو هيلع هللا ىلص< (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) .27وَظا
الؿُا ١اإلاُلٞ ،٤الخ٨م ٌكمل ٖلى ٧ل مً اعجض ًٖ ؤلاؾالم ،ؾىاء خاعب أولم ًداعب .وحاء في مىَأ ؤلامام مال٪
بلٚ ٟٔحر (مً ٚحر صًىه ٞايغبىا ٖى٣ه) .28وفي عواًت ًٖ حغٍغ ٢ا( <٫ؾمٗذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ً٣ى <٫ئطا أب ٤الٗبض ئلى
29

الكغ٣ٞ ،٥ض خل صمه).
و٢ض جأحي ألاخاصًث الكغٍٟت بظ٦غ خالت اإلاغجض التي ًىحب ٖلحها ال٣خل ،وهي اإلاٟاع٢ت واملخاعبت .هظ٦غ
بًٗها ما عواٍ البساعي في صخُده< (خضزىا ٖمغ بً خٟو ،خضزىا أبي ،خضزىا ألاٖملٖ ًٖ ،بض هللا بً مغةًٖ ،
مؿغوٖ ًٖ ،١بض هللا٢ ،ا٢ <٫ا ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص< ال ًدل صم امغب مؿلم ٌكهض أن ال ئله ئال هللا وأوي عؾى ٫هللا ،ئال
باخضي زالر< الىٟـ بالىٟـ ،والثِب الؼاوي ،واإلااع ١مً الضًً الخاع ٥للجماٖت 30).وفي صخُذ مؿلم< (خضزىا أخمض
بً خىبل ودمحم بً اإلاثنى والل ٟٔألخمض ٢اال خضزىا ٖبض الغخمً بً مهضي ًٖ ؾُٟان ًٖ ألاٖمل ًٖ ٖبض هللا بً
مغة ًٖ مؿغوٖ ًٖ ١بض هللا ٢ا٢ <٫ام ُٞىا عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞا <٫والظي ال ئله ٚحرٍ ال ًدل صم عحل مؿلم ٌكهض أن ال

24

دمحم الُاَغ بً ٖاقىع ،الخدغٍغ والخىىٍغ (جىوـ< الضاع الخىوؿُت لليكغ ،)ٌ 3660 ،ج  ،4م .557
25
ؾىعة اإلااةضة< .56-55
26
ابً عحب الخىبلي ،حام٘ الٗلىم والخ٨م في قغح زمؿحن خضًثا مً حىام٘ ال٩لم جد ٤ُ٣قُٗب ألاعهإوٍ ،ئبغاَُم باحـ (بحروث<
مإؾؿت الغؾالت ،)ٌ 3644 ،ج  ،3م .540
27
دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج ; ،م .37
28
مال ٪بً أوـ أبى ٖبضهللا ألانبخي ،اإلاىَأ (بحروث< صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،)ٌ 3608 ،ج  ،4م .958
29
أبى صاوص ،ؾجن أبي صاوص (بحروث< صاع الغؾالت الٗاإلاُت ،)ٌ 3650 ،ج  ،8م .636
30
دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،op.cit ،ج ; ،م .7
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َ
ئله ئال هللا وأوي عؾى ٫هللا ئال زالزت هٟغ< الخاع ٥ؤلاؾالم واإلاٟاع ١للجماٖت أوالجماٖت – قُٞ ٪ه أخمض – والثِب
31

الؼاوي والىٟـ بالىٟـ).
٦ما عواٍ أبى صاوص< (خضزىا دمحم بً ؾىان الباَلي ،خضزىا ئبغاَُم بً َهمانٖ ًٖ ،بض الٗؼٍؼ بً عًٖ ،ُ٘ٞ
ٖبُض بً ٖمحر ًٖ ٖاتكت ٢الذ< ٢ا ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص< ال ًدل صم امغب مؿلم ٌكهض أن ال ئله ئال هللا وأن دمحما عؾى٫
هللا ئال باخضي زالر< عحل ػوى بٗض ئخهان ٞاهه ًغحم ،وعحل زغج مداعبا هلل وعؾىله ٞاهه ً٣خل أوٍهلب أوٍىٟى مً
ألاعى ،أوٍ٣خل هٟؿا ٣ُٞخل بها 32).وما عواٍ اليؿاتي< (أزبرها الٗباؽ بً دمحم الضوعي٢ ،ا <٫خضزىا أبىٖامغ الٗ٣ضي،
ًٖ ئبغاَُم بً َمهانٖ ًٖ ،بض الٗؼٍؼ بً عٖ ًٖ ،ُ٘ٞبُض بً ٖمحرٖ ًٖ ،اتكت ،أن عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا <٫ال ًدل صم
امغب مؿلم ئال باخضي زالر زها <٫ػان مدهً ًغحم ،أوعحل ٢خل عحال مخٗمضا ٣ُٞخل ،أو عحل ًسغج مً ؤلاؾالم
33

ًداعب هللا ٖؼ وحل وعؾىله ٣ُٞخل أوٍهلب أوٍىٟى مً ألاعى).
مهما ٧اهذ اإلاخىن ٢ض ازخلٟذ في ط٦غ خالت اإلاغجض ،مثل ما عواٍ البساعي بل( ٟٔاإلااع ١مً الضًً الخاع٥
َ
للجماٖت) وفي مؿلم بل( ٟٔالخاع ٥ؤلاؾالم واإلاٟاع ١للجماٖت أوالجماٖت) ،ول ً٨اإلاٗنى واخض .و٢ض حٗضصث ألاخاصًث
الىاعصة بىٟـ اإلاٗنى مً أوحه ٦ثحرة .وأ٦ثرَا مً َغٍٖ ٤بض هللا بً مؿٗىص وٖاتكت امهنع هللا يضر .ئال أن ألاخاصًث اإلاخهلت ئلى
عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ َغٍٖ ٤بض هللا بً مؿٗىص ،هي حٗغى زغوج عحل مً ؤلاؾالم م٘ ط٦غ خالت اإلاٟاع٢ت للضًً
أوالجماٖت .وأما ألاخاصًث التي جغويها ؾُضجىا ٖاتكت جظ٦غ خالت املخاعبت هلل وعؾىله.
وَىا ٥خضًث آزغ في خالت املخاعبت الظي ًغوٍه البساعي في صخُده ًٖ أبي ٢البت ،و٧ان َىٍل اإلاتن.
ُ٢ل أن ٖمغ بً ٖبض الٗؼٍؼ ؾأ ٫أبا ٢البت في ال٣ؿامت٣ٞ ،اٞ( <٫ىهللا ما ٢خل عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخضا  ِ٢ئال في ئخضي
زالر زها <٫عحل ٢خل بجغٍغة هٟؿه ٣ٞخل ،أوعحل ػوى بٗض ئخهان ،أوعحل خاعب هللا وعؾىله واعجض ًٖ
ؤلاؾالم 34).وقأن مداعبت هللا وعؾىله حاء في هٟغ مً ٖ٨ـ اعجضوا بٗض أن ًباٌٗىا ٖلى ؤلاؾالم ،و٢خلىا عاعي عؾى٫
هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٗض أن ًهِبىا مً ألبان ؤلابل وأبىالها لغ ٘ٞؾ٣م مً أحؿامهمٞ .جزلذ آًت املخاعبت< (ئ َّه َما َح ََٰٓؼ ُؤ ْا َّٱلظ َ
ًً
ِ
ِ
ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
ه َّل ُب ٓى ْا َأ ۡو ُج ََ َ٘ َُّ ٣أ ًۡضيه ۡم َو َأ ۡع ُح ُل ُهم ّم ًۡ ز ََٰلَ ٠أ ۡو ًُ َىۡ ٟىْا مًَ
ٱأل ۡعى ََ ٞؿ ااصا َأن ًُ ََّ ٣خ ُل ٓىْا َأ ۡو ًُ َ
ًد ِاعبىن ٱَّلل وعؾىلهۥ وَؿٗىن ِفي
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ٓ
َۡ
َ
ۡ
َ
35
ى ََٰطل ََ ٪ل ُه ۡم ز ۡؼ في في ُّ
َ
َ
اب ٖ ِٓ ٌ
ٱلض ۡه َُ ۖۡا َول ُه ۡم في ٱأل ِز َغ ِة ٖظ ٌ
ُم  . )٣٣و٢ا ٫الكاٞعي أن َظٍ آلاًت هاسخت ألمغ عؾى٫
ٱأل ۡع ِ ُۚ ِ
ِ
ِ ِ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؿمغ أُٖجهم ٢بل هبظَم في الكمـ 36.ومداعبت هللا وعؾىله مما حٗل الى٣اف بحن الٗلماء مً الؿل٠
والخل ٠في ٖ٣ىبت الغصةٞ .بًٗهم ً٣ىلىن بأن ٢خل اإلاغجض لِـ ملجغص عصجه بل بمداعبخه الضًً .وَم اؾخضلى بهظٍ
الضاللت مً الؿجن الكغٍٟت التي جىو الغصة م٣اعهت باملخاعبت .وبًٗهم حمٗىا ٖلى ٢خل اإلاغجض مداعبا ٧ان أم ٚحر
مداعب .وؾِخم بدثه ُٞما بٗض.
31

مؿلم بً الدجاج بً مؿلم أبى الخؿحن ال٣كحري  ،صخُذ مؿلم (بحروث< صاع الجُل ،)ٌ 3556 ،ج  ،7م .308
32
أبى صاوص ؾلُمان بً ألاقٗث بً ئسخا ،١ؾجن أبي صاوص (صاع الغؾالت الٗاإلاُت ،)ٌ 3650 ،ج  ،8م ;.60
33
أخمض بً قُٗب بً ٖلي الخغاؾاوي اليؿاتي ،ؾجن اليؿاتي (خلب< م٨خب اإلاُبىٖاث ؤلاؾالمُت ،)ٌ 3608 ،ج  ،9م .303
34
دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج ; ،م ;.
35
ؾىعة اإلااةضة< .55
36
أخمض بً دمحم بً أبى ب٨غ بً ٖبض اإلال ٪ال٣ؿُالوي ،ئعقاص الؿاعي لكغح صخُذ البساعي (مهغ< اإلاُبٗت ال٨بري ألامحرًتٍ ،)ٌ 3545 ،
 ،9ج  ،30م .85
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مىكف خليفت رسىل هللا أبي بكز هنع هللا يضر
إلاا جىلى أبىب٨غ هنع هللا يضر ٖلى زالٞت ؤلاؾالم بٗض وٞاة عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وإلاا اؾخ٣ام ألامغ ألبي ب٨غ الهضً ،٤وباٌٗه
الىاؽ٢ ،ام ٞحهم وزُبهمٞ .لم ًلبـ أًاما بٗض أن ً٩ىن أمحر ألامت ،اعجضث ال٣باةل الٗغبُتٞ .مجهم مً اعجض ومى٘
الؼ٧اة ،ومجهم مً اصعى الىبىةٞ .اعجضث بىى أؾض وٖلى عأؾهم َلُدت بً زىٍلض ألاؾضي .واعجضث ٞؼاعة وٖلى عأؾهم
ُِٖىت بً خهً الٟؼاعي .واعجضث بىى ٖامغ وُٟٚان وٖلى عأؾهم ٢غة بً ؾلمت ال٣كحري .واعجضث بىىؾلُم وٖلى
عأؾهم الٟجاءة بً ٖبض ًالُل الؿلمي .واعجضث َاةٟت مً بني جمُم وعأؾىا ٖلى أهٟؿهم امغأة ً٣ا ٫لها سجاح.
واعجضث َاةٟت مً ٦ىضة وعأؾىا ٖلحهم ألاقٗث بً ِ٢ـ وٚحرٍ مً ملى٦ ٥ىضة .واعجضث بىى ب٨غ بً واةل بالبدغًٍ
37

وعأؾىا ٖلى أهٟؿهم الخ٨م بً ػٍض .واحخمٗذ بىىخىُٟت ئلى مؿُلمت ال٨ظاب وَىالظي اصعى الىبىة بأعى الُمامت.
ٞاٚخم أبىب٨غ بٗض أن ًبلٛه الخبر ،زم باصع ئلى اإلاسجض لُساَب الىاؽ٣ٞ .ا( <٫أيها الىاؽ ،ئهما أها عحل
مى٨م أٚني ما حٛىىن وأخامي ٦ما جدامىن ،وأهخم قغ٧اتي في َظا ألامغٞ ،هاجىا ما ٖىض٦م مً الغأي٣ٞ 38).ام ئلُه ٖمغ
ُ
بً الخُاب ،و٢ا ٫له ٖمغ ألن ًدبـ الخلُٟت اإلاغجضًً اإلاٗاعيحن ًٖ اإلاىحباث الضًيُت ،بم٣ابل أن ًبٗث لهم
حِل أؾامت بً ػٍض بً خاعزت لُ٣اجلهمٞ .لم ً ً٨أبىب٨غ مىا٣ٞا إلاا ا٢ترخه ٖمغٞ .ال ًؼاٖ ٫مغ أن ٌكاوعٍ ألن ال
ً٣اجلهم ،بل أن ٌٛمٌ وٍخجافى ًٖ ػ٧اة َإالء الٗغب في ٖامه وأن ًغ ٤ٞبهم ختى أن ًغحٗىا ًٖ ما َم ٖلُه٣ٞ .ا٫
أبىب٨غ هنع هللا يضر< (وهللا لىمىٗىوي مً الؼ٧اة ٖ٣اال مما ٧ان ًأزظ مجهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ل٣اجلتهم ٖلُه أبضا ولىما خُِذ ،زم
ْ ُ
ٱَّلل َّٱلظ َ
لىداعبجهم أبضا ختى ًىجؼ هللا وٖضٍ وٍٟي لىا ٖهضٍٞ ،اهه ٢ا ٫و٢ىله نض ١ال ًسل ٠له< َ(و َٖ َض َّ ُ
ًً َء َام ُىىا ِمىۡ ٨م
ِ
َ
َ َّ َ
َّ
َ
ۡ َۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
َ
َّ ٠ٱلظ َ
َ َ ُ ْ ََّٰ ََٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ۡ
ًً ِمً ۡ ٢ب ِل ِه ۡم َول ُُ َم ِ٨ج َّن ل ُه ۡم ِص ًَج ُه ُم ٱل ِظي ۡٱعج ََ َٰى ل ُه ۡم
ى ٦ما ٱؾخسل
ِ
وٖ ِملىا ٱله ِلخ ِذ لِؿخس ِلٟجهم ِفي ٱألع ِ
َ َ
َ ُۚ
َ ُۚ
َ َ ۡ ُ َ
َ
َول ُُ َب ِّضل َّج ُهم ّ ِم ًۢ َب ۡٗ ِض ز ۡى ِِ ٞه ۡم أ ۡم ٗىا ٌَ ۡٗ ُب ُضوه ِني ال ٌُك ِغ٧ىن ِبي ق ُۡٔٗا)٣ٞ .39اٖ ٫مغ< ًا زلُٟت عؾى ٫هللا ئهما ٢ض قغح هللا
40
نضع ٥ل٣خا ٫ال٣ىمٞ ،ؿم٘ وَاٖت).
مىكف عمزبن الخطاب هنع هللا يضر
ئطا ٢غأها ؾاب٣ا٧ ،أن ٖمغ ًسال ٠أبا ب٨غ في ًُ٢ت ٢خل اإلاغجض .ول ً٨ئطا هٓغها في ٦خب الخضًث ،لىحضها
أهه ه٣ل أبا ب٨غ ُٞمً مى٘ الؼ٧اة ولِـ بمً اصعى الىبىة .مثل ما عواٍ مؿلم ًٖ أبي َغٍغة هنع هللا يضر ٢ا( <٫إلاا جىفي عؾى٫
هللا ملسو هيلع هللا ىلص واؾخسل ٠أبى ب٨غ بٗضٍٟ٦ ،غ مً ٟ٦غ مً الٗغب٢ ،اٖ ٫مغ بً الخُاب<  ٠ُ٦ج٣اجل الىاؽ؟ و٢ض ٢ا٫
عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص< أمغث أن أ٢اجل الىاؽ خ تى ً٣ىلىا ال ئله ئال هللاٞ ،مً ٢ا ٫ال ئله ئال هللا٣ٞ ،ض ٖهم مني ماله وهٟؿه
ئال بد٣ه ،وخؿابه ٖلى هللا٣ٞ .ا ٫أبى ب٨غ< وهللا أل٢اجلً مً ٞغ ١بحن الهالة والؼ٧اةٞ ،ان الؼ٧اة خ ٤اإلاا .٫وهللا لى
ا
مىٗىوي ٖ٣اال ٧اهىا ًإصوهه ئلي عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل٣اجلتهم ٖلى مىٗه٣ٞ .اٖ ٫مغ بً الخُاب< ٞىهللا ،ماَىئال أن عأًذ هللا

37

دمحم بً ٖمغ بً وا٢ض الؿهمي ألاؾلمي ،الغصة م٘ هبظة مً ٞخىح الٗغا( ١بحروث< صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،)ٌ 3630 ،م ;.6
38
دمحم بً ٖمغ بً وا٢ض الؿهمي ألاؾلمي ،الغصة م٘ هبظة مً ٞخىح الٗغا( ١بحروث< صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،)ٌ 3630 ،م .73
39
ؾىعة الىىع< .77
40
ا دمحم بً ٖمغ بً وا٢ض الؿهمي ألاؾلمي ،الغصة م٘ هبظة مً ٞخىح الٗغا( ١بحروث< صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،)ٌ 3630 ،م .74
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ٖؼ وحل ٢ض قغح نضع أبي ب٨غ لل٣خاٗٞ ٫غٞذ أهه الخٗٞ 41).٤مغ هنع هللا يضر لم ًغ مً مى٘ الؼ٧اة في ػمان أبي ب٨غ بأهه
مغجضٞ ،ال خ ٤لؿ ٪ٟصمائهم.
وهٓغ ٖمغ هنع هللا يضر بأن اإلاغجض ٌؿدخاب زالزا٦ ،ما حاء في اإلاىَأ< (خضزني مالٖ ًٖ ٪بض الغخمً بً دمحم بً ٖبض
هللا بً ٖبض ال٣اعيء ًٖ أبُه أهه ٢ا٢ <٫ضم ٖلى ٖمغ بً الخُاب عحل مً ٢بل أبي مىس ى ألاقٗغي ٞؿأله ًٖ الىاؽ
ٞأزبرٍ زم ٢ا ٫له ٖمغ< َل ٧ان ٨ُٞم مً مٛغبت زبر؟ ٣ٞا <٫وٗم عحل ٟ٦غ بٗض ئؾالمه٢ .اٞ <٫ما ٗٞلخم به؟ ٢ا<٫
٢غبىاٍ ًٞغبىا ٖى٣ه٣ٞ .اٖ ٫مغ< أٞال خبؿخمىٍ زالزا وأَٗمخمىٍ ٧ل ًىم عُٟٚا واؾخدبخمىٍ لٗله ًخىب وٍغاح٘ أمغ
42
هللا؟ زم ٢اٖ ٫مغ< اللهم اوي لم اخًغ ولم آمغ ولم أعى ئط بلٛني).
آراء العلماء في علىبت الزدة وأدلتهم
وفي الخ٣ُ٣ت أن َظٍ الًُ٣ت في أخ٩ام الغصة قاؾٗت في ٞغوٖهاٞ .اه٣ؿم اإلاثبخىن ئلى مً ٢ا ٫بال٣خل
مُل٣ا ،ومً ٢ا ٫بأهه ٖ٣ىبت حٗؼٍغة وٍجىػ ؤلاؾدبضا ٫بالخبـ .وأًًا ازخل ٠الٗلماء في ًُ٢ت ؤلاؾدخابت ،وهي َلب
ّ
الخىبت إلاً اعجض ختى أن ًخىبٞ .ان جاب ؾ ِ٣ال٣خل ،وئال ٣ٞخل .وَل ال٣خل ٌكمل ٖلى الغحا ٫واليؿاء ،أم مٗحن
للغحل ٞدؿب؟ و ٠ُ٦إلاً حٗضص بالٟ٨غ وؤلاًمان٣ٞ ،ض ًغجض اإلاؿلم زم جاب ،واعجض بٗض طل ٪مغة زاهُت زم عحَ٘ .ل
َىَٗخبر مؿلما ٧اُٞا أم ٧اٞغا؟ ٞهظٍ اإلاؿاةل ٧لها ما ػالذ في ئًُاع البدث ًٖ أخ٩ام الغصة.
و٢ا ٫الض٦خىع ٖبض هللا ؾُٗض في ٦خابه "الخغٍت الضًيُت ،الغصة ،وؤلاؾالم" ،أن َىا ٥الهغإ ال٨ٟغي بحن
الؿل ٠والخل ٠في ًُ٢ت الغصة وٖ٣ىبتها .بِىما حمهىع الؿل ٠اج٣ٟىا ٖلى ٢خل اإلاغجض ٖ٣ىبت خضًت للغصة ٦ما ههخه
الىهىم الكغُٖت .والُىم اه٣ؿمذ ال٨ٟغاث خى٣ٖ ٫ىبت الغصة ئلى زالزت اججاَاث< أوال ،ئججاٍ الؿل ٠ب٣خل اإلاغجض
مُل٣ا .زاهُا ،ئججاٍ الؿل ٠ب٣خل اإلاغجض بخُُ٣ض .وزالثا ،ئججاٍ الخل ٠بدغٍت الضًً مُل٣ا43.واهُال٢ا مً َظا الغأي،
ؾى ٝأزخهغ ال٣ى ٫في آعاء الٗلماء وأصلتهم في ٖ٣ىبت الغصة مً اإلاثبخحن ب٣خل اإلاغجض مُل٣ا ،واإلاثبخحن ب٣خل اإلاغجض
بخُُ٣ض ،والىاٞحن به.
املثبتىن بلتل املزجم مطللا
أحم٘ ٣ٞهاء ألامت ٖلى ٖ٣ىبت اإلاغجض ولى ازخل ٠في جدضًضَا .والجمهىع ً٣ى ٫بأن ال٣خل ٖ٣ىبت أنلُت
للغصة .ووٗنى باإلاثبخحن مً حم٘ بحن املخاعبحن وٚحرَم وأخ٨م ال٣خل ٖلحهم حمُٗا ئطا جمذ قغوٍ الغصة .أوال ،ئجُاهه
َّ
َ ََ
ٱَّلل ِم ًۢ
ٖلى الغصة لِـ با٦غاٍٞ .لم هثبذ الغصة ئطا زغج اإلاؿلم ًٖ صًىه بضون ؤلازخُاع٣ٞ .ض ٢ا ٫هللا حٗالى< (مً َ ٟ٦غ ِب ِ
َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُّۢ ۡ َٰ َ ََٰ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ّ َ َّ
َ ۡ ََٰ
اب َٖ ِٓ ف
ٱَّلل َو َل ُه ۡم َٖ َظ ٌ
ُم
ٱۡل ًَم ًِ ول َِّ ً٨مً ق َغح ِبٱلِ ٟ٨غ نض ٗعا ٗٞل ۡح ِه ۡم  ًٚفب ِمً ِ
بٗ ِض ِئًم ِى ِهۦٓ ِئال مً أِ ٦غٍ و٢لب ۥه مُم ِئن ِب ِ
 .44)١٩٥زاهُا ،اإلاغجض ٖا٢لٞ ،مً ٢ا ٫ب٩لمت الٟ٨غ خالت املجىىن ال ٌٗخبر مغجضا .وازخل ٠ال٣ٟهاء في عصة الؿ٨غان.
ٞالخىاُٞت لم ًثبذ عصجه ،وأما اإلاالُ٨ت والكاُٗٞت وبٌٗ الخىابلت ًثبخه مغجضا .زالثا ،أن ً٩ىن بالٛا ٖىض الكاٞعي.
41

مؿلم بً الدجاج بً مؿلم أبى الخؿحن ال٣كحري  ،صخُذ مؿلم (بحروث< صاع الجُل ،)ٌ 3556 ،ج  ،3م .5:
42
مال ٪بً أوـ أبى ٖبضهللا ألانبخي ،اإلاىَأ (بحروث< صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،)ٌ 3608 ،ج  ،4م .959
43
Abdullah and Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam
(Ashgate Publising, 2004 M), 88.
44
ؾىعة الىدل< .308
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وأما اإلاالُ٨ت والخىابلت وبٌٗ ألاخىا ٝلم ًثبخىا البلى ٙقغَا للمغجض .صلُلهم أن بٌٗ أٖما ٫ألاَٟا ٫في ؤلاؾالم
زابخت و٦ظل ٪با٢غاعَم الغصة .ولً ً٨غي أبىخىُٟت والكِباوي بأن ألاَٟا ٫ال ٌٗا٢ب ،وئهما َىَؿدخاب وٍضعى ئلى
ؤلاؾالم.

45

عابٗا ،ئزباث الغصة في الٓاَغ .وَظا ً٩ىن بكهاصة عحلحن ٖضلحن واجداص اإلاكهىص به٦ .ما ٢ا ٫الكُش
الجؼٍغي< "ال بض مً ئزباث الغصة مً قهاصة عحلحن ٖضلحن وال بض مً اجداص اإلاكهىص بهٞ ،اطا قهضا بأهه ٟ٦غ ؾألهما
46
ال٣اض ي< بأي ش يء؟ ٣ُٞى ٫الكاَض< ً٣ى٦ ٫ظا ،أوٍٟٗل ٦ظا".
وازخل ٠ال٣ٟهاء في خ٨م اإلاغأة اإلاغجضة .وطَب ألاخىا ٝأنها ال حٗا٢ب بال٣خل ،بل حؿدخاب ئلى أن جخىب،
ٞان لم ج٣بل ٞدسجً .وَؿخض ٫بأن عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص مى٘ مؿلم أن ً٣خل اإلاغأة بك٩ل ٖام .أما اإلاالُ٨ت والكاُٗٞت
والخىابلت أحمٗىا ٖلى أن اإلاغأة اإلاغجضة حؿدخاب زالزت أًامٞ ،ان لم ج٣بل ٞخ٣خل .وٍغي اإلاالُ٨ت أن مضة ؤلاؾدخابت ٢ض
جإحل في بٌٗ ألاخىا ،٫مثل خالت الغياٖت 47.واؾخض ٫الٗلماء ٖلى خض اإلاغجض بال٨خاب والؿىت وؤلاحمإ<
أوال :دليل الكتاب ،والٓاَغ أن ال٣غآن لم ًىو ال٣خل ٖلى اإلاغجض بالًبِ .وئهما ً٣ى٣ٖ ٫ىبت الغصة بالٗظاب
ألازغوي الظي ؾُىحهه اإلاغجض بٗض اإلاىث .ول ً٨مٗٓم اإلاٟؿغًٍ حٗاعيىا ٖ٣ىبت الغصة في جٟاؾحرَم بالخٟهُل ٖىض
ْ ُ َ ْ
الخضًث ًٖ َظٍ آلاًت .مثل ما حاء في أخ٩ام ال٣غآن للجهام خحن ًٟؿغ ٢ىله حٗالى< (ئ َّن َّٱلظ َ
ًً َء َام ُىىا ز َّم ُ َٟ ٦غوا
ِ
ِ
َۢ
ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َّ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ ٗ َّ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ
ٱَّلل ِل ََُ ِٟ ٛغ ل ُه ۡم َوال ِل َح ۡه ِض َي ُه ۡم َؾ ِبُال ٨ٞ .48)١٣٤خب في باب ئؾدخابت اإلاغجض
زم ءامىىا زم ٟ٦غوا زم ٱػصاصوا ٟ٦غا لم ًًِ ٨
زم ٌٗغى ألاخاصًث اإلاخٗل٣ت بها ،وط٦غ ما عواٍ مال ًٖ ٪ػٍض بً أؾلم< (٢ا ٫الىبي ملسو هيلع هللا ىلص< مً ٚحر صًىه ٞايغبىا
ٖى٣ه).49
ثاهيا :دليل السنت ،وهي ألاخاصًث الىاعصة في الٟهل الؿاب .٤مما عواٍ ابً ٖباؽ ومال ٪امهنع هللا يضر بهُٛت الٗامت ،وما
عواٍ ابً مؿٗىص هنع هللا يضر بل ٟٔمٟاع٢ت الجماٖت أوالضًً ،وما عوجه ٖاتكت اهنع هللا يضر بل ٟٔاملخاعبت ،وخضًث مٗاط بً حبل هنع هللا يضر في
بٗثه ئلى الُمً.
الحميث العام َ ،ى خضًث (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) و (مً ٚحر صًىه ٞايغب ٖى٣ه)ٞ .أنل الخ٨م ٖلى اإلاغجض ال٣خل.
وٍبحن ألاخىطي أن مٗنى الخضًث ٖام باؾخثىاء نىٟحن<
 .3مً بضله في الباًَ ولم ًٓهغٍ.
 .4مً بض ٫صًىه باۡل٦غاٍ.

45

Abdullah and Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam
(Ashgate Publising, 2004 M), 52.
46
ٖبض الغخمً بً دمحم ٖىى الجؼٍغي ،ال٣ٟه ٖلى اإلاظاَب ألاعبٗت (بحروث< صاع ال٨خب الٗلمُت ،)ٌ 1390 ،ج  ،7م .595
47
Abdullah and Hassan SaeeD, op.cit, 52.
48
ؾىعة اليؿاء< .359
49
أخمض بً ٖلى الغاػي الجهام ،أخ٩ام ال٣غآن (بحروث< صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،)ٌ 3607 ،ج  ،5م .495

_________________________________________________________________________________
JURNAL SOPHIST
Rizky HK, Agus

|87

…Problematika Murtad

Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020

وٍ٣ى ٫ألاخىطي في قغخه ٖلى خضًث (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ)< (٢ا ٫الخا٢ <ٔٞىله (مً) ٖام ًسخو مً
مً بضله في الباًَ ،وإلاا ًثبذ ٖلُه طل ٪في الٓاَغٞ ،اهه ججغي ٖلُه أخ٩ام الٓاَغ .وَؿدثنى مىه مً
بض ٫صًىه في الٓاَغ م٘ ؤلا٦غاٍ).

50

حميث معاذ بن جبل
(ًٖ أبي مىس ى أن عحال أؾلم ،زم تهىصٞ ،أحى مٗاط بً حبل وَى ٖىض أبي مىس ى ٣ٞا <٫ما لهظا؟ ٢ا<٫
أؾلم زم تهىص٢ .ا <٫ال أحلـ ختى أ٢خله ً٢اء هللا وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلصً 51).ؼٍض الىىوي حٗلُ٣ا ٖلى َظا الخضًث< (ُٞه وحىب
٢خل اإلاغجض ،و٢ض أحمٗىا ٖلى ٢خله ل ً٨ازخلٟىا في اؾدخابخه َل هي واحبت أم مؿخدبت وفي ٢ضعَا وفي ٢بى ٫جىبخه وفي
أن اإلاغأة ٧الغحل في طل ٪أم ال).

52

ثالثا :دليل إلاجماع
و٢ض ط٦غٍ ابً حجغ الٗؿ٣الوي ٣ٞا( <٫و٢ض خهغ بٌٗ الٗلماء ما ُ٢ل بىحىب الخض به في ؾبٗت ٖكغ
قِئاٞ ،مً اإلاخٖ ٤ٟلُه الغصة والخغابت ما لم ًدب ٢بل ال٣ضعة 53).و٢ا ٫ابً ٖبض البر في ٦خابه الخمهُض حٗلُ٣ا ًٖ
خضًث (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ)< (و٣ٞه َظا الخضًث أن مً اعجض ًٖ صًىه خلل صمه ويغبذ ٖى٣ه ،وألامت مجخمٗت
55
ٖلى طل ،٪وئهما ازخلٟىا في اؾدخابخه 54).و٢ا ٫ناخب اإلاٛني< (وأحم٘ أَل الٗلم ٖلى وحىب ٢خل اإلاغجض).
و٦ظل ٪أن اإلاثبخحن بال٣خل اؾخضلىا بأن ٢خل اإلاغجض َىخٟاّ ٖلى الضًً .و٢ا ٫الكُش دمحم مخىلي الكٗغاوي
حىابا لؿإا ٫مً ٌٗخاعى ٖلى َظا الخ٨م (إلاا ٢ا ٫هللا حٗالى ال ئ٦غاٍ في الضًً ،ول ً٨أمغها ب٣خل اإلاغجض؟) ،بأن
ؤلاوؿان لٟي خغٍخه أن ًإمً أولم ًإمً ،ول ً٨ئطا أنبذ مإمىا باهلل ؾبداهه وحٗالىٞ ،هى م٩ل ٠بمخُلباث صًيُت بما
ٞحها مً خ٨م الغصة .ومً اإلاثبخحن بٗ٣ىبت خضًت للغصة َىقُش ؤلاؾالم ابً جُمُت .وئطا عحٗىا ئلى ٢ىله في ٦خابه،
لىحضها أهه ٢ؿم الغصة ئلى هىٖان< عصة مجغصة وعصة مٛلٓت .والخىبت ئهما هي مكغوٖت في الغصة املجغصة  ِ٣ٞصون
الغصة اإلاٛلٓت 56.واإلا٣هىص بغصة مجغصة أي عصة مسٟٟت هي الغصة ٚحر مداعب ؤلاؾالم ،وعصة مٛلٓت هي التي ٞحها
مداعبت هللا وعؾىله والؿعي في ألاعى بالٟؿاص٦ .الَما مىحب ال٣خل ٖىض ابً جُمُت ،ول ً٨ازخل ٠في جُبُ٤
الخ٨م .إلاا ٧اهذ الغصة مٛلٓتٞ ،ال ئؾدخابت للمغجض .وأما الغصة املجغصةٞ ،الخ٨م مى٢ى ٝئلى أن ٌؿدخاب اإلاغجض .ئطا
عح٘ ؾ ِ٣ال٣خل ،وئطا زبذ بالٟ٨غ بٗض زالزت أًام ٣ُٞخل.
وباۡلزخهاع ،أن مجمىٖت الدجج إلاً ٢ا ٫بثبىث ٢خل اإلاغجض مُل٣ا هي ٦ما جلي<
50

أبى الٗال دمحم ٖبض الغخمً بً ٖبض الغخُم اإلاباعٟ٦ىعي ،جدٟت ألاخىطي (بحروث< صاع ال٨خب الٗلمُت) ،ج  ،7م .40
51
عواٍ البساعي٦ ،خاب ألاخ٩ام ،باب (الخا٦م ًد٨م بال٣خل ٖلى مً وحب ٖلُه صون ؤلامام) خضًث ع٢م< .8846
52
أبى ػ٦غٍا مديي الضًً ًديى بً قغ ٝالىىوي ،اإلاجهاج قغح صخُذ مؿلم بً الدجاج (بحروث< صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،)ٌ 35;4 ،ج ،34
م .40:
53
ابً حجغ الٗؿ٣الويٞ ،خذ الباعي قغح صخُذ البساعي (بحروث< صاع اإلاٗغٞت ، )ٌ 359; ،ج  ،34م .7:
54
ابً ٖبض البر ،الخمهُض إلاا في اإلاىَأ مً اإلاٗاوي وألاؾاهُض (اإلاٛغب< وػاعة ٖمىم ألاو٢ا ٝوالكإون ؤلاؾالمُت ،)ٌ 35:9 ،ج  ،7م .508
55
ابً ٢ضامت اإلا٣ضس ي ،اإلاٛني (م٨خبت ال٣اَغة ،)ٌ 35:: ،ج ; ،م .5
56
أبي ال٣اؾم بً دمحم ابً جُمُت الخغاوي الخىبلي الضمك٣ي ،الهاعم اإلاؿلىٖ ٫لى قاجم الغؾى( ٫اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت< الخغؽ الىَني
الؿٗىصي ،)ٌ 3605 ،م .680
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٢خل اإلاغجض َى قغَٗت هللا ٖؼ وحل وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص الظي ً٣ى" ،٫مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ".



٧ل مً ٖغ ٝباهلل ؾبداهه وحٗالى ،وآمً به ،و٢بل ؤلاؾالم صًىا خ٣ا ،وٖمل مىحباث َظا الضًً ،زم ٟ٦غ،
ٞال خ ٤له أن ٌِٗل ٖلى ألاعى .ألن الغصة حٗخبر الخُاهت الٗلُا ،وهي الخُاهت ئلى عبه ألاٖلى .واإلاٗلىم أن
ٖ٣ىبت الخاةً هي ال٣خل.



ئطا ٧ان اإلاغجض لم ٌٗا٢بٞ ،اعجضاصٍ ًضٖى آلازغًٍ ئلى مثل َظا الٗمل .وَظا باب لخًُٗ٢ ٠ىة ؤلاؾالم
واإلاؿلمحن.

املثبتىن بلتل املزجم بتلييم
طَب بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ اإلاؿلمحن في ال٣غن الٗكغًٍ ئلى الخجضًض في جُبُ٣ٖ ٤ىبت الغصة .مجهم عقُض عيا
وأبى ألاٖلى اإلاىصوصي وئؾماُٖل عاجي الٟاعوقي ودمحم ؾلُم الٗىا والكُش ًىؾ ٠ال٣غياوي٧ .اهذ ال٨ٟغة الٗامت في
حُٗ٣ب اإلاغجضًً لضيهم بمثل ما طَب ئلُه حمهىع الؿل ،٠وَىال٣خل .ول٨جهم ًًُ ٠بٌٗ الكغوٍ في ئ٢امت
الٗ٣اب ،وج٩ىن َظٍ الكغوٍ جُُ٣ضا ل٣خل اإلاغجض .والظي ًٟغ ١بُجهم وحمهىع الؿل ٠في مىٟ٢هم ًٖ ٖ٣ىبت الغصة
َى٧ىن ٖ٣ىبت الغصة ٖ٣ىبت حٗؼٍغٍت لضيهم .وأما الؿلً ٠غون أن ٖ٣ىبت الغصة ٖ٣ىبت خضًت التي ٢ض خضصَا هللا
ؾبداهه وحٗالى.
ٞاطا ه٣ى ٫أن ٖ٣ىبت الغصة هي ٖ٣ىبت حٗؼٍغٍت٣ٞ ،خل اإلاغجض لِـ ملجغص عصجه ،بل بما وعاءَا مً ألاؾباب
التي جبضي ئلى وحىب ال٣خل ٖلُه .و٧ىن ٖ٣ىبت الغصة ٖ٣ىبت حٗؼٍغٍت جض ٫ئلى أنها ٖغًٍت للخٛحرٞ .ال ً٣خل اإلاغجض ختى
جىٞغث الكغوٍ لخُبَُ ٤ظا الٗ٣اب .والظًً طَبىا ئلى َظا ال٣ىَ ٫م ٌٗخبرون ؤلاؾالم ٦ضًً وصولت ،أي بأن
ؤلاؾالم َىصًً باٖخباعٍ في الىٟـ ،وصولت باٖخباعٍ في مجخم٘ اإلاؿلمحن .وأما الضولت ؤلاؾالمُت هي الضولت التي ًُ٣ضَا
اإلاؿلم وججغي ٖلى الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾالمي وألاخ٩ام الكغُٖت في ً٢ائها .وجدذ َظٍ الخ٩ىمت اخخملذ الغُٖت
ٖلى الظمت لخغم الضولتٞ .الغصة مُاب٣ت ٖلى طل ٪هي الخُاهت ٖلى الضًً والضولت مٗا .وَظٍ الخُاهت هي التي جبضي
ئلى ال٣خل.
ول ً٨ازخل ٠اإلا٨ٟغون بضعحت الخُاهت التي جىحب ال٣خل ٖلى ناخبها٦ .ما ٞغ ١عقُض عيا بحن اإلاغجض
املخاعب ؤلاؾالم واإلاغجض ٚحر املخاعب .وٍ٣ى ٫بأن ال٣خل ً٨خب ٖلى املخاعب ،والظي ًغجض لىٟؿه ولم ًداعب اإلاؿلمحن،
ٞال ٢خل ٖلُه .ئطا ًم ً٨أن ه٣ى ٫بأن الغصة التي حٗخبر زُاهت الضًً والضولت لضي عقُض عيا هي عصة املخاعبحن .وَظا
ً٣ابل ما طَب ئلُه اإلاىصوصي ،الظي ٢ا ٫بأن الغصة هي الخُاهت الٗلُا ،وال ٞغ ١بحن مً خاعب ولم ًداعبٞ .اطا اعجض
الصخٌ في ْل الضولت ؤلاؾالمُت ،وحب ٖلُه ال٣خل.
وٞغ ١الكُش ًىؾ ٠ال٣غياوي بحن الغصة الٛلُٓت والخُٟٟت ،وفي أمغ اإلاغجضًً بحن الضاُٖت وٚحر
الضاُٖتٞ .ما ٧ان مً الغصة وٚلٓا ٦غصة ؾلمان عقضي و٧ان اإلاغجض صاُٖت ئلى بضٖخه بلؿاهه أو ب٣لمهٞ ،األولى في مثله
الخٛلُٔ في الٗ٣ىبت ،وألازظ ب٣ى ٫حمهىع ألامت ،وْاَغ ألاخاصًث ،اؾدئهاال للكغ ،وؾضا لباب الٟخىت ،وئال ُٞمً٨
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ألازظ ب٣ى ٫الىسعي والثىعي وَىما عوي ًٖ الٟاعوٖ ١مغ 57.وٍ٣هض بمىٖ ٠٢مغ بً الخُاب في ًُ٢ت الغصة هي
جُبُ٣ٖ ٤ىبت السجً هُابت ًٖ ٖ٣ىبت ال٣خل .وَظا ٦ما وعص في ألازغ ًٖ أوـ بً مال( <٪أن أبا مىس ى ألاقٗغي ٢خل
حىُدت ال٨ظاب ،وأصخابه٢ ،ا ٫أوـ< ٣ٞضمذ ٖلى ٖمغ بً الخُاب ٣ٞا <٫ما ٗٞل حىُدت ،وأصخابه؟ ٢ا<٫
ٞخٛاٞلذ ٖىه زالر مغاث٣ٞ ،لذ< ًا أمحر اإلاإمىحن ،وَل ٧ان ؾبُل ئال ال٣خل؟ ٣ٞاٖ ٫مغ< لىأجِذ بهم لٗغيذ ٖلحهم
ؤلاؾالمٞ ،ان جابىا وئال اؾخىصٖتهم السجً 58).وػاص الكُش ًىؾ ٠ال٣غياوي حٗلُ٣ا ًٖ َظا ألازغ<59
ومٗنى َظا ألازغ أن ٖمغ لم ًغ ٖ٣ىبت ال٣خل الػمت للمغجض في ٧ل خا ،٫وأنها ًم٨م أن حؿ ِ٣أوجإحل ،ئطا
٢امذ يغوعة ۡلؾ٣اَها أوجأحُلها .والًغوعة َىا< خالت الخغب ،و٢غب َإالء اإلاغجضًً مً اإلاكغ٦حن وزى ٝالٟخىت
ٖلحهم ،ولٗل ٖمغ ٢اؽ َظا ٖلى ما حاء ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في ٢ىله< (ال ج ُ٘٣ألاًضي في الٛؼو) ،وطل ٪زكُت أن جضع٥
الؿاع ١الخمُت ُٞلخ ٤بالٗضو.
وَىا ٥اخخما ٫آزغ< وَىأن ً٩ىن عأي ٖمغ أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص خحن ٢ا( <٫مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) ٢الها بىنٟه
ئماما لألمت ،وعةِؿا للضولت ،أي أن َظا ٢غاع مً ٢غاعاث الؿلُت الخىُٟظًت ،وٖمل مً أٖما ٫الؿُاؾت الكغُٖت،
ولِـ ٞخىي وجبلُٛا ًٖ هللا ،جلؼم به ألامت في ٧ل ػمان وم٩ان وخا٩ُٞ .٫ىن ٢خل اإلاغجض و٧ل مً بض ٫صًىه ،مً خ٤
ؤلامام ،ومً ازخهانه ونالخُت ؾلُخهٞ ،اطا أمغ بظل ٪هٟظ ،وئال ٞال.
وزالنت ال٣ى ٫إلاً زبذ ب٣خل اإلاغجض بخُُ٣ض َى و٢ىٕ َظٍ الكغوٍ ٢بل جُبُ ٤الٗ٣اب ،وهي< أوال٧ ،ان
اإلاغجض في ْل الضولت ؤلاؾالمُت .زاهُا ،جُبُ ٤الخ٨م بً٣اء الخا٦م في املخ٨مت .زالثا ،ئ٢امت الٗ٣اب في والًت الضولت
ولِـ في زاعحها .وئطا لم جخم َظٍ الكغوٍٞ ،الخ٨م مى٢ى ٝئلى الىٓام اإلاؿخسضم في جل ٪اإلاىُ٣ت خحن وٗ٢ذ
واٗ٢ت الغصة.
النافىن بلتل املزجم
مً أَم ألاؾباب الباٖثت ُٞما جٟغ ١بحن اإلاثبخحن والىاٞحن ب٣خل اإلاغجض هي ًُ٢ت ؤلاؾخدباة .خُث أن
اإلاثبخحن بال٣خل ًغون أن ؤلاؾدخابت مدضصة بؼمان ،مجهم مً ً٣ى ٫مضة زالزت أًام وبًٗهم ً٣ى ٫أن اإلاغجض ٌؿدخاب
قهغا .وأما الىاٞىن ًغون بأن مضة ؤلاؾدخابت هي َىا ٫الخُاة .ول٣ض أنضعث لجىت الُٗ٣ضة والٟلؿٟت الخابٗت ملجم٘
البدىر ؤلاؾالمُت باألػَغ ٞخاوي أباخذ ٞحها للمغجض أن ًخىب َىا ٫خُاجه ،والخٛاض ي ًٖ اؾدخابخه زال ٫زالزت أًام
ا
ُ
أو أ٦ثر ٦ما طَب الُه ال٣ٟهاء ،و٢ض أزاعث َظٍ الٟخىي حضال ٦بحرا بحن ٖلماء الضًً 60.وجسغج َظٍ الٟخىي صعءا
لإلتهاماث التي ًىحهها ؤلاؾالم واإلاؿلمىن الٗهغ ،وهي ؤلاعَاب واؾخسضام الٗى ٠في الخٗامل م٘ ٚحر اإلاؿلمحن.
وج٩ىن ؤلاؾدخابت َىا ٫الٗمغ بكغٍ أن ًٟىى ألامغ ئلى الخ٩ام ئلى أن ً٣غعوا ؤلاؾدخابت زالزت أًام أو إلاضة ٖام أو
لجهاًت الٗمغ.
57

ًىؾ ٠ال٣غياوي ،حغٍمت الغصة وٖ٣ىبت اإلاغجض في يىء ال٣غآن والؿىت ( ، )https://www.al-qaradawi.net/node/5105م  .50جاعٍش
ؤلاؾخٟاصة 0202/6/91
58
أبى دمحم ٖلي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلس ي ،املخلى باآلزاع (بحروث< صاع ال٨ٟغ ،)ٌ 3647 ،ج  ،34م .335
59
ًىؾ ٠ال٣غياوي ،حغٍمت الغصة وٖ٣ىبت اإلاغجض في يىء ال٣غآن والؿىت ( ، )https://www.al-qaradawi.net/node/5105م  .50جاعٍش
ؤلاؾخٟاصة 0202/6/91
60
مجلت الىعي ؤلاؾالمي ،الٗضص  ،668م  ،;8قىا ،ٌ 3645 ٫صٌؿمبر  4004م.
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ومٗٓم الىاٞحن ب٣خل اإلاغجض َم اإلاٗانغون مً ٖلماء الضًً الظًً يهخمىن بد٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍت
ؤلاٖخ٣اص ،وٍغون أن ٢خل اإلاغجض مسال ٠الُ٣مت ؤلاؾالمُت ،وهي ازخُاع الضًً وؤلاٖخ٣اص بضون ئحباع٣ٞ .خل اإلاغجض
ٖىضَم مً باب ؤلا٦غاٍ في الضًً الظي مىٗه هللا ؾبداهه وحٗالى في ال٣غآن ال٨غٍم .وَظا الظي ًٟغ ١بُجهم واإلاثبخحن في
ّ
ٱلض ۖۡ
َٓ ۡ َ َ
ًً) ،61وأما اإلاثبخىن ًغون بأن باب
ًُ٢ت حُٗ٣ب اإلاغجض ،خُث أنهم أزظوا قمىلُت الخ٨م في آلاًت (ال ِئ٦غاٍ ِفي ِ ِ
ؤلازخُاع مٟخىح إلاً لم ٌؿلم ولم ٌكهض بأن ال ئله ئال هللا وأن دمحما ٖبضٍ وعؾىله .ومً أؾلم ؾ ِ٣ؤلازخُاع للخغوج
مً ؤلاؾالم بؿىت عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص في باب الغصة.
ئطا ٧ان اإلاثبخىن اٖخ٣ضوا بأن ال٣خل َىالٗ٣ىبت اإلاىهىنت إلاً اعجضٞ ،ظَب الىاٞىن بأن الخضوص للمغجض
في الضهُا ٚحر نالر ،وئهما الٗ٣اب له في آلازغة بالٗظاب والىاع .مثل ما طَب ئلُه ص .دمحم ٖابض الجابغي في ٦خابخه ٖلى
اإلاىيىٕ "خ٨م اإلاغجض في ؤلاؾالم" ،إلاا خ٨م مؿألت اإلاغجض ٖلى مؿخىي الخام ،أما ٖلى اإلاؿخىي الخام ٞجملت
آًاث ُٞه جض ٫ئلى أن خ٨م اإلاغجض٦ ،ما ًخدضص في ؾُا٢هاَ ،ىلٗىت هللاًٚ ،ب هللا ،حهىم ...ولِـ ال٣خل ،وأ٦ثر مً
طلٞ ٪باب الخىبت مٟخىح أمامه.62
وأما الؿجن الكغٍٟت التي جبحن ٖ٣ىبت الغصة مثل ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) 63و(مً ٚحر صًىه
ٞايغبىا ٖى٣ه)ٖ 64ىض الىاٞحن جدخىي ٖلى ألاؾباب ؾىي الخغوج مً ؤلاؾالم ٞدؿب ،وجل ٪ألاؾباب ٦ما وعصث في
أخاصًث الغصة بهُٛت اإلاٟاع٢ت واملخاعبت ،مثل ما عوتها ؾُضجىا ٖاتكت اهنع هللا يضر< (ال ًدل صم امغب مؿلم ئال باخضي زالر
زها <٫ػان مدهً ًغحم ،أوعحل ٢خل عحال مخٗمضا ٣ُٞخل ،أو عحل ًسغج مً ؤلاؾالم ًداعب هللا ٖؼ وحل وعؾىله
٣ُٞخل أوٍهلب أوٍىٟى مً ألاعى) .65وَظا الظي طَب ئلُه الكُش مدمىص قلخىث ،وٍغي بأن مً اعجض بىٟؿه ولم
ًداعبٞ ،لِـ َىا ٥الؿبب لخُبُ ٤ال٣خل ٖلُه .ألن ٢خل اإلاغجض في أواةل الٗهغ ؤلاؾالمي ؾغي ٖلى املخاعب،
وألاخاصًث اإلاخٗل٣ت بٗ٣ىبت الغصة ال جم ً٨أن ج٩ىن أؾاؾا في ٢خل اإلاغجض ئال بٗلت املخاعبت .و٦ظل٢ ٪ا ٫أخض الباخثحن
اإلاؿلم دمحم َاقم ٦مالي ألاٛٞاوي في ٦خابه<
"أن الغصة في الؿىىاث ألاولى لٓهىع ؤلاؾالم هي حغٍمت التي حٗا٢ب بؿبب ؤلاٖخضاء ٖلى ألامت والضولت
ؤلاؾالمُت .أما الىهىم ال٣غآهُت هٟؿها جضا ًٖ ٘ٞخغٍت ۡلٖخ٣اص ،وبالًغوعة أن َظٍ الخغٍت حكخمل ٖلى الخغٍت
للخدىٍل .بل لم ًىو ال٣غآن الخضوص في الغصة ،مهما ٧اهذ آلاًاث التي جبدث ٖجها ٦ثحرة ،وَظٍ صاللت ٖلى مى٠٢
66
الكغَٗت في اإلاغجض ٚحر املخاعب".
عزض ومناكشت في علىبت الزدة

61

ؾىعة الب٣غة< .478
62
 http://www.aljabriabed.net/mortadd.htmجاعٍش ؤلاؾخٟاصة 0202/6/91
63
دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج ; ،م .37
64
مال ٪بً أوـ أبى ٖبضهللا ألانبخي ،اإلاىَأ (بحروث< صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،)ٌ 3608 ،ج  ،4م .958
65
أخمض بً قُٗب بً ٖلي الخغاؾاوي اليؿاتي ،ؾجن اليؿاتي (خلب< م٨خب اإلاُبىٖاث ؤلاؾالمُت ،)ٌ 3608 ،ج  ،9م .303
66
Mohammad Hashim Kamali, Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers,
2000 M), p. 219.
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هدً أمام زالزت ئججاَاث في مؿألت ٖ٣ىبت الغصة ٦ما ط٦غهاٍ في اإلابدث آلاحي .وهي مى ٠٢الؿل ٠بازباث
ٖ٣ىبت خضًت للغصة ،ومً ٢ا ٫بأن ٖ٣ىبت الغصة هي ٖ٣ىبت حٗؼٍغٍت ،ومى ٠٢الخل ٠واإلاٗانغًٍ بازباث ٖ٣ىبت
أزغوٍت للمغجض م٘ هٟي ٖ٣ىبت صهُىٍت .و٧اهذ ازخالٞاتهم في َظا البدث ججغي ٖلى ًُ٢ت ؤلاؾدخابت للمغجض ،وحضالهم
في ٞهم آلاًت ال ئ٦غاٍ في الضًً ،وه٣اقهم في ؾبب حُٗ٣ب اإلاغجض ،وهؼٖتهم في ازخُاع اإلاهاصع ۡلؾخمضاص ألاخ٩امٞ .ىجض
أن الدؿاؤالث بحن ًضي البدث خى ٫خض الغصة جضوع ٖلى املخاوع الخالُت<
 .3لم جغص ههىم ال٣غآن ٞحها بُان لٗ٣ىبت ؤلاعجضاص ًٖ الضًً في الضهُا ،و ئهما جىو آلاًاث الٗظاب في
آلازغة للمغجضٞ .لم ًغص ال٣غآن خض مىهىم ٖلُه ٦ما هو الخضوص في الؼها وال٣ظ ٝوالؿغ٢ت وٚحرَاٞ .لم
جأث آًاث جىو ٖلى ٖ٣ىبت حغٍمت ؤلاعجضاص ًٖ الضًً ،ؾىاء بخدىٍل الضًً أو اعج٩اب مىحباث الٟ٨غ مً
ألاٗٞا ٫أو ألا٢ىا.٫
 .4بُان خالت مً خاالث ؤلاعجضاص ًٖ الضًً التي حؿخد ٤ال٣خل ٖلحها في ال٣غآنَ ،ى ؤلاعجضاص اإلاصخىب
بالخمغص ٖلى الىٓام أي مداعبت هللا وعؾىله .وال ًم ً٨ئلخا ١الغصة بالخغابت التي هي خض مىٟغص بظاجه .خض
الخغابت له م٣ضاع وقغوٍ وخ٨م بىٟؿه ،وال ٌكترٍ ُٞه عصة.
 .5وعص الىو بدض مىهىم ٖلُه لجغٍمت الغصة في الؿىت ،وهي أنل الدكغَ٘ بٗض ال٨خاب .ول ً٨ازخلٟذ
اإلاخىن في ط٦غ خالت الغصة .مجها ما حٗمم اإلاغجض املخاعب وٚحر املخاعب ،ومجها ما جظ٦غ خالت ؤلاعجضاص ًٖ
الضًً اإلاصخىب باإلاٟاع٢ت واملخاعبت.
َظٍ ألامىع التي جبنى ٖلحها آعاء الٗلماء اإلاخٟاوجت في جد٣ٖ ٤ُ٣ىبت الغصة .ألن ال٨خاب لم جغص الخض للغصة ،بل
هجض بُاهه في الؿىت .و٢ض جأحي الؿىت بجملت ٖامت في خ٨م اإلاغجض ،و٢ض جأحي بكغٍ املخاعبت .ئطاٞ ،مً الخُىة ألاولى
ۡلْهاع خ٣ُ٣ت خ٨م الغصة ،هي ٖغى ما ٧ان في ٖهض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً و٢ات٘ الغصة ،و ٠ُ٦حٗامل عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص مٗها.
وكائع الزدة في عهم رسىل ومىكفه ملسو هيلع هللا ىلص
٢ض ْهغ اإلاغجضون ًٖ ؤلاؾالم مىظ ٖهض عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلصٞ .اعجض في خُاجه ملسو هيلع هللا ىلص بٌٗ اإلاؿلمحن مً الصخابت
وٚحرَم أٞغاصا أو حماٖاث .واإلاٗلىم ٦ما ط٦غهاٍ ؾاب٣ا ٢ى ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) .ول ً٨في الىا ٘٢ما
٧ان عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ً٣خلهم حمُٗاَ .ىا ٥مً لم ً٣خل هم ولم ٌٗا٢بهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ومً َإالء ٖبض هللا بً ؾٗض بً أبي
ؾغح٦ ،ما حاء في عواًت ًٖ ابً ٖباؽ< (٧ان ٖبض هللا بً ؾٗض بً أبي ؾغح ً٨خب لغؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلصٞ ،أػله الكُُان،
67

ٞلخ ٤بالٟ٨اعٞ ،أمغ به عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ً٣خل ًىم الٟخذٞ ،اؾخجاع له ٖثمان بً ٖٟانٞ ،أحاعٍ عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص).
و٢ض بُيذ عواًت أزغي في ؾجن أبي صاوص ،أن عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحاعٍ ألهه حاء جاةبا مً عصجهٞ ،باٌٗه الغؾى٫
ملسو هيلع هللا ىلص( .إلاا ٧ان ًىم ٞخذ م٨ت ازخبأ ٖبض هللا بً ؾٗض بً أبي ؾغح ٖىض ٖثمان بً ٖٟانٞ ،جاء به ختى أوٟ٢ه ٖلى الىبي
ملسو هيلع هللا ىلص٣ٞ ،اً <٫ا عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص باٌ٘ ٖبض هللاٞ .غ ٘ٞعأؾهٞ ،ىٓغ ئلُه زالزا٧ ،ل طلً ٪أبىٞ ،باٌٗه بٗض زالر ،زم أ٢بل ٖلى

67

أبى صاوص ،ؾجن أبي صاوص (بحروث< صاع الغؾالت الٗاإلاُت ،)ٌ 3650 ،ج  ،8م .636
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أصخابه ٣ٞا <٫أما ٧ان ٨ُٞم عحل عقُض٣ً ،ىم ئلى َظا خُث عآوي ٟٟ٦ذ ًضي ًٖ بُٗخه ٣ُٞخله؟ ٣ٞالىا< ما هضعي ًا
عؾى ٫هللا ما في هٟؿ٪؟ أال أومأث ئلُىا بُٗى٪؟ ٢ا <٫ئهه ال ًيبغي لىبي أن ج٩ىن له زاةىت ألاٖحن).
وَىا ٥عواًت ط٦غث عحال مً بني هجاع أؾلم ٨ٞخب للىبي ملسو هيلع هللا ىلص زم اعجض ٗٞاص ههغاهُا .عواٍ البساعي ًٖ أوـ
هنع هللا يضر٢ ،ا٧( <٫ان عحل ههغاهُا ٞأؾلم ،و٢غأ الب٣غة وآٖ ٫مغان٩ٞ ،ان ً٨خب للىبي ملسو هيلع هللا ىلصٗٞ ،اص ههغاهُا٩ٞ ،ان ً٣ى <٫ما
ًضعي دمحم ئال ما ٦خبذ لهٞ .أماجه هللا ٞضٞىىٍٞ ،أنبذ و٢ض لٟٓخه ألاعى٣ٞ ،الىا< َظا ٗٞل دمحم وأصخابه إلاا َغب
مجهم ،هبكىا ًٖ ناخبىا ٞأل٣ىٍٞ .دٟغوا له ٞأٖم٣ىاٞ ،أنبذ و٢ض لٟٓخه ألاعى٣ٞ ،الىا< َظا ٗٞل دمحم وأصخابه،
هبكىا ًٖ ناخبىا إلاا َغب مجهم ٞأل٣ىٍٞ .دٟغوا له وأٖم٣ىا له في ألاعى ما اؾخُاٖىاٞ ،أنبذ و٢ض لٟٓخه ألاعى،
ٗٞلمىا< أهه لِـ مً الىاؽٞ .أل٣ىٍ).

68

واعجض ٦ظل ٪الخاعر بً ؾىٍض ألاههاعي ولم ً٣خله الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ألهه عح٘ ٞأؾلم٦ ،ما ط٦غٍ ٖبض الغػا ١في
َّ ُ َ ۡ ٗ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ََٰ ۡ َ َ ُ ٓ ْ َ َّ َّ ُ َ َ ّف َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َ ّ ََٰ ُُۚ َ َّ ُ َ
َ َ
ٱَّلل ال َي ۡه ِضي
جٟؿحر ٢ىله حٗالى< (َ ٠ُۡ ٦ي ۡه ِضي ٱَّلل ٢ىما ٟ٦غوا بٗض ِئًم ِج ِهم وق ِهضوا أن ٱلغؾى ٫خ ٤وحاءَم ٱلب ُِيذ و
ََّٰ
ۡ
ٱل َۡ ٣ى َم ٱلٓ ِل ِم َحن ٢ .69)٦٥ا( <٫خضزىا حٟٗغ بً ؾلُمان ًٖ خمُض ألاٖغج ًٖ مجاَض ٢ا <٫حاء الخاعر بً ؾىٍض
ٞأؾلم م٘ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،زم ٟ٦غ الخاعر ٞغح٘ ئلى ٢ىمهٞ ،أهؼ ٫هللا حٗالى ُٞه ال٣غآن ( ٠ُ٦يهضي هللا ٢ىما ٟ٦غوا بٗض
ئًمانهم) ئلى (ئال الظًً جابىا مً بٗض طل ٪وأنلخىا ٞان هللا ٟٚىع عخُم)ٞ .دملها ئلُه عحل مً ٢ىمه ٣ٞغأَا ٖلُه.
٢ا٣ٞ <٫ا ٫الخاعر< وهللا ئه ٪ما ٖلمذ لهضو ،١وئن عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألنض ١مى ،٪وئن هللا ألنض ١الثالزت٢ .اٞ <٫غح٘
الخاعر ٞأؾلم ٞدؿً ئؾالمه).

70

واقتهغ في ٦خب الؿحرة أن ػوج أم اإلاإمىحن أم خبِبت ٢بل عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلصٖ ،بُض هللا بً جخل ٢ض جىهغ
َّ
بٗض هجغجه ئلى أعى الخبكت٢ .ا ٫ابً اسخا ١في ؾحرجه< (زم جؼوج عؾى ٫اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص بٗض ػٍيب أم خبِبت بيذ أبي
َّ
َّ
ؾُٟان٧ ،اهذ ٢بله ٖىض ٖبُض اَّلل بً جخل بً عةاب ،أخض بني أؾض أدي ٖبض اَّلل بً جخل٧ ،ان جؼوحها وهي ب٨غ،
َّ
و٧ان له مجها خبِبت ابىت ٖبُض اَّللٞ ،ماث ٖجها بأعى الخبكت و٢ض جىهغ بٗض اؾالمه 71).وط٦غ ابً حجغ الٗؿ٣الوي
َّ
في جغحمت أم خبِبت< (وإلاا جىهغ ػوحها ٖبُض اَّلل بً جخل ،واعجض ًٖ ؤلاؾالم ٞاع٢ها 72).و٢ض ٌٗلل بٌٗ الٗلماء َظا
ُ
الخبر ًٖ عصة ٖبُض هللا بً جخل ،وخ٨م باعؾاَ ٫ظٍ الغواًت .وػٖمىا أنها لم جغو بؿىض صخُذ مخهل.
ولم ً٣خل عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص مً ٟ٦غ ب٣لبه وأْهغ ؤلاؾالم بلؿاهه أي اإلاىا٣ٞىن٢ .ا ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص< (ئوي لم
أومغ أن أه٣ب ًٖ ٢لىب الىاؽ وال أق ٤بُىنهم 73).و٢ض زلو ال٣غَبي آعاء الٗلماء في ؾبب ئمؿا ٥الىبي نلى هللا
ٖلُه وؾلم ًٖ ٢خل اإلاىا٣ٞحن م٘ ٖلمه بىٟا٢هم ئلى زمؿت أ٢ىا٦ ٫ما ًلي<74
68

دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج  ،8م .847
69
ؾىعة أٖ ٫مغان< .:8
70
ٖبض الغػا ١بً َمام بً ها ٘ٞأبى ب٨غ الخمحري الُماوي الهىٗاوي  ،جٟؿحر ٖبض الغػا( ١بحروث< صاع ال٨خب الٗلمُت ،)ٌ 363; ،ج  ،3م
.603
71
أبى ب٨غ دمحم بً اسخا ١بً ٌؿاع بً زُاع ،ؾحرة ابً اسخا( ١بحروث< صاع ال٨ٟغ ،)ٌ 35;: ،ج  ،3م ;.47
72
ابً حجغ الٗؿ٣الوي ،ؤلانابت في جمحز الصخابت (بحروث< صاع ال٨خب الٗلمُت ،)ٌ 3637 ،ج  ،:م .360
73
دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج  ،7م .385
74
دمحم بً أخمض بً أبي ب٨غ بً ٞغح ألاههاعي ال٣غَبي ،الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن (الغٍاى< صاع ٖالم ال٨خب ،)ٌ 3645 ،ج  ،3م .3;:
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 .3لم ٌٗلم خالهم أخض ؾىاٍ.
 .4ألن الؼهضً( ٤بمٗنى اإلاىا٣ٞحن) ٌؿدخاب وال ً٣خل .وَظا ٢ى ٫أصخاب الكاٞعي بأن الؼهضً ٤الظي
ٌؿغ الٟ٨غ وٍٓهغ ؤلاًمان ٌؿدخاب وال ً٣خل.
 .5مهلخت لخألُ ٠ال٣لىب ٖلُه لئال جىٟغ ٖىه .و٢ض أقاع ملسو هيلع هللا ىلص ئلى َظا اإلاٗنى ب٣ىله لٗمغ< (مٗاط هللا أن
ًخدضر الىاؽ أوي أ٢خل أصخابي ).أزغحه البساعي ومؿلم.
َّ َ ُ ْ َ
ٗ
(ٱجسظ ٓوا أ ًۡ ََٰم َج ُه ۡم ُح َّىت)٢ .75ا ٫الكاٞعي وأصخابه< وئهما مى٘ عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص مً ٢خل
 .6ئْهاعَم ؤلاؾالم
اإلاىا٣ٞحن ما ٧اهىا ًٓهغوهه مً ؤلاؾالم م٘ الٗلم بىٟا٢هم ،ألن ما ًٓهغوهه ًجب ما ٢بله.
 .7أن هللا حٗالى ٧ان ٢ض خ ٟٔأصخاب هبُه ٖلُه الؿالم ب٩ىهه زبتهم أن ًٟؿضَم اإلاىا٣ٞىن ،أو
ًٟؿضوا صًىهٞ ،لم ً ً٨في جبُ٣تهم يغع ،ولِـ ٦ظل ٪الُىم ،ألها ال هأمً مً الؼهاص٢ت أن ًٟؿضوا
ٖامخىا وحهالىا.
ومً اإلاغجضًً في َظا الٗهض مً أَضع عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص صمه٦ .ما وعص في خضًث أبي ٢البت< (خضزني أوـ< أن
هٟغا مً ٖ٩ل زماهُت ٢ضمىا ٖلى عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلصٞ ،باٌٗىٍ ٖلى ؤلاؾالمٞ ،اؾخىزمىا ألاعىٞ ،ؿ٣مذ أحؿامهم،
ٞك٩ىا طل ٪ئلى عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص٢ .ا <٫أٞال جسغحىن م٘ عاُٖىا في ئبله ٞخهِبىن مً ألبانها وأبىالها٢ .الىا< بلىٞ .سغحىا
ٞكغبىا مً ألبانها وأبىالها ٞصخىا٣ٞ ،خلىا عاعي عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأَغصوا الىٗمٞ .بل ٜطل ٪عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلصٞ ،أعؾل في
آزاعَمٞ ،أصع٧ىا ٞجيء بهمٞ ،أمغ بهم ُٗ٣ٞذ أًضيهم وأعحلهم وؾمغ أُٖجهم ،زم هبظَم في الكمـ ختى ماجىا٢ .لذ<
76

وأي ش يء أقض مما نى٘ َإالء ،اعجضوا ًٖ ؤلاؾالم و٢خلىا وؾغ٢ىا).
وط٦غ ابً ٖبض البر في ؤلاؾخظ٧اع أمغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ب٣خل اإلاغجضًً< (ًٖ ابً ئسخا٢ ١ا <٫وأما ٢خل ٖبض هللا بً
زُل ٣ٞخله ؾُٗض بً خغٍث املخؼومي وأبى بغػة ألاؾلمي اقتر٧ا في صمه وَى عحل مً بني جُم بً ٚالب٢ .ا <٫وئهما
أمغ عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ب٣خله ألهه بٗثه مهض٢ا ،و٧ان مؿلما وبٗث مٗه عحال مً ألاههاع و٧ان مٗه مىلى له ًسضمه و٧ان
مؿلماٞ ،جز ٫ابً زُل مجزال وأمغ اإلاىلى أن ًظبذ له قاة وٍهى٘ له َٗاماٞ .ىام واؾدُ ٔ٣ولم ًهى٘ له قِئا ٗٞضا
ٖلُه ٣ٞخله ،زم اعجض مكغ٧ا٢ .ا ٫أبى ٖمغ ٞهظا ال٣خل ٢ىص مً مؿلم .ومثل َظا ٢هت مِ٣ـ بً نبابت ٢خل مؿلما
بٗض أزظ الضًت وَى أًًا مما َضع عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص صمه في خحن صزىله م٨ت.
٦ظا خضزىا ؾُٗض بً ههغ ٢ا ٫خضزني ٢اؾم ٢ا ٫خضزني بً وياح ٢ا ٫خضزني أبىب٨غ بً أبي قِبت ٢ا٫
خضزىا أخمض بً اإلاًٟل ٢ا ٫خضزني أؾباٍ بً ههغ ٢ا ٫ػٖم الؿضي ًٖ مهٗب بً ؾٗض ًٖ أبُه ٢ا <٫إلاا ٧ان
ٞخذ ًىم م٨ت أمً عؾى ٫هللا أَل م٨ت ئال أعبٗت هٟغ وامغأجحن ،و٢ا <٫ا٢خلىَم وئن وحضجمىَم مخٗل٣حن بأؾخاع
الٗ٨بت ٖ٨غمت بً أبي حهل وٖبض هللا بً زُل ومِ٣ـ بً نبابت وٖبض هللا بً ؾٗض بً أبي ؾغحٞ .أما ٖبض هللا بً
زُل ٞأصع ٥وَى مخٗل ٤بأؾخاع الٗ٨بتٞ ،اؾدب ٤ئلُه ؾُٗض بً خغٍث وٖماع بً ًاؾغ ٞؿب ٤ؾُٗض ٖماعا و٧ان
أقض الغحلحن ٣ٞخله).

77

75

ؾىعة اإلاىا٣ٞىن< .4
76
دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج ; ،م ;.
77
ًىؾ ٠بً ٖبض هللا بً دمحم بً ٖبض البر أبى ٖمغ  ،ؤلاؾخظ٧اع (بحروث< صاع ال٨خب الٗلمُت ،)ٌ 3643 ،ج  ،6م .606
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ومً خاصزت الغصة في ٖهض عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ٢ض ط٦غهاٍ في ٢هت بٗث مٗاط بً حبل وأبي مىس ى ألاقٗغي ئلى
الُمً ًٖ .أبي بغصة بً أبي مىس ى ألاقٗغي ًٖ أبُه< (أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بٗثه ئلى الُمً زم أعؾل مٗاط بً حبل بٗض طل،٪
ٞلما ٢ضم ٢اً <٫ا أيها الىاؽ ئوي عؾى ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ئلُ٨مٞ .أل٣ى له أبىمىس ى وؾاصة لُجلـ ٖلحهاٞ ،أحي بغحل ٧ان
يهىصًا ٞأؾلم زم ٟ٦غ٣ٞ .ا ٫مٗاط< ال أحلـ ختى ً٣خلً٢ ،اء هللا وعؾىله .زالر مغاثٞ .لما ٢خل ٗ٢ض).

78

كضيت جالسم الحزابت مع الزدة إلكامت الحم
٢ض جدضزىا ًٖ و٢ات٘ الغصة في ٖهض عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص و ٠ُ٦حٗامل ملسو هيلع هللا ىلص مٗها .وٖغٞىا أن اإلاغجضًً ٢ض يهضع
صمهم و٢ض لم ً٣خلىا في ٖهضٍ ملسو هيلع هللا ىلص .وٚالبا ٧ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًأمغ أصخابه ب٣خل اإلاغجض الظي ْهغث حغٍمخه ما ٖضا الغصة،
وهي املخاعبت أو ال٣خل٦ .ما ط٦غث ٢هت زماهُت هٟغ مً ٖ٩ل الظًً باٌٗىا ٖلى ؤلاؾالم زم ٢خلىا عاعي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص .وما
أنابه ٖبض هللا بً زُل ومِ٣ـ بً نبابت في ًىم ٞخذ م٨ت بٗض أن ً٣خل مؿلما زم اعجضا .وَإالء الظًً ٢خلهم الىبي
ملسو هيلع هللا ىلص مً اإلاغجضًً ًٖ الضًً .والىاٞىن ًٖ خض الغصة ٌؿخضلىن بمثل َظا ألامغ ،و ًغون بًُ٣ت جالػم الخغابت م٘ الغصة
ۡل٢امت الخض .أي بأن الغصة ال جثحر ال٣خل لضي ٞاٖله ،وئهما مداعبخه التي جثحر طل.٪
و مً صلُلهم ٖلى طل ٪خضًث عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ حابغ بً ٖبض هللا< (أن أٖغابُا باٌ٘ عؾى ٫هللا نلى هللا
ٖلُه وؾلمٞ ،أناب ألاٖغابي وٖ ٪باإلاضًىتٞ ،أحى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص٣ٞ ،اً <٫ا دمحم أ٢لني بُٗتيٞ .أبى عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،زم حاءٍ،
٣ٞا <٫أ٢لني بُٗتيٞ .أبى ،زم حاءٍ٣ٞ ،ا <٫أ٢لني بُٗتيٞ .أبىٞ ،سغج ألاٖغابي٣ٞ ،ا ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص< ئهما اإلاضًىت ٧ال٨حر،
جىٟي زبثها وٍىه٘ َُبهاٞ 79).حرون أن ؤلا٢الت َىا ئ٢الخه مً ؤلاؾالمًٞ ،ال ًٖ ٢ى ٫ال٣اض ي ُٖاى< (وئهما اؾخ٣ا٫
80

مً ؤلاؾالم ٞلم ً٣له الىبى ملسو هيلع هللا ىلص ،ئط ال جدل الغحٗت ئلى الٟ٨غ بٗض ؤلاًمان ،وال ٌؿىٚه الىبى ملسو هيلع هللا ىلص ألخض).
ٞلى ٧اهذ ٧لمت (أ٢لني بُٗتي) في الخضًث الؿاب ٤حٗني مٗنى ؤلا٢الت مً ؤلاؾالم ،ناع َظا ألاٖغابي مغجضا.
وجبٗا لظلٞ ،٪هظٍ صاللت ٖلى أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ً٣خل ٧ل اإلاغجضًً ئطا لم جثبذ حغٍمت أزغي ٖىضٍ .ول ً٨اإلاثبخحن بدض
الغصة ًغون أن مٗنى ؤلا٢الت هي ئ٢الخه ًٖ الهجغة ولِؿذ ًٖ ؤلاؾالم .وئطا ٧ان الخضًث بمثل َظا اإلاٗنىُٞ ،مً٨
الغص ٖلى ألازظ بهظا الخضًث صاللت ًٖ هٟي عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ خض الغصة.
و ًغص ٦ظل ٪اإلاثبخىن بالىاٞحن واإلاى٨غًٍ ٖلى خض الغصة بدضًث بٗث مٗاط بً حبل وأبي مىس ى ألاقٗغي
ئلى الُمً .وئطا ٢غأها َظا الخضًث ،لىحضها أهه ًضٖ ٫لى مٗنى نغٍذ م٘ ٖضم الٛمىى إلاا ٢ا ٫مٗاط< (ال أحلـ ختى
ً٣خلً٢ ،اء هللا وعؾىله) .ولِـ َىا ٥ئخخما ٫آزغ الظي ٌكحر ئلى جالػم الخغابت م٘ الغصة ۡل٢امت الخضٞ .أحاب
الض٦خىع ٖبض هللا ؾُٗض في ٦خابه 81أن البض له مً ٞهم ص ٤ُ٢بهظا الخضًث ،وأن هٟهم مى ٠٢مٗاط بً حبل ُٞه
بالىٓغ ئلى م٣خَ ى الخا ٫خُىظا .٥وَى ْهىع الخمغص في أوازغ ٖهض عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الُمً ،مً حهت عحل ًمني
ٌؿمى باألؾىص الٗيس ي .وَى ئصعى ٖلى هبىجه والخد ٤بأٖضاء ؤلاؾالم .وم٘ طل ٪اعجض ٖضص مً اإلاؿلمحن والخد٣ىا به .ئط
خُيئظ ٧ل مً اعجض بأعى الُمً ٌٗخبر بأصخاب ألاؾىص الٗيس يٞ ،هى مً املخاعبحن.
78

ٖلي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼم أبى دمحم ألاهضلس ي  ،املخلى باآلزاع (بحروث< صاع ال٨ٟغ) ،ج  ،34م .330
79
مؿلم بً الدجاج بً مؿلم أبى الخؿحن ال٣كحري  ،صخُذ مؿلم (بحروث< صاع الجُل ،)ٌ 3556 ،ج  ،4م .3008
80
ُٖاى أبى الًٟل الُدهبي  ،ئ٦ما ٫اإلاٗلم بٟىاةض مؿلم (مهغ< صاع الىٞاء ،)ٌ 363; ،ج  ،6م .480
81
Abdullah and Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam (Ashgate Publising, 2004 M), 64.
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وطَب الىاٞىن ب٣خل اإلاغجض ٖلى مىٖ ٠٢مغ هنع هللا يضر الظي لم ًغ ال٣خل خضا و أوخض الؿبُل للمغجض ،وٍم ً٨أن
ٌٗا٢ب بالسجً٦ ،ما ٢ض ط٦غهاٍ في الٟهل الؿاب( <٤خضزني مالٖ ًٖ ٪بض الغخمً بً دمحم بً ٖبض هللا بً ٖبض
ال٣اعيء ًٖ أبُه أهه ٢ا٢ <٫ضم ٖلى ٖمغ بً الخُاب عحل مً ٢بل أبي مىس ى ألاقٗغي ٞؿأله ًٖ الىاؽ ٞأزبرٍ زم
٢ا ٫له ٖمغ< َل ٧ان ٨ُٞم مً مٛغبت زبر؟ ٣ٞا <٫وٗم عحل ٟ٦غ بٗض ئؾالمه٢ .اٞ <٫ما ٗٞلخم به؟ ٢ا٢ <٫غبىاٍ
ًٞغبىا ٖى٣ه٣ٞ .اٖ ٫مغ< أٞال خبؿخمىٍ زالزا وأَٗمخمىٍ ٧ل ًىم عُٟٚا واؾخدبخمىٍ لٗله ًخىب وٍغاح٘ أمغ هللا؟ زم
٢اٖ ٫مغ< اللهم اوي لم اخًغ ولم آمغ ولم أعى ئط بلٛني 82).وحاء زبر آزغ في الؿجن ال٨بري للبحه٣ي< (ًٖ أوـ بً
مال٢ ٪ا <٫إلاا هؼلىا ٖلى حؿترٞ ،ظ٦غ الخضًث في الٟخذ ،وفي ٢ضومه ٖلى ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر٢ ،اٖ ٫مغ< ًا أوـ ،ما
ٗٞل الغَِ الؿخت مً ب٨غ واةل الظًً اعجضوا ًٖ ؤلاؾالم ٞلخ٣ىا باإلاكغ٦حن؟ ٢اٞ <٫أزظث به في خضًث آزغ
لِكٛله ٖجهم٢ .ا <٫ما ٗٞل الغَِ الؿخت الظًً اعجضوا ًٖ ؤلاؾالم ٞلخ٣ىا باإلاكغ٦حن مً ب٨غ بً واةل؟ ٢اً <٫ا أمحر
اإلاإمىحن٢ ،خلىا في اإلاٗغ٦ت٢ .ا <٫ئها هلل وئها ئلُه عاحٗىن٢ .لذ< ًا أمحر اإلاإمىحن ،وَل ٧ان ؾبُلهم ئال ال٣خل؟ ٢ا<٫
83

وٗم٦ ،ىذ أٖغى ٖلحهم أن ًضزلىا في ؤلاؾالمٞ ،ان أبىا اؾخىصٖتهم السجً).
وحىاب ًٖ طل ٪أن ٖمغ بً الخُاب أمغ بال٣خل في عواًت آزغي ًٖ ٖبُض هللا بً ٖبض هللا بً ٖخبت ًٖ
أبُه ٢ا( <٫أزظ ابً مؿٗىص ٢ىما اعجضوا ًٖ ؤلاؾالم مً أَل الٗغا٨ٞ ،١خب ٞحهم ئلى ٖمغ٨ٞ .خب ئلُه< أن اٖغى
ٖلحهم صًً الخ ٤وقهاصة أن ال ئله ئال هللاٞ ،ان ٢بلىَا ٞسل ٖجهم ،وئن لم ً٣بلىَا ٞا٢خلهم٣ٞ .بلها بًٗهم ٞتر٦ه،
ولم ً٣بلها بًٗهم ٣ٞخله 84).ولهظا ٢ا ٫ابً ٖبض البر عخمه هللا حٗالى في ؤلاؾخظ٧اع ًٖ عواًت السجً جلٌٗ( <٪ني
اؾخىصٖتهم السجً ختى ًخىبىاٞ ،ان لم ًخىبىا ٢خلىاَ ،ظا ال ًجىػ ٚحرٍ ،ل٣ى ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص< مً بض ٫صًىه،
ٞايغبىا ٖى٣ه 85).وػاصٍ حٗلُ٣ا< (وال أٖلم بحن الصخابت زالٞا في اؾدخابت اإلاغجض ٩ٞأنهم ٞهمىا مً ٢ى ٫الىبي ملسو هيلع هللا ىلص< مً
بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ ،أي بٗض أن ٌؿدخاب وهللا أٖلم .ئال خضًث مٗاط م٘ أبي مىس ى ٞان ْاَغٍ ال٣خل صون اؾدخابت ،و٢ض
86

ُ٢ل أن طل ٪اإلاغجض ٢ض ٧ان اؾخدُب).
و٧اهذ الضاللت ٖلى ًُ٢ت جالػم الخغابت م٘ الغصة ۡل٢امت الخض جىٟي قمىلُت الؿىت الصخُدت التي جظ٦غ
(مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) بال جدضًض خالت اإلاغجضٞ .اإلاثبخىن بأن الغصة حغٍمت قغُٖت التي خضصَا الكغٕ ٖ٣ىبتها
اؾخضلىا بهظٍ الؿىت .أي بأن قغٍ ئ٢امت خض ال٣خل للمغجض َى عصة هٟؿها ،ولِـ خغابتٞ .اطا اعجض الصخو ًٖ
ؤلاؾالم ،وأٖلً بغصجهً ،ىحب ال٣خل ٖلُه ئن لم ً ً٨جاةبا بٗض طل .٪وئطا ٢لىا بما طَب ئلُه اإلاى٨غون والىاٞىن ًٖ
خض الغصة٩ٞ ،أهىا ه٣ى ٫أن اإلاغجض ال ٌٗا٢ب وئهما َى ٌؿدخاب ،وله ازخُاع في ؤلالتزام بالٟ٨غ أوؤلاًمان .وَظا ألنهم
ّ
َ ْ َ
الض ًْ ًِ) ، 87وأن ْاَغ ال٣غآن لم ًظ٦غ خضا قغُٖا إلاً
ٌٗخمضون بٗمىم الىو في ٢ىله ؾبداهه وحٗالى< (آل ِئَ ٦غاٍ ِفي ِ

82

مال ٪بً أوـ أبى ٖبضهللا ألانبخي ،اإلاىَأ (بحروث< صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،)ٌ 3608 ،ج  ،4م .959
83
أبى ب٨غ البحه٣ي ،الؿجن ال٨بري (بحروث< صاع ال٨خب الٗلمُت ،)ٌ 3646 ،ج  ،:م ;.57
84
ٖبض الغػا ١بً َمام بً ها ٘ٞأبى ب٨غ الخمحري الُماوي الهىٗاوي  ،اإلاهى( ٠الهىض< املجلـ الٗلمي ،)ٌ 3605 4 ٍ ،ج  ،30م .38:
85
ًىؾ ٠بً ٖبض هللا بً دمحم بً ٖبض البر أبى ٖمغ  ،ؤلاؾخظ٧اع (بحروث< صاع ال٨خب الٗلمُت ،)ٌ 3643 ،ج  ،9م .376
86
اإلاغح٘ الؿاب٤
87
ؾىعة الب٣غة< .478
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اعج٨ب الغصة ،ئال وُٖضا بالٗظاب والىاع٣ُٞ .خل اإلاغجض بمداعبخه ال بغصجه ًٖ ؤلاؾالم .ول ً٨املخاعب ً٣اجل ولى٧ان
مؿلما .ألن الخغابت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت لها خض مىٟغص بظاجه ،وال ٌكترٍ ُٞه عصة.
وئطا اٖخمضها ٖلى عأي الىاٞحن بًُ٣ت جالػم الخغابت م٘ الغصة ۡل٢امت الخضٞ ،ما قأن ٢ى ٫عؾى ٫هللا
ملسو هيلع هللا ىلص (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ)؟ وإلاا لم ًدظ ٝعؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص َظا الخضًث ،وٍ٨خٟي ب٣ىله (ال ًدل صم امغب مؿلم ئال
باخضي زالر زها <٫ػان مدهً ًغحم ،أو عحل ٢خل عحال مخٗمضا ٣ُٞخل ،أو عحل ًسغج مً ؤلاؾالم ًداعب هللا ٖؼ
وحل وعؾىله ٣ُٞخل أوٍهلب أوٍىٟى مً ألاعى)؟ ئطا اهٟغص َظا الخضًث ًٖ خالت عحل مغجض وم٣اعهخه باملخاعبت،
وئطا لم جأحي ألازباع بأمغ ٢خل اإلاغجض صون املخاعبتٞ ،لٗل قأن ًُ٢ت جالػم الخغابت م٘ الغصة ۡل٢امت الخض أمغ خ ٤ال
ٌٗغى .ول ً٨في الٓاَغ لم ً٦ ً٨ظل ،٪و٢ض ٢ا ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) ،وأحم٘ الؿلٖ ٠لى خض
الغصة مىٟغصا ًٖ خض الخغابت.
سيادة الحجج للنافين
٢ض ط٦غها في اإلاباخث الؿاب٣ت ًٖ حجُت ال٨خاب التي اٖخمضَا اإلاٗانغون لُىٟىن خض الغصة .وٖغٞىا أنهم
في الخ٣ُ٣ت لم ًغوا الغصة حغٍمت التي حؿخد ٤الٗ٣اب ٖلى مغج٨بها ،ئال ئطا ٧ان اإلاغجض مداعبا هلل وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلصٞ .ما
َىٖ٣اب اإلاغجض في ؤلاؾالم؟ َل الغصة لِؿذ بأ٦بر الظهىب ُٞه؟ وبم٣ابل خض ال٣خلٞ ،هم ًثبخىن بالٗظاب ألازغاوي
حؼاءا للمغجض٦ ،ما أن ال٩اٞغًٍ ٌٗظبهم هللا حٗالى في آلازغة .ألنهم ٌٗخ٣ضون بأن هللا ؾبداهه وحٗالى وعؾىله نلى هللا
ٖلُه وؾلم لم ً ُ٘٣الٗ٣اب الضهُىي للمغجض٦ ،ما ٢ا ٫أخض اإلاٗانغًٍ حما ٫البىا في ٦خابه< (ٞان ألاويإ الخضًثت
حٗلى ٖلُىا أن وٗىص ئلى ما ٢غعٍ هللا والغؾى ٫ألهه َىما ًخ ٤ٟم٘ مىار الخغٍت في الٗهغ الخضًث وبهظا هجم٘
88

الخؿىحن< الاجٟا ١م٘ ؤلاؾالم ومٗاٌكت الٗهغ).
وَم أًًا اؾخضلىا بكأن الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت .وه٣هض بها مجمىٕ اإلاباصب الٟلؿُٟت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وهي
خ ٤ؤلاوؿان للخُاة ،وخ ٤ؤلاوؿان للخغٍت ،أي بأهه ًخسلو مً ئحباع ٚحرٍ ،وله خغٍت لُٟٗل ما ٌكاء ما صام لم
ًمى٘ ًٖ خ٣ىٚ ١حرٍ ،وخ ٤ؤلاوؿان للملُ٨ت ،أي بأهه ٌؿخد ٤إلال ٪ما ًدهله مً ألاٖما .٫وْهغ َظا ال٨ٟغ أ٦ثر
بٗض زىعة الىالًاث اإلاخدضة والثىعة الٟغوؿُت في أوازغ ال٣غن الثامً ٖكغ ماؾُخيٞ .اإلاٗانغون الظًً ًىٟىن ًٖ
خض الغصة َم ًغون بأن ال٣خل للمغجض يهضم خ ٤ؤلاوؿان للخُاة ،وخ ٤ؤلاوؿان في خغٍت ؤلاٖخ٣اص واٖخىا ١الضًً.
ولَ ً٨ظا ؤلاؾخضال ٫يُٗ ٠لٗضة ألاؾباب<
أوال ،أن َظٍ اإلاباصب الٟلؿُٟت لخ٣ى ١ؤلاوؿان لِؿذ مهضعا في اؾخيباٍ أخ٩ام ؤلاؾالم ولٟهم أنى٫
الضًً .وئطا أعصها أن وؿخض ٫بهظٍ اإلاباصب ٞال بض له مً مىا٣ٞتها بالىهىم الكغُٖت .ألن الىحي مهضع ٢اَ٘ في
الضًً وأمغ يغوعي الؾخيباٍ أخ٩امه ،وَظا الىحي َىال٨خاب والؿىت.
زاهُا ،أنها ٢ض جسال ٠اإلاباصب الضًيُت .ؤلاؾالم صًً ًدترم ألاهٟـ أقض اختراما ،ختى ٢ا ٫هللا حٗلى< َ(مً
َۡ
َ َ َ َ ۡ َۢ َ ۡ َ ۡ َ َ
ُٗا َو َم ًۡ َأ ۡخ َُ َاَا ََ ٩َ ٞأ َّه َم ٓا َأ ۡخ َُا َّ
ٱأل ۡعى ََ ٩َ ٞأ َّه َما ََ ٢خ َل َّ
اؽ َحم ٗ
اؽ َحم ٗ
ٱلى َ
ٱلى َ
ُٗا) .89ولً٨
ـ أ ۡو َ ٞؿ ّٖاص ِفي
ِ
ِ
٢خل هٟؿا ِبٛح ِر هٍ ٟ
ِ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
ـ وٱلٗحن ِبٱلٗح ِن وٱأله٠
َىا ٥ال٣هام في ؤلاؾالم ،وحاء ٦ظل ٪في الخجزًل< (و٦خبىا ٖلح ِهم ِٞحها أن ٱلىٟـ ِبٱلىِ ٟ
88

حما ٫البىا ،خغٍت ال٨ٟغ وؤلاٖخ٣اص في ؤلاؾالم (ال٣اَغة< صاع ال٨ٟغ ؤلاؾالمي 3;;: ،م) ،م .78
89
ؾىعة اإلااةضة< .54
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َۡ
ه فُۚ
ه َّض َ ١بهۦ َُ ٞه َى ََ َّٟ ٦اع فة َّل ُ ۥُۚه َو َمً َّل ۡم ًَ ۡد ُ٨م ب َم ٓا َأ َهؼ َُ َّ ٫
ٱلؿ ًَّ ب ّ ّ َ ۡ ُ َ
ام ََ ٞمً َج َ
وح َ ٢
ٱأل َ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ ُ َ ّ
ٱَّلل
ِِ
ٱلؿ ًِ وٱلج ُغ ِ
ِب ٓ ِ
ه ٠وٱألطن ِبٱألط ِن و ِ ِ ِ
ِ
َ ُ ََٰ
ََّٰ َ
ٞأ ْول ِئ َُ َُ ٪م ٱلٓ ِل ُمىن  .90)٧٦وٗني أن في ؤلاؾالم لِـ ٧ل هٟـ ٌؿخد ٤الخُاة في الضهُا .بًٗه ج ُ٘٣الكغَٗت
بال٣خل لألؾباب اإلاخٟاوجت٦ ،ما ط٦غٍ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص< (ال ًدل صم امغب مؿلم ٌكهض أن ال ئله ئال هللا وأوي عؾى ٫هللا ،ئال
باخضي زالر< الىٟـ بالىٟـ ،والثِب الؼاوي ،واإلااع ١مً الضًً الخاع ٥للجماٖت 91).و٦ظل ٪أن خغٍت ؤلاوؿان في
ؤلاؾالم ًدضصَا الكغٕ .وَظا مخىا ًٖ ٌ٢مباصب الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت التي جضٖى ئلى مُل ٤الخغٍت التي ًمل٨ها
ؤلاوؿان.
زالثا ٠ُ٦ ،اإلاباصب التي نضعث مئاث الؿىحن بٗض وٞاة عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص جإزظ ۡلؾخيباٍ ألاخ٩ام الضًيُت؟
وَظٍ اإلاباصب لم ج ً٨مىحىصة بحن ٣ٞهاء الضًً خُيئظ ،بل زُُها اإلا٨ٟغون الٛغبُىن ٠ُ٨ٞ .هأزظَا صلُال ًٖ هٟي
خض الغصة ،وال أخض مً ألاصخاب والخابٗحن والؿل٣ً ٠ى ٫بها.
ٞذجُت الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت خ٣ُ٣تها لم ج٢ ً٨ىٍت ومخِىت لىٟي خض الغصة .ألن ٧ل ما لم ًىا ٤ٞال٨خاب
والؿىت مغصوص في ؤلاؾالمٞ .اطا أعاص اإلاٗانغون أن ًىا٢كىا وٍبدثىا في خ٨م الغصة وٍ٣غعوا بٗضم ٢خل اإلاغجضٗٞ ،لحهم
أن ًجلبىا بذجُت ال٨خاب والؿىت وما لم ًدىاً٢ها .لى ٢ا ٫الىاٞىن بدض الغصة أ٦ثر في قأن الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت
ومًامجها لُٗاعيىا اإلاثبخحن بهٞ ،لُمىٗهم وٍغصَم اإلاثبخىن وٍأجىنهم بالىهىم الكغُٖت .وَىا وٗغى بٌٗ الدجج
التي ًم ً٨أن ٌٗخمض ٖلُه الىاٞىن ،وٍم ً٨أن ًًُ ٠آلاعاء الخضًثت في الهغإ ال٨ٟغي بحن اإلاثبخحن بدض الغصة
والىاٞحن به.
ال إكزاه في المين
َىا ٥حؿاؤالث مهمت ۡلبغاػ خ٨م الغصة ًٖ ؤلاؾالم ،وهي قأن خغٍت ؤلاٖخ٣اص في ؤلاؾالم هٟؿه٣ٞ .ض ٢ا٫
هللا حٗالى< َ(آل ئ َْ ٦غ َاٍ في ّ
الض ًْ ًِ) 92جأُ٦ضا لظل .٪وجظ٦غ الىهىم الٗضًضة في ئَاع َظٍ الًُ٣ت ًٖ ٖضم ؤلاحباع و
ِ ِ
ِ
ؤلا٦غاٍ في ازخُاع ؤلاٖخ٣اص واٖخىا ١الضًً .ومً بٌٗ آلاًاث التي جخًمً َظا الكأن ٢ىله حل وٖال< ( َو ُ٢ل ۡٱل َخُّ٤
ِ
َ ٓ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ 93
ه ٓاة ُغ مً َّعّب ُۡۖۡ ٨م ََ ٞم ًۡ َأ ۡب َ
َ ۡ ََُٓ َ َ
َّ ّ ُ ۡۖۡ َ َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
هغَ
ِمً عِب٨م ٞمً قاء ٞلُإ ِمً و َمً قاء ٞلُٟ٨غ)  ،و٢ىله ؾبداهه وحٗالى< (٢ض حاء٦م َ ب ِ ِ ِ
َ ۡ َ ٓ ُّ َ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َّ
َ َۡ
94
َ ۡ َ َ َ َ ُۚ َ ٓ َ ۠ َ َ ُ َ
َّلل َو َم ًِ َّٱج َب َٗ ِ ًِۗ
ِ ٞلىِ ٟؿ ِهۦۖۡ و َمً ٖ ِم َي ٗٞل ۡح َها و َما أها ٖل ُۡ٨م ِبد ِّٖ ٟ
ُٔ  ، )١٩٧و٦ظلِ ٞ( <٪ان خاحىۡ ٣ٞ ٥ل أؾل ۡمذ وح ِه َي ِ ِ
َ ُ ّ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ََٰ َ َ ۡ ُ
ۢ ۡ
ٱأل ّم ُّۧ ًَ َء َأ ۡؾ َل ۡم ُخ ُۚۡم َٞا ۡن َأ ۡؾ َل ُم ْىا َ٣َ ٞض ۡ
ٱَ َخ َض ْۖۡوا َّوئن َج َى َّل ۡىْا َٞا َّه َما َٖ َل ُۡ َۡ ٪ٱل َب ََٰل َُِۗ ٜو َّ ُ
ٱَّلل َب ِه ُحر ِبٱل ِٗ َب ِاص
ِ
و٢ل ِلل ِظًً أوجىا ٱل ِ٨خب و ِ ِ
ِ
ِ
ِ
.95)٧٩
ًم ً٨أن ه٣ى ٫بأن َظٍ آلاًاث جض ٫ئلى ال٩اٞغًٍ واإلاكغ٦حن .أي بأن أمغ خغٍت ؤلازخُاع في اٖخىا ١الضًً
و٢بى ٫ؤلاؾالم أو عًٞه مذجىػ لل٩اٞغًٍ ،أو مً لم ًإمً بىخضهُت هللا ؾبداهه وحٗالى ولم ًإمً بغؾالت دمحم نلى
هللا ٖلُه وؾلم مً ٢بلٞ .أما اإلاإمً باهلل عب الٗاإلاحن ال عب ؾىاٍ ،و٢بل ؤلاؾالم صًىا٧ ،لٖ ٠لُه خض الغصة في خضًث
90

ؾىعة اإلااةضة< .67
91
دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج ; ،م .7
92
ؾىعة الب٣غة< .478
93
ؾىعة ال٨ه.4; <٠
94
ؾىعة ألاوٗام< .306
95
ؾىعة آٖ ٫مغان< .40
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(مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) .وئطا طَبىا بمثل َظا ال٣ى٩ٞ ،٫أن ؤلاؾالم صًً الخغٍت إلاً لم ٌؿلم ،ومً أؾلم ٞال خغٍت له.
ّ
َ ْ َ
الض ًْ ًِ).
ٞكأن خغٍت ؤلاٖخ٣اص في ؤلاؾالم م٣خهغ ئلى ٚحر اإلاؿلمحن .وجىاَ ٌ٢ظا الخ٨م ْاَغ آلاًت< (آل ِئَ ٦غاٍ ِفي ِ
ٞأخؿً ؤلاخخماالث الظي ًجم٘ بحن ال٨خاب والؿىت في َظٍ اإلاؿألت َى أن ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص جُُ٣ض اإلاُل .٤وأن
٢ىله ؾبداهه وحٗالى َ(آل ئ َْ ٦غ َاٍ في ّ
الض ًْ ًِ) مُ٣ضا بالؿىتٞ .خض ٫آلاًت مٗنى ال ئ٦غاٍ لإلوؿان في ؤلاٖخ٣اص واٖخىا١
ِ ِ
ِ
الضًً ئال ئطا صزل ؤلاؾالمُٞ ،يبغي ٖلُه أن ًثبذ به ئلى أن ًمىث .ولَ ً٨ظا اإلاٗنى ًى٣و ٖاإلاُت ؤلاؾالم في عأًه
ًٖ خغٍت ؤلاٖخ٣اص ،لىحىص ؤلاؾخثىاء ٞحها .والظي ولض م ؿلما مً والضًً مؿلمحن ،وأقهض أن ال ئله ئال هللا وأن دمحما
عؾى ٫هللا مباقغة بٗض بلى٣ٖ ٙله ،لِـ له خغٍت مً نٛاعٍ ئلى أحله اإلاؿمى ،أو ٖىضٍ خغٍت إلاضة ٢لُلت ٢بل أن
ًىُ ٤بالكهاصجحن .والظي ً٣خني ٖلى مُل ٤الخغٍت في ؤلاٖخ٣اص َى٧اٞغ مً لم ٌؿلم مىظ مىلىصٍ.
وؾإالىا آلان ،لى ٧ان الخضًث (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ) جُُ٣ضا إلاُل ٤آلاًت (ال ئ٦غاٍ في الضًً) ،و٠ُ٦
باقاعة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الظي ً٣ى( <٫عحل ًسغج مً ؤلاؾالم ًداعب هللا ٖؼ وحل وعؾىله ٣ُٞخل) .وَال ًم ً٨أن ً٩ىن َظا
الخضًث جُُ٣ضا للخضًث الؿاب٤؟ أي ؾ ِ٣خ٨م ال٣خل للمغجض مً لم ًداعب هللا حٗالى وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص .وئطا ٢غأها
ألاخاصًث في ط٦غ ألاخىا ٫الثالزت التي جثحر ئلى خ٨م ال٣خل ،مثل ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص< (ال ًدل صم امغب مؿلم ٌكهض أن ال ئله
96
ئال هللا وأوي عؾى ٫هللا ،ئال باخضي زالر< الىٟـ بالىٟـ ،والثِب الؼاوي ،واإلااع ١مً الضًً الخاع ٥للجماٖت).
لىحضها أن مٗٓم ألاخىاَ ٫ىحغٍمت ؤلاوؿان لٛحرٍٞ .الخالت ألاولى هي مً ٢خل هٟؿا مخٗمضا٣ٞ ،ض خضص ال٣غآن
ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ
ام ِفي ٱل َۡ ٣خلى).97
ٖ٣ىبت َظٍ الجغٍمت في ٢ىله حٗالى< (ًأيها ٱل ِظًً ءامىىا ِ ٦خب ٖلُ٨م ٱل ِ٣ه
والخالت الثاهُت هي ػان مدهً ،ولم جأث آلاًاث ال٨غٍمت في خض الؼها ئال لألخغاع ٚحر املخهىحن .ولً٨
أقاع ٖمغ هنع هللا يضر وحىص آًت الغحم في عواًت ًٖ ٖبض هللا بً ٖباؽ< (٢اٖ ٫مغ بً الخُاب وَىحالـ ٖلى مىبر عؾى٫
هللا ملسو هيلع هللا ىلص< ئن هللا ٢ض بٗث دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بالخ ،٤وأهؼٖ ٫لُه ال٨خاب٩ٞ ،ان مما أهؼٖ ٫لُه آًت الغحم٢ ،غأهاَا ووُٖىاَا
وٖ٣لىاَاٞ ،غحم عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وعحمىا بٗضٍٞ .أزص ى ئن َا ٫بالىاؽ ػمان أن ً٣ى٢ ٫اةل< ما هجض الغحم في
٦خاب هللاًُٞ .لىا بترٞ ٥غًٍت أهؼلها هللا ،وئن الغحم في ٦خاب هللا خٖ ٤لى مً ػوى ئطا أخهً مً الغحا٫
98

واليؿاء ،ئطا ٢امذ البِىت ،أو٧ان الخبل أوالاٖترا).ٝ
ٞاألولى والثاهُت ً٣ىالن في خ٣ى ١ؤلاوؿان ،أوالٗبض بالٗبض .وَما الىٟـ بالىٟـ والثِب الؼاوي٦ .الَما
ًضوع في ئَاع حغٍمت الٗبض للٗبض .وجأحي الخالت الثالثت التي ج٣ى ٫في الغصة .وئطا عأًىا أن اإلاغجض ًٖ ؤلاؾالم في َظا
الخضًث باإلاٗنى الٗامٞ ،هظٍ حغٍمت هلل ؾبداهه وحٗالى .أي أنها جضزل في خ٣ى ١هللا ،ال في خ٣ى ١ؤلاوؿان .وئطا
٢لىا في الغصة بأنها حكترٍ ٞحها املخاعبت ۡل٢امت الخض٦ ،ما ط٦غَا عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص< (ال ًدل صم امغب مؿلم ئال باخضي
زالر زها <٫ػان مدهً ًغحم ،أوعحل ٢خل عحال مخٗمضا ٣ُٞخل ،أو عحل ًسغج مً ؤلاؾالم ًداعب هللا ٖؼ وحل

96

دمحم بً ئؾماُٖل أبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي ،صخُذ البساعي (صاع َى ١الىجاة ،)ٌ 3644 ،ج ; ،م .7
97
ؾىعة الب٣غة< .39:
98
مؿلم بً الدجاج بً مؿلم أبى الخؿحن ال٣كحري  ،صخُذ مؿلم (بحروث< صاع الجُل ،)ٌ 3556 ،ج  ،5م .3539
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وعؾىله ٣ُٞخل أوٍهلب أوٍىٟى مً ألاعىٞ 99).األخىا ٫الثالزت التي ط٦غَا عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص٧ ،لها حغٍمت في خ٣ى١
الٗباص وؤلاوؿان.
ول٦ ً٨ما ٢ض بدثىاٍ ؾاب٣ا ،أن املخاعبت لها خض مىٟغص بىٟؿها .ولى ٢هض عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُٞمً ًدل صمه
َى املخاعبٞ ،لما ط٦غ خالت الغصة ًٖ ؤلاؾالم ٢بل املخاعبت؟ وإلاا ٢ا ٫عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص (مً بض ٫صًىه ٞا٢خلىٍ)؟ وَظا
ؤلاؾخضال ٫الظي ٌٗخمض ٖلُه اإلاثبخىن بدض الغصة ومٗاعيت اإلاى٨غًٍ .ولٗل حىاب الىاٞحن ٖىه َىأن عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ط٦غ الغصة م٣اعهت بال٣خل جدظًغا ألمخه ختى ال ٌؿ ِ٣في َظٍ ال٨بحرة ،وجأُ٦ضا بالٗظاب الُٗٓم في آلازغة للمغجض.
النلاش في همف كتل املزجم
ال٣خل َى أقض الٗ٣ىباث في الدكغَ٘ ؤلالهي بل في ال٣اهىن الىيعي .وَظا أمغ زُحر ال بض مً خظع و
َ َ َ َ َ ۡ َۢ َ ۡ َ ۡ َ َ
ـ أ ۡو َ ٞؿ ّٖاص
اخخُاٍ في جُبُ٣ه ،ختى ال ً٣خل هٟـ ٚحر مظهب٦ .ما ٢ض ط٦غهاٍ ؾاب٣اٞ ،اآلًت< (مً ٢خل هٟؿا ِبٛح ِر هٍ ٟ
َۡ
ُٗا َو َم ًۡ َأ ۡخ َُ َاَا ََ ٩َ ٞأ َّه َم ٓا َأ ۡخ َُا َّ
ٱأل ۡعى ََ ٩َ ٞأ َّه َما ََ ٢خ َل َّ
اؽ َحم ٗ
اؽ َحم ٗ
ٱلى َ
ٱلى َ
ُٗا) 100جضٖ ٫لى وػن الىٟـ في ؤلاؾالم،
ِفي
ِ
ِ
ِ
٣ُٞاؽ الىاخض بالىاؽ حمُٗهم .وهللا َظا مً قأن اخترام ؤلاؾالم بالىٟـ .ولظل٦ ٪خب ٖلى ال٣اجل مخٗمضا
٢هام ،ئال مً ٖٟي له مً أزُه .وَظا م٩اٞأة ٖاصلت للم٣خى.٫
و٦خب ٖلى الؼاوي املخهً ٦ظل ٪ال٣خل بالغحم .ألن مً أحى امغأة بٛحر ػوحخه ٣ٞض زان بها وٞكل اإلاُثا١
الٛلُٔ بِىه وبُجهاٞ .أي طهب أ٦بر في الى٩اح والٗال٢اث الؼوحُت ئال الخُاهت؟ وم٘ أن ٖ٣ىبت الؼاوي املخهً مً أقض
الٗ٣ىباث في الدكغَ٘ ؤلاؾالمي ،ول ً٨عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض خضص الكغوٍ الثُ٣لت في حُٗحن الؼاوي ،ختى قغٕ هللا
ؾبداهه وحٗالى ٦ظل ٪خ٨م ال٣ظٞ .ٝال ًد٨م الغحل بال٣خل ئال بٗض جىاٞغث الكغوٍ في حُٗحن الؼها ،وبٗض ً٢اء
ال٣اض ي في املخ٨مت .وَ٨ظا قغَٗت ؤلاؾالم في عٖاًت الىاؽ.
والخالت الثالثت التي ججٗل شخها مؿخد٣ا بال٣خل٦ ،ما أحم٘ ٖلحها الٗلماء ،هي الغصة .و٢ض ط٦غها
بٌٗ ؤلاخخماالث في جٟؿحر ألاخاصًث التي حكحر لظل .٪وب٣ي ٖىضها ؾإا ٫في َضَ ٝظا خ٨م ال٣خل للمغجضٞ .ال
ق ٪أن الغصة مً ٦بري الجغاةم في ؤلاؾالمٞ ،الًغوعة ألاولى مً الًغوعاث الخمـ في الكغٕ هي خ ٟٔالضًً.
وٍم ً٨أن ه٣ى ٫بأن الٛغى مً ٢خل اإلاغجض َى للخٟاّ ٖلى َظٍ الًغوعة .ولى٢لىا بظلٞ ،٪ىٗخ٣ض أن اإلاغجض زُغ
ٖلى املجخم٘ ؤلاؾالمي وُ٦اهه .وئطا لم يهضع صمهٞ ،ؿى ٝجسغب عصجه ًٖ ؤلاؾالم الىٓام ومجخم٘ اإلاؿلمحن .وما
َى زُغ الغصة لهإالء املجخم٘؟ عبما أن الٟ٨غ بٗض ؤلاًمان ًجٗل الٟخىت والك ٪في الضًً ،ختى ًدؿاء ٫اإلاؿلمىن
ًٖ ئًمانهم وٍترصصون في صًجهم .وئطا لم ً٣خل َظا اإلاغجض ٞلٗل ٚحرٍ ًدبٗه بالغصة لٗضم ٖ٣ىبخه.
ول ً٨ئطا ه٣ى ٫بمثل جل ٪الدجتٞ ،لما لم ً٣خل الٟ٨اع حمُٗا؟ ختى أنبذ الىاؽ مؿلمحن حمُٗهم
ٖلى وحه ألاعى .وَظا الضًً لم ً٣بل لظل .٪و٢ض أبُذ ٢خل اإلاكغ٦حن في خالت الخغب ٞدؿب .ولئن أَضع صم
اإلاكغ٦حن ال٩اٞغًٍ في الخغب ،ولم ًىحب ال٣خل في خالت ألامً والهلرٞ ،اإلاغجض ئطا أقض وأ٢بذ مً ال٩اٞغ ،ألن
ًىحب ال٣خل ٖلُه بمجغص الغصة صون املخاعبتُٞ .أحي الٗظاب لل٩اٞغ في آلازغة ،وٍأحي الٗظاب للمغجض في الضاعًٍ،
الضهُا وآلازغة .و٢ض ًىٓغ ٚحر اإلاؿلمح ن َظا الخ٨م هٓغة قاطة ،وٍؼٖم بأن ؤلاؾالم صًً ٖىُ.٠
99
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٣ٞخل اإلاغجض بٛغى ٞخ ٪الٟخىت بحن ألامت ختى ال ًغجض ٚحرٍ ًٖ ؤلاؾالم٢ ،ض ًجٗل اإلاؿلمحن وٚحرَم
ًٟدكىن ًٖ خ٣ُ٣ت َظا الضًً ونالخهٞ .بضأ أن ًدؿاءلىا ،لى٧ان َظا الضًً خ٣اٞ ،لما ٢خل مً ًغجض ٖىه؟ ٧أن
ؤلاؾالم ًسا ٝأن جىدكغ ال٨ٟغة ؤلالخاصًت بهظٍ الغصة .وئطا ٢ام َظا الضًً ٖلى الخٞ ،٤لِـ َىاٖ ٥ظع للخىٝ
ًٖ ئبُا ٫اإلاباصب الضًيُت .ئه٩اع الىاخض ًٖ عبىبُت هللا وألىَُخه ؾبداهه وحٗالى ال ٌؿ ِ٣الخ ٤بأن ال ئله ئال
هللاٞ .هظا ال٨الم أخ ٤الخ٣اة ٤وأنض ١الٗ٣اةض .وئطا ٧ان ئه٩اع الىاخض ًٖ ؤلاؾالم ال ًبُل الخ ٤والهىابٞ ،ما
الٛغى مً ٢خل اإلاغجض ئطا؟ ٞال بض أن ٌٗخني اإلاثبخىن بهظا الى٣اف في ٚغى ٢خل اإلاغجض ًٖ ؤلاؾالم .ختى ال ًى٣ل
الٛحر بأن ؤلاؾالم صًً الخى ٝوالٗى.٠
خاجمت
ئن ٢خل اإلاغجض مً حاهب آزغ ٢ض ًجٗل حجابا لجلب اإلاهالر الضًيُت ،وهي ئم٩اهُت الغحىٕ ئلى ؤلاؾالم
وحؿلُم الضًً الخٞ .٤مضة ؤلاؾدخابت زال ٫زالزت أًام التي خضصَا بٌٗ الٗلماء٢ ،ض ال جٟ٨ي للمغجض في ازخُاع
ألامغ بحن الثبىث بالٟ٨غ أوالغحىٕ باۡلًمان .و٢ض ًغح٘ اإلاغجض ئلى ؤلاؾالم ول٨ىه لم ًدب بىُٖه أهه ٢ض ٚلِ ألامغ،
وئهما ًسا ٝالٗ٣اب ٞدؿب .وعحىٕ اإلاغجض ئلى ؤلاؾالم زىٞا مً ال٣خل بال حُٗحن ال٣لب باۡلًمان ال ًجٗله مؿلما
خُ٣ُ٣ا ،و٢ض ً٨خم الٟ٨غ ب٣لبه وال ًٓهغٍ ختى ال ً٨خب ٖلُه ال٣خل .ولِـ َظا اإلاغاص مً الكغٕ .وئهما أعاصٍ
الكغٕ َىحؿلُم ؤلاؾالم بالىعي أن هللا ؾبداهه وحٗالى ئله واخض أخض ال قغٍ ٪له ،وأن دمحما ٖبضٍ وعؾىله الظي
حاء بهظٍ الغؾالت ،وأن ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص خ ٤مً ٖىض هللا ٖؼ وحل .وئن لم جخىاٞغ َظٍ ألامىع في شخهُت اإلاؿلم ،وب٣ي
ؤلاًمان باللؿان وال بال٣لبٞ ،هىمً اإلاىا٣ٞحن .و٢خل اإلاغجض بمجغص عصجه بٗض اؾدخابت زالزت أًام ولم ًدب٢ ،ض ٌٛل٤
باب الخىبت ٖلُهٞ .لٗل ًغح٘ ئلى ؤلاؾالم بٗض َى ٫اإلاضة ،وهللا أٖلم.
أٖخ٣ض أن صًيىا ؤلاؾالم ًغٍض أن ًمىث ؤلاوؿان ٖلى ؤلاًمان ال ٖلى الٟ٨غ .وَظا وُْٟت الضٖىة
ؤلاؾالمُت لخضٖى الىاؽ ئلى ؤلاًمان باهلل والثبىث به ئلى اإلاىث٦ .ما حاء في ونُت ئبغاَُم ٖلُه الؿالم لبيُه<
َ َ َّ َٰ َ ٓ ۡ ََٰ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ََٰ َ َّ َّ َّ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ّ َ َ َ َ ُ َّ َ
ُ ٓ
َ ُ
َ
ًً ٞال ج ُمىج ًَّ ِئال َوأ ُهخم ُّم ۡؿ ِل ُمىن  ١٣٧أ ۡم ُ ٦ىخ ۡم ق َه َضا َء
ٱلض
(ووص ى ِبها ِئبغ َِۧم ب ِي ُِه وَٗ٣ىب ًب ِني ِئن ٱَّلل ٱنَُٰ ٟى ل٨م ِ
ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۢ َ ۡ ۖۡ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ ََٰ َ َ َ ََٰ َ َ َ ٓ َ ۡ ََٰ َ َ ۡ ََٰ َ َ ۡ ََٰ َ َ َٰٗ
ِئط خًغ ٌٗ٣ىب ٱإلاىث ِئط ٢اِ ٫لب ِي ُِه ما حٗبضون ِمً بٗ ِضي ٢الىا وٗبض ِئله ٪وِئله ءابا ِةِ ٪ئبغ َِۧم وِئؾم ُِٗل وِئسخِ ٤ئلها
َ
َ
َ
َٰ
َو ِخ ٗضا َوه ۡد ًُ ل ُ ۥه ُم ۡؿ ِل ُمىن  101.)١٣٣وَظٍ الضٖىة ال ج٣خهغ ٖلى ال٩اٞغًٍ مً البضاًت  ،ِ٣ٞبل إلاً ٟ٦غ بٗض
ؤلاًمان أي اإلاغجض ًٖ ؤلاؾالمٞ .ال بض ٖلُىا أن هداو ٫وهبخ٨غ في جىبخه وعحىٖه ئلى ؤلاؾالم أ٦ثر مً أن هدهغ
ب٣خله وهتر٦ه ٧اٞغا ئلى أن ًمىث.
و٦ظل ٪أن ٢خل اإلاغجض ًمى٘ اإلاهلخت املخخملت ُٞما بٗض ،وهي وكىء اإلاؿلمحن مً أنالبهمٞ .لٗل اإلاغجض
٢ض ًلض ولضا مإمىا ،زم أجذ مً نلبه طعٍت َُبت آمىىا باهلل ؾبداهه وحٗالى ،و ٗٞلىا أوامغٍ واحخيبىا هىاَُه.
وبمثل َظٍ اإلاهلخت ٢ض ط٦غَا عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٗاتكت اهنع هللا يضر إلاا ٢الذ له< (َل أحى ٖلًُ ٪ىم ٧ان أقض مً ًىم أخض؟
٢ا <٫ل٣ض ل ُ٣ذ مً ٢ىم ٪ما لُ٣ذ ،و٧ان أقض ما لُ٣ذ مجهم ًىم الٗ٣بت ،ئط ٖغيذ هٟس ي ٖلى ابً ٖبض ًالُل بً
ٖبض ٦الٞ ،٫لم ًجبني ئلى ما أعصث ٞاهُل٣ذ وأها مهمىم ٖلى وحهيٞ ،لم أؾخ ٤ٟئال وأها ب٣غن الثٗالب ٞغٗٞذ
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 وما،٪ ل٪ىم٢ ٫ى٢ ٘ض ؾم٢ < ئن هللا٫ا٣ٞ ىاصاويٞ ،حها حبرًلٞ اطاٞ ىٓغثٞ ،ض أْلخني٢ اطا أها بسخابتٞ ،عأس ي
،< ًا دمحم٫ا٢  زم،ؿلم ٖليٞ ٫ الجبا٪ىاصاوي ملٞ ،حهمٞ  لخأمغٍ بما قئذ٫ الجبا٪ مل٪ُض بٗث ئل٢ و،٪ُعصوا ٖل
 الىبي ملسو هيلع هللا ىلص< بل أعحى أن ًسغج هللا مً أنالبهم٫ا٣ٞ  ٖلحهم ألازكبحن؟٤ ئن قئذ أن أَب،ُما قئذٞ ٪ طل٫ا٣ٞ
،خل للمغجض ملجغص عصجه٣ىبت ال٣ٖ ٤ُ ال بض لىا أن هالخٔ في جُب، ومً زم102). به قِئا٥مً ٌٗبض هللا وخضٍ ال ٌكغ
 أي،ثر عصة في ألاعى٦خل اإلاغجض ًجٗل أ٢ ان٧  وئطا.ا لألمتًُٟٗاهذ ج٧ أو،ىة ؤلاؾالم واإلاؿلمحن٢ ض٦وَل هي جإ
ا عصا لهظا٣خل اإلاغجض مُل٣ما ًدخج به اإلاثبخىن بٞ ،بل أٖضاةه٢ ًؾىء الىٓغ ئلى ؤلاؾالم وامخضاص الكبهاث ٖىه م
٫ى٣ال
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