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╝
افًالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل وبرـٚتف .....أم ٚبًد،،،
ؾ٘ن مم ٚتٌٚذ بف أهؾ افًِؿ واإليامن إًُٚر صقـٜ
افتٍُريغ وافتٍجريغ ذم دوف ٜافتقحٔد افًًقدي ،ٜوتٌدد
مجقظٓؿ م ٚبغ ؿتٔؾ ،وشجغ ،وهٚرب ،ومًتخػ ظذ م ٚهق
ظِٔف مـ افتٍُر ،أومًتخػ فٌس فٌٚس ؽره فٔحّل ًٍٕف.
وايؿ اهلل ـْ ٝجٚزم ً ٚبًُٕٚٚرهؿٕ :هن ٚمل تُـ وٓ ـٕٝٚ
فِخقارج راي ٜودوف ،ٜؾُِام ضِع هلؿ ؿرن ُب ِس و ُؿىِع.
ي ٚهلل افًج !! ٛإن أـثر تٍجراهتؿ مل تُـ ذم دول افٍُر
– َع عدّ ايسقا بريو – بؾ ـ ٕٝٚذم دوف ٜافتقحٔد افًًقديٜ
مع أهن ٚأحًـ افدول اإلشالمٔ ٜديْ ً.ٚ
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وهذا مم ٚيٗـد أن هٗٓء افتٍُريغ يًٍدون اإلشالم

بٚشؿ اإلشالم مـ حٔ ٞيدرون أو ٓ يدرون ،بؾ افذي أجزم بف
أهنؿ أخًقب ٜفٍُِٚر ٓ شٔام اإلٕجِٔز وإمريُٚن ،ؾُؿ اشتٍٚدوا
مْٓؿ ذم إوًٚف مْٚبر اهلدى حتجج ً ٚبّحٚرب ٜاإلرهٚبٔغ ،فذا
دمدون دول افٍُر حمٚوْٓؿ ومٖواهؿ دون دول اإلشالم،
وبًوٓؿ مًجقن ذم بًض افدول اإلشالمٔ ٜوممُّـ مـ افُتٚبٜ
ظذ خالف افًٚدة ٕمثٚفف مـ ادًجقٕغ مم ٚيدل ظذ أن وراء
إـّ ٜم ٚوراءه.ٚ
ومم ٚم ّـ اهلل بف – وهق ذو افٍوؾ وادـ – أن افىًٌٜ
إوػ مـ ـتٚيب هذا (ايربٖإ املٓري) ؿد آت ٝأـِٓ ٚحتك بٚت
افتٍُريقن يتًٚؿىقن م ٚبغ سظك ،أو ؿتذ ،أو جرحك مـ ؿقة

رضبٚتف ظِٔٓؿ ؾٕٚزى اثْٚن هزيالن مْٓؿ – وـِٓؿ ـذفؽ –
بتٖثر وتنجٔع رأس مـ رؤوشٓؿ وهق افتٍُري افًْٔد اجلِد ذم
تٍُره بجٓؾ وبٌل( :أب ٛقُد املكدض )ٞؾَدم هلام ذم افُتٚبغ

وبْٔٓام ذم افزمٚن م ٚيَرب مـ شْ.ٜ
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وذم ـِت ٚادَدمتغ – بحّد اهلل -بٚن أثر ردي ظِٔف ذم

ـتٚيب(تبدٜد نٛاغـ ايعٓٝد يف تهؿري ٙيدٚي ١ايتٛسٝد) ،وأنف

أصٚبف ذم مَتؾ ،وذفؽ ٕن ـتٚيب (تٌديد ـقاصػ افًْٔد) مجع
أمقر ًا ظدة:
األَس األ :ٍٚأنف ُدظؿ – بٍوؾ اهلل -بٚحلج ٟوإدفٜ
افيٚهرة ذم والل ضريَ ٜاخلقارج ظّقم ً ٚوأيب حمّد ادَدد
خهقص ً.ٚ
األَس ايجاْ :ٞتَديؿ أهؾ افًِؿ وافٍوؾ فُتٚيب

ـنٔخْ ٚافًالم ٜصٚفح افٍقزان – حٍيف اهلل – .

األَس ايجايح :أن افُتٚب توّـ ذـر شرة خمزي ٜهلذا

ادَدد ادًُغ مـ جٓؾ بٚفًِؿ ،وظدم تَِٔف ظذ أهِف ،وهؿٜ
إمقال ،ودمقيز افزٕ ٚبٚفُٚؾرات بحج ٜأهنـ إمٚء!! وـؾ هذا
مقثؼ ومثٌ.ٝ
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األَس ايسابع :توّـ افُتٚب إبراز تٍُر ادَدد ٕئّٜ

افًك ـٚفنٔخ افًالم ٜظٌدافًزيز بـ بٚز ،وافنٔخ افًالم ٜحمّد
بـ صٚفح افًثّٔغ ،وأمثٚهلؿ.
فذا – بحّد اهلل – اصتد حَْف وؽٔيف هلذا إمقر
وؽره ،ٚؾحٚول أن يذـر ظْل ذم مَدمتف ـؾ م ٚؿٔؾ شقاء ثٌ ٝأو
مل يثٌٕ :ٝجؾ حمٚوف ٜتنُٔؽ افْٚس ذم ردي ظِٔف ،وأنك فف ذفؽ
ومَِٕ ٚتف ظْف مقثؼ ،إم ٚمـ رشٚئِف ،أو بَْؾ مـ جٚفًف وظرف
حٚفف ،وم ٚذـره مـ صٌٓٚت طْٓ ٚأدف ٜبٚن حٚهل ٚظْد تًِٔط ٕقر
افقحل ظِٔٓ ،ٚوأهن ٚذم افقاؿع ُترهٚت مل تٌِغ ـقٕف صٌٓٚت إٓ
تْزًٓ واؾساو ً.ٚ
وـٚن ممَٕ ٚؾ ظْل ادَدد أين ٓ أـٍر افًٚجد فِهْؿ!!
وردي أن أؿقل :شٌحٕٚؽ هذا هبتٚن ظئؿ ،ؾَد بْٔ ٝذم مَٚل
بًْقان (نؿس ايطادد يًؿِٓ ٚبٛذا)( )1حََٔ ٜإمر ،وأن مـ
شجد فِهْؿ ـٍر إمجٚظ ً ٚشقاء ـٚن ٕجؾ احٚل أم ٓ ،وأن هذا
( )1وهق مقجقد ذم ادقؿع افذي أذف ظِٔف اإلشالم افًتٔؼ.
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بٚإلمجٚع ،وأن افرشٚف ٜافتل يتْٚؿِٓ ٚهذا ادَدد وؽره ٓ يهح

آظتامد ظِٕٔٓ :ٚن ـٚتٌٓ ٚظِؼ ذفؽ بَقفف (إن صح افَْؾ) ؾٓق
مل جيزم بثٌقت إمر ظْل ..إػ آخر افتٍهٔالت وادالبًٚت
حقل هذه افٍري.ٜ
ي ٚشٌحٚن اهلل!! تٌو ٛوتهٔح بَْع بًض شرتؽ
ادخزي ٜبَْؾ افثَٚت افذيـ تًرؾٓؿ ويًرؾقٕؽ وهؿ مجع ،وتىر
برشٚف ٜظِؼ صٚحٌٓ ٚافَقل ؾٔٓ ٚظذ افهح ٜوافثٌقت.

()1

( )1وممَٕ ٚؾ ظْل أين مل أـٍر مـ ؿٚل :إن اهلل وافنٔىٚن وجٓٚن فًِّ ٜواحدة .وهذا حؼ فُـ
إذا ظرف افًٌ ٛبىؾ افًج ٛوذفؽ أن افَٚئؾ هلذه افُِّ ٜافِٔزايل اخلٌٔ ٞترـل احلّد،
وشٌ ٛظدم تٍُري فف هبذه افُِّ ٜأنف شٚؿٓ ٚذم روايتف بًّٚق مـ يتحج ٟذم ؾًؾ أخىٚئف
بٖن اهلل ؿدر ظِٔف هذا وآخرون حيتجقن بٖن افنٔىٚن خدظٓؿ ؾَٚل :اهلل افنٔىٚن وجٓٚن
فًِّ ٜواحدة .أي ذم افتحج ٟهبام ظذ ؾًؾ إخىٚء ٓ أهنام ـذفؽ ذم واؿع احلٚل .وفق طٓر يل
أنف يريد ادًْك افثٚين فٍُرتف – وٓ ـرام -ٜفُـ افذي طٓر يل أنف يريد ادًْك إول بدٓفٜ
شٔٚؿف ،ومثؾ هذا مَٕ ٚؾ اإلمٚم ابـ افَٔؿ ظـ اإلمٚم أمحد ؿٚل :ؾٚئدة :ذم افٍْقن ،شئؾ أمحد بـ
حٌْؾ ظـ رجؾ شّع مٗذٕ ً ٚيَقل :أصٓد أن حمّد ًا رشقل اهلل .ؾَٚل :ـذب ،ٝهؾ يٍُر ؟
ؾَٚل ٓ ،ٓ :يٍُر جلقاز أن يُقن ؿهده تُذي ٛافَٚئؾ ؾٔام ؿٚل ٓ ،ذم أصؾ افُِّ ٜؾُٖنف ؿٚل:
أن ٓ ٝتنٓد هذه افنٓٚدة ـَقفف  واهلل ينٓد إن ادْٚؾَغ فُٚذبقن ا.ـه وظذ ٍ
ـؾ هذا مٚ
طٓر يل – واهلل أظِؿ . -
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وبًد ذـر هذه اإلصٚرة ادختكة ظـ ادَدم فُِتٚبغ

أيب حمّد ادَدد ،ؾٖرجع فإلصٚرة ح ٚذم افُتٚبغ مـ اظقجٚج ذم
افٍٓؿ ،أو َٕص ذم افًِؿ بذـر ظدة أمقر ،وهل وإن ـٕٝٚ
خمتكة فُْٓ ٚداف ٜظذ م ٚوراءه ،ٚؾ٘ن افًٌرة تدل ظذ افًٌر،
وإثر يدل ظذ ادًر ،وإن اإلضٚف ٜذم مْٚؿن ٜهٗٓء ٓ جدوى
مـ ورائٓ ٚإٓ إوٚظ ٜافقؿ :ٝفُقهنؿ مجًقا – ذم اجلِّ – ٜبغ
افتًه ،ٛواجلٓؾ وافىًـ ذم أهؾ افًِؿ افٌُٚر بٚشؿ افًِؿ
وافتحَٔؼ ـام شسى – إن صٚء اهلل – ،بؾ بِغ مـ تًهٌٓؿ أهنؿ
يُررون افقؿقع ذم اهلٍقات افتل وؿع ؾٔٓ ٚشٚداهتؿ مع شٚبؼ
افتٌْٔف وافتًريػ ،ؾٓؾ ي ٚترى هذا مـ تًهٌٓؿ أو مـ جِٓٓؿ
افذي جًِٓؿ ٓ يدرـقن هذه احلَٚئؼ مع ووقحٓ ٚأمٚمٓؿ؟!!
وصدق اهلل افَٚئؾ ﮋﯲ ﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ
ﯺﯻﮊ [احل.]46 :ٟ
وؿد يُقن سؾٓؿ اهلل ظـ هذه احلَٚئؼ افًِّٔ ٜاجلِٜٔ
ظَقب ٜهلؿ ظذ م ٚاؿسؾقه مـ تٌديؾ فِؼع ،وضًـ ذم ظِامئف
ـٚإلمٚم ظٌدافًزيز بـ بٚز ،واإلمٚم حمّد ٕٚس افديـ إفٌٚين
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واإلمٚم حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ  ،ôؾ٘ن اهلل يٌٚر ظذ أوفٔٚئف

أن

ويْتَؿ هلؿ ،ـام أخرج افٌخٚري مـ حدي ٞأيب هريرة
رشقل اهلل ☺ ؿٚل:ؿٚل اهلل تًٚػ(مـ آذى يل وفٔ ً ٚؾَد آذٕتف
بٚحلرب) ،وٓ ٕحً ٛأئّ ٜافًْ ٜهٗٓء إٓ أوفٔٚء اهلل وأنهٚره،
ؾًَقب ٜظذ ضًْٓؿ ؾٔٓؿ ،سؾٓؿ اهلل ظـ اهلدى ـام ؿٚل تًٚػ
ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ
[حمّد ،]14 :وؿٚل ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮊ [إظراف. ]146 :

ٚإيٝو اإلغازات إىل بعض َا يف ٖر ٜٔايهتابني:
اإلغاز ٠األٚىل :أهنؿ شُِقا مًِؽ افدظٚوى وافهٔٚح

هب ،ٚؾُؿ صٚحقا وٕٚدوا أهنؿ أهؾ افتقحٔد ،وأهؾ افٌرة ظِٔف،
وأهنؿ أهؾ افًْ ،ٜوهُذا ...وأن ؽرهؿ مرجئ ،ٜأو متٖثرون
بٚدرجئ ،ٜأو أنهٚر فِىقاؽٔ ،ٝوهُذا ...وهذه افدظٚوى ٓ
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تثٌ ٝبّجرد افدظقى ـام ذم احلدي ٞافذي أخرجف افنٔخٚن ظـ

أيب هريرة أن رشقل اهلل ☺( :فق يًىك افْٚس بدظقاهؿ ٓدظك
ٕٚس دمٚء رجٚل وأمقاهلؿ)...

()1

وإن ـٚن مـ ٓ يدري مـ

ادًٚـغ ذوي احلامش ٜوافًٚضٍ ٜيٌسون هبذا ،فُـ أهؾ إدفٜ
واحلج ٓ ٟتْىع ظِٔٓؿ افدظٚوى اخلٚوي ،ٜوإٓ فُٚن ادًتزفٜ
ادٌتدظ ٜأهؾ افتقحٔد فُقهنؿ اصتٓروا بٚفتًّل بف وافدظقة إفٔف،
ومرادهؿ تقحٔدهؿ افٌدظل ،وهق أنف ٓ صٍ ٜهلل شٌحٕٚف فذا ؿٚل
افزهبٚريٚ( :إذا مسعت ايسدٌ ٜك ٍٛتهًِ بايتٛسٝد ٚاغسح يٞ
ايتٛسٝد ؾاعًِ أْ٘ خازدَ ٞعتصي )ٞا.ـه فذا ٓ يٌس بُؾ مـ
شّك ًٍٕف مقحد ًا وداظٔ ً ٚإػ افتقحٔد بؾ افًزة بٚحلَٚئؼ ٓ
بٚفدظٚوى.
ومـ ذفؽ ادظٚؤهؿ تًئؿ أئّ ٜافدظقة افْجدي ٜافًٍِٜٔ
وأتٌٚظٓؿ ،ومًرؾ ٜأؿقاهلؿ ،وهؿ مـ أبًد افْٚس ظـ ذفؽ ـام
بْٔتف ذم ردي ظذ ـتٚب (ًَ ١إبساٖٕ )ِٝيب حمّد ادَدد( ،)2بؾ
( )1صحٔح افٌخٚري ( ،)4187صحٔح مًِؿ (.)3228
( )2وهق مِحؼ بُتٚيب تٌديد ـقاصػ افًْٔد.
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هؿ – ذم احلََٔ -ٜأتٌٚع شٔد ؿى ٛافثقري ٓ أئّ ٜافدظقة

ـْ ٝذم ري ٛمـ ذفؽ ؾراجع ردي ظذ
افْجدي ٜافًٍِٔ ،ٜوإن َ
ـتٚب (ًَ ١إبساٖ.)ِٝ
اإلغاز ٠ايجاْ :١ٝإن ـالم هٗٓء افَقم وؿح رديء ذم

ظِامء افًك وأئّتف ،ؾَٚل إول مْٓام – وهق ادحٚول افتزيـ
بًدم افىًـ ذم ظِامئْ ٚإٓ تِّٔح ً: - ٚ
(ٌٖ ِٖ َػاى٘ املعاؾسٕٚ؟
أّ ِٖ عًُا ٤أٌٖ ايطٓٚ ١اؾُاع ١عًَ ٢س ايعؿٛز؟
ؾإٕ نإ ٜكؿد َػاى٘ املعاؾس ,ٜٔؾإْا عُد اهلل يطٓا
عاد ١إىل أؾٛهلِٚ ,اهلل ضبشاْ٘ مل ٜرتى األَ ١عً ٢باطٌ ست٢
داَ ٤ػاٜذ ٖرا يٝبٛٓٝا يٓا األؾ ٍٛايؿشٝش ,١ؾإٍٕ يف نالّ ايطًـ
ايؿاحل  َٔٚضاز عًْٗ ٢ذِٗ َٔ ايعًُا ٤احملككني َا ؾ ٘ٝايػٓ١ٝ
ٚايهاؾ ١ٝعٔ أؾَ ٍٛػاى٘) .ـها
وـٖن أصقل ظِامئْ ٚافذي وٚق خْٚؿف بُثرة افَْؾ ظْٓؿ
ـٚفًالم ٜابـ بٚز ،وافًالم ٜوابـ ظثّٔغ ،وافًالم ٜإفٌٚين
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 ،ôخمٚفٍٕ ٜصقل افًِػ !!
وؿٚل افثٚين مْٓام – وهق أجرأ ظذ افقؿًٔ ٜذم ظِامئْ: -ٚ
(نُا ٖ ٞطسٜك ١أٌٖ ايبدعٖٚ ,را ايرٚ ٟقع ؾ ٘ٝبعض
املعاؾسَ ٜٔجٌ ايػٝدني املرنٛز ٜٔابٔ باش ٚاأليباْٚ ٞغريُٖا,
ؾإُْٗا مما خًطا ٖٓا )...ا.ـه !!
وؿد شٌَٓؿ إػ م ٚهق أشقأ مـ هذا صٔخٓؿ ادَدم هلام
أبق حمّد ادَدد وـٍ َر اإلمٚم ظٌد افًزيز ابـ بٚز ،واإلمٚم حمّد
بـ صٚفح افًثّٔغ – ،رمحٓام اهلل – ـام ذم رشٚف ٜفف بًْقان( :شٍ
محاز ايعًِ يف ايطني)( )1ؾَٚل:
(ؾًكد قسأت يف دسٜد ٠ايسأ ٟاألزدْ ١ٝبتازٜذ  16ؾؿس
ٖ1417ـ املٛاؾل  ّ1996/7/2خرباً بعٓٛإ (ٖ ١٦ٝنباز ايعًُا٤
بايطعٛد ١ٜتػذب سادخ ايتؿذري) ٚدا ٤يف اـرب( :غذبت ٖ١٦ٝ
فًظ نباز ايعًُا ٤يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيف بٝإ ْكًت٘
ؾشـ املًُه ١أَظ سادخ ايتؿذري يف اـرب – )...ثؿ ؿٚل – :
( )1مقجقدة ذم مُتٌتف ذم مْز افتقحٔد واجلٓٚد.
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(ؾأق :ٍٛقد ؾكح اهلل أَسنِ ٚنػـ ضرتنِ ٜا عًُا٤

ايكاليٚٚ ..١اهلل يكد دا ٤عًٓٝا  ّٜٛنٓا ْهـ أيطٓتٓا عٔ اـٛض
ؾٝهِْٚ ,سبأ بأْؿطٓا عٔ االْػػاٍ بهِ ,خٛؾاً َٔ تُٗٝؼ ؾساعٓا
ٚاالمساف عٔ ْٗر دعٛتٓاٚ ..نٓا ْهتؿ ٞبتشرٜس ايػباب َٔ
قالالتهِ ..ست ٢نؿسْا َٔ نؿسْا يرتنٓا اـٛض يف تهؿرينِٚ ..قد
نٓا ْأٌَ إٔ تسادعٛا أ ٚتػريٚا أ ٚتبديٛا أ ٚتتٛبٛا أ ٚتطتشٛٝا..
ْٚعسض عٓهِ َتُجًني عدٜح ايٓيب ☺( :دعِٗ ال ٜتشدخ ايٓاع
قُداًًُ ٜكتٌ أؾشاب٘)ٚ ,يهٓهِ ٜا يألضـ مل تصدادٚا إال عُا١ٜ
ٚطػٝاْاً ٚامساؾاً عٔ اؿل ٚاْطالخاً عٔ ايتٛسٝدٚ ,امٝاشاً إىل
ايطٛاغٝت ٚإىل ايػسى ٚايتٓدٜد – .)...ثؿ ؿٚل – :
(ؾُؿرينِ إٕ مل تتٛبٛا ٚتؿًشٛا ٚتبٛٓٝا َؿري َٔ قاٍ اهلل
تعاىل ؾ :٘ٝﮋﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷﮸ ﮹﮺
﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   

ﮊ [إظراف ) ]175 :ا.ـه
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ومل يرتض صٚح ٛافُتٚبغ تَدم ٜأيب حمّد ادَدد هلام

إٓ فروٚمه ٚبف ظذ حٚفتف افًٔئ ٜادنْٔ.ٜ
اإلغاز ٠ايجايج :١إسارمه ٚظذ ؾٓؿ اصىالحٚت أهؾ

افًِؿ ظذ ؽر مًْٚه ٚظْدهؿ :ـٚصىالح افتٌديؾ وظدم آفتزام،
وؿد أبْ ٝمًْك هذيـ آصىالحغ ظْد أهؾ افًِؿ بام يٍُل،
فُْٓؿ مكون ظذ ظدم افٍٓؿ وتٌٔر احلَٚئؼ شقاء بجٓؾ أو
بَهد ،وـرروا أمثٚل هذا ذم ظدة مًٚئؾ ،وهذا مـ أظيؿ أشٌٚب
افتٌٚس إمقر ظْدهؿ وإفٌٚشٓ ٚظذ ؽرهؿ ،وخيٚجلْل أمر ذم
ٍٕز وهق أهنام يتًّدان هذإ :نف بُٕٚنٚف مًٚين هذه
آصىالحٚت وآشتًامٓت ظْد أهؾ افًِؿ تزول صٌٓتٓؿ
برمتٓ ،ٚوٓ يٌَك ظْدهؿ رء يتًُّقن بف ،وافذي يقرث هذا
ذم ٍٕز أهنؿ مكون ظذ ظدم افَْٚظ ،ٜمع أن بٔٚن أهؾ افًِؿ هلٚ
مـ أووح افقاوحٚت ـام َِٕ ٝذفؽ ظْٓؿ ،وأجدين موىرا ً
إلظٚدة مَِٕ ٚتف ظْٓؿ ذم مًْك مهىِح افتٌديؾ ،ثؿ اإلجٚب ٜظذ
اظساوٚهتام افٌٚردة فتُقن دفٔ ً
ال ظذ ؽره.ٚ
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ؿِ ٝذم افزهٚن ادْر ذم افىًٌ ٜإوػ( :وذفؽ ذم حؼ

مـ بدل حُؿ اهلل بحُؿ ؽره ،وبًض افْٚس ٓ يًرف مًْك
ـِّ( ٜبدّ ل) ؾٔيْٓ ٚتنّؾ ـؾ مـ حُؿ بٌر حُؿ اهلل ،وـِّٜ
(بدل) ذم ـالم أهؾ افًِؿ هق أن يوع حُ ًام ؽر حُؿ اهلل زاظامً
إف حُؿ اهلل ،أم ٚمـ ووع حُامً ؽر حُؿ اهلل ،ومل يزظؿ أنف
حُؿ اهلل ؾِٔس مٌدًٓ.
ؿٚل ابـ افًريبٖٚ(:را ىتًـ :إٕ سهِ مبا عٓد ٙعً ٢أْ٘
َٔ عٓد اهلل ؾٗ ٛتبد ٌٜي٘ ٜٛدب ايهؿس).ـها

()1

وبّثِف ؿٚل افَرضٌل ( )2وإفٔف أصٚر اإلمٚم ابـ تّٔٔ ٜؾَٚل:
(ٚيؿظ ايػسع ٜكاٍ يف عسف ايٓاع عً ٢ثالثَ ١عإ:
األ( :ٍٚايػسع املٓصٍ)َ ٖٛٚ ,ا دا ٤ب٘ ايسضٖٚ ،☺ ٍٛرا
هب اتباع٘ َٔٚ ,خايؿ٘ ٚدبت عكٛبت٘.
ٚايجاْ( :ٞايػسع املؤ ٖٛٚ ,)ٍٚآزا ٤ايعًُا ٤اجملتٗد ٜٔؾٗٝا
( )1أحُٚم افَرآن (.)624/2
( )2افتًٍر (.)191/6
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نُرٖب َايو ٚم .ٙٛؾٗرا ٜطٛؽ اتباع٘ ٚال هب ٚال وسّٚ ,يٝظ
ألسد إٔ ًٜصّ عُ ّٛايٓاع ب٘ٚ ,ال ميٓع عُ ّٛايٓاع َٓ٘.

ٚايجايح( :ايػسع املبدٍ) ٖٛٚ ,ايهرب عً ٢اهلل ٚزضٛي٘ أٚ
عً ٢ايٓاع بػٗادات ايصٚز ٚمٖٛاٚ ,ايظًِ ايبني ؾُٔ قاٍ إٕ ٖرا
َٔ غسع اهلل ؾكد نؿس بال ْصاع .نُٔ قاٍ :إٕ ايدّ ٚاملٝت ١سالٍ -
ٚي ٛقاٍ ٖرا َرٖيب ٚ -م ٛذيو) ا .ـه()1
ؾالحظ أنف جًؾ افؼع ادٌدل افُذب ظذ اهلل بزظؿ أنف
مـ ذع اهلل ٓ تٌٔر احلُؿ مىَِ ً.ٚ
ؿٚل إول مْٓام – وهق افًٚبؼ زمْ ً ٚذم ـتٚب ٜرده: -
أؿقل :إ ّن زظؿ ادٗفػ أن افذي يوع حُامً ؽر حُؿ اهلل
ٓ يًتز مٌدًٓ إٓ إذا زظؿ أنف حُؿ اهلل بٚضؾ مـ وجقه:
األ :ٍٚأن افذي يوع ؿقإغ مـ ظْده ،أو مـ ظْد ؽره

خمٚفٍ ٜحلُؿ اهلل و ُيْحل حُؿ اهلل وئَؿ حُؿ ؽره مَٚمف :يًتز
الٕ :ن افتٌديؾ هق أن جيًؾ صٔئ ً ٚبدًٓ
مٌدّ ًٓ حلُؿ اهلل ذظ ً ٚوظَ ً
( )1جمّقع افٍتٚوى (.)268/3
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ظـ رء ،وافذي ُيزيح حُؿ اهلل وجيًؾ مُٕٚف حُؿ ؽره ٓ
صؽ أنف ٌ
ّ
مٌدل ،جًؾ حُؿ ؽر اهلل بدًٓ ظـ حُؿ اهلل ،وهذا

أمر ذم ؽٚي ٜافقوقح.
َجايُ٘ :حُؿ اهلل ذم افًٚرق افَىع ،ؾٖٔيت ادٌدّ ل وجيًؾ

حُؿ افًٚرق افًجـ بوً ٜأجٚم ،أخٔس هذا ؿد جًؾ حُّف
بدي ً
ال ظـ حُؿ اهلل؟
أخٔس هذا ؿد َٕحك حُؿ اهلل وأؿٚم ؽره مَٚمف؟

ايجاْ :ٞأ ّن اخساع افَقإغ ادخٚفٍ ٜحلُؿ اهلل مْٚزظ ٌٜ

هلل ذم رء مـ خهقصٔٚتف شٌحٕٚف وهق احلُؿ وافتؼيع وهذا

ـٍر ذم حد ذاتف ،وافُذب ظذ اهلل ـٍر ذم حد ذاتف وٓ خيتص
أن ـؾ ٍ
بٚحلُؿ ،ويقوح ذفؽ ّ
ؾًؾ خمٚفػ فكيح افؼع فق زظؿ
ؾٚظِف أنف حُؿ اهلل يٍُر ،وفٔس إمر خمته ً ٚبٚحلُؿ ؾَط،
ويقوحف ـالم ابـ تّٔٔ ٜافذي ذـره ادٗفػ (ٚايجايح( :ايػسع
املبدٍ) وهق افُذب ظذ اهلل ورشقفف أو ظذ افْٚس بنٓٚدات
افزور وٕحقه ،ٚوافيِؿ افٌغ ؾّـ ؿٚل إن هذا مـ ذع اهلل ؾَد
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ـٍر بال ٕزاع]
ؾالحظ ؿقفف ذم افؼع ادٌدّ ل ٖٛ[ :ايهرب عً ٢اهلل
ٚزضٛي٘] ؾٕ٘ف يدل ظذ أن افُٚذب ظذ اهلل ورشقفف ☺ ذم ًٌٕٜ
افًٍؾ ادخٚفػ فِؼع إػ اهلل ورشقفف ـٚؾر وهذا ؽر خمتص

بًّٖخ ٜاحلُؿ بٚفَقإغ ؾَط ،وإن ـٚن ًٌٕ ٜافَقإغ إػ افؼع
داخؾ ذم وّـ صقر ادًٖخ ،ٜؾّـ زظؿ أن ذب اخلّر جٚئز ذم
افؼع ،أو أن إمر بٚدًروف حمرم ذم افؼع ؾٓق ؿد ـذب ظذ
اهلل ورشقفف وهق ـٚؾر بذفؽ ،إذ ًا ؾِٔس إمر خمته ً ٚؾّٔـ زظؿ
أن حُّف بٌر افؼع هق حُؿ اهلل ،وفُـ احلُؿ بٌر م ٚأنزل
اهلل فف مْٚط مًتَؾ ذم احلُؿ وهق مْٚزظ ٜاهلل ذم افتؼيع،
وتًٌٔد افْٚس فٌر اهلل ذم افتحٚـؿ ،وهذا ـٍر ذم حد ذاتف.
ثؿ ؿٚل ابـ تّٔٔ[:ٜأ ٚايهرب عً ٢ايٓاع بػٗادات ايصٚز
ّ
ٚمٖٛا] أي فق زظؿ أن م ٚيًٍِف مـ افُذب ومـ صٓٚدة افزور

أنف مقاؾؼ فؼع اهلل :ؾٕ٘ف يٍُر ٕنف ـذب ظذ اهلل ذم ًٌٕ ٜمٚ
خيٚفػ ذظف إفٔف.
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ثؿ ؿٚلٚ[:ايظًِ ايبني] أي ومـ زظؿ أن افيِؿ افقاوح
ّ

مقاؾؼ فؼع اهلل ؾٕ٘ف يٍُر ٕنف ـذب ظذ اهلل.

ثؿ ؿٚل[:ؾُٔ قاٍ إٕ ٖرا َٔ غسع اهلل ؾكد نؿس بال ْصاع]
ّ

أي مـ زظؿ أن افُذب ظذ اهلل ورشقفف ☺ ،أو افُذب ظذ
افْٚس ،أو افيِؿ ،أنف مقاؾؼ فؼع اهلل ؾٕ٘ف يٍُر.

وهبذا تًِؿ أ ّن افُذب ظذ اهلل ـٍر ذم حدّ ذاتف شقاء
ـٚن ذم احلُؿ بٚفَقإغ أو ذم ادحرمٚت افقاوح ،ٜؾّْٚط افٍُر
هْ ٚافُذب ظذ اهلل.
وأم ٚاحلُؿ بٚفَقإغ افقؤً ٜؾِٓ ٚمْٚط مًتَؾ وهق
افتؼيع مع اهلل ،ومْٚزظ ٜاهلل ذم ربقبٔتف وأخقهٔتف وأشامئف
وصٍٚتف ،وتٖخر حُّف وتَديؿ حُؿ ؽره ظذ حُّف ،وتًٌٔد
افْٚس فٌر اهلل ذم افتحٚـؿ ،وإخوٚع افْٚس حلُؿ افىٚؽقت
وإفزامٓؿ بف.
ثؿ إ ّن صٔخ اإلشالم ّبغ أن مـ حِؾ احلرام ادجّع ظِٔف
ّ

أو حرم احلالل ادجّع ظِٔف أو بدّ ل افؼع ادجّع ظِٔف ـٍر ،ومل
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ينسط أن يًْ ٛافتحِٔؾ أو افتحريؿ أو افتٌديؾ إػ افؼع.
ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ

ٚ( :اإلْطإ َت ٢سًٌِ

اؿساّ اجملُع عًٚ ٘ٝسسِّ اؿالٍ اجملُعًُ عً ٘ٝأ ٚبدٍِ ايػسع اجملُعًُ
عً ٘ٝنإ ناؾساً َستداً باتٍؿام ايؿكٗا....)٤افخ .ـها
إن هذا افذي أورده ٓ ؾٚئدة مْف وٓ حٚج ٜإفٔف ،وذفؽ
أن افقجف إول افذي ذـره ٓ ؾٚئدة مْف بًٌ ٛأن ـالمْ ٚظـ
مراد أهؾ افًِؿ بٚشتًامل فٍظ (بدٍ) ٓ م ٚيريده هق هبذا افٍِظ.
أم ٚافقجف افثٚين افذي ذـره ؾٓذا مٌْل ظذ تهقره افٌٚضؾ
ظـ مًٖخ ٜاحلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل وهق أن جمرد احلُؿ بٌر مٚ
أنزل اهلل ظذ وجف افتَْغ يًتز ـكف ظٌٚدة فٌر اهلل،
وتهقره هذا رء وبحثْ ٚذم حترير مراد أهؾ افًِؿ بٚفتٌديؾ رء
آخر فُـ افَقم ٓ يٍَٓقن.
ثؿ تُِّ ٜافقجف افثٚين بدأ بٚفُالم ظذ مراد ابـ تّٜٔٔ
وهق افنٚهد وادٍسض أنف يٌدأ بف ويَتك ظِٔف ،ؾِام مل يًتىع أن
جئ ٛظِٔف ؾزع إػ افتنٌٔ ٛظذ مًْك افتٌديؾ ذم ـالم ابـ تّٜٔٔ
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وجًِف أظؿ مـ مًٖخ ٜاحلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل وهذا حؼ وفٔس
حمؾ خالف بْْٔ ،ٚفُـ ـؾ مـ بدّ ل صٔئ ً ٚمـ افؼع ـٍر ،ومـ

ذفؽ احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ،فذا إذا ـٍروا مـ بدل افؼع أرادوا
بف افُذب ظذ اهلل ورشقفف ☺ ٓ مىِؼ احلُؿ ـام ييـ هٗٓء
افٌٚفىقن ،ؾًِٔف ٓ يتًّؽ بُالمٓؿ ذم ادٌدل فؼع اهلل ظذ
أهنؿ يَقفقن بٍُر مـ حُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ،وهذا م ٚـْ ٝبْٔتف
ؿٌؾ وظٚروقه بٌٌٔٓؿ أو جِٓٓؿ.
ومـ مزيد جِٓٓؿ أو بٌٔٓؿ أهنؿ يكون ظذ تًٍر
ـالم أهؾ افًِؿ بّرادهؿ وؿْٚظٚهتؿ ٓ بّراد أهؾ افًِؿ ،ؾٓق
مك ظذ أن افتٌديؾ افٍُري حلُؿ اهلل ذم ـالم أهؾ افًِؿ فٔس
افُذب ظذ اهلل ورشقفف ذم حُؿ افؼع ،بدٓف ٜأن احلُؿ بٌر
م ٚأنزل اهلل ـٍر مىَِ ً ٚوفق بدون تٌديؾ.
ؾَٔٚل جقاب ً ٚظذ هذا :هذه مهٚدرة فٌِح ٞوهق
اشتدٓل بّقرد افْزاع وإٓ ؾال أواؾَؽ أن أهؾ افًِؿ يٍُرون
بّجرد احلُؿ ،وٓ دفٔؾ يدل ظذ ذفؽ إٓ ـالمٓؿ ذم ادٌدل
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ؾًِٔف يَٚل :دفُِٔؿ فٔس دفٔ ً
ال ٕنف ٓ يقجد م ٚيًْده إٓ

اظتَٚدـؿ افٌٚضؾ ادٌْل ظذ ؽر دفٔؾ.
وح ٚـٚن واوح ً ٚصً ٛتقؤحف ،وـام ؿٔؾ :تقؤح
افقاوحٚت مـ ادنُالت ،فُْل اشتًغ بٚهلل ذم ذفؽ بتَريٌف
بّثٚل:
ؾِق اختِػ رجالن ذم مًْك افتٌديؾ:
قاٍ األ :ٍٚاحلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل تَْْٔ ً ٚـٍر مىَِ ًٚ

ـٚفذبح فٌر اهلل.

قاٍ ايجاْ :ٞم ٚصٚهدك مـ ـالم أهؾ افًِؿ؟
تٌديالً.

قاٍ األ :ٍٚـالمٓؿ ذم ـٍر احلٚـؿ بٌر م ٚأنزل اهلل
قاٍ ايجاْ :ٞافتٌديؾ ؽر جمرد احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل،

وذفؽ أنف ترك احلُؿ بام أنزل اهلل مع زظؿ أنف مـ ظْد اهلل ،ؾٓق
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ـذب ظذ اهلل ورشقفف ☺ ثؿ أتك بٚفَْقٓت ظـ ابـ افًريب

وافَرضٌل وابـ تّٔٔ.ٜ
قاٍ األ :ٍٚإن مرادهؿ بٚفتٌديؾ جمرد احلُؿ ٓ افزظؿ أنف

مـ ظْد اهلل ،بدفٔؾ أن احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل بقوع ؿٕٚقن ـٍر
أـز فذاتف ـكف ظٌٚدة فٌر اهلل.
قاٍ ايجاْ :ٞأثٌ ٝافًرش ثؿ أنَش!!
ؾٓذا م ٓ ٚأشِؿ فؽ بف ،وذفؽ أنْل ٓ أشِؿ أن أهؾ
افًِؿ يٍُرون بّجرد احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ،وإٕام بٚحلُؿ بٌر
م ٚأنزل اهلل تٌديالً.
قاٍ األ :ٍٚبذ! ٕين أرى ـٍر مـ حُؿ بٌر م ٚأنزل

اهلل بّجرد ووع ؿٕٚقن ـٍر أـز.

قاٍ ايجاْ :ٞهذا مقرد افْزاع ومل ًِٕؿ فؽ بًد ،ؾٓؾ

ظْدك دفٔؾ ظذ افتٍُر بّجرد احلُؿ بدون ؿٔد افتٌديؾ؟
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هذه ادْٚطرة افتَرئٌ ٜهل واؿع حٚهلؿ دـ مل يًرؾف ،وإن

ـْ ٝذم صؽ ذم ذفؽ ؾٚرجع إػ ؿراءة ـالمف بًد تهقرك هلذه
َ
ادْٚطرة ،ظِ ًام أن صٚح ٛافرد إول مم ٚابتع بُثرة افُتٚبٜ
وتًقيد إوراق بام ٓ ؾٚئدة مْف ،وـٖنف أخذ ظذ ًٍٕف تُثر
إوراق فِتٓقيؾ وم ٚظِؿ أن هذا ٓ يروج ظذ أهؾ افًَقل
وافًِقم وهؿ ادَهقدون أص ً
ال ،وم ٚتَدم َِٕف ظْف أحد إدفٜ
ظذ ذفؽ وشٖٔيت ادزيد  -إن صٚء اهلل . -
أم ٚافثٚين مْٓام – وهق ادتٖخر زمْ ً – ٚؾَٚل وهق يتُِؿ
ظْل:
(ؾَد ـٚن َٕؾ ـالم ًٓ ٚبـ افًريب احٚفُل ،وآخر ٓبـ
تّٔٔ ٜاحلٌْع – صٔخ اإلشالم ، -مٍٚده أن افؼع ادٌدّ ل هق
حتِٔؾ م ٚحرم اهلل ،أو افًُس ،بًّْك أن افذي يٌدل افؼع بٚشؿ
افؼع ،ؾٔدّ ظل أن هذا هق افؼع،ؾٓذا هق افتٌديؾ دون شقاه،
وفٔس هذا ممٕ ٚحـ ؾٔف ،ؾ٘ن هذا بًض صقر تٌديؾ افؼع،
وافؼع ادٌدل افذي ٕحـ ٕتُِؿ ظْف أظؿ مْف ،برهٚن ذفؽ أن
وحرره حتريرا ً جٔد ًا ،وطـ
اإلمٚم تَل افديـ ابـ تَّٕٔٔ ٜؾ هذا ّ
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هذا اجلقهيؾ أن ـالم اإلمٚم يْك م ٚهق ظِٔف مـ افٌٚضؾ ،ؾَد

ؿٚل تَل افديـ ـام ذم ؾتٚويف ( )268/3مٕ ٚهف:
(وفٍظ افؼع ُيَٚل ذم ظرف افْٚس ظذ ثالث ٜمًٚن:
األ( :ٍٚافؼع ادْزل) وهق م ٚجٚء بف افرشقل ☺.
ادٗول) وهق آراء افًِامء ادجتٓديـ
ٚايجاْ( :ٞافؼع
ّ

ؾٔٓ ٚـّذه ٛمٚفؽ وٕحقه...

ٚايجايح( :افؼع ادٌدل) وهق افُذب ظذ اهلل ورشقفف

أو ظذ افْٚس بنٓٚدات افزور وٕحقه ،ٚوافيِؿ افٌغ ،ؾّـ ؿٚل
إن هذا مـ ذع اهلل ؾَد ـٍر بال ٕزاع ،ـّـ ؿٚل :إن افدم وادٔتٜ
حالل –وفق ؿٚل هذا مذهٌل -وٕحق ذفؽ) ا.ـه
قًت :ؾَد ؾٓؿ مـ ذفؽ ادًسض ،أن اإلمٚم ابـ تّٜٔٔ

إٕام يريد حك افٍُر بٚفتٌديؾ هبذا افؼط ،وهذا خىٖ مل يرده
اإلمٚم ؿىً ً ،ٚومل خيىر هذا بٌٚفف افٌت ،ٜوفق ـٚن هذا اإلمٚم ظذ
وجف افًٌٔىٕ ٜـذب هذا ادٍسي ظِٔف وظذ افؼيً ،ٜوأنٚ
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أـنػ هذه افنٌٓ ٜبام ٓ يدع جم ًٓٚفِنؽ ٕحد ،برهٚن ذفؽ مٚ

حُٚه صٔخ اإلشالم ؿٌؾ هذا بَِٔؾ ،حٔ ٞؿٚل ـام ذم ٍٕس
ادقوع مـ ؾتٚويف (ص ،)267مٕ ٚهف:
حرم
(واإلًٕٚن متك حِؾ احلرام ادجّع ظِٔف ،أو ّ

احلالل ادجّع ظِٔف.)......

قًت :وهذا هق افؼع ادٌدل ،وهق ينٌف ؿقفف شٚبَ ً،ٚ

حٔ ٞؿٚل( :افؼع ادٌدّ ل :وهق افُذب ظذ اهلل ورشقفف...
ـّـ ؿٚل :إن افدم وادٔت ٜحالل .)...ـها
أخص مـ تٌديؾ افؼع ؾٕٚول
قًت :ؾٚفؼع ادٌدل
ُّ
صقرة مـ صقره ،وافثٚين أظؿ مْف ،وفذفؽ ح ٚذـر صٔخ اإلشالم
افؼع ادٌدلّ ،بغ احلُؿ ذم تٌديؾ افؼع بنُؾ ظٚم ؾَٚل:
(أو بدّ ل افؼع ادجّع ظِٔف ـٚن ـٚؾرا ً مرتد ًا بٚتٍٚق
افٍَٓٚء) ا.ـه ؾتٖ ّمؾ.

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

30



قًت :يد ُّفؽ ظذ ذفؽ ،أن صٔخ اإلشالم ،ؿرر ذم ـثر مـ

مهٍْٚتف ،أن افتحٚـؿ إػ ؽر افؼيً ،ٜوظدم افتزام ذفؽ ،ـٍر
خمرج مـ ادِ )...ٜـها ـالم افثٚين مْٓام.
حٚول  -افثٚين مْٓام -حمٚوف ٜمنْٔ ٜؾٚصِ ٜأٓ جيًؾ

مرادهؿ افًِامء بٚفتٌديؾ افُذب ظذ اهلل ورشقفف ذم أحُٚم
افؼع ،ؾحٚول افتٍريؼ بغ تٌديؾ افؼع وافؼع ادٌدل ذم ـالم
أهؾ افًِؿ اشتْٚد ًا إػ ـالم اإلمٚم ابـ تّٔٔ ،ٜؾحٚول أن جيًؾ
افؼع ادٌدل أخص وتٌديؾ افؼع أظؿ ،ومًْك هذا أنف يريد أن
جيًؾ مًْك بدل افؼع أي ؽر افؼع بدون افُذب ظذ اهلل
ورشقفف ،بخالف افؼع ادٌدل ؾٓق تٌٔر افؼع مع افُذب ظذ
اهلل ورشقفف ،وهق هبذا واؾؼ أن أهؾ افًِؿ يىَِقن افتٌديؾ
ويريدون افتٌٔر مع افُذب ظذ اهلل ورشقفف ،فُـ مل يًِؿ أن
هذا مًْك تٌديؾ افؼع ذم ـالمٓؿ ـٚبـ تّٔٔ.ٜ
وجقاب هذا أن يَٚلٕ :حـ وإيٚك تْٚزظقن ذم مًْك
(بدل افؼع) ومتٍَقن ظذ أهنؿ أضَِقا افتٌديؾ بًّْك تٌٔر
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افؼع مع افُذب ظذ اهلل ورشقفف ؾحّؾ فٍظ ظذ م ٚؾنوه ذم

مقوع آخر أوػ مـ محِف ظذ م ٚمل يٍنوه ذم مقوع آخرٕ :ن
افؼع ادٌدل – إن شِؿ أنف أخص – شّل تٌدي ً
ال مع افُذب
ظذ اهلل ورشقفف وفٔس ظْدك م ٚيدل ظذ أهنؿ شّقا تٌدي ً
ال ظذ
م ٚفٔس ـذب ً ٚظذ اهلل ورشقفف ،ؾقج ٛمحِف ظذ ذفؽ ادًْك هذا
أوًٓ.
أم ٚث ًٚ ٕٔٚؾُالم ابـ افًريب وافَرضٌل تٖصٔؾ ظٚم ذم أن
ـؾ تٌديؾ ؾٓق ـذب ظذ اهلل ورشقفف ☺ ،وتًٍر أؿقال افًِامء
بًوٓ ٚبًٌض أوػ مـ تًٍره ٚبٖؾٓٚمْ ٚابتداء بال بْٔ.ٜ
وح ٚصًر بوًػ حجتف ذم تقجٔف ـالم اإلمٚم ابـ تّٜٔٔ
ذم تًٍر افتٌديؾ ؾزع إػ ؽر مٍزع وهق آشتدٓل بُالم اإلمٚم
ابـ تّٔٔ ٜذم تٍُر مـ حُؿ بٌر م ٚأنزل اهللٕ :نف ؽر مِتزم
ؾجًِف مًتْد ًا فف ذم أن ابـ تّٔٔ ٜيٍُر بّجرد احلُؿ بٌر م ٚأنزل
اهلل ،وهذا ظِٔف ٓ فف فق ـٚن يًَؾ ،وذفؽ أن آفتزام مـ ـالم
ابـ تّٔٔ ٜهق ترك حُؿ اهلل إبٚء واشتٌُٚر ًا افخ ٓ ...جمرد افسك
ـام بْٔ ٝذفؽ ذم افزهٚن ادْر افىًٌ ٜإوػ ؾَِ:ٝ
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بٔٚن مًْك (ظدم آفتزام) مـ ـالم أهؾ افًِؿ ٓ شٔام

اإلمٚم أمحد بـ تّٜٔٔ

 ،وأنف ٓ يرادف افسك ادًتّر ـام

يتهقره بًوٓؿ ؿٚل

 :وتٍُر تٚرك افهالة هق ادنٓقر

احٖثقر ظـ مجٓقر افًِػ مـ افهحٚب ٜوافتٚبًغ.
ومقرد افْزاع هق ؾّٔـ أؿر بقجقهب ٚوافتزم ؾًِٓ ٚومل
يًٍِٓ .ٚـها

()1

ٓحظ ؿقفف (ايتصّ ؾعًٗا ٚمل ٜؿعًٗا) ئٍد أن مًْك
آفتزام ؽر مًْك ادداوم ٜظذ افًٍؾ ،ؾَد يُقن افرجؾ مِتزم ًٚ
هل ٚفُْف ٓ يًٍِٓ.ٚ
ؾٓٚفتزام افذي يٌْْل ظذ ترـف افٍُر أمر ظَدي ؿٌِل ٓ
ؾًع :فذا ح ٚأراد ابـ تّٔٔف افتًٌر بٓٚفتزام افًٍع ؿٔده بقصػ
(افًٍع) ثؿ مل جيًِف مٍُرا ً فذاتف بؾ ٕمر آخر ظَدي ؾَٚل  -بًد
افَْؾ ادتَدم: -
(إٔ ال هشد ٚدٛبٗا ,يهٓ٘ ممتٓع َٔ ايتصاّ ؾعًٗا نرباً أٚ
( )1افٍتٚوى (.)97/22
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سطداً أ ٚبػكاً هلل ٚزضٛي٘ ,ؾٝك :ٍٛاعًِ إٔ اهلل أٚدبٗا عً٢
املطًُنيٚ ,ايسض ٍٛؾادم يف تبًٝؼ ايكسإٓٚ ,يهٓ٘ ممتٓع عٔ ايتصاّ
ايؿعٌ اضتهبازاً أ ٚسطداً يًسض ,ٍٛأ ٚعؿب ١ٝيد ,ٜ٘ٓأ ٚبػك ًا ملا دا٤
ب٘ ايسض ,ٍٛؾٗرا أٜكاً نؿس باالتؿام ,ؾإٕ إبًٝظ ملا تسى ايطذٛد
املأَٛز ب٘ مل ٜهٔ داسداً يإلهاب ,ؾإٕ اهلل تعاىل باغسٙ
باـطابٚ ,إمنا أبٚ ٢اضتهرب ٚنإ َٔ ايهاؾس .)ٜٔـها

ؾالحظ أنف مل جيًؾ ترك آفتزام افًٍع مٍُرا ً فذاتف ،بؾ
ح ٚاحتػ بف اظتَٚد ـٍري ،وهق افُز واحلًد أو بٌض اهلل
ورشقفف.
ؾٌٓذا يتٌغ بجالء أن ترك آفتزام فٔس ترـ ً ٚفًٍِؾ وفق
ظذ وجف اإلسا ر بؾ ترك فالظتَٚد.
ؾ٘ن ؿٔؾ :م ٚمًْك (عدّ االيتصاّ)؟
ؾَٔٚل :مًْٚه ترك احٖمقر فداؾع ظَدي ـٍري ـٚإلبٚء
وآشتٌُٚر وهُذا ...مع اظتَٚد وجقبف ظذ ًٍٕف وظذ
ادًِّغ ـام ذم ـالم ابـ تّٔٔ ٜادتَدم  -ؿريٌ ً : - ٚفُْف ممتْع مـ
افتزام ؾًِٓ ٚـزا ً أو حًد ًا أو بٌو ً ٚهلل ورشقفف.
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ثؿ ذـر إبِٔس مث ًٓٚفٌر ادِتزم وهق مقج ٛضٚظ ٜاهلل
ظذ ًٍٕف فُْف ترك إبٚء واشتٌُٚر ًا .ـها

فُْف خِط ذم آفتزام ـام خِط ذم مًْك افتٌديؾ ؾٚحلّد
هلل افذي هدإ ٚح ٚاختِػ ؾٔف مـ احلؼ ب٘ذٕف.
اإلغاز ٠ايسابع :١إن افُتٚب افثٚين ؿرر ؿقل اخلقارج

ادٍُريـ بٚفٌُرة بزظّٓؿ أهن ٚمـ افٍُر إـز وهق هبذا يَرر
تَريرهؿ ؾَد ذـر أن ادك ظذ ترك افقاج ٛوافٍريو ٜـٚؾر
ومتًؽ – تقمه ً - ٚذم ذفؽ بٖثر فإلمٚم شٍٔٚن بـ ظْٔٔ.ٜ
ؿٚل افثٚين مْٓام :هذا مـ إدف ٜافيٚهرة ظذ أن افرجؾ
مرجكء ذم هذا افٌٚب ،وأن ـالمف ؾٔف ؽري ٛظـ أؿٚويؾ ظِامء
افًْ ،ٜذفؽ أن ادرجئ – ٜأجو -ٚحيكون افٍُر ذم هذا افٌٚب
يٍرؿقن بغ ترك افٍرائض ،وارتُٚب ادحٚرم،
بٓٚشتحالل ،وٓ ّ
وهذا مم ٚاؾسق ظْٓؿ بف أهؾ افًْ ،ٜحٔ ٞمل جيًِقا ترك افٍرائض
مـ جْس ترك ادحرمٚت ،ؾسك افٍرائض ـٍر ،بخالف اؿساف
ؾًؼ ظْدهؿ حتك يًتحِٓ ٚصٚح ٌُٓ.ٚ
افٌُٚئر ؾٓل ٌ
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ـام ذم (افًْ )ٜفًٌد اهلل بـ
ؿٚل شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ

أمحد ،ؿٚل:
(ٚاملسد ١٦أٚدبٛا اؾٓ ١ملٔ غٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل َؿساً
بكًب٘ عً ٢تسى ايؿسا٥ضٚ ,مسٛا تسى ايؿسا٥ض ذْبا مبٓصي ١زنٛب
احملازّٚ ,يٝطٛا ضٛا ,٤ألٕ زنٛب احملازّ َٔ غري اضتشالٍ َعؿ,١ٝ
ٚتسى ايؿسا٥ض َٔ غري دٌٗ ٚال عرز ٖ ٛنؿس .)...ـها
وهذا هق ظغ ؿقل اخلقارج ادٍُريـ بٚفذٕقب افذي برأ
اهلل مْف أئّ ٜافًْ ٜومْٓؿ ابـ ظْٔٔ ،ٜوؿد أجٌ ٝظِٔف ذم افزهٚن
ادْر ذم افىًٌ ٜإوػ بام يٍُل ،وبْٔ ٝمًْك أثر شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ
ؾِراجًف مـ صٚء.
إػ ؽر ذفؽ مـ آشتدراـٚت افُثرة افتل تدل ظذ
جٓؾ ظريض أو بٌل مَٔ.ٝ
اإلغاز ٠اـاَط :١حٚول إول مْٓام أن يُرر م ٚؾًِف

أبق حمّد ادَدد ذم ـتٚبف افُقاصػ اجلِٔ ٜذم تٍُر افدوفٜ
افًًقدي ٜوافذي رددت ظِٔف ذم تٌديد ـقاصػ افًْٔد مـ أن
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افدوف ٜافًًقدي ٜحتُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل وؿد رددت ظذ هذا ذم

افتٌديد بام يٌْل ظـ إظٚدتف ؾّـ صٚء ؾِٔىٚفًف.
اإلغاز ٠ايطادض :١حٚول افُٚتٌٚن أن جيًال ـٍر افٔٚشٜ

أو افٔٚشؼ دجرد افتحُٔؿٕ ٓ ،هنؿ جًِقا افتحُٔؿ بٚفٔٚش ٜأو
افٔٚشؼ ضريَ ً ٚإػ اهلل.
ؾٓؿ حِِقا وحرمقا مـ دون اهلل وؿد َِٕ ٝذم افزهٚن
ادْر افىًٌ ٜإوػ ـالم ابـ تّٔٔ ٜوؽره ذم َٕؾ هذا ظْٓؿ ؾَِٝ
ذم افىًٌ ٜإوػ:
إن مًرؾتْ ٚبحٚل افتس وواؿع افٔٚشؼ مًغ ظذ ؾٓؿ هذا
اإلمجٚع ادحُل وذفؽ أهنؿ وؿًقا ذم افتٌديؾ افذي هق افتحِٔؾ
وافتحريؿ.
ؿٚل ابـ تّٔٔ( :ٜإِْٗ هعً ٕٛد ٜٔاإلضالّ ند ٜٔايٛٗٝد
ٚايٓؿازٚ ٣إٔ ٖر ٙنًٗا طسم إىل اهلل مبٓصي ١املراٖب األزبع ١عٓد
املطًُني ثِ َِٓٗ َٔ ٜسدح د ٜٔايٛٗٝد أ ٚد ٜٔايٓؿازَٔ َِٗٓٚ ٣
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ٜسدح د ٜٔاملطًُني) .ـها

()1

وؿد بغ ابـ تّٔٔ ٜـٔػ أهنؿ يًيّقن جُْز خٚن
ويَرٕقٕف بٚفرشقل ☺  -ثؿ ؿٚل َٚ(: -عً ّٛباالقطساز َٔ دٜٔ
اإلضالّ باتؿام مجٝع املطًُني إٔ َٔ ضٛؽ (أ ٟدٛش) اتباع غري دٜٔ
اإلضالّ ؾٗ ٛناؾس  ٖٛٚنهؿس َٔ آَٔ ببعض ايهتاب ٚنؿس ببعض
ايهتاب) .ـها
ومم ٚيدل ظذ أن اإلمجٚع افذي حُٚه ابـ ـثر راج ٌع إػ
افتحِٔؾ وافتحريؿ م ٚؿٚفف ابـ ـثر ًٍٕف:
(ٜٓهس تعاىل عً َٔ ٢خسز عٔ سهِ اهلل املػتٌُ عً ٢نٌ
خري ,ايٓاٖ ٞعٔ نٌ غس ٚعَ َدٍَ إىل َا ضٛا َٔ ٙاآلزاٚ ٤األٖٛا٤
ٚاالؾطالسات اييت ٚقعٗا ايسداٍ بال َطتٓد َٔ غسٜع ١اهلل ,نُا
نإ أٌٖ اؾاًٖ ١ٝوهُ ٕٛب٘ َٔ ايكالالت ٚاؾٗاالت مما ٜكعْٗٛا
بآزاٚ ِٗ٥أٖٛاٚ ,ِٗ٥نُا وهِ ب٘ ايتتاز َٔ ايطٝاضات املًه١ٝ
املأخٛذ ٠عٔ ًََهََِْٗ دٓهٝص خإ ايرٚ ٟقع هلِ ايٝاضل ٖٛٚ ,عبازٌ٠
عٔ نتاب فُٛع َٔ أسهاّ قد اقتبطٗا َٔ غسا٥ع غت َٔ ٢ايٛٗٝد١ٜ
( )1جمّقع افٍتٚوى ( .)523/28وإير م ٚيقوح حٚهلؿ فؽ أـثر (.)527 -522 / 28
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ٚايٓؿساْٚ ١ٝاملً ١اإلضالَٚ ١ٝغريٖاٚ ,ؾ ٘ٝنجري َٔ األسهاّ أخرٙ
َٔ فسد ْظسٖٛٚ ٙا ,ٙؾؿازت يف بٓ ٘ٝغسعاً َتبعاً ٜكدَ ْ٘ٛعً٢
اؿهِ ,ؾُٔ ؾعٌ ذيو َِٓٗ ؾٗ ٛناؾس هب قتاي٘ ستٜ ٢سدع إىل
سهِ اهلل ٚزضٛي٘ ,ؾال وهِ ضٛا ٙيف قًٚ ٌٝال نجري) ا .ـه()1

وؿٚل أمحد بـ ظع افٍزاري افََِنْدي( :ثِ اير ٟنإ
عً ٘ٝدٓهٝص خإ يف ايتدٚ ٜٔدس ٣عً ٘ٝأعكاب٘ بعد ٙاؾس ٟعًَٗٓ ٢از
ٜاضك٘ اييت قسزٖا ٖٞٚ ,قٛاْني قُٓٗا َٔ عكً٘ ٚقسزٖا َٔ ذٖٓ٘ ,زتب
ؾٗٝا أسهاَاً ٚسدد ؾٗٝا سدٚداً زمبا ٚاؾل ايكًَٗٓ ٌٝا ايػسٜع ١احملُد١ٜ
ٚأنجس ٙكايـ يريو مساٖا ايٝاض ١ايهرب .)2( )٣ـها

ؾّـ ـالم ابـ ـثر وصٔخف أيب افًٌٚس ابـ تّٜٔٔ
وؽرمه ،ٚيتوح أن اإلمجٚع ادحُل ؾّٔـ وؿع ذم افتحِٔؾ
وافتحريؿ :أي دمقيز حُؿ ؽر حُؿ اهلل ،إذ جًِقا افٔٚشؼ
ـديـ اإلشالم مقص ً
ال إػ اهلل ،ومًٖختْ ٚادىروح ٜؾّٔـ حُؿ
( )1افتًٍر (.)131/3
( )2اخلىط ( ،)311- 312 /4وهذا افََِنْدي مـ أظٔٚن افَرن افثٚمـ .وتٌْف -أهي ٚافَٚرئ
 ـٔػ أنف وصٍف بٖنف ديـ ظْدهؿ وم ٚـٚن ـذفؽ ؾٓق خٚرج حمؾ افْزاع ٕن مثؾ هذا ـٍربٚإلمجٚع وهق افتٌديؾ.
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بٌر م ٚأنزل اهلل مع آظساف بٚفًهٔٚن ٓ مع افَقل بٖنف جٚئز

ٓ حميقر ؾٔف أو بٖنف ضريؼ فِروقان .ـها
ؾكح افََِنْدي بٖهنؿ جًِقه ديْ ً ٚيتديْقن بف أي
يتًٌدون اهلل بف.
صٌ ٛظذ هذا افُٚتٌٚن ؾَٚل إول مْٓام ـالم ً ٚضقي ً
ال ٓ
صِ ٜفف بام ٕحـ ؾٔف ،ـام هل ظٚدتف ذم هذا افُتٚب يىٔؾ افُالم
بال ؾٚئدة وذم ؽر مٕ ٚحـ بهدده ؿٚل( :هذا ـالم بٚضؾ مـ
وجقه) ،ثؿ ذـر افقجف إول ؾَْؾ ـالم ً ٚضقي ً
ال ظـ افىٚئٍٜ
ادّتًْ ٜوـٍره ٚوهذا م ٚفًْ ٚبهدده وٓ ظالؿ ٜفف بتحديد حٚل
افٔٚشؼ ظْد ؿقمف ظِ ًام أين رددت ظذ م ٚيتًِؼ بٚفىٚئٍ ٜادّتًْٜ
ذم افُتٚب ًٍٕف ذم افىًٌ ٜإوػ.
ثؿ ذـر افقجف افثٚين و ذـر ـالم ً ٚهق مـ مقرد افْزاع بْْٔٚ
وهق أن احلٚـؿ بٌر م ٚأنزل اهلل تَْْٔ ً ٚـٚفذي ظٌد ؽر اهلل.
ومثِف افقجف افثٚف ،ٞوـؾ هذا اشتدٓل بّقرد افْزاع
بْْٔ ٚوهذا خىٖ مـ اجلٓ ٜافًِّٔ ٜؾٓق إذ ًا ٓ حيًـ ادٌٚحث ٜوافرد.
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فُـ ذـر ذم ثْٚي ٚافقجف افثٚفً َٕ ٞ
ال ظـ ابـ تّٔٔ ٜحيًـ

افقؿقف مًف وبٔٚن مًْٚه مع أنف واوح ؾَٚل:
(ٚتأٌَ ق ٍٛغٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ

ٜتبني يو إٍٔ َٔ

تسى سهِ اهلل ٚسهِ بػري ٙؾإْ٘ ٜعترب َكدٍَاً ؿهِ غري اهلل عً٢
يف ايؿتا( ٣ٚز 35ف:)406
سهِ اهلل سٝح قاٍ
( َٔٚسهِ مبا ىايـ غسع اهلل ٚزضٛي٘ ٜ ٖٛٚعًِ ذيو ؾٗٛ
َٔ دٓظ ايتتاز ايرٜ ٜٔكدَ ٕٛسهِ ايٝاضل عً ٢سهِ اهلل ٚزضٛي٘).
متطو بٗرا ايٓـ َٔ ابٔ ت ١ُٝٝألْ٘  ِٖٜٛإٔ ساٍ ايتتاز
اير ٜٔنؿسِٖ يف َٛقع آخس ٖ ٛفسد ايتشهٚ ِٝمتطه٘ بٗرا ايٓـ ال
ٜؿح ٜٚتبني عدّ ؾش ١متطه٘ ب٘ عٓد إنُاٍ ايٓكٌ قاٍ ابٔ ت ١ُٝٝبعد
ذيو َٔٚ :تعُد ذيو ؾكد قدح يف عدايت٘ ٚدٚٚ ٜ٘ٓدب إٔ ميٓع َٔ
ايٓظس يف ايٛقـ ٚاهلل أعًِ) ا.ـه

ؾٓق إذ ًا مل يٍُره وإٕام جًؾ هذا افًٍؾ ؿدح ً ٚذم افًداف:ٜ
أي َٕه ً ٚذم افدي ٜٕٚؾّْف يًرف أن ابـ تّٔٔ ٜمل يٍُر بّجرد
افتحُٔؿ ،ـام يًزوه إفٔف.
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وٓزم هذا افَْؾ ظـ ابـ تّٔٔ ٜأنف ٓ يٍُر افتتٚر وهذا مٚ

ٓ يَربف صٚح ٛافرد إول بؾ هق يرجع ظذ ـالمف ـِف بٚفَْض
ؾًالم يَِْف.
أم ٚؿقفف( :دٓظ ايتتاز) :أي مـ جًْٓؿ ظّقم ً ٚذم ظدم

حتُٔؿ افؼع ٓ ،أنف هق وإيٚهؿ شقاء وإٓ فٍُرهؿ ـام ـٍر
افتتٚر.
أم ٚافُٚت ٛافثٚين ؾنٌ ٛظذ م ٚذـرتف مـ شٌ ٛتٍُر
ابـ تّٔٔ ٜوؽره فِتتٚر بٚفًٌ ٛوافنتؿ وآشتدٓل بّقرد افْزاع
ؾحً.ٛ
ؾٚحلّد هلل افذي رد ـٔده إػ مثؾ هذا.

اإلغاز ٠ايطابع :١ردد افُٚتٌٚن ـثرا ً أنف ٓ يهح إرجٚع

افتٍُر بٚحلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل إػ آظتَٚد افٍُريٕ :ن
آظتَٚد افٍُري ـٍر وفق مـ ؽر حتُٔؿ.

ؾَٔٚل ذم اإلجٚب ٜظذ هذه افنٌٓ :ٜإن جًؾ هذه افنٌٜٓ
دفٔ ً
ال مـ أظج ٛافًجٚب ،وذفؽ أن ـقن احلُؿ بٌر م ٚأنزل
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اهلل فٔس ـٍرا ً إٓ بٓٚظتَٚد افٍُري ٓ يِزم مْف أن يُقن ـٍرا ً
فذاتف وٓ أن يُقن مـ ؿٚل هذا مرجئ ً ،ٚوذفؽ مثؾ ذب اخلّر

وافزٕ ٚوترك افزـٚة وافهٔٚم ادٍرووغ ،ؾِٔس ـٍرا ً إٓ بٚظتَٚده
افٍُريٕ :نف ٓ دفٔؾ صحٔح ظذ أن ؾًؾ هذه إمقر ـٍر فذا مل
يٍُر هب ٚإٓ بٓٚظتَٚد افٍُري وإٓ فٍُرٕ ٚهب ،ٚؾِام مل يقجد دفٔؾ
ظذ أهن ٚـٍر وإصؾ ظدم افٍُر مل ٍُٕر هب ٚإٓ إذا احتػ هبٚ
اظتَٚد ـٍري ودٓف ٜأي ٜﮋ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬﮊ

[احٚئدة]44 :

ظذ افٍُر إصٌر ح ٚتَدم بٕٔٚف ذم

افزهٚن ادْر واحلّد هلل.
وتتٌع ـالمٓؿ يىقل فٌِٚي ٜوخيرجْ ٚظـ ادَهقد وهق
اإلصٚرة إػ ظدم آظتامد ظذ ـالمٓؿ افًٚؿط حج ٜودفٔ ً
ال وتٌْٔف
مـ اؽس هبؿ فٔتزأ مـ هذا افٍُري افٌٚيل افٌدظل وأهِف.
وأخرا ً ذم مْٚؿن ٜهذيـ افُتٚبغ إين ٕنير إػ هٗٓء
افَقم بْيرتغ:
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ايٓظس ٠األٚىلٕ :يرة بٌض وظداوة فتحريٍٓؿ افُِؿ

وإوالهلؿ اخلِؼ وإوًٚؾٓؿ ؿقة افدول اإلشالمٔ ٜوادًِّغ،
ؾهٚروا مرو ً ٚموًٍ ً ٚمًدي ً ٚذم إمٓ ٜبد مـ بسه واشتئهٚفف.
ايٓظس ٠ايجإْ :١ٝيرة رمح ٜـٔػ تالظٌ ٝهبؿ

افنٔٚضغ ؾٖوؿًتٓؿ ذم هذه إؾُٚر افٌٚفٔ ٜافوٚف ،ٜبؾ ـٔػ
اشتىٚع أظداء اإلشالم وادًِّغ مـ افدول افُٚؾرة ـٖمريُٚ
وبريى ٕٚٔٚوؾرًٕ ٚوأصٌٚهٓؿ أن يًروا هٗٓء دهٚحلٓؿ.
ؾُِام أرادوا حرب اإلشالم وادًِّغ ذم أرض زرظقا
هٗٓء ؾٔٓ ٚفُٔقٕقا حج ٜهلؿ أمٚم افرأي افًٚم فذا إيروا ـٔػ
يرحٌقن هبؿ ذم أرؤٓؿ وهئئقن هلؿ شٌؾ ادًٔن ٜبؾ ويٍتحقن
هلؿ ادجٚل فْؼ أؾُٚرهؿ.
وبًد هذه ادَدم ٜفِىًٌ ٜافث ٜٕٔٚفُتٚب (ايربٖإ املٓري يف
دسض غبٗات أٌٖ ايتهؿري ٚايتؿذري) ،وافتل زدت ؾٔٓ ٚبًض

افزيٚدات ادٍٔدة ذم ادًٖخ ٜادًامة احلٚـّٔ.ٜ
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أشٖل اهلل افُريؿ بُرمف وجقده أن يَّع ـؾ مٌىؾ

ويرؾع راي ٜافتقحٔد وافًْ ٜوجيًِْ ٚبرمحتف مـ أنهٚره ٚأنهٚر
احلؼ صقـ ٜذم حِقق أهؾ افٌٚضؾ حتك َِٕٚه.

ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح ١اهلل ٚبسنات٘
د /عبدايعصٜص بٔ زٜظ ايسٜظ
سطاب ايتٜٛرت)dr_alraies( :

ٖ 1431 / 11 / 28ـ
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َكدَ ١ايطبع ١األٚىل
╝
افًالم ظُِٔؿ ورمح ٜاهلل وبرـٚتف .....أم ٚبًد،،،
ؾ٘ن فِتٍُريغ وافتٍجريغ وادتٖثريـ بٖؾُٚرهؿ
صٌٓٚت يرددوهن ٚذم ـت ٛيٗفٍقهن ،ٚومقاؿع ذم افنٌُٚت
افًٌُْقتٔ ٜيٌثقهن ،ٚؾٖدخِقا ذم ٍٕقس ـثر مـ ذوي احلامشٜ
افدئْ ٜادٍرض ٜصُ ً ٚوريٌ ً ،ٚؾٖحٌٌ ٝافزفٍك إػ اهلل بُنػ أصٓر
صٌٓٚهتؿ إحد ظؼ بام ين شٌحٕٚف مـ أدف ٜذظٔ ،ٜوَٕقل
ظِّٔ ٜظـ أهؾ افًِؿ مـ أربٚب افدظقة افًٍِٔ.ٜ
ظِامً أين شٖخص دوف ٜافتقحٔد (افًًقدي -)ٜحرشٓٚ
اهلل -بّزيد دؾٚع وٍٕٚحٕ :هن ٚمتٔزت مـ بغ دول افًٚمل برؾع
راي ٜافتقحٔد وافًْ ،ٜوٕهن ٚأرض احلرمغ ومٌٓط افقحل.
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ومم ٚجيدر افتٌْٔف إفٔف أن ادذمقم هق افتٍُر بٌر حؼ ،أمٚ
افتٍُر بحؼ ظذ أصقل أهؾ افًْ ٜافًٍِٔغ ؾِٔس مذمقم ً.ٚ

وحذذذار أن ييذذـ طذذٚن أن مذذـ مذذْٓ ٟأهذذؾ افًذذْ ٜافًذذٍِٔغ
ظذذدم تٍُذذر ادًْٔذذغ ـذذام رأجذذ ٝبًوذذٓؿ ؾذذٚه هبذذذه افٍريذذ ،ٜبذذؾ هذذؿ
– ظِذذٔٓؿ رمحذذ ٜاهلل وروذذقإف – حذذذرون مذذـ افتًجذذؾ وافٌِذذق ذم
افتٍُر ،فُذـ مذـ تذقاؾرت ذم حَذف افؼذوط وإتٍذ ٝظْذف ادقا ٕذع
ـٍروهٕ :نف هبذا يُقن مٍُرا ً بٕٚدف ٜافؼظٔ.ٜ
ومـ أووح إدف ٜظذ هذا تٍُر رشذقل اهلل ☺ افذذي
اشذذتحؾ ؾذذرج امذذرأة أبٔذذف ؾتزوجٓذذ ٚبذذٖن ّ ذس مٚفذذف – وشذذٖٔيت – ،
وتٍُر أيب بُر افهديؼ وافهحٚبٜ

فِّّتًْغ ظـ دؾع افزـٚة

وشّقهؿ مرتديـ  ،وهتديد ظّر بـ اخلىٚب

افذيـ اشتحِقا

ذب اخلّر متٖوفغ بٖهنؿ إن مل يرجًقا ـٍروا ،وـٚن مْٓؿ ؿدامٜ
بـ ميًقن افٌدري

.
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وؿد شّٔ ٝهذا افُتٚب:

(ايربٖإ املٓري يف دسض غبٗات أٌٖ ايتهؿري ٚايتؿذري)
أشذذٖل اهلل أن يٍُ ذذل ادًذذِّغ ذ اإلؾ ذذراط وافتٍ ذذريط ذم
افديـ وأن حئّْ ٚوإيٚهؿ مـ ذور هٗٓء افتٍُريغ وادٍجريـ
إٕف بٚإلجٚب ٜجدير.
ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح ١اهلل ٚبسنات٘
عبدايعصٜص بٔ زٜظ ايسٜظ
املػسف عًَٛ ٢قع اإلضالّ ايعتٝل
www.islamancient.net

48

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري



ايػبٗ ١األٚىل
نؿس اؿهٍاّ ألِْٗ ال وهُ ٕٛمبا أْصٍ اهلل
اؾٛاب عًٖ ٢ر ٙايػبٗ ١ظٛابني فٌُ َٚؿؿٌ
أَا اؾٛاب اجملٌُ :أن افتٍُر بًّٖخ ٜاحلُؿ بٌر م ٚأنزل
اهلل – تْزًٓ – مـ ادًٚئؾ ادختِػ ؾٔٓ ،ٚؾَد ذه ٛإئّ ٜحمّد
بـ إبراهٔؿ ،وابـ بٚز ،وإفٌٚين ،وابـ ظثّٔغ  ôإػ أنف ـٍذر
أصٌر ٓ أـز.
ؾَذ ذ ذذد ؿذ ذ ذذٚل اإلمذ ذ ذذٚم حمّذ ذ ذذد بذ ذ ذذـ إبذ ذ ذذراهٔؿ

ذم ؾت ذ ذ ذذٚواه

( )82/1ذم أواخر حٔٚتف ظذٚم (1385ـه)ٚ( :نريو ؼكٝل َعٓـ٢
قُد زض ٍٛاهلل َٔ :ؼه ِٝغسٜعت٘ٚ ,ايتكٝد بٗاْٚ ,بر َا خايؿٗـا
َــٔ ايكــٛاْني ٚاألٚقــاع ٚضــا٥س األغــٝا ٤ايــيت َــا أْــصٍ اهلل بٗــا َــٔ
ضًطإٚ ,اييت َٔ سهِ بٗا أ ٚسانِ إيٗٝا َعتكداً ؾش ١ذيـو ٚدـٛاشٙ
ؾٗ ٛناؾس ايهؿس ايٓاقٌ عـٔ املًـٚ ,١إٕ ؾعـٌ ذيـو بـد ٕٚاعتكـاد ذيـو
ٚدٛاش ٙؾٗ ٛناؾس ايهؿس ايعًُ ٞاير ٟال ٜٓكٌ عٔ املً .)١ـها
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ًٕذ ٛذم جمّذقع ؾتذٚواه
واإلمٚم ظٌذدافًزيز بذـ بذٚز

ومَٓٚتذذف( )1فنذذٔخف اإلمذذٚم حمّذذد بذذـ إبذذراهٔؿ أنذذف ٓ يٍُذذر إٓ إذا
احتػ بف اظتَٚد ـٍري.
شئؾ صٔخْ ٚافًالم ٜظٌدافًزيز بـ بٚزٖ :ـٌ ايػـٝذ قُـد
بٔ إبساِٖٝ

ٜس ٣تهؿري اؿهاّ عً ٢اإلطالم؟

اؾــٛاب ( :يذذرى تٍُذذر مذذـ اشذذتحؾ احلُذذؿ بٌذذر مذذ ٚأنذذزل
اهلل ؾٕ٘ف يُقن بذفؽ ـٚؾرا ً.
هذه أؿقال أهؾ افًِؿ مجًٔذ ً :ٚمذـ اشذتحؾ احلُذؿ بٌذر مذٚ
أنزل اهلل ـٍر ،أم ٚمـ ؾًِف فنٌٓ ٜأو ٕشٌٚب أخرى ٓ يًتحِف،
يُقن ـٍرا ً دون ـٍر) ـها
وفًامح ٜادٍتل ظٌد افًزيز بـ بٚز مَٚل ؿٚل ؾٔف:
( اطًعت عً ٢اؾـٛاب املؿٝـد ايكـ ِٝايـر ٟتؿكـٌ بـ٘ ؾـاسب
ايؿك ١ًٝايػٝذ قُد ْاؾس ايد ٜٔاأليباْٚ – ٞؾكـ٘ اهلل  -املٓػـٛز
( )1جمّقع افٍتٚوى ()271/28
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يف دسٜد ٠ايػسم األٚضط ٚؾشٝؿ ١املطًُ ٕٛاير ٟأدـاب بـ٘ ؾكـًٝت٘
َــٔ ضــأي٘ عــٔ تهؿــري َــٔ سهــِ بػــري َــا أْــصٍ اهلل َــٔ غــري تؿؿــ,ٌٝ
ؾأيؿٝتٗـــا نًُـــ ١قُٝـــ ١قـــد أؾـــاب ؾٗٝـــا اؿلٚ,ضـــًو ؾٗٝـــا ضـــبٌٝ
املؤَٓني.

ٚأٚقح – ٚؾك٘ اهلل  -أْ٘ ال هٛش ألسد َٔ ايٓاع إٔ ٜهؿس
َٔ سهِ بػري َا أْصٍ اهلل مبذـسد ايؿعـٌ َـٔ د ٕٚإٔ ٜعًـِ أْـ٘ اضـتشٌ
ذيو بكًب٘ٚ ,استر مبا دـا ٤يف ذيـو عـٔ ابـٔ عبـاع ¶ ٚغـريٙ
َٔ ضًـ األَ.١
ٚال غو إٔ َا ذنس ٙيف دٛاب٘ يف تؿطري قٛي٘ تعاىل:
ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮊ [احٚئدة]44 :
ﮋﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﮊ

[احٚئدة]45 :

ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ

[احٚئ ذذدة]47 :

ٖـــ ٛايؿـــٛابٚ ,قـــد أٚقـــح – ٚؾكـــ٘ اهلل – إٔ ايهؿـــس نؿـــسإ أنـــرب
ٚأؾػس,نُا إٔ ايظًِ ظًُإٖٚ ,هرا ايؿطل ؾطكإ أنرب ٚأؾػس.
ؾُــٔ اضــتشٌ اؿهــِ بػــري َــا أْــصٍ اهلل أ ٚايصْــا أ ٚايسبــا أٚ
غريُٖا َٔ احملسَات اجملُع عً ٢ؼسميٗا ؾكد نؿس نؿـساً أنـربَٚ ,ـٔ
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ؾعًــٗا بــد ٕٚاضــتشالٍ نــإ نؿــس ٙنؿــساً أؾــػس ٚظًُــ٘ ظًُ ـاً أؾــػس,
ٖٚهرا ؾطك٘) ـها()1

وأجٚب ذذ ٝافِجْ ذذ ٜافدائّ ذذ ٜفٌِح ذذقث افًِّٔ ذذ ٜواإلؾت ذذٚء ذم
ؾتقى رؿؿ ( )5741ظذ شٗال أورد إفٔؽ ٕهف وجقابف:

ع َٔ :مل وهِ مبا أْصٍ اهلل ٌٖ َٖ ٛطًِ أّ ناؾس
نؿسًا أنرب ٚتكبٌ َٓ٘ أعُاي٘؟
ز :ؿ ذ ذ ذذٚل تً ذ ذ ذذٚػ :ﮋ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮊ [احٚئدة ،]44 :وؿذٚل تًذٚػ :ﮋ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮﯯ ﮊ [احٚئ ذ ذذدة ،]45 :وؿ ذ ذذٚل تً ذ ذذٚػ :ﮋ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﮊ [احٚئذ ذذدة ]47 :فُ ذذـ إن
اشتحؾ ذفؽ واظتَذده جذٚئزا ً ؾٓذق ـٍذر أـذز ،وطِذؿ أـذز ،وؾًذؼ
أـز خيرج مـ ادِ.ٜ

( )1جمّقع ؾتٚوى ابـ بٚز ()124/9
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أمذذ ٚإن ؾًذذؾ ذفذذؽ مذذـ أجذذؾ افرصذذقة أو مَهذذد آخذذر وهذذق
يًتَد حتريؿ ذفؽ  :ؾٕ٘ف آثؿ يًتز ـٚؾرا ً ـٍرا ً أصٌر ،وؾٚشَ ً ٚؾًَ ًٚ

أصٌر ٓ خيرجف مـ اد ِّ : ٜـذام أووذح ذفذؽ أهذؾ افًِذؿ ذم تًٍذر
أيٚت ادذـقرة.

()1

وؿذٚل شذامح ٜصذذٔخْ ٚظٌذدافًزيز بذـ بذذٚز

َ( :ــٔ سهــِ

بػري َا أْصٍ اهلل ؾال ىسز عٔ أزبع ١أَٛز:
أٚالً َٔ :قاٍ :أْـا أسهـِ بٗـرا – ٜعـ ايكـاْ ٕٛايٛقـع– ٞ
ألْ٘ أؾكٌ َٔ ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝؾٗ ٛناؾس نؿساً أنرب.
ثاْ ٝـاًَٚ :ــٔ قــاٍ :أْــا أسهــِ بٗــرا; ألْــ٘ َجــٌ ايػــسٜع١
اإلضـالَ ,١ٝؾـاؿهِ بٗــرا دـا٥ص ٚبايػــسٜع ١دـا٥ص ,ؾٗــ ٛنـاؾس نؿــساً
أنرب.

( )1افِجْ ٜافدائّ ٜفٌِحقث افًِّٔ ٜواإلؾتٚء ظوق :ظٌد اهلل بـ ؽديٚن ٕٚئ ٛرئٔس افِجْ:ٜ
ظٌد افرزاق ظٍٍٔل افرئٔس :ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز وإير فالشتزادة جمّقع ؾتٚوى
ومَٓٚت ابـ بٚز( )992-992/3ومَِٕ ٚتف جمِ ٜافٍرؿٚن ظـ افنٔخ ابـ بٚز افًدد (،82
.)94
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ثايجــاًَٚ :ـــٔ قـــاٍ :أْـــا أسهـــِ بٗـــراٚ ,اؿهـــِ بايػـــسٜع١
اإلضالَ ١ٝأؾكٌ ,يهٔ اؿهِ بػري َا أْصٍ اهلل دا٥ص ,ؾٗ ٛنـاؾس نؿـساً
أنرب.

زابعاً َٔٚ :قاٍ :أْا أسهِ بٗراٜ ٖٛٚ ,عتكد إٔ اؿهـِ بػـري
َــا أْــصٍ اهلل ال هــٛشٜٚ ,كــ :ٍٛاؿهــِ بايػــسٜع ١أؾكــٌٚ ,ال هــٛش
اؿهِ بػريٖاٚ ,يهٓ٘ َتطاٌٖ ,أٜ ٚؿعٌ ٖـرا ألَـس ؾـادز َـٔ سهاَـ٘
ؾٗ ٛناؾس نؿسًا أؾـػس ال ىـسز َـٔ املًـٜٚ ,١عتـرب َـٔ أنـرب ايهبـا٥س).

ـها

()1

وؿذذرر افنذذٔخ حمّذذد بذذـ صذذٚفح افًثّٔذذغ ذم آخذذر حٔٚتذذف مذذٚ
ؿرره اإلمٚمٚن ابـ بٚز وإفٌٚين ؾَٚل:
(اؿُد هلل زب ايعاملني ٚأؾًٚ ٞأضًِ عًْ ٢بٓٝا قُـد ٚعًـ٢
آي٘ ٚأؾشاب٘  َٔٚتبعِٗ بإسطإ إىل  ّٜٛاير ٜٔأَا بعد,,,
ؾؿــٖ ٞــرا ايٝــ ّٛايجالثــا ٤ايجــاْٚ ٞايعػــسَ ٜٔــٔ غــٗسزبٝع
األ ٍٚعـــاّ عػـــسٚ ٜٔأزبعُا٥ـــٚ ١أيــــ ,اضـــتُعت إىل غـــسٜط َطـــذٌ

( )1ؿؤ ٜافتٍُر بغ أهؾ افًْ ٜوؾرق افوالل ص73 – 72
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ابتدأَ ٙطذً٘ بك :ٍٛبايطالّ عً ٞؾأق :ٍٛعًٝو ايطالّ ٚزمحـ ١اهلل
ٚبسنات٘.

َٚـا ذنـسَ ٙـٔ دٗـ ١ايـتهؿري ؾٗـَ ٞطـأي ١نـبري ٠عظُٝـٚ ,١ال
ٜٓبػـ ٞإطــالم ايكــ ٍٛؾٗٝــا إال َــع طايـب عًــِ ٜؿٗــِ ٜٚعــسف ايهًُــات
مبعاْٗٝــاٜٚ ,عــسف ايعٛاقــب ايــيت ترتت ـب عًــ ٢ايكــ ٍٛبــايتهؿري أٚ
عدَ٘ ,أَا عاَ ١ايٓاع ؾإٕ إطالم ايك ٍٛبايتهؿري أ ٚعدَـ٘ يف َجـٌ
ٖر ٙاألَٛز وؿٌ ؾَ ٘ٝؿاضد.
ٚايـــر ٟأز ٣أٚالً :أال ٜػـــتػٌ ايػـــباب بٗـــر ٙاملطـــأيٖٚ ,١ـــٌ
اؿانِ ناؾس؟ أ ٚغـري نـاؾس؟ ٖٚـٌ هـٛش إٔ نـسز عًٝـ٘ أ ٚال هـٛش؟
عً ٢ايػباب إٔ ٜٗتُٛا بعباداتِٗ اييت أٚدبٗـا اهلل عًـ ِٗٝأْ ٚـدبِٗ
إيٗٝـــاٚ ,إٔ ٜرتنـــٛا َـــا ْٗـــاِٖ اهلل عٓـــ٘ نساٖـــ ١أ ٚؼسميـــاًٚ ,إٔ
وسؾــٛا عًــ ٢ايتــآيـ بٝــِٓٗ ٚاالتؿــام ٚإٔ ٜعًُــٛا إٔ اـــالف يف
َطا ٌ٥ايدٚ ٜٔايعًِ قـد دـس ٣يف عٗـد ايؿـشابٚ ╚ ١يهٓـ٘ مل
ٜؤد إىل ايؿسقٚ ,١إمنا ايكًٛب ٚاسدٚ ٠املٓٗر ٚاسد.
أَا ؾُٝا ٜتعًل باؿهِ بػري َا أْصٍ اهلل ؾٗ ٛنُا يف ايهتـاب
ايعصٜــص ٜٓكطــِ إىل ثالثــ ١أقطــاّ :نؿــس ٚظًــِ ٚؾطــل ,عًــ ٢سطــب
األضـباب ايــيت بـ عًٗٝـا اؿهــِ ; ؾــإذا نــإ ايسدـٌ وهــِ بػــري َــا
أْصٍ اهلل تبعاً هلٛاَ ٙع عًُ٘ بإٔ اؿـل ؾُٝـا قكـ ٢اهلل بـ٘ ,ؾٗـرا ال
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ٜهؿس يهٓ٘ بني ؾاضل ٚظاملٚ .أَـا إذا نـإ ٜػـسع سهُـاً عاَـاً متػـٞ
عً ٘ٝاألَٜ ,١س ٣إٔ ذيو َٔ املؿًشٚ ,١قد يبظ عً ٘ٝؾال ٜهؿس أٜكـاً
ئ نجريًا َٔ اؿهاّ عٓدِٖ دٌٗ يف عًِ ايػسٜعٜٚ ,١تؿٌ بِٗ َـٔ ال
ٜعـــسف اؿهـــِ ايػـــسعٖٚ ٞـــِ ٜسْٚـــ٘ عاملـ ـاً نـــبرياً ؾٝشؿـــٌ بـــريو
املدايؿ.١

ٚإذا نإ ٜعًِ ايػسع ٚيهٓ٘ سهِ بٗرا ,أ ٚغسع ٖـراٚ ,دعًـ٘
دضــتٛزًا ميػــ ٞايٓــاع عًٝــٜ٘ ,عتكــد أْــ٘ ظــامل يف ذيــوٚ ,إٔ اؿــل
ؾُٝا دا ٤ب٘ ايهتاب ٚايطٓ ١ؾإْٓا ال ْطتطٝع إٔ ْهؿس ٖرا.
ٚإمنـا ْهؿــس َــٔ ٜــس ٣إٔ سهــِ غــري اهلل أٚىل إٔ ٜهــ ٕٛايٓــاع
عً ,٘ٝأَ ٚجٌ سهِ اهلل عص ٚدٌ ؾإٕ ٖرا نـاؾس ألْـ٘ َهـرب يكـ ٍٛاهلل
اُ بِذ َٖ ْح َُ ِؿ ْ
احلَذٚـِ ِّغَ ٚقٛيــ٘ :ﮋﯾ
تبــازى ٚتعــاىلَ :أ َخذ ْٔ َس ُ
ﯿ ﰀﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇﰈ ﮊ [احٚئدة.]52 :
ثــِ ٖــر ٙاملطــا ٌ٥ال ٜع ـ أْٓــا إذا نؿسْــا أســداً ؾإْــ٘ هــب
اـــسٚز عًٝــ٘ ,ألٕ اـــسٚز ٜرتتــب عًٝــ٘ َؿاضــد عظُٝــ ١أنــرب َــٔ
ايطـــهٛتٚ ,ال ْطـــتطٝع اآلٕ إٔ ْكـــسب أَجـــاالً ؾُٝـــا ٚقـــع يف األَـــ١
ايعسبٚ ١ٝغري ايعسبٚ .١ٝإمنا إذا ؼككٓا دـٛاش اــسٚز عًٝـ٘ غـسعاً
ؾإْ٘ البد َٔ اضتعداد ٚق ٠ٛتهَ ٕٛجٌ ق ٠ٛاؿانِ أ ٚأعظـِٚ .أَـا إٔ
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ىسز ايٓـاع عًٝـ٘ بايطـهانني ٚايسَـاح َٚعـ٘ ايكٓابـٌ ٚايـدبابات
َٚا أغب٘ ٖرا ؾإٕ ٖرا َٔ ايطؿ٘ بال غو  ٖٛٚكايـ يًػسع).ـها

ؾِ ذذق ؿ ذذدر أهن ذذ ٚمً ذذٖخ ٜاجتٓٚدي ذذ ٜؾ ذذ٘ن افتٍُ ذذر ف ظٔ ذذٚن ٓ
يُ ذذقن ذم ادً ذذٚئؾ ادتْ ذذٚزع ؾٔٓ ذذ ٚب ذذغ أه ذذؾ افً ذذْ ٜأنًٍ ذذٓؿ ،وإن
اخلالف مٕٚع مـ تٍُر ادًْٔغ.
ؿٚل اإلمٚم حمّد بـ ظٌذدافقهٚب( :أزنإ اإلضالّ مخطـ,١
أٚهلا ايػٗادتإ ,ثِ األزنإ األزبع ,١ؾاألزبع ١إذا أقس بٗا ٚتسنٗا
تٗاْٚاً ,ؾٓشٔ ٚإٕ قاتًٓا ٙعً ٢ؾعًٗا ,ؾال ْهؿس ٙبرتنٗاٚ ,ايعًُا:٤
اختًؿــٛا يف نؿــس ايتــازى هلــا نطـالً َــٔ غــري دشــٛدٚ ,ال ْهؿــس إال َــا
أمجع عً ٘ٝايعًُا ٤نًِٗ ٖٛٚ ,ايػٗادتإ) ا.ـه ()1
وؿ ذ ذذٚل افْ ذ ذذقوي ذم ـتٚب ذ ذذف (ري ذ ذذٚض افه ذ ذذٚحلغ) ذم تًٍ ذ ذذر
(بقاح ً( :)ٚأ ٟظاٖسًا ال وتٌُ تأٜٚالً).

( )1افدرر افًْٔ.)122/1( ٜ
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ٌ
تٖويؾ يّْذع افتٍُذر ٕ :ن فٍُِّذر أن
وتْٚزع أهؾ افًِؿ
ُ

يٖخذذذ ؿذذقل افًِذذامء أخذذريـ بذذام أن اخلذذالف شذذٚئغ بذذغ أهذذؾ افًذذْٜ
وهؿ مـ أهؾ افًْ.ٜ
وؿذد ٕذذص – أجوذ ً -ٚظذذذ أن افتٍُذذر ٓ يُذذقن ذم ادتْذذٚزع
ؾٔف افنٔخ حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ ذم ذحف ظذذ افَقا ظذد ادذثذ
إذ ؿٚلٚ( :نجري َٔ ايٓاع اي ّٛٝممٔ ٜٓتطب ٕٛإىل ايدٚ ٜٔإىل ايػـري٠
يف دٜــٔ اهلل عــص ٚدــٌ ػــدِٖ ٜه ٍؿــسَ ٕٚــٔ مل ٜه ٍؿــس ٙاهلل عــص ٚدــٌ
ٚزضٛي٘ ,بٌ َ-ـع األضــ  -إٕ بعـض ايٓـاع ؾـازٚا ٜٓاقػـ ٕٛيف
ٚال ٠أَٛزِٖٚ ,واٚي ٕٛإٔ ٜطًكٛا عًـ ِٗٝايهؿـس ,جملـسد أْٗـِ ؾعًـٛا
غ٦ٝا ٜعتكد ٖؤال ٤أْ٘ سساّٚ ,قد ٜهَ ٕٛـٔ املطـا ٌ٥اـالؾٝـٚ ,١قـد
ٜهٖ ٕٛرا اؿانِ َعرٚزاً ظًٗ٘; ألٕ اؿانِ هايط٘ ؾـاسب اــري
ٚؾاسب ايػسٚ ,يهٌ سانِ بطاْتإ :إَـا بطاْـ ١خـريٚ ,إَـا بطاْـ١
غس ,ؾبعض اؿهاّ َ-جال ٜ -أت ٘ٝبعض أٌٖ اـري ٜٚكٛي:ٕٛ
ٖرا سساّٚ ,ال هٛش إٔ تؿعًٜ٘ٚ ,أت ٘ٝآخسٜٚ ,ٕٚكٛي:ٕٛ
ٖرا سالٍ ٚيو إٔ تؿعً٘! ٚيٓكسب َجال يف ايبٓٛى:
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اآلٕ مــٔ ال ْػــو بــإٔ ايبٓــٛى ٚاقعــ ١يف ايسبــا ايــر ٟيعــٔ
ايٓيب ☺ آنًَ٘ٛٚ ,نًـ٘ٚ ,غـاٖدٚ ,ٜ٘ناتبـ٘ٚ ,أْـ٘ هـب إغالقٗـا
ٚاضتبداٍ ٖر ٙاملعـاَالت باملعـاَالت اؿـالٍ ,ستـٜ ٢كـ - ّٛأٚالً -
دٜٓٓــا ثــِ اقتؿــادْا  -ثاْٝـاً  ...-ؾايتعذٝــٌ يف تهؿــري اؿهــاّ
املطًُني يف َجٌ ٖر ٙاألَٛز خطأ عظٚ ,ِٝال بد إٔ ْؿـرب ؾكـد ميهـٔ
إٔ ٜه ٕٛاؿانِ َعرٚزا!

ؾإذا قاَت عً ٘ٝاؿذٚ ١قاٍْ :عِ ٖرا ٖ ٛايػـسعٚ ,إٔ ٖـرا
ايسبا سساّ ,يهٔ أز ٣أْـ٘ ال ٜؿـًح ٖـر ٙاألَـ ١يف ايٛقـت اؿاقـس إال
ٖــرا ايسبــا ! س٦ٓٝــر ٜهــ ٕٛنــاؾساً ألْــ٘ اعتكــد إٔ دٜــٔ اهلل يف ٖــرا
ايٛقت غري ؾاحل يًعؿس ,أَا إٔ ٜػبٍ٘ عًٜٚ ٘ٝكاٍٖ - :را سـالٍ –
ٜعٓــ :٢ايؿكٗــا ٤قــايٛا نــرا! ٚألٕ اهلل ق ـاٍ  -نــرا  !!-ؾٗــرا قــد
ٜهــَ ٕٛعــرٚزاً; ألٕ نــجرياً َــٔ اؿهــاّ املطــًُني اآلٕ هًٗــ ٕٛاألسهــاّ
ايػسع - ١ٝأ ٚنجرياً َٔ األسهاّ ايػسع – ١ٝؾأْا قسبت ٖـرا املجـٌ
ستــٜ ٢تــبني إٔ األَــس خطــريٚ,إٔ ايــتهؿري هــب إٔ ٜعــسف اإلْطــإ
غسٚط٘ قبٌ نٌ غ .)٤ٞـها ()1

( )1ص356
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ومثِف افتًٍٔؼ ٓ يُقن ؾٔام تْذٚزع ؾٔذف ظِذامء افًذْ ،ٜؾّذـ

رأى أن ظِ ذذ ٜجري ذذٚن افرب ذذ ٚذم إص ذذْٚف إربً ذذ ٜه ذذل افىً ذذؿ م ذذع
افُٔؾ أو افقزن ،ؾِٔس فف أن يًٍؼ افًٚمل ادَِد فًٚمل مًتز يرى
أن ظِ ٜافرب ٚذم إصْٚف إربً ٜهذل آدخذٚر زيذٚدة ظذذ افىًذؿ
مع افُٔؾ أو افقزن إذا تٌٚدل ظذ وجف افزيٚدة ؾٔام فٔس مم ٚيدخر.
ومم ٚيٗـد هذا أن احلدود تدرأ بٚفنٌٓٚت ،ؾٚفتٍُر
مـ بٚب أوػ يدرأ ظـ ادًغ بنٌٓ ٜاخلالف ،واهلل أظِؿ.

أَا اؾٛاب املؿؿٌ:
إن تذرك احلُذؿ بذام أنذزل اهلل ظذذ صذْٚظتف وشذقئف فذٔس ـٍذرا ً أـذز،
وإٕام هق أصٌر ـام سح بذفؽ شذٚدات إمذ ٜمذـ ظِذامء افًذْ– ٜ
ـام شٖٔيت  ،-وـقٕف أصٌر ٓ أـز فٔس مًْٚه افتًٚهؾ بفٕ :نف فق
مل يُذذـ مذذـ ؿٌحذذف إٓ وصذذػ افؼذذيً ٜفذذف بٖنذذف ـٍذذر فٍُذذك ،ؾ٘فٔذذؽ
إدفذذ ٜوأؿذذقال ظِذذامء إمذذ ٜومذذْٓؿ اإلمٚمذذٚن ظٌذذدافًزيز ابذذـ بذذٚز،
وحمّذذد ٕذذٚس افذذديـ إفٌذذٚين – رمحٓذذام اهلل  -ذم تَريذذر ـقٕذذف ـٍذذرا ً
أصٌر ٓ أـز.
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اتٍذذؼ افًِ ذذامء ظذذذ أن ِم ذ ْـ احلُذذؿ بٌ ذذر مذذ ٚأن ذذزل اهلل ـٍ ذذرا ً
خمرج ً ٚمـ ادِ ٜـٖن يُقن جحقد ًا أو اشتحال ً
ٓ  -ظذ م ٚشذٖٔيت

إب أحدَ ابْٔف وٓ يًدل
تٍهِٔف – ومْف م ٚفٔس ـٍرا ً ـٖن ييِؿ ُ
بْٔٓام :ؾٕ٘ف هبذا يُقن ؿد حُؿ بٔذْٓام بٌذر مذ ٚأنذزل اهلل إذ احلُذؿ
بذذغ إبْذذٚء مذذـ مجِذذ ٜاحلُذذؿ ؾذذ٘ن ـذذٚن ظذذد ً
ٓ ؾٓذذق بذذام أنذذزل اهلل وإن
ـٚن طِ ًام ؾٓق بٌر م ٚأنزل اهلل ،ؿٚل ابـ تّٔٔ:ٜ
(ٚنٌ َٔ سهِ بني اثٓني ؾٗ ٛقاضُ ضٛا ً٤نإ ؾـاسب سـسبُ أٚ
َتــٛي ٞدٜــٛإ أَٓ ٚتؿــباً يالستطــاب بــاألَس بــاملعسٚف ٚايٓٗــ ٞعــٔ
املٓهــس ستــ ٢ايــر ٟوهــِ بــني ايؿــبٝإ يف اـطــ ٛؾــإٕ ايؿــشاب١
ناْٛا ٜعدّ َٔ ْ٘ٚاؿهاّ …) .ـها()1
ذٓٚت ،فُذـ هْذٚك حٚفذ ٌ ٜـ ُثذر
واحلُؿ بٌذر مذ ٚأنذزل اهلل ح ٌ
هقى وصٓق ًة
افُالم ؾٔٓ ٚوهل إذا حُؿ احلٚـؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ً
بٖن يوع ؿقإغ مـ ًٍٕف أو يتٌْك ؿقإغ ُووًَ ٝؿٌِذف وهذق مذع

( )1جمّقع افٍتٚوى (.)172/18

61

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

ذسف بٚفًهذذٔٚن واخلىٔئذذ ٜؾٓذذؾ مثذ ُذؾ هذذذا ُيًذذد ـٍذذرا ً
هذذذه احلٚفذذ ٜمًذ ٌ
خمرج ً ٚمـ ادِ ٜأم ٓ؟

وؿٌذذؾ ذـذذر أدفذذ ٜـذذؾ ضٚئٍذذ ٜأحذذرر حمذذؾ افْذذزاع مذذـ ـذذالم
 ،ثذذؿ أذـذذره تٍهذذٔ ً
ال ؿذذٚل
صذذٔخْ ٚاإلمذذٚم ظٌذذدافًزيز بذذـ بذذٚز
ؾذذّٔـ حيُذذؿ بذذٚفَقإغ افقوذذًٔ ٜافتذذل ووذذًٓ ٚافرجذذٚل مذذـ
افْهٚرى أو افٔٓقد أو ؽرهؿ:
(َٔ سهِ بػري َا أْصٍ ٜ ٖٛٚعًِ أْـ٘ هـب عًٝـ٘ اؿهـِ مبـا
أْصٍ اهللٚ ,أْ٘ خايـ ايػسع ٚيهـٔ اضـتباح ٖـرا األَـسٚ ,زأ ٣أْـ٘ ال
ســسز عًٝــ٘ يف ذيــوٚ ,أْــ٘ هــٛش يــ٘ إٔ وهــِ بػــري غــسٜع ١اهلل ؾٗــٛ
نــاؾس نؿــسا أنــرب عٓــد مجٝــع ايعًُــا ;٤نــاؿهِ بــايكٛاْني ايٛقــع١ٝ
اييت ٚقعٗا ايسداٍ َٔ ايٓؿاز ٣أ ٚايٛٗٝد أ ٚغريٖـِ ممـٔ شعـِ أْـ٘
هــٛش اؿهــِ بٗــا ,أ ٚشعــِ أْٗــا أؾكــٌ َــٔ سهــِ اهلل ,أ ٚشعــِ أْٗــا
تطا ٟٚسهِ اهللٚ ,إٔ اإلْطإ كري إٕ غـا ٤سهـِ بـايكسإٓ ٚايطـٓ,١
ٚإٕ غــا ٤سهــِ بــايكٛاْني ايٛقــعَ .١ٝــٔ اعتكــد ٖــرا نؿــس بإمجــاع
ايعًُا ٤نُا تكدّ.
أَا َٔ سهِ بػري َا أْصٍ اهلل هل ٣ٛأ ٚؿظ عادـٌ ٖٚـٜ ٛعًـِ
أْ٘ عاف هلل ٚيسضٛي٘ٚ ,أْ٘ ؾعـٌ َٓهـسا عظُٝـاٚ ,إٔ ايٛادـب عًٝـ٘
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اؿهـِ بػـسع اهلل ؾإْـ٘ ال ٜهؿـس بـريو ايهؿـس األنـرب ,يهٓـ٘ قـد أتـ٢
َٓهسا عظُٝا َٚعؿ ١ٝنبريٚ ٠نؿسا أؾػس ,نُا قاٍ ذيـو ابـٔ عبـاع
ٚفاٖد ٚغريُٖا َٔ أٌٖ ايعًِ ٚ ,قد ازتهـب بـريو نؿـسا د ٕٚنؿـس,
ٚظًُا د ٕٚظًِٚ ,ؾطـكا د ٕٚؾطـلٚ ,يـٝظ ٖـ ٛايهؿـس األنـرب) .ـها()1

وهق يتِخص ؾٔام يع:

حُؿ اهلل ▐ ومًْك اجلحقد
احلٚـؿ
 -1أن جيحد
َ
ُ

ـٍر بٓٚتٍذٚق
أنف يُذب ويُْر أن هذا حُؿ اهلل ظز وجؾ وهذا ٌ
ؿٚل تًذٚػ ﮋ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﮊ [افّْذؾ]14 :

وؿذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذٚل شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذٌحٕٚف ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ

ﯠ ﮊ [إنًذذٚم ،]33 :وـٍذ ُذر اجلحذذقد ٕقظذذٚن :ـٍذ ٌذر مىِذ ٌذؼ ظذذٚم
وـٍر مَٔدٌ خذٚص .واخلذٚص ادَٔذد:أن جيحذد ؾروذ ً ٚمذـ ؾذروض
ٌ
اإلشالم أو حتريؿ حمرم مـ حمرمٚتف) .ـها

()2

ٚايؿسم بني ايتهرٜب ٚاؾشٛد َٔ ٚدٗني:

( )1جمّقع ؾتٚوى ومَٓٚت افنٔخ ابـ بٚز ()355/5
( )2أؾٚده ابـ افَٔؿ ذم اددارج (.)367/1
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أ -أن ـٍر اجلحقد تُذي ٛافًِٚن مع ظِؿ افَِذ،ٛ

ؿٚفف اخلٍٚجل(.)1
ب -أن ـٍر اجلحقد مهحقب بٚفًْٚد.

()2

ث ٕٔٚذ ذ ذ ذ ً :ٚأن جي ذ ذ ذ ذذقز احل ذ ذ ذ ذذٚـؿ احلُ ذ ذ ذ ذذؿ بٌ ذ ذ ذ ذذر م ذ ذ ذ ذذ ٚأن ذ ذ ذ ذذزل اهلل
▐ -:وهذا هق آشذتحالل وهذق ـٍ ٌذر بٓٚتٍذٚق ،ؿذٚل ابذـ
تّٔٔذذٚ( :ٜاإلْطــإ َتــ ٢سًِــٌ اؿــساّ اجملُــع عًٝــ٘ أ ٚس ـسِّ اؿــالٍ
اجملُع عً ٘ٝأ ٚبـدٍ ايػـسع اجملُـع عًٝـ٘ نـإ نـاؾسًا َستـدًا باتؿـام
ايؿكٗاٚ ٤يف َجٌ ٖرا ْصٍ قٛي٘ تعاىل عً ٢أسـد ايكـٛيني ﮋ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮊ [احٚئ ذ ذذدة ،]44 :أٖ ٟـــــٛ
ٌ يًشهِ بػري َا أْصٍ اهلل) .ـها ()3
املطتش ّ
وؿذٚلٚ(:بٝــإ ٖــرا إٔ َــٔ ؾعــٌ احملــازّ َطــتشالً هلــا ؾٗــٛ
ناؾسٌ باالتؿام ؾإْ٘ َا آَٔ بايكسإٓ َْٔ اضتشٌِ قازَ٘)ذ ـها
( )1ذح اخلٍٚجل فِنٍٚء مىٌقع ذم احلٚصٔ)1121/2( ٜ
( )2راجع اددارج ( )366/1وٕقا ؿض اإليامن اإلظتَٚدي.)62/2( ٜ
( )3جمّقع افٍتٚوى (.)267/3
( )4افهٚرم ادًِقل (.)971/2

()4
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وؿٚلٚ(:ال زٜب إٔ َٔ مل ٜعتكد ٚدٛب اؿهِ مبا أْصٍ اهلل

عً ٢زضٛي٘ ؾٗ ٛناؾسٌ ؾُٔ اضتشٌ إٔ وهِ بني ايٓاع مبا ٜـسا ٙعـدالً
َٔ غري اتباع ملـا أْـصٍ اهلل ؾٗـ ٛنـاؾسٌ …) ا ـه( ،)1وممذ ٚيذدل ظذذ أن
ـٍر أجو ً ٚم ٚيع:
آشتحالل ٌ
أ -ؿقف ذذف تً ذذٚػ ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﮊ [افتقب]37 :ٜ

ؿذذٚل ابذذـ حذذزمٚ(:عهـــِ ايًػـــ ١ايـــيت ْـــصٍ بٗـــا ايكـــسإٓ إٔ
ايصٜاد ٠يف ايػ ٤ٞال ته ٕٛايبت ١إال َٓ٘ ال َٔ غري ٙؾؿـحِ إٔ ايٓطـ٤ٞ
نؿسٌ  ٖٛٚعٌُ َٔ األعُاٍ  ٖٛٚؼًَ ٌٝا سسّ اهلل تعاىل ؾُٔ أسـٌٍ َـا
ســسّ اهلل تعــاىل ٖٚــ ٛعــاملٌ بــإٔ اهلل تعــاىل سسَــ٘ ؾٗــ ٛنــاؾسٌ بــريو
ايؿعٌ ْؿطََ٘ …) ـها()2

( )1مْٓٚج افًْ.)132/5( ٜ
(ِ )2
افٍ َهؾ (.)224/3
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ب -ؿقف ذ ذ ذ ذذف تً ذ ذ ذ ذذٚػ ﮋ ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮊ [إنًٚم]121 :

ؿٚل افنٔخ ظٌد افِىٔػ بـ ظٌد افرمحـ بـ حًـ ( :نٝـ
سهـِ عًـ ٢إٔ َـٔ أطــاع أٚيٝـا ٤ايػـٝطإ يف ؼًٝــٌ َـا سـسّ اهلل أْــ٘
َػسى ٚأنـد ذيو بإٕ املؤند )… ٠ا.ـه(.)1
ج -ؿقفذف تًذٚػ ﮋﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳
﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹ﮊ [افنقرى]21 :

ؿٚل ابذـ ـثذر( :إِْٗ ال ٜتبعَ ٕٛا غسع اهلل يو َٔ ايـدٜٔ
ايكــ ,ِٜٛبــٌ ٜتبعــَ ٕٛــا غــسع هلــِ غــٝاطَ ِٗٓٝــٔ اؾــٔ ٚاإلْــظ َــٔ
ؼــسَ ِٜــا سسَــٛا عًــَ ِٗٝــٔ ايــبشريٚ ٠ايطــا٥بٚ ١ايٛؾــٚ ١ًٝاؿــاّ
ٚؼًٝــٌ املٝتــٚ ١ايــدّ ٚايكُــاز … إىل قٛيــ٘ َــٔ ايتشًٝــٌ ٚايتشــسِٜ
ٚايعبادات ايباطًٚ ١األقٛاٍ ايؿاضد .)٠ـها ()2

( )1افرشٚئؾ وادًٚئؾ افْجدي )46/3( ٜوبْحق هذا ؾنه ابـ ـثر ذم تًٍره ()329/3
( )2افتًٍر (.)198/7
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وؿٚل ابذـ جريذرٜ( :ك ٍٛتعـاىل ذنـس ٙأّ هلـؤال ٤املػـسنني

باهلل غسنا ٤يف غسنِٗ ٚقاليتِٗ غسعٛا هلـِ َـٔ ايـدَ ٜٔـا مل ٜـأذٕ
ب٘ اهلل ٜك ٍٛابتدعٛا هلِ َـٔ ايـدَ ٜٔـا مل ًُٜـبحَ اهلل هلـِ ابتداعـ٘).

ـها

()1

فذا درج مجٚظ ٌ ٜمـ افًِامء ( )2ظذ ذـر أي ٜمـ إدف ٜظذ
حتريؿ افٌدع – افتذل هذل تؼذيع أمذقر جديذدة يذزظؿ صذٚحٌٓ ٚأهنذٚ
مـ افديـ ف ُٔتًٌد اهلل هب - ٚومـ هذذا يتٌذغ خىذٖ ادًذتدفغ بٔٚيذٜ
ظذ تٍُر مـ ذع أحُٚم ً ٚؽر حُؿ اهلل ووجف خىٖ اشتدٓهلؿ
أن أي ٜـٍرت مـ مجع بغ وصػ افتؼيع وافزظؿ أنف مـ افديـ
وهذا هق ادًّك بٚفتٌديؾ  -ـام شٖٔيت -أم ٚافتؼيع وحده دون
زظؿ أنف مـ افديـ ؾِؿ ِ
حتؽ أي ٜـٍره ؾتٌْف.
-3أن يً ذذقي احل ذذٚـؿ حُ ذذؿ ؽ ذذر اهلل بحُ ذذؿ اهلل ﷻ:
ذرج مذذـ اد ِّذذ ٜـذذام ؿذذٚل تًذذٚػ ﮋﭡﭢﭣﭤﭥﮊ
وهذذا ـٍذ ٌذر خمذ ٌ
( )1افتًٍر (.)14/25
( )2ـام ؾًِف ابـ تّٔٔ ٜذم مقاوع مْٓ ٚذم أوائؾ ـتٚب آشتَٚم )5/1( ٜوآؿتوٚء
(.)582/2
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[افْح ذ ذذؾ ]74 :وؿذ ذذٚل ﮋﭡﭢﭣ ﭤﮊ [افن ذ ذذقرى ]11 :وؿ ذ ذذٚل
ﮋﭚﭛﭜﭝﮊ [مريؿ ]65 :وؿذٚل ﮋﯛﯜﯝﯞﮊ
[افٌَرة]22 :

-4أن يٍو ذذؾ حُ ذذؿ ؽ ذذر اهلل ظ ذذذ حُ ذذؿ اهلل ▐:
ذذيٛ
خمرج مـ ادِ ٜإذ هق أوػ مـ افذذي ؿٌِذف ؾٓذق تُ ٌ
ـٍر ٌ
وهذا ٌ
فُت ذ ذ ذذٚب اهلل ▐ؿ ذ ذ ذذٚل اهلل تً ذ ذ ذذٚػ ﮋﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ [احٚئدة.]52 :
 -5أن حيُذذؿ بٌذذر مذذ ٚأنذذزل اهلل ظذذذ أنذذف حُذذؿ هلل ،وهذذذا
ـٍذذر أـذذز بٚإلمجذذٚع ؿذذٚل تًذذٚػ ﮋﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ﮊ [افن ذ ذذقرى ]21 :ؾجًّ ذ ذذقا ب ذ ذذغ افتؼ ذ ذذيع
وزظّف مـ افديـ ؾٓذا يًّك تٌديالً.
وبًذذد حتري ذذر مذذ ٚأطُّْذذف مذذقرد افْ ذذزاع إتَذذؾ إػ م ذذ ٚـ ُثذذر ؾٔ ذذف
هقى وصٓق ًة بٖن
اخلالف ،وهق إذا حُؿ احلٚـؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ً
يوذع ؿذقإغ مذذـ ًٍٕذف أو يتٌْذذك ؿذقإغ ووذً ٝؿٌِذذف مذع اظسا ؾذذف
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بٚفًهٔٚن وخمٚفٍ ٜأمر افرمحـ شٌحٕٚف ؾٓؾ مثؾ هذا احلٚـؿ يهر
ـٚؾرا ً مرتد ًا ظـ افديـ؟

شذذٖورد ادًذذٖخ ٜظذذذ وجذذف ادْذذٚطرة فًٔذذٓؾ تهذذقره ٚمذذـ
حٔ ٞافدفٔؾ ومـ ٓ يٍُر ذم هذه ادًٖخ ٜأصٍف ب ذ ذ (املؿطِّل) ومـ
يٍُر أصٍف ب ذ ذ (املهؿِّس).
قـــاٍ املؿطِّـــل :إن إص ذذؾ ذم ادً ذذٚن واف ذذذٕقب ظ ذذدم
افٍُ ذذر إٓ ب ذذدفٔؾ ذظ ذذل خ ذذٚص ،ؾ ذذ٘ن ذـ ذذرت دف ذذٔ ً
ال ي ذذدل ظ ذذذ
افتٍُذ ذذر افٍُذ ذذر إـذ ذذز ومل أشذ ذذتىع اإلجٚبذ ذذ ٜظِٔذ ذذف ،ؾِذ ذذٔس يل إٓ
ذحٔح
ادهذذر إػ ؿقفذذؽ وئٍُذذؽ ذم إثٌذذٚت افٍُذذر دفٔذ ٌذؾ واحذذدٌ صذ ٌ
م ذذـ جٓ ذذ ٜافثٌ ذذقت وافدٓف ذذ ،ٜوإن مل ته ذذح أدفت ذذؽ إم ذذ ٚم ذذـ جٓ ذذٜ
افثٌقت أو مـ جٓ ٜافدٓف ،ٜؾٕ٘ف يِزمؽ افرجقع إػ إصؾ وهق
ظ ذذدم افتٍُ ذذر م ذذع اتٍٚؿْ ذذ ٚأن ذذف واؿ ذ ٌذع ذم ذٕ ذ ٍ
ذ ٛخى ذذر :حً ذذ ٛه ذذذا
افذذذٕ ٛخىذذقرة تًذذّٔ ٜافؼذذيً ٜصذذٚحٌف ـذذٚؾرا ً وتْذذٚزع افْذذٚس ذم
إخراجف مـ ادِ.ٜ
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قــــاٍ املهؿِّــــس :ظْ ذذدي أدفذ ذ ٌ ٜـث ذذرة متْقظذ ذ ٌ ٜم ذذـ افُت ذذٚب
وافًذذْ ٜواإلمجذذٚع وافًَذذؾ داف ذ ٌ ٜظذذذ أن افٍُذذر أـذذز وفُذذـ فذذتُـ
ّ ٝبهذذحٜ
ضريَتْذذ ٚذم ادٌٚحثذذ ٜدراشذذ ٜـذذؾ دفٔذ ٍذؾ وحذذده ،ؾذذ٘ن شذذِ َ
دٓفذذ ٜدفٔذ ٍذؾ واحذ ٍذد مذذـ حٔذذ ٞافثٌذذقت وافدٓفذذ ٜؾِٔتقؿذذػ افٌحذذٞ
ذرت أن دف ذذٔ ً
ال واح ذذد ًا يٍُ ذذل
ٕن ادَه ذذقد ؿ ذذد حه ذذؾ .وؿ ذذد ذـ ذ َ
إلثٌٚت م ٚأريد.
قاٍ املؿطِّل :هٚت إدف ٜمًتًْٔ ً ٚبٚهلل.
املهؿــس :افذذدفٔؾ إول ؿقفذذف تًذذٚػ ﮋﮤﮥﮦ
قــاٍ ِّ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ [احٚئدة.]44 :
وجف افدٓف :ٜأن اهلل حُؿ ظذ افذي مل حيُؿ بام أنزل اهلل
بٖنف افُٚؾر ؾرت ٛوصٍف بٚفُٚؾر ظذ جمرد احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل
دون ٍ
ٕير ٓظتَٚد ،ؾذدل ظذذ أن ظِذ ٜهذذا احلُذؿ ـقٕذف مل حيُذؿ بذام
أن ذذزل ؾحً ذذ ٛوٓ يه ذ ُّذح ف ذذؽ أن حتّ ذذؾ وص ذذػ افُ ذذٚؾر هْ ذذ ٚظ ذذذ
افٍُر إصٌرٕ :ن احلٚؾظ اإلمٚم ابـ تّٔٔ ٜحُك بًد آشتَراء
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فْهقص افؼيً ٜأن افٍُر ادًرف ٓ يْكف إٓ إػ إـذز(،)1

ث ذذؿ ذـ ذذر ه ذذق وؽ ذذره أن إص ذذؾ ذم افٍُ ذذر إذا أضِ ذذؼ إك ذذف إػ
إـز إٓ بدفٔؾ إذ إصؾ ذم افٍِظ إذا ُأضِؼ ذم افُتٚب وافًْٜ
إكف إػ مًامه ادىِؼ وحََٔتف ادىَِ.)2(ٜ
قاٍ املؿطِّل :فَد ذـرت ذم ثْٚي ٚـالمؽ حجج ً ٚثالث ً:ٚ
أٚالً :أن افنٚرع ظِؼ احلُؿ بّجرد افتحُٔؿ دون افْيذر

فالظتَٚد.

ثاْٝاً :أن افٍِظ إذا ُأضِؼ ذم افؼيً ٜإكف إػ حََٔتف

ادىَِ ٜإٓ بدفٔؾ.

ثايجاً :أن ابـ تّٔٔ ٜاشتَرأ فٍظ افٍُر ذم افؼيً ٜوتٌذغ

فف أهن ٓ ٚتْكف إٓ إػ إـز دون إصٌر.

واجلقاب ظذ احلج ٜإوػ يُقن بام يع:
( )1إير آؿتوٚء ( )211/1وذح افًّدة ؿًؿ افهالة (.)82
( )2إير جمّقع افٍتٚوى ( )668/7وافرشٚئؾ وادًٚئؾ افْجدي )7/3( ٜوذح افًّدة ؿًؿ
افهالة ٓبـ تّٔٔ ٜص .82
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أوًٓ ٓ :أخٚفٍؽ أن افنٚرع ظ ِّؼ احلُؿ بقصػ(ايهاؾس)

ظذ جمرد افتحُٔؿ بٌر مذ ٚأنذزل اهلل ،فُْْذل أؿذقل بذٖن افٍُذر هْذٚ

أصٌر ٓ أـز ف دف ٜافتٚفٔ:ٜ
( )1أن إخذذذ بًّذذقم أيذذ ٜيِذذزم مْذذف تٍُذذر ادًذذِّغ ذم
أي حٚدث ذ ٍذ ٜمل يً ذذدفقا ؾٔٓ ذذ ٚب ذذغ اثْ ذذغ ،حت ذذك إب م ذذع أبْٚئ ذذف ،ب ذذؾ
وافرجذذؾ ذم ًٍٕذذف إذا ظل ذ ربذذف ٕ :ن واؿًذذف أنذذف حذذ ٚظل ذ ربذذف مل
حيُذذؿ بذذام أنذذزل اهلل ذم ًٍٕذذف( )1ووجذذف هذذذا افذذالزم أن فٍيذذََ( ٜــْٔ)
ظٚم ٌ ٜتنّؾ ـؾ ظٚمل(َٚ( ، )2ا) ظٚم ٜتنّؾ ـؾ م ٚفٔس بًٚمل ومـ

( )1ؿٚل ابـ حزم ذم افٍهؾ ( :)234 /3ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ ؿٚل :ومـ مل حيُؿ بام أنزل اهلل
ؾٖوئلؽ هؿ افُٚؾرون ،ومـ مل حيُؿ بام أنز اهلل ؾٖوئلؽ هؿ افٍٚشَقن ،ومـ مل حيُؿ بام أنزل
اهلل ؾٖوئلؽ هؿ افيٚدقن .ؾِِٔزم ادًتزف ٜأن يكحقا بٍُر ـؾ ظٚص وطٚمل وؾٚشؼ ٕن ـؾ
ظٚمؾ بٚدًهٔ ٜؾِؿ حيُؿ بام أنزل اهلل ا.ـه
( )2درج ـثر مـ افًِامء أن يًز بُِّ( ٜظٚؿؾ) بدل (ظٚمل)فُـ ظٚمل أدق ٕن ( َم ْـ) أضَِٝ

ظذ اهلل ،ؾٚهلل يقصػ بٚفًِؿ وٓ يقصػ بٚفًَؾ .ؿٚل اخلىٚيب ذم ـتٚب صٖن افدظٚء
ص :113وذم أشامئف افًِٔؿ ومـ صٍتف افًِؿ ،ؾال جيقز ؿٔٚش ً ٚظِٔف أن يًّك ظٚرؾ ً ٚح ٚتَتؤف
ادًرؾ ٜمـ تَديؿ إشٌٚب افتل هب ٚيتقصؾ إػ ظِؿ افقء وـذفؽ ٓ يقصػ بٚفًٚؿؾ..ا.ـه.
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ٌ
داخؾ ذم ظّقم (َٔ) ومًٖختف افتل مل يًذدل ؾٔٓذٚ
مل يًدل بغ بْٔف

داخِ ٌ ٜذم ظّقم (َا).

ؾٚفْهقص افداف ٜظذ ظدم ـٍر مثؾ هذا وـؾ ظٍ ٚ
ص
تُقن صٚرؾ ً ٜفمي ٜمـ إـز إػ إصٌرٕ ،جؾ هذا أمجع
افًِامء ظذ ظدم إخذ بًّقم هذه أي ،ٜإذ اخلقارج هؿ
ادتًُّقن بًّقمٓ ٚذم تٍُر أهؾ ادًٚن وافذٕقب ومل يِتٍتقا
إػ افهقارف مـ إدف ٜإخرى.
ؿٚل ابـ ظٌد افزٚ( :قد قًِت مجاعَ ١ـٔ أٖـٌ ايبـدع َـٔ
اـٛازز ٚاملعتصي ١يف ٖرا ايباب ؾاستذٛا بآٜات َٔ نتاب اهلل يٝطت
عًــــ ٢ظاٖسٖــــا َجــــٌ قٛيــــ٘ تعــــاىل ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮊ) .ـها (.)1

وؿٚل( :أمجع ايعًُـا ٤عًـ ٢إٔ اؾـٛز يف اؿهـِ َـٔ ايهبـا٥س
ملٔ تعُِد ذيو عاملاً ب٘ …) .ـها
( )1افتّٓٔد (.)16/17
( )2افتّٓٔد (.)75-74/5

()2
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وؿٚل حمّد رصٔد رو(:ٚأَا ظاٖس اآل ١ٜمل ٜكٌ ب٘ أسدٌ َٔ

أ ١ُ٥ايؿك٘ املػٗٛز .ٜٔبٌ مل ٜكٌ ب٘ أسدٌ قط) ا .ـه( )1ؾًِِف ٓ يرى
اخلذ ذذقارج أجو ذ ذ ً ٚمتًّذ ذذُغ بيذ ذذٚهر أيذ ذذ ٜفُذ ذذقن ادنذ ذذٓقر ظذ ذذْٓؿ
افتٍُر بٚفٌُرة ٓ بٚفهٌرة وطٚهر أي ٜتنّؾ حتك افهٌٚئر.
وؿٚل أجريٚ( :مما ٜتبع اؿسٚز َٔ ١ٜاملتػاب٘ ق ٍٛاهلل
عـــــص ٚدـــــٌ ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ

ٜٚكسَ ٕٚ٤عٗا ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﮊ [إنًذٚم ]1 :ؾإذا
زأٚا اإلَاّ اؿانِ وهِ بػري اؿل قايٛا :قد نؿـسَٚ ,ـٔ نؿـس عـدٍ
بسبــ٘ ؾكــد أغــسى ,ؾٗــؤال ٤األُ٥ــَ ١ػــسن ,ٕٛؾٝدسدــ ٕٛؾٝؿعًــَ ٕٛــا
زأٜت ; ألِْٗ ٜتأٚيٖ ٕٛر ٙاآل .)١ٜـها()2
اجله ذٚصٚ(:قــد تأٚيــت اـــٛازز ٖــر ٙاآلٜــ ١عًــ٢
وؿذذٚل ّ
تهؿري َٔ تسى اؿهِ مبا أْصٍ اهلل َٔ غري دشٛد) .ـها

( )1تًٍر ادْٚر (.)426/6
( )2افؼيً ٜص.27
( )3أحُٚم افَرآن (.)534/2

()3
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وؿٚل أبق حٔٚنٚ(:استذت اــٛازز بٗـر ٙاآلٜـ ١عًـ ٢إٔ نـٌ

َٔ عؿ ٢اهلل تعاىل ؾٗ ٛناؾسٌ ٚقايٛا ْٖ ٞـ يف نٌ َٔ سهـِ بػـري َـا
أْصٍ اهلل ؾٗ ٛناؾس) .ـها()1
إيذذر – يذذ ٚرظ ذذٚك اهلل – تذذقارد ـِ ذذامت ظِذذامء إم ذذ ٜذم ذم
إخذ بًّقم أي ٜوأنف مذه ٛاخلقارج ،ؾُـ حذر ًا.
( )2أنذ ذذف ثٌذ ذذ ٝظذ ذذـ ترمجذ ذذٚن افَذ ذذرآن تًٍذ ذذر أيذ ذذ ٜبذ ذذٚفٍُر

إصٌر دون إـز وفٔس فْ ٚأن ٕخٚفٍف.

قــاٍ املهؿِّـــس ٓ :أشذذِؿ فذذؽ صذذح ٜآشذذتدٓل بذذٖثر ابذذـ

ظٌٚس ٓ مـ حٔ ٞافًْد وٓ ادتـ.

أم ٚمـ حٔ ٞافًْد :ؾ٘ن م ٚجٚء ظـ ابـ ظٌٚس سحي ًٚ
ذم إرادة افٍُر إصٌر ٓ يثٌ ٝـَقفف( :نؿ ٌس ال ٜٓكٌ عٔ املً )١ؾ٘ن

هذا إثر رواه ابـ ٕك( )2مـ ضريؼ ظٌد افرزاق ظذـ شذٍٔٚن ظذـ
ٍ
ٌٓؿ ؾٓق
رجؾ ظـ ضٚووس ظـ ابـ ظٌٚس بف ،وذم إشْٚده رجؾ ُم ٌ

( )1افٌحر ادحٔط (.)493/3
( )2تًئؿ ؿدر افهالة رؿؿ (.)573
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ت ٟهب ،ٚوـَقفف
مـ أنقاع ادجٓقل ،ورواي ٜادجٓقل ؤًٍ ٌُ ٓ ٜحي ُ

¶ (يٝظ بايهؿس اير ٟترٖب ٕٛإي )٘ٝؾَد رواه ابـ ٕك( )1مـ
ٍ
ظٌٚس
ضريؼ ابـ ظْٔٔ ٜظـ هنٚم بـ حجر ظـ ضٚووس ظـ ابـ
بف وهنٚم بـ حجر ؿد وًٍف حئك افَىٚن وابـ مًغ وؽرمه.ٚ
ؾًذ هذا يُقن إثر وذًٍٔ ً ٚوـَقفذف ¶ ( :نؿـسٌ دٕٚ
نؿـ ـسُ ) ؾَذذد أخرجذذف احلذذٚـؿ مذذـ ضريذذؼ ابذذـ ظْٔٔذذ ٜظذذـ هنذذٚم بذذـ
ؤًػ فوًػ
حجر ظـ ضٚووس ظـ ابـ ظٌٚس بف وهذا إثر
ٌ

هنٚم بـ حجر).
وأم ٚم ٚثٌ ٝظـ ابـ ظٌٚس ذم تًٍر أي ٜـَقفذف (هذل
ـٍر) ـام رواه ظٌد افرزاق( )2ظذـ مًّذر ظذـ ابذـ ضذٚووس ظذـ
بف ٌ
أبٔف ظـ ابـ ظٌٚس بف ؾِٔس سحي ً ٚذم إصٌر ،إذ ؿذد ُحيّذؾ ظذذ
إـز.

( )1رؿؿ (.)569
( )2افتًٍر ( )186/1رؿؿ (.)713
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ومثؾ هذا م ٚأخرجف افىزي ذم تًٍره مـ ضريؼ شٍٔٚن

ظـ مًّر بـ راصد ظـ ابـ ضٚووس ظـ أبٔف ظـ ابـ ظٌٚس ؿقفف
(ٖ ٞب٘ نؿسٌ ٚيٝظ نؿساً باهلل َٚال٥هت٘ ٚنتب٘ ٚزضً٘).
قاٍ املؿطِّل :مذ ٚذـرتذف مذـ افٌحذ ٞاإلشذْٚدي أنذ ٚمًذِ ٌؿ
بف ومل يُـ اظتامدي ظذ هذه أثٚر افؤًٍ ٜذم تثٌٔ ٝهذا افَقل
ظذ ذ ذذـ ابذ ذ ذذـ ظٌذ ذ ذذٚس وإٕذ ذ ذذام ُمً َتّذ ذ ذذدي مذ ذ ذذ ٚيذ ذ ذذع :أن هذ ذ ذذذيـ إثذ ذ ذذريـ

افهذذحٔحغ ظذذـ ابذذـ ظٌذذٚس حمذذتّالن فٍُِذذر إصذذٌر أو إـذذز،

ؾرجح ٝاحتامل إرادة إصٌر فثالث ٜأمقر:
أ  -أن أصحٚب ابـ ظٌٚس ـىٚووس سحقا بٖن ادراد
بٔٚي ٜـٍر ٓ يَْؾ ظـ ادِ ٜب٘شْٚد صحٔح رواه ابـ ٕك( )1وابـ
جرير ذم تًٍره ،ؾٓذا يٌِ ٛج ٕٛٚاحتامل إرادة افٍُر إصذٌر
ؾٔهر مـ بٚب افيـ افٌٚف ٛوهق ـ ٍ
ذٚف فالشذتدٓل ،ؾذ٘ن أؿذقال
أصحٚب افرجؾ تقوح ؿقفذف بذؾ ؿذد ُيً ُّذؾ و ُيوذًػ ؿذقل افرجذؾ

( )1ـتٚب تًئؿ ؿدر افهالة رؿؿ (.)574
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إذا ـ ذذٚن أص ذذحٚبف ظ ذذذ خ ذذالف ؿقف ذذف ـ ذذام ؾً ذذؾ حئ ذذك ب ذذـ ش ذذًٔد ذم
تؤًػ ٍ
ؿقل ٓبـ مًًقد ٕن أصحٚبف ظذ خالؾف(.)1

ب  -أنْل ٓ أظرف أحد ًا مـ افًِامء احٚوغ جًؾ ؿقٓ
آخر ٓبـ ظٌٚس بًْ ٚء ظذ هذه افرواي ،ٜوإٕام مـ جًؾ مْٓؿ ٓبـ

ظٌ ذذٚس ؿ ذذقٓ آخ ذذر اظ تّ ذذد ظ ذذذ م ذذ ٚروي ظْ ذذف م ذذـ أن ذذف ؾنذ ذ أي ذذٜ
ذًٔػ ،ث ذذؿ أجو ذ ً ٚمم ذذ ٚيَ ذذقي ظ ذذدم إرادة اب ذذـ
ب ذذٚجلحقد وإش ذذْٚده و ذ ٌ
ظٌذذٚس افٍُذذر إـذذز أن ؾتْذذ ٜاخلذذقارج ذم زمٕٚذذف وـذذٕٚقا متًّذذُغ
ذٚطرات ،ؾتًٍذذر أيذذٜ
هبذذذه أيذذ ٜذم افتٍُذذر وـٕٚذذ ٝفذذف مًٓذذؿ مْذ
ٌ
افرصد.
بٚفٍُر إـز ٓ ؾٚئدة مْف ذم افرد ظِٔٓؿ .ؾتٌْف ُهديُّ ٝ
ج -أن افرواي ٜافؤًٍ ٜافتل ؾٔٓ ٚافتكيح بٖنف ـٍر دون
ـٍر فٔس وًٍٓ ٚصديد ًا ،ؾٕ٘ف ؿد وثؼ بًض أهؾ افًِؿ هنٚم بـ
حجر ؾًٔتود هبذ ٚذم بٔذٚن مًْذك أثذٚر افهذحٔح ٜوأن ادذراد هبذٚ
ـٍر أصٌر.

()2

( )1إير اإليامن ٕيب ظٌٔد افَٚشؿ بـ شالم ص .22
( )2ؿٚل افنٔخ ابـ ظثّٔغ

ذم تًَِٔف ظذ ـالم افنٔخ إفٌٚين :احت ٟإفٌٚين هبذا إثر

ظـ ابـ ظٌٚس ¶ وـذفؽ ؽره مـ افًِامء افذيـ تَِقه بٚفٌَقل فهدق حََٔتف ظذ ـثر
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املهؿــس :فَذذد أجٌذذ ٝظذذذ احلجذذ ٜإوػ ؾذذام جقا بذذؽ
قــاٍ ِّ

ظذ احلج ٜافثٜٕٔٚ؟

مـ افْهقص ،ؾَد ؿٚل افٌْل ☺ (:شٌٚب ادًِؿ ؾًقق وؿتٚفف ـٍر) ومع ذفؽ ؾ٘ن ؿتٚفف ٓ
خيرج اإلًٕٚن مـ ادِ ٜفَقفف تًٚػ  وإِ ْن َضٚئِ ٍَت ِ
َٚن ِم َـ ا ْدُْٗ ِمِْغَ ا ْؿ َتتَ ُِقا َؾَٖ ْصِِ ُحقا َبَْْٔ ُٓ َام  إػ أن
َ
ؿٚل إِٕ َام ا ْدُْٗ ِمُْق َن إِ ْخ َق ٌة  فُـ ح ٚـٚن هذا ٓ يريض هٗٓء ادٍتقٕغ بٚفتٍُر صٚروا
يَقفقن :هذا إثر ؽر مٌَقل ،وٓ يهح ظـ ابـ ظٌٚس ،ؾَٔٚل هلؿ :ـٔػ ٓ يهح ؟ وؿد تَِٚه
مـ هق أـز مُْؿ وأؾوؾ وأظِؿ بٚحلدي ٞوتَقفقن ٓ يٌَؾ ؟!
ؾٍُْٔٔ ٚأن ظِامء ـنٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔ ٜوابـ افَٔؿ وؽرمه ٚوؽرمه ٚتَِقه بٚفٌَقل،
ويتُِّقن بف ويَِْقٕف ،ؾٕٚثر صحٔح ،ثؿ ه ٛأن إمر ـام ؿِتؿ أنف ٓ يهح ظـ ابـ ظٌٚس
ؾِديْٕ ٚهقص أخرى تدل ظذ أن افٍُر ؿد يىِؼ وٓ يراد بف افٍُر ادخرج ظـ ادِ ٜـام ذم
أي ٜادذـقرة ،وـام ذم ؿقفف ☺ (:اثْتٚن ذم افْٚس مه ٚهبؿ ـٍر :افىًـ ذم افًْ ،ٛوافايٚحٜ
ظذ ادٔ ) ٝوهذه ٓ خترج ظـ ادِ ٜبال إصُٚل ،فُـ ـام ؿٚل افنٔخ إفٌٚين – وؾَف اهلل – ذم
أول ـالمف :ؿِ ٜافٌوٚظ ٜمـ افًِؿ ،وؿِ ٜؾٓؿ افَقاظد افؼظٔ ٜافًٚم ٜهل افتل تقج ٛهذا
افوالل ،ثؿ رء آخر ٕؤٍف إػ ذفؽ وهق شقء اإلرادة افتل تًتِزم شقء افٍٓؿ ٕ :ن اإلًٕٚن
إذا ـٚن يريد صٔئ ً ٚفزم مـ ذفؽ أن يْتَؾ ؾّٓف إػ م ٚيريده ثؿ حيرف افْهقص ظذ ذفؽ ،وـٚن
مـ افَقاظد ادًروؾ ٜظْد افًِامء أهنؿ يَقفقن :اشتدل ثؿ اظتَد ،وٓ تًتَد ثؿ تًتدل ؾتوؾ،
ؾٚدٓؿ أن إشٌٚب ثالث:ٜ
إوػ :ؿِ ٜافٌوٚظ ٜمـ افًِؿ افؼظل.
افث :ٜٕٔٚؿِ ٜافٍَف ذم افَقاظد افؼظٔ ٜافًٚم.ٜ
افثٚفث :ٜشقء افٍٓؿ ادٌْل ظذ شقء اإلرادة ا.ـه إير تًِٔؼ افنٔخ ابـ ظثّٔغ ذم ـتٚب ( ؾتْٜ
افتٍُر فِنٔخ إفٌٚين ) ص.25 – 24
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قاٍ املؿطِّل :إٕؽ دمًؾ إصؾ ذم فٍظ افٍُر أنف ف ـز

ذـرت فؽ افدفٔؾ افهٚرف مـ
إٓ بدفٔؾ يكؾف ظـ ذفؽ ،وؿد
ُ
إـز إػ إصٌر وهق ؾٓؿ افهحٚيب أو ً
ٓ.

وث :ًٚ ٕٔٚـؾ دفٔؾ يدل ظذ ظدم ـٍر مـ طِؿ بغ اثْغ ومل
يًدل بؾ ومذـ طِذؿ مىَِذ ً ٚؽذره وأجوذ ً ٚمذ ٚذـذر ابذـ ظٌذد افذز مذـ
اإلمجذذٚع ظذذذ أن اجلذذقر ذم احلُذذؿ فذذٔس ـٍذذرا ً بذذؾ ـٌذذر ٌة مذذـ ـٌذذٚئر
افذٕقب.
قاٍ املهؿِّس :م ٚجقابؽ ظذ احلج ٜافثٚفثٜ؟
قاٍ املؿطِّل :اجلقاب مـ وجٓغ:
أ – أن اش ذتَراء ابذذـ تّٔٔذذ ٜـذذٚن ظذذذ فٍذذظ (ايهؿـــس) وهذذل
مهدر وافذي ورد ذم أيذ ٜفذٔس مهذدر ًا وإٕذام اشذؿ ؾٚظذؾ وؾذرق
ٌ

بْٔٓام( )1إذ ادهدر يدل ظذ احلدث وحده ،أمذ ٚاشذؿ افٍٚظذؾ ؾٓذق

( )1وافٍرق بْٔٓام مَرر ظْد أهؾ افٌِ ٜؾٍل حٚصٔ ٜافهٌٚن (:)161 / 1
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يذدل ظذذذ احلذذدث وافٍٚظذذؾ أؾذذٚده بًّْذٚه افًالمذذ ٜحمّذذد بذذـ صذذٚفح

افًثّٔغ (.)1
ومم ٚيدل ظذذ أن اشذتَراءه راجذع إػ ادهذدر دون اشذؿ
افٍٚظؾ أنذف هذق ًٍٕذف جًذؾ أيذ ٜمذـ افٍُذر إصذٌر ؿذٚل

:

(ٚإذا نــإ َــٔ قــ ٍٛايطــًـ:إٕ اإلْطــإ ٜهــ ٕٛؾٝــ٘ إميــإ ْٚؿــام,
ؾهريو يف قٛهلِ :إْ٘ ٜه ٕٛؾ ٘ٝإميإ ٚنؿس ,يٝظ ٖـ ٛايهؿـس ايـرٟ
ٜٓكٌ عٔ املًٍ ,١نُا قاٍ ابٔ عباع ٚأؾشاب٘ يف قٛي٘ تعـاىلﮋﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ ،قايٛا :نؿسٚا نؿساً

إذ ادهدر إٕام يدل ظذ جمرد احلدث ا.ـه وؿٚل ( :)2 / 1وجف افنٌف بْٔٓ ٚوبغ اشؿ افٍٚظؾ أهنٚ
تدل ظذ حدث ومـ ؿٚم بف ا.ـه وذم ذح ؿىر افْدى ٕ :)278 / 1( -نف ٓ يدل ظذ حدث
وصٚحٌف ـٚشؿ افٍٚظؾ ا.ـه
بغ افٍُر ادًرؾ ٜب

( )1ؿٚل :وأم ٚافَقل افهحٔح ظـ صٔخ اإلشالم ؾٓق تٍريَف
(ال) وبغ " ـٍر " مُْرا ً ،ؾٖم ٚافقصػ ؾٔهِح أن َٕقل ؾٔف " هٗٓء ـٚؾرون " أو هٗٓء

افُٚؾرون " ،بْٚء ظذ م ٚاتهٍقا بف مـ افٍُر افذي ٓ خيرج مـ ادِ ،ٜؾٍرق بغ أن يقصػ
افًٍؾ ،وأن يقصػ افٍٚظؾ ا.ـه (ؾتٚوى إئّ ٜذم افْقازل اددهلّ ٜص.227
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ال ٜٓكٌ عٔ املًٚ ,١قد أتـبعِٗ عًـ ٢ذيـو أمحـد بـٔ سٓبـٌ ٚغـريَ ٙـٔ
أ ١ُ٥ايطٓ .)١ـها()1

ب  -ظذ ؾرض أن اشتَراء ابـ تّٔٔ ٜينّؾ اشؿ افٍٚظؾ
ؾًَٔٚل إن اشتَراء ابـ تّٔٔ ٜؿذٚس ٕذٚؿص فذٔس تٚمذ ً ٚفُذقن هذذه
ُ

أي ٜجٚءت مًرؾ ً ٜوأريدَ هب ٚافٍُر إصٌر دون إـز ح ٚشٌؼ
مـ إدف.ٜ

وبً ذذد اإلجٚب ذذ ٜظ ذذذ حجج ذذؽ اف ذذثالث وإثٌ ذذٚت أن أي ذذٜ
حمّقف ذ ٌ ٜظذذذ افٍُذذر إصذذٌر أخٍذذٕ ٝيذذرك – يذذ ٚصذذٚحٌل – إػ أن
أي ٜؿد ُيراد هب ٚافٍُر إـذز ،وذفذؽ ذم حذؼ مذـ بذدل حُذؿ اهلل
بحُذذؿ ؽذذره وبًذذض افْذذٚس ٓ يًذذرف مًْذذك ـِّذذ( ٜبـدٍِ) ؾٔيْٓذذٚ
تنّؾ ـؾ مـ حُؿ بٌر حُؿ اهلل و ـِّذ( ٜبـدٍِ) ذم ـذالم أهذؾ
افًِؿ هق أن يوع حُ ًام ؽر حُؿ اهلل زاظ ًام إف حُؿ اهلل ،أم ٚمـ
ووع حُ ًام ؽر حُؿ اهلل ومل يزظؿ أنف حُؿ اهلل ؾِٔس مٌدًٓ.

( )1جمّقع افٍتٚوى ( )312/7وإير ؾتح افٌٚري ٓبـ رج)126 /1( ٛ
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ؿٚل ابـ افًريبٖٚ( :را ىتًـ :إٕ سهِ مبا عٓد ٙعً ٢أْ٘

َٔ عٓد اهلل ؾٗ ٛتبد ٌٜي٘ ٜٛدب ايهؿس …) ا.ـه

()1

ؿٚل افَرضٌذلٖٚ(:را ىتًـ إٕ سهِ مبا عٓد ٙعً ٢أْ٘ َـٔ
عٓد اهلل ؾٗ ٛتبد ٌٜي٘ ٜٛدب ايهؿس ٚإٕ سهـِ بـ٘ ٖـَٚ ٣ٛعؿـ ١ٝؾٗـٛ
ذْب تدزن٘ املػؿـس ٠عًـ ٢أؾـٌ أٖـٌ ايطـٓ ١يف ايػؿـسإ يًُـرْبني) ()2
وإفٔف أصٚر اإلمٚم ابـ تّٔٔ ٜؾَٚل:

(ٚيؿظ ايػسع ٜكاٍ يف عسف ايٓاع عً ٢ثالثَ ١عإ:
األ( :ٍٚايػسع املٓصٍ) َ ٖٛٚـا دـا ٤بـ٘ ايسضـٖٚ ،☺ ٍٛـرا
هب اتباع٘ َٔٚ ,خايؿ٘ ٚدبت عكٛبت٘.
ٚايجاْ( :ٞايػسع املؤ ٖٛٚ )ٍٚآزا ٤ايعًُـا ٤اجملتٗـد ٜٔؾٗٝـا
نُرٖب َايو ٚم .ٙٛؾٗرا ٜطٛؽ اتباع٘ ٚال هـب ٚال وـسّٚ ,يـٝظ
ألسد إٔ ًٜصّ عُ ّٛايٓاع ب٘ٚ ,ال ميٓع عُ ّٛايٓاع َٓ٘.

( )1أحُٚم افَرآن (.)624/2
( )2افتًٍر (.)191/6
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ٚايجايـح( :ايػـسع املبـدٍ) ٖٚــ ٛايهـرب عًـ ٢اهلل ٚزضــٛي٘ أٚ
عً ٢ايٓاع بػٗادات ايصٚز ٚمٖٛاٚ ,ايظًِ ايبني ؾُـٔ قـاٍ إٕ ٖـرا
َٔ غسع اهلل ؾكد نؿـس بـال ْـصاع .نُـٔ قـاٍ :إٕ ايـدّ ٚاملٝتـ ١سـالٍ –
ٚي ٛقاٍ ٖرا َرٖيب – ٚم ٛذيو ا.ـه()1

ؾالحظ أنف جًؾ افؼع ادٌدل افُذب ظذ اهلل بزظؿ أنف
مـ ذع اهلل ٓ تٌٔر احلُؿ مىَِ ً.ٚ
وم ٚرواه مًِؿ شذٌٌ ً ٚفْذزول هذذه أيذ ٜمذـ حذدي ٞافذزاء
بذذـ ظذذٚزب هذذق تٌذ ٌ
ذديؾ إذ زظذذؿ افٔٓذذقد أهنذذؿ جيذذدون حذذد افزٕذذك ذم
ـتذذٚهبؿ افتحّذذٔؿ وافقا ؿذذع أن حذذد افزٕذذك ذم ـتذذٚهبؿ افذذرجؿ فُذذْٓؿ
ؽروه إػ افتحّٔؿ مدظغ أن افتحّٔؿ حُؿ اهلل ادْزل ؾٔٚي ٜإمٚ
أن حتّؾ ظذ إصٌر ـذام شذٌؼ أو ظذذ إـذز ذم حذؼ ادٌذدل ؿذٚل
ابـ تّٔٔذٚ (:ٜاإلْطإ َت ٢سًٌ اؿساّ اجملُـع عًٝـ٘ أ ٚسـسّ اؿـالٍ
اجملُع عً ,٘ٝأ ٚبدٍٍ ايػسع اجملُع عًٝـ٘ نـإ نـاؾساً َستـداً باتؿـام
ايؿكٗــاٚ ,٤يف َج ـٌ ٖــرا ْــصٍ قٛيــ٘ عًــ ٢أســد ايكــٛيني ﮋ ﮤ ﮥ

()268/3( )1
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮊ أ ٖٛ ٟاملطتشٌ يًشهِ
بػري َا أْصٍ اهلل ا.ـه(.)1
ؾا٥ــد : ٠ـثذذرا ً مذذ ٚيذذذـر أهذذؾ افًِذذؿ ذم ـالمٓذذؿ ٓ شذذٔام

اإلمٚم أمحد بـ تّٔٔذٜ

أن مذـ مل يِتذزم هذذا ؾٓذق ـذٚؾر .ؾيذـ

بًوٓؿ أنف يريد ادداوم ٜظذ ترك افقاج ٛأو ادداوم ٜظذ ؾًؾ
احلرام ،ويًّقن هذا ؽر مِتزم ،وهذذا افيذـ خىذٖ ،وخىذقة مذـ
خى ذ ذذقات افن ذ ذذٔىٚن ف ذ ذذٔجًِٓؿ ظ ذ ذذذ ؾُ ذ ذذر اخل ذ ذذقارج ذم مرتُ ذ ذذٛ
افٌُرة ،ورد هذا افيـ مـ أوجف:
أٚالً :بٔذٚن مًْذك (عـدّ االيتــصاّ) مذـ ـذالم أهذؾ افًِذذؿ ٓ

شٔام اإلمٚم أمحد بـ تّٜٔٔ

 ،وأنذف ٓ يذرادف افذسك ادًذتّر

ـام يتهقره بًوذٓؿ ؿذٚل

ٚ( :تهؿري تازى ايؿال ٖٛ ٠املػٗٛز

املأثٛز عٔ مجٗٛز ايطًـ َٔ ايؿشابٚ ١ايتابعني.

( )1جمّقع افٍتٚوى ( )267 /3وإير (.)71-72/7
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َٚــٛزد ايٓــصاع ٖــ ٛؾــ ُٔٝأقــس بٛدٛبٗــا ٚايتــصّ ؾعًــٗا ٚمل
ٜؿعًٗا) ا.ـه()1

ٓح ذذظ ؿقف ذذف( :ايتـــصّ ؾعًـــٗا ٚمل ٜؿعًـــٗا) ئٍ ذذد أن مًْ ذذك
آفتزام ؽر مًْك ادداوم ٜظذ افًٍذؾ ؾَذد يُذقن افرجذؾ مِتزمذ ًٚ
هلذذ ٚفُْذذف ٓ يًٍِٓذذ ،ٚؾذذٓٚفتزام افذذذي يٌْْذذل ظذذذ ترـذذف افٍُذذر أمذذر
ظَ ذذدي ؿٌِ ذذل ٓ ؾً ذذع  :ف ذذذا ح ذذ ٚأراد اب ذذـ تّٔٔ ذذف افتًٌ ذذر ب ذذٓٚفتزام
افًٍذذع ؿٔذذده بقصذذػ (افًٍذذع) ثذذؿ مل جيًِذذف مٍُذذرا ً فذاتذذف بذذؾ ٕمذذر
آخر ظَذدي ؾَذٚل – بًذد افَْذؾ ادتَذدم ( : -إٔ ال هشـد ٚدٛبٗـا,
يهٓــ٘ ممتٓــع َــٔ ايتــصاّ ؾعًــٗا نــرباً أ ٚسطــداً أ ٚبػك ـاً هلل ٚزضــٛي٘,
ؾٝك :ٍٛاعًِ إٔ اهلل أٚدبٗا عً ٢املطًُنيٚ ,ايسض ٍٛؾـادم يف تبًٝـؼ
ايكسإٓٚ ,يهٓ٘ ممتٓع عٔ ايتصاّ ايؿعٌ اضـتهبازاً أ ٚسطـداً يًسضـ,ٍٛ
أ ٚعؿــب ١ٝيدٜٓــ٘ ,أ ٚبػك ـاً ملــا دــا ٤بــ٘ ايسضــ ,ٍٛؾٗــرا أٜك ـاً نؿــس
باالتؿــام ,ؾــإٕ إبًــٝظ ملــا تــسى ايطــذٛد املــأَٛز بــ٘ مل ٜهــٔ داســداً
يإلهاب ,ؾإٕ اهلل تعاىل باغس ٙباـطابٚ ,إمنا أبٚ ٢اضتهرب ٚنإ
َٔ ايهاؾس .)ٜٔـها
( )1افٍتٚوى (.)97/22
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ؾالحظ أنف مل جيًؾ ترك آفتزام افًٍع مٍُذرا ً فذاتذف ،بذؾ

فالظتَٚد افٍُري افذذي احتذػ بذف ،وهذق افُذز واحلًذد أو بٌذض
اهلل ورشقفف.
ؾٌٓذا يتٌغ بجذالء أن تذرك آفتذزام فذٔس ترـذ ً ٚفًٍِذؾ بذؾ
ترك فالظتَٚد ،ؾ٘ن ؿٔؾ :م ٚمًْك (ظدم آفتزام)؟
ؾَٔذ ذ ذذٚل مًْذ ذ ذذٚه( : )1تذ ذ ذذرك افًٍذ ذ ذذؾ فذ ذ ذذداؾع ظَذ ذ ذذدي ـٚإلبذ ذ ذذٚء
وآشتٌُٚر ٓ جمرد افسك ـام تَدم ذم ظٌٚرة اإلمذٚم ابذـ تّٔٔذ ٜحذٚ
ؿ ذذٚل :فُْ ذذف ممتْ ذذع م ذذـ افت ذذزام ؾًِٓ ذذ ٚـ ذذزا ً أو حً ذذد ًا أو بٌوذ ذ ً ٚهلل
ورشقفف ☺ .

()2

( )1مًْك آفتزام هذا تٌغ يل بًد تَديؿ ادنٚيخ .وـْ ٝؿٌؾ حكتف ذم أحد صقره وهق ظدم
اإلجيٚب ظذ افٍْس.
( )2إذا ظرؾ ٝمًْك آفتزام بام تَدم بٕٔٚف ظرؾ ٝمًْك ـالم اإلمٚم شٍٔٚن بـ ظْٔٔ ٜؾَد روى
ذم ـتٚبف افًْ )348(ٜؿٚل :حدثْ ٚشقيد بـ شًٔد ؿٚل شٖخْ ٚشٍٔٚن
ظٌد اهلل بـ أمحد
بـ ظْٔٔ ٜظـ إرجٚء ؾَٚل :يَقفقن اإليامن ؿقل ،وٕحـ َٕقل اإليامن ؿقل وظّؾ ،وادرجئٜ
أوجٌقا اجلْ ٜدـ صٓد أن ٓ إهل إٓ اهلل مكا ً بٌَِف ظذ ترك افٍرائض وشّقا ترك افٍرائض
ذٌٕ ً ٚبّْزف ٜرـقب ادحٚرب وفٔس بًقاءٕ :ن رـقب ادحٚرم مـ ؽر اشتحالل مًهٔ ٜوترك
افٍرائض متًّد ًا مـ ؽر جٓؾ وٓ ظذر هق ـٍر.
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ثاْٝاً :يِزم ظذ ؿقهلؿ أن مذـ ادٍُذرات ظْذد أهذؾ افًذْٜ
اإلسار ظذذ ادًهذٔ ٜترـذ ً ٚفقا جذ ٛأو ؾًذ ً
ال دحذرم ؾذٖجـ هذق مذـ

ـالمٓذذؿ؟ بذذؾ إن ـالمٓذذؿ ادًذذىقر ذم ـتذذ ٛادًتَذذد أنذذف ٓ يٍُذذر
وبٔٚن ذفؽ ذم أمر آدم صِقات اهلل ظِٔف وإبِٔس وظِامء افٔٓقد أم ٚآدم ؾْٓٚه اهلل ظز وجؾ ظـ
أـؾ افنجرة وحرمٓ ٚظِٔف ؾٖـؾ مْٓ ٚمتًّد ًا فُٔقن مُِ ً ٚأو يُقن مـ اخلٚفديـ ؾًّل ظٚصٔ ًٚ
مـ ؽر ـٍر ،وأم ٚإبِٔس فًْف اهلل ؾٕ٘ف ؾرض ظِٔف شجدة واحدة ؾجحده ٚمتًّد ًا ؾًّل:
ـٚؾرا ً.
وأم ٚظِامء افٔٓقد ؾًرؾقا ًٕ ٝافٌْل ☺ وأنف ٌٕل رشقل ـام يًرؾقن أبْٚءهؿ وأؿروا بف
بٚفًِٚن ومل يتًٌقا ذيًتف ؾًامهؿ اهلل ظز وجؾ :ـٍٚر ًا.
ؾرـقب ادحٚرم مثؾ ذٕ ٛآدم ظِٔف افًالم وؽره مـ إنٌٔٚء.
وأم ٚترك افٍرائض جحقد ًا ؾٓق ـٍر مثؾ ـٍر إبِٔس فًْف اهلل وترـٓ ٚظذ مًرؾ ٜمـ ؽر جحقد
ؾٓق ـٍر مثؾ ـٍر ظِامء افٔٓقد .ـها
ؾًّْك اجلحقد ذم ـالمف هق ظدم آفتزام وهق ترك احٖمقر فداؾع ـٍري ـٚإلبٚء وآشتٌُٚر
ويٗـد ذفؽ أنف هق ـٍر إبِٔس ـام أخزٕ ٚاهلل ذم ـتٚبف واشتًامل اجلحقد ظْد افًِامء هبذا ادًْك
مًروف ؿٚل ابـ تّٔٔ( :)98/22(ٜومـ اضِؼ مـ افٍَٓٚء أنف ٓ يٍُر إٓ مـ جيحد وجقهبٚ
ؾُٔقن اجلحد ظْده متْٚوٓ فِتُذي ٛبٓٚجيٚب ومتْٚوٓ فالمتْٚع ظـ آؿرار وآفتزام ـام ؿٚل
تًٚػ ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﮊ [إنًٚم،]33:وؿٚل تًٚػ:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ
وآ ؾّتك مل يَر ويِتزم ؾًِٓ ٚؿتؾ وـٍر بٓٚتٍٚق) ا.ـه وأثر اإلمٚم شٍٔٚن وإن ـٚن ذم إشْٚده
وًػ إٓ أن مًْٚه صحٔح ؿىً ً ٚوإٓ حَِٕ ٚف أئّ ٜافًْ ٜذم ـت ٛآظتَٚد مـ ؽر ُٕر فُْف
[افّْؾ،]14 :

حمّقل ظذ م ٚتَدم بٕٔٚف.
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أحد مـ أهؾ افٌَِ ٜبذٕ ٛم ٚمل يًتحِف ،وذفؽ رد ًا ظذ اخلقارج

ادٍُريـ بٚرتُٚب افٌُٚئر .ؾٓق مـ بٚب افرد ٓ افتٖصٔؾ.
ثايجـــاً :يِ ذذزم ظ ذذذ ؿ ذذقهلؿ أن ادكذ ذ ظ ذذذ ادًه ذذٔ ٜبًٍ ذذؾ

ادح ذذرم أو ت ذذرك افقا ج ذذ ٛـ ذذٚؾر .وه ذذذا خم ذذٚفػ ح ذذ ٚثٌ ذذ ٝظ ذذـ اب ذذـ
ظٌذذٚس أنذذف ؿذذٚل( :ال ؾــػريَ ٠ــع اإلؾــساز ٚال نــبري َ ٠ـع االضــتػؿاز).
أخرجف ابـ أيب حٚتؿ وابـ جرير ذم تًٍرمه ٚفًقرة افًْٚء.

زابعاً :أنف ٓ دفٔؾ مـ افُتٚب وافًْ ٜظذ افتٍُر بّجرد

اإلسار ظذذذ افذذذٕ ،ٛوافتٍُذذر حذذؼ هلل ورشذذقفف ☺ ٓ مذذدخؾ
فًِقا ض ذذػ وٓ فِحامش ذذٚت ؾٔ ذذف ،ب ذذؾ افْه ذذقص دف ذذ ٝظ ذذذ ظ ذذدم
تٍُر ادك ـحدي ٞصٚح ٛافٌىٚؿ ٜوؽره.
ف ذ ذذذا ادرج ذ ذذق افتٌْ ذ ذذف خلى ذ ذذقة افن ذ ذذٔىٚن ه ذ ذذذه وأٓ يًْ ذ ذذٚق
وراءه.ٚ
قــاٍ املهؿــس :إن هْذذٚك أثذذرا ً ثٚبتذ ً ٚظذذـ ظَِّذذ ٜومنذوق

أهن ذذام ش ذذٖٓ ظٌدافِ ذذف ب ذذـ مً ذذًقد
افًح.ٝ

ظ ذذـ افرص ذذقة ،ؾَ ذذٚل :م ذذـ
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ؿٚل :ؾَ :ٓٚأذم احلُؿ؟ ؿٚل :ذاك افٍُر .ثؿ تال هذه أيٜ

ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ أخرج ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف
افىزي ذم تًٍره .ؾٓذا ئٍد افتٍُر بّجرد احلُؿ بٌر م ٚأنزل
اهلل.
قاٍ املؿطل :إٕؽ فق تٖمِ ٝأثر ابـ مًًقد وفق ؿِٔ ً
ال

فًِّذ ذذ ٝأنذ ذذف ٓ يذ ذذدل ظذ ذذذ مذ ذذ ٚتريذ ذذد وٓ ممًذ ذذؽ فذ ذذؽ بذ ذذف ،وذفذ ذذؽ
فقجٓغ:
أٚالً :أن إخذ بيٚهره ظذ م ٚتيذـ يَت

ذ افٍُذر إـذز

دـ أخذ افرصقة فٔحُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ذم مًٖخ ٜواحدة .وهذا
افيٚهر ٓ تَقل بف ،وؿىً ً ٚؽر مراد فإلمجٚظٚت افتذل شذٌؼ َِٕٓذٚ
ظـ ابـ ظٌدافز وؽره مـ أن هذا ؿقل اخلقارج دون ؽرهؿ.
ثاْٝاً :أن ابـ مًذًقد مل يٌذغ أي افٍُذر ادذراد :إـذز أو

إصٌر.
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أمذذ ٚأثذذر ابذذـ ظٌذذٚس ؾكذذيح ذم إرادة إصذذٌر دون إـذذز

ؾال يهح جًؾ اخلالف بغ افهحٚب ٜبام هق ميْقن ،ؾ٘ن إصؾ
ظدم خالؾٓؿ فَِتف بْٔٓؿ ـام ؿرره صٔخ اإلشالم(.)1
قاٍ املهؿس :ؿد جٚء ظذـ افًذدي أنذف جًذؾ افرصذقة ـٍذرا ً

أـز ـام أخذرج افىذزي ذم تًٍذره( )2ظذـ افًذدي(:ومذـ مل حيُذؿ
أنزف ،ٝؾسـذف ظّذدً ا وجذٚر
بام أنزل اهلل) ،يَقل :ومـ مل حيُؿ بام
ُ
وهق يًِؿ ،ؾٓق مـ افُٚؾريـ.
قاٍ املؿطل ٓ :أشِؿ مـ وجٓغ:
ايٛدـــ٘ األ :ٍٚأن ذم إثذذر وذذًٍ ً ٚؾٍذذل إشذذْٚده أمحذذد بذذـ

ادٍوؾ وهق متُِؿ ؾٔف ؿد تُِؿ ؾٔف أمحد بـ حٌْؾ وؽره.

( )1ـتٚب افهٔٚم مـ ذح افًّدة ()125/1
()357 / 12( )2
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ايٛد٘ ايجاْ : ٞأنف ٓ دفٔؾ ظذ يدل ظذ أن افٍُر افذي

ظْذذٚه افًذذدي هذذق افٍُذذر إـذذز فإلمجذذٚع افذذذي تَذذدم ظذذـ ابذذـ ظٌذذد
افز وؽره.
قاٍ املهؿِّس :إ ّٕذؽ – يذ ٚأخذل – أوردت ـذالم افًِذامء مذـ
افهذذحٚب ٜومذذـ بًذذدهؿ ظذذذ ّ
أن هذذذا ـٍذذر أصذذٌر وهذذٗٓء افًِذذامء
يتُِّقن ذم واؿع ؽر واؿًْ ٚإذ تْحٔ ٜذع اهلل ـِٔ ٜمل يقجذد إٓ
مٗخرا ً ؾال يهح تْزيؾ ـالمٓؿ ظذ واؿًْ ٚؾتٌْف.
قــاٍ املؿطــل :إذا ـْذذ - ٝيذذ ٚأخذذل – ٓ تذذرى آشذذتدٓل

بٔٚي ذذ ٜوـ ذذالم افً ذذِػ ظ ذذذ مً ذذٖختْ ٚادىروح ذذ ٜفُقهن ذذ ٚحٚدث ذذ،ٜ

ؾُ ذ ذذذفؽ ٓ يه ذ ذذح متً ذ ذذُؽ بٔٚي ذ ذذ ٜﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮊ دفٔ ً
ال ظذ تٍُر مـ وؿع ذم هذه إزمٚن
ادتذٖخرة مذذـ احلُذؿ بٌذذر مذذ ٚأنذزل اهلل بجًذذؾ ؿذٕٚقن ووذذًل وهذذق
افذي ٌٕحثف ؾُذـ يَيذ ًٕ :ٚن هذذه أيذ ٜبٍٓذؿ افهذحٚب ٜوافتذٚبًغ
حتك ظذ ؿقفؽ حمّقف ٜظذ مـ خٚفػ ذم بًض افقؿٚئع ؾٓل ٓ
خترج ظـ افٍُر إصٌر.
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قاٍ املهؿِّس :ظْدي دفٔؾ ٍ
ثٚن وهق ؿقفف تًٚػ ﮋ ﯜ

ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﮊ [افًْٚء]65 :

وج ذذف افدٓف ذذ :ٜأن إص ذذؾ ذم افٍْ ذذل هْ ذذ ٚأن يْك ذذف إػ
أصؾ اإليامن ؾُٔقن احلٚـؿ بٌر م ٚأنزل اهلل بّجرد حتُّٔف ـٚؾرا ً
ـٍرا ً أـز ٕن اإليامن ؿد ٍٕل ظْذف .إٓ أن يُذقن هْذٚك دفٔذؾ يذدل
ظذذذ أن ادٍْذذل ـذذامل اإليذذامن افقا جذذ ٛـَذذقل رشذذقل اهلل ☺ (ٓ
يذذٗمـ أحذذدـؿ حتذذك أـذذقن أحذذ ٛإفٔذذف مذذـ وفذذده ووافذذده وافْذذٚس
أمجًغ) ( )1متٍؼ ظِٔف مـ حدي ٞأنس وافٍِظ دًِؿ وأن ٓ ٚأظِؿ
دفٔ ً
ال يكؾف إػ ـامفف افقاج.ٛ
قاٍ املؿطِّل :جزاك اهلل خرا ً ظذ هذذا افتٖصذٔؾ افَذقيؿ،

فُذذـ ظْذذدي مذذ ٚيذذدل ظذذذ أن اإليذذامن ادٍْذذل هْذذ ٚـامفذذف افقا جذذٓ ٛ
أصِف ،مع افًِؿ أن هذه أي ٜذم ادتحٚـّغ ٓ ذم احل ُّٚم ،وبحثْٚ
ذم احل ُّذ ذٚم ٓ ادتح ذذٚـّغ ،ث ذذؿ اإليذ ذامن ادٍْ ذذل ـامف ذذف افقا ج ذذٓ ٛ
أصِف.
( )1صحٔح افٌخٚري ( ،)13صحٔح مًِؿ (.)62
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ويدل ظِٔف أن درج ٜافتًِٔؿ درج ٜظٚفٔ ٜوأـثر افْٚس ٓ

يذذدرـقهن ٚؾٓ ذذل ٕهذذؾ اإلحً ذذٚن ،ؾِٔذذزم م ذذـ هذذذا أن يُ ذذقن أـث ذذر
افْٚس ـٍٚر ًا ،ؿٚل ابـ افَٔؿ( :ؾايتشه :ِٝيف َكاّ اإلضالّ ٚاْتؿا٤
اؿسز :يف َكاّ اإلميإ ٚايتطً :ِٝيف َكاّ اإلسطإ) .ـها

()1

ثؿ إن إٕزال هذه أي ٜظذ احلُٚم هل ضريَ ٜاخلقارج.
ؿذذٚل ابذذـ تّٔٔذذ( :ٜؾُــٔ مل ًٜتــصّ ؼهــ ِٝاهلل ٚزضــٛي٘ ؾُٝــا
غذس ب ِٗٓٝؾكد أقطِ اهلل بٓؿط٘ أْ٘ ال ٜـؤَٔٚ ,أَـا َـٔ نـإ ًَتصَـا
ؿهــِ اهلل ٚزضــٛي٘ باطٓــا ٚظــاٖسا يهــٔ عؿــٚ ٢اتبــع ٖــٛا ٙؾٗــرا
مبٓصي ١أَجاي٘ َٔ ايعؿاٖٚ ,٠ر ٙاآل ١ٜمما وتر بٗـا اــٛازز عًـ٢
تهؿــري ٚال ٠األَــس ايــر ٜٔال وهُــ ٕٛمبــا أْــصٍ اهلل ,ثــِ ٜصعُــ ٕٛإٔ
اعتكادِٖ ٖ ٛسهِ اهللٚ ,قد تهًِ ايٓاع مبا ٜط ٍٛذنـسٖٓ ٙـاَٚ ,ـا
ذنست٘ ٜدٍ عً ٘ٝضٝام اآل .)١ٜـها()2

( )1مدارج افًٚفُغ ()192 / 2
( )2مْٓٚج افًْ ٜافٌْقي)131 / 5( ٜ
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ومذذـ أس وجًذذؾ أيذذ ٜذم احلُذذٚم يِذذزم مْذذف تٍُذذر إب
افذذذي حُذذؿ بذذغ ابْٔذذف طِ ذ ًام ،وهذذذا خمذذٚفػ إلمجذذٚع أهذذؾ افًذذْ ٜـذذام

تَدم افَْؾ ظـ ابـ ظٌد افز وؽره.
فذذذا ؿذذٚل ابذذـ تّٔٔذذٚ( :ٜاملكؿـــٛد ٖٓـــا إٔ نـــٌ َـــا ْؿـــا ٙاهلل
ٚزضٛي٘ َٔ َطـُ ٢أمسـا ٤األَـٛز ايٛادبـ ١ناضـِ اإلميـإٚ ,اإلضـالّ,
ٚايدٚ ,ٜٔايؿالٚ ,٠ايؿٝاّٚ ,ايطٗـازٚ ,٠اؿـرٚ ,غـري ذيـو ,ؾإمنـا
ٜهــ ٕٛيــرتى ٚادـبُ َــٔ ذيــو املطــَُٚ ٢ــٔ ٖــرا قٛيــ٘ تعــاىل :ﮋﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ ﮊ [افًْ ذ ذذٚء ]65 :ؾًُــــــا
ْؿ ٢اإلميإ ستـ ٢تٛدـد ٖـر ٙايػاٜـ ١دٍ عًـ ٢إٔ ٖـر ٙايػاٜـ ١ؾـسض
عً ٢ايٓاع ,ؾُٔ تسنٗا نإ َٔ أٌٖ ايٛعٝد … ) .ـها ()2()1

( )1جمّقع افٍتٚوى ( )37/7وإير ( )532 /22وافَقاظد افْقرإٔ ٜص.61
( )2ؿد ذـرت ذم افىًٌ ٜافًٚبَ ٜثالث ٜأحٚدي ٞذم بٔٚن أن ادٍْل ذم أي ٜـامل اإليامن افقاجٛ
ٓ أصِف
افدفٔؾ إول :شٌٕ ٛزول أي ٜوهق م ٚرواه افنٔخٚن ظـ ظٌد اهلل بـ افزبر أن رجالً
مـ إنهٚر خٚصؿ افزبر ظْد رشقل اهلل ☺ ذم ذاج احلرة … إفخ  ،وؾٔف أن إنهٚري مل
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يرض بحُؿ رشقل اهلل ☺ ؾٌو ٛثؿ ؿٚل أن ـٚن ابـ ظّتؽ … إفخ  ،ؾَٚل ابـ افزبر:
واهلل إين ٕحً ٛهذه أي ٜمٕ ٚزف ٝإٓ ذم ذفؽ ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ

[افًْٚء] 65 :

وجف افدٓف : ٜأنف وجد ذم ٍٕس إنهٚري افٌدري حرج ومل يًِؿ تًِٔامً حلُؿ رشقل
اهلل ومع ذفؽ مل يٍُر ،ويٗـد ظدم ـٍره أن افرجؾ بدري وافٌدريقن مٌٍقرة هلؿ ذٕقهبؿ ـام ذم
حدي ٞظع ذم ؿه ٜحٚض ٛح ٚؿٚل رشقل اهلل ☺ ":وم ٚيدريؽ أن اهلل اضِع ظذ أهؾ بدر
ؾَٚل:اظِّقا م ٚصئتؿ ؾَد ؽٍرت فُؿ " وافٍُر إـز ٓ يٌٍر ،ؾدل هذا ظذ أن افٌدريغ
مًهقمقن مـ أن يٍُروا ،ثؿ إن رشقل اهلل ☺ مل يىٚفٌف بٚإلشالم.
وإػ افَقل بٖن إنهٚري مل يٍُر ذه ٛبًض افنٚؾًٔ ٜوابـ ظَٔؾ ـام ظزاه إفٔٓؿ ابـ
تّٔٔ ٜذم افهٚرم ( .)526/1وإػ هذا ذه ٛابـ افتغ ـام َِٕف ابـ حجر ذم افٍتح ()36 / 5
ؾَٚل :وؿٚل ابـ افتغ إن ـٚن بدري ٚؾًّْك ؿقفف ٓ يٗمْقن ٓ يًتُِّقن اإليامن واهلل أظِؿ ا.ـه
وافذي طٓر يل بًد  -واهلل أظِؿ – أن هذا إنهٚري ارتد وـٍر ح ٚمل يرض بحُؿ
رشقل اهلل ☺ ـام ؿرر هذه اإلمٚم ابـ تّٔٔ ٜذم افهٚرم ادًِقل ،وهذا افتَرير يتٌغ بام يع:
إول :أن ش ٛافٌْل ☺ ـٍر بٚإلمجٚع ظذ أي وجف ـٚن وؿقل إنهٚري (أن ـٚن ابـ
ظّتؽ) ؾٔف ًٌٕ ٜافيِؿ إػ رشقل اهلل ☺ بٖنف حمٚيب ٓبـ ظّتف ،وم ٚـٚن ـذفؽ ؾٓق شٛ
وإتَٚص فرشقل اهلل ☺ وـٍر افًٚب أمر مًتَٔـ وإدف ٜؾٔف صحٔح ٜسحي ٜؾام ـٚن
طٚهره خيٚفٍف أول ؾ٘ن افهحٔح افكيح ٓ يرد بٌر افكيح.
افثٚين :أن رشقل اهلل ☺ مل يَتِف ٕن هذا حَف وفف افتْٚزل ظـ حَف.
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
افثٚف :ٞأن مجً ً ٚمـ ادْٚؾَغ ومْٓؿ افَٚئِقن ( َفئِ ْـ َر َج ًَْْ ٚإِ َػ ا ْد َِديْ َِ ٜفُٔخر َجـ إظَزُّ مْْ َٓٚ
ْإَ َذل) مل يىٚف ٛرشقل اهلل ☺ بٖن جيددوا إشالمٓؿ ٕهنؿ مْٚؾَقن ومل يَتِٓؿ ٕنف حَف وٓ
يريد افْٚس أن يتحدثقا أن حمّد ًا يَتؾ أصحٚبف.
افرابع :جيٚب ظذ ـقٕف بدري ً ٚوأن أهؾ بدر مًهقمقن مـ أن يٍُروا بٖحد جقابغ:
أحده :ٚأن زيٚدة ـقٕف بدري ً ٚؤًٍ ٜؿد وًٍٓ ٚاإلمٚم ابـ تّٔٔ.ٜ
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وث :ٕٚٓٔٚأنف صٚر بدري ً ٚبًد ذفؽ وهذه افَه ٜؿٌؾ بدر ـام ذـر هذيـ اجلقابغ صٔخ
اإلشالم وأصٚر افداودي فِقجف إول وسح بٚفقجف افثٚين ـام ذم ؾتح افٌٚري ٓبـ حجر (5
.)36 /
يْير مـ افهٚرم ادًِقل ()532 ،526 ،245 ،243 ،238،242/ 1
افدفٔؾ افثٚين :مـ حدي ٞأيب شًٔد اخلدري ؿٚل بً ٞظذ بـ أيب ضٚف ٛوهق بٚفّٔـ إػ
افٌْل ☺ بذهٌٔ ٜؾًَّٓ ٚبغ أربً ٜؾَٚل رجؾ ي ٚرشقل اهلل :اتؼ اهلل ؾَٚل " ويِؽ أخًٝ
أحؼ أهؾ إرض أن يتَل اهلل ثؿ وػ افرجؾ ؾَٚل خٚفد بـ افقفٔد ي ٚرشقل اهلل أٓ أرضب
ٍ
مهؾ يَقل بًِٕٚف
ظَْف؟ ؿٚل رشقل اهلل ☺ ٓ ":فًِف أن يُقن يهع " ،ؿٚل خٚفد :وـؿ مـ
م ٚفٔس ذم ؿٌِف ،ؾَٚل رشقل اهلل ☺ ":إين مل أؤمر أن أنَ ٛظـ ؿِقب افْٚس وٓ أصؼ بىقهنؿ
"احلدي.ٞ
وجف افدٓف :ٜأن هذا افرجؾ اظسض ظذ حُؿ رشقل اهلل ☺ ومل يرض بف ويًِؿ،
ووجد ذم ًٍٕف َح َرج ً ٚومل يٍُره افرشقل ☺ ،وامتْع ظـ ؿتِف خنٔ ٜأن يُقن مهِٔ ً ٚوفق ـٚن
واؿً ً ٚذم ٍ
ـٍري مل تًٍْف صالتف ٕن افؼك وافٍُر إـزيـ حيٌىٚن إظامل ،ؾال تٍْع
أمر
ٍّ
افهالة مًٓام ،وأجو ً ٚمم ٚيدل ظذ أن افرجؾ مل يَع ذم أمر ـٍري ظْد رشقل اهلل ☺ أن خٚفداً
أراد أن حئِف ظذ أمر ـٍري خٍل ذم افَِ ٛؾِؿ يرتض هذا رشقل اهلل ☺ وفق ـٚن ؿقفف ـٍرا ً
فتًّؽ بف خٚفد بـ افقفٔد وح ٚؿٚل رشقل اهلل ☺ :إين مل أؤمر أن أنَ ٛظـ ؿِقب افْٚس" ..
ٕن هذا افَقل –اددظك أنف مٍُر – ؿد طٓر مْف ،ومم ٚيقوح أن هذه افُِّ ٜفًٔ ٝـٍرا ً أنف
ثٌ ٝذم افهحٔحغ ظـ ظٚئن ٜأن أزواج افٌْل ☺ جئْف يْٚصدٕف افًدل ذم بْ ٝأيب ؿحٚؾ ،ٜومل
يُـ هذا مْٓـ ـٍرا ً.
ثؿ طٓر يل بًد – واهلل أظِؿ – أن هذا افرجؾ ـٍر وارتد بَّقفتف هذهٕ ،نف ش ٛرشقل
اهلل ☺ ح ٚؿٚل :اظدل ي ٚحمّد .ؾَّت ٙهذه ادَقف ًٌٜٕ ٜافيِؿ إػ رشقل اهلل ☺ فذا ضٚفٌف
بٚفًدل ،وم ٚـٚن ـذفؽ ؾٓق ـٚؾر بٚإلمجٚعٓ.شٔام وذم فٍظ فٌِخٚري( :)4667م ٚظدف.ٝ
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وم ٚـٚن ـذفؽ ؾٓق ش ٛوإتَٚص فرشقل اهلل ☺ وـٍر افًٚب أمر مًتَٔـ وإدفٜ
ؾٔف صحٔح ٜسحي ٜؾام ـٚن طٚهره خيٚفٍف أول ؾ٘ن افهحٔح افكيح ٓ يرد بٌر افكيح.
واجلقاب ظذ ـقن افهالة م ًٚ ًٕٚمـ تٍُره ؾٔدل ظذ إشالمف هق أن افرجؾ حمًقب مـ
ادهِغ ؾَتِف يٍتـ افْٚس ويهدهؿ ظـ افديـ ـام ؿٚل ☺ ":حتك ٓ يتحدث افْٚس أن حمّداً
يَتؾ أصحٚبف " ؾتُقن افهالة م ًٚ ًٕٚمـ ؿتِف ٓ تٍُره .هذا خالص ٜم ٚؿرره صٔخ اإلشالم ذم
افهٚرم ادًِقل  )236 / 1( -ؾَٚل :و مثؾ هذا افُالم ٓ ري ٛأنف يقج ٛافَتؾ فق ؿٚفف افٔقم
أحد و إٕام مل يَتِف افٌْل صذ اهلل ظِٔف و شِؿ ٕنف ـٚن ييٓر اإلشالم و هق افهالة افتل يَٚتؾ
افْٚس حتك يًٍِقه ٚو إٕام ـٚن ٍٕٚؿف بام خيص افٌْل صذ اهلل ظِٔف و شِؿ مـ إذى و ـٚن فف
أن يًٍق ظْف و ـٚن يًٍق ظْٓؿ تٖخٍٔ ٚفَِِقب فئال يتحدث افْٚس أن حمّدا يَتؾ أصحٚبف و ؿد
جٚء ذفؽ مٍنا ذم هذه افَه ٜأو ذم مثِٓ ٚا.ـه
وؿقيل ؿٌؾ :وأجو ً ٚمم ٚيدل ظذ أن افرجؾ مل يَع ذم أمر ـٍري ظْد رشقل اهلل ☺ أن خٚفد ًا
أراد أن حئِف ظذ أمر ـٍري خٍل ذم افَِ...ٛا.ـه
ً
ً
ؾَٔٚل :إن هذا افُالم حمتّؾ هلذا آحتامل وحمتّؾ أن خٚفدا أراد تٖصٔ ً
ال ظٚم ٚوهق أنف ٓ يِزم
أن ـؾ مـ صذ يُقن صٚدؿ ً ٚذم صالتف .ؾٖجٚبف رشقل اهلل ☺ تٖصٔ ً
ال ظٚم ً ٚأنف مل يٗمر أن
يَْ ٛظام ذم ؿِقب افْٚس .وهذا آحتامل وإن ـٚن مرجقح ً ٚفُـ بدٓف ٜأن ـالمف ش ٛمٍُر،
واإلمجٚع ظذ أن افًٚب ـٚؾر رجح هذا آحتامل ادرجقح.
وٓ يهح أن يَٚل إن ؿقفف (اظدل) مـ بٚب ادراجً ٜذم آجتٓٚد افدٕٔقي ٕن رشقل اهلل ☺

ؾٓؿ ًٌٕتف إػ ظدم افًدل وهق افيِؿ فذا ؽو ٓ ٛشٔام وؿد حُؿ أنف خيرج مـ وئوئف
اخلقارج ،ؾٓذا يدل ظذ شقئف وشقء ؾًِف.
ثؿ فق ـٚن مريد ًا بذفؽ ادراجً ٜذم إمقر آجتٓٚديٓ ٜظتذر هبذا حتك ٓ يٌو ٛظِٔف رشقل
اهلل ☺.
وؿقيل :ومم ٚيقوح أن هذه افُِّ ٜفًٔ ٝـٍرا ً أنف ثٌ ٝذم افهحٔحغ ظـ ظٚئن ...ٜومل يُـ
هذا مْٓـ ـٍرا ً ا.ـه
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هذا آشتدٓل ٓ يهح بحٚل وذفؽ أن افًدل افذي يْٚصدٕف أزواج افٌْل ☺ مم ٚمل يقجٌف
اهلل وترـف فٔس طِامً وهق افًدل ذم حمٌ ٜافَِ ، ٛؿٚل افْقوي ذم ذحف ظذ مًِؿ (/ 15
 :)225مًْٚه يًٖخْؽ افتًقي ٜبْٔٓـ ذم حمٌ ٜافَِ ٛوـٚن صذ اهلل ظِٔف و شِؿ يًقي بْٔٓـ ذم
آؾًٚل وادٌٔ ٝوٕحقه وأم ٚحمٌ ٜافَِ ٛؾُٚن حي ٛظٚئن ٜأـثر مْٓـ وأمجع ادًِّقن ظذ أن
حمٌتٓـ ٓ تُِٔػ ؾٔٓ ٚوٓ يِزمف افتًقي ٜؾٕٔٓ ٚنف ٓ ؿدرة ٕحد ظِٔٓ ٚإٓ اهلل
▐وإٕام يٗمر بٚفًدل ذم إؾًٚل ا.ـه
افدفٔؾ افثٚف / ٞم ٚروى افنٔخٚن ظـ أنس بـ مٚفؽ أن ٕٚش ً ٚمـ إنهٚر ؿٚفقا يقم حْغ
حغ أؾٚء اهلل ظذ رشقفف مـ أمقال هقازن م ٚأؾٚء ؾىٍؼ رشقل اهلل ☺ يًىل رج ًٓٚمـ
ؿريش احٚئ ٜمـ اإلبؾ ؾَٚفقا يٌٍر اهلل فرشقل اهلل يًىل ؿرين ً ٚوشٔقؾْ ٚتَىر مـ دمٚئٓؿ " وذم
رواي ٜحُ ٚؾتح ٝمُ ٜؿًؿ افٌْٚئؿ ذم ؿريش ؾَٚف ٝإنهٚر إن هذا هلق افًج ٛإن شٔقؾْ ٚتَىر
مـ دمٚئٓؿ…"
وجف افدٓف / ٜأن هٗٓء اشتُْروا ؾًؾ رشقل اهلل ☺ ووجدوا ذم أنًٍٓؿ حرج ً ٚومل
يٍُرهؿ ☺.
ثؿ طٓر يل بًد – واهلل أظِؿ – أن ـالم هذا إنهٚري فٔس اظساو ًٚظذ رشقل اهلل  وإٕام
مـ بٚب ادراجً ٜذم آجتٓٚد ذم إمقر افدٕٔقي ،ٜؿٚل ابـ تّٔٔ ٜذم افهٚرم ادًِقل (/ 1
 :)197و ذوو افرأي مـ افٌَِٔتغ ذ و هؿ اجلّٓقر ذ مل يتُِّقا بقء أصال بؾ ؿد روقا مٚ
آتٚهؿ اهلل و رشقفف و ؿٚفقا :حًٌْ ٚاهلل شٔٗتْٔ ٚاهلل مـ ؾوِف و رشقفف ـام ؿٚف ٝؾَٓٚء إنهٚر
[أم ٚذوو رأجْ ٚؾِؿ يَقفقا صٔئ ]ٚو أم ٚافذيـ تُِّقا مـ أحداث إشْٚن و ٕحقهؿ ؾرأوا أن
افٌْل صذ اهلل ظِٔف و شِؿ إٕام يًَؿ احٚل دهٚفح اإلشالم و ٓ يوًف ذم حمؾ إٓ ٕن ووًف
ؾٔف أوػ مـ ووًف ذم ؽره و هذا مم ٓ ٚينُقن ؾٔف
و ـٚن افًِؿ بجٓ ٜادهِح ٜؿد تْٚل بٚفقحل و ؿد تْٚل بٓٚجتٓٚد و مل يُقٕقا ظِّقا أن ذفؽ
مم ٚؾًِف افٌْل صذ اهلل ظِٔف و شِؿ و ؿٚل :إٕف بقحك مـ اهلل ؾ٘ن مـ ـره ذفؽ أو اظسض ظِٔف
بًد أن يَقل ذفؽ ؾٓق ـٚؾر مُذب

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

99



و جقزوا أن يُقن ؿًّف اجتٓٚدا و ـٕٚقا يراجًقٕف ذم آجتٓٚد ذم إمقر افديْقي ٜادتًَِٜ
بّهٚفح افديـ و هق بٚب جيقز افًّؾ ؾٔف بٚجتٓٚده بٚتٍٚق إم ٜو ربام شٖخقه ظـ إمر ٓ
دراجًتف ؾٔف فُـ فٔتثٌتقا وجٓف يتٍَٓقا ذم شْْف و يًِّقا ظِتٓ ٚو ـ ٕٝٚادراجً ٜادنٓقرة
مْٓؿ ٓ تًدو هذيـ افقجٓغ :و إم ٚفتُّٔؾ ٕيره صذ اهلل ظِٔف و شِؿ ذم ذفؽ إن ـٚن مـ
إمقر افًٔٚشٔ ٜافتل فالجتٓٚد ؾٔٓ ٚمًٚغ أو فٔتٌغ هلؿ وجف ذفؽ إذا ذـر و يزدادوا ظِام و
إيامٕ ٚو يٍْتح هلؿ ضريؼ افتٍَف ؾٔف ا.ـه
وفَٚئؾ أن يَقل :إذا ـ ٕٝٚأيٕ ٜزف ٝؾّٔـ ـٍر ـٍرا ً أـز ،ؾٓل إذ ًا ذم ٍٕل اإليامن بٚفُِٜٔ
بحٔ ٞمـ ٍٕل ظْف يُقن ـٚؾرا ً.
وجقاب هذا أن يَٚل :إن أي ٜـام تَدم ذم ٍٕل ـامل اإليامن افقاج ٛوـقن مـ ٕزف ٝؾٔف ٍٕل
ظْف ـؾ اإليامن ؾال يِزم أن تُقن أي ٜفٍْل أصؾ اإليامن ،وذفؽ أن مـ ٕزف ٝؾٔف ٍٕل ظْف
أصؾ اإليامن ٕمر ؽر ترك افتحُٔؿ أٓ وهق ش ٛرشقل اهلل ☺ ،ومـ مل يُـ ـذفؽ ؾٍْٔل
ظْف ـامل اإليامن افقاج ٓ ٛأصِف ح ٚتَدم بٕٔٚف ذم أن أي ٜذم ٍٕل ـامل اإليامن افقاج.ٛ
فذا ؿٚل ابـ تّٔٔ ٜـام ذم جمّقع افٍتٚوى (( )37/7وإير ( )532 /22وافَقاظد افْقرإٜٔ
ص :)61وادَهقد هْ ٚأن ـؾ مٍٕٚ ٚه اهلل ورشقفف مـ مًّك أشامء إمقر افقاجٌ ٜـٚشؿ
اإليامن واإلشالم وافديـ وافهالة وافهٔٚم وافىٓٚرة واحل ٟوؽر ذفؽ ؾٕ٘ام يُقن فسك
ِ
ٍ
حيُ ُّ َ
قك ؾِ َٔام َص َج َر
واج ٛمـ ذفؽ ادًّك ومـ هذا ؿقفف تًٚػ) َؾال َو َرب َؽ ٓ ُيْٗ مُْق َن َحتك ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٝو ُي ًَِ ُّقا ت ًَِْٔامً (ؾِام ٍٕك اإليامن حتك تقجد
َبَْْٔ ُٓ ْؿ ُثؿ ٓ َجيِدُ وا ذم َأنْ ًٍُ ِٓ ْؿ َح َرج ً ٚممَ ٚؿ َؤْ َ
هذه افٌٚي ٜدل ظذ أن هذه افٌٚي ٜؾرض ظذ افْٚس ،ؾّـ ترـٓ ٚـٚن مـ أهؾ افقظٔد … ا .ـه

( )2وؿٚل ابـ تّٔٔ ٜذم مْٓٚج افًْ :.)131/5( ٜؾّـ مل يِتزم حتُٔؿ اهلل ورشقفف ؾٔام صجر
بْٔٓؿ ؾَد أؿًؿ اهلل بًٍْف أنف ٓ يٗمـ ،وأم ٚمـ ـٚن مِتزم ً ٚحلُؿ اهلل ورشقفف بٚضْ ً ٚوطٚهرا ً،
فُـ ظل واتٌع هقاه ،ؾٓذا بّْزف ٜأمثٚفف مـ افًهٚة .وهذه أيَ )ٜؾال َو َرب َؽ ٓ ُيْٗ ِمُْق َن...
(مم ٚحيت ٟهب ٚاخلقارج ظذ تٍُر وٓة إمر افذيـ ٓ حيُّقن بام أنزل اهلل ،ثؿ يزظّقن أن
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قاٍ املهؿِّس :دع ظْؽ آشتدٓل هبذا افدفٔؾ ؾ٘ن ظْدي
دفٔ ً
ال ثٚفث ً ٚأٓ وهق ؿقفف تًٚػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮ ﮊ [افًْٚء]62 :

وجذ ذذف افدٓفذ ذذ :ٜأهنذ ذذؿ صذ ذذٚروا مْذ ذذٚؾَغ فُذ ذذقهنؿ يريذ ذذدون
افتحٚـؿ إػ افىٚؽقت وجًؾ إيامهنؿ مزظقم ً.ٚ
ؿٚل ابـ اجلذقزيٚ(:ايصِعِ ٚايصّعِ يػتإ ٚأنجس َا ًُٜطتعٌُ
يف قَ ٍٛا ال تتشكل ؾشت٘) .ـها

()1

قـــاٍ املؿطِّـــل :إن هذذذه أيذذ ٜظٚري ذ ُ ٜافدٓفذذ ٜظذذـ تٍُذذر

افقاؿ ِع ذم احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ،وذفؽ يتوح مـ أوجف:

اظتَٚدهؿ هق حُؿ اهلل .وؿد تُِؿ افْٚس بام يىقل ذـره هْ ،ٚوم ٚذـرتف يدل ظِٔف شٔٚق أي.ٜ
ـها
( )1زاد ادًر (.)122/2
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ايٛد٘ األ :ٍٚأن أي ٜحمتِّ ٌٕ ٜمريـ:
أٚالً :أن إيامهنؿ صٚر مزظقم ً ٚفُقهنؿ أرادوا احلُؿ

بٚفىٚؽقت وهذا م ٚمتًُ ٝبف.

ثاْٝاً :أن مـ صٍٚت أهؾ اإليامن ادزظقم – ادْذٚؾَغ –
ـقهنؿ يريدون افتحٚـؿ فِىٚؽقت ومنٚهب ٜادْٚؾَغ ذم ٍ
صٍ ٜمـ
صٍٚهتؿ ٓ تقج ٛافٍُر( ، )1ؾًذ هذا مـ حُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل
ؾَد صٚبف ادْٚؾَغ ذم ٍ
صٍ ٜمـ صٍٚهتؿ وهذا ٓ يقج ٛافٍُر إٓ
بدفٔؾ آخر ـّـ صٚبف ادْٚؾَغ ذم افُذب مل يُـ ـٚؾرا ً ؾ٘ذا تقارد
آحتامل ذم ٍ
أمر بغ ـقٕف مٍُرا ً أو ؽذر مٍُذر مل يٍُذر هبذذا إمذر
فُقن إصؾ هق اإلشالم ؾٚفْذتٔج ٜأنف ٓ يهح متًُؽ بٔٚي ٜذم
افتٍُر فُقهن ٚمـ ادحتّؾ.
ايٛد٘ ايجاْ :ٞأن هٗٓء يريدون احلُؿ بٚفىٚؽقت
وفًٔ ٝإرادهتؿ هذه إراد ًة مىَِ ً ٜبؾ هل إراد ٌة تْٚذم افٍُر بف
افٍُر آظتَٚدي ومـ مل يًتَد وجقب افٍُر بٚفىٚؽقت ؾال
( )1إير جٚمع افٌٔٚن ذم تًٍر افَرآن (.)99/5
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صؽ ذم ـٍره افٍُر إـز ؿٚل تًٚػ ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﮊ [افٌَرة.]256 :
ؿذذٚل ابذذـ جريذذرٜ(:سٜـــد ٕٚإٔ ٜتشـــانُٛا يف خؿـــَٛتِٗ إىل
ايطــاغٛت ٜعــ إىل َــٔ ٜعظُْٛــ٘ ٜٚؿــدز ٕٚعــٔ قٛيــ٘ ٜٚسقـــٕٛ
عهُ٘ َٔ د ٕٚسهِ اهلل ٚقد أَسٚا إٔ ٜهؿسٚا ب٘ ٜكٚ ٍٛقد أَسِٖ إٔ
ٜهربٛا مبا دـا ِٖ٤بـ٘ ايطـاغٛت ايـرٜ ٟتشـانُ ٕٛإيٝـ٘ ؾرتنـٛا أَـس
اهلل ٚاتبعٛا أَس ايػٝطإ) .ـها()1
ؾذ ذذ٘ن أبٔ ذ ذذ ٝإٓ أن حتِّٓذ ذذ ٚظ ذ ذذذ مىِذ ذذؼ اإلرادة ؾ َُٔ ذ ذذٚل إن
ذ ٝوافٍُذذر ٓ يُذذقن ذم إم ذذقر
ذ ٝوؿِذ ُ
اإلرادة هْذذ ٚحمتِّ ذ ٌ ٜحذذ ٚؿِ ذ َ
ادحتِّ - ٜـام شٌؼ -
قـــاٍ املهؿِّــــس :إفٔ ذذؽ اف ذذدفٔؾ افرا ب ذذع ؿ ذذٚل تً ذذٚػ :ﮋ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [إنًٚم. ]121 :

وج ذذف افدٓف ذذ :ٜأن ضٚظ ذذ ٜؽ ذذر اهلل ذم إحُ ذذٚم افقو ذذًٜٔ
ذك.
(.)96/5( )1
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املؿطــل :حذذٚذا أراك – يذذ ٚأخذذل – ًٕذذٔٝ؟ ؿذذد شذذٌؼ
قــاٍ ِّ
بٔٚن أن هذه أي ٜراجً ٌ ٜإػ افتحِٔؾ وافتحريؿ ثؿ إيٚك أن تًْك
مر ًة ث ًٜ ٕٔٚؾتًتدل بَقفف تًٚػ ﮋﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸ ﮹ﮊ [افنذذقرى ،]21 :ؾَذذد شذذٌؼ افُذذالم ظْٓذذٚ
وأن ادراد هب ٚمـ مجع بغ افتؼيع وزظؿ أن هذا مـ افديـ افذي
مٗداه إػ افتحِٔؾ وافتحريؿ وهق ادًّك بٚفتٌديؾ.
قــاٍ املهؿِّــس :افذذدفٔؾ اخلذذٚمس ؿقفذذف تًذذٚػ ﮋﯴﯵﯶ
ﯷﯸ ﮊ [افُٓػ.]26 :
قــــاٍ املؿطِّــــل :إتي ذذر  -ي ذذ ٚأخ ذذل – ه ذذؾ ه ذذٗٓء اف ذذذيـ

حيُّذذقن بٌذذر مذذ ٚأنذذزل اهلل يَقفذذقن هذذذا حُذذؿ اهلل حتذذك يُقٕذذقا

من ذذٚرـغ ف ذذف ذم وو ذذع حُّ ذذف ▐؟ إن ـ ذذٕٚقا ـ ذذذفؽ ؾَ ذذد
ش ذذٌؼ أن ه ذذذا ـٍ ذ ٌذر ٓ ص ذذؽ ؾٔ ذذف وإن مل يُقٕ ذذقا ـ ذذذفؽ ؾ ذذال يه ذذح
آشتدٓل ظِٔٓؿ بٔٚي .ٜؾتٖمؾ!

ؿ ذذٚل افن ذذٔخ ظٌ ذذد اف ذذرمحـ افً ذذًديٖ(:ـــرا ٜػـــٌُ اؿهـــِ
ايهــ ْٞٛايكــدزٚ ٟاؿهــِ ايػــسع ٞايــد ٜؾإْــ٘ اؿــانِ يف خًكــ٘
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قكــاٚ ً٤قــدزاً ٚخًك ـاً ٚتــدبرياً ٚاؿــانِ ؾــ ِٗٝبــأَسْٝٗٚ ٙــ٘ ٚثٛابــ٘
ٚعكاب٘) .ـها ()1

ؾحُؿ اهلل افُقين واؿع شقا ًء ـٚن اهلل شٌحٕٚف حمٌ ً ٚفف أو
ؽذذر حمذ ٍ
ذ ٛـذذٚإلرادة افُقٕٔذذ ٜوهذذذا بذذال صذذؽ ٓ أحذذد ينذذٚرـف ؾٔذذف
ومـ اظتَد أن أحد ًا ينٚرك اهلل ذم هذا ؾَد وؿع ذم افؼك إـز
إذ إٕذ ذذف ش ذ ذذقى ؽذ ذذر اهلل ب ذ ذذٚهلل ذم أم ذ ذ ٍذر خذ ذ ٍ
ذٚص ب ذ ذذٚهلل وه ذ ذذق ذك ذم
افربقبٔ ٜأم ٚاحلُؿ افؼظل ،ؾ٘ن أريد بف افتحِٔؾ وافتحريؿ ؾٓذا
ٓص ذذؽ ـٍ ذ ٌذر ـ ذذام ش ذذٌؼ ،وإن أري ذذد خمٚفٍ ذذ ٜأم ذذر اهلل م ذذع آظ ذذساف
بٚخلىٖ ؾٓذا ٓصؽ أنف فٔس ـٍرا ً ـام هق احلٚل ذم بذٚؿل افذذٕقب،
وإٓ ـْ ٚـٚخلقراج مٍُريـ بٚفذٕقب ؾ جؾ هذا – ي ٚصٚحٌل –
ٓ يهح فؽ آشتدٓل هبذه أي.ٜ
قاٍ املهؿِّس :افدفٔؾ افًٚدس ؿقفف تًٚػ ﮋﮈﮉﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮊ [يقشػ ]42 :وجف افدٓف :ٜأن هٗٓء افذيـ

( )1ـتٚب تًٔر افُريؿ افرمحـ.
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وو ذذًقا أحُٚمذ ذ ً ٚوو ذذًٔ ٕ ٜذذٚزظقا اهلل ذم أم ذذر خ ذ ٍ
ذٚص ب ذذف ش ذذٌحٕٚف
ؾُٔقن ذـ ً ٚأـز.

املؿطــل :افَذذقل ذم هذذذا افذذدفٔؾ هذذق افَذذقل ًٍٕذذف ذم
قــاٍ ِّ

افدفٔؾ افذي ؿٌِف إذ احلُؿ هْ ٚينّؾ افُقين افَدري وافؼذظل
افديْل ؿٚل ابـ تّٔٔذٚ(:ٜقد هُع اؿهُني – أ ٟايهـٚ ْٞٛايػـسعٞ
– َجٌ َا يف قٛي٘ تعاىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮊ [يقشػ )]42 :ا .ـه

()1

وؿذٚل افنذٚضٌلٚ(:ميهٔ إٔ ٜه َٔ ٕٛخؿٖ ِّٞرا ايباب َرٖب
اـٛازز يف شعُِٗ إٔ ال ؼهـ ِٝاضـتدالالً بكٛيـ٘ تعـاىل ﮋﮈﮉ

ﮊﮋﮊ ؾإْــ٘ َــب ى عًــ ٢إٔ ايًؿــظ ٚزد بؿــٝػ ١ايعُــ ّٛؾــال ًٜشكــ٘
ؽؿٝـٌ ؾًريو أعسقٛا عٔ قٛي٘ تعاىل ﮋﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮊ [افًْٚءٚ ]35 :قٛي٘ ﮋﯭﯮﯯﯰﯱ ﮊ
[احٚئذدةٚ ]95 :إال ؾً ٛعًُٛا ؼكٝكاً قاعد ٠ايعـسب يف إٔ ايعُـًُٜ ّٛـساد

( )1جمّقع افٍتٚوى (.)413/2
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ب٘ اـؿـٛف مل ٜطـسعٛا إىل اإلْهـاز ٚيكـايٛا يف أْؿطـِٗ :يعـٌِ ٖـرا
ايعاّ كؿٛفٌ ؾٝتأٚي .)ٕٛـها()1

قـــاٍ املهؿِّـــس :افذذدفٔؾ افًذذٚبع ؿقفذذف تًذذٚػ ﮋﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ [افتقب.]31 :ٜ
وج ذ ذذف افدٓف ذ ذذ :ٜأن أه ذ ذذؾ افُت ذ ذذٚب ح ذ ذذ ٚأض ذ ذذٚظقا ظِامءه ذ ذذؿ
وظٌٚدهؿ وصٍٓؿ اهلل بٖهنؿ اختذوهؿ أربٚب ً ٚمـ دون اهلل.
قاٍ املؿطِّل :أن ضٚظ ٜهٗٓء ٓ خترج ظـ حٚفتغ:
األٚىل :ض ذذٚظتٓؿ ذم مًه ذذٔ ٜاهلل ب ذذدون حتِٔ ذذؾ وٓ حت ذذريؿ
وه ذ ذذذا ف ذ ذذٔس ـٍ ذ ذذرا ً ؿىًذ ذ ذ ً ٚوإٓ فِ ذ ذذزم مْ ذ ذذف تٍُ ذ ذذر أه ذ ذذؾ اف ذ ذذذٕقب
وادًٚن ٕهنؿ أضٚظقا هقاهؿ ذم مًهٔ ٜاهلل ▐.
ايجاْ :١ٝضٚظتٓؿ ذم افتحِٔؾ وافتحريؿ وهذا ٓصذؽ أنذف

خمرج مـ ادِ ٜـام شٌؼ ذـره ذم حترير حمؾ افْزاع(.)2
ـٍر ٌ

( )1آظتهٚم (.)323/1
( )2هذا مِخص م ٚؿرره أبق افًٌٚس ابـ تّٔٔ )72/7( ٜجمّقع افٍتٚوى.
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قاٍ املهؿِّس :افدفٔؾ افثٚمـ ؿقفذف تًذٚػ ﮋﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﮊ [افنقرى]12 :

وج ذ ذذف افدٓف ذ ذذ :ٜأن ه ذ ذذٗٓء حت ذ ذذٚـّقا

فٌ ذ ذذر اهلل ▐

ؾخٚفٍقا م ٚأمر اهلل جؾ وظال بف.
قــاٍ املؿطِّـــل :فًذذ ٝأختِذذػ مًذذؽ وفذذق بَٔذذد أنِّذذ ٜأن
هٗٓء احلٚـّغ بٌر م ٚأنزل اهلل آثّقن وواؿًقن ذم ٍ
ذٕ ٛظئ ٍؿ
وأهنذذؿ مذذـ أشذذٌٚب هزيّذذ ٜأمتْذذ ٚووذذًٍٓ ٚفُذذـ فذذٔس يل أن أحُذذؿ
ظِذذٔٓؿ بٍُذ ٍذر إٓ بذ ٍ
ذدفٔؾ ٕ :ن افتٍُذذر حذ ٌذؼ هلل شذذٌحٕٚف – ـذذام هذذق
متَذذر ٌر  -وؽٚيذذ ٜمذذ ٚذم هذذذا افذذدفٔؾ أنذذف جيذذ ٛظِذذٔٓؿ افرجذذقع إػ
ـتٚب اهلل وشْ ٜرشقل اهلل ☺ وفٔس ؾٔف احلُؿ بٍُرهؿ مىَِ ًٚ
ظْد ترك ذفؽ.
املهؿــس ٓ:تيذذـ – يذذ ٚأخذذل – أن افٌحذذ ٞإتٓذذك ؾذذال
قــاٍ ِّ
زاف ٝظْدي أدف ٌ ٜمـ افًْ ٜواإلمجٚع وافًَؾ.
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افدفٔؾ افتٚشع :شٌٕ ٛزول ؿقفف تًٚػ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ

[افًْٚء]62 :

ؿٚل

افنًٌل( :نإ بني زدٌ َٔ املٓاؾكني ٚزدٌ َٔ ايٛٗٝد خؿ ١َٛؾكاٍ
ايٛٗٝدْ ٟتشانِ إىل قُد ☺ألْ٘ عسف أْ٘ ال ٜأخر ايسغٚ ٠ٛقاٍ
املٓاؾل ْتشانِ إىل ايٛٗٝد يعًُِ٘ أِْٗ ٜأخر ٕٚايسغ ,٠ٛؾاتؿكا إٔ
ٜأتٝا نآٖاً يف دٗ ١ٓٝؾٝتشانُا إي ٘ٝؾٓصيت اآل ١ٜﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﮊ) (.)1

قاٍ املؿطِّل :إن هذا إثر ٓ يهح آشتدٓل بف ٓ مذـ

جٓذذ ٜاإلشذذْٚد وٓ ادذذتـ وفًذذع أـتٍذذل بٌٔذذٚن وذذًػ افًذذْد وهذذق
واوذ ٌذح ؾذذ٘ن افنذذًٌل تذذٚبًل ؾُٔذذقن إثذذر مَْىًذ ً ٚوهذذق مذذـ أنذذقاع
افؤًػ.

قـــاٍ املهؿِّـــس :هْذذٚك شذذٌٕ ٛذذزول آخذذر وهذذق أن رجِذذغ

اختهام ؾَٚل أحدمهٕ :ٚساؾع إػ افٌْل ☺ وؿٚل أخر إػ ـًٛ

( )1أخرجف افىزي (.)97/5

109

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

بـ إذف ثؿ تراؾً ٚإػ ظّر ؾذـر فف أحدمه ٚافَه ٜؾَٚل فِذي

مل يرض برشقل اهلل ☺ أـذفؽ ؿٚل ًٕؿ ؾيبف بٚفًٔػ ؾَتِف).
املؿطــل :إن هذذذا إثذذر ٓ يهذذح أجو ذ ً ٚبذذؾ هذذق أصذذد
قــاٍ ِّ

وًٍ ً ٚمـ افذي ؿٌِف إذ هق مـ ضريؼ افٌُِل ظـ أيب صٚفح بٚذام
ظذذـ ابذذـ ظٌذذٚس بذذف( )1ؾَذذد مج ذذع هذذذا افًذذْد بذذغ ـذذذاب وم ذذسوك
وإَىٚع.
قاٍ املهؿِّس :هْٚك شٌٕ ٛزول( )2ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل ـٚن
أبق بردة إشِّل ـٚهْ ً ٚيَ بغ افٔٓقد ؾٔام يتْٚؾرون إفٔف ؾتْٚؾر
ذٚس مذ ذذـ ادً ذ ذذِّغ ؾذ ذذٖنزل اهلل تً ذ ذذٚػ ﮋﭑﭒﭓﭔ
إفٔذ ذذف أن ذ ذ ٌ
ﭕﮊ أي .ٜؿٚل اهلٔثّل :رجٚفف رجٚل افهحٔح(.)3

( )1ـام ظَِف افقاحدي ذم أشٌٚب افْزول ص  128 – 127وافٌٌقي ذم مًٚمل افتْذزيؾ
(.)242/2
( )2رواه افىزاين ذم افٌُر ( )5/124وافقاحدي ذم أشٌٚب افْزول ص.127 -126
( )3جمّع افزوائد (.)6/7
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وؿٚل احلٚؾظ( :إضٓاد ٙدٝد)(.)1
وؿذذٚل افنذذٔخ مٌَذذؾ افذذقادظل(( :)2غــٝذ ايطرباْــَ ٞــا ٚدــدت

تسمجت٘ يهٓ٘ قد تابع٘ إبساٖ ِٝبٔ ضعٝد اؾٖٛس ٟعٓد ايٛاسد .)ٟـها
وصذ ذذح ٜشذ ذذٌ ٛافْذ ذذزول هذ ذذذا يزيذ ذذد أثذ ذذر افنذ ذذًٌل وروايذ ذذٜ
افٌُِل ظـ أيب صٚفح ظـ ابـ ظٌٚس وًٍ ً.ٚ
ؾٌٓذا يتٌغ صح ٜإشْٚده ؾام ؿقفؽ ؾٔف؟
قاٍ املؿطِّل :ؿد شذِّ ٝبهذح ٜهذذا إثذر فُذـ مل أشذِؿ

بدٓفتف ظذ مٕ ٚحـ ؾٔف وذفؽ ح ٚيع:

أٚالً :أن هٗٓء افذيـ أتقا أب ٚبردة مْٚؾَقن ـام يذدل ظِٔذف

شٔٚق أيٚت ؾّـ ثؿ تُقن أي ٜذاـرة صٍ ٜمـ صٍٚهتؿ ،وفٔس
حتذٚـّٓؿ هذق افًذٌ ٛذم ـذقهنؿ يزظّذذقن بذؾ هذؿ يزظّذقن اإليذذامن

( )1اإلصٚب.)18/7( ٜ
( )2بًد أن أورده ذم افهحٔح مـ أشٌٚب افْزول ص .69
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مـ ؿٌؾ افتحٚـؿ ؾًِٔذف مذـ صذٚبف ادْذٚؾَغ ذم ص ٍ
ذٍ ٜمل يُذـ مْٚؾَذ ًٚ

خٚرجل آخر ؾٖجـ هق؟
إٓ ب٘ثٌٚت أن هذه افهٍ ٜمٍُر ٌة بْص
ٍّ
ثاْٝاً :أن هٗٓء افٍْر يريدون افتحٚـؿ إػ ؽذر مذ ٚأنذزل
اهلل وإرادهتؿ هذه فًٔ ٝمىَِ ً ٜبؾ إراد ٌة تْٚذم افٍُذر بٚفىذٚؽقت
افذي يًد افٍُر بف رـْ ً ٚمـ أرـٚن اإليامن ،وٓ صؽ أن مذـ مل َي َذر
وجقب افٍُر بٚفىٚؽقت ؾٓق ـٚؾر – ـام شٌؼ. -
ثايجاً :أن اشتدٓفؽ هبذا إثر يِزم مْف ٓز ٌم ٓ تَقل بف
ٍ
ٍ
واحدة.
مًٚفٜ
أن ٝوهق أن تٍُر مـ مل حيُؿ بام أنزل اهلل وفق ذم
قــاٍ املهؿــس :افذذدفٔؾ افًذذٚذ :مذذ ٚرواه اخلًّذذ ٜوؽذذرهؿ

ظـ افزاء بـ ظٚزب وفٍيف ظْد أيب داود وافًْٚئل ؿٚل(:فَٔ– ٝ
وظْذذد افًْذذٚئل أصذذٌ – ٝظّذذل ومًذذف رايذذ ،ٜؾَِذذ ٝفذذف أجذذـ تريذذد؟
ؿذذٚل :بًثْذذل رشذذقل اهلل ☺ إػ رجذذؾ ُٕذذح امذذرأة أبٔذذف ؾذذٖمرين أن
أرضب ظَْف وآخذ مٚفف).
وظْد افسمذي وابـ مٚجف ورواي ٜفًِْٚئل أنف (خٚفف).

112

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

وأخرجف افًْٚئل وافىحٚوي مـ حدي ٞمًٚوي ٜبـ ؿذرة

ظـ أبٔف وؾٔف( :وأصٍك مٚفف).
ؾٍل هذا احلدي ٞم ٚئٍذد سا حذ ٜبذٖن افرجذؾ ؿتذؾ ـذٚؾرا ً
ٕنف أخذ مٚفف وهذا بّجرد ظّؾ ظِّف ،ؾُٔػ بّـ حيُؿ بٌر مٚ
أنزل اهلل ،ويوع فف حمٚـؿ ،ويِزم افْٚس بٚفرجقع إفٔٓٚ؟ أو بّـ
يوع افرب ٚوحئّف؟ وهُذا...
قاٍ املؿطل :إن هذذا احلذدي ٞمذـ روايذ ٜمًٚويذ ٜبذـ ؿذرة

ظذذـ أبٔذذف ظذذـ جذذده صذذحٔح ،صذذححف اإلمذذٚم حئذذك بذذـ مًذذغ(-)1
وـٍك بف مـ إمٚم – فُـ ثٌقت احلدي ٓ ٞيٍُل فثٌقت افدظقى
بؾ ٓبد مـ ثٌقت افدٓفذ– ٜأجوذ ً -ٚوافذدظقى افتذل ادظٔتٓذ – ٚيذٚ
أخل – ٓ يدل ظِٔٓ ٚاحلدي ٞأخٌتف ،وذفؽ أن احلدي ٞذم حؼ مـ
اشذذتحؾ حمرم ذ ً ،ٚؾذذ٘ن هذذذا افرجذذؾ ادتذذزوج بذذٚمرأة أبٔذذف ؿذذد اشذذتحؾ
ؾرجٓ ٚبًَد افزواج ،وؾرق بغ افزٕك بٚمرأة إب وتزوجٓ ،ٚؾ٘ن

( )1زاد ادًٚد ( )15/5واحت ٟبٚحلدي ٞاإلمٚم أمحد ـام َِٕف ابـ افَٔؿ ذم روو ٜادحٌغ
( )374/1وصححف ابـ افَٔؿ ذم اإلظالم (.)346/2
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افزٕذذك هبذذ ٚحذذرام وفذذٔس ـٍذذرا ً أمذذ ٚافتذذزوج هبذذ ٚؾٓذذق ـٍذذر مذذـ جٓذذٜ
اشتحالل ؾرج حمرم ٕ :ن افزواج مًْٚه جًؾ ؾرجٓ ٚحال ً
ٓ وهذا

بخالف افزٕك.
وذم مًٚئؾ اإلمٚم أمحد ؿٚل ابْف صٚفح :ؿِ ٝافذي تزوج
امذذرأة أبٔذذف أو أمتذذف يًذذتتٚب؟ ؿذذٚل( :ال ٖــرا عًــ ٢اضــتشالٍ ٜكتــٌ إذا
عسع).

()1

وؿٚل اإلمٚم ابـ تّٔٔذٚ( :ٜؼسّ بٓت٘ َٔ ايصْا قاٍ اإلَـاّ
أمحــد يف زٚاٜــ ١أبــ ٞطايــب يف ايسدــٌ ٜصْــ ٞبــاَسأ ٠ؾتًــد َٓــ٘ ابٓــ١
ؾٝتصٚدٗا ؾاضـتعظِ ذيـو ٚقـاٍ ٜتـصٚز ابٓتـ٘ عًٝـ٘ ايكتـٌ مبٓصيـ١
املستد – ثِ قاٍ ٚ -قاٍ أب ٛايعباع نالّ أمحد ٜكتك ٞأْ٘ أٚدب
سد املستد الضـتشالٍ ذيـو ,ال سَـ ِد ايصْـٚ ٢ذيـو أْـ٘ اضـتدٍ عـدٜح
ايرباٖٚ ٤را ٜدٍ عً ٢إٔ اضتشالٍ ٖرا نؿس عٓد .)ٙـها()2
وؿٚل ابـ تّٔٔذٚ( :ٜأٜكا سدٜح اب ٢بسد ٠بـٔ ْٝـاز ملـا بعجـ٘
ايٓب ٢إىل َٔ تصٚز اَسأ ٠اب ٘ٝؾـاَس ٠إ ٜكـسب عٓكـ٘ ٚىُـظ َايـ٘
( )1مًٚئؾ صٚفح (.)131/3
( )2آختٔٚرات افٍَٓٔ ٜص362
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ؾإٕ ؽُـٝظ املـاٍ دٍ عًـ ٢أْـ٘ نـإ نـاؾسا ال ؾاضـكا ٚنؿـس ٙبأْـ٘ مل
وسّ َا سسّ اهلل ٚزضٛي٘) )1( .ـها

ؿٚل أبق جًٍر افىحذٚويٖٚ( :ـ ٛإٔ ذيـو املتـصٚز ,ؾعـٌ َـا
ؾعٌ ذيو ,عًـ ٢االضـتشالٍ ,نُـا نـاْٛا ٜؿعًـ ٕٛيف اؾاًٖٝـ ,١ؾؿـاز
بريو َستداً ,ؾأَس زض ٍٛاهلل إٔ ٜؿعٌ ب٘ َا ٜؿعٌ باملستد)(.)2ـها
قاٍ املهؿِّس :افدفٔؾ احلٚدي ظؼ :هذق إمجذٚع افًِذامء ظذذ
ـٍر مـ حُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل وجًِف ؿٕٚقٕ ً.ٚ
وؿد حُك اإلمجٚع احلذٚؾظ ابذـ ـثذر ؾَذٚلٚ(:يف ذيـو نًـ٘
كايؿ ـ ٌ١يػــسا٥ع اهلل املٓـــصي ١عًــ ٢عبــاد ٙاألْبٝــا ٤عًــ ِٗٝايؿــال٠
ٚايطــالّ ,ؾُــٔ تــسى ايػــسع احملهــِ املٓــصٍ عًــ ٢قُــد بــٔ عبــد اهلل
خامت األْبٝاٚ ٤ؼانِ إىل غري َٔ ٙايػسا٥ع املٓطـٛخ ١نؿـس ,ؾهٝــ
مبــٔ ؼــانِ إىل ايٝاضــل ٚقــدَٗا عًٝــ٘؟ َــٔ ؾعــٌ ذيــو نؿــس بإمجــاع
املطًُني) .ـها()3
( )1جمّقع افٍتٚوى()92-91/22
( )2ذح مًٚين أثٚر ( )149/3وإير آختٔٚرات افٍَٓٔ ٜص.362
( )3ـتٚب افٌداي ٜوافْٓٚي.)128/13( ٜ
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قاٍ املؿطِّل :إن مًرؾتْ ٚبحٚل افتس وواؿع افٔٚشؼ مًغ

ظذ ؾٓؿ هذا اإلمجٚع ادحُل وذفؽ أهنؿ وؿًقا ذم افتٌديؾ افذي
هق افتحِٔؾ وافتحريؿ.
ؿذذٚل ابذذـ تّٔٔذذ(:ٜإْٗــِ هعًــ ٕٛدٜــٔ اإلضــالّ نــد ٜٔايٗٝــٛد
ٚايٓؿازٚ ٣إٔ ٖر ٙنًٗا طسم إىل اهلل مبٓصيـ ١املـراٖب األزبعـ ١عٓـد
املطًُني ثِ َـِٓٗ َـٔ ٜـسدح دٜـٔ ايٗٝـٛد أ ٚدٜـٔ ايٓؿـازَٚ ٣ـِٓٗ َـٔ
ٜسدح د ٜٔاملطًُني) .ـها()1
وؿذ ذذد بذ ذذغ ابذ ذذـ تّٔٔذ ذذ ٜـٔذ ذذػ أهنذ ذذؿ يًيّذ ذذقن جُْذ ذذز خذ ذذٚن
ويَرٕقٕف بٚفرشقل ☺  -ثؿ ؿذٚل َٚ(: -عً ّٛباالقـطساز َـٔ دٜـٔ
اإلضالّ باتؿام مجٝـع املطـًُني إٔ َـٔ ضـٛؽ (أ ٟدـٛش ػـٜٛصًا غـسعً ٝا
مبعٓ ٢سًٌ َا سسّ اهلل اعتكـاداً) اتبـاع غـري دٜـٔ اإلضـالّ ؾٗـ ٛنـاؾس
 ٖٛٚنهؿس َٔ آَٔ ببعض ايهتاب ٚنؿس ببعض ايهتاب) ا.ـه
ومم ٚيدل ظذذ أن اإلمجذٚع افذذي حُذٚه ابذـ ـثذر راج ٌذع إػ
افتحِٔذؾ وافتحذذريؿ مذ ٚؿٚفذذف ابذـ ـثذذر ًٍٕذفٜٓ(:هــس تعــاىل عًــَ ٢ــٔ
( )1جمّقع افٍتٚوى ( .)523/28وإير م ٚيقوح حٚهلؿ فؽ أـثر (.)527 -522 / 28
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خسز عٔ سهِ اهلل املػتٌُ عً ٢نـٌ خـري ,ايٓـاٖ ٞعـٔ نـٌ غـس ٚعَـ َد ٍَ
إىل َا ضٛاَ ٙـٔ اآلزاٚ ٤األٖـٛاٚ ٤االؾـطالسات ايـيت ٚقـعٗا ايسدـاٍ
بــال َطــتٓد َــٔ غــسٜع ١اهلل نُــا نــإ أٖــٌ اؾاًٖٝــ ١وهُــ ٕٛبــ٘ َــٔ
ايكالالت ٚاؾٗاالت مما ٜكعْٗٛا بآزاٚ ِٗ٥أٖٛاٚ ِٗ٥نُا وهـِ بـ٘
ايتتاز َٔ ايطٝاضـات املًهٝـ ١املـأخٛذ ٠عـٔ ًََ َهَٗـ ِْ دٓهٝـص خـإ ايـرٟ
ٚقع هلِ ايٝاضل  ٖٛٚعباز ٌ٠عٔ نتاب فُٛع َٔ أسهاّ قد اقتبطٗا
َـٔ غـسا٥ع غــتَ ٢ـٔ ايٛٗٝدٜـٚ ١ايٓؿــساْٚ ١ٝاملًـ ١اإلضـالَٚ ١ٝغريٖــا
ٚؾ ٘ٝنجري َٔ األسهاّ أخرَ ٙـٔ فـسد ْظـسٖٚ ٙـٛا ٙؾؿـازت يف بٓٝـ٘
غسعاً َتبعاً ٜكدَ ْ٘ٛعً ٢اؿهِ ؾُٔ ؾعٌ ذيو َِٓٗ ؾٗ ٛنـاؾس هـب
قتاي٘ ستٜ ٢سدع إىل سهِ اهلل ٚزضـٛي٘ ؾـال وهـِ ضـٛا ٙيف قًٝـٌ ٚال
نجري) .ـها()1

وؿذٚل أمحذد بذـ ظذع افٍذزاري افََِنذْدي( :ثـِ ايـر ٟنـإ
عً ٘ٝدٓهٝص خإ يف ايتدٚ ٜٔدس ٣عًٝـ٘ أعكابـ٘ بعـد  ٙاؾـس ٟعًـ٢
َٓٗاز ٜاض ١اييت قسزٖا ٖٞٚ ,قٛاْني قُٓٗا َـٔ عكًـ٘ ٚقسزٖـا َـٔ
ذٖٓ٘ ,زتب ؾٗٝا أسهاَ ًا ٚسـدد ؾٗٝـا سـدٚدًا زمبـا ٚاؾـل ايكًٝـٌ َٓٗـا

( )1افتًٍر (.)131/3
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ايػــــسٜع ١احملُدٜـــــٚ ١أنجـــــس ٙكــــايـ يـــــريو مساٖـــــا ايٝاضـــــ١
ايهرب.)٣ـها()1

ؾكح افََِنْدي أهنؿ يتديْقن بف أي يتًٌدون بف
ؾّـ ـالمف وـالم ابـ ـثر وصٔخف أيب افًٌٚس ابـ تّٜٔٔ
وؽرمه ذ ذذ ٚيتو ذ ذذح أن اإلمج ذ ذذٚع ادحُ ذ ذذل ؾ ذ ذذّٔـ وؿ ذ ذذع ذم افتحِٔ ذ ذذؾ
وافتح ذذريؿ :أي دم ذذقيز حُ ذذؿ ؽ ذذر حُ ذذؿ اهلل ،إذ جًِ ذذقا افٔٚش ذذؼ
ـديـ اإلشالم مقصذ ً
ال إػ اهلل ،ومًذٖختْ ٚادىروحذ ٜؾذّٔـ حُذؿ
بٌر م ٚأنزل اهلل مع آظساف بٚفًهذٔٚن ٓ مذع افَذقل بٖنذف جذٚئز
ٓ حميقر ؾٔف ،أو بٖنف ضريؼ فِروقان.
قــاٍ املهؿــس :مذذ ٚذـرتذذف وجٔذذف ومَْذذع فُذذـ جذذٚء ظذذـ ابذذـ

تّٔٔذ ٜمذذ ٚيذدل ظذذذ أن افتتذذٚر وؿًذقا ذم جمذرد حتُذٔؿ ؽذذر ـتذذٚب اهلل
ؾٔجذذ ٛظ ذذذ ادً ذذِّغ أن حيُّ ذذقا اهلل ورشذذقفف ذم ـ ذذؾ م ذذ ٚص ذذجر

( )1اخلىط ( ،)311- 312 /4وهذا افََِنْدي مـ أظٔٚن افَرن افثٚمـ .وتٌْف –أهي ٚافَٚرئ
– ـٔػ أنف وصٍف بٖنف ديـ ظْدهؿ وم ٚـٚن ـذفؽ ؾٓق خٚرج حمؾ افْزاع ٕن مثؾ هذا ـٍر
بٚإلمجٚع وهق افتٌديؾ.
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بْٔٓؿ ومـ حُؿ بحُؿ افٌْدق وذع افٌْدق أو ؽره ممذ ٚخيذٚفػ

ذع اهلل ورشقفف وحُؿ اهلل ورشقفف وهق يًِؿ ذفذؽ( :ؾَٗ ٛـٔ
دـٓظ ايتتـاز ايـرٜ ٜٔكـدَ ٕٛسهــِ (ايٝاضـل)عًـ ٢سهـِ اهلل ٚزضــٛي٘
 َٔٚتعُد ذيو ؾكد قدح يف عدايت٘ ٚدٚٚ ٜ٘ٓدب إٔ ميٓع َٔ ايٓظـس
يف ايٛقـ) ( .)1ـها واهلل أظِؿ.
قاٍ املؿطل :إٕؽ فق تٖمِ ٝـالم صٔخ اإلشالم هذا

تٌغ بَٔغ أنف ٓ ممًؽ فؽ ذم ـالم اإلمٚم ابـ تّٔٔ ،ٜوذفؽ أن
هنٚي ٜـالمف دال ظذ أنف مل يٍُره وهذا خالف م ٚتَرره وتريد
افقصقل إفٔف ،وذفؽ أنف ؿٚل َٔٚ( :تعُد ذيو ؾكد قدح يف
عدايت٘ ٚدٚٚ ٜ٘ٓدب إٔ ميٓع َٔ ايٓظس يف ايٛقـ) .ـها
وهق م ٚيريد بَٔغ تنٌٔٓف بٚفتتٚر مـ ـؾ وجف وإٓ فٍُره
ـام ـٍر افتتٚر ،وإٕام أراد ادنٚهب ٜمـ وجف وهق أن مجًٔٓؿ ترك
حُؿ اهلل.

( )1جمّقع افٍتٚوى )428 / 35( -
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قاٍ املهؿِّس :ؿذد تذذـرت دفذٔ ً
ال مذـ ـتذٚب اهلل وهذق ؿقفذف
تًذ ذ ذ ذ ذذٚػ ﮋﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ
[احٚئدة.]52 :
قاٍ املؿطِّـل :إوذٚؾ ُ ٜافقذء إػ اجلٚهِٔذ ٜأو وصذٍف بذف ٓ
بدفٔؾ خٚرجل ٍ
ٍ
دال ظذ
يدل ظذ افٍُر ؾّـ ثؿ ٓ يُقن ـٍرا ً إٓ
ذرؤ
افٍُذذر ويقوذذح ذفذذؽ ؿذذقل رشذذقل اهلل ☺ ٕيب ذر( :إٕذذؽ امذ ٌ
ؾٔذذؽ جٚهِٔذذ )ٜمتٍذذؼ ظِٔذذف وؿذذٚل ذم حذذدي ٞأيب مٚفذذؽ إصذذًري
ظْد مًِؿ (أربع ذم أمتل مـ أمر اجلٚهِٔ ٓ ٜيسـقهنـ …)

()1

ؿٚل أبق ظٌٔد افَٚشؿ بذـ شذالم (أال تطُع قٛي٘ ﮋﯾ
ﯿﰀﰁﮊ تأ ًٜ٘ٚعٓد أٖـٌ ايتؿطـري إٔ َـٔ سهـِ بػـري َـا أْـصٍ
اهلل  ٖٛٚعً ١ًَ ٢اإلضالّ نـإ بـريو اؿهـِ نأٖـٌ اؾاًٖٝـٚ ,١إمنـا
ٖ ٛإٔ أٌٖ اؾاًٖ ١ٝنريو ناْٛا وهُ .)ٕٛـها()2

()1صحٔح مًِؿ (.)1552
( )2اإليامن ص .45
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ذرت وفُذـ بحُذؿ افًَذؾ
قاٍ املهؿِّس :شِّ ٝفؽ بام ذـ َ

هذا افرجؾ افذي يْحل افؼع وحيُؿ بٖحُٚم اإلؾرٕ ٟأٓ يُقن
ـ ذ ذذٚؾرا ً فُقٕ ذ ذذف وؿ ذ ذذع ذم ـٍ ذ ذذر اإلظ ذ ذذراض وؾًِ ذ ذذف ه ذ ذذذا ي ذ ذذدل ظ ذ ذذذ
اشتحالفف؟ وإٓ حٚذا يسك أحُٚم رب إربٚب؟
قاٍ املؿطِّل :إٕؽ تريد تٍُر هذا ادًِؿ فُقٕؽ تهػ

ـٍر إظراض.
ؾًِف بٖنف ُ

وأرج ذذق ؿٌ ذذؾ وص ذذٍؽ ؾًِ ذذف بٖن ذذف ـٍ ذذر إظ ذذراض أن تُ ذذقن
مًتحيذا ً فوذذٚبط ـٍذذر اإلظذذراض افذذذي هذذق اإلظذذراض بٚفُِٔذذٜ
ظـ أصؾ افديـ أو ظدم ادٌٓٚة بٚفرشقل ☺ وافديـ ؾال حيٌف وٓ
يٌٌوف وٓ يهدؿف وٓ يُذبف ،وهذا هق وٚبط ـٍر اإلظراض ذم
أيٚت.
ؿذذٚل ابذذـ افَذذٔؿٚ( :أَــا نؿــس اإلعــساض ؾــإٔ ٜعــسض بطــُع٘
ٚقًبـ٘ عـٔ ايسضـ ,ٍٛال ٜؿـدق٘ ٚال ٜهربـ٘ٚ ,ال ٜٛايٝـ٘ ٚال ٜعادٜــ٘,
ٚال ٜؿػ ٞإىل َا دا ٤ب٘ أيبت٘ نُا قاٍ أسد ب عبـد ٜـا يٝـٌ يًـٓيب
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☺ٚ( :اهلل أق ٍٛيو نًُ .١إٕ نٓت ؾادقاً ,ؾأْت أدـٌ يف عـَ ٝـٔ
إٔ أزد عًٝوٚ .إٕ نٓت ناذباً ؾأْت أسكس َٔ إٔ أنًُو).ـها()1

وؿذٚل( :نؿس إعساض قض ال ٜٓظـس ؾُٝـا دـا ٤بـ٘ ايسضـ,ٍٛ
ٚال وبــ٘ ٚال ٜبػكــ٘ٚ ,ال ٜٛايٝــ٘ ٚال ٜعادٜــ٘ ,بــٌ ٖــَ ٛعــسض عــٔ
َتابعت٘ َٚعادات٘) .ـها()2
وؿذذٚل ابذذـ تّٔٔذذَٚ( :ٜــٔ أعــسض ؾًــٝظ ٜعتكــد ال ؾــدق٘ ٚال
نرب٘ ناؾس ٚيٝظ مبهرب) .ـها

()3

وظ ذذذ ه ذذذا م ذذـ ت ذذرك احلُ ذذؿ ب ذذام أن ذذزل اهلل مل يَ ذذع ذم ـٍ ذذر
اإلظراضٕ :نف مل يسك جْس افًّؾ.
أم ذذ ٚإفزا م ذذؽ د ذذـ ت ذذرك احلُ ذذؿ ب ذذام أن ذذزل اهلل بٖن ذذف مً ذ ٌ
ذتحؾ
فذفؽ ؾٓذا إفزا ٌم ؽذر صذحٔح ،وإن ـذٚن حمذتّ ً
ال وٓ يذدؾع افذديـ

افَْٔٔذذل بذذٚفٍُر ادحتّذذؾٕ :ن مذذـ دخذذؾ افذذديـ بَٔذذغ مل خيذذرج إٓ

( )1مدارج افًٚفُغ (.)366/1
( )2مٍتٚح دار افًًٚدة (.)331/1
( )3افتًًْٔٔ.)674/2( ٜ
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بَٔذ ٍ
ذغ مثِذذف ؾذذٖجـ هذذق؟ ثذذؿ هذذذا يٍذذتح بٚبذ ً ٚذم تٍُذذر أهذذؾ ادًذذٚن.

ؾُ ذذؾ م ذذـ يً ذذتًيؿ مًه ذذٔ ٜحيُ ذذؿ ظ ذذذ ص ذذٚحٌٓ ٚبٖن ذذف ـ ذذٚؾر ٕن ذذف
مًتحؾ هلذه ادًهٔ ٜإذ ؾًؾ هذه ادًهٔ ٜظئؿ ٓ تُقن ظْذد ه
إٓ مـ مًتحؾ هل.ٚ
قاٍ املهؿـس :أٓ تذرى أن صذحٚب ٜرشذقل اهلل ☺ ـٍذروا

افً ذ ذذرب اف ذ ذذذيـ امتًْ ذ ذذقا

ظ ذ ذذـ افزـ ذ ذذٚة بً ذ ذذد وؾ ذ ذذٚة رش ذ ذذقل اهلل ☺

وجًِقهؿ مرتديـ وذفؽ فُقهنؿ مجٚظذ ٜامتًْذقا ظذـ ذيًذ ٜمذـ
ذا ئع افديـ ومثؾ هذا يَٚل ذم اجلامظ ٜافتٚرـغ فِحُؿ بؼيًٜ
اهلل شٌحٕٚف.
قاٍ املؿطل :ؿد اختِػ افًِامء ذم حُؿ هٗٓء هؾ هذؿ

ـٍذذٚر أم ؽذذر ـٍذذٚر ظذذذ ؿذذقفغ مهذذ ٚروايتذذٚن ظذذـ أمحذذد

 ،وإن

ـْذذ ٝأواؾَذذؽ أهنذذؿ ـٍذذٚر ،وهذذذا تذذرجٔح ابذذـ تّٔٔذذ ٜوفُذذـ فذذٔس
ـٍرهؿ ٕجؾ ـقهنؿ مجٚظ ٜإذ افَتٚل مجٚظ ٜوؿع مـ اخلقارج ومل
يٍُ ذذروا بٚتٍ ذذٚق افه ذذحٚب ،ٜووؿ ذذع م ذذـ خٔ ذذٚر إم ذذ ٜذم افٍ ذذتـ ومل
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يٍُ ذ ذ ذذروا واهلل يَ ذ ذ ذذقل ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮊ [احلجرات]9 :

ؾٖثٌ ٝاإليامن مع وجقد افَتٚل مجٚظ.ٜ

وفٔس افٍُر أجو ً ٚمـ أجؾ افسك ادجرد ٕن رشقل اهلل
☺ مل يٍُر أب ٚمجٔؾ افذي مل يدؾًٓ ٚبخ ً
ال ،وإٕام افٍُر ٕجؾ ظدم
افتزام هذا احلُؿ افذي شٌٌف ظدم اإلؿرار بقجقبف ،إذ مـ ادّتْع
أن يَر أحد بقجقب حُؿ ثذؿ يسـذف ويكذ ظذذ ترـذف حتذك حتذٝ
افتٓديد بٚفَتؾ ؾّثؾ هذا ٓ يُقن إٓ مـ ؽر مَر بقجقهب – ٚـام
شذذٖٔيت مذذـ ـذذالم ابذذـ تّٔٔذذ – ٜؾٌٓذذذا يُذذقن افَتذذؾ دفذذٔ ً
ال ظذذذ ظذذدم
إؿراره هبذا احلُؿ ٓ أنف افًٌ ٛذم تٍُره ؾتٖمؾ.
وتٌْف أن هذا م ّىرد ذم ـؾ حُؿ ذظل.
ؿٚل اإلمٚم ابـ تّٔٔ( :ٜوافهحٚب ٜمل يَقفقا هؾ أن ٝمَر
بقجقهب ٚأو جٚحد هل ،ٚوهذا مل يًٓذد ظْذف اخلٍِذٚء وافهذحٚب ،ٜبذؾ
ؿٚل افهديؼ فًّر ¶ٚ( :اهلل يَٓ ٛع ْٞٛعكاالً أ ٚعٓاقاً ناْٛا
ٜؤٚدْٗـــا إىل زضـــ ٍٛاهلل ☺ يكـــاتًتِٗ عًـــَٓ ٢عـــ٘) ؾذعـــٌ املبـــٝح
يًكتاٍ فسد املٓع ال دشد ايٛدٛبٚ .قد ز ٟٚإٔ طٛا٥ـ َِٓٗ نـاْٛا
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ٜكــس ٕٚبــايٛدٛب يهــٔ غًــٛا بٗــاَٚ ,ــع ٖــرا ؾطــري ٠اـًؿــا ٤ؾــِٗٝ
مجٝعِٗ ضريٚ ٠اسدَ ٖٞٚ ٠كاتًتِٗ ٚضيب ذزازٚ ِٜٗغٓ ١ُٝأَٛاهلِ,
ٚايػاٖد ٠عً ٢قتالِٖ بايٓاز ٚمس ِٖٛمجٝعِٗ أٌٖ ايسدٚ .٠نإ َٔ
عٓدِٖ إٔ ثبت٘ اهلل عً ٢قتـاهلِ ٚمل
أعظِ ؾكا ٌ٥ايؿدٜل
ٜتٛقـــ نُــا ٜتٛقـــ غــري ٙؾٓــاظسِٖ ستــ ٢زدعــٛا إىل قٛيــ٘ٚ .أَــا
قتاٍ املكس ٜٔبٓبَ ٠ٛط ,١ًُٝؾٗؤال ٤مل ٜكـع بٝـِٓٗ ْـصاع يف قتـاهلِ
– ثِ قاٍ ٚ -نؿس ٖؤالٚ ٤إدخاهلِ يف أٌٖ ايـسد ٠قـد ثبـت باتؿـام
ايؿشاب ١املطتٓد إىل ْؿٛف ايهتاب ٚايطٓ .)١ـها()1

وؿذذٚلٚ( :ال ٜتؿــٛز يف ايعــاد ٠إٔ زد ـالً ٜهــَ ٕٛؤَٓ ـاً بكًبــ٘,
َكـساً بـإٔ اهلل أٚدــب عًٝـ٘ ايؿـالًَ ,٠تصَـاً يػـسٜع ١ايـٓيب ☺ َٚــا
دا ٤بٜ٘ ,أَسٚ ٙي ٞاألَـس بايؿـال ٠ؾُٝتٓـع ,ستـٜ ٢كتـٌٜٚ ,هـَ ٕٛـع
ذيــو َؤَٓ ـاً يف ايبــاطٔ قــط ال ٜهــ ٕٛإال نــاؾساًٚ ,يــ ٛقــاٍ أْــا َكــس
بٛدٛبٗــا غــري أْــ ٞال أؾعًــٗا نــإ ٖــرا ايكــَ ٍٛــع ٖــر ٙاؿــاٍ نــرباً
َٓ٘)ا.ـه ()2
( )1افَْؾ بقاشى ٜاإلمٚم حمّد بـ ظٌد افقهٚب
افتقحٔد ص .17
( )2جمّقع افٍتٚوى (.)615 /7

ذم ـتٚبف مٍٔد ادًتٍٔد ذم ـٍر تٚرك
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( :ؾإٕ نإ َكـساً بايؿـال ٠يف ايبـاطَٔ ,عتكـداً
وؿذٚل

يٛدٛبٗــا ميتٓــع إٔ ٜؿــس عًــ ٢تسنٗــا ستــٜ ٢كتــٌ ٚال ٜؿــًٖ ,ٞــرا ال
ٜعسف َـٔ بـ آدّ ٚعـادتِٗ ٚهلـرا مل ٜكـع ٖـرا قـط يف اإلضـالّٚ ,ال
ٜعسف إٔ أسداً ٜعتكد ٚدٛبٗا ٜٚكاٍ ي٘ :إٕ مل تؿٌ ٚإال قتًٓاى ٖٛٚ
ٜؿس عً ٢تسنٗا َع إقساز ٙبـايٛدٛب ,ؾٗـرا مل ٜكـع قـط يف اإلضـالّ.
َٚت ٢اَتٓع ايسدٌ َٔ ايؿال ٠ستٜ ٢كتٌ :إٕ مل ٜهٔ يف ايباطٔ َكساً
بٛدٛبٗاٚ ,ال ًَتصَاً بؿعًٗا ,ؾٗرا ناؾس باتؿام املطًُني) ا.ـه (.)1
ؾ ذ ذذ٘ذا تٌ ذ ذذغ أن هتدي ذ ذذد ادك ذ ذ ذ ظ ذ ذذذ ت ذ ذذرك افىٚظ ذ ذذ ٜبٚفَت ذ ذذؾ
وإساره بًد ذفذؽ ظذذ ظذدم ؾًذؾ افىٚظذ ٜدفٔذؾ ظذذ ظذدم إؿذراره
ؾَٔٚل:
ف ذذق أن أح ذذد ًا ؿقت ذذؾ ظ ذذذ ؾً ذذؾ ضٚظ ذذ ٜومل يًٍِٓ ذذٕ ٓ ٚج ذذؾ
ذات افىٚظ ذذ ،ٜوإٕ ذذام م ذذـ أج ذذؾ خقؾ ذذف مم ذذـ ه ذذق أؿ ذذقى مْ ذذف ؾٓ ذذذا ٓ
يٍُرٕ :ن افَتٚل هْ ٚفٔس دفٔ ً
ال ظذ ظدم إؿراره بقجقهب ،ٚإذ هق
مَذر فُْذف خذٚئػ مذـ ؽذره افذذذي هذق أؿذقى مْذف ،وهذذا مٌذٚير دذذـ
ترك فذات افىٚظ ًٍٕٚٓ ٜوفٔس هْٚك شٌ ٛآخر إذ هذا افهذْػ
( )1جمّقع افٍتٚوى (.)48 /22وإير ـتٚب افهالة ٓبـ افَٔؿ ص.63
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ـٚؾر ٕنف دفٔؾ ظذذ ظذدم إؿذراره بقجقهبذ .ٚومثذؾ هذذا يَذٚل ؾذّٔـ

ترك احلُؿ بام أنزل اهلل وؿقتؾ ظذ ذفؽ ؾٓؿ صٍْٚن:
األ :ٍٚت ذذٚرك ف ذذذات احلُ ذذؿ وه ذذق مك ذ ذ ظ ذذذ اف ذذسك م ذذع

مَٚتِتف ظذ احلُؿ بام أنزل اهلل ؾٓذا ـٚؾر –وٓ ـرامٕ – ٜنف دفٔؾ
ظذ ظدم إؿراره بقجقهب.ٚ
ايجاْ :ٞتذٚرك احلُذؿ بذام أنذزل اهلل خقؾذ ً ٚمذـ ؽذره إذ هذق
وإن ـٚن حٚـ ًام إٓ أنف حمُقم مـ جٓ ٜمـ هق أؿقى مْف ؾّثؾ هذا
ٓ يدل ؿتٚفف ظذ أنف ؽر مَر بٚفقجقب .واهلل أظِؿ

قاٍ املهؿس :فُـ – ي ٚأخل – ؿد شًّ ٝؽر واحد ،بؾ

وؿرأت فًٌوٓؿ ـًٍر احلقايل ذم ـتٚبف طٚهرة اإلرجٚء( ،)1يَذقل
( .)696-695 /2( )1وٕص ـالمف :جٚء ادرجئ ٜادًٚسون ؾَٚفقا :إن مـ ـٚن ٓ حيُؿ
بُتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف ☺ وٓ ئَؿ مـ ذيً ٜاهلل إٓ جزء ًا ؿد يَؾ أو يُثر ٓ ،ئَّف ٕنف
مـ أمر اهلل وامتث ًٓٚفف وإيامٕ ً ٚبديْف – ثؿ ؿٚل – وم ٚمل ٕىِع ظذ ذفؽ ؾُؾ أظامفف هل ظذ شٌٔؾ
ادًهٔ – ٜثؿ ؿٚل – ـؾ ذفؽ مًٚص ٓ خترجف مـ اإلشالم م ٚمل ٕىِع ظذ م ٚذم ؿٌِف ؾًِْؿ أنف
يٍوؾ ذظ ً ٚوحُامً ؽر ذع اهلل وحُّف ظذ ذع اهلل وحُّف ،أو يكح بًِٕٚف أنف يَهد
افٍُر ويًتَده ،وأنف مًتحؾ فِحُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل !! ؾّرجئ ٜظكٕ ٚأـثر ؽِقا ً مـ جٜٓ
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أهنؿ مل حيُّقا فف بقء مـ أحُٚم افٍُر ٓ طٚهرا ً وٓ بٚضْ ً ...ٚا.ـه ؾالحظ جًِٓؿ أصد ؽِقا ً
مـ ادرجئ ٜإوائؾ ؾٚبـ بٚز وإفٌٚين – رمحٓام اهلل – أصد ؽِقا ً مـ ادرجئ ٜإوائؾ ،وإن ذم
هذا افُتٚب ظدة صْٚئع ظَدي ٜأذـر بًوٓ ٚتٌْٔٓ ً ٚظذ ؽره:ٚ
أ /أمجع أهؾ افًْ ٜافًٍِٔقن ظذ أن اإليامن يزول بزوال ظّؾ افَِ ٛوفق بَل تهديؼ افَِ،ٛ
ومل خيٚفػ ذم ذفؽ إٓ جٓؿ بـ صٍقان ،ومـ صذ مـ أهؾ افٌدع ،ؿٚل ابـ تّٔٔ:)552/7( ٜ
ؾِٔس جمرد افتهديؼ بٚفٌٚضـ هق اإليامن ظْد ظٚم ٜادًِّغ إٓ مـ صذ مـ اتٌٚع جٓؿ
وافهٚحلل ،وذم ؿقهلؿ مـ افًًٍى ٜافًَِٔ ٜوادخٚفٍ ٜذم إحُٚم افدئْ ٜأظيؿ مم ٚذم ؿقل ابـ
ـرام إٓ مـ صذ مـ أتٌٚع ابـ ـرام ،وـذفؽ تهديؼ افَِ ٛافذي فٔس مًف ح ٛهلل وٓ
تًئؿ ،بؾ ؾٔف بٌض وظداوة هلل ورشِف فٔس إيامٕ ً ٚبٚتٍٚق ادًِّغ ا.ـه ؿٚل ابـ افَٔؿ ذم ـتٚب
افهالة ص  :54ؾٖهؾ افًْ ٜجمًّقن ظذ زوال اإليامن ،وأنف ٓ يٍْع افتهديؼ ،مع إتٍٚء ظّؾ
افَِ ٛوحمٌتف وإَٔٚده ا.ـه ،ومع ـقن هذا جمًّ ً ٚظِٔف ظْد أهؾ افًْ ٜافًٍِٔغ إٓ أن شٍرا ً
احلقايل خٚفػ ؾٔف وؿٚل ( :)527/2ؾّـ ارتُ ٛهذه افٍٚحن ٜبجقارحف ؾ٘ن ظّؾ ؿٌِف مٍَقد
بال صؽ ،خٚص ٜحغ افًٍؾ ٕ :ن اإلرادة اجلٚزم ٜظذ افسك يًتحٔؾ مًٓ ٚوؿقع افًٍؾ ،ؾّـ
هٍْٕ ٚك افنٚرع ظْف اإليامن تِؽ افِحي ٓ " ٜيزين افزاين حغ يزين وهق مٗمـ " ،فُـ وجقد
ؿقل افَِ ٛظْده مْع مـ احلُؿ بخروجف مـ اإليامن ـِف ا.ـه ؾرى أن افزاين فٔس ظْده رء
مـ أظامل افَِقب ،ومع ذفؽ ٓ يزال مًِامً ،ؾٓق هبذا يقاؾؼ اجلٓؿ بـ صٍقان وافهٚحلل
وٕحقمه ٚمـ ؽالة ادرجئ .ٜؾًٌحٚن اهلل ادْتَؿ ٕوفٔٚئف ـٚبـ بٚز وإفٌٚين ،ؾٖطٓر اإلرجٚء
افٌٚيل ؾّٔـ رمٚهؿ زور ًا بٚإلرجٚء!!
ب /جًؾ اإلسار ظذ ظدم افًٍؾ(أي ظذ افسك) جحقد ًا فالفتزام ( :)632/2وح ٚاحتٟٔ
فالشتدٓل ظذ ـٍرهؿ إػ ؿٔٚس وٓ ؽره ،إٕام جحدوا آفتزام هب ،ٚأي أسوا ظذ أٓ
يدؾًقه ،ٚمع اإلؿرار بٖهن ٚمـ افديـ ا.ـه وهذه فقث ٜخٚرجٕٔ ٜنف ـٍر بٌُرة اإلسار ظذ ظدم
افًٍؾ ،وجًِف جحقد ًا وردة ،وتَدم رد هذا وبٔٚن مًْك آفتزام ؾِراجع .وإن هبذا افُتٚب
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بٖن مـ ؿٚل بٖن احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ـٍره أصٌر ٓ أـز إٓ إذا

اشتحؾ ؾٓق مرجئ.
قـــاٍ املؿطـــل :إن افتْ ذذٚبز بٕٚفَ ذذٚب ووص ذذػ أخ ذذريـ

بٖوصذٚف أهذذؾ افٌذذدع شذٓؾ يًذذتىًٔف ـذذؾ أحذد وإٕذذام إمذذر افًنذ
وهق افذي ظِٔف ادًقل إب ٜٕٚافزهٚن ظذ هذذه افذدظٚوى إذ ـٔذػ
يَذٚل ذفذذؽ وؿذذد ؾنذ أيذذ ٜبذٚفٍُر إصذذٌر ابذذـ ظٌذذٚس وأصذذحٚبف
وإئّ ٜـٖمحد وؽره؟
ثؿ مم ٚيزيدك ئَْ ً ٚظذ وهذٚء هذذا افقصذػ اخلىذٖ أن أـذز
أئّ ٜأهؾ افًْ ٜذم هذا افًك ـٚفنٔخ حمّد بـ إبراهٔؿ ،وافنٔخ
ظٌد افًزيز بـ بذٚز ،وافنذٔخ حمّذد بذـ ظثّٔذغ ،وافنذٔخ إفٌذٚين،
ظذ هذا افَقل(.)1

ظدة أخىٚء وصْٚئع بغ مجِ ٜمْٓ ٚاإلمٚم إفٌٚين ـام ذم ـتٚب " افدرر ادت فئ ٜبَْض اإلمٚم
افًالم ٜحمّد بـ ٕٚس افديـ إفٌٚين ؾري ٜمقاؾَ ٜادرجئ." ٜ
( )1تَدم َٕؾ أؿقاهلؿ.
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قاٍ املهؿِّس – :شٚبَ ً ٚواملؿطِّل حٚرضا ً – جزاك اهلل خرا ً

ؾَد اتوح يل احلؼ وأن ٚراجع ظـ ؿقيل افًٚبؼ ،ؾَد ؿٚل اهلل تًٚػ
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﮊ [إحزاب.] 36 :
وبًذذد هذذذه ادْذذٚطرة افتذذل أردت مْٓذذ ٚبٔذذٚن حُذذؿ ادًذذٖخٜ
بٚفذذدفٔؾ افهذذحٔح ثٌقت ذ ً ٚودٓف ذ ً ٜأشذذٖل اهلل أن يَذذر أظْْٔذذ ٚبرجذذقع
حُ ذذٚم ادً ذذِّغ إػ افؼ ذذع ادىٓ ذذر ادحُ ذذؿ ؾ ذذ٘ن ب ذذف ظ ذذزهؿ دٕٔ ذذٚ
وأخ ذذرى ؿ ذذٚل تً ذذٚػ ﮋﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﮊ
[اجلـ.]16 :
│
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ايػبٗ ١ايجاْ١ٝ
ايتهؿري بايتشانِ إىل ٖ ١٦ٝاألَِ
ايسد عًٖ ٢ر ٙايػبٗ َٔ ١أٚد٘:
ايٛدــــ٘ األ :ٍٚته ذذقر ح ذذٚل هٔئ ذذ ٜإم ذذؿ ادتح ذذدة ،ؾ ذذ٘ن

احلُذ ذذؿ ظذ ذذذ افقذ ذذء ؾذ ذذرع ظذ ذذـ تهذ ذذقره :ؾٓذ ذذل هٔئذ ذذ ٜذات أنيّذ ذذٜ
وؿرارات وظٓقد ومقاثٔؼ إوّ ٝإفٔٓ ٚأـثر دول افًٚمل ،ومْٓٚ
افدوف ٜافًًقدي – ٜحرشٓ ٚاهلل ورظٚه ،ٚوؿد ٕنٖت إبٚن احلرب
افًٚدٔ ٜافث ،ٜٕٔٚواهلدف افرئٔس مـ إٕنٚئٓ ٚتَري ٛوجٓٚت افْير
بغ إمؿ ،وتؤٔؼ افثٌرات افتل ؿد تْنٖ بغ افدول ،وافتل مـ
صٖهن ٚإن اشتّرت أن تنُؾ خىرا ً ظذ افًذِؿ وإمذـ افذدوفٔغ
إػ ج ٕٛٚحتَٔؼ افًالم ،ومْع افِجقء إػ اشتخدام افَذقة ـحذؾ
فِّنُالت افًٚدٔ.ٜ
وؿ ذذد ج ذذٚء ٕ ذذص مَٚص ذذد هٔئ ذذ ٜإم ذذؿ ادتح ذذدة ذم ادٔث ذذٚق،
وذفؽ ظذ افْحق أيت:
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أٚالً :سؿظ ايطـًِ ٚاألَـٔ ايـدٚي :ٞورد هذذا اهلذدف ذم

أجزاء متٍرؿ ٜمـ ادٔثذٚق .ؾَذد بذدأت افٍَذرة إوػ مذـ افديٌٚجذٜ
( ٕح ذذـ ص ذذًقب إم ذذؿ ادتح ذذدة وؿ ذذد آخْٔ ذذ ٚظ ذذذ أنًٍ ذذْ :ٚأن َْٕ ذذذ
إجٔذذٚل ادٌَِذذ ٜمذذـ ويذذالت احلذذروب افتذذل ذم خذذالل جٔذذؾ واحذذد
جٌِ ٝظذ اإلًٕ ٜٕٔٚمرتغ أحزإ ً ٚيًجز ظْٓ ٚافقصػ) وذـرت
افديٌٚج ذ ذذ ( ٜوأن ٕو ذ ذذؿ ؿقا ٕ ذ ذذ ٚـ ذ ذذل ٕح ذ ذذٚؾظ ظ ذ ذذذ افً ذ ذذِؿ وإم ذ ذذـ
افدوفٔغ)
وذم ادٔثٚق ٕه ٝافٍَرة إوػ مـ احٚدة إوػ ظذ هذا
اهل ذذدف ،إذ ٕهذ ذذ ٝظ ذذذ أيت (حٍذ ذذظ افً ذذِؿ وإمذ ذذـ افذ ذذدوفٔغ،
وحتََٔ ذ ً ٚهل ذذذه افٌٚي ذذ ٜتتخ ذذذ اهلٔئ ذذ ٜافت ذذدابر ادن ذذسـ ٜافًٍٚف ذ ٜدْ ذذع
إشذذٌٚب افتذذل هتذذدد افًذذِؿ وافًّذذؾ ظذذذ إزافتٓذذ ،ٚوتَّذذع أظذذامل
افًدوان وؽره ٚمـ وجقه اإلخذالل بٚفًذِؿ ،وتتذذرع بٚفقشذٚئؾ
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افً ذذِّٔ ٜوؾَذ ذ ً ٚدٌ ذذٚدئ افً ذذدل وافَ ذذٕٚقن اف ذذدويل حل ذذؾ ادْٚزظ ذذٚت

افدوفٔ ٜافتل ؿد تٗدي إػ اإلخالل بٚفًِؿ وتًقيتٓ )ٚا.ـه
وؿذذد ٕذذص ادِذذؽ ؾٔهذذؾ

()1

ذم ـِّتذذف افتذذل أخَٚهذذ ٚذم

هٔئذذ ٜإمذذؿ ادتحذذدة ظذذذ هذذذا اهلذذدف ؾُذذٚن ممذذ ٚؿذذٚل :افٔذذقم يتجذذف
مٗمترٕ ٚافتٚرخيل هذا افذي اصسـ ٝؾٔف دول ظديدة ٕحق تٖشٔس
ودظذذؿ افًذذالم افًذذٚدل .فَذذد صذذٓد هذذذا افٔذذقم إـذذامل مذذ ٚيُّذذـ أن
يًّك بّٔثٚق افًدل وافًالم بًد ظّؾ صٚق ومْٚؿنذٚت ضقيِذٜ
ومذ ذ ذذداوٓ ت .اهلذ ذ ذذدف هذ ذ ذذق خِ ذ ذ ذذؼ مْيّذ ذ ذذ ٜذات ؾًٚفٔذ ذ ذذ ٜؿه ذ ذ ذذقى
فِّحٚؾيذ ٜظذذذ افًذذالم وافًذذدل ذم ظذذٚمل ادًذذتٌَؾ .هذذذا ادٔثذذٚق ٓ
يّثذذؾ افُذذامل افذذذي تتذذقق إفٔذذف افذذدول افهذذٌرى ،فُْذذف بذذال صذذؽ
أؾوؾ م ٚيُّـ أن تتٍؼ ظِٔف ًقن دوف ٜا.ـه

()2

( )1ـتٚب هٔئ ٜإمؿ ادتحدة مْذ افْنٖة حتك افٔقم ص ،44-43تٖخٔػ ضالل حمّد ٕقر
ظىٚر.
( )2جمِ ٜافٍٔهؾ افًدد ( )126ربٔع أخر 1426ـه افًْ ٜافتٚشً ٜوـٚن مم ٚؿٚل :إن احلُقمٜ
افًربٔ ٜافًًقدي ٜتْوؿ إػ إمؿ ادتحدة ذم تكحيٓ ٚافَٚئؾ بٖن مٌٚدئ افًِؿ وافًداف ٜواحلؼ
جي ٛأن تًقد أنحٚء افًٚمل ،وأن افًالؿٚت افدوفٔ ٜجي ٛأن تَقم ظذ هذه ادٌٚدئ وإن مـ
دواظل اؽتٌٚضل افًئؿ ،أن أؿقل :إن هذه ادٌٚدئ تىٚبؼ تًٚفٔؿ افديـ اإلشالمل افذي يًتَْف
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وؿ ذذد ٕ ذذص ظ ذذذ ه ذذذا – أجوذ ذ ً – ٚص ذذٚح ٛافً ذذّق ادُِ ذذل

إمذذر ش ذذِىٚن بذذـ ظٌ ذذدافًزيز – رمحذذف اهلل  -ذم ـِّ ذذ ٜأخَٚه ذذ ٚذم
اجلًّٔذذ ٜافًٚمذذ ٜف مذذؿ ادتحذذدة بّْٚشذذٌ ٜمذذرور أربًذذغ ظٚم ذ ً ٚظذذذ
تٖشٔس إمؿ ادتحدة ؾَٚل( :ؾ٘ن ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜوهل
تذديـ بٚفذذديـ اإلشذذالمل توذىِع بذذدور دويل متّٔذذز ٕن شٔٚشذذتٓٚ
اخلٚرجٔذذ ٜتًذذر ظذذذ أشذذٚس أن ادٌذذٚدئ إشٚشذذٔ ٜافتذذل ارتُذذزت
ظِٔٓ ٚهذه ادْيّ ٜوإهداف افٌِْٔ ٜافتل مـ أجِٓ ٚووع مٔثٚؿٓٚ
ؾٔٓ ٚتٖـٔد ح ٚتَرره افؼيً ٜاإلشالمٔ ٜمـ تْئؿ فًِالؿٚت بذغ

 422مِٔقن مًِؿ ذم افًٚمل ،وهل افتًٚفٔؿ افتل اختذت احلُقم ٜافًًقدي ٜمْٓ ٚدشتقر ًا تًر
ظذ هديف ا.ـه (ـتٚب ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜوافًًقدي ٜوادْيامت افدوفٔ ٜص)43-42
وؿٚل ادِؽ ؾٓد – وؾَف اهلل هلداه  :-وٕحـ – أهي ٚإخقة ادقاضْقن – ًّٕؾ ذم ادحٔط افدويل
افنٚمؾ داخؾ دائرة هٔئ ٜإمؿ ادتحدة وؾروظٓ ٚومْيامهتِٕ ٚتزم بّٔثٚؿٓ ٚوٕدظؿ جٓقدهٚ
وٕحٚرب أي تكف صٚذ يًًك إلوًٚؾٓ ٚوتَِٔص ؿقة افَٕٚقن افدويل فتحؾ حمِف ؿقة
افًالح وفٌ ٜاإلرهٚب ا.ـه وأوٚف خٚدم احلرمغ افؼيٍغ :وفَد ـ ٕٝٚتكؾٚتْ ٚوشتٌَك
تًُس إحًٚشْ ٚبٕٓٚتامء إػ ادجّقظ ٜافدوفٔ ٜـٖهة واحدة مٓام اختٍِ ٝمهٚحلٓ ،ٚوتهقر
إيامْٕ ٚبٌّٚدئ افًالم ادٌْل ظذ احلؼ وافًدل ،وًٕتَد أن إمـ افدويل ،وآشتَرار افًٔٚد
مرتٌىٚن بٚفًداف ٜآؿتهٚدي ٜومًٌْثٚن مْٓ ٚا.ـه ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜوادْيامت افدوفٜٔ
ص.48
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افدول – .ثؿ ؿٚل – إذا ـٚن اهلدف افرئٔز ف مؿ ادتحدة وافذي

ؿٚم ٝؾًٍِ ٜادٔثٚق ظذ أشٚس حتََٔف هق إؿرار افًذالم وإمذـ
افدوفٔغ) ا.ـه(.)1
وبام أن افٌٌِ ٜذم هذه اهلٔئ ٜفٍُِٚر ؾ٘ن هب ٚأنيّ ٓ ٜتقاؾؼ
افؼع  :ؾِذا ظٚرو ٝافًذًقدي ٜبًذض إنيّذ ،ٜومل تقا ؾذؼ ظذذ
ـذذؾ مذذ ٚؾٔٓذذ – ٚـذذام تَذذدم ٝاإلصذذٚرة إػ هذذذا بذذ٘ؿرار مذذـ ادَذذدد
ًٍٕف.
وإفٔؽ مجِ ٜمذـ افًٓذقد وادقاثٔذؼ افتذل مل تٌَِٓذ ٚافدوفذٜ
افًًقدي – ٜحرشٓ ٚاهلل – :
 -1مل تقاؾؼ ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜظذ آتٍٚؿٔ ٜافتل
تْص ظذ افَوٚء ظذ مجٔع أصُٚل افتّٔز ود ادرأة .ؿذٚل ضذالل
حمّ ذذد ٕ ذذقر ظى ذذ :ٚحتٍي ذذ ٝادُِّ ذذ ٜافًربٔ ذذ ٜافً ذذًقدي ٜظ ذذذ ه ذذذه

( )1ادرجع افًٚبؼ.
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آتٍٚؿٔذ ذذ ،ٜوٓ تِذ ذذزم ًٍٕذ ذذٓ ٚبذ ذذام يتًذ ذذٚرض مذ ذذع أحُذ ذذٚم افؼذ ذذيًٜ

اإلشالمٔ ٜا.ـه

()1

وهذذذا مذذ ٚمل ئٌْذذف ادَذذدد افًْٔذذد وـتّذذف ظْذذٚد ًا أو جٓ ذالً،
وجًؾ هذذا ادٔثذٚق مذـ أشذٌٚب تٍُذر دوفذ ٜافتقحٔذد ـذام ذم ـتٚبذف
افُقاصػ.
 -2مل تقا ؾ ذ ذ ذذؼ ادُِّ ذ ذ ذذ ٜافًربٔ ذ ذ ذذ ٜافً ذ ذ ذذًقدي ٜظ ذ ذ ذذذ اح ذ ذ ذذٚدة
افًٚدشذذ ٜظؼذذة ذم حَذذقق اإلًٕذذٚن افَٚئِذذ(ٜفِرجذذؾ وادذذرأة متذذك
بٌِذ ٚشذذـ افذذزواج احلذؼ بذذٚفتزوج بذذدون ؿٔذد بًذذٌ ٛافذذديـ) ؾَٚفذذٝ
دوف ذذ ٜافتقحٔ ذذد ذم م ذذذـرة أرش ذذِتٓ ٚإػ إم ذذؿ ادتح ذذدة :إن زواج
ادً ذ ذذِؿ م ذ ذذـ ام ذ ذذرأة وثْٔ ذ ذذ ٜوؽ ذ ذذر مٗمْ ذ ذذ ٜبقج ذ ذذقد اهلل أم ذ ذذر حرم ذ ذذف
اإلشالم ،وأجو ً ٚزواج ادًِؿ مـ ـتٚبٔ ٜهيقدي ٜأم مًٔحٔ ٜأبٚحف
اإلشالم ،أم ٚزواج ؽر ادًِؿ بًِّّ ٜؾٌر مٌٚح.

()2

( )1حٚصٔ ٜـتٚبف ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜوادْيامت افدوفٔ ٜص.181
( )2مذـرة احلُقم ٜافًًقدي ٜإػ مْيّ ٜإمؿ ادتحدة حقل تىٌٔؼ حَقق اإلًٕٚن ذم ادُِّٜ
ظّ ً
ال بٚفؼيً ٜاإلشالمٕٔ .ٜؼ ذم افًدد إول مـ ادجِ ٜافًربٔ ٜص ،182وإير ـتٚب
مقؿػ ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜمـ افَوٚي ٚافًٚدٔ ٜذم هٔئ ٜإمؿ ادتحدة ص.98
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 -3مل تقا ؾ ذ ذذؼ دوف ذ ذذ ٜافتقحٔ ذ ذذد ظ ذ ذذذ اح ذ ذذٚدة افً ذ ذذٚذة م ذ ذذـ

اإلظالن افًٚدل حلَقق اإلًٕذٚن افتذل أظىذ ٝـذؾ صذخص حريذٜ
تٌٔر ديْف.

()1

 -4أن ادُِّذذ ٜافًربٔذذ ٜافًذذًقدي ٜمل تذذْيؿ إػ ادًٚهذذدتغ
اف ذ ذذدوفٔتغ :إوػ اخلٚص ذ ذذ ٜب ذ ذذٚحلَقق آؿته ذ ذذٚدي ٜوآجتامظٔ ذ ذذٜ
وافثَٚؾٔذذ .ٜوافثٕٔٚذذ ٜادتًَِذذ ٜبذذٚحلَقق افًٔٚشذذٔ ٜواددٕٔذذ ،ٜبًذذٌٛ
احت ذذقاء ـ ذذؾ م ذذـ ه ذذٚتغ ادًٚه ذذدتغ ظ ذذذ م ذذقاد ٓ تً ذذٚير تً ذذٚفٔؿ
افؼيً ٜاإلشالمٔ ٜافًّح.ٜ

()2

ؾذذ٘ذا ـٕٚذذ ٝهذذذه حذذٚل افدوفذذ ٜافًذذًقدي ٜمذذع هٔئذذ ٜإمذذؿ
ادتحدة ،مـ أهن ٓ ٚتٌَؾ إنيّ ٜافتل ختٚفػ افؼيً ٜاإلشالمٜٔ
ب ذ ذذٚظساف ؿ ذ ذذٚدات ه ذ ذذذه افدوف ذ ذذ – ٜوؾَٓ ذ ذذؿ اهلل ح ذ ذذ ٚؾٔ ذ ذذف ه ذ ذذداه ،-
وبتىٌ ذ ذ ذذَٔٓؿ هل ذ ذ ذذ ٚظِّٔ ذ ذ ذ ً ،ٚوذف ذ ذ ذذؽ ب ذ ذ ذذٖن يتحٍي ذ ذ ذذقا ظ ذ ذ ذذذ إنيّ ذ ذ ذذٜ
وافَرارات ادخٚفٍ ٜفِؼيً ٜاإلشالمٔ.ٜ

( )1ادرجع افًٚبؼ.
( )2مقؿػ ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜمـ افَوٚي ٚافًٚدٔ ٜذم هٔئ ٜإمؿ ادتحدة ص.98
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إذا ـٚن هُذا حٚل افدوف ٜمع هٔئ ٜإمؿ ادتحدة ؾِامذا –

ي ٚمْهٍقن – ينْع ظِٔٓ ٚويٍُرهٚ؟!
أخ ذ ذذٔس م ذ ذذـ حَٓ ذ ذذ ٚأن تن ذ ذذُر ب ذ ذذدل أن تٍُ ذ ذذر ،م ذ ذذـ أج ذ ذذؾ
امتْٚظٓ ٚظـ افَرارات ادخٚفٍ ٜفِؼيً ٜ؟
أخذٔس مذـ حَٓذ ٚأن تذٗازر وتًذٕٚد ظذذ اظتزازهذ ٚوحذدهٚ
مـ بغ مجٔع افدول اإلشالمٔ ٜبؼيً ٜاإلشالم وحتٍيٓ ٚظذ ـؾ
م ٚخيٚفٍف؟ فُـ واأشٍٚه ـٔػ اشتىٚع ادَدد افًْٔد وأمثٚفف أن
حيجٌقا هذه ادحٚمد ويٌَِقا ادحٚشـ مًٚوئ.
ايٛد٘ ايجاْ َٔ ٞايسد عًٖ ٢ر ٙايػبٗ:١
أن ادهِ ح ٜتَت

ذ إوذامم افدوفذ ٜافًذًقدي ٜهلذذه اهلٔئذٜ

محٚي ٜفًٍْٓ ٚمـ أظدائٓ ٚافٍُٚر.
بؾ وبًض افدول اإلشالمٔ ٜادخٚفٍذ ٜفًِّتَذد افًذٍِل،
ؾ٘هنؿ يسبهقن بدوف ٜافتقحٔد افذدوائر فذدواؾع متًذددة مًِقمذ،ٜ
ومـ أووح افزاهغ حرب اخلِٔ ٟإوػ ،ؾدوف ٜهتجؿ وأخرى
ظـ أنٔٚهب ٚتُؼ.
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وم ذذـ ادتَ ذذرر ذظذ ذ ً ٚأن فِو ذذًػ أحُٚمذ ذ ً ٚمٌ ذذٚيرة حلٚف ذذٜ

افَقة ،وبْقد صِح احلدئٌ ٜخر صٚهد ودفٔؾ ظذ هذا.
وؿد ذـر افنٔخ ادٗرخ إبراهٔؿ بـ ظٌٔد آل ظٌدادحًذـ
ذم ـتٚبف افتذٚرخيل (ترنس ٠أٚي ٞايٓٗـٚ ٢ايعسؾـإ بأٜـاّ اهلل ايٛاسـد
ايـــدٜإ) ـت ذذ ٛمًٚه ذذدات م ذذع بريى ٕٔٚذذ ٚطٚهره ذذ ٚافرو ذذ ٚبٚفو ذذٔؿ
ؾَٚل:

( ضادضــاًٜ :تعٗــد ابــٔ ضــعٛد نُــا تعٗــد آبــا َ ٙــٔ قبــٌ إٔ
ٜتشاغــ ٢االعتــدا ٤عًــ ٢أقطــاز ايهٜٛــت ٚايبشــسَٚ ٜٔػــاٜذ قطــس
ٚضــٛاسٌ عُــإ ايــيت ٖــ ٞؼــت محاٜــ ١اؿهَٛــ ١ايربٜطاْٝــٚ ,١هلــا
ؾالت عٗدَ ١ٜع اؿه ١َٛاملرنٛزٚ ,٠إٔ ال ٜتدخٌ يف غؤْٗٚا ٚؽـّٛ
األقطاز اـاؾـ ١بٗـؤال ٤ضـتعني ؾُٝـا بعـدٚ .دـس ٣تٛقٝعٗـا يف (18
ؾــؿس َــٔ ٖــر ٙايطــٓ ١املٛاؾــل  26دٜطــُرب ٚ ,)1915ال زٜــب إٔ ٖــرٙ
االتؿاق ١ٝدا٥س.) ...٠
وؿذذد إتَذذده ٚافُتذذٚب ؾَذذٚل ظْٓذذ ٚافوذذِٔع ؾذذٗاد محذذزة حذذٚ
أذف ظِٔٓ ٚأهن ٚمًٚهدة جٚئرة.
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وؿ ذذٚل ظْٓ ذذ ٚاح ذذٚهر اف ذذذـل ح ذذٚؾظ وهٌ ذذ ٜادن ذذٓقر بحري ذذٜ

افٍُر ورجٚح ٜافًَؾ واشتَالل افرأي مٕ ٚهف:
(ػً ٢قؿس ْظس َطتػاز ٟابٔ ضـعٛد مبـا هـس ٟيف ايعـامل
ٚاالضتؿاد َٔ ٠ايؿسف ٚيهـٔ ٜكـاٍ عٓٗـا إٔ ايظـسٚف ٚاألسـٛاٍ ذيـو
ايٛقت دعت إىل تٛقٝعٗـاٚ .ملـا خًـ ٢ابـٔ ضـعٛد ٚؾـشب٘ ايـر ٜٔؾـِٗٝ
ايػسف ٚايـدٚ ٜٔايكـ ٠ٛغـري أْٗـِ ال ٜعسؾـ ٕٛيػـ ١ايطٝاضـٚ ١أضـايٝب
االضــتعُاز ٚال ٜؿــدق ٕٛبــايظؿس يػــري ايؿــازّ ايبتــاز ٚاضتػــازِٖ
نعادت٘ أدـاب ٙٛبأْٓـا يف سـاٍ قـعـ ٚخؿـُٓا قـ ٟٛدبـاز ,ؾٓساٖـا
تٓؿعٓا بإذٕ اهلل يف اؿاٍ ٚال تكـسْا إذا نٓـا يف سايـَٓ ١عـٚ ١قـ,٠ٛ
ٚميهٔ تعدًٜٗا ؾُٝا بعد ,ؾـايعرب ٠بـايك ٠ٛيف نـٌ ٚقـت ٚسـاٍ ,ؾكـِ
ٚتٛنٌ عًـ ٢اهلل ٚٚقعٗـا ,نُـا أْـ٘ أدزى بأْـ٘ ال ٜبٝـع ٚال ٜتدًـٚ ٢ال
ٜــسٖٔ َــٔ ْٝتــ٘ سطــٔ اؾــٛازٚ ,تطــٗ ٌٝطــسم اؿذــاز .ؾُــا أسطــٔ
ْتا٥ر ٖر ٙاآلزاٚ ٤األؾهازٚ ,يٓا أض ٠ٛيف ؾـًح اؿدٜبٝـ ,١أقــ إىل
ذيو أْٗا يػت بعد ضبع ضٓٛات ٚعديت ؾُٝا بعد ذيـو ملـا ؾـتح اهلل يـ٘
اؿذــاش ٚاعرتؾــت يــ٘ بسٜطاْٝــا باالضــتكالٍ ايتــاّ ٜؿعــٌ َــا ٜػــا٤
ٚوهِ َا ٜسٜد) .ـها()1
(.)198/2( )1
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ايٛد٘ ايجايح َٔ ايسد عًٖ ٢ر ٙايػبٗ:١
أنف فق ؿدر جدًٓ أن إٓوامم إػ هٔئ ٜإمذؿ ادتحذدة مذـ
احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل ح ٚـٍرت افدوف ٜافًًقدي ٜبًٍِٕٓ : ٚنف
تَذذدم بٔذذٚن أن احلُذذؿ بٌذذر مذذ ٚأنذذزل اهلل ظذذذ صذذْٚظتف وـقٕذذف شذذٌٌ ًٚ
فِوذذًػ وتًذذِط إظذذداء ،إٓ أنذذف ٓ خيذذرج مذذـ ادِذذ ،ٜوهبذذذا ـذذٚن
يٍتل صٔخْ ٚظٌدافًزيز بـ بٚز وافنٔخ إفٌٚين – رمحٓام اهلل – ـام
تَدم.
ؾًذذذ هذذذا ٓ يهذذح هلذذذا ادَذذدد افًْٔذذد أن يٍُذذر بذذٚحلُؿ
بٌ ذذر م ذذ ٚأن ذذزل اهلل ب ذذالد افتقحٔ ذذدٕ :ن ذف ف ذذٔس مقج ذذقد ًا وف ذذق ـ ذذٚن
مقجذذقد ًا ؾذذٚفتٍُر بذذف مذذـ ادتْذذٚزع ؾٔذذف ،وادًذذٚئؾ ادتْذذٚزع ؾٔٓذذٓ ٚ
يٍُر هب ٚظْٔ ً ٚـام تَدم تَريره مـ ـالم أهؾ افًِؿ.

تٓب:٘ٝ

فق ـٚن إٓوامم إػ هٔئ ٜإمؿ ادتحدة مـ

احلُؿ بٌر م ٚأنزل اهلل فرأج ٝظِامءٕ ٚـٚفنٔخ حمّد بـ إبراهٔؿ،
وافنٔخ شًد افًتٔؼ ،وافنٔخ ظٌدافًزيز ابـ بٚز ،وافنٔخ حمّد
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افًثّٔغ  ôأنُروه وبْٔقا حرمتف بؾ ٕص ظذ جقازه

بًوٓؿ ؾَد شئؾ افنٔخ حمّد بـ صٚفح بـ ظثّٔغ:
بًض افْٚس يَقل إن إٓوامم إػ إمؿ ادتحدة حتٚـؿ
أجو ً ٚإػ ؽر اهلل ▐ ،ؾٓؾ هذا صحٔح؟
ؾٖجٚبٖ( :را يٝظ بؿشٝح ,ؾهٌ وهِ يف بًد ٙمبا
ٜكتك ٘ٝايٓظاّ عٓد ,ٙؾأٌٖ اإلضالّ وتهُ ٕٛإىل ايهتاب ٚايطٓ,١
ٚغريِٖ إىل قٛاْٚ ,ِٗٓٝال ػرب األَِ املتشد ٠أسداً إٔ وهِ بػري َا
وهِ ب٘ يف بالدٚ ,ٙيٝظ االْكُاّ إيٗٝا إال َٔ باب املعاٖدات اييت
تكع بني املطًُني ٚايهؿاز) ا.ـه()1
وح ٚرددوا م ٚبغ حغ وآخر أن افدوف ٜافًًقدي– ٜ
حرشٓ ٚاهلل – حتُؿ بام أنزل اهلل ،وزـقه ٚهبذا – ـام شٖٔيت افَْؾ
ظـ بًوٓؿ . -
│

( )1جمِ ٜافدظقة – افًدد  12 – 1628مجٚدى إوػ 1418ـه  11 -شٌتّز 1997م.
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ايػبٗ ١ايجايج١
إٕ ٖؤال ٤اؿهٍاّ قد نؿسٚا إلعاْتِٗ
ايهؿاز عً ٢املطًُني يف عدٚ ٠قا٥ع
ٚاؾٛاب عًٖ ٢ر ٙايػبٗ َٔ ١أٚد٘:
أٚالً :أن افتٍُر فٔس أمرا ً هْٔ ً ،ٚوٓ تٌَؾ ؾٔف اإلصذٚظٚت

افتل ٓ زمٚم هل ٚوٓ خىٚم ٓشٔام ووٓة إمر خٚص ٜذم هذا افٌِد
يٍْذذقن ظذذـ أنًٍذذٓؿ إظٕٚذذ ٜافٍُذذٚر ظذذذ ادًذذِّغ ،بذذؾ وسحذذٝ
ب ذذذفؽ بً ذذض افه ذذحػ افٌربٔ ذذ ٜافُ ذذٚؾرة ،واحل ذذؼ م ذذ ٚص ذذٓدت ب ذذف
إظداء.
ثاْٝاً :أنف فق ؿدر حهقفف ؾال يتًجؾ ذم افتٍُر بف ٕ :ن
فإلـذذراه مًذذٚؽ ً ٓ ٚشذذٔام وافٌٌِذذ ٜفِذذدول افُذذٚؾرة ،ؾذذٚإلـراه يُذذقن
مًٕٚذ ً ٚمذذـ افتٍُذذر ـذذام ؿذذٚل تًذذٚػ ﮋ ﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮊ [افْحؾ.]126 :
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ؾذذ٘ن ؿِذذ :ٝإن اإلـذذراه ٓ يٌَذذؾ بٚإلمجذذٚع ذم إزهذذٚق أنٍذذس

أخريـ ٓشتٌَٚء ًٍٕف؟
ؾَٔٚل :هذا صحٔح ،فُذـ ؽٚيذ ٜمذ ٚذم هذذا اإلمجذٚع إثٌذٚت
أن اإلـراه إلبَٚء افٍْس مَٚبؾ إزهٚق أنٍس أخريـ ؽر مًتز،
وأن صٚحٌف آثؿ ،فُـ فٔس مًْك هذذا أنذف ٓ يُذقن ظذذر ًا ذم مْذع
احلٚق افٍُر بف ،ؾٍرق بغ افتٖثٔؿ وافتٍُر ،ؾٚإلـراه – ذم هذا –
فٔس م ًٚ ًٕٚمـ افتٖثٔؿ فُْف مٕٚع مـ افتٍُر.
ثايجاً :إن افتٍُر بّىِؼ اإلظ ٓ ٜٕٚيًِؿ بف ٕهن ٚمًٖخٜ

ٕزاظٔ – ٜـام شٖٔيت بٕٔٚف .-

زابعــ ـاً :إن أص ذذح أؿ ذذقال أه ذذؾ افًِ ذذؿ – ؾ ذذٔام ييٓ ذذر – أن
افتٍُر بٚإلظ ٜٕٚفٔس ـٍرا ً فذات اإلظ ،ٜٕٚوإفٔؽ تٖصٔؾ ادًٖخٜ
وبحثٓ:ٚ
إن افتًٚمؾ مع افٍُٚر فٔس ـٍرا ً مىَِ ً ٚبؾ ظذ درجٚت
ثالث:
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ايدزد ١األٚىل :مًٚمِذ ٜـٍريذ ٜوهذل تذقفٔٓؿ :ؿذٚل تًذٚػ
ﮋﭟﭠﭡﭢﭣ ﮊ [احٚئذذدة ]51 :ؿذذٚل ابذذـ حذذزم( :ؾـــح إٔ
قٛيــ٘ تعــاىل :ﮋﭟﭠﭡﭢﭣ ﮊ إمنــا ٖــ ٛعًــ ٢ظــاٖسٙ
بأْــ٘ نــاؾس َــٔ مجًــ ١ايهؿــازٖٚ ,ــرا ســل ال ىتًـــ ؾٝــ٘ اثٓــإ َــٔ
املطًُني).ـها()1
وو ذذٚبط اف ذذقٓء افٍُ ذذري (افت ذذقيل) :حمٌ ذذ ٜافٍُ ذذٚر ٕج ذذؾ
ديْٓؿ أو ٕكهتؿ ٕجِف وافرو ٚبف ،ؾ٘ن وجدت ٕكة بدون هذا
افداؾع وإٕام حلظ دٕٔقي ؾٓق حمرم وفٔس ـٍرا ً.
وافدفٔؾ ظذ هذا افوٚبط م ٚرواه افًت ٜإٓ ابـ مٚجف مـ
ٍ
ذم ؿه ٜحٚض ٛبـ أيب بِتًذ ٜإذ
ضٚفٛ
حدي ٞظذ بـ أيب
أرشؾ افرشٚف ٜإػ ؿريش خيذزهؿ بَذدوم رشذقل اهلل ☺ ؾَذٚل فذف
رشقل اهلل ☺( :ي ٚحٚض ٛم ٚهذا؟
ؿذذٚل ٓ :تًجذذؾ ظذذع إين ـْذذ ٝامذذرأ ً مِهذذَ ً ٚذم ؿ ذذريش ومل
أـ ذذـ م ذذـ أنًٍ ذذٓؿ وـ ذذٚن م ذذـ مً ذذؽ م ذذـ ادٓ ذذٚجريـ هل ذذؿ ؿرا ب ذذٚت
( )1ادحذ ()138/11
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حيّقن أهِٔٓؿ بُّ ٜؾٖحٌٌ ٝإذ ؾٚتْل ذفؽ مذـ افًْذ ٛؾذٔٓؿ أن
اختذ ؾٔٓؿ يد ًا حيّقن هب ٚؿرابتل وم ٚؾًِ ٝذفؽ ـٍرا ً وٓ ارتداد ًا
ظـ ٍ
ديـ وٓ رو ً ٚبٚفٍُر بًد اإلشالم.

ؾَٚل رشقل اهلل ☺ :إٕف صدؿُؿ) (.)1
ؾُذذالم حٚض ذذ ٛم ذذع إؿ ذذرار رش ذذقل اهلل ☺ سي ذذح ذم أن
جمذذرد ؾًذذؾ حٚضذذ ٛفذذٔس ـٍذذرا ً فذذذا ؿذذٚل مل أؾًِذذف ـٍذذرا ً وٓ رد ًة ظذذـ
افديـ وفق ـٚن جمرد ؾًؾ حٚض ٛـٍرا ً ح ٚاحتٚج إػ ؿقفف مل أؾًِف
ـٍر ـام أنف ٓ يهح دًتٓزئ بٚهلل أن يَقل
ـٍرا ً ٕن جمرد افًٍؾ ٌ

ـٍر.
مل أؿِف ـٍرا ً ٕن جمرد آشتٓزاء ٌ

وؿٚل افنٔخ ظٌد افِىٔػ بـ ظٌد افرمحـ بـ حًـ:
(ؾــدخٌ ساطــب يف املداطبــ ١باضــِ اإلميــإ ٚٚؾــؿ٘ بــ٘,
ٚتٓاٚي٘ ايٓٗ ٞبعُٚ َ٘ٛي٘ خؿٛف ايطبب ايداٍ عًـ ٢إزادتـ٘ َـع إٔ
يف اآل ١ٜايهسميَ ١ا ٜػعس إٔ ؾعٌ ساطب ْٛع َٛاالٚ ٠أْ٘ أبًـؼ إيـِٗٝ
باملٛد ,٠ؾإٕ ؾاعٌ ذيـو قـد قـٌ ضـٛا ٤ايطـب ٌٝيهـٔ قٛيـ٘ (ؾـدقهِ
( )1صحٔح افٌخٚري (.)2785
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خًٛا ضب )ً٘ٝظاٖس يف أْ٘ ال ٜهؿس بريو إذا نإ َؤَٓاً باهلل ٚزضـٛي٘
غــري غــاى ٚال َستــابٚ ,إمنــا ؾعــٌ ذيــو يػــسض دْٝــٚ ٟٛيــ ٛنؿــس ملــا
ق(ٌٝخًٛا ضب.)ً٘ٝ

ال ٜكاٍ قٛي٘ ☺ يعُس (َٚا ٜدزٜو يعٌ اهلل اطًع عً ٢أٖـٌ
بدز ؾكاٍ :اعًُٛا َا غ٦تِ ؾكـد غؿـست يهـِ) ٖـ ٛاملـاْع َـٔ تهؿـري;ٙ
ألْــا ْكــ ٍٛيــ ٛنؿــس ملــا بكــَ ٞــٔ سطــٓات٘ َــا ميٓعــ٘ َــٔ ؿــام ايهؿــس
ٚأسهاَــ٘ ,ؾــإٕ ايهؿــس ٜٗــدّ َــا قبًــ٘ يكٛيــ٘ تعــاىل ﮋ ﯽﯾ

ﯿﰀﰁﰂﮊ [احٚئذذدةٚ ]5 :قٛيـــ٘ تعـــاىل ﮋﮰﮱ

﮲﮳﮴﮵﮶ﮊ [إنًذذٚمٚ ]88 :ايهؿــس قــبط يًشطــٓات
ٚاإلميإ باإلمجاع ؾال ٜظٔ ٖرا.
ٚأَا قٛي٘ ﮋﭟﭠﭡﭢﭣ ﮊ [احٚئذدةٚ ]51 :قٛيـ٘

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﮊ [ادجٚدفٚ ]22 :ٜقٛي٘ تعاىل ﮋﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ

ﰓﰔﰕﰖﮊ [احٚئذدة ، ]57 :ؾكد ؾطِست٘ ايطِٓٚ ١قِٝدت٘ ٚخؿت٘
باملٛاال ٠املطًك ١ايعاَٚ ,١أؾٌ املٛاال ٖٛ ٠اؿبّ ٚايّٓؿسٚ ٠ايؿـداق١
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ٚد ٕٚذيو َساتب َتعددٚ ٌ٠يهٌ ذْبُ سظ٘ ٚقطط٘ َٔ ايٛعٝد ٚايرّ,
ٖٚرا عٓد ايطًـ ايساضدني يف ايعًِ َٔ ايؿشابٚ ١ايتابعني َعـسٚفٌ
يف ٖرا ايباب ٚغري .)ٙـها()1

ثؿ ذم ـالم حٚض ٛبـ أيب بِتً ٜإب ٌٜ ٕٚفِوٚبط افٍُري إذ
ؿٚل (وٓ رو ً ٚبٚفٍُر بًد اإلشالم).
ؾ ذذ٘ن ؿٔ ذذؾ :حُ ذذك بً ذذض افًِ ذذامء اإلمج ذذٚع ظ ذذذ أن مىِ ذذؼ
اإلظ ٜٕٚـٍر.
ؾَٔٚل :هذا اإلمجٚع ادحُل م ٚبغ حٚفتغ:
األٚىل :أن يُقن خٚرج حمؾ افْزاع مثؾ ؿقل ابـ حزم -
ذم ادحذذذ ( : -ؾــح إٔ قٛيــ٘ تعــاىل :ﮋﭟﭠﭡﭢﭣ ﮊ
[احٚئدة ] 51 :إمنا ٖ ٛعً ٢ظاٖس ٙبأْ٘ ناؾس َٔ مجًـ ١ايهؿـازٖٚ ,ـرا
سل ال ىتًـ ؾ ٘ٝاثٓإ َٔ املطًُني) .ـها

( )1افرشٚئؾ وادًٚئؾ افْجدي .)12-9/3( ٜوإير افدرر افًْٔ.)474/1( ٜ
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وذفؽ أنْٕ ٓ ٚختِػ ذم ـٍر ادتقيل فُـ م ٚافتقيل؟ ومـ

ادتذقيل؟ هذذا حمذذؾ افٌحذ ٞوؾٔذذف افتْذٚزع ،وـذالم ابذذـ حذزم ٓ ئٍذذد
صٔئ ً ٚذم بٔٚن مًْك افتذقيل ،وإٕذام أؾذٚد ـٍذر ؾٚظِذف ،وهذذا واوذح ٓ
إصُٚل ؾٔف وٓ ٕزاع ،ثؿ ظذذ اؾذساض أن ابذـ حذزم حُذك إمجٚظذ ًٚ
ؾٕ٘ف يَٚل ؾٔف م ٚيَٚل ذم احلٚف ٜافث ٜٕٔٚأتٔ.ٜ
ايجاْ :١ٝأن افذيـ حُقا إمجٚظ ً ٚجًِقا اديٚهرة افٍُريٜ

ـذذؾ إظٕٚذذ ٜفٍُِذذٚر حتذذك افَقفٔذذ ،ٜوهذذذا اإلمجذذٚع خمذذروم بَٔذذغ وٓ
مْهػ ظٚمل بخرمف.
يًقل ظِٔف
ٌ

ٚبسٖإ خسّ اإلمجاع احملهَ ٞا :ًٜٞ
أوًٓ :أن اإلمٚم افنٚؾًل

سح بٖن حٚضٌ ً ٚمل يٍُر

مع أن ؾًِف إظ ٜٕٚؿقي ٜفٍُِٚر أمٚم جٔش اإلشالم افذي يتَدمف
رشقل اهلل ☺.
ؿٔؾ فِنٚؾًل :أرأج ٝادًِؿ يُت ٛإػ ادؼـغ مـ أهؾ
احلرب بٖن ادًِّغ يريدون ؽزوهؿ أو بٚفًقرة مـ ظقراهتؿ هؾ
حيؾ ذفؽ دمف ويُقن ذم ذفؽ دٓف ٜظذ ممٕٚة ادؼـغ؟
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( :ال وٌ دّ َٔ ثبتت ي٘ سسَ ١اإلضالّ
ؿٚل افنٚؾًل

إال إٔ ٜكتٌ أٜ ٚصْ ٞبعد إسؿإ أٜ ٚهؿس نؿساً بٓٝاً بعد إميإ ثِ
ٜجبت عً ٢ايهؿس ٚيٝظ ايدالي ١عً ٢عٛزَ ٠طًِ ٚال تأٜٝد ناؾس بإٔ
ورز إٔ املطًُني ٜسٜد َ٘ٓ ٕٚغس ٠يٝشرزٖا أٜ ٚتكدّ يف ْها١ٜ
املطًُني بهؿس بني).
ؾَِ ٝفِنٚؾًل :أؿِ ٝهذا خزا ً أم ؿٔٚش ًٚ؟
ؿٚل( :قًت٘ مبا ال ٜطع َطًُاً عًُ٘ عٓد ٟإٔ ىايؿ٘
بايطٓ ١املٓؿٛؾ ١بعد االضتدالٍ بايهتاب ؾك ٌٝيًػاؾع ٞؾاذنس
ايطٓ ١ؾ – )٘ٝثؿ شٚق خز حٚض ٛثؿ ؿٚل – :
ؿٚل افنٚؾًل

( :يف ٖرا اؿدٜح َع َا ٚؾؿٓا يو

طسح اؿهِ باضتعُاٍ ايظٓ ٕٛألْ٘ ملا نإ ايهتاب وتٌُ إٔ ٜهٕٛ
َا قاٍ ساطب نُا قاٍ َٔ أْ٘ مل ٜؿعً٘ غاناً يف اإلضالّٚ ,أْ٘ ؾعً٘
يُٓٝع أًٖ٘ٚ ,وتٌُ إٔ ٜه ٕٛشي ١ال زغب ١عٔ اإلضالّٚ ,استٌُ
املعٓ ٢األقبح ,نإ ايك ٍٛقٛي٘ ؾُٝا استٌُ ؾعً٘ٚ ,سهِ زض ٍٛاهلل
ؾ ٘ٝبإٔ مل ٜكتً٘ ٚمل ٜطتعٌُ عً ٘ٝاألغًب ٚال أسد أت ٢يف َجٌ ٖرا
أعظِ يف ايظاٖس َٔ ٖرا ألٕ أَس زض ٍٛاهلل ☺ َبا ٜٔيف عظُت٘
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ؾُٝع اآلدَٝني بعد ٙؾإذا نإ َٔ خابس املػسنني بأَس زض ٍٛاهلل ☺
ٚزض ٍٛاهلل ☺ ٜسٜد غستِٗ ؾؿدق٘ َا عاب عً ٘ٝاألغًب مما ٜكع
يف ايٓؿٛع ؾٝه ٕٛيريو َكبٛالً نإ َٔ بعد ٙيف أقٌ َٔ ساي٘ ٚأٚىل
إٔ ٜكبٌ َٓ٘ َجٌ َا قبٌ َٓ٘).

ؿٔؾ فِنٚؾًل :أؾرأج ٝإن ؿٚل ؿٚئؾ :إن رشقل

اهلل☺

ؿٚل ؿد صدق إٕام ترـف دًرؾتف بهدؿف ٓ بٖن ؾًِف ـٚن حيتّؾ
افهدق وؽره؟
ؾَٔٚل فف( :قد عًِ زض ٍٛاهلل

☺

إٔ املٓاؾكني ناذبٕٛ

ٚسكٔ دَا ِٖ٤بايظاٖس ؾً ٛنإ سهِ ايٓيب ☺ يف ساطب بايعًِ
بؿدق٘ نإ سهُ٘ عً ٢املٓاؾكني ايكتٌ بايعًِ بهربِٗ ٚيهٓ٘ إمنا
سهِ يف نٌ بايظاٖس ٚتٛىل اهلل عص ٚدٌ َِٓٗ ايطسا٥سٚ ,ي٦ال ٜهٕٛ
ؿانِ بعد ٙإٔ ٜدع سهُ ًا ي٘ َجٌ َا ٚؾؿت َٔ عًٌ أٌٖ اؾاًٖ.١ٝ
ٚنٌ َا سهِ ب٘ زض ٍٛاهلل ☺ ؾٗ ٛعاّ ستٜ ٢أت ٞعٓ٘
دالي ١عً ٢أْ٘ أزاد ب٘ خاؾاً أ ٚعٔ مجاع ١املطًُني اير ٜٔال ميهٔ
ؾ ِٗٝإٔ هًٗٛا ي٘ ضٓ ١أٜ ٚه ٕٛذيو َٛدٛداً يف نتاب اهلل
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تعاىل).ـها( )1ؾُٔػ يَٚل بًد ذفؽ :بٖن أي إظ ٜٕٚتقيل وهل ـٍر

بٚإلمجٚع؟

وهذا افنٚؾًل يَْض اإلمجٚع

بكاح ٜوووقح.

ثاْٝـــاً :أن اإلم ذذٚم افَرضٌ ذذل سح بقو ذذقح أن م ذذـ ـث ذذر

إضالظذذف افٍُذذٚر ظذذذ ظذذقرات ادًذذِّغ ٓ يٍُذذر إذا ـذذٚن اظتَذذٚده
:
شِٔامً وداؾًف أمرا ً دٕٔقي ً ٚمع أن هذه إظ ٜٕٚؿقي ٜفٍُِٚر ؿٚل
م ذ ذذـ ـث ذ ذذر تىًِ ذ ذذف ظ ذ ذذذ ظ ذ ذذقرات ادً ذ ذذِّغ ويٌْ ذ ذذف ظِ ذ ذذٔٓؿ
ويًذذرف ظذذدوهؿ بٖخٌذذٚرهؿ مل يُذذـ بذذذفؽ ـذذٚؾرا ً( :إذا نــإ ؾعًــ٘
يػسض دْٚ ٟٛٝاعتكاد ٙعً ٢ذيو ضً ; ِٝنُا ؾعـٌ ساطـب سـني قؿـد
بريو اؽاذ ايٝد ٚمل  ٜٛٓايسد ٠عٔ ايد )ٜٔا.ـه()2
أؾِذذٔس هذذذا سحي ذ ً ٚذم خذذرم اإلمجذذٚع افذذذي يذذْص ظذذذ أن
أدٕك إظ ٜٕٚؿقفٔ ٜأو ؾًٍِٔ ٜ
تقل ـٍري؟

( )1ـتٚب إم (.)252-249/4
( )2افتًٍر (.)52/18
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ثايجاً :ؿٚل ابذـ اجلذقزي( :قٛي٘ تعاىل :ﮋﭟﭠﭡ
ﭢﭣ ﮊ [احٚئدة ] 51 :ؾ ٘ٝقٛالٕ:
أسدُٖاٜ َٔ :تٛهلِ يف ايد ,ٜٔؾإْ٘ َِٓٗ يف ايهؿس.
ٚايجـــاَْ :ٞـــٔ ٜتـــٛهلِ يف ايعٗـــد ؾإْـــ٘ َـــِٓٗ يف كايؿـــ١
ايعٗد).ـها()1
ؾالحذذظ – أهيذذ ٚافَذذٚرئ افُذذريؿ – أن ابذذـ اجلذذقزي بَقفذذف
هذذذا مل خيذذرم اإلمجذذٚع ادزظذذقم ؾحًذذ ،ٛبذذؾ مل حيذذؽ افَذذقل اف ذذذي
يدظل ظِٔف اإلمجٚع وهق :أن افتقيل افٍُري يُقن بٖدٕك اإلظٜٕٚ
وف ذذق ؿقفٔ ذذ – ٜمل حيُ ذذف اب ذذـ اجل ذذقزي م ذذـ إؿ ذذقال ذم ادً ذذٖخ ،ٜم ذذع
حمٚوف ٜابـ اجلقزي – ادًروف بًً ٜآضالع – اشتَهٚء أؿقال
ادٍنيـ ذم تًٍره( :زاد ادًر) ،ـام ـتذٓ ٛبْذف ٕٚصذح ً ٚومٌْٔذ ًٚ
فف ظيؿ تًٍره( :وم ٚترك ادٌْل ،وزاد ادًر حٚج ٜإػ رء مـ
افتٍٚشر) ا.ـه

()2

( )1زاد ادًر (.)378/2
( )2رشٚف ٜفٍت ٜافٌُد ص.66
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زابعاً :ؿٚل أبق افٍوؾ حمّقد إفقد :وؿٔؾ :ادراد

ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ

[احٚئدة]51 :

ـٚؾر مثِٓؿ حََٔ،ٜ

وحُل ظـ ابـ ظٌٚس – ريض اهلل تًٚػ ظْٓام – وفًؾ ذفؽ إذا
ـٚن تقفٔٓؿ مـ حٔ ٞـقهنؿ هيقد ًا أو ٕهٚرى ..ا.ـه()1
خاَطــ ـاً :أن أئّ ذذ ٜاد ذذذاه ٛإربً ذذ ٜأب ذذ ٚحٍْٔ ذذ ٜومٚفُ ذ ذ ًٚ

وافنٚؾًل وأمحد ô

ٓ يرون ـٍر اجلٚشقس افذي يٍق ه

ادًذذِّغ إػ افٍُذذٚر ،وهذذذا مذذ ٚاختذذٚره ابذذـ تّٔٔذذ – ٜوشذذٖٔيت َٕذذؾ
مٓؿ ظْف ذم آخر افٌح ٞيتًِؼ بآج ٜافتقيل – وابـ افَٔؿ
ؿٚل ابـ افَٔؿ

( :ثبت إٔ ساطب بٔ أب ٞبًتع ١ملا دظ

قسب عٓك٘ ؾًِ ميهٓـ٘ ٚقـاٍَ( :ـا ٜـدزٜو
عً ,٘ٝضأي٘ عُس
يعٌ اهلل اطًع عً ٢أٌٖ بدز ؾكاٍ :اعًُٛا َا غـ٦تِ ؾكـد غؿـست يهـِ)
ٚقد تكدّ سهِ املطأيَ ١طتٛؾ.٢
ٚاختًــ ايؿكٗــا ٤يف ذيــو ,ؾكـاٍ ضــشٓ :ٕٛإذا ناتــب املطــًِ
أٌٖ اؿسب قتٌ ٚمل ٜطـتتب َٚايـ٘ يٛزثتـ٘ ٚقـاٍ غـريَ ٙـٔ أؾـشاب
( )1روح ادًٚين (.)157/3
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 :هًــد دًــداً ٚدٝع ـاً ٜٚطــاٍ سبطــ٘ ٜٓٚؿــَ ٢ــٔ َٛقــع
َايــو
ٜكسب َٔ ايهؿازٚ .قاٍ ابٔ ايكاضِٜ :كتٌ ٚال ٜعسف هلرا تٛبـٖٚ ١ـٛ
نايصْــدٜلٚ .قــاٍ ايػــاؾعٚ ٞأبــ ٛسٓٝؿــٚ ١أمحــد  :ôال ٜكتــٌ,
ٚايؿسٜكإ استذٛا بكؿ ١ساطب ٚقـد تكـدّ ذنـس ٚدـ٘ استذـادِٗ
ٚٚاؾل ابٔ عك َٔ ٌٝأؾشاب أمحد َايهاً ٚأؾشاب٘) .ـها()1

ضادضاً :افنٔخ ادحَذؼ ظٌذد افذرمحـ افًذًدي ،ذم تًٍذره
شذذقرة احٚئذذدة آيذذ ٜﮋﭟﭠﭡﭢﭣ ﮊ [احٚئذذدة]51 :

حٔذذٞ

ؿٚل:
(ألٕ ايتــٛي ٞايتـــاّ ٜٛدـــب االْتكـــاٍ إىل دٜـــِٓٗٚ ,ايتـــٛيٞ
ايكًٝــٌ ٜــدع ٛإىل ايهــجري ثــِ ٜتــدزز غــً ٦ٝا ؾػــ٦ٝاً ستــٜ ٢هــ ٕٛايعبــد
َِٓٗ اٖ.ــ ,ؾٗـرا ؾـسٜح يف إٔ ايهؿـس ال ٜهـ ٕٛإال بـايتٛي ٞايتـاّ َٚـا
عــــدا ٙيــــٝظ نؿــــساًٚ ,ايتــــٛي ٞايتــــاّ زادــــع يألدٜــــإ ٖٚــــ ٞأَــــٛز
اعتكاد.)2()١ٜ
( )1زاد ادًٚد ( .)64/5وإير زاد ادًٚد ( )424-422/3وافٌدائع ()941 -939 /4
وافهٚرم ادًِقل (.)372/2
( )2افتًٍر (ص.)235
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ضـــابعاً :افًالمذذ ٜإصذذقيل وادٍن ذ افنذذٔخ حمّذذد إمذذغ

افنذذَْٔىل حٔذذ ٞؿذذٚل ذم تًٍذذره ظْذذد ؿقفذذف شذذٌحٕٚف :ﮋ ﭟﭠ
ﭡﭢﭣ ﮊ ؿذٚلٜٚ( :ؿِٗ َٔ ظٛاٖس اآلٜات إٔ َٔ تٛىل ايهؿـاز
عاَداً اختٝازاً ,زغب ١ؾ ِٗٝأْ٘ ناؾس َجًِٗ) .ـها
ؾِذذؿ جيًذذؾ

()1

افتٍُذذر مىَِ ذ ً ،ٚبذذؾ ؿرٕذذف بذذٖمر ؿٌِذذل أو

اظتَٚدي وهق :أن يتقػ افٍُٚر رؽٌ ٜؾٔٓؿ.
ثآَاً :افنٔخ ادحَؼ حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ

ذم

تًٍ ذ ذذره ش ذ ذذقرة احٚئ ذ ذذدة آي ذ ذذ ٜﮋﭟﭠﭡﭢﭣ ﮊ ذـ ذ ذذر أن
ٕك ذذهتؿ م ذذـ ـٌ ذذٚئر اف ذذذٕقب ـَ ذذقل رش ذذقل اهلل ☺ (م ذذـ ؽن ذذْٚ
ؾِذذٔس مْذذ )ٚثذذؿ ؿذذٚل( :املٗــِ عًــ ٢نــٌ ســاٍ َــٔ ٖٓــا تعــسف إٔ نًُــ١
املـٛاال ٠ايـيت ْٗــ ٢اهلل عٓٗـا ٖــَ ٞـٛاالتِٗ باملٓاؾــسٚ ٠املعاْٚـ ١ممــا
ٜعـــٛد عًـــ ِٗٝبـــايٓؿع ؾٗـــرا ســـساّ يهـــٔ قًـــت يهـــِ :إال إذا عـــاِْٗٚ

( )1أوقاء افٌٔٚن (.)111/2

156

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

ْٚاؾــسِٖ عًــَ ٢ــٔ ٖــ ٛأغــد إٜــرا ٤يًُطــًُني َــِٓٗ ؾٗــرا ال بــأع
ظذ افْكة بٖهن ٚـٍر.
ب٘).ـها( ،)1ؾِؿ حيُؿ

أٜٗا ايكسا :٤أخٔس هذا اإلمجٚع خمروم ً ٚبٖن هٗٓء إئّٜ

افٌُ ذ ذ ذذٚر مل يٍُ ذ ذ ذذروا اجلٚش ذ ذ ذذقس اف ذ ذ ذذذي يٍقذ ذ ذ ذ ه ادً ذ ذ ذذِّغ إػ
افُ ذذٚؾريـ اف ذذذي ؿ ذذد يُ ذذقن م ذذٗداه ؿت ذذؾ ظؼ ذذات ب ذذؾ مئ ذذٚت م ذذـ
ادًِّغ.
ؾٌٓذا ييٓر فؽ جِٔ ً ٚأن اإلمجٚع ادزظقم خمروم ٓ يهح
افتًقيؾ ظِٔف ظْد أهؾ اإلٕهٚف افًٚدغ بخرمف.
وحمٚوف ٜبًوٓؿ جًؾ مًٖخ ٜاجلٚشقس مًٖخ ٜخٚصٓ ٜ
خيرم هب ٚاإلمجٚع حمٚوف ٜؾٚصِ ٜفقجقه:
أٚالً :أن اف ذذذيـ حُ ذذقا اإلمج ذذٚع أـ ذذدوا ـ ذذؾ ص ذذقرة حت ذذك

افهقر افَقفٔ ٜومل يًتثـ أحذد مذْٓؿ وفذق مذرة صذقرة اجلٚشذقس،
وفق ـ ٕٝٚهذه مًتثْٚة – ظْدهؿ ٕ -بٕٚقه ٚوم ٚترـقه ،ٚويٗـد
هذا افقجف افذي ئِف.
( )1احٚئدة (ذيط رؿؿ ()51افقجف افثٚين).
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ثاْٝــاً :أن ممذذ ٚيتاميذذز بذذف دفٔذذؾ اإلمجذذٚع أنذذف ؿىًذذل افدٓفذذٜ

ؾِٔس هق مـ إدف ٜادجِّ ٜحتك حيتٚج إػ بٔٚن.

ثايجاً :أن افذيـ َِٕقا اإلمجٚع ظِامء متٖخرون ،وفق ـٚن

ذٚع حذذ ٚأؽٍِذذف إوفذذقن مذذـ ادٍنذذيـ وافٍَٓذذٚء مذذع
ذم ادًذذٖخ ٜإمجذ ٌ
ـثرهتؿ ودؿتٓؿ.

زابعـاً :أن ذم ـذذالم افًِذذامء إوائذذؾ وادتذذٖخريـ مذذـ ظِذذؼ

افتٍُر بٓٚظتَٚد – ـام شٌؼ – ٓ ظذ افًّؾ ،ؾٓذٗٓء إذا ذـذروا
مًذذٖخ ٜاجلٚشذذقس ذـروهذذ ٚمتثذذٔ ً
ال  -ؿىًذ ً ٓ - ٚختهٔهذ ًٕ ٚهنذذؿ ٓ
يٍُرون بّجرد افًّؾ.

()1

يذذردد بًوذذٓؿ صذذٌٓ ٜوهذذل أن حٚضٌ ذ ً ٚـذذٚن متذذٖوًٓ وفذذقٓه
فٍُر ،وتٍْٔد هذه افنٌٓ ٜمـ أوجف:

( )1ؿد اشتٍدت مـ رشٚف( ٜافقؿٍٚت ظذ رء مم ٚذم ـتٚب افتٌٔٚن مـ ادٌٚفىٚت) افرد إول
وافثٚين دٗفٍف أيب ظٌد اهلل افّْٔل – جزاه اهلل خرا ً–.
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أ -أن رشقل اهلل ☺ ح ٚشٖل حٚضٌ ً ٚظـ ظذره ،مل يًتذذر
حٚضذذ ٛبٖنذذف تذذٖول دفذذٔ ً
ال ذظٔ ذ ً ٚبذذؾ ذـذذر أنذذف ؾًذذؾ مذذ ٚؾًذذؾ حلذذظ

دٕٔقي.
ب -أن رش ذذقل اهلل ☺ مل يٍٓ ذذؿ أن حٚضٌذ ذ ً ٚـ ذذٚن مت ذذٖوًٓ
فذذذفؽ مل يُنذذػ ص ذذٌٓ ٜـذذٚن حٚضذذ ٛمتًّ ذذُ ً ٚهبذذ ،ٚودواء افن ذذٌف
ـنٍٓ.ٚ
ج -أن رشذذقل اهلل ☺ أؿذذر بٖنذذف ظذذٚص ،فُْذذف مٌٍذذقر فذذف
فُقٕف مـ أهؾ بدر ٓ ٕجؾ افتٖويؾ.
بٔ ذ ذذٚن ذف ذ ذذؽ أن ادت ذ ذذٖوفغ ؽ ذ ذذر آثّ ذ ذذغ ،وظِٔ ذ ذذف ؾٓ ذ ذذؿ ؽ ذ ذذر
حمتذذٚجغ إػ حًذذْٚت – ـحوذذقر بذذدر – تٌٍذذر هبذذ ٚشذذٔئٚهتؿ ،وؿذذد
حُك ابـ حزم اإلمجٚع ظذ ذفؽ (افٍهؾ ( ،)270 /3وإير ـالم
اب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذـ تّٔٔ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف ذم آش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتَٚم )143 /2( ٜجمّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذقع افٍت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذٚوى
( )180/12( )284/3()113/1واف ذذرد ظ ذذذ افٌُ ذذري ص()329 ,259
وإصٍٓ.)145 - 144( ٜٕٔٚ
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ايجاْٝـــــ :١ادذ ذذقآة ادحرمذ ذذ ،ٜوهذ ذذذا خيتِذ ذذػ بذ ذذٚختالف
أصْٚف افٍُٚر – ـام تَدم – إٓ أن مجًٔٓؿ يًٚدي ويٌٌض بٌو ًٚ
دئْذ ً ،ٚويًتَذذد بىذذالن ديذذْٓؿ وأن مهذذرهؿ افْذذٚر ،وهْذذٚك مًذذٚئؾ
ؾَٓٔ ٜاختِػ ؾٔٓ ٚأهؾ افًِؿ خالؾ ً ٚمًتزا ً ـحُؿ تًزيذ ٜافُذٚؾر
وحدود جزيرة افًرب ،ؾّثؾ هذه ادًٚئؾ مـ اظتَد حرمتٓ ٚؾال
يًٍِٓ ،ٚفُـ ٓ ينْع بف ظذذ ادخذٚفػ ،وإن ـذٚن فذف حذؼ أن يٌذغ
ؿقف ذذف وي ذذدظق إفٔ ذذف ٕن ؿقف ذذف أجو ذ ذ ً ٚذم حٔ ذذز ادً ذذٚئؾ افت ذذل يً ذذقغ
ادخٚفٍ ٜؾٔٓ ،ٚوهلذا وقابط مذـقرة ذم موٚهن ٚمـ ـتذ ٛوـذالم
أهؾ افًِؿ.
ايجايجـــ :١جذذٚئزة ،وهذذل ادًٚمِ ذذ ٜاحلًذذْ ٜفٌذذر احل ذذربٔغ
وإص ذ ذذؾ ذم ه ذ ذذذا افٌ ذ ذذٚب ،ؿقف ذ ذذف تً ذ ذذٚػ ﮋﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮊ [ادّتحْ ،]8 :ٜومْف افزواج مـ افُتٚبٔٚت دون افًُس،
وأـذذؾ ذبذذٚئح أهذذؾ افُتذذٚب ،ومْذذف وهذذق أمذذر مًذذتح ٛإن مل جيذذٛ
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دظذذقهتؿ إػ اإلشذذالم وتذذرك مذذ ٚهذذؿ ظِٔذذف مذذـ ديذذـ مًْذذقخ حمذذرف

وهُذا. ...

تٓبٝـــ٘ :إن ـث ذذرا ً م ذذـ إحُ ذذٚم ذم ه ذذذا افٌ ذذٚب ختتِ ذذػ

بحً ٛادهِح ،ٜؾحٚف ٜافَقة هل ٚأحُٚم مٌٚيرة حلٚف ٜافوذًػ،
ـام تَدم ذـر هذا.
│
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ايػبٗ ١ايسابع١
إيػا ٤غسع ١ٝاؾٗاد
ومذذـ تٖـٔذذد إشذذس وتثٌٔتٓذذ ٚأن جٓذذٚد افذذدؾع أو افىِذذٛ
أمذران مؼذذوظٚن مذـ أنُذذر ذظٔذذتٓام ارتذد وخذذرج مذـ ادِذذٕ ،ٜنذذف
أنُر صٔئ ً ٚمَرر ًا ذم ـتذٚب اهلل وشذْ ٜرشذقفف ☺ ،فُذـ مذـ ادٓذؿ
أن يًرف أن هلذا اجلٓٚد وؿت ً ٚوذوض ً ٚومَٚصد مـ أجِٓ ٚذع،
أنٌف ظذ هذه افتّٓٔدات ؾٔام يع:
ايتُٗٝـــد األ :ٍٚأن جٓ ذذٚد إظ ذذداء وؿت ذذٚهلؿ ذم افؼ ذذيًٜ

مؼذذوع فٌذذره ٓ فذاتذذف ،وهذذق إؿٚمذذ ٜديذذـ اهلل ذم إرض ،ـذذام ؿذذٚل
تًٚػ :ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮊ [افٌَرة.]193 :
ؿذذٚل ابذذـ جريذذر افىذذزي :ؾَذذٚتِقهؿ حتذذك ٓ يُذذقن ذك،
وٓ يًٌد إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف ،ؾرتٍع افذٌالء ظذـ ظٌذٚد اهلل
مذذـ إرض وهذذق افٍتْذذ ،ٜويُذذقن افذذديـ ـِذذف هلل ،يَذذقل :وحت ذذك
تُقن افىٚظ ٜوافًٌٚدة ـِٓ ٚهلل خٚفه ٜدون ؽذره ،وبْحذق افذذي
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ؿِْ ٚؿٚل أهذؾ افتٖويذؾ .ذـذر مذـ ؿذٚل ذفذؽ ،ثذؿ شذٚؿف ب٘شذْٚده ظذـ

ابـ ظٌذٚس ،واحلًذـ ،وؿتذٚدة ،وافًذدي ،وابذـ جذري ،ٟوؽذرهؿ
ô

ا.ـه

()1

وؿٚل أبق ظٌد اهلل افَرضٌل( :ؾديت اآلٚ ١ٜاؿدٜح عً ٢إٔ
ضــبب ايكتــاٍ ٖــ ٛايهؿــس; ألْــ٘ قــاٍ ﮋﭷﭸﭹﭺﮊ أ ٟنؿــس,
ؾذعٌ ايػا ١ٜعدّ ايهؿس ٖٚرا ظاٖس) ا.ـه()2
وؿٚل ابـ دؿٔؼ افًٔذد( :ألٕ اؾٗاد ٚض ١ًٝإىل إعالٕ ايـدٜٔ
ْٚػسٚ ٙإمخاد ايهؿس ٚدسك٘ ؾؿكًٝت٘ عطب ؾك ١ًٝذيو).ا.ـه

()3

وؿذذٚل افنذذٔخ ظٌذذد افذذرمحـ افًذذًدي ذم تًٍذذره( :ثــِ ذنــس
تعاىل املكؿٛد َٔ ايكتاٍ يف ضبٚ ,ً٘ٝأْ٘ يٝظ املكؿٛد ب٘ ضؿو دَا٤
ايهؿـاز ٚأخـر أَــٛاهلِٚ ,يهـٔ املكؿـٛد بــ٘ إٔ ٜهـ ٕٛايـد ٜٔهلل تعــاىل
ؾٝظٗس د ٜٔاهلل تعاىل ,عً ٢ضا٥س األدٜإٜٚ ,دؾع نٌ َا ٜعازق٘ َـٔ

( )1افتًٍر (.)162 /9
( )2افتًٍر(.)354/2
( )3ؾتح افٌٚري (ـتٚب اجلٓٚد بٚب ؾوؾ اجلٓٚد).
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ايػسى ٚغري ٖٛٚ ,ٙاملساد بايؿتٓ ,١ؾإذا سؿٌ ٖرا املكؿـٛد ؾـال قتـٌ
ٚال قتاٍ) ا.ـه

ٚيف ســـدٜح أبـــَٛ ٞضـــ ٢قـــاٍ زضـــ ٍٛاهلل ؾـــً ٢اهلل عًٝـــ٘
ٚضٌ َٔ(:قاتٌ يته ٕٛنًُ ١اهلل ٖ ٞايعًٝا ؾٗـ ٛيف ضـب ٌٝاهلل) َتؿـل
عًٝــ٘ .قــاٍ ابــٔ تُٝٝــ :١ؾايعكٛبــ ١عًــ ٢تــسى ايٛادبــات ٚؾعــٌ
احملسَات َٖ ٞكؿٛد اؾٗاد يف ضب ٌٝاهلل ا.ـه()1
وؿٚل ابـ افَٔؿٚ( :ألدًٗا أ ٟايتٛسٝد دسدت ضٛٝف
اؾٗاد) ا.ـه(.)2
وفق ـٚن اجلٓٚد مَهقد ًا فذاتف ح ٚشَط بٖخذ اجلزي ٜـام
ؿٚل تًٚػ :ﮋ ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮊ
[افتقب ،]29 :ٜوذم حدي ٞبريدة ذم صحٔح مًِؿ( :ـٚن رشقل اهلل

( )1جمّقع افٍتٚوى (.)328 /28
( )2زاد ادًٚد( )34/1وأظالم ادقؿًغ (.)4 /1
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☺ إذا أمر أمرا ً ظذ جٔش أو هي ٜأوصٚه ذم خٚصتف بتَقى
اهلل ومـ مًف مـ ادًِّغ خرا ً ثؿ ؿٚل:اؽزوا بٚشؿ اهلل ذم شٌٔؾ

اهلل ،ؿٚتِقا مـ ـٍر بٚهلل ،اؽزوا وٓ تٌِقا وٓ تٌدروا وٓ متثِقا
وٓ تَتِقا وفٔد ًا ،وإذا فَٔ ٝظدوك مـ ادؼـغ ؾٚدظٓؿ إػ
ثالث خهٚل أو خالل ؾذـر اإلشالم ،ؾ٘ن مل يًتجٌٔقا ؾٚجلزي،ٜ
ؾ٘ن مل يًىقا ؾٚفَتٚل) (.)1
ايتُٗٝد ايجاْ :ٞإذا تٌغ أن اجلٓٚد مؼوع فٌره ،وهق

إؿٚمذ ذذ ٜدي ذ ذذـ اهلل ذم إرض ؾٌَ ذ ذذؾ اف ذ ذذدظقة إفٔذ ذذف ٓ ب ذ ذذد م ذ ذذـ افٍَ ذ ذذف
افؼظل افدؿٔؼ وافْير ادتًّؼ افىقيؾ هؾ افدظقة هبذه افقشِٜٔ
حتَؼ افٌٚي ٜادَهقدة وهل إؿٚم ٜديـ اهلل أم ٓ؟
ومذذـ إمذذقر ادًْٔذذ ٜظذذذ إدراك واؿذذع ادًذذِّغ أهنذذؿ إذا
ـٕٚقا ذم وًػ مـ جٓ ٜافًدة وافًتٚد بٚفًٌْ ٜفًدوهؿ ؾال يهح
هل ذذؿ أن يً ذذُِقا مً ذذِؽ جٓ ذذٚد افً ذذدو وؿتٚف ذذف فُ ذذقهنؿ و ذذًٍٚء،
ويقوح ذفؽ أن اهلل مل يٖمر رشقفف ☺ وافهحٚب ٜبَتٚل افٍُٚر
( )1صحٔح مًِؿ (.)3261
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حذ ذذ ٚـذ ذذٕٚقا ذم مُذ ذذ ،ٜفوذ ذذًٍٓؿ مذ ذذـ جٓذ ذذ ٜافًذ ذذدة وافًتذ ذذٚد بٚفًْذ ذذٌٜ

فًدوهؿ.
ؿذٚل ابذـ تّٔٔذذٚ( :ٜنــإ َــأَٛزاً بــايهـ عــٔ قتــاهلِ يعذــصٙ
ٚعذص املطًُني عٔ ذيو ,ثِ ملا ٖادس إىل املدٚ ١ٜٓؾاز ي٘ بٗا أعـٛإ
أذٕ ي٘ يف اؾٗاد ,ثِ ملا قـٚٛا نتـب عًـ ِٗٝايكتـاٍ ٚمل ٜهتـب عًـِٗٝ
قتاٍ َٔ ضاملِٗ; ألِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜطٝك ٕٛقتاٍ مجٝع ايهؿـاز .ؾًُـا
ؾتح اهلل َهٚ ١اْكطع قتاٍ قسٜؼ ًَٛٚى ايعسبٚٚ ,ؾـدت إيٝـ٘ ٚؾـٛد
ايعسب باإلضالّ أَس ٙاهلل تعـاىل بكتـاٍ ايهؿـاز نًـِٗ إال َـٔ نـإ يـ٘
عٗد َؤقـتٚ ,أَـس ٙبٓبـر ايعٗـٛد املطًكـ ,١ؾهـإ ايـر ٟزؾعـ٘ ْٚطـد٘
تسى ايكتاٍ) ا.ـه()1
وؿذٚلٚ( :ضــبب ذيــو إٔ املدايؿــ ١هلــِ ال تهــ ٕٛإال َــع ظٗــٛز
ايــدٚ ٜٔعًــ ٙٛناؾٗــادٚ ,إيــصاَِٗ باؾصٜــٚ ١ايؿــػاز ,ؾًُــا نــإ
املطــًُ ٕٛيف أ ٍٚاألَــس قــعؿا ٤مل تػــسع املدايؿــ ١هلــِ ,ؾًُــا نُــٌ
ايدٚ ٜٔظٗس ٚعال ,غسع ذيو) ا.ـه()2
( )1اجلقاب افهحٔح (.)237 /1
( )2اؿتوٚء افكاط ادًتَٔؿ (.)422 /1
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وؿذٚل( :ؾهإ ذيـو عاقبـ ١ايؿـرب ٚايتكـ ٣ٛايًـر ٜٔأَـس اهلل

بُٗا يف أ ٍٚاألَـسٚ ,نـإ إذ ذاى ال ٜؤخـر َـٔ أسـد َـٔ ايٗٝـٛد ايـرٜٔ
باملدٜٓــٚ ١ال غريٖــِ دصٜــٚ ,١ؾــازت تًــو اآلٜــات يف ســل نــٌ َــؤَٔ
َطتكعـ ال ميهٓ٘ ْؿس اهلل ٚزضٛي٘ بٝدٚ ٙال بًطاْ٘ ,ؾٓٝتؿس مبـا
ٜكدز عً َٔ ٘ٝايكًب ٚمٚ ,ٙٛؾازت آٜـ ١ايؿـػاز عًـ ٢املعاٖـد ٜٔيف
سل نٌ َؤَٔ قٜ ٟٛكدز عًْ ٢ؿس اهلل ٚزضٛي٘ بٝد ٙأ ٚيطاْ٘ٚ ,بٗـرٙ
اآلٚ ١ٜمٖٛا نـإ املطـًُٜ ٕٛعًُـ ٕٛآخـس عًًُُُـس زضـ ٍٛاهلل ☺ ٚعًـ٢
عٗــد خًؿا٥ــ٘ ايساغــدٚ ,ٜٔنــريو ٖــ ٛإىل قٝــاّ ايطــاع ,١ال تــصاٍ
طا٥ؿٖ َٔ ١ر ٙاألَ ١قاُ٥ني عً ٢اؿل ٜٓؿـس ٕٚاهلل ٚزضـٛي٘ ايٓؿـس
ايتاّ ,ؾُٔ نإ َٔ املؤَٓني بأزض ٖ ٛؾٗٝـا َطتكـعـ أ ٚيف ٚقـت ٖـٛ
ؾَ ٘ٝطتكعـ ؾًٝعُـٌ بآٜـ ١ايؿـرب ٚايؿـؿح عُـٔ ٜـؤذ ٟاهلل ٚزضـٛي٘
َٔ اير ٜٔأٚتٛا ايهتاب ٚاملػسنني.
ٚأَا أٌٖ ايك ٠ٛؾإمنا ٜعًُ ٕٛبآ ١ٜقتـاٍ أُ٥ـ ١ايهؿـس ايـرٜٔ
ٜطعٓــ ٕٛيف ايــدٚ ,ٜٔبآٜــ ١قتــاٍ ايــر ٜٔأٚتــٛا ايهتــاب ستــٜ ٢عطــٛا
اؾص ١ٜعٔ ٜد  ِٖٚؾاغس )ٕٚا.ـه()1

( )1افهٚرم ادًِقل (.)413 /2
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وؿٚل افنٔخ ظٌد افرمحـ افًًديٖ( :ـر ٙاآلٜـات تتكـُٔ

األَس بايكتاٍ يف ضب ٌٝاهللٖٚ ,را نإ بعـد اهلذـس ٠إىل املدٜٓـ ,١ملـا
قــ ٟٛاملطــًُ ٕٛيًكتــاٍ أَــسِٖ اهلل بــ٘ ,بعــدَا نــاْٛا َــأَٛز ٜٔبهـــ
أٜد )ِٜٗا.ـه()1
وؿذٚل

َٗٓٚ( :ا :أْ٘ ي ٛؾسض عً ِٗٝايكتاٍ – َع قًـ١

عـــددِٖ ٚعـــددِٖٚ ,نجـــس ٠أعـــدا - ِٗ٥ألد ٣ذيـــو إىل اقـــُشالٍ
اإلضالّ ,ؾسٚع ٞداْب املؿًش ١ايعظُـ ٢عًـَ ٢ـا دْٗٚـاٚ ,يػـري ذيـو
َٔ اؿهِٚ .نإ بعض املـؤَٓني ٜـٛد ٕٚإٔ يـ ٛؾـسض عًـ ِٗٝايكتـاٍ يف
تًو اؿاٍ غري ايال٥ل ؾٗٝا ذيوٚ ,إمنا ايال٥ل ؾٗٝا ايكٝاّ مبا أَسٚا
ب٘ يف ذيو ايٛقت َٔ ايتٛسٝد ٚايؿالٚ ٠ايصناٚ ٠م ٛذيو ,نُا قـاٍ
تعـــاىل ﮋﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﮊ
[افًْذٚء ]66:ؾًُــا ٖــادسٚا إىل املدٜٓــٚ ,١قــ ٟٛاإلضــالّ ,نتــب عًــِٗٝ
ايكتاٍ يف ٚقت٘ املٓاضب يريو).ـها()2

( )1افتًٍر ص .89
( )2افتًٍر ص .188
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وؿٚل افنٔخ حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ(:البد ؾ َٔ ٘ٝغس

 ٖٛٚإٔ ٜه ٕٛعٓد املطًُني قدزٚ ٠قـٜ ٠ٛطـتطٝع ٕٛبٗـا ايكتـاٍ ,ؾـإٕ
مل ٜهٔ يد ِٜٗقـدز ٠ؾـإٕ إقشـاّ أْؿطـِٗ يف ايكتـاٍ إيكـا ٤بأْؿطـِٗ
إىل ايتًٗهــٚ ,١هلــرا مل ٜٛدــب اهلل ▐عًــ ٢املطــًُني ايكتــاٍ
 ِٖٚيف َه ,١ألِْٗ عادص ٕٚقعؿا ٤ؾًُا ٖادسٚا إىل املدٚ ١ٜٓنْٛٛا
ايدٚي ١اإلضالَٚ ١ٝؾاز هلِ غٛن ١أَسٚا بايكتاٍٚ ,عًٖ ٢را ؾالبد
َــٔ ٖــرا ايػــس ٚ ,إال ضــكط عــِٓٗ نطــا٥س ايٛادبــات ألٕ مجٝــع
ايٛادبات ٜػـرت ؾٗٝـا ايكـدز ٠يكٛيـ٘ تعـاىل :ﮋﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮊ [افتٌذ ذذٚبـٚ ]16 :قٛيـــــ٘ :ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﮊ
[افٌَرة .]286 :ـها()1
وؿذذٚل رد ًا ظذذذ شذذٗال يتًِذذؼ بحٚجذذ ٜادجتّذذع اإلشذذالمل
فِجٓ ذ ذذٚد ذم ش ذ ذذٌٔؾ اهلل بً ذ ذذد بٔ ٕٚذ ذذف

ؾو ذ ذذؾ اجلٓ ذ ذذٚد ومْزفت ذ ذذف

افًئّ ٜذم افؼع اإلشالمل فُٔقن افديـ ـِف هلل ،وأوٚف:
(ٌٖ هب ايكتاٍ أ ٚهٛش َع عدّ االضتعداد ي٘؟

( )1افؼح ادّتع ()9/8
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ؾاؾٛاب :ال هب ٚال هـٛش ٚمـٔ غـري َطـتعد ٜٔيـ٘ٚ ,اهلل
مل ٜؿــسض عًــْ ٢بٝــ٘ ٖٚــ ٛيف َهــ ١إٔ ٜكاتــٌ املػــسننيٚ ,إٔ اهلل أذٕ
يٓب ٘ٝيف ؾًح اؿدٜب ١ٝإٔ ٜعاٖد املػسنني ذيو ايعٗد اير ٟإذا تالٙ
اإلْطإ ظٔ إٔ ؾ ٘ٝخرالْاً يًُطًُني.

نجري َٓهِ ٜعسف نٝـ نإ ؾًح اؿدٜب ١ٝست ٢قاٍ عُس بٔ
اـطــابٜ :ــا زضــ ٍٛاهلل أيطــٓا عًــ ٢اؿــل ٚعــدْٚا عًــ ٢ايباطــٌ؟.
قاٍ :بً .٢قاٍ :ؾًِ ْعط ٞايدْ ١ٝيف دٜٓٓا؟ ,ؾظٔ إٔ ٖـرا خـرالٕ,
ٚيهٔ ايسضَ ☺ ٍٛا يف غـو أْـ٘ أؾكـ٘ َـٔ عُـسٚ ,إٔ اهلل تعـاىل أذٕ
ي٘ يف ذيو ٚقاٍ :إْ ٞزض ٍٛاهلل ٚيطت عاؾٖٚ ٘ٝـْ ٛاؾـسٚ … ٟإٕ
نإ ظاٖس ايؿًح خرالْاً يًُطًُني.
ٖٚرا ٜديٓا ٜا إخٛاْ ٞعًَ ٢طأي ٖٛٚ ١َُٗ ١ق ٠ٛثك ١املؤَٔ
بسب٘ ..املِٗ أْ٘ هب عً ٢املطًُني اؾٗاد ستـ ٢تهـ ٕٛنًُـ ١اهلل ٖـٞ
ايعًٝــا ٜٚهــ ٕٛايــد ٜٔنًــ٘ هلل ,يهــٔ اآلٕ يــٝظ بأٜــد ٟاملطــًُني َــا
ٜطتطٝع ٕٛب٘ دٗاد ايهؿاز ستٚ ٢ي ٛدٗـاد َداؾعـٚ ١دٗـاد املٗامجـ١
َا يف غو اآلٕ غري ممهٔ ستٜ ٢أت ٞاهلل بأَٚ ١اع ١ٝتطتعد إمياْٝـاً
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ْٚؿطــٝاً ,ثــِ عطــهسٜاً ,أَــا مــٔ عًــٖ ٢ــرا ايٛقــع ؾــال ميهــٔ إٔ
لاٖد) ا.ـه(.)1

ومم ٚيزيد أن افَقة ذط إلؿٚم ٜجٓٚد افىِ ٛابتداء أن
اهلل اصسط ذم افًدد فِقجقب أن يُقن افرجؾ ادًِؿ مَٚبؾ
اثْغ ،ـام ؿٚل تًٚػ ﮋﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮊ [إنٍٚل ]66 :ؾِق ـٚن افٍُٚر
ثالث ٜأوًٚف ادًِّغ ح ٚوج ٛظِٔٓؿ افَتٚل ،وفهح هلؿ
افٍرار ،ـام ؾًؾ افهحٚب ٜذم مٗت.ٜ
ؾٓذا يٗـد أن افَقة ذط ،ومـ هذا – أجو ً – ٚم ٚأخرج
مًِؿ ظـ افْقاس بـ شًّٚن ذم ؿه ٜؿتؾ ظًٔك ظِٔف افًالم
فِدجٚل ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ☺( :بْٔام هق ـذفؽ ،إذ أوحك اهلل
إػ ظًٔك :إين ؿد أخرج ٝظٌٚد ًا يل ٓ يدان (أي ٓ ؿدرة) ٕحد

( )1فَٚء اخلّٔس افثٚف ٞوافثالثغ ذم صٓر صٍر 1414 /ـه.
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بَتٚهلؿ ،ؾحرز ظٌٚدي إػ افىقر (أي وّٓؿ إػ جٌؾ افىقر)

ويًٌ ٞاهلل يٖجقج ومٖجقج …)
ؿذذٚل افْذذقوي :ؿذذٚل افًِذذامء مًْذذٚه ٓ ؿذذدرة وٓ ضٚؿذذ – ٜثذذؿ
ؿذذٚل – فًجذذزه ظذذـ دؾًذذف ،ومًْذذك حذذرزهؿ إػ افىذذقر أي وذذّٓؿ
واجًؾ هلؿ حرز ًا ا.ـه()1
ؾٍذذل هذذذا احلذذدي ٞأنذذف حذذ ٚـٕٚذذ ٝؿذذقة ظًٔذذك ظِٔذذف افًذذالم
و ذ ذ ذ ذذًٍٔ ٜبٚفًْ ذ ذ ذ ذذٌ ٜفٔ ذ ذ ذ ذذٖجقج وم ذ ذ ذ ذذٖجقج أم ذ ذ ذ ذذره اهلل أٓ يَ ذ ذ ذ ذذٚتِٓؿ
وجيٚهدهؿ ،ؾدل هذا ظذ أن افَدرة ذط.
ايتُٗٝد ايجايح :بٚإلوٚؾ ٜإػ ؿقة افًدة وافًتٚد ،ؾالبد

مـ ؿقة اإليامن واإلشذالم ظْذد ادًذِّغ ،وإٓ ؾذ٘ذا ـٕٚذ ٝذٕذقب
ادًِّغ طٚهرة صٚهرة متُٚثرة ،وـٚن ؿٔٚمٓؿ بٚفديـ ؤًٍ ًٓ ٚ
شذذٔام ذم أمذذر افتقحٔذذد وافًذذْ ٜبذذٖن يُذذقن افؼذذك وافٌذذدع وظّذذقم
ادًٚن صٚئً ً ٚظْد ادًِّغ مٖخقؾ ً ،ٚويُقن أهِٓ ٚؽذٚفٌغ ،ؾذ٘ذا

( )1ذح مًِؿ (.)68 /18
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ـٚن حٚل ادًذِّغ ـذذفؽ ،ؾذ٘هنؿ ظذـ ٕكذ اهلل حمجقبذقن إٓ أن

ينٚء اهلل بٍوِف ورمحتف.
ؿذذٚل تًذذٚػ ﮋﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﮊ [آل ظّران. ]165 :

ؿٚل ابـ جرير ( :ﮋﰃﰄﰅ ﰆﮊ ٜع قًتِ ملـا أؾـابتهِ
َؿٝبتهِ بأسد ﮋﰄﰅ ﰆﮊ َٔ أٚ ٟدـ٘ ٖـرا َٚـٔ أٜـٔ أؾـابٓا ٖـرا
اير ٟأؾابٓا ٚمٔ َطًَُ ِٖٚ ٕٛػسنٚ ٕٛؾٓٝا ْيب اهلل ☺ ٜأتٝـ٘
ايــٛسَ ٞــٔ ايطــُاٚ ٤عــدْٚا أٖــٌ نؿــس بــاهلل ٚغــسى قــٌ ٜــا قُــد
يًُؤَٓني بو َٔ أؾـشابو ﮋﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐﰑ

ﰒﮊ ٜكــ :ٍٛقــٌ هلــِ :أؾــابهِ ٖــرا ايــر ٟأؾــابهِ َــٔ عٓــد
أْؿطــهِ غالؾهــِ أَــسٚ ٟتــسنهِ طــاعيت ال َــٔ عٓــد غرينــِ ٚال َــٔ
قبٌ أسد ضٛانِ) ا.ـه()1
وَِٕ ذذف ظ ذذـ مجٚظ ذذ ٜم ذذـ افً ذذِػ ـًُرم ذذ ٜواحلً ذذـ واب ذذـ
جري ٟوافًدي.
( )1جٚمع افٌٔٚن ذم تًٍر افَرآن (.)128 /4
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وؿٚل أبقدرداء( :إمنا تكاتً ٕٛبأعُايهِ).



()1

وؿٚل افنٔخ ظٌد افرمحـ افًذًدي( :قًتِ أْٖ ٢ـرا أَ ٟـٔ
أٜــٔ أؾــابٓا َــا أؾــابٓا ٖٚصَٓــا؟ قــٌ ٖــَ ٛــٔ عٓــد أْؿطــهِ ســني
تٓاشعتِ ٚعؿٝتِ َٔ بعد َا أزانِ َا ؼبـ ,ٕٛؾعـٛدٚا عًـ ٢أْؿطـهِ
بايًٚ ّٛاسرزٚا َٔ األضباب املسد .)١ٜـها ()2
وؿٚل ابـ تّٔٔٚ( :ٜسٝـح ظٗـس ايهؿـاز ,ؾإمنـا ذاى يـرْٛب
املطًُني اييت أٚدبت ْكـ إميـاِْٗ ,ثـِ إذا تـابٛا بتهُٝـٌ إميـاِْٗ
ْؿسِٖ اهلل ,نُا قـاٍ تعـاىل ﮋ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ﮲﮳ﮊ [آل ظّ ذ ذ ذ ذ ذذرانٚ ]139 :قــــــــــــاٍ ﮋﯽﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﮊ
[آل ظّران .)] 165 :ـها()3

وؿٚلٚ( :أَا ايػًب ١ؾإٕ اهلل تعاىل قد ٜد ٌٜايهاؾس ٜٔعً٢
املؤَٓني تاز ,٠نُا ٜد ٌٜاملؤَٓني عً ٢ايهاؾس ,ٜٔنُا نإ ٜهٕٛ
( )1ظَِف افٌخٚري (ـتٚب اجلٓٚد ،بٚب ظّؾ صٚفح ؿٌؾ افَتٚل).
( )2افتًٍر ص .156
( )3اجلقاب افهحٔح (.)452 /6
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ألؾشاب ايٓيب ☺ َع عد ,ِٖٚيهٔ ايعاقب ١يًُتكني ؾإٕ اهلل ٜكٍٛ

ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

ﮊ [ؽٚؾرٚ ]51 :إذا نإ يف املطًُني قعـٌٚ ,نإ عدَ ِٖٚطتظٗساً
عً ِٗٝنإ ذيو بطبب ذْٛبِٗ ٚخطاٜاِٖ; إَا يتؿسٜطِٗ يف أدا٤
ايٛادبات باطٓاً ٚظاٖساًٚ ,إَا يعدٚاِْٗ بتعد ٟاؿدٚد باطٓاً
ٚظاٖساً ,قاٍ اهلل تعاىل ﮋﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲ﮊ [آل ظّران,]155 :

ٚقاٍ تعاىل ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﮊ [آل ظّرانٚ , ]165 :قاٍ تعاىل:

ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
 .)]41ـها()1

ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [احل– 42 :ٟ

وؿذذٚل ابذذـ افَذذٔؿ ( :ؾِذذق رجذذع افًٌذذد إػ افًذذٌ ٛوادقجذذٛ
فُٚن اصتٌٚفف بدؾًف أجدى ظِٔف ،وأنٍع فف مـ خهقم ٜمـ جرى
( )1جمّقع افٍتٚوى ( )645 /11وإير (.)424 /14( )239 /8
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ظذذذ يديذذف ،ؾٕ٘ذذف – وإن ـذذٚن طٚح ذ ً – ٚؾٓذذق افذذذي شذذِىف ظذذذ ًٍٕذذف

بيِّف .ؿٚل اهلل تًٚػ ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﮊ [آل ظّذ ذذران ]165 :ؾذ ذذٖخز أن
أذى ظدوهؿ هلؿ ،وؽٌِتٓؿ هلؿ :إٕام هق بًٌ ٛطِّٓؿ .وؿٚل اهلل
تًٚػﮋﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﮊ [افنقرى .)]32 :ـها

()1

وؿذذٚلٚ( :نــريو ايٓؿــس ٚايتأٜٝــد ايهاَــٌ ,إمنــا ٖــ ٛألٖــٌ
اإلميإ ايهاٌَ ,قاٍ تعـاىل :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [ؽٚؾرٚ , ]52 – 51 :قاٍ:

ﮋ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﮊ [افهػ. ]14 :

ؾُٔ ْكـ إمياْ٘ ْكـ ْؿٝب٘ َٔ ايٓؿسٚ ,ايتأٜٝدٚ ,هلـرا
إذا أؾٝب ايعبـد مبؿـٝب ١يف ْؿطـ٘ أَ ٚايـ٘ ,أ ٚبإدايـ ١عـد ٙٚعًٝـ٘,
ؾإمنــا ٖــ ٞبرْٛبــ٘ ,إَــا بــرتى ٚادــب ,أ ٚؾعــٌ قــسّٖٚ .ــَ ٛــٔ ْكـــ
إمياْ٘.
( )1مدارج افًٚفُغ (.)242 /2
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ٚبٗرا ٜص ٍٚاإلغهاٍ ايرٜٛ ٟزد ٙنجري َٔ ايٓـاع عًـ ٢قٛيـ٘
تعاىل :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [افًْٚء]141 :
ٚهٝب عٓ٘ نجري َِٓٗ بأْ٘ ئ هعـٌ هلـِ عًـ ِٗٝضـبٝالً يف اآلخـس,٠
ٚهٝب آخس ٕٚبأْ٘ ئ هعٌ هلِ عً ِٗٝضبٝالً يف اؿذ.١

ٚايتشكٝل :أْٗا َجـٌ ٖـر ٙاآلٜـاتٚ ,إٔ اْتؿـا ٤ايطـب ٌٝعـٔ
أٌٖ اإلميـإ ايهاَـٌ ,ؾـإذا قـعـ اإلميـإ ؾـاز يعـد ِٖٚعًـَ ِٗٝـٔ
ايطب ٌٝعطب َا ْكـ َٔ إمياِْٗ ,ؾٗـِ دعًـٛا هلـِ عًـ ِٗٝايطـبٌٝ
مبا تسنٛا َٔ طاع ١اهلل تعاىل .ؾاملؤَٔ عصٜـص غايـب َؤٜـد َٓؿـٛز,
َهؿـــَ ,ٞـــدؾٛع عٓـــ٘ بايـــرات أُٜٓـــا نـــإٚ ,يـــ ٛادتُـــع عًٝـــ٘ َـــٔ
بأقطازٖـا ,إذا قـاّ عكٝكـ ١اإلميـإ ٚٚادباتـ٘ ,ظـاٖساً ٚباطٓـاً.
ٚقد قاٍ تعـاىل يًُـؤَٓني :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮊ [آل ظّذ ذذرانٚ ,]139 :قـــــاٍ تعـــــاىل ﮋ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ

[حمّد.]35 :

ؾٗرا ايكُإ إمنا ٖ ٛبإميـاِْٗ ٚأعُـاهلِ ,ايـيت ٖـ ٞدٓـد
َٔ دٓٛد اهلل ,وؿظِٗ بٗاٚ ,ال ٜؿسدٖا عِٓٗ ٜٚكتطعٗا عِٓٗ ,نُا
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َٜتَسًُ ايهاؾسٚ ٜٔاملٓاؾكني أعُاهلِ ,إذ ناْت يػـريٚ ,ٙمل تهـٔ َٛاؾكـ١
ألَس .)ٙـها()1

وإن ادًِّغ إذا رجًقا إػ ديْٓؿ احلؼ افَٚئؿ ظذ
افُتٚب وافًْ ٜبٍٓؿ شِػ إم ،ٜؾ٘ن اهلل يْكهؿ ،وجيًؾ هلؿ
افًزة وافتُّغ ـام ؿٚل تًٚػ ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [افْقر. ]55 :
ؿٚل افنٔخ ظٌد افرمحـ افًًديٖ( :را َٔ أٚعادٙ
ايؿادق ,١اييت غٖٛد تأًٜٗٚا ٚكربٖا ,ؾإْ٘ ٚعد َٔ قاّ
باإلميإ ٚايعٌُ ايؿاحل َٔ ٖر ٙاألَ ,١إٔ ٜطتدًؿِٗ يف األزض,
ٜه ِٖ ْٕٛٛاـًؿا ٤ؾٗٝا ,املتؿسؾني يف تدبريٖاٚ ,أْ٘ ميهٔ هلِ
د ِٜٗٓاير ٟازتك ٢هلِ ٖٛٚ ,د ٜٔاإلضالّ ,اير ٟؾام األدٜإ نًٗا,
ازتكا ٙهلر ٙاألَ ,١يؿكًٗا ٚغسؾٗا ْٚعُت٘ عًٗٝا ,بإٔ ٜتُهٓٛا َٔ
إقاَت٘ٚ ,إقاَ ١غسا٥ع٘ ايظاٖسٚ ٠ايباطٓ ,١يف أْؿطِٗ ٚيف
( )1إؽٚث ٜافٍِٓٚن (.)182 /2
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غريِٖ ,يه ٕٛغريِٖ َٔ أٌٖ األدٜإ ٚضا٥س ايهؿاز َػًٛبني ذيًٝني,
ٚأْ٘ ٜبدهلِ َٔ بعد خٛؾِٗ اير ٟنإ ايٛاسد َِٓٗ ال ٜتُهٔ َٔ
إظٗاز دَٚ ,ٜ٘ٓا ٖ ٛعً ٘ٝإال بأذ ٣نجري َٔ ايهؿازٚ ,ن ٕٛمجاع١
املطًُني قًًٝني دداً بايٓطب ١إىل غريِٖٚ ,قد زَاِٖ أٌٖ األزض عٔ
قٛع ٚاسدٚ ,٠بػٛا هلِ ايػٛا .ٌ٥ؾٛعدِٖ اهلل ٖر ٙاألَٛز ٚقت
ْص ٍٚاآل ٖٞٚ ,١ٜمل تػاٖد االضتدالف يف األزض ٚايتُهني ؾٗٝا,
ٚايتُهني َٔ إقاَ ١ايد ٜٔاإلضالَٚ ,ٞاألَٔ ايتاّ ,عٝح ٜعبدٕٚ
اهلل ٚال ٜػسن ٕٛب٘ غ٦ٝاًٚ ,ال ىاؾ ٕٛأسداً إال اهلل ,ؾكاّ ؾدز ٖرٙ
األَ َٔ ,١اإلميإ ٚايعٌُ ايؿاحل مبا ٜؿٛق ٕٛعً ٢غريِٖ ,ؾُهِٓٗ
َٔ ايبالد ٚايعبادٚ ,ؾتشت َػازم األزض َٚػازبٗاٚ ,سؿٌ األَٔ
ايتاّ ٚايتُهني ايتاّ.

ؾٗرا َٔ آٜات اهلل ايعذٝب ١ايباٖسٚ ,٠ال ٜصاٍ األَس إىل
قٝاّ ايطاعَُٗ ,١ا قاَٛا باإلميإ ٚايعٌُ ايؿاحل ,ؾال بد إٔ
ٜٛدد َا ٚعدِٖ اهللٚ ,إمنا ٜطًط عً ِٗٝايهؿاز ٚاملٓاؾكني,
ٜٚد ًِٜٗيف بعض األسٝإ ,بطبب إخالٍ املطًُني باإلميإ ٚايعٌُ
ايؿاحل) .ـها
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أهي ٚادًِّقن افهٚدؿقن وادٗمْقن ادقؿْقن هذا شٌٔؾ

ظز اإلشالم وادًِّغ ،ومتُْٔف ذم إرض ،ؾٚشُِقه واجتٓدوا
ذم تُثر شٚفُٔف ،وٓ يٌرُٕؿ افنٔىٚن ،وخيذفُْؿ بٖن هذا
افىريؼ بًٔد مْتٓٚه تٍْك إظامر دوٕف ،ـام فٌس ظذ ـثريـٕ :نْٚ
مل ٕٗمر مـ ربْ ٚإٓ ب٘بالغ م ٚحيٌف اهلل ورشقفف وافًر ظذ
افىريؼ افٌْقي ،ومل ٕىٚف ٛبٚفْتٚئ ،ٟوؿىػ افثامر ؿٚل تًٚػ:
ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮊ [افنقرى ، ]48 :وفُْـ ظذ ظِؿ أن اهلل فق
أراد هداي ٜاددظقيـ ،وظز اإلشالم وادًِّغ فًٍؾ ـام ؿٚل
تًٚػ :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﮊ [إنًٚم ]35 :وــ ظذ ذـر مـ
أن مـ تًجؾ صٔئ ً ٚؿٌؾ أوإف ظقؿ ٛبحرمٕٚف.
تٓبٝــــ٘ :إن م ذذـ فدي ذذف مًرؾ ذذ ٜوف ذذق ؿِِٔ ذذ ٜبحذ ذٚل إم ذذٜ
اإلشالمٔ ٜافٔقم وـٚن ٕٚصذح ً ٚأمْٔذ ً ٚفذرى أن مذ ٚيَذقم بذف بًوذٓؿ
م ذذـ دظ ذذقة إم ذذ ٜجلٓ ذذٚد افٍُ ذذٚر جٓ ذذٚد افىِ ذذ ٛه ذذق م ذذـ إهالـٓ ذذٚ
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وافذذسدي هبذذ ٚذم اهلٚويذذٕ ٜن أمتْذذ – ٚوإػ اهلل ادنذذتُك – تٍَذذد ذم

ه ذذذه إزم ذذٚن ؿقهت ذذ ٚافدئْ ذذ ،ٜؾرا ي ذذٚت افؼ ذذك م ذذـ دظ ذذٚء إوفٔ ذذٚء
وافتَذذرب إفذذٔٓؿ مرؾقظذذ ،ٜوأضْذذٚب افتهذذقف وافٌذذدع ميذذوب،ٜ
ٕٚه ٔ ذذؽ ظ ذذـ اإلحل ذذٚد وافتحري ذذػ ٕش ذذامء اهلل وص ذذٍٚتف م ذذـ جٓ ذذٜ
إصٚظرة وادًتزف ٜواجلّٓٔ ،ٜؾٓق افقء ادَرر ذم أـثر جٚمًٚهتٚ
ومًٚهده ٚادًامة إشالمٔ.ٜ
أمذذ ٚذم اف ذذدظقة إػ اهلل ؾتح ذذزب ومجٚظ ذذٚت جٚهِٔ ذذ ٜت ذذقايل
وتًذذٚدي ظذذذ احلذذزب ،ئِّذذقن مذذع إهذذقاء حٔذذ ٞمٚفذذ :ٝمجٚظذذٜ
هدؾٓ ٚاحلُؿ ؾحً ٛؾًذً ٝفتُثذر افْذٚس وفذق ظذذ ؽذر افذديـ
بٚش ذ ذذؿ اده ذ ذذِح :ٜفٍَٔ ذ ذذقا مًٓ ذ ذذ ٚفْٔ ذ ذذؾ اهل ذ ذذدف ادْن ذ ذذقد ـجامظ ذ ذذٜ
اإلخقان ادًِّغ ،ومجٚظ ٜهدؾٓ ٚهداي ٜاددظقيـ وفق ظذذ ؽذر
افًٌٔؾ وافىريؼ ادًتَٔؿ :فذا تراهؿ ٓ يتقرظقن ظـ افقؿذقع ذم
احلذذرام هلدايذذ ٜؽذذرهؿ ؾذذسى ـثذذرا ً مذذـ أتٌٚظٓذذ ٚجٓذذً ٚ
ٓ ٓ ظِذذؿ هلذذؿ
ـجامظ ٜافتٌِٔغ .ومـ ظجٔ ٛأمر هٚتغ اجلامظتغ أهنام ٓ يدظقان
إػ افتقحٔد وٌٕذ افؼك ـل ٓ يٍرؿقا افْٚس ظْٓؿ.
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أمذذ ٚافًٍذذٚد إخالؿذذل وافتتٌذذع فًذذْـ افٌذذرب افُذذٚؾر ؾٓذذق

هذذدي افُثذذر ٓشذذٔام افنذذٌٚب وافنذذٚبٚت ،ؾذذ٘ذا ـٕٚذذ ٝهذذذه حذذٚل
أـثذر أمتْذ – ٚافٔذذقم – ؾٓذل أمذذ ٜطٚدذ ٓ ٜيذقػ ظِٔٓذذ ٚإٓ أمثٚهلذ ٚمذذـ
افيِّ ذذ ٜـ ذذام ؿ ذذٚل تًذ ذذٚػ ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮊ [إنًٚم ]129 :ؾُذام تُقٕذقا يذقػ ظِذُٔؿ ،بذؾ وهذؿ ظذـ
ٕك اهلل بًٔدونٕ :هنؿ مل يْكوا اهلل ـذام ؿذٚل تًذٚػ ﮋ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﮊ [حمّد]7 :

إٓ أن يتٍوؾ اهلل بٍوِف ورمحتف افقاشً.ٜ

ثؿ مـ جٓ ٜافًدة وافًتٚد ؾْحـ – ـام ٓ خيٍك – وًٍٚء
بٚفًْذذٌ ٜفًذذدوٕ ٚافُذذٚؾر ؾٓذذق ادهذذْع ف شذذِح ٜوادحتُذذر ،وٕحذذـ
ادًتُِٓقن فرديء م ٚصذْع :فذذا افقشذِٔ ٜافْٚجًذ ٜافْٚجحذ ٜفًذز
إمذذ ٜومتُْٔٓذذ ٚافرجذذقع إػ اهلل وافذذدظقة بٚفُِّذذ ٜرويذذد ًا رويذذد ًا،
ؾ٘ن أؽِؼ بٚب وف ٟافداظٔ ٜمـ بٚب آخر وهُذا ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮊ [افىالق.]2 :
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وافذذذيـ يذذدظقن إمذذ – ٜأن – جلٓذذٚد افًذذدو افُذذٚؾر هذذؿ

ذم احلََٔ ٜيًًقن هلالـٓ ٚمـ حٔ ٓ ٞيدرون.
ؿٚل افنٔخ افًالم ٜحمّد بـ صٚفح افًثّٔغٚ( :هلـرا
يــ ٛقــاٍ يٓــا قا٥ــٌ :اآلٕ ملــاذا ال مــازب أَسٜهــا ٚزٚضــٝا ٚؾسْطــا
ٚالًرتا؟؟!!!!
ملاذا؟؟
يعــدّ ايكــدز ٠األضــًش ١ايــيت قــد ذٖــب عؿــسٖا عٓــدِٖ ٖــٞ
ايــيت يف أٜــدٜٓا ٖٚــ ٞعٓــد أضــًشتِٗ مبٓصيــ ١ضــهانني املٛقــد عٓــد
ايؿٛازٜذ َا تؿٝد غً ٦ٝا ؾهٝـ ميهٔ إٔ ْكاتٌ ٖؤال٤؟
ٚهلرا أق :ٍٛإْ٘ َٔ اؿُـل إٔ ٜكـ ٍٛقا:ٌ٥أْـ٘ هـب عًٓٝـا
إٔ ْكاتٌ أَسٜها ٚؾسْطـا ٚالًـرتا ٚزٚضـٝا نٝــ ْكاتـٌ ٖـرا تأبـاٙ
سهُ ١اهلل عص ٚدٌ ٜٚأبا ٙغسع٘ يهٔ ايٛادب عًٓٝـا إٔ ْؿعـٌ َـا أَـس
اهلل ب ـ٘ ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [إنٍذذٚلٖ ،]62 :ــرا
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ايٛادب عًٓٝا إٔ ْعد هلِ َا اضتطعٓا َٔ قٚ ,٠ٛأِٖ قـْ ٠ٛعـدٖا ٖـٛ
اإلميإ ٚايتك… )٣ٛا.ـه(.)1

ب ذذؾ حت ذذك إحٔ ذذٚء روح اجلٓ ذذٚد ذم أرض مً ذذِّغ متُْ ذذٝ
مْٓ ٚافٍُٚر ٓ يهح إذا ـٚن يست ٛظِٔف مٍٚشد أظيؿ مـ إهالك
ادًِّغ وزيٚدة تًِٔط فُِٚؾريـ ـام ٕراه مـ حقفْ.ٚ
ؾا٥ـــد :٠اظذذسض بًوذذٓؿ ظذذذ افَذذقل بًذذدم مؼ ذذوظٜٔ

اجلٓذذٚد -أنٕ -نْذذًٕ ٚذذٔش حٚفذذ ٜوذذًػ بذذام روى افنذذٔخٚن ظذذـ
مًٚوي ٜبـ أيب شٍٔٚن أن رشقل اهلل ☺ ؿٚل:
( وٓ ت ذ ذذزال ظه ذ ذذٚب ٜم ذ ذذـ ادً ذ ذذِّغ يَ ذ ذذٚتِقن ظ ذ ذذذ احل ذ ذذؼ
طٚهريـ ظذ مـ ٕٚوأهؿ إػ يقم افَٔٚم.)ٜ
وذم صحٔح مًِؿ ؿٚل ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص:
(ٓ تَذذقم افًذذٚظ ٜإٓ ظذذذ ذار اخلِذذؼ ،هذذؿ ذ مذذـ أهذذؾ
اجلٚهِٔ ٓ ،ٜيدظقن اهلل بقء إٓ رده ظِٔٓؿ .ؾٌْٔام هؿ ظذ ذفؽ

( )1ذح بِقغ ادرام مـ ـتٚب اجلٓٚد افؼيط إول افقجف (أ).
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أؿٌؾ ظٌَ ٜبـ ظٚمر ؾَٚل فف مًِّ :ٜي ٚظٌَ !ٜاشّع م ٚيَقل ظٌذد
اهلل ،ؾَ ذذٚل ظٌَ ذذ :ٜه ذذق أظِ ذذؿ وأم ذذ ٚأن ذذ ٚؾً ذذًّ ٝرش ذذقل اهلل ☺

يَذذقل ٓ(:تذذزال ظهذذٚب ٜمذذـ أمتذذل يَذذٚتِقن ظذذذ أمذذر اهلل ،ؿذذٚهريـ
فًدوهؿ ٓ ،ييهؿ مـ خٚفٍٓؿ ،حتك تٖتٔٓؿ افًٚظ ،ٜوهؿ ظذ
ذفؽ) ؾَٚل ظٌد اهلل( :أجؾ ثؿ يًٌ ٞاهلل رحي ً ٚـريح ادًؽ مًٓٚ
مذذس احلريذذر ،ؾذذال تذذسك ًٍٕ ذ ً ٚذم ؿٌِذذف مثَذذٚل حٌذذ ٜمذذـ اإليذذامن إٓ
ؿٌوتف ،ثؿ يٌَك ذار افْٚس ظِٔٓؿ تَقم افًٚظ.)ٜ
ؾَٚل ادًذسض :ذم هذذيـ احلذديثغ ومذ ٚذم مًْٚمهذ ٚتٖـٔذد
اشتّرار اجلٓٚد ذم ـذؾ زمذٚن ،وأن ادًذِّغ ٓ يَْىًذقن ظْذف إػ
أن هت ٛهذه افريح افىٌٔ.ٜ
ومذ ٚؾّٓذف هذذا ادًذٚرض مذذـ اشذتّرار اجلٓذٚد مذردود مذذـ
ثالث ٜأوجف:
أٚالً :أن شْ ٜرشقل اهلل ☺ افًِّٔ ٜأـز صٚهد ،وأطٓر
دفٔذذؾ ظذذذ أن ؿتٚفذذف مل يُذذـ دائ ذ ًام مًذذتّرا ً ،بذذؾ ـذذٚن يَْىذذع مذذ ٚبذذغ
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ؽذ ذذزوة وأخذ ذذرى ،وهذ ذذذا رد واوذ ذذح ظذ ذذذ ادًذ ذذتدفغ بيذ ذذٚهر هذ ذذذه

افْهقص.
ثاْٝاً ( :أن ظًٔذك ظِٔذف افًذالم إذا ٕذزل ؾًذَٔٚتؾ افٔٓذقد

وؽرهؿ ،ؾ٘ذا أخرج اهلل يٖجقج ومٖجقج أوحك إفٔف أٓ تَٚتِٓؿ
وخذ مـ مًؽ إػ جٌؾ افىقرٕ :نذف ٓ ؿذقة فذؽ ظِذٔٓؿ) أخرجذف
مًِؿ ظـ افْقاس بـ شًّٚن –وؿد تَدم – ؾٓ ٚهذق ظًٔذك ظِٔذف
افًالم ٓ يًتّر مَٚت ً
ال إػ أن يًٌ ٞاهلل افريح افىٌٔ.ٜ
ثايجاً :أن افًذْ ٜيٍنذ بًوذٓ ٚبًوذ ً ٚؾذال يهذح ٕحذد أن
يٖخذذ بًوذ ً ٚمذـ ـذالم رشذقل اهلل ☺ ويٌْذل ظِٔذف دون افْيذر ذم
ـالمذف أخذر افذذذي يٍنذه ،ؾَذذد تَذدم مذـ افذذدٓئؾ ظذذ أن جٓذذٚد
افىِ ٓ ٛيهح ذم حٚف ٜافوًػ ،وجٓٚد افدؾع يًَط بًد متُـ
افًدو.
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ؾإٕ ق :ٌٝؾُا َعٖٓ ٢ر ٜٔاؿدٜجني؟
ؾَٔذذٚل :مًْٚمهذذ ٚأنذذف ٓ تذذزال ظهذذٚب ٜؿٚئّذذ ٜبذذٖمر اهلل ومْذذف
اجلٓٚد إذا جٚء وؿتف وهق وجقد افَقة اإليامٕٔ ٜوافًًُري ٜوـٕٝٚ
مهِح ٜاإلشالم وادًِّغ ذم إؿٚمتف.
واظ ذذسض بًو ذذٓؿ بجٓ ذذٚد ادً ذذِّغ فِتت ذذٚر وإته ذذٚرهؿ
ظِٔٓؿ.
ؾٝكاٍ :ايسد عًٖ ٢را َٔ أٚد٘ ٚأنتؿ ٞبٛدٗني:
أٚالً :إن جٓٚد ادًِّغ فِتتٚر مـ جْس جٓٚد افذدؾع ٓ

افىِ.ٛ

ثاْ ٝـاً :هذذذا حذذدث تذذٚرخيل واؿًذذل مَْذذقل ،ؾًذذذ ؾذذرض

افتًٚرض ؾٕٚدف ٜافؼظٔ ٓ ٜترد بٕٚحداث افتٚرخئ.ٜ

إذا تَذذررت هذذذه افتّٓٔذذدات واتوذذح ٝؾذذ٘ن مذذـ ادًِذذقم
ظْذذد أهذذؾ افًذذْ ٜأن تذذرك افىٚظذذ ٜافقاجٌذذ ٜإثذذؿ وٓ يِذذزم مْذذف إُٕذذٚر
ذ ظٔتذذف ،ؾّذذـ تذذرك صذذِ ٜإرحذذٚم أو بذذر افقا فذذديـ وؽرهذذ ٚؾٕ٘ذذف
يُقن آث ًام ٓ ـٚؾرا ً ٕنف فٔس ٓزم افسك إُٕذٚر افؼذظٔ ٜإٓ ظْذد
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اخلقارج وادًتزف ٜوادتٖثريـ هبؿ .وؿذد تَذدم ٝاإلصذٚرة إػ هذذه

ادًٖخ ٜظْد افُالم ظذ ترك احلُؿ بام أنزل اهلل.
هذا ـِف إذا ـٚن افسك مذع افَذدرة ظذذ اجلٓذٚد وادهذِحٜ
ترجح افَٔٚم بف ،ؾُٔػ وأنف ٓ ؿدرة ظذ اجلٓٚد وادهِح ٜتدظق
ّ
إػ ترـف ذم مثؾ هذه احلٚف ٜـام تَدم بٕٔٚف.
ايتُٗٝـــد ايسابـــع :أن أمذذر اجلٓذذٚد مْذذٚط بذذقٓة إم ذذر ٓ

بٌرهؿ ،ؾال جيقز جٓٚد جمٚهد إٓ ب٘ذهنؿ ،ح ٚشتٖيت مـ إدف.ٜ

وإفٔذذؽ ضرؾذ ً ٚمذذـ ـذذالم أهذذؾ افًِذذؿ ذم تًِٔذذؼ اجلٓذذٚد بذذقيل
إمر:
ؿٚل ابذـ ؿدامذٚ( :ٜأَس اؾٗاد َٛن ٍٛإىل اإلَـاّ ٚادتٗـاد,ٙ
ًٜٚصّ ايسع ١ٝطاعت٘ ؾُٝا ٜسا َٔ ٙذيو) ا.ـه

( )1ادٌْل (.)16/13

()1
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وؿٚل افَرضٌلٚ( :ال ؽسز ايطساٜا إال بـإذٕ اإلَـاّ يٝهـٕٛ

َتذططاً هلِ عكداً َٔ ٚزاٚ ,ِٗ٥زمبا استادٛا إىل دز )٘٥ا.ـه

()1

ؿٚل احلىٚبَ( :طأي:١قاٍ ابٔ عسؾ ١ايػٝذ عـٔ املٛاشٜـ:١
أٜػص ٣بػري إذٕ اإلَاّ؟ قاٍ :أَا اؾٝؼ ٚاؾُـع ؾـال إال بـإذٕ اإلَـاّ
ٚتٛيٚ ١ٝاٍُ عًـ – ِٗٝثذؿ ؿذٚل – قـاٍ ابـٔ سبٝـب :مسعـت أٖـٌ ايعًـِ
ٜكٛيــ :ٕٛإٕ ْٗــ ٢اإلَــاّ عــٔ ايكتــاٍ ملؿــًش ١سسَــت كايؿتــ٘ إال إٔ
ٜدُِٖٗ ايعد )ٚا.ـه()2
وؿٚل صذٚح ٛادحذررٚ( :ال هٛش ايػص ٚإال بإذٕ اإلَـاّ إال
إٔ ٜؿاد ِٗ٦عد ٚىػ ٢نًب٘ باإلذٕ ؾٝطكط) ا.ـه

()3

وؿ ذذٚل افٌٓ ذذقيت( :أَـــا إذا نـــإ ايهؿـــاز قاؾـــد ٜٔاملطـــًُني
بايكتاٍ ؾًًُطًُني قتاهلِ دع ٠ٛدؾعاً عٔ ْؿٛضـِٗ ٚسـسميِٗٚ .أَـس
اؾٗاد َٛن ٍٛإىل اإلَاّ ٚادتٗاد ,ٙألْ٘ أعسف عاٍ ايٓـاع ٚعـاٍ

( )1اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن (.)275/5
( )2مقاه ٛاجلِٔؾ (.)349 /3
( )3ادحرر ذم افٍَف (.)172/2
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ايعدْٚ ٚهاٜتِٗ ٚقسبِٗ ٚبعدًِٖٜٚ ,صّ ايسع ١ٝطاعتـ٘ ؾُٝـا ٜـساٙ
َٔ ذيو) ا.ـه()1

وؿذٚلٚ( :ال هٛش ايػص ٚإال بإذٕ األَري ألْـ٘ أعـسف بـاؿسب
ٚأَـــسَٛ ٙنـــ ٍٛإيٝـــ٘ٚ ,ألْـــ٘ إٕ مل ػـــص املبـــازش ٠إال بإذْـــ٘ ؾـــايػصٚ
أٚىل)ا.ـه()2
وـت ٛافنذٔخ شذًد بذـ محذد بذـ ظتٔذؼ

إػ اإلخذقان

مـ أهؾ إرضٚوي ٜوافٌىٌط وؽرهؿ مـ ظتٌٔ ٜومىر وؿحىٚن
وؽذرهؿٚ( :مما اْتشًـ٘ بعـض ٖـؤال ٤اؾًٗـ ١املػـسٚز ٜٔاالضـتدؿاف
بٛالٜــ ١املطــًُني ٚايتطــاٌٖ مبدايؿــ ١إَــاّ املطــًُنيٚ ,اـــسٚز عــٔ
طاعت٘ٚ ,االؾتٝات عً ٘ٝبايػصٚ ٚغريٖٚ ,ٙرا َٔ اؾٌٗ ٚايطـع ٞيف
األزض بايؿطاد مبهإٜ ,عـسف ذيـو نـٌ ذ ٟعكـٌ ٚإميـإٚ ,قـد عًـِ
بايكــسٚزَ ٠ــٔ دٜــٔ اإلضــالّ أْــ٘ ال دٜــٔ إال ظُاعــٚ ,١ال مجاعــ ١إال
بإَاَٚ ,١ال إَاَ ١إال بطُع ٚطاعٚ ,١إٕ اـسٚز عٔ طاعٚ ١ي ٞأَس

( )1ـنٚف افَْٚع (.)41/3
( )2ـنٚف افَْٚع (. )72/3
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املطــًُني َــٔ أعظــِ أضــباب ايؿطــاد يف ايــبالد ٚايعبــادٚ ,ايعــد ٍٚعــٔ
ضب ٌٝاهلدٚ ٣ايسغاد) ا.ـه()1

وؿذٚل افنذذٔخ ظّذر بذذـ حمّذد بذذـ شذِٔؿ ذم رشذذٚف ٜـتٌٓذذ ٚإػ
اإلخقان مذـ أهذؾ إرضٚويذٕ ٜحذق ـذالم افنذٔخ شذًد بذـ محذد بذـ
ظتٔؼ (.)2
وافنقاهد مـ ـالم أئّ ٜافدظقة ـثرة.
ومـ إدف ٜظذ وجقب إذن ويل إمر واإلمٚم ذم
اجلٓٚد م ٚيع:
أ – م ٚروى افٌخٚري ومًِؿ ظـ أيب هريرة أن رشقل
اهلل ☺ ؿٚل(:إٕام اإلمٚم جْ ٜيَٚتؾ مـ ورائف ويتَك بف ،ؾ٘ن أمر
بتَقى اهلل تًٚػ وظدل ـٚن فف بذفؽ أجر ،وإن يٖمر بٌره ـٚن
ظِٔف مْف).
ؾٓذا خز بًَِّْك إمر وهق ٕص ِذم ادًٖخ.ٜ
( )1افدرر افًْٔ ٜـتٚب اجلٓٚد (ط ،)322/7( 2ط.))139/9( 5
( )2ادرجع افًٚبؼ (ط ،)313 /7( 2ط..))166/9( 5
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ؿٚل افْقوي( :اإلَاّ دٓ :)١أ ٟنايطرت; ألْ٘ َُٜٓع ايعدٚ

َٔ أذ ٣املطًُنيَُٜٓٚ ,ع ايٓاع بعكِٗ َٔ بعضٚ ,وُ ٞبٝك١
اإلضالّٜٚ ,تك ٘ٝايٓاعٚ ,ىاؾ ٕٛضطٛتَ٘ٚ ,عَٜٓ ٢كاتٌ َٔ
ٚزا :٘٥أٜ ٟكاتٌ َع٘ ايهؿاز ٚايبػاٚ ٠اـٛازز ٚضا٥س أٌٖ ايؿطاد
ٚايظًِ)(.)1
وؿٚل ابـ حجر( :ألْ٘ َُٜٓع ايعد َٔ ٚأذ ٣املطًُنيٜٚ ,هـ
أذ ٣بعكِٗ عٔ بعضٚ ,املساد باإلَاّ :نٌ قا ِ٥بأَٛز ايٓاع)(.)2
ب -م ٚروى افنٔخٚن أن حذيٍ ٜبـ افٔامن ؿٚل :ؿِ :ٝيٚ
رشقل اهلل ،ؾام ترى إن أدرـِْل ذفؽ؟ ؿٚل :تِزم مجٚظ ٜادًِّغ
وإمٚمٓؿ .ؾَِ :ٝؾ٘ن َمل تُـ َهلُؿ مجٚظ ٜوٓ إمٚم .ؿٚل :ؾٚظتزل
تِؽ افٍرق ـِٓ ،ٚوفق أن تًض ظذ أصؾ صجرة حتك يٖتٔؽ

ادقت وأن ٝظذ ذفؽ).
ٚد٘ ايدالي :١أنف مٖمقر بٚفتزام مجٚظ ٜادًِّغ وإمٚمٓؿ
( )1ذح مًِؿ (.)232 /12
( )2ؾتح افٌٚري (.)136 /6
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وأٓ يٍٚرؿٓؿ.
ؾ٘ن ؿٔؾ :افذي يذه- ٛأن -إػ اجلٓٚد هق يْتَؾ مـ
مجٚظ ٜمًِّغ وإمٚمٓؿ إػ مجٚظ ٜمًِّغ آخريـ وإمٚمٓؿ ،ؾٓق
إذن مالزم جلامظ ٜادًِّغ وإمٚمٓؿ.
ؿٔؾ :هذا ٓ جيقز وهق ظغ افٌدر افذي َهنك ظْف رشقل

اهلل ☺ ؾٔام رواه افنٔخٚن ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ،أن رشقل اهلل
☺ ؿٚل(:إن افٌٚدر يْه ٛفف فقاء يقم افَٔٚم ،ٜيَٚل :هذا ؽدرة
ؾالن) .وؿد اشتدل بف ابـ ظّر ظذ حرم ٜخِع افًٌٔ ٜمـ يزيد إػ
ابـ مىٔع وابـ حْيِ.ٜ

أجو ٚظذ حرم ٜمثؾ هذا م ٚخرجف مًِؿ ظـ
ومـ إدفً ٜ
ابـ ظّر أن رشقل اهلل ☺ ؿٚل(:مـ خِع يدً ا مـ ضٚظ ٜفَل اهلل
يقم افَٔٚم ٓ ٜحج ٜفف).
ز  -ؿٚظدةَ( :ا ال ٜتِ ايٛادب إال ب٘ ؾٗٚ ٛادب).
ؾٓذه افَٚظدة دفٔؾ ظذ تًِٔؼ أمر اجلٓٚد بقيل إمر وإٓ
فهٚر إمر ؾقى ،وفتْٚزع افْٚس ؾٔام بْٔٓؿ ،بؾ فًؾ بًوٓؿ

193

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

بًو ،ٚؾٓذا ٓ يرى اجلٓٚد مْٚش ًٌ ،ٚوأخر يَٚتِف فتهقره
يَتؾ ً

أنف يُْر ذظٔتف ،وآخرون يَٚتِقن ضٚئٍ ٜمًِّ ٜابتداء فيْٓؿ
ـٍرهؿ وهُذا. ...
تٓب :٘ٝضٚر مجع مـ افٌالة ذم بٚب اجلٓٚد بُِّ ٜؾرحقا

ح ٚطٍروا هب ٚوهل طْٓؿ أن اإلمٚم افًالم ٜظٌدافرمحـ بـ حًـ
يُْر إجيٚب إذن ويل إمر ذم اجلٓٚد ،وبْقا ذفؽ ظذ ؿقفف
 :وبٌِْذذ( :ٚإٔ ابـــٔ ْبٗـــإ ,ملـــا أغـــسف عًـــ ٢ايٓطـــد ,١نتـــب
اعرتاقات ٚأؾٌ ؾٗٝا أؾٛالً ,ال ٜدزٖ ٟـٌ ضـبك٘ إيٗٝـا َبتـدع أّ ال؟
ؾً ٛق ٌٝهلِٖ َٔ :را َرٖبـ٘؟ َٚـٔ قـاٍ بـ٘؟ مل هـب عـٔ ذيـو مبـا
ٜؿًح إٔ ٜعد دٛاباً .ؾُٔ ذيـو ؾُٝـا بًػٓـا عٓـ٘ :أْـ٘ ال دٗـاد إال َـع
إَاّ ,ؾإذا مل ٜٛدد إَاّ ؾال دٗاد) ا.ـه()1
وفٔس مراد افنٔخ اإلمٚم ظٌدافرمحـ بـ حًـ إُٕٚر
مىِؼ إذن ويل إمر ذم اجلٓٚد بؾ مراده رء ؽر م ٚيذـره هٗٓء

( )1افدرر افًْٔ ٜذم إجقب ٜافْجدي.)167 / 8( ٜ
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وهق اصساط إذن ويل إمر ذم جٓٚد افدؾع مع ظدم وجقده فذا

ٕص ظذ ؿقفف( :ؾإذا مل ٜٛدد إَاّ ؾال دٗاد) ا.ـه
ويٗـد هذا أن اإلمٚم ظٌد افرمحـ بـ حًـ جًؾ افَقل
افذي جٚء بف ابـ ٌٕٓٚن ؿقًٓ حمدث ً ٚمٌتدظ ً ٚمل يًٌَف إفٔف أحد.
وٓ يُّـ أن يُقن هذا ذم مىِؼ إجيٚب إذن اإلمٚم ذم
اجلٓٚد ٕن إجيٚب إذن اإلمٚم ذم اجلٓٚد منٓقر ذم ـت ٛاحلْٚبِٜ
ؾو ً
ال ظـ أؿقال بَٜٔ
ـٚدٌْل وؽره وٓ يُّـ خيٍك ظِٔف
أهؾ افًِؿ مـ احٚفُٔ ٜوؽرهؿ.
ثؿ أخرا ً فٍْرض  -جدًٓ – أن ـالم اإلمٚم ظٌد افرمحـ
بـ حًـ يدل ظذ م ٚذهٌقا إفٔف ؾَد تَدم ذـر إدف ٜظذ خالؾف
وإثٌٚت اخلالف ذم ادًٖخ ٜؾام افذي دظٚهؿ إػ أن يتًُّقا بف
دون أؿقال بَٔ ٜأهؾ افًِؿ وإدف ٜافؼظٜٔ؟؟
│
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ايػبٗ ١اـاَط١
قازب ١ايد ٜٔبطذٔ ايدعاٚ ٠اجملاٖدٖٚ ٜٔرا نؿس
ٚايسد عًٖ ٢ر ٙايػبٗ َٔ ١أٚد٘:
ايٛد٘ األ :ٍٚأن أـثر افذيـ ذهٌقا إػ اجلٓٚد وظٚدوا مل

يًجْقا ومل يًّقا بًقء ،وخر برهٚن هق افقاؿع ادنٚهد افذي

ًٕٚينف ،وهق أووح مـ أن يّثؾ ظِٔف ،ؾِق ـٚن هذا هق شٌٛ
افًجـ ح ٚترك هٗٓء.
ايٛد٘ ايجاْ :ٞأن ظِامء افًْ ٜافٌُٚر ـٚإلمٚم ابـ بٚز

وابـ ظثّٔغ – رمحٓام اهلل – ـٕٚقا يدظقن وحيثقن ظذ اجلٓٚد
إؾٌٚين إول ،وفق ـٚن افًٌ ٛم ٚتزظؿ فُٕٚقا أوػ بٚفًجـ
هؿ وضالهبؿ افًٚئرون ظذ ضريَتٓؿ.
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ايٛد٘ ايجايح :أن افدوف ٜافًًقدي – ٜمحٚه ٚاهلل –

وؿٍ ٝمع اجلٓٚد إؾٌٚين إول وؿٍ ٜمؼؾ ٜوصدظ ٝبٚفتٖجٔد
حتك ذم هٔئ ٜإمؿ ادتحدة.
وإفٔؽ مَتىٍٚت مـ ـِّ ٜصٚح ٛافًّق ادُِل إمر
شِىٚن بـ ظٌدافًزيز ذم هٔئ ٜإمؿ ادتحدة افتل أخَٚهٕٚٔ ٚب ٜظـ
خٚدم احلرمغ افؼيٍغ بتٚريخ ٖ1406/1/17ـ ذم اجلًّٔ ٜافًٚمٜ
ف مؿ ادتحدة:

(إْٕ ٚمـ ظذ هذا ادْز ًٕرب ظـ ارتٔٚحْ ٚدقؿػ
افقٓيٚت ادتحدة إمرئُ ٜادٗيد فِنً ٛإؾٌٚين ذم حَف ذم
تَرير مهره...
ـام ًٕرب ظـ ارتٔٚحْ ٚدقؿػ آحتٚد افًقؾٔتل ادٗيد
فِنً ٛافًٍِىْٔل ذم حَف ذم تَرير مهره ،إٓ أن مٗازرة
آحتٚد افًقؾٔتل فَِؤ ٜافًربٔ ٜوتٖجٔده فِحؼ افًريب ذم ؾًِىغ
ٓ يزر إضالق يده ذم أؾًٌٕٚتٚن واحتالهل ٚظًُري ً ٚوشِٛ
افنً ٛإؾٌٚين اشتَالفف وـرامتف...
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ـام أن مًٚرو ٜافقٓيٚت ادتحدة فالحتالل افًقؾٔتل

ٕؾًٌٕٚتٚن ومىٚفٌتٓ ٚبّْح حؼ تَرير ادهر فِنً ٛإؾٌٚين ٓ
يزر دظّٓ ٚؽر ادحدود وؽر ادؼوط إلهائٔؾ وظدم تٖجٔدهٚ
حلؼ افنً ٛافًٍِىْٔل ذم تَرير مهره بًٍْف وإؿٚم ٜدوفتف ظذ
أروف ،وجي ٛظذ افقٓيٚت ادتحدة تٖجٔد احلؼ وافًدل
وافؼظٔ ٜافدوفٔ ،ٜثؿ ؿٚل:
إن مهداؿٔ ٜهذه ادْيّ ٜمًرو ٜفالهتزاز إذا هل
اشتّرت بٓٚـتٍٚء ب٘صدار افَرارات وافتقصٔٚت ،فَد حثٝ
إمؿ ادتحدة وأدإ ٝبام ؾٔف افٍُٚي ٜومع ذفؽ مل تتحَؼ افتًقيٜ
افنٚمِ ٜوافًٚدف ٜهلذه افَؤ( ٜؿؤ ٜؾًِىغ) ،وٕتًٚءل بًد
ذفؽ هؾ بَل أمٚم إمؿ ادتحدة شقى دؾع هذا اإلمجٚع مـ
مًتقى اإلدإ ٜإػ مًتقى اإلجراء ادِّقس فِقصقل إػ تِؽ
افتًقي .ٜإن هذه ادْيّ ٜمل يًد أمٚمٓ ٚمـ خٔٚر شقى اشسجٚع
مهداؿٔتٓ ٚوافتٖـٔد ظِٔٓ ٚب٘ظىٚء ؿراراهت ٚصٍ ٜاجلدي ٜوٓ جديٜ
دون تٍْٔذ .ثؿ ؿٚل:
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إن م ٚحدث ذم أؾًٌٕٚتٚن هلق مٗذ خىر ح ٚيُّـ أن

حيدث ذم افًٚمل ،وافًٚمل افثٚف ٞبهٍ ٜخٚص ،ٜإذا اشتّر هذا
افتقجف دون وؿٍ ٜحٚشّ ٜمـ ادجتّع افدويل.
ؾّـ يداؾع ظـ صًقب دول افًٚمل افثٚف ٞإزاء احتالل
مٌٚذ ممٚثؾ ح ٚتًرو ٝفف افنََٔ ٜأؾًٌٕٚتٚن.
فَد دخؾ افتقاجد افًقؾٔتل ذم أؾًٌٕٚتٚن ظٚمف افًٚدس
وم ٚزال ادجٚهدون إؾٌٚن خيقوقن حرب ًَ ٚوٚري ٜدؾٚظ ً ٚظـ
ديْٓؿ وبالدهؿ وحَقؿٓؿ.
وفَد بذف ٝمْيّ ٜادٗمتر اإلشالمل جٓقد ًا مُثٍ ٜإلزافٜ
ميٚهر افَٓر وآحتالل افتل تًرض هل ٚافنً ٛإؾٌٚين فٔتُّـ
مـ حترير إرادتف وتٖمغ حَف ذم احلري ٜوآشتَالل ،ـام بذفٝ
مْيّ ٜإمؿ ادتحدة جٓقد ًا منُقرة إلجيٚد حؾ هلذه افَؤ.ٜ
إن ادُِّ ٜافًربٔ ٜافًًقدي ٜإذ تٗيد تِؽ ادًٚظل ،ؾ٘هنٚ
تٍِ ٝافْير إػ أن أج ٜجٓقد تٌذل ذم هذا اإلضٚر ٓبد وأن تٖخذ
بًغ آظتٌٚر حَقق ادجٚهديـ إؾٌٚن ومىٚفٌٓؿ ،وهل إذ
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حتٔل أوئلؽ ادجٚهديـ ،ؾ٘هن ٚتٗيد تٖجٔد ًا ـٚم ً
ال مىٚف ٛافنًٛ

إؾٌٚين بٚجلالء ظـ أراؤف وإؿٚم ٜحُؿ يرتؤف فًٍْف حيٚؾظ بف
ظذ حٔٚده وحيٍظ ظَٔدتف) ـها

()1

ؾٌٚهلل ظُِٔؿ – أهؾ اإلٕهٚف – هؾ يَٚل دـ هذا
مقؿٍٓؿ إهنؿ يًجْقن ادجٚهديـ ،وٕهنؿ جمٚهدون يَقفقن:
ربْ ٚاهلل !!؟
إذ ًا بَل أن ٕتًٚءل :حٚذا شجْ ٝدوف ٜافتقحٔد – محٚهٚ
اهلل – بًض افدظٚة وافَٚدمغ مـ اجلٓٚد إؾٌٚين؟
افًٌ ٛهق أن ـثرا ً مـ افنٌٚب ادقحد ح ٚجٚء إػ أرض
أؾًٌٕٚتٚن فِجٓٚد وافدؾٚع ظـ أرض ادًِّغ تٍَِتٓؿ ٍ
أجد
تٍُري ٜمًٍدة تًًك إػ إؾًٚد أؾُٚرهؿ وافتٌِٔس ظِٔٓؿ دمٚه
ظِامئٓؿ ووٓهتؿ ،ؾتحٚول إؿْٚظٓؿ بًٍٚد ظِامئٓؿ وـٍر
حُٚمٓؿ ،وافًٌض حيٚول إؿْٚظٓؿ حتك بٍُر ظِامئٓؿ ،وفٔس
هذا تَقًٓ واؾساء بؾ هق م ٚدف ٝظِٔف افقؿٚئع وأؿر بف افَٚئّقن
( )1جمِ ٜافٍٔهؾ افًدد ( )126ربٔع أخر 1426ـه ص.22
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بٚفتٍجرات ذم بالد افتقحٔد بدء ًا بتٍجر افًِٔ ٚظٚم 1417ـه
مرور ًا بتٍجر ذق افريٚض ثؿ جمّع ادحٔ.ٚ

إذا ظرؾ ٝحٚل بًض افنٌٚب ادنٚرـغ ذم اجلٓٚد بًد
ذهٚهبؿ إػ أرض أؾًٌٕٚتٚن ظرؾ ٝشٌ ٛشجـ بالد افتقحٔد
هلؿ .وـام ؿٔؾ :إذا ظرف افًٌ ٛبىؾ افًج.ٛ
وهبذا تًرف أن اهتٚم بالد احلرمغ بٖهن ٚتًجـ
ادجٚهديـ وافدظٚة وهل ذم افقاؿع إٕام تًجـ أصحٚب إؾُٚر
افٍٚشدة افنٚذة ظرؾ ٝأن هذا اإلضالق مـ جْس إضالق افٍِظ
ادجّؾ فٔتؿ فٌس احلؼ بٚفٌٚضؾ ،ـام هق صْٔع أهؾ افٌدع ذم ـؾ
زمٚن وحغ  :فذا إذا شّع هذه ادَقف ٜمـ ٓ دراي ٜفف اشتَر ذم
ًٍٕف أن بالد احلرمغ ظدوة فإلشالم وادًِّغ – ؿٚتؾ اهلل
افيٚدغ.
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ؿٚل صٔخْ ٚحمّد بـ صٚفح افًثّٔغ
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ٚ( :ايدزٚع يف

املطادد قا ١ُ٥إال َٔ سؿٌ َٓ٘ كايؿ ,١أ ٚخػ َ٘ٓ ٞؾتٓ ,١ؾٗٓا
البد إٔ ميٓع ايػس أَ ٚا ٖ َٔ ٛأضباب ايػس) ـها()1
│

()1ذيط أهداف احلّالت اإلظالمٔ ٜود حُٚم وظِامء بالد احلرمغ .وإير ـالم ً ٚمٍٔداً
فِنٔخ ظٌد افًزيز ابـ بٚز ذم جمّقع ؾتٚواه (.)423/8
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ايػبٗ ١ايطادض١
ايتهؿري هلر ٙايدٚي ١باضتشالٍ ايسبا ؾإٕ ؼسِٜ
ايسبا َعً َٔ ّٛايد ٜٔبايكسٚز ٠ؾُٔ اضتشً٘ ؾكد نؿس
ٚدٛاب ٖر ٙايػبٗ ١إٔ ٜكاٍ:
ٓصؽ أن افرب ٚحرام ومـ ـٌٚئر افذٕقب ،وشٌ ٛظئؿ
مـ أشٌٚب تدهقر آؿتهٚد وذهٚب افزـ ٜوتًِط إظداء مـ
افداخؾ واخلٚرج ؿٚل تًٚػ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [افٌَرة275 :

–  ،]276وٓ يُقن ـٍرا ً خمرج ً ٚمـ ادِ ٜبّجرد افتًٚمؾ بف ،وهذا
مم ٓ ٚخيٚفػ ؾٔف حتك هٗٓء افتٍُريغ إٓ أهنؿ جًِقه ـٍرا ً إذا
أذن وسح فف ومحل – ـام شٖٔيت  ،-وهذا تٍُر بام مل يٍُر اهلل
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بف وٓ رشقفف ☺ ،وافتٍُر – ـام تَدم – حؼ هلل ،ؾٖجـ مـ

ـالم اهلل ورشقفف ☺ أن هذا ـٍر؟
واحلامش ٜوإٓدؾٚع وافًقيؾ وافتٓقيؾ فًٔ ٝمزر ًا
ذظٔ ً ٚفِتٍُر بام فٔس مٍُرا ً  :فذا ح ٚاشتًيؿ افٍٚروق أبق
حٍص ظّر بـ اخلىٚب –

وأروٚه – ؾًؾ حٚض ٛوـٍره

بف مل يقاؾَف ظذ ذفؽ افٌْل افُريؿ حمّد

☺

– ـام تَدم ذم

حدي ٞحٚض ،- ٛوإٕف فق ؾتح افٌٚب فِحامش ٜوافًٚضٍ ٜفٍُرت
خَِ ً ٚـثرا ً ممـ مل يٍُرهؿ اهلل وٓ رشقفف ☺ ،وفًِف فق ذـر
دتحّس ظٚضٍل أن رج ً
ال يٍْؼ ظذ ادٌٚحٚت واحلرام مـ
اخلّقر وافزٕ ٚاداليغ ،وفق ضٌِ ٝمْف صدؿ ٜريٚل واحد حٚ
تهدق بف ،فًؾ مثؾ هذا فق ذـر فف فٍُره بحج ٜأن هذا افرجؾ
مًٕٚد مًتُز وهُذا...
وافَقل بٖن محٚي ٜادحرم ـٍر مٍتَر إػ دفٔؾ ،وهذه
دوُٕؿ مهٍْٚت أهؾ افًِؿ ؾٖجـ افدفٔؾ ظذ أن مثؾ هذا ـٍر؟!
بؾ دف ٝإدف ٜظذ أن ادحرمٚت فًٔ ٝـٍرا ً إٓ إذا ـ ٕٝٚظذ
وجف ـٍري ـٚإلبٚء وآشتٌُٚر واإلظراض واجلحقد ،وهذه

204

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

أخٍٚظ ذظٔ ٜبْٔتٓ ٚافؼيً ٜوووحٓ ٚأهؾ افًِؿ ،ومل جيًِقا

فِحامشٚت ؾٔٓ ٚمدخالً ،ؾاملهؿس ٕجؾ آشتٌُٚر أو اإلظراض
آثؿ إٓ إذا ـٚن ظٚرؾ ً ٚبّدفقل هذه إفٍٚظ ذظ ً ٚظذ ضريَ ٜأهؾ
افًِؿ افراشخغ ،وإٓ صٚر متُِامً ذم افًِؿ بجٓؾ ،وادتُِؿ ذم
افًِؿ بجٓؾ ٓ يي إٓ ًٍٕف.
وم ٚأـثر اخلٚئوغ ذم هذه ادًٚئؾ بجٓؾ ،ومـ أمثِٜ
ذفؽ ظٌثٓؿ بّدفقل فٍظ (آفتزام) ـام تَدم بٕٔٚف .وفق شٖخٝ
أحدهؿ ظـ رجؾ ذاب فِخّر ـثر افزٕ ٚؿد جًؾ حرش ًٚ
يداؾًقن ظْف إذا جٚءه رجٚل احلًٌ ،ٜؾٓؾ مثؾ هذا يٍُر ٕجؾ
أنف محك احلرام؟! ؾام هؿ ؿٚئِقن؟ أخؿ يَرأوا ذم ـت ٛآظتَٚد
افًٍِٔ ٜف ئّ ٜافًِػ احٚوغ أن أهؾ افًْ ٓ ٜيٍُرون أحد ًا
مـ أهؾ افٌَِ ٜبذٕ ٛم ٚمل يًتحِف ،رد ًا مْٓؿ ظذ اخلقارج
وادتٖثريـ هبؿ؟
ؾِٔتؼ اهلل هٗٓء مـ صًْٔٓؿ واظتَٚدهؿ ،وفًِّٔقا أن
اخلىٖ ذم افًٍق خر مـ اخلىٖ ذم افًَقب ،ٜوفًع أصر إصٚرة خٍٜٔ

205

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

يٍّٓٓ ٚأوفق إفٌٚب دون ؽرهؿ ذم مقوقع افرب ،ٚوهل ظِٜ

أصْٚف افرب ٚافًت ٜذم حدي ٞظٌٚدة وؽره.
شئؾ شامح ٜافنٔخ ظٌدافًزيز بذـ بذٚز

 :هذؾ وجذقد

بًذذض ادًذذٚن مذذـ افٌُذذٚئر ذم هذذذه افذذٌالد ـذذٚفٌْقك افربقيذذ ٜجيذذقز
اخلروج ظذ وٓة إمر وظدم ضٚظتٓؿ؟
ؾٖجٚبٚ( :دٛد املعاؾ ٞال هٛش اـسٚزٚ ,دٛد املعاؾٞ
َٔ ايٛاي َٔٚ ٞايسع ١ٝال هٛش اـسٚز عًٚ ٢ال ٠األَٛزٚ ,يهٔ هب
األَس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهسٚ ,عًٚ ٢ال ٠األَٛز إٔ هتٗدٚا يف
إشاي ١املٓهسٚ ,إٔ ٜتكٛا اهلل ٚإٔ هتٗدٚا يف إشاي ١املٓهس بايطسم
ايػسعٚ ,١ٝعً ٢ايعًُا ٤املٓاؾشٚ ١عً ٢أؾساد ايسع ١ٝتك ٣ٛاهلل
ٚاالضتكاَٚ ١اؿرز َٔ املٓهس ٚايتٛاؾ ٞبرتى املٓهسٚ ,ايتٛاؾٞ
باألَس باملعسٚف نُا قاٍ عص ٚدٌ ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [افتقب،]71 :ٜ
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أَا غل ايعؿا أ ٚاـسٚز عًٚ ٢ال ٠األَٛز بطبب املعؿ ١ٝايسبا
ٚغري ,ٙؾٗرا َٔ د ٜٔاـٛازز َٔ أعُاٍ اـٛازز..ا.ـه()1

ش ذذئؾ ؾو ذذِٔ ٜافن ذذٔخ ص ذذٚفح افٍ ذذقزان :ؾو ذذِٔ ٜافن ذذٔخ –
وؾَُؿ اهلل – هْٚك مذـ يذدظق افنذٌٚب وبخٚصذ ٜذم إٓسٕذ ٝإػ
خِذذع افًٌٔذذ ٜفذذقيل أمذذر هذذذه افذذٌالد ،وشذذٌ ٛذفذذؽ فقجذذقد افٌْذذقك
افربقيذذ ٜوـثذذرة ادُْذذرات افيذذٚهرة ذم هذذذه افذذٌالد .ؾذذام تذذقجُٔٓؿ
حٍيُؿ اهلل.
ؾٖجذذٚب( :تٛدٓٗٝــا إٔ ٖــرا نــالّ باطــٌ ٚال ٜكبــٌٖٚ ,ــرا
ٜــدع ٛإىل ايكــالٍٜٚ ,ــدع ٛإىل تؿسٜــل ايهًُــٖٚ ,١ــرا هــب اإلْهــاز
عًٚ ,٘ٝهب زؾض نالَ٘ ٚعدّ االيتؿات إيٝـ٘ ألْـ٘ ٜـدع ٛإىل باطـٌ
ٜدع ٛإىل َٓهس ٜٚدع ٛإىل غس ٚؾتٓ .)١ـها()2
│

( )1ذيط أهداف احلّالت اإلظالمٔ ٜود حُٚم وظِامء بالد احلرمغ.
( )2ادرجع افًٚبؼ.
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ايػبٗ ١ايطابع١
أْ٘ ال عٗد ٚال أَإ هلؤال ٤ايهؿاز
ٚذيو ألَس:ٜٔ
األ :ٍٚإٔ ٖؤال ٤اؿهاّ نؿاز ٚال ٜعتد بأَاِْٗ.
ايجــاْ :ٞإٔ ايهؿــاز قتًــٛا املطــًُني يف عــد ٠أَــانٔ ؾٝهْٛــٕٛ
بٗرا ْككٛا ايعٗد.
ٚدٛاب األَس األ َٔ ٍٚأٚد٘:
ايٛدـــ٘ األ :ٍٚأنذذف تَذذدم ظذذدم صذذح ٜافتٍُذذر حلُذذٚم هذذذه

افٌالد ،وأن ؽٚي ٜم ٚـٍروهؿ بف – فق ثٌذ - ٝهذل أمذقر خمتِذػ ذم
افتٍُذذر هبذذ ،ٚوادًذذٚئؾ ادختِذذػ ؾٔٓذذ ٓ ٚيٍُذذر هبذذ ٚإظٔذذٚن  -ـذذام
تَذدم  ،-ؾًِٔذذف يُذقن افتذذزام أمذٚهنؿ واجٌذ ً ،ٚوؿذد أخذذرج افٌخذذٚري
ظـ ظع(:ذم ٜادًِّغ واحدة يًًك هب ٚأدٕٚهؿ ؾّـ أخٍر مًِامً
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ؾًِٔف فًْ ٜاهلل وادالئُ ٜوافْذٚس أمجًذغ ٓ يٌَذؾ مْذف سف وٓ

ظدل) (.)1
ايٛد٘ ايجاْ :ٞفق ؿدر أن إمر ـٍر ذم ذاتف بال خالف،

ؾ٘ن تْزيِف ظذ ادًغ حمتٚج إػ تقاؾر افؼوط وإتٍٚء ادقإع ،ؿٚل
ابذـ تّٔٔذٚ( :ٜهلــرا نٓـت أقــ ٍٛيًذُٗٝـَ ١ــٔ اؿًٛيٝـٚ ١ايٓؿــا ٠ايــرٜٔ
ْؿٛا إٔ اهلل تعاىل ؾٛم ايعسؽ ملا ٚقعت قٓتِٗ :أْـا يـٚ ٛاؾكـتهِ نٓـت
ناؾساً ألْ ٞأعًِ إٔ قٛيهِ نؿسٚ ,أْتِ عٓد ٟال تهؿس ٕٚألْهِ دٗـاٍ,
ٚنإ ٖرا خطاباً يعًُاٚ ِٗ٥قكاتِٗ ٚغٛٝخِٗ ٚأَسا .)ِٗ٥ـها()2

وؿٚلٖ( :را َع أْ ٞداُ٥اً  َٔٚدايط ٜعًِ ذيو َـ  :إْـٞ
َٔ أعظِ ايٓاع ْٗٝاً عٔ إٔ ٜٓطب َعني إىل تهؿري ٚتؿطـٝل َٚعؿـ١ٝ
; إال إذا عًِ أْ٘ قد قاَـت عًٝـ٘ اؿذـ ١ايسضـاي ١ٝايـيت َـٔ خايؿٗـا
نإ ناؾساً تازٚ ٠ؾاضكاً أخسٚ ٣عاؾٝاً أخسٚ ,٣إْ ٞأقـسز إٔ اهلل قـد

( )1صحٔح افٌخٚري ( ،)1737صحٔح مًِؿ (.)2433
( )2افرد ظذ افٌُري ص .262

209

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

غؿــس هلــر ٙاألَــ ١خطأٖــاٚ :ذيــو ٜعــِ اـطــأ يف املطــا ٌ٥اـربٜــ١
ايكٛيٚ ١ٝاملطا ٌ٥ايعًُ .)١ٝـها()1

وؿٚل افنٔخ حمّد بـ ظٌذدافقهٚبٚ( :إذا نٓـا ال ْهؿـس َـٔ
عبــد ايؿــِٓ ايــر ٟعًــ ٢عبــدايكادزٚ ,ايؿــِٓ ايــر ٟعًــ ٢قــرب أمحــد
ايبدٚ ٟٚأَجاهلُا ; ألدٌ دًِٗٗٚ ,عدّ َٔ ٜٓبِٗٗ ,ؾهٝـ ْهؿس َٔ
مل ٜػـــــسى بـــــاهلل؟! إذا مل ٜٗـــــادس إيٓٝـــــا ,أ ٚمل ٜهؿـــــس ٜٚكاتـــــٌ
ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [افْقر )]16 :ـها()2
ايٛدــــ٘ ايجايــــح :أن افُ ذذٚؾر إذا دخ ذذؾ ب ذذالد ادً ذذِّغ

شذذًٔىٔف إمذذٚن آخذذرون ؽذذر ويل إمذذر ـٚفًذذٚمِغ ذم اجلذذقازات
وؽرهؿ ،وأمٚن هٗٓء صحٔح بٚإلمجٚع.

( )1جمّقع افٍتٚوى (.)229/3
( )2افدرر افًْٔ.)124/1( ٜ
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ايٛدــــ٘ ايسابــــع :أن ص ذذٌٓ ٜإم ذذٚن وه ذذق ط ذذْٓؿ إم ذذٚن

ـٕٚمٚن احلََٔل ؿٚل ابـ تّٔٔذَٚ( :ٜعً ّٛإٔ غبٗ ١األَإ نشكٝكت٘
يف سكٔ ايدّ) ا.ـه

()1

وؿذذٚلٖ( :ــرا ايهــالّ ايــر ٟنًُــ ٙٛبــ٘ ؾــاز َطــتأَٓاً,
ٚأدْــ ٢أسٛايــ٘ إٔ ٜهــ ٕٛيــ٘ غــبٗ ١أَــإَٚ ,جــٌ ذيــو ال هــٛش قتًــ٘
مبذسد ايهؿس ,ؾإٕ األَإ ٜعؿِ دّ اؿسبٜٚ ٞؿري َطتأَٓاً بأقٌ َٔ
ٖرا نُا َٖ ٛعسٚف يف َٛاقع٘) ا.ـه()2
وؿذٚل افنذذٚؾًل ذم إم ذم بذذٚب إمذذٚنٚ( :إذا أَــٔ َــٔ دٕٚ
ايبــايػني ٚاملعتــ ٙٛقــاتًٛا أّ مل ٜكــاتًٛا مل لــص أَــاِْٗٚ ,نــريو إٕ
أَٔ ذَ ٞقاتٌ أّ مل ٜكاتٌ مل لـص أَاْـ٘ٚ ,إٕ أَـٔ ٚاسـد َـٔ ٖـؤال٤
ؾدسدــٛا إيٓٝــا ؾعًٓٝــا زدٖــِ إىل َــأَِٓٗ ٚال ْعــسض هلــِ يف َــاٍ ٚال

( )1افهٚرم ادًِقل (.)522/2
( )2افهٚرم ادًِقل (.)182/2
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ْؿــظ َــٔ قبــٌ أْٗــِ يٝطــٛا ٜؿسقــ ٕٛبــني َــٔ يف عطــهسْا ممــٔ هــٛش
أَاْ٘ ٚال هٛش ْٓٚبر إي ِٗٝؾٓكاتًِٗ) ا.ـه()1

بذذؾ ؿذذٚل إوزاظذذل ذم أهذذؾ افذمذذ( :ٜإٕ غــصا ايــرََ ٞــع
املطًُني ؾأَٔ أسداً ؾإٕ غا ٤اإلَاّ أَكـاٚ ٙإال ؾًـريد ٙإىل َأَٓـ٘).

()2

ؿٚرن هذا بًٍٚل هٗٓء ادٌىِغ ذم آشتٓ ٜٕٚبٚفذمؿ وإمٚن!!
ايٛد٘ اــاَظ :أنذف فذق ؿذدر أنذف ٓ أمذٚن هلذؿ ؾذ٘ن ؿذتِٓؿ

جير ظذ اإلشالم وادًِّغ إرضار اجلًّٔ ٜمـ مْع افدظقة إػ
اهلل ،وإيذذذاء ادًذذِّغ ادتٌذذربغ ذم بذذالد افٍُذذر ،بذذؾ ويُذذقن شذذٌٌ ًٚ
فتًِط افٍُٚر إؿقيذٚء ظذذ ادًذِّغ افوذًٍٚء ،ومذ ٚخذز حذرب
دوفتذذغ مذذـ دول اإلشذذالم (أؾًٌٕٚذذتٚن وافًذذراق) ظذذذ إثذذر وجذذراء
تٍجر افزجغ ذم ٕٔقيقرك ظْ ٚبًٌٔد.

( )1وإير فٍِٚئدة ـتٚب " نػـ ايػبٗات يف َطا ٌ٥ايعٗد ٚاؾٗاد " ٕخْٔ ٚافنٔخ ؾٔهؾ بـ
ؿزاز ،ؾٕ٘ف مٍٔد ومْف اشتٍدت ؾجزاه اهلل خرا ً.
(َِٕ )2ف احلٚؾظ (.)776/7

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

212


ٚإيٝو بعض املطا ٌ٥ايػسع ١ٝاملتعًك ١باألَإ يٝدز٣
قدز تػدٜد ايػسع ؾ:٘ٝ
املطأي ١األٚىل :أَإ املسأ٠
بًد إمجٚظٓؿ ظذ أمٚن افرجؾ افًٚؿؾ افٌٚفغ ،ؾَد ذـر
خالف ذم ادرأة ،ؿٚل احلٚؾظ :ؿٚل ابـ ادْذر( :أمجع أٌٖ ايعًِ
عً ٢دٛاش أَإ املسأ ,٠إال غ٦ٝاً ذنس ٙعبداملًو – يًْل ابـ
احٚجنقن صٚح ٛمٚفؽ – ٓ أحٍظ ذفؽ ظـ ؽره ؿٚل :إٕ أَس
األَإ إىل اإلَاّٚ ,تأَ ٍٚا ٚزد مما ىايـ ذيو عً ٢قكاٜا
خاؾ ،١ؿٚل ابـ ادْذر( :وذم ؿقل افٌْل ☺(:يًًك بذمتٓؿ

أدٕٚهؿ) دٓف ٜظذ إؽٍٚل هذا افَٚئؾ) إتٓك.

وجٚء ظـ شحْقن مثؾ ؿقل ابـ احٚجنقن ؾَٚل ٖٛ( :إىل
اإلَاّ ,إٕ أداش ٙداش ٚإٕ زد ٙزد) .ـها

()1

وبقب افٌخٚري :بٚب أمٚن افًْٚء وجقاره ّـ ،ثؿ روى
ّ
حدي ٞأم هٕٚئ( :ؿد أجرٕ ٚمـ أجرت ي ٚأم هٕٚئ).
( )1افٍتح ()775/7
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وؿٚل ابـ ظٌدافزٚ( :نإ ابٔ املادػٚ ٕٛضشٜٓ ٕٛكٛالٕ:

أَإ املسأَٛ ٠قٛف عً ٢إداش ٠اإلَاّ ي٘ ,ؾإٕ أداش ٙي٘ داش ,ؾٗ ٛقٍٛ
غاذ ال أعًِ أسدا قاٍ ب٘ غريُٖا َٔ أ ١ُ٥ايؿت)٣ٛـها()1
وؿٚل ابـ ؿدامٚ( :ٜباملسأ ,٠ؾإٕ أَاْٗا ٜؿح يف قٛهلِ
مجٝعاً .قايت عا٥ػ :١إٕ ناْت املسأ ٠يتذري عً ٢املطًُني ؾٝذٛش.
ٚعٔ أّ ٖاْ ٧أْٗا قايتٜ :ا زض ٍٛاهلل إْ ٞأدست أمحا,ٞ٥
ٚأغًكت عًٚ ,ِٗٝإٕ ابٔ أَ ٞأزاد قتًِٗ .ؾكاٍ هلا زض ٍٛاهلل
☺(:قد أدسْا َٔ أدست ٜا أّ ٖاْ ,٧إمنا هري عً ٢املطًُني
أدْاِٖ) زٚاُٖا ضعٝدٚ .أدازت شٜٓب بٓت زض ٍٛاهلل ☺ أبا ايعاف
بٔ ايسبٝع ؾأَكا ٙزض ٍٛاهلل ☺)ا.ـه()2
وهذا هق افهقاب فًّقم حدي(:ٞذم ٜادًِّغ واحدة
يًًك هب ٚأدٕٚهؿ) وحلدي ٞأم هٕٚئ.

( )1آشتذـٚر ( )88/14وإير آشتذـٚر (.)142/6
( )2ادٌْل (.)76/13
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املطأي ١ايجاْ / ١ٝأَإ ايعبد:
ؿٚل ابـ ظٌذدافزٚ( :اختًــ ايعًُـا ٤أٜكـاً يف أَـإ ايعبـد:
ؾكاٍ َايـو ٚايػـاؾعٚ ٞأؾـشابُٗاٚ ,ايجـٛزٚ ,ٟاألٚشاعـٚ ,ٞايًٝـح,
ٚأمحدٚ ,إضشامٚ ,أب ٛثٛزٚ ,داٚد بٔ عً :ٞأَاْـ٘ دـا٥ص قاتـٌ أ ٚمل
ٜكاتٌ ٖٛٚ .ق ٍٛقُد بٔ اؿطٔ.
ٚقاٍ أب ٛسٓٝؿ :١أَاْ٘ غـري دـا٥ص إال إٔ ٜكاتـٌٖٚ ,ـ ٛقـٍٛ
أبٜٛ ٞضـٚ ,ز ٟٚعٔ عُس َعٓا.)ٙـها()1
وؿذذٚل( :أَــا أَــإ ايعبــد ؾهــإ أبــ ٛسٓٝؿــ ١ال هٝــص ٙإال إٔ
ٜكاتٌ.
ٚاختًـ عً ٢أبٜٛ ٞضـ يف ذيـوٚ .قـاٍ قُـد بـٔ اؿطـٔ:
هٛش أَاْـ٘ ٚإٕ مل ٜكاتـٌٖٚ .ـ ٛقـَ ٍٛايـوٚ ,ايجـٛزٚ ,ٟاألٚشاعـ,ٞ
ٚايًٝحٚ ,ايػاؾع.ٞ

( )1افتّٓٔد (.)188/21
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ٚعٔ عُس َٔ طسم أْ٘ أدـاش أَـإ ايعبـدٚ ,ال خـالف يف ذيـو
بني ايطًـ إال َا خسز كسز ايػرٚذ) ا.ـه()1

وؿٚل احلٚؾظٚ( :أَا ايعبد ؾأداش اؾُٗٛز أَاْ٘ قاتٌ أ ٚمل
ٜكاتٌ.
ٚقاٍ أب ٛسٓٝؿ :١إٕ قاتٌ داش أَاْ٘ ٚإال ؾال.
ٚقــاٍ ضــشٓ :ٕٛإذا أذٕ يــ٘ ضــٝد ٙيف ايكتــاٍ ؾــح أَاْــ٘ ٚإال
ؾال) ا.ـه()2
وافه ذ ذذقاب ص ذ ذذح ٜأم ٕٚذ ذذف فًّ ذ ذذقم ح ذ ذذدي( ٞيً ذ ذذًك هبذ ذ ذذٚ
أدٕٚهؿ).

( )1آشتذـٚر (.)88/14
( )2ؾتح افٌٚري (.)776/7
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املطأي ١ايجايج /١ايؿيب املُٝص:
ؿٚل ابـ ؿدامذ( :ٜؾأَا ايؿيب املُٝـص ؾكـاٍ ابـٔ ساَـد :ؾٝـ٘
زٚاٜتإ :إسداُٖا ال ٜؿح أَاْٖ٘ٚ .ـ ٛقـ ٍٛأبـ ٞسٓٝؿـٚ ١ايػـاؾع;ٞ
ألْــ٘ غــري َهًـــٚ ,ال ًٜصَــ٘ بكٛيــ٘ سهــِ ؾــال ًٜــصّ غــري ٙنــاجملٓ.ٕٛ
ٚايسٚا ١ٜايجاْٜ :١ٝؿح أَاْ٘ ٖٛٚ .قَ ٍٛايو.
ٚقاٍ أب ٛبهسٜ :ؿح أَاْ٘ زٚاٚ ١ٜاسـدٚ .٠محـٌ زٚاٜـ ١املٓـع
عًــ ٢غــري املُٝــصٚ ,اســتر بعُــ ّٛاؿــدٜحٚ ,ألْــ٘ َطــًِ ممٝــص ؾؿــح
أَاْ٘ ,نايبايؼ ٚؾازم اجملٓ ,ٕٛؾإْ٘ ال ق ٍٛي٘ أؾالً) ا.ـه()1
ؿٚل احلٚؾظٚ( :أَا ايؿيب ؾكاٍ ابٔ املٓرز :أمجع أٌٖ ايعًِ
إٔ أَـإ ايؿـيب غـري دــا٥ص .قًـتٚ :نـالّ غــريٜ ٙػـعس بايتؿسقـ ١بــني
املساٖــل ٚغــريٚ ,ٙنــالّ املُٝــص ايــرٜ ٟعكــٌٚ .اـــالف عــٔ املايهٝــ١
ٚاؿٓابً )١ا.ـه()2
وافهذقاب صذح ٜأمذٚن ادّٔذز فًّذقم حذدي( ٞيًذًك هبذٚ
أدٕٚهؿ) ؾ٘ن افؼيً ٜتقشع بٚب إمٚن.
( )1ادٌْل (.)77/13
( )2افٍتح (.)776/7
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املطأي ١ايسابع /١األضري:
ؿذذٚل ابذذـ ؿدامذذٜٚ( :ٜؿــح أَــإ األضــري إذا عكــد ٙغــري َهــسٙ
يدخٛي٘ يف عُ ّٛاـرب ٚألْ٘ َطًِ َهًـ كتاز ؾأغب٘ غري األضري.
ٚنــريو أَــإ األدــري ٚايتــادس يف داز اؿــسبٚ ,بٗــرا قــاٍ
ايػاؾع.ٞ
ٚقاٍ ايجٛز :ٟال ٜؿح أَإ أسـد َـِٓٗٚ .يٓـا عُـ ّٛاؿـدٜح
ٚايكٝاع عً ٢غريِٖ) ا.ـه ()1
وؿٚل احلٚؾظ (ٚ( :)776/7سه ٢ابٔ املٓرز عٔ ايجٛز ٟأْ٘
اضــتجَٓ ٢ــٔ ايسدــاٍ األســساز األضــري يف أزض اؿــسب ؾكــاٍ :ال ٜٓؿــر
أَاْ٘ٚ ,نريو األدري) ا.ـه()2
وافهذذقاب صذذح ٜأمٕٚذذف فًّذذقم حذذدي ٞظذذع وٕن افؼذذع
يقشع إمٚن.

( )1ادٌْل (.)77/13
( )2افٍتح (.)776/7
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املطأي ١اـاَط / ١اجملٓ:ٕٛ
ؿٚل ابـ ؿدامٚ( :ٜال ٜؿح أَإ فٓٚ ٕٛال طؿٌ ألْـ٘ نالَـ٘
غري َعتربٚ ,ال ٜجبت ب٘ سهِ.
ٚال ٜؿــح أَــإ شا٥ــٌ ايعكــٌ بٓــ ّٛأ ٚضــهس أ ٚإغُــا ٤يــريو,
ٚألْ٘ ال ٜعسف املؿًش َٔ ١غريٖا ؾأغب٘ اجملٓ.ٕٛ
ٚال ٜؿح َٔ َهس ٙألْ٘ ق ٍٛأنـس ٙعًٝـ٘ بػـري سـل ,ؾًـِ ٜؿـح
ناإلقساز) ا.ـه()1
ؿذذٚل احلذذٚؾظٚ( :أَـــا اجملٓـــ ٕٛؾـــال ٜؿـــح أَاْـــ٘ بـــال خـــالف
نايهاؾس) ا.ـه

()2

( )1ادٌْل (.)77/13
( )2افٍتح (.)776/7
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املطأي ١ايطادض /١ايهاؾس:
ؿذذٚل ابذذـ ؿدامذذٚ( :ٜال ٜؿــح أَــإ نــاؾس ٚإٕ نــإ ذَٝــاً ألٕ
ايــٓيب ☺ قــاٍ(:ذَــ ١املطــًُني ٚاســدٜ ٠طــع ٢بٗــا أدْــاِٖ) ؾذعــٌ
ايرَ ١يًُطًُني ,ؾال ؼؿٌ يػريِٖ ٚألْ٘ َتِٗ عًـ ٢اإلضـالّ ٚأًٖـ٘,
ؾأغـــب٘ اؿسبـــ )ٞا.ـه( )1وتَ ذذدم ظ ذذـ احل ذذٚؾظ اب ذذـ حج ذذر أن ذذف ٍٕ ذذك
اخلالف ذم ادًٖخ.ٜ

املطأي ١ايطابع /١بأ ٟغٜ ٤ٞه ٕٛاألَإ:
ؿذٚل ابذذـ ظٌذذدافزٚ( :ال خــالف عًُتــ٘ بــني ايعًُــا ٤يف إٔ َــٔ
أَٔ سسبٝاً بـأ ٟنـالّ هلـِ بـ٘ األَـإ ,ؾكـد مت يـ٘ األَـإٚ .أنجـسِٖ
هعً ٕٛاإلغاز ٠األَإ إذا ناْت َؿٗ ١َٛمبٓصي ١ايهالّ) ا.ـه()2
وجذذقاب إمذذر افثذذٚين (أن افٍُذذٚر ؿتِذذقا ادًذذِّغ ذم ظذذدة
أمٚــ ؾُٔقٕقن هبذا َٕوقا افًٓد)مـ أوجف:

( )1ادٌْل (.)77/13
( )2آشتذـٚر (.)87/14
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أٚالً :تَ ذ ذذدم ذم ه ذ ذذذا افُت ذ ذذٚب بٔ ذ ذذٚن بٚف ذ ذذدفٔؾ افؼ ذ ذذظل ٓ

افًٚضٍل احلامد أن ـؾ دوف ٜهل ٚحٚـؿ هل مًتَِ ٜبحُّٓ.ٚ

ثاْٝاً :أن هْٚك ؾرؿ ً ٚبغ حٚل افَقة وافوًػ ،ؾٍل حٚل

افوذذًػ يهذذز ظذذذ ـثذذر مذذـ افوذذٔؿ دون حذذٚل افَذذقة ـذذام تَذذدم
افُالم ظـ صِح احلدئٌ.ٜ
ثايج ـاً :أن ذم َٕذذض افًٓذذد بذذغ ادًذذِّغ وافٍُذذٚر مىَِذ ًٚ

إرضار ًا بٚدًِّغ ذم ذق إرض وؽرهب.ٚ

زابعــاً :أن افذذذي حيذذدد َٕذذض افًٓذذد وبَذذٚءه ويل إمذذر ٓ

ظٚم ٜافْٚس ،وإٓ صٚر إمر ؾقى ،وافٍقى حمرم ٜوم ٓ ٚيتؿ
ترك ادحرم إٓ بف ؾٓق واج.ٛ
│
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ايػبٗ ١ايجآَ١
هٛش ْكض ايعٗد اير ٟايتصَٓاٙ
عٓد دخ ٍٛبالد ايهؿاز سني ختِ اؾٛاش
بـــدي ٌٝأْـــ٘ ز ٣ٚدـــابس ٚأبـــٖ ٛسٜـــس ٠إٔ زضـــ ٍٛاهلل ☺

قاٍ(:اؿسب خدعَ )١تؿل عً٘ٝ
اؾٛاب َٔ ٚدٗني:
األ :ٍٚؾ ذذرق ـٌ ذذر ذم افؼ ذذع ب ذذغ َٕ ذذض افًٓ ذذد (اخلٔ ٕٚذذ)ٜ

واخلدظ ،ٜؾٕٚول حمرم بٚإلمجٚع.

أم ٚافثٚين :جٚئز ذم احلرب بٚإلمجٚع ؾ٘ن اخلدظ ٜفٔس ؾٔٓٚ
َٕذذض فًِٓذذد ،وإٕذذام إبذذداء أمذذر وؾًذذؾ خالؾذذف خمٚدظذذ ٜفِّحذذٚربغ،
ومـ شقى بٔذْٓام ؾَذد شذقى بذغ مذ ٚؾرؿذ ٝافؼذيً ٜبْٔٓذ ٚؾَٔٚشذف
ؾٚشذذد فُقٕذذف خىذذٖ مذذـ حٔذذ ٞإصذذؾ ودخٚفٍتذذف افؼذذع مذذـ جٓذذٜ
أخذذرى ،ؾٔٚيذذٚت افَرإٓٔذذ ٜوإحٚديذذ ٞافٌْقيذذ ٜمتذذقاترة ذم اإليٍذذٚء
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بٚفًٓ ذ ذ ذذد ؿ ذ ذ ذذٚل تً ذ ذ ذذٚػ :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ
[اإلها ء ]34 :وؿٚل ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ بؾ وجٚء افْٓل ظـ افٌدر
ذم احلرب بٖدف ٜخٚص ٜمْٓ ٚمذ ٚخذرج مًذِؿ ظذـ بريذدة أن رشذقل
اهلل ☺ (:اؽزوا بٚشؿ اهلل ،ؿٚتِقا مذـ ـٍذر بذٚهلل اؽذزوا وٓ تٌِذقا
وٓ تٌذذدروا) ،ومذذـ أبِذذغ مذذٕ ٚحذذـ بهذذدده احلذذدي ٞافذذذي خذذرج
مًِؿ ظـ حذيٍ ٜؿٚل :م ٚمًْْل أن أصٓد بدر ًا إٓ أين خرج ٝأنٚ
وأيب حًٔؾ ؿٚل :ؾٖخذٕ ٚـٍٚر ؿريش ؿٚفقا :إُٕؿ تريدون حمّد ًا؟
ؾَِْ :ٚمٕ ٚريده ،مٕ ٚريد إٓ ادديْ.ٜ
ؾٖخ ذذذوا مْ ذذ ٚظٓ ذذد اهلل ومٔثٚؿ ذذف فْْك ذذؾـ إػ ادديْ ذذ ٜوٓ
َٕٚتؾ مًف.
ؾٖتْٔ ٚرشقل اهلل ☺ ؾٖخزٕٚه اخلز .ؾَٚل(:إكؾٍٕ ،ٚل
هلؿ بًٓدهؿ وًٕتًغ اهلل ظِٔٓؿ) وذم فٍظ (تٍٔ ٚهلؿ بًٓدهؿ).
أرأجذ ذ ذ ذذتؿ ـٔذ ذ ذ ذذػ اإليٍذ ذ ذ ذذٚء بٚفًٓذ ذ ذ ذذد ظْذ ذ ذ ذذد رشذ ذ ذ ذذقل اهلل ☺

وأصحٚبف ،ؿٚرن واؿع هٗٓء ادٌىِغ هبذه افْهقص !!
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ايجـــاْ :ٞأن ه ذذذه افًٍ ذذٚل ف ذذق ج ذذٚزت ج ذذدًٓ – وه ذذذا م ذذـ
ادحٚل ذظذ ً - ٚحلذرم ؾًِذف حذ ٚيستذ ٛظِٔذف مذـ ادٍٚشذد افًئّذٜ

ـام تَدم بٕٔٚف ،وديـ اهلل ؿٚئؿ ظذ جِ ٛادهٚفح ودرء ادٍٚشد.
│
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ايػبٗ ١ايتاضع١
هٛش يف ايػسع قتٌ ايهؿاز ٚتدَري
دٚزِٖ ٚي ٛقتٌ يف ذيو بعض املطًُني
ـام جقز افًِامء افتسس ب٘مجٚع ،ؿٚل افَرضٌل( :قد هٛش
قتٌ ايرتع ٚذيو إذا ناْت املؿًش ١قـسٚز ١ِٜنًٝـٚ ١ال ٜتـأت ٢يعاقـٌ
إٔ ٜك ٍٛال ٜكتٌ ايرتع يف ٖر ٙايؿٛز ٠بٛد٘ ,ألْـ٘ ًٜـصّ َٓـ٘ ذٖـاب
ايرتع ٚاإلضالّ ٚاملطًُني) .ـها ()1
ؿٚل ابـ تّٔٔٚ( :ٜهلرا اتؿل ايؿكٗا ٤عً ٢أْ٘ َت ٢مل ميهٔ
دؾع ايكسز عٔ املطـًُني إال مبـا ٜؿكـ ٞإىل قتـٌ أٚي٦ـو املـترتع بٗـِ
داش ذيو) .ـها()2

اؾٛاب َٔ ٚدٗني:
( )1اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن (.)287/16
( )2جمّقع افٍتٚوى ()52/22
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األ :ٍٚأن ؿتؾ ادًِّغ افذذيـ تذسس هبذؿ جذٚئز بٓٚتٍذٚق

افذذذي َِٕذذف ابذذـ تّٔٔذذ ،ٜأمذذ ٚتذذدمر دور افٍُذذٚر وؿتذذؾ أنًٍذذٓؿ ؾٓذذق

حمرم إذا ـٕٚقا ذم بالدٕ ٚمًٚهديـ أو بدخقفْ ٚبالدهؿ ،وؿد أخذوا
افًٓ ذذقد وادقاثٔ ذذؼ ظ ذذذ م ذذـ دخ ذذؾ ظِ ذذٔٓؿ ب ذذٚفتزام إم ذذـ وذف ذذؽ
بتختٔؿ جقاز افدخقل  -ـام تَدم بٕٔٚف – ؾًذ هذا ٓ يهح ؿٔٚس
م ٚحرم اهلل بام أجٚز.
ايجــاْ :ٞأن حٚفذذ ٜافتذذسس اوذذىراري ،ٜوذفذذؽ بذذٖن تذذسس

افٍُٚر بًِّّغ فَتذؾ مًذِّغ أـثذر أو إؾًذٚد مًٍذدة أـذز  :فذذا
ج ذذٚزت م ذذـ درء ادًٍ ذذدة افُ ذذزى ب ذذام ه ذذق أخ ذذػ ،وواؿ ذذع ه ذذٗٓء
ادٍجذذريـ افًُذذس متٚم ذ ً ،ٚؾذذ٘هنؿ ذم ؽذذر حٚفذذ ٜآوذذىرار ،وأجو ذ ًٚ
يًٍدون أـثر مم ٚيهِحقن إن ـٕٚقا يهِحقن صٔئ ً.ٚ
│
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ايػبٗ ١ايعاغس٠
ثبت يف ايبدازَٚ ٟطًِ عٔ ابٔ عباع عٔ ابٔ عُس إٔ زضٍٛ
اهلل ☺ قاٍ(:أخسدٛا املػسنني َٔ دصٜس ٠ايعسب) ؾبكا ِٖ
َٓهس هب إشايت٘
ٚاؾٛاب َٔ أٚد٘:
ايٛد٘ األ :ٍٚأن ؽٚي ٜم ٚئٍد احلدي ٞوجقب إخذراجٓؿ

ٓ ؿتِٓؿ ،وادُْر ٓ يزال بُّْر أـز مْف وهق ؿتؾ ادًٚهد ،ؾَذد
أخ ذذرج افٌخ ذذٚري ظ ذذـ ظٌدافِ ذذف ب ذذـ ظّ ذذرو ب ذذـ افً ذذٚص ؿ ذذٚل :ؿ ذذٚل
رشقل اهلل ☺(:مـ ؿتؾ مًٚهد ًا مل يرح رائح ٜاجلْ.)1( )ٜ
ايٛدـــ٘ ايجـــاْ :ٞأن ؿذذتِٓؿ جيذذر ظذذذ ادًذذِّغ مٍٚشذذد

ظيّذذك ظذذذ مًذذتقى إؾذذراد واجلامظذذٚت وافذذدول ،ومذذ ٚترتذذٛ
ظِٔف مًٍدة أـز حرم ؾًِف ـام تَدم بٕٔٚف.

( )1صحٔح افٌخٚري (.)2932
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ايٛدـــ٘ ايجايـــح :أن افًِذذامء اختٍِذذقا ذم حذذدود جزيذذرة

افًرب افتل حيرم ظذ ادؼـغ دخقهل ٚظذ أؿقال:

ؿ ذذٚل اب ذذـ ظٌ ذذدافز( :أم ذذ ٚؿقف ذذف[ :أرض افً ذذرب وجزي ذذرة
افًرب] ذم هذا احلدي ،ٞؾذـر ابذـ وهذ ٛظذـ مٚفذؽ ؿذٚل( :أزض
ايعسب َهٚ ١املدٚ ١ٜٓاي.)ُٔٝ
وذـر أبق ظٌٔد افَٚشؿ بـ شالم ظـ إصًّل ؿٚل:
(دصٜس ٠ايعسب َٔ أقؿ ٢عدٕ إىل أبـني إىل زٜــ ايعـسام يف
ايطــٚ ,ٍٛأَــا يف ايعــسض ؾُــٔ دــدَٚ ٠ــا ٚاالٖــا َــٔ ضــا٥س ايبشــس إىل
إطساز ايػاّ).
وؿٚل أبق ظٌٔدة( :دصٜس ٠ايعسب َا بني سؿس أبَٛ ٞضـ ٢إىل
أقؿ ٢اي ُٔٝيف ايطـٚ ,ٍٛأَـا يف ايعـسض ؾُـٔ بـري ٜـرب ٜٔإىل َٓكطـع
ايطُا – )٠ٚثؿ ؿٚل – :
ؿٚل مٚفؽ بـ أنس( :دصٜس ٠ايعسب املدَٚ ١ٜٓهٚ ١ايُٝاَـ١
ٚاي.)ُٔٝ
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ؿٚل :وؿٚل ادٌرة بذـ ظٌذدافرمحـ( :دصٜس ٠ايعسب املدٜٓـ١

َٚهٚ ١ايٚ ُٔٝقسٜاتٗا).
وذـذذر افقا ؿذذدي ظذذـ مًذذٚذ بذذـ حمّذذد إنهذذٚري أنذذف حدثذذف
ظـ أيب وجزة يزيد بـ ظٌٔد افًًدي أنف شًّف يَقل:
(ايكــس ٣ايعسبٝــ :١ايؿــسعٜٓٚ ,بــعٚ ,املــسٚٚ ,٠ٚاد ٟايكــس,٣
ٚاؾــازٚ ,خٝــرب) .ؿذذٚل افقا ؿذذديٚ :نــإ أبــٚ ٛدــص ٠ايطــعد ٟعامل ـاً
بريو.
ؿذٚل أبذق وجذذزةٚ( :إمنــا مسٝــت قــس ٣عسبٝــ ١ألْٗــا َــٔ بــالد
ايعسب).
وؿذذٚل أمحذذد بذذـ ادًذذذل :حذذدثْل بؼذ بذذـ ظّذذر ؿذذٚل :ؿِذذٝ
حٚفؽ( :إْٓا يٓسد ٛإٔ ته َٔ ٕٛدصٜس ٠ايعسب ٜسٜد ايبؿسٕ :)٠نذف
ٓ حيقل بْْٔ ٚوبُْٔؿ هنر ،ؾَذٚل( :ذيـو إٔ نـإ قَٛـو تبـؤٚا ايـداز
ٚاإلميإ).
ؿذذٚل أبذذق ظّذذر

( :قــاٍ بعــض أٖــٌ ايعًــِ :إمنــا مســٞ

اؿذاش سذاشاً ألْ٘ سذص بني تٗاَٚ ١لدٚ ,إمنا ق ٌٝيبـٝالد ايعـسب
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دصٜس ٠إلساط ١ايبشس ٚاألْٗاز بٗا َٔ أقطازٖاال ٚإطسازٖا ؾؿازٚا
ؾٗٝا َجٌ دصٜس َٔ ٠دصا٥س ايبشس) ا.ـه()1

ؿٚل ابـ ؿدامٚ( :ٜال هٛش ألسد َِٓٗ ضهٓ ٢اؿذاشٚ .بٗـرا
قاٍ َايو ٚايػاؾع ٞإال إٔ َايهاً قاٍ :أز ٣إٔ هًٛا َـٔ أزض ايعـسب
نًٗا :ألٕ زض ٍٛاهلل ☺ قاٍ ٓ(:جيتّع ديْٚن ذم جزيرة افًذرب)،
– ثؿ ؿٚل – :

(ٚدصٜــس ٠ايعــسب َــا بــني ايــٛاد ٟإىل أقؿــ ٢ايــ .)ُٔٝؿٚفذذف

شًٔد بـ ظٌدافًزيز.

وؿٚل إصًّل وأبذق ظٌٔذد َٔ ٖٞ( :زٜـ ايعسام إىل عدٕ
طٛالً َٔٚ ,تٗاََٚ ١ا ٚزاٖ٤ا إىل أطساف ايػاّ عسقاً).
وؿٚل أبذق ظٌٔذدة َٔ ٖٞ( :سؿس أبَٛ ٞضـ ٢إىل ايـ ُٔٝطـٛالً,
 َٔٚزٌَ ٜرب ٜٔإىل َٓكطع ايطُا ٠ٚعسقاً).

( )1افتّٓٔد (.)172/1
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ؿٚل اخلِٔذؾ( :إمنا ق ٌٝهلا دصٜـس ٠ألٕ عـس اؿـبؼ ٚعـس

ؾــازع ٚايؿــسات قــد أساطــت بٗــاْٚ ,طــبت إىل ايعــسب ألْٗــا أزقــٗا
َٚطهٓٗا َٚعدْٗا).
وؿٚل أمحذد( :دصٜس ٠ايعسب املدٜٓـَٚ ١ـا ٚاالٖـا) :يًْذل أن

ادّْ ذذقع م ذذـ ش ذذُْك افٍُ ذذٚر ب ذذف ادديْ ذذ ٜوم ذذ ٚوآه ذذ ،ٚوه ذذق مُ ذذ،ٜ

وافٔاممذذ ،ٜوخٔذذز ،وافٌْٔذذع ،وؾذذدك ،وخمٚفٍٔٓذذ ٚومذذ ٚوآهذذ .ٚوهذذذا
ؿقل افنٚؾًل ٕهنؿ مل جيِقا مـ تٔامء وٓ مـ افّٔـ.
وؿذد روي ظذـ أيب ظٌٔذدة بذـ اجلذراح أنذف ؿذٚل( :إٕ آخـس َـا
تهًِ بـ٘ ايـٓيب ☺ إٔ قـاٍ(:أخرجذقا افٔٓذقد مذـ احلجذٚز) ،ؾأَـا
إخساز أٌٖ لسإ َٓـ٘ ؾـألٕ ايـٓيب ☺ ؾـاؿِٗ عًـ ٢تـسى ايسبـا،
ؾٓككٛا عٗد.ٙ
ؾُٖن جزيرة افًرب ذم تِؽ إحٚدي ٞأريد هب ٚاحلجٚز،
وإٕام شّل حجٚز ًا ٕنف حجز بغ هتٚم ٜوٕجد .وٓ يًّْقن أجو ًٚ
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مذذـ أضذذراف احلجذذٚز ،ـتذذٔامء وؾٔذذد وٕحقمهذذٕ ٚن ظّذذر مل يّذذًْٓؿ)

ا.ـه

()1

وؿٚل افَرضٌل ذم تًٍره( :وأم ٚجزيرة افًرب وهل مُٜ
وادديْ ٜوافٔامم ٜوافّٔـ وخمٚفٍٔٓ.ٚ
ؾَذذٚل مٚفذذؽ ( :ىــسز َــٔ ٖــر ٙاملٛاقــع نــٌ َــٔ نــإ غــري
اإلضـــالّٚ ,ال ميٓعـــَ ٕٛـــٔ ايـــرتدد بٗـــا َطـــاؾس .)ٜٔوـ ذذذفؽ ؿ ذذٚل
افنٚؾًل

ؽر أنف اشتثْك مـ ذفؽ افّٔـ.

وييذذب هلذذؿ أجذذؾ ثالثذذ ٜأجذذٚم ـذذام رضبذذف هلذذؿ ظّذذر
حغ أجالهؿ .وٓ يدؾْقن ؾٔٓ ٚويِجئقن إػ احلؾ) ا.ـه

()2

ؿذذٚل احلذذٚؾظ( :يهــٔ ايــر ٟميٓــع املػــسنَ ٕٛــٔ ضــهٓاَٗٓ ٙــا
اؿذاش خاؾٖٚ ١ـَ ٛهـٚ ,١املدٜٓـٚ ,١ايُٝاَـَٚ ,١ـا ٚاالٖـا ,ال ؾُٝـا
ض ٣ٛذيو مما ٜطًل عً ٘ٝاضِ دصٜس ٠ايعسب التؿـام اؾُٝـع عًـ ٢إٔ
اي ُٔٝال ميٓعَٗٓ ٕٛا َع أْٗـا َـٔ مجًـ ١دصٜـس ٠ايعـسبٖ ,ـرا َـرٖب
( )1ادٌْل (.)242/13
(.)124/8( )2
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اؾُٗٛزٚ ,عـٔ اؿٓؿٝـ ١هـٛش َطًكـاً إال املطـذدٚ ,عـٔ َايـو هـٛش
دخٛهلِ اؿسّ يًتذاز.٠

ٚقــاٍ ايػــاؾع :ٞال ٜــدخً ٕٛاؿــسّ أؾــالً إال بــإذٕ اإلَــاّ
ملؿًش ١املطًُني خاؾ .)١ـها()1
ؿٚل ابـ مٍِحٚ( :ميٓع ٕٛاإلقاَ ١باؿذاش قَ ٖٛ :ٌٝا بني
ايُٝاَــٚ ١ايعــسٚضٚ ,بــني ايــٚ ُٔٝلــدٚ ,مســ ٞبــ٘; ألْــ٘ سذــص بــني
تٗاَــٚ ١لــد ناملدٜٓــٚ ,١قٝــٌْ :ؿــؿٗا تٗــاَْٚ ٞؿــؿٗا سذــاش,ٟ
ٚايُٝاَٚ ١مس ٞايعسٚضٚ ,نإ امسٗا سذساً ,ؾطُٝت ايُٝاَ ١باضـِ
اَسأ.٠
وؿ ذذٚل اب ذذـ إث ذذر( :ايُٝاَــــ :١ايؿــــكع املعــــسٚف غــــسقٞ
اؿذاش)ٖٚ .را ٜكتك ٞإٔ ال ٜه َٔ ٕٛاؿذاشٚ ,ؾٝـ٘ تهًــٚ ,خٝـرب
غسق ٞاملد ١ٜٓملا ز ٣ٚأب ٛعبٝد ٠بٔ اؾساح إٔ آخس َا تهًِ ب٘ ايٓيب
☺ ؿٚل(:أخرجقا افٔٓقد مـ احلجٚز) رواه أمحد.

( )1ؾتح افٌٚري (.)616/7
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وؿذذٚل ظّذذر :شذذًّ ٝافٌْذذل ☺ يَذذقلٕ(:خذذرجـ افٔٓذذقد
وافْه ذذٚرى م ذذـ جزي ذذرة افً ذذرب ؾ ذذال أت ذذرك ؾٔٓ ذذ ٚإٓ مً ذذِ ًام) رواه

افسمذي .وؿٚل :حًـ صحٔح.
ٚاملساد اؿذاش بدي ٌٝأْ٘ يٝظ أسد َٔ اـًؿـا ٤أخـسز أسـداً
َــٔ ايــٚ ُٔٝتُٝــا ٤قــاٍ أمحــد :دصٜــس ٠ايعــسب املدٜٓــَٚ ١ــا ٚاالٖــا,
ٚنرا ايٓٝبع ٚؾـدىٚ ,كايٝؿٗـا َعـسٚف بـاي ,ُٔٝتطـُ ٢بٗـا ايكـس٣
اجملتُع ١نايسضتام يف غريٖا.
وؿٚل افنٔخ تَل افذديـ( :تبٛى ٚمٖٛا َٚـا د ٕٚاملٓشٓـ٢
ٖٚــ ٛعكبــ ١ايؿــٛإ َــٔ ايػــاّ نُعــإٚ ,هلــِ دخٛيــ٘ٚ ,األؾــح بــإذٕ
إَاّ يتذاز.٠
ؾإٕ دخًٛا يتذاز ٠مل ٜكُٛٝا يف َٛقـع ٚاسـد أنجـس َـٔ أزبعـ١
أٜــاّ ,قايــ٘ ايكاقــ ٞألٕ ايصا٥ــد عًــ ٢األزبعــ ١ســد ٜــتِ بــ٘ املطــاؾس
ؾؿاز ناملكٚ ,ِٝاملرٖب أِْٗ ال ٜك ُٕٛٝؾٛم ثالثـ ١أٜـاّ ألٕ عُـس أذٕ
ملٔ دخٌ تادساً إقاَ ١ثالث ١أٜاّ ؾدٍ عً ٢املٓع يف ايصا٥د) ا.ـه()1

( )1ادٌدع (.)381/3

234

الربهان املنري يف دحض شبوات أهل التكفري والتفجري

ؿٚل ابـ افَٔؿ( :ثِ اختًـ ايؿكٗا ٤بعد ذيو ؾكاٍ َايو:

أز ٣إٔ هًــــٛا َــــٔ أزض ايعــــسب نًــــٗا; ألٕ زضــــ ٍٛاهلل ☺

قــاٍ(:ال هتُــع دٜٓــإ يف دصٜــس ٠ايعــسب)ٚ ,يف ؾــشٝح َطــًِ َــٔ
أْ٘ مسع زضـ ٍٛاهلل ☺ ٜكـ(:ٍٛألخـسدٔ ايٗٝـٛد
سدٜح عُس
ٚايٓؿــازَ ٣ــٔ دصٜــس ٠ايعــسب ,ستــ ٢ال أدع ؾٗٝــا إال َطــًُاً)ٚ ,قــاٍ
ايػـــاؾع :ٞميٓعـــَ ٕٛـــٔ اؿذـــاشٖٚ ,ـــَ ٛهـــٚ ١املدٜٓـــٚ ١ايُٝاَـــ١
ٚكايٝؿٗا  ٖٞٚقساٖا.
أَــا غــري اؿــسّ َٓــ٘ ؾُٓٝــع ايهتــابٚ ٞغــريَ ٙــٔ االضــتٝطإ
ٚاإلقاَ ١ب٘ٚ ,ي٘ ايدخ ٍٛبإذٕ اإلَاّ ملؿًش ١نأدا ٤زضـاي ١أ ٚمحـٌ
َتاع وتاز إي ٘ٝاملطًُٚ ,ٕٛإٕ( )َٔٚدخـٌ يتذـاز ٠يـٝظ ؾٗٝـا نـجري
ساد ١مل ٜأذٕ ي٘ إال بػس إٔ ٜأخر َٔ ػازت٘ غ٦ٝاًٚ ,ال ميهٔ َـٔ
اإلقاَ ١أنجس َٔ ثالخ.
ٚقد أدخٌ بعض أؾشاب ايػـاؾع ٞايـ ُٔٝيف دصٜـس ٠ايعـسب,
َٓٚعِٗ َٔ اإلقاَ ١ؾٗٝاٖٚ ,را  ,ِٖٚؾإٕ ايٓيب ☺ بعح َعاذاً قبـٌ
َٛت٘ إىل ايٚ ُٔٝأَـس ٙإٔ ٜأخـر َـٔ نـٌ سـامل دٜٓـازاًٚ ,أقـسِٖ ؾٗٝـا
ٚأقــسِٖ أبــ ٛبهــس بعــدٚ ٙأقــسِٖ عُــس ٚعجُــإ ٚعًــٚ ،╚ ٞمل
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هً َٔ ِٖٛايَ ُٔٝـع أَـس زضـ ٍٛاهلل ☺ بـإخساز ايٗٝـٛد ٚايٓؿـاز٣
َٔ دصٜس ٠ايعسب ,ؾًِ ٜعسف عٔ إَاّ أْ٘ أدالِٖ َٔ اي.ُٔٝ

ٚإمنــا قــاٍ ايػــاؾعٚ ٞأمحــد :ىسدــَ ٕٛــٔ َهــٚ ١املدٜٓــ١
ٚايُٝاَٚ ١خٝرب ٜٓٚبع ٚكايٝؿٗاٚ ,مل ٜرنسا ايـٚ ,ُٔٝمل هًـٛا َـٔ
تُٝا ٤أٜكاًٚ ,نٝـ ٜه ٕٛاي َٔ ُٔٝدصٜس ٠ايعـسب ٖٚـٚ ٞزا ٤ايبشـس,
ؾايبشس بٗٓٝا ٚبني اؾصٜس٠؟ ؾٗرا ايك ٍٛغًط قض.
سهِ دخ ٍٛأٌٖ ايرَ ١اؿسّٚ :أَا اؿسّ ؾإٕ نإ سسّ
َه ١ؾـإِْٗ ميٓعـَ ٕٛـٔ دخٛيـ٘ بايهًٝـ ,١ؾًـ ٛقـدّ زضـ ٍٛمل هـص إٔ
ٜــأذٕ يــ٘ اإلَــاّ يف دخٛيــ٘ ٚىــسز ايــٛاي ٞأَ ٚــٔ ٜجــل بــ٘ إيٝــ٘ٚ ,ال
ىتـ املٓع غطَ ١ه ١بٌ اؿسّ نً٘ٚ .أَا سسّ املد ١ٜٓؾال ميٓع َـٔ
دخٛهلِ يسضاي ١أ ٚػاز ٠أ ٚمحٌ َتاع.
ؾعٓد :ٙهٛش هلِ
ؾؿٌ :ؾٗرا تؿؿَ ٌٝرٖب أمحد
دخــ ٍٛاؿذــاش يًتذــاز ٠ألٕ ايٓؿــاز ٣نــاْٛا ٜتذــس ٕٚإىل املدٜٓــ ١يف
نُا تكدّ.
شَٔ عُس
ٚسه ٢أب ٛعبـداهلل بـٔ محـدإ عٓـ٘ زٚاٜـ :١إٔ سـسّ املدٜٓـ١
نشسّ َه ١يف اَتٓاع دخٛي٘.
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ٚايظاٖس أْٗا غًط عً ٢أمحد ,ؾإْ٘ مل ىـ عً ٘ٝدخـٛهلِ
ٚبعدٚ ٙمته َٔ ِٗٓٝذيو.
بايتذاز ٠يف شَٔ عُس

ٚال ٜـــأذٕ هلـــِ يف اإلقاَـــ ١أنجـــس َـــٔ ثالثـــ ١أٜـــاّٚ ,قـــاٍ
ايكاق :ٞأزبع ٖٞٚ ,١سد َا ٜتِ املطاؾس يًؿال –٠ثِ قاٍ – :
ؾإِْٗ ٜكـس ٕٚعٓـدٙ
ؾؿٌٚ :أَا تؿؿَ ٌٝرٖب َايو
يف مجٝع ايبالد إال دصٜس ٠ايعـسبٖٚ :ـَ ٞهـٚ ١املدٜٓـَٚ ١ـا ٚاالُٖـا.
ٚز ٣ٚعٝط ٢بٔ دٜٓاز عٓ٘ دخـ ٍٛايـ ُٔٝؾٗٝـاٚ .ز ٣ٚابـٔ سبٝـب أْٗـا
َٔ أقؿ ٢عـدٕ َٚـا ٚاالٖـا َـٔ أزض ايـ ُٔٝنًـٗا إىل زٜــ ايعـسام يف
ايطـٚ ,ٍٛأَــا يف ايعـسض ؾُــٔ دــدَٚ ٠ـا ٚاالٖــا َـٔ ضــاسٌ ايبشــس إىل
أطساف ايػاَّ ,ؿس يف املػسب ٚاملػسمَٚ ,ـا بـني املدٜٓـ ١إىل َٓكطـع
ايطُاٚ ,٠ٚال ميٓع َٔ ٕٛاالدتٝاش بٗا َطاؾسٚ ,ٜٔيهٔ ال ٜك.ُٕٛٝ
ؾعٓد :ٙهلِ دخ ٍٛاؿسّ نً٘
ؾؿٌٚ :أَا أب ٛسٓٝؿ١
ستــ ٢ايهعبــْ ١ؿطــٗاٚ ,يهــٔ ال ٜطــتٛطٓ ٕٛبــ٘ٚ .أَــا اؿذــاش ؾًــِٗ
ايدخ ٍٛإيٚ ٘ٝايتؿسف ؾٚ ٘ٝاإلقاَـ ١بكـدز قكـا ٤سـٛا٥ذِٗٚ ,نـإٔ
قاع دخٛهلِ َه ١عً ٢دخٛهلِ َطذد زض ٍٛاهلل
أبا سٓٝؿ١
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☺ٚ ،ال ٜؿــح ٖــرا ايكٝــاع ,ؾــإٕ ؿــسّ َهــ ١أسهاَ ـ ًا ىــايـ بٗــا

املد ,١ٜٓعً ٢أْٗا يٝطت عٓد ٙسسَاً) ا.ـه

()1

ؿ ذذٚل افْ ذذقويٚ( :يف ٖـــرا ديٝـــٌ عًـــ ٢إٔ َـــساد ايـــٓيب ☺

بإخساز ايٛٗٝد ٚايٓؿاز َٔ ٣دصٜس ٠ايعسب إخسادِٗ َٔ بعكٗا ٖٚـٛ
اؿذـــاش خاؾـــ ١ألٕ تُٝـــاَ ٤ـــٔ دصٜـــس ٠ايعـــسب يهٓٗـــا يٝطـــت َـــٔ
اؿذاش)ا.ـه()2
وافذي ييٓر أن جزيرة افًرب هل احلجٚز وحدهٕ :ٚن
رشذذقل اهلل ☺ وخٍِ ذذٚءه مل خيرج ذذقهؿ م ذذـ اف ذذّٔـ ،وٕن ظّ ذذر مل
خيذذرج إٓ هيذذقد خٔذذز إػ تذذٔامء ،ؾَذذد أخذذرج افٌخذذٚري ظذذـ ظّذذر أنذذف
أجذ افٔٓقد وافْهٚرى مـ أرض احلجٚز ،وذـر هيقد خٔز إػ أن
ؿٚل :أجالهؿ ظّر إػ تٔامء وأرحيٚء.

( )1أحُٚم أهؾ افذم.)392/1( ٜ
( )2ذح مًِؿ (.)213-212/12
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ؾ٘ن ؿٔؾ :أخؿ خيرج اإلمٚم أمحد ظـ أيب ظٌٔدة بذـ اجلذراح

أن رشقل اهلل ☺ ؿٚل(:أخرجقا هيقد أهؾ احلجٚز وأهؾ ٕجران
مـ جزيرة افًرب)؟
ؾَٔذذٚل :فًِذذف ظْذذد مذذـ يهذذححف حيّذذؾ ظذذذ أن إخذذراجٓؿ
ٕم ذذر خ ذذٚرجل ٓ فُ ذذقهنؿ ـٍ ذذٚر بدٓف ذذ ٜأن ذذف مل خي ذذرج ؽ ذذرهؿ م ذذـ
افٍُٚر ذم بَٔ ٜجزيرة افًرب ـٚفّٔـ مثالً.
هذذذا مذذ ٚرجحذذف أبذذق ظٌٔذذد ذم ـتذذٚب إمذذقال ؾَذذٚلٚ( :إمنــا
ْس ٣عُس اضتذاش إخساز أٌٖ لسإ –  ِٖٚأٌٖ ؾًح – ؿدٜح ٜس٣ٚ
عٔ ايٓيب ☺ ؾ ِٗٝخاؾ .١ودث ْ٘ٛعٔ إبساٖ ِٝبٔ َُٝـَ ٕٛـٛىل
آٍ مسس ٠عٔ ابٔ مسس ٠عٔ أب ٞعبٝد ٠عٔ ايٓيب ☺ أْ٘ نإ آخس َا
تهًِ ب٘ إٔ قاٍ(:أخسدٛا ايٛٗٝد َٔ اؿذـاشٚ ,أخسدـٛا أٖـٌ لـسإ
َٔ دصٜس ٠ايعسب).
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ؿٚل أبق ظٌٔدٚ( :إمنا ْسا ٙقاٍ ذيو ☺ يٓهـح نـإ َـِٓٗ,

أ ٚألَس أسدث ٙٛبعد ايؿًحٚ ,ذيو بني يف نتاب نتب٘ عُس إي ِٗٝقبٌ
إدال ٘٥إٜاِٖ َٓٗا) .ـها()1
ؾ٘ذا ـ ٕٝٚادًٖخ ٜاجتٓٚدي ٜؾال جيقز ٕحد أن يِزم ؽره
بَقفف بٚإلمجٚع ـام حُٚه ابـ تّٔٔ ٜؾَٚلٚ( :إَا إيـصاّ ايطـًطإ يف
َطا ٌ٥ايٓصاع ايتصاّ ق ٍُٛبال سذ َٔ ١ايهتاب ٚايطٓ ,١ؾٗرا ال هٛش
باتؿام املطًُني ٚال ٜؿٝـد سهـِ سـانِ بؿـش ١قـ ٍٛد ٕٚقـ ٍٛيف َجـٌ
ذيــو إال إذا نــإ َعــ٘ سذــ ١هــب ايسدــٛع إيٗٝــا ؾٝهــ ٕٛنالَــ٘ قبــٌ
ايٛالٚ ١ٜبعدٖا ضٛاٖٚ ,٤را مبٓصي ١ايهتب اييت ٜؿٓؿٗا يف ايعًِ.
ْعِ ايٛالٜـ ١متهٓـ٘ َـٔ قـ ٍٛسـل ْٚػـس عًـ ُِ قـد نـإ ٜعذـص
عٓ٘ بدْٗٚاٚ ,باب ايكدزٚ ٠ايعذص غري باب االضتشكام ٚعدَ٘.
ْعِ يًشانِ إثبات َا قاٍ شٜد ٚعُـس ٚثـِ بعـد ذيـو إٕ نـإ
ذيــو ايكــ ٍٛكتؿ ـاً بــ٘ نــإ ممــا وهــِ ؾٝــ٘ اؿهــاّٚ ,إٕ نــإ َــٔ
األقٛاٍ ايعاَ ١نإ َٔ باب َراٖب ايٓاع) .ـها()2
()1ـتٚب " إمقال " ص.122
( )2جمّقع افٍتٚوى (:)242/3
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ايٛد٘ ايسابع :أن ادراد بٚحلدي ٞآشتٔىٚن ٓ اإلؿٚمٜ
حلٚج ٜأو ؽر دائّذ ٜبدٓفذ ٜأن ـٍذٚر ًا ـذٕٚقا مقجذقديـ ذم ادديْذ،ٜ
ؾّـ هق أبق فٗفٗة ادجقد افَٚتؾ فًّر؟ وتَدم م ٚيدل ظذ هذا
مـ ـالم أهؾ افًِؿ.
│
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ايػبٗ ١اؿاد ١ٜعػس٠
إٔ بعض سهاّ املطًُني وُ ٞؾسٚح ايػسى َٔ
أقسسٚ ١أٚثإ تعبد َٔ د ٕٚاهلل
وهذذذا ؾًذذؾ صذذْٔع وإثذذؿ وجذذرم ـٌذذر شذذٌ ٛفذذذهٚب افذذدٕٔٚ
واف ذذديـ وتٌِ ذذ ٛافٍُ ذذرة افُ ذذٚؾريـ ظ ذذذ ادً ذذِّغ ،فُ ذذـ افت ذذٖثٔؿ
افنديد رء ؽر افتٍُر ،ومـ ـٍر بّثؾ هذا.
ؾايسد عًٚ َٔ ٘ٝدٗني:
أٚالً :أن هْٚك ؾرؿ ًَ ٚبغ تٍُر افْذقع وافًذغ ؾذال يِذزم مذـ

تٍُ ذذر افًٍ ذذؾ تٍُ ذذر افٍٚظ ذذؾ ،وه ذذذا م ذذ ٚظِٔ ذذف حمََ ذذقن م ذذززون
ـ ٕٚئّذ ٜأيب افًٌذذٚس ابذذـ تّٔٔذ ٜإذ ؿذذٚل( :ؾإْــا بعــد َعسؾــَ ١ــا دــا٤
ايسضــْ ٍٛعًــِ بايكــسٚز ٠أْــ٘ مل ٜػــسع ألَتــ٘ إٔ تــدع ٛأســدًا َــٔ
األَٛات ,ال األْبٝاٚ ,٤ال ايؿاؿنيٚ ,ال غريٖـِ ال بًؿـظ االضـتػاث١
ٚال بػريٖاٚ ,ال بًؿظ االضتعاذٚ ٠ال بػريٖا ,نُا أْـ٘ مل ٜػـسع ألَتـ٘
ايطذٛد ملٝت ٚال يػري َٝت ٚم ٛذيو ,بٌ إْ٘ ْٗ ٢عٔ نٌ ٖـر ٙاألَـٛز
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ٚإٔ ذيو َٔ ايػـسى ايـر ٟسسَـ٘ اهلل تعـاىل يهـٔ يػًبـ ١اؾٗـٌ ٚقًـ١
ايعًِ بآثاز ايسضاي ١يف نجري َـٔ املتـأخس ٜٔمل ٜهـٔ تهؿريٖـِ بـريو
ستٜ ٢تبني هلِ َا دا ٤ب٘ ايسض ☺ ٍٛمما ىايؿ٘) .ـها()1

ثاْٝـ ـاً :أن مذذـ محذذك افٍُذذر فذاتذذف ؾٓذذق ـذذٚؾرٕ :ن ٓزم ذذف
روٚه وإؿراره فف ،أم ٚإذا محٚه فداؾع آخر ؾٓذا مع ـقٕف إث ًام وجرم ًٚ
ـٌرا ً فُْف فٔس ـٍرا ً إذ فٔس ٓزمف افرو.ٚ
ثذؿ ٓ دفٔذؾ يذذدل ظذذ افتٍُذذر بحاميذ ٜافٍُذذر فٌذر ذاتذذف،ـام
تٌَك افُْٚئس ذظ ً ٚذم إ رض افتل ؾتحٓ ٚادًذِّقن صذِح ً)2(ٚ
ـام يدل ظذ هذا ؾًؾ اخلٍِٚء افراصديـ وهؿ بذفؽ ٓ يًّحقن
ٕح ذذد أن يًت ذذدي ظِٔٓ ذذ ٚوف ذذق ـ ذذٚن ه ذذذا حمرمذ ذ ً ٚح ذذ ٚؾًِ ذذف اخلٍِ ذذٚء
افراصدون ؾو ً
ال ظـ أن يُقن ـٍرا ً.
ؾٔتجذ فْ ٚهبذا أنف ٓيِزم مـ محٚي ٜافؼك ـٍر احلٚـؿ بؾ
ٓبذذد مذذـ افْيذذر إػ افذذدواؾع فذذذا مل يِذذزم مذذـ محٚيذذ ٜافًُْٔذذ ٜافتذذل

( )1افرد ظذ افٌُري ص.377
( )2أحُٚم أهؾ افذم ٜفإلمٚم ابـ افَٔؿ()1222/3
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يذذزاول ؾٔٓذذ ٚافؼذذك إـذذز ـٍذذر احلذذٚـؿ ،ؾذذ٘ذا وجذذدت ـًْٔذذ ٜذم

أرض مًِّغ ؾحامه ٚافًِىٚن فدواؾع ؽر افرو ،ٚؾ٘ن ؾًِذف ٓ
يقصػ بٚفٍُر ؾو ً
ال ظـ أن يٍُر ٕنف مل حيّٓ ٚفذاهت ٚوإٕام ٕمذر
آخر.
│

مت املكؿٛد ٚاؿُد هلل
ٖ1425 / 5 / 21ـ

ٚزادعت٘ املسادع ١األخري٠
َع بعض ايصٜادات ٚاإلقاؾات
ٖ1427/3/3ـ
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