


 
 

 حكم مرتكب الكبيرة
 

 عند أهل السنة وبعض الفرق المخالفة 
 

 د. إبراهيم عامر الرحيلي                                                                                                   

  قسٍ اهعقٚدٝ يف اؾاًعٞ اإلسالًٚٞ باملدِٙٞ املِ٘رٝ

 
ٓه ٓدد٘ل هددٕ اؿٌددد يف اآلٍٗ ٗاؤلعدد ٝل بع ددح     اؿٌددد ا اهدد ٜ ه إهددٕ إ  

ًعلدٕ اودٟ سدا٢          ل ٗ د ّ أ رسَ٘هٕ باهدِّّٙ اهقٍ٘ٙل ٗأسسّ هدٕ يف اهددرار ّٙ اهعاق،ٞد

 اآلًٍ فٔٛ إٍ كىع عرٕي سابقٞل أٓدٖ اوٟ ُعٌٕ ٗآه٢ٕ اهسعابغٞ.

ٗأصدددووٛ ٗأسددددٓوٍ اوددددٟ رسدددد٘هٕ يٜ املِاقددددا اهعاهٚدددٞد ٗاهدعرددددٞد اه عفٚعدددٞد  

ًعا بعد:اه،اسقٞل ٗاوٟ آ ّٔ آلد٠ بٔدٕٙ إٍ قٚاَ اهسعااٞ.. أ  ً  هٕ ٗصش،ٕ ٗ

ّ  املسددا٢ى اهع ٌٚدٞد اهدد  ُ ددم اهِعدد ا     ًئدد ْع ًسددمهٞ ً الددا اهلدد،ريٝ  فددّ

        َٞ ل بدى اددع اهعوٌدا١ بداد ًعٞد ّْ ادارٙ  ٓد ٖ اآل ًئ فٚٔا بٌ املسوٌٌ ًِ  ٗقٍت ً،لوٕ  

.  ٙقدد٘ي  ددٚ  ا  ًعدٞد ٗعي اه،ددد   ٔدد٘رّا يف اآل : اهددلعل ري باهدد عُّ٘ أ إلسددالَ ابددّ اٌٚٚدٞد

ٕ )ٗهل ا ها اهسرتاز ًدّ ال دري املسدوٌٌ باهد عُّ٘ ٗاـ؛اٙدا;       ٍٞ   فُّددع ٗعي بداد أ

 .(1) ٔ ت يف اإلسالَل فل   أٓؤا املسوٌٌ ٗاسلشٓو٘ا دًا١ٍٓ(

ّْ ًعدٕ ًدّ          :د  رٓدٕ اا د ٙق٘ي ابدّ كدجري     ً د ٛع أبدا ً٘سدٟ ٗ )ملدا بعدح اود

ٛع  اؾددٚإ إٍ دًٗدٞد اؾِدددي ا ددلدع أًدد  اـدد٘ارز   ل ٗبدداهغ٘ا يف اهددِعلري اوددٟ اودد

. ٗقددد يكدد  اوٓققددْ٘ يف اه ئدد ا: إْددا  اـدد٘ارز اوددٟ       (2)ٗصدد عس٘ا بل دد ٖ( 

                                                 
ل ٗابِٕد قٌددل        (  1)    فٌ٘  اه لا٠ٗ  ه ٚ  اهسالَ  أٓد بّ ا،د اؿوٍٚ بّ اٌٚٚٞل ْع ٗا اٚدا ا،دد اهد ّٓ بّد قاسٍد

 (.13/31ااٞ املضشف  )،ط،عٞ فٌع املوم فٔد ه؛

ّ كجريل ؼقٚق ا،د اا اهرتكٛل( 2) ّ اب ٞ هوشافظ اٌاد اهدٙ ٙا اهِٔع  ٗٞ ٞ ) اه،دٙا ٝ هو؛،اا  (.10/577ط اآلٍٗل دار اهلذ 
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ّْ رعدددٛد       ً دددد ٌ ددددٌل ٗ ٛعل ٗاجٌدددداْل ٗأصددددشاّ اؾٌددددىل ٗاؿَل إك ددددار اودددد

ٌ ددٌل أٗ أسدددٌٓا    ٘عّ اؿَل ٍٔ    (1)بدداهلعشلٍٚل ٗصدد . كٌددا ُقددى اآل ددع ٜ ادِد

ْع كىع ك،ريٍٝ ك ٌ  إٓه اهِع  .(2)ذ د اتإْاأٍ اوٟ أ

ٍٞ أعد ٠;        ارز ب،داد ارز ٗردعٗا بداٞد اـ٘د ثٍ  ٔ ت امل د٣ٞ يف ًقابدى اـ٘د

ْع املعاصٛ ه أث  هلا يف ُقط اإلّاْ بى أُل ٗا أْ الْ٘ اآلاٌاي ًّد   ف اٌ٘ا أ

ٗعي  ٔ٘ر امل د٣ٞ يف اهل٘فٞ يف آع  اضد  اهضعدشابٞ  (3)اإلّاْ ٗعي (4).  ٗكاْ أ .  ٗأ

ّْ ا ّ  ُدعًٕ  ل      الٓوٍ يف اإلر أ دا١ اوٟ اهلعشدٙدد ير بّد ا،دد اا بّد زرارٝ امل ٓ،ئٛد

    ٞ ٍد   (5)ٓدد  80ٗكاْ قد  ٔد ًع ابّ اآل عح قلداي اؿذداز سِد .  ر٠ٗ اـدالي بسِد

صشٕٚح اّ إسشاا بّ إب آٍٚ قاي: )سمهُت أبدا ا،دد اا د ٙعِئٛد أٓدد بّد سِ،دى د         

ً د       ٗعي  ْ: أ ا قداي: ٙق٘ه٘د ّْ ٓ٘د ً د ّْ الَوٍ يف اإلّداْ   ً ٗعي  . (6)ّْ الَوٍد فٕٚد ير(  قوُت: أ

ًعٞ ًّ اهضعشابٞ ٗاهلعابعٌ بداٞ امل د٣ٞل كٌا أُل ٗا بداٞد   ٗقد أُل  سوف اآل

اـ٘ارز. ٙق٘ي  ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ: )سدثت بداٞ اهقدرٙٞ ٗامل د٣ٞ ف دعٓا بقاٙا 

اهضعشابٞ; كابّ ا،عإسل ٗابّ اٌد ل ٗدداب ل ٗٗاثوٞد بّد اآلسدقع ٗـريٍٓد د رعٛد         

ارز ٗاهد عٗاف (        اا أٍِ دل   ّْ بداٞد اـ٘د ًئد . (7)ًع ًا كداُ٘ا ٙ دعُٕٗد ٍٓد ٗـريٍٓد 

                                                 
(1  )  ّ ا،دد اؿٌٚددل    اُ  : ًقاهت اإلسالًٚعٌ ٗاعلالّ املضوٌ هإلًاَ أبٛ اؿسّ اآل ع ٜل ؼقٚق قٌد قٛد اهددٙ

ٞ املضدد ٙٞ )  1389ط اهجاُٚدٞد  (ل ٗاهَ دد ا بدٌد اه ئدد ا  هع،ددد اهقددآ  بدّد طددآ  بدّد قٌددد       1/167ٓدددل ًلل،دٞد اهِغدٔد

(ل ٗاهلع،ضدري يف اهددِّّٙ آلبٛد ً  د      73ٌد قٛ اهدّٙ ا،د اؿٌٚدل دار املع فٞل بدريٗتل )ظ  ق اه،غدادٜل ؼقٚق

 .(.45اإلس  اِٙئٛ ؼقٚق كٌاي ٙ٘سف اؿ٘ت ط اآلٍٗل اامل اهللا  )ظ 

 .73ل ٗاهَ  ا بٌ اه ئ ا هو،غدادٜ ظ 1/168اُ  : ًقاهت اإلسالًٚعٌ (  2)

 .13/38سالَ ابّ اٌٚٚٞ اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإل(  3)

 .10/357ل 13/38ل 7/311اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ (  4)

 .2/32اُ  : ا ْلٕ يف: ًٚ اْ اهالداي هو عٓ،ئٛ (  5)

ل ط اآلٍٗل            (  6) ٞ هوخالي آلبٛد بلد  أٓدد بّد قٌدد بّد ٓدارْٗ اـداليل ؼقٚدق ا؛ٚٞد اه ٓ اُٛد ٓددل دار   1410اهسِع

 .(إسِادٖ صشٚح)(ل ٗقاي اوٓقق: 1/563   ٗاهل٘زٙع )اه اٙٞ هوِ

 .10/357فٌ٘  اه لا٠ٗ (  7)
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            ّ ًئد ا اهعٌدى  ٗقاي د رٕٓ اا د: )ٗاهسعوف ا دلدع ُلريٍٓد اوٟد امل د٣ٞد ملدا أع د٘د

ْع اإلّاْ ٙلٌاثى اهِعاس فٕٚ(  . (1)اإلّاْل ٗقاه٘ا: إ

ِْدٔ َهل         ٌ ِْٔ هٞد بدٌ اِه  ٌ ٌ(ل ٗداد٠٘  ثٍ أسدخ املعل هٞ بعد يهدم اهقد٘ي بدد: )اِه

ّٕ ٗه         ًئ ٌُددد  ٍٞ بددٌ اهل ددد  ٗاإلّدداْ; هددٚو ٓدد٘ بئ ِْٔ هدد  ً ْع ً الددا اهلدد،ريٝ يف  أ

ٗعي ًددا ا فددت ٓدد ٖ املقاهدٞد اددّ ٗاصددى بددّ ا؛ددا١ اهدد ٜ كدداْ اوٌٚدد ّا      كدداف . ٗأ

ّْ كداْ           ً د ٗ ٌِّٛ هوشسّ اه،ضد ٜ; فداال ي فودو اؿسدّ اه،ضد ٜ هد همل َفُسد

    ْ (. ٙقددد٘ي اه عٔ سدددلاُئٛ يف بٚدددا ًُْعل ٔ هددٞد ِْٔ هددٞد بدددٌ      ًعدددٕ )  ٌ سددد،ا اهقددد٘ي بدددد: )اِه

ِْٔ َهل ٌ(: )ٗاهسع،ا فٕٚ   ٌ دعى ٗاسٌد اودٟ اؿسدّ اه،ضد ٜ; فقداي: ٙدا إًداَ        أُدددعٕاِه

ْٞ ٙلٓ د ْٗ أصدشاّ اهل،دا٢ ل ٗاهلد،ريٝ          اهدِّّٙ; هقدد  ٔد ت يف زًاُِدا ْااد

ْٞ ٙ دددْ٘ل      ل ٗٓددٍ ٗاٚدٙعدٞد اـدد٘ارزل ْٗاادد اِدددٍٓ ك ددٌ  ىدد ز بددٕ اددّ املٓودٞد

ا٢  ٗاهلددد،ريٝ اِددددٍٓ ه اغددد ع ًدددع اإلّددداْل بدددى اهعٌدددى اودددٟ أصدددشاّ اهل،ددد

ً ٓ،ٍٔ هٚو ركِّا ًّ اإلّاْل ٗه ٙغ ع ًع اإلّاْ ًعضْٚٞ كٌدا ه ِٙ دع ًدع    

ل فلٚددف ؼلددٍ هِددا يف يهددم االقددادّاا           ًعدٞد اهل دد  طااددْٞل ٗٓددٍ ً د٣دٞد اآل

ْع      فل ٓل  اؿسّ يف يهمل ٗق،ى أْ هٚال قاي ٗاصى بدّ ا؛دا١: أُدا ه أقد٘ي إ

ِْٔ هددٞد بدددٌ    صدددا  ً ًُ؛ودددٌقل ٗه كدددافٌ  ً؛ودددٌقل بدددى ٓددد٘ يف   ٌّ ًئ ًُددد  سا اهلددد،ريٝ 

ٍٞ ًددّ اسدد؛٘اُات      ًئّ ٗه كدداف ل ثددٍ قدداَ ٗاالدد ي إٍ اسدد؛٘اُ ِْددٔ َهل ٌ; ه ًدد   ٌ اِه

ٍٞ ًددّ أصددشاّ اؿسددّل فقدداي اؿسددّ:   املسددذد ٙقدد عر ًددا أددداّ بددٕ اوددٟ ْاادد

ًُْعل ٔ َهٞ( ِّٛ ٓ٘ ٗأصشابٕ   .(2)اال ي اِعا ٗاصٌىل َفُس

ٗٙقدد٘ي اه،غدددادٜ: )ثددٍ سدددخ أٙعدداَ اؿسددّ اه،ضدد ٜ عددالّ ٗاصددى بددّ     

ٍع إهٚدٕ اٌد ٗ بدّ ا،ٚدد         ِْدٔ َهل ٌل ٗاُغد  ٌ ِْٔ َهٞ بدٌ اِه  ٌ ا؛ا١ اهغ اي يف اهقدر ٗيف اِه

ٍٞ ًددّ        بددّ بدداّ يف بدالددٕل ف؛ دٌٓددا اؿسددّ اددّ فوسددٕل فدداال ه إٍ سددارٙ

                                                 
 .7/555فٌ٘  اه لا٠ٗ (  1)

ٌئوى ٗاهِعشى  آلب(  2) ل        دح قٌد بّد ا،دد اهلد   دٛ اه لداِه  ٍٙ اه ٔ سدلاُٛل اعوٚدق أٓدد فٌٔٛد قٌددل دار اهللدا اهعوٌٚٞد

 (.42ٓد )ظ 1413ط اهجاُٚٞ 
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: قوووووول  أولا 
أهوووول السوووونة 

 ةـاعـوالجم

ًُْعل  ٔ     ( ه س٘ارٜ ًسذد اه،ضد ٝل فقٚدى هلٌدا ٗآلا،اأٌدا: ) ًعٞد    اَهٞد لد اهلٍ قد٘ي اآل

ًئّ ٗه كاف ( ًعٞ اإلسالَ ه ً  ّْ أ ًئ ْع اه اسق   .(1)يف دا٘آٌا أ

ٍع املسدا٢ى   ْع ٓ ٖ املسمهٞ ٗٓٛ سلٍ ً الا اهل،ريٝ ًّ أٓ ٗاملقض٘د أ

ٌٍ ًٗل ععٌال ٗاهلالَ فٚٔا ًل د عٌ    ًعٞ قدٙ ٗأع؛ ٓا; آلْ اـالّ فٚٔا بٌ ف ا اآل

ًعٞد اعداُئٛ ًّد آثدار       اّ ًسمهٞ اإلّاْ اه  ٓٛ هاع ٓ ا اهدِّّٙ ٗأصوٕل ٗه زاهدت اآل

ّ ٓ ٖ امل آٍٚ اـاط٣ٞ إٍ بع  أف اد  ٞ بس،ا اس ع ٖ املسمه  ٓ ٍ ّ يف فٔ اهم ا

ًعدٞد ادّد ط ٙددق دادداٝ اهغعددالي سلعدٟد راز فلدد  اإلردددا١ ٗع دددت ً،دداد         ٓدد ٖ اآل

ًعٞ املع  اص .اـ٘ارز يف ق٘اها  ددٙدٍٝ ٗؼت سلٕ٘ر ً ٙر ٍٞ يف اارٙ  اآل

ًعٞ دراسٞ ٓد ٖ املسدمهٞ يف عدٍح ه؛ٚدٍف      ّْ ٗادا اهِعضح هأل ًئ ه ال رأُٙت 

ٞل ًٗعلقددد اهٓ؛٘ا٢ددف املخاه دٞد يف ٓدد ٖ    ٌعّ بٚدداْ ًعلقددد أٓددى اهسعدِد كلضددٕ  ٙلغدد

ٗددٕ كاه ٞد    ٞاملسمهٞ اهدعقٚقٞل ب،ٚاْ اآلصى اه ٜ اوٕٚ ًدار كدىع ًقاهٞد ٗػوٚد   

 أٓى اهسعِٞ هوٌقاهت اه،اطوٞ يف ٓ ا اه،اّ.

 

 حملة موجزة عن حقيقة اإلميان عند أهل الشنة والفزق املخالفة

 اعلوف اهِاس يف سقٚقٞ اإلّاْ اه  اٛ اوٟ أق٘اي:
 

ٞ أْ اإلّدداْ االقدداد باهقوددال ٗقدد٘ي        ٙعلقددد أٓددى اهسدِد

اإلّداْ قد٘يل   )باهوساْل ٗاٌى باؾ٘ارح.  ٙقد٘ي اإلًداَ أٓدد:    

 .(2)(ٗاٌىل ٙ ٙد ِٗٙقط

 ا ْلدٕ ه،داّ اإلّداْ ًدّ     ٗٙق٘ي أب٘ بل  اؤلدد ٜ يف 

                                                 
 .20ظ  اه  ا بٌ اه  ا(  1)

(2 )( ٍ ّ اهقٚ ٛل ط اآلٍٗل دار اب ّ سِ،ىل ؼقٚق  قٌد سعٚد اهقش؛ُا د ب َ ٓأ ّ اإلًا َ ا،د اا ب ٞ هإلًا  (.1/307اهسِ
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بدداّ اهقدد٘ي بددمْ اإلّدداْ اضدددٙق باهقوددال ٗإقدد ار باهوسدداْل   )كلدداّ اه دد ٙعٞ: 

 .(1)(ٗاٌى باؾ٘ارحل ٗه ٙلْ٘ ً ًِّا إٓه بمْ ػلٌع فٕٚ ٓ ٖ اـضاي اهجالخ

     :ٞ ٗٙقدد٘ي اؿددافظ أبدد٘ بلدد  اإل ددااٚوٛ يف ٗصددف ًعلقددد أٓددى اهسدِد

قط باملعضدٚٞ    ٗٙق٘هْ٘: إْ اإلّاْ ق٘ي ٗاٌى ًٗع فد ) ل ِٗٙد .   (2)(ٞل ٙ ٙدد باه؛ااٞد

أْ  ًٗددّ ًدد ٓا أٓددى اؿدددٙح:)ٗٙقدد٘ي اإلًدداَ أبدد٘ اجٌدداْ إ ااٚددى اهضددابُ٘ٛ:  

لِٗٙقط باملعضدٚٞ     .  ٗٓد ا اهقد٘يل   (3)(اإلّاْ ق٘ي ٗاٌدى ًٗع فٞلٙ ٙدد باه؛ااٞد

ٓدد٘ قدد٘ي ااًدٞد اهسددوف ًددّ اهضددشابٞل ٗاهلددابعٌل ًٗددّ سددار اوددٟ طدد ٙقٍٔ ًددّ    

مل ٓا اهسدوف. كٌدا ُقدى إْداأٍ اودٟ ٓد ا ـدري ٗاسدد ًدّ           اهعوٌا١ اوقوقٌ

ٗكدداْ اإلْددا  ًددّ اهضددشابٞ ٗاهلددابعٌ ًددّ    )اهعوٌددا١: ٙقدد٘ي اإلًدداَ اه ددافعٛ:   

ل ه هد ٜ ٗاسدد ًدّ اهجالثٞد            بعدٍٓ ممدّ أدركِدا: أْ اإلّداْ قد٘ي ٗاٌدى ُٗٚٞد

ٍ هقٚت أكج  ًّ أهدف رددٕى ًدّ أٓدى اهعود     ). ٗٙق٘ي اإلًاَ اه،خارٜ: (4)(اّ اؤلع 

ل ٗاه،ضدد ٝل ٗٗاسدد ل ٗبغدددادل         ل ٗاهل٘فدٞد ل ٗاملدِٙدٞد أٓددى اؿذددازل ًٗلدٞد

ٗاه اَل ًٗض ل هقٚلٍٔ ك اتل ق ُّا بعد قد ْ ثدٍ ق ُدّا بعدد قد ْ... فٌدا رأٙدت        

ٍٔ ىلودف يف ٓد ٖ اآل دٚا١: أْ اهددّٙ قد٘ي ٗاٌدى...         ثدٍ سداا ْودٞد    (5)(ٗاسددّا ًِد

ٞ.  ٗٙقدد٘ي اإلًاًدداْ أبدد٘ زرادٞد ٗأبدد٘ سددا       أدركِددا )اه ازٙدداْ: ًعلقددد أٓددى اهسدِد

اهعوٌدددا١ يف ْٚدددع اآلًضدددار: سذدددازّال ٗا اقدددّال ٗ ددداًّال ِّٗدددّال فلددداْ ًدددّ   

                                                 
ٓدد  1418اه  ٙعٞ  هإلًاَ أبٛ بل  قٌد اؿسٌ اؤلدد ٜل ؼقٚدق ا،دد اا بّد اٌد  اهددًٚذٛل ط اآلٍٗ         كلاّ (1)

 (.2/611دار اه٘طّ )

ٞ هوشددافظ أبدٛد بلدد  أٓددد بدّد إبدد آٍٚ اإل ددااٚوٛل ؼقٚددق ْدداي ادد ْٗل دار اه ٙدداْ      كلدداّ االقدداد أٓدد (  2) ى اهسدِد

 (.39باإلًارات ) ظ: 

ٓددل  1415اقٚدٝ اهسوف ٗأصدشاّ اؿددٙحل هإلًداَ أبٛد اجٌداْ إ ااٚدى بّد ا،دد اهد ّٓ اهضدابُ٘ٛل ط اآلٍٗل           (  3)

 (.264ؼقٚق ُاص  بّ ا،د اه ّٓ اؾدٙعل دار اهعاصٌٞ اه ٙاض )ظ: 

ر اه؛د ٜ                (  4) ٞ هإلًداَ أبٛد اهقاسٍد ٓ،ٞد اا بّد اؿسّد بّد ًِض٘د ي االقداد أٓدى اهسِد أع دٕ اهالهلدا٢ٛ يف  د ح أص٘د

 .(887ل 5/886اهالهلا٢ٛل ؼقٚق أٓد بّ سعد ٓداْ اهغاًدٜل دار طٚ،ٞ اه ٙاض )

 (.174ل 1/173املضدر ُ سٕد ) ( 5)
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قط     إْ اهد ٜ اوٚدٕ   ).  ٗٙقد٘ي اؤلدد ٜ:   (1)(ً ٓ،ٍٔ: اإلّاْ قد٘ي ٗاٌدى ٙ ٙدد ِٗٙد

اوٌددا١ املسددوٌٌ أْ اإلّدداْ ٗادددا اوددٟ ْٚددع اـوددقل ٗٓدد٘ اضدددٙق باهقوددال      

اا دق اهضدشابٞ ٗاهلدابعْ٘    )قد٘ي اه،غدٜ٘:   . ٗٙ(2)(ٗإق ار باهوسداْل ٗاٌدى بداؾ٘ارح   

ٞ اودٟ أْ اآلاٌداي ًدّ اإلّداْ... ٗقداه٘ا: إْ اإلّداْ          ٗ ًّ بعدٍٓ ًدّ اوٌدا١ اهسِد

 .(3)(ق٘ي ٗاٌى ٗاقٚدٝل ٙ ٙد باه؛ااٞ ِٗٙقط باملعضٚٞ

: االقداد            ٞ ٙلدمهف ًدّ ثالثٞد أدد ا١ ر٢ٚسٞد ٗٓٛد فاإلّاْ اِدد أٓدى اهسِد

  ٗ ادّ ٓد ٖ اآلدد ا١ اهجالثٞد ال د    دعا       اهقوال ٗق٘ي اهوساْل ٗاٌدى اؾد٘ارحل 

إْ اهع،٘دٙددٞد ًِقسدددٌٞ اودددٟ: اهقودددال ٗاهوسددداْل     )اإلّددداْ.   قددداي ابدددّ اهقدددٍٚ:    

ٗٓد ٖ اه دعا   ). ٗٙقد٘ي ابدّ سذد :    (4)(ٗاؾ٘ارحل ٗاوٟ كى ًِٔا ا،٘دٙٞ ؽضٕ

     ْ ثددٍ يكدد  أْ   .(5)(ال دد   اددّ أاٌدداي اهقوددّ٘ل ٗأاٌدداي اهوسدداْل ٗأاٌدداي اه،ددد

أربدع ٗا د ّٙ عضدوٞل ٗأاٌداي اهوسداْ ا دلٌى اودٟ        أاٌاي اهقوّ٘ ا لٌى اوٟ 

ثددٍ قدداي بعددد د     سدد،ع عضددايل ٗأاٌدداي اه،دددْ ا ددلٌى اوددٟ لدداْ ٗثالثددٌ عضددوٞ 

فٔد ٖ اسدع ٗسدلْ٘ عضدوٞل ّٗلدّ اددٓا اسدعّا ٗسد،عٌ         ): د   يك ٓدا ً ضدوٞ  

 .(6)(ف اد ًا عٍ بعغٕ إٍ بع إعضوٞل باال،ار 

ّاْ ٙلد،عع  فٚد ٓا   ٗبِا١ اوٟ ٓ ا ق ر اوققْ٘ ًّ أٓى اهسِٞ أْ اإل

بعغٕ ب ٓاّ بع  اه عال ٗٙ،قٟ بعغٕ ب،قا١ بعغٔا. ٙق٘ي  ٚ  اإلسدالَ ابدّ   

ٗأصؤٍ )أٜ: أٓى اهسِٞ( أْ اإلّاْ ٙل،عع  فٚ ٓا بعغدٕ  ): د  رٕٓ ااد   اٌٚٚٞ

                                                 
 (.  1/176املضدر ُ سٕ )(  1)

 .(.611/ 2)كلاّ اه  ٙعٞ(  2)

ٓدد دار   1408  ح اهسِٞ هإلًاَ أبٛ قٌدد بّد اوٛد بّد عودف اه بٔدارٜل ؼقٚدق قٌدد سدعٚد اهقش؛داُٛ ط اآلٍٗ           (  3)

 (.1/78ابّ اهقٍٚ )

ل دار اهللداّ              (  4) ٍل ؼقٚدق قٌدد ساًدد اه قٛد ًدارز اهساهلٌ هإلًاَ مشدو اهددّٙ قٌدد بّد أبٛد بلد  ابّد اهقٚد

 (.1/109اهع بٛل بريٗت )

 (.1/52فلح اه،ارٜ   ح صشٚح اه،خارٜ هإلًاَ اؿافظ أٓد بّ اوٛ بّ سذ  اهعسقالُٛ ط املع فٞ بريٗت ) ( 5)

 .1/53املضدر ُ سٕ (  6)
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يخرج منرامناررمنمنرامفرم م ر م)كٌدا يف ق٘هدٕ اوٚدٕ اهضدالٝ ٗاهسدالَ:       ٗٙ،قٟ بعغٕ.
ٗهلدد ا ًدد ٓ،ٍٔ أْ اإلّدداْ ٙل اعددى ٗٙلدد،ع . ٓدد ا       (1)(قلبررممنالررمةممن منررام يهررم 

 .  (2)(ً ٓا ًاهم ٗاه افعٛ ٗأٓد ٗـريٍٓ

ٗٓ ا ًع ً اااٝ أْ  عا اإلّاْ هٚست اودٟ درددٞ ٗاسددٝل بدى ٓدٛ      

ًل اٗاددٞ فٌِٔددا ًددا ٙدد ٓا أصددى اإلّدداْ بدد ٓابٔال ًِٗٔددا ًددا ه ٙدد ٓا أصددوٕ  

٘ي اإلًدداَ ابددّ بدد ٓابٔا ٗإْ كدداْ ِٙ ددٟ كٌاهددٕ يف سددق املقضدد ّٙ فٚٔددا.  ٙقدد 

اهقدٍٚ د رٓدٕ اا د: )ٗٓد ٖ اه دعا ًِٔدا ًدا ٙد ٗي اإلّداْ ب ٗاهلدا ك دع،ٞ               

اه ٔادٝل ًِٗٔا ًا ه ٙ ٗي ب ٗاهلا كرتن إًاطٞ اآلي٠ اّ اه؛ ٙقل ٗبٌِٚٔا 

 ددعا ًل اٗاددٞ ا اٗاددّا ا ٌٚددّا ًِٔددا ًددا ٙوشددق ب ددع،ٞ اه ددٔادٝ ٗٙلددْ٘ إهٚٔددا    

 .(3)ٗٙلْ٘ إهٚٔا أق ّ(أق ّل ًِٗٔا ًا ٙوشق ب ع،ٞ إًاطٞ اآلي٠ 

ٞ يف بدداّ اإلّدداْل أْ اإلّدداْ ٙ ٙددد    ٗهلدد ا كدداْ ًددّ أصدد٘ي أٓددى اهسدِد

. ٗٙقد٘ي  دٚ  اإلسددالَ           قطل كٌدا ُدط اودٟ يهدم اآل٢ٌدٞد يف اؤلثدار امللقدًٞد ِٗٙد

ٗاملمث٘ر ادّ اهضدشابٞ ٗأ٢ٌٞد اهلدابعٌ ْٗٔد٘ر اهسدوفل ٗٓد٘        )ًق رّا ٓ ا أٍِ: 

ٞ: أْ اإلّدداْ قدد٘ي ٗاٌددى ٙ ٙددد    ًدد ٓا أٓددى اؿدددٙح املِسددّ٘ إٍ أٓددى اهسددِ    

ٞ يف  (4)(ِٗٙقطل ٙ ٙد باه؛ااٞ ِٗٙقط باملعضٚٞ .  كٌا أْ ًّ ً ٓا أٓى اهسِد

ٍٔ إيا ًدا سد٣ى أًد ًّ أُدتا           يف باّ اإلّاْ دد٘از اهسدلجِا١ فٚدٕ. ٗأْ اه ددى ًِد

لٗدا٠٘ اسددللٌاي    ٍٔ ًددّ اهل كٚدٞد قدداي: ًدد ًّ إْ  ددا١ اا. ٗٓدد ا اسددرتاز ًدِد

ٞ     اإلّدداْ ه اه ددم يف أصددى اإل   رٓددٕ -ّدداْ. ٙقدد٘ي  ددٚ  اإلسددالَ ابددّ اٌٚٚدد

ٗأًددا ًدد ٓا اهسددوف أصددشاّ اؿدددٙحل كددابّ ًسددع٘د ٗأصددشابٕل    ): -اا

                                                 
 (.193ل  )ح: 1/182(ل ًٗسوٍ 7510)ح:  13/473اهضشٚح ًع اه لح يف أع دٕ اه،خارٜ (  1)

 .18/270فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

ٍ ط اآلٍٗ   كلاّ اهضالٝ ٗسلٍ ااركٔا ه(  3) ٓدد دار ابّد كدجري    1409إلًاَ مشو اهدّٙ قٌد بّ أبٛ بل  ابّد اهقٚد

 (.34دً ق )ظ: 

 .7/505فٌ٘  اه لا٠ٗ (  4)
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ثانيوووواا: قووووول 
 ةــئـرجـالم

ل ٗوٚدٟ بدّ سدعٚد اهق؛داْ فٌٚدا         ٗاهج٘رٜل ٗابّ اِٚٚٞل ٗأكج  اوٌدا١ اهل٘فٞد

ٞل            ٙ ٕٗٙ اّ اوٌا١ أٓدى اه،ضد ٝل ٗأٓدد بدّ سِ،دىل ٗـدريٖ ًدّ أ٢ٌٞد أٓدى اهسِد

 ٗٓ ا ًل٘اا  أٍِ. فلاُ٘ا ٙسلجِْ٘ يف اإلّاْ

آلدى امل٘افاٝل ٗأْ اإلّاْ ٓد٘   سلجينأ اهلّ هٚو يف ٓ ه١ ًّ قاي: أُ

اسدٍ ملددا ٙد٘افٟ بددٕ اهع،دد ربددٕل بدى صدد ح أ٢ٌٞد ٓدد ه١ بدمْ اهسددلجِا١ إِدا ٓدد٘ آلْ        

اإلّاْ ٙلغٌّ فعى اه٘اد،ات فال ٙ دٔدْٗ آلُ سدٍٔ بد همل كٌدا ه ٙ دٔدْٗ      

 .(1)(هلا باه  ٗاهلق٠٘

 ًعلقد أٓى اهسِٞ يف اإلّاْ ًٗا ٙل    إِ ًّ ًسا٢ى.فٔ ا فٌى 

 

اٌدددٝ قدد٘ي امل د٣دٞد يف اإلّدداْ: ٓدد٘ إعدد از اآلاٌدداي اددّ    

ًسددٌٟ اإلّدداْل ٗأْ اإلّدداْ ه ٙلذدد أ ٗه ٙلدد،عع ل ٗه ٙق،ددى     

١ ٗاسددد ٙسددلٜ٘ فٚددٕ ْٚددع       اه ٙددادٝ ٗه اهِقضدداْل بددى ٓدد٘  دٛد

ٍ امل ًٌِ.  فٔ ا ٓ٘ أصدى ًد ٓ،ٍٔ اهد ٜ أْعدت اوٚدٕ سد       .  ٗهلد ا  (2)ا٢  طد٘ا٢ ٔ

.  ثدٍ  (3) ٘ا ً د٣ٞ; آلٍُٔ أعع ٗا اهعٌدى ادّ اإلّداْل فاإلرددا١ َعِدٟ: اهلدمعري      

 إْ امل د٣ٞ افرتق٘ا بعد يهم يف سقٚقٞ اإلّاْ اوٟ ثالثٞ أق٘اي:

فقاهت اؾٌٔٚٞ: اإلّاْ ٓ٘ املع فٞ باهقوال ٗأْ ًا س٠٘ املع فٞ ًّ عغ٘د   

ؾ٘ارح فوٚو ًّ اإلّاْ. ٗزاٌ٘ا أْ اهل   باا اهقوال ٗإق ار اهوساْل ٗاٌى ا

ْ ه ٙل،ع  ٗه ٙل اعى .  ٗبِش٘ ق٘ي اؾٌٔٚٞ قاي أب٘ ا،د (4)ٓ٘ اؾٔىل ٗأْ اإلّا

ل هلّد هٕد          ْع اإلّداْ فد عد اضددٙق اهقودا ًٗع فلٕد اا اهضعاؿٛ سٚح قداي: )إ

                                                 
 .7/439فٌ٘  اه لا٠ٗ (  1)

 .13/38ل 12/471اُ   فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ (  2)

 .202اُ  : اه  ا بٌ اه  ا هع،د اهقآ  اه،غدادٜ ظ: (  3)

ل  1/214اُ دد : ًقدداهت اإلسددالًٌٚ هأل ددع ٜ(  4) ل ٗ دد ح سدددٙح د ٙددى )اإلّدداْ اآلٗسدد (  ه دٚد  اإلسددالَ ابدّد اٌٚٚدٞد

 .13/56ل 7/508(ل ٗفٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ ا430ٌٞٚٚؼقٚق اوٛ بّ غٚت اه ٓ اُٛ )ظ
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ثالثوووووواا: قوووووووول 
ة ـديووووووووووـوعيـال
وارج ـخوووووووووـ)ال

 ة(ــزلـوالمعت

امل ٔ٘ر ًدّ  ٗٓ ا اهق٘ي ٓ٘ . (1)ه٘ازَ فّيا يٓ،ت ديع يهم اوٟ ادَ اضدٙق اهقوا(

ً ٓا اآل دع ٜ ٗأصدشابٕ. قداي  دٚ  اإلسدالَ ابدّ اٌٚٚٞد د رٓدٕ اا د: )ٗٓد ا            

أ ٔ  ق٘هٛ أبٛ اؿسّ اآل ع ٜل ٗاوٚدٕ أصدشابٕ كاهقاعٛد أبٛد بلد  ٗأبٛد       

 املعاهٛ ٗأًجاهلٌال ٗهل ا ادعٍٓ أٓى املقاهت ًّ امل د٣ٞ.

ْع اإلّداْ قد٘يٌ    ٗاٌدٌىل   ٗاهق٘ي اؤلع  إِ كق٘ي اهسعوف ٗأٓى اؿددٙح: إ

ٗٓ٘ اعلٚار طا٢ ٍٞ ًّ أصشابٕل ًٗع ٓ ا فٔ٘ ْٗٔد٘ر أصدشابٕ اودٟ قد٘ي أٓدى      

 .(2)(اؿدٙح يف اهسلجِا١ يف اإلّاْ

: اإلّدداْ ٓدد٘ قدد٘ي اهوسدداْ فقدد لدْٗ اضدددٙق اهقوددال    ٗقاهددت اهل اًٚدٞد

فٌّ الوٍ بٕ فٔ٘ ًد ًّ كاًدى اإلّداْل هلدّ إْ كداْ ًقد ّا بقو،دٕل كداْ         

 .(3)ًل بّا بقو،ٕ كاْ ًِافقّا ً ًِّا ًّ أٓى اهِارًّ أٓى اؾِٞل ٗإْ كاْ 

ٗقدداي ً د٣دٞد اه قٔددا١: اإلّدداْ اضدددٙق اهقوددال ٗقدد٘ي اهوسدداْل ٗأُلدد ٗا   

ا اعى اإلّاْل ٗدع٘ي اآلاٌاي فٕٚل ٗاهسلجِا١ فٚدٕل ٗبدٕ قدا ي ٓداد بدّ أبٛد       

 .(4)سوٌٚاْل ٗأب٘ سِٚ ٞ ٗط٘ا٢ف ًّ فقٔا١ اهل٘فٞ
 

 هدٞد أْ اإلّدداْ امل؛وددق   ٙعلقددد كددى ًددّ اـدد٘ارز ٗاملعل  

ٙلِاٗي فعى ْٚع اه؛ااات ٗا ن ْٚع او ًاتلٗأُدٕ ًلدٟ   

ًدا يٓددا بعدد  يهددم ب؛ددى اإلّدداْل فددال ٙلددْ٘ ًددع اه اسددق  

 إّاْ أصاّلل ٗإُٔ يف اؤلع ٝ عاهد كود يف اهِار.

ٌعٟ اه اسددددق يف اهدددددعُٚا:  فقاهددددت     ثددددٍ اعلو ددددا يف ًسدددد

                                                 
(1  ) ٞ ّ اٌٚٚ َ اب ٠ ه ٚ  اإلسال ٞ ظ  لٗ   ح سدٙح د ٙى7/509ُا  : فٌ٘  اه لٗا ّ اٌٚٚ َ اب  .433-431ه ٚ  اإلسال

 .433-431ل ٗاُ  :   ح سدٙح د ٙى ظ 7/509فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

 .7/509ل 13/56ل ٗفٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞل 1/223اُ  : ًقاهت اإلسالًٌٚ هأل ع ٜل (  3)

 .7/507ل 13/56ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞل اه لا٠ٗ اُ  : فٌ٘  (  4)
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منشووووأ خلووووأ الفوووورق 
المخالفة في اإليمان 
                      وأصووووووول شوووووووب ت م

. 

ّ ددددددددددٞ بٚددددددددد هدْد٘ يف ًِدددددددٞ: ٓددددددد هددداملعل اهتدددددد ل ٗقددددددددافددد٘ كدددددددد٘ارز: ٓدددددددددداـ

 .(1)املِْ هلٌ

ٞ يف بداّ         ًِ م ع؛دم اه د ا املخاه ٞد آلٓدى اهسِد

 ٍ : االقددادٍٓ أْ    اإلّدداْل ٙ دددع إ  دد،ٔٞ ٗاسدددٝ ٗٓدٛد

 اإلّاْ  ١ٛ ٗاسد ه ٙلذ أ ٗه ٙل،ع .  

: إيا ث،ددت بعغددٕ ث،ددت      قط فقدداي امل د٣دٞد ثددٍ اعلو دد٘ا يف سلٌددٕ اِددد اهدِد

ٞ     كوٕ   ل ٗقاي اه٘اٚدٙٞ إيا زاي بعغٕ زاي ْٚعٕ.  ٙقد٘ي  دٚ  اإلسدالَ ابدّ اٌٚٚد

ٗٓدد ا ٓدد٘ اآلصددى اهدد ٜ ا  اددت اِددٕ اه،ددد  يف اإلّدداْل فددٍُّٔ ): دددد رٓددٕ اادددد 

١.    ثدٍ قاهدت اـد٘ارز             ِ٘ا إُٔ ًلٟ يٓدا بعغدٕ يٓدا كودٕ ٗمل ٙ،دق ًِدٕ  ٛد

اْ امل؛وق كٌا قاهدٕ أٓدى   ٗاملعل هٞ: ٓ٘ فٌ٘  ًا أً  اا بٕ ٗرس٘هٕل ٗٓ٘اإلّ

      ١ ١ ًِددٕ مل ٙ،ددق ًددع صدداس،ٕ ًددّ اإلّدداْ  دٛد اؿدددٙحل قدداه٘ا: فددّيا يٓددا  دٛد

 فٚخود يف اهِار.   

ه ا ٓا اهل،ا٢  ٗاد ن اه٘اد،دات   د   اوٟ اعلالّ ف قٍٔد   ٗقاهت امل د٣ٞ:

١ل فٚلدْ٘             ١ ًِدٕ مل ٙ،دق ًِدٕ  ٛد اه آ ٝ  د٣ّٚا ًدّ اإلّداْل إي هد٘ يٓدا  ٛد

 فٕٚ اه  ٗاه اد . ٣ّٚا ٗاسدّا ٙسلٜ٘ 

ا١ بعغدددٕ  داّ بعغدددٕل ٗبقددد دٟ يٓددددودددداددددي ا ٘ي اا ددددددُٗضددد٘ظ اه س

.  ٗقدداي  ددٚ  (3)(2)(يخررج منررامنارررمنمن ررامفررم م رر مقلبررممنالررمةممن منررام يهررم )ٕ: د٘هدددقدك

ٗأصدى ُد ا  ٓد ٖ اه د ا يف اإلّداْ ًدّ       ) ًد٘طّ آعد :   ددد يف  رٕٓ اادد  اإلسالَ

ٌٔٚٞ ٗـريٍٓل أٍُٔ دعو٘ا اإلّداْ  د٣ّٚا ٗاسددّال    اـ٘ارز ٗامل د٣ٞ ٗاملعل هٞ ٗاؾ

إيا زاي بعغددٕ زاي ْٚعددٕل ٗإيا ث،ددت بعغددٕ ث،ددت ْٚعددٕل فوددٍ ٙق٘هدد٘ا بدد ٓاّ    

ٛع       يخرج منرامناررمنمن رامفرم م ر مقلبرممنالرمةم): بعغٕ ٗبقدا١ بعغدٕل كٌدا قداي اهِ،ئد
                                                 

 .18/271ل 7/222اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞل (  1)

 .16اقدَ ؽ هٕ ظ: (  2)

 .7/223فٌ٘  اه لا٠ٗ (  3)
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أوجوووال الخوووت   بوووين 
أهل السونة وأهول البود  

 في باب اإليمان

ى .  فٔد ا أصدى اه د،ٔٞ اهد  بسد،،ٔا عدوت اه د ا املخاه ٞد آلٓد         (1)(حبةمنامنإليهم 

 اهسِٞ يف ٓ ا اه،اّ ٗٓد٠ اا فٚٔا أٓى اهسِٞ هوضع٘اّ.

 

فارا أٓى اهسِٞ أٓى اه،دد  يف بداّ اإلّداْ يف    

 ًسا٢ى كجريٝ:

فٌدددّ ٓددد ٖ املسدددا٢ى ًدددا فدددارق٘ا فٚدددٕ ااًددٞد    

ل ًِٗٔددا ًددا فددارق٘ا فٚددٕ قددد٘ي            املخدداه ٌل ًِٗٔددا ًددا فددارق٘ا فٚددٕ قددد٘ي امل د٣دٞد

 اإلّاْ يف ثالخ ًسا٢ى: ف ارق٘ا اٌَ٘ املخاه ٌ يف باّاه٘اٚدٙعٞ. 

ٞ ٙدد ْٗ أْ   املشاالة اوو:   ل فٚدد ٓا ٙلذد أ ٗٙلدد،عع   اإلّدداْأْ أٓددى اهسِد

 بعغٕ ٗٙ،قٟ بعغٕ عالفّا هعاًٞ املخاه ٌل فٍُّٔ ه ٙ ْٗ يهم اوٟ ًا اقدَ.

ٞ   املشالة الّثانياة   ل ٗٙل اعدى أٓودٕ   ٙ ٙدد ٗٙدِقط  أْ اإلّاْ اِد أٓى اهسِد

ه،دد  بِددا١ اوددٟ أصدؤٍ اهسددابق يف أْ اإلّدداْ ه   فٚدٕل ٗه ٙدد ٠ يهدم ااًدٞد أٓددى ا  

ٗبٔ ا ٙل،ٌ اؾ٘اّ اّ  ،ٔٞ أٓى اه،دد   )ٙلذ أ.  ٙق٘ي  ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ: 

ّْ ٙق٘ي: إْ اإلّاْ ه ٙلد،ع  ٗه ٙل اعدى ٗه     ٌ ًئ ًّ اـ٘ارز ٗامل د٣ٞل ٗـريٍٓ 

١ امل كددا ًدد     قطل قدداه٘ا: آلُددٕ إيا يٓددا ًِددٕ ددد ١ يٓددا كوددٕ; آلْ اه عدٛد ّ ٙدِد

أد ا١ ًلٟ يٓا ًِٕ د ١ يٓدا كودٕ... ًٗدّ ٓد ا اآلصدى ا دع،ت بٔدٍ اه؛د ال         

 .(2)(ٗأًا اهضشابٞ ٗأٓى اهسِٞ ٗاؿدٙح فقاه٘ا: إُٕ ٙ ٙد ِٗٙقط

ٞ ك د  ٗإّداْل          املشألة الّثالثة  إُٔ قدد هلٌدع يف اه ددى اِدد أٓدى اهسِد

ٹ  ڤ  ژ ٗ دد ن ٗا٘سٚدددل ٗٓدد ا ًددا دٓهددت اوٚددٕ اهِضدد٘ظ كق٘هددٕ اعدداٍ:       

 .(106ٙ٘سف: ) ژڤ      ڦ  ڦ   ڤ  ڤ 

                                                 
ل ه ٚد  اهسدالَ ابّد      12/471ل 18/270ل ٗ)7/510فٌ٘  اه لا٠ٗ (  1) عٞ اهقدرٙٞد (لًِٗٔاز اهسِٞ يف ُق  كالَ اه ٚد

(ل ٗ  ح اهعقٚدٝ اآلصد ٔاُٚٞ ه ٚد  اهسدالَ    205-5/204ٓد )1406اٌٚٚٞل ؼقٚق قٌد ر اد ساملل ط اآلٍٗل 

 (.235ٓدل ًلل،ٞ اه  د اه ٙاض )ظ: 1422ابّ اٌٚٚٞل ؼقٚق سعٚد بّ ُض  بّ قٌدل ط اآلٍٗل 

 .205ل 5/204ًِٔاز اهسِٞ (  2)
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ٗقد عاهف يف ٓد ا ااًٞد أٓدى اه،دد  ٗأُلد ٖٗل بدى يٓدا اـد٘ارز أُدٕ ه          

ِٗٓٔددا ).  ٙقدد٘ي اإلًداَ ابددّ اهقددٍٚ:  (1)هلٌدع يف اه ددخط اه٘اسددد طااٞد ًٗعضددٚٞ  

عدد ل ٗٓدد٘ أْ اه دددى قددد هلٌددع فٚددٕ ك دد  ٗإّدداْل ٗ دد ن ٗا٘سٚدددل     آأصددى 

ا ٍ أص٘ي أٓى اهسِٞل ٗعداه ٍٔ فٚدٕ   ٗاق٠٘ ٗفذ٘رل ُٗ اا ٗإّاْل ٗٓ ا ًّ أ

ل ًٗسدمهٞ عد ٗز أٓدى          ل ٗاهقدرٙٞد ـريٍٓ ًّ أٓدى اه،دد ل كداـ٘ارزل ٗاملعل هٞد

.  ًٗعِددٟ قدد٘هلٍ: (2)(اهل،ددا٢  ًددّ اهِددار ٗؽوٚدددٍٓ فٚٔددا ً،ِٚدٞد اوددٟ ٓدد ا اآلصددى 

ل أٜ: ػلٌدددع فٚدددٕ  دددعا اهل ددد ل ٗ دددعا  (هلٌدددع فٚدددٕ ك ددد  ٗإّددداْ..ا  )

اهل د ل ٗاه؛اادات ًدّ  دعا اإلّداْل ٗكدى       اإلّاْ; فّْ املعاصٛ ًّ  عا 

 ع،ٞ ًّ  عا اهل د  اسدٌٟ ك د ّال ٗكدى  دع،ٞ ًدّ  دعا اإلّداْ اسدٌٟ          

 .  فٔ افٌى ًا فارا فٕٚ أٓى اهسِٞ أٓى اه،د  اًٌّ٘ا يف باّ اإلّاْ.(3)إّاُّا

 :ٗأًا ًا فارق٘ا فٕٚ امل د٣ٞ اوٟ ٗدٕ اـض٘ظ ف ٛ ثالخ ًسا٢ى

ٌعٟ اإلّداْ بٌِٚدا ه      ٙ ٠ أٓى اه املشالة اوو:  سِٞ دعد٘ي اآلاٌداي يف ًسد

.  قداي سد ٚاْ اهجد٘رٜ:      عاه ِدا امل د٣ٞد يف ثدالٍخل مدّ ُقد٘ي:      )ٙ ٠ يهم امل د٣ٞد

قطل             اإلّاْ قد٘ي ٗاٌدىل ٗٓدٍ ٙق٘هدْ٘ قد٘ي بدال اٌدىل ٗمدّ ُقد٘ي: ٙ ٙدد ِٗٙد

     ٍ قطل ٗمددّ ُقدد٘ي: مددّ ً ًِددْ٘ بدداإلق ارل ٗٓدد  ٗٓددٍ ٙق٘هددْ٘: ه ٙ ٙددد ٗه ٙدِد

ٌعٟ اإلّداْ ٓد٘      (4)(ّ ً ًِْ٘ اِد ااٙق٘هْ٘: م . ًٗسمهٞ إع از اهعٌدى ًدّ ًسد

اٌدٝ ق٘ي امل د٣ٞ اهد ٜ أْعدت اوٚدٕ طد٘ا٢ ٍٔ كٌدا اقددَ اق ٙد  يهدمل ٗهد ا          

                                                 
 .7/353اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ (  1)

ل ٗ د ح اهعقٚددٝ   13/48ل ٗاُ  : فٌ٘  اه لدا٠ٗ ه ٚد  اإلسدالَ ابّد اٌٚٚٞد      39كلاّ اهضالٝ ٗسلٍ ااركٔا ظ: (  2)

ل ٗ دعٚا اآلرُدا ٗط      اه؛شاٗٙٞ  هإلًاَ اوٛ بّ اوٛ بّ أبٛ اهع   اؿِ ٛل ؼقٚق ا،د اا بّ ا،د اوسّد اهرتكٛد

 .(507ٓد ً سسٞ اه ساهٞ بريٗت )ظ: 1413ط اهجاُٚٞ 

 .40ل ٗكلاّ اهضالٝ ٗسلٍ ااركٔا هبّ اهقٍٚ ظ: 398ابّ اٌٚٚٞ ظ: اُ  :   ح سدٙح د ٙى ه ٚ  اإلسالَ (  3)

ضل ٗادادي أٓددل دار اهللدا             ( 4) ٜل ؼقٚدق اوٛد قٌدد ًع٘د   ح اهسِٞ هإلًاَ أبٛ قٌدد اؿسّد بّد ًسدع٘د اه،غ٘د

 (.1/80اهعوٌٚٞ )
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قطل فقدد      ) دد رٕٓ اا دد قاي اه بٔارٜ ًّ قاي: اإلّاْ قد٘ي ٗاٌدىل ٙ ٙدد ِٗٙد

ٗعهٕ ٗآع ٖ  .(1)(ع ز ًّ اإلردا١ أ

ْ آلسٍد ًّ املسوٌٌ باإلّاْ اهلاًىل أٓى ا املشألة الّثانية  ٞ ه ٙق؛ع٘ هسِ

ٗه ِٙ ْ٘ إِ أصى اإلّاْلٗامل د٣ٞ هعوْ٘ كى ًّد سٖقدق أصدى اإلّداْ ً ًِدّا      

كاًاّلل بى هعوْ٘ اه اسق ً ًِّا كاًى اإلّاْل ٗٓ ٖ املسدمهٞ ٓٛد اهد  أ دار     

       ْ ي ً ًِ٘د رٜ يف ق٘هٕد امللقددَ: )ٗمّد ُق٘د  ٍبداإلق ارل ٗٓد  إهٚٔا اإلًاَ س ٚاْ اهج٘د

ي  ٚد  اإلسدالَ ابّد اٌٚٚٞد يف بٚداْ ً٘اقددف            ْ اِدد اا(. ٗٙق٘د ْ مّد ً ًِ٘د ٙق٘ه٘د

اه؛٘ا٢ف ًّ صاسا املعضٚٞ: )فقاهت امل د٣ٞ دٌٔٚلٍٔ ٗـري دٌٔٚلٍٔ: ٓ٘ ًد ًّ  

  .(2)كاًى اإلّاْل ٗأٓى اهسِٞ ٗاؾٌااٞ اوٟ إُٔ ً ًّ ُاقط اإلّاْ(

ِّزٗ املشااألة الّثالثااة  ٞ هدد ْ اهسددلجِا١ يف اإلّدداْ امل؛وددق اهلاًددى أٓددى اهسدِد

ٍ باإلّدداْ اهلاًددىلٗه   دْٗ آلُ سدٔد ْ ًِدٕد يف أصددى اإلّدداْ. فٔدٍد ه ٙ دٔد ِّٗعد٘د

َ اق ٙ  يهم أٍِ ْ يف أصى إّأٍُ. كٌا اقد ْ  . ٙ ل٘ ٍ و عً٘ ٞ فٔ ٗأًا امل د٣

اضددٙق اهقودا    ٘اهسلجِا١ يف اإلّاْ بِا١ اوٟ أصؤٍل أْ اإلّاْ  ١ٛ ٗاسدد ٗٓد  

 . فٔ ٖ أٍٓ اه ٘ارا بٌ أٓى اهسِٞ ٗامل د٣ٞ.(3)ٌعْ٘ ًّ ٙسلجين  آكّاٗٙس

 :ٗأًا ًا فارا فٕٚ أٓى اهسِٞ اه٘اٚدٙٞ ف ٛ ثالخ ًسا٢ى أٙغّا

ٞ ٙعلقددددْٗ بقدددا١ أصدددى اإلّددداْ ًدددع ٗدددد٘د     املشاااألة اوو:  أْ أٓدددى اهسددِد

اهدد ُّ٘. ٗاـدد٘ارز ٗاملعل هدٞد ٙعلقدددْٗ يٓدداّ اإلّدداْ باهلوٚدٞد ًددع ٗددد٘د بعدد    

ٞ ه ى ددددْ٘ أصدددشاّ املعاصددٛد ًدددّ اإلسدددالَ.      ا هددد ُّ٘ل ٗهلددد ا فمٓدددى اهسددِد

الميزنرر م)ٗاـدد٘ارز ٗاملعل هدٞد ى دددٍُ٘ٔ. ٙقدد٘ي  ددٚ  اإلسددالَ يف  دد ح سدددٙح:     

                                                 
 .57  ح اهسِٞ ظ: (  1)

 .7/354فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

 .496 -494ل ٗ  ح اه؛شاٗٙٞ هبّ أبٛ اهع  ظ: 7/429َ ابّ اٌٚٚٞ اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسال(  3)
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فاـ٘ارز ٗاملعل هٞد ولذعدْ٘ بٔد ا اودٟ أْ صداسا      ). (1)(نازنن محياميزن موهومنؤنا

    ١ أصداّلل بدى ٙسدلشق    اهل،ريٝ مل ٙ،ق ًعٕ ًّ اإلّاْل بى ٗه ًدّ اإلسدالَ  ٛد

اهلخوٚددد يف اهِددارل ٗه ىدد ز ًِٔددا ب دد ااٞ ٗه ـريٓددال ًٗعوددَ٘ أْ ٓدد ا اهقدد٘ي      

 .(2)(كاهف هِض٘ظ اهللاّ ٗاهسِٞ اهجابلٞ يف ـري ً٘عع

أٓى اهسِٞ ٙ  ِّقْ٘ بٌ اإلسالَ ٗاإلّاْ اِد ادلٌاأٌدال   املشألة الّثانية 

: كٌددا ديع اوددٟ ٓدد ا سدددٙح د ٙددىل ٙقدد٘ي  ددٚ  اإلسددالَ ا  قددد فدد را )بددّ اٌٚٚدٞد

ٛع  ٌعٟ          اهِ،ئدد ٌعٟ اإلّدداْ ًٗسدد ٌعٟ اإلسددالَل ًٗسدد يف سدددٙح د ٙددى بددٌ ًسدد

.  ٗأًا اـ٘ارز ٗاملعل هٞ فال ٙ  ِّقْ٘ بدٌ اإلسدالَ ٗاإلّداْل ٙقد٘ي     (3)(اإلسساْ...

أًا اـد٘ارز ٗاملعل هٞد   ) ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ يف ًع ض سدٙجٕ اّ فساا املٓوٞ: 

 .(4)(اإلّاْ ٗاإلسالَل فّْ اإلّاْ ٗاإلسالَ اِدٍٓ ٗاسد فٚخ دٍُ٘ٔ ًّ اسٍ

ٌعٟ اه اسددق   املشااألة الّثالثااة  ٞ هوخدد٘ارز ٗاملعل هدٞد يف ًسدد كاه دٞد أٓددى اهسدِد

ٗسلٌٕل فمٓى اهسِٞ ٙق٘هْ٘ ٓ٘ ًسوٍل ٗسلٌدٕ يف اؤلعد ٝ ؼدت امل د٣ٚٞ إْ     

 ددا١ اا ا عبددٕل ٗإْ  ددا١ ـ دد  هددٕل ٗاـدد٘ارز ٙق٘هددْ٘ ٓدد٘ كدداف  ٗسلٌددٕ يف   

ِْد هلٌل ه     ا ؤلع ٝ إُٔ عاهد كود يف اهِارل ٗاملعل هٞ ٙق٘هْ٘ ٓد٘ يف ًِْ هٞد بدٌ امل

. ٗسددٚماٛ ً ٙددد (5)ًدد ًّ ٗه كدداف ل ٗسلٌددٕ يف اؤلعدد ٝ عاهددد كوددد يف اهِددار 

 ا ضٚى ه هم يف سلٍ ً الا اهل،ريٝ إْ  ا١ اا.

                                                 
(ٗصشٚح ًسوٍ هإلًاَ ًسوٍ بّد اؿذدازل ؼقٚدق فد اد ا،دد      2475ل)ح:5/119أع دٕ اه،خارٜ يف اهضشٚح ًع اه لح(  1)

 (.57(ل )ح:76/ 1اه،اقٛل امللل،ٞ اهسالًٚٞل اسلاُ،٘ي )

ل ط اآلٍٗ دار           ح سدٙح ه ٙ ُٛ اه اُٛد ٗٓ٘د ًد ًّ  ه دٚ    (  2) ل ؼقٚدق دـدإ بّد  د،ٚا اهعذٌٛد   اهسدالَ ابّد اٌٚٚٞد

 (.24ابّ س َ )ظ: 

 (.375ل 372ل 7/366ل ٗ)7/6فٌ٘  اه لا٠ٗ (  3)

 .7/242فٌ٘  اه لا٠ٗ (  4)

(5  ) ٠ ٛ اهع  ظ: 484-479ل 474-12/470ل 242-7/241ُا  : فٌ٘  اه لٗا ّ أب ٞ هب ٙٗ ٝ اه؛شا  .442لٗ   ح اهعقٚد
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معتقوود الخوووارج فووي 
                      مرتكوووووووب الكبيووووووورة

.. 

ٞ ٗاه ددد ا املخاه ددٞد يف بددداّ    فٔددد ٖ أبددد ز أٗددددٕ اهعدددلالّ بدددٌ أٓدددى اهسددِد

ًعلقد أٓى اهسِٞ ٗاه د ا  دد  ًع ًا اقدَ ا عٕدد  اْل ٗاه  ٙل،ٌ ًّ عالهلااإلّ

 املخاه ٞ يف سقٚقٞ اإلّاْل ًٗا ٙلعوق بٕ ًّ ًسا٢ى.

 

 أّواًل  حكم مزتكب الكبرية عندهم يف الّدنيا

ْع ً الددا اهلدد،ريٝ كدداف ل     ٙعلقددد اـدد٘ارز أ

 ًٍِٔ. (1)ٗقد أْعت اوٟ يهم سا٢  ف قٍٔ إٓه اهِذدات

ْع كدىع كد،ريٝ ك د      )اي اآل ع ٜ يف سلاٙٞ ً ٓ،ٍٔ: ق ٗأْع٘ا اودٟ أ

:  (2)(إٓه اهِذدات; فُّٔا ه اق٘ي يهم كٓؤدٍ ٙلٓ د ْٗ    (3)ٗاه ُّد  اٝ ). ٗ قاي املو؛ٛد

ٍ ًٗد ٓ،ٍٔ(     ً ّ عاه ٍٔ يف ً ٓ،ٍٔل ًدع اعدلالّ أقاٗٙؤد .  (4)أصشاّ املعاصٛل ٗ

ُدعٍٔٗٙق٘ي اإلس  اِٙٚئٛ يف ٗصف ً ٓ،ٍٔ: ) ً ّد أيُدا يُ،دّا ًّد     ٙ اٌ أ ْع كىع  ْ٘ أ

ٌعد  ٍٔ(       أًٞ ق ْ يف اهِدار عاهددّا كٖوددّا إٓه اهِذددات ًِد . (5)فٔ٘ كاف ل ٗٙل٘د

ل ه اهل ددد     ْع اه اسدددق كددداف ل اوددٟد ًعِددٟد ك ددد  اهِعٌددٞد ٗٙعلقدددد اهِذددددات: أ

ً ّد أيُدا ًّد         (6)اآلك  ٍٔ ٗٙلٓ د ْٗ  . ٗقٚى: إٍُٔ ه ٙل د ْٗ أٓدى اهل،دا٢  ًِد

                                                 
ً ّد     ف ق  (1) ْع  ا أ ٍٔ ٗزاٌ٘د ٞ ًّ ف ا اـ٘ارزل ِٙلس،ْ٘ إٍ لدٝ بّ ااً  اَؿِ  ٛ )ُس،ٞ ه،ين سِٚ ٞ(ل أٗد،٘ا اهلذد ٝ إهٚد

افقٍٚٔل ٗقداه٘ا: ه ُددرٜ هعدى اا ٙعد بٍٔ بد ُ٘بٍٔ            ا أصدشاّ اؿددٗد ًّد ً٘د ثقى اّ اهلذ ٝ إهٍٚٔ فٔ٘ ًِافقل ٗا٘ه٘د

ْع كد  ا         يف ـري ُار دٍِٔ ثٍ ٙدعؤٍ اؾِٞل ٗزاٌ٘ا أ ا اوٟد لددٝ ُٗقٌ٘د ْع اهِذددات اعلو ٘د اه ٍٚٔ ٙددعوْ٘ اهِدارل ثٍد إ

ل ٗكدىع طا٢ ٞد الد أ ًّد اآلعد ٠.           ل ٗاه دٙلٚعدٞد ل ٗاهع؛٘ٙٞد اوٕٚ أ ٚا١ فقلوٖ٘ ٗافرتق٘ا بعدٖ إٍ ثالخ فد ا: اهِذدٙٞد

 .90-87ل ٗاه  ا بٌ اه  ال ظ: 176-1/174اُ  : ًقاهت اإلسالًٚعٌ 

 .1/168ًقاهت اإلسالًٚعٌ (  2)

 .207-1/206ًّ أهقاّ اـ٘ارز;  ع٘ا ب هم هق٘هلٍ:   ِٙا أُ سِا يف طااٞ اا. اُ  : ًقاهت اإلسالًٚعٌ (  3)

اهلِ،ٕٚ ٗاه عدع اوٟ أٓى اآلٓ٘ا١ ٗاه،د لآلبٛ اؿسٌ قٌد بّ أٓد بّ ا،د اهد ّٓ املو؛ٛد اه دافعٛل ؼقٚدق ّداْ      (  4)

 (.63)ظ: بّ سعد اهدّٙ املٚادٙينل رًادٜ هوِ   

 (.45ٙ٘سف اؿ٘ت ط اآلٍٗل اامل اهللال)ظ:  ياهل،ضري يف اهدّٙل آلبٛ ً    اإلس  اٙٚينل ؼقٚق كٌا(  5)

 .45اُ  : اهل،ضري يف اهدّٙ هإلس  اِٙٚئٛل ظ: (  6)
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٘ارز أسلددداَ اهل دددار اوددٟد أٓدددى املعاصددٛد يف اهددددعُٚال  . ٗهددد ٜ اـددد(1)ـريٓددٍد

فٚسل،ٚشْ٘ دًا١ ٗأً٘اي أٓى اهق،وٞ ًّ أٓى اهل،ا٢ ل هالقادٍٓ ك  ٍٓ. ٙق٘ي 

ٞ ه ا ٠  ٕ ٗا اٖل إٓه أْ اإلباعٚ ْع اـ٘ارز ْٚعاّ اق٘ي ب اآل ع ٜ: )ٗأًا اهسٚف; فّ

       ٍ عٔ رل ًِٗد ٍٔ ٙد ْٗ إزاهٞد أ٢ٌٞد اؾ٘د فل ٗهلِد ا   اارتاض اهِاس باهسٚد أْ ٙلُ٘٘د

ف(     فل أٗ بغدري اهسٚد ل باهسٚد زٜ:    (2)أ٢ٌٞل بمٜ  ١ٛ قدرٗا اوٕٚد ي ابّد اؾ٘د .  ٗٙق٘د

ل ٗكداْ أصدشاّ          )ًٗا زاهت اـ٘ارز ؽد ز اوٟد اآلًد ا١ل ٗهلٍد ًد آا كلو ٞد

ْ ًا دًِا يف دار اه  نل فّيا ع دِا فِشّ  ّ ً  ك٘ ُافع بّ اآلزرا ٙق٘هْ٘: م

ً دددد كْ٘ل ًٗ ال،ددد٘د اهل،ددددا٢   ًسددددوٌْ٘ل قدددداه٘ا: ٗكاه ُ٘ددددا يف املدددد آا

ً  كْ٘ل ٗاهقااددْٗ اّد ً٘افقلِدا يف اهقلداي ك د ٝ. ٗأبداح ٓد ه١ قلدى اهِسدا١          

ٍٔ باه د ن(    ٗاهض،ٚاْ ًّ املسدوٌٌل  ا اوٚد ي  ٚد  اإلسدالَ ابّد     (3)ٗسلٌ٘د . ٗٙق٘د

ٞ ٗاؤلثدارل بداٞد اؿ ٗرٙٞد      ٗعي اه،د   ٔ٘رّا يف اإلسالَ ٗأ ٔ ٓا يًّا هوسعِد اٌٚٚٞ: )أ

ٍ عاصلاْ ً ٔ٘رااْ فارق٘ا بٌٔا ْااٞ املسوٌٌ ٗأ٢ٌدلٍٔ: أسددٌٓا:   املارقٞ... ٗهل

ٞ سٚع٣ٞل أٗ ًا هٚو عسِٞ سسِٞ... اه  ا  ٍ ًا هٚو بسٚع٣ ٞ ٗدعؤ ٍ اّ اهسِ ع ٗدٔ

ارزل ٗأٓدى اه،دد :    دددددعع اهج ُددددعٍٔاُٛ: يف اـ٘د ٚع٣اتل ٗٙرتاددا     إ ٙلٓ د ْٗ باهد ُّ٘ ٗاهسد

   ٌ ْع دار اإلسدالَ دار   اوٟ ال ريٍٓ باه ُّ٘ اسدلشالي دًدا١ املسدو اهلٍل ٗأ ٌ ٗأً٘د

 .(4)س ّ ٗدارٍٓ ٓٛ دار اإلّاْ(

ٛع  اددّ اسددل،اسٞ اـدد٘ارز هدددًا١ املسددوٌٌ ق،ددى ٗق٘اددٕل   ٗقددد أعدد  اهِ،ئدد

فلاْ ًّ االًات ُ،٘إل ف ٛد صدشٚح ًسدوٍ ًدّ سددٙح أبٛد سدعٚد اـددرٜ         

                                                 
ر اهرتٙدين اهسلسدلٛلؼقٚق بسداَ            (  1) اُ  : اه ٓاْ  يف ًع فٞ اقا٢دد أٓدى اإلّداْل آلبٛد اه غدى ا،داس بّد ًِض٘د

 (.19ٓد اامل اهللا )ظ:  1408اوٛ سالًٞ اهعٌ٘ش ط اآلٍٗ 

 .1/204ًقاهت اإلسالًٚعٌ (  2)

اِه   ظ: ( 3)  ٗٞ ٛ هو؛،اا ّ اؾ٘زٜل دار املدُ ّ ب ٛ اه  ز ا،د اه ٓ ّ أب اي اهدٙ َ اؿافظْ  ول هإلًا  .131ل 130او،ٚو إبٚو

 .73-19/71فٌ٘  اه لا٠ٗ (  4)
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  ٛع ْع اهِ،ئ لرجن  مالم  منرامئضئرهمهرقنمقونرمرميلرجلو منا)قاي يف يٜ اـ٘ٙض ٝ:  أ
 .(1)(يجموهمحرمججهم ميلتلو مأهلمنإلسالم مويدعو مأهلمنألوثم 

ٓ ا إع،ار ًِٕ اّ أًد  ـٚدا   )قاي أب٘ اهع،اس اهق طيب يف   ح اؿدٙح: 

ٌعددا  ٗقدع اودٟ مدد٘ ًدا أعد  اِددٕل فلداْ دهدٚاّل ًددّ أدهٞد ُ،٘ادٕ          ; ٗيهددم أُٔدٍ َه

ً ّ ع د٘ا اوٕٚ ًّ املسوٌٌل اسل،اس٘ا دًا١ٍٓ ٗا كد٘ا أٓدى    سلٌ٘ا بل   

ًعلٍٔل ٗاده٘ا ادّ قلداي امل د كٌل ٗا دلغو٘ا بقلداي       ًعٞل ٗقاه٘ا: ُ ٛ هلٍ ب  اه ع

 .(2)(املسوٌٌ اّ قلاي امل  كٌ

ً دددّ كٓ ددد  أٓدددى اهق،وددٞد     )ٗٙقددد٘ي  دددٚ  اإلسدددالَ يف ٗصددد ٍٔ:     ٗعي  ٗٓدددٍ أ

باهدد ُّ٘ل بددى َددا ٙ ُٗددٕ ٓددٍ ًددّ اهدد ُّ٘ل ٗاسددلشو٘ا دًددا١ أٓددى اهق،ودٞد بدد همل    

ٛع فلاُ٘ا كٌا ُعل  .(3)(ٙقلوْ٘ أٓى اإلسالَل ٗٙداْ٘ أٓى اآلٗثاْ ٍٔ اهِ،ئ
 

 ثانيًا  حكم مزتكب الكبرية عندهم يف اآلخزة

ملا سلدٍ اـد٘ارز اودٟ أٓدى اهل،دا٢  يف اهددعُٚا بداهل   ٗعد ٗدٍٔ ًدّ          

ْع سلٌٔدددٍ يف اؤلعددد ٝ ٓددد٘ دعددد٘ي اهِدددارل ٗأُٔدددٍ         ل زاٌددد٘ا أ اهددددّٙ باهلوٚددٞد

غ   هلٍ  ٣ّٚا ًّ يُد٘بٍٔ إْ مل ٙل٘بد٘ا ًِٔدا يف    سٚخودْٗ فٚٔا أبدّال ٗأْ اا ه ٙ

ْع اا   )اؿٚاٝ اهدعُٚا. قاي اآل دع ٜ يف سدٚاا سلاٙٞد ًد ٓ،ٍٔ:      ٗأْعد٘ا اودٟ أ

 .(4)(س،شإُ ٙع عّ أصشاّ اهل،ا٢  ا ابّا دا٢ٌّا إٓه اهِذدات

                                                 
 (.1064: ل )ح742ل 2/741صشٚح ًسوٍ (  1)

ط ًسوٍل هإلًاَ أبٛ اهع،اس أٓد بّ اٌد  اهقد طيبل ؼقٚدق قٚٛد اهددّٙ دٙدا ًسدل٘ل        ٚامل ٍٔ ملا أ لى ًّ اوخ(  2)

 .12/301ل ٗاُ  : فلح اه،ارٜ هبّ سذ  3/114ٓد دار ابّ كجري بريٗت. 1417ٙ٘سف اوٛ بدٜٗ ط اآلٍٗ 

 .482ل 7/481فٌ٘  اه لا٠ٗ (  3)

 .1/168 ًقاهت اإلسالًٚعٌ(  4)
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ٗقداه٘ا إْ اإلصد ار اودٟ أٜ    ) ٗقاي اهسلسلٛ يف ًع ض ُقى ً ٓ،ٍٔ:

ْع  ً اليب اهل،ا٢  كٓوددْٗ يف اهِدارل ًعد عبْ٘ بعد اّ     يُا كاْ ك  ...ل ٗإ

 .(1)(أٓى اهِار

ٌرا ااع ق اوٕٚ اـ٘ارز;  ًئ ْع  ً دّ   أُدعٍٔٗيك  اإلس  اِٙٚئٛ أ ْع كىع  ٙ اٌْ٘ أ

ٌعددد    فٔد٘ كدداف ل ٗٙلددْ٘ يف اهِدار عاهدددّا كٓودددّا; إٓه    أيُدا يُ،ددّا ًدّ أًدٞد ق

ٍٔ; فددٍُّٔ قدداه٘ا:  ْع اه اسددق كدداف  اوددٟ   اهِذدددات ًدِد كدداف  ُعٌدٞد  أُدددعًٕعِددٟ إ

ْع صداسا     ).  ٗٙق٘ي  ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ: (2)(ربٕ ٗاـد٘ارز ٗاملعل هٞد ٙق٘هدْ٘: إ

ًدّ أٓددى   أُدددعٕار ،د قدد ٙلٌ٘ٓدْ٘ يف بعدد  اآلع   إُدددعٍٔاهلد،ريٝ ىٓودد يف اهِددارل ثدٍ    

ٛعل ٗأا،اأٌدا       ٍ اهل،ا٢  كٌا ادٍ٘ٓ اـد٘ارز يف اجٌداْل ٗاود كٓوددْٗ يف   أُدددعٔ

ْع اهع اّ اه ٜ ٙلدْ٘ آلٓدى اهل،دا٢  يف اهِدارل ٓد٘      .  ٗٙع(3)(اهِار لقد اـ٘ارز أ

 ا اّ اهل ار عالفّا هوٌعل هٞ.

ٗأًددا اه٘اٚددد فقدد٘ي املعل هدٞد فٚددٕل ٗقدد٘ي اـدد٘ارز قدد٘ي      )ٙقدد٘ي اآل ددع ٜ:  

ْع أٓددى اهل،ددا٢  اهدد ّٙ ّ٘اددْ٘ اوددٟ ك،ددا٢ ٍٓ ٓددٍ يف   ُددددعٍٔٗاسددد; آل ٙق٘هددْ٘: إ

ٌردّ    اهِار عاهدّٙ فٚٔا كٓودّٙ ـري أْ اـ ًئ ْع ًد اليب اهل،دا٢   ٘ارز ٙق٘هْ٘: إ

ْع ادد ابٍٔ هددٚو   ِٙلشددى اإلسددالَ ٙعدد عبْ٘ ادد اّ اهلدداف ّٙل ٗاملعل هدٞد ٙق٘هددْ٘: إ

 ّ . ٗقدد سلدٟ ٓد ا اهقد٘ي ادّ اه؛دا٢ لٌ اهسلسدلٛ        (4)(كع اّ اهلداف ٙ

. ٗأُل  اـ٘ارز اه  ااٞ آلٓى اهل،دا٢ . بِدا١ اودٟ قد٘هلٍ بلخوٚدد      (5)يف اه ٓاْ

اهِارل ٗقد سلٟ يهم أٍِ ْع ًّ اهعوٌا١.  ٙقد٘ي اهقاعٛد    أٓى اهل،ا٢  يف

ٞ دد٘از اه د ااٞ اقداّل ٗٗد٘بٔدا بضد ٙح ق٘هدٕ اعداٍ:         )اٚاض:  ً ٓا أٓى اهسعِد

                                                 
 .19اه ٓاْل ظ: (  1)

 .45اهل،ضري يف اهدّٙل ظ: (  2)

 .476ل 4/475فٌ٘  اه لا٠ٗ (  3)

 .1/204ًقاهت اإلسالًٚعٌ (  4)

 .20اه ٓاْل ظ: (  5)
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. ًِٗعددددددددددت (109طددددددددددٕ: ) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ژ 

ٗعهددت اآلسادٙددح اهدد٘اردٝ فٚٔددال ٗاالضددٌ٘ا          اـدد٘ارز ٗبعدد  املعل هدٞد ًِٔددال ٗام

هلدّ  ).  ٗٙق٘ي  ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ: (1)(َ آ،ٍٔ يف ؽوٚد امل ُ،ٌ يف اهِار

ٛع        ل أُلد ٗا  د االٕ )أٜ: اهِ،ئد ( كجريّا ًّ أٓى اه،دد ل ٗاـد٘ارزل ٗاملعل هٞد

ْع أٓددى اهل،ددا٢    آلٓددى اهل،ددا٢ ل فقدداه٘ا: ه ٙ دد ع آلٓددى اهل،ددا٢ ل بِددا١ اوددٟ أ

هِدار بعدد أْ ٙددعو٘ٓا ه ب د ااٞ ٗه     اِدٍٓ ه ٙغ   اا هلٍل ٗه ىد دٍٔ ًدّ ا  

ٛع -. ٗٙق٘ي ابّ كجري(2)(بغريٓا آلٓى اهل،ا٢  ًدّ   بعد أْ يك    ااٞ اهِ،ئ

ٗقددد ادد٘اا ت بٔدد ا اهِدد٘  اآلسادٙددحل ٗع دٛد اوددٍ يهددم اوددٟ اـدد٘ارز   ): -أًلددٕ

ٌرددّ اوددٍ  ًئ ٍٔ بضددشعٞ اآلسادٙددحل ٗاِددادّا  ل فخدداه ٘ا يف يهددمل دٔدداّل ًدِد ٗاملعل هدٞد

 .(3)(بدالٕ يهم ٗاسلٌ  اوٟ
 

 ثالثًا  اوصل الذي بنوا عليى مذهبم، وموقفوم من نصوص الوعد والوعيد

ٞ اـ٘ارز يف ال ري أٓى اه ُّ٘ ٗاملعاصٛ ا دع إٍ  ،ٔلٌ ااًلٌ:    أصى  ،ٔ

ٌعٟ اه اسق ٗسلٌٕ(. ًلعوقٞ باآل ا١ ٗاآلسلاَ )أٜ: إسدآٌا:  ًس

  ٗ : ًلعوقدٞد بدداؾ ا١  ٗٓدٛد امللعوقدٞد  دددد  ،ٔٞ اآلٍٗ:.  أًددا اه دد اهجددددع٘اّٗاهجاُٚدٞد

ٍ ٌ دعٔدا إٍ أصدى ًعلقددٍٓ يف اإلّداْل ٗٓد٘      ددد ف  باآل ا١ ٗاآلسلاَ  أُددعٔ

ْع اإلّدداْ  دد١ٛ ٗاسددد ه ٙلذدد أ ٗه ٙلدد،عع ; فددّيا يٓددا ب ْعُغددٕ يٓددا     ِعدد٘ا أ

كٗودددٕ.   ٙقددد٘ي  دددٚ  اإلسدددالَ: )ٗأصدددى ُددد ا  ٓددد ٖ اه ددد ا يف اإلّددداْل ًدددّ   

 ٞ دعودد٘ا اإلّدداْ   أُدددعٍٔل ٗاؾٌٔٚددٞل ٗـريٓددٍل  اـدد٘ارزل ٗامل د٣ددٞل ٗاملعل هدد

 ٣ّٚا ٗاسدّا; إيا زاي بعغدٕ زاي ْٚعدٕل ٗإيا ث،دت بعغدٕ ث،دت ْٚعدٕل فودٍ        

                                                 
إكٌاي املعوٍ  ب ٘ا٢د ًسوٍ هإلًاَ أبٛ اه غدى اٚداض بّد ً٘سٟد بّد اٚداض اهٚشضديبل ؼقٚدق وٟٚد ا ااٚدى ط           (  1)

 (.  1/565دار اه٘فدا١ ) ٓدل1419اآلٍٗ 

 .1/318فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

 .2/209اهِٔاٙٞ يف اه ً ٗاملالسٍل هوشافظ ابّ كجري اهدً قٛل ؼقٚق قٌد أٓد ا،د اهع ٙ ل دار اهضابُ٘ٛ (  3)
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ٛع     يخرج ممنرامناررمنمن رامم): ٙق٘ه٘ا ب ٓاّ بعغٕ ٗبقا١ بعغٕل كٌدا قداي اهِ،ئد
 .(2()1)(فم م  مقلبممنالمةمحّبةمنامنإليهم 

 فاقد هإلّاْ قداه٘ا:  أُدعٕ،ريٝ فِلر اّ ٓ ا أٍُٔ االقدٗا يف ً الا اهل

كدداف لثٍ أددد ٗا  فددّْ مل ٙلددّ ً ًِددّا فٔدد٘ .(3)ٗاهِدداس هددٚو إٓه ًدد ًّ ٗكدداف 

 أسلاَ اهل ار اوٟ أٓى املعاصٛ فاسل،اس٘ا ب هم اهدًا١ ٗاآلً٘اي.

فٔ ا ٓ٘ أصى  ،ٔلٍٔ فٌٚا االقدٖٗ ًّ أسلداَ اهددعُٚا ًدّ ال دري أٓدى      

 املعاصٛل ٗاسل،اسٞ دًا٢ٍٔ ٗأً٘اهلٍ.

ٗ  دد  اُٚٞددععٗأًا اه ،ٔٞ اهج فٌ دعٔدا ملدا  ِعدٖ٘    اهجددددع٘اّ ددد   ٗٓٛ امللعوقٞد بداؾ ا١ 

ْع اه ددخط اه٘اسددد ه هلٌددع فٚددٕ    فٔ٘إًددا ًجدداّل ٗإًددا   ٗاهعقدداّ. اهجدددع٘اًّددّ أ

ٍٔ. فقداي يف سدٚاا اق ٙد  ًعلقددٍٓ يف          ًعاقا.  ٗقد ُقى  دٚ  اإلسدالَ ٓد ا اِد

ْع اه ددخط اه٘اسددد ه ٙلددْ٘   ِعدد٘ أُدددعٍٔٗأصددى ٓدد ه١ )ً الددا اهلدد،ريٝ:  ا أ

َعل بدى إًدا هلد ا ٗإًدا          ًسلشقّا هوجع٘اّ ٗاهعقاّل ٗاه٘ادد ٗاه٘اٚددل ٗاؿٌدد ٗاهد ع

ٍع  (4)(هل ال فمس،؛٘ا ْٚع سسِاإ باهل،ريٝ اه  فعودٔا  ٍ . ثد ملدا قد عرٗا ٓد ا     إُدددعٔ

ل سلٌدد٘ا       ْع اهِعضدد٘ظ دددا١ت باسددلشقاا أٓددى اهدد ُّ٘ هوعق٘بدٞد اآلصددى ٗرأٗا أ

عاهدْٗ كٓودْٗ يف اهِار. فٔ ا ٓ٘ أصى  د،ٔلٍٔ فٌٚدا االقددٖٗ ًدّ      مُدعٍٔفٍٚٔ ب

ٍ    أُدددعٍٔأسلدداَ اؤلعدد ٝ يف سددقع أٓددى املعاصدٛد ٗزأٌددٍ       كٓودددْٗ يف ُددار دٔدِد

٘ع٠ ٓ ٖ اه ،ٔٞ يف ُ ٘سٍٔل ًا االقددٖٗ ًدّ ٗددّ٘ إُ داي      إُدددعٕكاهل ار. ثٍ  ق

ل فقدداه٘ا  عدد٘ا ُضدد٘ظ اه٘اٚددد ف أٗٓددا ا )فُّدددعٍٔاه٘اٚددد اوددٟ اا اعدداٍ:  ًعدٞد ا

ّْ مشولددٕلٗٓ٘ ع لٗعدد  اا صدددالفو٘ أعوددف       ً دد هددا أْ ٙدددعى فٚٔددا كددىُّ 

                                                 
 (.193)ح1/182(ًٗسو7510ٍ)ح13/473أع دٕ اه،خارٜ اهضشٚح ًع اه لح( 1)

 .7/510فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

 .12/471ٌ٘  اه لا٠ٗ اُ  : ف(  3)

 .226  ح اآلص ٔاُٚٞل ظ: (  4)
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. ٗاـد٘ارز يف ٓد ا   (1)(ٗاٚدٖ كاْ كدّعالّ ٗاددٖ ٗاهلد ّ اودٟ اا قداي     

ٌعْ٘:    ٗافق٘ا املعل هٞ يف ٗدّ٘ إُ اي اه٘اٚد يف اهعضاٝ دْٗ اه٘اد; ٗهلد ا ٙسد

اه٘ادددد يف سدددقع اهعضددداٝ دْٗ )ٗاٚدٙدددٞ(ل ٗٙقابودددٍٔ امل د٣دددٞ اهقدددا٢وْ٘ بُّ ددداي  

اه٘اٚددد.  فاه٘اٚدٙددٞ قدداه٘ا: ُضدد٘ظ اه٘اددد ه الِدداٗي إٓه ً ًِددّال ٗاهعضدداٝ        

ٗامل د٣ٞ قاه٘ا:ُضد٘ظ اه٘اٚدد ه الِداٗي إٓه كداف ّال ٗاهعضداٝ       هٚس٘ا ً ًٌِل

 .(2)هٚس٘ا كاف ّٙ

ٞ; ٗٓد٘ ًدا دٓهدت اوٚدٕ ُضد٘ظ اهللداّ           ٗاؿقع يف ٓ ا ًا اوٚدٕ أٓدى اهسعِد

ٞلٗيف  ٞ   ) ٓدد ا ٙقدد٘ي  ددٚ  اإلسددالَ:  ٗاهسعدِد ٗاهلشقٚددق أْ ٙقدداي: اهللدداّ ٗاهسعدِد

ْع يهم ً لٌى اوٟ ُضد٘ظ اآلًد     ً لٌى اوٟ ُض٘ظ اه٘اد ٗاه٘اٚدل كٌا أ

ْع ُضدد٘ظ اه٘اددد   ل ٗكددىع ًددّ اهِضدد٘ظ ٙ سعدد  اؤلعدد  ٗٙ،ٚعِددٕل فلٌددا أ ٗاهِٔدٛد

اوٟ اآلاٌاي اهضاؿٞ ً د ٗطٞ بعددَ اهل د  اود، ; آلْ اهقد آْ ديع اودٟ أْ       

راددددع فقدددد سددد،  اٌودددٕل فلددد هم ُضددد٘ظ اه٘اٚدددد هول دددار ٗاه سددداا    ً دددّ ا

ٌ دّ           ;آلْ اهقد آْ قدد ديع اودٟ أْ اا ٙغ د  اهد عُّ٘ ْٚعدّا هئ ً  ٗطٞ بعددَ اهل٘بٞد

 ٗٓ ا ًلع ق اوٕٚ بٌ املسوٌٌ. ااّل

ات ًدا قدد ٙ،؛دى      فذعى هوس٣ٚات ًا ٙ٘دا رفع اقابٔال كٌا دعى هوشسِد

١   ث٘ابٔال هلّ هٚو  ١ٛ ٙ،؛ى ْٚع اهسع ٣ٚاتل إٓه اهل٘بٞل كٌا إُٔ هدٚو  ٛد

 .(3)(ٙ،؛ى ْٚع اؿسِات إٓه اه عدعٝ

ٗاملقضدد٘د ِٓددا بٚدداْ  دد،ٔٞ اـدد٘ارز يف ال ددري اضدداٝ املسددوٌٌل ٗاهق؛ددع  

غو٘دٍٓ يف اهِارل ٗأًا اه عدع اوٟ  ،ٍٔٔ فوٚو ًقض٘دّا ِٓال ٗيف كدالَ  دٚ    

     ٔ ٞل   اإلسالَ ٓ ا إ دارٝ إٍ امد افٍٔ يف ٓد ا اه،داّ ٗكداه ل ٍ هوللداّ ٗاهسِد

 ًٗا اوٕٚ سوف اآلًٞ.       
                                                 

(1 ) ٞ ّ اٌٚٚ َ اب ٠ ه ٚ  اإلسال ٠ 16/418فٌ٘  اه لٗا ُا  : فٌ٘  اه لٗا  .8/270ل 18/191ل 348ل 14/347ل 12/480لٗ 

 .12/481اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

 .483ل 12/482فٌ٘  اه لا٠ٗ (  3)
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معتقوووود الزمعتزلووووة فووووي 
 مرتكب الكبيرة

 

 أّواًل  حكم مزتكب الكبرية عندهم يف الّدنيا

ْع ً الددا اهلدد،ريٝ يف ًِْ هدٞد   ٙعلقددد املعل هدٞد أ

ٌعٟ كاف ّا. ٌعٟ ً ًِّا ٗه ٙس  بٌ املِْ هلٌل فال ٙس

ٞ  -ٙقد٘ي اهقاعدٛد ا،دد اؾ،ددار   صدداسا ): -ٗٓدد٘ ًدّ ك،ددار أ٢ٌٞد املعل هدد

 اه ٌل ٗسلدٍ بدٌ اؿلٌدٌل ه ٙلدْ٘ ا دٕ اسدٍ       اهل،ريٝ هٕ اسٍ بٌ

ٌعٟ فاسددقّال ٗكدد هم فددال ٙلددْ٘   اهلدداف ل ٗه ا ددٕ اسددٍ املدد ًّل ٗإِددا ٙسدد

سلٌددٕ سلددٍ اهلدداف  ٗه سلددٍ املدد ًّل بددى ٙ دد د هددٕ سلددٍ ثاهددحل ٗٓدد ا  

ِْدد هلٌل فددّْ اسددٌٚٞ اؿلددٍ اهدد ٜ يك ُدداٖل ٓدد٘ سدد،ا  املسددمهٞ باملِْ هدٞد بددٌ امل

 هدٞد الذايبٔددا ٓاادداْ املِْ هلدداْل فوٚسددت ًِْ هلددٕ ًِْ هدٞد      صدداسا اهلدد،ريٝ هددٕ ًِْ  

 .(1)(اهلاف ل ٗه ًِْ هٞ امل ًّل بى هٕ ًِْ هٞ بٌِٚٔا

ٗممددا ااع قدد٘ا )ٗٙقدد٘ي أبدد٘ امل  دد  اإلسدد  اٙين يف سددٚاا يكدد  ًعلقدددٍٓ:    

ِْد هلٌل ه ٓد٘ ًد ًّل ٗه      ْع ساي اه اسق املوٛ ًِْ هٞ بدٌ امل اوٕٚ ًّ فغا٢شٍ: أ

 .(2)(ٓ٘ كاف 

ْع فاادى اهل،دا٢  بعدد إّاُدٕ املقدٍٚ اودٟ إّاُدٕل        )ٗٙق٘ي املو؛ٛ:  ٗقاه٘ا: إ

فاسدقل ه كداف ل ٗه ًد ًّل ٗه ًسدوٍل ٗه ًِدافقل كٌدا  عداٖ اا فقدد ل        

 .(3)(ٗ عٖ٘ املِْ هٞ بٌ املِْ هلٌل أٜ: ًِْ هٞ بٌ اهل   ٗاإلّاْ

لدٍ ً الدا   ٗٙق٘ي  ٚ  اإلسالَ ابدّ اٌٚٚٞد يف بٚداْ أقد٘اي اهِداس يف س     

ل ٗاسددٍ اإلسددالَ أٙغددّال )اهلدد،ريٝ:  ٚعدٞد ٗاملعل هدٞد ِٙ ددْ٘ اِددٕ اسددٍ اإلّدداْ باهلٓو

١ ًددّ اإلّدداْ ٗاإلسددالَل ٗٙق٘هددْ٘: ُُِ  هددٕ ًِْ هدٞد بددٌ            ٙق٘هددْ٘: هددٚو ًعددٕ  دٛد

                                                 
ٍ   ح اآلص٘ي اـٌسٞل ا،د اؾ،ار ب( 1) ٍ اجٌاْل ط اآلٗ دل ؼقٚق ا،د اهل ٙ ل  ظ: 1384ّ ٓأ ٓ،ٞد  ٗٞ لل،  .697ٓدً 

 .65اهل،ضري يف اهدّٙل ظ: (  2)

 .51اهلِ،ٕٚ ٗاه عدع اوٟ أٓى اآلٓ٘ا١ ٗاه،د ل ظ: (  3)
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ْع ًعلقددد املعل هدٞد يف ً الددا اهلدد،ري   (1)(ًِْدد هلٌ  أُدددعٍٔ ٝ.  فددلوخط ًددّ ٓدد ا أ

ٌعٟ اإلّدداْ ٗاإلسددالَل ٌعُٕ٘ ً ًِددّا ٗه ًسددوٌّال كٌددا  ٙسددو،ْ٘ اِددٕ ًسدد فددال ٙسدد

ٌعُٕ٘ كداف ّال ٗٙق٘هدْ٘: ٓد٘ يف ًِْ هٞد      ٌعٟ اهل  ل فال ٙس أٍُٔ ٙسو،ْ٘ إِ ًس

ٌعُٕ٘ فاسددقّا.    ٌعٟ     بددٌ اهل دد  ٗاإلّاْلٗٙسدد فٔدد ا ٓ٘فٌددى ًعلقدددٍٓ يف ًسدد

ً الددا اهلدد،ريٝ.  ٗأًددا سلددٍ ًعاًولددٕ يف اهدددعُٚا فاهدد ٜ ٙددديع اوٚددٕ كددالَ      

ُْٙذددُ ْٗ اوٚددٕ أسلدداَ املسددوٌٌ; فُّددٕ قدداي:  أُدددعٍٔهسددابق اهقاعدٛد ا،ددد اؾ،ددار ا

ٗك هم فال ٙلْ٘ سلٌٕ سلٍ اهلاف ل ٗه سلٍ املد ًّل بدى ٙ د د هدٕ     )

ه ه ْٗ اودٍٚٔ أسلداَ اهل دارلٗه     أُدعٍٔ.  ف آ  ًّ كالًٕ (سلٍ ثاهح

ًٗ َٔ٘ يهم ٓأٍُٔ ولٌدْ٘ هلدٍ علدٍ فسداا      أسلاَ أٓى اإلّاْ اهلاًى.

١ ػدد ٜ اوددٍٚٔ أسلدداَ أٓددى اإلسددالَ.  ٗٙ ٙعددد ٓدد ا قدد٘ي  ددٚ    املسددوٌٌلٗٓ ه

فاملعل هٞد ٗافقد٘ا   ) ُقدى ًد ٓ،ٍٔ سٚدح قداي:     ددد يف  ٓدٕ اا دد ر اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ

اـ٘ارز اوٟ سلٌٍٔ يف اؤلع ٝ دْٗ اهدعُٚال مل ٙسلشو٘ا ًدّ دًدا٢ٍٔ ٗأًد٘اهلٍ    

 .(2)(ًا اسلشولٕ اـ٘ارز

٘عٗا بدٌد أٓددى اهدد   ُّ٘ ٗبدٌد املِددافقٌ يف أسلدداَ اهدددعُٚا ٗقدداي: )فاملعل هدٞد سدد

ٍٔ أسلددداَ     (3)ٗاؤلعددد ٝ( ْع املِدددافقٌ امل ٔددد ّٙ هإلسدددالَ ػددد ٜ اوددٚد َ أ .  ًٗعودد٘د

.  ٗكالَ  ٚ  اإلسدالَ ٓد ا   (4)املسوٌٌ يف اهدعُٚا ٍٗٓ يف اؤلع ٝ كٓودْٗ يف اهِار

ٍُٔ ملددا      ًدّد أداع ًددا ٗصددف بدٕد ًدد ٓا املعل هدٞد يف سلدٍد ً الددا اهلدد،ريٝل فدّد

ٕ يف اهدعُٚا علٍ اإلسالَ ٗأؿقٖ٘ يف اؤلعد ٝ باهل دار املخٓوددّٙ يف    سلٌ٘ا فٚ

 .اهِارل كاْ ٓ ا ً٘افقّا ُاًّا آلسلاَ املِافقٌ يف اهدعُٚا ٗاؤلع ٝ
 

                                                 
 .7/257فٌ٘  اه لا٠ٗ (  1)

 .13/38فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

 .7/424فٌ٘  اه لا٠ٗ (  3)

 .237ل 5/326ل ًِٗٔاز اهسِٞ 11/405ل 21ل 13/20ل 7/216ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞاُ  :فٌ٘  اه لا٠ٗ ه (  4)
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 ثانيًا  حكم مزتكب الكبرية عندهم يف اآلخزة

ْع ً الا اهل،ريٝ إْ ًات ق،ى اهل٘بٞ ًِٔا  ٕ ٙعلقد املعل هٞ أ َ    أُددع ْ ٙ٘د ٙل٘د

ي      اهقٚاًٞ عا ٍٔ.  ٙق٘د ْ اِد هدّا كٓودّا يف اهِار ًع اهل ار. كٌا ُقدى ٓد ا اوقوق٘د

ا اوٕٚد ًّد          أب٘ امل    اإلس  اِٙٚئٛ يف ًعد ض سدٙجٕد اّد ًعلقددٍٓ: )ٗممدا ااع ق٘د

فغا٢شٍٔ ق٘هلٍ: إْ ساي اه اسق املوٛ ًِْ هٞ بٌ املِْد هلٌل ه ٓ٘د ًد ًّل ٗه ٓ٘د     

ُدعٕكاف ل ٗ ْ عاهددّا كٓوددّا يف اهِدار ًدع       إْ عد ز ًّد اهددعُٚا ق،دى أْ ٙ     أ ّ ٙل٘د ل٘د

  ) ي اه ٔ سدلاُٛ   (1)ْوٞ اهل ارل ٗه ه٘ز ا اعاٍ أْ ٙغ   هٕد أٗ ٙ ٕٓد .  ٗٙق٘د

ْع املد ًّ إيا عد ز ًّد اهددعُٚا اوٟد طااٞد         يف ٗصف ًعلقد املعل هٞ: )ٗااع ق٘ا اوٟد أ

اّل ٗإيا عد ز     ًّد  ٗا٘بٞ اسلشقع اهج٘اّ ٗاهع٘ض ٗاهل غٚىل ًٗعِٟ آعد  ٗرا١ اهج٘د

ْ اقابدٕد      د يف اهِددارل هلدّد ٙلد٘د ـددري ا٘بدٞد ادّد كدد،ريٝ ارال،ٔددا اسددلشقع اـود٘د

 .(2)أعف ًّ اقاّ اهل ارل ٗ ع٘ا ٓ ا اهٌِ  ٗادّا ٗٗاٚدّا(

املعل هٞ اه ّٙ اال ه٘ا اؾٌااٞد بعدد ًد٘ت    )ٗٙق٘ي  ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ: 

ال اؿسّ اه،ض ٜل ٍٗٓ: اٌ ٗ بّ ا،ٚدل ٗٗاصى بدّ ا؛دا١ اهغد ايل ٗأا،اأٌد    

ٌعٍٚٔ ه          فقداه٘ا: أٓدى اهل،دا٢  ىٓوددْٗ يف اهِدارل كٌدا قاهدت اـد٘ارزل ٗه ُسدد

 .(3)(ً ًٌِ ٗه ك ارّال بى فساا ُِ  عهلٍ ًِْ هٞ بٌ املِْ هلٌ

: ) ٗٙق٘ي اه ٚ  سافظ سلٌٛ: هٚسد٘ا ًد ًٌِ ٗه    اهعضداٝ  ٗقاهت املعل هٞد

ٌعٍٚٔ فاسددقٌل فذعودد٘ا اه سدددق ًِْ هدٞد بددٌ امل       ِْددد هلٌل كدداف ّٙل ٗهلددّ ُسددد

ِْد هلٌل بدى قغد٘ا بلخوٚددٖ يف      ٗهلٍِٔ مل ولٌ٘ا هٕ َِْ هٞ يف اؤلع ٝ بٌ امل

.  ٗاملعل هٞ بِا١ اوٟ ٓ ا ِٙلد ْٗ اه د ااٞآلٓى اهل،دا٢  ًدّ ٓد ٖ      (4)(اهِار أبدّا

                                                 
 .65اهل،ضري يف اهدّٙل ظ: (  1)

 .39ٓدل ظ  1413املوى ٗاهِشى آلبٛ اه لح قٌد بّ ا،د اهل ٍٙ اه ٔ سلاُٛل دار اهللا اهعوٌٚٞ / ط اهجاُٚٞ (  2)

 .327ل 326  ح سدٙح د ٙىل ظ: (  3)

(4  ) ٘ د أبد٘د        ًعدارز اهق،دد ل اعوٚدق اٌدد  قٌ٘د يل هو دٚد  سدافظ بدّد أٓدد اؿلٌدٛد ي إٍ اودٍد اآلص٘د ي  ب د ح سددوٍ اه٘ص٘د

 .3/1020ٓد دار ابّ اهقٍٚ  1414اٌ ل ط اهجاُٚٞ 
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ٛع    )اآلًٞ.  ٙق٘ي  دٚ  اإلسدالَ يف سدٚاا ُقدى ًد ٓ،ٍٔ:        ٗأُلد ٗا  د ااٞ اهِ،ئد

 ز أسددد ًددّ اهِددار بعدد أْ دعوددٔال ٗقدداه٘ا: ًددا  آلٓدى اهل،ددا٢  ًددّ أًلددٕل ٗأْ ىد  

عٍل ٗاه ددقٛ ُ٘ادداْ: كدداف     اهِدداس إٓه ردددالْ: سددعٚد ه ٙعدد عّل أٗ  ددقٛ ه ٙدِد

.  ٗاملعل هدٞد ًددّ سٚددح  (1)(ٗفاسددقل ٗمل ٙ٘افقدد٘ا اـدد٘ارز اوددٟ اسددٌٚلٍٔ ك دداراّ  

اؾٌوٞ ٙ٘افقْ٘ اـ٘ارز يف سلدٍ ً الدا اهلد،ريٝ يف اؤلعد ٝل ٗىداه ٍُ٘ٔ      

ًدّ   ّاًّ بع  اه٘دٖ٘ل ٗاعلالف ّاٚا. كٌا أْ بٌ اه؛ا٢ لٌ ا٘افقيف سلٍ اهدعُ

 ٗدٖ٘ أع ٠ يف ا اصٚى ًعلقدٌٓا يف ً الا اهل،ريٝ.

فٌددّ أٗدددٕ ّٗلددّ إبدد از أٗدددٕ اهاع دداا ٗاهعددلالّ بٌِٚٔددا فٌٚددا ٙددماٛ:   

 اهاع اا:

ْع ً الا اهل،ريٝ عارز ًّ اإلّاْ.  د1  ااع اقٌٔا اوٟ أ

ْع ً الا ا  د2  هل،ريٝ كٓود يف اهِار ه ى ز ًِٔا.ااع اقٌٔا اوٟ أ

ٛع   د3  :ًّٗ أٗدٕ اعلالفٌٔاآلٓى اهل،ا٢ .  ااع اقٌٔا اوٟ إُلار   ااٞ اهِ،ئ

  ;فداـ٘ارز ٙلٓ  ُٗدٕل    اعلالفٌٔا يف سلٍ ً الا اهل،ريٝ يف اهددعُٚا

 ٗاملعل هٞ هعوُٕ٘ يف ًِْ هٞ بٌ املِْ هلٌ.

  ٌعُٕ٘: )كدداف ٌعاٖ; فدداـ٘ارز ٙسدد ٌعُٕ٘: اعلالفٌٔددا يف ًسدد ّا(ل ٗاملعل هدٞد ٙسدد

 )فاسقّا(.

     َاعلالفٌٔا يف أسلاَ ًعاًولٕ يف اهدعُٚا; فاـ٘ارز هد ْٗ اوٚدٕ أسلدا

 اهل ارل ٗاملعل هٞ ه ْٗ اوٕٚ أسلاَ املسوٌٌ.

         ّاعلالفٌٔددا يف ُدد٘  ا ابددٕ يف اؤلعدد ٝ; فدداـ٘ارز ٙق٘هددْ٘: ٙعدد عّ ادد ا

 اهلاف ّٙل ٗاملعل هٞ ٙق٘هْ٘: ٙع عّ دْٗ يهم.
 

                                                 
 .328ل 327  ح سدٙح د ٙىل ظ: (  1)
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  اوصل الذي بنوا عليى مذهبوم يف مزتكب الكبرية وموقفوم من ثالثًا

 نصوص الوعد والوعيد

أصى  ،ٔٞ املعل هٞ اه  بِ٘ا اوٚٔا ًد ٓ،ٍٔ يف سلدٍ ً الدا اهلد،ريٝ     

ٍ ٓٛ ُ سٔا  ،ٔٞ اـ٘ارز يف ٓد ٖ املسدمهٞ. ٗيهدم     ْع اإلّداْ     أُددددعٔ ْٚعدّا  ِعد٘ا أ

ْع اه ١ ٗاسددد إيا زاي بعغددٕ زاي ْٚعددٕل ٗأ  دددى اه٘اسددد ه ٙلددْ٘ ًسددلشٓقّا  دٛد

ً ددّ ا٘ادددٖ اا      ددددععهوج ْع كددىع  ٘اّ ٗاهعقدداّ; فًّددا أْ ٙلددْ٘ ًجابددّا أٗ ًعاق،ددّال ٗأ

باهعقدداّ فددال بدددع ًددّ إُ دداي اه٘اٚددد فٚددٕ. ٗقددد اقدددَ اق ٙدد  يهددم ً ضعدداّل اِددد        

 .(1)اؿدٙح اّ  ،ٔٞ اـ٘ارز َا ٙغين اّ إاادأا ِٓا

ْع املعل هٞ ٙع ٌْ٘ )اه٘ادد ٗاه٘اٚدد(ل ٗٓد٘     ـري ٓإُٔ ػدر اإل ارٝ ِٓا إٍ أ

أسد أص٘هلٍ اـٌسٞ اه  اوٚٔا ًدار ًعلقدٍٓل ٗق٘هلٍ بلخوٚدد أٓدى اهل،دا٢     

ْع اا اعداٍ إيا     يف اهِار ٙ دع إٍ ٓ ا اآلصى.  ًٗعلقدٍٓ يف اه٘ادد ٗاه٘اٚددل أ

ل ٗبع  ا،ادٖ باهعقاّ فال هد٘ز اودٟ اا أْ ىودف    باهجدددع٘اّٗاد بع  ا،ادٖ 

ٕ ادٖل فال ٙجٚا امل؛ٚعل ٗه ىوف ٗاٚدٖ فال ٙعاقا اهعاصٛل ٗزاٌد٘ا  ٗ إْ  أُددددع

ٌّ ِٙ د رٖ اا اِدٕ.  ٙقد٘ي اهقاعٛد ا،ددد            أعودف ٗاددٖ أٗ ٗاٚددٖ فٔد ا ُعِودٌف َٗكد ئ

ّ ٗأًا اوَ٘ اه٘اد ٗاه٘اٚدل فٔ٘: أْ اا اعاٍ ٗاد امل؛ٚعٌ )اؾ،ار:  ل باهجدددددع٘ا

ل ٗه هد٘ز      أُدعٕٗا٘اد اهعضاٝ باهعقاّل ٗ ٙ عى ًا ٗاد بٕ ٗا٘ادد اوٚدٕ ه قاهٞد

ـُِوُف ٗاهل ّ .   ًّٗ ِٓا ٙ ٔد  رسد٘ع اقٚددٝ ؽوٚدد أٓدى اهل،دا٢        (2)(اوٕٚ ا

     ٗ ْع اق ٙ ٍٓ هلدا هدٚو دد د  د،ٔلٍٔ يف اإلّداْل  ٕ يف اهِار اِد املعل هٞل ٗأ  أُدددددع

٘اٚددد إيا يٓددا بعغددٕ يٓددا كٓوددٕل ٗه إٍ اهِع دد  اددد د يف اسددلشقاا أٓددى اه   

ْع اق٘بٞد اهعضداٝ أًد  ًلشدلٍ       هوعق٘بٞ فشسال بى إٍ ًا ٓ٘ أبعد ًّ يهم ٗٓد٘ أ

ّع اهعاملٌ.  هزَ ه ه٘ز اوٟ اا ا كٕ ٗإٓه أفغٟ إٍ ُس،ٞ اهِقط ه 

                                                 
 ٓ ا اه،شح.  ،ٔٞ اـ٘ارز يف  اُ  (  1)

 .136ل 135  ح اآلص٘ي اـٌسٞل ظ: (  2)
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معتقوووود الزمرجئووووة فووووي 
 مرتكب الكبيرة

 

 أّواًل  حكم مزتكب الكبرية عندهم يف الّدنيا

ْع ً الدددا اهلددد،ريٝ ًددد ًّ    ٙعلقدددد امل د٣ددٞد أ

ٗ    كاًى اإلّاْل ٗٓد ا بِدا١ اودٟ أصدو      أُددعٔا ٍٔ يف إعد از اآلاٌداي ًدّ اإلّداْل 

ٌعٟ اإلّداْل اودٟ ًدا اقددَ اق ٙد ٖل ٗقدد ُقدى اهعوٌدا١ ٓد ا            هٚست داعوٞ يف ًسد

ٌعآٍ اِدٍٓ ٙق٘ي ابّ سد َ:   امل ٓا اّ امل د٣ٞ يف سلٍ اضاٝ املسوٌٌ ًٗس

: ٓدد٘ ًدد ًّ       ) اعلوددف اهِدداس يف اسددٌٚٞ املدد ُا ًددّ أٓددى ًٓولِددال فقاهددت امل د٣دٞد

. ٗقداي  دٚ    (1)(ل ٗإْ مل ٙعٌى عريّا ق ل ٗه كفع ادّ  د ع قد    كاًى اإلّاْ

    : ;   )اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ يف سٚاا يك  ًد آا اهِداس يف اهعاصٛد فقاهدت امل د٣ٞد

 ْ . ٗقدداي يف ًدد٘طّ آعدد : (2)(دٌٔٚددلٍٔ ٗـددري دٌٔٚددلٍٔ: ٓدد٘ ًدد ًّ كاًددى اإلّددا

هٚو كداف ّا   ددعٕأُدهٚو ىٓود يف اهِارل ٗ أُدددعٕفقاهت اؾٌٔٚٞ ٗامل د٣ٞ قد اوٌِا )

ً ادعّال بى ٓ٘ ًّ املسوٌٌل ٗإيا كاْ ًّ املسوٌٌ ٗدا أْ ٙلْ٘ ً ًِدّا اداَ   

ْع(3)(اإلّدداْ  . ٗبِددا١ اوددٟ ٓدد ا اهقدد٘ي ٙق؛ددع امل د٣دٞد هعاًدٞد املسددوٌٌ باإلّدداْل ٗأ

 اهدار دار إّاْل ٗٙ،ِْ٘ اوٟ يهم سا٢  اآلسلاَ.

ْع اهدددعا )ٙقد٘ي اآل ددع ٜ:   ر دار إّدداْل ٗسلددٍ ٗأْعددت امل د٣دٞد بمسد ٓا أ

 .(4)(أٓؤا اإلّاْ إه ًّ  ٔ  ًِٕ عالّ اإلّاْ
 

 ثانيًا  حكم مزتكب الكبرية عندهم يف اآلخزة

                                                 
ل ؼقٚدق ابد آٍٚ ُضد ل ٗا،دد        اه ضى يف املوى (  1) ٗاآلٓ٘ا١ ٗاهِشىل هإلًاَ أبٛ قٌد اوٛ بّ أٓد بّد سد َ اآلُدهسٛد

 .3/273ٓد  1405اه ّٓ اٌريٝل دار اؾٚى بريٗت 

 .7/354فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

 .13/50املضدر ُ سٕ (  3)

 .1/225ًقاهت اإلسالًٌٚ (  4)



 140 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

  ٗ ٍ ُقى أصشاّ اه  ا ٗاملقاهت ً ٓا امل د٣ٞ يف ً الدا اهلد،ريٝ   أُددعٔ

ٍٔ اهِعددارل ٗإْ فعددى ًددا فعددى ًددّ         أُدددعٍٔٙعلقدددْٗ  ل ٗه ٙدددعى أسددد ًدِد يف اؾِعدٞد

ً ددّ قدداي: ه إهددٕ إٓه اال )ٙقدد٘ي:  أُدددعَٕ.  ُقددى املو؛دٛد اددّ بعغددٍٔ اهدد عُّ٘ ٗاؤلثددا

ٌعددد رسدد٘ي اا  ٗسدد عَ ًددا سدد عَ اال ٗأسددىع ًددا أسددىع اال دعددى اؾِعدٞد إيا  ق

اتل ٗاد ن اهضدالٝ     ًاتل ٗإْ زُٟ ٗإْ س ا ٗقلى ٗ  ّ اـٌ  ٗق ّ اوضِد

ٖ ٗق٘اددٕ اوددٟ  ٗاه كدداٝ ٗاهضددٚاَل إيا كدداْ ًقدد عّا بٔددا ٙسددّ٘ اهل٘بدٞد مل ٙغدد ع    

.  ُٗقدى يف ًد٘طّ آعد  ادّ     (1)(اهل،ا٢  ٗا كدٕ هو د ا٢ ل ٗرك٘بدٕ اه د٘اسإ    

ٍٔ ف ًدِد ٜر    أُدددعٍٔ صدِد ً ددّ  ددٔد  ددٔادٝ اؿددقعل دعددى اؾِدٞد ٗإْ اٌددى أ ْع  زاٌدد٘اأ

ٚع٣ٞل        ٞل كدد هم ه ٙغدد ع ًددع اهل٘سٚددد سدد إٌىلكٌدداه ِٙ ددع ًددع اه دد ن سسدِد

ا٢ٍل ٗاد ن اه د ا٢ ل ٗاٌدى    ه ٙددعى اهِعدار أبددّالٗإْ ركدا اهع د      أُددعٕٗزاٌ٘ا 

ه  أُدددعٕٗأْعدد٘ا اوددٟ ). ٗقدداي اهسلسددلٛ يف ٗصددف ًعلقدددٍٓ:  (2)(اهل،ددا٢ 

. ُٗ ِقى اهسلسلٛ إْا  امل د٣ٞ اوٟ ٓد ا  (3)(ٙدعى اهِعار إه اهلٓ ار فشسا

ٌا ٓدد٘ قدد٘ي بعغددٍٔ كٌددا يكدد  املو؛دٛد ٗقددد ُقددى  ددٚ    ددددععاهقدد٘ي قددى ُ دد . ٗإُ

  ٞ ْع اهقدد٘ي بددمْ   اإلسددالَ ابددّ اٌٚٚدد أٓددى اهل،ددا٢  ٙدددعوْ٘ اؾِعدٞد ٗه ٙدددعوْ٘     أ

ْع امل د٣ٞد ثدالخ ط٘ا٢دف: اؾٌٔٚٞد          ;(4)اهِار( ل ٗقدد اقددعَ أ ٓ٘ ق٘ي ـاهٚٞد امل د٣ٞد

ٍٗٓ ـالأٍل ٗاهل اًٚٞ ًٗ د٣ٞ اه قٔا١.  فاؾٌٔٚٞد ٓد ا اهقد٘ي املد ك٘ر ٓد٘      

: فاهٓ ددآ  ًددّ كددالَ  ددٚ  اإلسددالَ يف ُقددى ًدد ٓ،ٍٔ.  ًعددا اهل اًٚدٞد قدد٘هلٍ.   ٗأ

ٗقاهدت اهل اًٚٞد ٓد٘    )ٙق٘هْ٘ بدع٘ي أٓى اهل،دا٢  اؾِعٞد كد هم. قداي:      أُدعٍٔ

اهقد٘ي فقد  فٌدّ الوددٍ بدٕ فٔد٘ ًد ًّ كاًددى اإلّداْل هلدّ إْ كداْ ًقدد ّا          

ل ٗإْ كدداْ ًلدد بّا بقو،ددٕ كدداْ ًِافقددّا ًددّ أٓددى    بقو،ددٕ كدداْ ًددّ أٓددى اؾِعدٞد

                                                 
 .57ظ: اهلِ،ٕٚ ٗاه عدع اوٟ أٓى اآلٓ٘ا١ ٗاه،د ل (  1)
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سدد  اهِارل ٗٓ ا اهق٘ي ٓ٘ اه ٜ اعلضت بٕ اهل اًٚٞد ٗابلدالدٕل ٗمل ٙسد،قٔا أ   

إٍ ٓدد ا اهقدد٘ي ٗٓدد٘ آعدد  ًددا أسدددخ ًددّ اآلقدد٘اي يف اإلّدداْل ٗبعدد  اهِعدداس         

ل ٗٓد ا ـود      ولٟ أٍِ أْ ًّ الوٍ بٕ بوسإُ دْٗ قو،ٕ فٔ٘ ًّ أٓى اؾِعٞد

ٗ    إُدعٕاوٍٚٔل بى ٙق٘هْ٘:  ٕ ًد ًّ كاًدى اإلّداْ  ًدّ أٓدى اهِعدارل فٚود ًٍٔ أْ      أُددع

.  فمفداد  (1)(ى ٙلْ٘ كوددّا فٚٔدا  ٙلْ٘ امل ًّ اهلاًى اإلّاْ ًع بّا يف اهِعار ب

ٞ        )قدد٘هلٍ:  ل دعدد٘ي أٓددى  (ً ددّ الٓوددٍ باإلّدداْ ٗأقدد ع بقو،ددٕ فٔدد٘ ًددّ أٓددى اؾِدد

ْع أٓدى اهل،دا٢  مل      أُدعٍٔاهل،ا٢  يف يهمل ٗ ٙق؛عْ٘ بدع٘هلٍ اؾِعٞ ابلددا١؛; فدّ

ىاه ٘ا برتن اهق٘ي ٗاهالقاد اه ٜ ٓ٘ أصدى اإلّداْل ٗإِدا عداه ٘ا بارالداّ      

اه  ه الِافٟ ًع إق ار اهقوال ٗأًدا املِدافقْ٘ فٔدٍ اِددٍٓ ًدّ       بع  او ًات

  ٌ . ٗهلدد ا يكدد   أٓددى اهِددار هرتكٔددٍ إقدد ار اهقوددا ٗإْ  عددٍ٘ٓ يف اهدددعُٚا ًدد ًِ

ْع اهل اًٚٞد عداه ٘ا أٓدى           ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞد يف بعد  ًد٘اطّ ًدّ كل،دٕ أ

ي ابّد   ددد  رٕٓد اا د    املِافقٌ يف اهسٍ دْٗ اؿلٍ.  قاياهسعِٞ يف سلٍ  : )ٗق٘د

ل    ٗإْ  عدٟد املِددافقٌ ًدد ًٌِ   فُّدددعٕكدد اَ فٚدٕد كاه دٞد يف اهسدٍد دْٗ اؿلدٍد

ُدعٍٔ ٙق٘ي  ل ٗأا،دا         أ كٓوددْٗ يف اهِعدارل فٚخداهف اؾٌااٞد يف اهسٍد دْٗ اؿلٍد

:   (2)دٔدٍد ىدداه ْ٘ يف اهسدٍد ٗاؿلدٍد ْٚعددّا(    د  دٚد  اإلسددالَ بق٘هدٕد .  فٌقضد٘د

 ٜ (ل أ اا        )عاه ٘ا يف اهسٍ دْٗ اؿلٍد : يف أًد  املِدافقٌ كٌدا ٓ٘د بدٚعّ ًّد سٚد

ْع     ا بددم ي فقدد  ُٗأه ًد٘د ْر اإلّدداْ ٓد٘د اهقد٘د ْع اهل اًٚدٞد ملددا قدداه٘ا إ اهلددالَ; ٗيهددم أ

  ٗ ٍ املِافقٌ اوٟ ً ٓ،ٍٔ ًّ أٓدى اإلّداْ  ْ يف اؾِٞد ف،دٚعّ     أُددعٔ ٍ ٙلُ٘٘د ٗإْ  أُددعٔ

ٍٓ ًدد ًٌِ إٓه  ْ ٓدٍد يف اهِعددار; آل  أُدددعٍٔ عد٘د بٍٔ فلدداْ  مل ٙقدد عٗا ُدددعٍٔٙق٘هد٘د بقود٘د

عالفٔددٍد يف اهسددٍد دْٗ اؿلٍ.ٗأًدددا سلددٍد أٓدددى اهل،ا٢ اِددددٍٓ ف دددآ ًّ 

ُدعٍٔكالَ  ٚ  اإلسالَ اهسابق  ٍ ٙ ْٗ  أ ْع ٓد ا ٓ٘د املدلال٢ٍ      أُددعٔ لكٌا أ يف اؾِعٞد
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ي اؾِعٞد ٓ٘د اوٓ دظ اهوسداْ ٗإقد ار اهقودا ٗمل         ًع ً ٓ،ٍٔ اِدًا دعو٘ا   ط دع٘د

 اهعٌى. ٙ ك ٗا

ْع أٓدى اهل،دا٢         ٗأًا ً د٣ٞد اه قٔدا١ ف   ٞ يف أ ٔدٍ ً٘افقدْ٘ سدا٢  أٓدى اهسعِد

ْع اا ٙع عّ بعغٍٔ باهِعدار. ٙقد٘ي  دٚ  اإلسدالَ ابدّ اٌٚٚٞد        ًع عْ٘ هوعق٘بٞل ٗأ

ٗكاُدت ٓد ٖ   )يف سٚاا سدٙجدٕ ادّ كاه ٞد ً د٣ٞد اه قٔدا١ يف ًسدمهٞ اإلّداْ:        

   ْ  اه،دادٞد أعددف اه،ددد ل فددّْ كددجريّا ًددّ اهِعدد ا  فٚٔددا ُدد ا  يف اهسددٍ ٗاهو ددظ دٗ

ٓداد بدّ أبٛد     اؿلٍ; إي كاْ اه قٔدا١ اهد ّٙ ٙغداّ إهدٍٚٔ ٓد ااهق٘يل ًجدى:      

ْع اا         ٞ ًددل قٌ اوددٟ أ ل ٗـريٌٓددالًع سددا٢  أٓددى اهسعدِد سددوٌٚاْل ٗأبدٛد سِٚ دٞد

ٙع عّ ًّ ٙع عبٕ ًّ أٓدى اهل،دا٢  باهِعدار ثدٍ ىد دٍٔ باه د ااٞل كٌدا ددا١ت         

ٙددللوٍ بوسددإُل  اآلسادٙددح اهضعددشٚشٞ بدد همل ٗاوددٟ أُددٕ ه بدددع يف اإلّدداْ أْ     

        ّ َع ٗاهعقدا ْع اآلاٌداي امل  ٗعٞد ٗاد،ٞد ٗااركٔدا ًسدلشقع هود ع .  كٌددا (1)(ٗاودٟ أ

ْع ً الددا       )ُقددى  ددارح اهٓ؛شاٗٙدٞد    ااع دداا أبدٛد سِٚ دٞد ًددع سددا٢   اآل٢ٌدٞد اوددٟ أ

اهلد،ريٝ ه ىدد ز ًدّ اإلّدداْل بددى ٓد٘ يف ً دد٣ٚٞ اا إْ  دا١ ا عبددٕل ٗإْ  ددا١     

ه٘ صدا بقو،ٕ ٗأقد ع بوسدإُل ٗاًلِدع ادّ      أُددعٕٗأْع٘ا اوٟ ).  ٗقاي: (2)(ا ا إِ

.  فٔ ا فٌدى أقد٘اي   (3)(اإظ ا ٗرس٘هٕ ًسلشقٌّ اه٘اٚد أُددعٕاهعٌى ظ٘ارسٕل 

 امل د٣ٞ يف سلٍ ً الا اهل،ريٝ يف اؤلع ٝ. ٗاا أاوٍ.
 

ة وموقفوم من ثالثًا  اوصل الذي بنوا عليى مذهبوم يف مزتكب الكبري

 نصوص الوعد والوعيد

ل    ٙ ارز ٗاملعل هٞد  رتن امل د٣ٞ ًع سا٢  اه  ا املخاه ٞ يف اإلّاْل ًّد اـ٘د

ي    ا اوٚٔددا ًدد ٓ،ٍٔ يف سلدٍد ً الددا اهلدد،ريٝ. ٙقد٘د يف أصددى  دد،ٔلٍٔ اهدد  بِد٘د

                                                 
 .39ل 13/38فٌ٘  اه لا٠ٗ (  1)

 .462  ح اهٓ؛شاٗٙٞ هبّ أبٛ اهع عل ظ: (  2)
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ارز ٗامل د٣ٞد       ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ: )ٗأصى ُ ا  ٓ ٖ اه  ا يف اإلّداْ ًّد اـ٘د

ُدعٍٔٗاملعل هٞ ٗاؾٌٔٚٞ ٗـريٍٓل  ْ   أ ا اإلّدا ٣ّا ٗاسددّال إيا زاي بعغٕد زاي     دعو٘د  ٚد

 ّ ا بدد ٓا ل فودٍد ٙق٘هد٘د ل ٗإيا ث،ددت بعغدٕد ث،ددت ْٚعدٕد بعغددٕ ٗإبقددا١ بعغددٕ  ْٚعدٕد

ٛع   .(1)(يخج منامنارّمنمن امفم م  مقلبممنالمةمحّبةمنامنإليهم ): كٌا قاي اهِ،ئ

ثٍ قاهت اـ٘ارز ٗاملعل هٞ: اه؛ااات كٓؤا ًّ اإلّداْ فدّيا يٓدا بعغدٔا     

ْع صداسا اهلد،ريٝ هدٚو ًعدٕ         يٓا بع  اإلّ اْل فد ٓا سدا٢ ٖ فشلٌد٘ا بدم

: هددٚو اإلّدداْ إٓه  دد٣ّٚا ٗاسدددّا ه     ١ ًددّ اإلّدداْ.  ٗقاهددت امل د٣دٞد ٗاؾٌٔٚدٞد  دٛد

ل أٗ اضددٙق اهقودا ٗاهوسداْ           ٙل،عع  إًدا فد د اضددٙق اهقودا كقد٘ي اؾٌٔٚٞد

ل قدداه٘ا: آلُ فددّيا ا إيا أدعوِددا فٚددٕ اآلاٌدداي صددارت ددد ١ّا ًِددٕل  ددددععكقدد٘ي امل د٣دٞد

يٓ،دت يٓدا بعغددٕل فود َ إعدد از يٜ اهلد،ريٝ ًددّ اإلّداْل ٗٓدد٘ قد٘ي املعل هدٞد       

ٗأًدا اهد ّٙ أُلد ٗا ا،عغدٕ ٗا اعدوٕ )أٜ:      ).  ٗقاي يف ً٘طّ آع : (2)(ٗاـ٘ارز

قدداه٘ا: ًلددٟ يٓددا بعغددٕ يٓددا سددا٢ ٖل ثددٍ اُقسددٌ٘ا قسددٌٌ:   مُدددعٍٔاإلّدداْ( ك

: فعددى اه٘اد،ددات ٗادد ن او    عًددات ًددّ اإلّدداْل فددّيا  فقاهددت اـدد٘ارز ٗاملعل هدٞد

يٓددا بعدد  يهددم يٓددا اإلّدداْ كٓوددٕل فددال ٙلددْ٘ ًددع اه اسددق إّدداْ أصدداّل      

ٞ اودٟ        ٕ عاي...  ٗاؿد ّ اهجداُٛ ٗافقد٘ا أٓدى اهسِد ه ىٓودد يف اهِدار ًدّ أٓدى      أُدددع

ْع ٓددد ا ه ٙلدددْ٘ إٓه ًدددع ٗدددد٘د كٌددداي اإلّددداْل     اهل٘سٚدددد أسدددد.  ثدددٍ  ِعددد٘ا أ

ْع اإلّدداْ ه ٙلدد،عع   كددىع فاسددق فٔدد٘ كاًددى اإلّدداْل    )  فقدداه٘ا: هالقددادٍٓ أ

 .(3)(ٗإّاْ اـوق ًلٌاثى ه ًل اعى

      ١ ْع اإلّدداْ  دٛد ف٘افددق امل د٣دٞد اه٘اٚدٙدٞد يف أصددى  دد،ٔلٍٔ ٗٓدد٘ دادد٠٘ أ

ٚعٞد بد ٗاي    ٗاسد ه ٙلذ أ. ثٍ عاه ٍ٘ٓ يف اهِلٚذٞ فاه٘اٚدٙٞ االقدٗا زٗاهٕ باهلو

                                                 
 .38ظ: اقدَ ؽ هٕ يف (  1)
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قددا١ٖ كٓوددٕ ب،قددا١ أصددوٕ  بعغددٕ فلٓ دد ٗا أصددشاّ اهدد ُّ٘ل ٗامل د٣دٞد االقدددٗا ب 

ْع امل د٣ٞد ًدع    مُدددعٍٔفشلٌ٘ا يف أصشاّ اه عُّ٘ ب ً ًِْ٘ كاًو٘ اإلّاْ. ثٍ إ

ً اركلٍٔ بقٚٞ اه  ا يف أصدى ٓد ٖ اه د،ٔٞ اهعاًٞد أع؛دمٗا يف بعد  اآلصد٘ي        

اآلع ٠ اه  ا ا،دت اوٚٔدا اقٚددأٍ يف سلدٍ ً الدا اهلد،ريٝ.  ٙقد٘ي  دٚ          

 :ٗٓ ه١ ـو؛٘ا يف أصوٌ)اإلسالَ: 

ْع اإلّدداْ فدد د اضدددٙق ٗاوددٍ فقدد ل هددٚو ًعددٕ اٌددى    أسدددٌٓا:  ددِعٍٔ أ

ل ٗع ددٚٞ يف اهقوددال ٗٓدد      ا ًددّ أا ددٍ ـودد    ٗسددايل ٗس كدٞد ٗإرادٝل ٗق،دٞد

 امل د٣ٞ ً؛وقّا.

ً ددّ سلددٍ اه عددار  ب ددددععاهج ْع كددىع  كدداف  كٓوددد يف اهِعددارل  مُدددعٕاُٛ:  ددِعٍٔ أ

ٗاهلضددٙقل ٗٓد ا أًد  عداه ٘ا      مل ٙلّ يف قو،ٕ  ١ٛ ًّ اهعوٍ ُدعٌٕا يان آلددععفُّ

بددٕ اؿددوع ٗاهعقددى اه عدد  ل ًٗددا أْددع اوٚددٕ ط٘ا٢ددف بددين آدَ اهسددوٌٚٛ اه ؛دد ٝ     

ْع اؿقع ًع ـريٖ ًٗع ٓد ا هشدد يهدم     ْٗآري اهِع ار; فّْ اإلُساْ قد ٙع ّ أ

٘عٖ اوٚدٕل أٗ هلد٠٘ اهِد ول ٗوٌودٕ يهدم اهلد٠٘ اودٟ أْ           ؿسدٖ إٙعاٖ أٗ ه؛ودا اود

 .(1)(ٙق٘ي بلىع ط ٙق ٙعلدٜ اوٕٚ ٗٙ دع ًا

ف،ِددا١ اوددٟ ٓدد ّٙ اآلصددوٌ ُ ددم ًعلقدددٍٓ يف سلددٍ ً الددا اهلدد،ريٝ.  

ٌعاٖ سٚح  عٖ٘ ً ًِّا كاًى اإلّاْ. ٗيهدم   ٗعي ُ م ق٘هلٍ يف ًس فعّ اآلصى اآل

ْع أاٌدداي اؾدد٘ارح ًددّ اهٓ؛اادداتل        ْع اإلّدداْ ٓدد٘ فدد د اهلضدددٙقل ٗأ ه ددِعٍٔ أ

 هلُ٘ٔا عاردٞ إِ. ٗاملعاصٛ ه أث  هلا اوٟ اإلّاْ ً؛وقّا

ٗ  دععٗاددّ اآلصددى اهجدد   يف اؾِعدٞد  أُدددعٕاُٛ ُ ددم قدد٘هلٍ يف سلٌددٕ يف اؤلعدد ٝل 

ًئددّ     أُدددعٕكٌددا ٓدد٘ قدد٘ي ْٔدد٘رٍٓ; ٗيهددم ه ددِعٍٔ       ُٕ ً ددّ عددال قوُ،دد ه ٙعدد عّ إٓه 

هٚسدد٘ا كدد همل بددى ٓددٍ     أُدددعٍٔاهلعضدددٙقل ٗا فدد٘ا ًددّ سدداي اضدداٝ املسددوٌٌ     

                                                 
 .191ل 7/190فٌ٘  اه لا٠ٗ (  1)
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معتقووووووووووود أهووووووووووول 
ي ـة فوووووووـــوووووووـنــالس  

 مرتكب الكبيرة

. ٗأًدا ًد٘فقٍٔ       فقداه٘ا:   ًضدعقْ٘ َا دا١ بٕ اه سد٘ي   ٓدٍ إيْ ًدّ أٓدى اؾِعٞد

 ٙق٘هْ٘ بُّ اي اه٘اد ٗاه٘اٚد. فُّدعًٍّٔ اه٘اد ٗاه٘اٚدل 

هلددّ ٙق٘هددْ٘: ُضدد٘ظ اه٘اددد قددد الِدداٗي كددجريّا ًددّ أٓددى اهل،ددا٢ ل 

ٍ فديع اودٟ   يف اؾِعدٞ. ُٗضد٘ظ اه٘اٚدد ه الِداٗي إٓه كداف ّا فدديع اودٟ         أُدددعٔ

يف اه٘ادددد ٗاه٘اٚدددد ٙلٌ دددٟ ًدددع  ه ٙعددد عّ إٓه كددداف ّال فلددداْ قددد٘هلٍ   أُددددعٕ

 .(1)اقٚدأٍ يف ً الا اهل،ريٝ

ٗهلدد ا قدداي  ددٚ  اإلسددالَ بعددد يكدد  ًعلقددد اـدد٘ارز ٗامل د٣دٞد يف اه٘اددد    

 .(2)(فعاد كىع ف ٙق إٍ أصوٕ اه اسد)ٗاه٘اٚد: 

 

 أّواًل  حكم مزتكب الكبرية عندهم يف الّدنيا

   ٌٍ ًُْسدددوئ ْع ً الدددا اهلددد،ريٝ  ٞ أ ٙعلقدددد أٓدددى اهسعددِد

مل ىدد ز َعضددٚلٕ ًددّ دٙددّ اإلسددالَل ٗهددٚو ٓدد٘  فاسددٌق

 ً ًِّا كاًى اإلّاْل بى ً ًّ بّّإُ فاسق بل،ريإ.

   :ٞ ٗه ُلٓ د  أسددّا ًدّ    )ٙق٘ي اإلًاَ اهٓ؛شاٜٗ يف ٗصف اقٚدٝ أٓدى اهسعِد

ٌ ددّ            أٓددى اهق،ودٞد بدد ٍُا ًددا مل ٙسددلشٓوٕل ٗه ُقدد٘ي: ه ٙغدد ع ًددع اإلّدداْ يُددا هئ

:  .  ٗٙقد٘ي ابدّ أبٛد زٙد    (3)(اٌوٕ ٕ ٗ)د اهقريٗاُٛد ه ٙل د  أسدد بد ٍُا ًدّ أٓدى       أُدددع

ٍٔ     ).  ٗٙق٘ي ابّ ب؛ٞ: (4)(اهق،وٞ ٕ ٗقد أْعدت اهعوٌدا١ ه عدالّ بِٚد ه ٙل د    أُدددع

أسد ًّ أٓدى اهق،وٞد بد ٍُال ٗه ن ددٕ ًدّ اإلسدالَ َعضدٚٞل ُ دد٘ هوٌشسدّ          

ْع   ).  ٗٙق٘ي اإلًاَ اهضابُ٘ٛ: (5)(ٗناّ اوٟ املس١ٛ ٞ أ املد ًّ   ٗٙعلقدد أٓدى اهسعِد

                                                 
 .12/481اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ (  1)

 .12/481فٌ٘  اه لا٠ٗ (  2)

 .432(  اهعقٚدٝ اهٓ؛شاٗٙٞ ًع   سٔا هبّ أبٛ اهع عل ظ: 3)

 .60اهقريٗاُٛل ظ: (  ًقدًٞ ابّ أبٛ زٙد 4)

 .265(  اه  ح ٗاإلباُٞل ظ: 5)
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ه ٙل دد  بٔددال ٗإْ عدد ز اددّ  فُّدددعٕٗإْ أيُددا يُ٘بددّا كددجريٝل صددغا٢  ٗك،ددا٢ ; 

اهدددعُٚا ـددري اا٢ددا ًِٔددال ًٗددات اوددٟ اهل٘سٚددد ٗاإلعددالظ فددمً ٖ إٍ اا ادد ع          

ٞ:      (1)(ٗدىع ٗٓدٍ ًدع   ). ٗٙق٘ي  ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞد يف ٗصدف ًعلقدد أٓدى اهسعِد

ٗاهل،ا٢ ل كٌدا ٙ عودٕ اـد٘ارزل    يهم ه ٙلٓ  ْٗ أٓى اهق،وٞ َ؛وق املعاصٛ 

... ٗه ٙسدو،ْ٘ اه اسدق املوٛد اسدٍ اإلّداْ            بى اإلعد٘ٝ اإلّاُٚٞد باقٚٞد ًدع املعاصٛد

ٚعٞل ٗه ىٓودُٕٗ يف اهِعارل كٌا اق٘هٕ املعل هٞل بى اه اسق ٙدعى يف اسدٍ   باهلٓو

ْع ً ا ) . ٗٙق٘ي ابّ أبٛ اهع ع:(2)(اإلّاْ لدا  إْ أٓى اهسعِٞ ًلع قْ٘ كٓؤٍ اودٟ أ

ٚعٞل كٌا قاهت اـ٘ارز  .(3)(اهل،ريٝ ه ٙل   ك  ّا ِٙقى ًّ املٓوٞ باهلٓو

فل،ٚعّ ًدّ ٓد ٖ اهِقد٘ي ٗـريٓدا ممدا ٙضدعا سضد ٖ ًدّ كدالَ أ٢ٌٞد أٓدى            

ًُْسددوئٍ فاسددق ه ٙل دد        ْع ً الددا اهلدد،ريٝ  ٞ اوددٟ أ ٞل ااع دداا أٓددى اهسدِد اهسدِد

 .َعضٚلٕل ٗه ٙ،وغ ً ا،ٞ اإلّاْ امل؛وق َا ًعٕ ًّ اإلّاْ

ٗبِا١ اوٟ ٓ ا فشلٌٕ اِد أٓى اهسِٞ سلٍ سا٢  املسدوٌٌ يف اضدٌٞ   

َع ٗاملاي ٗكىع املعداًالت ٗاآلسد٘اي.  قداي فغدٚى بدّ اٚداض:         عدت سد ٚاْ   )اهدع

ً ددّ صعددوٟ إٍ ٓدد ٖ اهق،ودٞد فٔدد٘ اِدددُا ًدد ًّل ٗاهِعدداس اِدددُا         )٘رٜ ٙقدد٘ي ددددعاهج

   ٗ اهِعسدمل ٗهلدٍ يُدّ٘    ً ًِْ٘ باإلق ار ٗامل٘ارٙح ٗاملِاكشٞد ٗاؿددٗد ٗاهد با٢ح 

ٗع؛اٙال اا سسٚ،ٍٔ إْ  ا١ ا عبٍٔل ٗإْ  ا١ ـ   هلٍلٗه ُدرٜ ًا ٓدٍ اِدد   

ْع اهددعُٚا دار إّداْ ٗإسدالَل    ).  ٗٙق٘ي اإلًاَ اه بٔارٜ: (4)(اا ا ع ٗدىع ٗااوٍ بم

ٌعدددد  ًعددٞد ق فٚٔدددا ً ًِدددْ٘ ًسدددوٌْ٘ يف أسلدددأًٍ ًٗددد٘ارٙجٍٔ ٗيبدددا٢شٍٔ   ٗأ

                                                 
 .276(  اقٚدٝ اهسوف ٗأصشاّ اؿدٙحل ظ: 1)

 .3/151(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 2)

 .442(    ح اهعقٚدٝ اه؛شاٗٙٞل ظ: 3)

 .1/377(  أع دٕ اإلًاَ ا،د اا بّ أٓد يف اهسعِٞ 4)
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ٗاهضددالٝ اوددٍٚٔل ٗه ُ ددٔد آلسددد عقٚقدٞد اإلّدداْ سلددٟ ٙددماٛ ظٌٚددع  دد ا٢ع       

 .(1)(اإلسالَل فّْ قض  يف  ١ٛ ًّ يهم كاْ ُاقط اإلّاْ سلٟ ٙلّ٘

ٞ بعددد ااع داقٍٔ اوددٟ سلدٍ ً الددا اهلد،ري      ْع أٓددى اهسِد ٗأسلدداَ  ٝثدٍ إ

ٌعاٖ. قداي  ٚد  اإلسدالَ ابّد اٌٚٚٞد       ًعاًولٕ يف اهدعُٚا ا علو ٘ا اعلالفّا ه  ّٚا يف ًسد

         ٞ ٌعٟ صدداسا اهلدد،ريٝ: )ٗأٓددى اهسدِد يف ًعدد ض يكدد  اعددلالّ اه دد ا يف ًسدد

ُدعٕٗاؾٌااٞ اوٟ  ٕ ً ًّ ُاقط اإلّاْل ٗه٘ه يهدم ملدا اد عّل كٌدا      أ ُداقط   أُددع

هْ( اه  ٗاهلق٠٘ بااع داا املسدوٌٌل ٗٓدى ٙ؛ودق اوٕٚد اسٍد املد ًّا ٓد ا فٚد          .  (2)ٕ ق٘د

ٗقاي اإلًاَ ابّ ردا: )ٗقد اعلوف أٓى اهسِٞ: ٓى ٙسٌٟ ً ًِدّا ُداقط اإلّداْل    

 .(3)(أٓد أٗ ٙقاي: هٚو َ ًّ هلِٕ ًسوٍ اوٟ ق٘هٌل ٌٗٓا رٗاٙلاْ اّ

ٌعٟ ً الا اهلد،ريٝ اودٟ    ْع أٓى اهسعِٞ اعلو ٘ا يف ًس فلوخعط ًّ ٓ ا أ

 ثالثٞ أق٘اي:

ٌعٟ ًسوٌّا. القول اوّول   ٙس

ٌعٟ ً ًِّا ُاقط اإلّاْ. القول الّثاني   ٙس

ٌعٟ ً ًِّا. الث اّاالقول الث  ٙس

 ٗهلىع ق٘ي ًّ ٓ ٖ اآلق٘اي ٗدٔلٕ اِد أصشابٕ.

  ٛٗعي ٙق٘ي: ُ ٟ اهِ،ئ اإلّاْ اّ صاسا اهلد،ريٝل   فٌّ يٓا إٍ اهق٘ي اآل

ل ٗأٙغدددّا فقدددد أْدددع املسدددوٌْ٘ ًدددّ  (4)اِدددٕ فِِ ٚدددٕ كٌدددا ُ ددداٖ اه سددد٘ي 

ٌعْ٘ صداسا اهلد،ريٝ ًلعقٚدّا ٗه ٗٔرادّال       أُددعٍٔٗامل٘افقٌ اوٟ  املخاه ٌ ه ٙسد

ٌعٕٚ ً ًِّا  .(5)فل هم ه ُس

                                                 
 .30(    ح اهسِٞ هو بٔارٜل ظ: 1)

 .7/354(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 2)

 .1/63(  داًع اهعوَ٘ ٗاؿلٍ 3)

 .7/353(  اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ 4)

 .335(  اُ  : اع ٍٚ قدر اهضالٝ هوٌ ٗزٜل ظ: 5)
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 قدد ادلٌدع    أُدددعٕاُٛ ُ   إٍ ساي صاسا اهل،ريٝل ًّٗٗ يٓا إٍ اهق٘ي اهجدددع

فٚددٕ إّدداْ ًٗعضددٚٞل فقدداي: ه ُع؛ٚددٕ اسددٍ اإلّدداْ امل؛وددقل ٗه ُِ دٛد اِددٕ      

 .(1)اإلّاْأصوٕل فِق٘ي: ً ًّ ُاقط 

 اهح بلسددددٌٚٞ أصددددشاّ اهل،ددددا٢  ًدددد ًٌِ يف ددددددعٗاسددددلر أصددددشاّ اهقدددد٘ي اهج

 ژ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ اهِضدد٘ظلكق٘هٕ اعدداٍ

. ًٗا دا١ يف ًعِٟ ٓ ٖ اؤلٙٞل فقاي: ه ُِ ٛ ادّ صداسا اهلد،ريٝ    (9اؿذ ات: )

 .(2)اإلّاْ ٗقد  عآٍ اه ار  ً ًٌِ

ْع ٓ ٖ اآلق٘اي هٚو  بِٚٔا كد،ري اعدلالّل ٗٓٛد ًدّ ق،ٚدى      ٗيف اؿقٚقٞل إ

ْع         ْع أصددشاّ ٓدد ٖ اآلقدد٘اي كٓؤددٍ ًلع قددْ٘ اوددٟ أ ; ٗيهددم أ اهعددلالّ اهو  دٛد

قط اإلّداْل        صاسا اهل،ريٝ ًسوٍل ًق؛٘  هدٕ بمصدى اإلّداْل ً٘صدّ٘ بِد

فلىع صاسا ق٘ي ًّ اآلق٘اي امل ك٘رٝ  عٟ صداسا اهلد،ريٝ باال،دار ًعِدٟ     

ٕ ٓد ٖ املعداُٛل ٗرأ٠   قا٢ٍ فٕٚل اوٟ س،ٚى اهلغوٚا آلسد  أٍٗ يف دههلدٕ اودٟ    أُددع

ٌعٟ ًّ ـريٖ.  املس

ٗاهِعض٘ظ اه  اسلر بٔا كىع ف ٙق ٓٛ سقع يف دههلٔا اودٟ ًدا اسدلر بدٕ.     

ٌعددٍ اهسددٍ اهدد ٜ يٓددا إهٚددٕ يف كددىع   ْع كددىع ف ٙددق ا هلددّ ُ ددم اهعددلالّ يف أ

ْع اهِض٘ظ اه  أطوقت اوٟ صاسا اهل،ريٝ  ٕ اآلس٘ايل ٗاهضشٚح أ  ًّ ًد  أُددددع

ف،اال،ار أصى اإلّاْ اه ٜ ٙج،دت هدٕ بدٕ سلدٍ اإلسدالَ يف اهددعُٚال ٗاهِضد٘ظ        

اه  ُ دت اِدٕ اإلّداْ باال،دار كٌاهدٕ اهد ٜ هد٘ ث،دت هدٕ هسدلشقع دعد٘ي اؾِعٞد             

 ابلدا١ل ٗٓ٘ ً ُا ًل٘اد باهعق٘بٞ ؼت ً ٣ٚٞ اا.

 ًّٗ ِٓا ٙ ٔ  فضى اهِع  ا  يف ٓ ٖ املسمهٞ.

                                                 
 .152ل 3/151(  اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ 1)

 .7/355(  اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ 2)
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يك  اهعلالّ يف املسمهٞ اودٟ ًدا اقددَ ُقودٕل     قاي  ٚ  اإلسالَ بعد أْ 

ٗاهضشٚح اهل ضٚىل فّيا س٣ى اّ أسلاَ اهددعُٚا كعلقدٕ يف اهل دارٝل    )قاي: 

 ٓ٘ ً ًّلٗك هم إيا س٣ى اّ دع٘هٕ يف ع؛اّ امل ًٌِ. قٚى:

ٗأًا إيا س٣ى اّ سلٌدٕ يف اؤلعد ٝل قٚدى: هدٚو ٓد ا اهِعد٘  ًدّ املد ًٌِ         

اْ ِّعٕ اـو٘د يف اهِعارل ٗٙدعى بٕ اؾِعٞد بعدد أْ   امل٘ا٘دّٙ باؾِعٞل بى ًعٕ إّ

 .(1)(ٙع عّ يف اهِعار إْ مل ٙغ   اا هٕ يُ٘بٕ

ٗٓ ا اه ٜ يك ٖ  ٚ  اإلسالَ ً٘افق ملدا اقددَ ُقودٕ ادّ سد ٚاْ اهجد٘رٜ:       

ٗاهِددداس اِددددُا ً ًِدددْ٘ بددداإلق ار ٗامل٘ارٙدددح ٗاملِاكشددٞد ٗاؿددددٗد ٗاهددد عبا٢ح     )

 سسٚ،ٍٔ إْ  ا١ اد عبٍٔل ٗإْ  دا١ ـ د  هلدٍل     ٗاهِعسمل ٗهلٍ يُّ٘ ٗع؛اٙا اا

ٚعّ (2)(ٗه ُددددرٜ ًدددا ٓدددٍ اِدددد اا  ٌعْ٘   أُدددددعٍٔ. ف،ددد باال،دددار أسلددداَ اهددددعُٚا ُٙسددد

ًدد ًٌِل ٗباال،ددار سلددٍ اؤلعدد ٝ ه ٙج،ددت هلددٍ ٓدد ا اهسددٍل ٗإُعٌددا ٓددٍ ؼددت        

ٍ امل ٣ٚٞ ٗه٘ كاُ٘ا ً ًٌِ هُق؛ئدع  ب  .  ٗقدد ددا١ ادّ سد ٚاْ أٙغدّا:       مُددعٔ  يف اؾِعٞد

عاه ِا امل د٣ٞد يف ثدالخ...ل ٗيكد  ًِٔدا: ٗمدّ ُقد٘ي ً ًِدْ٘ بداإلق ارل ٗٓدٍ          )

 .(3)(ٙق٘هْ٘: مّ ً ًِْ٘ اِد اا
 

 ثانيًا  حكم مزتكب الكبرية عندهم يف اآلخزة

ٞ أْ سلددٍ ً الددا اهلدد،ريٝ يف اؤلعدد ٝ        أُدددددعٕ ؼددت  ٙعلقددد أٓددى اهسعدِد

 هٕ ب ٓلٕ ٗفغوٕ. بٕ بعدهٕل ٗإْ  ا١ ـ  ً ٣ٚٞ اا اعاٍل إْ  ا١ ا ع

ٌعددد     )ٙقدد٘ي اإلًدداَ اهٓ؛شدداٜٗ:    يف اهِعددار ه  ٗأٓددى اهل،ددا٢  ًددّ أًدٞد ق

ىودددْٗل إيا ًدداا٘ا ٗٓددٍ ً٘سعدددْٗل ٗإْ مل ٙلُ٘دد٘ا اددا٢،ٌل بعددد أْ هقدد٘ا اا     

ٍٔ ب غددوٕ    اددارفٌل ٗٓددٍ يف ً دد٣ٚٞ اا ٗسلٌددٕل إْ  ددا١ ـ دد  هلددٍ ٗا ددا ادِد

                                                 
 .355ل 7/354(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 1)

 .67(  اقدَ ؽ هٕل يف ظ: 2)

 .1/80(  يك ٖ اه،غٜ٘ يف   ح اهسِٞ 3)
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ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ژ كٌددا يكدد  ادد ع ٗدددىع يف كلابددٕ:  

. ٗإْ  ددا١ ادد عبٍٔ يف اهِعددار بعدهددٕل ثددٍ ىدد دٍٔ ًِٔددا   (116ل48اهِسددا١: ) ژ  ھ  ے

ب ٓلٕل ٗ  ااٞ اه افعٌ ًدّ أٓدى طاالدٕل ثدٍ ٙ،عدجٍٔ إٍ دِلدٕل ٗيهدم بدمْ         

 ٕ . (1)(اا اعددداٍ ًدددٍ٘ أٓدددى ًع فلدددٕل ٗمل هعودددٍٔ يف اهددددارّٙ كمٓدددى ُل اددد

ْع املد ًّ إيا أيُدا يُ٘بدّا     )ابُ٘ٛ:  ٗٙق٘ي اإلًاَ إ ااٚى اهض ٞ أ ٗٙعلقد أٓى اهسِد

ٕ كجريٝ صغا٢ ل ٗك،ا٢ ل  ه ٙل د  بٔدال ٗإْ عد ز ادّ اهددعُٚا ـدري اا٢دا         فُّددع

ْع أًد ٖ إٍ اا اد ع ٗددىعل إْ  دا١ ا دا       ًِٔال ًٗات اوٟ اهل٘سٚد ٗاإلعالظ فّ

ل ٗه ًعاقدا اودٟ   إِل ٗأدعوٕ اؾِٞ َٙ٘ اهقٚاًٞ ساملّا ـاِّال ـري ً،لوٟ باهِعدار 

ًّ اؤلثداَ ٗاآلٗزارل ٗإْ  -إٍ َٙ٘ اهقٚاًٞدد  ًا ارال،ٕ ٗاكلس،ٕ ثٍ اسلضش،ٕ

 ددا١ ااق،ددٕ ٗا عبددٕ ًدددعٝ بعدد اّ اهِددٓارل ٗإيا ا عبددٕ مل ىٓودددٖ فٚٔددال بددى أالقددٕ        

ٞ ). ٗٙقدد٘ي اإلًدداَ اه،غددٜ٘: (2)(ٗأع دددٕ ًِٔددا إٍ ُعددٍٚ دار اهقدد ار ااع ددق أٓددى اهسدِد

ْع امل ًّ ه ى  ١ ًدّ اهل،دا٢  إيا مل ٙعلقدد        اوٟ أ ز ًدّ اإلّداْ بارالداّ  ٛد

إباسلٔال ٗإيا اٌى  ٣ّٚا ًِٔا فٌدات ق،دى اهلع٘بٞد ه ىٓودد يف اهِعارلكٌدا ددا١ بدٕ        

اؿدددٙحلبى ٓدد٘ إٍ اا إْ  ددا١ ا ددا اِددٕل ٗإْ  ددا١ ااق،ددٕ بقدددر يُ٘بددٕل ثددٍ      

 ّ ً ددّ كدد).  ٗٙقدد٘ي اإلًدداَ اهِددٜ٘ٗ يف  دد ح سدددٙح:  (3)(أدعوددٕ اؾِدٞد ب ٓلددٕ

ٛع ًلعٌدددّا فوٚل،دد٘أ ًقعدددٖ ًددّ اهِعددار  ْع ٓدد ا ددد ا ٖ ٗقددد  ): (4)(اودد ًعِددٟ اؿدددٙح أ

ُٙذ از ٠ بٕ ٗقد ٙع ٘ اا اهلد ٍٙ اِدٕل ٗه ٙق؛دع اوٚدٕ بددع٘ي اهِعدارل ٗٓلد ا        

س،ٚى ًا دا١ يف اه٘اٚدد باهِعدار آلصدشاّ اهل،دا٢  ـدري اهل د ل فلٓؤدا ُٙقداي         

      ٟ اِدٕل ثدٍ إْ دد٘زٜ ُٗأدعدى اهِعدار فدال        فٚٔا ٓد ا دد ا ٖل ٗقدد ُٙذ داز ٠ ٗقدد ُٙعَ د

ىٓود فٚٔال بى ه بدع ًدّ ع ٗددٕ ًِٔدا ب غدى اا اعداٍ ٗرٓلدٕل ٗه ىٓودد يف        

                                                 
 .524(  اهٓ؛شاٗٙٞ ًع   سٔا هبّ أبٛ اهع عل ظ: 1)

 .276(  اقٚدٝ اهسوف ٗأصشاّ اؿدٙحل ظ: 2)

 .1/117(    ح اهسعِٞ 3)

ًدع اه لح4)  (.3ل)ح 1/10(لًٗسو107ٍل)ح 1/200( أع دٕ اه،خارٜ:اهضعشٚح 
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      ٞ .  (1)(اهِعددار أسددد ًددات اوددٟ اهل٘سٚدلٗٓدد ٖ قاادددٝ ًلع ددق اوٚٔددا اِددد أٓددى اهسعدِد

فلغٌِت ٓ ٖ اهِعق٘ي اقٚدٝ أٓى اهسعِٞ يف ً الا اهلد،ريٝ يف اؤلعد ٝل ٗٓٛد    

 اآلً٘ر اهلاهٚٞ: الوخعط يف

ْع سلدٍ صداسا اهلدد،ريٝ ٙدَ٘ اهقٚاًدٞد ؼدت ً دد٣ٚٞ اال إْ  دا١ ا عبددٕل        .1 أ

 ٗإْ  ا١ ـ   هٕ.

ْع صاسا اهل،ريٝ ًسلشقع هوعق٘بٞ ٗدع٘ي اهِعار ب ُ٘بٕ.  .2  أ

ْع صاسا اهل،ريٝ إْ أدعوٕ اا اهِعار   .3  ه ىٓودٖ فٚٔا. فُّددعٕأ

ْع ا اّ صاسا اهل،ريٝ يف اهِعار هٚو كع اّ  .4  اهل ار. أ

ْع صاسا اهل،ريٝ ًآهٕ إٍ اؾِٞ بعد اسلٚ ا١ اق٘بلٕ.  .5  أ

ٗٓ ٖ اآلسلاَ ٓٛ باال،دار سلدٍ صداسا اهلد،ريٝ ً؛وقدّا. ٗأًدا أفد اد        

ْع بعغددٍٔ ٙدددعى اؾِدٞد بددال ادد اّ        أٓددى اهل،ددا٢  فقددد دٓهددت اهِعضدد٘ظ اوددٟ أ

ل ٗٓدد٘    ق؛عددّال ُفٚ ددٔد هددٕ بدد هم.  كٌددا ديع اوددٟ ٓدد ا سدددٙح صدداسا اه،؛اقدٞد

أع دٕ اإلًاَ أٓد يف املسِد ًّ سدٙح ا،د اا بّ اٌد ٗ بدّ    سدٙح صشٚح

 ّ منهللمسررريخلجمنجرررالرمنرررامأنتررر معلررر منلووم): اهعددداظل قددداي: قددداي رسددد٘ي اا   
ناخالئقميوممناليمنة م يرشجمعليممتسعةموتسعيامسجالر مفّلمسرجلمنرّدمناب رجمثرمميلروةمارم م

ن مأوميررممنّ، م يلرروة مأاررحمعررقمأتركررجمنررامهررقنم رريضمركمأتلهررحمفتبترر منا ررم  و كمقررمة مال 
حسرررةكم يب رررمناّججررلم يلرروة مال ميررممن، م يلرروة منلرر م ّ ماررحمعررردنممحسرررةمونحررد  مالم
تلررممنايرروممعليررح م تخررج ماررممن مقررةم ي ررم م أ رر دمأ مالم اررمم الّمنهلل موأّ من ّهرردنرمنسرروةم

لرمة م نّرحمنهلل( م يلوة مأحئجوه م يلوة ميممن، منممهقهمناب مقةمنعمهرقهمناسرجال!كفم ي
المت لم مقمة م توئرعمناسرجال!م ر مفّ،رة مقرمة م  م ررمناسرجال!موثللررمناب مقرةموالم

 .(2)(ياللم  ءمنسممنهللمناجَّحهامناّجحيم

                                                 
 .1/69سوٍ (    ح صشٚح 1ً)

د2) ٍ 571ل11/570(  املسدِد ل ٗصددشعشٕل ٗٗافقدٕد اهدد عٓيب. ٗصددشعشٕ اآله،دداُٛ يف اهضعددشٚشٞ     47ل 1/46.ٗأع ددٕد اؿدداك

ٜع(.135ب قٍ: )  (ل ٗقاي قٓقق٘ املسِد: )إسِادٖ ق٘
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ل   فٔ ا اه عدى كٖ   اا إِ يُ٘بٕ َا ًعٕ ًّ اهلع٘سٚد ٗأدعوٕ اا اؾِعٞد

ْع املعاصدٛد ه اغدد ع   ٓعٌددٕ امل د٣دٞد ًددّ أ ًددع اإلّدداْ  ٗه ٙ ٔددٍ ًددّ ٓدد ا ًددا قددد ٙل٘

ْع اهع،د ُٙذاز٠ بٔا; ٗهل ا ٗعدعت يف املٚد اْل    اهقو،ئٛلبى يف اؿدٙح دههٞ اوٟ أ

 ٌا ع ت يف املٚ اْ يف ًقابى اهلع٘سٚد اه ٜ ه ٙجقوٕ  ١ٛ.ددعٗإُ

ً دّ ٙددعى اهِعدار       ددد إ  أٙغداّ ددد  كٌا دٓهت اهِعضد٘ظ   ْع ًدّ أٓدى اهل،دا٢   ٍ أ

ف بد هم كٌدا ديع       فٚع عّ فٚٔا ًا  ا١ اال ثٍ ى ز ًِٔال ُْٚ دٔد هلد ا اهضِد َف

ٛع    اوٟ يهم سدٙح أُو  يخرج منرامنارّرمنمن رام)قداي:   يف اهضشٚشٌ ادّ اهِ،ئد
قررمة مالم اررمم الّمنهلل مو رر مقلبررمموه م ررعيج منررامنيررج مويخررج منررامنارّررمنمن ررامقررمة مالم اررمم الّم

نهلل مو ر مقلبرمموه ممنهلل مو  مقلبرمموه منرج منرامنيرج مويخرج منرامنارّرمنمن رامقرمة مالم ارمم الّم
:     .(1)(من منررامنيررج ٗأًددا دعدد٘ي كددجري ًددّ أٓددى    )ٙقدد٘ي  ددٚ  اإلسددالَ ابددّ اٌٚٚدٞد

ٛع        ّ اددّ اهِ،ئددد ل كٌددا اددد٘اا ت  اهل،ددا٢  اهِعددار فٔددد ا ممددا اددد٘اا ت بددٕ اهسعددِد

 .(2)(غ ٗدٍٔ ًّ اهِار

ً ددددّ          ٍٔ ً دددّ ه ٙدددددعى اهِعدددارل ًٗددِد ْع ًدددّ أٓددددى اهل،دددا٢   ٚعّ بٔددد ا أ فل،ددد

ْع أٓدى اهل،دا٢  ؼدت امل د٣ٚٞل        ٙدعؤالٗٓ ا ه ٙلِ افٟ ًدع ًد ٓا اهسعدوف يف أ

ٌردّ  دا١ أْ   ددددا١ اا ا ا أٍِل ٗإْ  دددإْ   ًئ ً ّ مل ٙدعؤا ٓ٘  ْع  ا١ ا عبٍٔل فّ

ٌ ّ  دا١ اا أْ ٙع عبدٕ.فق٘هلٍ:   ًئ ً ّ دعؤا ٓ٘  ل ٗصدف  (ؼدت امل د٣ٚٞ  )ٙغ   هٕلٗ

ً ددّ دددا١ اـدد  بع دد٘ اا ادد  ٍِٔ أٗ بلعدد ٙ،ٍٔ فٌدى يف سلددٍ أٓددى اهل،ددا٢ ل ٗ

 ا ضٚى هوشلٍ ادٌى. ٗه بدع ًّ اإلّاْ بلى يهم.

ثالثًا  اوصل الذي بنوا عليى مذهبوم يف حكم مزتكب الكبرية وموقفوم 

 من نصوص الوعد والوعيد

                                                 
ًدع اه لح1)  (.193ل)ح1/188(لًٗسو44ٍل)ح1/103( أع دٕ اه،خارٜلاهضشٚح 

 .11/184(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 2)



 153 حكـم مرتكـب الكـبيرة

 ٞ ٗاؾٌاادٞد يف سلددٍ ً الددا  اآلصددى اهدد ٜ اوٚددٕ ًدددار قدد٘ي أٓددى اهسعدِد

ٌعٟ اإلّاْ ٗسلٌٕ.اهل،ريٝ يف اهدعُٚا ٗاؤلع ٝل ٓ٘ إث،ات اهلع،عٚ  يف   ًس

ٞ ٗاؾٌااٞد فعوٟد إث،دات        ٙق٘ي  ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ: )ٗأًا أ٢ٌٞد أٓدى اهسعِد

ل ٗٙج،دت      اهل،عٚ  يف اهسٍ ٗاؿلٍل فٚلْ٘ ًع اه عدى بعد  اإلّداْ ه كٓوٕد

هٕ سلٍ أٓى اإلّاْ ٗث٘ابٍٔ عسا ًدا ًعٕد كٌدا ٙج،دت هٕد اهعقداّ عسدا ًدا         

ْع اإلّاْ ٙلد،عع  فٚد ٓا بعغٕد    . أًا إث،ات اهل،عٚ  يف(1)اوٕٚ(  اهسٍ فشقٚقلٕ أ

١ ٗاسدد ه ٙلذد عأ ٗه        ْع اإلّداْ  ٛد ٗٙ،قٟ بعغٕل عالفّا مَلّ زاٍ ًّ أٓدى اه،دد  أ

ْع اإلّدداْ       : )ٗأصددؤٍ أ ي  دٚد  اإلسددالَ ابدّد اٌٚٚدٞد . ٙقد٘د ٙلدد،عع  كٌددا اقدددَ ُقودٕد

: -اوٕٚد اهضعدالٝ ٗاهسعدالَ   -ٙل،عع  فٚ ٓا بعغٕ ٗٙ،قٟ بعغٕل كٌا يف ق٘هٕ

ْع اإلّدداْ   (يخررج منررامنارّررمنمن ررامفررم م رر مقلبررممنالررمةممن  منررام يهررم  م) ل ٗهلدد ا ًدد ٓ،ٍٔ أ

 .(2)(ٗـريٍٓ ٙل اعى ٗٙل،عع ل ٓ ا ً ٓا ًاهمل ٗاه افعٛل ٗأٓدل

ٌعٟ ً الدددا    ٞ يف ًسددد ٗبِدددا١ اودددٟ ٓددد ا اآلصدددى ُ دددم ًعلقدددد أٓدددى اهسعددِد

  ٘ ٌعُٕ٘ ً ًِددّا ُدداقط اإلّدداْل أٗ ًسددوٌّال فددال ٙسددو، ْ اِددٕ أصددى اهلدد،ريٝ فٚسدد

ٌعٟ اإلّاْ امل؛وق.  اإلّاْ ٗه ٙج،لْ٘ هٕ ًس

قدددد هلٌدددع يف اه ددددى  أُددددعٕٗأًدددا إث،دددات اهل،عدددٚ  يف اؿلدددٍ فشقٚقلدددٕ 

اه٘اسد عضاي اـري ٗاه ع عل فٚل،عع  يف سٓقٕ اؿلٍل فٚجاّ اوٟ ًا فٕٚ ًدّ  

 عضاي اـري ٗاه؛ااٞ ٗٙعاقا اوٟ ًا فٕٚ ًّ عضاي اه ع ع ٗاملعضٚٞ.

: )ٗإيا ادلٌدع يف اه عددى اه٘اسدد عدري ٗ د عل        ٙق٘ي  ٚ  ا إلسالَ ابدّ اٌٚٚٞد

ل اسددلشقع ًددّ املدد٘اهٝ بقدددر ًددا فٚددٕ ًددّ اـددري         ٞ ٗبدادٞد ٗفذدد٘ر ًٗعضددٚٞل سدِد

ٗاسلشقع ًدّ املعداداٝ ٗاهعقداّ عسدا ًدا فٚدٕ ًدّ اه عد عل فٚذلٌدع يف اه دخط           

ري اه٘اسد ً٘د،ات اإلك اَ ٗاإلٓاُٞل فٚذلٌع هٕ ًّ ٓ ا ٗٓ ال كداهٓوطع اه قد  

 اق؛ع ٙدٖ هس قلٕل ٗٙع؛ٟ ًّ بٚت املاي ًا ٙل ٛ سادلٕ.
                                                 

 .235اهعقٚدٝ اآلص ٔاُٚٞل ظ: (    ح 1)

 .18/270(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 2)
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ٞ ٗاؾٌااٞد ٗعداه ٍٔ اـد٘ارز           ٓ ا ٓ٘ اآلصدى اهد ٜ ااع دق اوٚدٕ أٓدى اهسعِد

ً ددّ ٗافقٔددٍ اوٚددٕل فوددٍ هعودد٘ا اهِعدداس ه ًسددلشٓقّا هوجدد٘اّ فقدد ل ٗه   ٗاملعل هدٞد ٗ

ْع اا ٙعدد عّ باهِعدد  (1)ًسددلشٓقّا هوعقدداّ فقدد   ٞ ٙق٘هددْ٘: إ ار ًددّ أٓددى ل ٗأٓددى اهسعدِد

ً ّ ٙميْ هدٕ يف اه د ااٞل ب غدى     ً ّ ٙع عبٕل ثٍ ى دٍٔ ًِٔا ب  ااٞ  اهل،ا٢  

ٛع         ٞ ادّ اهِ،ئد . ًٗدّ ٓد ا اآلصدى ا دد      )(2)رٓلدٕ كٌدا اسل اعدت بد هم اهسعِد

 ٗ ٞ يف ً الددا اهلدد،ريٝ يف اؤلعدد ٝ  ؼددت ً دد٣ٚٞ اا إْ  أُدددعًٕعلقددد أٓددى اهسدِد

ٕ  ا١ ا عبٕل آل ْع       ًسدلشقع هوعقداّ ٗإْ  دا١    ُددع ا دا اِدٕ ب ٓلدٕ. ًدع االقدادٍٓ أ

ًّ أٓى اهل،ا٢  ًّ ٙدعى اهِعار فٚسل٘فٟ اق٘بلٕ ثٍ ٙدعى اؾِعٞد َدا ًعدٕ ًدّ     

 .(3)كٌا اقدَ بٚإُلٗاهعقاّ اهجدددع٘اّأصى اإلّاْ فٚذلٌع يف سٓقٕ 

ٗأًا ً٘ق ٍٔ ًّ اه٘اد ٗاه٘اٚد فٍُّٔ ٙ ًِدْ٘ باه٘ادد ٗاه٘اٚددل ًٗدا ددا١      

ٌ       يف يهم ًّ اهِعض٘ظل ٗه ِْ هْ٘ أسلداَ اه٘ادد ٗاه٘اٚدد اهعاًٞد اودٟ املعِٚد ٙ 

سلددٟ ُاسددل٘فٟ اه دد ٗط امل٘د،دٞد هدد هم يف سددقع املعددٌ.  ٙقدد٘ي  ددٚ  اإلسددالَ ابددّ   

ا ُ؛وق اهق٘ي بِضد٘ظ اه٘ادد ٗاه٘اٚددل    ددعفُّ)اٌٚٚٞ يف ٗصف ًعلقد أٓى اهسِٞ: 

        ٕ  ٗاهلل ري ٗاهل سٚقلٗه ملدٍ هوٌعدٌ بدع٘هدٕ يف يهدم اهعداَ سلدٟ ٙقدَ٘ فٚد

  ٕ ٞ  ): -أٙغددّا-.  ٗٙقدد٘ي(4)(املقلغدٟ اهدد ٜ ه ًعددارض هد ٗاهد ٜ اوٚددٕ أٓددى اهسعدِد

ْع ًا ا٘اد اا بٕ اهع،د ًّ اهعقداّ   ٗاؾٌااٞ اإلّاْ باه٘اد ٗاه٘اٚدل فلٌا أ

ٚعّ سدد،شإُ   ّ  اا اوٚددٕل ٗبددمٓه     أُدددعٕقددد بدد ً دد ٗط: بددمْ ه ٙلددّ٘ل فددّْ ادداّ اددا

  ٓ ات ٙد  ْع اؿسِد ٚع٣اتلٗبمٓه ٙ دا١ اا   ٙلْ٘ هٕ سسِات ُش٘ يُ٘بٕلفّ ي اهسد

                                                 
:  أُدددعٕ(  ٓلدد ا يف اآلصددىل ٗاهدد ٜ ٙ ٔدد  1) اّ ٗاا أاودٍد ْع اهضعد٘د ا اهِعدداس إٓه فودد)سضددى اضددشٚف يف اهلددالَ ٗأ ٍ هعود٘د

ْع ٓد ا ٓ٘د اهد ٜ ٙلِاسدا ًدع ًد ٓا اه٘اٚدٙٞد اهد ٙ        (٘اّ فق ل ٗإٓه ًسلشٓقّا هوعقداّ فقد   ًسلشقّا هودجع ْ  ; آل ّ ِّع٘د

 ٗاهعقاّ يف اه عدى اه٘اسد. اهج٘اًّّ ادلٌا  

 .210-28/209(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 2)

 .75-74(  اُ  : ظ: 3)

 .501ل 28/500(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 4)
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اهِسدددددا١: ) ژ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ  أْ ٙغ ددددد  هدددددٕ: 

ٌ دددّ قددداي بوسدددإُ: ه إهدددٕ إٓه اال    (116ل48 . فٔلددد ا اه٘ادددد هدددٕ ا سدددري ٗبٚددداْ َف

ٗكدد عّ اه سدد٘ي فٔدد٘ كدداف  بااع دداا املسددوٌٌل ٗكدد هم إْ دشددد  دد٣ّٚا ممددا    

 .(1)(اإلّاْ بلىع ًا دا١ بٕ اه س٘ي ي اال فال بدع ًّ ْدأُ

ٗاودٟ عدد١٘ ٓد ا اهلقعٚددد سد عر أٓددى اهسعدِٞ ًدد ٓ،ٍٔ يف ًسدمهٞ إعددالّ      

ْع اهِعداس اِدازا٘ا      اه٘اد ٗاه٘اٚد ٗٓٛ ًّ املسا٢ى امل ٔ٘رٝ يف ٓد ا اه،اّلفدّ

يف يهم ٓى ه٘ز اودٟ اا أْ ىودف ٗاددٖ أٗ ٗاٚددٖ أَ ه هد٘ز اوٚدٕ  د١ٛ        

ْع اا اعاٍ ه ىوف ٗادٖ فلىع ًّ يهم.  ٗاه ٜ اوٕٚ أٓى ا هسعِٞ باهاع اا أ

ًددا ٗاددد بددٕ ًددّ اهجدد٘اّ ًلشٓقددق ه قاهددٞل هدههددٞ اهِعضدد٘ظ اوددٟ يهددم. قدداي  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ اعدددددددددداٍ: 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

 .(64 – 62ُٙ٘و: ) ژڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

امل ًٌِ بِ ٛد املخافٞد ٗاؿد ْل ٗباه، د ٠ يف اهددعارّٙ ٗقداي       ف٘اد اا 

 ژٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ بعددد يهددم 

ْع ٗادٖ صدا ه ً،دي هٕل ٗقد ُ دٟ اا ادّ ُ سدٕ اـودف يف ٗاددٖ       فديع اوٟ أ

 .(6 اه َٗ:) ژٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ژ فقاي: 

 ٖ. فدددٓهت ٓدد  (47 إبدد آٍٚ:) ژ  ڳگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ٗقدداي: 

ْع اا ه ىوددف ٗادددٖل ٗٓدد ا صدد ٙح يف املسددمهٞ       . ٙقدد٘ي  ددٚ    (2)اؤلٙددات اوددٟ أ

   :ٞ ْع اا اعداٍ إيا    )اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ يف ٗصف ً ٓا أٓدى اهسعِد ٗااع قد٘ا اودٟ أ

ٕ ٗاد ا،ادٖ ب ١ٛل كاْ ٗق٘إ ٗاد،ّا علدٍ ٗاددٖل    اهضدادا يف عد ٖل    فُّددع

                                                 
 .271ل 8/270(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 1)

 .498-14/497(  اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ 2)
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ه بدددع أْ ٙجٚددا امل؛ددٚعٌ كٌددا   أُدددعٕٗٙق٘هددْ٘ ).  ٗقدداي: (1)(ٖاهدد ٜ ه ىوددف ٗاددد 

 .(2)(ٗادلفُّٕ صادا يف ٗادٖل ٗه ىوف املٚعاد

هدد٘ز اوددٟ اا أْ ىو ددٕل  أُدددعٕٗأًددا اه٘اٚددد فدد ٓا بعدد  اهعوٌددا١ إٍ  

ْع إعدالّ اه٘اٚدد ا د٘ ٗصد ح     .  قداي اإلًداَ ابدّ اهقدٍٚ يف سدٚاا      (3)ٗٓ ا ًدح; آل

ٗقاهت ف قٞ سادسٞ ٓ ا ٗاٚدل ٗإعدالّ  )اه٘اٚد:  يك  اهعلالّ يف ُض٘ظ

اه٘اٚد ه ٙ َل بى ّدحل ٗاا اعاٍ ه٘ز اوٚدٕ إعدالّ اه٘اٚددٗه هد٘ز اوٚدٕ      

ْع اه٘اٚددد سٓقددٕ فّعالفددٕ ا دد٘ ٗٓ،دٞد ٗإسددقاطل       ُعِوددف اه٘ادددلٗاه  ا بٌِٚٔددا: أ

ٗيهم ً٘دا ك ًٕ ٗد٘دٖ ٗإسسإُل ٗاه٘اد سقع اوٕٚ أٗد،ٕ اودٟ ُ سدٕ ٗاا   

 سٚح ٙق٘ي:   وف املٚعاد.  قاه٘ا: ٗهل ا ًدح بٕ كعا بّ زٓري رس٘ي اا ه ى
 

ْر رسددددد٘ي  اا أٗاددددددُٛ                      ُُ،٣دددددُت أ

. 

(                   4)ٗاهع ٘ اِد رس٘ي اا ًدمً٘ي(  

 (                   ...4)ًمً٘ي(
 

ْع اٌ ٗ بّ ا،ٚد دا١ إٍ أبٛ اٌ ٗ بدّ اهعدال١ فقداي هدٕ: ٓدى       ٗقد سلٟ أ

  گ گ گ ژفقداي: ه. فقداي: أهدٚو اا قدد قداي:       ىوف اا ٗادٖا

 ڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ُأاٚت ٙا أبدا اجٌداْا    (5)ل فقاي أب٘ اٌ ٗ بّ اهعال١: ًّ اهعذٍ( 93اهِسا١: ) ژ ڻ

ًعدّال ٗإُ       ْع اهعد ّ ه اعدد اإلعدالّ يف اه٘اٚدد عو دّا ٗي ٌا اعدد إعدالّ   ددددع اجٌاْا إ

ًعّال ٗأُ د:  اه٘اد عو ّا ٗي

(                            6)ٜ ًِٗذدددُ  ً٘اددددٜ( ملخودددٌف إٙعددداد 

. 

ْْ أٗادُاددددددددددٕ أٗ ٗادُاددددددددددٕ                          ٗإُددددددددددٛ إ

. 

                                                 
 .1/448(  ًِٔاز اهسعِٞ 1)

 .1/467املضدر ُ سٕ  ( 2)

 .12/482(  اُ  : فٌ٘  اه لا٠ٗ ه ٚ  اإلسالَ ابّ اٌٚٚٞ 3)

 .1/396(  ًدارز اهساهلٌ 4)

 (  ٓل ا ٗردت يف ا سري اه،غٜ٘ل ٗيف ًدارز اهسعاهلٌ )اهُعذٌٞ(.5)

 .1/396ل ٗابّ اهقٍٚ يف ًدارز اهساهلٌ 1/465(  يك ٖ اه،غٜ٘ يف ا سريٖ 6)
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ْع اا اعاٍ ه ىوف ٗاٚددٖ كٌدا    ٕ ٗيٓا بع  اهعوٌا١ اوٓققٌ إٍ أ  أُددع

ې  ې  ژ ه ىوددف ٗادددٖ.   قدداي  ددٚ  اإلسددالَ ابددّ اٌٚٚدٞد يف ًعِددٟ ق٘هددٕ اعدداٍ:   

 ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ         ې  ى  ى  ائ   ائ

ٕ فددمع  سدد،شإُ   ): (29ل28ا: ) ى  ائ   ائ       ژقدددَ إهددٍٚٔ باه٘اٚدددل ٗقدداي:      أُدددع

ْع ٗاٚدددٖ ه ٙ،دددي...ل    أُدددعٕل ٗٓدد ا ٙقلغدٛد  ژ ەئ صددادا يف ٗاٚدددٖ أٙغددّال ٗأ

ْع ق٘هددٕ:  ْع إعددالّ اه٘اٚددد دددا٢  فددّ ً ددّ ٙقدد٘ي: إ وئ   ژٗٓدد ٖ اؤلٙدٞد اغددععف ددد٘اّ 

ل دهٚددى  ژ ى  ائ   ائ      ەئ ژبعددد ق٘هددٕ:    ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  وئ

ْع ٗاٚدٖ ه ٙ،دعيل كٌا ه ٙ،دعي ٗادٖ  .(1)(اوٟ أ

ٗاملخلدار هِدا   )ٗقاي ابّ اه٘زٙ  يف سٚاا يك  اـالّ يف إعالّ اه٘اٚدد:  

ْع اا اعدداٍ ًِ دد رٖ اددّ يهددمل ٗه هدد٘ز هعوٌددٕ اهسددابق اِددد اه٘اٚدددل    أْ ُقدد٘ي: إ

اؿٌٚدٝ ًّ ـريٓال ٗقدرإ س،شإُ اوٟ ًا ٓ٘ عري ًِٕل ملدا فٚدٕ ًدّ     باهع٘اقا

ُس،ٞ اـوف امل ًَ٘ل فٔ٘ ـين إِ غري ًِدٕل ٗآلْ اا اعداٍ ىلدار ًدّ كدىع      

ُٕل فٔدد٘ كٌددا قدداي:     ّٕ َأْسس ددِ  ١ س س دد ل ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ژ  دٛد

باهغدغح يف قضٞد   ٗإِا ٙقع يف كالَ اا اعاٍ اهلمٗٙى ه اـوفل كاهغ ّ 

ٌ ّ ًدات هدٕ ٗهدداْ     ٕ أّٙ٘ل ٗكٌا صحع فٚ ٍ     أُدددع .   (2)(ه ُسعدٕ اهِعدار إٓه ؼوٞد اهقسد

  : ٗاددَ إعدالّ اه٘ادد بداهج٘اّ ممدا ه كدالَ فٚدٕل ٗأًدا اددَ          )ٗٙق٘ي اآله٘سٛد

ٕ إعالّ اه٘اد باهعقاّ ف ٕٚ كالَ.  ٗاؿقع  ه ُْٙخَودف أٙغدّال ٗاددَ اعد ٙا      أُدددع

ْع         ًّ ٙغ   هٕ ًدّ اهعضداٝ   ١ل ملدا أ املل٘اددّٙل فودٚو ًدّ إعدالّ اه٘اٚدد يف  ٛد

.  ٗيف (3)(اه٘اٚدددد يف سٓقٔدددٍ كددداْ ًعٓوقدددّا ب ددد ط مل ٙددد ك  ا ٓٚ،دددّا ٗؽ٘ٙ ددداّ   

  يف سلدٍ أٓدى   دددع اؿقٚقٞ إْ اهعدلالّ بدٌ اهعوٌدا١ ِٓدا اعدلالّ ه  ٛد ه ٙ ث      

ْع أصشاّ اهق٘هٌ كٓؤٍ ًلع قْ٘ اوٟ أ ْع أٓدى  اه٘اٚد املق عر اِد أٓى اهسعِٞ; فّ

                                                 
 .14/498(  فٌ٘  اه لا٠ٗ 1)

 .47ل 9/46(  اهع٘اصٍ ٗاهق٘اصٍ 2)

 .21/145(  رٗح املعاُٛ 3)
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اه٘اٚد ؼت ً د٣ٚٞ اال إْ  دا١ اا اد عبٍٔ ٗإْ  دا١ ـ د  هلدٍل ٗإُعٌدا سضدى         

ٌ ّ مل ٙوشقٕ اه٘اٚد امل؛وق ًّ املعٚعٌِل ٓى ٙقداي اعلودف فٚدٕ اه٘اٚدد      اهلِاز  فٚ

ْع اا ه ىودف ٗاٚددٖل   دددعع أَ ها ٗاؿقع إْ  ا١ اا ًع أصشاّ اهق٘ي اهج اُٛل ٗأ

ْع ًا ا٘اد بٕ اهعضاٝ ُا ف  فٍٚٔ هلّ ب د ٗطٕ اهد  اوقٔدا اا اعداٍ اوٚدٕل      ٗأ

 ٗا دٚح ٓ ا اهق٘ي ًّ ادٝ ٗدٖ٘:

ْع اا ىوف ٗاٚددٖل بدى ددا١ فٚٔدا      أُددعٕ اوّول  مل ٙ د يف اهِعض٘ظ عاي أ

ه ً،دعي هق٘هٕل فِس،ٞ اـوف يف اه٘اٚدد ا إْ مل   أُددعًٕا ٙ ٔد هِ ٘ي ٗاٚدٖل ٗ

ْع إث،اادٕ ً لقد  هوددعهٚى ٗاآلصدى        اديع اهِعض٘ظ اوٟ ردعٖل فال أقدىع  ًدّ أْ ٙقداي: إ

 أه ى  اّ اا ب ١ٛ إٓه بدهٚى صشٚح.

ْع امل دددٔ٘ر يف كدددالَ اهعددد ّ ٓددد٘ املددددح بددداهع ٘ اِدددد اه٘اٚدددد ه  الّثااااني  أ

اـوفل ٗه ا قاي كعا بّ زٓدري: )ٗاهع د٘ اِدد رسد٘ي اا ًدمً٘ي(ل ٗمل ٙقدى:       

 اعداٍ أثِدٟ اودٟ ُ سدٕ بداهع ٘      ل ٗكد هم اا (1)ٗاـوف اِد رس٘ي اا ًدمً٘ي 

ّٔ باـوف.  ٗمل ٙج

ٌعْ٘ اهع دد٘ اِددد اه٘اٚددد عو ددّال ٗإُعٌددا ٙ؛وقددْ٘         الّثالااث  ْع اهعدد ّ ه ٙسدد أ

ْع )اـوددف اوددٟ ادددَ اه٘فددا١ باه٘ادددل ٗقددد اقدددَ يف قدد٘ي أبدٛد اٌدد ٗ بددّ اهعددال:   إ

ًعدّال ٗإُعٌدا اعددع إعدالّ اه٘ادد عو داّ            اهع ّ ه اعدد اإلعدالّ يف اه٘اٚدد عو دّا ٗي

ًعّا ًعْ٘ بٕ. أُددعٍٔ. ف،ٚعّ (2)(ٗي ٌعْ٘ ادَ إُ اي اه٘اٚد عو ّا ٗه ٙ   ه ٙس

ْع ُ ٘ي ٗاٚد اا يف اهعضداٝ ددا١ ًقٚعددّا بقٚد٘دل ٗهدٕ  د ٗطل        الّزابع  أ

ًٗددّ ٓدد ٖ اه دد ٗط أٓه ٙلددّ٘ل ٗأٓه الددْ٘ هددٕ سسددِات ُشدد٘ يُ٘بددٕ املل٘اددد  
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ٚ  اإلسالَ يف كالًٕ اوٚٔال ٗأٓه ٙ ا١ اا أْ ٙغ   هٕل كٌا يك  ٓ ا  

 .(1)املِق٘ي سابقّا

ٌ دّ ا دا اا اِدٕل ٗمل ِٙ د  فٚدٕ اه٘اٚدد مل ٙسدلّ٘  د ٗط           ٗاوٟ ٓد ا ف

ٌا ٙلضد٘ر إعدالّ اه٘اٚدد إيا مل ِٙ د      ددععاه٘اٚد امل؛وقل ٗهٚو يف ٓ ا عوفل ٗإُ

ْع ًدّ  د ط ُ داي           ٌ ّ اسدل٘فٟ  د ٗطٕل ٗٓد ا ه ٙلدْ٘ أبددّا; آل اا اه٘اٚد فدٚ

١ اا أْ ٙع عبددٕل ٗأفعدداي اا كٓؤددا ًلعوقدٞد َ دد٣ٚلٕل فلٚددف   اه٘اٚددد أْ ٙ ددا

ٌ ّ  ا١ أْ ٙع عبٕا!. ٘عر أْ ٙع ٘ ا  ٙلض

ْع اا اعاٍ ه ىوف ٗاٚدٖ كٌدا   ْع ٗاٚد اا ُاف ل ٗأ ٕ ٗبٔ ا ٙل،ٚعّ أ  أُددددع

ْع هلددىع ًٌِٔددا      ه ىوددف ٗادددٖل ُٗ دد٘ي اه٘اٚددد ه ٙلعددارض ًددع ُ دد٘ي اه٘اددد; آل

 لٚ ا٢ٔا.     ٗطّا ه بدع ًّ اس
 

رابعًا  وسطية أهل الّشنة بني الفزق املخالفة يف حكم مزتكب 

 الكبرية والوعد والوعيد

ٞ ٗاؾٌاادٞد ٗسدد  بددٌ اه٘اٚدٙدٞد ٗامل د٣دٞد يف سلددٍ ً الددا    أٓددى اهسعدِد

ٗسدد  بددٌ سددا٢  اه دد ا يف   أُدددعٍٔاهلدد،ريٝل ٗيف ًسددمهٞ اه٘اددد ٗاه٘اٚددد كٌددا   

ْع )أصددد٘ي ًعلقددددٍٓ.  ٙقددد٘ي  دددٚ  اإلسدددالَ:    ٞ  فدددّ ; أٓدددى اهسعددِد اه  قددٞد اهِادٚددٞد

ًعٞد ٓٛد ٗسد  يف اآلًدٍل فٔدٍ            ْع اآل ٗاؾٌااٞ... ٓدٍ ٗسد  يف فد ا اآلًٞد كٌدا أ

ل ٗأٓدى       ٗس  يف )باّ ص ات اا س،شإُ ٗاعاٍ( بدٌ أٓدى اهلع؛ٚدى ٗاؾٌٔٚٞد

اهلٌجٚىل ٍٗٓ ٗس  يف )باّ أفعاي اا( بٌ اهقدرٙٞ ٗاؾ ٙٞل ٗيف )بداّ ٗاٚدد   

ل ٗـريٓددٍل ٗيف )بدداّ أ ددا١ اإلّدداْ    اا( بددٌ امل د٣دٞد ٗا ه٘اٚدٙدٞد ًددّ اهقدرٙدٞد

      ٞ ل ٗبددٌ امل د٣دٞد ٗاؾٌٔٚدد .  ٗٗسدد؛ٚلٍٔ يف (2)(ٗاهدددعّٙ( بددٌ اؿ ٗرٙدٞد ٗاملعل هدٞد
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سلٍ ً الا اهل،ريٝ  دآ ٝ ًدّ عدالي اهعد ض اهسدابق هعقٚددأٍ ٗاقا٢دد        

اه دد ا املخاه دٞد يف سلددٍ ً الددا اهلدد،ريٝل ّٗلددّ إبدد از يهددم ًددّ ادددٝ      

 ٗدٖ٘:

ٗعي: اه٘دددددٕ ٌعٟ ً الددددا اهلدددد،ريٝ ٗسلٌددددٕل      اآل ٗسدددد؛ٚلٍٔ يف ًسدددد

ٌعٕٚ اـد٘ارز كداف ّال ٗهعودٕ         فاـ٘ارز ٗاملعل هٞ ِٙ ْ٘ اِدٕ أصدى اإلّداْ ٗٙسد

ٌعُٕ٘           ِْد هلٌل ٗامل د٣ٞد ٙج،لدْ٘ هدٕ اإلّداْ كداًاّلل ٗٙسد املعل هٞ يف ًِْ هٞد بدٌ امل

ٕ أصدى اإلّداْل   ً ًِّا كاًى اإلّاْ.   ٗأٓى اهسعِٞ ٗس  بٌِٚٔا فال ِٙ ْ٘ اِد 

ٗه ٙج،لْ٘ هٕ اإلّداْ كداًاّلل بدى ٙق٘هدْ٘ ٓد٘ ًد ًّ بّّاُدٕ فاسدق بل،ريادٕل          

ٌعُٕ٘ ً ًِّا ُاقط اإلّاْل أٗ ًسوٌّا.  ٙق٘ي اإلًاَ اهٓ؛شاٜٗ ددد   رٓدٕ اا ددد   ٗٙس

ٞ بددٌ اـدد٘ارز ٗامل د٣دٞد يف ٓدد ٖ املسددمهٞ:           ٗه )ً ددريّا إٍ ٗسدد؛ٚٞ أٓددى اهسعدِد

هق،وٞ ب ُا ًا مل ٙسدلشٓوٕلٗه ُقد٘ي: ه ٙغد ع ًدع اإلّداْ      ُلٓ   أسدّا ًّ أٓى ا

ٌ ددّ اٌوددٕ ٞ (1)(يُددا هئ يف ٗصددف دددد  رٓددٕ اادددد  .  ٗٙقدد٘ي  ددٚ  اإلسددالَ ابددّ اٌٚٚدد

:ٞ ٗاآلسلاَلٗاه٘اددد ٗاه٘اٚدلٗسدد   ٗٓددٍ يف بدداّ اآل ددا١) ًعلقددد أٓددى اهسعدِد

ارل بددٌ اه٘اٚدٙدٞد اهدد ّٙ هعوددْ٘ أٓددى اهل،ددا٢  ًددّ املسددوٌٌ كٓودددّٙ يف اهِعدد       

ٛع       ل ٗٙلد بعْ٘ ب د ااٞ اهِ،ئد ٚعٞد ل ٗبدٌ امل د٣ٞد   ٗى دٍُ٘ٔ ًّ اإلّداْ باهلٓو

اه ّٙ ٙق٘هْ٘: إّاْ اه ساا ًجى إّاْ اآلُ،ٚدا١ل ٗاآلاٌداي اهضداؿٞ هٚسدت ًدّ      

        ٞ ل فٚدد ًّ أٓددى اهسعدِد ٚعدٞد اهدددعّٙ ٗاإلّدداْل ٗٙلدد عبْ٘ باه٘اٚددد ٗاهعقدداّ باهلٓو

ْع فساا املسوٌٌ ًعٔدٍ بعد     اإلّداْ ٗأصدوٕل ٗهدٚو ًعٔدٍ ْٚدع      ٗاؾٌااٞ بم

 .(2)(اإلّاْ اه٘ادا اه ٜ ٙسل٘د،ْ٘ بٕ اؾِعٞ

ٞ   ) دددد أٙغداّ دددد  ٗٙقد٘ي  َ؛وددق املعاصدٛد  ٗٓدٍ ًددع يهددم ه ٙلٓ د ْٗ أٓددى اهق،ود

 ثابلٞ ًع املعاصٛ. اإلّاُٚٞ بى اآلع٘ٝ ٗاهل،ا٢ لكٌا ٙ عوٕ اـ٘ارز.
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ٚعٞ ٗه  ىٓودُٗدٕ يف اهِعدار كٌدا    ٗه ٙسو،ْ٘ اه اسق املوٛ اسٍ اإلّاْ باهلٓو

...ل ٗٙق٘هددْ٘: ٓدد٘ ًدد ًّ ُدداقط اإلّدداْل أٗ ًدد ًّ بّّاُددٕ فاسددق   اق٘هددٕ املعل هدٞد

 .(1)(بل،ريإل فال ٙع؛ٟ اهسٍ امل؛وقل ٗه ٙسوا ً؛وق اهسٍ

ٞ ًلع قدْ٘ كٓؤدٍ     ددد )  رٓدٕ اا دد  ٗٙق٘ي ابّ أبٛ اهع ع اؿِ ٛ ْع أٓدى اهسعِد إ

ْع ً الددا اهلدد،ريٝ ه ٙل دد  ك دد   ل كٌددا   اوددٟ أ ٚعدٞد  ّا ِٙقددى اددّ املٓودٞد باهلٓو

ه ى ز ًّ اإلّاْ ٗاإلسدالَ ٗه ٙددعى يف    أُدددعٕقاهت اـ٘ارز...ل ًٗلع قْ٘ اوٟ 

...ل       اهل دد ل ٗه ٙسددلشق اـودد٘د يف اهِعددار ًددع اهلدداف ّٙ كٌددا قاهددت املعل هدٞد

ٕ لع قْ٘ اوٟ دد ً ٙغّادد أ ٗأٓى اهسعِٞ  ُا ٙسدلشقع اه٘اٚدد امل اردا اودٟ يهدم اهد       أُدددع

ه ٙغد ع ًدع اإلّداْ يُدال      أُدعٕكٌا ٗردت بٕ اهِعض٘ظل ه كٌا ٙق٘هٕ امل د٣ٞ 

 .(2)(ٗه ِٙ ع ًع اهل   طااٞ

ٌعٟ دٙددار املسددوٌٌ  ُٛ:اه٘دددٕ اهجددا ٗسدد؛ٚلٍٔ بددٌ اـدد٘ارز ٗامل د٣دٞد يف ًسدد

ٗسلٍ أٓؤال فاـ٘ارز ٙعدْٗ دٙار كاه ٍٚٔ ًّ املسوٌٌ دار ك   ٗسد ّل  

ْع أٓؤا كٓ ار ً   كْ٘ سلٟ ٙٔداد ٗا إهدٍٚٔ ِٗٙاصد ٍٗٓل كٌدا ُقدى يهدم       ٗأ

ٍٔ ابددّ اؾدد٘زٜل ٗ ددٚ  اإلسددالَ ابددّ اٌٚٚدٞد اوددٟ ًددا اقدددَ  . ٗامل د٣دٞد ٙعدددْٗ  ادِد

ٍ اهدار دار إّاْ ٗسلدٍ أٓودٔا كٓؤدٍ     ً دّ  ٔد  ًِدٕ عدالّ       أُددددعٔ ً ًِدْ٘ل إٓه 

 . اإلّاْ اوٟ ًا اقدَ ُقى اآل ع ٜ إْاأٍ اوٟ يهم

اهدار; دار إسالَل أٗ دار إّداْ باال،دار أصدى اإلّداْ      ٗأٓى اهسعِٞ ٙق٘هْ٘:

ه كٌاهددٕل ٗه ٙق؛عددْ٘ هلددىع ًسددوٍ باإلّدداْ اهلاًددى سلددٟ ٙسددل٘يف ْٚددع      

.   ٙقدد٘ي اه بٔددارٜ:   ْع اهدددعُٚا دار إّدداْ ٗإسددالَل ٗأًدٞد   ) ددع،ٕ اه٘اد،دٞد ٗااوددٍ بددم

ٌعد   فٚٔا ً ًِْ٘ ًسوٌْ٘ل يف أسلأًٍ ًٗ٘ارٙجٍٔل ٗيبا٢شٍٔ ٗاهضدالٝ  ق

 .(3)(اوٍٚٔل ٗه ُ ٔد آلسد عقٚقٞ اإلّاْ سلٟ ٙماٛ ظٌٚع   ا٢ع اإلسالَ
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 اـددد٘ارز ٗاملعل هددٞد ٗامل د٣ددٞد يف سلدددٍ   بدددٌٗسددد؛ٚلٍٔ  اه٘ددددٕ اهجعاهدددح: 

ً الدددا اهلددد،ريٝ يف اؤلعددد ٝل فددداـ٘ارز ٗاملعل هددٞد ٙق؛عدددْ٘ بددددع٘ي أٓدددى       

     ٘ ْ بددع٘هلٍ  اهل،ا٢  اهِعار. ٗٙق٘هْ٘ ٍٓ عاهددْٗ كٓوددْٗ فٚٔدا.  ٗامل د٣ٞد ٙق؛عد

ْع      أُددعٍٔاؾِعٞ ابلدا١؛ ٗٙ اٌْ٘  ٞ فٚعلقددْٗ أ ه ا ٌسعٍٔ اهِعار أبدّا.  ٗأًدا أٓدى اهسعِد

أٓدددى اهل،دددا٢  ؼدددت ً ددد٣ٚٞ اا إْ  دددا١ اددد عبٍٔ بعدهدددٕل ٗإْ  دددا١ ـ ددد  هلدددٍ  

  ٍٔ ً ددّ دعددى اهِعددار ًدِد ْع  ه ىٓوددد فٚٔددال بددى ه بدددع ًددّ   فُّدددعٕب غددوٕل ٗٙعلقدددْٗ أ

.  فوددٍ ٙق؛عدد٘ا بدددع٘هلٍ اهِعددار كٌددا اقدد٘ي اـدد٘ارز  ع ٗدددٕ ًِٔددا ٗدع٘هددٕ اؾ ِعدٞد

ل بدى دعودٍ٘ٓ ؼدت ً د٣ٚٞ       ٗاملعل هٞلٗمل ٙق؛ع٘ا هلٍ باؾِعٞ كٌا اق٘ي امل د٣ٞد

مل ٙق٘هدد٘ا غودد٘دٍٓ يف اهِعددار إْ دعو٘ٓددا كٌددا اقدد٘ي اـدد٘ارز   أُددددعٍٔاا. كٌددا 

. ٗمل ٙق٘هدد٘ا باسددلشقاا دعدد٘هلٍ اؾِعدٞد ابلدددا١؛ كٌددا اقدد٘ي ا ل بددى ٗاملعل هدٞد مل د٣دٞد

ه ٙسلشقْ٘ دع٘ي اؾِعٞد بد ُ٘بٍٔ ٗه ىٓوددْٗ يف اهِعدار َدا ًعٔدٍ        إُددعٍٔٙق٘هْ٘: 

 ًّ اهلع٘سٚد.

: ْع فسددداا أٓدددى املٓوددٞد هٚسددد٘اكٓودّٙ يف )ٙقددد٘ي  دددٚ  اإلسدددالَ ابدددّ اٌٚٚددٞد إ

ل      اهِعاركٌاقاهت اـ٘ارز ٗاملعل هٞلٗهٚسد٘اكاًوٌ يف اهددعّٙ ٗاإلّداْ ٗاه؛ااٞد

-.  ٗٙقد٘ي (1)اهجددددع٘اّ( ٣ات ٙسدلشٓقْ٘ بٔد ا اهعقداّل ٗبٔد ا     بى هلٍ سسِات ٗسٚع

: )فٔدد اْ اهقدد٘هْ: قدد٘ي اـدد٘ارز اهدد ّٙ ٙلٓ دد ْٗ َ؛وددق اهدد عُّ٘ل        -أٙغددّا

ْع اا ه ٙغ د  هلددٍ إٓه           ً دّ ىٓوددٍٓ يف اهِعدار ٗهد َ بدم ٗىٓوددْٗ يف اهِعدارل ٗقد٘ي 

١ل مل ٙدد ٓا إهٌٚٔدا أ       ل ٗٙقد٘ي هددٚو ًعٔدٍ ًددّ اإلّداْ  ٛد سددد ًدّ أ٢ٌدٞد  باهل٘بٞد

اهدددعّٙ أٓددى اه قددٕ ٗاؿدددٙح بددى ٌٓددا ًددّ اآلقدد٘اي امل ددٔ٘رٝ اددّ أٓددى اه،ددد .             

ْع    ً ددّ ٗقددف يف أٓددى اهل،ددا٢  ًددّ ـددالٝ امل د٣دٞد ٗقدداي: ه أاوددٍ أ ٗكدد هم قدد٘ي 

ل بددى اهسددوف ٗاآل٢ٌدٞد      ٍٔ ٙدددعى اهِعددارل ٓدد٘ أٙغددّا ًددّ اآلقدد٘اي امل،لدادٞد أسدددّا ًدِد

ه بددع أْ ٙددعى اهِعدار قدَ٘ ًدّ أٓدى        ٕأُددع ًلع قْ٘ اوٟ ًا ا٘اا ت بٕ اهِعض٘ظ ًدّ  
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ً ّ د َ ب ه ٙددعى اهِعدار أسدد ًدّ أٓدى اهق،وٞد        مُددعٕاهق،وٞ ثٍ ى دْ٘ ًِٔال ٗأًا 

 .(1)(فٔ ا ه ُع فٕ قّ٘ه آلسد

ٞ بدددٌ اـددد٘ارز ٗامل د٣ددٞد يف سلدددٍ     ف ددٛد ٓددد ا بٚددداْ ا٘سددد  أٓدددى اهسعددِد

ّ  ) ً الا اهل،ريٝ يف اؤلع ٝ.  ٗأًدا قد٘ي  دٚ  اإلسدالَ:     ً د ٕ دد َ ب  ٗأًدا  ه  مُددع

ٕ لفقدد اقددَ   (ٙدعى اهِعارأسدد ًدّ أٓدى اهق،وٞلفٔد ا ه ُع فدٕ قدّ٘ه آلسدد        ًدّ   أُددع

ٍٔ املو؛ٛلٗاهسلسدلٛلٌٗٓا ًدّ املضدِع ٌ يف        أق٘اي امل د٣ٞل ٗقدد ُقودٕ اِد

املقاهت ٗاه  ا.  ٗأًا ٗس؛ٚٞ أٓى اهسعِٞ يف )باّ اه٘ادد ٗاه٘اٚدد(ل فٔدٍ ٗسد      

ل فاه٘اٚد ٙددٞد ًدددّ اـددد٘ارز ٗاملعل هددٞد ـوددد٘ا يف ُضددد٘ظ بدددٌ اه٘اٚدٙددٞد ٗامل د٣ددٞد

اه٘اٚدل فقاه٘ا ب٘ددّ٘ إُ داي اه٘اٚدد يف سدقع اهعضداٝل ٗآ؛ود٘ا ُضد٘ظ اه٘ادد         

 فقاه٘ا: ه الِاٗي إٓه ً ًِّا.

ٗامل د٣دٞد ـودد٘ يف ُضدد٘ظ اه٘ادددل فقدداه٘ا ب٘دددّ٘ إُ دداي اه٘اددد يف سددقع         

ٞ  اهعضدداٝل ٗآ؛ودد٘ا ُضدد٘ظ اه٘اٚددد ٗقدداه٘ا: ه الِدداٗي إٓه كدداف ّا.      ٗأٓددى اهسعدِد

ْع ُضدد٘ظ اه٘اددد ٗاه٘اٚددد ٙ سعدد  بعغددٔا     ٙ ًِددْ٘ باه٘اددد ٗاه٘اٚدددل ٗٙق٘هددْ٘: إ

ْع ٗاٚدددد اا هوعضددداٝ ً ددد ٗط ب ددد ٗطل ٗٗادددد اا آلٓدددى   بعغدددّال ٗٙق٘هدددْ٘: إ

اهٓ؛اادٞد ً دد ٗط ب دد ٗطل فددال ُاِ دد عي ُضدد٘ظ اه٘اددد ٗاه٘اٚددد امل؛وقدٞد سلددٟ         

     ّ ٌل فدال ٙ٘د،دْ٘ اهعقدا يف سدقع كدىع اهعضداٝل     اسل٘فٟ   ٗطٔا يف سدقع املعِٚد

ٗه ٙ ٔدْٗ هو٘اسد ًٍِٔ بعِٕٚ باهِعار كٌا اق٘ي اـد٘ارزل ٗه ٙق؛عدْ٘ هوعضداٝ    

ل فٔدٍ ٗسد         أُدددعٍٔلدا١؛ ٗاببدع٘ي اؾِعٞ  ه ٙع عبْ٘ يف اهِعدار كٌدا اقد٘ي امل د٣ٞد

:   بدددٌ اه؛دددا٢ لٌ ٗاه٘اٚدٙددٞد ًدددّ اـددد٘ارز  ).  ٙقددد٘ي  دددٚ  اإلسدددالَ ابدددّ اٌٚٚددٞد

اهع اّ يف سقع أٓى اهل،ا٢ ل ه دٌ٘ي ُضد٘ظ اه٘اٚدد هلدٍل     ٗاملعل هٞل ٙ٘د،ْ٘ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ژ ًجدددددى ق٘هدددددٕ:  

. ٗػعددى املعل هدٞد إُ دداي اه٘اٚددد أسددد اآلصدد٘ي     (10اهِسددا١: ) ژک  ک  
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 ةــمالخـاتـ

ٞ ٗاؾٌااٞد يف ٗددّ٘      ٌاـ ً ّ عاه ٔال ٗىداه ْ٘ أٓدى اهسعِد سٞ اه  ٙلٓ  ْٗ 

..  فعارعددٍٔ ـاهٚدٞد امل د٣دٞد بِضدد٘ظ اه٘اددد   ُ دد٘ي اه٘اٚددد فددٍٚٔ ٗيف ؽوٚدددٍٓ.  

الِدداٗي كددجريّا ًددّ أٓددى اهل،ددا٢ ل فعدداد كددىع ف ٙددق إٍ أصددوٕل فقدداي        فُّدددعٔا

ٗعهددْ٘: ُضدد٘ظ اه٘اددد ه الِدداٗي إٓه ً ًِددّال ٗٓدد ه١ هٚسدد٘ا ًدد ًٌِ.  ٗقدداي           اآل

ًئددّ اهقدد٘هٌ ع؛ددم..            اؤلعدد ْٗ: ُضدد٘ظ اه٘اٚددد ه الِدداٗي إٓه كدداف ّال ٗكددىع 

ٙقاي: اهللاّ ٗاهسعِٞ ً لٌى اوٟ ُض٘ظ اه٘ادد ٗاه٘اٚددلكٌا    ٗاهلعشقٚق أْ

يهددم ً ددلٌى اوددٟ ُضدد٘ظ اآلًدد  ٗاهِعٔٛلٗكددىع ًددّ اهِعضدد٘ظ ٙ سعدد  اؤلعدد         

ْع ُض٘ظ اه٘اداوٟ اآلاٌاي اهضداؿٞ ً د ٗطٞ بعددَ اهل د       ٗٙ،ٚعِٕلفلٌا أ

ً ّ ارادع فقد س،  اٌوٕل فل هم ُضد٘ظ   ْع  ْع اهق آْ قد ديع اوٟ أ او، ; آل

ْع اا       اه٘اٚ ْع اهقد آْ قدد ديع اودٟ أ ; آل د هول ار ٗاه ساا ً د ٗطٞ بعددَ اهل٘بٞد

 .    (1)(ٙغ   اه عُّ٘ ْٚعّا مَلّ ااّل ٗٓ ا ًلع ق اوٕٚ بٌ املسوٌٌ

 

 

ّر اا اعدداٍ بُّدداَ ٓدد ا اه،شددحل أٓددد اا       ْْ ًدد بعددد َأ

ٍع اهِعلددا٢ر امللشضعددوٞ ًددّ عددالي   اه،شددح  اعدداٍ اوددٟ إااُلددٕ ٗاسدددٙدٖل ٗأٗددد  أٓدد

 ٗاهلئٛ ًِٔا:

اإلّاْ اِد أٓى اهسعِٞ ٙلمٓهف ًّ ثالثٞ أد ا١: االقاد اهقوال ٗقد٘ي اهٓوسداْل    .1

 ٗاٌى اؾ٘ارحل ٗاّ ٓ ٖ اآلد ا١ ال  ع   عا اإلّاْ.

ٞ ٙلدد،عع ; فٚدد ٓا بعغددٕ ٗٙ،قددٟ بعغددٕل ٗٓدد٘ ٙ ٙددد     .2 اإلّدداْ اِددد أٓددى اهسعدِد

 ِٗٙقطل ٙ ٙد باهٓ؛ااٞ ِٗٙقط باملعضٚٞ.
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ْع اإلّداْ   ًِ م ع؛م اه ئ .3   ٔا املخاه ٞ آلٓى اهسعِٞ يف باّ اإلّاْل االقدادٍٓ أ

 ١ٌٛ ٗاسٌد ه ٙلذ أ ٗه ٙل،عع ل ثدٍ اعلو د٘ا يف سلٌدٕ اِدد اهدِعقط; فقداي       

 امل د٣ٞ:إيا ث،ت بعغٕ ث،ت كٓوٕلٗقاي اه٘اٚدٙٞ: إيا زاي بعغٕ زاي كٓوٕ.

ْع ً الدا اهلد،ريٝ كدافٌ ل ٗقدد أْعدت اودٟ يهدم        .4 سدا٢    ٙعلقد اـ٘ارز أ

 اق٘ي: ٓ٘ كافٌ  ك   ُعٌٍٞ. فُّددعٔاف قٍٔ إٓه اهِعذدات; 

ًُخٖوددّا فٚٔدا      .5 ْع ً الا اهل،ريٝ ٙلْ٘ يف اهِعدار عاهددّا  أْع اـ٘ارز اوٟ أ

 ه ٙق٘هْ٘ ب هم. فُّددعٍٔإٓه اهِعذدات ًٍِٔ; 

 أصى  ،ٔٞ اـ٘ارز يف ال ري أٓى اه عُّ٘ ا دع إٍ  ،ٔل ٌ: .6

ٞ  إسددددآٌا: َ  )ٗٓددٛد ًلعٓوقددد ْع   باآل دددا١ ٗاآلسلدددا (ل ٗٓددٛد االقدددادٍٓ أ

 اإلّاْ  ١ٌٛ ٗاسٌد ه ٙلذ عأ ٗه ٙل،عع  إيا يٓا بعغٕ يٓا كٓوٕ.

ْع اه عدخط اه٘اسدد     اهجدددع٘اّ)ٗٓٛ ًلعٓوقٞ باؾ ا١ ٗ اُٚٞ:جاه (ل ٗٓٛد  دِعٍٔ أ

ًعا ًعاقٌا. اهجدددع٘اّه هلٌع فٕٚ  ٌّ ٗإ ًعا ًجا  ٗاهعقاّل فٔ٘ إ

7.  ً ْع  ٌرٟ      ٙعلقددد املعل هدٞد أ ِْدد هل ٌ; فددال ُٙس دد  ٌ ِْ هدٞد بددٌ اِه  ً  الددا اهلدد،ريٝ يف 

ٌرٟ كاف ّا.  ً ًِّا ٗه ُٙس 

ْع ً الددا اهلدد،ريٝ إْ ًددات ق،ددى اهلع٘بدٞد ًِٔددا ٙلددْ٘ ٙددَ٘       .8 ٙعلقددد املعل هدٞد أ

ًُخ ٖودّا يف اهِعار ًع اهلٓ ار.  اهقٚاًٞ عاهدّا 

9.       ٘ ارزل ٗٓد٘  أصى  ،ٔٞ املعل هٞ اه  بِ٘ا اوٚٔدا ًد آ،ٍٔ ٓٛد ُ دو  د،ٔٞ اـد

ْع اه عدددى اه٘اسددد ه ٙلددْ٘    أُددددعٍٔ ١ٌ ٗاسددٌد ه ٙلذدد عأل ٗأ ْع اإلّدداْ  دٛد  ِعدد٘ا أ

ًعا أْ ٙلْ٘ ًعاق،ّا. ًعا أْ ٙلْ٘ ًجابّال ٗإ  ًجابّا ًعاق،ّا; فّ

10 .:ٛٓ ٍٕ  ٙلع ق اـ٘ارز ٗاملعل هٞيف سلٍ ً الا اهل،ريٝ يف ثالثٞأٗد

ْع ً الا اهل،ريٝ عارٌز ًّ اإلّاْ. -أ  أ

ْع -ّ ًُخٖوٌد يف ُار دِٔعٍ. أ  ً الا اهل،ريٝ 
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ٛع   آلٓى اهل،ا٢ . دد إُلار   ااٞ اهِر،ئ

 يف أربعٞأٗدٕ ٓٛ: ىلوف اـ٘ارز ٗاملعل هٞيف سلٍ ً الا اهل،ريٝ. 11

اعلالفٌٔدددددا يف سلدددددٍ ً الدددددا اهلددددد،ريٝ يف اهددددددعُٚا; فددددداـ٘ارز   -أ

ِْ هل ٌ  ٌ ٍٞ بٌ اِه ِْ ه  ً  .ٙل  عُٕٗل ٗاملعل هٞ هعوُٕ٘ يف 

ُُّٕ٘ )كدددداف ّا(ل ٗاِهٌعل هدددٞد   -ّ ٌعاٖ; فدددداـ٘ارز ُٙس دددد ًُس دددد اعلالفٌٔددددا يف 

ٌعُٕ٘ )فاسقّا(.  ُٙس 

دد اعلالفٌٔا يف أسلاَ ًعاًولٕ يف اهدعُٚا; فاـ٘ارز ه ْٗ اوٕٚ أسلداَ  

 اهل ارل ٗاملعل هٞ ه ْٗ اوٕٚ أسلاَ املسوٌٌ.

ُٙع دد رّ ادد اّ اعلالفٌٔددا يف ُدد٘  ا ابددٕ يف اؤلعدد ٝ; فدداـ٘ارز ٙق٘هددْ٘:  -د

 اهلاف ّٙل ٗاملعل هٞ ٙق٘هْ٘: ُٙع  رّ دْٗ يهم.

ٌّ كاًى اإلّاْ.. 12 ْع ً الا اهل،ريٝ ً ً  ٙعلقد امل د٣ٞ أ

ِعدار         . 13 ْع أٓدى اهل،دا٢  ٙددعوْ٘ اؾِعدٞل ٗه ٙددعى اه ٙعلقد ـدالٝ امل د٣دٞ أ

 ًٍِٔ أسٌد.

ْع ً الا اهل،ا٢  يف سلٍ اؤلعد ٝ ؼدت  . 14 امل د٣ٚٞ   ٙعلقد ً د٣ٞ اه قٔا١ أ

 إْ  ا١ اا ا عبٕ ٗإْ  ا١ ا ا إِ.

ا اوٚٔدا ًعلقددٍٓ يف           . 15 ٙ درتن امل د٣ٞد ًدع اه٘اٚدٙٞد يف أصدى  د،ٔلٍٔ اهد  بِ٘د

١ٌ ٗاسدددٌد ه ٙلذددد عأ; فقددداي    ْع اإلّددداْ  ددٛد ً الدددا اهل،دددا٢ ل ٗٓدد٘د  دددِعٍٔ أ

 .اه٘اٚدٙعٞ: إيا يٓا بعغٕ يٓا كٓوٕل ٗقاي امل د٣ٞ: إيا ث،ت بعغٕ ث،ت كٓوٕ

ٌٍ فاسدٌقل مل ىد ز ًدّ أصدى         ٙع. 16 ْع ً الدا اهلد،ريٝ ًسدو ٞ أ لقد أٓى اهسعِد

ٌّ بّّاُددٕل       اإلّدداْ َعضددٚلٕل ٗهددٚو ٓدد٘ ً ًِددّا كاًددى اإلّدداْ; بددى ًدد ً

 فاسٌق بل،ريإ.
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ْع سلٍ ً الا اهل،ريٝ يف اؤلع ٝ . 17 ؼدت امل د٣ٚٞ;    أُدعٕٙعلقد أٓى اهسعِٞ أ

 ِٕ ب ٓلٕ ٗفغوٕ.إْ  ا١ اا اعاٍ ا عبٕ بعدهٕل ٗإْ  ا١ ا ا ا

ْع اا ه ُٙخٓودددٖ       . 18 ْع صدداسا اهلدد،ريٝ إْ دعددى اهِعددار; فددّ ٞ أ ٙعلقددد أٓددى اهسعدِد

 فٚٔال بى ًآهٕ إٍ اـ ٗز ًِٔا ٗدع٘ي اؾِعٞ بعد اسلٚ ا١ اق٘بلٕ.

ٞ ًعلقددٍٓ يف سلدٍ ً الدا اهلد،ريٝ         . 19 اآلصى اه ٜ بِ دٟ اوٚدٕ أٓدى اهسعِد

ٌرٟ اإلّاْ ٗسلٌٕ.يف اهدعُٚا ٗاؤلع ٝ ٓ٘ إث،ات اهلع،عٚ   ًُس   يف 

ْع اإلّدداْ ٙلدد،عع ; فٚدد ٓا بعغددٕ        ًعددا اهلع،عددٚ  يف اهسددٍ; فٚعلقدددْٗ أ أ

 ٗٙ،قٟ بعغٕ.

ًعدددا اهلع،عدددٚ  يف اؿلدددٍ; فٚعلقددددْٗ   هلٌدددع يف اه عددددى اه٘اسدددد   أُدددددعٕٗأ

ٍٕ ًٗسدلشٓقّا هوعقداّ ًدّ      جد عضاي اـري ٗاه ع ; فٚلدْ٘ ًسدلشٓقّا هو   ٘اّ ًدّ ٗدد

.ٍٕ  ٗد

ِْ هددْ٘ أسلدداَ اه٘اددد ٗاه٘اٚددد       ٙدد ًّ أٓددى ا . 20 ٞ باه٘اددد ٗاه٘اٚدددل ٗه ٙ  هسعدِد

ًعٞ اوٟ املعٚرٌِ سلعٟ اسلَ٘فٟ اه ع ٗط امل٘د،ٞ ه هم يف سقع املعٚرّ.  اهعا

ْع اا ه ىودف ٗاددٖ; فلدىع ًدا ٗادد بدٕ ًدّ        . 21 ّ ااع ق أٓى اهسعِٞ اوٟ أ  اهجد٘ا

    ٍ ًعا اه٘اٚدد; فد ٓا بعد  اهعوٌدا١ إ ٕ  فٔ٘ ًلشٓقق ه قاهٞل ٗأ ز اوٟد    أُددع ه٘د

ٌ٘ ٗصد ٌحل ٗيٓدا           ْع إعدالّ اه٘اٚدد ا د ; آل ل ٗٓ٘د ًددٌح يف سٓقٕد اا أْ ىو ٕد

ْع اا ه ىوف ٗاٚدٖ; كٌا  ُدددعٕبع  اهعوٌا١ اوقوقٌ إٍ أ  ه ىوف ٗادٖ. أ

ٌ ّ ٙغ   هٕ ًدّ اهعضداٝ املل٘ارددّٙ باهعق٘بٞد هدٚو       ٗقاه٘ا: ادَ اع ٙا اا هئ

ْع اه٘اٚد يف سٓقٍٔ كاْ ًعٖوقّا ب د ٍٗط مل  ًّ إعالّ اه٘اٚد يف  ١ٍٛ ; ٗيهم آل

ّ  يف سٓقٍٔ. ٗٓ ا ٓ٘ اؿقع إْ  ا١ اا اعاٍل ٗٓد٘ اعلٚدار  دٚ  اإلسدالَ      اسل٘

 ابّ اٌٚٚٞ ٗابّ اه٘زٙ  ٗـريٌٓا.
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ٗس؛ٚٞ أٓى اهسعِٞ بٌ اه ئد  ا يف سلدٍ ً الدا اهلد،ريٝ ٗيهدم ًدّ اددعٝ        . 22

 ٗدٍٖ٘:

ٗعي: ٌرٟ ً الا اهل،ريٝ ٗسلٌٕ; فداـ٘ارز  ٗس؛ٚعلٍٔ يف  اه٘دٕ اآل ًُس 

ِّٕٚ اـ٘ارز كاف ّال ٗهعوٕ املعل هٞد يف   ٗاملعل هٞ ِٙ ْ٘ إِ أصى اإلّاْل ُٗٙس 

ٌُُّٕ٘ ً ًِددّا         ِْددٔ َهل ٌل ٗامل د٣دٞد ٙج،لددْ٘ هددٕ اإلّدداْ كدداًاّلل ُٗٙس دد  ٌ ٍٞ بددٌ اِه ِْ هدد  ً

 كاًى اإلّاْ.

ٞ ٗسدد  بٌِٚٔددا; فددال ِٙ ددْ٘ اِددٕ أصدد  ى اإلّدداْل ٗه ٙج،لددْ٘ هددٕ ٗأٓددى اهسعدِد

ٌعُٕ٘ ً ًِددّا   ٌّ بّّاُددٕ فاسددٌق بل،رياددٕ ُٗٙس دد ًئ اإلّدداْ كدداًاّلل ٗٙق٘هددْ٘ ٓدد٘ ًدد 

 ُاقط اإلّاْ أٗ ًسوٌّا.

ٌرٟ دٙدار اِهٌسدوٌٌ         ُئٛ:اه٘دٕ اهجا ًُس د ٗسد؛ٚلٍٔ بدٌ اـد٘ارز ٗامل د٣ٞد يف 

ٍّل   ٗسلٍ أٓؤا; فاـ٘ارز ٙعدعْٗ دٙار كاه ٍٚٔ ًّ املسدوٌٌ دار ك د ٕ   ٗسد 

 ٗسلٍ أٓؤا كٓ ار ً  كْ٘.

ّْ   أُدددعٍٔٗامل د٣ٞ ٙعدعْٗ اهدعار دار إّاْ ٗسلٍ أٓؤا  ً د ً ًِْ٘ كٓؤٍ إٓه 

  ٔ  ًِٕ عالّ اإلّاْ.

َٕ أٗ دار إّاْ باال،دار أصدى اإلّداْ ه     ٗأٓى اهسعِٞ ٙق٘هْ٘: اهدعار دار إسال

ٍٕ باإلّددداْ اهلاًدددى سلعدددٟ ٙ   سدددل٘يف  دددع،ٕ كٌاهدددٕل ٗه ٙق؛عدددْ٘ هلدددىع ًسدددو

 اه٘اد،ٞ.

ٗسددد؛ٚعلٍٔ بدددٌ اـددد٘ارز ٗاملعل هددٞد ٗامل د٣ددٞد يف سلدددٍ     اهدددح:جاه٘ددددٕ اه

ً الا اهل،ريٝ يف اؤلع ٝ; فاـ٘ارز ٗاملعل هٞ ٙق؛عْ٘ بدع٘ي أٓى اهل،دا٢   

 اهِعار ٗٙق٘هْ٘ ٍٓ عاهدْٗ كٓودْٗ فٚٔا.

 ّا.ه ا ٌسعٍٔ اهِعار أبد أُددعٍٔٗامل د٣ٞ ٙق؛عْ٘ بدع٘هلٍ اؾِٞ ٗٙ اٌْ٘ 
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ْع أٓددى اهل،ددا٢  ؼددت ً دد٣ٚٞ اا; إْ  ددا١    ٞ: فٚعلقدددْٗ أ ًعددا أٓددى اهسعدِد ٗأ

   ;ٍٔ ّْ دعى اهِعدار ًِد  ً ْع  اا ا عبٍٔ بعدهٕل ٗإْ  ا١ ـ   هلٍ ب غوٕل ٗٙعلقدْٗ أ

 ه ىود فٚٔا بى ه بدع ًّ دع٘هٕ اؾِعٞ َا ًعٕ ًّ اهلع٘سٚد. فُّددعٕ

 ٗاه٘اٚد. ٗس؛ٚٞ أٓى اهسعِٞ بٌ اه ئ  ا يف اه٘اد. 23

فاه٘اٚدٙعٞ ًدّ اـد٘ارز ٗاملعل هٞد ـود٘ا يف ُضد٘ظ اه٘اٚدد فقداه٘ا ب٘ددّ٘         

 إُ اي اه٘اٚد يف سقع اهعضاٝ ٗآ؛و٘ا ُض٘ظ اه٘اد; فقاه٘ا: ه الِاٗي إٓه ً ًِّا.

ٗامل د٣دٞد ـودد٘ا يف ُضدد٘ظ اه٘اددد; فقدداه٘ا ب٘دددّ٘ إُ دداي اه٘اددد يف سددقع         

 اٗي إٓه كاف ّا.اهعضاٝل ٗآ؛و٘ا ُض٘ظ اه٘اٚد ٗقاه٘ا: ه الِ

ْع ُض٘ظ اه٘اد ٗاه٘اٚدد   ٗأٓى اهسعِٞ ٙ ًِْ٘ باه٘اد ٗاه٘اٚدل ٗٙق٘هْ٘: إ

ْع ٗاٚدد اا هوعضداٝ ً د ٗط ب د ٍٗطل ٗٗادد          ٙ سِّ  بعغدٔا بعغدّال ٗٙق٘هدْ٘: إ

اا آلٓى اهٓ؛ااٞ ً  ْٗط ب  ٍٗطل فدال ُاِ د ي ُضد٘ظ اه٘ادد ٗاه٘اٚدد امل؛وقٞد       

 ٗاا اعاٍ أاوٍ.  ٌِ.سلعٟ اسل٘فٟ   ٗطٔا يف سقع املع ٚر

 

 

 

 


