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 الحسج هلل رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى سيجنا دمحم الشبي األميغ كعمى آلو كصحبو أجسعيغ. 
 وبعد: 

، كاسسو الكامل: )جامع العمـػ كالحكع في شخح الحجيث ىػ كتاب مغ كتب العمـػ كالحكع فإف جامع    
 ىجخية.  ٜ٘ٚالستػفي سشة  ابغ رجب الحشبمي خسديغ حجيثًا مغ جػامع الكمع(، ألَّفو الحافع

)ندبة لإلماـ محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ  لألربعيغ حجيثًا الشػكية كالكتاب في أصمو شخح    
)جامع العمـػ : ربعيغ مسانةة أحاديث كسسى كتاهوعمى ىحه األ ابغ رجبىجخية(، كقج زاد  ٙٚٙالستػفي 

يديل عمى العامي  ،ع(، كقج جاء الكتاب جامعًا لعمـػ كثيخةمِ مغ جػامع الكَ  كالحكع في شخح خسديغ حجيثاً 
، كتشاكؿ ابغ رجب أيزا كتخخيجاً  كضعفا صحة الكالـ عمى الحجيث :مشياك لمستعمع عشيا،  فيسيا، كال غشى

الكالـ عمى العقائج كاألحكاـ فأبجع كأفاد كفي الجسمة فالكتاب جامع لمعمـػ كالحكع، كمشيا ما يتعمق هعمع 
الجعػة، كلسا كاف الكتاب عمى قجر كبيخ مغ األىسةة كالفائجة، ككاف مؤلفاتو مغ شيػخ اإلسالـ الكبار، كلسا 

الجعػية هحاجة ماسة إلبخاز جيػد العمساء الكبار، أحببت أف أقـػ هجسع ما كتبو ابغ رجب في  كانت الداحة
كتاهو كىػ الجاعةة األريب الشاصح، كجعمت البحث تحت عشػاف: )سسات الجعةة السؤمخ عشج ابغ رجب 

 الحشبمي في كتاهو جامع العمـػ كالحكع: دراسة استقخائةة(
 أىداف البحث:

 تحقيق ما يأتي:ييجؼ ىحا لبحث ل
  .بةاف السقرػد هالجاعةة السؤمخ .ٔ
 .تقجيع تعخيف مخترخ هابغ رجب الحشبمي ككتاهو جامع العمـػ كالحكع .ٕ
 .الكذف عغ سسات الجاعةة السؤمخ مغ خالؿ كتاب )جامع العمـػ كالحكع( .ٖ

 تداؤالت البحث:
 بو:يتزسغ البحث إجاهة عغ تداؤليغ ميسيغ تذكل اإلجاهة عمييسا جػىخ البحث كصم

 ما السقرػد هالجاعةة السؤمخ؟ الدؤال األول:
ما ىي سسات الجاعةة السؤمخ عشج ابغ رجب الحشبمي التي كردت في كتاهو )جامع العمـػ  الدؤال الثاني:

 كالحكع(؟
 حدود البحث:

استخالص كاستشباط سسات الجاعةة السؤمخ مغ خالؿ كتاب جامع العمـػ كالحكع البغ رجب الصبعة السحققة 
 سصة الذةخ شعيب األرناؤكط. بػا

 منيج البحث: 
يعتسج البحث عمى السشيج االستقخائي االستشباشي كذلظ مغ خالؿ قخاءة كاعةة كمتأنةة لمكتاب الخائع     

السػسـػ بػ)جامع العمـػ كالحكع(، كاستخالص ما قجمو ابغ رجب مغ معالع دعػية مترمة هدسات الجاعةة 
بارؾ قج حػػ جسمة مغ العمـػ كقج كتب هللا لو شيخة كاسعة كقبػاًل بيغ يجؼ عمى اعتبار أف ىحا الكتاب الس

 شمبة العمع كغيخىع.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
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 الدراسات الدابقة:
مغ خالؿ الخصج لسا كتب عغ ابغ رجب الحشبمي ككتبو اتزح لي أف ىحا السػضػع لع يجرس مغ ىحه      

 يع جسع تمظ الدسات لةدتفيج مشيا الجعاة.الحيثةة أقرج )سسات الجاعةة السؤمخ(، كلحا فسغ السشاسب كالس
 يتكػف البحث مغ مقجمة كمبحثيغ كخاتسة خطة البحث:

 أىجاؼ البحث، كتداؤالتو، كحجكده كمشيجو، كالجراسات الداهقة، كخصة البحث. المقدمة وفييا:
العمـػ  : التعخيف هالجاعةة السؤمخ، كبابغ رجب ككتاهو جامعىي بحث األول وفيو ثالث نقاط رئيدة،الم

 كالحكع.
 ، كيتشاكؿ سسات الجاعةة السؤمخ عشج ابغ رجب الحشبمي في كتاهو جامع العمـػ كالحكعالمبحث الثاني

 كفييا أىع نتائج البحث كتػصةاتو. الخاتمة:
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 األول المبحث
 عامة تعريفات

 أوال: تعريف الداعية المؤثر:
 تعخيف الجعػة في المغة كاالصصالح:

ة: مرجر دعا يجعػ دعػًة كدعاًء، كقج دعا فيػ داٍع، كالجسع ُدَعاة، كىي: الصمب الجعػة في المغ     
كالسشاداة، يقاؿ: دعا هالذيء، أؼ: شمب إحزاره، كدعا إلى الذيء، أؼ: حثَّ عمى قرجه، كالجعػة الشجاء، 

إلةو، كَتَجاَعى  كمشو كدعا فالنًا، أؼ: صاح هو كناداه، كدعاه إلى السحىب، هسعشى: حثَّو عمى اعتقاده كساقو
، أؼ: دعا هعزيع هعزًا حتى يجتسعػا  .(ٔ)القـػ
 كالجعػة في االصصالح تصمق عمى أمخيغ:

 نذخ كتبمةغ الجيغ اإلسالمي كتعالةسو، كمغ تعخيفاتيا: األول:
ىي الجعػة إلى اإليساف هاهلل كبسا جاءت هو رسمو؛ بترجيقيع فةسا أخبخكا هو، كشاعتيع فةسا أمخكا،  -ٔ

زسغ الجعػة إلى الذيادتيغ، كإقاـ الرالة، كإيتاء الدكاة، كصـػ رمزاف، كحج البيت، كالجعػة إلى كذلظ يت
اإليساف هاهلل، كمالئكتو، ككتبو، كرسمو، كالبعث هعج السػت، كاإليساف هالقجر خيخه كشخه، كالجعػة إلى أف يعبج 

 .(ٕ)العبج ربو كأنو يخاه 
كالتأسي هو قػاًل كعساًل كاعتقادًا  سةعًا القتفاء أمخ الخسػؿ ىي قةاـ مغ لو األىمةة بجعػة الشاس ج -ٕ

 .(ٖ)هالػسائل كاألساليب السذخكعة التي تتشاسب مع أحػاؿ السجعػيغ في كل زماف كمكاف
 كالثاني: العمع الحؼ ييتع بشذخ الجيغ كتبمةغو لمشاس، كقج عّخفت بتعاريف مشيا: 

الفشةَّة الستعجدة الخامةة إلى تبمةغ الشاس اإلسالـ هسا حػػ مغ ىي العمع الحؼ هو تعخؼ كافة السحاكالت  -ٔ
 .(ٗ)عقيجة كشخيعة كأخالؽ

ىي فغّّ يبحث في الكةفةات السشاسبة التي نجحب بيا اآلخخيغ إلى اإلسالـ، أك نحافع عمى ديشيع  -ٕ
 .(٘)بػاسصتيا

 تعريف الداعية في المغة: 
فيػ داع، كتأتي الياء في آخخه لمسبالغة. فةقاؿ عسغ عخؼ ىػ القائع هالجعػة، كاسع فاعل مغ دعا يجعػ، 

 . (ٙ)هالجعػة )داعةة(، كيصمق عمى السؤذف داعةة ألنو يجعػ إلى ما يقخب مغ هللا تعالى
 

                                                 

 ادلعجرر   (14/259: )منظرر   ابرر  العررا   لسرر ن  (170  169: )األصررفن ي الااغرر  القررا،ن  يرر غا  يف ادلفرراتا ( 1)
 (.286: )العابية اللغة رلمع ال سيط 

 (.  158-15/157: )تيمية ب  احللي  عبد ب  أمحد اإلسالم شيخ فت وى رلم ع( 2)
 (.1/40):  الاحيلي مح ت اإلسالم  إىل ادلشاكني تع ة يف الكامي القا،ن مننج( 3)
 (.  10: )غل ش أمحد وض ابطن   أص ذل  اإلسالمية الدع ة( 4)
 (.39: )الش ذيل هللا عبد واإلنس ن  الدع ة( 5)
 (.14/257: )العا  لس ن  (1283: )احمليط الق م س( 6)
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 تعريف الداعية في االصطالح: 
 .(ٔ)ىػ السكمف شخعًا هالجعػة إلى هللا

 .(ٕ)خخيغ إلى اليجػ كالخيخ كالخشادكقيل ىػ: السدمع السكمف شخعًا هالجعػة إلى هللا، كيجحب اآل
 .(ٖ)أك ىػ السكمف القائع هإهالغ ديغ هللا كفق أصػؿ الجعػة إلى هللا تعالى كمشيجيا كفقييا

فةذسل مرصمح الجاعي مغ قاـ هأعساؿ الجعػة كميا. أك هعسل مغ أعساليا، إال أف الحؼ يقـػ بيحه األعساؿ 
 جسةعيا ىػ الجاعةة الكامل.

 جه ين ىن من خن حن  جن  ُّٱع: كجل عغ رسػلو صمى هللا عمةو كسم  عدفقج قاؿ هللا   
 نب مب زب رب يئ ُّٱ: [، كقاؿ تعالىٙٗ، ٘ٗ]األحداب: َّ مي خي حي جي يه  ىه مه
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
 [.ٕٖ –ٖٔ]األحقاؼ:  َّ رن مم ام  يل ملىل

ذ مغ األمخ كىػ هكةة الذيء، كالتأميخ إهقاء األمخ كالسؤمِّخ في المغة: اسع فاعل مغ )أمَّخ( الخباعي، مأخػ      
 .(ٗ)في الذيء، كأمَّخ فةو، أؼ: تخؾ فةو أمخاً 

 .(٘)فالجاعةة السؤمخ بشاء عمى ىحا ىػ الفعَّاؿ، ذك األمخ القػؼ 
 والداعية المؤثر في ىذا البحث: 

ج مقافي، كرجاحة عقل، كحدغ ىػ القائع هأمخ الجعػة الستسيد إيسانةًا كركحةًا كعمسةًا، كالستحرل عمى رصي
 تجبيخ، كفيع لسػضػعات الجعػة السمحة، القادر عمى تػضةف مشاىجيا ككسائميا كأساليبيا في خجمة دعػتو.

 :رجب ابن باإلمام التعريف: ثانيا  
ىػ اإلماـ العالمة الحافع السحجث الفكةو الػاعع زيغ الجيغ عبج الخحسغ بغ الذةخ شياب الجيغ أحسج بغ     
الخحسغ بغ الحدغ بغ دمحم بغ أبي البخكات مدعػد الدالمي البغجادؼ، مع الجمذقي الحشبمي، يكشى هأبي  عبج

 ىػ، ببغجاد. ٖٙٚالفخج كلكبو زيغ الجيغ، كاشتيخ هابغ رجب كىػ لقب ججه عبج الخحسغ، كلج سشة 
جه عبجالخحسغ لو حمقة نذأ اإلماـ ابغ رجب في بيت كالجه، كتخبى داخل أسخة عخيقة في العمع كالرالح، فج

في هغجاد يعمع يجرس فييا الحجيث، حزخىا اإلماـ ابغ رجب غيخ مخة كىػ ابغ خسذ سشيغ. كأبػه أبػ 
 العباس نذأ ببغجاد كسسع مغ مذايخيا كلقب هالسقخغ فقج قخأ هالخكايات كأقخأ بيا.

 :شيهخو أبرز
 تتمسح ابغ رجب الحشبمي عمى جمة مغ الذيػخ كمغ أبخزىع:

                                                 

 (.295: )الدع ة أص ل( 1)
 (.46: )العم   محد فصلت  س  ة ض ء يف الداعية إعدات( 2)
 (.321: )الشنااي دمحم تع ىل  هللا إىل الدع ة عل ( 3)
 (.5: )ال سيط ادلعج   (341: )احمليط الق م س  (4/5: )العا  لس ن( 4)
 (.  1/63: )ادلع صاة العابية اللغة معج ( 5)
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، شةخ بغ أحسج بغ قجامة الفكةو الشحػؼ  عباس أحسج بغ الحدغ بغ عبجهللا بغ أبي عسخ دمحمأبػ ال .ٔ
 ىػ. ٔٚٚالحشابمة السذيػر هابغ قاضي الجبل الستػفى سشة 

 ىػ.ٔ٘ٚاإلماـ أبػ عبجهللا شسذ الجيغ ابغ الكةع الستػفى سشة .ٕ
ةو اإلماـ الفخضي الستػفى سشة عبج السؤمغ بغ عبج الحق بغ عبجهللا بغ عمي بغ مدعػد البغجادؼ، الفك .ٖ

 ىػ. ٜٖٚ
 ىػ.ٔٗٚعالء الجيغ عمي بغ زيغ الجيغ السشجا الستػفى سشة  .ٗ

 :تالميذه أبرز
 تتمسح عمى ابغ رجب الحشبمي الكثيخ مغ شمبة العمع الذخيف، كمغ أبخزىع:

 ىػ.ٖٓٛعالء الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ دمحم البعمي الحشبمي، السعخكؼ هابغ المحاـ الستػفى سشة  .ٔ
اإلماـ السفدخ الفكةو السحجث زيغ الجيغ عبجالخحسغ بغ سمةساف بغ أبي الكـخ الجمذقي الرالحي الحشبمي  .ٕ

 ىػ.ٗٗٛالذييخ هأبي شعخ الستػفى سشة 
 ىػ.ٕ٘ٛاإلماـ الػاعع قاضي القزاة صجر الجيغ أبػ هكخ بغ إبخالةع بغ دمحم بغ مفمح الستػفى سشة  .ٖ
 ىػ.ٖٓٛيل بغ شػقاف الجمذقي السعخكؼ هابغ السشرفي الستػفى سشة شسذ الجيغ أبػ عبجهللا دمحم بغ خم .ٗ

 :عميو العمماء ثناء
لقج أمشى عمى اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا كثيخ مغ العمساء كأشادكا هعمسو كفزمو كمكانتو، كشيجكا لو     

 هالحفع كاإلمامة.
 . (ٔ)"معانةو كشخقًا كاشالعًا عمى قاؿ عشو الحافع ابغ حجخ: " ميخ في فشػف الحجيث أسساء كرجااًل كعمالً 

ـُ العالُع العالمُة األكحُج الحافع شةُخ اإِلسالـ، مجّمى كقاؿ عشو تمسيحه ابغ المحاـ: " سيِّجُنا كشةُخشا اإِلما
السذكالت، كُمػضح السبيسات أبػ الفخج عبُج الخَّحسغ زيغ الجيغ بغ رَجب الَبغجادػ الحشبمى، وهللا في عػنو، 

 .(ٕ)"ككخموالكافة مغ بخكتو هسشو كأعاد عمى 
أتقغ الفغ كصار أعخؼ أىل عرخه هالعمل، كتتبع الصخؽ ككاف ال يخالط أحجًا كال يتخدد كقاؿ ابغ حجي: "

 . (ٖ)"هو غالب أصحابشا الحشابمة بجمذق إلى أحج، مات في رمزاف رحسو هللا، تخخج
 :مؤلفاتو

 كالتفديخ كالحجيث كالفقو كالخقائق، فسغ ذلظ: ألف اإلماـ ابغ رجب تآلةف كثيخة في مختمف العمـػ
 ىػ.ٚٓٗٔالكػيت  -تفديخ سػرة الشرخ، شبع بتحقيق دمحم ناصخ العجسي، الجار الدمفةة .ٔ
 ىػ.ٚٓٗٔالكػيت  -تفديخ سػرة اإلخالص، شبع بتحقيق دمحم ناصخ العجسي، الجار الدمفةة .ٕ
 ق. ٜٖٛٔمذق شخح عمل التخمحؼ، شبع بتحقيق نػر الجيغ عتخ، دار السالح، د .ٖ
 الحيل عمى شبقات الحشابمة، شبعتو دار السعخفة، بيخكت. .ٗ

                                                 

 (.1/460: )العما أببن ء الغما إنب ء( 1)
 (.1/47: )أمحد أصح   متأخاي طبق   يف ادلنضد اجل ها( 2)
 (1/461: )العما ءأببن  الغما إنب ء( 3)
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ماىخ الفحل، دار ابغ كثيخ، كتحقيق: شعيب األرناؤكط كىي الصبعة التي جامع العمـػ كالحكع، تحقيق د. .٘
 اعتسجتيا في هحثي ىحا.

 .فتح البارؼ شخح صحةح البخارؼ، شبع بتحقيق شارؽ بغ عػض هللا دمحم، دار ابغ الجػزؼ  .ٙ
 لصائف السعارؼ فةسا لسػاسع العاـ مغ الػضائف، شبعتو دار الجيل، بيخكت... كغيخىا كثيخ. .ٚ

ق، بجمذق كدفغ هالباب الرغيخ جػار قبخ الذةخ الفكةو ٜ٘ٚتػفي اإلماـ الحافع ابغ رجب سشة  وفاتو:
 . (ٔ)قٙٛٗأبي الفخج عبجالػاحج الذيخازؼ الستػفى سشة 

 :والحكم عمهمال جامع بكتاب التعريف: ثالثا  
، إف أىسةة كتاب )جامع العمـػ كالحكع( " تطيخ مغ خالؿ مادتو، إذ أنو يتعمق هكالـ السرصفى       

شخح فةو مؤلفو شخح خسديغ حجيثًا مغ جػامع الكمع، فصار في األقصار، كسار في األمرار، كفاؽ في 
لحخؼ هأف يصمب، حيث دهجتو يخاعو االشتيار عمى الذسذ في رائعة الشيار، حتى أكب الشاس عمةو، فيػ ا

عالمة نحخيخ، هعمل القمػب هريخ، كبأحػاؿ الدمف خبيخ، أال كىػ الحافع ابغ رجب الحشبمي الذييخ، الحؼ 
غ شخحا يذفي العميل كيخكؼ تخرز في شخح األحاديث الشبػية كالحكع السرصفػية كاآلمار الدمفةة، فرا

اه هغخر األخبار، كحاله بجرر األشعار،  ، فأكدع مغ الفػائج صشػفا، كرص فةوالغميل مغ الحكع صفػفا، ككشَّ
عغ التقعخ، يفيسو الرغيخ كىػ في ذلظ كمو يشقمظ مغ مدألة إلى أختيا هأسمػب أدبي ماتع، هعيج 

 . (ٕ)"كالكبيخ
َر ُسَؤاُؿ َجَساَعٍة مِ سو هللا سبب تألةف كتاهو فقاؿ: "كقج ذكخ اإلماـ ابغ رجب رح     ْغ َشَمَبِة اْلِعْمِع َكَقْج َتَكخَّ

َ ُسْبَحاَنُو َكَتَعاَلى ِفي جَ  يِغ ِلَتْعِميِق َشْخٍح ِلَيِحِه اأْلََحاِديِث اْلُسَذاِر ِإَلْيَيا، َفاْسَتَخْخُت َّللاَّ ُغ َشْخَح َكالجِّ ْسِع ِكَتاٍب َيَتَزسَّ
ُ َتَعاَلى ِمْغ َمَعاِنيَيا، َكَتْقِييِج َما َيْفَتحُ  ُخُه َّللاَّ ِهِو ُسْبَحاَنُو ِمْغ َتْبِييِغ َقَػاِعِجَىا َكَمَباِنيَيا، َكِإيَّاُه َأْسَأُؿ اْلَعْػَف  َما ُيَةدِّ

ُؿ ِفي َأْمِخؼ ُكمِِّو َعَمْةوِ  ِؿ ، َكَأْبَخُأ ِمَغ اْلَحػْ َعَمى َما َقَرْجُت، َكالتَّْػِفيَق ِلَراَلِح الشِّةَِّة َكاْلَقْرِج ِفةَسا َأَرْدُت، َكأَُعػِّ
 . (ٖ)"ِإالَّ ِإَلْةو َكاْلُقػَّةِ 

  

                                                 

 (.3/295: )األعالم  (6/339: )الذه  شذ ا   (3/176: )الغما إنب ء  (2/322: )الك منة الد  : انظا (1)
 تا  طبعررة  (5ص) اذلرراليل  سررلي  الكلرر   ج امررع مرر  حرردي  ً  مخسررني شررا  يف واحلكرر  العلرر م جرر مع مرر  اذلمرر  إيقرر ظ( 2)

 .اجل زي اب 
 (.1/56: )واحلك  العل م ج مع( 3)
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 المبحث الثاني
 سمات الداعية المؤثر عند ابن رجب الحنبمي في كتابو جامع العمهم والحكم

عشج قخاءة الباحث كتاب )جامع العمـػ كالحكع( خخجت هجسمة كافخة مغ القزايا الستعمقة هالجعػة كالجعاة، كقج 
 اآلتةة:قست هحرخ ما يتعمق هالجعاة قجر استصاعتي في الشقاط 

 أوال : الرفق والذدة في الدعهة:
الخفق مغ أىع سسات الجاعةة كىػ أيزا مغ أساليب الجعػة إلى هللا، يفتح هللا هو القمػب، كىػ سبب لمقبػؿ كانكةاد 

ْفَق اَل َيُكػُف ِفي َشْيٍء ِإالَّ َزاَنُو، َكاَل ُيْشَدُع ِمْغ َشْيٍء ِإالَّ َشانَ : » الشفػس، قاؿ  ، كقاؿ تعالى مبيشًا لشبةو (ٔ)«ُو ِإفَّ الخِّ
 يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ: خصػرة الغمطة في الجعػة
 [. ٜ٘ٔ]آؿ عسخاف:  َّ رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

كالشفذ البذخية هصبعيا تشفخ مغ مسارسة الغمطة كالحجة عمييا، كنفػرىا سبب النرخافيا عغ الحق كعجـ قبػلو، 
 .(ٖ): "إذا نفخت الشفػس عسيت القمػب، كخسجت الخػاشخ، كاندجت أبػاب الفػائج"(ٕ)ميخ الحاجقاؿ ابغ أ

ْفُق ِفي َكِبُكلِّ َحاٍؿ َيَتَعيَّ أحػاليع، قاؿ اإلماـ ابغ رجب: " فيتعيغ عمى الجعاة إلى هللا التحمي هو في كل ُغ الخِّ
ْنَكارِ  اَل َيْأُمُخ ِهاْلَسْعُخكِؼ َكَيْشَيى َعِغ اْلُسْشَكِخ ِإالَّ َمْغ عغ اإلماـ سفةاف الثػرؼ، قاؿ: " ا نقمو، كعزج قػلو هس(ٗ)"اإلِْ

ِهَسا  ٌع ِهَسا َيْأُمُخ، َعاِلعٌ َكاَف ِفةِو ِخَراٌؿ َماَلٌث: َرِفيٌق ِهَسا َيْأُمُخ، َرِفيٌق ِهَسا َيْشَيى، َعْجٌؿ ِهَسا َيْأُمُخ، َعْجٌؿ ِهَسا َيْشَيى، َعالِ 
ْفِق َكاْلُخُزػِع، َفِإْف َأْسَسُعػُه َما َيْكَخُه، اَل َيْغَزُب، َفَةُكػفُ ، كقػؿ اإلماـ أحسج:(٘)َيْشَيى" ُيِخيُج َيْشَتِرُخ  " َيْأُمُخ ِهالخِّ
 .(ٙ)"ِلَشْفِدوِ 
الذجة كالعشف عغ ىحا األصل كقجـ جانب  ة إلى هللا، كربسا انتقل الجاعةةفالخفق كالميغ ىػ األصل في الجعػ     

ِ ُيِحبُّ اْجِتاَلَب حاؿ دعػتو، يقػؿ ابغ رجب: " حدب مػقف السجعػ، كما يخاه مغ الحكسة الذخعةة َفاْلُسِحبُّ هللَّ
جَّ  ْعَػِة ِإَلى الذِّ ْفِق، اْحَتاَج ِهالجَّ ْعَػَة ِهالمِّيِغ َكالخِّ ْلُعْشِف َعِجَب َربَُّظ ِمْغ َقْػـٍ ِة َكااْلَخْمِق ُكمِِّيْع ِإَلى َهاِهِو؛ َفَسْغ َلْع َيِجِج الجَّ

اَلِسلِ ُيَقاُدكَف ِإَلى الْ  ، كقاؿ اإلماـ أحسج: "كالشاس يحتاجػف إلى مجاراة كرفق في األمخ هالسعخكؼ هال (ٚ)"َجشَِّة ِهالدَّ

                                                 

 (.2594: ) ق  احلديث الافق  فضل اب  واآلتا   والصلة الرب كت    (4/2004: )مسل  صحيح( 1)
 مر  ادل قرت  ابر : لر  ويقر ل حر ،  أمرر اببر  ادلعراو  دمحم  بر  دمحم بر  دمحم هللا عبرد أبر  الردي  مشر  الفقير  اإلمر م ه ( 2)

 879 سررنة ترر يف الفقرر   أصرر ل يف اذلمرر م البرر  التحايررا شررا  يف والتحبررر التقايررا: مننرر  الك ررر  الكترر  مرر  لرر  حلرر   أهررل
 (.7/49: )الز كلي الدي  خلر األعالم : ينظا. هر
 العلميرة  الكتر  تا  حر ،  أمرر اببر  ادلعراو  دمحم  ب  دمحم الدي  مش  هللا عبد أليب التحايا شا  يف والتحبر التقايا( 3)

 (.3/285: )م1983 - هر 1403 ال  نية  الطبعة برو  
 (.2/256: )واحلك  العل م ج مع( 4)
 (.2/256: )واحلك  العل م ج مع( 5)
 (.2/256: )واحلك  العل م ج مع( 6)
 (339/ 2) واحلك  العل م ج مع( 7)
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ال غمطة، إال رجال مبايشا، معمشا هالفدق كالخدػ، فةجب عمةظ نيةو كإعالمو؛ ألنو يقاؿ: لةذ لفاسق حخمة، فيحا 
 .(ٔ)حخمة لو "

دعػتو  في فيحا األسمػب مشذؤه الخحسة هالسجعػ، لةذ لمتذفي كاالنترار عمةو، كقج استخجمو إماـ الجعػة دمحم 
 :تجاه هعس القزايا فسغ ذلظ

قاؿ: أصاب رجاًل جخح في عيج رسػؿ هللا مع احتمع فُأمخ  عمى هللا هغيخ عمع: فعغ ابغ عباسالقػؿ  - ٔ
 . (ٕ)«قتمػه قتميع هللا ألع يكغ شفاء العي الدؤاؿ»فقاؿ:  فسات فبمغ ذلظ رسػؿ هللا  هاالغتداؿ، فاغتدل

حي  (ٖ)التداىل في إزىاؽ األركاح هغيخ كجو ح، فعغ أسامة قاؿ: هعثشا رسػؿ هللا في جةر إلى الحخقات - ٕ
ا كرجل مغ األنرار رجاًل مشيع فقاؿ: ال إلو إال هللا، فكف عشو فمسا يعشي ىدمشاىع ابتجرت أن (ٗ)مغ جييشة

فحجمو الحجيث، فقاؿ الشبي: )يا أسامة؛  فقتمتو، فخجع األنرارؼ إلى الشبياألنرارؼ، كضششت أنو إنسا قاليا تعػذًا، 
؟، فسا زاؿ يقػؿ ذلظ حتى كددت قتمت رجاًل هعج أف قاؿ: ال إلو إال هللا ؟ كةف ترشع هال إلو إال هللا يـػ الكةامة(

 .(٘)أني لع أكغ أسمست إال يػمئح
 ثانيا : البالغ المبين:

 يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱفقاؿ:  ،هالبالغ كالتحكيخ أمخ هللا عد كجل نبةو     

 [. ٜٕالصػر: ]َّ جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱ :[، كقاؿ تعالىٚٙ ]السائجة:َّ مثنث زث رث
 زب ُّٱ: ، قاؿ تعالىأحج إال هللا كالجاعةة السؤمخ يتأسى بشبةو، فجكره البالغ كالتحكيخ، كأما اليجاية فال يدتصةعيا

 لك ُّٱ[. كقاؿ اإلماـ ابغ رجب مفدخًا قػلو تعالى: ٕٕٚ]البقخة:َّ متنت زت رت يب ىب  نب مب
ِ، َكَدْعَػُتُيْع َكاْلَسْعَشى: ِإنََّسا َعمَ [. "ٕٕ-ٕٔ]الغاشةة:َّ جم  هل مل خل حل جل مك ْةَظ َتْحِكيُخُىْع ِهاهللَّ

يَساِف ِفي ُقُمػِبِيْع قَ  قػؿ الجكتػر عبج الكخيع زيجاف: ، ي(ٙ)"ْيًخا َكاَل ُمَكمًَّفا ِبَحِلظَ ِإَلْةِو، َكَلْدَت ُمَدمًَّصا َعَمى ِإْدَخاِؿ اإلِْ
صمػب مشو أف يدتجيب الشاس، قاؿ السصمػب مغ الجاعي أف يجعػ إلى هللا، كىحا ىػ الػاجب عمةو، كلةذ الس"

[، فإذا كاف الخسػؿ غيخ مَكمَّف إاّل هالتبمةغ، فغيخه مغ آحاد ٗ٘]الشػر: َّ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱ :تعالى
األمَّة أكلى أف ال يكمف هغيخ التبمةغ...، فالحؼ يسمكو السدمع كيكمَّف هو أف يأمخ غيخه هالسعخكؼ، كيجعػه إلى 

                                                 

 (.24) ص نفس   ادلصد ( 1)
  (336: ) قرررر  احلررررديث يترررريم   اجملررراو  يف اب   (1/93: )احلميررررد عبررررد الررردي  زليرررري دمحم بتحقيررررق تاوت  أيب سرررن ( (2

 .األلب ي وحسن 
 (.2/243: )البلدان معج : انظا. جنينة بين م  حليّ  وبط  م ضع( (3
 نسرربت ذلرر  زللررة وهبرر  الك فررة  نزلررت. أسررل  برر  سرر ات برر  ليررث برر  زيررد جنينررة واسرر  قضرر عة  مرر  قبيلررة: هرري جنينررة( (4

 .بتصا   (441 -3/439: )للسمع ي األنس  : ينظا. البصاة بعضن  ونزل إلين  
 صررحيح  (6872: ) قرر  احلررديث  (أحي هرر  ومرر : )تعرر ىل هللا قرر ل اب  الررد،   كترر    (9/4: )البخرر  ي صررحيح( (5

 (.  96: ) ق  احلديث هللا  إالّ  إل  ال ق ل أن بعد الك فا قتل حتامي اب  اإلمي ن  كت    (1/97: )مسل  صحيح
 (.1/236: )واحلك  العل م ج مع( 6)
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، فجكر الجاعةة البالغ كالبةاف، كلةذ مصمػبا مشو ىجاية (ٔ)الغيخ فعاًل معيًشا.." عبادة هللا، كال يكمف هأف يفعل
 [.ٕٙٛ]البقخة: َّ جخمخ مح جح مج  حج مث ُّٱالشاس، ألنو تكمةف هسا ال يدتصاع، قاؿ تعالى: 

كتخد ىشا مدألة دعػية تشاسب الدسة الداهقة كتترل بيا اتراال مباشخا، أال كىي إذا عمع الجاعةة عجـ قبػؿ َمغ 
 امو لسا معو مغ الحق ، فيل يدقط عشو األمخ هالبالغ؟.أم

ْلَقْػُؿ ِبُػُجػِبِو، نقل اإلماـ ابغ رجب عغ اإلماـ أحسج: " ُكُجػِب ِإْنَكاِر اْلُسْشَكِخ َعَمى َمْغ َيْعَمُع َأنَُّو اَل ُيْقَبُل ِمْشُو، َكَصحَّ ا
َمِف ِفي َىَحا، َفَقاَؿ: َيُكػُف َلَظ َمْعِحَرٌة، َكَىَحا َكَسا َأْخَبَخ َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ  َكَىَحا َقْػُؿ َأْكَثِخ اْلُعَمَساِء. َكَقْج ِقيَل ِلَبْعسِ  الدَّ

ْبِت َأنَّ   جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :عُيْع َقاُلػا ِلَسْغ َقاَؿ َليُ َأْنَكُخكا َعَمى اْلُسْعَتِجيَغ ِفي الدَّ
، كقاؿ الشػكؼ: "َكاَل َيْدُقُط َعِغ اْلُسَكمَِّف (ٕ)[ "ٗٙٔاأْلَْعَخاِؼ: ]َّ يه ىه مه جه ين ىن خنمن  حن

ِو َبْل َيِجُب َعَمْةِو ِفْعُمُو َفِإفَّ  ْكَخػ َتْشَفُع اْلُسْؤِمِشيَغ َكَقْج اأْلَْمُخ ِهاْلَسْعُخكِؼ َكالشَّْيُي َعِغ اْلُسْشَكِخ ِلَكْػِنِو اَل ُيِفيُج ِفي َضشِّ  الحِّ
ْمَشا َأفَّ الَِّحؼ َعَمْةِو اأْلَ   . (ٖ)ْمُخ َكالشَّْيُي اَل اْلَقُبػُؿ"َقجَّ

عمى الجاعةة أف ييتع هعمع البالغة فيي أداة التأميخ كجحب األلباب حيث تزةف لجعػتو كنرحو مدية خاصة؛     
، كذلظ ألنيا: (ٗ)"ي اْلَسْػِعَطِة ُمْدَتْحَدَشةٌ َكاْلَباَلَغُة فِ نفػس السجعػيغ، يقػؿ ابغ رجب: " يدتصةع بيا التأميخ في

، فالسجعػ محتاج إلى مغ يجحهو إلى الحق، كيأخح بتالبيب قمبو إلى الخيخ، (٘)"ْسِتْجاَلِبَياَأْقَخُب ِإَلى َقُبػِؿ اْلُقُمػِب َكا"
اإلماـ ابغ  الخيخ، كالبالغة كسيمة لمػصػؿ إلى ذلظ، كعمى الجاعةة أف يقجر ليا قجرىا، كيحدغ استعساليا، يقػؿ

البالغة الػاعع، لةجسع مصالبيع؛ لكشو يشبغي أف يشطخ في الالـز الجػاب، كأحػج الشاس إلى الجػزؼ رحسو هللا: "
 . (ٙ)كأف يعصييع مغ السباح في المفع قجر السمح في الصعاـ، مع يجتحبيع إلى العدائع، كيعخفيع الصخيق الحق "

 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ُّٱ هقػلو: فاهلل سبحانو كتعالى أمخ نبةو 
ِهاْلُقْجَرِة  َكِفي اآْلَيِة َشَياَدٌة ِلمشَِّبي ديخ السشار: "[ قاؿ صاحب تفٖٙء: ]الشداَّ ري ٰى ين  ىن نن من

ـِ اْلَبِمةِغ، َكَتْفِػيُس َأْمِخ اْلَػْعِع َكاْلَقْػِؿ اْلَبِمةِغ ِإَلْةِو؛ أِلَفَّ اْلَكاَلـَ َيْخَتِمُف َتأْ  ـِ اْلُسَخاَشِبيَغ، َعَمى اْلَكاَل ِميُخُه ِهاْخِتاَلِؼ َأْفَيا
ـِ ِفي َمْػِضِعِو"َكِىَي َشَياَدٌة لَ  َيْقُرُخ ُخْصَبَتَيا،  َكَكاَف الشَِّبيُّ ، يقػؿ اإلماـ ابغ رجب: "(ٚ)ُو ِهاْلِحْكَسِة َكَكْضِع اْلَكاَل

                                                 

 (.321ص: )الدع ة أص ل (1)
 َمرر ْ  َعلَرر  اْلُمْنَكرراِ  إِْنَكرر  ِ  ُوُجرر  ِ  يف  َأمْحَرردَ  َعرر ْ   َِوايَرتَرررنْيِ  يَرْعلَرر  أَبُرر  اْلَق ِضرري وَحَكرر   (2/251: )واحلكرر  العلرر م جرر مع( 2)

 .اْلُعَلَم ءِ  َأْكَ اِ  قَرْ لُ  َوَهَذا ِبُ ُج ِبِ   اْلَقْ لُ  َوَصحَّ  ِمْنُ   يُرْقَبلُ  اَل  أَنَّ ُ  يَرْعَل ُ 
 (.2/23) مسل  عل  لن ويا شا ( 3)
 (.2/111: )واحلك  العل م ج مع( 4)
 (.2/111: )واحلك  العل م ج مع( 5)
 (.115: ص: )اخل طا صيد( 6)
 (.5/187: )ادلن   تفسر( 7)
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 ُكْشُت ُأَصمِّي َمعَ ». كاستجؿ عمى ذلظ هأدلة مشيا: َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة َقاَؿ: (ٔ)"، َبْل َكاَف ُيْبِمُغ َكُيػِجدُ َكاَل ُيِصيُمَيا
 .(ٕ)«َقْرًجا، َكُخْصَبُتُو َقْرًجاَفَكاَنْت َصاَلُتُو  الشَّبي 

ا َأَها اْلَةْقَطاِف َلَقْج َأْبَمْغَت َكَخخََّجُو ُمْدِمٌع ِمْغ َحِجيِث َأِبي َكاِئٍل َقاَؿ: َخَصَبَشا َعسَّاٌر َفَأْكَجَد َكَأْبَمَغ، َفَمسَّا َنَدَؿ، ُقْمَشا: يَ 
ِ َكَأْكَجْدَت، َفَمْػ ُكشْ  ِإفَّ ُشػَؿ َصاَلِة الخَُّجِل، َكِقَرَخ ُخْصَبِتِو، َمِئشٌَّة »َيُقػُؿ:  َت َتَشفَّْدَت، َقاَؿ: ِإنِّي َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَّ

اَلَة، َكَأْقِرُخكا اْلُخْصَبَة، َفِإفَّ ِمَغ اْلَبَةاِف ِسْحًخا  «.ِمْغ ِفْقِيِو، َفَأِشيُمػا الرَّ
اِمِعيَغ : "كالسقرػد هالبالغة في السػعطة ـِ اْلَسَعاِني اْلَسْقُرػَدِة، َكِإيَراُلَيا ِإَلى ُقُمػِب الدَّ ُل ِإَلى ِإْفَيا ِىَي التََّػصُّ

الَِّة َعَمْيَيا، َكَأْفَرِحَيا َكَأْحاَلَىا ِلأْلَْسَساعِ   . (ٖ)"، َكَأْكَقِعَيا ِفي اْلُقُمػِب ِهَأْحَدِغ ُصػَرٍة ِمَغ اأْلَْلَفاِظ الجَّ
 ت عبارات كألفاضًا يمقييا الجاعةة فةكػف بحلظ بمةغا، بل البالغة تكػف هأمػر عجة:كالبالغة لةد

 ، يقػؿ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج هللِا،: َكاَف َرُسػُؿ هللِا الييئة: هحيث يكػف إلقاؤه عمى كجو مؤمخ، كسا كاف حاؿ الشبي 
ْت َعْيَشاُه، َكَعاَل َصْػُتُو، َكاْشَتجَّ  اُكعْ »ػُؿ: َغَزُبُو، َحتَّى َكَأنَُّو ُمْشِحُر َجْةٍر َيقُ  ِإَذا َخَصَب اْحَسخَّ  . (ٗ)«َصبََّحُكْع َكَمدَّ

 حدغ اختةار األلفاظ هحيث تكػف جدلة، متخاهصة محجدة السػضػع.
الفراحة: أف يبمغ غايتيا هحدب اإلمكاف، فةكػف كالمو: سمةع التخكيب، مػافقا لمغة العخبةة، مصاهقا لسقتزى 

 . (٘)الحاؿ
 لثا : معرفة الباعث عمى الدعهة:ثا

 يب ىب نب مب ُّٱ الجعػة إلى هللا عد كجل مغ أجل العبادات، كأفزل الصاعات، كخيخ القخبات، قاؿ تعالى:

 [. ٖٖ]فرمت:َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
ـَ َعَمْةِو اَل َلُو ِإالَّ اأْلَْمُخ ِهاْلَسْعُخكِؼ َكالشَّيْ  : »كقاؿ الشَِّبيِّ  ـِ اْبِغ آَد  .(ٙ)«ُي َعِغ اْلُسْشَكِخ، َكِذْكُخ َّللاَِّ َعدَّ َكَجلَّ ُكلُّ َكاَل

»(ٙ). 
ُبُكْع ِمْغ َىحَ  ، َفَقاَؿ ُسْفَةاُف: َكَما َتَعجُّ َب َقْػـٌ ِمْغ َىَحا اْلَحِجيِث ِعْشَج ُسْفَةاَف الثَّْػِرؼِّ  :ىْةَذ َقْج َقاَؿ َّللاَُّ َتَعالَ ا، َألَ َكَقْج َتَعجَّ

 حي  جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ

 . (ٚ)[ٗٔٔ]الشداء: َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي
كلعطةع نفعيا نفى هللا تعالى الخيخ عغ كثيخ مسا يتشاجى هو الشاس إال في أمػر، مشيا األمخ هالسعخكؼ، بل جعميا 

 هللا عد كجل خيخ في كل أحػاليا، سػاء كاف الباعث عمى ذلظ ابتغاء األجخ مغ هللا أـ ال. 

                                                 

 (.2/111: )واحلك  العل م ج مع(( 1)
 .(866: ) ق  احلديث واخلطبة  الصالة ختفيف اب  اجلمعة  كت    (2/591: )مسل  صحيح( 2)
 (.2/111: )واحلك  العل م ج مع( 3)
 الصرررالة ختفيرررف اب  اجلمعرررة  كتررر    (2/592: )مسرررل  صرررحيح يف واحلرررديث  (2/112: )واحلكررر  العلررر م جرر مع( 4)

 (.  867: ) ق  احلديث واخلطبة 
 (.10/753: )الع يمني و س ئل فت وى رلم ع: انظا( 5)
 .  األلب ي ضعف  ثواحلدي  (4/608: )ش كا أمحد حتقيق الرتمذي  سن ( 6)
 (.1/292: )واحلك  العل م ج مع( 7)
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َفَشَفى اْلَخْيَخ َعْغ َكِثيٍخ ِمسَّا َيَتَشاَجى ِهِو الشَّاُس ِإالَّ ِفي اأْلَْمِخ ِهاْلَسْعُخكِؼ، بغ رجب رحسو هللا: "اؿ اإلماـ اق     
ْصاَلَح َبْيَغ الشَّاِس ِلُعُسػـِ َنْفِعَيا، َفَجؿَّ َذِلَظ َعَمى َأفَّ التََّشاجِ  َجَقَة َكاإلِْ َخْيٌخ، َكَأمَّا الثََّػاُب  َي ِبَحِلظَ َكَخزَّ ِمْغ َأْفَخاِدِه الرَّ

ِ. َكِإنََّسا َجَعَل اأْلَْمَخ ِهاْلَسْعُخكِؼ ِمغَ  ُو ِهَسْغ َفَعَمُو اْبِتَغاَء َمْخَضاِت َّللاَّ ْصاَلِح َبْيَغ َعَمْةِو ِمَغ َّللاَِّ، َفَخرَّ َجَقِة َكاإلِْ  الرَّ
ؼ، َفَةْحُرُل ِهِو ِلمشَّاِس ِإْحَداٌف الشَّاِس َكَغْيِخِىَسا َخْيًخا، َكِإْف َلْع َيْبَتِغ ِهِو َكْجَو َّللاَِّ  ؛ ِلَسا َيَتَختَُّب َعَمى َذِلَظ ِمَغ الشَّْفِع اْلُسَتَعجِّ

ِ َكاْبِتَغاَء َمْخَضاِتِو، َكاَف َخْيًخا لَ  ْدَبِة ِإَلى اأْلَْمِخ، َفِإْف َقَرَج ِهِو َكْجَو َّللاَّ ِإْف َلْع َيْقِرْج ُو، َكُأِميَب َعَمْةِو، كَ َكَخْيٌخ، َكَأمَّا ِهالشِّ
 .(ٔ)"ُو، َكاَل َمَػاَب َلُو َعَمْةوِ َذِلَظ َلْع َيُكْغ َخْيًخا لَ 

غ رجب هعج كال يفيع مسا سبق أنو يجػز لإلنداف فعل ذلظ رياء كسسعة، كأنو ال يعاقب عمةو، قاؿ اإلماـ اب    
ْب َعَمةْ ذكخه اآلية الداهقة: " ْخاَلِص. َكَأمَّا ِإَذا َفَعَمُو ِرَياءً َفَجَعَل َذِلَظ َخْيًخا، َكَلْع ُيَختِّ ، َفِإنَُّو ُيَعاَقُب ِو اأْلَْجَخ ِإالَّ َمَع ِنةَِّة اإلِْ

فةجب عمى الجاعةة أف يكػف مخمرا هلل عد كجل، ال يخيج رياء كال سسعة، كال . كيقػؿ الذةخ ابغ هاز: "(ٕ)"َعَمْةوِ 
عد كجل، كسا قاؿ سبحانو: )ُقْل َىِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلى َّللاَِّ(،  مشاء الشاس كال حسجىع، إنسا يجعػ إلى هللا يخيج كجيو

(كقاؿ عد كجل: )َكَمْغ َأْحَدُغ َقػْ   . (ٖ)"اًل ِمسَّْغ َدَعا ِإَلى َّللاَّ
كحخؼ هالجاعةة أف يجعل داخل نفدو حافدًا كحاماًل يجفعو كيخغبو لمكةاـ بيحه الذعيخة العطةسة، كإنحارًا كتخىيبًا    
َكاْعَمْع َأفَّ اأْلَْمَخ ِهاْلَسْعُخكِؼ َكالشَّْيَي َعِغ اْلُسْشَكِخ َتاَرًة َيْحِسُل َعَمْةِو َرَجاُء رجب: " كيا كالتقاعذ عشيا، قاؿ اإلماـ ابغلتخ 

ِ َعَمى اْنِتَياِؾ َمَحاِرِمِو، كَ  َتاَرًة الشَِّرةَحُة ِلْمُسْؤِمِشيَغ، َكالخَّْحَسُة َلُيْع َمَػاِهِو، َكَتاَرًة َخْػُؼ اْلِعَقاِب ِفي َتْخِكِو، َكَتاَرًة اْلَغَزُب هللَّ
ْنَةا  ِ َكُعُقػَبِتِو ِفي الجُّ َكاآْلِخَخِة، َكَتاَرًة َيْحِسُل َعَمْةِو ِإْجاَلُؿ َكَرَجاُء ِإْنَقاِذِىْع ِمسَّا َأْكَقُعػا َأْنُفَدُيْع ِفةِو ِمَغ التََّعخُِّض ِلَغَزِب َّللاَّ

ِ َكِإْعَطامُ  ُيْفَتَجػ ِمِغ اْنِتَياِؾ  ُو َكَمَحبَُّتُو، َكَأنَُّو َأْىٌل َأْف ُيَصاَع َفاَل ُيْعَرى، َكُيْحَكُخ َفاَل ُيْشَدى، َكُيْذَكُخ َفاَل ُيْكَفُخ، َكَأنَّوُ َّللاَّ
َمِف: َكِدْدُت َأفَّ اْلَخْمَق ُكمَُّيعْ  ِسي ُقِخَض َأَشاُعػا َّللاََّ، َكَأفَّ َلحْ  َمَحاِرِمِو ِهالشُُّفػِس َكاأْلَْمَػاِؿ، َكَسا َقاَؿ َهْعُس الدَّ

 . (ٗ)"ِهاْلَسَقاِريسِ 
ع عغ الذخ، فجسةع ىحه البػاعث التي تحسمو عمى الجعػة مقرج الجاعةة مشيا حسل الشاس عمى الخيخ، كبعجى    

 مي زي ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ :ىمستثال قػؿ هللا تعال

عة هللا كامثاؿ أمخه، ال يجعػ إلى نفدو أك حدبو، يقػؿ الذةخ فالجاعةة غايتو شا [،ٗٓٔ: فاخ سعؿ آ]َّ ني
هعس الشاس يجعػ إلى نفدو كبعس الشاس ػلو تعالى: )يجعػف إلى الخيخ(: "ابغ عثةسيغ رحسو هللا في تفديخ ق

، لحا فإف عمى الجاعةة أال يكػف ىجفو مغ الجعػة الخياء أك (٘)يجعػ إلى الخيخ، كعالمة الجاعي إلى نفدو..."
الدسعة، أك شمب الذيخة، أك إضيار فزمو كمكانتو عمى مغ يجعػه، بل يكغ اىتسامو هاإلخالص هلل تعالى، ححرا 

 .مغ مدالق الذةصاف، في إفداد عسمو
 رابعا : اجتناب الذبيات ومهاطن الريب:

                                                 

 (.1/67: )واحلك  العل م ج مع( 1)
 (.2/66: )واحلك  العل م ج مع( 2)
 (.43: ص: )الدع ة وأخالق هللا إىل الدع ة( 3)
 (.2/255: )واحلك  العل م ج مع( 4)
 (.2/10: )عماان ،ل تفسر( 5)
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، متأسةا هقػؿ الجاعةة الفصغ مغ يجشب نفدو كدعػتو مػاشغ الخيب كالذبيات، استبخاء لعخضو كإلى ما يجعػ إلةو
ٌغ، َكَبْيَشُيَسا ُأُمػٌر ُمْذَتِبَياٌت، اَل َيْعَمُسُيغَّ َكِثيٌخ ِمَغ الشَّ : »الشبي  ـَ َبيِّ ٌغ َكِإفَّ اْلَحَخا اِس، َفَسِغ اتََّقى ِإفَّ اْلَحاَلَؿ َبيِّ

ُبَياِت َكَقَع فِ  ُبَياِت اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو َكِعْخِضِو، َكَمْغ َكَقَع ِفي الذُّ ـِ، َكالخَّاِعي َيْخَعى َحْػَؿ اْلِحَسى ُيػِشُظ َأْف َيْخَتَع الذُّ ي اْلَحَخا
ِ َمَحاِرُمُو، َأاَل َكِإفَّ ِفي اْلَجَدِج ُمْزَغًة ِإذَ  ا َصَمَحْت َصَمَح اْلَجَدُج ُكمُُّو، ِفةِو، َأاَل َكِإفَّ ِلُكلِّ َمِمٍظ ِحَسى، َأاَل َكِإفَّ ِحَسى َّللاَّ

َفَسِغ اتََّقى اأْلُُمػَر اْلُسْذَتِبَيَة َكاْجَتَشَبَيا، َفَقْج ، قاؿ اإلماـ ابغ رجب: "(ٔ)«اْلَقْمُب  َج اْلَجَدُج ُكمُُّو، َأاَل َكِىيَ َكِإَذا َفَدَجْت َفدَ 
اخِ  ْيِغ الجَّ َغ ِعْخَضُو ِمَغ اْلَقْجِح َكالذَّ ُبيَ ، كقاؿ: "(ٕ)"ِل َعَمى َمْغ اَل َيْجَتِشُبَياَحرَّ اِت، َفَقْج َعخََّض َنْفَدُو َمِغ اْرَتَكَب الذُّ

َمِف: َمْغ َعخََّض َنْفَدُو ِلمتَُّيِع، َفاَل َيُمػَمغَّ َمْغ َأَساَء  ْعِغ، َكَسا َقاَؿ َهْعُس الدَّ  . (ٖ)ِهِو الطَّغَّ "ِلْمَقْجِح ِفةِو َكاْلصَّ
ىتساميع، فيشطخكف فارتكاب الجاعةة لحلظ يجعمو عخضة لمقجح كالصعغ؛ فيػ محل أنطار الشاس، يثيخ فزػليع كا 

إلى حةاتو عمى غيخ نطختيا الصبةعةة، فخبسا األمخ السدتحب يخكنو كاجبا في حقو، كاألمخ السكخكه كالسباح يخكنو 
محخما عمةو، كتختمف دكافعيع تجاه ذلظ حدب ما استقخ في قمػبيع مغ محبة أك هغس لو، فيحا يحتع عمةو 

الدمػؾ الحدغ قػال كفعال، كالبعج عغ مػاشغ الخيب كالذكػؾ ، استذعاره لسكانتو الجعػية التي تدتػجب عمةو 
اتباعا لذخع هللا مع مخاعاة لشطخ الشاس التي تتأمخ هفعل الجاعةة كقػلو، فالجاعةة قجكة يقتجػ هفعمو كقػلو، فػجب 

يكف عغ  كىحا أصل في أف اإلماـ السقتجػ هو يمدمو أفغ الذبيات، قاؿ اإلماـ الباجي: "عمةو ابتعاده عغ مػاش
ال يعخفو كأف يمـد غيخه الكف هعس السباح السذاهو لمسحطػر، كال يفخؽ بيشيسا إال أىل العمع لئال يقتجؼ هو مغ 

 . (ٗ)"عشو
 خامدا : االنترار لمحق ال لألشخاص واألحزاب:

مو، كلػ مغ سسات الجاعةة الرادؽ التدمةع لمحق، فال يرجه ىػػ أك تعرب عغ قبػؿ الحق كاألخح هو أيا كاف قائ
استمـد ذلظ هصالف قػلو؛ ألنو غيخ هاحث عغ انترار شخري، بل غايتو انترار الحق كإرشاد الشاس إلةو، ال 

َكَجَجَىا، َفُيَػ َأَحقُّ : )اْلَكِمَسُة اْلِحْكَسُة َضالَُّة اْلُسْؤِمِغ، َحْيُثَسا انترار شةخو أك حدبو أك جساعتو، َقاَؿ َرُسػُؿ هللا 
يجب عمى اإلنداف أف يعخؼ الحق هالحق ال هالخجاؿ؛ فسا داـ أف ىحا الحؼ قيل لذةخ ابغ عثةسيغ: "، قاؿ ا(٘)"ِبَيا

 .(ٙ)قيل حق فاْتَبْعو مغ أؼٍّ كاف مرجره؛ فاقبل الحق لمحق؛ ال ألنو جاء هو فالف، كفالف ..."
يِغ َكَىاُىَشا َأْمٌخ َخِفيّّ َيْشَبِغي البو عمةو اإلماـ ابغ رجب هقػلو: "كىػ أمخ خفي ن ِة الجِّ تََّفصُُّغ َلُو، َكُىَػ َأفَّ َكِثيًخا ِمْغ َأِئسَّ

ِفةِو، َكاَل َيُكػُف اْلُسْشَتِرُخ  َقْج َيُقػُؿ َقْػاًل َمْخُجػًحا، َكَيُكػُف ُمْجَتِيًجا ِفةِو، َمْأُجػًرا َعَمى اْجِتَياِدِه ِفةِو، َمْػُضػًعا َعْشُو َخَصُؤهُ 
َرَجِة، أِلَنَُّو َقْج اَل َيْشَتِرُخ ِلَيَحا اْلَقْػِؿ ِإالَّ ِلَكْػِف َمْتُبػِعِو َقْج َقاَلُو، ِهَحْيثُ ِلَسَقاَلِتِو ِتْمَظ ِهَسْشِدَلتِ  ِإنَُّو َلْػ َقاَلُو َغْيُخُه  ِو ِفي َىِحِه الجَّ

يِغ، َلَسا َقِبَمُو، َكاَل اْنَتَرَخ َلُو، َكاَل َكاَلى َمْغ َكاَفَقُو، َكاَل عَ  ِة الجِّ اَدػ َمْغ َخاَلَفُو، َكُىَػ َمَع َىَحا َيُطغُّ َأنَُّو ِإنََّسا ِمْغ َأِئسَّ
                                                 

: مسرررل  صرررحيح  (52: ) قررر  احلرررديث لدينررر   اسرررتربأ مررر  فضرررل اب   ن اإلميررر كتررر    (1/20: )البخررر  ي صرررحيح( 1)
 (.1599: ) ق  احلديث الشبن    وتاك احلالل أخذ اب  ادلس ق ة  كت    (3/1219)
 (.1/204: )واحلك  العل م ج مع( 2)
 (.1/204: )واحلك  العل م ج مع( 3)
 (.2/197: )الب جي ادلنتق  ( 4)
 .األلب ي وضعف   (5/269: )انؤوطاأل   حتقيق م ج   اب  سن ( 5)
 (1/294(: )والبقاة الف حتة: )الع يمني تفسر( 6)
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، َكِإْف َأْخَصَأ ِفي اْجِتَياِدِه، اْنَتَرَخ ِلْمَحقِّ ِهَسْشِدَلِة َمْتُبػِعِو، َكَلْةَذ َكَحِلَظ، َفِإفَّ َمْتُبػَعُو ِإنََّسا َكاَف َقْرُجُه ااِلْنِتَراَر لِ  ْمَحقِّ
ا َىَحا التَّاهِ  َدُب ِإَلى اْلَخَصِأ، ُع َفَقْج َشاَب اْنِتَراَرُه ِلَسا َيُطشُُّو اْلَحقَّ ِإَراَدُة ُعُمػِّ َمْتُبػِعِو، َكُضُيػُر َكِمَسِتِو، َكَأنَُّو اَل ُيشْ َكَأمَّ

، َفاْفَيْع َىَحا، َفِإنَُّو َفْيٌع َعِطةٌع، وَ  َذاُء ِإَلى ِصَخاٍط َّللاَُّ َيْيِجؼ َمْغ يَ َكَىِحِه َدِسةَدٌة َتْقَجُح ِفي َقْرِج ااِلْنِتَراِر ِلْمَحقِّ
 .(ٔ)"ُمْدَتِكةعٍ 
فالجاعةة الرادؽ ال يرجه اليػػ كالتعرب عغ قبػؿ الحق كالعسل هو كااللتداـ هسجلػلو، كلػ تختب عمى ذلظ      

 هصالف قػلو، فغايتو مغ ذلظ انترار الحق كضيػره . 
 ى بالدعهة إلى المختمف فيو:سادسا : الدعهة بالبين حاللو أو البين حرامو أول

مغ معالع السشيج الجعػؼ تقجيع السحكع عمى الستذاهو، كالقصعي عمى الطشي، كالسبيغ حاللو كالسبيغ حخامو     
ا ِإالَّ ُمَبيًَّشا، َكِفي اْلُجْسَمِة َفَسا َتَخَؾ َّللاَُّ َكَرُسػُلُو َحاَلاًل ِإالَّ ُمَبيًَّشا َكاَل َحَخامً ختمف فةو، قاؿ االماـ ابغ رجب: "عمى الس

ُخكَرةِ  يِغ ِهالزَّ ، َلِكغَّ َهْعَزُو َكاَف َأْضَيَخ َبَةاًنا ِمْغ َهْعٍس، َفَسا َضَيَخ َبَةاُنُو َكاْشَتَيَخ َكُعِمَع ِمَغ الجِّ  ِمْغ َذِلَظ َلْع َيْبَق ِفةِو َشظّّ
ْساَلـُ َكاَل ُيْعَحُر َأَحٌج ِهَجْيِمِو ِفي َبمَ  ، فالسدائل البيغ حالليا أك البيغ حخاميا مدائل قصعةة مجسع (ٕ)"ٍج َيْطَيُخ ِفةِو اإلِْ

عمييا؛ فةحـخ االختالؼ فييا، كيجب التدمةع بيا، كاالنكةاد ليا، كأما ما كاف مغ هاب الطشةات فاألمخ فةو كاسع 
َف ُمْجَسًعا َعَمْةِو، َفَأمَّا اْلُسْخَتَمُف َكاْلُسْشَكُخ الَِّحؼ َيِجُب ِإْنَكاُرُه: َما َكاتالؼ فةو، قاؿ اإلماـ ابغ رجب: "كجائد االخ

 . (ٖ)"ُسْجَتِيٍج َتْقِميًجا َساِئًغاِفةِو... فاَل َيِجُب ِإْنَكاُرُه َعَمى َمْغ َفَعَمُو ُمْجَتِيًجا ِفةِو، َأْك ُمَقمًِّجا لِ 
 سابعا : الدعهة إلى هللا حدب االستطاعة:

ة، رفع الحخج كالسذقة عغ األمة، كاإلتةاف هسا ىػ مدتصاع مغ أىع سسات ديششا الحشةف، كشخيعتشا الدسح    
[. كَكاَف ٕٙٛ]البقخة: َّ جخمخ مح جح مج  حج مث ُّٱ :لمسكمف، فالشرػص الذخعةة تزافخت بحلظ، قاؿ تعالى

ُث َأنَُّو َسِسَع َرُسػَؿ هللِا  ُكْع ِهِو َفاْفَعُمػا ِمْشُو َما اْسَتَصْعُتْع، َما َنَيْيُتُكْع َعْشُو َفاْجَتِشُبػُه َكَما َأَمْختُ »َيُقػؿ:  َأُبػ ُىَخْيَخَة ُيَحجِّ
 .(ٗ)«اَلُفُيْع َعَمى َأْنِبَةاِئِيعَفِإنََّسا َأْىَمَظ الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َكْثَخُة َمَداِئِمِيْع، َكاْختِ 

مخ كمغ األمػر الذخعةة التي جاء الذخع هاألمخ بيا الجعػة إلى هللا، فيي داخمة تحت االستصاعة، فةأ    
ْخُه ِبَيِجِه، َفِإْف َلْع » َيُقػُؿ:  هالسعخكؼ كيشيى عغ السشكخ هقجر استصاعتو، َقاؿ َرُسػَؿ َّللاَِّ  َمْغ َرَأػ ِمْشُكْع ُمْشَكًخا َفْمُةَغيِّ

يَسافِ َيْدَتِصْع َفِبِمَداِنِو، َفِإْف َلْع َيْدَتِصْع َفِبَقْمِبوِ   . (٘)«، َكَذِلَظ َأْضَعُف اإلِْ
في  لجعػة إلى هللا ىي إقامة السعخكؼ كإزالة السشكخ، كتحقيق ىحه الغاية يسخ هسخاحل، ذكخىا الشبي فالغاية مغ ا

 الحجيث الدابق، تدسى مخاتب تغييخ السشكخ: هاليج. هالمداف. هالقمب.

                                                 

 (.2/267: )واحلك  العل م ج مع( 1)
 (.1/196: )واحلك  العل م ج مع( 2)
 .يسر بتصا ( 2/254: )واحلك  العل م ج مع( 3)
 يتعلررق ال أو إليرر   ضرراو ة ال عمرر   سررلال إك رر   وترراك  ترر قر  اب  الفضرر ئل  كترر    (4/1830: )مسررل  صررحيح( 4)
 (.1337: ) ق  احلديث ذلك  وحن  يقع  ال وم  تكليف ب 
 ويررنق   يزيررد اإلميرر ن وأن اإلميرر ن  مرر  ادلنكررا عرر  الننرري كرر ن بيرر ن اب  اإلميرر ن  كترر    (1/69: )مسررل  صررحيح( 5)

 (.49: ) ق  احلديث واجب ن  ادلنكا ع  والنني ابدلعاو  األما وأن
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ُجػِب كُ استصاعتو، قاؿ اإلماـ ابغ رجب: "فاإلنكار هاليج كالمداف يكػف هذخشيغ؛ األكؿ: هحدب قجرة الجاعةة ك    
ْنَكاُر ِهالمَِّداِف َكاْلَيِج، َفِإنََّسا َيِجُب ِهَحَدِب الصَّاَقة...."، كقاؿ أيزًا: "(ٔ)"ِب اْلُقْجَرِة َعَمْةوِ ِإْنَكاِر اْلُسْشَكِخ ِهَحدَ  ، (ٕ)َكَأمَّا اإلِْ

ْنَكاُر ِهاْلَيِج َكالكقاؿ أيزًا: "  . (ٖ)"مَِّداِف َفِبَحَدِب اْلُقْجَرةِ َكَأمَّا اإلِْ
كلةذ ألحج أف يديل اإلسالـ ابغ تةسةة رحسو هللا: " الذخط الثاني: أال يتختب عمى إنكاره مفدجة أعطع، قاؿ شةخك 

السشكخ هسا ىػ أنكخ مشو؛ مثل أف يقـػ كاحج مغ الشاس يخيج أف يقصع يج الدارؽ كيجمج الذارب كيكةع الحجكد؛ ألنو 
زخب غيخه كيجعى أنو استحق ذلظ فيحا مسا يشبغي أف لػ فعل ذلظ ألفزى إلى اليخج كالفداد ألف كل كاحج ي

 .(ٗ)"لي األمخ السصاع كالدمصاف كنػاهويقترخ فةو عمى ك 
 َلْع كأما إنكاره هالقمب فػاجب ال يدقط عشو، قاؿ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا: "َكَأمَّا ِإْنَكاُرُه ِهاْلَقْمِب اَل ُبجَّ ِمْشُو، َفَسغْ     

َفَسْغ َشِيَج اْلَخِصيَئَة، َفَكِخَىَيا َقْمُبُو َكاَف َكَسْغ َلْع ، كقاؿ أيزًا: "(٘)"يَساِف ِمْغ َقْمِبوِ ُسْشَكَخ، َدؿَّ َعَمى َذَىاِب اإْلِ ُيْشِكْخ َقْمُبُو الْ 
َجَىا َكَقَجَر َعَمى ِإْنَكاِرَىا َكَلْع َيْذَيْجَىا ِإَذا َعَجَد َعْغ ِإْنَكاِرَىا ِبِمَداِنِو َكَيِجِه، َكَمْغ َغاَب َعْشَيا َفَخِضَيَيا، َكاَف َكَسْغ َشيِ 

َماِت، َكَيُفػُت ِهِو ِإْنَكاُر اْلَخِصيَئِة ِهاْلَقْمِب،  َضا ِهاْلَخَصاَيا ِمْغ َأْقَبِح اْلُسَحخَّ َكُىَػ َفْخٌض َعَمى ُكلِّ ُمْدِمٍع، اَل ُيْشِكْخَىا أِلَفَّ الخِّ
 . (ٙ)"ٍج ِفي َحاٍؿ ِمَغ اأْلَْحَػاؿِ َيْدُقُط، َعْغ َأحَ 

ْنَكاَر ِهاْلَقْمِب َفْخٌض َعَمى كل مشكخ، قاؿ اإلماـ ابغ رجب: " يجب أف يكػف دائسا كفيفإنكار الجاعةة هقمبو      اإلِْ
 .(ٚ)"ُكلِّ ُمْدِمٍع. ِفي ُكلِّ َحاؿٍ 

 . (ٛ)"اء عدمو عمى التغييخ عشج اإلمكافهقاء القمب في حداسيتو ضج السشكخ، كبقكفائجة ذلظ: "
 خالص وترحيح النية:ثامنا: اإل

 يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ُّٱٱاألصل في دعػة الجاعةة ابتغاء كجو هللا، قاؿ تعالى:
 نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ [، كقاؿ تعالى:ٛٓٔيػسف: ]َّ مك لك اك يق ىق  يف

[. فال يخيج بجعػتو رياء كال سسعة، كال يشتطخ مجح أحج أك مشاءه، ٖٖ]فرمت: َّ مث زث رث  يت ىت
 هللا كسا أمخه بحلظ هللا. بل غايتو تبمةغ ديغ

: َلْةَذ َعَمى الشَّْفِذ َشْيٌء  ِ التُّْدَتِخؼِّ كاإلخالص هلل عد كجل عديد يحتاج إلى مجاىجة كصبخ، قاؿ َسْيِل ْبِغ َعْبِج َّللاَّ
ْخاَلِص، أِلَنَُّو َلْةَذ َلَيا ِفةِو َنِريٌب. َكَقاَؿ ُيػُسُف ْبُغ اْلُحَدْيِغ الخَّازِ  ْخاَلُص، َأَشقَّ ِمَغ اإلِْ ْنَةا اإلِْ : أََعدُّ َشْيٍء ِفي الجُّ ؼُّ

                                                 

 (2/245) األ انؤوط   واحلك  العل م ج مع( 1)
 (.2/245: )واحلك  العل م ج مع( 2)
 (.2/246: )واحلك  العل م ج مع( 3)
 دمحم - سررلي  اجمليررد عبررد حتقيررق البعلررّي  الرردي  بررد  هللا  عبررد أبرر  علرري  برر  دمحم تيميررة  ابرر  ادلصرراية  الفترر وى سلتصررا( 4)

 خ لررد ادلنكرا  عرر  والننري ابدلعرراو  واألمرا  (1/580: )العلميررة الكتر   تا تصرر يا احملمديرة  السررنة مطبعرة الفقرري  ح مرد
 (.368: ص: )السبت

 (.2/245: )واحلك  العل م ج مع( 5)
 (.2/245: )واحلك  العل م ج مع( 6)
 (.2/246: )واحلك  العل م ج مع( 7)
 (.197: ص: )الدع ة أص ل( 8)
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َياِء َعْغ َقْمِبي، َكَكَأنَُّو َيْشُبُت ِفةِو َعَمى َلْػٍف آَخَخ. َكَقاَؿ اْبُغ ُعَيْيشَ  ِؼ ْبِغ َكَكْع َأْجَتِيُج ِفي ِإْسَقاِط الخِّ َة: َكاَف ِمْغ ُدَعاِء ُمَصخِّ
ِ: المَُّيعَّ ِإنِّي َأْسَتغْ  ِؼ َلَظ ِفُخَؾ ِمسَّا ُتْبُت ِإَلْةَظ ِمْشُو، ُمعَّ ُعْجُت ِفةِو، َكَأْسَتْغِفُخَؾ ِمسَّا َجَعْمُتُو َلَظ َعَمى َنْفِدي، ُمعَّ َلْع أَ َعْبِج َّللاَّ

 . (ٔ)"ْمِبي ِمْشُو َما َقْج َعِمْسَت ِهِو، َكَأْسَتْغِفُخَؾ ِمسَّا َزَعْسُت َأنِّي َأَرْدُت ِهِو َكْجَيَظ، َفَخاَلَط قَ 
ه ذلظ أك يسشعو مغ مػاصمة ح الشاس الجاعةة كمشاؤىع عمةو لةذ عالمة عمى الخياء كحب الطيػر، كال يرجكمج

ِ َخاِلًرا، قاؿ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا: "، بل ذلظ ال يزخه كال يشقز مغ عسمو، الجعػة َفَأمَّا ِإَذا َعِسَل اْلَعَسَل هللَّ
ِ َكَرْحَسِتِو، َكاْسَتْبَذَخ ُمعَّ َأْلَقى َّللاَُّ َلُو الثََّشاَء الْ  ، (ٕ)"ِبَحِلَظ، َلْع َيُزخَُّه َذِلظَ َحَدَغ ِفي ُقُمػِب اْلُسْؤِمِشيَغ ِبَحِلَظ، َفَفِخَح ِهَفْزِل َّللاَّ

ِمَغ اْلَخْيِخ َكَيْحَسُجُه  ُسِئَل َعِغ الخَُّجِل َيْعَسُل اْلَعَسَل هللَِّ »، َأنَُّو كاستجؿ عمى ذلظ هسا َجاَء َحِجيُث َأِبي َذرٍّ َعِغ الشَِّبيِّ 
 . (ٖ)"«َظ َعاِجُل ُهْذَخػ اْلُسْؤِمغِ الشَّاُس َعَمْةِو، َفَقاَؿ: ِتمْ 

قاؿ كإنسا عمى الجاعةة الححر مغ أف يقرج بجعػتو الػصػؿ إلى غخض سيء كسيمتو في ذلظ الجعػة إلى هللا، 
َفاؽِ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا: " ْنَداُف َعَساًل، َكُيْطِيَخ َأنَُّو َقَرَج ِهِو  َكِمْغ أَْعَطِع ِخَراِؿ الشِّ : َأْف َيْعَسَل اإلِْ اْلَعَسِميِّ

ُل ِبَيِحِه الْ  ٍئ َفَيِتعُّ َلُو َذِلَظ، َكَيَتَػصَّ َل ِهِو ِإَلى َغَخٍض َلُو َسيِّ َخِجيَعِة ِإَلى َغَخِضِو، َكَيْفَخُح ِهَسْكِخِه اْلَخْيَخ، َكِإنََّسا َعِسَمُو ِلَيَتَػصَّ
َل ِهِو ِإَلى َغَخِضوِ  ِئ الَِّحؼ َأْهَصَشوُ  َكِخَجاِعِو َكَحْسِج الشَّاِس َلُو َعَمى َما َأْضَيَخُه، َكَتَػصَّ يِّ  . (ٗ)"الدَّ

 تاسعا : العناية برالح قمهب المدعه ِّين: 
في  الجاعةة السؤمخ يدتيجؼ إصالح القمػب التي هرالحيا ترمح أجداد الشاس كجػارحيع، قاؿ ابغ رجب     

ُكمُُّو َأاَل  َأاَل َكِإفَّ ِفي اْلَجَدِج ُمْزَغًة ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح اْلَجَدُج ُكمُُّو َكِإَذا َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدجُ " »:شخحو حجيث الشبي 
َبَياِت ِهَحَدَب  ، ِفةِو ِإَشاَرٌة ِإَلى َأفَّ َصاَلَح َحَخَكاِت اْلَعْبِج ِهَجَػاِرِحِو، َكاْجِتَشاَهوُ (٘)«َكِىَي اْلَقْمُب  َقاَءُه ِلمذُّ َماِت َكاتِّ اْلُسَحخَّ

ِ َكَمَحبَُّة َما ُيِحبُُّو َّللاَُّ  ِ َكَخْذَةُة اْلُػُقػِع ِفةَسا َصاَلِح َحَخَكِة َقْمِبِو. َفِإَذا َكاَف َقْمُبُو َسِمةًسا، َلْةَذ ِفةِو ِإالَّ َمَحبَُّة َّللاَّ ، َكَخْذَةُة َّللاَّ
َبَياِت َحَحًرا مِ  َيْكَخُىُو، َصَمَحْت  َماِت ُكمَِّيا، َكَتَػؽٍّ ِلمذُّ َغ اْلُػُقػِع ِفي َحَخَكاُت اْلَجَػاِرِح ُكمَِّيا، َكَنَذَأ َعْغ َذِلَظ اْجِتَشاُب اْلُسَحخَّ

َباُع َىَػاُه، َكَشَمُب َما ُيِحبُّ  َماِت. َكِإْف َكاَف اْلَقْمُب َفاِسًجا، َقِج اْسَتْػَلى َعَمْةِو اتِّ ُو، َكَلْػ َكِخَىُو َّللاَُّ، َفَدَجْت َحَخَكاُت اْلُسَحخَّ
َباِع َىَػػ اْلَقْمِب. َكِلَيَحا ُيَقاُؿ: اْلَقْمُب َمِمُظ اأْلَْعَزاِء،  اْلَجَػاِرِح ُكمَِّيا، َكاْنَبَعَثْت ِإَلى ُكلِّ اْلَسَعاِصي َكاْلُسْذَتِبَياِت ِهَحَدِب اتِّ

ْع َمَع َىَحا ُجُشػٌد َشاِئُعػَف َلُو، ُمْشَبِعُثػَف ِفي َشاَعِتِو، َكَتْشِفيِح َأَكاِمِخِه، اَل ُيَخاِلُفػَنُو ِفي َشْيٍء َكَبِكةَُّة اأْلَْعَزاِء ُجُشػُدُه، َكىُ 
َسَثاَهِة َفاِسَجًة، َكاَل ِحِه الْ ِمْغ َذِلَظ، َفِإْف َكاَف اْلَسِمُظ َصاِلًحا َكاَنْت َىِحِه اْلُجُشػُد َصاِلَحًة، َكِإْف َكاَف َفاِسًجا َكاَنْت ُجُشػُدُه ِبيَ 

ِمةُع، َكَسا َقاَؿ َتَعاَلى: ِ ِإالَّ اْلَقْمُب الدَّ ]الذعخاء: َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ َيْشَفُع ِعْشَج َّللاَّ

                                                 

 (.1/84: )واحلك  العل م ج مع( 1)
 (.1/83: )واحلك  العل م ج مع( 2)
 واآلتا   والصرررلة الررررب كتررر    (4/2034: )مسرررل  صرررحيح يف احلرررديث وينظرررا  (1/84: )واحلكررر  العلررر م جررر مع( 3)

 (.2642: ) ق  احلديث تضا   وال بشاى فني الص حل عل  أثين إذا اب 
 (.2/493: )واحلك  العل م ج مع( 4)
: مسرررل  صرررحيح  (52: ) قررر  احلرررديث لدينررر   اسرررتربأ  مررر فضرررل اب  اإلميررر ن  كتررر    (1/20: )البخررر  ي صرررحيح( 5)
 (.1599: ) ق  احلديث الشبن    وتاك احلالل أخذ اب  ادلس ق ة  كت    (3/1219)
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ِمةُع: (ٔ)«َأْسَأُلَظ َقْمًبا َسِمةًسا: »َيُقػُؿ ِفي ُدَعاِئوِ  [، َكَكاَف الشَِّبيُّ ٜٛ - ٛٛ اِلُع ِمَغ اآْلَفاِت ، َفاْلَقْمُب الدَّ ُىَػ الدَّ
ِ َكَما ُيِحبُُّو َّللاَُّ، َكَخْذَةةِ   . (ٕ)"َكَخْذَةِة َما ُيَباِعُج ِمْشوُ َّللاَِّ،  َكاْلَسْكُخكَىاِت ُكمَِّيا، َكُىَػ اْلَقْمُب الَِّحؼ َلْةَذ ِفةِو ِسَػػ َمَحبَِّة َّللاَّ

غ ذلظ، قاؿ ابغ و كاتباعو ليػاه، فالسعاصي تشذأ مكإف أعطع ما يرج اإلنداف عغ الخيخ كقبػؿ الحق فداد قمب
ِ َكَرُسػِلِو، َكَقْج َكَصَف َّللاَُّ رجب رحسو هللا: "  َجِسةُع اْلَسَعاِصي ِإنََّسا َتْشَذُأ ِمْغ َتْقِجيِع َىَػػ الشُُّفػِس َعَمى َمَحبَِّة َّللاَّ

َباِع اْلَيَػػ   جفمغ جغ جعمع مظ حط مض خض ُّٱ :َقاَؿ َتَعاَلى، ِفي َمَػاِضَع ِمْغ ِكَتاِهوِ اْلُسْذِخِكيَغ ِهاتِّ

 .(ٖ)[ "ٓ٘]القرز: َّجم هل مل خل حل جل مكلك خك جكحك مق حق مف خف حف
كَكَحِلَظ اْلِبَجُع، ِإنََّسا َتْشَذُأ ِمْغ قاؿ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا: "كضيػر البجع سببو فداد القمب كاتباع اليػػ،      

ْخِع، َكِلَيَحا ُيدَ   . (ٗ)"ا َأْىَل اأْلَْىَػاءِ سَّى أَْىُميَ َتْقِجيِع اْلَيَػػ َعَمى الذَّ
 عاشرا : إقامة مجالس الهعظ:

مغ الػسائل الجعػية التي يسكغ لمجاعةة مغ خالليا دعػة الشاس كتعمةسيع ديشيع مجالذ الػعع لكي يحخؾ     
تيا، فيي مغ قمػبيع كتتأمخ مذاعخىع مع عجـ اإلشالة فإف ذلظ مغ فقو الجاعةة، فحخؼ هالجاعةة الحخص عمى إقام

َمْػِعَطًة ذرفت  َكَعَطَشا َرُسػُؿ َّللاَِّ » يفعميا، ففي حجيث العخباض بغ سارية:  الدشغ الشبػية التي كاف الشبي 
َكِثيًخا َما َيِعُع َأْصَحاَهُو ِفي  ، قاؿ ابغ رجب معمقًا عمى ذلظ: " َكاَف الشَِّبيُّ (٘)«مشيا العيػف ككجمت مشيا القمػب 

  ىل مل يك ىك مك ُّٱ: َصِب الخَّاِتَبِة، َكُخَصِب اْلُجَسِع َكاأْلَْعَةاِد، َكَقْج َأَمَخُه َّللاَُّ َتَعاَلى ِبَحِلَظ، َفَقاؿَ َغْيِخ اْلخُ 
 جئ يي ُّٱكقاؿ:  [،ٖٙ]الشداء: َّ ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل
 . (ٙ)[ " ٕ٘ٔ]الشَّْحِل:  َّ حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ

كمسا يشبغي تشبو الجاعةة لو عجـ إدامة كعطيع كاإلشالة عمييع، فإف ذلظ يػرث السمل  كالدآمة، بل يتخػليع     
ُلُيْع : "كيػجد في كعطيع، قاؿ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا في صفة مػاعع الشبي  َكاَف اَل ُيِجيُع َكْعَطُيْع، َبْل َيَتَخػَّ

ِحةحَ  ُخَنا ُكلَّ َيْػـِ َخِسةٍذ، َفَقاَؿ َلُو ِهِو َأْحَةاًنا، َكَسا ِفي )الرَّ ِ ْبُغ َمْدُعػٍد ُيَحكِّ ْيِغ( َعْغ َأِبي َكاِئٍل، َقاَؿ: َكاَف َعْبُج َّللاَّ
ْمَتَشا ُكلَّ َيْػـٍ  َمُكْع ِإالَّ  ، َفَقاَؿ: َماَرُجٌل: َيا َأَها َعْبِج الخَّْحَسِغ، ِإنَّا ُنِحبُّ َحِجيَثَظ َكَنْذَتِيةِو، َكَلَػِدْدَنا َأنََّظ َحجَّ  َيْسَشُعِشي َأْف ُأَحجِّ

ُلَشا ِإفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ »َكَخاَىَة َأْف ُأِممَُّكْع،  آَمِة َعَمْيَشا ِهاْلَسْػِعَطةِ  (ٚ)َكاَف َيَتَخػَّ َيْقُرُخ  .... َكَكاَف الشَِّبيُّ  (ٔ)«َكَخاَىَة الدَّ

                                                 

 .طاق  بتعدت حس  واحلديث  (28/338: )الاس لة ملسسة طبعة أمحد  لإلم م ادلسند ( 1)
 (.1/210: )واحلك  العل م ج مع( 2)
 (.2/397: )واحلك  العل م ج مع( 3)
 .نفس  ادلاجع( 4)
:  قرر  احلررديث ادلنررديني  الااشرردي  اخللفرر ء سررنة اتبرر ع اب   (1/16: )البرر قي عبررد فررلات دمحم بتحقيررق م جرر   ابرر  سررن ( 5)
 .ابلصحة األلب ي علي  وحك   (43)
 (.2/111: )واحلك  العل م ج مع( 6)
 .ادللل يصيبن  أن حي  ال( السآمة ةكااه. )تائم  ذلك يفعل وال نش طن  أوق   مااعي  يتعندان( 7)
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ِث الشَّاَس ِفي ُكلِّ ُجُسَعٍة َمخًَّة، َفِإْف َأَبْيَت، ،(ٕ)"ػِجدُ َكيُ ُخْصَبَتَيا، َكاَل ُيِصيُمَيا، َبْل َكاَف ُيْبِمُغ  ... كَعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ: َحجِّ
َتْيِغ، َفِإْف َأْكَثْخَت َفثَ  ِث الشَّاَس رضي هللا عشيا لعبيج بغ عسيخ: " . كىي كصةة عائذة(ٖ)"اَلًما، َكاَل ُتِسلَّ الشَّاَس َفَسخَّ َحجِّ

 .(ٗ)الشَّاَس َيْػًما، اَل ُتِسمُُّيْع "َيْػًما، َكَدِع 
كأىل العمع يكخىػف مغ السػاعع ما يشدي هعزو هعزا لصػلو كيدتحبػف مغ ذلظ ما يقػؿ ابغ عبج البخ: "    

كقف عمةو الدامع السػعػظ فاعتبخه هعج حفطو لو كذلظ ال يكػف إال مع القمة، كابغ مدعػد ىحا ىػ القائل كاف 
 .(٘)هالسػعطة مخافة الدآمة عميشا "يتخػلشا  رسػؿ هللا 

، قاؿ اإلماـ ابغ كيججر هالجاعةة أف يدتغل األحجاث كالػقائع في تحكيخ الشاس، فإف ذلظ مغ ىجؼ الشبي     
ْلُجَسِع َكاأْلَْعَةاِد، َكِإنََّسا َلْع َيُكْغ َلُو َكْقٌت ُمَعيٌَّغ َيُقزُّ َعَمى َأْصَحاِهِو ِفةِو َغْيَخ ُخْصَبِتِو الخَّاِتَبِة ِفي ا رجب: " الشَِّبيَّ 

ُخُىْع َأْحَةاًنا، َأْك ِعْشَج ُحُجكِث َأْمٍخ َيْحَتاُج ِإَلى التَّْحِكيِخ ِعْشَجُه "  .(ٙ)َكاَف ُيَحكِّ
كأما تخرةز يـػ معيغ لمػعع كالتحكيخ فقج ذكخ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا أف العمساء في ىحه السدألة عمى    

 قػليغ:
ـُ َأْحَسُج ِمْغ ِرَكاَيِة ُغَزْةِف ْبِغ اْلَحاِرِث الثَُّساِلي َقاَؿ: َهَعَث : أنو بجعة، قاؿ رحسو هللا: "ؿ األكؿالقػ       َما َكَخخََّج اإلِْ

َسَشاِبِخ َيْػـَ اْلُجُسَعَة، َكاْلَقَرِز ِإَليَّ َعْبُج اْلَسِمِظ ْبُغ َمْخَكاَف، َفَقاَؿ: ِإنَّا َقْج َجَسْعَشا الشَّاَس َعَمى َأْمَخْيِغ: َرْفِع اأْلَْيِجؼ َعَمى الْ 
ْبِح َكاْلَعْرِخ، َفَقاَؿ: َأَما ِإنَُّيَسا َأْمَثُل ِبْجَعِتُكْع ِعْشِجؼ، َكَلْدُت ِهُسِجيِبُكْع ِإَلى َشْيٍء مِ  ، َقاَؿ: ْشَيا، أِلَفَّ الشَِّبيَّ َهْعَج الرُّ

شَّةِ  ا ِمغَ َما َأْحَجَث َقْػـٌ ِبْجَعًة ِإالَّ ُرِفَع ِمْثُميَ » ٌظ ِهُدشَّةٍ (ٚ)«الدُّ  . (ٛ)"َخْيٌخ ِمْغ ِإْحَجاِث ِبَجَعةٍ  ، َفَتَسدُّ
َكِإنََّسا َعَشى َىُؤاَلِء ِهَأنَُّو ِبْجَعٌة اْلَيْيَئَة ااِلْجِتَساِعةََّة َعَمْةِو ِفي َكْقت ابغ رجب سبب بجعةة ذلظ هقػلو: " كبيغ اإلماـ    

َسا ْغ َلُو َكْقٌت ُمَعيٌَّغ َيُقزُّ َعَمى َأْصَحاِهِو ِفةِو َغْيَخ ُخْصَبِتِو الخَّاِتَبِة ِفي اْلُجَسِع َكاأْلَْعَةاِد، َكِإنَّ َلْع َيكُ  معيغ، فإف الشَِّبيَّ 
ُخُىْع َأْحَةاًنا، َأْك ِعْشَج ُحُجكِث َأْمٍخ َيْحَتاُج ِإَلى التَّْحِكيِخ ِعْشَجُه"  .(ٜ)َكاَف ُيَحكِّ

د: قاؿ اإلماـ ابغ رجب في بةاف أف تحكيخ الشاس ككعطيع في كقت معيغ ىػ مغ فعل القػؿ الثاني: أنو جائ    
َحاَهَة اْجَتَسُعػا َعَمى َتْعِييِغ َكْقٍت َلُو َكَسا َسَبَق َعِغ اْبِغ َمْدُعػٍد َأنَُّو ة رضي هللا عشيع كقػليع، فقاؿ: "الرحاه ِإفَّ الرَّ

                                                                                                                                      

 احلررديث ينفرراوا  ال كرري والعلرر  ابدل عظررة يتخرر ذل   النرري كرر ن مرر  اب  العلرر   كترر    (1/25: )البخرر  ي صررحيح( 1)
:  قرر  احلررديث ادل عظررة  يف االقتصرر ت اب  والنرر    واجلنررة القي مررة صررفة كترر    (4/2172: )مسررل  صررحيح  (68: ) قرر 
(2821) 
 (.2/111: )واحلك  ل مالع ج مع( 2)
:  قررر  احلرررديث الررردع ء  يف السرررجع مررر  يكرررا  مررر  اب  الررردع ا   كتررر    (8/74: )البخررر  ي صرررحيح يف احلرررديث( 3)
(6337.) 
 (.2/130: )واحلك  العل م ج مع( 4)
 (.2/364: )الرب عبد اب  االستذك   ( 5)
 (.2/130: )واحلك  العل م ج مع( 6)
 .ضعيف واحلديث  (28/173: )الاس لة ملسسة طبعة بل حن ب  أمحد لإلم م ادلسند ( 7)
 (.2/127: )واحلك  العل م ج مع( 8)
 (.2/130: )واحلك  العل م ج مع( 9)
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َتْيِغ، »ِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ: ةٍذ... عَ َكاَف ُيَحكُِّخ َأْصَحاَهُو ُكلَّ َيْػـِ َخسِ  ِث الشَّاَس ِفي ُكلِّ ُجُسَعٍة َمخًَّة، َفِإْف َأَبْيَت، َفَسخَّ َحجِّ
 .(ٔ)"«اَلًما، َكاَل ُتِسلَّ الشَّاَس َفِإْف َأْكَثْخَت َفثَ 

الدمف لعشاية هعمع كاإلماـ ابغ رجب يسيل إلى الجػاز؛ بجليل أنو بيغ أف مغ شخؽ تسييد الدشة عغ البجعة ا    
َمِف َيَتَعيَُّغ َضْبُط َما ُنِقَل َعْشُيْع ِمْغ كضبط ما نقل عشيع، فقاؿ: " َكِفي َىِحِه اأْلَْزَماِف الَِّتي َهُعَج اْلَعْيُج ِفيَيا ِهُعُمػـِ الدَّ

شَُّة ِمَغ ا َحَجَث ِمْغ َذِلَظ َهْعَجُىْع، َفُةْعَمُع ِبَحلِ َذِلَظ ُكمِِّو، ِلَيَتَسيََّد ِهِو َما َكاَف ِمَغ اْلِعْمِع َمْػُجػًدا ِفي َزَماِنِيْع، َكمَ  َظ الدُّ
 . (ٕ)"اْلِبْجَعةِ 

 حادي عذر: تغير حالو عند المهعظة وتنهيع أساليب الدعهة:
في كعطو مسا يمفت انتباه السجعػ، كيجعل لكالمو تأميخًا في نفدو، قاؿ  -الجاعةة -إف تغيخ حاؿ الػاعع      

َكاَف »ِعَطِة، َكَسا َقاَؿ َجاِبٌخ: َيَتَغيَُّخ َحاُلُو ِعْشَج اْلَسػْ  َكَكاَف : "جب رحسو هللا في صفة مػاعع الشبي اإلماـ ابغ ر 
اَعَة، اْشَتجَّ َغَزُبُو، َكَعاَل َصْػُتُو، َكاْحَسخَّْت َعْيَشاُه، َكَأنَُّو ُمْشِحُر َجْةٍر َيقُ  الشَِّبيُّ  ُكْع ُؿ: َصبَّحَ ػ ِإَذا َخَصَب، َكَذَكَخ الدَّ

اُكعْ   . (ٖ)"«َكَمدَّ
كيحدغ هالجاعةة حاؿ كعطو استخجاـ األساليب السشاسبة السخغبة، كالسؤمخ في نفػس السجعػيغ، مغ ذلظ ما       

اْلُقُمػِب َكاْسِتْجاَلِبَيا،  َكاْلَباَلَغُة ِفي اْلَسْػِعَطِة ُمْدَتْحَدَشٌة، أِلَنََّيا َأْقَخُب ِإَلى َقُبػؿِ ماـ ابغ رجب رحسو هللا هقػلو: "ذكخه اإل
اِمِعيَغ ِهَأحْ  ـِ اْلَسَعاِني اْلَسْقُرػَدِة، َكِإيَراُلَيا ِإَلى ُقُمػِب الدَّ ُل ِإَلى ِإْفَيا َدِغ ُصػَرٍة ِمَغ اأْلَْلَفاِظ َكاْلَباَلَغُة: ِىَي التََّػصُّ

الَِّة َعَمْيَيا، َكَأْفَرِحَيا َكَأْحاَلَىا ِلأْلَْسَساِع، كَ  ، َبْل َكاَف َيْقُرُخ ُخْصَبَتَيا، َكاَل ُيِصيُمَيا َأْكَقِعَيا ِفي اْلُقُمػِب. َكَكاَف الشَِّبيُّ الجَّ
 . (ٗ)"ُيْبِمُغ َكُيػِجدُ 

كأحػج الشاس إلى البالغة الػاعع، لةجسع مصالبيع؛ لكشو يشبغي أف يشطخ في كيقػؿ اإلماـ ابغ الجػزؼ: "     
لى العدائع، كيعخفيع الصخيق سباح في المفع قجر السمح في الصعاـ، مع يجتحبيع إالالـز الجػاب، كأف يعصييع مغ ال

 .(٘)"الحق
 ثاني عذر: الدعهة إلى التهحيد وإصالح العقيدة:

، فيبرخ السجعػيغ التػحيج ىػ األصل الحؼ يشصمق إلةو كل داعةة هريخ هسا في كتاب هللا كسشة رسػلو      
، كأنو سبب لمغفخاف، كدخػؿ الجشاف، هو ترمح القمػب، كتدتكةع الجػارح، كتحقق أف التػحيج أساس اإلسالـ كأصمو

َكاُة، اعة هللا، قاؿ اإلماـ ابغ رجب: "االستقامة عمى ش اَلُة، َكالدَّ ـِ اْلَخْسَدِة، ِىَي: التَّْػِحيُج، َكالرَّ ْساَل َأْرَكاِف اإلِْ
... َفاَل َصاَلَح ِلْمُقُمػِب  ، َكاْلَحجُّ ـُ َةا َحتَّى َيُكػَف ِإَلُيَيا الَِّحؼ َتْأَلُيُو َكَتْعِخُفُو َكُتِحبُُّو َكَتْخَذاُه ُىَػ َّللاََّ َكْحَجُه اَل َشِخيَظ  َكالرِّ

                                                 

 الررردع ا   كتررر    (8/74: )البخررر  ي صرررحيح يف واحلرررديث  (131  2/130: )واحلجكررر  العلررر م جررر مع: ينظرررا( 1)
 .(6337: ) ق  احلديث الدع ء  يف السجع م  يكا  م  اب 
 (.2/132: )واحلك  العل م ج مع( 2)
 ختفيررررف اب  اجلمعررررة  كترررر    (2/592: )مسرررل  صررررحيح يف احلررررديث وينظرررا  (2/112: )واحلكرررر  العلرررر م جررر مع( 3)

 (.  867: ) ق  احلديث واخلطبة  الصالة
 (.2/111: )واحلك  العل م ج مع( 4)
 (.115: ص: )اخل طا صيد( 5)
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َسَػاُت َكاأْلَْرُض  ِ، َلَفَدَجْت ِبَحِلَظ الدَّ َساَكاِت َكاأْلَْرِض ِإَلٌو ُيَؤلَُّو ِسَػػ َّللاَّ  خس حس ُّٱ: َعاَلىَكَسا َقاَؿ تَ  َلُو، َكَلْػ َكاَف ِفي الدَّ
[... َفَأْصُل ااِلْسِتَقاَمِة اْسِتَقاَمُة اْلَقْمِب ٕٕ]األنبةاء: َّ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس

َبُب اأْلَْعَطُع لمسغفخة َعَمى التَّْػِحيِج... كَكِمَسَة التَّْػِحيِج َسَبٌب ُمْقَتٍس ِلُجُخػِؿ اْلَجشَِّة َكِلمشََّجاِة ِمَغ الشَّاِر... َكُىَػ الدَّ 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱىالحنػب، َفَسْغ َفَقَجُه َفَقَج اْلَسْغِفَخَة، َكَمْغ َجاَء ِهِو َفَقْج َأَتى ِهَأْعَطِع َأْسَباِب اْلَسْغِفَخِة، َقاَؿ َتَعالَ 

َداِء: َّ  مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ لتَّْػِحيِج ِهُقَخاِب [ َفَسْغ َجاَء َمَع اٛٗ]الشِّ
، َفِإْف  -ُيَقاِرُب ِمأْلََىاَىا َأْك َما َكُىَػ ِمْمؤُ  -اأْلَْرضِ  َخَصاَيا، َلِكَةُو َّللاَُّ ِهُقَخاِبَيا َمْغِفَخًة، َلِكْغ َىَحا َمَع َمِذيَئِة َّللاَِّ َعدَّ َكَجلَّ

ْل َيْخُخُج ِمْشَيا، ُمعَّ َيْجُخُل اْلَجشََّة. َقاَؿ َشاَء َغَفَخ َلُو، َكِإْف َشاَء َأَخَحُه ِبُحُنػِبِو، ُمعَّ َكاَف َعاِقَبُتُو َأْف اَل ُيَخمََّج ِفي الشَّاِر، بَ 
اُر، كَ  ُج اَل ُيْمَقى ِفي الشَّاِر َكَسا ُيْمَقى اْلُكفَّاُر، َكاَل َيْمَقى ِفيَيا َما َيْمَقى اْلُكفَّ اُر، َهْعُزُيْع: اْلُسَػحِّ اَل َيْبَقى ِفيَيا َكَسا َيْبَقى اْلُكفَّ

ـَ ِهُذُخكِشِو ُكمَِّيا ِهَقْمِبِو َكِلَداِنِو َكَجَػاِرِحِو، َأْك ِهَقْمِبِو َكِلَداِنوِ َفِإْف َكُسَل َتْػِحيُج اْلَعبْ  ِ ِفةِو، َكَقا  ِعْشَج اْلَسْػِت، ِج َكِإْخاَلُصُو هللَّ
ِة. َفَسْغ َتَحقََّق ِهَكِمَسِة التَّْػِحيِج َقْمُبُو، َأْكَجَب َذِلَظ َمْغِفَخَة َما َسَمَف ِمَغ الحُُّنػِب ُكمَِّيا، َكَمَشَعُو ِمْغ ُدُخػِؿ الشَّاِر ِهاْلُكمِّةَّ 

اًل  ِ َمَحبًَّة َكَتْعِطةًسا َكِإْجاَلاًل َكَمَياَهًة، َكَخْذَةًة، َكَرَجاًء َكَتَػكُّ ، َكِحيَشِئٍح ُتْحَخُؽ ُذُنػُبُو َكَخَصاَياُه َأْخَخَجْت ِمْشُو ُكلَّ َما ِسَػػ َّللاَّ
َئاِت َحَدَشاٍت، َفِإفَّ َىحَ  ُكمَُّيا َكَلْػ َكاَنْت ِمْثلَ  يِّ ا التَّْػِحيَج َزَبِج اْلَبْحِخ، َكُربََّسا َقَمَبْتَيا َحَدَشاٍت، َكَسا َسَبَق ِذْكُخُه ِفي َتْبِجيِل الدَّ

ُنػِب َكالْ  ْكِديُخ اأْلَْعَطُع، َفَمْػ ُكِضَع ِمْشُو َذرًَّة َعَمى ِجَباِؿ الحُّ  . (ٔ)"َشاٍت َخَصاَيا، َلَقَمَبَيا َحدَ ُىَػ اإلِْ
 ثالث عذر: النرح بالحدنى لمن أوجب الذارع نرحيم: 

كلخسػلو كألئسة هلل كلكتاهو »قمشا: لسغ؟ قاؿ: « الجيغ الشرةحة»ـ ابغ رحسو هللا في شخحو لحجيث بيغ اإلما     
 .(ٕ)«السدمسيغ كعامتيع

اْلَخْيِخ ِلْمَسْشُرػِح َلُو، َقاَؿ: َكَأْصُل الشُّْرِح ِفي المَُّغِة اْلُخُمػُص، َكِمَسٌة ُيَعبَُّخ ِبَيا َعْغ ُجْسَمٍة ِىَي ِإَراَدُة كالشرةحة: "    
ْسعِ ُيَقاُؿ: َنَرْحُت اْلَعَدَل: إِ  ُغ (ٖ)"َذا َخمَّْرُتُو ِمَغ الذَّ اَلِح: الشَِّرةَحُة َكِمَسٌة َجاِمَعٌة َتَتَزسَّ ، َكَقاَؿ َأُبػ َعْسِخك ْبُغ الرَّ

ـَ الشَّاِصِح ِلْمسَ   . (ٗ)"اْلَخْيِخ ِإَراَدًة َكِفْعاًل  ْشُرػِح َلُو ِبُػُجػهِ ِقَةا
 جعل الجيغ كعساده قائسا عمى خسدة أضخب مغ الشرةحة: كالستأمل في الحجيث الدابق يجج أف الشبي     

ُة ااِلْعِتَقاِد ِفي َكْحَجاِنيَِّتِو، عشاىا كسا قاؿ اإلماـ ابغ رجب: "كم أوال: النريحة هلل تعالى: ، (٘)"ةَّةِ َكِإْخاَلُص الشِّ ِصحَّ
الشرةحة هلل تعالى معشاىا مشرخؼ إلى اإليساف هو كنفي الذخؾ عشو كتخؾ اإللحاد كقاؿ اإلماـ ابغ دقيق العيج: "

في صفاتو ككصفو هرفات الكساؿ كالجالؿ كميا كتشدييو عغ جسةع الشقائز كالكةاـ هصاعتو كاجتشاب معريتو 
كفخ هو كاالعتخاؼ بشعستو كالذكخ عمييا كاإلخالص في جسةع األمػر كالجعاء كالحب فةو كالبغس فةو كجياد مغ 

 . (ٙ)"كػرة كالحث عمييا كالتمصف هالشاسإلى جسةع األكصاؼ السح
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كالشرح هلل تعالى لو مقتزةات، مشيا: الكةاـ هأداء الػاجب عمى أكسل كجو، كالتقخب إلى هللا هالشػافل، كتخؾ      
ـَ ِهَأَداِء َكاِجَباِتِو َعَمى َأْكَسِل ُكُجػِىَيا، َكُىَػ " اؿ اإلماـ ابغ رجب:السحخمات كالسكخكىات، ق ِ َيْقَتِزي اْلِكَةا كالشُّْرَح هللَّ

ِ ِبُجكِف َذِلَظ، َكاَل َيَتَأتَّى َذِلَظ ِبُجكِف َكَساِؿ اْلَسَحبَِّة ا ْحَداِف، َفاَل َيْكُسُل الشُّْرُح هللَّ ـُ اإلِْ اْلُسْدَتَحبَِّة، َكَيْدَتْمِدـُ َذِلَظ ْلَػاِجَبِة كَ َمَقا
َماِت َكاْلَسْكُخكىَ  َمى َىَحا اْلَػْجِو اِت عَ ااِلْجِتَياَد ِفي التََّقخُِّب ِإَلْةِو ِبَشَػاِفِل الصَّاَعاِت َعَمى َىَحا اْلَػْجِو َكَتْخِؾ اْلُسَحخَّ

 . (ٔ)"َأْيًزا...
ة، قاؿ اإلماـ ابغ رجب: " َفالشَِّرةَحُة اْلُسْفَتِخَضُة هللَِّ: كالشرح هلل عد كجل عمى ضخبيغ، األكؿ: نرح فخيز    

َباِع َمَحبَِّة َّللاَِّ ِفي َأَداِء َما اْفتَ  ُة اْلِعَشاَيِة ِمَغ الشَّاِصِح ِهاتِّ ـَ ِىَي ِشجَّ ، كمثَّل اإلماـ ابغ رجب (ٕ)"َخَض، َكُمَجاَنَبِة َما َحخَّ
ِ َأْف اَل َيْخَضى ِهَسْعِرَةِة اْلَعاِصي، َكُيِحبَّ َشاَعَة مَ  َكِمَغ الشُّْرِح اْلَػاِجِب لحلظ هقػلو: " . (ٖ)"ْغ َأَشاَع َّللاََّ َكَرُسػَلوُ هللَّ

َكَأمَّا الشَِّرةَحُة الَِّتي ِىَي َناِفَمٌة، َفِيَي ِإيَثاُر َمَحبَِّتِو َعَمى َمَحبَِّة اؿ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا: "ق كالثاني نرح نافمة،
ُخ َما َكاَف ِلَشْفِدوِ َكَذِلَظ َأْف َيْعِخَض َأْمَخاِف، َأَحُجُىَسا ِلَشْفِدِو، َكاآْلَخُخ ِلَخبِِّو، َفَيْبَجُأ ِهَسا َكاَف ِلَخبِِّو، كَ  َنْفِدِو، . كمثَّل (ٗ)"ُيَؤخِّ

ِ َعَمى ُكلِّ  َكَأمَّا الشَِّرةَحُة الَِّتي ِىَي َناِفَمٌة اَل َفْخٌض، َفَبْحؿُ اإلماـ ابغ رجب عمى ذلظ هقػلو: " اْلَسْجُيػِد ِهِإيَثاِر َّللاَّ
اْجَتَيَج، َلْع ُيْؤِمْخ َنْفَدُو  َمْحُبػٍب ِهاْلَقْمِب َكَساِئِخ اْلَجَػاِرِح َحتَّى اَل َيُكػَف ِفي الشَّاِصِح َفْزٌل َعْغ َغْيِخِه، أِلَفَّ الشَّاِصَح ِإَذا

ـِ  ـَ ِهُكلِّ َما َكاَف ِفي اْلِكَةا  .(٘)"َكَمَحبَُّتوُ  ِهِو ُسُخكُرهُ َعَمْةِو، َكَقا
ُة ُحبِِّو َكَتْعِطةُع َقْجِرِه، ِإْذ قاؿ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا: " ثانيا: النريحة لكتاب هللا: ِ، َفِذجَّ َكَأمَّا الشَِّرةَحُة ِلِكَتاِب َّللاَّ

ُة اْلِعشَ  ُة الخَّْغَبِة ِفي َفْيِسِو، َكِشجَّ اَيِة ِلَتَجبُِّخِه َكاْلُػُقػِؼ ِعْشَج ِتاَلَكِتِو ِلَصَمِب َمَعاِني َما َأَحبَّ َمْػاَلُه َأْف ُىَػ َكاَلـُ اْلَخاِلِق، َكِشجَّ
ِو ِكَتاٌب  َيْشَرُحُو، َكِإْف َكَرَد َعَمةْ ُيْفِيَسُو َعْشُو، َأْك َيُقػـَ ِهِو َلُو َهْعَج َما ُيْفِيُسُو، َكَكَحِلَظ الشَّاِصُح ِمَغ اْلِعَباِد َيْفَيُع َكِصةََّة َمغْ 

ِ ِهَسا َأَمَخُه ِهِو َكَسا ِمْشُو، ُعِشَي ِهَفْيِسِو ِلَةُقػـَ َعَمْةِو ِهَسا َكَتَب ِهِو ِفةِو ِإَلْةِو، َفَكَحِلَظ الشَّاِصُح ِلِكَتاِب َربِِّو، ُيْعشَ  ى ِهَفْيِسِو ِلَةُقػـَ هللَّ
ِب ِهآَداِهوِ ُيِجيُع ِدَراَسَتُو ِهاْلَسَحبَِّة َلُو، َكالتََّخمُِّق ِهَأْخاَل ُيِحبُّ َكَيْخَضى، ُمعَّ َيْشُذُخ َما َفِيَع ِفي اْلِعَباِد كَ   . (ٙ)"ِقِو، َكالتََّأدُّ

يَساُف ِهِو َكِبَسا َجاَء ِهِو َكَتْػِقيُخُه قاؿ ابغ رجب رحسو هللا: " ،ثالثا: النريحة لمرسهل  َكالشَِّرةَحُة ِلَخُسػِلِو: اإلِْ
ُة َمْغ َكااَلُه ُظ ِهَصاَعِتِو، َكِإْحَةاُء ُسشَِّتِو َكاْسِتَثاَرُة ُعُمػِمَيا َكَنْذُخَىا َكُمَعاَداُة َمْغ َعاَداُه َكَعاَداَىا، َكُمَػااَل َكَتْبِجيُمُو، َكالتََّسدُّ 

ُب ِهآَداِهِو،   . (ٚ)"َكَمَحبَُّة آِلِو َكَصَحاَبِتوِ َكَكااَلَىا، َكالتََّخمُُّق ِهَأْخاَلِقِو، َكالتََّأدُّ
ث قاؿ، ففي حةاتو يكػف عمى ضخبيغ: في حةاتو كبعج مساتو حي رحسو هللا أف الشرح لخسػلو  كبيغ

َهْعَج َكَفاِتِو بَِّتِو ... َكَأمَّا َبْحُؿ اْلَسْجُيػِد ِفي َشاَعِتِو َكُنْرَخِتِو َكُمَعاَكَنِتِو، َكَبْحُؿ اْلَساِؿ ِإَذا َأَراَدُه َكاْلُسَداَرَعُة ِإَلى َمحَ ذلظ بػػػ"
ـِ ِهِو،  ْعَخاِض َعسَّْغ َفاْلِعَشاَيُة ِهَصَمِب ُسشَِّتِو، َكاْلَبْحُث َعْغ َأْخاَلِقِو َكآَداِهِو، َكَتْعِطةُع َأْمِخِه، َكُلُدكـُ اْلِكَةا ُة اْلَغَزِب َكاإلِْ َكِشجَّ

ًشا ِبَيا، َكُحبُّ َمْغ َكاَف ِمْشُو ِهَدِبيٍل ِمْغ َتَجيََّغ ِهِخاَلِؼ ُسشَِّتِو، َكاْلَغَزُب َعَمى َمْغ َضةََّعَيا أِلَمَ  َخِة ُدْنَةا، َكِإْف َكاَف ُمَتَجيِّ
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ـِ َكالتَّ  ْساَل ِو ِهِو ِفي ِزيِِّو َذبُّ َقَخاَهٍة، َأْك ِصْيٍخ، َأْك ِىْجَخٍة َأْك ُنْرَخٍة، َأْك ُصْحَبِة َساَعٍة ِمْغ َلْيٍل َأْك َنَياٍر َعَمى اإلِْ
 . (ٔ)"َكِلَباِسوِ 

خاص هالعمساء دكف  كالبغ رجب رحسو هللا لفتة لصةفة بيغ خالليا أف الشرح هلل كلكتاهو كلخسػلو 
ِ َتَعاَلى َكِكَتاِهِو َكَرُسػِلِو ذلظ كتسكشيع مشو، قاؿ في ذلظ: " غيخىع، لقجرتيع عمى ا َيْخَتزُّ ِهِو َكُىَػ ِمسَّ  -الشُّْرِح هللَّ

شَِّة، َكَبَةاُف َداَلَلِتِيَسا َعَمى َما ُيَخاِلُف اأْلَْىَػاَء ُكمََّيا َكَكَحِلَظ َردُّ اأْلَ َردُّ اأْلَْىَػاِء ا -اْلُعَمَساءُ  ْقَػاِؿ ْلُسِزمَِّة ِهاْلِكَتاِب َكالدُّ
َىا، َكِمْغ َذِلَظ َبَةا شَِّة َعَمى َردِّ ِت اْلُعَمَساِء، َكَبَةاُف َداَلَلِة اْلِكَتاِب َكالدُّ ِعةَفِة ِمْغ َزالَّ ، ُف َما َصحَّ ِمْغ َحِجيِث الشَِّبيِّ الزَّ

َمِط َمْغ َغَمَط ِمْغ ِمَقاِتِيُع الَِّحيَغ َكَما َلْع َيِرحَّ ِمْشُو ِبَتْبِييِغ َحاِؿ ُرَكاِتِو َكَمْغ ُتْقَبُل ِرَكاَياُتُو ِمْشُيْع َكَمْغ اَل ُتْقَبُل، َكَبَةاُف غَ 
 . (ٕ)ُتْقَبُل ِرَكاَيُتُيْع "

، كالسخاد بيع العمساء الخبانيػف الحيغ كرمػا العمماءكأئسة السدمسيغ عمى صشفيغ: ئمة المدممين، رابعا: النريحة أل 
عمسًا كعبادة كأخالقًا كدعػة، كىؤالء ىع أكلػ األمخ حكةقة، ألف ىؤالء يباشخكف العامة، كيباشخكف  الشبي 

 .(ٖ) في أنفديع كفي عباد هللاالسشفحكف لذخيعة هللاواألمراء األمخاء، كيبيشػف ديغ هللا كيجعػف إلةو، 
كالشرةحة لمعمساء يشبغي عمى الجاعةة السؤمخ مخاعاة ذلظ؛ لسا ليع مغ فزل عمى األمة بشذخ الجيغ، كحساية 

 .فيشدليع مشازليع، كيخاعي مكانتيعجشاب التػحيج، كرفع الجيل عغ الشاس، 
اعجتيع في بةاف الحق، كإذا صجر مشو خصأ كتكػف نرةحتيع هأمػر: محبتيع كالحب عغ أعخاضيع، كمعػنتيع كمد

 . (ٗ)يشاقذو مغ ىػ دكنو في العمع هأدب كاحتخاـ
ِة َعَمْيِيْع، َكَكَخاَىُة اْفِتَخاِؽ لشرةحة لألمخاء كأئسة السدمسيغ "كأما ا َفُحبُّ َصاَلِحِيْع َكُرْشِجِىْع َكَعْجِلِيْع، َكُحبُّ اْجِتَساِع اأْلُمَّ

ِة َعَمْيِيْع، كَ  ، َكاْلُبْغُس ِلَسْغ َرَأػ اْلُخُخكَج َعَمْيِيْع، َكُحبُّ ِإْعَدااأْلُمَّ ي َشاَعِة ِزِىْع فِ التََّجيُُّغ ِهَصاَعِتِيْع ِفي َشاَعِة َّللاَِّ َعدَّ َكَجلَّ
 .(٘)"َّللاَِّ َعدَّ َكَجلَّ 

ِة اْلُسْدِمِسيَغ؛ ُمَعاَكَنُتُيعْ كقاؿ أبػ عسخك بغ الرالح: " ، َكَشاَعُتُيْع ِفةِو... َكُمَجاَنَبُة  َكالشَِّرةَحُة أِلَِئسَّ َعَمى اْلَحقِّ
َعاُء َلُيْع ِهالتَّْػِفيِق كَ   . (ٙ)"َحثُّ اأْلَْغَةاِر َعَمى َذِلظَ اْلُػُمػِب َعَمْيِيْع، َكالجُّ

كإف صالح الخاعي كاستقامتو عمى ديغ هللا لو األمخ البالغ في صالح السجتسع، لسا لمخاعي مغ قػة 
اعو، فالعشاية بشرحيع ككعطيع، كسمػؾ الصخيق الرحةح في ذلظ، يمقي هطاللو عمى السجتسع، كسمصاف عمى أتب

يقػؿ اإلماـ مالظ: "حق عمى كل مدمع أك رجل فعل هللا في صجره شيئًا مغ العمع كالفقو أف يجخل إلى ذؼ سمصاف 
الع إنسا يجخل يأمخه هالخيخ كيشياه يأمخه هالخيخ كيشياه عغ الذخ كيعطو حتى يتبيغ دخػؿ العالع عمى غيخه؛ ألف الع

 .(ٚ)"كاف فيػ الفزل الحؼ ال هعجه فزل عغ الذخ فإذا
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قاؿ أبػ عسخ بغ الرالح: َكالشَِّرةَحُة أِلَِئسَِّة هللا الصخيقة السثمى في نرحيع: "كلقج بيغ العمساء رحسيع 
، َكَشاَعُتُيْع ِفةِو،  َكَتْحِكيُخُىْع ِهِو، َكَتْشِبيُيُيْع ِفي ِرْفٍق َكُلْصٍف، َكُمَجاَنَبُة اْلُػُمػِب َعَمْيِيْع، اْلُسْدِمِسيَغ: ُمَعاَكَنُتُيْع َعَمى اْلَحقِّ

َعاُء َلُيْع ِهالتَّْػِفيِق كَ  ْمَصاِف (ٔ)"َحثُّ اأْلَْغَةاِر َعَمى َذِلظَ َكالجُّ ، َكُسِئَل اْبُغ َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا، َعْغ َأْمِخ الدُّ
 .(ٕ)"، َفِفةَسا َبْيَشَظ َكَبْيَشوُ كِؼ، َكَنْيِةِو َعِغ اْلُسْشَكِخ، َفَقاَؿ: ِإْف ُكْشَت َفاِعاًل َكاَلُبجَّ ِهاْلَسْعخُ 

ا الشَِّرةَحُة ة نرح الجاعةة لمسدمسيغ هقػلو: "كضح اإلماـ ابغ رجب حكةقخامدا: النريحة لعامة المدممين:  َكَأمَّ
َكِبيَخُىْع،  َما ُيِحبُّ ِلَشْفِدِو، َكَيْكَخَه َلُيْع َما َيْكَخُه ِلَشْفِدِو، َكُيْذِفَق َعَمْيِيْع، َكَيْخَحَع َصِغيَخُىْع، َكُيَػقِّخَ ِلْمُسْدِمِسيَغ، َفَأْف ُيِحبَّ َلُيْع 

َكاَف ِفي َذِلَظ َفَػاُت ِرْبِح َما َيِبةُع ِمْغ َكَيْحَدَف ِلُحْدِنِيْع، َكَيْفَخَح ِلَفَخِحِيْع، َكِإْف َضخَُّه َذِلَظ ِفي ُدْنَةاُه َكُخْخِز َأْسَعاِرِىْع، َكِإْف 
َعِع َعَمْيِيعْ  ـَ الشِّ ، َكَنْرَخُىْع َعَمى َعُجكِِّىْع، َكَدْفَع ِتَجاَرِتِو، َكَكَحِلَظ َجِسةُع َما َيُزخُُّىْع َعامًَّة، َكُيِحبُّ َصاَلَحُيْع َكِإْلَفَتُيْع َكَدَكا

 . (ٖ)"لِّ َأًذػ َكَمْكُخكٍه َعْشُيعْ كُ 
 كلعسخؼ إف كالـ ابغ رجب ىشا يرب في مدار تأميخ الجاعةة كبشطخة عابخة لكالمو اآلنف الحكخ يتزح لشا ذلظ.

َمُف ِإَذا َأَراُدكا َنِرةَحَة دتخ ال الفزح، قاؿ رحسو هللا: "مع بيغ رحسو هللا شخيقة الشرح، كأنيا مبشةة عمى ال َكَكاَف الدَّ
َؿ َهْعُزُيْع: َمْغ َكَعَع َأَخاُه ِفةَسا َبْيَشُو َكَبْيَشُو، َفِيَي َنِرةَحٌة، َكَمْغ َكَعَطُو َعَمى ُرُؤكِس الشَّاِس َأَحٍج، َكَعُطػُه ِسخِّا َحتَّى َقا

 . (ٗ)"اْلَفاِجُخ َيْيِتُظ َكُيَعيِّخُ َفِإنََّسا َكبََّخُو. َكَقاَؿ اْلُفَزْيُل: اْلُسْؤِمُغ َيْدُتُخ َكَيْشَرُح، كَ 
أف العراة مغ السدمسيغ عمى ضخبيغ، مغ كاف مدتػرًا كمغ كاف مذيػرًا، كأف لكل مشيسا  حسو هللامع بيَّغ ر      

قاؿ  تعاماًل يختمف عغ اآلخخ، سػاء هالتعامل معو حاؿ عرةانو، كحاؿ تػبتو مغ السعرةة؛ فسغ كاف مدتػراً 
َسَعاِصي، َفِإَذا َكَقَعْت ِمْشُو َىْفَػٌة، َأْك َزلٌَّة، َفِإنَُّو اَل َمْغ َكاَف َمْدُتػًرا اَل َيْعِخُؼ ِهَذْيٍء ِمَغ الْ اإلماـ ابغ رجب في شأنو: "

َمٌة، َكَىَحا ُىَػ الَِّحؼ َكَردَ  ُث ِبَيا، أِلَفَّ َذِلَظ ِغيَبٌة ُمَحخَّ ْت ِفةِو الشُُّرػُص، َكِفي َذِلَظ َيُجػُز َكْذُفَيا، َكاَل َىْتُكَيا، َكاَل التََّحجُّ
 حن جن ممخم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ُّٱ َلى:َقْج َقاَؿ َّللاَُّ َتَعا
[. َكاْلُسَخاُد: ِإَشاَعُة اْلَفاِحَذِة َعَمى اْلُسْؤِمِغ اْلُسْدَتِتِخ ِفةَسا َكَقَع ِمْشُو، َأِك اتُِّيَع ِهِو َكُىَػ ٜٔ]الشُّػِر: َّ هن من خن

ْفِظ. َقاَؿ َهْعُس اْلُػَزَراِء  ِة اإلِْ اِلِحيَغ ِلَبْعِس َمْغ َيْأُمُخ ِهاْلَسْعُخكِؼ: اْجَتِيْج َأْف َتْدُتَخ َبِخؼٌء ِمْشُو، َكَسا ِفي ِقرَّ الرَّ
ـِ، َكَأْكَلى اأْلُُمػِر َسْتُخ اْلُعُيػِب، َكِمْثُل َىحَ  ْساَل ا َلْػ َجاَء َتاِئًبا َناِدًما اْلُعَراَة، َفِإفَّ ُضُيػَر َمَعاِصيِيْع َعْيٌب ِفي أَْىِل اإلِْ

، َكلَ  ْخُه، َلْع ُيْدَتْفَدْخ، َبْل ُيْؤَمُخ ِهَأْف َيْخِجَع َكَيْدُتَخ َنْفَدُو، َكَسا َأَمَخ الشَِّبيُّ َكَأَقخَّ ِهَحجٍّ  َماِعًدا َكاْلَغاِمِجيََّة، َكَكَسا َلعْ  ْع ُيَفدِّ
ا، َفَأِقْسُو َعَميَّ َأَص ُيْدَتْفَدِخ الَِّحؼ َقاَؿ: " ، َفِإنَُّو ُيْذَفُع َلُو َحتَّى اَل "، َكِمْثُل َىَحا َلْػ ُأِخَح ِهَجِخيسَ ْبُت َحجِّ ـَ َما ِتِو، َكَلْع َيْبُمِغ اإلِْ
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. َكِفي ِمْثِمِو َجاَء اْلَحِجيُث َعِغ الشَِّبيِّ  ـَ َما ْخِب ، "(ٔ)«ِكؼ اْلَيْيَئاِت َعَثَخاِتِيعْ َأِقيُمػا ذَ : »َيْبُمَغ اإلِْ َكَلْػ َتاَب َأَحٌج ِمَغ الزَّ
ِؿ، َكاَف اأْلَْفَزلُ  ِ َتعَ  اأْلَكَّ  . (ٕ)"اَلى، َكَيْدُتَخ َعَمى َنْفِدوِ َلُو َأْف َيُتػَب ِفةَسا َبْيَشُو َكَبْيَغ َّللاَّ

كَمْغ َكاَف ُمْذَتِيًخا ِهاْلَسَعاِصي، ُمْعِمًشا ِبَيا اَل قاؿ اإلماـ ابغ رجب رحسو هللا: "كأما مغ كاف مذتيخًا هالسعاصي ف    
  ِهَسا ِقيَل َلُو َفَيَحا ُىَػ اْلَفاِجُخ اْلُسْعِمُغ، َكَلْةَذ َلُو ِغيَبٌة، َكَسا َنزَّ َعَمى َذِلَظ اْلَحَدُغ اْلَبْرِخؼُّ ُيَباِلي ِهَسا اْرَتَكَب ِمْشَيا، َكاَل 

ـَ َعَمْةِو اْلُحُجكُد. َصخََّح ِبَحِلَظ َهْعُس َأْصحَ  ا، َكاْسَتَجؿَّ ِهَقْػِؿ الشَِّبيِّ اِبشَ َكَغْيُخُه، َكِمْثُل َىَحا اَل َهْأَس ِهاْلَبْحِث َعْغ َأْمِخِه ِلُتَقا
« : َِإِف اْعَتَخَفْت، َفاْرُجْسَياَكاْغُج َيا ُأَنْةُذ َعَمى اْمَخأَِة َىَحا، ف»(ٖ) . 

ـَ َعَمْةِو اْلحَ  ْمَصاَف، َبْل ُيْتَخُؾ َحتَّى ُيَقا ْشَكفَّ َشخُُّه، َكَيْخَتِجَع ِهِو َأْمَثاُلُو. جُّ ِليَ َكِمْثُل َىَحا اَل ُيْذَفُع َلُو ِإَذا ُأِخَح، َكَلْػ َلْع َيْبُمِغ الدُّ
، َكَأمَّا َمْغ َقاَؿ َماِلٌظ: َمْغ َلْع ُيْعَخْؼ ِمْشُو َأًذػ ِلمشَّاِس، َكِإنََّسا َكاَنْت ِمْشُو َزلٌَّة، َفاَل َهْأَس َأْف ُيْذَفَع َلُو  ـَ َما َما َلْع َيْبُمِغ اإلِْ

، َحَكاُعِخَؼ ِهَذخٍّ َأْك َفَداٍد، َفاَل ُأحِ  ـَ َعَمْةِو اْلَحجُّ  . (ٗ)"ُه اْبُغ اْلُسْشِحِر َكَغْيُخهُ بُّ َأْف َيْذَفَع َلُو َأَحٌج، َكَلِكْغ ُيْتَخُؾ َحتَّى ُيَقا
ْخُب الثَّاِني، َفِقيَل: ِإنَُّو مغ كاف مذتيخًا هالسعرةة فقاؿ: "مع بيغ ابغ رجب رحسو هللا حاؿ تػبة  َكَأمَّا الزَّ

، َكُيِقخَّ َعَمى َنْفِدِو ِهَسا ُيػجِ َكَحِلَظ؛ مثل الز ـَ َما َخهُ خب األكؿ، َكِقيَل: َبِل اأْلَْكَلى َلُو َأْف َيْأِتَي اإلِْ  .  (٘)"ُب اْلَحجَّ َحتَّى ُيَصيِّ
 الخاتمة:

 هعج ىحا التصػاؼ بيغ أفةاء ىحا الكتاب الفخيج )جامع العمـػ كالحكع(، أسجل الشتائج اآلتةة:
 .استصاعتو قجر أحػاليع كإصالح جحبيع كيحاكؿ كقػمو، أمتو كاقع يعةر حؼال ىػ السؤمخ الجاعةة .1
 .مشاياه في هارزة الجاعةة سسات ككانت الجعػة، أركاف جسةع عغ الحجيث كالحكع العمـػ جامع كتاب حػػ  .2
 كافة مغ كمعالجتيا الشبػية لألحاديث شخحو عشج ضيخت مػسػعةة كمقافة ماقبة رؤية رجب ابغ لإلماـ .3

 .يالشػاح
 .الػاقع في تطيخ التي الدمبةات يعالج لكي هسجتسعو الرمة كميق يكػف  أف يجب الجاعةة .4

 التهصيات:
 يػصي الباحث هسا يأتي:

 .الحجيثةة الذخكح أصحاب مغ كغيخه الحشبمي رجب ابغ مؤلفات هكةة في الجعػة أركاف دراسة .1
 .الجعػة حقل في لمعامميغ السؤمخ الجاعةة صشاعة في تجريبةة دكرات إقامة .2
 .البكالػيػس لصمبة الجعػية التصبةقات مقخرات تكثةف .3

 قائمة المرادر والمراجع:

                                                 

: الكررربى السررن  يف والنسرر ئي  (4/133: )سررنن  يف تاوت أبرر : أخاجرر  واحلررديث  (2/292: )واحلكرر  العلرر م جرر مع( 1)
(6/468.) 
 (.2/293: )حلك وا العل م ج مع( 2)
: مسرررل  صرررحيح  (2314: ) قررر  احلرررديث احلررردوت  يف ال ك لرررة اب  ال ك لرررة  كتررر    (3/102: )البخررر  ي صرررحيح( 3)
 (.1697: ) ق  احلديث ابلزىن  نفس  عل  اعرت  م  اب  احلدوت  كت    (3/1324)
 (.2/293: )واحلك  العل م ج مع( 4)
 (.2/293: )واحلك  العل م ج مع( 5)
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ـُ مالٌظ في ُمػشَِّئػو مػغ الػخأؼ كاآلمػار، أبػػ عسػخ يػسػف بػغ عبػج هللا بػغ  - االستحكار في شخِح ما رسسو اإلما
، تحقيػػق: سػػالع دمحم عصػػا، كعمػػي معػػػض، نذػػخ: دار الكتػػب العمسةػػة ت، الصبعػػة بيػػخك  -عبػػج الَبػػخِّ

 ىػ.ٕٔٗٔاألكلى سشة 
مؤسدػػػػة الخسػػػػالة، الصبعػػػػة التاسػػػػعة سػػػػشة  عبػػػػجالكخيع زيػػػػجاف، نذػػػػخ: أصػػػػػؿ الػػػػجعػة، د -

 ىػ.ٕٔٗٔ
إعػػجاد الجاعةػػة فػػي ضػػػء سػػػرة فرػػمت، حسػػج بػػغ ناصػػخ العسػػار، هحػػث تكسيمػػي لجرجػػة  -

 ىػ.ٛٓٗٔ الساجدتيخ هجامة اإلماـ، الخياض، سشة
بيػخكت، الصبعػة الدػاهعة، سػشة  –ذخ: دار العمع لمساليػيغاألعالـ، خيخ الجيغ الدركمي، ن -

 ـ. ٜٙٛٔ
  

األمػػػخ هػػػالسعخكؼ كالشيػػػي عػػػغ السشكػػػخ )أصػػػػلو كضػػػػاهصو كآداهػػػو(، خالػػػج بػػػغ عثسػػػاف  -
 ـ.ٜٜ٘ٔالدبت، نذخ السشتجػ اإلسالمي، الصبعة األكلى، سشة

ذػػؤكف أحسػػج بػػغ عمػػي بػػغ حجػػخ، نذػػخ: السجمػػذ األعمػػى لم إنبػػاء الغسػػخ هأبشػػاء العسػػخ، -
 ىػ، ٜٖٔٔسشة  القاىخة، –اإلسالمةة

حيػج آهػاد،  –األنداب، عبجالكخيع بغ دمحم الدػسعاني، نذػخ: مجمػذ دار السعػارؼ العثانةػة -
 ىػ. ٕٖٛٔالصبعة األكؿ، سشة 

إيقػػاظ اليسػػع مػػغ جػػامع العمػػػـ كالحكػػع فػػي شػػخح خسدػػيغ حػػجيثًا مػػغ جػامػػع الكمػػع، سػػمةع  -
 ىػ.ٗٔٗٔعة الثانةة، سشة الياللي، نذخ دار ابغ الجػزؼ، الصب

تختيػػب السػػجارؾ كتقخيػػب السدػػالظ، أبػػػ الفزػػل القاضػػي عةػػاض، نذػػخ: مصبعػػة فزالةػػػ  -
 السغخبػ الصبعة األكلى.

 ىػ.ٖٕٗٔ تفديخ آؿ عسخاف، دمحم صالح العثةسيغ، نذخ دار الثخيا، الصبعة الثانةة، سشة -
 ابغ الجػزؼ، الصبعة األكلى، سشةتفديخ الفاتحة كالبقخة، دمحم صالح العثةسيغ، نذخ: دار  -

 ىػ.ٖٕٗٔ
نذػػخ: الييئػػة السرػػخية العامػػة  ، دمحم رشػػيج رضػػا،(تفدػػيخ القػػخاف الحكػػةع )تفدػػيخ السشػػار -

 ـ.ٜٜٓٔ لمكتاب، سشة
التقخيػػخ كالتحبيػػخ فػػي شػػخح التحخيػػخ ألبػػي عبػػج هللا شػػسذ الػػجيغ دمحم بػػغ دمحم، السعػػخكؼ  -

 ىػ.ٖٓٗٔ بيخكت، الصبعة الثانةة، دار الكتب العمسةة، هابغ أميخ حاج، نذخ:
جامع العمػـ كالحكع في شخح خسدػيغ حػجيثًا مػغ جػامػع الكمػع، اإلمػاـ ابػغ رجػب، نذػخ:  -

 ىػ.ٕٕٗٔ الصبعة الداهعة، سشة- بيخكت –مؤسدة الخسالة
الجػىخ السشزػج فػي شبقػات متػأخخؼ أصػحاب أحسػج، جسػاؿ الػجيغ ابػغ السبػخد الحشبمػي،  -

 ىػ.ٕٔٗٔلصبعة األكلى، سشة نذخ مكتبة العبةكاف، ا
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الػػجرر الكامشػػة فػػي أعةػػاف السائػػة الثامشػػة، أحسػػج بػػغ عمػػي بػػغ حجػػخ، نذػػخ: مجمػػذ دائػػة  -
 ـ.ٕٜٚٔ - حيجر اهاد –السعارؼ العثسانةة

القػػاىخة، كدار  -الػػجعػة اإلسػػالمةة أصػػػليا ككسػػائميا، د. أحسػػج أحسػػج غمػػػش، نذػػخ: دار الكتػػاب السرػػخؼ  -
 ىػ.ٚٓٗٔالصبعة الثانةة سشة  بيخكت، -الكتاب المبشاني

الجعػة إلى هللا كأخالؽ الجعاة، عبجالعديد بغ عبجهللا بػغ هػاز، نذػخ: رئاسػة دار البحػػث  -
 ىػ. ٖٕٗٔ العمسةة كإلفتاء، الصبعة الخاهعة، عاـ

 -ششصػػػا –الػػػجعػة كاإلندػػػاف، عبػػػج هللا يػسػػػف الذػػػاذلي، نذػػػخ السكتبػػػة القػمةػػػة الحجيثػػػة -
 الصبعة األكلى.

دار  ابػػغ ماجػػو، أبػػػ عبػػجهللا دمحم ابػػغ ماجػػو، بتحقيػػق دمحم فػػؤاد عبػػج البػػاقي، نذػػخ:سػػشغ  -
 إحةاء الكتب العخبةة.

سشغ ابغ ماجو، أبػ عبجهللا دمحم ابغ ماجو، تحقيق األرنػاؤكط، نذػخ: دار الخسػالة العمسةػة، الصبعػة األكلػى،  -
 ىػ.ٖٓٗٔ سشة

السكتبػة العرػخية،  قيػق دمحم محيػي الػجيغ عبػج الحسيػج،سشغ أبي داكد،، أبػػ داكد سػمةساف بػغ األشػعث، بتح -
 صيجا، بيخكت.

  مرخ. –الجامع الرحةح كىػ ُسَشُغ التخمحؼ، تحقيق: أحسج شاكخ كآخخيغ، نذخ: مكتبة البابي الحمبي -
الصبعػػػة  -بيػػػخكت –الدػػػشغ الكبػػػخػ، أبػػػػ هكػػػخ البييقػػػي، تحقيػػػق دمحم عبػػػجالقادر، نذػػػخ: دار الكتػػػب العمسةػػػة  -

 ىػ.ٕٗٗٔ ، سشةالثالثة
الصبعػػة  -دمذػػق، بيػػخت –شػػحرات الػػحىب فػػي أخبػػار مػػغ ذىػػب، أبػػػ الفػػالح الحشبمػػي، نذػػخ: دار ابػػغ كثيػػخ -

 ىػ. ٙٓٗٔ األكلى، سشة
، ابػػػغ دقيػػػق العيػػػج، نذػػػخ/ دار الخيػػػاف، الصبعػػػة شػػػخح األربعػػػيغ الشػكيػػػة فػػػي األحاديػػػث الرػػػحةحة الشبػيػػػة -

 ىػ.ٕٗٗٔ الدادسة، سشة
 كية، دمحم صالح العثةسيغ، نذخ دار الثخيا.شخح األربعيغ الشػ  -
السشيػػاج شػػػخح صػػػحةح مدػػػمع بػػػغ الحجػػاج، أبػػػػ زكخيػػػا يحيػػػى بػػػغ شػػخؼ الشػػػػكؼ، نذػػػخ: دار إحةػػػاء التػػػخاث  -

 ىػ.ٕٜٖٔبيخكت، الصبعة الثانةة سشة  -العخبي
 األكلى، سػشةالعمي عبجالحسيج، نذخ: مكتبة الخشج، الصبعة  عبج شعب اإليساف، أبػبكخ البييقي، تحقيق د. -

 ىػ.ٖٕٗٔ
كُسػَششو كأيَّامػو؛ السعػخكؼ  -صمى هللا عمةو كسػمع -الجامع السدَشج الرحةح السختَرخ مغ أمػر رسػؿ هللا  -

بػػػػػ)صحةح البخػػػػارؼ(، أبػػػػػ عبػػػػج هللا دمحم بػػػػغ إسػػػػساعيل البخػػػػارؼ، تحقيػػػػق: دمحم زىيػػػػخ بػػػػغ ناصػػػػخ 
 ىػ.ٕٕٗٔبيخكت، الصبعة األكلى سشة  -الشاصخ، نذخ: دار شػؽ الشجاة 
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السدػػػػَشج الرػػػػحةح السختَرػػػػخ بشقػػػػل العػػػػجؿ عػػػػغ العػػػػجؿ إلػػػػى رسػػػػػؿ هللا صػػػػمى هللا عمةػػػػو كسػػػػمع؛ السعػػػػخكؼ  -
بػ)صحةح مدمع(، مدمع بغ الحجػاج القذػيخؼ الشةدػابػرؼ، تػخقةع: دمحم فػؤاد عبػج البػاقي، نذػخ: دار 

 بيخكت. -إحةاء التخاث العخبي
 ىػ.ٕ٘ٗٔ الصبعة األكلى، -دمذق –لكةعصيج الخاشخ، أبػ الفخج ابغ الجػزؼ، نذخ دار ا -
 عمع الجعػة إلى هللا تعالى حكةقتو كأىسيتو، د. دمحم الذيخاني، نذخ: دار السشياج، الصبعة األكلى. -
 ىػ.ٕٙٗٔسشة  الصبعة الثامشة، -بيخكت –القامػس السحةط، الفيخكز آهادؼ، نذخ: مؤسدة الخسالة -
 ىػ.ٗٔٗٔبيخكت، الصبعة الثالثة سشة  -خ: دار صادرلداف العخب، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر، نذ -
مجسػع فتاكػ شةخ اإلسالـ ابغ تةسةَّة، تقػي الػجيغ أحسػج بػغ عبػج الحمػةع بػغ تةسةَّػة الحخَّانػي، جسػع كتختيػب:  -

السجيشػػػة  -عبػػػج الػػػخحسغ بػػػغ دمحم بػػػغ قاسػػػع، نذػػػخ: مجسػػػع السمػػػظ فيػػػج لصباعػػػة السرػػػحف الذػػػخيف
  ىػ.ٙٔٗٔالشبػية، سشة 

فتاكػ كرسائل فزيمة الذةخ دمحم بغ صػالح العثةسػيغ، دمحم بػغ صػالح العثةسػيغ، نذػخ: دار الػػشغ،  مجسػع -
 ىػ. ٖٔٗٔدار الثخيا، الصبعة األخيخة، سشة 

مخترخ الفتاكػ السرخية، ابغ تةسةة، دمحم بػغ عمػي، أبػػ عبػج هللا، بػجر الػجيغ البعمػّي، تحقيػق عبػج السجيػج  -
 الدشة السحسجية، ترػيخ دار الكتب العمسةة.  دمحم حامج الفقي، مصبعة -سمةع

عػػادؿ مخشػػج كآخػػخكف، نذػػخ: مؤسدػػة الخسػػالة، –تحقيػػق شػػعيب األرنػػؤكط ،السدػػشج، لإلمػػاـ أحسػػج بػػغ حشبػػل -
 ىػ.ٕٔٗٔ سشة الصبعة األكلى،

 ـ.ٜٜ٘ٔ الصبعة الثانةة، -بيخكت –أبػعبجهللا ياقػت الحسػؼ، نذخ: دلخ صابخ معجع البمجاف، -
 نذػػػخ: عػػػالع الكتػػػب، الصبعػػػة األكلػػػى، سػػػشة ة العخبةػػػة السعاصػػػخة، د. أحسػػػج مختػػػار عبجالحسيػػػج،معجػػػع المغػػػ -

 ىػ.ٜٕٗٔ
 السعجع الػسةط، إبخالةع مرصفى كمجسػعة، إصجار: مجسع المغة العخبةة هالقاىخة، نذخ: دار الجعػة. -
فياني، تحقيػق: صػفػاف السفخدات في غخيػب القػخآف، أبػػ القاسػع الحدػيغ بػغ دمحم؛ السعػخكؼ هالخاغػب األصػ -

بيػػػػػخكت، الصبعػػػػػة األكلػػػػػى سػػػػػشة  -دمذػػػػػق، كالػػػػجار الذػػػػػامةة -عػػػػجناف الػػػػػجاكدؼ، نذػػػػػخ: دار القمػػػػػع
 ىػ.ٕٔٗٔ

مرػػخ،  -السشتقػػى شػػخح السػشػػأ، أبػػػ الػليػػج سػػمةساف بػػغ خمػػف البػػاجي األنجلدػػي، نذػػخ: مصبعػػة الدػػعادة  -
 ىػ.ٕٖٖٔالصبعة األكلى سشة 

كيغ إلػػى اإلسػالـ، د. حسػػد بػػغ أحسػج بػغ فػػخج الخحيمػي، نذػخ: عسػػادة مػشيج القػخآف الكػخيع فػػي دعػػة السذػخ  -
 ىػ.ٕٗٗٔالسجيشة السشػرة، الصبعة األكلى سشة  -البحث العمسي هالجامعة اإلسالمةة

 


