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"]غافر َبادِّ ْيٌر بالعِّ ي إلى هللاِّ، إنَّ هللاَ َبصِّ ُض أْمرِّ ِّ  [44"فََستَْذكُُرْوَن َما أقُْوُل لَكُْم وأُفَو 

تُْهُم الحَ   [70يَاةُ الدُّْنيا"]األنعامقَاَل تَعَاَلى : "وذَِر الَِّذْيَن اتََّخذُوا ِدْينَُهم لَِعبًا ولَْهًوا، وَغرَّ

أْهلأه ، فإَّنَّ نَّ ك لُّ شيٍء ي أْله و ِبِه اْبن  آدأمأ ف أه وأ ابِطٌل، إالَّ ثأالًثا : رأْميأه  عأْن ق أْوِسِه، وَتِديبأه ف أرأسأه ، وم العأب أتأه  »
 أْْحأد   «ِمنأ احلأق ِ 

فأعأةأ »* أن ْ
، وَنأْوِِه  عألىِِبأْيث  ي ْست أعأان  ِِبا  وِلْعب  الك رأِة إذأا كأانأ قأصأدأ صأاِحب ه  امل اِد، وغأرأض ه  يفالكأرِ  والفأرِ  اجِلهأ

هأى عأْنه   يفاجِلهأاِد ف أه وأ حأسأٌن، وإْن كأانأ  عألىاالْسِتعأانأة    «ذأِلكأ مأضأرٌَّة، فإنَّه ي  ن ْ
ا أمأرأ ك لُّ ِفْعٍل أْفضأى إىل ُم أرٍَّم حأرَّمأه  الشَّرْع ؛ ألنَّه يأ » :وقأالأ  اِد، ومأا أْْلأى، وشأغألأ عأمَّ ب أبأا للشَِّر، والفأسأ ك ْون  سأ

 اْبن  تِْيِميَّةأ  «ِبِه؛ ف أه وأ مأْنِهيٌّ عأْنه هللا
ِبرْيأٍة، وأاٌت كأِثريٌة َتأْأل  الِبالدأ لأمَّا كأانأ ه نأاكأ ضأِجْيٌج، وأصْ »* اف ِع خأْلفأ ك رأاٍت كأ ولأمَّا  ِبسأبأِب التَّشأاج ِر، والتَّدأ

ا، ولأمَّا كأانأ  انأْت ش ر وٌر كأِثريأٌة َتأْد ث  ِبسأبأِب هأذأ ، وأْمنأع  أبأْمِر  هللاكأ ِلكأ فأّن ِ آم ر  ُي أر ِم  ك لَّ هأِذه الشُّر وِر ِلذأ
ْلِك : االْشِتأاكأ يف ِمْثِل هأِذه األْلعأاِب م ْست أْقبالا، ومأْن ُي أاِلف  ذأِلكأ تأك ون  ع ق وب أت  

 
ِلك  إْدوأارْد  «!ه السِ ْجنأ امل

أ
امل

 الثَّاّن 
اِهرْي  »* قأى اجلأمأ  عألىضأالٍل، ال تأْدرِي مأا وأرأاءها، ومأا أمأامأها، وال مأا ي راد  ِِبا، فإنَّنا سأن أْعمأل   يفوِلكأْي ت أب ْ

 سألِ يأاِت، واأللْ 
أبأاِهِج، وامل

اِئِل امل اَِّنا، إبْنشأاِء وأسأ دأِة صأْرِف أْذهأ ضأِة، زَيأ اِل الر َيأ عأاِب الفأكأِهيَِّة، وض ر ْوِب أْشكأ
ِضيَّةٍ … واللَّْهِو   ب  ر وت  وْك والت  ي أه ْودأ  «ُث َّ َنأْعأل  الصُّح فأ تأْدع و إىل م بأارأَيٍت فأِنيٍَّة، ورَيأ

ِم(إنَّ أْصلأ »* ْسِلِمْْيأ نأ  )ك رأِة القأدأ
 
ْصرأاّنٌّ صأِلييبٌّ، وتأْطرِيق ها إلأْيهم ي أه وِديٌّ عأالأِميٌّ، وأثأينٌّ ي  ْوَنأّنٌّ، ونأْشر ها بأْْيأ امل

 ؤألِ ف   «!؟ف أهأْل ِمْن م دَِّكر
 امل
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ن  ا ِم  ْن ج   ْوٍع، ف ألأ  ه  احلأْم   د  يف األ ْوىلأ  هللاحلأْم  د   ، وأْطعأمأ ٍم، وكأسأ  اَن ِم   ْن ع   رِأ الَّ  ِذي أْوجأ  دأَن ِم  ْن عأ  دأ

لأقأ لِي  عْ  ، ف ألأه  األأْْسأاء  واآلِخرأِة؛ خأ ، وأأنْ عأمأ لِي ْشكأرأ ، وأأْكرأمأ لِي ْحمأدأ  .  احل ْسَنأ والصِ فأات  الع لأىبأدأ
ِلغأ ٍة، وغاي ٍة سأ اِميٍة ف  :كأمأ ا قأ الأ ت أعأ اىلأ وِه يأ عأبأادأتِ ِه،  : لأْم ُيأْل ْقن ا عأب أثا ا، وْْأ يأِْت ْكن ا الأأ الا؛ بأ ْل حِلْكمأ ٍة ابأ

 [56واإلنَس إالَّ ليعبدون"]الذارياتوما خلقُت الجنَّ 
ْواا، َنأ وحأذَّرأ  "وذَِر الذين : قأالأ ت أعأاىلأ  إْلأه م هأوأاهأم، كما ِمنأ الَّذين اَّتَّأذ واو  ِمنأ الَّذين اَّتَّأذ وا ِدين أه م لأِعباا وْلأ

تُهم الحياةُ الدُّنيا"]األنعام  [.70اتَّخذوا دينَهم لَِعبًا ولْهًوا وغرَّ

* * * 

ا عأْبد ه ورأس و ل ه، أْرسأ لأه رأْْحأ ةا للعأ الأِمْْيأ، وح جَّ ةا وأشْ  ِِ أْمأعِ ْي، ب أعأثأ ه   عأل ىهأد  أنَّ ُم أمَّدا فأ ِْتأٍة  عأل ىالنَّ ا
وأِم السُّب ِل، فأ  اه م ِبِه إىل أْوضأِح الطُّر ِق، وأق ْ لَّمأ ِمنأ الرُّس ِل، فهأدأ ِثرْياا صألَّى هللا عألأْيِه وسأ  .تْسليماا كأ

ِا م ْهمأالا؛ بْل جأعألأه م مأْورِداا للتَّْكليِف، و  ْلقأه س دأ جأعألأ ِلك لِ  أمَّا ب أْعد  : فإنَّ هللاأ س ْبحانأه وت أعأاىلأ ْْأ ُيأْل ْق خأ

،  يف اْست أْعمألأ ذأِلكأ واجلأوأارِحأ؛ نِْعمأةا ِمْنه  وت أفأضُّالا، فأمأنِ والف ؤأادأ،  وأاِحٍد مأْنزالا، وأْعطأاه م : السَّْمعأ، والبأصأرأ

مأْعِصيأِتِه، ف أقأْد خأِسرأ خ ْسراَنا طأْويالا، قأالأ  يفسأِبْيالا، ومأِن اْست أْعمألأها  هللاطأاعأِتِه، ف أقأْد سألأكأ ِِبأا إىل مأْرضأاِة 

 [.36" إنَّ السَّمَع والبصَر والفؤادَ كلُّ أولئك كان عنه مسؤوالً"]اإلسراء ت أعأاىلأ :
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* * * 
َأ  اِم، فأكأ  انأ ِم  ْن تِْلك    م   عأل  ىد ؛ فأ  إنَّ اْْنكأ  ارأ وب أْع   البأاِط  ِل وأْهلِ  ِه ِم   ْن شأ  عائِِر اْْس  الِم، وطأرائِِق  ه الِع

َّْلمأ  اِء، وال  بأالَي العأْمي  اِء، والَّت أيَّ  ا والَّ  ِ   وأاِهي ال ْس  ِلِمْْيأ  يفمأ  ا أْلقأْت  ه  أيْ  ِدي ي أه   ودأ  ...ال  دَّ
 
ا فأكأ  انأ مأ   ...بِ  الِد امل

َ ومِة الدَّساِئِس  الع ْدوانيَِّة كأانأ : ت أْفرِيٌق، وتأْضِلْيٌل، ون أعأرأاٌت، وب أْغضأاء ، وصأدٌّ عأْن ذِْكِر هللا يف غأرْيِ ذأِلكأ ِمْن مأْن
ٌة  سأ ْؤِمِنْْيأ  يفالَِّ  ْْأ ت أْفتأ ت أْغرِس ها أْيٍد َنِأ

 
 !ق  ل وِب امل
ا ِمْن سأوأالِب ل ْعبٍة شأْيطأ  ، وت أْعل  وأ ك لُّ هأذأ تأِش رأ َْهأ رأ يف أمَّ ِة اْْس الِم؛ فأْض الا أْن ت أن ْ انيٍَّة مأا كأ انأ ْلأأ ا أْن تأ

ِبرْيأ  ٍة كأ ْسِلِمْْيأ قأةِ ٍة ِمْن ث أقأافأاِت، وطأاعلى مأسأاحأ
 
ِم(:  يفوذأِلكأ مأاِثٌل  ...، وأأْوقأاِت أبْ نأاِء امل  !)ك رأِة القأدأ

ا؛ كأانأ ِمنأ اخِلزْ  ْسِلِمْْيأ ( عأْن فأِعْندأ هأذأ
 
ِذِه ) امل  ِي، والعأاِر أْن ت أْغفألأ أمٌَّة كأهأ

ِذِه  ِم(ل ْعبأٍة كأهأ وأاه  عأْن ب أيأاِن َمأأاِطرِها )ك رأِة القأدأ ، أو ق ْل : ت كأمَّمأ األف ْ ْسِلِمْْيأ ب أيأ اَنا  عألى، ف أت أغ ضَّ الطَّْرفأ
 
أبْ نأاِء امل

ِصعاا ال ِشيأةأ  ِقيقأِة تِْلك م  اللُّْعبأِة النَّْكراءِ ِه، م وأضِ حأةا فيَنأ  !مأا ه نأاِلكأ ِمْن خ طأٍط ت  ْنِبؤ كأ عأْن حأ
ْي  ث  ت أنأ  اوأل ْوا هأ  ِذِه اللُّْعب  ةأ ِبطأ  رأٍف ِم  نأ  هللامَّ م  ا كأ  انأ ِم  ْن ُم أ  اوأالٍت ل  ب أْعِض أْه  ِل الِعْل  ِم   وأف َّقأه   م الله    حأ

الٍة، أو ، أو رِسأ  . (1)مأقأالةٍ  البياِن؛ إمَّا يف ف أْتِو
 ح  اوأالِت وغأرْيأه  ا حأ  ِتَّ سأ  اعأِ  

ِقيقأ  ِة هأ  ِذِه اللُّْعب  ِة ِبك   لِ  أبْ عأاِده  ا  عأل  ىْْأ َتأِْت هأ  ِذِه إالَّ أنَّ هأ  ِذِه امل حأ
 أْعلأم  . هللاوأْدواِئها، و

ْرقاءأ ت  رأْفِرف  ف أْوقأ ع ق وِل أبْ نأا ا رأأيت  ِلزأاماا أْن أْكِشفأ أْقِنعأةا خأ  مأ وَِّه، وألْهتِ كأ ِلذأ
ْس ِلِمْْيأ ابلبأاِط ِل امل

 
ِء امل

اِفع ، أو طأِبي  ٍب ي  عأ  اِلج ، وأل زِيْ  لأ الِغطأ  اءأ إْن شأ  اءأ  تأِش  ِر بِ  ال رأِقي  ٍب ي   دأ  ن ْ
ِء امل عأ  ْن مأسأ  اِرِب اْلأ  الِك  هللاغأاشأ  يَّةأ ال  وأابأ

 !، إالَّ مأا رأِحمأ رأبِ  شأهأواِِتم غأارِق ون يففأالِِتم آِمن ونأ، و غأ  يفالَِّذي بأدأ بِتأدأسٍُّس إىل أبْ نأاِء أمَِّ ، وه ْم  فياخلأ 
* * * 

ِم( الَِّ  ال تأزِيد   ْنِتيِمِْتاتٍ  عألىفأأق  ْول  : س ْبحانأ هللا! إنَّ )ك رأةأ القأدأ  ِحيِط قأْد  يف( !ِبْضعأِة )سأ
الق ْطِر وامل

ْسلِ  يفزأادأ حأْجم ها 
 
 عأنْ  ِمْْيأ حأياِة أْكثأِر أبْناِء امل

ِ  والسَّفأه  مأعاااألْرضِ حأْجِم   !؛ إنَّه اْلأوأ

                                                

(1)  
أ
 قاالِت، والك ت ِب قأريباا إْن شأاءأ هللا  .سأيأأِت ذِْكر  أْْسأاِء هأِذه الفأتأاوأِ، وامل
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ت  ومأ   ا ُيأْص    ل    ب   ارأَيأ
، وامل ، واللِ ق   اءات   هأ   ات أرأات 

ْس   ب كأ هأ   ِذه امل ه   ا ِم   ْن ق أْت   ٍل لألْوقأ   اِت، وضأ   يأاٍع فيفأحأ
ْدٍر لألْموأاِل  ا بِ غأرْيِ ذأِلكأ ِمْن مأسأاِلكأ مأ  يفللطَّاقاِت، وهأ ٍة ِلمأ  !يَِّة اْْسالميَّةِ وِ ِقيأ ِمْن اْل  اِسخأ

اٌء ال هللا: ح بٌّ وب  ْغٌض ِلغأرْيِ فأِمْن ذأِلكأ  نأهم إالَّ مأا هللا، وصأدٌّ عأْن ذِْكِر هلل، ووأالٌء وعأدأ ، فأال أ خ وَّةأ ب أي ْ
افأة   ن َّْته  الر َيضأة ، وال ث أقأافأةأ ْلأ م إالَّ مأا أْملأْته  الصَّحأ  !سأ

ا  ه  لِ أْيضاا : ن أعأرأاٌت جأاهِ ومأعأ هأذأ ا وب أْعدأ ْرقاء ، وق أْبلأ هأذأ ٌق في: تأصْ  يٌَّة، وصأْيحأاٌت ِصْبيانيٌَّة، وحأرأكاٌت خأ
 !ِعْندأ ب أْعِضِهم مأْوتٌ و  ب أْلهأ صأْعقٌ  ...، والأٌْز وغأْمٌز، وسأبٌّ ولأْعٌن فريٌ وتأصْ 

أْنحأ  ى اخلأِط  رْيِ : مأ  ْذهباا ومأْهمأ  ا يأك   ْن ِم  ْن أْم  ٍر؛ فأ  ال شأ  كَّ أنَّ )ك   رأةأ القأ  
ا امل ِم( قأ  ْد أْص  بأحأْت ب أْع  دأ هأ  ذأ دأ

، وطأاغ وًتا عأ   !(1)ْصرَيً ِفْكرَيا
* * * 

الأِة؛ بأعأ الضَّاللأِة، ومأْنجأمأ اجلأهأ ْت مأن ْ ِم( قأْد غأدأ ، وَنأْن ؛ ال نأش كُّ طأْرفأةأ عأْْيٍ : أنَّ )ك رأةأ القأدأ فأِمْنها  فإَنَّ
ائِ  ايأةِ نشأْت سأحأ  !ب  الغأوأايأِة، وإلأْيها ت  قأاد  خأبأاِئث  العأمأ

ِم( عأسأ اّن اْس تأ  ِبق  فِعْندأ هأذا؛ ع ْذراا إذا مأا أْرسأْلت  للقألأِم عأنأانأه حِتَّ أب  ْوحأ ِبشأيٍء ِمْن بأ الَيأ )ك  رأِة القأ دأ
مأِة : ابحل ْكمأ ق أْبلأ االْحِتكاِم، وابْلأْجِر ق أبْ  يف  قأدِ 

 لأ الكأالِم!هأِذه امل
ْس    ِلِمْْيأ : أْن أ جأ    ر ِدأ القألأ   مأ 

 
ِة لع م    وِم امل ِقيقأ    ِة )ك     رأِة  يففأكأ   انأ ِم    ْن وأاِج   ِب النَِّص    يحأ ب أيأ    اِن ح ْك   ِم، وحأ

ِم(  اءا بِن ش وِئها وَمأأاِطرِهأ : القأدأ ، واالْعِتب ارأ ب  ْغيأ ةأ ك  لِ  ذألِ كأ االْخِتص ارأ   يفا، وانِْتهاءا ِب ْكِمها وت أْقرِيِبه ا م ْلتزِما ا ابِْتدأ
ةأ  ةأ، وب  ْلغأةأ العأائِدأ وأاِن : ...  الفأائِدأ مِ »َتأْتأ ع ن ْ ِقيقأِة ك رأِة القأدأ  . «حأ

* * * 
ا يأِلي : ٍب ف ص ْوٌل كأمأ ائِلأه َتأْتأ أْربأعِة أبْ وأاٍب، وَتأْتأ ك لِ  ابأ  وعألأْيه أْدرأْجت  مأبأاِحثأه، ومأسأ

ٌة، وف أْيِه  ه  يْ البأاب  األوَّل  : ت أنأابِ   ف ص ْوٍل . َخأْس  م ِهمَّ
 .الفأْصل  األوَّل  : مأْدخٌل 

 ت أْنبيٌه .: الفأْصل  الثَّاّن 

                                                

 . سأيأأِت ِْلأِذه األْحكأاِم زَيدأة  تْفِصيٍل، وب أيأاٍن ص )  ( إْن شاءأ هللا   (1)
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َّاِهرِة . الفأْصل  الثَّالث    ْنكأرأاِت ال
 : خ ط ْورأة  السُّك وِت عأِن امل

 ح ْكِم النَّوازِِل . يف: أاليَّة  ِفْقِه الوأاِقِع  الفأْصل  الرَّابع  
ِة : اخلأاِمس  ل  الفأصْ   »: إْعمال  قاِعدأ

أ
 .  «قأاِصدِ الوأساِئل  ْلأأا أْحكام  امل

 ه ِستَّة  ف ص وٍل .فيالبأاب  الثَّاّن : أْحكأام  األْلعأاِب الر َيضيَِّة، و 
 ْصطلأحأاِت الر َيضيَِّة . ا

 لفأْصل  األوَّل  : ت أْعرِْيٌف بِب أْعِض امل
 بْي الك رأِة القأِدميِة واحلأِديثأِة . الفأْصل  الثَّاّن : الفأْرق  

 اْْسالِم . يفالفأْصل  الثَّالث  : مأْشر وِعيَّة  اللَِّعِب 
 الفأْصل  الرَّاِبع  : أْقسأام  األْلعأاِب، وح ْكم  ك لِ  ِقْسٍم . 

ِة .  باحأ
 الفأْصل  اخلَّاِمس  : ح ْكم  األْلعأاِب امل

ِ  : ح ْكم  أْخِذ  اِد  األْلعأاِب الر َيِضيَِّة . يفالِعوأِض الفأْصل  السَّ
 ِه أْرب أعأة  ف ص وٍل .فيرِْيخ  األْلعأاِب الر َيضيَِّة، و البأاب  الثَّاِلث  : ًتأ 
 األْلعأاِب الر َيضيَِّة .رِْيخ  ًتأ الفأْصل  األوَّل  : 
 األْلعأاِب )األول مبيَِّة( .رِْيخ  ًتأ الفأْصل  الثَّاّن : 

ِم(رِْيخ  ًتأ  : الفأْصل  الثَّالث    . )ك رأِة القأدأ
ت  غأْزِو  اَيأ ِم(الفأْصل  الرَّاِبع  : ِبدأ  ِبالدأ اْْسالِم . )ك رأِة القأدأ

ء   ِم(الفأْصل  اخلأاِمس  : رًثأ  احلأرأمأْْيِ . ِبالدِ  يف )ك رأِة القأدأ
، و  ِم( أْحكاٌم، وُمأأاِذير  انِيأ ِه فيالباب  الرَّابع  : )ك رأة  القأدأ  ف ص وٍل .ة  َثأ

وأاِل أْهِل الِعْلِم  ِم( يفالفأْصل  األوَّل  : َتأْرِيْ ر  أق ْ  . )ك رأِة القأدأ
ِم(ح ْكِم  يفالفأْصل  الثَّاّن : ب أيأان  األْصِل   . )ك رأِة القأدأ

اِذير  الشَّرعيَّة   أحأ
ِم( يفالفأْصل  الثَّالث  : امل  َ ْوراا .ُمأْ وأاِحٌد وأْرب أع ْونأ ه في، و )ك رأِة القأدأ
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ِم(الفأْصل  الرَّاِبع  : ح ْكم    .  )ك رأِة القأدأ
ِم(الفأْصل  اخلأاِمس  : البأِدْيل  عأْن   . )ك رأِة القأدأ
ِ  : الشُّبأه  حأْولأ  اِد ِم(الفأْصل  السَّ وأاِن  )ك رأِة القأدأ ِضيَّةِ »والرَّدُّ عألأْيها؛ َتأْتأ ع ن ْ  نأاظأرأِة الر َيأ

 .«امل
اِبع  الفأْصل  ال ْعر  العأرأِبُّ، و سَّ ِم( .: الشِ   )ك رأة  القأدأ

ِم(َتأْرْيِْ  يفالفأْصل  الثَّاِمن  : م ْلحأق  ف أتأاوأِ أْهِل الِعْلِم   . )ك رأِة القأدأ
:  ِ اِر  اخلأاَتأة ، والفأهأ

* * * 
نأ   اٌن، وقأ   ْد ِقي   لأ : وأِخ   رْياا؛ فلأ   ْيسأ ِم   ْن زألَّ   ِة األْذهأ   اِن أمأ   اٌن، وال ِم   ْن تأْس   ِطرِي الب أنأ   انِ  الِكت   اب   » اْطِمئ ْ

ِة،   ؤاخأ  ذأ
كلَِّف؛ ال يأْس  لم  ِم نأ امل

 
خأط  ٍأ فأصأ  حَّحأه  ال  عأل ىمأ  ْن أْوق أفأ  يِن  هللا، ف أ رأِحمأ (1)«وال ي أْرتأِف  ع  عأْن ه  القألأ  م  ك امل

 وفِ ق ، وعألأْيِه التُّكالن   هللاجأرَّحأه ، وكأانأ ِل عأاِذراا ال عأاِذالا؛ و
  .امل

 النِ ْصِف ِمْن شأوَّاٍل لعأاِم أْلٍف وأْرب أْعمائأٍة وثأالٍث وِعْشرِْينأ  يفح ر ِرأ 
(15/10/1423) 

 رأس وِلِه األِمْْيِ عأْبِدِه و  عألىرأبِ  العأالأِمْْيأ، والصَّالة  والسَّالم   هللواحلأْمد  
 ه  بأ توكأ 

 
 

 
 
 

 
                                                

ِِ القألأقأشأْنِدي )« األْعشأى ص ْبحأ »رْ َ  انْ  (1)  ( .1/10ألب العأبَّا
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َ

َاألو لَ البَ  َاب 
خلَ َالف ص ل َاألو لَ  َ:َم د 

َهَ يَ ت  ن بَ :َالف ص ل َالث اينَ

ََالف ص ل َالث الثَ  َامل ن ك ر ات  َع ن  :َخ ط ورة َالسُّك وت 
َالظ اه رةَ 

َالن  و از لَ َالف ص ل َالر ابعَ  م  َيفَح ك  ه َالو اق ع  َ:َأمهي ة َف ق 

َالف ص ل َالَ  ةَ :َإام س  َقاع د  َ:َع م ال 
دَ » كام َامل ق اص  َ«الو سائ ل َهلاَأح 
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 الفأْصل  األوَّل  
 مأْدخألٌ 

ْس   رأًتأ  ي   اةأ  عأل   ى ه !وآحأ ْت ميِ ت   ةا ال حأ مَّ إالَّ مأ   ا وأافأ   قأ الله    ...ه   ا وال ِح   رأاكأ فيق  ل    وٍب وأاِجف   ٍة ي   ومأ غأ   دأ
اِِتا؛ ولأْو كأانأ شأهأواِِتا ولأ  ا ال ت  بأ اِل ِه سأ فيذَّ ، وأبيِ  أرْ  يفْخط  الرَِّب وغأضأب ه، فأِهيأ ب أْع دأ هأ ذأ ٍض أيِ  وأاٍد تأْس ل ك 

ْلأك   ْت ِلغأرْيِ  ؟ِتأ ْت عأْن شأرِْع هللاقأْد ت أعأبَّدأ ، فاْْلأوأِ إمأام هأ ا، والشَّ ْهوأة  هلل، وب  ْغض ها ال هللافأح بُّها ِلغأرْيِ  ؛هللا، ونأدَّ
ا اِيس ها، والغأْفلأة  مأرْكأب ها، وهأكأذأ ا ِقْيلأ د نْ يأاهأ  يففأِهيأ  ؛قأائِد ها، واجلأْهل  سأ  لأى :لأي ْ  يفا كأمأ

لأى أحأبُّ وأق ْرأاب        عأد وٌّ ِلمأْن عأادأْت وِسْلٌم ألْهِلها  ومأْن ق أرَّبأْت لأي ْ
* * * 

ِذِه الق ل وب  قأِد اْرتأكأسأْت  ا ِمْن ق أرأاٍر، فأِهيأ ت  وأاِل ك لَّ مأْن ي وِصل ها إىل شأهأواِِتا  يفن أعأْم؛ هأ ٍت مأا ْلأ ع ب وِدَيَّ

اِِتا  أيِ تأِة ال ك لِ ها :فأكأانأ  ...ولأذَّ
ِم( إْلأاا ِمْن د ْوِن الن َّفأر  ْولأِئكأ أ  ِمْن تِْلك م  الق ل وِب امل ، هللاالَِّذْينأ اَّتَّأذ وا )ك رأةأ القأدأ

ْؤِمِنْْيأ هللف أعألأْيها ي  وأال ْونأ، وِمْن أْجِلها ي  عأاد ونأ، ف أقأْد أحأب ُّْوها أْكث أرأ ِمْن ح بِ ِهم 
 
ا قأالأ ، ورأس ولِِه، وامل ، كأمأ

ِ هللا والذين أمنوا أشدُّ حبًا هلل"]البقرة : ت أعأاىلأ :  [.165" ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادًا يحبونهم كحب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

      جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي 

http://www.islamlight.net/thiab/ 

10 

10 

َ  نُّ مأ  ْن ال ِعْل مأ لأ ه   ِم(بوأاقِ ِع الي أ  ْومأ وقأ ْد يأ ا الكأ المأ ِتأأجُّ  ٌم، ورأْج ٌم ابلغأْي ِب عألأيْ  )ك  رأِة القأ  دأ ه  ا، : أنَّ هأ ذأ
ها كوأِسيلٍة ْْْلأاِء :  واْسِتْخفأاٌف ِِبا، واحلأِقيقة  أنَّين لأْست  ِضدَّ )الر َيضأِة(  كوأِسيلأِة ِِتِْذْيٍب وت أْرِوْيٍح، ولأِكنَّيِن ِضدُّ

اِر طأ   اقأ  ْس   ِلِمْْيأ، وت أْبِدي   ِد ث أ   رأوأاِِتم، وإْه   دأ
 
ا في مْ ِتهِ امل ِحسأ   اِب قأضأ   اَيه م   عأل   ىم   ا ال طأائِ   لأ َتأْتأ   ه؛ بأ   ْل ك    لُّ هأ   ذأ

ُأ م   ا يأك ون    ونأ )ضأ   ر ورأةا  يفاْْس   الميَِّة،  ْس   ِلِمْْيأ اليأ   ومأ أْح   وأ
 
( إىل م رأاجأعأ   ِة ِحسأ   ااِبِِتم، والعأ   ْودأِة إىل !ِح   ْْيأ أنَّ امل

ْس  ِلِمْْيأ، وأْج  ِه العأ  د وِ  الغأاِش  ِم الَّ  ِذي مأ  ا زأالأ حأ  ِتَّ سأ  اعأِ  هأ  ِذه وه   وأ يأ  يفِديْ  ِنهم، واالْص  ِطفاأِف 
 
ْس  تأِبدُّ بِ  ِبالِد امل

، وُأْوِي  ٌع ه ن الِ  ك  ْس  ت أ  هللاف  إىل ، ويأْس  تأِبيح  ِدمأ  اءه م : ف أقأْت  ٌل ه ن  ا، ودأمأ  اٌر ه نأ  اكأ
 ْش  تأكأى، وه   وأ امل

مأ  ا  عأل  ىان  عأ امل
 !يأِصف ْونأ 

* * * 
ِشِْي، 

أ
ا؛ أفال يأْستأِحي الر َيِضيُّونأ ِمْن وأاِقِعهم امل ْوِضهم ي أْلعأب  ْونأ وب أْعدأ هأذأ  ؟وه ْم ب أْعد  يف خأ

اِهد ْونأ فِ وأال يأكْ   ْخزِية  الَّ  ي شأ
ت أه ْونأ أْ و  ؟ِهم  الصُّور  امل  !؟َيأِْن ْلأ م أن  ي أق ول وا : إَنَّ م ن ْ

ِب  ب أْع  ضِ  ، وانِْتصأ  ارأاتِ ف أرأحأ  اتِ بأ  ْل كأ  انأ ِم  نأ اخلِ  ْزي والعأ  اِر : أنَّ  ِم(أْرابأ ْومأ أْص  بأحأْت الي أ   )ك   رأِة القأ  دأ
َأمأ  انةا، وأجألَّ قأْدراا ِمنأ أْع ِم ْن عألى ق  ل ْوِِبِم أشأدُّ وأق ْعاا  مْ ِفِلْسِطْْيأ، كأمأا أنَّ هأزمِْيأت أه   يفالي أه ْوِد  عألىاالنِْتصأاِر   مأكأ

! ْسِلِمْْيأ
 
 ت أْقِتْيِل، وتأْشرِْيِد مأالِيْْيأ امل

ا ال ت أْثرِيْ بأ إْذ أْض حأى وأ  ِفهأ ٍة هأزِيلأ ٍة، أْش بأهأ مأ ا تأك  ْون  فأِعْندأ هأذأ ٍة ًتأ اؤ ه م وأْف قأ قأضأ اَي سأ اذأجأ الؤ ه  م وعأ دأ
 . هللبتأصأرُّفاٍت ِصْبيانِيٍَّة، وال حأْولأ وال ق  وَّةأ إالَّ اب

* * * 
ِأ  تأ  ِه ب الر َيض يَّ  كأمأ ا أنَّ اْلأ  وأ ِم(ع شَّ اِق ْْأ ي أن ْ ا  )ك   رأِة القأ  دأ  ةِ نأ دأ سأ   ب أْع  ضأ  ِبِط؛ ب  ْل دأفأ عأ احلأ  دِ  اْلأ اإىل هأ ذأ

)ك  رأِة إىل ت أْقِليِب احلأقأائِق، والتَّالع ِب ابألْلفاِظ الشَّ رعيَِّة، وه  وأ مأ ا ذأكأ رأه  أحأ د  ع شَّ اِق  ةِ افأ حأ الصَّ  امِ زأ ة وأق ْ ضأ َيأ الر ِ 
ِم( رِِه  القأ   دأ تأخأ   بأ الك    وأْيِ َّ ب أْع   دأ تأصأ   دُّ  ن ْ

ابِ   ِه إىل أْس   بانيا أبنَّ   ه : شأ   ِبيٌه بفأ   ْتِح  فِ   رأقِ  عأل   ىي أ   ْومأ شأ   بَّهأ امل آِس   يا، وذأهأ
ِخْيِل، وجأعأ   اِخِل، والالِع ِب ف أْيصأ  ٍل ال  دَّ ل ِس، كأمأ  ا عأقأ  دأ م قارأنأ  ةا بأ  ْْيأ صأ ْقِر ق   ريٍر عأْب  ِد ال  رَّْْحأِن ال  دَّ لأ أْيضا  ا األنْ دأ

 ْنتخأِب الك وأْيِ ِ  
ه م، حأْيث  تأال ق أْولأه ت أعأاىلأ  هللا مأصأاِف الصَّحابِة رأِضيأ  يفأف ْرأادأ امل "رجاٌل َصددَقوا مدا عاوددوا عأن ْ
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اِهرِي، وًثأ  :،1هللا عليه " اآلية، اة  ِجْيٍل   ... (2)ٌث ورأاِبعٌ لِ وآخأر  يأِصف  أحأدأ الالِعِبْيأ أبنَّه : مأْعب ود  اجلأمأ ا مأأسأ إَّنَّ
أأ   !ت  ْرجأع  األم ْور   هللافإىل  ،اللَّْهِو وسأفأاِسِف األ م ورِ  عألىنأشأ

أخأ  ارِِق اجلأْوف  اِء ِمَّ  ا ه   وأ ِم  ْن شأ  أنِ 
ِم( وِم  ْن سأ  واِلِف هأ  ِذِه امل ث  ريٍ  مأ  ا ذأكأ  رأه )ك   رأِة القأ  دأ يف  هللارأِْحأ  ه   اب  ن  كأ

ِطْي ِع  يفيَِّة( عِ  ب  وأيْ ٍه )الشِ  يْ يِن ( زأمأ نأ دأْول ِة بأ 334 حأ وأاِدِث )يف، (15/169« )ةِ ايأ هأ والن ِ  ةِ ايأ دأ البِ »
 
 !هللِخالفأ ِة امل

ادأ، ُث َّ شأ رأعأ »مأا نأصُّه  :  ْولِة مبأِديْ نأِة السَّالِم ب أْغ دأ ْولأ ِة  يفواْست أقأرَّ م ِعزُّ الدَّ اِل السُّ عأاِة لِي  ب ألِ غ  وا أخأ اه  ر ْك نأ الدَّ اْس ِتْعمأ
ِِ مأْن ي أْقطأع  نيِ فاا وثأالِثْْيأ ف أْرسأخاا ذأِلك، وعألَّم وا أبْناءه م ذأِلك، حأِتَّ  يفأْخبأارأه، ف أغأوأِ العأامَّةأ   يف كأانأ ِمنأ النَّا

ت أفأع  ِِبأ ا ِب هأِذه الصِ ناعاِت الَِّ  ال ي  ن ْ  الِكم ونأ، وغأرْي  ذأِلكأ ِمْن أْرابأ
 صأارِع ونأ، وامل

إالَّ ك  لُّ قأِلْي ِل  ي أْوٍم، وأْعجأبأه  امل
 ر ْوءِة، وت أعألَّ 

بأاحأةأ وَنأْوأهاالعأْقِل، فأاِسِد امل  . م وا السِ 
( ت   دأقُّ حأ  وألأ س   ْوِر  يْ  ِه، وي ص   ارأع  بأ  ْْيأ الر ِجأ  اِل، والك ْوسأ  ات  )الطُّب   ول  انأ  ْت ت ْض  رأب  الطُّب   ول  بأ  ْْيأ يأدأ وكأ

اِن الَِّذي ه وأ  أكأ
افة  عأْقٍل ِمْنه ، وِمَّْن وأاف أقأه  فيامل ٌة، وسأخأ ْيدأ ِذِه ر ع ونٌة شأدأ  .انْ ت أهأى  «على ذأِلكأ ه، وهأ

* * * 
انأ ْت ِعْن دأ  هللاق  ْلت  : ما ذأكأرأه  ابن  كثرٍي رأِْحأه    باح ِة ظأ اِهراا؛ ور مبَّأ ا كأ

 صأ ارأعأِة امل
ه نأا كأانأ ِمنأ السَّ عي، وامل
ثِ رْيٍ رأِْحأ  ه   أْحم   وِد؛ إالَّ أنَّ اب  نأ كأ

باح  اِت ِم  نأ  هللاأْكثأ ِر أْه  ِل الِعْل  ِم ِم  ْن شأ  أِن اجِلهأ  اِد امل
 
َأ  رأ إىل مأ  ا اْق  ِتأأنأ ِِبأ  ِذه امل نأ

أْذم ْومِ 
ِة : كالت َّعأصُِّب املْمق وِت، واْْْلأاِء امل أْمج ْوجأ

افأاِت امل  حرَّمأاِت، والسَّخأ
 . امل

ا مأ ا ذأكأ رأه  يف ِكتأابِ ِه أْيضا ا )و  ِليما ا كأرِ »: حأْي ث  قأ الأ  ،(15/306هأذأ ْولأ ِة حأ مْيا ا عأ اِقالا، وكأ انأ م عِ زُّ الدَّ
عأ ثأ أبْخب ارِه إىل أخِ   ل  ْوِك؛ لي أب ْ

ْي امل ْيه مأْقط وعةا، وه وأ أوَّل  مأْن أْحدأثأ السُّعاةأ بأ ْْيأ يأ دأ انأْت إْحدأِ يأدأ ْي ِه ر ْك ِن وكأ
ادأ  ه أْهل  هأِذه الصِ ناعأِة، وتعلَّمأ أْهل  ب أْغدأ َِيأ ِعْندأ ْولأِة إىل ِشرْيأازأ سأرِيْ عاا، وحأ ، حأ ِتَّ كأ انأ ب أْعض  ه م رأْ رِي الدَّ ذأِلكأ

الب ألأ ِد سأ اِعياِن مأ اِهراِن، وال أ ا : )فأْض ٌل، ومأْرع  ْوٌ (، ي أت أعأصَّ ب   يفالي أْوِم الوأاِحِد ن أيِ فاا وأْربأِعْْيأ ف أْرسأخاا، وكأ انأ  يف
يعأِة، وجأرأْت ْلأ   ا عأوأام  أْهِل الشِ  ا عأوأام  أْهِل السُّنَِّة، وِْلأذأ  .انْ ت أهأى  «مأا مأنأاِصف  ومأوأاِقف  ِْلأذأ

 
أ
لأٍة!نأاِصف  وامل ِ  احلأقِ  ِِبي ْ  : مأْع  مأْنصأٍف : وه وأ اْخِتال

                                                
 ه  ( .19/2/1402( يف )522  انَر "جملة اجملتمع" العدد) 1
َ وم  ِة هأ  ِذه الِتُُّّهأ  رْي  ثِ  ه نأ  اكأ الكأ  (2) ثِ  ري  ِم  ْن مأْن  غأ  والكأ

أِقيتأ  ةِ طأ  الأ اِت وامل
نأ ِكت  اابا م َْلما  ا، والشَّ  اِهد  عأل  ى وْ ك   تأ ْص  ل ح  أْن تأ ا ِمَّ  ، اِت امل

َ ه   ِضيَّة ،  وتأْذك ر ه   ذأِلك ما ت أْلِف !يَّة  بأْْيأ مِ وْ د  الي أ ائِ رأ اجلأ القأن أوأات  الر َيأ ِِ  احِلْْيِ واآلخأِر مَّا ه و مأْشه وٌر بْيأ عامَِّة النَّا
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ثِ  رْيٍ رأِْحأ  ه   ْي  فأ اببْ  ِن كأ ا؛ فأكأ ِم(، ومأ  ا عألأْي  هِ  ،هللافأ  إذأا ع لِ  مأ هأ  ذأ ط الِب   ا  واحلْأالأ  ة  هأ  ِذه لأ  ْو رأأِ )ك   رأةأ القأ  دأ
 ت أعأصِ ِبْونأ 

 !؟ها ِمْن م ْوِبقأاٍت، وْحأأاقأاٍت مأا ت أف وق  مأا ذأكأرأه  دأرْكاا وه وَّةا فيمأعأ مأا  ؟امل
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 الفأْصل  الثَّاّن

 هٌ  ت أْنِبيْ 
قأ  ةا  ِقي ْ ِم (؛ كأ  ْي نأْكِش  فأ حأ كأ  انأ ِم  ْن جأ  ادَِّة القأ  ْوِل أْن نأِق  فأ مأ  عأ خأطأ  ِل وخأطأ  ِر مأ  ا ت ف  رِز ه ) ك   رأة  القأ  دأ

ِم(عأامَّ  ِة ع شَّ  اِق  عأل  ىمأ  ةا أْحِس  ب ها قأ  ْد َّتأْفأ  ى م ؤلِ  ؛ بأ  ْل ب أْع  ِض ط   الِب الِعْل  ِم، وِه  يأ مأ  ا ك نَّ  ا  أْشأ  اه  )ك   رأِة القأ  دأ
 ْست أعأان   هللا، ون أت أوأقَّاه  و 

 !امل
ِط   رْياا )ِج   ًدا ْت مأْنحا   ى خأ ِم( قأ   ْد أخأ   ذأ مأ   ا فيِخ   رْيأِة، وذألِ   كأ سأ   ن أوأاِِتا األ يف( !ف   أق  ْول  : إنَّ )ك    رأةأ القأ   دأ

ثِ رْيأةٍ   اْكت أن أفأها ِم نأ ُم أرَّمأ اتٍ  نأ ا أْن َنأْك  مأ كأم ا سأ يأأِت ذِْكر هأ ا إْن شأ اءأ هللا ت أعأ اىل، ؛  كأ ًق ا عألأي ْ  عأل ىوِم ْن ه نأ ا كأ انأ حأ
ِم( ا : مأْذهٌب ِفْكرِيٌّ، و  )ك رأِة القأدأ ا الي أْومأ أبَّنَّ  ! ب أْعِضِهمِعْندأ  طأاغ ْوٌت عأْصرِيٌّ ر مبَّ

* * * 
ا مأْذهباا ِفْكرَيً * ف ْوَّن   : أمَّا كأ
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اِهِب الِفْكرِيَِّة البأاِطلأِة  أذأ
ثِ رْيأةا ِج ًدا ال رأْمأع ه ا زأمأ اٌن  عألىف أي  وأضِ ح ه : أنَّ ظ ه ْورأ امل انأ ْت كأ مأرِ  التَّارِْيِخ اْْسالِميِ  كأ

، ف ألأ  ْم ي أْب  قأ ِمْنه  ا إالَّ مأ  ا مأأ  عأ ثأالثأ  ةأ  يفاحلأْم  د   هللو رأِة ْْأ ت أ  زأْل وال مأك اٌن؛ إالَّ أَّنَّ  ا مأ  عأ كأْثرِِت  ا الك  اثِ  ٍِ زأوأاٍل وانْ ِدرا
 أم ْوٍر، وِهيأ ابْخِتصأاٍر :

ان وا أْهلأ ِعْلٍم  ا ه ْم عألأْيه نأْشِر، ونأْصِر مأ  يف( ِمَّْن ْلأ ْم يأٌد !اجل ْملةِ  يفاألوَّل  : و ج ود  أْنصأاٍر، وأْعوأاٍن )ور مبَّأا كأ
 ِمنأ البأاِطِل .

اِر الباِطلأِة . َأٍة ِْلأِذه األْفكأ اِف  الثَّاّن : و ج ود  ك ت ٍب حأ
ان وا د وأالا، أو مأأاعأاٍت، أو أف ْرأاداا .  الثَّاِلث  : و ج ود  أتْ بأاٍع ِْلأِذه األْفكاِر سأوأاٌء كأ

* * * 
ا، فأال ت أْثرِْيبأ ِحينأِئٍذ  مِ فإذأا ع ِلمأ هأذأ مأ أْن ت أت أب أوَّأ )ك رأة  القأدأ اِهِب الِفكريَِّة  ( هأِذه األَيَّ أذأ

مأْنزالا ِمْن مأنأازِل امل
ا يأِلي : ، وذأِلكأ ِلمأ  د ْونأ شأكٍ 

ْس   ب كأ أَّنَّ    م أْكث أ   ر  وأْنصأ    : أنَّ أْعوأاَّنأ   ا أوَّالا  َِ   رْياا، فأحأ م  ْْأ يأْش   هِد التَّ   ارِْيخ  لأ   ه  نأ ح كَّ   اِم، ارأها هأ   ِذه األَيَّ
نيا، كأمأ  ا أَّنَّأ  ا ْْأ تأْس  لأْم ِم  ْن أْحكأ  اِم ب أْع  ِض  تأِس  ِبْْيأ للِعْل  ِم؛ ومأشأ  اِهرِي بِ  الِد ال  دُّ  ن ْ

ِِ اه ْم يفِمَّ  ْن سأ  خَّر وا ف أتأ  اوأ امل  إْلبأ  ا
ْرِعًيا ِم ( ث أْوابا شأ   !)ك رأِة القأدأ

عأ، ا اْْعالميَّةأ، وك ت  بأه ا الر َيِتِ : أنَّ ق أنأواًثنًيا  (، واملِ ْذَيأ َ ْر مأ ثأالا : )التِ لف ازأ ، ف اْن ِض يَّةأ مأ ا ي أف  وق  احلأْص رأ
أجأالتِ 

، وامل ف خ  صأباحأ والصَّحافأةأ، واجلأرائِدأ ِم(؟! يف مأسأاءأ  ؛ كأْيفأ وِهيأ ت أن ْ  ت أْرويِج، وت أْزيِن )ك رأةأ القأدأ
اِهِديها مأا ي أْعجأب  ِمْنه لِثاا : أنَّ أتْ بأاعأها، وم شأ اْْنسأان  العأاقِ ل ؛ حأ ِتَّ إنَّ كأ لأ ْو أْقسأ ْمتأ : أنَّ أْكث أ رأ  ًثأ

ا أَثْتأ أو حأِنْثتأ   !أْهِل األْرِض أتْ بأاٌع وه وأاٌة ْلأأا؛ لأمأ
ِم( أْصبأحأْت مأْذهباا ِفْكرَيً  ا ال ت أْعجأْب إذأا ِقْيلأ : إنَّ ) ك رأةأ القأدأ  !فأِعْندأ هأذأ

* * * 
ا طأاغ وًتا  ْوَّن   : ِعْندأ ب أْعِضِهم  عأْصرَيً أمَّا كأ
وأضِ ح ه : أنَّ الطَّ اغ وتأ    وأقِ ِعْْيأ  إْع المِ »يف كأمأ ا عأرَّفأ ه اب ن  الق يَِّم ه  وأ  ف أي ْ

ُأأ اوأزأ بِ ِه »أنَّ ه  :  (1/53« )امل ك  لُّ مأ ا 
ب  ْوٍع، أو م طأاعٍ  ه : ِمْن مأْعب  ْوٍد، أو مأت ْ  . العأْبد  حأدَّ

ِِ مأعأه  ا، رأأيْ  تأ أْكث أ  رأه م أْع  رأضأ ُثَّ قأ الأ : ف أهأ  ِذه طأ  ِْأ : إذا َتمَّْلتأه  ا، وَتمَّْل  تأ أْح  وأالأ النَّ  ا وأاِغي  ت  العأ  ا
عأ    ِة الطَّ    اغ ْوِت إىل طأا ملسو هيلع هللا ىلص، وم تأاب أعأ    ِة رأس     ْوِلِه هللات أعأ    اىلأ إىل ِعبأ    ادأِة الطَّ    اغ ْوِت، وعأ    ْن طأاعأ    ِة  هللاعأ    ْن ِعبأ    ادأِة 

 .انْ ت أهأى  «وم تاب أعأِته!
* * * 
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ُأأ  اوأزأ  مأ : قأ  ْد  ِم( هأ  ِذه األَيَّ ا ي أتَِّض  ح  لأنأ  ا أنَّ )ك   رأةأ القأ  دأ ِِ ب أْع  ض  وِم  ْن ِخ  الِل هأ  ذأ ُأأ  او زاا  النَّ  ا ِِبأ  ا احلأ  دَّ 
ئٍِذ طأاغ ْوًتا عأْصرًَِي ابْسِم الر ِ  ْت ِعْندأ  !َيضأةِ أْلبأسأها ث أْوبأ اجلأاِهليَِّة، وكأسأاهأا ِسْرابالا ِمْن جأرأٍب؛ ف أغأدأ

ا يأش كُّ  ْل ب أْعدأ هأذأ مأ  وهأ ِم( يفذ و ل بٍ  حأِصيٍف مأا رأْرِي، وي أتأجأارِأ هأِذه األَيَّ ِم ْن : ح  بٍ   )ك  رأِة القأ دأ
ْ ٍز ولأْم ٍز  اٍء، ونأْص ٍر وغ ْل ٍب، وسأ  بٍ  ولأْع ٍن، والأ يَّ  ِة دِ الع ب  وْ مأسأ اِلِك غأ رْيِ ذألِ  كأ ِمَّ ا ه  وأ ِم ْن  يفوب  ْغ ٍض، ووأالٍء وعأ دأ

 !؟ت أعأاىلأ  هللاِلغأرْيِ 
ِم( قأِد اْرتأسأمأْت  ِلغ  إذأا ق  ْلت  : إنَّ )ك رأةأ القأدأ ها ه ا ِم ْن مأعأ اّن الطَّاغ وتيَّ ِة مأ ا ي أتأضأ اءأ فيبأْل ال أ ابأ ل  عأْن دأ

 !غأاِبِر األْزمأانِ  يفكأِثرْيٌ ِمنأ الطَّوأاِغْيِت الَِّ  ع رِفأْت 
ِم( )ك   رأةِ  عِ اقِ  ؛ إىل وأ هللا ف أتأأمَّ ْل َيأ رأعأ  اكأ  مأ،  القأ  دأ ا إىل مأْرضأ  ى الق ل   وِب، هأ  ِذِه األَيَّ وال ت أْلتأِف  ْت ب أْع  دأ هأ  ذأ

نِة الر َيضأ  ِة، ومأ  ا ي أْلق ونأ  ه ِم  ْن ن أفأثأ  اٍت مأْس  م ومٍة، وتأصأ  ارِيِف األْق  الِم الشَّ  اقَِّة  ق  ل   وِب  يفوْسأأاِس  رِة اْْع  الِم، وسأ  دأ
ِة الر َي ائِمأ اِدْيدأ ال ب أوأاِكيأ ْلأأاِضيِ ْيأ سأ  ! أخأ

ِم( ْْأ  ا فإنَّ )ك رأةأ القأدأ ا  ومأعأ هأذأ فأرِْد ِِبأذأ   ؛ بأْل  وذأاكأ  ت أن ْ
 
 ْوِبقأاتِ ِهيأ إْحدأِ امل

لِثأة  األًثأ  نْ يأا  يفالثَّالثأِة، وًثأ ْينأ والدُّ ْت الدِ  ْسِلِمْْيأ هأ  عألىالَِّ  أْفسأدأ
 
ْركِ أْكثأِر أبْ نأاِء امل م )ب أْعدأ الشِ   . (!ِذه األَيَّ

 :ابْخِتصأاٍر وِهيأ 
 . : الِغنأاء  ِِبأِمْيِع ص وأرِهِ  األوَّل  

ِغنأاءأ أْهِل زأمأانِنا أْسوأء  حأاالا، وأْرذأل  مأقأ االا؛ ف أه  وأ ال ي  قأ ارأن  بتَّ ةا مبأ ا كأ انأ عألأْي ه أهل  ه  ا أنَّ نأ مْ لِ هذا إذا عأ 
افَّةا َتأِْذيراا وت أنْ الع ص وِر املاِضيأةِ  يف  . افريا  الَِّ  صأاحأ ِِبْم أْهل  الِعْلِم كأ

ثِ رْيٍة؛ حأ ِتَّ اْس ت أقأرَّ  رَّم اٍت كأ  ج  ْونِ  يف مأنأ اِقِع الرَِّذيْ لأ ةِ أمَّا ِغناء  الي أْومأ ف أه  و ِغنأ اٌء م رأكَّ ٌب ِم ْن ُم 
 ِمثْ ل  : ،وامل

 تهت ِ 
 وِس    يقأى، وال    رَّْقِ ، والنِ سأ    اِء امل

أاِجنأ    اِت ِم    ْن وأْص    ٍف للخ     د وِد والن ُّه     وِد، والع ي     وِن امل
ِلمأ    اِت امل ك    اِت، والكأ

ْييٍج للصُّد وِد والو ع ودِ  أْدف وِن، وِتأ
 !وامل

بأِة إذأا عأِلمأ ا  ِصي ْ
بأةأ ك لَّ امل  ِصي ْ

تَّهتُِّك التَّشأبُِّب، وال يفإالَّ  : ال ت قال   ،هاك لَّ   جلأِميع  أنَّ هأِذه الرُّع وَنتِ ُث َّ امل
ْسِلِمْْيأ، فلأ 

 
اِء امل  ِصف ونأ!يأ الوأْيل  مَّا  ه م  بِنسأ
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دأةأ  ومأ  ْن أرأادأ  َ   ْر  ب أيأ  اٍن عأ  ْن مأفأاِس  ِد الِغنأ  اءِ  زَيأ أْه  ِل الِغنأ  اِء  عأل  ىال  رَّْيِح القأاِص  ِف »: ِكتأ  ابأ   ؛ فْلي أْن
أعأاِزفِ 

 . للم ؤلِ فِ  «وامل
* * * 

 . اِْلاِميَّة  ِِبأِميِع أْشكأ : القأن أوأات  اْْعال الثَّاّن
مأ نَّ القأن أ  وأاِت اْْعالِميَّ  ةأ ال شأ  كَّ أ ُأ  هأ  ِذِه األَيَّ ًق  ا ق أنأ  واِت إْفسأ  اٍد، وت أْزيِي ْ ت  ْعتأ    اللشَّ  هأواِت، وت أْرِورا   انا  حأ

ا م ا عألأْي ه غأالِ ب  وأْكث أ ر  بِ الِد العأ الأِمْْيأ  ِلمأ ة ، وهأ ذأ ْونأكأ : الشَّ بأكأةأ للبأاِط ِل مب ا ت أْعِني ِه الكأ  )واحل ْك م  للغأالِ ِب(، فأ د 
ِْنْت(، ومأ  ٍت، والدُّش  العأْنكأب وتِيَّةأ )اْْنِتأ وٍن، والتِ لفازأ ومأا   أ وْ ا تأبثُّه ِمْن إابحيَّاٍت، وك فرَيَّ ومأا َتأْتأوِيه ِمْن ع رٍي وجم 

اِبطأٍة ه ِمْن ِغنأاٍء، وغأرأاٍم، وخالعٍة، والصَّحافةأ : ِمْن جأرأافي ٍة، وجمأأالٍت هأ  إخل . ...ئِدأ سأاذأجأ
اِْلا : ِه  يأ مأعأ  اِول  هأ  ْدٍم، وت أْق  ويضٍ  ها ال نأش   كُّ طأْرفأ  ةأ عأ  ْْيٍ أنَّ القأن أ  وأاِت اْْعالِميَّ  ةأ ِِبأِمْي  ِع أْش  كأ  فأِعْن  دأ

ْسِلِمْْيأ، فأِهي مأرْكب  الرَّذيلِة ب
 
 !رَّا، وجأوَّا، وِبأْراالر س وِم اْْسالِم، وَّتأْرِْيٍب ألْخالِق امل

ْهوٌر  َِْلٌم، وتأدأ رِيٌخ م  رِيخأ القأن أوأاِت اْْعالِميَِّة يف أمَِّة اْْسالِم : ًتأ ا  يفِعْلماا أنَّ ًتأ التَّيِه واجلأْه ِل، وهأكأ ذأ
م فأال ِديناا أقأام وه، وال د نْ يأا عأمأر   عألىحأِتَّ أْحكأمأْت  ْسِلِمْْيأ ع ق وْلأم وق  ل وِبأ

 
 !وهاامل

* * * 
ِم(!الثَّالث    : األْلعأاب  الر َيضيَّة ؛ الِسيَّمأا )ك رأة  القأدأ

ْسِلِمْْيأ  أمَّا األْلعأاب  الر َيضيَّة  : ف ألأْيسأْت عأْن جأارأت أْيها بِبأِعْيٍد : إْْلأاٌء ألبْ نأاءِ 
 
 امل

دا وُدَو َمْسدطُوٌر تِهم، وتَْبِدْيدٌ ألْمَواِلهم، وتَْضِلْيٌل ِلعُقُدولِ وتَْفِريٌغ ِلَطاقَ  َودِذ   فد هم، وتَْجِهيدٌل ألُمدْوِر ِدْيدنِهم إلدى ِِخدِر ذَِلدَك َممَّ

َسددالَةِ  أو ُمَكددابٌِر أْعَمددا ُ َمْنِصددبُه أْعَمددا ُ ُحْمقُددهُ وَشددْهَوتُهُ،  وال يُخددالُ  َوددذَا إالَّ َجاِوددلٌ ، َكمددا َسدديَذت  ِذْكددُر ُ إْن َشدداَء هللا، الر ِ

 !وشُْهرتُهً

 
 ِلث  ثَّاالفأْصل  ال

َّاِهرةِ   ْنكأرأاِت ال
 خ ط ورأة  السُّك وِت عأِن امل

ِم(الِسيَّما   )ك رأة  القأدأ
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اِر  أْنِهيَّاِت الشَّْرعيَِّة، ال عألىإنَّ ت أْركأ اْْنكأ
ْسِلِمْْيِ وسأ وأاِدهم؛ ي  عأ دُّ ِسيَّمامل

 
ا مأا ه وأ مأْشه وٌر بأْْيأ عأامَِّة امل

ا  ْيِن احلأِنْيِف عأيأاذاا ابشأرِيْ عأِة اْْسالمِ  عألىايأةا الِعْلِم، وِجنأ  يفاْرِتكأاسا ا ِلمأعأاِِْ الدِ   !ِمْن ذأِلكأ  هلل، ومأْسخا
 ْستأِقيمِ  اْقِتضأاءِ »يف  رأِْحأه  هللاي أق ْول  اْبن  ت أْيِميَّةأ 

ِثرْياا ِمَّا عألأْيه »: اٍر صأ تِ ابخْ  ( 2/87)  «الصِ رأاِط امل إنَّ كأ
ِ  ِمنأ ال ه م؛ بأ ْل ر مبَّأ ا ظأنَّ ه  ب أْعض  ه م إْمأاعا ا ال في عأادأاِت وَنأْوِها، إذأا ْْأ ي  ْنكأْر عألأْيهم النَّا ه، عأ ادأ م ْستأْحسأ ناا ِعْن دأ

ْس  ب نا مأ   هللارأ   ْوز  إْنكأ  ار ه، مبأثأابأ  ِة مأ  ْن إذأا ِقْي  لأ ْلأ   ْم : ت أعأ  الأْوا إىل م  ا أنْ   زألأ  ا وأجأ  ْدَنأ علي  ه وإىل الرَّس   وِل، قأ  ال وا : حأ
ءَن ثِ  رْيِ، ُث َّ إذأا اْش  ت ِهرأ »: ( 1/531)وقأ  الأ أْيضا  ا  . «آابأ ِأ ِفْع  ل  القألأْي  ِل ِم  ْن ذألِ  كأ أدَِّ إىل ِفْع  ِل الكأ ف  إذأا س   وِ 

ا، حأ فيالشَّيء  دأخألأ  ؛ بأ ْل ِعْي دا ِِ ْوا أْصلأه  حأِتَّ يأِصرْيأ عأ ادأةا للنَّ ا ، وت أنأاسأ ِِ ِتَّ ي ضأ اهأى ِبِعْي ِد هللا؛ بأ ْل ِه عأوأام  النَّا
 .انْ ت أهأى  «ِت اْْسالِم، وحأيأاِة الك ْفرِ قأْد ي  زأاد  عألأْيه؛ حأِتَّ يأكأادأ أْن ي  ْفِضيأ إىل مأوْ 

ا اْمأام  الشَّاِطيبُّ  ِده ِبقأْولِ ِه  رأِْحأ ه  هللاوهأذأ  وأْص ل  »:  (2/464) «االْعِتصأ امِ »يف ي  عأ ز ِز  مأ ا َنأْ ن  ِبصأ دأ
ِل ِبه  اِء ( عأِن البأياِن، أو العأمأ يِع ذأِلكأ س ك ْوت  اخلأوأاِص ) الع لأمأ ؛  عألىمِأ الغأفألأ ِة، وِم ْن ه نأ ا ت ْستأْش نأع  زألَّ ة  العأ اِِْ

ٌة م ِضلُّ  ال  م نأاِفٍق ابلق ْرآِن، وأئِمَّ ، وِجدأ ْينأ : زألَّة  عأاٍِْ  . (1)ونأ ف أقأْد قأال وا : ثأالٌث ي أْهِدْمنأ الدِ 
ل  ه   ِة احلالِيَّ ِة : أْن ي أْعمأ لأ ِِب ا  عأل ىوك لُّ ذأِلكأ عأائِ ٌد وأابأ أْفسأ دأ

( والثَّ اّن ِم ْن ِقْس مأْي امل العأ اِْأ )إىل أْن قأ الأ
َْهأ  ر  ف  يالعأ  وأام ، وتأِش  يع   ، وال ي أْرف أع   ونأ ْلأأ  ا رأأسا  ا، وه   مْ فيهم، وتأ  عأل  ى قأ  اِدر ْونأ مأ  ا ب أي ْ  ن أه م؛ فأ  ال ي  ْنِكر ه  ا اخلأ  وأاص 

اِر، ف ألأْم ي أْفعأل وا .  اْْنكأ
ائٌز، أنِه إذأا رأأِ أْمراا رأْهأل  ح ْكمأه  ي أْعمأل  العاِمل  به فأال ي  ْنكأر  عألأْيه؛ اْعت أقأدأ أنَّه جأ وأنَّه  فالعاِميُّ ِمْن شأ

ْعتأِقد  أنَّه عأْيٌب، أو أنَّه غأرْي  مأْشر وٍع، أو أنَّه لأْيسأ ِمْن حأسأٌن، أو أنَّه مأْشر وٌع؛ ِِبِالِف مأا إذأا أ ْنِكرأ عألأْيه؛ فإنَّه ي أ 
ْس  ِلِمْْيأ .

 
، والع لأمأ  اء   ِفْع ِل امل ه اخلأ وأاص  ا أْم  ٌر ي أْل زأم  مأ  ْن لأ ْيسأ ِبعأ  اٍِْ ابلشَّ رِيعِة؛ ألنَّ م ْس  ت أنأدأ اجلأ ائِِز مأ  عأ غأ  رْيِ  يفهأ ذأ
 اجلأائِِز .

 ْنِك  ِر، وو ج   وِد  فأ  إذأا ع   ِدمأ اْْنكأ  ار  
ِم خأ  ْوِف امل ، مأ  عأ ظ ه   وِر العأمأ  ِل وانِْتشأ  ارِه، وعأ  دأ ِمَّ  ْن شأ  أن ه اْْنك  ار 

ُأ  عأل ىالق  ْدرأِة علي ه، ف ألأ ْم ي  ْفعأ ْل؛ دألَّ ِعْن  دأ العأ وأاِم  ا االْعِتقأ اد  الفأاِس  د  في ه، ف أنأشأ  أأ في أنَّ ه ِفْع  ٌل جأ ائٌِز ال حأ رأ ه هأ ذأ
ا بتأِوْيٍل ي أْقنأع   الأفأة  ِبْدعأةا، كأمأ  خأ

 الِقْسِم األوَِّل . يف مبِْثِلِه مأْن كأانأ ِمنأ العأوأاِم، فأصأارأِت امل
                                                

ارِِميُّ يف  (1) ا ق أ     ْول  ع مأ     رأ ب     ِن اخلأطَّ     اِب رِض     يأ هللا  عأْن     ه ، أْخرأجأ     ه ال     دَّ « احلِْليأ     ةِ »(، وأب     و ن  عأ     ْيٍم يف 1/71« )السُّ     نأنِ »هأ     ذأ
ُأِ  يف 4/196) ثِ  رْيٍ يف 2/979« )ْض  ِلهج  اِمِع ب أيأ  اِن الِعْل  ِم وفأ »(، واب  ن  عأْب  ِد ال   « م ْس  نأِد الفأ  ار وقِ »(، وقأ  ْد صأ  حَّحأه  اب  ن  كأ
(2/662. ) 
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ِِ ق   ائٌِم مأقأ  امأ النَّ   يبِ  عألأْي  ه الصَّ   الة  والسَّ  الم ، والع لأم   اء  وأرأثأ   ة   يفوقأ  ْد ث أبأ   تأ يف األص   وِل أنَّ العأ   اِْأ  النَّ  ا
ِلكأ وأارِث   ه  يأ  د لُّ  عأل  ىيأ  د لُّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّ  يبَّ األنِْبي  اِء، فأكأمأ  ا أنَّ  األْحكأ  اِم  عأل  ىاألْحكأ  اِم ِبقأْولِ  ه، وِفْعلِ  ه، وإق ْ  رأارِه، كأ  ذأ

 . «ِبقأْوِله، وِفْعِله، وإق ْرأارِه
* * * 

اِهنأ، إ»:  (8/77« )السَّ   ِنيَّة ال   دُّرأرِ »كأم   ا جأ   اءأ يف   ،رأِْحأ   ه  هللاوقأ   الأ الشَّ   ْيخ  ْحأأ   د  ب   ن  عأِتي   ٍق      دأ
نَّ امل

ْين   هللاالطَّالِ بأ ِرضأ  ا اخلأْل  ِق، أْخبأ ث  حأ  االا ِم  نأ ال  زَّاّن، والسَّ ارِِق، والشَّ  اِرِب، قأ  الأ اب  ن  القأ يِ ِم رأِْحأ  ه   : وألأ  ْيسأ ال  دِ 
أْحب  ْوبأ 

َّاِهرأِة؛ بأْل ابلِقيأاِم مأعأ ذأِلكأ ابألم ْوِر امل  حأرَّمأاِت ال
ي ِِنْْيأ ال ي أْعب أئ   ْونأ ِمْنه ا، إالَّ هللِة مب جأرَِّد ت أْرِك امل ، وأْكث أر  ال دَّ
 ْنكأ  ِر، والنَِّص  ْيحأة  في  مبأ  ا شأ  ارأكأه م 

أْع  ر ْوِف والن َّْه  ي عأ  ِن امل
؛ وأمَّ  ا اجِلهأ  اد ، واألْم  ر  ابمل ِِ ، ورأس   ْوِله، هلله ع م   ْوم  النَّ  ا

يْنِ ِه، ف أهأ ِذه الوأاِجبأ ات  ال ُيأْط  ْرنأ بِبأ اِْلم؛ فأْض الا عأ ْن أْن ي رِيْ د وا ِفْعلأه ا؛ ، ورأس ْوِله، وِكتأابِ ِه، ودِ هللاوِعبأاِده، ون ْصرأة  
ِِ ِديْ نا   ا، وأْمقأ  ت هم إىل  نِْيا  يفمأ   ْن ت أ   رأكأ هأ   ِذه الوأاِجبأ   اِت، وإْن زأِه   دأ  هللافأْض  الا عأ   ْن أْن ي أْفعأل وه   ا، وأقأ   لُّ النَّ   ا ال   دُّ

عاا، وقألَّ مأْن ي  رِأ مِ  ي ْ ه م مأْن ُيأْمأرُّ وأْجه ه، وي أتأمأعَّر  مِأ ن ْص رأِة ِديْنِ ه،  يف، وي أْغضأب  حل ر مأاتِه، وي أْبذ ل  ِعْرضأه هللا يفن ْ
 ى .هأ ت أ ِمْن هأؤ الِء . ان ْ  هللاوأْصحأاب  الكأبأائِِر أْحسأن  حاالا ِعْندأ 

، وي أق ْوم  اللَّ  رأ : أنَّ رأج الا يأص ْوم  الن َّهأارأ ،  يفْيلأ، وي أْزهأد  ف ألأْو ق دِ  نْيا ك لِ ه ا، وه  وأ مأ عأ ذألِ كأ ال ي أْغضأ ب  الدُّ
ا الرَّج  ل  ِم ْن أبْ غأ ضِ هللوال ي أتأمأعَّر  وأْجه ه، وُيأْمأرُّ   ْنكأ ِر، ف أهأ ذأ

هأى عأ ِن امل أْعر ْوِف، وال ي أن ْ
م ر  ابمل ِِ ِعْن دأ ، فأال َيأ  النَّ ا

ه م . هللاائِِر أْحسأن  حأاالا ِعْندأ ِديْ ناا، وأْصحأاب  الكأبأ  مْ هِ ، وأق أل ِ هللا  ِمن ْ
ْعوأِة النَّْجِديَّ ِة )ُم أمَّ ِد  ِ م ، عأ ْن شأ ْيِخ اْْس الِم، إمأ اِم ال دَّ ثأيِن مأ ْن ال أِتَّ ب ِن عأْب ِد الوأهَّ اِب(، أنَّ ه اوقأ ْد حأ دَّ

ساا رأِْلس ْونأ  ْسِجِد  يفقأالأ مأرَّةا : أرِأ َنأ
أ
م ر وا بِ ِه، مأضأاِجِعهم، ي أْقرأ  عألىامل أْعر ْوفأ ْْأ َيأ

ؤونأ، وي أْبك ْونأ، فإذأا رأأْوا امل
سا  ا ي أْعِكف   ْونأ ِعْن  دأهم، ي أق ْول   ْونأ : ه  ؤالِء حِلا  ى غأ  وأاِ  ؛ وأَن هأ  ْوا عأْن  ه، وأرِأ أَنأ  ْنكأ  رأ ْْأ ي أن ْ

أق    ْول  : إَّنَّ   م  وإذأا رأْوا امل
اِمع  : أَن ال أ ْقِدر  أق  ْول  أَّنَّ م حِلا ى ف أ وأاِئن ، ف أقأ الأ : الشَّ ْيخ  : أَنأ أق   ْول  : إَّنَّ  م ِم نأ الع ْم ِي حِلاى ف أوأاِئن ، وقأالأ السَّ

 الب ْكِم .
* * * 

  تأِكلِ م  ابلبأاِط ِل 
، وامل  ِ ويأْشهأد  ِْلأذا مأا جأاءأ عأ ْن ب أْع ِض السَّ لأِف، أنَّ السَّ اِكتأ عأ ِن احلأ قِ  شأ ْيطأاٌن أْخ رأ

ِطقٌ  ، أنَّ ه ِم ْن أبْ غأ ِض اخلأْل ِق ِعْن دأ شأْيطأاٌن َنأ اِهن  السَّ اِكت    دأ
لَّمأ ، وإْن كأ انأ ي أ هللا، ف ألأْو عأِلمأ امل  رِأ أنَّ ه طأي ِ ٌب، لأ تأكأ

ه، ِمْن  هللاوصأدأعأ؛ ولأْو عأِلمأ طأاِلب  ِرضأ ا اخلأْل ِق، ب ِتأِْك اْْنكأ اِر عألأ ْيهم، أنَّ صأ اِحبأ الكأبأ ائِِر أْحسأ ن  حأ االا ِعْن دأ 
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اهأنأتِ هِ  ون أ زأعأ، ولأ ْو َتأأقَّ قأ أْن ي أْبخأ لأ بِلسأ انِه عأ ِن الصَّ ْدِع  وإْن كأانأ ِعْندأ ن أْفِسه صأ اِحبأ ِديْ ٍن أْص الا لأتأ ابأ ِم ْن م دأ
ا ابْ تأاعأ م شأاِبأأةأ الشَّْيطأ  هللاأبْمِر  ا، لأمأ ا قأائِماا زأاِهدا ، وإْن كأانأ صأائِما  ِ  اِن أبْدَنأ الطَّمأِع .: إنَّه شأْيطأاٌن أْخرأ

ٍل ي  ْغِضب  الرَّْْحأنأ، وِمْن ك لِ  سأِجيٍَّة ت  قأر ِب نا ِمْن ك لِ   مَّ إَنَّ ن أع ْوذ  ِبكأ الله  عأمأ
اِهن   ٍد، وآلِ ِه، ُم أمَّ  عأل ى هللاِديِْننا أْهلأ الشُّب  هأاِت، والنِ فأاِق، والك ْف رأاِن؛ وصأ لِ ى  يفِمنأ التَّشأبَِّه ابلشَّْيطأاِن، أو ن دأ

لِ مأ   انْ ت أهأى . «وصأْحِبِه وسأ
* * * 

:  (8/70« )السَّ ِنيَّة ال دُّرأرِ »كأم ا جأ اءأ يف   رأِْحأ ه  هللاالشَّْيخ  عأْبد  اللَِّطْيِف بن  عأْبِد الرَّْْحأِن أْيضاا وقأالأ 
 ْنكأ ِر( »

أْع ر ْوِف، والن َّْه ي عأ ِن امل
 عأاشأ رأِة، وح ْس ِن السُّ ل وِك،  عأل ىوت أْرك  ذأِلكأ )أْي : األْم ِر ابمل

اهأنأ ِة، وامل  دأ
سأ ِبْيِل امل

الأ ِة،  َأم  ضأرأراا، وأْكُأ  إَْثاا ِمْن ت أرِْك ِه ِلم جأ رَِّد اجلأهأ ا الصِ  ْنفأ رأأأْوا وَنأِْو ذأِلكأ مأَّا ي أْفعأل ه ب أْعض  اجلأاِهِلْْيأ أْع ف إنَّ هأ ذأ
، وح ْس   نأ اخل ل    ِق، ون أْي   لأ  ، فأخأ   الأف وا الرُّس    لأ واتْ بأ   اعأه م، وخأرأج    وا عأ   ْن أنَّ السُّ   ل وكأ ِلكأ أِعيشأ   ِة ال ُيأْص    ل  إالَّ بِ   ذأ

 امل
 ِِ م  عأل   ىسأ   ِبيِلِهم وِمْنه   اِجِهم؛ ألَّنَّ   م ي أ   رأْونأ العأْق   لأ إْرضأ   اءأ النَّ   ا م، ويأْس   تأْجِلب ون مأ    وأدَِّتأ طأبأق   اِِتم، وي سأ   اِلم وَّنأ

ا مأعأ أنَّه  ِبْيلأ إلأْيهوُمأأب َّتأهم، وهأذأ  عأ ادأاِة  !ال سأ
، وت أ ْرِك امل ِِ ِة النَّا الأمأ عأِة، وم سأ َ وِظ الن َّْفسانِيَِّة، والدَّ ف أه وأ إيْ ثأاٌر لِْلح 

 ذأاتِِه . يف، وَتأأمُِّل األذأِ هللا يف
ا  قأِة ه وأ اْل ْلكأة   يفوهأذأ ْ ي  وأ  يفاحلأِقي ْ ه، فالعأْقل  في، وي  عأاِد هللا يفاِل اآلِجلأِة، فأمأا ذأاقأ طأْعمأ اْمياِن مأْن ْأ

ِة أْعداِء  هللاك لُّ العأْقِل مأا أْوصألأ إىل ِرضأا  ا إَّنَّأا ُيأْص ل  مب رأاغأمأ ، وإيْ ثأ اِر مأْرضأ اتِه، والغأضأ ِب إذأا هللاورأس وِلِه، وهأذأ
ي اِة القأْل  ِب، وغأرْيأتِ ه َِ  ْيم ،  انْ ت ِهكأ ْت ُمأأارِم   ه؛ والغأضأ ب  ي أْنشأ  أ  ِم  ْن حأ ْيِم  ه، وإذأا ع   ِدمأ احلأي اء ، والغأ  رْيأة ، والت َّْع َِ وت أْع

، وسأوَِّ بأْْيأ اخلأِبْيِث والطَّي ِ ِب  زأاز  ئ ْ قأ ى  يفوع ِدمأ الغأضأب  واالْشِْ  يفم عأامألأتِ ه، وم وأاالتِ ه، وم عأادأاتِ ه، ف أيُّ خأ رْيٍ ي أب ْ
 .انْ ت أهأى  «!؟ق أْلِب هأذا

؛ كأ انأ   ْنكأ ِر  عأل ى اوأاِجبا فأِعْن دأ ذألِ كأ
، أن ي  ْنِك رأه ِِبأسأ ِبه، فالَّ ِذي يأْس ك ت  عأ ْن إْنكأ اِر امل  ْنكأ رأ

مأ ْن رأأِ امل
اِهناا  ، يأك ْون  م دأ ِِ بأةا ِمْن أحأٍد ِمنأ النَّا ي ْ ْوفاا، أو هأ اهأنأةأ ِبقأْوِلِه ت أعأاىلأ  هللا، وهللاِدْيِن  يفخأ  دأ

 :عأزَّ وجألَّ قأْد حأرَّمأ امل
 ْنكأر  إذأا خأ  .[9دُّوا لَْو تُدِْوُن فَيُدِْونُون"]القلم"و

، إالَّ صأاِحبأه، وإذأا فأشأا، وْْأ ي  ْنكأْر ضأرَّ العأامَّةأ ك لَّه م  يأض رْ ْأْ  فيفامل
َ ْر  ِنيَّ  الدُّرأرأ »اْن  .( 11/4)« ةأ السَّ

* * * 
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ًق ا الزِما ا  ه  ه نأا؛ كأانأ حأ ِثيثا ا  عأل ىوِمْن ِخالِل ما ذأكأْرَنأ ب أيأ اِن ح ْك ِم )ك  رأِة  يفأْه ِل الِعْل ِم أْن رأْتأِه د وا حأ
ِم ( ال ْسِلِمْْيأ وأرأاءها و ْحداَنا ِسيَّمالقأدأ

 
ْرقأها قأِد اتَّسأعأ، وشأرَّها قأِد اْست أْوضأعأ؛ حأْيث  رأكأضأ أْكث أر  شأبأاِب امل ا أنَّ خأ

بُّ   ونأ، وي  ْبِغض    ونأ أحأ   ٍد ِم   ْن أْه   ِل ال عأل   ىوزأرأاف   اٍت ال ي أْل   و نأ  وِم   ْن ه نأ   ا  !ِعْل   ِم : ف أعألأْيه   ا مي ْس    ونأ وي ْص   ِبح ونأ، وُيِ 
ئاا؛ حأ ِتَّ غأ زأْت بأ الطأ ال و الِة، واحل كَّ ا ئاا فأشأ ي ْ ، وب ألأغأْت ت   زأاِحم  شأ ي ْ ْت آِصرأة  الت َّعأصُِّب الك رأِويِ  ِِ انْ عأقأدأ اِر ِم، ومأ دأ

  ِ  !ف أيأا لإلْسالمِ ، إلأْيها كالع ن ِق الوأاِحدِ الت َّْعليِم، واْنصأرأفأ النَّا
اِء الت َّْيِه والغأْفلةِ  يففأمأْن ْلؤالِء اْلائِِمْْيأ  أْه ِل الِعْل ِم أْن يأِص يح وا يف  عأل ى! ألأْيسأ كأانأ حأْتما ا الزابا ؟ب أْيدأ

ِم(و ج   وِه أْرابِب، وم روِ ِج  ي  ِْلك   ونأ ِم  ْن سأ  ِبيْ  )ك   رأِة القأ  دأ اَيأ الَّ  ِ  مأرأجأ  ْت لي وِقف   وا هأ  ِذه ال  بأالَيأ واآلذأ  ٍل؟ِبك   لِ  م  ا ميأ
ْسِلِمْْيأ  أب م ْورِ 

 
مَّةِ  ؟وحأيأاِة أبْناِء امل ا ِمْن ن ْصِح األمَِّة، وإبْ رأاِء الذِ  ْْأ يأك ْن هأذأ  !ب ألأى والَِّذي ف ألأقأ احلبَّةأ وب أرأأ النَّسأمأةأ  ؟أ

ا فأس ك وت  أْهِل الِعْلِم عأْن ِمْثِل هذ ْوهاِء أْمٌر ال تأُْ ك  عليه اِْبل ؛ بأ ْل هأ ذأ ْهياِء، والك رأِة الشَّ ه اللُّْعبأِة الدَّ
 !بأْكٌل ِمْن البأْكلِ 

* * * 
ا؛ كأ   انأ الكأ   الم  أْيضا   ا عأ   ْن  ِم(ف   إذأا ع لِ   مأ هأ   ذأ الفأتأ   اوأِ م س   اي أرأةا  يفابلبأاِط   ِل، أو ال   ِتَّأخُِّ   )ك    رأِة القأ   دأ

يأ  ْرجِ للضُّغ وِط السِ 
 
ِْلْيها ن أفأثأات  امل ه م الشُّ ْهرأة  اخلأ فْيأ اِسيَِّة، أو االَّْنِزأامأاِت الن َّْفسيَِّة الَِّ  َت  ِلْْيأ مأَّ ْن ق أت ألأ ت ْ  خأذِ 

ة ، في  امل
نِيَّة  الغأْربيَّة   أدأ

ادِ ْينأ عأْن فِعْندأ ذأِلكأ طأارأْت ف أتأاوأاه م َتأْر ث  األْرضأ بأالِقعأ، وَت أارِ … أو أسأرأِْت م امل ْصِلِحْْيأ الذَّ
 
ب  امل

 !ِحيأاِض اْْسالِم ف أرأاِقعأ 

َأه   ِف ا أْحسأنأ مأا قأالأه  الشَّْيخ  بأْكر  أْبو زأْيٍد حأ  خأاِلفِ  عألى د ِ الرَّ »يف ِكتأاِبِه   هللافأمأ
وألْمِر »:  (14« )امل

ادَِّة عأْن ِديْ  يف هللاخأرْيٍ ي رِيد ه  ْرِعه ي أنأاْل م أنْ وأاٌع ِمنأ اآلذأاَي والبأالَيأ هللاِن هأِذه الطَّائِفأِة الذَّ دأةا    ، وشأ م ضاعفأِة  يفزَيأ
 األْجِر وخ ل ْوِد الذ ِْكِر .

    ْثِخنأ ِِبِ  رأاِح الت َّْقِص   رْيِ، ا
 قأصِ   رِْينأ ِم   ْن أْه  ِل السُّ   نِة، فأ  ِتأِأ امل

ِلْْيأ امل  خأ   ذِ 
لكأ   اِ أ وِم  ْن أأْس   وأأها، ن أفأثأ  ات  امل

، البأِخْيلأ بِبأذِل الِعْلِم، إذأا قأامأ إْخوأان ه بِن ْصرأِة السُّنِة ي ِضْيف  إىل ت أْقِصرْيِه مأرأضأ التَّْخ ِذيلِ للحأ  ا  قِ  ، وِم ْن وأرأاِء هأ ذأ
ِة، لِن أْفِسه ِعْندأ  لِي وِجدأ   نأاشدأ

 امل

 طأالأبأِة : الع ْذرأ 
 !هم ْعت أقأدِ  عألىالتَّوِلِ  ي أْومأ الزَّْحِف  يفوامل

ِطٌل ُمأْضٌ  ، وِهيأ ابأ  ْؤِذيأةأ ِبصأفأٍة ت ْشبهأ احلأقَّ
َّاِهرأةأ امل ا ت الك  هأِذه ال  !وهأكأذأ
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ْه  ِم، وضأ  ْعِف الق   ْدرأِة، وت أقألُّ  ِ  ِعْل  ِم ال  وأْحي، وأنْ   وأاِر الن ُّب    وَّ  ، ِلق ص   وِر الفأ تأشأ  ر  َّ  اِهرأة  إَّنَّ  ا ت  ن ْ ِة، وهأ  ِذه ال
نيا، اٍء فأكأ انأ الوأْق ت  وأْق تأ فأ ِْتأٍة  عأل ىواْْغمأاِض  والرُّك ْوِن إىل الدُّ ذألِ كأ األْم ِر، إْذ الع لأمأ اء  يأِقلُّ ونأ  يفأثأ رٍة، وإْق ذأ

رأةا، ويأْكث أر ونأ أ ْخرِأ .  ًتأ
 ْرِصد وْن 

 ْبِطل ْونأ أْهوأاءه م، وامل
، ووأاِحٌد سأاِكٌت؛ فأمأِتأ األمَِّة : وأاِحٌد ُي أذِ ل   يفف أق ْل ِل ِبرأبِ كأ : إذأا أْظهأرأ امل

وأاِل البأاِطلأِة، واألْهوأاِء الغأالِبأِة  ؟ي أتأبْيَّ  احلأقُّ  ْيِن احلأقِ  ابلتَّْحرِْيِف  عألىأالأ إنَّ النَِّتْيجأةأ ت سأاِوي : ظ ه ور  األق ْ الدِ 

ْسِلِمْْيأ . فأكأْيفأ يأك وْ  يفوالت َّْبِدْيِل، وت أْغِيرْي  ر س وِمه 
 
ًقاِفطأِر امل "  ي أق ْول  : هللاو ؟ن  السُّك ْوت  عأِن البأاِطِل إذاا حأ

ا تَِصفُون "]األنبياء   [.18بَْل نَْقِذُف بالحِق َعلَى الباطِل فَيَْدَمغُه فإذا هو َزاهٌق ولكم الويُل ممَّ

ا : ه   وأ ه نأ  ا أْبطأ  ل  البأاِط  لِ  .  ط  ِل اُْثِْ  يف، وخأ  ْوٌض أالأ إنَّ السُّ  ك ْوتأ عأ  ْن ك   لِ  م بِط  ٍل وابِطلِ  ه أبأ  دا ابأ
ٍة لإلْسالِم يأِصرْي  ِِبأا َِّنأاابا لألْه وأاِء . «التَّْخِذْيل  »كأْيفأ ي أؤ ْول    هللف أيأا ، وظأاِهرِه  ال إنَّ ه لأ ْوال تأكأفَّ ل  هللاأ إىل مأِكْيدأ

اِديْ دأ ال ب أقأ اءأ مأعأه ا لإلْس الِم ق  ل   يفِِبِْفِظ ِديِْنه، وب أعأثأ ح رَّاسأه وْح أاتأه، لأشأقَّْت هأ ِذه األْه وأاء   ْس ِلِمْْيأ أخأ
 
وِب امل

ْيِن مأْق  تأالا ال ب أ  وأاكيأ لأ   ه  ، ن  ف وِس  هم، وال حأوأاِض  نأ لأ   ه   يفا فيصأ  ا  «وألصأ  ابأْت هأ  ِذه اْلأجأمأ   ات  الشَّرِسأ  ة  ِم  نأ ال   دِ 
 .انْ ت أهأى 

 
 

 
 
 
 
 

 
 الرَّابِع  الفأْصل  
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ِم( ِقعِ اوأ ِفْقِه  ةِ فأ رِ عْ مأ أاليَّة    )ك رأِة القأدأ
ٌِ مأتِ    ْْيٌ   هللاِديْ    ِن  يفالتَّْش   رِْيِع اْْس    الِمي، والِفْق   ِه  يفال شأ   كَّ أنَّ ِفْق   هأ الوأاقِ    ِع أْص   ٌل أِص    ْيٌل، وأسأ   ا

ان  الرَّاِسِخْْيأ ِمْن أْهِل الِعْلِم  انأه؛ بأْل ه وأ مأْيدأ اِم، ومأْعرِفأِة احلأالِل ِمنأ ا يفس ْبحأ ِلكأ ف أْهِم األْحكأ  !حلأرأاِم، وه وأ كأذأ
، واحلأقُّ الَّ ِذي سأ نَّه  رأس  ْول   هللاوعألأْيه؛ فإنَّ مأْعرِفأةأ ِفْقِه الوأاِقِع ِعْندأ الن َّوأازِِل ه وأ العأْدل  الَِّذي أرأادأه   ت أعأاىلأ

لأ  ه ف أقأ  ْد حأكأ  مأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُأأاهأ ِهلأ  ه، أو  االشَّ  رِْيعِة ابلت َّنأ  اق ِض، و  عأل  ى، فأمأ  ْن جأ  نأاقأضأ  ِة وحأاشأ  اهأ
ا وأجأ  بأ  !امل  عأل  ىلِ  ذأ
قأةأ ِفْقِه الوأاِقِع ِعْندأ ت أْوِظْيِف األْحكأ اِم الشَّ ْرِعيَِّة  ِقي ْ ثأِة؛ وإالَّ وأق أْعن ا  يفأْهِل الِعْلِم أْن ي ْدرِك وا حأ  ْس تأْحدأ

 يفالن َّ وأازِِل امل
ْسِلِمْْيأ 

 
، وأْوق أْعنأا امل  لأ .وأاِدي ت ض ل ِ  يفحأْي أ ب أْي أ

* * * 
َ ْر َيأ رأعأ   اكأ  أاليَّ   ِة الَّ   ِ  ف ضَّ   ْت بأكأارِت    ا هللاف   اْن ؛ ه نأ   ا وه نأ   اكأ لِ   ِتأِأ أب مِ  عأْينِ   كأ ب أْع   ضأ الفأتأ   اوأِ االْرُِ

ا ِغ  الابا اْغِتصأ اابا  ت ْ  وأِ فأكأ  ْم ه نأالِ  كأ ِم  ْن ف أ  ، [19" َسددتُْكتَُب َشددَهادتُهم ويُْسددذلُون"]ال خر ،، وك ِتبأ  ْت شأ  هأادأِت 
رِدأٍة : ت  ْغتأصأ ب  ِِب  ا ن أ وأازِلأ هأْيجأ  اءأ، وأ ْخ رِأ : عأْص  ماءأ ت  وأظَّ ف  ِْل ْلكأ  ٍة دأاْلأ اءأ  وِعْن  دأ التَّْمِح ْيِ  والتَّْخلِ  ْيِ  :  !ابأ

د  الك لَّ ُيأْط ب   ْبِلِه )منفأعأِته يفَنِأ  . (!حأ
ةِ  ياسأ ِأ السِ  ا لِبأا ه ما : قأْد أْلبأس ْوهأ  !فاأل ْوىلأ ِمن ْ

ِطلٌ  ِة حأقٍ  أ رِيدأ ِِبا ابأ ِلمأ ا ِبكأ ا و، والثَّانِيأة  : قأْد حنَّط ْوهأ  !! : ه وأ الِفْقه  الوأاِقع ، ال ِفْقه  الوأاِقعِ هللاف أهأذأ
* * * 

ا ِعْلِميً ا سأ لأفًيا مأ ا ذكأ رأه  اْمأ ام  اْل مأ ام  اب ن  ومأْهما يأك ْن ِمْن أْمٍر؛ ف أقأْد كأفأاَن ت أْرِسيمأ ِفْق ِه الوأاقِ ِع ت أْرِس ْيما
 وأقِ ِعْْيأ  إعالمِ »يف  رأِْحأه  هللاالقأيِ ِم 

مأَّا رأْد ر  ِبطاِلِب الِعْلِم أْن ي أعأضَّ عألأْيه ابلن َّوأاِجِذ لِن ْدرأِة و ج وِده، ، (1/87) «امل
 ْفِ ، وال احلأا »وِعزَِّة َتأِْصيِله، وذأِلكأ ِعْنِد ق أْوِله : 

وأِ، واحل ْك ِم ابحل قِ  إالَّ بِن أ ْوعأْْيِ ِم نأ وال ي أتأمأكَّن  امل ِكم  ِمنأ الفأت ْ
 : الفأْهمِ 

قأ ِة مأ ا وأقأ عأ ابلقأ رأاِئِن، واألمأ ارأاِت، والعأالمأ اِت؛ في أحأد ال أا : ف أْهم  الوأاِقِع والِفْقه   ِقي ْ ه، واْس ِتْنباط  ِعْل ِم حأ
ْيطأ ِبِه ِعْلماا .  حأِتَّ ُيِ 

اِن  عألىِكتأاِبِه، أو   يفالَِّذي حأكأمأ ِبِه  هللاالوأاِقِع، وه وأ ف أْهم  ح ْكِم  يفف أْهم  الوأاِجِب والن َّْوع  الثَّاّن :  ِلسأ
ا  يفرأس وِلِه  ا الوأاِقِع، ُث َّ ي طأبِ ق  أحأد ال   اآلخأِر . عألىهأذأ
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ِأ و ْسعأه  ه، واْست أْفرأ ْن بأذألأ ج ْهدأ ْم أْجرأْيِن،  يففأمأ  !أو أْجرااذأِلكأ ْْأ ي أْعدأ
 .انْ ت أهأى  «ورأس وِله هللاِه إىل مأْعرِفأِة ح ْكِم فيفالعأاِْ  مأْن ي أت أوأصَّل  مبأْعرِفأِة الوأاِقِع، والت َّفأقُِّه 

الع لأمأ اء   ق أ رَّرأه  الشَّ يء  نفس  ه  الَّ ِذي إىل أاليَِّة ِفْقِه الوأاِقِع لِْلم ْف ِ ، ه  وأ  رأِْحأه  هللااْبن  القيَِّم إليه أشأارأ ومأا 
 . الشأْيِء ف أرٌْع عأْن تأصأوُّرِهِ  عألىبقأْوِْلم : احل ْكم  

اِت  أْس ألِة ِعنأاي ةا خأاصَّ ةا، وابل ذَّ
ب  أْن ي  ْع َنأ ِِبأ ِذه امل  ْفِ  رِأ

ِة  يفوامل  ْس تأِجدَّ
أسأ اِئِل امل

 ت أعألِ قأ ِة ابمل
الفأتأ اوأِ امل

مأ ثِقأ ِة   ا َنِأ د  عأ دأ  عأاِصرأِة، وِلذأ
ِِ امل ثِ رْيٍ ِم نأ النَّ ا ب أْع ِض الفأتأ اوأِ الصَّ اِدرأِة ِم ْن ب أْع ِض أْه ِل الِعْل ِم؛ ألَّنَّ ا ْْأ ت  ْ أ  يفكأ

 عأاِصِر . عألى
 ِفْقٍه دأِقيٍق للوأاِقِع امل

  ُ وأِ َتأْتا اِئِل   يف  وعألأْيه؛ فإنَّ الفأت ْ أسأ
ِثرْيٍ ِمنأ امل وِفْق ِه الوأاقِ ِع، وإذا  إىل ِفْقِه األص  وِل، وِفْق ِه الف  ر وِع،  كأ

انِب ها . وأِ، واَّْنأدَّ جأ اعأِت الفأت ْ اِن تأدأ  اْختألَّ ر ْكٌن ِمْن هأِذه األرْكأ
اِض  راا وم ْس  ت أْقبالا، ولأ  ْن يأ  ِتمَّ  قأنأ  ةا ْل  ا أث أ  ٌر يف حأيأ  اِة األمَّ  ِة حأ  وال شأ  كَّ أنَّ الفأت ْ  وأِ إذا كانأ  ْت ُم ْكأمأ  ةا وم ت ْ

أْس  ألأِة : وه   وأ ِفْق  ه  ذل  ك إالَّ ابْس  ِتْكماِل 
دأها الع لأمأ  اء ، وِمْنه  ا اْكِتمأ  ال  التَّصأ  وُِّر عأ  ْن امل ش   ر وِط الفأت ْ  وأِ الَّ    حأ  دَّ

 عأاِصرأِة .
اِئِل امل أسأ

 الوأاِقِع يف امل
* * * 

أِن ِفْقِه الوأاِقِع؛ كأانأ  الن َّ وأازِِل  عألىِم ِعْندأ احل ْكِم أْهِل الِعلْ  عألىوأِخرْياا : فإذأا ع ِلمأ ما ه نأا مَّا ه وأ ِمْن شأ
َأ  ِر  ِة أْن ُي أقِ ق   وا مأنأ  اطأ النَّ  ْس  تأجأدَّ

تأ  ْدفأع   ومأغأالِ  ب   ، ا وأاِقعأنأ  ا الَّ  ِذي اْكت أن أفأْت  ه  مأسأ  اِرب  ِفْق  ِه الوأاقِ  ِع؛ الِس  يَّم يفامل
 وأقِ ِعْْيأ  )ضأْرورأةا( أبْصحأاِب 

 عأنْ  امل
 عاِصرأِة . عألىن أزِْع احل ْكِم الشَّْرِعيِ   يفي َّث وا رأبَّ العأالأِمْْيأ أْن يأِتأأ 

 الوأقأائِِع امل
نِيَّ  ِة الِعْل  ِم : أْن َنأْك   مأ  ِم( عأل  ىفأكأ  انأ ِم  ْن مأعِ  ْْيِ احِلْكمأ  ِة، ورأابَّ بوأاِقِعه  ا اآلّنِ ، ال أبْص  ِلها  )ك   رأِة القأ  دأ

وأِ قأاِصرأةا  !الفأاّن   !ِمها، حأاِسرأةا عأْن وأاِقِعهاح كْ  يفوإالَّ خأرأجأْت الفأت ْ
أالِيَِّة الَِّ  ح نِ طأ تْ ب أْعِض الفأتأاوأِ االرْ  عألىفأِقفأا ن أْبِكي  تأ ْت  ُِ ٍة : مأ ا بأ ْْيأ ف أت ْ وأِ  عأل ىوَنِ  ص  ْوٍر مأْس  ْوخأ

ِدرأةٍ   !قأاِصرأٍة، أو خأاِسرأٍة، أو َنأ

؛ : أنَّ ب أْعضأهم ال ي أْنِقم  ِمْن  ِم()ك رأ فأِمْن ذأِلكأ  !العأْورأاتِ  إالَّ كأْشفأ  ِة القأدأ
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ِقْيتِ 
أ
ِخرْيِ الصَّالةِ وآخأر  ال ي  ْبِغض  ِمْنها ِسوأِ الت َّعأصُِّب امل  !، وَتأ

ِلٌث ال  ِِ  ي أْفقأه  ِمْنها ِسوأِ ت أْقوِيأةِ وًثأ م  ْو اِن الشَّبأاِب، وِحْفِظ أْوقأاِِتم ِمنأ الضَّيأاِع، وأْفكأارِِهم ِمنأ َنأ أْبدأ
ِْقي هأِذه الفأتأاوأِ!)اْْرهأاب العأْصرِ  ا ِمْن رأاٍق فأري  ْل ب أْعدأ هأذأ  !؟(، ف أهأ
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 اخلأاِمس  الفأْصل  

ةِ إْعمأ  أقأاِصدِ »:  ال  قاِعدأ
 «الوأساِئل  ْلأأا أْحكام  امل

ِم(يف   )ك رأِة القأدأ
أقأاِصدأ ال َتأْص ل  الشك أنَّ 

اِئِل، والغأ  امل تِ إالَّ ابلوأسأ  كأمأا ِهيأ ال ت أتأحأقَّق  إالَّ أبْسبأاٍب ت  ْوِصل  إلأْيها،   اَيأ
ْلِقِه  يفت أعأاىل  هللا س نَّة    .وح ْكِمِه خأ

ِلكأ أمأ رأ  انأه :  هللاول ذأ : " فامشدوا فدد  ت أعأ اىل ِعبأ ادأه مب بأاشأ رأِة الوأسأ اِئِل، واَّتِ أ اِذ األْس بأاِب، ف أقأ الأ س  ْبحأ

ة 15"]الملدددكمناكبهدددا وكلدددوا مدددن ر قددده  وا لهدددم مدددا اسدددتطعتم مدددن قُدددوَّ [، وقَددداَل تَعَدددالى : " وأعدددد ِ

[، وقَداَل تَعَدالى : " فاسدعوا 102[، وقَاَل تَعَالى : " وليذخدذوا حدذروم وأسدلحتهم "]النسداء60"]األنفال

ت  [،9إلى ذكر هللا "]الجمعة ِثرْيأٌة . يفواآلَيأ أْعَنأ كأ
ا امل  هأذأ

   المِ إْع »يف  ه  هللارأِْحأ قأ الأ ابْ ن  القأ  يِ ِم 
 
أقأاِص  د  ال ي  ت أوأصَّ ل  إليه  ا »:  (3/135« )ْْيأ عِ ق ِ وأ امل

انأ ِت امل لأمَّ ا كأ
ا تأ  انأْت ط ر ق ها وأْسبأاِب   .انْ ت أهأى  «ِبعأةا ْلأأا، م ْعتأُأأةا ِِباإالَّ أبْسبأاٍب، وط ر ٍق ت  ْفِضي إلأْيها، كأ

ن أه   ا الِتَّأاب ط  ب أي ْ نْ يأا، حأ ِتَّ  يفما وقأِد اْست أقأرَّ هأذأ ِة، وقأ امأ عألأْي ه أْم ر  ال دُّ  ْس تأِقيمأ
ِة، والع ق وِل امل ِليمأ الِفطأِر السَّ

ِت الرَّْغبأة   أالمأةأ  يفع دَّ
ائِِلِه ضأْرابا ِمنأ العأبأِث الَِّذي يأْستأِحقُّ صأاِحب ه  امل  . ح ص وِل الشَّيِء د ْونأ م بأاشأرأِة وأسأ

اِعر  كأما   : (1)قأالأ الشَّ
اِلكأهأا اةأ وْْأ تأْسل ْك مأسأ ُأْرِي فيإنَّ السَّ         ت أْرج ْو النَّجأ  اْلي أبأسِ  عألىنأةأ ال 

، وه  وأ أنَّ اْْنسأ انأ إنْ   والعأْبد  إذأا أخأذأ ِِبأذا األْص ِل، والحأ ظأ هأ ِذِه السُّ نَّةأ، لأزِمأ ه االنِْتب اه  إىل أْم ٍر آخأ رأ
َأ  اِد الك لِ يِ  عألأْيها، ِِبأْيث  ي أْنسأ ىكأانأ مأأم وراا مب الحأ  ِة األْسبأاِب؛ إالَّ أنَّه مأْنِهيٌّ عأِن الرُّك وِن القأْليبِ  إلأْيها، واالْعِتمأ

ها إالَّ إبْذِن  ا ال ت  ْعِطْيِه مأقأاِصدأ اِئلأ، وإَّنَّ ِذِه الوأسأ اِلق  هأ  . (2)ت أعأاىل هللاأنَّ هللاأ ت أعأاىل خأ

                                                

 . ، وي  قأال  : إنَّه ألب العأتأاِهيأةِ ةٍ بأ سْ نِ  نِ وْ د  بِ  ،(3/79) هِ ب ِ رأ  دِ بْ عأ  البنِ « دأ يْ رِ الفأ  دأ قْ العِ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .3/521) مِ ي ِ القأ  البنِ « ْْيأ كِ الِ السَّ  ُأ اِر دأ مأ » رْ َ  انْ  (2)
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انِيٌَّة   ِمْن حأْيث  اجل ْملأِة   اِئِل فم بأاشأرأة  الوأسأ  ْرِعيٌَّة .:  ِفْطرأٌة إْنسأ ْونِيٌَّة، وفأرِْيضأٌة شأ  كأمأا ِهيأ س نٌَّة كأ
ِِ حأاجأ ةا إىل اْحأاطأ ِة ِبِفْق ِه الوأسأ اِئِل وأص  وِْلا : ه  م  الع لأمأ اء    ْجتأِه د ونأ، ف إنَّ  وأشأدُّ النَّا

ا الن َّ ْوعأ  امل هأ ذأ
 ْلصأق  ِِبم، وأق ْرأب  إىل وأِظيفأِتهم .أِم ِمنأ الِعلْ 

 »يف ِكتأابِ    ِه  رأِْحأ    ه  هللاوقأ    ْد أْدخأ    لأ الشَّ    اطيبُّ 
 
َأ    ِر :  (4/194« )اتِ قأ    اف أ وأ امل ةأ )النَّ مأ     الِت  يفقأاِع    دأ

رأائِِع وف أْتِحها(، و)احلِيأِل(،  ادِ ِكتأاِب االجْ   يفاألف ْعأاِل(، ومأا ب َِنأ عألأْيها ِمْن )سأدِ  الذَّ  . ِتهأ
* * * 

 ْجتأِه   د  ال ُيأْك    م  
َأ   ِر  عأل   ىوامل رِه   ا، قأ   الأ الشَّ   اِطيبُّ  يفوأِس   يلأٍة إالَّ ب أْع   دأ النَّ يف  رأِْحأ    ه  هللان أتأاِئِجه   ا وآًثأ

« 
 
َأ  ر  »:  (4/194« )اتِ قأ  اف أ وأ امل  ْجتأِه   يفالنَّ

ُأٌ مأْقص   وٌد شأ  ْرعاا، وذألِ  كأ أنَّ امل عأ  اِل م ْعتأ   دأ ال ُيأْك   م  مأ   الِت األف ْ
لَّ   كأ
عأ  اِل الصَّ  اِدرأِة عأ  ِن امل َأ  رِِه إىل م  ا ي أ  ؤ ول  إلي  ه ذألِ  كأ ف  ْيأ عأل  ى ِفْع  ٍل ِم  نأ األف ْ اِم، أو اْْحجأ  اِم إالَّ ب أْع  دأ نأ  ابْْق  دأ

ِئٌب عأِن الشَّرِْع يف احل ْكِم »: ، ُث َّ قأالأ «الِفْعل    ْجتأِهد  َنأ
لَّ  عأل ىامل  كأ

عأ اِل امل مأ أنَّ الشَّ ارِعأ قأاِص ٌد ، وقأ ف ْيأ أف ْ ْد ت أقأ دَّ
 سأ بِ ِب، وه  وأ مأ  ل  السَّ 

 «…بأِب للم سأبِ بأاِت يف األْسبأاِب، وإذأا ث أبأتأ ذأِلكأ ْْأ يأك ْن للم ْجتأِهِد ب دٌّ ِمِن اْعِتبأ اِر امل
 .انْ ت أهأى 

* * * 
ا الشَّ    ْرعيَّةأ، و »فاخل الصأ    ة  : أنَّ  أقأاِص    دِ ِفْق    هأ الوأسأ    اِئِل، وأص     وْلأ

 وأازأنأ    ةأ ب أْيِنه    ا وبأ    ْْيأ امل
ان   «امل ه     وأ مأْي    دأ

 ْجتأِهِدينأ، وأنَّ الوأاِجبأ عألى ك لِ  مأْن أرأادأ التَّصأدِ ي ِلقأضأاَي األمَِّة، ووأْض ِعها يف ق أوأالِِبه ا الشَّ ْرِعيَّ 
ِة، امل ِة الصَّ ِحيحأ

 ت أ 
عألِ قأ  ِة ابلوأسأ  اِئِل؛ ألنَّ اجلأْه  لأ ِِب  ا ي    ؤأدِ ي إىل تأطأ  رُِّق اخلألأ  ِل، وو ق   وِع أْن ُيِ   يطأ ِعْلما  ا ِِب  ِذه القأوأاِع  ِد واألص   وِل امل

وأِ . يفاالْضِطراِب   الفأت ْ
ِة : ومأْعَنأ  أقأاِص دِ  الوأساِئلِ »قاِعدأ

أقأاِص ِد، ُيأْتألِ ف  ه  وأ :  «ْلأأا أْحك ام  امل
عأ الأ الَّ ِ  ت   ؤأدِ ي إىل امل أنَّ األف ْ

ْقص  ود  وأاِجبا ا ف أوأِس يلأت ه وأاِجبأ ٌة، وإْن كأ انأ ُم أرَّما ا ف أوأِس يلأت ه ُم أرَّمأ ةٌ ح ْكم ها ابْخِتال
أ
أقأاِصِد، فإْن كأانأ امل

، ِف ح ْكِم امل
ا ف أوأسِ  ٌة، وإْن كأانأ م بأاحا ا ف أوأِسيلأت ِه مأْكر ْوهأ ٌة .يلأ وإْن كأانأ مأْند وابا ف أوأِسيلأت ه  مأْند وبأٌة، وإْن كأانأ مأْكر وها  ت ِه م بأاحأ

ا مأا ي  ؤأكِ د ه  ابن  القأيِ ِم    المِ إعْ »يف ِبقأْوِله  رأِْحأه  هللاوهأذأ
 
أقأاِصد  ال »:  (3/135« )ْْيأ عِ ق ِ وأ امل

انأِت امل لأمَّا كأ
ُأأ  ِبعأ    ةا ْل   ا، م ْعتأ     ا ًتأ ةا ِِب    ا، فوأسأ    اِئل  ي  ت أوأصَّ   ل  إليه    ا إالَّ أبْس    بأاٍب، وط    ر ٍق ت  ْفِض    ي إليه    ا، ك    ان ط ر ق ه   ا وأْس    بأاِب 

أْنِع ِمْنها ِِبأسأِب إْفضأاِئها إىل غأاَيِِتا واْرتِبأاطأاِِتا ِِبا .
أعأاِصي يف كأرأاهأِتها، وامل

 حأرَّمأاِت، وامل
 امل
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أ
ِت يف ُمأأبَِّتها، واألْذِن فيها ِِبأسأِب إْفضأ اِئها إىل غأاَيِِت ا، فوأِس يلأة  امل اِئل  الطَّاعأاِت، والق ر ابأ ْقص  وِد ووأسأ

اِئلِ  ِت، وِهيأ مأْقص ودأٌة قأْصدأ الوأسأ ِبعأةا للمأْقص وِد، وِكالالا مأْقص وٌد، لأِكنَّه مأْقص وٌد قأْصدأ الغأاَيأ  .انْ تأهى  «ًتأ
* * * 

ٌق إىل وِم  ْن ِخ  الِل م  ا ذأكأ  ْرَنه؛ ي أتَِّض  ح  لأنأ  ا ِعْن  دأ أوَِّل وأْهل  ٍة أنَّ )الر َيض  ةأ( وأِس  يلأٌة ال غايأ  ٌة؛ فه  ي طأري  
 بأاِح، أمَّا إذا أْصبأحأْت ه ذه الوأِس يلأة  طأرِيقا ا إىل مأقأاِص دأ ُم أرَّم ٍة فأِه ي حأ راٌم قأْطعا ا، ومبأ ا فيمأْقصأِد الِتَِّْويِح والِتَّْ 

ِه امل
اوِة، والب أْغضأاِء، والصَّدِ  عأْن ذِكْ  ِم ( قأْد أْصبأحأْت اآلنأ وأِسيلةا إىل العأدأ إىل غأرْيِ ذأِلكأ مأَّا  ... هللاِر أنَّ ) ك رأةأ القأدأ

ِة الفقهيَِّة  أقأاِصدِ »سأيأأِت ب أيأان ه فأكأانأ إْعمأال  تأْطِبيِق القاِعدأ
اِئِل أْحكام  امل الوأْقِت ن أْفِسه  يفم وأاتياا وم وأاِفقاا  «للوأسأ

ِم(مأْسألِتنا  عألى مأ احلأاِلكأة . )ك رأِة القأدأ ِذِه األَيَّ  هأ
هافِعْندأ ذألِ  َ رأ الفأِقي ه  إىل ح ْك ِم الوأسأ اِئِل، والو ق  وِف ِعْن دأ ؛ ْْأ يأك ْن ِمْن جادَِّة الِفْقِه أْن ي أْن ُث َّ ال .. . كأ

أقأاِصدِ 
ِت وامل َأٍر للغأاَيأ وأالأه د ْونأ اْعِتبأاٍر، ونأ  !ي أْلبأثأ حأِتَّ ي  ن أز ِلأ عأليها أْحكأامأه، وأق ْ

ا فإنَّ ِمْثلأ هأذا القأِبْي ِل ي    ق ها ا مأْرف وضا ا ال ت ِق رُّه  شأ رِيعأة ، وال ي أْرضأ اه  عأاقِ ٌل؛ ألْج ِل هأ ذأ ُأ  َتأأكُّما ا، وت أفأي ْ ْعتأ 
ا احل ْك م    عألىكأانأ    عأل ىك لِ  مأْن تأصأدَّرأ للفأت ْ وأِ ال ِس يَّمأ

أ
َ  رأ أوَّالا الن َّ وأازِِل امل إىل امل  الِت والغأ اَيِت  ِص رييَِّة أْن ي أْن

اِئل  .الَِّ  ت    ِذِه الوأسأ  ْفِضي إلأْيها هأ
ِعي الِعْلمأ أْن ُيأْك مأ  ِم( عألىوب أْعدأ هأذا؛ ف ألأْيسأ ألحٍد ِمَّْن يأدَّ ْوَِّنا وأِس يلأةا جم أ رَّدأةا  )ك رأِة القأدأ َأِر إىل كأ ابلنَّ
َ رأ أوَّالا إىل الغأايأِة الَِّ  ِمْن أْجِلها قأامأْت  ؛ بأْل عألأْيه أْن ي أْن َ  رأ إىل وأاِقِعه ا، قأطُّ ِم(، أو أْن ي أْن وأ ْنِشئأْت )ك  رأة  القأ دأ

اوأِة والب أْغضأ   اِء، والسَّ   بِ  والشَّ   تْ  ٍة : كالعأ   دأ ِم، وضأ   يأاِع وه   و مأ   ا ت  ْف   رِز ه  هأ   ِذه اللُّْعبأ   ة  الشَّ   ْيطانِيَّة  ِم   ْن َثأأ   رأاٍت فأاِس   دأ
ْدِر األْموأاِل   إخل .… األْوقأاِت، وهأ

مأ  وأِخ  رْياا؛ كأ  انأ  ِفلأ  ِة الِفْق  ِه أْن يأْس  ألأ ك   لُّ مأ  ْن أرأادأ أْن ُيأْك   مأ هأ  ِذِه األَيَّ ِم( عأل  ىِم  ْن َنأ ؛ عأ  ْن )ك   رأِة القأ  دأ
 هأذين السُّؤأالأْْيِ :

ِم( وأِسيلأٌة أْم غأايأةٌ   ؟السُّؤأال  األوَّل  : هأْل )ك رأة  القأدأ
ِِت  ا،   !ا عألأْي  ه ع قأ  الء  بأ  يِن آدأمأ فأ  إذأا كأ  انأ اجلأ  وأاب  : أَّنَّ  ا وأِس  يلأٌة، وه   وأ مأ   َ   رأ إىل غأاَيأ ا أْن ن أْن كأ  انأ عألأْين  ا ب أْع  دأ هأ  ذأ

انأْت ُم أرَّمأةا فأِهي : ُم أرَّمأٌة  ٌة، وإْن كأ انأْت م بأاحأةا فأِهي : م بأاحأ  إخل .… ومأقأاِصِدها؛ فإْن كأ
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ِم( وأ  انأْت )ك رأة  القأدأ ْور  مأعأ أمَّا السُّؤال  الثَّاّن : إذا كأ نأِئٍذ؛ ألنَّ احل ْكمأ يأد  ا وَثأار ها ِحي ْ لأةا، فأمأا غأاَيِت  ِسي ْ
عاا، وإثْ بأاًتا . ِِتا، ومأقأاِصِدها : مأن ْ  غأاَيأ
تأِطح   فأانِ فيإنَّ اجلأوأابأ الَِّذي ال ي أن ْ زأان، وال ُيأْتألِ ف  عألأْي ه سأ ي ْ ِِت ا، وَثأارأه ا  ؛ه عأن ْ اوأ : أنَّ غأاَيأ ة  ه  وأ العأ دأ

هم؛ بأ ْل ح  ِتَّ هللاوالب أْغضأ اء ، والسَّ بُّ والشَّ ْتم ، والصَّ دُّ عأ ْن ذِْك ِر  ، وق أْت ل  األْوقأ اِت، وإْْلأ اء  الشُّ ع وِب عأ ْن قأضأ اَيأ
 . هللاإىل غأرْيِ ذأِلكأ مأَّا سأيأِت ب أيأان ه إْن شأاءأ  !عأْن مأِصرْيِها

ا ال نأش  كُّ أنَّ  ِم( رأةأ )ك  إالَّ أنَّن ا مأ عأ هأ ذأ ةأ  القأ دأ ضأ ِة وال ِتَِّْوْيِح؛ إالَّ أنَّ هأ ِذه الفأائِ  دأ هأ ا الشَّ يء  ِم نأ الر َيأ ِفي ْ
ِة، مَّا يأ القأاِصرأةأ   ْوِبقأاِت اْلأاِلكأ

ا ِمنأ امل هأ ،  ع  اقِ الوأ  هِ بِ  د  هأ شْ ال ت  قأارأن  مبا ِفي ْ :  بِ الِ الغأ  مِ ْك ِب   ل  وْ القأ  انأ ا كأ ذأ لِ واحلأال 
 [ .219]البقرة وإَثهم  أكُ من نفعهماىل : عأ ت أ  الأ ما قأ كأ ،  ةِ يَّ المِ اْسْ  ةِ عأ ي ْ رِ الشَّ  دِ اصِ قأ مأ  نْ مِ  وأ ه  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

      جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي 

http://www.islamlight.net/thiab/ 

28 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

َ

َ َالث اين  َالباب 
َالر  ايضي ةَ  َامل ص ط لح ات  َبب  ع ض  َ:َت  ع ر ي ف  َالف ص ل َاألو ل 

َب ْي  َالك ر ة َالقَ  َد ْي  ة َواحل د ي  ث ةَ الف ص ل َالث اينَ:َالف ر ق 
ي ةَ  َالر  ايض  ر و ع ي ة َاألل ع اب  َالف ص ل َالثالثَ:َم ش 

مَ  َق س  َك ل   م  ،َوح ك  َالف ص ل َالر ابع َ:َأق س ام َاألل ع اب 

ةَ َالف ص ل َال امسَ  َامل باح  م َاألل ع اب  َ:َح ك 
َ َيفَاألل ع اب  ذ َالع و ض  َ:َح كم َأخ  الف ص ل َالس اد س 

ي ةَ الر َ  ض  َاي 
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 الفأْصل  األوَّل  
 ْصطألحأاِت الر َيضيَّةِ 

 ت أْعرْيٌف بب أْعِض امل
 ْستأْحسأ   ِن أْن 

عا   ا ك   انأ ِم   نأ امل ي ْ  ْص   طألأحاِت الر َيض   يَِّة؛ ح   ِتَّ ي أتأسأ   َنَّ  ىعأل   نأِق   فأ مِأ
ف أْه   م  لنأ   ا ب أْع   ِض امل

 . هللامأضأاِمِْي الر ِسالأِة، وتأصأوُّر  األْحكاِم الفقهيَِّة؛ إْن شأاءأ 
 ت أْعرِيف  الر َيضأِة :فأمَّا * 

ضأةا : ذأ  ضاا، ورَيأ ضأة  ل غأةا : رأاضأه    رأْوضاا، ورَيأ  .لَّلأ ه  الر َيأ
ا : الِقيأام  ِِبأرأكأاٍت خأاصٍَّة ت ْكِسب  البأدأنأ ق  وَّةا، وم ر ْونأةا الر ِ  ضأة  اْصِطالحا  . (1)َيأ

* * * 
 ت أْعرِيف  اللَّْهِو :أمَّا * 

ْيأ اَنا : مبأْع َن : أنَّ اللَّْه وأ  : (9/607) ي ِ رِ هأ وْ للجأ  «احِ حأ الص ِ »جأاءأ يف  ْيا ا، وْلأ ِم ْن ْلأأ ى عأ ِن الشَّ ْيِء ْلأ
ِب ،  عأْن  ه ، وت أ  رأكأ ذِْك  رأه ، وأْض  رأبأ عأْن  ه  . وأْْلأ  اه  : شأ  غألأه  سأ  ال ا»وْلأأ  ا ابلشَّ  ْيِء ِم  ْن ابأ لأعِ  بأ بِ  ِه، وت ألأهَّ  ى :  «عأ  دأ
 . ِمثْ ل ه

َ ْوٍر )« اللِ سأانِ »وأجأاءأ يف         ولأِعْبتأ ِبهِ  اللَّْهو  : مأا ْلأأْوتأ ِبِه،، (15/259البِن مأْن
؛ مِ   ْن هأوأِ وطأِربأ وَنأِْواِلا .وشأغألأكأ

ْواا، وت ألأهَّْيت  ِبِه إذا لأِعْبت  ِبِه، وتأشأاغأْلت  وغأِفْلت  ِبِه عأْن   . غأرْيِهي  قأال  : ْلأأْوت  ابلشَّْيِء، اللَّْهو  ِبِه ْلأ

                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 ( .ه  اضأ )رأ  ةأ مأ لِ (، كأ 1/382) «طِ يْ سِ الوأ  مأ جأ عْ امل
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ْوِلدددِه تَعَدددالَى : "الِويَدددةً قَ  . عأ   ْن اب   ِن عأرأفأ   ةأ ، أْي : م تأشأ   اِغلأةا عأمَّ   ا ي    ْدعأْونأ إلأْي   ه( 5/89وجأ   اءأ أْيضا   ا )

 3قُلُوبُهم"]األنبياء
 
أ
، وامل أْحب وب 

 ْرغ ْوب  فاللَّْهو  م رأاِدٌف لِلَِّعِب غأالِباا، وه وأ التَّشأاغ ل  عأمَّا ه وأ مأْطل ْوٌب، والغأْفلأة  عأمَّْن ه وأ امل
(1) . 

* * * 
 : ت أْعرِْيف  اللَِّعبِ أمَّا * 

، ي  قأ   ال  لأعِ   بأ ي أْلعأ   ب  لأِعبا   : أنَّ اللَّعِ   بأ  (15/259) «احِ حأ الصِ    »جأ   اءأ يف  اجِلدِ  ، ا، وِلْعبا   ال غأ   ةا ِض   دُّ
ة  ِمْنه   أرَّة  الوأاِحدأ

 . واللُّْعبأة  : ن أْوبأة  اللَِّعِب، أْي : امل
ةا .  ي  قأال  : لأِعْبت  ِلْعبأةا وأاِحدأ

،  ، ف أه    وأ ِلْعبأ   ةٌ  الن َّ  ْرِد، وَنأِْواِلأ   ا، وك    لُّ مأْلع    ْوٍب بِ   هِ وِه  يأ أْيضا   ا : ِج   ْرم  مأ   ا ي أْلعأ   ب  بِ   ِه : كالشِ    ْطرأْنِج، و 
 ، وي  قأال  ِلك لِ  مأْن عأِملأ عأمأالا ال ر ِْدي واأل ْلع ْوبأة  : اللَِّعب  

 عألأْيه ن أْفعاا : إَّنَّأا أْنتأ الِعٌب .
* * * 
، واللَّْه   وأ ي أتَِّفقأ   ا َْهأ   ر  ِمَّ   ا سأ   بأقأ : أنَّ اللَّعِ   بأ مأ   ْدل ْوْلِِما؛ ف   اللَّْهو  ي     رأاد  بِ   ِه اللَّعِ   بأ ِعْن   دأ ب أْع   ِض  يفِن ويأ

اللُّغأْويِ ْْيأ، فأِكالال أا ِيْعيِن : التَّشأاغ لأ عأمَّا ه وأ مأْطل ْوٌب ومأْرغ ْوبٌ 
(2) . 

اعأبأِة ي  قأال  لأ :  (5/39) «احِ حأ الص ِ »وجأاءأ أْيضاا يف   دأ
زِْح، وامل

أ
ِثرْي  امل ه  : تِْلعأابأ ٌة، كأمأ ا ي  قأ ال  : الرَّج ل  كأ

ثِ رْي  اللَّعِ ِب، واللَّعَّ اب  )ابلتَّْش ِدْيِد، والفأ ْتِح( : الَّ ِذي ِة(، أْي : كأ  وأحَّ دأ
،  لأِعبأٌة )بتأْحرِيْ ِك العأ ْْيِ، وامل ِحْرف أت  ه  اللَّعِ ب 

أْض م ْوِم، فأس  ك ْوٌن، ف أفأ ْتٌح( : األْْحأ 
، والعأبأ ه  م العأبأ ةا وِلعأ اابا : واللُّْعبأة  )ابلتَّْش ِدْيِد امل ق  الَّ ِذي ي ْس خأر  بِ ِه، وي  ْلعأ ب 

 ، انْ ت أهأى .لأِعبأ مأعأه  

                                                

َ ْر  (1)    ةأ يأ غْ ب   »اْن
 ( .28) يب لأ ي شأ دِ مْ حلأ  «اقِ تأ شْ امل

 . (69) دٍ يْ شِ رأ  بنِ  نأ وْ ملاد  « هِ يْ فِ والِتَّ  وِ هْ اَي اللَّ ضأ قأ » رْ َ  انْ  (2)
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الِع ب   عألىو 
أ
ْ ع  الن َّْوبأ ِة، وامل ة  ِمنأ اللَِّعِب، وِهيأ أْيضاا مأا ي  ْلعأب  ِبِه، فاللَّعِ ب  مأ ذأِلكأ : فاللِ ْعبأة  الوأاِحدأ

انأ ْت األِخ رْيأة  قأ ْد اْش ت ِهرأْت يفاألمأاِكن  الَِّ  ي  ْلعأب   (؛ لأِك ْن لأمَّ ا كأ ها، فأال ي  قأال  إذأْن : )أْلعأ اٌب(، وال )األْلعأ اب 
اِمها ِبكأثْ رأةِ   اْسِتْخدأ

ُأ   البأْحِث . يفو ر ْوِدهأا  عألىفأال حأرأ
رأايأِة ابأليِْنيَِّة، وعأ  يفو             م  الدِ  أعأاّن : عأدأ

م  السَّرْيِ اللِ ْعِب ِمنأ امل  رأادِ  الوأْجهِ  عألىدأ
 امل

م  الن َّْفِع، وقأْد ُي ْمأد   ، وعأدأ  . (1)وأْجٍه مَّا عألىاللَِّعِب أ م ْوراا مَّا  يفواْلأالك 
مِ ، والت َّْقب  يِح، ل  ىعالشَّ  رِْع؛ َنِأ  د الا قأ  ْد ذ ِك  رأا  يفوعْن  دأ اْس  ِتْقرأاِء مأْع  َنأ اللَّعِ  ِب، واللَّْه  ِو  َ ْر  وأْج  ِه ال  ذَّ ف  اْن

[، وقولَده : " ومدا الحيداة الددنيا إالَّ لعدٌب ولهدٌو 70األنعدام…"]قَْولَه تَعَالَى : " وذَِر الَِّذْيَن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا  مأثالا 

 . غأرْيِ آيأٍة ِمنأ الق ْرآنِ  يف،  [32وللدَّاُر اآلخرة خيٌر للذين يتقون أفال تعقلون"]األنعام
ِت كأمأ ا قأ الأ  عألىالن َّبأوِيَّة  وقأْد دألَِّت السُّنة   ك  لُّ ش يٍء ي أْله  و بِ ِه ابْ ن  آدأمأ ف أه  وأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصمأْعَنأ هأ ِذِه اآلَيأ

،  (2)«ابِط  ٌل، إالَّ ثأ  الًثا : رأْميأ  ه  عأ  ْن ق أْوِس  ِه، وَتِديبأ  ه ف أرأسأ  ه ، وم العأب أتأ  ه  أْهلأ  ه ، ف  إَّنَّ نَّ ِم  نأ احلأ  ق ِ  أْْحأ  د ، والنَّسأ  اِئيُّ
ا احلأِدْيِث ب أْعض  الشَّرِْح إْن شأاءأ وغأرْي ال أ  ِدْيِث أْلفأاٌظ م تقارِبأٌة، وسأيأأِت ِْلأذأ  . هللاا، ولِْلحأ

ْدل ول  اللَّْهِو، واللَِّعِب              أْدل ْوِل اللُّغأِوي ِ  يففمأ
يأاقأاِت الق ْرآنِيَِّة، والن َّبأوِيَِّة ال ُيأْتأِلف  عأِن امل ْن ، فأمِ  هأِذه السِ 

 واللَّْهوأ  ، ، ي أتَِّضح  لأنأا أنَّ اللَِّعبأ  ت أفأاِسرْيأ  ِمْن  مأا وأرأدأ  ِخالِل 
ت أفأع  ِبِه . يفالوأارِدأْيِن  قأت  ه مأا : حأْولأ مأا ال ي  ن ْ ِقي ْ ْور  حأ ِت ومأِثْيالِِتا تأد   هأِذه اآلَيأ

، وِضدُّ احلأق ِ  : ف أه وأ البأاِطل ، والعأبأث     .وه وأ ِضدُّ اجِلدِ 
أ ْذك ْورأِة ِم ْن ِج ْنِس اللَّْه ِو البأاِط ِل، ي  فأسِ  ر ه  مأ ا يأِتأأتَّ ب  عأِلْيه ا ِم ْن فأضأ اِئلأ،  ملسو هيلع هللا ىلصفاْسِتْثناؤ ه  

ِْلأ ِذه األْرب أعأ ِة امل
ْواا . ، وإْن كأانأ ظأاِهر ها لأِعباا، وْلأ ْت ِمنأ اجِلدِ  ، ف أع دَّ  وف أوأائِدأ
* * * 

                                                

َ ْر  (1)    ةأ يأ غْ ب   »اْن
 ( .27) يب لأ شأ ي دِ مْ حلأ  «اقِ تأ شْ امل

 ي ِ اوِ حأ   للطَّ  «رِ اآلًثأ  لِ كِ ْش   م   ح  رْ شأ   »(، و8891ي )ائِ سأ   للنَّ  «ُِْأ الك     ن  نأ السُّ   »(، و17300،17337) د  أْحأ    ه  جأ   رأ أخْ  (2)
 «بِ ْي     غِ الِتَّْ  حِ يْ حِ صأ     »(، و315) «ةِ حأ يْ حِ الصَّ     » يف رأِْحأ     ه  هللا اّنُّ بأ     األلْ  ه  حَّحأ صأ      دْ ٌن، وقأ     سأ     ٌث حأ يْ دِ حأ      وأ (، وه      295)
(1282. ) 
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ا  ْت ب أْعض  أنْ وأاِع وكأذأ ٌة األْعمأاِل الَِّ  ظأاِهر ها اجلِدُّ، وِمْن وأرأائِها ع دَّ ِمْن قأِبْيِل أْلوأاِن اللَّْهِو، واللَِّعِب آًثٌر م ِفْيدأ

نْ يأوِيَّ ذأِلكأ مأاِثٌل يف وأْصِف هللا ت أعأاىل لالبأاِطلأْْيِ؛ خِل ل و ِهأا ِمنأ القأْصِد احلأسأِن، واْلأدأِف األ ْخرأِويِ ، و  ِة لحأيأاِة الدُّ

وقَْوِلِه     .[،70األنعام…"] وغرتهم الحيوة الدنيا " وذَِر الَِّذْيَن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا :كما قأالأ ت أعأاىل ابللَِّعِب،  

 [ .64العنكبوت …"]تَعَالَى : " وَما َوِذ  الحياةُ الدُّنيا إال لَْهٌو ولَِعٌب 

 
نْ يأا يفاجلأاد   فالسَّْعي   ا إَّنَّأا ه وأ ِمنأ الك فَّاِر لأِعبٌ ، ومأ  َتأِْصْيِل الدُّ ْوٌ  الذِ هأ  ، وْلأ

ٌة يأْستأ  اِفر  فيلأْيسأ ِمْن وأرأائِه فأائِدأ  !آِخرأتِهِ  يفد ها الكأ
لأٌة            ْعي ه  فيها إَّنَّأا ه وأ وأِسي ْ  ْسِلم  فأسأ

اتِهِ يأْستأِعْْي  ِِبا أمَّا امل اِسيَّةِ  يف َتأِْقْيِق حأاجأ  األسأ
 ، وإقأامأِة ح ْكِمِه يف األْرِض ظأاِهراا وابِطناا .ت أعأاىل ْيِق ع ب  ْوِديَِّتِه هلللِتأْحقِ 

ا،  اِل الَِّ  ِهيأ يف أْصِلهأا وظأاِهرِها ِعبأادأاٌت يف اْْسالِم :  ب أْعضأ أنَّ بأْل أْكث أر  ِمْن هأذأ ِمنأ ت  ْعتأُأ  األْعمأ
 اللَّْهِو البأاِطِل .

أْع َنأ ي أق  
ا امل عأْن دأ شأ ْرِحِه ِلقأ  ْوِل  (11/94« )البأ ارِي ف أ  ْتحِ »يف ْول  احلأ  اِفظ  اب ن  حأجأ ٍر رأِْحأ ه  هللا ويف هأ ذأ
ِطٌل إذأا شأغألأه  عأْن طأاعأِة هللا»الب خأارِيِ  رأِْحأه  هللا :  ٍْو ابأ ٌب ك لُّ ْلأ ْن اْلت أهأى ِبشأْيٍء ِمنأ »قأالأ :  ،«...ابأ أْي : كأمأ

ِفلأٍة، أو بِِتالوأٍة، أو ذِْك ٍر، أواألْشيأاِء م ْطلأقاا؛  ْن اْشت أغألأ ِبصأالٍة َنأ  سأوأاٌء كأانأ مأأذ ْوَنا يف ِفْعِلِه، أو مأْنِهًيا عأْنه ؛ كأمأ
ا؛ فإنَّ ه يأ ْدخ ل  َتأْ تأ الضَّ ابِ  أْفر ْوضأ ِة عأْم دا

ُأ وأْق ت  الصَّ الِة امل وإذأا كأ انأ ِط، ت أفأكٍُّر يف مأعأاّن الق ْرآِن مأثأالا حأ ِتَّ خأ رأ
أْطل ْوِب ِفْعل ها فأكأْيفأ حأال  مأا د ْوَّنأ 

 رأغَِّب فيها، امل
ا يف األْشيأاِء امل  . «اهأذأ

* * * 
أْرِسدْله  مأا يف ِقصَِّة إْخوأِة ي وس فأ عألأْي ِه السَّ الم ، ِعْن دأ ق أْولِ ه ت أعأ اىل : عألىوقأْد أْشكألأ مأْعَنأ اللَِّعِب ه نأا 

، وه م أنِْبيأاءأ كأْيفأ جأازأ يف حأقِ ِهم اللَِّعب  ِِبأ   [. 12يوس …"]ُع ويَْلعَُب َمعَنَا َغدًا يَْرتَ  أْعَنأ
ا امل  ؟ذأ

م وق أْب  لأ ب أيأ  اِن هأ  ِذا اْْش  كأاِل، ال ب   دَّ أْن ن أْعلأ  مأ أنَّ القأ  ْولأ ال  رَّاِجحأ يف إْخ  وأِة ي  ْوس   فأ عألأْي  ه السَّ  الم  أَّنَّ   
ا مأ لأْيس وا أبنِْبيأاءأ  َأ ِر ِم نأ الع لأمأ اِء؛ حأْي ث  أنَّ ه ْْأ ي أثْ ب  ْت أيُّ دألِْي ٍل ِم نأ الِكتأ اِب أو ، وهأذأ ا عألأْيه أْهل  التَّْحِقْي ِق والنَّ
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ا مأا حأقَّقأه ونأصأرأه  شأْيخ  اْْسالِم ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا وغأرْي ه ِمْن أْهِل العِ  عألىالسُّنَِّة  ، وقأ ْد (1)ْلمِ أَّنَّ م أنِْبيأاء ، وهأذأ
 !«ْْأ يأك ْون وا ي أْومأِئٍذ أنِْبيأاء  »ن ِقلأ عأْن أِِب عأْمِرو بِن العأالِء رأِْحأه  هللا لأمَّا س ِئلأ عأْنه ، قأالأ : 

* * * 
وأالٌ  عألىأمَّا اجلأوأاب   اِل ِعْندأ ِمَّْن ي أرأاه م أنِْبيأاء فأق ْ ا اْْشكأ  : (2)هأذأ

 رأاد  ِبِه : ا
 بأاح  ِمنأ األنِْبيأاِء، وه وأ جم أرَّد  االنِْبسأاِط .ِقْيلأ امل

 للَِّعب  امل
، وي أت أقأ  وأْونأ بِ  ِه عألأْي  ِه، كأمأ  ا يف ق أ  ْوِْلم :  إنَّددا ذََوْبنَددا … " وِقْي  لأ : ه   وأ اللَّعِ  ب  الَّ  ِذي ي أت أعألَّم   ْونأ بِ  ِه احلأ  ْربأ

َ ْور  [17يوس …"]نَْستَبِْق  أْح
ِلكأ ْْأ ي  ْنِكْر ي أْعق ْوب  عألأْيِهم، لأمَّ ا قأ ال وا : الَّذِ  ، ال اللَِّعب  امل ! وِلذأ ي ه وأ ِضدُّ احلأقِ 

 . «ون أْلعأب  »
* * * 

اْعلأ ْم »وأْحسأن  مأا ِقْيلأ يف ت أْوِجْيِه اآليأِة مأا قأالأه القأاِضي أب و بأْكٍر بن  العأرأِب رأِْحأ ه  هللا يف جأوأابِ ِه عأْن ه  : 
ْس بأمأا و ِج دأ إنَّ  هللاوأف َّقأكأ   ه لأْيسأ يف ذأِلكأ اللَِّعِب كأِبرْي  مأأخأٍذ، فإنَّ الرَّج لأ ي أْلعأ ب  ِبفأرأِس ِه، وأبْهلِ ِه، وأبْس ه ِمِه حأ

ُأ ث أيِ با ا :  قأ الأ جِلأ ابرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصيف اخلأُأِ . ويف الصَِّحْيِح أنَّ النَّ يبَّ  ، (3)«... هأ الَّ ِبْك راا ت الِعب ه ا، وت الِعب  كأ »ِح ْْيأ ت أ زأوَّ
اب أقأٌة  عألىوِلْعب  اْْخوأِة إَّنَّأا كأانأ  ڤ   ژاألْرج ِل، وإمَّ ا م سأ اب أقأٌة أبْس ه ٍم، ِلقأْولِ ِه ت أعأ اىلأ :  عألىوأْجهأْْيِ : إمَّا م سأ

 . (4)«، ولأْيسأ يف ذأِلكأ مأْأخأٌذ ِِبأالٍ   ژڤ  ڤ  
 عأل  ىنأْس  تأِبق  إمَّ  ا : »( 4/12) «ت أْفِس  رْيِهِ »يف ديُّ رأِْحأ  ه  هللا وه   وأ مأ  ا ذأكأ  رأه  الشَّ  ْيخ  عأْب  د  ال  رَّْْحأِن السَّ  عْ 

اِم، أو ابلرَِّمي، والنِ ضأالِ   . «األْقدأ

                                                

ِثرْيٍ »(، و3/297« )آًثرأ ابِن ت أْيِميَّةِ » رْ َ  انْ  (1)  ( .4/372« )ت أْفِسرْيأ ابِن كأ
ثِ  رْيٍ »(، و9/138) يب ِ ط  رْ للق   « اجل  اِمعأ ألْحكأ  اِم الق   ْرآنِ » رْ َ   انْ  (2)  كاّن ِ ْو للشَّ   « ف أ  ْتحأ القأ  ِدْيرِ »و ،(2/470« )ت أْفِس  رْيأ اب  ِن كأ

(3/10) . 
 ( .1088) مٌ لِ سْ (، وم  9/24) يُّ رِ اخأ الب   (3)
ْعِربِ » رْ َ  انْ  (4)

 
 ( .11/183) ي ِ سِ يْ رِ شأ نْ للوأ « املِْعيأارأ امل
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رأةا وي    ِة؛ ف أت ْطلأق  ًتأ  ْشِتأأكأ
، واللَِّعبأ ِمنأ األْلفأاِظ امل رأاد  ِِب ا : ق  ْلت  : ي ْست أفأاد  ِمْن هأِذه األْجوِبأِة، أنَّ اللَّْهوأ

عأ الأ الَّ ِ  تأِتأأتَّ ب  عألأْيه ا ف أوأائِ د ، ومأ العأبأ  رأةا أ ْخرِأ وي   رأاد  ِِب ا األْعمأ الأ واألف ْ ، وت ْطلأق  ًتأ ُأأةا ثأ وغأرْيأ اجِلدِ  قأاِص د  م ْعتأ 
يأاِق الَِّذي ه ما ه وأ القأرأاِئن  الوأارِدأة  يف السِ   رأاِد ِمن ْ

، وامل أْعَنأ
د  امل ذ ِكرأا فيهِ  شأْرعاا، والَِّذي ُي أدِ 

(1) . 
* * * 

ْفِ  أمَّا *   : هِ يْ ت أْعريف  الِتَّ
 الرَّفأاهأة ، والرَّفاِهيَّة ، والرُّف أْهِنيَّة  ::  « (13/492« )بِ رأ العأ  انِ سأ لِ »جأاءأ يف 

 رأغأد  العأْيِر .
أاءأ ك لَّ ي أوْ 

ِْجْيل  ك لَّ ، مٍ والرَّفأه  : أْقصأر  الِوْرِد، وأْسرأع ه، وه وأ أْن تأْشرأبأ اِْبل  امل واْْرفأاه  : اْْدهأان ، والِتَّ
 ي أْوٍم .
 ورأفَّهأ عأْنه  : كأانأ يف ِضْيٍق ف أن أفَّسأ عأْنه ، ورأفِ ْه عأْن غأرمِْيِكأ ت أْرفيهاا: أْي ن أفِ ْس عأْنه .       

أْعَنأ : أقِ 
ْفأهأ، ورأِفهأ ِعْنِدي، ورأوَّحأ ِعْنِدي، امل  .، انْ ت أهأى ْم، واْسِتأِْح، واْستأِجمْ وأْرفأهأ ِعْنِدي، واْسِتأ

* * * 
 * أمَّا ت أْعرِيف  الِتَِّْوْيِح :

، وطأابأ »( : ِضْمنأ مأادَِّة )رأْوحٍ « سأانِ ل ِ ال»جأاءأ يف  ا : اْهت أزَّ  ...ورأاحأ رأْوحا
ح  ِلمأ  أْع ر وِف، ي أ ْرًتأ

والرَّاحأ ة  … ا طألأْب تأ . وي أ رأاح  ق أْلب  ه  مأْس ر ْورااواألرُِْيِ يُّ : الرَّج  ل  الوأاِس ع  اخل ل  ق ، النَِّش ْيط  إىل امل
ِة .  ِضدُّ الت َّعأِب، واْسِتأأاحأ الرَّج ل  : ِمنأ الرَّاحأ

. أْي : أأذِ ْن  (2) «... أأرِْحنأ  ا ِِب  ا »ِلم ؤأذِ نِ ه بِ  الٍل رأِض  يأ هللا عأْن ه  :  ملسو هيلع هللا ىلص هللاويف احلأ ِدْيِث؛ قأ  الأ رأس   ْول  
 . ْيح  أبدأاِئِها ِمِن اْشِتغأاِل ق  ل ْوبِناللصَّالِة ف أنأْسِتأِ 

                                                

   ةأ يأ غْ ب   »(، و71) دٍ يْ شِ رأ  بنِ  نأ وْ ملاد  « هِ يْ فِ والِتَّ  وِ هْ اَي اللَّ ضأ قأ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .28يب )لأ ي شأ دِ مْ حلأ « اقِ تأ شْ امل

 »يف  اق  يُّ رأ العِ  ظ  احل  افِ  ادأه  نأ (، وحأسَّ  نأ إْس  4/296) دأ او  دأ (، وأب  و 5/364د  )أْحأ   ه  جأ  رأ أخْ  (2)
 
 اءِ يأ  األحْ  رأ امِ هأ   رْ َ   انْ  ،«يِن ْغ  امل

(1/165. ) 
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وِقْي   لأ كأ   انأ اْش   ِتغأال ه  ابلصَّ  الِة رأاحأ   ةا لأ   ه ؛ فإنَّ   ه كأ   انأ ي أع    دُّ غأرْيأه   ا ِم   نأ : » (1)األثِ   رْيِ رأِْحأ   ه  هللا قأ  الأ اب   ن  
ِْيح  ابلصَّالِة رأاحأةا لأه . نِْيوِيَِّة ت أعأباا، فأكأانأ يأْسِتأ اِل الدُّ اِة  األْعمأ ا فيها ِمْن م نأاجأ ْيح  ِِبا ِلمأ ،  هللافإنَّه كأانأ يأْسِتأ ت أعأاىلأ

ا قأالأ :   .انْ ت أهأى  (2)«وج ِعلأْت ق  رَّة  عأْييِن يف الصَّالةِ »وِْلأذأ
 ٍِ لأ  ْْيِ : أْن ي أْعمأ  لأ : » (2/404« )ةِ غأ  اللُّ  سِ يْ ايِ قأ  مأ  مِ جأ  عْ م  »يف قأ  الأ اب  ن  فأ  اِر  رأاوأحأ  ة  يف العأمأ

ا  وامل هأ  ذأ
ا مأرَّةا   .مأرَّةا، وهأذأ

 . وي  قأال  : أرأاحأ الرَّج ل ، إذأا رأجأعأْت إلأْيه ن أْفس ه  ب أْعدأ اْْعيأاءِ 
ِة القأْوِم ب أْعدأ ك لِ  أْربأِع رأكأعأاتٍ  ْهِر رأمأضأانأ الْسِتأاحأ  . «وْس ِ يأْت الِتَِّْوُْيِيَّة  يف شأ

* * * 
مأ ِم  ْن ش    ْفي  ه»ر ْوٍح ل غأوِيَّ  ٍة ِلمأ  ادَِّتأْ : وِم  ْن ِخ  الِل مأ  ا تق  دَّ ا يِتَِّف  ق  « ال  ِتَِّْويحِ »، و«الِتَّ نأْس  ت أْنِتج  أنَّ مأ  ْدل ْوْلأ

أعأاّن اآلتِيأِة :
 حأْولأ امل

عأة ، واالنِْبسأاط  .1    السِ 
   إزأالأة  الت َّعأِب، والضِ ْيِق عأِن الن َّْفِس .2
ِة الن َّْفِس .3    طألأب  رأاحأ
ا4  ل  السُّر ْوِر عألأْيها .  إْدخأ

انأْت  ئٍِذ كأ ْفيِه، والِتَِّْوْيِح ل غأةا فأِعْندأ أْعَنأ ِمنأ الِتَّ
ال ن َّْفِس، والت َّْنف يس   عأل ىه وأ إْدخأال  السُّر ْوِر : خ الصأة  امل

ا اِطهأ هأا، وُأِْدْيد  نأشأ  . (3)عأن ْ
* * * 

 : (1) ت أْعرِيف  الك رأةِ أمَّا * 

                                                

َ وٍر « اللِ سأانأ » رْ َ  انْ  (1)  ( .2/461)البِن مأْن
 حأسأٌن . اد ه  نأ (، وإسْ 7/61) ائيُّ سأ (، والنَّ 3/128،199د  )أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (2)
 ( .76) دٍ يْ شِ رأ  بنِ  نأ وْ ملاد  « هِ يْ فِ والِتَّ  وِ هْ اَي اللَّ ضأ قأ » رْ َ  انْ  (3)
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 ٍِ  . دأْوٍر، وُأأمُّعٍ  عألى: كْوٌر أْصٌل يأد لُّ ( 5/146) رأِْحأه  هللا قأالأ ابن  فأاِر
 هأ  ذَّبِ »يف  رأِْحأ  ه  هللا الشِ   رْيازِيُّ قأ  الأ و 

اة  األْحجأ  اِر، : »( 1/421) «امل احأ وأمَّ  ا ك   رأة  الصَّ  ْوجلأأاِن، وم   دأ
 شأ  ابأكأة ، والسِ   بأاحأة ، واللَّعِ  ب  

، والو ق    ْوف  ورأف ْع ه  ا ِم  نأ األْرِض، وامل ٍة، وغأ  رْي  ذألِ  كأ ِم  نأ  عأل  ىابخلأ  ا ِأ رِْج  ٍل وأاِح  دأ
اب أقأة  عألأْيها ِبِعوأٍض؛ ألنَّه ال ي  عأدُّ للحأ ْرِب، فأكأ انأ أْخ ذ   عألىاللَِّعِب الَِّذي ال ي ْست أعأان  ِبِه   سأ

ُأ ْوز  امل احلأْرِب، فأال 
أاِل ابلبأاِطلِ 

 .ت أهأى ان ْ  «الِعوأِض فيه ِمْن أْكِل امل
ِة   وِهيأ  هللابنأ ع مأرأ   رِضيأ  هللاوذأكأرأ ابن  وأْهٍب إبْسنأاِده أنَّ عأْبدأ  اٍن ي أْلعأب  ْونأ ابلك جَّ ه ما   مأرَّ ِبِغْلمأ عأن ْ

، وَّنأأاه م عأْنها .فح فأٌر فيها حأصاى ي أْلعأب  ْونأ ِِبا   قأالأ :  ها ابن  ع مأرأ  فأسأدَّ
ٍِ ِب )الكأ  اِف مأ  عأ اجلِ  ْيِم( يف حأ  وذأكأ رأ اْلأ  رأِويُّ يف ابأ  ه م  ا :  هللارِض  يأ  ِدْيِث اب  ِن عأبَّ  ا يف ك   لِ  ... »عأن ْ

يأاِن ابلك جَّةِ  اٌر، حأِتَّ يف ِلْعِب الصِ ب ْ وِ ر هأا كأَّنَّ ا «شأْيٍء ِقمأ ، قأالأ ابن  األْعرأاِبِ  : ه وأ أْن َيأْخ ذأ الصَّيبُّ ِخْرقأةا، ف أي  دأ
 . (2)«امأر ْونأ ِِبا، وك جَّ : إذأا لأِعبأ ابلك جَّةِ ك رأٌة، ُث َّ ي أت أقأ 

 
 

 الفأْصل  الثَّاّن
 الفأْرق  بْي الك رأِة القأِدميِة واحلأِديثأةِ 

ِم الوأِسْيطِ »يف جأاءأ   ْعجأ
ِجْس ٍم م ْس تأِدْيٍر، وأدأاٍة م ْس تأِديْ رأٍة ِم نأ اجلِْل ِد،  الك رأة  : ك لُّ : »( 2/785) «امل

ِم (، وك رأة  اليأدِ وَنأْوِِه ي     « .ْلعأب  ِِبا . وِهيأ أنْ وأاٌع : ِمْنها ك رأة  الصُّْوجلأأاِن، و) ك رأة  القأدأ
ُِ »ويف   ْحتأا

ْربِْيينِ  )« م ْغيِن امل ْيٌط ِبِه سأْطٌح يف دأاِخِلِه ن  ْقطأةٌ »: ( 4/392للشِ  وِقْيلأ : ِهيأ ، «ِجْسٌم ُمِ 
أْعر ْوفأة  اآلنأ ابلك ْورأةِ 

 . (1)«امل

                                                

دٍة، مِ  (1) ، «الك جَّ   ةِ »:  ل  ثْ   وِم   نأ اجلأ   ِديِر ابل   ذ ِكِر أنَّ )الك    رةأ( قأ   ْد ذ ِك   رأْت يف ك ت    ِب اللُّغأ   ِة أبْْسأ   اءأ وأْوصأ   اٍف وإمي   اءاٍت م تعأ   دِ 
انِ »، و«ةِ اآلج    رَّ »، و«التُّ   ونِ »، و«اخلأزأفأ   ةِ »، و«البأْكسأ   ةِ »و ، «بأكأ   س»ُِأ   د  ذألِ   كأ يف مأ   ادَِّة :  ...« الك    رأةِ » ، و«الصَّ   ْوجلأ
  ِِ وْ ام  القأ »ا يف هأ رْ َ  ، انْ «رأكأ »، و«ك رأة»، و«ت ون» ، و«كأجأج»، و«كأج»و

 
، 344، 203ي )دِ آابأ  زِ وْ رْي  للفأ « طِ يْ ِح امل

 ( .12/39،184)(، 2/66) رٍ وْ َ  نْ مأ  البنِ « انأ اللِ سأ »(، و1183، 795، 533، 479
َ ْر  (2)  ( .8/340) يب ِ ط  رْ للق  « ألْحكأاِم الق ْرآنِ  اجلأاِمعأ »اْن
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* * * 
ا الت َّْعرِْيِف وغأرْيِه ِمَّن ُي أاِول  أْن ي أْرس مأ م شأاِبأأةا ت أْقرِيِْبيَّةا بأْْيأ الك  رأِة القأِدمْيأ ِة، و)ك  رأ لأنأا عألو  ِم( ى هأذأ ِة القأ دأ
ِلي .: احلأِديْ ثأِة  اٌت، واْعِتأاضاٌت ف أرأضأها البأْحث  الِعْلِمي، والتَّْحرِير  العأمأ  ن أقأدأ

ِم( يف القأ  ِدْيِْ واحلأ  ِديِث؛ ِمَّ  اف أق   ثِ  رْياا م  ا ُيأْلِ ط  ب أْع  ض  طألأب  ِة الِعْل  ِم بأ ْْيأ ح ْك  ِم وِص  فأِة )ك   رأِة القأ دأ  ول  : كأ
اِر األْحكاِم الشَّرعيَِّة  اليا  عألىكأانأ لأه  أثٌر سأيٌئ يف إْصدأ ْسِلِمْْيأ حأ

 
ِة يف س ْوِق امل ِم( القأائِمأ  ا!وأاِقِع )ك رأِة القأدأ

ا اخلأْلطأ               اه  إىل ْْأ يأِقفْ  !(لألسأفِ )كأمأا أنَّ هأذأ اِة الِعْلِم؛ بأْل ت أعأدَّ  ب أْعضِ  ِعْندأ ش دأ
تأزِع ونأ أْحكاماا شأْرعيَّةا م ْرُأألةا  ْسلمْي؛ فأِتأأاهم ي أن ْ

 
وأِ الشَّْرعيَِّة يف أْكثأِر ِبالِد امل  ل ىعأ يف ح ْكِمه م مأْن تأصأدَّرأ للفأت ْ

ه م  ِم( اْسِتنأاداا ِمن ْ  مأا يأِلي : عألى)ك رأِة القأدأ
انأْت مأْوج ودأةا يف الصَّْدِر األوَِّل؛ وعألأْيه فإنَّ ْلأأا أْصالا : أوَّالا  ِم( احلأالِيَّةأ كأ  يف اْْسالِم. أنَّ )ك رأةأ القأدأ
نِياا  ِم( يف الصَّْدِر األوَِّل م بأ : ًثأ انأْت )ك رأة  القأدأ خ ذ  ن أْفسأ احل ْكِم .إذأا كأ  احأةا، فأِهي الي أْومأ َتأ
لِثاا  ِديْ ثاا؛ الِسيَّما اخل لأفأاء  والسَّالِطْْي  .: ًثأ ْسلمْي قأِدمياا وحأ

 
ا ل ْعبأٌة قأْد ش ِغفأ ِِبأا أْكث أر  امل  أَّنَّ

ا قأْد ذ ِكرأْت يف ك ت ِب : رأاِبعاا  أعأاِجِم اللُّغويَّةِ »أَّنَّ
ْسِلِمْْيأ. ِمَّا يأزِيد  » امل

 
ائِرأٌة يف حأيأاِة امل ا ل ْعبأٌة سأ َن يأِقيناا أَّنَّ

أْرف وضأِة!
 وغأرْي  ذأِلكأ ِمنأ التَّفقُّهاِت امل

ْه ٍل أبْص ِل مأْع َنأ ووأْص ِف )الك  رأ  عأل ىشأ يٍء؛ فإنَّ ه ال يأ د لُّ إالَّ  عأل ىإنَّ ِمْثلأ هذا الكالِم إْن دألَّ  ِة( جأ
 ِقِع الك رأِة احلأِديْ ثأِة!القأِدميِة، وق ص وٍر ِبوأا

 عأاِص   رأِة؛ ِمَّ   ا أْوق أعأه   م يف سأ   لأى مأأ   لٍ 
ِم( امل ْس   ِلِمْْيأ بِ     )ك    رأِة القأ   دأ

 
، فِعْن   دأ ذألِ   ك؛ ِتأأ   اوأنأ أْكث أ   ر  أبْ نأ   اِء امل

لأهم أنْ فأاقأ ت أْيٍه!  وأْدخأ
* * * 

ا؛ كأانأ ِلزأاماا عألأْينا أْن نأْذك رأ            ِقيقأةأ )الك رأِة( القأِدميِة دأف ْعاا وِمْن ِخالِل هأذأ  ِْلأِذه حأ
ِم( القأِدمي  ِة واحلأِديثأ   يعا  ا بِت أْعرِي  ٍف صأ  رِيٍح، وح ْك  ٍم صأ  ِحيٍح ِلك   لٍ  ِم  ْن )ك   رأِة القأ  دأ ُأ مِأ ْ  ر   غأالأطأ  اِت كأ  ي  أ

ِة؛ وِمْن  ه  امل
أ إْن شأاءأ   . هللاي  وأاِفق  اخلأُأ  اخل ُْ

                                                

َ ْر  (1)    ةِ ايأ َّنِ  ةأ يأ اشِ حأ »اْن
ُِ تأ حْ امل  ( .8/27) سي ِ لْ امِ ُْ لي الش ِ لعأ « ا
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* * * 
أعأ اِجِم العأرأبِيَّ ِة َّتأْتألِ  ف  ال شأ كَّ أنَّ حأقِ 

عأ ْن ك  رِة الي أ  ْوِم، رأأسا ا يقأ ةأ )الك  رأِة( القأِدمي ِة يف ك ت   ِب التَّ ارِيِخ، وامل
ِم( احلأِديثأ ةأ ال َتأ  تُّ بتَّ ةا بِ   )الك  رأِة( القأِدميأ ةِ  ها، وال  ال يف وأْص فِ فأِهيأ َتأِْمل  حأقأاِئقأ م ْذِهلأةا ت أْقطأع  أبنَّ )ك  رأةأ القأ دأ

ئأاِن َم ْتأِلفأاِن ق أْلباا وقأالِباا! ي ْ  يف وأْصِف ِلْعِبها، وال يف غأايأِتها، وال يف ح ْكِمها؛ ِبْل ال أا شأ
 ي  وأضِ ح ه ما يأِلي :

ٍم؛ كأمأ   ا جأ   اءأ ذألِ   ك: أوَّالا  يف  أنَّ )الك    رأةأ( القأِدميأ   ةأ ْْأ ت  ْع   رأْف يف شأ   يٍء ِم   نأ الك ت    ِب أبَّنَّ   ا : ك    رأة  قأ   دأ
ا ) ك رأٌة ( ال غأرْي!  وأْصِفها؛ اللُّهم : أَّنَّ

نِياا  ْعِر، أو الصُّْوفِ : ًثأ ْوَِّنا م ْستأِديرأةا ُمأْش وأةا ابلشَّ ُ  عأْن كأ أو غأرْيِ ذأِلكأ  ... أمَّا وأْصف ها : فأِهي ال َّتأْر 
ْأن  )ك رأِة ال ِم( احلأِديثأِة .ِمَّا لأْيس لأه  ع القٌة ِِبأْبِس اْلأوأاِء؛ كمأا ه وأ شأ  قأدأ

لِثاا  أْعر وفأ ة ؛ وه  وأ : أْن ي أق  ومأ الرَّج  ل ، أو ال رَّج الِن، أو : ًثأ
أمَّا وأْصف  ِلْعِبه ا : فأِه يأ ِلْعبأ ٌة ْلأأ ا طأرِيقأت ه ا امل

ٍة )وِهيأ ِعبأارأٌة عأْن عأصأا مأْعك ْوفأٍة(، و  ِعب  ، وي أق وم   َنأْوِهاأْكث أر  ِبْضرأِب ك رأٍة ِمْن شأعأٍر وَنأْوِه ِبك ْوجأ ،  مب تأاب أعأةِ الالَّ
 عألىالك رأِة وه ْم  وم الحأقأِة 

 ا .هأ ظ ه وِر اخل ي  ْوِل، وَنأْوأ 
اِد . عألىأمَّا غأاي أت ها : فأِهي التَّْدرِيب  : رأاِبعاا   اجِلهأ

ا  ا مِ  عألىأمَّا ح ْكم ها : فأْكث  ر  أْهِل الِعْلِم : خأاِمسا  ِعينأِة إابحأِتها؛ ألَّنَّ
اِئِل امل اِد . عألىنأ الوأسأ  اجِلهأ

* * * 
أعأاِجِم اللُّغأوِيَِّة، والتَّارِْيِخ . عألىوالتَّْدلِْيل  

ه  ه نأا؛ فأِمْن طأرِيْ قأْي : امل  مأا ذأكأْرَنأ
أعأاِجم  اللُّغأويَّ ة  أبنَّ الك  رأ 

أعأاِجِم اللُّغوِيَِّة : ف أقأْد أْفصأحأِت امل
ُ  * فأمَّا ك ت ب  امل ْ ر  ةأ الَّ ِ  لأِعبأه ا السَّ لأف  ال َّتأ

ْوَِّنا :  عأْن كأ
ا كأ  انأ ك   لُّ مأ  ا ي  ْلعأ  ب  بِ  ِه ِم  نأ األْلعأ  اِب  ا دائ  رًَي، لِ  ذأ وٍَّر؛ ف أه   وأ : )ك   رأٌة(، فأِم  ْن  عأل  ىِجْس  ما شأ  ْكٍل م   دأ
 يأْض رِب  ْونأ ِِبأ ا ك  رأةا ِم نأ شأ ْعٍر، أو ص  ْوٍف، أو ذأِلكأ : ِلْعبأة  الصَّْوجلأأاِن والك جَّة  وغرياِل ا : وِه يأ ِعبأ ارٌة ع ْن عأصأ ىا 
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ا كأَّنَّ  ا  عأل  ىدأوأاِِب  م للتَّ ْدرِْيِب  عأل ىَنأِْواِل ا، وه   ْم  وِ ر َّنأ الِقتأ اِل، واحلأ  ْرِب، أو مأ ا يأْص  ن أع ه  الصِ  ْبيان  ِم  ْن ِخْرقأ ٍة، ف أي   دأ
 . (1)يها حأصاى ي أْلعأب  ْونأ ِِباك رأٌة، ُث َّ ي أت أقأامأر ْونأ ِِبا، عأْن طأرِْيِق ح فأٍر ف

* * * 
 * أمَّا ك ت ب  التَّارِيِخ :

يِن ُمأْم  وِد ب  ِن زأْنك  ي  (16/374« )ةِ ايأ  هأ والن ِ  ةِ ايأ دأ البِ »يففقأ ْد ذأكأ  رأ اب ن  كث  رٍي رأِْحأ  ه  هللا  ِس رْيأةأ ن    ْوِر ال  دِ 
، ُث َّ قأ  الأ :  ْيِن( حأسأ  نأ الشَّ  ْكِل، حأسأ  نأ اللَّعِ  ِب ابلك   رأِة، وكأ  انأ ن    ْور  وكأ  انأ )ن    ْور  » رأِْحأ  ه  هللا وأْحسأ  نأ ال  ذ ِْكرأ ال  دِ 

بُّ لأِعبأ الك رأِة، لِتأْمرِْينأ اخلأْيِل، وت أْعِليمأها الكأرَّ والفأرَّ  ْيِن ُيِ   « .الدِ 
،  يفاحلِِْْيأ وكأ  انأ ي ْكثِ  ر  اللَّعِ  بأ ابلك   رأِة، ف أعأات أبأ  ه  ب أْع  ض  الصَّ  »:  (16/482) وقأ  الأ عأْن  ه  أْيضا  ا ذألِ  كأ

ْس ِب  (2)ف أقأالأ  ك  ل  ِم ْن كأ ، وَيأ ْرِْينأ اخلأْيِل، وت أْعِلْيمأها الكأرَّ والفأرَّ . وكأانأ ال ي أْل بأس  احلأرِيْ  رأ رأِْحأ ه  يأ ِدِه : إَّنَّأا أ رِْيد  َتأ
 . هللا

نأمأ    ْيِن بِي ْ لِ   كأ ن    ْورأ ال  دِ 
أ
ا ه   وأ ي أْوما  ا ي أْلعأ   ب  ابْلك   رأِة إْذ رأأِ رأج    الا وقأ  الأ أْيضا  ا : وذأكأ   رأ اب  ن  األث  رِي أنَّ امل

؛ لِيأْس ألأه مأ ا شأ  أنأه، ف إذأا ه  وأ رأج  ٌل مأعأ ه  رأس  وٌل ِم ْن ِجهأ ِة احلأ  اكِ  ، وي  ؤِمئ إلي ه، ف أب أعأ ثأ احلأاِج بأ ِم، ُي أ دِ ث  آخأ رأ
لْ  عألىوه وأ ي أْزع م  أنَّ لأه   ْيِن حأقاا ي رِْيد  خأ ِلِك ن  ْوِر الدِ 

أ
ِلكأ أْلقأ ى امل ا أْعلأمأه  احلأاِجب  ِبذأ ه إىل القأاِضي، ف ألأمَّ وأتأه وإَيَّ

، وقأ  ْد أْرسأ  لأ إلي  ه ِم  ْن أثْ نأ  اِء  (3)اجل وكأ  انأ  ْيِن الشَّ  ْهرأز ْورِيِ  ْص  ِمه إىل القاِض  ي كأمأ  اِل ال  دِ  بأ  لأ مأ  عأ خأ ِم  ْن يأ  ِدِه، وأق ْ
ْص   ِمه؛ حأ   ِتَّ انْ فأصأ   لأِت الطَّرِي   ِق أْن ال ت  عأ   اِمْليِن إالَّ م عأامألأ   ةأ ا ْيِن مأ   عأ خأ خل ص    وِم، فأِح   ْْيأ وأصأ   ال وأقأ   فأ ن     ْور  ال   دِ 

أ ذألِ كأ قأ الأ السُّ ْلطأان   ا ت أبأْيَّ ْلطأاِن، ف ألأمَّ : إَّنَّ ا ِجْئ ت  مأعأ ه؛ احل ك ْومأة ، وْْأ ي أثْ ب ْت للرَّج ِل حأقٌّ؛ بأْل ث أبأتأ احلأقُّ للسُّ
لَّ فأ أحأ ٌد عأ   يْ ه، وأَن أْعلأ  م  أنَّ ه ال حأ قَّ ل ه ِعْن  ِدي، ل ئال ي أتأخأ ِن احل ض  وِر إىل الشَّ رِْع، فإَّنَّ ا َنأْ  ن  شأ ْحنأِكيٌَّة بأ ْْيأ يأدأ

ت ه لأه   ب ْ  .انْ ت أهأى  «ومأعأ هأذا أ ْشِهد ك م أّن ِ قأْد مألَّْكت ه  ذأِلكأ ووأهأ
ثِ رْيٍ  (555حأوأاِدِث سأنأِة ) يفو  ُِ  قأامْيأ از  »: ( 16/396) رأِْحأ ه  هللاقأ الأ اب ن  كأ وفيه ا مأ اتأ أِم رْي  احل ا

اِن اخلأِليفأ ِة، فأسأ الأ د مأاغ  ه  ِم ْن أ ذ نِ ِه، فأمأ اتأ  4ابن  عأْبدأ هللا األ ْرج وأاّنُّ  سأقأطأ عأ ْن ف أرأِس ه وه  وأ ي أْلعأ ب  ابلك  رأِة مبأْي دأ

                                                

أ  نأ ه مِ رْيأ (، وغأ 5/146) ٍِ ارِ فأ  البنِ « ةِ غأ اللُّ  سِ يْ ايِ قأ مأ  مأ جأ عْ م  » رْ َ  انْ  (1)
 ا آنفاا .نأ عأ   مرَّْت مأ الَّ  ةِ يَّ وِ غأ لُّ ال عِ اجِ رأ امل

 ( .1/12) ةأ امأ ألب شأ » ْْيِ تأ ضأ وْ الرَّ » رْ َ  انْ  (2)
 ( .5/458« )ىشأ األعْ  حأ بْ ص  » رْ َ  انْ ، املِْحجأن  الَِّذي ت ْضرأب  به الك رأة  يف أْلعأاِب الف ر وسيَّةِ  (3)
  » رْ َ  انْ  (4)

 ( .5/332« )ةأ رأ اهِ الزَّ  مأ وْ ج  النُّ »(، و11/264) رْيِ األثأ  البنِ « ل  امِ الكأ »(، و18/143ي )زِ وْ اجلأ  البنِ « م  َأ تأ ن ْ امل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

      جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي 

http://www.islamlight.net/thiab/ 

40 

40 

ثِ رْيٌ، مأ اتأ يف ، وقأْد كأانأ ِم ْن ِخيأ اِر األ مأ هللاِمْن سأاعأِتِه رأِْحأه   ْل ٌق كأ ِ  عألأْي ه، وحأضأ رأ جأنأازأتأ ه  خأ رأاِء، فتأأأسَّ فأ النَّ ا
ِِ فيها األأِمري  أْرغأْر م ْقِطع  الك ْوفأِة . ْعبأانأ ِمْن هأِذه السَّنأِة، فأحأجَّ ابلنَّا  شأ

بِ  ري  ِش رْي ك ْوه بِ ن  شأ  اِذي، م قأ دَّ  يفوحأ جَّ  ْيِن ُمأْم  وِد ب  ِن هأ ِذِه السَّ  نأِة األِم رْي  الكأ لِ ِك ن   ْوِر ال  دِ 
أ
م  عأسأ  اِكِر امل

 . «زأْنِكي، وتأصأدَّقأ أبْمواٍل كأِثرْيةٍ 
* * * 

مأ ب أيأان ه  قأ ة  الِعْلِميَّ ة  الَّ   ال  يفوِمْن ِخالِل ما ت أقأدَّ ِقيقأ ِة )الك  رأِة( القأِدميأ ِة؛ ت أْنكأِش ف  لن ا احلأِقي ْ وأْصِف حأ
 نأاقأشأةأ، 

قأ ةا،  : أو حأِتَّ االْجِتهأادأ ت أْقبأل  امل ِقي ْ  عأاِصرأةأ لأ ْيسأ ْلأأ ا ع الق ٌة ابلك  رأِة القأِدميأ ِة ال حأ
ِم( امل وه وأ أنَّ )ك رأةأ القأدأ

ن أه ما الله ...وال وأْصفاا، وال ح ْكماا   !تأْسِميأِتِهمأا : )ك رأٌة( ال غأرْي   يفمَّ ما كأانأ ِمْن تأطأاب ٍق ب أي ْ
ن أه م  ا !نأ ِم  نأ اخلأط  أ أْن َن أ  اِولأ )عأب أثا  افِعْن  دأ ذألِ  ك كأ  ا ْل  قأ م سأ  اوأاٍة ب أي ْ ؛ فأْض  الا أْن  يف( خأ شأ  يٍء ِمَّ  ا ذ ِك  رأ

ن أه ما   !احل ْكمِ  يفن سأاِويأ ب أي ْ
لأِف ْْأ تأك  ْن وأِس يلةأ عأبأ ٍث، أو ضأ يأاعأ وأْق ٍت، أو هأ ْدرأ  ا إذأا عأِلْمنا أْيضاا : أنَّ الك رةأ ِعْندأ السَّ مأ اٍل؛ هأذأ

اِد الَِّذي شأرأعأه   عألىبأْل كانأْت وأِسيلةا م ِعينأةا  ْي ِل، وت أْعِليِمه ا الكأ رَّ :  ملسو هيلع هللا ىلص، والرَّس  ول  هللااجِلهأ م ا بأ ْْيأ ت أ ْرِويٍض للخأ
 طأ   ارأدأةأ، واللِ حأ   اقأ والسِ    بأاقأ 

ِأ الف ر وِس   يَّةأ، وامل ، وت أْعلِ   يِم الفأ   وأاِر ا ه    وأ ِم   ْن مأسأ   اِلِك إىل غأ   رْيِ ذألِ   كأ ِمَّ    ... والفأ   رَّ
اِد .  اجِلهأ

* * * 
لأةا ُمأْم  ودأةا ِلغأاي ٍة مأْش ر ْوعأٍة، كأمأ ا مأ  انأ ْت وأِس ي ْ يعاا : أنَّ الك  رأةأ ِعْن دأ السَّ لأِف كأ رَّ مأعأن ا وب أْعدأ أْن عأِلْمنا مِأ

ا ْْأ تأك ْن م بأاحأةا آنِفاا، ِمَّا ه وأ مأْعل وٌم مأْشه وٌر لأدأِ أْهِل الِعْلِم عأامَّةا؛ إالَّ  ا مأعأ هأذأ إْطالِقها؛ بأْل ض ِبطأْت  عألىأَّنَّ
ا، أو َم أالأفأت ها، وإالَّ أْصبأحأْت وأِسْيلةا ُم أرَّمةا، ال رأ ْوز  ِفْعل   ْرِعيٍَّة ال رأ وز  جم أاوأزأِت   !ها ِِبأاٍل، فتأمَّلِبضأوأاِبطأ شأ

ِب السَّ   بأِق )أْي : الك     يفْْيأ س    ِئلأ عأ   ْن ِلْع   ِب الك    رأِة ِح    رأِْحأ   ه  هللاي أق    ول  اب   ن  ت أْيِميَّ   ة   رأِة الَّ   ِ  ت  ْلعأ   ب  ابأ
ْي  ِل، والر ِجأ  اِل؛ ِِبأْي  ث   ... »(، قأ  الأ : !ابلصَّ ْوجلأأاِن، والك جَّ  ةِ  فأعأ ةأ لْلخأ أن ْ

وِلْع  ب  الك  رأِة إذأا كأ  انأ قأصأ  دأ صأ  اِحب ه  امل
، وَنأْوِِه الكأرِ  والفأ  عألىي ْست أعأان  ِِبا  ، والدُّخ ْوِل، واخل ر ْوُِ اِد، وغأرأض ه االْسِتعأانأة   يفرِ  اِد الَِّذي أمأرأ  عألىاجِلهأ اجِلهأ

هأى عأْنه   يفف أه وأ حأسأٌن، وإْن كأانأ  ملسو هيلع هللا ىلصِبه رأس ْولأه  هللا اِل، فإنَّه ي  ن ْ  . (1)«ذأِلكأ مأضأرٌَّة ابخلأْيِل، والر ِجأ

                                                

 ( .251) لي ِ عْ للب أ « َم ْتأصأر  الفأتأاوأِ املِْصرِيَّةِ » (1)
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ه نأ ا ْْأ يأك  ْن ُمأأ لَّ ِخ الٍف بِ  ْْيأ أْه ِل الِعْل ِم؛ بأ ْل ه  وأ أأْم  ٌر  رأِْحأ ه  هللاِم اب ن  ت أْيِميَّ  ِة وم ا ذأكأ رأه  شأ ْيخ  اْْس ال
 !: ف أه وأ حأرأاٌم قأْطعاا هللاِه ضأرأرٌّ، أو ش ْغٌل عأْن ذِْكِر فيجم ْمأٌع عأْليه بأْْيأ عأامَِّة أْهِل الِعْلِم، فأك لُّ مأا كأانأ 

ِم( الي َّ وأمأ؛ قأ ْد أْمأعأ ْت أْمرأهأ ا وعألأْيِه؛ فأال   حأرَّمأ اِت الشَّ رعيَّةِ   عأل ىشأكَّ أنَّ )ك رأةأ القأدأ
ثِ رْيٍ ِم نأ امل كأمأ ا   !كأ

 . هللاسأيأأِت ذِْكر ه  إْن شأاءأ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفأْصل  الثَّالث  

 اْْسالمِ  يفمأْشر وِعيَّة  اللَِّعِب 
اِم األْلعأاِب الر َيِضيَِّة؛ أْحب أْبن ا أْن نأ ْذك رأ مأْش ر وِعيَّةأ الر َيضأ ِة ب أيأاِن أ يفوق أْبلأ الشُّر وِع  اْْس الِم مأ عأ  يفْقسأ

ْي القأارِئ الكأرِِْي .  ب أْعِض االْخِتصأاِر؛ ت أْقِدمأةا بأْْيأ يأدأ
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انأ   ٍة طأيِ بأ   ٍة  نِيَّ   ة  مبأكأ ضأ   ة  البأدأ َِيأ   ِت الر َيأ ؛ ف أقأ   ْد دأعأ   ا إلأْيه   ا الرَّس    ْول  التَّْش   رِْيِع اْْس    يفلأقأ   ْد حأ :  ملسو هيلع هللا ىلصالِميِ 
 ابلقأْوِل، والِفْعِل، والت َّْقرِْيِر .

* * * 
 يفال سأ  بأقأ إالَّ »ذألِ  كأ ِبقأْولِ  ِه :  يفسأ  ابأقأ بأ  ْْيأ اخلأْي  ِل، وأجأ  ازأ العِ  وأضأ  ملسو هيلع هللا ىلصأْن ن ِش  رْيأ إىل أنَّ  ه  ف  يويأكْ 

اِفرٍ  ، أو حأ ِت  عألى« نأْصٍل، أو خ فٍ   . هللاإْن شأاءأ مأا َيأ
ابأقأ  ْؤِمِنْْيأ عأاِئشأةأ رِضيأ  ملسو هيلع هللا ىلصكأمأا سأ

 
ه ا  هللاأ مَّ امل انأةأ فأصأرأعأه ، ونأ دأبأ عألتأعاىلأ عأن ْ اِم، وصأارأعأ ر كأ ى األْقدأ
بأاحأةِ   . إىل ت أعألُِّم الر ِمأايأِة، والسِ 

اِدها أبَّنَّأا الرَّْمي  . هللاةأ الَِّ  دأعأا وذأمَّ مأْن ت أعألَّمأ الرَّْميَّ ُث َّ نأِسيأه ، وفأسَّرأ الق وَّ  ْسِلِمْْيأ إبْعدأ
 
 ت أعأاىلأ امل

حأ لعأاِئشأ ةأ رِض يأ  يفلِْلحأبأشأ ِة اللِ ْع بأ  ملسو هيلع هللا ىلصكأمأ ا أجأ ازأ  ه  ا  هللامأْس ِجِده ابحلِ  رأاِب، وأابأ َأ رأ إلأ  ْيِهم : عأن ْ النَّ
اكأ .  آنأذأ

ضأة  :  * ِلك لِ  ع ْضٍو رَيأ
طاا، ال سأ ماما ا وأ تِ اهْ  ةِ يَّ نِ دأ البأ  ةِ ضأ َيأ ابلر ِ  مَّ تأ اهْ  المأ لى أنَّ اْسْ حاا عأ اضِ الا وأ يْ لِ دأ  تْ انأ ا كأ هأ رْي  وغأ  ة  لَّ األدأ  هِ ذِ هأ ف أ 

هأا  اطأ رأ إف ْ   !ه  صُّ َّتأ   ةا ضأ َيأ رِ  انِ سأ لإلنْ  وٍ ضْ ع   لَّ ى ك  طأ أعْ  ث  يْ حأ  ؛طأ يْ رِ فْ وال ت أ ِفي ْ
أعأ ادِ  زأادِ »يف   هللارأِْحأ  ه  اب  ن  القأ يِ ِم  ه  الأ ا قأ ا مأ  ذأ وهأ 

ضأ  ت ه قأ  ِويأ،  »:  (3/145« )امل ث   رأْت رَيأ أيُّ ع ْض  ٍو كأ
َأت  ه،  عألىوخ ص وصاا  اِف ا : ف إنَّ مأ ِن اْس تأْكث أرأ ِم نأ احِلْف ِظ قأوِيأ ْت حأ ا شأ أَّن  ضأِة؛ بأْل ك  لُّ ق   وٍَّة ف أهأ ذأ ن أْوِع تِْلكأ الر َيأ

رأة  .ومأِن اْستأْكث أرأ ِمنأ الِفْكِر قأوِيأ   فأكِ 
 ْت ق  وَّت ه امل

تأِدئ  ضأٌة َّتأ صُّه  : فالِلصَّْدِر الِقرأاءة ؛ فْلي أب ْ  . ِة إىل اجلأْهِر بِتأْدرِْيجٍ فيها ِمنأ اخلأ فيوِلك لِ  ع ْضٍو رَيأ
ضأ  ة  السَّ  ْمِع : ِبسأ  ْمِع األْص  وأاِت، والكأ   تأِق  ل  ورَيأ ِلكأ ِم  نأ األخأ  فِ  إىل األث ْ  الِم ابلتَّ  ْدرِْيِج، في أن ْ قأ  ِل، وكأ  ذأ

اِن  ضأة  اللِ سأ ئاا . يفرَيأ ي ْ ئاا فأشأ ي ْ أْشِي ابلتَّْدرِْيِج شأ
ضأة  امل ِلكأ رَيأ ضأة  البأصأِر، وكأذأ ِلكأ رَيأ  الكأالِم، وكأذأ
اب أقأة    سأ

ِن   عألىوأمَّا ر ك ْوب  اخلأْيِل، ورأْمي  النُّشَّاِب، والصِ رأاع ، وامل ضأٌة للبأدأ اِم؛ فرَيأ ك لِ ِه، وِهيأ قأاِلعأٌة األْقدأ
اِم، واالْسِتْسقأاِء، والق ْولأْنِج .  ألْمرأاٍض م ْزِمنأٍة : كاجل ذأ

اِم، والسَّ  مأا  ُِْ، والث َّبأ  اِت، واْْق  دأ ِِ : ابل  ت َّعألُِّم، والتَّ  أدُِّب، والفأ  رأِح، والسُّ  ر ْوِر، والصأ   ضأ  ة  الن ُّف   ْو ِح، ورَيأ
ِ  وِفْعِل اخلأرْيِ، وَنأِْو ذأِلكأ ِمَّ   .انْ ت أهأى  «ا ت أْرًتأض  ِبِه الن ُّف ْو
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* * * 
ْدي ه   ضأِة : يف ملسو هيلع هللا ىلص * أمَّا هأ  الر َيأ

ْديأه   نأةأ ِلمأْن كأانأ ي أْرج و هللاأ ه وأ األ ْسوأةأ احلأسأ  ملسو هيلع هللا ىلصلأمَّا كأانأ الرَّس ْول   ، فإنَّ هأ ك لِ  أْمٍر ِمنأ   يفوالي أْومأ اآلِخرأ
َأم ه ؛ حأِتَّ ت أتأحأقَّقأ ، األم ْوِر : ه وأ أْكمأل  هأْديٍ   ه وِبِه الق ْدوأة  احلأسأنأة  الطَّيِ بأة  .في وأْع
ْديأ ه   مَّْلنأ ا هأ ِة والق   وأِ، في ملسو هيلع هللا ىلصوإذأا َتأ َا  ا للصِ  حَّ اِف ِلكأ : أْكمأ  لأ هأ ْدٍي، حأ ه  كأ ذأ ِده، وأجأ ْدَنأ م  ا َنأْ ن  ِبصأ  دأ

ِفعاا  أعأاِد . يفوَنأ
أعأاِ  وامل

 امل
انأِت الِعبأ  نِِه ولأمَّا كأ ِثرْيأ النَّاِفعأ .في، وشأرِيْ عأِتِه؛ فإنَّ ملسو هيلع هللا ىلصادأات  ِمْن دأْيدأ ضأِة الشَّْيءأ الكأ  ها ِمنأ الر َيأ

* * * 
أعأ  ادِ  زأادِ »يف  رأِْحأ  ه  هللاي أق   ْول  اب  ن  القأ  يِ ِم 

ه  ا : ِم  ْن فيال رأيْ  بأ أنَّ الصَّ  الةأ ن أْفسأ  ها »:  (3/145« )امل
ِن، وإذأ  ِة البأ دأ ِة فيابأ ِة أْخالِط ِه، وفأضأ التِه مأ ا ه  وأ ِم ْن أنْ فأ ِع شأ ْيٍء لأ ه ، ِس وأِ مأ ا ِحْفِظ ِص حَّ ه ا ِم ْن ِحْف ِظ ِص حَّ

نْيا واآلِخرأِة .  اْمْيأاِن، وسأعأادأِة الدُّ
ِثرْيٍ ِم نأ ا ِة، وِمْن أنْ فأِع األم ْوِر ِلكأ ِلكأ ِقيأام  اللَّْيِل : ِمْن أنْ فأِع أْسبأاِب ِحْفِظ الصِ حَّ  ْزِمنأ ِة، وكأذأ

ألْم رأاِض امل
ِن، والرُّْوِح، والقأْلِب، كأمأا   عأل ىي أْعِق د  الشَّ ْيطأان  »، قأ الأ : ملسو هيلع هللا ىلصالصَِّحْيحأْْيِ عأ ِن النَّ يبِ   يفوِمْن أْنشأِط شأْيٍء للبأدأ

ٍة، عألأْيكأ لأ فيقأا مأ ثأالثأ ع قأٍد : يأْضِرب  مأكأانأ ك لِ  ع ْقدأ ِِ أحأدِِكم إذأا ه وأ َنأ قأظأ ِة رأأ ْيٌل طأوِْيٌل فأاْرق  ْد؛ ف إِن اْس ت أي ْ
ٌة؛ فأْص بأحأ نأِش ْيطاا طأ  ٌة، ف  إْن صأ لَّى اَْنألَّ ْت ع ْق دأ ٌة، ف إْن ت أوأضَّ أ اَْنألَّ ْت ع ْق دأ ي ِ بأ ال  ن َّْفِس، فأ ذأكأرأ هللاأ اَْنألَّ ْت ع ْق دأ

 .الب خأارِيُّ  «وإالَّ أْصبأحأ خأِبْيثأ الن َّْفِس كأْسالنأ 
ِن، وال  ن َّْفِس مأ  ا ال يأْدف أع   ه صأ  ِحْيح  الصَّ  وْ  يف* و  ضأ  ِة البأ  دأ ِة، ورَيأ ِم الشَّ  ْرِعيِ  ِم  ْن أْس  بأاِب ِحْف  ِظ الصِ   حَّ

 الِفْطرأِة .
ِة، في  * وأمَّ ا اجِلهأ  اد ، ومأ ا  َأ ِم أْس  بأاِب الق  وَِّة، وِحْف  ِظ الصِ   حَّ ه ِم نأ احلأرأك  اِت الك لِ يأ ِة   الَّ  ِ  ِه يأ ِم  ْن أْع

ِن، ودأْفِع فأضأالِِتما، وزأوأاِل اْلأمِ  والغأمِ    فأْمٌر إَّنَّأا ي أْعرِف ه  مأْن لأه  ِمْنه  نأِصْيٌب .وصأالبأِة   القأْلِب، والبأدأ
 سأ  اب أقأة  

ِلكأ امل أنأاِس  ِك، وكأ  ذأ
ِلكأ احلأ  جُّ، وِفْع  ل  امل أسأ  اِجِد  عأل  ى* وكأ  ذأ

أْش  ي  إىل امل
اخلأْي  ِل، وابلنِ ضأ  اِل، وامل

 واجلأمأاعأاِت، وحأرأكأة  الو ض ْوِء، واالْغِتسأاِل، وغأرْي  ذأِلكأ . للج م عأاتِ 
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ا أقألُّ مأا  نأة  فيوهأذأ  ِعي ْ
ضأة  امل ِة، ودأْف ِع الفأضأ الِت، ومأ ا ش  رِعأ لأ ْه ِم نأ الت َّوأصُّ ِل  عألىه : الر َيأ ِحْفِظ الصِ حَّ

نْيا واآلِخرأِة، ودأْفِع ش ر ْورِ   اِلا فأْمٌر وأرأاءأ ذأِلكأ .ِبِه إىل خأرْيأاِت الدُّ
ْديأ   ه   اِن، والق ل    ْوِب، وِحْف   ِظ ِص   حَِّتِهما، ودأْف   ِع  يفف أ   ْوقأ ك    لِ  هأ   ْدٍي :  ملسو هيلع هللا ىلصف أعأِلْم   تأ أنَّ هأ ِط   بِ  األبْ   دأ

ه ، واب عألىأْسقأاِمِهما، وال مأزِْيدأ  ْن قأْد أْحضأرأ ر ْشدأ  .انْ ت أهأى  «ق  فيالت َّوْ  هللذأِلكأ ِلمأ
* * * 

ضأ ِة،  ملسو هيلع هللا ىلصتأْدِبرْيِ النَّ يبِ   يففأْصالا  رأِْحأه  هللادأ ابن  القأيِ ِم كأمأا عأقأ  َأ ِة، لِت أعألُّ ِق ذألِ كأ ابلر َيأ ألْم ِر الن َّ ْوِم، والي أقأ
 : ( 142ص )ه فيوالنَّشأاِط أْيضاا، ف أي أق ْول  

َأتأه  » ب َّرأ ن أْومأه ، وي أقأ ه  : أْعدأ  ملسو هيلع هللا ىلصمأْن تأدأ واألْعضأاِء، والق وأِ؛ فإنَّه كأانأ ي أنأ ام   للبأدأنِ  لأ ن أْوٍم، وأنْ فأعأه  وأجأدأ
، وي أت أوأضَّ  أأ، وي صأ  لِ يأ مأ  ا كأتأ  بأ  يفأوَّلأ اللَّْي  ِل، ويأْس  ت أْيِقظ   لأ  ه ، ف أيأْأخ   ذأ  هللاأوَِّل النِ ْص  ِف الثَّ  اّن، ف أي أق   ْومأ، ويأْس  تأاكأ

َّه  ا ِم  نأ الن َّ  ْوِم وا ا غأايأ  ة  البأ  دأن ، واألْعضأ  اء ، والق   وأِ حأ ضأ  ِة، مأ  عأ و ف    ْوِر األْج  ِر، وهأ  ذأ َّهأ  ا ِم  نأ الر َيأ لرَّاحأ  ِة، وحأ
نْيا واآلِخرأةِ  ِن، والدُّ  . «صأالِح القأْلِب، والبأدأ

؛ ألنَّ ذألِ  كأ وأْق  ٌت تأْطل   ب    رأِْحأ  ه  هللاُث َّ ي  بأ  ْيِ    ْنأ  ع  ال  ر ِْزقأ ِة ميأ ْي  فأ أنَّ ن أ  ْومأ الصَّ  ِبْيحأ قأ  ة  أْرزأاقأه  ا، ِه اخلأِلي ْ في  كأ
ائِ ِه البأ  دأ  ا ْْرخأ ِة األْرزأاِق، ف أن أْوم   ه  ِحْرمأ  اٌن؛ إالَّ ِلعأ اِرٍض، أو ضأ  ر ْورأٍة، وه  وأ م ِض  رٌّ ِج  دا نأ ِبفأسأ  اِدِه وه  وأ وأْق  ت  ِقْس مأ

ضأ  ِة، ف أيأْح  د ث  تأكأسُّ  راا، وِعيً  ا، وضأ  ْعفاا، ل ه  ا ابلر َيأ بأغِ  ي َتأِْلي ْ ُأُِّز، واحلأرأكأ  ِة،  للفأضأ  الِت الَّ  ِ  ي أن ْ وإْن كأ  انأ ق أْب  لأ التَّ  
 وألِ د  ألنْ وأاٍع ِمْن األْدوأاِء .

، امل اء  الع ضأال  ِلكأ الدَّ ِة ِبشأْيٍء؛ فأذأ أِعدأ
ضأِة، وإْشغأاِل امل  والر َيأ

 ْعتأ  ِدِل، ومأ  ا يف رأِْحأ  ه  هللاويأْس  تأِمرُّ أْيضا  ا 
 ْعتأ  ِدِل، وغأ  رْيِ امل

ن أ  ْوِم الن َّهأ  اِر ِلغأ  رْيِ  عأل  ىيأِتأأتَّ  ب   ب أيأ  اِن الن َّ  ْوِم امل
 ْختأِلفأِة، لِي  قأر ِرأ 

ايأِة  يفضأر ْورأٍة حأسأبأ األْوقأاِت امل مأ   –النِ هأ ْديأ ه   –كأمأ ا ت أقأ دَّ .  ك  لِ  ذألِ كأ خأ رْي  هأ ْديٍ   يف ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ هأ
 .انْ ت أهأى 

* * * 
نِيَّ  ة   عأل  ىو  ضأ  ة  البأدأ ؛ ت أتأحأقَّ  ق  الر َيأ أْفر ْوضأ  ِة، و  يفذألِ  كأ

ْش  ِي  يفصأ  الِة النَّاِفلأ  ِة ابللَّْي  ِل، و  يفالِعبأ  ادأاِت امل
أ
امل

نأة  القأْلِبيَّة   يفِلقأضأاِء حأوأاِئِج اْْخوأاِن، و  أنِي ْ ضأة  الرُّْوِحيَّة ، والطَّمأ ا ت أت أوأاف أر  الر َيأ اِم، كأمأ رأِة اخِلالِن، وِصلأِة األْرحأ  يفزَيأ
، ابلْ   . ت أعأاىل ق ْرِب ِمنأ هللاك لِ  ذأِلكأ
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اب أقأٍة، ولأِعٍب، ف أقأْد وأرأدأ  ضأٍة، وم سأ ِت ت أْفِص يالا  عأل ى ملسو هيلع هللا ىلصه هأ ْدي  النَّ يبِ  في أمَّا مأا وأرأاءأ ذأِلكأ ِمْن رَيأ مأ ا َيأ
   إبجأازأِة ب أْعضأِه، والن َّْهِي عأْن ب أْعِضِه اآلخأِر . هللاإْن شأاءأ 

* * * 
انِيِ ْْيأ، وم نأاِفقِ لأقأِد ابْ ت ِليأْت هأ  أْأف  ْوِنْْيأ ِمْن : م ْستأْشرِِقْْيأ، وِعْلمأ

 ت أهأو ِِكْْيأ امل
ْْيأ ِذه األمَّة  اْْسالِميَّة  بِب أْعِض امل

ْيِن  اِم، وضأاقأْت عألأْيهم ِس عأة  ال دِ  ه م بأصأائِر  األْحكأ ه م حأقأاِئق  اْْسالِم، وأْعمأت ْ  قأ ام وا حأْي ث  … ِمنأ الَِّذْينأ ق أت ألأت ْ
ف ألأمَّ  ا أرأاد وا أْن ي أْق  ِذف وا ِبش    ِبهاِِتِم !حأ  ْرٍد قأاِدرِْينأ  عأل  ىِس  رأاعاا َيأ خ  ذ  ب أْعض   ه م بِيأ  ِد اآلخأ  ِر ع ْميا  ا وص    ًما، وغأ  د وا 

لأ ِة : أبِ  نِيَّ ةِ نَّ ِديْ نأ اْْس  الِم ْْأ ُيأْ ضْ العأِلي ْ ضأ  ِة البأدأ دأ ذألِ  كأ رأمأ اه م أْه  ل  الِعْل ِم ِِب جأ  ٍج ، فأِعْن  ، أو ي أْه  تأمَّ ِبشأ أِن الر َيأ
 آذأاَِّنم عألى، وأِدلٍَّة قأارِعأٍة  ح ل ْوِقِهم يفغأاصٍَّة 

 !ك لِ  َندٍ   يفك لِ  وأاٍد، وشأرَّد وا ِِبِم   يفوق  ل ْوِِبم، وصأاح وا ِِبِم 
ا ِمْنهم اْفِتأاٌء ُمأٌْض  اِء ك  لُّ مأ ْن لأ ه  أْدَنأ ِعْل ٍم ِِبأ ِذه الشَّ رِيْ عأِة اْْسالِم، ي أْعلأم  كأِذبأ هأ ذا االْف ِتأ  عألىوهأذأ

ْسب  نأا ِمْنها ق أْول ه   ًق ا »:  ملسو هيلع هللا ىلصالغأرَّاِء، وحأ الب خأ ارِيُّ، وكأمأ ا  «ف أْعِط ك  لَّ ِذْي حأ قٍ  حأقَّ ه   ...وإنَّ لِن أْفِسكأ عألأْي كأ حأ
نِيَّةأ .، وال الرُّْوِحيَّةأ لعأْقِليَّةأ أنَّ هأِذه الشَّرِيْ عأةأ ْْأ ت أْغفأِل اجلأوأاِنبأ ا  ؛ فأِهيأ أْيضاا ْْأ ت أْغفأِل اجلأوأاِنبأ البأدأ

ْت  ا العأْص   رأ احلأاِض  رأ قأ  ِد اْس  تأجأدَّ أْزع ْومأ  ِة أْيضا  ا : أنَّ هأ  ذأ
اِِتم امل ِض   يٌَّة في  وكأ  انأ ِم  ْن ش   ب أهأ ه آالِعْي  ب  رَيأ

نِيٌَّة، ولأ ْيسأ للشَّ رِيْ عأِة  ا وغأ رْي ه ال شأ كَّ أنَّ ه  كأ ِذٌب ص  رأاٌح، ه ا أْحك  اٌم وأاِض حأ فيبأدأ ٌة، وم وأاقِ ف  صأ رُِْيأٌة ِمْنه ا، وهأ ذأ
اِمهِ  ْهٌل ِصْرٌف ابْْسالِم وأْحكأ  !وجأ

ه نأ  ا  ف  ي، ونأْكتأ واْمأ  اعِ ِم  نأ الِكتأ  اِب، والسُّ  نَِّة، كث  ريٌة مأْش  ر ْوِعيَِّة السَّ  ْبِق ابجل ْملأ  ِة أِدلَّ  ٌة   عأل  ىف أقأ  ْد دألَّ 
ضأِة  عألىالَِّ  تأد لُّ اِد ب أْعِض األِدلَِّة إبيْ رأ   اْْسالِم . يفمأْشر ْوِعيَِّة الر َيأ

* * * 
 * فأمَّا الِكتأاب  :

فَقَاَل هللاُ تَعَالَى : " وأِعدُّوا لَهم ما استطعتم من قُوةٍ وِمْن ِرباِط الخيِل تُْرِوبون به َعدُوَّ هللا     ت أعأاىلأ  هللاف أقأالأ 

 .[60األنفالوعدوكم"]
اب أقأة  . هللافأمأرأ   سأ

اِدها امل اِئِل إْعدأ ِط اخلأْيِل، وِمْن ط ر ِق، ووأسأ اِد الق وَِّة، ورابأ انأه وت أعأاىلأ إبْعدأ  س ْبحأ
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 سأ  اب أقأِة 
 ْس  ِلم ، وه   وأ صأ  اِلٌح للحأ  ْرِب ِم  نأ الق   وَِّة ف أه   و مأ  ْأم ْوٌر ابمل

ِمْي  ع  مأ  ا ي أت أعألَّم   ه امل ت أعألَّ  مأ  ه، ف  إذافي  فأجأ
رَّب وا   ْسِلم ْونأ، وتأدأ

اِد، وَتأأرَّن وا عألأْيه ا ق أْب لأ ِلقأ اِء العأ د وِ  أبْ قأ اه م ذألِ كأ ِعْن دأ اللِ قأ اِء قأ اِدرِْينأ  عألىامل اِئِل اجِلهأ  عأل ىوأسأ
أْشر  
ْينأ ِلم جأاِبأأِتِه، والت َّغألُِّب عألأْيه، ومأا ال يأِتمُّ امل  ْوع  إالَّ ِبِه ف أه وأ مأْشر وٌع .عأد وِ ِهم، م ْستأِعدِ 

ا يأ دألُّ »اآليأِة :  هِ ِعْندأ هأذِ  (3/68« )آنِ رْ الق   امِ كأ أحْ »يف  رأِْحأه  هللاقأالأ أب و بأْكٍر اجلأصَّاص    عأل ىوهأذأ
ْيعأ مأا ي  قأوِ ي  اِدهِ  عألىأنَّ مِأ  . «العأد وِ  ف أه وأ مأأم ْوٌر إبْعدأ

 سأ  اب أقأة  »:  (3/1063« )آنِ رْ الق    امِ كأ  أحْ »يف اآليأ  ِة  هِ دأ هأ  ذِ أْيضا  ا ِعْن   ه  هللارأِْحأ  وقأ  الأ اب  ن  العأ  رأِبِ  
امل

 . «احلأْربِ  عألىالشَّرِيْ عأِة، وخأْصلأٌة بأِديْ عأٌة، وعأْوٌن  يفِشْرعأٌة 
مَّه  [، 46وقَاَل تَعَالَى : " َولَْو أَرادُوا الُخُروَج ألَعدُّوا له عُدَّةً"]التوبة     اِد ق أْب لأ  عألى هللام فأذأ ت أْرِك االْسِتْعدأ

بأاق   اِد عألأْيه : السِ  ، واخل ر ْوُِ إىل ِقتأاْلِِم؛ وِمنأ االْسِتْعدأ  . (1)ِلقأاِء العأد وِ 
* * * 

 * أمَّا السُّنَّة  :
ِثرْيأٌة تأد لُّ  اِدْيث  كأ بأاِق  عألىف أقأْد وأرأدأْت أحأ ، مأا جأاءأ يف :، فأ اجل ْملأةِ  يفمأْشر ْوِعيَِّة السِ   ِمْن ذأِلكأ

 اخلأْيِل . يف* السَّْبق  
ه م  ا هللاِض  يأ ب  ِن ع مأ  رأ رأ  هللاف أعأ  ْن عأْب  ِد  )أي :  مأ  ا ضأ  مأرأ ِم  نأ اخلأْي  لِ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاقأ  الأ : أْج  رِأ رأس   ْول   ،عأن ْ

نأْت(  يِن ِ مأ ا ْْأ ت ْض مأْر : ِم نأ الثَِّنيَّ ِة إىل مأْس ِجِد بأ : ِمنأ احلأْفيأاِء إىل ثأِنيَِّة الوأدأاِع، أْج رأ  (2)و لِيأْت ابلعألأِف حِتَّ ْسِأ
ِ  .فيز رأْيٍق، قأالأ ابن  ع مأرأ : فأك ْنت   ْن أْجرِأ فأطأفَّفأ ِب الفأرأ  مأ

… وأدأاِع سأ ابأقأ بأ  ْْيأ اخلأْي ِل الَّ ِ  أ ْض ِمرأْت ِم  نأ احلأْفيأ اِء، وأمأ د ها ثأِنيَّ ةأ ال   ملسو هيلع هللا ىلص هللاِروأايأ ٍة : أنَّ رأس  ْولأ  يفو 
ب نأ ع مأ  رأ كأ انأ فأ  ِيمأْن  هللايِن ز رأيْ  ٍق، وأنَّ عأْب دأ نأ الثَِّنيَّ  ِة إىل مأْس ِجِد بأ وسأ ابأقأ بأ ْْيأ اخلأْي  ِل الَّ ِ  ْْأ ت ْض مأْر فأْرسأ  لأها ِم 

ابأقأ ِِبا  م تَّفٌق عألأْيه.، سأ

                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 ( .23) الشَّْثري ِ  دٍ عْ لسأ « اتِ قأ اب أ سأ امل

نأْت، ُث َّ ال ت  عْ  و لِيأْت ِ  الَّ  ل  يْ اخلأ  يأ : هِ  تْ رأ مِ   أضْ الَّ  ل  يْ اخلأ ( 2) ا لأ ابلعألأِف حِتَّ ْسِأ ةا، ُث َّ ت  دْ  يَّ رِ وْ ر  الضَّ   ف  إالَّ ق وِتأ تا ا ي ْ ل  ب أ خ    م  دَّ
، وي شأ وْ ن   كْ مأ  لَّل  أبجلَِّتها، حِتَّ ت أ هأ ج  وْ ر  ا س  هأ ي ْ لأ دُّ عأ َنا ، ف أ رأ عْ ا، وُ  ي، رِ ى اجلأ ل ِ عأ وْ قأ ا، وت أ حلم هأ  دَّ تأ شأ ا وِْسْن ها، ويأ رأْهل هأ  بأ هأ ذْ يأ قأ

َ ْر : ِمضماراا، وتأْضمرياا،  كأ لِ وي سمَّى ذأ   وغأرْيأه  . (4/2606« )بِ رأ العأ  انأ سأ لِ »اْن
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ه ه نأا دألِْيٌل وأاِضٌح  فيفأ  بأاِق ابخلأْيِل .مأْشر ْوِعيَِّة ا عألىمأا ذأكأْرَنأ  لسِ 
اب أقأِة، وأنَّه لأْيسأ  يفو »:  (6/73« )يارِ البأ  حِ تْ ف أ »يف  رأِْحأه  هللاقأالأ ابن  حأجأٍر   سأ

احلأِدْيِث مأْشر وِعيَّة  امل
أقأاِصِد 

 ْوِصلأِة إىل َتأِْصْيِل امل
أْحم ْودأِة امل

ضأِة امل ةِ الغأْزِو، واالنْ  يفِمنأ العأبأِث؛ بأْل ِمنأ الر َيأ  . «ِتفأاِع ِِبا ِعْندأ احلأاجأ
قأ ٌة ت سأ مَّى : العأْض بأاء  ال ت ْس بأق ، فأجأ اءأ  ملسو هيلع هللا ىلص، قأ الأ : كأ انأ لِلنَّ يبِ  رأِض يأ هللا عأْن ه  وعأْن أنأ ِس ب ِن مأالِ ٍك  َنأ

ْس ِلِمْْيأ؛ حأ  ِتَّ عأرأفأ ه  . ف أقأ  الأ  عأل  ىق أع  ْوٍد فأسأ  ب أقأهأا، فأشأ قَّ ذألِ  كأ  عأل  ىإْع رأاِبٌّ 
 
؛ أْن ال ي أْرتأِف  ْع هللا عأل  ىحأ قٌّ » : امل

نْيا إالَّ وأضأ  عأه  شأ  يْ  احلأ  ِدْيِث  يفو »:  (6/74)« حِ تْ فأ  ال»يف  رأِْحأ  ه  هللاقأ  الأ اب  ن  حأجأ  ٍر  الب خأ  ارِيُّ . «ٌء ِم  نأ ال  دُّ
اب أقأِة عألأْيها  سأ

 . «اَّتِ أاذ  اِْبِل للرُّك وِب، وامل
* * * 

اِم :  * السَّْبق  ابألْقدأ
ه   ا أَّنَّ  ا قأالأ  ْت : ك ْن  ت  مأ  عأ النَّ  يبِ   هللاِض  يأ ْن عأاِئشأ  ةأ رأ ف أعأ  رِْجلِ  ي، ف ألأمَّ  ا  عأل  ىسأ  فأٍر، فأسأ  ب أْقت ه  يف ملسو هيلع هللا ىلصعأن ْ

اب أْقت ه فأسأب أقأيِن، ف أقأالأ :  ْلت  اللَّْحمأ سأ قأةِ »ْحِأ ِذِه بِِتْلكأ السَّب ْ  أْْحأد ، وأب و دأاو دأ . (1)«هأ
لأمأةأ بِن األكْ   ِمنأ  ن أفأٍر   عألى ملسو هيلع هللا ىلص هللاقأالأ مأرَّ رأس ْول   رأِضيأ هللا عأْنه  وأِع وعأْن سأ
تأِضل ْونأ، ف أقأالأ النَّيبُّ  ك ْم كأانأ رأاِمياا، اْرم وا وأَنأ مأعأ بأيِن ف  النٍ اْرم ْوا بأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصأْسلأمأ ي أن ْ قأ الأ :  «يِن إْْسأاِعْيلأ؛ فإنَّ أابأ
ْي  فأ ن أْرِم  ي، وأنْ  تأ «؟مأ ا لأك   م ال ت أْرم   ْونأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللاف أقأ  الأ رأس   ْول  ، ِدْيِهمفأأْمسأ كأ أحأ  د  الفأ  رِيْ قأْْيِ أبيْ   ، قأ  ال وا : كأ

 الب خأاريُّ . «اْرم وا، وأَنأ مأعأك م ك لُّك م»:  ملسو هيلع هللا ىلصمأعأه م، ف أقأالأ النَّيبُّ 
انأةأ  ِْمِذيُّ . (2)ملسو هيلع هللا ىلص ، فأصأرأعأه  النَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلصأنَّه صأارأعأ النَّيبَّ  رأِضيأ هللا عأْنه  وعأْن ر كأ  أب و دأاو د، والِتِ 

* * * 

                                                

َ    ْر (2575(، وأب    و دأاو دأ )6/129،281أْحأ   د  ) ه  جأ   رأ أخْ  (1) لألْلبأ   اّنِ  رأِْحأ   ه  هللا  «صأ   ِحْيحأ أب دأاو دأ »، وه    وأ صأ   ِحْيٌح، اْن
(2248) . 

أن أْورأدأ أحأ دأ أسأ انِْيِد  دأ ْع (، ب أ 34« )ةِ يَّ ِس وْ ر  الف  »اب ن  القأ يِ ِم يف  الأ قأ و (، 1/329) ي ِ ذِ مِ (، والِت ِ 4078) دأ او  دأ  وأب   ه  جأ رأ أخْ  (2)
يِ ٌد، و  ا احلأِدْيِث : هأذا إْسنأاٌد جأ  . (5/329« )لِ يْ لِ الغأ  اءِ وأ إرْ »يف  رأِْحأه  هللا اّنُّ بأ األلْ  ه  نأ سَّ حأ كأذأ
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ا  مأ   ِة  يف  اب   ن  القأ   يِ ِم رأِْحأ   ه  هللاوهأ   ذأ أْل   وأانأ الف ر ْوِس   يَِّة ِم   ْن أْش   رأِف ، َنِأ   د ه  ي أع    دُّ «الف ر ْوِس   يَّةِ » هِ ِكتأابِ   م قأدِ 
ا َم ْتأصأ  ٌر »: وذألِ  كأ ِعْن  دأ ق أْولِ  ِه الِعبأ  ادأاِت،  ِة الشَّ  ْرِعيِ ِة الن َّبأوِيَّ  ِة، الَّ  ِ  ِه  يأ ِم  ْن أْش  رأِف ِعبأ  ادأاِت الف ر ْوِس  يَّ  يفوهأ  ذأ

ا  اِن، احلأاِملأِة ألْهِلهأ ائِقأِة ْلأ م إىل أْعلأى غ رأِف اجلِنأانِ  عألىالق ل ْوِب، واألْبدأ  .انْ ت أهأى  «ِعزَِّة الرَّْْحأِن، السَّ
* * * 

اهأةا أنَّ الرَّْميأ ه   أْعل ْوِم بأدأ
فأك لَّمأا جأدَّ ِسالٌح »نأا ي أتأطأوَّر  مأْفه ومأه  بِتأطأوُِّر السِ الِح الَِّذي ي  ْرمأى ِبِه، وِمنأ امل

لأة  الت َّغألُّ  ِب  ، وقأ  ْد  عأل  ىلأ  زِمأ التَّ  ْدرِْيب  عألأْي  ه؛ ألنَّ  ه ه   وأ وأِس  ي ْ ، وإذأا ْْأ ن أتأ  دأرَّْب عألأْي  ه؛ ت أفأ  وَّقأ عألأْين  ا العأ  د وُّ العأ  د وِ 
َ ور  ي أتأمأكَّ  أْح

 . (1)«ن  ِمْن عأْقرَن، وهأزمِْيأِتنا، وي أقأع  امل
اِد ِمنأ الر ِجأاِل، وِهيأ  عألىحأقِ  القأاِدرِْينأ  يففالر ِمأايأة ، وأْلوأان  الف ر ْوِسيَِّة م أارأسأاٌت وأاِجبأٌة  الوأْقِت  يفاجِلهأ

 .  الن َّْفِس اْْلأمَّ، والغأمَّ ن أْفِسِه م أارأسأاٌت ت أْرِوُْيِيٌَّة حأسأنأٌة، تأْدفأع  عأنِ 
إالَّ أنَّه   أْي : الر ِمأايأِة ابلسِ هأاِم   النِ ضأاِل  يفف ألأْو ْْأ يأك ْن »:  (11) «يَّةِ سِ الف ر وْ » يف رأِْحأه  هللاي أق ْول  ابن  القأيِ ِم 

، وقأْد جأرَّبأ ذأِلكأ أْهل ه، وقأْد ر ِويأ عأْن عأاِئشأةأ فأْضِلهِ  يفا فييأْدفأع  اْْلأمَّ، والغأمَّ عأِن القأْلِب، لأكأانأ ذأِلكأ كأا

اِد »:  ملسو هيلع هللا ىلص هللاقأالأْت : قأالأ رأس ْول   ِبْيِل  يفعألأْيك م ابجِلهأ ٌب ِمْن أبْ وأاِب اجلأنَِّة،  هللاسأ ؛ فإنَّه ابأ ت أبأارأكأ وت أعأاىلأ

قَْوِلِه تَعَالَى : " قاتلووم يعذبهم هللا بذيديكم ويخ يهم  اىلأ :، وه وأ ِمْن ق أْولِِه ت أعأ (2)«ِبِه اْلأمَّ، والغأمَّ  هللاي ْذِهب  

 [".15-14وينصركم عليهم ويش  صدور قوم مؤمنين . ويذوب غيظ قلوبهم"]التوبة

ِة، يفاْئذأْن ِل  هللاأنَّ رأج الا قأالأ : َيأ رأس ْولأ  رأِضيأ هللا عأْنه  وعأْن أِب أ مأامأةأ        يأاحأ  السِ 
ِبْيِل  يفإنَّ ِسيأاحأةأ أ مَِّ  اجِلهأاد  »:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبُّ قأالأ   .أبو دأاْود   (3)«ت أعأاىلأ  هللاسأ

ي  عأ دُّ   ِه ِم ْن م قأارأعأ ِة اخل ط  ْوِب، وم قأارأبأ ِة األْه وأاِل يْ فِ مأا  هِ يْ فِ األمَِّة، و  ىالوأاِجبأاِت عأل وه وأ ِمنأ   فاجِلهأاد  
ُِأ د ه  عألىم أارأسأةا تأْشتأِمل   احلأيأ اِة الي أْوِميَّ ِة، مبأ ا يأْش تأِمل ه  يفجأوأاِنبأ ت أْرِوُْيِيٍَّة، ت زِْيل  عأِن ال ن َّْفِس اْلأ مَّ، والغأ مَّ الَّ ِذي 

                                                

  ح  يْ وِ الِتَّْ » (1)
 
 « ي ِ المِ اْسْ  عِ مأ تأ جْ يف امل

 
 ( .95) لِ يْ كِ الوأ  دٍ مَّ حأ مل

 ةِ الأ سأ         الر ِ  ةِ سأ         ؤسَّ م   ،(22719) مِ قْ         رأ  تأ َتأْ          ه  ْرأ         رِ َّتأ  رْ َ          حأسأ         ٌن، انْ  ثٌ يْ دِ حأ          وأ (، وه          8/404)أْحأ         د   ه  جأ         رأ أخْ  (2)
(6/129،281 ). 

 . (2172رأِْحأه  هللا ) اّن ِ لأللبأ « دأ داو  أب أ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ٌث حأسأٌن، انْ يْ دِ حأ  وأ (، وه  2486) دأ او  و دأ أب   ه  جأ رأ أخْ  (3)
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 ْس  ِلم   يفِم  نأ االْرَِتأ   اِل، والسَّ  رْيِ 
ْي   ث  يأْش   ع ر  امل َّفأ   ِر بِ  ِه، حأ ، وال لرَّاحأ   ِة، ن أْفِس   ه اب يفاألْرِض، والن َّْي   ِل ِم   نأ العأ  د وِ 

نأةِ  أنِي ْ  .(1)واألْمِن، والطَّمأ
* * * 

ْرِعيَّة   اب أقأات  الِعْلِميَّة  الشَّ  سأ
 : * أمَّا امل

اب أقأِة عألأْيه ف أقأْد دألَّ  يفف أهأذا ِمَّا ال شأكَّ   سأ
ي أ ْومأ  رأِض يأ هللا عأْن ه  مأْشر ْوِعيَِّتها ِقصَّة  أِب بأْك ٍر  عألىِحلِ  امل

ِأ  عألىانِْتصأاِر الرُّْوِم  عألىكَّةأ رأاهأنأ أْهلأ مأ   ، وغأرْي ها ِمنأ األِدلَِّة .فأاِر
ا فيها، ف أقأِد اْخت ألأفأ أْهل  الِعْلِم فيأمَّا بأْذل  الِعوأِض   ق أْولأْْيِ : عألىهأ

أاِلِكيَّةِ 
أْنع ، وه وأ مأْذهأب  احلأنأابِلأِة، وامل

 . القأْول  األوَّل  : امل
، وه   وأ مأ  ْذهأب  احلأنأ  القأ  ْول  الثَّ  اّن : ِة، ووأْج  ٌه ِعْن  دأ احلأنأابِلأ  ِة، واْختأ  ارأه  اب  ن  ت أْيِميَّ  ةأ، واب  ن  القأ  يِ ِم، في  اجلأ  وأاز 

 . (2)الشَّْيخِ  وابن  إبْ رأِهْيمأ آلِ 
اِل ولأمَّا كأ انأ اجلِ الد  ابلسَّ ْيِف و »: ( 156) «ةِ يَّ سِ وْ ر  الف  »يف  رأِْحأه  هللاي أق ْول  ابن  القأيَِّم  السِ  نأاِن، واجلِ دأ

ه   انأْت أْحكأام  ك لِ  وأاِحٍد ِمن ْ  تأصأاِحبأْْيِ؛ كأ
قأْْيِ، والقأرِيْ نأْْيِ امل ِقي ْ ْهأاِن كاألخأوأْيِن الشَّ  ُ ِة وال اِم ابحل جَّ هأةا أبْحكأ ِبي ْ ما شأ

 . اآلخأِر، وم ْست أفأادأةا ِمْنه
َِ  رْي  إقأامأ   ِة احل جَّ   ِة  يفالرَِّم   ي والنِ ضأ  اِل؛ كاْصأ   ابأِة  يففاْصأ  ابأة   أقأ   اِل، والطَّْع  ن  والت َّْبِطْي   ل  نأ

احل جَّ  ِة وامل
َِ  رْي  اْيْ   رأاِد واالْح  ِتأاِز ِمْن  ه، وجأ  وأاب  اخلأْص  ِم والقأ  ْرِن ِعْن   ُ  نأ دأ د خ ْولِ  ه وإْبطأ  اِل ح جَّ  ِة اخلأْص  ِم، وال  دُّخ ْول  واخل   ر ْو

ا ي  وْ  ، كأجأوأاِب اخلأْصِم عأمَّ  رِد ه عألأْيكأ .عألأْيكأ
 فالف ر ْوِسيَّة  ف  ر ْوِسي َّتأاِن : ف  ر ْوِسيَّة  الِعْلِم والب أيأاِن، وف  ر ْوِسيَّة  الرَّْمي والطِ عأاِن .            

 ؛ ف أتأح وا الق ل ْوبأ  الف ر ْوِسي َّتأْْيِ  يفأْكمألأ اخلأْلِق  ملسو هيلع هللا ىلصولأمَّا كأانأ أْصحأاب  النَّيبِ  

                                                

 ( .74) كٍ أبو ْسأأ  دأ ألْحأ « ةأ يَّ ُيِ وِ الِتَّ  ةأ يأ بِ الِتَّ » رْ َ  انْ  (1)
  » رْ َ   انْ  (2)

 اّن ِ بأ   ي ْ حأ للرُّ « ىهأ   أوِل الن ُّ  بأ الِ   طأ مأ »(، و4/39) وِت ِ ه    للب   « اعِ نأ   القِ  افأ شَّ   كأ »(، و8/652) ةأ امأ   دأ ق   الب   نِ « يِن ْغ   امل
ِ اوأ تأ      الفأ »، و(3/390) ابِ طَّ      للحأ « لِ ْي      لِ اجلأ  بأ اِه      وأ مأ »(، و1/271) ي ِ رِ هأ      لألزْ « لِ ْي      لِ اْكْ  رأ اهِ وأ جأ      »(، و3/703)
 «ةأ يَّ ِس  وْ ر  الف  »(، و233) عل  ي ِ للبأ « ةأ يَّ  هِ قْ الفِ  اتِ ارأ يأ  تِ االخْ »(، و6/403« )نأ ديْ ابِ  عأ  اب  نِ  ةأ يأ اِش  حأ »(، و5/324« )ةأ يَّ  دِ نْ اْلِ 

 ( .8/132« )مأ يْ اهِ رأ إب ْ  ِ ابنِ اوأ تأ ف أ »(، و156) مِ ي ِ القأ  البنِ 
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ْهأ   ُ ِة وال نأاِن .ابحل جَّ  اِن، والِبالدأ ابلسَّْيِف والسِ 
اال أا؛ ف إْن ْْأ يأك  ْن رِْدءاا وعأ ْوَنا ْلأ مأ ا، ف أه  وأ كأ لٌّ  ِ  إالَّ هأؤ الِء الفأرِيْ قأاِن، ومأْن عأدأ  عأل ى)ِع ْبٌء( ومأا النَّا

 .انْ ت أهأى  «ن أْوِع اْْنسأانِ 
* * * 

أ، ف  إنَّين أح   ثُّ  أْب  دأ
ا امل عا  ا ن أْفِس  ي و  واْنِطالقا  ا ِم  ْن هأ  ذأ ي ْ ْس  ِلِمْْيأ مِأ

 
الِعنأايِ  ِة ابت ِبأ  اِع السُّ  نَِّة  عأل  ىإْخ  وأاّن امل

ْيِع األم ْوِر،  يفالن َّب أوأيَِّة  ْهأ اِن، وِجهأ اِد السَّ ْيِف مِأ  ُ ِة وال اِد احل جَّ هأا : ِجهأ ْرِعيَِّة بن أْوعأي ْ الِسيَّما الِعنأايأةأ ابلف ر ْوِسيَِّة الشَّ
نأاِن!  والسِ 

ِت األْسبأاب  ال ؛ حأْيث  و ِجدأ مأ إىل  َ ر ْوف  الو ِسيَّما واحلأالأة  الَّ  نأِعْير  الَّ ِ  تأ ْدفأع  ك  لَّ م ْس ِلٍم هأ ِذِه األَيَّ
ادِ  ِليَِّة معاا! االْسِتْعدأ  والتَّأه ِب للق وَِّة الِعْلِميَِّة والعأمأ
ِ  الي أْومأ اف الأِة حأْرٍب، وحأ ِدْيِث حأ ْرٍب، يفلنَّا ث مأ ا  حأ ي ْ اٍد حِلأ ْرٍب، والعأ اْأ  ك لُّ ه مأيأ اِدْين  ِقتأ اٍل، فأحأ واْس ِتْعدأ

؛ ف أه  م  ، ووأجأ دأتأ ح   ر ْوابا اَنا  الم  اْْس   وأ ه  ِم  ْن وأرأاِء ذألِ كأ ك لَّ  ِه :  ف  دأ ، واْلأ حأ  ْرٍب دأائِمأ ةٍ يف اْلت أفأ تَّ وأجأ دأتأ مأْي  دأ
 
 
 !ْْيأ مِ لِ سْ وامل

اِدْيِث الن َّبأوِيَِّة يأْشمأل  ك لَّ مأا ي  ْرمأ ى بِ ِه العأ د وُّ : ِم ْن سأ هْ األ يفإنَّ إْطالقأ الرَِّمي ف ٍم، أو ر صأاصأ ٍة، أو حأ
   رأاد  ِمْن  ه  ي أْقتأِض  ْيه، قأِذيْ فأ ةٍ 

ل ه ، وامل ؛ ألنَّ اللَّْف ظأ يأْش  مأ ِقيَّ  ٍة، أو ِم  ْدفأٍع، أو غأ  رْيِ ذألِ  كأ ا أنَّ ِس  يَّمال، أو طأيَّ  ارأٍة، أو ب  ْند 
 احلأِدْيِث عأاٌم . يفظأ اللَّفْ 

 ْسِلِم ب أْعدأ ذأِلكأ أْن ي أت أعألَّمأ          
 ِحْيِنها يفتِْلكأ اآلالِت ليأْستأْخِدمأها  عألىأفأال رأْد ر  ابمل

ا اماا جأيِ دا ل  ْونأ ج   ؟اْسِتْخدأ ا أالأ رأْد ر  ِبِه م زأاْحأأة  أولئكأ الكأفأ رأِة الَّ ِذْينأ صأ ن أع ْوها، وه  ْم ال َيأ هأ ْدِم اْْس الِم،  يفْه دا
 ٌ ٌة، واحلأاجأةأ دأاِعيأٌة، والوأاِجبأ م تأحأتِ ٌم، والغأرأضأ م ت أعأ ْيِ  ت أعألُّ ِم تِْل كأ اآلالِت  عأل ىومأعأاِقِله؟؛ بأْل إنَّ الضَّر ْورأةأ م ِلحَّ

اِمها   . (1)ِحْيِنها يفالْسِتْخدأ
ضأ   ِة  يفوإنَّ   ه ِم   ْن أْغ   رأِب مأ   ا ي أْلِف   ت  االنِْتبأ   اه  ْس   ِلِمْْيأ الي أ   ْومأ إاْلأ   اْل  م ِلرَيأ

 
ياسأ   ِة الر َيِض   يَِّة لْلعأ   ِرِب وامل السِ 

اتِ بأ األْمرِْيِك يَّ  ِلغا ا إىل حأ دِ  أنَّ الكأ اما ا ابأ اِد الَّ ِ  اْهتأم  وا ِِب ا اْهِتمأ ضأة  األْجدأ  عأاِص رأ الر ِمأايأِة، وِهيأ رَيأ
ر ْوب أ ْرِت »امل

وأاِن : ؛ وأضأ «ب  ْوتأرِيِلمأرْ  اِم ِعْندأ العأرأبِ »عأ ِكتأاابا بع ن ْ هأ  ( .1364عأاِم ) يف (1)«الر ِمأايأة  ابلسِ 
                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 ( .36) ي ِ رِ ثْ للش ِ « اتِ قأ اب أ سأ امل
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ْسِلِمْْيأ أكثرأ والغأرِْيب  أنَّ 
 
م ْونأ مأ لأ ظأ  الي أْومأ قأدْ امل اد  األْقدأ مأه ما األْجدأ ْيِن اْستأْخدأ ْهمأ اللَّذأ ، والسَّ ِأ : القأْو

ضأ  ةأ الِس  يَّ وحأ  ْرِِبِم،  ِس  ْلِمِهم يف ه م أْن يأك ْون   وا ِعْن  دأ م أارأسأ  ِتها ما إذأا عأِلْمنأ  ا أنَّ هأ  ِذِه الر َيأ ُ  ِم  ن ْ قأ  ْدٍر  عأل  ىال َتأْتأ  ا
نِيَّ ِة، والعأضأ  ِليَِّة، أو  بِ رْيٍ ِم نأ الق   وَِّة البأدأ َأ ِة ال  ثَّمأِن؛ كأمأ ا ه   وأ شأ أن  أنْ   وأ  يفكأ لُّ ِف أدأوأاٍت ابِه اٍع ِس نٍ  م عأي َّنأ  ِة، أو تأكأ

 أْخرِأ ِمنأ الر َيضأاِت .
الِيْْيأ الَِّ  ي أْرص د ها العأرأب   واألْغرأب  ِمْن ذأِلكأ أْيضاا؛     

أ
ْأِ  ك لِ  أَْنأاءِ   يفأنَّ امل  العأا

 ُْ ضأ  ِة؛ ف  إنَّ الر ِمأايأ  ةأ ْْأ ت   ْدرأ َْهأ  ْر أيُّ اْهِتمأ  اٍم ب  ل  ِم  ْن مأشأ  ارِْيِع بِ  الِد العأ  رأِب! أيِ  مأْش  ر ْوعٍ  يفلالْهِتمأ  اِم ابلر َيأ ْْأ يأ
ِذِه الإبْحيأاِء  ضأِة ر ِ هأ  ، وهللا أْعلأم  .(2)اْهِتماماا يأِلْيق  ِِباَيأ

* * * 
َألأةأ األ سأْيِديِ  و  ْن َألأ ة   رأِضيأ هللا عأْن ه  عأْن حأ ْن ق  ْل ت  :  ؟قأ الأ : لأِقيأ يِن أب  و بأْك ٍر ف أقأ الأ : كأْي فأ أنْ تأ َي حأ
َألأ   ْن فأ  قأ حأ ر َن ابلنَّ  اِر واجلأنَّ  ِة حأ  ِتَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاق  ْل  ت  : نأك   ْون  ِعْن  دأ رأس   ْوِل  ؟!قأ  الأ : س   ْبحأانأ هللا، مأ  ا ت أق   ْول   !ة  َنأ ي   ذأكِ 

عأاِت؛ ف أ  ملسو هيلع هللا ىلص هللارأأيأ عأْْيٍ، فإذأا خأرأْجنأا ِمْن ِعْنِد رأس ِوِل  اكأأَّنَّ  ، واألْوالدأ، والضَّي ْ ُأ نأا( األْزوأا نأا عأافأْسنأا )العأب ْ نأِسي ْ
ِثرْياا . قأالأ : أب و بأْكٍر : فو ْلن ا  هللاكأ َألأة  : فاْنطألأْقت  أَنأ وأب  و بأْك ٍر حأ ِتَّ دأخأ ْن ا . قأالأ حأ  عأل ىإَنَّ لأن أْلقأى ِمْثلأ هأذأ

َألأة  َيأ رأس ْولأ ملسو هيلع هللا ىلص هللارأس ْوِل  ْن فأقأ حأ ، هللاق  ْلت  : َيأ رأس ْولأ  ،«؟ومأا ذأاكأ »:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا: قأالأ رأس ْول   هللا، ق  ْلت  : َنأ
ر َنأ ابلنَّ  ارِ نأك   ْون   ، واألْوالدأ،  ِعْن  دأكأ ت   ذأكِ  ُأ واجلأنَّ  ِة حأ  ِتَّ كأَّنَّ  ا رأأيأ عأ  ْْيٍ، ف  إذأا خأرأْجنأ  ا ِم  ْن ِعْن  ِدِك عأافأْس  نأا األْزوأا

ثِ  رْياا .قأ  الأ رأس   ْول   نأا كأ عأاِت، ونأِس  ي ْ ْوم ْونأ والَّ  ِذي ن أْفِس  ي بِ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللاوالضَّ  ي ْ مأ  ا تأك ْون    ْونأ  عأل  ىيأ  ِدِه، إنَّك   م لأ  ْو تأ  د 
أالِئكأ  ة   يفِعْن  ِدي، و 

َألأ  ة   يفف  ر ِش  ك م، و  عأل  ىال  ذ ِْكِر لأصأ  افأحأْتك م  امل ْن ، «سأ  اعأةا، وسأ  اعأةا : ط   ر ِقك م، ولأِك  ْن َي حأ
ِلمأةأ   .م ْسِلٌم  «ثأالثأ مأرَّاتِ  «سأاعأةا وسأاعأةا »: وكأرَّرأ هأِذه الكأ
ئٍِذ  ِأ ِبشأْيٍء ِمنأ افأِعْندأ  بأاِح ِلِتَِّْوْيحٍ ال أبأ

 عأِن الن َّْفِس، ف أقأْد كأانأ النَّيبُّ  للَّْهِو امل
؛ ُث َّ ي سأ    اِبق  عأاِئشأ    ةأ رِض    يأ :  ملسو هيلع هللا ىلص ًق    ا، وَْيم     ر  الرَّْك    بأ أْن ي أْنطألِ    قأ ْ    زأح ، وال ي أق     ْول  إالَّ حأ ه     ا،  هللاميأ عأن ْ
ِْمِذيُّ . (3)« خأرْي ك ْم ألْهِلِه، وأَنأ خأرْي ك م ألْهِلهِ خأرْي ك مْ »وي أق ْول  :   الِتِ 

                                                

 . رأ شأ عأ  ة  نأ امِ الثَّ  ة  نأ (، السَّ 339) د  دأ العأ « نْ دأ نْ ا لأ نأ ه  »الا عأْن جمأألأة قْ ن أ  (1)
 ( .349) دٍ يْ شِ رأ  بنِ  نأ وْ ملاد  « هِ يْ فِ والِتَّ  وِ هْ اَي اللَّ ضأ قأ » رْ َ  انْ  (2)
 . (3057) اّن ِ بأ لأللْ  «يذِ مِ الِت ِ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه   3895) يُّ ذِ مِ الِت ِ  ه  جأ رأ أخْ  (3)
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ًق  ا، ولِن أْفِس  كأ عألأْي  كأ »أْيضا  ا أنَّ  ه قأ  الأ :   ملسو هيلع هللا ىلصوصأ  حَّ عأْن  ه  ًق  ا، وألْهلِ  كأ عألأْي  كأ حأ إنَّ ِلرأب ِ  كأ عألأْي  كأ حأ
ًقا، فأْعِط ك لَّ ِذْي حأقٍ  حأقَّه    م ت َّفأٌق عألأْيه .« حأ

ا بأسَّ اماا، وكأ انأ يأْس تأِعْيذ  اب ملسو هيلع هللا ىلصوكأ انأ  ًش ا ضأ حَّاكا اب ه  هللهاًش ا ابأ ِلكأ كأ انأ أْص  حأ ِم نأ اْلأ مِ ، واحل  ْزِن، وكأ ذأ
ْزأح ْونأ، ويأْضحأك ْونأ، وي أْلعأب  ْونأ، وي أت أنأدَّر ْونأ، وكأانأ عأِليُّ بن  أب طأاِلٍب  هللاِضيأ رأ  ه م ميأ  ي أق  ْول  : رأِض يأ هللا عأْن ه  عأن ْ
ان ، » وا إنَّ الق ل ْوبأ َتأألُّ؛ كأمأا َتأألُّ األْبدأ ةِ  ْلأأا طأرأاِئفأ فأِعدُّ  . (1)«احِلْكمأ

 .(2)«ْكرِهأ عأِميأ رأوِ ح وا الق ل ْوبأ سأاعأةا، ب أْعدأ سأاعأٍة، فإنَّ القأْلبأ إذأا أ  »وقأالأ أْيضاا :         
* * * 

ْردأاِء   بأ احِ ن أْفِس ي ابلشَّ ْيِء ِم نأ البأاِط ِل ) إّن ِ الْس تأِجمَّ »:  رأِض يأ هللا عأْن ه  وقأالأ أب و ال دَّ
( لِيأك  ْونأ اللَّْه ِو امل

ُأ «احلأ  ق ِ  عأل  ىأْع  وأنأ ْلأأ  ا  ُأ في  ، ك   لُّ ذألِ  كأ ال حأ  رأ ْ  واا ولأِعبا  ا، أو أْن  يفه، ولأِك  نَّ احلأ  رأ أْن ت ْص  ِبحأ حأيأ  اة  اْْنسأ  اِن ْلأ
ِلكأ عأِن الوأاجِ   حأرَّمأاِت، أو أْن يأِعْيرأ  يفبأاِت، أو أْن ي أْهزألأ ي أْنشأِغلأ ِبذأ

أعأاِصي وامل
، أو أْن ي أت ألأهَّى ابمل مأْوِضِع اجِلدِ 

، وا ، وسأ اعأةا لأقأْلبِ كأ ا أْم ٌر، أو سأ اعأةا ِلرأب ِ كأ لسَّ اعأة  الَّ ِ  ِه يأ ِبقأان  ْوِن اجلأاِهِليَِّة األْوىِل، وي أق ْول  : الي أْومأ َخأٌْر، وغأدا
 !؟ها ك لَّ شأْيطأاٍن مأرِْيدٍ فيِلقأْلِبِه ي ِطْيع  

* * * 
ُِ »يف ي أق     ْول  الشَّ    ْيخ  أب     و بأْك    ٍر اجلأزأائِ    رِيُّ  هأ    ا ْس    ِلمِ  ِمن ْ

 
ْي    ِع هأ    ِذه »:  (459) «امل إنَّ الغأ    رأضأ ِم    ْن مِأ

انأ ْت ت  ْع رأف   ضأاِت الَِّ  كأ ، ون ْص رأتِه،  عأل ىاالْس ِتعأانأة  ِِب ا صأ ْدِر اْْس الِم ابلف ر ْوِس يَِّة : ه  وأ  يفالر َيأ إْحقأ اِق احلأ قِ 
فأاِع عأْنه، وْْأ يأك ْن ِمْنها احل ص ْول   بأع  ذأِلكأ ِم نأ  عألىوالدِ  ُّه ْوِر، وال مأا ي ْست أت ْ ْهرأِة، وح بِ  ال أاِل ومأِْعِه، وال الشُّ

امل
اِد ف أْيها، كأمأا ِهيأ أْكث أ  يفالع ل وِ   اِل الر َيِضيِ ْْيأ الي أْومأ .األْرِض، والفأسأ  ر  حأ

ْقص ْودأ ِمْن ك لِ  الر َيضأاِت 
أ
اِد  عألىاْخِتالِفها : ه وأ الت َّقأوِ ي، وإْكسأاب  الق ْدرأِة  عألىإنَّ امل ِبْيِل  يفاجِلهأ سأ

ضأة   عألىتِعأاىِل، و  هللا ب  أْن ت  ْفهأمأ الر َيأ ا رِأ ا النَّْحِو ف أقأْد أْخرأجأها عأْن  ىعألاْْسالِم، ومأْن فأِهمأها  يفهأذأ غأرْيِ هأذأ
ضأ  ِة ق أْول   ه  بأاِط  ِل، والق مأ  اِر احلأ  رأاِم .مأْقصأ  ِدها احلأسأ  ِن إىل قأْص  ٍد ِس  يٍء ِم  نأ اللَّْه  ِو ال واألْص  ل  يف مأْش  ر ْوِعيَِّة الر َيأ

                                                

اديِ   بِ ْي    طِ للخأ  «اويال    رَّ  القِ ألْخ     عأ امِ اجلأ    » رْ َ     انْ  (1)  معاّن ِ السَّ     الب    نِ  «الءِ مْ تِ ْس    الوا الءِ اْْم     بأ أدأ »(، و2/129)الب أْغ    دأ
(1/68. ) 

 ( . 3181) «ابِ هأ الش ِ  دأ نأ سْ م  »  رْ َ  انْ  (2)
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ةِ"]األنفدالت أعأاىلأ    ْؤِمن  القأ ِويُّ خأ رْيٌ، وأحأ بُّ إىل »: ملسو هيلع هللا ىلصالرَّس  ْوِل  وق أ ْول   ،[، 60: " وأِعدُّوا لَْهم مدا اسدتطعتم ِمدْن قُوَّ
امل

ْؤِمِن الضَِّعْيفِ  هللا
 
ْهأانأ  يفوالق وَّة  ، «ِمنأ امل  ُ نأانأ، واحل جَّةأ، وال ، والسِ   .انْ ت أهأى « اْْسالِم تأْشمأل  : السَّْيفأ

 
 

 
 
 
 

 الفأْصل  الرَّابِع  
 مٍ أْقسأام  األْلعأاِب، وح ْكم  ك لِ  ِقسْ 

ْش  ر وِعيَِّة الر َيضأ  ِة  بأ  ْدٍء نأ  ْذك ر  أْقسأ  امأ األْلعأ  اِب الر َيِض  يَِّة، كأمأ  ا  عأل  ىاْْس  الِم؛ فعأ  ْوٌد  يفوب أْع  دأ ذِْك  رَن ِلمأ
 دألَّْت عألأْيها الشَّرِيعأة  اْْسالِميَّة  ن أْفياا، وإثْ بأاًتا .

اماا ابْعِتبأارأاٍت َم ْتأِلفأٍة وم ت أن أوِ عأٍة؛ فأِعْندأ ذألِ كأ كأ انأ لأنأ ا أْن ال شأكَّ أنَّ لألْلعأاِب الر َيضأِة جمأأاالٍت، وأْحكأ 
دأةأ ت أ  ؛ م رأاع اةا ِلشأ ْرِط االْخِتصأ اِر، ومأ ْن أرأادأ زَيأ اِم ابْعِتباِر احِللِ  واحل ْرمأ ِة حأْس ب  ْفص يالٍت، نأِقفأ مأعأ هأِذه األْقسأ

أْبس   وطأة ؛ فأ وت أْقِس  يماٍت فأد ونأ  ه الك ت   ب  الِفْقهيَّ  
ه  ا مأ  ا ي  ْغ  يِن عأ  ْن ذِْك  رِه ه ن  ا، ِعْلما  ا أنَّ ت أْقِس  يمأنا لألْلعأ  اِب فية  امل

وأانِنا . ة  ع ن ْ  الر َيِضيَِّة ه نأا ه وأ مأادَّة  ِكتأابِنأا، وع ْمدأ
* * * 

اِمه  ا، وغأاَي اِفِع لأقأ  ْد ت أن أوَّعأ   ِت األْلعأ  اب  الر َيِض   يَّة ، وت أغأ  اي أرأْت ِِبأسأ   ِب أْحكأ ِِت   ا، وأْوصأ  اِفها وذألِ   كأ بِ   دأ
أْح ي أت أفأنَّْن  اِن الَّذي ْْأ يأُْ أْمن  وع ؛  يفطأِبيعأِة اْْنسأ

أْش ر وع  وامل
اِع أنْ وأاٍع رَيِضيٍَّة بأْْيأ احِلْْيِ واآلخأِر؛ فأكأانأ ِمْنها امل ابِْتدأ

َا  ا ومأْع  َنا  ُ  عأ  ْن  يف، وِم  ْن ُثأَّ كانأ  ِت األْلعأ  اب  الر َيِض  يَّة  كأمأ  ا دألَّ  ْت عألأْي  ه الشَّ  رِيعأة  اْْس  الِميَّة  لْف ْ  ر  م ْلأِته  ا ال َّتأ
اٍم : ) ْن  ْوعأةٍ  ، وأْلعأابٍ مأْشر ْوعأةٍ  أْلعأابٍ ثأالثأِة أْقسأ كأمأ ا يألِ ي   ،ه افيعأْنه ا(، وت أْفِص ْيل  القأ ْوِل  مأْس ك ْوتٍ  ، وأْلعأابٍ مأ

 ابْخِتصأاٍر :
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 اٌب مأْشر وعٌة، وهأي ن أْوعأاِن :الِقْسم  األوَّل  : أْلعأ 
 صأارأعأِة، وغأرْيِ ذأِلكأ ِمَّ ا ه  وأ   : النَّوع  األوَّل  : أْلعأاٌب قأْد نأصَّْت عألأْيها الشَّرِيعأة  

بأاِق، وامل كالر ِمأايِة، والسِ 
ا إذأا ت أ  ا أنَّ ب أْعضأ هأِذه األْلعأاِب يأِصل  إىل الو ج وِب؛ الِسيِ مأ ومأ ا ال »وأقَّ فأ عألأْيه ا ف أ ْرض  اجِلهأ اِد، مأْشر وٌع؛ ِعْلما

 . «اِجب  إالَّ ِبِه ف أه وأ وأاِجبٌ يأِتمُّ الوأ 
، أو حأ   اِفرٍ  يفال سأ   بأقأ إالَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصق   الأ : ق   الأ  رأِض   يأ هللا عأْن   ه  فع   ن أب ه ري   رةأ   (1)«نأْص   ٍل، أو خ    فٍ 

 أْْحأد ، وأب و دأاْودأ .
* * * 

ب أْع  دأ أْن قأسَّ مأ األْلعأ  ابأ إىل ثأالثأ ِة أنْ   وأاٍع : (، 171،301) «ةِ يَّ وِس ر  الف  »يف  هللا رأِْحأ  ه  قأ الأ اب  ن  القأ يِ ِم 
أْمن  ْوعأ(، وه  وأ مأ ا »

ا )أْي : اللِ ْعبأ امل ٌن ِلمأ ا ُيِ  بُّ في الِقْسم  الثَّاّن : عأْكس  هأذأ ٌة رأاِجحأ ٌة، وه  وأ م تأضأ مِ  ِه مأْص لأحأ
ا شأ  رأعأه  ورأس  ْول ه، م عِ  ْْيٌ عألأ  هللا ت أعأ  اىلأ ِلِعبأ  اِده، وشأ  رأعأ ْلأ  م األْس  بأابأ الَّ  ِ  ت عِ  ْْي  عألأْي  ه،  هللاْي  ه، وم ْف  ٍض إلأيِ  ه، ف أهأ ذأ

اب أقأِة   سأ
مأ اخلأْيِل، واِْبِل، والنِ ضأاِل، الَِّ  ت أتأضأمَّن  االْشِتغأالأ أبْسبأاِب اجِلهأ اِد، وت أعألُّ  عألىوت  ْرِشد  إلأْيه، وه وأ : كأامل

ا ادأ لِِلقأ  اِء أْعدأ  غأالأبأ  ة  ت ْطلأ  ب  ِم  ْن هِ ئِ  الف ر ْوِس  يَِّة، واالْس  ِتْعدأ
تِ  ه، ونأْص  رأ ِديْنِ  ه وِكتأابِ  ه ورأس   ْوِله، ف أهأ  ِذه امل ِلمأ ، وإْع  الءأ كأ

بُّه  ِل الَِّذي ُيِ  ا العأمأ أاِل ِْلأذأ
ِة أْكِل امل ِة العأمأِل، وِمْن ِجهأ  ، وِمنأ اجِلهأتأْْيِ مأعاا .ت أعأاىلأ ورأس ْول ه   هللاِجهأ

ِِ عألأْي  ه، ف  إنَّ ال  ن َّْفسأ يأِس  رْي  ْلأأ  ا دأاِعيأ  اِن  ْهأ  اِن َتأْرِْيضا  ا للن ُّف   ْو  ُ ا الِقْس  م  جأ  وَّزأه  الشَّ  ارِع  ابل : دأاِع  ي وهأ  ذأ
أْحب  ْوِب  يفالغألأبأِة، ودأاِعي الكأْسِب، ف أت أْقوأِ رأْغب أت ها 

ِل امل ا الن َّْوِع ت أعأاىلأ ورأ  هللالعأمأ أالأ ِِبأذأ
س ْوِله، ف أع ِلمأ أنَّ أْكلأ امل

، ال بِبأاِطلٍ   .انْ ت أهأى « أْكٌل لأه  ِِبأقٍ 
* * * 

ا ِمَّا ي ْست أعأان  ِِبا  ا الن َّ ْوع  يأ ْدخ ل   يفالنَّوع  الثَّاّن : أْلعأاٌب ْْأ ت أن ْ  عألأْيها الشَّرِيعأة ؛ إالَّ أَّنَّ اِد، وهأ ذأ اجِلهأ
، ور مبَّأ  ا ك  ان أْوىلأ ال ِس  يَّما إذأا تأطأ  وَّرأْت آالت  اجِلهأ  اِد كأمأ  ا ه   وأ اآلنأ :  ح ْك  مِ  يف ِِ ِب الِقيأ  ا الن َّ  ْوِع األوَِّل ِم  ْن ابأ

ْربِيَّ   ةا عأْص   رِيَّةا  ةا حأ ، وأْلغأ   اٍم، وغأرْيِه   ا ِمَّ   ا أْص   بأحأْت ع    دَّ ٍت، وطأيَّ   ارأاٍت، وصأ   وأارِيخأ، وب أنأ   اِدقأ ابأ رأ    ْوز   ، الِم   ْن دأابَّ
ُأأاه ل ها ِِبأالٍ  ا، أو حأِتَّ   !جم أاوأزأِت 

                                                

أب  حأ يْ حِ صأ    » رْ َ     ٌح، انْ يْ حِ ٌث صأ    يْ دِ (، وه    و حأ    1700) يُّ م    ذِ والِت ِ  ،(2574)، وأب     و دأاو دأ (2/474)أْحأ    د   ه  جأ    رأ أخْ  (1)
 . (2244) اّن ِ لأللبأ  «دأ او  دأ 
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* * * 
امأ ةأ  ا مأ  ا نأ  َّ عألأْي  ه أْه ل  الِعْل  ِم، ي أق  ْول  اب  ن  ق دأ  »يف  رأِْحأ  ه  هللاوهأ ذأ

 
 سأ  اب أقأة  »:  (8/652) « يِن ْغ امل

وامل
 سأ  اب أقأة  ِبغأ  رْيِ ِع  وأٍض ف أتأج   ْوز  م ْطلقا  ا ِم  ْن غأ  رْيِ ضأ  ْربأْْيِ : م سأ  اب أقأٌة ِبعِ  وأٍض، وم سأ  اب أقأٌة ِبغأ  رْيِ ِع  وأٍض : فأ عأل  ى

مَّ  ا امل
 سأ   اب أقأِة 

ٍ : كامل اِم، والسُّ   ف ِن، والطُّي     ْوِر، والِبغأ   اِل، واحلأِم   رْيِ، وال عأل   ىت أْقِيْي   ٍد ِبشأ   ْيٍء م عأ   ْيَّ أزأارِيْ   ِق، فياألْق   دأ
لأ   ِة، وامل

ِر لِي  ْعرأفأ األ  صأارأعأِة، ورأْفِع احلأجأ
اوامل ، وغأرْيِ هأذأ  .انْ ت أهأى « شأدُّ

ا»والشَّاِهد  ِمْن ق أْوِله ه و :  ا «وغأرْي  هأذأ ، وهأذأ اب أقأاِت املِثأالأ ال احلأْصرأ  سأ
ِذِه امل ، مأعأ أنَّه أرأادأ ِمْن ذِْكِر هأ

 . رأِْحأه  هللاوأاِضٌح ِمْن كأالِمِه 
* * * 

لَّ الشَّ   ا  سأ   اب أقأِة ِبعِ   وأٍض  ابِلأ   ةِ ِفِعيَّة ، وب أْع   ض  احلأنأ ف أقأ   ِد اْس   تأدأ
فِ   ٌع   يفالقأ   ائِل ْونأ ِِبأ   وأاِز امل  يفك    لِ  مأ   ا ه    وأ َنأ

 احلأْرِب، ابآلِت :
، قأالأ ت أعأاىلأ  : "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تروبون به عدو هللا وعدوكم" أوَّالا : الِكتأاب 

 [ .60]األنفال

اِد، و وأْجه  الدَّاللأِة : أنَّ هأ  اِئل  اجِلهأ اِت احلأِديْ ثأةأ اآلنأ ِهيأ وأسأ ِعدَّ
 
اب أقأِة عألأْيه ا ِبعِ وأٍض ت أْقوِيأ ٌة  يفِذه امل  سأ

امل
ا أِة الكأ ع ْونأ ِِبا ُم أارأبأةأ ِة الَِّ  يأ فيللج ن  ْوِد، وت أْزِوْيد ه م ابخِلُْ ا دأاِخٌل  ْستأِطي ْ ا أمأرأ فيالعأد وِ  وق أْهرِِه، وهأذأ  ِبِه اىلأ ت أعأ  هللامأ

ِة والق وَّةِ  اِد الع دَّ  . ِمْن إْعدأ
ا قأ  الأ الشَّ  اِفِعيُّ  اخلأْي  ِل،  عأل  ىمأ  ْن قأصأ  رأ السِ   بأاقأ ِِب ْع  ٍل  عأل  ىرأًدا  (4/23) «األم ِ »يف  رأِْحأ  ه  هللاولِ  ذأ
ا »واِْبِل، والنَّْصِل مأا نأصُّه :  أْذك وْ   وهأذأ

ا الثَّالثأِة امل اِم  يفرأِة ي أْعيِن ِبِه مأا عأدأ هأ   احلأِدْيِث ِمنأ اخلأْيِل، واِْبِل، والسِ 
ِط اخلأْيلِ  هللامأْعَنأ مأا نأدأبأ  يفدأاِخٌل  ِة، والق وَِّة، ورابأ اِد الع دَّ دأ عألأْيه أْهلأ ِديِْنِه ِمْن إْعدأ  .انْ ت أهأى « إلأْيه، وْحِأ

ُِأ  ب    سأ  اب أقأةأ قأ  ْد 
انأ  ْت سأ  ب أباا للت َّفأ  وُِّق إنَّ الف قأه  اءأ قأ  ال وا : إنَّ امل  عأل  ىإذأا ت أعأي َّنأ  ْت طأرِيْ قا  ا للِجهأ  اِد، وكأ

 سأ  اب أقأةأ ِبعِ  وأٍض 
، وال شأ  كَّ أنَّ امل اِت احلأْربِيَّ  ِة احلأِديْ ثأ  ِة ت ْكِس  ب  اجل ْن  ِديَّ ت أفأوُّقا  ا، ومأهأ  ارأةا،  عأل  ىالعأ  د وِ  عِ  دَّ

 
تِْل  كأ امل

ْأْ  ارأةا، فأِهي إْن  أةا، وجأدأ اِد  عأل ى، ِعْلماا أبنَّ الق ْرآنأ حأ ثَّ م ْستأحأبَّةا تأك ْن وأاِجبأةا؛ فأال أقألَّ ِمْن أْن تأك ْونأ  وِخُْ إْع دأ
اِد للحأْرِب التَّْشِجْيع  عألأْيه ابلِعوأضِ  اِئِل النَّاِفعأِة لالْسِتْعدأ ِة، وِمنأ الوأسأ  . الع دَّ
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ا قأالأ  انأ ْت ِمَّ ا ي عِ ْْي  »:  ( 6/91)« اْْنصأافِ »املاوأْرِديُّ يف وِلذأ لُّ ابلِعوأِض إذأا كأ  غأالأبأة  اجلأائِزأة  َتِأ
فامل

ْيِن، كأمأا  عألى ْيِق رِضيأ  يفالدِ   .انْ ت أهأى « عأْنه   هللام رأاهأنأِة أِب بأْكٍر الصِ دِ 
ا ف بأاِق ِِب ْعٍل ِلذأ اِم مأْعق وْ  عألىإنَّ جأوأازأ السِ  هأ اِد اجل ْنِديِ  اخلأْيِل، واْْبِل، والسِ  ، وم عألٌَّل ِبِعلَِّة إْعدأ أْعَنأ

ل  امل
أِة الكأا اِد، وت أْزِوْيِده ابخِلُْ  ْسِلِم، وت أْعلِيِمه أْسالِْيبأ اجِلهأ

ايأةا  يفِة فيامل ْت هأ ِذه  يفف  ن وِن الِقتأاِل ِنكأ ، وقأْد و ِج دأ العأد وِ 
اِبقأة   ااآلالِت احلأِديْ ثأة؛ ف أتأ  عألىالِعلَّة  السَّ  . (1)أخ ذ  ح ْكمأ األْصِل هأذأ

* * * 
ْن وعأٌة، وِهيأ ثأالثأة  أنْ وأاٍع :  الِقْسم  الثَّاّن : أْلعأاٌب مأ

 َتأْرميِها : كاْلمأْيِسِر،  عألى اْْسالِميَّة   الشَّرِيعأة   الن َّْوع  األوَّل  : أْلعأاٌب نأصَِّت 
دأ مأْه   وِر أْه  ِل الِعْل  ِم، والِقمأ  اِر، والتَّْح  رِيِر بأ  ْْيأ احلأي ْ  وأاَنٍت، وغأ  رْيِ مأ  ا ه ن  ا ِمَّ  ا (، والشِ   ْطرأْنِج ِعْن  الطَّاِولأ  ةِ والن َّ ْرِد )

 . (2)حأرَّمأْته  الشَّرِيْ عأة  
 غأالأبأ اِت »: ( 169،301) «ةِ يَّ وِس ر  الف  »يف ِكتأ اِب  رأِْحأه  هللاقأالأ ابن  القأيِ ِم 

قأِس م   يفف إنَّ امل الشَّ رِْع ت أن ْ
اٍم :ثأ   الثأة  أْقسأ

ٌة فيأحأد ها : مأا  ٌة رأاِجحأ ا ُي أر ِم ه الشَّارِع ، وال ي ِبْيح ه،  عألىه مأْفسأدأ ْطرأْنِج؛ ف أهأذأ فأعأِته : كالن َّْرِد، والشِ  مأن ْ
ت ه رأاِجحأ  ٌة  ا ق أ  رأنأ  عأل  ىإْذ مأْفسأ  دأ ِة السُّ  ْكِر، وِْلأ  ذأ انأه وت أعأ  اىلأ بأ  ْْيأ س    هللامأْص  لأحأِته، وِه  يأ ِم  ْن ِج  ْنِس مأْفسأ  دأ ْبحأ

ُأأ أَّنَّ  ا ك لُّهأ  ا رِْج  ٌس، وأَّنَّ  ا ِم  ْن عأمأ   ِل  يفاخلأْم  ِر، والق مأ  اِر  احل ْك  ِم، وجأعألأه م  ا قأ  رِْيينأْ األْنصأ  اِب، واألْزالِم، وأْخ  
ُأأ أَّنَّ ا تأص  دُّ عأ  دأ مأ ْن ْْأ الشَّْيطأاِن، وأمأرأ ابْجِتنأاِِبا، وعألَّ قأ الفأ الحأ ابْجِتنأاِِب ا، وأْخ  ْن ذِْك رِِه، وعأ ِن الصَّ الِة، وِتأأ دَّ

ه عأ  ْن ذِْك  ِر  ؛ كأ  انأ ذألِ  كأ ِمَّ  ا يأص   دُّ تأ  ِه عأْنه  ا، ومأْعل   وٌم أنَّ شأ  اِربأ اخلأْم  ِر إذأا سأ  ِكرأ ، وعأ  ِن الصَّ  الِة، وي  ْوقِ  ع  هللاي أن ْ
اوأةأ، والب أْغضأاءأ ِبسأبأِبه .  العأدأ

 غأالأبأات  الَِّ  
ِلكأ امل ْطرأْنِج، وأْمثأاْلِِما، ِمَّا يأص دُّ عأْن ذِْكِر وكأذأ فأعأٍة؛ كالن َّْرِد، والشِ  ، وعأ ِن هللا ت  ْلِهي ِبال مأن ْ

اِء الن َّْفِس ِِبا، واْشِتغأاِل القأْلِب  ِة اْلِتهأ ا ابْلِفْكِر .فيالصَّالِة؛ ِلِشدَّ  ها أبأدا
                                                

أ » رْ َ  انْ  (1)
 .( 146) ظٍ افِ حأ  انأ ضأ مأ لرأ  «رأ سِ يْ امل

 طأ وَّالِت ِم  ْن ك ت   ِب ف أقأ ْد أْعرأْض  نا عأ ْن ذِْك  ِر أِدلَّ  ِة َتأْ ِرْيِْ هأ  ِذه األْلعأ  اِب، رأجأ اءأ االْخِتصأ  اِر، ومأ ْن أرأادأ زَيدأةأ ت أْفِص  يٍل ف أعأ  (2)
لأْي  ه ابمل

 الِفْقِه .
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ا الوأْج  ِه؛ فالشِ   ْطرأْنج  أشأ  دُّ ش   ْغالا  ا جأعألأ  ه  هللالْلقأْل  ِب، وصأ ًدا عأ  ْن ذِْك  ِر وِم ْن هأ  ذأ ، وعأ  ِن الصَّ  الِة، وِْلأ  ذأ
ها ا ِبطأرِيْ ِق  هللأنَّ الالِع بأ ابلن َّ ْرِد عأ اٍص  عأل ىب أْعض  الع لأمأ اِء أشأ دَّ َتأْرمِْيا ا ِم نأ الن َّ ْرِد، وجأعأ لأ ال نَّ َّ  ورأس  ْوِله؛ ت أْنِبي ْ

ْطرأ  عألىاألْوىلأ  ٍة؛ ُث َّ ي ِبْيح   عألى، ورأس ْول ه ِفْعالا م ْشتأِمالا هللاْنِج أشأدُّ مأْعِصيأةا، إْذ ال ُي أر ِم  أنَّ الالِعبأ ابلشِ  مأْفسأدأ
ةأ الشِ  ْطرأْنِج، وش  ْغلأهأ  عألىِفْعالا م ْشتأِمالا  ٍة أْكُأأ ِمْن تِْلِك، واحلِ سُّ والو ج  ْود  شأ اِهٌد أبنَّ مأْفسأ دأ ا للقأْل ِب، مأْفسأدأ

هأ  اوأةأ، والب أْغضأ اءأ؛ ِلمأ ا هللاا عأ ْن ذِْك ِر وصأ دَّ ِة الن َّ ْرِد، وِه يأ ت  ْوقِ ع  العأ دأ َأ م  ِم ْن مأْفسأ دأ  ه ا ِم  نْ في، وعأ ِن الصَّ الِة أْع
 تأالِعبأ  

،  ْْيِ قأْص  ِد ك   لٍ  ِم  نأ امل اوأةأ والب أْغضأ  اءأ، هِ وأْك  ل  مأالِ  ق أْه  ر  اآلخأ  رأ َأ  ِم مأ  ا ي  ْوقِ  ع  العأ  دأ ا ِم  ْن أْع  هللافأحأ  رَّمأ ، وهأ  ذأ
اِلِه  ا الن َّْوعأ؛ الْشِتمأ انأه هأذأ بُّه عألىس ْبحأ ع ه  ِمَّا ُيِ   .انْ ت أهأى « مأا ي  ْبِغض ه، ومأن ْ

* * * 
َ  ْوٍر شأ رْ  عألىالشَّرِيعأة  اْْسالِميَّة   : أْلعأاٌب ْْأ ت أن     الن َّْوع  الثَّاّن عيٍ  َتأْرميِها؛ بأ ْل حأرَّمأْته ا الْقِتأاَِّن ا مبأْح

اوأٌة، أو صأ دٌّ عأ ْن ذِْك ِر  ، أو عأ دأ اِرٍُ عأْن أْص ِلها، كأمأ ا لأ ْو اْق ِتأأنأ ِِب ا : إْض رأاٌر، أو سأ بٌّ ، أو اْش ِتغأاٌل عأمَّ ا هللاخأ
لأْت   وغأ    رْي ه، وِمثأال    ه : ...ه    وأ أْوىلأ أو أْفضأ   ل   َ    وٍر شأ     عأل    ىك     لُّ ل ْعب   ٍة مأْش   ر وعأٍة، أو م بأاحأ    ٍة اْش   تأمأ ْرعيٍ  :  ُمأْ

ها عأِن ذِْكِر  اوأِة ِبْْيأ الالِعِبْْيأ، أو صأدِ  ، وَنأِْو ذأِلكأ . هللاكاْْضرأاِر ابآلخأرِْينأ، أو إْغرأاِء العأدأ  ت أعأاىلأ
ْفض ْولأةأ إذأا زأاْحأأِت الع ل ْومأ »:  رأِْحأه  هللاوقأْد قأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ        

أ
 الفأاِضلأةأ  إنَّ الع ل ْومأ امل

 . (1)«وأْضعأفأْتها؛ فإَّنَّأا َتأْر م  
ا  ْفض  ْولأِة مأ عأ الع ل  ْوِم الفأاِض لأِة، فأكأْي فأ واحلأالأ ة  هأ ِذه بِ    يففإذأا كأانأ األْمر  هأكأ ذأ

أ
ِم(الع ل  ْوِم امل  )ك  رأِة القأ دأ

مأ، الع ل  ْومأ الفأاِض لأةأ، وأْض عأفأْتها؛ ب أْل هأ الع ل  ْومأ الشَّ ْرِعيَّ  ي أْومأ زأاْحأأتِ  ِح ْْيأ أنَّ  يفةأ؛ كأمأ ا ه  وأ وأاقِ ع  شأ بأابِنأا هأ ِذه األَيَّ
ِم(ِلْعبأ  ٌْو، وسأفأٌه مأعاا )ك رأِة القأدأ ا ه وأ ْلأ  !لأْيسأ ِعْلماا؛ إَّنَّ

* * * 
ِدها ) يف »األْس  رأةِ »وقأ  ْد أْج  رأْت جمأألَّ  ة   ِب )أْل  ِف( شأ  اٍب، وش  ابٍَّة، ِم  ْن ط   ال عأل  ى(، اْس  ِتبأانأةا 83عأ  دأ

ه م  يفاجلأاِمعأ  اِت  انأ  ِت النَِّتْيجأ  ة  كأمأ  ا يألِ  ي : ف أقأ  ْد ب ألأغأ  ْت ِنْس  بأة  الث َّقأافأ  ِة ِعْن  دأ ةأ، فأكأ مأاِم، وج   دَّ  يفال  ر َيِض، وال  دَّ
ا إذا عألِ 58الث َّقأافأِة اْْسالِميَِّة ف أب ألأغأْت لألسأِف ) يف%(، أمَّا 88الفأنِ  ) يف%(، و 87الر َيضأِة ) ْمن ا %(، هأذأ

                                                

ِنيَّة  » (1)  ( .15/216) «الدُّرأر  السَّ
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ُأ  ْث وال حأ رأ انأ ِت ا !أَّنَّ م ِمْن ط  الِب اجلأاِمعأ ِة، أمَّ ا مأ ْن ه  وأ د ْوَّنأ م فأحأ دِ   يفْس ِتبأانأة  الفأكأْي فأ واحلأالأ ة  هأ ِذه إذأا كأ
 !لرأأْيتأ عأجأباا ع جأاابا  ؟غأرْيِ ِبالِد احلأرأمأْْيِ 

* * * 
التَّْخِم   ْْيِ، واحلأ   ظِ   عأل   ىلْلعأْق   ِل، والت َّْفِك   رْيِ؛ بأ   ْل قأائِمأ   ٌة ه   ا إْعمأ   اٌل فيالن َّ   ْوع  الثَّال   ث  : أْلعأ   اٌب لأ   ْيسأ 

 صأادأفأةِ 
 (، فهأِذه أْلعأاٌب ُم أرَّمٌة، كأمأا ذأكأرأه  أْهل  الِعْلِم .)امل

مأ  ْن »م ْس  تأِدالا ابحلأ  ِدْيِث :  (6/413) «رِ يْ دِ القأ   حِ تْ ف أ   حِ رْ شأ  »يف  رأِْحأ  ه  هللاقأ  الأ الكأمأ  ال  ب  ن  اْل مأ  اِم 
ي  ْرمأ  ى،   أْي ِمثْ  ل  الن َّ  ْرِد   بِ  الِدَن ِمثْ ل   ه  يفوِلْع  ب  الطَّ  اِب »، ُث َّ قأ  الأ : «لأعِ  بأ ابلن َّ  ْرِد ف أقأ  ْد عأصأ  ى هللاأ، ورأس   ْولأه

ةأ  ا   وأك   لُّ مأ   ا كأ  انأ كأ   ذأ  يفوي طْ  رأح  بِ  ال ِحسأ   اٍب، وإْعمأ  اِل ِفْك   ٍر، ُث َّ قأ  الأ :   م ب أيِ نا   ا القأاِع  دأ ثأ   ه  هأ   ذأ ِلكأ ِمَّ  ا أْحدأ
 .انْ ت أهأى « : ف أه وأ حأرأاٌم سأواءا ق  ْوِمرأ ِبِه، أم ال الشَّْيطأان ، وعأِملأه  أْهل  الغأْفلأةِ 

ُِ »ون أقأ  لأ صأ  اِحب    ْحتأ  ا
، ف أقأ  الأ :  (8/280)« َِّنأايأ  ِة امل قأ  الأ الرَّاِفعِ  يُّ : »ِم  نأ الشَّ  اِفِعيَِّة عأ  ِن الرَّاِفعِ  يِ 

قأ ل  ِمْنه ا، وإلأْيه ا حأصا ى ابحِلسأ اِب ال ُي ْ  رأم ، وأك  لُّ مأ ا ا ْف ٍر، أو خ ط  ْوٍط ي  ن ْ ، والِفْك رأ : كن أْقلأ ِة حأ ْعتأمأ دأ احِلسأ ابأ
 .« التَّْخِمْْيِ ُي ْرأم   عألىوك لُّ مأا ي  ْعتأمأد  

ةأ ا أ لأنأا ِمَّا سأبأقأ أنَّ القأاِعدأ ه  ه نأا : ت أبأْيَّ  ت َّفأقأ وِمْن ِخالِل مأا ذأْكرأَنأ
ْيِسِر  عألىلعأامَّةأ امل

أ
ح ْرمأِتِه ِمْن ِلْعِب امل

، والتَّْخمِ  عألىه فيك لُّ ِلْعٍب ي  ْعتأمأد  »جمأَّاَنا ِهيأ :   عأل ى، وي أت أفأ رَّع  «، أو ِحسأ ابٍ رٍ ْْيِ ِم ْن غأ رْيِ إْعمأ اِل ِفْك احلأظِ 
ِة بأْْيأ  ارِجأ ِة كأِثرْيٌ ِمنأ األْلعأاِب الدَّ مأ .تِْلكأ القأاِعدأ ِذِه األَيَّ ْسِلِمْْيأ هأ

 
  أبْ نأاِء امل

* * * 
 بأ   اح  ِم   نأ 

، وه    وأ الِقْس   م  امل عا   ا وإثْ بأ   اًتا هأ   ا الشَّ   رِيْ عأة  اْْس   الِميَّة  مأن ْ  الِقْس   م  الثَّالِ   ث  : أْلعأ   اٌب سأ   كأتأْت عأن ْ
 األْلعأاِب الر َيِضيَِّة .

ا الِقْسم  قأْد جأرِأ             اْعِتمأاداا بأْْيأ أْهِل الِعْلِم ما بأْْيأ م ِبْيٍح ومأانٍِع، ِه ِخالفٌ فيوهأذأ
ه م  ْرِعيَِّة، عألىِمن ْ ا عألى ق أْولأْْيأ : ظأاِهِر األِدلَِّة الشَّ  وال 

ِض يَِّة  ا ق األأ ك  لٌّ ِم نأ : األوَّل  : أنَّ األْصلأ يف األْلعأاِب الر َيأ رأايف ِم نأ : احلأنأفي ِة، والقأ  ه  وأ التَّْح رْي ، وِِبأ ذأ
، وغأرْيِِهم اِفِعيَِّة، والب أغأِويِ  أاِلِكيَِّة، واخلأطَّاِبِ  ِمنأ الشَّ

 .امل
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ِض يَِّة  ا قأ الأ أْكث أ ر  أْه ِل : الثَّاّن : أنَّ األْصلأ يف األْلعأ اِب الر َيأ ه  وأ احلِ لُّ؛ إالَّ مأ ا اْس ت أثْ نأاه  الشَّ رْع ، وِِبأ ذأ
 . هللاالفأْصِل اآلِت إْن شأاءأ  يفِصيل  ذأِلكأ كأمأا سأيأأِت وت أفْ الرَّاِجح ،  وأ ، وه  الِعْلمِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفأْصل  اخلأاِمس  
 بأاحأةِ 

 ح ْكم  األْلعأاِب امل
ْل الشَّرِيْ عأة  اْْسالِميَّة   يفلأقأِد اْخت ألأفأ أْهل  الِعْلِم  ْوِِت ا، مأْنِعها، أو ث أب    عألىاألْلعأاِب الر َيِضيَِّة الَِّ  ْْأ تأد 

ا يأِلي ابْخِتصأاٍر : عألى  ق أْولأْْيِ كأمأ
ِض يَِّة ه   وأ التَّْح  رْي ؛ إالَّ مأ ا اْس  ت أثْ نأاه  الشَّ  رْع ، لقأْولِ  ه  يف* القأ ْول  األوَّل  : أنَّ األْص  لأ  :  ملسو هيلع هللا ىلصاألْلعأ  اِب الر َيأ

ِطٌل، إالَّ ثأالًثا : رأمْ » يأه  عأْن ق أْوِس ِه، وَتِديبأ ه ف أرأسأ ه ، وم العأب أتأ ه  أْهلأ ه ، ف إَّنَّ نَّ ك لُّ شأيٍء ي أْله و ِبِه اْبن  آدأمأ ف أه وأ ابأ
، وغأرْي الا، ولِلْ  (1)«ِمنأ احلأق ِ  اِئيُّ  . حأِديِث أْلفأاٌظ م ت أقأارِبأةٌ أْْحأد ، والنَّسأ

ْ ٌو، أ هللاك لُّ شأيٍء لأْيسأ ِمْن ذِْك ِر »:  ملسو هيلع هللا ىلصوِلْقْوِله  و سأ ْهٌو؛ إالَّ أْربأ عأ ِخصأ اٍل : عأ زَّ وأجأ لَّ ف أه  وأ لأْغ ٌو وْلأ
بأاحأةِ  ، والطَُّأأاّنُّ  (1)«مأْشي  الرَّج ِل بأْْيأ الغأرأضأْْيِ، وَتأِْديب ه  ف أرأسأه ، وم العأب أت ه  أْهلأه ، وت أعألُّم  السِ  اِئيُّ  . النَّسأ

                                                

 «بِ ْي   غِ الِتَّ  حأ يْ حِ صأ   »(، و315) «ةأ حأ يْ حِ الصَّ    ةأ لأ ِس   لْ الس ِ » رْ َ    انْ صأ   ِحْيٌح،  ه    وأ و ، (17300،17337)أْحأ   د   ه  جأ   رأ أخْ  (1)
  .باّن ِ ( لأللْ 1282)
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ح ْرمأ ِة اللِ ْع ِب  عأل ىوالضَّالِل يأد الِن  ابلبأاِطلِ نَّ وأْصفأ اللِ ْعِب وأْجه  الدَّاللأِة ِمنأ احلأِديْ ثأْْيِ، وغأرْيِاِلا : أ
ا ق األأ ك  لٌّ ِم ْن : احلأنأ  أاِلِكيَّ ِة، واخلأطَّ اِبِ  ِم نأ الشَّ اِفِعيَِّة،  يفِة، والقأ رأافي م ْطلقا ا سأ وأاٌء كأ انأ مبأ اٍل، أو ال، وِِبأ ذأ

ِم نأ امل
، وغأرْيِِهم  . (2)والب أغأِويِ 

بِ  الِدَن  يفوِلْع ب  الطَّ اِب »:  (6/413) «يرِ دِ القأ   حِ تْ ف أ  حِ رْ شأ »يف  رأِْحأ ه  هللامأ  اِم قأ الأ الكأمأ ال  ب ن  اْل  
ثأه  الشَّْيطأان ، وعأِملأ ه  أْه ل   يفِمثْ ل ه   أْي ِمْثل  الن َّْرِد  ، ُث َّ قأالأ :   م ب أيِ ناا احل ْكمأ  ِلكأ ِمَّا أْحدأ ا   وأك لُّ مأا كأانأ كأذأ هأذأ

 .انْ ت أهأى « ف أه وأ حأرأاٌم سأواءا ق  ْوِمرأ ِبِه، أم ال الغأْفلأة :
* * * 

ِْ مأ »يف  رأِْحأ ه  هللاوقال اْمأام  اخلأطَّ ابُّ  ا احلأ ِدْيِث :  (2/242) «ةِ نَّ السُّ  ع ا ا  يفو »ِعْن دأ شأ رِْح هأ ذأ هأ ذأ
َ ْورأٌة، وإَّنَّأا اْست أْثَنأ رأ  ْيعأ أنْ وأاِع اللَّْهِو ُمأْ هأ ِذه اخلِ اللأ ِم ْن م ْلأ ِة مأ ا حأ رَّمأ ِمْنه ا؛ ألنَّ ك  لَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاس ْول  ب أيأاٌن أنَّ مِأ

ٍة ِمْنها  مَّْلتأها   وأاِحدأ نأةا   إذأا َتأ ا م ِعي ْ ِتأ ، أو ذأرِيْ عأةا إلأْيه، ويأْدخ ل   عألىوأجأدَّ  نأاضألأِة،  يفحأقٍ 
مأْعنأاهأا : مأا كأانأ ِمنأ امل

امِ األ عألىوالسِ الِح، والشَّدِ    . «ْقدأ
ائِر  مأ ا ي أت ألأهَّ ى بِ ه البأطَّ ال ْونأ ِم ْن أنْ  وأاِع اللَّْه ِو : ك الن َّْرِد، والشِ  ْطرأْنِج، وسأ ائِِر ض  ر ْوِب »ُث   قأالأ :  فأمَّا سأ

َ ْورٌ  يفاللِ ْعِب مبأا ال ي ْست أعأان  ِبه   . انْ ت أهأى « !حأقٍ  ف أه وأ ُمأْ
 يفواللَّعِ   ب  حأ   رأاٌم »:  (6/206) «عِ نائِ الصَّ    عِ ائِ دأ بأ   »يف  رأِْحأ   ه  هللا ف   يُّ نأ سأ   اِئيُّ احلأ اوقأ   الأ اْمأ   ام  الكأ 
 العأبأ ة  مبأ ا وأرأاءهأ ا  ِذه األْشيأاِء صأارأ م ْس ت أْثَنا األْصِل؛ إالَّ أنَّ اللَِّعبأ ِِبأ 

أْص ِل  عأل ىِم نأ التَّْح رْيِْ شأ ْرعاا، ف أبأِقيأ ِت امل
؛ وألنَّ االْس   تِ  ْع  َنا ثْ نأاءأ ُيأْ التَّْح  رْيِْ ضأ   ةا، وت أعألُّ   مأ  يفال ي  ْوجأ   د   تأِم   ل  أْن يأك    ْونأ ِلمأ انأ   ْت لأِعبا  ا ص    ْورأةا ورَيأ غأرْيِه   ا، فأكأ

ٌة ال يأك ْون  حأرأاماا، و  ْيدأ اِد، ولأِئْن كأانأ لأِعباا لأِكنَّ اللَِّعبأ إذأا ت أعألَّقأْت ِبه عأاِقبأٌة ْحِأ ةأ َنأ م العأبأ ِْلأذا اْست أثْ أْسبأاِب اجِلهأ
اِعيأ ِة إىل ال  وأْطِء الَّ ِذي ه   وأ سأ بأب  الت َّوأال   دِ  هِ أْهلِ  ٍة ِِب ا، وِه  يأ انِْبعأ اث  الشَّ  ْهوأِة الدَّ ْي  دأ ، والت َّنأاس   ِل، لِت أعألُّ  ِق عأاِقبأ ٍة ْحِأ

ةِ  ، وغأرْي  ذأِلكأ ِمْن العأوأاِقِب احلأِمْيدأ  .انْ ت أهأى « والسُّْكَنأ
                                                

 »يف  ُاّنُّ (، والطَّ  8891) «ُِْ الك    نِ نأ السُّ  »يف  س  ائيُّ النَّ  ه  جأ  رأ أخْ  (1)
 
 «رِ اآلًثأ  لِ كِ ْش  م   حأ رْ شأ  »(، و1/89) «رْيِ بِ  الكأ  مِ جأ  عْ امل

 «بِ ْي    غِ الِتَّ  حأ يْ حِ صأ    »(، و315) «ةِ حأ يْ حِ الصَّ    »يف اّنُّ ه األلبأ    حَّحأ صأ     دْ ، وقأ    نٌ سأ    ٌث حأ يْ دِ حأ     وأ ، وه     (295) ي ِ اوِ حأ    للطَّ 
(1282) . 

 «نأ يْ دِ ابْ     عأ  اب     نِ  ةأ يأ اِش     حأ »(، و465) ع     ي ِ لأ ي ْ للزَّ  «قِ ائِ قأ     احلأ  ْْيأ يِ     بْ ت أ »(، و6/206) اّن ِ اسأ     للكأ  «عِ نائِ الصَّ      عأ ائِ دأ بأ     » رْ َ      انْ  (2)
ْأ مأ »(، و6/270) وي ِ غأ      للب أ  «ةِ نَّ السُّ       حأ رْ شأ      »(، و3/466) ايف ِ رأ للقأ       «ةأ ريْ خِ ال      ذَّ »(، و9/651)  اب ِ طَّ      للخأ  «ةِ نَّ السُّ       ع      ا
(2/242. ) 
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، فالثَّالثأ  ة  »:  (2/533)« شأ  رِْح األِْب   رِ  يفَّْن   ِر األ»وقأ  الأ صأ  اِحب   ، واللَّْه  و  ، والعأبأ  ث  ُيأْ  ر م  اللَّعِ  ب 
 .« مبأْعَنا 

بألِ  يُّ  أ  ْردأاِويُّ احلأن ْ
 ْس  ت أْوِعبِ » يفو »عأ  ِن السَّ  اِمرِيِ  ق أْولأ  ه : :  (6/90)« اْْنصأ  افِ » يفون أقأ  لأ امل

:  «امل
 .«ِقتأاِل العأد و ِ  عألىوٌه؛ إالَّ مأا كأانأ م ِعيناا مأْكر   اك لُّ مأا ي سأمَّى لأِعبا 

ْع   ت  مأاِلكا    يف (2/452) «واّن ِ ال   دَّ  هِ اِك  وأ الفأ »يف  يُّ الن َّْف   رأاو وه    وأ مأ  ا ذأكأ  رأه  ا ي أق   ْول  : قأ  الأ ُيأْ  يأ : ْسِأ
أالِه   ي مأ   ا نأصُّ   ه  : 

ْوز  اللِ ْع   ب  ابلشِ    ْطرأْنِج، ُث َّ قأ   الأ : وأقأ   عأ وال رأ    ْوز  اللِ ْع   ب  ابلن َّ   ْرِد، وال رأ    »ح ْك   ِم اللِ ْع   ِب ابمل
قألأِة، ُث َّ قأالأ : والَِّذي ذأكأرأه ِبأْرام   يفاخِلالف   أن ْ

ِلْي ٍل؛ احل ْرمأ ةأ  يفاللِ ْعِب ابلطَّاِب، وامل الطَّ اِب، وجأعألأ ه  يفشأ رِْح خأ
 ِمْثلأ الن َّْرِد .

َْهأرأ ب أْع  ض  ا قألأ  ة  فاْس  تأ ، وإالَّ فاحل ْرمأ  ة  وأمَّ ا املِن ْ ا حأْي ث  ال ِقمأ  ارأ ِهمأ  ا ِم  ْن فيلشِ  ي  ْوِِ الكأرأاهأ  ةأ . وك   لُّ هأ  ذأ
 .انْ ت أهأى « غأرْيِ نِزأاعٍ 

* * * 
ا قأ  الأ أْكث أ  ر   يفالقأ ْول  الثَّ  اّن : أنَّ األْص لأ  ِض يَِّة ه   وأ احلِ لُّ؛ إالَّ مأ  ا اْس ت أثْ نأاه  الشَّ  رْع ، وِِبأ ذأ األْلعأ  اِب الر َيأ

 أْهِل الِعْلِم .
ُِ هأ   ن ْ مِ »يف  رأِْحأ   ه  هللاقأ   الأ الرَّْملِ   يُّ    ا

 
ُِ تأ   حْ امل احِلسأ    اِب :   عأل   ىفأك    لُّ مأ   ا اْعتأمأ   دأ  »:  (8/280) «ا

قأل  ِمْنها، وإلأْيها حأصاى ابحِلسأاِب فال ُيأْر م   ، أو خ ط ْوٍط ي  ن ْ قألأِة ح ِفرأ أن ْ
 .« كامل

امأةأ   » يفوقأالأ ابن  ق دأ
 
ائِر  أنْ وأاِع اللَِّعِب إذأا ْْأ ي أتأضأمَّْن ضأرأراا، وال ش ْغالا »:  ( 12/172) «يِن غْ امل وسأ

حأت ه  .« عأْن ف أْرٍض؛ فاألْصل  إابأ
أْردأاِويُّ 

ْيِن »:   ( 6/90) «افِ صأ اْنْ » يفوقأالأ امل رأ  ْوز  مأ ا قأ ْد »:   ابن  ت أْيِميَّةأ   قأالأ الشَّْيخ  تأِقيُّ الدِ 
فأعأٌة ِبال مأضأرَّةٍ فييأك ْون   ِلكأ أنْ وأاعأ اللَِّعِب .«ه مأن ْ  ، ي أْعيِن ِبذأ

 رأ ْوز  ( ال أْي : كأالِم ابِن ت أْيِميَّةأ )الف ر ْوِع( : وظأاِهر  كأالِمِه ) يفقأالأ  »ُث َّ قأالأ :            
لأ  ِة، ُث َّ قأ  الأ : وقأ  الأ ال  ْع  ر ْوف  ابلطَّ  اِب، والنَِّقي ْ

ْيِن أْيضا  ا : اللَّعِ  ب  امل ك   لُّ ِفْع  ٍل أْفضأ  ى إىل ُم أ  رٍَّم  »شَّ  ْيخ  تأِق  يُّ ال  دِ 
اِد .فيحأرَّمأه  الشَّرْع ، إذأا ْْأ يأك ْن  ب أبأا للشَِّر، والفأسأ ٌة؛ ألنَّه يأك ْون  سأ ٌة رأاِجحأ  ه مأْصلأحأ
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ف أه   وأ مأْنِه  يٌّ عأْن  ه، وإْن ْْأ ُيأ   ر ْم ِجْنس   ه ؛  بِ  ِه؛ هللاومأ  ا أْْلأ  ى، وشأ  غألأ عأمَّ  ا أمأ  رأ »ُث َّ قأ  الأ : وقأ  الأ أْيضا  ا : 
أارأٍة، وَنأْوِها ب أْيٍع، وُِ  .« كأ

ِط لٌ »ق أْول ه : »:  (7/137)« عأاِرضأِة األْحوأِذي ِ » يفوقأالأ ابن  العأرأِبِ   ، «ك لُّ مأ ا ي أْله  و بِ ِه الرَّج  ل  ابأ
ٍق، لأْيسأ م رأاد ه حأرأاماا، وإَّنَّأا ي رِْيد  ِبه أنَّ   بأاح  ِمْنه ابأ

نْيا ُمأْضاا، ال ت أعألُّقأ لأه  ابآلِخرأِة، وامل ه عأاٍر ِمنأ الث َّوأاِب، وأنَّه للدُّ
ٌل لأه  ث أوأابٌ   .« والبأاِقي ك لُّه عأمأ
ا   أي الثَّالثأ   ة   عأل  ىإَّنَّأ  ا أْطلأ   قأ »:  (11/91)« الفأ   ْتحِ »يف  رأِْحأ   ه  هللاوقأ  الأ اب   ن  حأجأ  ٍر  اهأ  مأ   ا عأ   دأ

 حأرَّمِ 
عأها ِمنأ البأاِطِل امل ي ْ  قأاب ألأِة، ال أنَّ مِأ

 .« !الب ْطالنأ ِمْن طأرِْيِق امل
ا قأالأ الغأزأاِلُّ  ا احلأِدْيِث :  يف (2/285) «اْحياء» رأِْحأه  هللاوكأذأ ِطلٌ »ت أْوِجْيِه هأذأ ، ال يأ د لُّ «ف أه وأ ابأ

؛ بأْل يأد لُّ  عألى ِم  عألىالتَّْحرْيِْ ةِ عأدأ  .« الفأائِدأ
مأ  ا ذأهأ  بأ إلأْي  ه الغأ  زأاِلُّ ه نأ  ا ِبقأْولِ  ه :  (8/104) «ارِ طأ  األوْ  لِ ْي  ن أ » يف رأِْحأ  ه  هللا وقأ  ْد صأ  حَّحأ الشَّ  وْكأاّنُّ 

ةأ »  بأ اِح، فيوه وأ جأوأاٌب صأِحْيٌح؛ ألنَّ مأا ال فأائِدأ
َأ ِر  الت َّلأهِ  ي  أنَّ   عأل ىه ِمْن ِقْس ِم امل  ، وه م  احلأبأشأ ةِ  إىل  ابلنَّ

ا ث أبأتأ  ملسو هيلع هللا ىلص مأْسِجِده   يف ي أْرق ص ْونأ   يفكأمأ
ٌُ عأْن تِْلك م  األم ْوِر الثَّالثأةِ  اِر  .« الصَِّحْيِح، خأ

وأمَّا الِقْسم  الثَّاِلث  : وه وأ مأا لأ ْيسأ في ِه »:  (172،301) «ةِ يَّ وسِ ر  الف  »يف  رأِْحأه  هللاوقأالأ ابن  القأيَِّم 
ٍة َيأْم ر  مأضأرٌَّة رأ  ٌن ِلمأْصلأحأ ٌة، وال ه وأ أْيضاا م تأضأمِ  ا ال ُي ْرأم ، وال ي  ْؤمأر  ِبِه :  ملسو هيلع هللا ىلصت أعأاىلأ ِِبا، ورأس ْول ه  هللااِجحأ ، ف أهأذأ

ِة، وشأْيِل األثْ قأالِ  بأاحأ  .« كالصِ رأاِع، والعأْدِو، والسِ 
* * * 

ا احلأ  ِدْيِث؛ حأْي ث  قأ  الأ  ت أْوِجْي  ه مأْع َنأ  يفوالب ِن ت أْيِميَّ  ةأ كأ الٌم جأي ِ  ٌد  :  (1/277) «ةِ امأ قأ تِ االْس  » يف هأ  ذأ
ِطٌل، إالَّ رأْميأه  »أنَّه قأالأ :  ملسو هيلع هللا ىلصالصَِّحْيِح عأِن النَّيبِ   يفو » ٍْو ي أْله و ِبِه الرَّج ل  ف أه وأ ابأ ِديْ بأه   ك لُّ ْلأ ، ف أرأسأه   ِبقأْوِسِه، وَتأ

اِل ه  وأ مأ ا لأ ْيسأ «ق ِ ، فإَّنَّ نَّ ِمنأ احلأ وم العأبأةأ اْمرأأتأه   ا ي   رأخَّ   في ، والبأاِطل  ِمنأ األْعمأ فأعأ ٌة، ف أهأ ذأ ِِ في ه مأن ْ ه للن ُّف  ْو
ا احلأ   قُّ  عأل   ىالَّ   ِ  ال تأْص   ُِ   فأ   ع ، وهأ   ذأ ُ  إلأْي   ه  يفمأ   ا ي أن ْ األْوقأ   اِت الَّ   ِ  ت أْقتأِض   ي ذألِ   كأ :   يفالقأ   ْدِر الَّ   ِذي ُي ْتأ   ا

 ِِ يأاِن، ف أه  نَّ اللَّ وأاِت ك  نَّ ي  غأن ِ ْْيأ كاألْعيأاِد، واألْعرأا ِ  النِ سأ اِء، والصِ  ب ْ ، وق د وِم الغأاِئِب، وَنأِْو ذأِلك م، وهأ ِذه ن  ف  ْو
، وأمَّا الر ِجأال  ف ألأْم يأك ْن ذأِلكأ ف أْيهِ ملسو هيلع هللا ىلصعأْهِد النَّيبِ   عألىذأِلكأ  يف لأف  م؛ بأْل كأانأ السَّ ، وخ لأفأائِه، ويأْضرِْبنأ ابلدُّفِ 

اءِ ي سأمُّ   غأينِ  : َم أن َّثاا، لِتأشأبُِّهِه ابلنِ سأ
 .انْ ت أهأى « ْونأ الرَّج لأ امل
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ةا »: ( 153)مأْوِضٍع آخأرأ  يفوقأالأ أْيضاا  ة  الَّ ِ  ال ت  عأقِ  ب  لأ ذَّ دأاِر القأ رأاِر، وال ألأما ا، وال  يفوأمَّ ا اللَّ ذَّ
ةأ دأاِر القأ  رأاِر ف أهأ  ِذه  ْنأ  ع  لأ  ذَّ فأعأ  ةأ َتأ ِطلأ  ٌة، إْذ ال مأن ْ ٌة ابأ ه  ا، وال مأضأ  رَّةأ، وزأمأن ه  ا يأِس  رْيٌ، لأ  ْيسأ لِتأمأتُّ  ِع ال  ن َّْفِس ِِب  ا فيلأ  ذَّ

ِة  يفقأْدٌر، وِهيأ الب دَّ أْن تأْشغألأ عأمَّا ه وأ خأرْيٌ ِمْنها   اآلِخرأِة . يفاآلِخرأِة، وإْن ْْأ تأْشغأْل عأْن أْصِل اللَّذَّ
ا ه وأ ا ِطلٌ »ِبقأْوِلِه :  ملسو هيلع هللا ىلصلَِّذي عأنأاه  النَّيبُّ وهأذأ ٍْو ي أْله و ِبِه الرَّج ل  ف أه وأ ابأ وكأقأْوِلِه ِلع مأرأ ، احلأِدْيث   «ك لُّ ْلأ

ْولِ    ِه، وقأ    الأ :  ه نَّ ِلد خ  ه جأ    وأارِي يأْض    رِْبنأ ابل    دُّفِ  فأْس    كأت ْ ا رأج     ٌل ال ُيِ     بُّ »لأمَّ    ا دأخأ    لأ عألأْي    ه، وِعْن    دأ إنَّ هأ    ذأ
ا اللَّْهوأ (1)«البأاِطلأ  ِ  في، فإنَّ هأذأ ٌة؛ ولأْوال ذأِلكأ لأمأا طألأب أْته الن ُّف ْو  !ه لأذَّ

اِح ف أه و حأقٌّ، وأمَّا مأا ْْأ ي ِعْن  عألىولأِكْن مأا أعأانأ  اِد، والنِ كأ ْقص ْودأِة ِمنأ اجِلهأ
أ
ِة امل ذألِ كأ ف أه  وأ  عألىاللَّذَّ

ةأ  ِط  ٌل، ال فأائِ  دأ  ه مأضأ  رٌَّة رأاِجحأ  ٌة ْْأ ُيأْ  ر ْم، وْْأ ي  ْن  هأ عأْن  ه، ولأِك  ْن قأ  ْد يأك   ْون  مأ  ا ِفْعل   ه  في  ِكنَّ  ه إْن ْْأ يأك   ْن ه، ولأ في  ابأ
فأع    ه، ويأطْ  ْ   وِِه مبأ   ا يِن ْ أْطل ْوبأ   ِة؛ إْذ لأ   ْو اْش   ت أغألأ الالِه   ي ِح   ْْيأ ْلأ

ِة امل ةأ ل    ب  لأ   ه  الل    مأك ر ْوها   ا؛ ألنَّ   ه يأص    دُّ عأ   ِن اللَّ   ذَّ ذَّ
ْقص  
أ
 . «ْودأةأ، لأكأانأ خأرْياا لأه  امل

ِِ للبأاِطِل ن أْق ٌ ، لأِك ْن لأ ْيسأ ك  لُّ اخلأْل ِق مأ أم ْورِْينأ ابلكأمأ الِ »ُث َّ قأالأ أْيضاا :  ، وال مي ِْك ن   وُمأأبَّة  الن ُّف ْو
 ُيأْر مْ  ْْأ  ، فإذأا ف أعأل وا مأا ِبِه يأْدخ ل ْونأ اجلأنَّةأ  همفيذأِلكأ 

ْن أع ه م ِمنأ د خ ْوِْلا  .انْ ت أهأى « عألأْيهم مأا ال ميأ
* * * 

؛ نأْستأِطْيع  أْن  أْل   أ ِمْنه ا إىل أْرب أعأ ِة  يفوب أْعدأ أْن ذأكأْرَنأ كأالمأ أْهِل الِعْلِم  ت أْفِسرْيِ مأْعَنأ احلأِدْيِث الن َّبأِويِ 
 أ م ْوٍر :

 ، وال إُْثأ .هِ يْ فِ مأا ال ث أوأابأ  : احلأِدْيثِ  يف «ابِطلٍ »األوَّل  : أنَّ مأْعَنأ 
أْذك ْورأِة ِمنأ اللَّْهِو لأْيسأْت ُم أرَّمأةا؛ بأْل ِمْنها مأا ه وأ م بأ اٌح، ومأ 

ْن   ْوٌع الثَّاّن : أنَّ غأرْيأ هأِذه األنْ وأاِع امل ا ه  وأ مأ
 شأْرعاا .

 بأاحأ يأك ْون  مأْكر ْوهاا 
ا امل  مأا ه وأ م ْستأحأبٌّ .فيوأْقِتِه ش ْغِل  عألىمأْن ه وأ قأاِدٌر حأقِ   يفالثَّاِلث  : أنَّ هأذأ

 بأاحأةِ 
ٌة أ ْخرأِويٌَّة، ف أه وأ ِمْن هأِذه الثَّالثأِة امل  بأاح  ت أْعق ب ه فأائِدأ

 ، وهللا أعلم .(1)الرَّاِبع  : إذأا كأانأ امل
                                                

  بِ األدأ »يف  يُّ خ     ارِ (، والب  4/24(، )3/435) د  أْحأ      ه  جأ     رأ أخْ  (1)
 
 اعِ يف ْسأأ      رأ آخأ      اقٍ يأ بِس      دأ رأ وأ  ه  نَّ     (، ولكِ  342) «دِ رأ ْف     امل

« 
أ
 ( .9/66(، )8/118) مي ِ ثأ ي ْ للهأ  «دِ وائِ الزَّ  عأ مأ جمأْ » رْ َ  ، انْ «اءِ نأ الغِ »ال  ،«حِ دْ امل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

      جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي 

http://www.islamlight.net/thiab/ 

64 

64 

* * * 
ِل الثَّ اّن : ه  وأ أْرجأ ح  دألِ ْيالا، وأْوضأ ح  ت أْعلِ ْيالا؛ وه  وأ وأخرياا؛ فأال شأكَّ أنَّ مأا ذأهأبأ إلأْيه أْصحأاب  القأوْ 

ْسِلِمْْيأ ِجْيالا ب أْعدأ جأْيٍل، و
 
 ت أعأاىلأ أْعلأم  . هللامأا عألأْيه العأمأل  بأْْيأ امل

ِة اللَِّعِب ه نأا، لأْيسأ  يف حأ  !إْطالِقهِ  عألىِحْْيأ أنَّ القأْولأ : إبابأ
ْقص ْود  

أ
َ ْوٌر شأ ْرِعيٌّ، ال  اللَِّعبأ الَِّذي ْأ :  ِمْنه بأْل كأانأ امل ِْن ِبِه ُمأْ  يف، وال وأْص ِفهِ  يف، وال أْص ِلهِ  يفي أْقِتأ

ا  ... شأْرِطه ْرِعيَِّة، فأك ْن ِمْن هأذأ  حأرَّمأاِت الشَّ
 !ذ ْكرٍ  عألىإىل غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ امل

، ِض يَِّة مأ ا ه  وأ م بأ اٌح؛ إالَّ أنَّ ه لأ ْيسأ لِْلم ْس ِلِم أْن ي ْكثِ رأ ِم نأ اللَّْه وِ فإذأا ع ِلمأ أنَّ ه نأاِلكأ ِمنأ األْلعأ اِب الر َيأ 
ا اللَّْهو  والعأبأِث، والتَّْسِليأِة؛ حأ  ُأ هأذأ  . عأِن اْلأدأِف الَِّذي ش رِعأ ِمْن أْجِلهِ  ِتَّ ال ُيأْر 

دالةِ، وَغْيِرِومدا ِمدَن وإذَا َكاَن ِمْن َمْنَهجِ اإلْسالِم َمْنُع اإلْفَراِط ف  كُل ِ  دْوِم، والصَّ  َشْ ٍء؛ َحتَّى َولَْو َكداَن فد  الصَّ

سُدْوِل  ، َكما وَُو َظاِورُ الِعبَادَاتِ  ِِ الرَّ دَحابَِة؛ ِحدْيَن قَداَل لَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَحدِدْي فدننَّ ِلَجَسدِدَ  َعلَْيدَك َحق دا، وإنَّ ِلعَْينِدَك : » ملسو هيلع هللا ىلصألَحدِد الصَّ

، وِلددذَا ال َغَرابَددةَ أْن يَْمنَددَع اإلْسددالُم اإلْفددَراَط فيَمددا دُْوَن ذَِلددَك َمْنِ لَددةً ُمتَّفَددٌق َعلَْيددهِ  «َعلَْيددَك َحق ددا َعلَْيددَك َحق ددا، وإنَّ ِلَ ْوِجددكَ 

وَمثُْوبَةً 
(2) 

. 

 
  ِ  الفأْصل  السَّاِد

 األْلعأاِب الر َيِضيَّةِ  يفح ْكم  أْخِذ الِعوأِض 
ئاا  يف العِ وأِض أْخ ذِ  ب أيأ اِن ح ْك مِ  يفوق أْبلأ الشُّ ر وِع   نأاِس ِب أْن نأ ْذك رأ شأ ي ْ

األْلعأ اِب الر َيِض يَِّة؛ كأ انأ ِم نأ امل
 أوَّالا . ،انِ الِعوأِض، والسَّبأِق، والر ِهأ عأْن ت أْعرِيِف 

 ٍِ اِن البأ  اِء( ل غأ ةا : ه   وأ مأ  ا قأالأ ْه اب  ن  فأ  اِر :  (3/129) «ةِ غأ  اللَّ  سِ يْ ايِ قأ  مأ  مِ جأ عْ م  »يف  * السَّ ْبق  )إبْس  كأ
قاا عأل ىأْص  ٍل وأاِح ٍد صأ ِحْيٍح يأ  د لُّ  عأل ىالسِ  ْْي ، والبأ اء ، والقأ  اف  يأ د لُّ » ، «الت َّْق ِدْيِْ . ي  قأ  ال  : سأ بأقأ يأْس ِبق  سأ  ب ْ

اِبق  »وقأالأ أْيضاا :  خ ذ ه السَّ  « .ه وأ اخلأطأر  الَِّذي َيأ
اِبِق ِمنأ اجل ْعلِ »:  (1/521) «ثِ يْ دِ احلأ  بِ يْ رِ غأ »يف وقأالأ اخلأطَّاِبُّ   .« ه وأ مأا ر ْعأل  للسَّ

                                                
 ( .137) دٍ يْ عِ سأ  بنِ  نأ وْ ملاد   «هِ يْ فِ والِتَّ  وِ هْ  اللَّ اَيأ ضأ قأ » رْ َ    انْ 1
 ( .66) ةِ دأ وْ العأ  دٍ الِ خلأ  «ةٌ يَّ المِ إسْ  ةٌ ؤيأ ر   ة  يأ بِ الِتَّ » (2)
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بألِ  يُّ و   »يف قأ  الأ الب أْعلِ  يُّ احلأن ْ
 
عأ  ِن اب  ِن األْع  رأاِبِ ، قأ  الأ : السَّ  بأق ،  حأكأ  ى ث أْعلأ  بٌ »:  (267) «عِ لِ  طْ امل

، ك لُّه للَِّذي ي  ْوضأع   ، والقأرأع ، والوأجأب  ، والنَّدأب  ه ، اخلأْمسأ ة  بِ وأْزِن النِ ضأاِل، والر ِهأ  يفواخلأطأر  اِن، فأمأْن سأبأقأ أخأذأ
 ِِ  « .الفأرأ

* * * 
امأ ةأ   »يف * وشأْرعاا : ه وأ مأا قأالأه  اب ن  ق دأ

 
 سأ اب أقأة  »:  (8/652)« ينْغ امل

ا «السَّ بأق  : امل مأ ا قأالأ ه  ، وكأ ذأ
   حِ رْ شأ »يف الب أه ْوِتُّ 

ِ   ه وأ »:  (2/383) «ىهأ ت أ ن ْ امل  الغأايأةِ  ب  ل ْو
 .« ق أْبلأ غأرْيِهِ 

اخلأْي  ِل، أو  يفه   وأ أْن ي سأ  اِبقأ الرَّج   ل  صأ  اِحبأه »:  (6/206) «عِ ائِ نأ الصَّ   عِ ائِ دأ بأ  »ّنُّ يف سأ  ااوقأ  الأ الكأ 
ا ب أْقتأيِن فأكأذأ ا، وإْن سأ ب أْقت كأ فأكأذأ ، ف أي أق ْول  : إْن سأ  .« اِْبِل، وَنأِْو ذأِلكأ

والسَّ بأق  )ابلفأ ْتِح( : ه  وأ اخلأطأ ر  الَّ ِذي وأقأ عأ عألأْي ه »:  ( 96،301) «ةِ يَّ وِس ر  الف  »يف وقأالأ اب ن  القأ يِ ِم 
 . «الر ِهأان  

أأخ ْوذ  رأْهناا  نْ السَّبأق  )ابلفأْتِح( إذأ فأ 
أال  امل

اب أقأِة . عألى: ه وأ امل  سأ
 امل

ِة  ِلمأ ؛ إالَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصق أْول ه  يف «السَّبأقِ »أمَّا ضأْبط  كأ  عأل ى، فأجأْمه ْور  أْهِل الِعْلِم ف أ «احلديث  ... ال سأبأقأ
  رأاد  بِ ِه : العِ وأض  الفأْتِح، ف أيأ 

فأعأ ةا، وأ أَّ مأْص لأحأةا ك  ْون  امل   رأاد  : ال سأ ْبقأ أْكمأ لأ مأن ْ
اِن لأكأ انأ امل ، ، ولأ ْو كأ انأ ابْْس كأ

 .قأالأه   ابن  القأيَِّم 
* * * 

َ ْوٍر  * أمَّا الر ِهأان  ل غأةا : ه وأ مأا  رأاهأنأ ةأ : »:  (13/189) « انِ سأ ل ِ ال»يف ذأكأرأه  ابن  مأْن
أنَّ الر ِهأ انأ، وامل

اب أقأة    سأ
 .« اخلأْيِل، وغأرْيِ ذأِلكأ  عألىِهيأ امل

 ْلزأم ، ور ْمأع  
اٍن . عألىوالرَّْهن  : ه وأ الشَّْيء  امل  رِهأ

 .« اْلِتزأاٌم ِبشأْرطٍ »ِبقأْوِلِه :  (6/206)« عِ ائِ دأ بأ ال»يف سأاّنُّ * أمَّا ت أْعرِيْ ف ه شأْرعاا : ف أقأْد عأر فأه الكأا
 ت َّفأِق عألأْيه .

أاِل حأسأبأ الشَّْرِط امل
 فالر ِهأان  إذأْن : هأوأ عأْقٌد بأْْيأ م ت أعأاِقِدْينأ ي أْقتأِضي اْلِتزأام  امل

* * * 
 * ح ْكم  الر ِهاِن :
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  شأْرعاا، وقأدأ ث أب أتأْت ح ْرمأت ه ابلِكتأاِب، والسُّنَِّة، واْْمأاِع .أمَّا ح ْكم  الر ِهاِن : فهو حأرأامٌ 
: " يا أيها الذين ِمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واأل الم رجس من عمل أمَّا الِكتأاب  : ف أقأْول ه ت أعأاىلأ 

 [ .90الشيطان فاجتنبو  لعلكم تفلحون"]المائدة

اٌر؛ ألنَّ وأْجه  الدَّاللأِة : أنَّ ال أاِل، والِقمأار  مأْنِهيٌّ عأْنه بِنأ ِ  اآليِة؛ ألنَّه ن أْوٌع ِمنأ فير ِهأانأ ِقمأ
ه َم أاطأرأةا ابمل

ْيِسِر .
أ
 امل

ٍِ : »:  ( 1/381)« آنِ رْ الق   امِ كأ أحْ »يف قأالأ اجلأصَّاص   لأمأةأ عأ ْن ق أتأ ادأةأ عأ ْن حأ ال رأوأِ ْحأَّاد  بن  سأ
ا ِقمأ اٌر، وْْأ أنَّ رأج الا قأالأ لِ  ا، فاْرت أفأعأ ا إىل عألِ يٍ  ف أقأ الأ : هأ ذأ ا، وكأ ذأ ا ب أْيضأةا ف ألأ كأ كأ ذأ ا وكأذأ رأج ٍل : إْن أكأْلتأ كأذأ

ْزه    . رِ 
 : ٍِ ا قأالأ ابن  عأبَّا  خأاطأرأةأ »وكأذأ

ارٌ   أْي الر ِهأانأ   إنَّ امل  انْ ت أهأى .« ِقمأ
* * * 

ٍِ رِضيأ  ابنِ  : ف أعأنِ  وأمَّا السُّنَّة   ه ما أنَّ رأس ْولأ  هللاعأبَّا أْيِسرأ »قأالأ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللاعأن ْ
، وامل  إنَّ هللاأ حأرَّمأ اخلأْمرأ

ْيِسِر . يفث  ظأاِهٌر يْ دِ أْْحأد ، واحلأ  (1)«، وك لُّ م ْسِكٍر حأرامٌ ، والك ْوبأةأ 
أ
 َتأْرْيِْ امل

 خأصَّر  :  «ِِ وْ ام  القأ »د ، ويف وِقْيلأ ِهيأ الن َّرْ  ،الك ْوبأة  : ق أْيلأ ِهيأ الطَّْبل  و 
 . الطَّْبل  الصَِّغري  امل

ْيِسِر .وأْجه  الد ِ 
أ
اٌر، والِقمأار  ن أْوٌع ِمنأ امل  اللأِة : أنَّ الر ِهأانأ ِقمأ

عأ ِن الغأ رأِر، والِقمأ اِر،  ملسو هيلع هللا ىلص هللاوقأ ْد َّنأأ ى رأس  ْول  »:  (3/143)« آنِ رْ الق   امِ كأ أحْ »يف وقأالأ اب ن  العأ رأِب ِ 
ْس   بأما ب أي َّنَّ    اه   يفن أ   ْوٌع ِمْن    ه، وْْأ ي أْب   قأ للر ِهأ    اِن جأ   وأاٌز إالَّ   ي أْع    يِن الر ِهأ   انأ   لِ   كأ وذأ  ِكتأ   اِب الِفْق    ِه،   يفاخلأْي    ِل، حأ

 .« واحلأِدْيثِ 
* * * 

ثِ   رْيٌ ِم   نأ الع لأمأ   اِء،  وقأ   ْد ن أقأ   لأ اْْمأ   اعأ   ، الِقمأ   ارِ َتأْ   رِْْيِ  عأل   ى* وأمَّ   ا اْْمأ   اع  : ف أقأ   ْد أْمأعأ   ِت األمَّ   ة   كأ
كالق ْرط يبِ ، وأب بأْكٍر اجلأصَّاِص، وغأرْيِاِلا
(1) . 

                                                

 . حٌ يْ حِ صأ  ثٌ يْ دِ حأ  وأ ه  (، و 2625) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
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 ال»ِبقأْوِلِه : ، (1/381) «آنِ رْ الق   امأ كأ أحْ »يف وه وأ مأا نأ َّ عألأْيه اجلأصَّاص  
 رأ  يفِخ  الفأ بأ  ْْيأ أْه  ِل الِعْل  ِم 

 خأ  اطأرأةأ   أْي : امل
، ُث َّ قأ  الأ : قأ  الأ اب   ن  «اهأنأ  ةأ   ِم  نأ الِقمأ  ارِ َتأْ  رْيِْ الِقمأ  اِر، وأنَّ امل

 : ٍِ  خأاطأرأةأ ِقمأارٌ »عأبَّا
 .انْ ت أهأى « إنَّ امل

* * * 
اِر : اِن، والِقمأ  الفأْرق  بأْْيأ الر ِهأ

ْسِلِمْْيأ بأْْيأ 
 
ِثرْيٍ ِمنأ امل ِبرْيٌ ِعْندأ كأ ْلٌط كأ اِن والِقماِر؛ ه نأاكأ خأ ا مبع َنا وأاِح ٍد، م ا ظأًنا ِمْنهم أَّنَّ  الر ِهأ  يفوهأ ذأ

ا يأِلي : ب  كأْشف ها كأمأ ْرِعيٌَّة، رِأ  حأدِ  ذأاتِِه م غأالأطٌة شأ
اِر  اِن، والِقمأ  ت أعأاِقِد ي أت أوأقَّف   يفي أتَِّفق  ك لٌّ ِمنأ الر ِهأ

وأاِقعأٍة غأ رْيِ ُم أقَّقأ ٍة : وِه يأ أْن يأْص د قأ  عألىأنَّ حأقَّ امل
  ِتأأا
 قأ اِمر  اللَّعِ بأ  يفِهِن ق أْول  امل

 قأ امأرأةأ  يفالر ِهأ اِن، وأْن يأْكسأ بأ امل
 قأ امأرأِة، ولأِك نَّ الر ِهأ انأ ي  فأ ارِق  امل

 قأ اِمرأ  يفامل
أنَّ امل

ْوٍر   رأاِهن  فأال ي أق ْوم   يفِفْعليِ  ي أق ْوم  ِبدأ
 حأقَّقأِة، أمَّا امل

ْوٍر  ُم أاوألأِة َتأِْقْيِق الوأاِقعأِة غأرْيِ امل  َتأِْقْيِق ِصْدِق ق أْوِلِه . يفِبدأ
؛  وِمثأال    ه   ْع   ٌل :  عأل   ى: أنَّ الَّ   ِذينأ ي أتأسأ   اب أق ْونأ ابخلأْي   ِل ِلغأ   رْيِ غأ   رأٍض شأ   ْرِعيٍ  ه م ج  أْن يأك    ْونأ للفأ   ائِِز ِم   ن ْ

 ي سأمَّْونأ هأؤالِء م قأاِمرِْينأ .
ن    ْونأ  ِِ السَّ  اِبقِ  عأل  ىوالَّ  ِذْينأ يأِتأأاهأ ا لِتأْحِقْي  ِق الوأاِقعأ  ِة،  الفأ  رأ ْه  دا  سأ  اِبق  ي أْب  ذ ل  ج 

: ي سأ  مَّْونأ م   رأاِهِنْْيأ، فامل
ا لِتأْحِقْيِق ِصْدِق ق أْوِلهِ   رأاِهن  ْْأ ي أْبذ ْل ج ْهدا

 !وامل
َِ  يٌّ ال يأِتأأتأ  ( ف  اخِلالف  أمَّ ا ح ْكم ه م ا )الر ِهأ  ان ، والِقمأ ار           ن أه م ا لأْف  ألنَّ  ؛ احل ْك  مِ  يف ِتالفٌ اْخ  ب  عألأْي  هب أي ْ
اِن  عأْقِد  ِمْن  ك الا  اِر  الر ِهأ  ،ح ْرمأت ها ث أب أتأتْ  وقأْد  ، شأْرعاا ُم أرٌَّم  والِقمأ

 . (2)ابلِكتأاِب، والسُّنَِّة، واْْمأاعِ 
* * * 

أسأ اِئِل الِفْقِهيَّ 
َا ا وأافِ راا بأ ْْيأ أْه ِل أمَّا أْخذ  الِعوأِض يف األْلعأ اِب الر َيِض يَِّة، ف أه  وأ ِم نأ امل ْت حأ ِة الَّ ِ  أخأ ذأ
 وأْجِه االْخِتصأاِر . عألىالِعْلِم ت أْقِسيماا وح ْكماا؛ ِمَّا يأْدف أع نا إىل ذِْكِر ب أْعِض مأا ه نأاِلكأ 

                                                

 ( .1/381) اصِ صَّ لجأ ل  «آنِ رْ الق   امأ كأ أحْ »(، و6/94) يب ِ ط  رْ للق   «آنِ رْ الق   امِ كأ ألحْ  عأ امِ اجلأ » رْ َ  انْ  (1)
أ » رْ َ  انْ  (2)

 ( .157) ظٍ افِ حأ  انأ ضأ مأ لرأ  «رأ سِ يْ امل
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ُأْرِي طأْرداا مأعأنأا يفوب أْعد ؛ فال شأكَّ أنَّ مأْسألأةأ أْخِذ الِعوأِض  ت أْقِسيِمنا لألْلعأ اِب  يف األْلعأاِب الر َيضأيَِّة 
أْذك ْورأِة آنِفاا

ا يأِلي :(1)الر َيِضيَِّة الثَّالثأِة امل  ، وِهيأ كأمأ
أْشر وعأة ، وهي ن أْوعأاِن :

 * الِقْسم  األوَّل  : األْلعأاب  امل
بأاِق ابخلأْيِل واِْبِل، ف أهأذا الِقْسم  قأْد أْمأ  ه ما : كالر ِمأايِة، والسِ  جأوأاِز أْخِذ  عألىعأ أْهل  الِعْلِم فاألوَّل  ِمن ْ

، أو حأ اِفرٍ  يفال سأ بأقأ إالَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصالِعوأِض في ه ِلقأْولِ ه  أْْحأ د ، وأب  و دأاْودأ، وغأ رْيِه ِم نأ األِدلَّ ِة  (2)«نأْص ٍل، أو خ  فٍ 
ْرِعيَِّة .  الشَّ

امأةأ الثَّالثأِة، كأثِ  يفجأوأاِز أْخِذ الِعوأِض  عألىوقأْد ن أقألأ اْْمأاعأ    رأِْحأه  هللارْيٌ ِمْن أْهِل الِعْلِم، يقول ابن  ق دأ
 »يف 

 
 ْسِلم ونأ  وأْمأعأ »:  (8/651)« ينغْ امل

 جأوأازِ   عألى امل
اب أقأِة   سأ

 .« اجل ْملأةِ  يفامل
أنَّ السَّبأقأ ال رأ ْوز   عألىوأْمأعأ أْهل  الِعْلِم »:  (14/88)« دِ يْ هِ مْ التَّ »يف  رأِْحأه  هللاوقأالأ ابن  عأْبِد الُأِ  

اِن إالَّ  عألى ، واحلأاِفِر، والنَّْصلِ  يفوأْجِه الر ِهأ  .« اخلُّفِ 
ه   اِيٌة ِمن ْ اب أقأِة اخلأْيلِ  عألىجأوأاِز بأْذِل الِعوأِض  عألىلإلْمأاِع  ماف أهأِذه ِحكأ  . م سأ

  أْهِل الِعْلِم .، وغأرْي ه ِمنْ (3)ذأِلكأ الِعرأاِقيُّ  عألىوحأكأى اْْمأاعأ أْيضاا 
اب أقأِة  يفذأِلكأ قأالأ مأْه ْور  أْهِل الِعْلِم ِِبأوأاِز بأْذِل الِعوأِض  لىعو      سأ

 .(4)اِْبلِ  عألىامل
… " وأعدددوا لهددم مددا اسددتطعتم مددن قددوة ومددن ربدداط الخيددل تروبددون بدده عدددو هللا وعدددوكم ِلقأْولِ  ه تعأ  اىل :

 [ .60اآلية"]األنفال 
اِفرٍ  يف سأبأقأ إالَّ ال»:  ملسو هيلع هللا ىلص هِ لِ وْ ولقأ  ، أو حأ  أْْحأد ، وأب و دأاْودأ .« نأْصٍل، أو خ فٍ 

                                                

 ص ) ( . رْ َ  انْ  (1)
 .، وقأْد مرَّ مأعأنأا حٌ يْ حِ ٌث صأ يْ دِ ، وهو حأ ، وأب و دأاو دأ (2/474)أْحأد   ه  جأ رأ أخْ  (2)
 ( .7/241)« بِ يْ رِ ثْ الت َّ  ح  رْ طأ » (3)
َ     ْر  (4)  »اْن

 
ُأ ِ  دِ ْب    عأ  الب    نِ « ايفالكأ     »(، و8/387) اّن ِ اسأ    للكأ « عِ ائِ نأ الصَّ     عأ ائِ دأ بأ    »(، و8/652) ةأ امأ     دأ ق   الب    نِ « ينْغ    امل  ال     

 »(، و1/489)
 
 ( .1/413) ي ِ ازِ ريأ للش ِ « بأ ذَّ هأ امل
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ب أيأ اِن مأ ا رأ  ْوز  السِ  بأاق  عألأْي ه مبأ اٍل : أْن يأك  ْونأ  يف (6/206)« عِ ائِ دأ بأ ال»يف  رأِْحأ ه  هللاقأالأ الكأاسأ اّنُّ 
، والنَّصْ »األنْ وأاِع األْرب أعأِة :  يف ِم، ال احلأاِفِر، واخل فِ   « .غأرْيِها يفِل، والقأدأ

اب أقأِة »وقأالأ احلأْصفأِكيُّ   سأ
ِأ ابمل ا  يفوال أبأ ، والب أْغ ِل، واحِلمأ اِر، كأ ذأ ِِ أْجمأ ِع(،  يفالفأرأ

 ْلت أقأ ى(، و)امل
)امل

 صأ  نِ ف  ه نأ  ا، ِخالفا  ا ِلمأ  ا ذأكأ  رأه  
، ُث َّ قأ  الأ : واْبِ  ل ، و  يفوأق أ  رَّه  امل اِم؛ ألنَّ  ه ِم  ْن أْس  بأاِب  ىعأل  مأسأ  اِئلأ شأ  ِتَّ األْق  دأ

، ُث َّ قأالأ : وِعْندأ الثَّالثأِة ال رأ ْوز  : أْي ابجل ْعِل، أمَّا ِبد ونِه ف أي  بأاح   اِد، فأكأانأ مأْند وابا الِعبِ   يفاجِلهأ
أ
 . (1)«ك لِ  امل

* * * 
، «اخلأْي  ِل، واْبِ  ِل، والسِ   هأامِ  يفالَّ ال رأ   ْوز  ِبعِ  وأٍض إ»:  ( للمأ  ْردأاِوي ِ 6/90« )اْْنصأ  افِ » يفوجأ  اءأ 

ه م، ُث َّ قأالأ  ِثرْيٌ ِمن ْ أْذهأب  ِبال رأْيٍب، وعألأْيه مأأاِهرْي  األْصحأاِب، وقأطأعأ ِبه كأ
ا ه وأ امل : وذأكأرأ ابن   وقأالأ أْيضاا : هأذأ

ِة ْْخبأ اِر ا يفالب أنَّا وأْجهاا : ِر ْوز  ِبِعوأٍض   عأ دَّ
اِء، ُث َّ قأ الأ : وذأكأ رأ الطَّرْيِ امل َْمِ » يفألْع دأ ا : رأ  ْوز  « ال نَّ وأْجها ا بأِعْي دا

انأةأ  ملسو هيلع هللا ىلصلأِة، ُث َّ قأالأ : وقأْد صأارأعأ النَّيبُّ فيال يفِبِعوأٍض  اٍة فأصأرأعأه ،ُث َّ قأالأ : قأالأ  عألىر كأ ا، :  «الف  ر ْوعِ » يفشأ وهأ ذأ
أ   ْذك ْورأِة، ف   إنَّ ِجْنسأ   ها ِجهأ   ادٌ  يفهأ   اِدهم؛ ف أه    وأ وغأ   رْي ه مأ   عأ الك فَّ   اِر ِم   ْن ِج   ْنِس جِ 

، ُث َّ قأ   الأ : »مأْع   َنأ الثَّالثأ   ِة امل
اِم، وَنأْو ه  ا طأاعأ   ٌة إذأا ق ِص  دأ ِِب  ا نأْص  ر  اْْس  الِم، وأْخ   ذ  العِ  وأِض عألأْي  ه أْخ  ٌذ ابحلأ    ؛ والصِ   رأاع ، والسَّ  ْبق  ابألْق  دأ قِ 

 غأالأبأ  ة  اجلأ  ائِزأة  َتِأ  
انأ  ْت ِمَّ  ا ي عِ  ْْي  فامل ْيِن، كأمأ  ا  عأل  ىلُّ ابلعِ  وأِض إذأا كأ ْيِق، ُث َّ قأ  الأ :  يفال  دِ  م رأاهأنأ  ِة أِِب بأْك  ٍر الصِ   دِ 
ا » ْيِن )اب  ن  ت أْيِميَّ  ةأ( وذأكأ  رأ أنَّ  ه أحأ  د  ال  وأْجهأْْيِ ِعْن  دأَنأ م ْعتأِم  دا ا الشَّ  ْيخ  تأِق  يُّ ال  دِ  « الب أنَّ  ا مأ  ا ذأكأ  رأه   عأل  ىواْختأ  ارأ هأ  ذأ

 .انْ ت أهأى 
 سأ  اب أقأِة ِبغأ  رْيِ ِع  وأضٍ  عأل  ىقأ  الأ احلأ  اِفظ  املِْن  ِذرِيُّ : وأقأ  ْد أْمأ  عأ الع لأمأ  اء   »قأ  الأ اب  ن  القأ  يَِّم 

، ُث َّ «جأ  وأاِز امل
اِفِعيُّ »قأالأ :  ، واحلأاِفِر، والن ْصِل، وخأصَّه  ب أْعض   عألىلأِكْن قأصأرأها مأاِلٌك، والشَّ اِء ابخلأْيِل، وأجأ ازأه   اخل فِ  الف قأهأ
 .  (2)«ك لِ  شأْيءٍ   يفعأطأاء  

* * * 
ه ما : األْلعأاب الَّ ِ  ي ْس ت أعأان  ِِب ا  اجِلهأ اِد، ولأ ْو ْْأ ت أ ن ْ  عألأْيه ا الشَّ رِيعأة ؛ ف أهأ ِذِه أْيضا ا قأ ْد  يفوالثَّاّن ِمن ْ

 . هافيأجأازأ أْهل  الِعْلِم أْخذ  الِعوأِض 

                                                

 » نِ الا عأ قْ ن أ  ،(2للحأْصفأِكي )« ح  الدُّرِ رْ شأ » (1)
أ
 ( .115) انأ ضأ مأ لرأ « رِ سِ يْ امل

أ  نأ وْ ع  » (2)
 ( .5/350ي )دِ آابأ  مِ يْ َِ للعأ « دِ وْ ب   عْ امل
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انأ ْت ِمَّ ا »:  (160) «اتِ ارأ يأ تِ االخْ »يف  رأِْحأه  هللاابن  ت أْيِميَّةأ  ي أق ْول   لُّ ِبِعوأٍض، إذأا كأ  غأالأبأة  اجلأائِزة  َتِأ
فامل

ت أفأع  ِبِه  ْينِ  يفي  ن ْ  .« الدِ 
انأ  ةأ  (35)« ةِ يَّ وِس  ر  الف  »يف رأِْحأ  ه  هللا وقأ  الأ اب  ن  القأ  يِ ِم    اِل »: ب أْع  دأ أْن أْورأدأ ِقصَّ  ةأ ر كأ

أ
ف  إذأا كأ  انأ أْك  ل  امل

، فأْكل ه  مبأا يِتأضأمَّن  ن ْصرأةأ  اب أقأِة أْكالا ِِبأقٍ   سأ
ْيِن، وظ ه ْورأ أْعالِمهِِبأِذه امل تِه أْوىلأ وأْحرِأ  الدِ   . وآَيأ

ا فأك   لُّ م غأالأبأ  ٍة ي ْس  ت أعأان  ِِب  ا  عأل  ىو    عأل  ىهأ  ذأ
 
ُأ   ْوز  ابلعِ  وأِض، ِِبِ  الِف امل غأالأبأ  اِت الَّ  ِ  ال ي  ْنصأ  ر  اجِلهأ  اِد 

ْين  ِِبا  .« الدِ 
ائِمأ        ِة لْلب ح         وْ  يفو  تأ        اءِ جأ        وأاٍب للَّْجنأ        ِة الدَّ  خِ يْ        رِ (، وًتأ 3323) مِ قأ        رأ  تأ ، َتأْ        ِث الِعْلِميَّ        ِة، واْف ْ

(19/12/1400) : 
 سأ  اب أقأة  مأْش  ر ْوعأٌة  »

اِم، ومأ  ا حأ  ْرِب الك فَّ  اِر ِم  نأ اْبِ   عأل  ىم  ا ي سأ  ت أعأان  بِ  ِه فيامل  يفِل، واخلأْي  ِل، والسِ   هأ
، أْم بِ  د وْ  ِت، والغأوَّاصأ  اِت سأ  وأاٌء كأ  انأ ذألِ كأ ِِبأ  وأائِزأ ابأ « ِن جأ  وأائِزأ مأْعنأاهأ ا ِم  ْن آالِت احلأ  ْرِب : كالطَّيَّ  ارأاِت، وال دَّابَّ

 .انْ ت أهأى 
 ( :11/9/1400) خِ يْ رِ (، وًتأ 3219)، َتأْتأ رأقأِم جأوأاٍب آخأرأ ْلأأا يفو 
ِت للتَّ ْدرِْيِب عألأْيه ا،  عأل ىالسِ  بأاق  » ِد اجِلهأ اِد : كالطَّ ائِرأاِت، وال دَّابابأ اخلأْي ِل، واْبِ ِل، وَنأْوِه ا ِم ْن ع  دأ

ْسِلِمْْيأ 
 
زأِِتِم، اجِلهأ اِد، ِدفأاعا ا عأ ْن حأ وْ  يفوكأْسِب الف ر ْوِسيَِّة، وأاِجٌب، أو م ْستأحأبٌّ حأْسبأ مأا ت أْقتأِضْيِه حأاجأة  امل

ْن ي سأاِعد  عألأْيه ِلِفْكرأٍة، أو مأهأارأتِه  ، والث َّ وأاب  فيون ْصرأةا ِلِديِْنهم، وت أْيِسرْياا لِنأْشِر اْْسالِم، وِلمأ « ِه، أو مبأالِ ِه األْج ر 
 .انْ ت أهأى 

* * * 
ا ي أْع  يِن بِ  ِه مأ  »:  (4/230)« األم ِ »يف  رأِْحأ  ه  هللاقأ  الأ الشَّ  اِفِعيُّ و  مأ ِم  نأ الِبغأ  اِل، واحلأِم  رْيِ، وأهأ  ذأ ا ت أقأ  دَّ

ِط اخلأْيلِ  هللامأْعَنأ مأا نأدأبأ  يفلأِة، دأاِخٌل فيوال ِة الق وَِّة، ورابأ اِد ِلع دَّ دأ عألأيه أْهلأ ِديِْنه ِمنأ اْْعدأ  .« إلأْيه، وْحِأ
ُِ »يف لشربيين رأِْحأه  هللااوقأالأ   ْحتأ ا

مأ ام  : وي  ؤأي ِ د ه الع  د ْول  عأ ْن ذِْك ِر قأ الأ اْ»:  (4/312)« م ْغ يِن امل
، واحلأاِفِر  ، والبأِعرْيِ إىل اخل فِ  ِِ ، ُث َّ قأالأ : وال  غأرْيِ مأا ذ ِكرأ  يفع م ْوِم احلأِدْيِث  عألىي رِْيد  ِِبأذا أنَّه ِمَّا يأد لُّ   الفأرأ

ةأ   قأاتأ  ل  عألأْيه  ا غأالِبا  ا، ُث َّ قأ  الأ :  عأل  ىْيث  ه غأ  رْي  قأْص  ِد الت َّْعِم  ْيِم، وإْن قأصأ  رأ احلأ  دِ في  فأائِ  دأ
اْبِ  ِل، واخلأْي  ِل؛ ألَّنَّ  ا امل
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ِلكأ الع   د ْول  عأ  ِن الت َّْعبِ  رْيِ ابلسَّ  ْهِم إىل الت َّْعبِ  رْيِ ابلنَّْص  ِل ي   فِ  ٍع   يفد  الع م   ْومأ في وكأ ذأ ْوٍد َنأ ، ي رِيْ  د  «احلأ  ْربِ  يفك   لِ  ُم أ  د 
 رأادأ اب ؛ِِبأذا

اتأ أنَّ امل ، ال الذَّ  . (1)لثَّالثأِة : اجلِْنسأ
ا ي أق ْول  صأاِحب   انأْت ِمَّا ي ِعْْي  »: ( 6/90« )اْْنصأافِ »ِلذأ لُّ ابلِعوأِض إذأا كأ  غأالأبأة  اجلأائِزأة  َتِأ

 عأل ىامل
ْيِن، كأمأا  ْيقِ  يفالدِ   ، وقأْد مأرَّ مأعأنأا .«م رأاهأنأِة أِب بأْكٍر الصِ دِ 

* * * 
اٍم :القِ  أْمن وعأة ، وِهيأ ثأالثأة  أْقسأ

 ْسم  الثَّاّن : األْلعأاب  امل
أْيِس ِر، والِقمأ اِر، والن َّ ْرِد، والشِ  ْطرأْنِج 

 عأل  ىفأِه ِذه األْلعأ اب  قأ ْد أْمأ عأ أْه ل  الِعْل ِم  ...ف األوَّل  ِمْنه ا : كامل
 ها .فيَتأْرِِْي أْخِذ الِعوأِض 

اِفرٍ  يف ال سأبأقأ إالَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصِلقأْوِله  ، أو حأ  . أْْحأد ، وأب و دأاْودأ  (2)«نأْصٍل، أو خ فٍ 
ْطرأْنجِ  عألىَتأْرْيِْ بأْذِل الِعوأِض  عألىوقأْد أْمأعأِت األمَّة  اْْسالِميَّة    . (3)الن َّْرِد، والشِ 

ٌُ عأ ْن أْص ِلها، كأمأ ا أْصِلها؛ إالَّ أنَّه قأِد اْقِتأأنأ ِِبا ُمأْ  يف : أْلعأاٌب حأاللٌ  الثَّاّن ِمن  ه ما َ وٌر شأْرعيٌّ خأ اِر
اوأٌة، أو صأ  دٌّ عأ  ْن ذِْك  ِر  ، أو عأ  دأ ، أو أْفضأ  ل  هللالأ  ْو اْق  ِتأأنأ ِِبأ  ا إْض  رأاٌر، أو سأ  بٌّ  ...، أو اْش  ِتغأاٌل عأمَّ  ا ه   وأ أْوىلأ

ا فيوأِض َتأْرِِْي أْخِذ العِ  عألىوغأرْي ه، ف أهأِذه األْلعأاب  قأْد أْمأعأ أْهل  الِعْلِم  ا ِقيأاسا ا كأ انأ ب أْعض  ها  عألىهأ األوَِّل، ور مبَّ
ٍب أْوىلأ   !ِمْن ابأ

* * * 
ٌة  ه ما : أْلعأاٌب قأائِمأ  صأادأفأةِ  عألىالثَّاِلث  ِمن ْ

، ف أهأ ِذه األْلعأ اب  قأ ْد أْمأ عأ أْه ل  (4)(!التَّْخِمْْيِ، واحلأظِ  )امل
 ا .هفيَتأْرِِْي أْخِذ الِعوأِض  عألىالِعْلِم 

                                                

أ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .124) انأ ضأ مأ لرأ « رأ سِ يْ امل

 . ثٌ يْ دِ حأ  وأ وه   ،(2574)، وأب و دأاو دأ (2/474)أْحأد   ه  جأ رأ أخْ  (2)
(3) « 

 
(، 2/566) اصِ صَّ    لجأ ل« أْحكأ    ام  الق     ْرآنِ »(، و64) مِ ي ِ القأ     الب    نِ « ة  يَّ وِس    ر  الف  »(، و9/170) ةأ امأ    دأ ق   الب    نِ « ينْغ    امل
 ( .3/216)  ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ « ِاوأ تأ الفأ  ع  وْ م  جمْ »(، و3/702) باّن ِ يْ حأ للرُّ « ىهأ أوِل الن ُّ  ب  الِ طأ مأ »و

 صأادأفأِة!أْي : وأقأعأ عأمأل ه  بقأضأاِء هللا (4)
ا مأا ي عُِ   ِبه العأامَّة  ابمل   وقأدأرِه  الكأوّنَّ، وهأذأ
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بِ  الِدَن  يفوِلْع ب  الطَّ اِب »:  (6/413) «رِ يْ دِ القأ   حِ تْ ف أ  حِ رْ شأ »يف  رأِْحأ ه  هللاقأ الأ الكأمأ ال  ب ن  اْل مأ  اِم 
ةأ   ي  ْرمأى، وي ْطرأح  ِبال ِحسأاٍب، وإْعمأ اِل ِفْك ٍر، ُث َّ قأ الأ :   أْي ِمْثل  الن َّْرِد   ِمثْ ل ه  ا  يفم ب أيِ نا ا القأاِع دأ لُّ مأ ا وأك    هأ ذأ

ثأه  الشَّْيطأان ، وعأِملأه  أْهل  الغأْفلأة : ف أه وأ حأرأاٌم سأواءا ق  ْوِمرأ ِبِه، أم ال ِلكأ ِمَّا أْحدأ  .انْ ت أهأى  «كأانأ كأذأ
ُِ »ون أقأ لأ صأ  اِحب    ْحتأ  ا

، ق أْولأ ه : ، (8/280) «َِّنأايِ ِة امل د  وك   لُّ مأ ا ي  ْعتأمأ  »ِم نأ الشَّ  اِفِعيَِّة عأ ِن الرَّاِفعِ  يِ 
أْسألأِة . يف، وقأْد مأرَّ مأعأنا ب أْعض  كأالِم أْهِل الِعْلِم «التَّْخِمْْيِ ُي ْرأم   عألى

ِذِه امل  هأ
. ِمَّا ال ي ْست أعأان  ِِبا يف الِقْسم  الثَّاِلث  : أْلعأاٌب م باحأ  عاا وإثْ بأاًتا ا الشَّرِيْ عأة  اْْسالِميَّة  مأن ْ هأ ٌة، سأكأتأْت عأن ْ

ادِ   !اجِلهأ
اِد .  يفِه، و فيهأذا الِقْسم  قأْد مأنأعأ مأْه ور  أْهِل الِعْلِم أْخذ  الِعوأِض ف أ  ْأِن اجِلهأ  ك لِ  ِمَّا لأْيسأ ِمْن شأ

رْيأازِيُّ   هأ ذَّبِ » يف رأِْحأ ه  هللاوه وأ مأا نأ َّ عألأْيه الشِ 
احأاة  »: ( 1/421) «امل وأمَّ ا ك  رأة  الصَّ ْوجلأأاِن، وم  دأ

، والو ق    ْوف  األْحجأ اِر،   شأ  ابأكأة ، والسِ  بأاحأة ، واللَّعِ  ب  ابخلأ ا ِأ
ٍة، وغأ  رْي   عأل ىورأف ْع ه  ا ِم نأ األْرِض، وامل رِْج  ٍل وأاِح دأ

 سأ اب أقأة  عألأْيه ا ِبعِ وأٍض؛ ألنَّ ه ال ي  عأ دُّ للحأ رْ  عأل ىذأِلكأ ِمنأ اللَِّعِب الَِّذي ال ي ْست أعأان  بِ ِه 
ُأ  ْوز  امل ِب، احلأ ْرِب، فأ ال 

أاِل ابلبأاِطلِ فيفأكأانأ أْخذ  الِعوأِض 
 .انْ ت أهأى  «ه ِمْن أْكِل امل

وأمَّ  ا الِقْس  م  الثَّالِ  ث  : : » (172،301) «ةِ يَّ وِس  ر  الف  »يف وه  ذا م  ا نأ   َّ عألأْي  ه اب  ن  القأ  يَِّم رأِْحأ  ه  هللا 
نٌ  ٍة َيأْم  ر  وه وأ مأا لأ ْيسأ في ِه مأضأ رٌَّة رأاِجحأ ٌة، وال ه  وأ أْيضا ا م تأضأ مِ  ا ال ملسو هيلع هللا ىلصت أعأ اىلأ ِِب ا، ورأس  ْول ه  هللا ِلمأْص لأحأ ، ف أهأ ذأ

ِة، وشأْيِل األثْ قأاِل  بأاحأ  وَنأْوِهأا . ...ُي ْرأم ، وال ي  ْؤمأر  ِبِه : كالصِ رأاِع، والعأْدِو، والسِ 

ٌة رأا ا الِقْس م  رأخَّ  أ في  ه الشَّ ارِع  بِ ال ِع  وأٍض، إْذ لأ ْيسأ في ه مأْفسأ دأ ٌة، ف أهأ ذأ ِِ في ه اْس  ِتأاحأ ِجحأ  ٌة، ولِلن ُّف  ْو
 بأاحأ اِت الَّ ِ  تأِص رْي  ابلنِ يَّ ِة طأاعأ اتٍ 

، فاق ْتأضأ ْت وإْمأاٌم، وقأْد يأك ْون  مأعأ القأْص ِد احلأسأ ِن عأمأ الا صأ احِلاا؛ كسأ ائِِر امل
ِْخْي أ في ه؛ ِلمأ ا ُِيْص  ل  في ه ِم ْن إْمأ اِم ال ن َّفْ  ِس ورأاحأِته ا، واق ْتأضأ ْت َتأْ رِْْيأ العِ وأِض في ه، إْذ لأ ْو ِحْكمأة  الشَّرِْع الِتَّ

ِثرْيٍ ِمْن مأصأاِلِح ِديِْنها ود   ِ  ِصنأاعأةا ومأْكسأباا، فاْلت أهأْت ِبِه عأْن كأ ْته الن ُّف ْو حأْته  ِبِعوأٍض؛ الَّتَّأذأ  . نْ يأاهأاإابأ
ال  ن َّْفسأ ال ت    ْؤثِر ه عأل ى مأصأ  اِلِح د نْ يأاهأ  ا وِديِْنه  ا، وال فأمَّ ا إذأا كأ  انأ لأِعبا  ا ُمأْضا ا، وال مأْكسأ  بأ في  ه؛ ف إنَّ 

ِ  الَِّ  خ ِلقأْت للبأطأالأِة!  .انْ ت أهأى« ت  ْؤثِر ه عألأْيها إالَّ الن ُّف ْو
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ِب ) الكأاِف مأعأ اجلِْيِم (  يفوذأكأرأ اْلأرأِويُّ  ٍِ  يفابأ ِدْيِث ابِن عأبَّا ه ما :  هللاِضيأ رأ  حأ لِ  ك    يف...  »عأن ْ
اٌر، حأِتَّ  يأاِن ابلك جَّةِ  يفشأْيٍء ِقمأ وِ ر هأا كأَّنَّ ا «ِلْعِب الصِ ب ْ ، قأالأ ابن  األْعرأاِبِ  : ه وأ أْن َيأْخ ذأ الصَّيبُّ ِخْرقأةا، ف أي  دأ

 . (1) «ك رأٌة، ُث َّ ي أت أقأامأر ْونأ ِِبا، وك جَّ : إذأا لأِعبأ ابلك جَّةِ 
ا مأ  ا ذأكأ  رأه الشَّ  ْيخ  و  ِم(، والطَّ  ائِرأِة، والسَّ  لَِّة، والت ِ  ِنِس : سأ عْ  كأ ذأ وكأ  ذا »د  الشَّ  ثري ِعْن  دأ ذِْك  رِه ل   ِ)ك رأة القأ دأ
ِة( إْن كأانأ  عألىات َّفأق وا   بأاحأ

ِم، وَنأْوِها ِمنأ األْلعأاِب امل  . (2)«ها سأبأٌق، وِعوأٌض ي بذل  فيَتأْرميِها )أْي : ك رأِة القأدأ
* * * 

 بأاح  دأ اْسِتْعرأاِض جمأأاالِت السَّْبِق مأا رأ ْوز  ِمْنها، ومأا ُيأْر م ، ومأا ي   وأِخرْياا؛ ب أعْ 
أ هِ ْي  فِ ( بأ  ْذل  العِ  وأِض )السَّ  بأقِ  ْنأ  ع ، ت أبأ  ْيِ  ، وضأ  اِبطاا يأْش  مأل  تِْل  كأ لِ  أنَّ ه نأالأنأ  ا ، ومأ  ا مي  ا البأ  ابأ ةا َتأْص   ر  هأ  ذأ كأ قأاِع  دأ
اِئلأ، ه وأ أْن ي  قأالأ  أسأ

، والسَّبأقأ ال ُيأْل و ِمْن أْرب أعأِة أْحوأاٍل :امل   : إنَّ اللَِّعبأ
ناا  ا ُمأْب  ْوٌب مأْرِضٌي  عألىاحلأالأة  األْوىلأ : أْن يأك ْونأ اللَِّعب  م ِعي ْ اِد، ف أهأذأ ، رأ ْوز  السَّبأق  ِبِه،  هللاجِلهأ ت أعأاىلأ

 ه .فيوي  بأاح ؛ بأْل ي ْستأحأبُّ بأْذل  الِعوأِض 
 صأ ادأفأةِ )واحلأ ظِ  التَّْخِم ْْيِ  عأل ىالأة  الثَّانِيأ ة  : أْن يأك  ْونأ اللَّعِ ب  قأائِما ا احلأ 

ا ُيأْ ر م  م ْطلقا ا، وُيأْ ر م  (امل ، ف أهأ ذأ
 ه .فيأْيضاا الِعوأض  

ا القأائِِم  عِ ْْيِ  ،واحلأظ ِ التَّْخِمْْيِ  عألىاحلأالأة  الثَّالِثأة  : إْن كأانأ اللَِّعب  ال ِمْن هأذأ
 
اجِلهأ اِد،  عأل ىوال ِم نأ امل

ِن، وإعأانأةا ل ت أْقوِيأةا غأرْيأ أنَّ ِفْيِه  اب أقأة   لبأدأ  سأ
 . هِ ُيأْر م  بأْذل  الِعوأِض عألأيْ ، و هِ يْ فِ لأه، ف أتأج ْوز  امل

ٍب شأ   ْرِعيٍ  ف أهأ   ِذه ُم أرَّمأ   ٌة ه ضأ   رأٌر م ؤأكَّ   ٌد، أو كأ  انأ صأ   اًدا عأ   ْن وأاِج  في   احلأالأ  ة  الرَّاِبعأ   ة  : إْن كأ   انأ اللَّعِ  ب  
 ِلْعِبها، وِعوأِضها. يفم ْطلقاا؛ 

* * * 
َأْرَن إىل  ِم(أمَّا إذأا نأ ُ  عأِن احلأالأتأْْيِ : )الثَّالِثأِة، والرَّاِبعأِة( .)ك رأِة القأدأ  ، فأِهيأ ال َّتأْر 

ْوَِّنا ِمنأ األلْ  ا ِمنأ احلأالأِة الثَّالِثأِة : فأِلكأ  يف ِِبا  ال ي ْستأعان   الَِّ   عأاِب * أماَّ أَّنَّ

                                                

َ ْر  (1)  ( .8/340) يب ِ رط  للق   «آنِ رْ الق   امِ كأ ألحْ  عأ امِ اجلأ »اْن
(2) « 

 
 ( .202) «ات  قأ اب أ سأ امل
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 حأرَّمأاِت )جأ دأالا(، واحلأالأ ة  هأ ذِ 
ِلمأْت ِمنأ امل ا إذا سأ ٍْو ولأِعٍب، هأذأ اِد له؛ بأْل جم أرَّد  ْلأ اِد، وال اْْعدأ ه فأ ال رأ  ْوز  اجِلهأ

ا حأ رأاٌم ها قأْطعا ا، سأ وأاٌء كأ انأ العِ وأض  ِم نأ الفأ رِيْ قأْْيِ، أو أحأ دِ فيالِعوأض   ه م ا، فأك  لُّ هأ ذأ اِلا، أو طأ رأٍف خأ اِرٍُ عأن ْ
اِل 
أ
ُ  امل ِم( يفشأْرعاا، وه وأ مأا عألأْيه مأأاِهرْي  أْهِل الِعْلِم؛ فإْخرأا اِل ابلبأاِطِل . )ك رأِة القأدأ  ي  ْعتأُأ  أْكالا للمأ
م  لالِعِبْْيأ ِمْن أْهِل  ِم()ك رأِة القأ وعألأْيه؛ فأك لُّ مأا ي  قأدَّ الِيَّاٍت(،  دأ سأوأاٌء أكأانأ : مأاالا، أو كأأساا، أو )ِمْيدأ

 !ت أعأاىلأ  هللاأو غأرْيِها ِمَّا ي ْدفأع  م قأاِبلأ ِلْعِبهم، ف أه وأ ِمنأ البأاِطِل الَِّذي حأرَّمأه 
ْوَِّن  ا ِم  نأ األْلعأ  اِب الَّ  ِ  اْش  تأمأ  ضأ  رأٍر م ؤأكَّ  ٍد، وِفْع  ٍل ُم أ  رٍَّم،  عأل  ىلأْت * أم  اَّ أَّنَّ  ا ِم  نأ احلأالأ  ِة الرَّاِبعأ  ِة : فأِلكأ

ا ِم ْن أْه ِل الِعْل ِم سأ ي ْجرِي خِ   يفالفا ا وصأدٍ  عأْن وأاِجٍب، واحلأالأة  هأِذه فأال شأكَّ أَّنَّأا ُم أرَّمأٌة قطعا ا، وال أظ  نُّ أحأ دا
 ذأِلكأ .

* * * 
أ  ا الفأْص  ِل أرأْدَنأ أْن نأبِ  ْيِ  هأ  ا ك   اًل ِم  نأ وق أْب  لأ اخل   ر ْوُِ ِم  نأ هأ  ذأ الشَّ  ْيخأْْيِ :  ب أْع  ضأ األْخطأ  اِء الَّ    وأقأ  عأ ِفي ْ

ِم( يفوأاِز أْخِذ الِعوأضأ القأائِِلْْيأ ِبأ وغأرْيِاِلا  الشَّْثرِي ِ  دٍ ، وسأعْ مأْشه ْوِر بِن حأسأنأ   ! (1))ك رأِة القأدأ
َأ ه  هللا؛ فأمَّ ا الشَّ ْيخ  مأْش ه ْور   * ِف ِم( يفضأ ف أقأ ْد أجأ ازأ العِ وأ حأ إذأا كأ انأ العِ وأض  ِم ْن طأ  رأٍف  )ك  رأِة القأ دأ

ا القأْولأ البِن القأيَِّم  اِرٍُ عأِن الفأرِيْ قأْْيِ، وعأزأا هأذأ  !(2)«الف ر ْوِسيَّةِ »ِكتأاِبه   يفوأاِحٍد، أو ِمْن طأرأٍف خأ
ا )العأْزوِ  يف؛ بأْل خأطٌأ ِعْلِميٌّ وهأِذه ِمْنه  ت أبأ !هأذأ حأْي ث   ؛«الف ر ْوِسيَّةِ »ِكتأاِبه   يفه ابن  القأيِ ِم ( ن أْقٌض ِلمأا كأ

نأ َتأْرِْْيأ الِعوأِض  ِة الَِّ  ْْأ َيأْم ْر ِِبا الشَّرْع ، وْْأ ُي أر ِْمها، أببْ لأِغ ِعبأارأٍة، وأْوضأِح إشأارأةٍ  يفإنَّه أابأ  بأاحأ
. ُث َّ 3األْلعأاِب امل

ا اخلأطأ  ِمْن رأج    !؟«الف ر ْوِسيَّةِ »َتأِْقْيِق ِكتأاِب  عألىٍل قأامأ كأْيفأ ُيأْص ل  هأذأ
َأه  هللا * أمَّا الشَّْيخ  سأعأد  الشَّْثرِي ِف ما حأ رَّمأ دأْف عأ مأ اٍل، ؛ ف ألأْم يأك ْن أقألَّ حأاالا ِمْن سأ اِبِقهِ حأ ؛ فإنَّ ه ب أْع دأ
لأٍغ مأاِل ٍ هأذِ  مأ ك لُّ مأْن ُيأْض ر  ْو أ ْلزِ وأرِأ أنَّه لأ »أو َنأْوِه للفأائِِز ِبسأبأِب ف أْوزِه، قأالأ :   بأارأاةأ مبأب ْ

، ه امل ِلكأ ِأ ِبذأ ؛ فأال أبأ
ِب اْجأارأاتِ  م  هأِذه اْجأارأاِت، ويأْضِرب  ْلأأا أْحوأاالا ، (4)«ويأك ْونأ ِمْن ابأ  !ُث َّ شأرأعأ ي  قأسِ 

                                                

ا إْن شأاءأ هللا  .ا الشَّْيخأاِن : مأْشه ْوٌر، والشَّ هأ ي ْ ه نأاكأ ب أْعض  األْخطأاِء الَِّ  وأقأعأ فِ  (1)  ْثرِيُّ يف ِكتأاب أْيِهمأا، سأيأأِت ب أيأاَّن 
  «القأدأمِ  ك رأة  » (2)

أ
 ( .44) نأ سأ حأ  بنِ  رِ وْ ه  شْ مل

 .( 301، 172) مِ ي ِ القأ  البنِ  «ة  يَّ وسِ ر  الف  » (3)
(4) « 

 
 ( .208) ري ِ ثْ الشَّ  دٍ عْ لسأ  «ات  قأ اب أ سأ امل
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ِب اْجأ ارأاتِ  ِم(، ِم ْن ابأ فأعأ ةِ  عأل ىواْجأ ارأات  مأْبِنيَّ ٌة  ؟ق  ْلت  : كأْيفأ تأك ْون  )ك  رأة  القأ دأ أن ْ
مأ عأ ِعْلِمن ا  !امل

ِم( لأْيسأْت ِمنأ  فأعأةِ  أنَّ )ك رأةأ القأدأ أن ْ
، اجلأالِ ب  ألْكثأ ِر الفأسأ اِد، والشُّ ر ْوِر : ِم ْن  يف امل اء  الع ضأال  شأْيٍء؛ بأْل ِهيأ الدَّ

، ولأْعٍن، وصأدٍ  عأْن ذِ  اوأٍة، وب أْغضأاءأ، وسأبٍ   إخل ....  هللاْكِر عأدأ
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َ
َ

َالث الثَ  َالباب 
َ:َتَ  ي ةَ ي َرَ الف ص ل َاألو ل  َالر  ايض  َخ َاألل ع اب 

َ)األول مبي ة (ي َرَ الف ص ل َالث اينَ:َتَ  َخ َاألل ع اب 

َ:َتَ  (ي َرَ الف ص ل َالث الث  م  َخ َ)ك ر ة َالق د 

(َب الد َالف ص ل َالر اب ع َ:َب دَ  م  َغ ز و َ)ك ر ة َالق د  ت  ااي 
َاإلس المَ 

ء َ َ:َر َث  (الف ص ل َال ام س  م  َ َب الدَ َيفَ)ك ر ة َالق د  َاحل ر م ْي 
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َ
َ

َالث الثَ  َالباب 
َ:َتَ  ي ةَ ي َرَ الف ص ل َاألو ل  َالر  ايض  َخ َاألل ع اب 

َ)األول مبي ة (ي َرَ الف ص ل َالث اينَ:َتَ  َخ َاألل ع اب 

َ:َتَ  (خ َ)ك ر ةَ ي َرَ الف ص ل َالث الث  ََالق د م 
(َب الد َ م  َغ ز و َ)ك ر ة َالق د  ت  ااي  الف ص ل َالر اب ع َ:َب د 

َاإلس المَ 
ء َ َ:َر َث  (الف ص ل َال ام س  م  َ َب الدَ َيفَ)ك ر ة َالق د  َاحل ر م ْي 
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 الفأْصل  األوَّل  
رِْيخ  األْلعأاِب الر َيضيَّةِ   ًتأ

ضأةأ  اِبرْي  حلأرأكأ ِة أْعضأ اِء اْْنسأ اِن، كأم ا أَّنَّ ا ِه يأ ال شأكَّ أنَّ الر َيأ لأ ق  مأعأ ه  ِعْن دأ غأرِيْ  زأٌة يف اْْنسأ اِن َّت ْ تأ دأ
 ِوالدأتِِه .

نِيَّ  ٍة ت  نأاِس   ضأ  ٍة بأدأ ، إَّنَّأ  ا ي أق   ْوم  ِبرَيأ ، أو يأِق  فأ عل  ى سأ  اق أْيِه لِيأْمِش  يأ مأا ُي أ  اِول  أْن ُيأْب    وأ ب  ِس  نَّه  ف أه   وأ ِعْن  دأ
رأةأ .  بأكِ 

 امل
ه ، أو مأ  َِم  وت أْنم  و مأ عأ فإذأا مأا شأبَّ عأِن الطَّْوِق أخأذأ رأْرِي، وي أْلعأب  وأْحدأ عأ أق ْرأانِه أْلعأ اابا بأِس ْيطأةا، ت أن ْ تأ

 َّن  و ِِه وشأبأاِبِه .
د  ا  ا َنِأ أْعبأ اء  ْحأألأْته  : وه وأ يف كأبأٍد وكأْدٍح وِبأٍْث؛ حأْيث  و ِجدأ على ظأْهِر األْرِض  م ْنذ  اْْنسأانأ وهأكأذأ

ِضيً و   . ا(أْعمأال  احلأيأاِة على أْن يأك ْونأ )رَيأ
ِذِه  انأ ْت سأ ب أباا وأسأ طأ الو ح  ْوِ  واحلأي ْ وأاَنأتِ  حأيأات  ه  ف أهأ ، وبأ ْْيأ ال تِ الِل واجلِبأ اِل، والسُّ ه ْوِل واألْوِديأ ِة مَّ ا كأ

ِض  يَِّة ذألِ كأ ِم  نأ احلأرأ  ، وغأ  رْيِ ألْش جأارِ ل وتأسأ  لُّقٍ عأل ى إْرغأاِم ِه عأل  ى السَّ رْيِ والت َّن أقُّ  ِل مأ ا بأ  ْْيأ جأ ْرٍي وعأْدٍو، كأ اِت الر َيأ
 الضَّر ْورِيَِّة وغأرْيِ الضَّر ْورِيَِّة!

* * * 
فأاِع عأْن ن أْفِسهِ                اِن إىل الدِ  انأْت حأاجأة  اْْنسأ نأها وأْهِلِه ومأاِلهِ ولأمَّا كأ  ؛ اْضطأرَّ ِحي ْ

ائِ   بأارأزأِة وغأرْيِها ِمْن وأسأ
ِة وامل  الكأمأ

 صأارأعأِة، وامل
فأاِع، واْل ج ْوِم .إىل امل  ِل الدِ 

نَّ  ئٍِذ؛ نأْستأِطْيع  القأْولأ أبأ ضأةأ فِعْندأ نِيَّ ةٍ  بأ رأكأ اتٍ : ِه يأ ِعبأ ارأٌة عأ ْن جمأْم ْوعأ ِة حأ  الر َيأ : مأ ْن مأْش ٍي، وعأ ْدٍو،  دأ
ٍة، وم بأارأزأٍة  ٍة إىل م صأارأعأٍة، وم الكأمأ  إخل .... وق أْفٍز إىل رِمأايأٍة، وصأْيٍد، وِسبأاحأ
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* * * 
ضأِة :  * تأطأوُّر  الر َيأ

ضأةِ كأانأ للحأيأاِة الز ِرأاِعيَِّة أث أٌر  ، لإلْنسأ انِ  اْسِتْقرأارٍ  ِمنِ : الز ِرأاِعيَّة  ، وذأِلكأ نأِتْيجأةا ملا ف أرأضأْته  يف تأطأوُِّر الر َيأ
انأْت نأْشأة  الق رِأ   د نِ وِمْن ه نأا كأ

  . وامل
ئِ ٍذ ظأهأ  رأتْ  ْفي ِه وال  ِتَِّْوْيِح، فأأ ِقْيمأ  ِت  أْوقأ  ات   فأِعْندأ أِت احلأاجأ  ة  لِلِتَّ ضأ  ِة، حأْي ث  بأ  دأ ِِ : يف تأطأ  وُِّر الر َيأ الفأ رأا

أْوِْسِيَّة   احلأفأالت  
ِم احلأصأاِد واألْعيأاِد! امل  يف أَيَّ

ْعِبيَِّة والر ِْيفيِة مِ  ِضيَِّة الشَّ انأْت م أارأسأة  األْلعأاِب الر َيأ َأاِهِر تِْلكأ االْحِتفأاالِت، ومي ِْكن  نأا أْن ن أْلحأ ظأ فأكأ ْن مأ
رٍ  لَّفأْته  ِمْن آًثأ َأِر يف احلأضأارأاِت القأِدمْيأِة، وما خأ ا التَّطأوُّرأ ِمْن ِخالِل النَّ   . هأذأ

ضأةأ ِعْندأ  نِ ، و الفأرأاِعنأةِ أْقِصد  : الر َيأ ا ِمنأ الي  ْوَنأ َنأت  القأ ، وغأريِهأ َيأ  :األْخرِأ  ِدمْيأة  الدِ 
* * * 

 : يف الع ص وِر القأِدمْيأِة : )ِعْندأ الفأرأاِعنأِة(فأمَّا 
رأاسأ    اِت )احلأجأرِيَّ   ِة!(لأقأ   ْد  انأ   ْت ( 1)أثْ ب أتأ    ْت ب أْع   ض  الدِ  اكأ أنَّ ِمْص    رأ كأ ضأ    اِت آنأ    ذأ َتأْتأِض   ن  ب أْع    ضأ الر َيأ

 
 
ةِ امل َّمأ ا ، و نأ ِضيَّ  ، وم ْنشأ تٍ مأالِعبأ كأذأ  !على ِنطأاٍق وأاِسعٍ  ةٍ رَيأ

رأاسأ  ات  ب أتأ  ث ْ أكأمأ ا  مأاءأ املِْص  رِيِ ْْيأ عأرأف   وا أنْ وأاعا  ا ِم نأ األْلعأ  اِب، ِمْنه  ا : أْلعأ  اب  الك   رأِة،  ْت هأ  ِذِه الدِ  أنَّ ق  دأ
 بأ ارأزأة  ابلعِ 

، وامل بأاحأة ، وصأْيد  األْْسأاِك، والرَّْق   الب أْهلأوأاّنَّ، واجل ْمبأ از   صأ ارأعأة ، ورأْف ع  األثْ قأ اِل، وغأ رْي  والسِ 
، وامل ِص يِ 

 ذأِلكأ .
ِثرْيأٌة : ْعِبيَّة  الر ِْيفية ، وظأهأرأْت ِمْنها أنْ وأاٌع كأ  وقأْد تأطأوَّرأْت مب ر ْوِر الزَّمأِن األْلعأاب  الشَّ

، ُث َّ و ِض  عأْت ْلأأ   ، كأمأ  ا ألِ فأ  ْت ا ق أوأاِع  د ، وأْحكأ  اٌم، وق أ  وأاِنْْي  ِم  ْن لأعِ  ٍب حأرأِك  يٍ  بأ  دأّنٍ ، إىل عأْقلِ  يٍ  ت أْرفيِه  يٍ 
 . (2)فيها الك ت ب  

* * * 
                                                

رِ  الن ُّق  و ِ ِر ِمْن ِخ الِل ِدرأاسأاِت اآلًثأ ( ال شأكَّ أنَّ غأاِلبأ 1) مأ ا ِه ي إالَّ خ رأافأ اٌت سأ اذأجأٌة؛ طأالأمأ ا اْعتأمأ دأ عألأْيه ا أْه ل  :  واآلًثأ
! ه  طَّر وْ ا ذأكأْرت ه ه نأا إالَّ ت أن أزُّالا ِلمأا سأ ال ت أرْكأْن إلأْيها! ومأ العأطأالأِة الِعْلِميَِّة، يف ت أْرِوْيِج خ رأافأاِِتم البأارِدأِة، فأ  رُيِْهم القأِدْيِْ  يف ًتأ

َ ْر  (2)   ابأ عأ األلْ »اْن
 
 « ةأ يَّ بِ عْ الشَّ  ةأ يَّ يفِ الر ِ  ابأ عأ األلْ »(، و11)« ةأ يَّ بِ األومل

 
  .ابٍ طَّ خأ  دٍ حمَّ مل
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ْورأات  األ ْول ْمِبيَّة  : ن ، والدَّ  * الي  ْوَنأ
انأْت ق  وَّة  الشَّْعِب ِمْن ق  وَِّة العأْقِل، واجِلْسِم، فأكأانأ الزُّعأمأ اء  والقأ ادأة  يأْست أْعِرض  ْونأ ق   وَِّتأ م، وأجْ  ه م سأ امأ كأ

ة   ِْهن وا ِِبِمأا على ق  وَِّة العأْقِل، وكأانأ البأطأل  القأِويُّ : ه وأ الع دَّ َُّأهأ الزُّعأمأاء  إىل الفأاِتك   ، والسِ الح  القأوِيَّة   لِي ُأ ا ا ؛ ِْلأذأ
ْوها  نِيَِّة الَِّ  أعأدُّ ةأ ِلق وَِّة اجِلْسِم .: الر َيضأِة البأدأ لأةأ الوأِحْيدأ  الوأِسي ْ

انأ   ْت ِحْكمأ   ة  : )العأْق   ل  السَّ   ِلْيم  يف اجِلْس   ِم السَّ   ِلْيِم( ، وِم   ْن ُثأَّ كأ   انأ (1)كأمأ   ا كأ اكأ ة  آنأ   ذأ ، ِه   يأ السَّ   ائِدأ
اِعيَّ  زأاِت االْجِتمأ أي ْ

ْعِبيَّةأ، ُث َّ ي أهأب ه  امل ، وي  ْلِبس ه  التِ ْيجأانأ الشَّ ِ  البأطألأ املِْغوأارأ  ةأ .الشَّْعب  ي  قأدِ 
 * ** 

أْت م ْن  ذ  سأ  نأةأ ) ِن(، وبأ  دأ  776ف أنأش  أأْت ِفْك  رأة  األْلعأ  اِب األ ول ْمِبيَّ  ِة )ِنْس  بأةا إىل وأاِدي أ ْول ْم  ب يف الي    ْوَنأ
اِء الي   وْ ق أْبلأ املِْيالِد(، وأ ِقْيمأْت ِبِصفأٍة دأْورِيٍَّة ك لِ  أْربأِع سأن أوأاٍت، واْشتأدَّ فيه الت َّنأاف س  بأ ْْيأ م قأاطأعأ اِت  ِن عل ى اْرتِ دأ َنأ

اِن )أ ْول مبِ  ( ِشعأاراا للزَّعأامأِة! تِْيجأ ِِ  قأدَّ
 امل

انأ  ْت ِفك   رأ  ْت ت أع   مُّ ش   ع ْوبأ القأ  ارأاِت اخلأْم  ِس، وِم  ْن ُثأَّ كأ ة  ومأ  عأ م   ر ْوِر ال  زَّمأِن تأطأ  وَّرأِت الِفْك  رأة  حأ  ِتَّ غأ  دأ
، وت  قأ ام  يف عأوأاِص ِم احلألأقأات  اخلأْم ِس ِش عأاراا ْلأأ ا، ومأ ا انْ فأكَّ  َأ م  ش  ع ْوِب العأ اِْأ ْت ت  قأ ام  دأْورًَِي، وتأْش ِتأِك  فيه ا م ْع

م د ٍن َم ْتأِلفأٍة ك لِ  أْربأِع سأن أوأاتٍ 
 ْختأِلفأِة حأْيث  ي أرأاهأ 2

اِئل  األْعالِم امل ق ل ها وأسأ اِن أْكث أر  ا ، وت أن ْ  . (3)األْرضِ س كَّ
* * * 

ضأة ، وال َنأت  القأِدمْيأة  :* الر َيأ َيأ  دِ 

                                                

ِ  ْلأ   ِذه احِلْكمأ   ِة السَّ  ائِرأِة، ال ي سأ   لَّم  ْل   م يف هأ  ذا اْطْ   الِق! فأكأ  ْم رأج    ٍل أ ا ي أت أنأاق أل    ه  إنَّ مأ   (1) ْعمأ   ى، أو م عأ  اٍق عأ   ِن احلأرأكأ   ِة النَّ  ا
ِلْيِم ه نأا : سأالمأة  العأْقِل، والسَّْمعِ    ف أهأذا َتأِْصْيٌل حأاِصٌل!وَنأْوِها؛ وه و غأايأٌة يف العأْقِل، والِعْلِم، أمَّا إذأا أرِْيدأ ابجِلْسِم السَّ

َ ْر  (2)  « ةأ يَّ األوملبِ  ابأ عأ األلْ »(، و40) مٍ الَّ عأ  مأ يْ اهِ رأ ْب ْ « ةِ يَّ األوملبِ  ابِ عأ األلْ  ةأ نأ و ِ دأ م  »اْن
 
 ى .فأ طأ صْ مل

ِت وهلل احلأْم  د   (3) إالَّ مأ  ا الب   دَّ ِمْن  ه  الِس  يَّما التَّ  وارِْيخأ   املِ  ْيالِدي   التَّ  ارِْيخأ اِْلْج  رِيَّ، وطأرأْح  ت  مأ  ا ِس  وأاه : لأقأ  ِد اْلت أزأْم  ت  يف ِكتأ  اابأ
ا  املِْيالِديَّ ةأ الَّ   كأانأ ْت ق أْب  لأ  رِيْ ٍخ ِهْج ريٍ  وِم  ْيالِديٍ  ... ك  لُّ هأ ذأ لِع م   ْوِم اْلْْج رأِة الن َّبأوِيَّ ِة، أو مَّ ا كأ  انأ ِفْي ِه لأ ْبٌس ِعْن  دأ اْجِتم اِع ًتأ

 ْس ِلِم؛ ن ْص رأةا للتَّ ارِْيِخ اْْس الِمي ِم ْن وأطْ أِت االَّْنِ زأاِم التَّ ارُيِْ 
 حأصَّلأِة ِعْندأ القأ ارِئ امل

ِة امل  جأ ارأاِة الفأائِدأ
ي أمأ امأ الغأ ْرِب، أو ِم نأ امل

َ و  ْسِلِمْْيأ أْن يأفيق وا لتأارُيِْهم، وأْن ُيأْفأ
 
ِشد  ك تَّابأ امل تأِة ْلم! يف ِحْْيأ أنَّيِن أَنأ أِقي ْ

ا لألمَّ ِة حأ وأاِدثأهم ابلت َّ وأارِْيِخ اِْلْجرِيَّ ِة للت َّبأِعيَِّة امل
َاا وخأطًا .  لأْف
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ٍح، وب أْرٍق، وصأوأاِعقأ   اْكت أن أفأِت األْخبأار   ، ومأْوٍت، ورَيأ ائِيَّةأ ِلم ْخت ألأِف الشُّع ْوِب   ِمْن كأوأاِرثأ احلأيأاةأ الِبدأ
 ق     وَّةا  وأرأاءهأ   ا  أنَّ  وانْ ت أهأ   ى إىل  ، القأِدمْيأ   ِة، وحأ   ارأ اْْنسأ   ان  اجلأاِه   ل  ابلن ُّب     وَّاِت! يف ت أْعِلْي   ِل أْس   بأاِب ذألِ   كأ ك ل ِ   هِ 

 (، األْروأاح   ِهيأ : ) َت أر ِك ها 
 فأشأرأعأ اْْنسأان  ي أت أقأرَّب  إلأْيها، وي أْعب د ها طألأباا ِلِرضأاهأا!

يِْنيَّ   ة  ت أْقِدْيسا   ا ْلأأ   ا، ُث َّ   أ ْدجِمأ   ْت يف احلأفأ   الِت وابلتَّ   ْدرِْيِج صأ   ارأِت األْروأاح  آِْلأ   ةا، وأ ِقْيمأ   ِت احلأفأ   الت  الدِ 
دأِت األسأ   اِطرْي  عأ   نِ  ْيِن! وت أعأ   دَّ اآلِْلأ   ِة وأْش   بأاِهِها، وك لُّه   ا ت أْنس    ب  إلأْيِه   ا :  الشَّ   ْعِبيَِّة، وأْش   رأفأ عألأْيه   ا رِجأ   ال  ال   دِ 

 سأ اب أقأاِت ِمَّ ا
؛ ف أتأطأ وَّرأِت  الب ط ْولأةأ، والشَّجأاعأةأ، واالنِْتصأارأ يف احل ر ْوِب، والفأ ْوزأ يف امل ِِ ضأ ةأ إىل الن ُّف  ْو حأبَّ بأ الر َيأ

ضأات  أْيضاا.  ، والر َيأ  األْلعأاب 
يِْنيَّ  ة  تِْل  كأ الن َّْهضأ  ةأ حأ  ِتَّ صأ  ارأِت الِعنأايِ  ة  ابألْجسأ  اِم وأاِجبا  ا ِديِْنيً  ا ِعْن  دأ  ب أْع  ِض  وقأ  ْد أذْكأ  ِت العأقأائِ  د  الدِ 

نِ   .(1)الشُّع وِب : كاْلي  ْوَنأ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

َ ْر  (1)   ابأ عأ األلْ »اْن
 
 ( .10)« ةأ يَّ بِ األومل
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 الفأْصل  الثَّاّن
 َترِْيخ  األْلعأاِب األ ول ْمبيَّةِ 

الِتنا هأِذه؛ إالَّ أنَّه قأْد و ِج دأ ْلأأ ا  ا ِبرأأِسِه يف رِسأ ِديثأنا عأِن األْلعأاِب )األول مبيَِّة( لأْيسأ مأْقصأدا ع القأ ٌة إنَّ حأ
ِم( مأَّا دأف أعأنا إىل ا لكأالِم عأْنها ه نأا؛ حأْيثأ و ِج دأ بين أه م ا اتِ صأ اٌل يف عأالئِ ِق النَّسأ ِب م ْن ذ  عأ ام قأِدميٌة بِ  )ك رأِة القأدأ

ه م يف سأ    نِ  القأ    وأاِنْْيِ الر َيض    يَِّة يف دأْورأاِِت    1287) ا، ( مأَّ   ا شأ    جَّعأ القأ    ائِِمْيأ عألأْيه    ا أْن يأْس    عأْوا د ْونأ ت أ    وأاٍن ِم    ن ْ
خأ  ِر؛ الْحِتض  اِن م  ا مي ِْك  ن  اْحِتضأ  ان ه ِم  نأ األْلعأ  اِب الر َيض  يِة ابْتِ  داءا : ِبِس  باِق العأ  ْدِو، ومأرأاِحِله  ا بأ  ْْيأ احلِ  ْْيِ واآل

ِم( وغأرْيِها .  وانِْتهاءا ب  )ك رأِة القأدأ
ِم( ت أب أنِ ياا غأرْيأ شأْرِعي كأمأا سأيأأِت فأِعْندأ ذأِلكأ تأبنَِّت األْلعأاب  )األول مبيَّة    .إْن شأاءأ هللا  ( : )ك رأةأ القأدأ

ا كأانأ ِمنأ التَّْكيِ  أْن ن أت أعأرَّفأ على ب أْعِض حأقأاِئِق هأ ِذِه األْلعأ اِب  ، والتَّصوُِّر الِعْلِمي ِ ِف الِفْقهي ِ يْ فأِعْندأ هأذأ
ِم( الَِّ  َنأْن   ِد البأْحِث عأْنها . )األول مبيَِّة( مأَّا سأي سأاِعد َن إْن شأاءأ هللا يف تأصأوُِّر، وح ْكِم )ك رأِة القأدأ  ِبصأدأ

* * * 
كم  ا أنَّ  ين أ ك  ر ِر  شأ  ْرطي ه ن  ا أنَّ  ه لأ  ْيسأ لأنأ  ا أْن نأِق  فأ مأ  عأ ك   لِ  م  ا لألْلعأ  اِب )األول مبيَّ  ِة( ِم  ْن ت أفأاِص  يلأ 

ا آث أْرَن ا ِم(، فأِعْندأ هأذأ ا نأِقف  وأْقفةا عأْجلأى مأعأ وأِْبأاٍث؛ اللَّهمَّ مأا كأانأ لأه  ت أعألٌُّق مبأْسألأِتنا )ك رأِة القأدأ الْخِتصأارأ رأيْ ثأمأ
 جم ْمِل األْلعأاِب )األول مبيَِّة( إْن شأاءأ هللا .

* * * 
رِْيخ  األْلعأاِب )األول مبيَِّة( :  * ًتأ
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ن  ِه  ي مأْنشأ  أ   ُأ  الي    ْوَنأ ا ت  ْعتأ   ْورأاِت األول ْمِبيَّ  ِة، كأ  ِذلأكأ ه نأ  اكأ ات ِفأ  اٌق عل  ى أنَّ بِ  دأ ي أتأها التَّارُِِييَّ  ةأ ه نأ  اكأ ال  دَّ
انأْت عأامأ )  ق أْبلأ املِْيالِد(! 776كأ

ِة عأامأ )  انأْت أهأمُّ ف أْقرأٍة يف م عأاهأدأ  ق أْبلأ املِْيالِد ( تِْلكأ الَِّ  ت أق ول  :  776وألأقأْد كأ
، وك   لُّ مأ  ْن رأْ  ر   ٌِ أِدينأ  أ ْولِيْمِبي  ا مأكأ  اٌن م قأ  دَّ

ا ي ْك  وأِ ابلنَّ  اِر ؤ عل  ى د خ   وِل هأ  ِذه امل ِة وه   وأ ُيأِْم  ل  ِس  الحا
اِئل ، وْْأ ُيأ ْل د ْونأ اْرِتكأاِب هأذِ  ا ك لُّ مأْن ِتأأيَّأْت لأه  الوأسأ ا أنَّه ي  ْعتأُأ  م ْلِحدا ا لأه ، كمأ  ه اجلأرميأِة .تأْدنِْيسا

ِثرٍي ِمْن م د ِن الي   انأ ْت ولأقأْد ع رِفأِت األْلعأاب  األول ْمِبيَّة  يف كأ انأْت )أ ْولِيْمِبيا( الَّ ِ  كأ ِن، لأِكْن أْشهأر ها كأ وَنأ
ا ت أتَِّسم  ابلت َّْعِبرِي عأنِ  ْييِن  أْلعأاِب  اِنِب الطَّاِبِع الدِ  اِعِر الوأطأِنيَِّة، إىل جأ أشأ

 . (1)امل
ا يأِلي : ِديثأةا( كأمأ لأتأْْيِ : )قأِدميةا، وحأ ْت مأْرحأ ا أخأذأ ا أَّنَّ  كأمأ

 األْلعأاب  القأِدمْيأة  :* فأمَّا 
يِْنيَِّة لِبأالِد اْْغرِيِق القأِدميأِة، حأْيث  اْعت أقأدأ النَّ  ِ  أنَّ ِمْثلأ كأانأ لِلر َيِضيِ ْيأ دأْوٌر م ِهمٌّ يف االْحِتفأاالِت الدِ  ا

 
أ
أ  ْوتأى، وكأ  انأ رأْ رِي َتأِْجي  د  اآلِْلأ ِة امل

 سأ  اب أقأاِت تأس  رُّ أْروأاحأ امل
ُأْ  ري يف هأ ِذه امل يِْنيَّ ِة الَّ  ِ   ْزع ومأ  ِة يف االْحِتفأ  االِت الدِ 

أْت ق أْبلأ ا  د ِن، والقأبأاِئِل اْْغرِيِقيَِّة مأرَّةا ك لُّ أْربأِع سأنأواٍت، وي  ْعت أقأد  أنَّ هأِذه االْحِتفأاالِت بأدأ
لقأْرِن اخلأاِمِس عأشأرأ امل

 ق أْبلأ املِْيالِد!
أْلعأبِ 

أْلعأ ب   776 األْولِْيميب يف عأاِم )وي  عأدُّ ِسبأاق  امل
ا امل ق أْبلأ املِيالِد(، أوَّل  ِس بأاٍق م سأ جٍَّل، وكأ انأ هأ ذأ

نِ  أْلعأ   ب  األْولِيْم   يب يأْس   ت أْوِعب  َنأْ   وأ أْربأعِ   ْْيأ أْل   ٍف ِم   نأ ، ي أقأ   ع  يف وأاِدي )أْولِيْمِبي   ا( يف غأ   ْرِب الي     ْوَنأ
ا امل وكأ   انأ هأ   ذأ

اِهِدْينأ   شأ
ا مأْقتأِصرأةا على الر ِجأاِل!ولِعدَّ  ،امل ِت   شأارأكأة  يف األْلعأاِب األولِيْمِبيَِّة، وم شأاهأدأ

 ِة سأنأواٍت كانأْت امل
ْورأات  ال ثَّالث  عأشأ رأةأ األْوىلأ عل ى  ُأْ رِي ك  لَّ أْربأ ِع سأ نأواٍت، واق ْتأصأ رأِت ال دَّ انأْت األْلعأ اب  األوليمِبيَّ ة   وكأ

أِشيِ  لِ 
افأِة )ِسبأاِق امل أسأ افأاِت الطَّوِيلأ ِة، كأمأ ا أ ْدِخلأ ْت ، ِمِْتاا( 180مأسأ

ومب  ر وِر السِ  ِنْيأ َتأَّ ْت إضأ افأة  م سأ اب أقأاِت امل
بأاقأاِت إىل األْلعأاِب .  أنْ وأاٌع أ ْخرِأ ِمنأ السِ 

اب أقأات   708حأْيث  أ ْدِخلأْت عأامأ )  صأارأعأةِ  ق أْبلأ املِيالِد( م سأ
  امل

 
اب أقأات  ، وامل  سأ

انأْت ت أتأكأوَّن  أْصالا  اِسيَّة  الَِّ  كأ  صأارأعأِة . ،ِمْن رأْمي الق ْرِص، والرُّْمِح، والقأْفِز الطَّوِيِل، والعأْدوِ : اخل مأ
 وامل

                                                

َ ْر  (1)   ابأ عأ األلْ »اْن
 
 ( .10)« ةأ يَّ بِ األومل
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 الكأمأ  ة  إىل األْلعأ  اِب ع  ام )
لأ  ْت امل ا أْرب أعأ  ة  ق أْب  لأ املِ  يالِد(، وأ ِض  يفأ ِس  بأاق  العأرأبأ  ِة الَّ  ِ  رأ رُّه   688ودأخأ

اب أقأةا خأِطرأةا  648ق أْبلأ املِيالِد(، ويف عأاِم ) 680خ ي وٍل يف عأاِم ) لأِت األْلعأاب  األ ولِيْمِبيَّة  م سأ ق أْبلأ املِيالِد( أْدخأ
 صأارأعأِة .

ِة وامل  الكأمأ
ُأْمأع  بأْْيأ امل  ت ْدعأى )الِبْنِكرأاتِيْوم( 
ْييِن وب أْعدأ غأْزِو الرُّْومأاِن لْلي وَنأ  ِت األْلعأاب  األولِيْمِبيَّة  طأاِبعأها الدِ  ِن ِخالِل القأْرِن الثَّاّن ق أْبلأ املِْيالِد، ف أقأدأ

أاِل فأحأْس ب  
اِبِقْيأ مأْقص ْوراا على كأْسِب امل  تأسأ

( عأ امأ ، حأْيث  أْصبأحأ اْهِتمأام  امل ِْ أاط  ور  )ثِي ود ْوِس يو  وقأ ْد أمأ رأ اْْمُِ
ُأْ ِر أيَّ ة  م سأ اب أقأاٍت أْكث أ رأ ِم نْ م( ِبوأقْ 394) اِر الشَّ ِديِد يف م ْس ت أوأاها، وْْأ   ِف األْلعأاِب األولِيْمِبيَِّة ِبسأبأِب االَْنِ دأ
 . (1)( سأنأةٍ 1500)

* * * 
 * أمَّا األْلعأاب  احلأِديثأة  :

أْلعأِب .ف أقأْد دأمَّرأْت هأزٌَّة أْرِضيٌَّة مأْلعأبأ أ ْولِيْمِبيا، ُث َّ دأفأنأ 
ِر امل رأاٌف أْرِضيٌّ الِحٌق مأا ت أب أقَّى ِمْن آًثأ   اَنِْ

أْلعأ  ِب، وقأ  ْد دأفأ  عأ 1292ويف عأ  اِم )
(، َتأأكَّنأ  ْت جمأْم وعأ  ٌة ِم  نأ األث أ  رأيِ ْْيأ األْلمأ  اِن ِم  ِن اْكِتشأ  اِف ب أقأ  اَيأ امل

ا االْكِتشأاف  إىل الِفرِْنِسيِ  البأار ْوِن )بِيأرْي ِدْي ك وْ  ِديْ ثأةٍ هأذأ َِيِم أ ْوِلْمِبيأاٍد عأالأِميٍَّة حأ ْن( ِبِفْكرأِة ت أْن  . ِبريًتأ
ضأ  ةأ ت    ؤأدِ ي دأْوراا م ِهًم  ا يف تأْك  وِيِن الشَّْخِص  يَِّة، كأمأ  ا ك   ْن( ي أْعتأِق  د  أنَّ الر َيأ ْي  ث  كأ  انأ )ِدْي ك   وِبريًتأ ان حأ

 سأ  اب أقأاِت العأالأِميَّ   ةأ 
وأِلَّ  ي أْعتأِق  د  أْيضا   ا أنَّ امل ْن( عأ   امأ )(2)ت  عأ   ز ِز  السَّ  المأ ال   دُّ ( 1312، وقأ   ْد عأ  رأضأ )ِدْي ك    وِبريًتأ

ضأ   اِت اْل   وأا لأِت اللَّْجنأ  ة  األ ولِيْمِبيَّ   ة  ة  ِفْكرأتأ  ه أمأ  امأ ِلقأ  اٍء د وأِلٍ  لرَيأ َِ   يِم األْلعأ  اِب، وش   كِ  أْجم وعأ  ة  بت أْن
، وصأ  وَّتأِت امل

وأليَّة    !الدُّ
* * * 

ِديثأٍة عأامأ )كما  نأا، وقأْد اْشِتأأكأِت النِ سأ اء  يف األْلعأ اِب 1314أ ْجرِيأْت أوَّل  أْلعأاٍب أ ولِيْمِبيٍَّة حأ ( يف أثِي ْ
 . (1318احلأِديثأِة ألوَِّل مأرٍَّة عأامأ )

 قأاطأعأ اِت              
ٍد ِم نأ امل يأاِس يَّة  إىل عأ دأ لألْلعأ اِب األ ولِيْمِبيَّ ِة ف أقأ ِد اْنسأ حأبأ يف ِحْْيأ أدَِّت الصِ  رأاعأات  السِ 

َِْيْل( عأ   امأ ) أْكث أ   ر   (، ق أْب   لأ بأ   ْدِء األْلعأ   اِب ِبسأ   بأِب 1396ِم   ْن ثأالثِ   ْْيأ دأْولأ   ةا ِم   نأ األْلعأ   اِب الصَّ   ْيفيِة يف )م    وْنِتأ

                                                

َ ْر  (1)  »اْن
أ
 . (2/532) «ةأ امليَّ العأ  ةأ يَّ بِ رأ العأ  ةأ عأ وْ س  وْ امل

ِن، فأ وأ  هِ ذِ وهأ ( 2) ٌة ِمْن سأوأاِلِف ن أفأثأاِت د عأاِة الت َّقأار ِب بأْْيأ األْدَيأ اِحدأ  !تأمَّلْ َأ
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ا، و اثْ ن أتأاِن وَخأْس ْونأ دأْولأةا  ا قأاطأعأْت كأنأدأ أ ْخرِأ دأْورأةأ األْلعأاِب الصَّْيفيِة يف م وْس ك و عأ امأ  ِخالفأاٍت ِسياِسيٍَّة، كأمأ
ْوفيي  1400) غأاِنْستأانأ أل(، اْحِتجأاجاا على اْجِتيأاِح ما كأانأ ي  ْعرأف  ابالَتِ أاِد السُّ  . ف ْ

رأةأ األْلعأ  اِب الصَّ  ْيفيِة يف كأمأ ا قأ  اطأعأ مأ  ا كأ  انأ ي  ْع  رأف  ابالَتِ أ  اِد السُّ  ْوفيي ، وأْربأ  عأ عأشأ  رأةأ دأْولأ  ةا أ ْخ  رِأ دأوْ 
ِْ عأ  امأ ) ِْ أ َْن ل   و الِيَّةِ 1404ل   ْو ، وك   ْورَي الشَّ  مأ دأْورأةأ األْلعأ  اِب الصَّ  ْيفيِة يف ِس  يؤ وْل  (، وقأاطأعأ  ْت ك   لٌّ ِم  ْن ك   ْوابأ
 ( .1408ِبك ْورَي اجلأن وبِيَِّة عأامأ )

* * * 
 نأشِ   طأ 

ْي   ث   أَّ 1408اِت عل   ى ِس  بأاقأاِت األْلعأ  اِب الصَّ   ْيفيِة عأ  ام )وقأ  ْد أث َّ  رأْت قأِض   يَّة  ت أعأ  اِطي امل (، حأ
عأِدين  ْس ت أب ْ

 نأشِ  طأاِت، وك ان ِم ْن أأهأ مِ  امل
ِضيِ ْي ِمنأ الب ط ولأ ِة لِث  ب  وِت ت أعأ اِطْيِهم امل اء  الكأنأ ِديُّ  اْسِتب  عأاد  ِتْسعأِة رَيأ العأ دَّ

بأاقِ  100اِق ))ِبْن ج وْنس وْن( الَِّذي فأازأ ِبِسبأ   نأشِ طأاِت ق أْبلأ السِ 
 . ِمِْتٍ(، حأْيث  ث أبأتأ أنَّه قأْد ت أعأاطأى امل

 نأشِ    طأاِت 
 ْس   ِكرأاِت!( إنَّ قأِض   يَّةأ ت أعأ   اِطي امل

يف األْوسأ   اِط الر َيِض   يَِّة ْْأ ي أع    ْد ِم   نأ اخلأفأ   اِء مبأك   اٍن؛ بأ   ْل )امل
اِدثأ ةا وحأ ِديثاا، فأك   لُّ مأ ا  نأشِ  طأاِت م ا ه   وأ إالَّ  أْص بأحأْت حأ

ذ ِك رأ عأ  ْن ب أْع ِض الالِعبِ ْْيأ الَّ  ِذين ت أعأ اطأْوا ِمثْ لأ ه  ذه امل
؛ بأ  ْل ت أعأ  دَّ  ا احلأ  دِ  تأ  ِه إىل هأ  ذأ  نأشِ   طأاِت ْْأ ي أن ْ

َأ  مأ، كأمأ  ا أنَّ ت أعأ  اِطيأ امل ف  ي كأ  انأ أْع اه  إىل غأ  ْيٌض ِم  ْن ف أ  ْيٍض، وم  ا خأ
رأا  خأدِ 

لِ يَّ ة  عأ ِن ب أْع ِض الالِعبِ ْْيأ ت أعأاِطي، وب أْيِع امل أحأ
، ويأد لُّ على ذأِلكأ ما نأشأرأْته  الصُّح ف  العأالأِميَّة ، وامل ِت أْحيأاَنا
افأة  عأْن ب أْعِض الالِعِبْْيأ بأْْيأ احِلْْيِ واآلخأِر . ا مأا تأْذك ر ه  الصَّحأ أْشه ْورِْينأ عأالأِمًيا، وكأذأ

 امل
ِقيقأة  األْلعأاِب )  األول ْمِبيَِّة( :* حأ

ِضيِ ْيأ العأالأِميِ ْيأ ِمنْ  ُأِْميِع أْفضأِل الر َيأ اب أقأاٌت عأالأِميَّة  ت أْعمأل  على  ن أه م . ِهيأ م سأ  أْجِل الت َّنأاف ِس ب أي ْ
ِض  يٌّ آخأ  ر   ٌث رَيأ َأ  ى بِ  ِه ِم  نِ  ولأ  ْيسأ ه نأ  اكأ حأ  دأ َأ  ى مبِثْ  ِل مأ  ا َتأْ ِِ ِْلأ  ِذِه اْهِتمأ  اٍم، أمَّ  ا ح ض   ور  ا ُيأْ لنَّ  ا

؛ حأْيث  األْلعأاِب  الِيِْي!فأشأيٌء آخأر 
أ
أ شأاشأاِت التِ ْلفأاِز ِمئأات  امل ُْ  يأِصل  إىل ِبْضعأِة مأاليْيأ، وي شأاِهد هأا عأ

عأ اب  الصَّ ْيفية  يف ( ِم نأ األْلعأ اِب الصَّ ْيفيِة، واألْلعأ اِب الشِ  ْتوِيَِّة، وت  قأ ام  األلْ ت أتأأألَّف  األْلعأ اب  )األول ْمِبيَّ ة  
، وكانأِت األْلعأاب  )األول ْمِبيَّة   تأجأٍع ِشْتِويٍ  ْتوِيَّة  ف أت  قأام  يف م ن ْ ٍة، أمَّا األْلعأاب  الشِ  أاِضي ت  قأام  ك لَّ مأِدينأٍة رأئِْيسأ

( يف امل
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اءا ِم  ْن عأ  امأ )أْربأ  ِع سأ  نأواٍت عل  ى أْن ت  قأ  امأ األْلعأ  اب  الصِ   ْيفية ، والشُّ  ْتوِيَّة  يف ن أْف  ِس  (، كأمأ  ا 1415العأ  اِم، وابْتِ  دأ
ْتوِيَّة  ت  قأام  ك لَّ أْربأِع سأن أوأاٍت مأعأ فأاِصِل سأنأِتِْي بِْيِنه ما  . (1)أْصبأحأِت األْلعأاب  الصَّْيفية  والشِ 

* * * 
ْي  ث   ُأ  مأرأاِس  م  االْفِتتأ  اِح عل  ى وأْج  ِه اخل ص   وِص م ثِ  ريأةا لإلْعِج  اِب، حأ ِض  يُّو  وت  ْعتأ   أْلعأ  بأ أوَّالا رَيأ

يأ  ْدخ ل  امل
ِضي ِ  ِن، ُث َّ يأِلي ذأِلكأ د خ ول  رَيأ ِن إْحيأاءا ِلذِْكرِأ األْلعأاِب األأْصِليَِّة الَِّ  أ ِقيمأْت يف الي  ْوَنأ اِن األ ْخ رِأ الي  ْوَنأ ي الب  ْلدأ

 ضأيَِّف أِخرْياا يف ت أْرتِيِب )أِلْفبأاِئي( ألْْسأاِء د وأْلِِم بِل غأِة الب ألأدِ 
ِضيُّو الب ألأِد امل  ضأيِ ِف، ُث َّ يأْدخ ل  رَيأ

 . امل
ْفأ ع  العألأ مأ األ ْوليْم يبِ ، وتأْص دأ  اِن بِبأ ْدِء الب ط ْولأ ِة، فأريأ  ضأ يِ ِف ابْيْ ذأ

، وت ْطلأ ق   ع  ي أق وم  رأئِْيس  الب ألأِد امل األبْ  وأاق 
يَّةا، وت أْنطأِلق  مِ  أْدفأِعيَّة  َتِأ

ائِِم يف اْلأوأاِء رأْمزاا للسَّالِم!امل  ئأات  احلأمأ
* * * 

اءانِ  ْف ِل االْفِتتأ اِح، وَيِت عأ دَّ قاِئِق إًثرأةا يف حأ ْعلأِة األولِيْمِبيَِّة أْكث أ رأ ال دَّ َأة  إْشعأاِل الشُّ ابلشُّ ْعلأِة  وت  عأدُّ حلْأ
أ ق أْب لأ أْرب أعأ ِة ِمْن وأاِدي أ وِلْمِبيأا مأكأانأ إقأامأِة الب ط ْولأِة القأدِ  ائِيْيأ يف هأ ِذه الر ِْحلأ ِة الَّ ِ  ت أْب دأ ميأ ِة، ويأْش ِتأِك  آالف  العأ دَّ

ِن، وال انأ الوأاِقعأةأ بأْْيأ الي  ْوَنأ نأ، والب  ْلدأ اءونأ : الي  ْوَنأ رِيِخ الب ط ْولأِة، ومي أثِ ل  العأدَّ ابِيٍع ِمْن ًتأ  ضأيِ ِف .أسأ
 ب ألأِد امل

اوتأْش  ِتأِك  الطَّ    أ اجلِبأ   اِل والِبحأ   اِر، ُث َّ ي أق    ْوم  آِخ   ر  العأ   دَّ ُْ ، والسُّ   ف ن  يف ن أْق   ِل الشُّ   ْعلأِة عأ    ِبأْم   ِل ِئْْيأ ائِرأات 
ْعلأة  م ْشتأِعلأةا حأِتَّ َِّنأايأةِ  قأى الشُّ ْعلأِة األْوِلْمِبيَِّة، وت أب ْ أْلعأِب، وإْشعأاِل الشُّ

ْعلأِة إىل دأاِخِل امل اب أقأاالشُّ  سأ
 ِت . امل

َِيمأ األْلعأابأ )األول مبيَّةأ( احلأِديثأةأ  ،وي أْزع م ْونأ أْيضاا ُأ    أنَّ ت أْن ْس ِلِمْْيأ أْك 
 
كأ انأ لت أْعزِي ِز السَّ الِم )وحأ ْرب  امل

ِذِه دأْعوأٌة تقريِبيٌَّة ك ْفرِيَّةٌ  اقأِة )وهأ ِذِه دأْعوأٌة صأرُيٌة لتأْشِجيِع (، وت أْنِميأِة ق د رأاِت الر َيِضيِ ْي اْل وأاةِ !دألِْيٍل!(، والصَّدأ  )وهأ
 ( .!ِمْهنةأ االْحِتافِ 

* * * 
 * ِفْكرأة  احلألأقأاِت اخلأْمِس :

اِخلأ ٍة َت أث ِ ل   لأقأ اٍت م تأدأ ْ سأ حأ ْورأاِت األولِيْمِبيَّ ِة َخأ ( 2)أْفرِيِقيأ  ا ( 1) :اخلأْم سأ قأ ارأاِت الومي أث ِ ل  ِش عأار  ال دَّ
ِلكأ ك اًل ( 5) وأ ْور وابَّ ( 4)الِيأا وأ ْسِت أ ( 3)ِسيأا آو  اليَِّة، وأْمرِْيكا اجلأن وبِيَِّة .وكأذأ   ِمْن قأارَِّت أْمرِيكا الشَّمأ

                                                

َ ْر  (1)  »اْن
أ
  .ريٍ سِ يأ  فٍ رُّ صأ تأ بِ  (2/529،532) «ةأ امليَّ العأ  ةأ يَّ بِ رأ العأ  ةأ عأ وْ س  وْ امل
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وألِ  ، واألْصفأر  . ت أتأضأ مَّن  أْع المأ ال دُّ ، واألْْحأر  ، واألْخضأر   أمَّا أأْلوأان  احلألأقأاِت فأِهي : األْسوأد ، واألْزرأق 
ِة لأ   شأارِكأ

ا على األقألِ  ِمْن هأِذه األْلوأاِن، وعلى الرُّْغِم ِمنأ امل ْورأاِت  ْوَنا وأاِحدا اِف الَِّ  تأْكم  ن  وأرأاءأ اْنِعقأ اِد ال دَّ األْهدأ
ْورأاِت كأِثرياا مأا تأك ون  مأْوِضعأ ِخالٍف ون أْقدٍ   . (1)األْولِيْمِبيَِّة؛ فإنَّ هأِذه الدَّ

* * * 
ا فأِمْن ه نأا نأشأ أأْت ِفْك  اِخلأ ِة، إشأ ارأةا إىل القأ ارأاِت اخلأْم ِس الَّ ِ  تأْش ِتأِك  ش  ع ْوِب   تأدأ

رأة  احلألأقأ اِت اخلأْم ِس امل
ِضيِ  الدُّوِلِ  .  فيها، وِمْن ُثأَّ خأضأعأِت األْلعأاب  للقأان  ْوِن الر َيأ

ْورأاِت : االْس ِتْقاللأ  لأ عأ الشَّ  اب  الِفرِْنِس يُّ   عل ى ال  دَّ عأ  ْن س  ْلطأاِن احل ك ْومأ  اِت، وجأعألأه ا َتأْ  تأ كأمأ ا خأ
، وشأ  ارأاٍت م أي َّ  زأةٍ  ، س   ْلطأاِن الشُّ  ع ْوِب، وخأصَّ  ها ب أت أقأالِْي  دأ ، وأْحكأ  مأ ِِب  ا وأبْوضأ  اِعها الصِ   الِت بأ  ْْيأ شأ  بأاِب العأ  اِْأ

ِديْ ٍد ي أْه دِ  اِعيَّ ةا لِت أْنِش ئأِة ِجْي ٍل جأ َأ اِم، واحل ر ِيأ ِة، وُم أارأبأ ِة واْض طألأعأ ِِب ا رِسأ الأةا اْجِتمأ ف  إىل ت أْق ِدْيِس : الرُّج ْولأ ِة، والنِ 
اِمنأِة يف اجِلْسِم، وتأْسِهْيِل س ب ِل الت َّعأاِرفِ  أرأِض، واألث أرأِة، وإيْ قأاِظ الق وأِ الكأ

، وامل لِ   . (2)الذُّ
* * * 

ا الشَّاب  ال ولأنأا مأعأ هأِذهِ  ْوهأرِيَّ ةٌ اخلأِلعأاِت الَِّ  أْلبأسأهأ َأ رأاٌت وانِْتقأ ادأاٌت جأ ، ِفرِْنِس يُّ األْلعأ ابأ األول ْمِبيَّ ةأ نأ
ا يأِلي :  كأمأ

ِِ  أوَّالا : لأقأ دِ  ُأ األْلعأ  ابأ األول ْمِبيَّ  ةأ ِم  ْن لِب  ا اْس  تأجأارأ الشَّ  اب  الِفرِْنِس  يُّ ِم  نأ الرَّْمضأ  اِء ابلنَّ  اِر؛ ي أ  ْومأ أْخ  رأ
ِت القأِدمْيأِة، و  َنأ َيأ انأْت عألأْيه، وذأِلكأ ِِبأْعِلها َتأْتأ س ْلطأاِن الدِ  ِديْ ثأةا؛ ِهيأ أشأدُّ ك ْفراا وضأالالا ِمَّا كأ نأةا حأ ألبسها ِدَيأ

مْي   ِت، و)ال  دِ  اِت( : أْي ْقرأاِطيَّ الشُّ ع ْوِب، مأ  عأ ت أْق  ِدْيِس احل ر ِيأ  ِة، وهأ  ِذِه يف حأ  دِ  ذأاِِت  ا : ن أْفثأ  ٌة إحلْأاِديَّ  ٌة، َت أجِ   د  احل   ر َيأ
ِم( : ْل   ا ِمَّ  ا ي  ؤأكِ   د  لأنأ  ا أنَّ األْلعأ  ابأ )األول ْمِبيَّ  ةأ( الِس  يَّما )ك   رأةأ القأ  دأ يأ طأوأاِغْي  ٌت ح ْك  م  الشَّ  ْعِب ابلشَّ  ْعِب! وهأ  ذأ

اِهب  ِفْكرِيٌَّة!  عأْصرِيٌَّة، ومأذأ
مأا أْحكأ مأ فيهأ  ا ًثنيا ا : لأقأ ْد أْحكأ  مأ عألأْيه ا أْيضا  ا دأْع وأةا ك ْفرِيَّ  ةا لأْيسأ تْ   عأ  ْن سأ اِبقأِتها بِبأِعْي  ٍد، وذألِ كأ ِعْن  دأ

ٍُ بأْْيأ  ِذِه إالَّ دأْعوأة  َتأأاز  ن أه م! وهأْل هأ ، وتأْسِهْيلأ الت َّعأار ِف ب أي ْ  اْْسالِم وغأرْيِِه ِمنأ ت أْقوِيأةأ الصِ الِت ِبْْيأ شأبأاِب العأاِِْ
ِن البأاِطلأِة؟ وه وأ مأا ي سأمَّ  ِن!األْدَيأ  ى : بت أقأار ِب األْدَيأ

* * * 
                                                

َ ْر السَّاِبقأ . (1)  اْن
َ ْر  (2)    ةأ يأ غْ ب   »اْن

 . (118 )ليب ي شأ دِ مْ حلأ  «اقِ تأ شْ امل
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ِ  ِبقأْولِ  ه :  ِدِه، ه   وأ مأ  ا ذأكأ  رأه ع مأ  ر  ف أ  رَّو  انأ  ْت »وِمَّ  ا ي  ؤأكِ   د  مأ  ا َنأْ  ن  ِبصأ  دأ ِض  يَّةأ كأ َْهأ  ر  إنَّ األْلعأ  ابأ الر َيأ يأ
رِْينأ، وَّتأِْدم  الصِ ْهي  ْونِيَّةأ يف ِفِلْسِطْْيأ ِخدأ   بأشِ 

ِ  الت َّْبِشرْيِ ت  ؤألِ ه  الرُّْوحأ َّتأِْدم  قأِضيَّةأ امل اِر ف أعأْت مأدأ َِْيمأةا؛ حأِتَّ اْندأ مأةا عأ
ْوِد، تأسأ    اُم اا كأ    انأ ي      رأاد  ِمْن    ه  ق أْت    لأ الشُّ     ع  التَّسأ    ام حأ يف مأيأاِديِْنه    ا إىل أبْ عأ    ِد احل     د  ْييِن ِ  ع ْورِ الر َيِض    يَّةأ، وت شأ    جِ   ال    دِ 

 . «طأرِْيِق التَّْسِليأةِ  عأنْ  لثَِّمْْيِ !( ا)القأْوِمي ِ 
ا مأ   ا قأالأ   ه  )ِويْ ْلِس   ْن كأاشأ   ا( :  ، والنَّصأ   ارِأ ي أْلعأب     ْونأ يف مأالِع   ِب هأ   ِذه  »...وهأ  ذأ إنَّ الي أه   ْودأ، والعأ   رأبأ

ِِ ل ْعبأةأ )ك رأةِ  اِر أدأ
أْلعأِب ِمْن ض ر ْوِب الت َّعأاو ِن مأا ي سأاِعد  على  امل

ِم(، وي  ْبد ْونأ يف امل ةا القأدأ ِدْيدأ َْرأةا جأ أْن ُيأْل قأ ْلأ م نأ
اِكِلهم القأْوِميَِّة احلأاِضرأةِ   . «إىل مأشأ

ْت ِْسِْي  ث( ه  أْيضا  ا )ِوْل  ُِ ا مأ  ا أكَّ  دأ ْي  ث  ي أق   ْول  :  ؛وهأ  ذأ ِْهن  »حأ ُأ عل  ى أَّنَّ  ا ِم  ْن أْحسأ  ِن  إنَّ األْلعأ  ابأ ت   
 
 
َأِر بأْْيأ امل اِئِل لت أْقرِْيِب و جأهأاِت النَّ ِِ الوأسأ م العأ امأ يف الق  ْد ا أْعلأ نأ العأ رأب  إْض رأاِبأ  تأعاِدْينأ، لأمَّ

ْختأِلفْيأ؛ بأْل بأْْيأ امل
ْ  د م  ِِب  1379سأ  نأةأ ) أِس  ْيِحيَِّة ِِبأْفلأ  ٍة َّتأ

ا (، اْحِتجأاجا  ا عل  ى م أ  األِة اْْنِكْليِ  ز للي أه   ْوِد، قأامأ  ْت مأِْعيَّ  ة  الشُّ  بَّاِن امل
بأ ْْيأ العأ رأِب والي أه  ْوِد . فأقأامأ ْت م بأ ارأاةا يف ِلْعبأ ِة الت ِ ِنِس، ك انأ الالِعب   ْونأ فيه ا م ْس ِلِمْْيأ وي أه  ْوداا .  الت َّعأاو نأ الِودِ يَّ 

. وسأ ادأِت  ان  ، واألْمرِْيِكي ُّ ْونأ، واألْلمأ وكأانأ احل ض ْور  لأفيفاا ِمنأ مأأاعأاٍت َم ْتأِلفأٍة، فيِهم الِفِلْس ِطْيِني ُّْونأ، واْْنِكِلي ْ ز  
، وكأ انأ العأ رأب  ي أ  ر دُّ  ْونأ التَِّحيَّ ةأ لالِعبِ  ْْيأ ال رُّْوح  الر َيِض يَّة ، فأكأ  انأ الي أه  ْود  ُي أي ِ  ْونأ ك  لَّ َنأأ اٍح ي ِص  ْبه  الالِعبِ ْون  العأ  رأب 

ْفلأ   ة  شأ   اْي حأضأ   رأها َنأْ     بأ   ارأاةأ حأ
أ، واْْنِكِلْي   ِز، الي أه    ْوِد إذأا أصأ   اب وا َنأأاحا   ا . وتأبِ   عأ امل و  َخأِْس   ْْيأ ِم   نأ الِفِلْس   ِطْيِنْيِ 

 ، وسأيأأِت ِْلأذا مأزِْيد  ت أْفِصْيٍل إْن شأاءأ هللا .(1)«والصِ ْهي ونِيِ ْْيأ، نأِعم وا سأاعأةا ِبكأرِِم م ضأيِ فيِهم النَّصأارِأ

 
 
 
 
 
 

 
                                                

  «الِد اْْسالِميَّةِ الت َّْبِشرْي  واالْسِتْعمأار  يف البِ » (1)
 
 .(182) ٍِ وْ رُّ ف أ  رأ مأ ي وع  دِ الِ ى خأ فأ طأ صْ مل
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 الفأْصل  الثَّالث  
ِم(  ًترِْيخ  )ك رأِة القأدأ

ِم( إىل إنَّ  لأتْْيِ : األمأانةأ الِعْلِميَّةأ التَّارُِْيأيَّةأ تأْدفع  ك لَّ م تأاِبٍع لتأارِْيِخ ون ش ْوِء )ك رأِة القأدأ ةٌ قأِدميأ مأْرحأ
ِديثٌة و   .حأ

ِت )ك رأِة القأ  اَيأ  ؤأر ِِخْيأ أنَّ ِبدأ
لة  القأِدمية  : فه نأاكأ ِشْبه  ات ِفأاٍق بأْْيأ امل ِم( ي أْرِجع  إىل الصِ ْيِنيِ ْيأ * فأمَّا املْرحأ دأ

ِم( أ ِقيمأ ْت يف الصِ  ْْيِ عأ امأ  ق أْب لأ  300) الوأثنيِ ْيأ! ف أقأْد حأكأ ى أحأ د  الك تَّ اِب الصِ  ْيِنيِ ْيأ عأ ْن م بأ ارأاٍة ل   )ك  رأِة القأ دأ
م يف عأاِم ) ا ِبك رأاتٍ  500املِْيالِد(، وأَّنَّ   ُمأْش وٍَّة ابلشَّعأِر .ق أْبلأ املِْيالِد( كان وا ي أْلعأب وَّنأ

* * * 
مأ مأكأ    اٍن جأ   رِأ في    ِه اللَّعِ   ب  ابْلك     رأِة؛ ف أقأ   ْد َتأأ    دَّثأ  انأ    ْت أْق   دأ ا ي أْب    د و أنَّ الصِ    ْْيأ كأ وِم   ْن ِخ    الِل هأ   ذأ

(، يف ِكتأاِبِه  ِْ ْنِفبِشي و انأ ي ْست أْعمأل  فيها عأْن أْلعأاِب الك رأِة، وابخل ص ْوِص عأْن أْلعأاٍب كأ  «ك وْنك ف  ْوْت ِتِسنْ »)كأ
ام   ا ت ْست أْعمأل  فيها األْقدأ ، كأمأ  ِ أاط  ْوِر )تأشأ اِنْك ِت(، ) ،الرَّأ ِأ الصِ  ْيِني ُّْونأ ِخ الِل ح ْك ِم اْْمُِ ق أْب لأ  32وقأ ْد مأ ارأ

ِلمأ  ةأ الصِ  ْيِنيَّةأ ن أْفسأ  هأ  ِم( حأ ِتَّ إنَّ الكأ )ت س  و ت ش   و(، تْع  يِن : ( Tsu-chu) ااملِ ْيالِد( ن أْوعا  ا ِم ْن ل ْعبأ  ِة )ك  رأِة القأ  دأ
ِم الر ِْجِل . أْحش وِ  ابلشَّعأِر، وذأِلكأ ِبقأدأ

 ضأْربأ ك رأٍة مأْصن  ْوعأٍة ِمنأ اجلِْلِد امل
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انأ  ْت ج   ْزءا   ؤأر ِخ   ْونأ : أنَّ هأ  ِذِه اللُّْعبأ  ةأ كأ
ُِ التَّ  ْدرِْيِب العأْس  كأرِيِ  سأ  نأةأ ) اوي أق   ْول  امل هأ  ا لأ ق أْب   500ِم  ْن ِمن ْ

فأاِع، وخ طأ  ٍط يف الل ِ  انأ  ْت ت أق   ْوم  عل  ى مأبأ  اِدئ يف اْل ج   ْوِم، وال  دِ  اِد املِ  ْيالِد(، وكأ ٍة ِفْعِليَّ  ٍة يف اْْع  دأ عِ  ِب، ذأاِت فأائِ  دأ
 .لِْلمأعأارِِك احلأْربِيَِّة 

  ؤأر ِ 
ا إىل حأ دِ  أنَّ الشُّ عأرأاءأ وامل ِخْْيأ يف ذألِ كأ العأْه ِد رأدَّد وا يف م ؤألَّفأ اِِتم وكأانأ الشَّغأف  بِِتْلكأ اللُّْعبأ ِة شأ ِدْيدا

ه م أْبطاالا ق أْوِميِ ْْيأ! ِر الالِعِبْْيأ، وجأعأل وا ِمن ْ  أْْسأاءأ أْشهأ
ِلكأ ن أْوعا  ا ِم  نأ اللَّعِ  ِب ابلك   رأِة ي ْش  ِبه  إىل حأ  دٍ  بأِعْي  دٍ  ا العأْه  ِد كأ  ذأ ْعبأ  ةأ ل   وكأ  انأ اليأ  اابنِي ُّْونأ قأ  ْد عأرأف   وا يف هأ  ذأ

ِم( .  )ك رأِة القأدأ
ئِ  ق  الَّ   ِ   ِم(، وال ت أتأحأ  دَّث  الوأًثأ ا مأ  ا كأ  انأ رأْ  رِي يف الشَّ  ْرِق األْدَنأ ِم  نأ أنْ    وأاِع اللَّعِ  ِب بِ   )ك رأِة القأ  دأ  هأ  ذأ

ِم( وأصأ  لأْت إلأْين  ا عأ  ْن و ج   ْوٍد ِمثْ  لأ هأ  ِذه اللُّْعبأ  ِة أبْقطأ  اٍر أ ْخ  رِأ غأ  رْيِ األْقطأ  اِر األْورِب ِ  ْت )ك   رأة  القأ  دأ ْي  ث  أخأ  ذأ يأ  ِة! حأ
ْأِ  اِن العأا ، وِمْنها انْ تأشأرأْت يف َم ْت ألأِف ب  ْلدأ قأيَّةأ ه نأاكأ ا احلأِقي ْ  . (1)ص ْورأِتأ

* * * 
رِ  ن  القأِدميأ  ة ، وْلأأ  ا ه نأ  اكأ ًتأ ل ْعبأ  ٍة ْلأأ  ا مأبأاِدئ ه  ا، فقأ  ْد عأرأف أْته  ا الي    ْوَنأ ِم( كأ ْورأاِت أمَّ  ا )ك   رأة  القأ  دأ ي  ٌخ مأ  عأ ال  دَّ

أ  أاط ورِيَّة  الرُّومأانِيَّة  الغأازِيأة  إْمُِ ا ق أهأرأْت اْْمُِ يف القأ ْرِن  اط ورِيَّ ةأ اْْغرِي ِق األ وِلْمبيَِّة، وقأْد عأرأْضنا لأْه فيمأا مأضأى، ف ألَّمأ
 )الثَّاّن ق أْبلأ املِْيالِد(

ِم(!ْحأألأْت مأعأها بأْْيأ ما ُيأِْمل  الغ زأا  ة  عأادأةأ )ك رأِة القأدأ
ِم(،  ل  وا ه نأ اكأ ل ْعبأ ةأ )ك  رأِة القأ دأ ما غأزأا الرُّْومأ ان  بِ الدأ )الغأ اِل( أْدخأ أْْسأْوهأ ا )هأارأْس بأات وْم(، ولأِعب وه ا و وِعْندأ

 ِبك رأٍة ت أتأكأوَّن  ِمْن مأثأانأِة ب أقأرأٍة ُمأْش وٍَّة ابلِتُّأاِب . 
 بأ  ارأاة  

انأ  ْت امل ه م  ا ي كأ   اِفح ، وكأ  ت أنأاِفسأ  ْْيِ، وك    لٌّ ِمن ْ
أ  إبْلقأ  اِء الك   رأِة يف اْلأ   وأاِء بأ  ْْيأ الِع   يبأِ  الفأ  رِيْ قأْْيِ امل  ت أْب   دأ

ِم( ويأْسعأى لِت أْوِصيِلها وأرأاءأ مأا ي سأمَّى اآلنأ )خأطُّ مأْرمأ ى( الفأرِيْ ِق اآلخأ ِر . إىل  وِم نأ الرُّْومأ اِن انْ ت أقألأ ِت )ك  رأة  القأ دأ
ِيطأان أيَّةِ   . (2)اجل ز ِر الُِ

* * * 

                                                

َ ْر  (1)  . (13) ةأ المأ سأ  دِ يْ مِ احلأ  دِ بْ لعأ « القأدأمِ  ك رأةأ »اْن
َ ْر  (2)  ( .ه 1398) امِ لعأ  لِ األوَّ  عأ يْ بِ ، رأ عأ اسِ التَّ  دأ دأ (، العأ 93)« لِ صأ يْ الفأ  ةأ لَّ جم  »اْن
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ِم( إىل اجل    ز ِر   نأاسأ   بأِة ف   إنَّ ه نأ   اكأ ِقصَّ   ةا أ ْخ   رِأ ي أْقِص   د  ِِبأ   ا ر وأاِت    ا : إْرجأ   اعأ أْص   ِل )ك    رأِة القأ   دأ
وِم   نأ امل

يطأانِيَِّة .  الُِ
ْلِتأأا خِ  اَّنأأرِْكيِ ْيأ اْحت ألُّوا إَنِْ ِة ِمْن عأاِم )ت أق ول  الِقصَّة  : إنَّ الدَّ  دَّ

ِلي زأ 433إىل 407اللأ امل ه  (، وإنَّ اَْنِْ
اَّنأأرِْكي، ودأ  ِأ القأائِ ِد ال دَّ ِلي ز  رأأ أْعرأكأ ِة احلأاِْسأ ِة قأطأ عأ اَْنِْ

اِمِهم كأافأح ْوا ْْجالِئِه م عأ ْن أرأاِض ْيِهم، ويف امل اس  ْوه  أبْق دأ
ِ  الك رأة ، وصأارأْت هأِذه الِفْعلأ  ا ا ت دأ ا ق أْوِمًيا يأد لُّ على الثَّْأِر واالنِْتقأاِم .كأمأ  ة  ت أْقِليدا

اَّنأأرِْكيِ  ابلك  رأِة، ُث َّ َتأأ وَّلأ األْم ر   ِأ ال دَّ ل وا رأأ ِم إىل مأ عأ األَيَّ ومب ر وِر الوأْقِت )ومأعأ انِْتشأ اِر األْحِذيَّ ِة( اْس ت أْبدأ
ِم( .  ل ْعبأِة )ك رأِة القأدأ

ِْيل  ب أعْ  ِة ِم ْن عأ اِم )وِْلأذا ميأ   دَّ
 ؤأر ِِخْْيأ إىل اْعِتبأاِر امل

ه   ( ِه يأ فأْج ر  ظ ه  وِر اللُّْعبأ ِة، 462إىل  442ض  امل
اِبقأ ق أْبلأ هأِذه الفأِْتأِة كأانأ  ا السَّ اَّنأأرِْكي ِ »وي  ؤأكِ د  زأْعم ه م أنَّ اْْسأهأ ِِ الدَّ  !«رأْكلأ الك رأةِ »، فأصأارأ «رأْكلأ رأأ

* * * 
انأْت ت أتَِّسم  ابخل ش ْونأِة والوأْحِشيَِّة مأعأ ما ت ِثرْي ه ِمْن ضأِجيٍج، وِعرأاٍك ي أن ْ إالَّ أ تأِه ي نَّ م بأارَيِت تِْلكأ الفأِْتأِة كأ

ارِيَّةأ  أحأالِت التِ جأ
انأْت ت ِصْيب  امل ائِِر الَّ  كأ اِنِب اخلأسأ أنأازِلأ  أْحيأاَنا يف مأرأاِكِز الشُّْرطأِة، إىل جأ

ِلكأ ت أعأ وَّدأتِ  ،وامل  ولِ ذأ
ِذِه اللُّْعبأِة، وِسْجِن مأْن ُي أاِلف  تِلأكأ األوأ  ْلِتأأا مبأْنِع هأ ألأِكيَّة  ِمْن م ل وِك ومأِلكأاِت إَنِْ

 اِمرأ .األوأاِمر  امل
* * * 
 ل وِك : إْدوأارْد الثَّاّن عأامأ )

ه  ( ألْس بأاٍب 766ث  عأامأ )ه (، وإْدوأارْد الثَّالِ 714ف أقأْد حأرَّمأها ك لٌّ ِمْن امل
! وغأ   رْي ه م   أِلكأ   ة  إلِيزأابِي   ْث األْوىلأ

ثِ   رٌي مَّ   ا سأ   يأأِت ِحْزبِيَّ  ِة، ورِيْتشأ   ارْد الثَّ   اّن، وِهْن   رِي الرَّابِ   ع ، وِهْن   رِي السَّ  اِبع ، وامل كأ
 ذِْكر هم إْن شأاءأ هللا .

ِلك  إْدوأ 
أ
أْرس وِم الَِّذي أْصدأرأه  امل

لأمَّا كأانأ ه نأاكأ ضأ ِجْيٌج، »قأالأ  أنَّه   (ه 714ارْد الثَّاّن عأامأ )وجأاءأ يف امل
ْ  أل  ال  ِبالدأ  ثِ  ريٌة َتأ ثِ  ريأٌة َتأْ  د ث   وأْص  وأاٌت كأ انأ  ْت ش   ر وٌر كأ بِ  رْيأٍة، ولأمَّ  ا كأ ْل  فأ ك   رأاٍت كأ اف ِع خأ ِبسأ  بأِب التَّشأ  اج ِر، والتَّ  دأ

ا ِلكأ  الشُّر وِر  هأِذه  ر ِم  ك لَّ ، ولأمَّا كأانأ هللا ُي أ  ِبسأبأِب هأذأ ْل ِك : االْش ِتأاكأ  أبأْم ِر  ، وأْمنأع   آم ر   فأّن ِ  ِلذأ
 
 يف  امل

 هأِذه ِمْثِل 
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 . (1)«األْلعأاِب م ْست أْقبالا، ومأْن ُي أاِلف  ذأِلكأ تأك ون  ع ق وب أت ه السِ ْجنأ!
* * * 

أرأاِس يِم، واألوأاِم  ِر 
ت أت أن  وا ِِب  ا، لأِك ْن ك  لُّ هأ ِذه امل ب ُّْوه ا، واف ْ ضأ ٍة أحأ ِِ َّنأأائيً ا عأ  ْن رَيأ ْْأ ت  ْفلِ ْح يف إْق الِع النَّ ا

ارِ  أ دأ
ألأِكيِ  ت  ْلعأب  ِسرًا، حأِتَّ انْ ت أقألأْت إىل السُّه ْوِل اخلأْضرأاِء، واألْفِنيأِة، وامل

َألَّْت ب أْعدأ األْمِر امل ، وتأطأ وَّرأ ِلْعب ه ا، فأ ِِ
ب ألأ  ْت عألأ  أْلعأ  وأق ْ

ل   غ  مأسأ  احأة  امل ْي  ث  ت أب ْ أِدينأ  ِة حأ
تأئِ  ٍذ ت  قأ  ام  عأ  ادَّةا يف س   ْوِق امل  بأ  ارأَيت  وأق ْ

انأ  ِت امل ، وكأ ِب ْيه  ا الشُّ  ع ْوب 
 بأ  ارأاة  

أ  امل ائأِة الِع  ٍب، وت أْب  دأ ه م  ا ِم  ْن َخأْسأ  مأ ُّْه  ِر، عأ   حأ  وأاِل ثأالثأ  ِة أْميأ  اٍل بأ  ْْيأ فأ  رِيْ قأْْيِ : يِتأكأ  وَّن  ك   لٌّ ِمن ْ ادَّةا مأ  عأ ال
اءِ  أسأ

تأِهي ِِب ل وِل امل  !(2)وت أن ْ
* * * 

أْوس     ْوعأة  العأرأبِيَّ    ة  العأالأِميَّ    ة  »ت أق     ْول  
 ؤأر ِخ     ( 19/197) «امل

أنَّ الصِ     ْيِنيِ ْيأ مأارأس     وا ل ْعبأ    ةا  ْونأ : ي أْعتأِق    د  امل
اِم م ْن  ذ  أْلف  ي عأ  اٍم،  ع ونأ ن أْوعا  ا ِم  ْن )ك   رأِة تأضأ  مَّنأْت رأْك  لأ ك   رأٍة ابألْق  دأ مأاء  كأ  ان وا ي شأ  جِ  وي  قأ  ال  إنَّ الرُّْومأ  انِيِ ْْيأ الق   دأ

ِل أْن تأك  ونأ هأ ِذه اللُّْعبأ ة  أ ْدِخلأ ْت إىل اجل  ز ِر ا  ْحتأمأ
! وِمنأ امل ِم( كج ْزٍء ِمنأ التَّْدرِيِب العأْسكأرِيِ  ِيطأانِيَّ ِة، إمَّ ا القأدأ لُِ

ٍر ِبوأسأاطأِة الن ُّْوْرمأْنِديِ ْْيأ .بوأسأاطأِة الرُّْومأ   اِن، أو يف وأْقٍت م تأأخِ 
ِم( أ ِقيمأْت ابلق ْرِب ِمْن لأْندأْن يف ي أ ْوِم ث  الًثأ  رُِِييٌَّة عأْن م بأارأاٍة لِ  )ك رأِة القأدأ أرأافِ ِع ِعْن دأ ه نأاكأ مأْسرأِحيٌَّة ًتأ

ِء امل
ت   وقأ   ْد أْص  بأحأتِ ، (ه   777النَّصأ  ارِأ عأ   امأ )  بأ   ارأَيأ

ِم(  امل أرأافِ   ِع مأْش  ه ورأةا أبَّنَّ   ا )ك   رأة  قأ   دأ
ِء امل الَّ  ِ  ت  قأ   ام  يف ث   الًثأ

ِِقْْيأ الشَّوأارِعأ ِِبأمأِجيٍَّة وعأْشوأائِيَّةٍ  الغأْوغأاِء، حأْيث  كأانأ ِمئأات  الشَّبأاِب رأْر ونأ وأرأاءأ  وقأْد أدَِّ ، إْحدأِ الك رأاِت َم ِْتأ
ا إىل قِ  ِم( عأامأ )هأذأ اِر ق أرأاٍر بِتأْحرِِْي ل ْعبأِة )ك رأِة القأدأ  كأمأا مأرَّ مأعأنا آنِفاا. («ه  714يأاِم )إْدوأارْد الثَّاّن( إبْصدأ

انأ  ْت ت  عأْرقِ  ل  التَّ  ْدرِيبأ عل  ى الر ِ  ُ أ  اهأ هأ  ِذه اللُّْعبأ  ِة ألَّنَّ  ا كأ  ل   وك  فيمأ  ا ب أْع  د  اْس  ِتيأاءه م 
ِة مأاي  وقأ  ْد أْظهأ  رأ امل

ْلِتأأا ِِب   يِع أَْنأاِء إَنِْ ْعِبي َّت ها يف مِأ ِقيأةا، وأْصبأحأ ْلأأا شأ ِم( ظألَّْت ابأ اِم! إالَّ أنَّ )ك رأةأ القأدأ هأ و ِل أوأاِئِل القأْرِن التَّاِسِع ابلسِ 
 . عأشأرأ املِْيالِدي

* * * 

                                                

َ ْر  (1)  »اْن
أ
   ةأ يأ غْ ب   »، و(19/197) «ةأ امليَّ العأ  ةأ يَّ بِ رأ العأ  ةأ عأ وْ س  وْ امل

 ( .96)ي دِ مْ حلأ  «اقِ تأ شْ امل
َ ْر  (2)  ( .ه 1398) امِ لعأ  لِ األوَّ  عأ يْ بِ ، رأ عأ اسِ التَّ  دأ دأ (، العأ 93)« لِ صأ يْ الفأ  ةأ لَّ جم  »اْن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي       

http://www.islamlight.net/thiab/ 

93 93 

ِلك  عأْبد  العأزِْيِز بن  س  ع ْودٍ 
أ
ا أْيضاا قأْد مأنأعأ امل ِم( عأ امأ ) وكأذأ ( ِلمأ ا فيه ا ِم ْن 1360رأِْحأ ه  هللا )ك  رأةأ القأ دأ

ألأِك يُّ »: أْضرأاٍر، وه وأ مأا صأرَّحأ ِبه ُم أمَّد  بن  إبرأاِهيمأ مأكِ ي ِبقأْولِ ه 
ي أْلعأب   ْونأ  ...األمأ رأاء   كأ انأ أْص حأاب  السُّ م و امل

ألأ  زِ  حأ  وأاِل عأ  امأ )ابلك   رأاِت يف العأصأ  ارِي عل  ى سأ  ْفِح جأبأ  ٍل ألِب َمأْ  
لِ  ك  عأْب  د  العأزِيْ  ِز 1360ر ْوٍق ابمل

أ
(، وكأ  انأ امل

ِة ب أْع  ِض هأ  ِذه األْلعأ  اِب ..طأيَّ  بأ هللا ث أ  رأاه  . وأحأ  دأثأ ذأاتأ ي أ  ْوٍم أْن .. ي شأ  ارِك  أبْ نأ  اءه الفأ  رأحأ، وُيأْض   ر  ِلم شأ  اهأدأ
( ف أقأالأ  إْثرِهأا على أ ِصْيبأ أحأد  األمأرأاِء إبصأابأٍة خأفيفأٍة غأِضبأ  ِلك 

أ
 :)امل

لِْيه» عأاْف ًتأ ا أوَّل ه .. يِن ْ  .(2)«، وق أفألأ األمأرأاء  عأِن اللَِّعبِ (1)«اللِ ْي هأذأ
* * * 

امأ اليأ  ِد، وِقْس  ٌم آخأ  ر   تأصأ  ِف )القأ  ْرِن التَّاِس  ِع املِ  ْيالِدي( ت أفأرَّعأ  ِت اللُّْعبأ  ة  : ِقْس  ٌم ي رِيْ  د  اْس  ِتْخدأ ال  ويف م ن ْ
 أدَِّ ذأِلكأ إىل ظ ه ْوِر ل ْعب أتأْْيِ :فأ ، ي رِْيد  

ا  اال  ة  الي أْومأ .: إْحدأ ائِدأ ِم( السَّ  )ك رأة  القأدأ
ْن وغأرْيِها وأْضعأ فأ (، الرُّْوِجيب)والثَّانِيأة  : ل ْعبأة   ، وشأفيْلد، ولأْندأ ِدُْ  د ن  اْْنِكِلْيزِيَّة  أْمثأالأ : ِكُْ

ِت امل اْعتأمأدأ
ِم(ق أوأ   . اِنْْيأ ل ْعبأِة )ك رأِة القأدأ

ِم( ا لَّ   ِذي والي أ  ْومأ ه نأ  اكأ أْكث أ  ر  ِم  ْن مأائأ  ٍة وثأالثِ  ْْيأ دأْولأ   ةا أْعضأ  اءأ يف االَتِ أ  اِد العأ  اِلِميِ  ِلِف  رأِق )ك   رأِة القأ  دأ
سَّسأ عأامأ ) رِْيسأ َتأْتأ اْسِم 1322َتأ  .« فأاي ْ فِ »: ( يف ابأ

* * * 
لأ  أْرحأ

مأا غأزأ * أمَّا امل ْل ِتأأا ِعْن دأ  ؤأر ِخ ْونأ احلأالِي ُّْونأ على أنَّ الك رأةأ انْ ت أقألأْت إىل إَنِْ
اهأ ا ة  احلأِديْ ثأة  : ف أقأْد أْمأعأ امل

ا ي أْزع م ْونأ  ، أ ِسرأ وذ بِ » م ْج مأة  »الرُّْومأان ، وأنَّ أوَّلأ ك رأٍة اْست  ْعِملأْت ه نأاكأ كأمأ  حأ .ج ْنِديٍ  دأَّنأأرِْكيٍ 
قأيَّة   ْلِتأأا  «دأْرِب »ف أنأشأأْت يف  * أمَّا الك رأة  احلأِقي ْ  ، حأْيث  م( 218) عأامأ  إبَنِْ

 ؤأر ِخ   ْونأ احلأ  
بأ  ٍة ر ْومأانِيَّ  ٍة غأازِيَّ  ٍة، ويأْس  تأِند  امل ِتي ْ أِديْ نأ  ِة اْحِتفأ  االا ِبفأ  ْوزِِهم عل  ى كأ

الِي ُّْونأ يف ذألِ  كأ عل  ى مأ  ا لأِعبأه  ا أْه  ل  امل
اِن ذأ   ؤأر ِخأ

 اِنْر(  واْس ت أقأرَّتِ ، «فيِتْزِس ِتْيفْيْ »، و«ج ل  وف أرْ »كأرأه  امل
أ
ِْيطأانِيَّ ِة الَّ ِ  ي أْعزْل  ا مأِض ْيق  )امل اللُّْعبأ ة  يف اجل  ز ِر الُِ

يءأ )القأرْ ابَّ و عأْن أْور   أجأاالِت، ق أْبلأ أْن رِأ
تأِش ر  الك  رأة  ، ومأضأْت فأِْتأٌة طأوِيْ لأٌة غأاِمضأٌة يف ك لِ  امل (، وت أن ْ ن  الرَّاِبع  عأشأرأ

                                                

ا ابللُّغأِة العأاِميَِّة، ومأْعنأاهأ قأ  (1)  « .!آِخر ه .. ي أْنكأرِه  .ضأرأٌر  : الشَّيء  الَِّذي أوَّل ه   ااْلأ
  ةِ يَّ َيضِ الر ِ  ةِ كأ رأ احلأ  خ  يْ رِ ًتأ » (2)

أ
 . (649اِت )اعأ السَّ  ْْيِ ألمِ  «ةِ يَّ ودِ ع  السُّ  ةِ يَّ بِ رأ العأ  ةِ كأ لأ مْ يف امل
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ْعبِ  ْلِتأا انِْتشأارأ النَّاِر يف اْلأِشْيِم، وال ِسيَّمأا يف مأْوِسِم اجلأْرِد، حأْيث  أْصبأحأِت الك رأة  هأوأساا شأ ا يف إَنِْ ًيا؛ حأِتَّ حأارأِبأ
ِلْيزِ   . (1)م ل ْوك  اَْنِْ

مِ   رْيِ م اهِ اجلأ  ْْيأ عا ا؛ حأ ِتَّ أْص بأحأ الع ْن ف  بأ ي ْ رِ (، وانْ تأشأ رأ مأعأه ا الع ْن ف  انتش اراا ذأ ن أعأم؛ انْ تأشأرأْت )ك رأة  القأدأ
نأاِت ِم   نأ ) ِط   رْيأةا يف أوأاِخ   ِر السِ    تِ ي ْ ا حأ   ْْيأ قأامأ   ِت اجلأمأاعأ   ات  1421م ْش   ِكلأةا خأ ْل   ِتأ أ الع ْن   ف  يف إَنِْ (، وقأ   ْد بأ   دأ

 ت أنأاِفسأة  على )ك رأِة القأدأ 
 ْمت ألأكأاِت م سأبِ ِبْْيأ دأمأاراا كأِبرياا دأاِخلأ مأالِعِب )ك رأِة امل

نأها، وتأْدِمرِي امل ا ب أي ْ ِم( ابالْقِتتأاِل ف أْيمأ
ِم(، وخأارِِجها  . (2)القأدأ

وأِل األور وبِيَّ ِة  ِلْيزِيُّ!( إىل الدُّ أرأض  اَْنِْ
أرأض  الَِّذي أ ْطِلقأ عألأْيه )امل

ا امل ، وأْص بأحأ ِم نأ وانْ تأشأرأ هأذأ األ ْخ رِأ
َّاِهرأِة .  الضَّر ْورِيِ  الِقيأام  ِِب ه وٍد أْمِنيٍَّة وأاِسعأٍة ِمْن أْجِل اْحِتوأاِء هأِذه ال

َألُّ  ِم( فأمأ  ا زأالأ  ْت ِه  يأ الر َيضأ  ةأ العأالأِميَّ  ةأ األْكث أ  رأ شأ  ْعِبيَّةا، وسأ  يأ  وعل  ى ال  رُّْغِم ِم  ْن مأشأ  اِكِل )ك   رأِة القأ  دأ
اِن احل ص ونأ الت َّْقِليِديَّ ةأ للُّْعبأ ِة؛ بأ ْل أْيضا ا يف القأ ارَّاِت  ت أقأبل ها لأْيسأ ف أقأطأ يف أ ور وابَّ وأْمرِيكا اجلأن وبِيَِّة اللَّتأْْيِ م سْ  ت  ْعتأُأ

َْهأ   ر   أأْت تأ ، والصِ    غأاِر بأ   دأ ِِ اِر أ   دأ
ِأ عل   ى م ْس   تأِو طألأبأ   ِة امل ، يف ِح   ْْيأ أنَّ احلأمأ   ا أْس   رأِح األ ْخ   رِأ

ن أتأاِئج    ه  عل   ى امل
! ، والعأالأِميِ   اْْسالِميِ 

* * * 
 نأافأسأات  العأالأِميَّة  :

 * امل
ِم )الفِ  وأِلُّ لك رأِة القأدأ ِم(، ومأرْكأز  ي ْ ي  ْعتأُأ  االَتِ أاد  الدُّ  ْشرِفأةأ عل ى ل ْعبأ ِة )ك  رأِة القأ دأ

ئأةأ العأالأِميَّةأ امل  ا الرَّئيس ي يفهأ فأا( اْلأي ْ
( ِبِسوأْيِسرأا .  ِْ  )زِي وِر

وألِ   سأ  اب أقأاِت الدُّ
، وغأرْيأه  ا ِم  نأ امل ِِ العأ  اِْأ ِم( مأسأ  اب أقأةأ كأ  أ وأِلُّ لِ   )ك رأِة القأ  دأ َِ م  االَتِ أ  اد  ال  دُّ يَّ  ِة ِمثْ  لأ : وي    نأ

 ب ط والِت الشَّبأاِب، واألْشبأاِل العأالأِميَِّة .
وأِلُّ  َِيِم اللُّْعبأِة يف أقأالِيِمهأ وي أْعِتأِف  االَتَّأاد  الدُّ ُأأمُّعأاٍت قأار ِيٍَّة ت أق وم  بت أْن ِم( بِستَِّة   ا . لِ )ك رأِة القأدأ

ائِيَّاِت ِخاللأ العأ امأْْيِ السَّ اِبقأْْيِ عل ى كمأا أنَّ كأ  وأل  للنِ هأ ِْأ ي  قأام  ك لُّ أْربأِع سأنأواٍت، وت أتأأهَّل  الدُّ ِأ العأا أ
ائِيَّ اِت أْربأ ٌع وع  إقأامأِة الب ط   ْش ر ْونأ ولأِة، وذأِلكأ ِمْن ِخالِل جمأْم وعأاِت تأْصفأيأٍة يف أقأالِيِمها القأار ِيَِّة، وت أتأن افأس  يف النِ هأ

                                                

َ ْر  (1)  . (10،342) فأ يْ صِ َنأ  لٍ يْ مِ جلأ  «ةِ يَّ َيضِ الر ِ  ابِ عأ األلْ  ةأ وعأ س  وْ مأ »اْن
َ ْوِر  (2) دأة  ت أْفِصيٍل يف ُمأْ  إْن شأاءأ هللا  . «بِ الع ْنِف، والشَّغأ »سأيأأِت ِْلأذا الع ْنِف زَيأ
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 ضأ  يِ فأة  ت أْلقأائِيا   ا ِْلأ   ِذه الب ط ولأ   ِة، وُي ْصَّ   دأْولأ  ةا 
ْولأ   ة  امل اِملأ   ة  اللَّقأ   ِب، والدَّ ْولأ   ة  حأ    االثْ نأ   اِن والِعْش   ر ونأ ، وت أتأأهَّ   ل  الدَّ

 . مأكاَنا 
، و)ثأالثأ   ةا( ِلك    لٍ  ِم   ْن أْمرِيكأ   ا اجلأن وبِيَّ   ِة وإْفرِيقِ و  ( ألور وابَّ يأ   ا، البأاِقيأ   ة  عل   ى النَّْح   ِو التَّ   اِل : )اثْ نأ   ا عأشأ   رأ

الِيَِّة، والو ْسطأى . ا الشَّمأ اٌن وأاِحٌد ف أقأط  ألْمرِيكأ  و)اثْ نأاِن( آلِسيأا، ومأكأ
 تأسأ   اِبِقْْيأ الفأ   ائِزِْينأ يف ك    لٍ  ِم   نأ 

يأان وِس   يأا( أْن ي أْلعأب    وا للتَّْص   فيِة مأ   عأ امل أْنطأقأ   ِة  ورِأ   ب  عل   ى أْبطأ   اِل )أق ْ
امل

أكأ  اِن الرَّابِ  ِع والِعْش  رِيْ 
الِيَِّة، والو ْس  طأى، وإْح  دأِ د وأِل أْمرِيكأ  ا اجلأن وبِيَّ  ِة لِن أْي  ِل امل ائِيَّ  اِت، نأ األْمرِيِكيَّ  ِة الشَّ  مأ  يف النِ هأ

 ضأيِ فأِة، ويأِتمُّ ت أْقِسيم  الدُّ   وتأْست أْغرِق  َِّنأائِيَّات  
وأِل  امل دأٍة يف الدُّ ْهِر يف مأوأاِقعأ م ت أعأدِ  ِْأ فأِْتأةا ت أْرب و على الشَّ ِِ العأا أ وأِل كأ

لأ  ِة إىل سأ   تِ  جمأْم وعأ   اٍت ت أتأكأ   وَّن  ك    لٌّ ِمْنه   ا ِم   ْن أْربأ    تأأهِ 
ِع د وأٍل، يأ   ِتمُّ تأْص   فية  َثأأ   اّن د وأٍل ِمْنه   ا، وف أْيمأ   ا ي أت أعألَّ   ق  امل

 سأ  اب أقأة  م  
انِيَّ  ِة يف النِ هائِيَّ  اِت ت ْص  ِبح  امل هأ  زِِم ابلسِ   تِ  عأشأ  رأةأ دأْولأ  ٍة البأاِقيَّ  ِة الَّ  ِ  ت شأ  كِ ل  دأْورأ الثَّمأ  ن ْ

نأافأسأ  ةأ خ   ر وُِ امل
 . (1)م بأاشأرأةا 

 
 
 

 ْصل  الرَّابِع  الفأ 
ِم( ِبالدأ اْْسالمِ  ت  غأْزِو )ك رأِة القأدأ اَيأ  ِبدأ

نأ ا مأِ  ْس ِلِمْْيأ؛ كأ انأ عألأي ْ
 
ِم( بِ الِد امل رِيِخ د خ وِل )ك رأِة القأ دأ ِت، وًتأ اَيأ ايأِة الِبدأ يعا ا أْن وق أْبلأ الكأالِم عأْن ِبدأ

ِة( الَِّ    ْؤِلمأ
ْتأ دَّ إلأْيه ا أْعنأ اق  أْكثأ ِر  نأِقفأ مأعأ هأِذه احلأِقيقأِة )امل ْس ِلِمْْيأ؛ فأْض الا أْن َتأ

 
مأا كأ انأ ْلأ ا أْن تأ ْدخ لأ بِ الدأ امل

 فأاوأضأ 
، أو امل ِقيقأٌة شأْرعيٌَّة ال ت أْقبأل  النِ قأا أ ا حأ ٍة؛ كأَّنَّ ِظرِينأ إليها ِبعأْْيٍ وأاِحدأ ْسِلمْيأ َنأ

 
 اِت!أبْناِء امل

 رَّة  
ا احلأِقيقأة  امل لَّمةا لأدأِ العأاِْأ ك لِ هِ إَّنَّ تأْت م سأ ِم ( ل ْعبٌة أْجنبيٌَّة دأِخيلأٌة عل ى   الَِّ  ابأ : وه وأ أنَّ ) ك رأةأ القأدأ

ْس ِلمْيأ عأ نْ 
 
لأ ْت هأ ِذِه اللُّْعبأ ة  الالِهيأ ة  الغأاِويأ ة  بِ الدأ امل ئِ ٍذ دأخأ ا ومأْنش أا، فأِعْندأ ْسِلمْي مأوِلدا

 
ْرِي ِر ِبالِد امل َم أطَّطأ اِت  َتأ

نأِة، وذأِلكأ عأْن طأرِيْ قأْْيِ :  ي أه ودأ اللَِّعي ْ

                                                

َ ْر  (1)  »اْن
أ
 ( .198، 19/193) «ةأ امليَّ العأ  ةأ يَّ بِ رأ العأ  ةأ عأ وْ س  وْ امل
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ْسِلِمْْيأ .
 
!( الصَِّلْييبُّ، الَِّذي اْست أبأدَّ أبْكثأِر ِبالِد امل مأار   األوَّل  : االْسِتْعمأار  )الدَّ
هأا هللا ت أعأ  اىلأ ِم   نأ الغأ  ْزِو الغأاِش   ِم الثَّ  اّن : د خ   ول  السَّ   فأارأاِت واجلأالِيأ  اِت، وذألِ   كأ يف ال  ِبالِد الَّ  ِ  سأ   لَّمأ 

لَّمأها هللا ِمْن ك لِ  س ْوٍء! ، كِبالِد احلأرأمأْْيِ سأ َّاِِْ  ال
ِض  يَّة   أْوس   ْوعأة  الر َيأ

ا مأ  ا ذأكأرأتْ  ه  امل ا الوأْق  ِت عأرأفأ  ْت ِمْص  ر  اللُّعأبأ  ةأ عأ  ْن طأرِيْ  ِق ق    وَّاِت » : وي  ؤأكِ  د  هأ  ذأ ويف هأ  ذأ
ِْيطأ   اّنِ  عأ   امأ )االْح   ِتاللِ  ِْيطأانِيَّ   ةأ ت أْلعأ   ب  يف 1300؛ ب أْع   دأ الغأ   ْزِو الُِ (، وب أْع   دأ أْن شأ   ِهدأ املِْص   رِي ُّْونأ الق    وَّاتأ الُِ
 عأْسكأرأاتِ 

ِم( قأدْ  امل انأْت )ك رأة  القأدأ  ، وكأ
 تأطأوَّرأْت يف شأْكِلها احلأاِلِ  احلأِدْيِث .
ِْأ العأرأِب ِ ونأشأأ يف ِمْصرأ أوَّل  فأرِْيقٍ  ؛ ُث َّ أوَّل  أْنِديأٍة ك رأِويٍَّة يف العأا

(1) . 
* * * 

مِ »يف ِكتأابِه وه وأ مأا ذأكأرأه  عأْبد  احلأِميِد بن  سأالمأةأ  ِم( »ِبقأْوِله (، 15) «ك رأِة القأدأ وانْ تأشأرأْت )ك  رأة  القأ دأ
اِل البأْحرِيَِّة، وال ْلِتأا ِبفأْضِل رِجأ ُأ اَنِْ اِر ِة!خأ اِل الكأِنْيسأ ِب الصِ نأاعأِة، وحأِتَّ ِبْعِض رِجأ اِر، وأْرابأ  . «تُّجَّ

ْرت    ه       ِم( يف مأكَّ   ةأ 1345ويف عأ   اِم )»: « جمأألَّ   ة  الفأْيصأ   لِ »وه    وأ مأ   ا ذأكأ ( أ ِقْيمأ   ْت أوَّل  م بأ   ارأاٍة لِ     )ك    رأِة القأ   دأ
 كأرَّمأِة؛ بِنأاءا على طألأٍب ِمنأ اجلأالِيأِة 

ِة مبأكَّةأ!امل  ِقْيمأ
  . «األ ْند ن وِسيَِّة امل

انأ    تِ » : وقأالأ    ْت أيضا    ا ِة )أأرأاْمك     و( األْمرِْيِكيَّ    ِة، ومأالِع    ِب  وكأ ت  ت  قأ    ام  عل    ى مأالِع    ِب شأ    رِكأ  بأ    ارأَيأ
امل

أطأارِ 
 . (2)«امل

تْ  ه  و  ا مأ  ا أكَّدأ ِت الر ِ سأ  1396ويف عأ  اِم )» : أْيضا  ا بقأْوِْل  ا هأ  ذأ  ة  العأامأ  ة  لرِعأايأ  ِة الشَّ  بأاِب مأ  عأ ( ت أعأاقأ  دأ
اِدميِيَِّة  ِة  )ِجْيِمي ِهْيْل(  أكأ ِم( ِلم دَّ  ، سأن أوأاتٍ  ثأالِث  لِ )ك رأِة القأدأ

ِة  أْملأكأ
يِع مأنأاِطِق امل أنأاِطقأ النَّائِيأةأ ِمْنها   وي أتأضأمَّن  العأْقد  ت أْغِطيأةأ مِأ

 . (3)«! حأِتَّ امل

                                                

َ ْر  (1)  . (11« )ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  ابِ عأ األلْ  ةأ عأ وْ س  وْ مأ »اْن
 !ةِ يَّ بِ نأ األجْ  اتِ ارأ فأ السَّ  االت  جأ الباا إالَّ رِ ا غأ هأ د  ًتأ رْ ال ي أ  انأ كأ   ؛ذٍ ئِ تأ ق ْ وأ  اتِ ارأ املطأ  بأ العِ مأ  ِعْلماا أنَّ  (2)
َ ْر  (3)  ( .ه 1398) امِ لعأ  لِ األوَّ  عأ يْ بِ ، رأ عأ اسِ التَّ  دأ دأ (، العأ 104)« لِ صأ يْ الفأ  ةأ لَّ جم  »اْن
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ِم(ه  ه نأا ْل وأ دألِْيٌل وأاِضٌح )فأاِضٌح( على أنَّ د خ ْولأ ِلْعبأِة ومأا ذأكأْرَنأ  ْسِلِمْْيأ؛ كأانأ  )ك رأِة القأدأ
 
إىل ِبالِد امل

مأاِر( الصَِّلْييبِ ، أو مأعأ و ج ْوِد السَّفأارأاِت األْجنأِبيَِّة،  ا مأزِْيد  ت أْفصِ عأْن طأرِْيِق االْسِتْعماِر )الدَّ ْيٍل إْن شأاءأ وسأيأأِت ِْلأذأ
 هللا .

خ   ذ  بعأ  ْْيِ احلأِص  ْيِف، وتأ  ْدفأع  ك   لَّ م ْس  ِلٍم غأي    ْوٍر إىل مأْعرِفأ  ِة أْوقأ  اتِ  ِت الِكتأ  اِب مَّ  ا َتأ ابأ  وهأ  ِذِه ب أْع  ض  ابأ
 َِ ْيِفيَّ  اِت د خ   ْوالِت ِم(وكأ ْس  ِلِمْْيأ عل  ى ِغ  رٍَّة ِم  ْن أْهِلهأ  ا، وهللا )ك   رأِة القأ  دأ

 
 ْس  ت أعأان  عل  ى مأ  ا  إىل ِْحأ  ى بِ  الِد امل

امل
!  يأِصف ْونأ

* * * 
ِم(ِلْعبأِة * د خ ول    :  (1)ِمْصرأ إىل  )ك رأِة القأدأ

ِم(ِلْعبأِة د خ ول  فأمَّا  لأةا ْت جأاءأ ؛ ف أقأْد ِمْصرأ إىل  )ك رأِة القأدأ جِ  ِْيطأ اّنِ ، م رأاِفقأةا م ِتأ مأعأ ق  وَّاِت االْحِتالِل الُِ
ْي   ث   َّمأ   تْ 1339أوَّل  اَتِ أ   اٍد ِمْص   رِيٍ  ْلأأ   ا سأ    نأةأ )ئِ   ٍذ وأق ْتأ  تأكأ   وَّنأ حأ نأئِ   ٍذ  (، ونأ ِِ ِمْص   رأ سأ    نأةأ ِحي ْ م سأ   اب أقأةأ كأ   أ

ْورِيِ  العأامأ اْعِتبأاراا ِمْن سأنأِة )1342)  م (!1948ه  / 1367(، ُث َّ ب ط ْولأةأ الدَّ
 ْسِلم  :              

َ ْر أِخي امل رِ فاْن ْورِيِ  العأاِم يف ِمْصرأ ْيِخ إىل َتأِْدْيِد ًتأ ْيِم الدَّ َِ  وأاِفقِ  ت أْن
 امل

ِة!الصِ ْهي ونِيَّة  ي أه ود   هِ يْ الَِّذي اْجتأاحأْت فِ ، وه وأ العأام  نفس ه  م(1948ه / 1367)  ْسِلمأ
 ِبالدأ ِفِلْسطأْْيأ امل

* * * 
ْغِرِب :

أ
ِم( ِبالدأ امل  * أمَّا د خ ول  )ك رأِة القأدأ

ِم( ف أقأْد أْدخأ لأ  أْغ رأِب  )ك  رأةأ القأ دأ
الأ ة  اْْنِكِلْي زِيُّ بِ الدأ امل ه     1259« )د ونِْي ْه تأشأ اْرِلْس م ْونْ تأ اغ و»الرَّحَّ

اِعراا1345 ثِراا وشأ  !(2)ه (، وكأانأ َنأ
أْغِرِب مأا ه وأ إالَّ ِمثأ اٌل ف أقأ ط ؛ 

، وامل ه ه نأا عأْن : ِمْصرأ ا مَّ ا يأزِيْ د  ومأا ذأكأْرَنأ نا ا وهأ ذأ  )ك  رأةِ د خ  ْولأ أنَّ َنأ يأِقي ْ
ِم( َأ  مأ  القأ دأ ْس  ِلِمْْيأ إىل م ْع

 
لأب أهأ  ا  بِ الِد امل ِض  يَّةا؛ بأ ْل كأ  انأ ِص نأاعأةا صأ  ِلْيِبيَّةا، جأ ْ يأك  ْن ن أْفثأ  ةا ت أْرِفْيِهيَّ  ةا، أو حأاجأ ةا رَيأ

ْبأرِيُّ  الوأْحِشيُّ  الغأاِشم   االْسِتْعمأار    !الُأ
* * * 

                                                

   ةأ يأ غْ ب   » رْ َ  انْ  (1)
 ( .97يب )لأ ي شأ دِ مْ حلأ « اقِ تأ شْ امل

َ ْر  (2)  »اْن
أ
 . (321) دٍ يْ شِ رأ  نأ وْ ملاد   «هِ يْ فِ والِتَّ  وِ هْ  اللَّ اَيأ ضأ قأ »، و(330) نأ يْ رِ وآخأ  ،اّن ِ ُيأ الر ِ  تْ ُِْ آللْ  «ةأ يَّ بِ رأ العأ  ةأ عأ وْ س  وْ امل
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ِم( ِبالدأ احلأرأمأْْيِ * أمَّا د    :خ ول  )ك رأِة القأدأ
ِم( بِ الدأ ال شأكَّ أنَّ د خ  ْولأ               ( كأمأ ا أَّنَّ ا ْْأ تأك  ْن 1345كأ انأ قأ ِدمْياا م ْن ذ  عأ امأ )  احلأ رأمأْْيِ  )ك  رأِة القأ دأ

َأةا( ُمأألَّ شأكٍ  بأْْيأ الر َيأ  ا : ِضيِ ْْيأ )حلْأ عأة  اجلأ  أَّنَّ  الِيَّاِت اْْسالِميَّةِ صأِني ْ
 !(1)، والسَّفأارأاِت األْجنأِبيَّةِ (اْست  ْعِمرأتْ اْحت  لَّْت )الَِّ  

 
 
ثأ  ٍة بأسأ  طأْتها أيْ  ِدي الي أه   وِد والنَّصأ  ارِأ يف حأيأ  اِة الشَّ  بأاِب امل ِبي ْ ة  َم أطَّطأ  اٍت خأ ْس  ِلِم ومَّ  ا ي  ؤأكِ   د  أَّنَّ  ا وألِْي  دأ

ِلمأ ة  ِم ْن اْرْ  الغأاِفِل عأْن تِْلك م   ِم( ِبك  لِ  مأ ا ت أْعِنْي ِه هأ ِذِه الكأ ْل فأ )ك  رأِة القأ دأ ِة، وه  وأ : االْرَتأ اء  خأ أْدر ْوسأ
الِيَّاِت امل سأ

!  مأْعَنأ
ه، وِه  يأ : أنَّ  الأ  ةأ عل  ى مأ  ا ذأكأ  ْرَنأ يَّ  ةأ الدَّ

قأ  ةأ التَّارُِْيِ رِيْ  خأ  وقأ  ْد أثْ بأ  تأ لن  ا األْس  تأاذ  أمأ  ْْي  السَّ  اعأاِتُّ احلأِقي ْ ًتأ
عأةأ إْح دأِ اجلأالِيأ اِت ا انأ ْت صأ ِني ْ ِم( يف بِ الِد احلأ رأمأْْيِ كأ انأ قأ ِدمْياا، كأمأ ا أكأ دَّ أْيضا ا أَّنَّ ا كأ ألْند ونِيس يَِّة، )ك رأِة القأدأ

ْي  ث  قأ  الأ  ٍم ِم  نأ اجلأالِيأ  ِة ه   ( اْس  تأجأابأ م   ِديْ ر  األْم  ِن العأ  اِم مبأكَّ  ةأ إىل طألأ  ٍب رأْسِْ  يٍ  1345ويف عأ  امأ )»: حأ م قأ  دَّ
َِّنِم على جمأأاِمْيعِ  ِم(، فأْطلأق وا أْْسأاءأ م د  ف أنأشأأْت ِفرأق  :  ..م هِ األْند ونِيسيَِّة القأاِطنأِة مبأكَّةأ ِبطألأِب م زأاوألأِة )ك رأِة القأدأ

، والِبْيما، والفريأا( ت و، والفأاِدْن، والكأرأِو أن ْ
 . )امل

ِ  فِ فأْض  حأْت مأكَّ  ة  أوَّ  ِم(، وانْ فأ  رأدأ اجلأ  اِوي ُّْونأ مب مأارأسأ  ِة هأ  ِذه اللُّْعبأ  ِة .. ُث َّ هأ  ي ْ لأ مأِديْ نأ  ٍة َت أ  ارأ ا )ك   رأة  القأ  دأ
    وأاِطِنْْيأ .. يف وأْق   ٍت أخأ   ذأتِ 

ضأ   ةأ بِ   ْْيأ الشَّ   بأاِب .. حأ   ِتَّ  تأسأ   لَّلأ إلأ   ْيهم ب أْع   ض  امل ِ  يف مأكَّ   ةأ ت أْنش    ر  الر َيأ اِر أ   دأ
امل

ِثرْيٍ ِمنأ الشَّباِب .. ف أتأضأاعأفأتِ سأ  ِة  ْيطأرأْت على كأ أْملأكأ
أ أوَّل  فأرِْيٍق س ع ْوِديٍ  يف امل اث أرأْت إىل أْن نأشأ اد ، وتأكأ األْعدأ

ةأ، وه      وأ فأرِيْ     ق   ِض     ي ِ »يف مأِديْ نأ     ِة ج      دَّ سَّ     سأ يف عأ     امأ ) ،«الر َيأ أِديْ نأ     ِة، 1346الَّ     ِذي َتأ
ه      (، ِم     ْن أْعيأ     اِن امل

 .  «وو ج هاِئها!
لِ   ِك عأْب   ِد العأزِيْ   ِز احِلجأ   ازأ 1345يف عأ   امأ )»: وقأ   الأ أْيضا   ا 

أ
ه    ( أْي ب أْع   دأ عأ   اٍم وأاِح   ٍد ِم   ْن د خ    ْوِل امل

مأتِ   كأرَّمأ ةأ إىل س  ل طأاِت األْم ِن العأ اِم فيه ا ت أقأدَّ
مأاحأ ْلأأ ا مب زأاوألأ ِة تأْطل  ب  السَّ ؛ اجلأالِيأة  األْند ونِْيِسيَّة  القأاِطنأة  مأكَّ ةأ امل

ِم(  أْملأكأ   ِة .. وأوَّل   ...)ك   رأِة القأ  دأ
ا أوَّل  إْذٍن رأْسِْ  يٍ  مب زأاوألأ  ِة الك   رأِة يف امل رُْيِنأ   ا « دأْخلأ  ةٍ »وكأ  انأ هأ   ذأ ِض  يٍَّة يف ًتأ رَيأ

ِضي ِ   . «الر َيأ

                                                

ِم( (1) رِي  خأ د خ   ْوِل )ك   رأِة القأ  دأ لأ  ْت ًتأ رِيْ  ِخ الن َّ  وأ إىل وِم  ْن أْوسأ  ِع الك ت   ِب الر َيِض  يَِّة الَّ  ِ  ْشِأ اِدي والِف  رأِق بِ  الِد احلأ  رأمأْْيِ، مأ  عأ ب أيأ  اِن ًتأ
أْملأكأِة العأرأبِيَِّة السُّع ْوِديَّةِ رِيْ ًتأ » يف ِكتأاِبهِ  ،كأرأه أِمْْي  السَّاعأاِت ا ذأ بعأامٍَّة؛ مأ 

 « .ِخ احلأرأكأِة الر َيِضيَِّة يف امل
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ا هأ ِذه احلأقأ اِئقأ التَّارُِْيِيَّ ةأ  أْملأكأ ِة بأ دأ »: وقأالأ أْيضاا م ؤكِ  دا
ِض يُّ يف امل عل ى يأ ِد   كأمأ ا ب أي َّنَّ ا    أ النَّشأ اط  الر َيأ

عأدأتِ  ِة الَِّ  انْ فأرأدأْت ابللَِّعِب .. واْست أب ْ  ِقْيمأ
هأ  اجلأالِيأاِت امل تأم ْونأ إلأي ْ ا يف ب أْع ِض األحأ اِيْْيِ .. الالِعِبْْيأ الَِّذْينأ ال ي أن ْ

قاا « ال  وأطأنِ »ه   ( فأرِيْ  قأ  1350لأ  دأِ الالِعبِ  ْْيأ السُّ  ع ْوِديِ ْْيأ الَّ  ِذْينأ أْنشأ  أوا يف عأ  اِم ) فأْوجأ  دأ هأ  ذا االُِ أ  اه  ِض  ي ْ
 . (1)«مبأكَّةأ .. الَِّذي اْختأصأرأ اللَِّعبأ على الالِعِبْْيأ السُّع ْوِديِ ْْيأ ف أقأط  

* * * 
ةأ إْح    دأ  انأ    ْت وألِْي    دأ ِم( كأ ث َّ    رأْت كأغأرْيِه    ا ف    إذأا عأِلْمن    ا أنَّ )ك     رأةأ القأ    دأ ِ اجلأالِيأ    اِت األْند ونِيس    يَِّة الَّ    ِ  َتأ

نأ  ةأ أْهلِ ابالْح  ِتالِل  اَِّن  ا، أو رأِهي ْ ةأ(، إالَّ أنَّ  ه مأ  عأ هأ  ذا ْْأ تأك   ْن أِس  رْيأةأ مأكأ أْنطأقأ  ِة الغأْربِيَّ  ِة )مأكَّ  ةأ، وج   دَّ
 ه  ا؛ بأ  لِ يف امل

، جأْرَيا ِلس نَِّة التَّْطوِْيِر والت َّْغِيرْيِ انْ تأشأرأْت هأِذه العأْدوأِ الر َيِضيَّة  ِمنْ   .  مأْنطأقأٍة إىل أْخرِأ
أْنطأقأ ِة »: ِبقأْوِله (، 64ص )وه وأ مأا ق أرَّرأه  السَّاعأاِتُّ  

ِم( يف امل رِْيخأ )ك رأِة القأدأ فاجلأِمْيع  ر ِْمع  على أنَّ ًتأ
   وأظَّفْيأ ا

ئأ  اِت احلأك ْوِميَّ  ِة ِم  نأ الو ْس  طأى ي أع   ْود  إىل جمأْم ْوعأ  ِة امل ِض  يَِّة مأ  عأ ال  وأزأارأاِت، واْلأي ْ أاِِتم الر َيأ ُْ لَّ  ِذْينأ انْ ت أقأل   وا ِِبِ  
أ يف عأ اِم )   وأظَّفْيأ الَّ ِذي بأ دأ

ِلكأ فإنَّ فأرِْيقأ امل ِض، وِلذأ أْنطأقأِة الغأْربِيَِّة إىل الر َيأ
ه   ( ت أْقرِيْ با ا، وكأ انأ ي   زأاِول  1364امل

ا أْنطأقأِة الو ْسطأىنأشأ
اِية  احلأِقْيقيَّة  لْلك رأِة يف امل  . «طأه ك لَّ ي أْوِم م  عأٍة، ه وأ الِبدأ

امَّ ةا .. »( :649)وقأالأ أْيضا ا  ِض يَّةا هأ اِدثأ ةا رَيأ أْعِنيَّ ةأ ابلتَّ ارِْيِخ ْْأ تأ ْذك ْر حأ
 ِه مُّ أنَّ األطْ رأافأ امل

والشَّ ْيء  امل
 وأ 
ِض!ق أْبلأ فأرِْيِق امل  انْ ت أهأى . «ظَّفْيأ الَِّذي أ مِْعأ عألأْيه أبنَّه أوَّل  فأرِْيٍق ي أْلعأب  الك رأةأ ابلر َيأ

* * * 
أْنطأقأ  ِة الشَّ ْرِقيَِّة ف ألأ  ْم يأك  ْن ُمأأ  لَّ ِخ  الٍف أنَّ ه ن أْفثأ  ٌة نأْص رأانِيٌَّة زأ 

ِم( يف امل رأعأْته  ا شأ  رِكأة  أمَّ ا د خ   ْول  )ك  رأِة القأ  دأ
ه  السَّاعأاِت ِبقأْوِله « وأرأاْمك  » أْنطأقأِة، وه وأ مأا أكَّدأ

اْحت ألَِّت الك رأة  مأكأاَنا وأِثرْياا يف ق  ل ْوِب »( :78)األْمرِْيِكيَِّة يف امل
ْيه  ا، وت  رأت ِ ب  األْدوأ » األرأاْمك   و»الشَّ بأاِب .. ووأق أفأ  ْت شأ رِكأة   ارأ بأ  ْْيأ مأرأاِكزِه  ا يف ت  عأضِ  د  الن َّزأعأ  اِت الر َيِض يَّةأ، وت  زأكِ 

ْلقأ ن أْوٍع ِمنأ الت َّعأار ِف، والت َّ  ُأِْدْيدأ نأشأاِط م وأظَّفيها، وخأ َّْهرأاِن ب  ْغيأةأ  ِِ ت أن ُّْورأةأ، والِبِقْيِق، وال فأاه ِم بأْْيأ م وأظَّفيه ا رأأ
دأِة .. واْرت أفأعأ   ت أعأدِ 

أنأاِطِق امل
 يف الك رأِة  م ْست أوأِ  يف امل
ا  أْنطأقأ   ِة الشَّ   هأ   ذأ

اِن اخلألِ   ْيِج الَّ   ِذْينأ تأسأ   اب أق وا إىل طألأ   ِب فِ   رأِق امل مأ   ِة ب  ْل   دأ ْرِقيَِّة الوأْق   ِت إىل م ْس   ت أوأِ جأعألأه   ا يف م قأدِ 
رأِِتم، واللِ ِعِب مأعأه م ب  ْغيأ ةأ االْحِتكأ اِك ِِبِ م، واالْس ِتفأادأِة ِم نأ طأاقأ اِِتم، وقأ ْد قأامأ ْت ب أْع ض  فِ  أْنطأقأ ِة بِ زَيرأِة ِلزَيأ

رأِق امل
أْنطأقأ  ِة الشَّ  ْرِقيَِّة .. أوَّل  فِ   رأٍق … الك وأيْ  ِت، والبأْح  رأْيِن، وقأطأ  ٍر، ولأِعبأ  ْت مأ  عأ ب أْع  ِض ِفرأِقه   ا 

ِلك ف  إنَّ فِ  رأقأ امل ولِ  ذأ
                                                

أْملأكأةِ  خأ رِيْ ًتأ » (1)
 ( .50،62،547السَّاعأاِت ) ِمْْيِ أل «احلأرأكأِة الر َيِضيَِّة يف امل
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ُ  إىل د وأِل اخلألِ   ْيِج، وت أْلعأ   ب  مأعأه   ا، وذألِ   كأ ِِب ْك   ِم مأْوِقِعه   ا ْ   ر  وألِ  اجل ْغ   رأايف القأرِيْ   ِب ِم   نْ  س    ع ْوِديٍَّة َّتأ  «تِْل   كأ ال   دُّ
 .انْ ت أهأى 

* * * 
ِم( يف بأ  الِد احلأ  رأمأْْيِ سأ لَّمأهأا هللا  رِي ِخ )ك   رأِة القأ  دأ  ْس  ِلم  م   ْوجأزاا عأ  ْن ًتأ

عل  ى ِم  ْن ك   لِ  س   وٍء ف أهأ اكأ أِخ  ي امل
 : (1)طأرأِف االْخِتصأارِ 

أْنِطقأة  الغأْربِيَّة  .
 أوَّالا : امل

أْنطأقأِة الغأْربِيَِّة إىل فأِْتأتأْْيِ :ي أ 
ِم( ابمل رِْيخ  )ك رأِة القأدأ قأِسم  ًتأ  ن ْ

 كأرَّمأ ِة، 1359 – 1345الفأِْتأة  األْوىلأ : ِمْن ِعاِم )
ِم( يف مأكَّ ةأ امل ا أ ْنِشئأْت ِفرأٌق لِ )ك رأِة القأ دأ (، وفيهأ

ةأ .  وج دَّ
 ِفرأقٌ  ظأهأرأْت  ، وِخالْل ا  ، وحأِتَّ اآلنأ  (1367) عأاِم  ِمْن  الفأِْتأة  الثَّانِيَّة  : 

ِم(  ، وأِْبا، وت أرأبأةأ .: ل )ك رأِة القأدأ ب عأ، وت أب وكأ زأانأ، وي أن ْ ي ْ  يف م د ِن الطَّاِئِف، وبِْيشأةأ، وجأ
* * * 

ْرِقيَّة  . أْنِطقأة  الشَّ
نياا : امل  ًثأ

أْنطأقأ ِة الشَّ  ْرِقيَِّة عأ امأ )أ ْنِش أأ أوَّل  فأرِيْ ٍق س  ع وِديٍ  لِ   ) ك  رأة ال
ِم ( ابمل ه   (، وه  وأ َندي )اْلِ  الِل( 1360قأ دأ

ة  فِ   رأٍق س    ع   ْنطِ لأِكنَّ   ه  ت أوأقَّ   فأ ِبسأ   بأِب ن ش    ْوِب احلأ   ْرِب العأالأِميَّ   ِة الثَّانِيَّ   ِة، وب أْع   دأ احلأ   ْرِب تأكأوَّنأ   ْت ِع   دَّ
أ
قأ   ِة وِديٍَّة ابمل

ْرِقيَِّة .  الشَّ
 بأ  وكأانأتِ 

أطأارِ امل
ِة )أرأام ك و( األْمرِْيِكيَِّة، ومأالِعِب امل اكأ على مأالِعِب شأرِكأ ت  ت  ق ام  أنأذأ  !(2)ارأَيأ

* * * 
أْنِطقأِة الو ْسطأى .

لثاا : يف امل  ًثأ

                                                

ِد التَّاِسِع. «جمأألَِّة الفأْيصألِ »ا يف هأ رْ َ  احلرمْي، انْ  الدأ ِم( بِ رِيخ  د خ وِل )ك رأِة القأدأ ًتأ  (1)  العأدأ
اكأ إالَّ رِجأال  السَّفأاراِت األْجنأِبيَِّة! (2) د ها آنأذأ أطأاراِت كأانأ ال ي أْرًتأ

 ِعْلماا أنَّ مأالِعبأ امل
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أْنطأقأ ِة الو ْس  طأى يف النَّشأ اِط الر َيِض يِ  حأ وأاِل ِعْش 
ِْثْي ِل امل ِض يف َتأ أ انْ فأ رأدأْت مأِدينأ ة  ال ر َيأ رِْينأ عأاما ا، ُث َّ بأ  دأ

اِئلأ، وِسدِ  ، والقأِصْيِم، وحأ ْرِعيَِّة، واخلأْرُِ  . يْ رأ ظ ه ور  األْنِديأة  ِِبا يف م د ٍن أ ْخرِأ غأرْيِ الر َيِض، ِمْثل  : الدِ 
* * * 

د  األْنِديأِة الر َيِضيَِّة يف          ِة العأرأبِيَِّة السُّع وِديَّ أمَّا عأدأ أْملأكأ
انأْت على ِقْسمأْْيأ :ةِ امل  ، فأكأ

ٍة، ون أوأاٍد  ٍة غأرِي ن أوأاٍد م ْعتأمأدأ  مأْبدئًيا . م ْعتأمأدأ
د  األْنِديأِة مبلغاا َم   ِة ف أقأْد ب ألأغأ عأدأ أْملأكأ

وفاا! وهي ومب نأاسأبأِة احلأِدْيِث عأِن األْنِديأِة وت أْوزِيِعها على مأنأاِطق امل
ٍة، ون أ وأاٍد م رخَّصأ ٍة مأْب دئًيا؛ ح ِتَّ إذا ك انأ ي أ ْوم  )مأا بأْْيأ ن أوأاٍد م ْعتأ  سأ ة  العأامَّ ة  1396/ 20/3مأدأ ( أْص دأرأِت الر ِ أ

د  األْنِديأ  ِة 10ِلرِعأايأ  ِة الشَّ  بأاِب ق أرأارأهأ  ا رأقأ  مأ ) ِلكأ أْص  بأحأ عأ  دأ ئًِيا، وب  ذأ  رأخَّصأ  ِة مأْب  دأ
ِْخ  ْيِ  جلأِمي  ِع األْنِديأ  ِة امل ( ابلِتَّ

ِة يف َِّنأايأِة عأامأ )اب أْملأكأ
 ْمتأازأِة، وعأْشرأٌة أ ْخرأِ 1396مل

ِة امل ِضًيا، ِمْنها عأْشرأة  أْنِديأٍة ابلدَّرأجأ ِدَيا رَيأ ( ِستَّةا وَثأأاِنْْيأ َنأ
ِة األْعلأى، وِستٌَّة وِستُّ  ِدَيا رِْيفيً  ونأ ابلدَّرأجأ ِة الثَّانِيأِة( َنأ  .ا، )أو أْنِديأة  الدَّرأجأ

أْملأكأ  ِة العأرأبِيَّ  ِة السُّ  ع وِديَِّة حأ  ِتَّ عأ  امأ )
د  األْنِديأ  ِة يف امل ِمئأ   ةا ( : ف أقأ  ْد ب ألأْغ  تأ 1419-1418أمَّ  ا عأ  دأ

ِدَيا )وثأالًثا وَخأِسْْيأ  د  االَتِ أادأاتِ 153َنأ ِضًيا ) اثْ نأاِن وِعْشر ونأ  (، وب ألأغأ عأدأ  (!22اَتِ أاداا رَيأ
* * * 

سأ   ة  العأامأة  ِلرِعأايأِة الشَّباِب :* الر ِ أ
سأ  ة  العأامأ  ة  ِلرِعأايِ  ِة الشَّ  بأاِب ِتْس  عأ مأِْعيَّ  اٍت ِلم زأاوألأ  ِة أْوج   ِه النَّشأ  اِط الر َيأ  ِه  يأ : ِض  يِ  لأقأ  ْد أأْنشأ  أأِت الر ِ أ

ِم(،  ِة، و تِ  ِنِس الطَّاِولأ  ِة، و ك   رأِة اليأ   ِد، و رَّاجأاِت، ال  دَّ و الك   رأِة الطَّ   ائِرأِة، و ك    رأِة السَّ  لأِة، و مأِْعيَّ  ات  )ك   رأِة القأ  دأ السِ    بأاحأ
 أْلعأاِب الق وأِ .و السِ الِح، و 

ِلكأ ق أرَّرأْت  يف ك لٍ  ِمْن الر َيِض، : إْنشأاءأ عأشأرأةأ مأرأاِكزأ لرِعأايأِة الشَّبأاِب   يف اخل طَِّة اخلأْمِسيَِّة األْوىلأ   كذأ
ِة، و  مأاِم، و ج دَّ  كأرَّمأِة، مأ و الدَّ

أِديْ نأِة الن َّبأويَِّة، و كَّةأ امل
اِء .و أِْبا، و القأِطيِف، و القأِصيِم، و الطَّاِئِف، و امل  األْحسأ

 ؤأهَّ  ِل   كمأ  ا ق أ  رَّرأِت الِعنأايأ  ةأ ابلنَّاِش  ِئْْيأ، وت أ  ْوفريأ 
ِض  يِ  السُّ  ع وِديِ  امل اِد الر َيأ افَّ  ِة السُّ  ب ِل الَّ  ِ  تأْض  مأن  إْع  دأ كأ

ِضًيا .ِعْلِميً   ا، ورَيأ

اِدميِيَّ   ِة )ِجْيِم   ي ِهْي   ْل( لِ    )ك رأِة 1396ويف عأ   اِم ) ِت الر ِ سأ   ة  العأامأ   ة  لرِعأايأ   ِة الشَّ   بأاِب مأ   عأ أكأ ( ت أعأاقأ   دأ
أْملأكأ  ِة 

ي  ِع مأنأ  اِطِق امل ِة ثأ  الِث سأ  ن أوأاٍت، وي أتأضأ  مَّن  العأْق  د  ت أْغِطيأ  ةأ مِأ ِم( ِلم   دَّ    القأ  دأ
أ
  نأ  اِطقأ النَّائِيأ  ةأ ِمْنه  ا! حأ  ِتَّ امل
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تأخأِب األوَِّل، ر ِِبْْيأ للم ن ْ ِم(، ابْضأافأِة إىل ت أْوفرِي م دأ  تأخأصِ ِصْْيِ يف ش ؤوِن )ك رأِة القأدأ
ر ِِبْْيأ امل  دأ

والشَّبأاِب حأْيث   ابمل
أنأ   اِطِق، وبشأ   ْكٍل م بأاِش   ٍر، ك    لُّ ذألِ   

ْي   ِع امل ِم(، ورأْف   ِع يأْس   تأِمرُّ التَّ   ْدرِيب  يف مِأ كأ ِِبأ   دأِف تأطْ   وِيِر ل ْعبأ   ِة )ك    رأِة القأ   دأ
م ْست أوأاها
(1)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفأْصل  اخلأاِمس  
ء   ِم(رًثأ  احلأرأمأْْيِ  ِبالدِ  يف )ك رأِة القأدأ

اِهٌد وشأِهيدٌ   شأ
اِهٌد فأمَّا   :شأ

                                                

َ ْر ( 1)  .( 1398) امِ لعأ  لِ األوَّ  عأ يْ بِ ، رأ عأ اسِ التَّ  دأ دأ (، العأ 105)« لِ صأ يْ الفأ  ةأ لَّ جم  »اْن
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ا العأ  ْرِض السَّ  رِْيِع العأ  اِم لِت ارِْيخِ ب أ كأ انأ لأنأ  ا ف  ْخزِيأ  ةأ ابلنِ ْس  بأِة ل   ِ ْع  دأ هأ  ذأ
قأ  ةأ امل ِم(؛ أْن ن  قأ  ر ِرأ احلأِقي ْ  )ك   رأِة القأ  دأ

ْس  لِ 
 
ِم( يف بِ  الِد امل ّنٌّ ر ْومأ  اّنٌّ(، ونأْش  ر ها فينأ  ا نأْص  رأاّنٌّ  وِه  يأ أنَّ أْص  لأ )ك   رأةِ   :ْْيأ مِ )ك   رأِة القأ  دأ ِم( وأثأ  ينٌّ )ي    ْوَنأ القأ  دأ
ْل ِمْن م دَِّكر؟!صأِلييبٌّ، وتأْطرِيق ها إلأْينا   ي أه وِديٌّ عأالأِميٌّ! ف أهأ

َ ل مأاٌت ب أْعض ها ف أْوقأ ب أْع ٍض! كأمأ ا سأ يأأِت ت أْوِض ْيح ه  يف  ِقيقأة  َثأارِها : ف ا ه وأ أْصل  تأْطرِيِقها، أمَّا حأ هأذأ
 البأاِب الرَّاِبِع، إْن شأاءأ هللا .

* * * 
ِم( لأ ْو شأ اءأ هللا ت أعأ اىلأ ْلأأ ا أْن تأِق فأ يف بِ الِد احلأ رأمأْْي سأ نأةا أو وِمْن ه نأا فإنَّين أ ؤأكِ د  جأْزماا أنَّ  )ك رأةأ القأدأ

أْسم وعِ 
ْرِئي، وامل

أ
ِم( ِمنأ اْْعالِم امل ِقيقياا ي أتأمأثَّل  يف ك لِ  مأا ه وأ ِمْن شأأِن )ك رأِة القأدأ ن أتأْْي و ق وفاا حأ لأعأادأ : ، وغأرْيِه سأ

 ا إىل ِدْيِن هللا ت أعأاىلأ م ت أزأمِ لْيأ ث أْوبأ االْسِتقأامأِة د ْونأ م نأازٍِع، أو م زأاِحٍم!الشَّباب  أف ْوأاجا 
ِهدأ به أْكث أر  العأائِِدْينأ إىل هللا ت أعأاىلأ ِمْن أبْ نأاِء هأِذه الِبالِد ي أْومأ صأاح واوه وأ              مأا شأ

ِم( قأ  ْد أخأ   ْت أْكث أ  رأ أْوقأاتِنأ  ا وطأ قأ  ائِِلْْيأ : إنَّ )ك   رأةأ القأ  دأ ئاا آخأ  رأ ِتنأ  ااقأ ذأ ؛ ح  ِتَّ إنَّن  ا ْْأ ن أع   ْد نأْستأْش  ِعْر أنَّ َثَّ  ةأ شأ  ي ْ
ِقيقأِة ِديِْننأا، وقأضأاَيأ أ مَِّتنأا َِْلماا( عأْن حأ  . يأْستأِحقُّ االْلِتفأاتأ واالنِْتباهأ؛ بأْل غ يِ ْبنا ت أْغيباا )م 

ُأ عأْن أمَّا إذأا أرأْدَنأ أْن نأْستأ  ٍ وحأ ر ْوٍب وكأ وأاِرثأ  قأضأاَيأ ْخ ِتِهم ِم ْن فِ وأ ار  يف سأ احأ أِصرْييَِّة، ومأا ي  دأ
أمَِّتنأا امل

ئٍِذ د عأاة  اْْعالِم ي أب  ث ُّْونأ وي  ْعِرض ْونأ لأنأا حأالأ أمَِّتنأا عل ى اْس ِتْحيأاٍء وخأجأ لٍ  مأ؛ قأامأ ِعْندأ ِذِه األَيَّ رٍ هأ ُمأْ د وٍد،  ، وِبقأ دأ
ِة( إىل ْقٍت مأْعل وٍم، وبِتأصأوٍُّر ُمأْب وٍك؛ حِتَّ إذأ ووأ  ائِمأ أْسرأِحيَّة  اْْعالِميَّة  قأام وا ِسرأاعاا يف دأْفِعنا )كالسَّ

ا مأا انْ ت أهأِت امل
ِْأ الغأْيِب والتَّغيِب ن أرْك ض  فأرِِحْْيأ وأرأاءه م ال ن أْرضأى وألِْيجأةا ِسوأاه م   …!عأا

* * * 
ْي  ِد، وأْن َّنأ  دَّ أَيِديْن  ا  ف أيأ ا أمَّ ةأ  أجأ

ِن لأنأ ا أْن ن أْرفأ عأ ر ؤوسأ  نأا إىل ِع ز َنأ امل اْْس  الِم، وَيأ أْه لأ احلأ  رأمأْْيِ! : أْ َيأ
رُِِينأا التَِّلْيِد؟  إىل ًتأ

ْتأِطي جأوأادأ الِقيأادأِة يف ك ل ِ        اٍن، وأْن َّنأ يأادأِة إىل ك لِ  مأكأ   زأمأاٍن؟وأْن َنأ رَّ ِبسأاطأ السِ 
ْهو  ب أْعدأ  نأِئٍذ، وملاذأا السَّ ؟ ف ألأماذأا اللَّْهو  ِحي ْ نْ يأا طأْوعأ ِديِْننأا، وِديْ ن  نأا ن أْبع  د نْ يأاَنأ  ئٍِذ؟ألأْيسأِت الدُّ

ْن نأك ْونأ مأعأ اخلأوأاِلِف، ومأعأ الَِّذْينأ قأال وا : إنَّ ب  ي  ْوتأ د نْ يأاَنأ عأْورأٌة، ونأسأوْ   ا بِنأاءأ ِديِْنِهم أوَّالا؟أم رأِضْينا أبأ
ضأِة، ومأالِهي الغأوأايأة؟ أنَّنا إىل ن ص ٍب م ْسرِِعْْيأ وأرأاءأ تأالِعْيِب الر َيأ  أم رأِضْينا أبْن ن أرْك ضأ الِهِثْْيأ كأ
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ْلنأا الَِّذي ه وأ أْدّن ابلَِّذي ه وأ خأرْيٌ : ي أْومأ دأف أْعنأا أبْ نأاءأَن إىل مأرأاتِِع ) ِم( ال ي أْلو ْن على أم اْست أْبدأ ك رأِة القأدأ
ضأة  يف رأْوِعِهم ِمْن ت أْثِقْيٍف وت أْفِكرٍي؟! ف ث ه  الر َيأ ت  ْونأ ويأذأر ْونأ إالَّ مأا ت أن ْ ٍد ِفْيما َيأ  أحأ

ْع ق أْولأ هللا تأعاىل :         يپ     اقِتب للناِ حساِبم وهم ىف غفل ة معرض ونأْ نأْسمأ ما يأايهأ ميماكيٍ ا  

يإالياسهمعوهيوهميألعبوكمكي ب ميم  .   ٿ حدث 
* * * 

ِهيٌد وأمَّا   :شأ
َْمأ   ى الَّ   ِ  يأِعْيش    ها ف شأ   بأاب  ه نأ   اكأ غأ   رْي  وأاِح   ٍد ِم   نأ الك تَّ   اِب ِمَّ   ن شأ   ارأكأ يف ب أيأ   اِن هأ   ِذه املأسأ   اِة الع 

مأ  ِذِه األَيَّ ْسِلِمْْيأ هأ
 
رِْينأ املِصْ امل  فأكِ 

رِيِ ْْيأ، وه  وأ يأِص ف  حأ الأ الشَّ بأاِب املِْص رِيِ  ب أْع دأ م بأ ارأاِة ، وذأِلكأ مأا قأالأه أحأد  امل
ِم(، وذأِلكأ   ق أْوِله :ِعْندأ )ك رأِة القأدأ

ِة اجل ن  ْونِ              ِة ... إىل دأرأجأ ِذِه الدَّرأجأ بُّ اللَِّعبأ إىل هأ ْل أْصبأْحنأا َنِ   ، وإْطالقِ  هأ
ِت، انأ   ْت ِعْن   دأَنأ ك    لُّ هأ   ِذه  الصَّ   وأارِْيِخ، والبأ   ال ْوَنأ والرُّصأ   اِص، وال   رَّْقِ  يف الشَّ   وأارِِع إىل مأْطلأ   ِع الفأْج   ِر؟! وإذأا كأ

اٍد؟! َْهأر  يف عأمأٍل جأ ِة فأِلمأاذأا ال تأ ، واِْلمَّ ِِ ا  الطَّاقأِة، واحلأمأ
َْهأر  يف بِنأ اٍء، أو َّنأْضأ ٍة، أو ِفْك ٍر، أو اْخ ِتأاٍع  َْهأ ر  إالَّ يف اللَّْه ِو واللَّعِ ِب؟! ِلمأ اذأ … ِلمأاذأا ال تأ ا ال تأ

، وأْعيأ ادٌ  ْ ٌو، وت أفأ ارِيح ، وم وأاِك ب  ا ِمْن ن أْفِس الن َّْوِع : فأٌن، وْلأ ؛ فإنَّه دأائِما ُأأْمهأْرَن ِلفأنٍ  لأ ةأ … وإذا  إنَّ مأ ا رأأيْ ت  ه لأي ْ
ا  بأارأاِة يف الشَّوأارِِع ْْأ ِيك ْن : انِْتصأاراا؛ بأْل كأ

 نأ اْنِفجأاراا!امل
الأٌة ن أْفِسيٌَّة  ِة، هأِذه حأ ُ  ِلم جأرَِّد هأدأٍف جأاءأ يف الشَّبأكأ إنَّ مأا حأدأثأ ه  وأ … لأقأْد كأادأْت أْحشأاؤَن َّتأْر 

َّ    اِهرأةِ  ها، وإَّنَّ    ا ن أْف    س  ال ِ    م  ِمْص    رأ وأْح    دأ هأ    اِز الت َّْقي ِ    ْيِم عل    ى م ْس    تأِو األمَّ    ِة، وال أِتَّ رأيْ ت ه    ا يف  اْخ    ِتالٌل يف جأ
ْلِتأأا   ويف إْيطأالِيأا، ويف أْسبأانِيأا : حأفأاوأٌة ِمْن ن أْوٍع آخأرأ حأْولأ ثأرْيأاٍن، وم صأارِِعْْيأ!… إَنِْ

، ولأِك  ْن ِم  نْ  اليِ  ْيأ حأ  ْولأ س   ْوِر )بِ  ْرلِيْي(، لأ  ْيسأ ِم  ْن أْج  ِل هأ  دأٍف ك   رأِويٍ 
أ
ُأأمَّ  عأ امل  أمَّ  ا يف أملانِيأ  ا : ف أقأ  ْد 

ٍة اْْس ها : احل ر ِيَّة   أْجلِ  َْمأى!… ِقْيمأ انِيأا الع   وهأت أف وا ألْلمأ
ثأ  اِق  ُأأمَّ  عأ مأالي  ْيأ الي  اابنِيِ ْْيأ عل  ى أنْ قأ  اِض )ِهرْي وِش  ْيما( لِيأضأ  ع وا اليأ  دأ عل  ى اليأ  ِد يف ِمي ْ عأمأ  ٍل، وب  ن أْفِس ال  رُّْوِح 

ب  لأ  ثأاِق سأهأٍر، وقأْد ف أعأل ْوها، وصأن أع وا ق  ن ْ َأاهأرأةا  ، وقأاد وا  إنْ تأاِجيَّةا  ث أْورأةا  ةا اْقِتصأاِديَّةا، وفأجَّر وا وِمي ْ  ر وا ِبأأ  ِعْلِميَّ ةا  م 
 ، ورأدُّْوا على أْمرِيكا العأاْأأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي       

http://www.islamlight.net/thiab/ 

105 105 

 بِتأحأدٍ  أْكُأٍ، وأْخطأٍر .
 
 
ٌة ِلِقيأ  ادأِة التَّ  ارِْيِخ يف السَّ  ن أوأاِت امل ا فأِه  ي يف وأْق  ِت اللَّعِ  ِب ُث َّ ي أق   ْول  : هأ  ِذِه أ مأ  ٌم م رأشَّ  حأ ْقِبلأ  ِة، ومأ  عأ هأ  ذأ

َأِم املِْيدأ  ْرِقيَّة  مب ْع انِيأا الشَّ ِبيَِّة!ت أْلعأب  وإبجأادأٍة أْكث أرأ ِمْن ِلْعِبنأا، ويف أل وْمِبيأاِد ) س ْول ( فأازأْت أْلمأ هأ  الِيَّاِت الذَّ
ِت : ف أه    وأ سأ   اعأٌة يف ي أ   ْوِم إنَّ اللَّعِ  بأ مأْطل    وٌب، ولأِك   ْن عل  ى أْن ال ي أتأجأ   اوأ  انأ   ه يف س    لَِّم األْولأ  ْوَيَّ زأ مأكأ

ا تأك   ْون  ال  ن َّ  اِر ِس  تِ  مأ  رَّاٍت، وِِبأ  ذأ ٍِ م ضأ  اعأٍف مبِْق  دأ ُ  إىل ْحأأ  ا ِم عأمأ  ٍل َتأْتأ  ا ْفس  سأ  وِيَّةا إجأ  ازأٍة، وتأْس  ِبق ه ِس  تَّة  أَيَّ
ارأه .  ت أْعِرف  ِلك لِ  شأْيٍء ِمْقدأ

، ُث َّ ي أع  ْود  ه  ِلمأتأه ِبقأْوِله : أمَّا الشَّ ْعب  الَّ ِذي ي  ْنِف ق  أْحشأ اءأ وي  ْنِهي كأ  ، واِلَّتأ ه، وْحأأاسأ ه يف هأ دأٍف ك  رأِويٍ 
! ُ  إىل َتأِْلْيٍل ن أْفِسيٍ  ْوفأاءأ لأْيسأ فيها اِلٌَّة ِلشأْيٍء ، ف أه وأ شأْعٌب ُيأْتأا اِويأةا جأ  إىل ب أْيِته ج ثَّةا خأ

* * * 
أيأ اِدْيِن؟ وْْأ ُث َّ ي أ 

ْي ِع امل تأسأاءل  : هأْل ه وأ يأ ِئسأ ِم ْن عأمأ ِل شأ يٍء جأ اٍد؟ هأ ْل أبْ  وأاب  الت َّفأ وُِّق م ْغلأقأ ٌة يف مِأ
؟ هأ  ْل ه  وأ خأط  أٌ يف أْس ؤ ول 

ِت الك  رأِة، وأْبطأاِْل  ا ه   وأ امل ؟ هأ ْل ت أرِْكي ْ  ز  األْع  الِم عل ى م بأ  ارأَيأ الِع  ب 
أ
بِيأ  ِة  الِتَّْ ت أْب قأ إالَّ امل

َِْيِميٌّ؟  والت َّْعِلْيِم؟ هأْل ه وأ خأطأٌ ِسيأاِسيٌّ ت أْن
ا الت َّْفِكرْي  ف أه وأ ت أْفِكرْيٌ خأاِطئٌ  ٍة إىل العأمأِل،  لأْو صأحَّ هأذأ ْولأةأ يف حأاجأ  ؛ ألنَّ الدَّ

ِِ اآلخأ ِر الصِ  حِ ي الَّ ِذي ت ضأ  ا ، واْجأادأِة، واالْخِتأاِع، وإىل احلأمأ ُِ يِ ع ه ِبفأ ْتِح البأ اِب عل ى مأصأ ارِْيِعِه ِْلأ ذا واْنْ تأا
 اللَِّعِب .

افٍ  ْولأ  ة  أْن ت أْب  يِنأ اْقِتصأ  ادأها أبْه  دأ ِت يف … ك رأِويَّ  ٍة   وي  قأ  ر ِر  أبنَّ  ه : لأ  ْن تأْس  تأِطْيعأ الدَّ إنَّ جأ  ْدوألأ األْولأ  ِوَيَّ
ا إْن و ِج  دأ لأ  ه  مأك  انٌ .ِل القأائِمأ  ِة بِ  الِدَنأ َم ْتأ  ٌل، ومأْقل   وٌب عل  ى رأأِس  ِه : اللَّعِ  ب  يف أوَّ  ، .. واجلِ  دُّ يف آِخرِه  ا؛ هأ  ذأ

اٌر، وف أرأٌح، وِتأْرِْيٌج . َأاِمنأا ِهيأ يف قأام ْوِسنأا : اْنِفجأ  واالْسِت أاتِْيِجيَّة  الغأالِبأة  على ِن
ا الن َّْوعأ ِمنأ الفأرأ  ِح، ه وأ ت أْعِبرْيٌ عأِن الكأْبِت، وعأ ِن احِلْرمأ اِن، وسأْوفأ ي  وأاِفق يِن ع لأمأاء  الن َّْفِس على أنَّ هأذأ

، ُث َّ ي أْهمأ  د ، والفأرِيْ  ق  وال ميأ    فأِج  ر  اجلأزأائِ  رِيُّ  تُّ إىل السَّ  عأادأِة ِبسأ  بأٍب، وقأ  ْد شأ  اهأْدَن النَِّتْيجأ  ةأ : شأ  اهأْدَن الشَّ  ارِعأ ي أن ْ
، وي أْفقأأ  ع ي وَّنأ مالَِّذي انْ فأجأرأ على طأرِيْ قأِته رأاحأ يأْضِرب  النَّا  .انْ ت أهأى  (1)ِأ

                                                

 امِ عل  ى هأ   التٍ مُّ  َتأ »: انِ وأ ن ْ  ع   تأ ، َتأْ  ةِ يَّ رِ ْص  املِ « مِ وْ الي أ   ارِ بأ  أخْ » ةأ دأ يْ  رِ جأ  رْ َ   انْ  (1)
أ
( ص 13/1/1990) تأ بْ السَّ  « بِ عأ  لْ ر امل

(16. ) 
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* * * 
انأ  ْت ج   ْزءا  أْت : ِح  ْْيأ كأ ْي  ث  بأ  دأ ِم( انْ ت أهأ  ْت إىل حأ ُِ التَّ  ْدرِْيِب  اوب أْع  د ؛ ف أيأ  ا لأْي  تأ )ك   رأةأ القأ  دأ هأ  ا ِم  ْن ِمن ْ

فأاِع، واخل طأِط، ذأاِت فأائِ  ، قأائِمأةا على مأبأاِدئ يف اْل ج ْوِم، والدِ  اِد لِْلمأعأارِِك احلأْربِيَِّة .العأْسكأرِيِ  ٍة ِفْعِليٍَّة يف اْْعدأ  دأ
ا ِمْن : ضأْرٍب، ورأْكٍل، وت أنأاث ِر أْشالءٍ  ْلِتأ  ، وت أقأاط ِر ِدمأاٍء!لِكنَّها انْ ت أهأْت إىل مأا كأانأ ُيأْد ث  يف إَنِْ

لِ  كأ )إْدوأاْرد 
أ
أْس  ؤ وِلْْيأ ي أْفعأل   ْونأ ِمثْ لأمأ  ا ف أعأ  لأ امل

ه   (، وإالَّ فأعل  ى األقأ  لِ  لِ  يأك ْن 816الثَّ  اّن سأ  نأةأ ولأْي  تأ امل
ٌة!  ت أْرتِْيب  اللَِّعِب يف آِخِر جأْدوِل حأيأاتِنأا، إذأا كأانأ يف اجلأْدوأِل سأعأٌة، وف ْسحأ

* * * 
س لمْي يف هأ ِذه ال ِبالِد، أْن ي أْرعأ ْوا حأ قَّ هللا

 
ا فإنَّن ا ن  نأاِش د  و الةأ أْم ِر امل  يف هأ ِذه ال ِبالِد، وِمْن ِخالِل هأ ذأ

ْيا ا، ومأْن ِع ك  لِ  مأ ا في ِه شأ رٌّ وفأسأ اٌد ظأ اهِ  ٌر، وأخ   ُّ ويف أْهِلها، وذأِلكأ ِِبأْمِل الرَِّعيَِّة على أْحكاِم الشَّرِْع، أْمراا وَّنأ
ِة القأاتِلأِة! ِم( ِبص ْورأِِتا القأائِمأ  )ك رأةأ القأدأ
ناا : أنَّه ال ِعزَّ  ةأ لِْلم ْسِلِمْْيأ إالَّ اِبْْسالِم، وال ِقيأامأ ِلم ْلِكِهم إالَّ بطأاعأِة رأِعيَِّتهم، وال طأاعأ ةأ ولي أْعلأم وا يأِقي ْ

ةا م على لرأِعيَِّتهم إالَّ ِِبأْمِلهِ  هأجاا وعأقْيدأ ْيِن مأن ْ  !الدِ 
  هأِذه الِبالِد لوأالِئِهموهأْل عنَّا )أْزمأة  اخلأِلْيِج( ببأِعيٍد؟ ي أْومأ ت أنأكَّرأ ب أْعض  أْهلِ                

أْش  ؤ ومأِة ليأج   رُّوا أْه  لأ هأ  ذِ 
اثِيُّونأ أبْقالِمه  م املْس  م ومأِة، وأْلِس  نأِتهم امل ُأ الِعْلمأ  انِيُّونأ، واحلأ  دأ ِه ال  ِبالِد إىل يف ِح  ْْيأ خأ  رأ

   ْرأأِة،
أ
وِقيأادأِِت   ا للسَّ   يَّارأِة، والت َّْع   رِيِض ابْْس    الِم  مأعأ   ارِكأ َم ْت ألأقأ   ٍة مأ   ا بأ   ْْيأ دأعأ   وأاٍت عأرِْيضأ   ٍة مأرِيضأ    ٍة :كح ق    وِق امل

ْس   ِلِمْْيأ ع لأمأ   اءا وو الةا، واْْرجأ   اِف يف أْرجأ   اِء ال   ِبالِد، وه نأ   اكأ ْسأَّ   اع ونأ ْلأ    م 
 
يف غأ   رْيِ ذألِ   كأ ِم   ْن ن أفأثأ   اِِتم … وامل

اِء .  اْلأْوجأ
اءِ  ْل ي أْنسأى أحأٌد مأوأاِقفأ الع لأمأ  قاِبِل؛ هأ

 تأطأوِ ِعْْيأ ِم ْن أبْ نأ اِء هأ ِذه ويف امل
، والصَّاحلِِْْيأ، وأْهِل احل ْسبأِة، وامل

اَنا وزأرأافأ اٍت يف ن ْص رأِة ِديْ ِنهم، وال ذَّبِ  عأ ْن ِبالِده م، مأ ا بأ ْْيأ ُم أاضأ  ِة ي أْومأ قأام وا و ْحدأ  بأارأكأ
، الِبالِد امل راٍت، وف أتأ اِو

وأاٍت، وم قأ   ابأالٍت مأْرئِيَّ   ٍة  ِلمأ   ِة، ورأدِ  ش    بأِه …ومأْس   م وعأٍة ونأ   دأ ْ   ِع الكأ ، ومأ ه م لِت أْوِحْي   ِد الصَّ   فِ  ؟! ك    لُّ ذألِ   كأ ِم   ن ْ
انِيِ ْْيأ  ْغِرِضْْيأ ِمنأ الع مأالِء، والِعْلمأ

 
 …!امل
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فأٍة، وم غأالأطأ  اٍت نأِك   دأ … ف  اهللأ هللاأ يف أبْ نأ   اِء هأ  ِذه ال   ِبالِد  ٍة، لأ   ْيسأ فأ  ال تأ   ْدف أع وه م إىل تأالِعْي  بأ سأ   ِخي ْ
 قأ  امأرة  أبْوقأ  اِت  َنأ أحأ  د  

اِس  ٌر ابئِ  ٌر، أالأ وِه  يأ : امل ِة وج ه   ْوِد وطأاقأ  وث أقأافأ  اِت، فيه  ا أْخسأ  رأ ِم  نأ اآلخأ  ِر، فالك   لُّ خأ
ِة! ِم( الوأِخْيمأ  الشَّبأاِب يف ِشعأاِب )ك رأِة القأدأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َالر ابعَ   َالب اب 

) م  َيفَ)ك ر ة َالق د  َالع ل م  ل  َأه  َأق  و ال  َ:ََت  ر ير  َالف ص ل َاألو ل 
) م  َ)ك ر ة َالق د  َيفَح كم  This file was downloaded from QuranicThought.comَالف ص ل َالث اينَ:َب  ي ان َاألص ل 
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 الفأْصل  األوَّل  
وأاِل أْهِل الِعْلِم يف )ك رأِة القأدأِم(َتأْ   رِير  أق ْ
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ْس ِلِمْْيأ هأ ِذه األَيم؛ ْْأ ي أع  ْد ِم نأ اخلأفأ اِء  لأ ْيسأ خأ اٍف أنَّ احل ْك مأ عل ى )ك  رأةِ 
 
ِة امل ِم( القأائِمأ ِة ِبسأ احأ القأ دأ

ُّه  وِر، و  ا ال أخأ ذأ حأي ِ زاا ِم نأ اخلِ الِف ِعْن دأ  (لألسأ ِف!)الو ض  وِح مبأكأ اٍن لك  لِ  ِذي عأ ْْيٍ وبأِص رْيأٍة؛ إالَّ أنَّ ه مأ عأ هأ ذأ
خ   ْذ حأقَّ  ه  ِم  نأ  ب أْعِض  ِهم ِعْن  دأ النَّْك  رأاء ب أْع  ِض أْه  ِل الِعْل  ِم ِمَّ  ا يأ  د لُّ يأِقينا  ا : أنَّ تأصأ  وُّرأ ِفْق  ِه الوأاقِ  ِع ِْلأ  ِذه اللُّْعبأ  ِة  ْْأ َيأ

ا ِمَّا يأْدف أ  َأِر والتَّْحرِيِر؛ وهأذأ َأِر يف َتأْرِيِر ُمأألِ  النِ زأاِع يف احل ْكِم على )ك رأةِ النَّ  عأاِصرأِة . ع نا إىل إعأادأِة النَّ
ِم( امل  القأدأ

ِم(، وذِْك ِر أِدلَّ ِة  وأاِل أْهِل الِعْلِم وِخالِفِهم يف احل ْكِم على )ك رأِة القأدأ ًقا عألأْينا أْن نأِقفأ على أق ْ فكان حأ
ْرِعيَّة ، واك لِ  ق أْوٍل؛ ق أْبلأ َتأْ  ا ت أْقتأِضيِه األِدلَّة  الشَّ ِم( كمأ لقأوأاِع د  رِْيِر ُمأألِ  النِ زأاِع، والتَّْكِيْيِف الِفْقِهيِ  على )ك رأِة القأدأ

ه األْحكأام ، وُأْتأِمع  عألأْيه األق ْوأال  ك لِ يَّة  ال والقأْولأ بِتأْحرميِها، د ْونأ  الرُّك ونأ إليه، ِمَّا يأسأع  الفأِقيه  … مأا ت أتَِّفق  ِعْندأ
 ت أوأقٍُّف، كأمأا سأيأأِت ب أيأان ه إْن شأاءأ هللا .

* * * 
ِم( تأتب ُّعا ا ِعْلِميا  لأفاا( يف ح ْكِمِهم عل ى )ك  رأِة القأ دأ لأفاا، وخأ ا، فأق ول  : لأقأْد ت أت أب َّْعت  أق ْوأالأ أْهِل الِعْلِم )سأ

ْهِدي واْجِتهأاِدي؛ الِسيَّ  حأسأبأ  ا رأْغبأةا ِم ينِ  يف َتأْرِيْ ِر الن ِ زأاِع، جأ اِئِل؛ ك لُّ هأذأ ما يف مأثأاّن الك ت ِب، ومأطأاِوي الرَّسأ
ِلكأ  اِم أبِدلَِّة ك لِ  ق أْوٍل، مأعأ االْعِتأاِض، واالْسِتْدرأاِك على مأا كأانأ ُمأأالا ِلذأ ِمَّا رأْعأل نا  أْلأ   إىل القأ ْوِل … واْْلمأ

 ، إْن شأاءأ هللا .(1)ِمْنها الرَّاِجحِ 
* * * 

ت أقأ ٌد، وم   ا وال ُم أ رَّراا؛ بأ ْل م ن ْ أْس ألأِة ْْأ يأك  ْن سأ ِدْيدا
 عأاِص رِْينأ يف هأ ِذه امل

وأاِل ب أْعِض امل ْس تأْدرأٌك، إنَّ ت أْفرِيعأ أق ْ
ا يأِلي :  وب أيأان  ذأِلكأ كأمأ

                                                

 سأ    ابقأاتِ » رْ َ     انْ  (1)
أْش    ه وِر ب    ِن حأسأ    نأ  «مِ ك     رأةأ القأ    دأ »ا، وهأ دأ ْع    ا ب أ ( ومأ    202) ري ِ الشَّ    ثْ  دٍ لسأ    عْ « امل

، اهأ دأ ْع    ا ب أ ( ومأ    14) مل
أْيِس   رأ »و

 ْش   تأاقِ »ا، وهأ دأ ْع   ا ب أ ( ومأ   94لرأمأضأ   انأ ب   ِن حأ   اِفٍظ )« امل
قأضأ   اَي »ا، وهأ دأ ْع   ا ب أ ( ومأ   101حلأْم   ِدي شأ   لأيب ) «ب  ْغيأ   ةأ امل

ْفِ   احأ ضأ   اْيْ »ا، وهأ دأ ْع   ا ب أ ( ومأ   8/116« )مأ يْ اهِ رأ إبْ     ِ اب   نِ اوأ تأ   ف أ »، واهأ دأ ْع   ا ب أ ( ومأ   334مل   اد ونأ ب   ِن رأِش   يٍد )« هِ ْي   اللَّْه   ِو والِتَّ
ا، هأ دأ ْع    ا ب أ ( ومأ    5/335) لمانِ للسَّ    « ةأ يَّ    هِ قْ الفِ  ةأ بأ    وْ واألجأ  ةأ لأ ئِ األْس    »ا، وهأ دأ ْع    ا ب أ ( ومأ    190) ري ِ رِْ وأ الت ُّ     دٍ وْ م     حل  « ْْيأ يِ    بْ والت َّ 
اِم الصَّ   احِلْْْيأ! الك   رأةأ »، وْْي  أِم  ْْي سأ   ح   ل   ي ب  نِ لعأ « ةأ يَّ َيِض  الر ِ  ابأ عأ  األلْ »و  نْ لعأْب  ِد هللا النَّْج  ِدي، وِه   ي عب  ارأٌة عأ   « َتأْ   تأ أقْ  دأ

 ا .هأ رْيأ م ذأكِ رأٍة م صأوَّرأٍة، وغأ 
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َأ ه   د  الشَّ ْثريُّ   لأقأدأ ذأهأبأ الشَّْيخ  سأ عْ  ِف  سأ اب أقأاتِ »هللا يف ِكتأابِ ه  حأ
إىل أنَّ اخلِ الفأ ِعْن دأ ( 203)« امل

ا نأ  ُّ كأالِم ه  وأاٍل، وهأذأ ِم( على ثأالثأِة أق ْ  سأ اب أقأِة »: أْهِل الِعْلِم يف ح ْكِم )ك رأِة القأدأ
أْس ألأِة )امل

لْلع لأمأ اِء يف هأ ِذه امل
وأاٍل :  ابلك رأِة( ثأالثأة  أق ْ

ْلمأان  القأْول  األوَّل  :  ِلكأ قأالأ الشَّْيخ  عأْبد  العأزِْيِز السَّ أْنع  م ْطلقاا، وِبذأ
 .(1)امل

ا قأ  الأ شأ  ْيخ  اْْس  الِم اب  ن  ت أْيِميَّ  ة، وب أْع  ض  الشَّ  اِفِعيَِّة، وبِ  ِه أ تأ  ِت القأ  ْول  الثَّ  اّنُّ : اجلأ  وأاز  م ْطلأقا  ا، وِِبأ  ذأ ف ْ
ائِمأة  للب ح ْوِث الِعْلمِ  تأاِء، والشَّْيخ  ُم أمَّد  ابن  ع ث أْيِمْْيأ اللَّْجنأة  الدَّ  .(2)يَِّة واْف ْ

 بأالأِغ في هِ 
ْيِم امل َِ ِة الت َّْن َّمأ  نأ

انأْت على الصِ فأِة اخلأاصَِّة امل )مبأْع َنأ مأْن ِع  القأْول  الثَّاِلث  : مأْنع  اللَِّعِب ِِبا إْن كأ
اِملأ ِة الَّ ِ  ي  ْوقأ   َِْيمأ اِت الكأ ْع ِل الت َّْن ، جأ ف  ألْجِله ا أولأئِ كأ الالِعب  ونأ ِلم جأ رَِّد لأعِ  ِب الك  رأِة(، وجأ وأازأه  يف غأ رْيِ ذألِ  كأ

 . (3)وِبِه أْفِتأ ْسأأاحأة  الشَّْيِخ ُم أمَِّد بِن إبْ رأاِهيمأ 
* * * 

 ِبقأْوِلِه :( 205ص )ُث َّ ذأكأرأ أِدلَّةأ ك لِ  ق أْوٍل 
أْنِع : إنَّ الك رأةأ ي أ 

ِثرْيأٌة * أِدلَّة  امل  وضأيأاعِ  ِمْن ضأيأاِع صأالٍة، ْنشأأ عأْنها مأفأاِسد  كأ
، وِنْسيأاٍن ِلذِ  نِيٍَّة، وِقْيلأ وقأالأ  ْكٍر .أْوقأاٍت، وكأالٍم فأاِحٍر : ِمْن لأْعٍن، وقأْذٍف، واْنِكشأاِف عأْورأٍة، وأْضرأاٍر بأدأ

، أو ب أْعِضِه ِمنأ البأاِلِغْْيأ العأاِقِلْْيأ .ِذي ي أ فأمأْن عأِلمأ ذأِلكأ ْْأ يأش كَّ يف َتأْرِِْي ِلْعِبها الَّ  أ  عأْنه  ذأِلكأ  ْنشأ
ِة : حأ  * أِدلَّة  اْابأ

حأة    ، وال دألِْيلأ ُي أر ِم ها .  إنَّ األْصلأ يف األْشيأاِء اْابأ

                                                

َ ْر  (1)  ( .5/335) لمانِ للسَّ « ة  يَّ هِ قْ الفِ  ة  بأ وِ واألجْ  ة  لأ ئِ األسْ »اْن
َ   رْ ( 2)  يِن ْغ  م  »و ،(251« )ةِ يَّ رِ ْص  ِ املِ اوأ تأ  الفأ  رأ صأ  تأ َم ْ » اْن

 
ُِ تأ  حْ  امل    ةأ ايأ  َّنِ »(، و4/311« )ا

ُِ تأ  حْ امل  مِ قأ  ِ رأ وأ ت ْ  ف أ ، و (8/27« )ا
(، 20/9/1402) (4967) مِ قأ             ، و رأ (19/12/1400)يف ( 3323) مِ قأ             ، و رأ (8/3/1400)يف  (2857)
 (.27« )ةا مَّ هِ م   لةٍ ئِ أسْ »و

َ ْر  (3)  . (129 ،128، 122 ،8/116« )مأ يْ اهِ رأ إب ْ  بنِ  دِ ُممَّ  خِ يْ ِ الشَّ اوأ تأ ف أ »اْن
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ْي    ث  ي  ْوجأ    د  يف الشَّ   رِيْ عأةِ       بأ    ْل إنَّ  ِته   ا؛ حأ  األْم    ر  ابلق     وَِّة اجلأسأ    ِديَِّة أ ص     ولأ الشَّ   رِيعأِة تأ    د لُّ عل    ى إابحأ
اٍد للق وَِّة . انِيَِّة، وهأِذه اللِ ْعبأة  ال َّتأْل و ِمْن إْعدأ  اجِلْسمأ

ِن، واحلِ  ْرِص عل  ى ت أْنِميأتِ  ه، وال شأ  كَّ أنَّ ِم  ْن ط   ر ِق      وأْيضا  ا ف  إنَّ الشَّ  رِيعأةأ َتأ   ثُّ عل  ى االْهِتمأ  اِم ابلبأ  دأ
ِن م زأا اِم ابلبأدأ افَِّة أنْ وأاِعها . وألأةأ االْهِتمأ ا الك رأة  ِبكأ هأ ِضيَِّة، وِمن ْ  األْنِشطأِة الر َيأ

* * * 
 * أِدلَّة  أْهِل الت َّْفِصْيِل :

َِْيمأاِت ال َّتأْل و ِمنأ األم ْوِر اآلتِيأِة :  ا مأعأ الت َّْن    قأال وا : إَّنَّ
ِت،1 عأِة هأِذه اللُّْعبأِة ِمنأ التَّحأزُّابأ ِ، وت أْنِميأِة األْحقأادِ    ما يف طأِبي ْ رأِة الِفوأ  ،وإًثأ

،  ،وهأِذه الن َّتأاِئج  عأْك س  مأ ا يأ ْدع و إلي ِه اْْس الم  ِم ْن و ج  وِد التَّسأ اِمِح، والتَّ  ِلفِ  ِِ والتَّ  ِخي، وتأْطِه رْيِ الن ُّف  و
ائِِر ِمنأ األْحقأاِد، والضَّغأاِئِن، والت َّنأاف ِر، وال شأكَّ أنَّ الت َّ  ، واألْحقأادأ، والضَّغأاِئنأ مأْوج ودأٌة يف هأِذه والضَّمأ نأاح رأ

أْغل وِب .
 اللُّْعبأِة بأْْيأ الغأاِلِب وامل

اِعيَّ    ٍة، فأِه    ي ت  نأمِ     ي يف الالِعبِ    ْْيأ، 2 ْنأ    ع  ِلمأ    ا ت سأ    بِ ب  ِم    ْن مأفأاِس    دأ اْجِتمأ       وِم    ْن أْج    ِل هأ    ِذا فإَّنَّ    ا َت 
 شأ اِهِدْينأ األْحقأ ادأ، وت ثِ رْي  

 شأ اِهِدْينأ لِ ب أْعِض الالِعبِ ْْيأ وامل
أ؛ بأ ْل : قأ ْد ي أتأجأ اوأز  أْم ر  َتأأيُّ ِز ب أْع ِض امل  بِي ْ نأهم الِف وأ

ِثرْيأٌة مأْعل ْومأٌة  ا كأ اِء، والقأْتِل، وشأوأاِهد  هأذأ  بتأصأرٍُّف . . خلأْ إ… إىل االْعِتدأ
* * * 

َأ ه  هللا يف ِكتأابِ  ه  ه  ا : الشَّ ْيخ  مأْش  ه ور  ب ن  حأسأ  نأ    وِمَّ  ْن ذأهأ بأ إىل هأ  ِذه الت َّْفِص يالِت وغأريِْ  ِف ك   رأِة »حأ
مِ  ا ِمْنه تِبأاعاا للشَّْثرِي كأمأا ه وأ ظأاِهر  تأصأرُِّفِه يف احلأاِشيأةِ (15) «القأدأ  . ، وهأذأ

اه  هللا ْْأ يأْكتأ  ِف بن أْق ِل كأ الِم أْه  ِل الِعْل ِم )كأمأ ا ظأهأ  رأ لأ ه ( ُأأاسأ  رأ عل ى إالَّ أنَّ ه  هأ دأ )ْْأ ي ْس  بأْق ح ْك مٍ ؛ بأ ْل 
أْشر ْوعأِة؛ بأْل ر مبَّأا تأك ْون  م ْستأحأبَّةا إذأا، وإذأا  : !(هِ يْ إلأ 

ِم( ِمنأ األم ْوِر امل  …!وه وأ أنَّ ل ْعبأةأ )ك رأِة القأدأ
ا نأ ُّ كأالِمهِ            ِم( ِمنأ األم ْورِ م أارأسأة  )ك رأةِ »:  غأفأرأ هللا للجأِمْيعِ ( 14) وهأذأ   القأدأ
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ع  د  أْن تأك  ونأ ِم نأ امل أْشر ْوعأِة، إْذ ال ن أْعرف  دألِ ْيالا ُي أر ِم ه ا، واألْص ل  يف األْش يأاِء اْابحأ ِة؛ بأ ْل ال ي أب ْ

ْس تأحأبَّاِت، امل
لأةا لِت ْكِسبأه  ق  وَّ  ها وأِسي ْ ن ه ، وي أتَِّخذأ  ْسِلم  لِي أت أقأوَِّ بأدأ

ةا ونأشأاطاا وحأيأوِيَّةا، وقأْد رأغَّبأ الشَّرْع  يف ت أعأ اِطي إذأا مأارأسأها امل
ِن، ألْجِل اجِلهأادِ   قأو ِيأِة للبأدأ

 . األْسبأاِب امل
 ْؤِمِن الضَّ ِعيِف، ويف »: ق أْول ه   ملسو هيلع هللا ىلصوقأْد ث أبأتأ عأْن رأس وِل هللا 

 
 ْؤِمن  القأ ِويُّ خأ رْيٌ، وأحأ بُّ إىل هللا ِم نأ امل

امل
رْيٌ   . مٌ لِ سْ م   «…ك لٍ  خأ

* * * 
؛ كأمأ  ا مأْش  ه ْوٌر والشَّ ْثريُّ  ه  ولأنأ ا فيمأ  ا ذأكأ رأ  ِم  نأ الت َّْفرِيعأ اِت اخِلالفي  ِة اْعِتأاضأ اٌت ف أرأضأ  ها البأْح ث  الِعْلِم  يُّ

 يأِلي :
ِم( م ْطلأقا  ا، ْْأ يأك   ْن  ُمأأ  لَّ اْع  ِتأاٍض؛ بأ  ْل ه   وأ ِم  ْن أوَّالا : أمَّ  ا م  ا ذأكأ  رأاه  عأ  ِن القأ  ائِِلْْيأ بِتأْح  رِِْي )ك   رأِة القأ  دأ
ْرِعيَّ  ا ت أْقتأِضيه األِدلَّة  الشَّ  .ك لِ يَّة  ة ، والقأوأاِعد  الجأادَِّة الِعْلِم، لِتأْحِقْيِقِه مأنأاطأ احل ْكِم، وم رأاعاأتِِه ِلِفْقِه الوأاِقِع كأمأ

نياا : أمَّا مأا ذأكأرأه  الشَّْثري عأِن القأائِِلْْيأ ِِبأوأ  ِم( م ْطلأقاا، ف ألأْيسأ ِمْن جأادَِّة أْهِل الِعْلِم، وال ًثأ اِز )ك رأِة القأدأ
وأاِل، وَتأْرِْيِر النِ زأاِع!  ِمنأ التَّْحِقيِق ِبشأيٍء؛ بأْل هأِذه ِمْنه  جم أازأفٌة ِعْلِميٌَّة يف عأْزِو األق ْ

ا القأْوِل إىل شأْيِخ اْْسال        اِفِعيَّةِ ةأ ِم ابِن ت أْيِميَّ وذأِلكأ مأاثٌل يف ِنْسبأِة هأذأ  ، وب أْعِض الشَّ
ِة!( ائِمأ تأاِء، وشأْيِخنا الع ث أْيِمْْيِ  (1)واللَّْجنأِة )الدَّ ٌ مأا كأانأ لأه  لْلب ح وِث الِعْلِميَِّة واْف ْ ْلٌط بأْيِ  ا العأْزِو خأ ، فإنَّ ِمْثلأ هأذأ

؛ فأْضالا أْن ي  ْنسأبأ  ا كأانأ رأدُّه  ِمْن و ج وٍه .أْن ي ْذكأرأ فأْضالا أْن ي ْكتأبأ اِء اْْسالِم! ِلذأ  إىل ع لأمأ
أ ْذك ْورِ 

ِم( احلأاِدثأ ةأ يف الع ص  ْوِر األِخ رْيأِة ْْأ تأك  ْن مأْعر ْوفأ ةا ألْه ِل الِعْل ِم امل ْينأ الِس يَّما األوَّل  : أنَّ )ك رأةأ القأدأ
رِي  ِخ ظ ه   وِر هأ ِذه اللُّْعبأ  ِة ةأ، وع لأمأ  اء  الشَّ  اِفِعيَِّة كأمأ  ا ه  وأ اب ن  ت أْيِميَّ   عل  ى ِص  فأِتها القأائِمأ  ِة يف الوأخأْيمأ  ِة ظأ  اِهٌر ِم  ْن ًتأ

ْسِلِمْْيأ 
 
ا ِبالِد امل اِء خأطأا بيِ ناا، ال ي أْرضأاه  التَّْحِقيق  الِعْلِميُّ .وغأرْيِهأ ا كأانأ ِنْسبأة  اجلأوأاِز ِْلأؤ الِء الع لأمأ  ، فأِعْندأ هأذأ

ا إذأا عألِ  دأْهيأ  اِء ْمنأ  ا آنِفا  ا أنَّ اب  نأ ت أْيِميَّ  ةأ رأِْحأ  ه  هللا ْْأ ي أْفتأ  أ ي صأ  ر ِْح بِتأْح  رِِْي أْلعأ  اٍب ِه  يأ أقأ  لُّ ضأ  رأراا ِم  ْن هأ  ذأ
 سأمَّا

ِم( . ةِ العأْصِر، امل  : )ك رأة  القأدأ
* * * 

                                                

ائِ » ةِ مأ لِ كأ   الق  إطْ  (1) ٌ،رٌ َأ نأ  هِ ْي ا، فِ ذأ كأ « ةِ مأ الدَّ [ 27-26]ال رْحن ژڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇژ : اىل عأ ه ت أ لِ وْ لقأ   بأ ْيِ 
. 
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لَّم  عأ   ْن  مأا كأ   انأ ي أ   تأكأ َ ْر مأ   ثأالا إىل ق أْولِ   ِه رأِْحأ   ه  هللا ِعْن   دأ أْلعأ   اٍب مأْعر وفأ   ٍة يف زأمأانِ   ِه : ه   ي م بأاحأ   ٌة يف ف   اْن
ما س  ِئلأ عأ  اِد، وذألِ كأ ِعْن دأ انأْت م ِعينأةا على اجِلهأ ْرِعيَِّة؛ بأْل ر مبَّأا كأ اِذيِر الشَّ أحأ

ٌة ِمنأ امل اِلمأ ْن ِلْع ِب الك  رأِة أْصِلها، سأ
ِب السَّ   بأِق )أْي : الكأ   رأِة الَّ    ِ  ت  ْلعأ   ب  ابلصَّ   وْ  ِ اوأ تأ    الفأ  رِ صأ   تأ َم ْ »كأم   ا جأ    اءأ يف جلأأاِن، والك جَّ    ِة!(، فقأ   الأ  يف ابأ

فأعأةأ لْلخأْيِل، والر ِجأ اِل؛ ِِبأْي ث  ي ْس ت أعأان  ِِب ا  هِ صأاِحبِ  د  وِلْعب  الك رأِة إذأا كأانأ قأصْ … » :  (251« )ةِ يَّ رِ صْ املِ  أن ْ
امل

، وَنأْ   ، وال  دُّخ ْوِل، واخل   ر ْوُِ وِِه يف اجِلهأ  اِد، وغأرأض   ه االْس  ِتعأانأة  عل  ى اجِلهأ  اِد الَّ  ِذي أمأ  رأ هللا بِ  ه عل  ى الكأ  رِ  والفأ  رِ 
هأى عأْنه   ملسو هيلع هللا ىلصرأس ْولأه  اِل، فإنَّه ي  ن ْ  .انْ ت أهأى  «ف أه وأ حأسأٌن، وإْن كأانأ يف ذأِلكأ مأضأرٌَّة ابخلأْيِل، والر ِجأ

بِ ْْيأ أْه ِل الِعْل ِم؛ بأ ْل ه  وأ أأْم ٌر جم ْمأ ٌع عأْلي ه بأ ْْيأ عأامَّ ِة أْه ِل  وما ذأكأرأه  رأِْحأه  هللا ه نأا ْْأ يأك ْن ُمأألَّ ِخالفٍ 
اوهأ  ،الِعْلِم، فأك لُّ مأا كأانأ في ِه ضأ رأرٌّ، أو ش  ْغٌل عأ ْن ذِْك ِر هللا : ف أه  وأ حأ رأاٌم قأْطعا ا ِم( الي َّ وْ  ا عألأْي ِه )ك  رأة  مأ  ذأ مأ القأ دأ

!  د ْونأ شأكٍ 
ِم( السَّ ائِرأِة يف هأ  ِذه األْعصأ اِر، م ت أوأق ِ  ٌف ضأ ر ْورأةا عل  ى ِفْق ِه الوأاقِ  ِع؛ الثَّ اّن : أنَّ احل   ْك مأ عل  ى )ك  رأِة القأ  دأ

ِم( اليومأ؛ ألنَّ احل ْكمأ على الشَّيِء ف أرٌْع عأْن تأصأوُّرِهِ  َْرأةا سأرِيعأةا إىل حأاِل )ك رأِة القأدأ ، وِمْن ُثأَّ كأانأ ك لُّ مأْن أْلقأى نأ
 حأرَّمأ  اِت الشَّ ْرِعيَّةِ أيْ قأ نأ 

ْزما  ا أنَّ هأ  ِذه اللُّْعبأ ةأ حأ  رأاٌم حأ  رأاٌم، ومأ ا ذأاكأ إالَّ أَّنَّ  ا قأ  ْد تأضأ مَّنأْت ِم  نأ امل مأ  ا يأِش  ْيب  لأ  ه    جأ
هأدُّ لأه  األرْكأان ! واحلأالأة  هأِذه كأْي فأ يأِلْي ق  بِن ا أْن ن أْع ز وأ احل ْك مأ إبابحأِته ا  اِن، وت أن ْ )م ْطلقا ا!( ِلوأاِح ٍد ِم ْن أْه ِل الو ْلدأ

ُأأاِئِهم  ؟!الِسيَّما شأْيِخ اْْسالِم ابِن تِْيِميَّةأ  الِعْلِم فأْضالا عأْن ك 
لثاا : أمَّ ا عأ ْزو  الشَّ ْثريُّ  ائِمأ ِة، وشأ ْيِخنا الع ث أْيِم ْْيأ رأِْحأ ه  هللا َتأأكُّ ٌم مأ ْرد ْودٌ  ًثأ  ْطلأقأ ةأ للَّْجنأ ِة الدَّ

حأ ةأ امل ،  اْابأ
ٌُ عأْن ُمأألِ  النِ زأاعِ   ، إْذ لأْيسأ ِمنأ الصَّواِب إْطالق  مأا وخ ر ْو

ا، أو ت أْقِيْيد  مأا كأانأ م ْطلأقاا!  كأانأ م قأيِ دا
* * * 

ا الع لأمأ  اء ، والعأْك  س  اب ها أْص  حأاِب  لعأْك  ِس، فِعْن دأ ذألِ  كأ لأ  ْيسأ لأنأ  ا أْن ن ْطلِ  قأ الفأتأ  اوأِ الشَّ ْرِعيَّةأ الَّ  ِ  قيَّ  دأ
ِلمأ ِمنأ الضَّرأِر، أو االْش ِتغأاِل عأ ْن فأاِض ٍل، أو صأ دٍ  »: وعألأْيه ف ألأْيسأ لأنأا إذأا قأالأ الع لأمأاء   إنَّ اللَِّعبأ م بأاٌح، إذا سأ

ٌة؛ ، ُث َّ َيِت أحأد َن ف أيأْحك م  على ل ْعبأٍة اْقِتأأنأْت بِب أْعِض ا«وإالَّ حأر مأ … عأْن ذِْكِر هللا تعاىل  ا م بأاحأ  حأرَّمأاِت : أَّنَّ
مل

ِة األْلعأاِب م ْطلأقاا؟! حأ  وي  عألِ ل  ق أْولأه : أبنَّ هأْؤالِء الع لأمأاءأ ي أق ْول ونأ إبابأ
وأِ الَِّ  أحأالأ إلأْيها الشَّْثرِيُّ  ا اخلأطأأ ِعبأارأة  الفأت ْ ا يأِلي :وي  وأضِ ح  هأذأ  ، وإلأْيك نأصُّها كأمأ
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وأِ اللَّجْ  ِة رقم )  ف أت ْ ائِمأ  ه ( :18/3/1403( بتاريخ )5413نأِة الدَّ
ِت؟   بأارَيأ

ِة إْحدأِ امل ِم( ِلم شأاهأدأ  مأا ه وأ احل ْكم  يف الدُّخ ْوِل إىل مأْلعأِب )ك رأِة القأدأ
ِم( إْن كأانأ ال يأِتأأتَّب  عألأ  ٍت ل  )ك رأِة القأدأ ِة م بأارأَيأ أْلعأِب ِلم شأاهأدأ

ْيه ت أْرك  وأاِجٍب كالصَّالِة، الدُّخ ْول  يف امل
اوأةٌ  ْ  ٌو، هِ ْي  ؛ فأ  ال شأ  يءأ فِ ولأ  ْيسأ في  ه ر ْؤيأ  ٌة ِلعأ  ْورأٍة، وال يأِتأأتَّ  ب  عألأْي  ه شأ  ْحنأاء  وعأ  دأ ؛ ألنَّ  ه ْلأ ، واألْفضأ  ل  ت أ  ْرك  ذألِ  كأ
 والغأاِلب  أنَّ ح ض ْورأه رأ رُّ إىل ت أْفوِْيِت وأاِجٍب، وِفْعِل ُم أرٍَّم .

 لت َّْوفيِق، وصألَّى هللا على نأِبيِ نا ُم أمٍَّد، وآِلِه، وصأْحِبه، وسألَّمأ وابهلل ا
ائِمأة  للب ح ْوِث الِعْلِميَِّة، واْف ْتأاءِ   اللَّْجنأة  الدَّ

 الرَّئِيس                   َنِئب  رأئِيِس اللَّْجنأِة                 ع ْضٌو        ع ْضٌو              
ِن    بن  ق  ع وٍد   عأْبد  هللا  عأْبد  العأزِيِز ابن  ابز  عأْبد  الرَّزَّاِق عأفيفي       عأْبد  هللا بن  غ دأَيَّ

* * * 
ْرِعيٍَّة، ِمْنها : اٍم شأ وأِ  أْلأ   إىل أْحكأ  وِمْن خأالِل هأِذه الفأت ْ

ِم( إذا ْْأ يأِتأأ  ة  أو ِلْعب  )ك رأِة القأدأ تَّْب عألأْيها ت أْرك  وأاِجٍب، أو كأْشف  عأ ْورأٍة، أو احل ْكم  األوَّل  : م شأاهأدأ
ٌْو ولأِعٌب . ا ْلأ اوأٌة؛ فاألْفضأل  ت أرْك ها؛ ألَّنَّ  شأْحنأاء  وعأدأ

ِم( الي أْومأ ح ض ْوِر احل ْكم  الثَّاّن : إنَّ الغأاِلبأ يف   إىل ت أْفوِيِت وأاِجٍب، وِفْعِل ُم أرٍَّم .أنَّه رأ رُّ )ك رأِة القأدأ
ائِمأةأ ت أق   ْل ي أق ْول  قأاِئٌل : إنَّ اللَّْجنأةأ الدَّ اٍم، هأ وأِ، ومأا فيها ِمْن أْحكأ : ْول  ق  ْلت  : وب أْعدأ ب أيأاِن هأِذه الفأت ْ

ا! ِم( م ْطلقاا؟ ال، وال أظنُّ عأاِقالا ي أق ول  ِِبأذأ ِة )ك رأِة القأدأ حأ  إبابأ
ِم( السَّ ائِرأةأ يف  حأرَّمأ اِت الشَّ ْرِعيَِّة :  ِعْلماا أنَّ )ك رأةأ القأدأ

بِ الِد العأ الأِمْْيأ اآلنأ ال َّتأْل  و ِِبأ اٍل عأ ْن تِْلك  م  امل
اوٍة وشأْحنأاءأ، وكأْشٍف للعأْورأاِت، وغأرْيِ ذأِلكأ ِمَّا سأيأأِت ذِْكر ه قأرِيْ باا إْن شأاءأ هللا .  ِمْن عأدأ
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وأِ الَِّ  قأطأ   ْسِلم  هأِذه الفأت ْ
ِطْيٍب، وِهي مأا أف ْتأْت ِبه اللَّْجنأة  وهأاكأ أِخي امل زأة  ق أْولأ ك لِ  خأ ِهي ْ عأْت فيها جأ

ائِمأة    ه ( : 6/12/1401(، وًتريخ ) 4219برقم ) (1)الدَّ
، أو عل ى مأْنِص ٍب ِم نأ  ٍِ ِت الك رأِة الَِّ  ت  ْلعأب  على كأ أ  السُّؤأال  الثَّاِلث  : مأا ه وأ احل ْكم  يف ر ْؤيأِة م بأارأَيأ

ٍِ مأثأالا؟ أ ، أو كأ أنأاِصِب : كاللَِّعِب على دأْورِيٍ 
 امل

، أو مأْنِص ٍب، أو غأ رْيِ ذألِ كأ م ْنكأ  ٍِ ا على مأا ذ ِكرأ ِمْن كأ أ ِم( حأرأاٌم، وك ْوَّن  ت  )ك رأِة القأدأ ٌر آخأ ر  اجلأوأاب  : م بأارأَيأ
انأ  تِ  انأ  تِ اجلأ  وأائِز  ِم  نأ الالِعبِ  ْْيأ، أو ب أْعِض  ِهم ِلكأ  وْ  إذأا كأ اجلأ  وأائِز  ِم  ْن غأ  رْيِِهم فأِه  ي حأ  رأاٌم،  نأ ذألِ  كأ ِقمأ  اراا، وإذأا كأ

ِت حأرأاٌم!  بأارأَيأ
ا فأحأض ْور  هأِذه امل افأأةا على ِفْعٍل ُم أرٍَّم، وعلى هأذأ ْوَِّنا م كأ  ِلكأ

لَّمأ   وصألَّى هللا على نأِبيِ نا ُم أمٍَّد، وآِلِه، وصأْحِبِه، وسأ
ا تأاءِ اللَّْجنأة  الدَّ  ئِمأة  للب ح ْوِث الِعْلِميَِّة، واْف ْ

 الرَّئِيس              َنِئب  رأئِيِس اللَّْجنأِة                  ع ْضٌو         ع ْضٌو             
ِن    عأْبد  هللا بن  ق  ع وٍد    ابز عأْبد  العأزِيِز ابن    عأْبد  الرَّزَّاِق عأفيفي       عأْبد  هللا بن  غ دأَيَّ

* * * 
ا ْلأ و ِكْيدا ْيِم َتأ َِ ِعْيد  بن  عأْبِد العأ وأِ ي أق ْول  الشَّْيخ  سأ :  (124« )ةِ يَّ رعِ الشَّ  طِ ابِ وأ الضَّ »يف ِكتأابِ ِه ِذه الفأت ْ

رِيْ ِب الَّ ِذي تأ »
 
ِم(، فأش  ي  ْوع ها عل ى النَّْح ِو امل ْنأِة الفأت ْ وأِ ِبشأ أِن )ك  رأة القأ دأ ِتمُّ بِ ه ال رأْعأل ه ا ال ي ْست أْغرأب  ح ْكم  جلأ

فأ   كُّ عأْنه   ا  ِخ   رْيِ الصَّ   لأوأاِت، وإضأ   اعأِة :  م بأاحأ   ةا مأْش   ر ْوعأةا، وذألِ   كأ لألم    ْوِر الَّ   ِ  ال ت أن ْ ْش   ِف األْفخأ   اِذ، وَتأ ككأ
ِطٍل، وشأتْ  بأٍة، ومأا إىل الوأاِجبأاِت، واألْوقأاِت، واألْموأاِل، وم صأاحأبأِتها ابلرَّفأِث، وق أْوِل الزُّْوِر ِمْن ابأ ، وِغي ْ ٍم، وسأبٍ 

 . ذأِلكأ 
؛ وَتأْ  اِث العأصأ  ِبيَِّة الَّ  ِ  ِه  يأ أْش  بأه  ابجلأاِهِليَّ  ِة األْوىلأ لأٍة ْْْلأ  اِء الشُّ  ع ْوِب، وإْح  دأ اِمها كأوأسأ  ي ْ ِيْي  ِع واْس  ِتْخدأ

ُأأاِء؛ بأ   ْل اْس   ت أعأار وا م ْص   طألأحأاِت اجِلهأ   اِد، وأضأ   ا فأاِع، مأْفه    ْوِم ال   وأالِء وال    ، وال   دِ  ِِ ف  ْوها لالِع   يب الك    رأِة، كاحلأ   اِر
اِهرْيِ، أو الالِعبِ ْْيأ ِبسأ بأِب ف أ ْوِز فأرِْيِق  ِهْيِد الك رأِة على مأْن ميأ ْوت  ِمنأ اجلأمأ ه، أو هأزمِْيأتِ ه! واْل ج ْوِم؛ وأْطلأق وا اْسمأ شأ

 .انْ ت أهأى  «إىل غأرْيِ ذأِلكأ ِمْن ص وأِر السَّفأهِ 
                                                

ِم( إْن شأ  اءأ ا يف م ْلحأ  ِق ف أتأ  اوأِ أسأ  يأأِت ذِْكر هأ  « ةِ مأ  ائِ الدَّ  ةِ نأ  جْ اللَّ »ِْلأ  ِذه الفأت ْ  وأِ أخأ  وأاٌت ِم  نأ ( 1) ْه  ِل الِعْل  ِم يف َتأْ  ِرْيِْ )ك   رأِة القأ  دأ
 هللا  .
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* * * 
وأِ شأ ْيخِ أمَّ  ا نأصُّ ها نا الع ث أْيِم ْْيِ ا ف أت ْ  «أْس ِئلأٍة م ِهمَّ ةٍ »يف  ،رأِْحأ ه  هللا لأْيسأ ْت عأ ْن صأ اِحبأِتها بِبأِعْي ٍد، وهأ ذأ

(27 ): 
؟ ِة مأْن ي أْعمأل  ذأِلكأ ضأِة ابلسَّرأاِوْيِل القأِصرْيأِة، ومأا ح ْكم  م شأاهأدأ ِة الر َيأ  مأا ح ْكم  م أارأسأ

عأ  ْن شأ  ْيٍء وأاِج  ٍب، ف  إْن أْْلأ  ْت عأ  ْن شأ  يٍء وأاِج  ٍب فإَّنَّ  ا  م أارأسأ  ة  الر َيضأ  ِة جأ  ائِزأٌة إذأا ْْأ ت أْل  هِ  : اجلأ  وأاب  
ا مأْضي أعأٌة للوأْقِت، وأقألُّ أحْ  اِن ِِبأْيث  تأك ْون  غأاِلبأ وأْقِته فإَّنَّ انأْت دأْيدأنأ اْْنسأ ِه وأاِْلا يف هأ ذِ تأك ْون  حأرأاماا، وإْن كأ

 احلأالأِة الكأرأاهأة  .
ِ  للر َيضأِة لأْيسأ عألأْيه إالَّ ِس ْروأاٌل قأِص رْيٌ ي أْب د و ِمْن ه فأِخ ذ ه   اِر  مأ

، أمَّا إذأا كأانأ امل ، أو أْكث أ ر ه فإنَّ ه ال رأ  ْوز 
ة  الالِعبِ ْْيأ وه   ْم ِِبأ ِذه احلأالأ ِة ِم  نأ ِْت  أْفخأ اِذهم، وأنَّ ه ال رأ   ْوز  م شأ اهأ سأ  ف إنَّ الصَّ ِحْيحأ أنَّ ه رِأ  ب  عل ى الشَّ بأاِب  دأ

اِذِهم  .انْ ت أهأى  «الكأْشِف عأْن أْفخأ
* * * 

ْرِعيٍَّة، ِمْنها : اٍم شأ وأِ  أْلأ   إىل أْحكأ  وِمْن ِخالِل هأِذه الفأت ْ
ائٌِز، مأا ْْأ ي أْلِه عأْن وأاِجٍب، وإالَّ حأ  ِم( جأ  ر مأْت!احل ْكم  األوَّل  : ِلْعب  )ك رأِة القأدأ

ْش   فِ  ِم( جأ   ائٌِز، م   ا ْْأ يأِتأأتَّ   ْب عألأْيه   ا ُم أ   رٌَّم؛ ِمثْ   ل  : كأ العأ   ْورأِة، وإالَّ  احل ْك   م  الثَّ   اّن : ِلْع   ب  )ك    رأِة القأ   دأ
 حأر مأْت!

 ْس ِلِم، وغأالِ ب  وأْقتِ ه، فإَّنَّ ا مأْكر وْ 
ِم( دأيْ دأن  امل انأ ْت )ك  رأة  القأ دأ هأ ٌة؛ ألَّنَّ ا مأْض ي أعأٌة احل ْكم  الثَّاِلث  : إذا كأ

 للوأْقِت .
ِة على حأ َّاِهرأِة ال رأ ْوز  عأْزو  إْطالِق ح ْكِم اْابأ وأِ ال  وِمْن ِخالِل هأِذه الفأت ْ

ِم( م ْطلقاا  للشَّ ْيِخ الع ث أْيِم ْيِ  عاا )ك رأِة القأدأ قأ ى السُّ ؤأال  جأ ذأ ِم( الي أ ْومأ : ، يف ِح ْْيأ ي أب ْ ٌة  وه  وأ هأ ْل )ك  رأة  القأ دأ سأ اِلمأ
أْكر وهأاِت الَِّ  ذأكأرأها الشَّْيخ  ه نأا

 حأرَّمأاِت وامل
 ال!: قأْطعاا اجلأوأاب  ؟! أم ال ِمْن هأِذه امل

* * * 
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َ   وٍر شأ  رْ  ِْن مبأْح ضأ  يَِّة الَّ  ِ  ْْأ ت أْق  ِتأ حأ  ِة األْلعأ  اِب الر َيأ م  ا كأ ِعيٍ   ومأْهمأ  ا يأك   ْن؛ ف أه نأ  اكأ ف أ  ْرٌق ظأ  اِهٌر بأ  ْْيأ إابأ
ِم( القأائِمأ  ة  ذأكأرأهأ ا   عأاِص  رأِة، ف   )ك  رأة  القأ دأ

ِم( امل ثِ رْيٍ ِم  نأ الي أ ْومأ أْه ل  الِعْل ِم، وبأ  ْْيأ )ك  رأِة القأ دأ فأ كُّ ِِبأ  اٍل عأ ْن كأ ال ت أن ْ
 شأاهأد !

ْرِعيَِّة كأمأا ه وأ وأاِقع ها امل َ ورأاِت الشَّ أْح
 امل

ِم( ُم أرَّمأ ٌة، رأاِبعاا : أنَّ مأا ذأكأرأه الشَّْيخ  ا ب ن  إبْ  رأاِهْيمأ لأ ْيسأ في ه ت أْفِص ْيٌل؛ بأ ْل ظأ اِهر  كأالِم ِه أنَّ )ك  رأةأ القأ دأ
اوأِة، والشَّ   ْحنأاِء  اِء إخل، فالشَّ  ْيخ  رأِْحأ   ه  هللا حأكأ  مأ عل   ى هأ  ِذه اللُّْعبأ   ِة … ِلمأ  ا فيه  ا ِم   نأ العأ  دأ َأ   ِر إىل الشَّ  ْوهأ ابلنَّ

ا أْينأ الت َّْفِصْيل  الَِّذي ذأكأرأه الشَّْثرِيُّ وأاِقِعها، وص ْورأِِتا القأ  ا ِمْنه عأْْيأ الِفْقِه ول بأابأه، وب أْعدأ هأذأ ِة، فأكأانأ هأذأ  !؟1ائِمأ

اِمسا  ا : مأ  ا ذأكأ  رأه  الشَّ  ْيخ  مأْش  ه وٌر ِم  ْن كأ  ْوِن )ك   رأةِ  ع   د  أْن  خأ أْش  ر ْوعأِة؛ بأ  ْل ال ي أب ْ
ِم( ِم  نأ األم   ْوِر امل القأ  دأ

ٌُ عأْن دأائِرأِة الِفْقِه الشَّْرِعيِ  فأْضالا عأْن دأائِرأِة ِفْقِه الوأاِقِع الَّ تأك ونأ  اِر  ْستأحأبَّاِت! ه وأ ق أْوٌل خأ
ِذي تأِعْيش ه  )ك رأة   ِمنأ امل
ِم( اليومأ  ا القأدأ  ، ِعْلماا أنَّ هأذأ

 حأقِ ِقْْي!
اِبقأٌة ِعْندأ أه ِل الِعْلِم امل  القأْولأ لأْيسأ لأه  سأ
 :ذِْكر ه  آنِفاا والرَّد  عألأْيه ِمْن و ج وٍه مأعأ مأا مأرَّ 

ُ  إىل دألِْيٍل شأْرِعيٍ  صأِحْيٍح سأ وأاٌء كأ انأ نأًص ا  ؛نَّ القأْولأ مبأْشر ْوِعيَِّة، أو اْسِتْحبأاِب ل ْعبأٍة مَّاأاألوَّل  :  ُيأْتأا
 . أو عأاًماخأاًصا 

 صأارأعأِة ِمْثل  مأْشر وْ اخلأاص  : فالنَّ ُّ 
بأاِق، وامل  . إخل… ِعيَِّة الر ِمأايأِة، والسِ 

اِد، : والعأام   أِن اجِلهأ لأةا إىل مأا ه وأ ِمْن شأ انأْت وأِسي ْ ، أو كأ لأْتها ِعلَّة  النَِّ  الشَّْرِعيِ  ِمْثل  األْلعأاِب الَِّ  ْشِأ
ناا عألأْيه .  وم ِعي ْ

ِض يَّ  حأ ِة عل ى ق أ  ْولٍ الثَّ اّن : أمَّ ا األْلعأ اب  الر َيأ ...  ة  الَّ ِ  ْْأ ت أ ن ْ  الشَّ رِيعأة  عألأْيه ا فأِه ي ابِقيأ ٌة عل ى اْابأ
نأئِ  ٍذ بِ  ْْيأ مأ  ا ه   وأ مأْش  ر وٌع وبأ ْْيأ مأ  ا ه   وأ م بأ  احٌ  ْلطا  ا مأْكش   ْوفاا ،وف أ ْرٌق ِحي ْ ا خأ ، وإالَّ ع  دَّ هأ  ذأ ِلكأ وقأ  ْد مأ  رَّ ! وه   وأ كأ  ذأ

ا يف ت أْقِسيْ   . ِم األْلعأابِ ت أْقرِيْ ر  هأذأ
ِة ال ِم( القأائِمأ ِة ل ْعبأِة )ك رأِة القأدأ ْرِعًيا نأ َّ على مأْشر ْوِعيَِّة م أارأسأ  . ي أْومأ الثَّاِلث  : ال ن أْعلأم  دألِْيالا شأ

                                                

 . آِخرأ الِكتأاِب إْن شأاءأ هللا   «م ْلحأِق الفأتأاوأِ»سأتأأِت هأِذه الفأت ْوأِ يف فأْصِل  (1)
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ِم( عل ى مأ ا ِه يأ   عأاِص رِْينأ قأ الأ ِِبأ وأاِز )ك  رأِة القأ  دأ
ا ِم ْن أْه ِل الِعْل  ِم امل  عألأْي ه د ْونأ ت أْقِيي  ٍد بأ ْل ال ن أْعلأ م  أحأ دا

 وت أْفِصْيٍل، فأْضالا أْن ي أق ْولأ : مبأْشر وِعيَِّتها، واْسِتْحبأاِِبا!
 ، وت أْقوِيأةِ  على تأكأسُِّبه للم ْسِلِم  م ِعْْيٌ  ح ْكِم مأا ه وأ  الرَّاِبع  : ه نأاكأ ف أْرٌق بأْْيأ 

نِه، وبأْْيأ ح ْك ِم م أارأسأ ِة ل ْعبأ ِة )ك  رأةِ  نأ ةا عل ى  بأدأ ، ف ألأ ْيسأ ك  لُّ ل ْعبأ ٍة تأك  ْون  م ِعي ْ ا لأ ْوٌن وذأاكأ لأ ْوٌن آخأ ر  ِم(، ف أهأ ذأ القأ دأ
أْيِس  ِر، والن َّ  ْرِد، والشِ   

ْطرأْنِج، و)الشِ   ْيِر(، و)البْليأ  اْرد و(، التَّكأسُّ  ِب احلأ  الِل، أو الت َّْقوِيأ  ِة، فأخ   ْذ مأ  ثأالا : أْلعأ  اب  امل
 إخل .… ِولأِة و)الب أل وِت(، والطَّا

ِم ( الي أ  ْومأ ِم نأ األْلعأ  اِب  ِْينأ قأ الأ : إنَّ ) ك   رأةأ القأ دأ ُأ  ْعتأ  
ا ِم  ْن أْه ِل الِعْل  ِم امل الَّ  ِ  اخلأ اِمس  : ال أْعلأ  م  أحأ دا

قأ  ِة مأْلهأ اٌة للشَّ   ِم( يف احلأِقي ْ ِت ِديْ  ِنهم ت عِ ْْي  الشَّ  بأابأ عل ى اجِلهأ  اِد! بأ  ْل لأ ْو ِقْي  لأ : إنَّ )ك  رأةأ القأ  دأ بأاِب عأ ْن أِْبأ  ِدَيَّ
اِد لكأانأ أْوىلأ وأْحرِأ . ْوَِّنا مأْدعأاةا للِجهأ  فأْضالا عأْن كأ

ِ  : يف ِحْْيأ أنَّنا وأجأْدَن للشَّْيِخ مأْش ه ْوٍر كأالما ا ِعْلِميً ا، وِفْقها ا وأاِقِعيً ا عأ ْن ح ْك ِم )ك  رأِة القأ  اِد ِم( السَّ دأ
ث     ْوًثا يف مأثأ   اّن و  ا مأ   ا ذأكأ   رأه  « الف ر ْوِس   يَّةِ »الِعْلِميَّ   ِة عل   ى ِكتأ   اِب  مأطأ   اِوي حأوأاِش   ْيهِ مأب ْ يف ِكتأابِ   ه  الب   ِن القأ   يِ ِم، وكأ   ذأ

ِبْْيِ »
 
ِم(، وُأْرْيِْ الِعِبْيها « القأْوِل امل  …!ِمَّا يأد لُّ صأرأاحأةا على أنَّه ي أق ْول  : بتأْحرْيِْ )ك رأِة القأدأ

ا ر مبَّأا يأ  ِم( النَّازِلأ ِة ِبسأ احأةِ وهأذأ ِن يف مأْسألأِة )ك رأِة القأدأ اِن أو رأأَيأ  زِْيد َن )ظنَّا!( أنَّ الشَّْيخأ مأْشه ْوراا لأهأ ق ألأمأ
ْسِلِمْْيأ 

 
 ، وهللا أْعلأم  .الي أْومأ  امل

ا نأ ُّ كأالِمِه يف َتأِْقْيِق  ِم   هأ ِذه وابلتَّاِل( : »113) البِن القأيِ مِ « الف ر ْوِسيَّةِ »وهأذأ  أْصبأحأْت ك رأة  القأ دأ
دأْت أْم    اء  األمَّ   ِة اْْس   الِميَِّة، وشأ   جَّع وا عألأْيه  ا، ِِبأْي   ث  بأ   دَّ ا أْع  دأ مأهأ امأ   ٍة اْس   تأْخدأ مأ   مأعأ   اِولأ هأدَّ وأاالا طأائِلأ   ٍة، األَيَّ

 وأضأاعأْت أْوقأاًتا طأوِيْ لأةا 
أِصرْيِيَِّة وشأغألأِت األمَّةأ عأِن الت َّْفِكرْيِ يف ِجهأا

ا امل هأ اِئهأا، وقأضأاَيأ  . «...ِد أْعدأ
مِ  ك   رأةِ »وقأ  الأ أْيضا  ا يف  ِم( صأ  ًدا للم ت أفأ  ر ِِجْْيأ، الَّ  ِذْينأ تأِص  ل  »:  (29) «القأ  دأ إنَّ يف ِلْع  ِب )ك   رأِة القأ  دأ

ا أْمٌر مأ  اد هم إىل ِمئأاِت األل ْوِف، عأْن ذِْكِر هللا، وعأِن الصَّالِة، وهأذأ ِِ عأامَِّتهم، وخأاصَِّتهم، أْعدأ ْعر ْوٌف ِعْندأ النَّا
 « .وت أعأاِطي مأا يأص دُّ عأْن ذِْكِر هللا، وعأِن الصَّالِة حأرأامٌ 

مِ  ك   رأةأ »وقأ الأ أْيضا  ا يف  ِة العأالأِميَّ  ِة ِم  ْن ( : 6) «القأ دأ ِم(   مأ  عأ مأ ا يف السَّ  احأ لأقأ  ْد أْص  بأحأْت )ك   رأة  القأ دأ
اٍم   اٍث ِجسأ تِ  أْحدأ  ْست أوأَيأ

ْيِع امل اعاا كأاِمالا على مِأ اِهرْيِ ِخدأ اٍع للجأمأ  . ِقصَّةأ ِخدأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي       

http://www.islamlight.net/thiab/ 

119 119 

بِ  ْْيِ »ِكتأابِ  ه   وقأ  الأ أْيضا  ا يف
 
د هم إىل ِمئأ  اِت »:  (332)« القأ  ْوِل امل مأْه   ْور  الك   رأِة، الَّ  ِذْينأ يأِص  ل  عأ  دأ

   
 
اِء، ولأِك  ْن ... أَنَّ ْلأ    م أْن دأرَّجأاِت، وي  نأ  ادِ األل   ْوِف، رأْتأِمع   ْونأ يف وأْق  ِت صأ  الِة اجل م عأ  ِة يف امل ي م نأ  اِدي السَّ  مأ

ِقْي   تِ 
أ
اِسْيس   هم، م قأابِ   لأ مأ  اذأا؟! م قأابِ   لأ الت َّعأصُّ  ِب امل ب وا لأ   ه، وقأ  ْد ت أعأطَّلأ   ْت ع ق   ْوْل م، ومأاتأ   ْت أحأ للِف   رأِق  يأْس  تأِجي ْ

 ْختأِلفأ  ةِ 
اِئها، وقأضأ  اَيأ وم قأابِ  ل  إْش  ...  الر َيِض  يَِّة امل أِص  رْيِيَِّة هأ غأاِل األمَّ  ِة اْْس  الِميَِّة عأ  ِن الت َّْفِك  رْيِ يف ِجهأ  اِد أْع  دأ

ا امل
ِأ . ُْ  الك 

دأِت األمَّ ة  أْم وأاالا طأائِلأ ةا، وأضأ اعأ  ْت وم قأاِبل  القأضأاِء على مأعأ اّن العِ زَِّة، والكأرأامأ ِة يف األمَّ ِة، حأْي ث  بأ دَّ
ا الزَّمأ اِن ، ه  وأ الِع ب  ...  لأةا أْوقأاًتا طأوِي ْ  أوأازِْيِن، حأْيث  أْص بأحأ البأطأ ل  يف هأ ذأ

اِه دأ  ،الك  رأةِ  وم قأاِبل  ق أْلِب امل  جأ
ال امل
ِة لالِعبِ   ْْيأ، واْْس   الم  ال ي ِق    اِفعأ عأ   ْن كأرأامأ   ِة األمَّ   ِة، وِعزَِِّت   ا، ابْضأ   افأِة إىل بأ   ْذِل األْم   وأاِل الضَّ   ْخمأ     دأ

ق أْل   بأ رُّ امل
اٍن ِقْيمأتأه   أوأازِْينأ؛ بأْل ي أْعِرف  ِلك لِ  إْنسأ

 انْ ت أهأى .« ، بال إف ْرأاٍط، وال ت أْفرِْيطٍ امل
    ْؤِمِن »:  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ االْسِتْش    هأادأ ِِبأ    ِدْيِث النَّ    يبِ  أالسَّ    اِبع  : 

 
     ْؤِمن  القأ    ِويُّ خأ    رْيٌ، وأحأ    بُّ إىل هللا ِم    نأ امل

امل
رْيٌ  نِيَِّة لأْيسأ ِمنأ التَّْحِقْيِق « … الضَِّعيِف، ويف ك لٍ  خأ اِم البأدأ  شأيٍء!يف م ْسِلٌم، يف مأْشر وِعيَِّة ت أْقوِيأِة األْجسأ

ِم إىل ت أْقوِيأ ِة وت أْربيأ  ِة أْجسأ امِ  ملسو هيلع هللا ىلصف النَّيبُّ  ِض يُّو الي أ  ْومأ ال  ذين هِ ْْأ ي  ْرِش  ْد أ مَّتأ ه  ي أْوما  ا ِم  نأ األَيأ م كأمأ  ا عألأْي  ه رَيأ
اَّنِِ اْعت أن وا بِتأْ  ِة األنْ عأاِم!بِيأِة أْبدأ ه م : كأبأِهْيمأ ِثرْيٍ ِمن ْ اِمِهم؛ حأِتَّ عأادأْت ِعْندأ كأ  م وأْجسأ

* * * 
مِ ، والتَّْح ذِ  ا أنَّ الشَّرِيعأةأ اْْسالِميَّةأ ما ذأكأ رأْت ضأ خأامأةأ األْجسأ اِم، وت أْربِي أتأه ا إالَّ عل ى وأْج ِه ال ذَّ  ْيِر!ِعْلما

ا قأالأ ت أعأ ا وإن يقولوا تسمع لقولهم كذنهم خشب مسندةٌ يحسبون كل صديحٍة  : " وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم :ىلأ كأمأ

 .[4"]المنافقون عليهم وم العدو  فاحذروم قتلهم هللا أنى يؤفكون
م »:  ملسو هيلع هللا ىلص هِ لِ وْ وق أ  ِِ ق أْرّن، ُث َّ الَِّذْينأ ي أل ْوَّنأ َْهأ ر  ف يِهم  : ُث َّ َيِت ِمْن ب أ  هِ لِ وْ إىل ق أ … خأرْي  النَّا ْعِدهم ق أ ْوٌم يأ

َ     ر  إىل ص     وأرِِكم، وأْم    وأاِلِكم»:  ملسو هيلع هللا ىلص هِ لِ    وْ م ت َّفأ    ٌق عألأْي    ه، وق أ  «السِ     مأن   َ     ر  إىل ق  ل     ْوِبك م إنَّ هللاأ ال ي أْن ، ولأِك    ْن ي أْن
اِلك م لأفيِة ال «وأْعمأ ِر السَّ ْرِعيَِّة، واآلًثأ اِن واألْجسأ اِم تْربيأ ةا م ْسِلٌم، وغأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ األِدلَِّة الشَّ نَّاِهيأِة عأْن ت أْربِيأِة األبْ دأ

ا مأ  ا عألأْي  ارِ خأ  ِض  يُّونأ! وهأ  ذأ أْش  رأِب ِمَّ  ا ُي أ  اِلف  مأ  ا عألأْي  ه الر َيأ
أأكأ  ِل وامل

اِل والت َّوأسُّ  ِط يف امل ه ش   رَّاح  ِج  ةا عأ  ِن االْعتِ  دأ
 احلأِديِث ِمْن أْهِل الِعْلِم .

* * * 
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ا اْمأ  ام      رأاد  ابلق   وَِّة ه نأ  ا »:  (16/329) الن َّ  وأِويُّ رأِْحأ  ه  هللا ي أق   ْول  ِعْن  دأ شأ  ْرِحه ِْلأ  ذا احلأ  ِدْيثِ ف أهأ  ذأ
وامل

اماا عل ى العأ د وِ   ا الوأْص ِف أْكث أ رأ إْق دأ يف اجِلهأ اِد، عأزمِْيِة  ال ن َّْفِس، والقأرُِْيأ ة  يف أ م  ْوِر اآلِخ رأِة، ف أيأك  ْون  صأ اِحب  هأ ذأ
ا إلأْيه، وذأهأاابا يف طألأِبه وأْسرأعأ   . خ ر ْوجا

، واْحِتمأ  الأ  ُِْ عل  ى األذأِ يف ك   لِ  ذألِ  كأ  ْنكأ  ِر، والصَّ  
أْع  ر وِف والن َّْه  ي عأ  ِن امل

وأشأ  دَّ عأزمِْيأ  ةا يف األْم  ِر ابمل
، وأْرغأ   بأ يف الصَّ   الِة، والصَّ   ْوِم، واألذْكأ   اِر، وسأ   ائِِر ا أشأ   اقِ  يف ذأاِت هللا ت أعأ   اىلأ

لِعبأ   ادأاِت، وأْنشأ   طأ طألأبا   ا ْلأأ   ا، امل
َأةا عألأْيها، وَنأْوأ ذأِلكأ   انْ ت أهأى . «وُم أافأ

* * * 
   الَّ عألِ  يٌّ القأ  ارِيُّ يف 

أفأ  اتِْيحِ »وه   وأ مأ  ا ذأكأ  رأه  امل
   ْؤِمِن القأ  ِويِ  » ( :9/153) «ِمْرقأ  اِة امل

   رأاد  ابمل
ِقْي  لأ : امل

 ِِ ، وَتأأمُّ  ِل أِذيَّ  ِتهم، وت أعألِ  ْيِمهم اخلأ  رْيأ، وإْرشأ  اِدِهم إىل اْل   دأِ، وي  ؤأي ِ  د ه مأ  ا رأوأاه أْْحأ  د ، الصَّ اِبِر عل  ى َم أالأطأ  ِة النَّ  ا
 ْؤِمِن الَّ ِذي ال »: وغأرْي ه عأ ِن اب ِن ع مأ رأ مأْرف وعا ا 

 
، ويأْص ُِ  عل ى أذأاه  م؛ أْفضأ ل  ِم نأ امل ِأ   ْؤِمن  الَّ ِذي ُي أ اِلط  النَّ ا

امل
، وال يأْصُِ  على أذأاه مُي أاِلط  ال ِأ  .(1)«نَّا

؛ قأ   ِويٌّ يف      ْؤِمِن القأ   ِويِ 
، ووأثِ   قأ إوِقْي   لأ : أرأادأ ابمل مْيأانِ   ه، وصأ   ْلٌب يف إيْ قأانِ   ه؛ ِِبأْي   ث  ال ي أ   رِأ األْس   بأابأ

 ْؤِمن  الضَِّعْيف  ِِبِالِفِه؛ وه وأ يف أْدَنأ مأرأاِتِب اْمْيأانِ 
 انْ ت أهأى . «مب سأبِ ِب األْسبأاِب، وامل

ا مأ   ا ق   رَّرأه شأ   ْيخ نا الع ث أْيِم   ْْي  رأِْحأ   ه  هللا يف شأ   ْرِحهِ  ِض الصَّ   احلِِْْيأ »عل   ى  وهأ   ذأ : ِبقأْولِ   ه ( 3/91) «رَيأ
نِه؛ ألنَّ ق  وَّةأ البأدأِن ضأرأٌر على اْْنسأ »  رأاد  القأِويُّ يف بأدأ

 ْؤِمن  القأِويُّ : ي أْعيِن يف إمْيأانِه، ولأْيسأ امل
اِن إذأا اْس ت أْعمألأ امل

ِن لأْيسأْت ُمأْم ْودأةا، وال مأْذم ْومأةا يف ذأاِِتا، إْن كأ انأ اْْنسأ ا ن  اْس ت أْعمألأ هأ ِذه هأِذه الق وَّةأ يف مأْعِصيأِة هللا، ف أق وَّة  البأدأ
نْ يأا، واآلِخ   رأِة صأ   ارأْت ُمأْم    ْودأةا، وإنِ  فأ   ع  يف ال   دُّ  ِِبأ   ِذه الق    وَِّة عل   ى مأْعِص   يأِة هللا صأ   ارأْت اْس   ت أعأانأ  الق    وَّةأ ف أْيم   ا ي أن ْ

 مأْذم ْومأةا .
 ْؤِمن  القأِويُّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصلأِكِن الق وَّة  يف ق أْوِلِه 

ِلمأةأ القأِويِ  ت أع ْود  إىل الوأْصِف ْ، أْي : قأِويُّ ا«امل مْيأاِن؛ وألنَّ كأ
ا ت أق ْول  : الرَّج ل  القأوِ  اِبِق وه وأ اْمْيأاِن، كأمأ  ْؤِمن  القأِويُّ : ي أْعيِن يف إمْيأانِ ه؛ ألنَّ السَّ

ِلكأ امل يُّ : أْي يف ر ج ْولأِته، كأذأ
 ْؤِمنأ القأِويَّ يف إمْيأانِه َتأِْمل ه ق  وَّة  إمْيأانِه على أْن ي أق ْومأ مبأا أْوجأبأ هللا عألأْيه، وعلى أْن يأزِْيدأ 

الن َّوأافِ ِل مأ ا شأ اءأ  ِم نأ امل
فاا ال ُيأِْمل  ه  هللا، والضَّ ِعْيف   ثِ رْياا  اْمْيأ ان  يأك  ْون  إمْيأان  ه ضأ ِعي ْ  حأرَّمأ اِت، ف أي  قأصِ  رأ كأ

 «عل ى ِفْع ِل الوأاِجبأ اِت، وت أ ْرِك امل
 .انْ ت أهأى 

                                                

 . (، وه وأ صأِحْيحٌ 5022) د  ْحأ أ ه  جأ رأ أخْ  ( 1)
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د  النَّيبَّ  ا خأاصَّ ةا قأْد أْفصأحأ عأْن ب أيأاِن مأْعَنأ الق وَِّة الشَّ ْرِعيَِّة ِبعأامَّ ٍة، ويف احلأ دِ  ملسو هيلع هللا ىلصيف ِحْْيأ أنَّنا َنِأ ْيثأ هأ ذأ
 م ْسِلٌم . «…أالأ إنَّ القوَّةأ الرَّمي ، أالأ إنَّ القوَّةأ الرَّمي  »: ِعْندأ ق أْوِله 

* * * 
ا احلأ  ِدْيِث، ف ألأ  ْيسأ ألحأ  ٍد كائنا  ا مأ  ْن كأ  انأ أْن ُيأِْم  لأ  وب أْع  دأ هأ  ِذه الن ُّق   والِت ألْه  ِل الِعْل  ِم يف شأ  رِْح هأ  ذأ

ا ال ي أْع يِن  ْعنأاه  احلأِدْيثأ على غأرْيِ مأ  ضأِة عأامَّةا! كما أنَّ هأذأ ِم( خأاصَّةا، والر َيأ ، الِسيَّما م رأوِ جو )ك رأِة القأدأ الشَّْرعيِ 
اِن تِبأاعا ا؛ ال قأْص  ِت ت أْقوِيأ ة  األبْ دأ اِن؛ بأ ْل َتأ ا وال أْص  )ضأ ر ْورأةا( أنَّ احلأ ِدْيثأ ال يأ د لُّ رأأسا ا عل ى ت أْقوِيأ ِة األبْ  دأ الا، دا

نِياا! لأه ًثأ  ف أفأْرٌق بأْْيأ مأا دألَّ عألأْيه احلأِدْيث  أوَّالا، ومأا اْحتأمأ
ْس  ِلِمْْيأ، رأأيْ تأ ه  

 
ا ِم ْن شأ  بأاِب امل َأ  ٍر  ي  وأضِ  ح ه : أنَّ  كأ إذأا رأأيْ تأ جم أاِه  دا نِيَّ  ِة، د ْونأ نأ يف ق  وَّتِ  ه القأْلِبيَّ ِة، والبأدأ

ْعي ه ، وإصأاب أت ه  ... إخل .لأِته، إىل ضأخأامأِة ِجْسِمه، أو َن  وْ  ام ه ، وعأْدو ه ، وسأ ل ه ، وإْقدأ  ف أي  ْعِجب كأ ِمْنه  : إمْيان ه ، وت أوأكُّ
، وه   وأ مأ  ا ي أْعلأم   ه اجلأِمْي  ع   نِيَّ  ٍة فأاِدحأ  ٍة عل  ى  َّت ألِ ف   ه  عأمَّ  ا  وه نأ  اكأ أْم  ٌر آخأ  ر  ِم( ِم  ْن أْض  رأاٍر بأدأ )ك   رأة  القأ  دأ

 ِخ، واْغْ الِعِبْيها : ك
 
ُِ امل أ ا ْزِْيِق األْعصأاِب، والعأضأ الِت، واْرُِ مأ ا ه  وأ أْش هأر  ِم ْن  اءِ مأ الك س ْوِر، والرُّض ْوِض، وَتأ

ٍر على عألأٍم، فأكأْيفأ  ا َنأ ِبرْيِةأ ب أْعدأ هأذأ اِن، ون أتأجأاهأل  األْضرأارأ الكأ ِعي ت أْقوِيأةأ األْبدأ ِم(؟!)ك رأة  ا اَّت ألِ ف هأ الَِّ   نأدَّ  لقأدأ
لأٌة ِجًدا ابلنِ ْسبأِة ألْضرأارِها، ومأفأاِس ِدها، فأ  ، فأِهي قأِلي ْ ِم( ف أوأائِدأ ِعْن دأ ولأْو ف ِرضأ )جأدأالا( أنَّ يف )ك رأِة القأدأ

ا مأنأاِفعأ؛ إالَّ أ أْيِسرأ مأعأ أنَّ فيِهمأ
، وامل  نَّ إَْثأه ما أْكُأ  ِمْن ن أْفِعِهما!ذأِلكأ تأك ْون  حأرأاماا، كأمأا حأرَّمأ هللا ت أعأاىلأ اخلأْمرأ

يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إُث كبري ومنافع للناِ وإَثهم  أك ُ م ن  : قأالأ ت أعأاىلأ كأما 
 [ .219]البقرة نفعهما

* * * 
؛ بأ   ا احلأ  دِ  ِم( إىل هأ  ذأ تأ  ِه ت أْفرِي  ع  األْحكأ  اِم عل  ى )ك   رأِة القأ  دأ ثِ  رٌي ِم  ْن الك تَّ  اِب وب أْع  د  أْيضا  ا؛ ْْأ ي أن ْ ْل زأادأ كأ

ا أَّنَّ  ا َت أاِفظ  على لِيأاقأِة اجِلْسِم، كأمأ ائِزٌة، وأَّنَّ ِم( احلاِضرأةأ جأ  عأاِصرِْينأ القأْولأ : أبنَّ )ك رأةأ القأدأ
ا َتأْفأ ظ  لأنأ ا وأْق تأ امل

اوأِة والب أْغضأاِء بأْْيأ الالِعبِ ْْيأ واجلأمأ اِهرْيِ، واحِلفأ اظ  مأعأ م راعأاِة مأا يأِلي : سأِْت  العأْورأِة، واْجِتنأاب  العأ … الشَّبأاِب  دأ
أاِل، وأالَّ ت ْشِغل  

، وأالَّ تأص دُّ عأْن ذِْكِر هللا والصَّالِة  على الوأْقِت وامل  إخل .… عأمَّا ه وأ أْوىلأ
 ٌُ لُّ  ٌف سأ  اذأ ا القأ  ْولأ ضأ  ْرٌب ِم  نأ اخلأيأ  اِل، وتأكأ  حأ  اِل …  ق  ْل  ت  : الشأ  كَّ أنَّ هأ  ذأ

ألنَّ التَّمأ  ينِ أ وطألأ  بأ امل
ْش ِف العأ   ِم( الي أ  ْومأ َّتأْل  و ِم  ْن كأ ، ف أهأ  ْل يأش  كُّ عأاقِ  ٌل طأْرفأ ةأ عأ ْْيٍ أنَّ )ك   رأةأ القأ دأ ْورأاِت، شأ يٌء، والوأاقِ ٌع شأ  يٌء آخأ ر 
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رأِة الن َّعأرأاِت القأْومِ  اوأِة، وإًثأ يَّ ِة اجلاِهِليَّ ِة؟! ال شأ كَّ أنَّ وإغأارأِة الصُّد وِر ابلشَّْحنأاِء والعأدأ يَّ ِة والوأطأِنيَّ ِة؛ بأ ْل إْحيأ اِء ْحِأ
ا اِهٌل بأِلْيٌد، أو م كأ ا إالَّ جأ ِم( الي أْومأ، وال ُي أاِلف  يف هأذأ فأكُّ ِِبأاٍل عأْن )ك رأِة القأدأ ا وغأرْيأه  ال ي أن ْ  !ِبٌر عأِنْيدٌ هأذأ

* * * 
ا؛ كأ    انأ  ِم( أبَّنَّ    ا : حأ    رأاٌم ِلْعبا    ا أِبْص    حأاِب هأ    األْوىل لِ    ذأ ا القأ    ْوِل أْن ُيأْك م     وا أْوالا عل    ى )ك     رأِة القأ    دأ ذأ

ْش   ِف العأ   ْورأاِت، و  أْوج    ْودأِة ِحًس   ا ووأْض   عاا : ككأ
 حأرَّمأ   اِت الشَّ   ْرِعيَِّة امل

ْ   ل  ِم   ْن هأ   ِذه امل ةا؛ م   ا ْْأ َّتأ إًثرأِة وم شأ   اهأدأ
اوأاِت  وأِ، ون أتأجأاهألأ الوأاِقعأ، الغأوِيَّة  هأِذه اللُّْعبأة   هِ كأ ِمَّا ت أغ  ُّ بِ وغأرْيِ ذألِ … الشَّْحنأاِء والعأدأ ، أمَّا أْن ن أْقِلبأ الفأت ْ

ْسِلِمْْيأ .
 
، وِغرٌّ للنَّاِشئأِة ِمْن أبْ نأاِء امل زِأ ٌة ِضي ْ  ف أهأِذه ِقْسمأ

ُ أ   اه أ احل ْك   مأ الشَّ   ْرِعيَّ  ِم(، كأمأ   ا ت أْقتأِض   يه األِدلَّ   ة  الشَّ   ْرِعيَّة ،  وأِخ   رْياا؛ فأكأ   انأ عألأْين   ا أْن ن  بأ   ْيِ  )ك    رأِة القأ   دأ
ِة والقأوأاِع  د  الِفْقِهيَّ  ة  م ْست أْبِص  رِْينأ أبْه  ِل الِعْل  ِم )قأ  ِدمْياا وحأ  ِديْ ثاا(، م   رأاِعْْيأ وأاقِ  عأ هأ  ِذه اللُّْعبأ  ِة اخلأ  ْرقأ  اِء النَّازِلأ  ِة ِبسأ  احأ

 َْ ا مأا اْحت أفأ ْسِلِمْْيأ، وهأذأ
 
أْوع ْوِد إْن شأاءأ هللا .(1)نأا ِبِه يف آِخِر الِكتأابِ امل

 ، فإىل امل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ص )    ( . رْ َ  انْ  (1)
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 الفأْصل  الثَّاّن
ِم(  ب أيأان  األْصِل يف ح ْكِم )ك رأِة القأدأ

تأٍة، وَثأأرأاٍت فأاِسدأ  ٍت مأِقي ْ ِم(، ومأا ْلأأا ِمْن غأاَيأ ٍة؛ لي أْقطأ ْع د ْونأ شأ كٍ  إنَّ النَّاِظرأ يف أْصِل ل ْعبأِة )ك رأِة القأدأ
ا كأانأ ِمنأ اخلأط أ الِعْلِم ي ِ  ا ُم أرَّمأة  األْصِل، ُم أرَّمأة  الفأرِْع؛ ِلذأ ِم( : أبَّنَّ ا م بأاحأ ٌة؛ ألنَّ  أَّنَّ أْن َنأْك  مأ عل ى )ك  رأِة القأ دأ

ا القأْول  لأْيسأ ه وأ ِمنْ  ِضيَِّة اْابحأة ! ف أهأذأ   مأِعْْيِ الِفْقِه، وال ِمْن عأْيِنه؛ أل م ْوٍر :األْصلأ يف األْلعأاِب الر َيأ
ِض  يَِّة م بأاحأ  ٌة يف األْص ِل كأمأ  ا عألأْي  ه مأْه   ور  أْه ِل الِعْل  ِم، فأِعْن  دأ ذألِ   كأ األوَّل  : ال شأ كَّ أنَّ األْلعأ  ابأ الر َيأ

 . كأانأ احل ْكم  على أْصِلها ه وأ الصَّوأابأ 
ْور  مأ عأ الِعلَّ  ِة أمَّ ا إذا اْق ِتأأنأ ِِب ا ُم أ       رٌَّم أو مأْك ر وٌه ف أه نأ ا َتأْخ  ذ  ح ْك  مأ احل ْرمأ ِة أو الكأرأاهأ ِة طأ ْرداا؛ ألنَّ احل ْك مأ يأ د 

ماا ِضيَِّة ِبعأامَّةٍ ، و و ج ْوداا وعأدأ ْأن  األْلعأاِب الر َيأ ا ه وأ شأ  . هأذأ
ِم( الي أ ْومأ فأِه ي لأْيسأ تْ   بأاحأ ِة أْص الا، كأ ال وكأ ال؛ بأ ْل ِه يأ الثَّاّن : أمَّا )ك رأة  القأدأ

 ِم ْن ِج ْنِس األْلعأ اِب امل
اِء أْصِلها، ي  وأضِ ح ه  مأا ي ألأي :  ُم أرَّمٌة يف ابِْتدأ

ْدِر األْم وأاِل  اِء والب أْغضأاِء، وإْْلأاِء الشُّع وِب، وضأيأاِع األْوقأاِت، وهأ ا نأشأأأْت على العأدأ إىل غأ رْيِ …   أَّنَّ
َأاِمه   ا كأمأ   ا ه    وأ مأْعل    وٌم ِم   نأ ذألِ   كأ ِمَّ    اِمه   ا، وِن ا سأ   يأأِت ب أيأان    ه إْن شأ   اءأ هللا، الِس   يَّما يف أْص   ِل وأْض   ِعها، وأْحكأ

ِضيَِّة، وقأْد مأرَّ ب أْعض ها . َّمأاِت العأالأِميَِّة للر َيأ  نأ
 امل

 حأرَّمأ ِة أْص الا 
خ ذ  ح ْك مأ األْلعأ اِب امل ِم( َتأ أْيِس ِر، والن َّ ْرِد وغأرْيِاِل ا ِمَّ ا ه  وأ يف   أنَّ )ك رأةأ القأدأ

 ووأْص فاا : كامل
ْيِسِر، أو الن َّْردِ 

أ
م بأاٌح يف األْصِل؛  أْصِلِه ُم أرٌَّم، فأِعْندأ ذأِلكأ ال رأ ْوز  ألحأٍد كائناا مأْن كان أْن ي أق ْولأ : إنَّ اللَِّعبأ ابمل
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ِض  يَِّة، غأ رْيأ  م ا ِم  نأ األْلعأ اِب الر َيأ  حأرَّمأ اِت مأ  ا جأعألأه م ا ُم أ  رَّمأْْيِ، وِه يأ أْك  ل  أْم  وأاِل ألَّنَّ
 أنَّ  ه قأ ِد اْق  ِتأأنأ ِِبِم ا ِم  نأ امل

ِِ ابلبأاِطِل؟!  النَّا
أو ي أق   ْولأ : إنَّ ش   رأبأ اخلأْم  ِر م بأ  اٌح يف األْص  ِل؛ ألنَّ الشُّ  ْربأ يف أْص  ِلِه م بأ  اٌح، غأ  رْيأ أنَّ  ه اْق  ِتأأنأ بِ  ِه ِم  نأ 

 حأرَّ 
 حأرَّمأ امل

ا التَّأوي ِل الفاِس ِد َن ْ رِي غأالِ بأ امل اِت، مأاِت مأا جأعألأه  ُم أرَّماا، وهو : ذأهأاب  العأْقِل؟! وِقيأاساا على هأذأ
ْرِعيَِّة . اِم الشَّ ا احل ْكِم ي  عأدُّ عأب أثاا، وتأالع باا ابألْحكأ ْرِعيَِّة! فإنَّ ِمْثلأ هأذأ ْنِهياِت الشَّ

 
 وامل

اِئها، ون ش  ْوِئها، ِمَّ  وعألأْي ه فأ  ِم( م ْن  ذ  ابْتِ دأ  حأرَّمأ  اِت الشَّ ْرِعيَّةأ قأ ِد اْقِتأأنأ  ْت بِل ْعبأ ِة )ك  رأِة القأ دأ
ا ال شأ كَّ أنَّ امل

ا ُم أرَّمأٌة أْصالا، ووأْضعاا .  ي أْقطأع  أبَّنَّ
أاس ونِيَّة ! فأِهي حأرأاٌم أْصالا؛

َ ْر مأثأالا آخأرأ : اجلأْمِعيَّة  امل ا ال ُيأْتألِ ف   فاْن بأ ْل ك ْف ٌر، ورِدٌَّة عأيأ اذاا ابهلل، وهأ ذأ
ٌ ِبقأْولِ ه : إنَّ املاس  ونِيَّةأ م بأاحأ ٌة يف األْص  قأ هأ م ت أعأ اِْ ٌد ِمْن أْهِل الِعْلِم، فأِعْندأ ذأِلكأ لأْو ت أفأي ْ ِل؛ ألنَّ األْص لأ يف فيه أحأ

حأ  ة ، وعألأْي   ِِ اْابأ خ   ذ  االْجِتمأاعأ  اِت بأ  ْْيأ النَّ  ا ئِ  ٍذ َتأ َ   وٌر شأ  ْرِعيٌّ فأِعْندأ ِْن ِِب  ا ُمأْ قأ  ى عأل  ى أْص  ِلها مأ  ا ْْأ ي أْق  ِتأ ه ت أب ْ
 ح ْكمأه  طأْرداا؟!

ْه  ٌل ُمأْ  ٌض  رٌِد، وجأ أاس   ونِيَِّة َتأأحُّ  ٌل ابأ
حأ  ِة عأل  ى امل ألنَّ احل ْك  مأ عل  ى … أق    ْول  : إنَّ إطْ  القأ ح ْك  ِم اْابأ

 َأِر إىل أْصِل وأْضِعها، ومأْقصأِدها مأعاا، ال إىل أْصِل االْجِتمأاِع!هأِذه اجلأْمِعيَِّة يكون  ابلنَّ 
* * * 

 ْؤِمِنْْيأ، وإْرصأ اداا ِلْم نأ حأ 
 
 نأ اِفق ونأ م ضأ ارَّةا ابمل

ا ِمثأاٌل آخأر  : وه وأ مأْسِجد  ِضرأاٍر، الَّ ِذي ب أنأ اه امل ارأبأ وكأذأ
 . ملسو هيلع هللا ىلصهللاأ ورأس ْولأه 

ا قأالأ ت أعأاىلأ  والذين اتخذوا مسجدًا ضراًرا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب هللا ورسوله "  :كأمأ

 [ .107من قبل وليحلفن إن أردنا إال الحسنى وهللا يشهد إنهم لكاذبون"]التوبة

ْرِعيٌَّة، وق  ْربأٌة إْلِيٌَّة  أسأاِجِد يف اْْسالِم س نٌَّة شأ
مأْسِجدأ ِض رأاٍر أْص بأحأ ُم أرَّما ا! إالَّ أنَّ … فإذأا كأانأ بِنأاء  امل

 ْؤِمِنْْيأ؛ بأ ْل أمأ رأ  ملسو هيلع هللا ىلصوما ذأاكأ إالَّ أنُّه ب يِنأ على مأْقصأٍد ُم أ رٍَّم، ويأ د لُّ عل ى ذألِ كأ أنَّ النَّ يبَّ 
 
ْْأ ي  ْبِق ِه عأ اِمراا ِلصأ الِة امل

ْرِقه، وصأارأ ب أْعدأ ذأِلكأ ِمْزب ألأةا  ابأه ِِبأْدِمه وحأ  . (1)أْصحأ

                                                

 ( .2/285) ي ِ دِ عْ للسَّ « نِ ْحأ الرَّ  ْيِْ رِ الكأ  ريأ سِ يْ ت أ » رْ َ  انْ  (1)
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ا هلل ت أعأ اىل لِ  َأ راا ألْص ِل مأْقصأ ِدِه وضأ رأرِه! أمَّ ا مأ ن بأ َنأ مأْس ِجدا ا كأانأ ح ْكم  مأْس ِجِد ِض رأاٍر التَّْح رْيأ، نأ ذأ
أث وبأ  ةأ أوَّالا، ُثَّ ب أْع  دأ فأ  ِْتأٍة ِم  نأ ال   زَّْمِن تأغ  ريَّأْت نِيَّ  ة  صأ  اِحِبه إىل النِ فأ  اِق! وعأ 

ه  ِض   رأاراا لأي  ه اَّتَّأ  ي أْرج   و في  ِه األْج  رأ وامل ذأ
ْسِلِمْْيأ، أو مأكأاَنا للم ْفِسِدْينأ، ف أه نأا ُِيْتأِلف  احل ْكم  يف أْصِلِه ال يف َثأأرأتِه : وه وأ أنَّ أْصلأه مأْشر  

 
وٌع؛ ألنَّ بِنأ اءأ ابمل

اِجِد مأْشر وٌع مأْسن وٌن، غأرْيأ أنَّه اْقِتأأنأ ِبِه ُم أرٌَّم، فأكأانأ ح ْكم ه   أسأ
نأ  امل  . ِئٍذ احل ْرمأةأ ِحي ْ

ا كأ انأ ِم نأ الو ض  ْوِح أْن ن  فأ ر ِقأ بأ ْْيأ مأ ا كأ انأ أْص ل ه مأْوض  ْوعاا للشَّ ِر، ومأ ا كأ انأ أْص ل ه  مأْوض  وعاا  فأِعْن دأ هأ ذأ
 بأاحأاِت، والثَّاّن حأالٌل .

 للخأرْيِ، فاألوَّل  ُم أرٌَّم رأأساا، ولأْو كأانأ ِجْنس ه  ِمنأ امل
* * * 

ا مِ  ٍة مأفأاوهأذأ ِدْيدأ َِيِم ل ْعبأٍة جأ اثأاٌل ِقيأاِسيٌّ أْولأِويٌّ : وه وأ لأْو أنَّ ن أفأراا ِمْن شأيأاِطْْيأ اْْنِس قأام وا بِت أْن  : د هأ
ه م   ْسِلِمْْيأ عأْن قأضأاَيأ

 
أِصرْيِيَِّة .   إْْلأاء  أبْ نأاِء امل

 امل
ْسلِ 
 
اوأِة والشَّْحنأاِء بأْْيأ امل رأة  العأدأ  ِمْْيأ .  إًثأ

ِِ عل ى السَّ وأاءِ  اِم، واأليْ ِدي، وال رُّؤ و ا يف ِصنأاعأِة ك رأٍة أْس ط وأانِيَِّة ي أرْك ل ه ا اجلأِمي ع  ابألْق دأ ،   وت أْوِظيف  هأذأ
د  الالِعِبْْيأ عأْشرٌة ِم ْن جمأْم  وِع الفأ رِيْ قأْْيِ م نأاصأ فأةا  يٍط دأائِرِي ق ْطر ه َخأْس ونأ ِمِْتاا، وعأدأ إىل غأ رْيِ ذألِ كأ ِمَّ ا … يف ُمِ 

ِم( . َِمأةأ )ك رأِة القأدأ  ه وأ م شاِكٌل يف اجل ْملِة أْن
ْس ِلِمْْيأ فأْض الا 

 
ِة مأعا ا أْن رأْتأِم عأ ع م  وم  امل ا؛ ألأْيسأ ِمْن الِفْق ِه، والنَِّص يحأ عأ ْن أق  ْول  : لأْو حأصألأ ِمْثل  هأذأ

اِئهم على َتأْرْي هأ ِذه اللُّْعبأ ِة،  ا وهللاا؟! ب ألأ ى د ْونأ ت أ رأدٍُّد؛ بأ هأ وُأْ رِِْي فاِعِلي ْ ع لأمأ ه  وأ عأ ْْي  الِفْق ِه، وِعْلم  ه،  : ْل هأ ذأ
 وحأقُّه .

* * * 
أْك ر وهأ( 

، والسُّنةأ، واحلأرأامأ، وامل ِفلأِة الِعْلِم، أْن ي أْعلأمأ اجلأِميع  أنَّ األْحكامأ األْرب أعأةأ )الوأاِجبأ م توقِ ف ٌة وِمْن َنأ
ا كأ انأ ِم نأ اخلأ على  ِقيقأِته وأِس ْيلٌة ْْعمأ اِل هأ ِذه األْحكأ اِم الشَّ ْرعيَِّة، لِ ذأ  باحأ يف حأ

ِة؛ ألنَّ امل  باحأ
ائِِلها امل ط أ أْن وأسأ

 حأرَّم  ةِ 
َأ  ِر إىل غأايتِ  ِه امل  بأاحأ  ِة يف أْص  ِلها، د ْونأ النَّ

َأ  ِر إىل وأِس  يلأِته امل ؛ وإالَّ اْخ  ت ألأطأ َنأْك   مأ عل  ى مأ  ا ه   وأ ُم أ  رٌَّم ابلنَّ
 احلأاِبل  ابلنَّاِبل ، وت أغأريَّأْت ر س وم  الشَّرِيعأِة اْْسالِميَِّة عأيأاذاا ابهلل!

اءا، ُث َّ ب أ  أْوض   وِع ْل  ا ابْتِ  دأ
ِم( الي أ  ْومأ يأك   ون  ت أب أعا  ا ألْص  ِلها امل َأ  ر  واحل ْك  م  عل  ى )ك   رأِة القأ  دأ ا؛ كأ  انأ النَّ ْع  دأ لِ  ذأ

ا ا لأ ْت ِم ْن ت أْقرِْيِر هأذأ ِم( ِمْن أْص ِل احل ْرمأ ِة إىل اْابحأ ِة إذا خأ ُأ )ك رأةأ القأدأ ألْصِل كأانأ ِمنأ اجلائِِز للفأِقْيِه : أْن ُي ِْر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

      جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي 

http://www.islamlight.net/thiab/ 

126 

126 

ا ِمْنه  ن أْقالا عأِن األْصِل، ئٍِذ كأانأ هأذأ  حأرَّمأاِت إذا أْمكأنأ )وَيِب الوأاِقع !(، فأِعْندأ
 ْوِبقأاِت، وامل

اءا عألأْي ه ال ب أقأ  تِْلك م  امل
 ف أتأأمَّْل!

اءا ووأْض عاا، ِمْنه ا مأ ا  واحلأالأة  هأِذه؛ فْلي أْعلأْم اجلأِميع  أنَّ )ك رأةأ  ْرِعيٍَّة ابْتِ دأ ِم( قأْد ب ِنيأْت على ُم أرَّمأاٍت شأ القأدأ
ٌِ كأمأ  نأْْيِ كأمأا سأيأأِت، وِمْنها مأا ه وأ مأْقص وٌد مأْدر و ائِنا ك الي أه ْوِد ه وأ مأْعل وٌم ِلك لِ  ِذي عأي ْ ا أف ْرأزأتْ ه َم أطَّطأ ات  أْع دأ

ِبْيِل   وأفِ ق  واْلأاِدي إىل سأوأاِء السَّ
ا : ُم أرَّمٌة يف أْصِلها ووأْصِفها، وهللا امل ، ِمَّا ي  ْقطأع  أبَّنَّ  .والنَّصأارِأ

* * * 
ِم(، وه وأ التَّحْ  ا احل ْكمأ لأ ْيسأ ف أْرضا ا، أو وِمْن ِخالِل ب أيأاِن ح ْكِمنأا على أْصِل )ك رأِة القأدأ رِْْي ؛ إالَّ أنَّ هأذأ

ا التَّسأام ِح يف أْصِل )ك رأِة القأ  ا جأازأ اخِلالف  فيه، إالَّ أنَّنا مأعأ هأذأ ِم(، ال ن أْقبأ ل  م ت أعأي َّناا على القأارِئ الكأرِِْي، ف أر مبَّ دأ
ائِناا مأْن كأانأ أْن ر ْرِيأ  ْسِلِمْْيأ كأ

 
ا ِمنأ امل  ِخالفاا فيما ه ْو ُمأألُّ ات ِفأاٍق ِبْْيأ أْهِل الِعْلِم . أحأدا

فأك  حِ  ِم( الَِّ  أْصبأحأْت ِْسأةا ووأْصفاا ال ت أن ْ ْرِعيَِّة يف )ك رأِة القأدأ  حأرَّمأاِت الشَّ
ًسا وذأِلكأ مأاِثٌل يف و ج وِد امل

 ع  ب أْعض ها بِتأْحرميِها فأْضالا عأْن جمأْم وِعها، فإىل ب أيأاَِّنا .ووأاِقعاا عأْن هأِذه اللُّْعبأِة الشَّْيطانِيَِّة، ِمَّا ي أْقطأ 
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 الفأْصل  الثَّاِلث  
ِم( أحاِذير  الشَّرعيَّة  يف )ك رأِة القأدأ

 امل
ِم( : ه  و ب أْي  ت  القأ  أْوج   ودأِة يف ل ْعبأ  ِة )ك   رأِة القأ  دأ

أحأ  اِذْيِر الشَّ  ْرِعيَِّة امل
بِ  د  احلأِقيقأ  ِة الَّ  ِ  إنَّ ذِْك  رأ امل ِص  ْيِد، وكأ

، ووأ  ات  نأاط  ِبِ  ْرِعيَّة ، والقأوأاِعد  الِفْقِهيَّة ، ِمَّ ا ي عِ ْْي  الفأِقْي هأ عل ى اْس ِتبأانأِة احل ْك ِم الشَّ ْرِعيِ  ْض ِع األم  ْوِر يف األِدلَّة  الشَّ
تِيأ  اِِبا، وأْن َيأ ِِبا؛ِنصأاِِبا، وإق ْرأارِها يف إهأ  . كأْي يأْستأِبْْيأ ح ْكم  هأِذه اللُّْعبأِة الشَّْيطأانِيَّةِ   ها ِمْن ابأ

ا للم ْس  ِلِمْْيأ  أحأ  اِذْيِر الشَّ  ْرِعيَِّة ِمَّ  ا سأ  يأك ون  إْن شأ  اءأ هللا ت أْبِص  رأةا للعأ  اِلِمْْيأ، ون صأ  حا
ومأ  عأ ، فأسأ  ْرد  هأ  ِذه امل

 حأ رَّمأ 
اث رِها وكأثْ رأِِتا : إالَّ أنَّ ِمْنها امل أْك ر وهأ ، ومِ تأكأ

ْفِض يأِة إىل احلأ رأاِم إىل غأ رْيِ  ا، وِمْنه ا مأ ا ه  وأ سأ دً ْنه ا امل
 
رأائِِع امل لل ذَّ

خ ذ  ب أْعض ها ِبرِقأاِب ب أْعٍض ِمَّا ي أْقط ع  ِِب ْرمأِتها . ْرِعيَِّة الَِّ  َيأ اِذيِر الشَّ أحأ
 ذأِلكأ ِمنأ امل

* * * 
 ْس ِلم  ب أْع ضأ 

أحأ ا فإلي كأ أِخ ي امل
ِم( ِمَّ ا اْستأْخلأْص ت ه ِم ْن ه نأ  ا هأ ِذه امل ِذيِر الشَّ ْرِعيَِّة الَّ  ِ  حأوأِْت ا )ك  رأة  القأ دأ

َ ْوراا! ؛ ِمَّا تأزِْيد  على األْربأِعْْيأ ُمأْ  وه نأاكأ
؛ ألنَّ يف ذِْك    ِر الطَّ    رأِف ِمْنه    ا مأ    ا يأ    د لُّ عل    ى أْطرأاِفه    ا،  ويف م رأاِعيا    ا يف سأ    ْرِدها االْخِتصأ    ارأ واْْرأ    ازأ

ْرت ه ه نأ ا في ِه مأْقنأ ٌع وِكفأايِ ٌة إْن شأ اءأ هللا ِلمأ ْن  ا أنَّ مأا ذأكأ لأ ه  ق أْل ٌب م ِنْي ٌب، اْخِتصأارِها مأا ي  ْنِبئ كأ عأمَّا وأرأاءها، ِعْلما
ِبْيِل .  وأفِ ق ، واْلأاِدي إىل سأوأاِء السَّ

ِهْيٌد، وهللا امل  أو أْلقأى السَّْمعأ وه وأ شأ
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َ ْور  األوَّل  ا أْح
 مل

 ضأيأاع  مأْفه ْوِم الوأالِء، والُأأاءِ 
ُأأاءِ  )ال  وأالءِ إنَّ مأْس  ألأةأ  ِم( الي  ْومأ؛ بأ  ْل ِه  يأ أْخطأر ه  ا،  (وال   أسأ  اِئِل الَّ  ِ  اْقِتأأنأ  ْت ب   )ك رأِة القأ  دأ

ِم  ْن أْخطأ  ِر امل
 اهأ   ِذه القأِض  يَِّة ت أغأ  اي  راا قأ  ْد يأِص   ل  بِب أْعِض  ِهم إىل الك ْف  ِر ِعيأ   اذا  فأْه  ل  الر َيض  ِة الي أ  ْومأ قأ   ْد ت أغأ  اي أرأْت مأشأ  ارِب  م حأ  ْولأ 

 !(1)ابهلل
 ْنطألأ 

ا امل أْرِء وإمْيأانِه؛ فإن ِنا ِمْن هأذأ
انأِة يف ِصحَّة إْسالِم امل أكأ

لَّم  ه نأا فإذأا كأانأ للت َّْوِحْيِد ِمنأ األالأِ يَِّة وامل ِق ن أتأكأ
ِأ عأْن مأْوض ْوٍع ِمْن أهأ  أحأكَّ األسأ ا

أْوض ْوعأ ي  عأدُّ امل
ا امل مِ  مأْوض ْوعأاِت الت َّْوِحْيِد : أالأ وأه وأ )الوأالء  والُأأاء (، فإنَّ هأذأ
ت ه، ومأْن ن أقأ أ إمْيأان ه!   ْشرِِك، وبأْْيأ مأْن صأحَّْت عأِقْيدأ

ِد، وامل  وأحِ 
 يف الفأْصِل بأْْيأ امل

ةأ  ؛ فإنَّ )عأِقْيدأ ْين ، وال يأْس تأِقْيم  فال عأجأبأ ْيِن، وال يأِصحُّ ال دِ  ا الدِ  الوأالِء، والُأأاء( أْصٌل ِمْن أ ص ْوِل هأذأ
ةأ ِبوأالِئها، وب أرأاِئها . ْن ْْأ ُي أقِ ْق هأِذه العأِقْيدأ  اْمْيأان ، ِلمأ

* * * 

                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
  االةأ وأ امل

 
ٍِ حْ ملِ « اةأ ادأ عأ وامل اِء بت أ  وأ ه  ، ف أ دِ وْ ع  لْ اجل   م ا ُأ الِِتا، يْ ِص فْ ِم ْن أْوسأ ِع الك ت  ِب الَّ ِ  تأكألَّمأ ْت عأ ْن مأْس ألِة ال وأالِء وال 

رِْيِر!لَِّتها، ِمَّا ي  رأغِ ب  طأاِلبأ الِعْلِم م طأ وأدِ 
أ
 الأعأتأه؛ الِسيَّما أنَّه تأكألَّمأ عأْن هأِذه العأِقيدِة بو ض ْوٍح، مأعأ رأْبِطها ابلوأاِقِع امل
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دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من هللا ف  قَاَل تَعَالَى : " ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من     :قأالأ ت أعأاىلأ 

 [ .28ش ء إال أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم هللا نفسه وإلى هللا المصير"]ِل عمران

ُأِيُّ رأِْحأ  ه  هللا يف  ، »( : 3/228)هأ  ِذه اآليأ  ِة  «ت أْفِس  ريِ »قأ  الأ اب  ن  جأرِيْ  ٍر الطَّ   مأ  ِن اَّتَّأ  ذأ الك فَّ  ارأ أْع  وأاَنا
ْس ِلِمْْيأ ف ألأ ْيسأ ِم نأ هللا يف شأ يٍء، أي : قأ ْد بأ رِ وأْنصأاراا، 

 
َأ اِهر ه م عل ى امل ِم نأ  ئأ وظ ه وراا ِيوأالِْيِهم على ِديْ ِنهم، وي 

اِده، ود خ ْولِ ه يف الك ْف ِر، أي : إالَّ أْن تأك ْون  وا يف س  ْلطأاَِّنم  ،إال أن تتقدوا مدنهم تقداة هللا، وبأرِيءأ هللا ِمْنه ابْرتِدأ
اوأةأ، وال ت شأ اِيع ْوه م عل ى مأ ا ه  ف أتأ  َِْهر وا ْلأ م الوأاليأةأ أبْلِسنأِتكم، وت ْضِمر وا العأدأ اف  ْوه م على أنْ ف ِسِكم، ف أت  ْم عألأي ه خأ

ن  ْوه م على م ْسِلٍم ِبِفْعلٍ   .انْ ت أهأى  «ِمنأ الك ْفِر، وال ت ِعي ْ
رِيْ   ٍر رأِْحأ   ه  هللا ي صأ   ر ِح  أب ُأ ِم   ْن ون أْلحأ   ظ  أنَّ اب   نأ جأ     وأاالِة ف أقأ   ْد كأفأ   رأ ابهلل، وخأ   رأ

نَّ مأ   ْن ي أقأ   ع  يف هأ   ِذه امل
ِط  رْيٌ، ال كأ  مأ  ا إْس الِمِه . فالقأِض  يَّة  إذأْن ق أْب  لأ أْن تأك   ْونأ )والءا، وب  راءا(، فأِه  ي : )إْس  الٌم، وك ْف  ٌر(، ف  األْمر  ِج  دُّ خأ

ا قأِضيٌَّة ف أْرِعيٌَّة! َ نُّ ب أْعض ه م أَّنَّ  يأ
* * * 

ثِ  رْيٍ رأِْحأ ه  هللا أْيضا ا قأ الأ و  َّنأأ ى هللا ت أبأ ارأكأ وت أعأ  اىلأ »( عأ ْن هأ  ِذِه اآليأ ِة : 1/337) «ت أْفِس رْيِهِ »يف اب ن  كأ
أوأدَِّة ِمْن د وْ 

ْوه م أْولِياءأ ي ِسرُّْونأ إلأْيهم ابمل اِفرِْينأ، وأْن ي أتَِّخذ  ْؤِمِنْْيأ أْن ي  وأال وا الكأ
 
ؤْ عأبأادأه امل

 
ِمِنْْيأ، ُث َّ ت أوأعَّدأ عل ى ِن امل

ا ف أقأْد بأرِيءأ هللا  ومن يفعل ذلك فليس من هللا ف  ش ء :ذأِلكأ ف أقأالأ ت أعأاىلأ  ، أو ومأْن ي أْرتأِكْب َّنأْيأ هللا يف هأذأ
اِن واألْوقأ اتِ  ، إال أن تتقوا منهم تقاة : ِمْنه . وق أْول ه ت أعأاىل  ِم ْن شأ ر ِِهم ف ألأ ه أي : مأ ْن خأ افأ يف ب أْع ِض الب  ْل دأ

َأ   اِهرِه ال بِبأاِطنِ  هِ  ْردأاِء أنَّ   ه قأ  الأ  أنَّ ي أتَِّق  ْيِهم ِب إَنَّ لأن كأشِ    ر  يف و ج    وِه »: ونِيَّتِ   ه . كأمأ  ا قأ   الأ الب خأ  ارِيُّ عأ   ْن أِب ال  دَّ
وأاٍم، وق  ل ْوب نا ت أْلعأن هم ٍِ : «أق ْ ا الت ُّْقيأة  ابللِ سأانِ  لأْيسأ »، وقأالأ الث َّْورِيُّ : قأالأ ابن  عأبَّا  « .الت ُّْقيأة  ابلعأمأِل؛ إَّنَّ

ر كم نِْقمأتأ ه يف َم أالأفأتِ ه، وسأ ْطوأتِه، ،  ويحذركم هللا نفسه وإلى هللا المصدير :ُث َّ قأالأ ت أعأ اىلأ  أي : ُي أ ذِ 
اءه، وعأادأِ أْولِياءه ، ُث َّ قأالأ ت أعأاىلأ  اِبه ِلمأْن واىلأ أْعدأ قألأب  ،  ى هللا المصيروإل : وعأذأ  ن ْ

أْرِجع ، وامل
أي : إلأْيه امل

ِله  .انْ ت أهأى  «لِي جأازِيأ ك لَّ عأاِمٍل ِبعأمأ
* * * 

ْيِن، فأكأ  انأ الب   دَّ ِم  ْن وأ  ُأأاِء أْص  ٌل ِم  ْن أص   ْوِل ال  دِ  ِ هأ  ِذه القأِض  يَِّة ن   ْض  عِ إنَّ قأِض  يَّةأ ال  وأالِء وال   ْص  بأ أْع  ْي 
 عأ اِدي، ومأ ِن الَّ ِذي يأْس تأِحقُّ ال وأالءأ، ومأ ْن ع شَّاِق )ك رأِة القأ 

  وأاِلأ ِم نأ امل
  ْؤِمنأ ِم نأ الكأ اِفِر، وامل

ِم( حأِتَّ ي أْعلأم وا امل دأ
 عأادأاةأ .

 يأْستأِحقُّ امل
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اِبرْيِ هأ  ِذِه اآليأ  ق ألأ  م  ومأ  ا أْحسأ  نأ مأ  ا جأ  ادأ  َأ  ه  هللا يف غأ  ْوِر تأ  دأ ِف ِة، وه   وأ ي  عأ  اِير  األ ْس  تأاِذ ُم أمَّ  ِد ق ط   ٍب حأ
، إْذ ي أق ْول   حأ هللا لْلم ْس ِلِمْْيأ يف »: ( 164« )ةا عأ ي ْ رِ ، وشأ ةا دأ ْي قِ هللا عأ  إالَّ  هأ ال إلأ »يف ِكتأابِ ه احلأاِضرأ البأائِرأ وقأ ْد أابأ

اِئهم، ولأِكنَّه ْْأ ي ِبْح ْلأ م قأطُّ  اوأةأ ألْعدأ َِْهر وا العأدأ الأِة االْسِتْضعأاِف أالَّ ي  اوأِة …  أْن ي  وأال ْوه م،حأ م  إْظهأ اِر العأ دأ ف أعأدأ
 وأاالة  شأ يٌء آخأ ر  

أحأبَّ ةأ … شأيٌء، وامل
، وامل   وأاالة  الَّ ِ  تأْش مأل  مأ وأدَّةأ القأْل ِب، والت َّنأاص  رأ

هأ ِذه ال تأك  ْون  إالَّ … امل
ْؤِمِنْْيأ ب أْعضِ 

 
ن أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فلديس مدن هللا " ال يتخذ المؤمنون الكافري م لب أْعٍض .هِ بأْْيأ امل

 طَِّلع  على ،  ف  ش ء إال أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم هللا نفسه وإلى هللا المصير"
ر ك م هللا ن أْفسأه، وه وأ امل ن أعأْم، ُي أذِ 

اِخِل الشَّ ْيطأاِن إلأْيه ا، أْن يأ ْدخ لأ إلأ ْيك اِئِل ن  ف ْوِس كم، وعل ى مأ دأ ِب االْسِتْض عأاِف، واخلأ ْوِف ف أي أق  ْولأ دأخأ م ِم ْن ابأ
ِن وه م، وتأْص رِف وا شأ رَّه م عأ ْنكم! كأ الَّ! ال وأالءأ! حأ ِتَّ يف االسْ  ِتْض عأاِف ال لأك م : ال عألأْيكم أْن ت  وأال وا الك فَّ ارأ لِتأ أَتأ

م   اوأِة ْلأ   م، وعأ  دأ م  إْظهأ  اِر العأ  دأ ع ونأ رأدَّ وأالءأ! إَّنِ   ا ه   وأ ف أقأ  ط  عأ  دأ اِء عألأ  ْيكم، وأنْ   ت م ال تأْس  تأِطي ْ  اْس  ِتْفزأازِهم لالْعتِ  دأ
ِسِهم .  أبأ

، وألنَّ  ه ي   ِذْيب  احلأ  اِجزأ الن َّْفِس  يَّ الَّ  ِذي «ال إلأ  هأ إالَّ هللا»أمَّ  ا ال  وأالء  القأْل  يبُّ ف أغأ  رْي  جأ  ائٍِز؛ ألنَّ  ه ي    ْنِقض  
اِء هللا،   ْؤِمنأ عأْن أْعدأ

الدذين يتخدذون الكدافرين أوليداء مدن : ف أيأِمْيلأ إلأْيهم، ف أي أْنسأى ِديْ نأه، وي ْص ِبحأ ِم ثْ لأه م ي أْفِصل  امل

دون المؤمنين أيبتغون عندوم الع ة فنن الع ة هلل جميعا * وقد ن ل عليكم ف  الكتاب أن إذا سمعتم ِيات هللا يكفدر بهدا 

إنكم إذا مثلهم إنَّ هللا جامع المنافقين والكافرين ف  جهدنم ويسته أ بها فال تقعدوا معهم حتى يخوضوا ف  حديِ غير  

ا يف وأالِء القأْل ِب [140-139جميعددا "]النسدداء ِ  والت َّْق  وأِ! ولأِك  ْن … ، هأ  ذأ ْي  فأ ابلت َّعأ  او ِن مأعأه   م، ال عل ى ال  ُِ فأكأ
ْسِلِمْْيأ؟! تِْل كأ ك لُّهأ ا ن أ وأاِقض  لِ  

 
ِِ يف وأْقِتن ا »إالَّ هللاال إلأ هأ »على حأْرِب اْْسالِم، وامل ثِ رْيٌ ِم نأ النَّ ا ، ي أقأ ع  فيه ا كأ

 .انْ ت أهأى  «احلأاِضِر د ْونأ أْن يأْدر وا

* * * 
ُأأاِء ِعْلما ا  وعأمأ الا؛ وه نأا؛ نأْكتأ ٌة ِعْلِميَّ ٌة أشأ ارأ إلأْيه ا صأ اِحب  القألأ ِم األِديْ ِب، ِمَّ ْن أقأ امأ قأِض يَّةأ ال وأالِء وال 

هأ ى »:  (6/758) «آنِ رْ الق   اللِ يف ظِ »يف ِكتأاِبه لأه  ِسيِ د  ق ط ٍب رأِْحأه  هللا وه وأ مأا قأا إنَّ مأْع َنأ )الواليأ ِة( الَّ ِ  ي أن ْ
، ِه يأ : ِواليأ ة  الت َّنأاص  ِر، والتَّحأ ال ِف، وال نأهم، وبأْْيأ الي أه ْوِد والنَّصأارِأ ق  مبأْع َنأ  ت أت أعألَّ هللا الَِّذين آمأن وا أْن تأك ْونأ ب أي ْ

ِْي  ل  إىل ات ِبأ  اِع الي أه   ْوِد، أو النَّ  ْس  ِلِمْْيأ مأ  ْن ميأ
 
ا أْن يأك   ْونأ بأ  ْْيأ امل ع   د  ِج  دا ْيِن، ات ِبأ  اِعِهم يف ِديْ  ِنهم، ف أي أب ْ صأ  ارِأ يف ال  دِ 

ال ِف، والت َّنأاص ِر، الَِّذي كأانأ ي أْلتأبِ  ْعوأِة وإَّنَّأا الَِّذي ُيأْشأى ِمْنه ه وأ : وأالء  التَّحأ ْس ِلِمْْيأ أْم ر ه  يف أوَِّل ال دَّ
 
س  عل ى امل

 .انْ ت أهأى  ...«اْْسالِميَِّة؛ حأِتَّ َّنأأاه م هللا عأْنه، وأمأرأ إبْبطأاِلِه 
* * * 
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ِهم )ل وِْيْس التَّاِسع( إْذ ي أق ْول   ْسِلِمْْيأ فأال إذأا أرأْد   أْن ِتأْز م وا ا»: ف أقأْد وأِرثأ أْحفأاد  الغأْرِب وأِصيَّةأ جأدِ 
 
مل

ِِتِم ارِب  ْوه م يف عأِقْي دأ ِة السِ الِح   ولأِكْن حأ ه   ف أقأْد ه زِْمت م أمأامأهم يف مأْعرأكأ ، فأِه يأ مأْكمأ ن  ت  قأاتِل ْوه م ابلسَّالِح وأْحدأ
 . (1)«الق وَِّة فيهم

أفأ  اِهْيم اْْس الِميَِّة ِبك   لِ  ص  وْ 
ا جلأأئ   وا إىل تأْش وِْيِه امل أفأ  اِهْيِم وِْلأ ذأ

رأٍة م ِْكنأ  ٍة، ورأكَّ ز وا اْهِتمأ  امأهم عل ى ت أْغيِ  رْيِ امل
ِة اْْسالِميَِّة، وت أْقرِيِْبهم إىل الغأ  ْسِلِمْْيأ عأِن العأِقْيدأ

 
أفأاِهْيِم الغأْربِيَِّة، وإْقصأاِء امل

لأٍة .اْْسالِميَِّة ابمل  ْرِب ِبك لِ  وأِسي ْ
انأْت ِسيأاسأة  الغأْرِب تأ  ا كأ أْشه ْورأِة ِلذأ

ياِسيَِّة امل ْور  حأْولأ خ طَِّتهم السِ  ، ف أعأمأد وا إىل التَّْجزِئأِة، «ف أر ِْق تأس دْ »د 
أ ْذهأيبَّ، وغأ رْيأ ذألِ 

، واالْخِتالفأ امل ، واالْخِتالفأ الِعْرِقيَّ يأاِسيَّ ْوها والت َّْفِتْيِت م ْستأْخِدِمْْيأ االْخِتالفأ السِ  ؛ وأغأ ذَّ كأ
عاا بِ  ي ْ ْعوأِ التَّسأام ِح مأعأ اآلخأرِْينأ مِأ  . (2)دأ

* * * 
   وأاالةأ ْلأ   م، فأِبسأ  مأ 

ِ  ِِبِ  م ال ي أْع  يِن امل ِة يف م عأامألأ  ِة ب أْع  ِض الك فَّ  اِر، وال  ُِ ْعوأة  اْْس  الِم إىل السَّ  مأاحأ ِة فأ  دأ احأ
ِِ العأْدلِ  ا عاا، على أسأ ي ْ ِِ مِأ  ْسِلم  مأعأ النَّا

ْوِن ُمأأبَِّة القأْل ِب لِْلك فَّ اِر، اْْسالِم ي أت أعأامأل  امل  ت أبأاِدِل، ِبد 
، واالْحِتأاِم امل

ِة : ك الْ  اِنِب العأِقْي دأ ٌِ يف جأ ا ب أْيِع، والشِ  رأاِء، أو مأوأدَِّة مأا ه ْم فيه ِمْن ك ْفٍر، وإَّنَّأا الت َّعأام ل  ابملِْثِل فيما لأْيسأ لأه  مأسأ
أنأاِفِع الَِّ  ال تأ 

ْست أْلزِم  ح ًبا أو ب  ْغضاا يف ب أْعِض األْح وأاِل، ف أهأ ا ه  ْم قأ ْد سأ لأب وا ث أ رأوأاِت ال ِبالِد اْْس الِميَِّة، وت أبأاد ِل امل
ْس ِلِمْْيأ أنْ واْست أعْ 

 
، والكأرأاِهيَّ ةأ لِْلم ْس ِلِمْْيأ؛ ف أوأاِج ب  امل ا، ومأعأ ذألِ كأ الزأال  وا ي ْض ِمر ْونأ احِلْق دأ ل وا  ي أت أعأ امأ بأد وا ش ع وِبأ

ْوا ِحْذرأه م!  مأعأ الك فَّاِر إبْنصأاٍف وعأْدٍل، وْليأأخ ذ 

ِأ عل   ى يعا   ا، ومبأحأبَّ   ِة اخلأ   رْيِ الشَّ   اِمِل ي أْلقأ   ى النَّ   ا ِِ مِأ  ْس   ِلم  مأ   عأ النَّ   ا
ِة اْْس   الِم؛ ي أت أعأامأ   ل  امل  فأِبسأ   مأاحأ

 . (3)ذأِلكأ 
* * * 

                                                

َ ْر  (1)  نأ عأ اقِ وأ »اْن
 
   «رأ اصِ عأ ا امل

 ( .196) بٍ طْ د ق  مَّ حأ مل
  بِ يف األدأ  ةأ يَّ  نِ طأ الوأ  اتِ اهأ  االُِ  » رْ َ   انْ  (2)

 
 حأمَّ  د ِحِس  ْْيٍ « رِ اِص  عأ امل

أ  ةأ حأ  نِ أجْ »، و(2/390(، و)1/113)مل
 «ةِ الثأ   الثَّ  رِ ْك  امل

 ( .302) ةأ كأ نَّ ب أ حأ  نِ ْحأ الرَّ  دِ بْ لعأ 
  » رْ َ  انْ ( 3)

  االةأ وأ امل
 
ٍِ حْ ملِ « اةأ ادأ عأ وامل  . فٍ رُّ صأ ( بتأ 1/42) دِ وْ ع  لْ اجل   ما
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ِدي  ْس    ِلم ْونأ أَيأ
ا؛ حأ    ِتَّ أْص    بأحأ امل ٍة إىل د وأيْ    الٍت، وِم    ْن ِخالفأ    ٍة إىل  وهأكأ    ذأ سأ    بأأ : ِم    ْن بِ    الٍد وأاِح    دأ

ْس ِلِمْْيأ هأ ِذه األَيَّ 
 
 عأادأاِة ( ِعْندأ أْكثأِر أبْ نأ اِء امل

 وأاالِة وامل
انأْت ) قأِضيَّة  امل ا كأ مأ؛ الِس يَّمأا ط  الَّب  ِخالفأاٍت! فأِعْندأ هأذأ

َأرٍ  ه م ُمأألَّ نأ ِم( ِمن ْ ا!ت أرأاج عٍ و  )ك رأِة القأدأ  ، ِمَّا يأد لُّ على خأطأٍر م ت أفأاِقٍم قأْد يأْدفأع  ابألمَِّة إىل مأهأاِويأ ال ق أرأارأ ْلأ
* * * 

 عأادأاِة إىل دأرأجأةٍ 
 وأاالِة وامل

ا وأصألأْت بِب أْعِض م رِْيِديها يف قأِضيَِّة امل ِم( أَّنَّ سأاِت )ك رأِة القأدأ  ُي ْشأى عألأْيِهم ِمنأ  وِمْن َنِأ

ِد الن َّوأاِدي ِمْن أْعضأائِه، أو    !ِعيأاذاا ابهلل الدَّرأِك ب أْعدأ اْْسالِم، واحلأْوِر ب أْعدأ الكأْوِر   وذأِلكأ أبنَّه لأْو كأانأ يف أحأ

 ْست أ 
ا النَّاِدي على َم ْتأِلِف امل تأِسِبْْيأ إىل هأذأ  ن ْ

ِثرْياا ِمنأ امل اِفٌر، فإنَّ كأ ب ُّْونأ، ِمنأ الالِعِبْْيأ شأْخٌ  كأ ِت ُيِ  وأَيأ

نأ  ْنأح ْونأه خأاِل أ مأوأدَِِّتم القأْلِبيَِّة، ب أي ْ ا الكأاِفرأ ابلقأْوِل، والعأمأِل، وميأ َأمأ وي  نأاِصر ْونأ، وي سأاِعد ْونأ هأذأ ا ي ِكن ُّْونأ أْع مأ

تأِمي إىل َنأ   ْسِلم  ِمنأ احِلْقِد، والِغلِ ، واالْسِتْخفأاِف، واالْزِدرأاِء للم ْسِلِم الَِّذي ي أن ْ
ا امل ، ال ِسيَّما إذأا كأانأ هأذأ ٍد آخأرأ

ِذِه حأاْل م، وهللا عأزَّ وجألَّ ي أق ْول   أْعضأاِء النَّاِدي الَِّذي يأك ْون  عأادأةا خأْصماا ْلأْم! ِعي اْْسالمأ مأْن هأ  :فأكأْيفأ يأدَّ

وله ولو كانوا ِباءوم أو أبناءوم أو إخوانهم أو " ال تجد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورس

  [.22عشيرتهم "]المجادلة

م! فأكأْيفأ ِِبأؤ الِء الك   ُأ ْوز  مأوأدَِّت   حأادُّْونأ هلل ورأس ْوِله، ال 
ء ، واألبْ نأاء  الكُّفَّار  امل فَّاِر الَِّذْينأ فإذأا كأانأ اآلابأ

اٌء هلل، ورأس ْوِلِه، والَِّذْينأ  وغأ رْيِهم  ،«…بِْيِليه، ورِيفيِلينو، وت  ْومأ اِ، ومأ ارأد وَن، وِكْن ِبس»:   آمأن وا، أْمثأال  ه ْم أْعدأ
انأ  ةا،  . ِم  ْن أدأوأاِت الك ْف  ِر، وَمأأالِبِ  هِ  َأ  مأ مأكأ أْزع   ْوِم أْع

أْوه   وِم امل
لأقأ  ْد أْص  بأحأْت ف أْرحأ  ة  أْعضأ  اِء النَّ  اِدي ابنِْتصأ  ارِِهم امل

ْيشأانأ، وعلى النَّصأارِأ الصَِّلْيِبيِ ْْيأ وأجألَّ قأْدراا ِمْن  ي  ْوِعيِ ْْيأ يف الشِ  االنِْتصأاِر على الي أه ْوِد يف ِفِلْسِطْْيأ، وعلى الشِ 
ِِ الوأثأِنيِ ْْيأ يف ِكْشِمرْيأ والِعرأاِق، يف أفغأاِنْستأانأ، وإرِتِرَي، والِفِلبِ ْْيأ،  ْو مأ امأ أحأ ِد كأمأا أنَّ هأ زمِْيأتأهم أ…  وعلى اْلِْندأ

ْسِلِمْْيأ 
 
عاا ِمِن اْغِتصأاِب تِْلكأ األمأاِكِن، وتأْشرِْيِد مأالِيْْيِ الالِجِئْْيأ ِمنأ امل  …!الن َّوأاِدي أشأدُّ وأق ْ
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ِج ِه الصَّ ِحيْ  هأ  عأ ادأاِة عأ ْن مأن ْ
  وأاالِة وامل

ْس ِلِمْْيأ قأ ِد اَْنأرأف  وا ِبوأاِج ِب امل
 
َأمأ ِمنأ امل ءوا إنَّ السَّوأادأ األْع ِح، وبأ دأ

ٍة هأزِيْ لأٍة، أْشبأهأ مأا تأك ْون   ِفهأ ٍة ًتأ ا النَّمأط  ِمنأ الت َّْفِكرْيِ  ي  وأال ْونأ، وي  عأاد ْونأ يف قأضأاَيأ سأاذأجأ يأانِيٍَّة، وهأذأ بِتأصأرُّفأاٍت ِصب ْ
انأٍة، وقأ  عأةٍ ِمنأ األْسبأاِب الَِّ  أْوصألأتأنا إىل مأا َنأْن  فيه ِمْن ِذلٍَّه، ومأهأ  . (1)ِطي ْ

ِفٍه هأزِيْ  اٍر ًتأ  عأادأاِة( عأْن مأسأارِها الصَِّحْيِح إىل مأسأ
 وأاالِة وامل

اء  اْْسالِم قأِضيَّةأ )امل ٍل، ف أقأ ْد لأقأْد حأوَّلأ أْعدأ
 ْؤِمِنْْيأ   إالَّ مأْن عأصأمأ هللا   أف ْرأغأْت ق  ل ْوبأ األْجيأاِل 

 
اِء هللا، ومأ ا إىل… ِم ْن ح  بِ  هللا، ورأس  ْوِله، وامل  ح  بِ  أْع دأ

اِقِط العأمأِل . ِفِه القأْوِل، وسأ اِء هللا ِمْن ًتأ  ُيأْد م  أْعدأ

، و  ِِ  ْسِلِم أْن ُيِ  بَّ ل ْعبأ ةا ِم نأ اللُّعأ ِب، وال شأْخصا ا أو مأأاعأ ةا ِم نأ النَّ ا
، وال يأِصحُّ ِمنأ امل ال إنَّه ال رأ ْوز 

اِل، مأا ْْأ  ا ُمأأب َّتأه ِمْن ُمأأبَِّتهما، قأالأ ت أعأاىلأ عأمأالا ِمنأ األْعمأ بُّه هللا، ورأس ْول ه، وم ْستأِمدا : " يأك ْن ذأِلكأ م وأاِفقاا ِلمأا ُيِ 

قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعون  يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم * قدل أطيعدوا هللا والرسدول فدنن تولدوا 

 . [. 32-31ِل عمرانفنن هللا ال يحب الكافرين"]
* * * 

ا اآليأة  ا بُّ إالَّ يف هللا، وال ي  ْبِغض  إالَّ يف هللا، ودألِْيل  هأذأ  ْسِلم  ِِب ْكِم إمْيأانِه ابهلل ت أعأاىلأ ال ُيِ 
اِبقأة ، فامل لسَّ

أْْحأد ، وأب  و  (2)«ْكمألأ اْمْيأانأ مأْن أحأبَّ هلل، وأبْ غأضأ هلل، وأْعطأى هلل، ومأنأعأ هلل؛ ف أقأِد اْستأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّس ْوِل  ق أْول  
 دأاو دأ واللَّْفظ  لأه  .

س لمْي؛ وك  لٌّ ِِبأِس ِب 
 
ْي عأ ِعبأ اِد هللا امل ، وي  واِلأ مِأ  ْس ِلِم أْن ُيِ  بَّ

ا؛ فأكأ انأ وأاِجبا ا عل ى امل وبِنأاءا على هأذأ
ْي  عأ الكأ  اِفرِْينأ د ْونأ اْس  ِتثْ نأاٍء مأ  ا دأامأ أْص  ل  اْمْيأ  اِن إمْيأانِ  ه مأ  ا دأامأ أْص  ل  اْمْيأ  اِن موج  وداا، وأْن ي    ْبِغضأ وي  عأ  اِديأ   مِأ

ه م! تأٍف ِعْندأ  م ن ْ
* * * 

اِء الَِّذْينأ سأب أقأِت اْشأارأة  إلأْيهم،   وأاالِة ِمنأ الع لأمأ
لَّم وا يف امل د  أنَّ الَِّذْينأ تأكأ مأ َنِأ وا أْعلأى وِمَّا ت أقأدَّ قأْد أعأدُّ

 
 
ْوٍع ِم ْن أنْ  وأاِع وأاالِة للك فَّاِر رِدَّةا وك ْفراا، وأق ألَّها يأك ْون  ذأنْ باا ومأْعِصيأةا، وإَْثاا، وْْأ يأْذك ر وا أنَّ ه نأ اكأ أيَّ ن أ دأرأجأاِت امل

ِض   يً   ْس   ِلم  الِعبا   ا رَيأ
؛ ال رأ    ْوز  أْيضا   ا أن  ُيِ    بَّ امل    وأاالِة تأِص   حُّ مأ   عأ الك فَّ   اِر، فأِعْن   دأ ذألِ   كأ

ا كأ   اِفراا أًَي كأ   انأ ِلْعب    ه، امل

                                                

  » رْ َ  انْ ( 1)
  االةأ وأ امل

 
ٍِ حْ ملِ « اةأ ادأ عأ وامل   » ةأ لَّ (، وجمأ 1/63) دِ وْ ع  لْ اجل   ما

 ( .19/2/1402( يف )552)  دأ دأ عأ « عِ مأ تأ جْ امل
 «ةأ حأ يْ حِ الصَّ     ةأ لأ ِس    لْ الس ِ » رْ َ     انْ وه     وأ حأسأ    ٌن، (، 2/85) يُّ ذِ ِم    (، والِت ِ 4681) دأ او  (، وأب    و دأ 3/440) د  أْحأ     ه  جأ    رأ أخْ  (2)

 ( .380) اّن ِ بأ لأللْ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

      جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي 

http://www.islamlight.net/thiab/ 

134 

134 

اق أت  ه  اقأتِ ه، وِلْعبِ  ه … وحأذأ نْيا : كأمأهأارأتِ  ه، وحأذأ ئاا ِم  ْن أم  ْوِر ال  دُّ ف أْل  تأك ْن … وإذأا أحأ  بَّ أحأ د َنأ ِم  نأ الكأ  اِفِر شأ ي ْ
ْرِعيٍَّة، َن ِْمل ها ابْخِتصأاٍر : أحأبَّة  ِبضأوأاِبطأ شأ

 تِْلكأ امل
بَّ  أهأارأةأ د ْونأ اْعِتبأاٍر ِلِديِْنه .أوَّالا : أْن ُيِ 

عأةأ، وامل اِفِر هأِذه الصِ ن ْ   ِمنأ الكأ
  وأاالِة، والثَّن اِء واْطْ رأاِء، والت َّْبِجْي 

أهأ ارأِة إىل : امل
عأِة، وامل نِياا : أْن ال ي أت أعأ دَّ ح بُّ ه  ِْلأ ِذه الصِ  ن ْ  نأاصأ رأِة ًثأ

ِل، وامل
الا عل   ى م ْس   ِلٍم، إالَّ إذأا كأ   انأ يف م نأاصأ   رأتِه عل   ى كأ   اِفٍر آخأ   رأ انِْتصأ   اٌر لإلْس   الِم، عل   ى غأ   رْيِِه ِم   نأ الك فَّ   اِر، فأْض   
ٌة لِْلم ْسِلِمْْيأ  ٌة رأاِجحأ  . (1)ومأْصلأحأ

 ْس  ِلِم ِِبأ  ا
اوأِة امل أهأ  ارأِة عل  ى ِحسأ  اِب : ب  ْغ  ِض، وعأ  دأ

عأِة، وامل لثا  ا : أْن ال تأك   ْونأ ُمأأب َّت   ه ِْلأ  ِذه الصِ   ن ْ ٍل ِم  نأ ًثأ
َ ْور  الشَّرِِعيُّ : إمَّا ك ْفراا ِعيأاذاا ابهلل، أو ذأرِيْ عأةا لل ك ْفِر، وِكالال أا ه ْلكأ  أْح

ٌة!األْحوأاِل، وإالَّ كأانأ امل  ٌة، أو مأْهلأكأ
ِم(، ومأا رأْ  ْلنا البأصأرأ ه نأا، أو ه نأاكأ فيما ت أتأصأابأب  ِبِه مأالِعب  )ك رأِة القأدأ رِي بأ ْْيأ ع شَّ اِقها : ُث َّ إذا أجأ

 غأالأ 
قأٌع آِج  ٌن ِم  نأ امل أحأ  اِذيْ رأ الثَّالثأ  ةأ، أو يأزِيْ  د ! كأمأ  ا أَّنَّ  ا م ْس  ت أن ْ

طأ  اِت يف قأضأ  يَِّة فأ  ال شأ  كَّ أَّنَّ  ا ِمَّ  ا مأأعأ  ْت هأ  ِذه امل
 ْست أعأان ، وه وأ خأرْيٌ 

َاا! الوأالِء والُأأاِء، فاهلل امل اِف  حأ
تأبِ  ه  ف أهأ  ْل ب أْع  دأ ه  ذا؛ يأْس   ِم( ِم  ْن ن أ  ْوِمِهم، وي أن ْ ِض  يَِّة ِم  ْن  ت أْيِقظ  شأْيشأ  اء  )ك   رأِة القأ  دأ الِع  ِب الر َيأ

أ
أْوابأ   امل

 ؟! [72أْم "لَعَْمُرَ  إنَّهم لَِف  سكرتِهم يعمهون"]الحجرعأوِيِ ِهم؟! غأْفلأِتهم، وي أْرعأِوي ِسْلقأة  اْْعالِم عأنْ 
* * * 

ه   ُأأاِء(؛ نأْس تأِطيع  أْن ن  قأسِ  مأ وِمْن ِخالِل مأا ذأكأ ْرَنأ  ه نأ ا عأ ْن أْه ِل الِعْل ِم فيم ا ي أت أعألَّ ق  بقأِض يَِّة )ال وأالِء، وال 
اٍم : ْسِلِمْْيأ َنأْوأ قأِضيَِّة )الوأالِء لْلك فَّاِر( إىل ثأالثأِة أْقسأ

 
ِم( ِمْن أبْ نأاِء امل  أْهلأ )ك رأِة القأدأ

اِفرأةا م ْطلقاااألوَّل  : مأْن وأاىلأ ِمن ْ         ه م أْهلأ الك ْفِر، أو دأْولأةا كأ
ا ك ْفٌر ابهلل .(2)  ؛ ف أهأذأ

ا أْيضاا ك ْفٌر ابهلل .        اِفرأ م ْطلقاا؛ ف أهأذأ ه م الَّالِعبأ الكأ  الثَّاّن : مأْن وأاىلأ ِمن ْ
اِفرأ ألْجِل ِلْعِبِه ف أ         ه م الَّالِعبأ الكأ ِبرْيأٌة ِمنأ الكأبأ ائِِر؛ إالَّ ِبش  ر ْوٍط الثَّاِلث  : مأْن وأاىلأ ِمن ْ ا ُم أرٌَّم، وكأ قأط ؛ ف أهأذأ

اِفراا؛ لِي أتأأأهَّلأ فأرِيْ ق ه للفأْوِز مأثأالا .(3)ثأالثأٍة مأرَّْت مأعأنأا قريباا ْن ي  وأاِل )ي شأجِ ع ( فأرِيْ قاا كأ  ، كأمأ
                                                

ٌب لأه  ضأوأاِبط ه   (1) ا ابأ ا ُمأألَّ وهأذأ  بأْسِطها .، وش ر وط ه، لأْيسأ هأذأ
َّاِهرأِة، والبأاِطنأِة . (2) يِع األم وِر ال  وأاالة  يف مِأ

ْقص ود  ابْْطالِق ه نأا : امل
أ
 امل

 ص )    ( . رْ َ  انْ  (3)
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* * * 
ا ت أت أن أزَّل  هأِذه األْقسأام  على             ا يأِلي :وكأذأ  عأادأاِة لْلم ْسِلِمْْيأ(، كأمأ

 قأِضيَِّة )امل
ْسِلِمْْيأ، أو دأْولةا م ْسِلمأةا م ْطلأقاا       

 
ه م امل ا ك ْفٌر ابهلل(1)األوَّل  : مأْن عأادأِ ِمن ْ   .؛ ف أهأذأ

 ْسِلمأ م ْطلقاا       
ه م الَّالِعبأ امل ا أْيضاا(2)الثَّاّن : مأْن عأادأِ ِمن ْ  ك ْفٌر ابهلل .  ؛ ف أهأذأ

بِ رْيأٌة ِم نأ الكأبأ ائِرِ  ا ُم أ رٌَّم، وكأ  ْس ِلمأ ألْج ِل ِلْعبِ ِه ف أقأ ط ؛ ف أهأ ذأ
ه م الَّالِعبأ امل ، كأمأ ْن الثَّاِلث  : مأْن عأادأِ ِمن ْ

ا؛ لِي أتأأأهَّلأ فأرِيْ ق ه للفأْوِز مأثأالا .  ي  عأاِدي فأرِيْ قاا م ْسِلما
* * * 

 وأالِة لْلك فَّ 
، فأِمْن ذأِلكأ فأص وأر  امل ِثرْيأٌة ِجًدا؛ ِمْنها مأا ه وأ ك ْفٌر، وِمْنها مأا ه وأ د ْونأ ذأِلكأ  : (3)اِر كأ

ِبك ْف  رِِهم، أو الت َّ  وأِل العأ  ام  ْلأ   م، أو اْمْيأ  ان  بِ  ب أْعِض مأ ا ه   ْم عألأي  ه ِم  نأ الك ْف  ِر، أو التَّحأ  اك م  إلأ  ْيهم  االرِ ضأ 
ْيِن، أو اَّتِ أاذ ه م د ْونأ شأرِْع هللا، أو مأوأ  م على ِحسأاِب الدِ  ارأاِت  ن أت هم وم دأ اهأ م وُمأأب َّت هم، أو الرُّك ْون  إلأْيهم، أو م دأ دَِّت 

 ْؤِمِنْْيأ، أو طأ اعأت  ه م فيم ا َيأْم  ر ْونأ وي ِش رْي ْونأ، أو جم أالأسأ ت هم وال دُّخ ْول  عألأ ْيهم وأ 
 
ِئهم ْق تأ اْس ِتْهزأاِبطأانةا ِمْن د ْوِن امل

ْس   ِلِمْْيأ، أو الرِ ضأ   
 
  ْؤِمِنْْيأ، أو ت أ   ْولِيت  ه م أْم   راا ِم  ْن أم    ْوِر امل

 
ِت هللا، أو ابمل أبْعمأ  اِْلم، أو التَّشأ   بُّه ِِبِ   م، والتَّ   زِيِ   اآبَيأ

أو الث َّنأ  اء  عألأ  ْيهم، أو نأْش  ر  بِ  زِيِ هم، أو البأشأاشأ  ة  ْلأ   م، والطَّالقأ  ة  واْنِش  رأاح  الصَّ  ْدِر ْلأ   م، أو إْك  رأام ه م، وت أْق  رِيْ ب هم، 
رِهم َِْيم هم وإْطالق  األْلقأاِب عألأْيهم، أو السُّْكَنأ مأعأهم يف ِدَيأ  وتأْكِثرْي  سأوأاِدهم فأضأائِِلهم، أو ت أْع

اِِتم  َِْيمأ  إخل .… أو الدُّخ ْول  يف أْحالِفِهم، وت أْن
تِ  ، وال فأأْكث أر  هأِذه الصُّوأر  مأْوج  ْودأٌة يف م ب ارأَيأ نأا! فأ ال حأ ْولأ نأ ا، أم اْرتأضأ ي ْ ِم( أب أي ْ ، وِلقأ اءاِت )ك  رأِة القأ دأ

ْيِم! َِ  ق  و ةأ إالَّ ابهلل العأِليِ  العأ
* * * 

                                                

َّاِهرأِة، والبأاِطنأِة . (1) ْيِع األم ْوِر ال  عأادأاة  يف مِأ
ْقص ود  ابْْطالِق ه نأا : امل

أ
 امل

 لأ اْمْيأاِن الَِّذي ِعْندأه! ومأْن عأادأِ اْمْيأانأ : كأفأرأ عأيأاذاا ابهلل!ألنَّه ه نأا عأادأِ أصْ  (2)
ُأ  الءِ ال وأ » ابِ تأ ا يف كِ هأ تِ لَّ أدِ  عأ مأ  رأ وأ الصُّ  هِ ذِ هأ  رْ َ  انْ  (3)  « اءِ وال 

 
 الءِ ال وأ  ةأ قأ ي ْ قِ حأ »(، و247، 230) اّن ِ طأ حْ القأ  دٍ يْ عِ سأ  ب نِ  دِ مَّ حأ مل

 .وغأرْيأهأا « ةأ يَّ نِ السَّ  رأ رأ الدُّ »و ،(198) ين ِ الغأ  دِ بْ عأ  بنِ  دِ يْ عِ د سأ يَّ لسأ  «اءِ والُأ 
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 ْؤِلمأ ةأ : وِه يأ أَّنَّ  
قأ ةأ امل ِذِه احلأِقي ْ اِطْْي  الع ق الِء ِمْن أمَِّة اْْسالِم هأ يْ د ْونأ م إذأا كأ ان وا ي رِ وأخأرْياا؛ ف أْلي أْعلأْم أسأ

ِض  يَّةأ بأ  ْْيأ الشَّ  بأاِب؛ لأتأْمتِ  ْْيِ الع ال  نأافأسأ  اِت الر َيأ
ِم( كأمأ  ا ي أْزع م   ْونأ! :  امل قأ  اِت، وت أْعِمْي  ِق ِم  ْن تأالِعْي  ِب )ك   رأِة القأ  دأ

م مأعأ األْسِف م غأاِلط ْونأ ألنْ ف ِسهِ  ن أه م؛ فإَّنَّ اِعِر التَّ ل ِف ب أي ْ   :ألم ْورٍ وللنَّاِشئأِة؛ م مأشأ
لأكأ   اٍت ال َتأْتأِمل ه   ا أوَّالا :  ِم(، ومأ   ا ت  ْف   رِز ه ِم   ْن م ْوِبقأ   اٍت، وهأ قأ   ةأ )ك    رأِة القأ   دأ ِقي ْ ل    ْونأ حأ فإمَّ   ا أَّنَّ   م رأْهأ

م   .اخلأاِطئأة  اْجت أهأادأاِت 
نِياا : و  ْسِلِمْْيأ على ِحسأاِب شأهأواِتِ ًثأ

 
اِعِر أبْ نأاِء امل م ي  قأاِمر ْونأ مبأشأ وغأفأالِِتم أو على ِحسأاِب  ،مإمَّا أَّنَّ

 ح ْفنأٍة ِمنأ األْموأاِل ي أْقتأات  ْونأ ِِبا يف مأنأاِصِبهم أو ص ح ِفِهم!
لِثاا : و  ! وإالَّ ل غأة  إمَّا أَّنَّ  ًثأ ا احلأدِ  ْسِلِمْْيأ فأطأاع ْوه م، وال أظ ن ُّه م وأصأل وا إىل هأذأ

 
م قأِد اْستأخأفُّوا ِبع ق ْوِل امل

عأاِل مِ  وأاِل، ولأِكْن األف ْ ه م أق ْوأِ ِمْن ل غأِة األق ْ أِصرْي !ن ْ
 إىل هللا امل

ِم( قأْد َتأأوَّلأْت يف طأْورِها األِخ رْيِ إىل فأِتْي ٍل م ت أوأق ِ ٍد ْْش  ؛ أنَّ مأالِعبأ )ك رأِة القأدأ لِْيل  على ذأِلكأ عأاِل والدَّ
اوأِة والب أْغضأ  اِء، وح   ر ْوٍب ِقتأالِيَّ  ةٍ     دأرَّجأاِت بأ  ْْيأ أْرِض عل  ى  نِ  رْيأاِن العأ  دأ

أْلعأ  ِب بأ  ْْيأ الالِعبِ  ْْيأ ِم  ْن ِجهأ  ٍة، وعل  ى امل
امل

أْيِس ر   أْنصأاِر الفأرِيْ قأْْيِ 
، وامل ، ِبص  ْورأٍة ت أف  ْوق  يف ش  ر ْورِها ومأ ِس ْيها أْض عأافأ مأ ا ت  ْف رِز ه اخل م  ور  ٍة أْخرِأ ... ِمْن ِجهأ

اوأِة والب أْغضأاِء، أْسئ ولأ والصَّدِ  عأْن ذِْكِر هللا، وعأِن الصَّالِة؛ ِمَّا ي رِْيح   ِِبأاِمِع العأدأ
اِئلأ وامل عأْن ح ْكِم هأِذه اللُّْعبأِة السَّ

ُِْ أْغوأارِها . َأِر، ومأِْع األِدلَِّة، وسأ  الشَّْيطأانِيَِّة ِمْن عأنأاِء التَّأمُِّل والنَّ
أِْيأ وال ع ْدوأا

َّاِلمْيأ واحلأْمد  هلل رأبِ  العأامل  نأ إالَّ على ال
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َ ور  الثَّاّن أْح
 امل

، والب  ْغض  لغأرْيِ هللا  احل بُّ
: )احل   بُّ وال  ب  ْغض  يف  ِه  يأ مأْس  ألأةأ  «ال إلِ  هأ إالَّ هللا»إنَّ ِم  ْن أهأ  مِ  الرَّكأ  ائِِز الَّ  ِ  رِأ  ب  أْن ت أْرتأِك  زأ عألأْيه  ا 

ا كأ   انأ عل   ى قأ   ا ، وم عألِ م   ي دأِة األ مَّ   ِة، هللا(؛ لِ   ذأ ةأ )احل    بِ  ْس   ِلِمْْيأ عأِقْي   دأ
 
األْجيأ   اِل أْن ي أْغ   رِز وا يف ق  ل    ْوِب أبْ نأ   اِء امل

وِ يأ ةا يف مأشأ ارِِق   األْرِض ومأغأارِِِب ا،والب  ْغِض يف هللا(؛ حأِتَّ يأك ْون وا أْهالا حِلأْمِل رأايأِة الت َّْوِحْيِد، وي أْرف أع وه ا عأالِيأ ةا م دأ
ِة اْْسالِميَِّة . َأِم َثأأرأاِت العأِقْيدأ ا ِمْن أْع  ألَّنَّ

بأةأ،  (1)«أْوثأ  ق  ع   رِأ اْمْيأ  اِن؛ احل   بُّ يف هللا، وال  ب  ْغض  يف هللا»:  ملسو هيلع هللا ىلصف أقأ  ْد قأ  الأ رأس   ْول  هللا  اب  ن  أب شأ  ي ْ
ُاّنُّ .  ه م  ا أنَّ  ه قأ  الأ والطَّ   ٍِ رأِض  يأ هللا عأن ْ حأ  بَّ يف هللا، وأبْ غأ  ضأ يف هللا، ووأاىلأ يف هللا، مأ  ْن أ»: وعأ  ْن اب  ِن عأبَّ  ا

                                                

 دٍ وْ ع  ْس  مأ  اب نِ  نِ عأ   «ريِ بِ الكأ »يف  ُاّنُّ الطَّ   ه  جأ رأ : أخْ  اّنُّ بأ  األلْ  ه  ْن عأ  الأ (، وقأ  45)« انِ اْمْي » ابِ تأ  يف كِ  ةأ بأ ي ْ أِب شأ  اب  ن   ه  جأ رأ أخْ  (1)
 وعاا، وه وأ حأسأٌن .ف  رْ مأ 
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ث    رأْت صأ  الت ه، وصأ  وْ  ، ولأ  ْن رِأ  دأ عأْب  ٌد طأْع  مأ اْمْيأ  اِن، وإْن كأ ِلكأ م ه حأ  ِتَّ وعأ  ادأِ يف هللا، فإَّنَّأ  ا ت  نأ  ال  ِواليأ  ة  هللا بِ  ذأ
نْ  ِِ على أْمِر الدُّ اة  النَّا ، وقأْد صأارأْت م ؤأاخأ ِلكأ ئاايأك ْونأ كأذأ ي ْ  . (1)«يا، وذألأكأ ال ر ِْدي على أْهِلِه شأ

* * * 
ِح بَّ يف طألأ ِب ُمأْب  ْوبِ هِ 

 
أحأبَّ ةأ ِه يأ الَّ ِ  َت أ  ر ِك  امل

الَّ ِذي يأْكم   ل  ِِب ص  ْوِلِه لأ ه ، ف أت حأ ر ِك  ُمِ   بَّ  ال شأ كَّ أنَّ امل
بَّ الِعْلِم واْمْيأاِن، بَّ الق ْرآِن، وُمِ   ْردأانِ  الرَّْْحأِن، وُمِ 

بَّ النِ ْسوأاِن، وامل ِن، والصُّْلبأاِن، وُمِ  بَّ األْوًثأ ا ُمِ   !وكأذأ
هأ ا د ْونأ غأ  رْيِه،  ف أت ثِ رْي  يف ك  لِ  ق أْل  ٍب حأرأكأ ةا إىل ُمأْب  ْوبِ ه ِم  ْن هأ ِذه األْش يأاِء، ف أي أتأحأ  رَّكأ ِعْن دأ ذِْك ِر ُمأْب  ْوبِ  هِ  ِمن ْ

بَّ )ك رأِة القأدأ  د  ُمِ  ُِأ بَّ الِغناِء، واألحلْأاِن ال ي أتأحأرَّك  ِعْندأ ْسأأاِع الِعْلِم، وشأوأاِهِد اْمْيأاِن، وِْلأذا  ِم(، والنِ ْسوأاِن، وُمِ 
ْوقا  ِطن ه وظأاِهر ه شأ ، وَتأأرَّكأ ابأ   ِلذِْكرِِه .ا إلأْيه، وطأرأابأ وال ِعْندأ ِتالوأِة الق ْرآِن؛ حأِتَّ إذأا ذ ِكرأ لأه  ُمأْب  ْوب ه اْهت أزَّ لأه  ورأابأ

ْوم   ْوم ، وتأد  أحأبَّة  تأد 
ِطلأٌة م ْضمأِحلٌَّة؛ ِسوأِ ُمأأبَِّة هللا، ومأا وأاالهأا، ف أهأِذه امل أحأابِ  ابأ

ا ونأِعْيم ها فأك لُّ هأِذه امل  َثأأرأِت 

اوأِم مأْن ت أعألَّقأْت بِِه، وفأْضل هأ  أحأابِ  : كأفأْضِل مأْن ت أعألَّ ِبدأ
ائِِر امل ، وإذأا انْ قأطأعأْت قأْت ِبِه على مأا ِسوأاه  ا على سأ

ا، قأالأ ت أعأاىلأ  قأِطْع أْسبأاِب  م ْْأ ت أن ْ  ِحبِ ْْيأ، وأْسبأاب  ت أوأادِ هم وَتأأاِبِ 
أ الَِّذيَن اتَّبَعُوا ِمَن الذين اتُّبِعُوا :عأالِئق  امل " إذْ تَبَرَّ

 . 2[166وَرأوا العذاَب وتقطعت بهم األسباب"]البقرة

* * * 
أحأبَِّة :فأمَّا * 

 أنْ وأاع  امل

 ْسِلم  عأْن أنْ وأاِع ُمأأابِ  اخلأْلِق، فأِهيأ إذأ فأ 
ا امل أألأتأ أي ُّهأ ِفعأٌة، وُمأأبٌَّة ضَّارٌَّة( :ِقْسماِن ا سأ  : )ُمأأبٌَّة َنأ
وُمأأبٌَّة يف هللا، وُمأأبَّة  مأا ي ِعْْي  على طأاعأِة ثأالثأة  أنْ وأاٍع : ُمأأبَّة  هللا، وِهيأ  ،اْلمأحأبَّة  النَّاِفعأة  الِقْسم  األوَّل  : 
 هللا، واْجِتنأاِب مأْعِصيأِته .

أْحم  ْودأِة، وأْص ل  اْمْيأ اِن والت َّْوِحْي ِد، والن َّْوعأ اِن اآلِخ رأا
أحأ ابِ  امل

ِن ت أبأ ٌع فأمأحأبَّة  هللا عأزَّ وأجألَّ ِهيأ أْصل  امل
 . (3)ْلأأا

                                                

 ( .30) بٍ جأ رأ  البنِ  «مِ كأ واحلِ  مِ وْ ل  الع   عأ امِ جأ »(، و1/312)ألب ن  عأْيٍم األْصفأهاّنِ   «اءِ يأ لِ األوْ  ةأ يأ لْ حِ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .2/180ـ انظر "إغاثة اللهفان" البن القيم )2

 ( .2/197)السَّاِبق   (3)
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 الثَّاّن :  الِقْسم  
أ
ثأالثأة  أنْ وأاٍع : ُمأأبٌَّة مأعأ هللا، وُمأأبَّة  مأا ي  ْبِغض ه  هللا، وُمأأبَّة  مأا ت أْقطأ ع   ، وِهيأ حأبَّة  الضَّارأة  امل

ار  ُمأأابِ  اخلأْلِق .  ُمأأب َّت ه  عأْن ُمأأبَِّة هللا، أو ت  ْنِقص ها، ف أهأِذه ِستَّة  أنْ وأاٍع، عألأْيها مأدأ
* * * 

ِت ِلغأ   رْيِ هللا قأ  ْد أث أبأ   تأ »( : 2/197) «ف  انِ هْ اللَّ  ةِ اثأ   إغأ »يف يِ ِم رأِْحأ  ه  هللا قأ  الأ اب  ن  القأ    أْحب    ْوابأ
ف   إنَّ امل

فأ ِة، تأعِ  سأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ ارِع  فيه ا اْس مأ الت َّعأبُّ ِد، كأقأْولِ  ِه  ْرهأِم، تأعِ سأ عأْب د  القأِطي ْ يْ نأاِر، تأعِ سأ عأْب  د  ال دِ  تأعِ سأ عأْب د  ال دِ 
، وإْن م ِنعأ سأِخطأ عأْبد   ، إْن أ ْعِطيأ رأِضيأ ، وإذأا ِشْيكأ فال انْ ت أقأرأ  الب خأارِيُّ . «…اخلأِمْيصأِة، تأِعسأ وانْ تأكأسأ

ا  ، وإْن م ِنع وا  رأضأْوا أ ْعط وا  فأسأمَّى هأؤ الِء الَِّذْينأ إْن   ِْلأِذه سأِخط وا : عأِبْيدا
اِء ُمأأبَِّتِهم،   وِرضأاه م، ورأْغبأِتهم إلأْيها .األْشيأاِء، النِْتهأ

 ف أ وأات  فإذأا ش ِغفأ اْْنسأان  مبأحأبَِّة ص ْورأٍة ِلغأرْيِ هللا، ِِبأْيث  ي  ْرِضْيِه و ص ْول ه إلأْيه ا، وظأفأ ر ه  ِِب ا، وي ْس ِخط ه  
؛ كأانأ فيه ِمنأ الت َّعأبُِّد ْلأأا ِبقأْدِر ذأِلكأ   .انْ ت أهأى « ذأِلكأ

* * * 
ا؛ فأال شأكَّ أنَّ  وِمْن ِخاللِ  ِم( ِبقأْدِر ُمأأبَِّتهم ْلأأا، طأائِفأةا هأذأ ْسِلِمْْيأ قأْد ت أعأبَّد وا ل  )ك رأِة القأدأ

 
ِمْن أبْ نأاِء امل

ْور  مأ  عأ اللِ ْعبأ  ِة انِْتصأ  اراا، وغألأبأ  ةا، ِِبأْي  ث  ي أْرضأ  ْونأ،  ِم( تأ  د  تأِهج   ْونأ، ور مبَّأ  ا وي أ ي  وأضِ  ح ه : أنَّ ُمأأ  ابَّ ه يَّ  اِم )ك   رأِة القأ  دأ ب ْ
ِمِهم، وف أ   وأاِت يأِهْيم   ْونأ ِعْن   دأ انِْتصأ   ارِِهم، وظأفأ  رِِهم ابلفأ   ْوِز، ويأْس   خأط ْونأ، وي أْغضأ  ب  ْونأ؛ ور مبَّأ   ا ي ْص   عأق ْونأ ِعْن  دأ اَّْنِ   زأا

 مأْرغ ْوِِبم .
ِم(وِم  ْن وأرأاِئِه  م ع شَّ  اٌق  الِع  ِب، ْل   م ِم  نأ الت َّعأبُّ  ِد ِبقأ  دْ  ل    )ك   رأِة القأ  دأ

أ
َ ْره م يف م   دأرَّجأاِت امل ، ف  اْن ِر ذألِ  كأ

ا يف صأرِْيِف أْقالِمِهم!  وِعْندأ اللِ قأاءأاِت، وكأذأ
* * * 

ٌل عألأْي ه، ومأ  ، ووأابأ اٌب للم ِح بِ  ِم( إذأا ْْأ تأك  ْن هلل فأِه يأ عأ ذأ ا ُيأْص  ل  ف أْلي أْعلأِم اجلأِمْيع  أنَّ ُمأأبَّةأ )ك رأِة القأدأ
انأ تِ لأه  ِبِ  ِة، وك لَّمأ ا كأ َأم  ِمَّا ُيأْص ل  لأ ه ِم نأ اللَّ ذَّ أحأبَّ ة  أبْ عأ دأ عأ نِ  ا ِمنأ التَّأُّْ أْع

َأ مأ  امل ا أْع اِب  هللا كأ انأ ألأم هأ ا، وعأ ذأ
غ ْوضأٌة هلل ت أعأ اىلأ ِلمأ ا فيه ا ِم ْن أْس بأاِب غأضأ ِب هللا ِم( مأب ْ ِطِه مأ ا ه  وأ حأاالا ومأ الا؛ يف ِحْْيأ أنَّ )ك رأةأ القأدأ ، وسأ خأ

، ف أْليأك ْن هأذأ  م شأاهأدٌ  َأاِت ُمأأاًل ِلمأحأبَِّة هللا ت أعأاىلأ َأةا ِمنأ اللَّحأ ِم( حلْأ ا ْْأ تأك ْن )ك رأة  القأدأ ا ِمْنكأ على ومأْعل وٌم؛ ِلذأ
 ِعْلٍم!
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* * * 
ه غأايأ  ةأ م  رأاِد العأ     رأادأ لأ  هأ وأِخ رْيا؛ إذأا ْْأ تأك   ْن ُمأأبَّ ة  هللا وأْح  دأ

أْحب   ْوبأ امل
ْب  ِد، ِِبأْي  ث  يأك  ْون  هللا ت أعأ  اىلأ ه   وأ امل

اِت والقأْصِد األوَِّل، وك لَّ مأا ِسوأاه  تأك ْون  ُمأأب َّت ه وطألأب ه ت أب أعاا ألْجِلِه؛ ْْأ يأك ْن قأْد حأقَّق ِحبُّ : ض1ابلذَّ
 
ا امل َأ هأذأ

، شأهأادأةأ أْن ال إلأهأ إالَّ هللا، وكأانأ ف يه ِم نأ ال ن َّْقِ ، والعأْي ِب، والشِ  ْرِك ِبقأ ْدرِِه، ولأ ه  ِم ْن م ْوِجبأ اِت ذألِ كأ ِم نأ األِْأ
اِب ِِبأسأِب مأا فأاتأه ِمْن ذأِلكأ   . (1)واحلأْسرأِة، والعأذأ

 
 
 
 
 

َ ور  الثَّالث   أْح
 امل

 التَّشأبُّه  ابلك فَّارِ 
ِِ ِدْيِن هللا وشأ رأا أعأاِص ِي : التَّشأ بُّه  ابلكأ اِفرِْينأ، كأمأ ا والبِ دأِع، ئِِعه، وظ ه  ْوِر الك ْف ِر، إنَّ ِمْن أْصِل د ر ْو

وامل
أعأاِص ي يف ال د ِ 

َ  مأ وأْق ع  امل َأة  على سأنأِن األنِْبيأاِء، وشأرأائِِعهم؛ وِْلأ ذا عأ افأ  حأ
ْيِن، وإْن ْْأ أنَّ ِمْن أْصِل ك لِ  خأرْيٍ : امل

ْعِصيأةأ، والتَّشأبُّهأ(يأك ْن فيها تأشأبٌّه ابلك فَّ 
أ
 ؟(2)اِر، فأكأْيفأ إذأا مأأعأِت الوأْصفأْْيِ )امل
* * * 

                                                

 . فٍ رُّ صأ ( بتأ 2/285)السَّاِبق   (1)
ُ  إىل ِكتأ اٍب م ْس تأِقٍل بنْفِس هِ ةأ التَّشبُِّه ابلك فَّ ألأ سْ إنَّ مأ  (2) بِ رْيِة الَّ   َتأْت ا أسأاِئِل الكأ

ي ِمنأ امل ثْ  رأِة مأس ائِلِ اِر؛ ْلِأ ا، هأ ؛ وم ا ذأاكأ إالَّ ِلكأ
أْس ألأ اِحِثها، وت أْفرِيعأ بأ ومأ 

ُأأاذ ٍب ِْلأ ِذه امل أرِيِر ِمْن 
ثِ رٌي ِم نأ   اخلأِط ريأِة ال   تأسأ اقأطأ فيه ا ةِ اِِتا، مأعأ ما للوأاِقِع امل ْس ِلِمْْي! غأ رْي أّنَّ كأ

 
امل

ِم( ف أ  ه ت أعألُّقٌ ت  قأْدرأ اْسِتطأاعأِ  أْن أذْك رأ مأا لأ دْ اْجت أهأ  ثِ رْيٌة؛ قأ بِ  )ك رأِة القأدأ ط ، ومبأا أنَّ الك ت بأ الَِّ  سأاالأأْت يف قأِض يَِّة التَّش بُِّه كأ
ُْ غأالِباا عأمَّا ذأكأرأ  ْْأ أْخر   ْس تأِقْيمِ »ه شأْيخ  اْْسالِم ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأ ه  هللا يف ِكتأابِ ه الع جأ اِب إالَّ أنَّين 

الَّ ِذي  «اْقِتضأ اِء الصِ  رأاِط امل
ِخ رْيٍ  ، وَتأ أْس ألِة، مأ عأ مأ ا كأ انأ ِم ينِ  ِم ْن : ت أْق ِدْيٍْ

دأٍة ، وحأ  ْذٍف، ي  عأ دُّ حأِقي ْقأ ةا ِم ْن أنْ فأ ِس الك ت  ِب، وأْمأِعه ا يف هأ ِذه امل … وزَيأ
 اْعِتبأاراا لشأْرِط االْخِتصأاِر يف هأِذا الِكتأاِب .
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 شأ اِبأأِة أخأ 
أعأاِص ي، وتأْس رِْيِب امل

ْوَِّنا قأْد مأأعأْت بأْْيأ : ج ْرث  ْومأ ِة امل ِم( يف كأ ا مأاِثٌل يف )ك رأِة القأدأ اِديْ ِد وهأذأ
ْسِلِمْْيأ!يف 

 
 شأبأاِب امل

 شأ  
 تأشأ  اِِبأْْيِ، وك لَّمأ  ا وأْص  ل  امل

ئأْْيِ امل أْخل ْوقأ  اِت، عل  ى الت َّفأاع   ِل بأ  ْْيأ الشَّ  ي ْ
اِبأأِة بأ  ْْيأ بأ  يِن آدأمأ؛ بأ  ْل سأ  ائِِر امل

؛ كأانأ الت َّفأاع ل  يف األْخ الِق، والصِ  فأاِت أ أَّ؛ حأ ِتَّ ي أ ؤ ْولأ األْم ر  إىل أْن ال ي أتأمأ   شأاِبأأة  أْكث أرأ
انأِت امل ا ي َّ ز  كأ أحأ د ال 

ا األْصِل : وأقأعأ التَّأث ُّر  والتَّأثأرْي  يف بأيِن آدأمأ، واْكِتسأاِب ب أعْ  ِضهم أْخ القأ عأِن اآلخأِر إالَّ ابلعأْْيِ ف أقأِط، وألْجِل هأذأ
ِم( إىل بِ   الِد ا لأِة، كأمأ   ا أْجلأب أْت   ه  ْش أْيطأ   اء  الغأ   ْرِب )ك    رأة  القأ   دأ  شأ   اكأ

 عأاشأ   رأِة وامل
ْس   ِلِمْْيأ، وأْلبأسأ   ْته  أبْ نأ   اءأ ب أْع   ٍض ابمل

 
مل

اب ٍه . ْسِلِمْْيأ ِمِن اْشِتبأاٍه وتأشأ
 
 امل

لأة  يف )ك   رأةِ   شأ  اكأ
 شأ  اِبأأة ، وامل

ِم( بأ  ْْيأ الالِعبِ  ْْيأ ِم  ْن أْه  ِل الك ْف  ِر، وأْه  ِل اْْس  الِم، سأ  وأاٌء يف :  فامل القأ  دأ
انأ   تِ زِيِ ِه   م، أو ق أ   وأانِْيِنهم، أو عأ   ادأاِِتم، أو حأرأكأ    َِْيمأ   اِِتم؛ أْم   ٌر ظأ   اِهٌر سأ   ائٌِر، فأِعْن   دأ ذألِ   كأ كأ األ م    ْور   اِِتم، أو ت أْن

ُِ اخلأفي، وهأذأ  رُّ  سأارأقأِة، والتَّدأ
لأةا يف األم ْوِر البأاِطنأِة على وأْجِه امل َّاِهرأة ، ت  ْوِجب  م شأاِبأأةا وم شأاكأ ا ظأاِهٌر يف ت  رَّاِع ال

ِم( حأاالا   ، ومأقأاالا .)ك رأِة القأدأ
* * * 

قَاَل هللاُ تَعَالَى : " يا أيها الذين ِمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فننه 

 [، وقَاَل سُبََحانَه : " ال تجد قوًما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون51منهم إنَّ هللا ال يهدي القوم الظالمين"]المائدة

من حاد هللا ورسوله ولو كانوا ِبائهم أو أبناءوم ِو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب ف  قلوبهم اإليمان وأيدوم بروح 

 [.22منه"]المجادلة

، أو وأااله  م ف ألأ يْ  انأه أنَّه ال ي  ْوجأد  م ْؤِمٌن ي أوأادُّ كأ اِفراا أو ي  وأالِْي ه؛ فأْم نأ وأادَّ الك فَّ ارأ مب  ْؤِمٍن، سأ فأأْخُأأ س ْبحأ
مأ ت أْقرِيْ ر  ذأِلكأ يف  ا ت أقأدَّ  وأاالِة ف أتأك ْون  ُم أرَّمأةا، كأمأ

أوأدَِّة، وامل
َِنَّة  امل َّاِهرأة  مأ  شأاِبأأة  ال

َ ْوِر األوَِّل .وامل أْح
 امل

لأك م : لأت أتَّ  بِ »: أنَّ  ه قأ  الأ  ملسو هيلع هللا ىلصعأ  ِن النَّ  يبِ   ،ف أعأ  ْن أِب سأ  ِعْيٍد اخل   ْدرِيِ  رأِض  يأ هللا عأْن  ه   ع نَّ سأ  نأنأ ِم  ْن كأ  انأ ق أ  ب ْ
ْلت م ْوه ل  وا ج ْح رأ ضأ بٍ  لأ  دأخأ ٍُْ، وِذرأاعا ا بِ ِذرأاٍع؛ حأ  ِتَّ لأ ْو دأخأ اا ِبِش  ُْ ؟  «ِش  قأ ال وا : َيأ رأس  ْولأ هللا الي أه  ْود  والنَّصأ  ارِأ

 م ت َّفأٌق عألأْيه واللَّْفظ  ِلم ْسِلٍم .« مأْن؟فأ »: قأالأ 
ه ممأْن »:  ملسو هيلع هللا ىلصقأالأ و   . أْْحأد ، وأب و دأاْودأ  (1)«تأشأبَّه ِبقأْوٍم ف أه وأ ِمن ْ

                                                

(، 1/269) «اءأ ضأ تِ االقْ » رْ َ  ، انْ ادِ نأ ي ِ د  اْْس : جأ  ةأ يَّ مِ يْ ت أ  اب ن   ه  ْن عأ  الأ (، وقأ 4/314) دأ او  و دأ (، وأب  2/50) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
 ( .6025) «عِ امِ اجلأ  حِ يْ حِ صأ »يف  اّنُّ باأللْ  ه  حأ حَّ (، وصأ 25/331) «ِاوأ تأ الفأ  عأ وْ م  جمأْ »و
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ا احلأ   ِدْيِث  ا احلأ   ِدْيث  أقأ   لُّ »:  (1/270) «اءِ ضأ   تِ قْ اال»يف قأ   الأ اب   ن  ت أْيِميَّ   ةأ رأِْحأ   ه  هللا ب أْع   دأ هأ   ذأ هأ   ذأ
 تأشأ بِ ه ِِب م، كأمأ ا يف ق أْولِ ه أْحوأاِله : أْن ي أْقتأِضيأ َتأْرِْْيأ التَّشأبُِّه ِِبم، وإْن كأانأ ظأاِهر ه ي أقْ 

ومدن يتدولهم : تأِضي ك ْف رأ امل

َِ  رْي  مأ  ا سأ  نأْذك ر ه عأ  ْن عأْب  ِد هللا ب  ِن عأْم  ٍرو، أنَّ  ه قأ  الأ ، [51]املائ  دة مددنكم فنندده مددنهم " مأ  ْن بأ  َنأ أبْرِض »: وه   وأ نأ
ْشرِِكْْيأ، وأصأنأعأ نأرْي ْوزأهم ومأْهرأجأاَّنأ  

 
؛ ح ِشرأ مأعأهم ي أْومأ الِقيأامأةِ ، وتأشأبَّه ِبِ (1)مامل  .(2)«م؛ حأِتَّ ميأ ْوتأ

، وي أْقتأِض ي َتأْ رِْْيأ أبْ عأ اِض ذألِ ِك، وقأ ْد ُي ْ   ْطلأ ِق، فإنَّ ه ي  ْوِج ب  الك ْف رأ
ا على التَّشأبُِّه امل مأ ل  ف أقأْد ُي ْمأل  هأذأ

 ْش ِتأأِك الَّ ِذي شأ اِبأأه م في ه
، ف إْن كأ انأ ك ْف راا، أو مأْعِص يأةا، أو ِش عأاراا ْلأأ ا؛ كأ انأ ح ْكم  ه على أنَّه مأعأه م يف القأْدِر امل

ِلكأ .   كأذأ
ْونِه تأشأ ب ُّهاا، والتَّشأ بُّه  : ي أع  مُّ مأ ْن ف أعأ لأ الشَّ يْ  اٍل : ي أْقتأِضي َتأْرِْْيأ التَّشأبُِّه؛ ِبِعلَِّة كأ ءأ ألْج ِل أَّنَّ م وِبك لِ  حأ

ِدٌر، ومأْن  ، إذأا كأانأ أْصل  الِفْعِل مأأخ ْوذاا عأْن ذأِلكأ الغأرْيِ .ف أعأل ْوه، وه وأ َنأ  تأِبعأ غأرْيأه يف ِفْعٍل ِلغأرأٍض لأه  يف ذأِلكأ
خ  ْذه   ا  فأمَّا مأْن ف أعألأ الشَّْيءأ، وات َّفأقأ أنَّ الغأرْيأ ف أعألأ ه أْيضا ا، وْْأ َيأ ا عأ ْن صأ اِحِبه، فأف ي كأ ْوِن هأ ذأ أحأ د ال 

َأرٌ  ا نأ ا؛ لِئأالَّ تأشأب ُّها هأى عأنأ هأذأ الأفأةِ ؛ لأِكْن قأْد ي  ن ْ  خأ
ا فيِه ِمنأ امل  .انْ ت أهأى «  يأك ْونأ ذأرِيْ عأةا إىل التَّشأبُِّه، وِلمأ

* * * 
ه م ا ِعْن دأ ق أْولِ ه ت أعأ اىلأ  ٍِ رأِض يأ هللا عأن ْ مأ  ا »: [69"كالدذين مدن قدبلكم كدانوا أشدد مدنكم قوة"]التوبدة :وقأ الأ اب ن  عأبَّ ا

ِة، هأؤ الِء ب أن و إْسرأائِْيلأ ش بِ ْهنأا ِِبِمأْشبأ  لأةأ ابلبأارِحأ  . (3)«هأ اللَّي ْ
، ت أتَِّبع   ْونأ »: مأْس  ع ْوٍد رأِض  يأ هللا عأْن  ه  أنَّ  ه قأ  الأ  وعأ  ِن اب  نِ  أنْ   ت م أْش  بأهأ األمأ  ِم بِبأ  يِن إْس  رأائِْيلأ ْسأْتا  ا، وهأ  ْدَيا

ِة، غأرْيأ  ِة ابلق ذَّ لأهم حأْذوأ الق ذَّ  . (4)« ال أْدرِي أت أْعب د ْونأ الِعْجلأ، أْم ال؟ أّن ِ عأمأ
 مأ ا ف ألأْيتأ ِشْعرِي؛ لأْو عأِلمأ ابن  مأْسع وٍد رأِضيأ هللا عأْنه  أنَّ ب أْع ضأ هأ ِذه األمَّ ِة ْْأ ي أْعب  ِد الِعْج لأ؛ بأ ْل عأبأ دأ 

ِم(، عأ  ْهوأةأ، عأبأد وا ه وأ د ْونأه ِخْلقأةا وخ ل قاا! إَّنَّ م عأبأد وا )ك رأةأ القأدأ ، عأبأد وا الشَّ يْ نأارأ ْرهأمأ والدِ   !؟…بأد وا الدِ 
* * * 

                                                

(1) . ِِ أْهرأجأان  : ِعْيد  الف ْر
 النَّرْي ْوز  : ه وأ أوَّل  السَّنأِة الِقْبِطيَِّة، وامل

 ( .9/234) «ُِْأ الك   نِ نأ السُّ »يف  يُّ قِ هأ ي ْ الب أ  ه  جأ رأ أخْ  (2)
 ( .10/121) «ريٍ ثِ كأ   ابنِ  ريأ سِ فْ ت أ » رْ َ  انْ  (3)
 (.1/124) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «اءأ ضأ تأ االق ْ »(، و1615)للتَِّقيِ  اْلِْنِديِ   «الِ مَّ الع   زأ ن ْ كأ » رْ َ  انْ  (4)
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أحأبَّةأ يف ال
ا أنَّ امل َّاِهِر ت  ْوِرث  ن أْوعأ مأوأدٍَّة، وُمأأبٍَّة، وم وأاالةا يف البأاِطِن، كأمأ  شأاِبأأةأ يف ال

بأاِطِن ت  ْوِرث  إنَّ امل
ا أْم    َّ   اِهِر، وهأ   ذأ  شأ  اِبأأةأ يف ال

، والتَّْجر بأ  ة ؛ حأ   ِتَّ إنَّ ال   رَّج لأْْيِ إذأا كأ   اَنأ ِم   ْن ب ألأ   ٍد وأاِح   ٍد، ُث َّ امل ٌر يأْش   هأد  بِ   ه احلِ   سُّ
ْيٌم، وإْن كأاَنأ يف ِمْص راِِلا ْْأ  َِ أوأدَِّة، واالْئِتالِف أْمٌر عأ

ن أه ما ِمنأ امل ، يأك  ْوَنأ م ت أعأ ارِفأْْيِ اْجتأمأعأا يف دأاِر غ ْربأٍة، كأانأ ب أي ْ
ْو اْجتأمأ  عأ أو كأ  اَنأ م ت أهأ  اِجرأْيِن؛ وذألِ  كأ ألنَّ االْش  ِتأاكأ يف الب ألأ  ِد ن أ  ْوع  وأْص  ٍف اْخت صَّ  ا بِ  ِه عأ  ْن ب ألأ  ِد الغ ْربأ  ِة؛ بأ  ْل لأ  

ن أه ما م شأاِبأأٌة يف الِعمأامأِة، أو الثِ يأاِب، أو الشَّعأرِ  انأْت ب أي ْ أرْك ْوِب، وَنأِْو رأج الِن يف سأفأٍر، أو ب ألأٍد غأرِْيٍب، كأ
، أو امل
بأ الصِ   نأاعأاِت الدُّ  ُِأ  د  أْرابأ ِلكأ  ن أه م  ا ِم  نأ االئْ   ِتالِف أْكث أ  ر  ِمَّ  ا بأ  ْْيأ غأرْيِاِل  ا، وكأ   ذأ ؛ لأكأ  انأ ب أي ْ لأ   ف  ذألِ  كأ نْ يأوِيَّ  ِة َيأ

 عأ 
لأف ْونأ غأرْيأه م؛ حأِتَّ إنَّ ذأِلكأ يأك ْون  مأعأ امل ْلِك، وإمَّا على ب أْعض هم ب أْعضاا، مأا ال َيأ

 
 حأارأبأِة : إمِ ا على امل

ادأاِة، وامل
ْيِن .  الدِ 

ْت ِدَير ه   ، وَنأْوأهأم ِم نأ الرُّؤسأ اِء، وإْن ت أبأاعأ دأ  ل ْوكأ
د  امل م، ومأأ اِلك هم ب أي ْ ن أه م م نأاسأ بأةا ت   ْوِرث  م شأ اِبأأةا، وُِأ

ا ك لُّ   ه م وْ  ْنأ   عأ ِم   ْن ذألِ   كأ ِديْ   ٌن، أو غأ   رأٌض ورِعأايأ   ةا ِم   ْن ب أْعِض   هم لِ   ب أْعٍض، وهأ   ذأ ِج   ب  الطِ بأ   اِع وم ْقتأضأ   اه ، إالَّ أْن ميأ
 خأاصٌّ .

ِأ وال   رُّْومِ  ِر وأمَّ   ا م شأ   اِبأأة  فأ   اِر ِر الرُّْوِميَّ   ِة، ق أ   ْوالا وعأمأ   الا، واآلًثأ ، ف أقأ   ْد دأخأ   لأ يف هأ   ِذه األمَّ   ِة ِم   نأ اآلًثأ
  خأفأاءأ ِبه على م ْؤِمٍن عأِلْيٍم ِبِدْيِن اْْسالِم .الفأارِِسيَِّة، ق أْوالا وعأمأالا، مأا ال

* * * 
ا  ِة الَِّ  ِهيأ س ن َّت ه   ملسو هيلع هللا ىلصوقأْد ب أعأثأ هللا ُم أمَّدا ُ  الَِّذي شأرأعأه لأه ، فأكأانأ ِمْن ابحِلْكمأ ا هأ ْرعأة ، واملِن ْ ، وِهيأ الشِ 

وأا اِل واألق ْ ِة أْن شأرأعأ ْلأ م ِمنأ األْعمأ ْغض  ْوِب عألأ ْيهم والضَّ الِ ْْيأ، ف أمأرأ مب خأ الأفأِتهِ هأِذه احِلْكمأ
أ
ِبْيلأ امل م ِل مأا ي  بأاِين  سأ
ِثرْيٍ ِمنأ اخلأْلِق مأفأاِسد ه؛ ألم ْورٍ  ْر ِلكأ َْهأ َّاِهِر، وإْن ْْأ يأ  : يف اْلأْدِي ال

َّ اِهِر ت   ْوِرث  ت أنأاس  باا، وتأشأ ا   شأارأكأةأ يف اْلأْدي ال
 تأشأ اِِبأْْيِ، ي أق  ْود  إىل م وأاف أقأ ٍة مَّ ا ِمْنها : أنَّ امل

ك الا بأ ْْيأ امل
 قأاتِلأ ِة 

؛ ف  إنَّ الالبِ سأ ثِيأ ابأ اجل ْن ِد امل ٌِ ا أْم ٌر ُمأْس  ْو رِأ د  ِم ْن ن أْفِس ِه ن أ  ْوعأ   مأ  ثأالا   يف األْخ الِق، واألْعمأ اِل، وهأ ذأ
ع   ه   ِم( م ت أقأاِض  ياا لِ   َّتأألُّ ٍق أبْخالِقِه  م، ويأِص  رْي  طأب ْ ْن أع   ه مأ  انٌِع، والالبِ  سأ ثِيأ  ابأ وزِيَّ أْه  ِل )ك   رأِة القأ  دأ ، إالَّ أْن ميأ ِلكأ ذأ

ا ، وهأكأذأ اٍم إلأْيهم، وال ب دَّ د  ِمْن ن أْفِسِه ن أْوعأ اْنِضمأ  . رِأ
َّ   اِهِر ت  ْوِج    الأفأ   ةأ يف اْلأ   ْدي ال  خأ

هأ   ا : أنَّ امل ِقطأ   اعأ عأ   ْن م ْوِجبأ   اِت م بأاي أنأ   ةا وم فأارأقأ   ةا ت  ْوِج   ب  االنْ  ب  وِمن ْ
   وأاالِة بأ  

ْْيأ الغأضأ  ِب، وأْس  بأاِب الضَّ  الِل، واالْنِعطأ  اِف عل  ى أْه  ِل اْل   دأِ، والرِ ْض  وأاِن، وَت أقِ   ق  مأ  ا قأطأ  عأ هللا ِم  نأ امل
ائِه اخلأاِسرِْينأ . ْفِلِحْْيأ، وأْعدأ

 
 ج ْنِده امل
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ابْْس  الِم؛ كأ  انأ إْحسأاس   ه مب فأارأقأ  ِة الي أه   ْوِد، والنَّصأ  ارِأ ظأ  اِهراا  وك لأمَّ  ا كأ  انأ القأْل  ب  أ أَّ حأيأ  اةا، وأْع  رأفأ 
ْسِلِمْْيأ أشأدَّ .

 
أْوج ْودأِة يف ب أْعِض امل

ِطناا أ أَّ، وب  ْعد ه عأْن أْخالِقِهم امل  وابأ
هأا : أنَّ م شأارأكأت أه   ، وِمن ْ َّ اِهرأ َّاِهِر، ت  ْوِجب  االْخِتالطأ ال ي ُّ ز  ظأ اِهراا بأ ْْيأ م يف اْلأْدي ال حأ ِتَّ ي أْرتأِف عأ التَّمأ

ْغض ْوِب عألأْيهم، والضَّاِلْْيأ، إىل غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ األْسبأاِب احل ْكِميَّةِ 
أ
أْرضأيِ ْْيأ، وبأْْيأ امل

أْهِديِ ْْيأ امل
  .امل

ا إذأا ْْأ يأك نِ  ُأأرَّدأ  هأذأ َّاِهر  إالَّ م بأاحاا ُمأْضاا لأْو   عأْن م شأاِبأأِتِهم، فأمَّا اْلأْدي  ال
بأِغي أْن ي  ت أفأطَّنأ لأه    .(1)إْن كأانأ ِمْن م ْوِجبأاِت ك ْفرِِهم؛ كأانأ ش ْعبأةا ِمْن ش عأِب الك ْفِر، ف أهأذا أْصٌل ي أن ْ

ِصرٌ ي أق ْول   اِش يأِتِه عل ى   العأْقل   َنأ  ؤأل ِ ف  رأِْحأ : » (1/93) «اءِ ضأ تِ االقْ »يف حأ
ه  هللا ه نأ ا مأ ا أشأ ارأ إلي ه امل

 تأشأ  اِِبأْْيِ، ذألِ كأ أْم ٌر ي صأ  د ِ 
َّ اِهِر ت   ْوِرث  ت أنأاس   باا، وتأشأ اك الا بأ ْْيأ امل  شأ ارأكأةأ يف اْلأ  ْدي ال

ق ه ِعْل م  ال  ن َّْفِس، ِم ْن أنَّ امل
اِع الي أْومأ، فأْضالا عأمَّا وأرأدأ به الِكتأاب  والسُّنَّة ، ويأْشهأد  به وأ  فإنَّن ا ؛ اِقع  األمأ ِم، والشُّ ع وِب، واألف ْ رأادِ وِعْلم  االْجِتمأ

ِم( ِعْن دأَن الي أ  ْومأ يف لِباِس ِهم، وكأالِمِه م، وتأصأ رُّفأاِِتم لأ ِدْيهم م ي   ْْيأ )والِع يب ك  رأِة القأ دأ  ت أفأ ْرَنِِ
وٌل لسأ ائِِر ِطبأ  اِع َنِأ د  امل

َِْه  ر     يف الغأالِ  بِ   صأ  وُّراِِتم اخلأوأاجأ  اِت، وس   ل وِكهم؛ بأ  ْل وأْفكأ  ارِهم، وعأقأائِ  ِدهم، وتأ  وَنِأ  د  ال  ب أعَّضأ يأِك  نُّ ْلأ   م وي 
اِفرِيْ  ا اْحت أقأرأ ن أْفسأه، وأمَّتأه، وِديْ نأه، وشأعأرأ ابلصَّغأاِر أمأامأ الكأ ، ور مبَّ َِْيمأ، واْْجاللأ ، والت َّْع  انْ ت أهأى .« نأ اْْكبأارأ

* * * 
 
 
فأعأةا ِلِعبأاِد اِلِل ي  وأضِ ح  ذأِلكأ : أنَّ يف ن أْفِس امل َّاِهِر مأْصلأحأةا ومأن ْ الأفأِة للي أه ْوِد، والنَّصأارِأ يف اْلأْدِي ال خأ

ةأ عأ ْن أْعمأ اِل أْه لِ   بأاعأدأ
 بأاي أنأِة؛ الَِّ  ت  ْوِجب  امل

ان أبأِة، وامل  جأ
َْهأ ر   اجلأِح ْيمِ  املْؤِمِنْْيأ؛ ِلمأا يف َم أالأفأِتِهم ِمنأ امل ، وإَّنَّ ا يأ

ِة ب أ  أْصلأحأ
 ِلمأنْ  ذأِلكأ  يف  ْعض  امل

 ت أن أوَّرأ ق أْلب ه ابْمْيأاِن .
ِه؛ وأنَّ ن أْفسأ مأا ه م عألأْيه ِمنأ اْلأ ْدي واخل ل  ِق، قأ ْد يأك  ْون  م ِض رًا أو م ْنقِ  صا ا، ف أي  ْنه ى عأْن ه، وي   ْؤمأر  ِبِض دِ 

اِل، ولأْيسأ شأْيٌء ِم نْ  فأعأِة والكأمأ أن ْ
ا فيه ِمنأ امل قِ ٌ ؛ ألنَّ مأ ا أبيْ ِدْيِهم ِم نأ  ِلمأ أم  ْورِِهم إالَّ وه  و : إمَّ ا م ِض رٌّ، أو َنأ

ِة وَنأْوأ  أْنس ْوخأ
عأِة، وامل تأدأ  ب ْ

اِل امل ، هأ األْعمأ دأةأ والن َّْق أ ا : م ِضرٌَّة، ومأا أبْيِدْيهم    ِمَّا ْْأ ي  ْنسأْخ أْصل ه   ف أه وأ ي أْقبأل  الز َيأ
عل  ى وأْج  ِه الكأمأ  اِل، وال ي أتأصأ  وَّر  أْن يأك   ْونأ شأ  ْيٌء ِم  نأ أم   ْورِهم كأ  اِمالا  : أبْن ي ْش  رأعأ مأ  ا ُيأْصِ   ل ه  فأم خأ  الأفأت هم في  ه 

                                                

  اطِ رأ الص ِ  اءأ ضأ تأ اق ْ » رْ َ  انْ  (1)
 
 ( . 94-1/91) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «مِ يْ قِ تأ سْ امل
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م َاألو لَ  ا تَقَُع  فأم اَالق س  َمِل، ال ِصفَِة ذَِلَك العَ  ف ه الُمَخالَفَةُ في: فَهذَا ِممَّ

 ف 

فأعأ  ٌة، وصأ  الٌح لأنأ  ا يف ك   لِ  أم   ْورِهم، حأ  ِتَّ مأ  ا ه   ْم عألأْي  ه ِم  ْن إتْ قأ  اِن ب أْع   الأفأ  ة  ْلأ   م فيه  ا مأن ْ  خأ
، ف  إذاا امل ِض أم   ْوِر قأ  طُّ

الأفأة  فيه صأالٌح لأنأ د نْ يأ   خأ
نِْيا؛ فامل  ا .اه م قأْد يأك ْون  ِمضأرًا أبْمِر اآلِخرأِة، أو مبأا ه وأ أْهمُّ ِمْنه ِمْن أْمِر الدُّ

* * * 
، ومأ   ِتأ كأ   انأ القأْل   ب  مأرِْيضا   ا؛ ْْأ يأِص   ْح شأ   ْيٌء ِم    نأ وابجل ْملأ   ِة : ف   الأك ْفر  مبأْنزِلأ   ِة مأ   رأِض القأْل   ِب، وأشأ   دُّ

كأ مأرأض  األْعضأاِء ِصحَّةا م ْطلأقأةا، وإَّنِ أا الصَّالح  أْن ال ت ْشِبهأ مأرِْيضأ القأْلِب يف شأْيٍء ِمْن أم ْورِه، وإْن خأفي عألأيْ 
 ذأِلكأ الع ْضِو، لأِكْن يأْكفيكأ أنَّ فأسأادأ األْصِل ال ب دَّ أْن ي  ؤأث ِرأ يف الفأرِْع .

قأة  األْمِر : إنَّ  ِقي ْ فأعأٌة ِِبأا، ولأْو وحأ لأٍل ميْن أع ها أْن تأِتمَّ مأن ْ اِل الك فَّاِر، وأم ْورِهم الب دَّ فيها ِمْن خأ ْيعأ أْعمأ مِأ
ِلكأ ث أ وأابأ اآلِخ رأِة، ولأِك ْن ك  لُّ أم  ْورِِهم : إمَّ ا  اِم؛ الْس تأحأقَّ بِ ذأ ٌة، ف ِرضأ صأالح  شأْيٍء ِمْن أم ْورِِه على التَّمأ فأاِس دأ

بُّ رأب ُّنأا، وي أرأْضى .وإمَّا  ِة اْْسالِم، كأمأا ُيِ  ِقصأٌة، فاحلأْمد  هلل على نِْعمأ  َنأ
اٍم ابْخِتصأاٍر :  ُث َّ اْعلأْم أنَّ أْعمأالأ الك فَّاِر ثأالثأة  أْقسأ

ْونِه كأانأ مأْشر ْوعاا ْلأ م، أو ال ي  ْعلأْم أنَّه كأانأ مأْشر ْوعاا ْلأْم، لأِكن َّه م   األوَّل  : ِقْسٌم مأْشر ْوعٌ يف ِديِْنِنا، مأعأ كأ
 ي أْفعأل ْونأه اآلنأ .

 الثَّاّن : ِقْسٌم كأانأ مأْشر ْوعاا ْلأ م، ُث َّ نأسأخأه  شأْرع نا .
ث  ْوه  .  الثَّاِلث  : ِقْسٌم ْْأ يأك ْن مأْشر ْوعاا ِِبأال، وإَّنِ أا ه ْم أْحدأ

ْحضأ ِة، وإمَّ ا أْن تأك  ْونأ يف العأ ادأاِت )اآلدأاِب( إمَّ ا أْن تأك   وهأِذه األْقسأ ام  الثَّالثأ ة  :
أ
ْونأ يف الِعبأ ادأاِت امل

ْحضأةِ 
أ
ُأْمأعأ الِعبأادأاِت والعأادأاِت،، امل امٍ  وإمَّا أْن   . (1)ف أهأِذه ِتْسعأة  أْقسأ

                                                

 وِهيأ جم ْمألأةٌ : (1)
ْحضأِة .مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْننا، وه وأ مأْشر ْوٌع ْلأ م،  -1

أ
 أو ال ي  ْعلأم  كأْون ه مأْشر ْوعاا ْلأ م ِمنأ الِعبأادأاِت امل

ْحضأةِ  -2
أ
   مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْننا، وه وأ مأْشر ْوٌع ْلأ م، أو ال ي  ْعلأم  كأْون ه مأْشر ْوعاا ْلأ م ِمنأ العأادأاِت امل

     = 
ْحضأِة .مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْننا، وه وأ مأْشر وْ  -3

أ
 ٌع ْلأ م، أو ال ي  ْعلأم  كأْون ه مأْشر ْوعاا ْلأ م ِمنأ الِعبأادأاِت والعأادأاِت امل

ْحضأِة . -4
أ
 مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْنهم، ُث َّ نأسأخأه الق ْرآن  ِمنأ الِعبأادأاِت امل

ْحضأِة .مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْنهم، ُث َّ نأسأخأه الق ْرآن  ِمنأ العأادأ  -5
أ
 اِت امل
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ا أ ِمْرَن بِت أْعِجْيلِ  س ْوعأاءأ، وعأاش ْورأاءأ، وكأمأ أْغِرِب، وبِتأأِخرْيِ السُّح ْوِر َم أالأفأةا أْصِله، كأمأا س نَّ لأنأا صأْوم  ًتأ
 الف ط ْوِر، وامل

     ِلكأ و ذأ ، وَنأ ألْهِل الِكتأابِ 
الأْفنأاه م يف وأْصِفها . ِمنأ    الشَّرأائِِع الَِّ  جأامأعأنأاه م يف أْصِلها، وخأ

أْنس ْوِِ ِمنأ ال
ا الِقْسِم امل ا : أق ْبأح  ِمنأ الِقْسم  الثَّاّن : فأم وأاف أقأت هم يف هأذأ ِعبأادأاِت، أو العأادأاِت، أو ِكالال 

ا كأانأتِ   وأاف أقأة  يف هأذِ  م وأاف أقأِتهم فيما ه ْو مأْشر ْوع  األْصِل، وِْلأذأ
 إالَّ مأْكر ْوهاا . ُم أرَّمأٌة، ويف األوَِّل قأْد ال تأك ْون   هِ امل
ث  ْوه  ِمنأ   الِعبأ ادأاِت، أو العأ ادأاِت، أو ِكلأْيِهم ا : ف أه  وأ أق ْ بأح ، وأق ْ بأح ؛ وأمَّا الِقْسم  الثَّاِلث  : وه وأ مأا أْحدأ

 ْسِلم ْونأ لأكأانأ قأِبْيحاا؛ فأكأْيفأ إذأا كأانأ ِمَّا ْْأ يأْشرأْعه  
ثأه امل  وأاف أقأ ة   فإنَّه لأْو أْحدأ

ثأه  الكأ اِفر ْونأ، فأامل ؟؛ بأْل أْحدأ نأيبٌّ قأطُّ
ا أْصٌل . فيه ظأاِهرأة  الق ْبِح،  ف أهأذأ

 شأاِبأأِة، فأجأْمِيع  األِدلَِّة ِمنأ الِكتأاِب، والسُّنَِّة، واْْمأاِع على َتأْ 
رمِْيِها وأْصٌل آخأر  ه وأ : أنَّ ك لَّ أنْ وأاِع امل

أة  أبْصِل ا ُْ ؛ فالِع  شأاِبأأة  مأْوج ْودأةا يف الع ص ْوِر األْوىلأ
انأْت هذه امل أةأ ِبِفْعِل الر ِ يف اجل ْملأِة، ولأْو كأ  شأاِبأأِة، وال ِعُْ

عأاِع مل
اكأ  ْسِلِمْْيأ آنأذأ

 
ْفلأِة ِمنأ امل  !(1)السِ 

* * * 
ْرِعنأا، وه وأ ِقْسمأاِن ابْخِتصأاٍر: ا لأْيسأ ِمْن شأ  وه نأا ت أْقِسْيٌم آخأر  قأرِْيٌب يف م شأاِبأأِتهم فيمأ

ا العأمأ لأ  ا العأمأ ل  ال شأ كَّ يف َتأْرمِْيِ ه، وقأ ْد الِقْسم  األوَّل  : إذأا ع ِلمأ أنَّ هأذأ ؛ ه  وأ ِم ْن خأصأاِئِص هم؛ ف أهأ ذأ
ل غ  التَّْحرِْْي  إىل الكأبأائِِر، وقأْد يأِصرْي  ك ْفراا  . ي أب ْ

ا أْيضاا ن أْوعأاِن : ِلِهم، وهأذأ  الِقْسم  الثَّاّن : إذأا ْْأ ي  ْعلأْم أنَّه ِمْن عأمأ

                                                

ْحضأِة . -6
أ
 مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْنهم، ُث َّ نأسأخأه الق ْرآن  ِمنأ الِعبأادأاِت، والعأادأاِت امل

ْحضأِة . -7
أ
ث  ْوه  ِمنأ الِعبأادأاِت امل ْْأ يأك ْن مأْشر ْوعاا ِِبأاٍل، وإَّنِ أا ه ْم أْحدأ  مأا 

ْْأ يأك ْن مأْشر ْوعاا ِِبأاٍل، وإَّنِ أ  -8 ْحضأِة .مأا 
أ
ث  ْوه  ِمنأ العأادأاِت امل  ا ه ْم أْحدأ

ْحضأِة . انْ  -9
أ
ث  ْوه  ِمنأ الِعبأادأاِت، والعأادأاِت امل ْْأ يأك ْن مأْشر ْوعاا ِِبأاٍل، وإَّنِ أا ه ْم أْحدأ ِص رٍ  «اءأ ضأ تِ االقْ » رْ َ  مأا  العأْق ِل  ِمْن كأالِم َنأ

(1/476. ) 
  اطِ رأ الص ِ  اءأ ضأ تأ اق ْ » رْ َ  انْ ( 1)

 
 .بتأصأرٍُّف ( 1/476) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «مِ يْ قِ تأ سْ امل
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ا : مأا كأانأ يف األصْ  ِل مأأخ ْوذاا عأْنهم، إمَّا عل ى الوأْج ِه الَّ ِذي ي أْفعأل ْونأ ه، وإمَّ ا مأ عأ ن أ ْوِع ت أْغيِ رْيٍ يف أحأد ال 
م قأْد نأشأ  ت ألأى ِبِه العأامَّة ؛ فإَّنَّ ا غأاِلب  مأا ي  ب ْ ، ف أهأذأ اِن، أو الِفْعِل وَنأْو ذأِلكأ أكأ

، ئ  الزَّمأاِن، أو امل وا على اْعِتيأاِد ذأِلكأ
ءِ وت ألأقَّ  اه  ا تأ  ِه، وإالَّ  ،ألبْ نأ  اء  عأ  ِن اآلابأ ، ف أهأ  ذا ي  عأ  رَّف  صأ  اِحب ه ح ْكمأ  ه ، ف  إْن ْْأ ي أن ْ أْكث أ  ر هم ال ي أْعلأم   ْونأ مأْب  دأ ذألِ  كأ

 صأارأ ِمنأ الِقْسِم األوَِّل .
ْور  الن َّ  ْوع  الثَّ  اّن : مأ  ا لأ  ْيسأ يف األْص  ِل مأ  أخ ْوذاا عأ  ْنهم، لأِك  نَّهم ي أْفعأل ْونأ  ه أْيضا  ا، ف أ  ا لأ  ْيسأ في  ه ُمأْ   ذ  هأ  ذأ

 شأاِبأأِة، ولأِكْن قأْد ي   
فأعأةأ و ِ فأ امل الأفأِة إذأا ْْأ يأك ْن يف ت أرِْكِه ضأرأٌر؛  ت  مأن ْ  خأ

ِة امل الأفأِة، فأمَّا اْسِتْحبأاب  ت أرِْكِه ِلمأْصلأحأ  خأ
امل

ا قأْد ت  ْوِجب  الشَّ  الأفأِة، وهأذأ  خأ
مأ ِمنأ امل ا ت أقأدَّ َأاِهٌر ِلمأ  . (1)رِيْ عأة  َم أالأفأت أه م فيهفأ

* * * 
نا ا «االْقِتضأ اءِ »وِمْن ِخالِل مأا مأضأى ِمْن جمأْم وِع كأالِم اب ِن ت أْيِميَّ ةأ رأِْحأ ه  هللا يف ِكتأابِ ِه  ؛ فإنَّن ا ن أْقطأ ع  يأِقي ْ

، فإذأ  ِم(، مأأخ ْوذأٌة ِمنأ الك فَّاِر د ْونأ اْرتِيأاٍب أو شأكٍ   شأ اِبأأِة أنَّ )ك رأةأ القأدأ
ِم( حأ رأاٌم ِلو ج  ْوِد امل ا ْْأ تأك  ْن )ك  رأة  القأ دأ

ا فيها   حأرَّمأ ةِ : ابلك فَّاِر الي أْومأ؛ ِلمأ
 عأ ادأاِة امل

 وأاالِة وامل
َِْيمأاِت، والقأوأانأْْيأ، وامل فأقأ لُّ أْحوأاِْل ا : أنَّ ه رِأ ب  … ِمنأ الت َّْن

الأفأِة؛ هأذأ   خأ
ِة امل عاا!م رأاعأاة  مأْصلأحأ  حأقَِّق شأْرعاا، وطأب ْ

ا فيها ِمنأ الضَّرأِر امل ْب ت أرْك ها ِلمأ  ا إذأا ْْأ رِأ
خ ْذ ح ْكمأ التَّشأبُِّه ابلك فَّاِر؛ فأال شأكَّ  يف ِحْْيأ أنَّ )ك رأةأ  ِم( أْيضاا؛ إذأا ْْأ َتأ  القأدأ

ْس  ِلِمْْيأ؛ ألَّنَّ 
 
، ال ِم  ْن ْا شأ  أن  قأِلْيلِ  يِ  اأَّنَّأ ا َتأْخ   ذ  ح ْك  مأ التَّشأ بُِّه بف سَّ  اِق امل ِِ مْيأ اِن، ورأِقْيِق  يِ  احلأيأ  اِء، ورِعأ اِع النَّ  ا

ا ِمَّ  ا ال يأش  كُّ في  ه عأاقِ ٌل  ئأ  اِت، وهأ ذأ ي أْعِق  ل  مأ  ا شأ أْن صأ  احلِِي هأ ِذه األمَّ  ِة : كالع لأمأ اِء، وطألأبأ  ِة الِعْل ِم، وذأِويِ  اْلأي ْ
!  ي أق ْول 

ه م»:  ملسو هيلع هللا ىلصل ه وقأْد مأرَّ مأعأنا ق أوْ  أْْحأ د ، وأب  و دأاْودأ، واحلأالأ ة  هأ ِذه فأِه ي يف أقأ لِ   «مأ ْن تأشأ بَّه ِبقأ ْوٍم ف أه  وأ ِم ن ْ
ْس لِ 
 
ا : يأِلْي ق  بِ د عأاِة امل ِمْْيأ، وصأ احلِِي أْحوأاِْلا ِمنأ التَّشأبُِّه ِبف سَّاِق هأِذه األمَِّة )واحل ْكم  لألْغلأ ِب(، وهأ ْل ب أْع دأ هأ ذأ

 ؟!اِب أْن ي أتأشأب َّه وا ِبف سَّاِق األمَّةِ الشَّبأ 
* * * 

ِضيَِّة العأ  ِم(، وغأرْي ها ِمنأ األْلعأاِب الر َيأ  شأاِبأأاِت ابلك فَّاِر ِمَّا أف ْرأزأْته ل ْعبأة  )ك رأِة القأدأ
ْصرِيَِّة مأ ا يألِ ي وِمنأ امل

 ابْخِتصأاٍر :
                                                

 ( .552) ق  ابِ السَّ  (1)
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ِلمأ  اتِ (1)ُم أارأبأ  ة  اللُّغأ  ِة العأرأبِيَّ  ةِ أوَّالا :  الَّ  ِ  ي أت أنأاق أل ه  ا األْعجأِميَّ  ةأ  ، واألْلفأ  اظأ الالتِْيِنيَّ  ةأ  ، فأخ   ْذ م  ثالا : الكأ
ِم( فأِمْنها : ِِ )ك رأِة القأدأ ْسِلِمْْيأ يف قام ْو

 
 أبْ نأاء  امل

ْنِتأْ  اْرْت،، الك ْوْرن أْر، األأِوْت، الق ْولْ )الفأاِوْل، الِبالْنِ ، السِ  اْبِو، الكأ  ، الكأ
ْوْرًتأ تِ الفأانِْيالَّ  ِهْيكأ أنَّ األْرقأامأ الَِّ  ت ْكتأب  على مأالِبِس الالِعبِ ْْيأ عأ ادأةا تأك  ْون  التِْيِنيَّ ةا، يف …تِ ، الشُّ إخل(، َنأ

اِفِر!  غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ التَّشأبُِّه السَّ
* * * 

نِياا :  ، وذأِلكأ ظأاِهٌر يف لِْبسِ ًثأ ِِ  شأاِبأأة  يف اللِ بأا
ِم( : ك  )امل (، ، الشُّ ْوْرًتأتِ لفأانِْيالَّتِ ا الِعيب )ك رأِة القأدأ

ُأِْس  ْيمِ  اِء العأ  ْورأِة، أو  ثِ   رْياا ِمْنه  ا َم أ  اِلٌف للشَّ  رِيْ عأِة اْْس   الِميَِّة، كإبْ  دأ ها، يف ِح   ْْيأ أنَّ واألْحِذيأ  ِة، مأ  عأ الِعْل  ِم أنَّ كأ
ا ِش عأارأاٍت لِ  ب أْعِض ب أْعضا ا ِم نأ الن َّ وأاِدي ت ل  ِبس  الِعِبْيه ا  )فأ انِْيالَّت، أو ش   ْوْرًتأت( َتأِْم ل  أْْسأ اءأ أْه ِل الك ْف  ِر، وكأ ذأ

اِفرأِة   حأرَّمأِة، أو الكأ
 إخل .… الشَّرِكأاِت امل

* * * 
لِثاا :  ِم( ِعْن دأ إْح رأ ًثأ  شأاِبأأة  يف العأادأاِت، واحلأرأكأاِت : كرأْقِ  ب أْعِض الِعيب )ك  رأِة القأ دأ

اِز اْلأ دأِف؛ بأ ْل امل
ِة، سأ  وأاٌء يف ت أْقِبْي  لِ  ِة ابلق   ذَّ  ْس  ِلم  رأْقصأ  ةا ألحأ  ِد الالِعبِ  ْْيأ الك فَّ  اِر حأ  ْذوأ الق   ذَّ

 األْرِض، أو ر مبَّأ  ا حأ  اكأى الالِع  ب  امل
 ضأْرِب الصَّْدِر على طأرِيْ قأِة َتأِْجْيِد الصَِّلْيِب النَّْصرأاّنِ !

ه م مأ  ْن ي أ  رْك ض  وِم  ْنهم مأ  ْن ي أْقِف  ز  ق أفأ   وأانِيَّ  ةا، وِم  ن ْ ي ْ ُ  ِم  رأاراا عل  ى   زأاٍت حأ ْحرأ ه م مأ  ْن ي أتأ  دأ أْجن  ْوِن، وِم  ن ْ
ك  امل

ِتِف  ه، ور مبَّأ  ا عل  ى  يْ  ه، وآخأ  ر  يأْض  ِرب  عل  ى يأ  ِد صأ  اِحِبِه، أو عل  ى كأ ه م مأ  ْن ي  قأب ِ  ل  يأدأ األْرِض، أو يف اْلأ  وأاِء، وِم  ن ْ
تِه   إخل .… مأْقعأدأ

ا ْلأ   اِر للحأكأ ِم، أو لنخأ رِْينأ، أو وكأذأ ، أو ِعْن دأ االْعتِ ذأ ِِ ْرقأاء  ْحأْقأ اء ( ِعْن دأ اْس ِتالِم الكأ أ م حأرأكأاٌت )خأ
وأِل  قأى السَّالِم الدُّ ما ت رفأع  األْعالم ، أو ِعْندأ و ق  ْوِفِهم ِلسأمأاِع م ْوِسي ْ  إخل .… ِعْندأ االنِْتصأاِر، أو ِعْندأ

ِم(، وغأرْيِه  ا ِم نأ األْلعأ  اِب ِفِلك  لٍ  ِم ْن هأ  ذِ  أوأاقِ ِف حأرأكأ  اٌت، ومأرأاِس ْيم  قأ  ْد ف أرأضأ ْتها ق أ وأاِنْْي  )ك   رأِة القأ دأ
ه امل

 ْشتأكأىالر َيِضيَّةِ 
 !، فإىل هللا امل

                                                

َ   ْر ِكتأ  ابأ  (1)  ْخِط  ئ عأ  ِن ال  دَّْعوأِة إىل الشِ   ْعِر الن َّبأِط  ي»اْن
للم ؤل ِ  ِف، فأفي  ه ب أيأ  ان  أالأِ يَّ  ِة اللُّغأ  ِة العأرأبِيَّ  ِة، والتَّْح  ِذير  ِم  نأ  «كأ  فَّ امل

اِء اْْسالِم يف ُم أارأبأِة اللُّ م زأاْحأأِتها سأوأ   غأِة العأرأبِيَِّة!اٌء ابللُّغأاِت األْجنأِبيَِّة، أو اللَّهأجأاِت العأاِميَِّة، مأعأ ب أيأاِن َم طأطَّاِت أْعدأ
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* * * 
م أقألَّ ْحأأاقٍة، ور ع ونٍة ِم رأاِبعاا :  ِم( : ف ألأْيسأْت حأرأكأاِت  ْن الِع يب الك  رأِة، ف ألأه  م ِم ْن أمَّا مأأاِهرْي  )ك رأِة القأدأ

ثِ  رْيأةٌ  ؛ بأ  ْل أضأ  لُّ سأ  ِبْيالا، وِه  يأ كأ ِت أْحيأ  اَنا اٌل وأْح  وأاٌل قأ  ْد ت أف   ْوق  حأرأكأ  اِت احلأي ْ  وأاَنأ  ت أف   ْوق  هأ  ِذه احلأرأكأ  اِت أْش  كأ
 . احلأْصرأ 

ِبْيل املِثأاِل : أنَّكأ ت أرأاه م أثْ نأاءأ التَّْشِجْيِع قأ  الِع ِب : فأِمْنها على سأ
أ
ْد ت أقأاْسأ ْوا أْدوأارأه م عل ى م  دأرَّجأاِت امل

ه م ، ِِبأالأٍة مأْرذ ْولأٍة، وِمن ْ ه م مأْن ي صأفِ ق ، وي صأفِ ر  ايأل  ِبطأرِيْ قأٍة هأْوجأاءأ، وِمن ْ ،  فأِمْنهم مأأاعأاٌت ت أتأمأ مأْن ي طأبِ ل ، وي  زأمِ ر 
ْ ِذي أبْص  وأاٍت أْجنأبِ  ه م مأأاعأ  اٌت ِتأ يأانِيٍَّة وِم ن ْ ه م مأ  ْن ي  لأ و ِح  أبْع  الٍم ِص ب ْ ا حأ ِتَّ … يَّ ِة غأِبيَّ  ِة، وِم ن ْ إذا جأ  اءأ وهأكأ  ذأ

ِْي  ٍق، وصأ   ِض  يَّةأ؛ فأ  ال تأْس  أْل عأمَّ  ا ُي ِْدث  ْونأ  ه : ِم  ْن َّنأ م الر َيأ ، أو ضأ  اعأ، أو حأصأ  لأ مأ  ا ي  عأكِ   ر  سأ  ْكرأِتأ فيٍق، اْلأ  دأف 
ٍت مأا  ه ، فأْضالا عأْن وأْصِفه وت أْلوِْيٍح، ور ع ْوَنأ  …!ي أْعجأز  العأاِقل  عأدَّ

ئأاٍت م ْزرِيأٍة  ي ْ أخأارِْيقأ على هأ
اقأاِت ال تْ نأسأى أنَّ القأْومأ ي  ؤأدَّْونأ هأِذه امل مأا بأْْيأ ُثَّ مأعأ هأِذه احلأرأكأاِت، واحلأمأ

ٍة،  ٍة، وأْعالٍم م ب أْهرأجأ … و) ق  ب َّعأاٍت ( م رقَّعٍة، ور مبَّأا لأوَّنأ ب أْعض هم وأْجهأه ، وسأيَّارأتأه  مأالِبسأ م لأوَّنأٍة، وثِيأاٍب م زأرْكأشأ
 شأوَّهِ 

ْسِخ امل
أ
 غلَّفأِة؛ بأْل ه ْم إىل امل

أْسع ْوِر، والعأطأالأِة امل
اِن امل  حأيأاءا وعأْقالا أق ْرأب  إىل آِخِر مأا ه نأاِلكأ ِمْن مأرأاتِِع اْلأيأجأ

انِيَّ  ه م إىل اْْنسأ  تَِّقْْيأ! ِمن ْ
ْؤِمِنْْيأ امل

 
 ِة السَّويَِّة، فأْضالا إىل مأقأامأاِت امل

ُأٌ واْس   ِتْخبأاٌر، وقأ   ْد مأ   رَّ مأعأن   ا ب أْع   ض  ف أعأالِِت   م  ٌث وحأ   ِدْيٌث، وخأ    الِع   ِب فأحأ   دأ
أ
أمَّ   ا إذأا خأرأج    وا ِم   نأ امل

َ ْوِر )الع   ِِتم يف ُمأْ  . ْنِف، والشَّغأِب( إْن شأاءأ هللاالنَّْكرأاِء، كأمأا سأيأأِت ب أْعض  ر ع ْوَنأ
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َ ور  الرَّاِبع   أْح
 امل

 إْحيأاء  دأْعوأِ اجلأاِهلِيَِّة، والعأصأِبيَّاِت القأْوِميَّةِ 
 ْشرِك ْونأ يف اجلأاهِ 

ِليَِّة ي أق ْول ْونأ : َيأ آلأ إنَّ دأْعوأِ اجلأاِهِليَِّة ِهيأ االْسِتغأاثأة  ِعْندأ إرأادأِة احلأْرِب، ف أقأْد كأانأ امل
ا  .(1)ف الٍن! ف أيأْجتأِمع ْونأ ف أي أْنص ر ْونأ القأاِئلأ، ولأْو كأانأ ظأاِلما
 يف النَّائِبأاِت على مأا قأالأ ب  ْرهأاَن        ال يأْسأل ْونأ أخأاه م ِحْْيأ ي أْند ِب  م

اِر ابْْقِلْيِميَِّة، أو الوأطأِنيَِّة، أو القأبأِليَِّة، أو القأْوِميَّ ِة، ويأْدخ ل  يف ذأِلكأ رأْفع  ِشعأارأاِت اجلأاِهِليَِّة : كاال ْفِتخأ
تأ ِة؛ أِقي ْ

ِر اجلأاِهِليَّ ِة، كالعأصأ ِبيَّاِت امل ضأ ِة،   أو العأرأبِيَِّة، أو الت َّعألُِّق ابلنَّسأِب واحلأسأ ِب، أو الت َّعألُّ ِق آبًثأ كاألْلعأ اِب الر َيأ
 ا فيه م زأاْحأأٌة لإلْسالِم .أو غأرْيِ ذأِلكأ ِمَّ 

                                                

 ( .6/631) رٍ جأ حأ  البنِ  «يارِ البأ  حأ تْ ف أ » رْ َ  انْ  (1)
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* * * 
اِن عأ ْن جأ اِبٍر   رِض يأ هللا عأْن ه    ي أق  ْول  : غأ زأْوَنأ  ، ف أقأ ْد رأوأِ الشِ  ْيخأ  لأقأْد جأاءأ اْْسالم  وحأ رَّمأ ك  لَّ ذألِ كأ

ثِ  ر واملسو هيلع هللا ىلصمأ  عأ النَّ  يبِ    هأ  اِجرِْينأ حأ  ِتَّ كأ
ٌِ ِم  نأ امل  هأ  اِجرِْينأ رأجأ  ٌل لأعَّ   اٌب ، وقأ  ْد ًثأبأ )اْجتأمأ  عأ( مأعأ   ه َنأ

، وكأ   انأ ِم  نأ امل
اعأْوا، وقأالأ األْنصأ  ا حأِتَّ تأدأ ِدْيدا ارِيُّ : َي فأكأسأعأ أْنصأارَيا )أْي : ضأرأبأه  على د ب رِه(، ف أغأِضبأ األْنصأارِيُّ غأضأباا شأ

ُأ النَّ يبُّ   هأاِجرِيُّ : َي للم هأاِجرِْينأ! فأخأ رأ
ل  دأْع وأِ اجلأاِهِليَّ ِة؟»: ، ف أقأ الأ ملسو هيلع هللا ىلص لألْنصأاِر! وقأالأ امل : ، ُث َّ قأ الأ «مأ ا ابأ

 هأاِجرِيِ  األْنصأارِيَّ، ف أقأالأ النَّيبُّ «مأا شأأَّن  م؟»
أ ِبكأْسعأِة امل ثأةٌ »:  ملسو هيلع هللا ىلص، فأ ْخُِ ِبي ْ ا خأ ا فإَّنَّ  « .دأع ْوهأ

ا م ْنِتنأةٌ »:ويف ِروأاِيِة م ْسِلٍم   .م ت َّفأٌق عألأْيِه « فإَّنَّ
* * * 

ا احلأ  ِدْيِث أْنكأ   رأ النَّ  يبُّ  ، واألْنصأ  ارِيِ  دأْعوأِتأ م   ا ِلِفئأِتْيِهمأ  ا، وْسأَّ   ى ق أْوْلأ م   ا  ملسو هيلع هللا ىلصفف  ي هأ   ذأ  هأ   اِجرِيِ 
عل   ى امل

 هأ اِجرِْينأ، وِفئأ ِة األْنصأ اِر، وال  ا ا
ه م ا انْ تأسأ بأ إىل ِفئأ ِة امل ْعوأِ اجلأاِهِليَّ ِة، مأ عأ أنَّ ك  لَّ واِح ٍد ِمن ْ ْْسأ اِن شأ ْرِعيَّاِن، بِ دأ

والت َّعأصُّ ِب  االنِْتسأاب  إلأْيِهما ُمأْم ْوٌد يف ذأاتِه، ولِكْن لأمَّا كأانأ االنِْتسأاب  إلأْيِهما ه نأا عل ى وأْج ِه االنِْتصأ اِر ِِبِم ا،
؛ ألنَّه ِمْن ِفْعِل أْهِل اجلأاِهِليَّةِ   . (1)ْلأ ما أْنكأرأ ذأِلكأ

ا احلأ  ِدْيث  ي  بأ  ْيِ    ، وهأ  ذأ ِِ أعأ  اِيرْيِ اجلأاِهِليَّ  ِة يف الت َّفأاض   ِل بأ  ْْيأ النَّ  ا
 ِبو ض   ْوٍح أنَّ اْْس  المأ قأ  ْد أْبطأ  لأ ك   لَّ امل
ا ي أق ْوم  على اْمْيأاِن، والت َّْقوأِ، والفأْضلِ  ِدْيدا زأاَنا جأ  . ووأضأعأ للت َّفأاض ِل ِمي ْ

 ْؤِمن  ه وأ الرَّفيع ، والفأاِضل  وألأْو ْْأ يأك  
لِْيل  ال دَّّنُّ ِعْن دأ هللا، فامل ْن لأه  نأسأٌب وال حأسأٌب، والفأاِجر  ه  وأ ال ذَّ

باا . ِسي ْ باا حأ  وإْن كأانأ نأِسي ْ
ِأ رأج   الِن : » (2)«م  ْؤِمٌن تأِق  يٌّ، وفأ اِجٌر شأ  ِقيٌّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصي أق  ْول  اخلأطَّ  اِبُّ رأِْحأ ه  هللا يف ق أْولِ  ِه  مأْعنأ اه  أنَّ النَّ  ا

باا يف ق أْوِم  ِه، وفأ  اِجٌر شأ  ِقيٌّ ف أه   و ال  دَّّنُّ؛ وإْن كأ  انأ يف أْهلِ  هِ م  ْؤِمٌن تأِق  يٌّ  ِس  ي ْ   ف أه   و اخلأ  ريِ   الفأاِض  ل ؛ وإْن ْْأ يأك   ْن حأ
 . (3)«شأرِيْ فاا رأفيعاا

                                                

  اطِ رأ الص ِ  اءأ ضأ تأ اق ْ » رْ َ  انْ ( 1)
 
 ( .1/211) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «مِ يْ قِ تأ سْ امل

 «ي ِ م     ذِ ح الِت ِ يْ حِ صأ     » رْ َ     ، انْ حٌ يْ حِ صأ      وأ (، وه      4215) ذيُّ ِم    (، والِت ِ 5094) دأ او  و دأ (، وأب      2/361) د  أْحأ      ه  جأ    رأ أخْ  (2)
 . (3100) اّن ِ بأ لأللْ 

أ  نِ وْ عأ » نْ ن أْقالا عأ  (3)
 ( .14/22) «دِ وْ ب   عْ امل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

      جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي 

http://www.islamlight.net/thiab/ 

152 

152 

ة  اْْسالِميَّة  يف الت َّفأاض ِل ت أق ْوم  على ق أْوِله ت أعأ اىلأ  [، 13أتْقَداكُم"]الحجرات"إنَّ أْكدَرَمكُم ِعْنددَ هللاِ : فالقأاِعدأ

اِد، وا ءِ آلفأال جمأأالأ يف اْْسالِم للت َّفأاخ ِر ابألْنسأاِب واألْحسأاِب، والت َّعأاظ ِم ابألْجدأ  . ابأ
ِكْْيأ ِِبأِذه   ْسِلم ْونأ م تأمأسِ 

مأا كأانأ امل ِطنا ا  وِعْندأ انأ ِت األمَّ ة  اْْس الِميَّة  أمَّ ةا م تأمأ الت َّْقوأِ ظأ اِهراا وابأ اِس كأةا كأ
، فأصأ ار وا ي أْرف أع  ْونأ ِش عأارأ  ِتْْيِ ت أفأرَّق  وا ِش ي أعاا وأْح زأاابا

أ
ا ت أرأك وا حأْبلأ هللا امل اِت اجلأاِهِليَّ ِة ِم نأ الت َّفأ اخ ِر م تأ ِلفأةا قأوِيَّةا، ولأمَّ

اِرِب الت َّقأاط   ِضيَِّة، وغأرْيِها ِمْن مأسأ  ِع والت َّهأاج ِر!ابلقأْوِميَّاِت، والعأصأِبيَّاِت الر َيأ
* * * 

 ْستأِغْيِث( »:  ملسو هيلع هللا ىلصف أقأْد قأالأ النَّيبُّ           
 مأْن ت أعأزَِّ )االنِْتمأاء  واالنِْتسأا ب( ِبعأزأاِء )دأْعوأِ امل

ن ُّْوا ( أبِْيِه، وال ت كأ  أْْحأد  . (1)«اجلأاِهِليَِّة؛ فأْعض ْوه )اْشِتم وه صأرُِْياا( ِِبأِن )ف أْرُِ
ِء؛ م  ْؤِمٌن تأِق يٌّ، وفأ اِجٌر إ»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ  ُْ ( اجلأاِهِليَّ ِة، وفأْخرأه ا ابآلابأ نَّ هللاأ قأْد أْذهأ بأ عأ ْنك م ع بِ يأ ةأ )الِك 

ٌم ِمْن فأحأِم جأ  وأاٍم، إَّنِ أا ه مأ فأحأ اٌل فأْخرأه م أبق ْ عأنَّ رِجأ يأك ْونأنَّ هأنَّمأ، أو لأ شأِقيٌّ، أنْ ت ْم بأيِن آدأمأ، وآدأم  ِمْن ت  رأاٍب، لأيأدأ
أ  ا النَّوأ ْودأاء ( الَِّ  تأْدفأع  أبْنِفهأ  .أْحأد   (2)«أْهوأنأ على هللا ِمنأ اجِلْعالِن )د وأيْ بأٌة سأ

* * * 
عا ا؛ مأ عأ ق أْولِ ِه  اِهِليَّ ٍة وَنأْوِه ا؛ فأِه ي ت أت أعأ ارأض  شأ ْرعاا وطأب ْ ال ي   ْؤِمن  أحأ د ك م حأ ِتَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصفأك لُّ دأْعوأِ جأ

ِهم، وت أعأ  اط ِفِهم؛ »:  ملسو هيلع هللا ىلصم ت َّفأ  ٌق عألأْي  ه، وق أْولِ  ه  «ِخْي  ِه مأ  ا ُيِ   بُّ لِن أْفِس  هِ ُيِ   بَّ أل   ْؤِمِنْْيأ يف ت أ  وأادِ ِهم، وت أ  رأاْحِ 
 
مأثأ  ل  امل

ائِر  اجلأسأ ِد ابلسَّ هأِر، واحل مَّ ى اعأى لأهأ سأ   ْؤِمن  »:  ملسو هيلع هللا ىلصم ْس ِلٌم، وق أْولِ ه  «كأمأثأِل اجلأسأِد إذأا اْشتأكأى ِمْنه ع ْضٌو تأدأ
امل

يأاِن يأش دُّ ب أْعض ه  ب أْعضاا  م ت َّفأٌق عألأْيه . «للم ْؤِمِن كالب  ن ْ
اءاِت؛ بأْل والقأْتِل الَِّذي ُيأْد ث  ِبسأبأِب االنِْتصأاِر لالِع  ا ي أت أنأاىفأ مأعأ الشَّْتِم، والضَّْرِب، والبأذأ ٍب وك لُّ هأذأ

هأ    ِة أو فأرِيْ   ٍق؛ يف ِح   ْْيأ أنَّ األمَّ   ةأ َتأ    رُّ مبأ  ِلمأ   ِة يف م وأاجأ ْ   ِع الكأ ُ  مأ   ا تأك    ْون  في   ه إىل مأ لأ   ٍة، ووأْق   ٍت ِه    يأ أْح   وأ ْرحأ
اِء اْْسالِم، ويف احلأِدْيِث  َيِت اخلأِطرْيأِة ِمْن أْعدأ يٍَّة، ي أْغضأب  ِلعأصأ ِبيٍَّة، … »  : التَّحأدِ  ومأْن قأاتألأ َتأْتأ رأايأٍة ع مِ 

اِهِليَّةٌ أو يأْدع و إىل عأصأِبيٍَّة، أ لأٌة جأ  م ْسِلٌم . «و ي أْنص رأ عأصأِبيَّةا، فق ِتلأ؛ فأِقت ْ
* * * 

                                                

 ( .269) اّن ِ بأ لأللْ  «ةأ حأ يْ حِ الصَّ  ةأ لأ سِ لْ الس ِ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ ه وأ (، و 5/136) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
 «ي ِ م     ذِ ح الِت ِ يْ حِ صأ     » رْ َ     ، انْ حٌ يْ حِ صأ      وأ (، وه      4215) ذيُّ ِم    (، والِت ِ 5094) دأ او  و دأ (، وأب      2/361) د  أْحأ      ه  جأ    رأ أخْ ( 2)

 . (3100) اّن ِ بأ لأللْ 
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؛ حأْيث   ِم( ف ألأْوٌن آخأر  ُأأسَّدأْت  أمَّا إْحيأاء  دأْعوأِ اجلأاِهِليَِّة، والعأصأِبيَّاِت القأْوِميَِّة بأْْيأ ع شَّاِق )ك رأِة القأدأ
عأاوأِ والعأصأ    ِبيَّات  ب أي ْ    ن أه م عأاِت،  هأ    ِذه ال    دَّ ِن؛ بأ    ْل ال تأك     ْون ، وال ت أ    ْزدأاد  جأ    ْذوأة  التَّْش    ِجي ْ ُأأسُّ    دأ ال    رُّْوِح ابلبأ    دأ

ِعْْيأ إالَّ ِعْن دأ و ج  ْوِد هأ ِذه العأصأ ِبيَّاِت، والن َّعأ   شأ جِ 
 نأافأسأاِت الر َيِضيَِّة يف أْوسأ اِط امل

رأاِت اجلأاِهِليَّ ِة واحلأمأاسأاِت، وامل
 !ضأر ْورأةا، والب دَّ 

بأ عأ الضُّ الِل، ومأ ْنجأمأ اجل هَّ اِل، وعأْرصأ ةأ  ْت مأن ْ ِم( غأ دأ ، وَنأْ ن  ال نأش  كُّ طأْرفأ ةأ عأ ْْيٍ : أنَّ )ك  رأةأ القأ دأ  فإَنَّ
الأتِ ه، فأِمنْ  ا الشَّْيطأان  ف ْس طأاطأ ضأ اللأِته، وحأفَّهأ ا ِبس  رأاِدِق جأهأ ْوْلأ ، ومأْسرأحأ البأِغي؛ حأْيث  ضأرأبأ حأ ه ا ت أْنش أ  الغأيِ 

ايأِة!وأايأِة، وإلأْيها ت  قأاد  خأبأاِئث  العأ سأحأاِئب  الغأ   مأ
نأٍة، وأجَّاجأة  إْحنأٍة، فأكأ ْم عأجَّجأ تْ  اِد مأْربأٌع، فأِهيأ هأْجهأاجأة  ِفت ْ ِم( للشَّرِ  مأْرتأٌع، وللفأسأ  ن أْق عأ فأ )ك رأة  القأدأ

اِء  رأ اْلأْيجأ ُأأ … البأالِء، وأجَّجأْت َنأ ِم(، أو ت أنأكَّرأها ف أه وأ ومأْن  ِعي )ك رأِة القأدأ تأةأ بأْْيأ م شأجِ  أِقي ْ
أعأاّن امل

اهألأ هأِذه امل
نأه   ائٌِد، وب أي ْ اِهٌل ابأرٌِد، أو غ ْمٌر كأ  جأ

 ومأا ي أق ْول  خأْرط  القأتأاِد!
ُأ الن َّهأار  إىل دألِْيلِ       ولأْيسأ يأِصحُّ يف األْذهأاِن شأْيٌء    ؟إذأا اْحتأا

* * * 
افأة ، والقأن أ   وأات  اْْعالِميَّ   ة  ببأِعْي   ٍد؟؛ ي أ   ْومأ ن أرأاهأ   ا ال ت أْف   ِتأ ، وال تأكأ   لُّ يف إذْكأ   اِء فأِتْي    ِل وهأ   ْل عأنَّ   ا الصَّ   حأ

ِم(  ِِبأاصَّ   ٍة، وغأرْيِه   ا ِم   نأ احل    ر ْوِب اجلأاِهِليَّ   ِة، والعأصأ   ِبيَّاِت القأْوِميَّ   ِة، والن َّعأ   رأاِت الصِ    ْبيانيَِّة بأ   ْْيأ أْه   ِل )ك    رأِة القأ   دأ
ْسب نا هللا على ما يأِصف ْونأ، وعلى مأا ُي أرِ ض ْونأ! ِضيَِّة ِبعأامٍَّة، فأحأ  األْلعأاِب الر َيأ

* * * 
زِيْ    رأةِ »: ق أْول    ه يف أْه   ِل اجلأزِيْ   رِة  ملسو هيلع هللا ىلصوِم   ْن م ْعِجزأاتِ   ه   صأ   لُّْونأ يف جأ

ه  امل  إنَّ الشَّ   ْيطأانأ قأ   ْد أأيِ   سأ أْن ي أْعب    دأ
نأهم  م ْسِلٌم . «العأرأِب، ولأِكْن يف التَّْحرِْيِر ب أي ْ

مأ  ِم( هأ ِذه األَيَّ ِويْ ِل مأ ا عألأْي ه ع شَّ اق  )ك  رأِة القأ دأ ا احلأِدْيث  الن َّبأ ِويُّ يف َتأ ْسب نا هأذأ ِم ْن أبْ نأ اِء اجلأزِيْ  رأِة!  وحأ
ِة، وذألِ كأ صأ ائٌِر يف ِمْن َتأْرِْيٍر سأ  ملسو هيلع هللا ىلصحأْيث  وأقأعأ مأا أْخُأأ عأْنه  النَّيبُّ  ِة ابلق  ذَّ ن أه م، وقأ ْد كأ انأ حأ ْذوأ الق  ذَّ يأك ْون  ب أي ْ

ْسِلِمْْيأ ِمْن أبْ نأاءِ 
 
ها الشَّْيطأان  طأرِيْ قاا وأاِسعاا للتَّْحرِْيِر بأْْيأ شأبأاِب امل ِم( الَِّ  اَّتَّأذأ   اجلأزِيْ رأِة!)ك رأِة القأدأ
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ا احلأ     ِدْيث  ِم     ْن م ْعِج     زأاِت »( : 17/228) شأ     رِْح هأ     ِذه احلأ    ِدْيِث قأ    الأ الن َّ     وأِويُّ رأِْحأ     ه  هللا يف هأ     ذأ
زِيْ     رأِة العأ     رأِب، ولأِكنَّ    ه  يف التَّْح     رِْيِر ب أي ْ    نأهم : ابخل ص      ْومأاِت، ومأْعنأ    اه  : أأ … الن ُّب      وَِّة  ه أْه     ل  جأ يِ     سأ أْن ي أْعب     دأ

ِ، وَنأْوِها  . «والشَّْحنأاِء، واحل ر ْوِب، والِفوأ
ِم( ببأِعْيٍد؟ ال والَّ ِذي ف ألأ قأ او  اِئِب )ك رأِة القأدأ عأِة، وأشأ اِل ِشي ْ حلأبَّ ةأ، هأْل مأا ذأكأرأه  الن َّوأِويُّ رأِْحأه  هللا عأنأ حأ

 وب أرأأ النَّسأمأةأ!
 

 
 
 
 
 
 
 
 

َ ور  اخلاِمس   أْح
 امل

بأاب   ، والسِ   الِقتأال 
أصأاِئِب الَِّ  تأِعْيش ها أمَّة  ا

مأ وِمنأ امل ، والسِ  بأابأ بأ ْْيأ أبْ نأاِئه ا  ْْسالِم هأِذه األَيَّ ا ت أرِأ ك  لَّ ي أ ْوٍم الِقتأ الأ أَّنَّ
اوأاٍت أو كأرأاهأ  ةٍ  د ْوَّنأ  ا غأضأاضأ  ةٍ   ْس  ِلِم إىل ت أْوِس  ْيِع عأ  دأ

ثأ  ةا يف دأْف  ِع وتأْش  ِجْيِع الشَّ  بأاِب امل ِثي ْ ؛ بأ  ْل َنِأ  د ها تأْس  عأى حأ
ن أه م؛ حأِتَّ  ْسِلِمْْيأ  وأصأل  احلأال  ابْْعالِم يف أْكثأِر َم ْت ألأقأٍة ب أي ْ

 
بأاِب ِبالِد امل  قأاتأالِت، والسِ 

إىل أْن جأعألأ ِمْن هأِذه امل
تأٍة  رأاٍت، وم نأافأسأاٍت مأِقي ْ ْسِلِمْْيأ ُمأألَّ إًثأ

 
وإذأابأ ِة كلُّهأ ا تأص  بُّ يف قأطْ ِع حأبأائِ ِل األخ  وَِّة اْمْيأانِيَّ ِة، …  بأْْيأ أبْ نأاِء امل

اِء اْْس   المِ  ها كأ   انأ حأقا   ا عل   ى أْع   دأ ْزِيْ   ِق مأ   ا بأِق   يأ ِم   ْن ِص   الٍت إْس   الِميَِّة! فأِعْن   دأ أحأبَّ   ِة ب أي ْ   نأهم، وَتأ
 أْن وأشأ   اِئِج امل
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ِ ْيم   انأِت األمَّة  ب أْعد  مأا زأالأْت ِتأ  قأدَّسأاِت، والِبالدأ، والِعبأادأ، إذأا كأ
، يأْستأِبيح وا األْعرأاضأ وامل يف ت أْي ِه اجلأاِهِليَّ ِة األْوىلأ

 وغأيأاِهِب الن َّعأرأاِت البأِغْيضأِة!
 [ .58"والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا"]األح اب: قأالأ ت أعأاىلأ 

 » : ملسو هيلع هللا ىلصقأالأ النَّيبُّ و 
 
 .ت َّفأٌق عألأْيِه م  « ِلِم ف س ْوٌق، وِقتأال ه  ك ْفرٌ سْ ِسبأاب  امل

ْيهِ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  الرَّج  ل   ، ق أْيلأ : َيأ رأس ْولأ هللا وكأْي فأ ي أْلعأ ن  «إنَّ ِمْن أْكُأِ الكأبأائِِر أْن ي أْلعأنأ الرَّج ل  وأاِلدأ
ْيه؟ قأالأ  ه ، ويأس بُّ أمَّه ؛ يأس بُّ أاب الرَّج لِ »: وأاِلدأ  ، ف أيأس بُّ أابأ
 ٌق عألأْيه .م ت َّفأ « ف أيأس بُّ أمَّه  

    ْؤِمن  ابلطَّعَّ   اِن، وال ابللَّعأ   اِن، وال ابلفأ   اِحِر، وال ابلبأ   ِذيء»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأ   الأ أيضا   ا 
أْْحأ   د ،  (1)«لأ   ْيسأ امل

لِ م  ابلف ْحِر، والكأالِم القأِبْيِح .  تأكأ
ِْمِذيُّ . أْي : امل  والِتِ 

* * * 
ائِ  بأاِب، والِقتأاِل السَّ ْسِلِمْْيأ؛ فأشأ ْيٌء ال أمَّا إذأا سأأْلتأ عأْن السِ 

 
ِم( ِمْن أبْ نأاِء امل ِر بأْْيأ م رِْيِدي )ك رأِة القأدأ

فأ ٍة صأ اِدقأٍة مأ عأ هأ ِذه ا ُ  إىل وأق ْ ُ  إىل دألِْي ٍل أو شأ اِهٍد، ِبقأ ْدِر مأ ا ُيأْتأ ا ، الغأوِيَّ ةِ للُّْعبأ ِة ُي ْسأد  عألأْيه؛ بأ ْل أْم ٌر ال ُيأْتأ ا
 ْس ِلم ْونأ الَِّ  مأا زأالأ ْت ت أْنِخ ر  

 يف جأسأ ِد األمَّ ِة، وت  ْنِك ي ِجرأاحا ا غأ ائِرأةا، لأ ْيسأ ْلأأ ا طأِبْي ٌب ي  عأ اِلج ؛ الله مَّ إذأا قأ امأ امل
ْسِلِمْْيأ ِغًش النَّْكرأاءأ )ع لأمأاء ، وأمأرأاء ( يف وأْجِه ك لِ  مأْن ي أْلعأب  هأِذه اللُّْعبأةأ 

 
ْرِْيرِها بأْْيأ امل ا وِخيأانأ ةا، ، أو يأْسعأى يف َتأ

ْتاَنا وز ْورا   !، وهللا ي أْهِدي مأْن يأشأاء  ا وِب 
ِم( ، وشأ   ْتٍم، ولأْع   ٍن، وأْلفأ   اٍظ بأِذيْ ئأ   ٍة، ، وهأ   ْل عأنَّ   ا مأالِع   ب  )ك    رأِة القأ   دأ ومأ   ا ُيأْص    ل  فيه   ا : ِم   ْن سأ   بٍ 

ثِ  رْيأٍة  ا، وغأ  رْيأه بِبأِعْي  ٍد، أو ِبغأرِيْ  ٍب؟! إ… وِعبأ ارأاٍت س   ْوِقيٍَّة، وَمأأ  ارِقأ كأ ، ب  ْرهأ  انٍ  عأيأ  اٍن، وحأكأ  مأ  شأ  اِهدأ ي  عأ  دُّ نَّ هأ  ذأ
نأا؟! ي ْ نأا انْ ت أهأ ي ْ وأاِهنأا : انْ ت أهأ  ف أهأْل حأانأ أْن نأْصدأعأ ِملءأ أف ْ

ؤْ 
 
اِهِد امل أشأ

ا اْحلْأاِق وضأر ْورأتِه أس ْوق  ِمنأ ذأاِكرأِة التَّارِْيِخ ب أْعضأ امل ِة هأذأ اِد على ِصحَّ ِلمأ ِة الَّ ِ  ولالْسِتْشهأ
ِم( على مأدأِ الع ص ْوِر، واألْزمأاِن . اٍر يف جأِبْْيِ أْهِل )ك رأِة القأدأ قأى وأْصمأةأ عأاٍر، واَْنِدأ ت أب ْ  سأ

                                                

 . (1610) اّن ِ بأ لأللْ  «ي ِ مذِ ح الِت ِ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ وه   (،1977) ذيُّ مِ (، والِت ِ 1/404) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ (1)
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( آخأرِْينأ، ِخاللأ م شأاجأرأاٍت بأْْيأ أْنصأ اِر 600( شأْخصاا، وأِصْيبأ )48ه  (، ق ِتلأ )1387  ففي )
ِة هأدأٍف .بِ  «ق أْيصأرِأ»فأرِيْ قأْْيِ يف   ِت ِْكيأا إثْ رأ ِخالٍف على ِصحَّ

 ت أفأ   ر ِِجْْيأ ب أْع   دأ هأ   دأٍف  ،ِبِت ِْكيأ   ا «ِك   رْيْكأال»ه    ( يف مأِديْ نأ   ِة 1389     ويف )
نأِش   بأ ِع   رأاٌك عأِنْي   ٌف بأ   ْْيأ امل

ِتِه   . آخأرِْينأ  (102( شأْخصاا، وجأرِْح )15وقأْد أدَِّت االْشِتبأاكأات  إىل مأْقتأِل )… اْخت ِلفأ يف ِصحَّ
( شأ   ْخٍ  آخأ   ر ْونأ يف مأِديْ نأ   ِة 100( شأْخصا   ا، وأ ِص   ْيبأ )18ه    (، ق تِ   لأ )5/10/1400     ويف )

لأكأتَّا» أْلعأبِ  «كأ
مأا قأامأ احلأكأم  ِبطأْرِد اثْ نأْْيأ ِمنأ الالِعِبْْيأ الْرِتكأاِِبم َم أالأفأاٍت يف امل  . اْلِْنِديَِّة ِعْندأ

ْورأِة األْول ْمِبيَِّة يف ه ( خِ 30/12/1382  ويف ) ْنِتْْيِ  «لِْيمأا»اللأ م بارأاِة تأْصفيٍة للدَّ بأْْيأ البأرْي و، واألْرجأ
ِأ إىل مأْص  رِِع ) ِعْْيأ أدَّ  شأ جِ 

ْوِث م ص ادماٍت بأ ْْيأ امل ِة هأ دأٍف تأسأ  بَّبأ يف ح  د  (  320نأِش بأ ِخ الٌف عل ى ِص حَّ
 رأاٍح، وك س ْوِر َم ْتأِلفأٍة .شأْخصاا، وإصأابأِة أْلٍف آخأرِْينأ ِِبِ 

يف  «كأ  اِل »( أش  خاٍص يف مأِديْ نأ  ِة 210( شأْخصا  ا، وأ ِص  ْيبأ )24ه   ( ق تِ  لأ )2/2/1403    ويف )
ِعْْيأ َمأْم ْورِْينأ .  ك ْول ْمِبيأا نأِتْيجأةأ ِعرأاٍك نأِشبأ بأْْيأ م شأجِ 

شأْخٍ  ِِب ر ْوٍح، وك س  ْوٍر َم ْتأِلفأ ٍة ( 600( شأْخصاا، وأِصْيبأ )39ه (، ق ِتلأ )10/9/1405  ويف )
اِث ع ْن   ٍف نأِش   بأْت مبأْلعأ   ِب  فأْرب     ْولْ  «ِهْيسأ   لْ »إثْ    رأ أحأ   دأ ِعي لِي ْ ت     ْوِ  بُِِ وْك ِس   يْل بأ   ْْيأ م شأ   جِ  اْْنِكِلْي   زِي، وج ْوف أن ْ

 .(1)اْْيطأاِل 
اثِ ( شأْخصاا، 120   وقأْد ق ِتلأ أْيضاا أْكث أر  ِمْن ) ِعي فأرِْيِق  ع ْنٍف نأِشبأتْ  إثْ رأ أحأدأ ِْ »بأْْيأ م شأجِ  اِر هأ

اْنِ  ك ْوت  وْك و»الغاّن، و« أْوفأ أْوكأ   « .أشأ
* * * 

أجأ  ال  لِيأِص  لأ إىل 
ا امل ُأأ  اوأزأ هأ  ذأ ؛ بأ  ْل  ْس  ب  ِم( حأ كأمأ  ا أنَّ الع ْن  فأ ْْأ ي أْقتأِص  ْر عل  ى مأالِع  ِب )ك   رأِة القأ  دأ

وأ  عأ   ِة، ور مبَّ   ا يف ب أْع   ِض زأْعزأعأ   ِة الِعالقأ   اِت الدُّ  ت أنأاِفسأ   ْْيِ، وت أْعرِْيِض   ها للقأِطي ْ
لِيَّ   ِة الَّ   ِ  ت أ   ْرِبط  بأ   ْْيأ دأْولأ   ِ  الفأ   رِيْ قأْْيِ امل

اءا لِ ر ْوِح الفأرِيْ ِق ال وأطأيِنِ ، ون ْص رأةأ ْس ْعأتِ ه ال لأ ى فِ دأ ِة، كأمأ ا ك رأِويَّ األْحيأاِن إىل حأْرٍب ضأ ارِيأٍة يأْس ق ط  فيه ا آالف  القأت ْ
ْلفأاد ْور»، ودأْولأة «اْل ْند ورأاِ»حأدأثأ بأْْيأ دأْولأِة  ن أه ما حأ ْرٌب شأ اِملأٌة سأ نأةأ )«السِ  ه  (، 1389؛ حأْيث  قأامأْت ب أي ْ

                                                

  «الحِ اْْص » ةأ دأ يْ  رِ ، جأ مانأ خْ شأ  وزٍ زُّ لعأ  «ي ِ وِ رأ الك    دْ لأ ي ْ فِ يْ ِش  ثأ ادِ حأ » رْ َ  انْ  (1)
أ
ال وَّ شأ   6)اجلمع ة  خ  يْ رِ (، ًتأ 41) دأ دأ ، عأ  ةِ يَّ بِ رأ غْ امل

 . ه ( 1408

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي       

http://www.islamlight.net/thiab/ 

157 157 

ن أه م ا، وقأ  ِة م بأ ارأاٍة د وألِيَّ ٍة ب أي ْ ِم(! ِبسأبأِب النِ زأاِع على نأِتْيجأ عأةأ أ ْطِلقأ عألأْيها حأْرب  )ك رأِة القأدأ ِد اْس تأمأرَِّت احلأ ْرب  سأ ب ْ
ٍم، وق ِتلأ فيها مأا يأزِْيد  على أْلفأْْيِ   !(1)ِمنأ اجلأانِبأْْيِ  أَيَّ

تأِه إىل ِبالِد الك ْفِر؛ بأْل وأصألأ األمْ  وألِيَّةأ، والزَّْعزأعأةأ األخأوِيَّةأ ْْأ ت أن ْ عأةأ الدُّ ر  )لألس ِف( كأمأا أنَّ هأِذه القأِطي ْ
ْسب  نأا ِمْنها )على كأثْ رأِِتأا!( مأا حأصألأ قأرِيْ باا بأْْيأ أبْ نأاِء دأْولأ أْ السُّع ْوِديَّةِ إىل ب أْعِض ا وأِل اْْسالِميَِّة، وحأ  والبأْحرأْيِن لدُّ

لِ يَّ   ة  عأمَّ   ا شأ   جأرأ ب أي ْ   ن أه  (ه    1423يف شأ   وَّاِل عأ   اِم ) أحأ
م ِم   ْن ِقتأ   اٍل، ، وه    ْو مأ   ا ت أنأاق ألأْت   ه  الصُّ   ح ف  العأالأِميَّ   ة ، وامل

ن أه م  ا يف دأْولأ ِة الك وأيْ  ِت؛ كأ  ادأْت أْن تأ  ِض يٍَّة حأصأ  لأْت ب أي ْ ، وشأ  ْتٍم جأ رَّاءأ دأوأافِ  عأ م بأ  ارأاٍة رَيأ ِص  لأ إىل وضأ ْرٍب، وسأ  بٍ 
ن أه م ا، مأ عأ مأ ا ه نأالِ كأ ِم ْن ن أ وأاَيأ ) وألِيَّ ِة ب أي ْ م  ْودأةٍ قأطْ ِع الع القأ اِت الدُّ لِ يَّ ة  ( مأ ا غأ رْيِ ُمأ أحأ

وألِيَّ ة  وامل افأة  الدُّ زأالأ ْت الصَّ حأ
رأهأا!  على السَّوأاِء ت ْذِكي َنأ

* * * 
ْس  ِلِمْْيأ 

 
ِت امل ِ  اللِ ْعبأ ِة إىل بِي    ْوًتأ ، وي ثِ  رْي  العأجأ بأ أْيضا  ا؛ أْن ي أتأسأ  رَّبأ هأ  وأ ، وي أْعت    وأ وِمَّ ا ي ثِ  رْي  االْس  ِتْغرأابأ

اِء فيها ابْْفسأادِ  ٍ، وزأْوجأت  ه  ت أت أعأصَّ ب  ، وإْفشأ ٌُ ي أت أعأصَّ ب  ِلفأرِيْ ٍق م عأ ْيَّ ا زأْو قأاِق، واخِلالِف بأْْيأ أف ْرأاِدها، ف أهأ ذأ الشِ 
  . لفأرِْيٍق آخأرأ 
اٍر وِش قأاٍق والنِ زأاع  ي أث  ْور  بأْْيأ الزَّْوِجْْيأ ك لَّمأا جأرأتأ م بأ ارأاٌة، والب  دَّ ِم ْن             ت أغألَّ بأ سأ وأاٌء ْوجأْْيِ بأ ْْيأ ال زَّ ِش جأ

 ؛ ألنَّ ك الا ِمنأ الزَّْوجأْْيِ ت أعأادأال، أو أحأد  الفأرِيْ قأْْيِ على اآلخأرِ 
ْدأح  فأرِيقأه ، ويأذ مُّ الفأرِْيقأ اآلخأرأ   .(2)واحلأْرب  أوَّْل ا الكأالم !، ميأ

ا بأْْيأ الزَّْوجأْْيِ، فأكأْيفأ واحلأالأة  هأِذه  ِِ وأِخْيه، والصَّ اِحِب وصأ اِحِبه؟! بأ ْل وأصأ لأ فأإذأا كأانأ هأذأ بأْْيأ األ
وأِل اْْسالِميَِّة ب أْعِضها لب أْعٍض، ولأْوال احلأيأاء  لأذأكأْرت  مأا ه نأا ، واْستأْحكأمأِت الكأرأاهأة  بأْْيأ الدُّ ِلكأ ِمْن د وأِل الب  ْغض 

ُ أاهأ اآلخأرِْينأ!اخلأِلْيِج )وغأرْيِها( ِمَِّن اْرتأسأمأِت الكأرأاهأة ،   والب أْغضأاء  بأْْيأ م وأاِطِنْيها 
ِله ا ف أ ْوقأ طأاقأ   شأ اِهِدْينأ، وَت أمُّ

الِع ِب ابمل
أ
امأ ات  امل  ضأاعأفأاِت اخلأِط رْيأِة الَّ ِ  ت ْس ِفر  عأْنه ا اْزِدحأ

ِته ا وِمنأ امل
عأابِيَِّة : و ق    ْوع  كأ  وأاِرثأ م ْؤِلمأ  ٍة، وإْزهأ  اق  أْروأاحِ  ل غ   وا احل ْل  مأ ب أْع  د ، االْس  ِتي ْ  شأ  بأاٍب يف م ْقت أبأ  ِل الع م   ِر، وأْطفأ  اٍل ْْأ ي أب ْ

                                                

(1)  
أ
 . ق  ابِ السَّ  ر  دأ صْ امل

ر وبأ ت     يف )أكْ ( 106، 27 )دأ دأ ، العأ    «يالمِ ي اْْس    عْ ال    وأ  ةأ لَّ    جمأ »ي ِص    ابأ رْ الشَّ  دأ ألْحأ     «ةِ ضأ    َيأ ابلر ِ  ف  رِ حأ    نْ م    ا ن أ نأ ي ْ حِ » رْ َ     انْ  (2)
  «وِ هْ  اللَّ اَيأ ضأ قأ »(، و1973

أ
 ( .323) نأ وْ اد  مل
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فأه  جأاؤوا  عأاِت احلأ ارَِّة، ورأْف ِع الشِ  عأارأاِت؛ فأِعْن دأ ذألِ كأ ي أْلقأ ْونأ حأ ت ْ م، إمَّ ا ِبسأ بأِب لِن ْصرأِة فأرِْيِقِهم، وت أْعزِْيزِه ابلتَّْشِجي ْ
   دأرَّ 
، أو ألْس  بأاِب أْخ  رِأ اَّْنِيأ  ارأاٍت ل  ب أْعِض امل إنَّ  ه ج ن    ْون  … جأاِت، أو النْ  ِدفأاِع اجلأمأ  اِهرْيِ َنأْ  وأ أبْ   وأاِب اخل   ر ْوُِ

 الك رأِة!
* * * 

ْودأاِء ِمْن هأِذه امل ِسي الشَّيءأ الكأِثرْيأ، فمثالا  َأه لأنأا التَّارِْيخ  يف ذأاِكرأتِه السَّ ِف  : وقأْد أْورأدأ ب أْعض  مأا حأ
ِدي الزَّمأالِ ِك القأ اِهرِي الَّ ِذي 80ه (، اق ْتأحأمأ حأوأاِل )15/1/1393  ويف ) ٍُ مأْلعأبأ َنأ ( أْلفأ م ت أفأرِ 

ِد، وذأِلكأ ِخاللأ م بأارأاٍة ِحبِ يٍَّة ِضدَّ )ِتِشْيك وس ل وفأاِكيأا(  . كأانأ ال ي أتَِّسع  ألْكث أرأ ِمْن ِنْصِف العأدأ
 ِِ اف ع  إىل دأْو ٍد م أاثِ  ٍل ِِب   ر ْوٍح، ور ض   ْوٍض 48 )وقأ  ْد أدَِّ التَّ  دأ اِم، وإصأ  ابأِة عأ  دأ ( شأْخصا  ا َتأْ  تأ األْق  دأ

ِطرْيأِة .  خأ
 «الغ ْوِ»( شأْخصاا ب أْعدأ م بأارأاٍة يف 27( شأْخصاا، وأ ِصْيبأ )24ه (، ق ِتلأ )13/1/1399  ويف )

أْسؤ ْوِلْْيأ عل
اِهِدْينأ ِمنأ االْنِصراِف .النِ ْيِجرْيِيَِّة، وذأِلكأ ِبسأبأِب ِقيأاِم امل  شأ

اِء امل الِعِب إبْطفأاِء األنْ وأاِر ق أْبلأ انِْتهأ
أ
 ى امل

اف ِع 500( شأْخصا  ا، وأِص  ْيبأ )33ه   (، ق تِ  لأ )6/4/1365    يف ) ( شأ  ْخٍ  آخأ  ر ْونأ، نأِتْيجأ  ةا لأتأ  دأ
اِهِدْينأ يف مأِديْ نأِة   شأ

ِون»امل ِضيَِّة . «ب  ْول ًتأ  الر َيأ
ْيِم . «ِبغأالْسك و»( شأْخصاا 66ه (، ق ِتلأ )1385  ويف ) َِ ْوِء الت َّْن ا ِبسأبأِب سأ لأنأدأ  ابْسك ت ْ

رأِة  «بِي    ْوِنس آيْ  ريس»ه   (، أدَِّ إطْ  الق  األْس  ه ِم النَّارِيَّ  ِة يف 27/3/1388   ويف ) ْنتِ  ْْيِ إىل إًثأ ابألْرجأ
  دأرَّجأاِت، وقأ ْد تأسأ بَّبأ ذألِ كأ يف مأْقتأ ِل  الرُّْعِب يف ص ف ْوِف اجلأْمه ْوِر الَِّذي اْعت أقأدأ إنَّ 

َثأَّةأ حأرِيْ قاا قأ ْد نأِش بأ يف امل
 ( آخأر ْون .150( شأْخصاا، وج رِحأ )80)

( شأْخصاا مأْصرأعأهم، وأ ِص ْيبأ 27ابْلك ْونْ غ و لأِقيأ ) «بِيأاْكف و»ه (، يف مأِديْ نأِة 1/12/1393  ويف )
أْلعأِب، وخأارِِجه( آخأر ْونأ ِبسأبأِب التَّ 52)

اف ِع الَِّذي حأصألأ دأاِخلأ امل  . دأ
نأْْي »، مبِْلعأِب  (ه 3/1/1403  ويف ) فاا يف وأْق ٍت؛  «هأارأِْْ »مب ْوْسك و سأجَّل فأرِْيق   «لِي ْ اْل ْولأْنِدي هأ دأ

افأ  أ يف االْنِص  راِف، وقأ  ْد تأ  دأ  شأ  اِهِدْينأ قأ  ْد بأ  دأ
بِ  رْيٌ ِم  نأ امل    دأرَّجأاِت مأ  رَّةا كأ  انأ ج   ْزٌء كأ

 شأ  اِهد ْونأ يف العأ  ْودأِة إىل امل
عأ امل

 ( شأْخصاا .20أْخرِأ للت َّْعِبرْيِ عأْن ف أْرحأِتهم ابْلأدأِف، ون أتأجأ عأْن ذأِلكأ مأْصرأع  )
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ْل  ِتأا شأ  بَّ حأرِيْ  ٌق ِخ  اللأ م بأ  ارأاٍة ُمأألِ يَّ  ٍة أًثأ  «ِبرأاْدف   وْرد»ه   (، يف 12/8/1405    ويف ) رأْت ر ْعبا   ا، إبَنِْ
انأ  ْت م ْغلأقأ  ةا، وأدَِّ احلأ   أْلعأ  ِب الَّ  ِ  كأ

 ت أفأ  ر ِِجْْيأ الَّ  ِذْينأ هأرأب   وا َنأْ  وأ أبْ   وأاِب امل
اِدث  إىل مأْص  رأِع وف أزأعا  ا يف ص   ف ْوِف امل

 ( آخأرِْينأ .200( شأْخصاا، وإصأابأِة أْكث أرأ ِمْن )53)
انْ  د و»ه   (، يف 26/7/1408    ويف ) بأ  اِل ق تِ  لأ )بِنِ  «ِكْتمأ ( ِخ  اللأ 27( شأْخصا  ا، وأِص  ْيبأ )72ي ْ

 ت أفأر ِج ْونأ م دأرَّ 
ِئي ِبِفْعِل عأاِصفأٍة، وغأادأرأ امل ْهر ابأ  ت أفأر ِِجْْيأ إثْ رأ اْنِقطأاِع الت َّيَّاِر الكأ

اف ِع امل أْلعأِب َنأْوأ األبْ  وأاِب تأدأ
جأاِت امل

انأْت م ْغلأقأةا .  الَِّ  كأ

اِث ( آخأ  رِْينأ، 160( شأْخصا  ا، وج   رِحأ )43ه   (، ق تِ  لأ أْكث أ  ر  ِم  ْن )1424)    ويف            زِحأ  اٍم إثْ   رأ أحأ  دأ
 ت أفأر ِِجْْيأ ِحْيث  ب ألأغ وا أْكث أرأ ِمْن )

اف ٍع ِمنأ امل ٍُ 120وتأدأ  ( أْلِف م ت أفأرِ 
ْيرِْتس»وذأِلكأ ِعْندأ م بأارأاٍة بأْْيأ فأرِْيِق  اْيزِ »، و«أْوْرالْند و ابأ  « .ْر ِتِشيِفزْ كأ

* * * 
لأْت ِمْن ه م   الِْي لأ م ْس هأبأٍة؛ شأ كَّ ِطرْيٍ، ت أنأاوألأْت ه  وأسأ اِئل  اْْع الِم بِتأحأ َ ْورأ ِِبأاِدٍث خأ أْح

ا امل عأطأفا ا وأْخت م  هأذأ ن ْ
اِث اْلأامَِّة ِْلأذا القأْرنِ  رُِْيِيَّةا يف ِسِجلِ  األْحدأ رِزاا، وُمأأطَّةا ًتأ ابأ
(1)! 

ِلْيزِيَِّة، وذألِ كأ ِخ اللأ ِلقأ اِء  «ِهيْلزِْبر»ه (، يف مأْلعأِب 20/9/1409رِيِخ )ي ًتأ ففِ  مبأِديْ نأِة ِشيفيلأد اَْنِْ
فأْرب ول» فأهأام ف  ْورِيْست»ِضدَّ  «لِي ْ ِعي «ن وت أن ْ ٌُ ِمْن م شأجِ  وأا فأْرب  ول»؛ حأْيث  اْجتأاحأْت أف ْ اِفِعْْيأ إىل ب أوَّابأ ِة  «لِي ْ  تأ دأ

امل
لْ 
أ
اف ِع، والت َّ   زأاح ِم كأ   اَنأ امل َأ   راا ِلكأ   ْوِن التَّ   دأ ئأ   ةا عأ   ْن آِخرِه   ا، ونأ انأ   ْت مأِلي ْ َُّأهأ   ْت صأ   ْوبأ م    دأرَّجأاٍت كأ عل   ى عأ   ِب، وا

 ت أفأر ِج  ْونأ الَّ ِذْينأ كأ ان وا ِم ْن وأرأاِء الشَّ بأابِْيِك احلأِدْيِديَّ ِة إىل ض  غ ْوٍط 
اِلا، ف ألأقأْد ت أعأ رَّضأ امل ائِلأ ٍة أدَّْت يف ظأ ْرِف هأ أش دِ 

( شأْخصا   ا ِبر ض    ْوٍض، واْخِتنأاقأ   اٍت، 200( شأْخصا   ا، وإصأ   ابأِة أْكثأ   ِر ِم   ْن )95سأ   اعأتأْْيِ اثْ ن أتأ   ْْيِ إىل مأْص   رأِع )
ٍت َم ْتأِلفأٍة .  وإصأاابأ

 ْختأِلفأِة كأعأادأِِتا إىل رأْصِد أبْ رأِز مأشأا
اِئل  اْْعالِم امل اب أقأْت وأسأ ا وقأْد تأسأ ا احلأاِدِث، ف أهأذأ امْيْس »ِهِد هأذأ جأ

ثُّ    رِِه البأ    اِلغِ  «ِجيْلب   ان ِم( يف م ِهمَّ    ٍة إْس    عأافيٍة ُيأِْك    ى عأ    ْن َتأ  مأ    رِ ض  ُيأْض     ر  ألوَِّل مأ    رٍَّة إىل مأْلعأ    ِب )ك     رأِة القأ    دأ
 امل

َأِة الَِّ  انْ تأشألأ فيها ِمْن بأْْيأ األ  تأضأاِغطأِة ِطْفالا غأًضا ال ي أتأجأ اوأز  ِس نُّه  ابحلأاِدِث؛ خأاصَّةا يف تِْلكأ اللَّْح
اِد امل ْجسأ

                                                

  «الحِ اْْص » ةأ دأ يْ  رِ ، جأ مانأ خْ شأ  وزٍ زُّ لعأ  «ي ِ وِ رأ الك    دْ لأ ي ْ فِ يْ ِش  ثأ ادِ حأ » رْ َ  انْ  (1)
أ
ال وَّ شأ   6)اجلمع ة  خ  يْ رِ (، ًتأ 41) دأ دأ ، عأ  ةِ يَّ بِ رأ غْ امل

 . ه ( 1408
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يْ  ِه ِس  تَّةأ أْع  وأاٍم، وقأ  ْد َتأأ  وَّلأ لأ  ْون  بأشأ  رأتِِه الب أْيضأ  اِء إىل لأ  ْوٍن أْزرأٍق مأائِ  ٍل إىل السُّ  ْمرأِة، والَّ  ِذي فأ  ارأقأ  احلأيأ  اةأ بأ  ْْيأ يأدأ
اِلِه!  م بأاشأرأةا ب أْعدأ انِْتشأ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ِ اِد َ ور  السَّ أْح
 امل
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، والشَّغأب    الع ْنف 
امأ اِت العأمأ ِل األْم يِن؛ ال بِ رْياا ِم ِن اْهِتمأ ي ْ زاا كأ أْوض  ْوعأاِت الَّ ِ  تأْش غأل  حأ

أْوض  ْوع  ِم نأ امل
ا امل ْرتِبأاِط ِه ي  ْعتأُأ  هأذأ

ْعِبيَِّة ِلِقطأ اِع الر َيضأ ِة ِبِص فأٍة عأا ِة الشَّ ِم(  مَّ ٍة، وب أْع ِض األْلعأ اِب الر َيِض يَِّة ِبِص فأٍة خأاصَّ ٍة ِمثْ ل  : )ك  رأةِ ابلقأاِعدأ القأ دأ
ل ِ ف  العأ  اْأأ سأ نأِوَيا ) الِع  ِب يف إْنِكْل ِتأأا سأ  نأةأ ( ِمْليأ ارأ د ْوالرٍ 250الَّ ِذي ت كأ

أ
، كأمأ  ا ب ألأغأ ْت ك ْلفأ  ة  ضأ ْبِط م شأ اِغيب امل

 !(1)نأ د ْوالٍر سأن أْوَيً ( مأْلي  وْ 19ه (، َنأْو )1412)
* * * 

ا يأِلي :  أمَّا إذا أرأْدَن أْن ن أت أعأرَّفأ على ك لٍ  ِمنأ : الع ْنِف، والشَّغأِب، فأكأمأ
أش    ْوب  ابلقأْس  وأِة، والع    ْدوأاِن، والقأهأ  ِر، واْْك   رأاِه 

وأاِفع ،  هِ ْي   ت ْس  ت أْثمأر  فِ … الع ْن  ف  : ه    وأ السُّ  ل ْوك  امل ال   دَّ
ائِياا : كالضَّ  ْرِب، والت َّْقِتْي  ِل لألف ْ  رأاِد، والتَّْكِس  رْيِ، والتَّ  ْدِمرْيِ ل ة  والطَّاقأ   لم ْمت ألأكأ  اِت، الع ْدوأانِيَّ  ة  اْس  ِتْثمأاراا صأ  رُِْياا بِ  دأ

اِم الق وَِّة ْْكرأاِه اخلأْصِم، وق أْهرِِه .  واْسِتْخدأ
 يأْصد ر  عأْن ف أْرٍد وأاِحٍد، كأمأا مي ِْكن  أْن يأك ْونأ ومي ِْكن  أْن يأك ْونأ الع ْنف  ف أْرِدَيا               

بِ رْيأةا عل  ى َنأْ ِو مأ  ا ُيأْ  د ث  مأأاِعيً  اداا كأ ئأ ٍة، أو م ؤأسَّسأ  ٍة تأْس  تأْخِدم  مأأاعأ اٍت، وأْع  دأ ي ْ يف  ا يأْص  د ر  عأ ْن مأأاعأ  ٍة، أو هأ
َأ    اه رأاِت السِ     ْلِميَِّة الَّ    ِ  ت أتأحأ    وَّل  إىل ع ْن     اِم الشُّ    ْرطأِة للع ْن    ِف يف فأ    ضِ  التَّ اٍء، أو اْس    ِتْخدأ ٍف، وتأ    ْدِمرْيٍ، واْعتِ    دأ

ِت . َأاه رأاِت، واْْضرأاابأ  التَّ
* * * 

الأ  ة  ع ْن ٍف م ؤأقَّ ٍت، وم فأ  اِجٍئ ت أْع ِتأِي ب أْع  ضأ  الأ ٌة ِم ْن حأ  االِت الع ْن ِف؛ إالَّ أنَّ ه حأ أمَّ ا الشَّ غأب  : ف أه   وأ حأ
َأ  اهأرأٍة اجلأمأاعأ  اِت، أو ا ا، وَت أث ِ  ل  إْخ  الالا ابألْم  ِن عل  ى َنأْ  ِو مأ  ا ُيأْ  د ث  ِم  ْن َتأأ  وُِّل م  لتَّجأمُّعأ  اِت، أو ف أ  ْرداا واِح  دا

ُِ ع ْنٍف ي  ؤأدِ ي لألْضرأاِر ابأل ْلطأة  إىل ِهيأا ٍَّم؛ ت صأر ِح  ِبه السُّ  ْمت ألأكاِت .نْ ف سِ ِسْلِميٍَّة، أو إْضرأاٍب م نأ
 ، وامل

* * * 
ِت )ك  رأ فأكأ  ِة م بأ ارأَيأ  عأاِصرأِة التَّجأمُّعأاِت الَِّ  َتأْد ث  ِلم شأاهأدأ

ِم( انأ ِمْن أهأمِ  التَّجأمُّعأاِت البأشأرِيَِّة امل ِة القأ دأ
ا إذا عأِلْمن ا أنَّ هأ ِذه التَّجأمُّعأ اِت الَّ ِ  ت أت أقأ اطأر  عل ى مأالِع بِ  وألِيَّ ِة، هأ ذأ ِم( ِفئأ  اٌت الوأطأِنيَّ ِة ِمْنه ا أو الدُّ  )ك  رأِة القأ دأ

ئأ  ةا صأ  احِلأةا الْرِتكأ  اِب شأ  ِتَّ اجلأ  رأائِ  ِم، وت أت أنأ  امأى فيه  ا م ت أبأايِنأ  ة  الطَّبأ  ائِِع، والطَّب أقأ  اِت، واألْعمأ  اِر، ِمَّ  ا رأْعأ  ل  ِمْنه  ا بِي ْ
أشأ   اِعر  الَّ  ِ  ت  بأ   ارِك  فأرِيْ قا  ا، وت أْلعأ   ن  فأرِيْ قا   ا آخأ  

، وامل أشأ   اِعر  ِم   نأ االْنِفعأ  االت 
، وامل ُ  هأ   ِذه االْنِفعأ  االت  ْ  ر  ، وقأ   ْد َّتأ رأ

                                                

أ  نأ أمْ » رْ َ  انْ  (1)
 . ثِ وْ ح  والب   اتِ اسأ رأ الد ِ  زأ كأ ْر ، مأ ةِ يَّ نِ األمْ  مِ وْ ل  للع   فِ يِ َنأ  ةِ يَّ ميِ ادِ (، أكأ 93) «ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  بِ العِ امل
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، أو اب ٍك ابألْيِدي، أو تأضأار ٍب ابلِعِصيِ  ْوِر يف ص ْورأِة صأْيحأاِت إْعجأاٍب، أو غأضأٍب، وقأْد ت أتأطأوَّر  إىل تأشأ  الصُّد 
، أو احِلجأارأِة، أو أيِ  أدأاٍة يف م تأناوأِل اليأِد!  ِديِ 

 امل
ا فأِعْندأ  ِة، واْشأارأاِت البأِذيْ ئأِة الَِّ  هأ اٍن للَِّعِب إىل مأْسرأٍح لألْلفأاِظ اجلأارِحأ نأِئٍذ ِمْن مأكأ أْلعأب  ِحي ْ

 ي أتأحأوَّل  امل
ُ أ اهأ  ُ أ ا ت أتأطأاي أر  في ه احِلجأ ارأة   ِعي الفأرِيْ ِق اآلخأ رِ  هأ الالِعبِ ْْيأ، أو احل كَّ اِم، أو اْدأارِي ِ ْْيأ، أو  ا م شأ جِ  ، وُيأْ د ث  هأ ذأ

ه عأ  ادأةا )لألسأ  ِف!( أمأ   امأ )كأ  اِمرْيأاِت الت َّلأفأْزي    ون(، وم صأ  وِ رِي الصُّ  ح ِف، فعندئ   ٍذ ت أت أنأاقأ  ل  وأسأ   اِئل  اْْع  الِم هأ   ذِ 
ْسِلِمْْيأ 

 
 !(1)الص ْورأ اْلأمأِجيَّةأ الرَّْعناءأ أمأامأ مأالِيْْيأ امل

ِم( ِم  ْن شأ  غأٍب، وع ْن  ٍف، نأِتْيجأ  ةأ فأِعْن  دأ ذألِ  كأ ال تأْس  ت أْغِرْب؛ ِمَّ   ا ُيأْ  د ث  يف أْوسأ  اِط مأالِع  ِب )ك   رأِة القأ  دأ
نأئِ ٍذ هأ ِذه الِفئأ ا الِع ِب الر َيِض يَِّة : ف أت أتأحأ رَّك  ِحي ْ

أ
اِدٍث عأاِبٍر، أو تأصأرٍُّف م ْس تأِفزٍ  ِم ْن مأأ اِهرْيِ امل ْ ِدر  ابْلِتأ اِف حأ م  ِتأ

ها ت أتأكأ  وَّن  لأ   دأِ اجلأمأ   اِهرْيِ الغأاِض   بأِة ن أْفِس   يٌَّة ِض  دَّ مأ   ْن تأسأ   بَّبأ يف ا ؛ فأِعْن   دأ  ْس   تأِفزِ 
حلأ   اِدِث، أو أتأ  ى ابلتَّصأ   رُِّف امل

!  مأأاِعيٌَّة غأْوغأائِيٌَّة رأْعنأاء ؛ ال عأْقلأ ْلأأا، وال ِعقأالأ
* * * 
اِهرْي  الغأاِضبأة  ِمنأ اْلِ  اٍء، وتأْكِسرْيٍ، فأِعْندأ ذأِلكأ ت أتأحأوَّل  هأِذه اجلأمأ تأاِف إىل الِقيأاِم أبْعمأاِل شأغأٍب، واْعِتدأ

 . وإْحرأاٍق، وسأْطوٍ 
ُأأرَّأ على اْرِتكأاِب أيِ  ِفْعٍل  ا  ِعْْيأ لأْو كأانأ مب ْفرأِده لأمأ  شأجِ 

عأ اِل والغأرِْيب  أنَّ ك لَّ ف أْرٍد ِمْن أف ْرأاِد امل ِم نأ األف ْ
اِء؛ ولأِكنَّه مب جأ  ُِ الطَّ اْلأْوجأ نِ ه يف البأْح ِر اْلأ اِئِج ِم ْن أْم وأا ِعْْيأ تأِض ْيع  شأْخِص ي َّت ه، رَِّد ذأوأابأ  شأ جِ 

غ اِم، والسِ  فألأِة ِم نأ امل
أعأاِص ي، والفأسأ اِد، وي أْنطألِ ق  

نأ ه  وبأ ْْيأ اْرِتكأ اِب امل انأ ْت َتأ  ْول  ب أي ْ اِل الع ْن ِف يف أْعمأ  وي أتأجأرَّد  ِمْن ن أوأازِِع اخلأ رْيِ الَّ ِ  كأ
اِهرْيِيَِّة! ِِ آلأِة الغأضأِب اجلأمأ ا ِمْن ت  ر ْو ا لأْن ي أرأاه  ب أْعدأ أْن أْصبأحأ تِْرسا ا أنَّ أحأدا  م ْعتأِقدا

، واْلِتأافأ     ات  البأِذيْ ئأ     ة ،  ِض     يَِّة ه     وأ : التَّْش     ِجْيع  الغأْوغأ     اِئيُّ الِع     ِب الر َيأ
أ
َأ     اِهِر الشَّ     غأِب يف امل وأْكث أ    ر  مأ

أْقب  ْولأ ِة بأ ْدءا واالحْ 
ِت الغأازِيَّ ِة، واألْحِذيأ ِة، وانِْتهأ اءا إبْزهأ اِق  اِتكأاكأات  غأ رْي  امل أْش ر ْوابأ

إبْلقأ اِء احِلجأ ارأِة، وز جأاجأ اِت امل
 ْنحأرِفْيأ الف ْرصأةأ للنَّْشِل، أو ِْلأْتكِ نْ ف سِ األ

 ْنشأ ِت، وم ر ْوراا ابْسِتْغالِل ب أْعِض امل
  األْعرأاِض .، وتأْدِمرْيِ امل

                                                

 .( 64، 13)السَّاِبق   (1)
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ِض    يَّ  ِت الر َيأ  بأ    ارأَيأ
ِة امل ُأأمُّ    ِع احل ش     ْوِد البأشأ    رِيَِّة ِلم شأ   اهأدأ ْج    رِِمْْيأ ف  ْرصأ   ةأ 

 
تأِه    ز  ب أْع    ض  امل ِة للِقيأ    اِم وقأ   ْد ي أن ْ

رأاِت، أو عأْق ِد الصَّ فأقأاتِ   خأدِ 
أْشر ْوِع ابمل

عأ اِل  اْْجرأاِميَّ ةِ أبْنِشطأْتِهم اآلَثأِة ِمْثلأ : االُِ أاِر غأرْيِ امل ، يف غأرْيهأ ا ِم ْن أف ْ
 !اجلأرمِْيأةِ 

* * * 
ْورأ الشَّغأبِ ومأْهما يأك ْن ِمْن جأوأاٍب إثْ رأ س ؤاٍل  ُأ  عأْن أهأمِ  العأوأاِمِل الَِّ  ت  ْوِقد  ج ذ  عألى كأثْ رأِِتا، ف ألأْن ُيأْر 

 عأْن أْمرأْيِن رأئِْيسأْْيِ :
ْينِ األوَّل  : ضأْعف    رأاق أبأِة هلل ت أعأاىل .الدِ 

 ، ورِقَّة  احلأيأاِء، وِقلَّة  امل
، و  أْمق ْوت  الت َّعأصُّب  الثَّاّن : الع ْنف  والشَّغأب 

 .امل
ضأِة   آفأة   األْعمأى  إذأْن؛ كأانأ حأقاا لأنأا أْن ن أق ْولأ : إنَّ الت َّعأصُّبأ  ْيعِ  يف  الر َيأ  مِأ

ا الت َّعأ  ، وهأذأ بُّه  أَْنأاِء العأاِْأ ع ه وَتِ  نأمأ ا  صَّب  ي  ْعِمي العأْْيأ فأال ت أرِأ ِمْن فأرِْيِقها الَِّذي ت شأجِ  ْيٌل، ب أي ْ إالَّ ك لَّ مأا ه وأ مِأ
 نأاِفِس، إالَّ ك لَّ مأا ه وأ قأِبْيٌح وم ْست أْهجأٌن .

 ال ت أرِأ يف الفأرِْيِق امل
لأةٌ  لِي ْ اِوَيأ و       وعأْْي  الر ِضأى عأْن ك لِ  عأْيٍب كأ أسأ

 لأِكنَّ عأْْيأ السُّْخِط ت  ْبِدي امل
افأِة واْ  نأاِفِس، وقأْد يأك  ْون  ِلرِجأ اِل الصَّ حأ

ِْيل  الِكفَّة  ِلصأاِلِح الفأرِْيِق امل مأا َتأ أ  الشَّغأب  ِعْندأ ْع الِم دأْوٌر وي أْبدأ
امِ  رأِة هأ   ِذه الن َّْع   رأِة لأ   دأِ اجلأمأ   اِهرْيِ، وذألِ   كأ ابْس   ِتْخدأ  ثِ   رْيأِة، والتَّْش   ِكْيِك يف ح ْك   ِم احل كَّ   اِم، أو يف إًثأ

 العأنأ   اِوْيِن امل
ِث ا عأِة احلأدأ اِذبأٍة عأْن طأِبي ْ  نأاِفِس، أو بِنأْشِر مأْعل ْومأاٍت كأ

ِع للفأرِْيِق امل  شأجِ 
، أو عأنأِت أْخالِقيَّاِت اجلأْمه ْوِر امل ِضيِ  لر َيأ

ِ  قأ ِبفأ  رِْيِقِهم ِِ اجلأمأ  اِهرْيِ  اجلأ  ْوِر الَّ  ِذي حلأ يف األْخ  ِذ ابلق ْرعأ  ِة مأ  ثأالا؛ األْم  رأ الَّ  ِذي ي    ؤأدِ ي إىل الضَّ  ْغِط عل  ى ن  ف   ْو
اِم، والالِعِبْْيأ، واْدأارِيِ ْْيأ . ِة، واحل كَّ اِلكأ  ت أهأ

 امل
لُِّل الع ْنِف والشَّغأِب  الِع بِ إىل ف ألأْم ي أع ْد للشَّكِ  جمأأاٌل يف تأسأ

أ
: )ك  رأةأ  العأْص رِ ل ْعبأ ةأ الِس يَّما  الر َيِض يَّةِ  امل

ِم(!  القأدأ
* * * 

ْي ِع د وأ  ِم( األْكثأ ِر شأ ْعِبيٍَّة يف مِأ ِت )ك  رأِة القأ دأ ِل حأْيث  ظأهأ رأ الت َّعأصُّ ب  األْعمأ ى أوَّلأ مأ ا ظأهأ رأ يف م بأ ارأَيأ
نأاِت( حأ   وأاِدثأ  ْأ  م ْن   ذ  ِعْق   ِد )اخلأْمِس   ي ْ ، وشأ   ِهدأ العأ   ا لِ يَّ   ِة، والقأارِيَّ   ِة، واْْقِلْيِميَّ   ِة، العأ   اِْأ أحأ

ِت امل  بأ   ارأَيأ
شأ   غأٍب يف امل

وألِيَِّة .  والدُّ
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ِم(، فأف ي السَّ اعأِة )10/9/1405  فف ي ي أ ْوِم ) رِيْ ِخ )ك  رأِة القأ دأ مس اءا(  7ه  ( ك انأ ي أْوما ا غأرِيْ با ا يف ًتأ
فأْرب    ول»ِجْيِكيَّ   ِة أثْ نأ   اءأ م بأ   ارأاٍة بأ   ْْيأ فأرِيْ   ِق ِم   ْن ذألِ   كأ الي أ   ْوِم، ويف مأِديْ نأ   ِة )ب أر وْكِس   ل( الب ألْ  ، وفأرِيْ   ِق  «لِي ْ ِلْي   زِيِ  اَْنِْ

، والق ْض  «ي وِفْنِتس»  شأ اِهِدْينأ ابلِعِص يِ 
وا على مأْه ْوِر امل ، وت أعأدُّ ع ْونأ ِبرِْيطأانِي ُّْونأ الشَّغأبأ أ م شأجِ  بأاِن اْْيطأاِلِ ؛ بأدأ

ْوقِ   ِف إالَّ ب أْع   دأ وأفأ   اِة )احلأِدْيِديَّ   ِة، وا
أ
( شأْخصا   ا 41خلأنأ   اِجِر، وْْأ تأْس   تأِطْع الشُّ   ْرطأة  الب أْلِجْيِكيَّ   ة  السَّ   ْيطأرأةأ عل   ى امل

 !( شأْخ ٍ 400أْغلأب  ه م ِمنأ اْْيطأالِيِ ْْيأ، والب أْلِجْيِكيِ ْْيأ، وإصأابأِة أْكث أرأ ِمْن )
ْي  ث  ال ُيأْك   م  عأْقلأ  ه  فأِعْن  دأ ذألِ  كأ كأ  انأ الت َّعأصُّ  ب  األعْ  ، مأ  ى آفأ  ةا ت أع   ْود  ابْْنسأ  اِن إىل حأيأ  اِة احلأي ْ  وأاِن حأ

اِفع  عأ  ْن بأطألِ  الشَّ ْهوأانِ ولأِكنَّ ه  ي أْنسأ  اق  وأرأاءأ غأرأائِ  زِه  ا أنَّ  ه ي  دأ ِفع  إىل أْعمأ  اٍل غأْوغأائِيَّ ٍة م ْعتأِق  دا ، أو  هِ يَِّة، وي أْن  دأ ِض  يِ  الر َيأ
ِدْيهِ فأرِْيِقِه، أ  . و َنأ

ِم(، وقأْد  مأِتها )ك رأة  القأدأ ِضيَّةأ ت أتأضأمَّن  أْلعأاابا ِقتأالِيَّةا، ويف م قأدِ   نأافأسأاِت الر َيأ
َأراا ألنَّ امل قأالأ ب أْعض ه م : ونأ

أسأ افةأ بأ ْْيأ احلأ  ْرِب الصُّ ْورِيَِّة، أو الك رأِويَّ  ِة، و 
قأيَّ ِة بأ ْْيأ إنَّ امل بِ رْيأةا . أو كأمأ  ا ي أق  ْول  ب أْعض   ه م : احلأ  ْرِب احلأِقي ْ لأْيسأ  ْت كأ

ائِيَِّة . ِم( ت ْشِبه  ِصرأاعأ اجلأمأاعأاِت الِبدأ  )ك رأة  القأدأ
مأ  ِم(، والع ْن  ِف قأِدمْيأ   ٌة قِ  دأ ارِِس  ْْيأ والبأ   اِحِثْْيأ رأأأْوا أنَّ الع القأ  ةأ بأ   ْْيأ )ك   رأِة القأ   دأ داا ِم   نأ الدَّ  اللِ ْعبأ   ِة ف  إنَّ عأ  دأ

 ن أْفِسها .
، ِم( ت شأجِ ع  على الع ْنِف، وال بأدَّ عأة  )ك رأِة القأدأ افِ ٌل و  فأطأِبي ْ ِض يَّ حأ ي أق ْول  أِمْْي  اخل  ْوِلُّ : إنَّ التَّ ارِْيخأ الر َيأ

ِم( عل  ى وأْج   ِه التَّحْ  ِت )ك    رأِة القأ  دأ ِديْ  ِد؛ ذألِ  كأ أنَّ أْغلأ   بأ ابلوأقأ  ائِِع الَّ  ِ  ت ِش  رْي  إىل الع ْن   ِف، والشَّ  غأِب يف م بأ  ارأَيأ
ِم( يف أْور واب . ِت )ك رأِة القأدأ اِث الع ْنِف ت أقأع  أثْ نأاءأ م بأارأَيأ  أْحدأ
* * * 

ِم( يف مأِديْ نأ  ِة  ْنأ  ع  م زأاوألأ  ةأ )ك   رأِة القأ  دأ رأ ق أ  رأاٌر ميأ ِلْيزِيَّ  ِة عأ  امأ ) «مأاْنِشْس  ِتأْ »وكأ  انأ قأ  ْد صأ  دأ ه   ( 1326اَْنِْ
ْلِتأا عأامأ )ِبسأبأِب أْحدأ  ِطرْيأٍة يف إَنِْ اِدثأة  ع ْنٍف خأ ِهْيكأ عأِن احلأْرِب بأْْيأ 1320اِث الع ْنِف؛ كأمأا وأق أعأْت حأ ه (، َنأ

ْلفأاد ْور» ْورأاِ»، و«السِ   . (1)ه (1389عأامأ  ) «هأْند 
* * * 

                                                

  ةأ ضأ َيأ الر ِ » رْ َ  انْ  (1)
 
 ( .270) وِل ِ اخل   ْْيٍ ألمِ  «عأ مأ تأ جْ وامل
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ِدِه، وِلكأي ن  ْلِقي الضَّْوءأ على  ْت أنَّ الع ْن فأ : إنَّ  ي أق  ْول  ع  وأْيسٌ مأا َنأْ ن  بصأ دأ رأاسأ اِت أكَّ دأ  إْح دأِ الدِ 
ثِ  رْيِ  ِت يف التِ ْلِفْزي    وِن للكأ  بأ   ارأَيأ

ِض   يِ  ي أع    ْود  ِبشأ  ْكٍل م بأاِش   ٍر إىل ت أعأ   رُِّض م شأ  اِهِدي امل أجأ  اِل الر َيأ
ِم   ْن مأوأاقِ   ِف  يف امل

، ، واجلأسأِديِ  َِيِ  اِء ب أْعِض الالعِ  الع ْنِف اللَّْف  بأ ارأاِة، وِمْثل  اْعِتدأ
اِء على حأكأ ِم امل ِبْْيأ على م نأاِفِسْْيأ ْلأ م، أو االْعِتدأ

ا الع ْنف  الَِّذي  اِئِل  ِخالِل  ِمْن  اجلأْمه ْور   ي شأاِهد ه  وهأذأ  ْختأِلفأةِ  اْْعالِم  وأسأ
 ؛ ه وأ  امل

 . (1)مبأثأابأِة ع ْنٍف وأاِقِعي ٍ 
ا ال تأِق لُّ وقأْد أكَّدأ كأِثرْيٌ ِمنأ البأاِحِثْْيأ  اِئل  اْْعالِم : أَّنَّ ا ت  ْفرِز ه وأسأ ِم( كأمأ ارِِسْْيأ أنَّ ل غأةأ )ك رأِة القأدأ  والدَّ

ت أبأ ه   يْ ل  ْور»شأأَنا عأْن ل غأِة احلأ ْرِب، ويأ د لُّ عل ى ذألِ كأ مأ ا كأ ضأ ِة، والع ْن ِف، » ًتأ وه  وأ ِم ْن أْكثأ ِر مأ ْن كأتأ بأ عأ ِن الر َيأ
أْلعأِب . حأْيث  أْفصأحأ 

افأِة لأْن تأْست أْغِربأ مأا ُيأْد ث  يف أْرِض امل مأا ت أْقرأأ ل غأةأ الصَّحأ  عأْن رأأِيه ِبقأْوِله : ِعْندأ
ٌد ِم   نأ البأ   اِحِثْْيأ ِم   ْن ب أْي   ِنهم  الَّ   ِذي أشأ   ادأ إىل  «ِج   ْيْمس هأ   اللُّْورأان»كأمأ   ا أشأ   ارأ إىل ل غأ   ِة احلأ   ْرِب عأ   دأ

ِم( م ْفرأدأاٍت تأْستأْخِدم   ِضيَّة  ِحْْيأ تأِصف  م بأارأاةا يف )ك رأِة القأدأ ٍة، وِصرأاٍع، وه ج ْوٍم، : ها الصَّفأحأات  الر َيأ ِمْثل  مأْعرأكأ
ِلمأاِت، وم ْفرأدأاِت احل ر وْ  ِثرْيِ ِمنأ كأ اٍر، وخأْصٍم، ودأمأاٍر؛ والكأ ، واْنِفجأ ب  لأٍة، وصأار ْوٍِ  ِب .وِدفأاٍع، وغأْزٍو، وق  ن ْ

قأ  وِم  ْن  ت  ب أْع  ِض الن ُّقَّ  اِد، أو ت أْعِلي ْ رأِة السُّ  ل ْوِك الع   ْدوأاّنِ  ِكتأ  اابأ ات  بأ  ْْيأ العأوأاِم  ِل الَّ  ِ  قأ  ْد ت سأ  اِهم  يف إًثأ
ا ِلْعٌب ر ج ْوِلٌّ  ِذْيِعْْيأ ِحْْيأ يأِصف ْونأ اخل ش ْونأةأ أبَّنَّ

 
 .(2)امل

* * * 
ر  النَّاِمأة  عأ  ُ  اآلًثأ ِم( ِم ْن وأخرياا؛ ال َّتأْر  انأْت الِسيَّما )ك رأة  القأ دأ ِضيَِّة أًَي كأ الِعِب الر َيأ

أ
ِن الشَّغأِب يف امل

ِر السَّيِ ئأِة، ِمْثل    :ب أْعِض اآلًثأ
ْرق   ه، أو إْلقأ  اءِ     دأرَّجأاِت، أو إْش عأاِل احلأرأائِ  ِق يف ك  لِ  مأ  ا مي ِْك ن  حأ

ْس ِر امل     اْتْ  الف  : سأ وأاٌء َتأأثَّ  لأ يف : كأ
ٍر! َأِر إىل ما ُي ألِ ف ه ذأِلكأ ِمْن آًثأ أْلعأِب د ْونأ النَّ

 احِلجأارأِة على ك لٍ  مأنأ ابمل
اِعيَّ   ِة ِم   ْن مأأ   اِهرْيِ الفأ   رِيْ قأْْيِ، ومأ   ا يأِتأأتَّ   ب  عل   ى ذألِ   كأ ِم   ْن              اءاِت الشَّْخِص   يَِّة، واجلأمأ      وِم   نأ االْعتِ   دأ

ٍت، قأْد تأِصل  إىل حأ  ِِح، أو العأاهأاِت، أو القأْتلِ إصأاابأ ُْ 
 . دِ  الضَّْرِب امل

                                                

أ  نأ أمْ » رْ َ  انْ ( 1)
 ( .52)« ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  بِ العِ امل

   «ةِ ضأ َيأ يف الر ِ  فِ نْ والع   انِ وأ دْ الع   ةأ يَّ وجِ ول  ك  يْ سِ » رْ َ  انْ  (2)
 ( .40) وي ِ الَّ عأ  دٍ مَّ حأ مل
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 ر ْورِيَّ  ِة، واْرتِبأاِكه  ا، وإْح  رأ 
َأ  اهأرأاٍت صأ  اِخبأٍة : ومأ  ا ت ْس  ِفر  عأْن  ه ِم  ْن ت أْعِطْي  ِل احلأرأكأ  ِة امل ُ  يف م  اِق     اخل   ر ْو

اِث ت ألأفياٍت   ْمت ألأكأاِت اخلأاصَِّة والعأ السَّيَّارأاِت، أو إْحدأ
 . (1)امَّةِ ابمل

ِت سأوأاٌء ِمنأ الالِعِبْْيأ، أو اْدأارِيِ ْْيأ، أو غأرْيِِهم . ال  وغأرْي  ذأِلكأ ِمْثل  : ا  ْعِتصأامأاِت، أو اْْضرأاابأ
* * * 

ِم( يف بِ الِد احلأ رأمأْْيِ، ف ألأ  ْونٌ   آخأ ر  لأ ْيسأ لأ  ه أمَّ ا ص  وأر  الع ْن ِف، والشَّ  غأِب الَّ ِ  ْْأ ت أ زأْل ت  ْفرِز ه ا )ك   رأة  القأ دأ
ْته  ال ِبالد  م ْن ذ  ِعْش رِْينأ  ٌِ وس  عأاٌر مأ ا شأ ِهدأ لأِة األِخرْيأِة هأ وأ أْرحأ

اِهرْيأ يف امل اِبقأٌة؛ حأْيث  اْعِتأِأ اجلأمأ  سأ نأٍة مأضأ ْت، سأ
ائِمأةِ  اِهرْيِ السَّ  ، فأِمنْ  األْمِنيَّةِ  للِجهأاِت  م ؤأر ِقاا  ش ْغالا ؛ بأْل أْصبأحأ  يف ِحْْيأ أنَّ ْحأأاقأاِِتم ْْأ تأِقْف ِعْندأ حأدِ  اجلأمأ

 ذأِلكأ ابْخِتصأاٍر :
ْيٍف، ِمَّا يأْدع و إىل الشَّكِ  يف ن أوأا ِت ِبشأْكٍل َمِ   بأارأَيأ

اِء امل اِهرْيِيَّة  ب أْعدأ انِْتهأ َيأ هأِذه الرُّْوِح   التَّجأمُّعأات  اجلأمأ
ْي   ؛ حأ ِلكأ ِض  يَِّة! وه   وأ كأ  ذأ  ْفِس  ِدْينأ بأ  ْْيأ الر َيأ

ث  أْص  بأحأْت هأ  ِذه التَّجأمُّعأ  ات  العأْش  وأائِيَّة  م ت أن أفَّسا  ا وأاِس  عاا لو ج   ْوِد امل
رأاِت، والسَّرِقأاِت   خأدِ 

 …!الشَّبأاِب، فِعْندأ ذأِلكأ ال تأْسأْل عأْن تأْسوِْيِق، وت أْرِوْيِج : امل
أ ا ُْ ِضيَِّة عأ  اِهرْيِ الر َيأ سأ يَّارأٍة، الِعْش رِْينأ لسَّ يَّارأاِت عل ى شأ ْكِل مأوأاِك بأ وق أوأافِ لأ قأ ْد تأزِيْ د  عل ى   سأرْي  اجلأمأ

ِل )الت َّْفِحْيِط(، وإزْ  ا، وعأمأ ِة السَّرْيِ قأْصدا ْسِلِمْْيأ مأعأ ما ُيأْص ل  فيها : ِمْن َم أالأفأاٍت م ر ْورِيٍَّة، وت أْعِطْيِل حأرأكأ
 
ُِ امل عأا

 ن أبِ هأاِت )الب أوأارِي( العأالِيأِة، واألغأاّن الصَّ اِخبأِة، والتَّْص فيِق الصَّ فيِق، والتَّْص فرِي ِِبأِمْيِع أنْ وأاِع 
اآلذأاَي والبأالَي : كامل

ْزِعِج 
 
 إخل .… احلأِقرْيِ، والطَّْبِل امل

اءِ  افَّ  ِة الطَّرِيْ  ِق ِلقأْص  ِد إيْ  ذأ ْس  ِلِمْْيأ : كأضأ  ْرِب     و ق    ْوف  أْكثأ  ِر اجلأمأ  اِهرْيِ الر َيِض  يَِّة عل  ى حأ
 
أ  ار ِْينأ ِم  نأ امل

 امل
أ  ارَِّة ِبك   لِ  الأأِجيَّ  ٍة ور ع ْونأ  ٍة، وضأ  ْرِب 

ِقْيِم  ْْيأ الوأافِ  ِدْينأ )السَّ  يَّارأاِت امل
 
،  (امل ِم  ْن غأ  رْيِ أْه  ِل الب ألأ  ِد، وال  رَّْقِ  األ نْ ث أ  ْويِ 

ْسِلِمْْيأ 
 
أار ِْينأ ِمْن ع قأالِء امل

 ن أبِ ِه )الب  ْورِي(، وَنأْوِه وإْرغأاِم ب أْعِض امل
 . على م شأارأكأِتهم يف التَّْشِجْيِع كأضأْرِب امل

ْوِقيَِّة : مأا قأامأ ِبِه ب أْعض  السَّ  اقأاِت السُّ ِم( َنأْ وأ وِمْن آِخِر هأِذه احلأمأ ِعي )ك رأِة القأ دأ فألأِة الطَّغأاِم ِمْن م شأجِ 
ْسِلِمْْيأ! وذأِلكأ إبْخرأاجِ 

 
اِء امل ا  السَّيَّارأاتِ  ِهنَّ ِمنأ ِنسأ ؛ ك  لَّ هأ ذأ اِئِهنَّ ِبشأْكٍل أو آخأرأ ، أوالدُّخ ْوِل مأعأه نَّ، أو إْيذأ

 أمأامأ ُمأأارِِمِهنَّ!

                                                

أ  نأ أمْ » رْ َ  انْ ( 1)
 ( .102)« ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  بِ العِ امل
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ْلِ  ك  ِم  ْن رِجأ  اٍل، وأْح  وأاٍل : يف  فأار ها ِبك   لِ  مأ  ا َتأ     اْس  ِتْهالك  أْوقأ  اِت، وأْم  وأاِل اجِلهأ  اِت األْمِنيَّ  ِة، واْس  ِتن ْ
ِته  ا م تأاب أ  كأمأ  ا ه   وأ م شأ  اهأٌد …  عأ  ِة هأ  ِذه اجلأمأ  اِهرْيِ الغأْوغأائِيَّ  ِة، أو م طأارأدأِِت  ا، أو َتأِْج  ْيِم نأشأ  اِطها، أو شأ  لأِل حأرأكأ

 
أ
ِة يف امل تأِشرِْينأ يف الشَّوأارِِع الرَّئِْيسأ د  رِجأالأ األْمِن م ن ْ ِت احلأاِْسأِة؛ حأْيث  َنِأ  بأارأَيأ

 ِديْ نأِة .ِعْندأ و ج ْوِد امل
ا إذأا عأِلْمنأا أنَّ احلأاالِت اْْجرأاِميَّةأ الَِّ  ي  ْقبأض  عألأْيها، أو ت  رأاجأع  يف مأرأاِكِز الشُّْرطأِة ِم ْن جأ رَّ  اِء هأ ِذه هأذأ

داا وت أن أوَّعا  ا! ولأِك  ْن عأ   زأاَنأ يف ِم عأ  دأ يأانِيَِّة ت أف   ْوق  غأرْيأه  ا ِم   نأ األَيَّ عأاِت الصِ   ب ْ أثأ   ل   التَّْش  ِجي ْ
هأ  ِذه اجِلهأ  اِت األْمِنيَّ  ِة امل

ائِر   اِعِر :«على أْهِلها جأنأْت ب أرأاِقر  »السَّ  ، وق أْول  الشَّ

اءِ         أْلقأاه  يف اْلِيمِ  مأْكت  ْوفاا وأقأالأ لأه   تألَّ ابْلمأ كأ أْن ت أب ْ كأ إَيِ   إَيِ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ابِع   َ ور  السَّ أْح
 امل

 الوأْضِعيَّةِ  َتأِْكيم  القأوأاِنْْيِ 
 [ .44" وَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أْنَ َل هللا فذولئك وم الكافرون"]المائدة:  قأالأ ت أعأاىلأ            
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: ، ويف ِروأايأ ٍة «حلأأدٌّ ي  قأام  يف األْرِض، خأ رْيٌ ألْه ِل األْرِض ِم ْن أْن مي ْطأ ر وا ثأالثِ ْْيأ صأ بأاحاا»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ 
لأةٍ إقأامأة  حأدٍ  يف » ، وابن  مأاجأه . (1)«األْرِض خأرْيٌ ألْهِلها ِمْن مأطأِر أْربأِعْْيأ لأي ْ اِئيُّ  النَّسأ

ُأِي ِ  ْ  ٌع ِم نأ أْه  ِل الِعْل ِم، كاْم  اِم الطَّ   ، وقأ ْد ن أقأ  لأ اْْمأ اعأ عل  ى تأْكف  رِي مأ ْن ْْأ ُي أكِ   ْم شأ رْعأ هللا ت أعأ  اىلأ مأ
، وُم أمَّ  ِد ب  ِن إب  رأاِهيِم، وأْْحأ  دأ شأ  اِكٍر، وغأ  رْيِِهم ، واب  ِن القأ  يِ ِم، واب  ِن ت أْيِميَّ  ةأ  ثِ  رْيٍ، وُم أمَّ  ِد األِم  ْْيِ الشَّ  ْنِقْيِطيِ  واب  ِن كأ

ِثرْيٌ   . (2)كأ
ُ  ِمنأ املِلَِّة، كأانأ عألأْينا  فإذأا عأِلْمنأا أنَّ احل ْكمأ بغأرْيِ مأا أنْ زألأ هللا ت أعأاىلأ ك ْفٌر ُي ِْر

ا يأِلي : يف الوأْقِت ن أْفِسهِ  ْيٌم إِدارِيٌّ، كأمأ َِ  أْن ن  فأر ِقأ بأْْيأ مأا ه وأ : ح ْكٌم شأْرِعيٌّ، وت أْن
هأ اِم، وه  وأ مأ ا ي سأ مَّى بِ  أوَّالا :  لأ ِة األْفكأ اِر، وح ثأالأ ِة األف ْ ، حأْي ث  ي  ْف رأض  «القأ ان  ْونِ »أمَّا مأا كأانأ ِم ْن ز ابأ

ْسِلِمْْيأ ِمَّا ي  
 
ق ه على امل ْوِد، والِعبأادأاِت، وغأرْيِه ا ِمَّ ا شأ رأعأه  هللا، تأْطِبي ْ ِت، واحل د   ت أعألَّقأةأ ابجلِنأاَيأ

صأاِدم  أْحكأامأ هللا امل
 ف أهأذا ال شأكَّ أنَّه  ك ْفٌر ِبرأبِ  السَّمأواِت واألْرِض .

نِياا :  ٍة عأمَّا مأضأى؛ًثأ َِْيمأاٍت إدأارِيٍَّة خأارِجأ بأْل ي راد  ِبِه ضأْبطأ األم  ْوِر، وإتْ قأاَّنأ ا عل ى  أمَّا مأا كأانأ ِمْن ت أْن
ه م ْن ب أْعدأ ابأِة فأمأ ا ال مأانِعأ ِمْنه، وال َم أاِلفأ فيه ِمنأ الصَّحأ  . (3)وأْجٍه غأرْيِ َم أالأٍف للشَّرِْع، ف أهأذأ

ِم(، وغأرْيِها ِمْن ألْ  َأْرَنأ إىل ق أوأاِنْْيِ )ك رأِة القأدأ د  ْلأأ ا ق أ وأاِنْْيأ، ومأوأاثِْي قأ واحلأالأة  هأِذه إذأا نأ ِضيٍَّة، َنِأ عأاٍب رَيأ
ضأِة ُمأأاِذيْ رأ شأ  ِِ الر َيأ  ْرِعيَّةا :م ْلزأمأةا على الالِعِبْْيأ ِفْعلأها، وأْن ي أت أقأيَّد وا ِِبا! ِمَّا قأْد ت  ْفِرض  على م أاِر

ِم(، وكأمأ  اِل األْجسأ اِم وَنأْوِه ا، وقأ ْد ي أْنحأ يِن ِبطأرِيْ قأ ٍة م عأي َّنأ ٍة كِلْبٍس يأْكِشف  عأْورأتأه، كأمأ ا يف )ك  رأِة القأ دأ
 صأ   ارأ 

 الكأمأ   ِة، وامل
عأِة كأمأ   ا يف ل ْعب   ِة )الكارأات أْي   ه(، وغأرْيِه   ا، ور مبَّ   ا يأْض   ِرب  الوأْج   هأ، وي أْتلِ   ف  األْعضأ   اءأ كأمأ   ا يف امل

اِم اْْسالِم! احل رَِّة ... وغأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ القأوأاِنْْيِ، والقأوأا اِلفأِة ألْحكأ  خأ
أوأاثِْيِق، واألْعرأاِف الر َيِضيَِّة امل

 ِعِد، وامل

                                                

رأِْحأ   ه  هللا  اّن ِ أللبأ  ل «ةأ حأ يْ حِ الصَّ   ةأ لأ ِس   لْ الس ِ » رْ َ   ، انْ ، وه   وأ حأسأ  ٌن (2/2537ه )اجأ   مأ  (، واب  ن  8/76) ائيُّ سأ  النَّ  هٌ جأ  رأ أخْ ( 1)
(231) . 

لشأ ْيِخنا عأْب  ِد  «احل ْك ِم ِبغأ  رْيِ م ا أنْ   زألأ هللا  »اِب ه اْْمأاع  اِت وغأرْيأه ا ِم  ْن مأباِح ِث احل ْك ِم ِبغأ  رْيِ مأ ا أنْ   زألأ هللا  يف ِكتأ ذِ هأ  رْ َ  انْ  (2)
أس  أألأِة اخلأِط  رْيأِة، مأ  عأ ب أيأ  اِن أْحوأاِْل  ا

أْحم   وِد، فأكتاب   ه هأ  ذا ِم  ْن أْمأ  ِع مأ  ْن تأكألَّ  مأ عأ  ْن هأ  ِذه امل
، وأْحكأاِمه  ا ِم  ْن ِخ  الِل ال  رَّْحِن امل

 وأاِقِع .األِدلَِّة الشَّْرِعيَِّة، وت أْنزِيِلها على ال
 ( .4/92) يطي ِ قِ نْ الش ِ  ْْيِ لألمِ  « البأيانِ اءأ وأ أضْ » رْ َ  انْ  (3)
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الأتأْْيِ : ِم( ِمْن حأ َِمأة  )ك رأِة القأدأ  فإذأا ع ِلمأ ذأِلكأ فأال َّتأْل و ق أوأاِنْْي ، وأْن
ْيِميَّةا ِبأْتأةا، ال ع القأةأ ْلأ  َِ ِد األْوىلأ : أْن تأك ْونأ إدأارِيَّةا ت أْن ا ِبشأْيٍء ِمنأ التَّْحِك ْيِم الشَّ ْرِعيِ  الوأْض ِعيِ  : كأعأ دأ

أْلعأ ِب 
ْج ِم امل  بأارأاِة، وحأ

ا ال شأ ْيءٌ إخلأْ  ...الالِعِبْْيأ، ووأْقِت امل  شأ اِبأأِة، ومأ ا هِ ْي فِ  ، ف أهأ ذأ
َأ ِر عأ ْن ح ْك ِم امل ، ِبغأ ضِ  النَّ

ِم( ِمْن ُم أرَّمأاٍت  ْرِعيٍَّة .ُيأْص ل  يف )ك رأِة القأدأ  شأ
ْش   ِف عأ   وْ  رأاِِتم، الثَّانِيأ   ة  : أْن تأك    ْونأ ق أ   وأاِنْْيأ تأْش   رِْيِعيَّةا َّت أ   اِلف  ح ْك   مأ هللا ت أعأ   اىلأ : ك   إْلزأاِم الالِعبِ   ْْيأ ِبكأ

ِتْمرأاِر يف اللَّعِ  ِب ولأ  ْو يف والسَّ  فأِر إىل بِ  الِد الك ْف  ِر د ْونأ ضأ  ر ْورأٍة، وُمأأبَّ  ِة الالِع  ِب الكأ  اِفِر الَّ  ِذي يف فأرِْيِق  ه، واالْس  
 . وأْقِت الصَّالةِ 
، ه    وأ إْلغأ   اء  ح ْك   ِم هللا ت أعأ   اىلأ يف اجِلأن   اَيِت، ومأ     عأارأضأ   ِة حِل ْك   ِم هللا ت أعأ   اىلأ

ْن أْخطأ   ِر تِْلك    م  القأ   وأاِنْْيِ امل
، والر ِْجِل ابلر ِجْ ِمْثل  :  والقأصأاصِ  نِ  نِ  ابلسِ   ِل، واليأِد ابليأِد ... إخل .العأْْيِ ابلعأْْيِ، والسِ 

 بأارأاِة لأْو أنَّ ي  وأضِ ح ه  : 
ِعبأ أثْ ْناءأ امل ْس ِر رِْج ِل الالَّ ، أو قأ امأ ِبضأ ْرِبِه أو ِس نِ  قأامأ ِبكأ أو  ...الِع ٍب آخأ رأ

ه م ، ف  إذأا كأ  انأ ح كْ هِ ْي  غأ  رْي  ذألِ  كأ ِمَّ  ا نأصَّ  ِت الشَّ  رِيْ عأة  اْْس  الِميَّة  عل  ى القأصأ  اِص فِ   ، أو ضأ  ْربأةأ «فأ  اِولْ »م   ه ِعْن  دأ
أْلعأِب، أو  اجأزأاٍء، أو طأْردا 

ذألِ كأ ِم ْن ق أ وأانِْيِنهم الوأْض ِعيَِّة؛ فأ ال شأ كَّ أنَّ ِمثْ لأ هأ ِذه  ، أو غأ رْيأ أْْحأ رأ  «كأْرتْ »ِمنأ امل
ا ال ُيأْل و أْيضاا ِمْن حأا ، ف أهأذأ اِم م عأاِرضأٌة حِل ْكِم هللا ت أعأاىلأ  لأتأْْيِ :األْحكأ

ا األْوىل :  ، ف أهأ  ذأ  ْس ِلم  )كأْرها  ا(، مأ عأ اْعِتقأ  اِدِه ِِب ْرمأِته ا، وَم أالأفأِته  ا أْم رأ هللا ت أعأ  اىلأ
أْن ي أْفعألأه ا الالِع  ب  امل

ِبرْيأٌة ِمنأ الكأبأائِِر؛ بأْل أْكُأ  الكأبأائِِر، مأعأ مأا فيها مِ  ُّْلِم! أقألُّ أْحوأاِلِه : أنَّه ك ْفٌر أْصغأٌر، وكأ  نأ اجلأْوِر، والِفْسِق، وال
ًما لََهدا علدى َشدْرَِ هللا تَعَدالَى؛ بَِكْونِهدا ِمدْن َشدذِن قَدَوانِْيِن  كُدالثَّانِيَةُ :  َرةِ أْن يَْفعَلَهدا ُمْعتَِقددًا لَهدا، َراٍب بِهدا، ُمقَدد ِ

يَاَضِة؛ بَدْل ال أبَداِلُغ إذَا قُْلدُت : إنَّ  القَدَِم(، فََهذَا وَُو الكُْفَر األْكبَُر، الَِّذي نَْخشا ُ على َكثِْيرٍ  الِعبِد  َكثِيدًرا ِمدْن ِمْن الِعبِ  الر ِ

 كَُرةِ القَدَِم( َوِذ  األيَّاِم ِمْن أْبنَاِء الُمْسِلِمْيَن أْقَرُب َما يَكُونُوَن ِمْن أْصَحاِب الَحالَِة الثَّانِيَةِ 
(1)

 . 

 

 
َ ور  الثَّاِمن   أْح

 امل
 الفأرِْيِق الفأائِزِ  الر ِهأان  على

                                                

ا احل ْكم  على ك لِ  مأْن قأامأْت عألأْيه احل جَّة  . (1)  ي أْنطأِبق  هأذأ
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تأِش  رأةا بأ  ْْيأ  ِم عل  ى الفأرِيْ  ِق الفأ  ائِِز ظأ اِهرةا م ن ْ ضأ  ةِ لأقأ ْد أْص  بأحأ الر ِهأ  ان  هأ  ِذه األَيَّ ، سأ  وأاٌء ب أْع  ِض أْنصأ  اِر الر َيأ
، أو الطَّ   ائِرأِة،  ِم(، أو اليأ   دِ  أو غأ   رْيِ ذألِ   كأ ِم   نأ األْلعأ   اِب كأ   انأ الر ِهأ   ان  عل   ى ف أ   ْوِز أحأ   ِد الفأ   رِيْ قأْْيِ يف )ك    رأِة القأ   دأ

ا العأْصِر! ِضيَِّة يف هأذأ  الر َيأ
ْسِلمِ 

 
ِثرْيٍ ِمْن ِبالِد امل  ْسِلم ْونأ يف كأ

ِت الَِّ  ي أت أنأافأس  عألأْيها امل  تأاِبعأ ِْلأِذه الر ِهاَنأ
ْْيأ ت  ْرصأد  ْلأ ا يف ِحْْيأ أنَّ امل

 ِتأأاِهنِ  
ْوالرأاِت( بأ  ْْيأ امل افأة  بأ  ْْيأ احلِ  ْْيِ واآلخأ  ِر ِم  ْن أْرقأ  اٍم م ْذِهلأ  ٍة بأ  ْْيأ آالف  )ال  دُّ ْس  ب كأ مأ  ا ت أْنش   ر ه الصَّ  حأ ْْيأ! وحأ

انأْت الِفرأق  ُمأأليٌَّة، أو د وألِيٌَّة! ِد الفأرِيْ قأْْيِ على اآلخأِر، سأوأاٌء كأ  ِتأأاِهِنْْيأ على ف أْوِز أحأ
 امل

* * * 
 
 
لأْت هأِذه امل وِْيِد مأثأالا؛ حأوأاِل ن أعأْم؛ لأقأْد دأخأ ائِعأة  يف الِبالِد الغأْربِيَِّة م ْنذ  زأمأٍن بأِعْيٍد، ففي السِ  رأاهأنأات  الشَّ

ِم(!52)  % ( ي  رأاِهن  ْونأ على )ك رأِة القأدأ
ِم( سأنأةأ )  . (1388ويف أْمرِْيكا رأاهأنأ حأوأاِل ثأالثأٍة وِستِ ْْيأ مأْلي  ْونأ شأْخٍ  على )ك رأِة القأدأ

 رأاهأنأةِ * أمَّا البأالد  اْْسالِميَّة ؛ فأِهي وهلل احلأْمد  م عأافأاٌة ِمنأ 
َأاِم امل ، غأرْيأ أنَّ ب أْعضأ األْصوأاِت اآلَثأ ِة يف ِن

أ اِديِ  لألْندِ 
ِِ امل َأ اِهرأِة اْْف ال ِم(؛ كأحأ لٍ  ل  رأاهأنأِة على )ك  رأِة القأ دأ

َأاِم امل اِل ِن يأ ِة الر َيِض يَِّة؛ إالَّ ِمْصرأ ت طأاِلب  إبْدخأ
 ال  ن َّْفِس، أنَّ هأ  ِذه األْص  وأاِت ْْأ ت أْل  قأ وهلل احلم  د  أْدَنأ ق أب    ْوٍل ِم  نأ العأ  اِمِلْْيأ يف األْوسأ  اِط الر َيِض  يَِّة، وِم  ْن ع ل مأ  اءِ 

ه م اِع ِعْندأ  !(1)واالْجِتمأ
* * * 

ا و  م  ا ِس  بأاِق اخلأْي  ِل والر ِمأايِ  ةِ ر  ِم  ْن  ن أ  رأاه  ُي   ذ ِ جأ  ْوهأرِي الطأْنطأ  اِويُّ  الشَّ  ْيخ  هأ  ذأ مأ أْص  بأحأا ؛ ألَّنَّ  هأ  ِذه األَيَّ
ِبْيِل هللا اٍد يف سأ ، وكأرأامأٍة، وِجهأ لأةأ ِعزٍ  اماا يف كأيأاِن األمَِّة اْْسالِميَِّة ب أْعدأ أْن كأاَنأ وأِسي ْ   ت أعأاىِل .مأْعوأالا هأدَّ

إنَّ ِسبأاقأ اخلأْيِل والر ِمأايأ ِة قأ ْد أْص بأحأا عأ اراا »: (1/204) «آنِ رْ الق   رْيِ سِ فْ يف ت أ  رِ اهِ وأ اجلأ »يف حأْيث  قأالأ 
أاِل، وأْكِلِه ابلبأاِطلِ 

لأةا لكأْسِب امل ا م ْرت أزأقاا، ووأِسي ْ  « .على األمَِّة اْْسالِميَِّة؛ حأْيث  أْصبأحأ
اِر زأمأانِنأا ألْصحأاِب د وْ »: ُث َّ قأالأ أْيضاا  تِنا، ولِك ن َّه م لأْيس  وا عل ى واحلأظُّ يف ِقمأ اِر ِمْن بأ يِن ِجْل دأ ِر الِقمأ

ألْغِنيأ   اِء، أْخالِقنأ   ا، والسأ   يَّمأا وأقأ   ْد ث أبأ   تأ أنَّ أْنِديأ   ةأ الِقمأ   اِر وأرأاءه   ا د وأٌل أْجنأِبيَّ   ٌة وضأ   عأْتها الْمِتصأ   اِص ث أ   رأوأاِت ا

                                                

  » ةأ لَّ جمأ  رْ َ  انْ  (1)
 ( .1407شوال/ 30) خِ يْ ارِ ( بتأ 124ا )هأ دِ دأ يف عأ  «نأ وْ م  لِ سْ امل
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 ِِْ ِثرْيٍ ِمْن ِبالِد العأا ، وعل ى وأْج ِه التَّْحِديْ ِد؛ ف إنَّيِن ال أش  كُّ أنَّ وأرأاءأ مأوأائِ ِد  وابلِفْعِل حأصألأ ذأِلكأ يف كأ اْْسالِميِ 
 ْوسأادِ 

اِر مأِْعيَّات  امل  .انْ ت أهأى « الِقمأ
ِم، وِه  يأ مأ  ْن أْكثأ  ِر أنْ   وأاِع   ت أفأ  ر ِِجْْيأ عل  ى ِس  بأاِق اخلأْي  ِل يف هأ  ِذه األَيَّ

الر ِهأ  اِن وِمْن  ه  ت أْعلأ  م  ح ْرمأ  ةأ م رأاهأنأ  ِة امل
 !ش ي  ْوعاا يف أور ْواب، ويف ِمْصرأ 

* * * 
ه     (، ُث َّ عأِملأ   ْت بِ   ه 1276أوَّل  مأ   ِن اْخ   ِتأأعأ ِفْك   رأةأ الر ِهأ   اِن عل   ى ِس   بأاِق اخلأْي   ِل ف أرأْنس   ا عأ   امأ )فأكأ   انأ 

ِْيطأانِ »اْسِت أالِيأا، وأْمرِْيكا، وِبرِْيطأانِيأا؛ كأمأا جأاءأ يف   ْوس ْوعأِة الُِ
 .( 9/998« )يَّةِ امل

 رأاهأنأ  ِة عل  ى ِس  بأاِق اخلأْي  ِل فيه  ا
َأ  امأ امل ِْيطأ  اّنُّ ِن ؛ ف أقأ  ْد أْدخأ  لأ االْس  ِتْعمأار  )التَّ  ْدِمرْي ( الُِ عأ  امأ  وأمَّ  ا ِمْص  ر 

 ْسِلم ْونأ »ه  (؛ كأمأا جأاءأ يف جمأألَِّة 1329)
 .« امل

: أنَّ يف ِمْص رأ أْرب أعأ ةأ ن أ وأاٍد ت  قأ ام  ِِب ا م رأاهأنأ ات  ِس بأاِق  (1)ملِْص رِيَّةِ ا «اللِ وأاِء اْْس الِمي ِ »وقأْد ذأكأرأْت جمأألَّة  
، وأنَّ   عأشأ  رأ أْل  فأ ينأ اخلأْي  ِل، يأ  ِتأأدَّد  عألأْيه  ا أْكث أ  ر  ِم  ْن اثْ   ائأ  ِة أْل  ِف ِجِنْي  ٍه شأ  ْهرَيا م   رأاِهٍن! ي  ْنِفق   ْونأ أْكث أ  رأ ِم  ْن أْرب  ْعمأ

عأ مأْتجأ رأه، وب أْعض  هم رأاهأ نأ عأشأرأاِت املِئأاِت ِمنأ  اِء؛ ب أْعض  هم ابأ ا ال دَّ اِل ف أقأد وا أْموأاْلأم ب أْعدأ إْدمأاَِّنم على هأ ذأ  الر ِجأ
 .. إخل ..م سأرأقأ ِلري أاِهنأ مب رأتَِّبه، وحأرأمأ أْوالدأه، وب أْعض ه  

أ اِل بأ ْْيأ أْكثأ رِ 
ا لأِعٌب، وَم أ اطأرأٌة ابمل اِس ٌب ال ُمأأالأ ةأ، وسأبأب  احل ْرمأِة أَّنَّ  ِم ْن طأ رأٍف؛ ِِبأْي ث  إنَّ ب أْعضأ ه م كأ

اِر ِبعأْيِنه! ا ه وأ مأْعَنأ الِقمأ اِسٌر، وهأذأ  وب أْعض هم اآلخأر  خأ
 ِتأأاِهنِ ْْيأ 

 تأسأ اِبِقْْيأ )ال امل
بأاقأ بأْْيأ اخلأْي ِل ِبعِ وأٍض، لتأْش ِجْيِع امل حأ السِ   وِمْن ُثأَّ؛ فإنَّ اْْسالمأ أابأ

 
شأ اِهِدْينأ!( عل ى امل
 شأ  اِهِدْينأ غأ  رْي  مأْقص   ْوِدْينأ 

 ِتأأاِهن    ْونأ ِم  نأ امل
ِِبأ  ذا التَّْش  ِجْيِع،  التَّ  دأرُِّب عل  ى أْعمأ  اِل الف ر ْوِس  يَِّة، واجِلهأ  اِد، ف أهأ  ؤالِء امل

ل ه   ْحِض .فأكأانأ عأمأ
أ
اِر امل  م ِمْن قأِبْيِل الِقمأ

ب أباا ِمْن أْس بأاِب الفأسأ اِد، وذألِ كأ بِت أْعوِيْ ِد ال ن َّْفِس عل ى وعألأْيه كأانأ الر ِهأان  على ِمْثلِ  اب أقأاِت سأ  سأ
 هأِذه امل

اوأِة والب أْغضأ اِء بأ ْْيأ ا َأاِر الر ِْزِق ِمنأ الطُّر ِق الوأالِْيَِّة، فأْضالا عأمَّ ا ي  ْوِقع  ه ِم نأ العأ دأ  ِتأأاِهنِ ْْيأ، ِمَّ ا جأعأ لأ الكأسأِل، وانِْت
مل

 رأاهأنأ اِت عل  ى ِس  بأ أْكث أ رأ 
ٍة أور ْوبِيَّ ٍة ي طأ  الِب  ْونأ ِبضأ  ر ْورأِة إْلغأ  اِء امل اِق اخلأْي  ِل، أِطبَّ  اِء ِعْل  ِم ال ن َّْفِس يف أْكث أ  رأ ِم  ْن عأاِص  مأ

ِعي اخلأْص   ُ أ  اهأ م شأ  جِ  وأاِفعأ ع ْدوأانِيَّ  ٍة  ِم(، وقأ  ال وا : إَّنَّ  ا سأ  بأٌب يف شأ  ْحِن اخلأْص  ِم بِ  دأ ْي  ث  و)ك   رأِة القأ  دأ ِم اآلخأ  ِر؛ حأ

                                                

 ه  ( .1406)شوال/ دأ دأ عأ  «ي ِ المِ اْسْ  ءِ اوأ اللَّ » ة  لَّ جمأ  (1)
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ْي  ث  ي أف   ْوز  ابلر ِهأ اِن! أ اِل الَّ  ِذي  أَّ الر ِهأ  ان  عألأْي  ه  ي أْرغأ ب  ك   لُّ م شأ  اِهٍد يف ف أ ْوِز فأرِْيِق  ِه؛ حأ
وقأ  ال وا إنَّ اخلأ  ْوفأ عل  ى امل

، ي    ؤأدِ ي إىل ت أ  وأتٍُّر دأائِ  ٍم لإلْنسأ  اِن، وت أْولِْي  ِد ش   ْحنأاٍت ع ْدوأانِيَّ  ٍة، ِمَّ  ا يأ  ْدفأ  ٍِ َأ  ِة َيأ ع  اْْنسأ  انأ ِعْن  دأ اخلأسأ  ارأِة إىل حلْأ
د  أنَّ مأالأه قأْد ضأاعأ، وابلتَّاِل ي ْصِبح  مأْيس ْوراا لأِدْيه أْن ي أْفعألأ ك لَّ شأْيٍء انِْتقأاماا مأا رِأ ِعْندأ
(1) . 

* * * 
 ْس ِلم  بِن أْفِس ه، وِمنأ اجلأِدْيِر ابلذ ِْكِر : أنَّ األْصلأ يف حأضِ  اْْس الِم عل ى الر ِ 

َيضأ ِة : ه  وأ أْن ي  بأاِش رأها امل
ِم( يف أَْنأ  اِء ال  ِبال    أم ْور  ِِب  ا، والنَّ  اِظر  يف م سأ  اب أقأاِت )ك   رأِة القأ  دأ

 ْختأِلفأ  ِة، أو مأ  عأ غأ  رْيِِه، لِتأْحص   لأ لأ  ه الق   وَّة  امل
ِد امل

ثِ  رْيٍ، ولأعأ  لَّ  ب أْع  ضأ األْص  وأاِت اآلَثأ  ِة يف ب أْع  ِض د وألِن  ا اْْس  الِميَِّة الَّ  ِ  ت طأالِ  ب   ي الِح  ظ  أنَّ مأ  ا ق  ْلنأ  اه  قأِلْي  ٌل ِم  ْن كأ
أادِ يِ  لألْنِديأِة الر َيِضيَِّة ت أ 

ِِ امل َأاِهرأِة اْْفال ِم(، كأحألٍ  ل  رأاهأنأاِت على )ك رأِة القأدأ
َأاِم امل اِل ِن ع ْود  إىل ر ْشِدها، إبْدخأ

 . وت أث  ْوبأ عأْن م طأالأبأِتها
* * * 

ْوِل عأ ْن  ِْيطأ  انِي ُّْونأ أْكث أ  رأ ِم ْن مأ  رٍَّة، ِبضأ ر ْورأِة الع   د  ْبِيأ  ِة الر َيِض يَِّة الُِ ُأ اء  الِتَّ  رأاهأنأ  اِت وقأ ْد طأالأ  بأ خ  
َأ  اِم امل ِن

اِث الشَّغأِب، الَِّ  أْضحأْت ِْسأ ةا ظأ اِهرأةا يف اأوإْلغأائِه؛ حأِتَّ مي ِْكنأ القأضأاء  على  ِْيطأانِيَّ ِة، وْْأ ت أع  ْد ْحدأ الِع ِب الُِ
أ
مل

ٌة َتأ   رُّ د ْونأ م صأ   ابٍ  اِس   يُّ الَّ  ِذي ب ِنيأ   ْت عألأْي   ه ، م بأ  ارأاٌة وأاِح   دأ أ  األسأ  ْب  دأ
 رأاهأنأ  اِت ي أ   ز ْول  امل

َأ   اِم امل وإنَّ  ه مأ   عأ و ج   ْوِد ِن
ْه ز ْوِم يف م بأ ارأاٍة قأاِدمأ ٍة، لِيأح  لَّ ُمأألَّ ه : ت أبأ اد ل  الشَّ تأائِِم، السَّ الفأ ْوزأ الر َيضأة ، وه وأ : تأْشِجْيع  الفأائِِز، وَتأأينِ   ِعْيدأ للمأ

تِ  اِمِلي الرَّاَيأ  بأارأَيِت، وحأ
اِم امل  . (2)وقأْذف  )احِلجأارأِة(، و)الكأرأاِسي(، وضأْرب  ح كَّ

ِت الَّ ِ  ت  قأ ام    سأ اب أقأاِت؛ ال  وأِخرْياا؛ فأال شأ كَّ أنَّ ِمثْ لأ هأ ِذه الر ِهأ اَنأ
ِم(، أو غأرْيِه ا ِم نأ امل يف )ك  رأِة القأ دأ

ا : حأرأاٌم شأْرعاا، كمأا مأرَّ مأعأنأا آنِفاا، كأمأا ال رأ ْوز  ِفْعل ها، أو الت َّ  عأاو ن  مأعأها سأوأاٌء ُيأْفأى ح ْكم ها ِعْندأ اجلأِمْيِع أبَّنَّ
 يف ح ض ْورِها، أو نأْشرِها، أو الت َّبأاِهي ِِبا!

وتع   اونوا عل   ى ال   ُ والتق   ِو وال تع   اونوا عل   ى اُْث والع   دوان واتق   وا هللا إن هللا كأم   ا قأ   الأ ت أعأ   اىل :
 [ .2]املائدة    ي  شديد العقاب

 
 

                                                

  » ةأ لَّ جمأ  رْ َ  انْ ( 1)
أ  (1) ةأ يأ اشِ ( حأ 371) مِ ي ِ القأ  البنِ  «ةأ يَّ وسِ ر  الف  »( و124ا )هأ دِ دأ يف عأ  «نأ وْ م  لِ سْ امل

 . نأ سأ حأ  بنِ  ورِ ه  شْ مل
  » ةأ لَّ جمأ  رْ َ  انْ ( 2)

   لأ وْ القأ »و ،(124ا )هأ دِ دأ يف عأ  «نأ وْ م  لِ سْ امل
أ  «ْيأ بِ امل

 ( .333) نأ سأ حأ  بنِ  ورِ ه  شْ مل
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َ ور  التَّاِسع   أْح
 امل

 كأْشف  العأْورأاتِ 
لأْت عل  ى ُم أ   اوأِة، قأ  ْد أْمأ  عأ أْه  ل  الِعْل  ِم عل  ى َتأْ  رْيِْ ك   لِ  ِلْعبأ  ٍة اْش  تأمأ ، والعأ  دأ رٍَّم، ِمثْ  ل  : الِقمأ  اِر، والسَّ  بِ 

اٍذ، وَنأْ  ا ات َّفأقأ مأْه ْور  أْهِل الِعْلِم على َتأْرْيِْ كأْشِف العأْورأاِت ِمْن أْفخأ  . وِهاوالصَّدِ  عأْن ذِْكِر هللا ... كأمأ
، ف  إنَّ الفأِخ  ذأ عأ  ْورأةٌ »:  ملسو هيلع هللا ىلصِلقأْولِ  ه  ِْم  ِذيُّ  (1)«َي جأْرهأ  د  غأ  طِ  فأِخ  ذأكأ ِلعأل  يٍ   ملسو هيلع هللا ىلصوق أْولِ  ِه .  أب   و دأاو دأ، والِتِ 
، وال مأيِ تٍ »: رأِضيأ هللا عأْنه   َ ْر فأِخذأ حأيٍ  ، وال ت أْن  أب و دأاْودأ . (2)«ال تأْكِشْف فأِخذأكأ

* * * 
إىل أنَّ الفأِخ ذأ عأ  ْورأٌة  ذأهأ  بأ أْكث أ ر  أْه ِل الِعْل مِ » : (4/41) «مٍ لِ ْس م   حِ رْ شأ »يف قأ الأ الن َّ وأِويُّ رأِْحأ ه  هللا 

ِدْيِث عألأيٍ  عأْن رأس ْوِل هللا  ، وال مأي ِ تٍ »:  ملسو هيلع هللا ىلصاْسِتنأاداا إىل حأ َ ْر فأِخذأ حأ يٍ  ، وال ت أْن ، ف أعأ ْورأة  «ال تأْكِشْف فأِخذأكأ
 .« ...الرَّج ِل مأا بأْْيأ السُّرَِّة، والرُّْكبأِة 

ا    ْرأِة إىل »: احلأ  ِدْيِث وقأ  الأ أْيضا  ا رأِْحأ  ه  هللا يف شأ  رِْح هأ  ذأ
أ
َأ  ِر الرَّج   ِل إىل عأ  ْورأِة الرَّج   ِل، وامل فأفي  ه َتأْ  رِْْي  نأ
أ    ْرأِة إىل عأ    ْورأِة الرَّج     لِ 

    ْرأِة، وامل
أ
َأ    ر  الرَّج     ِل إىل عأ    ْورأِة امل ِلكأ نأ ا ال ِخ    الفأ في    ه، وكأ    ذأ أ    ْرأِة، وهأ    ذأ

 حأ    رأاٌم عأ    ْورأِة امل
ا التَّْحرِْْي   َأ ر  إىل ابْْمأاِع ... وهأذأ ( : وكأذأِلك ُيأْر م  على الرَّج ِل النَّ ، والسَّادأِة ... )ُث َّ قأالأ ُِ  يف حأقِ  غأرْيِ األْزوأا

َأ ر ه   ا ه   وأ  وأْج ِه األْم رأِد إذا كأ  انأ حأسأ نأ الصُّ ْورأِة، سأ  وأاٌء كأ انأ نأ افأه ا، هأ ذأ نأ  ةأ، أم خأ ِبشأ  ْهوأٍة، أم ال، سأ وأاٌء أِم نأ الِفت ْ
أ ْذهأب  

اِبه رأِْحأه  م هللاامل اق  أْص حأ ، وح   ذَّ قِ ِق ْْيأ، نأ   َّ عألأْي ه الشَّ اِفِعيُّ  حأ
 ْختأ ار  ِعْن  دأ الع لأمأ اِء امل

،   الصَّ ِحْيح  امل ت أعأ  اىلأ
 ْرأِة؛ 

أ
أ ْرأِة، فإنَّ ه ي ْش ت أهأى كأمأ ا ت ْش ت أهأى، وص  ْورأت ه يف اجلأمأ اِل كص  ْورأِة امل

ل  ه : أنَّ ه يف مأْع َنأ امل ثِ رْيٌ ودألِي ْ بأ ْل ر مبَّأ ا كأ انأ كأ
ثِ  رْيٍ ِم نأ  ، وه   وأ ي أ  تأمأكَّن  يف حأقَِّه  م ِم  ْن  ِم ْنهم أْحسأ  نأ ص   ْورأةا ِم  ْن كأ ْع َنا آخأ  رأ النِ سأ  اِء؛ بأ  ْل ه   ْم يف التَّْح  رْيِْ أْوىلأ ِلمأ

ْرأِة، وهللا أْعلأم  
أ
 .ت أهأى ان ْ « طأْرِق الشَّرِ  مأا ال ي أتأمأكَّن  ِمْن ِمْثِله يف حأقِ  امل

                                                

 ( .7906) اّن ِ لأللبأ  «عِ امِ اجلأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  انْ  ،حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  2779) ذيُّ مِ (، والِت ِ 4014) دأ او  أبو دأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
 ( .7440) اّن ِ لأللبأ  «عِ امِ اجلأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  انْ  ،حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  3140) دأ او  أبو دأ  ه  جأ رأ أخْ ( 2)
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* * * 
َأ ِر إىل األْم رأِد إذأا َأر  إىل الشَّاِب األْم رأِد، ف أقأ ْد أْمأ عأ الع لأمأ اء  رأِْحأه  م هللا عل ى َتأْ رْيِْ النَّ اْقِتأأنأ ِت  أمَّا النَّ

َْرأِة . ْهوأة  ِِبأِذه النَّ  الشَّ
   ةِ ايأ َّنِ »يف قأالأ الرَّْمِليُّ رأِْحأه  هللا 

ُِ تأ حْ امل ْهوأٍة إْمأاعاا»:  (6/188)« ا َأر  أْمرأٍد ِبشأ  .« وُي ْر م  نأ
اٍم :»:  وقأالأ شأْيخ  اْْسالِم ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا  ْردأاِن ثأالثأة  أْقسأ

َأر  إىل امل  النَّ

ْهوأة  ف أه وأ ُم أرَّم  ابالت ِفأاقأ  ِن  ِبه الشَّ  . (1)«...أحأد ها : مأا ت أْقِتأ
* * * 

ُأأ الن َّ      ْردأاِن، وَم أنَّثِ ي الالِعبِ  ْْيأ يف هأ  ِذه الن َّ  وأادِ ومأ ْن سأ  
نا ا أنَّ و ج   ْودأ امل ي وأاِديأ الر َيِض يَّةأ ِبعأامَّ  ٍة؛ عألِ  مأ يأِقي ْ

ِعْْيأ؛ بأْل أْصبأحأ و ج ْود هم ظأاِهرأةا مأْكش  وْ  م بأْْيأ الالِعِبْْيأ، أمِ لأْيسأ ابلقأِلْيِل؛ سأوأاٌء كأانأ و ج ْود ه    شأجِ 
ْذألأةا امل فأةا م ْس ِتأ

 !ه نأا وه نأاكأ 
  ْردأاِن، وَم أنَّثِ ي

لَّْف وأْضعأ ص وأِر امل ِضيَِّة ْْأ ت أْفتأأ ت أتأكأ أجأالَِّت الر َيأ
ا إذأا عأِلْمنأا أنَّ ب أْعضأ امل الِع يبِ  )ك  رأِة  هأذأ

، ورأْ  َأ رأ اٍب، ِمَّا ي أْلِفت  النَّ ِم( على أْغِلفأِتها، ِبشأْكٍل جأذَّ ثا ا حِلأْم ِل ص  ْورأتِه القأدأ ِبي ْ لِ ب  الشَّ كأ : ِمَّ ا كأ انأ ن أفأقا ا خأ
ًق ا  عأ ِة ي  عأ دُّ حأ أجأ الَِّت اخلأِلي ْ

اِت الر َيضأِة! وِمثْ ل  هأ ِذه الِفْعلأ ة  ِم ْن هأ ِذه امل نأْش راا للرَِّذيْ لأ ِة والفأسأ اِد؛ بأْْيأ ب أْعِض م رِْيدأ
 !ابِسْم : الت َّْعرِْيِف ابلالِعِبْْيأ 

ْش  ِف العأ  ْورأاِت، وب   د وِ   نأئِ  ٍذ حأ  رأاٌم؛ ِلمأ  ا فيه  ا ِم  ْن كأ ِم( ِحي ْ ه؛ ف  ال ش  كَّ أنَّ )ك   رأةأ القأ  دأ وعل  ى مأ  ا ذأكأ  ْرَنأ
ا م شأاهأٌد يف  ِثرْياا ِم نأ الالِعبِ ْْيأ قأ أْكثأِر أْنصأاِف الف خ ْوِذ، وهأذأ ِم( ِحًسا ووأاِقعاا؛ يف ِحْْيأ أنَّ كأ ْد الِعيب )ك رأِة القأدأ

 ) ِم رْيأات  نأمأ ا ت أتأسأ ابأق  )الكأ َأة  حأالأ س ق ْوِطِهم على األْرِض، وذأِلكأ ِحي ْ  غألَّ
م امل أْرذ ْول ة  ت أْنكأِشف  عأْورأاِت 

إىل إْلقأ اِء امل
ْسب   َ رأ إلأْيه، فأحأ  نا هللا، ونِْعمأ الوأِكْيل !الضَّْوِء والتَّْصوِْيِر على دأوأاِخِل عأْورأِة الالِعِب ِمَّا يأْستأِحي العأاِقل  أْن ي أْن

                                                

َأ ِر الرَّج  ِل ال وأرِِع إىل ابْنِ ه احلأسأ ِن،   كأمأا ذأكأرأه شأيخ  اْْسالِم    والثَّاّن ِمنأ األْقسأاِم الثَّالثأِة  (1) نأ : مأ ا ر ْ زأم  أنَّ ه ال شأ ْهوأةأ مأعأ ه، كأ
، ومأ ِتأ اقْ ِتأأنأ بِ ه الشَّ ْهوأة  حأ ر مأ . انْ وابْ نأِته، وأمِ ه احلأسأنأِة، ف أهأذا ال ي أْق ِتأِن  ب ه شأ ْهوأٌة إالَّ أْن يأك  ْونأ الرَّج  ل  ِم نْ  ِِ  رْ َ   أْفجأ ِر النَّ ا

  ابأ جأ حِ »
أ
 ( .26) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «الةِ ها يف الصَّ اسِ بأ ولِ  أةِ رْ امل

َأ ر  إلي ه بغأ رْيِ        َأ ِر : وه   وأ النَّ َ   ر وإَّنَّ ا وأقأ عأ الن ِ زأاع  بأ ْْيأ الع لأم  اِء يف الِقْس ِم الثَّالِ ِث ِم نأ النَّ  شأ ْهوأٍة؛ لأِك  ْن مأ عأ خأ ْوِف ث أوأرأاَِّن ا، اْن
 ( .5/233) «نأ يْ دِ ابِ عأ  ابنِ  ةأ يأ اشِ حأ »
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* * * 
ِم( ِمَّ ا ف أرأضأ ْته  القأ وأاِنْْي  الكأ افِ  بأ ْل رأة ، واحلأالأة  هأ ِذه؛ فأ ال ن أ ْنسأ أنَّ كأْش فأ العأ ْورأِة ِعْن دأ الِع يب )ك  رأِة القأ دأ

 حأرَّمأاِت الَّ  
وألِيَّة  ه نأاكأ الكأِثري  ِمنأ امل ْش ِف  ف أرأضأْتها القأوأاِنْْي  الدُّ ِثرْيٍ ِمنأ األْلعأ اِب الر َيِض يَِّة، سأ وأاٌء يف : كأ على كأ

ُأِْسْيِمها  .أو غأرْيِ ذأِلكأ  العأْورأاِت، أو 
دبَاَحِة، والُمَصداَرَعِة يَْظَهدُر الُمتََسدابِقُْوَن بِِلبَداٍس َكاِشدٍ   للعَدْوَرةِ، فَف  ُمَسدابَقَاِت أْلعَداِب القُدَوى، والِجْمبَداِ ، والس ِ

َظِة : بَِشْكٍل ُمْ ٍر فَاِضحٍ، أو قُْل ِشْبهَ َعاٍر!ومُ 
ًما لعَْوَراتِِهم الُمغَلَّ  َجس ِ

َ ور  العَّاِشر   أْح
 امل

اِء إىل الالِعِبْْيأ؛ الِسيَّمأا وأَّنَّ م ِشْبه  ع رأاةٍ  َ ر  النِ سأ  نأ
أْرأِة إىل الرَّج ِل األْجنأ يبِ ، ف أقأ ْد ات ِفأ قأ الع لأمأ 

َأر  امل أ ْرأِة إىل الرَّج  ِل إذأا أمَّا نأ
َأ ِر امل اء  رأِْحأه  م هللا عل ى َتأْ رْيِْ نأ

ْهوأِة . َنا ابلشَّ َأر  م ْقِتأ ا النَّ  كأانأ هأذأ
أ  ْرأِة إىل وأْج  ِه الرَّج   ِل األْجنأ  يبِ ؛ »:  (6/184) «مٍ لِ ْس  م   حِ رْ شأ  »يف  قأ  الأ الن َّ  وأِويُّ رأِْحأ  ه  هللا

َأ  ر  امل وأمَّ  ا نأ
ْهوأٍة فأحأرأاٌم ابالت ِفأاقِ فإْن كأانأ بِ   .انْ ت أهأى « شأ

ْهوأِة ف أقأِد اْخت ألأفأ أْهل  الِعْلِم يف جأوأازِه إىل َنا ابلشَّ أْرأِة إىل الرَّج ِل م ْقِتأ
َأر  امل  :  ق أْولأْْيِ أمَّا إذأا ْْأ يأك ْن نأ

أاِلِكيَّ   ة ، و 
، وبِ   ه قأ   الأ احلأنأفي   ة ، وامل ْوداا القأ   ْول  األوَّل  : اجلأ   وأاز  احلأنأابِلأ   ة  . وجأعألأ   ه احلأنأفي   ة ، واحلأنأابِلأ   ة  ُمأْ   د 

َأِر إىل مأا ِسوأِ العأْورأِة .  ابلنَّ
َ رأه ِمْن ذأوأاِت ُمأأارِِمه، وه وأ وأجْ  أاِلِكيَّة ؛ ابلوأْجِه، واألْطرأاِف، وه وأ مأا رأ ْوز  للرَّج ِل أْن ي أْن

ه امل ٌه ِعْندأ وحأدَّ
 . (1)احلأنأابِلأةِ 

أْرأِة إىل الرَّج ِل األْجنأيبِ  فيمأا
َأرأ امل  أمَّا وأقأْد عأِلْمنا أنَّ أْهلأ الِعْلِم قأْد حأرَّم وا نأ

ُأٌ  ِم( أثْ نأ   اءأ ِلْع   ِبِهم : ي  ْعتأ    أ   ْرأِة يف الِع   يب )ك    رأِة القأ   دأ
َأ   رأ امل ث   ةا  د ْونأ السُّ   رَِّة، وال   رُّْكب أتأْْيِ؛ إالَّ أنَّ نأ مأعا   ا، ُم أرَّما   ا، وِدَيأ

 ألم ْوِر:

                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 »(، و6/563) ةأ امأ  دأ ق   الب نِ  «ينْغ  امل

أ
(، 8/25) ي ِ اوِ دأ رْ للمأ   «افأ صأ اْنْ »(، و10/148) ي ِ ِس  رخأ للسَّ  «وطأ س  بْ امل

 ( .5/14) وِت ِ ه  للب    «اعِ نأ القِ  افأ شَّ كأ »و
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ِم( ال يأْس ِت  ْونأ أْفخأ اذأه   أْعل ْوِم أنَّ الِعيب )ك رأِة القأدأ
ا يف ذأاتِ ه ُم أ رٌَّم، كأمأ ا أنَّ ه ُيأْ ر م  األوَّل  : ِمنأ امل م، وهأ ذأ

أ  ْرأأة  إىل
َ   رأ امل َ   ر ْوا إلأ  ْيهم وه   مأ عل  ى هأ  ِذه احلأالأ  ِة؛ فأْض  الا أْن ت أْن أْفخأ  اِذِهم، ف  التَّْحرِْْي  ه نأ  ا ِم  ْن  عل  ى الر ِجأ  اِل أْن ي أْن

! ِب أْوىلأ  ابأ
ا إذأا عأِلْمنأ   ا أنَّ  ِم( غأالبا   ا يأك    ْون  عأ   ْن شأ   ْهوأٍة، ال ِس   يَّمأ َأ   رأ النِ سأ   اِء يف الِع   يب )ك    رأِة القأ   دأ  الثَّ   اّن : أنَّ نأ

َأ  ِة الالِع  بأ غأالبا  ا مأ  ا ي أتأصأ  نَّع  اجلأمأ  الأ : يف شأ  ْعرِه، ولِْبِس  ه، وحأرأكا  غألَّ
تِ  ه، مأ  عأ مأ  ا ه نأالِ  كأ ِم  ْن ظ ه   ْوِر العأ  ْورأِة امل

ْوءِة الالِعِب أثْ نأاِء س ق ْوِطه!  ْوءتأْْيِ(، وذأِلكأ ِعْندأ تأْسِلْيِط، وت أرِْكْيِز ) الكاِمرْيأا ( على سأ  )السأ

َأ  راا ِم( لأ  ْيسأ نأ َأ  رأ النِ سأ  اِء يف الِع  يب )ك   رأِة القأ  دأ  عأامألأ  ِة ... بأ  ْل  الثَّالِ  ث  : أنَّ نأ
َأ  ِر الب أْي  ِع، وامل عأ  اِبراا : كأنأ
ا ضأْرابا  ا أْوصألأها ح بُّها للفأرِْيِق إىل : ح بِ  الالِعِب ضأر ْورأةا؛ وإالَّ كأانأ هأذأ َأرأ َتأأعٍُّن وت أفأكٍُّر، ور مبَّ  .  ِمنأ اخلأيأالِ نأ

ا : مأ  ا ي أت أنأاق أل   ه النِ سأ  اء  يف خأ  لِْيل  عل  ى هأ  ذأ  ؤسَّسأ  اِت الت َّْعِلْيِميَّ  ةِ وال  دَّ
أو  ،اصَّ  ِة أنْ ف ِس  ِهنَّ، ال ِس  يَّمأا يف امل

أ  ُْ أْكت  ْوبأةِ  عأ
أْرئِيَِّة، أو امل

أْسم ْوعأِة، أو امل
 .ِلقأاءاِِتنَّ امل

ْونأكأ مأ  ا ي أق ْول    ، فأ  د  قأ  ةأ مأ  ا أق    ْول  ِقي ْ ِع عأ  رأفأ حأ أ املِ  ْذَيأ ُْ ِمِج ومأ  ْن أْلقأ  ى ْسأْعأ  ه، ولأ  ْو مأ  رَّةا عأ   َنأ ُأ ه م   ِذْيع  ال  
 فأضَّ  ِل )اجلأِمْي  ِل!(؟ وعأ  ْن أْغِنيأِته  ا الَّ  ِ  سأ  ت أ 

( وه   وأ ُي أاِط  ب  الفأتأ  اةأ : عأ  ْن الِعِبه  ا امل  ْس  ت أعأار 
ْهِدْيها ِْلأ  ذا )الت ِ  ْيس  امل

ِة، ِة النَِّكدأ لأةِ  الالِعِب؟! إىل غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ الوأقأاحأ تأذأ  ب ْ
َيثأِة امل  . (1)والدِ 
 

 

  
 
 
 
 

 
                                                

ِم( ض  عْ أِت ب أ يأ سأ  (1) َ ْوِر م شأارأكأِة النِ سأاِء يف )ك رأِة القأدأ ضأِة ِعْندأ : ُمأْ  طأالأبأاِت النِ سأائِيَِّة يف أْوحأاِل الر َيأ
 . ، ص )   (هأِذه امل
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َ ور  احلاِدي عأشأرأ   أْح
 امل

، والصَّالِة والسَّالِم على رأس ْولِه م  ذِْكِر هللا ت أعأاىلأ  عأدأ
مأا ِمْن ق أْوٍم ي أق ْوم ْونأ ِمْن جمأِْلٍس ال يأْذك ر ْونأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصعأْن أِب ه رأيْ رأةأ رأِضيأ هللا عأْنه  قأالأ : قأالأ رأس ْول  هللا 

فأِة ِْحأاٍر، وكأانأ ْلأ م حأْسرأةٌ هللاأ ت أعأ   . أب و دأاْودأ  (1)«اىلأ فيه، إالَّ قأام وا عأْن ِمْثِل ِجي ْ
ا ْْأ يأْذك ر ْوا هللاأ ت أعأاىلأ فيه، وْْأ ي صأ لُّْوا عل ى نأبِ يِ ِهم في ه، »: قأالأ  ملسو هيلع هللا ىلصوعأْنه عأِن النَّيبِ   مأا جألأسأ ق أْوٌم جمأِْلسا

م، وإْن شأاءأ غأفأرأ ْلأ مإالَّ كأانأ عألأْيهم تِرأ  ِبأ ِْمِذيُّ . (2)«ٌة، فإنأ شأاءأ عأذَّ مأ ْن »: قأ الأ  ملسو هيلع هللا ىلصرأْس ِوِل هللا  وعأْنه عأ نْ  الِتِ 
انأ ْت عألأْي ه ِم نأ هللا تِ رأٌة، ومأ ِن اْض طأجأعأ مأْض جأعاا ال يأ ْذك ر  هللاأ  ا ْْأ يأْذك ِر هللاأ ت أعأ اىلأ في ه، كأ  ت أعأ اىلأ في ه، ق أعأدأ مأْقعأدا

انأْت عألأْيه ِمنأ هللا تِرأةٌ   . أب و دأاو دأ  (3)«كأ
* * * 

اِدْيثِ 5/311) «ْْيأ احلِ الفأ  لِ يْ لِ دأ »يف قأالأ ُممَّد  بن  عالَّن       ْرِحِه ِْلأِذه األحأ  ( ِعْندأ شأ
رِكأ الذ ِْكرِ »... :  دأةا يف الت َّْنفرِي، وإمْيأاءا إىل أنَّ ًتأ اِر زَيأ فأةأ احِلمأ أْض ر ْوِب بِ ِه  وذأكأرأ ِجي ْ

ْجِلِس مبأثأابأِة احِلمأ اِر امل
أ
يف امل

 حأ  اوأرأاِت عأ  ْن ذِْك  ِر مأ  ْن أْغ  دأقأ لأ  ه  
ائِ  ِذ امل أثأ  ل  يف ال  بأالدأِة، إْذ غأفأ  لأ مبأ  ا ه   وأ في  ه ِم  نأ الِتُُّّهأ  اِت، ولأذأ

العأِطيَّ  اِت،  امل
                                                

( 77) «ةأ حأ يْ حِ الصَّ     ةأ لأ ِس    لْ الس ِ »(، و4064) «دأ او  أب دأ  حأ يْ حِ صأ    » رْ َ    ، انْ حٌ يْ حِ صأ     وأ (، وه     4855) دأ او  أب    و دأ  ه  جأ   رأ أخْ  (1)
 . اّن ِ لأللبأ 

( 74) «ةأ حأ يْ حِ الصَّ    ةأ لأ ِس  لْ الس ِ »(، و2691) «ي ِ م  ذِ الِت ِ  حأ يْ حِ صأ  » رْ َ    ، انْ حٌ يْ حِ صأ   وأ وه    ،( 3380) يُّ م  ذِ الِت ِ   ه  جأ  رأ أخْ ( 2)
 . اّن ِ لأللبأ 

 . (4065) «دأ او  أب دأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  4856) دأ او  أبو دأ  ه  جأ رأ أخْ ( 3)
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ا، ف ألأ ْيسأ لأ ه  ِعْن دأ العأ اِرِف وَتأأسُّر ه عألأْيه ِلمأ ا فأاتأ ه ِم ْن أنْ فأ ِس نأف يٍس؛ وه  وأ ا لزَّمأ ان  الَّ ِذي إذأا ذأهأ بأ ال ي أع  ْود  أبْ دا
ِلكأ احلأْس  رأة  واْش  ت أ  َ مأ  ْت بِ  ذأ غألأْت ِع  وأٌض، فأذأهأبأ  ه ذألِ  كأ اجل  اِلس  يف غأ  رْيِ ن أْف  ٍع أ ْخ  رأِويٍ  بِ  ِتأِْك ذِْك  ِر هللا في  ه، ف أعأ

ِذا إذأا كأانأتِ ابلت َّْفرِْيِط يف ذِْكِر هللا ت أعأاىلأ يف  ْجِلِس للعأاِرِف مبأا ضأاعأ عألأْيه ِمْن نأفيِس الوأْقِت، هأ
أ
احلأْسرأة   ذأِلكأ امل

ِت مأا يأد لُّ لأه ، واحلأْسرأة  ِلفأوأاِت ث أوأاِب ال ذ ِْكِر مب عأاي أنأ ةِ  ا يف اآلِخرأِة، وَيأ نْيا، وُي ْتأمأل  أَّنَّ لأ ه  غأ رْي ه ِمَّ ْن ْأْ يف الدُّ   مأ ا َنأ
 .انْ ت أهأى « ي  قأصِ ْر يف ذأِلكأ 

* * * 
ا قأ   الأ شأ   ْيخ نا الع ث أْيِم   ْْي   ِذه ْلأ    هِ ِعْن   دأ شأ   ْرحِ  (7/390) «ْْيأ احلِ الصَّ    ضِ َيأ رِ  حِ رْ شأ   »يف رأِْحأ   ه  هللا  وكأ   ذأ

اِدْيِث  ْجلِ ِس، وك لُّه ا تأ د لُّ عل ى أنَّ ه »: األحأ
أ
اِديث  يف ب أيأاِن آدأاِب امل لأ سأ هأِذه ثأالثأة  أحأ بأغِ ي لإلْنسأ اِن إذأا جأ ي أن ْ

ا أْن ي أْغتأِنمأ ذِْك رأ هللا عأ زَّ وجأ لَّ، والصَّ الةأ عل ى النَّ يبِ   ، وعل ى آلِ ِه وسأ لَّمأ؛ حأْي ث  إَّنَّ ا تأ د لُّ عل ى أنَّ ه مأ ا ملسو هيلع هللا ىلصجمأِْلسا
ا ْْأ يأْذك ر وا هللاأ فيه، وْْأ ي صألُّْوا عل ى النَّ يبِ   وعأل ى آلِ ِه وسأ لَّمأ؛ إالَّ كأ انأ عألأ ْيهم ِم نأ هللا تِ رأٌة، ، ملسو هيلع هللا ىلصجألأسأ ق أْوٌم جمأِْلسا
م، وإْن شأاءأ غأفأرأ ْلأ م ِبأ عأةا، وخأسأارأةا إْن شأاءأ عأذَّ  .انْ ت أهأى « ي أْعيِن : قأِطي ْ

، وذِْك ِر  ِم(، ومأا ه ْم فيه ِمْن غأْفلأٍة وِنْس يأاٍن عأ ْن ذِْك ِر هللا ت أعأ اىلأ ؛ فأحأ اٌل ملسو هيلع هللا ىلصرأس  ْوِله أمَّا أْهل  )ك رأِة القأدأ
ِم(، ْلأ  وأ  ِعْْيأ أثْ نأ اءأ ِلْعبأ ِة )ك  رأِة القأ دأ  شأ جِ 

ُأ  دألِْي ٍل عل ى  ال ُي ْسأد  عألأْي ه، وال ُي ْمأ د  عألأْي ه، فأحأ ال  الالِعبِ ْْيأ، وامل أْك 
ا كأانأ  ْولأِة؛ ِلذأ أْخذ 

قأِة األْمِر لأْيسأ   ب أْعض ه مالغأْفلأِة امل ِقي ْ ِْيِق ِه  كالقأائِمِ   يف حأ فأِة ِْحأاٍر؛ بأْل أْكث أر ه م ِعْندأ َّنأ عأْن ِمْثِل ِجي ْ
فأِة ِْحأاٍر!  ورأْفِسِه : كحأِمرْيٍ قأامأْت عأْن ِمْثِل ِجي ْ

ا ي أق   ْول  الشَّ  ْيخ  مأْش  ه ْور   مِ  ك   رأةِ » يف حأسأ  نأ   ب  ن  وعل  ى ِمثْ  ِل هأ  ذأ إنَّ يف ِلْع  ِب )ك   رأِة »:  (29) «القأ  دأ
ِم( صأ ًدا للم   ا أْم ٌر القأدأ اد هم إىل ِمئأ اِت األل  ْوِف، عأ ْن ذِْك ِر هللا، وعأ ِن الصَّ الِة، وهأ ذأ ت أفأ ر ِِجْْيأ، الَّ ِذْينأ تأِص ل  أْع دأ

ِِ عأامَِّتهم، وخأاصَِّتهم، وت أعأاِطي مأا يأص دُّ عأْن ذِْكِر هللا، وعأِن الصَّالِة حأرأاٌم .  مأْعر ْوٌف ِعْندأ النَّا
ْعنأ  ا عأ  ْن  َ ْونأ يف النِ ْص  ِف األِخ  رْيِ ِم  نأ فأكأ  ْم ْسِأ ، أَّنَّ  م يأْس  ت أْيِق ِِ العأ  اِْأ ِت كأ  أ ٍِ ِمَّ  ْن ي  تأ  اِبع ْونأ م بأ  ارأَيأ أ َنأ

 صألِ ْْيأ فأات أ 
م صأالة  الفأْجِر؟! وكأْم ِمنأ امل ِة )التِ ْلفاأز(، وت أف ْوِت   بأارأَيِت على شأاشأ

ه م الصَّالة  يف اللَّْيِل؛ لي شأاِهد وا امل ت ْ
 اجلأمأاعأ  اِت، ِبسأ  بأِب ج ل ْوِس  ِهم أمأ  امأ )الشَّاشأ  اِت(؟! واألْدهأ  ى ِم  ْن ذألِ  كأ ك ل ِ  ه مأ  ا ي أقأ  ع  في  ه أولئ  كأ الن َّفأ  ر  ِمَّ  نْ 

، حِل ض ْوِر )م بأارأاٍة(، وقأْد تأك ْون   اِفر ْونأ ِمْن ق ط ٍر إىل ق ط ٍر، أو ي أت أن أقَّل ْونأ ِمْن مأِديْ نأٍة إىل أ ْخرِأ وأْق ِت )صأ الِة يف  ي سأ
م صأالة  اجل م عأِة!«اجل ْمعأِة(!  ، ف أت أف ْوِت 
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َ ور  الثَّاّن عأشأرأ  أْح
 امل

ْسِجدِ 
أ
 ت أْرك  صأالِة اجل م عأِة، واجلأمأاعأاِت يف امل

ا أثْ نأاءأ اللَِّعِب، ِم(، الِسيَّمأ ،  أمَّا ت أْرك  الصَّلأوأاِت ِعْندأ أْكثأِر ع شَّاِق )ك رأِة القأدأ فأْمٌر أْظهأ ر  ِم ْن أْن ُي ْصأ رأ
!  وأْشهأر  ِمْن أْن ي  ْنكأرأ

ا ِمَّْن خأاضأ  ةا ألْخُأأكأ مبأا أْوحأالأ ي  وأضِ ح ه ؛ أنَّكأ لأْو سأأْلتأ أحأدا الِعِب أثْ نأاءأ اللَِّعِب، ولأْو مأرَّةا واِحدأ
أ
امل

ان ، وذألِ  كأ  ْس  ِلِمْْيأ قأرِيْ با  ا ِم  ْن  ي أْن  دأِ لأ  ه  اجلأبِ  ْْي ، ويأِش  ْيب  لأ  ه الوِْل  دأ
 
ِعْن  دأ ق أْولِ  ه د ْونأ ت أ  رأدٍُّد : لأقأ  دأ رأأيْ  ت  أبْ نأ  اءأ امل

ْونأ  اءأ والب أْغضأاءأ ... (1)َخأِْسْْيأ أْلٍف، أو يأزِْيد  ، وي أت أبأادأل ْونأ الِعدأ ، والِعتأابأ بأابأ  ، وه ْم يأِتأأاشأق ْونأ السِ 
انأ   ِت الصَّ    الة ، ون    وِديأ  ، ومأ   ا ه     ْم حأ   ِتَّ إذأا حأ !(، ت أ    رأاه ْم س    كأارِأ  : حأ   يَّ عل    ى الصَّ   الِة )إْن و ِج   دأ

ْوِض   ِهم ي أْلعأب     ْونأ كالَّ   ِذي يتخبَّط    ه  الشَّ   ْيطأان  ِم    ِم( شأ   ِدْيٌد؛ بأ   ْل ه    ْم يف خأ نأ ِبس    كأارِأ ولأِك   نَّ ح    بَّ )ك    رأِة القأ   دأ
نأِئٍذ، وال َتأِْذْينأ؛ اللهمَّ  أسِ  ... فأال صأالةأ ِحي ْ

اٌء، وتأْصِديٌة، وِغنأاٌء للشَّيأاِطْْيِ! امل  م كأ
* * * 

                                                

ا زأاد وا على مأائِة أْلٍف، أو  (1) ، فرمبَّ الِعِب ُيأْتأِلف  ِمْن ب ألأٍد آلخأرأ
أ
ِم( يف امل ادأ م شأاِهِدي )ك رأِة القأدأ ، وهللا  أْعلأم  إنَّ أْعدأ  .أْكث أرأ
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هأا ال َتأْزأنْ               اِهِدْينأ : الرُّؤسأاء ، واحل كَّام ؛ فأِعْندأ  شأ
ا كأانأ ِمْن بأْْيِ هأؤ الِء امل  ور مبَّ

ْسِلِمْْيأ السَّالم  
 
 !، إالَّ مأا رأِحمأ هللاإذأا ِقْيلأ : على امل

* * * 
ْنأع  ِمْن وأاِجٍب ك أدأاِء الصَّ الةِ وقأِد ات َّ       دالةَ : ِلقأْولِ ِه ت أعأ اىلأ م ثالا،  فأقأ الع لأمأاء  على َتأْرْيِْ ك لِ  ل ْعبأٍة َتأ : " إنَّ الصَّ

 [،103كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"]النساء 
ن أه م الصَّالة ؛ فأْمنأ ت أ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْوِله  ن أنأا، وب أي ْ ِْمِذيُّ . (1)«رأكأها ف أقأْد كأفأرأ العأْهد  الَِّذي ب أي ْ  الِتِ 

* * * 
ا مأ ا ق رَّره مأْش ه ْور  ب ن  حأسأ نأ  بِ ْْيِ »يف ِكتأابِ ه  وهأ ذأ

 
مأْه  ْور  الك  رأِة، الَّ ِذْينأ يأِص ل  »:  (332)« القأ ْوِل امل

     دأرَّ 
د هم إىل ِمئأ    اِت األل     ْوِف، رأْتأِمع     ْونأ يف وأْق    ِت صأ    الِة اجل م عأ    ِة يف امل اِء، عأ    دأ جأاِت، وي  نأ    ادأي م نأ    اِدي السَّ    مأ

اِسْيس    هم، م قأابِ   لأ مأ   اذأا؟! م قأا ب وا لأ   ه، وقأ   ْد ت أعأطَّلأ   ْت ع ق    ْوْل م، ومأاتأ   ْت أحأ بِ   لأ ولأِك   ْن ... أَنَّ ْلأ    م أْن يأْس   تأِجي ْ
ع  فأرِي ْ   ْختأِلفأِة، ف أهأذا ي شأجِ 

ِقْيِت للِفرأِق الر َيِضيَِّة امل
أ
؛ بأ ْل إنَّ أْه لأ الب أْي ِت الت َّعأصُِّب امل ع  فأرِيْ قا ا آخأ رأ قاا، وذأاكأ ي شأ جِ 

، وْْأ يأِق   فِ  ا ي أتَّبِ   ع  فأرِيْ قا   ا، وذأاكأ ي أتَّبِ   ع  فأرِيْ قا   ا آخأ   رأ قأِس   م ْونأ عل   ى أنْ ف ِس   هم، هأ   ذأ األْم   ر  ِعْن   دأ حأ   دِ   الوأاِح   ِد، ي أن ْ
اه  إىل س ْخرِيأِة واْسِتْهزأ  أطأ اِف، يأك  ْون  أاِء التَّْشِجْيِع؛ بأْل ت أعأدَّ

هأزِِمْْيأ، ويف َِّنأايأِة امل  ن ْ
تأِصِر ِمْن اتْ بأاِع امل  ن ْ

تْ بأاِع الفأرِْيِق امل
لأ ى ابملِئأ  اِت ِم   ِعي الفأ رِيْ قأْْيِ، وس   ق ْوط  اجلأْرحأ  ى، والقأت ْ ْور  بأ  ْْيأ م شأ  جِ  ْن ضأ  حأاَي ه نأ اكأ الشِ   جأار  والعِ  رأاك  الَّ ِذي يأ  د 

مِ   . ()ك رأِة القأدأ

اِئها، وقأضأاَيأ  اِد أْعدأ ِأهأ وم قأاِبل  إْشغأاِل األمَِّة اْْسالِميَِّة عأِن الت َّْفِكرْيِ يف ِجهأ ُْ أِصرْيِيَِّة الك 
 . ا امل

دأِت األمَّ ة  أْم وأاالا طأائِلأ ةا، وأضأ اعأ  ْت وم قأاِبل  القأضأاِء على مأعأ اّن العِ زَِّة، والكأرأامأ ِة يف األمَّ ِة، حأْي ث  بأ دَّ
ِة ألْص بأحأِت األمَّ  ة    في  دأ

وأِل أْوقأ اًتا طأوِيْ لأ ةا، لأ  ْو اْس ت أغألَّتأها األمَّ  ة  يف األْعمأ اِل النَّاِفعأ  ِة، والصِ  نأاعأاِت امل يف مأقأ اِم ال  دُّ
 ْختأِلفأةِ 

أجأاالِت امل
مأِة يف امل  ت أقأدِ 

 . امل
أ وأازِْيِن، حأْي ث  أْص بأحأ البأطأ ل  يف

ا الزَّمأ اِن ، ه  وأ الِع ب  وم قأاِبل  ق أْل ِب امل اِه د   ،الك  رأةِ   هأ ذأ  جأ
اِفع   ال امل   دأ

 امل
ِة لالِعبِ ْْيأ، واْْس الم  ال ي ِق رُّ ق أْل بأ  أ وأازِْينأ؛ بأ ْل عأْن كأرأامأِة األمَِّة، وِعزَِِّتا، ابْضأافأِة إىل بأ ْذِل األْم وأاِل الضَّ ْخمأ

امل
اٍن ِقْيمأتأه    انْ ت أهأى .« إف ْرأاٍط، وال ت أْفرِْيطٍ  ، بالي أْعِرف  ِلك لِ  إْنسأ

* * * 
                                                

 . (2113) «ي ِ مذِ الِت ِ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ وه   ،( 2769) يُّ مذِ الِت ِ   ه  جأ رأ أخْ ( 1)
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اء  األمَّ   ِة  مأها أْع   دأ امأ   ِة الَّ   ِ  اْس   تأْخدأ أعأ   اِوِل اْلأدَّ
ِم( اآلنأ، أْص   بأحأْت ِم   نأ امل واخل الصأ   ة  : أنَّ )ك    رأةأ القأ   دأ

؛ مأ ا جأ اءأ يف  »... :  (258) «ِت ح كأمأ اِء ِص ْهيأونِ ب  ر وت وك  وال»اْْسالِميَِّة، وشأجَّع وا عألأْيها، وِمَّا ي ؤكِ د  ذألِ كأ
اِهرْي  يف ضأالٍل، ال قأى اجلأمأ  وِلكأْي ت أب ْ

اَِّن  ا، إبْنشأ  اِء وأ  دأِة صأ  ْرِف أْذهأ سأ  اِئِل تأ  ْدرِي مأ  ا وأرأاءه  ا، ومأ  ا أمأامأه  ا، وال مأ  ا ي    رأاد  ِمْنه  ا، فإنَّن  ا سأ  ن أْعمأل  عل  ى زَيأ
 سأ لِ يأاِت، واألْلعأ ابِ 

أبأ اِهِج، وامل
اِل الر َيضأ ِة واللَّْه ِو ... ُث َّ َنأْعأ ل  الصُّ ح فأ تأ  ْدع و إىل  امل الفأِكهأ ِة، وض  ر ْوِب أْش كأ

ِضيَّةٍ  ٍت ف أنِ يٍَّة، ورَيأ  .« م بأارأَيأ

* * * 
 ضأ  يِ ِعْْيأ ِْلأ  ِذه الشَّ  ِعرْيأِة ِم  ْن شأ  عأائِِر هللا ابلضَّ  ْرِب، والزَّْج  ِر، ورأِح  مأ هللا

 اب  نأ األخ   وَِّة ومأ  ا أْج  دأرأ هأ  ؤالِء امل
رِِك صأالِة اجل م عأةِ  ِْ عأ مأ »كأمأا جأاء يف ِكتأاِبِه   الق رأِشيَّ فإنَّه قأالأ يف حأقِ  ًتأ : ( 265) «ةِ بأ ْس احل   امِ كأ يف أحْ  الق ْربأةِ  ا

ْوِ » ِبِه، أو ْلأأا عأْنها ابْق ْبأاِل على ْلأ فأحأدُّه ابآللأِة الع مأرِيَِّة، الَِّ  تأضأ ع  ِم ْن ، وِلْعِبهِ  هِ فأْمنأ ش ِغلأ عأْنها بِت أْثِمرْيِ مأْكسأ
ْيِبت ه   قأْدرِِه، وت ِذيْ ق ه   بأٍة شأ ي ْ ْن أعأكأ ِمْن ِذْي شأ لأ أْمرِِه، وال ميأ ئ أت ه  وأابأ ي ْ ئأٍة هأ ي ْ لأك م ، وال ِمْن ِذي هأ ا هألأكأ الَِّذْينأ ق أ ب ْ ، فإَّنَّ

ان وا إذأا سأرأقأ ف أْيِهم    .انْ ت أهأى « احلأدَّ  الضَِّعْيف  أقأام وا عألأْيهِ  ، وإذأا سأرأقأ فيِهم  ت أرأك ْوه   الشَّرِْيف   أَّنَّ م كأ
دِعْيِ ، ِعْنددََما كَ  ةِ! يَدْوَم َرَجدْوَت قِيَداَم الَحدد ِ علدى الشَّدِرْيِ  إْسدَوةً بالضَّ انَدْت تُقَداُم قُْلُت : َرِحَمَك هللا يدا ابدَن األُُخدوَّ

لَِت الُحدُْودُ ف  أْكثَِر باِلِد الُمْسِلِمْيَن اليَْوَم؟! نَْرُجْو ُ نَْحُن اليَْوَم إذْ  الُحدُْودُ! لَِكْن َما الَِّذي  عُط ِ
َ ور  الثَّالث  عأشأرأ  أْح

 امل
 هأْدر  األْموأاِل، وضأيأاع ها

ِم(ي أ إنَّ قأِض  يَّةأ هأ  ْدِر األْم  وأاِل، ْْأ  سأ  وأاٌء ك  انوا إدأارِي ِ  ْْيأ، أو  ع   ْد ِم  نأ اخلأفأ  اِء مبأكأ  اٍن، ف أع شَّ  اق  )ك   رأِة القأ  دأ
ه م هأْدر  األْموأاِل ِجنأايأةا، وضأيأاعاا ُي أاسأب  ْونأ عألأْيها شأْرعاا، أو  أف ْرأاداا، أو م ؤأسَّسأاٍت، أو ح ك ْومأاتٍ  : ْْأ ت أع ْد ِعْندأ

ْت مأسأ ألأة  هأ ْدِر األْم وأاِل ِم  ْن م أي ِ زأاِت الر ِ  َأاما ا!؛ بأ ْل لألسأ ِف غأ دأ َيضأ ِة، وِم ْن مأْكر مأ اِت األْج واِد الَّ ِ  ألْجِله  ا ِن
ْفِع األْم وأاِل الطَّائِلأ  ِة ... كأمأ  ا ت أت أنأاق أل   ه القأن أ  وأات  اْْعالِميَّ ة  ك   لَّ  ِم( ب  دأ  ي أ  ْوٍم مأ  ا بأ  ْْيأ : ي أت أنأ افأس  ع شَّ  اق  )ك   رأِة القأ  دأ

افأٍة، أو جمأألٍَّة، أو ِلقأاٍء مأْرِئٍي!  صأحأ
* * * 

وال … [. وقَاَل تَعَالَى : " 31وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنَّه ال يحب المسرفين"]األعرا  … قَاَل تَعَالَى : "     

 [ .27تبذر تبذيًرا إنَّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لرب ِه كفُوًرا"]اإلسراء
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ثِ    رْيٍ رأِْحأ    ه  هللا  إنَّ المبددددذرين كددددانوا إخددددوان وق أْول     ه ت أعأ    اىلأ » : (5/69)« هريِ ِس    فْ ت أ »يف قأ    الأ اب    ن  كأ

وكدان الشديطان  : قأ الأ  ؛ وِْلأ ذا  مأْعِص يأِته أْي : يف الت َّْبِذْيِر، والسَّفأِه، وت أْرِك طأاعأِة هللا، واْرِتكأاِب ، الشياطين

 ؛  أْي : ج ح ْوداا،  لرب ِه كفُوًرا
ْل ِبطأاعأِته؛ بأْل أق ْبألأ على مأْعِصيأِته، وَم أالأفأِتهألنَّه أْنكأرأ نِْعمأةأ هللا عألأْيه، وْْأ ي أ   .« ْعمأ

لأ ةٌ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ  ي ْ ق  ْوا، واْلبأس  ْوا، مأ ا ْْأ ُي أاِلطْ ه ؛ إْس رأاٌف، أو َمِأ أْْحأ د ، واب ن   (1)«ك ل  ْوا، واْش رأب  ْوا، وتأصأ دَّ
اِدْيث  يف َتأْرْيِْ الت َّْبِذْيِر،  ، واألحأ ه .مأاجأه، واآلَيأت  ِثرْيأٌة ِجًدا، نأْكتأفي مبأا ذأْكرأَنأ  واْْسرأاِف كأ

* * * 
الِع  ِب، ودأْع  ِم الن َّ  وأاِدي، وأدأاِء تأكأ  الِْيِف  : وِم  ْن ذألِ  كأ اْمِتصأ  اص  أْم  وأاِل ال  ِبالدِ 

أ
ُأِْهْي  ِز امل ِم  ْن ن أفأقأ  اِت 

أاِديَّ  ِة الَّ  ِ  ت أ 
ِت، وإْص  الِح األْض  رأاِر امل  بأ  ارأَيأ

أرأافِ  قأ الع م ْوِميَّ  ةأ، وِم  ْن ذألِ  كأ التأْجِهي ْ  زأات  األْمِنيَّ  ة  الَّ  ِ  إقأامأ  ِة امل
ْلحأ  ق  امل

ْولأ  ة  جأ  رَّاءأ اجلأمأ  اِهرْيِ : ِم  ْن غأْوغأ  اءأ، وف أْوضأ  ى، وَّتأْرِيْ  ٍب، وم طأ  ارأدأاٍت، ومأِس  رْيأاٍت مأأاِعيَّ   ٍة ...إخل، ِمَّ  ا ت أْب  ذ ْل ا الدَّ
ِبرْياا ئاا كأ ل  ِعب ْ ْولأِة أْموأاِل على  ي شأكِ  ا الدَّ  .وج ه وِدهأ

ضأ ةِ  وأِل الَِّ  ت أْرص د  ِْلأِذه الر َيأ وأِل اْْسالِميَِّة قأائِمأةأ الدُّ رأ ب أْعض  الدُّ ًقا، أْن ت أتأصأدَّ ْؤِسف  حأ
 
بِ رْياا  وامل قأ ْدراا كأ
زأانِيَِّتها!  ِمْن ِمي ْ

* * * 
( ِلالَِّعِب النَّادِ  اْسِتضأافأةأ  نأْذك ر   والزِْلنأا  ْنِتْييِن  ي األْهِلي )السُّع وِديِ   األْرجأ

ةا، مأعأ مأا اَّْنأالأْت عألأْي ه ِم ْن مأنأ اِئِح الكأ رأِم ِم نأ  «مأارأد وَن» لأٍغ خأيأاِلٍ ؛ م قأاِبلأ إْن ي أْلعأبأ م بأارأاةا وأاِحدأ ُ َّ اِر أْه ِل مبأب ْ
اِفِر، يف حِ  ا الالِعِب الكأ ِعيَّة(!اجلأزِيْ رأِة، ِْلأذأ قأت ه(، وابْ ن أت ه )الدَّ رأتِه زأْوجأت ه )عأِشي ْ  ْْيأ كأانأ ي  رأاِفق ه  يف زَيأ

وأِل العأرأبِيَّ ِة، واْْس ال ثِ رْيٍ ِم نأ ال دُّ انِ ِب يف كأ ر ِِبْْيأ والالِعبِ ْْيأ األجأ   دأ
ْت ظأاِهرأة  اْس ِتْجالِب امل ِميَِّة كأمأا غأدأ

وأِل اْْس الِميَِّة عأادأةا ُم ْكأمأةا، وم ا ت أتأطألَّ ب   زأانِيَّ ِة ب أْع ِض ال دُّ ائِلأ ٍة قأ ْد تأِص ل  يف جمأْم وِعه ا إىل ِمي ْ  ِم ْن مأبأ اِلغأ مأالِيَّ ٍة هأ
 ْع وأزِْينأ الَّ ِذْينأ ي أْقط ن   ْونأ يف

ِهْيكأ أَّنَّأا لأْو ص رِفأْت على م ْس تأِحقِ ْيها ِم نأ الف قأ رأاِء وامل  اجلأالِبأ ِة ن أْف ِس ال ِبالدِ  الفأِقرْيأِة، َنأ
 ْشتأكأى!

ه م، ور مبَّأا زأادأْت عأْن حأاجأاِِتم، فإىل هللا امل  لأكأفأت ْ
* * * 

                                                

 ( .2904) اّن ِ لأللبأ  «هاجأ مأ  ابنِ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  3605ه )اجأ مأ  (، وابن  2/181) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
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ِر السَّ   يئأِة  وِم   نأ  ْس   ِلِم، فباْس   ِتْجالِب هأ   ؤ الِء الك فَّ   اِر اآلًثأ
 
ِلكأ : الق    ْدوأة  السَّ   يِ ئأة  ابلنِ ْس   بأِة لل   نَّْرِء امل كأ   ذأ

ْس ِلِمْْيأ 
 
ِر امل  ِبعأ ادأاِِتم، وحأرأكأ  اِِتم، واْهِتمأ اِم أْجِه زأِة اْْع الِم ِِبِ  م، ون أْع ِتِهم ابألْبطأ اِل، ي أتأ أأث َّر  ذألِ  كأ الفأجأ رأِة إىل ِدَيأ

ما تأْس أل  ِطْف  الا : مأ اذأ  ا ي أتأمأ  َنَّ أْن ال نَّْرء ، وي أْرسأ خ  يف ِذْهنِ  ه ت أْعرِيْ ٌف م شأ وٌَّه عأ  ِن الب ط ْولأ ِة واألْبطأ اِل، ف  الي أْومأ ِعْن دأ
مأا يأْكُ    اَِماا أبْنِفِه : أ رِْيد  أْن أك ْونأ كالالِعِب الف الّن!يأك ْونأ ِعْندأ  ؟ لأقأالأ لأكأ شأ

اتِ   ه الك ْفرِيَّ   ةِ ب أْع   ضأ وقأ   ْد ت أ   رأاه  ي  قأل ِ   د   ئاا : كرأْس   ِم الصَّ   ِلْيِب عل   ى  حأرأكأ د ْونأ أْن يأ   ْدرِي عأ   ْن مأ   ْدل وِْلا شأ   ي ْ
  بِتأْسِجْيِل هأدأٍف مأثأالا ... ف أيأا للعأجأِب!الصَّْدِر ِعْندأ الفأْرحأةِ 

* * * 
ْودأ العأْق ِل والوأا ُ أ اه وإىل ِحْْيأ ِكتأابأِة هأِذه السُّط ْوِر فأاقأ كأرأم  إْحدأِ د وأِل ْشأأاِل أْفرِْيِقيا العأرأبِيَّ ِة ح  د  قِ ِع، 

ْهرَيا  رِ ِب فأرِْيِقها الوأطأيِنِ  الَِّذي ي أت أقأاضأى شأ  الشَّ ْهرِيَّ  ( مأْلي   ْونأ سأ ْنِتيم، أْي : مأ ا ي  عأ اِدل  الرَّاتِ بأ 25مأا ِقْيمأت ه )م دأ
ا ابلت َّْعِلْيِم العأاِل . اِعدا  خِلأْمِسْْيأ أ ْستأاذاا م سأ

رِ ٍب نأْص رأاّن ِ  ( قأ ِد اْس  ت أعأانأ مب  دأ ِديأ االَتِ أ اِد )السُّ ع ْوِديِ  ، وأْنكأ  ى أنَّ َنأ ِص ْرِبٍ ! مب رأتَّ  ٍب  وأْدهأ ى ِم ْن ذألِ كأ
 ْسِلم ْونأ ب أْعد  يف الب  ْوْسنأِة، واِْلْرِسِك ي ذأِبَّ ْونأ ذأْبحأ اخِلرأاِف، وِبطأرِيْ قأٍة بأِشعأٍة ْْأ يأشْ 

ِد التَّارِْيخ  ِمثْ لأهأاكأِبرْيٍ، وامل  !(1)هأ
ا؛ انِْتقأال  الالِعِب )م . ع ( ِلقأ اءأ ِمْن فأرِيْ ِق الشَّ بأاِب )السُّ ع ْودِ   (وكأذأ ( إىل فأرِيْ ِق االَتَّأ اِد )السُّ ع ْوِديِ  يِ 
) ٍل س ع ْوِديٍ  لأِغ : )َثأأانِيأِة مأالِيْْيأ رَيأ  .(2)مأب ْ

( ِلقأ  اءأ : )َخأْسأ  ٍة وَخأِْس  ْْيأ  ِدي االت ِفأ  اِق )السُّ  ع ْوِديِ  ا؛ انِْتقأ  ال  الالِع  ِب املِْص  رِيِ  )ِ . ك( إىل َنأ وكأ  ذأ
ار ه )َخأْسأ ة  آالِف د ْوالٍر(أْل ِف د ْوالٍر(، ورأا ا إذأا عأِلْمنأ ا سأ اِلفاا أنَّ أْمثأ الأ هأ ِذه الع ق  ْوِد  (3)تِ ٍب شأ ْهرِيٍ  ِمْق دأ ! هأ ذأ

أالِيَِّة ت  ْعتأُأ  يف أْوسأاِط 
ِم( أْمراا ال ضأرْيأ فيه، وال غأضأاضأةأ!أْنصأاِر امل  )ك رأِة القأدأ

ِم( وغأرْيِه ا ِم نأ األْلعأ اِب الر َيِض يَِّة ِم ْن فأكأانأ ِمنأ مأفأاِس ِد األْم وأاِل الطأ  فأ ق  عل ى )ك  رأِة القأ دأ ائِلأ ِة الَّ ِ  ت  ن ْ
ٍة، أو ن أْفٍع للم ْسِلِمْْيأ، مأا يأِلي ابْخِتصأاٍر :  غأرْيِ فأائِدأ

ْسلِ أوَّالا : 
 
الِيْْيأ، وامل

أ
فأق  على هأِذه الن َّوأاِدي ِمْن مأبأاِلغأ ت أتأجأاوأز  امل ِة إلأْيها .مأا ي  ن ْ  م ْونأ يف أمأسِ  احلاجأ

                                                

 ( .330) دٍ يْ شِ رأ  بنِ  ونأ ملاد   «وِ هْ  اللَّ اَيأ ضأ قأ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .13ة )رأ اهِ القأ  «َيضي ِ الر ِ  نِ طأ الوأ » ةأ لَّ جمأ  رْ َ  انْ  (2)
 ( .52) مانأ ع  « أيالرَّ » ةأ فأ ي ْ حِ صأ  رْ َ  انْ  (3)
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نياا :   ْوِسر ْونأ ًثأ
م ه األْغِنيأاء  وامل ِنيٍَّة وَنأْ ِو  (عأْن طأْيِب ن أْفٍس!)مأا ي  قأدِ  ِمْن سأيَّارأاٍت فأ اِخرأٍة وعأقأ ارأاٍت سأ كأ

ا أَّنَّ م يف الوأْقِت ن أْفِسه ي أتأخأاذأل ْونأ عأْن مأدِ  يأدِ  فأق  العأْوِن  ذأِلكأ لالِعِبْْيأ، كأمأ  ْحتأاِجْْيأ ابلقأْدِر الَِّذي ي  ن ْ
للف قأرأاِء وامل

ِم(لالِعيب   !)ك رأِة القأدأ
لثا ا :  اليِ  ْْيأ ًثأ

أ
فأ  ق  عألأْيه  ا امل  تأخأصِ صأ  ِة للر َيضأ  ِة، والر َيِض  يِ ْْيأ؛ حأْي ث  ت  ن ْ

أجأ  الٍَّت، والصُّ ح ِف امل
ْور  امل ص   د 

ائِيَّ   ٍة، لأم جأ   رَِّد مأْعرِفأ   ِة أْخبأ   اِر  رأاٍت عأدأ اِهِليَّ   ٍة، ون أعأ   رأاٍت عأصأ   ِبيٍَّة، وإًثأ الالِعبِ   ْْيأ، مأ   عأ مأ   ا فيه   ا : ِم   ْن دأعأ   وأاٍت جأ
ْرِعيَِّة .  غأالأطأاِت الشَّ

 وخأطأرأاٍت شأْيطأانِيٍَّة ... إىل غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ امل

 رأابعا ا : 
 
اِس عأِة ِم ْن أرأاِض ي امل أسأ احأاِت الشَّ

ِت، َّتأِْص ْي   امل  بأ ارأَيأ
ْس ِلِمْْيأ ْقأامأ ِة ِمثْ ِل هأ ِذه الن َّ وأاِدي، وامل

ِلكأ على مأا َتأْتأاج ه أمأاِكن  الت َّْعِلْيِم مِ  اِمعأاتٍ  نْ والضَّنُّ ِبذأ ِأ وجأ اِر ِفْيِظ الق ْرآِن! مأدأ ِِ َتأ اِر  وك لِ يَّاٍت ومأدأ
لَّ  فأ )وإنَّ اْفِتتأ  احأ أوَِّل جم أمَّ  ٍع أول ْم  يبِ  يف بِ  الِد مِ  ِة اْس  تأمأرَّ بِنأ  اؤ ه ثأ  الثأ سأ  ن أوأاٍت، وتأكأ  ْس  ِلمأ

( 30ْص  رأ امل
 مأْلي  ْونأ ِجِنْيٍة؛ لأْيسأ بِبأِعْيٍد عأنَّا!

ْوالرأاِت، خأاِمساا :  أ األْقمأ اِر الصِ  نأاِعيَِّة ِم ْن مأاليِ ْْيأ ال دُّ ُْ ِت ِمْن دأْولأ ٍة ألْخ رِأ عأ   بأارأَيأ
لِ ف ه ن أْقل  امل مأا ت كأ

 .(1)ابلع ْملأِة الصَّْعبأِة ما ي أْعلأم ه  اجلأِمْيع  و 
* * * 

ُ  غأالبا  ا ِم  ْن  ْ  ر  ِم( َّتأ ا كأ  انأ الكأ  الم  ه ن  ا عأ  ْن ال  ال شأ  كَّ أنَّ األْم  وأالأ الَّ  ِ  ت ْص  رأف  لِ   )ك رأِة القأ  دأ و الِة، لِ  ذأ
ٌ، ومأْطل ْوٌب، ن ْصحاا ْلأ م، ولِ  ْسِلِمْْيأ .وأاِجبأاِت وأِلِ  األْمِر م ت أعأْيِ 

 
 عأامَِّة امل

ا اْلت أزأْمت  ه نأا  ، ف أتأأمَّْل .ِلذأ  االْخِتصأارأ واْْرأازأ
أقأاِص  ِد الشَّ  ْرِعيَِّة، وقأ  ْد أْعطأْت  ه  

، أو الوأِكْي  ل  عأ  ِن األمَّ  ِة يف َتأِْقْي  ِق امل ْي  ث  إنَّ اْمأ  امأ ه   وأ النَّائِ  ب  زِمأ  امأ وحأ
ْلطأِة للسَّرْيِ ِِبا إىل َتأْ  أقأاِصِد ِعْندأ ب أ السُّ

عأِتها لأه ، ِلذأِلك كأانأ عألأْيه ِمنأ الوأاِجبأاِت مأا لأْيسأ على غأرْيِه؛ ِقْيِق هأِذه امل ي ْ
اِج   ِب وألنَّ مأنأ   اطأ الو ج    ْوِب فيه   ا ه    وأ الق    ْدرأة ، وقأ   ْد حأصأ   لأْت لأ   ه ب أْع   دأ م بأ   اي أعأِتهم لأ   ه ، ف ألأزِمأ   ه  الِقيأ   ام  ِِبأ   ذا الوأ 

 . (2)الثَِّقْيلِ 
ه الِقيأامأ  ا ب ألأغأ ِمنأ الق وَِّة، ومبأا أنَّه ال يأْستأِطْيع  وأْحدأ أقأاِصِد مأْهمأ

 بِتأْحِقْيِق هأِذه امل
                                                

   ةأ يأ غْ ب   » رْ َ  انْ  (1)
 ( .102يب )لأ ي شأ دِ مْ حلأ  «اقِ تأ شْ امل

 ( .116) بٍ جأ رأ  البنِ « دأ اعِ وأ القأ »على ِخالٍف بأْْيأ الف قأهاِء : هأل ه وأ وأِلٌّ، أو وأِكْيٌل؟ انَر  (2)
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أْحك    ْوِمْْيأ أْيضا   ا وأاِجبأ   اٍت، وح ق ْوقا   ا لإلمأ   اِم م قأابِ   لأ تِ 
ِلكأ أْوجأ   بأ اْْس   الم  عل   ى امل اِء، والِفْطنأ   ِة، لِ   ذأ ْل   كأ وال  ذَّكأ

 ْلقأ  اِة عل  ى عأاتِِق  ه، وعأ  ْن طأرِيْ  ِق هأ  ِذه احل ق   ْوِق تأْكم   ل  لأ  ه الق   ْدرأة  يف الِقيأ  اِم مبأ  ا أْوجأبأ  ه هللا عألأْي  هالوأاِجبأ  ا
ِم  ْن  ِت امل

أقأاِصدِ 
 . (1)َتأِْقْيٍق ِْلأِذه امل

* * * 
 نأاطأِة ب أوأِلِ  األمِر مأا يأِلي :

 وِمْن أهأمِ  هأِذه الوأاِجبأاِت امل
اِسيٌَّة :أوَّالا :   وأاِجبأاٌت أسأ

إقأامأ ة  »وِمْن ذأِلكأ السَّ ْعي  إىل َتأِْقْي ِق مأقأاِص ِد اْمأامأ ِة الَّ ِ  ِم ْن أْجِله ا ش  رِعأْت، وِه ي ِبِعب ارأٍة َم ْتأصأ رأٍة 
نِْيا ِبهِ  ْيِن، وِسيأاسأة  الدُّ ْيِن م ِهمَّْْيِ .«الدِ   ، وذأِلكأ أْيضاا ِمْن ِخالِل مأْقصأدأ

ِه، وت أْنفيِذِه . َِ ْيِن : وت أتأمأثَّل  يف : ِحْف ْقصأد  األوَّل  : إقأامأة  الدِ 
أ
 امل

َ ه، وذأِلكأ مبأا يأِلي:  أوَّالا : ِحْف
نأاِن .1 اِن، والسِ  ْعوأة  إلأْيه : ابلقألأِم، واللِ سأ    نأْشر ه ، والدَّ
ِطْيِل، وُم أارأب أت ها .2    دأْفع  الشُّبأِه، واألابأ
 ْسِلم ْونأ  يأك ْونأ  حأِتَّ  الث ُّغ ْوِر  ، وَتأِْصْْي   الب أْيضأةِ  ايأة    ِْحأ 3

 على أْمٍن  يف  امل
 ِديِْنهم، وأنْ ف ِسهم، وأْموأاِْلم، وأْعرأاِضهم .

 ًثنِياا: ت أْنفيذ ه، وذأِلكأ مبأا يأِلي :
اِمِه : وذألِ كأ 1 ْوِدِه، وت أْنفيذ  أْحكأ َِ ْيمأ   إقأامأة  شأرأائِِعه، وح د  يأْش مأل  ِجبأايأ ةأ الزَّكأ اِة، وت أْقِس ْيمأ الفأ يِء، وت أْن

ِة؛ ألْجِل رأْفِع رأايأةِ  اِهدأ  جأ
ِِ مبأا أنْ زألأ هللا، وت أْنفيذأ هأِذه  اجل ي  ْوِ  امل اْْسالِم، وإقأامأةأ ق ضأاِة الشَّرِْع للح ْكِم بأْْيأ النَّا

ْوِد الَِّ  شأرأعأها هللا اِم، واحل د    لِعبأاِدِه ... إخل .األْحكأ
ِْهْيِب .2 ِْغْيِب، و الِتَّ ِِ عألأِيه ابلِتَّ    ْحأْل  النَّا

* * * 

                                                

َْمأى» رْ َ  انْ  (1) ِمْيِجي )للشْيِخ عبدِ « اْمأامأةأ الع   . (333 هللا الدِ 
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ْقصأ  د  الثَّ  اّن 
أ
ْي  ِع ش   ؤْوِن هأ  ِذه احلأيأ  اِة،  امل ْيِن : وه   وأ احل ْك  م  مبأ  ا أنْ   زألأ هللا يف مِأ ا ال  دِ  نْ يأا ِِبأ  ذأ : ِسيأاسأ  ة  ال  دُّ

ْقصأ  دِ 
أ
ا امل م  الف ْرقأ  ِة،  وي أن ْ  ت ج  عأ  ْن هأ  ذأ ِلمأ  ِة، وعأ  دأ ْ  ع  الكأ ُّْل  ِم، ومأ ، ورأْف  ع  ال أقأاِص  ِد الفأْرِعيَّ  ِة ِمْنه  ا : العأ  ْدل 

ب أْع  ض  امل
ْسِلِمْْيأ .

 
وِمْن وأاِجبأاِت اْمأاِم أْيضاا :  والِقيأام  ِبِعمأارأِة األْرِض، واْسِتْغالل  خأرْيأاِِتا فيمأا ه وأ صأاِلٌح لإلْسالِم، وامل

أ  وأارِِد، أو كأمأ  ا ي أق   ْول  القأاِض  ي أب  و ي أْعلأ  ى اْس  تِ 
أالِيَّ  ِة، أو امل

بأل  يُّ : يفأاء  احل ق   ْوِق امل قأاِت »احلأن ْ ِجبأايأ  ة  الفأ  ْيِء، والصَّ  دأ
 . (1)«على مأا أْوجأبأه الشَّرْع  نأًصا، واْجِتهأاداا ِمْن غأرْيِ عأْسفٍ 

أْصر ْوفأاتِ 
ِلكأ امل  :العأطأاءاِت، وعلى حأدِ  ق أْوِل أب ي أْعلأى ، و  ، والن َّفأقأاتِ  وكأذأ

ع  ه يف وأْق ٍت ال ت أْق ِدْْيأ » أاِل ِمْن غأرْيِ سأرأٍف، وال ت أْقِصرْيٍ، ودأف ْ
 في ه، وال ت أْقِديْ ر  العأطأاِء، وما يأْستأِحقُّ ِمْن ب أْيِت امل

 . «َتِخرْيٍ 
ِة ابألهأ  مِ  ف   األهأمِ  ِم   ْن وِم  نأ الوأاِج   ِب أْيضا  ا عل   ى اْمأ   اِم ِعْن  دأ صأ   ْرِف األْم  وأاِل أ تأ   ِدئ يف الِقْس   مأ ْن ي أب ْ

 قأاتِ 
 ْحتأ  اِجْْيأ : كامل

فأعأ  ٌة عأامَّ  ٌة، أو امل ه م مأن ْ ْس  ِلِمْْيأ : كأعأطأ  اِء مأ  ْن ُيأأص   ل  للم ْس  ِلِمْْيأ ِم  ن ْ
 
لأ  ِة، والق ضأ  اِة، مأصأ اِلِح امل

ِِ كاجل س   ْوِر، والقأنأ  اِطِر، وغأ  رْيِ والع لأمأ  اِء، والسُّ  عأاِة، والف قأهأ  اِء، وِعمأ  ارأِة مأ  ا ُي ْ  ُ  إىل ِعمأارأتِ  ه ِم  ْن ط ر قأ  اِت النَّ  ا تأ  ا
 . (2)ذأِلكأ 

* * * 
ا الن َّ ْوع  ِم نأ العأطأ اِء وإْن كأ انأ ظأ اِهر ه »:  (55« )ةِ يَّ رعِ الشَّ  ةِ اسأ يأ الس ِ »يف قأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا  وهأذأ

اِء، وت أْركأ  ْيِن،  إْعطأاءأ الرُّؤسأ ِلكأ مأْصلأحأةأ الدِ   ل ْوك  فاألْعمأال  ابلنِ يَّاِت، فإذا كأانأ القأْصد  ِبذأ
ا ي أْفعأل  امل الضُّعأفأاِء كأمأ

ْقص   ْود  الع ل   وَّ يف األْرِض، والفأسأ  ادأ كأ  انأ ِم  ْن ملسو هيلع هللا ىلصوأْهلِ  ِه، كأ  انأ ِم  ْن ِج  ْنِس عأطأ  اِء النَّ  يبِ  
أ
، وخ لأفأائِ  ِه، وإْن كأ  انأ امل

 . «عأطأاِء ِفْرعأْونأ ِجْنِس 
م    ْوِع الفأتأ   اوأِ»وقأ   الأ أْيضا   ا يف  ( ( : »28/267) «جمأ ولأ   ْيسأ لأ   و الِة األْم   ِر أْن ي  قأسِ    م ْوهأا )األْم   وأالأ

كاا، كأما قأالأ الرَّ  ا ه ْم ن  وَّاٌب وو كأالء ، لأْيس وا م الَّ م  املاِلك  م ْلكأه ؛ فأإَّنَّ إّن ِ : » ملسو هيلع هللا ىلصس ْول  ِبأسأِب أْهوأاِئِهم، كأما ي  قأسِ 
ا أَن قأاِسٌم أضأع  حأْيث  أ ِمْرت   ا، وإَّنَّ ا، وال أْمنأع  أحأدا رأوأاه  الب خأارِيُّ، وعأْن أب ه رأيْ رأةأ رأِضيأ  «وهللا ال أ ْعِطي أحأدا
أْن  ع  والعأطأ  

ُأأ أنَّ  ه  لأ  ْيسأ امل ا ر س   ْول  رأبِ  العأ  املِْْيأ قأ  ْد أْخ   اء  إبرأادأتِ  ِه واْخِتيأ  ارِِه، كأم  ا ي أْفعأ  ل  ذألِ  كأ هللا عأْن  ه  َنأْ  وأه ، ف أهأ  ذأ

                                                

 ( .28) ي ِ دِ رْ اوأ للمأ « ة  يَّ انِ لطأ السُّ  ام  كأ األحْ » (1)
َْمأى» رْ َ  انْ ( 2) ِمْيِجي )ل« اْمأامأةأ الع   . فٍ رُّ صأ ( بتأ 357، 335عبِد هللا الدِ 
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ب ُّ  ْوا  ل   وك  الَّ  ِذْينأ ي أْعط   ْونأ مأ  ْن أحأ
الِ  ك  الَّ  ِذي أ بِ  ْيحأ لأ  ه  التَّصأ  رُّف  يف مأالِ  ِه، وكأم  ا ي أْفعأ  ل  ذألِ  كأ امل

أ
ْن أع   ْونأ مأ  ْن امل ، وميأ

م  املالأ أبمْ  ا ه وأ عأْبد  هللا، ي  قأسِ   انْ ت أهأى . «رِِه، ف أيأضأع ه  حأْيث  أمأرأه  هللا ت أعأاىلأبْ غأض وا، إَّنَّ
* * * 

ا، وعأطأ اءا( ع أالِيَّ ة  )أْخ ذا
ْس ِلِمْْيأ أْن ت أت أقأيَّ دأ تأصأ رُّفأات ه امل

 
ل ى وِمْن ِخ الِل مأ ا مأضأ ى كأ انأ عل ى وأِلِ  أْم ِر امل

أْص   لأحأة  الشَّ   ْرِعيَّة  ال 
ِْلْي   ه امل ، فأْض   الا أْن تأك    ْونأ تأصأ   رُّفأات ه  سأ   ِبْيالا للفأسأ   اِد، اْلأ   وأِ والتَّشأ   ِهي ِ ضأ   ْوِء الشَّ   رِْع؛ كأمأ   ا َت 

ْعِصيأِة!
أ
 وامل

ٍة م   ، أو مأْص  لأحأ ْس  ِلِمْْيأ ِلغأ  رْيِ وأْج  ٍه شأ  ْرِعيٍ 
 
ُأأٍة كأمأ  ا ال رأ   ْوز  لِ  وأِلِ  األْم  ِر أْن ي  ْنِف  قأ ِم  ْن ب أْي  ِت مأ  اِل امل ْعتأ  

ر ها الضَّر ْورأة    . (1)العأامَّة   احلأاجأة  أو  ،ت  قأدِ 
ائِنا ا مأ ْن كأ انأ   سأ وأاٌء كأ انأ وأِلَّ األْم ِر، أو َنئِبأ ه    أْن يأ  ٍد   كأ ا ال رأ ْوز  شأْرعاا ألحأ ئاا وعلى هأذأ ْص ِرفأ شأ ي ْ

ِم(، سأوأاٌء كأانأ للمأالِعِب، أو الالِعِبْْيأ؛ ْسِلِمْْيأ لِ )ك رأِة القأدأ
 
فأقأ مأالِيْْيأ الر َيالِت،  ِمْن ب أْيِت مأاِل امل فأْضالا أْن ت  ن ْ

ْس ِلِمْْيأ! وهأ 
 
ا ي  عأ دُّ ِغًش ا، وت أعأ دٍ  يف حأ قِ  مأ اِل امل ضأِة، إنَّ ِمْثلأ هأ ذأ زأانِيَّاٌت خأاصٌَّة للر َيأ ا الن َّْه ي  لأ ْيسأ وت  ْوضأعأ ِمي ْ ذأ

اه  ِلك لِ  ل   ِم(؛ بأْل ي أت أعأدَّ ل  ْعبأ ةٍ خأاًصا بِ )ك رأِة القأدأ ْعبأ ِة الت ِ ِنِس،  لأ ْيسأ ِم ْن شأ أَِّنا اِْعانأ ة  عل ى اجِلهأ اِد اْْس الِميِ  : كأ
لَِّة ... إخل .  وك رأِة اليأِد، والطَّائِرأِة، والسَّ

ِبْيلِ   وأفَّق  واْلأاِدي إىل سأوأاِء السَّ
 وهللا امل

 

 
 
 
 
 

                                                

ضأ    ِة مأ   عأ م بأارأكأ   ِة ب أْع   ِض ف أتأ    اوأِ أْه   لِ  (1) اِس   رأِة الر َيأ  الِعْل   ِم كأانأ   ْت وأرأاء دأفْ    ِع وتأْش   ِجْيِع ب أْع   ِض ح كَّ    اِم ال شأ   كَّ أنَّ مأطأالِ   بأ ْسأ
 ْست أعأان !

ضأِة بعأامٍَّة، و)ك رأِة القأدأم( ِبأاصٍَّة، وهللا امل ْسِلِمْْيأ يف اْنْ فأاِق والبأْذِل للر َيأ
 
 امل
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َ ور  الرَّاِبع  عأشأرأ  أْح

 امل
 هاق أْتل  األْوقأاِت، وضأيأاع  

ْوِده ك   لَّ ي أ    عأاِص  رأة ، ووأسَّ  عأْت ِم  ْن ح   د 
ِِ ابتِ سأ  اِعه اخلأِط  رْيِ، الَّ  ِذي أف ْرأزأتْ  ه احلأضأ  ارأة  امل ْوٍم، إنَّ وأْق  تأ الفأ  رأا

ئاا على  ِبرْياا، وِعب ْ ْسِلِمْْيأ أْصبأحأ خأطأراا كأ
 
أْجه  ْودأاِت البِ أبْ نأاِء امل

ِثرْيِ ِم نأ امل اِر الكأ ا ْْهدأ فأذا نأائِيَّ ِة لن أْهضأ ِة األمَّ ِة؛ ، ومأن ْ
( مي أ  ِِ ِة : )وأْقِت الفأرأا َّاِهرأِة احلأضأارِيَِّة اجلأِدْيدأ ثِ ل  دألِْيالا عل ى و ج  ْوِد بأْل إنَّ ِغيأابأ الضَّْبِط، والتَّْحِلْيِل، والِتَِّْشْيِد لل

أْشر ْوِع احلأضأارِيِ  ت  ْؤتأى األمَّة  ِمْن ِقبأِله
 . (1)خأْرٍق يف امل

، وخ ط ْورأتِه ي أق  ْول  األْس تأاذ  ُم أمَّ د  ق ط  ٍب  ِِ هأجِ »يف ويف ب أيأاِن ع ْمِق م ْشِكلأِة الفأرأا ْبِيأ ةِ  مأ ن ْ « اْْس الِميَّةِ  الِتَّ
ِِ ْلأ    و م ْش   ِكلأٌة ِم   نْ »:  (2/159) اِهِليَّ   ِة  ءِ أْس   وأ  إنَّ ش    ْغلأ أْوقأ   اِت الفأ   رأا أشأ   اِكِل يف اجلأاِهِليَّ   ِة، ويف جأ

القأ   ْرِن امل
، و  خأ دَّرأات 

، وامل أْيِس ر 
 ج  ْوِن، واَْنِ رأاف  الشَّ بأاِب، « حأ اَنأت  »الِعْشرِْينأ ِبِصفأٍة خأاصٍَّة، ومأ ا اخلأْم ر  وامل

ال رَّْقِ ، وامل
ْوِذ ... إخل  . وج ن  ْوح ه إىل اجلأرمِْيأِة، وإىل الشُّذ 

ا السُّ ْوِء! ... مأا ك  لُّ ذألِ كأ إالَّ صأ داِ ِلم ْش ِكلأِة الوأْق ِت الفأ  اِئِض الَّ ِذي ال ي أْعرِف   ْونأ لأ ه م تأصأ رَّفاا إالَّ هأ ذأ
ِ  القألْ  ِ  الن َّْفِس، ف أرأا ِأ الوأْقِت؛ ولأِكنَّه ف أرأا قأِته ف أرأا ِقي ْ ِ  يف اجلأاِهِليَِّة احلأِديْ ثأِة لأْيسأ يف حأ ِ  والفأرأا ِ  الرُّْوِح، ف أرأا ِب، ف أرأا

أبأاِدئ الع لْ 
اِف اجلأادَِّة الَِّ  تأْشغأل  اْْنسأانأ الِقيأِم وامل ِ  األْهدأ نِيَّ ِة  يأا، ف أرأا يف أْحسأ ِن »ِحْْيأ يأك ْونأ عل ى ص  ْورأتِه الرَّابَّ

 .انْ ت أهأى  «ت أْقِوٍْيٍ 

* * * 
نْيا؛ ف أقأْد جأعألأ ج ْزءا  ْيِم الوأْقِت الَِّذي ه وأ حأيأات نا الدُّ َِ ا حأِرصأ اْْسالم  على ت أْن للِعبأادأِة،  اْنه للعأمأِل، وج ْزءا مِ  اِلذأ

: " وَجعَْلنَا الليل لباسا * وجعلنا النهار : آخأرأ للرَّاحأِة؛ ف أقأالأ هللا ت أعأاىلأ  اللمأصأاِلِح العأامَِّة، كأمأا جأعألأ ج ْزءا  اوج ْزءا 

 [ .11-10معاشا"]النبذ

                                                

ِِ »انَر  (1)   » ةأ لَّ ، جمأ انأ طأ لْ س   مالٍ جلأ « إْشكأالِيَّةأ وأْقِت الفأرأا
  مِ لِ سْ امل

 
 ( .14( ص )55) دأ دأ عأ « رِ اصِ عأ امل
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الذين ِمنوا وعملدوا الصدالحات وتواصدوا بدالحق  وقَاَل تَعَالَى : " والعصر * إنَّ اإلنسان لف  خسر * إال    

ه ما . وتواصوا بالصبر"]العصر[ ٍِ رِضيأ هللا عأن ْ ْهر  »: قأالأ ابن  عأبَّا  : أْي : الزَّمأن  . (1)«العأْصر  ه وأ الدَّ
ص    ل  في   ه السَّ   رَّاء  فأْقسأ   مأ هللا ت أعأ   اىل ابلعأْص   ِر   الَّ   ِذي ه    وأ ال   زَّمأن    ِلمأ   ا في   ه ِم   نأ األعأاِجْي   ِب؛ ألنَّ   ه َتأْ 

؛ وألنَّ الع م رأ ال ي  قأوَّم  ِبشأْيٍء ن أفأاسأةا وغأالءا   . (2)والضَّرَّاء ، والصِ حَّة  والسَّقأم ، والِغَنأ والفأْقر 
لِ  ي عل ى ذألِ   ملسو هيلع هللا ىلصوقأ ْد عألَّمأنأ  ا رأس  ْول  هللا  أثأ لأ األْعلأ  ى العأمأ

، وضأ  رأبأ لأنأ  ا امل ِأ ُْ ك ِم  ْن أنَّ للوأْق  ِت ِقْيمأ  ةا ك  
ْولأ  ِة اْْس  الِميَِّة كأمأ ا لأ  ْو كأ ان وا اب أت ه لِتأْك وِْيِن الدَّ الِ ه؛ فأكأ  انأ ي أْعمأ  ل  ه  وأ وصأ  حأ يف ِس  بأاٍق مأ  عأ  ِخ الِل تأصأ  رُّفأاتِه وأْعمأ

 الزَّمأِن .
يَّ ِة هأ ِذه النِ ْعمأ ِة، وِقْيمأِته ا ِبقأْولِ ه  ملسو هيلع هللا ىلصوأْرشأدأَن أْيضا ا  ؛ نِْعمأتأ اِن مأغْ »: إىل أالِأ ِِ ثِ رْيٌ ِم نأ النَّ ا ب   ْوٌن فيِهمأ ا كأ

  ِ  الب خأاريُّ .« الصِ حَّة ، والفأرأا
* * * 

نْ يأا أبنَّ ه أْْسأ ى، وأْغلأ ى ِم ْن أْن تأِض ْيعأ ف أقأرأات  ه بأ ْْيأ  ْ ٍو فاْْسالم  ي  قأوِ م  ع م رأ اْْنسأاِن يف هأِذه احلأيأاِة ال دُّ  ْلأ
لأ  ٍة، ف أه   و عأابِ  ٍث سأ  ِخْيٍف ال ِقْيمأ  ةأ لأ  ه ، ولِ  َِْيمأ  ٍة، وال أ ْخرأِويَّ  ٍة نأِبي ْ فأعأ  ٍة ِدنْ يأوِيَّ  ٍة عأ ِت ِم  ْن وأرأائِ  ه مبأن ْ ْع  ٍب ابِط  ٍل ال َيأ

ا قأالأ   ْسِلِم ُي أاسأب  عألأْيه ي أْومأ الِقيأامأِة كأمأ
م  عأْبٍد ي أْومأ الِقيأامأِة حأِتَّ ي ْس »:  ملسو هيلع هللا ىلصمأْسؤولِيٌَّة يف ع ن ِق امل ألأ ال ت أز ْول  قأدأ

ِله مأا عأِملأ به؟ وعأْن مأاِله ِمْن أْينأ ا  ْكتأسأبأه ، عأْن أْربأٍع : عأْن ع م رِه فيما أف ْنأاه؟ وعأْن شأبأاِبه فيما أْباله ، وعأْن عأمأ
الَّ  (3)«وفيما أنْ فأقأه ؟ ِْمِذيُّ، وه نأاكأ كأِثرْيٌ ِمنأ األِدلَِّة الدَّ يَِّة الوأْقِت ِمَّا يأ الِتِ   ط ْول  ذِْكر ها .ِة على أالِأ

* * * 
ابأه؛ ف أقأالأ             لأِف أْصحأ  إذأا خأرأْجت م ِمْن ِعْنِدي ف أت أفأرَّق وا»: وقأْد أْوصأى ب أْعض  السَّ

ثْ ت م ْعت م َتأأدَّ  . (4)«لأعألَّ أحأدأك م ي أْقرأأ  القأْرآنأ يف طأرِْيِقه، ومأِتأ اْجتأمأ
يَّ ِة الوأْق ِت، إْذ ي أق  ْول  يفوهأاكأ مأا قأالأه اب ن  القأ يَِّم رأِْحأ  ُِ »ه  هللا يف ب أيأ اِن أالِأ اِر  (3/49« )السَّ اِلِكْْيأ  مأ دأ

ِديِْثه عأنْ ِعْندأ  ا الوأْق ِت  حأ ثِ رْيٍ ِم نأ األم  ْوِر الِس يَّمأ ! وِه يأ غأ رْيأٌة » مأْنزِلأِة الغأرْيأِة، وْش  ْوِْلا ِلكأ الغأ رْيأة  عل ى وأْق ٍت فأ اتأ

                                                

 ( .5/492) اّن ِ وكأ للشَّ « رِ يْ دِ القأ  حأ تْ ف أ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .32/84) ازي ِ الرَّ  رِ خْ للفأ « بِ يْ الغأ  حأ يْ اتِ فأ مأ » رْ َ  انْ  (2)
َ ْر (، و 2416) ذيُّ مِ الِت ِ  ه  جأ رأ أخْ  (3)  . (2/290) اّن ِ أللبأ ل« ي ِ مذِ الِت ِ  حِ يْ حِ صأ »ه وأ صأِحْيٌح، اْن
 ( .39) ةأ دَّ و غ  أب   احِ تَّ الفأ  دِ بْ لعأ « اءِ لمأ الع   دأ نْ عِ  نِ مأ الزَّ  ةأ مأ يْ قِ » رْ َ  انْ  (4)
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الوأْق  تأ وأْح  ي  الت َّقأضِ   ي   أْي سأ  رِْيع  االْنِقضأ  اِء  ، أِبُّ اجلأانِ  ِب، بأِط  يء  الرُّج   ْوِع ... فأمأ  ْن غأِف  لأ عأ  ْن  قأاتِلأ  ٌة، ف  إنَّ 
ال ه إذأا عأِلمأ ِعْندأ َتأِْقْيِق الفأ وأ  َ مأ ف أوأات ه، واْشتأدَّْت حأسأرات ه، فأكأْيفأ حأ ارأ مأ ا اِت ِمْق دأ ن أْفِسه، تأصأرَّمأْت أْوقأات ه، وعأ

ْي  فأ ي أ  ر دُّ األْم  ِس يف  ؟ وكأ نأ  ه وبأ  ْْيأ االْس  ِتْجأاِع، وطألأ  بأ ت أنأ  او لأ الفأائِ  تأ الي أ  ْوِم أضأ  اعأ، وطألأ  بأ الرَّْجعأ  ى، فأِحْي  لأ ب أي ْ
بُّ ه وي أْرتأِض ْيه، [، 52]سبذ"... وأنَّى لَُهم التَّناُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعْيٍد" اجلأِدْيِد؟! ت أنأ اه  لأ ْيسأ وم ِنعأ ِمَّ ا ُيِ  وعألِ مأ أنَّ مأ ا اق ْ

، مأ ا إىل رأدِ  ِمْثِله ا  نأ ه وبأ ْْيأ مأ ا يأْش تأِهْيه! ف أيأ  ا حأسأ رأات  بأغِ ي للعأاقِ ِل أْن ي أْقتأِنيأ ه، وِحْي  لأ ب أي ْ سأ ِبْيٌل! ولأ  ْو ر دَّْت ِمَّ ا ي أن ْ
 .انْ ت أهأى  «!ْلأأانأ التَّحأسُّر  

* * * 
ْ ٍو، أو أيِ  مأ ا ِم ْن شأ أنِه ال  وِمْن ِخالِل ما مأضأى؛ كأانأ عل ى تأ ه يف لأعِ ٍب، أو ْلأ  ْس ِلِم أالَّ يأْص ِرْف وأق ْ

امل
ٍة د   ، وال أْن يأْش غ لأ ي أع ْود  بِن أْفٍع، أو مأْصلأحأ بأِغي لل ِتَِّْوْيِح أْن ي   زأاِحمأ آفأ اقأ العأمأ ِل واجلِ دِ  نْ يأوِيٍَّة، أو أْخرأِويٍَّة، فال ي أن ْ

 . عأِن الوأاِجبأاتِ 
ُِْ عل  ولأ  ، والصَّ   ا اجلِ  دِ  إالَّ ن أْوعا  ا ِم  نأ العأ  ْوِن عل  ى َتأأمُّ  ِل أْعبأ  اِء احلأ  قِ  حأ  ة  ال  ِتَِّْوْيِح وأسأ  طأ هأ  ذأ ى ْيسأ ْت إابأ
الِْيِف  ه  لِ دأيْ  دأنأ ، أمَّ  ا أْن ي ْص   ِبحأ اللَّْه  و  واللَّعِ   ب  تأكأ ٌُ احلأيأ   اِة يف الغ   د وِ  واآلصأ   اِل، وابللَّْي  ِل والن َّهأ   اِر، فأ  ذأ كأ خ    ر ْو

ُِ أاٌه ابحلأيأاِة إىل العأبأِث والضَّيأاعِ  عأِته، وا  . (1)ابلِتَِّْوْيِح عأْن طأِبي ْ
* * * 

ٍة د  وعألأْي  ه؛ ف أْلي أتَّ  ِق هللاأ ت أعأ  اىلأ ط   الَّ  ِم( يف أْوقأ  اِِتِم، وهأ  ْدرِها يف غأ  رْيِ طأائِ  ٍل، أو فأائِ  دأ نْ يأوِيَّ  ةا ع  )ك   رأِة القأ  دأ
انأْت أو أ ْخرأ  ْونأ ِويَّةا؛ إنَّه العأبأث  ابألْوقأاِت، واْسِتْفرأاغ ه يف اللَّْهِو واللَِّعِب البأاِطِل؛ إنَّه ضأيأاع  الع م ِر فيمأا سأْيْسأل  كأ

 عأْنه ي أْومأ الِقيأامأِة!
، اللَّ ه  اللَّ   مَّ فاْشهأدْ ه  مَّ ب ألَّْغت 

 
 
 

 
                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 « يَّ المِ اْسْ  عأ مأ تأ جْ امل

 
 ( .62-51) دٍ يْ شِ رأ  بنِ ا نأ وْ ملاد  « وِ هْ  اللَّ اَيأ ضأ قأ »(، و277) دِ احِ الوأ  دِ بْ فى عأ طأ صْ مل
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َ ور  اخلأاِمس  عأشأرأ  أْح
 امل
، وا  لتَّْصفيق ، والتَّْصفري ، واْلِتأافأات  الرَّْق  

ِم لألسأ ِف  ْت هأ ِذه األَيَّ ِم( ف أغأ دأ ، والتَّْص فيق ، والتَّْص فري ، واْلِتأافأ ات  يف مأالِع ِب )ك  رأِة القأ دأ أمَّا الرَّْق  
فأ كُّ عأْنه ا، وغأالِبا ا مأ ا ي أْفعأل ه ا رِعأ اع  )ك  رأ  ِعْْيأ ِمْن لأوأازِِم الر َيضأ ِة الَّ ِ  ال ت أن ْ  شأ جِ 

ِم( ِم نأ امل الِس يَّمأا وغأ رْيِِهم ِة القأ دأ
 أثْ نأاءأ اللَِّعِب، وخأارِِجه!

"ومددددا كددددان صددددالتُهم عنددددد البيددددت إال مكدددداٌء وتصددددديةٌ فددددذوقوا العددددذاب بمددددا كنددددتم : وقأ    ْد قأ    الأ ت أعأ    اىلأ 

 [ .35تكفرون"]األنفال
 ٍِ انأ  ْت ق    رأْيرٌ »: رأِض  يأ هللا عأْن  ه   قأ  الأ اب  ن  عأبَّ  ا  تأط   ْوف  ابلب أْي  ِت ع   رأاةا ي صأ  فِ ق ْونأ وي صأ  فِ ر ْونأ، فأكأ  انأ كأ

 كأاء  : الصَّفري ، والتَّْصِديَّة  : التَّْص فيق ، قأالأ ه جم أاِه ٌد، والسُّ دِ يُّ، واب ن  ع مأ 
رأ رِض يأ هللا ذأِلكأ ِعبأادأٌة يف ظأنِ هم، وامل

ه ما  . عأن ْ
 كأاء  ضأْرٌب اب»: وقأالأ ق أتأادأة  

 . «ألْيِدي، والتَّْصِديأة  ِصيأاحٌ امل
وعل  ى الت َّْفِس رْيأْيِن فأفي ه رأدٌّ عل  ى »: (7/382« )ألْحكأ اِم الق  ْرآنِ  اجل  اِمعِ »قأ الأ الق  ْرط يبُّ رأِْحأ ه  هللا يف 

عأ  ْن ِمْثلِ  ه الع قأ  الء ، وي أتأشأ  بَّه  فأاِعل   ه  اجل هَّ  اِل ِم  نأ الصُّ  ْوفيِة الَّ  ِذْينأ ي أْرق ص   ْونأ وي صأ  فِ ق ْونأ، وذألِ  كأ ك لُّ  ه م ْنكأ  ٌر ي أت أن أ  زَّه  
ان وا ي أْفعأل ْونأه ِعْندأ الب أْيتِ  ْشرِِكْْيأ فيما كأ

 
 . انْ ت أهأى «ابمل
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ا أرأْدَنأ أْن نأ    ْذك رأ لأ    كأ أيُّه    ا القأ    ارِئ الكأ    رِْْي  ب أْع    ضأ أق ْ    وأاِل أْه    ِل الِعْل    ِم يف َتأْ    رْيِْ ال    رَّْقِ ،  وب أْع    دأ هأ    ذأ
 والتَّْصفرِي ابْخِتصأاٍر إْن شأاءأ هللا .  والتَّْصفيِق،
اِل *   فأمأحألُّ ات ِفأاٍق بأْْيأ أْهِل الِعْلِم وهلل احلأْمِد .: أمَّا َتأْرِْْي  الرَّْقِ  على الر ِجأ

ْ ِر يف » قأ ْد نأ  َّ الق  ْرآن  عل ى الن َّْه ي عأ ِن ال رَّْقِ  ف أقأ الأ »: قأالأ أب و الوأفأاِء ابن  عأِقْي ٍل رأِْحأ ه  هللا  وال َتأ
ْي  فأ إذا كأ  انأ »األرض مرح  اا  أ  رأِح، والبأطأ  ِر ... فأمأ  ا أق ْبأحأ  ه مأ  ْن ِذي حِلْيأ  ٍة، وكأ

، وال  رَّْق   : أشأ  دُّ امل  ْختأ  الأ
، وذأمَّ امل

انأ      ْت أْص      وأاٌت لِنْس       وأانٍ  ، وي صأ      فِ ق  عل      ى إيْ قأ      اِع األحلْأ      اِن، والق ْض      بأاِن، وخ ص ْوص      اا إْن كأ بأةا ي أ      ْرق    ، شأ      ي ْ
 . (1)...«وم ْردأاٍن 

* * * 
امأ ةأ رأِْحأ  ه  هللا  فأمَّ ا ت أْفِص ْيل  هأ  ِذه : » (32« )ماعِ والسَّ    ِ قْ وال رَّ  ةأ ابأ بأ الشَّ  م ِ ا يف ذأ يأ ت ْ ف   »يفوقأ الأ اب ن  ق دأ

فأ  رِدأةا : ف  إنَّ هأ  ذِ  ه م  ا م ن ْ ، والشَّ  بأابأِة، وْسأأ  اِع ك   لِ  وأاِح  ٍد ِمن ْ أْس  م ْوعأاِت ِم  نأ ال  دُّفِ 
عأه  ا ِم  نأ اللَّعِ  ِب، فأْم  نأ امل ي ْ ه مِأ

ها يف مأوأاِض  ِعها، أو ق ِص  دأ ِم  ْن أْجِله  ا : ف أه   و سأ  اِقط   اِعها، أو قأصأ  دأ جأعألأه  ا دأأبأ  ه، واْش  ت أهأرأ ِبِفْعِله  ا، أو اْس  ِتمأ
ِلكأ الرَّقَّاص   الأِة، وكأذأ  ر ْوءِة، وال ت  ْقبأل  شأهأادأت ه، وال ي  عأدُّ ِمْن أْهِل العأدأ

 . انْ ت أهأى «امل
م  ِر هللا »:  (604، 11/599« )ِاوأ تأ الفأ  عِ م وْ جمْ »يف وقأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا  وأمَّا ال رَّْق   ف ألأ ْم َيأ

َ:َ"وعب  ادَال  رمَ:ب  ه، وال رأس   ْول ه، وال أحأ  ٌد ِم  نأ األئِمَّ  ِة؛ بأ  ْل قأ  ْد قأ  الأ هللا يف ِكتأابِ  ه  َيفَم ش   ي و"،َوق   ال  نَال  ذينَ"واق ص   د 

 . انْ ت أهأى ،َ(2)َْيشونَعلىَاألرضَهون"َاآليةَ"

* * * 
ْيِن السُّْبِكيُّ رأِْحأه  هللا  ٌة!»: وقأالأ تأِقيُّ الدِ   « .الرَّْق   ن أْقٌ ، والِغنأاء  سأفأاهأ

قِ     العأْق  ِل، ال يأْص  ل ح  إالَّ ال  رَّْق   ِبْدعأ  ٌة ال ي أت أعأاطأ  اه  إالَّ َنأ »: وقأ  الأ العِ  زُّ ب  ن  عأْب  ِد السَّ  الِم رأِْحأ  ه  هللا 
اءِ   . «للنِ سأ

ِث، ال ي أْفعأل ه ا إالَّ أْرعأ ن ، »: وقأالأ أْيضاا  ، والتَّْص فيق  فأِخفَّ ٌة، ور ع ْونأ ٌة م شأ اِِبأٌة لر ع ْونأ ِة اَْنأ أمَّا ال رَّْق  
الأِة فأاِعِلِهما أنَّ الشَّرِيْ عأةأ  اِهٌل، ويأد لُّ على جأهأ  ْْأ تأرِْد ِِبِما ال يف ِكتأاٍب، وال س  نٍَّة، وال ف أعأ لأ ذألِ كأ أو م تأصأنِ ٌع جأ

                                                

 ( .10/263« )يبط  رْ الق   ريِ سِ فْ ت أ » رْ َ  انْ  (1)
 ( . 604،  599 /11ـ "مجموع الفتاوى" لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) 2
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لأ  ة  السُّ فأهأاء  الَّ  ِذْينأ الْ  ُأٌ ِم  ْن أتْ بأ اِع األنِْبيأ  اِء، وإَّنِ أ ا ي أْفعأل   ه اجلأهأ ت أبأسأ ْت عألأ  ْيهم احلأقأ  اِئق  أحأ ٌد ِم  نأ األنِْبيأ اِء، وال م ْعتأ  
 . انْ ت أهأى (1)«ابألْهوأاءِ 

اِء وقأالأ  عأاِل أْهِل البأطأاالتِ »: ب أْعض  الع لأمأ  ، ال الرَّْق   ن أْقٌ ، وه وأ ِمْن أف ْ
ْفلأِة الطَّغأ  م ي  ن أز ِه ْونأ أنْ ف سأهم عأْن م شأاِبأأِة السِ  لأِة يأِلْيق  ابلع قأالِء، وال ي  نأاِسب  أْحوأاِل الع قأالِء؛ ألَّنَّ اِم، وعأْن م شأاكأ

يأاِن، والنِ ْسوأا  . (2)«نالصِ ب ْ
عِ   شأ  جِ 

ِم( ِم نأ امل َينأ ِة، ت  بأ ْيِ   ح ْرمأ  ةأ مأ ا ي أْفعأل  ه رأقَّاص  و )ك  رأِة القأ دأ ْْيأ، أو ف أهأ ِذه ن  تأ ٌف ِم ْن أق ْ وأاِل أْه ِل الدِ 
 ْردأاِن!

ٌة، ور ع ْونأٌة، وتأشأبٌُّه ابلنِ ْسوأاِن، وامل  الالِعِبْْيأ، أو غأرْيِِهم؛ ألنَّه سأفأاهأ
* * * 

ِعي )ك   رأِة * أمَّ  ا مأ  ْس  ألأة  التَّْص  فيِق، والتَّْص  فرِي : ف ألأْيسأ  ْت أقأ  لَّ ح ْكما  ا وحأ  االا ِم  نأ ال  رَّْقِ  ِعْن  دأ م ش  جِ 
لِْيل  على ذأِلك مأا رأوأاه الب خأارِيُّ عأْن أِب ه رأيْ  رأةأ رأِض يأ هللا عأْن ه  عأ ِن النَّ يبِ   ِم(، والدَّ التَّْس ِبْيح  »: أنَّ ه قأ الأ  ملسو هيلع هللا ىلصالقأدأ

اءِ  اِل، والتَّْصفيق  للنِ سأ  .الب خأارِيُّ  «للر ِجأ
اِل، ِْلأذا قأالأ ا ا احلأِدْيِث ْأْ ُيأْتأِلْف أْهل  الِعْلِم يف َتأْرْيِْ التَّْصفيِق على الر ِجأ ْمأام  وِمْن ِخالِل ظأاِهِر هأذأ

 التَّْص   فيقأ س    نَّة  النِ سأ   اِء يف الصَّ    الِة إذأا َنأبأ وِمْنه   ا أنَّ »:  (3/274) «شأ   رِْح السُّ   نَّةِ »الب أغأ   ِويُّ رأِْحأ   ه  هللا يف 
، قأ الأ عأيْ  َ ه ْوِر أصأاِبِع الي ْمَنأ صأْفحأ الكأفِ  الي ْس رِأ ه نَّ شأْيٌء يف الصَّالِة، وه وأ أْن تأْضِربأ ِب ةا ِمن ْ سأ ى ب ن  وأاِحدأ

نأها على كأفِ ها الي    .  «ْسرِأأي ُّْوبأ : تأْضِرب  إبْصبأِعْْيأ ِمْن ميِي ْ

أْعب   ْودِ »وقأ الأ صأ  اِحب  
وم ْن  عأ الر ِجأ  ال  ِم نأ التَّْص  فيِق؛ ألنَّ  ه ِم ْن شأ  أِن النِ سأ  اِء »( : 2/152) «عأ  ْوِن امل

 . «قأالأه احلأاِفظ  
أفأ اتِْيحِ »القأ ارِي يف  يٌّ عأل  الشَّ ْيخ  وقأالأ 

إنَّ ه وأقأ الأ اب ن  حأجأ ٍر: أْي ال للر ِجأ اِل ف» ( :3/73) «ِمْرقأ اِة امل
اِل  امأِة الر ِجأ اِء صأارأ ) التَّْصفيق  ( ال يأِلْيق  ِبشأهأ  . ...«ب أْعدأ أْن غألأبأ يف النِ سأ

وأمَّ  ا الر ِجأ  ال  عل  ى »:  (11/565)« ِاوأ تأ  الفأ  عِ م   وْ جمْ »يف  قأ  الأ شأ  ْيخ  اْْس  الِم اب  ن  ت أْيِميَّ  ةأ رأِْحأ  ه  هللا
ه م يأْض    رِ  ؛ بأ    ْل قأ    ْد ث أبأ    تأ عأْن    ه يف الصَّ    ِحْيِح أنَّ    ه عأْه    ِده ف أْل    م يأك     ْن أحأ    ٌد ِم    ن ْ ، وال ي صأ    فِ ق  ِبكأ    فٍ  ب  بِ    د فٍ 
                                                

 ( . 2/282) ي ِ مِ تأ ي ْ اْلأ  رٍ جأ حأ  البنِ « اعِ عأ الر ِ  فَّ كأ » رْ َ  انْ  (1)
 ( . 6/567)زَّبِْيديِ  لل« نِ يْ الد ِ  مِ وْ ل  ع   اءِ يأ إحْ  حأ رْ شأ » رْ َ  انْ  (2)
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 تأشأ  بِ ِهْْيأ ِم  نأ الر ِجأ  اِل  ،التَّْص  فيق  للنِ سأ  اِء، والتَّْس  ِبْيح  للر ِجأ  الِ »:قأ  الأ 
 تأشأ  بِ هأاِت ِم  نأ النِ سأ  اِء ابلر ِجأ  اِل، وامل

ولأعأ  نأ امل
 « .ابلنِ سأاءِ 

اِء، كأانأ السَّلأف  ي سأمُّْونأ مأْن ي أْفعأل  ذألِ ك  وِلمَّا كأانأ  ِل النِ سأ ، والكأفِ  ِمْن عأمأ الِغنأاء ، والضَّْرب  ابلد فِ 
ثا   غأنِ ْْيأ َم أانِي ْ

ا مأْشه ْوٌر يف كأالِمِهمِمنأ الر ِجأاِل َم أنَّثاا، وي سأمُّْونأ الر ِجأالأ امل  .انْ ت أهأى « ا، وهأذأ
اِل الشَّْيخ  عأْبد  العأزِْيِز بِن ابٍز رأِْحأه  هللاوقأْد قأالأ أْيضاا  ، كأما جأاءأ يف ِكتأ اِب بِتأْحرْيِْ التَّْصفيِق على الر ِجأ

 . (1/227) زٍ ابأ  ِ ابنِ اوأ تأ ف أ  نْ مِ « ةِ وأ عْ الدَّ »
* * * 

أْسألأِة ،  
ِذِه امل  كأما  جأاءأ يفوهأاكأ مأا حأرَّرأه  الشَّْيخ  بأْكٌر أبو زأْيٍد رأِْحأه  هللا يف هأ

عأاءِ »ِكتأاِبِه  ْس ِلِمْْيأ يف اْجِتماعأ اِِتِم »( بقأْوِلِه : 87) «تأْصِحْيِح الدُّ
 
ُث َّ يف أثْ نأاِء القأْرِن الرَّابِ ِع عأشأ رأ تأسأ لَّلأ إىل امل

ْشرِِكْْيأ ِمنأ ال
 
 تَّْصِفْيِق للتَّْشِجْيِع والت َّعأجُِّب .واْحِتفأاالِِتم، التَّْصِفْيق  ِعْندأ الت َّعأجُِّب، تأشأب ُّهاا مبا لأدأِ امل

افِ   لِ  أحأ
مأ، ف   إنَّ اَّتِ أ   اذأه  عأ   ادأةا يف امل الأ   ِة الت َّعأبُّ   ِد : ِبْدعأ   ةا ضأ   اللأةا، كأم   ا ت أقأ   دَّ  وإذا كأ   انأ التَّْص   ِفْيق  يف حأ

ب  أنْ  ، وذأِلكأ ملا يألي :واالْجِتماعأاِت؛ للتَّْشِجْيِع والت َّعأجُِّب، تأشأبٌُّه م ْنكأٌر، ومأْعِصيأٌة رِأ   ت  ْنكأرأ
ِعْن  دأ الت َّعأجُّ  ِب، ه   وأ الثَّن  اء  عل  ى هللا ت أعأ  اىل، وذِْك  ر ه  ابلتَّْكبِ  رْيِ، والتَّْس  ِبْيِح،   ملسو هيلع هللا ىلصمأْعل   ْوٌم أنَّ هأ  ْديأ النَّ  يبِ  

ثِ رْيٌة شأ ِهرْيٌة يف ك ت  ِب السُّ نَِّة، ت أ  ا كأ اِديْ ث  يف هأ ذأ ا اْمأ ام  الب خأ ارِيُّ رأِْحأ ه  هللا والت َّْهِلْيِل وَنأْوِهأ ا، واألحأ ْرجأمأ لب أْعِض هأ
ب  التَّْكِبرْيِ والتَّْسِبْيِح ِعْندأ الت َّعأجُّبِ »ف أقأالأ : « صأِحْيِحهِ »ت أعأاىل، يف  ا الع لأماء  يف ك ت ِب األذْكأ اِر، «ابأ لأهأ ، وأْدخأ

ه م  اْمأام  الن َّوأِويُّ رأِْحأه  هللا ت أعأاىل يف :  ب  جأ وأاِز الت َّعأجُّ ِب بلأْف ِظ التَّْس ِبْيِح، »، ف أقأ الأ : «اِب األذْكأ ارِ ِكتأ »ِمن ْ ابأ
ْهِلْي  ِل وَنأْوِهأ  ا ه م فأمأ  ْن «والت َّ ابأِة رأِض  يأ هللا عأ  ن ْ ُأ سأ  لأف  هأ  ِذِه األمَّ  ِة ِم  نأ الصَّ  حأ  بأ  ارأِك، دأرأ

ا اْلأ  ْدي امل ، وعل  ى هأ  ذأ
ا، وا ْ  رِْيِن ِلسأ  انِِه عل  ى تأ  ِبعأه م إبْحسأ  اٍن إىل ي أْوِمنأ  ا هأ  ذأ َِ  ْيِم هللا، وَتأ  ْس  ِلِم بت أْع

ا اْس  ِتْمرأار  حأ  اِل امل حلأْم  د  هلل، ويف هأ  ذأ
 ذِْكِر هللا ت أعأاىل .

 ْقتأ دِ ِِب م ِم  ْن أئِمَّ ِة اْل  دأِ، التَّْص  ِفْيقأ يف ِمثْ لأ 
ِت عأ  ِن امل أ ْرِوَيَّ

، فأ  إَنَّ ال ن أْعلأ م  يف امل هأ  ِذه  إذأا ع لِ مأ ذألِ كأ
، وغأريِْ احلأا ِِ اِر أ دأ

هأ ا : إْن ِل، فأْضالا عأْن و ر ْوِد شأيٍء ِمْن ذأِلكأ يف السُّ نَِّة، وعألأْي ِه فأ إنَّ التَّْص ِفْيقأ يف اْحِتفأ االِت امل
عأ ه  ب أْع ض  وأقأعأ على وأْجِه الت َّعأبُِّد، ف أه وأ ِبْدعأٌة ُم أرَّمأٌة شأ ْرعاا؛ ألنَّ التَّْص ِفْيقأ ْ ي أت أعأبَّ ْدَنأ هللا بِ ِه، وه   َِ رْي  مأ ا ابْ تأدأ وأ نأ

مأ . عأاِء، كأما ت أقأدَّ  تأصأوِ فأة  ِمنأ التَّْصِفْيِق حأالأ الذ ِْكِر والدُّ
 امل
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ه ما : أنَّ رأس ْولأ هللا  ٍِ رأِضيأ هللا عأن ْ ِدْيِث ابِن عأبَّا ا أنَّه أ ْس رِيأ بِ ه إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوقأْد ث أبأتأ ِمْن حأ أْخُأأ ق  رأْيشا
ْق 
أ
نأ ا، قأ الأ : ب أْيِت امل ، قأ ال وا : ُث َّ أْص بأْحتأ بأ ْْيأ ظأْهرأان أي ْ ِِ ، قأ الأ : فأِم ْن بأ ْْيِ م صأ فِ ٍق، وِم ْن بأ ْْيِ وأاِض ٍع «ن أعأ مْ »ِد

ه  على رأأِسِه م ْست أْعِجباا للكأِذِب، زأعأمأ! ا .2820رأوأاه  أْحأد  ) «يأدأ  (، والنَّسأائيُّ وغأرْي ال 
، ِح ْْيأ ت أفأشَّ ى وال ن أْعِرف                  ْسِلِمْْيأ إالَّ يف أثْ نأ اِء القأ ْرِن الرَّابِ ِع عأشأ رأ

 
رِْيِخ امل  د خ ْول  هأِذه العأادأِة يف ًتأ

اِفرِْينأ والتَّشأبُِّه ِِبِم ْسِلِمْْيأ كأِثرْيٌ ِمْن عأادأاِت الكأ
 
 انْ ت أهأى .« يف امل

* * * 
، ْْأ ن أ  ْعرِْفه ِمْن ق أْبل ! حأْيث  ظأهأرأْت يف اآلِونأِة األِخرْيأِة عأادأاٌت، وصأْيحأاٌت * أمَّا اْلِِتافأات  : ف ألأْوٌن آخأر 

ْسِلِمْْيأ ْْأ يأك ْن ْلأأا سأ اِلف  وأقأاحأ ٍة، وذألِ كأ حأ الأ تأْش ِجْيِعِهم ف أ ْوقأ 
 
 م  دأرَّجأاِت مأالِع ِب غأرِيْ بأٌة أْجنأِبيٌَّة بأْْيأ أبْ نأاِء امل

ِم(!  )ك رأِة القأدأ
 حأرَّمأ   فإذأا

ه أْكث أر  أْهِل الِعْلِم ِمنأ الِبدأِع امل ؛ بأْل عأدَّ ُأ ْوز  ِبصأْوٍت مأأاِعيٍ  انأِت األْدِعيأة ، واألذْكأار  ال  ِة، كأ
  دأرَّجأاِت ا

ْس ِلِمْْيأ ِم ْن ف أ ْوِق امل
 
اِعيَِّة الَِّ  ي أْنِعق  ِِبا أبْ نأاء  امل ِض يَّةِ واحلأالأة  هأِذه كأْيفأ ابألْصوأاِت اجلأمأ  ، كأمأ ا أنَّ ه  لر َيأ

 قأْد صأاحأبأ هأِذه اْلِتافأاِت يف
ْس  ب نا هللا، ونِْع  مأ الوأِكْي  ِل!  َأمأ  ٍة ... فأحأ تأ ل   وا ج ْح  رأ غأ  رْيِ مأ  رٍَّة ت أْل  وِْيٌح أبْع  الٍم قأِص  رْيأٍة م لأوَّنأ  ٍة يف حأرأكأ  اٍت م ن ْ ولأ  ْو دأخأ

ل ْوه! وأْخشأى أَّنَّ م إذأا خأرأج    وا ِمْنه ْْأ ُيأْر ج وا، وهللا أْعلأم  .ضأبٍ  لأدأخأ
* * * 

اِعيَِّة األْجنأِبيَِّة، و ج ْوٌه :  وِمَّا يأد لُّ على ح ْرمأِة هأِذه اْلِتأافأاِت اجلأمأ
اِء، والب أْغضأ   اةٌ ع ْدوأانِيَّ    اتٌ َتأْرِْيضأ   ْلِ   يأ اْلِتأافأ   اِت  األوَّل  : أنَّ هأ  ِذهِ  رأِة العأ   دأ ِء بأ   ْْيأ أبْ نأ   اِء ، ت ْس   ت أغألُّ يف إًثأ

ِم( . ا ِمْن أْجِل أْلعأاٍب هأْوجأاءأ، وذأِلكأ ِعْندأ )ك رأِة القأدأ ا إذا عأِلْمنا أَّنَّ ْسِلِمْْيأ، هأذأ
 
 امل

ه الثَّاّن : أنَّ غأاِلبأ هأ ِذه اْلِتأافأ اِت ُم أاكأ اٌة ِلمأ ا ُيأْص  ل  يف بِ الِد الك ْف ِر، هأ ِذا إذأا عأِلْمن ا أنَّ ب أْع ضأ هأ ذِ 
َاا ومأْعَنا! ا ه م»ْلِتأافأاِت أْجنأِبيٌَّة لأْف  . «ومأْن تأشأبَّه ِبقأْوٍم ف أه وأ ِمن ْ

الثَّالِ  ث  : أنَّ ب أْع  ضأ هأ  ِذه اْلِتأافأ  اِت ت أتأضأ  مَّن  مأعأ  اٍن ُم أرَّمأ  ةا، قأ  ْد تأِص  ل  إىل الشِ   ْرِك )األْص  غأِر(، كأقأ  ْوِل 
ْوِقيَِّة .ب أْعِضِهم ابلعأاِميَِّة : )إِت ِ والنَّيب إِت ِ   ! أو بت ِحب ُّْوا ِمْْيأ .. أْهِلي!( وغأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ األْغل ْوطأاِت السُّ
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* * * 
ْس ِلِمْْيأ أثْ نأ اِء اللَّعِ بِ 

 
ِم( ِم نأ أبْ نأ اِء امل ع و )ك  رأِة القأ دأ َ رأ إىل مأا ي أْفعأل ه م شأجِ  ، الَّ ِذي أمَّا إذأا أرأْدتأ أْن ت أْن

د هم ف أْوقأ  اِله ِمْن تأكأسٍُّر، وَتأأاي ٍل، اآلالفِ عأشأرأاِت  يأزِْيد  عأدأ ِدْيٌث : ف أْهو رأْقٌ  ِبك لِ  ص وأرِه وأْشكأ ٌث وحأ ؛ فأحأدأ
ْلِتأافأ  اِت وتأث  ينِ ٍ ، ور ع ْونأ  ٍة، وِخفَّ  ٍة، وطأْيشأ  اٍن ... مأ  عأ مأ  ا ي صأ  اِحب ه ِم  نأ التَّْص  فيِق الصَّ  فيِق، والتَّْص  فرِي احلأِق  رْيِ، وا

 !ف أتأأمَّْل ذأِلكأ َيأ رأعأاكأ هللا، وال تأك ْن ِمنأ الغأاِفِلْْيأ  ،؛ مأا يأْستأِحي ِمْنه ذ و احلأيأاءِ اخلأْرقأاءِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ  عأشأرأ  اِد َ ور  السَّ أْح
 امل

بأة    الِغي ْ
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تددب " يددا أيهددا الددذين ِمنددوا اجتنبددوا كثيددرا مددن الظددن إن بعددض الظددن أثددم وال تجسسددوا وال يغ :قأ  الأ ت أعأ  اىلأ 

أْي :  [. 12بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يذكل لحدم أخيده ميتدا فكروتمدو  واتقدوا هللا إن هللا تدواب رحيم"]الحجدرات
لَّم   بأِته مبأا ه وأ فيه ِمَّا يأْكرأه ه ، وأ حْلِ قأ بِ ه مأ ا ع لِ مأ ِمَّ ا مأ رَّ يف اآليأ ِة  ال ي أتأكأ ٌد ِمْنك م يف حأقِ  أحأٍد يف غأي ْ ِة السَّ اِبقأ أحأ

ِلِك؛ بأْل ه وأ أبْ لأغ  يف األِذيَِّة . لُِّم يف حأْضرأتِه ِبذأ  يف التَّكأ
 بأالأغأ  ِة يف ذألِ  كأ أْيضا  ا 

قا  ا بِتأْش  ِبْيِه ِعْرِض  ه بِلأْحِم  ِه، ودأِم  ِه مأ  عأ امل ا، وَتأِْقي ْ ِكْي  دا بوأْص  ِفِه وزأادأ ت أعأ  اىلأ ذألِ  كأ َتأ
، ف أقأالأ عأزَّ وأجألَّ  ِِ ، ووأْج ه   ن يذكل لحم أخيه ميتا فكروتمو  واتقوا هللا إن هللا تواب رحديمأيحب أحدكم أ :ابأل

ِم ِه ألْكلِ هِ  ن  ه ِم ْن قأطْ ِع حلْأ ا ي أتأأَّْ  بأدأ ؛ بأ ْل أبْ لأ غ ؛ ألنَّ ِع ْرضأ التَّْشِبْيِه أنَّ اْْنسأانأ ي أتأأَّْ  ق أْلب ه ِمْن ق أْرِض ِعْرِضِه، كأمأ
ه أْشرأف  ِم ْن  ؛ ال ُي ْسأ ن  ِمْن ه ق أ ْرض  العأاِقِل ِعْندأ ِِ ِم ِه ودأِم ه، وكأمأ ا أنَّ ه ال ُي ْسأ ن  ِم نأ العأاقِ ِل أْك ل  حل   ْوِم النَّ ا حلْأ

ْأٌ  ؛ ألنَّه أ  . (1)ِعْرِضِهم ابلطَّرِْيِق األْوىلأ
* * * 

بأة ؟»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ         ذِْكر كأ أخأاكأ » :قأال وا : هللا، ورأس ْول ه أْعلأم ، قأالأ  «أتأْدر ْونأ مأا الِغي ْ
؟ قأالأ «مبأا يأْكرأه   تأ ه ، وإْن ْْأ يأك  ْن »: ، ِقْيلأ : أف أرأأْيتأ إْن كأانأ يف أِخي مأا أق  ْول  إْن كأانأ فيه مأ ا ت أق  ْول  ف أقأ ْد اْغت أب ْ

 م ْسِلٌم .« فيه مأا ت أق ْول  ف أقأْد ِبأأتَّه  
مأ  اءك م، وأْم  وأالأِكم، وأْعرأاضأ  كم عألأ  ْيك م حأ  رأاٌم؛ كأح ْرمأ  ِة إنَّ دِ »: يف خ ْطبأتِ  ه يف ِحجَّ  ِة ال  وأدأاِع  ملسو هيلع هللا ىلصوقأ  الأ 

؟! ْل ب ألَّْغت  ا، أالأ هأ ا يف ب ألأدِِكم هأذأ ْهرِك م هأذأ ا يف شأ  . م ت َّفأٌق عألأْيه« ي أْوِمِكم هأذأ

 ْسِلِم حأرأاٌم؛ دأم ه، وِعْرض ه، ومأال ه»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال أيضاا          
ْسِلِم على امل

 
 .ْسِلمٌ م   «ك لُّ امل

 ْسِلِم ِبغأرْيِ حأق ٍ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه      
 .أب و دأاو دأ  (2)«إنَّ ِمْن أْرِبأ الر ابأ االْسِتطأالأةأ يف ِعْرِض امل
* * * 

ا! قأ  الأ ب أْع  ض   ملسو هيلع هللا ىلصوعأ  ْن عأاِئشأ  ةأ رأِض  يأ هللا عأْنه  ا قأالأ  ْت : ق  ْل  ت  : للنَّ  يبِ   ا وكأ  ذأ ْس  ب كأ ِم  ْن صأ  فيةأ كأ  ذأ حأ
ِلمأةا لأْو م زِجأْت مبأاِء البأْحِر لأمأزأجأْته  »: ت أْعيِن قأِصرْيأةا، ف أقأالأ  الرُّوأاِة : ْت رُِْيأ ه ، ، أي : ألنْ ت أن أْته ، وغأ ريَّأ «لأقأْد ق  ْلِت كأ

                                                

 ( .2/14) مي ِ تأ ي ْ للهأ  «رِ ائِ بأ الكأ  افِ ِتِ اقْ  نِ عأ  رأ اجِ وأ الزَّ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .3/923) اّن ِ بأ لأللْ  «دأ او  أب دأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  4876) دأ او  أبو دأ  ه  جأ رأ أخْ  (2)
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، ف أقأ  الأ  ْي  ت  لأ  ْه إْنسأ  اَنا ا!» : قأالأ  ْت : وأحأكأ ا، وكأ  ذأ ؛ وإنَّ ِل كأ  ذأ ْي  ت  إْنسأ  اَنا ِْم  ذيُّ،  (1) «مأ  ا أِح  بُّ أّن ِ حأكأ الِتَّ
 وغأرْي ه .

ِثرْيٌ ِمْن أْهِل الِعْلِم كابِن كأِثرْيٍ، وغأرْيِه بأِة كأ  . (2)وقأْد ذأكأرأ اْْمأاعأ على َتأْرْيِْ الِغي ْ
* * * 

بأ  ِة؛ فأ  ال َتأْ  زأْن ِحي ْ  ه  ِم  نأ األِدلَّ  ِة الشَّ  ْرِعيَِّة القأاِطعأ  ِة بِتأْح  رْيِْ الِغي ْ نأئِ  ٍذ إذأا عأِلْم  تأ أنَّ وِم ْن ِخ  الِل مأ  ا ذأكأ  ْرَنأ
بأةأ يف األْوسأاِط الر َيِضيَِّة، الِسيَّمأا مأرأاتِعِ الغِ  ائِغأة !؛ وال أابِلغ  إذأا  ي ْ ْْسأة ، والفأاِكهأة  السَّ أادأة  الدَّ

ِم(، ِهيأ امل )ك رأِة القأدأ
ْص  بأٌة ل  ِتأِْوْيِج، وتأْس   ِ  يأ ُمأأاِض  ن  خأ ِم( ْلأ ا ق  ْل  ت  : إنَّ )ك   رأةأ القأ  دأ بأ  ِة بأ  ْْيأ اجلأمأ  اِهرْيِ، والالِعبِ  ْْيأ ... وهأ  ذأ وِْيِق الِغي ْ

ئاا مأْغم ْوراا؛ كأالَّ  ي ْ َ ْور  ْْأ ي أع ْد أْمراا مأْست  ْوراا، أو شأ أْح
َأ ةا امل ، ف أعألأْي ه أْن ي ْص ِغيأ حلْأ قأ ةأ ذألِ كأ ِقي ْ ْن أرأادأ أْن ي أْعلأمأ حأ ! فأمأ

الِ  أجأ
ا ي  قأال  يف امل بأةأ : ِهيأ ل غأة  احِلوأاِر اْلأ اِدي ِبسأْمِعِه ِلمأ ي أْعلأم  أنَّ الِغي ْ هأا سأ ِم(؛ فأِعْندأ ِس العأامَِّة ِلع شَّاِق )ك رأِة القأدأ

ن أه م  . ب أي ْ
اِم اللِ قأ  اِء  بأ  ِة ت أرأاش   قاا وت أبأ  اد الا فأمَّ  ا ِعْن  دأ اْحتِ  دأ ْعجأ  ٌم  مأ  ا يأْص  ل ح  أْن ر ْمأ  عأ في  ه م  ت سأ  لُّ ب أي ْ  ن أه م ِس  هأام  الِغي ْ

هأا د ْونأ اْنِقطأاٍع ِمن ْ  لأهأا وب أْعدأ  بأارأاِة؛ بأْل ق أب ْ
ه م أثْ نأاءأ امل ا ِمن ْ ِضيَِّة؛ وال أق  ْول  هأذأ بأِة الر َيأ  ه م أو ف  ت  ْوٍر!للِغي ْ

* * * 
افأة  ِمْن ق أوأائِمِ  ائِرأٍة؛ ومأْن أرأ  وف أْوقأ ذأِلكأ أو يأزِْيد ؛ مأا ت أْنش ر ه  الصَّحأ بأٍة سأ  ادأ ِغي ْ

لِ يَّ ِة؛ ل ريأِأ العأجأ  أحأ
ْ رأةا سأ رِيْ عأةا إىل إْح دأِ اجلأرأائِ ِد، والصُّ ح ِف امل قأةأ ذألِ كأ ف أعألأْي ه أْن ي  ْلِق يأ نَأ ِقي ْ بأ الع جأ ابأ : حأ

ا مأ    بِ   رْيٍ يف أوَِّل الصَّ   فأحأاِت! وكأ   ذأ بأ   ة  طأاِفحأ   ٌة بأ   ْْيأ س    ط ْورِها؛ بأ   ْل ت أرأاه   ا ِض   ْمنأ ع ن ْ   وأاٍن كأ ا ت أب  ثُّ   ه القأن أ   وأات  فالِغي ْ
بأة  ت شأمُّ رأاِئحأت ها عأْن ب  ْعٍد، عأاف أنأا هللا! أْرئِيَّة  : فالِغي ْ

أْسم ْوعأة ، وامل
 امل

، وفأ الَنا ثأِقْي لٌ  أوأاقِ فأ
عل ى  وِمْن ذأِلكأ ق أْوْل  م ابْخِتصأاٍر : إنَّ الالِعبأ الف الّنَّ مأْغ ر ْوٌر، وفأ الَنا يأْس ِتأِق  امل

اِقطأةِ فأرِْيِقهِ  ِة السَّ َأِة، إىل غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ األْلفأاِظ اجلأارِحأ ، مَّا ي أن  ْوء  ِبِه أل و ، ومأْه ورِه، وفأالَنا تأْصرُِْيأات ه أْحالم  الي أقأ
 !الع ْصبأِة، وهللا أْعلأم  

 
                                                

ِغْيبِ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  2502) يُّ ذِ مِ الِت ِ  ه  جأ رأ أخْ  (1)  ( .2834) اّن ِ بأ لأللْ  «الِتَّ
 ( .7/380) «ريٍ ثِ كأ   ابنِ  ريِ سِ فْ ت أ » رْ َ  انْ  (2)
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اِبع  عأشأرأ  َ ور  السَّ أْح
 امل

 السُّْخرِيَّة ، واالْسِتْهزأاء  
يا أيها الذين أمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيًرا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن  "قأالأ ت أعأاىلأ 

 عد اإليمان ومن لم يتب فذولئك ومخيًرا منهن وال تلم وا أنفسكم وال تناب وا باأللقاب بئس االسم الفسوق ب

 [.11الظالمون"]الحجرات

سْ 
أ
َأر  إىل امل خ ْوِر ِمْنه  ِبعأْْيِ الن َّْقِ ، أي ال َتأْتأِق ْر غأ رْيأكأ عأسأ ى أْن يأك  ْونأ ِعْن دأ هللا والسُّْخرِيأة  : هيأ النَّ

، وأْفضألأ، وأق ْرأبأ .  خأرْياا ِمْنكأ
، وفأازأ آدأم  ابلعِ زِ  األبأ ِدي ِ  وشأ تَّانأ ، وقأْد اْحت أقأرأ إْبِلْيس  اللَِّعْْي  آدأمأ عألأْيه السَّالم  ف أبأاءأ ابخل ْسراِن األبأِديِ 

؛ فإنَّ  ه ر مبَّأ  ا صأ  ارأ عأ     رأاد  )ِبعأسأ  ى( : يأِص  رْي ، أْي ال َتأْتأِق  ْر غأ  رْيأكأ
ن أه م  ا، وُيأْتأِم  ل  أْن يأك   ْونأ امل زِيْ   زاا، وِص  ْرتأ مأ  ا ب أي ْ

تأِقم    ِمْنكأ . ذألِْيالا، ف أي أن ْ
ْم ِمْن أْشعأثأ أْغُأأ ِذْي ِطْمرأْيِن ال ي  ْؤبأه  لأه ؛»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ  ُأأاء  ب ن   كأ ه م  ال  لأْو أْقسأ مأ عل ى هللا ألب أ رَّه ، ِم ن ْ

ِْمِذيُّ  (1)«مأاِلكٍ   . أْْحأد ، والِتِ 
ِثرْيٌ ِمْن أْهِل الِعْلِم .  وقأْد قأامأ اْْمأاع  على َتأْرْيِْ السُّْخرِيأِة كأمأا ذأكأرأه كأ

ٍِ رأِض يأ هللا عأْن ه  يف ق أْولِ ه ت أعأ اىلأ  وقدالوا ياويلتندا مدال ودذا الكتداب ال يغدادر صدغيرة وال " : قأالأ ابن  عأبَّا

بِ رْيأة  : الضَّ ِحك  ِِبأالأ ِة االْس ِتْهزأاِء، وقأ الأ الق  ْرط يبُّ رأِْحأ ه  [49كبيرة إال أحصداوا"]الكه  ، الصَّ ِغرْيأة  : الت َّبأسُّ م ، والكأ
: مأ ْن لأقَّ  بأ أخأ اه ، وسأ  ِخرأ بِ ِه ف أه   وأ [11ْعددَ اإلْيَمدداِن"]الحجرات: "بِدئَْس االْسددُم الفُسُددْوُق بَ هللا يف ت أْفِس رْيِ ق أْولِ ِه ت أعأ  اىلأ 

انأة ، والت َّْنِبْيه  على الع ي  ْوِب، والن َّقأاِئِ  ي أْومأ يأْضحأك  ِمْنه   ، واالْسِتهأ ، وقأ ْد يأك  ْون  فأاِسٌق، والسُّْخرِيأة  : االْسِتْحقأار 
 حأاكأ  اِة ابلِفْع  ِل، أو القأ  ْوِل، أو ا

، أو ابمل ْشأ  ارأِة، أو اْمْيأ  اِء، أو الضَّ  ِحِك عل  ى كأالِم  ِه إذا َّتأأ  بَّطأ في  ه، أو غألِ  طأ
عأِته، أو قأِبْيِح ص ْورأتِه  . (2)«على ِصن ْ

                                                

 ( .3028) اّن ِ بأ لأللْ  «ي ِ مذِ الِت ِ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ ( وه  3854) يُّ مذِ (، والِت ِ 3/145) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
 ( .2/41) مي ِ تأ ي ْ للهأ  «رِ ائِ بأ الكأ  افِ ِتِ اقْ  نِ عأ  رأ اجِ وأ الزَّ » رْ َ  انْ ( 2)
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* * * 
ِعْْيأ  ِض   يِ ْْيأ، وم شأ   جِ  ِم( ِم   ْن رَيأ ، أمَّ   ا إذأا سأ   أْلتأ عأ   ِن السُّ   ْخرِيَِّة، واالْس   ِتْهزأاِء بأ   ْْيأ ع شَّ   اِق )ك    رأِة القأ   دأ

ه م ن أه م، وم شأاهأٌد ِعْندأ ! ف أه و حأاِصٌل ب أي ْ ُأ ْث، وال حأرأ  . فأحأدِ 
الِع   ِب ب أي ْ   نأهم ِم   ْن س    ْخرِيٍَّة، واْس   ِتْهزأاٍء سأ   وأاٌء يف احلأرأك   اِت، أو يف 

أ
فأخ    ْذ مأ   ثأالا : مأ   ا ُيأْص    ل  دأاِخ   لأ امل

؛ مأا ي أْفعأل ه ب أْعض  الِعيب )ك رأ  َأراٍت، وِمْن ذأِلكأ ٍُ النَّ ِم( خِلأْصِمِه أثْ نأ اءأ اللَّعِ ِب، وخأارِجأ ه  غأالبا ا : ِم ْن إْخ را ِة القأدأ
ْص  ِمهِ  لأ  ٍة ي أق   وم  ِِب  ا أمأ  امأ خأ تأذأ نأ  ْْيِ، أو ِلأٍ  للع ن   ِق، أو اْص  ِطنأاٍع حِلأرأك  اٍت م ب ْ ... الس  يَّما  للِ سأ اِن، أو ت أْغِم  ْيٍض لْلعأي ْ

 ، أو غأرْيِ ذأِلكأ مَّا ي أْعلأم ه  اجلأْميع  د ْونأ خأفأاٍء، أو م وأارأبٍة!ِعْندأ تأْسِدْيِد هأدأٍف، أو تأْضِيِعهِ 
ِت، واالْس  ِتْهزأاءاِت ِض  ْمنأ صأ  رِيِح  ا مأ  ا ت أْنش   ر ه القأنأ  وات  ِم  ْن ِلقأ  اءاٍت، وم قأ  ابأالٍت ت أع   جُّ ابلسُّ  ْخرَيأ وكأ  ذأ

ِلمأاٍت يأِتأأاشأق  ِِبأ ا أْه ل  )ك  رأِة الِعبأارأاِت، أو ت أْلِميِح اْشأارأاِت، أو ما ت أت أنأاق ألأه  ا افأة  الي أْوِميَّة  ِمْن ِعبأارأاٍت، وكأ لصَّحأ
ِم( صأبأاحأ  ْرقأاءأ، أو س ْخرِيأٍة ْحأْقأاءأ، أو اْسِتْهزأاٍء مأْق وٍت! مأسأاءأ  القأدأ  مأا بأْْيأ م هأامأأٍة خأ
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َ ور  الثَّاِمن  عأشأرأ  أْح
 امل

َّن  ا  لسُّْوء  ال
 [.12" يا أيها الَِّذْيَن أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثم "]الحجرات :قأالأ ت أعأاىلأ 

 ْؤِمِنْْيأ »: ِذه اآليأ ِة ْلأ ( 7/377)« هت أْفِسريِْ »ي أق ْول  ابن  كأِثرْيٍ رأِْحأه  هللا يف 
 
ِهيا ا ِعبأ ادأه امل ي أق  ْول  ت أعأ اىلأ َنأ

ِثرْيٍ ِمنأ ال ِِ يف غأرْيِ ُمأألِ ِه؛ ألنَّ ب أْعضأ ذأِلكأ يأك ْون  إَْثا عأْن كأ ، وه وأ الت ُّْهمأة ، والتَّخأوُّن  لألْهِل واألقأاِرِب، والنَّا ا َّنِ 
ْؤِمِنْْيأ ع مأرأ بِن اخلأطَّاِب رأِضيأ هللا 

 
ِثرْيٌ ِمْنه اْحِتيأاطاا، ور وِ يْ نأا عأْن أِمرْيِ امل و ال » ْنه  أنَّ ه قأ الأ عأ ُمأْضاا، فْلي ْجت أنأْب كأ

د  ْلأأا يف اخلأرْيِ ُمأْمأالا  ُِأ  ْسِلِم إالَّ خأرْياا، وأْنتأ 
ٍة خأرأجأْت ِمْن أِخْيكأ امل ِلمأ َ نَّنَّ ِبكأ  .انْ ت أهأى « تأ

َّنَّ أْكذأب  احلأِدْيثِ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ  َّنَّ؛ فإنَّ ال ك ْم وال ْرِعيَّة  الثَّابِتأة  يف ، واألِدلَّة  الشَّ م ت َّفأق  عألأْيهِ ...«  إَيَّ
ِثرْيأٌة ِجًدا . َّنِ  كأ  ب أيأاِن َتأْرْيِْ س ْوِء ال

* * * 
ِعي أحأ ٌد النَّج اةأ ِمْن ه؛ إالَّ  ِم( فأمأحألُّ ات ِفأ اٍق ب أي ْ ن أه م؛ ال يأ دَّ ْوِء بأْْيأ أْهِل )ك رأِة القأدأ لُّ ٍف أمَّا ظأنُّ السُّ بِتأكأ

رٍِد، أو م غأالأطأٍة مأْكش وْ   فأٍة!ابأ
 ويأد لُّ على ذأِلكأ أم ْوٌر :

 غأالأبأ ة  
اء ، والب أْغضأ اء ، والشَّ ْحناء ، وامل ِض يَِّة ِبعأامَّ ٍة : العأ دأ ا أوَّالا : أنَّ األْصلأ بأْْيأ الن َّ وأاِدي الر َيأ ...  وهأ ذأ

ن أه م سأي أقأع  أصأال َّنِ  ب أي ْ ْوء  ال  ةا، أو تِبأاعاا!ِمَّا ال نِزأاعأ فيه، واحلأالأة  هأِذه؛ فسأ
أ القأن أوأاِت اْْعالِميَِّة ْلِأيأ أْكُأ  دألِْيٍل على ذأِلكأ  ُْ أْقر ْوءةأ عأ

أْسم ْوعأةأ وامل
، ومأا تأِكنُّ ه  ًثنياا : أنَّ الشَّوأاِهدأ امل

م أْكُأ !  ق  ل ْوِب 
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ا إذأا أ ْل أنأْت تأِك نُّ يف ق أْلبِ كأ ًثلثاا : أنَّكأ إذأا سأأْلتأ الِعباا يف خأاصَِّة ن أْفِسِه؛ ال ِسيَّمأ انِبأكأ : هأ ِمنأ جأ
، وح ًبا؟ أم س ْوءأ  ا لفأرِْيِقه   ح ْسنأ ظأنٍ  ا الفأرِْيق  خأْصما ا إذأا كأانأ هأذأ ِر   ال ِسيَّمأ ، وب  ْغضاا؟ألف ْرأاِد الفأرِْيِق اآلخأ  ظأنٍ 

قَددِْر مدا يَْحتَداُج إلدى ُمَصداَرَحٍة َواِضدَحٍة!؛ بَدْل ال تَثِْرْيدَب إذَا فِعْندَ ذَِلَك ال يَْحتَاُج الَجدَواُب إلدى َعنَداٍء، وتَْفِكْيدٍر، بِ 

َن الِعٍب، أو الِعبَْيِن ... بَْل قُْلُت : إنَّ السَّائَل أْعلَُم بِالَجَواِب ِمَن الَمْسُؤْوِل، َوذَا إذَا َعِلَم الَجِميُع أنَّ َوذَا الَجَواَب لَْيَس َرِويْ 

عُ وَُو َجَواٌب ِلغَاِلِب عُ  وهللا الُمْسدتَعَاُن علدى َمدا يَِصدفُْوَن، ومدا  ،شَّاِق فَِرْيدِق  كُدَرةِ القَددَِم( َسدَواٌء الالِعدُب ِمدْنُهم، أو الُمَشدج ِ

 يَظُنُّْوَن!

 
َ ور  التَّاِسع  عأشأرأ  أْح

 امل
ْسِلِمْْي 

 
، واللَّْمز  ابمل  اْلأْمز 

 [ .11: "وال تلم وا أنفسكم "]الحجراتقأالأ ت أعأاىلأ 

ِق يُّ عأ ْن أيْ  هأ  : ال يأِعْب ب أْعض ك م على ب أْعٍض، واللَّْمز  ابلقأْوِل وغأرْيِِه، واْلأْمز  ابلقأْوِل ف أقأط ، ورأوأِ الب أي ْ
ِق يُّ : وب ألأغأ يِن عأ ِن اللَّ  هأ ه قأ الأ : ْي ِث أنَّ ابِن ج رِْيٍج أنَّ اْلأْمزأ ابلعأْْيِ، والشِ  ْدِق، واليأ ِد، واللَّْم ز  ابللِ سأ اِن، قأ الأ الب أي ْ

ب كأ ابلغأْيبِ  ، واْلأْمزأة  الَِّذي يأِعي ْ ب كأ يف وأْجِهكأ  .(1)اللَّْمزأة  الَِّذي يأِعي ْ
* * * 

ِعْْيأ، فأخ   ْذ مأ  ثأالا : مأ  ا  ِض  يِ ْْيأ، وم شأ  جِ  ِم( ِم  ْن رَيأ ، واْلأْم  ز  أْيضا  ا؛ م شأ  اهأٌد يف )ك   رأِة القأ  دأ ا اللَّْم  ز  وهأ  ذأ
العِ 
أ
افأة  : ُيأْص ل  دأاِخلأ امل ، والصَّحأ ا ما ت أب  ثُّه  القأنأوات  َأراٍت ك لُّها الأٌْز، ولأْمٌز ... وكأذأ نأهم ِمْن حأرأكاٍت، ونأ ِب ب أي ْ

لأْْيِ!  ْرتأذأ
ٍة جأرَّاءأ اْلأْمِز، واللَّْمِز امل ِلماٍت، وم قأابأالٍت ت أف وح  ِبرأوأاِئحأ كأرِيْ هأ  ِمْن كأ

 
 
 
 

 
                                                

 ( .2/12) مي ِ تأ ي ْ للهأ  «رِ ائِ بأ الكأ  افِ ِتِ اقْ  نِ عأ  رأ اجِ وأ الزَّ » رْ َ  انْ ( 1)
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َ ور  الِعْشر   أْح
 ْونأ امل

 الت َّبأْخِت  ، واخل يأالء ، والع ْجب  
: "وال تَْمِش ف  األرِب مرًحا إنك لن تخرق األرب ولن تبلغ الجبال طوالً كل ذلك كان سيئه عند ربك قأالأ ت أعأاىلأ 

  [ .38-37مكروًوا"]اإلسراء

أرأح  يف هأِذه اآليأِة ه وأ : الت َّبأْخِت   
 . وامل

 م ْسِلٌم .« ال يأْدخ ل  اجلأنَّةأ مأْن يف ق أْلِبِه ِمثْ قأال  ذأرٍَّة ِمْن ِكٍُْ »: الأ أنَّه قأ  ملسو هيلع هللا ىلصقأْد صأحَّ عأْنه  ف أ 

ٍُ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ أْيضاا   . م ت َّفأٌق عألأْيه «أالأ أْخُِ ك م أبْهِل النَّاِر؛ ك لُّ ع ت لٍ ، جأوأاٍظ م ْستأْك
َ ر  هللا ي أْومأ الِقيأامأِة إىل مأنْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه    . م ت َّفأٌق عألأْيه« جأرَّ ث أْوبأه بأطأراا ال ي أْن

لأةا رأأس ه، ُيأْتأال  يف مأْشيأِته إْذ خأسأفأ هللا »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه  نأمأا رأج ٌل ميأِْشي يف ح لٍَّة ت  ْعِجب ه  ن أْفس ه، م رأجَّ ب أي ْ
 ، وي أْنزِل  فيها إىل ي أْوِم الِقيأامأِة .وي أتأجأْلجأل  : أْي ي أغ ْوص  ، م ت َّفأٌق عألأْيه «ِبه، ف أه و ي أتأجأْلجأل  يف األْرضِ 

ت  ه »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه  ه م ا أْلقأي ْ ا ِمن ْ زأعأ يِن وأاِح دا َأمأ ة  إزأارِي، فأمأ ْن َنأ ء  رِدأائِ ي، والعأ َيأ ُْ ي أق  ْول  هللا ت أعأ اىلأ : الِك 
 م ْسِلٌم .« يف جأهأنَّمأ 
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تأ   ال  يف مأْش   يأِته إالَّ لأِق   يأ هللاأ ت أعأ   اىلأ وه    وأ عألأْي   ه مأ   ا ِم   ْن رأج    ٍل ي أت أعأ   اظأم  يف ن أْفِس   ِه، وُيأْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول    ه 
 أْْحأد  . (1)«غأْضبأان  

* * * 
ما  ِم(، وذألِ كأ ِعْن  دأ اِص  ٌل وم شأ اهأٌد يف مأالِع ِب )ك  رأِة القأ دأ وِمثْ ل  ه ذا الت َّبأْخ ِت ِ، واخل  يأالِء، والع ْج ِب حأ

صأ  دِ  هأ  دأٍف، أو مأْش  يٍ  أمأ  امأ اجلأْمه   ْوِر وه   ْم يف أْوُِ احلأفأ  اوأِة، واْطْ  رأاِء ي أق   وم  الالِع  ب  إبْح  رأاِز هأ  دأٍف مأ  ثأالا، أو 
ا الالِع ِب، أو  (   زأعأم  وا!   ... ِعْن  دأ ِعْن دأ د خ  وِل هأ  ذأ ِِ أْنك  ْو

ِِ )امل خ ر وِج ه، الِس  يَّما ِعْن دأ ص   ع وِده ألْخ ِذ الكأ  أ
اتِ  ِه، ومأْش  ِيِه، ونأ   ِ   فأِعْن  دأ ذألِ  كأ ال تأْس  أْل عأ  ِن الت َّبأْخ  ِت ِ، واخل   يأالِء، والع ْج  ِب الَّ  ِذي يأْص  طأِنع ه الالِع  ب  يف حأرأكأ

ِدراا؛ بأ ْل و ق وع   ؛ ع ن ِقه ... وغأرْيِ ذأِلكأ ِمَّا ه وأ ظأاِهٌر، وم شأاهأٌد للجأِمْيِع، ومأا ق  ْلت ه ه نأا لأْيسأ أْمراا َنأ ه ه  وأ الغأالِ ب 
أقأامأ يأْستأْدعِ 

وال ي أْنج  و ِم ْن ذألِ كأ  ْيه، واحلأالأ ي أْرتأِضْيه؛ فأكأانأ و ق  ْوع ه بأْْيأ الالِعِبْْيأ ضأر ْورأةا وِحًسا، وال ب  دَّ!ألنَّ امل
 . إالَّ أأحأد  رأج لأْْيِ : إمَّا وأِلٌّ صأاِلٌح، أو الِعٌب طأاِلحٌ 

ه مأا : لأْيسأ ُمأأالا لِتَّْمِثْيِل؛ ألنَّه أبْ عأدأ  اِفِع ِواليأِتِه، وصأالِحهِ  فاألوَّل  ِمن ْ ِم( ِبدأ   . اخلأْلِق عأْن )ك رأِة القأدأ
اِقِط، والشَّاذ  ال ح ْكمأ لأه !و  ْوِِه السَّ اِفِع ِلْعِبِه، وْلأ ِطلٌة رأأساا؛ ِبدأ ْعوأاه  ابأ  أمَّا الثَّاّن : فأدأ

ٍة  َِْيمأ ِجيااوإالَّ فإّن ِ ال إخأ        فإْن ت أْنج  ِمْنها ت أْنج  ِمْن ِذْي عأ  (2)ال كأ َنأ
* * * 

ان  ةأ ِْسأ  اكأ ب نأ خأرأشأ  ةأ رأِض  يأ هللا عأْن  ه  ْْأ يأْس لأْم ِم  نأ اخل   يأالِء، والزَّْه   ِو يف ي  وأضِ  ح ه  : أنَّ الصَّ  حأاِبَّ أاب د جأ
ا السَّ ْيفأ ِِبأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصمأْشيأِته ِعْندأ النِ زأاِل، وذأِلكأ ملَّ ا قأ الأ رأس  ول  هللا  خ  ذأ هأ ذأ انأ ةأ : ومأ ا «قَّ همأ ْن َيأ ، ف أقأ الأ أب  و د جأ

انأةأ رأج الا ش جأاعاا ُيأْتأال  ِعْندأ «أْن تأْضِربأ ِبه العأد وَّ حأِتَّ ي أْنحأيِنأ...»: حأقُّه  َي رأس ْولأ هللا؟ قأالأ  ، وكأانأ أب و د جأ
ِ  أنَّ ه سأ ي  قأاِتل ؛ ف ألَّمأ ا أخأ ذأ السَّ ْيفأ ِم ْن يأ ِد احلأْرِب، وكأانأ إذأا أ ْعِلمأ ِبع صأابأٍة لأه  ْحأْرأاءأ، فاْعتأصأبأ ِِب ا، عأ  لِ مأ النَّ ا

، ف أعأصأ  بأ ِِب ا رأأسأ  ه ، وجأعأ لأ ي أت أبأْخ  ِتأ  بأ ْْيأ الصَّ  فَّْْيِ، وحأ ْْيأ رأآه  الرَّس   ْول   ملسو هيلع هللا ىلصرأس  ْوِل هللا  ُأ ِعصأ  اب أتأه تِْل كأ  ملسو هيلع هللا ىلصأْخ رأ
ْشيأٌة ي  ْبِغض ها هللا، إالَّ يف »:قأالأ  ا لأمأ ْوِطنِ إَّنَّ

أ
اٍم، واللَّْفظ  لأه  . «ِمْثِل هأذا امل  م ْسِلٌم، واْبن  ِهشأ

                                                

وقأ    الأ : صأ    ِحْيٌح عل    ى شأ    ْرِط الشَّ    ْيخأْْيِ، وْأْ ُي أر ِجأ    اه، وقأ    الأ ال    ذَّهأيبُّ :  ،(1/60) م  اكِ (، واحلأ    2/118) د  أْحأ     ه  جأ    رأ أخْ  (1)
 صأِحْيٌح على شأْرِط م ْسِلٍم .

أعأادِ » رْ َ  انْ  (2)
 (، وْْأ ي أْعز ه  ألحأٍد، وِقْيلأ ه وأ ِمْن كأالِم الفأرأْزدأِق، وهللا  أْعلأم  .3/235 القأيِ ِم، )البنِ  «زأادأ امل
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ِلْي   ٍل حأ   الأ الن ِ    زاِل، والِقتأ   اِل، ونأْص    ِر  اِبِ  جأ ا الت َّبأْخ   ِت  ، والزَّْه   و  جأ    اءأ ِم   ْن صأ    حأ ق  ْل   ت  : إذأا كأ   انأ هأ    ذأ
ِم( الَّ فأكأْيفأ و اْْسالِم ...  ه م، وال نأْص رأ لإلْس الِم؛ بأ ْل ع  ْدواٌن احلأالأة  هأ ِذه أبْه ِل )ك  رأِة القأ دأ ِذينأ ال ِقتأ الأ ِعْن دأ

ِطٌل، وم غأالأبأٌة ُم أرَّمأٌة، وع ل وٌّ يف األْرِض بغأرْيِ حأق ٍ   !؟ابأ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ ور  احلأاِدي والِعْشر ْونأ  أْح
 امل

 الت َّنأاب  ز  ابألْلقأابِ 
سم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب فذولئك وم وال تناب وا باأللقاب بئس اال: " قأالأ ت أعأاىلأ 

 [ .11"]الحجراتالظالمون

وال تلمددددددد وا "»هأ       ِذه اآلي       ة  »:  (16/327)« أْحكأ       اِم الق        ْرآنِ »يف قأ       الأ الق        ْرط يبُّ رأِْحأ       ه  هللا 

ب أْعض   ك م ب أْعضا  ا؛ ألنَّ أي : ال ي أْقت   ْل  [29[، ِمثْددُل قَْوِلددِه تَعَددالَى : "وال تقتلددوا أنفسكم"]النسدداء11أنفسددكم"]الحجرات
أنَّ  ه ِبقأْت  ِل أِخْي  ِه ق أتأ  لأ ن أْفسأ  هأ، وكأقأْولِ  ِه ت أعأ  اىلأ  ٍة، فأكأ   ْؤِمِنْْيأ كأ  ن أْفٍس وأاِح  دأ

 
 [61"فسددلموا علددى أنفسددكم"]النور: »: امل

لِ م  ب أْعض ك م على ب أْعضٍ   .انْ ت أهأى « ي أْعيِن : ي سأ
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 حأ  رَِّم الت َّنأ اب  ز  ابأل
ْلقأ  اِب، وه  وأ الت َّنأ  اِدي مبأ ا يأس   ْوء  أخأ اه ِمْنه  ا وي ْك رأه ، ِمَّ  ا ُيأِْم ل  س   ْخرِيَّةا، وِم نأ اللَّْم ِز امل

اٍن أْن يأس ْوءأ أخأ اه   بأِغي ْْنسأ ، ولأْمزاا، وال ي أن ْ ِِ ا مأ ْدعأاٌة لِت أْغ ريِ الن ُّف  ْو ، ف أي  نأاِديْ ه بِلأقأ ٍب يأْكرأه  ه ، وي أتأ أذَِّ بِ ه : ف أهأ ذأ
 لى األخ وَِّة، وم نأافأاٌة لألدأِب اْْسالِميِ  .وع ْدوأاٌن ع

* * * 
ْس ِلِمْْيأ؛ إالَّ أنَّ ه 

 
ْت  !(لألسأ فِ )ومأا ذأكأْرَنأه  ه نأا عأْن ح ْرمأِة الت َّنأاب ِز ابألْلقأ اِب الوأِض يعأِة بأ ْْيأ امل قأ ْد و ِج دأ

ُأ  ، وانْ تأشأرأْت أْسبأاب ه، وعألأْت أْص وأات ه م  ؤخَّراا بأ أْلفأاظ ه   ِعْْيأ، وأْك  ِض يِ ْْيأ، وم شأ جِ  ِم( ِم ْن رَيأ ْْيأ ع شَّ اِق )ك  رأِة القأ دأ
أو خأفيَّ ٌة  دألِْيٍل على ذأِلكأ : مأا ت أْنش ر ه القأن أ وأات  اْْعالِميَّ ة  ِم ْن ِلقأ اءاٍت، وم قأ ابأالٍت يتخلَّل ه ا ِعبأ ارأاٌت صأ رُِْيأٌة،

 الت َّنأاب  زأ ابألْلقأاِب، واالْسمأ الف س وقأ ب أْعدأ اْمْيأاِن! :ت أتأضأمَّن  يف مأثأانِْيها ومأطاِوْيها 
 

 
 
 
 
 
 

َ ور  الثَّاّن والِعْشر ْونأ  أْح
 امل

 الت َّهأاو ن  ابلتَّْصوِيرِ 
" إنَّ الدددددذين يدددددؤذون هللا ورسدددددوله لعددددنهم هللا فددددد  الددددددنيا واآلخددددرة، وأعدددددد لهدددددم عدددددذابا  :قأ    الأ ت أعأ    اىلأ 

 . (1)ِعْكرِمأة  : ه م  الَِّذْينأ يأْصن أع ْونأ الصُّوأرأ ، قأالأ  [57مهينا"]األح اب
لأْق ت م»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ  ب  ْونأ ي أ ْومأ الِقيأامأ ِة؛ ي  قأ ال  ْلأ  م : أْحي   ْوا مأ ا خأ ، ي  عأ ذَّ  «إنَّ الَِّذْينأ يأْصن أع ْونأ هأ ِذه الصُّ وأرأ
 م ت َّفأٌق عألأْيه .

                                                

 ( .2/66) مي ِ تأ ي ْ للهأ  «رِ ائِ بأ الكأ  افِ ِتِ اقْ  نِ عأ  رأ اجِ وأ الزَّ » رْ َ  انْ ( 1)
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ه  ا  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  اابا ِعْن دأ هللا ت أعأ اىلأ ي أ ْومأ الِقيأامأ ِة الَّ ِذْينأ ي ضأ اه ْونأ أشأ دُّ » :لعأاِئشأةأ رأِضيأ هللا عأن ْ ِِ عأ ذأ  النَّ ا
 . م ت َّفأٌق عألأْيه «ِِبأْلِق هللا ت أعأاىلأ 

 . م ت َّفأٌق عألأْيه «إنَّ الب أْيتأ الَِّذي فيه الصُّوأر  ال تأْدخ ل ه املالِئكأة  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ أيضاا 
ٍِ رأِضيأ هللا ، ف اْفِتيِن فِ وعأْن ابِن عأبَّا ه ما أنَّه جأاءه  رأج ٌل ف أقأالأ : إّن ِ رأج ٌل أصأوِ ر  هأِذه الصُّ وأرأ ا؟ هأ ي ْ  عأن ْ

ه  عل  ى رأأِس ِه، وقأ  ا ، فأ دأَنأ ِمْن  ه ، ُث َّ قأ الأ : اْدن  ِم ينِ  فأ  دأَنأ ِمْن ه  حأ  ِتَّ وأضأ عأ يأ دأ لأ : أن أبِ ئ  كأ مبأ  ا ف أقأ الأ لأ ه  : اْدن  ِم  ينِ 
ْعت   ْعت  رأس  ْولأ هللا ملسو هيلع هللا ىلصِمنأ رأس ْوِل هللا ْسِأ ك  لُّ م صأ وِ ٍر يف النَّ اِر ر ْعأ ل  لأ ه  ِبك  لِ  ص  ْورأٍة صأ وَّرأها »: ي أق  ْول   ملسو هيلع هللا ىلص، ْسِأ

ب ه يف جأهأنَّمأ  ا ت  عأذِ  ٍِ : فإْن ك ْنتأ ال ب دَّ فأاِعالا فاْصنأْع الشَّجأرأةأ، ومأا ال ن أفْ  م ْسِلٌم،« ن أْفسا  . سأ لأه  قأالأ ابن  عأبَّا
عأِة يأِدي، وإّن ِ أْصنأع  هأِذه التَّصأاِويْ رأ  وفيه :  ...ويف ِروأايٍة للب خأارِيِ  أنَّه قأالأ لأه  : إَّنِ أا مأِعْيشأِ  ِمْن ِصن ْ

 .« عألأْيكأ ِبك لِ  شأْيٍء لأْيسأ فيه ر ْوحٌ »
* * * 

اِص ل ه   ص  ْورأِة احلأي ْ وأاِن حأ رأاٌم ِم نأ الكأبأ ائِِر للوأِعْي ِد الشَّ ِدْيِد، سأ وأاٌء تأْص وِيْ ر  »:قأالأ الن َّوأِويُّ رأِْحأه  هللا مأ ا حأ
اٌة خِلأْل ِق هللا، وسأ وأاٌء كأ انأ بِِبسأ اٍط، أو ث أ ْوٍب، أو ِدْرهأ ٍم، أو  ْ ت أهأن  أو ِلغأ رْيِه إْذ في ه م ضأ اهأ ا مي  ِديْ نأ اٍر، أو صأن أعأه ِلمأ

ٍء، أو حأ  اِئٍط، أو َِمأ  دَّ  ٍة، أو َنأْوِه  ا، وأمَّ  ا تأْص  وِيْ ر  ص   وأِر الشَّ  جأِر، وَنأْوِه  ا ِمَّ  ا لأ  ْيسأ ِِبأي ْ  وأاٍن ف ألأ  ْيسأ ِفْل  ٍس، أو إَنأ
امأ ٍة، ث أ ْوٍب، أو ِعمأ ٍِ : كأ اِئٍط، أو مأْلب  ْو وأاِن فإْن كأانأ م عألَّقاا على حأ  صأوِ ر  صأْورأةأ احلأي ْ

أو َنأْوِه ا ِمَّ ا  ِِبأرأاٍم، وأمَّا امل
ْنأ ال ي  عأدُّ  ٍة، وِوسأ ادأٍة، وَنأْوِه ا فأ ال ُيأْ ر م ؛ لأِك ْن هأ ْل ميأ ، وَِمأ دَّ  ِ ا ْت أهأنا ا : كِبسأ اٍط ي  دأ ْت أهأناا فأحأرأاٌم، أو م  ع  د خ  ْولأ م 

؟ األْظهأر  أنَّه عأاٌم يف ك لِ  ص ْورأٍة؛ ْْطالِق ق أْوِلِه  ِة الرَّْْحأِة ذأِلكأ الب أْيتأ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصمأالِئكأ
أ
تا ا في ه ال تأ ْدخ ل  امل الِئكأ ة  ب أي ْ

ْلٌب، وال ص ْورأةٌ  ابأِة، «كأ ا ت أْلِخْي   مأ ْذهأِب مأْه  ْوِر ع لأمأ اِء الصَّ حأ ، وال ف أْرقأ بأْْيأ مأا لأه  ِظلٌّ، ومأا ال ِظلَّ لأه ، هأذأ
فأةأ، وغأريِْ  ِني ْ ، وأِب حأ ، ومأاِلٍك، والث َّْورِيِ  اِفِعيِ  ه م كالشَّ ِهم، وأْمأع وا على و ج ْوِب ت أْغِيرْيِ مأا لأه  والتَّاِبِعْْيأ، ومأْن ب أْعدأ

رَّج  ِل ذألِ كأ ِظ لٌّ، قأ الأ القأاِض يُّ : إالَّ مأ ا وأرأدأ يف ل عأ ِب الب أنأ اِت الصِ  غأاِر ِم نأ الرُّْخصأ ِة، ولأِك ْن كأ رِهأ مأالِ ٌك ِش رأاءأ ال
حأةأ اللَِّعِب ِِبِنَّ ِِبأ  ٌِ مبأا مأرَّ لِِبْنِتِه، وادَّعأى ب أْعض هم أنَّ إابأ  .انْ ت أهأى  (1)«ا مأْنس ْو

* * * 

                                                

 ( .2/69) مي ِ تأ ي ْ للهأ  «رِ ائِ بأ الكأ  افِ ِتِ اقْ  نِ عأ  رأ اجِ وأ الزَّ » رْ َ  انْ ( 1)
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لِ غ  إذأا ق  ْل ت  : وأصأ لأ احلأ ال   !؛ بأ ْل ال أابأ ُأ ْث وال حأرأ ِم( فأحأدِ   أمَّا و ج ْود الصُّوأِر بأْْيأ ع شَّاِق )ك رأِة القأدأ
اث أرأِة يف التَّْصوِْيِر ِبأِميْ   كأ

اِْلا!بب أْعِضِهم إىل حأدٍ  مأِهْْيٍ مأِشْْيٍ ِمنأ امل  ِع أْشكأ
 حأرَّمأ  ِة، حأ  ِتَّ وأ 

افأةأ الر َيِض  يَّةأ ال ت أْفت  أ  ت أْق  ِذف  ِبص   وأِر الر َيِض  يِ ْْيأ امل أجأ  الِت، والصَّ  حأ
صأ  لأ يف ِح  ْْيأ أنَّ امل

اِم ِل زِيْ نأ ِتِهنَّ! الله مَّ أْرحأ  أجأالِت، وه نَّ يف كأ
اِء يف امل ْم ضأ ْعفأنأا، وال ت ؤاِخ ْذَن مبأ ا احلأال  ِِبا أِخرْياا إىل تأْصوِْيِر النِ سأ

 ف أعألأ السُّفأهأاء  ِمنَّا!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ ور  الثَّاِلث  والِعْشر ْونأ  أْح
 امل

، والع ْدوأانِ   اْعأانأة  على اُْثِْ
 [ .2: " وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا هللا إْن هللا شديد العقاب"]المائدةاىل عأ ت أ  الأ قأ 
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 . م  اكِ احلأ  (1)«مأْن أعأانأ على خ ص ْومأٍة ِبغأرْيِ حأقٍ  كأانأ يف سأخأِط هللا حأِتَّ ي أْنزِعأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقالأ و 
؛ كأمأثأ  ِل بأعِ  رْيٍ ت أ  رأدَِّ يف بِْئ  ٍر، ف أه   و ي أْن  زِع  ِمْنه  ا »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأ  الأ  مأثأ  ل  الَّ  ِذي ي عِ  ْْي  ق أْومأ  ه عل  ى غأ  رْيِ احلأ  قِ 

نأبِ ه نأبِ ه، وال أْْحأ د ، ومأْعنأ اه   (2)«ِبذأ لأ كأ ك البأِعرْيِ إذأا ت أ رأدَِّ يف بِْئ ٍر م ْهِلكأ ٍة فأصأ ارأ ي أْن زِع  ِبذأ ، وهأ : أنَّ ه وأقأ عأ يف اُْثِْ
 . (3)ي أْقِدر  على اخلأالصِ 

* * * 
ِم(  رأِة الشَّ ْحنأاِء، والع  ْدوأاِن، واخل  مأْرتأ ٌع وِمَّا الشأ كَّ في ه أنَّ مأالِع بأ )ك  رأِة القأ دأ ص  ْومأِة بأ ْْيأ خأْص ٌب ًْثأ

ِلمأاٍت مأْش ح ْونأةا ابلتَّْش ِجْيِع، وا ع ْونأ ِمْن أْلفأاٍظ، وِعبأارأاٍت، وكأ  شأجِ 
لتَّْح رِْيِض ِمَّ ا الالِعِبْْيأ، وذأِلكأ فيما ي أْفتأِعل ه امل

ا لأيْ ، يأزِْيد  ِمنأ اْل وَِّة والشُّقَِّة بأْْيأ الالِعِبْْيأ أثْ نأاءأ اللَِّعبِ  ئاا خأفيا؛ بأْل أْمٌر م شأاهأٌد ِلك لِ  ِذْي عأْْيٍ!وك لُّ هأذأ ي ْ  سأ شأ
ةأ اللَّ  ِم( ْْأ تأك ْن وألِيدأ ع و )ك رأِة القأدأ اقأاِت الَِّ  ي أت أقأاذأف ها م شأجِ  ات أرأاِت، واحلأمأ  هأ

؛ كأمأا أنَّ هأِذه امل ِعِب قأ طُّ
افأة  كأ  لَّ ي أ ْوٍم عأمَّ  ا ُيأْص  ل  ِم  ْن ، هبأ ْل كأ انأ ْلأأ  ا نأِص ْيب  األسأ  ِد ق أْب لأ اللَّعِ  ِب، وب أْع دأ  ويأْش  هأد  ِْلأ ذا مأ ا ت أْنش   ر ه الصَّ حأ

اٍل ُمأْم ْوٍم مأْذم ْوٍم . رأاٍت، وخ ص ْومأاٍت، وِمرأاٍء، وِجدأ  إًثأ
" ومن الناس من يعجبك قوله ف  الحياة الدنيا ويشهد هللا على ما ف  قلبه ووو ألد : قأالأ ت أعأاىلأ 

 [ .204رةالخصام"] البق

 الب خأارِيُّ . «أبْ غأض  الر ِجأاِل إىل هللا األلأدُّ اخلأِصم  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ 
ان وا عألأْيه؛ إالَّ أ ت  ْوا جأدأالا »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ  " َمدا َضدَربُو  : ، ُث َّ تأال ق أْولأه ت أعأاىلأ «ما ضألَّ ق أْوٌم ب أْعدأ هأْدٍي كأ

ِْمِذيُّ ا[ 58لك إالَّ جدالً بل وم قوم َخِصمون"]ال خر   . (4)لِتِ 
* * * 

ِم( مأا يأِلي ابْخِتصأاٍر : ، والع ْدوأاِن يف ل ْعبأِة )ك رأِة القأدأ  وِمنأ الت َّعأاو ِن على اُْثِْ

                                                

 ( 6049) اّن ِ بأ لأللْ  «عِ امِ اجلأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ وه   ،(4/99) م  اكِ احلأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
 ( 5838)  اّن ِ بأ لأللْ  «عِ امِ اجلأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  1/293) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ ( 2)
 ( .2/420) مي ِ تأ ي ْ للهأ  «رِ ائِ بأ الكأ  افِ ِتِ اقْ  نِ عأ  رأ اجِ وأ الزَّ » رْ َ  انْ ( 3)
 ( .2593) اّن ِ بأ لأللْ  «ذي ِ مِ الِت ِ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  (، انْ 5/3253) ذيُّ مِ الِت ِ  ه  جأ رأ أخْ  (4)
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ِم( .  بأارأَيِت الر َيِضيَِّة؛ الِسيَّمأا )ك رأة  القأدأ
الِعِب الر َيِضيَِّة؛ ْقأامأِة امل

أ
ِجرْي ، أو إْنشأاء  امل    َتأ

ِم(، وغأرْيِها ِمنأ األْلعأاِب الر َيِضيَِّة .   ب أْيع ، ِضيَِّة اخل اصَِّة بِ  )ك رأِة القأدأ الِبِس الر َيأ
أ
 أو ِشرأاء  امل

أ القأن أوأاِت اْْعالِميَِّة، أو غأرْيِها . ُْ ِم( م طلقاا؛ سأوأاٌء عأ ة ، أو م تأاب أعأة  )ك رأِة القأدأ    م شأاهأدأ
 
أ
ِم(، وغأرْيِها ِمنأ األْلعأاِب الر َيِضيَِّة .  ِشرأاء  الصُّح ِف، أو امل  جأالِت اخلأاصَِّة بِ  )ك رأِة القأدأ

ِم (، وغأرْيأه  ا ِم  نأ األْلعأ  اِب الر َيِض  يَّ  ْ  ِدم  ) ك   رأةأ القأ  دأ ِج  رْي  ك   لِ  مأ  ا ِم  ْن شأ  أنِِه ي عِ  ْْي ، أو ُيأ ِة،     ب أْي  ع ، أو َتأ
انأْت عأ  افأةا، أو إْعالماا ... أو غأرْيأ مأا ذ ِكرأ .قأارأاٍت، أو ُمأأالتٍ سأوأاٌء كأ  ، أو صأحأ

اَي، والعأطأاَي، واملِنأحِ  انأْت هأ ِذه    بأْذل  اْلأدأ ِم(، وغأرْيِها ِمنأ األْلعأاِب الر َيِضيَِّة، سأوأاٌء كأ ألْهِل )ك رأِة القأدأ
اَي، واملِنأح  ِمْن ِجهأاٍت رأْسِْيٍَّة، أو ف أْرِديٍَّة، أو كأا  نأْت مأالِيَّةا، أو عأْيِنيَّةا .اْلأدأ

انأ  ْت هأ  ذِ  ِم(، وغأرْيِه  ا ِم  نأ األْلعأ  اِب الر َيِض  يَِّة، سأ  وأاٌء كأ أ  ْدح  ألْه  ِل )ك   رأِة القأ  دأ
ه     الثَّن  اأء ، واْطْ  رأاء ، وامل

اِئح   أدأ
اِدْيثأ ب أْيِنيَّةٍ  امل   .ِمْن ِخالِل ق أن أوأاٍت إْعالِميٍَّة، أو ص ح ٍف مأْقر ْوءٍة، أو أحأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ ور  الرَّاِبع  والِعْشر ْونأ  أْح
 امل
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ْسِلمِ 
 
 ت أْرِويع ، وَّتأْوِيف  امل

 [ .58: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثًما مبينا"]األح ابقأالأ ت أعأاىلأ 

 »:  ملسو هيلع هللا ىلصق  ال 
أ
ٍة؛ ف  إنَّ امل تأِه  ي، وإْن كأ  انأ أخأ  اه  ألبِْي  ِه، مأ  ْن أشأ  ارأ إىل أِخْي  ِه ِِبأِديْ  دأ الِئكأ  ةأ ت أْلعأن   ه حأ  ِتَّ ي أن ْ

 م ْسِلٌم .« وأمِ هِ 
ب  مأ   خ   ذ  الشَّ  ْيءأ عل  ى املِ  زأاِح( سأ  اقأ في  ه حأ  ِدْيثأ عأْب  ِد هللا ب  ِن السَّ  اِئِب ب  ِن قأ  الأ أب   و دأاو دأ : )ابأ ْن َيأ

ه أنَّ  ه ْسِأ  عأ رأس   ْولأ  ، عأ  ْن أبِْي  ه عأ  ْن جأ  دِ  خ   ذأنَّ أحأ  د ك م مأتأ  اعأ أِخْي  ه الِعبا  ا، وال جأ  اًدا، »: ي أق   ْول   ملسو هيلع هللا ىلص هللا يأزِيْ  دأ ال َيأ
ِْمِذيُّ واللَّْفظ  لأه  . (1)«ومأْن أخأذأ عأصأا أِخْيه فْلريأ دَّها  أْْحأد ، وأبو دأاو دأ، والِتِ 

* * * 
ِ  ِم ْن »:  (2/212) «امِ كأ األحْ  دِ اعِ وأ ق أ »يف قأالأ الِعزُّ بن  عأْبِد السَّالِم رأِْحأه  هللا  وأمَّ ا مأ ا ي أْفعأل  ه النَّ ا

أتأ  اعِ 
َ   ْوٌر ِلمأ  ا في  ه ِم  ْن ت أْرِويْ  ِع صأ  اِحِب امل ا ُمأْ أتأ  اِع عل  ى سأ  ِبْيِل املِ  زأاِح ف أهأ  ذأ

، وذأكأ  رأ حأ  ِدْيثأ السَّ  اِئِب ب  ِن «أْخ  ِذ امل
 ْس  ِلمأ ِبفأْق  ِد مأتأاِع  هِ ِه، جأ ادً جأعألأ  ه  الِعبا  ا ِم  ْن ِجهأ  ِة أْخ  ِذه بِِنيَّ  ِة رأد ِ » : يأزِيْ د، وقأ  الأ 

« ا ِم  ْن ِجهأ  ِة أنَّ  ه رأوَّعأ أخأ  اه  امل
 .انْ ت أهأى 

ث أنأا أْص حأاب  ُم أمَّ ٍد  لأ ى قأ الأ : حأ دَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصأَّنَّ م كأ ان وا يأِس رْي ْونأ مأ عأ النَّ  يبِ   ملسو هيلع هللا ىلصوعأ ْن عأْب ِد ال رَّْْحأِن ب ِن أِب لأي ْ
ه ، ف أفأ زِعأ، ف أقأ الأ رأس  ْول  هللا ف أنأ امأ رأج  ٌل ِم ْنهم، ف اْنطألأقأ ب أعْ  ْب ٍل مأعأ ه فأأخأ ذأ ال ُيِأ لُّ ِلم ْس ِلٍم أْن »:  ملسو هيلع هللا ىلصض  هم إىل حأ

 أب و دأاو دأ . (2)«ي  رأو ِعأ م ْسِلماا
* * * 

ا الِتَِّْويْ  ِع، والتَّْخوِيْ  ِف  ِم( أثْ نأ  اءأ اللَّعِ  ِب مأ  عأ : ه   وأ وِمثْ  ل  هأ  ذأ خ ص   ْوِمِهم، مأ  ا ي أْفعأل   ه الِعب   و )ك   رأِة القأ  دأ
ُ أ اهأ اخلأْص ِم سأ وأاٌء كأ انأ اخلأْص م  حأارِسا ا، أو الِعبا ا... وهأ ذأ  ٍة  ِم( ِبِش دَّ ا الرَّْك  ل  وذألِ كأ مأاثِ ٌل : يف رأْك ِل )ك  رأِة القأ دأ

ُ أاهأ  ِدْيد   ؛ بأ ْل ه  وأ ف أ ْوقأ ذألِ كأ ِلمأ ا في ه ِم نأ الضَّ  الشَّ اءا حأْسب  ْرِب، والتَّْص وِْيِب ِلوأْج ِه اخلأْصِم لأْيسأ إشأارأةا، وإْيذأ
ا مأا ي أْفعأل ه   ائِِر ِجْسِمه، وكأذأ  رأوأاغأِة أثْ نأاءأ اللَِّعِب، وذأِلكأ إبْشعأاِر اخلأْصِم أنَّه سأْوفأ  اخلأْصِم، أو سأ

الالِعب  ِعْندأ امل
ُ أاهأ وأْجِهِه، أو ِجْسِمِه حأِتَّ يأش لَّ  ٍة فأائِقأٍة    ر ورأ حأرأكتأه   ي صأوِ ب  الك رةأ ِبِشدَّ

، أو رأيْ ث م ا ي  قأل ِ لأ ِمْنه ا؛ ِمَّ ا ي تِ ْيح  لأ ه  امل
                                                

 «أب داود حأ يْ حِ صأ   » رْ َ    ، انْ حٌ يْ حِ صأ     وأ (، وه    4/462) م   ذي ِ (، والِت ِ 4/301) دأ او  (، وأب   و دأ 4/221) د  أْحأ    ه  جأ   رأ أخْ  (1)
 . لباّن ِ ( لأل2/231) «مذي ِ الِت ِ »(، و4183)

 .  ( لأللباّن ِ 4184) «دأ او  أب دأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  5004) دأ او  أبو دأ  ه  جأ رأ أخْ ( 2)
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 رأوِ عأِة الَِّ  يأْصطأِنع ها الالِعب ونأ أمأامأ ب أْعِضِهم ب أ 
ْعضاا، ِمَّ ا ِه يأ بس ه ْولأٍة ِمْن خأْصِمِه، يف غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ احلأرأكاِت امل

أِن ف  ن  ْوِن اللَِّعِب ضأر ْورأ   ةا!ِمْن شأ
ْسلِ 
 
ِعْْيأ ِعْندأ ف أْوِز فأرِْيِقِهم : ِمْن ت أْرِوْيٍع وَّتأْوِْيٍف للمأارَِّة ِمنأ امل  شأجِ 

ا مأا ي أْفعأل ه  ب أْعض  امل ِمْْيأ، الِسيَّما وكأذأ
اّن! ا مأا ي أْعرِف ه  القأاِصي والدَّ  يف الطُّر قأاِت والشَّوأارِِع واألْحيأاِء ... وهأذأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي       

http://www.islamlight.net/thiab/ 

213 213 

 
 

َ ور  اخلاِمس  والِعْشر ْونأ  أْح
 امل

 لبأاِطلِ ابالتَّْشِجْيع ، والتَّْحرِْيض  
اِهرْي  الر َيِضيَّة  ِمْن ِخالِل م دأرَّجأاِت مأالِعِب )ك  رأِة القأ  ِم(، أو إنَّ مأْسألأةأ التَّْشِجْيِع الَِّ  ي أق وم  ِِبأا اجلأمأ دأ

افأِة، أو اْذأاعأاِت سأ  ُّْلِم، والب أْغِي الَِّذي حأذَّرأْت ِمْن ِخالِل الصَّحأ  قأابأالِت، أو اللِ قأاءاِت : ْلِأيأ ِمنأ ال
وأاٌء يف امل

، وس  نَِّة رأس  ْوِلِه   حأرَّمأ اِت، ملسو هيلع هللا ىلصِمْنه  الشَّرِيْ عأة  اْْسالِميَّة ، وَّنأأْت عأْنه  يف ِكتأاِب هللا ت أعأ اىلأ
؛ ِلمأ ا يأِتأأتَّ ب  عأْليأه ا ِم نأ امل

، والع ْدوأاِن مأا هو مأْعل وٌم ضأر ْورأةا!ب أْلهأ الكأبأا اوأِة، والب أْغضأاِء، واْعأانأِة على اُْثِْ  ئِِر : كالعأدأ
* * * 

ْسِلِمْْيأ؛  الشَّرِيْ عأةالشأكَّ أنَّ 
 
رِْيٍض ي ِثرْي  العأداوأةأ والب أْغضأاءأ بأْْيأ امل اْْسالِميَّةأ قأْد حأرَّمأْت ك لَّ تأْشِجْيٍع وَتأ

ضأٍة مأْشر ْوعأٍة  ولأْو كأ  اِد، أو ِلمأا انأ ذأِلكأ يف رَيأ  نأاضألأِة، وغأرْيِها، ِمنأ األْلعأاِب الَِّ  ش رِعأْت للجأهأ
بأاِق، وامل : كالسِ 

ِد، والشِ   ْطرأْنِج، ه  وأ سأ  بأٌب لأ  ه ، فأكأْي فأ واحلأالأ  ة  هأ  ِذه فيم ا ه   وأ ُم أ  رٌَّم ِم نأ األْلعأ  اِب الَّ  ِ  حأرَّمأتأه ا الشَّ  رِيْ عأة  : ك  الن َّرْ 
ِم(! اِر، و)ك رأِة القأدأ  والِقمأ

ه م  ا مأْرف وعا  ا  ملسو هيلع هللا ىلصويأ  د لُّ عل  ى ذألِ  كأ ق أْول   ه  ٍِ رِض  يأ هللا عأن ْ مأ  ْن أْجلأ  بأ عل  ى »: ِم  ْن حأ  ِدْيِث اب  ِن عأبَّ  ا
اِن؛ ف ألأْيسأ ِمنَّا  أب و ي أْعلأى، والطَُّأأاّنُّ . (1)«اخلأْيِل ي أْومأ الر ِهأ

، وال جأنأ    بأ يف »: ْن حأ    ِدْيِث ِعْم    رأاِن ب    ِن ح صأ    ْْيٍ رأِض    يأ هللا عأْن    ه  مأْرف وعا    ا ِم     ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول     ه  لأ    بأ ال جأ
ه م . (2)«الر ِهأانِ  ابأِة رأِضيأ هللا عأن ْ عأٍة ِمنأ الصَّحأ ب ْ ِْمِذيُّ، ويف البأاِب عأْن سأ ، والِتِ  اِئيُّ  أب و دأاو دأ، والنَّسأ

* * * 
                                                

 »يف  ُاّنُّ (، والطَّ     1/112، )«هِ دِ نأ ْس     م  »ل     ى يف عْ و ي أ أب       ه  جأ     رأ أخْ  (1)
 
يف  رٍ جأ     حأ  اب     ن   الأ (، وقأ     11318) «رْيِ بِ     الكأ  مِ جأ     عْ امل

ٍِ بَّ عأ  اب نِ  ثِ يْ دِ حأ  نْ ِم  ُاّنُّ ، والطَّ مٍ اصِ أب عأ  ابن   ه  جأ رأ أخْ »: ( 4/303) «ريِ بِ احلأ   ِ يْ خِ لْ الت َّ » ال  مٍ اِص أب عأ  اب نِ  اد  نأ ، وإْس ا
 . ه  دأ عْ ا ب أ مأ  ه  لأ  د  هأ شْ ى، ويأ هأ ت أ ان ْ  «هِ بِ  ِأ أبأ 

، 6/111) س           ائيُّ لنَّ (، وا3/422) ذيُّ ِم           (، والِت ِ 3/30) دأ او  و دأ أب            ، و (4/429،439،443) د  أْحأ            ه  جأ           رأ أخْ  (2)
 . اّن ِ بأ لأللْ ل« عِ امِ اجلأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  227،228
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ْلِفِه حأِتَّ يأْسرِعأ! * واجلألأب  : ه وأ الصِ يأاح   ِِ ِمْن ِقبأِلِه، وِمْن خأ  على الفأرأ
ا مأ  ا نأ   َّ عألأْي  ه اب  ن  القأ  يِ ِم رأِْحأ  ه  هللا  فاجلألأ  ب  : أْن يأِص  ْيحأ »: ِبقأْولِ  ه (، 190« )ةِ يَّ ِس  وْ ر  الف  »يف وهأ  ذأ

، أو غأ  رْي ه، وي أْزج   رأه زأْج   راا يأزِيْ  د    مأعأ  ه يف شأ  أوِِه، وإَّنَّأ  ا العأ  ْدل  أْن ي أرْك ضأ  ا بِتأْحرِيْ   ِك ِبفأرأِس  ه يف وأْق  ِت السِ   بأاِق ه   وأ
ا ت أْفِس   رْي    اللِ جأ   اِم، واالْس   ِتْحثأاِث، وابلسَّ   ْوِط، واملِْهمأ   اِز، وم   ا يف مأْعنأاال    ا؛ ِم   ْن غأ   ريِ إْج   الٍب ابلصَّ   ْوِت، وهأ   ذأ

 األْكثأرِْينأ .
ْوا و ق  ْوفاا ِمنأ اجلأانِبأْْيِ، وي أْزج ر وا اخلأْيلأ، ويأِصْيح وا ِِبا، ف أن  ه وا عأْن * وِقْيلأ : ه وأ أْن رأْتأِمعأ ق أْوٌم، ف أيأْصطأفُّ 

، واحلأِدْيث  ي أع مُّ الِقْسمأْْيِ .  ذأِلكأ
؛ فأفيه ت أْفِسرْيأاِن :   وأمَّا اجلأنأب 

 سأ اِبق  مأ عأ ف أ 
ا : وه وأ ت أْفِس رْي  أْكثأ ِر الف قأهأ اِء : أْن ر ْنِ بأ امل رأسأ ِه ف أرأسا ا ُي أرِ ض  ه عل ى اجلأ رِي، قأ الأ أحأد ال 

 أْْحأد  بن  أِب طأاِهٍر :
بأِة أْهل هأ  ِتي ْ اث أرأ يف الكأ وِْكب        ا    وإذأا تأكأ

أ
 ك ْنت  الَِّذي ي أْنشأقُّ عأْنه  امل

ه م    مأ ِمن ْ مأ مأْن ت أقأدَّ  وأرأاِئكأ قأْد أتأى مأْن رأْن ب   ووأرأا       وأت أْيتأ ت أْقدأ
أرْك  ْوِب او 

ِأ حأ ِتَّ إذأا قأ ارأب وا األمأ دأ َتأأوَّل  وا عأ ِن امل ان وا ر ِْنب   ْونأ الفأ رأ ه  الت َّْفِسرْي  الثَّاّن : أَّنَّ م كأ لَّ ِذي قأ ْد كأ دَّ
أْجن  ْوِب، فأْبطألأ النَّيبُّ 

ِِ امل ، ذأكأرأه  اخلأطَّاِبُّ وغأرْي ه ملسو هيلع هللا ىلصالرُّك ْوب  إىل الفأرأ  . (1)ذأاكأ
، وال جأنأبأ »  ملسو هيلع هللا ىلصوأطأ القأْعنأيبِ  : س ِئلأ مأاِلٌك عأْن ق أْوِل رأس ْوِل هللا ويف م   ؟ »ال جألأبأ ، مأا ت أْفِسرْي  ذأِلكأ

 ف أقأالأ :
ِِ حأِتَّ يأْدن  وأ ِمنأ األمأِد، وُي أر ِكأ وأرأاءه  الشَّْيءأ، يأْس  ، وت أْفِسرْي ه أْن رأِْلبأ وأرأاءأ الفأرأ ،  تأِحثُّ ب ألأغأيِن ذأِلكأ بِ ه لِيأْس ِبقأ

؛ َتأأ  وَّلأ رأاكِ  ؛ حأ  ِتَّ إذا دأَنأ ِِ الَّ  ِذي ي سأ  اِبق  بِ  ه ف أرأسا  ا آخأ  رأ ، واجلأنأ  ب  أْن ر ْنِ  بأ مأ  عأ الفأ  رأ ِلكأ اجلألأ  ب  ب   ه عل  ى فأ  ذأ
أْجن  ْوِب، ان ْ 

ِِ امل  ى .هأ ت أ الفأرأ
ْقص  ْود  أنَّ  ه َّنأأ  ى عأ ْن ت أْقوِيأ  ِة أحأ  ِد احلِ ْزبأْْيِ مبأ  ا يأك   

أ
ْون  في ه مأزِيْ  د  إعأانأ  ٍة لأ ه  عل  ى اآلخأ  ِر؛  ِلمأ ا في  ه ِم  نأ وامل

ُّْلمِ   .انْ ت أهأى « ال

                                                

ْأ عأ مأ » رْ َ  انْ  (1)  ( .2/256) اب ِ طَّ للخأ  «نِ نأ السُّ  ا
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ا الَّ    ِذي ذأكأ    رأه اب    ن  القأ    يِ ِم رأِْحأ    ه  هللا ه     وأ مأ    ا عألأْي    ه أْكث أ    ر  الف قأهأ    اِء، قأ    الأ اخِلرأقِ    يُّ رأِْحأ    ه  هللا يف  وهأ    ذأ
ا إىل ف أرأِس ه ف أرأسا ا ُي أرِ ض  ه عل ى العأ ْدِو، وال يأِص ْيح  وال رأ ْوز  إذأا أ ْرِسلأ الفأ »:  «َم ْتأصأرِه» اِن أْن ر ْنِ بأ أحأ د ال  رأسأ

ا (1«)بِ  ه يف وأْق   ِت ِس   بأاِقه ... وذأكأ   رأ احلأ   ِدْيثأ  : (414« )ةِ يَّ ِس   وْ ر  الف  »يف ، وقأ   الأ اب   ن  القأ   يِ ِم ب أْع   دأ كأالِم   ه هأ   ذأ
ا الَِّذي قأالأ » اِء على هأذأ  ، أي : اخِلرأِقي رأِْحأه  هللا .«هوأْكث أر  الف قأهأ

وي ْك  رأه  لألِم  ْْيِ، والشُّ  ه ْوِد، وغأ  رْيِِهم ِمَّ  ْن حأضأ  رأ »: ( 4/75)«الكأشَّ  افِ »قأ  الأ الب  ه   وِتُّ رأِْحأ  ه  هللا يف 
ْس   ِر ق أْل    ِب صأ    اِحِبِه، وغأيْ   ْخِط    ئ ِلمأ    ا في    ه ِم    ْن كأ

ِص    ْيِب، وعأْي   بأ امل
 
َِ    ه، قأ    الأ يف مأ   ْدحأ أحأ    ِداِلا، أو مأ    ْدحأ امل

، ويف :  «الف      ر ْوعِ » ِلكأ ِص     ْيِب ِم      نأ الطَّلأبأ     ِة، وعأْي      ب  غأ     رْيِه كأ      ذأ
 
وي أت أوأجَّ      ه  يف شأ     ْيِخ الِعْل      ِم، وغأ     رْيِه مأ      ْدح  امل

ْس  ِر ق أْل ِب غأ  رْيِه قأ ِويأ التَّْح  رِ :  «اْْنصأ افِ » ْوِح، أو كأ أْم د 
ْْي ، وإْن ق  ْل  ت  : إْن كأ انأ مأْدح   ه ي  ْفِض ي إىل ت أعأ  اظ ِم امل

، وهللا أْعلأم    .انْ ت أهأى  (2)«كأانأ فيه َتأْرِْيٌض على االْشِتغأاِل، وَنأْوِه قأِويأ االْسِتْحبأاب 
* * * 

 سأ  اب أقأِة بأ  ْْيأ الالِعبِ  ْْيأ كأمأ  ا
ه  ِم  ْن كأ  الِم أْه  ِل الِعْل  ِم يف َتأْ  رْيِْ اجلألأ  ِب ِعْن  دأ امل ه   وأ  وِم  ْن ِخ  الِل مأ  ا ذأكأ  ْرَنأ

 حأرَّمأِة كأ  )ك رأةِ  ظأاِهرٌ 
ِة، أو امل  بأاحأ

ا ِمنأ األْلعأاِب امل أْشر ْوعأِة، ف أه وأ فيمأا سأوأاهأ
ِضيَِّة امل ِم( حأرأاٌم  يف األْلعأاِب الر َيأ القأدأ

ِب أْوىلأ قأْطعاا!  ِمْن ابأ
* * * 

ِم( أمَّا مأْسألأة  التَّْشِجْيِع، والتَّْحرِْيِض، والت َّْهِيْيِج الَِّ  ي أق وم   اِهرْي  الر َيِضيَّة  أثْ نأاءأ ِلْعِب )ك  رأِة القأ دأ ِِبأا اجلأمأ
افأِة، أو اْذأاعأاِت لأْيسأ ُمأألَّ ِخالٍف، أو نِقأاٍ  بأ ْْيأ ع قأ الِء وجمأأ   دأرَّجأاِت، أو ِمْن ِخالِل الصَّحأ

اِنْْيِ ِمْن ف أْوِق امل
 حأ رَِّم الشَّ رْ إببأيِن آدأمأ؛ 

ا، ِبقأ ْدِر مأ ا َنأْ ن  نَّ ه ِم نأ اجلألأ ِب امل ؛ يف ِح ْْيأ أنَّن ا لأْس نأا يف حأاجأ ٍة إىل تأ ْدلِْيٍل عل ى هأ ذأ ِعيِ 
ْس  ِلِمْْيأ! ور مبَّأ  ا ِِبأاجأ  ٍة : إىل أْربأ  ِع تأْكبِ  رْيأاٍت عل  ى اجلأمأ  اهِ 

 
رْيِ إذأا ْْأ ِبأاجأ  ٍة إىل دأمأعأ  اٍت، وحأسأ  رأاٍت عل  ى أبْ نأ  اِء امل

  إىل ِديِْنِهم!يأفيق وا إىل ر ْشِدهم، ُث َّ 
ْوِضِهم ي أْلعأب ونأ، ويف غأْفلأِتهم سأاه ْونأ!  لأعأْمر كأ إَّنَّ م يف سأْكرأِِتم ي أْعمأه ونأ، ويف خأ

                                                

َ ْر  (1)  »اْن
 
امأةأ « ينغأ امل  ( .11/158) البِن ق دأ

   حأ رْ شأ » رْ َ  انْ  (2)
(، 15/61) اوي ِ دأ رْ للمأ  «افأ صأ اْنْ »(، و4/467) حٍ لِ فْ م   الب نِ « عأ وْ ر  الف  »، ووِت ِ ه  ( للب   4/97) «ىهأ ت أ ن ْ امل

 ( .5/357) مٍ اسِ قأ  البنِ  «ضِ وْ الرَّ  ةأ يأ اشِ حأ »و
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ْسِلِمْْيأ، وأْبرِْم ِْلأِذه األمَِّة أْمرأ ر ْشٍد ي  عأزُّ فيه أْهل  طأاعأِتك، وي ذألُّ فيه أْهل  
 
اللهمَّ اْهِد ضأالأ امل

 !مَّ آِمْْيأ ، اللهمأْعِصيأِتك
 

 
 
 
 

ِ  والِعْشر ْونأ  اِد َ ور  السَّ أْح
 امل

أْذم ْوِم على الالِعِبْْيأ 
 بأالأغأة  يف اْْطرأاِء، والث َّنأاِء امل

 امل
َِ  ْيِمهم، وت أ  ْوِقرْيِهم ِم  نأ   جأ  اِهرِْينأ، وو ج   ْوبأ اْحِتقأ  ارِِهِم، وإْذالِْل  م، وت أ  ْركأ ت أْع

أعأاِص  ي امل
ان  ةأ أْه  ِل امل  إنَّ إهأ

أعأاصي .ا
ِب التَّعام ِل مأعأ أْهِل امل  قرَّرِة ِعْندأ أْهِل السَّنَِّة يف ابأ

 ألص ْوِل امل
ا األْص ِل أِدلَّ ٌة ِم نأ الِكتأ اِب، والسُّ نَِّة، وأق ْ وأاِل سأ لأِف األمَّ ِة، وأْه ِل الِعْل ِم ِم نْ   وقأ ْد دألَّ عل ى ت أْقرِيْ ِر هأ ذأ

 ب أْعِدِهم .
ْطت م ربَّك  ْم عأ زَّ وجأ لَّ وا : للم نأ افِق ِس يِ ٌد، فإنَّ ه إْن يأ ك  سأ يِ دا ال ت أق ْول  »:  ملسو هيلع هللا ىلصف أقأدأ قأالأ   (1«)ا ف أقأ ْد أْس خأ

 . أب أْو دأاْودأ 
ْوِج  ِب  ملسو هيلع هللا ىلصف أقأ دأ َّنأأ ى النَّ يبُّ 

 
َِ ْيِم لأ ه  امل  نأ اِفِق )سأ يِ ٌد( ِلمأ ا في ه ِم نأ الت َّْع

ا احلأ ِدْيِث أْن ي ْطلأ قأ عل ى امل يف هأ ذأ
 اىِل .سأخأطأ هللا ت أعأ 

ْطت م رأبَّك   م»قأ  الأ فأْض  ل  هللا اجلِ  ْيالّنُّ رأِْحأ  ه  هللا يف مأْع  َنأ ق أْولِ  ه :  كم  ا ج  اء « إْن يأ  ك  سأ  يِ داا ف أقأ  ْد أْس  خأ
أْي : إْن يأ    ك  سأ   يِ داا وأجأبأ    ْت طأاعأت     ه، وذألِ   كأ م ْوِج    ٌب لسأ    خأِط هللا، » :(2/230) «فأْض   لأ هللا الصَّ    مأدِ »يف

ْطت م رأبَّك م ف أوأضأعأ الكأْونأ مأْوضعأ القأْوِل . وِقْيلأ : أرأادأ   أنَّك ْم ِِبأذا القأْوِل أْسخأ

                                                

  بِ األدأ »يف  يُّ ارِ خأ   (، والب  5/257) دأ او  و دأ أب     ه  جأ   رأ أخْ  (1)
 
 «ةأ حأ يْ حِ الصَّ    ةأ لأ ِس   لْ الس ِ » رْ َ    ٌح، انْ يْ حِ صأ    وأ (، وه    760) «دِ رأ ْف   امل

 . (371) اّن ِ بأ لأللْ 
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ت م رأبَّك م، وإْن ْْأ ت  وأق ِ  ِلكأ أْغضأب ْ ر ْوه ابلقأْل ِب، وِقْيلأ : إْن وقَّرَت  وه ف أقأْد وأقَّر   مأْن ال يأْستأِحقُّ الت َّْوِقرْيأ، وِبذأ
بت م ولأِكْن ق  ْلت م إنَّكأ سأيِ دٌ   .انْ ت أهأى « ف أقأْد كأذأ

* * * 
َِْيم   ه؛ إالَّ أنَّ  ه عأ  اٌم يف ك   لِ    ن  افِق أْن ُي أاطأ  بأ مبأ  ا ي وِج  ب  ت أْع

والنَّه  ي  يف احلأ  ِدْيِث وإْن كأ  انأ يف حأ  قِ  امل
ناِفِقْْيأ 

 
 حأادِ ين ِلشأرِْع هللا ت أعأاىلأ ِمنأ امل

أعأاِصي أْن ُي أاطأب   ،امل
 . وا مبِْثِل ذأِلكأ وأْهِل الِبدأِع، وامل
ا ت أ  ْرجأمأ الن َّ  وأِويُّ رأِْحأ  ه  هللا ِْلأ  ذا احلأ  ِدْيِث يف  ِض الصَّ  احلِِْْيأ »ولِ  ذأ ب  الن َّْه  ي (596« )رَيأ ، ِبقأْولِ  ه : )ابأ

تأدِِع، وَنأِْوالا ِبسأيِ ٍد، وَنأْوِه(  ب ْ
 . عأِن َم أاطبِة الفأاِسِق، وامل

 نأ اِفِقْْيأ، ومأ  ْن يف ح ْكِمه  م ِم نأ الع صأ  اِة، وأْه  ِل البِ  دأِع،  ملسو هيلع هللا ىلص ف أث أبأ تأ النَّه  ي  ه نأ  ا ِم نأ النَّ  يب ِ 
عأ  ْن َم أاطأبأ  ِة امل

ْيِم، والت َّْوِقرْيِ  َِ ا احل ْكم  يف غأرْيِه ِمنأ األْلفأاِظ الشَّرِيْ فأِة مبأا يف ذأِلكأ ِمْن الت َّْع   ْلأ م .بِلأْفِظ )سأيِ ٍد(، وكأذأ
* * * 

عأ  ال  ا َِ ْيِم، وت أ  ْوِقرْيِ أْه  ِل الفأسأ  اِد ِم  نأ وقأ ْد جأ  اءْت أف ْ لسَّ  لِف أْيض  اا م قأ ر ِرأةا ِْلأ  ذا األْص  ِل : وه   وأ ت أ  ْرك  ت أْع
ٍر يف انِْتقأاِص ِهم لِ ب أْعِض أْه لِ  ه م ِم نأ آًثأ أعأاِص ي الع صأاِة، وَنأْوِِهم؛ بأْل إهأ ان أت  ه م، وإْذالْل   م، وذألِ كأ مبأ ا ن ِق لأ عأ ن ْ

 امل
اِهرِْينأ،  جأ

لَِّة، والصَّغأارِ  امل ت أبأه هللا عألأْيهم ِمنأ الذِ   نأاِسبأِة حِلأاِْلم، ومأا كأ
 .والِبدأِع، ووأْصِفهم ْلأ م بِب أْعِض الصِ فاِت امل

بأِغي أْن ِت أانأ الكأفأ رأة ، والفأسأ قأة  زأْج راا »:  (62)« ْيهِ فتاو »يف ي أق ْول  الِعزُّ بن  عأْبِد السَّالِم رأِْحأه  هللا   وي أن ْ
 .« عأْن ك ْفرِِهم، وِفْسِقهم، وغأرْيأةا هلل عأزَّ وأجألَّ 

تأ  دِِع،  ( :262« )األذْكأ  ارِ »وقأ  ْد ت أ  ْرجأمأ النَّ  وِويُّ رأِْحأ  ه  هللا يف ِكتأ  اِب   ب ْ
بأ جأ  وأاِز تأْكِني  ِة الكأ  اِفِر، وامل )ابأ

نأٌة( .والفأاِسِق إذأا كأانأ ال ي  ْعرأف  إالَّ ِِبا، أو ِخْيفأ ِمْن ذِْكرِِه اب ه ِفت ْ  ْسِْ
ِة مأ  ا ت أ  ْرجأمأ لأ  ه   ا ك لُّ  ه إذأا و ِج  دأ الشَّ  ْرط  الَّ  ِذي » وقأ  الأ ب أْع  دأ أْن سأ  اقأ ب أْع  ضأ األِدلَّ  ِة م ْس  تأِدالا لِص  حَّ هأ  ذأ

ْد ْْأ يأزِْد على االْسِم ، كأمأا ر وِ يْ نأا يف صأِحْيِحْيِهما : ) ِة، فإْن ْْأ ي  ْوجأ ه يف الِتَّْمِأ كأتأ بأ :  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رأس  ْولأ هللا ذأكأْرَنأ
، فأسأمَّاه ابْسِْه، وْْأ ي كأنِ ه، وال لأقَّبه بِلأقأِب مأِلِك ال رُّْوِم، وه  وأ م ت َّفأٌق عألأْيهِ  ِمْن ُم أمٍَّد عأْبِد هللا، ورأس ْوِله إىل ِهرأْقٍل(

ثِ رْيأٌة، وقأ  ْد أ ِم  ْرَن ابْْغ  الِظ عألأ يْ (1)ق أْيصأ ر   ا كأ َأ  ائِر  هأ  ذأ بأغِ  ي أْن ن كأن ِ يهم، وال ن  رأق ِ  ق  ، ونأ ْلأ   م ِعبأ  ارأةا، وال  هم، فأ  ال ي أن ْ
َِْهر  ْلأ م ق أْوالا  ن ِلْْي    .انْ ت أهأى « ْلأ م ِوًدا، وال م ؤأالأفأةا  ، وال ن 

                                                

ْيِم الرُّْومِ »كأمأا ذأهأبأ إليه الن َّوأِويُّ؛ بأْل ذأكأرأه بِ  «ق أْيصأرأ »على اْسِم  ملسو هيلع هللا ىلصْْأ ي أْقتأِصِر النَّيبِ   (1) َِ ، كأمأا ه  وأ ظأ اِهر  الر ِوأايِ ِة، «ِهرأْقلأ عأ
ْ ُي أاِطْبه مبأِلِك ا ولأعألَّ الن َّوأِويَّ  ِلكأ رأِْحأه  هللا أرأادأ أنَّه ْأ  !لرُّْوِم، وه وأ كأذأ
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( إنَّ ت أْوِقرْيأ صأ اِحبأ الِبْدعأ ِة )وِمثْ لأ » : (1/114)« امِ صأ تِ االعْ »يف ي أق ْولأ الشَّاِطيبُّ رأِْحأه  هللا ه الفأاِس قأ
ِتْْيأ ت أع ْودأاِن على اْْسالِم ابْلأْدِم : أْفسأدأ

َِنَّةا مل  مأ
تأ  دِِع )والفأاِس  ِق( أنَّ  ه   ب ْ

ا : اْلِتفأ  ات  اجل هَّ  اِل والعأامَّ  ِة إىل ذألِ  كأ الت َّ  ْوِقرْيِ، ف أي أْعتأِق  د ْونأ يف امل اال  أْفضأ  ل  إْح  دأ
، وأنَّ مأا ه وأ عألأْيه خأرْيٌ ِمَّ  ِِ ا عألأْيه غأرْي ه، ف أي  ؤأدِ ي ذأِلكأ إىل ات ِباِعِه على ِبْدعأِته )ومأْعِصيِتِه(، د ْونأ ات ِبأاِع أْه ِل النَّا

 م .السُّنَِّة على س نَِّتهِ 
 حأ   رِ ِض لأ  ه  عل  ى إْنشأ   اِء 

الثَّاني  ة  : أنَّ  ه إذأا و ق ِ  رأ ِم   ْن أْج  ِل ِبْدعأتِ  ه )ومأْعِص   يِته( صأ  ارأ ذألِ  كأ كاحلأ  اِدي امل
ْعِصيأِة( يف ك لِ  ِشْيءٍ اال

أ
اِع )وامل  .انْ ت أهأى « بِْتدأ

* * * 
ْيِم أْهِل الِفْسِق ص وأرا  َِ ا كأِثرْيةا، دألَِّت النُّص ْوص  على ب أْعِض ها، ون أبَّ ه الع لأمأ اء  عل ى اآلِخ ِر ف أْلي  ْعلأْم أنَّ لت أْع

 ِمْنها، فأِمْن هأِذه الصُّوأِر :
ا قأ الأ اب ن  القأ يِ ِم يف وأْص ِف هأ ْدي إْطالق  األْلقأاِب احلأسأ األوىل :  َِ ْيِم عألأ ْيهم، وكأ ذأ  ْش ِعرأِة ابلت َّْع

نأِة، وامل
ِلكأ »( : 2/9) ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبِ   أص ْون  يف حأقِ  مأْن لأْيسأ كأذأ

 ....«  وكأانأ يأْكرأه  أْن ي ْستأعمألأ اللَّْفظ  الشَّرِْيف  امل
 ج   ْوِن أمَّ  ا مأ  ا ي طلق   ه أْه  ل  عأْص  رَن ِم  نأ األلْ 

َِ  ْيِم عل  ى أْه  ِل الِفْس  قِ، وامل  ْش  ِعرأِة ابلت َّْع
قأ  اِب، واألْْسأ  اِء امل

ثِ   رْيأٌة ِج   ًدا : كأ   النَّجْ  أْس   رأِح، ورأج    ِل ِم، والفأ فأكأ
، وشأ   ِهْيِد الر َيضأ   ِة، وشأ   ِهْيِد امل نَّ   اِن، و )الكأ   اْبِوِ(، وشأ   ِهْيِد الفأ   نِ 

 ْست أعأان  على مأ 
 ا يأِصف ْونأ!السَّالِم ... وهللا امل

* * * 
َِْيِمهم، وتأْكرمِْيِهم .الثانية :  ا ِمْن ص وأِر ت أْع  تأْكِني أت هم، فإَّنَّ

أعأ  ادِ »أْيضا ا يف ي أق  ْول  اب  ن  القأ  يِ ِم رأِْحأ  ه  هللا 
، »( : 2/7« )زأاِد امل يأ  ة  ِفِه ي ن أ  ْوع  تأْك  رْيٍْ للم كأ  َنَّ وأمَّ  ا الك ن ْ

ا قأالأ ال اِعر  :وت أْنوِْيٌه ِبِه، كأمأ  شَّ
ْوأة  اللَّقأب          أ كنِ يِه ِحْْيأ أ َنِدْيِه أل ْكرِمأهِ   وال أ لقِ ب ه ، والسَّ

* * * 
ِم(، الِس   يَّما الَّ   ِذْينأ أبْ   د وا لأنأ   ا ف أعأ ق  ْل   ت  :  ضأ   ِة كأالِع   يب )ك    رأِة القأ   دأ ُأ    ْوزأ تأْكِنيأ   ة  أْه   ِل الر َيأ ا ال  ل   ى هأ   ذأ
لأق وا حِلأ   ...! ، وكأث  رأ ْلْوأه م وِلْعب أه ميأاؤ ه ماه م، وسأاءأ حأ عأْورأاِِتم، وحأ

* * * 
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اقأِتهم يف اللَِّعِب، أوالثالثة :  َِيٌم ْلأ م، ِمْثل  : انِْتصأارأاِِتم الر َيِضيَِّة، أو حأذأ ِْنئ أت  ه م مبأا فيه رِْفعٌة، أو ت أْع  ِتأ
ْوِِهم ... إخل .  تأْشِجْيِعهم على ْلأ

* * * 
ْس ِلِمْْيأ : عأل ى أَّنَّ م أْه ل  ش  ْهرأِة  الرَّاِبعأة  

 
ُ  ص وأرِِهم، ونأْشر  أْْساِئِهم وبأثُّ ِلقأ اءاِِتِم بأ ْْيأ مأأاعأ ِة امل : إْخرأا

أ الصُّ ح ِف أو القأن أ وأاِت ا ُْ ُّه  ور  عأ  ُ  وال ا اْْخ رأا هأ ا أو ملرئِ ي مِ وَن  ْوِميٍَّة، وص نَّاع  ب ط ْولأٍة وت أفأوٍُّق؛ سأ وأاٌء كأ انأ هأ ذأ ن ْ
أْسم ْوِع!

 امل
ه  ه نأا أْمِثلأٌة ت  ْنِبؤ ك عل ى مأ ا وأرأاءه ا ِم نأ ص  وأٍر ال ، ويف مأا ذأكأْرَنأ ِثرْيأٌة غأرْي  مأا ذ ِكرأ َّتأْفأ ى  وه نأاِلكأ ص وأٌر كأ

ِبْيِل.  وأفِ ق ، واْلأاِدي إىل سأوأاِء السَّ
 على اللَِّبْيِب، وهللا امل

* * * 
 ْس  ِلم  عأ  ِن اْطْ  رأاءاِت، والث َّنأ  اءاِت الَّ  ِ  ت أب  ثُّه  ا، وت أت أنأاق أل ه  ا القأن أ  وأات  الفأضأ  ائِيَّة ، أمَّ  ا إذأا سأ  ألأْت أِخ  

ي امل
ِم( ف أْمٌر م شأ اهأٌد، ومأْعل  وٌم للجأمْي  ِع، كأقأ ْوْلِِم لِ يأ ة ، أو العأالأِميَّ ة  عل  ى الِع يب )ك  رأِة القأ  دأ أحأ

مأ ثأالا عأ  ْن  والصُّ ح ف  امل
َأاِر، أو الوأرأقأة  الرَّاِِبأة ، أو ق أْلب  ب أْعِض ا ضأِة، أو ق ْدوأة  الشَّبأاِب، أو خأاِطف  األْن  النَّاِدي، لالِعِبْْيأ : إنَّه  َنأْم  الر َيأ

، أو رأس  ْول  الر َيضأ ةِ   ْلتأِهب 
اِهرْيِ، أو مأْعب  ْود ها، أو السَّهأم  امل ، أو ُمأْب  ْوب  اجلأمأ أثأ ل  األْعلأ ى أو هأدَّاف  العأاِِْ

، أو امل
ا إذا عأِلْمنأ      ِِ ... هأ     ذأ الِع     ِب، أو م ْرِع     ب  احل      رَّا

أ
الالِعبِ     ْْيأ طأائِفأ     ةا ِم     نأ ا أنَّ لل     رُّْوِح الر َيِض     يَِّة، أو جأ     ْوهأرأة  امل

ْش  ِف عأ   ْورأاِِتم ، أو يف ِقلَّ  ِة احلأيأ    ْل  ِق حِلأ   اه م، أو كأ اِء، واْمْيأ   اِن، أو يف )لألسأ  ِف!( فأسأ   قأٌة ع صأ  اٌة، سأ   وأاٌء يف حأ
 شأ  اِهِديْ 

نأ؛ سأ  وأاٌء يف مأسأ  اِرِب التَّشأ  بُِّه ابلك فَّ  اِر، وغأ  رْيِ ذألِ  كأ ِمَّ  ا ه   وأ ظأ  اِهر  ب أْع  ِض تأصأ  رُّفأاِِتم، وحأرأك  اِِتم أمأ  امأ امل
افأِة، أو )التِ ْلفأاِز(!  اجلأرأائِِد، أو الصَّحأ
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َ ور  السَّ  أْح
 اِبع  والِعْشر ْونأ امل

ْفض ْوِل على الفأاِضلِ 
أ
 ت أْقِدْْي  امل

 
 
تا  ا فأاِض  الا : كاالْش  ِتغأاِل ابلله  ِو امل ، أو وأق ْ  مأارأسأ  اِت الِتَِّْوُْيِيَّ  ةأ الَّ  ِ  ت  فأ  وِ ت  عأمأ  الا مأْن  د واب 

بأ  اِح يف إنَّ امل
لِ   ْيالا األْوقأ  اِت الفأاِض   لأِة )كالعأْش  ِر ِم   ْن ِذي احِلجَّ  ِة(، وه    وأ وإ ْن كأ  انأ م بأاحا   ا يف أْص  ِله إالَّ أنَّ   ه ف أ  وَّتأ عأمأ   الا جأ

، ف أي ْكرأه  ِمْن أْجِل ذأِلكأ . ْوابا  مأْند 
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 في  ِد ي  عأ  دُّ مأْكر وها  ا مأ  ْذم ْوماا، قأ  الأ الغأ  زأاِلُّ رأِْحأ  ه  هللا 
 بأ  اِح غأ  رْيِ امل

 «اْْحيأ  اءِ »يف واْْكثأ  ار  ِم  نأ اللَّْه  ِو امل
 وأاظأبأةأ عألأْيه مأْذم ْومأةٌ و »:  (3/128)

 .« اللَِّعب  م بأاٌح، ولأِكنَّ امل
دِ  أفأاِس  ِد، وت أعأ  دُّ

 حأ  رَّم  ي  ْفِض  ي ب أْعض   هما إىل ب أْع  ٍض، وذألِ  كأ ِِبأسأ  ِب ق    وَِّة امل
أْك  ر ْوه ، واللَّعِ  ب  امل

 واللَّعِ  ب  امل
أفأاِس ِد، »: ( 64) «ةِ يَّ ِس وْ ر  الف  »يف  أْسبأاِِبا، قأالأ ابن  القأ يِ ِم رأِْحأ ه  هللا

، ِِبأسأ ِب ق   وَِّة امل ف التَّْحرِْْي  ي أْق وأِ ويأْض عأف 
ِد أْسبأاِبه  .« وضأْعِفها، وِِبأسأِب ت أعأدُّ

ا ق أ ْول  شأ ْيِخنأا الع ث أْيِم ْْيِ  ضأ ِة  وهأذأ نأم ا س  ِئلأ عأ ْن ح ْك م  م أارأسأ ِة الر َيأ رأِْحأ ه  هللا كأمأ ا ه  وأ ظأ اِهر  جأوأابِ ه ِحي ْ
، ف أ اب ِة مأْن ي أْعمأل  ذأِلكأ م أارأسأة  الر َيضأِة »( : 27)« ةٍ مَّ هِ م   ةٍ لأ ئِ أسْ » يف الأ قأ لسَّرأاِوْيِل القأِصرْيأِة، ومأا ح ْكم  م شأاهأدأ

انأ    جأ   ائِزأٌة إذأا ْْأ ت أْل   هِ  ْت دأيْ   دأنأ عأ   ْن شأ   ْيٍء وأاِج   ٍب، ف   إْن أْْلأ   ْت عأ   ْن شأ   يٍء وأاِج   ٍب فإَّنَّ   ا تأك    ْون  حأرأاما   ا، وإْن كأ
ِذِه احلأالأِة الكأرأاهأة   ا مأْضي أعأٌة للوأْقِت، وأقألُّ أْحوأاِْلا يف هأ اِن ِِبأْيث  تأك ْون  غأاِلبأ وأْقِته فإَّنَّ  .انْ ت أهأى « اْْنسأ

أْفضأ ى إىل وقأالأ )أي : ابن  ت أْيِميَّةأ( ك لُّ ِفْعٍل »:  (4/458)« الف ر ْوعِ »وقأالأ ابن  م ْفِلٍح رأِْحأه  هللا يف 
، وال ٌة رأاِجحأ ٌة؛ ألنَّ ه يأك  ْون  سأ ب أباا للشَّ رِ  ِثرْياا ( حأرَّمأه  الشَّارِع  إذأا ْْأ يأك ْن فيه مأْصلأحأ فأسأ اِد، وقأ الأ : ومأ ا ُم أرٍَّم ) كأ

ب أيْ  ا أمأرأ هللا ِبِه ف أه وأ مأْنِهيٌّ عأْنه، وإْن ْْأ ُيأْر ْم ِجْنس ه، كأ أارأٍة، وغأرْيِاِلأاأْْلأى، وشأغألأ عأمَّ  .انْ ت أهأى « ٍع، وُِ
غألأ »( : 233)للب أْعِليِ  رأِْحأه  هللا  «االْخِتيأارأاِت الِفْقِهيَّةِ »أْيضاا كأمأا يف  وقأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ  ، وشأ ومأا أْلأْىأ

، والتَّجأارأِة، و أمَّ ا سأ ائِر  م ا ي أت ألأهَّ ى بِ ه البأطَّ ال ْونأ عأْن مأا أمأرأ هللا ِبِه ف أه وأ مأْنِهيٌّ عأْنه، وإْن ْْأ ُيأْر ْم ِجْنس ه، كالب أْيعِ 
؛ فأك لُّه  حأرأاٌم . ائِِر ض ر ْوِب اللَِّعِب، ِمَّا ال ي ْست أعأان  ِبه على حأقٍ  شأْرِعيٍ   ِمْن أنْ وأاِع اللَّْهِو، وسأ

ه    ا وأجأ   وأاٍر ك    نَّ مأعأه   ا ي أْلعأ   ْ أ أنَّ عأاِئشأ   ةأ رأ »ورأوأِ اْمأ   ام  أْْحأ   د ، والب خأ   ارِيُّ، وم ْس   ِلٌم :  ِض   يأ هللا عأن ْ
 .انْ ت أهأى « فأري أخَّ   فيه للصِ غأاِر مأا ال ي  رأخَّ   فيه للِكبأارِ « ي أرأاه نَّ  ملسو هيلع هللا ىلصابلب أنأاِت   وه نَّ اللُّعأب    والنَّيبُّ 

ا  ِنيَّةِ  الدُّرأرِ »جأاءأ يف وقأالأ ابن  ت أْيِميَّة  أْيضاا كأمأ ْفض ْولأةأ إذأا زأاْحأأِت »:  (15/216)« السَّ
أ
إنَّ الع ل ْومأ امل

 .« الع ل ْومأ الفأاِضلأةأ، وأْضعأفأْتها؛ فإَّنَّأا َتأْر م  
* * * 

ْفض  ْولأِة مأ عأ الع ل  ْوِم الفأاِض لأِة، فأكأْي فأ واحلأالأ ة  هأ ِذه بِ   )ك  رأِة ق  ْلت  : 
أ
ا يف الع ل  ْوِم امل فإذأا كأانأ األْمر  هأكأذأ

ِم( ي أ  ْومأ زأاْحأأ  ْت الع ل   ْومأ الفأاِض  لأةأ، وأْض  عأفأْتها؛ ب أْل  هأ الع ل   ْومأ الشَّ  ْرِعيَّةأ؛ كأمأ  ا ه   وأ وأاقِ  ع  شأ  بأابِنأا القأ   مأ، يف دأ هأ  ِذه األَيَّ
ٌْو وسأفأٌه مأعاا! ا ه وأ ْلأ ِم( لأْيسأ ِعْلماا؛ إَّنَّ  ِحْْيأ أنَّ ِلْعبأ )ك رأِة القأدأ
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* * * 
اِديْ ِث الرَّس  ْوِل وقأْد شأغألأْت هأ ذِ  ، وعأ ْن أحأ ْس ِلِمْْيأ عأ ْن ِدرأاسأ ِة الق  ْرآِن الكأ رْيِْ

 
ه اللُّْعبأ ة  الي أه ْوِديَّ ة  أبْ نأ اءأ امل

ِأ عأ   ْن مأتأ   اِجرِِهم، ومأصأ   انِعِ ملسو هيلع هللا ىلص أْعرِفأ   ِة، كأمأ   ا شأ   غألأِت النَّ   ا
هم، ، وعأ   ِن التَّْحِص   ْيِل الِعْلِم   يِ  يف َم ْت ألأ   ِف جأوأانِ   ِب امل

ٍن أ  ومأزأ   . ِ ال ت  عأدُّ وال َت ْصأىْخرأ ارِِعهم، وعأْن ِمهأ
َّْم   ن  مأ  اءا حأ  ِتَّ إذأا جأ  اءه  ْْأ رِأ  ْده   عأ  ٍة ُيأِْس  ب ه ال فأِعْن  دأ ذألِ  كأ ضأ  اعأْت سأ  اعأاٌت ط   وأاٌل يف سأ  رأاِب بأِقي ْ

ئاا ي ْ  . شأ
، والت َّنأطُّ ع  ِعْن دأ أْص حأاِب ال ، والغ ل وُّ  ِ ر َيضأ ِة إىل دأرأجأ ِة اجل ن   ْوِن، والِعبأ ادأِة ِْلأ ِذه اللُّْعبأ ِة، لأقأْد وأصألأ اْلأوأ

الِع ِب، وا
أ
ه م صأالةأ اجل م عأ ِة، واجلأمأاعأ ِة، وانْ قأطأ عأ للر َيضأ ِة ِص يأاحاا وصأ فرياا يف امل ِثرْيٌ ِمن ْ افا ا يف ف أقأْد أْعت أزألأ كأ ْعِتكأ

أجأ  الِت  سأ  ِقْيماا عأِقْيما  ا مأقأ  رِ  النَّ  اِدي، وجأ  دأالا 
مأ  عأ ِخالنِ  ه يف السَّ  هأِر، وز مأالئِ  ه يف العأمأ  ِل، وقِ  رأاءٍة للصُّ  ح ِف وامل

أْسم ْوعأِة .
أْرئِيَِّة ِمْنها، وامل

وألِيَِّة امل لِ يَِّة، والدُّ أحأ
ِت، امل  الر َيِضيَِّة، واْسِتمأاعاا للم بأارأَيأ

ِبْيلِ   وأفِ ق  واْلأاِدي إىل سأوأاِء السَّ
 فاهلل امل

 
 
 
 
 
 
 

َ ور  الثَّاِمن  والِعْشر ْونأ  أْح
 امل

 ِغرُّ النَّاِشئأةِ 

 نأافأسأ ات  غأ  
ا اَْنِرأافا ا مأْس   ْوخاا، حأْي ث  انْ تأشأ رأِت امل ِم( قأ ِد اَْنأرأفأ  ْت عأ ْن مأسأ ارِهأ رْي  ال شأ كَّ أنَّ )ك  رأةأ القأ دأ

ِضيَِّة؛ حأ  ِة، كأمأا سألَّطأِت األْضوأاءأ اْْعالِميَّةأ على الشَّرِيْ فأِة بأْْيأ األْنِديأِة، والِفرأِق الر َيأ ِتَّ ف أرَّقأْت أبْ نأاءأ األمَِّة الوأاِحدأ
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ْسِلِمْْيأ؛ حأِتَّ صأار وا ق ْدوأةا ي أ 
 
ا ِمْن ف سَّاِق امل ْسِلِمْْيأ، وكأذأ

 
ْسِلِمْْيأ،  يْقتأدِ ب أْعِض الالِعِبْْيأ ِمنأ غأرْيِ امل

 
ِِبِم شأبأاب  امل

ْوِر النَّاِش  ئأِة، وق ألَّ د ْوه م يف لِبأاِس ِهم، وحأرأكأ  اِِتم، وتأْص فِ وعألَّقأ ْت ص  وأ  أثأ  ل  ِف ش   ع ْورِهِ يْ رأهم عل  ى ص  د 
م، وك أَّنَّ م : امل

 األْعلأى!
:  ةِ انأ   األمأ  ضِ بْ يف ق أ    ملسو هيلع هللا ىلص يب ِ النَّ    نِ عأ    اه  وأ ا رأ مأ   يْ فِ  ه  ْن    عأ اِلل   يأ ِض   رأ  انِ مأ   اليأ  نِ بْ    ةأ فأ   ي ْ ذأ ح   نْ عأ    حِ يْ حِ ويف الصَّ   

ه! م  ا أظْ لأ   : م  ا أجْ  لِ ج   رَّ لْ لِ  ال   ي  قأ  ِتَّ حأ  » « انٍ إمْيأ    نْ ِم   لٍ دأ رْ خأ   نْ ٍة ِم  بَّ   حأ  ال  قأ  ث ْ مِ  هِ بِ  لْ ا يف ق أ مأ  لأ   ه! و قأ فأ  ه! م  ا أعْ رأ دأ
 . يُّ ارِ خأ الب  

 أْكثأِر  ع  اقِ وهذا وأ 
 
ه م  لِ ج  رَّ لْ لِ  ال  ؛ ي  قأ رِ صْ يف هذا العأ  ْْيأ مِ لِ سْ امل  رْيأ قأ ه! وغأ خ ل   نأ سأ ا أحْ لأ ه! مأ قأ ا أعْ : مأ ِم ن ْ

ِِ النَّ  قِ سأ أفْ  نْ مِ  وأ ، وه  ةِ نأ سأ احلأ  اتِ فأ الص ِ  نأ مِ  كأ لِ ذأ  ا كأانأ ، ا  . لِ يْ كِ الوأ  مأ عْ ا هللا ونِ نأ ب   سْ حأ ؛ فأ ْْيأ مِ لِ سْ م  لْ ا لِ وً د  عأ ور مبَّ
* * * 

، أو ي    ؤأخَّ  مأ مأ   ْن أخَّ  رأه  هللا ت أعأ  اىلأ ا كأ  انأ ِم  نأ اخلأطأ  أ الشَّ  ْرِعي أْن ي  قأ  دَّ ، عل   ى لِ  ذأ مأ  ه  هللا ت أعأ  اىلأ رأ مأ  ْن قأدَّ
أوأازِْين ، وق  لِ بأِت احلأقأائِ 

ِضيٍَّة مأا أنْ زألأ هللا ِِبا ِمْن س ْلطأاٍن! فإذأا ط فِ فأِت امل ِت مأوأازِْينأ رَيأ نأِئٍذ ِحسأاابأ ق  فأال تأْسأْل ِحي ْ
ْسِلِمْْيأ الَِّذْينأ 

 
اِر النَّاِشئأِة ِمْن أبْ نأاِء امل  أْظلأمأْت ِِبِم مأسأاِرب  الت َّْيِه، وعألأْت عألأْيِهم غأشأاوأة  األْبصأاِر!عأْن أْفكأ

ْوا عل ى حأ رْ  ْسِلِمْْيأ، وبأ ْْيأ أْع الِم الك ْف ِر والفأسأ اِد؟! ف أقأ ْد غأ دأ
 
اِء امل اِوْمه م بأْْيأ ع لأمأ ؛ ال ت سأ ٍد فِعْندأ ذأِلكأ

ِم(!قأاِدرِْينأ ال ي  فأر ِق  ْونأ بأْْيأ اْل دأِ والضَّ  ا ن أفأثأات  شأرأاِذِم )ك رأِة القأدأ  الِل، وبأْْيأ األْحيأاِء واألْموأاِت؛ إَّنَّ
* * * 

دَم السَّداليَْوَم إنَّ  كَُرةَ القَدَِم(  ٍ، فَفيهدا عُظ ِ ٍ، وكُل ِ بَِغد   ْفلَةُ ِمدَن سُدقَّاِط النَّداِس، أْصبََحْت نَفَاقًا وبَابًا َواِسعًا ِلكُل ِ دَِع  

َل ُحثَا َرْت فيهدا َمَواقِدُ  وبُج ِ ِ دَ كُفَّاُر العَاِلِمْيَن ... َكَما غُي َِب فيها عَُظَمداُء الُمْسدِلِمْيَن، وُ و  السَّداِلفيَن! وقَددْ لَةُ الَخاِلفيَن، وُمج ِ

 ، وِكفَايَةٌ إْن َشاَء هللا .َمرَّ َمعَنَا بَْعُض الَكالِم َعْن ِغش ِ النَّاِشئَِة ِمَن الُمْسِلِمْيَن ف  َمثَانِ  الِكتَاِب، ففيها غُْنيَةٌ 

 

 
َ ور  التَّاِسع  والِعْشر ْونأ  أْح

 امل
ْسِلمِ 

 
اِد لأدأِ الشَّباِب امل  ت أْعِطيل  ف أْرِضيَِّة اجِلهأ

بِ رْيٍ، كأمأ ا   بأارأَيِت الر َيِضيَِّة، واحلأفأالِت الِغنأائِيَِّة ِبشأْكلٍ  كأ
َأاِهِر امل زأ على مأ ه  وأ ظأ اِهر  ال شأكَّ أنَّ الِتَِّْكي ْ

ْسِلِمْْيأ؛ ْلأ وأ األْمر  اخلأِطرْي ، والشَّرُّ اجلأِسْيم ، ِمَّا سأي أع ْود  على أبْ نأ 
 
ْيِع ق أن أوأاِت إْعالِم ِبالِد امل ْسِلِمْْيأ ِبعأوأاِقبأ مِأ

 
اِء امل
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ادِ  اِد، والتَّ   ْدرِْيِب عل   ى أْعمأ   اِل وأِخْيمأ   ٍة، ِمثْ   ل  : إاْلأ   اِل ف أْرِض   يَِّة اجِلهأ   اِد، وت أنأاِس   ْيها، وإْغفأ   اِل اْْع   دأ ، واالْس   ِتْعدأ
اِد، وزأرِْع  بَِّتِه اجِلهأ ِة!ُمأ  ْسِلمأ

ِِ النَّاِشئأِة امل  يف ن  ف ْو
* * * 
ا أنَّ َثَّ   ةأ أْص   وأاٍت غأي ْ   و رأةا  ْوفا   ا عل   ى أبْ نأ   اِء ْ ت أ   زأْل ت  نأ   اِدي ن أعأ   ْم؛ إنَّن   ا ال ن  ْنِك   ر  أبأ   دا ِم   ْن ه نأ   ا وه نأ   اكأ خأ

ْسلِ 
 
َّوأاِهِر ِمْْيأ ِمْن هأِذه امل ْيِ ِع ال اِد لأ ه ، وَتأ ْيِهم، واْْع دأ اِد لأدأ الر َيِضيَِّة : ِمْن مأْسِخ ه وِيَِّتهم، وِتأِْمْيِر ف أْرِضيَِّة اجِلهأ

 قأِضيَِّة الوأالِء والُأأاِء ... إخل .
ُأ  ن أعأْم؛ إنَّ صأدأِ هأِذه األْصوأاِت ْْأ ي  فأارِْق أْْسأاعأنأا وق  ل وْ  ِديْ ثأة  عأْهٍد، أمَّ ا الي أ ْومأ ف أوأافأ قأ اخلأ  ا حأ ب أنأا؛ ألَّنَّ

اف  ْوه! أ؛ حأْيث  وأقأعأ مأا ت أوأق َّع ْوه ، وكأانأ مأا خأ  اخل ُْ
 قأ ابأالِت الَّ  ِ  ر ْرِْيه  ا اْْع  الم  

ْس  ِلِمْْيأ، وذألِ   فأخ  ْذ مأ  ثأالا هأ  ِذه امل
 
كأ ِعْن  دأ بأ ْْيأ احلِ  ْْيِ واآلخأ  ِر مأ  عأ أبْ نأ اِء امل

ِت  س ؤاِْلم للنَّاِشئأِة : عأْن ه وأايأِتهم، أو ث أقأافأِتهم، أو ق ْدوأِِتم، أو مأاذا ي أتأمأَنَّ أْن يأك ْون  وا ... ال شأ كَّ أنَّ  اْجأ اابأ
 ْست أعأان  على 

ُ  غأالباا : عأْن ه وأاَيِت الك رأِة، وث أقأافأاِِتا، وَن  وِمها، فاهلل امل !لأِدْيهم ال َّتأْر   ما ي أق ْول ْونأ
* * * 

ْس  ِلِمْْيأ الي أ  ْومأ؛ إاْلأ   
 
ياسأ  ِة الر َيِض  يَِّة عن   د امل اْل  م وإنَّ  ه ِم  ْن الغأرِيْ  ِب العأِجْي   ِب ِمَّ  ا ي أْلِف  ت  االنِْتبأ   اهأ يف السِ 

ِلغا  ا إىل اما  ا ابأ اِد الَّ  ِ  اْهتأم   وا ِِب  ا اْهِتمأ ضأ  ة  األْج  دأ ضأ  ِة الر ِمأايأ  ِة، وِه  يأ رَيأ  عأاِص  رأ   حأ  د ٍ ِلرَيأ
اتِ  بأ األْمرِْيِك  يَّ امل أنَّ الكأ

وأاِن «ر ْوب أْرِت ب  ْوتأرِيِلمأرْ » اِم ِعْندأ العأرأبِ »؛ وأضأعأ ِكتأاابا بع ن ْ هأ  . «الر ِمأايأة  ابلسِ 

ْأِ  اليِ ْْيأ الَّ ِ  ي أْرص   د ها العأ رأب  يف ك  لِ  أَْنأ اِء العأ ا
أ
ضأ  ِة؛  واألْغ رأب  ِم ْن ذألِ كأ أْيضا ا؛ أنَّ امل لالْهِتمأ اِم ابلر َيأ

ُْ يف أيِ  مأْشر ْوٍع، يف أيِ  ب ألأٍد عأرأِب ٍ  فإنَّ الر ِمأايأةأ ْْأ ت ْدرأ
(1)! 

* * * 
ادأ ْلأ   ا إبْع   ِداِد الق    وَِّة ِِبأِمْي   ِع  ْس   ِلِمْْيأ االْس   ِتْعدأ

 
ِت الي أ   ْومأ أْس   بأاٌب، وظ    ر ْوٌف َت أ   تِ م  عل   ى امل وقأ   ْد و ِج   دأ

 ِلكأ يأِتمُّ ابْسِتْعمأاِل جمأأاالِت السَّْبِق .أْصنأاِفها، وذأ 

                                                

 ( .349) نأ وْ ملاد   «وِ هْ  اللَّ اَيأ ضأ قأ » رْ َ  انْ و (، 339) دِ دأ العأ « نْ دأ نْ ا لأ نأ ه  »الا عأْن جمأألأة قْ ن أ  (1)
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ي ْ  اٍد حِلأ ْرٍب، والعأ اْأ  ك لُّ ه مأيأ اِدْين  ِقتأ اٌل، فأحأ الأِة حأْرٍب، وحأ ِدْيِث حأ ْرٍب، واْس ِتْعدأ ِ  الي أْومأ يف حأ ث مأ ا فالنَّا
، ووأجأدأتأ ح ر ْوابا  اَنا  . اْلت أفأتَّ وأجأدأتأ مأْيدأ

* * * 
ْس  ِلمِ أفأ  ال رأْ  د ر  اب
 
اماا  ْوهأاعل  ى تِْل  كأ اآلالِت ليأْس  تأْخِدم   واب أْع  دأ ذألِ  كأ أْن ي أت أعألَّم    ْيأ مل يف ِحْيِنه  ا اْس  ِتْخدأ

ا؟ أالأ رأْد ر  ِبِِ  ْدِم اْْسالِم، ومأعأاِقِله؟ مجأيِ دا ا يف هأ ل ْونأ ج ْهدا  م زأاْحأأة  أولئكأ الكأفأرأِة الَِّذْينأ صأن أع ْوها، وه ْم ال َيأ
ٌ عل ى ت أعألُّ ِم تِْل كأ اآلبأ  الِت ْل إنَّ الضَّ ر ْورأةأ م ِلحَّ ٌة، واحلأاجأ ةأ دأاِعيأ ٌة، والوأاِج بأ م تأحأ تِ ٌم، والغأ رأضأ م ت أعأ ْيِ 

اِمها يف ِحْيِنها  . (1)الْسِتْخدأ
اِد ِمنأ الر ِجأاِل، وِهيأ يف الوأْقِت فالر ِمأايأة ، وأْلوأان  الف ر ْوِسيَِّة م أارأسأاٌت وأاِجبأٌة يف حأقِ  القأاِدرِْينأ على اجلِ  هأ

« الف ر وس  يَّةِ »هللا يف ن أْفِس  ِه م أارأسأ  اٌت ت أْرِوُْيِيَّ  ٌة حأسأ  نأٌة، تأ  ْدفأع  عأ  ِن ال  ن َّْفِس اْْلأ  مَّ، والغأ  مَّ، ي أق   ْول  اب  ن  القأ  يِ ِم رأِْحأ  ه  
اِم أْي : الر ِمأايأِة اب  ف ألأْو ْْأ يأك ْن يف النِ ضأاِل »( : 11) هأ إالَّ أنَّه يأْدفأع  اْْلأمَّ، والغأمَّ عأ ِن القأْل ِب، لأكأ انأ ذألِ كأ   لسِ 

افيا يف فأْضِلِه، وقأْد جأرَّبأ ذأِلكأ أْهل ه، وقأْد ر ِويأ عأْن عأاِئشأةأ قأالأْت : قأالأ رأس ْول  هللا  عألأ ْيك م ابجِلهأ اِد »:  ملسو هيلع هللا ىلصكأ
؛ فإنَّ    ٌب ِم   ْن أبْ    وأاِب اجلأنَّ   ِة، ي    ْذِهب  هللا بِ   ِه اْلأ   مَّ، والغأ   مَّ يف سأ   ِبْيِل هللا ت أبأ   ارأكأ وت أعأ   اىلأ ، وه    وأ ِم   ْن ق أْولِ   ِه (2)«ه ابأ

" قددداتلووم يعدددذبهم هللا بذيدددديكم ويخددد يهم وينصدددركم علددديهم ويشددد  صددددور قدددوم مدددؤمنين . ويدددذوب غددديظ :ت أعأ   اىلأ 

 [".15-14قلوبهم"]التوبة
ِة، قأ    الأ النَّ    يبُّ وعأ    ْن أِب أ مأامأ    ةأ رأِض    يأ هللا عأْن    ه  أ نَّ رأج     الا قأ    الأ : َيأ رأس     ْولأ هللا ائْ    ذأْن ِل يف السِ     يأاحأ

ِبْيِل هللا ت أعأاىلأ »: ملسو هيلع هللا ىلص  .أبو دأاو دأ  (3)«إنَّ ِسيأاحأةأ أ مَِّ  اجِلهأاد  يف سأ
* * * 

عا  ا  ي ْ ْس  ِلِمْْيأ مِأ
 
أ؛ ف  إنَّين أح   ثُّ إْخ  وأاّن امل أْب  دأ

ا امل عل  ى الِعنأايِ  ِة ابت ِبأ  اِع السُّ  نَِّة الن َّب أوأيَّ  ِة يف واْنِطالقا ا ِم  ْن هأ  ذأ
ْي  ٍل، وإبِ   ْي  ِع األم   ْوِر، وِم  ْن ذألِ  كأ الف ر ْوِس  يَّة  اْْس  الِميَّة  ِِبأِمْي  ِع أنْ وأاِعه  ا : ِم  ْن رِمأايأ  ٍة، ور ك   ْوِب خأ ٍة، مِأ ٍل، وِس  بأاحأ

ِب : أْخِذ ا اِد تأْدرِيْ باا مأْعنأِوًَي ومأاِدًَي، ِلقأْوِلِه وم صأارأعأٍة وغأرْيِهأا، ك لَّ ذأِلكأ ِمْن ابأ ِة، وتأْدرِْيِب الن َّْفِس على اجِلهأ لع دَّ
ةل ومددن هبدداط الديددِل ترهبددون بدده عدددوَّ   :ت أعأ  اىلأ  " وأعدددوا ل ددم مددا ا دد قو م مددن رددوَّ

                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 ( .36) ري ِ ثْ للشَّ  «اتِ قأ اب أ سأ امل

 . حأسأن   ثٌ يْ دِ حأ  وأ (، وه  8/404) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (2)
 ( .2172رأِْحأه  هللا ) باّن ِ لأللْ  «دأ او  أب دأ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ ٌث حأسأن  يْ دِ حأ  وأ (، وه  2486) دأ او  أبو دأ  ه  جأ رأ أخْ  (3)
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كم وآخرين من دون م ال تولمون م   يولم م وما تنفقوا من شيء في  بيل    وعدوَّ

واْس ِتنأاداا عل  ى هأ  ِذه اآليأ  ِة، وغأرْيِه ا أْوجأ  بأ أْه  ل  الِعْل  ِم [،60وفَّ إلدديكم وأندد م ال تنلمون"]األنفددا يدد
ْرِعيَِّة . اِر الشَّ ادأ على ك لِ  م ْسِلٍم ِمْن غأرْيِ أْهِل األْعذأ  اْْعدأ
 نأ  اِفِق، ِلقأوْ 

 ْؤِمِن وامل
 
ادأ ه  وأ الفأ ارِقأ بأ  ْْيأ امل وا اْْع  دأ "ولددو أهادوا الدددروَع ألعددد وا لدده : لِ ه ت أعأ اىلأ بأ ْل عأ دُّ

 [.46عدَّة ولكن كره   انبواث م فثبَّق م وريل ارودوا مع القاعدين"]ال وبة 

 
* * * 

 ْس  ِلم  ن أْفسأ  ه عل  ى طأاعأ  ِة هللا ت أعأ  اىل يف السَّ  رَّاِء والضَّ  رَّاِء، والسِ   
أْعنأ  ِويُّ : ه   وأ أْن ُيأِْم  لأ امل

رِ  * فاجِلهأ  اد  امل
ِ  اجِلهأ  اِد،  ا الن َّ ْوع  ِم نأ اجِلهأ  اِد : ه  وأ رأأ َ  ْوِر؛ ف أهأ  ذأ أْح

أ ْأم ْوِر، وت أ  ْرِك امل
وأ سُّ ه الَّ  ِذي ال والعأالنِيأ ِة، وذألِ كأ ِبِفْع  ِل امل

أاِديُّ إالَّ ِبِه.
 يأْستأِقْيم  اجِلهأاد  امل

أ  اِديُّ : ف أه    وأ تأ   ْدرِْيب  ال  ن َّْفِس عل   ى
ْ   ِل السِ   الِح ِبك    لِ  أنْ وأاِع   ه، وذألِ  كأ عل   ى قأ   ْدِر  * أمَّ  ا اجِلهأ   اد  امل ْحأ

 رأاد  ِعْندأ اْْطالِق يف الِكتأاِب والسُّنَِّة، ف أتأأمَّْل االْسِتطأاعأِة، فأم ْستأِقٌل، وم ْستأْكِثرٌ 
ا اجِلهأاد  : ه وأ امل  .، وهأذأ

* * * 
 ْح زِِن يف الوأْق ِت ن أْفِس ه 

ْؤِس ِف؛ بأ ْل ِم نأ امل
 
ِم قأ ْد ت أرأب َّ ْوا وِمنأ امل ْس ِلِمْْيأ هأ ِذه األَيَّ

 
أنَّن ا َنِأ د  أْكث أ رأ أبْ نأ اِء امل

ئي ِ    ْهر ابأ عأ   ِة، وال   ِتَّأِف، والنَّعِ   ْيِم، والِتَّأهُّ   ِل ... ف أغأ   الِب هم ي أت أقألَّ   ب  مأ   ا بأ   ْْيأ مأصأ   اِعدأ كأ ٍة، وسأ   يَّارأاٍت عل   ى حأيأ   اِة الدَّ
ا حأِتَّ أْصبأحأ  ٍة ... وهأكأذأ   إْنسأاَنا م نعَّماا ذأاِبالا فأاتِراا!فأارِهأ

م( 100ي  وأضِ ح ه؛ أنَّكأ إذأا طألأْبتأ ِمْن أحأِدِهم أْن ي أ رْك ضأ بأ ْْيأ يأ دأْيكأ مأسأ افأةا قأِص رْيأةا َنأْ وأ مائ ةأ ِم ِْتٍ )
، وْحأْلأقأ  ةا يف األْبصأ  اِر،  : لرأأيْ  تأ ِمْن  ه ْلأأثا  ا، واْس  ِتْجأاعاا، وعأرأقا  ا، وتأْص  عِ لرأأيْ  تأ ِمْن  ه عأجأبا  ا مأ  ثأالا،  ِِ ا يف األنْ فأ  ا ْيدا

ْوِت!
أ
أْغِشيِ  عألأْيه ِمنأ امل

َأرأ امل َ ر  إلأْيكأ نأ  كأنَّه ي أْن
ِة  بأِغي عألأْينا أالَّ ن أغ  ضأ الطَّ ْرفأ عأْنه ا ِِبأ اٍل ِم نأ األْح وأاِل؛ فأكأ انأ ِم نأ النَِّص ْيحأ أْن ن أعأْم؛ هأِذه حأقأاِئق  ي أن ْ

 
 
ا إذأا عأِلْمنأ  ا أنَّ األمَّ  ةأ اْْس  الِميَّةأ َتأ  َنأِْم  لأ امل ؛ هأ  ذأ أ  اِديِ 

اِد امل ِم عل  ى اْْع  دأ َ   ر ْوٍف حأرِجأ  ٍة :  رُّ ْس  ِلِمْْيأ هأ  ِذه األَيَّ ِب
اث  م ت أتأاِبعأةٌ  ِدْيٍد!فالوأْقت  ضأيٌَّق، والعأد وُّ م ِتأأبٌَّ ، واألْحدأ ر  مبأْول وٍد جأ م  ت  بأشِ   ، واألَيَّ

ا قأ  اد  للِجهأ اِد »:  (28/259)« الفأتأاوأِ جمأْم ْوعِ »يفالأ ابن  تأِيِميَّةأ رأِْحأه هللا وكأمأ كأمأا رِأ ب  االْس ِتْعدأ
ِط اخلأْيِل يف وأْقِت س ق ْوِطِه للعأْجِز؛ فإنَّ مأاال يأِتمُّ الوأاِجب  إالَّ ِبه ف أه وأ وأاِجبٌ  اِد الق وَِّة، ورابأ  .« إبْعدأ
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َ ور  ا أْح

 لثَّالث  ْونأ امل
هأا ِة عأْن قأضأاَيأ  ْسِلمأ

 َّتأِْديْ ر  الشُّع ْوِب امل
اٍع للجأمأ اِهرْيِ  اٍم   ِقصَّةأ ِخ دأ اٍث ِجسأ ِة العأالأِميَِّة ِمْن أْحدأ ِم(   مأعأ مأا يف السَّاحأ  لأقأْد أْصبأحأْت )ك رأة  القأدأ

ِت، ف أن أ رِأ ت أفأ ا  ْس ت أوأَيأ
ْي ِع امل اعاا كأ اِمالا عل ى مِأ  بأ ارأَيِت عل ى وأْج ٍه أشأ دٍ  وأْكثأ ٍر ِم ْن ت أفأ اع ِلهم مأ عأ ِخدأ

ع لأهم مأ عأ امل
 جأ  
ا الت َّفأاع   لأ ِعنأايأ  ة  اجلأرأائِ  ِد، وامل الِت، وبأ  ثُّ مأِص  رْيِ ب أْع  ِض الشُّ  ع ْوِب اْْس  الِميَِّة يف سأ  ائِِر القأ  ارَّاِت، ويأزِيْ  د  هأ  ذأ

 بأارأَيِت على )الشَّاشأاِت(، ونأْشر  مأ 
تٍ (، و)األْبطأالأ ا ُيأ  ُّ )األْنِديأةأ امل وكأنَّ ذألِ كأ ك لَّ ه  ،( ِمْن أْخبأاٍر، وِحكأاَيأ

ِِ إىل )الر َيضأِة(، و)الر َيِضِيْْيأ(!  سأبأٌب يف جأْذِب النَّا
اجأت  ه م، وِنْسيأاَّن  م الغأايأةأ الَِّ  خ ِلق وا ِمْن أْجلِ  ها، واْلأ دأفأ الَّ ِذي كأمأا سأاعأدأ على ذأِلكأ ف أرأاغ ه م، وسأذأ

ل وا لِتأْحِقْيِقه بأِغي أْن ي أْعمأ  . (1)ي أن ْ
* * * 

ِم(، وغأرْيِه   ا ِم   نأ  َْهأ   رأاِن بو ض    ْوٍح ال رأيْ   بأ في   ه يف ف أعأ   الِت )ك    رأِة القأ   دأ إنَّ قأِض   يَّةأ التَّْخ   ِدْيِر واْْْلأ   اِء يأ
ِم! حأْيث  َّتأأدَّرأ  ِضيَِّة هأِذه األَيَّ ه م  أْكث أر  أبْ نأاءِ  األْلعأاِب الر َيأ رأ أح ٌد ِمن ْ م حأِتَّ ال ي  فأكِ  ْسِلِمْْيأ، واْنشأغألأْت أْذهأاَّن 

 
امل

ِم  م قأدَّسا  اور مبَّ  ا د نْ يأ  ا، و يف ِديْ  ٍن،  ضأ  ِة الَّ  ِ  طأغأ  ْت وب أغأ  ْت عل  ى ث أقأافأ  اِت،   ... ال ُيأْ  ِتأ ا ِم  ْن جأ  رَّاِء الر َيأ ك   لُّ هأ  ذأ
 
 
، واأللِْيم !واْهِتمأامأاِت أبْ نأاِء امل  رُّ

؛ ولأِكنَّه الوأاِقع  امل ا ِبشأْيٍء م ْفِتأِأ  ْسِلِمْْيأ، ف ألأْيسأ هأذأ

لأقأاٍت م تَِّصلأ  ِضيَّة  الَِّ  ت  قأام  دأوأالِْيكأ يف حأ ت  الر َيأ  بأارأَيأ
، وامل ْورأات  ، والدَّ َِْيمأات  ٍة، وأْوقأاٍت ومأا هأِذه الت َّْن

دأ  ه م، ك   لَّ ذألِ كأ إبْ قأ  اءا ْلأ  م يف دأوَّامأ  ٍة الم ِتأأاِبطأ ٍة؛ إالَّ زَيأ ْ ِدْيِر أبْ نأ  اِء األمَّ ِة اْْس  الِميَِّة، وعأ ْزْلِِم عأ  ْن قأضأ اَيأ  ةا يف َّتأ
، وأْور ابَّ  ِِ العأ اِْ لِ يَّ ِة : كأكأ أ أحأ

وألِيَّ ِة وامل  بأ ارأَيِت الدُّ
ِة األف ْر وآِس يأا ... ، والعأ رأِب، وأْبطأ اِل أْنِديأ ت أْفِتأ  وال تأِكلُّ ِمنأ امل

 ْس  ِلمأ يف مأ 
ثِ  رْيأٍة ال َِّنأايأ  ةأ ْلأأ  ا إالَّ دأْف  عأ الشَّ  بأابأ امل  ْس  تأِمرَّة  َتأْ  تأ أْْسأ  اءأ كأ

ت  امل ْورَيَّ ا ال  دَّ هأ  اِوي ال ق أ  رأارأ ْلأأ  ا ِم  نأ وكأ  ذأ
 وأايأِة والت َّْيِه!الغأ 

* * * 

                                                

 » القأدأمِ  ك رأةأ » رْ َ  انْ  (1)
أ
 . (6) نأ سأ حأ  بنِ  رِ وْ ه  شْ مل
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ِف  ْونأ، و  اء  هللا أنْ ف س هم ي أْعِتأ ْونأكأ وهأاه م أْعدأ ُأ ، فأ د  ْور هم أْك  ي صأ ر ِح ْونأ لب أْعِض هم ب أْعضا ا، وم ا تأِكنُّ ه ص  د 
نأ  ة  يف  ُأ  دألِْي  ٍل عل  ى مأْك  رِِهم، «ب  ر وت  وْك   والِت ح كأمأ  اِء ِص  ْهي أْونأ »مأ  ثأالا م  ا خأطَّْت  ه  أيْ  ِدي ي أه   ْودأ اللَِّعي ْ ؛ فه  ي أْك  

 وم ؤأامأرأاِِتم .
ا النَّ   الصَّرِ  ُ  وت  وْك  والِت الي أه ْوِديَّ ِة وإلأْيكأ هأذأ الأ ِة  (168« )َم أطَّطأ اِت خ ب أثأ اِء ِص ْهي أْونِ »ْيح  ِم ْن ال الدَّ

 على َّتأِْدْيِر، وإْْلأاِء الشُّع ْوِب اْْسالِميَِّة :
اِهرْيأ ِمنأ األمأِم الغأرْيِ الي أه ْوِديَّ ِة عأ ْن أْن تأْكِش فأ بِن أْفِس ها أيَّ » ِديْ ٍد لأنأ ا  وِلكأْي ن  ْبِعدأ اجلأمأ خأ طِ  عأمأ ٍل جأ

ل مَّ جأرًا . أالِهي، واألْلعأاِب، وهأ
ن  ْلِهْيها أبنْ وأاٍع شأِتَّ ِمنأ امل  سأ

ٍت شأ    ِتَّ ِم    ْن ك     لِ  أنْ     وأاعِ  ِأ إىل ال    دُّخ ْوِل يف م بأ    ارأَيأ أ اْْع    النأ يف الصُّ    ح ِف دأاِع    ْْيأ النَّ    ا  وس     ْرعأانأ مأ    ا سأ    ن أْبدأ
أْشر ْوعأاِت : كالفأن ِ 

 ، والر َيضأِة، ومأا إلأْيه .امل
ةأ  إنَّ هأ ِذهِ   تأ عأ اجلأِديْ دأ

الأمأ  ا  امل أسأ اِئِل الَّ ِ  سأ  نأْختأِلف  فيه ا مأعأ ه ، وحأ
سأ  ت  ْلِهي ِذْه نأ الشَّ ْعِب حأْتما  ا عأ ِن امل
 ْس  تأِقلِ  بن أْفِس  ِه سأ  ي أْهِتف  مأِ 

ياا نِْعمأ  ةأ الت َّْفِك  رْيِ امل عا  ا مأعأنأ  ا ِلسأ  بأٍب وأاِح  ٍد ه   وأ : إنَّن  ا سأ  نأك ْونأ ي أْفِق  د  الشَّ  ْعب  تأ  ْدرِرِْ ي ْ
ةٍ  ِدْيدأ ِع الوأِحْيِد بأْْيأ الَِّذْينأ يأك ْون  ْونأ أْهالا لت أْقِدْيِْ خ ط ْوِط ت أْفِكرْيٍ جأ  ْجتأمأ

 .انْ ت أهأى « أْعضأاءأ امل
 ْد!ف أهأل  ب أْعدأ هأذا ِمْن رأج ٍل رأِشْيٍد؟ اللهمَّ ب ألَّْغت  اللهمَّ فأاْشهأ 
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َ ور  احلأ  أْح
 ي والثَّالث  ْونأ ادِ امل

اِء اْْسالمِ  ْرِيْ ر  َم أطَّطأاِت أْعدأ  َتأ
ِة، وإْْلأاِئه   ا عأ   ْن  إذأا عأِلْمنأ   ا آنِفا   ا مأ   ا ذأكأرأتْ   ه  َم أطَّطأ   ات  خ ب أثأ   اِء ِص   ْهي أْونأ   ْس   ِلمأ

ْ   ِدْيِر الشُّ   ع ْوِب امل ِم   ْن َّتأ
ا هأ قأِته  ا، وقأضأ  اَيأ ِقي ْ َأ  رأْت إىل مأ  ا وأرأاءه، وطأِمعأ  ْت ِلمأ  ا  حأ ِش  ْْيِ؛ بأ  ْل نأ

أ
أِص  رْيِيَِّة، إالَّ أَّنَّ  ا ْْأ ت أ  ْرضأ ِِبأ  ذا القأ  ْدِر امل

امل
ْت وك  والت  الي أه    ُ ْس ِلِمْْيأ، وه  وأ مأ ا نأصَّ ْت عألأْي ه ال

 
أ اِكرأِة عل ى امل

، (168) ْوِديَّ ة  ف أْوقأه، وذألِ كأ بتأْمرِيْ ِر َم أطَّطأ اِِتم امل
ا يأِلي  ِديْ ٍد »: كأمأ اِهرْيأ ِم نأ األمأ ِم الغأ رْيِ الي أه ْوِديَّ ِة عأ ْن أْن تأْكِش فأ بِن أْفِس ها أْي خأ طِ  عأمأ ٍل جأ وِلكأْي ن  ْبِعدأ اجلأمأ

أالِهي، واألْلعأاِب ... إخل .
ن  ْلِهْيها أبنْ وأاٍع شأِتَّ ِمنأ امل  لأنأا سأ

م ها م ت أوأس ِ  ها ِم ْن أْمثأ اِل األْش خأاِص الَّ ِذْينأ ال ي ْس تأطأاع  وهأِذه اخل ط ْوط  سأن  قأدِ  ِلْْيأ بِتأْس ِخرْيِ آالتِنأ ا وأْح دأ
 الشَّكُّ يف َتأأال ِفِهم مأعأنأا .

الأمأ ا ي  ْع ِتأأف  ِِبأك ْومأِتن  ا، وسأ ي  ؤأدُّْونأ لأنأ ا ِخْدمأ  ةا  تأِهي حأ  تأحأ ر ِرِْينأ سأ  ي أن ْ
بأ ةا حأ ِتَّ ُيِأ  ْْيأ طأي ِ إنَّ دأْورأ املِثأ الِيِ ْْيأ امل

 ب أْهرأجأ  ةِ 
ِت امل َأ  رَيَّ ، وِْلأ  ذا السَّ  بأِب سأ  ن حأاِول  أْن ن  وأجِ   هأ العأْق  لأ العأ  امأ َنأْ  وأ ك   لٍ  ِم  نأ النَّ  الَّ  ِ  مي ِْك  ن  أْن ذألِ  كأ الوأْق  ت 

ِميَّةا، أو َتأْرِْيرِيَّةا .  ت أْبد وأ ت أقأدُّ
ِِ األ مِ ي ِ ْْيأ الفأارِغأ ِة ِم ْن العأْق ِل َنأْ ِو لأقأْد كأانأ َنأأاح نا َنأأاحاا كأاِمالا  ِم يف َتأْوِْيِل ر ؤْو تِنا على الت َّقأدُّ َأرَيَّ بنأ

الأ  ٍة وأرأاءِ  ِم(   االْش  ِتأاِكيَِّة، وال ي  ْوجأ  د  عأْق  ٌل وأاِح  ٌد بأ  ْْيأ األ مِ ي ِ  ْْيأ يأْس  تأِطْيع  أْن ي الِح  ظأ أنَّ  ه يف ك   لِ  حأ ِلمأ  ِة )الت َّقأ  دُّ كأ
 .انْ ت أهأى « تأفي ضأالٌل، وزأْيٌغ عأِن احلأق ِ ُيأْ 

* * * 

أْوب  ْوِء الَِّذي ذأكأرأْته  
ا النَِّ  امل َأرأاٌت حأْولأ هأذأ ْت وك والت  الي أه ْوِديَّة  »* وق أفأاٌت، ونأ  ُ  » :ال
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ْت وك والِت الي أه ْوِديَِّة، وهأ   ُ ه ال مَّْلنأا يف هأذأ َْرأَن وَتأ  تأأصِ  لأِة التَّْخِطْيطأ  هِ ذِ إذأا نأ
اوأِة امل نأ ِة، وهأ ِذه العأ دأ اِت اللَِّعي ْ

 
 
ْس  ِلِمْْيأ الالِهيأ  ِة، امل

 
ثِ  رْيأ ِمَّ  ا يأِغْي  ب  عأ  ْن غأالِ  ِب أبْ نأ  اِء امل ثِ  رْيأ والكأ غأِمسأ  ِة يف اللَّْه  ِو، يف ق  ل   ْوِِبم؛ وأجأ  ْدَن وأرأاءه  الكأ ن ْ

ا كأانأ لأنأا أْن نأ  ْت وك والت  »ِقفأ مأعأ هأِذه والِتَّأِف، والر َيضأِة ... ِلذأ  ُ ِبْيِل االْخِتصأاِر :«ال  ، ولأْو على سأ
، وكأ   أنَّ َّتأِْط   ْيطأه م، وْس     ْومأهم »وِلكأ   ْي ن  ْبعِ   دأ اجلأمأ   اِهرْيأ ِم   نأ األمأ   ِم الغأ   رْيِ الي أه ْوِديَّ   ِة »: ق أ   ْوْل م أوَّالا : 

هاا   ِة اْْسالِم .َنأْوأ أمَّ خأاًصا مأْقص ْودأةا، وم وأجَّهأةا ت أْوِجي ْ
نِيا   ا :  ِديْ   ٍد لأنأ   ا سأ   ن  ْلِهْيها أبنْ    وأاٍع شأ   ِتَّ ِم   نأ »: ق أ   ْوْل  م ًثأ عأ   ْن أْن تأْكِش   فأ بِن أْفِس   ها أْي خأ   طِ  عأمأ   ٍل جأ

ل   مَّ جأ رًا أالِه ي، واألْلعأ اِب، وهأ
، وغأرْيأه ا : أدأوأ «امل أالِه يأ

ا الفأ نَّ، وهأ  ِذه امل ضأ  ةأ، وهأ ذأ اٌت، ووأسأ  اِئل  ، إنَّ هأ ِذه الر َيأ
ْ ِب أْم وأاِْلم وث أ رأواِِتم، والقأضأ اِء عل ى ِديْ ِنهم، اْْسالِميَِّة ت أْغفيٍل للشُّع ْوِب  الْس ِتْعبأاِد رِقأ اِِبم، ومأ  ِ  ِدمأ اِئهم، وَّنأ
 !وشأْخِصيَّاِِتم ...
لِثا   ا :  ِة سأ   ت  ْلِهي ِذْه   نأ الشَّ   ْعِب »: ق أ   ْوْل م ًثأ  تأ   عأ اجلأِديْ   دأ

ِكْي   ٌد، وت أْوِض   ْيٌح «حأْتما   اإنَّ هأ   ِذه امل ا َتأ ، وهأ   ذأ
ِم ( خ طٌَّة ي أه   اِلفاا أنَّ ) ك رأةأ القأدأ ا إذأا عأِلْمنأا سأ أالِهي، هأذأ

 ْوِديٌَّة!لغأايأِتهم ِمْن بأثِ  هأِذه األْلعأاِب، وهأِذه امل
ياا نِْعمأ   ةأ الت َّ »:ق أ   ْوْل  م رأاِبعا   ا :  الأمأ   ا ي أْفِق   د  الشَّ   ْعب  تأ   ْدرِرِْ عا   ا وحأ ي ْ  ْس   تأِقلِ  بن أْفِس   ِه سأ   ي أْهِتف  مِأ

ْفِك   رْيِ امل
ان  الشُّ    ع ْوِب «مأعأنأ   ا... ، ومأ    ا ي أْرم    ْونأ إلأْي   ه، وتأْص   ب و ن  ف ْوس     هم لتأْحِقْيِق   ه : ه    وأ ف  ْق   دأ ف هم اخلأِبْي   ث  ، هأ   اه وأ هأ   دأ

ان  ر ْشِدها، وشألُّ الت َّْفِكرْيِ ِعْندأ ي أهأ اْْسالِميَِّة وأعْ   ْسِلمأة ، ا، وف  ْقدأ
 ْطلأقأة ، ومأْسخ  الشَّْخِصيَّة  امل

ها؛ لِتأك ْونأ الت َّبأِعيَّة  امل
لأك م؛ »: إْذ ي أق   ْول   ملسو هيلع هللا ىلصوصأ  دأقأ الرَّس   ْول   ٍُْ لأت أتَّ  ِبع نَّ سأ  نأنأ مأ  ْن كأ  انأ ق أ  ب ْ اا بِش   ُْ ل   وا ج ْح  رأ ضأ  بٍ  ِش   ؛ حأ  ِتَّ إذأا دأخأ

ْلت م ْوه    الب خأارِيُّ .« لأدأخأ
ا  ها ِم ْن أْمثأ اِل األْش خأاِص »: ق أْوْل  م : خأاِمسا ِلْْيأ بِتأْسِخرْيِ آالتِنأا وأْح دأ م ها م ت أوأسِ  هأِذه اخل ط ْوط  سأن  قأدِ 

   ؤأامأ «الَّ  ِذْينأ ال ي ْس  تأطأاع  الشَّ  كُّ يف َتأأ  ال ِفِهم مأعأنأ  ا
ْي  فأ يأك   ْون  الت َّْنفي  ذ  الِفْعلِ  يُّ للم خأطَّطأ  اِت، وامل َ   ْر كأ رأاِت ، فْلن أْن

 نأ اِفِقْْيأ، والعأ 
ا ت  ن أفَّذ ، وت طأبَّق  أبْيِدي )الع مأالِء( ِم نأ امل ْلمأ انِيِ ْْيأ الَّ ِذْينأ ي أتأسأ مَّْونأ أبْْسأائِن ا، الي أه ْوِديَِّة العأالأِميَِّة؟ : إَّنَّ

 ولر مبَّأا ي صألُّْونأ ِبصأالتِنا ...!
ا ي أْعِلن ه  ا الي أه   ْود  أنَّ هأ  ؤالِء عِ  أه  ا خ طأط ه   وهأكأ  ذأ ُْ م، وِم  ْن ه نأ  ا تأك   ْون  قأاِص  مأة  بأ  ارأٌة عأ  ْن آالٍت ي  ن أفَّ  ذ  عأ

، وهأ ذأ  ْلخأ ل  الصَّ ف  ِِ إلأْيه، وِمْن ه نأ ا ي أتأخأ  ْسِلم  يف صأْدرِِه، وِمْن أق ْرأِب النَّا
َّْهِر، وِمْن ه نأا ي ْضرأب  امل ا مأْكمأ ن  ال
ِقي ْ 
أ
الأِة امل  تأِة .خأطأِر النِ فأاِق، والعأمأ
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ِة »:ق أْوْل  م سأاِدساا :  ِلمأ الأٍة وأرأاِء كأ وال ي  ْوجأد  عأْقٌل وأاِحٌد بأْْيأ األ مِ يِ ْْيأ يأْستأِطْيع  أْن ي الِحظأ أنَّه يف ك لِ  حأ

ْسِلِمْْيأ(، وكأْيفأ «)الت َّقأدُِّم( ُيأْتأفي ضأالٌل، وزأْيٌغ عأِن احلأق ِ 
 
ْون أنأا )امل َ ْر مأاذأا ي سأمُّ َ ر ْونأ إلأْينا، اْن : إنَّنا  ؟ ي أْن

ه م )أ مِ ي ُّْونأ  ييَن َسبِيٌل"]ِل عمران ( وقأِدمْياا قأال وا !ِعْندأ  [ .75: " لَْيَس َعلَْينا فِ  األم ِ

 
* * * 

 غأفَّلِ ْْيأ ِم  نأ األمأ  ِم 
اِع الشُّ  ع ْوِب، وامل َ  ْر أْيضا  ا اْعِتأافأ  اِِتم عأ  ْن دأْورِِه م اخلأِبْي  ِث يف ِخ  دأ ِِبأ  ِذه الِعبأ  ارأاِت واْن

نِيَّ  ةِ  أدأ
، )التَّْكن  ْول وِجيأ  ا(، امل ِم، الرُّقِ  يِ  اعأ  ِة، ِمثْ  لأ : احلأضأ  ارأِة، الت َّقأ  دُّ ِة، اجلأْوفأ  اِء، اخلأدَّ ، م وأاكأبأ  ِة العأْص  ِر ... ، اجلأِديْ  دأ

، ويأضأ   ع وا الغأشأ   اوأةأ عل   ى أْبصأ   ارِهم، وي  ْلغ    وا ع ق    ْوْلأ  ِأ ْت وك    والِت :ِلكأ   ي ي أْعم    وا النَّ   ا  ُ  م، أو عل   ى حأ   دِ  ت أْعبِ   رْيِ ال
ِ  األ مِ يْْيأ الفأارِغأة  ِمنأ العأْقلِ »  . (1)«ر ؤْو

* * * 
ه ه نأ  ا؛ ه   وأ مأ  ا فأسَّ  رأه األْس  تأاذ  ُم أمَّ د  ق ط   ٍب  ِعْن  دأ ق أْولِ  ه  (118)« ةٍ يَّ المِ إْس   ةٍ ؤيأ  ر  »يف ِكتأابِ  ِه ومأ ا ذأكأ  ْرَنأ

أبنَّ احلأبأ لأ ِم نأ »: [،112الذلة أين ما ثقفوا إال بحبل مدن هللا وحبدل مدن النداس"]ِل عمدران " ضربت عليهم :ت أعأاىلأ 
ِت ِم ْن ك  لِ  ال ، واألْمرِْيكأ اِن؛ بأ ْل َيأ ِِ ٍد ِم نأ ال رُّْو ِِ ال ي أْقتأِص ر  عل ى مأ ا ي أت ألأقَّ اه  الي أه  ْود  ِم نأ مأ  دأ ِِ ... ك   لِ  النَّ ا نَّ ا

اِن األْرِض ... إالَّ   « .مأْن رأِحمأ رأبُّكأ  س كَّ
قأِة ِبضأْرِب أْمِثلأٍة وأاِقِعيٍَّة م عأاِصرأٍة، فأِيق ْول   ٌة ي أه ْوِديٌَّة » : ويأْسِتأِْسل  يف ت أْوِضْيِح هأِذه احلأِقي ْ نأمأا م ؤسَّسأ ي ْ السِ 

ف ها األوَّل  : ه وأ إْفسأاد  األْوال ا .. وهأدأ ِد، والب أنأاِت، مبأا ت أْعِرض  ِم ْن ص  وأِر احلأيأ اِة مأاالا، وِفْكراا، وَّتأِْطْيطاا، وت أْنفيذا
أصأ  ابأه   العأابِثأ  ِة الالِهيأ  ِة، القأائِمأ  ِة عل  ى ِعالقأ  اٍت حأرَّمأه  ا هللا ورأس   ْول ه ... فأك   لُّ وألأ  ٍد، أو بِْن  ٍت يف األْرِض ك لِ هأ  ا

ِِ ميأ    دُّ الي أه    وْ  ْب   ٌل ِم   نأ النَّ   ا نأما(، ف أه    وأ حأ نأما ِم   ْن ِجهأ   ٍة، دأ! ميأ    )ج ن     ْون  السِ    ي ْ أ   اِل الَّ   ِذي ي  ْنِفق    ه يف السِ    ي ْ
ه م ابمل دُّ

ِلكأ ج ن    ْون  )التِ ْلِفْزي   ونأ، والفي ْدي و(؛ ف أه مأ  ا يأِس  رْيأاِن عل  ى ذأ  ، وكأ  ذأ اِت وابلفأسأ اِد يف ذأاِت ن أْفِس  ه ِم  ْن ِجهأ  ٍة أْخ رِأ
 ْنِتج ، والفأنأا

ُ ، وامل  ْخِر
ْرِب، أًَي كأانأ امل  ن !الدَّ

                                                

 . فٍ رُّ صأ ( بتأ 427) دٍ يْ عِ سأ  بنِ  دِ ي ِ لسأ  «اءِ والُأ  الءِ الوأ  ةأ قأ ي ْ قِ حأ » رْ َ  انْ  (1)
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ِِ : َتأ   دُّ الي أه   وْ  ْب  ٌل ِم  نأ النَّ  ا أْوضأ  ِة(، وج ن    ْون  الز ِيْ نأ  ِة، فأِه  ي حأ
ا ج ن    ْون  )امل دأ وك   لُّ بِْن  ٍت يف األْرِض أصأ  اِبأ

نأ  ٍة هأا  ْجتأمأ  ع  إىل ِفت ْ
 ْجتأمأ  ِع ك ل ِ  ه، ِح  ْْيأ ي أتأحأ  وَّل  امل

ه م ابلفأسأ  اِد يف ذأاِت ن أْفِس  ها، ويف امل ُأْتأ  اح  ابمل  اِل، وَتأ   دُّ ِئجأ  ٍة 
ر ِْيِر . ِفهم الشِ   األْوالدأ، والب أنأاتأ على السَّوأاِء، وت  قأرِ ب  األْشرأارأ ِمْن َتأِْقْيِق هأدأ

 وج ن    ْون  الر َيضأ  ِة عأامَّ  ةا، وج ن    ْون  الك   رأِة خأاصَّ  ةا، لأ  ْوٌن ِم  نأ اجل ن    ْوِن ي أب  ثُّ  ه الي أه   ْود  يف األْرِض ِم  ْن ِخ  اللِ 
اِئِل اْ ا .وسأ ه ْوَّنأ  ْعالِم الَِّ  ي سأْيِطر ْونأ عألأْيها، وي  وأجِ 

ِِ ميأ    دُّ الي أه    ْودأ بِ     ْب   ٌل ِم   نأ النَّ   ا ت أفأاهأ   ِة وك    لُّ ف أتأ   اٍة، أو فأ   ِتا أصأ   ابأه  ج ن     ْون  الر َيضأ   ِة، أو ج ن     ْون  الك    رأِة، ف أه    و حأ
ا عأْن اْهِتمأامأاتِه، والوأْقِت احلأيِ  الَِّذي ي أْقت  ل ه يف اال ، بأِعْيدا ا عأِن الوأِعيِ  ا عأِن الرُّْشِد، بأِعْيدا ْهِتمأامأاِت الفأارِغأِة، بأِعْيدا

 .انْ ت أهأى « رأْْحأِة هللا
* * * 

ِ  أْيضا  ا وِمَّ  ا ي  ؤأكِ   د  مأ  ا ذأكأ  رأه ُم أمَّ  د  ق ط   ب مأ  ا ذأكأ  رأه  يف  ِتْعمأارِ واالْس   الت َّْبِش  رْيِ »واخلأالِ  ديُّ يف ِكتأاِِبِم  ا ع مأ  ر  ف أ  رَّو 
ْ ِدم  الصِ  ْهي  ْونِيَّةأ » :  (182)« الِبالِد اْْسالِميَّةِ   بأشِ  رِْينأ، وَّتأ

ْ ِدم  قأِض يَّةأ امل انأ ْت َّتأ ِض يَّةأ كأ َْهأر  إنَّ األْلعأ ابأ الر َيأ يأ
ِ  الت َّْبِش   رْيِ ت  ؤأل ِ   ه  ال   رُّ  اِر ف أعأْت مأ   دأ َِْيمأ   ةا؛ حأ   ِتَّ انْ   دأ مأ   ةا عأ ع  التَّسأ   ام حأ يف يف ِفِلْس   ِطْْيأ ِخدأ ْوحأ الر َيِض   يَّةأ، وت شأ   جِ 

! ( الثَِّم     ْييِنَّ ) القأ    ْوِميَّ ْوِد، تأسأ    اُم اا كأ    انأ ي      رأاد  ِمْن    ه  ق أْت    لأ الشُّ    ع ْورأ ال    دِ  ْْيأ عأ    ْن طأرِيْ    ِق مأيأاِديِْنه   ا إىل أبْ عأ    ِد احل     د 
 ....«  التَّْسِليأةِ 

ا ثأ  الث  إْرسأ  الِيَّاٍت َم ْتأِلفأ  ٍة إدأارأةا »:  «ِويْ ْلِس  ْن كأاشأ  ا»عأ  ْن  انِ ُث َّ يأ  ْذك ر  ِِ مأْدرأسأ  تأْْيِ ت   ِديْ ر ال  إنَّ يف الق   ْد
زأيَّة  .م ْشِتأأكأةا : مأْدرأسأة  الب أنأاِت العأالِيأةِ   ، ُث َّ الك لِ يأة  اْْنِكِلي ْ

 
أ
، والنَّصأارِأ ي أْلعأب  ْونأ يف مأالِعِب هأ ِذه امل أْلعأ ِب ِم ْن إنَّ الي أه ْودأ، والعأرأبأ

ِم(، وي  ْب د ْونأ يف امل ِِ ل ْعبأ ةأ )ك  رأةأ القأ دأ اِر دأ
اِكِلهم القأْوِميَِّة احلأاِضرأةِ  ةا إىل مأشأ ِدْيدأ َْرأةا جأ  .انْ ت أهأى « ض ر ْوِب الت َّعأاو ِن مأا ي سأاِعد  على أْن ُيأْل قأ ْلأ م نأ

* * * 
أق  
 ْس  ِلمأ لأيأِج  د  يف هأ  ِذه امل

انأ  ْت ت أْعمأ  ل  إنَّ القأ  ارِئأ امل ِأ الت َّْبِش  رْيِ كأ اِر ْولأ  ِة قأرِيْ نأ  ةا ظأ  اِهرأةا تأ  د لُّ عل  ى أنَّ مأ  دأ
ُ أ اهأ الي أه   ْسِلِمْْيأ 

 
ِة الوأالِء والُأأاِء ِعْندأ أبْ نأاِء امل ْلِق ت أنأاز الٍت، وزأْعزأعأٍة يف عأِقْيدأ ةا على خأ اِهدأ ْوِد الغأاِص ِبْْيأ لِ ِبالِد جأ

 
 
ِة؛ ك لُّ ذأِلكأ عأْن طأرِْيِق ِلْعبأِتهم ِفِلْسِطْْيأ امل  ْلِهيَِّة ْسِلمأ

ِم(! ف أْل ي أْفهأِم اجلأِمْي ع  هأ ِذه الر ِسأ الأةأ، امل : أالأ وأِهي )ك رأة  القأ دأ
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ضأ ِة!  ، أو تأشأ ِهيٍ  وت ألأِه يٍ  للر َيأ ٍة، أو َخ   ْوٍل ِفْك رِيٍ  اجأ سأ وأاٌء عل ى م ْس ت أوأِ وْلي أع وا أبْ عأادأه ا، دأْونأ م وأارأبأ ٍة، أو سأ ذأ
 احل ك ْومأاِت، أو الن َّوأاِدي، أو األف ْرأاِد!

ه   ا مأا أكَّدأ ْت ِْسِْيث»وهأذأ ِْهن  عل ى أَّنَّ ا ِم ْن أْحسأ ِن الوأسأ اِئِل »: حأْي ث  ي أق  ْول   «ِوْلُِ ُأ إنَّ األْلعأ ابأ ت  
 ْختأِلف  ْيأ؛ بأ  ْل بأ  ْْيأ 

َأ  ِر بأ  ْْيأ امل  تأع  ادِ  لت أْقرِيْ  ِب و جأهأ  اِت النَّ
ِِ سأ  نأةأ ْينأ، لأمَّ  ا أْعلأ  نأ العأ  رأب  إْض  رأاِبأ  امل م العأ  امأ يف الق   ْد

ْ د م  ِِب م1959) أِس ْيِحيَِّة ِِبأْفلأ ٍة َّتأ
ا الت َّعأ او نأ (، اْحِتجأاجاا على م أاألِة اْْنِكْلِيز للي أه ْوِد، قأامأْت مأِْعيَّ ة  الشُّ بَّاِن امل

 ه ْوِد .الِودِ ي بأْْيأ العأرأِب والي أ 

فأقأامأ  ْت م بأ  ارأاةا يف ِلْعبأ   ِة الت ِ  ِنِس، ك   انأ الالِعب    ْونأ فيه   ا م ْس  ِلِمْْيأ وي أه    ْوداا . وكأ  انأ احل ض    ْور  لأفيفا  ا ِم   نأ 
، واألْمرِْيِكي ُّ ْونأ، واألْلمأ ان  . وسأ ادأِت ال رُّْوح   الر َيِض يَّة ، فأكأ  انأ  مأأاعأ اٍت َم ْتأِلفأ ٍة، ف يِهم الِفِلْس ِطْيِني ُّْونأ، واْْنِكِلي ْ ز 

، وكأانأ العأرأب  ي أر دُّْونأ التَِّحيَّةأ لالِعِبْْيأ الي أ  ا .الي أه ْود  ُي أيِ ْونأ ك لَّ َنأأاٍح ي ِصْبه  الالِعِبْون  العأرأب   ه ْوِد إذأا أصأاب وا َنأأاحا
ْفلأ  ة  شأ  اْي حأضأ  رأها َنأْ  و  َخأِْس  ْْيأ ِم  نأ الِفلِ   بأ  ارأاةأ حأ

أ، واْْنِكِلْي  ِز، والصِ   ْهي ونِيِ ْْيأ، نأِعم   وا وتأبِ  عأ امل ْس  ِطْيِنْيِ 
 . (1)«سأاعأةا ِبكأرِِم م ضأيِ فيِهم النَّصأارِأ

* * * 
ا أْدَنأ شأكٍ  يف صأرْي   مَّةا ال يأش ْوِب   ْورأِِتا آلأةأ إنَّ ت أنأاو لأ الر َيضأِة ِمْن ِخالِل وأاِقِعها الي أْومأ، ي ْكِسب  نأا ق أنأاعأةا ًتأ

، ت أ تأحأكَّم  ف أْيه ا احلأرأك  ات  العأالأِميَّ ة   ِْأ َأ ِم د وأِل العأ  ا يأاسأ ِة يف م ْع وأالِْيِب السِ   عأاِديأ ة  للم ْس  ِلِمْْيأ،  تأْطوِيْ ٍع وت أْوِجْي ٍه لأ دأ
امل

وألِيَّ   ِة، وب أْع   دأ  ِت الدُّ  بأ   ارأَيأ
 ثْ قأ   ل  ِبسأ   ْيٍل ِم   نأ امل

ا الضَّ   ْغط  اْْعالِم   يُّ امل عأايأ   ِة ْلأ   ا، ومأ   ا هأ   ذأ ث َّفأ   ٍة ِم   نأ الدَّ ْحأْلأ   ٍة م كأ
رِة لتأْس  ِكْْيِ آالمأ األمَّ  ةِ  لأٌة ِم  نأ الوأسأ  اِئِل املخ  دِ   ت أوأالِيأ  ِة ِلمأوأاِعْي  ِدها بِ  زأمأٍن إالَّ وأِس  ي ْ

ِت امل  اْْس  الِميَِّة، ك   لُّ واْْع  الَنأ
اِء،  ْسِلِمْْيأ ْسمأِع ول ْو على مأْرأِ ومأ ذأِلكأ لت مأرَّرأ َم أطَّطأات  األْعدأ

 
 !أْمأِعْْيأ أبْ تأِعْْيأ  امل

َأاِمهأا؛ ابْنِغمأ  ر ها كأِثرْيٌ ِمنأ احل ك ْومأاِت اْْسالِميَِّة لت أْثِبْيِت ِن لأة  ِبعأْيِنها الَِّ  ت سأخِ  ِِ أف ْرأاِده ا وِهيأ الوأِسي ْ ا
افأِة، وِنْس يأا قأعأاِت الت َّفأاهأ  ِة، والسَّ خأ ْييِن، وُم أارأبأ ِة، وصأ  ْرِف الق  وأِ اْْص  الِحيَِّة وش  ع ْوِِبا يف م ْس ت أن ْ ِن الوأاِج  ِب ال دِ 

 . (2)عأْن َتأِْقْيِق دأْعوأِِتا وإْصالِحها
* * * 

                                                

 « ِشرْي  واالْسِتْعمأار  يف الِبالِد اْْسالِميَّةِ الت َّبْ » (1)
 
ٍِ رُّ ي، وف أ دِ الِ فى خأ طأ صْ مل  (.182) و

 . فٍ رُّ صأ ( بتأ 103) دٍ يْ شِ رأ  بنِ  نأ وْ ملاد  « وِ هْ  اللَّ اَيأ ضأ قأ » رْ َ  انْ  (2)
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ن أْتها الر َيضأة ؛ ال ِسيَّمأا )ك رأ  أفأاِسِد الَِّ  جأ
ِم(ويف ُم أاوألأِة اْسِتْقرأاٍء؛ نأْستأِطْيع  أْن نأِقفأ مأعأ ب أْعِض امل  ة  القأدأ

ا يأِلي :  ابْخِتصأاٍر، كأمأ
ثِ  رْياا ِم  نأ  ْص  ِلِحْْيأ يف احلأْق  ِل اْْس  الِميِ  كأ

 
عأاِة امل أوأاِه  ِب يف الطَّاقأ  ِة واجل ه   ْوِد، أوَّالا : ف أوَّتأ  ْت عل  ى ال  دُّ

وامل
ْ   دِ  ٍر ِم   ْن ن أ   ْوٍع خأ   اٍص، أالأ وه    وأ َّتأ انأ   ْت فأرِْيسأ   ةا لت أعأ   اِطي َم أ   دِ  يْ ر  الر َيضأ   ِة، أو أْف   الٍم، ص    ف ْوِف الشَّ   بأاِب، فأكأ

قأِة األْمِر طأْعنأةأ خأْنجأٍر يف ظأْهِر العأمأِل اْْسالِميِ  . ِقي ْ ا يف حأ  وحأفأالٍت مأاِجنأٍة، وي  ْعتأُأ  هأذأ
يَِّة الر َيضأِة   سأوأاٌء عأْن  وأِل اْْسالِميَِّة أبالِأ ِة يف الدُّ ِة احلأاِكمأ َِمأ نِياا : اْقِتنأاع  األْن ْهٍل، أو س ْوِء قأْصٍد   ًثأ جأ

مأِة .  ت أقأدِ 
وأِل امل ِم، واحلأضأارأِة، والسَّرْيِ يف مأصأاِف الدُّ لأة  النَّاِجعأة  للت َّقأدُّ  بوأْصِفها الوأِسي ْ

اِر األْوقأاِت، والطَّا ر َيضأ ِة؛ ال ، واألْموأاِل خِلْدمأ ِة القِة واجل ه ْودِ وه وأ األْمر  الَِّذي دأفأعأ ِِبِم ِلصأْرِف، وإْهدأ
ادأ  وأِل اْْسالِميَِّة : اجِلهأاِت الت َّْعِلْيِميَّةأ، واْْعدأ ٍة ت أف ْوق  يف ب أْعِض الدُّ ِم( ِبدأرأجأ اِد، أو ِسيَّما )ك رأِة القأدأ لس ب ِل اجِلهأ

 ِقطأاعأ التَّْصِنْيِع والتَّْشِغْيِل .
لِثاا :   ش ارأكأاِت الر َيِض يَّةأ العأالأِميَّ أًثأ

ُأأاِء، ِمَّ ا جأعأ لأ ِم نأ نَّ امل ابا وأاِس عاا ْْلغأ اِء قأِض يَِّة ال وأالِء وال  ُأ  ابأ ةأ، ت  ْعتأ 
اِفرأِة احلأْربِيَِّة للم ْسِلِمْْيأ د ْوالا  وأِل الكأ   صأِديْ قأةا، ِِبأاِمِع الرُّْوِح الر َيضأيَِّة!ب أْعِض الدُّ

 
 
 

 
َ ور  الثَّاّن والثَّالث  ْونأ  أْح

 امل
 ْسِلِم إىل ِبالِد الك ْفِر د ْونأ ع ْذرٍ  سأفأر  

 امل
ئا  ِم(؛ ف أقأ ْد أْض حأى أْم راا مأأل وفا ا، وشأ ي ْ ِة أو ِلْع ِب )ك  رأِة القأ دأ  ْسِلِم إىل ِبالِد الك ْف ِر ِلم ش اهأدأ

ا أمَّا سأفأر  امل
بِ   رْي  ِم   ْن زأمأ   ٍن بأعِ  اءا ِم   نأ اْْرسأ   الِيَّاِت، والب أعأثأ   اِت مأْعر وفا   ا قأ   ْد شأ   ابأ عأِلي   ه الصَّ   ِغري ، وهأ   رِمأ عألأْي   ه الكأ ْي   ٍد : ابْتِ   دأ

ِضيَِّة! ِت الر َيأ  بأارأَيأ
ِة، وم تأاب أعأِة امل يأاحأ  احلأك ْوِميَِّة، وانِْتهأاءا ابلسِ 

* * * 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي       

http://www.islamlight.net/thiab/ 

235 235 

ح ْك مأ السَّ فأِر نأ ْذك ر  ه نأ ا  ...»: ( 131)« األص ْوِل الثَّالثأةِ  شأرْحِ »يف  رأِْحأه  هللا قأالأ شأْيخ نا الع ث أْيِمْْي  
 إىل ِبالِد الك ْفِر، ف أن أق ْول  : السَّفأر  إىل ِبالِد الك فَّاِر ال رأ ْوز  إالَّ بِثأالثأِة ش ر ْوٍط : 

اِن ِعْلٌم يأْدفأع  ِبِه الشُّب  هأاِت .  الشَّْرط  األوَّل  : أْن يأك ْونأ ِعْندأ اْْنسأ
ه دِ   ْيٌن ميْن أع ه ِمنأ الشَّهأوأاِت .الشَّْرط  الثَّاّن : أْن يأك ْونأ ِعْندأ

 الشَّْرط  الثَّاِلث  : أْن يأك ْونأ ُم ْتأاجاا إىل ذأِلكأ .
نأ  ِة، أو خأ  وْ  ِف ف  إْن ْْأ تأ  ِتْم هأ  ِذه الشُّ  ر ْوط  فإنَّ  ه ال رأ   ْوز  السَّ  فأر  إىل بِ  الِد الك فَّ  اِر ِلمأ  ا يف ذألِ  كأ ِم  نأ الِفت ْ

نأِة، وفيه إضأاعأة  املالِ   ؛ ألنَّ اْْنسأانأ ي  ْنِفق  أْموأاالا كأِثرْيأةا يف هأِذه األْسفأاِر .الِفت ْ
ه ِعْل  ٌم، وِديْ  ٌن  ، أو ت ألأقِ   ي ِعْل  ٍم ال ي  ْوجأ  د  يف ب ألأ  ِده، وكأ  انأ ِعْن  دأ ٍُ أمَّ  ا إذا دأعأ  ِت احلأاجأ  ة  إىل ذألِ  كأ ِلعِ  ال

ِأ ِبِه . ا ال أب  على مأا وأْصفأنأا ف أهأذأ
انِ  ه أْن يأ  ْذهأبأ إىل بِ  الٍد إْس  الِميٍَّة وأمَّ  ا السَّ  فأر  للسَّ   ا لأ  ْيسأ ِِبأاجأ  ٍة، وإبْمكأ ِة يف بِ  الِد الك فَّ  اِر ف أهأ  ذأ يأاحأ

 .انْ ت أهأى « ...ُي أاِفظ  أْهل ها على شأعأائِِر اْْسالِم 
* * * 

ِم( إىل بِ الِد الك ْف  ِر؛ فأشأ  ْيٌء ظأ اِهٌر سأ  ائٌِر، فأ  مأ  ا زأالأ القأ ْوم  ي أت أوأافأ  د ْونأ عل  ى أمَّ ا سأ  فأر  الِع يب )ك   رأِة القأ  دأ
الِيَّاٍت، أو ب أعأثأ اٍت ... طألأبا ا للتَّ ْدرِيْ بأاتِ  ِت، أو ِبالِد الك فَّاِر لأْيالا وَّنأأاراا، ِسرًا وِجهأاراا؛ مأا بأْْيأ : إْرسأ  بأ ارأَيأ

، أو امل
أِن  اِء اللِ قأاءاِت، أو مأا ه وأ ِمْن شأ ْوهأ  الشَّْيطأاِن .العأْصِر، ول ْعبأِة شأ

* * * 
ا اه  شأ  أواا بأِعْي  دا ِم(؛ بأ  ْل ت أعأ  دَّ تأ  ِه ِعْن  دأ الِع  يب )ك   رأِة القأ  دأ ، إىل يف ِح  ْْيأ أنَّ السَّ  فأرأ إىل بِ  الِد الك ْف  ِر ْْأ ي أن ْ

 شأ   اِهِدْينأ، الَّ   ِذْينأ ال يأْس   تأأِخر ْونأ جأ   ْرَيا وأرأ 
ِعْْيأ، وامل  شأ   جِ 

ِ  واألْحبأ   اِ  ِم   نأ امل ِم( يف األْوابأ اءأ الِع   يب )ك    رأِة القأ   دأ
اِقْْيأ كأفأرأاِ   اِْلم، م ْنسأ  يف م رأاف أقأِة ق أوأاِفِل الالِعِبْْيأ إىل ِبالِد الك ْفِر والف ْجِر! رٍ َنأ ِحلِ ِهم، وتِْرحأ
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؛ ال تأْس  أْل عأ  ْن حأ  اْلِِم يف تِْلك   م  ال  ِبالِد الكأ  اِفرأِة، ومأ  ا ي أْفعأل ْونأ  ه ِم  نْ  ق أْب  ل ، وِم  ْن ب أْع  د ؟! :  فأِعْن  دأ ذألِ  كأ
َألَّ ةِ  عأارأِة ... ك لُّ ذأِلكأ َتأْ تأ مأ اِد، ومأالِهي الرَّْقِ ، وأوْكأارأ الدَّ ْونأكأ ُمأأالِت الفأسأ  التَّْش ِجْيِع ف أعأاٌر، وشأنأاٌر؛ فأد 

 عأاي أنأةِ »! وْمقأاءِ الوأطأيِنِ ، والر َيضأِة احلأ 
 أْْحأد  . (1)«لأْيسأ اخلأُأ  كامل

* * * 
افأِة، واْذأاعأ    اِت؛ ن أ   رأاه م ال يأِكلُّ    ْونأ، وال ميأألُّ   ْونأ يف دأْف    ِع الر ِ  «ْحأْقأ   ى»ب أْع    ضأ كأمأ   ا أنَّ  عأ    اِع، الصَّ    حأ

أْحم ْومأ ِة للسَّ فأِر إىل بِ الِد الك ْف 
أْسم ْومأِة، وأْص وأاِِتِم امل

ْسِلِمْْيأ؛ أبْقالِمِهم امل
 
بأ ْْيأ دأْع وأٍة ِر : مأ ا والطَّغأاِم ِمْن أبْ نأاِء امل

ِض   يٍَّة، وإْغ   رأاءاٍت شأ   ْيطأانِيٍَّة، ور مبَّأ   ا َّتأْفيضأ   اٍت مأالِيَّ   ٍة، ورأحأ   الٍت جمأَّانِيَّ   ٍة، ف أه     أسأ   اِلِك وأطأِنيَّ   ٍة، ور ْوٍح رَيأ
ْم ِِبأ   ِذه امل

ْسب  نأا هللا ونِْعمأ الوأِكْيِل!احلأْمقأاِء : ي أل ْوث  ْونأ لْلم ْسِلِمْْيأ احلأبأاِئلأ، وي ِقْيم ْونأ ْلأ م الرَّوأاِحلأ إفْ   سأاداا، وتأْضِلْيالا! فأحأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ ور  الثَّاِلث  والثَّالث  ْونأ  أْح
 امل

                                                

 . حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  1/215) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
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 د خ ول  الك فَّاِر جأزِيْ رأةأ العأرأبِ 
ْوِد ك    لِ  ِقْس   ٍم ِمْنه   ا ِم   ه، وح    د  ْي   ث  : د خ    ْوِل الك فَّ   اِر وعأدأ ، وأْقسأ   امأ إنَّ ت أْقِس   ْيمأ دأارأ اْْس   الِم ِم   ْن حأ
ا سأ وْ  أبأاِح ِث الطَّوِيْ لأ ِة الَّ ِ  سأ ْوفأ َّت ْرِج ن ا عأ ْن شأ ْرِط ِكتأابِنأ ا )االْخِتصأ اِر(؛ ألْج ِل هأ ذأ

فأ ن أْقتأِص رأ الك فَّاِر؛ ِمنأ امل
 على مأا لأه  ع القأٌة مبأْوض ْوِعنأا، وه وأ جأزِيْ رأة  العأرأِب، ود خ ْول  الك فَّاِر إلأْيها .

* * * 
هأا غأ ْرابا : ِبأْ  ر  الق ْل ز ِم )مأِديْ نأ ٌة عل ى طأرأفأ  ِه الشَّ مأاِلِ (، وي  قأ ال  أمَّ  ْود  جأزِيْ  رأِة العأ  رأِب : ف أيأح  دُّ : ِبأْ  ر   ا ح  د 

أْعر ْوف  اآلنأ ابْسِم : )البأحأِر األْْحأِر(
ِة، وه وأ امل  . احلأبأشأ

 مأِن .وجأن  ْوابا : ِبأْر  العأرأِب، وي  قأال  : ِبأْر  اليأ 
ِلْيج  البأْصرأِة؛ اخلأِلْيج  العأرأِبُّ . ْرقاا : خأ  وشأ

ِثْْيأ،  والف قأهأ   حأدِ 
أْذك ْورأِة ُمأْلُّ ات ِفأاٍق بأْْيأ امل

 ؤأر ِِخْْيأ، والتَّْحِدْيد  ِمْن هأِذه اجِلهأاِت الثَّالثأِة ابألِْب ِر امل
اِء، وامل

 واجل ْغرأافيْْيأ، وغأرْيِِهم .
سأ   اِحل  البأْح  ِر األْْحأ   ِر الشَّ  ْرِقيُّ الشَّ   مأاِلُّ، وم  ا عل   ى م سأ  امأِتِته شأ   ْرقاا؛ ِم  ْن مأشأ   اِرِف الشَّ   اِم وْشأأ  االا : 

ْوِد ه   أْحد 
قأطأع  السَّمأاوأِة ِمْن رِْيِف الِعرأاِق، واحلأدُّ غأرْي  دأاِخٍل يف امل الًِيا (، وم ن ْ  . (1)نأاوأْطرأارِه ) األْرد ِن حأ

ا مأا حأ  جأزِيْ رأة  العأرأِب : »:  (166)« اءِ ضأ تِ قْ اال»يف ِكتأاِب رَّرأه  شأْيخ  اْْسالِم ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا وهأذأ
انأ ْت تأ  ْدخ ل   امأ  ِة إىل أوأائِ ِل الشَّ  اِم؛ ِبأْي  ث  كأ ال  يأمأن  يف  ِه يأ ِبأْ  ر  الق ْل  ز ِم إىل ِبأْ ِر البأْص  رأِة، وِم  ْن أْقصأ ى ِحْج  ِر اليأمأ

لأه  دأارِ  انأِت العأرأب  ِحْْيأ الِبْعثأِة، وق أب ْ  .انْ ت أهأى « ...ِهم، وال تأْدخ ل  فيها الشَّام ،، ويف هأِذه األْرِض كأ
* * * 

أْس ِجِد احلأ رأاِم [، 28: " إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عدامهم وذا"]التوبدةقأالأ ت أعأاىلأ 
  رأاد  ابمل

وامل
اِبقأِة ه نأا : احلأرأ  لِْيِل ق أْوِله ت أعأاىلأ يف آِخِر اآليأِة السَّ "وإن خفتم عيلدة فسدو  يغنديكم هللا مدن فضدله إن هللا  :م  ك لُّه، بدأ

ْسِجدِ  [،28عليم حكيم"]التوبة
أ
 . (2)أي : إْن ِخْفت م ضأرأراا ابْنِقطأاِع اجلألأِب عأِن احلأرأِم د ْوِن امل

                                                

 ( .17) دٍ يْ أبو زأ  رٍ كْ ِخ بأ يْ لشَّ ل« خأصأاِئ أ جأزِيْ رأِة العأرأبِ » رْ َ  انْ  (1)
  » رْ َ  انْ  (2)

امأةأ « ينغْ امل  ( .10/616)البِن ق دأ
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ْشرِكِ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه 
 
 م ت َّفأٌق عألأْيه .« ْْيأ ِمْن جأزِيْ رأِة العأرأبِ أْخرِج وا امل

 م ْسِلٌم .« أل ْخرِجأنَّ الي أه ْودأ، والنَّصأارِأ ِمْن جأزِيْ رأِة العأرأِب؛ حأِتَّ ال أدأع  إالَّ م ْسِلماا»:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه 
ِْمِذيُّ . (1)«ْن جأزِيْ رأِة العأرأبِ لأِئْن ِعْشت  إْن شأاءأ هللا أل ْخرِجأنَّ الي أه ْودأ، والنَّصأارِأ مِ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه   الِتِ 

ه   ا قأالأ  ْت : كأ  انأ آِخ  رأ مأ  ا عأِه  دأ رأس   ْول  هللا  ال ي   ِْتأك  ِِبأزِيْ   رأِة »: أْن قأ  الأ  ملسو هيلع هللا ىلصوعأ ْن عأاِئشأ  ةأ رِض  يأ هللا عأن ْ
 أْْحأد  . (2)«العأرأِب ِديْ نأانِ 

* * * 
قأِسم  ابْعتِ  ْورِها، ت أن ْ اٍم ابْخِتصأاٍر :إنَّ دأارأ اْْسالِم ِبد   بأاِر احِللِ ، واحل ْرمأِة على الك فَّاِر إىل ثأالثأِة أْقسأ

أكِ ي .
اِفِر د خ ْول ه م ْطلقاا؛ فأْضالا عأْن إقامأِته فيه، وه وأ مأْنطأق ة  احلأرأِم امل ْنأع  للكأ  األوَّل  : مأا مي 

اِفِر د خ ْول ه ف أقأط ؛ إذأا دأ  ِر والثَّاّن : مأا ي  بأاح  للكأ عأِت احلأاجأة  ِمْن غأرْيِ أْن مي أكَّن  ِمنأ اْقأامأِة فيه إالَّ ِبقأدأ
 ، وه وأ جأزِيْ رأة  العأرأِب .(3)احلأاجأةِ 

 ْس  تأأمأن  ْونأ، والثَّالِ  ث  : مأ  ا ي  بأ  اح  للكأ  اِفِر د خ ْول   ه  
ِر اْْس  الِميَِّة، وه   ْم امل َيأ ، واْقأامأ  ة  في  ه، وه   وأ سأ  ائِر  ال  دِ 

م ِ   ي ُّْونأ ابلشُّر ْوِط الع مأرِيَِّة .والذِ 
ِة الك   ْس  ِر شأ  وْكأ ْ ِدف  إىل كأ اِبرْيأ َم ْتأِلفأ  ةا، وم ت أن أوِ عأ  ةا ِتأ فَّ  اِر ِم  نأ ويف هأ ِذه احلأالأ  ِة َنِأ  د  اْْس  المأ قأ ِد اَّتَّأ  ذأ تأ  دأ

ْسِلِمْْيأ ِمنأ التَّأثُِّر بِن  ف وْ 
 
 ِذِهم، أو التَّشأبُِّه ِِبِم .الدُّخ ْوِل ِبالدأ اْْسالِم لِصيأانأِة امل

* * * 
، وإقأامأة  احلأْربِيِ ْْيأ يف دأاِر اْْسالِم ِبعأامٍَّة؛ فأحأرأاٌم م ْطلأقاا :  أمَّا د خ ْول 

انأ ِت ا تأِسب  إىل ق أْوٍم ُم أ ارِِبْْيأ للم ْس ِلِمْْيأ، سأ وأاٌء أكأ ْسِلِمْْيأ، أو ي أن ْ
 
 حأارأبأ ة  فاحلأْرِبُّ : ه وأ مأْن ُي أاِرب  امل

مل
انأْت م ت أوأق َّعأةا   .4ِفْعِليَّةا، أْم كأ

                                                

َ ْر (، 1647) ذيُّ مِ الِت ِ  ه  جأ رأ أخْ  (1) مِذي ِ »وه وأ صأِحْيٌح، اْن  .( 1606لألْلبأاّنِ  )« صأِحْيحأ الِتِ 
 . ، وه وأ صأِحْيحٌ (6/275) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (2)
 ْْيأ أْهِل الِعْلِم يف ت أْقِدْيِر احلأاجَِّة .ه نأاكأ ِخالٌف بأ  (3)
ْقِنعِ » رْ َ  انْ  (4)

 
 طِْلعأ على أبْ وأاِب امل

أْدخألأ للِفْقِه اْْسالِمي»(، و226لي )عْ للب أ  «امل
  «امل

 
 ( .64) رٍ وْ ك  ذْ مأ  المٍ د سأ حمَّ مل
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 ْعلأنأة  .
 حأارأبأة  الِفْعِليَّة  : ِهيأ احلأْرب  الوأاِقعأة ، أو امل

 فامل
ْوث ها، وهأ  ِذه تأْص  د ر  ِم  ْن ك   لِ  كأ  اِفٍر لأ  ْيسأ لأ  ه  عأْه  ٌد، وال   ت أوأق َّعأ  ة  : ِه  يأ مأ  ا ي  ت أوأقَّ  ع  ح   د 

 حأارأبأ  ة  امل
مَّ  ٌة، ذِ وامل

ِلمأةأ احلأْربِيِ ْْيأ تأْشمأل  األْصنأافأ التَّالِ  ْعوأة  اْْسالِميَّة ، أْم ال، وعألأْيه؛ فإنَّ كأ  يأةأ :وسأوأاٌء ب ألأغأْته  الدَّ
ْسِلِمْْيأ ابلِفْعِل، ويأِكْيد ْونأ ْلأ م .األوَّل  : 

 
 الك فَّار  الَِّذْينأ ي  قأاتِل ْونأ امل

ْس  ِلِمْْيأ، أو ُم أاصأ  رأِِتم والك فَّ  ار  الثَّ  اّن : 
 
 الَّ  ِذْينأ أْعلأن   وا احلأ  ْربأ عل  ى اْْس  الِم، وأْهلِ  ه؛ إمَّ  ا مب ضأ  اي أقأِة امل

ْس  ِلِمْْيأ عألأ   ْيهم، و 
 
اِء امل َأ  اهأرأِة أْع   دأ ْس   ِلِمْْيأ عأ  ْن ِديْ   ِنهم، أو مب 

 
، أو ِسيأاِس   ياا، لِي أْفِتن   وا امل َنأْ  ِو ذألِ   كأ ِم   نأ اْقِتصأ  اِدَيا

 عأاِصرأِة .الوأ 
الِْيِب امل اِئِل، واألسأ  سأ

ه م ب أ  وأاِدر  ُم أارأبأ  ٍة، فأك   لُّ الثَّالِ  ث  :  ْس  ِلِمْْيأ، ولأِك  ن َّه م ْْأ ت أْب  د  ِم  ن ْ
 
 والك فَّ  ار  الَّ  ِذْينأ لأ  ْيسأ ْلأ   م عأْه  ٌد مأ  عأ امل

ْربِيِ ْْيأ  هأؤ الِء ي سأمَّْونأ يف االْصِطالِح الِفْقِهيِ  : حأ
(1) . 

* * * 
انِ  ب  عأ  ِن دأاِر اْْس  الِم؛ ألَّنَّ   م ال ي أْرتأِبط   ْونأ مأعأهأ  ا أبيَّ  ِة رأ ف    عأاِص  ِر أجأ

اِبطأ  ٍة، احلأْربِيِ ْونأ حأسأ  بأ الت َّْعبِ  رْيِ امل
ْرِبِ  د خ  ْول  دأاِر اْْس الِم ِبغأ رْيِ أمأ اٍن؛ ألنَّ ه  ال ي   ْؤمأن  أْن يأ ْدخ لأ جأاس وْ  سا ا، أو م ت ألأصِ صا ا وبِنأاءا عألأْيه ال رأ ْوز  للحأ

ْسِلِمْْيأ 
 
 . (2)ف أيأض رَّ ابمل

ٌة يف أمَّ ا إْن دأخأ لأ احلأ  ْرِبُّ دأارأ اْْس الِم ِبغأ رْيِ أمأ  اٍن، فأ ال مي أكَّ ن  ِم  نأ اْقأامأ ِة فيه ا، وال ت أت أ  وأف َّر  لأ ه  ِعْص  مأ 
ِلكأ ف أه و م عأرٌَّض للنَّف ي، واحلأ  ٌو، وِلذأ اِء؛ بأ ْل قأ ْد ي أت أعأ رَّض  ن أْفِسه ومأاِله؛ ألنَّه عأد  ، والِف دأ أ نِ 

ْبِس، واالْس ِتْقأاِق، وامل
ْسِلِمْْيأ للقأْتِل أْيضاا

 
ا مأِْتْوٌك ملا ي أرأاه  وأِلُّ امل  .، ك لُّ هأذأ

* * * 
اءا ِِبأ ْرِب وعألأْيه؛ ال نأش كُّ طأْرفأةأ عأْْيٍ أنَّ أْكث أ رأ بِ الِد الغأ ْرِب الكأ اِفرأِة الي أ ْومأ أْص ْبحأ أْهل ه ا حأ رْ  بِيِ ْْيأ، ابْتِ دأ

اِن، والب وْسنأِة، واِْلْرِسِك، وإرِْيِتَي، وِكْشِمرْيأ،  ْيشأ ْسِلِمْْيأ، والِعرأاِق، ِفِلْسِطْْيأ، واألف ْغأاِن، والشِ 
 
وغأرْيِها ِمْن ِبالِد امل

وألأ الَّ  ِ  ْْأ ت أْفتأ  أ َت أ  اِرب  إْخوأا يف ِح  ْْيأ أن َّنأ  ا ن أْعلأ  م   ْس  ِلِمْْيأ يف هأ  ِذه ال  بأالِد، وغأرْيِه  ا ِه  يأ : أْمرِيك  ا، أنَّ ال  دُّ
 
ن أنأ  ا امل

انأْت ُم أارِبأةا ِفْعِليَّةا، أو م ْعِلنأةا، أو م ت أوأ   قِ عأةا .وِبرِْيطانِيأا، وإْيطأالِيأا، وف أرأْنسا، ور ْوِسيا، وغأرْي ها سواٌء كأ
                                                

ِنيَّةأ » رْ َ  انْ  (1)  ( .7/397) مٍ اسِ قأ  ابنِ  ْحنِ الرَّ  دِ بْ عأ  خِ يْ شَّ لل« الدُّرأرأ السَّ
  » رْ َ  انْ  (2)

امأةأ « ينغْ امل  ( .10/605)البن ق دأ
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* * * 
ا؛ هأ  ْل رأ   ْوز  لأنأ  ا كأْمْس  ِلِمْْيأ  ارِبأ  ِة ِم  نأ اْقأامأ  ِة يف بِ  الِد وب أْع  دأ هأ  ذأ  حأ

وأِل امل  : أْن َّن أكِ   نأ رأعأ  اَيأ هأ  ِذه ال  دُّ
ن أنأا ْلأ م كأ  ا إذأا عأِلْمنأا أنَّ و ج ودأهم اآلنأ، وَتأِْكي ْ ْسِلِمْْيأ بعأامٍَّة؟، ال ِسيَّما جأزِيْ رأِة العأرأِب؟، هأذأ

 
ْ ٍو، امل انأ ألْج ِل : ْلأ

 ولأِعٍب؟!
رِ ِب الصِ  ْرِبِ  أثْ نأ اءأ احلأ ْرِب الصِ  ْربِيَِّة،وِمنأ الطَّرأائِ    دأ

لِ يَّ ِة مأ عأ امل أحأ
 ْخزِيأِة مأا أْجرأْته  إْحدأِ الصُّ ح ِف امل

 ِف امل
ْي  ث  س    ِئلأ عأ   ْن ق أْت  ِل الصَّ   ْرِب ْْخوأانِنأ   ا  ْس   ِلمِ ي أ  ْومأ كأ   انأ يف بِ   الِد احلأ  رأمأْْيِ م    دأر ابا لأنأ   اِدي )االَتِ أ   اِد( : حأ

 
يف ْْيأ امل
ْس  ِلِمْْيأ الب وْس  نأِة، واِْلْرِس  ِك ِِبأ  ِذه الوأْحِش  يَِّة؟ فأمأ  ا كأ  انأ ِمْن  ه إالَّ أْن أبْ  دأِ َتأأمُّسأ  ه مأ  عأ إْخوأانِ  ه الصِ   ْرِب ِض  دَّ 

 
امل

أأ  إلأْيكأ ِمْن هأؤالِء، ون أْعتأِذر  إلأْيكأ ِمْن هأؤالِء!  ه نأاك! اللُّْهمَّ إَنَّ نأُْ
ل وا ِبالِد احلأ رأمأْْيِ عأ ْن طأرِيْ ِق ن أ وأاِدي وقأْد وأق أْفت  حأ  ِتَّ سأاعأِ  هأِذه على أْْسأاِء ب أْعِض الكأفأرأِة الَِّذْينأ دأخأ

د ه م : اثْ نأْْيِ  ِم(، فأكأانأ عأدأ ، والبأاق  ْونأ الِعب  ْونأ . )ك رأِة القأدأ ه م : اثْ نأا عأشأرأ م دأر ابا اِفراا، ِمن ْ  وثأالِثْْيأ كأ
أالِيَِّة؛ فأال تأْسأْل، ف أه ْو شأ أمَّا عأنْ 

 ْيٌء َم ٍْز، وم رِْيٌب! رأوأاتِِبهم امل
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َ ور  الرَّاِبع  والثَّالث  ْونأ  أْح
 امل

ْسِلِمْْيأ 
 
 ت أْولِيأة  الك فَّاِر على امل

قأِسم  الواليأة  ِمْن حأْيث  اْعِتبأاِر الع م ْوِم، واخل ص ْوِص إىل ِقْسمأْْيِ   :(1)ت أن ْ
 ْسِلِم على ن أْفِسِه، ومأاِله، وأْوالِدِه الصِ غأاِر .الِقْسم  األوَِّل : 

 ِواليأٌة خأاصٌَّة؛ كواليأِة امل
ئِِبه على الرَِّعيَِّة، فأِهي ت أتأمأثَّل  يف تأصأرُّفأاِت اْمأاِم، أو الِقْسم  الثَّاّن :  ِواليأٌة عأامٌَّة؛ كواليأِة اْمأاِم، أو َنأ

ئِِبه  ٌت عأامَّ ٌة أْخ رأ َنأ بأِثق  عأْنه ا ِوالَيأ ْسِلِمْْيأ، وت أن ْ
 
فأة  امل ِلي ْ دأٌة؛ ألنَّ يف ش ؤ ْوِن الرَِّعيَِّة، وي أت أوأىلَّ هأِذه الواليأةأ خأ ِ م ت أعأ دِ 

ْولأِة، فأال ْيِع أم ْوِر الدَّ َِْيِم مِأ ْولأِة ال يأْستأِطْيع  أْن ي أق ْومأ مب ْفرأِده بِت أْن اِم ٍل ي سأ اِعد ه يف إدأارأِة رأئِْيسأ الدَّ  ب دَّ ِم ْن جأهأ اٍز كأ
ٍة . ٍت عأِدْيدأ قأِسم  إىل ِوالَيأ  ش ؤ ْوِن الِبالِد، ورِعأايأِة مأصأاِلِح الشَّْعِب، وعألأْيه فإنَّ الواليأةأ العأامَّةأ ت أن ْ

* * * 
قأِسم  إىل ِقْسمأْْيِ حأْسبأما ق أرَّرأه  شأْيخ  اْْسالمِ   : (21) «احل ْسبأةِ »يف   ابن  ت أْيِميَّةأ والواليأة  ت أن ْ

ْلطأنأِة . ، ِمْثل  : ِواليأِة السَّ ِأ ُْ ؛ وِهيأ ِواليأة  احلأْرِب الك  ِأ ُْ ت  الك   الِقْسم  األوَّل  : الوالَيأ
، ِمْثل  : ِواليأِة الشُّ ْرطأِة، وِواليأ ِة احل ْك ِم، أو ِوال ت  الصُّْغرِأ أ اِل، وِه ي ِواليأ ِة الِقْسم  الثَّاّن : الوالَيأ

يأ ِة امل
أالِيَِّة، وِواليأِة احل ْسبأِة .

وأاِوْيِن امل  الدَّ
* * * 

ْيِن، فأكأ  انأ عألأْين  ا أْن ن أْعلأ  مأ أنَّ الواليأ  ةأ العأامَّ  ةأ )اخِلالفأ   ةأ( قأ  ْد و ِض  عأْت : خلِِالفأ  ِة الن ُّب    وَِّة يف ِحرأاسأ  ِة ال    دِ 
نِْيا . ِة الدُّ  وِسيأاسأ

                                                

َ ْر  (1) ْسِلِمْْيأ »اْن
 
ْسِلِمْْيأ وغأرْيِ امل

 
 ( .197) انأ رأ دْ لبأ  «الِعالقأات  االْجِتمأاِعيَّة  بأْْيأ امل
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سأ    تأها مأ    ْن ال ي      ْؤِمن  مبأبأاِدِئه    ا، وُِيْضأ    ع  ف ألأ    ْيسأ ِم     ْولأ    ِة أْن ي أت أ    وأىلَّ رِ أ ِِ يف ِمثْ    ِل هأ    ِذه الدَّ  ْستأسأ    ا
نأ امل

ِأ مأ ْن ال ي   ؤْ  ِ  النَّ ا اِمها، وي أت أفأاَنأ يف ِخْدمأِتها، وي طأبِ ق  شأرأائِعأها يف خأاصَّ ِة ن أْفِس ه؛ إْذ كأْي فأ يأس  ْو ِمن  بِ ِه ألْحكأ
، و  ِ  ن أْفسأه مب ْقتأضأاه؟ ه وأ  ال يأس ْو

أ م   وَِّل العأقأائِِديَّ ِة، الَّ ِ  ت أق  ْوم  عل ى مأْب دأ ْيعأ ال دُّ اِل؛ بأْل إنَّ مِأ أجأ
ا امل عاا يف هأذأ ٍ، ال واْْسالم  لأْيسأ ِبدأ عأ ْيَّ

أ الَّ   ِذي قأ  أْب   دأ
أنأاِص   بأ الرَّفيعأ   ةأ فيه   ا إالَّ ِلمأ   ْن ت أعأمَّ  قأ يف امل

َا   ا ت ْس  ِند  امل ْولأ  ة ، وكأ   انأ م ْؤِمنا   ا بِ   ِه، ُم أاِف امأ   ْت عألأْي   ه الدَّ
 . (1)عألأْيه

ا ي أق    ْول  األْس   تأاذ  ُم أمَّ   د  أسأ   دٌ  ُِ هأ   ن ْ مِ »يف ِكتأابِ   ِه  ويف هأ   ذأ لأ   ْيسأ يف » : (84) «مِ ْك   يف احل   المِ اْْس    ا
ْيِن، أ ِِ ال دِ  َأاٌم )إْيد ول وِجي( سأ وأاٌء قأ امأ عل ى أسأ ا و عل ى غأ رْيِ ذألِ كأ ِم نأ األس  ِس الِفْكرِيَّ ِة   مي ِْك ن  أْن الو ج ْوِد ِن

َأام  .  ي أْرضأى أبْن يأضأعأ مأقأالِْيدأ أم ْورِِه يف يأِد مأْن ال ي أْعتأِنق  الِفْكرأةأ الَِّ  ي أق ْوم  عألأْيها النِ 
ِبْيِل املِثأاِل : أْن ي ْسنأدأ يف االَتِ أ  ْل ي أقأع  يف خأيأاِل أحأٍد، على سأ  –اِد السُّ وْفِيِ  مأْنِص ٌب ِسيأاِس ٌي هأ اٌم هأ

َأاما ا؟، ةا وِن ْولأِة، أو احلأك ْومأِة   إىل شأْخٍ  ال ي   ْؤِمن  ابلشِ  ي  ْوِعيَِّة عأِقْي دأ ِة الدَّ سأ ابلطَّْب ِع ال .  دأْع عأْنكأ مأْنِصبأ رِ أ
ا أْم  ٌر مأْنطأِق  ٌي؛ ألنَّ  ه مأ  ا دأامأ  ِت الِفْك  رأة  الشِ   ي  ْوعِ  ؛ ف  إنَّ وهأ  ذأ يأاِس  يُّ َأ  ام  السِ  ةأ الَّ  ِ  ي أق   ْوم  عألأْيه  ا النِ  يَّة  ِه  يأ القأاِع  دأ

هم الَّ ِذْينأ مي ِْك ن  االْعِتمأ اد  عألأ ْيهم يف ِقيأ ادأِة  اِف الِفْكرأِة، ه  م وأْح دأ الشَّ ْعِب َنأْ ِو األْشخأاصأ الَِّذْينأ ي  ْؤِمن  ْونأ أبْهدأ
يأاسِ  ِِتا السِ   .انْ ت أهأى « يَِّة، واْدأارِيَّةِ َتأِْقْيِق غأاَيأ

* * * 

ِت العأامَّةأ يف دأاِر اْْسالِم :  األِدلَّة  على مأْنِع الك فَّاِر ِمْن ت أوأِلِ  الوالَيأ
، فاآليأة  ت  ْنفي أْن يأك ْونأ للكأ اِفِر [141: "ولن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال"]النساءقأالأ ت أعأاىلأ 

ِبْيٌل، وتأ   سأ
 
ْس ِلِمْْيأ لشأ عأرأ امل

 
، أو قأاِضياا على امل  ْسِلِم س ْلطأاَنا

ْؤِمِنْْيأ، ولأْو جأازأ أْن يأك ْونأ غأرْي  امل
 
لٌُّط على امل ْس ِلم  سأ

ا م نأاٍف لنيأ  م، وهأذأ انأْت لأه  الق وَّة  د ْوَّنأ اِبقأةِ ِبق وَّتِه، وس ْلطأانِه، ون  ف ْوِذ أْمرِه، وع ل وِ  يأِده عألأْيهم، ولأكأ  .(2)ِة السَّ

                                                

 ( .2/663) ير وْ وك  د   مانأ ثْ لع   «ةأ يأ اقِ الوأ  ريأ ابِ دأ التَّ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .2/665) ير وْ وك  د   مانأ ثْ لع   «ةأ يأ اقِ الوأ  ريأ ابِ دأ التَّ » رْ َ  انْ ( 2)
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 بأاِشرأِة أْيضاا مأا ذكره ع بأ ادأة  ب ن  الصَّ اِمِت رأِض يأ هللا عأْن ه  حأْي ث  قأ الأ : دأعأ اَنأ ر س  ْول  هللا
 وِمنأ األِدلَِّة امل

رأِهن ا، وع ْس رَن وي ْس رَن، ف أبأاي أْعنأاه، فأكأانأ فيما أخأذأ عألأْينا أْن ابي أْعنأاه على السَّْمِع، والطَّاعأِة يف مأْنشأ ِطنا ومأكْ  ملسو هيلع هللا ىلص
ا ِعْندأك م ِمنأ هللا فيه ب  ْرهأانٌ »:  ن  نأازِعأ األْمرأ أْهلأه، قأالأ وأث أرأٍة عألأْينا، وأالَّ   الب خأارِيُّ .« إالَّ أْن ت أرأْوا ك ْفراا ب أوأاحا

ُأ على وأِلِ  األْمِر، كأانأ أْيضاا مأانِعا  ِب أْوىلأ .فإذأا كأانأ الك ْفر  ي  ْوِجب  اخل ر ْو اءا ِمْن ابأ  ا ِمْن ت أْولِيأِته ابِْتدأ
ا احلأ  ِدْيِث ) أْمأ  عأ »:  (12/470ون أقأ  لأ الن َّ  وأِويُّ رأِْحأ  ه  هللا عأ  ِن القأاِض  ي ِعيأ  اٍض ق أْولأ  ه ِعْن  دأ شأ  رِْح هأ  ذأ

عأِق د  لأكأ اِفٍر، وعل ى أنَّ ه إذأا طأ رأأ عألأْي ه ال ا لأ ْو ت أ رأكأ إقأامأ  ةأ الع لأمأ اء  عل ى أنَّ اْمأامأ ةأ ال ت أن ْ ، قأ الأ : وكأ ذأ ك ْف ر  انْ عأ زألأ
عأاءأ إلأْيها  .انْ ت أهأى « الصَّلأوأاِت، والدُّ

* * * 
ِت العأامَّ ةأ، ف إنَّ مأ ا اْش ِتأأطأه   وابْضأافأِة إىل تِْلكأ األدألَِّة العأامأِة، والصَّرُِْيأِة يف مأْن ِع تأولِيأ ِة الك فَّ اِر ال والَيأ

 نأافأسأ   ِة عل   ى هأ   الع لأمأ  اء  
ُ  الك فَّ   ارأ ِم   ْن دأائِ   رأِة امل ْ   ِر ِت العأامَّ   ِة َّت  ِذه ِم   ْن ش    ر ْوٍط إزأاءأ ك    لِ  ِواليأ   ٍة ِم   ْن تِْل   كأ ال   والَيأ

 الوأظأاِئِف .
الأ    ِة، واالْجِتهأ    اِد يف هأ    ذِ  ه فأعل    ى سأ    ِبْيِل املِثأ    اِل؛ ات َّفأ    قأ أْه    ل  الِعْل    ِم عل    ى اْش    ِتأاِط : اْْس    الِم، والعأدأ

ِت .  الوالَيأ
اِفِر، أمَّا اْْسالم  فأْمر ه وأاِضٌح، وأمَّا ا ا ال ت أتَِّفق  مأعأ وأْضِع الكأ د  أَّنَّ َأِر إىل هأِذه الشُّر ْوِط َنِأ الأة  وابلنَّ لعأدأ

   ر ْوءِة، والت َّن أ  زُّ 
اِس  ِن الصِ   فأاِت ِم  نأ ال  وأرأِع، والت َّْق  وأِ، وامل أعأاِص  ي ف أي  ْقصأ  د  ِِب  ا االتِ صأ  اف  مبأحأ

نأه ِم  نأ امل ِه عأمَّ  ا ي ِش  ي ْ
مأ اْْصرأاِر على الصَّغأائِرِ  واألْهوأاِء، وِهيأ يف اجل ْملأِة ت أْعيِن : اْجِتنأابأ الكأبأائِِر، وعأدأ
(1). 
اتِباا نأْصرأانِيً ِلف أعأْن أِب م ْوسأى رأِضيأ هللا عأْنه  قأالأ : ق  ْلت  ِلع مأرأ رأِضيأ هللا عأْنه  : إنَّ  ا، قأ الأ : مأالأ كأ  كأ

ْع  تأ هللاأ ي أق   ْول   : " يددذ أيهددا الددذين أمنددوا ال تتخددذوا اليهددود والنصددارى أوليدداء بعضددهم أوليدداء  :قأات ألأ  كأ هللا! أمأ  ا ْسِأ

ْؤِمِنْْيأ ِل ِكتأابِت ه ، ولأه   [.51بعض"]المائدة
 
فاا م ْسِلماا؟، قأالأ : ق  ْلت  : َي أِمرْيأ امل ِني ْ  ِديْ ن ه! أال اَّتَّأْذتأ حأ

هأِقي  (2)«قأالأ : ال أ ْكرِم ه م إْذ أهأاَّنأ م  هللا، وال أ ِعزُّه م إْذ أذأْلَّ م هللا، وال أ ْدنِْيِهم إْذ أْقصأاه م هللا  .الب أي ْ

                                                

َاْر  (1)  ( .6/565) يلي ِ حِ الز ِ  ةأ بأ هْ لوأ « يالمِ اْسْ  هأ قْ الفِ »اْن
 ( .1/185) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ « اءأ ضأ تِ قْ اال» رْ َ  (، وانْ 9/204) «نِ نأ السُّ »يف  يُّ هقِ يْ الب أ  ه  جأ رأ أخْ  (2)
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ْد أْه   لأ وأأْبعِ   »: وعأْن   ه  أْيضا   ا رأِض   يأ هللا عأْن   ه  أنَّ   ه كأتأ   بأ إىل أِب ه رأيْ    رأةأ رأِض   يأ هللا عأْن   ه  ِكتأ   اابا جأ   اءأ في   ه 
ْس   
 
ْس   ِلِمْْيأ مب ْش   رٍِك، وسأ   اِعْد عل   ى مأصأ   اِلِح امل

 
ِلِمْْيأ الشِ    ْرِك، وأْنِك   ْر ِفعأ   اْلأ م، وال تأْس   تأِعْن يف أْم   ٍر ِم   ْن أ م    ْوِر امل

 . (1)«بن أْفِسكأ 
ن وا ال تأْس ت أْعِمل وا أْه لأ الِكتأ اِب؛ ف إَّنَّ م يأ »وعأْنه  أْيضاا رأِضيأ هللا عأْنه  أنَّه قأالأ :  ْس تأِحلُّْونأ الر ِشأ ا، واْس تأِعي ْ

، وِقْي  لأ ِلع مأ  رأ رأِض  يأ هللا عأْن  ه  : إنَّ هأ  ا ه نأ  ا رأج   الا ِم  ْن «عل  ى أ م   ْورِِكم، وعل  ى رأِعيَّ  ِتِكم ابلَّ  ِذْينأ ُيأْشأ  ْونأ هللاأ ت أعأ  اىلأ 
؟، ف أقأ الأ نأصأ ارِأ احلِ  رْيأِة ال أحأ دأ أْكتأ  ب  ِمْن ه ، وال أخأ  طُّ ِبقألأ ٍم؛ أفأ  ال يأكْ  ال أأَّتَِّ  ذ  ِبطأانأ ةا ِم  ْن د ْونأ »: ت  ب  ِعْن  دأكأ

ْؤِمِنْْيأ 
 
 . (2)«امل

؟، »:وقأ ْد س   ِئلأ اْمأ  ام  أْْحأ د  رأِْحأ  ه  هللا  ُِ ْس ِلِمْْيأ ِمثْ  ل  اخلأ  رأا
 
نأْس  ت أْعِمل  الي أه  ْودأ، والنَّصأ  ارِأ يف أْعمأ  اِل امل

 . (3)«ف أقأالأ : ال ي ْست أعأان  ِِبم يف شأْيءٍ 
ال رأ  ْوز  أْن ي   وأىلَّ »:  (512ل ي )عْ للب أ  «ةِ يَّ هِ قْ الفِ  اتِ ارأ يأ تِ االخْ »كأما جأاءأ يف وقأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا  

ْس  ِلِمْْيأ عل  ى ِجهأ اٍت س   ْلطأانِيٍَّة، وال أْخبأ اِر األمأ  رأاِء، وال غأ  رْيِ ذألِ كأ ِم  نأ 
 
ئاا ِم ْن ِوالَيِت امل أنأاِص  ِب  الِكتأ اِبُّ شأ  ي ْ

امل
ِِ مبأصأاِلِح األمَِّة وق  وَِِّتا ا أسأ

 .انْ ت أهأى « اْلأامَِّة ذأاِت امل
ْس  ِلِمْْيأ إالَّ يف ِجبأايأ  ِة »: وقأ  الأ اب  ن  مأأاعأ  ةأ رأِْحأ  ه  هللا 

 
ِت امل مِ يَّ يف شأ  ْيٍء ِم  نأ ِوالَيأ ُأ   ْوز  ت أْولِيأ  ة  ال  ذِ  وال 

مَِّة، أو جِ  ْشرِِكْْيأ اجِلْزيأِة ِمْن أْهِل الذِ 
 
أارأاِت امل  . (4)«بأايأِة مأا ي  ْؤخأذ  ِمْن ُِ
* * * 

ِض يَِّة أ ِم(، وغأرْيِه ا ِم نأ األْلعأ اِب الر َيأ ْسِلِمْْيأ يف )ك  رأِة القأ دأ
 
ًَي كأ انأ وعألأْيه ال رأ ْوز  ِواليأة  الك فَّاِر على امل
ان وا إدأارِيِ ْْيأ، أو ِة  ن أْوع ها، أو وأْصف ها، سأوأاٌء كأ ر ِِبْْيأ، أو الِعبِ ْْيأ؛ ألنَّ يف ت أ ْولِيأِتهم يف هأ ِذه األْلعأ اِب السَّ اذأجأ م  دأ

ْسِلِمْْيأ!تأطأاو الا 
 
ه م على امل  ، وذأرِيْ عأةا ِمن ْ

                                                

 ( .1/455) مِ ي ِ القأ  البنِ « ةِ مَّ الذ ِ  لِ أهْ  امأ كأ أحْ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .4/179)« يب ِ ط  رْ الق   ريأ سِ فْ ت أ » رْ َ  انْ  (2)
 ( .32لى )عْ ألب ي أ « ةأ يَّ انِ طأ لْ السُّ  امأ كأ األحْ » رْ َ  انْ  (3)
 ( .2/673) «ةِ يأ اقِ الوأ  ابريِ دأ التَّ » نِ الا عأ قْ (، ن أ 63)« امِ كأ األحْ  رأ ي ْ رِ َتأ » رْ َ  انْ ( 4)
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ْس   ِلِمْْيأ ِبعأامَّ   ٍة؛ قأ   ائٌِم عل   ى ِواليأ   ِة تأ   دْ 
 
ِم( يف بِ   الِد امل ثِ   رْياا ِم   ْن ن أ   وأاِدي )ك    رأِة القأ   دأ رِْيِب يف ِح   ْْيأ أنَّ كأ

اٌر!  الِعِبْيها : ك فَّاٌر، أو ف جَّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ ور  اخلأاِمس  والثَّالث  ْونأ  أْح
 امل

 ا ِحْرفأةا م أارأسأة  اْحِِتأاِف اللَِّعِب، واَّتِ أاذ هأ 
 االْحِتأاف  : ه وأ اَّتِ أاذ  مأا مأهأرأ ِبه اْْنسأان ، وعأكأفأ عألأْيه سأِبْيالا لْلكأْسِب .

اِن ِمْهنةأ اللَِّعِب سأِبْيالا لْلكأْسِب .أمَّا احْ   ِتأاف  اللَِّعِب : ه وأ اَّتِ أاذ  اْْنسأ
ا يأِلي :  ح ْكم ه : ُيأْتأِلف  ح ْكم  االْحِتأاِف ِِبأسأِب اْخِتالِف احِلْرفأِة، واْخِتالِف ظ ر ْوِف م أارأسأِتها، كأمأ

ُأ املِْس   ِلم ْونأ، أو اْح   ِتأاٌف وأاِج   ٌب : وذألِ   كأ ِعْن   دأ احلأ أوَّالا :  ِة حلِِْرفأ   ٍة مَّ   ا، كأمأ   ا لأ   ْو اْحتأ   ا اجأ   ِة الشَّ   ِدْيدأ
ْي   ادأِة، والنِ جأ  ارأِة، فأعل  ى مأ  ْن رِ  ِة، والِفالحأ  ِة، واحلِ  دأ اِه  د ْونأ إىل ِص  نأاعأٍة ِم  نأ الصِ   نأاعأاِت : كالنِ سأ  اجأ  جأ

ْن أد ها امل
ِة، ْل ا ْلأم ابلِقْيمأ ُ  إليها، ويأك ْون  بأْذْل ا ف أ ْرض  ِكفأايأ ٍة، ف إِن اْمت أن أع  وا  ي أْعمألأ ِِبا، وي  ْبدِ  ِقيأاساا على األْموأاِل الِ ِ  ُي ْتأا
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ِل ِِبا فأعلى اْمأاِم  ا عل ى عأمأ ٍل أعأِن العأمأ ، ولأِكْن لأْيسأ لإلمأ اِم، وال لغأ رْيِه : أْن ي ْك رِه أحأ دا أه م على ذأِلكأ ْن ر ُِْ
ْب عألأْيه،  .(1)وه وأ لأْيسأ ِمْن أْهِلهِ  ْْأ رِأ

* * * 
نِيا  ا :  اْح  ِتأاٌف ٌُمأ  رٌَّم : وه   وأ اْح  ِتأاف  مأ  ا ه   وأ ُم أ  رَّم  العأ  ْْيِ : ك  اْحِتأاِف الِبغأ  اِء، والت َّْنِج  ْيِم، والنِ ياحأ  ِة، ًثأ
 والِغنأاِء ... إخل .

ا َتأْر م  م زأاوألأة  ك لِ  ِحْرفأٍة أْصل ها حأالٌل، ولأكِ  ي ْست أعأان  ِِبا على احلأرأاِم : كاْحِتأاِف ِصنأاعأِة اخلأْمِر،  نْ وكأذأ
، وِص نأاعأِة (2)ر م  عألأْي ه لِْبس  هاوْحأِْلِه، وِصنأاعأِة الصُّْلبأاِن، واألْصنأاِم، واالُِ أاِر ِِبا، وِخيأاطأِة ثِيأاِب احلأرِْيرِي ِلمأ ْن ُيأْ 

هأِب والِفضَّ  ِة، وِص  نأاعأِة   حأ  رَِّم، وَنأْ  ِو ذألِ  كأ آنِيأ  ِة ال  ذَّ
ا اْح  ِتأاف  ل ْعبأ  ٍة ي ْس  ت أعأانأ ِِب  ا عل  ى (3)آالِت اللَّْه  ِو امل ، وكأ  ذأ

 حأرَّمأاتِ 
 حأرَِّم؛ ب أْلهأ امل

نأِة على امل  ِعي ْ
ِم(، وَنأْوِها ِمنأ األْلعأاِب الر َيِضيَِّة امل   .ُم أرٍَّم : كأ )ك رأِة القأدأ

* * * 
لِثاا :  ٍة : وِمْن ذأِلكأ :اْحِتأاٌف مأكْ ًثأ  ر ْوٌه؛ إالَّ حِلأاجأ

ِ  للتَّكأسُِّب ِِبا ِمْن غأرْيِ حأاجأ ٍة : ك اْحِتأاِف ت أْعلِ ْيِم الق  ْرآِن، واحلأ ِدْيِث، والِفْق هِ 1 اِل الُِ ،   اْحِتأاف  أْعمأ
انأ ْت ال كأرأاهأ ةأ فيه  ا للفأِق رْيِ (4)واحلأ جِ  عأ ِن الغأ  رْيِ، وَنأْ ِو ذألِ كأ  ُأ إذأا تأكأسَّ بأ ِِب  ا ، وإَّنِ أ  ا كأ  ْحتأ  ا

؛ ألنَّ امل ُِ  ْحتأ ا
، وامل
خ   ذأ األْج  رأ ليأْس   تأِعْْيأ بِ  ه عل  ى الِعبأ   ادأةِ  لأه   ا هلل، وَيأ ، واْح  ِتأاف  ت أْغِس  ْيِل األْم   وأاِت؛ ألنَّ (5)أْمكأنأ  ه إْن ي أْن  ِويأ عأمأ

ِ ؛ وألنَّ التَّكأسُّبأ بِ  اِل الُِ ْوتأ للم ْسِلِمْْيأ ت أْغِسْيلأ األْموأاِت ِمْن أْعمأ
أ
 .(6)ه ي  ؤأدِ ي إىل َتأأينِ  امل

* * * 
                                                

 (.30/243)و ،(29/194(، و)28/80) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ « ِاوأ تأ لفأ ا وعأ م  جمْ » رْ َ  انْ  (1)
(،  29/299(، و) 143و 22/139) و ،(2/141)، و(30/209) ةأ يَّ        مِ يْ ت أ  الب        نِ « ِاوأ تأ        الفأ  وعأ م         جمْ » رْ َ         انْ ( 2)

 . (319لي )عْ للب أ « ةِ يَّ رِ صْ ِ املِ اوأ تأ الفأ  رأ صأ تأ َم ْ »و
 ( .22/140) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ « ِاوأ تأ الفأ  وعأ م  جمْ » رْ َ  انْ ( 3)
   رَّ ال  دُّ »(، و1/392)« نأ يْ دِ ابِ  عأ  اب  نِ  ةأ يأ اِش  حأ » رْ َ   انْ  (4)

 ةأ يَّ  مِ يْ ت أ  الب  نِ « ِاوأ تأ  الفأ  وعأ م   جمْ »(، و6/55في )كأ ْص  للحأ « ارأ تأ  خْ امل
(23/367( ،)30/207( ،)24/316. ) 

 ( .207 – 205و 30/193(، و)24/316)  ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ « ِاوأ تأ الفأ  وعأ م  جمْ » رْ َ  انْ (5)
 ( .269لي )عْ للب أ  «ة  يَّ هِ قْ الفِ  ات  يارأ تِ االخْ » (6)
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ْسِلِمْْيأ 
 
، وت أوأسَّعأ فيها كأِثرْيٌ ِمنأ امل ٍة ِمَّا ت أبأسَّطأ أْكر ْوهأِة ِلغأرْيِ حأاجأ

ِم : ق  ْلت  : وِمْن هأِذه احِلرأِف امل هأِذه األَيَّ

ْرِعيَّ  اْحِتأافِ كأ  ، واجلأاِمعأاِت األْهلِيَّةِ ِمْهنأِة تأْدرِْيِس الع ل ْوِم الشَّ ِِ اِر أدأ
، واْحِتأاف  اْمأامأِة، والتَّأِذْيِن، (1)ِة يف امل

 ْعتأِمِر، وِمْنها أْيضاا العأمأل  يف اجلأْمعِيَّاِت اخلأرْيِيَّةِ 
ُِ  وامل ، وغري  ذأِلكأ ِمَّا كأانأ األْصل  فيه (2)واْحِتأاف  تأْطوِْيِف احلأا

 [ .90قل ال أسذلكم عليه أجًرا"]األنعام: ، (3) كالِعبأادأاِت، ومأا أعأانأ عألأْيهاطألأب  األْجِر ِمنأ هللا

ا ِمْنها مأا مأأعأ بأْْيأ اْنْ فأاِق، والتَُّأُِّع : كتأْحِجيْ  اِخِل ِمْنها،  جِ وكأذأ ا ي سأمَّى ِبأمأالِت احلأجِ  الدَّ ْسِلِمْْيأ فيمأ
 
امل

، واْحِتأاف  التَّكسُّ  عاا، وتأْسِجْيالا واخلأاِرُِ عاا، ونأْسخاا، وطأب ْ ، وت أْوزِيْ عاا، ِب ابلك ت ِب، واألْشرِطأِة اْْسالِميَِّة؛ ب أي ْ

ِِ أْموأاِْلِم، ومأا زأادأ عأْنها ف أه وأ ِمنأ التَّ  أْكر ْوِه إذأا ف ألأْيسأ ِْلأؤ الِء ِمْن تأكأسُِّبهم ِِبأِذه األْشيأاِء إالَّ أْخذ  ر ؤ ْو
كأسُِّب امل

ٌة، ْْأ   [ . 279" فلكم رؤوس أموالكم ال تَْظِلُمون وال تُْظلَُمون"]البقرة: يأك ْن َثأَّةأ حأاجأ

اما   ا ِبعِ   وأٍض  هِ ْي      اْح   ِتأاف  مأ   ا فِ 2 امأ   ِة؛ ف  إْن عأِم   لأ حأجَّ ُِ : كاحِلجأ  ْحتأ   ا
: َم أالأطأ   ٌة للنَّجأاسأ   اِت ِلغأ  رْيِ امل

ي عأْن أْكِلِه مأعأ  ، وَّنِ   . (4)االْسِتْغنأاِء عأْنه، فإْن كأانأ ُم ْتأاجاا حألَّ لأه أْكل ه اْستأحأقَّ الِعوأضأ
* * * 

                                                

ِب اْجأ  ارأِة، وعألأْيه  ا كأانأ  ِت الكأرأاهأ  ة  م تأحأق ِ  (1) ، واجلأاِمعأ  ات  األْهِليَّ  ة ، فأ  ال شأ  كَّ أَّنَّ  ا ِم  ْن ابأ  ِ اِر أ  دأ
قأ  ةٌ لِغِ  رْيِ حأاجأ  ٍة، أمَّ  ا أمَّ  ا امل

، واجلأاِمعأات    ِ اِر أدأ
ْس امل

 
أالأ الَّ ِذي ي  ْعطأ ى ِم ْن ِقبأ ِل وأِلِ  األْم ِر ِم ْن ب أْي ِت مأ اِل امل

ِب الرَّْزِق، أْي امل ِلِمْْيأ،  احلأك ْوِميَّة  فأِهي ِمْن ابأ
اِل فيه، وهللا  ت أعأاىلأ أْعلأم  .

أ
ا جم ْمأٌع على جأوأاِز أْخِذ امل  وهأذأ

ْقص ْود  ابجلأْمِعيَّاِت اخلأرْيِيَِّة  (2)
أ
ْسِلِمْْيأ .امل

 
ْسِلِمْْيأ، ال ب أْيِت امل

 
 : مأا قأامأْت عأْن طأرِْيِق أْموأاِل امل

يأ  ٍة عأ  ِن التَّكأسُّ ِب ِِب  ا، ِمَّ  ْن ف أ  تأحأ هللا  لأ ه  ابأ  (3) أ  ْذك ْوراِت : ِلمأ ْن ه   وأ يف غ ن ْ
َْهأ ر  الكأرأاهأ  ة  يف هأ  ِذه امل بأ تأكأسُّ  ٍب غأرْيأه  ا، سأ  وأاءٌ وتأ

بأ ُِأ  لِي اِت الَّ ِ  يأِعْيش  ها ارأٍة، أو وأِظي ْفأٍة، أو َنأْوِها، ُث َّ لِي أْعلأمأ اجلأِمْيع  أنَّ احلاجأةأ ه نأا لأْيسأْت مأِْت وكأةا للتَّشأهِ ي، والكأمأاكأانأ ابأ
ا أنَّ طأائِفأ   ةا ِمَّ   ْن رأزأقأ   ه هللا كأْس   باا مأْش   ر وعاا في   ه ْس   ِلِمْْيأ! ويأ   د لُّ عل   ى هأ   ذأ

 
ثِ   ٌر ِم   نأ امل ِكفأايِت    ه، ت أ   رأاه م ي أرْك ض    ْونأ جأاِه   ِدْينأ يف   كأ

ا! ب  ْونأ عأْن طأرِْيِق اْحِتأاِف الِعبأادأاِت، ومأا أعأانأ عألأْيها ِمَّا هو وأِسيلٌة ْلأ  مأنأاِكِب األْرِض ي أتأكأسَّ
 ( .271ي )لعْ للب أ « اتِ يارأ تِ االخْ »(، و30/191) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ « ِاوأ تأ الفأ  وعأ م  جمْ » رْ َ  انْ ( 4)
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ا ذألِ كأ ِم نأ احلِ رأِف، وِم ْن ذألِ كأ : اْح ِتأاف  ِخيأاطأ ِة ثِيأ اِب احلأرِيْ ِر رأاِبعاا :  اْحِتأاٌف م بأ اٌح : وه  وأ مأ ا عأ دأ
أْرضأ ى، واْح 

ِ  إىل ِلمأ ْن ُِيِ لُّ لأ ه  لِْبس  ها كالنِ سأ اِء، وامل ُ  النَّ  ا ِتأاف  الشَّ هأادأِة عل ى الع ق  ْوِد، واْح ِتأاف  وأْزِن مأ ا ُي ْتأ ا
ِة .(1)وأْزنِه  بأاحأ

اِل امل  ، إىل ِغرْيِ ذأِلكأ ِمنأ الصِ نأاعأاِت، واألْعمأ
* * * 

ْس  ِب : ف   ال رأ    ْوز  أْن ي  تَّخأ   ذأ اللَّْه   و  مأْهمأ  ا   كأ   انأ ن أْوع    ه، أو ح ْكم    ه  ِحرأفأ   ةا أمَّ  ا اَّتِ أ   اذ  اللَّْه   ِو ِحْرفأ   ةا للكأ
ت أفأ ع  بِ ِه يف اجِلهأ اِد  د ْونأ غأ رْيِه للكأْسِب، وال رأ ْوز  االْسِتْئجأار  عألأْيه، وي  رأخَّ   أبْخِذ اجل ْع ِل عل ى اللَّْه ِو الَّ ِذي ي  ن ْ

مأ . ا ت أقأدَّ  ِمْن أنْ وأاِع اللَّْهِو، كأمأ
َّوأاِهِر الغأْربِيَّة، والعأ  لِ ٍغ ِم نأ وِمنأ ال بأِة مأعاا، مأا أْصبأحأْت ت أتأمأتَّع  بِ ه الر َيضأ ة  االْحِتأافي ة  ِم ِن اْهِتمأ اٍم ابأ ِجي ْ

ارِيَّ  ِة، واالْقِتصأ  اِديَِّة، فأْص  بأحأِت الر َيضأ    ؤأسَّسأ  اِت التِ جأ
َّمأ  اِت، وامل  نأ

ئأ  اِت، وامل ة  ِص  نأاعأةا، الشَّ  بأاِب ع م وما  ا، واْلأي ْ
ةا م عأي َّنأ ةا ِم نأ ال زَّ وِمْهنأ ةا ي ْس   ْس تأأِجِر م   دَّ

أ  اِهر ْونأ فيه ا أبْم وأاٍل طأائِلأ ٍة م قأابِ  لأ اللَّعِ ِب للفأرِيْ ِق امل
مأِن م قأابأ  لأ تأأجأر  ْلأ ا امل

ِم(، وم غأازألأِتها، والتَّ  اعأبأِة )ك رأِة القأدأ  ت أعأاِطفْيأ مب دأ
الِيْْيِ ِمنأ امل

أ
اِهرْيِ، وامل دأرُِّب على ذأِلكأ طأوأالأ الن َّهأ اِر، إْمتأاِع اجلأمأ

. ِِ أكأاِسِب احل ص ْول  على أْلقأاِب الب ط ْولأِة، والفأْوِز ابلك ؤ ْو
 ويف آِخِر امل

زأانِيَّ   ِف  ْيأ مأبأ  اِلغ  مأالِيَّ  ٌة تأِص  ل  يف ب أْع  ِض األْحيأ  اِن إىل مأ  ا ي  عأ  اِدل  ِمي ْ  ْحِتأ
ةأ يف ِح  ْْيأ ت ْص  رأف  عل  ى ه   ؤالِء امل

اِفرا ب أْعضِ  ا الالِعب  لألسأِف ِعْلجاا غأْربِياا كأ ِْأ الفأِقرْيِ ِلشأرأاِء الِعٍب مأاِهٍر، وغأالباا مأا يأك ْون  هأذأ  ا! د وأِل العأا
* * * 

ِم يف ِلٍغ ِمنأ الشَّباِب هأِذه األَيَّ اٍم ابأ ِضيَِّة ظ ه ْور  اْهِتمأ َّاِهرأِة الر َيأ م زأاوألأِة ِمْهنأ ِة  فأكأانأ ِمْن إف ْرأازأاِت هأِذه ال
ِم األمَّ ِة اْْس الِميَِّة ْعأ ادأ  عأِكس  سأ ْلباا عل ى ت أقأ دُّ ْهرأِة؛ األْم ر  الَّ ِذي ي أ ن ْ أاِل، والشُّ

ِة مأْوِقِعه ا االْحِتأاِف؛ لكأْسِب امل
 الِقيأاِدي يف العأاِْأ أبْسرِه .

عأ  ةأ النََّْ  رأِة اْْس  الِميَِّة للحأيأ  اِة، والكأ  وْ  ِن، واْْنسأ  اِن، ال ت أْقبأ  ل  اْحِتضأ  انأ ِفْك  ٍر، أو إيْ   وأاءأ تأصأ  وٍُّر إنَّ طأِبي ْ
ّن  هأِج ال  رَّابَّ أ  ن ْ

أْس  ؤ ولِيَِّة يف إقأامأ  ِة امل
 ْس  ِلِم ِم  ْن دأْوِر االْس  ِتْخالِف، وَتأأمُّ  ِل امل

ْس  ِخ دأْوِر امل  يف احلأيأ  اِة إىل دأْوٍر رأْ  نأح  ِلمأ
قأ   ة  لِتأ  ٍة ال ت سأ  اِهم  إالَّ يف اْس  ِتْغفأاِل األمَّ   ِة، َّتأْتأف  ي في  ه هأ  ِذه احلأِقي ْ ِغي  بأ وأسأ  طأ لأعِ  ٍب دأؤ ْوٍب، وتأ   ْدرِيْ بأاٍت مأِديْ  دأ

                                                

 . (30/189)، و(30/77)، و(2/140) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ « ِاوأ تأ الفأ  وعأ م  جمْ » رْ َ  انْ (1)
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بٍُّر يف دأْرِب اْس ِتعأادأِِتا ِلق وَِِّت ا لتأخأطِ  ي العأقأبأ اِت، سأ  ِة وأْع ٍي وتأ دأ ْعياا وأرأاءأ ف أ ْرِض وُأْفيِف ِذْهِنيَِّتها ِمْن أْدَنأ م ْسكأ
اِن .هأْيمأنأ  ِة عألى العأْدِل، واْْحسأ  ِتها القأائِمأ

اِلِقه   ا أْن تأِتْي  هأ عأ   ْن أمأانأ   ِة االْس  ِتْخالِف، وت أْغفأ   لأ م ِهمَّتأه    ٍة مأْس   ؤ ولأٍة أمأ  امأ خأ ا وغأ  رْي  الئِ   ٍق أبمَّ  ٍة م ْس   ِلمأ
ْوِد االْح ِتأ  اْْصالِحيَّةأ  راا ِم ْن يف العأاِْأ أبْسرِه بِتأْشِجْيِع الر َيضأِة إىل ح  د  اِف، واالْش ِتغأاِل ِِب ا عل ى اْعِتبأارِه ا مأْص دأ

مأ   ال رأ    ، وذألِ ك؛ ألنَّ العِ  وأضأ   كأمأ ا ت أقأ  دَّ عأةا كأسأ ائِِر الصَّ  نأائِِع األْخ رِأ ْس  ِب، وِص ن ْ ْوز  يف مأصأ اِدِر ال ر ِْزِق، والكأ
اِد الق  وَِّة اجِلها ا ت أعألٌُّق إبْعدأ ، جم ْتأمأ ع  م ث  ٍل، ومأبأ اِدئ  فأاِض لأٍة، األْلعأاِب الَِّ  لأْيسأ ْلأ  ْجتأمأ عأ اْْس الِميَّ

ِديَّ ِة؛ وألنَّ امل
ا ِ  ب أرأاجِمأه، وي شأكِ ل  حأيأاتأه و ْفقأ مأا ي   ْؤِمن  بِ ِه ِم ْن أْه دأ ِلكأ يأص ْو ق أيِ مأ ٍة، وم ث  ٍل ع ْليأ ا، يأْس عأى لتأْحِقْيِقه ا  فٍ ف أه وأ ِلذأ

 عأ 
ا عأْن ك لِ  امل  .(1)وَّقأاِت، واحلأوأاِجِز الَِّ  ت  ْنصأب  يف وأْجِهها إبيْ عأاٍز ِمْن أْعدائِه، وخ ص ْوِمهبأِعْيدا

* * * 
، وأْفكأ  اراا؛ لأ  ْيسأ ْلأ  ا ِم  ْن رأِص  يْ  انأ  ْت سأ  وأاِنحأ، وخأ  وأاِطرأ ِد أمَّ  ا ِمْهنأ  ة  االْح  ِتأاِف يف بِ  الِد احلأ  رأمأْْيِ، ف أقأ  ْد كأ

 اِدْيث  جم َِّتأٍَّة، وأْخبأاٌر جم ْت أزأأٌة!الوأاِقِع شأْيٌء؛ اللهمَّ أحأ 
ا؛ حأ ِتَّ جأ اءأ  ا مأِديْ دا ا مأا زأالأْت هأِذه احِلْرفأة  يف مأْهِدها مأيِ تأةا أمأدا ف خ  ْونأ ب أْع ض  أق ْ زأاِم وهأكأذأ افأِة ي أن ْ الصَّ حأ

أرَِّة، مأا بأْْيأ : تأْشِجْيٍع لالْحِتأاِف، 
أرَّةأ ب أْعدأ امل

ِف ْيأ يف ِكرْيِها امل  ْحِتأ
ِفْيأ، وكأْشٍف لِب أْعِض رأوأاتِ ِب امل  ْحِتأ

وث أنأاٍء على امل
ا مأ ا زأالأ تِ  ِم( ... وهأكأ ذأ ِب طأاِمِعي )ك  رأِة القأ دأ دأةا يف اْْغرأاِء ِمَّا يأِسْيل  لأه  ل عأاب  ذ ابأ افأة  ح ِتَّ سأ اعأِ   زَيأ الصَّ حأ

نأ  ِة؛ أ هأ  ِذه الِفت ْ ُْ أ عأ  ْن طأرِيْ  ِق  هأ  ِذه م ت أوألَّيأ  ةا ِك   ِف  ْيأ عأ  الأِمْيَّ اِم ُم ِْتأ ثِ  رْيٌ ِم  نأ الن َّ  وأاِدي الر َيِض  يَِّة يف اْس  ِتْقدأ ِمَّ  ا تأسأ  ارأعأ كأ
ثِ رْيٍ ِم نأ الشَّ بأابِ  حلأ ائِِر، ا  املِْس ِكْْيِ ع ق ْوٍد مأالِيَِّة خأيأالِيَّ ٍة، قأ ْد تأِص ل  يف جمأْم ْوِعه ا إىل حأ لِ  م ْش ِكلأِة العأطأالأ ِة بأ ْْيأ كأ

ا التَّْشِجْيِع ِمْهنأةا اْحِتأافيةا! ، والبأطأالأِة، وكأذأ ِِ  الَِّذي اَّتَّأذأ ب أْعض ه م ِمنأ السَّرِقأِة، واالْخِتال
* * * 

ٌة عأرأبِيٌَّة ِمْن ِبال تأِقل  إىل ِبالِد احلأرأمأْْيِ، ظأهأرأْت أْصوأاٌت، وأْْسأاٌء م ْسِلمأ أِت العأْدوأِ ت أن ْ ا بأدأ ِد اجلأزِيْ رأِة ف ألأمَّ
ا ت أرْ  افأِة أبَّنَّ ؛ ولأِكْن لأْيسأ ه نأاِلكأ مأْن ي أْرعأى ْلأا حأ قَّ االْح ِتأاِف، فأِعْن دأ ذألِ كأ ت أل ْوح  يف أ ف ِق الصَّحأ غأب  االْحِتأافأ

أِت  ، رأاِميأ ةا ِبفأتأ اوأِ أْه ِل الِعْل ب أْعض  الصُّح ِف بأدأ ِم يف َتأْ رْيِْ ِمْهنأ ِة )االْح ِتأاِف(، ُ أْعِجع ، وت شأْنِشن  ه نأ ا وه نأ اكأ
اِعلأةا ِمْن ن أْفِسها س ْلطأةا قأضأائِيَّةا، وت أْنفيِذيَّةا مأعاا!  ع ْرضأ احلأاِئِط، جأ

                                                

 ( .410) نأ وْ ملاد  « وهْ  اللَّ اَيأ ضأ قأ » رْ َ  انْ  (1)
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ْعن ا ورأأيْ نأ ا مأ ِن ا م!( تأتعأ اىلأ يف ك  لِ  مأكأ اٍن وزأمأ اٍن؛ حأ ِتَّ ْسِأ ُأْرُِْيأ اِت  م ) ا مأ ا زأالأ ْت تأْص رُِْيأاِت  رأطأ ْ أ وهأكأذأ
تِه! ْوٍف ِمنأ هللا، أو حأيأاٍء ِمْن أبْ نأاِء ِجْلدأ ْسِلِمْْيأ يف ِمْهنأِة االْحِتأاِف د ْونأ خأ

 
 ِمْن أبْ نأاِء امل

ٍد لأ  ْيسأ ابلقأِلْي  ِل  اِِتا، ِم  ْن عأ دأ افأة  بأ  ْْيأ صأ  فأحأ ْس ب نا هأ  ِذه األْْسأ  اء  الَّ ِ  مأ  ا زأالأ  ْت ت أت أنأاق أل ه  ا الصَّ حأ ِم  ْن وحأ
 ْشتأكى، وعألأْيه التُّْكالن !أب ْ 

 نأاِء ِبالِد الت َّْوِحْيِد، فإىل هللا امل
* * * 

، فأ  ، واللَّعِ  ب  ثِ  رْيٌ أمَّ  ا أق ْ  وأال  أْه  ِل الِعْل  ِم يف ب أيأ  اِن َتأْ  رْيِْ ِمْهنأ  ِة )االْح  ِتأاِف(، وك   لِ  مأ  ا ِم  ْن شأ  أنِه اللَّْه  و  كأ
اِم األ  ْلعأاِب الر َيِضيَِّة، وح ْكِم أْخِذ الِعوأِض فيها( :ِجًدا، وقأْد مأرَّ مأعأنأا يف )أْقسأ

أ ِ الك  اوأ تأ الفأ »يف ي أق ْول  ابن  ت أْيِميَّ ةأ رأِْحأ ه  هللا  فأ ع  »... :  (4/461)« ُِْ أ اِل فيمأ ا ال ي أن ْ
ألنَّ بأ ْذلأ امل

نِْيا مأْنِهيٌّ عأْنه؛ وإْن ْْأ يأك ْن ِقمأ اراا، وأْك ل  ا ْيِن، وال الدُّ الِع ب  يف الدِ 
أ
أ اِل ابلبأاِط ِل حأ رأاٌم بِ نأ ِ  الق  ْرآِن، وهأ ِذه امل

مل
ِديْ بأ ه ف أرأسأ ه، أو »:  ملسو هيلع هللا ىلصِمنأ البأاِطِل، لقأ ْوِل النَّ يبِ   ْ ٍو ي أْله  و بِ ه الرَّج  ل ؛ ف أه  و ابِط ٌل، إالَّ رأْميأ ه بقأْوِس ه، أو َتأ ك  لُّ ْلأ

قأ  ْد ي    رأخَّ   يف ب أْع  ِض ذألِ  كأ إذأا ْْأ يأك   ْن في  ه مأضأ  رٌَّة رأاِجحأ  ٌة؛ لأِك  ْن ال و ...  «م العأب أتأ  ه اْمرأأتأ  ه؛ ف  إَّنَّ نَّ ِم  نأ احلأ  ق ِ 
اِل ِبهِ 

أ
ى عأْن أْكِل امل ، وإْن َّنِ   صأارأعأِة، وغأرْيِ ذأِلكأ

اِم، وامل بأاق  ابألْقدأ ، وِْلأذا جأازأ السِ  أال 
، وه  وأ ق أ ْول  «ي  ؤْكأل  ِبه امل

 .(1)مأا مأرَّ مأعأنأاابِن القأيِ ِم رأِْحأه  هللا كأ 
ي  ْوِطيُّ رأِْحأ ه  هللا  َأ ائِرِ  األْش بأاهِ »يف وكأذا مأا قأالأه السِ  م  جأ وأاِز التَّكأسُّ ِب »:  (2/445)« والنَّ وه  وأ عأ دأ

ا مأا عألأْيه أْكث أر  أْهِل الِعْلِم .انْ ت أهأى . « ابللَّْهِو؛ حأِتَّ لأْو كأانأ م بأاحاا  وهأذأ

   
 
 

َ و  أْح
ِ  والثَّالث  ْونأ امل اِد  ر  السَّ

ِم( اِء يف )ك رأِة القأدأ  م شأارأكأة  النِ سأ

                                                

 ( . ص ) رْ َ  انْ  (1)
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أْس  م ْومأ 
اِد األْق  الِم امل ِة الَّ  ِ  ن أعأ  ْم؛ لأْق  دأ ت أعأالأ  ْت أْص  وأاٌت ِنسأ  ائِيٌَّة ِم  ْن ه نأ  ا، وه نأ  اكأ م تأاب أعأ  ةا، واْنِس  يأاقاا ِلم  دأ

افأِة، فأمأ  يم رأوِ جِ ب أْعض  ي أْزب  ر ها  نا ا أنَّ القأ ْومأ ال الصَّحأ لأ ة  عألِ مأ يأِقي ْ ِخي ْ ِن ابْ تأاله  هللا مب تأاب أعأِة مأا ت  ْفرِز ه هأِذه األْقالم  الدَّ
قأ  ْس   ِلِمْْيأ يف م ْس   ت أن ْ

 
 سأ   اوأاِة، واحل ر ِيَّ   ةِ عأ يأْس   تأأِخر ْونأ سأ   اعةا، وال حلأَْ   ةا يف دأْف   ِع ِنسأ   اِء امل

، اِت الرَِّذيْ لأ   ِة؛ ابْس   ِم : امل
أْسل ْوبأةِ والعأ 

الأِة، واحل ق ْوِق امل  ... إخل . دأ
* * * 

أْعل ْوِم ِعْندأ اجلأِمْيِع أنَّ ِنسأاءأ ِبالِد احلأرأمأْْيِ ك نَّ مأ ثأالا ي  ْقتأ دأِ ِِبِ نَّ يف العأفأ افِ 
، واحلأيأ اِء، لأقأْد ابتأ ِمنأ امل

ُ  لأه الِعْلمأا ا ي  رأوِ  ِة، كأمأا ك نَّ غأاِفالٍت عأمَّ انأ ْت َتأْ تأ واحل ْشمأ افأةأ كأ نِي ُّْونأ م ْنذ  زأمأ ٍن بأِعْي ٍد، ومأ ا ذأاكأ إالَّ أنَّ الصَّ حأ
ِ  األفأ اِعي ؛ وِمْن ه خأرأجأ ْت عألأْين ا ر ؤْو ْرِعيٍَّة ِمْن أْهِل الِعْلِم، أمَّا الي أ ْومأ ف أقأ ِد اتَّسأ عأ اخلأ ْرق  ف  ث  ْس  ْومأه ا  رأقأابٍة شأ ت أن ْ

ِه نأٍة نأْكرأاءأ، حأِتَّ كأانأ مأا أرأاد ْوه ؛ ف ألأه م الوأْيل  ِمَّا يأْصن أع ْونأ، فأِمْن دأْعوأاِِتم اآلَثأِة : كأْشف  وأجْ أبْلوأاٍن غأرَّاءأ، وأبْلسِ 
ْرأةِ 
أ
، وم شأارأكأت ها يف العأمألِ (1)امل

 .(3)، والت َّْعِلْيمِ (2)
أ ْرأِة يف الر َيضأ ِة ال  ا ابلرَّج ِل ...، وم سأاوأاِتِ (4)ا للسَّيَّارأةِ وكذا ِقيأادأِتِ 

ِة امل م السَّ اِفرأة  ِلم شأ ارأكأ وأِخرْياا دأْع وأِت 
ِم(!مِسيَّ   ا )ك رأِة القأدأ

* * * 
ِم ْْأ ي أع ْد ِم نأ اخلأفأ  ِم(، هأِذه األَيَّ ِة )ك رأِة القأدأ اِء م ؤخَّراا يف م تأاب أعأِة، وم شأاهأدأ اِء مبأكأ اٍن؛ إنَّ م شأارأكأةأ النِ سأ

لِ يَّ ِة، واْذأاعأ   حأْي ث   أحأ
افأِة امل ِلمأ اِت  نَّ ِم  ْن ِخ الِل الصَّ  حأ ا كأ اِت ظأهأ  رأْت ب أْع ض  أْص  وأاِت ِنسأ اِء بِ  الِد احلأ رأمأْْيِ، وكأ  ذأ

أْسم ْوعأِة ِمَّا ي أْندأِ لأه  جأِبْْي  الصَّاحلِِْْيأ، وي ْدِمي ق أْلبأ الغأي  ْورِْينأ!
 امل

                                                

  ْرأِة ا (1)
أ
ار  حأْوْلأ ا ِم  ْن م  ؤامأرأاٍت ... ِكتأ  اب  وِم ْن أْفضأ ِل الك ت   ِب الِعْلِميَّ ِة الَّ  ِ  تأكألَّمأ ْت عأ ْن مأْس  ألِة ِحجأ اِب امل  ْس ِلمأِة، ومأ ا ي   دأ

مل
ِم، وِكتأاب  « عأْودأِة احِلجأابِ »  قأدَّ

ْيِخ بأْكٍر أبو زأْيد . « ِحرأاسأِة الفأِضي ْلأةِ »للشَّْيِخ ُم أمَِّد بِن إْْسأاِعيلأ امل  للشَّ
ِثرٍي ِمْن أْعمأاِل النِ سأاِء الي أ  (2) ا ظأاهٌر يف كأ  ْستأْشفأيأاِت، والفأنأاِدِق، والطَّرْيأاِن ... إخل .وهأذأ

 ْومأ الِسيَّما يف امل
أعأاِرِف .. م ؤخَّراا!ا ظأاهِ ذأ وهأ  (3)

 ٌر يف دأْمِج الر ِ سأِة العأامَّة لتعِليِم الب أنأاِت بوأزارأِة امل
أس ألأِة، ِم ْن أِدلَّ ٍة، وكأْش ِف ش  بأٍه ذِ ب أيأ ان  حأِقيق ِة هأ  هِ ْي ِف، ففِ ؤل ِ للم  « لِ اِط والبأ  احل ق ِ  ْْيأ بأ للسَّيارأِة  املرأةِ  ةِ ادأ يأ قِ » ابأ تأ كِ   رْ َ  انْ  (4)

ه امل
 ... إخل .
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!(  فأخ ْذ مأثأالا : ف أتأاٌة تأْصدأع   ع  الفأرِيْ قأ الف  الّنَّ، وأْخ رِأ ت  فأضِ  ل  )َتِ  بُّ أ اْذأاعأ ِة أبَّنَّ ا ت شأ جِ  ُْ ِبصأْوِِتا عأ
بأ   ِص ي ْ

بأةأ ك  لَّ امل  ِص ي ْ
لثٌة ت أب  ثٌّ ش  ع ْورأها َنأْ وأ انِْتصأ اِر، أو هأزمِْيأ ِة فأرِْيِقه ا، وامل ُ أ اِهر  الفأتأ اة  الالِعبأ الف الّنَّ، وًثأ ِة ي أ ْومأ 

 كأاِمالا!ونأسأِبهأا  ابْسِْها 
* * * 

ِدهأا « ةِ مامأ اليأ » ة  لَّ جمأ وقأْد نأشأرأْت  اِتِب  ه  (1401) خِ يْ رِ ًتأ و ( 652)يف عأدأ ْنص ْورِ مأقأاالا للكأ
أ
وه  وأ  ،امل

ِثرْيِ )ك  رأِة القأ دأ  ا ِمْن َتأ ِهشا لِ يِ ْْيأ م ْندأ أحأ
 حأر ِرِْينأ الر َيِضيِ ْْيأ امل

، ِم( عل ى الشَّ بأاِب، والنِ سأ اِء عل ى السَّ وأاءِ أحأد  أبْ رأِز امل
ِ  »:  حأْي ث  ي أق   ْول   ْي  فأ ال، وأب أْع ض  اجلأمأ  اِهرْيِ وأصأ  لأ بِ  ه اْلأ  وأ بِ ْيه  ا .. كأ أْت ت أن ْ  تأِقم  ِم  ْن ُمِ  مأْعش   ْوقأة  اجلأمأ  اِهرْيِ بأ دأ

، إنَّ مأ  ا ن شأ  اِهد   ، وال ت صأ  دَّق  ِت ْلأ   وأ الك   رأِويُّ ِلدأرأجأ  ٍة ال ت  ْوصأ  ف   بأ  ارأَيأ
ثِ  رْيأةا يف ب أْع  ِض امل  ه ِم  ْن حأ  االِت إْغمأ  اٍء كأ

  دأرَّجأاِت ت أْقشأ ِعرُّ ْلأ ا 
يْ ئأ ة  الَّ ِ  ت أ ت ألأفَّظ  ِِب ا مأأ اِهرْي  امل الِْيب  البأذأ ، واألسأ ان  ... )إىل أْصدأق  دألِْيٍل على ذأِلكأ األبْ دأ

 ) إىل ب أْعِض الفأت أيأاِت، فأأخأْذنأ ي أت أقألَّْدنأ ص  وأرأ الالِعبِ ْْيأ، وي أت أبأ ادأْلنأ ص  وأرأه م يف لأقأِد انْ ت أقألأِت العأْدوأِ »: أْن قأالأ
ُأ   ْوب  ِِبِ نَّ الشَّ    بأ  ارأَيِت 

ِِ .. سأ  يَّارأاٌت فأْخمأ ٌة ت ِق  لُّ جمأْم ْوعأ  ةا ِم نأ الفأتأي  اِت ب أْع  دأ انِْتهأ اِء امل اِر أ دأ
وأارِعأ، والق ب َّعأ  ات  امل

ا؟ .. وأيُّ ت أْعل   و ر   ًق  ا .. ف   أيُّ ِجْي  ٍل هأ   ذأ ؤوسأ  ه نَّ، واألْع   الم  ت  رأْف  ِرف  ِم   ْن ن أوأافِ  ِذ السَّ   يَّارأاِت .. أْم  ٌر م ْؤِس   ٌف حأ
ا أثْ نأاءأ م بأارأاِة  َِر َن؟.. واألْدهأى واألمأرُّ : ف أتأاٌة يف م ْقت أبأِل الع م ِر انْ ت أقألأْت إىل رِبِ  تأ ِِ م ْست أْقبأٍل ي أن ْ أ  .نْ ت أهأى ا« الكأ

* * * 
لأ ة  اجل  ْرأِة ِعْن دأ ب أْعِض ِهنَّ : أْن صأ رَّحْ  ؛ بأ ْل سأ ارأْت عأجأ ا احلأ دِ  نَّ لأْيتأ ِشْعرِي؛ ْْأ تأِق ْف الوأقأاحأ ة  ِعْن دأ هأ ذأ

ْس   ؤْوِلْْيأ مب شأ   ارأكأِتِهنَّ يف )ك    رأ 
أ
لِ يَّ   ِة أبَّنَّ    نَّ ي طأ  اِلْ أ امل أحأ

افأِة امل ِم(، ولأ   ْو عل   ى حأ   دِ  زأْع   ِم أبْقالِمِه  نَّ يف الصَّ   حأ ِة القأ  دأ
! اِء ف أقأط   ب أْعِضِهنَّ : للنِ سأ

ه، أو ق أ  رَّْرَنه ه نأ  ا، ويأْش  هأد  ِْلأ  ذا مأ  ا نأشأ  رأْته جأرِيْ  دأ  ة  إن ِن  ا ه نأ  ا ال ن أْرِم  ي ابل  رَّْجِم أو الغأْي  ِب يف مأ  ا ذأكأ  ْرَنأ
اٍظ بِتأارِْيِخ ) اِت!» ع ن ْ وأاِن (، َتأْتأ 12307ه (، ورأْقمأ )3/2/1421ع كأ ، «تأْص وِْيٌت : ن أ وأاٍد رَيِض يٌَّة للسَّ يِ دأ

يأاٍن، واْسِتْطالٍع عأِن اآلرأاِء، واالْقِتأاحأاِت حأْولأ قأِضيَِّة  اِت إبْش رأاِف »: وه وأ ِعبأارأٌة عأِن اْسِتب ْ إْنشأ اِء ن أ وأاٍد للسَّ يِ دأ
 !«األْنِديأِة الر َيِضيَّةِ 

ا التَّصْ  ِثرْيأةا ِم ْن أْه ِل الِعْل ِم، والغأ رْيأِة ِم ْن إالَّ أنَّ هأذأ وِْيتأ ْْأ ميأ ْر د ْونأ اْعِتبأاٍر؛ بأْل لأِقيأ وهلل احلأْمد  ر د ْوداا كأ
بأِغي! ا ي أن ْ ا ْْأ ت  ْنشأْر كأمأ  أْهِل هأِذه الِبالِد إالَّ أَّنَّ
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ا ا ِة وي ؤكِ   د  ذألِ  كأ أنَّ  يِن ق ْم  ت  وهلل احلأْم  د  ِعْن  دأ نأْش  ِر هأ  ذأ ، ُث َّ أْرسأ  ْلت ه للجأرِيْ  دأ لع ن ْ  وأاِن بِ  رأدٍ  َم ْتأصأ  ٍر ِعْلِم  يٍ 
ه؛ بأ  ْل غأ  رْيِي رأجأ اءأ أْن ت أق   ْومأ بِنأْش  رِه، ف ألأ  ْم ِيك   ْن ِم  نأ ذألِ  كأ شأ  ْيٌء، كأمأ  ا أنَّ  يِن لأْس  ت  مب ْف  رأِدي الَّ  ِذي غ يِ بأ  ْت رِسأ  الأت  

 كأِثرْيٌ!
 نأاِس  

ِة، وهللا ألْج  ِل هأ  ذا رأأيْ  ت  ِم  نأ امل ِب أْن أذْك   رأ رِسأ  الأِ  ه نأ  ا عل  ى وأْج  ه االْخِتصأ  اِر، ت أْعِمْيما  ا للفأائِ  دأ
 وأفِ ق  .

 امل
* * * 

 ِبْسِم هللا الرَّْْحأِن الرَِّحْيمِ 
ا فيه خأرْيٌ . ه م ِلمأ اَن هللا، وإَيَّ ِة ع كأاٍظ ... هأدأ  إىل اْْخوأِة القأائِِمْْيأ على جأرِْيدأ

ات ه .  السَّالم  عألأ   أمَّا ب أْعد  :                         ْيك م، ورأْْحأة  هللا، وب أرأكأ
رِيْ ِخ )12307ف أقأْد وأق أْفت  عل ى مأقأ اِلك م بِ رأْقِم ) :  تأْص وِْيتٌ »ه  ( َتأْ ِت ع ن ْ وأاِن 3/2/1421(، وًتأ

اتِ  اِء ن أوأاٍد ل»: ، حأْولأ قأِضيَِّة «ن أوأاٍد رَيِضيٌَّة للسَّيِ دأ ِضيَّةِ إْنشأ اِت إبْشرأاِف األْنِديَِّة الر َيأ  . «لسَّيِ دأ
ق  ْل  ت  : الشأ  كَّ أنَّ اجلأِمْي  عأ عل  ى يأِق  ْْيٍ أبنَّك   م ت رِيْ  د ونأ ِِبأ  ذا التَّْص  وِْيِت؛ طأ  رْحأ اآلرأاِء، واالْقِتأاحأ  اِت، 

ًق ا، وطأ رْ  ِة؛ وِمْن ُثأَّ أْخذ  مأا كأانأ ِمْنها حأ ا ه  وأ ح ْس ن  ظأنِ نأ ا ِبك  م إْن شأ اءأ ، حأ مأ ا ِس وأاهوم طأارأحأتأها للم نأاقأشأ وهأ ذأ
 شأارِِكْْيأ .

اِعِر، أو العأبأث  ِبع ق ْوِل الق رَّاِء، أو ِتأِْمْير  آرأاِء امل أشأ
اعأبأِة امل  هللا، ال جم أرَّد  م دأ

* * * 
قِ نأ   ا أْن ن شأ   ارِكأ ب   ب أْعِض مأ   ا ن أ   رأاه  م نأاِس   باا حأ    ا كأ   انأ ِم   ْن حأ أْطر ْوحأ   ِة ِم   ْن ِخ   الِل أم    ْوٍر   لِ   ذأ

ْولأ القأِض   يَِّة امل
 َم ْتأصأرأٍة :

ِ  يأ جأ  ِديْ رأٌة أب ْن تأك   ْونأ أوَّالا : ال ن أ  ْنسأ أبنَّ الن َّ  وأاِديأ الر َيِض  يَّةأ الَّ  ِ  أ ْنِش  ئأْت ِم  ْن زأمأ  ٍن بأِعْي  ٍد للشَّ  بأاِب؛ ْلأ
ًيا نأْستأِطْيع  ِمْن خِ  نأئِ ٍذ أْن َنأْك  مأ ِمثأاالا وأاِقِعًيا حأ أةأ، واألْحكأامأ ِمْنها؛ واحلأالأ ة  هأ ِذه نأْس تأِطْيع  ِحي ْ ُْ خ ذأ الِع الِله أْن َنأ

ِِ األص ْوِل . ا ما ي سأمَّى ابلِقيأا ائِيَِّة، وهأذأ  على الن َّوأاِدي النِ سأ
؛ ف ألأنأا احلأقُّ أْن ن  ْفِصحأ ِبشأْيٍء ِمَّ ا ْسأِ  ِلكأ ْعنأ اه، أو رأأيْ نأ اه يف هأ ِذه الن َّ وأاِدي الر َيِض يَِّة فإذأا كأانأ األْمر  كأذأ

ْوقأ  اِت، ف أن أق   ْولأ : إنَّن  ا ْْأ َنأْ  ِن ِمْنه  ا م ْن  ذ  عأرأف ْنأاه  ا إالَّ الثِ م  ارأ الرَِّديَّ  ةأ، واألْش  وأاكأ الوأِخْيمأ  ةأ : كقأْت  ِل األ (لألسأ  فِ )
ْدِر  ا ْحأألأِت النَّاِشئأةأ ِمْن شأ بأاِب األمَّ ِة عل ى سأفأاِس ِف األم  ْوِر،  وضأيأاِع األْموأالِ الطَّاقأِة واجل ه ْوِد، وهأ ا أَّنَّ ... كأمأ

ْي  ِل األْخ  الِق؛ حأ  ِتَّ وأصأ  لأ احلأ  ال  ِعْن  دأ أكْ  ِت  م عأ  ْن مأعأ  اِل األم   ْوِر، ومِأ ثأ  ِر وسأ  يِء األْخ  الِق، يف ِح  ْْيأ أَّنَّ  ا أبْ عأ  دأ
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ِضيِ ْْيأ : كأْيفأ ي أْلعأب  ْونأ، ومأِتأ ي أنأام ْونأ، ومأ اذأا   النَّاِشئأِة أنَّ غأايأةأ ِعْلِمهم مأا كأانأ ِمنأ األْخبأاِر الر َيِضيَِّة، وحأيأاِة الر َيأ
ك ل    ْونأ، ومأ   ا ب     ْونأ ومأ   اذأا يأْس   ك ن  ْونأ َيأ ا غأايِ   ة  ث أقأ   افأِتِهم! فأْوق   اأِت  م فأارِغأ   ٌة، وطأ   اق أ ذأا ي أرْكأ رأٌة، ت  ه م ...؟وهأكأ   ذأ م ْه    دأ

، واحل ْكم  لألعأمِ  .و  ا الغأاِلب  اف  ه م ِصْبيانِيٌَّة، وحأيأاِت  م عأْشوأائِيٌَّة ... وهأذأ  أْهدأ
* * * 

ا ِمنأ الع قأالِء أرأادأ أْن رأِْلسأ سأاعأةا بأْْيأ ص ف ْوِف اجلأمأ اِهرْيِ الر َيِض يَِّة لِ  يأْس مأعأ، ف ألأْيتأ ِشْعرِي لأْو أنَّ أحأدا
  َ ِط رْيٌ وي أرِأ مأا ت أْلِف م ... لأِعلأمأ أنَّ األْمرأ ِج دُّ خأ ا ك لَّ ه  ه أْلِسن أت هم، وت ِكنُّه ق  ل ْوِب  ُ   ، والشَّ رَّ م ْس تأِطرْيٌ، وهأ ذأ ال ُيأْتأ ا

اِهٍد على مأا أق  ْول  .  إىل كأِبرْيِ َم أاف أتأٍة، أو جم أامألأٍة؛ فالوأاِقع  أْكُأ  شأ
َ      ه  ِلمأ     ات  النأابِيأ     ة ، والِعبأ     ارأات  السُّ     ْوِقيَّة ، * أمَّ    ا إذأا سأ     أْلتأ عأمَّ     ا ت أْلِف ، والكأ أف ْ     وأاه ه م : فالسِ     باب 

اِعيَّة ، والصُّرأاخأات األْجنأِبيَّة   ...!  والصَّْيحأات  اجلأمأ
ُ أاهأ ب أْعِضهم ب أْعضاا! ، واحلأنأق   م : فاحِلْقد ، واحلأسأد ، والب  ْغض   * أمَّا مأا ت كنُّه ق  ل ْوِب 

لِ ه ا : ف أْلوأاٌن مأ ا أنْ  زأ  * أمَّا َِ لُّْونأ ِب َِ لأ إذأا سأأْلتأ عأْن أْلوِيأِتهم، وِشعأارأاِِتم الَِّ  ي أْنضأْوو ن  َتأْتأها، أو يأْس تأ
ا ميأ وْ   ت  ْونأ...!هللا ِِبا ِمْن س ْلطأاٍن؛ ف أعألأْيها ي أت أقأات أل ْونأ، وي  ْبِغض ْونأ، ويأس ب ُّْونأ، وي أْبك ْونأ، وي ْصعأق ْونأ، ور مبَّ

انأِت احلأالأة  هأِذه؛ فأال تأْسأْل سأاعأتأِئٍذ عأْن وأاِجِبِهم َنأْوأ أمَِّتِهم، وِكتأاِِبِم، وس  نَِّة نأبِ يِ ِهم  ؛ ِعْلم اا ملسو هيلع هللا ىلصفإذأا كأ
ُ  مأ  ا تأك   ْون  إىل شأ  بأاِِبا الَّ  ِذْينأ ه   ْم أرْكأاَّن   ا، وعِ  ِم أْح  وأ ةا، أنَّ األمَّ  ةأ اْْس  الِميَّةأ هأ  ِذه األَيَّ مأاد ه  ا : ِفْك  راا، وعأِقْي  دأ

 ْشتأكأى، وعألأْيه التُّْكالن !
 وأْخالقاا، واِلَّةا، ون ْصرأةا ... فإىل هللا امل

* * * 
ا م ْس  ِلٌم غأي    ْوٌر، أو عأاقِ  ٌل رأِش  ْيدٌ  ِت ب أْع  دأ هأ  ذأ ه، أو ب أْع  ضأ مأ  ا حأقَّْقنأ  اه ؛ ف أهأ  ْل َيأ  ف  إذأا سأ  لَّْمنا مأ  ا ذأكأ  ْرَنأ

اٌد يف األْلبأاِب.ف أي  نأاِدي،  ا فأسأ ا لأشأْيٌء ع جأاٌب؛ بأْل هأذأ اِء؛ إنَّ هأذأ ِضيٍَّة للنِ سأ اِء ن أوأاِدي رَيأ  أو ي طأاِلب  إبْنشأ
ُ أ اهأ ن أ وأاِدي الشَّ بأاِب ال  عاا أْن نأْسعأى يف اْسِتْدرأاِك، وإْصالِح مأا مي ِْك ن  إْص الح ه  ي ْ فأكأانأ األْوىلأ بِنأا مِأ

تِ  أْن نأزِيْ دأ  خ   ذأ أبيْ  ِدي شأ  بأابِنأا إىل مأعأ اِل األم   ْوِر وُمأأاِس  ِنها، ورأْف  ِع اِلأِمه  م إىل أْعلأ  ى الغأ  اَيأ ، الطِ ين  ةأ بِلَّ  ةا، وأْن َنأ
 وأْفضأِلها .

ِة  م حأ ْولأ ن أ وأاِدي أْن تأْطل بأ ِمْن ق راِئها تأْصوِيْ تاا لِ ذِْكِر آرأاِئِه م، واْقِتأاحأ اِتِ » ع كأاظٍ »فأكأانأ األْوىلأ ِِبأرِْيدأ
اِء القأاِدمأِة؟! ِة، ال النِ سأ  الشَّبأاِب القأائِمأ

* * * 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي       

http://www.islamlight.net/thiab/ 

255 255 

ِم يف حأاجأ ةٍ  ْل ب أنأات نا يف هأِذه الِبالِد   ِبالِد احلأرأمأْْيِ، ومأْهبأِط الوأْحي   ك  نَّ ي أْوما ا ِم نأ األَيَّ نياا : وهأ  إىل ًثأ
ٍت؛ هأِذه الن َّوأاِدي؟ أو هأْل رأف أْعنأ أْصوأاِِتِنَّ  بِ رْيِ إجأ اابأ ُ  إىل كأ ، وطأالأْ أ ِِبأ ِذه الن َّ وأاِدي؟، إنَّ هأ ِذه األْس ِئلأةأ ال َتأْتأ ا

 ْخت ألأقأ ِة، والن ِ 
 طأالأبأ اِت امل

 ْفت أعألأ ةِ ألنَّ وأاِقعأ ب أنأاتِنا يف هأ ِذه ال ِبالِد اْْس الِميَِّة أبْ عأ د  مأ ا يأك  ْون  عأ ْن هأ ِذه امل
اءاِت امل ، دأ

أةأ  ه نَّ أو االثْ ن أتأْْيِ، فأالشَّاذ  ال ح ْكمأ لأه !وال ِعُْ ِة ِمن ْ   ب أْعدأ ذأِلكأ ابلوأاِحدأ
ْينأ  ِجْلبأ ابأ ف أب أنأات نا يف هأِذه اجلأزِيْ رأِة   وهلل احلأْمد    قأْد ب ألأْغنأا غأايأةأ الِعفَِّة، وأْحسأنأ األْخ الِق؛ حأْي ث  اْرتأ دأ

؛ ف أه   نَّ عأفيفأ  اٌت غأ  اِفالٌت عأ  ْن هأ  ِذه القأِض  يَِّة ملسو هيلع هللا ىلص عألأ  ْيِهنَّ يف ِكتأابِ  ه، وس   نَِّة نأِبي ِ  ه احلأيأ  اِء الَّ  ِذي ف أرأضأ  ه هللا ت أعأ  اىلأ 
ِة؛ بأْل إخأاْل أا قأِضيَّةا مأْفض ْوحأةا جمأْر ْوحأةا يف شأهأادأِِتا، وطأْرِحها . أْطر ْوحأ

 امل
* * * 

لِثا  ا : لأ  ْو ف أرأْض  نا جأ  دأالا   ال قأ  دَّرأ هللا   أنَّ   اْم  رأأةا م ْس  ِلمأةا عأفيفأ  ةا أرأادأْت أْن ت شأ  ارِكأ يف أحأ  ِد الن َّ  وأاِدي ًثأ
نأئِ ٍذ؟ سأ اِفراا أْم سأ اتِراا؟ وهأ ْل يأك  ْون  ضأ يِ قاا أم وأاِس عا  ا؟ وهأ ْل شأ ْعر ها الر َيِضيَِّة؛ فأمأ اذأا َيأ ت   رِأ سأ يأك ْون  لِبأاس  ها ِحي ْ

 يأك ْون  مأْكش ْوفاا أم مأْست  ْوراا؟
 شأ  ارِكأات  يف النَّ  اِدي ف

ت  سأ  يأك نَّ كأ  اِفرأاٍت، أم م ْس  ِلمأاٍت؟ وهأ  ْل سأ  يأك نَّ النِ سأ  اء  امل    دأر ابأ
اِس  قأاٍت وهأ  ْل َيأ ت    رِأ امل

ِْلْيه ا وأاقِ  ع  الن َّ وأاِدي النِ سأ   ائِيَِّة الَّ ِ  ت أرأْكنأاه  ا م تأُأ ِجأ اٍت، أم عأفيفأ اٍت ُم ْتأِش  مأاٍت؟، وغأ رْي  ذألِ  كأ ِم نأ األْس  ِئلأِة الَّ ِ  مي 
ْشيأةأ اْطأالأةأ .  خأ

 * فإذأا كأانأ اجلأوأاب  مأا كأانأ ِمنأ االْخِتيأاِر األوَِّل ِمْن ك لِ  س ؤاٍل :
ا أنَّه ال ي أتأمأاشأى مأعأ عأادأاِت ب أنأاتِنا، وح ْسِن أْخالِقِهنَّ؛ واحلأالأة   عاا، كأمأ ا ال رأ ْوز  شأْرعاا، وطأب ْ هأِذه ف أهأذأ

أ . ، والِفوأ  ْؤِمنأاِت الِقتأالأ
ن أنأا، وكأفأى هللا امل اٌن ب أي ْ ائِيَِّة مأكأ  ف ألأْيسأ إذأْن ِلو ج ْوِد الن َّوأاِدي النِ سأ

، مأا كأانأ ِمنأ االْخِتيأاِر الثَّاّن ِمْن ك لِ  س ؤأاٍل؛ فأال ُيأْل و ِمْن مأْلح وظأاٍت :  * أمَّا إذأا كأانأ اجلأوأاب 
ِض  يَِّة؛ سأ  وأاٌء : يف )ك   رأِة : أ أوَّالا   ْحتأشأ  مأ ال يأْص ل ح  للحأرأكأ  اِت الر َيأ

ِأ السَّ  اتِرأ الوأاِس  عأ امل نَّ اللِ ب ا
ِة ... ألنَّه ُي أاِلف  احلأرأكأةأ الر َيِضيَّةأ ضأر ْورأةا . بأاحأ ِم(، أو اليأِد، أو السِ   القأدأ

نِيا  ا :  ِلكأ ... ف أه   نَّ إذأْن ال ُيأْ  تأْجنأ إىل ْن ك   نَّ عأفيفأ  اٍت صأ  احِلأاٍت ُم ْ أو ًثأ تأِش  مأاٍت، وه   وأ كأ  ذأ
أتأاهأ    اِت؛ بأ    ْل ه     نَّ مأْش    غ ْوالٌت مبأعأ    اِل األم     ْوِر، وُمأأاِس    ِن األْخ    الِق، 

شأ    ْيٍء ِم    نأ هأ    ِذه الِتَُّّهأ    اِت، وامل
ا ك لُّ  ه  ال يأِلْي  ق  قأْطعا  ا مأ  عأ وم ت أفأر ِغأ  اٌت ألْعمأ  اْلِِنَّ َنأْ  وأ بِي    ْوِِتِنَّ، وطأاعأ  ِة أْزوأاِجِه  نَّ  ، وت أْربِيأ  ِة أبْ نأ  اِئِهنَّ، وهأ  ذأ

ا ي سأمَّى : ابلن َّوأاِدي الر َيِضيَِّة! اِمنأِة فيمأ  هأِذه الفأرأاغأاِت، والِتَُّّهأاِت الكأ
* * * 
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، وَتأْ    تأ : أنَّ    ه ال رأ     ْوز  شأ   ْرعاا أليِ  م ْس    ِلٍم أْن يأطْ    رأحأ مأْس   ألةا شأ    ْرِعيَّةا أل رأاِبعا   ا ِِ ْذوأاِق النَّ    ا
 أْصوأاِِتم الْسِتْطالِع آرأاِئِهم .

ِة  ِتأ الب  ي  ْوتأ ِمْن أبْ وأاِِبا! «ع كأاظٍ »فأكأانأ الوأاِجب  على جأرِْيدأ  أْن َتأ
ائِن ا األفأ  ا كأانأ وأاِجباا عألأْيها شأْرعاا أْن ت أْرفأعأ هأِذه القأِضيَّةأ، وق أْبلأ ك لِ  شأْيٍء إىل ع لأمأ اِض ِل؛ كأ ْي يأ ْدل وا ِِب ْكِمِه م ِلذأ

ِح األْهوأاِء، واألْذوأاِق .  الشَّْرِعي؛ ال أْن ت ِْتأكأ يف مأهأبِ  رَيأ
ْونأه :  ٍة «اْسِتْطالعأ الرَّأي العأامِ »ِعْلماا أنَّ مأا ي سأمُّ فاا للبأاِطِل أبْْسأاٍء، وِعبأارأاٍت م فأخَّمأ ، مأا ه وأ إالَّ ت أْغِلي ْ

قأ  ِة     م لأغَّمأ  ٍة  ا   االْس  ِتط الع  العأ  ام    ه   وأ يف احلأِقي ْ ، وهأ  ذأ ها سأ  رأاابا َّمأ   ن  مأ  اءا حأ  ِتَّ إذأا جأاءه  ا وأجأ  دأ   ُيأْسأ  ب ها ال
َّ    «ِدمْي ْقرأاِطيَّ   ةٌ » ِأ ال ا أْلبأس    ْوها لأب     ْو ! لِ   ذأ  ِن، ومأرَّر ْوهأ   ا عل   ىأأْي : ح ْك   م  الشَّ   ْعِب ابلشَّ   ْعِب، ال شأ   رِيْ عأِة ال   رَّبِ 

 الصُّمِ ، والع ْميأاِن!
ا قأالأ ملسو هيلع هللا ىلصوصأدأقأ فيِهم ق أْول  الرَّس ْوِل  نأمأ عأاٌت، ي صأ دَّق  فيه ا »: ؛ ِحي ْ ِِ سأ ن أوأاٌت خأ دَّ سأ يأأِت عل ى النَّ ا

، وي   ْؤَتأأن  فيه ا اخلأ اِئن ، وُي أ وَّن  فيه ا األِم ْْي ، وي أْنِط ق  فيه ا الرُّوأيْ  ، وي كأذَّب  فيها الصَّاِدق  ِقْي لأ : . «ِبضأ ة  الكأاِذب 
لَّم  يف أم ْوِر العأامَّةِ »:ومأا الرُّوأيِْبضأة ؟ قأالأ   . أْْحأد   (1)«الرَّج ل  التَّاِفه  ي أتأكأ

؛ ف أعأجأ  ٌب ِلمأ  ْن ذأهأ  بأ ُي أكِ   م  أْذوأاقأ  ه يف قأضأ  اَي األمَّ  ِة اْْس  الِميَِّة مأ  عأ ِقلَّ  ِة ِعْلِم  ِه، وفأسأ  اِد  ف  إْن ت أْعجأ  بأ
انِه!  ِلسأ

 ت أنأيبِ  يف ق أْوِله :وقأ 
 ْد أْحسأنأ امل

دْ         ومأْن يأك  ذأا فأمٍ  م رٍ  مأرِْيضٍ  أاءأ الزُّالال رِأ
 م رًا ِبِه امل

* * * 
أْسألأةأ، وأْمثأاْلأا 

نأئِ ذٍ » ِدمْي ْقرأاِطيَّ ةا »ولأْو أنَّنا أرأْدَن هأِذه امل  عل ى    عأيأ اذاا ابهلل   ف أْل يأك ْن اْس ِتْطالع  ال رَّأِي ِحي ْ
ِت، وعألأ ِت األْص وأات  ك  لَّ  افَّ ِة أْه ِل بِ الِد احلأ  رأمأْْيِ، ولأ ْو حأصأ لأ   جأ  دأالا   لأتأجأ اوأزأِت األْرقأ ام  احِلسأ  اابأ مأكأ  اٍن؛ كأ

دأِ : مبأْن ِع، وح ْرمأ ِة )الن َّ وأاِدي الر َيِض يَّ  ٍر، وال حأجأ ٍر إالَّ وأَنأ د  أْهلأ ب أْيِت مأدأ ُِأ ِة للنِ سأ اِء(، يف هأ ِذه حأِتَّ إنَّك ال 
الِيْْيأ ... فلله األْمر  ِمْن ق أْبل ، و 

أ
 ِمْن ب أْعد  .الِبالِد، يف ِحْْيأ َّتأِْفق  أْصوأات  اآلخأرِْينأ، وت أتأالشأى أْرقأام ه م بأْْيأ امل

                                                

 ةأ لأ ِس  لْ الس ِ »(، و1/681) «حأ يْ حِ الصَّ   عأ امِ اجلأ  » رْ َ   انْ ، حٌ يْ حِ صأ   وأ (، وه   4042) هاجأ  مأ  (، واب  ن  2/291) د  أْحأ   ه  جأ  رأ أخْ  (1)
 . اّن ِ بأ ا لأللْ الالأ ( كِ 1888) «ةأ حأ يْ حِ الصَّ 
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ا ن   ذأكِ ر ك م ِبقأ  ْوِل هللا ت أعأ  اىلأ   : "واتقددوا ف نددةت ال تصدديبنَّ الددذين كلمددوا مددنكم خا ددة،وكأ  ذأ

ِد :[،25واعلمدوا أن   شدديُد الوقا]"]األنفدا   ا نأْكتأف ي مبأ ا أْج رأاه  القألأ م  ِبصأ دأ )إْنشأ اِء ن أ  وأاٍد  وِِبأ ذأ
اِء(  . رَيِضيٍَّة للنِ سأ

ْس  ِلِمْْيأ 
 
، والعألأ  ِن، وأس أل ه ت أعأ  اىلأ أْن ُيأْفأ  ظأ بِ  الدأَن، وبأ الدأ امل  ِم  ْن ك   لِ  فأْس ت أْوِدع ك م هللاأ ت أعأ  اىلأ يف السِ   رِ 

! ِ مأا ظأهأرأ ِمْنها، ومأا بأطأنأ، آِمْْيأ ْسِلِمْْيأ ِمْن الِفوأ
 
 س ْوٍء، وأْن ي أْعِصمأ ِنسأاءأ امل

اِر، وصأْحِبِه األبْ رأارِ   ْختأاِر، وعلى آلِِه األْطهأ
 والصَّالة ، والسَّالم  على ُم أمٍَّد امل

ت أبأه :  انأ الغأامِ وكأ ْعٍد آل  ْحأْدأ  (5/2/1421) ِديُّ ِذَيب  بن  سأ
 

 
اِبع  والثَّالث  ْونأ  َ ور  السَّ أْح

 امل
 حأرَّمأانِ 

ُ ( امل ا أسأ
، و)امل  التَّْدلِيك 

) ُأ ا أسأ
، و)امل ا ِمْن لأوأازِِم الر َيضأِة  (1)إنَّ التَّْدلِيكأ وه وأ ِعبأارأٌة عأْن لأْم ٍس لْلعأ ْورأِة وغأرْيِه ا ِم نأ اليومأ، أْصبأحأ

ا كأانأ التَّْدلِْيك  الَّ ِذي ي أْفعأل  ه الرَّج  ل  مأ عأ الرَّج  ِل، وا، مأعأ مأ البأشأرأةِ   حأرَّمأِة مأعاا، ِلذأ
َأِر للعأْورأِة امل أ ْرأة  مأ عأ ا فيه ِمنأ النَّ

مل
اِء، والعأْكس  ابلعأْكِس : ي  ْعتأُأ  َم أالأفأةا شأ ْرِعيَّةا،  أْرأِة، ور مبَّأا ي أْفعأل ه الر ِجأال  مأعأ النِ سأ

َ  ْوراا ي  عأ زَّر  عألأْي ه، ِلمأ ا في ه امل وُمأْ
ِلْيم  الِفْطرأِة، سأ ِويُّ الغأرِيْ  زأةِ  نأِة، مأا ال يأْستأِطْيع  أْن يأْدف أعأه  سأ ْهوأِة والِفت ْ اِر ب أوأاِعِث الشَّ اِم ل  الرُّج ْولأ ِة، وال ِمْن إْظهأ ، كأ

وأانِيٌَّة، أو رأغْ  ي ْ ، وَم أالأفأة  ذأِلكأ : بأالدأٌة حأ  بأٌة ِعنِ ْيِنيٌَّة .بأدَّ
* * * 

[، وَقاَل تَعَالَى : "وقل للمؤمنات يغضضن من 30قَاَل تَعَالَى : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصاروم"]النور    

"]النور  [ .  31أبصارونَّ

ْرأِة، وال »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأالأ 
أ
أْرأة  إىل عأْورأِة امل

َ ر  الرَّج ل  إىل عأْورأِة الرَّج ِل، وال امل ي  ْفِضي الرَّج ل  إىل الرَّج  ِل ال ي أْن
أْرأِة يف ث أْوٍب واِحدٍ 

أْرأة  إىل امل
 م ْسِلٌم .« يف ث أْوٍب وأاِحٍد، وال ت  ْفِضي امل

                                                

ت أب ْت ها م تأاب أعأةا لالْصِطالِح اجلارِي (1) ا كأ ِة؛ لِذأ  ْعتأمأدأ
أعأاِجِم امل

( أْصالا يف ك ت ِب امل ُِ أسأا
 بأْْيأ أْهِلها! ْأ أِجْد لكأِلمأِة )امل
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ا احلأ  ِدْيِث ) َأ  ِر الرَّج   ِل إىل عأ  ْورأِة »:  (4/41قأ  الأ اْمأ  ام  الن َّ  وأوأيُّ رأِْحأ  ه  هللا يف شأ  رِْح هأ  ذأ فأفي  ه َتأْ  رِْْي  نأ
 
أ
أْرأِة إىل عأْورأ الرَّج ِل، وامل

ْرأِة، وامل
أ
َأر  الرَّج ِل إىل عأْورأِة امل ِلكأ نأ ا ال ِخالفأ فيه، وكأذأ أْرأِة، وهأذأ

ِة الرَّج ِل ْرأِة إىل عأْورأِة امل
( : وكأ  ذأِلك ُيأْ   ، والسَّ  ادأِة ... )ُث َّ قأ  الأ ُِ ا التَّْح  رِْْي  يف حأ  قِ  غأ  رْيِ األْزوأا ر م  عل  ى الرَّج   ِل حأ  رأاٌم ابْْمأ  اِع ... وهأ  ذأ

نأ ةأ  َأ ر ه ِبشأ ْهوأٍة، أم ال، سأ وأاٌء أِم نأ الِفت ْ َأر  إىل وأْجِه األْمرأِد إذا كأانأ حأسأ نأ الصُّ ْورأِة، سأ وأاٌء كأ انأ نأ افأه ا، النَّ ، أم خأ
 حأقِ ِقْْيأ 

اِء امل  ْختأار  ِعْندأ الع لأمأ
أْذهأب  الصَِّحْيح  امل

ا ه وأ امل  انْ ت أهأى .« هأذأ
َ ْوِر )كأْشِف العأْورأاِت( وقد اِم العأْورأِة يف ُمأْ  . (1)مأرَّ مأعأنأا ب أْعض  أْحكأ

* * * 
ْي ٍب ثِقأ ٍة، أمَّا مأا دأعأْت إلأْيِه الضَّر ْورأة  ِمْن تأْدلِْيٍك وَنأْ وِِه؛ ف ألأ ه  ح ْكم  ه  وت أْق ِديْ ر ه  الشَّ ْرِعي : ِم ْن ق أ ْوِل طأبِ 

ْل  وأٍة، وو ج   ْوِد حأ  ائِ  ٍل  ... وغأ  رْيِ ذألِ  كأ ِم  نأ الضَّ  وأاِبِط الشَّ  ْرِعيَِّة ِعْن  دأ أْه  ِل الِعْل  ِم، ومأ  ا ِس  وأِ الضَّ  ر ْورأِة؛ وعأ  ْدِم خأ
لُّ لأه  ذأكأراا كأانأ أو أنْ ثأى!  ْسِلم  عأْورأةا ال َتِأ

 فأحأرأاٌم شأْرعاا أْن ميأأسَّ امل
 حأرَّم  أمَّا و ج ْود  التَّْدلِْيِك 

ِم( فأأْمٌر أْش هأر  ِم ْن أْن ي  ْذكأْر؛ بأ ْل يف األْلعأاِب الامل ر َيِضيَِّة، الِسيَّما )ك رأة  القأدأ
أْرئِيَّ  ِة، يف ِح  ْْيأ ال ي  ْوجأ  د  َنأ 

أ اْذأاعأ  اِت، أو القأن أ  وأاِت امل ُْ ٍد إالَّ وفي  ه أْص  بأحأ و ج   ْود ه ظأ  اِهرأةا مأْكش   ْوفأةا؛ سأ  وأاٌء عأ  
رِ ٌب خأاصٌّ للتَّْدلِْيِك!  م دأ

، والضَّ  الل  أمَّ   ْق  ت  البأغِ  ْيض 
أ
ُ ( د ْولأ  ةا بأ  ْْيأ الر ِجأ  اِل والنِ سأ  اِء، ف أه   وأ وهللا امل أسأ  ا

، و)امل  ا إذأا كأ  انأ التَّ  ْدلِيك 
ِبْْي ، والفأسأاد  الكأِبرْي !

 
 امل

ْس  ِلِمْْيأ، ف  ا
 
ٍد ِم  ْن بِ  الِد امل عأارأِة و ج   ْوٌد، وو ف    ْوٌد يف غأ  رْيِ َنأ نأ  ةا ِبِعبأ  اِدِك وِلِمثْ  ِل هأ  ِذه ال  دَّ للهمَّ إذأا أرأْدتأ ِفت ْ

 ف أت أوأف َّنأا إلأْيكأ غأرْيأ مأْفت  ْوِنْْيأ!
 

 
 
 

                                                

 ص ) ( . رْ َ  انْ  (1)
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َ ور  الثَّاِمن  والثَّالث  ْونأ  أْح
 امل

الأة  الالِعِبْْيأ   جأهأ
ُأْ رِي بأ ْْيأ  لأقأْد عأنأِت الشَّ رِيْ عأة  اْْس الِميَّة  ابألْلعأ اِب الشَّ ْرِعيَِّة ِعنأايأ ةا فأائِقأ ةا؛ حأ ِتَّ إَّنَّ ا ْْأ تأ دأْع األْلعأ ابأ 
 . (1)الالِعِبْْيأ د ْونأ ش ر ْوٍط، وضأوأاِبطأ م ْعتأُأأٍة، وِمْن ذأِلكأ ال ك لِ ها : ت أْعِيْْي  الرُّمأاةِ 

ِق، ا؛ فأال يأِص حُّ اللَّعِ ب  مأ عأ إِْبأ اِم الالِعبِ ْْيأ : ألنَّ الغأ رأضأ مأْعرِفأ ة  األْح ذأ ومأ ْن ال ِح ْذقأ لأ ه  و ج  ْود ه  ِلذأ
ِمه!  كأعأدأ

                                                

 ةأ بأ      وِ واألجْ  ةأ لأ ئِ األْس      »(، و3/712) اّن ِ بأ      ي ْ حأ للرُّ « ىهأ      ِل الن   أوْ  بأ الِ      طأ مأ »(، و6/96) اوي ِ دأ رْ للمأ      « فأ اصأ      نْْ ا» رْ َ       انْ  (1)
 ( .1/186) اّن ِ ذأ وأ لْ للكأ « ةأ ايأ دأ اْلِ »(، و5/356) لمانِ للسَّ « ةأ يَّ هِ قْ الفِ 
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ُأ مأ ْن ي  قأابِل  ه ِم نأ الفأرِ  قِ  ه، وأ ْخ ِر ِد الفأرِيْ قأْْيِ مأْن ال ُي ِْسن  اللَِّعبأ بأطأ لأ العأْق د  يف حأ يْ ِق فإْن كأانأ يف أحأ
ِر!  اآلخأ

ِم ألنَّ الغأ   رأضأ مأْعرِفأ   ة  حأ    ْذِق الرَّاِم   ي ِبعأْينِ   ه، ال مأْعرِفأ    ة  حأ   ْذقِ   رأاٍم يف اجل ْملأ   ِة، فأ    ال ي أتأحأقَّ   ق  مأ   عأ عأ    دأ
 . (1)الت َّْعِيْْيِ 

* * * 
 نأاضأ لأِة م ثالا، فأكأْي فأ واحلأا

ِة : كامل  بأاحأ
ْرِعيَِّة امل انأْت هأِذه الشُّر ْوط  م ْعتأُأأةا يف األْلعأاِب الشَّ لأ ة  هأ ِذه  فإذأا كأ

ِم( الَّ  ِ  ُيأْص   ل  فيه   ِمْي  ِع، وذألِ  كأ مأ  ا ُيأْص   ل  ِعْن  دأ بِ    )ك   رأِة القأ  دأ الأ  ِة بأ  ْْيأ الالِعبِ  ْْيأ مأ  ا ه   وأ مأْعل   وٍم للجأ ا ِم  نأ اجلأهأ
انأ ْت أْْسأ اء  الالِعبِ ْْيأ ال رَّْسِْيِ ْْيأ  اِل ب أْعِض الالِعبِ ْْيأ االْحِتيأ اِطيِ ْْيِ أثْ نأ اءأ اللَّعِ ِب، ور مبَّأ ا كأ لأْيسأ ْت مأْعل ْومأ ةا أْيضا ا  إْدخأ

ِة!للفأ  ه م ابخل طَِّة اجلأِدْيدأ  رِْيِق اآلخأِر، وه وأ مأا ي سأمَّى ِعْندأ
ِم(؛ بأ  ْل م  ا ق  ْلت   ه ه نأ  ا ه   وأ ِم  ْن ابأ  ِب يف ِح  ْْيأ أنَّ  يِن ه نأ  ا؛ ال أق أ  ر ِر  جأ  وأازأ ت أْعيِ  ْْيِ الالِعبِ  ْْيأ يف )ك   رأِة القأ  دأ

 نأ  اظأرأِة لأ  ْيسأ إالَّ!؛ ألنَّ )ك   رأةأ 
ِم( ْْأ ي أت أوأقَّ  ْف َتأْرمِْي ه  ا عأل  ى ت أْعيِ  ْْيِ الالِعبِ  ْْيأ ف أقأ  ط ؛ بأ  ْل ه نأ  اكأ ِم  نأ الت َّن أ  زُِّل، وامل  القأ  دأ

 حأرَّمأاِت مأا يأْكفي أحأاد ها يف َتأْرمِْيِها رأأساا! 
 امل

 
 
 

 
َ ور  التَّاِسع  والثَّالث  ْونأ  أْح

 امل
ِد اْصأاابأتِ   اجلأْهل  ب أعأدأ

ِد ا ةِ إنَّ الِعْلمأ ب أعأدأ  بأاحأ
 ْعتأُأأِة يف األْلعأاِب امل

ْرِعيَِّة امل ِت ِمنأ الشُّر وِط الشَّ ، وه وأ أْن ي أق  ْومأ اللِ ْع ب  (1)ْصأاابأ
 بأْْيأ الفأرِيْ قأْْيِ على مأْعرِفأِة مأا يأِلي :

                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 ( .245) ري ِ ثْ للشَّ « اتِ قأ اب أ سأ امل
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ِد الرَّْشِق )الرَِّمي(، ف أيأك ْون  عأشأر أوَّالا :   مأثأالا . ةا الِعْلم  ِبعأدأ
نِياا :  ِد اْصأابأِة، ف أيأك ْون  ثأالًثا مأثأالا .اًثأ  لِعْلم  ِبعأدأ

ه م ابلرَّْش   ِق،  ، أمَّ   ا أْن ي أق    ْومأ ك    لٌّ ِم   ن ْ ِلكأ ألنَّ الغأ   رأضأ ِم   ْن ذألِ   كأ : مأْعرِفأ   ة  احلأ   ْذِق، وال ُيأْص    ل  إالَّ بِ   ذأ
ه مأا!وابْصأابأِة د ْونأ َتأِْدْيٍد، ف أهأذا فيه ت أْغرِيْ ٌر ابللَِّعِب، وُأِْهيْ   ٌل بِتأْحِدْيِد الفأائِِز ِمن ْ

* * * 
ِض  يَّ  ِد اْصأ  ابأِة، يف األْلعأ  اِب الر َيأ ِد الرَّْش  ِق )الرَِّم  ي(، وعأ  دأ ه ه نأ  ا ِم  ِن اْش  ِتأاِط : الِعْل  ِم ِبعأ دأ ِة، ومأ ا ذأكأ  ْرَنأ

نأِئٍذ اخلأطأ الشَّْرِعيَّ الَِّ  َت أ   نأاضألأِة ِمْنها، عأِلْمنا ِحي ْ
فأكُّ ضأر ْورأةا الِسيَّما امل ِم(، ي أْومأ ن أرأاها ال ت أن ْ ارِس ه  ِلْعبأة  )ك رأِة القأدأ

لأِة!  سأجَّ
اِف امل ِد األْهدأ ِد الرَّْشِق )الرَّكأالِت( الَِّ  ي أت أقأاذأف ها الالِعِبْْيأ، وعأدأ ُأأاه ِل عأدأ  عأْن 

ِم( ه وأ أنَّ  ِد بأْل غأايأة  مأا عألأْيه ل ْعبأة  )ك رأِة القأدأ ِد للُّْعبأِة، د ْونأ اْعِتبأاٍر لعأدأ  حأدَّ
اِء الزَّمأِن امل الفأْوزأ ي  ْعتأُأ  ابنِْتهأ

، وعألأْيها ت  قأدَّر  نأ  ُ ْمأع  األْهدأاف  اِف؛ بأْل يف َِّنأايأِة اللِ ْعِب   ِتْيجأة  الفأائِِز!الرَّكالِت، أو اْعِتبأاٍر ألوَِّل إْحرأاٍز لألْهدأ
* * * 

ضأ م ْع   ِتأٌِض عل   ى ذألِ   كأ ِبقأْولِ   ه : إنَّ ذألِ   كأ يأْكم    ن  بِتأْحِديْ   ِد الوأْق   ِت؛ كأ   أْن ي أق    ْومأ ك    لٌّ ِم   نأ ولأ   ْو اْع   ِتأأ 
نأِئذٍ  ، وعألأْيها مي أيِ ز  الفأائِز  ِحي ْ ت  ةأ سأاعأٍة، ُث َّ َت ْسأب  اْصأاابأ  !الفأرِيْ قأْْيِ ابلرَّْشِق )الرَّكأالِت( م دَّ

ِة، ت أْغرِيْ را ق  ْلت  : ال شأكَّ أنَّ   حأاوألأِة اجلأِدْيدأ
 ابلفأائِِز احلأِقْيِقيِ  ألم ْوٍر : ا يف ِمْثِل هأِذه امل

ا في  ه إْجحأ  اٌف ابلفأرِيْ  ِق ا ايأ  ِة، وهأ  ذأ لفأ  ائِِز األوَّل  : أنَّ  ه ال اْعِتبأ  ارأ ابلفأ  ْوِز أثْ نأ  اءأ اللِ ْع  ِب ِعْن  دأك م، إالَّ ابلنِ هأ
تأ  نأئِ ٍذ الَِّذي طأالأمأا كأانأ م ن ْ َأ اِت األِخ رْيأِة ِم نأ اللَّْع ِب، فأِحي ْ أْه ز ْومأ قأ ْد ُيأْ رِز  الفأ ْوزأ يف اللَّحأ

ِة؛ ألنَّ امل دَّ
 
ِصراا طأوأالأ امل

 ي  ْفِسد  ك لَّ مأا أْحرأزأه  الفأرِْيق  الفأائِز  أوَّالا .
ِض يَّ قأ ْد ُيأْتألِ ف  ِم ْن فأرِيْ  قٍ  ، ف أر مبَّأ ا ي أْنشأ ط  فأرِيْ ٌق يف آِخ ِر اللِ ْع ِب، مأ  ا ال  الثَّ اّن : أنَّ النَّشأ اطأ الر َيأ آلخأ رأ

ا ِتأْ  ْلِ  ك  نأشأ  اطأه عأْك  سأ الفأرِيْ  ِق األوَِّل، وهأكأ  ذا؛ ويف هأ  ذأ ِم  ْيٌر ي أْنشأ  ط  يف أوَّلِ  ه، ِخالفا  ا للفأرِيْ  ِق اآلخأ  ِر الَّ  ِذي ميأ
ِت  د  اْصأاابأ نأاه  عأدأ قأِة الفأْوِز الَِّذي مأب ْ اِف(!حِلأِقي ْ  )األْهدأ

                                                

 » رْ َ         انْ  (1)
 
 »(، و8/661)« يِن ْغ        امل

 
         لأ هأ أْس        »(، و1/417)« بأ ذَّ هأ        امل

أ
« اعِ نأ        القِ  افأ شَّ        كأ »(، و3/381)« كِ ارِ دأ امل

   ةأ فأ َت ْ »(، و4/45)
ُِ تأ حْ امل  ( .9/405) «ا
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 ؤأازأرأاِت مأا ُيأِْمل  أحأدأ الفأرِي ْ 
عأاِت، وامل  شأجِ 

ِْيه ِمنأ امل ِم( ي أْعِتأ قأْْيأ عل ى الثَّاِلث  : أنَّ اللَِّعبأ يف )ك رأِة القأدأ
أْجه  ْوِل، أو خ  ر ْوُِ )طأ ْرِد( ال

ِع ٍب جمأْه  ْوٍل ... إخل، الفأْوِز، وذألِ كأ ابلتَّْش ِجْيِع اجلأمأ اِعي، ود خ  ْوِل االْحِتيأ اِطي امل
َ ْوِر التَّْشِجْيِع، والتَّْحرِْيِض . ا ك لُّه ُم أرٌَّم شأْرعاا كأمأا مأرَّ مأعأنا يف ُمأْ  وهأذأ

ا الَِّذي ق  ْلنأاه  ه نأا لأْيسأ ِبدْ  مِ الرَّاِبع  : أنَّ ِمْثلأ هأذأ (، عاا ِمنأ القأْوِل؛ بأْل ه وأ مأْوج وٌد ِعْندأك م يف )ك رأِة القأ دأ
ائِيَّ   بأ ارأَيِت النِ هأ

ِت اجلأزأاِء الَِّ  ي أْفِرض ها احلأكأم  للم غأالأبأِة يف ب أْع ِض امل ِة، أْي : إْعطأ اء  ك  لِ  وذأِلكأ ِعْندأ الِقيأاِم ِبضأرأابأ
ِب اخلأْص  ِم مأ  ُ أ اهأ ابأ ْ  سأ رأكأ الٍت ت صأ  وَّب   ئِ  ٍذ يأك  ْون  الفأ  ائِز  ِمن ْ ثأ فأرِيْ ٍق َخأ داا ِم  نأ الا، فأِعْندأ ه م ا مأ  ْن أْح رأزأ أْكث أ  رأ عأ دأ

افِ   ، د ْونأ َتأِْدْيٍد للوأْقِت، ف أتأأمَّْل!األْهدأ
* * * 

ِت؛ ه وأ  ِد اْصأاابأ الأِة عأدأ الِيأٍة ِمنأ جأهأ ِم( خأ ٍة ل )ك رأِة القأدأ  أْن يف ِحْْيأ أنَّنا لأْو أرأْدَن وأْضعأ ص ْورأٍة صأِحْيحأ
ا لأه  ثأالث  حأاالٍت :ي أق ْولأ احلأكأم  للفأرِيْ قأ  فأْْيِ مأثأالا ِخالِل سأاعأٍة، وهأذأ  ْْيِ )جأدأالا( : إنَّ الفأْوزأ م ْرِتأأٌن إبصأابأِة هأدأ

اِء الوأْقِت ف أه و الفأائِز  . فأْْيِ ق أْبلأ انِْتهأ  األْوىلأ : إذأا أْحرأزأ أحأد  الفأرِيْ قأْْيِ اْلأدأ
فأْْيِ، وعألأْي ه الثَّانِيأة  : إذأا أْحرأزأ أحأد  ال أةأ ِِبأ دأ ُْ فاا ف أقأ ط  ِخ اللأ سأ اعأٍة، ال ي  عأ دُّ فأ ائِزاا؛ ألنَّ العِ  فأرِيْ قأْْيِ هأدأ

 يأْستأأِنف  اللِ ْعبأ مأرَّةا أْخرِأ .
ئاا، ي ْستأأنأف  اللِ ْعب  مأرَّةا  ي ْ فاا، أو ْْأ ُيأْرِزأا شأ ا .الثَّالِثأة  : إذأا أْحرأزأ ِكال الفأرِيْ قأْْيِ هأدأ ، وهأكأذأ   أْخرِأ

اِذْيِر الشَّدْرِعيَِّة ووُنَاَ  شُُرْوطٌ َغْيُر َما ذََكْرنَا ، لَْم نُِشْر إلَْيها؛ ألنَّ الَمْقَصدَ : وَُو أنَّ  كَُرةَ القَددَِم( فيهدا ِمدَن الَمَحد

ياِضيَِّة الُمبَا دا وقَددْ تَبَديََّن أنَّهدا َحدَراٌم فبََطدَل ِحْينَئِدٍذ االْستِْرَسداُل فد  َما يَْمنَعُها؛ َوذَا إذَا َسلَّْمنَا بَِكْونِها ِمَن األْلعَاِب الر ِ َحِة، أمَّ

َضْرِب بَْعِض اإلْخالِل ف  الشُُّرْوطِ 
(1)

 ، وهللا أْعلَُم .

 

َ ور  األْرب أع ْونأ  أْح
 امل

، والشَّْعوأذأة   ْحر   السِ 
ك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون قَاَل هللاُ تَعَالَى : " واتبعوا ما تتلوا الشياطين على مل    

الناس السحر وما أن ل على الملكين ببابل واروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر 

                                                

ِم( إْن شأاءأ هللا  . (1)  سأيأأِت ِْلأِذه الشُّر وِط ب أْعض  الت َّْفِصْيِل يف فأْصِل : ت أْقرِْيِب )ك رأِة القأدأ
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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و وجه وما وم بضارين به من أحد إال بنذن هللا ويتعلمون ما يضروم وال

 [ .102ينفعهم ولقد علموا لمن اشترا  ما له ف  اآلخرة من خالق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون "]البقرة

 [ .69وقَْولُه تَعَالَى : " وال يفلح الساحر حيِ أتى"]طه    

 ْوِبقأ   اِت، قأ   ال ْوا َيأ رأس    ْولأ هللا!»:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأ   الأ النَّ   يبُّ 
ومأ   ا ه    نَّ؟ قأ   الأ : الشِ    ْرك  اِبهلل،  اْجتأِنب    وا السَّ   بأعأ امل

ْحر  ...  . م ت َّفأٌق عألأْيه«  والسِ 
، ومأ  ْن ت أعألَّ  قأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول   ه  ؛ ف أقأ  ْد أْش  رأكأ ، ومأ  ْن سأ  حأرأ ةا، ُث َّ ن أفأ  ثأ فيه  ا؛ ف أقأ  ْد سأ  حأرأ مأ  ْن عأقأ  دأ ع ْق  دأ
ئاا؛ و ِكلأ إلأْيه ي ْ اِئيُّ . (1)«شأ  النَّسأ

ْي ع  الشَّ رأائِِع؛ يف ِح ْْيأ أنَّ ِم نأ السِ  ْحِر مأ ا ه  وأ وقأْد أْمأعأ أْهل  ا لِعْلِم على َتأْ رْيِْ السِ  ْحِر؛ بأ ْل حأرَّمأت  ه مِأ
وأاِل أْهِل العأْلِم ِشْرٌك أْكُأ ، وِمْنه  مأا ه وأ د ْونأ ذأِلكأ  الا لبأْسِط أِدلَِّة وأق ْ ا لأْيسأ ُمأ  .، وهأذأ

* * * 
أْش  ه  

تأ ِم  نأ امل مْياا، وحأ  ِديْ ثاا : أنَّ السِ   ْحرأ ظأ   اِهرأٌة لأقأ  ْد ابأ ِم( قأ  دأ ْوِر بأ  ْْيأ ع شَّ  اِق، وم ت أعأصِ   يب )ك   رأِة القأ  دأ
ن أه م! ٌة ب أي ْ اوألأٌة، وقأِضيٌَّة رأاِئجأ  م تأدأ

اتِ ب  أِم ْْي  السَّ اعأاِت حأ  ِهدأ ِبه أحأد  أْقطأاِب الر َيضأِة، وكأرأاِسْيها؛ وه وأ الكأ ْسب نا مأا شأ يف ْي ث  ي أق  ْول  وحأ
رِْيخِ »ِكتأاِبِه  ِة الر َيِضيَّةِ  ًتأ ِض يَِّة، وحأ ِتَّ الي أ ْومأ ظأ اِهرأة  »: ( 57)« احلأرأكأ َّوأاِهِر الَِّ  نأشأ أْت مأ عأ األْنِديأ ِة الر َيأ ِمنأ ال

ْحِر ِمْن أْجِل الفأْوِز نِتْيجأةأ  امأ السِ  نْ ب  ْوِشي(، الَِّ  ت أْعيِن اْسِتْخدأ َّاِهرأِة إىل :)الدَّ ْور  هأِذه ال  بأارأاِة، وت أع ْود  ج ذ 
 امل

ْوِم الال ْت ِبق    د  ِم؛ إالَّ أَّنَّ   ا ت أغأ   ذَّ ِعبِ   ْْيأ      أنَّ ظأ   اِهرأةأ السِ    حأِر مأْوج    ْودأٌة يف أْوسأ   اِطنأا الشَّ   ْعِبيَِّة م ْن   ذ  الِق   دأ
 ) ُأأ   »: السُّ   ْودأانِيِ ْْيأ ... )ُث َّ قأ   الأ نأمأ   ا ك ْن   ت  الِعبا   ا يف أَنأ شأْخِص   ياا ِعْش   ت   نْ ب  ْوِش   ي( .. فأِحي ْ ار بأ مأرِيْ    رأةا )للدَّ

عا   ا َتأأقَّقأ   ْت ِبفأْض   ِل هأ   ؤ الءِ   الالِعبِ   ْْيأ االَتِ أ   اِد .. ك نَّ   ا   ْبأ   ةا ِم   ْن أْحسأ   ِن م   ا ت أ   وأف َّرأ لالَتِ أ   اِد ِم   ْن الِعبِ   ْْيأ .. وطأب ْ
انأْت ِفئأةٌ ِمْن ِضعأاِف الن ُّف   ، وكأ  ِ ان وا ُي أيِ ط ْونأ هأِذه الك ؤْو نأا، وكأ نْ ب  ْوِ (، وت  وأز ِع ه عألأي ْ ِِ ت أت أعأامأل  مأعأ ت أعأاِوْيِز )الدَّ ْو

قأاِت( الفأنأاِيِل، أو يف ث أن أيأاِِتا .. وكأ انأ الالِعب   ْونأ ي أت أقأطَّع  ْونأ حأ ِتَّ ُي أقِ ق  ْوا الفأ وْ  ، والب ط ْولأ ةأ .. إالَّ الت َّعأاِويْ زأ يف )َيأ زأ

                                                

لأ  ةأ الت َّْعِلْي  ِق األِخ  رْيِة، (3/378)« ابِ اآلدأ »يف  حٌ لِ  فْ م   اب  ن   ه  نأ سَّ  (، وحأ 7/112) ائيُّ سأ  النَّ  ه  جأ  رأ أخْ  (1) ، وه   وأ ضأ  ِعْيٌف، إالَّ م 
مِذيِ    .فأِهي صأِحْيِحٌة ِعْندأ الِتِ 
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فأِة ي أق ْول   ْونأ لأنأ ا : لأ ْوال  ِِ الضَّ ِعي ْ ِ  .. لأ  ْوال  «الشُّ  ْغل !»أنَّ أْص حأابأ الن ُّف  ْو !»مأ ا جأ اءأ الكأ أ ه  م مأ  ا  «الر ِجأ ال  إَيَّ
 .انْ ت أهأى ...«  كأانأ ِشْفنا الفأْوزأ 

ا ال نأش كَّ أنَّ السَّاعأاِت ْْأ يأك  ْن ي   ْؤِمْن ابلسِ  ْحِر، كأمأ ا  نْ ب  ْوِش ي(؛ وب أْعدأ هأذأ ه  و ظأ اِهر  كأالِم ه عأ ِن )الدَّ
ا يف حأدِ  ذأاتِه : ج ْرٌم كأِبرْيٌ، وفِ   ْعٌل ُم أرٌَّم .إالَّ أنَّه لألسأِف كأانأ ي أت أعأامأل  ِبِه، وذأِلكأ بت أْعِلْيِقه على مأالِبِسه، وهأذأ

* * * 
ه ْم؛ م تَِّفق ْون أنَّ السِ  ْحرأ ظأ اِهرأٌة لأْيسأ  افِ ل ، ف أنأْحن ، وإَيَّ ؛ بأ ْل عأالأِميَّ ةا ي أت أعأامأ ل  ِِبأ ا جأحأ ْت ُمأألِ يَّ ةا حأْس ب 

قأ  ِة السِ   ْحِر مبأ  ا ذأكأ  رأه  السَّ   ِقي ْ ِم( يف العأ  اِْأ ك ل ِ  ه! كأمأ  ا أن َّنأ  ا ه نأ  ا ْْأ نأِق  ْف عل  ى حأ اعأاِتُّ ف أقأ  ط ؛ بأ  ْل ور وَّاد  )ك   رأِة القأ  دأ
ُ  إىل ْحِر ال ُيأْتأا ِة الشُّ ك ْوِك  و ج ْود  السِ  اٍن؛ إالَّ أنَّنا ذأْكرأَن مأا أق أرَّه  السَّاعأاِتُّ ْزأاحأ تأْدلِْيٍل، ف أه ْو ِمنأ الو ض ْوِح مبأكأ

ِم(، وغأرْيِها ِمنأ األْلعأ  ْحِر بأْْيأ الِعيب )ك رأِة القأدأ  يَِّة!اِب الر َيضِ ِعْندأ ب أْعِض السَّاذأِجْْيأ ِمَّْن ي شأكِ ك  يف و ج ْوِد السِ 
ِم( ْلِأيأ ُمأْضأ ٌن للم خأ ر ِفْيأ، وسأ ِبْيل  ِش ْرٍك، يأ ْدفأع  م   ا؛ كأانأ لأنأا أْن ن أق ْولأ : إنَّ )ك رأةأ القأدأ رِيْ ِدي فأِعْندأ هأذأ

ِم( : ْحِر، والشَّْعوأذأِة ضأر ْورأةا، ِِب ْكِم أنَّ أْكث أرأ م ت أعأصِ يب )ك رأِة القأدأ ْه ٍل، ذأو ْو رِقَّ ٍة يف  هأِذه اللُّْعبأِة إىل السِ  زأوأاِمل  جأ
! ْيِن، وِضعأاف  بأِصرْيأٍة، إالَّ مأا رأِحمأ رأبِ   الدِ 

ِعِبْْيأ  ِضيَِّة ِمْن ِفْعِل اْدأارِيِ ْيأ أو الالَّ الِعِب الر َيأ
أ
ار  يف امل ؛ بأْل قأْد ولأْيسأ ابلضَّر ورِي أنَّ السَّْحرأ الَِّذي ي دأ

َّع  بِ  ِه ب أْع  ض  ا ضأ  ِة الِس  يَّما ي أتأ   ِعي الر َيأ ا إذأا عأِلْمنأ  ا أنَّ م شأ  جِ  ارِِج  ِه، هأ  ذأ أْلعأ  ِب أو خأ
ِعْْيأ مَّ  ْن ه   ْم دأاِخ  ِل امل  شأ  جِ 

مل
ِم( د  ْل م ِفْعٌل، وهللا أْعلأم   .)ك رأِة القأدأ  ، ال ي أْنضأِبط  ْل م طأرأٌف، وال ي أتأحأدَّ
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َ ْور  احلأاِدي واألْرب أع وْ  أْح
 نأ امل

ْوِد، وشأقُّ اجل ي  ْوبِ   ضأْرب  اخل د 
أيِ ِت، وتأسأخُّطاا على و ق  ْوعِ 

ْوِد، وشأقَّ اجل ي  ْوِب ِمْن عأادأاِت أْهِل اجلأاِهِليَِّة، ح ْزَنا على امل  إنَّ ضأْربأ اخل د 
بأِة، وهأِذه األف ْعأال  يف غأرْيِها ِمنأ كأبأائِِر   ِصي ْ

أْكر ْوِه، وتأضأجُّراا ِمنأ امل
اِر امل ا فيها ِمنأ التَّسأخُِّط على أْقدأ ن  ْوِب؛ ِلمأ الذُّ

، ِبطأرِْيٍق، أو آخأرأ .  هللا ت أعأاىلأ
* * * 

ْعوأِ اجلأاِهِليَّ ةِ »: أنَّه قأالأ  ملسو هيلع هللا ىلصف أقأْد صأحَّ عأْنه  ، ودأعأا ِبدأ ْودأ، وشأقَّ اجل ي  ْوبأ « لأْيسأ ِمنَّا مأْن ضأرأبأ اخل د 
 م ت َّفأٌق عألأْيه .

ا احلأ   ِدْيث  وغأ  رْي ه ِم  ْن ن ص   ْوِص الوأِعْي  ِد، وِفْع  ل  هأ  ِذه العأ  ادأاِت ِمَّ  ا ي  نأ  ايف كأمأ  اِل اْمْيأ  اِن الوأاِج  ِب، ف أهأ  ذأ
ا ضأ ْرب  بأِقيَّ ِة البأ دأ  ، وإالَّ فأضأ ْرب  بأِقيَّ ِة الوأْج ِه ِمْن ه، وكأ ذأ ْونِ ه الغأالِ بأ ِن؛ بأ ْل ضأ ْرب  وخ  َّ اخلأدُّ ابلضَّْرِب ه نأا ِلكأ

ارِ ك   ، لِ  شأ  ْيٍء عل  ى وأْج  ِه التَّضأ  جُِّر والتَّسأ  خُِّط لت أْفوِيْ  ِت مأْرغ   ْوٍب، أو و ق    ْوِع مأْره   ْوٍب : كأضأ  ْرِب األْرِض، واجلِ  دأ
ا فيها ن  ْوِب ِلمأ ْزِْيِق الثِ يأاِب ... إخل، ك لُّ ذأِلكأ ِمْن كأبأائِِر الذُّ نأ التَّسأ خُِّط ِم  وتأْكِسرْيِ األْشيأاِء، وشأقِ  اجل ي  ْوِب، وَتأ

اِر هللا ت أعأاىلأ   . (1)على أْقدأ
* * * 

نا ا أنَّ ك ثَّ ارأ  ِم(، والِعِبْيه ا أثْ نأ اءأ اللَّعِ ِب؛ عألِ مأ يأِقي ْ َأ رأ إىل ت أي َّعأ اِن )ك  رأِة القأ دأ ؛ فأمأ ْن نأ ه م؛ بأ ْل وب أْع دأ ذألِ كأ
اِهِليَّ ةا، تأ د لُّكأ عل ى أْكث أر ه م ال ي أت أوأرَّع ْونأ طأْرفأةأ عأْْيٍ، وال أقألَّ ِمْن ذألِ  كأ يف ت أْزبِْيِد حأرأكأاٍت هأْوجأاءأ، وتأصأرُّفأاٍت جأ

رِه : وِمنْ  ِم(  تأسأخٍُّط وتأضأجٍُّر مأْذم ْوٍم ِلقأضأاِء هللا وقأدأ ارِْيِق اجلأاِهِليَّ ِة مأ ا ي أْفعأل  ه أْكث أ ر  الِع يب )ك  رأِة القأ دأ أخأ
هأِذه امل

، أو غأرْيِ ذأِلك، وِمْنها : وغأرْيِِهم، ِمْثل  : ضأْرِب  ِِ اليأِدْيِن ب أْعض ها بب أْعٍض، أو ضأْرِِبا على األْرِض، أو على الرَّأ
نأْْيِ ... إخل؛ تأضأجُّراا، وتأسأخُّطاا على ت أْفوِْيِت مأْرغ ْوٍب : كأضأيأاِع هأدأٍف، أو َنأْ  وِه، عأضُّ الشَّفأاه، وت أْغِمْيض  العأي ْ

ِم( وغأرْيِها ِمنأ األْلعأاِب الر َيِضيَِّة ِبعأامٍَّة!أو و ق  ْوِع مأْره ْوٍب :    كأهأدأٍف، أو َنأْوِِه؛ ِمَّا ه ْو ِمْن ن أزأغأاِت )ك رأِة القأدأ
* * * 

                                                

   لأ وْ القأ »(، و3/164) رٍ جأ حأ  البنِ « يارِ البأ  حأ تْ ف أ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .2/115) ْْيِ مِ يْ ث أ نا الع  خِ يْ لشأ « دأ يْ فِ امل
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ِعْْيأ، وم شأ  اِهِدْينأ، ف ألأْيس   وا أقأ  لَّ حأ  االا ِم  ْن  د ه  ا ِم  ْن : م شأ  جِ  ِم( وز ابَّ أمَّ  ا حأ  ال  م شأ  اِهِدي )ك   رأِة القأ  دأ
يأانِيٍَّة، وتأصأ رُّفأاٍت ْحأْ إْخوأاَّنِ  عأ اٍل ِص ب ْ ْوَّنأ م ابللُّْعبأ ِة الشَّ ْيطأانِيَِّة؛ بأ ْل زأاد وا عألأ ْيهم أبف ْ قأ اءأ : ك القأْفِز د ْونأ م الَِّذْينأ ميأ دُّ

ِت العأْش وأائِيَِّة ه نأ ا وه نأ اكأ ... إىل غأ رْيِ ذألِ  اِر ش ع ْوٍر، والصِ يأاِح د ْونأ ف  ت  ْوٍر، والضَّ رأابأ كأ ِم نأ التَّضأ جُّرأاِت عل ى أْق دأ
 هللا، كأمأا مأرَّ ِعْندأ الالِعِبْْيأ أثْ نأاءأ اللَِّعِب .

* * * 
َ   ْورأ  أْح

ارأَن، أبن َّنأ  ا أْمسأ  ْكنا القألأ  مأ عأ  ْن ذِْك  ِر ب أْع  ِض امل اِت وأِخ  رْيا؛ أْحب أْبن  ا أْن ن أْرفأ  عأ للقأ  ارِئ الكأ  رْيِْ اْعتِ  ذأ
ْرِعيَِّة : كالشُّهْ  ا مأعأ الف سَّاِق، والتَّشأاؤ ِم، والتَّطأريُِّ، والكأ ِذِب،الشَّ عأِة، وكأذأ ي ْ  رأِة اجلأْوفأاِء، واللِ ْعِب مأعأ الك فَّاِر، والشِ 

ِم( سأوأاٌء  ا د فَّاع  )ك رأِة القأدأ  ْوِبقأاِت الَِّ  أ ْشرِب 
 حأرَّمأاِت، وامل

انأ والب  ْهتأاِن ... إىل غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ امل قأ ةا، أكأ ِقي ْ ْت : حأ
ه ه نأ ا غ ْنيِ ةا ومأْقن أعا ا ِلمأ ْن أ ْلقأ ى السَّ ْمعأ، أو ح ْكماا، ك لَّ ذأِلكأ رأجأاءأ االْخِتصأ اِر واالْعِتبأ اِر؛ ِعْلما ا أنَّ فيمأ ا ذأْك رأَنأ

ِهْيٌد .  وه وأ شأ
 واحلأْمد  هلل رأبِ  العأاملْْيأ 

 
 
 

 الفأْصل  الرَّابِع  

 ِم(ح ْكم  )ك رأِة القأدأ 
ِم( كأمأ ا ِه يأ عأ  ، واآلذأاَيأ النَّاِشئأِة عأْن ل ْعبأ ِة )ك  رأِة القأ دأ اِذْيِر، والبأالَيأ أحأ

لأْي ه اآلنأ، ب أْعدأ اْسِتْعرأاِضنا ْلأأِذه امل
ْس   ِلِمْْيأ يف َتأِْديْ   ِد ح ْكِم   ِه عل   ى هأ   ِذه اللُّْعبأ   ِة الشَّ   ْيطأانِيَِّة : إالَّ 

 
 اْق ْ   رأار  ِِب ْرمأِته   ا، ال يأسأ   ع  طأالأ   ب  احلأ   قِ  ِم   نأ امل

اِر ح ْك    افي   ٌة الْسِتْص   دأ ة  ِمْنه   ا كأ لأْت عألأْي   ه ِم   ْن َم أالأفأ   اٍت شأ   ْرِعيٍَّة؛ الوأاِح   دأ ِم احل ْرمأ   ِة والتَّْح   ِذيْ ر  ِمْنه   ا، ِلمأ   ا اْش   تأمأ
ِم( : ْلِأي أشأدُّ ح ْرمأةا و  أَِّنا؛ بل ال أش كُّ طأْرفأةأ عأْْيٍ أنَّ )ك رأةأ القأدأ أْيِس ِر، والِقمأ اِر الَّ ِذي ِبشأ

ضأرأراا ِمنأ اخلأْمِر، وامل
 أْمأعأ أْهل  الِعْلِم على َتأْرمِْيِها .

* * * 
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مأ  ا  ولأ  ْن نأك   ْونأ أقأ  لَّ غأ  رْيأةا عل  ى ِديِْنن  ا، وشأ  بأابِنا ِم  ْن م ل   ْوِك اَْْنِْلْي  ِز، وغأ  رْيِهم ِم  ْن أْه  ِل الك ْف  ِر الَّ  ِذْينأ 
خَّْروا يف َتأْرميِْ   ها، وُأْرْيِْ مأْن ي أْلعأب ها!َتأ

ما عأِلم   وا أَّنَّ  ا قأ  ِد اتَّسأ  مأْت ابخل ش   ْونِِة، والوأْحِش  يَِّة، مأ  عأ مأ  ا ت ثِ  رْي ه ِم   ْن ومأ  ا ذأاكأ احل ْك  م  ِم  ْنهم إالَّ ِعْن  دأ
ا ت أْعِزف  الشَّبأابأ عأنْ  أِن احلأْربِ تأْدرِْيِب الر ِمأايأِة، ومأا ه   ضأِجْيٍج، وِعرأاٍك، يف ِحْْيأ أَّنَّ ه م وأ ِمْن شأ  !ِعْندأ

 ل  ْوِك : )إْدوأاْرد الثَّ اّن( عأ امأ )
ا؛ ف أقأْد حأرَّمأها ك لٌّ ِم ْن امل ( عأ امأ 714وألْجِل هأذأ ه  (، و )إْدوأاْرد الثَّالِ ث 

(766،) زأابِْي ْث األْوىلأ أِلكأ ة  )إلي ْ
أْرس  ْوِم الَّ ِذي أْص دأرأه  ه (، و)رِيْتشأ اْرد الثَّ اّنُّ(، و)ِهْن رِي الرَّابِ ع (، وامل

وجأ اءأ يف امل
لِ ك  )إْدوأاْرد الثَّ اّنُّ( عأ امأ )

أ
ْ أل  ال  ِبالدأ »:  ه  ( كأمأ  ا مأ رَّ مأعأنأ ا 714امل لأمَّ ا كأ انأ ه نأ  اكأ ضأ ِجْيٌج، وأْص وأاٌت كأثِ ريٌة َتأ

انأ   بِ  رْيأٍة، ولأمَّ  ا كأ ْل  فأ ك   رأاٍت كأ اف ِع خأ ا، ولأمَّ  ا كأ  انأ هللا ِبسأ  بأِب التَّشأ  اج ِر، والتَّ  دأ ثِ  ريأٌة َتأْ  د ث  ِبسأ  بأِب هأ  ذأ ْت ش   ر وٌر كأ
ْل ِك : االْش ِتأاكأ يف ِمثْ ِل هأ ِذه األْلعأ اِب م  

 
، وأْمنأ ع  أبأْم ِر امل ِلكأ ف أّن ِ آم  ر  ْس ت أْقبالا، ومأ ْن ُي أر ِم  ك لَّ هأِذه الشُّر وِر ِلذأ

! ْجنأ  .(1)«ُي أاِلف  ذأِلكأ تأك ون  ع ق وب أت ه السِ 
* * * 

ٍز رأِْحأ  سأ ِة الشَّ ْيِخ عأْب ِد العأزِيْ ِز اب ِن ابأ ِم( ِبرأ أ ائِمأة  بِتأْحرْيِْ )ك  رأِة القأ دأ ا أف ْتأِت اللَّْجنأة  الدَّ ه  هللا، وذألِ كأ كأمأ
رِْيِخ )4219ِبرأْقِم )  ه ( :6/12/1401(، وًتأ

، أو عل ى مأْنِص ٍب ِم نأ السُّؤأال  الثَّاِلث  : مأا ه وأ احل ْكم  يف ر ْؤيأِة م بأ  ٍِ ِت الك رأِة الَِّ  ت  ْلعأب  على كأ أ ارأَيأ
ٍِ مأثأالا؟ أ ، أو كأ أنأاِصِب : كاللَِّعِب على دأْورِيٍ 

 امل

، أو مأْنِص ٍب، أو غأ رْيِ ذألِ كأ م ْنكأ  ٍِ ا على مأا ذ ِكرأ ِمْن كأ أ ِم( حأرأاٌم، وك ْوَّن  ت  )ك رأِة القأدأ ر  ٌر آخأ اجلأوأاب  : م بأارأَيأ
انأ  تِ  انأ  تِ  إذأا كأ اجلأ  وأائِز  ِم  ْن غأ  رْيِِهم فأِه  ي حأ  رأاٌم،  اجلأ  وأائِز  ِم  نأ الالِعبِ  ْْيأ، أو ب أْعِض  ِهم ِلكأ  ْونأ ذألِ  كأ ِقمأ  اراا، وإذأا كأ

ِت حأرأاٌم!  بأارأَيأ
ا فأحأض ْور  هأِذه امل افأأةا على ِفْعٍل ُم أرٍَّم، وعلى هأذأ ْوَِّنا م كأ  ِلكأ

لَّمأ وصألَّى هللا على   نأِبيِ نا ُم أمٍَّد، وآِلِه، وصأْحِبِه، وسأ
ائِمأة  للب ح ْوِث الِعْلِميَِّة، واْف ْتأاءِ   اللَّْجنأة  الدَّ

 الرَّئِيس             َنِئب  رأئِيِس اللَّْجنأِة                  ع ْضٌو                      ع ْضٌو             

                                                

 . (ه  1398)لِ األوَّ  ع  يْ بِ األوِل، رأ  ة  نأ ، السَّ ع  اسِ التَّ  د  دأ العأ « لِ صأ فيْ الأ » ة  لَّ جمأ  (1)
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ِن عأبْ    عأْبد  هللا بن  ق  ع وٍد    عأْبد  العأزِيِز ابن  ابز  عأْبد  الرَّزَّاِق عأفيفي       د  هللا بن  غ دأَيَّ
* * * 

فأ كُّ عأْنه ا غأالِبا ا ِمثْ ل  : ا ِم( اْلي أ ْومأ فيه ا أم  ْوٌر ُم أرَّم ٌة ال ت أن ْ اِء، فأِعْندأ ذأِلكأ ال نأش كُّ : أنَّ )ك رأةأ القأ دأ لعأ دأ
ْش  ِف العأ  ْورأا ، والب أْغضأ  اِء، وكأ ِخ  رْيِ الصَّ  لأوأاِت، وإضأ  اعأِة األْوقأ  اِت، واألْم  وأاِل، وصأ  دٍ  عأ  ْن ذِْك  ِر هللا ت أعأ  اىلأ ِت، وَتأ

اِبقاا . ، ومأا إىل ذأِلكأ ِمَّا مأرَّ مأعأنأا سأ  وشأْتٍم، وسأبٍ 
* * * 

؛ ْْأ يأك ْن ُمأْص ْورا  ِم( ابلتَّْحرْيِْ ا احل ْك م  ت أْنِبيٌه : إنَّ ح ْكمأنأا على )ك رأِة القأدأ ا عألأْيه ا ف أقأ ط ؛ بأ ْل ي أْنطأبِ ق  هأ ذأ
 عأاِص  رأِة : كأك   رأِة اليأ  ِد، وك   رأِة السَّ  لَِّة، وك   رأِة الطَّ  ائِرأِة ... إخل، والقأ  

عا  ا عل  ى أْكثأ  ِر األْلعأ  اِب الر َيضأ  يَِّة امل ي ْ ْول  فيه  ا مِأ
 زأاوألأةِ 

، سأوأاٌء يف ح ْكم  امل ِة على حأدٍ  سَّوأاء .ق أْوٌل وأاِحٌد ال ُيأْتأِلف   شأاهأدأ
 ، أو امل

ّنٌّ، ونأْش ر ها فينأ ا نأْص رأاّنٌّ صأ ِلييبٌّ، وتأْطرِيق   ِم( : وأثأينٌّ ي  ْوَنأ ه ا إلأْين ا وأِخرْياا؛ فأال شأكَّ أنَّ أْصلأ )ك رأِة القأدأ
ْل ِمْن م دَِّكر؟! وعألأْيه فأِهي حأرأاٌم .. حأرأاٌم!  ي أه وِديٌّ عأالأِميٌّ، ف أهأ

فأ  رِدْ  ِم( ع لأمأ  اءٌ  كأمأ  ا أنَّن  ا وهلل احلأْم  د  ْْأ ن أن ْ ِمْي  ِع؛ بأ  ْل قأ  ْد قأ  الأ ِِب ْرمأ  ِة )ك   رأِة القأ  دأ أْعل   ْوِم للجأ
 ِِبأ  ذا احل ْك  ِم امل

ٍز، أْمثأال  : الشَّْيِخ ُم أمَِّد بِن إبْ رأاِهْيِم، والشَّْيِخ عأْبِد الرَّْْحأِن بِن ُم أمٍَّد القأاِس ِم، والشَّ  أِجالءٌ  ْيِخ عأْب ِد العأزِيْ ِز اب ِن ابأ
ن، والشَّْيِخ ْح    ، والشَّْيِخ عأْبِد هللا بِن ق  ع ْوٍد، والشَّْيِخ عأْبِد الرَّزَّاِق عأفيفي، والشَّْيِخ عأْبِد هللا بِن غ دأَيَّ رِيِ  ْوِد الت ُّ وأرِْ

ةِ  ائِمأ اِن، واللَّْجنأِة الدَّ ْلمأ ، وغأرْيِِهم كأِثرْيٌ، وسأيأأِت كأالم  هأؤ الِء يف م ْلحأ ِق الفأتأ اوأِ إْن شأ اءأ والشَّْيِخ عأْبِد العأزأِيِز السَّ
 هللا .

 
 الفأْصل  اخلأاِمس  

ِم(  البأِدْيل  عأْن )ك رأِة القأدأ
امِ  ْينأ اْْسالِميَّ ِدْيٌن شأ  سألأمَّاِت ِعْندأ ك لِ  م ْؤِمٍن، وم ْؤِمنأٍة : أنَّ الدِ 

تأ ِمنأ امل نْيا، لأقأْد ابأ ْيِن والدُّ اِمٌل ألْمِر الدِ  ٌل كأ

، ال ي أْقبأل  هللا ِسوأاه ، وال ي أ  اٍن، وِلك لِ  عأْصٍر وِمْصٍر، وِلك لِ  إْنسأاٍن وجأانٍ  اِفٌل ِلك لِ  زأمأاٍن ومأكأ ْرحأم  غأرْيأ ف أه وأ كأ

ُأ عأْنه ، وال ي أْقبأل  ح ْكماا ِسوأاه ،  ا اخل ر ْو اَل تَعَالى : " وما أرسلنا  إال كافة للناس بشيًرا قَ أْهِلِه، وال يأسأع  أحأدا
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[، وقال تعالى : "ومن يبتغ غير 56[، وقال تعالى : " وما خلقت الجن واإلنس إالَّ ليعبدون"]الذاريات28ونذيًرا"]سبذ

ا أن ل [، وقال تعالى : " ومن لم يحكم بم 85اإلسالم دينًا فلن يقبل منه ووو ف  اآلخرة من الخاسرين"]ِل عمران

 [.44هللا فذولئك وم الكافرون"]المائدة

والَِّذي ن أْفس  ُم أمٍَّد بيأِده، ال يأْسمأع  ِب أحأٌد ِمْن هأ ِذه األمَّ ِة؛ ي أه  ْوِديٌّ، وال نأْص رأاّنُّ، ُث َّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه 
، وْْأ ي  ْؤِمْن ابلَِّذي أ ْرِسْلت  ِبه إالَّ كأانأ ِمْن أْصحأاِب النَّارِ   م ْسِلٌم . «ميأ ْوت 

* * * 
ها مأعأ مأا ي سأمَّى : )البأِدْيل (! ْيِن؛ ف ألأنا أْن نأِقفأ ب أْعدأ ا الدِ   فأإذأا ع ِلمأ مأا ه نأا؛ وه وأ ْش  ْولِيَّة  هأذأ
، كأمأ ا  أوَّالا أمَّا مأْعرِفأة  البأِدْيِل يف الِعبأادأاِت ف أه وأ م ت أوأقِ ٌف عل ى مأْعرِفأ ِة أْص ِلِه؛ وه  وأ األْص ل  يف الِعبأ ادأاتِ 

 يألي :
ةا ُم ْكأمأ  ةا؛ وِه  ي : أنَّ األْص  لأ يف الِعبأ   ادأاِت  قأ  ةا شأ  ْرِعيَّةا، وقأاِع  دأ ِقي ْ ق  ْل  ت  : كأ  انأ عألأْين  ا أْن نأْس  ت أْلِهمأ حأ

) ، وعألأْي  ه قأ  ال وا : )األْص  ل  ب أقأ  اء  مأ  ا كأ  انأ عل  ى مأ  ا كأ  انأ لأ  ْيسأ لأنأ  ا أْن نأ  ِْت كأ و ، اْتْ يأ  ان  ِِبأ  ا عل  ى وأْجِههأ  ا الشَّ  ْرِعيِ 
الأتأْْيِ : تأِقلأ إىل البأِدْيِل عأْنه إالَّ يف حأ   األْصلأ، ون أن ْ

ِم و ج ْوِد األْصِل .  األْوىلأ : ِعْندأ عأدأ
اِله . ِم الق ْدرأِة على ت أنأاو ِل األْصِل، واْسِتْعمأ  الثَّانِيأة : ِعْندأ عأدأ

، ق أْول ه ت أعأاىلأ  لِْيل  على ذأِلكأ  [ .6"فلم تجدوا ماًء فتيمموا صعيدًا طيبًا"] المائدة : والدَّ

* * * 
أ رأِض، وِعْن دأ ف أْق ِد » ... :  (3/60« )ت أْفِس رْيهِ »يف  ي أق ْول  ابن  كأِثرْيٍ رأِْحأ ه  هللا

حأ الت َّ يأمُّمأ ِعْن دأ امل بأ ْل أابأ
أاِء، ت أْوِسعأةا عألأْيك م، ورأْْحأةا ِبك م

اِله ِمَّ ا دألَّ وعألأْيه كأانأ الت َّيأ . «امل ِم الق  ْدرأِة عل ى اْس ِتْعمأ أ اِء، أو عأ دأ
مُّم  ِعْندأ ف أْقِد امل

، والسُّنَّة ، واْْمأاع  يف اجل ْملأةِ   . (1)عألأْيه الِكتأاب 
أاِء؛ ِلك لِ  مأا ي  ْفعأل  ِِبأا ِعْندأ العأْجِز عأ 

ْن ه  شأ ْرعاا؛ ألنَّ ه م ِتأأت ِ ٌب فأِعْندأ ذأِلكأ كأاأن الت َّيأمُّم  بأدأالا عأْن طأهأارأِة امل
ِل . ا شأأن  البأدأ أاِء، وال رأ ْوز  مأعأ و ج ْوِده إالَّ ِلع ْذٍر، وهأذأ

ِم امل ب  ِفْعل ه ِعْندأ عأدأ  عألأْيها رِأ

                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 »(، و1/324)« كشيْر الزَّ  حأ رْ شأ »(، و1/310) «ينغْ امل

 
 (.1/205)« عأ دِ بْ امل
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ا، ف إ»: لع ْمرانأ بِن ح صأْْيٍ رأِضيأ هللا عأْن ه   ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه  ْن ْْأ تأْس تأِطْع صأ لِ  قأائِما ا، ف إْن ْْأ تأْس تأِطْع ف أقأاِع دا
ِثرْيأٌة ِجًدا .« فأعلى جأْنبٍ  ِة كأ اِدْيث  الن َّبأوِيَّة  يف ب أيأاِن هأِذه القأاِعدأ ت  الق ْرآنِيَّة ، واألحأ  الب خأارِيُّ، واآلَيأ

 »:  (21/354)« ِاوأ تأ الفأ  عِ وْ م  جمأْ »يف قأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا 
أ
ٌل عأِن امل ل  ي أق  ْوم  الت َّيأمُّم  بأدأ اِء، والبأدأ
ٌل عأ ِن  ْهرأْيِن؛ فإنَّ ه  بأ دأ اِمِه، وإْن ْْأ يأك ْن م أاِثالا لأه  يف ِصفأِته : كأِصيأاِم الشَّ ِل يف أْحكأ  ْبدأ

اْْعتأ اِق، وِص يأاِم م قأامأ امل
ِص  يأاِم الثَّالثأ   ٌل عأ  ِن اْلأ  ْدي يف التَّمأتُّ  ِع، وكأ ٌل عأ  ِن ال  ثَّالِث والسَّ  ْبِع، فإنَّ  ه بأ  دأ ِم يف كأفَّ  ارأِة اليأِم  ْْيِ؛ فإنَّ  ه  بأ  دأ ِة األَيَّ

لِ   ْبدأ
ل  ي أق ْوم  م قأامأ امل أاِل، والبأدأ

 .انْ ت أهأى « التَّْكفرِي ابمل

* * * 
 ْس ِلم  ابلِعبأ ادأاِت الشَّ ْرِعيَِّة عل ى الوأ 

ِتأ امل ِل، وِه يأ : أْن َيأ  ْب دأ
ِل، وامل قأةأ البأ دأ ِقي ْ ْج ِه الشَّ ْرِعيِ  فأإذأا عأِلْمنأا حأ

ِم الق    ْدرأِة عأل   ى اْتْي   اأِن ابلِعبأ   ادأِة ع نِيأ   ٌة ش    رِعأْت للم ْس   ِلِم ِعْن   دأ عأ   دأ الأ   ٌة ًثأ ل   ى أْص   ِلها مأ   عأ الق    ْدرأِة، وأنَّ البأ   دألأ حأ
اءا .  الشَّْرِعيِ  ابِْتدأ

عأاِة الي أ  ْومأ  نأئِ  ٍذ؛ لأ  ْيسأ لل  دُّ لَّف   وا طأرأائِ   ف أن أق   ْول  ِحي ْ اِئِل  قأ م ْلتأوِيأ  ةا يف دأْع  وأِِتِم،، أْن ي أتأكأ أو رأْعأل   وا ِم  نأ البأ  دأ
ٍت مأْقص ْودأةا! بِتأةا، وغأاَيأ ْرِعيَّةا، وأص ْوالا ًثأ  حأقأاِئقأ شأ

ِثرْيٌ ِمْن د عأاِة الي أْوِم؛ ي أْومأ جأعأل وا ِمْن أنْ ف ِس ِهم أْه لأ ِحْكمأ ٍة، وأْص حأابأ دأْع وأةٍ  ا لألسأِف مأا عألأْيه كأ  وهأذأ
 عأْصرِيٍَّة ت أتأمأاشأى مأعأ الوأاِقِع، وت أتأكأيَّفأ مأعأ ض غ ْوِطه!

ا ن أ    رأاه م ال ي أْل    و نأ عل    ى أحأ    ٍد يف الرِ ضأ    ى ابلقأِلْي    ِل يف دأْع    وأِِتم؛ ولأ    ْو عل    ى ِحسأ    اِب الت َّبأسُّ    ِط يف  لِ    ذأ
ِلمأ    اِت، والت َّنأطُّ    ِع يف وأسأ    اِئِل ال    دَّ  لُّ    ِف يف الكأ  بأاحأ    اِت، والتَّكأ

اِل  ،ْعوأةِ امل ا احلأ    دُّ ِم    نأ االْعتِ    دأ ِمَّ    ا أْخ    رأجأه م هأ    ذأ
فأةٍ  اٍل مأِشْْيٍ، ودأْعوأٍة هأزِيْ لأٍة ضأِعي ْ ْعوأِة إىل حأ ِة الدَّ  !واالْقِتصأاِد ِمْن ِحْكمأ

اِئِل مأا يأِلي ابْخِتصأاٍر : عأوأاِت الغأارِقأِة يف البأدأ ْوءاِت حأصأائِِد هأِذه الدَّ  فأكأانأ ِمْن سأ
ٌِ عأ   ِن األ ص    ْوِل أوَّ  ا اْرِتكأ   ا ٍت مأْقص    ْودأةا، ويف هأ   ذأ بِتأ   ةا، وغأ   اَيأ اِئِل أ ص    ْوالا ًثأ الا : أَّنَّ    م جأعأل    وا ِم   نأ البأ   دأ

أْنش ْودأِة .
ِت امل ْرِعيَِّة، والغأاَيأ  الشَّ

ثِ  رْيٍ ِم نأ العأا نِيا ا : أَّنَّ   م ِِبأ ِذه الطأرأائِ  ِق اْلأزِيْ لأ ِة سأ  عأْوا يف ِغ رِ  كأ ، وذألِ  كأ إبْش  عأارِِهم ًثأ ئِ  ِدْينأ إىل هللا ت أعأ اىلأ
تأِه   ي إ اِئِل، وت أن ْ أعأاِص   ي َتأْص    ل  ِعْن   دأ البأ   دأ

لأْيه   ا، ِمَّ   ا بطأرِيْ   ٍق أو آخأ   رأ : أنَّ العأ   ْودأةأ إىل هللا ت أعأ   اىل، والت َّْوبأ   ةأ ِم   نأ امل
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يَّ   ةأ يف ي ضأ  عِ ف  ِم   ْن عأ   زأائِِم العأائِ   ِدْينأ إىل هللا إذأا عأِلم    ْوا فيمأ    ه م اجِلدِ  ا ب أْع  د  أنَّ الت َّْوبأ   ةأ إىل هللا ت أعأ   اىلأ ت أتأطألَّ   ب  ِم   ن ْ
ةأ ابلن َّْفِس والنَّفيِس، والغأاِل والرَِّخْيِ  .  جأاهأدأ

 االْسِتقأامأِة، وامل
ا قأ  ْد ُي ْشأ ى عل  ى ب أْعِض ِهم ِم  نأ الف ت   ْوِر ب أْع  دأ النُّش  ْوِر، واحلأ  ْوِر ب أْع دأ الكأ   ْوِر؛ حأ ِتَّ إنَّ ب أْعضأ  هم وِعْن دأ هأ ذأ

 عأيأاذاا ابهلل قأِد انْ تأكأسأ على أمِ  رأأِسه!
قأ  ْوا عل  ى مأ ا ه   ْم عألأْي  ه لِثا ا : أَّنَّ   م ِِبأ  ِذه الطَّرأائِ ِق يأك ْون    ْونأ قأ  ْد سأ  وَّغ وا للعأامَّ ِة، والع صأ  اِة أْن ي أب ْ ؛ ولأِك  ْن ًثأ

ْرِعيٍَّة!( : وذأِلكأ   بأاحأ اِت، وف ض  ْوِل اللَّعِ ِب، والكأ الِم، ِبطأرِيْ قأٍة أ ْخرِأ )شأ
ْفِعِهم إىل الت َّبأسُّ ِط، واْْس رأاِف يف امل بدأ

الأطأِة .  خأ
َأِر، وامل  والن َّْوِم، والنَّ

أرِيْ  ِر، ي أ  ْومأ ن أ  رأاه م 
انأِة للوأاقِ  ِع امل ب وا ابالْسِتْس  الِم، واالْس  ِتكأ ي أت أن أزَّل   ْونأ رأاِبعا  ا : أَّنَّ   م ِِبأ  ِذه الطأرأائِ  ِق قأ  ْد أ ِص  ي ْ

، ووأسأ اِئلأ دأعأ  م فيمأا ه ْم عألأْي ه عأ ْن طأرأائِ قأ ْعوأِِتم وِحْكمأِتهم إىل م ْست أوأِ العأامَِّة والع صأاِة، وجم أارأاِت  وِيَّ ٍة هأزِيْ لأ ٍة، ِبدأ
فأةٍ   !ضأِعي ْ

ْعوأِة السَّ لأفيِة، اِمسا ا : أَّنَّ  م ِِبأ ِذه الطأرأائِ ِق قأ  ْد رأجأع  وا عأ ِن ال دَّ  ْس تأِقْيمأة  الن َّبأوِيَّ  ة   خأ
ْعوأة  اجلأ ادَّة  امل وِه  يأ ال دَّ

 ، ِلمأ   ِة احلأ   قِ  ، والصَّ   ْدع  ِبكأ ، وللم ْحِس   ِن أْحسأ   ْنتأ وأالَّ د ْونأ م وأارأبأ   ٍة، أو جم أامألأ   ٍة، أبْن ي أق ْول    وا للم ِس   ْيِء أسأ   أتأ
ا ه وأ األْصل  يف الدَّ  خ ْذه م يف هللا لأْومأة  الئٍِم، وهأذأ ٌد ِم ْن ع لأمأ اِء السَّ لأِف إالَّ َتأ ُْ عأْنه أحأ ْعوأِة اْْسالِميَِّة، وْْأ ُيأْرأ

ُ ْعألأ  أْدع وِ  ال غأرْيأ، أمَّا أْن 
اِل امل رِها، وذأِلكأ ِِبأسأِب حأ اِئل  أص ْوالا دأعأوِيَّ ةا  يف حأاالٍت يأِسرْيٍة ت  قأدَّر  ِبقأدأ هأِذه البأدأ

 
أ
ائِِر امل  ْدع و ِْينأ، فأال!َت أرَّر  على سأ

وَنأْ    ن ، وه     ْم )لألسأ    ِف!( إذأا ك نأ    ا ال ن أْرضأ    ى مبأ    ا ت  ْف    رِز ه ب أْع    ض  اجلأمأاعأ    اِت اْْس    الِميَِّة يف جمأأ    االِت 
ْعوأِة التَّ  ائِِبْْيأ إىل هللا  ْعوأِة ... إالَّ أنَّن   ا َنِأ   د  ب أْع  ضأ د عأ   اِة الي أ   ْومأ )السَّ   لأفيْْيأ!( قأ  ْد قأِنع    وا ب   دأ ت أعأ   اىلأ ِعْن   دأ حأ   دِ  ال  دَّ

ائِرأةِ  رأاِت السَّ الأطأِة، واخلأرأجأاِت، والز َيأ  خأ
 !(1)اللَِّعِب، وامل

* * * 

                                                

أْوض وِْع بِعن ْوأاِن  (1)
ا امل بأوي ِ »وِل ِكتأاٌب يف هأذأ ،  «ظأاِهرأِة الِفْكِر الِتَّ ه  إْخرأاجأ ي  يأسِ  رأ  هللا ت أعأ اىلأ أنْ  أسأ أل  يف القأ ْرِن اخلأ اِمِس عأشأ رأ

 إْن شأاءأ هللا!قأرِيباا 
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ْن ي أرِأ  ْرِعيَِّة، ال ب  دَّ : فأِعْندأ ذأِلكأ ن أق ْول  ِلمأ اِذْيِر الشَّ أحأ
ِة )قأْطعاا( ِمنأ امل اِلمأ ِم( السَّ حأةأ ل ْعبأِة )ك رأِة القأدأ إابأ

ْوهأاء  الٍت، وضأوأاِبطأ كأْي تأْسلأمأ لأنأا هأِذه اللُّْعبأة  ِمْن ت أْفِصيْ  ، وإالَّ  ِمنْ الشَّ ْرِعيَِّة ِبطأرِْيٍق، أو آخأ رأ اِذْيِر الشَّ أحأ
هأِذه امل

! ا ف أرأْرَنأ ِمْنه ، وال ب دَّ  وأق أْعنأا فيمأ
* * * 

بِ رْيأةا ِم ْن أبْ نأ  اِء وق أْب لأ أْن نأِق فأ مأ عأ ب أيأ اِن هأ  ِذه الضَّ وأاِبِط؛ كأ انأ عألأْين ا  عا ا أنَّ طأائِفأ ةا كأ ي ْ أْيضا ا أْن ن أْعلأ  مأ مِأ
ِم( ِمَّ ا كأ  انأ ِلزأاما ا عألأْين ا أْن نأسأ  عأى  مأِن )ك  رأة  القأ  دأ ْض  رأاء  ال دِ  ْس ِلِمْْيأ قأ ِد اْس  تأْحوأذأْت عألأ ْيِهم خأ

 
يف ت أْقرِيْ ِب هأ  ِذه امل

أحأ اِذْيِر الشَّ ْرِعيَّةِ  اللُّْعبأِة الشَّْيطأانِيَِّة ت أْقرِيْ با ا
حأ ةأ األْلعأ اِب الر َيِض يَِّة اخلأالِيأ ِة ِم نأ امل  ؛مأْقب   ْوالا يف اجل ْملأ ِة، ِلمأ ْن ي أ رِأ إابأ

ِم( ِم  ْن ث أوْ  ُ  )ك    رأةأ القأ  دأ ْ  ِر  كأ  ْي نأضأ  عأ بأ  ْْيأ أيْ   ِدْيِهم ب أْع  ضأ الضَّ  وأاِبِط الشَّ  ْرِعيَِّة الَّ   ِ  َنأِْس  ب ها قأ  ْد َّت 
أ
ْحم    ْوِم، ِِب  ا امل

لأِة إْْلأاٍء، وت أْرِوْيٍح، وت أْرفيٍه . َ ْوِر إىل وأِسي ْ أْح
 ووأْصِفها امل

ِ ي ِم نأ  ِم( يف ث أْوِِب  ا اجلأِديْ ِد؛ ْلأ ا الت َّْقرِيْ ِب اجلأِديْ  ِد م ْوِقن   ْونأ : أبنَّ ل ْعبأ ةأ )ك  رأِة القأ دأ  البأاِط  ِل وَنأْ ن  مأ عأ هأ ذأ
عاا أْن نأْست أْغيِنأ ابألْلعأاِب الر َيِضيَِّة اْْسالِميَِّة الِس يَّما الَِّذي ي ْست أعأان  ِبه على احلأق ِ  ي ْ ، يف ِحْْيأ كأانأ األْوىل بِنأا مِأ

يَِّة . ا ِمنأ األْلعأاِب الر َيِضيَِّة اْف ْرأَنِْ  الف ر ْوِسيَِّة ِمْنها عأْن غأرْيِهأ
ا قأالأ ابن  القأ يِ ِم رأِْحأ ه  هللا  وقأ ْد أْغنأ اَنأ هللا ابلف ر ْوِس يَِّة اْمْيأانِيَّ ِة، »: (2/92)« ةِ يَّ وِس ر  الف  »يف ِكتأابِ ه كأمأ

ائِه، ون ْصرأِة ِديِْنه، عأِن الف ر ْوِس يَِّة الشَّ ْيطأ  ِثرْي ها يف الغأضأِب على أْعدأ عأ ث  والشَّجأاعأِة اْْسالِميَِّة الَِّ  َتأ انِيَِّة الَّ ِ  ي  ب ْ
 .انْ ت أهأى « اجلأاِهِليَّة   عألأْيها اْل وأِ، وْحأأيَّة  

رِيُّ رأِْحأ  ه  هللا  ا مأ  ا ذأكأ  رأه  الشَّ  ْيخ  ْح    ْوٌد الت ُّ  وأرِْ ف  إِن »:  (229، 15/217)« ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رأ ال  دُّ »يف وكأ  ذأ
، أَّنَّ  م إَّنِ أ ا ي رِيْ د ْونأ ابللَّعِ ِب ابلك  رأِة : رَيأ  اِء هللا ت أعأاىلأ  تأشأبِ ه ْونأ أبْعدأ

اِن، لِت أْعتأ ادأ عل ى النَّشأ اِط، ادَّعأى امل ضأ ةأ األبْ دأ
 والصَّالبأِة .

يأ ةا، ومأْند ْوحأ  ةا، عأ ِن فأاجلأوأاب  أْن ي  قأالأ : إنَّ هللاأ ت أعأاىلأ قأْد جأعألأ للم ْسِلِمْْيأ يف الر َيضأ اِت الشَّ ْرِعيَِّة غ ن ْ
اب أقأة    سأ

يَِّة؛ فأِمْن ذأِلكأ : امل ضأاِت اْف ْرأَنِْ اب ه،  ملسو هيلع هللا ىلصعلى اخلأْي ِل، وقأ ْد سأ ابأقأ النَّ يبُّ الر َيأ ن أه م ا، وف أعأ لأ ذألِ كأ أْص حأ ب أي ْ
ه م  ْسِلم ْونأ ب أْعدأ

 . «وامل
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ْعه  مأا وأِسعأ السَّلأفأ الصَّاِلحأ، فال »: وقأالأ أْيضاا رأِْحأه  هللا  ْرِعيَِّة، وْْأ يأسأ ومأْن ْْأ يأْكتأِف ابلر َيضأاِت الشَّ
ضأ اِت الشَّ ْرِعيَِّة، فأ ذأ كأفأاه  هللا، و  يَّ ِة عل ى الر َيأ ضأ اِت اْف ْرأَنِْ نِْيا واآلِخ رأِة، ومأ ْن آث أ رأ الر َيأ ِلكأ ال وأسَّعأ عألأْي ه يف ال دُّ

وأاٌن على زأْيِغ ق أْلِبه، عأيأاذاا ابهلل ِمْن م ْوِجبأاِت غأضأِبهِ   .انْ ت أهأى « ع ن ْ
* * * 

أْلح ْوظأ اِت كأ ْي تأْس لأمأ لأنأ ا ل ْعبأ ة  وِمْن ِخالِل مأا مأضأى كأانأ لأنأا أ
ْن نأضأعأ ن ْصبأ أْعي ِننا هأ ِذه الضَّ وأاِبطأ وامل

ْرِعيَِّة، فأكأانأ ِمْن ذأِلكأ : اِذْيِر الشَّ أحأ
ِم( ِمنأ امل  )ك رأِة القأدأ

أْعر ْوفأ   ِة :  
ِم( امل َِمأ   ِة، وق أ   وأاِنْْيِ )ك    رأِة القأ   دأ ِة أوَّالا : أْن ال ت أت أقأيَّ  ْد أبْن ِد الالِعبِ   ْْيأ، ومأسأ   احأ كالت َّْقِيْي   ِد بعأ   دأ

اِم اجلأزأائِيَّةِ  ِبه، وزأمأِن اللِ ِعِب، واألْحكأ ا ابأ أْلعأِب، وكأذأ
 إخل.(1)امل

ٍد، أو مأْلعأٍب، أو لأ ْوٍن، أو إْقلِ ْيٍم، أو غأ رْيِ ذألِ كأ ِمَّ  َألَِّة : َنأ م  َتأأيُِّز الالِعِبْْيأ َتأْتأ مأ نِياا : عأدأ يأك  ْونأ  اًثأ
اوأِة، والب أْغضأاِء، والتَّْحرِْيِر! ب أباا للشَّْحنأاِء، والعأدأ  سأ

م  الت َّْقِيْيِد بالِعِبْْيأ رأْسِْيِ ْْيأ م عأيَِّنْْيأ د ْونأ آخأرِْينأ؛ بأْل ي أت أبأادأل  ك لٌّ  لِثاا : عأدأ ِم نأ الفأ رِيْ قأْْيِ الالِعبِ ْْيأ فيمأ ا  ًثأ
ن أه ما، ف أتأ ارأةا ي أْلعأ  عا ا ألْس بأاِب التَّْح زُِّب، ب أي ْ ل  مَّ جأ رًا، ك  لُّ ذألِ كأ دأف ْ ، وأْولأئِ كأ مأ عأ ه  ؤالِء، وهأ ب  هأ ؤالِء مأ عأ أْولأئِ كأ

اوأِة، والب أْغضأاِء، والتَّْحرِْيِر!  والشَّْحنأاِء، والعأدأ
ِضيَِّة الرَّْسِْيَِّة؛ بأْل ي أْلبأس وْ  الِبِس الر َيأ

أ
م  لِْبِس امل نأ سأرأاِوْيلأ طأوِيْ لأةا وأاِس عأةا، وِم نأ ف أْوِقه ا ق ْمصأ ان  رأاِبعاا : عأدأ

ل غ  حأدَّ الرُّْكبأةِ  اتِرأٌة ت أب ْ ُأِْسْيِم العأْورأةِ سأ ْوفاا ِمْن   . ، خأ

ِت؛ د ْونأ اْعِتبأاٍر للوأْقتِ  ِد اْصأاابأ ا : ت أْعِيْْي  الالِعِبْْيأ، وعأدأ  . (2)خأاِمسا
اِدسا  ا : جم أان أبأ  ة ، وت أ  ْرك   َ   ْورأاِت الشَّ  ْرِعيَِّة الَّ  ِ  مأ  رَّْت مأعأن  ا آنِفا  ا، وهللا ت أعأ  اىلأ سأ أْح

 ك   لِ  مأ  ا ه نأالِ  كأ ِم  نأ امل
 أْعلأم  .

 
 

                                                

ْتِ  (1) ْيِم والِتَّ َِ ، أمَّا مأا كأانأ ِمْنها للت َّْن ِأ .األْحكأام  اجلأزأائِيَّة  ه نأا : مأا كأانأ َم أالِفاا حِل ْكِم هللا ت أعأاىلأ  ْيِب؛ فأال أبأ
ْيِن الشَّْرطأْْيِ م فأصَّ  (2) َ ْر هأذأ َ ْوِر الثَّاِمِن والتَّاِسِع ب أْعدأ الثَّالِثْْيأ اْن أْح

 . لأْْيِ يف امل
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  ِ  الفأْصل  السَّاِد
ِم( والرَّدُّ عألأْيها  الشُّبأه  حأْولأ )ك رأِة القأدأ

ِضيَّة  »  نأاظأرأة  الر َيأ
 «امل

ِم( يأْذك ر وْ أمَّا الشُّبأه  الَِّ  ْأْ  أْح أْهل  )ك رأِة القأدأ ثِ رْيأٌة ِج ًدا ي أْعس  ر  حأْص ر ها؛ لكنَّه ا َّنأ  يأُْ ا، فأ ال شأ كَّ أَّنَّ ا كأ
ا ش بأٌه قأدِ  َأرٍ  يف اجل ْملأِة وأاِهيأٌة، وحأْسب ها أَّنَّ ْيهِ  اْشت أب أهأْت على مأْن ال ِعْلمأ لأه، وال َتأِْقْيقأ نأ  !لأدأ

ا أرِأ أنَّه لأ  ٍة ذ ِكرأْت أو اْخت ِلقأْت؛ ألنَّ الشُّبأه ال ت أزأال  ت أت أوأارأد  ِلذأ هأ ْيسأ ِمنأ السَّالمأِة الو ق  ْوف  مأعأ ك لِ  ش ب ْ
اِِبا إمَّا ِِب ْكِم ضأْعِف اْمْيأاِن، أو ِقلَِّة الِعْلِم!  على أْصحأ

ئٍِذ   نأاِسِب أْن نأِقفأ مأعأ أهأمِ  هأِذه الشُّ فأِعْندأ
َأ ارِِهم، ومأْرجأعا ا ن أرِأ ِمنأ امل انأ ْت ُمأأ الا ألْن بأِه الِس يَّما الَّ ِ  كأ

اِمِهم!   ألْوهأ
* * * 

ِم(ويف سأ  اِبِق ِعْلِمنأ  ا؛ أنَّ طأائِفأ  ةا ِم  ْن ع شَّ  اِق  ، )ك   رأِة القأ  دأ ، ك لَّم  ا غأ  الأب أه م اْلأ  وأِ أو سأ  ارأق أه م  الطَّ  ْرف 
ِذِه  ن أرأاه مْ  لُِّق وألأْو بِب أْيِت العأْنكأب  ْوتِ رأْعأل ْونأ ِمنأ واحلأالأة  هأ  . الشُّب  هأاِت مأْسرأحاا وأاِسعاا، يف الت َّعألُِّق والتَّمأ

هأا مأعأ كأْشِفها وال         ا ب أْعضاا ِمْن تِْلك م  الشُّبأِه الَّ  اتَّكأئ وا عألأي ْ ا وغأريِِه؛ ف أقأْد ضأمَّْنت  ِكتأاب هأذأ هأا وْلذأ رَّدِ  عألأي ْ
 ْست أعأان ، وعألأْيِه التُّْكالن !ِبشأيٍء مِ 

 نأ االْخِتصأاِر، وهللا امل
ا قأال ْوا :  فأِممَّ

ِم(أوَّالا :   حأرَّمأاِت! )ك رأة  القأدأ
اِك امل  خأرْيٌ للشَّبأاِب ِمْن انِْتهأ

نِياا :  ِم( ًثأ  ِحْفٌظ ألْوقأاِت الشَّبأاِب!ِفْيها )ك رأة  القأدأ
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لِثاا :  ِم(  )ك رأة  ًثأ اِن الشَّبأاِب!ها ِفيْ القأدأ  ت أْقوِيأٌة ألْبدأ
ِم(  )ك رأة  رأاِبعاا :  ِت! ِفْيهاالقأدأ  بأارأَيأ

 انِْتصأاٌر على الك فَّاِر يف امل
ِم(  )ك رأة  خأاِمساا :   رأْفٌع لأعألأِم الت َّْوِحْيِد : )ال إلأه إالَّ هللا ُم أمٌَّد رأس ْول  هللا(! ِفْيهاالقأدأ
حأة !األْصل  يف )ك  سأاِدساا :  ِم( اْابأ  رأِة القأدأ
يأ    اِة السَّ    لأِف سأ    اِبعاا : أ أعأ    اِجِم العأرأبِيَّ    ِة، مأْش    ه ْورأةا يف حأ

انأ    ْت مأْعر ْوفأ    ةا يف ك ت     ِب امل ِم( كأ نَّ )ك     رأةأ القأ    دأ
 الصَّاِلِح .

ِمناا :  ِم( تأشأبٌُّه ابلك فَّاِر!ًثأ  لأْيسأ يف )ك رأِة القأدأ
ِسعاا :  ِم(؛ بأْل ن شأاِهد ها، ون  تأاِبع ها د ْونأ ت أعأصٍُّب!َنأْن  ال ن أْلعأ ًتأ  ب  )ك رأةأ القأدأ
ِم(  )ك رأة  عأاِشراا :  لأةا ت  ْعتأُأ  القأدأ  !دأعأوِيَّةا  وأِسي ْ

* * * 
ِلمأ  اٍت َم ْتأصأ  رأٍة، ووأق أفأ  اٍت م ْعتأصأ  رأٍة، جمأْ  م ْوعأ  ةا يف أمَّ  ا ال  رَّدُّ عل  ى هأ  ِذه الشُّ  بأِه؛ ف ألأ  ْن يأك   ْونأ أْكث أ  رأ ِم  ْن كأ

هأ ا  لَّْمنأ ا عأن ْ ٍت؛ ومأا ذأاكأ إالَّ أنَّ أْكث أرأ هأِذه الشُّبأِه قأ ْد تأكأ أ س ؤالٍت وجأوأاابأ ُْ ا، أو ِحوأاراٍت، وم نأاظأرأاٍت عأ : قأْص دا
 !(1)تِبأاعاا يف مأثأاّن، ومأطأاِوي أْصِل الِكتأاِب؛ فأك ْن على ذ ْكٍر ِمْن ذأِلكأ َيأ رأعأاكأ هللا

وأاٍن وقأ  وأْنت  ِْلأِذه الشُّبأِه، والرَّدِ  عألأْيها ِبع ن ْ ِضيَّة  »: ْد عأن ْ  نأاظأرأة  الر َيأ
 . «امل

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                

ا الِكتأ اِب، واْعتصأ  ْرت  ل بأ  ابأ أْحكأاِم  هِ  (1) ِأ مأسأ  اِئِل هأ  ذأ  ْس  ِلم  ر ؤْو
 نأ  اظأرأِة الر َيِض  يَِّة، ِمَّ  ا  لأقأ ْد اْختأصأ  ْرت  لأ  كأ أِخ ي امل

يف هأ ِذه امل
ِة ِلمأ  ْن ضأ  اقأ وأقْ ت   ه، أو مأبأاِح  ِث الِكتأ  اِب إْن  ثأ  رِ س ي  ْغِنْيكأ عأ  ْن م طأالأعأ  ِة أكْ  ْ  ِذْيِب العأائِ  دأ ِة، وِتأ شأ  اءأ هللا ؛ رأجأ  اءأ ت أْقرِيْ  ِب الفأائِ  دأ

ث  رأ ش ْغل ه    وأفِ ق  .كأ
 ، وهللا  امل
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 الشُّب ْهأة  األْوىلأ 
ِم(  حأرَّمأاتِ  )ك رأة  القأدأ

اِك امل  خأرْيٌ للشَّبأاِب ِمْن انِْتهأ
ِم( خأرْيٌ للشَّ   حأرَّمأاِت!إذأا قأال وا : )ك رأة  القأدأ

اِك امل  بأاِب ِمْن انِْتهأ
ا عألأْيهم .  حأرَّمأات  الَِّ  َّتأأاف  ْوَّنأ

 ق  ْلت  : مأا ِهيأ امل
، والِغنأاء  ... إخل . ، واخلأْمر   قأال ْوا : الز َنأ

ْوه م م ْس  ِلِمْْيأ، فأي ُّه مأ  ا أْوىلأ : أْن نأ  ْدع وْ  بِ  ْْيِ، ق  ْل  ت  : إذأا كأ  انأ الش  باب  الَّ  ِذْينأ ت أْقِص  د 
 
ه م إىل احلأ  قِ  امل

؛ ِمنأ : الق ْرآِن، والسُّنَِّة، واالْسِتقأامأِة على طأرِْيِق األنِْبيأاِء، والصَّاحلِِْْيأ كأمأا عألأ  ِبْيِل القأِوْيِْ ْيه سألأف  األمَّ ِة ِم نأ والسَّ
اِبِقْْيأ، أمِ  ِم(؟ السَّ  األْوىلأ أْن نأْدع ْوه م إىل )ك رأِة القأدأ

: ال شأ  كَّ أنَّ دأْع  وأِتأ م إىل االْس  ِتقأامأِة عل  ى طأرِيْ  ِق الصَّ  احلِِْْيأ؛ خأ  رْيٌ وأْفضأ  ل ، ولأِكن َّنأ  ا  أْشأ  ى أْن قأ  ال ْوا 
ب وا . ا الطَّرِْيِق فأال يأْستأِقْيم وا، أو ال يأْستأِجي ْ  نأْدع ْوه م إىل هأذأ

َ ن ُّْونأه؟ق  ْلت  : هأْل مأا ت أق ْول ْونأه ه نأا : ِعْلٌم يأِقْييِنٌّ ت أ   ْعلأم ْونأه، أْم ِعْلٌم تأ
!  قأال ْوا : إنَّه ظأنٌّ، وال شأكٌّ
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اِء، والب أْغضأ  اِء، والصَّ  دِ  عأ   ُ  عأ ِن : العأ  دأ ْ  ر  ِم( بأ  ْْيأ الشَّ  بأاِب ال ُيأ ْن ق  ْل ت  : إنَّ مأ  ا َنأِْنْي  ِه ِم  ْن )ك  رأِة القأ  دأ
، والشَّْتِم، وضأيأاِع  ، فأكأْيفأ  اجلأِمْيعِ  لأدأِ  ِمَّا ه وأ مأْعل ْوٌم ِعْلمأ اليأِقْْيِ  ...، واألْوقأاِت اجل ه ْودِ ذِْكِر هللا، والسَّبِ 

ا : م ْونأ ب أْعدأ هأذأ  ت  قأدِ 
َ ْوِر القأْطعي ِ  أْح

َّينِ  على امل َ ْورأ ال أْح
 ؟امل

ِم( بأ ْْيأ الشَّ بأاِب، ولأِك نْ  ُ ِْنْي ه )ك  رأة  القأ دأ ِم( أقأ لَّ ضأ رأراا، ؤ   ب أقأ اقأال ْوا : َنأْن  ن ِق رُّ مبأ ا  ه م عل ى )ك  رأِة القأ دأ
 وفأسأاداا .

اء ، والب أْغضأ   اء ، والصَّ   دُّ عأ   ْن ذِْك   ِر هللا،  ُأ  ضأ   رأراا، وفأسأ   اداا، ومأْقتا   ا ِعْن   دأ هللا : العأ   دأ ق  ْل   ت  : أي ُّه مأ   ا أْك   
ناا؟، واحل ْكم  ِبغأرْيِ مأا أنْ زألأ هللا، والتَّشأبُّه  ابلك فَّاِر...إخل،  َْن  ْوٌن يأِقي ْ ، والز َنأ ِمَّا ه وأ مأ ناا، أْم اخلأْمر  ِمَّا ه وأ مأْعل ْوٌم يأِقي ْ

َْن  ْوٌن . ٌم على مأا ه وأ مأ  واجلأوأاب  قأْطعاا : أنَّ مأا ه وأ مأْعل ْوٌم م قأدَّ
ا أن َّنأا نأْطرأح  س ؤاالا لأك م بطأرِْيِق الالزِِم  ِلمأ ْن ي أق  ْول  : إْش غأال  الشَّ بأاِب ابخل م  ْوِر، وه  وأ مأ ا ت أق ْول  ْونأ : كأمأ

عأ  ِة، والتَّشأ  بُِّه ابلك فَّ  اِر، وت أ  ْرِك اجلأمأاعأ  اِت  عأ  ِة، والقأصَّ  اِت الرَِّقي ْ اِء، ... واألْف  الِم اخلأِلي ْ ، والعأ  دأ إخل، خأ  رْيٌ ِم  نأ ال  ز َنأ
 حأرَّمأاِت األ ْوىلأ أقألُّ ضأرأرا ... والر ابأ 

ا، وألَّنَّأا ال ت أت أعأدأِ على اآلخأرِْينأ؛ ِخالفا ا للم حأرَّمأ اِت األْخ رِأ إخل؛ ألنَّ امل
؟!  الَِّ  ضأرأر ها م ت أعأدٍ 

أْطلأب  م غأالأطأٌة وحأرأاٌم، وال رأ ْوز  طأْرح ه؛ فأْضالا أْن ر ْعألأ ُمأأاًل للم فأاضألأِة!
ا امل  قأال ْوا : هأذأ

أْطلأ  ِب ببأِعْي  ٍد، ق  ْل  ت  : إذأا كأ  انأ األْم  ر  مأ  ا ت أ 
ا امل ، فأمأ  ا تأْطل ب  ْونأ  ه أنْ   ت م لأ  ْيسأ عأ  ْن هأ  ذأ ِلكأ ق ْول   ْونأ، وه   وأ كأ  ذأ

! أْيِسرأ
، وامل  ْوِبقأاِت مأا ت أف ْوق  اخلأْمرأ

 حأرَّمأاِت، وامل
ِم( فيها ِمنأ امل  وذأِلكأ إذأا عأِلْمنا أنَّ )ك رأةأ القأدأ

ِم( ألنَّنا : أْعلأم  ابلشَّبأاِب، ومأا ي رِْيد ْونأ . قأال ْوا : َنأْن  ن طأاِلب  بِ  )ك رأةِ   القأدأ
ِتِِ  م... ك  لُّ ذألِ كأ ق  ْلت  : هأِذه م قأامأرأٌة ِبع ق ْوِل الشَّبأاِب، وِغرٌّ يف نأِصْيحأِتِهم، وتأْضِيْيٌع حِل ق ْوِقِهم، وِخيأانأ ٌة ألمأ اَنأ

ْرِيْ راا ألْهوأاِئِكم، وت أْلِبيأةا لرأ  غأبأاِتِكم، وتأْسِليأةا لشأهأوأاِتِكم، وغأ رْي  ذألِ كأ ي  عأ دُّ ِم ْنك م ضأ ْربأ خأيأ اٍل، أو إْربأ ِمْنك م : َتأ
 .خأبأاٍل 
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 الشُّب ْهأة  الثَّانية  
ِم(  )ك رأة    ِحْفٌظ ألْوقأاِت الشَّبأابِ فِْيها القأدأ

ِم(  إذأا قأال ْوا : )ك رأة    ألْوقأاِت الشَّبأاِب! ِحْفظٌ ِفْيها القأدأ
ِم( أْض    عأافأ  عا   ا أنَّ األْوقأ   اِت الَّ   ِ  ي أْقِض    ْيها الشَّ   بأاب  يف مأسأ   ارِِح )ك    رأِة القأ   دأ ي ْ ق  ْل   ت  : ال نأش    كُّ مِأ

ا ِمنأ األْوقأاِت .  أْضعأافأ مأا ي أْقض ْونأه فيمأا ِسوأاهأ
ا إذأْن خأرْيٌ أمأالا؛ ِمْن أْن ي أْقض ْوه  يف ٍة .قأال ْوا : هأذأ   غأرْيِ فأائِدأ
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أْلنأا أوَّالا عأِن األوْ  ِم(؛ ألنَّنا لأْو سأ ِة يف )ك رأِة القأدأ لِ م  لأك م ِبو ج ْوِد الفأائِدأ قأاِت الَِّ  ت ْش غأل  يف ق  ْلت  : إالَّ أنَّنا ال ن سأ
ِم(؟ هأ   ؟ةِ دأ ائِ الفأ  ة  مأ دِ عأ ن ْ ، أم م  ةِ رأ ا واآلخِ يأ ن ْ ٍُة يف الدُّ تأ عْ ٍة م  دأ ائِ ات  فأ ذأ  يأ هِ  لْ عأاِْأ )ك رأِة القأدأ

* * * 
ْفي ِه، وال ِتَِّْوْيحِ  ٍة : كاللَّعِ ِب، واللَّْه ِو، والِتَّ ، واحلأالأ ة  إنَّ اجلأ وأاب  د ْون اْرتِيأ اٍب : إَّنَّأ ا ت ْش غأل  يف غأ رْيِ فأائِ دأ

ا ِم    ْس  ِلِم ُم ْ  ِتأأٌم ه  ن ْ هأ  ِذه ال رأ   ْوز  هأ  ذأ
شأ  ْرعاا، فأكأ  انأ األْوىلأ أْن ت  ْقضأ  ى أْوقأ  ات  الشَّ  بأاِب يف م شأ  ْرعاا، ألنَّ وأْق  تأ امل

َأ   مأ أْوقأ   اِت الشَّ   بأاِب ت  ْقضأ   ى يف مأتأاهأ    ، ال يف اللَّعِ   ِب، واللَّْه   ِو، ويف سأ   اِبِق ِعْلِمنأ   ا أنَّ م ْع اِت طأاعأ   ِة هللا ت أعأ   اىلأ
ا أنَّنا ه نأا ن أتأكأ  ِم(، كأمأ افأاِت مأالِعِب )ك رأِة القأدأ ْسِلِمْْيأ، ال شأاٍب م ْسِلٍم وأاِحٍد!وسأخأ

 
 لَّم  عأْن شأبأاِب امل

* * * 
اِء،  ِم( ي أْقض     ْونأ أْوقأ    اِِتم يف : العأ    دأ ْي    فأ واحلأالأ    ة  هأ    ِذه؛ إذأا عألِ    مأ اجلأِمْي    ع  أنَّ كأرأاِك    رأ )ك     رأِة القأ    دأ فأكأ

، والشَّ ْتِم، وضأ  ، واألْوقأ اِت، واألْم وأاِل ... ِمَّ ا ه  وأ مأْعل  ْوٌم اجل ه  ْودِ يأاِع والب أْغضأاِء، والصَّ دِ  عأ ْن ذِْك ِر هللا، والسَّ بِ 
؟! ناا، وم شأاهأٌد عأيأاَنا  يأِقي ْ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 الشُّب ْهأة  الثَّالِثأة  
ِم(  )ك رأة   اِن الشَّبأابِ فِْيها القأدأ  ت أْقوِيأٌة ألْبدأ

ِم(  إذأا قأال ْوا : )ك رأة    اِن الشَّبأاِب!ت أْقوِيأٌة ألْبدأ ِفْيها القأدأ
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ِة؛ الَّ  ِ  ق  ْل  ت  : لقأ  ْد أْغنأ  اَنأ هللا ت أعأ  اىلأ ابلف ر ْوِس  يَِّة اْمْيأانِيَّ  ِة، والشَّ  جأاعأِة اْْس  الِميَِّة، واألْلعأ  اِب الشَّ  ْرِعيَّ 
اِء هللا، ون ْصرأِة ِديِْنه، عأِن الف ر ْوِسيَِّة الشَّْيطأانِيَّةِ  ِثرْي ها يف الغأضأِب على أْعدأ ِم( َتأ  حأرَّمأ ِة، ك  )ك رأِة القأ دأ

، واألْلعأاِب امل
ا أنَّ  اِد، وْحأأيَِّة اجلأاِهِليَِّة، كأمأ اِء، والب أْغضأاِء، والضَّرأِر، والفأسأ ه قأْد كأفأاَنأ يف الرَّدِ  وغأرْيِها، الَِّ  ت ِعْْي  على ب أْعِث العأدأ

ِة مأا ذأكأرأه  الشَّْيخ  ْح  ْوٌد  هأ رِيُّ رأْحأه  هللا .على هأِذه الشُّب ْ  الت ُّوأرِْ
اِء »:  (229، 15/217)« ةِ يَّ نِ السَّ  رِ رأ ال دُّ »ذأِلكأ بقأْوِله كأما جأ اءأ يف و   تأشأ بِ ه ْونأ أبْع دأ

ف إِن ادَّعأ ى امل
اِن، لِت أْعتأادأ على النَّ  ضأةأ األْبدأ ، أَّنَّ م إَّنِ أا ي رِْيد ْونأ ابللَِّعِب ابلك رأِة : رَيأ  شأاِط، والصَّالبأِة .هللا ت أعأاىلأ

يأ ةا، ومأْند ْوحأ  ةا، عأ ِن فأاجلأوأاب  أْن ي  قأالأ : إنَّ هللاأ ت أعأاىلأ قأْد جأعألأ للم ْسِلِمْْيأ يف الر َيضأ اِت الشَّ ْرِعيَِّة غ ن ْ
اب أقأة  على اخلأْي ِل، وقأ ْد سأ ابأقأ النَّ يبُّ   سأ

يَِّة؛ فأِمْن ذأِلكأ : امل ضأاِت اْف ْرأَنِْ اب ه،  ملسو هيلع هللا ىلص الر َيأ ن أه م ا، وف أعأ لأ ذألِ كأ أْص حأ ب أي ْ
ه م  ْسِلم ْونأ ب أْعدأ

 . «وامل
ْعه  مأا وأِسعأ السَّلأفأ الصَّاِلحأ، فال »: وقأالأ أْيضاا رأِْحأه  هللا  ْرِعيَِّة، وْْأ يأسأ ومأْن ْْأ يأْكتأِف ابلر َيضأاِت الشَّ

نِْيا واآلِخ  ِلكأ كأفأاه  هللا، وال وأسَّعأ عألأْي ه يف ال دُّ ضأ اِت الشَّ ْرِعيَِّة، فأ ذأ يَّ ِة عل ى الر َيأ ضأ اِت اْف ْرأَنِْ رأِة، ومأ ْن آث أ رأ الر َيأ
وأاٌن على زأْيِغ ق أْلِبه، عأيأاذاا ابهلل ِمْن م ْوِجبأاِت غأضأِبهِ   .انْ ت أهأى « ع ن ْ

* * * 
     ْؤِمن  القأ    ِويُّ »:  ق أْول     ه   ملسو هيلع هللا ىلصقأ    ال ْوا : لقأ    ْد ث أبأ    تأ عأ    ْن رأس     وِل هللا 

    ْؤِمِن امل
 
 خأ    رْيٌ، وأحأ    بُّ إىل هللا ِم    نأ امل

 . م ْسِلمٌ « …الضَِّعيِف، ويف ك لٍ  خأرْيٌ 

نِيَّ   ِة لأ   ْيسأ ِم   نأ التَّْحِقْي    ا احلأ   ِدْيِث عل   ى مأْش   ر وِعيَِّة ت أْقوِيأ  ِة األْجسأ   اِم البأدأ ِق ق  ْل  ت  : إنَّ االْسِتْش   هأادأ ِِبأ   ذأ
 ِبشأيٍء!

ِم إىل ت أْقوِيأ ِة وت أْربيأ  ِة أْجسأ امِ ْْأ ي  ْرِش  ْد أ مَّ  ملسو هيلع هللا ىلصف النَّيبُّ  ِض يُّو الي أ  ْومأ ال  ذين هِ تأ ه  ي أْوما  ا ِم  نأ األَيأ م كأمأ  ا عألأْي  ه رَيأ
اَّنِِ  ْبِيأِة أْبدأ ِة األنْ عأاِم!اْعت أن وا بِتأ ه م : كأبأِهْيمأ ِثرْيٍ ِمن ْ اِمِهم؛ حأِتَّ عأادأْت ِعْندأ كأ  م وأْجسأ

ا أنَّ الشَّرِيعأةأ اْْسالمِ  مِ ، والتَّْحِذْيِر!ِعْلما اِم، وت أْربِي أتأها إالَّ على وأْجِه الذَّ  يَّةأ ما ذأكأرأْت ضأخأامأةأ األْجسأ
ا قأالأ ت أعأاىلأ   . [،4" وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم"]المنافقون  :كأمأ

م »:  ملسو هيلع هللا ىلص هِ لِ وْ وق أ   ِِ ق أْرّن، ُث َّ الَِّذْينأ ي أل ْوَّنأ َْهأر  فيِهم  : ُث َّ  هِ لِ وْ إىل ق أ … خأرْي  النَّا  َيِت ِمْن ب أْعِدهم ق أْوٌم يأ
َ     ر  إىل ص     وأرِِكم، وأْم    وأاِلِكم»:  ملسو هيلع هللا ىلص هِ لِ    وْ م ت َّفأ    ٌق عألأْي    ه، وق أ  «السِ     مأن   َ     ر  إىل ق  ل     ْوِبك م إنَّ هللاأ ال ي أْن ، ولأِك    ْن ي أْن
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اِلك م ِر  «وأْعمأ ْرِعيَِّة، واآلًثأ اِن واألْجسأ اِم تْربيأ ةا م ْسِلٌم، وغأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ األِدلَِّة الشَّ لأفيِة النَّاِهيأِة عأْن ت أْربِيأِة األبْ دأ السَّ
ا مأ  ا عألأْي  ارِ خأ  ِض  يُّونأ! وهأ  ذأ أْش  رأِب ِمَّ  ا ُي أ  اِلف  مأ  ا عألأْي  ه الر َيأ

أأكأ  ِل وامل
اِل والت َّوأسُّ  ِط يف امل ه ش   رَّاح  ِج  ةا عأ  ِن االْعتِ  دأ

 احلأِديِث ِمْن أْهِل الِعْلِم .
* * * 

ا اْمأ  ام  الن َّ  وأِويُّ رأِْحأ  ه  هللا ي أق   ْول  ِعْن  دأ شأ  ْرِحه ِْلأ  ذا احلأ  ِدْيثِ ف أهأ      رأاد  ابلق   وَِّة ه نأ  ا »:  (16/329) ذأ
وامل

اماا عل ى العأ د وِ   ا الوأْص ِف أْكث أ رأ إْق دأ اِد، يف اجِلهأ عأزمِْيِة  ال ن َّْفِس، والقأرُِْيأ ة  يف أ م  ْوِر اآلِخ رأِة، ف أيأك  ْون  صأ اِحب  هأ ذأ
 ْنكأ ِر، والصَّ 

أْعر وِف والن َّْهي عأِن امل
ا إلأْيه، وذأهأاابا يف طألأِبه، وأشأدَّ عأزمِْيأةا يف األْمِر ابمل ُِْ عل ى األذأِ وأْسرأعأ خ ر ْوجا

ارِ  ، وأْرغأبأ يف الصَّالِة، والصَّْوِم، واألذْكأ أشأاقِ  يف ذأاِت هللا ت أعأاىلأ
، واْحِتمأالأ امل ائِِر الِعبأادأاِت، يف ك لِ  ذأِلكأ ، وسأ

َأةا عألأْيها، وَنأْوأ ذأِلكأ   انْ ت أهأى . «وأْنشأطأ طألأباا ْلأأا، وُم أافأ
* * * 

   الَّ عألِ  يٌّ القأ  ارِيُّ يف 
أفأ  اتِْيحِ »وه   وأ مأ  ا ذأكأ  رأه  امل

   ْؤِمِن القأ  ِويِ  » ( :9/153) «ِمْرقأ  اِة امل
   رأاد  ابمل

ِقْي  لأ : امل
، وَتأأمُّ  ِل أِذيَّ  ِتهم، وت أعألِ  ْيِمهم اخلأ  رْيأ، وإْرشأ  اِدِهم إىل اْل   دأِ، وي  ؤأي ِ  د ه مأ  ا رأوأاه أْْحأ  د ، الصَّ اِبِر عل  ى َم أالأ  ِِ طأ  ِة النَّ  ا

  ْؤِمِن الَّ  ِذي ال »:وغأ رْي ه عأ  ِن اب  ِن ع مأ  رأ مأْرف وعا  ا 
 
، ويأْص  ُِ  عل  ى أذأاه   م؛ أْفضأ  ل  ِم  نأ امل ِأ    ْؤِمن  الَّ  ِذي ُي أ  اِلط  النَّ ا

امل
، وال يأْصُِ  على أذأاه م ِأ  .(1)«ُي أاِلط  النَّا

، ووأثِ   قأ  ؛ قأ   ِويٌّ يف أمْيأانِ   ه، وصأ   ْلٌب يف إيْ قأانِ   ه؛ ِِبأْي   ث  ال ي أ   رِأ األْس   بأابأ     ْؤِمِن القأ   ِويِ 
وِقْي   لأ : أرأادأ ابمل

 ْؤِمن  الضَِّعْيف  ِِبِالِفِه؛ وه وأ يف أْدَنأ مأرأاِتبِ 
 انْ ت أهأى . « اْمْيأانِ مب سأبِ ِب األْسبأاِب، وامل

ا مأ   ا ق   رَّرأه شأ   ْيخ نا الع ث أْيِم   ْْي  رأِْحأ   ه  هللا يف شأ   ْرِحهِ  ِض الصَّ   احلِِْْيأ »عل   ى  وهأ   ذأ : ِبقأْولِ   ه ( 3/91) «رَيأ
نِه؛ ألنَّ ق  وَّةأ البأدأِن ضأرأرٌ »  رأاد  القأِويُّ يف بأدأ

 ْؤِمن  القأِويُّ : ي أْعيِن يف إمْيأانِه، ولأْيسأ امل
 على اْْنسأ اِن إذأا اْس ت أْعمألأ امل

ِن لأْيسأْت ُمأْم ْودأةا، وال مأْذم ْومأةا يف ذأاِِتا، إْن كأ انأ اْْنسأ ا ن  اْس ت أْعمألأ هأ ِذه هأِذه الق وَّةأ يف مأْعِصيأِة هللا، ف أق وَّة  البأدأ
نْ يأا، واآلِخ   رأِة صأ   ارأْت ُمأْم    ْودأةا، وإ فأ   ع  يف ال   دُّ اْس   ت أعأانأ ِِبأ   ِذه الق    وَِّة عل   ى مأْعِص   يأِة هللا صأ   ارأْت  نِ الق    وَّةأ ف أْيم   ا ي أن ْ

 مأْذم ْومأةا .

                                                

 . (، وه وأ صأِحْيحٌ 5022) د  ْحأ أ ه  جأ رأ أخْ  ( 1)
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 ْؤِمن  القأِويُّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصلأِكِن الق وَّة  يف ق أْوِلِه 
ِلمأةأ القأِويِ  ت أع ْود  إىل الوأْصِف «امل ، أْي : قأِويُّ األمْيأاِن؛ وألنَّ كأ
ا ت أق ْول  : الرَّ  اِبِق وه وأ اْمْيأاِن، كأمأ  ْؤِمن  القأِويُّ : ي أْعيِن يف إمْيأانِ ه؛ ألنَّ السَّ

ِلكأ امل ج ل  القأِويُّ : أْي يف ر ج ْولأِته، كأذأ
 ْؤِمنأ القأِويَّ يف إمْيأانِه َتأِْمل ه ق  وَّة  إمْيأانِه على أْن ي أق ْومأ مبأا أْوجأبأ هللا عألأْيه، وعلى أْن يأزِْيدأ 

الن َّوأافِ ِل مأ ا شأ اءأ  ِم نأ امل
فاا ال ُيأِْمل  ه   هللا، ثِ رْياا والضَّ ِعْيف  اْمْيأ ان  يأك  ْون  إمْيأان  ه ضأ ِعي ْ  حأرَّمأ اِت، ف أي  قأصِ  رأ كأ

 «عل ى ِفْع ِل الوأاِجبأ اِت، وت أ ْرِك امل
 .انْ ت أهأى 

* * * 
د  النَّيبَّ  ا خأاصَّ ةا قأْد أْفصأحأ عأْن ب أيأاِن مأْعَنأ الق وَِّة الشَّ ْرِعيَِّة ِبعأ  ملسو هيلع هللا ىلصيف ِحْْيأ أنَّنا َنِأ امَّ ٍة، ويف احلأ ِدْيثأ هأ ذأ

 م ْسِلٌم . «…أالأ إنَّ القوَّةأ الرَّمي ، أالأ إنَّ القوَّةأ الرَّمي  »: ِعْندأ ق أْوِله 
* * * 

ا احلأ  ِدْيِث، ف ألأ  ْيسأ ألحأ  ٍد كائنا  ا مأ  ْن كأ  انأ أْن ُيأِْم  لأ  وب أْع  دأ هأ  ِذه الن ُّق   والِت ألْه  ِل الِعْل  ِم يف شأ  رِْح هأ  ذأ
ا ال ي أْع يِن  ْيثأ على غأرْيِ مأْعنأاه  احلأدِ  ضأِة عأامَّةا! كما أنَّ هأذأ ِم( خأاصَّةا، والر َيأ ، الِسيَّما م رأوِ جو )ك رأِة القأدأ الشَّْرعيِ 

اِن تِبأاعا ا؛  ِت ت أْقوِيأ ة  األبْ دأ اِن؛ بأ ْل َتأ ا وال أْص  الا، )ضأ ر ْورأةا( أنَّ احلأ ِدْيثأ ال يأ د لُّ رأأسا ا عل ى ت أْقوِيأ ِة األبْ  دأ ال قأْص دا
نِياا! لأه ًثأ  ف أفأْرٌق بأْْيأ مأا دألَّ عألأْيه احلأِدْيث  أوَّالا، ومأا اْحتأمأ

ْس  ِلِمْْيأ، رأأيْ تأ ه  
 
ا ِم ْن شأ  بأاِب امل َأ  ٍر  ي  وأضِ  ح ه : أنَّ  كأ إذأا رأأيْ تأ جم أاِه  دا نِيَّ  ِة، د ْونأ نأ يف ق  وَّتِ  ه القأْلِبيَّ ِة، والبأدأ

ْعي ه ، وإصأاب أت ه  ... إخل .ِجْسِمه، أو َن  ْولأِته،  إىل ضأخأامأةِ  ام ه ، وعأْدو ه ، وسأ ل ه ، وإْقدأ  ف أي  ْعِجب كأ ِمْنه  : إمْيان ه ، وت أوأكُّ
، وه   وأ مأ  ا ي أْعلأم  ه اجلأِمْي  ع   نِيَّ ٍة فأاِدحأ  ةٍ  ، َّت ألِ ف  ه  عأمَّ  ا  وه نأ اكأ أْم  ٌر آخأ ر  ِم( ِم  ْن أْض  رأاٍر بأدأ  عل  ى )ك   رأة  القأ دأ

 ِخ، واْغْ 
 
ُِ امل أ ا ْزِْيِق األْعصأاِب، والعأضأ الِت، واْرُِ مأ ا ه  وأ أْش هأر  ِم ْن  اءِ مأ الِعِبْيها : كالك س ْوِر، والرُّض ْوِض، وَتأ

ٍر على عألأٍم، فأكأْيفأ  ا َنأ ِبرْيِةأ ب أْعدأ هأذأ اِن، ون أتأجأاهأل  األْضرأارأ الكأ ِعي ت أْقوِيأةأ األْبدأ ِم(؟! الِ ف هأ َّت أ الَِّ   نأدَّ  )ك رأة  القأدأ
* * * 

لأٌة ِجًدا ابلنِ ْسبأِة ألْضرأارِها، ومأفأاِس ِدها، فأ  ، فأِهي قأِلي ْ ِم( ف أوأائِدأ ِعْن دأ ولأْو ف ِرضأ )جأدأالا( أنَّ يف )ك رأِة القأدأ
أْيِسرأ مأعأ أنَّ 

، وامل ا مأنأاِفعأ؛ إالَّ أنَّ إَْثأه ما أْكُأ  ِمْن ن أْفِعِهما!ذأِلكأ تأك ْون  حأرأاماا، كأمأا حأرَّمأ هللا ت أعأاىلأ اخلأْمرأ  فيِهمأ
: " يسألونك عن الدمر والميسدر ردل في مدا إثدم ومندافع للنداه وإثم مدا  قأالأ ت أعأ اىلأ كأما 

 [ .  219أكبر من نفو ما"] البقرة

 الشُّب ْهأة  الرَّاِبعأة  
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ِم(  )ك رأة   تِ انِْتصأاٌر على الك فَّاِر فِْيها القأدأ  بأارأَيأ
 يف امل

ِم(  إذأا قأال ْوا : )ك رأة   ِت!ِفْيها القأدأ  بأارأَيأ
 انِْتصأاٌر على الك فَّاِر يف امل

ِلمأةأ  ا  «النَّْصرِ »ق  ْلت  : إنَّ كأ ا : الشأكَّ أَّنَّ ْوَّنأ ْرِعيَّةٌّ .الَِّ  ت أْقِصد  َأٌة شأ  لأْف
 قأال ْوا : مأا مأْعَنأ لأْفٌظ شأْرِعيٌّ؟

مٍ ، أو مأْدٍح . ق  ْلت  : أيْ   مأا دألَّْت عألأْيه الشَّرِيْ عأة  اْْسالِميَّة ؛ إمَّا ِبذأ
َ ه  ه نأا؟  قأال ْوا : ومأا لأْف
ِم  نأ األْلفأ  اِظ الشَّ  ْرِعيَِّة الَّ  ِ  مأ  دأحأْتها الشَّ  رِيْ عأة  اْْس  الِميَّة  يف الق   ْرآِن، والسُّ  نَِّة، ه نأ  ا ق  ْل  ت  : إنَّ النَّْص  رأ 

اِبه؛ بأْل أمأرأْت ِبه أْمرأ إْرأاٍب، أو اْسِتْحبأاٍب .وأثْ نأْت عأ   لأْيه، وعلى أْصحأ
 نأاِفِقْْيأ، والك فَّارِ 

 . فإنَّ النَّْصرأ الشَّْرِعيَّ : ه وأ النَّْصر  على الن َّْفِس، والشَّْيطأاِن، وامل
 َِ ، وِحْف  . ها ِمْن مأعأاِصْيهفاألوَّل  : يأك ْون  ِِبأْمِل الن َّْفِس على طأاعأِة هللا ت أعأاىلأ

 . والثَّاّن : يأك ْون  ابالْسِتعأاذأِة ابهلل ت أعأاىلأ ِمنأ الشَّْيطأانِ 
ْلطأانِ  اِن والسُّ ِة والب أيأاِن، واللِ سأ  نأاِفِقْْيأ ابحل جَّ

ِة امل  . والثَّاِلث  : يأك ْون  مب جأاهأدأ
ِة الك فَّاِر ابلب أنأانِ  اِد .والرَّاِبع  : يأك ْون  مب جأاهأدأ نأاِن يف أْرِض اجِلهأ  ، والسِ 

اِم األْرب أعأِة؟ ِم( ِمْن أيِ  األْقسأ  قأال ْوا : ف أنأْصر  )ك رأِة القأدأ
ِم( لأْيسأْت ِمنأ النَّْصِر ِبشأْيٍء؛ بأْل ِهيأ فأسأ اٌد ال ِجهأ اٌد، ومأْعِص يأٌة ال طأاعأ ٌة، وغأ  وأايأ ٌة ق  ْلت  : )ك رأة  القأدأ

ايأٌة، وعأبأٌث  اٌد!ال ِهدأ  ولأِعٌب، ال ِجدٌّ واْجِتهأ
ا ال  ِم( نأْص راا، وق   وَّةا، وِع زَّةا، فأ ال ب  دَّ أْن ت أْلتأزِم  وا ِِبأ ذأ ت ْم إالَّ أْن تأك  ْونأ )ك  رأة  القأ دأ الزِِم، وه و : أمَّا إذأا أب أي ْ

ِم(، فأال ب دَّ أْن ت   انأِت الِعزَّة ، والق وَّة ، والنَّْصر  يف )ك رأِة القأدأ ِقرُّْوا )حأاالا، أو مأقأاالا( : أنَّ الك فَّارأ أْهل  نأْصٍر، إذأا كأ
 وِعزٍَّة، وق  وٍَّة!

ْنِتْْيِ، ِلْي   فأ الك فَّ   اِر : ك   األْرجأ ِم( غأالِبا   ا يأك    ْون  حأ ازِيْ   ِل، ألنَّ النَّْص   رأ يف )ك    رأِة القأ   دأ وإْيطأالِيأ   ا ...  والُأ
  .وغأرْيِها كأِثرْيٌ ال كأث َّرأه م  هللا ت أعأاىلأ 

ْسِلِمْْيأ أْهل  هأزمِْيأٍة، وضأْعٍف؛ ألنَّ اْلأزمِْيأةأ غأالِباا تأك ْون  
 
ا ي أْلزأم ك م أْيضاا أْن ت ِقرُّْوا : أبنَّ امل فأ تأهم، كأمأ ِلي ْ  حأ

ا : أَّنَّ م ْْأ ي أنأال وا كأ  وألِيَِّة اأويأْشهأد  ِْلأذأ ِت الدُّ  بأارَيأ
ِم( على م ْست أوأِ امل  لعأالأِميَِّة؛ بأْل ْْأ ُيأْلأم ْوا ِبِه!ِأ )ك رأِة القأدأ

ِم( مأا بأْْيأ نأْصٍر، أو هأزمِْيأٍة . ا ال رأ ْوز  لأك ْم أْن ت  قأاِمر وا ابْْسالِم يف مأالِعِب )ك رأِة القأدأ  ِلذأ
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ْونِ ِه يف م قأ اِم اجِلهأ اِد َّنأأى أْن ي  ن أزَّلأ العأد وُّ على ح ْكِم هللا ورأس ْوِله، مأعأ   ملسو هيلع هللا ىلصويأد لَّ على ذأِلكأ أنَّ النيب  كأ
 ْس  ِلم  يف ح ْك  ِم هللا ورأس   ْوِله، أو ي  ْنِقضأ  ه ، ف أي أع   ْودأ خأطأ  أ  

ْش  يأةأ أْن ُي ِْط  يأ امل ، خأ ْس  ِلِم  الشَّ  ْرِعيِ  مأ  عأ العأ  د وِ 
 
الرَّج   ِل امل

نأِئٍذ  ا مأ ا دألَّ عألأْي ه النَّ يبُّ ، ولأِكنَّ األْسلأمأ أْن ي  ن أز ْلأ م على ح كْ هِ يْ لأ ، ال عأ إىل الشَّرْعِ ِحي ْ ... »: ِبقأْولِ ه  ملسو هيلع هللا ىلصِمه، وهأ ذأ
ُأْعأ  ْل ْلأ   م ِذمَّ ةأ هللا ُأْعأ  لأ ْلأ   م ِذمَّ ةأ هللا، وِذمَّ  ةأ نأِبيَّ  ِه، فأ ال  ، وِذمَّ  ةأ نأِبي ِ  ه، وإذأا حأاصأ ْرتأ أْه  لأ ح ْص  ٍن، ف أرأاد ْوكأ أْن 

، وِذمَّةأ أْصحأا اِبِكم، أْهوأنأ ِمْن أْن ولأِكْن اْجعأْل ْلأ م ِذمَّتأكأ ، فإنَّك م إْن َّتأِْفر وا )ت  ْنِقض وا( ِذمأأك م، وِذمَّةأ أْصحأ ِبكأ
 . م ْسِلمٌ  «َّتأِْفر وا ِذمَّةأ هللا، وِذمَّةأ نأِبيِ ه

َأ  م  مأْن  زالا، وأْعلأ  ى م قأاما  ا ِم  ْن أْن  أ    ا؛ كأ  انأ عألأْين  ا أْن ن أْعلأ  مأ أنَّ اْْس  المأ أْع مأي  ادْينأ ْوضأ بِ  ِه ف أب أْع  دأ هأ  ذأ
 ابْسِم : النَّْصِر أو اْلأزمِْيأِة! ؛اللَّْهِو واللَِّعبِ 
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 الشُّب ْهأة  اخلأاِمسأة  
ِم(  )ك رأة    رأْفٌع لأعألأِم الت َّْوِحْيدِ فِْيها القأدأ

 )ال إلأه إالَّ هللا ُم أمٌَّد رأس ْول  هللا(
 رأْفٌع لأعألأِم الت َّْوِحْيِد : )ال إلأه إالَّ هللا ُم أمٌَّد رأس ْول  هللا(!ِفْيها ِم( القأدأ  إذأا قأال ْوا : )ك رأة  

ِلمأ  ِة الت َّْوِحْي  ِد : )ال إلأ  ه إالَّ هللا ُم أمَّ  ٌد رأس   ْول  هللا( عل  ى العألأ  ِم، أو َنأْ  وِِه، ال رأ    ْوز  ق  ْل  ت  : إنَّ وأْض  عأ كأ
ِلمأةأ الت َّْوِحْيدِ  هأٌج، ال ِشعأاٌر، وأْعالٌم .شأْرعاا؛ ألنَّ كأ ٌة، ومأن ْ ٌة، ُم ِْتأأمأٌة : فأِهي عأِقْيدأ َِْيمأ   عأ

، وذأِلكأ ألم ْوٍر : ْت أهأن ، وِت أان ، وت ذألُّ ِلمأةأ الت َّْوِحْيِد؛ إذأا و ِضعأْت على العألأِم، سأْوفأ َت   كأمأا أنَّ كأ
اِبه، وال سألأف  هأِذه األمَِّة؛ بأ ْل مأ ا يف ا ْْأ ُيأِْمْلها مأعأه   ملسو هيلع هللا ىلصأوَّالا : أنَّ النَّيب   ٌد ِمْن أْصحأ لغأزأوأاِت، وال أحأ

 . ع رِفأْت هأِذه األْعالم  )الت َّْوِحْيِديَّة !(
ا اَّْنأزأْمنأا أمأامأ العأ  أعأارِِك وِهيأ بأْْيأ أْيِديْنا، وف أْوقأ ر ؤ ْوِسنا؛ لأر مبَّ

ْلنا أْرضأ امل الِس يَّما د وِ  )ًثنياا : أنَّنا إذأا دأخأ
ِم الَِّ  َنأْن  فيها أْهوأنأ  ِلمأ ةأ الت َّْوِحْي ِد هأزأائِمأن ا،  هأِذه األَيَّ مأا نأك  ْون  إالَّ مأ ا رأِح مأ هللا(، فأِعْن دأ ذألِ كأ سأ ْوفأ َن أمِ  ل  كأ

 نا!ئأ وأْخطأا
تأ  ذأالا  ِم، أْص  بأحأ م ب ْ لِثا  ا : ال ن أ  ْنسأ أنَّ عألأ  مأ الت َّْوِحْي  ِد هأ  ِذه األَيَّ لألسأ  ِف، وذألِ  كأ ي أ  ْومأ ن أ  رأاه  ُمأْم   والا يف  ًثأ

ل  ه ب أْعض  ه م أمأ ا  سأ ٍة، أْيِدي الع صأاِة : حأْيث  ن أرأاه م ُيأِْمل ْونأه، وه ْم بأْْيأ ِغنأاٍء، وتأْصفيٍق، ورأْقٍ ، ور مبَّأ ا أْدخأ ِكنأ َنِأ
ه م مأنْ  اَِّنِم، وِمن ْ ا أنَّ ب أْعضأهم ي أْلتأِحف ْونأ ِبه على أْبدأ يأْسحأْبه على األْرِض سأوأاٌء بسأيَّارأتِه، أو غأرْيِهأا ... إىل  كأمأ

االِت! ِت، واالبِْتذأ  غأرْيِ ذأِلكأ ِمنأ االْمِتهأاَنأ
أسأارِِح الِغنأائِيَِّة، والب  ن  ْوِك الر ِبأوِيَِّة،

ْعِصيأِة : كامل
أ
ا أن َّنأا رأأيْ نأاه  لألسأِف ي  ْرفأع  يف أمأاِكِن امل  وغأرْيِها . كأمأ

ِلمأةأ الت َّْوِحْيِد : )ال إلأه إالَّ هللا ُم أمٌَّد رأس ْول  هللا( قأ ْد تأك  ْون  أشأ دُّ اْمِتهأ ا ا إذأا عأِلْمنأا أنَّ كأ االا هأذأ ، وابْتِ ذأ َنا
مِ  ِت العأالأِميَّ  ِة لِ    )ك   رأِة القأ  دأ  بأ  ارأَيأ

وألِيَّ  ِة، وامل !( يف اللِ قأ  اءاِت الدُّ (، وغأرْيِهأ  ا، بأ  ْْيأ أْع  الِم بِ  الِد ي أ  ْومأ َت ْمأ  ل  )ت  رأْف  ِرف 
ِت : ِِبأاِمِع أالِعْيبأ  يأانِيَّةٍ الك ْفِر جم ْتأِمعأةا مأعأ هأِذه الك ْفرَيَّ ِم(!ِصب ْ  جَّاِن )ك رأِة القأدأ

 ؛ جم أارأاةا مل
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ِت )ك    ِِ ف أ  ْوزاا عل  ى الك فَّ  اِر يف م بأ  ارأَيأ ْس  ِلِمْْيأ( أقأ  لُّ النَّ  ا
 
ا ال ُيأْتألِ  ف  يف ِح  ْْيأ أنَّن  ا )امل ِم(، وهأ  ذأ رأِة القأ  دأ

نأا، أ ، أب أي ْ ِلمأةأ الت َّْوِحْيِد : اْلأزمِْيأةأ، واْلأوأانأ، والصَّغأارأ  م اْرتأضأْينا!عألأْيه عأاِقٌل رأِشْيٌد، وِمْنه سأْوفأ َن أمِ ل  كأ
* * * 
لأ  تأذأ  ب ْ

ِة الت َّْوِحْيِد ِِبأِذه الصُّوأِر امل ِلمأ ِقْيِقيٌّ، أو ِضْميِنٌّ .كأمأا أنَّ يف ْحأِْل كأ  ِة : نِفأاٌق حأ
ب  ه ق  ل  ْوِب  م، فأِعْن دأ ذأ  وأاِهِهم مأ ا ت كأذِ  ان وا يأْشهأد ْونأ ابلت َّْوِحْيِد، وي أق ْول ْونأ أبف ْ  نأاِفِقْْيأ، كأ

لِ كأ مأ ْن ْحأأ لأ ألنَّ امل
أعأاِصي، أو الف ج ْوِر؛ فأال

ِلمأةأ الت َّْوِحْيِد، وه وأ ر أاِهر  ابمل اه إىل كأ لِ ي؛ بأ ْل ر مبَّأ ا ت أعأ دَّ ا عأْْي  النِ فأاِق العأمأ  شأكَّ أنَّ هأذأ
ْعنأاه!الالنِ فأاِق ا ا العألأمأ د ْونأ َتأِْقْيٍق ِلمأ ِثرْيٍ ِمَّْن ُيأِْمل  هأذأ ا مأا  أْشأاه  على كأ  ْعِتقأاِدي عأيأاذاا ابهلل! وهأذأ

* * * 
ِلمأ  ِة الت َّوْ  ْ  ِل كأ أْعل   ْوِم أنَّ النَّ  يبَّ كأمأ  ا أنَّ يف ْحأ

تأ ِم  نأ امل ْي  ث  ابأ ثِ  رْياا ِم  نأ  ملسو هيلع هللا ىلصِحْي  ِد ت أزِْكيأ  ةا ... حأ قأ  ْد غأ  ريَّأ كأ
ارٍ  ا االْس مأ ...  األْْسأاِء الَِّ  َتأِْمل  يف مأعأانِْيها ت أزِْكيأةا، ِمْثل  : ب أرٍَّة، ويأسأ ْ ت أهأنأ هأ ذأ ْش يأةأ أْن مي  وغأرْيِاِلأ ا، ك  لُّ ذألِ كأ خأ

ْل ِعْندأكأ ب أرَّة ، ف أت أق ْول  : ال، وَنأْ ِمْن صأ  ، أو ي  ْوضأع  يف غأرْيِ مأْوِضِعه! ف أي  قأال  مأثأالا : هأ و ه  يف اِحِبه، وه وأ ال يأْشع ر 
ا  اٍر، وهأكأذأ  .يأسأ

* * * 
لِْيل  عل  ى ذألِ  كأ : أنَّ رأس   ْولأ هللا  ا أنْ ف س   ك م، هللا أْعلأ  م  ال ت  زأكُّ  وْ »: َّنأأ  ى أْن ي سأ  مَّى ب أ  رَّة ، وقأ  الأ  ملسو هيلع هللا ىلصوال  دَّ

ِ  ِمْنك م ِثرْيأةِ م ْسِلٌم، وغأرْي هأ « أبْهِل الُِ اِدْيِث الن َّبأوِيَِّة الكأ  . (1)ا ِمنأ األحأ
 [ .32]النجمفاليهز وايأنفس ميهويأعلميبمكياهقىوكأذا قأالأ ت أعأاىل :

ِلمأ ِة الت َّْوحِ  ا؛ كأ انأ الن َّْه ي  يف وأْض ِع كأ ْي ِد : )ال إلأ ه إالَّ هللا ُم أمَّ ٌد رأس  ْول  هللا( عل ى العألأ  ِم، فأ إذأا ع لِ مأ هأ ذأ
قأتأه  ا، ف  النَِّهي  ه نأ  ا أ ِقي ْ ْعنأاه  ا، أو أْن ت  ْوضأ  عأ يف أيْ  ِدي مأ  ْن ال ُي ِْس  ن  حأ ؛ بأ  ْل د ْونأ اْعِتبأ  اٍر ْل  ا، أو َتأِْقْي  ٍق ِلمأ ْوىلأ

 التَّْحرِْْي  أْوجأه ! وهللا أْعلأم  .
ِم(، وغأرْيِها ِمنأ األْلعأاِب فأِعْندأ ذألِ  م  ْحأِْل عألأِم الت َّْوِحْيِد يف مأرأاِبِض هأْيشأاِت )ك رأِة القأدأ كأ كأانأ عألأْينا عأدأ

ا أوَّالا، كأمأا عأ  ِطناا، هأذأ ا الشَّْرِعيُّ ظأاِهراا وابأ ِضيَِّة؛ بأْل يف ك لِ  مأكأاٍن ال ي أتأحأقَّق  فيه مأْعنأاهأ ْنأ عأ لأْينا ًثأ الر َيأ نِيا ا : أْن َّنأ
ِم( ت أْوبأةا هلل ت أعأاىلأ .  م زأاوألأةأ )ك رأِة القأدأ

 
 

                                                

أ  ةأ فأ َت  » رْ َ  انْ  (1)
 ( .226ا(، و)هأ دأ عْ ا ب أ ومأ  190)  مِ ي ِ القأ  البنِ  «دِ وْ د  وْ امل
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 الشُّب ْهأة  السَّاِدسأة  
حأة   ِم( اْابأ  األْصل  يف )ك رأِة القأدأ

حأة !إ ِم( اْابأ  ذأا قأال ْوا : األْصل  يف )ك رأِة القأدأ
 بأاِر مأْن ي أرِأ أنَّ األْص لأ يف األْلعأ اِب : التَّْح رِْْي ، مأ ا ْْأ ي أ ن ْ  عألأْي هِ ق  ْلت  : ه نأاكأ ب أْعض  أْهِل الِعْلِم الكِ 

لِْيل    . الدَّ
ِط ٌل، إالَّ ثأ الًثا : رأْميأ ه  عأ ْن ق أْوِس ِه، وَتِديبأ ه ف أرأسأ ه ، » : ملسو هيلع هللا ىلصِلقأْوِله  ك لُّ شأيٍء ي أْله  و بِ ِه ابْ ن  آدأمأ ف أه  وأ ابأ

، وغأرْي الا، ولِْلحأِديِث أْلفأاٌظ م ت أقأارِبأةٌ  (1)«نَّ ِمنأ احلأق ِ وم العأب أتأه  أْهلأه ، فإَّنَّ   اِئيُّ  . أْْحأد ، والنَّسأ
ْ ٌو، أو سأ ْهٌو؛ إالَّ أْربأ عأ ِخصأ اٍل : : » ملسو هيلع هللا ىلصوِلْقْوِله  ك لُّ شأيٍء لأْيسأ ِمْن ذِْك ِر هللا عأ زَّ وأجأ لَّ ف أه  وأ لأْغ ٌو وْلأ

بأاحأةِ مأْشي  الرَّج ِل بأْْيأ الغأرأضأْْيِ  ، والطَُّأأاّنُّ  (1)«، وَتأِْديب ه  ف أرأسأه ، وم العأب أت ه  أْهلأه ، وت أعألُّم  السِ  اِئيُّ  . النَّسأ

                                                

 «بِ ْي   غِ الِتَّ  حأ يْ حِ صأ   »(، و315) «ةأ حأ يْ حِ الصَّ    ةأ لأ ِس   لْ الس ِ » رْ َ    انْ ه    وأ صأ   ِحْيٌح، و ، (17300،17337)أْحأ   د   ه  جأ   رأ أخْ  (1)
  .باّن ِ ( لأللْ 1282)
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* * * 
ْع ِب وأْجه  الدَّاللأِة ِمنأ احلأِديْ ثأْْيِ، وغأرْيِاِلا : أنَّ وأْصفأ اللِ ْعِب ابلبأاِطِل والضَّالِل يأد الِن عأل ى ح ْرمأ ِة الل ِ 

أاِلِكيَّ ِة، واخلأطَّ اِبِ  ِم نأ ام ْطلقا 
ا ق األأ ك  لٌّ ِم ْن : احلأنأفي ِة، والقأ رأايف ِم نأ امل لشَّ اِفِعيَِّة، ا سأ وأاٌء كأ انأ مبأ اٍل، أو ال، وِِبأ ذأ

، وغأرْيِِهم  . (2)والب أغأِويِ 
ْخذ  ِبقأْوِل اجلأْمه ْوِر؛ وه وأ أنَّ األْصلأ يف                حأة   قأال ْوا : َنأْن  َنأ  األْلعأاِب : اْابأ

ا احل ْكمأ على ك لِ  األْلعأاِب د ْونأ ت أْقِيْيٍد، وضأوأابِ  .ق  ْلت  : إنَّ اجلأْمه ْورأ ِمْن أْهِل الِعْلِم ْْأ ي ْطِلق وا هأذأ  طأ
ِْن هأِذه األل عأاب  : مب حأرٍَّم، أو ت أرْ  ه م : أالَّ ت أْقِتأ  ِك وأاِجٍب، أو ضأرأٍر .فأكأانأ ِمْن أهأمِ  الضَّوأاِبِط ِعْندأ

ِم( )ك رأةِ أنَّ أْصلأ ه وأ : قأال ْوا : إنَّ الَِّذي يأِهمُّنأا ه نأا   م بأاٌح! القأدأ
عا ا أنَّ  ي ْ ِم( ِبقأْدِر مأا يأِهمُّنأا أْن ن أتَِّف قأ مِأ ِة أْن ن أتأجأادألأ يف أْصِل )ك رأِة القأدأ  فيه ا ق  ْلت  : لأْيسأ ِمنأ احِلْكمأ

 حأرَّ 
 حأرَّمأ اِت، كأ اٍف يف ِمنأ امل

مأاِت، واألْضرأاِر، مأ ا ال ي  ْنِك ر ه ك  لُّ عأاقِ ٍل، وك  لُّ صأ اِدٍق؛ بأ ْل و ج  ْود  آحأ اِد هأ ِذه امل
ِم( .  القأْطِع بتأْحرْيِْ )ك رأِة القأدأ

* * * 
 ، ِفلأِة الِعْلِم، أْن ي أْعلأمأ اجلأِميع  أنَّ األْحكامأ األْرب أعأةأ )الوأاِجبأ أْك ر وهأ( م توقِ ف ٌة وِمْن َنأ

والسُّنةأ، واحلأرأامأ، وامل
ا كأ انأ ِم نأ  ِقيقأِته وأِس ْيلٌة ْْعمأ اِل هأ ِذه األْحكأ اِم الشَّ ْرعيَِّة، لِ ذأ  باحأ يف حأ

ِة؛ ألنَّ امل  باحأ
ائِِلها امل اخلأط أ أْن  على وأسأ

 بأاحأ  ِة يف
َأ  ِر إىل وأِس  يلأِته امل  حأرَّم  ِة؛ وإالَّ اْخ  ت ألأطأ َنأْك   مأ عل  ى مأ  ا ه   وأ ُم أ  رٌَّم ابلنَّ

َأ  ِر إىل غأايتِ  ِه امل  أْص  ِلها، د ْونأ النَّ
 احلأاِبل  ابلنَّاِبل ، وت أغأريَّأْت ر س وم  الشَّرِيعأِة اْْسالِميَِّة عأيأاذاا ابهلل!

ِم( : وه  وأ أَّنَّ ا  ا أنَّيِن وهلل احلأْمد  قأْد ب أي َّْنت  ح ْك مأ األْص ِل يف )ك  رأِة القأ دأ ُم أرَّم ٌة، كأمأ ا ه  وأ مأْس ط ْوٌر ِعْلما
ا، وال مأانِعأ ِمْن ذِْكِر ب أْعِضه َم ْتأصأراا :  يف ِكتأابِنأا هأذأ

اءِ   بأاحأ  ِة أْص  الا، كأ  الَّ وكأ  الَّ؛ بأ  ْل ِه  يأ ُم أرَّم  ٌة يف ابْتِ   دأ
ِم( لأْيسأ  ْت ِم  ْن ِج  ْنِس األْلعأ  اِب امل  إنَّ )ك   رأةأ القأ  دأ

 ي :أْصِلها، ي  وأضِ ح ه  مأا ي ألأ 
                                                

 ا»يف  ُاّنُّ (، والطَّ  8891) «ُِْ الك    نِ نأ السُّ  »يف  س  ائيُّ النَّ  ه  جأ  رأ أخْ  (1)
 
 «رِ اآلًثأ  لِ كِ ْش  م   حأ رْ شأ  »(، و1/89) «رْيِ بِ  الكأ  مِ جأ  عْ مل

 «بِ ْي    غِ الِتَّ  حأ يْ حِ صأ    »(، و315) «ةِ حأ يْ حِ الصَّ    »يف اّنُّ ه األلبأ    حَّحأ صأ     دْ ، وقأ    نٌ سأ    ٌث حأ يْ دِ حأ     وأ (، وه     295) ي ِ اوِ حأ    للطَّ 
(1282) . 

 «نأ يْ دِ ابْ     عأ  اب     نِ  ةأ يأ اِش     حأ »(، و465) ع     ي ِ لأ ي ْ للزَّ  «قِ ائِ قأ     احلأ  ْْيأ يِ     بْ ت أ »(، و6/206) اّن ِ اسأ     للكأ  «عِ نائِ الصَّ      عأ ائِ دأ بأ     » رْ َ      انْ  (2)
ْأ مأ »(، و6/270) وي ِ غأ      للب أ  «ةِ نَّ السُّ       حأ رْ شأ      »(، و3/466) ايف ِ رأ للقأ       «ةأ ريْ خِ ال      ذَّ »(، و9/651)  اب ِ طَّ      للخأ  «ةِ نَّ السُّ       ع      ا
(2/242. ) 
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ْدِر األْموأاِل ... إىل أوَّالا :  اِء والب أْغضأاِء، وإْْلأاِء الشُّع وِب، وضأيأاِع األْوقأاِت، وهأ ا نأشأأأْت على العأدأ أَّنَّ
َّمأاِت العأالأِميَِّة ل  نأ

َأاِمها كأمأا ه وأ مأْعل وٌم ِمنأ امل اِمها، وِن ، الِسيَّما يف أْصِل وأْضِعها، وأْحكأ ِضيَِّة .لر ِ غأرْيِ ذأِلكأ  َيأ
نِياا :  أْيِس ِر، والن َّ ْرِد وغأرْيِاِل ا ِمَّ ا ًثأ

 حأرَّمأ ِة أْص الا، ووأْص فاا : كامل
خ  ذ  ح ْك مأ األْلعأ اِب امل ِم( َتأ أنَّ )ك رأةأ القأدأ

أْيِس ِر، أو الن َّ ْرِد م بأ اٌح يف ه وأ يف أْصِلِه ُم أرٌَّم، فأِعْندأ ذأِلكأ ال رأ ْوز  ألحأٍد كائناا مأْن كان أْن ي أق  ْولأ : إنَّ اللَّعِ بأ 
 ابمل

ِض يَّةِ  ما ِم نأ األْلعأ اِب الر َيأ  حأرَّمأ اِت  ِم نأ  ِِبِم ا  اْق ِتأأنأ  قأ ِد  أنَّ ه  ، غأ رْيأ  األْصِل؛ ألَّنَّ
،  جأعألأه م ا ُم أ رَّمأْْيِ  مأ ا  امل

 وِهيأ أْكل  

ِِ ابلبأاِطِل؟!  أْموأاِل النَّا
ْم  ِر م بأ  اٌح يف األْص  ِل؛ ألنَّ الشُّ  ْربأ يف أْص  ِلِه م بأ  اٌح، غأ  رْيأ أنَّ  ه اْق  ِتأأنأ بِ  ِه ِم  نأ أو ي أق   ْولأ : إنَّ ش   رأبأ اخلأ 

 حأرَّمأاِت مأا جأعألأه  ُم أرَّماا، وهو : ذأهأاب  العأْقِل؟!
 امل

ْنِهي اِت الشَّ ْرعِ 
 
 حأرَّمأاِت، وامل

ا التَّأويِل الفاِسِد َن ْرِي غأاِلبأ امل ا احل ْك ِم وِقيأاساا على هأذأ يَِّة! ف إنَّ ِمثْ لأ هأ ذأ
ْرِعيَِّة . اِم الشَّ  ي  عأدُّ عأب أثاا، وتأالع باا ابألْحكأ

اِئها، ون   ِم( م ْن  ذ  ابْتِ دأ  حأرَّمأ  اِت الشَّ ْرِعيَّةأ قأ ِد اْقِتأأنأ  ْت بِل ْعبأ ِة )ك  رأِة القأ دأ
ش  ْوِئها، ِمَّ  ا وعألأْي ه فأ ال شأ كَّ أنَّ امل

ا ُم أرَّ   ا .، ووأْضعا مأٌة أْصالا ي أْقطأع  أبَّنَّ
* * * 

ْؤِمِنْْيأ 
 
 نأاِفق ونأ م ضأارَّةا ابمل

َ ْر ِمثأاالا آخأرأ : وه وأ مأْسِجد  ِضرأاٍر، الَِّذي ب أنأاه امل وإْرصأ اداا ِلْم نأ حأ ارأبأ  ،فاْن
 . ملسو هيلع هللا ىلصهللاأ ورأس ْولأه 

ا قأالأ ت أعأاىلأ  وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب هللا  تَعَالَى : " والذين اتخذوا مسجدًا ضراًرا وكفرا : كأمأ

 [ .107ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال الحسنى وهللا يشهد إنهم لكاذبون"]التوبة

ْرِعيٌَّة، وق  ْربأٌة إْلِيَّ ٌة ... إالَّ أنَّ مأْس ِجدأ ِض رأاٍر أْص بأحأ  أسأاِجِد يف اْْسالِم س نٌَّة شأ
ما ا! ُم أرَّ  فإذأا كأانأ بِنأاء  امل

 ْؤِمِنْْيأ؛ بأ ْل أمأ رأ  ملسو هيلع هللا ىلصوما ذأاكأ إالَّ أنُّه ب يِنأ على مأْقصأٍد ُم أ رٍَّم، ويأ د لُّ عل ى ذألِ كأ أنَّ النَّ يبَّ 
 
ْْأ ي  ْبِق ِه عأ اِمراا ِلصأ الِة امل

ْرِقه، وصأارأ ب أْعدأ ذأِلكأ مأْزب ألأةا  ابأه ِِبأْدِمه وحأ  . (1)أْصحأ

                                                

 ( .2/285دي )عْ للسَّ  «نْحأ الرَّ  ْيِْ رِ الكأ  ريأ سِ يْ ت أ » رْ َ  انْ  (1)
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ا كأانأ ح ْكم  مأْس ِجِد ِض رأا ا هلل ت أعأ اىل ِلذأ َأ راا ألْص ِل مأْقصأ ِدِه وضأ رأرِه! أمَّ ا مأ ن بأ َنأ مأْس ِجدا ٍر التَّْح رِِْي، نأ
أث وبأةأ أوَّالا، ُثَّ ب أْعدأ فأِْتأٍة ِمنأ الزَّْمِن تأغريَّأْت نِيَّة  صأاِحِبه إىل النِ فأاقِ 

ه  ، ُث َّ ي أْرج و فيِه األْجرأ وامل ِض رأاراا  ب أْعدأ ذألِ كأ اَّتَّأذأ
ْسِلِمْْيأ، أو مأكأاَنا للم ْفِسِدْينأ، ف أه نأا ُِيْتأِلف  احل ْكم  يف أْصِلِه ال يف َثأأرأتِه : وه وأ أنَّ أْصلأه  اب

 
مأْشر وٌع؛ ألنَّ بِنأ اءأ  مل

نأِئٍذ احل ْرمأة  . اِجِد مأْشر وٌع ومأْسن وٌن، غأرْيأ أنَّه اْقِتأأنأ ِبِه ُم أرٌَّم، فأكأانأ ح ْكم ه ِحي ْ أسأ
 امل

ا كأ انأ ِم نأ الو ض  ْوِح أْن ن  فأ ر ِقأ بأ ْْيأ مأ ا كأ انأ أْص ل ه مأْوض  ْوعاا للشَّ ِر، ومأ ا كأ انأ أْص ل ه  مأْوض  وعاا  فأِعْن دأ هأ ذأ
 بأاحأاِت، والثَّاّن حأالٌل .

 للخأرْيِ، فاألوَّل  ُم أرٌَّم رأأساا، ولأْو كأانأ ِجْنس ه  ِمنأ امل
* * * 

ا ِمثأاٌل ِقيأاِسيٌّ  ٍة مأفأاد هأاوهأذأ ِدْيدأ َِيِم ل ْعبأٍة جأ  : أْولأِويٌّ : وه وأ لأْو أنَّ ن أفأراا ِمْن شأيأاِطْْيأ اْْنِس قأام وا بِت أْن
أِصرْيِيَِّة .

ه م امل ْسِلِمْْيأ عأْن قأضأاَيأ
 
   إْْلأاء  أبْ نأاِء امل

ْسِلِمْْيأ .و   
 
اوأِة والشَّْحنأاِء بأْْيأ امل رأة  العأدأ  إًثأ

ا      وت أْوظِ  ِِ عل  ى ك ل ِ  ِه ي  ف  هأ  ذأ اِم، واأليْ  ِدي، وال  رُّؤ و يف ِص  نأاعأِة ك   رأٍة أْس  ط وأانِيَِّة! ي أرْك ل ه  ا اجلأِمي  ع  ابألْق  دأ
د  الالِعبِ ْْيأ عأْش رٌة ِم ْن جمأْم  وِع الفأ رِيْ قأْْيِ م نأاصأ  يٍط دأائِرِي ق ْطر ه َخأْس ونأ ِمِْتاا، وعأ دأ رْيِ إىل غأ ...  فأةا السَّوأاِء، يف ُمِ 

ِم( .: ذأِلكأ ِمَّا ه وأ م شاِكٌل يف اجل ْملِة  َِمأةأ )ك رأِة القأدأ  أْن
* * * 

ْس ِلِمْْيأ فأْض الا 
 
ِة مأعا ا أْن رأْتأِم عأ ع م  وم  امل ا؛ ألأْيسأ ِمْن الِفْق ِه، والنَِّص يحأ عأ ْن أق  ْول  : لأْو حأصألأ ِمْثل  هأذأ

اِئهم على َتأْ رْي هأ ِذه اللُّْعبأ ةِ  ا وهللا ه  وأ : عأ ْْي  الِفْق ِه، وِعْلم  ه، ع لأمأ ، وُأْ رِِْي فاِعِليه ا؟! ب ألأ ى د ْونأ ت أ رأدٍُّد؛ بِ ْل هأ ذأ
 وحأقُّه .

* * * 
اءا، ُث َّ ب أ  أْوض  وِع ْل ا ابْتِ دأ

ِم( الي أ ْومأ يأك  ون  ت أب أعا ا ألْص ِلها امل ، واحل ْك م  عل ى )ك  رأِة القأ دأ َأ ر  ا؛ كأانأ النَّ ْع دأ ِلذأ
ا األْصِل كأانأ ِمنأ اجلائِِز للفأِقْيِه :ت أْقرِْيرِ  لأ ْت ِم ْن   هأذأ ِم( ِمْن أْص ِل احل ْرمأ ِة إىل اْابحأ ِة إذا خأ ُأ )ك رأةأ القأدأ أْن ُي ِْر

ا ِمْنه  ن أْقالا عأِن األصْ  ئٍِذ كأانأ هأذأ  حأرَّمأاِت إذا أْمكأنأ )وَْيِبأ الوأاِقع !(، فأِعْندأ
 ْوِبقأاِت، وامل

ِل، ال ب أقأاءا عألأْي ه تِْلك م  امل
 ف أتأأمَّْل!

* * * 
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ِم( قأْد ب ِنيأْت عل ى ُم أرَّمأ اٍت شأ ْرِعيَّةٍ  واحلأالأة  هأِذه؛ فْلي أْعلأْم اجلأِميع  أنَّ )ك رأةأ              اءا ووأْض عاا، ِمْنه ا  القأدأ ابْتِ دأ
نأ  ْْيِ كأمأ  ا سأ  يأأِت، وِمْنه  ا مأ  ا ائِنا   مأ  ا ه   وأ مأْعل   وٌم ِلك   لِ  ِذي عأي ْ ٌِ كأمأ  ا أف ْرأزأتْ  ه َم أطَّطأ  ات  أْع  دأ ه   وأ مأْقص   وٌد مأ  ْدر و

 وأفِ ق  واْلأاِدي إىل سأوأاءِ 
ا : ُم أرَّمٌة يف أْصِلها، ووأْصِفها، وهللا امل ، ِمَّا ي  ْقطأع  أبَّنَّ ِبْيِل . كالي أه ْوِد والنَّصأارِأ  السَّ

* * * 
ا احل ْكمأ لأ ْيسأ ف أْرضا ا، أو وِمْن ِخالِل ب أيأاِن ح ْكِمنأا على أْصِل )ك   ِم(، وه وأ التَّْحرِْْي ؛ إالَّ أنَّ هأذأ رأِة القأدأ
ا جأازأ اخِلالف  فيه  . م ت أعأي َّناا على القأارِئ الكأرِِْي، ف أر مبَّ

ْس ِلِمْْيأ كأ 
 
ِم(، ال نأْس مأح  ألحأ ٍد ِم نأ امل ا التَّسأ ام ِح يف أْص ِل )ك  رأِة القأ دأ ائِنا ا مأ ْن كأ انأ أْن إالَّ أنَّنا مأ عأ هأ ذأ

 ر ْرِيأ ِخالفاا فيما ه ْو ُمأألُّ ات ِفأاٍق ِبْْيأ أْهِل الِعْلِم .
فأك  حِ  ِم( الَِّ  أْصبأحأْت ِْسأةا ووأْصفاا ال ت أن ْ ْرِعيَِّة يف )ك رأِة القأدأ  حأرَّمأاِت الشَّ

ًسا وذأِلكأ مأاِثٌل يف و ج وِد امل
أاءِ ووأاِقعاا عأْن هأِذه اللُّْعبأِة   . ، ِمَّا ي أْقطأع  ب أْعض ها بِتأْحرميِها فأْضالا عأْن جمأْم وِعهاالغأُْ

* * * 
ِم(، ف أهأ    ْل ذأكأ    ْرتأ لأنأ    ا هأ    ِذه   حأرَّمأ    اِت الشَّ    ْرِعيَِّة يف )ك     رأِة القأ    دأ

قأ    ال وا : لأقأ    ْد أْكث أ    ْرتأ حأ    ِديْ ثاا عأ    ِن امل
 حأرَّمأاِت؟

 امل
َ  ْورأاِت ت أْفِص ْيالِت ل ى مأْن أرأادأ الو ق   ْوفأ عق  ْلت  :  أْح

لِْيِل والت َّْعِلْي ِل ؛  كأم ا  هأ ِذه امل ا )ك  رأة  أف ْرأزأِْت ابل دَّ
ِم( َ ْرهأا  ،  القأدأ  الرَّاِبِع يف فأْصِلهِ  بأابِ اليف   م فأصَّلةا فْلي أْن

ِبْيِل!  وأفِ ق  واْلأاِدي إىل سأوأاِء السَّ
ا الِكتأاِب، وهللا امل  الثَّاِلِث ِمْن هأذأ

ْسب نا و   حأرَّمأاتِ ِمْن ذِْكِر حأ
ِم( امل  :االْخِتصأارِ  وأْجهِ  علىمأا يألي  ،يف )ك رأِة القأدأ

ُأأاِء، احل   بُّ وال  ب  ْغض  لغأ  رْيِ هللا، إْحيأ  اء  دأْع  وأِ اجلأاِهِليَّ  ِة، العأصأ  ِبيَّاِت القأوْ  ِميَّ  ِة، ضأ  يأاع  مأْفه   ْوِم ال  وأالِء ال  
بأاب  بأْْيأ ا ، السِ  ْسِلِمْْيأ، و ج ود  الع ْنِف والشَّ غأِب، التَّشأ بُّه  ابلك فَّ اِر، الر ِهأ ان  عل ى الفأرِيْ ِق الفأ ائِِز، كأْش ف  الِقتأال 

 
مل

م  ذِْك  ِر هللا ت أعأ  اىلأ والصَّ  الِة وا َ   ر  النِ سأ  اِء إىل الالِعبِ  ْْيأ؛ الِس  يَّما وأَّنَّ   م ِش  ْبه  ع   رأاٍة، عأ  دأ ، نأ لسَّ  الِم عل  ى العأ  ْورأات 
أْس  ِجِد، هأ  ْدر  األْم  وأاِل، وضأ  يأاع ها، ق أْت  ل  األْوقأ  اِت وضأ  يأاع ها، رأس   

اع  اِت يف امل ْوِله، ت أ  ْرك  صأ  الِة اجل ْمعأ  ِة، واجلأمأ
َّ  ن  السُّ  ْوء ، اْلأْم  ز  و ، والتَّْص  فريِ ، والتَّْص  فيقِ ال  رَّْق ِ وج   ْود   بأ  ة ، السُّ  ْخرِيَّة  واالْس  ِتْهزأاء ، ال اللَّْم  ز  ، واْلِتأافأ  ات، الِغي ْ

، الت َّنأ  اب  ز  ابألْلقأ  اِب، الت َّهأ  او ن  ابلتَّْص  وِيِر، اْعأانأ  ة  عل  ى اْ ْس  ِلِمْْي، الت َّبأْخ  ِت   واخل   يأالء  والع ْج  ب 
 
ُثِْ والع   ْدوأاِن، ابمل

 ْس ِلِم، التَّْش ِجْيع  والتَّْح رِْيض  
 بأالأغأ ة  يف اْطْ رأاِء لبأاِط لِ ابت أْرِوي ع  وَّتأْوِي ف  امل

أ ْذم ْومأ ، امل
ْفض  ْوِل ْْيِ والث َّنأ اِء امل

أ
، ت أْق ِدْْي  امل

 ْس  ِلمأةِ عل  ى 
ْ  ِديْ ر  الشُّ  ع ْوِب امل  ْس  ِلِم، َّتأ

 عأ  ْن الفأاِض  ِل، ِغ  رُّ النَّاِش  ئأِة، ت أْعِطي  ل  ف أْرِض  يَِّة اجِلهأ  اِد لأ  دأِ الشَّ  باِب امل
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ه    مقأضأ  اَيأ
 
اِء اْْس  الِم، سأ  فأر  امل ْرِيْ   ر  َم أطَّطأ  اِت أْع  دأ ْس  ِلِم إىل بِ  الِد الك ْف  ِر د ْونأ ع   ْذٍر، د خ   ول  الك فَّ  اِر جأزِيْ   رأةأ ، َتأ

ْس   ِلِمْْيأ، َتأِْك   يم  القأ  وأاِنْْيِ الوأْض   ِعيَِّة، م أارأسأ   ة  اْح  ِتأاِف اللَّعِ   ِب و 
 
اَّتِ أاذ ه   ا ِحْرفأ   ةا، العأ  رأِب، ت أْولِيأ   ة  الك فَّ   اِر عل  ى امل

ْوِد وشأ  قُّ م شأ  ارأكأة  النِ سأ  اِء يف )ك   رأِة ا ، والشَّ  ْعوأذأة ، ضأ  ْرب  اخل   د   حأرَّمأ  اِن، السِ   ْحر 
ُ ( امل أسأ  ا

ِم(، التَّ  ْدلِيك  و)امل لقأ  دأ
 اجل ي  ْوِب ... إخل.

ِم( كأ   حأرَّمأ  اِت الَّ  ِ  ذ ِك  رأْت ه نأ  ا، لكنَّن  ا قأ  ْد  أْتألِ  ف  رْيا ثِ  قأ  ال ْوا : َنأْ  ن  ال نأش   كُّ أنَّ يف )ك   رأِة القأ  دأ
 ا ِم  نأ امل

 مأعأكأ يف ب أْعِضها .
ا أوَّالا   ْخت ألأِف فيه، وأِقرِ و ا مبأا ه وأ م ت َّفأٌق على ح ْرمأِتِه شأْرعاا؛ هأذأ

 . ق  ْلت  : دأع ْوَن ِمنأ امل
نِياا   حأرَّمأ اِت ا: أمَّا ًثأ

لأْت عل ى جمأْم ْوعأ ٍة ِم نأ امل ِم( قأِد اْشتأمأ عاا أنَّ )ك رأةأ القأدأ ي ْ لَّْمنأا مِأ لشَّ ْرِعي ِة الَّ ِ  إذأا سأ
لٍُّف يف الِقْيِل، والقأاِل! ْسب  نأا أَّنَّأا ُم أرَّمأٌة قأْطعاا د ْوَّنأأا تأكأ  ات َّفأْقنأا عألأْيها؛ فأحأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابِعأة    الشُّب ْهأة  السَّ
أعأاِجمِ 

ِم( مأْعر ْوفأةا يف ك ت ِب امل  )ك رأة  القأدأ
لأِف الصَّاِلحِ وْعنأدأ   السَّ

لأِف الصَّاِلحِ إذأا قأال وْ  أعأاِجِم العأرأبِيَِّة، مأْشه ْورأةا يف حأيأاِة السَّ
انأْت مأْعر ْوفأةا يف ك ت ِب امل ِم( كأ  . ا : )ك رأة  القأدأ

ْلٌط يف الف ه ْوِم، ومأ ا فأسأ اد  الِعْل ِم ِعْن دأ بأ يِن آدأمأ إالَّ ِم  ا ِمْنك م : غألأٌط يف ن أْقِل الع ل ْوِم، وخأ  نْ ق  ْلت  : هأذأ
 ذأْيِن البأابأْْيِ!
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 ْ  غأالأطأ اِت كأ ي  أ
عا ا ِْلأ ِذه امل ِقيقأ ةأ )الك  رأِة( القأِدمي ِة دأف ْ ا؛ كأانأ ِلزأاما ا عألأْين ا أْن نأ ْذك رأ حأ ُأ وِمْن ِخالِل هأذأ ر 

ِم( القأِدميِة واحلأِديثأِة؛  يعاا بِت أْعرِيٍف صأرِيٍح، وح ْكٍم صأِحيٍح ِلك لٍ  ِمْن )ك رأِة القأدأ أ إْن شأاءأ مِأ وِمْنه  ي  وأاِفق  اخلأُأ  اخل ُْ
 هللا .

* * * 
أعأ اِجِم العأرأبِيَّ ِة َّتأْتألِ  ف  

ِقيقأ ةأ )الك  رأِة( القأِدمي ِة يف ك ت   ِب التَّ ارِيِخ، وامل عأ ْن ك  رِة الي أ  ْوِم، رأأسا ا ال شأ كَّ أنَّ حأ
ِم( احلأِديثأ ةأ ال َتأ  تُّ بتَّ ةا بِ   )الك  رأِة( القأِدميأ ِة ال يف وأْص ِفها، وال فأِهيأ َتأِْمل  حأقأاِئقأ م ْذِهلأةا ت أْقطأع  أبنَّ )ك  رأةأ ال قأ دأ

ئأاِن َم ْتأِلفأاِن ق أْلباا وقأالِباا! ي ْ  يف وأْصِف ِلْعِبها، وال يف غأايأِتها، وال يف ح ْكِمها؛ ِبْل ال أا شأ
 ي  وأضِ ح ه ما يأِلي :
مٍ   ت  ْعرأْف يف شأيٍء أنَّ )الك رأةأ( القأِدميأةأ ْأْ أوَّالا :  ا : ك رأة  قأدأ  ؛ ِمنأ الك ت ِب أبَّنَّ

ا ) ك رأٌة ( ال غأرْي!  كأمأا جأاءأ ذأِلك يف وأْصِفها؛ اللُّهم : أَّنَّ
نِياا : ْعِر، أو الصُّْوفِ  ًثأ ْوَِّنا م ْستأِديرأةا ُمأْش وأةا ابلشَّ ُ  عأْن كأ ِلكأ أو غأرْيِ ذأ  ... أمَّا وأْصف ها : فأِهي ال َّتأْر 

ِم( احلأِديثأِة . ْأن  )ك رأِة القأدأ  ِمَّا لأْيس لأه  ع القٌة ِِبأْبِس اْلأوأاِء؛ كمأا ه وأ شأ
لِثاا : أْعر وفأ ة ؛ وه  وأ : أْن ي أق  ومأ الرَّج  ل ، أو ال رَّج الِن، أو  ًثأ

أمَّا وأْصف  ِلْعِبه ا : فأِه يأ ِلْعبأ ٌة ْلأأ ا طأرِيقأت ه ا امل
ٍة ِم ْن شأ عأٍر وَنأْ وِه ِبك ْوجأ ٍة )عأصأ ا مأْعك ْوفأ ٍة(، وَنأْوِه ا، وي أق  وم  اللَّعِ ب  مب تأاب أعأ ِة، وم الحأقأ ِة الك  رأِة أْكث أ ر  ِبْض رأِب ك  رأ 

 ا .هأ وه ْم عألى ظ ه وِر اخل ي  ْوِل، وَنأْوأ 
اِد . رأاِبعاا :  أمَّا غأاي أت ها : فأِهي التَّْدرِيب  عألى اجِلهأ

اِد .أمَّا ح ْكم ه خأاِمساا :  ِعينأِة عألى اجِلهأ
اِئِل امل ا ِمنأ الوأسأ  ا : فأْكث  ر  أْهِل الِعْلِم عألى إابحأِتها؛ ألَّنَّ

* * * 
أعأاِجِم اللُّغأوِيَِّة، والتَّارِْيِخ .

ه  ه نأا؛ فأِمْن طأرِيْ قأْي : امل  والتَّْدلِْيل  عألى مأا ذأكأْرَنأ
أعأاِجِم اللُّغوِيَِّة : ف أ 

ُ  * فأمَّا ك ت ب  امل ْ ر  أعأاِجم  اللُّغأويَّ ة  أبنَّ الك  رأةأ الَّ ِ  لأِعبأه ا السَّ لأف  ال َّتأ
قأْد أْفصأحأِت امل

ْوَِّنا :  عأْن كأ
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وٍَّر؛ ف أه   وأ : )ك   رأٌة(، فأِم  ْن  ا كأ  انأ ك   لُّ مأ  ا ي  ْلعأ  ب  بِ  ِه ِم  نأ األْلعأ  اِب عأل  ى شأ  ْكٍل م   دأ ا دائ  رًَي، لِ  ذأ ِجْس  ما
جلأأاِن، والك جَّة  وغرياِلا : وِهيأ ِعبأارٌة عْن عأصأ ىا يأْض رِب  ْونأ ِِبأ ا ك  رأةا ِم نأ شأ ْعٍر، أو ص  ْوٍف، أو ذأِلكأ : ِلْعبأة  الصَّوْ 

ا كأَّنَّ  ا َنأِْواِل ا، وه   ْم عأل ى دأوأاِِب  م للتَّ ْدرِْيِب عأل  ى الِقتأ اِل، واحلأ  ْرِب، أو مأ ا يأْص  ن أع ه  الصِ  ْبيان  ِم  ْن ِخْرقأ ٍة، ف أي   دأ  وِ ر َّنأ
 . (1)ٌة، ُث َّ ي أت أقأامأر ْونأ ِِبا، عأْن طأرِْيِق ح فأٍر فيها حأصاى ي أْلعأب  ْونأ ِِباك رأ 

* * * 
 * أمَّا ك ت ب  التَّارِيِخ :

يِن ُمأْم  وِد ب  ِن زأْنك  ي  (16/374« )ةِ ايأ  هأ والن ِ  ةِ ايأ دأ البِ »يففقأ ْد ذأكأ  رأ اب ن  كث  رٍي رأِْحأ  ه  هللا  ِس رْيأةأ ن    ْوِر ال  دِ 
ْيِن( حأسأ نأ الشَّ ْكِل، حأسأ نأ اللَّعِ ِب ابلك  رأِة، وكأ انأ ن   ْور  » ُث َّ قأ الأ : .   وأْحسأ نأ ال ذ ِْكرأ رأِْحأه  هللا وكأ انأ )ن   ْور  ال دِ 

بُّ لأِعبأ الك رأِة، لِتأْمرِْينأ اخلأْيِل، وت أْعِليمأها الكأرَّ والفأرَّ  ْيِن ُيِ   « .الدِ 
، وكأ  انأ : » (16/482) وقأ  الأ عأْن  ه  أْيضا  ا  ي ْكثِ  ر  اللَّعِ  بأ ابلك   رأِة، ف أعأات أبأ  ه  ب أْع  ض  الصَّ  احلِِْْيأ يف ذألِ  كأ

ْرِْينأ اخلأْيِل، وت أْعِلْيمأها الكأرَّ والفأرَّ  (2)ف أقأالأ   وكأانأ . : إَّنَّأا أ رِْيد  َتأ
ك ل  ِمْن كأْسِب يأِدِه رأِْحأه  هللا ، وَيأ  . ال ي أْلبأس  احلأرِيْ رأ

* * * 
نأمأ   ا ه   وأ ي أْوما  ا ي أْلعأ   ب  ابْلك   رأِة إْذ رأأِ رأج    الا وقأ  الأ أْيضا  ا  ْيِن بِي ْ لِ   كأ ن    ْورأ ال  دِ 

أ
: وذأكأ   رأ اب  ن  األث  رِي أنَّ امل

؛ لِيأْس ألأه مأ ا شأ  أنأه، ف إذأا ه  وأ رأج  ٌل مأعأ ه  رأس  وٌل ِم ْن ِجهأ ِة احلأ  اكِ  ، وي  ؤِمئ إلي ه، ف أب أعأ ثأ احلأاِج بأ ِم، ُي أ دِ ث  آخأ رأ
لِ وه وأ ي أْزع   ا أْعلأمأه  احلأاِجب  ِبذأ ه إىل القأاِضي، ف ألأمَّ ْلوأتأه وإَيَّ ْيِن حأقاا ي رِْيد  خأ ِلِك ن  ْوِر الدِ 

أ
كأ أْلقأ ى م  أنَّ لأه  عألى امل

، وقأ  ْد أْرسأ  لأ إلي  ه ِم   (3)اجل وكأ  انأ  ْيِن الشَّ  ْهرأز ْورِيِ  ْص  ِمه إىل القاِض  ي كأمأ  اِل ال  دِ  بأ  لأ مأ  عأ خأ ْن أثْ نأ  اِء ِم  ْن يأ  ِدِه، وأق ْ
 الطَّرِيِق أْن ال ت  عأاِمْليِن إالَّ م عأامألأةأ اخل ص وِم، 

ْص  ِمه؛ حأ  ِتَّ انْ فأصأ  لأِت احل ك ْومأ  ة ، وْْأ ي أثْ ب   ْت للرَّج   ِل حأ  قٌّ؛ بأ  ْل  ْيِن مأ  عأ خأ فأِح  ْْيأ وأصأ  ال وأقأ  فأ ن    ْور  ال  دِ 
أ ذألِ كأ قأ الأ  ا ت أبأ ْيَّ ْلطأاِن، ف ألأمَّ لَّ فأ أحأ ٌد عأ ِن احل ض  وِر إىل ث أبأتأ احلأقُّ للسُّ  السُّ ْلطأان  : إَّنَّ ا ِجْئ ت  مأعأ ه؛ ل ئال ي أتأخأ

                                                

أ  نأ ه مِ رْيأ (، وغأ 5/146) ٍِ ارِ فأ  البنِ « ةِ غأ اللُّ  سِ يْ ايِ قأ مأ  مأ جأ عْ م  » رْ َ  انْ  (1)
 ا آنفاا .نأ عأ   مرَّْت مأ الَّ  ةِ يَّ وِ غأ اللُّ  عِ اجِ رأ امل

 ( .1/12) ةأ امأ ألب شأ » ْْيِ تأ ضأ وْ الرَّ » رْ َ  انْ  (2)
 ( .5/458« )ىشأ األعْ  حأ بْ ص  » رْ َ  انْ ، لف ر وسيَّةِ املِْحجأن  الَِّذي ت ْضرأب  به الك رأة  يف أْلعأاِب ا (3)
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ْيه، وأَن أْعلأم  أنَّه ال حأقَّ له ِعْنِدي، ومأعأ هأذا أ ْشِهد ك م أّن ِ  ا َنأْن  شأْحنأِكيٌَّة بأْْيأ يأدأ قأْد مألَّْكت ه  ذألِ كأ الشَّرِْع، فإَّنَّ
ت ه لأه   ب ْ  .انْ ت أهأى  «ووأهأ

ِثرْيٍ  قأالأ  (555ويف حأوأاِدِث سأنأِة )  وفيها : »( 16/396) رأِْحأه  هللا  ابن  كأ
ُِ  قأامْيأ  از  ب ن  عأْب  دأ هللا األ ْرج   وأاّنُّ  اِن اخلأِليفأ  ِة، فأسأ  الأ  1مأ اتأ أِم  رْي  احل  ا سأ  قأطأ عأ ْن ف أرأِس  ه وه   وأ ي أْلعأ  ب  ابلك  رأِة مبأْي  دأ

ِ  عألأْي  ه، وحأضأ  رأ د مأاغ   ه  ِم  ْن أ ذ نِ  ِه، فأمأ   اتأ ِم  ْن سأ  اعأِتِه رأِْحأ  ه  هللا، وقأ  ْد كأ  انأ ِم  ْن ِخيأ  اِر األ مأ  رأاِء، فتأأأسَّ  فأ النَّ  ا
ِِ فيها األأِمري  أْرغأْر م ْقِطع  الك وْ  ْعبأانأ ِمْن هأِذه السَّنأِة، فأحأجَّ ابلنَّا ْلٌق كأِثرْيٌ، مأاتأ يف شأ  فأِة .جأنأازأتأه  خأ

ْيِن ُمأْم  وِد ب  ِن وحأ جَّ يف هأ ذِ  لِ ِك ن   ْوِر ال  دِ 
أ
م  عأسأ  اِكِر امل بِ  ري  ِش رْي ك ْوه بِ ن  شأ  اِذي، م قأ دَّ ِه السَّ  نأِة األِم رْي  الكأ

ِثرْيةٍ   . «زأْنِكي، وتأصأدَّقأ أبْمواٍل كأ
* * * 

ِقيقأ ِة )الك  رأِة( القأِدميأ ِة؛ ت أْنكأِش ف   مأ ب أيأان ه يف وأْصِف حأ قأ ة  الِعْلِميَّ ة  الَّ   ال  وِمْن ِخالِل ما ت أقأدَّ لن ا احلأِقي ْ
 نأاقأشأةأ، أو حأِتَّ االْجِتهأادأ 

قأ ةا،  : ت أْقبأل  امل ِقي ْ  عأاِصرأةأ لأ ْيسأ ْلأأ ا ع الق ٌة ابلك  رأِة القأِدميأ ِة ال حأ
ِم( امل وه وأ أنَّ )ك رأةأ القأدأ

 ن أه ما يف تأْسِميأِتِهمأا : )ك رأٌة( ال غأرْي !اللهمَّ ما كأانأ ِمْن تأطأاب ٍق ب أي ْ  ...وال وأْصفاا، وال ح ْكماا 
؛ فأْض  الا أْن  ن أه م  ا يف شأ  يٍء ِمَّ  ا ذ ِك  رأ ْل  قأ م سأ  اوأاٍة ب أي ْ فِعْن  دأ ذألِ  ك كأ  انأ ِم  نأ اخلأط  أ أْن َن أ  اِولأ )عأب أثا  ا!( خأ

ن أه ما يف احل ْكِم!  ن سأاِويأ ب أي ْ
ا إذأا عأِلْمنا أْيضاا : أنَّ الك                لأِف ْْأ تأك ْن وأِسيلةأ عأبأٍث، أو ضأيأاعأ هأذأ  رةأ ِعْندأ السَّ

اِد الَِّذي شأرأعأه  هللا، والرَّس ول    : ملسو هيلع هللا ىلصوأْقٍت، أو هأْدرأ مأاٍل؛ بأْل كانأْت وأِسيلةا م ِعينأةا عألى اجِلهأ
ِأ ا ، وت أْعلِ   يِم الفأ   وأاِر ْي   ِل، وت أْعِليِمه   ا الكأ   رَّ والفأ   رَّ  طأ   ارأدأةأ، واللِ حأ   اقأ م   ا بأ   ْْيأ ت أ   ْرِويٍض للخأ

لف ر وِس   يَّةأ، وامل
بأاقأ  اِد . ... والسِ  اِلِك اجِلهأ  إىل غأرْيِ ذأِلكأ ِمَّا ه وأ ِمْن مأسأ

لأةا ُمأْم  ودأةا ِلغأاي ٍة مأْش ر ْوعأٍة، كأمأ ا مأ  انأ ْت وأِس ي ْ يعاا : أنَّ الك  رأةأ ِعْن دأ السَّ لأِف كأ رَّ مأعأن ا وب أْعدأ أْن عأِلْمنا مِأ
ا ْْأ تأك ْن م بأاحأةا عألى إْطالقِ آنِفا  ا مأعأ هأذأ ها؛ بأْل ض ِبطأْت ا، ِمَّا ه وأ مأْعل وٌم مأْشه وٌر لأدأِ أْهِل الِعْلِم عأامَّةا؛ إالَّ أَّنَّ

ا، أو َم أالأفأت ها، وإالَّ أْصبأحأْت وأِسْيلةا ُم أرَّمةا، ال رأ   ْرِعيٍَّة ال رأ وز  جم أاوأزأِت   ْوز  ِفْعل ها ِِبأاٍل، فتأمَّل!ِبضأوأاِبطأ شأ

                                                

  » رْ َ  انْ  (1)
 ( .5/332« )ةأ رأ اهِ الزَّ  مأ وْ ج  النُّ »(، و11/264) رْيِ األثأ  البنِ « لأ امِ الكأ »(، و18/143ي )زِ وْ اجلأ  البنِ « مأ َأ تأ ن ْ امل
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* * * 
ِب السَّ   بأِق )أْي : الكأ   رأِة الَّ   ِ  ت  ْلعأ   ب   ي أق    ول  اب   ن  ت أْيِميَّ   ةأ  رأِْحأ   ه  هللا ِح   ْْيأ س    ِئلأ عأ   ْن ِلْع   ِب الك    رأِة يف ابأ

ْي  ِل، والر ِجأ  اِل؛ ِِبأْي  ث  وِلْع  ب  الك  رأِة إذأا كأ  انأ قأصأ  دأ صأ  اِحب ه  ا ... »قأ  الأ : ، ابلصَّ ْوجلأأاِن، والك جَّ  ِة!( فأعأ ةأ لْلخأ أن ْ
مل

اِد، وغأرأض ه االْسِتعأانأة  عألى اجِلهأ  ، وَنأْوِِه يف اجِلهأ ، والدُّخ ْوِل، واخل ر ْوُِ اِد الَِّذي أمأرأ ي ْست أعأان  ِِبا عألى الكأرِ  والفأرِ 
هأى عأْنه  ف أه وأ حأسأٌن، وإْن كأانأ يف ذأِلكأ مأضأرٌَّة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ِبه رأس ْولأه  اِل، فإنَّه ي  ن ْ  . (1)«ابخلأْيِل، والر ِجأ

رأِْحأ ه  هللا ه نأ ا ْْأ يأك  ْن ُمأأ لَّ ِخ الٍف بِ  ْْيأ أْه ِل الِعْل ِم؛ بأ ْل ه  وأ أأْم  ٌر  وم ا ذأكأ رأه  شأ ْيخ  اْْس الِم اب ن  ت أْيِميَّ  ةأ 
 ضأرأرٌّ، أو ش ْغٌل عأْن ذِْكِر هللا : ف أه وأ حأرأاٌم قأْطعاا! جم ْمأٌع عأْليه بأْْيأ عأامَِّة أْهِل الِعْلِم، فأك لُّ مأا كأانأ فيهِ 

 حأرَّمأاِت الشَّرعيَّةِ 
ِثرْيٍ ِمنأ امل ِم( الي َّوأمأ؛ قأْد أْمأعأْت أْمرأهأا عألى كأ  !وعألأْيِه؛ فأال شأكَّ أنَّ )ك رأةأ القأدأ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                

 ( .251) لي ِ عْ للب أ « َم ْتأصأر  الفأتأاوأِ املِْصرِيَّةِ » (1)
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 الشُّب ْهأة  الثَّاِمنأة  
 ِم( تأشأبٌُّه ابلك فَّارِ لأْيسأ يف )ك رأِة القأدأ 
ِم( تأشأبٌُّه ابلك فَّارِ   !1إذأا قأال ْوا : لأْيسأ يف )ك رأِة القأدأ

ِِ ِدْيِن هللا وشأ رأائِِعه، وظ ه  ْوِر الك ْف ِر،  أعأاِص ِي : التَّشأ بُّه  ابلكأ اِفرِْينأ، كأمأ ا والبِ دأِع، إنَّ ِمْن أْصِل د ر ْو
وامل

ْيِن، وإْن ْْأ  أنَّ ِمْن أْصِل ك لِ  خأرْيٍ : أعأاِص ي يف ال دِ 
َ  مأ وأْق ع  امل َأة  على سأنأِن األنِْبيأاِء، وشأرأائِِعهم؛ وِْلأ ذا عأ افأ  حأ

امل
ْعِصيأةأ، والتَّشأبُّهأ(؟

أ
 يأك ْن فيها تأشأبٌّه ابلك فَّاِر، فأكأْيفأ إذأا مأأعأِت الوأْصفأْْيِ )امل

ْوَّنِ  ِم( يف كأ ا مأاِثٌل يف )ك رأِة القأدأ اِديْ ِد وهأذأ  شأ اِبأأِة أخأ
أعأاِص ي، وتأْس رِْيِب امل

ا قأْد مأأعأْت بأْْيأ : ج ْرث  ْومأ ِة امل
ْسِلِمْْيأ!يف 

 
 شأبأاِب امل

* * * 
 تأشأ  اِِبأْْيِ 

ئأْْيِ امل أْخل ْوقأ  اِت، عل  ى الت َّفأاع   ِل بأ  ْْيأ الشَّ  ي ْ
 شأ  اِبأأِة بأ  ْْيأ بأ  يِن آدأمأ؛ بأ  ْل سأ  ائِِر امل

مأ  ا ، وك لَّ وأْص  ل  امل
؛ كأانأ الت َّفأاع ل  يف األْخ الِق، والصِ  فأاِت أ أَّ؛ حأ ِتَّ ي أ ؤ ْولأ األْم ر  إىل أْن ال ي أتأمأ   شأاِبأأة  أْكث أرأ

انأِت امل ا كأ ي َّ ز  أحأ د ال 
ا األْصِل : وأقأعأ التَّأث ُّر  والتَّأثأرْي  يف بأيِن آدأمأ، و  اْكِتسأاِب ب أْعِضهم أْخ القأ عأِن اآلخأِر إالَّ ابلعأْْيِ ف أقأِط، وألْجِل هأذأ

ْس   ِلِمْْيأ، وألْ 
 
ِم( إىل بِ   الِد امل لأِة، كأمأ   ا أْجلأب أْت   ه  ْش أْيطأ   اء  الغأ   ْرِب )ك    رأة  القأ   دأ  شأ   اكأ

 عأاشأ   رأِة وامل
بأسأ   ْته  أبْ نأ   اءأ ب أْع   ٍض ابمل

اب ٍه . ْسِلِمْْيأ ِمِن اْشِتبأاٍه وتأشأ
 
 امل

لأة  يف )ك   رأةِ   شأ  اكأ
 شأ  اِبأأة ، وامل

ِم( بأ  ْْيأ الالِعبِ  ْْيأ ِم  ْن أْه  ِل الك ْف  ِر، وأْه  ِل اْْس  الِم، سأ  وأاٌء يف :  فامل القأ  دأ
انأ   تِ  َِْيمأ   اِِتم؛ أْم   ٌر ظأ   اِهٌر سأ   ائٌِر، فأِعْن   دأ ذألِ   كأ كأ األ م    ْور   زِيِ ِه   م، أو ق أ   وأانِْيِنهم، أو عأ   ادأاِِتم، أو حأرأكأ   اِِتم، أو ت أْن

َّاِهرأة ، ت  ْوِجب  م شأاِبأأةا  ا ظأاِهٌر يف ت  رَّاِع ال ُِ اخلأفي، وهأذأ رُّ  سأارأقأِة، والتَّدأ
لأةا يف األم ْوِر البأاِطنأِة على وأْجِه امل وم شأاكأ

ِم( حأاالا، ومأقأاالا .  )ك رأِة القأدأ
 حأ   رَِّم! واألِدلَّ   ة  عل   ى َتأْ   رْيِْ م شأ   

ِم( ِم   نأ التَّشأ   بُِّه امل ا كأ   انأ اللَّعِ   ب  بِ    )ك رأِة القأ   دأ اِبأأِة الك فَّ   اِر مأ   ا يألِ   ي لِ   ذأ
 ابْخِتصأاٍر :

                                                

ِم( قأْد بأسأطْنأ إنَّ مأْسأل (1) َ ْرها يف ةأ التَّشأبُِّه ابلك فَّاِر يف )ك رأِة القأدأ ، وهلل احلأْمد ، فاْن  ا ِفْيها القأْولأ
أ
َ ْوِر امل  ، ص )   ( .الثَّاِلثِ ْح
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قَاَل هللاُ تَعَالَى : " يذيها الذين ِمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فننه     

هلل واليوم اآلخر يوادون [، وقَاَل سُبََحانَه : " ال تجد قوًما يؤمنون با51منهم إنَّ هللا ال يهدي القوم الظالمين"]المائدة

من حاد هللا ورسوله ولو كانوا ِبائهم أو أبناءوم ِو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب ف  قلوبهم اإليمان وأيدوم بروح 

 [.22منه"]المجادلة

اِفراا أو ي  وأالِْيه انأه أنَّه ال ي  ْوجأد  م ْؤِمٌن ي أوأادُّ كأ  ،؛ فأْمنأ وأادَّ الك فَّارأ  فأأْخُأأ س ْبحأ
   وأاالِة ف أتأك   ْون  ُم أرَّمأ  ةا، كأمأ  

أ  وأدَِّة، وامل
َِنَّ  ة  امل َّ  اِهرأة  مأ  شأ  اِبأأة  ال

مأ ت أْقرِيْ   ر  ذألِ  كأ يف أو وأااله   م ف ألأ  ْيسأ مب   ْؤِمٍن، وامل ا ت أقأ  دَّ
َ ْوِر األوَِّل . أْح

 امل
لأك م : »: أنَّ  ه قأ  الأ  ملسو هيلع هللا ىلصعأ  ِن النَّ  يبِ   ،ف أعأ  ْن أِب سأ  ِعْيٍد اخل   ْدرِيِ  رأِض  يأ هللا عأْن  ه   لأت أتَّ  ِبع نَّ سأ  نأنأ ِم  ْن كأ  انأ ق أ  ب ْ

ْلت م ْوه ل  وا ج ْح رأ ضأ بٍ  لأ  دأخأ ٍُْ، وِذرأاعا ا بِ ِذرأاٍع؛ حأ  ِتَّ لأ ْو دأخأ اا ِبِش  ُْ ؟  «ِش  قأ ال وا : َيأ رأس  ْولأ هللا الي أه  ْود  والنَّصأ  ارِأ
ه م»:  ملسو هيلع هللا ىلصقأالأ و  ِلٍم .م ت َّفأٌق عألأْيه واللَّْفظ  ِلم سْ « مأْن؟فأ »: قأالأ   . أْْحأد ، وأب و دأاْودأ  (1)«مأْن تأشأبَّه ِبقأْوٍم ف أه وأ ِمن ْ

* * * 
ا احلأِدْيِث  ا احلأِدْيث  أقألُّ أْحوأاِله : أْن »:  (1/270) «اءِ ضأ تِ قْ اال»يف قأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا ب أْعدأ هأذأ هأذأ

 تأشأبِ ه ِِبم، كأمأا يف ق أْولِه  ي أْقتأِضيأ َتأْرِْْيأ التَّشأبُّهِ 
: " وَمْن يَتََولَّهم ِمْنكم فننَّه : ِِبم، وإْن كأانأ ظأاِهر ه ي أْقتأِضي ك ْفرأ امل

َِرْي  مأا سأنأْذك ر ه عأْن عأْبِد هللا بِن عأْمٍرو، أنَّه قأالأ ، [ .51ِمْنهم"]المائدة ْشرِِكْْيأ، »: وه وأ نأ
 
مأْن بأَنأ أبْرِض امل

 ي أْومأ  مأعأهم  ح ِشرأ  ؛  ميأ ْوتأ  حأِتَّ  ؛  ِِبم وتأشأبَّه  ،  (2)معأ نأرْي ْوزأهم ومأْهرأجأاَّنأ  وأصأنأ 

 .(3)«الِقيأامأةِ 
* * * 

ِم ( لأْيسأْت ِمنأ التَّ   . شأبُّهِ قأال ْوا : َنأْنأ ال  أْتأِلف  مأعأكأ أنَّ التَّشأبُّهأ ُم أرٌَّم شأْرعاا، إالَّ أنَّ ) ك رأةأ القأدأ

                                                

(، 1/269) «اءأ ضأ تِ االقْ » رْ َ  ، انْ ادِ نأ ي ِ د  اْْس : جأ  ةأ يَّ مِ يْ ت أ  اب ن   ه  ْن عأ  الأ (، وقأ 4/314) دأ او  و دأ (، وأب  2/50) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
 ( .6025) «عِ امِ اجلأ  حِ يْ حِ صأ »يف  باّنُّ األلْ  ه  حأ حَّ (، وصأ 25/331) «ِاوأ تأ الفأ  عأ وْ م  جمأْ »و

(2) . ِِ أْهرأجأان  : ِعْيد  الف ْر
 النَّرْي ْوز  : ه وأ أوَّل  السَّنأِة الِقْبِطيَِّة، وامل

 ( .9/234) «ُِْأ الك   نِ نأ السُّ »يف  يُّ قِ هأ ي ْ الب أ  ه  جأ رأ أخْ  (3)
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ا يأِلي ابْخِتصأاٍر : اِل الك فَّاِر؛ لأه  ثأالث  حأاالٍت، كأمأ  ق  ْلت  : إنَّ التَّشأبُّهأ أبْعمأ
ْم ْونِه كأانأ مأْشر ْوعاا ْلأ م، أو ال ي  ْعلأْم أنَّه كأانأ مأْشر ْوعاا ْلأ ، لأِكن َّه م األوَّل  : ِقْسٌم مأْشر ْوعٌ يف ِديِْنِنا، مأعأ كأ

 . ي أْفعأل ْونأه اآلنأ 
 الثَّاّن : ِقْسٌم كأانأ مأْشر ْوعاا ْلأ م، ُث َّ نأسأخأه  شأْرع نا .

ث  ْوه  .  الثَّاِلث  : ِقْسٌم ْْأ يأك ْن مأْشر ْوعاا ِِبأال، وإَّنِ أا ه ْم أْحدأ
ْحضأ ِة، وإمَّ ا أْن تأك  ْونأ يف ا

أ
لعأ ادأاِت )اآلدأاِب( وهأِذه األْقسأ ام  الثَّالثأ ة  : إمَّ ا أْن تأك  ْونأ يف الِعبأ ادأاِت امل
امٍ  ُأْمأعأ الِعبأادأاِت والعأادأاِت، ف أهأِذه ِتْسعأة  أْقسأ ْحضأِة، وإمَّا أْن 

أ
 . (1)امل

الأفأ  ة  يف ِص  فأِة ذألِ  كأ العأمأ  ِل، ال يف أْص  ِله، كأمأ  ا س   نَّ لأنأ  ا   خأ
ا ِمَّ  ا ت أقأ  ع  في  ه امل فأمَّ  ا الِقْس  م  األوَّل  : فأه  ذأ

س  ْوعأاءأ،  أْغ ِرِب، وبِتأ أِخرْيِ السُّ ح ْوِر َم أالأفأ ةا ألْه ِل الِكتأ  اِب، صأ ْوم  ًتأ
وعأاش  ْورأاءأ، وكأمأ ا أ ِم ْرَن بِت أْعِجْي ِل الف ط  ْوِر، وامل

الأْفنأاه م يف وأْصِفها . وَنأِْو ذأِلكأ ِمنأ   الشَّرأائِِع الَِّ  جأامأعأنأاه م يف أْصِلها، وخأ
أْنس   ْوِِ ِم  نأ الِعبأ  ادأاِت، أو العأ  ادأاتِ  الِقْس م  الثَّ  اّن : فأم   وأاف أقأت هم

ا الِقْس  ِم امل  ، أو ِكالال   ا : أق ْ  بأح   يف هأ  ذأ
ا  مأْشر ْوع  األْصلِ  م وأاف أقأِتهم فيما ه ْو  ِمنأ   كأانأتِ   ، وِْلأذأ

 وأاف أقأة  يف هأذأه ُم أرَّمأةا 
ا .امل  ، ويف األوَِّل قأْد ال تأك ْونأ إالَّ مأْكر ْوها

                                                

 وِهيأ جم ْمألأةٌ : (1)
ْحضأ  -10

أ
 ِة .مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْننا، وه وأ مأْشر ْوٌع ْلأ م، أو ال ي  ْعلأم  كأْون ه مأْشر ْوعاا ْلأ م ِمنأ الِعبأادأاِت امل

ْحضأِة .مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْننا، وه وأ مأْشر ْوٌع ْلأ م، أو ال ي  ْعلأم  كأْون ه مأشْ  -11
أ
 ر ْوعاا ْلأ م ِمنأ العأادأاِت امل

ْحضأِة .مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْننا، وه وأ مأْشر ْوٌع ْلأ م، أو ال ي  ْعلأم  كأْون ه مأْشر ْوعاا ْلأ م ِمنأ الِعبأادأاِت والعأادأ  -12
أ
 اِت امل

ْحضأِة .مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْنهم، ُث َّ نأسأخأه الق ْرآن  ِمنأ الِعبأ  -13
أ
 ادأاِت امل

ْحضأِة . -14
أ
 مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْنهم، ُث َّ نأسأخأه الق ْرآن  ِمنأ العأادأاِت امل

ْحضأِة . -15
أ
 مأا كأانأ مأْشر ْوعاا يف ِديِْنهم، ُث َّ نأسأخأه الق ْرآن  ِمنأ الِعبأادأاِت، والعأادأاِت امل

ْْأ يأك ْن مأْشر ْوعاا ِِبأاٍل، وإَّنِ أا -16 ْحضأِة . مأا 
أ
ث  ْوه  ِمنأ الِعبأادأاِت امل  ه ْم أْحدأ

ْحضأِة . -17
أ
ث  ْوه  ِمنأ العأادأاِت امل ْْأ يأك ْن مأْشر ْوعاا ِِبأاٍل، وإَّنِ أا ه ْم أْحدأ  مأا 

ْحضأ ِة . انْ  -18
أ
ث  ْوه  ِمنأ الِعبأ ادأاِت، والعأ ادأاِت امل ْْأ يأك ْن مأْشر ْوعاا ِِبأاٍل، وإَّنِ أا ه ْم أْحدأ ِص رٍ  «اءأ ضأ تِ االقْ » رْ َ  مأا   ِم ْن كأ الِم َنأ

 ( .1/476العأْقِل )
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ث  ْوه  ِمنأ الِعبأ ادأاِت، أو العأ ادأاِت، أو ِكلأْيِهم ا : ف أه  وأ أق ْ بأح ، وأق ْ بأح ؛ وأمَّا القِ  ْسم  الثَّاِلث  : وه وأ مأا أْحدأ
 ْسِلم ْونأ لأكأانأ قأِبْيحاا؛ فأكأْيفأ إذأا كأانأ ِمَّا ْْأ يأْشرأْعه  

ثأه امل ثأ ه  الكأ اِفر وْ  فإنَّه لأْو أْحدأ ؟ بأ ْل أْحدأ  وأاف أقأ ة  نأ يبٌّ قأ طُّ
نأ، فأامل

ا أْصٌل .  فيه ظأاِهرأة  الق ْبِح، ف أهأذأ
 شأاِبأأِة، فأجأْمِيع  األِدلَِّة ِمنأ الِكتأاِب، والسُّنَِّة، واْْمأاِع على َتأْ 

رمِْيِها وأْصٌل آخأر  ه وأ : أنَّ ك لَّ أنْ وأاِع امل
 شأاِبأأة  مأْوج ْودأةا يف

انأْت هذه امل أةأ ِبِفْعِل الر ِ يف اجل ْملأِة، ولأْو كأ  شأاِبأأِة، وال ِعُْ
أة  أبْصِل امل ُْ ؛ فالِع عأاِع  الع ص ْوِر األْوىلأ

اكأ  ْسِلِمْْيأ آنأذأ
 
ْفلأِة ِمنأ امل  !(1)السِ 

* * * 
ْرِعنأا، وه وأ ِقْسمأاِن ابْخِتصأاٍر : ا لأْيسأ ِمْن شأ  وه نأا ت أْقِسْيٌم آخأر  قأرِْيٌب يف م شأاِبأأِتهم فيمأ

ا العأمأ ل  ال شأ كَّ يف َتأْرمِْيِ ه، وقأ ْد الِقسْ  ا العأمأ لأ؛ ه  وأ ِم ْن خأصأاِئِص هم؛ ف أهأ ذأ م  األوَّل  : إذأا ع ِلمأ أنَّ هأذأ
ل غ  التَّْحرِْْي  إىل الكأبأائِِر، وقأْد يأِصرْي  ك ْفراا.  ي أب ْ

ا أْيضا  ِلِهم، وهأذأ  ا ن أْوعأاِن :الِقْسم  الثَّاّن : إذأا ْْأ ي  ْعلأْم أنَّه ِمْن عأمأ
ا : مأا كأانأ يف األْصِل مأأخ ْوذاا عأْنهم، إمَّا عل ى الوأْج ِه الَّ ِذي ي أْفعأل ْونأ ه، وإمَّ ا مأ عأ ن أ ْوِع ت أْغيِ رْيٍ يف  أحأد ال 

م قأْد نأ  ت ألأى ِبِه العأامَّة ؛ فإَّنَّ ا غأاِلب  مأا ي  ب ْ ، ف أهأذأ اِن، أو الِفْعِل وَنأْو ذأِلكأ أكأ
، ئ  شأ الزَّمأاِن، أو امل وا على اْعِتيأاِد ذأِلكأ

، ف أهأ ذا ي  عأ  رَّف  صأ اِحب ه ح ْكمأ ه ، ف إْن ْأْ  ِء، وأْكث أ ر هم ال ي أْعلأم   ْونأ مأْب دأ ذألِ كأ تأ  ِه، وإالَّ  وت ألأقَّ اه  األبْ نأ اء  عأ ِن اآلابأ ي أن ْ
 صأارأ ِمنأ الِقْسِم األوَِّل .

ْور  الن َّ  ْوع  الثَّ  اّن : مأ  ا لأ  ْيسأ يف األْص  ِل مأ  أخ ْوذا  ا لأ  ْيسأ في  ه ُمأْ   ذ  ا عأ  ْنهم، لأِك  نَّهم ي أْفعأل ْونأ  ه أْيضا  ا، ف أهأ  ذأ
 شأاِبأأِة، ولأِكْن قأْد ي   

فأعأةأ و ِ فأ امل الأفأِة إذأا ْْأ يأك ْن يف ت أرِْكِه ضأرأٌر؛  ت  مأن ْ  خأ
ِة امل الأفأِة، فأمَّا اْسِتْحبأاب  ت أرِْكِه ِلمأْصلأحأ  خأ

امل
مأ  ا ت أقأدَّ َأاِهٌر ِلمأ ا قأْد ت  ْوِجب  الشَّرِيْ عأة  َم أالأفأت أه م فيهفأ الأفأِة، وهأذأ  خأ

 . (2)ِمنأ امل
* * * 

ُأ فيها! ئٍِذ ال حأرأ ِم( ِمنأ العأادأاِت؛ فأِعْندأ  قأال ْوا : ال شأكَّ أنَّ )ك رأةأ القأدأ

                                                

  اطِ رأ الص ِ  اءأ ضأ تأ اق ْ » رْ َ  انْ ( 1)
 
 .بتأصأرٍُّف ( 1/476) ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «مِ يْ قِ تأ سْ امل

 ( .552) ق  ابِ السَّ  (2)
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ِم( على ص ْورأِِتا احلأالِيَّ  ا يأك ْن ِمْن أْمٍر؛ فأ  )ك رأة  القأدأ ، ف إذأْن، (1)ِة، مأأخ ْوذأٌة ِمنأ الك فَّاِر، وال شأ كَّ ق  ْلت  : ومأْهمأ
أْذم ْومأِة شأْرعاا .

 شأاِبأأِة امل
 ِهيأ ِمنأ امل

 قأال ْوا : إنَّ ِمنأ العأادأاِت مأا ه وأ م فيٌد، وِمْنه  مأا ه وأ م ِضرٌّ .
ِم( ِمنأ العأادأاِت الضَّارأِة؛ بأْل ِهيأ مِ  ْسِلِمْْيأ، مأ عأ مأ ا ق  ْلت  : لأِكنَّ )ك رأةأ القأدأ

 
ْن مأعأاِوِل اْلأْدِم يف ِبالِد امل

ِم( ِمَّ  اِء، والب أْغضأاِء، وإضأاعأِة األْوقأاِت، والطَّاقأاِت ... إخل، يف ِحْْيأ أنَّ ضأرأرأ )ك رأِة القأدأ ا أْمأعأ فيها ِمنأ : العأدأ
ب  اْعِتبأار ه .عألأْيه ع قأالء  بأَِن آدأمأ، ِمنأ الك فَّاِر، وغأرْيِِهم! وهأ  ا يف حأدِ  ذاتِه مأْقصأٌد شأْرِعيٌّ رِأ  ذأ

 قأال ْوا : وهأْل يف التَّشأبُِّه ابلك فَّاِر مأقأاِصد ؟
ْرِعيَّاِن . اِن شأ  ق  ْلت  : ن أعأم ؛ للتَّشأبُِّه مأْقصأدأ

ِم التَّشأبُِّه ابلك فَّارِ   . األوَّل  : مأْقصأد  عأدأ
الأفأ   خأ

 ِة .واآلخأر  : مأْقصأد  امل
ِمْي ِع ... فأ ال رأ  ْوز  م شأ ا ِم( مأأخ ْوذأٌة ِمنأ الك فَّ اِر؛ كأمأ ا ه  وأ مأْعل  ْوٌم للجأ لَّْمنأا أنَّ )ك رأةأ القأدأ ِبأأت  ه م فإذأا سأ

 شأاِبأأِة مأْقصأٌد شأْرِعيٌّ .هأ ي ْ فِ 
مأ امل  ا، ألنَّ عأدأ

انأ   تْ  ِم( كأ ْس   ِلِمْْيأ، وِعْن   دأ الك فَّ   اِر، وال نأ   ْدرِي أي ُّه مأ   ا وإذأا سأ   لَّْمنأا )جأ   دأالا( : أنَّ )ك    رأةأ القأ   دأ
 
 ِعْن   دأ امل

الأفأ  ِة لْلك فَّ  اِر مأ   خأ
هأا عأ  ِن اآلخأ  ِر ... واحلأالأ  ة  هأ  ِذه أْيضا  ا ال رأ   ْوز  م شأ  ارأكأت  ه م فيه  ا؛ ألنَّ مأْطلأ  بأ امل ْقصأ  ٌد أخأ  ذأ

عا  ا أنَّ ) ك   رأةأ  ي ْ ا إذأا عأِلْمنأ  ا مِأ ، كأمأ  ا أَّنَّأ  ا ِم  نأ شأ  ْرِعيٌّ، هأ  ذأ ِم ( مأ  أخ ْوذأٌة ِم  نأ الك فَّ  اِر د ْونأ اْرتِيأ  اٍب، أو شأ  كٍ  القأ  دأ
نْيا ْيِن، والدُّ ِة للدِ   !العأادأاِت الضَّارَِّة الفأاِسدأ

َّاِهِر مأْصلأحأةا ومأن ْ  الأفأِة للي أه ْوِد، والنَّصأارِأ يف اْلأْدِي ال  خأ
فأعأةا ِلِعبأاِد اِلِل ي  وأضِ ح  ذأِلكأ : أنَّ يف ن أْفِس امل

ةأ عأ ْن أْعمأ اِل أْه لِ   بأاعأ دأ
 بأاي أنأ ِة؛ الَّ ِ  ت  ْوِج ب  امل

ان أبأِة، وامل  جأ
َْهأ ر   املْؤِمِنْْيأ؛ ِلمأا يف َم أالأفأِتِهم ِمنأ امل اجلأِح ْيِم، وإَّنَّ ا يأ

ْن ت أن أوَّرأ ق أْلب ه ابْمْيأاِن . ِة يف ذأِلكأ ِلمأ أْصلأحأ
 ب أْعض  امل

، ومأ   ِتأ كأ   انأ القأْل   ب  مأرِْيضا   ا؛ ْْأ يأِص   ْح شأ   ْيٌء ِم   نأ وابجل مْ  لأ   ِة : ف   الأك ْفر  مبأْنزِلأ   ِة مأ   رأِض القأْل   ِب، وأشأ   دُّ
مأرِْيضأ القأْلِب يف شأْيٍء ِمْن أم ْورِه، وإْن خأفي عألأْيكأ مأرأض   األْعضأاِء ِصحَّةا م ْطلأقأةا، وإَّنِ أا الصَّالح  أْن ال ت ْشِبه  

 الع ْضِو، لأِكْن يأْكفيكأ أنَّ فأسأادأ األْصِل ال ب دَّ أْن ي  ؤأث ِرأ يف الفأرِْع .ذأِلكأ 

                                                

ا مبأا ِفْيه ِكفأايأةٌ وهلل احلأ  (1) رِْيِخ )ك رأِة القأدأ  د  مْ وقأْد ق أرَّْرَن هأذأ َأْر ص )يف ًتأ  ( .  ِم( فْلي  ْن
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فأعأةٌ  لأٍل ميْن أع ها أْن تأِتمَّ مأن ْ اِل الك فَّاِر، وأم ْورِهم الب دَّ فيها ِمْن خأ ْيعأ أْعمأ قأة  األْمِر : إنَّ مِأ ِقي ْ  ِِبأا، ولأْو وحأ
ٌة، ف ِرضأ صأالح  شأْيٍء ِمْن أم ْورِ  ِلكأ ث أ وأابأ اآلِخ رأِة، ولأِك ْن ك  لُّ أم  ْورِِهم : إمَّ ا فأاِس دأ اِم؛ الْس تأحأقَّ بِ ذأ ِه على التَّمأ

بُّ رأب ُّنأا، وي أرأْضى . ِة اْْسالِم، كأمأا ُيِ  ِقصأٌة، فاحلأْمد  هلل على نِْعمأ  وإمَّا َنأ
ناا أنَّ )ك رأ   شأاِبأأِة ابلك فَّاِر الي أ ْومأ؛ ِلمأ ا وِمْن ِخالِل مأا مأضأى؛ فإنَّنا ن أْقطأع  يأِقي ْ

ِم( : حأرأاٌم ِلو ج ْوِد امل ةأ القأدأ
ةِ  ا رِأ ب  ت أرْك ه ا ِلمأْص لأحأ  حأرَّمأِة ... لِ ذأ

 عأادأاِة امل
 وأاالِة وامل

َِْيمأاِت، والقأوأانأْْيأ، وامل ا إذأا  فيها ِمنأ : الت َّْن الأفأ ِة؛ هأ ذأ  خأ
امل

ا ف ْب ت أرْك ها ِلمأ عاا!ْْأ رِأ  حأقَِّق شأْرعاا، وطأب ْ
 يها ِمنأ الضَّرأِر امل

* * * 
ِم(؟  شأاِبأأِة ابلك فَّاِر يف )ك رأِة القأدأ

 قأال ْوا : اذْك ْر لأنأا ب أْعضاا ِمنأ امل
 شأ  اِبأأاِت ابلك فَّ  اِر ِمَّ  ا أف ْرأزأتْ  ه ل ْعبأ  ة  )ك   رأِة القأ  دأ 

ِم(، وغأرْي ه  ا ِم  نأ ق  ْل  ت  : خأ  رْياا مأ  ا سأ  أْلت م ْوه، ف  إنَّ ِم  نأ امل
ِضيَِّة العأْصرِيَِّة مأا يأِلي ابْخِتصأاٍر :  األْلعأاِب الر َيأ

ِلمأ  اتِ (1)ُم أارأبأ  ة  اللُّغأ  ِة العأرأبِيَّ  ةِ أوَّالا :  الَّ  ِ  ي أت أنأاق أل ه  ا األْعجأِميَّ  ةأ  ، واألْلفأ  اظأ الالتِْيِنيَّ  ةأ  ، فأخ   ْذ م  ثالا : الكأ
ْسِلِمْْيأ يف ق

 
ِم( فأِمْنها :أبْ نأاء  امل ِِ )ك رأِة القأدأ  ام ْو

، تِ ، الك          ْوْرن أْر، األأِوْت، الق         ْول، الكأ         اْبِو، الكأ        اْرْت، الفأ         انِْيالَّ )الفأ        اِوْل، الِبالنْ         ِ ، السِ         ْنِتأْ 
ْوْرًتأ و  ِهْيكأ أنَّ األْرقأامأ الَِّ  ت ْكتأب  على مأالبِ ِس الالِعبِ ْْيأ عأ ادأةا تأك  ْون  …تِ الشُّ التِْيِنيَّ ةا، يف غأ رْيِ ذألِ كأ إخل(، َنأ

اِفِر!  ِمنأ التَّشأبُِّه السَّ
* * * 

نِياا :  ِم( : ك   )لفأ انِْيالَّتِ ًثأ ، وذأِلكأ ظأاِهٌر يف لِْبِس الِعيب )ك رأِة القأ دأ ِِ  شأاِبأأة  يف اللِ بأا
(، ، الشُّ ْوْرًتأتِ امل

ثِ   رْياا ِمْنه  ا َم أ  الِ  ُأِْس  ْيِمها، يف ِح   ْْيأ أنَّ واألْحِذيأ  ِة، مأ  عأ الِعْل  ِم أنَّ كأ اِء العأ  ْورأِة، أو  ٌف للشَّ  رِيْ عأِة اْْس   الِميَِّة، كإبْ  دأ
ا ِش عأارأاتٍ  لِ  ب أْعِض  ب أْعضا ا ِم نأ الن َّ وأاِدي ت ل  ِبس  الِعِبْيه ا )فأ انِْيالَّت، أو ش   ْوْرًتأت( َتأِْم ل  أْْسأ اءأ أْه ِل الك ْف  ِر، وكأ ذأ

 حأرَّمأِة، أو الكأ 
 إخل .… اِفرأِة الشَّرِكأاِت امل

                                                

َ   ْر ِكتأ  ابأ  (1)  ْخِط  ئ عأ  ِن ال  دَّْعوأِة إىل الشِ   ْعِر الن َّبأِط  ي»اْن
للم ؤل ِ  ِف، فأفي  ه ب أيأ  ان  أالأِ يَّ  ِة اللُّغأ  ِة العأرأبِيَّ  ِة، والتَّْح  ِذير  ِم  نأ  «كأ  فَّ امل

اِء اْْسالِم يف ُم أارأبأِة اللُّغأِة العأرأبِيَِّة!م زأاْحأأِتها سأوأاٌء ابللُّغأاِت األْجنأِبيَِّة، أو اللَّهأجأاِت العأ   اِميَِّة، مأعأ ب أيأاِن َم طأطَّاِت أْعدأ
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لِثاا :  ِم( ِعْن دأ إْح رأاِز اْلأ دأِف؛ بأ ْل ًثأ  شأاِبأأة  يف العأادأاِت، واحلأرأكأاِت : كرأْقِ  ب أْعِض الِعيب )ك  رأِة القأ دأ
امل

ِة، سأ  وأاءٌ  ِة ابلق   ذَّ  ْس  ِلم  رأْقصأ  ةا ألحأ  ِد الالِعبِ  ْْيأ الك فَّ  اِر حأ  ْذوأ الق   ذَّ
يف ت أْقِبْي  ِل األْرِض، أو  ر مبَّأ  ا حأ  اكأى الالِع  ب  امل

 ضأْرِب الصَّْدِر على طأرِيْ قأِة َتأِْجْيِد الصَِّلْيِب النَّْصرأاّنِ !
ُ  ِم  رأاراا عل  ى ْحرأ ه م مأ  ْن ي أتأ  دأ أْجن  ْوِن، وِم  ن ْ

ه م مأ  ْن ي أ  رْك ضأ ك  امل وأانِيَّ  ةا، وِم  ن ْ ي ْ  وِم  ْنهم مأ  ْن ي أْقِف  ز  ق أفأ  زأاٍت حأ
ِتِف  ه، ور مبَّأ  ا عل  ى األْرِض، أو يف اْلأ  وأاِء، وِم  ن ْ  يْ  ه، وآخأ  ر  يأْض  ِرب  عل  ى يأ  ِد صأ  اِحِبِه، أو عل  ى كأ ه م مأ  ْن ي  قأب ِ  ل  يأدأ

تِه   إخل .… مأْقعأدأ

اِر للحأكأ ِم، أو لنخأ رِْينأ، أو  ، أو ِعْن دأ االْعتِ ذأ ِِ ْرقأاء  ْحأْقأ اء ( ِعْن دأ اْس ِتالِم الكأ أ ا ْلأ م حأرأكأاٌت )خأ وكأذأ
وأِل ِعْندأ االنِْتصأارِ  قأى السَّالِم الدُّ ما ت رفأع  األْعالم ، أو ِعْندأ و ق  ْوِفِهم ِلسأمأاِع م ْوِسي ْ  إخل .… ، أو ِعْندأ

ِم(، وغأرْيِه  ا ِم نأ األْلعأ   أوأاقِ ِف حأرأكأ  اٌت، ومأرأاِس ْيم  قأ  ْد ف أرأضأ ْتها ق أ وأاِنْْي  )ك   رأِة القأ دأ
اِب ِفِلك  لٍ  ِم ْن هأ  ِذه امل

 ْشتأكأى ، فإىلالر َيِضيَّةِ 
 !هللا امل

* * * 
م أقألَّ ْحأأاقٍة، ور ع ونٍة ِم ْن الِع يب الك  رأِة، ف ألأه  م ِم ْن رأاِبعاا :  ِم( : ف ألأْيسأْت حأرأكأاِت  أمَّا مأأاِهرْي  )ك رأِة القأدأ

؛ بأ  ْل أضأ  لُّ  ِت أْحيأ  اَنا اٌل وأْح  وأاٌل قأ  ْد ت أف   ْوق  حأرأكأ  اِت احلأي ْ  وأاَنأ ثِ  رْيأٌة ت أف   ْوق  هأ  ِذه احلأرأكأ  اِت أْش  كأ  سأ  ِبْيالا، وِه  يأ كأ
 . احلأْصرأ 

ال
أ
ِبْيل املِثأاِل : أنَّكأ ت أرأاه م أثْ نأاءأ التَّْشِجْيِع قأْد ت أقأاْسأ ْوا أْدوأارأه م عل ى م  دأرَّجأاِت امل ِع ِب : فأِمْنها على سأ

ه م مأْن ي صأ  ايأل  ِبطأرِيْ قأٍة هأْوجأاءأ، وِمن ْ ، فأِمْنهم مأأاعأاٌت ت أتأمأ ه م مأْن ي طأبِ ل ، وي  زأمِ ر  ، ِِبأالأٍة مأْرذ ْولأٍة، وِمن ْ فِ ق ، وي صأفِ ر 
يأانِيٍَّة  ه م مأ  ْن ي  لأ و ِح  أبْع  الٍم ِص ب ْ ْ ِذي أبْص  وأاٍت أْجنأِبيَّ ِة غأِبيَّ  ِة، وِم ن ْ ه م مأأاعأ  اٌت ِتأ ا حأ ِتَّ … وِم ن ْ إذا جأ  اءأ وهأكأ  ذأ

، أو ضأ  اعأ، أو حأصأ  لأ مأ  ا ي  عأ  ِْي  ٍق، وصأ  فيٍق، اْلأ  دأف  ِض  يَّةأ؛ فأ  ال تأْس  أْل عأمَّ  ا ُي ِْدث  ْونأ  ه : ِم  ْن َّنأ م الر َيأ كِ   ر  سأ  ْكرأِتأ
ه ، فأْضالا عأْن وأْصِفه  ٍت مأا ي أْعجأز  العأاِقل  عأدَّ  …!وت أْلوِْيٍح، ور ع ْوَنأ

اقأاِت ال تْ نأسأى أنَّ القأْومأ ي  ؤأدَّْونأ  ئأاٍت م ْزرِيأٍة مأا بأْْيأ  ُثَّ مأعأ هأِذه احلأرأكأاِت، واحلأمأ ي ْ أخأارِْيقأ على هأ
هأِذه امل

ٍة، و) ق  ب َّعأاٍت ( م رقَّعٍة، ور مبَّأا لأوَّنأ ب أْعض هم وأجْ  ٍة، وأْعالٍم م ب أْهرأجأ … هأه ، وسأيَّارأتأه  مأالِبسأ م لأوَّنأٍة، وثِيأاٍب م زأرْكأشأ
 شأوَِّه حأيأاءا وعأْقالا أق ْرأب  إىل آِخِر مأا ه نأاِلكأ ِمْن مأرأاتِِع اْلأيأجأاِن 

ْسِخ امل
أ
 غلَّفأِة؛ بأْل ه ْم إىل امل

أْسع ْوِر، والعأطأالأِة امل
امل

 تَِّقْْيأ! 
ْؤِمِنْْيأ امل

 
انِيَِّة السَّويَِّة، فأْضالا إىل مأقأامأاِت امل ه م إىل اْْنسأ  ِمن ْ
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ٌث وحأ   ِدْيٌث، وخأ    الِع   ِب فأحأ   دأ
أ
ُأٌ واْس   ِتْخبأاٌر، وقأ   ْد مأ   رَّ مأعأن   ا ب أْع   ض  ف أعأالِِت   م أمَّ   ا إذأا خأرأج    وا ِم   نأ امل

 . النَّْكرأاءِ 
* * * 

خ ذ  ح ْكمأ الت شأبُِّه ابلك فَّاِر؛ ِم( ال َتأ لَّْمنأا لأك م )جأدأالا!( أنَّ )ك رأةأ القأدأ  وإذأا سأ
ْسِلِمْْيأ  فأال شأكَّ 

 
 . ا التَّشأبُّه  ي أْقطأع  ابلتَّْحرْيِْ أْيضااوهأذأ ، أَّنَّأا َتأْخ ذ  ح ْكمأ التَّشأبُِّه بف سَّاِق امل

ِم( ِم  ْن شأ  أِن صأ  احلِِي هأ  ِذه األمَّ  ِة : كالع لأمأ  اِء،  والسُّ  ؤأال  الَّ  ِذي ي أْف  ِرض  ن أْفسأ  ه   : هأ  ْل ل ْعبأ  ة  )ك   رأِة القأ  دأ
ئأ   اِت، أْم ِم   ْن شأ   أِن ف سَّ   اِق هأ   ِذه األمَّ   ِة : ك قأِلْيلِ   ي اْمْيأ   اِن، ورأِقْيِق   ي احلأيأ   اِء، وِس   ْفلأِة وطألأبأ   ِة الِعْل   ِم، وذأِويِ  اْلأي ْ

؟! ِِ  النَّا
، وال عأ  اِع، والطَّغأ  اِم، وف سَّ  اِق هأ  ِذه األمَّ  ِة )واحل ْك  م  لألْغلأ  ِب(: أَّنَّ  ا ِم  نأ شأ  أِن الرَّ  اجلأ  وأابأ الشأ  كَّ أنَّ 

اِذ! أةأ ابلقأِلْيِل، أو الشَّ  ِعُْ
ه ممأْن تأشأبَّه ِبقأوْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقأْد قأالأ   . أْْحأد ، وأب و دأاْودأ  «ٍم ف أه وأ ِمن ْ

 
 
 
 

 
 
 

 الشُّب ْهأة  التَّاِسعأة  
ِم(  َنأْن  ال ن أْلعأب  )ك رأةأ القأدأ
 بأْل ن شأاِهد ها، د ْونأ ت أعأصُّبٍ 

ِم(؛ بأْل ن شأاِهد ها، ون  تأاِبع ها د ْونأ ت أعأصٍُّب!  إذأا قأال وا : َنأْن  ال ن أْلعأب  )ك رأةأ القأدأ
ِِتا؟ق    ِم(، وم شأاهأدأ  ْلت  : ِلمأاذأا ف أرَّق ْت م بأْْيأ لأِعِب )ك رأِة القأدأ
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ِم( فِ  ْرِعيَِّة، مأا ي أْقطأع  ِِب ْرمأِتها، وُأْرْيِْ فأاِعِلها . هِ يْ قأال ْوا : ألنَّ ِلْعبأ )ك رأِة القأدأ اِذْيِر الشَّ أحأ
 ِمنأ امل

نأئِ ٍذ أشأ دَّ ذأنْ با ا، ومأْقتا ا  ق  ْلت  : ومبأا أنَّك م ت أت أعأبَّد ْونأ هللاأ  ِم( كأ انأ إَْث ك  م ِحي ْ ت أعأاىلأ ِِب ْرمأ ِة ِلْع ِب )ك  رأِة القأ دأ
ا .  ِعْندأ هللا ت أعأاىلأ ِمنأ الَِّذْينأ ي أْلعأب  ْوَّنأ

ِم( وه وأ رأْهأل  ح ْكمأها؛ كأانأ أقألَّ ضأرأراا ِمَّ  ي  وأضِ ح ه؛ أنَّ الالِعبأ إذأا لأِعبأ )ك رأةِ  ْن ي شأاِهد ها وه وأ القأدأ
ل ْونأ َتأْ رِْْيأ هأ ِذه اللُّْعبأ ِة، ف أه   ِثرْياا ِمنأ الر َيِضيِ ْْيأ رأْهأ ا إذأا عأِلْمنا أنَّ كأ ه م أَّنَّأ ا ي أْعلأم  ح ْرمأتأها، هأذأ ا ظأنً ا ِم ن ْ م مي أارِس  ْوَّنأ

ِْلْي  ه عألأ  ْيهم اْْع  الم   ا مأ  عأ مأ  ا مي   بأاحأ  اِت، ال ِس  يَّمأ
 ِبشأ  ِتَّ ق أن أوأاتِ  ه ِم  ْن ت أْغرِيْ  ٍر، وتأ  ْدلِْيٍس، وت أْغيِ  ٍب عأ  ْن َمأأ  اِطِر ِم  نأ امل

ِم( .  )ك رأِة القأدأ
ِم(، وه   وأ ال ي أْفتأ  أ ي شأ  اِهد ها وي  تأاِبع ه  ا، ف أه   وأ أشأ  دُّ إَْثا  ا ِم  نأ                أمَّ  ا مأ  ْن ي أْعلأ  م  ح ْرمأ  ةأ ل ْعبأ  ِة )ك   رأِة القأ  دأ

أأم ْوِر .األوَِّل؛ ألنَّه قأدْ 
َ ْوِر، وت أْرِك امل أْح

  وأقأعأ يف إَْثأْْيِ م رأكَّبأْْيِ : ِفْعِل امل
َ ْورِ  أْح

 : فأمَّا ِفْعل  امل
 ْنكأ ِر 

ة  امل ا .ف أه  وأ م تأاب أعأ  ة  وم شأ  اهأدأ  ْنكأ  ِر م ْنكأ ٌر، وِمْن  ه قأ  ال ْوا : الرِ ضأ ى ابلك ْف  ِر ك ْف  ٌر! وهأ  ذأ
.. والرِ ضأ  ى ابمل

ِم( ف أقأ ْد وأقأ عأ يف احلأ رأاِم قأْطعا ا، سأ وأ األْمر  جم ْمأ عٌ  بأ عأ وشأ اهأدأ ِلْع بأ )ك  رأِة القأ دأ ا مأ ْن ًتأ اٌء  عألأْي ه بأ ْْيأ أْه ِل الِعْل ِم؛ لِ ذأ
 لأِعبأها أْم ال .

أأم ْورِ 
 : أمَّا ت أْرك  امل

ا يف حأ  دِ  ذأاتِ  ه م نْ   ْنكأ  رأ وْْأ ت  ْنِك  ر ْوه، وهأ  ذأ
مأ  ْن رأأِ ِم  ْنك م م ْنكأ  راا »:  ملسو هيلع هللا ىلصكأ  ٌر، ِلقأْولِ  ِه ف أه   وأ أنَّك   م رأأيْ   ت م امل

انِه، فإْن ْْأ يأْستأِطْع فأِبقأْلِبِه، وذأِلكأ أْضعأف  اْمْيأانِ   م ْسِلٌم .« ف أْلي  غأريِ  ه بِيأِده، فإْن ْْأ يأْستأِطْع فأِبِلسأ
رِكأ ح ق وِق هللا  ب  عألأْي ه أْس وأ  حأ االا ِعْن دأ هللا، ورأس  ْوِله وقأِد اْست أقأرَّْت ق أوأاِعد  الشَّرِيْ عأِة على أنَّ ًتأ ُِأ الَِّ  

أعأاِصي .
 ِمْن م ْرتِكِب امل

سأ  تأك ْون  أمأ  رأاء  ف أت أْعرِف    ْونأ وت  ْنِك  ر ْونأ، فأمأ  ْن عأ  رأفأ بأ  رِئأ، »: يف أئِمَّ  ِة اجلأ  ْوِر  ملسو هيلع هللا ىلصوأدألُّ عل  ى ذألِ  كأ ق أْول   ه 
ِلمأ، ولأِكْن مأْن رأِضيأ  بأع ومأْن أْنكأرأ سأ  م ْسِلٌم .« ...وًتأ

* * * 
ان  ْوا أمأرأاءأ، أو س فأهأاءأ :  ْنكأِر؛ سأوأاٌء كأ

ِِ مأعأ أْهِل امل  ف أهأِذه أْحوأال  النَّا
 ْنكأ  رِ 

ا قأ  ْد بأ  رِئأ ِم  نأ اُْثِْ بقأْلبِ  ِه ْو ي  ْنِك  ْر بِلسأ  انِه أو يأ  ِدهِ  األوَّل  : مأ  ْن كأ  رِهأ مأ  ا ه   ْم عألأْي  ه ِم  نأ امل ، ف أهأ  ذأ
 لت َّبأِعيَِّة .وا

 ْنكأرِ 
انِه أو يأِدهِ  الثَّاّن : مأْن أْنكأرأ مأا ه ْم عألأْيه ِمنأ امل ا  بِلسأ ِلمأ ِمنأ  قأْد  ، ف أهأذأ  سأ
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ا أْفضأل  حأاالا وأْكمأل  إمْياَنا الع ق ْوبأِة واُْثِْ   . ، وهأذأ
بأعأ، وأعأانأ، ف أهأذا الَِّذي ي أْلحأق ه  اُْث   . الثَّاِلث  : مأْن رأِضيأ وًتأ

ْفِهمِ »قأالأ القأاِضي ِعيأاض  يف 
 
بأعأ »: ق أْول ه » ( :6/264« )امل دألِْيٌل على أنَّ :  «ولأِكْن مأنأ رأِضيأ وًتأ

ِر إَّنَّأا ه وأ ِلمأْن رأِضيأه ، وأعأانأ في ه ِبقأ ْوٍل، أو ِفْع ٍل، أو م تأاب أعأ ٍة، أ  ْنكأ
 عأاق أبأةأ على السُّك ْوِت على امل

ْق ِدر  و كأ انأ ي أ امل
 .انْ ت أهأى « ...على ت أْغِيرْيِه فأِتأأكأه  

* * * 
ْرِعيَّة  ِمنأ الِكتأاِب، والسُّنَِّة، واِْمْاِع، وأق ْوأ  ِر النُّص ْوص  الشَّ  ْنكأ

اِل وقأْد دألَّ على خأطأِر السُّك ْوِت عأِن امل
لأِف، ِمْنها ابْخِتصأارٍ   : السَّ

ددٍة أُخرجددت للندداس تددذمرون بددالمعرو  وتنهددون عددن  : " كنددتم خيددر :ق أْول   ه ت أعأ  اىلأ        أُمَّ

د  ع مأرأ بنأ اخلأطَّاِب رأِضيأ هللا عأْنه  ي أق ْول  ب أْعدأ أْن [،110المنكر وتؤمنون باهلل..."]ِل عمران ا َنِأ وِلذأ
اِبقأةأ  ِ  مأْن أرأادأ أْن يأك ْونأ ِمْن هأِذه األمَِّة؛»: ق أرأأ اآليأةأ السَّ  . (1)«ف أْلي  ؤأدِ  شأْرطأ هللا فيها َيأ أيُّها النَّا

" لُِعَن الذين كفروا من بن  إسرائيل على لسان داود وعيسدى بدن مدريم ذلدك : وق أْول ه ت أعأاىلأ 

بمدددا عصدددوا وكدددانوا يعتددددون * كدددانوا ال يتنددداوون عدددن منكدددر فعلدددو  لبدددئس مدددا كدددانوا 

 [.79-78يفعلون"] المائدة

ن يخوضون ف  ِياتنا فذعرب عدنهم حتدى يخوضدوا فد  : " وإذا رأيت الذي: وق أْول ه ت أعأاىلأ 

حديِ غير ، وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مدع القدوم الظدالمين، ومدا علدى 

 [ .69-68الذين يتقون من حسابهم من ش ء ولكن ذكرى لعلهم يتقون "]األنعام

 
لأْس ت م مأعأه  م، وأق ْرأْرَت   ْوه م عل ى أيْ »( : 3/278« )ت أْفِس ريِهِ »يف قأالأ ابن  كأِثرْيٍ رأِْحأ ه  هللا   أنَّك  ْم إذأا جأ

ِعْيد   ، ف أقأْد سأاوأيْ ت م ْوه م يف الَِّذي ه ْم فيه ... وقأالأ سأ وما على الذين يتقون من  :بن  ج بأرْيٍ يف ق أْوِله اذأِلكأ

ُأأن َّب ْ  ت أه م، وأْعرأْض  تأ مأ  ا عألأْي  كأ أْن ُيأ ْوض   وا يف آَيِت هللا إذأا ف أعأْل  تأ ذألِ  كأ  :حسددابهم مددن شدد ء" ، أْي : 
ه م  ى .هأ ت أ ان ْ « عأن ْ

                                                

أ  رَّ الدُّ » رْ َ  انْ  (1)
 ( .2/63) وطي ِ يْ للس ِ « رأ وْ ث   ن ْ امل
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عأ ثأ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوق أْول ه   ْنكأِر، أو لأي  ْوِش كأنَّ هللا أْن ي أب ْ
هأو نَّ عأِن امل أْعر ْوِف، ولأت أن ْ

والَِّذي ن أْفِسي بِيأِده لأتأأم ر نَّ ابمل
اابا ِمْنه، ُث َّ تأْدع ْونأه فأال ي ْستأجأاب  لأك م ِْمِذيُّ . (1)«عألأْيك م عأذأ  أْْحأد ، والِتِ 

يْ فأ  ة  ب  ن  اليأمأ  اِن رأِض  يأ هللا عأْن  ه  ِح  ْْيأ س   ِئلأ عأ  ْن مأي ِ  ِت األْحيأ  اِء؟ ف أقأ  الأ  الَّ  ِذي ال ي  ْنِك  ر  »: وقأ  الأ ح ذأ
انِِه، وال ِبقأْلِبه  ْنكأرأ بِيأِدِه، وال بِِلسأ

 . (2)«امل
* * * 

ْبِة أئِمَّةٌ  ه م : اب ن  القأ يِ ِم رأِْحأ ه  هللا إْذ يأِص ف  لأنأ ا خأطأ رأ السُّ ك ْوِت عأ ِن وقأْد رأدَّ على هأِذه الشُّ  أْعالٌم، ِمن ْ
 ْنكأِر 

  المِ إعْ »يف ِكتأاِبِه امل
 
 : ِبقأْوِله  (2/176)« ْْيأ عِ ق ِ وأ امل

لِق رأاءِة، والصَّ الِة، والصِ  ياِم، وقأْد غأ رَّ إْبلِ ْيس  أْكث أ رأ اخلْل ِق أبْن حأسَّ نأ ْلأ  م الِقي امأ بِن أ ْوٍع ِم نأ ال ذ ِْكِر، وا»
م ابلِقيأاِم ِِبا، وهأؤ   ث وا ق  ل ْوِبأ ِت، ف ألأْم ُي أدِ  نْيا واالْنِقطأاِع، وعأطَّل وا هأِذه الع ب وِدَيَّ الِء ِعْندأ وأرأثأِة األنِْبيأ اِء والزُّْهِد يف الدُّ

ِِ ِديْ نا  ينأ ه وأ الِقيأام  هللِمْن أقألِ  النَّا ب  عألأْيه أْسوأ حأاالا ِعْندأ هللا ا؛ فإنَّ الدِ  ُِأ  مبأا أمأرأ ِبِه؛ ف أتأارِك  ح ق وِق هللا الَِّ  
َأ م  ِم ْن ارِتكأ اِب النَّه ي ِم ْن أْكثأ ِر ِم ْن ثأالثِ ْْيأ وأْجها ا أعأاِصي؛ فإنَّ ت أْركأ األْم ِر أْع

، ذأكأرأه ا ورأس ْوِله ِمْن م ْرتكِب امل
ْن ي أ   رِأ : ُمأأ   ارِمأ هللا شأ   ْيخ نأا رأِْحأ   ه  هللا )أْي  : اب   نأ ت أْيِميَّ   ةأ( يف ب أْع   ِض تأصأ   انِْيِفه ... وأيُّ ِديْ   ٍن، وأيُّ خأ   رْيٍ ف   يمأ

، وس   نَّةأ رأس   ْوِله  ْودأه ت ضأ  اع ، وِدينأ  ه  ي   ِْتأك  ، وح   د  ت أهأ  ك  رِد  القأْل  ِب، سأ  اِكت  اللِ سأ  اِن،  ملسو هيلع هللا ىلصت  ن ْ هأ  ا؛ وه   وأ ابأ ي  ْرغ  ب  عأن ْ
؛ كأ  ٌِ ِطٌق!شأْيطأاٌن أْخر  تأكلِ مأ ابلبأاِطِل شأْيطأاٌن َنأ

ا أنَّ امل  مأ
سأ اِت  م؛ فأ ال م بأ االٍة مبأ ا جأ  ِلمأْت ْلأ  م مأ  ِكل ه م ورَيأ يِن إالَّ ِمْن هأؤ الِء الَِّذْينأ إذأا سأ ْل بأِليَّة  الدِ  رِأ عل ى وهأ

ْيِن ... وهأؤ الِء   مأعأ س ق ْوِطِهم ِمْن عأْْيِ هللا، ومأْقِت  َأ ِم بأِليَّ ٍة تأك  ْون ، وه  ْم ال الدِ  نْ يأا أبْع هللا ْلأ م   قأْد ب  ل ْوا يف ال دُّ
انأ ْت حأيأات  ه أ أَّ؛ كأ انأ غأضأ ب ه هلل ورأس  ْوِله أق ْ وأِ، وانِْتصأ ار ه  يأْش ع ر ْونأ : وه  وأ مأ ْوت  الق ل  ْوِب؛ ف إنَّ القأْل بأ ك لَّمأ ا كأ

ْيِن أْكمألأ   .انْ ت أهأى « للدِ 
* * * 

ُ أاهأ والَّ  ِة، ويأِْت ك ْونأ األْمرأ والنَّهيأ الوأاِجبأ عألأْيِهم  هأ ِم( ِذْينأ ي  ْؤثِر ْونأ السَّالمأةأ يف ِديِْنِهم ِبذه الشُّب ْ أْهِل )ك رأِة القأ دأ

 ْس تأِجرْيِ ِم نأ الرَّْمضأ اِء ابلنَّ اِر؛ إْذ ص  ورأة  حأ اْلِِم كأمأ ا قأ الأ 
 نأ اِفِقْْيأ مأعأ الق ْدرأِة عألأْيه : ه  ْم كامل

" :  هللا ت أعأ اىلأ عأ ِن امل

                                                

 ( .1762)« ي ِ مذِ الِت ِ  حِ يْ حِ صأ »يف  اّنُّ بأ األلْ  سَّنه  حأ  دْ ا، وقأ ال  ري  ( وغأ 2169) يُّ مذِ (، والِت ِ 5/388) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
 ( .2/311) زاِل ِ للغأ « نِ يْ الد ِ  ومِ ل  ع   اءأ يأ إحْ » رْ َ  انْ  (2)
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ومددددنهم مددددن يقددددول ائددددذن لدددد  وال تفتندددد  أال فدددد  الفتنددددة سددددقطوا وإنَّ جهددددنم لمحيطددددةٌ 

 [.49بالكافرين"]التوبة

 
* * * 

ا ي أق   ْول  شأ  ْيخ  اْْس  الِم اب  ن  ت أْيِميَّ  ةأ    رِ األْم  »يف ِكتأابِ  ه ويف هأ  ذأ
أ
  نِ ي عأ  ْه  والن َّ  وفِ ر  ْع  ابمل

 
ولأمَّ  ا »:  (767)« رِ كأ  نْ امل

 ْنكأ ِر، واجِلهأ اِد يف سأ ِبْيِل هللا ِم نأ االبْ ِتالِء واملِحأ ِن مأ ا ي أتأع رَّ 
أْع ر ْوِف، والن َّْه ي عأ ِن امل

أ  ْرء  كأ انأ يف األْم ِر ابمل
ض  بِ ِه امل

ِِ مأ ْن ي أتأعلَّ  ل  لِ ِتأِْك مأ ا وأجأ  بأ عألأْي ه ِم  ْن ذألِ كأ أبْن يأْطل  بأ  نأ  ِة؛ كأمأ ا قأ  الأ للِفْتن ِة؛ صأ ارأ يف النَّ  ا  السَّ  المةأ ِم نأ الِفت ْ

 نأاِفِقْْيأ 
" ومنهم من يقول ائدذن لد  وال تفتند  أال فد  الفتندة سدقطوا وإنَّ جهدنم  :ت أعأاىلأ عأِن امل

 [.49لمحيطةٌ بالكافرين"]التوبة

نأ ةٌ   ْن ت أرأكأ الِقتأالأ الَِّذي أمأرأ هللا بِ ه؛ لِ ئأال تأك  ْونأ ِفت ْ نأ ِة سأ اِقٌط؛ ِلمأ ا وأقأ عأ في ه ُث َّ قأالأ : فأمأ ؛ ف أه  وأ يف الِفت ْ
 .انْ ت أهأى « ِمْن رأْيِب ق أْلِبه، ومأرأِض ف  ؤأاِدِه، وت أْرِك مأا أمأرأه  هللا ِبه ِمنأ اجِلهأادِ 

اِهنأ، الطَّ »:  (8/77)« السَّ  ِنيَّةِ  ال  دُّرأرِ »يف وقأ  الأ الشَّ  ْيخ  ْحأأ  د  ب  ن  عأِتي  ٍق رأِْحأ  ه  هللا     دأ
الِ  بأ ِرضأ  ا إنَّ امل

ْين  مب   جأ  رَِّد ت أ  ْرِك اخلأْل  ِق، أْخبأ  ث  حأ  االا ِم  نأ ال  زَّاّن، والسَّ  ارِِق، والشَّ  اِرِب، قأ  الأ اب  ن  القأ  يِ ِم رأِْحأ  ه  هللا : وألأ  ْيسأ ال  دِ 
أْحب  ْوبأِة هلل، وأْكث أر  الدَّ 

َّاِهرأِة؛ بأْل ابلِقيأاِم مأعأ ذأِلكأ ابألم ْوِر امل  حأرَّمأاِت ال
ي ِِنْْيأ ال ي أْعب أئ  ْونأ ِمْنها، إالَّ مبأا شأ ارأكأه م امل

 ْنكأ ِر، والنَِّص ْيحأة  هلل، ورأس  ْوِله، وعِ 
أْعر ْوِف والن َّْه ي عأ ِن امل

؛ وأمَّا اجِلهأاد ، واألْمر  ابمل ِِ بأ اِده، ون ْص رأة  فيه ع م ْوم  النَّا
بأ  ات  ال ُيأْط   ْرنأ بِبأ  اِْلم؛ فأْض  الا عأ  ْن أْن ي رِيْ  د وا ِفْعلأه  ا؛ فأْض  الا عأ  ْن أْن هللا، ورأس   ْوِله، وِكتأابِ  ِه، وِديْنِ  ِه، ف أهأ  ِذه الوأاجِ 

عا     ي ْ نِْيا مِأ ِِ ِديْ نا    ا، وأْمقأ    ت هم إىل هللا مأ    ْن ت أ    رأكأ هأ    ِذه الوأاِجبأ    اِت، وإْن زأِه    دأ يف ال    دُّ  ...ا ي أْفعأل وه    ا، وأقأ    لُّ النَّ    ا
 ى .هأ ت أ ْندأ هللا ِمْن هأؤ الِء . ان ْ وأْصحأاب  الكأبأائِِر أْحسأن  حاالا عِ 

نْيا ك لِ ه ا، وه  وأ مأ عأ ذألِ كأ ال  ، وي أق ْوم  اللَّْيلأ، وي أْزهأد  يف الدُّ رأ : أنَّ رأج الا يأص ْوم  الن َّهأارأ ، ف ألأْو ق دِ  ي أْغضأ ب 
هأى عأ نِ  أْعر ْوِف، وال ي أن ْ

م ر  ابمل ِِ ِعْن دأ وال ي أتأمأعَّر  وأْجه ه، وُيأْمأرُّ هلل، فأال َيأ ا الرَّج  ل  ِم ْن أبْ غأ ِض النَّ ا  ْنكأ ِر، ف أهأ ذأ
 امل
ه م ويأْش هأد  ِْلأ ذا مأ ا جأ اءأ عأ ْن ب أْع ِض السَّ لأِف، ، هللا، وأق ألُّهم ِديْ ناا، وأْصحأاب  الكأبأائِِر أْحسأن  حأاالا ِعْندأ هللا ِم ن ْ

 تأِكلِ م  
، وامل  ِ ِطقٌ  أنَّ السَّاِكتأ عأِن احلأقِ  شأْيطأاٌن أْخرأ  .انْ ت أهأى « ابلبأاِطِل شأْيطأاٌن َنأ

* * * 
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وت أ  ْرك  ذألِ  كأ »:  (8/70)« السَّ  ِنيَّةِ  ال  دُّرأرِ »يف وقأ الأ الشَّ  ْيخ  عأْب  د  اللَِّطْي  ِف ب  ن  عأْب  ِد ال رَّْْحأِن رأِْحأ  ه  هللا 
اهأنأةِ   دأ

ِبْيِل امل  ْنكأِر( على سأ
أْعر ْوِف، والن َّْهي عأِن امل

 عأاشأ رأِة، وح ْس ِن السُّ ل وِك، وَنأْ ِو ذألِ كأ مأَّ ا )أْي : األْمِر ابمل
، وامل

قأ  ا يف احلأِقي ْ الأ ِة ... وهأ ذأ ُأ  إَْثا ا ِم ْن ت أرِْك ِه ِلم جأ رَِّد اجلأهأ َأ م  ضأ رأراا، وأْك  ِة ه  وأ اْل ْلكأ ة  يف ي أْفعأل ه ب أْعض  اجلأ اِهِلْْيأ أْع
 .انْ ت أهأى «  ي  وأاِل يف هللا، وي  عأاِد فيهاآلِجلأِة، فأمأا ذأاقأ طأْعمأ اْمياِن مأْن ْأْ 

* * * 
ِة أْن ي أق ْوم  ْوا ِبوأاِج ِب اْْنكأ اِر عل ى الِع يب )ك  رأِة  هأ ؛ كأانأ وأاِجٌب على أْصحأاِب هأ ِذه الشُّ ب ْ فأِعْندأ ذأِلكأ

ِم(، وذأِلكأ ِِبأسأ ِب االْس ِتطأاعأِة : سأ وأاٌء ابليأ ِد، أو اللِ سأ اِن، أو القأْل بِ  ، ولأ ْيسأ ورأاءأ ذألِ كأ ِم نأ اْمْيأ اِن حأبَّ ة  القأدأ
 . ، وهللا أْعلأم  خأْردألٍ 
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 الشُّب ْهأة  العأاِشرأة  
ِم(  )ك رأة   ُ  القأدأ لأةا ت  ْعتأ  دأعأوِيَّةا  وأِسي ْ

ِم(  إذأا قأال وا : )ك رأة   ُ  القأدأ لأةا ت  ْعتأ  !دأعأوِيَّةا  وأِسي ْ
نأِئٍذ؟ق  ْلت  : إنَّ ال أقأاِصِد، فأمأا مأْقصأد ك م ِحي ْ

اِئلأ ْلأأا أْحكأام  امل  وأسأ
ْرِعيَِّة .  قأال ْوا : ْحأْل  الشَّبأاِب على االْسِتقأامأِة الشَّ

لأةأ مأْقصأ    ِم، ي أ   رِأ أَّنَّ   م اَّتَّأ   ذ وا هأ   ِذه الوأِس   ي ْ عأاِة هأ   ِذه األَيَّ ا ق  ْل   ت  : إنَّ النَّ   اِظرأ يف دأْع   وأاِت أْكثأ   ِر ال   دُّ دا
لأةا دأعأوِيَّةا .وغأايأ   ةا، ال وأِسي ْ

* * * 
ِم( صأ  بأاحأ  ؛ بأ  ْل جأعأل    وا )ك    رأةأ مأسأ   اءأ  ي  وأضِ   ح ه؛ أنَّن   ا ن أ  رأاه م يأ   ْدف أع ْونأ الشَّ  بأابأ إىل اللَّعِ   ِب بِ   )ك رأِة القأ   دأ

ئا  ي ْ ِثرْيٍ ِمنأ ب أرأاجِمِِهم شأ ِم( يف كأ اِسًيا، وذأِلكأ ظأاِهٌر يف وأضْ القأدأ ه م .ا أسأ عأوِيَِّة ِعْندأ  ِعها يف جأْدوألأِة الُأأاِمِج الدَّ
لأٌة دأعأوِيٌَّة ال غأرْيأ . ا يأك ْن ِمْن أْمٍر، فأِهي وأِسي ْ  قأال ْوا : ومأْهمأ

 غأالأطأ   اتِ 
لأةا دأعأوِيَّ   ةا، د ْونأ اْعِتبأ   اٍر ْلأ   ِذه امل ْوَّن    ا وأِس   ي ْ ن أنأ   ا وب أ  ،ق  ْل   ت  : إذأا أب أي ْ   ت م إالَّ كأ ي ْ   نأك م السَّ   لأف  ف أب أي ْ

ْعوأِة .  الصَّاِلح ، وحأاْل  م يف الدَّ
ه م ِمَّ ْن أْس لأ  اِبِة رِض يأ هللا عأ ن ْ ْيقأ لع ْثمأ انأ وغأ رْيِه ِم نأ الصَّ حأ انأْت دأْع وأة  أِب بأْك ٍر الصِ  دِ  م وا وه وأ : هأْل كأ

ِة،  بأاحأ انأْت عأْن طأرِْيِق : السِ  اب أقأةِ  وأعلى يأِدْيِه؛ كأ  سأ
 اللَِّعِب ابلك رأاِت ... إخل؟ فاجلأوأاب  قأْطعاا : ال . وأ، امل
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ةِ  انأْت دأْعوأت ه إىل هللا ت أعأاىلأ عأ ْن طأرِيْ ِق : السِ  بأاحأ لأِف الصَّاِلِح، كأ ا ِمنأ السَّ ْل ت أْعلأم ْونأ أحأدا ، وأْيضاا : هأ
اب أقأِة، أو اللَِّعِب ابلك رأاِت ... إخل؟، واجلأوأاب  قأطْ   سأ

 عاا : ال .أو امل
ةا!( : أنَّ السَّ  لأفأ خأ  رْيٌ حأ  االا، وأْفضأ  ل  دأْع  وأةا ِم  ْنك م، وإالَّ وأق أْع  ت   ئِ  ٍذ؛ ال ب   دَّ أْن ت ِق  رُّْوا )عأِقْي  دأ ْم يف فأِعْندأ

!ٍ  ت أنأاق ٍض بأْيِ 
عأوِيَّةأ  اِئلأ الدَّ ؛ لأِكنَّنا ن أْعلأم  أنَّ الوأسأ ِلكأ  . ، لأْيسأْت ت أْوِقْيفيةا قأال ْوا : ن أعأْم، َنأْن  ن ِقرُّ ِبذأ

ْوَِّنا غأ رْيأ ت أ  عأوِيَِّة ِبكأ اِئِل الدَّ ، أْن َنأْك مأ على الوأسأ ْوِقْيفي ٍة، ق  ْلت  : لأْيسأ ِمنأ الصَّوأاِب، والتَّْحِقْيِق الِعْلِميِ 
ا ِصْيٌل، وللتَّْمِثْيِل ت أْوِضْيٌح، لأْيسأ هأذأ ا ت أْوِقْيفيٌة؛ بأْل للت َّْفِصْيِل َتأ ان ه أو أَّنَّ  . مأكأ

لأةا دأعأوِيَّةا؟ ِم( وأِسي ْ  قأال ْوا : إذأْن، مأا ت أق ْول  فيمأْن جأْعلأ )ك رأةأ القأدأ
لأةا دأعأوِيَّ ةا ف أرأضا ا، إالَّ أنَّ  ِوَِّنا وأِس ي ْ  نأاظأرِة أْن أت أن أزَّلأ مأعأك م )جأدأالا!( يف كأ

 ه نأالِ كأ ق  ْلت  : إنَّ ِمْن حأقِ  امل
 ُأأةا .اْعِتأاضأاٍت م ْعتأ 

لأةا دأعأوِيَّةا، فأال اِذْيِر : وأِسي ْ أحأ
ِم( اخلأالِيأِة ِمنأ امل ب دَّ أْن ت أت أقأيَّد وا  وذأِلكأ ِعْندأ ق أْوِلك م : إنَّنا ن رِْيد  بِ )ك رأِة القأدأ

ا يأِلي : لأِة إثْ بأاًتا ون أْفياا، كأمأ  ِِبأِذه الوأِسي ْ
ْوها وأسِ  لأةا دأعأوِيَّةا للشَّبأاِب الغأاِفِل السَّاِهي، البأِعْيِد عأْن طأاعأِة هللاأوَّالا : عألأْيك م أْن ت أتَِّخذ   . ي ْ

ا َّتأْوِيْ ناا ْلأ   لأةأ ِلك لِ  شأاٍب عأائٍِد إىل هللا؛ ألنَّ يف هأذأ نِياا : عألأْيك م أالَّ ت  عأمِ م وا هأِذه الوأِسي ْ ا ُث َّ ًثأ م، وت أْبِلْيدا
رِها : فأمأ ْن رأأيْ  ت م أنَّ ه يأْس تأِقْيم  ِِب ا فأحأ ْيهال، لق د رأاِِتم، وم قأامأرأةا مبأ  لأة  م قأ دَّرأةا ِبقأ دأ انأ ْت هأ ِذه الوأِس ي ْ ا كأ اِعرِِهم، لِ ذأ شأ

 . وإالَّ أْن َنأْعألأها دأْعوأةا عأامَّةا ِلك لِ  عأائٍِد إىل هللا ت أعأاىلأ فأال
لِث  اا : ال رأ   ْوز  لأك    م أْن َتأِْمل   وا مأ   ْن صأ  لأ و  حأ ِم   نأ الشَّ  بأاِب العأائِ   ِد إىل هللا ت أعأ  اىلأ عل   ى م أارأس  ِة )ك    رأِة ًثأ

ٍر في ه تأْس ِليأٌة، وإْمأ امٌ  نأ ِة عل ى اجِلهأ اِد إالَّ بقأ دأ  ِعي ْ
ِم(، وغأرْيِها ِمنأ األْلعأاِب الر َيِضيَِّة غأرْيِ امل عأ ِن ال ن َّْفِس، أمَّ ا  القأدأ

لأةا دأعأوِيَّةا م ْطلأ  ْعل ها وأِسي ْ !جأ بُّ السَّلأفأ لأفي، وال م ْسِلٌم ُيِ  ا ال ي ِقرُّه سأ  قاا ف أهأذأ
لأةا دأعأوِيَّةا للشَّبأاِب، فرأأيْ نأاه م يِت أفأاعأل ْونأ  ِم( وأِسي ْ  مأعأها . قأال ْوا : ال شأكَّ أنَّنا قأْد اَّتَّأْذَنأ )ك رأةأ القأدأ

لأٍة إذأا   ا ال شأكَّ فيه، ألَّن كلَّ وأِسي ْ ْواا، وت أْرفيهاا، وت أْرِوُْياا؛ بأْل ك  لَّ مأ ا ِم ْن ق  ْلت  : هأذأ انأْت : لأِعباا، وْلأ كأ
أنِِه اللَِّعب  ف أه ْو مأْرغ ْوٌب ُمأْب  ْوٌب ضأر ْورأةا، فأخ ْذ مأثأالا : ِلْعبأةأ الت َّزأُّلُِّ على الث َّْلِج، وِلْعبأةأ ال تِ ِنِس، وِلْعبأةأ )الِفر ِيْ رأِة(، شأ

، لأِك  نَّ اخل ط   ْورأةأ ك   لَّ  ... إخل، ك   لُّ هأ  ِذه األْلعأ  اِب ي أْرغأب ه  ا ك   لُّ وِلْعبأ  ةأ الشِ   ْيِر  شأ  اٍب غ ْم  ٍر م ْقبِ  ٍل إىل هللا ت أعأ  اىلأ
ا العأائِد  إىل هللا ت أعأاىلأ أنَّ هأِذه األْلعأابأ أْصبأحأْت يف حأيأاتِه واْسِتقأامأِته : غأ  ا، ايأةا ومأْقصأ اخل ط ْورأِة ي أْومأ يأْشع ر  هأذأ دا
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ْس  
 
ه  ا الشَّ  اب  امل  غأالأطأ  اِت، الَّ  ِ  كأ  انأ ِم  نأ الصَّ  ْعِب أْن يأِْت كأ

تأِقْيم ، أو ومأ  ا ذأاكأ إالَّ أنَّك   م ْحأأْلت م   ْوه م عل  ى هأ  ِذه امل
 ي أت أنأكَّرأها!

ا كأ انأ األْوىلأ بِ  ةأ، لِ ذأ عأوأاِت مأا زِْلنأا َنأْيِن َثأارأه ا الفأاِس دأ ك  م أْن َتأِْمل  وا الشَّ بأابأ العأائِ دأ إنَّ ِمْثلأ هأِذه الدَّ
، واجِلهأ اِد، إىل هللا ت أعأاىلأ على اجلأادَِّة يف االْسِتقأامأِة، ومأعأاِل األم ْوِر : كِحْفِظ الق ْرآِن، والسُّنَِّة، والِعْل ِم الشَّ ْرعِ  يِ 

ْيِن، والصِ ْدِق، واليأِقْْيِ، والت َّوأكُّ  تِه، والبأْذِل ِْلأذا الدِ  ، والب  ْغِض فيه ... إخل .وع دَّ  ِل ، واحل بِ  يف هللا تأعاىلأ
الأسأ اِت، واألْلعأ اِب ال أْن ت ْشِغل وه    جأ

ِة، وف ض  ْوِل اللِ قأ اءاِت، وال رَّحأالِت، وامل م ِِبأِذه التَّالِعْيِب السَّ اذأجأ
ِم(!  الر َيِضيَِّة الِسيَّما )ك رأِة القأدأ

ْرِعيَِّة بِن أْوعأْيها :فأكأانأ األْوىلأ ِبك م؛ أْن َتأْمِ  ْسِلِمْْيأ على الف ر ْوِسيَِّة الشَّ
 
 ل وا أبْ نأاءأ امل

ف    األ ْوىلأ ِمْنهم    ا : ف  ر ْوِس    يَّة  السِ     نأاِن، والِبنأ    اِن؛ كالر ِمأايأ    ِة الِس    يَّما احلأِديْ ثأ    ِة ِمْنه    ا، واخلأْي    ِل، واْبِ    ِل، 
 صأارأعأِة، وك لِ  مأا ه وأ ِمنْ 

ِة، وامل بأاحأ تِه . والسِ  اِد وع دَّ أِن اجِلهأ  شأ
ْهأاِن؛ كالِعْلِم الشَّْرِعي ِمْن ق  ْرآٍن، وس نٍَّة، وك لِ  مأا ه وأ ًتأ   ُ ِة، وال :  ِبٌع ْلأ ما والثَّانِيأة  ِمْنهما : ف  ر ْوِسيَّة  احل جَّ

ِة، كالت َّْفِسرْيِ،   والِفْقِه، واللُّغأِة إىل غأرْيِ ذأِلكأ .والعأِقْيدأ
عأوِيَِّة خ ْلوأةا ِمْنها؛ إالَّ  ِعْلماا؛ أنَّ  أرأاِكِز الدَّ

ِثرْياا ِمنأ امل د  كأ ْرِعيٍَّة؛ َنِأ ه  ه نأا ِمْن ف  ر ْوِسيٍَّة شأ ْوٍد  مأا ذأكأْرَنأ يف ح د 
م  إثْ قأ  ال   اِفِع ش   بأٍه وأاِهيأ  ٍة؛ ِمْنه  ا : عأ  دأ ه م )لألسأ  ِف!( بِ  دأ الشَّ  بأاِب ِِبأ  ِذه  ضأ  يِ قأٍة، وأْوقأ  اٍت قأِص  رْيأٍة؛ ك   لُّ ذألِ  كأ ِم  ن ْ
مِ  ْسِبهم، وِمْنها : الن ُّز ْول  للوأاِقِع الَِّذي يأِعْيش ه الشَّبأاب  هأِذه األَيَّ  إخل ،الع ل ْوِم؛ رأْغبأةا يف اْحِتوأاِئِهم وكأ

* * * 
ل ِ  عأوِيَِّة؛ غأرْيأ أنَّنا ال ن سأ أرأاِكِز الدَّ

م  ْلأ م هأِذه الت َّوأسُّعأاِت يف ْحأِْل يف ِحْْيأ أن َّنأا ال نأش كُّ يف ج ه ْوِد هأِذه امل
ن أه   اِهٌد ب أي ْ ا الكأالِم شأ ِثرْيأٍة، مأعأ مأا ي أْرج ْونأه ِمنأ الق ْرآِن وغأرْيِه، وِْلأذأ  م .هأؤ الِء الشَّباِب على م بأاحأاٍت كأ

عأوِيَِّة : ُيأْفأظ  الق  ْرآنأ  أرأاِكِز الدَّ
قأى يف هأِذه امل ْورِه وه وأ أنَّ الطَّاِلبأ ي أب ْ  السَّ ن أتأْْيِ، والثَّالثأ ةأ، ِعْلما ا أنَّ ه مبأْق د 

! َأه يف أقألِ  ِمْن ذأِلكأ  أْن ُيأْفأ
َأ ِر عأ ْن ط  ْوِل ال زَّمأِن( إىل ِحْف ِظ السُّ نَّ  َِ ه للق  ْرآِن )ِبغأ ضِ  النَّ ا أَّنَّ م ال يأْدف أع ْونأ الطَّاِلبأ ب أْعدأ ِحْف ِة، كأمأ

ِِ مأا ي أت أعألَّق  ِِبِم  ا .ودأْر
ُ  إىل وأْقٍت، وإىل طألأبأِة ِعْلٍم ... إخل . ا ُيأْتأا  قأال ْوا : هأذأ

ق  ْلت  : إذأْن، أنْ ت م جأعأْلت م ِمنأ ِحْفِظ الق ْرآِن ك لَّ شأيٍء : دأعأوأاٍت، وِلقأ اءاٍت، ورأحأ الٍت، وجم أالأسأ اٍت، 
أرأاِكِز لشَّاب  يف وع مأرأاٍت، وحأجَّاٍت إىل مأا ال َِّنأايأةأ، ور مبَّأا يأْدخ ل  ا

ِذِه امل ِة وه  وأ ب أْع د  مأ ا ط رَّ شأ ارِب ه، وال هأ  بأارأكأ
امل
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ُ  ِمنْ  ْ   ر  يَّ   ةأ يف ه   ا ُيأ ، ال ِعْل   مأ، وال ِجدِ  ، أو مأ   ا ِم   ْن شأ   أنِه أْن ي  فأ   ارِقأك م، وه    وأ ه    وأ ، أو ت أوأظَّ   فأ ُأ إالَّ وقأ   ْد ت أ   زأوَّ
ا دأعأ  ِوَيا يف ن أْف  ِس االْس  ِتقأامأِة، ور مبَّأ  ا نأِس  ي ب أْع  ضأ الق   رْ  ؛ أنَّ  ه ر مبَّأ  ا أْص  بأحأ قأائِ  دا ا وأمأ  رُّ أرْكأ  ِز آِن، وأْدهأ  ى ِم  ْن هأ  ذأ

امل
عأِوي!  الدَّ

 قأال ْوا : هأْل يف ت أْعِلْيِم الق ْرآِن شأْيٌء؟
، ِبطأرِيْ ٍق، أو  والِعْل مِ  السَّ نَِّة،ت  ْفر ِق   ْونأ بأ ْْيأ الق  ْرآِن و ِِبأ ِذِه الطَّرأائِ ِق مأعأاذأ هللا، ولأِك نَّك م  : ق  ْلت              الشَّ ْرِعيِ 

 آخأرأ .
لأِف، وْْأ يأك ْن ي أْوماا طأرِيْ قاا صأحِ  هأِج السَّ ْيحاا يف ي  وأضِ ح ه؛ أنَّ االْعِتنأاءأ ابلق ْرآِن د ْونأ السُّنَِّة لأْيسأ ِمْن مأن ْ

ثِ   رْيٍ  عأوأات  )الق ْرآنِيَّ   ة !( يف كأ ث ُّ   راا وَتثِ   رْياا أبْه   ِل البِ   دأِع، الطَّلأ   ِب، ومأ   ا هأ   ِذه ال   دَّ ْس   ِلِمْْيأ م    ؤأخَّراا إالَّ َتأ
 
 ِم   ْن بِ   الِد امل

نأا أم رأِضْينا!  واجلأمأاعأاِت اْْسالِميَِّة أبِي ْ
ايأ ِة الطَّلأ ِب، ال يف َِّنأايأتِ ه، وذألِ كأ بت أْعلِ ْيِم الق  رْ  ا أنَّنا ال نأش كُّ أنَّك  م وأاف أْق ت م السَّ لأفأ يف ِبدأ آِن ف أقأ ط  كأمأ

ان وا ال ي  فأر ِق  ْون بأْْيأ الق ْرآِن والسُّنَِّة يف الطَّلأِب )شأ رِيْ عأةا وِمن ْ  بٍُّر وعأمأٍل؛ ألنَّ السَّلأفأ كأ هأاجا ا(، الله مَّ أَّنَّ  م د ْونأ تأدأ
ا ِم نأ ا م ْونأ للطَّاِلِب ِحْفظأ الق  ْرآِن أوَّالا، ُث َّ السُّ نَّةأ ُث َّ مأ ا ِس وأاال  لع ل  ْوِم الشَّ ْرِعيَِّة . أمَّ ا أْن ر ْعأ لأ ت أْعلِ ْيم  الق  ْرآِن ي  قأدِ 

هأجاا قأطُّ فأال .  غأايأةا ومأن ْ
 ؤأشِ  رأاتِ 

ِثرْي  ِمنأ الدَّالِئِل وامل ! ف أه نأاكأ الكأ ا أنَّ النَّاِظرأ يف ِفْقِه الوأاِقِع ي أْعلأم  ِصْدقأ مأا أق  ْول   الَّ ِ  تأ د لُّ ِعْلما
اِخِل، أو اخلأاعلى خأطأِر هأذِ  انأْت ِمنأ الدَّ ْرِعيَِّة، سأوأاٌء كأ ا ِمنأ الع ل ْوِم الشَّ عأوأاِت الق ْرآنِيَِّة! د ْونأ مأا ِسوأاهأ  ِرُِ .ه الدَّ

* * * 
بِ رْيٌ عل ى م ْس  اِخل  : ف أنأِج د  االْعِتنأ اءأ ابلق  ْرآِن الكأ رْيِْ د ْونأ السُّ نَِّة ِمَّ ا لأ ه  شأ أٌن كأ ت أوأِ البأنِ ْْيأ، * فأمَّا الدَّ

اِجِد ... إخل . أسأ
لأقأاِت امل ِأ التَّْحفيِظ، ومأرأاِكزأ التَّْحفيِظ، وحأ اِر َ ْر مأثأالا : مأدأ  والب أنأاِت، فاْن

* * * 
ْت ح ْك  مأ هللا ت أعأ  ا بأ  ذأ ْس  ِلِمْْيأ ِمَّ  ْن َنأ

 
ُ  : فالك   لُّ ي أْعلأ  م  أنَّ أْكث أ  رأ ح ك ْومأ  اِت بِ  الِد امل ىلأ وأرأاءأ * أمَّ  ا اخلأ  اِر
أرأاِكِز 

د  حأرأجاا يف ِحْفِظ الق ْرآِن، وت أعألُِّمه، وإقأامأِة امل ُِأ اب أقأاِت ظ ه ْورِها، ال   سأ
 ألْجِلِه ... إخل .وامل

ُِ  أمَّا ِحْفظ  السُّنَّةِ  ا خأْرط  القأتأاِد؛ بأْل مأْن سأوَّلأْت لأه ن أْفس  يف اخلأاِر ْوَّنأ هأاتأ فأد  ِلكأ ، وت أْعِلْيم ها ف أهأي ْ ه بِ ذأ
 تأطأ ر ِفْيأ، واْْرهأ ابِيِ ْْيأ ... و  ه  ؤ فأجأزأا

ا أنَّ اْْسأه سأيأْدخ ل  قأائِمأةأ األص  ْولِيِ ْْيأ، وامل ، كأمأ ْجن  والت َّْعِذْيب  أْخطأ رأ ِم ْن السِ 
ا ال لأفيا!(، وِمْثل  هأذأ  ْشتأِغلأ ابلسُّنَِّة سأيأك ْون  )سأ

قُّ لأه أْن ي أْرفأعأ رأأسا ا ب أي ْ ن أه م؛ لكأ ْوَِّنِم ذأِلكأ أَّنَّ م ي أْعلأْمو نأ أنَّ امل  ُيِأ
لأِف : إَّنَّ م ِعبأاد  هللا )ق أْوالا، وعأمأالا(! قأةأ السَّ ِقي ْ  ي أْعلأم ْونأ مأْعَنأ وحأ
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* * * 
ث ُّ  ٌر ب  ب أْعِض أْه  ِل ا هِ ْي  فِ د ْونأ غأ  رْيِِه؛ ُث َّ ال ن أ  ْنسأ أْيضا  ا أنَّ االْعِتنأ  اءأ ابلق   ْرآِن ف أقأ  ط   ا ب  ب أْعِض َتأ لبِ  دأِع، وكأ  ذأ

 اجلأمأاعأاِت اْْسالِميَِّة .
د  ْلأ م ِعنأايأ ةا فأائِقأ ةا ابلق  ْرآِن د ْونأ غأ رْيِه، ِمثْ  َأْرَن إىل أْكثأِر أْهِل الِبدأِع يف زأمأانِنأا َنِأ ا إذأا نأ ِِ هأذأ اِر ل  : مأ دأ

ِضيَّةِ   ْعتأزِلأِة، واْابَّ
نِيَِّة، واألْحبأاِ ؛ بأْل غأاِلِب الصُّْوفيِة .األْشعأرِيَِّة )اجلأاِمعأاِت(، وامل  ، والقأاِدَيأ

ْعوأِة الق ْرآنِيَّ  ِة كأمأ  ا ه   وأ ظأ  اِهٌر يف مأرأاِك   زِِهم أمَّ  ا أْكث أ  ر  اجلأمأاعأ  اِت اْْس  الِميَِّة ف ألأ  ْم تأْس  لأْم ِم  ْن هأ  ِذه ال  دَّ
عأوِيَِّة، وغأرْيِها .  الدَّ

ا إذأا عأِلْمنأا أنَّ ط البأ ا يَّةا يف  زأمأانِنا  يف  لق ْرآِن هأذأ  ، االْسِتقأامأةِ  ه ْم أقألُّ ِجدِ 
 . ِمنأ الطُّالِب الَِّذْينأ مأأع وا بأْْيأ الق ْرآِن والسُّنَّةِ 

ا  لُّ شأ ْيٍء ، وأدأ ف أقأ ط   مأ ا يف غأ رْيِه ِم ْن ط  الِب الق  ْرآنِ  هِ ْي بأْْيأ الق ْرآِن والسُّ نَِّة فِ مَّْن مأأعأ بأْل ال أْعلأم  أحأدا
ُ  ِم  ْن مأْدرأسأ  ِته، أو مأرْكأ زِه، أو مأْس   َ  ْونأ الق   ْرآنأ ن أ  رأاه  ي أتأخأ رَّ ِجِده وه   وأ عل ى ذألِ  كأ أنَّ ب أْع ضأ الطُّ  الِب الَّ  ِذْينأ ُيأْفأ

اِم  ل  ال  ذ ِْكِر، فأ  اتِر  العأزمِْيأ  ِة، ور مبَّأ  ا ال ت أ  رِأ عألأْي  ه ِْسأ  اتأ الصَّ  احلِِْْيأ  ، إالَّ مأ  ا رأِح  مأ  خأ ا احلأ  ال  ن أ  رأاه  أبْ عأ  دأ مأ  ا  رأبِ  وهأ  ذأ
 . ، وهللا أْعلأم  يأك ْون  لطأاِلِب الق ْرآِن والسُّنَِّة مأعاا

ةا  بِتأ ةا نأِك دأ ب  تأ بأ ْْيأ هأ ؤ الِء الشَّ بأاِب َنأ ا أن َّنأا  أْشأى يف الوأْقِت ن أْفِسه، ومأعأ م ر ْوِر الزَّمأِن أْن ت أن ْ  ت   ْؤِمن  كأمأ
رأ ِمْنها النَّيبُّ ابلق ْرآِن د   تِْيه أْم ٌر ِمَّ ا أمأ ْرت  »:ِبقأْوِله  ملسو هيلع هللا ىلصْونأ السُّنَِّة، كأمأا حأذَّ ِتِه َيأ ال أ ْلفْيَّ أحأدأك م م تَِّكأ على أرِْيكأ

ْمِ  (1)«ِبِه، أو َّنأأْيت  عأْنه، ف أي أق ْول  : ال أْدرِي، مأا وأجأْدَن يف ِكتأاِب هللا ات َّب أْعنأاه    ِذيُّ .أْْحأد ، والِتِ 
* * * 

لأقأاِت الق ْرآِن؟ ، وحأ ، ومأرأاِكزأ ِأ اِر ا أْن َّنأْج رأ مأدأ ْل ت رِْيد  ِبكأالِمكأ هأذأ  قأال ْوا : هأ
ئأْْيِ : ي ْ  ق  ْلت  : مأعأاذأ هللا أْن أق  ْولأ مأا لأْيسأ ِل فيه س ْلطأاٌن، ولِكنَّيِن أرِْيد  شأ

عأاةِ األوَّل  : أْن ي أْعلأمأ اجلأِمْيع  أنَّ          هأِج الطَّلأِب ِعْندأ ب أْعِض الدُّ  . ه نأاكأ خألأالا يف مأن ْ
بِ رْياا شأ أن ه  أرأاِكِز : ابلسُّنَِّة الن َّبأوِيَِّة اْهِتمأاماا كأ

، وامل ِِ اِر أدأ
شأ أنأ الق  ْرآِن، الثَّاّن : أْن ي أْهتأمَّ أْصحأاب  هأِذه امل

ْسِلِمْْيأ الق ْرآ
 
 وأفِ ق  .وأْن رأْمأع وا ألبْ نأاِء امل

لأفيا )ِعْلماا، وعأمأالا(، وهللا امل  نأ والسُّنَّةأ مأْعاا سأ
نْ ِدن  بِ ه ب أْع ض   َِ  ْيمأ الَّ ِذي ي دأ ئأ ةأ، واحلِْن ثأ العأ عأاِة فأِعْن دأ ذألِ كأ نأْس تأِطْيع  أْن ن أْعلأ مأ اخلأِطي ْ يف دأعأ  وأاِِتِم؛ ال دُّ

ِم( وأِسي ْ   لأةا دأعأوِيَّةا!ي أْومأ قأال ْوا : إنَّ يف )ك رأِة القأدأ
                                                

 . (2145) اّن ِ بأ لأللْ « ي ِ مذِ الِت ِ  حأ يْ حِ صأ » رْ َ  ، انْ حٌ يْ حِ صأ  وأ (، وه  2663) يُّ ذِ مِ (، والِت ِ 6/8) د  أْحأ  ه  جأ رأ أخْ  (1)
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 قأال ْوا : إنَّ مأا ت أق ْول ه ه نأا حأقٌّ، لأِكنَّه لأْيسأ عألى إْطالِقه .
عأوأاِت اخلأاِملأ ِة، وقأ ْد ِقْي لأ : فأاقِ د  الشَّ  ِبرْيأٍة ِمْن أْصحأاِب ال دَّ لَّم  عأْن شأرُِْيأٍة كأ ْيِء ال ق  ْلت  : ولأِكنَّيِن أتأكأ

عأوأاِت لأْيس   وا ط   البأ ِعْل  ٍم؛ بأ  ْل رأضأ  ْوا أْن يأك ْون   وا مأ  عأ اخلأوأالِ  ِف الَّ  ِذْينأ ال ي  ْعِطْي  ه! ألنَّ أْكث أ  رأ أْص   حأاِب هأ  ِذه ال  دَّ
ا للِعْلِم .  ي أْرف أع ْونأ رأأسا

رأاِِتم وِعْلِمِه م، وِمْن ه كأ انأ  فأةا ت أتأجأ ارِأ مأ عأ ق  دأ عأوِيَّ ة  هأزِيْ لأ ةا ضأ ِعي ْ انأْت وأسأ ائِل ه م الدَّ ا كأ ِم نأ اخلأطأ أ أْن  ِلذأ
لأةا دأعأوِيَّةا . ِم( وأِسي ْ ْعوأةأ العأرِْيضأةأ؛ وِهي : أنَّ يف )ك رأِة القأدأ لِ مأ ْلأ م هأِذه الدَّ  ن سأ

ضأِة اْْسالِميَِّة ِديْ ناا نأا ابلر َيأ ْرِعيَِّة ِشْرعأةا وِمن ْهأاجاا، اللهمَّ إنَّنا رأِضي ْ  وابلف ر ْوِسيَِّة الشَّ
* * * 

ثِ  رْيأ؛ لأِكنَّه  ا   وهللولأ ْوال خأ  دأ الكأ ا العأ  دأ َ ْومأ  ِة الشُّ  بِه الَّ  ِ  ُيأْتأِلق ه  ا أْص  حأاِب   ْش  يأة  اْطأالأ  ِة لأ  ذأْكرأت  ِم  ْن مأْن
 احلأْمد    ش بأٌه وأاِهيأٌة ال تأْستأِحقُّ أْكث أرأ ِمْن ق أْولِنأا ْلأ ْم : )رِف أقاا ابلشَّبأاِب(!

ر ه م ِبقأ ْوِل هللا ا ن ذأكِ  : " واتقدوا فتندةً ال تصديبنَّ الدذين ظلمدوا مدنكم خاصدة، :  ت أعأ اىلأ وكأذأ

[، وقَْوِلدددده تَعَددددالَى: "فدددداعتبروا يددددا أولدددد  25واعلمددددوا أن هللا شددددديدُ العقاب"]األنفددددال

 [،21[، وقَْوِله تَعَالَى : "إنَّ ف  ذلك لذكرى ألول  األلباب"]ال مر2األبصار"]الحشر
ا كأ انأ عألأْين ا  عا الِ ذأ ي ْ ِم(نأِق فأ مأ عأ وأاقِ ِع أْن  مِأ رَّمأ ٍة  )ك   رأِة القأ دأ سأ وأاٌء يف بِ  الِد ومأ ا َتأِْمل  ه  ِم ْن م ْوِبقأ اٍت ُم 

اِفرِْينأ، وعألأْينا أْيضاا أْن ن أتأذأكَّرأ  ْسِلِمْْيأ، أو ِبالِد الكأ
 
قأةأ  امل ِقي ْ ِم( إْن ك نَّا ِم ْن أْوِل األْبصأ اِر واألْلبأ ابِ )حأ ، ك رأِة القأدأ
ا نأْكتأفي مبأا أْجرأاه  القألأم  .و   ِِبأذأ

 واحلأْمد  هلل رأبِ  العأالأِمْْيأ 
 

 
 
 

 الفأْصل  السَّابِع  
ِم( ْعر  العأرأب، و)ك رأة  القأدأ  الشِ 
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ْعرأ العأرأِبأ يف الت َّْعِبرْيِ عأ ْن مأْأسأ اِة األمَّ ِة اْْس المِ  نأا أْن ن ْشرِكأ مأعأنأا الشِ  ِم( وأِخرْياا؛ أْحب أب ْ يَِّة يف )ك  رأِة القأ دأ
اتِ  ْعرأ قأْد مأدَّ لأنأا آهأ د  الشِ  ا فإنَّنا َنِأ أْأسأ اِة ِم ْن الَِّ  اْحت ألَّْت الصَّْدرأ األوَّلأ يف َّتأِْدْيِر أبْ نأائِنا، ِلذأ

نأه َنأْوأ هأ ِذِه امل ه وأنِي ْ
 زأمأٍن بأِعْيٍد!

ع رأاِء صأْوٌت م نأاِفٌح عأْن أ مَّ  ا كأانأ للشِ  َنأ ِلذأ ِته، وعأْن ب أيأ اِن مأسأ اِوئ هأ ِذه اللُّْعبأ ِة الشَّ ْيطأانِيَِّة؛ إالَّ أن َّنأ ا اْخ ِتأ
ا ب أْعد   َْفأر  ِبغأرْيِه فيمأ  وأفِ ق  . (1)ِمْنها ما وأقأعأ يف أْيِديْنا عأسأاَنأ نأ

 ، وهللا امل
* * * 
ِمْش ِقيِ  وألِْي ِد ب ِن إبْ رِاِهْيمأ قأصَّ اِب؛ أ ْس تأاِذ األدأِب وِمْن هأ ِذِه القأصأ ائِِد مأ ا جأ ادأْت بِ ِه قأرُِْيأ ة  الشَّ اِعرِ   الدِ 

رِيْ    
أ
ق ه  الوأاقِ   ع  امل ِم( ب أيأ   اَنا ي صأ   دِ  قأ   ِة )ك    رأِة القأ   دأ ِقي ْ ْي   ث  شأ   ارأكأ بِ   ب أْعِض ِش   ْعرِِه يف ب أيأ   اِن حأ رِيْ   ِخ العأ   رأِبِ ، حأ ! يف ًتأ ر 

 . (ه 6/2/1404)
* * * 

ْونأكأ هأِذه األب ْ  ِم(فأد  وأاِن : )ك رأِة القأدأ  ْختأارأةأ ِمْن ِشْعرِِه، َتأْتأ ع ن ْ
 : يأاِت امل

ِم (  ) ك رأة  القأدأ
مْ   رأة   القأ  ا  ك   ِبزأمأانِنأ   الع  الىلإ أْمضأى اجل س ْورِ   دأ

ِديْ ث ه ا لُّ صأ ْدرأ حأيأ اتِنأ  َتأْتأ    مْ  لِ   فأ   ا يف  ك   وحأ
ْن  لأ     ي رِيْ وِهيأ الطَّرِيْ ق  ِلمأ ي ْ  مْ   ال ِقمأ  فأ ْوقأ  ةا  د  َخِأ
نأ  ْم؟ ِمْن الِعبِ ي ك  رأِة القأ  ا   أرأأْيتأ أْشهأ رأ ِعْن دأ  دأ

 ْم؟  ْرٍق يف  عألأ  ار  بأ  أْم نأ   اا  ْم أشأ دُّ تأ وأهُّج  أه  
  ِر وأْن تأك ْونأ أخأا ِحكأْم؟ مأ ا ِقْيمأة  العِ ْلِم الغأزِيْ 

َأ لَّ لأ  لأ كأ سأاِه رااوتأ  وغأ ْم؟ مٍ   هأ  يف  ِه  ت أْقِضيْ  ي ْ
ماا عألأيْ  فِت ِأ ولأ ْم ي أْبِق الضَّنأ ا  كأ وال شأحأ ْم؟ حلْأ

أعأ ا
نأ  مأ ا دأامأ أْصحأاب  امل  دأمْ  أْه ل  القأ  ا  ِل ِعْندأ

* * * 
ْوٍد والكأ  ال ح   ء  بِ  ْلأ ْم اجلِبأايأ ة  والعأ طأ ا  رأمْ  د 

                                                

ار  ، «ثِ يْ دِ حلأ ا المي ِ اْسْ  رِ عْ الش ِ  نأ مِ » ابأ تأ كِ   رْ َ  انْ  (1)  . (344) ةِ امليَّ العأ  المي ِ اْسْ  بِ األدأ  ةِ طأ ابِ رأ إْصدأ
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أزأايأ ا  واْلِبأ لأ ه م   ا
ُأ    ا  مل  مْ  ِه اْلِ مأ  ْود  بِ  ت  ومأا 

 مْ  القألأ  فأ ْوقأ  فاا  ِلأ عأاكِ   ا   اللَّيأ  وِلعأاٍِْ سأهأ ر  
أ وأا   

، فأنْ ب أتأْت شأتَّ ى النِ ع وِلزأارٍِع أْحي ا  امل  مْ  تأ
 مْ  نأ احلِمأ  دأ، وْْأ ي أزأْل رأهْ  هأ ا  وم قأاِتٌل ح  رِمأ السُّ 

َْ  القأ  ك  رأة    ةا   أ عأليَّ     ب أْعض  الف تأاِت ِلكأي تأِعيْ  ِم   دأ
 ذأا اجلأْيل  ِمْن خأرْيِ األمأ مْ  فأِبفأْضِلهأا سأيأك  ْون  هأ   
تِ ي الصَّبأا ُّلأ مْ  وبفأْضِلهأا َيأ تأِهي لأْي ل  ال  ح ، وي أن ْ
 مْ  وف أْه  ا عألأ مٌ  مأا رأدَّهأ  ي    وت  رأدُّ ِصْهي أْون  الَّتِ 

* * * 
ِم (  ) ك رأة  القأدأ

  ِ ه   ِعْندأه ا  تأْسهأ ر   النَّا  احْ   الصَّبأ  حأ ِتَّ   ْورأةا  مأب ْ
اِهدأ الف ْرسأ انأ ي أْع   احْ  اِح الِكفأ  ي سأ  ف  ِتأِك ْونأ  لِت شأ
ْ أل    احْ  اقأ أْصوأات  الصِ يأ   اآلفأ  ي أْعل و اْل تأ اف   وَتأ
ا ي شأجِ  ع  ال ا  ِعبا اهأ ذأ  احْ   ِجنأ  ذأا  ،  احٌ  ِجنأ  هأ ذأ

َأ  ميأْسأح   الالِعب  ْونأ أ س ْود  غأابٍ   رأاحْ   ى  اجلِ  ْونأ لأ
 األقأ احْ  رأ   نأ الوأْردأ، أو زأهْ  ق  ْون،  ي طأوَّق  وْ ف أي  عأانِ 

: حأيَّ ع ِد وقأ  وإذأا دأعأا دأاِعي اجِلهأا  الحْ  لى الفأ  الأ
 ْستأ  د   هيَّ ا إل ى رأدِ  العأ 

 احْ  الِبطأ  لى  ع ِكْْيِ  وِ  امل
 ه  وأ الفأالحْ  ِق  الفأرِيْ  ْوز   فأ  غأطَّ اجلأِمْيع  بن أْوِمِه مْ 
ِبْي    ل  إىل احلأضأارأِة والصَّالحْ   ف أْوز  الفأرِْيِق ه وأ السَّ
حْ  ،تِ  را إل ى اْعتِ الِء العأابِ   وإىِل الفأضأا ف أْوقأ الر َيأ

 رأاحْ   ِث، ودأْرب ه  وخأ ز  اجلِ  ْغِو احلأِديْ والِعْلم  ِمْن لأ 
ِم (  ) ك رأة القأدأ

ِم صأارأْت أجألَّ  ا ال زَّمأنْ  ك رأة  القأدأ  أم ْورَن وحأيأاتِنا هأ ذأ
 ويف  العألأ نْ  اخلأفأ اِء  ا يف  هأ  يأْشغأل نا ِس وأا مأ ا عأ ادأ 
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لأ ْت ع ق  ْولأ  شأبأابِنأا     اح   ُأْتأ   ْود   وي أه   أكأ
 
 د نْ  امل

اِم  تأْص  لِ الِعِب    ْجدأ  ال وأطأنْ ه مأ  رِْجل    نأع   املِْقدأ
* * * 

 الشِ  يأمْ  أْه ل   وإنَّ هم   بِ  الشَّبأ  ا  آلالفِ  عأجأب اا 
 رأوْ 
  مْ  األلأ  ءِة إْن دأجأ ا  لأْي ل   أ س  د  العأزمِْيأ ِة  وامل

 مْ  لأ ه ْم  غأ نأ  فأْست ِبْي حأ  رأةِ  ص رِف  ْوا إىل الك رأِة احلأِقيْ 
 وأضأِجْيج ها زأرأعأ الصَّمأ مْ  ِبالدأه  م دأخأ لأ العأد وُّ 

 ح  رأمْ  ْلأ  م  نأ، ود نِ ِس ْت  ه ِتكأ ْت بِي  ْوت  اآلِمِنْي 
 دأمْ  أَّْنأ  ار   ِء، وأ ْه رِقأْت  أل ْوف  األْبرِي أا ذ ِِبأْت 

نأ ا  ب القأ دأمْ دأ  دأخألأ الي أه ْود  إىل احِلمأى   اس  ْوا  عألأي ْ
ه  ك   رأة    وِجهأاد ن ا وهللا  ي أْنص  ر   َِ  القأ  ج ْن دأ ْم  دأ

* * * 
شأْدت ك  م   ِجْي لأ الك  رأةْ  يأ ا  ْرآِن  ق   واْل   ب اهلل  َنأ

يأ اِر م عأْسِك رأةْ  و   م أنَّ  الي أه    أعأِلْمت     دأ على الدِ 
 رأةْ  ةا م ْستأ ْكبِ    ِء بأِغيَّ   ي  ااح  أْرضأ األنْبِ  ُأْتأ 

ب ِ   ْربِْي  عأ  ا ِدمأائِن  فأ ْوقأ  َّتأْتأ ال   ٌة  م تأ جأ  رأةْ  دأ
ِنْي  ب ألأْت   نأ،  دأاسأْت على جمأِْد السِ   م ت أبأْختِ رأةْ  وأق ْ

 زأرأْة؟ وِبك   لِ  أْرٍض جمأْ  ةٌ  يأ ْوٍم  نأْكبأ  ي ك  لِ   ف
ْ رأ ا ْعت ْم َّنأ مأ  أْسِأ ؟ ِء ِبك لِ   ا لدِ   فأ جٍ  قأ ْد جأرِأ

  ٌة  م ْستأ ْه ِتأْة؟  نأا  أ مَّ  أنَّ  التَّارِيْ  خ  أي سأجِ  ل  
ْت س ق ْوطأ ِبالِدها  وع ي  ْون  ها فأ ْوقأ الك  رأةْ  شأِهدأ

* * * 
اوألٌة م ْستأجأادأٌة، ال أْعلأم  صأاِحبأها :  وهأِذه أبْ يأاٌت ِشْعرِيٌَّة م تأدأ

مْ  طأْيش ها اْحتأ  وعألأْيها تأكأوَّمأْت ز مأ رٌ  ف َّقأْت ت ْشبِ       دأ  مْ  اخِلضأ  ه  اْلأ اِئجأ  عأرأبأ اٌت تأدأ
ِ  َتأْت أهأا أمأ ٌم إثْ رأها    مْ  عألأ  ةٌ زأاْحأأْت  ايأ  ٍة غأ  لى ك  لِ  ق أْبضأ  وع      مْ  أ مأ  ح ِشرأ النَّا
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 عأمْ  جمأَِّت األْرض  ابلو ر ْوِد ودأاء  الفأِحْيِط       بأ ابألْأْ ف أتأسأأْلت  واألسأى ميأْضأغ  القألْ 

اِفِر األذأمْ  ْل ِفِلْسِطْْي  حر ِرأْت وِقطأاف        أْم ِبِكْشِمرْيٍ د مِ رأْت ق  وَّة  الكأ  ؟ أْ  العأنأاِء  هأ

مْ  ل ْعبأِة  ِقْيلأ ال بأْل فأرِيْ ق نأا فأازأ يف  اِء أْم قأضأْت ُِمْ       القأ دأ  ؟عأمْ  نأةأ اجلِيأاِع وأِغْيث  الرَّخأ

بأٍة هأ بأطأْت هأ ِذه األ مأ  ي ْ اِد      مْ  وإىلأ أيِ  خأ مِ ٍر عأْن فأسأ  الشُّع ْوِب  أْ؟ أيُّ س ْخٍف م دأ

 يأ مْ   ط ِ ِبشْ   اءٍ  كأغ  ثأ   أْصبأح وا  ِمْلي  ْوٍن  أْلف        ي  ْق تأسأ ْم؟ اللُّ  ِ  بِيأِد  وم صألَّى نأِبيِ ِهم 

ْونأ ِمْن       وكأسأا ث أْوبأ ِعزَِّة ك لَّ مأْن ابْل دأِ اْعتأصأمْ  مْ  أَنأ أْقسأْمْت ابلَِّذي ب أرأأ الكأ  عأدأ

ْلن ا إىل النِ عأ مْ  ْوٍط  الِل  ورأمأى م ْدِمنأ الضَّ        إْن قأِنْعنأا ِبس ْخِفنأا ورأكأ  ال نِ قأمْ  ِمنأ  ِبسأ

م  اجلأ  ا ي أْندأ هأ مْ ِعْندأ ِِ للحأرأمْ    ِمْيع  ي أْومأ ال ي أن ْفأع  النَّدأ  فأخ طأا اخلأْصِم مأاِضيأاٍت ِمنأ الق ْد
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 الفأْصل  الثَّاِمن  
 م ْلحأق  

ِم(  ف أتأاوأِ أْهِل الِعْلِم يف َتأْرْيِْ )ك رأِة القأدأ
اٌء، أو اٌء، أو ب أْغضأ اء ، أو صأ دٌّ عأ ْن ذِْك ِر هللا ... إخل، ِمَّ ا  إنَّ َتأْرِْْيأ ك لِ  ل ْعبأ ٍة فيه ا : ضأ رأٌر، أو إيْ ذأ عأ دأ

ن أه م ِخالفاا، وهلل احلأْمد  رأبِ  العأالأِمْْيأ  افَّةا، وال ن أْعلأم  ب أي ْ   .ات َّفأقأ عألأْيه ع لأمأاء  األمَِّة اْْسالِميَِّة كأ
 عأاِص  رِيْ 

ثِ  رْياا ِم  ْن أْه  ِل الِعْل  ِم امل ِم(، ِلمأ  ا فيه  ا ِم  نأ كأمأ  ا أنَّ ه نأ  اكأ كأ نأ ِمَّ  ْن نأ   َّ عل  ى َتأْ  رْيِْ )ك   رأِة القأ  دأ
ه م ِبال شأكٍ  . ، واألْضرأاِر مأا رأْعأل ها ُم أرَّمأةا ِعْندأ  حأرَّمأاِت، واآلذأاَيأ

 امل
* * * 

ا إذأا عأِلْمنأا آنِفاا أنَّ ابنأ ت أْيِميَّةأ رأِْحأه  هللا ْْأ ي أْفتأأ ي صأر ِْح بِتأحْ  العأْص ِر، دأْهيأ اِء رِِْي أْلعأاٍب ِه يأ أقأ لُّ ضأ رأراا ِم ْن هأذأ
ا  سأمَّ

ِم( . ةِ امل  : )ك رأة  القأدأ
ثِ رْيٌ ِج ًدا، نأْكتأف ي مبأ ا ذأكأ رأه اب ن  ت أْيِميَّ  لأْت عل ى ُم أ رٍَّم فأكأ ةأ رأِْحأ ه  هللا أمَّا مأْن قأ الأ بِتأْح رْيِْ ك  لِ  ِلْعبأ ٍة اْش تأمأ

مأ  أحأ اِذيِر الشَّ ْرِعيَّ وذأِلكأ ِعْندأ
ٌة ِمنأ امل اِلمأ ٌة يف أْصِلها، سأ لَّم  عأْن أْلعأاٍب مأْعر وفأٍة يف زأمأانِِه : هي م بأاحأ ِة؛ ا كأانأ ي أتأكأ

ِب السَّبأِق )أْي:الكأرأِة  ما س ِئلأ عأْن ِلْعِب الك رأِة يف ابأ اِد، وذأِلكأ ِعْندأ انأْت م ِعينأةا على اجِلهأ  ت  ْلعأب   لَِّ  ابأْل ر مبَّأا كأ
وِلْع  ب  الك   رأِة إذأا … » :  (251« )ةِ يَّ رِ ْص  ِ املِ اوأ تأ  الفأ  رِ صأ  تأ َم ْ »كأم  ا جأ  اءأ يف ابلصَّ  ْوجلأأاِن، والك جَّ  ِة!(، فقأ  الأ  

، وال دُّخ   هِ صأاِحبِ  د  كأانأ قأصْ  اِل؛ ِِبأْيث  ي ْست أعأان  ِِبا على الكأرِ  والفأ رِ  فأعأةأ لْلخأْيِل، والر ِجأ أن ْ
، وَنأْ وِِه امل ْوِل، واخل  ر ْوُِ

اِد الَِّذي أمأرأ هللا ِبه رأس  ْولأه  اِد، وغأرأض ه االْسِتعأانأة  على اجِلهأ ف أه  وأ حأسأ ٌن، وإْن كأ انأ يف ذألِ كأ مأضأ رٌَّة  ملسو هيلع هللا ىلصيف اجِلهأ
هأى عأْنه   اِل، فإنَّه ي  ن ْ  .انْ ت أهأى  «ابخلأْيِل، والر ِجأ
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ِذِه؛ إذأا كأانأ اللَّعِ  اكأ ب  ابواحلأالة  هأ فأعأ ةٌ ِفْي ه  لك رأِة أنأ ذأ ِِ واخلأْي ِل مأعا ا مأن ْ ، الِس يَّما يف  ؛للفأ اِر الكأ رِ  والفأ رِ 
ا؟!الَِّذي  ِم( ِمْن هأذأ اِد، فأْينأ )ك رأة  القأدأ أِن اجِلهأ  ه وأ ِمْن شأ

يَّةأ( ك لُّ ِفْعٍل أْفضأ ى إىل وقأالأ )أي : ابن  ت أْيمِ »:  (4/458)« الف ر ْوعِ »وقأالأ ابن  م ْفِلٍح رأِْحأه  هللا يف 
، وال ٌة رأاِجحأ ٌة؛ ألنَّ ه يأك  ْون  سأ ب أباا للشَّ رِ  ِثرْياا ( حأرَّمأه  الشَّارِع  إذأا ْْأ يأك ْن فيه مأْصلأحأ فأسأ اِد، وقأ الأ : ومأ ا ُم أرٍَّم ) كأ

ا أمأرأ هللا ِبِه ف أه وأ مأْنِهيٌّ عأْنه، وإْن ْْأ ُيأْ  أارأٍة، وغأرْيِاِلأاأْْلأى، وشأغألأ عأمَّ ب أْيٍع، وُِ  .« ر ْم ِجْنس ه، كأ
غألأ »( : 233)للب أْعِليِ  رأِْحأه  هللا  «االْخِتيأارأاِت الِفْقِهيَّةِ »أْيضاا كأمأا يف  وقأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ  ، وشأ ومأا أْلأْىأ

ه، كالب أْيِع، والتَّجأارأِة، و أمَّ ا سأ ائِر  م ا ي أت ألأهَّ ى بِ ه البأطَّ ال ْونأ عأْن مأا أمأرأ هللا ِبِه ف أه وأ مأْنِهيٌّ عأْنه، وإْن ْْأ ُيأْر ْم ِجْنس  
؛ فأك لُّه  حأرأامٌ  ائِِر ض ر ْوِب اللَِّعِب، ِمَّا ال ي ْست أعأان  ِبه على حأقٍ  شأْرِعيٍ   . «ِمْن أنْ وأاِع اللَّْهِو، وسأ

، وفأسأ  اٍد؟! أو يأش   كُّ يف وهأ  ْل يأش   كُّ عأاقِ  ٌل فيمأ  ا ت  ْفِض  ي إلأْي  ه )ك   رأة  القأ  دأ  ِم؛ ِم  ْن : شأ  رٍ  ِم( هأ  ِذه األَيَّ
ا أمأرأ هللا ِبِه؟! ْوَِّنا م ْشِغلأةا، وم ْلِهيأةا عأمَّ  كأ

ِنيَّةِ  الدُّرأرِ »جأاءأ يف أْيضاا كأمأا  وقأالأ ابن  ت أْيِميَّةأ  ْفض ْولأةأ إذأا زأاْحأأِت »:  (15/216)« السَّ
أ
إنَّ الع ل ْومأ امل

 .« مأ الفأاِضلأةأ، وأْضعأفأْتها؛ فإَّنَّأا َتأْر م  الع ل وْ 
ْفض  ْولأِة مأ عأ الع ل  ْوِم الفأاِض لأِة، فأكأْي فأ واحلأالأ ة  هأ ِذه بِ   )ك  رأِة ق  ْلت  : 

أ
ا يف الع ل  ْوِم امل فإذأا كأانأ األْمر  هأكأذأ

ِم( ي أ  ْومأ زأاْحأأ  ْت الع ل   ْومأ الفأاِض  لأةأ، وأْض  عأفأْتها؛ ب أْل  هأ  مأ، يف القأ  دأ الع ل   ْومأ الشَّ  ْرِعيَّةأ؛ كأمأ  ا ه   وأ وأاقِ  ع  شأ  بأابِنأا هأ  ِذه األَيَّ
ٌْو وسأفأٌه مأعاا! ا ه وأ ْلأ ِم( لأْيسأ ِعْلماا؛ إَّنَّ  ِحْْيأ أنَّ ِلْعبأ )ك رأِة القأدأ

أأْم ٌر جم ْمأ ٌع عأْلي ه بأ ْْيأ عأامَّ ِة أْه ِل  وما ذأكأرأه  رأِْحأه  هللا ه نأا ْْأ يأك ْن ُمأألَّ ِخالٍف بِ ْْيأ أْه ِل الِعْل ِم؛ بأ ْل ه  وأ 
اوهأ ، الِعْلِم، فأك لُّ مأا كأانأ في ِه ضأ رأرٌّ، أو ش  ْغٌل عأ ْن ذِْك ِر هللا : ف أه  وأ حأ رأاٌم قأْطعا ا ِم( الي َّ وْ  ا عألأْي ِه )ك  رأة  مأ  ذأ مأ القأ دأ

!  د ْونأ شأكٍ 
* * * 

ِم( ْمْياِن قأْد نأصُّوا وه نأاكأ أْعالٌم أِجالء  ِمْن أْهِل الِعْلِم وا  بعأْيِنهأا :على َتأْرْيِْ )ك رأِة القأدأ
ه م :  « ةِ يَّ نِ السَّ       رِ رأ ال     دُّ »كأم     ا جأ      اءأ يف   ،الشَّ      ْيخ  عأْب     د  ال      رَّْْحأِن ب     ن  ُم أمَّ      ٍد القأاِس     م  رأِْحأ      ه  هللافأِم     ن ْ

ْونأه »: حأْيث  قأالأ (، 15/200) أالِه ي، مأ ا ي سأ مُّ
: )ِلْع ب  الك  رأِة( ْْأ يأك  ْن يف عأْه ِد اخل لأفأ اِء، فأْصٌل : وِم نأ امل

عْ  ْسِلِمْْيأ، وال يف هأِذه الدَّ
 
ِة )النَّْجِديَِّة(، إىل وأفأاِة الشَّْيِخ عأْبِد هللا .وال م ل ْوِك امل  بأارأكأ

 وأِة امل
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ْي  ث  ت ألأقَّ  أْملأكأ  ِة، ِم  ْن تأالِمْي  ِذ الغأ  ْرِب، حأ
لَّ  ِة، عأ  ِن ال  ِتُِّْك وإَّنَّأ  ا سأ  رأْت إىل هأ  ِذه امل  ْنحأ

وأِل امل ْته  ا ِبْع  ض  ال  دُّ
ْوا ِِب ا عأ ْن ذِْك  ِر هللا، وعأ ِن الصَّ  ْيِن، لِيأص   دُّ ب ه ِم نأ الِعْل ِم وال دِ  الِة، وحأ  ِتَّ وغأ رْيِِهم، ف أقأ ْد رأِغ بأ فيه  ا مأ ْن قأ لَّ نأِص  ي ْ

أْغ ِرِب، وحأ ِتَّ قأ الأ مأ نْ 
ضأ ٌة، وهأ ِذه يأِْت كأ ب أْعض  هم صأ الةأ العأْص ِر وامل  ال نأِص ْيبأ لأ ه ِم نأ اْْس الِم : إنَّ الصَّ الةأ رَيأ

ْل    ا!بأدأ
 وقأ  ْد أْنكأ  رأ ذألِ  كأ مأ  ْن لأ  ه  غأ  رْيأٌة عل  ى ِديْ  ِن اْْس  الِم، ِم  ْن م عألِ ِم  ْْيأ وغأ  رْيِِهم، ف أعأسأ  ى هللا أْن ي  وأف ِ  قأ و الةأ 

ِهم عأ  ْن ِبالِدِه  م، وعأسأ  ى هللا أْن ْعلِ  ْيمأ عل  ى آالِت احلأ  ْرِب، لِيأ  ْدف أع وا عأ  د وَّ أم   ْورَن ِلمأ  ْنِعِهم، وي ِقْيم   وا مأكأاَّنأ  ا : الت َّ 
ِئهم، الَِّذْينأ جأاهأد وا يف هللا حأ قَّ جِ ي  ؤأيِ دأ  رأ آابأ ِلكأ آًثأ اِد، م ْقتأفْيأ ِبذأ هأ اِده، وهللا ه م ِبر ْوٍح ِمن ه، ف أي ِقْيم وا عألأمأ اجِلهأ
 وأفِ ق  

 .انْ ت أهأى « امل
* * * 

ه م :  « ةِ يَّ نِ السَّ      رِ رأ ال     دُّ »كأم     ا جأ     اءأ يف كأم     ا جأ     اءأ يف   ،الشَّ     ْيخ  ُم أمَّ     د  ب     ن  إبْ      رأاِهْيمأ رأِْحأ     ه  هللاوِم     ن ْ
ا يف 15/204) نأ  ا عل  ى » ( :8« )جمأْم   ْوِع ف أتأاِويْ  ه»(، وكأ  ذأ ومب نأاسأ  بأِة احلأ  ِدْيِث عأ  ِن األْلعأ  اِب الر َيِض  يَِّة، وت أْعرِرِْ
رٌَّة، ابخلأْي ِل، ِعِب ابلك رأِة، وإيْ رأاِدَن مأا ذأكأرأه الشَّْيخ  )ابن  ت أْيِميَّةأ(، ِمنأ الن َّْهي عأِن اللَِّعِب ِِب ا، إذأا كأ انأ في ه مأضأ اللَّ 

اِل . ُيأْس ن  أْن ن أْغتأِنمأ هأِذه الف ْرصأةأ، لِن أق ْولأ :  أو الر ِجأ
ْه   ي عأ   ْن : ك    رأ  أبنَّ اللَّعِ   بأ ابلك    رأِة اآلن )أيْ   ْنكأ   رأِة، مأ   ا ي أْقِض   ى ابلن َّ

ِم( ي صأ   اِحب ه ِم   نأ األم    ْوِر امل ةأ القأ   دأ
ِت : ، ن  لأخِ ص ها فيما َيأ  ِلْعِبها، هأِذه األم ْور 

يْنا م زأاوألأ   ة  ِلْعِبه   ا يف أْوقأ   اِت الصَّ   الِة، ِمَّ   ا ت أرأتَّ   بأ عألأْي   ه ت أ   ْرك  الالِعبِ   ْْيأ، وم شأ   اهِ  ِدْيِهم أوَّالا : ث أبأ   تأ لأ   دأ
ِخ   رْيِِهم أدأاِئه   ا عأ   ْن وأْقِته   ا، وال شأ   كَّ يف َتأْ   رْيِْ أيِ  عأمأ   ٍل ُيأ    ْول  د ْونأ   أدأاِء للصَّ   الِة، أو الصَّ   الِة مأأاعأ   ةا، أو َتأ

 الصَّالِة يف وأْقِتها، أو ي  فأوِ ت  ِفْعلأها مأأاعأةا، مأا ْْأ يأك ْن ُثأَّ ع ْذٌر شأْرِعيٌّ .
نِيا  ا : مأ  ا عأ    ِ ًثأ رأِة الِف   وأ ِت، أو إًثأ عأ  ِة هأ   ِذه اللُّْعبأ  ِة ِم   نأ التَّحأ  زُّابأ وت أْنِميأ  ِة األْحقأ   اِد وهأ  ِذه الن َّتأ   اِئج   ،ْن طأِبي ْ

ائِِر ِم نأ :  عأْكس  مأا يأْدع و إلأْي ه اْْس الم   ، والضَّ مأ ِِ ِم ْن و ج  ْوِب التَّسأ ام ِح، والتَّ  ل ِف، والتَّ  ِخي، وتأْطِه رْيِ الن ُّف  ْو
 ألْحقأاِد، والضَّغأاِئِن، والت َّنأاف ِر .ا

اِن الالِعِبْْيأ ِِبا، نأِتْيجأةأ التَّصأاد ِم، والتَّالك مِ  لِثاا : مأا ي صأاِحب  اللَِّعبأ ِِبا ِمنأ األْخطأاِر على أْبدأ ، مأعأ ًثأ
تأِه  ي الالِعب    ْونأ ِِب  ا ِم  ْن ِلْعبأ  ِتهم يف الغأالِ  ِب، اِن اللَّعِ  ِب  مأ  ا سأ  بأقأ ذِك   ر ه، فأ  ال ي أن ْ د ْونأ أْن يأْس  ق طأ ب أْعض   ه م يف مأْي  دأ
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ا، ِمْن ضأر ْورأِة و ج ْوِد سأيَّارأِة إْس عأاٍف ِطبِ يَّ ٍة  ه  م ْغمأى عألأْيه، أو مأْكس ْورأةا رِْجل ه أو يأد   ، ولأْيسأ أدألَّ على ِصْدِق هأذأ
 تأِقف  

 ِِبأانِِبِهم وأْقتأ اللَِّعِب ِِبا!
اِن، والتَّ  دأرُّب  عل  ى رأاِبعا  ا : عأرأفْ  حأ  ِة األْلعأ  اِب الر َيِض  يَِّة، ت أْنِش  ْيط  األبْ  دأ مأ، أنَّ الغأ  رأضأ ِم  ْن إابأ ن  ا ِمَّ  ا ت أقأ  دَّ

ُأِ رأاِت إابأ   ْزِمنأِة؛ ولأِكنَّ اللَِّعبأ ابلك  رأِة اآلنأ : ال ي أْه ِدف  إىل شأ ْيٍء ِم ْن م  
ِب حأ ِة األْلعأ االِقتأاِل، وق أْلع  األْمرأاِض امل

 الر َيِضيَِّة .
، ف أقأْد اْقِتأأنأ ِبه  أ اِل ابلبأاِط ِل، فأْض الا عأ ْن    مأعأ مأا سأ بأقأ ذِك  ر ه    وإْن هأدأفأ إىل شأْيٍء ِمْن ذأِلكأ

ابْتِ زأاز  امل
اِهِدْينأ، األْحقأادأ،   شأ

ِِ الالِعِبْْيأ، وامل ِت، وي  نأمِ ي يف ن  ف ْو انأ لإلصأاابأ ِ .أنَّه ي  عأرِ ض  األْبدأ رأةأ الِفوأ  وإًثأ
اِء، والقأْت ِل، كأمأ ا حأ دأثأ   شأ اِهِدْينأ لِ ب أْعِض الالِعبِ ْْيأ، إىل االْعتأ دأ

يف  بأْل قأْد ي أتأجأاوأز  أْم ر  َتأأيُّ ِز ب أْع ِض امل
ْنِعها، وابهلل  ا مب ْفرأِده ِلمأ ْهٍر، ويأْكفي هأذأ  د ِن م ْنذ  شأ

ٍت جأرأْت يف إْحدأِ امل  . انْ ت أهأى« الت َّْوفيق  إْحدأِ م بأارأَيأ
* * * 

ه م :  رِيُّ رأِْحأ  ه  هللاوِم  ن ْ « ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رأ ال  دُّ »، كأم  ا جأ  اءأ يف كأم  ا جأ  اءأ يف الشَّ  ْيخ  ْح    ْود  ب  ن  عأْب  ِد هللا الت ُّ  وأرِْ
اِء هللا ت أعأ   اىلأ : اللَّعِ   ب  ابلك    رأِة، عل   ى الوأْج   ِه »( : 15/206-216) أْعم    ْوِل بِ   ه ِعْن   دأ وِم   نأ التَّشأ   بُِّه أبْع   دأ

امل
ا الوأْج  ِه، مأ  أخ ْوٌذ عأ  ِن اْف ْ  رأْنِج، وأْش  بأاِهِهم اِء يف هأ  ِذه األْزمأ  اِن؛ وذألِ  كأ : ألنَّ اللَّعِ  بأ ِِب  ا عل  ى هأ  ذأ ِم  ْن  السُّ  فأهأ

؛ وقأْد رأأْيت   اِء هللا ت أعأاىلأ  عأمألأ  ، ورأأْيت   ِعِب ِِبااللَّ  ، ومأوأاِضِع  أْخشأاِب الك رأةِ  األْمرِْيكأاِن يف  عأمألأ  أْعدأ

 طأاب أقأِة .
اِن أ أَّ امل ، ف أرأأيْ ت ه م طأاِبقاا ِلعأِمِل األْمرِْيكأ ْسِلِمْْيأ يف ذأِلكأ

 
اِء امل  س فأهأ

ه م  ا، أنَّ رأس   ْولأ هللا  مأ حأ  ِدْيث  عأْب  ِد هللا ب  ِن ع مأ  رأ رأِض  يأ هللا عأن ْ ٍم مأ  ْن تأشأ  بَّه ِبقأ  وْ »: قأ  الأ  ملسو هيلع هللا ىلصوقأ  ْد ت أقأ  دَّ
ه م ه م ا، أنَّ رأس  ْولأ هللا «ف أه وأ ِمن ْ مأ أْيضاا حأِدْيث  عأْب ِد هللا ب ِن عأْم ٍرو رأِض ي هللا عأن ْ لأ ْيسأ ِمنَّ ا »: قأ الأ  ملسو هيلع هللا ىلص، وت أقأدَّ

 .« مأْن تأشأبَّهأ ِبغأرْيَن
ا : فاللَّعِ ب  ابلك  رأِة عل ى الوأْج ِه الَّ ِذي أْش  رأَن إلأْي ه، ِم ْن م ْلأ ةِ  بأغِ ي ت أْغيِ  رْي ه؛  إذأا ع لِ مأ هأ ذأ  ْنكأ ِر الَّ ِذي ي أن ْ

امل
 وب أيأان  ذأِلكأ ِمْن و ج ْوٍه : 
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ِدْيِث عأْب  ، وأقألُّ األْحوأاِل يف حأ اِء هللا ت أعأاىلأ ِد أحأد ها : مأا فيه ِمنأ التَّشأبُِّه ابْف ْرأْنِج، وأْضرأاِِبم ِمْن أْعدأ
ِدْيِث عأْبِد هللا بِن عأْمٍرو، ، وحأ ،  هللا بِن ع مأرأ اِء هللا ت أعأ اىلأ ه م، أَّنَّ ما ي أْقتأِضيأاِن : َتأْ رِْْيأ التَّشأ بُِّه أبْع دأ رأِضيأ هللا عأن ْ

أْنِع ِمنأ اللَِّعِب ابْلك رأةِ 
عأاِْلم؛ فأفيِهما دألِْيٌل على امل  . يف ك لِ  شأْيٍء ِمْن زِيِ هم، وأف ْ
ِِ الوأْجه  الثَّاّن : مأا يف اللِ ْعِب ِِبأا ِمنأ الصَّدِ   ا أْمٌر مأْعر ْوٌف ِعْندأ النَّا عأْن ذِْكِر هللا، وعأِن الصَّالِة، وهأذأ

اوأِة، والب أ   ْغضأاِء .عأامَِّتهم وخأاصَِّتهم، ور مبَّأا أْوق أعأْت احِلْقدأ بأْْيأ الالِعِبْْيأ؛ حأِتَّ ي أؤ ْولأ ِِبِم ذأِلكأ إىل العأدأ
ْس ِلِمْْيأ حأ رأاٌم، وقأ ْد وت أعأاِطي مأا يأص دُّ عأْن ذِْكِر هللا، وعأِن 

 
اوأةأ والب أْغضأاءأ بأْْيأ امل الصَّالِة، ومأا ي  ْوِقع  العأدأ

: " يددا أيهددا الددذين ِمنددوا إنمددا الخمددر والميسددر واألنصدداب واأل الم مددن عمددل الشدديطان فدداجتنبو  لعلكددم قأ الأ هللا ت أعأ  اىلأ 

الخمر والميسر ويصدكم عن ذكدر هللا وعدن الصدالة  تفلحون *إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف 

فهدددل اندددتم منتهدددون *وأطيعدددوا هللا وأطيعدددوا الرسدددول واحدددذروا فدددنن تدددوليتم فددداعلموا إنمدددا علدددى رسدددولنا الدددبال  

 .[9092المبين"]المائدة
أْيِس  ِر؛ ألنَّ  ه ي  ْلِه  ي عأ  ْن ذِْك  ِر هللا، وعأ  ِن الصَّ  الِة؛

وقأ  ْد رأوأِ اب  ن  جأرِيْ  ٍر يف  واللَّعِ  ب  ابلك   رأِة ن أ  ْوٌع ِم  نأ امل
: الن ِ  ْرد  مأْيِس  ٌر، ت أْفِس رْيِه، ِم  ْن طأرِيْ  ِق ع ب أْي ِد هللا ب  ِن ع مأ  رأ : أنَّ ه ْسِأ  عأ ع مأ  رأ ب  نأ ع ب أْي ِد هللا ي أق   ْول  للقأاِس  ِم ب ِن ُم أمَّ  ٍد 

؟ ف أقأالأ القأاِس م  :  ْطرأْنجأ : مأْيِسر  ه وأ ْن ذِْك ِر هللا، وعأ ِن الصَّ الِة، ف أه  وأ مأْيِس ٌر؛ وإذأا ك  لُّ مأ ا أْْلأ ى عأ »أرأأْيتأ الشِ 
أْيِسِر ِبال شأك ٍ 

 .« كأانأ اللَِّعب  ابلك رأِة على ِعوأٍض ، ف أه وأ ِمنأ امل
لَّعأ ْت أْعضأ  اؤ ه، الوأْجه  الثَّاِلث  : أنَّ يف اللَِّعِب ابلك رأِة ضأرأراا على الالِعِبْْيأ، ف أر مبَّأ ا سأ قأطأ أحأ د ه م، ف أتأخأ

ٌُ يف وْجِه ِه، أو رأأِس ِه، ور مبَّأ ا ور مبَّأا اْنكأسأرأْت رِْجل  أحأِدِهم، أو يأد ه   ا ، أو ب أْعض  أْضالِعه، ور مبَّأا حأصألأ فيه ش  جأ
، أو أقألَّ؛ بأْل ر مبَّأا آلأ األْمر  بب أْعِضِهم إىل اْلأالِك، كأ  ا قأْد ذ ِك رأ لأنأ ا سأقأطأ أحأد ه م ف أغ ِشيأ عألأْيه سأاعأةا، أو أْكث أرأ مأ

أن ه، فاللَِّعب  ِبه ال رأ ْوز  . ا شأ  عأْن غأرْيِ وأاِحٍد ِمنأ الالِعِبْْيأ ِِبا، ومأا كأانأ هأذأ
أرأِح، وم قأاب ألأِة نِعأِم هللا ت أعأاىلأ ِبِضدِ  الشُّْكِر، و 

هللا  قأْد قأالأ الوأْجه  الرَّاِبع  : أنَّ اللَِّعبأ ابلك رأِة ِمنأ األشأِر وامل
أرأِح .[37"وال تمش ف  األرب مرًحا"]اإلسراء :ت أعأاىلأ 

 . واللَِّعب  ابلك رأِة ن أْوٌع ِمنأ امل
 ْف  رأدِ »ورأوأِ الب خأ  ارِيُّ يف 

ه م  ا، قأ  الأ : قأ  الأ رأس   ْول  هللا « األدأِب امل ُأأاِء ب  ِن عأ  اِزٍب رأِض  ي هللا عأن ْ عأ  ِن ال  
 . عأاِويأةأ أحأد  ر وأاتِه، األشأرأة  : العأبأث  ، قأالأ أب و م  «األشأرأة  : شأرٌّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص

 واللَِّعب  ابلك رأِة ن أْوٌع ِمنأ العأبأِث؛ فأال رأ ْوز  .
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ا مأْع  ر ْوٌف عأ  ِن  اءِة األْلس   ِن، وهأ  ذأ الوأْج  ه  اخلأ  اِمس  : مأ  ا يف اللِ ْع  ِب ِِب  ا ِم  ِن اْعِتيأ  اِد وأقأاحأ  ِة الو ج   ْوِه، وبأ  ذأ
 الالِعِبْْيأ ِِبأا .

 ** * 
ه م مأ ا تأْس تأكُّ ِمن  ه األْْسأ اع  أوقأْد   ر ْوِر ِمْن ِعْندأ الالِعبِ ْْيأ ِِب ا، فأسأ ِمْعت  ِم ن ْ

ِم ْن جلْأأّن الطَّرِْيق  مأرَّةا إىل امل
ْع   ت  ِبْعضأ   ه م ي أْق   ِذف  ب أْعضا   ا، وي أْلعأ   ن  ب أعْ  ثْ    رأِة الصَّ   خأِب، والتَّخأاط    ِب ابلف ْح   ِر، ورأِديِء الكأ   الِم، وْسِأ ض    هم كأ

ا، أو ب أْعِضه، ف أه و حأرأاٌم بال رأْيٍب .  ب أْعضاا، ومأا أدَِّ إىل هأذأ
ِ  : مأ  ا يف اللِ ْع  ِب ِِب  ا أْيضا  ا  َأ  ِر ب أْعِض  هم إىل فأِخ  : الوأْج  ه  السَّ  اِد ْش  ِف األْفخأ  اِذ، ونأ ِذ ب أْع  ٍض، ِم  ْن كأ
ا ال رأ   ْوز   َأ  ِر احلأاِض  رِْينأ إىل أْفخأ  اِذ الالِعبِ  ْْيأ، وهأ  ذأ ؛ ألنَّ الفأِخ  ذأ ِم  نأ العأ  ْورأِة، وِس  ِْت  العأ  ْورأِة وأاِج  ٌب، إالَّ ِم  نأ ونأ

 . الزَّْوجأاِت، والسَّرأارِي
اِبع  : أنَّ اللَِّعبأ ابلك رأِة ِمنأ اللَّْهِو البأاِطِل قأْطعاا، لقأْوِل النَّيبِ   ك لُّ مأا ي أْله و ِبه الرَّج ل  »:  ملسو هيلع هللا ىلصالوأْجه  السَّ

ِط   لٌ   ْس   ِلم  ابأ
ِديْ بأ   ه ف أرأسأ   ه، وم العأبأتِ   ه أْهلأ   ه، ف   إَّنَّ نَّ ِم   نأ احلأ   ق ِ امل وت أْعلِ   ْيمأ »: ، ويف ِروأايأ   ٍة «، إالَّ رأْميأ   ه بقأْوِس   ه، وَتأ

بأاحأةأ   . رأوأاه  اْمأام  أْْحأد ، وأْهل  السُّنأنِ  «السِ 
ِِ اب  ن  ت أْيِميَّ  ةأ »: وقأ  الأ أْيضا  ا  رأِْحأ  ه هللا ت أعأ  اىلأ : سأ  ائِر  مأ  ا ي أت ألَّهأ  ى بِ  ه  وقأ  الأ شأ  ْيخ  اْْس  الِم أب   و العأبَّ  ا

، ك لُّه  حأرأ  ائِِر ض ر ْوِب اللِ ْعِب، مأا ال ي ْست أعأان  ِبِه يف حأقٍ  شأْرِعيٍ   اٌم .البأطَّال ْونأ، ِمْن أنْ وأاِع اللَّْهِو، وسأ
ا البأ  اِب : اللَّعِ  ب  ابل ق  ْل  ت  )ْح    ْودٌ  رِيُّ( : وِم  ْن هأ  ذأ ْ  ٍو ولأعِ  ٍب، ومأ  رأٍح وعأبأ  ٍث؛ الت ُّ  وأرِْ ك   رأِة؛ ألنَّ  ه  جم أ  رَّد  ْلأ

اوأةأ والب أْغضأ اءأ بأ ْْيأ الالِعبِ ْْيأ  َأم  ِمْن ذأِلكأ : أنَّه يأص دُّ عأْن ذِْكِر هللا، وعأ ِن الصَّ الِة، وي  ْوقِ ع  العأ دأ ، ولأ ْيسأ ه  وأ وأْع
، وال ي ْستأجأمُّ  ، وهللا أْعلأم  .ِمَّا ي ْست أعأان  ِبه يف حأقٍ  شأْرِعيٍ  َ ْوِر ِبال شأكٍ  أْح

ْرِك وأاِجٍب، ف أه وأ ِمنأ اللَِّعِب امل   ِبه لأدأ
ْطرأْنِج، وقأامأرأ ِبه ف أه وأ فأاِسٌق، ومأْن لأِعبأ  ِبه عل ى  ُث َّ ذأكأرأ اخلأطَّاِبُّ رأِْحأه هللا ت أعأاىلأ : أنَّ مأْن لأِعبأ ابلشِ 

اٍر، وْحأألأه الو ل ْوع   ، إذأا عأ اُّلأأ غأرْيِ ِقمأ انِه اخلأنأا والف ْح ر  ِخرْيِ الصَّالِة عأْن وأْقِتها، أو جأرِأ على ِلسأ ِلكأ على َتأ  بأذأ
 ر ْوءِة، مأْرد ْود  الشَّهأادأِة؛ ان ْ 

ئاا ِمْنه ف أه وأ سأاِقط  امل ي ْ  ى .هأ ت أ شأ
 ابلك    رأِة، ويأزِيْ   د  أْه   ل  الك    رأِة عل   ى أْه   ِل ومأ   ا قأالأ   ه  يف الالِعبِ   ْْيأ ابلشِ    ْطرأْنِج، ي  قأ   ال  ِمثْ ل    ه يف الالِعبِ   ْْيأ 

أ  رأِح واألشأ  ِر، والت َّْع  رُِّض ألنْ   وأاِع الضَّ  رأِر؛ فاللَّعِ  ب  ِِب  ا ِم  ْن شأ  رِ  اللَّعِ  ِب ابلشِ   ْطرأْنِج، وأ
َأ  م  ِمْنه  ا الشِ   ْطرأْنِج، ابمل ْع

 ضأرأراا .
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، وِم  نأ العأجأ  ِب : أنَّ هأ  ذا اللِ عأ  بأ البأاِط  لأ، قأ  ْد ج عِ  لأ  ِِ اِر أ  دأ
ِ  يف امل رَّ  يف زأمأانِن  ا ِم  نأ الف ن    ْوِن الَّ  ِ  ت   دأ

َأم  ِمَّا ي  ْعتأَنأ بت أْعِلْيِم الق ْرآِن، والِعْلِم النَّاِفِع، وت أْعِلْيِمِهما .  وي  ْعتأَنأ بِت أعألُِّمه، وت أْعِلْيِمه أْع
ا الزَّمأ  اِد غ ْربأِة اْْسالِم يف هأذأ ا دألِْيٌل على اْشِتدأ اِن، ون أْقِ  الِعْلِم فيه، وظ ه ْوِر اجلأْهِل مبأا ب أعأثأ هللا وهأذأ

ا   ْنكأرأ مأْعر ْوفاا، والسُّنَّةأ ِبْدعأةا، والِبْدعأةأ س نَّةا ملسو هيلع هللا ىلصِبه رأس ْولأه ُم أمَّدا
أْعر ْوف  ِعْندأ األْكثأرِْينأ م ْنكأراا، وامل

  .؛ حأِتَّ عأادأ امل
 
 
اِق احلأ  ِدْيِث امل ا ِم  ْن ِمْص  دأ ِتِه، عأ  ْن أنأ  ٍس رأِض  ي هللا عأْن  ه، قأ  الأ : قأ  الأ ر س   ْول  هللا وهأ  ذأ ت َّفأ  ِق عل  ى ِص  حَّ

َْهأرأ اجلأْهل  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  احلأِدْيث  . «...إنَّ ِمْن أْشرأاِط السَّاعأِة، أْن ي  ْرفأعأ الِعْلم ، ويأ
ِِ وغأ  اِر أدأ

، ِعْندأ مأ ْن واللَِّعب  ابلك رأِة، واالْعِتنأاء  ب أت أعألُِّمه وت أْعِلْيِمه يف امل رْيِها، ِمْن ظ ه ْوِر اجلأْهِل ِبال شأكٍ 
أْفت    ْوِنْْيأ ابللَّعِ  ِب ابلك   رأِة، وابلَّ  ِذْينأ قأ  الأ هللا ت أعأ  اىلأ ف  يِهمملسو هيلع هللا ىلصعأِق  لأ عأ  ِن هللا ورأس   ْوِله 

"وذَِر الددذين :  ؛ ومأ  ا أْش  بأه امل

تُهم الحياة الدنيا"]األنعام  . [70اتخذوا دينهم لعبًا ولَْهًوا وَغرَّ
ِِ ابن  ت أْيِميَّةأ رأِْحأه هللا ت أعأاىلأ :  ْفض ْولأةأ إذأا زأاْحأأِت الع ل ْومأ إوقأْد قأالأ شأْيخ  اْْسالِم أب و العأبَّا

أ
 نَّ الع ل ْومأ امل

 ، وأْضعأفأْتها، فإَّنَّأا َتأْر م ، انْ ت أهأى .الفأاِضلأةأ 
ا  وإذأا كأانأ  ْفض وْ  األْمر  هأكأذأ

أ
 ، فأكأْيفأ  الفأاِضلأةِ  ، مأعأ الع ل ْوِم  لأةِ يف الع ل ْوِم امل

 اللَِّعب  ابلك رأِة، إذأا زأاحأمأ الع ل ْومأ الفأاِضلأةأ وأْضعأفأها، كأمأا ه وأ الوأاِقع  يف زأمأانِنأا؟!
ٌْو ومأرأٌح، وأشأٌر وبأطأٌر، ف أيأِجب   ؛ وِلمأ ا مأعأ أنَّ اللَِّعبأ ابلك رأِة لأْيسأ ِبِعْلٍم، وإَّنَّأا ه وأ ْلأ أْنع  ِمْنه ِلمأا ذأكأْرَنأ

امل
مأ ب أيأان ه، وهللا أْعلأم  . ا ت أقأدَّ ، كأمأ اِء هللا ت أعأاىلأ  فيه ِمنأ التَّشأبُِّه أبْعدأ

ْذِقه يف اللَِّعِب ِِبأا، ف أقأ ْد أعأ انأ  ئاا ِمْن أْجِل حأ ي ْ ْن أْهدأِ لب أْعِض الالِعِبْْيأ ابلك رأِة شأ ا : فأمأ  وإذأا ع ِلمأ هأذأ
، أو أْحضأرأه ْلأ م، ف أه وأ م ِعْْيٌ ْلأ م على البأاِطل.ع ِلكأ مأْن صأنأعأ ْلأ م مأأك ْوالا، أو مأْشر وابا  لى البأاِطِل، وكأذأ

"وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا هللا أن هللا شدديد :  وقأْد قأالأ هللا ت أعأاىلأ 

ِنيَّةِ »انْ ت أهأى كأالمأه  رأِْحأه هللا ِمنأ [ . 2ائدة]امل العقاب" رأِر السَّ ٍُ « الدُّ  .مأعأ اْخِتصأاٍر يأِس
* * * 

ه م :  ْي  ث  قأ  الأ يف الشَّ  ْيخ  عأْب  د  العأزِيْ  ِز السَّ  ْلمأان  رأِْحأ  ه  هللاوم   ن ْ : ( 5/358)« ةِ يَّ  هِ قْ الفِ  ةِ لأ ئِ األْس  »، حأ
ْن ضأيأاِع صأالٍة، وضأيأاِع أْوقأاٍت، وكأالٍم فأاِحٍر ِمْن لأْعٍن، وقأْذٍف، واْنِكشأاِف ومأْن عأِلمأ مأا ي أْنشأأ عأِن الك رأِة مِ »
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أ ، وِنْسيأاٍن لذِْكِر هللا؛ ْْأ يأش كَّ يف َتأْرْيِْ ِلْعِبها الَِّذي ي أْنشأ نِيٍَّة، وِقْيلأ وقأالأ ، أو ب أْعض ه  عأْورأٍة، وأْضرأاٍر بأدأ عأْنه  ذأِلكأ
 .انْ ت أهأى «  العأاِقِلْْيأ ِمنأ البأاِلِغْْيأ 

ِم(، و  سأ  ِة الشَّ  ْيِخ عأْب  ِد العأزِيْ  ِز رأِْحأ  ه  هللا بتأْح  رْيِْ )ك   رأِة القأ  دأ ائِمأ  ة  ِبرأ أ تأ  ِت اللَّْجنأ  ة  الدَّ ذألِ  كأ ب  رأْقِم كأمأ  ا أف ْ
رِْيِخ )4219)  ه ( :6/12/1401(، وًتأ

، أو عل ى مأْنِص ٍب ِم نأ السُّؤأال  الثَّاِلث  : مأا ه وأ احل ْكم  يف ر ْؤيأةِ  ٍِ ِت الك رأِة الَِّ  ت  ْلعأب  على كأ أ  م بأارأَيأ
ٍِ مأثأالا؟ أ ، أو كأ أنأاِصِب : كاللَِّعِب على دأْورِيٍ 

 امل
، أو مأْنِص ٍب، أو غأ رْيِ ذألِ كأ م ْنكأ  ٍِ ا على مأا ذ ِكرأ ِمْن كأ أ ِم( حأرأاٌم، وك ْوَّن  ت  )ك رأِة القأدأ ٌر آخأ ر  اجلأوأاب  : م بأارأَيأ

انأ  تِ  انأ  تِ  إذأا كأ اجلأ  وأائِز  ِم  ْن غأ  رْيِِهم فأِه  ي حأ  رأاٌم،  اجلأ  وأائِز  ِم  نأ الالِعبِ  ْْيأ، أو ب أْعِض  ِهم ِلكأ  ْونأ ذألِ  كأ ِقمأ  اراا، وإذأا كأ
ِت حأرأاٌم!  بأارأَيأ

ا فأحأض ْور  هأِذه امل افأأةا على ِفْعٍل ُم أرٍَّم، وعلى هأذأ ْوَِّنا م كأ  ِلكأ
لَّمأ  وصألَّى هللا  على نأِبيِ نا ُم أمٍَّد، وآِلِه، وصأْحِبِه، وسأ

ائِمأة  للب ح ْوِث الِعْلِميَِّة، واْف ْتأاءِ   اللَّْجنأة  الدَّ
 الرَّئِيس                   َنِئب  رأئِيِس اللَّْجنأِة                 ع ْضٌو                        ع ْضٌو              
ِن    ع وٍد  عأْبد  هللا بن  ق     عأْبد  العأزِيِز ابن  ابز  عأْبد  الرَّزَّاِق عأفيفي       عأْبد  هللا بن  غ دأَيَّ

 
 قأائِمأة  

ِم(  (1)ُمأأاِذْيِر )ك رأِة القأدأ
َ ْور  األوَّل  : ضأيأاع  مأْفه ْوِم الوأالِء، والُأأاِء . أْح

 امل
، والب  ْغض  لغأرْيِ  َ ور  الثَّاّن : احل بُّ أْح

  هللا .امل
َ ور  الثالث : التَّشأبُّه  ابلك فَّاِر . أْح

 امل
َ ور  الرَّابع  : إْحيأاء  دأْعوأِ اجلأاِهِليَِّة، والعأصأِبيَّاِت القأْوِميَِّة . أْح

 امل

                                                

َ ْورأاِت ف أعألأْيه أبْصِل الِكتأاِب.ت أْفِصْيِل مأْن أرأادأ ب أيأانأ  (1) أْح
 األِدلَِّة الشَّْرِعيَِّة على هأِذه امل
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بأاب   ، والسِ  َ ور  اخلأاِمس  : الِقتأال  أْح
 . امل

ِ  : الع ْنِف، والشَّغأِب . اِد َ ور  السَّ أْح
 امل

َ ور   أْح
اِبع  : َتأِْكيم  القأوأاِنْْيِ الوأْضِعيَِّة . امل  السَّ

َ ور  الثَّاِمن  : الر ِهأان  على الفأرِْيِق الفأائِِز . أْح
 امل

َ ور  التَّاِسع  : كأْشف  العأْورأات  . أْح
 امل

اِء إىل  َ ر  النِ سأ َ ور  العأاِشر  : نأ أْح
 . الالِعِبْْيأ عأْورأاِت امل

َ ور  احلأاِدي عأ  أْح
، والصَّالِة والسَّالِم على رأس ْوِله .امل م  ذِْكِر هللا ت أعأاىلأ  شأرأ : عأدأ

ْسِجِد .
أ
َ ور  الثَّاّن عأشأرأ : ت أْرك  صأالِة اجل ْمعأِة، واجلأمأاعاِت يف امل أْح

 امل
َ ور  الثَّاِلث  عأشأرأ : هأْدر  األْموأاِل، وضأيأاع ها . أْح

 امل
َ ور  الرَّاِبع  عأشأرأ : أْح

 . ق أْتل  األْوقأاِت، وضأيأاع ها امل
، والتَّْصفيق ، والتَّْصفري ، واْلِتأافأات  . َ ور  اخلأاِمس  عأشأرأ : الرَّْق   أْح

 امل
بأة  . ِ  عأشأرأ : الِغي ْ اِد َ ور  السَّ أْح

 امل
اِبع  عأشأرأ : السُّْخرِيَّة ، واالْسِتْهزأاء  . َ ور  السَّ أْح

 امل

َ ور  الثَّاِمن  عأشأ  أْح
ْوء  .امل َّن  السُّ  رأ : ال

ْسِلِمْْي .
 
، واللَّْمز  ابمل َ ور  التَّاِسع  عأشأرأ : اْلأْمز  أْح

 امل
َ ور  الِعْشر ْونأ : الت َّبأْخِت  ، واخل يأالء ، والع ْجب  . أْح

 امل
َ ور  احلأاِدي والع ْشر ْونأ : الت َّنأاب  ز  ابألْلقأاِب . أْح

 امل
َ ور  الثَّاّن والع شْ  أْح

 ر ْونأ : الت َّهأاو ن  ابلتَّْصوِيِر .امل
، والع ْدوأاِن . َ ور  الثَّاِلث  والع ْشر ْونأ : اْعأانأة  على اُْثِْ أْح

 امل
ْسِلِم .

 
َ ور  الرَّاِبع  والع ْشر ْونأ : ت أْرِويع ، وَّتأْوِيف  امل أْح

 امل
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َ ور  اخلأاِمس  والع ْشر ْونأ : التَّْشِجْيع ، والتَّْحرِْيض   أْح
 لبأاِطل  .اب امل

أْذم ْوِم على الالِعِبْْيأ .
 بأالأغأة  يف اْْطرأاِء، والث َّنأاِء امل

ِ  والع ْشر ْونأ : امل اِد َ ور  السَّ أْح
 امل

ْفض ْوِل على الفأاِضِل .
أ
اِبع  والع ْشر ْونأ : ت أْقِدْْي  امل َ ور  السَّ أْح

 امل
َ ور  الثَّاِمن  والع ْشر ْونأ : ِغرُّ النَّ  أْح

 اِشئأِة .امل
ْسِلِم .

 
اِد لأدأِ الشَّباِب امل َ ور  التَّاِسع  والع ْشر ْونأ : ت أْعِطيل  ف أْرِضيَِّة اجِلهأ أْح

 امل
هأا . ِة عأْن قأضأاَيأ  ْسِلمأ

َ ور  الثَّالث  ْونأ : َّتأِْديْ ر  الشُّع ْوِب امل أْح
 امل

ْرِيْ ر  َم أطَّطأاِت أ َ ور  احلأاِدي والثَّالث  ْونأ : َتأ أْح
اِء اْْسالِم .امل  ْعدأ

 ْسِلِم إىل ِبالِد الك ْفِر د ْونأ ع ْذٍر .
َ ور  الثَّاّن والثَّالث  ْونأ : سأفأر  امل أْح

 امل
َ ور  الثَّاِلث  والثَّالث  ْونأ : د خ ول  الك فَّاِر جأزِيْ رأةأ العأرأِب . أْح

 امل
َ ور  الرَّاِبع  والثَّالث  ْونأ : ت أْولِيأة  الك فَّاِر  أْح

ْسِلِمْْيأ .امل
 
 على امل

َ ور  اخلأاِمس  والثَّالث  ْونأ : م أارأسأة  اْحِتأاِف اللَِّعِب، واَّتِ أاذ ها ِحْرفأةا . أْح
 امل

ِم( . اِء يف )ك رأِة القأدأ ِ  والثَّالث  ْونأ : م شأارأكأة  النِ سأ اِد َ ور  السَّ أْح
 امل

اِبع  والثَّالث  ْونأ : التَّْدلِيك   َ ور  السَّ أْح
 حأرَّمأاِن .امل

ُ ( امل ا أسأ
 ، و)امل

الأة  الالِعِبْْيأ . َ ور  الثَّاِمن  والثَّالث  ْونأ : جأهأ أْح
 امل

ِت . ِد اْصأاابأ َ ور  التَّاِسع  والثَّالث  ْونأ : اجلأْهل  ب أعأدأ أْح
 امل

، والشَّْعوأذأة  . ْحر  َ ور  األْرب أع ْونأ : السِ  أْح
 امل

 بَعُْوَن : َضْرُب الُخدُْوِد، وَشقُّ الُجيُْوِب .الَمْحظُْوُر الَحاِدي واألرْ 

أرأاِجع  
 ث أبأت  امل

 ْْي  رِ الكأ  آن  رْ الق   (.1)
 . ب ِ رأ العأ  البنِ  «آنِ رْ الق   ام  كأ أحْ » (.2)
 . اصِ صَّ للجأ « آنِ رْ الق   ام  كأ أحْ » (.3)
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 . اِل ِ زأ للغأ  «نِ يْ الد ِ  مِ وْ ل  ع   اء  يأ إحْ » (.4)
 . ْْيِ مِ يْ ث أ للع   «ةٌ مَّ هِ م   ةٌ لأ ئِ أسْ » (.5)
 وأقِ ِعْْيأ الم  إعْ » (.6)

 . مِ ي ِ القأ  البنِ  «امل
 . مِ ي ِ القأ  البنِ  «انِ فأ هْ اللَّ  ة  اثأ إغأ » (.7)
  اطِ رأ الص ِ  اء  ضأ تِ اقْ » (.8)

 
 . ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «مِ يْ قِ تأ سْ امل

  بِ يف األدأ  ة  يَّ نِ طأ الوأ  ات  اهأ االَُّ » (.9)
 
  رِ اصِ عأ امل

 
 . ْْيٍ سأ ح   دٍ مَّ حأ مل

 لي .عْ للب أ  «ة  يَّ هِ قْ الفِ  ات  ارأ يأ تِ االخْ » (.10)
   ب  دأ األ» (.11)

 ي .ارِ خأ للب   «دِ رأ فْ امل
 . ي ِ ووِ للنَّ  «ار  كأ األْذ » (.12)
 . مانِ لْ للسَّ  «ة  يَّ هِ قْ الفِ  ة  بأ وِ واألجْ  ة  لأ ئِ األسْ » (.13)
 . ةأ يَّ مِ يْ تِ  البنِ  «ة  امأ قأ تِ االسْ » (.14)
 . يطي ِ قِ نْ الش ِ  ْْيِ لألمِ  «اء  وأ األضْ » (.15)
 للشَّاِطيب . «االْعِتصأام  » (.16)
 « ة  يَّ بِ األوملْ  اب  عأ األلْ » (.17)

 
 . هاب ِ الش ِ  ىفأ طأ صْ مل

 . ْْيٍ أمِ  ْْيٍ سأ ح   لي بنِ لعأ  «ة  يَّ ضِ َيأ الر ِ  اب  عأ األلْ » (.18)
   «ة  بيَّ عْ الشَّ  ة  يَّ يفِ الر ِ  اب  عأ األلْ » (.19)

 . ابٍ طَّ خأ  لٍ ادِ د عأ مَّ حأ مل
 . عي ِ افِ للشَّ  «األمُّ » (.20)
َْمأى» (.21) ِمْيِجي .بْ لعأ  «اْمأامأةأ الع   ِد هللا الدِ 
 . ي ِ اوِ دأ رْ للمأ  «اف  صأ اْنْ » (.22)
 . ي ِ رِ ورِ الت ِ  دٍ وْ م  حل   «ْْي  يِ بْ والت َّ  اح  ضأ اْيْ » (.23)
 البِن كأِثرْيٍ . «ة  ايأ هأ والن ِ  ة  ايأ دأ البِ » (.24)
   «ةِ يَّ المِ اْسْ  الدِ يف البِ  ر  ْعماتِ واالسْ  ري  شِ بْ الت َّ » (.25)

 . ٍِ وْ رُّ ف أ  رأ مأ ي، وع  دِ الْ ى خأ فأ طأ صْ مل
 ِ .رِ وْ ك  ْو د   مانأ ثْ لع   «ارِ فَّ ابلك   هِ بُّ شأ التَّ  نأ مِ  ة  يأ اقِ الوأ  ري  ابِ دأ التَّ » (.26)
 . كٍ و ْسأأ أب   دأ ألْحأ  «ة  يَّ ُيِ وِ الِتَّ  ة  يأ بِ الِتَّ » (.27)
 . ةِ دأ وْ الع   دٍ الِ خلأ  «ةٌ يَّ المِ إسْ  ةٌ ؤيِ ر   ة  يأ بِ الِتَّ » (.28)
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  ح  يْ وِ الِتَّ » (.29)
 
  «المي ِ اْسْ  عِ مأ تأ جْ يف امل

 
 . لِ يْ كِ الوأ  دٍ مَّ حأ مل

 . يب ِ ط  رْ للق   «آنِ رْ الق   امِ كأ ألحْ  ع  امِ اجلأ » (.30)
اِم الق ْرآنِ اجلأاِمع  ألحْ » (.31)  .  يب ِ ط  رْ للق   «كأ
 . بِ يْ طِ للخأ  «اويالرَّ  القِ ألخْ  ع  امِ اجلأ » (.32)
 ي .رِ هأ وْ ي جأ اوِ طأ نْ للطَّ  «آنِ رْ الق   ريِ سِ فْ يف ت أ  ر  اهِ وأ اجلأ » (.33)
 . ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «ة  بأ سْ احل  » (.34)
 ألب ن  عأْيٍم . «احل ْليأة» (.35)
ِنيَّة  يف األْجوِبأِة النَّْجِديَّةِ » (.36)  . مٍ اسِ قأ  بنِ ا نِ ْحأ الرَّ  دِ بْ عأ  ع  مأْ  «الدُّرأر  السَّ
 . زٍ ابأ  ِ ابنِ اوأ تأ ف أ  نْ مِ  «ة  وأ عْ الدَّ » (.37)
 ايف .رأ للقأ  «ة  ريأ خِ الذَّ » (.38)
 خأاِلفِ دُّ عأ الرَّ » (.39)

 . دٍ يْ أبو زأ  رٍ كْ لبأ  «لى امل
 . ةأ امأ ألب شأ  «ْيِ تأ ضأ وْ الرَّ » (.40)
  ة  ضأ َيأ الر ِ » (.41)

 
 وِل .اخل   ْْيٍ ألمِ  «ع  مأ تأ جْ وامل

 ي .مِ تأ ي ْ للهأ  «رِ ائِ بأ الكأ  افِ ِتِ اقْ  نِ عأ  ر  اجِ وأ الزَّ » (.42)
 ائي .سأ ه، والنَّ اجأ مأ  ، وابنِ ي ِ ذِ مِ ، والِت ِ دأ او  ألب دأ  «السُّنأن  األْرب أعأة  » (.43)
ارِِميُّ . «السُّنأن» (.44)  للدَّ
 . ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «ة  يَّ عِ رْ الشَّ  ة  اسأ يأ الس ِ » (.45)
 . ي ِ ر هأ وْ للجأ  «اح  حأ الص ِ » (.46)
 . مٍ لِ سْ م  ، و ي ِ ارِ خأ للب   «انِ حأ يْ حِ الصَّ » (.47)
   ْْيأ بأ  ة  يَّ ماعِ تِ االجْ  ات  القأ العِ » (.48)

  رْيِ وغأ  ْْيأ مِ لِ سْ امل
 
 . انأ رأ دْ لبأ  «ْْيأ مِ لِ سْ امل

 . ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «ُِْ ِ الك  اوأ تأ الفأ » (.49)
 . مِ ي ِ القأ  البنِ  «الف ر ْوِسيَّة  » (.50)
 . حٍ لِ فْ م   البنِ  «ع  وْ ر  الف  » (.51)
 يلي .حِ الز ِ  ةأ بأ هْ لوأ  «هت  لَّ ي وأدِ المِ اْسْ  ه  قْ الفِ » (.52)
 . ي ِ اوِ رأ فْ للن َّ  «واّنالدَّ  ه  اكِ وأ الفأ » (.53)
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 اّن .صأ مأ حْ للمأ  «ة  يَّ ولِ الدُّ  ات  القأ والعِ  ن  وْ ان   القأ » (.54)
 دي .عْ للسَّ  «ة  عأ امِ اجلأ  د  اعِ وأ القأ » (.55)
 . المِ السَّ  دِ بْ عأ  ابنِ  زِ للعِ  «ِرأ غْ الصُّ  د  اعِ وأ القأ » (.56)
 . بٍ جأ رأ  البنِ  «د  اعِ وأ القأ » (.57)
   ل  وْ القأ » (.58)

  طاءِ يف أخْ  ْْيِ بِ امل
 
  «ْيِ ل ِ صأ امل

أ
 . نأ سأ حأ  بنِ  رِ وْ ه  شْ مل

ُ ِ  دِ بْ عأ  البنِ  «ايفالكأ » (.59)  . ال
 . ريِ األثِ  البنِ  «ل  امِ الكأ » (.60)
(61.) « 

أ
 . ي ِ سِ رخأ للسَّ  «ط  وْ س  بْ امل

(62.) « 
 
  «المياْسْ  ع  مأ تأ جْ امل

 
 . دِ احِ الوأ  دِ بْ ى عأ فأ طأ صْ مل

 فأصَّل  » (.63)
أْدخأل  امل

 . دٍ يْ و زأ أب   رٍ كْ لبأ  «امل
(64.) « 

أ
  «يالمِ اْسْ  هِ قْ للفِ  ل  خأ دْ امل

 
 . رٍ وْ ك  ذْ مأ  المٍ د سأ مَّ حأ مل

ابقأات  » (.65)  سأ
 . ري ِ ِد الشَّثْ لسأعْ  «امل

(66.) « 
 
  ابِ وأ على أب ْ  ع  لِ طْ امل

 
 لي .عْ للب أ  «عِ نِ قْ امل

(67.) « 
 
 .« طِ يْ سِ الوأ  م  جأ عْ امل

   ار  يأ عْ املِ » (.68)
 . يسي ِ رِ شأ نْ للوأ  «ب  رأ عْ امل

(69.) « 
 
 . ةأ امأ دأ ق   البنِ  «يِن غْ امل

(70.) «  ُ ا هأ ُِ صأِحيْ  ح  رْ شأ املِن ْ  . ي ِ ووِ للنَّ  «ِح ابِن احلأجَّا
(71.) « 

 
 . ي ِ ازِ ريأ للش ِ  «بأ ذَّ هأ امل

 وأاف أقأات  » (.72)
 . يب ِ اطِ للشَّ  «امل

(73.) « 
 
  االة  وأ امل

 
ٍِ حْ ملِ  «اة  ادأ عأ وامل  . دِ وْ ع  لْ اجل   ما

(74.) « 
أ
ُِ  ة  عأ وْ س  وْ امل  . «ة  يَّ طانِ يْ ال

(75.) « 
أ
 . «ة  يَّ املِ العأ  ة  يَّ بِ رأ العأ  ة  عأ وْ س  وْ امل

أْيِسرأ » (.76)
اِفٍظ .لرأمأضأانأ  «امل   بِن حأ

 اّن .ذأ وأ لْ للكأ  «ة  ايأ دأ اْلِ » (.77)
 .ةِ يَّ نِ األمْ  مِ وْ ل  للع   فٍ يْ َنأ  ة  يَّ ميِْ أكادِ  «ةِ يَّ ضأ َيأ الر ِ  بِ املالعأ  ن  أمْ » (.78)
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 اّن .اسأ للكأ  «عِ ائِ نأ الصَّ  ع  ائِ دأ بأ » (.79)
 . سي ِ ن  وْ الت ُّ  ةأ فأ ي ْ لِ خأ  بنِ  دِ مَّ ُم   ة  مأ رْ ت أ  «نأ وْ ي أ هْ صِ  ماءِ ك  ح   الت  وك  وت  رْ ب   » (.80)
 ْشتأاقِ ب   » (.81)

 حلأْمِدي شألأيب .« ْغيأةأ امل
  ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  ةِ كأ رأ احلأ  خ  يْ رِ ًتأ » (.82)

أ
 . اعاِت ِ السَّ  ْْيٍ ألمِ  «ةِ يَّ ودِ ع  السُّ  ةِ يَّ ربِ العأ  ةِ كأ لأ مْ يف امل

 . عي ِ لأ ي ْ للزَّ  «قِ ائِ قأ احلأ  ْي  يِ بْ ت أ » (.83)
أ  ة  فأ َت ْ » (.84)

 . مِ يَّ القأ  البنِ  «دِ وْ د  وْ امل
 . ي ِ ُِ الطَّ  رٍ يْ رِ جأ  نِ الب «ي ِ ُِ الطَّ  ري  سِ فْ ت أ » (.85)
 . ريٍ ثِ كأ   البنِ  «الق ْرآِن العأَْيمِ  ري  سِ فْ ت أ » (.86)
  ْْيِ رِ الكأ  ري  سِ فْ ت أ » (.87)

أ
 . ي ِ دِ عْ للسَّ  «انِ نَّ امل

أ  ة  لأ مِ كْ تأ » (.88)
 . ي ِ يعِ طأ للم   «عِ وْ م  جْ امل

 . بٍ جأ رأ  البنِ  «مِ كأ واحلِ  مِ وْ ل  الع   ع  امِ جأ » (.89)
 ( .13/1/1990) ت  بْ السَّ ، ة  يَّ رِ صْ املِ  «مِ وْ الي أ  ارِ بأ أخْ  ة  دأ يْ رِ جأ » (.90)
  «الحِ اْصْ  ة  دأ يْ رِ جأ » (.91)

أ
 (.1408 ال  وَّ شأ  6 ة  عأ مْ (، )اجل  41) د  دأ ، عأ ة  يَّ بِ رِ غْ امل

ْرِبعِ ضِ وْ الرَّ  ة  يأ اشِ حأ » (.92)
 
 . مٍ اسِ قأ  البنِ  « امل

أ الش ِ  ة  يأ اشِ حأ » (.93)    ةِ ايأ على َّنِ  سي ِ لْ امِ ُْ
ُِ تأ حْ امل أ لي الش ِ لعأ  «ا  . سي ِ لْ امِ ُْ

 . ين ِ الغأ  دِ بْ عأ  بنِ  دِ يْ عِ د سأ يَّ لسأ  «اءِ والُأ  ءِ الالوأ  ة  قأ ي ْ قِ حأ » (.94)
 . النأ عأ  البنِ  «ْْيأ احلِ الفأ  ل  يْ لِ دأ » (.95)
ِْ العأ  الِ وأ ألحْ  ةٌ يَّ المِ إسْ  ةٌ يأ ؤْ ر  » (.96)  المِ اْسْ  ا

 
  «رِ اصِ عأ ي امل

 
 . بٍ طْ ق   دٍ مَّ حأ مل

 . ي ِ ووِ للنَّ  «ْْيأ احلِ الصَّ  ض  َيأ رِ » (.97)
أعأادِ » (.98)

 . مِ يَّ القأ  البنِ  «زأاد  امل
   «ةِ ضأ َيأ يف الر ِ  فِ نْ والع   وانِ دْ الع   ة  يَّ وجِ ول  ك  يْ سِ » (.99)

 . الوي ِ عأ  دٍ مَّ حأ مل
 . ي ِ دِ يْ بِ للزَّ  «نِ يْ الد ِ  ومِ ل  ع   اءِ يأ إحْ  ح  رْ شأ » (.100)
 . ْْيِ مِ يْ ث أ للع   «ةِ الثأ الثَّ  لِ وْ األص   ح  رْ شأ » (.101)
 . للحأْصفأِكي ِ  «الدُّرِ  ح  رْ شأ » (.102)
 . وي ِ غأ للب أ  «ةِ نَّ السُّ  ح  رْ شأ » (.103)
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 ي .دِ آابأ ِتأ لالسْ  «ةِ يأ افِ الشَّ  ح  رْ شأ » (.104)
   ح  رْ شأ » (.105)

 . وِت ِ ه  للب    «ىهأ ت أ ن ْ امل
 . ْْيِ مِ يْ ث أ للع   «ْْيأ احلِ الصَّ  ضِ َيأ رِ  ح  رْ شأ » (.106)
 . مامِ اْل   ابنِ  مالِ للكأ  «رِ يْ دِ القأ  حِ تْ ف أ  ح  رْ شأ » (.107)
 . ي ِ حاوِ للطَّ  «رِ اآلًثأ  لِ كِ شْ م   ح  رْ شأ » (.108)
ِِ القألأقأشأْنِدي . «ح  األْعشأىص بْ » (.109)  ألب العأبَّا
 . اّن ِ بأ لأللْ  «بِ يْ غِ الِتَّ  ح  يْ حِ صأ » (.110)
 . اّن ِ بأ لأللْ  «عِ امِ اجلأ  ح  يْ حِ صأ » (.111)
 . اّن ِ بأ لأللْ  «صأِحْيح  السُّنأِن األْرب أعأةِ » (.112)
 . انٍ مَّ عأ  «أيالرَّ  ة  فأ ي ْ حِ صأ » (.113)
 ي .اقِ رأ للعِ  «بِ ريْ ثْ الت َّ  ح  رْ طأ » (.114)
 .للم بأارأْكف ْورِيِ   «يذِ وأ األحْ  ة  ضأ ارِ عأ » (.115)
أ  ن  وْ عأ » (.116)

 ي .دِ آابأ  مِ يْ َِ للعأ  «دِ وْ ب   عْ امل
 . اب ِ طَّ للخأ  «ثِ يْ دِ احلأ  ب  يْ رِ غأ » (.117)
 . «مأ يْ اهِ رأ إب ْ  ِ ابنِ اوأ تأ ف أ » (.118)
 . «المِ السَّ  دِ بْ عأ  بنِ  ز ِ ِ العِ اوأ تأ ف أ » (.119)
أ  دِ بْ عأ ابِن  فٍ رأ أشْ  ع  مأْ  «ْْيِ مِ يْ ث أ الع   دٍ مَّ ِ ُم  اوأ تأ ف أ » (.120)

 . دِ وْ ص  قْ امل
 . رٍ جأ حأ  البنِ  «يارِ البأ  ح  تْ ف أ » (.121)
 . اّن ِ وكأ للشَّ  «رِ يْ دِ القأ  ح  تْ ف أ » (.122)
( يف 3323) م  ْق                  (، ورأ 8/3/1400( يف )2857) م  ْق                  رأ « ةِ مأ                 ائِ الدَّ  ةِ نأ                  جْ ِ اللَّ وأ ت ْ                 ف أ » (.123)

 . (20/9/1402( يف )4967) م  قْ (، ورأ 19/12/1400)
 .  ةأ امأ دأ ق   البنِ  «ماعِ والسَّ   ِ قْ والرَّ  ةِ ابأ بَّ الشَّ  م ِ ا يف ذأ يأ ت ْ ف   » (.124)
 . الّن ِ يْ هللا اجلِ  لِ ضْ لفأ  «دِ مأ هللا الصَّ  ل  ضْ فأ » (.125)
 . اّن ِ بأ لأللْ  «ِفْقه  الوأاِقعِ » (.126)
 . رأ مأ الع   رٍ اصِ لنأ  «الوأاِقعِ  ِفْقه  » (.127)
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 . بٍ طْ ق   دٍ يَّ لسأ  «آنِ رْ الق   اللِ يف ظِ » (.128)
ْفِ » (.129)  ملاد ونأ بِن رأِشيٍد . «هِ يْ قأضأاَي اللَّْهِو والِتَّ
 .  المِ السَّ  دِ بْ عأ  ابنِ  ز ِ للعِ  «امِ كأ األحْ  د  اعِ وأ ق أ » (.130)
  «لِ ائِ سأ الوأ  د  اعِ وأ ق أ » (.131)

 
 ئ .ارِ فى قأ طأ صْ مل

 . ةأ دَّ غ   أب احِ تَّ الفأ  دِ بْ لعأ  «ماءِ لأ الع   دأ نْ عِ  نِ مأ الزَّ  ة  مأ يْ قِ » (.132)
مِ  ك رأة  » (.133)  .  ةأ المأ سأ  دِ يْ مِ احلأ  دِ بْ لعأ  «القأدأ
مِ  ك رأة  » (.134) أْشه وِر بِن حأسأنأ  «القأدأ

 . مل
 .   وِت ِ ه  للب    «اعِ نأ القِ  اف  شَّ كأ » (.135)
 .  مي ِ تأ ي ْ اْلأ  رٍ جأ حأ  بنِ ال «اعِ عأ الر ِ  فُّ كأ » (.136)
ُأ هأ ن ْ ومِ  ةا عأ ي ْ رِ ، وشأ ةا دأ يْ قِ عأ  هللا   إالَّ  هأ ال إلأ » (.137)   «اةٍ يأ حأ  ا

 
 .بٍ طْ ق   دٍ مَّ حأ مل

 . رٍ وْ َ  نْ مأ  البنِ  «بِ رأ العأ  ان  سأ لِ » (.138)
 ه  .1398 امِ لعأ  لِ األوَّ  ع  يْ بِ ، رأ ع  اسِ التَّ  د  دأ العأ  «لِ صأ يْ الفأ  ة  لَّ جمأأ » (.139)
 .  (1406/ الٍ وَّ )شأ  د  دأ عأ  «مي ِ الاْسْ  اءِ وأ الل ِ  ة  لَّ جمأأ » (.140)
   ة  لَّ جمأأ » (.141)

 ( .19/2/1402( يف )522) د  دأ العأ  «عِ مأ تأ جْ امل
   ة  لَّ جمأأ » (.142)

  مِ لِ سْ امل
 
 ( .55) د  دأ عأ  «رِ اصِ عأ امل

   ة  لَّ جمأأ » (.143)
 ( .1407/ الٌ وَّ شأ  30( )124) د  دأ عأ  «نأ وْ م  لِ سْ امل

 . ة  رأ اهِ القأ  «يضِ َيأ الر ِ  نِ طأ الوأ  ة  لَّ جمأأ » (.144)
 ( .27،  106) د  دأ ، العأ «ي ِ المِ ي اْسْ عْ الوأ  ة  لَّ جمأأ » (.145)
 ( .1401) خ  يْ رِ ( ًتأ 652) د  دأ العأ  «ةِ مامأ اليأ  ة  لَّ جمأأ » (.146)
 م( 1977 رْ ايِ نأ )يِ يف  ،رأ شأ عأ  ة  نأ امِ الثَّ  ة  نأ (، السَّ  339) د  دأ العأ  «ندأ نْ ا لأ نأ ه   ة  لَّ جمأأ » (.147)
 .  ةأ يَّ مِ يْ ت أ  البنِ  «ِاوأ تأ الفأ  ع  وْ م  جمأْ » (.148)
لأةِ َم ْتأصأ » (.149)  ْرسأ

 . لي ِ صِ وْ للم   «ر  الصَّوأاِعِق امل
 . لي ِ عْ للب أ  «ةِ يَّ رِ صْ ِ املِ اوأ تأ َم ْتأصأر  الفأ » (.150)
 . مِ يَّ القأ  البنِ  «ْْيأ كِ الِ السَّ  ُ  اِر دأ مأ » (.151)
 األوْ  ابِ عأ األلْ  ة  نأ و ِ دأ م  » (.152)

 
 . مٍ الَّ عأ  مأ يْ اهِ رأ ْب ْ  «ةِ يَّ بِ مل
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أ  اة  قأ رْ مِ » (.153)
   «حِ يْ ابِ صأ امل

 ئ .ارِ ال قأ مل
 . دأ أْحأ  امِ لإلمأ  «دأ أْحأ  د  نأ سْ م  » (.154)
 . «ابِ هأ الش ِ  د  نأ سْ م  » (.155)
 . اّن ِ بأ ي ْ حأ للرُّ  «ىهأ ِل الن ُّ أوْ  ب  الِ طأ مأ » (.156)
ْ  عأ مأ » (.157)  .   اب ِ طَّ للخأ  «ةِ نَّ السُّ  ا
ْ  عأ مأ » (.158)  . ةِ وَّ األخ   البنِ  «ةِ بأ سْ احل   امِ كأ يف أحْ  الق ْربأةِ  ا
 . وي ِ مأ احلأ  تٍ وْ اق   ليأ  «انِ دأ لْ الب    م  جأ عْ م  » (.159)
 . ٍِ ارِ فأ  البنِ  «ةغأ اللَّ  سِ يْ ايِ قأ مأ  م  جأ عْ م  » (.160)
 غْ م  » (.161)

 
ُِ تأ حْ ين امل  . ين ِ يْ بِ رْ للش ِ  «ا

ُ  هأ ن ْ مِ » (.162)   «مِ كْ يف احل   المِ اْسْ  ا
 
 . دٍ أسأ  دٍ مَّ حأ مل

ُ  هأ ن ْ مِ » (.163)   ا
 
 . ري ِ ائِ زأ اجلأ  رٍ كْ بأ  ألب «مِ لِ سْ امل

   «ةِ يَّ المِ اْسْ  ةِ يأ بِ الِتَّ  ج  هأ ن ْ مأ » (.164)
 . بٍ طْ ق   دٍ مَّ حأ مل

 . فٍ يْ صِ َنأ  لٍ يْ مِ جلأ  «ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  ابِ عأ األلْ  ة  عأ وْ س  وْ مأ » (.165)
 . كاّن ِ ْو للشَّ  «ارِ طأ األوْ  ل  يْ ن أ » (.166)
 نأ ع  اقِ وأ » (.167)

 
   «ر  اصِ عأ ا امل

 . بٍ طْ ق   دٍ مَّ حأ مل
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  ِ اِر  الفأهأ

 
ِ  اآلَيأتِ   ف أهأاِر

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
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اِدْيثِ  ِ  األحأ اِر  ف أهأ

.................................................................. 
.................................................................. 

.................................................................. 
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أْوض ْوِعيَّة  
ِ  امل اِر  (1)الفأهأ

 
 
 )  (      : ة  مأ د ِ قأ امل

 )  (      البأاب  األوَّل  :
 )  (     الفأْصل  األوَّل  :

 )  (     مأْدخٌل :   
 )  (      ت أْنبيٌه : 

 )  (    . ةِ يَّ رِ كْ الفِ  عِ دأ البِ  ارِ شأ تِ انْ  اب  بأ أسْ 
 )  (  ا .  يأ ن ْ والدُّ  نأ يْ الد ِ  تِ دأ سأ   أفْ الَّ  ة  الثأ الثَّ  ت  يْ اغِ وِ الطَّ 
 )  (    ا / ح .نأ انِ مأ زأ  لِ أهْ  اءِ نأ غِ  عأ مأ  ةٌ فأ ق ْ وأ 
 )  (   . / ح ةِ يَّ ائِ ضأ الفأ  اتِ وأ ن أ القأ  عأ مأ  ةٌ فأ ق ْ وأ 

 )  ( .   ةأ يَّ المِ اْسْ  ةأ األمَّ  تِ قأ رَّ   ف أ الَّ  ة  رأ شأ العأ  اب  بأ األسْ 
 )  (    الفأْصل  الثَّاّن : 

َّاِهرِة .   ْنكأرأاِت ال
 )  (   خ ط ْورأة  السُّك وِت عأِن امل

 )  (     الفأْصل  الثَّالث  : 
 )  (   أاليَّة  ِفْقِه الوأاِقِع يف ح ْكِم النَّوازِِل .  

 عأ  ب  ا رأِ مأ 
 
 )  ( .  ي ِ عِ رْ الشَّ  مِ كْ احل   دأ نْ عِ  ه  عأ مأ رأْ   أنْ ِ  فْ لى امل

 )  (     .  عِ اقِ الوأ  هِ قْ فِ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
ِ  أسأ   )  (     .   عِ اقِ الوأ  هِ قْ فِ  ا

                                                

ٍة، أو غأرْيِه ا يف احلأ   (1) ِْيي ْ زاا ْلأأ  ا عأ ْن أْص  ِل ك  لُّ مأ ا كأ  انأ ِم ن اْس ِتْدرأاٍك، أو فأائِ  دأ  ْهمألأ ِة )ح( َتأ
اِش  يأِة، ف أقأ ْد رأمأ ْزَن لأ  ه  ِِبأ ْرِف احلأ  اِء امل

 . الِكتأابِ 
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   عأ مأ  رٍ كْ أب بأ  انِ هأ رِ  ة  صَّ قِ 
 .)  ( د  ائِ وأ ف أ  نْ ها مِ يْ ا فِ ، ومأ مِ وْ الرُّ  ارِ صأ تِ على انْ  ْْيأ كِ ِر شْ امل

 )  (      الفأْصل  الرَّابع  :  
ِة إْعمال  قأ  أقأاِصدِ »اِعدأ

 )  (    . «الوأساِئل  ْلأأا أْحكام  امل
 )  (   الحاا .  طِ ، واصْ ةا غأ ل   لِ ائِ سأ الوأ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
أ  ْْيأ بأ  ّنُّ وْ والكأ  يُّ رعِ الشَّ  اط  بأ تِ االرْ  

 )  ( .    لِ ائِ سأ والوأ  دِ اصِ قأ امل
ِِ لنَّ ا دُّ أشأ   )  (     .   عِ اقِ الوأ  هِ قْ بفِ  ةا فأ رِ عْ مأ  ا
  كام  أحْ  لِ ائِ سأ للوأ »:  ةِ دأ اعِ قأ  ر  ي ْ رِ قْ ت أ 

أ
 )  (   .    «دِ اصِ قأ امل

  كام  أحْ  لِ ائِ سأ للوأ »:  ةِ دأ اعِ  قأ َنأ عْ مأ 
أ
 )  (    .« دِ اصِ قأ امل

  كام  أحْ  لِ ائِ سأ للوأ »:  ةِ دأ اعِ قأ  مال  إعْ 
أ
مِ  على )ك رأةِ « دِ اصِ قأ امل  )  ( ( .القأدأ

ِم( .    )ك رأةِ  دأ اصِ قأ ومأ  لأ ائِ سأ وأ  نْ عأ  انِ مَّ هِ م   ؤاالنِ س    )  ( القأدأ
 )  (      البأاب  الثَّاّن :   

 )  (  أْحكأام  األْلعأاِب الر َيضيَِّة، وفيه ِستَّة  ف ص وٍل . 
 ْصطلأحأاِت الر َيضيَِّة . 

 ( )  الفأْصل  األوَّل  : ت أْعرِْيٌف بِب أْعِض امل

 )  (    .    ةِ ضأ َيأ الر ِ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
 )  (     .    وِ اللَّهْ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
 )  (    .   بِ اللَّعِ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
 )  (  .   ي ِ وِ غأ ا اللُّ اال  نأ عْ يف مأ  وِ هْ واللَّ  بِ عِ اللَّ  اق  فأ ات ِ 
 )  (   .   عِ رْ يف الشَّ  وِ هْ واللَّ  بِ عِ  اللَّ َنأ عْ مأ 
 .  )  ( الم  السَّ  هِ يْ لأ عأ  ف  س  وْ ي    ةِ وأ إخْ  دأ نْ عِ  بِ عِ  اللَّ َنأ عْ مأ  الِ كأ إشْ  ه  يْ جِ وْ ت أ 
 )  (    .    هِ يْ فِ الِتَّ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
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 )  (     .   حِ يْ وِ الِتَّ   ف  يْ رِ عْ ت أ 
  اق  فأ ات ِ 

أ
 )  ( اٍن .  عأ مأ  ةِ عأ ب أ يف أرْ  حِ يْ وِ والِتَّ  هِ يْ فِ للِت ِ  ي ِ وِ غأ  اللُّ َنأ عْ امل

 )  (      .    ةِ رأ الك    ف  يْ رِ عْ ت أ 
 )  ( الفأْصل  الثَّاّن : الفأْرق  بْي الك رأِة القأِدميِة واحلأِديثأِة . 

مِ  ك رأة  )  )  (  . هٍ ج  أوْ  ةِ سأ َخأْ  نْ مِ  ةأ مْيأ دِ القأ  ةأ رأ الك   ه  بِ شْ ال ت   ةِ ثأ ي ْ دِ احلأ  (القأدأ
مِ  ك رأة  )   ةأ مْيأ دِ القأ  ةأ رأ الك   ه  بِ شْ ال ت   ة  ثأ ي ْ دِ احلأ  (القأدأ

أ
 )  ( .   ةِ يَّ وِ غأ اللُّ  مِ اجِ عأ يف امل

مِ  ك رأة  )  )  ( .   خِ يْ ارِ التَّ  بِ ت  يف ك   ةأ مْيأ دِ القأ  ةأ رأ الك   ه  بِ شْ ال ت   ة  ثأ ي ْ دِ احلأ  (القأدأ
مِ  ك رأة  )  )  (  طأ .   ابِ وأ فاا، وضأ ي ْ رِ عْ ت أ  فِ لأ السَّ  دأ نْ عِ ( القأدأ

 )  (  الفأْصل  الثَّالث  : مأْشر وِعيَّة  اللَِّعِب يف اْْسالِم .  
 )  (     .   ةٌ ضأ َيأ ٍو رِ ضْ لِ  ع  لك  
 )  (    .   ةِ ضأ َيأ يف الر ِ  ملسو هيلع هللا ىلصه ي  دْ هأ 
 )  (    .   لِ يْ اللَّ  امِ يأ يف قِ  ملسو هيلع هللا ىلصه ي  دْ هأ 
 )  (     .    مِ وْ يف الصَّ  ملسو هيلع هللا ىلصه ي  دْ هأ 

 )  (     .    ادِ هأ يف اجلِ  ملسو هيلع هللا ىلصه ي  دْ هأ 
 )  (     . ج ِ يف احلأ  ملسو هيلع هللا ىلصه ي  دْ هأ 
 )  (      .   مِ وْ يف الن َّ  ملسو هيلع هللا ىلصه ي  دْ هأ 
  ْْيأ ي ِ لمانِ دُّ على العِ الرَّ 

 
 )  ( .   ةِ يَّ المِ اْسْ  ةِ ضأ َيأ م يف الر ِ هِ نِ عْ يف طأ  ْْيأ قِ رِ شْ تأ سْ وامل

 )  (    .    قِ بْ السَّ  ةِ يَّ عِ وْ ر  شْ على مأ  ابِ تأ الكِ  ة  لَّ أدِ 
 )  (    .   قِ بْ السَّ  ةِ يَّ عِ وْ ر  شْ على مأ  ةِ نَّ السُّ  ة  لَّ أدِ 
 )  (      .   لِ يْ يف اخلأ  ق  بْ السَّ 
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 )  (      . امِ دأ ابألقْ  ق  بْ السَّ 
 )  (     .    المِ يف اْسْ  ةِ يَّ سِ وْ ر  الف   ل  ضْ فأ 

   ازِ وأ على جأ  ة  لَّ األدِ 
 )  (    .    ةِ يَّ مِ لْ العِ  اتِ قأ اب أ سأ امل

 )  (   .    ةأ كأ الِ احلأ  مأ األَيَّ  هِ ذِ هأ  ةِ يَّ سِ وْ ر  الف   مِ يْ لِ عْ ت أ  ة  يأ أالأ ِ 
 ا ال  إاْلأ 

 
 )  (   .   ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  ةِ ايأ مأ للر ِ  ْْيأ مِ لِ سْ مل

 )  (   .    المِ يف اْسْ  ةِ ضأ َيأ الر ِ  نأ مِ  يُّ رعِ الشَّ  ض  رأ الغأ 
 )  (   الفأْصل  الرَّاِبع  : أْقسأام  األْلعأاِب، وح ْكم  ك لِ  ِقْسٍم . 

 )  (   .   انِ عأ وْ ن أ  يأ ، وهِ ةٌ عأ وْ ر  شْ مأ  ابٌ عأ :   ألْ  ل  األوَّ  م  سْ القِ 
 )  (   ا . هأ ازِ وأ على جأ  ة  عأ ي ْ رِ الشَّ  تِ صَّ نأ  ابٌ عأ : ألْ  ل  األوَّ  ع  وْ الن َّ 
 َنأ عْ ها يف مأ نَّ ا، لكِ هأ ي ْ لأ عأ  ة  عأ ي ْ رِ الشَّ    ِ ن  ْ ت أ  ابٌ عأ اّن : ألْ الثَّ  ع  وْ الن َّ 

أ
 .  )  ( صِ وْ ص  نْ  امل

   ازِ وأ على جأ  ة  لَّ األدِ 
 )  (    .   ةِ ثأ ي ْ دِ احلأ  على اآلالتِ  ةِ قأ اب أ سأ امل

 )  (  . اعٌ وأ أن ْ  ة  الثأ ثأ  يأ هِ و عاا، رْ شأ  ةٌ عأ وْ ن   مْ  ابٌ عأ اّن : ألْ الثَّ  م  سْ القِ 
 )  ( ا .  هأ ميِْ رِ على َتأْ   ة  عأ ي ْ رِ الشَّ  تِ صَّ نأ  ابٌ عأ : ألْ  ل  األوَّ  ع  وْ الن َّ 

 )  ( . مٍ رَّ حأ ا مب  اَّنِ ِتِ القْ  لْ ا؛ بأ هأ ميِْ رِ على َتأْ  ة  عأ ي ْ رِ الشَّ    ِ ن  ْ ت أ  ابٌ عأ اّن : ألْ الثَّ  ع  وْ الن َّ 
 )  ( . ةٌ مأ رَّ ُم أ وِهيأ ، ْْيِ مِ خْ على التَّ  ةٌ مأ ائِ قأ  ابٌ عأ : ألْ  ث  الِ الثَّ  ع  وْ الن َّ 
   نأ مِ  يأ ، وهِ ة  عأ ي ْ رِ ا الشَّ هأ ن ْ عأ  تْ تأ كأ سأ  ابٌ عأ : ألْ  ث  الِ الثَّ  م  سْ القِ 

 )  ( . احِ بأ امل
  اب  عأ األلْ 

 
 )  (    .   ا هأ ن ْ مِ  ار  ثأ اْكْ  ز  وْ ال رأ   ة  احأ بأ امل

ِة .  باحأ
 )  (    الفأْصل  اخلَّاِمس  : ح ْكم  األْلعأاِب امل

 )  ( ا . هأ هِ يْ جِ وْ م وت أ هِ تِ لَّ أدِ  رِ كْ ذِ  عأ ، مأ مِ لْ العِ  لِ أهْ  نْ ا مِ هأ ميِْ رِ حْ بتأ  الأ قأ  نْ : مأ  ل  األوَّ  ل  وْ القأ 
 )  ( . اهأ هِ يْ جِ وْ م وت أ هِ تِ لَّ أدِ  رِ كْ ذِ  عأ ، مأ مِ لْ العِ  لِ أهْ  نْ ا مِ هأ تِ حأ إبابأ  الأ قأ  نْ اّن : مأ الثَّ  ل  وْ القأ 
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 )  ( .  « لٌ طِ ابأ  وأ ه  ف أ  ل  ج  ه الرَّ و بِ ه  لْ ا ي أ مأ  لُّ ك  »: ثِ يْ دِ حلأ  مِ لْ العِ  لِ أهْ  ه  يْ جِ وْ ت أ 
 )  ( .«لٌ طِ ابأ  وأ ه  ف أ  ل  ج  ه الرَّ و بِ ه  لْ ا ي أ مأ  لُّ ك  »: هِ يْ جِ وْ يف ت أ  مِ لْ العِ  لِ أهْ  المِ كأ      خَّ لأ م  

 )  ( ِ  : ح ْكم  أْخِذ الِعوأِض يف األْلعأاِب الر َيِضيَِّة .  الفأْصل  السَّادِ 
 )  (     عاا .  رْ وشأ  ةا غأ ل   قِ بأ السَّ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
 )  (     عاا .  رْ وشأ  ةا غأ ل   انِ هأ الر ِ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
 )  (   .  ةِ نَّ ، والسُّ ابِ تأ الكِ  نأ مِ  انِ هأ الر ِ  م  كْ ح  
 )  (     .   ارِ مأ والقِ  انِ هأ الر ِ  ْْيأ بأ  ق  رْ الفأ 
 )  ( .   امٍ سأ أقْ  ةٌ الثأ ثأ  يأ ، وهِ ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  ابِ عأ يف األلْ  ضِ وأ العِ  ذِ أخْ  م  كْ ح  
  اب  عأ : األلْ  ل  األوَّ  م  سْ القِ 

أ
 )  (   .   انِ عأ وْ ن أ  يأ ، وهِ ة  عأ وْ ر  شْ امل

 )  (   .   لِ واْبِ  لِ يْ ابخلأ  اق  بأ ، والس ِ ة  ايأ مأ : الر ِ  ل  األوَّ  ع  وْ الن َّ 
 )  (     .   ادِ هأ ا يف اجلِ ِبِ  ان  عأ ت أ سْ  ي  ِ  الَّ  اب  عأ اّن : األلْ الثَّ  ع  وْ الن َّ 
  اب  عأ اّن : األلْ الثَّ  م  سْ القِ 

أ
 )  (  .   اعٍ وأ أن ْ  ة  الثأ ثأ  يأ ، وهِ ة  عأ وْ ن   مْ امل

  ل  األوَّ  ع  وْ الن َّ 
أ
 )  (  .  جِ نْ رأ طْ ، والش ِ دِ رْ ، والن ِ ارِ مأ ، والقِ رِ سِ يْ : كامل

 )  (   .    اتٌ مأ رَّ ا ُم أ ِبِ  تْ نأ ِتأ اقْ  ةٌ احأ بأ م   ابٌ عأ اّن : ألْ الثَّ  ع  وْ الن َّ 
 )  (   ظِ  .، واحلأ ْْيِ مِ خْ على التَّ  ةٌ مأ ائِ قأ  ابٌ عأ : ألْ  ث  الِ الثَّ  ع  وْ الن َّ 
 )  (  .    ادِ هأ ا يف اجلِ ِبِ  ان  عأ ت أ سْ ا ال ي  مَّ  ةٌ احأ بأ م   ابٌ عأ : ألْ  ث  الِ الثَّ  م  سْ القِ 
 )  (   .   االتٍ حأ  عِ بأ يف أرْ  قِ بْ والسَّ  بِ عِ اللَّ  امِ كأ أحْ     خَّ لأ م  
ِم( مِ  )ك رأةِ  ع  قِ وْ مأ   )  (   . عِ بأ األرْ  االتِ ه احلأ ذِ هأ  نْ القأدأ
 )  ( .  ضِ وأ العِ  ذِ يف أخْ  ي ِ رِ ثْ الشَّ  دٍ عْ ، وسأ نأ سأ حأ  بنِ  رِ وْ ه  شْ مأ  ْْيِ خأ يْ على الشَّ  دُّ الرَّ 

 )  ( اِب الر َيضيَِّة، وفيِه أْرب أعأة  ف ص وٍل . رِْيخ  األْلعأ البأاب  الثَّاِلث  : ًتأ 
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 )  (   األْلعأاِب الر َيضيَِّة .   رِْيخ  الفأْصل  األوَّل  : ًتأ 
 )  (       . ةِ ضأ َيأ الر ِ  ر  وُّ طأ تأ 
 )  (   ( .   ةِ نأ اعِ رأ الفأ  دأ نْ )عِ  ةِ مْيأ دِ القأ  رِ وْ ص  يف الع   ة  ضأ َيأ الر ِ 
 )  (     .   ة  يَّ مبِ ول  األ اب  عأ واأللْ  ن  َنأ وْ الي   
 خأ  ان  يأ ب أ 

أ
 )  ( ح .  / «مِ يْ لِ السَّ  مِ سْ يف اجلِ  م  يْ لِ السَّ  ل  قْ العأ » : رِ ائِ السَّ  لِ ثأ طأ امل

 )  (     .    ة  مْيأ دِ القأ  ت  َنأ َيأ والد ِ  ة  ضأ َيأ الر ِ 
 )  (   .   ةِ يَّ مبِ األْلعأاِب األول   رِْيخ  الفأْصل  الثَّاّن : ًتأ 

 )  (     .    ةِ يَّ مبِ ْلعأاِب األول  األ رِْيخ  ًتأ 
 )  (     .    ة  ثأ ي ْ دِ احلأ  ة  يَّ مبِ األول   األْلعأاب  

 )  (     .    ةِ يَّ مبِ األْلعأاِب األول   ة  قأ ي ْ قِ حأ 
 )  (   .  ةِ يَّ مبِ يف األْلعأاِب األول   سِ مْ اخلأ  اتِ قأ لأ احلأ  ة  رأ كْ فِ 
 )  (  .    ةِ يَّ مبِ األْلعأاِب األول   فِ شِ تأ كْ م   «نوْ ار  البأ »ي سِ نْ رِ على الفِ  دُّ الرَّ 
 )  (  .    اءِ دأ األعْ  اتِ طأ طَّ َم أ  م  دِ َّتأْ  ةأ يَّ مبِ األول   األْلعأابأ  أنَّ  ان  يأ ب أ 

ِم( .  الفأْصل  الثَّالث  : ًتأ   )  (    رِْيخ  )ك رأِة القأدأ
 
أ
 )  (      : ة  مْيأ دِ القأ  ة  لأ حأ رْ امل
ِِ رأ  لِ كْ رأ  ة  صَّ قِ   )  (    .    ي ِ كِ ْر َّنأأ د ِ ال دِ ائِ القأ  أ
ِم( .    )ك رأةأ  يزِ لِ اَْْنِ  كِ وْ ل  م   ْْي  رِ َتأْ   )  (    القأدأ
 )  (    .    مِ دأ ، والقأ دِ اليأ  ةِ رأ ك    ةِ بأ عْ لِ  رِ وْ ه  ظ   خ  يْ رِ ًتأ 
 
أ
 )  (       : ة  ثأ ي ْ دِ احلأ  ة  لأ حأ رْ امل
 
 
ِم( .   يف )ك رأةِ  ة  يَّ املِ العأ  ات  سأ افأ نأ امل  ( )     القأدأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حقيقة كرة القدم ـــــــــــــــــــــ

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ/ ذياب بن سعد الغامدي       

http://www.islamlight.net/thiab/ 

345 345 

ِم( ِبالدأ اْْسالِم .    ت  غأْزِو )ك رأِة القأدأ اَيأ  )  (  الفأْصل  الرَّاِبع  : ِبدأ
ِم( ِبالدأ اْْسالِم عأ   )  ( ( .اتِ يأ الِ ، واجلأ مارِ عْ تِ )االسْ  قِ يْ رِ طأ  نْ غأْزِو )ك رأِة القأدأ

ِم( مِ  )ك رأةِ  لِ وْ خ  د   خ  يْ رِ ًتأ   )  (    .   رأ صْ القأدأ
ِم( )ك رأةِ  لِ وْ خ  د   خ  يْ رِ ًتأ   ا القأدأ

أ
 )  (    .   بأ رِ غْ مل

ِم( بِ  )ك رأةِ  لِ وْ خ  د   خ  يْ رِ ًتأ   )  (   .   ْْيِ مأ رأ احلأ  الدأ القأدأ
ِم( )ك رأةِ  لِ وْ خ  د   خ  يْ رِ ًتأ   )  (   املنطقة الغربية .   القأدأ

ِم ( املِ   )  (   .   ةأ يَّ قِ رْ الشَّ  ةأ قأ طأ نْ ًتريخ دخول ) ك رأة القأدأ
ِم( )ك رأةِ  لِ وْ خ  د   خ  يْ رِ ًتأ   )  (   ى .  طأ سْ الو   ةأ قأ طأ نْ املِ  القأدأ
 )  (    ( .   1419) امأ  عأ ِتَّ حأ  ،ةِ يأ دِ األنْ  د  دأ عأ 
 )  (     .   ابِ بأ الشَّ  ةِ ايأ عأ لرِ  ة  امَّ العأ  ة  سأ  أ الر ِ 

ء   ِم(الفأْصل  اخلأاِمس  : رًثأ  احلأرأمأْْيِ . ِبالدِ  يف )ك رأِة القأدأ
ِم( )ك رأةِ  لِ صْ أ ان  يأ ب أ    الدِ ا لبِ هأ ق  ي ْ رِ طْ وتأ  ،القأدأ

 
 )  (  .   ْْيأ مِ لِ سْ امل

ِم( .   )ك رأةِ  ةِ رأ وْ ط  على خ   رأ صْ مِ  نْ مِ  دٌ اهِ شأ   )  (   القأدأ

ِم( .   )ك رأةِ  فِ قْ وأ بِ  ْْيِ مأ رأ احلأ  الدِ يف بِ  رِ األمْ  الةِ و   ة  دأ اشأ نأ م    )  (  القأدأ
ِم(  عأة  ف ص وٍل .  الباب  الرَّابع  : )ك رأة  القأدأ ب ْ ، وفيِه سأ  )  ( أْحكاٌم، وُمأأاِذير 

ِم( .   وأاِل أْهِل الِعْلِم يف )ك رأِة القأدأ  )  (  الفأْصل  األوَّل  : َتأْرِيْ ر  أق ْ
 )  (   .   هِ يْ لأ عأ  د ِ ، والرَّ ي ِ رِ ثْ الشَّ  دٍ عْ سأ  خِ يْ الشَّ  المِ كأ   ر  ي ْ رِ َتأْ 
 )  (   .   هِ يْ لأ عأ  د ِ ، والرَّ نأ سأ حأ  بنِ  رِ وْ ه  شْ مأ  خِ يْ الشَّ  المِ كأ   ر  ي ْ رِ َتأْ 
 )  (   .   رٍ وْ ه  شْ ، ومأ ري ِ ثْ الشَّ  ْْيِ خأ يْ على الشَّ  يُّ مِ لْ العِ  دُّ الرَّ 
ِم( .   )ك رأةِ  ابِ بأ حْ تِ لى اسْ عأ  هِ مِ كْ يف ح   رٍ وْ ه  شْ مأ  خِ يْ على الشَّ  دُّ الرَّ   )  ( القأدأ
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 )  ( .«إىل هللا بُّ رٌي، وأحأ خأ  يُّ وِ القأ  ن  املؤمِ »:ثِ يْ دِ حأ  هِ يْ جِ وْ يف ت أ  رٍ وْ ه  شْ على مأ  دُّ الرَّ 
ِم( إذأ  )ك رأةأ  زأ وَّ جأ  نْ على مأ  دُّ الرَّ  أ  نِ عأ  تْ لأ ا خأ القأدأ

 )  ( .   ةِ يَّ رعِ الشَّ  رِ يْ اذِ حأ امل
ِم( .    )  (  الفأْصل  الثَّاّن : ب أيأان  األْصِل يف ح ْكِم )ك رأِة القأدأ

 ()         :    ل  األوَّ  ر  األمْ 
 )  (       اّن :الثَّ  ر  األمْ 
  ال  ثأ مِ 

أ
 )  (      .    دِ رْ ، والن ِ رِ سِ يْ امل

أ  ةِ يَّ عِ مْ اجلأ  ال  ثأ مِ 
 )  (      .   ةِ يَّ ونِ اس  امل

 )  (      .    ارٍ رأ ضِ  دِ جِ سْ مِ  ال  ثأ مِ 
 )  (     .   مٌّ هِ م   ،يٌّ وِ لأ أوْ  يٌّ اسِ يأ قِ  الٌ ثأ مِ 
  ةٌ فأ ق ِ وأ ت أ م   ةأ عأ ب أ األرْ  امأ كأ األحْ  أنَّ  ان  يأ ب أ 

 
 )  ( .   ةِ رأ ابلك   ِتهأاالقأ ، وع  احِ بأ على امل

َ ْوراا . )  ( ِم(، وفيه أْكث أر  ِمْن أْربأِعْْيأ ُمأْ اِذير  الشَّرعيَّة  يف )ك رأِة القأدأ أحأ
 الفأْصل  الثَّالث  : امل

َ ْور  األوَّل  : ضأيأاع  مأْفه ْوِم الوأالِء، والُأأاِء .   أْح
 )  (   امل

 )  (     .  اءِ والُأ  الءِ الوأ  ةِ يَّ على أالِ  ة  يَّ عِ رْ الشَّ  ة  لَّ األدِ 

أ  ط  ابِ وأ ضأ 
 )  (     .   ةِ الثأ الثَّ  ةِ يَّ رعِ الشَّ  ةِ بَّ حأ امل

ِِ النَّ  ام  سأ أقْ   )  (   .  «ارِ فَّ لك  ا الءِ وأ »:  ةِ يَّ ضِ يف قأ  ة  الثأ الثَّ  ا
ِِ النَّ  ام  سأ أقْ    اةِ ادأ عأ م  »:  ةِ يَّ ضِ يف قأ  ة  الثأ الثَّ  ا

 
 )  (   .  «ْْيأ مِ لِ سْ امل

ِم( َتأ  يف )ك رأةِ  أنَّ  الأ قأ  نْ مأ  ةِ طأ الأ غ  م   ان  يأ ب أ   )  (  .  اتِ القأ للعِ  انا ي ْ تِ القأدأ
، والب  ْغض  لغأرْيِ هللا .  َ ور  الثَّاّن : احل بُّ أْح

 )  (   امل
  اع  وأ أن ْ 

أ
 )  (  .  اعٍ وأ أن ْ  ة  الثأ ما ثأ ه  ن ْ مِ  ل ِ ك  ، ولِ ةٌ ارَّ ، وضأ ةٌ عأ فِ : َنأ  ةِ بَّ حأ امل

 )  ( .  ضِ غْ ، والب   ب ِ احل   قِ يْ رِ طأ  نْ اىل عأ عأ هللا ت أ  رْيِ لغأ  ةِ يَّ ودِ ب  الع   اتِ بأ إث ْ  ان  يأ ب أ 
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َ ور  الثَّ  أْح
 )  (    : التَّشأبُّه  ابلك فَّاِر .  ث  الِ امل
   ث  يْ حأ  نْ مِ  ةِ الثأ الثَّ  ارِ فَّ الك   ام  سأ أقْ 

 )  (  .  مٍ سْ قِ  ل ِ ك    ان  يأ ، وب أ ةِ اِبأ شأ امل
 )  (     .  ارِ فَّ ابلك   هِ بُّ شأ التَّ  نأ مِ  رِ يْ ذِ حْ التَّ  ة  لَّ أدِ 
   ث  يْ حأ  نْ مِ  ارِ فَّ الك   مالِ ألعْ  ر  آخأ  مٌ سيْ قْ ت أ 

 )  ( .  مانِ قسْ  وأ ، وه  ةِ اِبأ شأ امل
  اعِ وأ أن ْ  ضِ عْ ب أ  ان  يأ ب أ 

 
ِم( .  )ك رأةِ  لِ أهْ  دأ نْ عِ  ارِ فَّ ابلك   ةِ اِبأ شأ امل  )  (  القأدأ

  َ أْح
 )  ( ور  الرَّابع  : إْحيأاء  دأْعوأِ اجلأاِهِليَِّة، والعأصأِبيَّاِت القأْوِميَِّة . امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ دأ   )  (   .   ةِ يَّ لِ اهِ ِ اجلأ وأ عْ األِدلَّة  الشَّ
   ه  دأ ب  عْ ي أ  أنْ  سأ أيأ  دْ قأ  انأ طأ يْ إنَّ الشَّ »:  ثِ يْ دِ حأ  ح  رْ شأ 

 )  (    «... نأ وْ لَّ صأ امل
 
أ
ْسِلِمْْيأ . امل

 
بأاب  بأْْيأ امل ، والسِ  َ ور  اخلأاِمس  : الِقتأال   )  (  ْح

ْسِلِمْْيأ . 
 
بأاب  بأْْيأ امل ، والسِ  ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ الِقتأال   )  (  األِدلَّة  الشَّ

أ  ض  عْ ب أ 
  دِ اهِ شأ امل

 
 امل

أ
أ النَّ  ةِ ؤمل مِ  )ك رأةِ  لِ أهْ  الِ تأ وقِ  ابِ بأ سِ  نْ عأ  ةِ اُِ  )  ( ( .  القأدأ

أ  ض  عْ ب أ 
  دِ اهِ شأ امل

 
 امل

أ
ُأ النَّ  ةِ ؤمل ِم( ي)ك رأةِ عِ ج ِ شأ م   اءِ طأ أخْ  نْ عأ  ةِ ا  )  ( .    القأدأ

ِ  : و ج ود  الع ْنِف، والشَّغأِب .  اِد َ ور  السَّ أْح
 )  (   امل

 )  (       . فِ نْ الع   ف  يْ رِ عْ ت أ 
 )  (      .    بِ غأ الشَّ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
أ  ض  عْ ب أ 

  دِ اهِ شأ امل
 
 امل

أ
ُأ النَّ  ةِ ؤمل  )  (   .   بِ غأ والشَّ  فِ نْ الع   نِ عأ  ةِ ا

ِم( .   )ك رأةِ بِ العِ يف مأ  بِ غأ الشَّ  نِ عأ  ة  امأ النَّ  ر  اآلًثأ   )  (  القأدأ
ُأ النَّ  بِ غأ والشَّ  فِ نْ الع   ر  وأ ص   ِم( )ك رأةِ نْ عأ  ة  ا  )  (   .   القأدأ

اِبع  : َتأِْكيم  القأوأاِنْْيِ  َ ور  السَّ أْح
 )  (   الوأْضِعيَِّة .  امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ القأوأاِنْْيِ الوأْضِعيَِّة .   )  (   األِدلَّة  الشَّ
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 )  (   .    ي ٍ ارِ ، وإدأ ي ٍ عِ رْ شأ  مٍ يْ َِ نْ إىل ت أ  امِ كأ األحْ  م  يْ سِ قْ ت أ 
ِم( )ك رأةِ  ةِ مأ َِ وأنْ  ْْيِ انِ وأ ق أ  االت  حأ   )  (    .   القأدأ
ِم( ةِ )ك رأ  بِ العِ  االت  حأ  ِم( )ك رأةِ  ةِ مأ َِ وأنْ  ْْيِ انِ وأ ع ق أ مأ  القأدأ  )  (.   القأدأ

َ ور  الثَّاِمن  : الر ِهأان  على الفأرِْيِق الفأائِِز .  أْح
 )  (  امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ الر ِهاِن .     )  (    األِدلَّة  الشَّ
 (  )    .   بِ رْ الغأ  الدأ بِ  انِ هأ الر ِ  لِ وْ خ  د   خ  يْ رِ ًتأ 
 )  (     .   رأ صْ مِ  الدأ بِ  انِ هأ الر ِ  لِ وْ خ  د   خ  يْ رِ ًتأ 
 )  (    .    المِ يف اْسْ  انِ هأ الر ِ  ْْيِ رِ َتأ  ب  بأ سأ 

َ ور  التَّاِسع  : كأْشف  العأْورأات  .  أْح
 )  (    امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ كأْشف  العأْورأات  .    )  (   األِدلَّة  الشَّ
 )  (    .    لِ ج  الرَّ  ةِ رأ وْ إىل عأ  لِ ج  لرَّ ا رِ َأ نأ  م  كْ ح  
  لِ ج  الرَّ  رِ َأ نأ  م  كْ ح  

أ
 )  (     .    أةِ رْ إىل امل

 )  (     .    دِ رأ األمْ  ابِ إىل الشَّ  رِ َأ النَّ  م  كْ ح  

اِء إىل الالِعِبْْيأ  َ ر  النِ سأ َ ور  العأاِشر  : نأ أْح
 )  (   .  امل

ْرِعيَّة  على َتأْرِ  اِء إىل لالِعِبْْيأ األِدلَّة  الشَّ َ ِر النِ سأ  )  (   .  ْيِْ نأ
أ  رِ َأ نأ  م  كْ ح  

 )  (     .    لِ ج  إىل الرَّ  أةِ رْ امل
أ  ر  َأ نأ 

ِم( ُم    )ك رأةِ يب إىل العِ  أةِ رْ امل  )  ( .   ةٍ الثأ ثأ  رٍ وْ ثٌة؛ ألم  َيأ ٌم ودِ رَّ القأدأ
م  ذِْكِر هللا، والصَّالِة  َ ور  احلأاِدي عأشأرأ : عأدأ أْح

 والسَّالِم على رأس ْوِله . )  (امل
ِم ذِْكِر هللا، والصَّالِة والسَّالِم على رأس ْوِله .  ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ عأدأ  )  ( األِدلَّة  الشَّ

ْسِجِد . 
أ
َ ور  الثَّاّن عأشأرأ : ت أْرك  صأالِة اجل ْمعأِة، واجلأمأاعاِت يف امل أْح

 )  ( امل
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ْرِعيَّة  ع ْسِجِد .األِدلَّة  الشَّ
أ
 )  ( لى َتأْرْيِْ ت أْرِك اجل ْمعأِة واجلأمأاعاِت يف امل

َ ور  الثَّاِلث  عأشأرأ : هأْدر  األْموأاِل، وضأيأاع ها .  أْح
 )  (   امل

ْدِر األْموأاِل، وضأيأاِعها .  ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ هأ  )  (  األِدلَّة  الشَّ
 )  (   « .   وَنأ د  ارأ مأ » ينيْ تِ نْ جأ األرْ  بِ عِ ة الالَّ اف  ضأ تِ اسْ 
   رِ وأ ص   ض  عْ ب أ 

 )  (   .   ْْيأ بِ عِ الالَّ  ابِ طأ قْ تِ يف اسْ  االةِ غأ امل
ِم( . على )ك رأةِ  ق  فأ ن ْ   ت   الَّ  ةِ لأ ائِ الطَّ  الِ وأ األمْ  دِ اسِ فأ مأ  رِ وأ ص   ض  عْ ب أ   )  ( القأدأ
 )  (     .   رِ األمْ  ِل ِ وأ  اتِ بأ اجِ وأ  مُّ أهأ 
 )  (     ( .   ةِ الفأ )اخلِ  ةِ امأ اْمأ  ف  يْ رِ عْ ت أ 

َ ور  الرَّاِبع  عأشأرأ : ق أْتل  األْوقأاِت، وضأيأاع ها .  أْح
 )  (   امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ ق أْتِل األْوقأاِت، وضأيأاِعها .   )  (  األِدلَّة  الشَّ
، والتَّْصفيق ، والتَّْصفري ، واْلِتأ  َ ور  اخلأاِمس  عأشأرأ : الرَّْق   أْح

 افأات  . )  (امل
 )  (    .  ِ قْ الرَّ  ْْيِ رِ يف َتأ  مِ لْ العِ  لِ أهْ  الم  كأ 
 )  (   . رْيِ فِ صْ ، والتَّ قِ يْ فِ صْ التَّ  ْْيِ رِ يف َتأ  مِ لْ العِ  لِ أهْ  الم  كأ 

ِم( .   ي )ك رأةِ عِ ج ِ شأ م   دأ نْ عِ  ةِ يَّ ماعِ اجلأ  اتِ افأ تأ اْلِ  ْْيِ رِ َتأْ  ه  جْ وأ   )  (  القأدأ
  ِ اِد َ ور  السَّ أْح

بأة  .  امل  )  (     عأشأرأ : الِغي ْ
بأِة .   ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ الِغي ْ  )  (    األِدلَّة  الشَّ

اِبع  عأشأرأ : السُّْخرِيأ  َ ور  السَّ أْح
 )  (   ة ، واالْسِتْهزأاء  . امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ السُّْخرِيَِّة، واالْسِتْهزأاِء .   )  (   األِدلَّة  الشَّ
 
أ
ْوء  . امل َّن  السُّ َ ور  الثَّاِمن  عأشأرأ : ال  )  (    ْح

ْوِء .  َِّن السُّ ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ ال  )  (    األِدلَّة  الشَّ
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ِم( مِ  )ك رأةِ  اقِ شَّ ع   ْْيأ بأ  ءِ وْ السَّ  ن ِ ظأ  د  وْ ج  و    )  (  .   هِ وْ ج  و   نْ القأدأ
، وال َ ور  التَّاِسع  عأشأرأ : اْلأْمز  أْح

ْسِلِمْْي . امل
 
 )  (   لَّْمز  ابمل

ْسِلِمْْي . 
 
ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ اْلأْمِز، واللَّْمِز ابمل  )  (  األِدلَّة  الشَّ

َ ور  الِعْشر ْونأ : الت َّبأْخِت  ، واخل يأالء ، والع ْجب  .  أْح
 )  (   امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ الت َّبأْخِت ِ، واخل يأ   )  (  الِء، والع ْجِب . األِدلَّة  الشَّ
 )  ( . ادِ هأ رأِضيأ هللا عأْنه  يف اجلِ  ةأ شأ رأ خأ  بنِ  اكِ اب ِْس حأ الصَّ  ِت ِ خْ بأ ت أ  ة  صَّ قِ 

َ ور  احلأاِدي والع ْشر ْونأ : الت َّنأاب  ز  ابألْلقأاِب .  أْح
 )  (   امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ الت َّنأاب ِز ابألْلقأاِب .   )  (   األِدلَّة  الشَّ
َ ور  الثَّاّن والع ْشر ْونأ : الت َّهأاو ن  ابلتَّْصوِيِر .  أْح

 )  (   امل
ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ الت َّهأاو ِن ابلتَّْصوِيِر .   )  (   األِدلَّة  الشَّ

، والع ْدوأاِن .  َ ور  الثَّاِلث  والع ْشر ْونأ : اْعأانأة  على اُْثِْ أْح
 )  ( امل

، والع ْدوأاِن . األِدلَّة  ا ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ اْعأانأِة على اُْثِْ  )  (  لشَّ
ِم( .   )ك رأةِ  لِ أهْ  دأ نْ عِ  انِ وأ دْ والع   على اُْثِْ  نِ او  عأ الت َّ  رِ وأ ص   ض  عْ ب أ   )  ( القأدأ

ْسِلِم . 
 
َ ور  الرَّاِبع  والع ْشر ْونأ : ت أْرِويع ، وَّتأْوِيف  امل أْح

 )  (  امل
ْسِلِم . األِدلَّ 

 
ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ ت أْرِويِع، وَّتأْوِيِف امل  )  (  ة  الشَّ

َ ور  اخلأاِمس  والع ْشر ْونأ : التَّْشِجْيع ، والتَّْحرِْيض  البأاِطل  .  أْح
 )  ( امل

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ التَّْشِجْيِع، والتَّْحرِْيِض البأاِطل  .   )  (  األِدلَّة  الشَّ
 )  (      .     اجلألأبِ َنأ عْ مأ  ن  ايأ ب أ 
 )  (    .    انِ ريأ سِ فْ ت أ  هِ يْ ، وفِ  اجلأنأبِ َنأ عْ مأ  ان  يأ ب أ 
ِم( . )ك رأةِ  اقِ شَّ ع   دأ نْ عِ  ضِ يْ رِ حْ والتَّ  عِ يْ جِ شْ التَّ  ةِ ألأ سْ مأ  ان  يأ ب أ   )  (  القأدأ
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 بأالأغأة  يف اْْطرأاِء، والث َّ 
ِ  والع ْشر ْونأ : امل اِد َ ور  السَّ أْح

 )  (  .  نأاءِ امل
 بأالأغأِة يف اْْطرأاِء، والث َّنأاءِ 

ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ امل  )  (  .  األِدلَّة  الشَّ
 )  (   .    «... دٌ ي ِ سأ  قِ افِ نأ وا : للم  ل  وْ ق  ال ت أ »: ثِ يْ دِ حأ  ري  سِ فْ ت أ 
 )  (     .   قِ اسِ على الفأ  اءِ نأ الث َّ  د  اسِ فأ مأ 
 )  (     .   قِ سْ الفِ  لِ هْ أ مِ يْ َِ عْ ت أ  رِ وأ ص   ض  عْ ب أ 

ْفض ْوِل على الفأاِضِل . 
أ
اِبع  والع ْشر ْونأ : ت أْقِدْْي  امل َ ور  السَّ أْح

 )  ( امل
َ ور  الثَّاِمن  والع ْشر ْونأ : ِغرُّ النَّاِشئأِة .  أْح

 )  (   امل
َ ور  التَّاِسع  والع ْشر ْونأ : ت أْعِطيل  ف أْرِضيَِّة اجِلهأادِ  أْح

 (  )  .  امل
   دأ نْ عِ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  ةِ يَّ سِ وْ ر  ، والف  ةِ ايأ مأ لر ِ ا ال  إاْلأ 

 )  (   .  ْْيأ مِ لِ سْ امل
 )  (   .   مأ األَيَّ  هِ ذِ هأ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  ةِ يَّ سِ وْ ر  الف   مِ لُّ عأ ت أ  ة  يَّ أالأِ 
   اءِ نأ أب ْ  ْْيأ بأ  ادِ هأ للجِ  ادِ دأ اْعْ  ة  يَّ أالأِ 

 ( )  .  مأ ه األَيَّ ذِ هأ  ْْيأ مِ لِ سْ امل
هأا .  ِة عأْن قأضأاَيأ  ْسِلمأ

َ ور  الثَّالث  ْونأ : َّتأِْديْ ر  الشُّع ْوِب امل أْح
 )  (  امل
  رِ يْ دِ ، وَّتأْ اءِ يف إْلأ  نأ وْ ي أ هْ صِ  ماءِ كأ ح   والتِ وك  ت  رْ ب     ُّ نأ 

 
 )  ( . ْْيأ مِ لِ سْ امل

اِء اْسْ  ْرِيْ ر  َم أطَّطأاِت أْعدأ َ ور  احلأاِدي والثَّالث  ْونأ : َتأ أْح
 )  ( الِم .امل
   ْْيأ م بأ اِتِِ طأ طَّ َم   رِ يْ رِ يف َتأ  نأ وْ ي أ هْ صِ  ماءِ كأ ح   والتِ وك  ت  رْ ب     ُّ نأ 

 )  ( .   ْْيأ مِ لِ سْ امل
 )  (  .   نأ وْ ي أ هْ صِ  ماءِ كأ ح   والتِ وك  ت  رْ ب   نأ ِ   عأ مأ  اتٌ رأ َأ ونأ  اتٌ فأ ق أ وأ 
  ،ازِ فأ لْ ما، والت ِ نأ ي ْ الس ِ  رِ طأ خأ  انِ يأ يف ب أ  بٍ طْ د ق  مَّ ُم   الم  كأ 

 
 .  )  ( ةِ رأ ، والك  ةِ ضأ وْ وامل

 )  (. دِ وْ ه  ، والي أ ْْيأ قِ رِ شْ تأ سْ للم   ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  ابِ عأ األلْ  ةِ مأ دْ يف خِ  ٍِ وْ رُّ ف أ  الم  كأ 
 )  ( . نِ َيأ األدْ  بِ ار  قأ لت أ  ةٌ لأ ي ْ سِ وأ  ةأ يَّ ضِ َيأ الر ِ  ابأ عأ األلْ  ( يف أنَّ تْ ُِْ لْ )وِ  الم  كأ 
أ  رِ وأ ص   ض  عْ ب أ 

ِم( بعأ  ا )ك رأة  هأ ت ْ ن أ جأ  ِ  الَّ  دِ اسِ فأ امل  )  (  .   ةِ امَّ القأدأ
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 ْسِلِم إىل ِبالِد الك ْفِر د ْونأ ع ْذٍر . 
َ ور  الثَّاّن والثَّالث  ْونأ : سأفأر  امل أْح

 )  ( امل
 )  (     .   رِ فْ الك   الدِ إىل بِ  رِ فأ السَّ  ط  وْ ر  ش  

َ ور  الثَّاِلث  والثَّالث  ْونأ : د خ ول  الك فَّارِ  أْح
 )  (  جأزِيْ رأةأ العأرأِب . امل
 )  (      .   بِ رأ العأ  ةِ رأ ي ْ زِ جأ  د  يْ دِ َتأ 

 )  (   .   بِ رأ العأ  ةِ رأ ي ْ زِ جأ  نْ مِ  ارِ فَّ الك   ُِ وْ ر  على خ   ة  لَّ األدِ 
  الدِ يف بِ  ارِ فَّ الك   ةِ امأ وإقأ  لِ وْ خ  د   االت  حأ 

 
 )  (   .   ْْيأ مِ لِ سْ امل

 )  (      ب .   رْ احلأ  رِ افِ الكأ  ف  يْ رِ عْ ت أ 
  اع  وأ أن ْ 

 
 )  (      .   ةِ بأ ارأ حأ امل

 )  (      .  احلأْربِيِ ْْيأ  اف  نأ أصْ 
ْربِيِ ْْيأ  ف  يْ رِ عْ ت أ   عأاِصِر للحأ

 )  (     .    امل
   الدأ بِ  ب ِ رْ احلأ  لِ وْ خ  د   م  كْ ح  

 )  (    .   ْْيأ مِ لِ سْ امل
 )  (   .    ونأ يُّ بِ رْ حأ  مأ وْ الي أ  بِ رْ الغأ  الدِ بِ  رأ ث أ أكْ  أنَّ  ان  يأ ب أ 
 )  (    .    ْْيِ مأ رأ احلأ  الدِ يف بِ  ارِ فَّ الك   ْْيأ بِ عِ الالَّ  د  دأ عأ 

ْسِلِمْْيأ . 
 
َ ور  الرَّاِبع  والثَّالث  ْونأ : ت أْولِيأة  الك فَّاِر على امل أْح

 )  (  امل
 )  (   .   صِ وْ ص  ، واخل  مِ وْ م  الع   ث  يْ حأ  نْ مِ  ةِ اليأ الوِ  ام  سأ أقْ 
 )  (   .   ةأ يَّ مِ يْ ت أ  ابنِ  المِ اْسْ  خِ يْ شأ  دأ نْ عِ  ةِ اليأ الوِ  ام  سأ أقْ 
 
أ
 )  (     .    ةِ امَّ العأ  ةِ الفأ اخلِ  نأ مِ  د  صأ قْ امل

 )  ( .    ةِ امَّ العأ  تِ الَيأ  الوِ وِلِ  تأ  نْ مِ  ارِ فَّ الك   عِ نْ على مأ  ة  يَّ عِ رْ الشَّ  ة  لَّ األدِ 
 )  (  .    ةِ يَّ المِ سْ اْ ةِ ضأ َيأ ي الر ِ ادِ وأ على ن أ  ارِ فَّ  الك  ِلِ  وأ ت أ  م  كْ ح  

َ ور  اخلأاِمس  والثَّالث  ْونأ : م أارأسأة  اْحِتأاِف اللَِّعبِ  أْح
 )  (  .  امل
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 )  (   .   ةِ مأ رْ ، واحل  بِ وْ ج  الو   ث  يْ حأ  نْ مِ  افِ ِتأ االحْ  ام  سأ أقْ 
 )  (      .    ب  اجِ الوأ  اف  ِتِ االحْ 
  اف  ِتِ االحْ 

 
 )  (      .    م  رَّ حأ امل

  اف  ِتِ االحْ 
أ
 )  (     .    ه  ر  وأ ، وص  ه  وْ ر  كْ امل

 )  (    .    ةِ يَّ رعِ الشَّ  مِ وْ ل  الع   سِ يْ رِ دْ تأ  ةِ نأ هْ مِ  م  كْ ح  
   جِ يْ جِ َتأْ  ةِ نأ هْ مِ  م  كْ ح  

 )  (     .   ْْيأ مِ لِ سْ امل
 )  (  .    ةِ يَّ المِ اْسْ  ةِ طأ رِ ، واألشْ بِ ت  ابلك   بِ سُّ كأ التَّ  ةِ نأ هْ مِ  م  كْ ح  
 )  (    /ح . الُِ ِ  مالِ أبعْ  بِ سُّ كأ التَّ  ط  ابِ ضأ 

  اف  ِتِ االحْ 
 
 )  (      .    اح  بأ امل

 )  (     .   بِ عِ ، واللَّ وِ هْ اللَّ  افِ ِتِ احْ  م  كْ ح  
 )  (    .    ْْيِ مأ رأ احلأ  الدِ يف بِ  افِ ِتأ االحْ  ت  اَيأ دأ بِ 
 )  (   .   بِ عِ ، واللَّ وِ هْ اللَّ  افِ ِتِ يف احْ  مِ لْ العِ  لِ أهْ  الم  كأ 
 
أ
ِم( . امل اِء يف )ك رأِة القأدأ ِ  والثَّالث  ْونأ : م شأارأكأة  النِ سأ اِد َ ور  السَّ  )  ( ْح

 )  (    .    ْْيِ مأ رأ احلأ  الدِ بِ  اءِ سأ بنِ  رِ يْ رِ غْ الت َّ  ت  اَيأ دأ بِ 
ِم( .    يف )ك رأةِ  ْيِ مأ رأ احلأ  الدِ بِ  اءِ سأ نِ  ةِ كأ ارأ شأ م   ت  اَيأ دأ بِ   )  (  القأدأ
 )  (     .    اظٍ كأ ِة ع  دأ يْ رِ دُّ على جأ الرَّ 

 حأرَّمأاِن . 
ُ ( امل ا أسأ

، و)امل اِبع  والثَّالث  ْونأ : التَّْدلِيك  َ ور  السَّ أْح
 )  ( امل

الأة  الالِعِبْْيأ .  َ ور  الثَّاِمن  والثَّالث  ْونأ : جأهأ أْح
 )  (   امل

ِد اْصأا َ ور  التَّاِسع  والثَّالث  ْونأ : اجلأْهل  ب أعأدأ أْح
ِت . امل  )  (  ابأ
 )  ( .  ةِ يَّ ضِ َيأ الر ِ  ابِ عأ يف األلْ  ةِ ابأ ، واْصأ قِ شأ الرَّ  دِ دأ : عأ  يْ طأ رْ شأ  ر  كْ ذِ 
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 )  (   .   تِ قْ الوأ  دِ يْ دِ حْ بتأ  ُ  تأ عْ ي    ز  وْ م : الفأ وْلِ على قأ  دُّ الرَّ 
ِم( اخلأ  )ك رأةِ  بِ يْ رِ قْ ت أ  االت  حأ   )  ( .    تِ اابأ اْصأ  دِ دأ عأ  ةِ الأ هأ جأ  نْ مِ  ةِ يأ الِ القأدأ

، والشَّْعوأذأة  .  ْحر  َ ور  األْرب أع ْونأ : السِ  أْح
 )  (    امل

ْحِر، والشَّْعوأذأِة .    ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ السِ   )  (  األِدلَّة  الشَّ
 )  (   .   ْْيِ مأ رأ احلأ  الدِ ي بِ ادِ وأ ن أ  رِ حْ الس ِ  لِ وْ خ  د   ت  اَيأ دأ بِ 

َ ْور  احلأاِدي واألْرب أع   أْح
ْوِد، وشأقُّ اجل ي  ْوِب . امل  )  ( ْونأ : ضأْرب  اخل د 

ْوِد، وشأقِ  اجل ي  ْوِب .  ْرِعيَّة  على َتأْرْيِْ ضأْرِب اخل د   )  ( األِدلَّة  الشَّ
ْوِد، وشأقِ  اجل ي  ْوِب عند أهل )ك رأةِ  ِم( .  ص وأر  ضأْرِب اخل د   )  ( القأدأ

ِم( . الفأْصل  الرَّاِبع  : ح ْكم  )ك رأِة ال  )  (    قأدأ
ِم( .   )  (   الفأْصل  اخلأاِمس  : البأِدْيل  عأْن )ك رأِة القأدأ

  لِ دأ البأ  فِ يْ رِ عْ ت أ  عأ مأ  ةٌ فأ ق ْ وأ 
 
 )  (     .  لِ دأ بْ وامل

 )  (     .  لِ دأ إىل البأ  الِ قأ تِ االنْ  االت  حأ 
 )  (     .  لِ دأ ابلبأ  لِ مأ العأ  ازِ وأ على جأ  ة  لَّ األدِ 

 )  (   .  لِ ائِ دأ يف البأ  ةِ قأ ارِ الغأ  اتِ وأ عأ الدَّ أْخطأاِء  ضِ عْ ب أ  ان  يأ ب أ 
 )  (  .  ةِ يَّ المِ اْسْ  ةِ يَّ سِ وْ ر  ابلف   اءِ نأ غْ تِ االسْ  لِ ضْ يف فأ  مِ ي ِ القأ  ابنِ  الم  كأ 
 )  ( . ةِ يَّ المِ اْسْ  ةِ يَّ سِ وْ ر  ابلف   اءِ نأ غْ تِ االسْ  لِ ضْ يف فأ  ي ِ رِ رِ وأ الت ُّ  ودٍ ْح    الم  كأ 

ِم( .    )ك رأةِ  بِ يْ رِ قْ يف ت أ  ة  سأ مْ اخلأ  ط  وْ ر  والشُّ  ط  ابِ وأ الضَّ   )  (  القأدأ
ِم( والرَّدُّ عألأْيها ِ  : الشُّبأه  حأْولأ )ك رأِة القأدأ اِد وأاِن ، الفأْصل  السَّ ِضيَّةِ »َتأْتأ ع ن ْ  نأاظأرأِة الر َيأ

  . «امل
       )  ( 

ِم( هأة  األوىل : )ك رأة  القأدأ  حأرَّمأاِت!خأرْيٌ لل الشُّب ْ
اِك امل  )  (  شَّبأاِب ِمْن انِْتهأ
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هأة   ِم( الثَّانِيأة  :  الشُّب ْ  )  (   ِحْفٌظ ألْوقأاِت الشَّبأاِب!ِفْيها )ك رأة  القأدأ
هأة   ِم(  )ك رأة  الثَّالثة  :  الشُّب ْ اِن الشَّبأاِب!ِفْيها القأدأ  )  (   ت أْقوِيأٌة ألْبدأ
هأة   ِم(  ة  )ك رأ الرَّاِبعأة  :  الشُّب ْ ِت! ِفْيهاالقأدأ  بأارأَيأ

 )  ( انِْتصأاٌر على الك فَّاِر يف امل
هأة   ِم(  )ك رأة  اخلأاِمسأة  :  الشُّب ْ  )  (   رأْفٌع لأعألأِم الت َّْوِحْيِد! ِفْيهاالقأدأ
هأة   حأة !السَّاِدسأة  :  الشُّب ْ ِم( اْابأ  )  (   األْصل  يف )ك رأِة القأدأ
هأة   اِبعأ  الشُّب ْ انأْت مأْعر ْوفأةا يف ة  : أالسَّ ِم( كأ أعأاِجِم، و نَّ )ك رأةأ القأدأ

لأِف .امل  )  ( حأيأاِة السَّ
هأة   ِم( تأشأبٌُّه ابلك فَّاِر!الثَّاِمنأة  :  الشُّب ْ  )  (   لأْيسأ يف )ك رأِة القأدأ
هأة   اِهد  التَّاِسعأة  :  الشُّب ْ ِم(؛ بأْل ن شأ  )  (  ها!َنأْن  ال ن أْلعأب  )ك رأةأ القأدأ
هأة   ِم(  )ك رأة  العأاِشرأة  :  الشُّب ْ لأةا ت  ْعتأُأ  القأدأ  )  (   !دأعأوِيَّةا  وأِسي ْ

ِم( .    )ك رأة  القأدأ ْعر  العأرأِبُّ، وأ اِبع  : الشِ   )  (   الفأْصل  السَّ
 )  ( ِم( .  الفأْصل  الثَّاِمن  : م ْلحأق  ف أتأاوأِ أْهِل الِعْلِم يف َتأْرْيِْ )ك رأِة القأدأ 

ِم( .  )ك رأةِ  ْْيِ رِ يف َتأْ  ةأ يَّ مِ يْ ت أ  ابنِ  المِ اْسْ  خِ يْ شأ  الم  كأ   )  ( القأدأ
ِم( )ك رأةِ  ْْيِ رِ يف َتأْ  مٍ اسِ قأ  ابنِ  نِ ْحأ الرَّ  دِ بْ عأ  خِ يْ الشَّ  الم  كأ   )  ( .  القأدأ

مِ  )ك رأةِ  ْْيِ رِ يف َتأْ  مأ يْ اهِ رأ إب ْ  بنِ  دِ مَّ ُم   خِ يْ الشَّ  الم  كأ   )  (  .  (القأدأ
ِم( )ك رأةِ  ْْيِ رِ يف َتأْ  ري ِ رِ وأ الت ُّ  ودٍ ْح    خِ يْ الشَّ  الم  كأ   )  (  .  القأدأ
ِم( )ك رأةِ  ْْيِ رِ يف َتأْ  انِ لمأ السَّ  زِ يْ زِ العأ  دِ بْ عأ  خِ يْ الشَّ  الم  كأ   )  (  .  القأدأ
ِم( )ك رأةِ  ْْيِ رِ يف َتأْ  ةِ مأ ائِ الدَّ  ةِ نأ جْ ِ اللَّ وأ ت ْ ف أ   )  (   .  القأدأ
ِم( .   )ك رأةِ  رِ يْ اذِ ُمأ  ة  مأ ائِ قأ   )  (     القأدأ
أ  ت  بأ ث أ 

 )  (       .    عِ اجِ رأ امل
 )  (      .  تِ اآلَيأ  ِ  ارِ هأ ف أ 
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 )  (     . ةِ ويَّ بأ الن َّ  ثِ يْ ادِ األحأ  ِ  ارِ هأ ف أ 
    (      . ةُ يَّ وعِ ضُ وْ المَ  ارسُ هَ الفَ 
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