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اشتمل هذا ابلحث ىلع بيان حقيقة االستضعاف، وبيان املراد بكل من املستضِعف 
واملستضَعف، ثم أقسام االستضعاف، وذكر بعض صوره الواردة يف القرآن الكريم وأسباب 

وقوعه ىلع املؤمنني. ثم تتبعُت اهلدايات القرآنية للمستضعفني، فاكنت ىلع قسمني:
هدايات قلبية، ويه: اإليمان باهلل واثلبات عليه، واالعتبار بالسنن الكونية، واتلفكر 
واالعتبار باألمم الســابقة، واتلولك ىلع اهلل، والصرب ىلع ابلالء واالضطهاد، وحسن الظن 

باهلل واالستبشار بانلرص واتلمكني وانتظار الفرج.
وهدايات عملية، ويه: االشــتغال بالعبــادة وادلاعء، واالجتماع واالعتصام بالكتاب 
والسنة وعدم اتلنازع، والسمع والطاعة للحاكم يف غري معصية اهلل، والوعظ وانلصيحة للحاكم، 

والكفُّ عن القتال وعدم املواجهة، واهلجرة، واألخذ بالرخص املرشوعة عند االضطرار.
واكن املقصود من هذه ادلراســة إرشــاد األمة إىل اتلرصفــات احلكيمة ىلع هدي 
الكتاب والسنة يف حال االستضعاف، وعدم ادلخول يف ترصفات ختالف الكتاب والسنة؛ 

ألن فيهما اهلدى وانلور وصالح اعقبة األمور.

األستاذ المشارك بقسم التفسير بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.  )*(
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املقدمة

احلمد هلل العيل الكبري القائل يف حمكم تزنيله: ﴿

 * 

﴾ ]القصص: ٥ – ٦[، والصالة والسالم ىلع البشري انلذير، وىلع آهل وصحبه أمجعني.

أما بعد: فقد شــاء اهلل تعاىل أن يبتيل عباده بعضهم ببعض أو باملصائب والكوارث؛ 

 تلمحيصهم وتميزيهم، فيتبني الصادق من الاكذب والصابر من اجلازع، قال تعاىل: ﴿ * 

 *  

﴾ ]العنكبوت: ١ – ٣[. وهذه سنة جارية من سنن اهلل الكونية ىلع مر العصور.

وسوف أسىع يف هذا ابلحث يف بيان املنهج الرشيع اذلي ينبيغ للمسلم سلوكه حال 

االبتالء من خالل اهلدايات اليت عرضها القرآن الكريم يف قصصه وأخباره ويف أحاكمه 

وإرشــاداته، وكذلك ما يمكن اســتنباطه منها؛ إذ ﴿

َُّ َجلَّ  مْجََل اهلل
َ
َكِريَمُة أ

ْ
يَُة ال

ْ
﴾ ]اإلرساء: ٩[. َوَهِذهِ ال

ْصَوبَِها من العقائد 
َ
ْعَدلَِها َوأ

َ
ُرِق َوأ  َخــرْيِ الطُّ

َ
ُهَدى إِىل

ْ
ُقْرآِن ِمَن ال

ْ
يَع َما يِف ال وََعــاَل ِفيَها مَجِ

واألعمــال واألخالق، فمن اهتدى بمــا يدعو إيله القرآن اكن أكمــل انلاس وأقومهم 

وأهداهم يف مجيع أموره ادلينية وادلنيوية)١(. وقد ســّميتُه هدايات القرآن املبني لعباد اهلل 

املستضعفني.

انظر: تفسير السعدي - )١ / 4٥4(. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن – )٣ / ١7(.  )١(
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أهمية املوضوع وأسباب اختياره

تتلخص أهمية هذا املوضوع وأسباب اختياره يف انلقاط اتلايلة:
عنايــة القرآن الكريــم باحلديث عن املســتضعفني، وما ينبيغ هلــم فِْعلُه حال . 1

االستضعاف واالضطهاد.
خدمة هذا ابلحث للتفسري املوضويع اذلي هو أحد أنواع اتلفسري.. 2
كرثة االضطهاد واتلضييق ىلع أهل اإلسالم يف دينهم ودنياهم يف أماكن شىت.. 3
جهل كثري من املسلمني باملنهج الرشيع وختبطهم حال االستضعاف واالستذالل. . 4
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خطة ابلحث

يتكون ابلحث من مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة، ثم الفهارس.
أما املقدمة، ففيها أهمية املوضوع وأسباب اختياره، وخطة ابلحث، ومنهج الكتابة 

فيه، ومنهج ابلحث.
وأما اتلمهيد، ففيه: بيان حقيقة االســتضعاف، وبيان املراد بكل من املستضِعف 

واملستضَعف.

الفصل األول: أقســام االســتضعاف، وبعض صوره الواردة يف القرآن الكريم، وأســباب 
وقوعه ىلع املؤمنني. وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول: أقسام االستضعاف.

املبحث اثلاين: من صور االستضعاف الواردة يف القرآن الكريم.
املبحث اثلالث: أسباب وقوع االستضعاف ىلع املؤمنني.

الفصل اثلاين: اهلدايات القلبية للمستضعفني. وفيه ستة مباحث:
املبحث األول: اإليمان باهلل واثلبات عليه.

املبحث اثلاين: االعتبار بالسنن الكونية.
املبحث اثلالث: اتلفكر واالعتبار باألمم السابقة.

املبحث الرابع: اتلولك ىلع اهلل.
املبحث اخلامس: الصرب ىلع ابلالء واالضطهاد.

املبحث السادس: حسن الظن باهلل، واالستبشار بانلرص واتلمكني وانتظار الفرج.

الفصل اثلالث: اهلدايات العملية للمستضعفني. وفيه سبعة مباحث:
املبحث األول: االشتغال بالعبادة وادلاعء. وفيه مطلبان:

املطلب األول: االشتغال بالعبادة.
املطلب اثلاين: االشتغال بادلاعء.
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املبحث اثلاين: االجتماع واالعتصام بالكتاب والسنة وعدم اتلنازع.

املبحث اثلالث: السمع والطاعة للحاكم يف غري معصية اهلل.

املبحث الرابع: الوعظ وانلصيحة للحاكم.

املبحث اخلامس: الكف عن القتال وعدم املواجهة.

املبحث السادس: اهلجرة. 

املبحث السابع: األخذ بالرخص املرشوعة عند االضطرار. وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: انلطق بكلمة الكفر حال اإلكراه.

املطلب اثلاين: الرخصة يف اإلقامة يف بالد الكفر ملن عجز عن اهلجرة.

املطلب اثلالث: الرخصة يف اتلقية.

ثم اخلاتمة. وفيها أهم نتائج ابلحث.

ثم الفهارس. ويه اكليت:

فهرس اآليات القرآنية.

فهرس األحاديث الرشيفة واآلثار.

فهرس املصادر واملراجع.

فهرس املوضواعت. 
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منهج الكتابة يف ابلحث

كتابة اليات القرآنية بالرسم العثماين، مع عزوها بذكر اسم السورة ورقم الية.. 1
ختريج األحاديث من مصادرها، مع بيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف، وما . 2

اكن منها يف الصحيحني أو أحدهما أكتيف بتخرجيها منه.
عزو األقوال إىل قائليها مع بيان املصدر اذلي اقتبست منه. . 3
االعتناء بعالمات الرتقيم.. 4
رشح األلفاظ الغريبة.. 5
اتبعت يف هذا ابلحث املنهج الوصيف اتلحلييل االستنتايج.. 6
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اتلمهيد

وفيه: بيان حقيقة االستضعاف، وبيان املراد بكل من املستضِعف واملستضَعف.
ة. وقد َضُعَف،  االستضعاف يف اللغة: مأخوذ من الَضْعُف والُضْعُف. أي: خالف القوَّ
ه َضعيفاً  فهو ضعيٌف. وأْضَعَفُه غريه. وقوٌم ِضعاٌف وُضَعفاُء وَضَعَفٌة. واْستَْضَعَفُه، أي: َعدَّ
﴾ ]القصــص: 4[ )١(. وقوبل  وأذهل. ويف اتلزنيــل العزيز: ﴿
 ﴾ االستضعاف يف القرآن الكريم باالستكبار، قال تعاىل: ﴿

]سبأ: ٣٣[))(.

فاملستضِعف إذن: هو املستكرب اذلي يتسلط ىلع الخرين باإلذالل واتلضييق.
واملستضَعف: هو اذلي يقع عليه اإلذالل واتلضييق من قِبَل املستكرب.

انظر: الصحاح في اللغة، مادة: )ضعف(، - )١ / 4١0(. والمعجم الوسيط، مادة: )ضعف(، - )١ / ٥40(.  )١(
انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة: )ضعف(، – )٩٦)(.  )((
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الفصل األول
أقسام االستضعاف، وبعض صوره الواردة يف القرآن الكريم

وأسباب وقوعه ىلع املؤمنني
ويف هذا الفصل ثالثة مباحث:

املبحث األول: أقسام االستضعاف
ينقسم االستضعاف إىل قسمني:

االســتضعاف يف ادلين. وذلك باتلضييق ىلع انلاس يف إقامة شعائر دينهم ومنعهم . 1
منها أو من بعضها. ومن ذلك قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]الربوج: ١0[.
االســتضعاف يف أمور ادلنيا. وذلك باتلضييق ىلع انلاس يف أرزاقهم ويف مصاحلهم . 2

األخرى. ومن ذلك قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]القصص: 4[. وقول انليب – ملسو هيلع هللا ىلص -: 

»امهلل َمْن ويل ِمْن أمر أميت شيئا فَشقَّ عليهم فاشقق عليه...«)١(.

املبحث اثلاين: من صور االستضعاف الواردة يف القرآن الكريم
لقد عرض القرآن الكريم صوراً كثرية لالستضعاف من قِبَل املستكربين جتاه من 

احتقروهم من انلاس، أو من خالفهم يف ادلين. ومن ذلك:
د باإلخراج واإلجالء. كما يف قوهل تعاىل: ﴿. 1 اتلوعُّ

﴾ ]إبراهيم: ١٣[.
اتلوعد بتقطيع األيدي واألرجل والصلب. كما قال سبحانه عن فرعون: ﴿. 2

﴾ ]طه: 7١[.

صحيح مسلم، )8)١8(، كتاب: اإلمارة، باب: فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية   )١(
والنهي عن إدخال المشقة عليهم، - )٣ / ١4٥8(.
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3 .﴿ : ــجن. قال تعاىل عن فرعون يتوّعد موىس اتلوعد بالسَّ
﴾ ]الشعراء: ٩)[. 

اتلعذيب. كما قال تعاىل عن آل فرعون: ﴿. 4
﴾ ]إبراهيم: ٦[.

قتل األبناء واستحياء ابلنات. قال تعاىل: ﴿. 5
﴾ ]ابلقرة: 4٩[.

6 .﴿ : الســخرية واالحتقار. قال تعاىل عن قوم نوح

﴿ : هــود: 7)[، وقال عن قوم شــعيب[ ﴾
﴾ ]هود: ٩١[.

 املكر والكيد. قال تعاىل: ﴿ *. 7
 * 

﴾ ]انلمل: 48 – ٥0[.
اتلكذيب والقتل. قال تعاىل عن بين إرسائيل: ﴿. 8

﴾ ]ابلقرة: 87[. وقال: ﴿
﴾ ]املائدة: 70[.

استعباد البرش. قال تعاىل عن فرعون: ﴿. 9

﴾ ]القصص: ٣8[، وقال: ﴿ *  *  *
﴾ ]انلازاعت: ١7 – 4)[.  *  *  *  * 

فهذه مجلة من صور االســتضعاف اليت يتوارثهــا الظلمة جيال بعد جيل، إىل غري 
ذلك من الصور اليت عرضها القرآن الكريم.

املبحث اثلالث: أسباب وقوع االستضعاف ىلع املؤمنني.
يقع االستضعاف واالستذالل ىلع انلاس بسببني:
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تمحيص العباد باالبتالء، كما حصل لألنبياء عليهم الصالة والســالم وأتباعهم. . 1

 * تعاىل: ﴿  قال 

 *   *  
 *  

 * 
 *   *  

﴾ ]املؤمنون: ٣) – ٣0[.
﴾ ]املؤمنون: ٣0[، أي: إن يف ذلك  ومعىن قوهل تعاىل يف اليات: ﴿
ليات وابتالء وكنا مبتلني، أي: وشأننا ابتالء أويلائنا. فإن االبتالء من آثار احلكمة اإلهلية 

لرتتاض به نفوس أويلائه)١(. وقال تعاىل يف ابتالئه للمؤمنني: ﴿
﴾ ]حممد: ٣١[. وقال سبحانه: ﴿

 ﴾
]ابلقرة: ١4)[.

وسئل رســول اهلل – ملسو هيلع هللا ىلص - َمْن أشدُّ انلاس بالء؟ قال: »األنبياء، ثم األمثل فاألمثل، 
يبتىل العبد ىلع حسب دينه...«))(.

اذلنوب واملعايص. فيقع االستضعاف كذلك عقوبة ىلع العباد بسبب ما يقرتفونه من . 2
اذلنوب واملعايص اليت تقع بســبب اجلهل واإلعراض عن العلم الرشيع. وأخطرها 
الرشك باهلل وإحداث ابلدع، فإنهما أكرب ســبب للك رش يف العالم من فتنة وبالء 

وقحط وتسليط عدو وغري ذلك)٣(. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]الشــورى: ٣0[، وقــال أيضا: ﴿

التحرير والتنوير - )١8 / 40(.  )١(
قال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن. صحيح ابن حبان بتحقيق األرنؤوط، )١)٩)(، كتاب: ما جاء في الصبر وثواب   )((

األمراض واألعراض، باب: ذكر البيان بأن الباليا تكون باألنبياء ثم األمثل فاألمثل في الدين - )7 / ١84(.
ينظر: مجموع الفتاوى - )١٥ / ٥)(.  )٣(
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﴾ ]الروم: 4١[. وقال سبحانه: ﴿
﴾ ]األنعام: ٩)١[، فــيف الية داللة ىلع أن العباد إذا َكرُثَ 
 عليهم ظلمة يســومونهم ســوء 

َّ
ظلمهم وفســادهم وَمنْعهم احلقوق الواجبة، ول

العذاب، ويأخذون منهم بالظلم واجلور أضعاف ما منعوا من حقوق اهلل، وحقوق 
عباده ىلع وجه غري مأجورين فيه وال حمتسبني)١(. 

تفسير السعدي - )١ / 7٣)(.  )١(
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الفصل اثلاين
اهلدايات القلبية للمستضعفني

القلب أهم األعضــاء يف اإلنســان؛ إذ بصالحه تصلح اجلــوارح واألعمال. قال 
ابــن القيم : وملــا اكن القلب هلــذه األعضاء اكمللك املتــرصف يف اجلنود اذلي 
تصدر لكها عن أمره ويســتعملها فيما شــاء، - فلكها حتت عبوديته وقهره، وتكتســب 
منه االســتقامة والزيــغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو حيله، قــال انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »أال وإن 
يف اجلســد مضغة إذا صلحت صلح اجلســد لكه«)١(، فهو ملكها، ويه املنفذة ملا يأمرها 
بــه القابلــة ملا يأتيها من هديته، وال يســتقيم هلــا يشء من أعماهلا حــىت تصدر عن 
قصده ونيته، وهو املســئول عنها لكها؛ ألن لك راع مســئول عن رعيته - اكن االهتمام 
 بتصحيحه وتســديده أول ما اعتمد عليه الســالكون، وانلظر يف أمراضه وعالجها أهم

ما تنسك به انلاسكون))(.
﴾ ]اإلرساء:  وقال تعاىل: ﴿
)8[. قال ابن سعدي : »فالقرآن مشتمل ىلع الشفاء والرمحة، وليس ذلك للك أحد، 

وإنمــا ذلك للمؤمنني به املصدقني بآياته العاملني به، وأما الظاملون بعدم اتلصديق به أو 
عدم العمل به، فال تزيدهم آياته إال خســاًرا؛ إذ به تقوم عليهم احلجة، فالشــفاء اذلي 
تضمنه القرآن اعم لشفاء القلوب من الشبه واجلهالة والراء الفاسدة واالحنراف السيئ 
والقصود السيئة، فإنه مشتمل ىلع العلم ايلقيين اذلي تزول به لك شبهة وجهالة، والوعظ 
واتلذكري اذلي يزول به لك شــهوة ختالف أمر اهلل، ولشفاء األبدان من آالمها وأسقامها. 
وأما الرمحة فإن ما فيه من األســباب والوســائل اليت حيث عليها، مــىت فعلها العبد فاز 

بالرمحة والسعادة األبدية واثلواب العاجل والجل«)٣(.

صحيح البخاري، ))٥(، كتاب: اإليمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، - )١ / 8)(. وصحيح مسلم، )١07(، كتاب:   )١(
المساقاة، باب: أخذ الحالل وترك الشبهات، - )٣ / ١٩)١(.

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - )١ / ٥(.  )((
تفسير السعدي - )١ / 4٦٥(.  )٣(
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ويف هذا الفصل ستة مباحث:

املبحث األول: اإليمان باهلل واثلبات عليه.
لقد اعب اهلل تعاىل ىلع من يبيع دينه ويتنازل عنه عند حصول الفتنة واألذى بسببه، 

﴾ ]العنكبوت: ١0[. قال تعاىل: ﴿

قال ابن كثري : »يقول تعاىل خمرًبا عن صفات قوم من املكذبني اذلين يدعون 
اإليمان بألســنتهم ولم يثبت اإليمان يف قلوبهم، بأنهــم إذا جاءتهم فتنة وحمنة يف ادلنيا 

اعتقدوا أن هذا من نقمة اهلل تعاىل بهم، فارتدوا عن اإلســالم؛ وهلذا قال: ﴿
﴾ ]العنكبــوت: ١0[. قال ابــن عباس: يعين 
فتنتــه: أن يرتد عن دينه إذا أوذي يف اهلل. وكذا قال غريه من علماء الســلف. وهذه الية 

كقوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]احلج: ١١[)١(.

فعىل املســلم أن يستمســك بإيمانه مهما حصل هل من األذى واإلذالل؛ ألن انلرص 
واتلمكني ال يتحققان إال بانتفاء الرشك بكل صوره وحتقيق اتلوحيد واإليمان باهلل تبارك 

وتعاىل، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]انلور: ٥٥[. 

وهــذا أعظم أثر للتوحيد ىلع انلاس يف دوتلهــم ويف جمتمعهم، أنهم إذا عبدوه ولم 
  يرشكوا به شــيئا وأقروا اتلوحيد ونبذوا الرشك فإنهــم موعودون بفتح فضل اهلل

﴾ ]املؤمنون: ١[.  هلم))(. وقال تعاىل: ﴿

وأما من باع دينه وإيمانه فقد باء باخليبة واخلرسان، حىت وإن حصل هل السالمة ممن 
آذاه، فإنها راحة مؤقتة تزول بموته، ولربما زالت قبل ذلك.

تفسير ابن كثير - )٦ / ٦٥)(.  )١(
شرح كتاب ثالثة األصول، للشيخ صالح آل الشيخ - )ص ٣)(.  )((
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املبحث اثلاين: االعتبار بالسنن الكونية.
لقد َسنَّ اهلل تعاىل يف عباده سننا كونية ال تتبّدل وال تتحول، ﴿

﴾ ]فاطر: 4٣[.
ومن تلك السنن الكونية: االبتالء واالمتحان، قال تعاىل: ﴿ * 

﴾ ]العنكبوت:   * 
.]١ – ٣

ومنها: أن اهلل تعاىل يسلط الظاملني ىلع الظاملني، قال تعاىل: ﴿
﴾ ]األنعام: ٩)١[.

ومنها أيضا: أن ما حيصل من تغري أحوال انلاس من حســن إىل يسء أو العكس، 
إنما هو مرتتب ىلع ما يكون من قِبَل انلاس من اتلغيري يف أنفســهم، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]الرعد: ١١[. 
فعــىل هذا فإن ما يقع من فســاد ومصائب يف انلاس إنما هو بســبب ذنوبهم، قال 
﴾ ]الروم:  تعــاىل: ﴿
﴾ ]الشــورى: ٣0[. وارتفاع ابلالء  4١[. وقال: ﴿

 ﴾ وزوال الكــرب يتحقــق باتلوبة إىل اهلل تعاىل. قال ســبحانه: ﴿
]األنعام: 4٣[. أي: فهال إذ ابتليناهم بأنواع من ابلالء واملصائب ترضعوا إيلنا وتمســكنوا 

إيلنا فآمنوا، فكشف عنهم ما نزل بهم من ابلالء)١(. 
فعىل املسلم أن يتفكر يف هذه السنن وغريها؛ يلعترب، فيتبني هل ادلاء وادلواء، فيكون 

ذلك نرباساً هل يف السيع للخالص مما هو فيه من مصائب وفنت بإذن اهلل تعاىل. 

املبحث اثلالث: اتلفكر واالعتبار باألمم السابقة.
﴾ ]ص: ٩)[.   ﴿

لقــد قص اهلل تعاىل يف كتابه العزيز قصص األمم الســابقة وما حل بها وبأنبيائها 

انظر: تفسير البغوي - )٣ / ١4٣( وتفسير ابن كثير - )٣ / ٥٦)(.  )١(
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عليهم الصالة والســالم من ابتالء للمؤمنني ومصائــب للمعاندين، وما حتقق فيها من 
سنن اهلل الكونية. والواجب ىلع املسلم أن يتفكر يف تلك القصص؛ يلعترب بها ويتعظ. قال 

﴾ ]هود: ١00[. وقال تعاىل: ﴿ تعاىل: ﴿
وقال   .]١٣7 عمــران:  ]آل   ﴾

﴿ سبحانه: 
﴾ ]يوسف: ١١١[. أي: اكن يف قصص األنبياء واملرسلني 
ٌة ألصحاب العقول، يعترب بها أهُل اخلري وأهُل الرش، وأن من فعل مثل  مع قومهم عظة وِعرْبَ
فعلهم ناهل ما ناهلم من كرامة أو إهانة. ويعتربون بها أيضا بما فيها هلل من صفات الكمال 

واحلكمة العظيمة، وأنه اهلل اذلي ال تنبيغ العبادة إال هل وحده ال رشيك هل)١(.

﴿ : ومما جاء من ذلك يف كتــاب اهلل تعاىل يف أهل اخلري قوهل
﴾ ]األنعام: 
٣4[. فبني اهلل تعاىل يف هذه الية أن العاقبة للمؤمنني، وإن ناهلم ما ناهلم من األذى وحصل 

هلم من اتلضييق ما حصل، فهذه سنة اهلل تعاىل يف أنبيائه وأويلائه.

ومما جاء يف أهل الرش قوهل تعاىل: ﴿
 *  

﴾ ]انلحــل: )١١ – ١١٣[. وهــذه ســنة اهلل 
تعاىل فيهم ويف أمثاهلم؛ فقد نــزل بهم اجلوع واخلوف من جراء ما ارتكبوه من الكفر 

﴾ ]احلرش: )[. واملعايص، ﴿

املبحث الرابع: اتلولك ىلع اهلل.
اتلولك: هو اعتماد القلب ىلع اهلل تعاىل يف حتقيق املقاصد مع بذل األسباب. فاتلولك ال 

ينايف القيام باألسباب، فال يصح اتلولك إال مع القيام بها، وإال فهو بطالة وتولك فاسد))(.

انظر: تفسير ابن كثير - )4 / ٦)4(. وتفسير السعدي - )١ / 407(.  )١(
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - )) / ١١٦(.  )((
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وال ريب أن من أهم اهلدايات القرآنية حال االستضعاف اتلولك ىلع اهلل تعاىل، قال 
سبحانه - يف أصحاب انليب ملسو هيلع هللا ىلص عند استضعاف األعداء هلم -: ﴿

 - وقــال  ]آل عمــران: ١7٣[.   ﴾
يف أصحاب مــوىس  عند اســتضعاف آل فرعون هلم -: ﴿

﴾ ]يونــس:   * 
84 – 8٥[. وقال عن رسله عليهم الصالة والسالم - عندما استذهلم قومهم وآذوهم -: ﴿

 *  
﴾ ]إبراهيم: ١١ – )١[.

ُمْؤِمنُوَن، فإنهم 
ْ
﴾، أي: ال ىلع غريه يتــولك ال فقوهل: ﴿

يعتمدون عليه يف جلب مصاحلهم ودفع مضارهــم؛ لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته 
وعميم إحسانه، ويثقون به يف تيسري ذلك. وحبسب ما معهم من اإليمان يكون تولكهم.

فعلم بهــذا وجوب اتلولك، وأنه من لوازم اإليمان، ومن العبادات الكبار اليت حيبها 
اهلل ويرضاها، تلوقف سائر العبادات عليه. 

﴾، أي: أيُّ يشء يمنعنا من اتلولك ىلع  وقوهل: ﴿
اهلل واحلــال أننا ىلع احلق واهلدى، ومن اكن ىلع احلق واهلــدى فإن هداه يوجب هل تمام 
اتلولك، وكذلك ما يعلم مــن أن اهلل متكفل بمعونة املهتــدي وكفايته، يدعو إىل ذلك، 
خبالف من لم يكن ىلع احلق واهلدى، فإنه ليس ضامناً ىلع اهلل، فإن حاهل مناقضة حلال 

املتولك.

ويف هذا إشــارة من الرسل عليهم الصالة والســالم لقومهم بآية عظيمة، وهو أن 
قومهم -يف الغالب- هلم القهر والغلبة عليهم، فتحدتهم رسلهم بأنهم متولكون ىلع اهلل يف 
دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفاهم اهلل رشهم مع حرصهم ىلع 

إتالفهم وإطفاء ما معهم من احلق، فيكون هذا كقول نوح لقومه: ﴿
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﴾ ]يونس: 7١[.
  * ﴿ : وقول هود 

﴾ ]هود: ٥4 – ٥٥[.
﴾، فإن فيه ما يــدل ىلع أن اتلولك ىلع اهلل  وقــوهل: ﴿

مفتاح للك خري.
وتولك الرســل - عليهم الصالة والسالم - ىلع اهلل يف أىلع املطالب وأرشف املراتب 
وهو اتلولك ىلع اهلل يف إقامة دينه ونرصه وهداية عبيده وإزالة الضالل عنهم، وهذا أكمل 

ما يكون من اتلولك)١(.
فعىل املســلم أن يتولك ىلع اهلل تعاىل ال سيما عند نزول األذى والرضر من األعداء 

ببذل األسباب العملية اليت سيأيت ذكرها يف الفصل اثلاين من هذا ابلحث.

املبحث اخلامس: الصرب ىلع ابلالء واالضطهاد.
الصرب ىلع ابلالء قســم من أقسام الصرب اثلالثة، وهو من أعظم الوسائل اليت ينبيغ 
األخذ بها؛ فإن انلرص مع الصرب. وقــد أوىص اهلل به عباده، وأوىص به أنبياؤه فقال تعاىل 
﴾ ]األحقاف: ٣٥[.  مرشدا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص إىل الصرب: ﴿
أمر تعاىل رســوهل أن يصرب ىلع أذية املكذبني املعادين هل وأن يقتدي بصرب أويل العزم من 
املرسلني، سادات اخللق أويل العزائم واهلمم العايلة اذلين عظم صربهم، وتم يقينهم، فهم 

أحق اخللق باألسوة بهم والقفو لثارهم، واالهتداء بمنارهم.
فامتثل ملسو هيلع هللا ىلص أمر ربه فصرب صرباً لم يصربه نيب قبله حىت قام املعادون هل مجيعا ضده 
وفعلوا ما يمكنهم مــن املعاداة واملحاربة، وهو ملسو هيلع هللا ىلص لم يزل صابراً ىلع ما يناهل من األذى، 
حىت مكن اهلل هل يف األرض، وأظهر دينه ىلع ســائر األديان وأمته ىلع األمم، فصىل اهلل 

عليه وسلم تسليما))(.

تفسير السعدي - )١ / ))4(، بتصرف.  )١(
تفسير السعدي - )١ / 78٣(، بتصرف.  )((
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وقال تعاىل يف وصيتــه للمؤمنني: ﴿
﴾ ]ابلقــرة: ١٥٣[، وقال مرغبا هلــم يف الصرب ومطمئنا هلم: ﴿

﴾ ]آل عمران: ١8٦[، وقال: ﴿
﴾ ]آل عمران: 0)١[. 

كمــا وىص انليب ملسو هيلع هللا ىلص أتباعه بالصرب عند اســتضعاف األعداء هلم، فعن خباب بن 
األرت –  - قال: شكونا إىل رسول اهلل - صىل اهلل عليه و سلم وهو متوسد بردة هل 
يف ظل الكعبة - قلنا هل: أال تستنرص نلا؟ أال تدعو اهلل نلا؟ قال: »اكن الرجل فيمن قبلكم 
حيفر هل يف األرض فيجعل فيه، فيجاء باملنشار فيوضع ىلع رأسه فيشق اثنتني، وما يصده 
ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك 
عن دينه. واهلِل، يلتمن هذا األمر حىت يســري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف 

إال اهلل أو اذلئب ىلع غنمه، ولكنكم تستعجلون«)١(. 
وقــال تعاىل عن مــوىس –  موصيا قومه بالصــرب ىلع أذى فرعون وملئه 

وإذالهلم إياهم -: ﴿
﴾ ]األعراف: 8)١[.

املبحث السادس: حسن الظن باهلل تعاىل، واالستبشار بانلرص واتلمكني، وانتظار الفرج.
ورد يف كتاب اهلل تعاىل آيات عديدة تريب املؤمنني ىلع حسن الظن باهلل تعاىل واثلقة 
به وانتظار الفَرج منه بعد الكرب واليرس بعد العرس؛ فإذا اشــتد الكرب وعظم اخلطب 

اكن الفرج حينئٍذ قريبًا))(؛ قال تعاىل: ﴿
﴾ ]يوسف: ١١0[، وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقرة: ١4)[. 

صحيح البخاري، )٣4١٦(، كتاب: المناقب، باب: عالمات النبوة في اإلسالم - )٣ / ))١٣(.  )١(
ينظر: موارد الظمآن لدروس الزمان - )١ / ٥٥(.  )((
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وقد وعد اهلل تعاىل رسله واملؤمنني بانلرص وعدا مؤكداً، وحكم وكتب يف كتابه األول 
وقََدره اذلي ال خُيالَف وال يُمانع وال يبدل، بأن انلرصة هل ولكتابه ورسله وعباده املؤمنني 

يف ادلنيا والخــرة وأن العاقبة للمتقــني)١(، فقال تعاىل: ﴿
 ﴾ ﴾ ]اغفر: ٥١[، وقال: ﴿

]املجادلة: ١)[، وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]انلور: ٥٥[.
كمــا بنيَّ  أن نرص املســتضعفني واتلمكني هلــم يف األرض أمر مراد 
منه ، وإذا أراد شيئا هيأ أســبابه وأىت به شيئا فشيئا باتلدريج ال دفعة واحدة�، قال 

تعاىل: ﴿ * 
﴾ ]القصص: ٥ – ٦[.

وذلا بــرشَّ نيب اهلل موىس  قومه بهالك عدوهــم واتلمكني هلم يف األرض 
حينما شكوا إيله إيذاء آل فرعون هلم، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]األعراف: ٩)١[. 
فإذا اكن العبد حســن الظن باهلل حســن الرجاء هل صادق اتلولك عليه، فإن اهلل ال 
خييب أمله فيه ابلتة، فإنه ســبحانه ال خييب أمل آمل، وال يضيع عمل اعمل، وال أرشح 

للصدر وال أوسع هل بعد اإليمان من ثقته باهلل ورجائه هل وحسن ظنه به))(.

تفسير ابن كثير - )8 / ٥٣(..  )١(
تيسير اللطيف المنان في خالصة تفسير األحكام - )ص ١7٩(.  )((
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الفصل اثلالث
اهلدايات العملية للمستضعفني

تقدم الكالم عــن اتلوجيهات القلبية للمســتضعفني، واكن من تلك اتلوجيهات 
وجوب اإليمــان باهلل ؛ واإليمان ليس جمرد اعتقاد بالقلــب؛ بل ال بد من العمل 
اذلي يصدقه، فإن اإليمان قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألراكن، فإذا اختل واحد 
يَماُن  ِ

ْ
من هذه األراكن لم يكن الرجل مؤمنا)١(، قال احلسن ابلرصي –  -: »لَيَْس اإل

ْعَماُل، َمْن قَاَل َحَســنًا وََعِمَل 
َ ْ
َقتُْه األ ِب، وََصدَّ

ْ
َقل

ْ
، َولَِكْن َما َوقََر يِف ال  بِاتلََّمينِّ

َ
بِاتلََّحيلِّ َوال

 
َ

نَّ اهلَل َتَعاىل
َ
َعَمُل، َذلَِك بِأ

ْ
، َوَمْن قَاَل َحَسنًا وََعِمَل َصاحِلًا َرَفَعُه ال ُه اهلُل ىلَعَ قَْوهِلِ َغرْيَ َصاِلٍح رَدَّ

﴾ ]فاطر: ١0[«))(.  قَاَل: ﴿
ويف هذا الفصل سبعة مباحث:

املبحث األول: االشتغال بالعبادة وادلاعء. 
وفيه مطلبان:

املطلب األول: االشتغال بالعبادة.
َاِطنَِة 

ْ
ْعَماِل ابل

َ ْ
قْــَواِل َواأل

َ ْ
َُّ َوَيرَْضاُه، ِمْن األ بُُّه اهلل ِعبَاَدُة: يِهَ اْســٌم َجاِمٌع ِللُكِّ َما حُيِ

ْ
ال

﴾ ]ابلقرة: ١٩7[، كما أنها سبيل  اِهَرِة)٣(؛ ويه زاد املؤمن ﴿ َوالظَّ
﴾ ]الطالق: ) – ٣[.  للفَرج واملخرج، قال تعاىل: ﴿ * 
وهلذا أمر اهلل تعاىل عباده املستضعفني باالشتغال بالعبادة من إقامة الصالة وإيتاء الزاكة 

وفعل ســائر القربات)4(، قال تعاىل: ﴿

 * 

العقيدة الواسطية - )١ / ١0(.  )١(
شعب اإليمان - )١ / ١٥٩(.  )((

الفتاوى الكبرى - )٥ / ١٥٥(.  )٣(
ينظر: تفسير السعدي - )١ / )٦(.  )4(
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﴾ ]ابلقرة: ١0٩ – ١١0[، وقال سبحانه: ﴿
﴾ ]النساء: 77[.

ذكر الشــيخ حممد العثيمني –  - يف ذكر فوائد الية الكريمة -: أن األمة إذا 
ِمرت 

ُ
اكنت ال تستطيع أن تقوم باجلهاد، فلتحســن األعمال أو العبادات اخلاصة؛ ألنها أ

.)١(﴾ بها؛ لقوهل: ﴿
 ويف هذا تربية هلم ىلع االشتغال بما ينفعهم وَتُعوُد عليهم اعقبتُه يوم القيامة، من إقام 

الصالة وإيتاء الزاكة، حىت يمكن هلم اهلل انلرص يف احلياة ادلنيا ويوم يقوم األشهاد))(.
وقال تعاىل يف شأن بين إرسائيل ملا ضيق عليهم فرعون وملؤه: ﴿

ابن  قال  ]يونس: 87[.   ﴾
كثري –  -: وكأن هذا - واهلل أعلم - ملا اشتد بهم ابلالء من قبَل فرعون وقومه، وضيقوا 

عليهم، أمروا بكرثة الصــالة، كما قال تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: ١٥٣[)٣(.

املطلب اثلاين: االشتغال بادلاعء.
إن ادلاعء مــن األمور العظيمة انلافعة للعبــد يف حتصيل منافعه ودفع الرضر عنه، 
وهو سالح ماض؛ وهلذا أرشد اهلل تعاىل عباده إيله، ال سيما املكروبني واملضطهدين، قال 

﴿ تعاىل: 
﴾ ]انلمل: )٦[. ينبه تعاىل هنا أنه هو املدُعّو عند الشــدائد املرُجّو عند انلوازل، 

وهو اذلي ال يلجأ املضطر إال إيله سبحانه، واذلي ال يكشف رض املرضورين سواه)4(.
وقد ذكر اهلل تعاىل حال املؤمنني املضطهدين بمكة واتلجاءهم إيله بادلاعء، قال تعاىل: 

﴿
﴾ ]النساء: 7٥[.

تفسير سورة النساء للشيخ محمد بن صالح العثيمين )بتصرف( - )١ / ٥٥١(.  )١(
ينظر: تفسير ابن كثير - )١ / ٣8٣ - ٣84(.  )((

تفسير ابن كثير - )4 / 8٩)(.  )٣(
ينظر: تفسير ابن كثير - )٦ / 0٣)(.  )4(
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 ﴾ وملا ذكر اهلل تعاىل ما حّل باألمم السابقة من العذاب قال: ﴿
]األنعام: 4٣[، أي: فهال إذ ابتليناهم بذلك ترضعوا إيلنا وتمسكنوا إيلنا)١(.

فادلاعُء مع الرجاء مأموٌر به وموعوٌد عليه باإلجابة))(، قال تعاىل: ﴿
﴾ ]اغفر: ٦0[. ولكن ادلاعء ســبٌب مقتٍض لإلجابة مَع اســتكمال رشائطه 
وانتفاء موانعه، وقــد تتخلَّف إجابته؛ النتفاِء بعض رشوطــه أو وجود بعض موانعه)٣(، 

﴿ : وهلذا قــال 
﴾ ]ابلقــرة: ١8٦[. قال ابن ســعدي –  -: »فمن داع ربه 
بقلب حارض وداعء مرشوع، ولم يمنع مانع مــن إجابة ادلاعء، كأكل احلرام وحنوه، فإن 
اهلل قد وعده باإلجابة، وخصوصا إذا أىت بأســباب إجابة ادلاعء، ويه االستجابة هلل تعاىل 
باالنقياد ألوامره ونواهيه القويلة والفعلية، واإليمان به املوجب لالســتجابة، فلهذا قال: 

﴾ ]ابلقرة: ١8٦[«)4(. ﴿

املبحث اثلاين: االجتماع واالعتصام بالكتاب والسنة.
إن من وســائل حصول القوة واملنعة االجتماَع ىلع كتاب اهلل وســنة رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص  
واالعتصام بهما؛ واتلنازع والفرقة واالبتداع من أعظم أســباب الضعف والفشل؛ قال 
﴾ ]آل عمران: ١0٣[، هذه الية جاءت بعد األمر باتلقوى  تعاىل: ﴿
﴾ ]آل عمران: )١0[، فأمر  ﴿ : يف قوهل
اهلل تعاىل املؤمنني فيهــا بما يعينهم ىلع اتلقوى، وهو االجتمــاع واالعتصام بدين اهلل، 
وكون دعوى املؤمنني واحدة مؤتلفني غري خمتلفني؛ فإن يف اجتماع املســلمني ىلع دينهم 
وائتــالف قلوبهم صالح دينهم ودنياهم، وباالجتماع يتمكنــون من لك أمر من األمور 
وحيصل هلم مــن املصالح اليت تتوقف ىلع االئتالف ما ال يمكن عدها من اتلعاون ىلع 

تفسير ابن كثير - )٣ / ٥٦)(.  )١(
ينظر: جامع العلوم والحكم - )ص ٣٦8(.  )((

جامع العلوم والحكم - )ص ٣٦8(.  )٣(
تفسير السعدي - )١ / 87(.  )4(
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الرب واتلقوى، كما أن باالفرتاق واتلعادي خيتل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصري لك واحد يعمل 
ويسىع يف شــهوة نفســه ولو أدى إىل الرضر العام)١(؛ فيف الية إشعار بأن االعتصام حببل اهلل 
هو تقوى اهلل حقا وأن ما ســوى ذلك تفرقــة، والفرقة من أخس أوصاف املبتدعة؛ ألنها 
خروج عن حكم اهلل ومباينة مجاعة أهل اإلسالم، فاإلسالم واحد وأمره واحد فاقتىض 

أن يكون حكمــه ىلع االئتالف اتلام ال ىلع االختــالف))(، وقال: ﴿
﴾ ]األنفال: 4٦[، وقال سبحانه: ﴿

﴾ ]آل عمران: ١0٥[. 
 ، فينبيغ للمستضعفني أن يتنبهوا إىل هذا األمر، وأن يكون همهم مرضاة اهلل

وأن يكونوا إخوة مرتابطني ويزنعوا من قلوبهم حظوظ انلفس.

املبحث اثلالث: السمع والطاعة للحاكم يف غري معصية اهلل.
لقد شاء اهلل تعاىل أن أمور انلاس ال تستقيم إال حباكم حيكمهم، تكون هل الرياسة 
والســيادة، وتتحقق بوجوده مصالح عظيمة ال يفطن هلــا إال أولو األبلاب وابلصائر، وال 
يعرف قيمتها إال َمن فُِقد دليهم احلاكم؛ فال بد للقوم من أمري يقوم ىلع شؤونهم، وهلذا 
اســتخلف موىس أخاه هارون -  – ىلع بين إرسائيل عند ذهابه مليقات ربه، 
]األعراف:   ﴾ ﴿ تعــاىل:  قال 
)١4[. وكذلك استخلف انليب – ملسو هيلع هللا ىلص – بعض أصحابه ىلع املدينة، ومن ذلك استخالفه أبا 

بلابة –  – ىلع املدينة عند خروجه إىل بدر)٣(، واستخالفه علياً –  – ىلع 
املدينة عند خروجه إىل تبوك)4(.

وقال الشاعر:

)5)ال يصلـح انلاس فـوضـى ال سـراة هلم ســـادوا  اهلــم  ُجهَّ إذا  ســـراة  وال 

تفسير السعدي - )١ / ١4١(، بتصرف يسير.  )١(
ينظر: االعتصام للشاطبي - )١ / ١١٣(، و )) / )١٩(.  )((

ينظر: اإلصابة – )4 / ١٦7(.  )٣(
يراجع صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة تبوك، رقم )44١٦(.  )4(

ْعالُه. يراجع: األمالي في لغة العرب،       =
َ
ْعلى كّلِ شيٍء، ومنه َسراُة النهاِر، أ

َ
راُة: أ من شعر األفوه األودي. والّسَ  )٥(
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 وقــد أمر اهلل تعاىل بطاعــة والة األمر مطلقاً يف غري معصية اهلل، فقال ســبحانه:
﴾ ]النســاء: ٥٩[. وجاء عــن انليب ملسو هيلع هللا ىلص مجلة  ﴿
أحاديث يف هذا الشأن، منها: قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »السمع والطاعة ىلع املرء املسلم فيما أحب وكره ما 
لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة«)١(. وقوهل: »من رأى من أمريه شيئا 
يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شــربا فيموت إال مات ميتة جاهلية«))(. 
وجاء يف حديث حذيفة بن ايلمان –  - أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يكون بعدي أئمة ال 
يهتدون بهداي وال يستنون بسنيت وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطني يف جثمان 
إنس« قال: قلت: كيف أصنع يا رســول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال »تســمع وتطيع لألمري 
وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاســمع وأطع«)٣(. وعن ابن مســعود --: عن انليب 
ثََرٌة وأمور تنكرونها«. قالوا: يا رسول اهلل فما تأمرنا؟ قال: »تؤدُّون احلق 

َ
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ستكون أ

اذلي عليكم، وتســألون اهلل اذلي لكم«)4(. ويف سنن ابليهيق بلفظ: »إنها ستكون أثرة 
وأمور تنكرونها. قالوا: فما يصنع من أدرك ذلك يا رسول اهلل؟ قال: أدوا احلق اذلي عليكم 

واسألوا اهلل اذلي لكم«)٥(.
قال اإلمام انلــووي  - معلقاً ىلع هذا احلديث -: »وفيه احلث ىلع الســمع 
 ظاملا عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة وال خيرج عليه وال خيلع، 

ِّ
والطاعة وإن اكن املتويل

 / القاموس - )٣8  العروس من جواهر  / 8))(. وتاج   (( البغدادي، -  القالي  القاسم  بن  ألبي علي إسماعيل   =
.)(٦٦

صحيح البخاري، )٥)٦7(، كتاب: األحكام، باب: السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، - )٦ / )٦١)(.   )١(
صحيح مسلم، )١8٣٩(، كتاب: اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية - )٣ 

.)١4٦٩ /
صحيح البخاري، )4)٦7(، كتاب: األحكام، باب: السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، - )٦ / )٦١)(.   )((

صحيح مسلم، )١847(، كتاب: اإلمارة، باب: وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ويف كل حال   )٣(
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة - )٣ / ١47٥(.

صحيح البخاري، )٣408(، كتاب: المناقب، باب: عالمات النبوة في اإلسالم، - )٣ / ١٣١8(. وصحيح مسلم،   )4(
)١84٣(، كتاب: اإلمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء األول فاألول - )٣ / )١47(.

سنن البيهقي الكبرى، ))١٦٣٩(، كتاب: قتال أهل البغي، باب: الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار   )٥(
المنكر من أموره بقلبه وترك الخروج عليه، - )8 / ١٥7(.
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بل يترضع إىل اهلل تعاىل يف كشف أذاه ودفع رشه وإصالحه«)١(.

فقد اكن هذا منهج الســلف رمحهم اهلل تعاىل، ومن ذلك ما جاء يف كتاب الرشيعة 
لآلجري عن احلســن ابلرصي –- أيام يزيد بن املهلب))( قال: وأتاه رهط، فأمرهم 
أن يلزموا بيوتهم، ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثــم قال: واهلل لو أن انلاس إذا ابتلوا من قِبَِل 
سلطانهم صربوا ما بلثوا أن يرفع اهلل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إىل السيف فيولكون 

إيله، وواهلل ما جاءوا بيوم خري قط، ثم تال: ﴿
﴾ ]األعراف: ١٣7[)٣(.

وال خيــى موقف اإلمام أمحد بن حنبل – رمحــة اهلل عليه – يف صربه ىلع ما القاه 
ب عذابا شــديدا يف زمن املأمون  مــن اتلعذيب يف فتنة القول خبلق القرآن، فإنه قد ُعذِّ
ثم املعتصم والواثق، ولكنه صرب واحتسب، وعفا عمن آذاه، وهو يتلو قوهل تعاىل: ﴿ 

ب أخوك املسلم بسببك)4(.  ﴾ ]انلور: ))[، ويقول: ما ذا ينفعك أن يعذَّ

وذكر ابــن حجر –  - إمجاع الفقهاء ىلع وجوب طاعة الســلطان املتغلب 
واجلهــاد معه، وأن طاعته خري من اخلروج عليه؛ ملا يف ذلك من حقن ادلماء وتســكني 
ادلهماء، ولم يســتثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الرصيح)٥(. وقال اإلمام 
انلووي –  - وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني وإن اكنوا فسقة 

ظاملني)٦(.

فهكذا يتبني نلا إىل أي مدى يكون الســمع والطاعة لألمري وإن اكن ظاملا جباراً، 
ما لم يأمر بمعصية اهلل. 

شرح النووي على صحيح مسلم ))١ / )٣)(.  )١(
ويل البصرة لسليمان بن عبدالملك، ثم عزله عمر بن عبد العزيز. ينظر: سير أعالم النبالء )4 / ٥0٣(.  )((

الشريعة لآلجري )١ / ١٩)(.  )٣(
ينظر: البداية والنهاية )١0 / ٣٣٥(.  )4(

ينظر: فتح الباري )١٣ / 7(.  )٥(
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم - ))١ / ٩))(.  )٦(
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املبحث الرابع: الوعظ وانلصيحة للحاكم.
إن من أعظم داعئم ادلين األمَر باملعروف وانليه عن املنكر، وهذه الشعرية العظيمة 
ينبيغ حتقيقها بني املســلمني اعمة ىلع اختالف طبقاتهم، فينصح املسلم نظريه يف املزنلة 
ومن هو دونه ومن هو أىلع منه باألســلوب الرشيع، بل ويوعظ الكفار أيضا حىت احلاكم 

منهم، قال تعاىل: ﴿ *  *  * 
﴾ ]انلــازاعت: ١٥ – ١٩[. فهذا يــدل ىلع أن بذل انلصيحة للحاكم   * 

ول؛ ملا بيننا وبينه من َوالية اإلسالم. 
َ
املسلم الظالم من باب أ

وقد بــنيَّ القرآن الكريم األســلوب اذلي جيب أن يكون عليــه الوعظ للحاكم 
 * ﴿ :-  – الظالم، قال ســبحانه يف خطابه ملوىس وهــارون
﴾ ]طه: 4٣ – 44[. فإذا اكن هذا األمر بهذا األسلوب مع احلاكم 
الاكفر املتصف بالظلم والطغيان، فألن يكون مع احلاكم املسلم الظالم من باب أول، 
وقد قال انليب – ملسو هيلع هللا ىلص -: »إن اهلل يرىض لكم ثالثا ويسخط ثالثا: يرىض لكم أن تعبدوه 
وال ترشكوا به شيئا وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعا وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم...«)١(. 
ُخْذ 

ْ
َأ

ْ
َطاٍن فَال يَُكلِّْمُه بَِها َعالِنيًَة، َويل

ْ
ي ُسل وعنه – ملسو هيلع هللا ىلص – قال: »َمْن اَكنَْت ِعنَْدُه نَِصيَحٌة ذِلِ

ي َعلَيِْه«))(. ِ
َّ

ُ َواذل
َ

ي هل ِ
َّ

دَّى اذل
َ
إِْن قَِبلََها قَِبلََها، َوإاِل اَكَن قَْد أ

يَْخُل بِِه، فَ
ْ
بِيَِدهِ فَل

فتبني من هذه انلصوص من الكتاب والســنة مرشوعية انلصــح لويل األمر، وأن 
يبارش ذلك العلماء انلاصحون، باألســلوب األمثل اذلي يرىج نفعه يف الوعظ وانلصح، 
وذلك بالقول اللني واتلأدب واالختالء به، وعدم التشــهري به وعدم اإلنكار عليه علناً. 

أخرجه مالك في الموطأ، )١7٩٦(، كتاب: الكالم، باب: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين - )) / ٩٩0(.   )١(
وابن حبان في صحيحه بتحقيق األرنؤوط، )٣٣88(، باب: المسألة واألخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء 

والشكر، - )8 / )١8(. وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما.
للبيهقي،  الكبرى  السنن   .)(7٥  /  ((  - عاصم  أبي  البن  السنة  تخريج  في  الجنة  ظالل  في  األلباني  صححه   )((
َعلَى  َوَما  ِتِهْم  وََعاّمَ ُمْسِلِميَن 

ْ
ال ِة  ئِّمَ

َ
َوأل َورَُسوِلِه  َوِلِكتَابِِه   َِّ هلِل الّنَِصيَحِة  باب:  البغي،  أهل  قتال  كتاب:   ،)١7١0٣(

ُمْقِسِط - )8 / ١٦4(. والمعجم الكبير للطبراني، )١44١٥(، - ))١ / ٣44(. والسنة 
ْ
َطاِن ال

ْ
ل َراِم الّسُ

ْ
ِعّيَِة ِمْن إِك الّرَ

البن أبي عاصم، )١0٩8(، باب: كيف نصيحة الرعية للوالة - )) / ))٥(. 
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فهذا من تمــام انلصح هل. وقد روى تميــم ادلاري –  – عن انليب - ملسو هيلع هللا ىلص - قوهل: 
»ادلين انلصيحة، قلنا: ملن؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوهل وألئمة املسلمني واعّمتهم«)١(.

املبحث اخلامس: الكف عن القتال وعدم املواجهة. 
اكن املسلمون يف ابتداء اإلسالم وحينما اكنوا مستضعفني بمكة ممنوعني من القتال، 
ولم يؤذن هلم جبهاد أعدائهم لعدة حكم وأسباب منها: قلة َعددهم وُعددهم بالنسبة إىل 
ذن هلم بالقتال أو فرض عليهم فقاتلوا يف هذه احلال، ألدى 

ُ
ما عند عدوهم من ذلك، ولو أ

إىل اضمحالل اإلســالم، فرويع جانب املصلحة العظىم ىلع ما دونها، ومنها: أن حكمة 
ابلاري تعاىل أن يرشع لعباده الرشائع ىلع وجه ال يشــق عليهــم، ويبدأ باألهم فاألهم، 

واألسهل فاألسهل))(. 
وقد حّذر القــرآن الكريم من تعريض انلفس للهالك، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقرة: ١٩٥[. وال ريب أن املســتضعفني حينما خيوضون يف قتال عدوهم سيلقون 
بأيديهم إىل اتلهلكة بذلك، وال يتحقق هلم مرادهم من الغلبة وانلرص؛ وهلذا أمر اهلل تعاىل 
نبيــه – ملسو هيلع هللا ىلص – وأصحابه – رضوان اهلل عليهم – بالكف عن القتال يف أول اإلســالم – 

حينما اكنوا مستضعفني -، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقرة: ١0٩[، وقال سبحانه: ﴿
﴾ ]النساء: 77[.

قــال العالمة حممد بن صالح العثيمني - رمحة اهلل عليه – يف ذكر فوائد آية ســورة 
ابلقرة: ومنها: »جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمســلمني قوة، ومنها: إثبات احلكمة 
هلل -  -؛ حيــث أمر بالعفو والصفح إىل أن يــأيت اهلل بأمره؛ ألن األمر بالقتال قبل 

وجود أسبابه وتوفر رشوطه من القوة املادية والبرشية ينايف احلكمة«)٣(.

صحيح مسلم، )٩٥(، كتاب: اإليمان، باب: بيان أن الدين النصيحة - )١ / 74(.  )١(
ينظر: مجموع الفتاوى )١٥ / ١70(. وتفسير ابن كثير )) / ٣٥٩(. وتفسير السعدي )١ / ١87(.  )((

تفسير سورة البقرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين - )١ / ٣٦١(.  )٣(
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﴾ ]النســاء: 77[، أي: امنعوها عن  وقال عند تفســري آية النساء: وقوهل: ﴿
القتال، وذلك أن بعض الصحابة اذليــن اكنوا يف مكة ملا ظلمتهم قريش وضيقت عليهم 
﴾، أي: ال  قالوا: ملــاذا حيجرون علينا ويظلموننا؟ أفال نقاتلهــم؟ فقيل هلم: ﴿
﴾ واملســلمون  تقاتلوهم؛ ألن القتال يف غري موضعه مهلكة، فال تقاتلوا، بل ﴿
اكنوا يف مكة مضطهدين مظلومني، وليس هلم شــوكة وليس هلم دولة، فالقتال غري الئق 

.)١(﴾ إطالقا، فقيل هلم: ﴿

فلو وقع املســلمون املستضعفون يف مثل هذه احلال من االضطهاد والظلم وليست 
هلم شــوكة وال دولة، فإن الواجب عليهم األخــذ بهذا اهلدي القرآين، من كف ايلد عن 

القتال حىت يصبحوا أهال ذللك كما تقدم.

املبحث السادس: اهلجرة. 
إن املحافظــة ىلع ادلين واإلقامة واثلبات عليه أهــم وأعظم وأول وأحق باحلرص 
عليه من اإلقامة يف الوطن؛ إذ إن املرء مأمور بعبادة اهلل وحده وإقامة شــعائر ادلين، وال 
جناح وال فالح هل إال بذلك، وذلا أرشــد اهلل تعاىل املســتضعفني من عباده – إذا ُضيِّق 

عليهم يف أرضهم - إىل اهلجرة للتمكن من عبادته سبحانه، قال اهلل تعاىل: ﴿
﴾ ]النســاء: ١00[. وقال سبحانه: ﴿

﴾ ]العنكبوت: ٥٦[.

يف هذا حتريض ىلع اهلجرة، وترغيب يف مفارقة املرشكني، وأمر من اهلل تعاىل لعباده 
املؤمنني باهلجرة من ابلدل اذلي ال يقدرون فيه ىلع إقامة ادلين، إىل أرض اهلل الواســعة، 
حيث يمكن إقامة ادلين، بأن يوحدوا اهلل ويعبدوه كما أمرهم، وأن املؤمن حيثما ذهب 

وجد عن األعداء مندوحة وملجأ يتحصن فيه))(.

 وقــد هاجر بعــض الصحابــة –  – من مكة إىل احلبشــة؛ وذلــك ملا رأى

تفسير سورة النساء للشيخ محمد بن صالح العثيمين - )١ / )٥4(.  )١(
تفسير ابن كثير، بتصرف. - )) / ٣٩١( و )٦ / ٩0)(.  )((
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 رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما يصيــب أصحابه من ابلالء مــن قِبَل قريش، وهو يف اعفيــة؛ ملاكنه من
اهلل ، ثم دفاع عمه أيب طالب عنه، فأمرهم باخلروج إىل أرض احلبشــة؛ -ألن بها ملاك 
ال يظلم عنده أحد، ويه أرض صدق-، حىت جيعل اهلل هلم فرجا مما هم فيه، فخرج عند ذلك 
املســلمون من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أرض احلبشة خمافة الفتنة، وفرارا إىل اهلل بدينهم، 
فاكنت أول هجرة يف اإلسالم، واكن أول من خرج من املسلمني عثمان بن عفان، وزوجته رقية 
بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، والزبري بن العوام، ومصعب بن عمري، وعبد الرمحن بن عوف، وأبو سلمة 

.)١(
 ،بن عبد األسد، وامرأته أم سلمة بنت أيب أمية، وعبد اهلل بن مسعود، وغريهم

وقد امتدح اهلل تعــاىل املهاجرين األولني من الصحابــة –  – ووصفهم 
بالصدق يف قوهل سبحانه: ﴿

﴾ ]احلــرش: 8[. فهم قد هجروا املحبوبــات واملألوفات، من 
ادليــار واألوطان واألحباب واخلالن واألموال، رغبة يف اهلل ونرصة دلين اهلل، وحمبة لرســول 
اهلل، فهــؤالء هم الصادقون اذلين عملوا بمقتىض إيمانهم، وصدقوا إيمانهم بأعماهلم الصاحلة 

والعبادات الشاقة))(.
ومن لم يتســّن هل اهلجرة فليلجأ إىل العزلة يف ماكن يأمن ىلع نفســه فيه، كما ذكر 

اهلل تعاىل يف أصحاب الكهف: ﴿
﴾ ]الكهف: ١٦[. قال اإلمام اخلطايب –رمحه اهلل تعاىل-: والعزلة 
عند الفتنة ســنة األنبياء وعصمة األويلاء وسرية احلكماء األبلاء واألويلاء، فال أعلم ملن 
اعبها عذرا، والسيما يف هذا الزمان القليل خريه ابليكء َدرُّه، وباهلل نستعيذ من رشه وريبه)٣(.

املبحث السابع: األخذ بالرخص املرشوعة عند االضطرار.
قد يفنت املرء يف دينه ويضيَّق عليه، فال يكاد يسلم إال بالرخص اليت أذن اهلل تعاىل 

بها، وإن اكنت يف ظاهرها مناقضة لدلين. 

ينظر: البداية والنهاية - )٣ / 84 - 8٥(.  )١(
تفسير السعدي - )١ / 8٥0(.  )((

العزلة للخطابي - )ص 8( والبكيء: القليل.  )٣(
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ويف هذا املبحث ثالثة مطالب:

املطلب األول: جواز انلطق بكلمة الكفر حال اإلكراه.
ال شــك أن أعظم انلعم اليت أنعم اهلل بها ىلع املؤمنني نعمة اإليمان، اليت بها جناح 
املؤمن وفالحه يف ادلنيا والخرة، وقد يمتحن اهلل عبده يف إيمانه، فيجب ىلع املؤمن أن يصرب 
ويصمد ىلع إيمانه مهما يعرض هل من الظروف واملتاعب واملضايقات يف سبيله؛ يلنال العبد 
ما وعد اهلل به من طيب العيش يف ادلنيا واثلواب اجلزيل يف الخرة، فإن لم يصرب املرء أو 
اغرتَّ بزخارف ادلنيا، فكفر باهلل بعد إيمانه، فقد استحق العذاب األيلم من رب العاملني، 

﴿ تعاىل:  قال  كما 
﴾ ]انلحل: ١0٦[.

وملا اكن هذا ادلين دين الســماحة واليرس، خفف اهلل عن عباده، فرخص يف انلطق 
بكلمة الكفر ملن لــم يتحمل اتلعذيب مع اطمئنان القلــب باإليمان، وذلك يف قوهل 
﴾ ]انلحل: ١0٦[. وقد روي عن ابن عباس: أن هذه  تعاىل: ﴿
به املرشكون، حىت يكفر بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص، فوافقهم  ار بن يــارس، حني َعذَّ الية نزلت يف عمَّ

ىلع ذلك ُمكَرهاً، وجاء معتذًرا إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص ، فأنزل اهلل هذه الية)١(.

وقال انليب – ملسو هيلع هللا ىلص -: »إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«))(. 

وقــد أمجع العلماء ىلع هذه الرخصة)٣(؛ وأما من صرب ىلع اتلعذيب فهو أفضل عند 
اهلل تعاىل)4(؛ فقد صرب بعض الصحابة ىلع اتلعذيب حىت قتلوا، ولم يالموا ىلع ذلك. 

املطلب اثلاين: الرخصة يف اإلقامة يف بالد الكفر ملن عجز عن اهلجرة.
تفسير ابن كثير - )4 / ٦0٥(.  )١(

ماجه  ابن  سنن  البخاري.  شرط  على  صحيح  إسناده  األرنؤوط:  شعيب  وقال  صحيح.  األلباني:  الشيخ  قال   )((
بتعليق األلباني، )04٣)(، كتاب: الطالق، باب: طالق المكره والناسي - )١ / ٦٥٩(. وصحيح ابن حبان بتحقيق 

األرنؤوط، )١٩)7(، باب: فضل األمة )ذكر األخبار عما وضع اهلل بفضله عن هذه األمة(، - )١٦ / )0)(.
ينظر: تفسير ابن كثير - )4 / ٦0٦(.  )٣(

ينظر: فتح الباري - ))١ / ٣١٦(.  )4(
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من املسلمني من ينشــأ يف غري بالد اإلســالم، وُرّبما حيصل هل اتلضييق يف إقامة 
شــعائر ادلين، ويف هذه احلال جتب اهلجرة إىل بالد إســالمية يتسىن هل فيها إقامة شعائر 
ادلين، إال أنه قد يشــق ذلك يف بعض األحيان، فال يتمكن املسلم من اهلجرة، ويف هذه 

﴿ تعاىل:  يقول  احلال 
 * 

﴾ ]النساء: ٩7 – ٩٩[.   * 
قال ابن قدامة – رمحه اهلل تعاىل -: »فانلاس يف اهلجرة ىلع ثالثة أرضب: 

أحدهــا: من جتب عليه، وهو: من يقدر عليهــا وال يمكنه إظهار دينه وال تمكنه 
إقامــة واجبات دينه مع املقام بني الكفار، فهذا جتب عليه اهلجرة؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿

﴾ ]النســاء: ٩7[، وهذا وعيد شديد يدل ىلع الوجوب، وألن 
القيام بواجب دينه واجب ىلع من قدر عليه، واهلجرة من رضورة الواجب وتتمته، وما ال 

يتم الواجب إال به فهو واجب.
اثلاين: من ال هجرة عليــه، وهو: من يعجز عنها، إما ملرض أو إكراه ىلع اإلقامة أو 

 ضعف من النساء والودلان وشبههم، فهذا ال هجرة عليه؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿
 ﴾  * 

]النساء: ٩8 – ٩٩[. وال توصف باستحباب؛ ألنها غري مقدور عليها. 

اثلالث: من تســتحب هل وال جتب عليه، وهو: من يقــدر عليها لكنه يتمكن من 
إظهار دينه وإقامته يف دار الكفر، فتستحب هل؛ يلتمكن من جهادهم وتكثري املسلمني 
ومعونتهم، فيتخلص من تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية املنكر بينهم، وال جتب عليه؛ 

إلماكن إقامة واجب دينه بدون اهلجرة«)١(.

املطلب اثلالث: الرخصة يف اتلقية. 
المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني البن قدامة - )١0 / ٥0٥(.  )١(
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دلت أدلــة كثرية من الكتاب والســنة ىلع حتريم مواالة الكفار ألي ســبب من 
األســباب، وأنه جيب ىلع املسلمني بغضهم وعدم حمبتهم، قال انليب – ملسو هيلع هللا ىلص -: »أوثق عرى 

اإليمان احلب يف اهلل وابلغض يف اهلل«)١(. 
ومن تلك األدلة قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]املمتحنة: ١[. وقول انليب – ملسو هيلع هللا ىلص -: »من جامع املرشك وسكن معه فإنه 
مثله«))(، ومعناه: من اختلط به وامزتج به وسكن معه فإنه يكون مثله؛ ألن االحتاكك 
قد يؤثر، واملشــابهة يف الظاهر قد حيصل منها تأثري ىلع ابلاطــن)٣(، ويف هذا حتذير من 

مساكنتهم اليت قد تورث مواالتهم، وذلك من نواقض اإلسالم.
وأما إذا اكن املســلمون مســتضعفني خيافون ىلع أنفسهم الرضر فال حرج عليهم 
حينئذ أن يعاملوا الكفار باتلقية، ويه: أن يالطفوهم بالظاهر دون ابلاطن درءا لرشهم، 

تعاىل: ﴿ قال 
﴾ ]آل عمران: 8)[. 

قال ابن عباس –  -: نىه اهلل ســبحانه املؤمنــني أن ياُلطفوا الكفار، أو 
يتخذوهم ويلجًة)4( مــن دون املؤمنني، إال أن يكون الكفاُر عليهم ظاهرين، فيظهرون 

هلم اللُّطف، وخيالفونهم يف ادلين)٥(.
وقال ابن جرير: »إال أن تكونوا يف سلطانهم فتخافوهم ىلع أنفسكم، فتظهروا هلم 
الوالية بألسنتكم، وتضمروا هلم العداوة، وال تشايعوهم ىلع ما هم عليه من الكفر، وال 

تعينوهم ىلع ُمسلم بفعل«)٦(.

صححه الشيخ األلباني. مسند الطيالسي، )78٣(، - )) / ١١0(. السلسلة الصحيحة، )٩٩8(، - )٣ / )7(.  )١(
قال الشيخ األلباني: صحيح. سنن أبي داود بأحكام األلباني، )787)(، باب: في اإلقامة بأرض الشرك - )) /   )((

.)١0١
شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد - )١٥ / ١٣0(.  )٣(

تُه. النهاية في غريب األثر - )٥ / )٥0(. وِليَجُة الرَُّجل: بِطاَنتُه وُدَخالُؤه وخاّصَ  )4(
جامع البيان - )٦ / ٣١٣(.  )٥(
جامع البيان - )٦ / ٣١٣(.  )٦(



191

واكن الســلف يعاملون األعداء باتلقية اليت رخــص اهلل تعاىل بها. قال أبو ادلرداء 
َعنُُهْم)١(.

ْ
َْكرُش يِف وُُجوهِ أقَْواٍم َوقُلُوُبنَا تَل –-: إنَّا نلَ

واتلقية ليست مواالة، واستثناها اهلل تعاىل من انليه؛ ألن مقتىض الرباءة من الكفار 
إظهار العداوة هلم. قال ابن القيم –  -: ومعلوم أن اتلقاة ليست بمواالة ولكن ملا 
نهاهم عن مواالة الكفار اقتيض ذلك معاداتهم والرباءة منهم وجماهرتهم بالعدوان يف لك 

حال إال إذا خافوا من رشهم فأباح هلم اتلقية وليست اتلقية مواالة هلم))(.
والعمل باتلقية ثابت ال ينقطع مىت دعت الرضورة إيله، قال اإلمام ابلخاري: »وقال 

احلسن: اتلقية إىل يوم القيامة«)٣(.

تفسير ابن كثير - )) / ٣0(.  )١(
بدائع الفوائد - )٣ / ٥7٥(.  )((

صحيح البخاري - )٦ / )٥4)(.  )٣(
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اخلاتمة

وفيها من انلتائج واتلوصيات ما ييل:
إن اهلدايات القرآنيــة يف أمر ما، يمكن أخذها أو اســتنباطها من خالل آيات . 1

األحاكم وآيات الَقَصص القرآين.
عظم عنايــة اهلل تعاىل وراعيته وتربيته لعباده املؤمنــني يف حفظ دينهم واثلبات . 2

عليه، السيما املستضعفني منهم.
إن أمر املستضعفني بالصرب والروية يف شأنهم، وعدم اتلعرض للمخاطر، مما اتفقت . 3

عليه الرشائع.
ال ســالمة لألمة إال بالزتام الكتاب والسنة ىلع فهم سلف األمة يف مجيع أحواهلا، . 4

وعدم االجنراف وراء العواطف املجردة كما هو حال كثري من املسلمني ايلوم.
إن املظاهــرات اليت تقوم بها بعض املجتمعات املســلمة ايلــوم للمطابلة بتغيري . 5

احلاكم أو املطابلة باحلقوق منهج خاطــئ وخمالف ملا هدى إيله القرآن الكريم 
والسنة املطهرة ويه سلف األمة.

ينبــيغ بث هذا املوضوع املهم عرب اخلطب املنربية وادلروس العلمية واملحارضات . 6
العامة، وكذلك عرب وسائل االتصال احلديثة.

وأســأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به املسلمني 
يف لك بقاع األرض، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين، 
واحلمد هلل رب العاملني.
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فهرس املصادر واملراجع

القرآن الكريم.. 1
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي حممد بن حممد . 2

ابن مصطى، )دار الكتب العلمية، بريوت(.
 االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب، )دار الكتب العلمية، بريوت(.. 3
اإلصابة يف تميزي الصحابة، أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع، . 4

حتقيق: يلع حممد ابلجاوي، )دار اجليل، بريوت، الطبعة األول، )١4١ه(.
أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن، تأيلف: حممد األمني بن حممد املختار بن . 5

عبد القادر اجلكين الشــنقيطي ت )١٣٩٣ه(، دار الفكر للطباعة بريوت )بلنان( 
١4١٥ه.

االعتصام، تأيلف: أبو إسحاق الشاطيب، املكتبة اتلجارية الكربى )مرص(.. 6
إاغثة اللهفان من مصائد الشــيطان، تأيلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد . 7

شــمس ادلين ابن قيم اجلوزية ت )7٥١ه(، حتقيق: حممد حامد الفيق، دار املعرفة، 
بريوت )بلنان(،الطبعة اثلانية، ١٣٩٥ه.

األمايل يف لغة العرب، أبو يلع إســماعيل بن القاسم القايل ابلغدادي ت )٣٥٦ه(، . 8
دار الكتب العلمية )بريوت( ١٣٩8ه.

بدائــع الفوائد، تأيلف: أبــو عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيــوب الزريع املعروف . 9
بـ)ابن القيم اجلوزية(، حتقيق: هشام عبد العزيز عطا – اعدل عبد احلميد العدوي 
– أرشف أمحد، مكتبة نزار مصطى ابلاز )مكة املكرمة(، الطبعة األول، ١4١٦ه.

ابلداية وانلهاية، تأيلف: عماد ادلين أيب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري القريش . 10
ادلمشــيق ت )774 ه(، حتقيق: عبداهلل عبداملحســن الــرتيك باتلعاون مع مركز 

ابلحوث وادلراسات بدار هجر )اجلزية(، الطبعة: االول ١4١7ه.
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تاج العروس من جواهر القاموس، تأيلف: أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق . 11
بيدي، حتقيق جمموعة من املحققني، نرش دار اهلداية. احلسيين، امللّقب بمرتىض، الزَّ

اتلحريــر واتلنوير، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن اعشــور اتلونيس، . 12
)مؤسسة اتلاريخ العريب، بريوت، الطبعة: األول، 0)١4ه(.

حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري . 13
أبو العال، )دار الكتب العلمية، بريوت(.

تفســري القرآن الكريم سورة الفاحتة – ابلقرة للشــيخ: حممد بن صالح العثيمني، . 14
طبعة دار ابن اجلوزي، الطبعة اثلانية حمرم ١4٣١ه.

تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثري القريش ادلمشيق، . 15
حتقيق: ســايم بن حممد ســالمة، )دار طيبة للنــرش واتلوزيع، الطبعــة: اثلانية 

0)١4ه(.
تفسري ســورة النساء للشــيخ: حممد بن صالح العثيمني، طبعة دار ابن اجلوزري، . 16

الطبعة األول رمضان ١4٣0ه.
تيســري الكريم الرمحن يف تفســري كالم املنان، عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل . 17

الســعدي، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، )مؤسسة الرسالة، الطبعة: األول 
0)١4ه(.

جامع ابليان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري أبو جعفر الطربي، . 18
حتقيق: أمحد حممد شاكر، )مؤسسة الرسالة، الطبعة: األول، 0)١4ه(.

جامــع العلوم واحلكم، تأيلف: أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، . 19
دار املعرفة، بريوت )بلنان(، الطبعة األول، ١408ه.

اجلامع ألحاكم القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري . 20
اخلزريج شمس ادلين القرطيب، حتقيق: سمري ابلخاري، )دار اعلم الكتب، الرياض، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة: ٣)١4ه(.



195

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها تأيلف: حممد نارص ادلين . 21
األبلاين، مكتبة املعارف )الرياض( طبعة ١4١٥ه.

سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق . 22
وبأحاكم األبلاين، )دار الفكر، بريوت(.

سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين، )دار الكتاب العريب ـ بريوت(.. 23

ســنن الرتمذي، حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم، حتقيق: أمحد حممد . 24
شاكر وبأحاكم األبلاين، )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت(.

الســنن الكربى، للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن يلع ابليهيق ت )4٥8ه(، . 25
حتقيق: مركز هجر للبحوث وادلراســات العربية واإلســالمية )القاهرة(، الطبعة 

األول ))١4٣ه(.

سري أعالم انلبالء، تأيلف: شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن . 26
قَايْماز اذلهيب ت )748ه(، حتقيق: جمموعة من املحققني بإرشاف الشــيخ شعيب 

األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة اثلاثلة، ١40٥ه.

رشح العقيدة الواســطية، ويليه ملحق الواســطية، تأيلف: حممد بن خليل حسن . 27
ج أحاديثــه ووضع امللحق: علوي بن عبد  هــّراس ت )١٣٩٥ه(، ضبط نصه وخرَّ

القادر السقاف، دار اهلجرة للنرش واتلوزيع )اجلزية(، الطبعة اثلاثلة، ١4١٥ه.

رشح سنن أيب داود، الشيخ عبد املحسن العباد. أرشطة مفرغة.. 28

وِْجردي اخلراساين، . 29 شعب اإليمان، تأيلف: أمحد بن احلسني بن يلع بن موىس اخلرُْسَ
أبو بكر ابليهيق ت )4٥8ه(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: ادلكتور عبد 
العيل عبد احلميد حامد،أرشف ىلع حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد انلدوي، 
مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع بالرياض باتلعاون مع ادلار السلفية ببومباي باهلند، 

الطبعة: األول، ٣)١4ه.
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأيلف: إسماعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: . 30
أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني )بريوت( الطبعة: الرابعة ١407ه .

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، تأيلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن . 31
معاذ بن َمْعبَد، اتلمييم، أبو حاتم، ادلاريم، البُســيت )املتوىف: ٣٥4ه(، ترتيب: يلع 
ابن بلبان بن عبد اهلل، عالء ادلين الفاريس، املنعوت باألمري ت )7٣٩ه(، مؤسسة 

الرسالة، بريوت )بلنان(.
صحيح ابلخاري، حممد بن إســماعيل أبو عبــد اهلل ابلخاري، حتقيق: د. مصطى . 32

ديب ابلغا، )دار ابن كثري، ايلمامة، بريوت، الطبعة اثلاثلة، ١407 ـه– ١٩87م(.
صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي انليسابوري، حتقيق: . 33

حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت )بلنان(.
صحيح وضعيف ســنن أيب داود، حممــد نارص ادلين األبلــاين، )برنامج منظومة . 34

اتلحقيقات احلديثية املجاين، من إنتاج مركز نور اإلســالم ألحباث القرآن والسنة 
باإلسكندرية(

ظالل اجلنة يف ختريج الســنة البن أيب اعصــم، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، . 35
املكتب اإلساليم، بريوت )بلنان(، الطبعة اثلاثلة: – ١4١٣ه. 

العزلة للخطايب. طبعة دار احلديث.. 36
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فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ابن حجر العسقالين ت ))8٥ه( حتقيق: حممد . 38
فؤاد عبدابلايق، وحمب ادلين اخلطيب، دار املعرفة )بريوت(، ١٣7٩ه.

فتــح القدير اجلامع بني فين الرواية و ادلراية من علم اتلفســري، حممد بن يلع بن . 39
حممد الشواكين، )دار الكتب العلمية، بريوت(.



197

كتاب الرشيعة، لإلمام املحدث: أيب بكر بن حممد بن احلسني الجري ت )٣٦0ه(، . 40
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ت )8)7ه(، حتقيق: أنور ابلاز واعمر اجلزار، دار الوفاء، الطبعة اثلاثلة، ٦)١4ه.
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الفيق، دار الكتاب العريب، بريوت )بلنان( الطبعة اثلانية، ١٣٩٣ه.
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)مؤسسة قرطبة، القاهرة(.
معالم اتلزنيل، حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود ابلغوي، حتقيق: حممد عبد اهلل . 46

انلمر وعثمان مجعة ضمريية وسليمان مسلم احلرش، )دار طيبة للنرش واتلوزيع الطبعة 
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