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 مــؼدمــــة

إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمِّئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيدِه اهلل 

ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أّن حمٛمًدا قمٌده 

ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ٻڇ ،ڇ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڇ ورؾمقًمف، 

،   ڇ ڤ ڦ  ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ   پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

﮸ ڇ  ﮷   ﮶  ﮵  ﮴ ﮳  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮽  ﮺ ﮻﮼   .  ڇ ﮹ 

 وسمٕمد :

وم٢مٟمف عم٤َّم َه٥مَّ أهُؾ اًمٌدِع سمخْٞمٚمِٝمؿ وَرضمٚمٝمؿ قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل وأهٚمف ومِمّقهقه أؿمّد اًمتِمقيف، واؾمتخدُمقا يمؾَّ 

٧ٌّم إىمالم، وارشمٗمٕم٧ْم ـمري٘م٦م وم٤مضمرة زقمٛمقا أهن٤م د وم٤مع قمٜمف، ومٚمؿ ٟمجد َُمـ ردهؿ قمـ سم٤مـمٚمٝمؿ . اًمرد قمغم ه١مٓء ه

ٓم، سم٤مؾمؿ اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف اًمذي ُمألوا سمف اًمدٟمٞم٤م  إصقات ًمٚمدوم٤مع قمّٛمـ ؿمّقه اإلؾمالم، وـمٕمـ ذم إئٛم٦م إع

َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ممـ وجٞمجـ٤ًم ..وإّن ُمـ اعمْمحٙم٤مت اعمٌٙمٞم٤مت أن شم١مًمَّػ يمت٥ٌم سم٤مؾمؿ اًمًٚمػ ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ رأُي 

ظمٚمػ: ومٝمؿ اعمج٤مهدون، وهؿ اعمٜم٤موٚمقن، سمؾ هؿ اًمٕمٚمامء اًمرسّم٤مٟمّٞمقن، طمتك اؾمتخدُمقا يمّؾ ـمريؼ ُم٤ميمرة ًمٚمدوم٤مع 

ًٌّقا، وُمّقهقا، طمتك  قمـ أُمث٤مل ه١مٓء، وم٠مفمٝمروا إيم٤مذي٥م، واظمتٚم٘مقا اًمِم٤مئٕم٤مت، وىمٚمٌقا احل٘م٤مئؼ، ودًّمًقا، وًم

  قمّٛم٧م هبؿ اًمٗمتٜم٦م، وأفمف

ُم٤م اٟمٓمقوا قمٚمٞمف ُمـ ، يّمقًمقن وجيقًمقن: صمؿ عم٤م فمٝمر ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أفمٝمره اهلل طمتك سم٘مقا قمغم ذًمؽ ؾمٜملم

 خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م، ومح٤مهلؿ يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر :

 إن يٕمٚمٛمقا اخلػم خيٗمقه وإن قمٚمٛمقا

 

 

ا أذيع وإن مل يٕمٚمٛمقا يمذسمقا    ذًّ

ث سمف ه١مٓء وضمَف اًمديـ ُمـ ًمتٓمٝمػم ُم٤م ًمقّ ومٚمام ىمٞمّض اهلل ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ؿمّٛمر قمـ ؾم٤مقمد اجِلدِّ وآضمتٝم٤مد  

 . (1) اًمٗم٤ًمد، ومردُّوا قمٚمٞمٝمؿ أشمؿَّ ردٍّ، وصّدوهؿ قماّم ذهٌقا إًمٞمف أشمّؿ صّد سمدٓئؾ ٟم٘مٚمٞم٦م وسمراهلم ىمٓمٕمٞم٦م

، وؿم٤مع ذيمره٤م سملم اخل٤مص واًمٕم٤مم: طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمِمتٛمٚم٦ًم قمغم (2)وىمد اٟمتنمت يمتٌٝمؿ ذم ؾم٤مئر اعمٕمٛمقرة

ٜم٦ّم ُمـ ىمٚمقهبؿ، طمتك ذهٌقا يمّؾ ُمذه٥م خلٛمقل ذيمره٤م، ومام ىمّرت اٟمحراف احلزسمٞمِّلم وقمٞمقهبؿ: ومقىمٕم٧م ُمقىمع إؾم

هلؿ اًمٕمٞمقن، ومج٤مءوا وراطمقا، وص٤مطمقا وٟم٤مطمقا، يمؾ ذًمؽ ًمٕمجزهؿ قمـ اًم٘مٞم٤مم ذم ؾم٤مطم٦م اخلّم٤مم، وشمقّرـمٝمؿ ذم 

 ، وحتّ٘مؼ ًمدهيؿ وظمٞمؿ قم٤مىم٦ٌم ُم٤م ىمّدُمقا ُمـ ؾمقء اًمٕمٛمؾ،(4)، صمؿ إهنؿ عم٤َّم ظم٤مب ُمٜمٝمؿ إُمؾ(3)ورـم٦م اإلًمزام واإلومح٤مم

                                                             

سم٤مٕدًم٦م اًمقاوح٦م واحلج٩م اًمداُمٖم٦م ُمثؾ اًمِمٞمخ رسمٞمع وهمػمه ممـ ٓ حي٥م ذيمر  ((   اًمُ٘مْٓمٌٞم٦م   ))و ((   إلظمقان   ))ٓ أقمرف أطمًدا َهَتؽ ؾِمؽْم احلزسمٞم٦م ًمـ  (1)

أراد أن اؾمٛمف، سمؾ ومل أضمد ؿُمٌٝم٦م أصم٤مره٤م ه١مٓء ود اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل وأهٚمف إٓ وأضمد هل٤م ضمقاسمـ٤ًم ومٞمام يمتٌف اًمِمٞمخ رسمٞمع ـ طمٗمٔمف اهلل ـ ظم٤مص٦م: وُمـ 

 . ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))ويمت٤مب  ((   مج٤مقم٦م واطمدة   ))يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م ىمقزم ومٚمٞم٘مػ قمغم يمت٤مب 

اًمٕمقاصؿ مم٤ّم ذم يمت٥م ؾمٞمد    ))، ويمذا ((   ُمٓم٤مقمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل   ))، و((   أوقاء إؾمالُمٞم٦م قمغم قم٘مٞمدة ؾمٞمد ىمٓم٥م   ))يمٙمت٤مب   (2)

، وهمػممه٤م ((ُمدارك اًمٜمٔمر ذم اًمًٞم٤مؾم٦م  ))، و((اًم٘مٓمٌٞم٦م  ))، و((   ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ذم ٟم٘مد اًمٙمت٥م واًمرضم٤مل واًمٓمقائػ   ))، و((   ىمٓم٥م ُمـ اًم٘مقاصؿ

هل ذم مم٤م ُأًّمػ ذم هتؽ أؾمت٤مر احلزسمٞم٦م دوم٤مقمـ٤ًم قمـ قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ، وىمد يمت٥م همػمه ـ أيْمـ٤ًم ـ ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ، وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ذم ٟمٗمس اًم٘مقة اًمتل 

 ردود اًمِمٞمخ رسمٞمع ـ طمٗمٔمف اهلل ـ .

 . ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز قمغم اًمرد اًمقضمٞمز   ))ع إظمػم قمــغم قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمـــؼ ذم يمت٤مب ظمّمقصـ٤ًم سمٕمد ردِّ اًمِمٞمخ رسمٞم  (3)
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ظمٚمّمقا َٟمِجٞمـ٤ًّم، وم٠موطمك سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض زظمرف اًم٘مقل همروًرا، ومجٛمٕمقا يمت٤مسمـ٤ًم ًمٚمرد قمٚمٞمف وإومح٤مُمف، وهتْؽ 

 .( 5)ؾمؽمه وإًمزاُمف 

صمؿ إهنؿ ٟمًٌقه عمـ ًمٞمس ًمف ذم اًمٕمٚمؿ إعم٤مم، واّّتذوه سمزقمٛمٝمؿ همروـ٤ًم ًمٞم٠مُمٜمقا سمف ُمـ رؿمؼ اًمًٝم٤مم، وُم٤م دروا أّن 

قمغم أطمد، وُمـ ذًمؽ : أين وىمٗمــ٧م قمغم رؾمــ٤مًم٦م ٕطمد هــ١مٓء،  دؾم٤مئًٝمؿ اًمتل دم٤موزت احلد ٓ شمٙم٤مد ّتٗمك

، ومرأيتف ىمد ضم٤مٟم٥م ومٞمٝم٤م احلؼ واًمّمقاب، وقمَدل ومٞمٝم٤م " اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م ٕدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞم٦م اجلديدة "وؾَمـَٛمٝم٤م سمـ 

ه٤مت، وأيم٤مذي٥م وُمٜمٙمرات، ُمع ُم٤م  قمـ ٟمّمقص اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب، ومجٛمع ومٞمٝم٤م ود أشم٤ٌمع اًمًٚمػ أو٤مًمٞمؾ وشُمرَّ

ٌُٝمت٤من: طمٞم٨م اؿمتٛمؾ قمٚمٞم ف يمالُمف ُمـ اًمٗمجقر، وىمقل اًمزور، واًمتج٤مٟمػ ًمإلصمؿ واًمٕمدوان، وسيح اإلومؽ واًم

 حيٙمٞمف قمغم ُم٤م هق ُمـ أحمؾ اعمح٤مل ؾمٚمؽ ومٞمٝم٤م ًمٚمدوم٤مع قمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ طمزسمف ُمًٚمؽ أهؾ اًمْمالل، واقمتٛمد ومٞمام 

 : ػ أصقل اًمٜم٘مد أٟمف ي٠ميت سم٠مصقل يٜمًٌٝم٤م ٕشم٤ٌمع اًمًٚمػ دون ذيمر عمّم٤مدره٤م: وهذا خي٤مًم ؾؿـ أوابده

 اًمٕمٚمٛمل واًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ. 

 : أٟمف ي٠ميت سم٠مُمقر ُمًٚمَّٛم٦م ٓ خي٤مًَمػ ومٞمٝم٤م ُمًٚمٌِؿ صمؿ يزقمؿ أن اًمًٚمٗمٞمِّلم ي٘مقًمقن سمٕمٙمًٝم٤م، صمؿ  ومـ ظقامده

 . ئمـ َُمـ ي٘مرأ يمالُمف أن اًمًٚمٗمٞمِّلمٓ  يٗمٝمٛمقن طمتك ذم إُمقر اعمًٚمَّٛم٦مينمع هق ذم سمٞم٤مهن٤م طمتك 

  :الُم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م ويٜمًٌٝم٤م عمٜمٝمجف اًمٌدقمل، ويرُمل اًمًٚمٗمٞمِّلم سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م أٟمف ي٠ميت سمٌٕمض قمومـ ظجائبف

 فمٚمٛمـ٤ًم وزوًرا.

 :أٟمف ي٠ميت سمردود اًمًٚمٗمٞمِّلم قمغم طمزب اإلظمقان صمؿ ي٘مٚمٌِّٝم٤م قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم، ويرد هب٤م قمٚمٞمٝمؿ،  ومـ حتامؾف

 ويم٠مهنؿ هؿ اعمخ٤مًمٗمقن ومٞمٝم٤م.

 :ره ذم ُمقوع آظمر سمزي٤مدة يمٚمٛم٦م وجيٕمٚمف أصاًل أٟمف يٕمٛمد إمم أصٍؾ شمٙمّٚمؿ قمٜمف ؾم٤مسم٘مـ٤ًم صمؿ  ومـ ظقاؿره يٙمرِّ

 ضمديًد طمتك ي٘مقل ُمـ يٜمخدع سمٙمالُمف ُم٤م أيمثر أصقل اًمًٚمٗمٞمِّلم اًمٗم٤مؾمدة ! ؟

 :ع قمٚمٞمٝم٤م أصقًٓ ضمديدًة ًمُٞمٙمثر  ومـ ؽرائبف أٟمف خيؽمع أصقًٓ يٜمًٌٝم٤م ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم فمٚمٛمـ٤ًم وزوًرا، صمؿ يٗمرِّ

سمٙمالم أئٛم٦م اًمًٚمػ ًمُٞمَدًمِّؾ سمف قمغم ُمراده وحيذف ُمـ يمالُمٝمؿ ُم٤م أصقهلؿ اًمٗم٤مؾمدة سمزقمٛمف ،وُمـ دم٤مُهٚمف : أٟمف ي٠ميت 

 يٜم٘مض ُمراده .

 : َّه٤مت سمام يِمٌف يمالم اعمج٤مٟملم، طم٤مصٚمف هَذي٤من  واحلاصؾ أٟمف أشمك ومٞمف ُمـ اخلزقمٌالت سم٠موم٤مٟملم، وُمـ اًمؽمُّ

 ووؾم٤موس، يًقم ومٞمف ٟمّمقص اًمقطمَٞملْم حتريٗمـ٤ًم، ويٍمومٝم٤م قمـ ُمدًمقهل٤م شمٍميٗمـ٤ًم قمٜمٞمٗمـ٤ًم.

ْدع سمتحريػ اًمٜمّمقص ًمتامم اخل٤ًمرة، مل يدع آي٦ًم وُمع هذه  اًمٌالدة واًمٖم٤ٌموة ٟمجده ذم هم٤مي٦م اجل٤ًَمرة وهن٤مي٦م اًمّمَّ

 ّسومف، ويّمُدق قمٚمٞمف ىمقُل اًم٘م٤مئؾ أو طمديًث٤م أو ىمقًٓ ًمٚمًٚمػ إٓ شم٠مّوًمف وطمّرومف، وؾم٤مىمف ًمّم٤مًمح ُمٜمٝمجف اعمٜمحرف و

 وم٢من ضم٤مءهؿ ُمٜمف اًمدًمٞمؾ ُمقاوم٘مـ٤ًم

 

 

 ذه٤مبعم٤َِم ص٤مر ًممسم٤مء إًمٞمف   

ل   روقه وإٓ ىم٤مًمقا ُم١موَّ

 

 

 ويريم٥م ًمٚمت٠مويؾ ومٞمف صٕم٤مب  

 طمتك ص٤مر يمت٤مسمف ُمـ أقمج٥م إقم٤مضمٞم٥م . 

ٌِّف ًمٚمٕمٚمامء، ووىمققمف ذم أقمراض ُمـ يٌلمِّ اٟمحراف طمزسمّٞمتف سمٓمٕمقن يتٜمّزه قمٜمٝم٤م اًمٕم٘مالء: يمؾُّ هذا  ٟم٤مهٞمؽ قمـ ؾم

                                                                                                                                                                                                                

 ( اعم٘مّمقد هبذا اًمٙمالم : احلزسمٞمقن قمٛمقُمـ٤ًم وقمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ وشمالُمٞمذه قمغم وضمف اخلّمقص .4)

 واؾمؿ ُم١مًمِّػ ُمًتٕم٤مر . ((   اعمٕمٞم٤مر   ))هق يمت٤مب   ((5
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 ٞم٤مء: هذه هل قم٘مٚمّٞمتف، وهذه هل ؾمٚمٗمّٞمتف .يٗمٕمٚمف ُمداومٕمـ٤ًم قمـ أهؾ اًمٌدع، وإن وصٚمقا ًمٚمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م وإٟمٌ

ُـّ ذم ُأِذن ومٞمؾ، أو َأُم٦م ؾمقداء شمٕمد 
ومًٌح٤من اهلل ُم٤م َُمَثُؾ هذا اعمٗمٚمِس ذم ُمٕم٤مرو٦م قمٚمامء إُم٦م إٓ يمَٛمَثؾ ذسم٤مسم٦م شَمٓمِ

 ذم اًمتامصمٞمؾ.

ـْ ىم٤مل :    وًم٘مد أطمًـ َُم

 وًمٙمـٜمـف وحـؽ يم٤مًمٌــٙم٤مء             وُم٤مذا سمٛمٍم ُمـ اعمْمحٙم٤مت

 خيٚمص أٟمًــ٤مب أهؾ اًمٗمالة                   ـ أهؾ اًمًــقادهب٤م ٟمٌٓمل ُم

صمؿ إٟمف ؾمّقد صح٤مئػ يمت٤مسمف سم٤مًمٜم٘مؾ قمـ حمٛمقد احلداد فمٜمـ٤ًّم ُمٜمف أٟمف فمٗمر سمْم٤مًمتف ـ وهل رضب أىمقال اًمًٚمٗمٞملم 

 سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ـ ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م قمٚمؿ اعمًٙملم أن احلداد قمدوٌّ ًمدوٌد ًمٚمًٚمٗمٞم٦م وأهَٚمٝم٤م.

ظمذل هذا عم٤ََم أظمٓم٠م اعمرُمك وقمجٌـ٤ًم ٕقمٛمك يمٞمػ اؾمت٘م٤مد إقمٛمك، وٓ قمج٥م وم٘مد ىمٞمؾ وم٘مٚم٧م: ومًٌح٤من اًمذي  

 ؿمٌٞمف اًمٌمء جمذوٌب إًمٞمف :

 وُمـ يتٌع هلقاه أقمٛمك سمّمػمة

 

 

 وُمـ يم٤من أقمٛمك سم٤مًمدضمك يمٞمػ يٌٍم  

ٝمؿ وأقمامهؿ طم٥م اعمٜم٤مص٥م وأصّٛمٝمؿ، ىمد ٟمٙمٌقا قمـ قمٚمؿ اًمنميٕم٦م   يم٠مهنؿ ىمد همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمدهر وأـمٛمَّ

ٌُّق قمغم قمٚمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م ووم٘مف اًمقاىمع وشمدارؾمقه، يريد اإلٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ أن يت٘مّدم وي٠مسمك اهلل إٓ أن يزيده وٟمًقه، و أيم

ًرا، ويٌٖمل اًمِٕمّز وٓ قمٚمؿ قمٜمده ومال ًمف وًمٞمـ٤ًم وٓ ٟمّمػًما .  شم٠مظمُّ

ديتٝمؿ وُمع ذًمؽ ومال شمرى إٓ ُأٟمقومـ٤ًم ُمِمٛمرة، وىمٚمقسمـ٤ًم قمـ احلؼ ُمًتٙمؼمة، وأىمقآً شمّمُدر قمٜمٝمؿ ُمزّورة، يمٚمام ه

إمم احلؼ يم٤من أصّؿ وأقمٛمك هلؿ، يم٠مّن اهلل مل يقيمؾ هبؿ طم٤مومٔملم يْمٌٓمقن أىمقاهلؿ وأقمامهلؿ: وم٤مًمٕم٤ممل سمٞمٜمٝمؿ ُمرضمقم 

يتالقم٥م سمف اًمّمٌٞم٤من، واًمٜم٤مصح اعمِمِٗمؼ ُمذُمقم داظمٌؾ ذم يمِّٗم٦م اًمٜمُّ٘مّم٤من ، ومٌٝم١مٓء وًمدت أم اًمٖم٤ٌمء، وقم٘مٛم٧م أم 

 ٝمؿ ذم ؾم٤مئر إىمٓم٤مر .اًمذيم٤مء، وو٤مىم٧م اًمدي٤مر، وهمٚم٧م إؾمٕم٤مر، وقمّٛم٧م ومتٜمت

ومٚمام رأي٧م ومتٜم٦م هذا اًمرضمؾ ىمد سمٚمٖم٧م ُمٌٚمٖمـ٤ًم ٓ جيقز ُمٕمف اًمًٙمقت، اؾمتٕمٜم٧م سم٤مهلل قمغم ردِّ أسم٤مـمٞمٚمف، قمغم ؾمٌٞمؾ 

 آظمتّم٤مر وآىمتّم٤مر .

ٟم٤م سم٤مإلص٤مسم٦م، وأن جيزل ًمٜم٤م وعمـ ٟم٤مصحٜم٤م اإلصم٤مسم٦م، وأن جيٕمٚمف ًمقضمٝمف  واهلل اعم١ًمول اعمرضمق اإلضم٤مسم٦م أن ُيِٛمدِّ

 .( 6)ن يٜمٗمع سمف ُمـ ىمرأه وٟمٔمر ومٞمف، وأن ي٘مٛمع ص٤مطم٥م اًم٤ٌمـمؾ وُمٌتٖمٞمف ظم٤مًمّمـ٤ًم، وأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

ُم٦م   (6) ص٥مِّ اًمٕمذاب قمغم ُمـ ؾم٥ّم    ))ـ، و ((   جمٛمققم٦م اًمٙمردي   ))( ـ وٛمـ 236ـ  234ٓسمـ قمٞمًـك )ص :  ((   شمٜمٌٞمف اًمٜمٌٞمــف واًمٖمٌــل   ))ُيٜمٔمر ُم٘مدِّ

 ( .7)ص :  ((   اًمؼُموق اًمٜمجدي٦م   ))(، و4/  259ًمٚمًٞمقـمل )ص :  ((   اإلشم٘م٤من   ))(، و231ـ  127ًمألًمقد )ص :  ((   إصح٤مب
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ُم٦م هذا اًمٙمت٤مب :   ىم٤مل ذم  ُم٘مدِّ

، مجعـا ؾقفا جمؿقظة أخرى (7)ة أما بعد : ؾفذه افطبعة افثاكقة مـ اخلطقط افعريضة ٕصقل أدظقاء افسؾػق "     
ل هذه ادجؿقظة افتل طفرت ظذ ادسؾؿغ بافتبديع وافتػسقؼ وافتجريؿ وافتؽػر، واشتعؿؾت ـّؾ مـ أصق( 8)

 ... إًمخ .( 9)أفػاظ افتـػر وافتحؼر مع دظاة اإلشالم ـقصػفؿ بافزكدؿة واإلحلاد واخلروج 

قها أدرك وؿّّصت ظؿؾفا افدظقي ظذ حرب افدظاة إػ اهلل وتصـقػفؿ: ومـ كظر دم أصقهلؿ افتل ابتدظ

، ؾؽام ُوجد دم افػرق اإلشالمقة معطِّؾة افصػات وهؿ اجلفؿقة ومـ (10)يؼقــًا أّن همٓء هؿ معطِّؾة افؼع واحلؽؿ

ممّـ اخسظقا ُأصقًٓ باضؾة أدَّْت هبؿ إػ تعطقؾ صػات افرب ـ ظّز وجؾ ـ ؾؼد جاءت هذه ( 11)كحا كحقهؿ 

 ېئ  ۈئ ۈئ ڇضؾة ُتػيض إػ تعطقؾ احلاـؿقة افتل اختّص اهلل هبا افطائػة اجلديدة وباشؿ افسؾػقة فتضع أصقًٓ با

، بؾ وفقس هق مـ أصقل افديـ واإليامن، (12)، ؾزظؿقا أن تقحقد احلاـؿقة فقس مـ افتقحقد  ڇ ېئ ېئ

بؾ هق مـ افػروع، وتعطقؾ افؼع ـؾف ما هق إٓ ـػر دون ـػر: وـؾ مـ اظتـك هبذا إصؾ ؾفق ظـدهؿ 

 .( 13)ارج، وفّؼبقه بؽؾ وصٍػ ؿبقح دجّرد مطافبتف إمة بافعقدة إػ حؽؿ اهلل ورشقفف مبتدع حيؿؾ ؾؽر اخلق

ض هلؿ، وإْن صدر  وؿد تػّرع ظـ هذا إصؾ افباضؾ ظـدهؿ : وجقب ترك احُلّؽام وصلهنؿ، وظدم افتعرُّ

، وترك ما هلل (15)اؿع ، ومتؽغ أظداء اإلشالم، ووجقب ترك آصتغال بػؼف افق(14)مـفؿ ما صدر مـ افؽػر افبقاح 

، ومـ ثؿ صـّعقا ظذ ـؾِّ جماهد دم (16)هلل وما فؼقّص فؼقّص ـام ّسح بف أحُد ـبارهؿ، وهذه هل افعؾامكقة بعقـفا 

شبقؾ اهلل، وؿّدمقا حربف ظذ حرب أظداء اهلل ؾؽاكقا بذفؽ مـ ُدظاة افتعطقؾ، وهؿ ادعطِّؾة فؾحاـؿقة ـام ـان 

 إشامء .اجلفؿقة معطِّؾة فؾصػات و

وؿام مذهبفؿ ظذ افتعطقؾ : تعطقؾ إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر إٓ بنذن اإلمام حسب زظؿفؿ 

، وتتبُّع (18)، وتعطقؾ افدظقة إػ اهلل، وتعطقؾ افـظر دم حال إمة، وإصغاهلا بحرب افصاحلغ (17)وتعطقؾ اجلفاد 

                                                             

 إصؾ رهمؿ أن ؿمٞمخف ي٘مقل : إٟمف يًٕمك ًمتحدي٨م اًمًٚمٗمٞم٦م وضمْٕمؾ اًمٕمٍمي٦م واجلامقمٞم٦م واًمِمٕمٌٞم٦م ُمـ أصقل ُمدرؾمتف اًمًٚمٗمٞم٦م .أي : هق اًمًٚمٗمل   (7)

 هل ٟمٗمس إصقل اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ذم اًمٓمٌٕم٦م إومم، يمّرره٤م حت٧م قمٜم٤مويـ ضمديدة، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜمٝم٤م قمٜمد ذيمر إصقل اًمتل ذيمره٤م شمٙمثػًما .  (8)

ٚم٧َّمرُمتٜمل سمدائ   ))( 9) ًَ : ومٛمـ اًمذي يمّٗمر اًمًٚمٗمٞمِّلم ورُم٤مهؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ُمـ يمت٤مسمف، وُمـ اًمذي يداومُِع قمـ اًم٘مٓمٌٞمِّلم اًمتٙمٗمػميِّلم ((   ٝم٤م واْٟم

ـ ؟ .  أًمٞمس هق اًمِم٤مجيل وؿمٞمخف قمٌد اًمرمح

ٚم٦م !!( أُم٤م اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة ـ سمؾ واًمراومْم٦م ـ ويمؾُّ ُمـ يٜمتٛمل ًمٚمجامقم٤مت اًمتل يداومِع 10)  قمٜمٝم٤م اًمِم٤مجيل ومٚمٞمًقا سمٛمٕمٓمِّ

 ( ُمـ اًمذيـ شمتٝم٤مًمؽ ذم اًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ ؟ .11)

د ( سمؾ زقمؿ هق أن أٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م اًمتل يدظمؾ ومٞمٝم٤م شمقطمٞمد احلٙمؿ ِوْٛمٜمـ٤ًم إٟمام هل اصٓمالطم٤مت: ومٞمٙمقن سمٛمٜمٓم٘مف أٟمف أّول ُمـ قمّٓمؾ شمقطمٞم12)

 احل٤ميمٛمٞم٦م: وهذا هق واىمٕمف وواىمع طمزسمف .

 ن ُمع اًمرواومض واًمٕمٚمامٟمٞمِّلم واًمٞم٤ًمرّيلم ذم اًمدقمقة إمم حتٙمٞمؿ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م !! .( قمـ ـمريؼ اًمتٕم٤موُ 13)

 . ( ًمق يمٜم٧م ؿمج٤مقمـ٤ًم عمََثَّْٚم٧َم هل١مٓء احلُّٙم٤مم ًمؽمى هؾ يتقىّمػ اًمًٚمٗمّٞمقن ذم شمٙمٗمػمهؿ !!14)

 ( اًمذي َأَهٜمُْتؿ سمًٌٌف اًمٕمٚمامء، وـمٕمٜمتؿ ذم قمٚمقم اًمنم]يـ[قم٦م ُمـ أضمٚمف .15)

 ًمٕمٚمامٟمٞم٦م وَمٚمَِؿ شمْمع يدك ذم أيدهيؿ وشمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م دؾمتقر سمنمي ٓ ذع رسّم٤مين !! .( إْن يم٤مٟم٧ْم هذه هل ا16)

( يم٠مّن هذا اًمرضمؾ وؿمٞمخف ٓ يْمٕم٤من أؾمٚمحتٝمام قمـ قمقاشم٘مٝم٤م وٓ يتخّٚمٗم٤من قمـ زطمػ وٓ يًٙمت٤من قمـ ُمٜمٙمر سمام ذم ذًمؽ اعمٜمٙمرات اًمٌدقمٞم٦م ُمٝمام 17)
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 .( 19)ظمر هذي٤مٟمف . إمم آ "  ظقراهتؿ وزٓهّتؿ، وتـػر افـاس ظـفؿ ...

إّن ُم٤مذيمره اًمٙم٤مشم٥م هق قملم ُم٤مي٘مقم سمف احلزسمٞمقن اًمٞمقم ،ومًّٞمد ىمٓم٥م أقمٔمؿ أئّٛمتٝمؿ ىمد ـمٕمـ ذم ٟمٌل اهلل  أىمقل : 

ر سمٕمْمٝمؿ، وؾم٥مَّ سمٜمل ُأُمّٞم٦م وسمٜمل اًمٕم٤ٌمس وأظمرضمٝمؿ قمـ دائرة  ُمقؾمك، وؾم٥مَّ ًأصح٤مَب رؾمقل اهلل، ويمٗمَّ

اقمتؼم ُم٤ًمضمده٤م ُمٕم٤مسمد ضم٤مهٚمٞم٦م، واقمتؼم جمتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم ويمّٗمر إُم٦م، واإلؾمالم ذم اًمًٞم٤مؾم٦م واحلٙمؿ واعم٤مل، 

ٓ  إًمف إٓ اهلل (، وطمّرف قم٘م٤مئد اًمتقطمٞمد، وـمٕمـ ذم اًمًٜم٦م، وذم  ضم٤مهٚمٞم٦م سمدون قمٚمؿ وٓ طمؼ: وطمّرف ُمٕمٜمك )

 ُمٕمجزات اًمرؾمقل .

دقمقة إمم وومٕمؾ اعمقدودي يمثػًما ُمـ هذا ويمذا ومٕمؾ اًمؽمايب سمؾ زاد أن قم٘مد ُم١ممتًرا ًمِقطْمدة إدي٤من وّسح سم٤مًم

ؾملم، وؾم٥ّم قمٚمامء اعمٛمٚمٙم٦م، وـمٕمـ ذم  ذًمؽ. وؾم٥ّم قمٌد اًمرمحـ ؿمٞمخف اإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل وزُمالءه قمنمات اعمدرِّ

قم٘مٞمدهتؿ، ورأى أهن٤م ٓ شم٤ًموي ؿمٞمئـ٤ًم، واقمتؼم اًمِمٜم٘مٞمٓمل وُمـ ُمٕمف حمٜمَّٓملم، واقمتؼم قمٚمٛمٝمؿ ىمِمقًرا.  ويمؿ هل 

 ى قمغم ُِمٜمْقاهلؿ .سمالي٤م ودواهل ُمـ يًّٛمٞمٝمؿ سم٤مًمدقم٤مة ممّـ ؾمّٛمٞمٜم٤مهؿ وُمـ ضمر

ٌّف ٕصح٤مب رؾمقل اهلل  اًمٙم٤مشم٥مويٕمتؼم  وؿمٞمخف ٟم٘مد والٓت ؾمٞمد ىمٓم٥م وأُمث٤مًمف ؾمٌـ٤ًّم وٓ يٕمتؼمون ؾم

وسمٕمض إٟمٌٞم٤مء ؾمٌـ٤ًّم، وٓ سمدقمف اًمٙمؼمى وسمدع أُمث٤مًمف سمدقمـ٤ًم، وُمع يمؾِّ هذا اًمٌالء يرون أهنؿ هؿ اًمًٚمٗمّٞمقن 

 احل٘مٞم٘مٞمقن !! .

ُم٤مم أمحد، وحيٞمك سمـ حيٞمك اًمٜمٞم٤ًمسمقري، وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـ اًمرد وًم٘مد اقمتؼم أئٛم٦م اإلؾمالم ـ وُمٜمٝمؿ اإل

قمتٙم٤مف واًمّمقم: ومٝمذا اًمٓمٕمـ اًمذي يٓمٕمـ سمف  ع سم٤مًمّمالة وٓا إٟمام  اًمٙم٤مشم٥مقمغم أهؾ اًمٌدع ضمٝم٤مًدا أومْمؾ ُمـ اًمتٓمقُّ

ٌف هل١مٓء، وهذه احُلرىم٦م إٟمام هل قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ   .( 20)  اهـ "هق ُمقضمَّ

 

 ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م 

مع افقفقد وافـصارى  خقارج مع افدظاة مرجئة مع احُلّؽام، راؾضة مع اجلامظات، ؿدريةإصؾ إول: "

   وافؽّػار

هذه ادجؿقظة افتل اّّتذت افتجريح ديــًا ومجع مثافب افصاحلغ مـفجـًا مجعقا ذَّ ما ظـد افػرق  "صمؿ ىم٤مل : 

روهنؿ باخلطل وخيرجقهنؿ مـ اإلشالم بادعصقة، ويستحؾُّقن دمفؿ، .ؾفؿ مع افدظاة إػ اهلل خقارج  يؽػِّ

ويقجبقن ؿتؾفؿ وؿتاهلؿ .وأما مع احُلّؽام ؾفؿ مرجئة، يؽتػقن مـفؿ بنشالم افؾسان، وٓ ُيؾزمقهنؿ بافعؿؾ: 

ؾضة مـ ؾافعؿؾ ظـدهؿ بافـسبة فؾحاـؿ خارٌج ظـ مسّؿك اإليامن .وأما اجلامظات ؾؼد اكتفجقا معؿ هنج افرا

افصحابة وأهؾ افسـة: ؾنّن افراؾضة مجعقا ما طـقه أخطاًء وؿع ؾقفا افصحابة افؽرام ورمقهؿ مجقعـًا هبا، ومجعقا 

 زّٓت ظؾامء أهؾ افسـة وشؼطاهتؿ واهّتؿقا اجلؿقع هبا .

ؿغ دم وهؿ مع افؽػار مـ افقفقد وافـصارى ؿدرية َجْزّية يرون أكف ٓ مػّر مـ تسؾُّطفؿ وٓ حقؾة فؾؿسؾ

دؾعفؿ، وأن ـّؾ حرـة أو جفاد فدؾع افؽّػار ظـ صْدر إمة ؾؿصره اإلخػاق: وفذفؽ ؾال جفاد حتك خيرج 

اإلمام !!ؾقا ظجبـًا ـقػ مجع همٓء بدع هذه افػرق ؟!! ـقػ اشتطاظقا أن يؽقؾقا دم ـؾ ؿضقة بؽقؾغ، 

                                                                                                                                                                                                                

 لم اعمج٤مهديـ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وهمػمه٤م .دىّم٧م ومْماًل قمـ اًمٌدع اًمٙمؼمى وىمتؾ اًمًٚمٗمٞمِّ 

 ( يمًٞمِّد ىمٓم٥م، وطمًـ اًمٌٜم٤م، ويمّؾ ُمـ شمٌٜمّك ومٙمر اخلقارج ووىمع ذم اًمٌدع اًمٙمؼمى .18)

 ( . اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م .7ـ  5)ص :  ((   ظمٓمقط قمريْم٦م ٕدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞم٦م   ))( 19)

 ( .85)ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))( 20)
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 . "  اإلشالم !! ؾال حقل وٓ ؿقة إٓ باهلل !! ؾافؽقؾ افذي يؽقؾقن بف فؾحؽام ؽر افؽقؾ افذي يؽقؾقن بف فعؾامء

 أىمقل : ًمٚمجقاب وضمقه :

إول : أن اًمٙم٤مشم٥م هٜم٤م ىمد مجع ذم يمالُمف سملم اًمٙمذب واًم٘مقل سمٖمػم قمٚمؿ، واجلدل سم٤مًم٤ٌمـمؾ، واجلرأة: وىمد ضم٤مء 

 ... وإن اًمٙمذب هيدي إمم اًمٗمجقر، وأن اًمٗمجقر هيدي إمم اًمٜم٤مر، وٓ يزال اًمرضمؾ يٙمذب "ذم احلدي٨م : 

 .(21)"ويتحرى اًمٙمذب طمتك ُيٙمت٥م قمٜمد اهلل يمذاسمـ٤ًم 

وأظمرج اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد قمـ اسمـ قمٛمر ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .(22)"ُمـ ذيمر اُمرًأ سمٌمء ًمٞمس ومٞمف ًمٞمٕمٞمٌف سمف طمًٌف اهلل ذم ٟم٤مر ضمـــــٝمؿ طمتك ي٠ميت سمٜمٗم٤مذ ُم٤م ىمــ٤مًمف ومٞمـــف  "ي٘مقل : 

د قمغم يمذسمف : أْن ضم٤مدل سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وشمٙمٚمؿ ومٞمامٓ  حيًٜمف سمٖمػم قمٚمؿ: ومٓمؿَّ اًمقادي قمغم اًم٘مرى، واجلدال وىمد زا

 سمٖمػم قمٚمؿ ُمـ صٗم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م اعمذُمقُم٦م: وم٢منَّ أول َُمـ ضم٤مدل ومٞمام ًمٞمس ًمف سمف قمٚمؿ إسمٚمٞمس.

 ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڇوهذه اخلّمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى: ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

 ڇ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ

.وُم٤م والل اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم واًمدهريلم (23)

 وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمنمك واًمْمالل يم٤مًم٘مدري٦م واعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م وهمػمه٤م إّٓ ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ .

 ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڇوىمد سملم اهلل ؿمدة ُم٘متف عمـ ضم٤مدل سمٖمػم قمٚمؿ ًمٞمٔمٝمر اًم٤ٌمـمؾ قمغم احلؼ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم : 

وىمد يم٤من  .ڇڇ  ڇ چ  چ  چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڇ ٤مل :، وىم ڇ ڃچ ڃ ڃ ڃ

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٙمره اجلدال واخلّم٤مم واعمراء عم٤َِم يقرصمف ُمـ اخلّمقُم٦م ذم اًمديـ ـ هم٤مًمٌـ٤ًم ـ ُمـ اًم٘مقل قمغم 

هدًى ُم٤م وّؾ ىمقٌم سمٕمد  "، وذم احلدي٨م : (24)اهلل شمٕم٤ممم سمٖمػم قمٚمؿ. واجلدل قم٘مقسم٦م عمـ وّؾ وزاغ قمام أشم٤مه ُمـ رسمف

 .(25)"يم٤مٟمقا قمٚمٞمف إّٓ أوشمقا اجلدل 

اًمث٤مين : أن ُم٘م٤مًم٦م اًمٙم٤مشم٥م هذه ىمد مجع ومٞمٝم٤م سملم شمٜم٤مىمْم٤مت وضمٝم٤مٓت ًمزم ُمٜمٝم٤م ًمقازم سم٤مـمٚم٦م . وم٢مذا يم٤من 

اًمًٚمٗمٞمقن هنجقا هن٩م اًمراومْم٦م ُمع اجلامقم٤مت ـ قمغم طمدِّ زقمٛمف ـ ًمزم ُمـ ذًمؽ : أن شمٙمقن اجلامقم٤مت اًمٌدقمٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م 

اًمٗم٤ًمد ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ : ومتٚمؽ اجلامقم٤مت حت٤مرب هْدي اًمًٚمػ أؿمد احلْرب، ومٙمٞمػ  اًمّمح٤مسم٦م: وهق ىمقٌل فم٤مهر

 شمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اًمّمح٤مسم٦م !! .

 أًمٞم٧ًم هذه اًمدقمقى اًم٤ٌمـمٚم٦م يمدقمقى رشمـ اهلٜمدي اًمذي ادقمك اًمّمح٦ٌم سمٕمد ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ اهلجرة .

سمال ري٥م، فمٝمر سمٕمد اًمًتامئ٦م  رشمـ اهلٜمدي، وُم٤م أدراك ُم٤م رشمـ !؟، ؿمٞمٌخ دضّم٤مل ":  "اعمٞمزان  "ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

.وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مل رشمـ طمٞمٜمام (26)"وم٤مدقمك اًمّمح٦ٌم: واًمّمح٤مسم٦م ٓ يٙمذسمقن، وهذا ضمريء قمغم اهلل ورؾمقًمف ... 

ادقمك اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد اًمًتامئ٦م قم٤مم ُمـ اهلجرة ومٙمٞمػ سمٛمـ اّدقم٤مه٤م سمٕمد أًمػ وأرسمٕمامئ٦م قم٤مم: ومزاد قمغم رشمـ صمامٟمامئ٦م 

 ؾمٜم٦م .

                                                             

 ( . 1/342( ))صحٞمح اجل٤مُمع(( ) 21)

 ( . 2/302( ))اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م(( ًمٚمٛمٜمذري ) 22)

( سمنمح وشمٕمٚمٞمؼ اًمديمتقر 2/838ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ) ((اعم٤ًمئؾ اًمتل ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م  ))( 23)

 يقؾمػ اًمًٕمٞمد .

 ( .2/838) ((ُم٤ًمئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م  ))( 24)

 ( . 2/984( ))صحٞمح اجل٤مُمع(( ) 25)

 ـ دار اعمٕمروم٦م( . 2/45) ((ُمٞمزان آقمتدال  ))( 26)
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 هذا اًمٙم٤مشم٥م وأُمث٤مًمف ؟ . ومامذا ؾمٞم٘مقل اًمذهٌل قمـ ُمثؾ

هذا ُم٤م يدلُّ قمٚمٞمف ىمقًمف: ٕن إـمالق يمٚمٛم٦م )راوميض( ظم٤مص سم٤مًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ رومْمقا إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر يمام 

ذيمره أسمق احلًـ إؿمٕمري ذم ُم٘م٤مٓشمف، وىمٞمؾ: ًمؽميمٝمؿ حم٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ، وىمٞمؾ: ًمرومْمٝمؿ زيًدا 

ٞمـ٤ًم، وـمٕمٜمٝمؿ ذم مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م، واهت٤مُمٝمؿ اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ ، وشم٠مًمٞمٝمٝمؿ قمٚم(27)طمٞمٜمام شمقمم أيب سمٙمر وقمٛمر

 اعمؼمأة ُمـ ومقق ؾمٌع ؾمٛمقات سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ـ قمٞم٤مًذا سم٤مهلل ـ، وهمػم ذًمؽ ُمـ والٓهتؿ اًمٙمٗمري٦م 

 أُم٤م ُمـ رُمك ُمًٚمٛمـ٤ًم سمام ًمٞمس ومٞمف ومٞمًٛمك فم٤معمـ٤ًم ٓ راومْمٞمـ٤ًّم !!؟ .

، وهق  "ي٦م  ضمؼمي٦م وهؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىمدر "أُم٤م ىمقًمف :     ، وضمٝمؾ ًمٞمس هبلمِّ ومٝمق ظمٓم٠م سملمِّ

ًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ طمذو اًم٘مذة سم٤مًم٘مذة، وًمق دظمٚمقا ضمحر و٥م  "ُمّم٤مدٌم ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح : 

ٜمَـ ": ومًامه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (28)"ومٛمـ ؟  "، ىم٤مًمقا : اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ؟، ىم٤مل : "ًمدظمٚمتٛمقه  ًَّ  "اًم

 .(29)سمٗمتح اًمًلم، وهل اًمٓمرق

واجلؼمي٦م ؾمٛمقا سمذًمؽ عمخ٤مًمٗمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ذم سم٤مب اًم٘مدر: ومٝمؿ ي٘مقًمقن سم٠من اًمٕمٌد جمٌقٌر قمغم أومٕم٤مًمف، ومٝمق 

يم٤مًمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًمريح، واًمذي ضمؼمه قمٚمٞمٝم٤م هق اهلل شمٕم٤ممم وىمد طمدصم٧م ُم٘م٤مًم٦م اًم٘مدر ذم آظمر قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م، 

ٛمر ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، ومل وُمٕمٚمقم أن اًمٞمٝمقد ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ىمد أضمٚمقا إمم ظمٞمؼم، صمؿ أضمالهؿ قم

يذيمر أطمٌد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اجلؼمي٦م هؿ اًمذيـ يقاوم٘مقن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم أومٕم٤مهلؿ، سمؾ إن مجٞمع اعمًٚمٛملم 

 سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ يٕمٛمٚمقن أقمامًٓ ٓ شمريض اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ومٙمٞمػ يٙمقٟمقن ضمؼموهؿ قمٚمٞمٝم٤م ؟؟! .

ظمقارج ُمع اًمدقم٤مة، ُمرضمئ٦م ُمع احلٙم٤مم، راومْم٦م ُمع اجلامقم٤مت، ىمدري٦م  "ؿ اًمث٤مًم٨م : أن ىمقًمف قمـ اًمًٚمٗمٞملم سم٠مهن

ىمقٌل ُمردوٌد، وّتّمٞمّمٝم٤م سمام ُذيمر يدل قمغم ظمٓم٠م واوح، وضمٝمؾ وم٤موح: ٕن  "ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمٙمٗم٤مر 

شمٚمؽ اًمتًٛمٞم٤مت هلذه اًمٗمرق ُم٤م ضم٤مءت إٓ ٕضمؾ إظمالهل٤م ذم أصؾ ُمـ أصقل اًمديـ: وم٢من آومؽماق يٓمٚمؼ قمغم 

، وىم٤مل :  ڇ ڍڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڇذم اًمديـ وآظمتالف ومٞمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :  اًمتٗمّرق

 "اومؽمىم٧م قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م ...  "، وضم٤مء ذم احلدي٨م :  ڇ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڇ

 .(30)احلدي٨م

٤مرق وهق آظمتالف ذم إصقل اعم١مدي إمم اًمتٜم٤مزع ذم اًمديـ واخلروج ُمـ اًمًٜم٦م .ويٓمٚمؼ ـ أيْمـ٤ًم ـ قمغم َُمـ وم

مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ذم أصؾ ُمـ أصقهلؿ يم٤مؾمتحالل اًمًٞمػ ومٞمٝمؿ، أو اخلروج قمغم أئٛمتٝمؿ سم٤مًمًٞمػ، أو اخلروج 

 قمـ اقمت٘م٤مدهؿ اًمذي ظمٓمف هلؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .

ومٝم١مٓء هؿ أهؾ اجلدل واخلّمقُم٤مت، وأهؾ اًمٙمالم، وأصح٤مب اًمٌدع واعمحدصم٤مت ذم اًمديـ : يم٤مخلقارج، 

٦م، واًمٗمالؾمٗم٦م، وُمتٙمٚمٛم٦م اًمٙمالسمٞم٦م، وإؿم٤مقمرة، واعم٤مشمردي٦م، وَُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝمؿ: وم٢من يمؾ واًمِمٞمٕم٦م، واًم٘مدري

 ـم٤مئٗم٦م شمٗمّرقم٧م قمٜمٝم٤م ومرق وٓ شمزال .

ومل ٟمٕمٚمؿ أّن قم٤معمـ٤ًم ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م ـ ممـ شمٙمٚمؿ ذم اًمٗمرق ـ ضمٕمؾ والل اًمٗمرق ذم همػم أصؾ اًمديـ يمام يقطمل 

رون سم٤معمٕمّمٞم٦م "اًمدقم٤مة ظمقارج ُمع  "إًمٞمف يمالم اًمٙم٤مشم٥م ٟمٗمًف، وم٢مٟمف ىم٤مل :  ، وُمٕمٚمقٌم أن اخلقارج هؿ اًمذيـ يٙمٗمِّ

 يمؾ أطمد ؾمقاًء يم٤مٟمقا دقم٤مة أو همػم دقم٤مة، ويرون اًمًٞمػ قمغم أئٛم٦م اجلقر .

                                                             

 ( .1/108) ((أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمك قمنمي٦م  ))( وهق اًمراضمح . اٟمٔمر : 27)

 ( . 2/903( ))صحٞمح اجل٤مُمع(( ) 28)

 ( دار اسمـ طمزم . 250( اٟمٔمر : ))اًمذيؾ قمغم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر(( ًمٕمٌد اًمًالم قمٚمقش ) ص : 29)

 ( . 245جل٤مُمع(( ) ص : ( ))صحٞمح ا30)
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ُمـ شمٙمٚمؿ ذم طمّؼ ُمًٚمؿ سمٖمػم طمؼ ـ داقمٞم٦م أو همػم داقمٞم٦م ـ ؾُمّٛمك  وطمٍم صٗمتٝمؿ سم٤مًمدقم٤مة ىمقٌل ُمردود: وم٢مّن يمؾ

 فم٤معمـ٤ًم وُمٕمتديـ٤ًم ٓ ظم٤مرضمٞمـ٤ًّم .

ٗمػم سم٤معمٕمّمٞم٦م ٓ يًٛمك ص٤مطمٌف ظم٤مرضمٞمـ٤ًّم إّٓ إذا وؿ إمم ذًمؽ اخلروج قمغم  أئٛم٦م اجلقر ُمـ اعمًٚمٛملم واًمتٙم

 سم٤مًمًٞمػ .

وهٙمذا اًمرواومض: ومال يًٛمك َُمـ شمٙمٚمؿ ذم مج٤مقم٦م راومْمٞمـ٤ًّم أسمًدا، وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمًدا ىم٤مل هبذا اًم٘مقل: ٕن اًمٕمٚمامء 

  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . اصٓمٚمحقا قمغم أن اًمراوميض هق ُمـ  ؾم٥مَّ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم

وهٙمذا اًم٘مدر: ومال يًٛمك ُمـ رأى همٚم٦ٌم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وشمًٚمٓمٝمؿ قمغم رىم٤مب اعمًٚمٛملم وضمٌـ قمـ 

ضمٝم٤مدهؿ ىمدريـ٤ًّم، سمؾ اًم٘مدري هق اًمذي يرى أن اًمٕم٤ٌمد جمٌقريـ قمغم أومٕم٤مهلؿ، أو يرى أن اًمٕم٤ٌمد هؿ اخل٤مًم٘ملم 

 ٕومٕم٤مهلؿ .

 ٕمتزًمٞمـ٤ًّم ىمدريـ٤ًّم .وم٤مٕول يًٛمك ىمدريـ٤ًّم ضمؼميـ٤ًّم، واًمث٤مين : ُم

وهٙمذا اإلرضم٤مء : ومال ٟمٕمٚمُؿ أن ًمٚمحٙم٤مم دظمؾ ذم أسمقاب اإليامن: ٕن اإليامن قمٜمد اعمرضمئ٦م هق اًمتّمديؼ 

سم٤مًم٘مٚم٥م، واًمٕمٛمؾ ظم٤مرج قمـ ُمًٛمك اإليامن: ومٛمـ ىم٤مم سم٘مٚمٌف ُمثؾ هذا ومٝمق ُمرضمئ، وإقمامل قمٜمده ٓ شمدظمؾ ذم 

 ُمًٛمك اإليامن، وٓ يًتثٜمل ُمٜمٝم٤م رء .

 "... وم٤مًمٕمٛمؾ قمٜمدهؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمح٤ميمؿ ظم٤مرج قمـ ُمًٛمك اإليامن  "ر ضمٝمؾ اًمٙم٤مشم٥م ذم ىمقًمف : وُِمـ هٜم٤م ئمٝم

ٕن اًمٕمٛمؾ قمٜمد اعمرضمئ٦م ظم٤مرج قمـ ُمًٛمك اإليامن ُمٓمَٚم٘مـ٤ًم، وّتّمٞمّمف سم٤محلٙم٤مم يمذب فم٤مهر ودقمقى ٓ دًمٞمَؾ 

 د اإلرضم٤مء سمٕمٛمؾ احلٙم٤مم .قمٚمٞمٝم٤م: وهذه يمت٥م اًمٗمرق سملم أيديٜم٤م ومال ٟمٕمٚمؿ أطمًدا ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ يمتٌقا ذم اًمٗمرق ىمٞمَّ 

 اًمراسمع : أن ي٘م٤مل : إن مجٞمع ُم٤م اهتؿ سمف اًمٙم٤مشم٥م اًمًٚمٗمٞملم يمذب وزور .

ومٞم٘م٤مل : إن يم٤مٟم٧م هذه همػمة قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ُمـ سمدقم٦م  "سم٠مهنؿ ظمقارج ُمع اًمدقم٤مة ...  "أُم٤م اهت٤مُمف ًمٚمًٚمٗمٞملم 

ؾمٞم٠ميت ـ، واًمتٙمٗمػم ًمٚمحٙم٤مم واًمًٕمل اخلقارج وم٢من ُمـ أصقل مج٤مقم٦م اإلظمقان اًم٘مٓمٌٞملم : اًمتٙمٗمػم سم٤معمٕمّمٞم٦م ـ يمام 

 ًمإلـم٤مطم٦م هبؿ أيـ٤ًّم يم٤مٟمقا .

 ومٝمؾ هذه ُمـ سمدع اخلقارج اًمتل ؿمٜمع قمغم اًمًٚمٗمٞملم هب٤م، أم أهن٤م ُمـ أصقل اًمديـ ٕن اًم٘مٓمٌٞملم ىم٤مًمقا هب٤م ؟!! .

( ومٞم٘م٤مل : إٟمؽ ممـ يٜمتٛمل إمم )مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم "راومْم٦م ُمع اجلامقم٤مت  "أُم٤م اهت٤مُمف ًمٚمًٚمٗمٞملم سم٠مهنؿ 

اًمتل ؾمٕم٧م ؾمٕمٞمـ٤ًم ٓ هقادة ومٞمف إلزاًم٦م اًمٗمقارق سملم اًمًٜم٦م واًمراومْم٦م، واقمتؼمت أن اًمراومْم٦م ُمـ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

اعمجقس ُمٜمذ ىمٞم٤مُمٝم٤م قمغم يد اخلٛمٞمٜمل ذم إيران هؿ )اإلظمقان اًمتل جي٥م ُمٜم٤مسهت٤م وُم١مازرهت٤م: وأوُل ُمـ أيد صمقرة 

 0 اعمًٚمٛملم(

أٟمف أيمد قمغم أؾمٚمقب  "قاين ٟمنمهت٤م إطمدى اًمّمحػ اًمٙمقيتٞم٦م : ومٗمل ٟمدوة ًمٕمكم اًمزُمٞمع وزير إوىم٤مف اإلظم

اعم٤ٌمدرة ذم إصمراء اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، يمام ومٕمؾ مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين، وحمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، وحمٛمد قمٌده، ورؿمٞمد 

 . "رو٤م، وآي٦م اهلل اخلٛمٞمٜمل 

ُم٤مم قمغم اًمرهمؿ ُمـ اهلجقم سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ اشمٗم٤مىمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ُمـ قمدُمف، وًمٙمٜمٝمؿ دومٕمقا اإلؾمالَم إمم إ "صمؿ ىم٤مل : 

 .(31)"اًمذي شمٕمّروقا ًمف 

وؾمٛمٕم٧م أطمد ىم٤مدة اإلظمقان ذم اًمٙمقي٧م ـم٤مرق اًمًقيدان ذم حم٤مرضة أًم٘م٤مه٤م ذم ُمٙمت٦ٌم اًمرؾمقل إقمٔمؿ 

وٟمِمقف اًمٜم٤مس يمٞمػ شمتٕمٌد رهب٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمكم هل ُم٘متٜمٕم٦م  "اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمرواومض وهق يتحدث قمـ طمري٦م اًمٕم٤ٌمدة : 

، وٓ أظمريـ يًتٗمزوهن٤م . ويمٞمػ أٟم٤م أيمٗمؾ ًمؽ طمريتؽ ؟، سمس ي٤م أظمل ٓ شم٥ًّم ومٞمٝم٤م سمدون ُم٤م شمًتٗمز أظمريـ

                                                             

 م( .30/12/1993) ((اًم٘مٌس  ))( ضمريدة 31)
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هـــــــذا  أسمق هريرة قمٚمٜمـ٤ًم، ؾمٌف سمٌٞمتؽ، يمٞمٗمؽ، ٓ شمًٌف قمٜمدي .يٕمٜمل ٓزم ٟمًتٗمز سمٕمْمٜم٤م ؟، ُم٤م ومٞمف طمّؾ آظمر ؟ .

ؾمالُمل اإليراين ُمّمٓمٗمك وأرؾمؾ قمغم اًمزُمٞمع رؾم٤مًم٦ًم ظمٓمّٞم٦م إمم وزير اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإل    .(32)"اًمذي ٟمٓمرطمـــف 

 .(33)ُمػم ؾمٚمٞمؿ شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمالىم٤مت اًمثٜم٤مئٞم٦م، وظم٤مص٦م اًمتٕم٤مون اًمث٘م٤مذم ذم اعمج٤مٓت اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمديٜمٞم٦م

أُم٤م احلٗم٤موة سم٤مًمراومْم٦م، وشمٙمريٛمٝمؿ، واًمتقدد هلؿ ومٝمذا ُمِمٝمقٌر قمٜمد اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم اًمٙمقي٧م، سمؾ سمٚمٖم٧م 

 .(34)هبؿ اجلرأة إمم آطمتٗم٤مء سم٠مئٛم٦م اًمراومْم٦م ويمؼمائٝمؿ

 ومٝمذه طم٤مًمٙمؿ ُمع اًمرواومض .

( ومٞم٘م٤مل : ُم٤مذا ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م وأشم٤ٌمقُمف قمـ اًمؽمايب ووالٓشمف افسؾػقغ مرجئة مع احلؽامأُم٤م زقمٛمف سم٠من : ) .... 

اًمقاوح٦م، ودقمقشمف ًمقطمدة إدي٤من، وإىم٤مُم٦م احلزب اإلسمراهٞمٛمل، وشم٠ميٞمد اإلظمقان ًمف، وؾمٙمقهتؿ قمـ ـم٤مُم٤مشمف، 

سمامذا جيٞم٥م قمـ والٓت مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ اًمّمقومٞم٦م: وىمٌؾ ه١مٓء مجٞمٕمـ٤ًم : وُمِم٤مريم٦م مج٤مقم٤مت ُمٜمٝمؿ ذم ُم١ممتراشمف و

 طمًـ اًمٌٜم٤م، وؾمٞمد ىمٓم٥م، وسمدقمٝمؿ اًمٙمٗمري٦م .

 .(35) أًمٞمس ؾمٙمقهتؿ قمـ والٓت ه١مٓء هق قمــلم اإلرضم٤مء !!؟
   

 

 : ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م

 . ، وـؾُّ مـ وؿع دم افبدظة ؾفق مبتدعـؾُّ مـ وؿع دم افؽػر ؾفق ـاؾر "إصؾ اًمث٤مين :      

ًرا ـ دون كظٍر دم أن     ر ـ أو ما يظـُّقكف مؽػِّ ثؿ ؿال :هذا أصؾفؿ افثاين : تؽػر ادسؾؿ إذا وؿع دم ؿقٍل مؽػِّ

ًٓ أو جفاًل أو إـراهـًا  . " يؽقن ؿد ؿال هذا افؽػر أو وؿع مـف خطل أو تلوُّ

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :    

أن هذا ُمـ اًمٙمالم ُمـ أفمٝمر اًمٙمذب، وًمٞمس هق ىمقًٓ ًمٚمًٚمٗمٞملم، وإٟمام اظمؽمقمف اًمٙم٤مشم٥م ًمزي٤مدة إول : 

اًمتٝمقيؾ، واًمذي ٟم٘مقًُمف وٟم٘مرره ذم هذا اًم٤ٌمب هق ُم٤م ىم٤مًمف قمٚمامء اًمًٚمػ اًمذيـ أؿمٌٕمقا هذا اًم٤ٌمب سمحثـ٤ًم، وطمذروا 

 ُمـ اخلقض ومٞمف ُمـ همػم دًمٞمؾ: إذ اًمتٙمٗمػم طمؼٌّ ُمـ طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم .

رون َُمـ ظم٤مًمَٗمٝمؿ وإن يم٤من اعمخ٤مًمِػ هلؿ  "اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :  ىم٤مل ؿمٞمخ ومٚمٝمذا يم٤من أهُؾ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م ٓ يٙمٗمِّ

ُرهؿ: ٕن اًمٙمٗمر طمٙمؿ ذقمل، ومٚمٞمس ًمإلٟم٤ًمن أن يٕم٤مىم٥م سمٛمثٚمف، يمٛمـ يمذب قمٚمٞمؽ وزٟمك سم٠مهٚمؽ ومٚمٞمس  يٙمٗمِّ

 0ويمذًمؽ اًمتٙمٗمػم طمؼٌّ هللًمؽ أن شمٙمذب قمٚمٞمف وأن شمزين سم٠مهٚمف: ٕن اًمٙمذب واًمزٟمك طمراٌم حلؼ اهلل شمٕم٤ممم، 

ر إٓ ُمـ يمّٗمره اهلل ورؾمقًُمف     .(36)"ومال يٙمٗمَّ

: ومٚمٞمس يمؾُّ يمؾ ُمـ ضم٤مء  ىمقن سملم اًمتٙمٗمػم اعمٓمَٚمؼ وشمٙمٗمػم اعمٕملمَّ اًمث٤مين : أن اًمًٚمٗمٞملم ـ شمٌٕمـ٤ًم ًمٚمًٚمػ ـ يٗمرِّ

ر يم٤من يم٤مومًرا، يمام أٟمف ًمٞمس يمؾ ُمـ ىم٤مل يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر أصٌَح يم٤مومًرا . ويمذا وم٢مٟمف ًمٞمس يم ؾ ُمـ ظم٤مًمػ قم٘مٞمدة سمٛمٙمٗمِّ

اًمًٚمػ ص٤مر يم٤مومًرا سمٛمجّرد خم٤مًمٗمتف، سمؾ خيتٚمُػ إـمالق احلٙمؿ سم٤مظمتالف إطمقال، وسم٤مظمتالف إؿمخ٤مص ،ًمٙمـ 

                                                             

( ُمٙمت٦ٌم دار احلدي٨م ـ  67ٕظمٞمٜم٤م أمحد اًمتقجيري ) ص :  ((اإليْم٤مح واًمٌٞم٤من ذم أظمٓم٤مء ـم٤مرق اًمًقيدان  ))( اٟمٔمر ذم اًمرد قمغم هذه اًمٗمري٦م : 32)

 اًمٌحريـ .

 ( .38)ص :  ((هت٤موم٧م اًمِمٕم٤مرات وؾم٘مقط إىمٜمٕم٦م  ))ـ( . سمقاؾمٓم٦م يمت٤مب ه1415ـ رُمْم٤من  349)اًمٕمدد :  ((اًمققمل اإلؾمالُمل  ))( جمٚم٦م 33)

 هـ( .6/26/1416، سمت٤مريخ : 1156)اًمٕمدد :  ((اعمجتٛمع  ))(، واٟمٔمر : جمٚم٦م 38)ص :  ((هت٤موم٧م اًمِمٕم٤مرات  ))( 34)

 ( .88ـ  86ًمٚمِمٞمخ رسمٞمع سمـ ه٤مدي )ص :  ((اًمٜمٍم اًمٕمزيز  ))( اٟمٔمر : 35)

 ( .258ـ  256ص : ) ((اًمرد قمغم اًمٌٙمري  ))( 36)
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جي٥م أن ٟمٓمٚمؼ اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم ُمـ أـمٚم٘مف اًمِم٤مرع قمٚمٞمف ٕٟمف أصٌؾ ذقمل إن صم٧ٌم ذم طمؼ ُمٕملم شمرشم٧ٌم قمٚمٞمف 

 أطمٙم٤مٌم يمثػمة ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ) أسمقاب طمٙمؿ اعمرشمد ( .

ُ هلؿ أّن ُم٤م ُٟم٘مؾ قمـ  "٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـ وهق يتٙمٚمؿ قمـ اًمتٙمٗمػم اعمٓمٚمؼ واعمٕملم ـ : ىم  ويمٜم٧ُم أسملمِّ

اًمًٚمػ وإئٛم٦م ُمـ إـمالق اًم٘مقل سمتٙمٗمػم ُمـ ي٘مقل يمذا ويمذا ومٝمق طمؼ، ًمٙمـ جي٥م اًمتٗمريُؼ سملم اإلـمالق 

 .(37)"واًمتٕمٞملم 

 يمؾ أطمد .   ٓ شمتقومـــر ذم اًمث٤مًم٨م : أن أهؾ اًمًٜم٦م ىمد ووٕمقا ذوـمــــ٤ًم ًمٚمتٙمٗمػم

 وم٤معمٕملم اًمذي وىمع ذم اًمٙمٗمر ٓ حيٙمؿ سمٙمٗمره إّٓ سمنموط :   

إول : أن يٙمقن سم٤مًمٖمـ٤ًم قم٤مىماًل . وىمد دًم٧م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمغم قمدم ُم١ماظمذة اًمّمٖمػم طمتك يٌٚمغ، 

ٞم٘مظ، وقمـ ُرومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالث : اًمّمٌل طمتك يٌٚمغ، وقمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك يًت "واعمجٜمقن طمتك ُيٗمٞمؼ، حلدي٨م : 

 .(38)"اعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ 

 ومّمحَّ هبذا احلدي٨م ؾم٘مقط اًمتٙمٚمٞمػ قمـ ه١مٓء .

إن اًمردة ٓ شمّمح إّٓ ُِمـ قم٤مىمؾ، وم٠مُم٤م ُمـ ٓ قم٘مَؾ ًمف يم٤مًمٓمٗمؾ اًمذي ٓ قم٘مَؾ ًمف، واعمجٜمقن،  "ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م : 

 طمٙمَؿ ًمٙمالُمف . وَُمـ زال قم٘مٚمف سم٢مهمامء، أو ٟمقم، أو ُمرض، أو ذب دواء ي٤ٌمح ذسُمف ومال شمّمحُّ ردشمف، وٓ

اًمث٤مين : أن ي٘مع ُمٜمف اًم٘مقُل أو اًمٗمٕمؾ اعمٙمٗمر قمغم وضمف آظمتٞم٤مر . وىمد دًم٧م اًمٜمّمقص قمغم اقمت٤ٌمر هذا اًمنمط 

ر سمٖمػم إرادة ُمٜمف يم٤معمٙمَره،  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ٹ ٹ ڇ وقمدم ُم١ماظمذة ُمـ صدر ُمٜمف ىمقٌل أو ومٕمٌؾ ُمٙمٗمِّ

ک ک ک ک گ    ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڍ

 ڇگ گ گ  
هللَُ أؿمدُّ ومرطمـ٤ًم سمتقسم٦م  "ٚمٞمف ومٙمره  ومال يدري ُم٤م ي٘مقل ًمِمدة ومرح أو طمزن أو ظمقف حلدي٨م : ويمٛمـ أهمٚمؼ قم  

قمٌده طملم يتقب إًمٞمف ُمـ أطمديمؿ يم٤من قمغم راطمٚمتف سم٠مرض ومالة وم٤مٟمٗمٚمت٧م ُمٜمف وقمٚمٞمٝم٤م ـمٕم٤مُمف وذاسمف، وم٠ميس ُمٜمٝم٤م، 

ٛم٦م قمٜمده وم٠مظمذ سمخٓم٤مُمٝم٤م  صمؿ وم٠مشمك ؿمجرة وم٤موٓمجع ذم فمٚمِّٝم٤م ىمد أيس ُمـ راطمٚمتف: ومٌٞمٜمام هق يمذًمؽ إذا هق هب٤م ىم٤مئ

 .(39)"أظمٓم٠م ُمـ ؿمدة اًمٗمرح  "اًمٚمٝمؿ أٟم٧م قمٌدي وأٟم٤م رسمؽ"ىم٤مل ُمـ ؿمدة اًمٗمرح : 

ر سمٖمػم إرادشمف واظمتٞم٤مِره: إْذ دًم٧م أي٦م قمغم اًمٕمذر  ومدًم٧م أي٦م واحلدي٨م قمغم قمذر ُمـ صدر ُمٜمف رٌء ُمٙمٗمِّ

 .(40)سم٤مإليمراه، ودّل احلدي٨م قمغم اًمٕمذر سم٤مإلهمالق

ر، ومرسمام ىمّمد اعمٕملم ُمـ ًمٗمظ ُمٕمٜمك همػم اعمٕمٜمك اًمٙمٗمري، أو ىم٤مل ىمقًٓ اًمث٤مًم٨م : أن ي٘مّمد سمٙمال ُمف اعمٕمٜمك اعمٙمٗمِّ

يًتٚمزم أُمقًرا ُمٙمٗمرة مل ي٘مّمده٤م وٓ يٚمتزُمٝم٤م ،ومَٛمـ يم٤من هذا طم٤مًُمف ومٞمٙمقن رُمُٞمف سم٤مًمٙمٗمر أُمًرا ُمِمٙمقيمـ٤ًم ومٞمف، ٓ 

 .(41)قمٚمٞمف ؤجيقُز اًمتجرُّ 

ر: وٓ يٙمٗمر اعمٕملم أيْمـ٤ًم سمام ٓ ي٘مّمده، يم٠من يٓمٚمؼ  ًمٗمٔمـ٤ًم ئمٜمف دآًّ قمغم ُمٕمٜمك هق يدل قمغم ُمٕمٜمك آظمر ُمٙمٗمِّ

ر .  ومٝمذا ٓ يٙمٗمر إّٓ إذا ىمّمد اعمٕمٜمك اعمٙمٗمِّ

أن اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن : )راقمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل(، ُمـ  "ـ ًمًقرة اًمٌ٘مرة ـ :  "شمٗمًػمه  "وىمد ذيمر اًمٌٖمقي ذم 

                                                             

 ( .9/259) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( 37)

 . ((صحٞمٌح قمغم ذط ُمًٚمؿ  ))( : 2/5( . وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )4/558) ((ؾمٜمٜمف  ))( أظمرضمف أسمق داود ذم 38)

 ( .4/3104)يمت٤مب اًمتقسم٦م :  ((ُمًٚمؿ  ))( 39)

 ( .1/203) ((ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع  ))( 40)

 ( .1/209ًمٚمديمتقر قمٌد اعمجٞمد اًمِمٕمٞمٌل ) ((ُمٜمٝم٩م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم  ))( 41)
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غ ؾمٛمٕمؽ ًمٙمالُمٜم٤م واؾماعمراقم٤مة، أي : أرقمٜم٤م ؾمٛم ٛمٕمف: ويم٤مٟم٧م هذه اًمٚمٗمٔم٦م ؿمٞمئـ٤ًم ىمٌٞمحـ٤ًم سمٚمٖم٦م اًمٞمٝمقد ٕمؽ، أي : ومرِّ

ا، وم٠مقمٚمٜمقا سمف أن .  ... ومٚمام ؾمٛمع اًمٞمٝمقد هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ىم٤مًمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ : يمٜم٤م ٟم٥ًم حمٛمًدا هًّ

ومٙم٤مٟمقا ي٠مشمقَٟمف وي٘مقًمقن : ) راقمٜم٤م ي٤م حمٛمد (، ويْمحٙمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ: ومًٛمٕمٝم٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ومٗمٓمـ هل٤م ـ ويم٤من 

 ٖمتٝمؿ ـ، وم٘م٤مل ًمٚمٞمٝمقد : ًمئـ ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ أطمديمؿ ي٘مقهُل٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕرضسمـ قمٜم٘مف. يٕمرف ًم

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ڇ وم٘م٤مًمقا : أَو ًمًتؿ شم٘مقًمقهن٤م ؟، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم :   

، يمٞمال جيد اًمٞمٝمقد سمذًمؽ ؾمٌٞماًل إمم ؿمتؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل  ڇۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  

 .(42)"قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وهذه اًمٕم٤ٌمرة يم٤مٟم٧م مم٤م ي٘مّمد سمف اًمٞمٝمقد إيذاء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  "ٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : ىم٤مل ؿم

رهؿ هب٤م   .(43)"واعمًٚمٛمقن مل ي٘مّمدوا ذًمؽ: ومٜمٝم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م، ومل يٙمٗمِّ

اهلل ـ يٙمقن اًمراسمع : ىمٞم٤مم احلج٦م . وم٢من ُمـ سمٚمٖمتف احلج٦م واٟمتٗم٧م ذم طم٘مف ُمقاٟمع شمٙمٗمػم اعمٕملم ـ وؾمت٠ميت إن ؿم٤مء 

وَُمـ يم٤من يمذًمؽ ومال ؿمؽَّ ذم يمٗمره  0ُمٕم٤مٟمًِدا ًمٚمرؾمقل، طمريّمـ٤ًم قمغم خم٤مًمٗمتف، ُمًتٙمؼًما قمغم احلؼ اًمذي أشمك سمف

.(44). 

احلج٦م ىم٤مُم٧م سمقضمقد اًمرؾمقل اعمٌٚمِّغ، ومتٙمٜمٝمؿ ُمـ آؾمتامع واًمتدسمُّر ٓ سمٜمٗمس  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

يمثػٌم ُمـ اعمًٚمٛملم ؾمامع أىمقال أهؾ  يتجٜم٥مآن واظمت٤مَر همػمه، يمام ومٗمل اًمٙمٗم٤مر ُمـ دمٜم٥م ؾمامع اًم٘مر اًمًامع،

 (45)"ڇەئ ەئ وئ  وئ  ڇ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ، وإٟمام يٜمتٗمٕمقن إذا ذيمروا ومتذيمروا يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

ويراقمك ذم اعمًٚمؿ اظمتالف أطمقال اًمٜم٤مس : ُمـ طمٞم٨م ىمرب قمٝمدهؿ سم٤مإلؾمالم، أو ىمدُمٝمؿ ومٞمف، وُمـ طمٞم٨م 

ّمقره قمٜمٝم٤م، يمام يراقمك طم٤مل اًمًٜم٦م اًمتل ضمحده٤م اجل٤مطمد ُمـ طمٞم٨م فمٝمقره٤م اٟمتِم٤مر اًمٕمٚمؿ ذم سمٚمداهنؿ أو ىم

وظمٗم٤مءه٤م: وم٢من يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م ظم٤مومٞم٦م أو اًمٌٚمد يٜمتنم ومٞمف اجلٝمؾ، أو يم٤من اًمِمخص ىمري٥م قمٝمد سم٢مؾمالم، أو مل يٌٚمٖمف 

 .(46)اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م اؿمؽمط ومٞمف ىمٞم٤مم احلج٦م، وإٓ يٜمٔمر هؾ شمٕمٚم٘م٧م سمجحده ؿمٌٝم٦م أم ٓ

وىمد يٜمٙمر أطمد اًم٘م٤مئٚملم قمغم اًم٘م٤مئؾ أظمر ىمقًمف إٟمٙم٤مًرا جيٕمٚمف يم٤مومًرا، أو ُمٌتدقمـ٤ًم  "وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر : 

 وم٤مؾم٘مـ٤ًم يًتحؼ اهلجر، وإن مل يًتحؼ ذًمؽ، وهق أيْمـ٤ًم اضمتٝم٤مد .

وىمد يٙمقن ذًمؽ اًمتٖمٚمٞمظ صحٞمحـ٤ًم ذم سمٕمض إؿمخ٤مص، أو سمٕمض إطمقال ًمٔمٝمقر اًمًٜم٦م اًمتل يٙمٗمر ُمـ 

 ٗمًدة اًمتل يٌدع ىم٤مئٚمٝم٤م .ظم٤مًمٗمٝم٤م، وعم٤م ذم اًم٘مقل أظمر ُمـ اعم

ومٝمذه إُمقر يٜمٌٖمل أن يٕمرومٝم٤م اًم٘م٤مئؾ: وم٢من اًم٘مقل اًمّمدق إذا ىمٞمؾ وم٢من صٗمتف اًمثٌقشمٞم٦م اًمالزُم٦م : أن يٙمقن 

 ُمٓم٤مسم٘مـ٤ًم ًمٚمخؼم .

أُم٤م يمقٟمف قمٜمد اعمًتٛمع ُمٕمٚمقُمـ٤ًم، أو ُمٔمٜمقٟمـ٤ًم، أو جمٝمقًٓ، أو ىمٓمٕمٞمـ٤ًّم، أو فمٜمٞمـ٤ًّم، أو جي٥م ىمٌقًمف، أو حيرم، أو يٙمٗمر 

أو ٓ يٙمٗمر: ومٝمذه أطمٙم٤مم قمٛمٚمٞم٦م ّتتٚمػ سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص وإطمقال: وم٢مذا رأي٧م إُم٤مُمـ٤ًم ىمد همٚمظ  ضم٤مطمده،

ره ومٞمٝم٤م، ومال يٕمتؼم هذا طمٙمٛمـ٤ًم قم٤مُمـ٤ًّم ذم يمؾِّ َُمـ ىم٤مهل٤م، إّٓ إذا طمّمؾ ومٞمف اًمنمط اًمذي  قمغم ىم٤مئؾ ُم٘م٤مًمتف، أو يمٗمَّ

                                                             

 ( سمتٍمف يًػم .133ـ  1/132) ((شمٗمًػم اًمٌٖمقي  ))( 42)

 ( .341)ص :  ((اًمر قمغم اًمٌٙمري  ))( 43)

 ( .1/212) ((ُمٜمٝم٩م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم  ))( 44)

 ( .6/166) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( 45)

 ( .1/212) ((ُمٜمٝم٩م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم  ))( 46)
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نمائع اًمٔم٤مهرة ويم٤من طمدي٨م اًمٕمٝمد سم٤مإلؾمالم، يًتحؼ سمف اًمتٖمٚمٞمظ قمٚمٞمف واًمتٙمٗمػم ًمف: وم٢مّن َُمـ ضمحد ؿمٞمئـ٤ًم ُمـ اًم

 أو ٟم٤مؿمئـ٤ًم سمٌٚمد ضمٝمؾ ٓ يٙمّٗمر طمتك شمٌٚمٖمف احلج٦م اًمٜمٌقي٦م .

ويمذًمؽ اًمٕمٙمس : إذا رأي٧م اعم٘م٤مًم٦م اعمخٓمئ٦م ىمد صدرت ُمـ إُم٤مم ىمديؿ وم٤مهمتٗمرت ًمٕمدم سمٚمقغ احلج٦م ًمف، ومال 

اًم٘مؼم وٟمحقه٤م إذا أٟمٙمر ذًمؽ، وٓ  يٖمتٗمر عمـ سمٚمٖمتف احلج٦م ُم٤م اهمتٗمر ًمألول: ومٚمٝمذا يٌدع ُمـ سمٚمٖمتف أطم٤مدي٨م قمذاب

شمٌدع قم٤مئِم٦م وٟمحقه٤م ممـ مل يٕمرف سم٠من اعمقشمك يًٛمٕمقن ذم ىمٌقرهؿ ومٝمذا أصٌؾ قمٔمٞمؿ، ومتدسمره وم٢مٟمف ٟمـــــــــ٤مومع 

"(47 .) 

واًمتٙمٗمػم هق ُمـ اًمققمٞمد: وإن يم٤من اًم٘مقل شمٙمذيٌـ٤ًم عم٤م ىم٤مًمف اًمرؾمقل صغم اهلل  "وىم٤مل ومــــل ُمقوع آظمـــر :  

َٓ َيْٙمُٗمُر سمَِجْحِد َُم٤م  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ًمٙمـ ىمد يٙمقن اًمرضمؾ طمدي٨م قمٝمد سم٢مؾمالم أو ٟمِم٠م سم٤ٌمدي٦م  سَمِٕمٞمَدٍة ، َوُِمْثُؾ َهَذا 

 ْ َٛمُع شمِْٚمَؽ اًمٜمُُّّمقَص َأْو ؾَمِٛمَٕمَٝم٤م َومَل ًْ َٓ َي ضُمُؾ  ٦ُم . َوىَمْد َيُٙمقُن اًمرَّ ٧ٌُْم قِمٜمَْدُه َأْو  جَيَْحُدُه طَمتَّك شَمُ٘مقَم قَمَٚمْٞمِف احْلُجَّ شَمثْ

ِحٞمَحلْمِ قِمٜمَْدُه ُُمَٕم٤مِرٌض آظَمُر َأْوضَم٥َم شَم٠ْمِويَٚمَٝم٤م ، َوإِْن يَم٤مَن خُمْٓمًِئ٤م ، َويُمٜم٧ْم َدائِاًم َأْذيُمُر احْلَِدي٨َم اًمَِّذي ذِم اًمقَم٤مَرَوَٝم٤م  ّمَّ

ضُمِؾ اًمَِّذي ىَم٤مَل :  ـْ ىَمَدَر اهللَُّ قَمكَمَّ اَ  إَذا َأَٟم٤م ُُم٧مُّ وَم٠َمطْمِرىُمقيِن صُمؿَّ اؾْمَحُ٘مقيِن ، صُمؿَّ ذروين ذِم اًْمَٞمؿِّ وَمقَ  } "ذِم اًمرَّ
هللَِّ ًَمئِ

ـْ اًْمَٕم٤معمَلَِم ، وَمَٗمَٕمُٚمقا سمِِف َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل اهللَُّ ًَمُف : َُم٤م مَحََٚمؽ  سَمُف َأطَمًدا ُِم سَمٜمِل قَمَذاسًم٤م َُم٤م قَمذَّ قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚم٧م . ىَم٤مَل ظَمِْمَٞمتُؽ : ًَمُٞمَٕمذِّ

َٓ ُيَٕم٤مُد ، َوَهَذا يُمْٗمٌر سم٤ِمشمَِّٗم٤مِق . وَمَٝمَذا َرضُمٌؾ ؿَمؽَّ ذِم ىُمْدَرِة اهللَِّ " {وَمَٖمَٗمَر ًَمُف  ُف  َي ، سَمْؾ اقْمَتَ٘مَد َأٟمَّ  َوذِم إقَم٤مَدشمِِف إَذا ُذرِّ

ٌَُف وَمَٖمَٗمَر ًَمُف سمِ 
َٓ َيْٕمَٚمُؿ َذًمَِؽ َويَم٤مَن ُُم١ْمُِمٜم٤ًم خَي٤َمُف اهللََّ َأْن ُيَٕم٤مىمِ ـْ يَم٤مَن ضَم٤مِهاًل 

ٚمِِٛملَم ، ًَمٙمِ ًْ ُل ُمِ اعمُْ ـْ َأْهِؾ َذًمَِؽ . َواعمَُْت٠َموِّ

ـْ ُِمْثِؾ َهَذا ؾُمقِل َأْومَم سم٤ِمعمَْْٖمِٗمَرِة ُِم ضْمتَِٝم٤مِد احْلَِريُص قَمغَم ُُمَت٤مسَمَٕم٦ِم اًمرَّ ِٓ )"  ا
48). 

أُم٤م ُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم ومٝمل : اًمت٠مويؾ، واجلٝمؾ، واخلٓم٠م، واًمٕمجز، واإليمراه، ووضمقد اًمِمٌٝم٦م . وىمد أظمٓم٠م َُمـ 

شمٙمٗمػم اعمٕملّم، أُم٤م اعمقاٟمع ومٝمل ُم٤م يٛمٜمع ُمـ شمٙمٗمػمه، وًمٙمـ ؾمّقى سملم اعمقاٟمع واًمنموط: ٕن اًمنموط ُم٤م يّمح هب٤م 

ٓ يٙمٗمل ذم شمٙمٗمػم اعمٕملم شمقومر اًمنموط، سمؾ ٓ سمد ُمـ اٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع أيْمـ٤ًم ذم طم٘مف، ووضمقد ُم٤مٟمع واطمد يٙمٗمل ذم 

 إوم٤ًمد اًمنموط: ومٚمق اٟمٓمٌ٘م٧م مجٞمع اًمنموط قمغم اعمٕملم صمؿ قمرومٜم٤م سمٕمد ذًمؽ أٟمف ُمٙمَره ومال جيقُز شمٙمٗمػُمه .

وـؾ مسؾؿ وؿع دم افبدظة أو ما يتقمهقكف بدظة ؾفق مبتدع دون اظتبار أن يؽقن "٤مل اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ :  ىم  

 . "ؿائؾ افبدظة أو ؾاظُؾفا متلوًٓ أو جمتفًدا أو جاهالً 

 أىمقل :اجلقاب ُمـ وضمقه: 

وط اًمتٙمٗمػم، إول : أن ي٘م٤مل : إّن هذا اًمٙمالم ُِمـ أفمٝمر اًمٙمذب: وم٢من ذوط اًمتٌديع قمٜمد اًمًٚمٗمٞملم هل ذ

 وقمغم هذا ومٝمؿ يْمٕمقن ذم آقمت٤ٌمر اجلٝمؾ واًمت٠مويؾ وآضمتٝم٤مد قمغم شمٗم٤مصٞمؾ ًمٞمس هذا ُمٙم٤مهُن٤م .

وم٢مٟم٤م ٟمٓمٚمؼ اًم٘مقَل سمٜمّمقص اًمققمد واًمققمٞمد واًمتٙمٗمػم واًمتٗمًٞمؼ، وٓ ٟمحٙمؿ "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :  

 (.49)"فًمٚمٛمٕملّم سمدظمقًمف ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم طمتك ي٘مقم ومٞمف اعم٘مت٣م اًمذي ٓ ُمٕم٤مرض ًم

اًمث٤مين : أن ي٘م٤مل : ًمٞمس يمؾُّ ُمـ وىمع ذم اًمٌدقم٦م ومٝمق ُمٌتدع ـ يمام يّدقمل اًمٙم٤مشم٥م ـ، سمؾ ٓ سمد عمـ وىمع ذم اًمٌدقم٦م 

ل، وُمٜمٝمجف، وـمري٘متف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص .  أن ُيٜمٔمر إمم طم٤مًمف ذم ُمّم٤مدره ذم اًمتٚم٘مِّ

ٟمف ٓ ي٘مدُمٝم٤م قمغم ىمقل أطمد أسمًدا، صمؿ وم٢مذا وىمع ذم اًمٌدقم٦م قم٤ممل وقمرومٜم٤م ُمـ طم٤مًمف شمٕمٔمٞمٛمف ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وأ 

ٟمٔمرٟم٤م صم٤مٟمٞم٦م ذم ـمري٘م٦م شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜمّمقص ومقضمدٟم٤مه جُيري اًمٜمّمقص قمغم فمقاهره٤م اعمراد ُمٜمٝم٤م، وٓ يٚمج٠م إمم 

اًمت٠مويؾ ـ يمام هل أهؾ اًمٌدع ُمـ اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م وإؿم٤مقمرة اًمذيـ إن قمجزوا قمـ شمْمٕمٞمػ اًمٜمّمقص اًمتل 

                                                             

 ( .61ـ  6/60) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( 47)

 ( . 231ـ  3/230) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( 48)

 ( ُمـ ٟمٗمس ))اًمٗمت٤موى(( . 10/372(، واٟمٔمر : )  501ـ  2/500( ))جمٛمقع اًمٗمت٤موى(( ) 49)
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ٖمٚمقا سمت٠مويٚمٝم٤م، أو ىم٤مًمقا : هل جم٤مز، أو هل ُمـ اعمتِم٤مسمف ىمٞم٤مؾمـ٤ًم قمغم ّت٤مًمػ أهقائٝمؿ يمٜمّمقص اًمّمٗم٤مت اؿمت

قم٘مقهلؿ اًم٘م٤مسة ـ، ومال ٟمًتٕمجؾ سمتٌديٕمف: وم٢من ُمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م رؤي٦م اعم١مُمٜملم ًمرهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 ڀ پ ڀڇ  اًمتل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمّمقص اعمتقاشمرة .وىمد ُروي قمـ جم٤مهد ُمـ همػم وضمف ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :

 (.50)"شمٜمتٔمر اًمثقاب ُمـ رهب٤م": ڇٺ    ٺ ٺ   ڀ  ڀ

 (.51وٓ ؿمؽ أن هذا هق أطمد شم٠مويالت اعمٕمتزًم٦م هلذه أي٦م سمٜم٤مًء قمغم ٟمٗمٞمٝمؿ اًمرؤي٦م) 

 ومٝمؾ يّمح أن ي٘م٤مل : إن جم٤مهًدا يٜمٗمل اًمرؤي٦م وهق قمغم ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ؟ .

ول شمٚمؽ أي٦م إٓ أٟمف ممـ يث٧ٌم اًمرؤي٦م اًمتل اجلقاب : سم٤مًمٜمٗمِل ىمٓمٕمـ٤ًم: ٕن جم٤مهًدا ـ رمحف اهلل ـ وإن يم٤من ىمد شم٠م

دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اعمتقاشمرة، وأصقًمف ذم اًمتٚم٘مل وآؾمتدٓل شم٠مسمك أن يقاومؼ اعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ ُمـ 

 أهؾ اًمٌدع 

اطمتجقا قمكّم يقم اعمٜم٤مفمرة وم٘م٤مل : دملء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م "ويمذًمؽ ُم٤م ٟم٘مٚمف طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق قمـ اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل : 

ى ائ ائ ڇ  ٌ٘مرة ودملء ؾمقرة شم٤ٌمرك، ىم٤مل : وم٘مٚم٧ُم هلؿ : إٟمام هق اًمثقاب، ىم٤مل اهلل ضمؾ ذيمُره :ؾمقرة اًم

 (.52)"، وإٟمام دملء ىمدرشُمف . اًم٘مرآن أُمث٤مل وُمقاقمظ وأُمر وهنل، ويمذا ويمذا  ڇەئ ەئ وئ 

ويؾ إمم وٓ ؿمؽ أن هذا شم٠مويؾ خم٤مًمٌػ ًمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم إصم٤ٌمت اعمجلء هلل شمٕم٤ممم .وٓ يّمحُّ أن ُيٜم٥ًم اًمت٠م

اإلُم٤مم أمحد سمٜم٤مًء قمغم هذه اًمرواي٦م: ٕن أصقًَمف ذم اًمتٚم٘مل وآؾمتدٓل شمٜمٗمل اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ وشمث٧ٌم مجٞمع 

 اًمّمٗم٤مت اًمقاردة ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وُمـ ذًمؽ : اعمجلء .

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ەئ ەئ وئڇ  ٟم٘مؾ اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ىمقَل اإلُم٤مم أمحد ذم رواي٦م أيب ـم٤مًم٥م :

ومٛمـ ىم٤مل : إن اهلل ٓ ُيرى وم٘مد يمَٗمر . وقمٚمؼ اًم٘م٤ميض   ڇى ائ ائ ەئ ەئ ڇ ،  ڇېئ    ۈئ

وفم٤مهر هذا : أن أمحد أصم٧ٌم جملء ذاشمف: ٕٟمف اطمت٩م سمذًمؽ قمغم ضمقاز رؤيتف، وإٟمام اطمت٩مَّ سمذًمؽ "قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف : 

سم٤مإلشمٞم٤من ذم ُمٕمرض رده قمغم  (.  وّسح53)"اإلشمٞم٤من واعمجلء ُمْم٤مومـ٤ًم إمم اًمذات قمغم ضمقاز رؤيتف إذا يم٤من

 (.54اجلٝمٛمٞم٦م)

ق هب٤م، وٓ ٟمرّد ُمٜمٝم٤م "وؾُمئؾ اإلُم٤مم أمحد قمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمرى ذم اًمّمٗم٤مت ؟، وم٘م٤مل :  ٟم١مُمـ هب٤م وٟمّمدِّ

ؿمٞمئـ٤ًم إذا يم٤مٟم٧م سم٠مؾم٤مٟمٞمد صح٤مح وٓ ٟمرد قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقًَمف، وٟمٕمٚمؿ أن ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل 

ف سمال طمّد وٓ هم٤مي٦م  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمؼ، ًَ    ٺ ٿڇ وٓ يقصُػ اهلل شمٕم٤ممم سم٠ميمثر مم٤م وصػ سمف ٟمٗم

ف، وٓ ٟمتٕمّدى ذًمؽ. وٓ ٟمزيؾ قمٜمف  ڇٹ ٹ   ٿٿ  ٿ ًَ ، ومٜم٘مقل يمام ىم٤مل، وٟمّمٗمف يمام وصػ ٟمٗم

 (.55)"صٗم٦ًم ُمـ صٗم٤مشمف ًمِمٜم٤مقم٦م ؿمٜمٕم٧م ...

اًمٜمٔمر إمم أصقًمف : ُمّم٤مدره ذم واعم٘مّمقد : أٟمف ٓ جيقز احلٙمؿ قمغم قم٤ممل وىمع ذم سمدقم٦م سمٛمجرد وىمققمف ومٞمٝم٤م دون 

سم٠مهن٤م يمٗمري٦م شمٙمٗمػم ص٤مطمٌٝم٤م إٓ سمقضمقد ذوط  ٓ يٚمزم ُمـ احلٙمؿ قمغم اعم٘م٤مًم٦م اًمتٚم٘مل وآؾمتدٓل: ومٙمام أٟمف

                                                             

 ( . 8/305( اٟمٔمر : ))شمٗمًػم اسمـ يمثػم(( ) 50)

 ( . 2/597اٟمٔمر : ))ُمقىمػ اعمتٙمٚمٛملم ُمـ آؾمتدٓل سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م(( ًمٚمديمتقر ؾمٚمٞمامن اًمٖمّمـ ) ( 51)

 ( . 61(، و ))إسمٓم٤مل اًمت٠مويالت(( ) ص :  3/117(، وأطمــــ٤مل قمغم ))ٟم٘مض اًمت٠مؾمٞمس(( )  1/523( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ) 52)

 ( . 1/527( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ) 53)

 ( . 2/504د ) ( ))اًمًٜم٦م(( ًمٕمٌد اهلل سمـ أمح54)

 ( . 528ـ  1/527( سمقاؾمٓم٦م ))ُمقىمػ اعمتٙمٚمٛملم(( )  12، 11( ))حتريؿ اًمٜمٔمر ذم يمت٥م أهؾ اًمٙمالم(( ) ص : 55)
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 واٟمتٗم٤مء ُمقاٟمع، ومٙمذا اًمتٌديع: ٕن اًمنموط واطمدة يمام سمّٞمٜم٤م .

ويؾ، واقمتؼموه إطمدى وُمـ هٜم٤م ئمٝمر ظمٓم٠م اسمـ اجلقزي واسمـ قم٘مٞمؾ واسمـ اًمزاهمقين طمٞمٜمام ؾمٚمٙمقا ـمريؼ اًمت٠م

اًمرواي٤مت قمـ أمحد سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق، وشمريمقا اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة قمـ أمحد اًمتل شمذم اًمت٠مويؾ 

وشمقضم٥م إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت يمام هل .ُمع أن اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ىمد وّٕمٗمقا هذه اًمرواي٦م قمـ طمٜمٌؾ، 

ـ أمحد يم٤مسمٜمف ص٤مًمح وقمٌد اهلل واعمروذي وهمػمهؿ مل يذيمروا واقمتؼموه٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمِم٤مذ: ٕن ُمـ روى اًم٘مّم٦م قم

 .(57)، واًمذي يتّم٤مدم ُمع أصقل اإلُم٤مم أمحد وٓ يٚمت٘مل ُمٕمٝم٤م(56)هذه اًمذي ذيمره طمٜمٌؾ

ومل ٟمر أطمًدا ُمـ اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم سمّرأ اسمـ اجلقزي واسمـ قم٘مٞمؾ ومٞمام وىمٕم٤م ومٞمف ُمـ اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ يمام سمّرأوا اإلُم٤مم 

 قهَلؿ وإن يم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إٓ أهنؿ ؾمٚمٙمقا ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ـمريؼ اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ .أمحد وهمػمه: ٕن أص

... وُمٜمٝم٤م ـ وهق اًمذي ُمـ أضمٚمِف ٟم٘مؿ مج٤مقم٦م "ىم٤مل اسمـ رضم٥م ـ رمحف اهلل ـ ذم ذيمر يمالم اًمٜم٤مس ذم اسمـ اجلقزي : 

واؿمتدَّ ٟمٙمػُمهؿ قمٚمٞمف ذم ذًمؽ  ُمـ ُمٞمٚمف إمم اًمت٠مويؾ ذم سمٕمض يمالُمف،  ُمـ ُمِم٤ميخ أصح٤مسمٜم٤م وأئٛمتٝمؿ ُمـ اعم٘م٤مدؾم٦م و

..."(58). 

وًمٕمؾ أىمرب ُمث٤مل ًمذًمؽ هق اًمرؾم٤مًم٦م  ومٚمؿ يؼمأه أطمٌد ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م اعمح٘م٘ملم يمام ذيمر اسمـ رضم٥م ـ رمحف اهلل ـ.

واقمٚمؿ أٟمف ىمد يمثر اًمٜمٙمػم "ىم٤مل ومٞمٝم٤م :  اًمتل أرؾمؾ هب٤م إؾمح٤مق سمـ أمحد اًمٕمٚمثل إمم اسمـ اجلقزي، وهل ـمقيٚم٦م.

ء، وإظم٤ٌمر ذم أوم٤مق سمٛم٘م٤مًمتؽ اًمٗم٤مؾمدة ذم اًمّمٗم٤مت، وىمد أسم٤مٟمقا وه٤مء ُم٘م٤مًمتؽ، قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٗمْمال

 . "وطمٙمقا قمٜمؽ أٟمؽ أسمٞم٧م اًمٜمّمٞمح٦م، ومٕمٜمدك ُمـ إىمقال اًمتل ٓ شمٚمٞمؼ سم٤مًمًٜم٦م ُم٤م يْمٞمؼ اًمقىم٧ُم قمـ ذيمِره٤م ...

ٕمٔمٞمؿ، صمؿ شمٕمرو٧م ًمّمٗم٤مت اخل٤مًمؼ شمٕم٤ممم، يم٠مهن٤م صدرت ٓ ُمـ صدر ؾمٙمـ ومٞمف اطمتِم٤مم اًمٕمكم اًم"ىم٤مل :      

وٓ أُماله٤م ىمٚم٥ٌم ُمكمء سم٤مهلٞم٦ٌم واًمتٕمٔمٞمؿ ... وشمّدقمل أن إصح٤مب ظمٚمٓمقا ذم اًمّمٗم٤مت، وم٘مد ىمٌح٧م أيمثر ُمٜمٝمؿ، 

وُم٤م وؾمٕمتؽ اًمًٜم٦م: وم٤مشمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وٓ شمتٙمٚمؿ ومٞمف سمرأيؽ، ومٝمذا همٞم٥م . وم٢مُم٤م أن شمٜمتٝمل قمـ هذه اعم٘م٤مٓت 

ك، وؾمػّموا ذًمؽ ذم اًمٌالد، وسمّٞمٜمقا وضمف إىمقال وشمتقب اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح يمام شم٤مب همػُمك، وإّٓ يمِمٗمقا ًمٚمٜم٤مس أُمر

ومٞمف، وىميض سمٚمٞمؾ، وإرض ٓ ّتٚمقا ُمـ ىم٤مئؿ هلل سمحج٦م، واجلرح ٓ ؿمؽ ُم٘مدم قمغم اًمتٕمديؾ .   اًمٖمث٦م، وهذا أُمر

 .(59)إًمخ "واهللُ قمغم ُم٤م ٟم٘مقل ويمٞمؾ، وىمد أقمذر َُمـ أٟمذر ...

 وهل ـمقيٚم٦م .

قمغم ُم٘م٤مٓشمف ذم اًمّمٗم٤مت يمام اقمتذروا ًمٖمػمه ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ، وم٠مٟم٧م شمرى أن اًمٕمٚمامء مل يٕمتذروا ٓسمـ اجلقزي 

ويمذًمؽ ؿمٞمخف اسمـ قم٘مٞمؾ اًمذي وىمع ذم ذاك اعمٕمتزًم٦م، ويم٤من احلٜم٤مسمٚم٦م يٜم٘مٛمقن قمٚمٞمف شمردده إمم اسمـ اًمقًمٞمد واسمـ 

اًمت٤ٌمن ؿمٞمخل اعمٕمتزًم٦م، ويم٤من ي٘مرأ قمٚمٞمٝمام ذم اًمن قمٚمؿ اًمٙمالم، صمؿ شم٤مب وشمؼمأ ُمـ ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م، وذيمر ذًمؽ 

 .(60)فسمخٓم

وإذا يم٤من اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘مقن مل يٕمذروا أُمث٤مل اسمـ اجلقزي واسمـ قم٘مٞمؾ ومٙمٞمػ يريد ُمٜم٤م ه١مٓء أن ٟمٕمذر ؾمٞمد 

 ىمٓم٥م وطمًـ اًمٌٜم٤م ذم والٓهتام .

                                                             

 ( : ))ًمف ُم٤ًمئؾ يمثػمة قمـ أمحد، ويتٗمّرد، وُيٖمرب(( . 13/52( ىم٤مل اًمذهٌل ذم ))اًمًػم(( ) 56)

د شم٠مول شمٚمؽ اًمّمٗم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اإلًمزام هلؿ . ًمٙمـ اًمراضمح ؿمذوذ شمٚمؽ اًمرواي٦م ( .وسمٕمْمٝمؿ ذيمر أن اإلُم٤مم أمح 1/524( ))ُمقىمػ اعمتٙمٚمٛملم(( ) 57)

 عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًمرواي٦م اًمث٘م٤مت .

 ( . 229( سمقاؾمٓم٦م ))ُمذه٥م أهؾ اًمتٗمقيض ًمٜمّمقص اًمّمٗم٤مت(( ٕمحد اًم٘م٤ميض ) ص :  1/144( ))ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م(( ) 58)

 . ( 168ـ  4/165( ))اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م(( ٓسمـ رضم٥م ) 59)

 ( . 3/120( اعمّمدر ٟمٗمًف ) 60)
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وهؿ أحؼ افـاس بقصػ ادبتدع ٓخساظفؿ هذا إصؾ افذي هق مـ أصقل أهؾ افبدع،  " ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م :

 . "وفقس مـ أصقل افسـة واجلامظة 

 قاب ُمـ وضمقه :وم٤مجل

إول : أن زقمٛمف سم٠من اًمًٚمٗمٞملم اظمؽمقمقا هذا إصؾ يمذب واوح: ٕن شمٙمٗمػم اًمٙمٗم٤مر وشمٌديع أهؾ اًمٌدع هق 

 ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالُم قمـ ذًمؽ شمٗمّمٞماًل .

اًمث٤مين : أن اًمٙم٤مشم٥م ُمتٜم٤مىمض هٜم٤م: ومٕمٜمد يمالُِمف قمـ سمدع اجلامقم٤مت اًمتل يداومُع قمٜمٝم٤م اقمتذر قمـ يمٗمري٤مهتؿ 

 ٤م إُم٤م أن شمٙمقن اضمتٝم٤مًدا، أو شم٠موياًل، أو ضمٝمالً .وسمدقمٝمؿ أهن

 أُم٤م قمٜمد يمالُمف قمـ اًمًٚمٗمٞملم ومٚمؿ يراع هذا آقمت٤ٌمر اًمذي أظمذ سمف قمـ يمالُمف قمـ شمٚمؽ اجلامقم٤مت ورُمقزه٤م .

د اًمٙم٤مشم٥م هؿ أطمؼ ٛمثالت اعمتِم٤مهب٤مت هق ـمري٘م٦م احلزسمٞملم: وم٤مًمًٚمٗمٞملم قمٜموهذا اًمتٚمقن ذم احلٙمؿ قمغم اعمت

ظمؽماقمٝمؿ هذا إصؾ سمزقمٛمف، وأُم٤م اجلامقم٤مت احلزسمٞم٦م اعمٌتدقم٦م ورُمقزه٤م اًمتل اظمؽمقم٧م دع ٓاًمٜم٤مس سمقصػ اعمٌت

أو شم٠مويؾ،   أصقًٓ يمثػمة ومٞمج٥م أن يٕمتذر قمـ يمٗمري٤مهت٤م وسمدقمٝم٤م: ٕٟمف إُم٤م أن يٙمقن طمّمؾ ُمٜمٝم٤م ذًمؽ قمـ ضمٝمؾ،

 أو اضمتٝم٤مد ؟؟!! .

ہ ہ ہ  ۀ ۀ ہ   ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻڇ وهذا يمح٤مل اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ : 

ؿ ًمٚمحؼ مل يٙمـ قمـ اقمت٘م٤مد ُمٜمٝمؿ، سمؾ ٕٟمف ُمقاومؼ ٕهقائٝمؿ: وهلذا عم٤م هن: وم٢مذقم٤م ڇۓ  ے  ے ھ ھ ھ ھ

 ظم٤مًمػ ىمّمدهؿ قمدًمقا قمٜمف .

، ىم٤مل  ڇ  ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ڭ ڭ ڭ ڭڇ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

و قمرض هل٤م ؿمؽ ذم اًمديـ، أو يٕمٜمل : ٓ خيرُج أُمُرهؿ قمـ أن يٙمقن ذم اًم٘مٚمقب ُمرض ٓزم هل٤م، أ "اسمـ يمثػم : 

 .(61)"خي٤مومقن أن جيقر اهلل ورؾمقًُمف قمٚمٞمٝمؿ احلٙمؿ ! . وأيـ٤ًّم يم٤من ومٝمق يمٗمٌر حمْض 

ُمٜم٤مىمٌض عم٤م ىمّرره ذم إصؾ  "وهؿ أطمؼُّ اًمٜم٤مس سمقصػ اعمٌتدع  "اًمث٤مًم٨م : أن ىمقل اًمٙم٤مشم٥م ذم طمؼ اًمًٚمٗمٞملم : 

 ًمٙم٤ٌمر سم٥ًٌم ُم٤م أوشمقه ُمـ قمٚمؿ وىمٌقل سملم اًمٜم٤مس .اًم٤ًمدس واًمثالصمقن ُمـ أن احلٙمَؿ قمغم اًمٜم٤مس ُمؽموٌك ًمألئٛم٦م ا

ف: ٕٟمف زقمؿ سم٠من احلٙمؿ قمغم اعمخ٤مًمٗملم ُمؽموٌك ًمألئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر: وىمد طمٙمؿ قمغم  ًَ اًمٚمٝمؿ إٓ إن يم٤من ممـ يزيمل ٟمٗم

: ومٞمٙمقُن سمٛمٜمزًم٦م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأمحد واسمـ ُمٕملم ذم قمٚمٛمٝمؿ "سم٠مهنؿ أطمؼ اًمٜم٤مس سمقصػ اعمٌتدع  "اًمًٚمٗمٞملم 

 وهٞمٝم٤مت !!؟ .  وىمٌقل اًمٜم٤مس هلؿ،

 

 
 

 ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م: 

ع ادبتدع ؾفق مبتدع "     ؾنذا حؽؿقا ظذ إصؾ افثافث مـ أصقهلؿ افػاشدة،  .هذا إصؾ افثافث : مـ مل ُيبَدِّ

ع ٕكؽ مل رجؾ أكف مبتدع أو ظذ مجاظة دظقية أهنا مجاظة بدظة ومل تلخذ برأهيؿ وحؽؿفؿ افػاشد ؾلكت مبتد

ع ادبتدع: ؾال حقل وٓ ؿقة إٓ باهلل افعع افعظقؿ: وهق أصٌؾ ِوؿائل ؾنما أن تؽقن معـا أو تؽقن مـفؿ  . " تبدِّ

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

اًمْم٤مًم٦م اًمتل يًٛمٞمٝم٤م مج٤مقم٤مت  ـ مل يقاوم٘مٝمؿ قمغم شمٌديع شمٚمؽ اًمٗمرقيٌدقمقن ُم "إول : أن زقمَٛمف سم٠من اًمًٚمٗمٞملم 

                                                             

 ( .6/80) ((شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ))( اٟمٔمر : 61)
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ٜم٤م ومؽمًة ُمـ اًمزُمـ إمم أن اٟمٙمِمَػ أُمُره٤م ، شمٚمؽ اجلامقم٤مت قمغم يمثػم ُمـ قمٚمامئ وىمد ظمٗمَل طم٤مُل يمذب فم٤مهر،  "... 

 ويمنّمت قمـ أٟمٞم٤مهب٤م ذم أزُم٦م اخلٚمٞم٩م: وُمع هذا ومٕمٚمامؤٟم٤م هؿ ىمدوشمٜم٤م، وحمؾُّ صم٘متٜم٤م ُمـ ىمٌُؾ وُمـ سمٕمد .

ًم٦م سمدقمٞم٦م، ٓ جيقُز اًمث٤مين : أن اجلامقم٤مت اًمدقمقي٦م يم٤مإلظمقان، واًمتٌٚمٞمغ، واًم٘مٓمٌٞمقن، واًمنوريقن ومرٌق و٤م

ُمـ قمّٔمؿ ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من  :اًمدوم٤مُع قمٜمٝم٤م سمح٤مٍل ُمـ إطمقال يمام حي٤موُل اًمٙم٤مشم٥م . ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض

ُمـ ُمٌتدع  اإلؾمالم، وُمـ شمًٌؿ ذم وضمف ُمٌتدع وم٘مد اؾمتخػ سمام أٟمزل اهلل قمغم حمٛمد، وُمـ زّوج يمريٛمتف قمغم هدم

 . (62)ل ذم ؾمخط اهلل طمتك يرضمعوم٘مد ىمٓمـع رمحٝمـ٤م، وُمـ شمٌع ضمٜم٤مزة ُمٌتدع مل يز

أهؾ اعمجٚمس: ُم٤م شم٘مقًمقن ذم اًمرضمؾ  يمٜم٧م قمٜمد أرـم٤مة سمـ اعمٜمذر وم٘م٤مل سمٕمض " :وقمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل

ىم٤مل: دقمقٟم٤م ُمـ ذيمرهؿ ٓ شمذيمروهؿ، ىم٤مل أرـم٠مة: هق ُمٜمٝمؿ ٓ  جي٤مًمس أهؾ اًمًٜم٦ّم وخي٤مًمٓمٝمؿ، وم٢مذا ذيمر أهؾ اًمٌدع

ٌّس قمٚمٞمٙمؿ أُمره، ىم٤مل ل أرـم٤مة ىم٤مل: وم٘مدُم٧م قمغم إوزاقمل، ويم٤من يمِّم٤موم٤ًم هلذه إؿمٞم٤مء وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ ُمـ ىمق :يٚم

  (63)"ُيِمد سمذيمرهؿ  سمٚمٖمتف، وم٘م٤مل: صدق أرـم٠مة واًم٘مقل ُم٤م ىم٤مل: هذا َيٜمٝمك قمـ ذيمرهؿ، وُمتك حيذروا إذا مل إذا

طمٜمٌؾ: أرى رضماًل ُمـ أهـؾ اًمٌٞم٧م ُمع رضمؾ ُمـ أهؾ  ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل أمحد سمـ :ىم٤مل أسمق داود اًمًجًت٤مين

أو شُمْٕمٚمِٛمف أن اًمذي رأيتف ُمٕمف ص٤مطم٥م سمدقم٦م، وم٢من شمرك يمالُمف و إٓ وم٠محل٘مف سمف، ىم٤مل  ع، أشمرك يمالُمف؟  ىم٤مل: ٓ،اًمٌد

 . (64)"ُمًٕمقد: اعمرء سمخدٟمف اسمـ

إطمدامه٤م:   :عمٗمًدشملم شمٕمقدان قمغم اإلؾمالم سم٤مهلدم وم٢من شمقىمػم ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ُمٔمٜم٦ّم " :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مـمٌل  

 ًمؽ اًمتقىمػم، ومٞمٕمت٘مدون ذم اعمٌتدع أّٟمف أومْمؾ اًمٜم٤مس، وأن ُم٤م هق قمٚمٞمف ظمػم مم٤م قمٚمٞمفذ اًمتٗم٤مت اجلٝم٤مل واًمٕم٤مُم٦م إمم

َر ُمـ أضمؾ سمدقمتف   .ؾمٜمّتٝمؿ همػمه، ومٞم١مدي ذًمؽ إمم اشم٤ٌمقمف قمغم سمدقمتف دون اشم٤ٌمع أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم واًمث٤مٟمٞم٦م: أّٟمف إذا ُوىمِّ

ومتحٞم٤م اًمٌدع ومتقت اًمًٜمـ، قمغم إٟمِم٤مء آسمتداع ذم يمؾ رء. وقمغم يمؾ طم٤مل  ص٤مر ذًمؽ يم٤محل٤مدي اعمحرض ًمف

 . (65)اإلؾمالم سمٕمٞمٜمف وهق هدم

أو قمٔمؿ  وجي٥م قم٘مقسمـ٦م يمؾ ُمـ اٟمتًـ٥م إًمٞمٝمؿ، أو ذب قمٜمٝمؿ، أو أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ " وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمّٞم٦م

سم٠من هذا اًمٙمالم ٓ يدرى ُم٤م  يمتٌٝمؿ، أو قمرف سمٛم٤ًمٟمدهتؿ وُمٕم٤موٟمتٝمـؿ، أو يمره اًمٙمالم ومٞمٝمؿ، أو أظمذ يٕمتذر هلؿ

اعمٕم٤مذير، اًمتل ٓ ي٘مقهل٤م إٓ ضم٤مهؾ، أو ُمٜم٤مومؼ: سمؾ دم٥م  ىم٤مل إٟمف صٜمػ هذا اًمٙمت٤مب، وأُمث٤مل هذههـق، أو ُمـ 

  (66) "يٕم٤مون قمغم اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ، وم٢من اًم٘مٞم٤مم قمغم ه١مٓء ُمـ أقمٔمؿ اًمقاضم٤ٌمت قم٘مقسم٦م يمؾ ُمـ قمرف طم٤مهلؿ، ومل

واًمٜمٕم٤مل ، ويٓم٤مف سمف ومٞمج٥م أن يٕم٤مىم٥م هذا اًمٙم٤مشم٥م وأُمث٤مًمف ممـ يداومع قمـ أهؾ اًمٌدع ، وييب سم٤مجلريد   

 ذم اًمٕمِم٤مئر وإؾمقاق ، وي٘م٤مل هذا ضمزاء ُمـ شمرك اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُمدح اًمٌدع وأهٚمٝم٤م .

ف طم٤مهلؿ، وم٢من مل ي٤ٌميٜمٝمؿ  "ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر  :  وَُمـ يم٤من حمًٜمـ٤ًم ًمٚمٔمـ هبؿ وادقمك أهنؿ مل يٕمرف طم٤مهَلؿ قمرِّ

 (67)"وئمٝمر هلؿ اإلٟمٙم٤مر، وإٓ ُأحلؼ هبؿ، وضُمٕمؾ ُمٜمٝمؿ 

ـْ أطمدث  ":  " اًمّمحٞمح "  إن ُمقآشمؽ هلؿ ُمـ اإلطمداث ذم اًمديـ ، سمؾ ُمـ هدم اًمديـ ، يمام ضم٤مء ذموواهلل  َُم

.وذم طمدي٨م  " ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد "، وذم رواي٦م : " ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

                                                             

 ( .6/139(  ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري  )ص62)

 ( .8/15( شم٤مريخ دُمِمؼ )63)

 ( .1/160( ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  )64)

 ( .1/114( آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل )65)

 ( .2/132( جمٛمقع اًمٗمت٤موى  )66)

 ( .2/133) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( اٟمٔمر : 67)
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َدصم٤مت إُمقر: وم٢من يمٚمؿ حمدصم٦م وإي٤ميمؿ وحم ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاًمِٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م اًمٓمقيؾ : ىم٤مل اًمٜمٌل 

 .(68)"ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر  "، زاد اًمٜم٤ًمئل : " سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م

وهذا طم٤مل أهؾ اًمٌدع : يزيدون ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف، وٓ يرون أّن ذًمؽ ُمـ اًمٌدع، سمؾ يرون أن ُم٤م 

ٛمـ٤ًم ًمف ؟! اًل ًمٚمديـ وُمتٛمِّ  اسمتدقمقه ُمٙمٛمِّ

حمّمقل ىمقًمف سمٚم٤ًمن طم٤مًمف أو ومٕم٤مًمف : أّن اًمنميٕم٦م مل شمتّؿ، وأٟمف سم٘مل ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء  وم٤معمٌتدع إٟمام "ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل : 

مل يٌتدع وٓ اؾمتدرك ( 70)اؾمتدرايمٝم٤م، ٕٟمف ًمق يم٤من ُمٕمت٘مًدا ًمٙمامهل٤م ومت٤مُمٝم٤م ُمـ يمؾِّ وضمف ( 69)جي٥م ] أن يًتح٥م [ 

 قمٚمٞمٝم٤م: وىم٤مئُؾ هذا و٤ملٌّ قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ .

ُمـ اسمتدع ذم اًمديـ سمدقم٦م يراه٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ أن حمٛمًدا ظم٤من  "ي٘مقل : ىم٤مل اسمـ اعم٤مضمِمقن : ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙمـ٤ًم 

 .( 71) "  " ومام مل يٙمـ يقُمئٍذ ديٜمـ٤ًم ومال يٙمقن اًمٞمقم ديٜمـ٤ًم  چ  ڇ چ چ چ چ اًمرؾم٤مًم٦م، ٕن اهلل ي٘مقل :

قم٤مة ُمٜمٝمؿ ـ "اًمراسمع : ىم٤مل اًمِمٞمخ رسمٞمع ذم ذًمؽ :  ًمٙمٜمٝمؿ ُمع  واضَمَف اًمًٚمػ أهَؾ اًمٌدع ـ وٓ ؾمّٞمام اًمُٖمالة اًمدُّ

ذًمؽ ُم٤م يم٤مٟمقا يرون وضمقب اًمتٍميح سمٚمٗمظ ومالن ُمٌتدع، ىمدريـ٤ًّم يم٤من هذا اعمٌتدع أو ؿمٞمٕمٞمـ٤ًّم أو ُمرضمئـ٤ًم، سمؾ شمرى 

أؿمدهؿ قمغم أهؾ اًمٌدع يم٠ممحد واًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ يؽممجقن ٕهؾ اًمٌدع وم٠مطمٞم٤مٟمـ٤ًم يذيمرون أهَؾ اًمٌدع سمٗمٚمظ 

يذيمرون ذًمؽ إـمالىمـ٤ًم ومْماًل قمـ اًمتٍميح سمٚمٗمظ ) ُمٌتدع (: وهذه ) ُمرضمئ (، ) ىمدري ( ... إًمخ، وأطمٞم٤مٟمـ٤ًم ٓ 

 .( 72) " يمتٌٝمؿ سملم أيديٜم٤م

وهبذا يتٌلّم أّن هذا اًمرضمؾ ٓ يتقّرع أن يرُمل اًمًٚمٗمٞمِّلم سمام هؿ ُمٜمف سمراء، سمؾ يٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ ُم٤م ًمٞمس ومٞمٝمؿ، وهذا 

 اًمِمٞمخ رسمٞمع سمام ذيمرٟم٤مه آٟمِٗمـ٤ًم . اًم٘مقل هق ىمقُل احلّداد اًمذي يرى وضمقب اًمتٍميح سمٚمٗمظ ُمٌتدع، وىمد رّد قمٚمٞمف

 
 
 

 ؿال افؽاتب  : 

إصؾ افرابع : اشتدٓهلؿ دـفجفؿ افػاشد دم افتبديع وافتػسقؼ واهلجر وافتحذير مـ ادبتدظة بؼقهلؿ : إن  "

 اهلل ـ شبحاكف ـ ذـر أخطاء إكبقاء ..

ـّ همٓء أن اهلل ظـدما ُيرصد كبقـًّا إػ رء خيافػ ؾقف إَوػ وهذا مـ ظظائؿفؿ ومصائبفؿ ا فؽبرة إْذ ط

پ ڀ    ٻ ٻ پپ پ  ٱ ٻ ٻڇ تقجقفـًا فف إػ إمثؾ وإؾضؾ ـؼقفف ـ تعاػ ـ فـقح ـ ظؾقف افسالم ـ : 

 ڇچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ : صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ [ ...، وؿقفف ـ تعاػ ـ دحؿٍد  46] هقد :  ڇڀڀ 

 ڇۆئ ۈئ ۈئ ېئ      وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئڇ [، وؿقفف ـ شبحاكف وتعاػ ـ أيضـًا :  43قبة : افت]

 [، وكحق هذا دم افؼرآن . 74اإلهاء : ]

ؾليـ افؼقاس يا أصحاب افعؼقل، هؾ أصبح إكبقاء مبتدظة !؟ . طـ همٓء اجلفال أن هذا جار ظذ 

افدظاة إػ اهلل مـ أجؾ افتـػر وحتذير وشؼطات  اخسظقه وابتدظقه، وهق ذـر مثافب أصؾِفؿ افػاشد افذي

                                                             

 ، ط إومم(.1/17ٓسمـ أيب قم٤مصؿ سمتح٘مٞمؼ إًم٤ٌمين ) ((اًمًٜم٦م  ))( صحٞمح . اٟمٔمر : 68)

٤مخ، واًمّمقاب : طمذف ] أن يًتح٥م [، واجلٛمٚم٦م شمًت٘مٞمؿ سمدوهن٤م .69) ًّ  ( يمذا ذم إصؾ وًمٕمٚمف طمِمق ُمـ سمٕمض اًمُٜم

 ( وٓ يرى أن اًمزي٤مدة سمدقم٦م .70)

 ( .1/65ًمٚمِم٤مـمٌل : ) ((   آقمتّم٤مم   ))( 71)

 ( .5ًمٚمِمٞمخ رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم )ص :  ((   جم٤مزوم٤مت احلّداد وخم٤مًمٗم٤مشمف عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ   ))( 72)
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افـاس مـفؿ، مع افعؾؿ أن هذا إصؾ ٓ جيقز تطبقُؼف ظؾقفؿ مـ خالل إطفار مثافب دظاهتؿ وصققخفؿ، 

ؾقجقُز هلؿ ما ٓ جيقُز فغرهؿ، ومـ اكتؼدهؿ ؾؼد اكتؼد افسؾػ بلـؿؾفؿ . ؾفؾ أصبحقا دم مؼام افرب افذي 

شبحاكف وتعاػ بنرصاد أكبقائف إػ بعض ما خافػقا ؾقف إوػ حتذير افـاس مـفؿ ـام  يرصد إكبقاء، وهؾ أراد اهلل

 . "يػعؾقن هؿ بافدظاة

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

ا، وهل سملم أيديٜم٤م، واًمًٚمٗمٞمقن ـ سمحٛمد اهلل ـ  إول : يمت٥م اًمًٚمػ اًمتل شمتحّدث قمـ اًمٌدع وأهٚمٝم٤م يمثػمة ضمدًّ

ؾمقهن٤م ويقصقن هب  ٤م : يْدُرؾمقهن٤م ويدرِّ

 " اًمًٜم٦م "ٓسمـ أيب قم٤مصؿ ،و  " اًمًٜم٦م "ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد ،و  " اًمًٜم٦م "ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ ،و "أصقل اًمًٜم٦م  "يمـ

رد قمثامن سمـ  "ٕمحد، واًمٌخ٤مري، واسمـ أيب طم٤مشمؿ، واسمـ ُمٜمده .و  " اًمرّد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واًمزٟم٤مدىم٦م "ًمٚمخاّلل ،و 

 "ًمٚمٌخ٤مري ،و  " ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد "،و  "قمغم اهلل ُمـ اًمتقطمٞمد ؾمٕمٞمد اًمدارُمل قمغم سمنم اعمريز اًمٕمٜمٞمد ومٞمام اومؽماه 

 " ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م "ٓسمـ ظُمزيٛم٦م ،و  " اًمتقطمٞمد "ٓسمـ سمّٓم٦م ،و  " اإلسم٤مٟم٦م "ًممضمّري ،و  " اًمنميٕم٦م

 "لْم ،و ٓسمـ أيب َزَُمٜمِ  " اًمًٜم٦م "ًم٘مقام اًمًٜم٦م إؾمامقمٞمؾ إصٗمٝم٤مين ،و  "احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م  "ًمألًمٙم٤مئل ،و 

 " احلقادث واًمٌدع "ًمٚمِم٤مـمٌِل ،و  " آقمتّم٤مم "ٓسمـ َُمٜمَْدْه ،و  " اًمتقطمٞمد "،و (73)ٓسمـ ؿم٤مهلم " اًمٙمت٤مب اًمٚمٓمٞمػ

 "ٕيب أمحد اًمٖم٤ًمل ،و  "اعمٕمروم٦م  "ٕيب سمٙمر قمٛمر اًمٓمٚمٛمٜمٙمل .و  "اًمقصقل عمٕمروم٦م إصقل "ًمٚمٓمَّْرـمقر ،و 

 ًمٚمؼمهب٤مري . "ح اًمًٜم٦م ذ "ًمٚمٓمؼمي ،و  "اًمتٌٍمة ذم ُمٕم٤ممل أصقل اًمديـ 

وُمـ يمت٥م اعمت٠مظمريـ : يمت٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واسمـ اًم٘مٞمؿ، واسمـ قمٌد اًمقه٤مب  ،وهمػمه٤م يمثػم وإٟمام ُٟمِمػم إؿم٤مرة، 

 سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأىمقال اًمًٚمػ وُمقاىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٌدع وأهٚمٝم٤م .ويمٚمٝم٤م طم٤مومٚم٦م 

ـّ  " اًمث٤مين : أّن ىمقًَمف :  ؾفؿ افػاشد افذي اخسظقه وابتدظقه وهق ذـر همٓء اجلّفال أّن هذا جاٍر ظذ أص( 74)ط

(، 75)  اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم  إًمخ ضمٝمٌؾ واوح ، وذًمؽ سم٠من " مثافب وشؼطات افدظاة ...

ـِ اؾمتدّل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمتٚمؽ أي٤مت قمٜمد يمالُمف قمغم أهؾ اًمٌدع وم٘مد اؾمتدّل سمٕمٛمقم ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف ُمـ اًمؼماءة  ومٛم

اهلل: وُمـ اؾمتدّل سمٛمثؾ شمٚمؽ أي٤مت قمغم أهؾ اًمٌدع ومال يٚمزم أن يٜمزل ُمـ ومٞمٝم٤م ُمٜمزًم٦م أهؾ ُمـ يمؾُّ ُم٤م خي٤مًمػ أُمر 

 اًمٌدع .

ّمف: يٕمٜمل : أّن قمٛمقُمف ُمٚمٖمّل قمٜمد ُورود   ىم٤مل إصقًمّٞمقن : أّن اًمٕم٤مم يٌ٘مك قمغم قمٛمقُمف طمتك َيِرَد قمٚمٞمف ُم٤م خيّمِّ

 اخل٤مص قمٚمٞمف، ويمذا آؾمتدٓل سم٤مًمٕمٛمقم يٚمٖمل ظمّمقص اًم٥ًٌم .

إًمخ يمذب فم٤مهر .وم٢من ُمـ  "مع افعؾؿ أن هذا إصؾ ٓ جيقز تطبقؼف ظؾقفؿ ...  "ًمٙم٤مشم٥م : أُم٤م ىمقل ا

إصقل اًمتل يٜم٤مدون هب٤م ه١مٓء يم٤معمقازٟم٦م سملم احلًٜم٤مت واًمًٞمِّئ٤مت، ومحؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمَّد اًمذي اظمؽمقمف اًمٖمالة 

ٌِّ٘مقهن٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمّم وٓ يٕمّرضمقن قمٚمٞمٝم٤م إذا  ٤محلٝمؿ.ٕضمؾ ؾمٞمد ىمٓم٥م وهمػمه٤م ُمـ إصقل اًمٗم٤مؾمدة ٟمجد أهنؿ يٓم

 ص٤مدُم٧م أصقهَلؿ .

ومٝمؿ يتٙمّٚمٛمقن ذم اًمٕمٚمامء اًمًٚمٗمٞمِّلم ويٓمٕمٜمقن ومٞمٝمؿ أؿمدَّ اًمٓمٕمـ سم٤مًمٙمذب وآومؽماءات واظمتالق اًمِم٤مئٕم٤مت 

ه١مٓء  "، و " حلقم اًمٕمٚمامء ُمًٛمقُم٦م "وهمػمه٤م، وإذا شمٙمّٚمؿ أطمُد قمٚمامئٜم٤م قمغم سمٕمْمٝمؿ ـ أو سمٕمض أظمٓم٤مئٝمؿ ـ ىم٤مًمقا : 

، وُمٜمٝمؿ هذا احلزيب ؟، وم٘مد ذيمر ذم اًمٙمت٤مب ُمـ أوًمف إمم آظمره إصقل اًمٗم٤مؾمدة اًمتل رُمك " ؼ إُم٦ميريدون شمٗمري

                                                             

 ( .1/23) ((ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  )). اٟمٔمر :  ((اًمٚمٓمٞمػ ذم اًمًٜم٦م  ))( ؾمامه اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 73)

 ُمٜمف . ( هق ُمّم٤مٌب هبذا اًمداء اًمذي ُمٚمئ سمف صح٤مئػ يمت٤مسمف، ويريد أن يرُمَل سمف َُمـ هؿ أسمرأ اًمٜم٤مس74)

 ( ؾمٞم٠ميت زي٤مدة سمٞم٤من هلذه اًم٘م٤مقمدة قمٜمد اًمٙمالم قمـ إصؾ اًمثالصمقن .75)
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 هب٤م اًمًٚمٗمٞمِّلم فمٚمٛمـ٤ًم  قمٚمٞمف ويٕم٤مدون .

ؾفؾ أصبحقا دم مؼام افرب افذي يرصد إكبقاء ؟!!، وهؾ أراد اهلل ـ شبحاكف وتعاػ ـ  ": صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م 

إفخ ؾقف مصادمة فؾحديث افصحقح  "قا ؾقف إَوػ حتذير افـاس مـفؿ ... بنرصاد أكبقائف إػ بعض ما خافػ

... جيؿع  "افذي رواه أمحد وافسمذي وابـ ماجف مـ حديث أيب هريرة ـ دم حديث افشػاظة افطقيؾ ـ، وؾقف : 

ـاس اهلل إوفغ وأخريـ دم صعقد واحد يسؿعفؿ افداظل، ويـػذهؿ افبّص، وتدكق افشؿس مـفؿ: ؾقبؾغ اف

مـ افغؿ وافؽرب ما ٓ يطقؼقن وٓ حيتؿؾقن، ؾقؼقل بعض افـاس فبعض  أٓ ترون ما ؿد بؾغؽؿ ؟، أٓ تـظرون 

مـ يشػع فؽؿ إػ ربؽؿ ؟، ؾقؼقل بعض افـاس فبعض : ائتقا آدم، ؾقلتقن آدم، ؾقؼقفقن : يا آدم أكت أبقكا، 

الئؽة ؾسجدوا فؽ، اصػع فـا إػ ربؽ، أٓ ترى أكت أبق افبؼ، خؾؼؽ اهلل بقده، وكػخ ؾقؽ مـ روحف، وأمر اد

ـُ ؾقف ؟، أٓ ترى ما ؿد بؾغـا ؟ . ؾقؼقل هلؿ آدم : إن ريب ؿد ؽضب افققَم ؽضبـًا مل يغضب ؿبَؾف مثَؾف، وفـ  ما كح

يغضب بعَده مثَؾف، وإكف هناين ظـ افشجرة ؾعصقُتف . كػز، كػز، كػز، اذهبقا إػ ؽري، اذهبقا إػ كقح . 

، اصػع {ظبًدا صؽقًرا  }تقن إػ كقح ؾقلتقن كقحـًا ؾقؼقفقن: أكت أول افرشــــؾ إػ أهؾ إرض، وشاّمك اهلل ؾقل

 .(76)احلدي٨م سمٓمقًمف "فـا إػ ربؽ... 

 وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد ذيمر أظمٓم٤مء إٟمٌٞم٤مء ذم هذا احلدي٨م، ومل يٚمزم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمٙم٤مشم٥م .

ُؽؿ تعّؾؿتؿ صقئـًا مـ اخلطاب اإلهلل افؽريؿ فرشؾف افؽرام وظرؾتؿ ـقػ يؽقن َفْقتَ  "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : 

 . " إدب مع ظؾامء اإلشالم

؟. أم أّن ؾمٞمد ( 77)أىمقل :  ؾمّٞمد ىمٓم٥م عم٤َّم ـمٕمـ ذم ٟمٌل اهلل ُمقؾمك هؾ شمٕمّٚمؿ ؿمٞمئـ٤ًم ُمـ اخلٓم٤مب اإلهلل اًمٙمريؿ 

 ٌٞم٤مء ؟!!يِم٤مء وًمق يم٤من قمغم طم٤ًمب إٟم يٓمٕمـ ومٞمٛمـ ىمٓم٥م ًمف احلؼ ذم أن

وي٘م٤مل أيْمـ٤ًم : ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد اخل٤مص واًمٕم٤مم : أٟمف ُم٤م مل ي٘مػ ُمع قمٚمامء اإلؾمالم اعمٕم٤مسيـ طملم رُم٤مهؿ 

 احلزسمٞمقن سم٠مسمِمع اًمتٝمؿ وسمٕمدم وم٘مف اًمقاىمع ُمثؾ اًمًٚمٗمٞمِّل. 

اًمّمٗمح٦م احل٤مدي٦م قمنمة ( سمٕمد أن أومتك  223اإلُم٤مراشمٞم٦ّم ) قمدد :  " جمٚم٦م اإلصالح "ىم٤مل ؾمٚمامن اًمٕمقدة ذم 

إطمداث اًمتل طمدصم٧م ذم اخلٚمٞم٩م مل شمزد قمغم أْن يمِمٗم٧م اًمٜم٘م٤مب قمـ قمٚمؾ  "امئٜم٤م سمجقاز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمّٗم٤مر : قمٚم

وأدواء ظمٗمٞم٦م يم٤من اعمًٚمٛمقن يٕم٤مٟمقن ُمٜمٝم٤م، وأيّمدت قمغم أهنؿ ـ أي اًمٕمٚمامء اًمذيـ أومتقا سمذًمؽ ـ ًمٞمًقا قمغم ُمًتقى 

ضمٕمٞم٦م صحٞمح٦م وُمقصمقىم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمقاضمٝم٦م ُمثؾ هذه إطمداث اًمٙمٌػمة، ويمِمٗم٧م يمذًمؽ قمـ قمدم وضمقد ُمر

م هلؿ طمالًّ ضم٤مهًزا وحتٚمٞماًل ٟم٤موجـ٤ًم  .(78) " سمحٞم٨م أهن٤م حتٍم ٟمٓم٤مق اخلالف وشمًتٓمٞمع أن شم٘مدِّ

إن اعمٜم٤مص٥م اًمرؾمٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م أصٌح٧م طمٙمًرا قمغم ومئ٤مت ُمٕمٚمقُم٦م ممـ  ":  "طم٘مٞم٘م٦م اًمتٓمرف  "وىم٤مل ذم ذيط 

ٕٟمٔمٛم٦م هؿ اًمٜم٤مـم٘ملم اًمرؾمٛمٞملم سم٤مؾمؿ اإلؾمالم جيٞمدون ومـ اعمداهٜم٦م واًمتٚمٌٞمس، وأصٌح ه١مٓء ذم زقمؿ ا

واعمًٚمٛملم، ُمع أٟمف ٓ دوَر هلؿ إّٓ ذم ُم٠ًمًمتلم : إقمالن دظمقل رُمْم٤من وظمروضمف، اهلجقم قمغم ُمـ شمًٛمٞمٝمؿ 

 . "سم٤معمتٓمروملم 

أٟم٤م أىمقل يمٚمٛمتٜم٤م ًمٚمٕمٚمامء:  ٓ ٟمْمع اًمٚمقم دائٛمـ٤ًم قمغم ضمٝم٦م  ":  "ومٗمروا إمم اهلل  "وىم٤مل ؾمٗمر احلقازم ذم ذيط 

ٜم٦م ... وظم٤مص٦م اًمذي يٕمٞمش ُمٕمؽمك ُمٕملم، وفمروف حتّتؿ قمٚمٞمف جم٤مُمالت أو أوو٤مع صٕم٦ٌم ... وقمٚمامؤٟم٤م ي٤م ُمٕمٞم

 . "إظمقان يمٗم٤مهؿ يمٗم٤مهؿ، ٓ ٟمؼمر هلؿ يمؾ رء ... 

                                                             

 ( .38ـ  1/307) ((صحٞمح اجل٤مُمع  ))( 76)

 ( .203ـ 200)ص :  ((   اًمتّمقير اًمٗمٜمل ذم اًم٘مرآن   ))( ُيٜمٔمر : 77)

 ( .40)ص :  ((   مج٤مقم٦م واطمدة   ))(  78)
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واًمٞمقم ـ ًمألؾمػ ـ ٟمٛمٚمؽ ؿمٞمقظمـ٤ًم يٗمٝمٛمقن ىمِمقر اإلؾمالم قمغم ُمًتقى  "وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ :  

 . " طمٞم٤مة اًمٜم٤مس وـمري٘م٦م ُمٕم٤مُمالهتؿقمّمقر ىمديٛم٦م شمٖمػّم سمٕمده٤م ٟمٔم٤مم 

مل يٙمـ قمغم رء ُمـ ُمًتقى قمٍمه ومام يم٤من يدرك ضمقاب ؿمٌٝم٦م يقرده٤م  "وىم٤مل ذم طمؼ ؿمٞمخف اًمِمٜم٘مٞمٓمل : 

ًم٘مد يم٤من هذا اًمرضمؾ اًمذي مل  ".وىمقًمف قمٜمف ـ أيْمـ٤ًم ـ :  " أقمداء اهلل، وٓ يم٤من قمغم اؾمتٕمداد أصاًل ًمًامع هذه اًمِمٌٝم٦م

ٚم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ـمٌٕم٦م ىمديٛم٦م حتت٤مج إمم شمٜم٘مٞمح وشمّمحٞمح شم٘مع قمٞمٜمل قمغم أقمٚمؿ ُمٜمف سمٙمت٤مب . أُم٤م أٟم٧م ( 79) " اهلل ُمٙمت٦ٌم ُمتٜم٘مِّ

وم٘مد طمٙمٛم٧م قمغم اًمٕمٚمامء ىم٤مـم٦ٌم إوائؾ ُمٜمٝمؿ وإواظمر سم٠مهنؿ أصح٤مب ومٝمؿ ظم٤مرضمل يمام ذم أصٚمؽ اًمث٤مُمـ، 

 وأظمرضمتٝمؿ ُمـ اعمّٚم٦م يمام ذم أصٚمؽ اًم٤ًمدس .

 ة .وهذا هَمْٞمٌض ُمـ وَمٞمْض، وإٟمام ُٟمِمػم إمم ذًمؽ إؿم٤مر

ومٝمذه ـمٕمقٟمٙمؿ ـ وهمػمه٤م يمثػم ـ ذم اًمٕمٚمامء اًمًٚمٗمٞمِّلم هؾ هل ُمـ ىمّٛم٦م إدب ؟ أم أّن ُمـ يمِمػ أٓقمٞمٌٙمؿ 

 وٟم٘مد أشم٤ٌمقمٙمؿ سمام ومٞمٝمؿ ُمـ سمدقم٦م ٓ قمٚمؿ قمٜمده وٓ أدب ؟!

وىمد يم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمٙمؿ ًمق يم٤من قمٜمديمؿ قمٚمؿ أو أدب أن شمٜمّمحقا  " صمؿ أظمذ يتٙمٚمؿ سم٠مؾمٚمقب ؾم٤مظمر ومٞم٘مقل :

دوا ُمًػمهتؿهلؿ وشم٘مٞمٚمقا قمث    . " رهتؿ وشمٖمٗمروا زًّمتٝمؿ وشمًدِّ

 "أىمقل : أُم٤م إدب وم٘مد وم٘متؿ ومٞمف اًمرواومض ذم دوم٤مقمٙمؿ قمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م اًمذي  ىم٤مل ذم طمؼ ٟمٌل اهلل ُمقؾمك : 

ًمٜم٠مظمذ ُمقؾمك : إٟمف ٟمٛمقذج ًمٚمزقمٞمؿ اعمٜمدومع اًمٕمّمٌل اعمزاج . ومٝم٤م هق ذا ىمد ُريب ذم ىمٍم   :(80)ًمٜم٠مظمذ ُمقؾمك

ٿ ٿ ٹ ٹ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڇ  . (812)وأصٌح ومتك ىمقي٤م وحت٧م ؾمٛمٕمف وسمٍمه، 

ڃ چچ چ چ ڇ  ڇ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

. وهٜم٤م يٌدو اًمتٕمّم٥م اًم٘مقُمل، يمام يٌدو آٟمٗمٕم٤مل اًمٕمّمٌل . وهقم٤من ُم٤م ڇڎ    ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

   ک کک  ڑ ک   ژ ژ ڑ   ڎ ڈ ڈڇ   شمذه٥م هذه اًمدومٕم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م، ومٞمثقب إمم ٟمٗمًف : ؿم٠من اًمٕمّمٌٞملم

. ڇ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ھ ۀ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ   گ  گ

ر هلٞمئ٦م ُمٕمرووم٦م : هٞمئ٦م اعمتٗمزع اعمتٚمٗم٧م اعمتقىمع ًمٚمنم ذم يمؾ طمريم٦م، وشمٚمؽ ؾمٛم٦م اًمٕمّمٌٞملم أيْم٤مً .  وهق شمٕمٌػم ُمّمقِّ

ۀ  ہ  وُمع هذا، وُمع أٟمف ىمد وقمد سم٠مٟمف ًمـ يٙمقن فمٝمػمًا ًمٚمٛمجرُملم : ومٚمٜمٜمٔمر ُم٤م يّمٜمع .... إٟمف يٜمٔمر : 

ۓ    ھ ھ  ھ ے ے (،  ُمرة أظمرى قمغم رضمؾ آظمر  18)ؾمقرة اًم٘مّمص :  ہ ہ ہ

 :( . وًمٙمٜمف هيؿ سم٤مًمرضمؾ أظمر يمام هؿَّ سم٤مُٕمس، ويٜمًٞمف اًمتٕمّم٥م وآٟمدوم٤مع اؾمتٖمٗم٤مره 18)ؾمقرة اًم٘مّمص

ٌف، ًمقٓ أن يذيمره ُمـ هيؿ سمف سمٗمٕمٚمتف ومٞمتذيمر وخيِمك   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆڇ  .[2]82وٟمدُمف وظمقومف وشمرىمُّ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۉ ۉ ېې ې  ې ى  ۅ  ۅ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ

،وطمٞمٜمئذ يٜمّمح ًمف سم٤مًمرطمٞمؾ رضمؾ ضم٤مء ُمـ أىمَم اعمديٜم٦م يًٕمك ومػمطمؾ قمٜمٝم٤م يمام قمٚمٛمٜم٤م . ومٚمٜمدقمف هٜم٤م  ڇ ۆئ

                                                             

 ( ] سمدون طم٤مؿمٞم٦م [ .79)

 صغم قمٚمٞمف !! .( مل يّمٗمف سم٤مًمٜمٌقة، وٓ 80)

 ( .205 -200)ص :  ((   اًمتّمقير اًمٗمٜمل ذم اًم٘مرآن    ))(  81)

 ( .205 -200)ص :  ((   اًمتّمقير اًمٗمٜمل ذم اًم٘مرآن    ))(  81)
 

 



 

 

24 

 

اًمٜمٗمس ًمٜمٚمت٘مل سمف ذم ومؽمة صم٤مٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٤مشمف سمٕمد قمنم ؾمٜمقات : ومٚمٕمٚمف ىمد هدأ وص٤مر رضماًل ه٤مدئ اًمٓمٌع طمٚمٞمؿ 

٥م أن شمداومع قمٛمـ هذا ىمقًمف ذم ٟمٌل  ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل ، واهلل ًمق يم٤من يمالُمف ذم قم٤ممل ُمـ قمٚمامء أٓ شمًتحل أهي٤م اًمٙم٤مشم

گ  چ إُم٦م ًمٙم٤من حمرُم٤م ، ومٙمٞمػ سمٜمٌل ُمـ أوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ  ، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم سمٜمل إهائٞمؾ 

  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ومحدث وٓطمرج ،وم٘مد  ـمٕمـ ذم سمٕمْمٝمؿ  أُم٤م إؾم٤مءة  إدب ُمع

ُم٣م قمثامن إمم رمح٦م رسمف، وىمد ظمٚمػ اًمدوًم٦م إُمقي٦م ىم٤مئٛم٦ًم سم٤مًمٗمٕمؾ سمٗمْمؾ  "يم٘مقًمف قمـ قمثامن ـ ريض اهلل قمٜمف ـ :  

ح اإلؾمالم ذم إىم٤مُم٦م ُم٤م ُمّٙمـ هل٤م ذم إرض ـ وسمخ٤مص٦م ذم اًمِم٤مم ـ، وسمٗمْمؾ ُم٤م ُمّٙمـ ًمٚمٛم٤ٌمدئ إُمقي٦م اعمج٤مومٞم٦م ًمرو

 .(84)"اعمٚمؽ اًمقراصمل وآؾمتئثٜم٤مر سم٤معمٖم٤مٟمؿ وإُمقال 

إن ُمٕم٤موي٦م وقَمٛمًرا مل  "وىم٤مل ـ أيْمـ٤ًم ـ ـم٤مقمٜمـ٤ًم ذم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ : 

وًمٙمـ ٕهنام ـمٚمٞم٘م٤من  يٖمٚم٤ٌم قمٚمٞمـ٤ًّم ٕهنام أقمرف سمدظم٤مئؾ اًمٜمٗمقس وأظمؼم ُمٜمف سم٤مًمتٍمف اًمٜم٤مومع ذم اًمٔمرف اعمٜم٤مؾم٥م،

ذم اؾمتخدام يمؾ ؾمالح، وهق ُم٘مّٞمد سم٠مظمالىمف ذم اظمتٞم٤مر وؾم٤مئؾ اًمٍماع . وطملم يريمـ ُمٕم٤موي٦م وزُمٞمٚمف إمم اًمٙمذب 

واًمٖمش واخلديٕم٦م واًمٜمٗم٤مق واًمرؿمقة وذاء اًمذُمؿ ٓ يٛمٚمؽ قمكم أن يتدمم إمم هذا اًمدرك إؾمٗمؾ: ومال قمج٥م 

 85)يٜمجح٤من ويٗمِمؾ وإٟمف ًمٗمِمؾ أذف ُمـ يمؾ ٟمج٤مح
"

.سمؾ وـمٕمٜمتؿ ذم قمٚمامء إُم٦م سمٗم٘مٝمٙمؿ اعمزقمٛمقم: وىمد (86)(

 ؾم٘مٜم٤م ًمذًمؽ أُمثٚم٦ًم يمثػمة . 

أُم٤م ٟمحـ ومٚمًٜم٤م قمغم أدب ذم ٟمٔمرك ٕٟمٜم٤م أظمرؾمٜم٤م شمٚمؽ إًمًٜم٦م اًمتل شمٓم٤موًم٧م قمغم أٟمٌٞم٤مء اهلل وأصح٤مب رؾمقل 

 اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مب اهلل: ومٖمًدا ؾمقف يٜمٙمِمػ اًمٌٝمرج ويٜمٙم٥م اًمزهمؾ .

 وىمد ٟمّمحُتؽ، واهلل اعمققمد .   

 
 
 
 

 ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م  : 

 ؽؿ إّٓ دم ـتاب اهلل ..حمإصؾ اخلامس : ٓ حُيؿؾ مطؾؼ ظذ مؼقَّد وٓ جُمَْؿٌؾ ظذ مػنَّ وٓ مشتبف ظذ  "

ظذ مـ صاءوا مـ افدظاة، وهذا أصؾفؿ اخلامس: وؿد اّّتذوا هذا إصؾ حتك حيؽؿقا بافؽػر وافبدظة    

ًة أو ظبارًة ؽامضًة أو ؿقٌل جمؿؾ يؿؽـ أن حُيؿؾ ظذ معـًك ؾاشد ؾنهنؿ  ؾبؿجّرد أن جيدوا دم ـالمف ـؾؿًة مقمِهَ

يسارظقن بحؿؾ هذا افؼقل ظذ ادعـك افػاشد افذي يريدوكف، وٓ يشػع ظـدهؿ أن يؽقن ؿائؾ هذا افؼقل 

                                                             

 ( .205 -200)ص :  ((   اًمتّمقير اًمٗمٜمل ذم اًم٘مرآن    ))(  83)

٘مك هذا اًمرضمؾ ًمٚمرواومض ؟، وأفمـ طمتك اخلٛمٞمٜمل ًمق يمٚمػ ٟمٗمًف عم٤م ( ط اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم . وأىمقل : ُم٤مذا أسم161)ص :  ((اًمٕمدًم٦م آضمتامقمٞم٦م  ))( 84)

ُمٓم٤مقمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م ذم أصح٤مب رؾمقل  ))اؾمتٓم٤مع أن يٓمٕمـ ذم قمثامن ـ ريض اهلل قمٜمف ـ أؿمدَّ ُمـ هذا اًمٓمٕمـ . وًمًٞمد ـمٕمقن يمثػمة . ويراضَمع : 

 ًمٚمِمٞمخ رسمٞمع سمـ ه٤مدي . ((اهلل 

 ( .242)ص :  ((يمت٥م وؿمخّمٞم٤مت  ))( اٟمٔمر : 85)

وُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م : ؾمالُم٦م ىمٚمقهبؿ وأًمًٜمتٝمؿ ٕصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام  ))ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :  ( ىم٤مل86)

 ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇوصٗمٝمؿ اهلل سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 ( .151ـ  142)ص :  ((اًمقاؾمٓمٞم٦م  )).اٟمٔمر :  ڇ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ

اًمٙمالم ذم طم٤مل حت٘مؼ وىمقع رء سملم أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أُم٤م واحل٤مل هذه ومال ي٘مٌؾ ُمـ هذا اًمٗم٤مضمر رء ذم طمؼ  وهذا 

 أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕٟمف أيمذب ُمـ مح٤مر أهٚمِف .
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 . " ا صحقحـًا أو ؿال بخالف ادعـك افػاشد ادتقهؿ دم مقاوع أخرىادجؿؾ ؿد ؾّنه دم مؽان آخر تػسرً 

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

إول : أن ي٘م٤مل : إن هذا إصؾ مم٤ّم اظمؽمقمف اًمُٖمالة ذم ؾمٞمد ىمٓم٥م ًمدومع ىمقًمف سمقطمدة اًمقضمقد طمٞمٜمام ىم٤مل ؾمٞمد 

٘متف، وًمٞمس هٜم٤مك وضمقد إهن٤م أطمدي٦م اًمقضمقد ومٚمٞمس هٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م إٓ طم٘مٞم"قمٜمد شمٗمًػمه ًمًقرة اإلظمالص : 

. ومل ُيٜم٘مؾ قمـ أطمٍد ُمـ (87)"طم٘مٞم٘مل إٓ وضمقده، ويمؾ ُمقضمقد آظمر وم٢مٟمام يٛمًتدُّ وضمقَده ُمـ ذًمؽ اًمقضمقد احل٘مٞم٘مل

 . صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاًمًٚمػ أٟمف شمٕم٤مُمؾ ُمع يمالم إُم٤مم أو قم٤ممل يمام يتٕم٤مُمؾ ُمع يمالم اًمرؾمقل 

٤ٌّمس :  ـ٤مء، أىمقل : ىم٤مل رؾمقل اهلل وشم٘مقًمقن : ىم٤مل أسمق زل قمٚمٞمٙمؿ طمج٤مرٌة ُمـ اًمًٛمـيقؿمؽ أن شمٜم "ىم٤مل اسمـ قم

 . " سمٙمر وقمٛمر

قمج٧ٌم عمـ قمرف اإلؾمٜم٤مد وصّحتف يمٞمػ يذه٥م ًمرأي ُم٤مًمؽ وؾمٗمٞم٤من، واهلل ـ شمٕم٤ممم ـ  "وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد : 

أشمدري ُم٤م اًمٗمتٜم٦م ؟ اًمٗمتٜم٦م :  ڇڳ ڳ    ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڑ ک ڇي٘مقل : 

 . "ڇڈ ژ ژ ڑڑ ڇ  اًمٙمٗمر ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :

وم٘مقًمقا سمًٜم٦م  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿإذا وضمدشمؿ ذم يمت٤ميب ظمالف ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  "اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل :  وىم٤مل

يمؾُّ أطمٍد ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف وُيؽمك إٓ رؾمقل اهلل  ".وىم٤مل ُم٤مًمؽ :  " ودقمقا ُم٤م ىمٚم٧مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل 

، " اهلل خي٤مًمٗمف ىم٤مل : اشمريمقا ىمقزم ًمٙمت٤مب اهللإذا ىمٚم٧َم ىمقًٓ ويمت٤مب  ". وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م :  "  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .( 88) " صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاشمريمقا ىمقزم خلؼم رؾمقل اهلل  "ىمٞمؾ : إذا يم٤من ىمقُل رؾمقل اهلل خي٤مًمٗمف ؟ ىم٤مل : 

واًم٘م٤مئؾ سمخالف اًمدًمٞمؾ يرد ىمقًمف ُمٓمَٚم٘مـ٤ًم وًمق يم٤من أمحد أو إؾمح٤مق أو اًمِم٤مومٕمل أو همػمهؿ ُمـ إئٛم٦م ممـ ٓ 

 ٤ٌمرهؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمزهد واًمث٘م٦م واإلشم٘م٤من .يٚمحؼ ؾمٞمد ىمٓم٥م هم

رة ًمإلُم٤مم إذا يم٤من ًمف ُمذه٤ٌمن يم٤معمذه٥م اًم٘مديؿ واجلديد  وهم٤مي٦م ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ إئٛم٦م هق إظمذ سم٤مٕىمقال اعمت٠مظمِّ

ًمٚمِم٤مومٕمل اًمذي ذم يمت٤مب إم، أو اًمؽمضمٞمح ُمـ أىمقاًمف ُم٤م يقاومؼ اًمدًمٞمؾ إذا يم٤من ًمف ذم اعم٠ًمًم٦م أيمثر ُمـ رواي٦م يمام 

 ي ذم يمت٤مب اإلٟمّم٤مف ذم اًمرواي٤مت قمـ أمحد .يٗمٕمؾ اعمرداو

اًمث٤مين : أّن هذه اًم٘م٤مقمدة ٓ شمٜمٓمٌؼ إٓ قمغم اعمٕمّمقم اًمذي ٓ خيٓمئ، وُمـ اعمٕمٚمقم أن أظمٓم٤مء ؾمٞمد ىمٓم٥م ٓ 

يٙم٤مسمر ومٞمٝم٤م إٓ ص٤مطم٥م هقى: وم٢من يم٤من قمٜمديمؿ ُمٕمّمقُمـ٤ًم وم٘مد واوم٘متؿ اًمراومْم٦م ذم اًم٘مقل سمٕمّمٛم٦م إئٛم٦م، وإن مل 

ًمٜم٘مده . وإن ؾمٚمٛمتؿ سمٕمدم قمّمٛمتف وُمٜمٕمتؿ ٟم٘مَده وم٠مٟمتؿ ُمؽمددون سملم اًمتٜم٤مىمض أو يٙمـ ُمٕمّمقُمـ٤ًم سمٓمؾ ُمٜمٕمٙمؿ 

 اًمتٚمقن ذم اًمديـ .

اًمث٤مًم٨م : أٟمف ي٘م٤مل : يٚمزم ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٗم٤مؾمد: ُمٜمٝم٤م قمدم احلٙمؿ قمغم اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م سم٤مًمْمالًم٦م هبذه احلج٦م 

هلذه اًم٘م٤مقمدة، وُمٜمٝم٤م  هتقيـ اًم٤ٌمـمٚم٦م، وُمٜمٝم٤م ، دمٝمٞمؾ اًمًٚمػ اًمذيــ طمٙمٛمقا قمغم ومرق وأؿمخ٤مص دون ُمراقم٤مة 

 ؿم٠من اًمٌدع ذم ىمٚمقب اًمٕم٤مُم٦م .

إومم  قم٘مٞمدة أيب  "أّن اسمـ قمريب ًمف أرسمع قم٘م٤مئد : " اًمٜمٌّقات "اًمراسمع :  ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب 

َهٜم٦ًَم سمحججٝم٤م اًمٙمالُمٞم٦م 0اعمٕم٤مزم وأشم٤ٌمقمف جمّردة قمـ طمج٦م  اسمـ ؾمٞمٜم٤م  واًمث٤مًمث٦م  قم٘مٞمدة0اًمث٤مٟمٞم٦م  شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة ُُمؼَمْ

( 89) " واًمراسمٕم٦م  اًمتح٘مٞمؼ اًمذي وصؾ إًمٞمف وهق أن اًمقضمقد واطمد0وأُمث٤مًمف اًمذيـ يٗمّرىمقن سملم اًمقاضم٥م واعمٛمٙمـ 

                                                             

 ( . 6/4002( ))ذم فمالل اًم٘مرآن(( ) 87)

 ( .491/1ٓسمـ قمٞمًك )ص :  ((   قمدشمقوٞمح اعم٘م٤مصد وشمّمحٞمح اًم٘مقا   ))( اٟمٔمر : 88)

 ( .120ـ  119( )ص : 89)
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 اٟمتٝمك يمالُمف .

سمؾ يمؾ ُمـ وىمػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م طم٤مًمف ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ مل يتٚمّٓمخقا سمٕم٘م٤مئد اًمّمقومٞم٦م ـ ُمع اًمتجرد ُمـ اًمتٕمّم٥م 

  شمٙمٗمػمه .واهلقى ـ مل يتقىمٗمقا ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف وٓ ذم

، وضمرت ذم "اًم٘مقل اعمٜمٌل ذم شمرمج٦م اسمـ قمريب  "وىمد ؾم٤مق احل٤مومظ اًمًخ٤موي يمثػًما ُمـ أىمقاهلؿ، يمام ذم يمت٤مسمف : 

وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م طم٤مومظ اًمٕمٍم ومريد  "ذًمؽ ُمٜم٤مفمرات يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اًمًخ٤موي ذم يمت٤مسمف اًم٤ًمسمؼ، ىم٤مل : 

اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سم٤مسمـ طمجر ؾمٛمٕمتف ي٘مقل ُِمراًرا : إٟمف اًمدهر اًمِمٝم٤مب : أسم٤م اًمٗمْمؾ أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمٕمً٘مالين 

ٌِّلم ٓسمـ قمريب ُمٜم٤مزقم٦م يمٌػمة ذم أُمر اسمـ قمريب، طمتك ٟمِْٚم٧ُم  ضمرى سمٞمٜمل وسملم ؿمخص ُي٘م٤مل ًمف : اسمـ إُملم ُمـ اعمح

 ُمـ اسمـ قمريب ًمًقء ُم٘م٤مًمتف، ومٚمؿ يًٝمؾ ذًمؽ سم٤مًمرضمؾ اعمٜم٤مزع زم ذم أُمره .

ٕمت٘مده اًمٔم٤مهر سَمْرىمقق، ومٝمّددين اعمذيمقر سم٠مٟمف يٖمريف يب ومٞمذيمر ويم٤من سمٛمٍم ؿمٞمٌخ ي٘م٤مل ًمف : اًمِمٞمخ صٗم٤م ي

ًمٚمًٚمٓم٤من أّن سمٛمٍم مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ومالن يذيمرون اًمّم٤محللم سم٤مًمًقء وٟمحق ذًمؽ: وم٘مٚم٧م : ُم٤م ًمٚمًٚمٓم٤من ذم هذا 

ُمدظمؾ، ًمٙمـ ٟمت٤ٌمهؾ أٟم٤م وإي٤مك ذم أُمره ـ ٕٟمف ىمّؾ ُم٤م شم٤ٌمهؾ اصمٜم٤من ومٙم٤من أطمدمه٤م يم٤مذسمـ٤ًم إٓ ُأصٞم٥م ـ وم٠مضم٤مب 

 . ًمٚمٛم٤ٌمهٚم٦م

ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م : وم٘مٚم٧م ًمف : ىمؾ : ) اًمٚمٝمؿ إْن يم٤من اسمـ قمريب قمغم والل وم٤مًمٕمٜمِّل سمٚمٕمٜمتؽ ( وم٘م٤مل ذًمؽ، وىمٚم٧م أٟم٤م : 

 ) اًمٚمٝمؿ إن يم٤من اسمـ قمريب قمغم هدى وم٤مًمٕمٜمِّل سمٚمٕمٜمتؽ (: واومؽمىمٜم٤م .

ىم٤مل : ويم٤من يًٙمـ اًمروو٦م وم٤مؾمتْم٤مومف ؿمخٌص ُمـ أسمٜم٤مء اجلٜمد مجٞمؾ اًمّمقرة، ومحي قمٜمده ًمْمٞم٤مومتف، صمؿ سمدا 

ًمف قمدم اعمٌٞم٧م قمٜمده، وظمرج ذم أول اًمٚمٞمؾ وصحٌف َُمـ يِمٞمٕمف إمم اًمِمختقر، ومٚمام رضمع أطمّس سمٌمء َُمرَّ قمغم 

وُم٤م رضمع إمم ُمٜمزًمف إٓ وىمد قَمِٛمَل  ِرضْمٚمف وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف : َُمرَّ قمغم رضمكم رٌء ٟم٤مقمؿ وم٤مٟمٔمروا، ومٚمؿ يروا ؿمٞمئـ٤ًم:

 اٟمتٝمك .( 90) " سمٍمه، وُم٤م أصٌح إٓ ُمٞمِّتـ٤ًم

مج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ ومل يٜمٔمروا إمم قم٘م٤مئده إظمرى، ومل حيٛمٚمقا ُمٜمٝم٤م ُمٓمَٚم٘مـ٤ًم قمغم ُم٘مّٞمد، (91)وىمد يمّٗمره

، سمؾ ّسطمقا سمتٙمٗمػمه ًمقوقح أُمره، وصَدقمقا سمذًمؽ ذم يمت٥م يمثػمة  وٓ قم٤مُمـ٤ًّم قمغم ظم٤مص، وٓ جمَٛماًل قمغم ُمٗمنَّ

ًمٚمًَخ٤موي ، وىمد ٟم٘مؾ  " اعُمٜمٌِْل قمـ شمرمج٦م اسمـ قمريب اًم٘مقل "ًمٚمٌ٘م٤مقمل ،  " شمٜمٌٞمف اًمٖمٌل إمم شمٙمٗمػم اسمـ قمريب "ُمٜمٝم٤م : ـ 

ا قمغم  " أؿمّٕم٦م اًمٜمّمقص ذم َهْتؽ أؾمت٤مر اًمُٗمّمقص "أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمٙمٗمػمه ،  َٗمف ردًّ إلسمراهٞمؿ اًمقاؾمٓمل . أًمَّ

رات اًمٗمّمقص "ٓسمـ قمريب ،  " اًمٗمّمقص "يمت٤مب  رات اًمٜمّمقص قمغم هَتَقُّ قُّ ًَ  ًمٚمًٌٙمل . وهمػمه٤م يمثػم... " شَم

 وأصح٤مسمف ذم ؾمٞمد ىمٓم٥م ؟!! اًمٙم٤مشم٥م٘مؾ أطمٌد ُمٜمٝمؿ ُم٤م ىم٤مل ومل ي  

اخل٤مُمس : أن ي٘م٤مل : ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ًمٙمؿ سمتٓمٌٞمؼ شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة قمغم همػم اعمٕمّمقم ومٚمـ يٜم٘مذه ذًمؽ ُمـ سمدقمف إظمرى 

 اًمتل أداٟمف ومٞمف حمٌٞمف ىمٌؾ ُمٌٖمْمٞمف .

 .(92)"اًم٘مرآن فم٤مهرة يمقٟمٞم٦م يم٤مٕرض واًمًٛمقات  "ىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م : 

 .(93)سم٠من اًم٘مرآن خمٚمققوهذا ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م : 

ويمام أن اًمروح ُمـ إهار اًمتل اظمتّص اهلل هب٤م وم٤مًم٘مرآن ُمـ  "وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر يم٤من ومٞمف أيمثَر ووقطمـ٤ًم : 

                                                             

 ( .174/1: )ص :  ((   شمقوٞمح اعم٘م٤مصد وشمّمحٞمح اًم٘مقاقمد   ))( اٟمٔمر : 90)

 ( اسمـ قمريب .91)

 ( .4/2328) ((ذم فمالل اًم٘مرآن  ))( 92)

مخًامئ٦م قم٤ممل . اٟمٔمر : ))ذح أصقل اقمت٘م٤مد ( اشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م اًمًٚمػ قمغم شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل ذًمؽ، وطمٙمك إًمٙم٤مئل شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن قمـ 93)

 وُم٤م سمٕمده٤م ( . 2/227أهؾ اًمًٜم٦م(( ًمألًمٙم٤مئل ) 
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صٜمع اهلل اًمذي ٓ يٛمٚمؽ اخلٚمؼ حم٤ميم٤مشمف، وٓ يٛمٚمؽ اجلـ واإلٟمس ـ ومه٤م يٛمثالن اخلٚمؼ اًمٔم٤مهر واخلٗمل ـ أن ي٠مشمقا 

ُـّ قمغم أن ي٠مشمقا سمٛمثؾ هذا اًم٘مرآن  }ه اعمح٤موًم٦م سمٛمثٚمف، وًمق شمٔم٤مهروا وشمٕم٤موٟمقا ذم هذ ىمؾ ًمئـ اضمتٛمٕم٧م اإلٟمس واجل

. ومٝمذا اًم٘مرآن ًمٞمس أًمٗم٤مفمـ٤ًم وقم٤ٌمرات حي٤مول اإلٟمس واجلـ أن  {ٓ ي٠مشمقن سمٛمثٚمف وًمق يم٤من سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض فمٝمػًما 

ك اخلٚمؼ هه حي٤ميمقه٤م، إٟمام هق يم٤ًمئر ُم٤م يٌدقمف اهلل يٕمجز اعمخٚمقىمقن أن يّمٗمقه يم٤مًمروح ُمـ أُمر اهلل، ٓ يدر

.وىمد ؾمٌؼ أن ؾم٘مٜم٤م ًمٙمؿ ـمٕمٜمف سمٕمض أيم٤مسمر (94)"اًمِم٤مُمؾ اًمٙم٤مُمؾ وإن أدريمقا سمٕمض أوص٤مومف وظمّم٤مئّمف وآصم٤مره 

 اًمّمح٤مسم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ واؾمتٝمزاءه سمٜمٌل اهلل ُمقؾمك قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم .

ًمٚمٕم٤ممل  "د ىمٓم٥م ُمـ اًم٘مقاصؿ اًمٕمقاصؿ مم٤م ذم يمت٥م ؾمٞم "ومٝمذا همٞمٌض ُمـ ومٞمض، وَُمـ أراد آؾمتزادة ومٚمػماضمع 

 اعمحدث اًمِمٞمخ رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم .

 ومٝمذه أىمقال ؾمٞمد ىمٓم٥م ي٤م قمٌد اًمرزاق، ومٝمؾ ًمؽ ُمـ خمرج ذم إٟم٘م٤مذه ُمـ هذه اًمْمالٓت ؟ .  

سمـ٤ًم  ًمق ىمٚم٧م هذا اًمٌحر ىم٤مل ُمٙمذِّ

 

 

 هذا اًمّناب يٙمقن سم٤مًمِ٘مْٞمٕم٤من  

٤ٌَمِهتـ٤ًم   أْو ىمٚم٧َم هذي اًمِمٛمس ىم٤مل ُُم

 

 

  شمٓمُٚمع إمم ذا أناًمِمٛمس مل  

 أو ىمٚم٧َم ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقًمف 

 

 

 همْم٥م اخلٌٞم٨م وضم٤مء سم٤مًمٙمتامن  

َف اًم٘مرآن قمـ ُمقوققمف   أو طَمرَّ

 

 

 حتريَػ يمّذاٍب قمغم اًم٘مرآن  

 ص٤مل اًمٜمّمقص ومٝمق سمدومٕمٝم٤م 

 

 

 ُمتقيمؾ سم٤مًمدؤب واًمديدان  

 ومٙمالُمف ذم اًمٜمص قمٜمد ظمالومف 

 

 

 ُمـ سم٤مب دومع اًمّم٤مئؾ اًمٓمّٕم٤من  

 دومع اًمٜمص قمـ ُمدًمقًمف وم٤مًم٘مّمد 

 

 

 يمْٞماَل يّمقل إذ اًمت٘مك اًمزطمٗم٤من  

وهذا تصقُّد وترؿُّب فؾخطل مـ ادسؾؿ، وحتؿقؾ فؽالم ادسؾؿ ما ٓ حيتؿؾف،  ": صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ  

 .  " وتػسٌر فف بام خيافػ كّقتف وؿصده مع اشتثـائفؿ دشاخيفؿ وأتباظفؿ

وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أن رأي اًمًٚمػ ُمـ اًمًٙمقت وشمٗمقيض قمٚمؿ اعمٕم٤مين  ":  " رؾم٤مئٚمف "أىمقل : ىم٤مل طمًـ اًمٌٜم٤م ذم   

 .(95)"إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أؾمٚمؿ وأومم سم٤مٓشم٤ٌمع طمًٛمـ٤ًم عم٤مدة اًمت٠مويؾ واًمتٕمٓمٞمؾ 

ومتٌلم أن ىمقل أهؾ اًمتٗمقيض اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ ُمتٌٕمقن ًمٚمًٜم٦م واًمًٚمػ  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :  

 .(96)"دع واإلحل٤مد ُمــ ؿمــر أىمــقال أهؾ اًمٌ

                                                             

 ( .2250ـ  4/2246) ((ذم فمالل اًم٘مرآن  ))( 94)

 ( .417)ص  ((رؾم٤مئؾ طمًـ اًمٌٜم٤م  ))( 95)

 ( .1/201) ((درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  ))( 96)
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وفمٚمٚم٧م ُمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سم٤مًمِمٞمخ ـ رمحف اهلل ـ طمتك اًمتح٘م٧م سمٛمدرؾم٦م  "وىم٤مل اًمٌٜم٤م ـ أيْمـ٤ًم ـ ذم ُمدطمف ًمٚمتّمقف : 

ُمًجده اًمذي مل يٙمـ طمٞمٜمذاك، وشمؿ سمٕمد ذًمؽ:  وومٞمٝم٤م ُمدومـ اًمِمٞمخ ورضحيف وىمقاقمد اعمٕمٚمٛملم إوًمٞم٦م سمدُمٜمٝمقر،

٧ٌم اإلظمقان احلّم٤مومٞم٦م سمدُمٜمٝمقر، ووافم٧ٌم قمغم احلية ذم ومٙمٜم٧م ُمقافمٌـ٤ًم قمغم زي٤مرشمف يمؾ يقم شم٘مريٌـ٤ًم، وصح

ُمًجد اًمتقسم٦م ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م، وؾم٠مًم٧م قمـ ُم٘مدم اإلظمقان ومرضمقشمف أن ي٠مذن زم سم٠مظمذ اًمٕمٝمد قمٚمٞمف، ومٗمٕمؾ ... ومل أيمـ 

 . "إمم هذا اًمقىم٧م ىمد سم٤ميٕم٧م أطمًدا ذم اًمٓمرق سمٞمٕم٦م رؾمٛمٞم٦م، وإٟمام يمٜم٧م حمٌـ٤ًّم وومؼ اصٓمالطمٝمؿ 

مم اًمقاًمد اًمِمٞمخ سمًٞمقين ورضمقشُمف أن ي٘مدُمٜمل ًمٚمِمٞمخ، ومٗمٕمؾ، ويم٤من ذًمؽ قم٘م٥م صالة وذه٧ٌُم إ "إمم أن ىم٤مل : 

هجري٦م . وإذا مل ّتٜمل اًمذايمرة وم٘مد يم٤من يقاومؼ يقم إطمد: طمٞم٨م شمٚم٘مٞم٧م 1341رُمْم٤من ؾمٜم٦م  4اًمٕمٍم ُمـ يقم 

 .(97)"احلّم٤مومٞم٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م قمٜمف، وأذٟمٜمل سم٠موراده٤م ووفم٤مئٗمٝم٤م 

أؾمجؾ ذم هذه اعمذيمرات ظمقاـمر طمقل اًمتّمقف واًمٓمرق ذم شم٤مريخ  وًمٕمؾ ُمـ اعمٗمٞمد أن "وىم٤مل ـ أيْمـ٤ًم ـ : 

اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م شمتٜم٤مول ٟمِم٠مة اًمتّمقف، وأصمره، وُم٤م ص٤مر إًمٞمف، ويمٞمػ شمٙمقن هذه اًمٓمرق ٟم٤مومٕم٦ًم ًمٚمٛمجتٛمع 

 .(98)"اإلؾمالُمل 

وٓ أريد أن أؾمتٓمرد ذم ذيمر والٓشمف، وًمٙمـ يٙمٗمل أٟمف صقذم قمغم اًمٓمري٘م٦م احلّم٤مومٞم٦م، وشم٘مريره ًمٙمت٥م   

يْم٤مف إمم ذًمؽ : أن ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ذم ُمٜمزل اًمِمٞمخ ؿمٚمٌل اًمرضم٤مل  "ّمقومٞم٦م اعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٌدع واًمنميمٞم٤مت يم٘مقًمف : اًم

 "اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر"و  "أطمقال إوًمٞم٤مء"وؾمٛمع  "اإلطمٞم٤مء"سمٕمد احلية يتدارس ومٞمٝم٤م يمت٥م اًمتّمقف ُمـ 

 .(99)"وهمػمه٤م: وٟمذيمر اهلل إمم اًمّم٤ٌمح يم٤مٟم٧م ُمـ أىمدس ُمٜم٤مه٩م طمٞم٤مشمٜم٤م 

ؾمٝم٤م يمت٥م سمدع ووالًم٦م: ومـوم٠مٟم٧م شم  "اإلطمٞم٤مء  "رى أن اًمرضمؾ هم٤مرق ذم اًمتّمقف، واًمٙمت٥م اًمتل درؾمٝم٤م ودرَّ

اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر  "ًمٚمٖمزازم ىمد أومتك قمٚمامء اعمٖمرب سم٢مطمراىمف، وىمد ضمزم اسمـ قم٘مٞمؾ سم٠مٟمف يمت٤مسمف سم٠مٟمف زٟمدىم٦م، ويمت٤مب 

 ُمٚمٞمئ سمخراوم٤مت اًمّمقومٞم٦م . "

 ومٝمؾ هذه ُمـ شمّمٞمُّد أظمٓم٤مء اعمًٚمؿ ؟!

ل ردودك قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم طمٞمٜمام مل دمد ُم٤م شُمديٜمٝمؿ سمف ومٚمج٠مت إمم اًمٙمذب واًمتدًمٞمس واًمتٚمٌٞمس  إذن ُم٤مذا ُم٤م ٟمًٛمِّ

 واهت٤مم اًمٜمّٞم٤مت وشمٙمٗمػمهؿ ُمـ همػم دًمٞمؾ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ُمـ يمت٤مسمؽ و ...، و ...، إًمخ .

 وهلل َدرُّ اًم٘م٤مئؾ :

إذا قَمػمَّ ) اًمٓم٤مئل ( سم٤مًمٌخؾ ) َُم٤مِدر 

) 

 

 سم٤مًمٗمٝم٤مه٦م ) سَم٤مىِمؾ ( وقَمػمَّ ) ىُمًـ٤ًّم ( 

ٝم٤م ًمٚمِمٛمس أٟم٧م ظَمِٗمٞم٦ّم  ًُّ   وىم٤مل اًم

ك ي٤م صٌح ًمقٟمؽ طم٤مئؾ   وىم٤مل اًمُدضمَّ

 ومٞم٤م ُمقُت ُزْر إّن احلٞم٤مة ذُمٞمٛم٦م 

 

 

ي إن دهرك ه٤مزل   (100)وي٤م ٟمٗمُس ضِمدِّ

٤مخيٝمؿ اؾمتثٜم٤مئٝمؿ عمِم وحتؿقٌؾ فؽالم ادسؾؿ ما ٓ حيتؿؾف، وتػسٌر فف بام خيافػ كّقتف وؿصده مع "أُم٤م ىمقًمف :  

                                                             

 ( .19)ص :  ((ُمذيمرات اًمدقمقة واًمداقمٞم٦م  ))( 97)

 ( .21ّمدر ٟمٗمًف )ص : ( اعم98)

 ( .29( اعمّمدر ٟمٗمًف )ص : 99)

 ( هذا اًمٌٞم٧م إظمػم ومٞمف ُمّم٤مدُم٦م ًمٚمحدي٨م اًم٘مدد : ))ٓ شمًٌقا اًمدهر ... اًمدهر أىمٚم٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ...(( احلدي٨م .100)



 

 

29 

 

ُمقر سم٠من وم٤مًمًٚمٗمّٞمقن ىمد ومّنوا أىمقال أئّٛمتٙمؿ سمح٥ًم فمقاهره٤م ـ ُمع أّن اعمًٚمؿ ُم٠م وم٘مقل ُمردود. " وأشم٤ٌمقمٝمؿ

قمذرهؿ أهنؿ مل يدظمٚمقا ذم هذا اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٤ٌمـمٜمل اًمذي ًمف فم٤مهر وسم٤مـمـ، وسم٤مـمٜمف ي٠مظمذ اًمٜم٤مس سمٔمقاهرهؿ ـ و

 خي٤مًمػ فم٤مهره .

ي ي٘مقم قمغم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس قمغم فمقاهرهؿ، ومٞمحٙمٛمقن وهذا يدلُّ قمغم ضمٝمؾ اًمٙم٤مشم٥م سمٛمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م اًمذ

 قمغم إىمقال وإومٕم٤مل سمح٥ًم فمقاهره٤م ٓ سمح٥ًم ُم٤م ذم ٟمٗمس اعمتٙمٚمِّؿ ٕن ذًمؽ هَمْٞم٥ٌم ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل .

 قل ًمٞم٧ًم هي٦م، وهل دقمقة اًمًٚمٗمٞملم.ودقمقة اًمرؾم

 

 

 :  اًمٙم٤مشم٥مىم٤مل  

ومـ ؾروع افتؽػر ادشغ هلمٓء اظتبارهؿ كسان دم أصقل افديـ ؽر مغتػر .. إصؾ افسادس : خطل اإل "

أن اإلكسان أّي إكسان ظادـًا ـان أْم جاهاًل بلمقر إحؽام ومسائؾ افؼيعة ٓ ُيغتػر فف جفؾف أو خطمه دم 

 . " أصقل افديـ

أظمٓم٠م ومٞمف ومٝمق ُمٕمذور إن ؿم٤مء اهلل .  أىمقل : أُم٤م اًمٕم٤ممِل اًمذي سمذل ُوؾْمَٕمف ذم اًمقصقل ًمٚمحؼ ومل يّمؾ إًمٞمف سمؾ

وإذا قمَذر اهلل اجل٤مهؾ اًمذي ؿَمّؽ ذم ىمدرة اهلل أومال يٕمذر اًمٕم٤ممل اًمذي أراد احلؼ  وم٠مظمٓم٠مه  ؟  وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م : 

 .(101)"إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا طمٙمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر "

 ّمٞمؾ : إْن يم٤من ضمٝمٚمف مِم٤ّم يٛمٙمـ دومٕمف ومٚمٞمس سمٛمٕمذور .وأُم٤م اخلٓم٠م ُمـ اجل٤مهؾ ومٝمق قمغم اًمتٗم

. ( 102) " اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م دًم٧َّْم قمغم أن يمّؾ ضمٝمٍؾ يٛمٙمـ اعمٙمّٚمػ دومٕمف ٓ يٙمقن طمج٦م ًمٚمج٤مهؾ "ىم٤مل اًم٘مراذم : 

ط ذم شمٕمٚمُّؿ احلٙمؿ، أُم٤م إذا ومّرط ومال ُيٕمذر  "وىم٤مل اسمـ اًمّٚمح٤مم :  ضم٤مهُؾ احلٙمؿ إٟمام ُيٕمذر إذا مل ي٘مٍمِّ ويٗمرِّ

 .( 103)"ْزُمـ٤ًمضَم 

 .( 104) "اًمرضمؾ اًمذي ؿمّؽ ذم ىمدرة اهلل .. احلدي٨م"وإن يم٤من ضمٝمٚمف مم٤ّم ٓ يٛمٙمـ دومٕمف ومٝمق ُمٕمذور حلدي٨م 

ـْ  واًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ قمٛمقُمـ٤ًم خيتٚمػ سم٤مظمتالف إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م وإؿمخ٤مص، وإؿمخ٤مص خيتٚمٗمقن ومٛمٜمٝمؿ َُم

سم٤ٌمدي٦م سمٕمٞمدة قمـ ِدي٤مر  قمٝمٍد سم٢مؾمالم أو ٟمِم٠م ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل شم٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م سم٤مقمت٤ٌمره طمدي٨َم 

 واجلٝمؾ أيْمـ٤ًم خيتٚمػ : وم٘مد يٙمقن ضمٝماًل سمام هق ُمٕمٚمقٌم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة أو سمام دون ذًمؽ .اإلؾمالم ، 

هبذا اإلـمالق هق يمذٌب قمٚمٞمٝمؿ، هدومف ُمٜمف :  " ٓ يغتػر فف جفؾف أو خطمه "قمـ اًمًٚمٗمٞمِّلم :  اًمٙم٤مشم٥موىمقُل 

َٚمؿ ًمف أئّٛمتف إحل٤مق ُمـ ىم٤مم اًمدًمٞمؾ ا ًْ ًمنمقمل سمٕمدم قمذره سمٛمـ هق ُمٕمذور ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع، وذًمؽ ًمٙمل َي

 وُمرؿمديف اًمذيـ وىمٕمقا ذم سمدٍع يمؼمى يمًّٞمد ىمٓم٥م وطمًـ اًمٌٜم٤ّم وهمػمهؿ ممّـ يداومع قمٜمٝمؿ !!

ع أطمًدا أسمًدا طمتك ًمق  اًمٙم٤مشم٥موًمق ىمٚمٜم٤م سم٘مقل  أن اجل٤مهؾ ُيٖمٗمر ًمف ظمٓم١مه وضمٝمٚمف ذم أصقل اًمديـ سم٢مـمالق مل ُٟمٌَدِّ

دث ذم اًمديـ وضم٤مء سم٤مًمٌدع اًمٙمؼمى، وًمٙم٤مٟم٧م اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م وإؿم٤مقمرة واًمرواومض  وهمػمهؿ ُمـ أهؾ أطم

 اًمٌدع ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م؟.

واًمٙم٤مشم٥م حي٤مول سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م أن يداومِع قمـ أهؾ اًمٌدع طمتك ًمق يم٤من قمغم طم٤ًمب شمٙمٗمػم اًمًٚمٗمٞمِّلم : ٕن اهلؿ  

                                                             

 ـ ُمع اًمٗمتح( . 13/230( رواه اًمٌخ٤مري ذم )آقمتّم٤مم، سم٤مب أضمر احل٤ميمؿ إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو أظمٓم٠م : 101)

 ( .414ًمٚم٘مراذم )ص :  ((   اًمُٗمروق   ))( 102)

 ( .58)ص :  ((   اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م   ))( 103)

 ـ ُمع اًمٗمتح( . 6/514( رواه اًمٌخ٤مري ذم )يمت٤مب إٟمٌٞم٤مء : 104)
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 ُمٌتدقمـ٤ًم وُيٚمح٘مف سم٠مهؾ اًمًٜم٦م سمحج٦م أن ظمٓم١مه قمـ ضمٝمؾ ؟! إّول ًمف ـ يمام ئمٝمر ـ أن خُيرج ؾمّٞمد ىمٓم٥م قمـ يمقٟمف

وؿد جاء أصؾفؿ هذا بـاًء ظذ ؾفؿفؿ افسؼقؿ دا ذـره افعؾامء مـ أّن آجتفاد ٓ ُيؼبؾ  "صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ : 

ـْ وؿع دم اخلطل مـ مسائؾ افعؼقدة ؾنكف ؽر مغػقر فف . . دم افعؼقدة .. ؾػّرظقا بػفؿفؿ افباضؾ اخلارجل أّن َم

 . " وبذفؽ أخرجقا ظؾامء إمة مـ ادِّؾة مـ حـــــــقث يشـــــعرون أو ٓ يشعرون ..

أىمقل :إن اخلٓم٠م ُم٤مٟمع ُمـ ُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم اًمتل متٜمع ُمـ إـمالق اًمٙمٗمر قمغم اعمٕملم إذا شمقومرت ذوـمف سم٢مـمالىمف ـ 

، وصم٧ٌم ذم  ڇائەئ  ى ائ ې ې ې ىڇ وإدًم٦م قمغم اقمت٤ٌمره يمثػمة، ُمٜمٝم٤م :ىمقًمف شمٕم٤ممم :  يمام ؾمٞم٠ميت ـ .

ہ ہ ہ ھ ھ  ھ  ڇ .وىم٤مل شمٕم٤ممم : (105)"ىمد ومٕمٚم٧ُم  "أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل :  "صحٞمح ُمًٚمؿ  "

 .  ڇپپ   ٻ ٻ ٻ پ پ   ٱ ٻڇ وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ڇھ ے ے ۓۓ 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل : سمٞمٜمام ضمؼميؾ ىم٤مقمد قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٛمع ٟم٘مٞمْمـ٤ًم  "صحٞمح ُمًٚمؿ  "وذم 

اًمٞمقم، ومٜمزل ُمٜمف وم٘م٤مل : هذا ُمٚمؽ  ؾمف وم٘م٤مل : هذا سم٤مب ُمـ اًمًامء وم٧م اًمٞمقم، مل يٗمتح ىمط إّٓ ُمـ ومقىمف، ومرومع رأ

ٟمزل إمم إرض مل يٜمزل ىمط إّٓ اًمٞمقم، ومًٚمؿ، وىم٤مل : أسمنم سمٜمقريـ أوشمٞمتٝمام، مل ي١مهتام ٟمٌل ىمٌٚمؽ : ظم٤ممت٦م اًمٙمت٤مب، 

 .(106)"وظمقاشمٞمؿ ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ًمـ شم٘مرأ سمحرف ُمٜمٝمام إٓ أقمٓمٞمتف 

٠م، واًمٜمًٞم٤من، إن اهلل ووـع قمـ أُمتل اخلٓم "ىم٤مل : قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف  " ٦مؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم "وذم   

 .(107)"وُم٤م اؾمُتٙمرهقا قمٚمٞمف 

وأمجع اًمّمح٤مسم٦م وؾم٤مئر أئٛم٦م اعمًٚمٛملم قمغم أٟمف ًمٞمس يمؾ ُمـ ىم٤مل ىمقًٓ أظمٓم٠م  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

 .(108)"ًمٚمًٜم٦م: ومتٙمٗمػم يمؾ خمٓمئ ظمالف اإلمج٤مع ومٞمف أٟمف يٙمٗمر سمذًمؽ وإن يم٤من ىمقًمف خم٤مًمٗمـ٤ًم 

وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ ظمٓم٠م ذم أصقل اًمديـ يٛمٜمع ُمـ إـمالق اًمٙمٗمر قمغم اعمٕملم: وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء أن اخلٓم٠م ومٞمام مل 

 . "ينمع ضمٜمًف يم٤مًمنمك ُمثالً وم٢مٟمف ٓ يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف ص٤مطم٥م وٓ يث٤مب طمتك شمٌٚمٖمف اًمرؾم٤مًم٦م وشم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م 

 "إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ وم٘م٤مل ـ سمٕمد يمالُمف قمـ شم٘مًٞمؿ اخلٓم٠م إمم قمٛمد وهمػم قمٛمد ـ : وىمد سملّم ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا 

سمخالف ُم٤م مل ينمع ضمٜمًف ُمثؾ اًمنمك: وم٢من هذا ٓ صمقاب ومٞمف وإن يم٤من اهلل يٕم٤مىم٥م ص٤مطمٌف إٓ سمٕمد سمٚمقغ اًمرؾم٤مًم٦م، 

ام ىم٤مل . ًمٙمٜمف وإن يم٤من ٓ يٕمذب وم٢من هذا ٓ يث٤مب، سمؾ هذا يمچ ەئ    ەئ ائ ائ       ى ى چ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :

، ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك : ) هل إقمامل اًمتل قُمٛمٚم٧م ًمٖمػم  چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ چشمٕم٤ممم : 

        ائ ى  ىې          ې ې ې چاهلل (، وىم٤مل جم٤مهد : ) هل إقمامل اًمتل مل شم٘مٌؾ (: وىم٤مل شمٕم٤ممم : 

:  ومٝم١مٓء أقمامهلؿ سم٤مـمٚم٦م  چ ی  ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ    ۆئ ۇئۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ

وم٤مًمٙم٤مشم٥م حي٤مول سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م أن يٜم٘مذ ُمٜمٔمريف وُمرؿمديف يمحًـ اًمٌٜم٤م وؾمٞمد ىمٓم٥م ُمـ  .(109)"صمقاب ومٞمٝم٤م ... ٓ 

 هذه اعمزاًمؼ اخلٓمرة، ويٚمح٘مٝمؿ سم٠مهؾ اًمًٜم٦م ... وهٞمٝم٤مت .

اظتبارهؿ أّن اإلكسان أّي إكسان ظادـًا أم جاهاًل بلمقر إحؽام ومسائؾ افؼيعة ٓ يغتػر  " وىمقل اًمٙم٤مشم٥م :

  خطمه دم أصقل افديـفف جفؾف أو 

                                                             

 ( .1/81)يمت٤مب اإليامن :  ((صحٞمح ُمًٚمؿ  ))( 105)

 ( .2/198)يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م :  ((صحٞمح ُمًٚمؿ  ))( 106)

 )    /      ( . ((اإلرواء  ))(، وصححف إًم٤ٌمين ذم 2045: )يمت٤مب اًمٓمالق، سمرىمؿ :  ((اسمـ ُم٤مضمف  ؾمٜمـ ))( 107)

 ( .7/685) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( 108)

 ( .33ـ  20/32) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( 109)
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ُمٕمٜم٤مه أّن قمٚمامء إُم٦م وذم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م وىمٕمقا ذم اًمٙمٗمر  " وبذفؽ أخرجقا ظؾامء إمة مـ ادّؾةإمم ىمقًمف :    

ـّ اًمًٚمٗمٞمِّلم مل يٕمذروهؿ سمذًمؽ اجلٝمؾ أو اخلٓم٠م ؟!!  قمـ ضمٝمؾ أو ظمٓم٠م ًمٙم

 

 

 ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م :

وافزكديؼ ٓ ُيطَْؾؼ دم فغة أهؾ  ، إضالق فػظ افزكديؼ ظذ ادسؾؿ بال دفقٍؾ شقى اهلقى إصؾ افسابع : " 

افعؾؿ ـ دم إؽؾب ـ إٓ ظذ افؽاؾر ادظفر فإلشالم، وباخلصقص ظذ افثـقية افؼائؾغ بنهلغ ومّدظل افـبقة 

وؿد ذهب ـثٌر مـ افػؼفاء إػ أّن وافرشافة وافػرق افباضـة افذي حيؿؾقن معاين افؼرآن ظذ ظؼائدهؿ افقثـقة ..

افزكديؼ ُيؼتؾ دون اشتتابة بؿجّرد إطفار ـػره ٕكف مـاؾؼ ـّذاب . وؿد تساهؾ أصحاب هذا افػؽر اجلديد 

بنضالق فػظ افزكديؼ ظذ ادسؾؿ ادّتبع فؾؼرآن وافسـة بخطل أخطل ؾقف !! ؾال حقل وٓ ؿقة إٓ باهلل، وإكا هلل وإكا 

 . " إفقف راجعقن !!

 قمغم اعمّتٌع ًمٚم٘مرآن، وٓ طمتك قمغم رأي اخلقارج.(110)ًمٞمس ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م إـمالق ًمٗمظ اًمزٟمديؼ أىمقل :

ذم هذا  واًمٙم٤مشم٥م يمّٗمر اًمًٚمٗمٞمِّلم حت٧م هذا إصؾ يمام ذم اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ اًمٙمت٤مب، وأومتك أن ًمٗمظ اًمزٟمديؼ

اًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م اًمتل حتٛمؾ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن قمغم قم٘م٤مئده٤م  ٞم٦م وُمّدقمل اًمٜمٌّقة، وٓ ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٗمرقاًمٕمٍم ٓ ُيٓمٚمؼ قمغم اًمقصمٜم

 اًمقصمٜمٞم٦م ٕهنؿ ًمٞمًقا سمٙمّٗم٤مر وٓ زٟم٤مدىم٦م ، سمؾ اًمٙمّٗم٤مر قمٜمده هؿ اًمًٚمٗمٞمِّقن، صمؿ أومتك أن ُي٘متٚمقا سمدون اؾمتت٤مسم٦م .

ه قمغم قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ  ذم اًمٓمٌٕم٦م إومم وطمذومٝم٤م ذم يم٤من هذا   .( 111)اًمث٤مٟمٞم٦م عم٤َّم رد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ رسمٞمع ذم ردِّ

وفعّؾ افعذر هلؿ دم ذفؽ هق تزاُحؿ هذه إفػاظ دم ؿامقشفؿ افذي ٓ يقجد ؾقف إٓ  "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : 

 . " زكديؼ .. وخارجل .. وـاؾر .. ومبتدع

شمٌلم ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أن اًمٙم٤مشم٥م ىمد يمّٗمر اًمًٚمٗمٞملم ذم ُمقاوع قمدة ُمـ يمت٤مسمف هذا، واهتؿ سمِمتك اًمتٝمؿ،  أىمقل :

 ـ ذم ُم٘م٤مصدهؿ، سمؾ وشمٓم٤مول ًم٤ًمٟمف قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، ومل يراع هلؿ طمرُم٦م .ودظمؾ ذم ٟمٞم٤مهتؿ، وـمٕم

وإذا يم٤من ٓ يقضمد ذم ىم٤مُمقس اًمًٚمٗمٞملم إٓ هذه إرسمٕم٦م ) زٟمديؼ، ظم٤مرضمل، يم٤مومر، ُمٌتدع ( وم٤مًمٙم٤مشم٥م ىمد 

 ريف سمٚمٖم٧م ؿمت٤مئٛمف ذم هذا اًمٙمت٤مب أيمثر ُمـ صمالصملم ؿمتٞمٛم٦م قمٙمس ومٞمٝم٤م ُمدى اًمؽمسمٞم٦م اًمتل شمٚم٘م٤مه٤م قمـ أؿمٞم٤مظمف وُمٜمٔم

                                                             

صمؿ  ((ؾمٞم٦م )زٟمدحيراي(، ي٘مقل سمدوام اًمدهر ... اًمزٟمديؼ : اًم٘م٤مئؾ سمٌ٘م٤مء اًمدهر . وم٤مردٌّ ُمٕمرب، وهق سم٤مًمٗم٤مر ))( : 6/911) ((اًمٚم٤ًمن  ))( ىم٤مل ذم 110)

وًمٞمس ذم يمالم اًمٕمرب )زٟمديؼ(، وإٟمام شم٘مقل اًمٕمرب )رضمؾ زٟمدق( و)زٟمدىمل( : إذا يم٤من ؿمديد اًمٌخؾ: وم٢مذا  ))ٟم٘مؾ قمـ أمحد سمـ حيٞمك أٟمف ىم٤مل : 

 . ((أرادت اًمٕمرب ُمٕمٜمك ُم٤م شم٘مقًمف اًمٕم٤مُم٦م ىم٤مًمقا : ُمٚمحد ودهري 

ًمٚمٖم٦م طمقل حتديد ُمٗمٝمقم هذه اًمٙمٚمٛم٦م، وىمد طمرر اًمٕمالُم٦م قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري احلٜمٗمل هذه اًمٚمٗمظ ذم رؾم٤مًمتف : ىمد وىمع اظمتالف سملم أئٛم٦م ا ؿؾت 

سمام حمّمٚمتف : أن اؾمؿ اًمزٟمديؼ هق ذم إصؾ ُمٜمًقٌب إمم )زٟمد( اؾمؿ يمت٤مب أفمٝمر ُمزدك ذم  ((وم٤موح٦م اعمٚمحديـ وٟم٤مصح٦م اعمقطمديـ  ))اعمًامة 

اًمذي ضم٤مء سمف زرادؿم٧م . خيتص سمٛمـ اقمؽمف سمٜمقة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأفمٝمر ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم أي٤مم ىم٤ٌمد وزقمؿ أٟمف شم٠مويؾ يمت٤مب اعمجقس 

 .  وشمٌٓمـ قم٘م٤مئد هل يمٗمر سم٤مٓشمٗم٤مق .اهـ

واحلؼ أٟمف ًمٞمس ذم اًمنمع وٓ ذم اًمٚمٖم٦م حتديد ضم٤مُمع ُم٤مٟمع عمٗمٝمقُمٝم٤م، واحلؼ أن اًمزٟمديؼ : ًمٗمظ هم٤مُمض ُمِمؽمك مل  ))ىم٤مل اًمقيمٞمؾ شمٕمٚمٞم٘مـ٤ًم قمٚمٞمف :  

ٓ قمغم ىمقم سمخّمقصٝمؿ، سمؾ شمٕمددت ُمٕم٤مٟمٞمف، واظمتٚمٗم٧م إـمالىم٤مشمفسمٛمٕمٜمك واطمد ذم  يٓمٚمؼ  .  اهـ (( يمؾ قمٍم، و

(، ط : اإلومت٤مء، ويمذا رؾم٤مًم٦م ذم ُمٕمٜمك اًمزٟمديؼ ٓسمـ يمامل سم٤مؿم٤م 166ًمٚمٌ٘م٤مقمل سمتح٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ )ص :  ((ُمٍمع اًمتّمقف  ))اٟمٔمر :  

 )خمٓمقط( .

 ( .88)ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))( اٟمٔمر : 111)
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وم٠مٟم٤م أحتدى اًمٙم٤مشم٥م أن ي٠ميت سمرضمؾ اهتٛمف اًمًٚمٗمٞمقن سمٌمء ُمـ هذه إًمٗم٤مظ وهق سمرئ ُمٜمٝم٤م . وهق ًمٙمثرة أدواءه 

 يرُمل هب٤م اًمًٚمٗمٞملم قمغم طمد ىمقهلؿ : ) رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمًٚم٧م ( .

 
 

 

  ( : 14) ص :  اًمٙم٤مشم٥مىم٤مل   

 ؽقن إٓ دم بالدٍ بعقدة ظـ اإلشالمإصؾ افثامـ : إؿامة احلجة ٓ ت "

أن إؿامة احلجة ظذ مـ وؿع دم افؽػر ٓ تؽقن إٓ دم افبالد افـائقة ( 112)ومـ دواهل افؼقم ؿقُل بعضفؿ   

أما بالد ادسؾؿغ ؾال حاجة دـ ُوجد ؾقفا إػ أن ُتؼام احلجة ظؾقف: وظذ هذا إصؾ  وافبعقدة ظـ اإلشالم،

ؿع دم افؽػر أو افؼك وهق دم بالد افتقحقد ؾفق مؼك ـاؾر، وٓ حاجة ظـد ذفؽ إػ اخلارجل يؽقن ـؾُّ مـ و

م : ) مـ وؿع دم افؽػر ؾؼد ـػر (  . "  إؿامة احلجة ظؾقف: وهذا إصؾ مـ ؾروع إصؾ ادتؼدِّ

خلٛمس إن ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٓ يًع سم٤مًمٖمـ٤ًم همػم ُمٖمٚمقب قمغم أُمره ضمٝمٚمف ُمثؾ اًمّمٚمقات ا "ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :   أىمقل :

 .( 113) " وأّن هلل قمغم اًمٜم٤مس طم٩م اًمٌٞم٧م ... وأٟمف طمّرم اًمزٟم٤م واًمنىم٦م ...

وم٢من مل يٙمـ ممّـ جيٝمؾ ذًمؽ يم٤مًمٜم٤مؿمئ ُمـ  "وىم٤مل اسمـ ىُمداُم٦م سمٕمد يمالُمف قمغم ضم٤مطمد اًمّمالة وُمتك ُيٕمذر : 

 .(114) " هذا ظمالومـ٤ًم. وٓ أقمٚمؿ ذم ُمٜمف اّدقم٤مء اجلٝمؾ، طُمٙمؿ سمٙمٗمره . اعمًٚمٛملم ذم إُمّم٤مر واًم٘مرى مل ُيٕمذر ومل ُي٘مٌؾ

إن إَُْمٙمِٜم٦م وإَْزُِمٜم٦َم اًمتل شمٗمؽم ومٞمٝم٤م اًمٜمٌقة ٓ يٙمقن طمٙمؿ ُمـ ظَمِٗمَٞم٧ْم قمٚمٞمف  "وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   

 .( 115) " آصم٤مُر اًمٜمٌقة طمتك أٟمٙمر ُم٤م ضم٤مءت سمف ظمٓم٠م يمام يٙمقن طمٙمٛمف ذم إُمٙمٜم٦م وإزُمٜم٦م اًمتل فمٝمر ومٞمٝم٤م آصم٤مُر اًمٜمٌّقة

إّن اًمذي مل شَمُ٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م هق اًمذي طمدي٨ُم قمْٝمٍد  ": -رمحف اهلل -سمـ قمٌد اًمقّه٤مب  وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد

ف واًمَٕمْٓمػ ومال يٙمُٗمر طمتك يٕمرف: أُم٤م  ْ سم٤مإلؾمالم واًمذي ٟمِم٠م سم٤ٌمدي٦م، أو شمٙمقن ذًمؽ ذم ُم٠ًمًم٦م ظمٗمّٞم٦م ُمثؾ اًمٍمَّ

 .( 116) " حلج٦مأصقل اًمديـ اًمتل أووحٝم٤م اهلل ذم يمت٤مسمف وم٢من طمج٦م هل اًم٘مرآن ومٛمـ سمٚمٖمف وم٘مد سمٚمٖمتف ا

 إُمقر ىمًامن : ىمًٌؿ يٕمذر ومٞمف سم٤مجلٝمؾ، وىمًٌؿ ٓ ُيٕمذر ومٞمف سم٤مجلٝمؾ : ": -رمحف اهلل -وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز

ٌَد همػَم اهلل وم٢مٟمف ٓ ُيٕمذر ٕٟمف ُم٘مٍمِّ مل ي٠ًمل، ومل  ـْ أشمك ذًمؽ سملم اعمًٚمٛملم، وأشمك اًمنمك سم٤مهلل، وقَم وم٢من يم٤من َُم

٤ٌمدشمف همػَم اهلل ُمـ أُمقات أو أؿمج٤مر أو أطمج٤مر أو أصٜم٤مم إلقمراوف وهمٗمٚمتف يتٌٍّم ذم ديٜمف ومٞمٙمقن همػم ُمٕمذور ذم قم

 . " چ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ چقمـ ديٜمف يمام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

واًم٘مًؿ اًمث٤مين : ُمـ ُيٕمذر سم٤مجلٝمؾ يم٤مًمذي يٜمِم٠م ذم سمالد سمٕمٞمدة قمـ اإلؾمالم ذم أـمراف اًمدٟمٞم٤م، أو  "إمم أْن ىم٤مل : 

ٌُْٚمْٖمٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م ومٝم١مٓء ُمٕمذورون سمجٝمٚمٝمؿٕؾم٤ٌمب أظمرى يم٠مهؾ اًمَٗمؽْمة وٟمحقهؿ ممّ   .( 117) " ـ مل شَم

ـْ وىمع ذم اًمٙمٗمر ذم سمالد اعمًٚمٛملم ٓ ُيَتَقىمَُّػ ذم يمٗمره، أُم٤م َُمـ هق ذم سمالدٍ  ىمٚم٧م : ُيٗمٝمؿ ُمـ يمالم اًمِمٞمخ أّن َُم

ٌُْٚمَٖمف احُلّج٦م ٕٟمف ضم٤مهؾ .  سمٕمٞمدة قمـ دي٤مر اإلؾمالم ومٝمذا ٓ َيْٙمُٗمر طمتك شَم

                                                             

َؿ احلٙمؿ قمغم اًمُٙمّؾ ُمع اٟمف ىمقُل اًمٌٕمض ـ يمام يزقمؿ !!؟ 112)  ـ .( هذا يدّل قمغم أّن اًمٙم٤مشم٥م طم٤مىمٌد قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم مجٞمٕمـ٤ًم، وإٓ ومٚمَِؿ قَمٛمَّ

 ( .357ًمٚمِم٤مومٕمل )ص :  ((   اًمرؾم٤مًم٦م   ))( 113)

 ( .2/442: ) ((   اعمٖمٜمل   ))( 114)

 ( .311: )ص :  ((   سُمٖمٞم٦م اعُمْرشم٤مد   ))( 115)

(، واٟمٔمر : شمٕمٚمٞمؼ رؿمٞمد 4/54ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موي   ))(، واٟمٔمر : 3/11: ) ((   جمٛمققم٦م ُم١مًّمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب   ))( 116)

 ( .27ـ  4/26: ) ((   جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز   ))(، و4/517: ) ((   جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ اًمٜمجدي٦م   ))رو٤م ذم 

 ( .27/4ـ  26: ) ((   جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمّققم٦م   ))( 117)
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الم وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمل، واسمـ ىُمداُم٦م، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واسمـ قمٌد اًمقّه٤مب، وهمػمهؿ يمثػم ممّـ ومٝمؾ ه١مٓء إئٛم٦م إقم

 مل ٟمذيمره وىمٕمقا ذم هذا إصؾ اخل٤مرضمل ـ يمام زقمؿ اًمِم٤مضمل ـ .

 وهؾ طَمطَّ ىمْدر اًمٌدر قمٜمد ـمٚمققمف

 

 

 إذا ُم٤م يمالٌب أٟمٙمرشمف ومٝمرِت  

 وُم٤م أن يي اًمٌحر إن ىم٤مم أمحؼ 

 

 

 رِت قمغم ؿَمٓمِّف يرُمل إًمٞمف سمّمخ 

باشتثـاء احُلّؽام ؾفؿ ظـدهؿ بحاجة إلؿامة احلجة فقـطبؼ ظؾقفؿ افؽػر مـ ظدمف، أما   "أُم٤م ىمقل اًمٙم٤مشم٥م    

وم٘مقل ُمردود، ومٛمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر وُأىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف احلج٦م وأسَّ وقم٤مٟمد،  " افعاّمة ؾال حاجة إلؿامة احلجة ظؾقفؿ

 سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقم .وؾمٚمِؿ ُمـ اًمِمٌٝم٦م واعم٤مٟمع ومٝمق يم٤مومر . وٓ ومرَق ذم ذًمؽ 

 

 

 

 . " افعؿؾ اجلامظل أم افػتـ ... ": (  15ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م ) ص : 

َحطَّت هذه افطائػة رحاهلا ظذ ظروة وثؼك مـ ظرى هذا افديـ أٓ وهل افعؿؾ اجلامظل بغقة  "ثؿ ؿال : 

 . " حّؾفا ؾؼافقا ظـف أم افػتـ

اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمٛمؾ اجلامقمل هبذه اًمٕم٤ٌمرة وسمدون شم٘مٞمٞمد ذم يمقن اعم٘مّمقد سمف ذقمٞمـ٤ًّم أو همػم أوًٓ : ُم٤م  أىمقل :

 ذقمل قمروة وصم٘مك ُمـ قمرى هذا اًمديـ ؟

صم٤مٟمٞمـ٤ًم : إقمامل اجلامقمٞم٦م اعمنموقم٦م يم٤مجلٝم٤مد واحل٩م وصالة اجلامقم٦م واجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ واجلٜم٤مزة وآؾمتً٘م٤مء 

طمد ُمـ اًمًٚمٗمٞمِّلم يٜمٙمر ُمثؾ هذه إقمامل اعمنموقم٦م اًمتل ٓ يٜمٙمره٤م إّٓ هؾ رأي٧م أو ىمرأت قمـ أ وهمػمه٤م يمثػم .

 يم٤مومٌر ظم٤مرج قمـ ُمّٚم٦م اإلؾمالم ؟

وفؾتدفقؾ ظذ حرمة افعؿؾ اجلامظل ؿافقا : إن افعؿؾ اجلامظل مل َيِرد دم افؼع بدفقؾ أكف  "ثؿ ؿال بعد ذفؽ 

بقاكـًا ظامـًّا ؿاضعـًا فؾعذر ٓ أن جيعؾف هُنْبًَة  وشؾؿصذ اهلل ظؾقف فق ـان أمًرا واجبـًا فقجب أن يبقِّـف افرشقل 

  " فمراء وُظروة فألهقاء ومقضــًا فؾـزاع واخلالف ومستقَدظـًا فؾػرؿة وآختالف

وهٜم٤م ٟم٠ًمل اًمٙم٤مشم٥م ومٜم٘مقل : نمع وذقمتٝم٤م اجلامقم٤مت احِلْزسمٞم٦م أىمقل :هذا هق ىمقهلؿ ذم يمؾِّ ىمْمٞم٦م مل َيِرد هب٤م اًم

أٟمف قمروة وصم٘مك ُمـ قمرى هذا اًمديـ، وهذا يدلُّ قمغم أٟمف قم٤ٌمدة، وُمـ اعمٕمٚمقم ( 118)صامقمل أٟم٧م ىمٚم٧م قمـ اًمٕمٛمؾ اجل

 أن اًمٕم٤ٌمدة شمقىمٞمٗمّٞم٦م، ومٚمَِؿ شُمٜمٙمر قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم ىمقهلؿ قمٜمف أٟمف مل َيِرد ذم اًمنمع وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أن اًمٕم٤ٌمدة شمقىمٞمٗمّٞم٦م ؟

 ومٝمؾ اًمٕم٤ٌمدات قمٜمدك همػم شمقىمٞمٗمّٞم٦م ؟

 اًمٌدع .وإن ىمٚم٧َم : ٓ، سمٓمؾ إٟمٙم٤مُرك قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم . وم٢من ىمٚم٧َم : ٟمٕمؿ، وم٘مد واوم٘م٧َم أهؾ

وؿافقا ظـ أدّفة مؼوظقة افعؿؾ اجلامظل أهنا ٓ هتدي إػ صقاب احلؼ أو حؼ افصقاب،  "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : 

 . " وؾقفا افتؽؾُّػ افَقِظر افذي ٓ يعرؾقكف إٓ دم مـطؼ افػالشػة

هق : اًمدقمقة إمم شمٗمريؼ إُم٦م ومتزي٘مٝم٤م سم٤مًمتٕم٤مُون ُمع أهؾ  أىمقل : إن اًمٕمٛمؾ اجلامقمل اًمذي يريده اًمٙم٤مشم٥م ـ

اًمٌدع واًمْمالل ـ وٓ يًتٓمٞمع أن ي٠ميَت سمدًمٞمؾ قمـ أئّٛم٦م اًمًٚمػ سمجقاز اًمٕمٛمؾ اجلامقمل اًمٌِْدقمل إٓ إْن صم٧ٌم أّن 

                                                             

 ( اعم٘مّمقد : همػم اعمنموع: أُم٤م اعمنموع ومال خي٤مًمِػ ومٞمف ُمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقِم أظِمر .118)
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 أئٛم٦م اًمًٚمػ ـ وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم أمحد، وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـ يم٤مٟمقا يْدقمقن إمم شمٗمريؼ إُم٦م وحتزيٌٝم٤م

وشمٙمتُّٚمٝم٤م ذم أطمزاب ومج٤مقم٤مت يمام هق طم٤مل إطمزاب واًمٓمقائػ اًمتل شُمدقمل اًمٞمقم ـ ُمٖم٤مًَمٓم٦م ـ سم٤مجلامقم٤مت 

 .( 119)اإلؾمالُمٞم٦م وهل ذم واىمٕمٝم٤م ومرٌق وأطمزاب شمدقمقا يمؾ ُمٜمٝم٤م إمم رومٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م واًمٓمٕمـ ومٞمام ؾمقاه٤م 

 ُمـ اإلهار سمدقمقهتؿ وأُم٤م ُم٤م شمٗمروف اًمٔمروف ذم سمٕمض اًمٌٚمدان قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : 

 . "وم٤مقمتؼموه سم٤مب والًم٦م: طمٞم٨م أن ديٜمٝمؿ ضمكم فم٤مهر ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف وٓ دس وٓ يمتامن وٓ أهار 

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :  

 إول : أن اًمدقمقة إمم اهلل ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم هب٤م اًمٌٕمض ؾم٘مٓم٧م قمـ اًم٤ٌمىملم .

ن اًمدقمقة إمم اهلل دم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ، ًمٙمٜمٝم٤م ومرض قمغم وىمد شمٌلم هبذا أ "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

 .(120)"اًمٙمٗم٤مي٦م ... 

 واإلهار قمغم طمدِّ شمٕمٌػمك !! . اًمٙمٗم٤مي٦م ومام وم٤مئدة اًمدس واًمٙمتامن وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم اهلل ومرض قمغم

 اًمث٤مين : أن اًمٚمجقء إمم اًمني٦م ذم اًمدقمقة إمم اهلل ُمـ أقمٔمؿ أظمٓم٤مء دقم٤مة احلزسمٞم٦م .

: ومّمدع اًمٜمٌل صغم   ڇ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ ًمّمدع سم٤مًمدقمقة يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :وىمد أُمر اهلل سم٤م

أصح٤مسمف ُم٤م أص٤مهبؿ ُمـ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمدقمقة ذم ُمٙم٦م سملم اعمنميملم وأص٤مسمف ُم٤م أص٤مسَمف ُمـ أذى ومّمؼم، وأص٤مب 

 وم٤مُٕمر سم٤مًمّمدع ومٞمف هنٌل قمـ اًمني٦م .أذى ومّمؼموا ، 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڇ وىم٤مل شمٕم٤ممم :

. ىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ ذم ُمٕمٜمك أي٦م : سمٓم٤مٟم٦م وأوًمٞم٤مء يقاًمقهنؿ ويٗمِمقن إًمٞمٝمؿ أهارهؿ   ڇ ڇڇ  چ چ

 .(121)... ومقًمٞمج٦م اًمرضمؾ ُمـ خيتص سمدظمٞمٚم٦م أُمره دون اًمٜم٤مس

إذا يمٜمتؿ  "وذم اًمّمحٞمح : قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ىم٤مل : ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

 .(122)"يتٜم٤مضمك رضمالن دون أظمر طمتك خيتٚمٓمقا سم٤مًمٜم٤مس، أضمؾ أن ذًمؽ حيزٟمف  صمالصم٦م ومال

:ٕٟمف ىمد يتقهؿ أن  "حيزٟمف  ") أضمؾ أن ذًمؽ حيزٟمف ( أي : ُمـ أضمؾ ... وإٟمام ىم٤مل  "ىم٤مل احل٤مومظ ذم ذطمف : 

 .(123)"ٟمجقامه٤م إٟمام هل ًمًقء رأهيام ومٞمف أو ًمدؾمٞم٦ًم هم٤مئٚم٦م ًمف 

اًمني٦م يٗميض إمم وم٤ًمد ذات اًمٌلم، ومألن يٜمٝمك قمٜمٝم٤م ٕضمؾ وم٤ًمد اًمديـ  ىمٚم٧م : وم٢مذا يم٤من اًمٜمٝمل قمـ اعمٜم٤مضم٤مة و

وىمد شمٜمٌف ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح ىمديٛمـ٤ًم إمم ظمٓمر آضمتامقم٤مت اًمني٦م، وُم٤م شمٗميض إًمٞمف ُمـ ذ ُمًتٓمػم  أومم وأطمرى .

 قمغم اعمجتٛمٕملم أٟمٗمًٝمؿ وقمغم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم، ومحذروا ُمٜمٝم٤م، وطم٤مرسمقه٤م: إْذ هل ٟمقاة اًمْمالًم٦م .

ا سملم أصح٤مهب٤م شمرسمٞمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م، صمؿ شمٙمقن هن٤ميتٝم٤م إمم اًمًٞمػ، يمام وم٢من اًمْمال ًم٦م أول ُم٤م ّترج ذم إُم٦م شمٙمقن هًّ

 هل ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف .

سمًٜمد ضمٞمد قمـ اسمـ قمٛمر ـ ريض اهلل قمٜمٝمام ـ ىم٤مل : ضم٤مء رضمٌؾ إمم اًمٜمٌل صغم  "اًمًٜم٦م  "أظمرج اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

اهلل وٓ شمنمك سمف ؿمٞمئـ٤ًم، وأىمؿ اًمّمالة، وآت اًمزيم٤مة، وصؿ اقمٌد  "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل : أوصٜمل، ىم٤مل : 

                                                             

 ( .76: )ص :  ((   مج٤مقم٦م واطمدة ٓ مج٤مقم٤مت   ))( اٟمٔمر : 119)

 ( .15/167) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( 120)

 ( .4/19) ((شمٗمًػم اًمٌٖمقي  ))( 121)

 ومتح( . 86ـ  11/85( اًمٌخ٤مري : )122)

 ( .11/86) ((ومتح اًم٤ٌمري  ))( 123)
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 .(124)"رُمْم٤من، وطم٩م اًمٌٞم٧م، واقمتٛمر، واؾمٛمع وأـمع، وقمٚمٞمؽ سم٤مًمٕمالٟمٞم٦م، وإي٤مك واًمن 

قمـ إوزاقمل ىم٤مل : ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ـ رمحف اهلل ـ : ) إذا رأي٧َم (125)"اًمًٜم٦م  "ٙم٤مئل ذم ًمالوأظمرج اًم

 .(126)ون اًمٕم٤مُم٦م وم٤مقمٚمؿ أهنؿ قمغم شم٠مؾمٞمِس والًم٦م (ىمقُمـ٤ًم يتٜم٤مضمقن ذم ديٜمٝمؿ سمٌمء د

اًمث٤مًم٨م : إن أيمثر أوًمئؽ اًمدقم٤مة اًمذيـ يٕمٜمٞمٝمؿ اًمٙمت٤مب ويداومع قمٜمٝمؿ ىمد أىم٤مُمقا ذم سمالد  اًمٙمٗمر اظمتٞم٤مًرا ُمع 

ىمدرهتؿ قمغم اهلجرة إمم سمالد اإلؾمالم دون رضورة ُمٕمتؼمة اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ يم٤مًمٕمالج، أو ًمٓمٚم٥م قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم 

 ٟمٗمٕمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم، أو ٟمحق ذًمؽ . اعم٤ٌمطم٦م مم٤م يٕمقدُ 

لم ذم دٟمٞم٤مهؿ وديٜمٝمؿ ًمٙم٤من ذًمؽ ٚمٛموًمق أىم٤مم ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر إىم٤مُم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمّم٤مًمح يٕمقد ٟمٗمٕمٝم٤م قمغم اعمً

 ضم٤مئًزا ُمع آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ديـ اهلل  مجٚم٦م وشمٗمّمٞماًل وإىم٤مُمتف ًمِمٕم٤مئره اًمتٕمٌدي٦م سمٙمؾ طمري٦م .

 ڍ ڇ ڇ ڇ د اًمٙمٗم٤مر ًمٚمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ : ىم٤مل شمٕم٤ممم :أُم٤م ُم٤م قمدا ذًمؽ ومال جيقز ًمف اًمٌ٘م٤مء ذم سمال

  ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ

 .ڇ ں ں ڱ ڱڱ

وم٢مذا يم٤من اهلل مل يٕمذر ُمـ أؾمٚمؿ ذم سمٚمده اًمٙم٤مومرة وهق ىم٤مدٌر قمغم اًمٗمرار سمديٜمف إمم دي٤مر اإلؾمالم ومٙمٞمػ سمٛمـ ي٤ًمومر 

 نمك ـمققمـ٤ًم واظمتٞم٤مًرا يمام هق طم٤مل يمثػم ُمـ دقم٤مة احلزسمٞم٦م !! .ُمـ دي٤مر اإلؾمالم إمم دي٤مر اًمٙمٗمر واًم

سمؾ إن يمثػًما ُمـ ه١مٓء ٓ يٕمرف دي٤مر اإلؾمالم إٓ ذم اعمقاؾمؿ وم٘مط جلٛمع اًمٕمٓم٤مي٤م واهل٤ٌمت اًمتل اقمت٤مدوا أن 

 يٕمٞمِمقا هب٤م طمٞم٤مة إصمري٤مء وحي٤مرسمقا هب٤م أشم٤ٌمع اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء .

ة أهنؿ ذم اًمٌالد اًمتل يْمٞمؼ ومٞمٝم٤م قمغم اًمدقم٤مة ُمْمٓمرون ٓؾمتخدام اًمراسمع : أن شمٕمٚمٞمؾ اًمٙم٤مشم٥م ٕوًمئؽ اًمدقم٤م

 اًمني٦م شمٕمٚمٞمٌؾ يم٤مذب وسم٤مـمؾ .

 
ٍ
أُم٤م يمذسمف : ومألهنؿ يًتخدُمقن اًمني٦م طمتك ذم دي٤مر اإلؾمالم اًمتل شُم٘م٤مم ومٞمٝم٤م ؿمٕم٤مئره سمٙمؾ طمري٦م . ومأليِّ رء

  ذم ٟمٗمًف أوًٓ .يتٜم٤مضمقن ؟!! .أُم٤م يمقُٟمف سم٤مـماًل : ومألن اعمٓمٚمقب ُمـ يمؾ ُمًٚمؿ أن ي٘مٞمؿ ديـ اهلل

 ىم٤مم هب٤م اًمٌٕمض ؾم٘مٓم٧م قمـ اًم٤ٌمىملم . أُم٤م اًمدقمقة إًمٞمف ومٗمرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م إنْ 

ٌم وىمد ضم٤مءت اًمنميٕم٦م ًمدومع اعمٗم٤مؾمد ىمدر اإلُمٙم٤من، وذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء  ذم ذًمؽ ىم٤مقمدًة ُمِمٝمقرًة : ) دومع اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدَّ

قمغم اعمرأة همًؾ ومل دمد ؾمؽمة ُمـ سمؾ ىمد ذيمروا ُمـ ومروع شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة : أٟمف إذا وضم٥م قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ( ، 

ُر اًمٖمًؾ: ٕن ذم يمِمػ اعمرأة قمغم اًمرضم٤مل ُمٗمًدة ـ وأيُّ ُمٗمًدة ـ : وم٢مذا يم٤من هذا ذم اًمقاضم٥م (127)اًمرضم٤مل شم١مظمِّ

 ومٙمٞمػ سمٗمروض اًمٙمٗم٤مي٤مت يم٤مًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم وهمػمه٤م .

 

 

 

 

                                                             

 ( .509ـ  2/508ٓسمـ أيب قم٤مصؿ ) ((اًمًٜم٦م  ))( 124)

(125( )1/135. ) 

إُمر سمٚمزوم مج٤مقم٦م  ))( . ويراضَمع يمت٤مب 2/93) ((ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  ))(، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 1/91) ((ؾمٜمٜمف  ))( أظمرضمف اًمدارُمل ذم 126)

 ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس . ((اعمًٚمٛملم وإُم٤مُِمٝمؿ واًمتحذير ُمـ ُمٗم٤مرىمتٝمؿ 

وُم٤م  514ًمٗمْمٞمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م ص٤مًمح اًمًدٓن ) (((، واٟمٔمر : )اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى وُم٤م شمٗمّرع قمٜمٝم٤م 9ٓسمـ ٟمجٞمؿ )ص  ((إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر  ))( 127)

 سمٕمَده٤م( .
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 . " احلزبقة ادذمقمة وافعؿؾ اجلامظل ادؼوع وجفان فعؿؾة واحدة ...إصؾ افعاذ :  " ىم٤مل  اًمٙم٤مشم٥م :  

اظتز همٓء أن احلزبقة ٓزمة فؾعؿؾ اجلامظل ؽر مـػّؽة ظـف، وبافتايل أشؼطقا شؾبقّات احلزبقة  "ثؿ ؿال : 

مجاظة !! أو مجعقة !! أو ظذ افعؿؾ اجلامظل ؾؼافقا إن احلزبقة ٓ تصبح ديــًا إذا شّؿقـاها ظؿاًل مجاظقـًّا أو ؿؾـا 

 . " جلـة !! أو حرـة !! وظؾقف ؾؼس

إن اًمنمع ٓ يٛمٜمع وضمقد ُمثؾ هذه اجلامقم٤مت ُمـ طمٞم٨م إهن٤م شم٘مقم قمغم اًمؼِمِّ واًمت٘مقى واإلطم٤ًمن اعمتٛمثِّؾ  أىمقل :

ق اعمذُمقم اًمذي طمّرُمف اهلل ورؾمقًمف اًم٘م٤مئؿ قمغم  وم٤ًمد ذم ذم إقمامل اجلامقمٞم٦م، وإٟمام يٕم٤مروٝم٤م ٕهن٤م ارشمٙم٧ٌم اًمتٗمرُّ

قرة مج٤مقمٞم٦م مل َيِرِد اًمنمع اًمٕم٘م٤مئد واعمٜم٤مه٩م، ورسمام قم٤مروٝم٤م أيْمـ٤ًم ٕهن٤م ارشمٙم٧ٌم سمٕمض إقمامل اعمنموقم٦م قمغم ص

دة دمٛمٕمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝم٩م واًمٖم٤مي٦م واعم٘مّمد ٕقمامل اخلػم ومال رء ذم ذًمؽ هب٤م ، وهلذا ًمق ىم٤مُم٧م مج٤مقم٤مت ُمتٕمدِّ

ّٕن َُمـ هذا وصُٗمٝمؿ مج٤مقم٦ٌم واطمدة وإن شم٤ٌمقمدْت أوـم٤مهنؿ وشمٗمّرىم٧م  ٕهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م مج٤مقم٦ٌم واطمدة ٓ مج٤مقم٤مت،

 .( 128)أسمداهنؿ 

 قمـ دقمقة مجٞمؾ اًمرمحـ ـ رمحف اهلل ـ :  اًمٙم٤مشم٥موأٟم٤م أؾم٠مل 

أًمْٞم٧ًم ُمِم٤مهب٦م ًمدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب ذم قم٘مٞمدهت٤م وُمٜمٝمجٝم٤م وضمٝم٤مده٤م وشمٓمٌٞمؼ ذع اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ 

ات واًم٘مٞم٤مم سم٤مٕقمامل اجلامقمّٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمؼِمِّ واًمت٘مقى واًمدقمقة إمم اخلػم إمم همػم وإىم٤مُم٦م احلدود وشمٖمٞمػم اعمٜمٙمر

 ذًمؽ ُمـ إقمامل اجلامقمٞم٦م .

ع اإلؾمالُمل اًمّمحٞمح اًمذي يِمٌف   أظمؼمين قمـ ؾمٚمٗمّل واطمد أٟمٙمر شمٚمؽ إقمامل اجلامقمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمتجٛمُّ

ع أشم٤ٌمع اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب .أظمؼمين قمـ  ع دمٛمُّ هذه اجلامقم٤مت اًمتل شُمٜم٤مِوؾ قمٜمٝم٤م هؾ رِوَٞم٧ْم هذا اًمتجٛمُّ

ٕم٤مت اًم٘مٌقري٦م واًمراومْمٞم٦م  ع وطمده ُمـ سملم اًمتجٛمُّ ؟! أو أهن٤م اؾمتٕمٛمٚم٧م يمؾ إؾم٤مًمٞم٥م اًمٗم٤مضمرة ًمَٗمضِّ هذا اًمتجٛمُّ

 واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واحلزسمٞم٦م .

ع اًمًٚمٗمّل : اجلامقم٤مت اإلظمقاٟمٞم٦م واًم٘مٓم ، ومٚمام أقْمٞمَْتٝم٤م (129)ٌٞم٦م سمؾ ىمد يم٤من ُمـ أؿمدِّ اًمٖم٤موٌلم قمغم هذا اًمتجٛمُّ

احِلَٞمؾ جل٠مت إمم احلديد واًمٜم٤مر ذم طمرب وطْمِِمّٞم٦م ٓ شمٚمتزم ديٜمـ٤ًم وٓ ظُمُٚم٘مـ٤ًم طمتك ىمْمقا قمغم هذه اجلامقم٦م اًمًٚمٗمّٞم٦م 

د اعمج٤مهد .  وهدُمقا ُمدارؾمٝم٤م وُم١مؾّم٤ًمهت٤م وىمتٚمقا أُمػمه٤م اعمقطمِّ

ع اعمًتقذم اًمنموط   .(130)ومٝمؾ قم٤مرض ؾمٚمٗمّل واطمد هذا اًمتجٛمُّ

وذفؽ أهنؿ يرون أّن هذه إشامء وادصطؾحات افعائؿة افبعقدة ظـ افُقوقح  "ٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ : صمؿ ىم٤مل اًم

عات احلارضة ـاكت بداياهتا كّقات  ؿد َجـَْت ظذ اإلشالم وادسؾؿغ، وهؽذا هذه احِلْزبقّات ادعاِسة وافتجؿُّ

 . " خر ... ثؿ أصبحت تؽتُّالت ُتراد فذاهتا

ٙم٤مشم٥م ذم أن إٟمٙم٤مر اًمًٚمٗمٞملم ًمتٚمؽ إؾمامء واعمّمٓمٚمح٤مت يمقهن٤م  قم٤مئٛم٦م وسمٕمٞمدة قمـ أىمقل : هذا شمًٚمٞمؿ ُمـ اًم

                                                             

 ( .115: )ص :  ((   مج٤مقم٦م واطمدة   ))( 128)

 ذم أومٖم٤مٟمًت٤من !! ((   ضمقاٟم٤م ُمًٚمؿ   ))مج٤مقم٦م ( وهؿ 129)

 ( .109: )ص :  ((   مج٤مقم٦م واطمدة   ))( ُيٜمٔمر : 130)
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اًمُقوقح ، وُمٕمٚمقم أّن ديـ اهلل اإلؾمالم هق ديـ اًمُقوقح واًمٍّماطم٦م، وًمٞمس ذم اإلؾمالم همٛمقض وٓ أًمٖم٤مز 

ق يمام هق وٓ ـمالؾمؿ يمام هق ؿم٠من احلزسمٞم٦م سم٤مقمؽماف اًمٙم٤مشم٥م ٟمٗمًف ، وم٢من أصح٤مهب٤م ىمد شمٕمٛمدوا اإلمج٤مل واإلـمال

ؿم٠من يمؾ ٟم٤مٍس ًمٚم٤ٌمـمؾ ُمداومٍِع قمٜمف شمٕمٞمٞمف إدًم٦م ويٕمجز قمـ ُم٘م٤مرقم٦م احلج٦م سم٤محلج٦م ومٞمٚمج٠م إمم اًمتٛمقيف واإلمج٤مل 

واًمٗمٝمٗمٝم٦م، وٓ يٗمرح سمٛمثؾ هذه إؾم٤مًمٞم٥م إٓ اًمٖمث٤مء اًمذيـ ٓ ُيدريمقن هقان اًم٤ٌمـمؾ وطم٘م٤مرشمف وٓ ُيدريمقن ىمٞمٛم٦م 

 .( 131)احلؼ إسمٚم٩م وٟمْم٤مرشمف وُمٙم٤مٟمتف 

ؾ هذه آصٓمالطم٤مت اًمٕم٤مئٛم٦م ىمد ضَمٜم٧َْم قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ومٜمٕمؿ، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ـ رمحف اهلل أُم٤م أّن ُمث

  شمٕم٤ممم ـ

 إـمالق واإلمج٤مل دون سمٞم٤من وم٤مًمـ            ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ واًمتٌٞملم

ٌّٓم٤م اًمـ        ىمد أومًدا هذا اًمـــــقضمقد  أذه٤من وأراء يمؾ زُم٤من وظم

عات احلارضة ـاكت بدايتفا كّقات خر ... ثؿ وهؽذا هذ "صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ :  ه احلزبقّات ادعاسة وافتجؿُّ

 . " أصبحت تؽتُّالت ُتراد فذاهتا

: ومٙمؾُّ مج٤مقم٦ٍم شمدقمقا إمم (132)أىمقل : اًمقاىمع يِمٝمد أن هذه اجلامقم٤مت خمتٚمٗم٦م اعمٜم٤مه٩م واًمٖم٤مي٤مت واعم٘م٤مصد

ٗمقس أشم٤ٌمقمٝم٤م احل٘مد واًمٌٖمْم٤مء ًمٙمؾِّ َُمـ ٓ ُمٜمٝمجٝم٤م، وشمًٕمك ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٤مهت٤م اًمتل شمي وٓ شمٜمٗمع، وشمٖمرس ذم ٟم

َيٜمَْْمقي حت٧م رايتٝم٤م، وشمٗمتٕمؾ ُمـ إيم٤مذي٥م واًمِم٤مئٕم٤مت اًمتل حتٓمِّؿ ظمّمقُمٝم٤م وخم٤مًمٗمٞمٝم٤م: ويمثػٌم ُمٜمٝم٤م ي٤ٌمًمِغ ذم 

رهؿ ويرى ؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ واؾمتحالل أُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ ويٗمٕمؾ سم٤معمًٚمٛملم ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمف  قمدائف ًمٚمٛمًٚمٛملم ومٞمٙمٗمِّ

 .( 133)سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

 

 

 

 ( : 19ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م  ) ص : 

إصؾ احلادي ظؼ : حتريؿفؿ افعؿؾ اجلامظل وافتـظقؿ افدظقي ظذ اجلامظات اإلشالمقة وإباحتف  "

جلامظل وافتـظقؿ افدظقي بحجة أكف مع أّن همٓء ؿد أؾتقا بحرمة افعؿؾ ا "ثؿ ؿال :  " ٕكػسفؿ وأصقاظفؿ

 . " يدظقا إػ احلزبقة فؽـ أظؿــاهلؿ جاءت خمافِػًة فػتقاهؿ

ؼ اعمّم٤مًمح ويدرأ ُمٗم٤مؾمد ويتٛمِّمك ُمع ىمقاقمد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وٟمّمقصٝم٤م ومٝمق ُمـ اًمٕمدل  أىمقل : إن ُم٤م حي٘مِّ

                                                             

 ( .8)ص :  ((   احلّد اًمٗم٤مصؾ   ))( 131)

ر ُمٜمٝمؿ أؿمد اًمتحذير سمحج٦م أهنؿ أ132) ح٤مب ص( وًمذًمؽ : ومٙمؾُّ مج٤مقم٦ٍم شمٓمٕمـ ذم إظمرى أؿمدَّ اًمٓمٕمـ : ومجامقم٦م اًمتٌٚمٞمغ شمٓمٕمـ ذم مج٤مقم٦م اإلظمقان وحتذِّ

حتًٌٝمؿ مجٞمٕمـ٤ًم  }ومِمٍؾ ؾمٞم٤مد ـ وهق طمؼ ـ، واًم٘مٓمٌّٞمقن سمٞمٜمٝمؿ وسملم اإلظمقان إصؾ قمداٌء يمٌػم وٓ ُيٖمؽم سمتٔم٤مهرهؿ سم٤مًمقطمدة وم٢مهنؿ يمام ىم٤مل اهلل : 

 ، سمؾ إّن اًم٘مٓمٌّٞملم يٓمٕمٜمقن ذم مج٤مقم٦م اإلظمقان سمحج٦م أهنؿ أصح٤مب سمدع .{وىمٚمقهبؿ ؿمّتك 

ٕمض اًم٘مٓمٌٞمـّ]يـ[ــ سم٤مًمٕم٘مٞمدة وسملم دوم٤مقمٝمؿ اعمًتٛمٞم٧م قمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م اًمذي أفمٜمف طمقى ضُمؾَّ قم٘م٤مئد وٓ أدري يمٞمػ أوومِّؼ سملم دقمقى اهتامم سم 

 آصمٜمتلم واًمًٌٕملم ومرىم٦م ـ إن مل شمٙمـ مجٞمٕمٝم٤م ـ .

ٞمقا ؾمٚمٗم ))، وٓ أدلَّ قمغم ذًمؽ ُمـ ىمقهلؿ قمـ أٟمٗمًٝمؿ سم٠مهنؿ "اخلقارج اًم٘مداُمك"وقمٚمٞمف : ومال يٖمؽم سمتحدث اًم٘مٓمٌٞملم قمـ اًم٘مٕمٞمدة: ٕهن٤م قم٘مٞمدة  

!!: ٕن اعمقاضمٝم٦م اًمٕمٍمي٦م ُمـ إره٤مب وشمٗمجػم وشمٙمٗمػم هل ـمري٘م٦م اخلقارج اًم٘مداُمك . وُمـ زقمؿ أٟمف ؾمٚمٗمٞمـ٤ًّم أًمزم  ((اًمٕم٘مٞمدة، قمٍميقا اعمقاضمف 

 سم٤مشم٤ٌمع ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ُمع احلٙم٤مم سم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ وإن فمٚمؿ، وقمدم اًمتٙمٗمػم سم٤معمٕمّمٞم٦م وٟمحقه٤م: وم٢من اًمتزم وإّٓ ومٝمق يم٤مذٌب ذم ادقم٤مءه .

 ( .99ًمٚمِمٞمخ رسمٞمع )ص :  ((   مج٤مقم٦ٌم واطمدة ٓ مج٤مقم٤مت   )) (133)
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ؼ اعمّم٤مًمح اًمتل اهتؿ اًمنمُع سمٛمراقم٤مهت٤م .  اًمذي أُمر اهلل سمف إذا حي٘مِّ

هلؿ ُمدارس وضم٤مُمٕم٤مت هل٤م إداراهت٤م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم  واىمع اًمًٚمٗمٞمِّلم ذم يمؾِّ ُمٙم٤من إذدًمٞمؾ قمغم هذا : هق  وأيمؼمُ 

اًمٕمٛمؾ اجلامقمل واًمتٜمٔمٞمؿ اإلداري، وهلؿ مجٕمّٞم٤مت ذم اهلٜمد وسم٤ميمًت٤من وسمٜمجالدش وهمػمه٤م .وهلؿ ُم٤ًمضمد، 

 وُمِم٤مريع شم٘مقم سم٠مقمامل مج٤مقمّٞم٦م هل٤م إدارات شمدسمِّره٤م وشمٜمٔمِّٛمٝم٤م

٦م هلؿ وزارات قمديدة ُمٜمٝم٤م وزارة اًمٕمدل يتٌٕمٝم٤م قمنمات اعمح٤ميمؿ، ووزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم، ووزارة وذم اًمًٕمقدي

اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم يتٌٕمٝم٤م قمدد ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت، ووزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م، ووزارة احل٩م، ويمؾُّ ذًمؽ ي٘مقم 

 قمغم اًمتٜمٔمٞمؿ اإلداري واًمٕمٚمٛمل .

ؿ اجلٝم٤مد واإلهم٤مصم٦م ًمٚمٛمٜمٙمقسملم واًمٕمقن ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًميملم، وهمػم وىم٤مُم٧م ـ أيْمـ٤ًم ـ ومٞمٝم٤م ُمرايمز وُمٙم٤مشم٥م ًمدقم

 ذًمؽ ُمـ إقمامل اجلامقمٞم٦م اعمٜمٔمَّٛم٦م .

وُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ؾمٚمٗمل وًمٚمًٚمٗمٞملم ذم اًمٞمٛمـ ُمدارس وُم٤ًمضمد ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اجلامقمل . 

ع أهٚمف  ُمف ويٌدِّ  .( 134)حي٤مرب اًمٕمٛمؾ اجلامقمل اعمنموع وحيرِّ

٤م ُم٤م يم٤من ػ ُمع اعمخ٤مًَمٗم٦م عمٜمٝم٩م اإلؾمالم وٟمّمقصف ومٝمذا اًمٜمٔم٤مم سم٤مـمؾ وًمٞمس هق ُمـ  أُمَّ ًُّ ٜمـ٤ًم ًمٚمٔمٚمؿ واًمتٕم ُمتْمٛمِّ

 اإلؾمالم ذم رء .

ي وحيتقي قمغم أُمقر ًمق ُأفمٝمرت ًمٕم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس ٕٟمٙمروه٤م أؿمد  واًمقاىمع : أن اًمتٜمٔمٞمؿ قمٜمد مج٤مقم٦م اًم٘مٓمٌٞمِّلم ِهِّ

 اإلٟمٙم٤مر عم٤َِم حتتقي قمٚمٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمنمع .

٘مقل أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م : إّن يمؾَّ ٟمٔم٤مم ُمٝمام يم٤من ٟمققمف ومٝمق ُمـ اإلؾمالم ،وُم٤م رأُيؽ ذم اًمٜمُُّٔمؿ اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمٙمٗمر ومٝمؾ شم

 ذم اًمٌالد اًمٖمرسمٞم٦م اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم يم٤مًمٜمٔم٤مم اًمِمٞمققمل واًمديٛم٘مراـمل هؾ هذه اًمٜمُُّٔمؿ ضم٤مئزة ذقمـ٤ًم ؟!! .
 

واعمخّٞمامت اًمرسمٞمٕمٞم٦م، وـمٌع اًمٙمت٥م، واًمتقاُصؾ صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : ) ومٚمدهيؿ قمٛمؾ ُمٜمٔمَّؿ يم٤مٕؾم٤مسمٞمع اًمث٘م٤مومٞم٦م 

 اًمٗمٙمري واًمتٜمٔمٞمٛمل سمٞمٜمٝمؿ ذم سم٘م٤مع خمتٚمٗم٦م وسملم ىمٞم٤مدهتؿ ) اعمديٜم٦م ( اعمٕمرووم٦م، إمم همػم ذًمؽ مم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إمم إٟمٙم٤مره

" . 

وٓ يًتٖمٜمك قمٜمف أطمد، وسمف شمًػم    اًمتٜمٔمٞمؿ اعم٤ٌمح اًمذي ٓ خي٤مًمػ ٟمّمـ٤ًّم ُمـ ٟمّمقص اًمنمع ٓ سمدَّ ُمٜمف، أىمقل :

أُمقر احلٞم٤مة: وم٤مإلدارات واإلُم٤مرات واعمح٤ميمؿ واجلٞمقش وهمػمه٤م ىم٤مئٛم٦ٌم قمغم اًمتٜمٔمٞمؿ اًمدٟمٞمقي .أُم٤م اًمتٜمٔمٞمؿ اًمني 

اًم٤ٌمـمٜمل واًمذي هق أؿمٌُف سم٤معمح٤مومؾ اعم٤مؾمقٟمٞم٦م، واًمذي يٕمتٛمد سمِمٙمؾ رئٞمس قمغم اًمٓمرق اًمٗم٤مضمرة اًمتل يًتخدُمٝم٤م 

ٗمٞمذ خمٓمٓم٤مهتؿ ومٝمق ـ واهلل ـ ؿم٠مٟمٙمؿ أهي٤م ذم شمٜم(135)اًمٞمٝمقد واًمٕمٚمامٟمٞمقن واعم٤مؾمقن ود َُمـ ًمٞمس ُِمـ ضمٜمًٝمؿ

 احلزسمٞمقن .

أُم٤م زقمٛمؽ سم٠من اًمًٚمٗمٞملم هلؿ شمٜمٔمٞمؿ ديٜمل وخمٓمٓم٤مت وم٠مٟم٧م هبذه اًمدقمقى أيمذُب ُمـ ؾمج٤مح وأيب صمامُم٦م طملم 

 خمرىم٤م سم٤مًمٞمامُم٦م .

ؾ ي يمام شمٗمٕمـ وهٜم٤م ٟم٠ًمل : هِؾ اعمخٞمَّامت اًمرسمٞمٕمٞم٦م وـمٌع اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م ومٞمٝم٤م خم٤مًَمٗم٦م ذقمٞم٦م أو شمٜمٔمٞمؿ ِهِّ 

 ـ أشمرك اجلقاب ًمٚمٕم٘مالء .اجلامقم٤مت اًم٘مٓمٌٞم٦م ؟ 

وافتقاُصؾ افػؽري وافتـظقؿل بقـفؿ دم بِؼاٍع خمتؾػة وبغ ؿقادهتؿ ) ادديـة ( ادعروؾة إػ  ":أُم٤م ىمقل اًمٙم٤مشم٥م 

 . " ؽر ذفؽ مما ٓ شبقؾ إػ إكؽاره

                                                             

 ( سمتٍمف يًػم .56)ص :  ((   مج٤مقم٦م واطمدة   ))( 134)

 . {ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أٟمك ي١مومٙمقن  }.  ((سمروشمقيمقٓت طمٙمامء صٝمٞمقن  ))( يٕمتٛمد اًم٘مٓمٌٞمقن ذم شمٜمٗمٞمذ ظمٓمٓمٝمؿ ود ُمـ ًمٞمس قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ قمغم يمت٤مب 135)
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ئمٜمُّف ذُمـ٤ًّم، وهذا ُمـ طمج٦م اهلل ـ أىمقل : يمٚمٛم٦م طمؼٍّ ُأريد هب٤م سم٤مـمؾ : ومٝمق يريد قمٞم٥م  اًمًٚمٗمٞمِّلم ومٛمدطمٝمؿ سمام 

 شمٕم٤ممم ـ قمغم هذا اجل٤مهؾ  اعمخذول .

٦ٌّم واعمقّدة ًمًالُم٦م اعمٜمٝم٩م ووطمدة اهلدف وصٗم٤مء اًمٕم٘مٞمدة: وهذه  واًمًٚمٗمٞمِّقن ذم سم٘م٤مع إرض دمٛمٕمٝمؿ اعمح

ؿ شمٜمٔمٞمٛمـ٤ًم ؾِمَٛم٦م ٕؾمٕمد اًمٜم٤مس سم٤محلؼ ٓ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م أطمد، ومٞمٔمٜمُّٝمؿ ُمـ رآهؿ ـ وُمٜمٝمؿ هذا اعمخذول ـ أّن ًمدهي

 سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م يراه ُمـ مج٤مقمتف .

وأُم٤م اجلامقم٤مت إظمرى ومٚمٞمًقا قمغم صٗم٤مء ذم اعمح٦ٌم وإظمّقة واًمتٕم٤مُون، وإن يم٤من هٜم٤مك شمٕم٤مُون ومٝمق قمٜمد 

٧ْم  ًَ احّت٤مدهؿ وّد أهؾ احلؼ، وواىمٕمٝمؿ يِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ، ومٙمؾُّ مج٤مقم٦م شمٓمٕمـ ذم اجلامقم٤مت إظمرى اًمتل ًمٞمْ

 قمغم ُمٜمٝمجٝم٤م :

ٜمذ زُمـ يم٤مٟمقا يٓمٕمٜمقن ذم مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ أؿمدَّ اًمٓمٕمـ، واًم٘مٓمٌٞم٦م شمٓمٕمـ ذم مج٤مقم٦م اإلظمقان أؿمدَّ وم٤مإلظمقان ُم

اًمٓمٕمـ، واًمتٌٚمٞمغ شمٓمٕمـ ذم اإلظمقان أؿمدَّ اًمٓمٕمـ وشمّمٗمٝمؿ سم٠مهنؿ يم٤مًمٞمٝمقد يمام ّسح سمذًمؽ سمٕمُض يم٤ٌمرهؿ ذم 

 سمٕمض اًمدول وؾمٛمٕمتف ُمٜمف ُمِم٤مومٝم٦م، سمؾ شم٘مقل سم٠من اًمًٞم٤مؾم٦م ؾم٥ٌم ومِمؾ اإلظمقان .

مجٞمع شمٚمؽ اجلامقم٤مت اًمتل ًمٞم٧ًم قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ، وإن طمّمؾ ُمٜمٝمؿ شمٕم٤مُون واحّت٤مد ومٝمق وّد  وهذا طم٤مل

 احلؼ وأهٚمف .

ومم٤ّم يدل قمغم أن أهؾ احلدي٨م هؿ قمغم احلؼ أٟمؽ ًمق ـم٤مًمٕم٧م مجٞمع يمتٌٝمؿ اعمّمٜمّٗم٦م ُمـ أّوهلؿ  "ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين : 

سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمدي٤مر وؾُمٙمقن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ إمم آظمرهؿ ىمديٛمٝمؿ وطمديثٝمؿ ُمع اظمتالف سمٚمداهنؿ وزُم٤مهنؿ وشم٤ٌمقُمد ُم٤م 

ٍة واطمدة وٟمٛمط واطمد، وجيرون ومٞمف قمغم ـمري٘م٦م ٓ حَيٞمدون قمٜمٝم٤م  ىمٓمًرا ُمـ إىمٓم٤مر وضمدهتؿ ذم آقمت٘م٤مد قمغم َوشمػِْمَ

 ُّم٤م وإن ىمّؾ، 
ٍ
ىمـ٤ًم ذم رء وٓ يٛمٞمٚمقن ومٞمٝم٤م، ىمقهلؿ ذم ذًمؽ واطمد، وٟم٘مٚمٝمؿ واطمد، ٓ شمرى سمٞمٜمٝمؿ اظمتالومـ٤ًم وٓ شمٗمرُّ

ٕم٧م مجٞمع ُم٤م ضمرى قمغم أًمًٜمتٝمؿ وٟم٘مٚمقه قمـ ؾمٚمٗمٝمؿ وضمدشّمف يم٠مٟمف ضم٤مء ُمـ ىمٚم٥ٍم واطمد وضمرى قمغم ًم٤ًمن سمؾ ًمق مج

 واطمد.

ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڇ   ڇ چ چ چڇ ڇڇ وهؾ قمغم احلؼ دًمٞمؾ َأسْملَمُ ُمـ هذا ؟! ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :   

 .  ڇڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڇ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ڇڎ ڈ ڈ 

ىملم خمتٚمٗملم ؿِمَٞمٕمـ٤ًم وأطمزاسمـ٤ًم ٓ دمد اصمٜملم ُمٜمٝمؿ قمغم ـمري٘م٦م وأُم٤م إذا ٟمٔمرت إمم إهقاء واًمٌدع رأيت ٝمؿ ُمتٗمرِّ

ر آسمـ أسم٤مه، واًمرضمؾ أظم٤مه، واجل٤مر ضم٤مره،  واطمدة ذم آقمت٘م٤مد. ع سمٕمْمٝمؿ سمٕمْمـ٤ًم، سمؾ يرشم٘مقن إمم اًمتٙمٗمػم، يٙمٗمِّ ٌَدِّ ُي

ۆ ۆۈ ۈ  ۇ   ۇڇشمراهؿ أسمًدا ذم شمٜم٤مُزع وشم٤ٌمهُمض واظمتالف، شمٜم٘ميض أقمامُرهؿ ومل شمّتٗمؼ يمٚمامهتؿ 

 .( 136) "ڇۅ   ۋ ۋ  ٴۇ

أُم٤م عمز اًمٙمت٤مب ًمـ) اعمديٜم٦م ( ومٝمق يدلُّ قمغم ؾمقء ـمقّيتف ًمٚمٛمديٜم٦م وأهٚمٝم٤م: وىمد ضم٤مءت إطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ اعمديٜم٦م 

ُره سم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وومٞمف :  إٟمام  "وومْمؾ ؾمٙمٜم٤مه٤م مم٤م ٓ جم٤مل ًمنِده هٜم٤م، وًمٙمـ أذيمِّ

ٌُٝم٤م اعمديٜم٦م يم٤مًمٙمػم : شمٜمٗمل ظمٌثَ   (137)"ٝم٤م، ويٜمّمح ـمٞم

 

 

 

                                                             

 ( .2/225٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ اًمتٞمٛمل )ٕيب اًم ((   احلج٦م   ))( 136)

 ( .13/315( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم )يمت٤مب اإلقمتّم٤مم : 137)



 

 

41 

 

 
 

 

 

 

 ( : 17ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م  ) ص :   

 "ثؿ ؿال :  "فا إصؾ افثاين ظؼ : مجع مثافب اجلامظات افدظقية وافتغايض ظـ حماشـفا مـ أجؾ هدم " 

ؿع ؾقفا بعض أؾراد اجلامظات افدظقية اهتّؿ همٓء افذيـ اّّتذوا افتجريح ديــًا بجؿع إخطاء وادثافب افتل و

ٓ فغرض تـبقف أؾرادها وتبصرهؿ وافـصح هلؿ فؽـ مـ أجؾ هدمفا وافتـػر مـفا وتبديعفا، بؾ تؽػر 

 . " ادـتسبغ إفقفا

أىمقل :أوًٓ : اًمتجريح سمحؼ وٟم٦ًٌم اًمرضمؾ إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ سمدقم٦م، أو ٟم٦ًٌم اجلامقم٤مت إمم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ والل : هق 

 ػ: وهق أومْمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اعمًتح٦ٌم واًمٜمقاومؾ .ُمٜمٝم٩م اًمًٚم

وم٢منَّ سمٞم٤مَن طم٤مهِلؿ ] أي : أهؾ اًمٌدع [ وحتذير إُم٦م ُمٜمٝمؿ  ":  -قمٜمد يمالُمف قمـ أهؾ  -ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم   

لم، طمتك ىمٞمؾ ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ : اًمرضمُؾ يّمقُم ويّمكم ويٕمتٙمُػ أطم٥مُّ إًمٞمؽ أو يتٙمّٚمُؿ ذم ٚمٛمواضم٥ٌم سم٤مشمٗم٤مق اعمً

٘م٤مل : إذا ص٤مم وصغم واقمتٙمػ وم٢مٟمام هق ًمٜمٗمًف، وإذا شمٙمٚمؿ ذم أهؾ اًمٌدع وم٢مٟمام هق ًمٚمٛمًٚمٛملم . أهؾ اًمٌدع ؟، وم

 .  اهـ(138)"ومتٌلم أن ٟمٗمَع هذا قم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ديٜمِٝمؿ ُمـ ضمٜمس اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

ٜمقا ذم وهبذا يتٌلم أن اًمرضمؾ ٓ يتقرع قمـ اًمٓمٕمـ ذم أئٛم٦م اإلؾمالم وقمٚمامء إُم٦م ُمع دقمقاه سم٠من اًمًٚمٗمٞملم ـمٕم

وإذا شمٌلم ًمٚم٘م٤مرئ ضمرأة هذا اًمرضمؾ ذم اًمٓمٕمـ ذم قمٚمامء إُم٦م ،ومال يٚمتٗم٧م إمم زقمٛمف سم٠من اًمًٚمٗمٞملم ، (139)قمٚمامء إُم٦م

 مهٝمؿ دمريح قمٚمامء اإلؾمالم واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ .

ـْ أيـ ًمؽ أهنؿ شمٙمّٚمٛمقا ومٞمٝمؿ ٕضمؾ اًمتٜمٗمػم ٓ اًمٜمّمح ؟ أؿم٘م٘م٧م قمـ ىمٚمقهبؿ ومٕمٚمٛم٧م أهنؿ ىم٤مًمقه٤م  صم٤مٟمٞمـ٤ًم : ُِم

أًمٞمس هذا دظمقًمـ٤ًم ذم اًمٜمّٞم٤مت ؟: ُمع أن ومٕمٚمؽ هذا يٜم٤مىمض ُم٤م ىمّررشمف ذم إصؾ اًمراسمع واًمثالصملم و  تٜمٗمػم ؟ٕضمؾ اًم

-اهّت٤مُمٝمؿ اًمٜمّٞم٤مت سمال دًمٞمؾ ؟ ومٚمق يمٜم٧م ؾمٚمٗمٞمـ٤ًّم طم٘م٤مً ٕظمذت  اًمٜم٤مس سمٔمقاهرهؿ وشمريم٧م  هائرهؿ امم هلل   "هق"

 ؟ -يمام قمٚمٞمف ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمذي شمدقمٞمف 

ؾ اًمًٜم٦م اًمٞمقم أيقاوم٘مقٟمؽ قمغم ذقمٞم٦م شمٚمؽ اجلامقم٤مت اًمتل شمتٝم٤مًمؽ ذم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م أم ٓ ؟ صم٤مًمثـ٤ًم : ؾمؾ قمٚمامء أه

ده٤م أٟم٧م  ب اًمذي شمٕمٞمِمف شمٚمؽ اجلامقم٤مت واًمتل شَمٕمتؼم شمٕمدُّ ْ شم٠مِت سمدًمٞمؾ واطمد جيٞمز اًمتحزُّ ُمع أٟمؽ إمم أن مَل

اده٤م يمام يمِمػ اهلل أُم٤م اًمتٙمٗمػم وم٢مُم٤مُمؽ ؾمٞمد ىمٓم٥م وُمدرؾمتف اًمتل أٟم٧م أطمد أومر وؿمٞمخؽ فم٤مهرًة صحّٞم٦م !!

ومٝمذه أومٖم٤مٟمًت٤من وومٚمًٓملم واجلزائر يمٚمٝم٤م ؿم٤مهد سمذًمؽ !! ومٛمـ يداومع  طم٘مٞم٘متؽ وطم٘مٞم٘م٦م ؿمٞمخؽ قمٌد اًمرمحـ !!

 .( 140)وؿمٞمخف وهذا طم٤مهلؿ  اًمٙم٤مشم٥مقمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م وشمالُمٞمذه وأشم٤ٌمقمف أيمثر ُمـ 

                                                             

 ( .111ـ  5/109) ((جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ  ))( 138)

وهق ـ  ( وًمق يم٤مٟم٧م همػمشمف قمغم اًمٕمٚمامء اًمًٚمٗمٞملم هل٤من اخلْٓم٥م، وًمٙمٜمف ي٘مّمد سمذًمؽ أئٛم٦م اًمٌدع واًمْمالل ُمـ اجلامقم٤مت اًمٌدقمٞم٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م . 139)

واسمـ  ًمِمدة ُمٙمره ـ جُيٛمؾ اًم٘مقَل ومٞم٘مقل سم٠من اًمًٚمٗمٞملم يٓمٕمٜمقن ذم اًمٕمٚمامء ًمٞمقهؿ اًم٘م٤مرئ سم٠من اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمامء أُمث٤مل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز وإًم٤ٌمين

زازم قمثٛملم واًمٗمقزان وهمػمهؿ ـ وطمّؼ ًمٚم٘م٤مرئ أن ٓ يٕمرف إّٓ ه١مٓء ـ وهق ي٘مّمُد أشم٤ٌمقمف اًمٜمٙمرات أُمث٤مل اًمٌٜم٤م وؾمٞمد ىمٓم٥م واًمٖمٜمقر واًمٖم

 واًمتٚمٛم٤ًمين واعمقدودي وهمػمهؿ ُمـ اعمٌتدقم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م واًم٘مٌقري٦م !! .

 سمؾ ًمق ووٕمٜم٤م ؿمٞمخف احلزيب قمٌد اًمرمحـ ذم صٗمقف قمٚمامء إُم٦م ـ يمام جي٤مدل هق وأشم٤ٌمقمف ـ ٕصٌح ٟمٙمرة ُمـ اًمٜمٙمرات، سمؾ ُمـ أٟمٙمر اًمٜمٙمرات . 

 ( .99: )ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))( اٟمٔمر : 140)
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٧ٌَْم ُمداومٕمـ٤ًم قمـ شمٚمؽ اجلامقم٤مت ًمتٜم٘مذهؿ ُمـ اًمتٌديع واًمثٚم٥م اًمذي ٟمًٌتف ًمٚمًٚم ٌَ ٗمٞمِّلم فمٚمٛمـ٤ًم وزوًرا وإذا ًم٘مد َه

 سمؽ شم٘مع ذم شمٙمٗمػم قمٚمامء إُم٦م وشمّمٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ظمقارج !! 

 أٓ شمرى أظمل اًم٘م٤مرئ أّن اًمرضمؾ يم٤مذب ذم دقمقاه اًمًٚمٗمّٞم٦م اًمتل حي٤مرهب٤م سمٙمؾ ُم٤م أويَت ُمـ ىمّقة ؟!

ظة وؿد ظِؿدوا دم شبقؾ ذفؽ إػ رضب اجلؿقع بلخطاء بعض ؾنذا ـان دم مجا "ثؿ ؿال افؽاتب بعد ذفؽ : 

افتبؾقغ أؾراٌد مـ افصقؾقة أصبح ـّؾ تبؾقغل صقؾقـًّا، وإذا ـان دم اإلخقان مـ يقايل افرواؾض ؾؽؾُّ اإلخقان 

 . " ادسؾؿغ ـذفؽ وهؽذا

ٌِّع ٕظم٤ٌمر اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وأٟمِمٓمتٝمؿ أهنؿ ُمـ  أىمقل : ُمـ اعمٕمٚمقم ًمدّى يمؾ ُمتت

واًمراومْم٦م، سمؾ وُمـ اًمداقملم إمم حمٌّتٝمؿ وجم٤مًمًتٝمؿ وإقمالن إظمقة ُمٕمٝمؿ ،  اًمراومٕملم ًمٚمقاء اًمت٘مري٥م سملم اًمًٜم٦م

وأهنؿ يًٕمقن ؾمٕمٞمـ٤ًم ٓ هقادة ومٞمف إلزاًم٦م اًمٗمقارق سملم اًمًٜم٦م ]و[ اًمِمٞمٕم٦م وإُم٤مشم٦م اًمٍماع اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمام، واًمذي 

 شمٗمروف قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ اٟمٓمالىمـ٤ًم ُمـ ىم٤مقمدة اًمقٓء واًمؼماء .

اًمْم٤مًّم٦م ُمقآة اًمرواومض سمؾ واًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد إذا يم٤من يمٌػمهؿ يًٕمك  وٓ يًتٖمرب ُمـ ُمثؾ هذه اجلامقم٦م

وعم٤َّم رطمؾ طمًـ اًمٌٜم٤ّم أظمذ قمٜمف ذًمؽ اعمػماث مجٞمع اعمٛمثِّٚملم حلزب  !!( 141)ضم٤مِهًدا ًمتح٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمٖم٤مي٦م اخلٌٞمث٦م 

٤ًٌمقمل ذم اإلظمقان اعمًٚمٛملم وقمِٛمٚمقا قمغم ٟمنمه ذم سمالدهؿ يمؾ قمغم طمّدة يمام ومٕمؾ قمٛمر اًمتٚمٛم٤ًمين ذم ُمٍم واًم

 ؾمقري٤م واًمؽمايب ذم اًمًقدان واًمَٖمٜمُّقر ذم شمقٟمس وومتحل َيَٙمـ ذم ًمٌٜم٤من واعمقدودي ذم سم٤ميمًت٤من .

 .( 142)  وذم يمؾِّ واٍد سمٜمقا ؾمٕمد

 " احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م "ُمع أن اإلظمقان اعمًٚمٛملم قمغم قمٚمؿ سمٙمٗمر اًمِمٞمٕم٦م وظمّمقصـ٤ًم سمٕمد فمٝمقر يمت٤مب 

ؿمؽ أن ىم٤مدة هذه اًمدقمقة اًمْم٤مًّم٦م ُم٤م قمرومقا ؿمٞمئـ٤ًم اؾمٛمف ذك أو  ًمٚمخٛمٞمٜمل، مم٤م جيٕمؾ اعمرء يًتٞم٘مـ سمال أدٟمك

شمقطمٞمد، وُم٤م قمرومقا ؿمٞمئـ٤ًم اؾمٛمف اًمقٓء واًمؼماء سمؾ قم٤مؿمقا ـمقل طمٞم٤مهتؿ ذم ُم١ممترات وًم٘م٤مءات واٟمتخ٤مسم٤مت 

 وُمٔم٤مهرات وإًمٞمؽ سمٕمض أىمقاهلؿ :

م حت٧م قمٜمقان 1985قة قمدد يقًمٞمق ىم٤مل اعمرؿمد اًمٕم٤مم ًمإلظمقان اعمًٚمٛملم قمٛمر اًمتٚمٛم٤ًمين ـ رمحف اهلل ـ ذم جمٚم٦م اًمدقم 

 . " اًمت٘مري٥م سملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م هق واضم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء أن ") ؿمٞمٕم٦م وؾمٜم٦م ( : 

 وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ذم ٟمٗمس اعمجّٚم٦م :     

ويمؾُّ هذا ومٕمٚمف اإلظمقان ٓ ًمٞمحٛمٚمقا اًمِمٞمٕم٦م قمغم شمرك ُمذهٌٝمؿ وًمٙمـ ومٕمٚمقه ًمٖمرض ٟمٌٞمؾ يدقمقا إًمٞمف  "

 .( 143) "  اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إمم أىمرب طمدٍّ ممٙمـإؾمالُمٝمؿ وهق حم٤موًم٦م اًمت٘مري٥م سملم

 ىم٤مل هذا سمٕمدُم٤م طمّمؾ ُمع زُمٞمٚمف اًم٤ًٌمقمل ُم٤م طمّمؾ ُمٜمٝمؿ وشمٍمحيف سمٙمٗمرهؿ .

إن اعمدى اًمذي سملم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م يم٤معمدى اًمذي  ": ( 144) " يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ اإلؾمالم "ي٘مقل اًمٖمزازم ذم يمت٤مٍب ؾماّمه :  

. ومٝمذا هق اإلؾمالم اًمذي يٕمرومف هذا  " ٝمل عم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕملسملم اعمذه٥م اًمٗم٘مٝمل ٕيب طمٜمٞمٗم٦م واعمذه٥م اًمٗم٘م

 اًمداقمٞم٦م اًمٙمٌػم !! 

اًمِمٝمٞمد ٟمّقاب صٗمقي ـ وهق ُمـ  "( ُم٤م ٟمّّمف :  289) ص :  " اعمقؾمققم٦م احلََريمّٞم٦م "و ي٘مقل ومتحل َيَٙمـ ذم 

، دَرس ذم اًمٜمجػ ذم اًمِمٞمٕم٦م ـ ؿم٤مب ُمتقىمِّد إيامٟمـ٤ًم ومح٤مؾم٦م ـ يمذا ـ واٟمدوم٤مقمـ٤ًم، سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر شمًٕم٦م وقمنميـ قم٤مُمـ٤ًم

                                                             

 ( .105)ص :  ((   اًمٓمريؼ ًمٚمجامقم٦م إم   ))ًمٕمّز اًمديـ إسمراهٞمؿ، واٟمٔمر :  ((   ُمقىمػ اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م واًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م   ))( اٟمٔمر : 141)

 ( .33ـ  32: )ص :  ((   هت٤موم٧م اًمِمٕم٤مرات وؾم٘مقط إىمٜمٕم٦م   ))( اٟمٔمر : 142)

 ( .107)ص :  ((   اًمٓمريؼ ًمٚمجامقم٦م إم   ))( اٟمٔمر : 143)

 ( .144: ( )ص 144)
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 " ومدائٞم٤ّمن إؾمالم "اًمٕمراق صمؿ رضمع إمم إيران ًمٞم٘مقد طمريم٦م اجلٝم٤مد ود اخلٞم٤مٟم٦م وآؾمتٕمامر: أؾّمس ذم إيران طمريم٦م 

. صمؿ هذى  " ُمـ اًمّمٝمٞمقٟمٞمِّلم واعمًتٕمٛمريـ( 145)اًمتل شم١مُمـ سم٠من اًم٘مقة واإلقمداد هل ؾمٌٞمؾ شمٓمٝمػم إرض اعمًٚمٛم٦م 

  ے ڇيٕمٜمل : ذم ُمثؾ طم٤مل ٟمّقاب صٗمقي  صدق اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ طمٞم٨م ي٘مقل ـ "صمؿ ىم٤مل قمٜمف : هبذي٤من ٓ ـم٤مئؾ حتتف، 

 . " ڇ ﮲﮳  ۓ       ۓ ے

 !!( 146)ىمٚم٧م : ُم٤م دام ضمٜمد اخلٛمٞمٜمل وزسم٤مٟمّٞمتف ُمـ أطمٗم٤مد اسمـ ؾم٠ٌم اًمٞمٝمقدي هؿ اًمٖم٤مًمٌقن ومٕمغم اإلؾمالم اًمًالم 

ريـ ذم ًمٌٜم٤من !!     وهذا ىمقُل أطمد يم٤ٌمر اًم٘م٤مدة واعمٗمٙمِّ

وم٤مًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ  "( شم٠ميٞمًدا ًمٚمثقرة اإليراٟمٞم٦م :  455ٓمِّل ذم جمٚم٦م اعمجتٛمع ) اًمٕمدد : ويمت٥م إؾمامقمٞمؾ اًمَِم 

إُم٦م اعمحٛمدّي٦م، واًمِم٤مه يرومع ًمقاء اعمجقؾمٞم٦م، ومٚمٞمس ُمـ احلؼ أن ي١مّيد ًمقاء إُم٦م اعمجقؾمٞم٦م وُيـؽمك ًمــقاء إُم٦م 

 .( 147) " اعمحٛمدي٦م

 ذًمؽ ُمٜمذ سمداي٦م اًمثقرة اإليراٟمٞم٦م وطمتك وىمتٜم٤م احل٤مزم . ومٝم٤م ومل يزل اإلظمقان اعمًٚمٛمقن ذم اًمٙمقي٧م قمغم ُمقىمٗمٝمؿ

 س : ـروهؿ يدقمقن إمم اًمتٕم٤مُون واًمت٘م٤مُرب ُمع اًمرواومض وحييون جم٤مًمًٝمؿ وُيٚم٘مقن ومٞمٝم٤م اعمح٤مرضات واًمد

ر اًمِمٞمٕمل قمٌد اهل٤مدي 9/1/1995سمت٤مريخ :  6707ومٗمل ًم٘م٤مء أضْمَرشْمف ضمريدة إٟم٤ٌمء ) اًمٕمدد :   م ُمع اعمٗمٙمِّ

 . " !! دقمقشمٙمؿ ًمٚمتٕم٤مون ُمع اًمِمٞمٕم٦م ىُمقسمِٚم٧م سم٤مًمؽمطمٞم٥م( 148)ًمٚمِمٞمخ اعمٓمّقع ٟم٘مقل  "ل : اًمّم٤مًمح ىم٤م

ًرا ُمع اًمِمٞمخ ضم٤مؾمؿ  "وذم ٟمٗمس اًمٚم٘م٤مء ؾم٠مًمف جُمِْري احلقار ُمٕمف ؾم١مآً ىم٤مل ومٞمف :  ذم طمدي٨م أضمريٜم٤مه ُم١مظمَّ

ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل طم٤ٌمـم٤مت اًمتل شمِمٕمر هب٤م إن اإل "اعمٝمٚمٝمؾ اًمٞم٤مؾملم إُملم اًمٕم٤مم ًمٚمحريم٦م اًمدؾمتقري٦م ىم٤مل : 

ٕم٤مت اًمِمٞمٕمّٞم٦م واًمًٜمّٞم٦م ًمالًمت٘م٤مء واًمتٜمًٞمؼ  ومٙمٞمػ شمٜمٔمر هذا احلؾ ؟ " ذم اًمٙمقي٧م شمدومع اًمتجٛمُّ

٥م  "وم٘م٤مل ـ أي : اًمّم٤مًمح ـ ضمقاسمـ٤ًم قمغم هذا اًم١ًمال :  ٥م سمدقمقة إخ قمٌد اهلل اعمٓمّقع، وٟمرطمِّ يمام ىمٚم٧م إٟمٜم٤م ٟمرطمِّ

... وىمد ؾمٌؼ ًمألخ ضم٤مؾمؿ اعمٝمٚمٝمؾ  "إمم أْن ىم٤مل :  " الُمٞم٦م ...أيْمـ٤ًم هبذا اًمتالىمل اًمذي يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمقطمدة اإلؾم

اًمتل أىم٤مُمتٝم٤م وزارة إوىم٤مف طمٞم٨م  " ُمًتجّدات اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل "اًمٞم٤مؾملم أْن حتّدث ذم هذا إُمر ذم ٟمدوة 

عم٤مذا ٓ يٙمقن هٜم٤مك ًم٘م٤مء سملم احلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م وسملم  "سمٛمرارة ذم ٟمص طمدي٨م ىم٤مئاًل : (149)شم٤ًمءل

ٜمٞم٦م واحلريم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م، وهذا اًمٚم٘م٤مء ُم٘مّمده اعمٜم ًُّ ٔمَّامت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر ؟، ويمذًمؽ سملم احلريم٤مت اًم

اًمتٕم٤مُون ذم اعمج٤مٓت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل ٟمّتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمع أظمريـ ًمٞمزداد اًمٕمٛمؾ اًمذي ٟمتٕم٤مون ومٞمف اشّم٤ًمقمـ٤ًم واُمتداًدا، 

 " وم٢مّن احلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمٛمؾ ذم اخلػم وُمـ أضمٚمف

إذا يم٤من سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ وضمقه اظمتالف يم٤مإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م واخلُُٛمس  ": -ُمٌٞمِّٜمـ٤ًم اًمتٕم٤مون ُمع اًمِمٞمٕم٦م  -أن ىم٤مل  إمم 

دة اًمتل يّمٕم٥م اًمقصقل ًمالشّمٗم٤مق سملم اًمٓمروملم قمٚمٞمٝم٤م وم٢من سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ وضمقهـ٤ًم ُمـ  وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اعمتٕمدِّ

وهمػم ( 152)ٓقمتداء قمغم إُمقال وأيمٚمٝم٤م سملم اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾواًمرسم٤م وا( 151)وم٤مًمٗمقاطمش حمّرُم٦م قمغم اجلٛمٞمع ( 150)آشّمٗم٤مق 

                                                             

يمٞم٦م !!145)  ( وإن يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مٞمدة يُمٗمري٦م أو ِذْ

 ( ، ومؽ اهلل أهه إن يم٤من طمٞمـ٤ًّم، ورمحف وهمٗمر ًمف إن يم٤من ُمٞمتـ٤ًم 61 -63ٕمحد سمـ ؾمٞمػ اًمٕمجٛمل )ص: ((   وىمٗم٤مت ُمع يمت٤مب ًمٚمدقم٤مة وم٘مط   ))( اٟمٔمر : 146)

وُأومٞمديمؿ سم٠من اًمِمٞمٕم٦م ومرٌق يمثػمة، ويمؾُّ ومرىم٦م ًمدهي٤م أٟمقاٌع ُمـ اًمٌدع،    ))( : 4/439) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ))( ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ذم 147)

ؿ وأظمٓمره٤م ومرىم٦م اًمراومْم٦م اخلٛمٞمٜمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ًمٙمثرة اًمدقم٤مة إًمٞمٝم٤م، وعم٤َِم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنمك إيمؼم يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م واقمت٘م٤مدهؿ أهن

رون ويًٌقن هم٤مًم٥م اًمّمح٤مسم٦م ...يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م وٓ ؾمّٞمام إئٛم٦م آصمٜمل قمنم طم٥ًم زقمٛمٝمؿ، وًمٙمقهن  . ((   ؿ يٙمٗمِّ

 ( قمٌد اهلل اًمٕمكم اعمٓمّقع : رئٞمس مجٕمٞم٦م اإلصالطمل آضمتامقمل اًمٙمقيتٞم٦م .148)

 ( اًمّم٤مًمح يٜم٘مؾ قمـ اعمٝمٚمٝمؾ: وم٤مًمٙمالم أيت ًمف .149)

رون اًمّمح٤م150) سم٦م، ويرُمقن زوضم٤مشمف سم٤مًمزٟم٤م ـ وقمغم ( يٕمٜمل : طمتك وًمق يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن سمتحريػ اًم٘مرآن، ويزقمٛمقن أّن أئّٛمتٝمؿ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م، ويٙمٗمِّ
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 "ذًمؽ ُمـ إُمقر اعمتَّٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٓمروملم ومام يٛمٜمع أن ي٘مقم سملم احلريم٤مت اًمًٜمٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م شمٕم٤مُون ذم هذه إُمقر

أؿمد ىمٚم٧م : اًمٞمٝمقد سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ أوضمف اشّمٗم٤مق ذم ضمقاٟم٥م يمثػٍمة، ويمذا اًمٜمّم٤مرى، وُمع هذا وم٘مد طمّذر اهلل ُمٜمٝمؿ 

اًمتحذير، وضمٕمؾ ُمقآهتؿ دًمٞماًل قمغم حمٌتٝمؿ، وُمٜمع ُمـ يمؾ إؾم٤ٌمب اًمتل شم١مدِّي حلٌٝمؿ وُمقآهتؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم : 

وًمٞمًقا سم٠مىمرب ًمإلؾمالم ُمـ أصح٤مب اًمٌدع  ڇ ڀٺ ڀ  ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڇ

رة اًمذيـ هجرهؿ اًمًٚمػ ومل جي٤مًمًِقهؿ سمؾ قمزروا سمٕمْمٝمؿ وىمتٚمقا سمٕمْمٝمؿ ، ٓشّمٗم٤مق ذم وًمق يم٤من ا همػم اعمٙمٗمِّ

 سمٕمض اجلقاٟم٥م ؾمٌٌـ٤ًم ًمٚمٛمقآة ًمًٌ٘مٜم٤م إًمٞمف اًمًٚمػ اًمذيـ هؿ أومْمؾ ُمٜم٤م .

    ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڇىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ طمٙم٤مي٦ًم قمـ اًمٞمٝمقد : ومقصػ سمٕمض اًمٞمٝمقد سم٤مُٕم٤مٟم٦م 

قمـ ُمقؾمك اسمـ قمكم قمـ أسمٞمف ىم٤مل : ىم٤مل اعمًتقرد  " صحٞمحف "وأُم٤م اًمٜمّم٤مرى وم٘مد روى ُمًٚمؿ ذم ، ڇ ۀ ڻ

شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م واًمروم أيمثُر  "ي٘مقل :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٜمد قمٛمر سمـ اًمٕم٤مص : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اًم٘مرر قم

، ىم٤مل : ًمئـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر : أسَْمٍِمْ ُم٤م شم٘مقل، ىم٤مل : أىمقل ُم٤م ؾمٛمٕم٧ُم ُمـ رؾمقل اهلل " اًمٜم٤مس

ًة ىمٚم٧َم ذاك إن ومٞمٝمؿ ظمّم٤مًٓ أرسمٕمـ٤ًم : أهنؿ ٕطمٚمؿ اًمٜم٤مس قمٜمد اًمٗمتٜم٦م، وأه قمٝمؿ إوم٤مىم٦م سمٕمد ُمّمٞم٦ٌم، وأوؿمٙمٝمؿ يَمرَّ

ة، وظمػُمهؿ عمًٙملم ويتٞمؿ ووٕمٞمػ  .( 153) " سمٕمد وَمرَّ

ىم٦م ٕهؾ اًمٙمت٤مب .  ومٝمذه ضمقاٟم٥م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُُمنْمِ

 .(154)ومٚمامذا شمتٕم٤موٟمقن ُمع اًمرواومض وشمؽميمقن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمع أن اًمٕمٚم٦م واطمدة وهل اًمٙمٗمر

                                                                                                                                                                                                                

يؼ ريض اهلل قمٜمٝم٤م !! ـ .  رأؾمٝمؿ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمّمدِّ

 ومٝمذا هق إؾمالُمٝمؿ، وهذا هق ديٜمٝمؿ ؟! . ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن . 

 ُم٦م ؟!( اًمراومْم٦م شم٘مقل سم٤معُمْتَٕم٦م، وضمقاز اًمٚمقاـم٦م سم٤مًمٜم٤ًمء: ومٝمؾ ظَمِٗمَٞم٧ْم قمٚمٞمؽ هذه ي٤م ُمٝمٚمٝمؾ أم أهن٤م ٓ شمدظمؾ وٛمـ اًمٗمقاطمش اعمحرّ 151)

 . ((   إذا يم٤من سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ وضمقه اظمتالف يم٤مإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م واخلٛمس ...   ))( هذا يٜم٤مىمض ىمقَل اعمٝمٚمٝمؾ اًم٤ًمسمؼ : 152)

ـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ !! .   وُمـ اعمٕمٚمقم : أن اخلُُٛمس اًمذي يٕمٓمك ٕئّٛمتٝمؿ هق ُم

 ( .2026رىمؿ :  536: )ص :  ((   خمتٍم صحٞمح ُمًٚمؿ   ))( 153)

ٟم٥م ؾ إّن إُم٤مُمٙمؿ طمًـ اًمٌٜم٤م يرى اًمتٕم٤مون ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ود اإلحل٤مدي٦م ـ سمزقمٛمف !! ـ، سمؾ ىمد ىم٤مل : )وٓ يٙمره اإلظمقان اعمًٚمٛمقن إضم٤م( سم154)

٤مومٚم٦م ىم ))!! . اٟمٔمر :  ((اًمٜمزٓء ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، وٓ يْمٛمرون هلؿ ؾمقًءا، طمتك اًمٞمٝمقد اعمقاـمٜملم مل يٙمـ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ إٓ اًمٕمالئؼ اًمٓمٞم٦ٌم 

 ( .1/311ًمٚمًٞمز ) ((اإلظمقان 

وم٠مىمرر أن ظمّمقُمتٜم٤م ًمٚمٞمٝمقد ًمٞم٧ًم ديٜمٞم٦م: ٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ))سمؾ ىمد أًم٘مك ظمٓم٤مسمـ٤ًم أُم٤مم جلٜم٦م أُمريٙمٞم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٦م سمِم٠من ىمْمٞم٦م ومٚمًٓملم، ىم٤مل ومٞمف :  

   ٻ ڇؿ، وضمٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اشمٗم٤مىمـ٤ًم طمّض قمغم ُمّم٤موم٤مهتؿ وُمّم٤مدىمتٝمؿ !، واإلؾمالم ذيٕم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ىمٌؾ أن يٙمقن ذيٕم٦م ىمقُمٞم٦م، وىمد أصمٜمك قمٚمٞمٝم

 . ((، وطمٞمٜمام أراد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن يتٜم٤مول ُم٠ًمًم٦م اًمٞمٝمقد شمٜم٤موهل٤م ُمـ اًمقضمٝم٦م آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  ڇ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ًمٚمًٞمز ((ىم٤مومٚم٦م اإلظمقان  ))اٟمٔمر :                              

 قم٤مم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ورئٞمس إدارة اإلومت٤مء واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمـ هذا اًمٙمالم :وىمد ؾُمئؾ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ُمٗمتل  

س / ُم٤م طمٙمؿ اًمنمع ومٞمٛمـ ي٘مقل : )إن ظمّمقُمَتٜم٤م ُمع اًمٞمٝمقد ًمٞم٧ًم ديٜمٞم٦م، وىمد طم٨ّم اًم٘مرآن قمغم ُمّم٤موم٤مهتؿ وُمّم٤مدىمتٝمؿ، وضمٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ  )) 

يٕم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ىمٌؾ أن يٙمقن ذيٕم٦م ىمقُمٞم٦م: وطمٞمٜمام أراد اًم٘مرآن أن ، واإلؾمالم ذ ڇ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ڇاشمٗم٤مىمـ٤ًم وم٘م٤مل : 

 ( .ڇ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ڇ يتٜم٤مول ىمْمٞم٦م اًمٞمٝمقد شمٜم٤موهل٤م ُمـ وضمٝم٦م اىمتّم٤مدي٦م وم٘م٤مل :

 يماموم٠مضم٤مب ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ سم٘مقًمف :  هذه ُم٘م٤مًم٦ٌم سم٤مـمٚم٦م ظمٌٞمث٦م . اًمٞمٝمقد ُمـ أقمدى اًمٜم٤مس ًمٚمٛم١مُمٜملم، هؿ ُمـ أذ اًمٜم٤مس قمداوًة ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمع اًمٙمٗم٤مر  

 وم٤مًمٞمٝمقُد واًمقصمٜمٞمقن هؿ أؿمد اًمٜم٤مس قمداوًة ًمٚمٛم١مُمٜملم . ڇ ﮶﮷ ﮵   ﮴ ﮳    ﮲  ۓ    ۓ ے   ے ھ ڇىم٤مل شمٕم٤ممم : 

ع اًمٞمٝمقد وهذه اعم٘م٤مًم٦م ُم٘م٤مًم٦ٌم ظم٤مـمئ٦م فم٤معم٦م ىمٌٞمح٦م ُمٜمٙمرة ... واًمدقمقة إمم اهلل سم٤محلًٜمك ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦ًم سم٤مًمٞمٝمقد وٓ سمٖمػمهؿ، سمؾ اًمدقمقُة إمم اهلل ُم 
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 أٓ يدل هذا قمغم وم٤ًمد ُم٤ٌمدئٙمؿ اًمْم٤مًّم٦م ؟!

 اعمِم٤مريم٦م ذم جم٤مًمس اًمِمٞمٕم٦م ومحدث وٓ طمرج :ـ أُم٤م 

ذم اًمٗمؽمة  " ُمًتجّدات اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل واعمًت٘مٌؾ "وم٘مد قم٘مدت وزارة إوىم٤مف اإلظمقاٟمٞم٦م ٟمدوة سمٕمٜمقان : 

م، وىمد ُدقمٞم٧م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم هذه اًمٜمدوة إطمدى اًمٜم٤ًمء اًمراومْمّٞم٤مت شُمدقمك ظمدجي٦م 1995ـ يٜم٤مير ـ  10ـ  9ُمـ 

 . (155) " ُمقىمع اعمرأة ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس "سمٕمٜمقان :  اعمحٛمٞمد، وىمد ؿم٤مريم٧م سمٛمح٤مرضة

وؿم٤مرك قمٌد اهلل اعمٓمّقع ذم ٟمدوة قُم٘مدت ذم ديقاٟمٞم٦م قمدٟم٤من قمٌد اًمّمٛمد ـ وهق ُمـ اًمٜمّقاب اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمؼمعم٤من ـ 
(156 ). 

اًمّمٛمد وؿم٤مرك ـ أيْمـ٤ًم ـ مجٕم٤من اًمٕم٤مزُمل ـ وزير إوىم٤مف اًم٤ًمسمؼ ـ ذم ٟمدوة قُم٘مدت ذم ديقاٟمٞم٦م قمدٟم٤من قمٌد 

 .( 157)اًمِمٞمٕمل 

ٌَؾ اإلظمقان اعمًٚمٛملم إلرو٤مء اًمراومْم٦م وـمرح  ـْ ىِم وٓ ّتٚمقا هذه اعمج٤مًمس واًمٜمدوات ُمـ شم٘مديؿ اًمتٜم٤مُزٓت ُِم

 .( 158)ومٙمرة اًمت٘مري٥م اًمتل يًٕمقن إًمٞمٝم٤م 

 وٟمٕمقد ًمٚمِم٤مجيل ُمّرة أظمرى ومٜم٘مقل :

أظمٓم٤مء ُأٟم٤مس قم٤مديِّلم سمؾ هل ُمـ  ىمد شمٌلّم ًمٚم٘م٤مرئ اًمٗمٓمِـ أّن هذه إُمقر اًمتل طم٤مول أن خُيٗمٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م ًمٞم٧ًم

س اجلامقم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م يقاًمقن ويٕم٤مدون .ُمـ صٛمٞمؿ ُمٜمٝم٩م اإلظمقان اًمذي وِرصمقه   ُم١مؾمِّ

س صقذم  ومٕمٛمٚمف هذا اًمذي اظمؽمقمف اقمتٛمد ومٞمف قمغم اعمٜم٤مُم٤مت،  " ديقسمٜمدي "وأُم٤م مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ومٞمٙمٗمل أن اعم١مؾمِّ

 قمٚمٞمف سم٤معمٜم٤مُم٤مت واعمٙم٤مؿمٗم٤مت ٓ قمغم إدًّم٦م ذقمٞم٦م . وأشم٤ٌمقمف ُمـ سمٕمده إمم أن يًتدًمُّقن قمغم صّح٦م ُم٤م هؿ

ًمقن قمٚمٞمٝم٤م  سمؾ ذم يمالم يمثػم ُمٜمٝمؿ اقمتامٌد يمٌػم قمغم اعمٜم٤مُم٤مت ويمثرة رضب إُمثٚم٦م، أُم٤م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ومال يٕمقِّ

اًمٌّت٦م، سمؾ ي٘مقًمقن عمـ يٓمٚمٌقن ُمٜمف اًمٙمالم شمٙمّٚمؿ وم٢من ىم٤مل : ًم٧ًم قمغم قمٚمٍؿ ٕشمٙمّٚمؿ ـ ُمع أن هذا ضمقاب يمثػم ُمـ 

 . " شمٙمّٚمؿ وؾمٞمٗمتح اهلل قمٚمٞمؽ "أشم٤ٌمقمٝمؿ ـ سم٤مدروا سم٤مًمرد قمٚمٞمف وم٘م٤مًمقا : 

وُمٕمٚمقٌم : أن هذه ـمري٘م٦م صقومٞم٦م ٕن اهلل ٓ يٗمتح إٓ قمغم ُمـ اشّم٘مك اهلل ـ قمّز وضمؾ ـ وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمّمدق وم٢من 

 ت٤مره ٟمٌٞمـ٤ًّم .اهلل يٗمتح قمٚمٞمف ُمـ ومٝمقُمف، أُم٤م ُمـ ٓ قمٚمؿ قمٜمده ومال يٗمتح اهلل قمٚمٞمف اسمتداًء إٓ إْن يم٤من ممّـ اظم

 واًمٖم٤مي٦م قمٜمدهؿ ُمـ دقمقة اًمٜم٤مس هل اخلروج ُمٕمٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ـ قمغم طمدِّ زقمٛمٝمؿ ـ .

ومجٞمع آي٤مت اجلٝم٤مد ٟمزًمقه٤م قمغم اخلروج ُمٕمٝمؿ: ومٛمـ ظمرج ُمٕمٝمؿ ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ مل خيرج ُمٕمٝمؿ وٚمٚمقه 

                                                                                                                                                                                                                

هذا قم٤ممٌّ   ڇ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ ڇ وهمػمهؿ: ي٘مقل اهلل ضمؾ وقمال : واًمقصمٜمٞملم وُمع اًمِمٞمققمٞملم

ًمٞمس ظم٤مصـ٤ًّم هبؿ، وًمٙمـ ُمـ سم٤مب اًمتٜمٌٞمف قمغم أهنؿ وإن يم٤مٟمقا  ڇ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ڇًمٚمٙمٗم٤مر وًمٖمػم اًمٙمٗم٤مر، ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

م وىمٌقهلؿ احلؼ، إٓ إذا فمٚمٛمقا ، اًمٔم٤ممل ًمف ُم٤م يًتحّؼ ُمـ هيقًدا أو ٟمّم٤مرى وم٢مهنؿ جي٤مدًمقن سم٤مًمتل هل أطمًـ: ٕن هذا أىمرب ًمدظمقهلؿ ذم اإلؾمال

 اجلزاء 

وم٤محل٤مصؾ : أن اًمدقمقة سم٤مًمتل هل أطمًـ قم٤مُم٦م جلٛمٞمع اًمٙمٗم٤مر وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم، اًمدقمقة سم٤مًمتل هل أطمًـ ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م سم٤مًمٞمٝمقد وٓ سم٤مًمٜمّم٤مرى  

 .  اهـ ((ٚمجٛمٞمع اهلداي٦م وٓ سمٖمػمهؿ . ومٝمذا اًمٙمالم اًمذي ٟم٘مٚمَتف قمـ هذا اًمِمخص هذا همٚمط . ٟم٠ًمل اهلل ًم

 ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز .  ه28/7/1412ٟم٘ماًل قمـ ذيط ُمًجؾ سمت٤مريخ :                   

 ( .40ـ  32)ص  ((هت٤موم٧م اًمِمٕم٤مرات وؾم٘مقط إىمٜمٕم٦م  ))هـ( . ٟم٘ماًل قمـ 1415رُمْم٤من  349: )اًمٕمدد :  ((   اًمققمل اإلؾمالُمل   ))( جمٚم٦م 155)

 م( .30/1/1995:  6728د : ( ضمريدة إٟم٤ٌمء : )اًمٕمد156)

 م( .25/7/1995:  6894( ضمريدة إٟم٤ٌمء : )اًمٕمدد : 157)

 ( وم٘مد شمقؾّمع ذم ذًمؽ وأفمٝمر ومْم٤مئحٝمؿ وم٠مضم٤مد وأوم٤مد ـ ضمزاه اهلل ظمػًما ـ .40ـ  32: )ص :  ((   هت٤موم٧م اًمِمٕم٤مرات وؾم٘مقط إىمٜمٕم٦م   ))( اٟمٔمر : 158)
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ومال يٕمتؼموهن٤م دقمقة: ومٜمنم  واقمتؼموه هم٤موماًل وُمٜمحرومـ٤ًم قمـ اًمديـ ورسمام يمّٗمروه . واًمدقمقة إذا مل شمٙمـ ُمٕمٝمؿ

 .واًمٜمدوات ًمٞمس ُمـ اًمدقمقة إمم اهللاًمتقطمٞمد ذم اعم٤ًمضمد قمـ ـمريؼ اًمدروس واعمح٤مرضات 

ُمـ أسمٓمؾ  " وإذا ـان دم مجاظة افتبؾقغ صقؾقة أصبح ـؾ تبؾقغل صقدم ":  افؽاتبأن ؿقَل واحل٤مصؾ : 

٘مْم٤مي٤م، ويٙمٗمل ُمٙمقصمف ُمٕمٝمؿ َرْدطمـ٤ًم ُمـ ذم ُمثؾ هذه اًم اًمٙم٤مشم٥ماًم٤ٌمـمؾ، وًمٕمّؾ يم٤مشم٥م هذه اًمًٓمقر هق أقمٚمؿ ُمـ 

ف ُمٜمٝم٩م يتٛمِمك ُمع ـمري٘م٦م هذه اجلامقم٦م وًمٞمس هق ظمٓم٠م اًمزُمـ شمٌلّم ًمف سمجالء وم٤ًمد ُم٤م هؿ قمٚمٞمف . صمؿ إن اًمتّمقُّ

 ُمـ ظمالل ُمٕم٤مذيت هلؿ أيمثر ُمـ ؾِم٧مِّ ؾمٜمقات شمٌلّم زم ُم٤م ي٠ميت : ومرد ُمـ إومراد، وإًمٞمؽ إدًّم٦م :

 صّح٦م ُم٤م هؿ قمٚمٞمف . أوًٓ : اقمتامدهؿ قمغم اعمٜم٤مُم٤مت ذم

 صم٤مٟمٞمـ٤ًم : ىمقهلؿ أّن ُمـ ٓ قمٚمؿ قمٜمده ومًٞمٗمتح اهلل قمٚمٞمف إذا ىم٤مم يتٙمّٚمؿ أُم٤مم اًمٜم٤مس .

صم٤مًمثـ٤ًم : اقمتامدهؿ ذم دقمقهتؿ قمغم رضب إُمثٚم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م إلىمٜم٤مع أظمريـ سمّمح٦م ُم٤م هؿ قمٚمٞمف دون شمٕمري٩م قمغم 

ُمـ إدًم٦م سومقه قمـ ُمٕمٜم٤مه، أو أوًمقه إمم ُم٤م  إدًّم٦م اًمنمقمٞم٦م ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد . وإذا أوردوا ؿمٞمئـ٤ًم

 يدقمؿ دقمقاهؿ .

ـِ اقمؽمض قمغم ـمري٘متٝمؿ سم٠مهن٤م سم٤مـمٚم٦م ردُّوا قمٚمٞمف سم٘مقهلؿ :  هؾ ظمرضم٧م ُمٕمٝمؿ طمتك شمٕمٚمؿ هؿ  "راسمٕمـ٤ًم :  يمؾُّ َُم

 ويم٠من اعم٠ًمًم٦م ُمٌٜمّٞم٦م قمغم اًمذوق اًمّمقذم ٓ قمغم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل . " قمغم سم٤مـمؾ أم ٓ

: وهذه (159)عمردان ذوي اًمّمقر احلًٜم٦م وحيرصقن قمغم صحٌتٝمؿ يم٤ٌمًرا وصٖم٤مًراظم٤مُمًـ٤ًم : ٟمجدهؿ حيٌقن ا

 ـمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ يٕمت٘مدون طمٚمقل اًمرب ذم اًمّمقر اجلٛمٞمٚم٦م .

 ؾم٤مدؾمـ٤ًم : سُمٖمْمٝمؿ ًمٚمٕمٚمؿ اًمنمقمل وٕهٚمف وًمٚمٕمٚمامء سمخ٤مّص٦م .

رون سم٤معمٕمروف وٓ يٜمٝمقن ؾم٤مسمٕمـ٤ًم : يمثرة اًمٌدع ذم صٗمقومٝمؿ دون إٟمٙم٤مر، سمؾ اًمقيؾ اًمقيؾ عمـ يٜمٙمر: ومٝمؿ ٓ ي٠مُم

 قمـ اعمٜمٙمر ..

                                                             

هذه اعمآد: وىمد ؿم٤مهدُت ذًمؽ سمٕمٞمٜمل، وم٘مد يمٜم٧ُم ىمد اسمُتٚمٞم٧م سم٤مخلروج ُمٕمٝمؿ قمدة ؾمٜمقات:  ( ٕهنؿ ُيٕمروقن قمـ اًمزواج واًمدٟمٞم٤م: ومٙمٌُتٝم٤م حيِدُث 159)

ظمرضم٧ُم ُمٕمٝمؿ إمم سم٤ميمًت٤من صمؿ اهلٜمد: ويم٤من ُمٕمٜم٤م ؿم٤مب ىمد اسمتكم سم٤مصمٜملم يٕمِم٘م٤مٟمف يمثػًما: إْذ يم٤من ذو هٞمئ٦م طمًٜم٦م، ويم٤مٟم٤م حيرص٤من   ه1403ومٗمل قم٤مم 

قمدة ُمرات يقمه٤مٟمف أهنام حي٤ٌمٟمف ذم اهلل . واًمقاىمع : أن اًمداومع ًمذًمؽ هق اًمِمٝمقة اجلٜمًٞم٦م،  قمغم شم٘مٌٞمؾ ظمديف أيمثر ُمـ ُمرة ذم اًمٞمقم اًمقاطمد رسمام

 يٚمحظ ذًمؽ ُمـ رآمه٤م، طمتك يم٤من أطمدمه٤م حيرص يمؾ احلرص قمغم أن يؽمضمؿ ًمف ظمٓم٤مسمف ذم اعمًجد اًمذي ؾمٞمتٙمٚمؿ ومٞمف .

 ٛمف ـ أو ًمٚمخروج ـ قمغم طمد زقمٛمٝمؿ ـ، صمؿ خيٚمق ًمف اجلق سمف .سمؾ يم٤من يمؾ ُمـ أراد أطمًدا ممـ هيقاه ومحٛمال قمٚمٞمف إٓ أن يدقمقه إمم اهلل ـ سمزقم 

 واًمٖمري٥م أٟمف يٕمٛمؾ ذًمؽ ذم وؾمط ُمـ أسمٜم٤مء اجلامقم٦م وٓ جيد ُمـ يٜمٙمر قمٚمٞمف أسمًدا ؟؟! . 

ودمد أومراد هذه اجلامقم٦م ومج٤مقم٦م اإلظمقان أيْمـ٤ًم ىمد أظمذوا هذه اًمقصٛم٦م اًم٘مٌٞمح٦م أؿمد ُم٠مظمذ: ودمد اًمقاطمد ُمـ ه١مٓء اعم٤ًميملم حيرص يمؾ  

حلرص قمغم أن يٙمقن أيمثر أشم٤ٌمقمف ُمـ اًمِم٤ٌمن احل٤ًمن ذم اجلٛمٕمٞم٤مت واًمرطمالت واًمدقمقات: يٚمحظ ذًمؽ ُمـ رآهؿ ذم اعمدارس واعمرايمز ا

 اًمّمٞمٗمٞم٦م وهمػمه٤م، واًمذي ٓ ي٘مع آظمتٞم٤مُر ومٞمٝم٤م إٓ قمغم هذه اًمٗمئ٦م ُمـ ه١مٓء اًمؼمآء .

إُمقر ـ اًمذيـ ظُمدقمقا هبذه اجلامقم٤مت احلزسمٞم٦م ـ إمم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمام طمدث  وىمد طمدصم٧م ُمآد يمثػمة ُمـ ضمّراء هذا اًمٕمٛمؾ اعمِملم، دقم٧م سمٕمض أوًمٞم٤مء 

ك ٕسمٜم٤مئٝمؿ ُمـ سمٕمض أومراد هذه اجلامقم٤مت . وُم٤م أن حيدث ُمثؾ هذا إٓ ودمد صٗم٤مرات اإلٟمذار سملم أومراد هذه اجلامقم٦م وآشمّم٤مٓت ُمـ هٜم٤م وهٜم٤م

 طمتك شمْمٞمع اًم٘مْمٞم٦م يمام طمدصم٧م ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ .

دون إذا ٟمٓم٘مقا سمحرف .واًمِمٝمقد ذم هذه اًم٘م   ْم٤مي٤م هيدَّ

زسمف، وًمق ُرومٕم٧م إمم اًم٘م٤ميض وم٢من يم٤من طمزسمٞمـ٤ًّم ُم٤مقم٧م اًم٘مْمٞم٦م، وأوهؿ وزم إُمر أٟمف ىم٣م ومٞمٝم٤م سمام هق ذع اهلل، واًمقاىمع أٟمف ىم٣م ومٞمٝم٤م ًمّم٤مًمح طم 

 ُمع دقمقاهؿ اًمٕمريْم٦م ذم ىمْمٞم٦م احل٤ميمٛمٞم٦م اًمتل مل يٌؼ أطمٌد إٓ يمٗمروه هب٤م إٓ ُمـ رطمؿ رسمؽ .

هذه إُمقر طم٤مصٚم٦م ـ يمام هق واىمع، وطمدصمٜمل هب٤م يمثػم ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ُمًتٜمٙمريـ هلذه اًمٔم٤مهرة ـ وؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م احلزسمٞمقن ـ ُمع قمٚمٛمٝمؿ وم٢مذا يم٤مٟم٧م  

 هب٤م ـ ومل يٜمٌٝمقا قمٚمٞمٝم٤م ومام يٕمٜمك هذا !!؟ .
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 صم٤مُمٜمـ٤ًم : يٌٖمْمقن أهؾ اًمتقطمٞمد .

ف .  وهلؿ ـمقام أظمرى يٓمقُل اعم٘م٤مم سمذيمره٤م: واعمالطمظ : أن هذه إُمقر اًمتل ذيمرهت٤م هل قمٛمدة أهؾ اًمتّمقُّ

ف رضورة، "صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ :   وهؿ يٕمٚمٛمقن أٟمف ًمٞمس يمؾُّ ُمـ يٜمت٥ًم إمم مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ يدظمؾ ذم اًمتّمقُّ

 . " وهؾ إذا أؾم٤مء سمٕمُض أهؾ سمٚمد يم٤من يمؾُّ أهؾ اًمٌٚمد مجٞمٕمٝمؿ ُمًٞمئلم سمًٌٌف

أىمقل : مِلَ قمّٛمْٛم٧م احلٙمؿ ذم إصؾ اًمث٤مُمـ قمغم مجٞمع اًمًٚمٗمٞمِّلم ُمع أٟمف ىمقُل اًمٌٕمض ـ يمام شمزقمؿ ـ ؟ أٓ يدلُّ 

ذم أصٚمؽ ذًمؽ قمغم أٟمؽ رضمٌؾ ُمتٜم٤مىمض وأٟمؽ شمٙمٞمؾ ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م سمٛمٙمٞم٤مًملم وشمزن سمٛمٞمزاٟملم ؟!  وم٢مٟمؽ ىمٚم٧م 

 ومَحٙمٛم٧م قمغم اًم٘مقم سم٘مقل اًمٌٕمض سمزقمٛمؽ . " وُمـ دواهل اًم٘مقم ىمقُل سمٕمْمٝمؿ !! "اًمث٤مُمـ : 

وىمد دظمؾ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم اجلامقم٤مت اًمدقمقي٦م ُمـ أضمؾ شمّمحٞمح ُم٤ًمره٤م  "صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ : 

ٌع ٟم ٤مومع ًمٚمدقمقة وشمٕم٤مُوٌن ُمٗمٞمد قمغم وٟمنم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م سملم أومراده٤م، ووضمد ه١مٓء أن اجلامقم٤مت اًمدقمقي٦م دمٛمُّ

٥ٌِّم اًمٜمُّْٗمرة سمحج٦م :  " اًمؼِمِّ واًمت٘مقى قمقا  ".  أىمقل :إن مج٤مقم٦م اإلظمقان شمٜمٝمك قمـ اًمٙمالم ذم يمؾِّ ُم٤م يً ٓ شُمَّمدِّ

: ٕن اًمٙمالم ذم اًمٕم٘م٤مئد ـ قمٜمدهؿ ـ مم٤م شمتّمّدع سمف اًمّمٗمقف: ومٙمؾُّ ظمالٍف ذم اًمٕم٘مٞمدة " اًمّمٗمقف ُمـ اًمداظمؾ

 . " ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشمّٗم٘مٜم٤م ومٞمف ويٕمُذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْمـ٤ًم ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف "م ومٞمف، وهلذا ىم٤مل اًمٌٜم٤ّم : وهمػمه٤م يٜمٝمقن قمـ اًمٙمال

ويٙمٗمل أن شمًٛمع دمرسم٦م ُمـ ضمٚمس ُمٕمٝمؿ مخ٦ًم قمنم قم٤مُمـ٤ًم يريد إصالطمٝمؿ ومام اؾمتٓم٤مع أٓ وهق اًمِمٞمخ رسمٞمع . 

 وم٘مد دظمٚم٧م ُمٕمٝمؿ سمنمـملم : "ىم٤مل اًمِمٞمخ رسمٞمع : 

 ي يًػمون قمٚمٞمف ويرسمُّقن قمٚمٞمف طمريم٤مهتؿ ذم اًمٕم٤ممل هق اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل .أطمدمه٤م : أن يٙمقن اعمٜمٝم٩م اًمذ

وصم٤مٟمٞمٝمام : أن ٓ يٌ٘مك ذم صٗمقومٝمؿ ُمٌتدع ٓ ؾمّٞمام ذا اًمٌدقم٦م اًمٖمٚمٞمٔم٦م .ومَ٘مٌِٚمقا ُم٤م اؿمؽمـم٧م: ويم٤من اًمذيـ قمروقا 

 ـم٧م .قمكّم اًمدظمقل وىمٌِٚمقا ذـمل ممّـ أقمت٘مد ومٞمٝمؿ أهنؿ ؾمٚمٗمٞمّقن وؾمٞمٙمقٟمقن قمقٟمـ٤ًم زم ذم شمٜمٗمٞمذ ُم٤م اؿمؽم

وفمٚمٚم٧م أٟمتٔمر شمٜمٗمٞمذ هذيـ اًمنمـملم وُأـم٤مًم٥م سمِجدٍّ سمتٓمٌٞم٘مٝمام وصؼمت وص٤مسمرت وإُمقر ٓ شمزداد إّٓ 

ؾمقًءا، وفمٝمر ومٞمٝمؿ ادّم٤مه صقذم قمغم يد سمٕمض يم٤ٌمر اًمّمقومٞم٦م وُم١مًّمٗم٤مهتؿ اًمتل فمٝمرت ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وإىم٤ٌمهلؿ 

رهبؿ ًمٚمًٚمٗمٞم٦م واًمًٚمٗمٞمِّلم سمّمقرة اًمِمديد قمغم هذه اعم١مًمٗم٤مت اًمّمقومٞم٦م واسمتٕم٤مدهؿ قمـ هن٩م اًمًٚمػ، وفمٝمرت طم

 واوح٦م .

ومٚمام وصٚم٧م ُمٕمٝمؿ إمم ـمريؼ ُمًدود ـ يمام ي٘م٤مل ـ وفمٝمرت سمقادر اًمتٕم٤مـُمػ ُمع اًمرواومض رأي٧م أٟمف ٓ جيقز زم 

اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝمؿ . وم٢مذن أيمقن دظمٚم٧م ومٞمٝمؿ هلل وظمرضم٧م هلل، وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ ذٟمقيب وشم٘مّمػمي ذم اعمّدة اًمتل ىمْمٞمتٝم٤م 

 .( 160) " وسملم ظمدُم٦م اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ظمدُم٦م يم٤مُمٚم٦مومٞمٝمؿ واًمتل طم٤مًم٧م سمٞمٜمل 

قمغم ـمري٘م٦م ؾمٞمد ىمٓم٥م:  (65)ويمذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف اإلظمقاين حمٛمد هور اًمذي ظمرج ُمـ اإلظمقاٟمٞم٦م إمم شمٜمٔمٞمؿ 

هٞم٠م اهلل زم أضمقاء  "وهق يتحّدث قمـ قمنم ؾمٜمقات ىمْم٤مه٤م ُمٕمٝمؿ دون وم٤مئدة :  " جمٚم٦م اًمًٜم٦م "طمٞم٨م ىم٤مل ذم 

 جي٥م أن شمٙمقن ُمـ ظمالل قم٘مٞمدة وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ـ روقان اهلل قمٚمٛم٧م ُمـ ظمالهل٤م أن اًمدقمقة إمم اهلل

قمٚمٞمٝمؿ ـ، ومل شمٙمـ اجلامقم٦م اًمتل اٟمت٧ًٌُم إًمٞمٝم٤م يمذًمؽ، ويمٜم٧ُم أطم٤مول اًمتقومٞمؼ سملم ىمٜم٤مقم٤ميت اجلديدة وووٕمل ذم 

 هذه اجلامقم٦م، وًمٙمـ هٞمٝم٤مت ...: وم٤معم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة واخلرق يتًع .

ًمٞمس ومٞمٝم٤م أؿم٤مقمرة أو ُمتّمقوم٦م أو ُمٕمتزًم٦م، وًمٙمـ هذا اًمّمٜمػ ( 161)ٞمٝم٤مصحٞمح أن اجلامقم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل أىمٞمؿ وم

ُمقضمقد ذم أُم٤ميمـ أظمرى، وسمٞمٜمٝمؿ ُم١ًموًمقن ُمـ يم٤ٌمر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم إـم٤مر سمالد اًمِم٤مم أو ذم إـم٤مر اًمٌٚمدان 

 اًمٕمرسمٞم٦م: وه١مٓء قمٜمد ُمٜمتًٌل اجلامقم٦م صم٘م٤مت وهمػم ُمًٛمقح سمٜم٘مدهؿ أو دمرحيٝمؿ: ٕن إصؾ ذم شمقصمٞم٘مٝمؿ اٟمتامئٝمؿ

                                                             

 ( .185ـ  184)ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز قمغم اًمرد اًمقضمٞمز   ))( 160)

 ٤م ومٞمٝم٤م .( ي٘مّمد سمالد احلرُملم قمٜمدُم٤م يم٤من ُم٘مٞمٛمـ161ً)
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 .(162)هلذه اجلامقم٦م، وًمٞمس إصؾ ُمٜمٝم٤مضمٝمؿ وشمّمقراهتؿ اًمتل يدقمقن إًمٞمٝم٤م

وهذا اًمٕمٛمؾ احلزيب جيٕمؾ اًمٗمرد اعمٜمتٛمل إمم هذه اجلامقم٦م يِمٕمر سم٠من ومالٟمـ٤ًم اًمّمقذم أىمرب إًمٞمف ُمرات وُمرات 

ا : وم٤مٕول ُمـ اجلامقم٦م، واًم  .ث٤مين ُمًت٘مؾ وٓ يٜمتٛمل ٕي٦م مج٤مقم٦مُمـ ومالن اًمًٚمٗمل سم٥ًٌم سمًٞمط ضمدًّ

ئٛم٧ُم ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتجٛمٞمع قمغم أؾم٤مس همػم ؾمٚمٞمؿ، وست أقمت٘مد ومِمؾ ؾمٞم٤مؾم٦م وّتٓمٞمط هذا اخلٚمٞمط ُمـ ًم٘مد ؾم

٤م سمٕمْمـ٤ًم ومٞمام اخلالئؼ وإن زقمٛمقا أهنؿ ُمـ اًمٜمٍم ىم٤مب ىمقؾملم أو أدٟمك، وُمٚمٚم٧ُم شمرداد َُمـ طمقزم : ) ويٕمذر سمٕمْمٜم

ٜمل أٟمف ٓ ومرق يًتحؼ اًمذيمر سملم يمٞمػ يٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْمـ٤ًم ذم اظمتالف اًمتْم٤مد: وهذا اإلقمذار يٕماظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف ( !! 

 اًمًٚمٗمٞملم، وأهؾ آقمتزال وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع واخلراوم٤مت .

إن اًمٖمقهم٤مئٞم٦م هل اًمتل دمٕمؾ ه١مٓء اًمٜم٤مس يرددون هذه اعم٘مقًم٦م، وقمٜمدُم٤م يتحررون ُمـ اًمٖمقهم٤مئٞم٦م واًمًٓمحٞم٦م 

قل ىم٤مدة هذه اجلامقم٦م ومْماًل قمـ هذا وذاك مل أضمد ُمًقهمـ٤ًم ًمت٘مديؿ ىميِمٕمرون سمخٓمر هذا اًمِمٕم٤مر ... !!  ؾمقف

قمغم يمؾ ىمقل، وإن يم٤من هذا اًم٘مقل ذقمٞمـ٤ًّم وقمٚمٞمف أدًم٦م واوح٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م طم٤موًمقا شم٠مويؾ هذه 

اًمٜمّمقص طمتك ٓ شمتٕم٤مرَض ُمع أىمقال اًم٘م٤مدة: وهذه ُمِمٙمٚم٦م إشم٤ٌمع يٖم٤مًمقن ذم طم٥م ىم٤مدهتؿ، ويزداد هذا اًمٖمٚمق 

. يمٜم٧م صٖمػًما قمٜمدُم٤م اٟمت٧ًٌُم إمم هذه اجلامقم٦م ويمٜم٧م ُمع ُمرور اًمزُمـ وىمٚم٦م اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم واٟمدراس اًمٕمٚمؿ 

أومت٘مد احلد إدٟمك ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اًمتل متٙمٜمٜمل ُمـ ُمٕمروم٦م طمدود اًمٓم٤مقم٦م .وهلذا وم٘مد يمٜم٤م ٟمخْمع عمزاضمٞم٦م 

 اعم١ًمول قمٜم٤م ... ! .

ا يم٤من ي٠مُمرٟم٤م سم٠من ٟم٘م٤مـمع ومالٟمـ٤ًم ٕٟمف اٟمحرف قمـ ظمط اجلامقم٦م ويمٜم٤م ٟمًتجٞم٥م ًمف: ٕٟم٤م ٟمٕمت٘مد أن ـم٤مقم٦م هذ

ويمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ سمٓمري٘م٦م أو سم٠مظمرى أن هذا إخ اًمذي قمٚمٛمٜم٤م هذا آقمت٘م٤مد  اعم١ًمول ـم٤مقم٦ٌم هلل وًمرؾمقًمف، وهق اًمذي

ُمع  ىم٤مـمٕمٜم٤مه مل يٜمحرف قمـ ظمط اجلامقم٦م، ومل يتخؾ قمٜمٝم٤م أو يٜم٤مصٌٝم٤م اًمٕمداء، وًمٙمٜمف اظمتٚمػ اظمتالومـ٤ًم ؿمخّمٞمـ٤ًّم

قمٜم٤م، وم٢من مل ٟمجد أومهٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م سم٠من  ًمٚمٛم١ًمولار ويمٜم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م ٟمٌح٨م قمـ أقمذص٤مطمٌٜم٤م اًمذي أُمرٟم٤م سمٛم٘م٤مـمٕمتف 

 .(163)"اجلامقم٦م قمغم ظمػم ُم٤م يرام، وجي٥م أن ٟمِمتٖمؾ سمام ٓ يٕمٜمٞمٜم٤م ... 

ث وٓ طمرج : ومٛمـ ُمٜمٝمجٝمؿ اًمذي يًػمون قمٚمٞمف ذم دقمقهتؿ : قمدُم اًمٙمالم ذم صمالصم٦م  وأُم٤م مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ومحدِّ

 أُمقر :

 .( 164)أوًٓ : اًمًٞم٤مؾمٞم٤مت 

. وي٘مّمدون هب٤م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م قمٛمقُمـ٤ًم ٕهنؿ ي٘مًٛمقن قمٚمقم اًمنميٕم٦م إمم ىمًٛملم :  قمٚمؿ  صم٤مٟمٞمـ٤ًم : اخلالومّٞم٤مت

روٟمف قمغم اعم٤ًمئؾ ، وي٘مّمدون هب٤م : ُم٤ًمئؾ اًمتقطمٞمد وإطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، قمٚمؿ اًمٗمْم٤مئؾ . وي٘مّمدون سمف ُم ٤م ي٘مرِّ

طمٞم٤مة  "ؼ سم٤مًمدقمقة، ويمذًمؽ : ، وي٘مرؤون ومٞمف أسمقاسمـ٤ًم ُمٕمٞمَّٜم٦م شمتٕمٚمّ " ري٤مض اًمّم٤محللم "ومٚمٚمٕمرب :  أشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ يمت٥م

 ُمكمءوهق  " شمٌٚمٞمٖمل ٟمّم٤مب "، عمحٛمد زيمري٤م اًمٙم٤مٟمدهٚمقي اًمّمقذم، وأُم٤م اًمٕمجؿ ومٚمٝمؿ يمت٤مب : " اًمّمح٤مسم٦م

 سم٤مًمنميمٞم٤ّمت ومْماًل قمـ اًمٌدع واخلراوم٤مت .

                                                             

٤مقمرة ( إذا يم٤مٟم٧م مج٤مقم٦م اإلظمقان ذم سمالد احلرُملم ًمٞمس ومٞمٝم٤م صقومٞم٦م وٓ أؿم٤مقمرة وٓ ُمٕمتزًم٦م ـ يمام يزقمؿ ـ ومامذا يٕمٜمل دوم٤مقمٝمؿ قمـ اًمّمقومٞم٦م وإؿم162)

 واعمٕمتزًم٦م ُمـ أسمٜم٤مء شمٚمؽ اجلامقم٦م ذم همػم هذه اًمٌالد !! .

 .  ه27/5/1413اًمٕمدد اًم٤ًمسمع سمت٤مريخ  ((جمٚم٦م اًمًٜم٦م  ))( 163)

 اًمًٞم٤مؾم٦م ق يم٤مٟمقا ص٤مدىملم ذم دقمقاهؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٕمّٛمٛمقا احلٙمؿ سم٤مًمٕمٚمٛمٜم٦م اًمذي رُمقا سمف اًمًٚمٗمٞمِّلم طمتك قمغم مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ اًمتل ٓ دُمٞمز اًمٙمالم ذم( ًم164)

 !! "ومٞمٝم٤م قمٚمٛمٜم٦م ٕن ومٞمٝم٤م ومّمٌؾ ًمٚمًٞم٤مؾم٦م قمـ اًمديـ"وم٘م٤مًمقا قمـ دقمقهتؿ 

 ٠ًمًم٦م سمقزٟملم !!أٓ يدلُّ ذًمؽ قمغم أّن اًم٘مقم يٙمٞمٚمقن سمٙمٞمٚملم ويزٟمقن ذم يمؾ ُم 

 وأن أقمداءهؿ اًمقطمٞمديـ هؿ اًمًٚمٗمٞمقن . 
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صم٤مًمثـ٤ًم : قمدم اًمٙمالم ذم أُمراض إُم٦م . وي٘مّمدون سمف : قمدم اًمٙمالم ذم اعمٜمٙمرات، وهذا اًمذي ضمّرهؿ إمم شمرك 

٤مر اعمٜمٙمر . وي٘مّمدون سمذًمؽ ـ أيْمـ٤ًم ـ : قمدم اًمٙمالم ذم أهؾ اًمٌدع وأهؾ اًمنمك : ومتجد ذم صٗمقومٝمؿ اًمّمقذم إٟمٙم

 واًم٘مٌقري وإؿمٕمري إًمخ .

وإي٤مك أن شمتٕمّرض ًمٚمتقطمٞمد أو اًمٙمالم ذم اًمٕم٘م٤مئد اعمٜمحروم٦م أو شم٘مقل ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أو ىم٤مل اسمـ 

 ٓ يٓمٞم٘مقن ذيمرهؿ ٕن ه١مٓء قمٜمدهؿ وّه٤مسمّٞمقن ظم٤مرضمقن قمـ اإلؾمالم ؟اًم٘مٞمؿ أو ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب سمؾ 

وىمد طمّمٚم٧م ُمقاىمػ يمثػمة ُمٕمٝمؿ شمدلُّ قمغم أهنؿ ٓ ي٘مٌٚمقن اًمٜمّمٞمح٦م هد ُمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ مُحُقد اًمتقجيري قمّدة 

 .( 165)ُمقاىمػ شمدلُّ قمغم ُم٤م ذيمرت 

هـ وذم اًمٚمٞمؾ 1403ت٤من قم٤مم ويمٜم٧م أٟم٤م ؿمخّمٞمـ٤ًّم ُمٕمٝمؿ ذم أطمد اعم٤ًمضمد ـ أفمٜمف ذم ُمديٜم٦م ظم٤مٟمٞمقال ـ سم٤ٌميمً

ة وهق ي٘مقل : ٓ إًمف صمؿ يْمٖمط وسم٘مقة صمؿ ي٘مقل : إٓ اهلل،  ٌَٞمْؾ ـمٚمقع اًمٗمجر وإذا أطمُد ه١مٓء يؽمّٟمح َيْٛمٜم٦ًَم وَيْنَ وىُم

ف مِلَ شمٗمٕمؾ هذا ؟ ر إٓ اهلل، إٓ اهلل، إٓ اهلل: وعم٤َّم رأي٧م هذا اعمقىمػ ؾم٠مًمتف قمـ هذا اًمتٍمُّ  صمؿ أظمذ يٙمرِّ

 ُأظمرج هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اعمٕمدة ؟!! وم٘م٤مل : ًمٙمل   

سمـ مج٤مل اًمِمٞمح٦م ـ أطمد اًم٘مدُم٤مء ُمع مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ  ومٚمام رأي٧م والهلؿ شمريمتٝمؿ، صمؿ ىم٤مسمٚم٧م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن

ٜمٝمؿ : هؾ ٓ شمزال ُمٕمٝمؿ ؟ هـ وًمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ـ ُمـ ؾمٙمٜمك اًمدُم٤مم ـ ذم إطمدى اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وم٠ًمًمتف قم1416قم٤مم 

 .٤مهؿ يمثػًما ومٚمؿ يٜمتّمحقا ومؽميمٜم٤مهؿٜمقات، وم٠ًمًمتف قمـ اًم٥ًٌم ؟ وم٘م٤مل : ٟم٤مصحٜم: ًم٘مد شمريمتٝمؿ ُمٜمذ قمنم ؾموم٘م٤مل زم

وىمد صدرت ومت٤موى قمدة ُمـ قمٚمامئٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م إضمالء وٓ يًٕمٜمل اًمقىم٧م ًمذيمره٤م مجٞمٕمـ٤ًم، وًمٙمٜمل أظمت٤مر ُمٜمٝم٤م 

 هـ، 29/1/1382ومتقى ًمًامطم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ ـ ُمٗمتل اًمدي٤مر اًمًٕمقدي٦م ؾم٤مسم٘مـ٤ًم ـ سمت٤مريخ : 

ٝم٤م :     ُمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ إمم طمية ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمقد رئٞمس  "وه٤مك ٟمّمُّ

 اًمديقان اعمٚمٙمل ـ اعمقىمر :

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ... .

هـ وُم٤م يروم٘مف وهق آًمتامس 21/1/82ـ د ( ذم :  5ـ  4ـ  37وسمٕمد : وم٘مد شمٚم٘مٞم٧م ظمٓم٤مب ؾمٛمقيمؿ رىمؿ : ) 

رومقع إمم طمية ص٤مطم٥م اجلالًم٦م اعمٚمؽ اعمٕمٔمؿ ُمـ حمٛمد قمٌداهلل  اًم٘م٤مدري وؿم٤مه أمحد ٟمقراين وقمٌد اًمًالم اعم

اًم٘م٤مدري وؾمٕمقد أمحد دهٚمقي طمقل ـمٚمٌٝمؿ اعم٤ًمقمدة ذم ُمنموع مجٕمٞمتٝمؿ اًمتل ؾمٛمقه٤م )يمٚمٞم٦م اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ 

 اإلؾمالُمٞم٦م(، ويمذًمؽ اًمٙمٚمٞم٤مت اًمثالصم٦م اعمرومققم٦م وٛمـ رؾم٤مًمتٝمؿ .

ؿ أن هذه اجلامقم٦م ٓ ظمػَم ومٞمٝم٤م: وم٢مهن٤م مجٕمٞم٦م سمدقم٦م ووالًم٦م، وسم٘مراءة اًمٙمتٞم٤ٌمت اعمروم٘م٦م وأقمرض ًمًٛمقيم

سمخٓم٤مهبؿ وضمدٟم٤مه٤م شمِمتٛمؾ قمغم اًمْمالل واًمٌدقم٦م واًمدقمقة إمم قم٤ٌمدة اًم٘مٌقر واًمنمك، إُمر اًمذي ٓ يًع 

 اًمًٙمقت قمٜمف .

٠ًمل اهلل أن يٜمٍم ديٜمَف، وُيٕمكم سمام يٙمِمػ والهل٤م ويدومع سم٤مـمٚمٝم٤م .وٟم(166)وًمذا ومًٜم٘مقم إن ؿم٤مء اهلل سم٤مًمرد قمٚمٞمٝم٤م

 يمٚمٛمتف .

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف .          

 .  اهـ "  ه29/1/82ذم  405ص ـ م       

 

 

                                                             

 ( .54ًمٚمِمٞمخ محقد اًمتقجيري ـ رمحف اهلل ـ )ص  ((اًم٘مقل اًمٌديع ذم اًمتحذير ُمـ مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ    ))( اٟمٔمر : 165)

 قمٌد اًمًالم سمـ سمرضمس . ـمٌع سمتح٘مٞمؼ (( صػاء افصدور دم افرد ظذ اجلقاب ادشؽقر ))( ىمد ورّم سمققمده ومرّد قمٚمٞمٝم٤م سمٙمت٤مب هق سمٕمٜمقان : 166)
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 ( :  17ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م ) ص :   

إصؾ افثافث ظؼ ٕصقل أتباع  "ثؿ ؿال :  " وافّة ... إصؾ افثافث ظؼ : اجلامظات اإلشالمقة ؾرٌق  "

افسؾػقة اجلديدة هق ؿقهلؿ أن اجلامظات اإلشالمقة ما هل إٓ امتداد فؾػرق افضاّفة مـ معتزفة وأصاظرة وخقارج 

وؿدرية وجفؿقة تـتفج مـفج اخلؾػ دم افعؼقدة ؾلصبح بدل أن ُيؼال همٓء أصاظرة وهمٓء معتزفة صار ُيؼال 

 " مٓء إخقان وهمٓء تبؾقغه

ٟمٕمؿ، إن هذه اجلامقم٤مت اًمتل ضمٜمدت ٟمٗمًؽ ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝم٤م هل ومرق سمدع ووالًم٦م ٓ ظمػَم ومٞمٝم٤م، وؾمقاء  أىمقل :

 ىمٚمٜم٤م سم٠مهن٤م اُمتداد ًمٚمٗمرق اًم٘مديٛم٦م أو مل ٟم٘مؾ وم٤مًمٜمتٞمج٦م واطمدة .

ع دسم ومٛم١مؾمس اإلظمقان اعمًٚمٛملم طمًـ اًمٌٜم٤م ُمٗمقض صقذم طمّم٤مذم ىمٌقري، وأشم٤ٌمقُمف ُمـ سمٕمده أصح٤مُب 

ووالًم٦م ٓ ظمػَم ومٞمٝمؿ . وٓ ومرق سملم اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم ُمٍم أو اًمًٕمقدي٦م، وم٤معمٜمٝم٩م واطمد، واًمٌٜم٤ّم قمٜمد اًمٙمؾ 

م قمغم يمؾ أطمد وًمق يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: واًمٙمُؾ ُمِمؽميمقن ذم ُمقآة أهؾ  إُم٤مم جمدد، وىمقًُمف ُم٘مدَّ

هتؿ ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إلرضم٤مء ومٞمٝمؿ اًمٌدع واًمْمالل، ُمٕم٤مدون عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ وأشم٤ٌمقمف، وا فم٤مهر: ومٛمقٓا

 واًمرواومض ظمػم ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ .

وإذا ىمرروا اًمتقطمٞمد ومال يزيدون قمغم ُم٤م أصمٌتف اعمنميمقن، وأُم٤م شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ومال يٕمّقًمقن قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، سمؾ 

 ؿمٞمئـ٤ًم ُمـ ذًمؽ . يمثػًما ُمـ أيم٤مسمر ُمرؿمدهيؿ ىمد وىمٕمقا ذم اًمنمك إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م، وىمد ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م

 واًمٙمالُم قمٜمٝمؿ يٓمقل .

أُم٤م اًم٘مٓمٌٞمقن وم٢مُم٤مُمٝمؿ ؾمٞمد ىمٓم٥م ـ وُم٤م أدراك ُم٤م ؾمٞمد ىمٓم٥م ـ وىمقًمف سمقطمدة اًمقضمقد، وـمٕمٜمف ذم سمٕمض 

 إٟمٌٞم٤مء، واًمّمح٤مسم٦م، وشمٙمٗمػمه ًمٚمٌنمي٦م سم٢مـمالق مل يٖمْم٥م أشم٤ٌمقمف قمٚمٞمف، سمؾ ازدادوا ًمف طمٌـ٤ًّم .

ومتٙمٗمػمهؿ سم٤معمٕم٤ميص، وشمٙمٗمػم احلٙم٤مم  ج واوح ومٞمٝمؿوأشم٤ٌمقمف ُمـ سمٕمده هؿ اًمتٙمٗمػميقن، وُمذه٥م اخلقار 

 سم٢مـمالق ظمػم ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ .

 أُم٤م اًمتٌٚمٞمغ ومٞمٙمٗمل أهنؿ ي٤ٌميٕمقن قمغم ـمرق أرسمٕم٦م صقومٞم٦م:

 واًم٘م٤مدري٦م، واًمديٜمٌدي٦م . اًمٜم٘مِمٌٜمدي٦م، واًمًٝمروردي٦م، وهل:    

احلّملم .  وإٟمٙم٤مر ذم رؾم٤مئٚمف ُمع اًمِمٞمخ ؾمٕمد  -اًمذي هٚمؽ -وىمد اقمؽمف هب٤م إٟمٕم٤مم احلًـ ـ رئٞمس اجلامقم٦م

ٕمد اًمتٌٚمٞمٖمٞملم ُمـ أهؾ اجلزيرة ًمتٚمؽ اًمٌٞمٕم٦م ٓ قمؼمة سمف : وم٤مًمرؾم٤مئؾ ُمقضمقدة سمخط إٟمٕم٤مم احلًـ قمٜمد اًمِمٞمخ ؾم

واًمًٞم٤مطم٦م ذم إرض اًمتل يًٛمقهن٤م اخلروج ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هل ُمـ ومٕمؾ اًمؼمامه٦م، احلّملم، َُمـ أراده٤م ومٚمػماضمٕمف 

 .(167)"اإلؾمالم ذم رء، وٓ ُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌٞملم، وٓ اًمّم٤محللم  ُم٤م اًمًٞم٤مطم٦م ُمـ "ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل : 

ويمالم اًمٙم٤مشم٥م هٜم٤م ـ ًمألؾمػ ـ هق ّتٓمٞمط ُم٤ميمر ُمـ طمزب اإلظمقان ... اهلدُف ُمٜمف إًمّم٤مق احلزسمٞم٦م سم٠مشم٤ٌمع 

اًمًٚمػ ًمٚمتٜمٗمػم ُمٜمٝمؿ: ٕهنؿ وضمدوهؿ ىمد ٟمٗمروا اًمٜم٤مس ُمـ دقمقة احلريمٞملم سمذًمؽ ، وهؿ وإن يم٤مٟمقا سمٛمث٤مسم٦م ُمـ 

 ويّمدىمٝم٤م إٓ أهنؿ ىمد سمٚمٖمقا ُم٤م أرادوا وًمق إمم طمدٍّ ُم٤م .يٙمذب اًمٙمذسم٦م 

 وُمـ اعم١مؾمػ طم٘مـ٤ًّم أهنؿ ىمد أىمٜمٕمقا سمتٚمؽ إيم٤مذي٥م سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م اًمًٚمٗمٞملم وـمالب اًمٕمٚمؿ .

ؾلصبح بدل أن يؼال همٓء أصاظرة وهمٓء معتزفة صار ُيؼال : همٓء إخقان  "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ : 

 . " وهمٓء تبؾقغ

                                                             

 ( .2/270) ((اعم٤ًمئؾ واًمرؾم٤مئؾ اعمروي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ذم اًمٕم٘مٞمدة  ))( ٟم٘ماًل قمـ 1/176) ((ُم٤ًمئؾ اسمـ ه٤مٟمئ  ))( 167)
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وًٓ : هؾ اًمًٚمٗمٞمِّلم هؿ اًمذيـ أؾّمًقا مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ذم اًمًٕمقدي٦م وهمػمه٤م ؟  وهؾ هؿ اًمذيـ أؾّمًقا أ أىمقل :

 اًمٗمرق وإطمزاب اإلظمقاٟمٞم٦م واًم٘مٓمٌٞم٦م واًمتل ٟمِم٠م قمٜمٝم٤م مج٤مقم٤مت اًمتٙمٗمػم واجلٝم٤مد وهمػمه٤م ؟

٤مسم٤مت حمٛمد ويمت٤مب ومريد قمٌد اخل٤مًمؼ ويمت " دقم٤مة ٓ ىمْم٤مة "اؾم٠مل ىمٞم٤مدات اإلظمقان اعمًٚمٛملم واىمرأ يمت٤مب 

 .( 168)هور ويمت٤مسم٤مت قمكم ضمريِم٦م وهمػمهؿ ًمتٕمرف ُمٜم٤مسمع اًمْمالل واًمتٗمريؼ واًمتٛمزيؼ واًمتٙمٗمػم واإلره٤مب 

س طمزب اًمتحرير وؾم٤مئر إطمزاب اًمتل شمدقمقا إًمٞمٝم٤م وشمٜم٤مومُِح قمٜمٝم٤م أٟم٧م وؿمٞمخؽ سمؾ وشُمِمٞمد  ـْ َأؾمَّ صم٤مٟمٞمـ٤ًم : َُم

 أم هؿ ؿمٞمقظمؽ وؿمٞمقخ ؿمٞمخؽ قمٌد اًمرمحـ ؟ سمٗمْم٤مئٚمٝم٤م وومْمٚمٝم٤م قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ؟ أُهُؿ اًمًٚمٗمٞمُّقن

ُم٤م ذٟم٥م اًمًٚمٗمٞمِّلم إذا اظمت٤مرت شمٚمؽ اًمٗمرق اًمْمالًم٦م قمغم اهلدى طمتك أصٌح٧م حمّؾ اٟمت٘م٤مد يمثػٍم ُمـ أهؾ  صم٤مًمثـ٤ًم :

 اًمٕمٚمؿ اعمٜم٤مومحلم قمـ اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م . 

شمتٖمػّم طم٤مل اإلظمقان راسمٕمـ٤ًم : هؾ ًمق همػّمٟم٤م شمٚمؽ إؾمامء ُمـ شمٌٚمٞمٖمل أو إظمقاين إًمخ إمم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م 

قن سم٤مًمٕم٘مٞمدة ويقاًمقن قمٚمٞمٝم٤م ويٕم٤مدون ويؽميمقن اًمت٘مري٥م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م، وٓ جيتٛمع ذم  ومٞمٝمتٛمُّ

صٗمقومٝمؿ أهؾ اًمٌدع سم٠مصٜم٤مومٝمؿ ومتُّمٌح ىم٤مقمدهتؿ : ) يتٕم٤مون أهُؾ اًمًٜم٦م ومٞمام اشّمٗم٘مقا ومٞمف وُيٜم٤مصح سمٕمْمٝمؿ سمٕمْمـ٤ًم 

 ر اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م قمـ ديـ اهلل .ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف ( وٓ يٜمِمٖمٚمقن سم٤مُٕمق

وشمتٖمػّم مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ُمـ مج٤مقم٦م صقومٞم٦م إمم مج٤مقم٦م ؾمٜمّٞم٦م شمدقمقا إمم اًمًٜم٦م وحت٤مرب اًمٌدع سم٠مٟمقاقمٝم٤م سمام ومٞمٝم٤م اًم٘مٌقر 

 واًمٓمقاف طمقهل٤م وقمدم حتديد وّتّمٞمص أّي٤مم ًمٚمدقمقة واخلروج سمزقمٛمٝمؿ إمم همػم ذًمؽ.

؟ أٓ يٜم٤مىمض هذا ُم٤م ىمرّرشمف ذم أصٚمؽ اًمث٤مين  ٝمؿصمؿ يمٞمػ زقمٛم٧م أّن هذا ُمـ أصقهلؿ اًمٗم٤مؾمدة وهق ىمقُل سمٕمْم

  " يم٤من ذم أومراد اإلظمقان ُمـ يقازم اًمرواومض ومٙمؾُّ اإلظمقان رواومض ...وإذا  "قمنم وهق ىمقًمؽ : 

وهؾ إذا أؾم٤مء أهُؾ سمٚمٍد يم٤من يمؾُّ أهؾ اًمٌٚمد ُمًٞمئلم سمًٌٌف، إّن اإلٟم٤ًمن ٓ يتحّٛمؾ ِوْزَر همػمه إٓ  "إمم أن ىمٚم٧َم : 

   ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ ڇ ، وٓ أىمقل إٓ يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :" ٤مسمٕمفإذا ريِضَ سمف وشم

 .  ڇ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

و٤مسمط احلٙمؿ قمغم دمٛمع  "آقمتّم٤مم"ًم٘مد سملم اًمِم٤مـمٌل ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ذم  "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ : 

٤م سمخالومٝم٤م ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ذم ُمٕمٜمك يمكم وذًمؽ أن هذه اًمٗمرق إٟمام شمّمػم ومرىمـً "ُمٕملم أٟمف ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م سم٘مقًمف : 

ذم اًمديـ، وىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م ٓ ذم ضمزئل ُمـ اجلزئٞم٤مت: إذ اجلزئل واًمٗمرع اًمِم٤مذ ٓ يٜمِم٠م قمٜمف خم٤مًمٗم٦م 

إمم ىمقًمف :  وجيري جمرى  ي٘مع سمًٌٌٝم٤م اًمتٗمرق ؿمٞمٕمـ٤ًم، وإٟمام يٜمِم٠م اًمتٗمرق قمٜمد وىمقع اعمخ٤مًمٗم٦م ذم إُمقر اًمٙمٚمٞم٦م ...

ٞم٦م يمثرة اجلزئٞم٤مت: وم٢من اعمٌتدع إذا أيمثر ُمـ إٟمِم٤مء اًمٗمروع اعمخؽمقم٦م قم٤مد ذًمؽ قمغم يمثػم ُمـ اًمنميٕم٦م اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚم

 ."(  2/200)  "آقمتّم٤مم  ".  "سم٤معمٕم٤مرو٦م 

 أىمقل :جُي٤مب قمـ اؾمتدًٓمف سمجقاسملم :

يمالُمٝمؿ ذم إول :  اعمٜمع وقمدُم اًمتًٚمٞمؿ : وم٤مًمِٗمرق اًمتل ُيداومِع قمٜمٝم٤م ُمٜمتنمة ذم أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل وسم٥ًٌم قمدم 

ـْ َه٥ّم وَدب، وىمد ؾمٌؼ ذيمر رء ُمـ يمالُمٝمؿ .  اًمٕم٘م٤مئد دظمؾ ذم صٗمقومٝمؿ يمّؾ َُم

جيد أٟمف ي٘مِّمد سم٤مُٕمر اًمُٙمكمِّ  " آقمتّم٤مم "وإّن اعمت٠مُمِّؾ ًمٙمالم اًمِم٤مـمٌل ـ رمحف اهلل ـ ذم همـػم ُمقوع ُمـ يمت٤مب 

ـْ أٟمٙمر ؿمٞمئـ٤ًم ُمٜمٝم٤م وم٘مد ظم٤م ًمػ أهؾ اًمًٜم٦م ذم رء ُمٜمٝم٤م وم٘مد ظمرج هٜم٤م أصقل اًمديـ قمغم ـمري٘م٦م أهِؾ اًمًٜم٦م: ٕن َُم

 قمـ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وأصٌح ُمـ اًمٗمرق اهل٤مًمٙم٦م .

 ومٝمؾ ه١مٓء ظم٤مًمٗمقا ذم أُمٍر يُمكمِّ أو ضُمْزئل ُمـ اًمديـ ؟

                                                             

 ( ـ سمتٍّمف يًػم ـ .114)ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))( اٟمٔمر : 168)
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وًمٞمس ًمؽ إٓ ضمقاسملم : إن يم٤مسمرت وىمٚم٧م : ظم٤مًمٗمقا ذم أُمٍر ضُمْزئل ٓ يُمكمِّ ًَمِزم ُمـ ذًمؽ أن ٓ يقضمد وَمْرٌق سملم 

ـِ ا شّمٌع ؾمٌٞمؾ اًمًٚمػ قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌّقة !! وأن ٓ يقضمد ومرٌق سملم ُمـ ىم٤مل سمقطمدة اًمقضمقد ُمـ اّدقمك اًمٜمٌقة وَُم

وُمـ وطّمد اهلل احلؼ اعمٕمٌقد، وأن ٓ يقضمد ومرق سملم َُمـ آُمـ سم٤مهلل ويمٗمر سم٤مهلل: وسُمٓمالن هذا يٖمٜمل قمـ اًمردِّ قمغم 

 ُمثٚمف .

 م اًمِم٤مـمٌل ـ رمحف اهلل ـ .وإْن رضمٕم٧م إمم وقمٞمؽ وىمٚم٧م : سمؾ ظم٤مًمٗمقا ذم أُمر ضُمْزئل سمٓمؾ اؾمتدًٓمؽ سمٙمال

اًمث٤مين : اًمتًٚمٞمؿ : َه٥ْم أٟمٜم٤م ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمؽ ضَمدًٓ أن أصح٤مب شمٚمؽ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٚم٦م واعمٜمحروم٦م ذم ُمٕمت٘مده٤م مل خي٤مًمٗمقا 

 ذم أُمٍر يُمكمِّ حُيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ والًمف سم٤مًمْمالل ومام هل إُمقر اجلزئٞم٦م إذن ي٤م قمٌد اًمرّزاق ؟

٤م أؿمد اًمدوم٤مع ؟، أو هل اًمنمك سم٤مهلل واًمٓمقاف طمقل اًم٘مٌقر أهل وطمدة اًمقضمقد اًمتل شمداومٕمقن قمـ أصح٤مهب

اًمتل هل ؾِمَٛم٦ٌم سم٤مرزة ذم ىم٤مدة شمٚمؽ اًمٗمرق اًمتل شمداومٕمقن قمٜمٝم٤م ؟، أوهل اًمٕمٛمؾ اجلامقمل اًمذي اّدقمٞم٧م أٟمف ُمـ أوصمؼ 

د اجلامقم٤مت ( 169)قمرى هذا اًمديـ  عم٤مٟم٤مت واًمدقمقة احلزسمٞم٦م وشمٕمدُّ ؟، أهٙمذا ؟، أو هل اعمج٤مًمس اًمٜمِّٞم٤مسمّٞم٦م وطمْمقر اًمؼَمْ

 شمٙمقن اًمًٚمٗمٞم٦م ي٤م قمٌد اًمرّزاق ؟! .

 ي٤م واقمظ اًمٜم٤مس ىمد أصٌح٧م ُمّتٝمٛمـ٤ًم

 

 

٧ٌَْم ُمٜمٝمؿ أُمقًرا أٟم٧م شم٠مشمٞمٝم٤م   إن قِم

 يم٤معمٚمٌس اًمثقب ُمـ قمرى وقمقرشمف 

 

 

 ًمٚمٜم٤مس سم٤مدي٦م ُم٤م إْن يقارهي٤م 

 وأقمٔمؿ اإلصمؿ سمٕمد اًمنمك ٟمٕمٚمٛمف 

 

 

 ذم يمؾ ٟمٗمس قمامه٤م قمـ ُم٤ًموهي٤م 

 ٌٍمه٤مقمروم٤مهن٤م سمٕمٞمقب اًمٜم٤مس شم 

 

 

 ُمٜمٝمؿ وٓ شمٌٍم اًمٕمٞم٥م اًمذي ومٞمٝم٤م 

 

 ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م :  

ا ؿّرر همٓء أن دَّ ِرّدة وتسعك إػ هدم افتقحقد ...مجاظات افدظقة مجاظات  إصؾ افرابع ظؼ"     

ؿ حرهبؿ ظذ حرب افقفقد اجلامظات افدظقية أخطر ظذ اإلشالم مـ افقفقد وافـصارى وأكف جيب تؼدي

وافـصارى ومجع مثافبفا مـ أجؾ هدمفا حتك زظؿ بعضفؿ أن هذه اجلامظات افدظقية هل مجاظات ِرّدة 

وزظؿقا أّن مجقعفا اكحرؾت ظـ ادـفج احلؼ، وأخذت بؿـفج اخلؾػ وظؼقدهتؿ ودخؾت إػ افساحة باشؿ 

 . " مجاظات دظقة ومجاظات خر ...

اًمًٚمٗمٞملم إن هذه اجلامقم٤مت مج٤مقم٤مت ردة، ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمٍد ُمٜمٝمؿ أٟمف يمٗمر اجلامقم٤مت مل ي٘مؾ أطمٌد ُمـ  أىمقل :

اإلؾمالُمٞم٦م سم٢مـمالق يمام يدّل قمٚمٞمف يمالم اًمٙم٤مشم٥م ، وإٟمام شمٙمٚمؿ اًمًٚمٗمٞمقن قمغم سمٕمض رُمقز شمٚمؽ اجلامقم٤مت ُمـ 

٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ اًمذيـ وىمٕمقا ذم اًمنمك إيمؼم وقم٤ٌمدة اًم٘مٌقر، وآؾمتٖم٤مصم٦م هب٤م يمام هق طم٤مل مج٤مقم٦م اإلظمقان ومج

 اهلٜمدي٦م .

                                                             

ٌُٖمُض ذم اهلل . وُيٜمٔمر : ( اًمٕمروة اًمُقصم٘مك ىمٞمؾ : هل : )ٓ إًمف إٓ اهلل(، أو هل : اًم٘مرآن169) :  ((   شمٞمًػم اًمٕمكم اًم٘مدير   ))، أو هل : احل٥م ذم اهلل واًم

(1/221. ) 
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وُم٘م٤مًم٦م اًمٙم٤مشم٥م هذه ُمـ ضمٜمس ُم٘م٤مٓت داود سمـ ضمرضمٞمس، ودطمالن، واسمـ ومػموز، وأرضاهبؿ ممـ اهتٛمقا 

 اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سم٤مًمتٙمٗمػم عم٤م رأوا ُمـ يمالُمف قمغم يمثػم ُمـ أٟمقاع اًمنمك اًمذي اسمتكم سمف أهؾ زُم٤مٟمف .

 .(170)ومٞمف ُمـ أُمِر ديٜمِٝمؿ وُم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾوٓ يٜمٙمر ُمثؾ هذا إٓ ضم٤مهٌؾ ٓ يدري ُم٤م اًمٜم٤مُس 

وإذا يم٤من اًمٙم٤مشم٥م يًتٜمٙمر ُمثؾ هذا إُمر اًمذي أًمّم٘مف سم٤مًمًٚمٗمٞملم ومٚمَِؿ يمؾُّ هذا اًمدوم٤مع قمـ شمٚمؽ اجلامقم٤مت 

اًمذي ُيٕمتؼم ىمٜمٌٚم٦م ذم اًمتٙمٗمػم  " ُمٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼ "اًمتل يًػم هم٤مًمٌٝم٤م قمغم يمت٥م ؾمٞمد ىمٓم٥م وسم٤مٕظمص يمت٤مسمف : 

 وهق ُمـ أسمٜم٤مء شمٚمؽ اجلامقم٤مت اًمتل شمداومِع قمٜمٝم٤م .( 171)سمِمٝم٤مدة يقؾمػ اًم٘مرو٤موي 

وهل تسعك دم احلؼقؼة إػ اإلضاحة بدظقة افتقحقد وحماربتف، ؾفل خارجة ظـ  ": صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ 

حظرة اإلشالم باشطة أذرظفا هدمـًا وؾْتؽـًا باإلشالم وأهؾف وّتريبـًا وؾساًدا فبـقاكف وأروف . ؾؼها يني 

إؾعك دم جسد ادؾدوغ مـ ؽر وجقج وٓ صخب وٓ طفقر إػ أن تػاؿؿ هذا افؼ واّتسع اخلرق هيان شؿ 

 . " ظذ افراؿع ـام هق احلال وافقاؿع !!

 أىمقل : اًمٙمالم قمٜمف ُمـ وضمٝملم

.  وُمـ أيمؼم إدًم٦م قمغم  ٟمٕمؿ، هذه اجلامقم٤مت شمًٕمك ؾمٕمٞمـ٤ًم طمثٞمثـ٤ًم ًمإلـم٤مطم٦م سمدقمقة اًمتقطمٞمد إول : أن ي٘م٤مل :

: سُمٖمْمٝمؿ ًمدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب، وًمٕمٚمامء اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، وعمـ آزرهؿ داظمؾ اًمٌالد  ذًمؽ

 وظم٤مرضمٝم٤م، وإٟمِم٤مئٝمؿ جلامقم٤مت ذات ُمٜم٤مه٩م ُمٜم٤موئ٦م هل٤م: ويم٤من إومم أن ي١مازروه٤م ًمق يم٤من ص٤مدىملم .

 وهذه سمٕمض أىمقاهلؿ :

اقمٚمٛمقا أن حمٛمد سمـ قمٌد  "ـ : (172)تٌٚمٞمغـ ي٘مقل اًمِمٞمخ طمًلم أمحد طمٜمٗمل اًمديقسمٜمدي ـ وهق ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمقخ اًم 1

اًمقه٤مب فمٝمر أُمُره ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم ذم ٟمجد، ويم٤مٟم٧م ًمف قم٘م٤مئد وم٤مؾمدة، وٟمٔمري٤مت سم٤مـمٚم٦م: ومٚمذًمؽ ىمتؾ 

، ويم٤من يًتحؾ هن٥م أُمقاهلؿ، وئمـ ذم ىمتٚمٝمؿ (173)وىم٤مشمؾ أهؾ اًمًٜم٦م، وأمجؼمهؿ أن يٓمٕمٜمقا سمٕم٘م٤مئده وٟمٔمري٤مشمف

: ويم٤من ي٥ًم اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، وي٠ميت ذم ؿم٠مهنؿ سمٖم٤مي٦م ؾمقء (174)ج٤مز: وم٢مٟمف آذاهؿ أؿمد اإليذاءوصمقاسمـ٤ًم، ؾمٞمام أهؾ احل

واحل٤مصؾ أٟمف فم٤مملٌ سم٤مغ ؾمٗم٤مك وم٤مؾمؼ: وًمذًمؽ أسمٖمْمتف اًمٕمرب أؿمد ُمـ ىمد اؾمتِمٝمد يمثػٌم ُمٜمٝمؿ قمغم يديف إدب: و

 . (175)"اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ... 

يمث٤مَر ُمـ اًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف اًمقه٤مسمٞم٦م اخلٌٞمث٦م شمرى أن اإل "ـ وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر :  2

وضمٕمٚمٝم٤م ورًدا أُمر ىمٌٞمح، (176)"اًم٘مّمٞمدة اهلٛمزي٦م"و  "ىمّمٞمدة اًمؼمدة"و  "دٓئؾ اخلػمات"ظمػم إٟم٤مم، وىمراءة 

ا   .(177)"وُمٙمروٌه ضمدًّ

أُم٤م حمٛمد سمـ  ":  "ومٞمض اًم٤ٌمري  "ـ وىم٤مل أٟمقر ؿم٤مه يمِمٛمػمي ـ ؿمٞمخ اجل٤مُمٕم٦م اًمديقسمٜمدي٦م اًمتٌٚمٞمٖمٞم٦م ـ ذم يمت٤مسمف  3

                                                             

 ( .22ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ آل اًمِمٞمخ )ص  ((ُمّم٤ٌمح اًمٔمالم ذم اًمرد قمغم ُمـ يمذب قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم  ))( اٟمٔمر : 170)

 ط : دار وه٦ٌم ـ ُمٍم( . 110: )ص :  ((   اًم٘م٤مدُم٦م أوًمقّي٤مت احلريم٦م اإلؾمالم ذم اعمرطمٚم٦م   ))( اٟمٔمر : 171)

 ( ويًٛمقٟمف )ؿمٞمخ اإٍلؾمالم( !!؟، وهق ؿمٞمخ احلدي٨م، ورئٞمس اًمتدريس سمدار اًمٕمٚمقم سمديقسمٜمد ذم اهلٜمد .172)

 ( ي٘مّمد أهنؿ قمرومقا سمٓمالن قم٘م٤مئده ٓؾمتحـالًمف ًمدُم٤مئٝمــؿ . ًمٙمٜمف ًمٕمجٛمتف ظم٤مٟمف اًمتٕمٌػم ؟ .173)

 خيرج ذم ٟمجد سمدقمقشمف . ومٙمٞمػ آذى أهؾ احلج٤مز وىم٤مشمَٚمٝمؿ ؟؟! . ( اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب مل174)

وُم٤م  7ًمًٞم٤من حمٛمد أؾمٚمؿ )ص  ((مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ قم٘مٞمدهت٤م وأومٙم٤مر ُمِم٤مخيٝم٤م  ))( . وًمٚمرد قمغم هذه اًمٗمري٦م اٟمٔمر : 6)ص  ((اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م  ))( اٟمٔمر : 175)

 سمٕمده٤م( .

 ٚم٦م ؟!! .( وهذه اًمٙمت٥م اًمثالث ـم٤مومح٦ٌم سم٤مًمنمك إيمؼم اعمخرج ُمـ اعم176)

 ( .8)ص  ((مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ قم٘مٞمدهت٤م وأومٙم٤مر ُمِم٤مخيٝم٤م  ))( سمقاؾمٓم٦م 67)ص  ((اًمِمٝم٤مب اًمث٤مىم٥م  ))( 177)



 

 

53 

 

قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي وم٢مٟمف يم٤من رضماًل سمٚمٞمًدا ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ: ومٙم٤من يت٤ًمرع إمم احلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر، وٓ يٜمٌٖمل أن ي٘متح ذم 

 .(178)"هذا اًمقادي إٓ ُمـ يٙمقن ُمتٞم٘مٔمـ٤ًم ُمت٘مٜمـ٤ًم قم٤مرومـ٤ًم سمقضمقه اًمٙمٗمر وأؾم٤ٌمسمف 

ٗمٞم٦م شمريمٜم٤مه٤م ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م، وىمد س احلزسمٞملم أىمقاٌل ُمٜمٙمَرة ذم ؾم٥ّم اًمقه٤مسمٞم٦م واًمٓمٕمـ ذم اًمدقمقة اًمًٚمووًمرؤ

ؾمٌؼ ذيمُر رء ُمـ اٟمحراوم٤مهتؿ ذم شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة واًمتل شمدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم سُمٖمْمٝمؿ ًمٚمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م وأهٚمٝم٤م 

 وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب .

ت٘م٤مد ٝمػم آقمٓمدوم٤مع قمٜمٝم٤م هؾ دمٕمؾ ٟمّْم٥م أقمٞمٜمٝم٤م شماًمث٤مين : أن ي٘م٤مل : هذه اجلامقم٤مت اًمتل ضمٜمّدت ٟمٗمًؽ ًمٚم

ر ذم ُمدارؾمٝم٤م يمت٥م اًمتقطمٞمد قمغم  ،سم٦م اًمنمك سمٛمٔم٤مهرهوحم٤مر هؾ رأي٧م وؾمٛمٕم٧م أن مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ اًمديقسمٜمدي٦م شم٘مرِّ

 اًمقاؾمٓمٞم٦م "ٓسمـ سَمٓم٦َّم، و  " اإلسم٤مٟم٦م "ًممضمرّي، و  " اًمنميٕم٦م "ًمألًمٙم٤مئل، و  " اًمًٜم٦م "ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمثؾ 

 ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ؟ " اعمرؾمٚم٦م اًمّمقاقمؼ "ؿمٞمخ اإلؾمالم، و  "اًمتَّْدُُمرّي٦م  "، و "

هؾ هل حت٥م هذه اًمٙمت٥م وأهٚمٝم٤م وشمٜمّمح اًمٜم٤مس سمدراؾمتٝم٤م أو أهن٤م حت٤مرب هذه اًمٙمت٥م وأهٚمٝم٤م وشمرُمٞمٝم٤م 

ر يمت٥م أهؾ اًمٌدع يمـ ويمت٥م اًمرازي  " اعم٤ًمُمرة "وذطمٝم٤م  " اعم٤ًميرة "و  " اًمٜمًٗمٞم٦م "وشمرُمل أهٚمٝم٤م سم٤مًمْمالل وشم٘مرِّ

 وإؿمٕمري٦م واجلٝمٛمٞم٦م ؟واإلجيل وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد اعم٤مشمردي٦م 

ر ذم شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة  ؾ  "ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب وذوطمف، و  " يمت٤مب اًمتقطمٞمد "هؾ هل شم٘مرِّ اًمتقؾمُّ

ٌَْٙمري "، و " واًمقؾمٞمٚم٦م وهمػمه٤م ؟ أو هل حت٤مرب هذه اًمٙمت٥م وحت٤مرب أهٚمٝم٤م  " إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من "، و " اًمرّد قمغم اًم
س يمت٥م اًمٙمالم واعمٜمٓمؼ واًمٗمٚمًٗم٦م( 179) ف اًمنميمل ؟ وشمدرِّ  ويمت٥م اًمتّمقُّ

ديـ ٕهنؿ أهؾ شمقطمٞمد حي٤مرسمقن اًمنمك، وحي٤مرسمقن اًمتٕمٓمٞمؾ، وأهُؾ ؾمٜم٦م  هؾ هؿ حيٌّقن أهؾ احلدي٨م اعمقطمِّ

ٙمقن سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ًّ  أو يٌٖمْمقهنؿ وحي٤مرسمقهنؿ . صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿيتٛم

ٚمقل وآحّت٤مد ووطمدة اًمُقضمقد، ومٞمٝم٤م احل -٤مٟميمام ذيمر –وأظمػًما : هؿ ي٤ٌميِٕمقن قمغم ـمرق أرسمٕم٦م صقومٞم٦م 

ُمـ اًمنميمّٞم٤مت واًمٌدع وُمٜمٝم٤م اًمتّمقف، واًمتّمقف اًمٖم٤مزم، اعمكمء سمٙمثػم  " شمٌٚمٞمٖمل ٟمِّم٤مب "وقمٛمدهتؿ : يمت٤مب 

 واخلراوم٤مت .

واإلظمقان اعمًٚمٛمقن يِم٤مريمقهنؿ ذم يمؾِّ هذه اًم٘مْم٤مي٤م، ويزيدون قمٚمٞمٝمؿ سم٠مهنؿ يدظمؾ ذم مج٤مقمتٝمؿ اًمرواومض 

ايب ذم أطمد اعم١ممترات اًمتل قُم٘مدت ذم اًمًقدان إمم واخلقارج ـ سمؾ واًمٜمّم٤مرى ـ وم٘م د دقمك اًمديمتقر طمًـ اًمؽمُّ

 .( 180)حت٘مٞمؼ ِوطْمدة إدي٤من 

ل ـ أسمرز ىم٤مدة اإلظمقان ـ إمم إىم٤مُم٦م احلزب اإلسمراهٞمٛمل واًمذي يتٙمّقن ُمـ اًمٞمٝمقد  ويمذًمؽ دقم٤م طمًـ َُمٙمِّ

 .( 181)واًمٜمّم٤مرى واعمًٚمٛملم 

د إدي٤من وأن احلٞم٤مة شمّتًُع ٕيمثر ُمـ ديـ سمٕمد متٞمٞمع اخلالف سملم اًمٗمرق  وي٘مقل يقؾمػ اًم٘مرو٤موي سمجقاز شمٕمدُّ

: وذيمر " ـ سمام ومٞمٝمؿ اًمرواومض ـ قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمْم٤مًّم٦م : ) ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشّمٗم٘مٜم٤م ومٞمف ويٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْمـ٤ًم ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف

 .( 182)م ( أّن ُمٕمف ذم هذا اخلط : اًمٖمزازم واًمؽمايب وُهَقْيدي: ويًّٛمل هذا آدّم٤مه سمـ) روح اإلؾمال

 

                                                             

 ( .10)ص  ((مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ  ))( سمقاؾمٓم٦م يمت٤مب 1/171) ((ومٞمض اًم٤ٌمري  ))( 178)

 ( هذا ـ واهلل ـ ًم٤ًمن طم٤مهل٤م وومٕم٤مهل٤م .179)

 م( .29/4/1993سمت٤مريخ :  1202دد : : )اًمٕم ((   اًمًقدان احلدي٨م   ))( اٟمٔمر : صحٞمٗم٦م 180)

 ( .4: )اًمٕمدد :  ((   اعمٚمت٘مك   ))( جمٚم٦م 181)

 هـ( .1415/رسمٞمع أظمر 21/ 1118: )اًمٕمدد :  ((   اعمجتٛمع   ))( جمٚم٦م 182)
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دون ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ همػم اعمًٚمٛملم يتحّدصمقن ومٞمف سم٤مؾمؿ اإلؾمالم  وذم سمٞم٤من أصدره اإلظمقان اعمًٚمٛمقن حيدِّ

 ويتؼّمءون ممّـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ويٍّمطمقن ومٞمف سم٘مقهلؿ : 

وُم١مّهٚملم حلٛمؾ إُم٤مٟم٦م . وُمقىمٗمٜم٤م ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ( 183)واإلظمقان اعمًٚمٛمقن يرون اًمٜم٤مس مجٞمٕمـ٤ًم محٚم٦َم ظمػم  "

ُمٍم واًمٕم٤ممل اًمٕمريب ُمقىمٌػ واوح وىمديؿ وُمٕمروف : هلؿ ُم٤م ًمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م، وهؿ ذيم٤مء ذم  اعمًٞمحٞمِّلم ذم

اًمقـمـ، وأظمقة ذم اًمٙمٗم٤مح اًمقـمٜمل اًمٓمقيؾ، هلؿ يمؾُّ طم٘مقق اعمقاـمـ اعم٤مدي ُمٜمٝم٤م واعمٕمٜمقي اعمدين ُمٜمٝم٤م واًمًٞم٤مد، 

تٝم٤مون ذم أظمذ ًٚمؿ أن يًتخّػ هب٤م أو ي. ٓ يٛمٚمؽ ُم( 184)واًمؼم ُمٕمٝمؿ، واًمتٕم٤مُون ُمٕمٝمؿ قمغم اخلػم ومرائض إؾمالُمٞم٦م 

 .( 185) " وُمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ أو ومٕمؾ همػم ذًمؽ ومٜمحـ سمراء ُمٜمف ومم٤ّم ي٘مقل ويٗمٕمؾٟمٗمًف سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م . 

وطمزب اًمتحرير اًمذي ي٘مقم قمغم اًمٗمٙمر آقمتزازم اعمَْحض، ويٜمٙمر يمثػمًا ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚمِّ٘م٦م سمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م طمتك 

٘مؼم وسمٔمٝمقر اعمًٞمح اًمدضّم٤مل، طمتك وّؾ ذم يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ُمـ أمّهٝم٤م : طمّرم قمغم أشم٤ٌمقمف آقمت٘م٤مد سمٕمذاب اًم

أن يٙمقن ىم٤مئد اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م  زشمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٗم٤مر وآٟمٌٝم٤مر سمحْم٤مرهتؿ وشم٘مديٛمٝمؿ قمغم اعمًٚمٛمـ]يـ[ــ، وسمجقا

 .(186)وسمٖمػم ؿمٝمقة ضمقاز اًمٜمٔمر إمم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م، وسمجقاز شم٘مٌٞمٚمٝم٤م سمِمٝمقة [، وضمقاز دومع اجلزي٦م ًمٚمٙمّٗم٤مر، ويم٤مومر]اً 

س هذا احلزب ذم ضمزيرة اًمٕمرب ـ يمام أومّمح قمـ ٟمٗمًف ـ وـمٕمـ ذم اًمِمٞمخ  َٕمري ُم١مؾمِّ ًْ
وأظمػًما ظمرج قمٚمٞمٜم٤م اعمِ

حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب واهّتٛمف سم٠مٟمف رضمٌؾ ؾم٤مذج يدقمقا إمم ىمْم٤مي٤م ؾم٤مذضم٦م، وأن ُمٕم٤موي٦م ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ص٤مطم٥م 

 ضمرائؿ وؾمٞمٚم٘مك ضمزاءه قمٜمد اهلل .

ٛمٞمٜمل وىم٤مل قمٜمف : سم٠مٟمف إُم٤مٌم، ذم اعم٘م٤مسمِؾ طَمطَّ ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م قماّلُم٦م اًمٕمٍم اًمِمٞمخ : قمٌد اًمٕمزيز سمـ صمؿ أصمٜمك قمغم اخل

زقمٛمف أّن شمٚمؽ اًمٗمرق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وأهنؿ قمغم قم٘مٞمدة  اًمٙم٤مشم٥موسمٕمد هذا يمٚمف هؾ ي٘مٌؾ اًم٘مّراء ُمـ ، ( 187)سم٤مز 

 ٦م ؟اًمًٚمػ ؟ وأن َُمـ ىم٤مل سم٠من قم٘م٤مئدهؿ ُمٜمحروم٦م وم٘مد فمٚمٛمٝمؿ وهق ُمـ أدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞمّ 

 وضم٤موزه إمم ُم٤م شمًتــٓمٞمع***       إذا مل شمًتٓمع ؿمٞمئـ٤ًم ومدقمف

 
 

 

إصؾ اخلامس ظؼ : افـظر دم أحقال إمة ومعرؾة أظدائفا وؾؽرهؿ حمّرٌم  " :(  20ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م  ) ص :   

ؾةذظـًا  ر دم أحقال أمة اإلشالم ومعرؾة خمطّطات أظدائفا جعؾ همٓء افـظ "ثؿ ؿال "ـافـظر دم افتقراة ادحرَّ

مـًا دم افديـ إٓ مـ خالل اإلظالم واخلاوع فؾحؽقمات افغربقة  . " وؾضح أشافقب مؽرهؿ هبا أمًرا حمرَّ

أن ت٘مد ذم ٟمٗمز أٟمف ُمـ اعمّمٚمح٦م أٟم٤م أقم "يٙمٗمل ذم دطْمض اومؽمائف ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمخ رسمٞمع ـ طمٗمٔمف اهلل ـ:  أىمقل :

ًمٜم٤م إقمداء، وأٟمف جي٥م أن ٟمٕمد اًمُٕمّدة إلطم٤ٌمط ُمٙم٤مئدهؿ، ًمٙمـ ٓ أهمٚمق ذم ذًمؽ، سمؾ أرى ُم٤م يراه  ٟمٕمرف ُم٤م خيٓمِّط

 .( 188) " ٟم٤م وأمجٕمقا قمٚمٞمف ُمـ أّن ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ُم٤م هق ومرُض قملم وُم٤م هق ومرض يمٗم٤مي٦م.ؤقمٚمام

                                                             

 ( قمغم هذا : ومام حيٛمٚمف اًمٙمّٗم٤مر واعمٜم٤موم٘مـقن ُمـ احل٘مــد واًمٙمْٞمد هلذا اًمديـ هق يمٚمف ظمػم !! . 183)

اًمقٓء واًمؼماء !!، وهؾ هذا اًم٘مقل هق ٟمٗمُس ىمقهلؿ عم٤م ضم٤مء إُمريٙم٤من واًمٜمّم٤مرى قمٛمقُمـ٤ًم إمم ضمزيرة اًمٕمرب ذم أزُم٦م اخلٚمٞم٩م،  ( اٟمٔمر يمٞمػ َُمٞمَّٕمقا184)

 ، صمؿ ٟمرى ُمقىمٗمٝمؿ اعُمْخِزي ُمـ اًمٜمّم٤مرى يمام ذم هذا اًمٌٞم٤من .((   ه١مٓء ٟمّم٤مرى طم٤مىمدون ... ؾمٞمٗمٕمٚمقن يمذا ويمذا   ))وىمد يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن قمٜمٝمؿ : 

 اًم٘مقم يٙمٞمٚمقن سمٙمٞمٚملم ؟!! أٓ شمرى أن 

 ( .59ـ  56: )ص :  ((   مج٤مقم٦م واطمدة ٓ مج٤مقم٤مت   ))هـ . واٟمٔمر : 29/12/1415ـ  1149: ) ((   اعمجتٛمع   ))( جمٚم٦م 185)

ة   ))( اٟمٔمر : 186)  ( .141ـ  135: )ص :  ((   اعمقؾمققم٦م اعمٞمنَّ

 ( .122ـ  117: )ص :  ((   اًم٘مٓمٌٞم٦م   ))( يمت٤مب : 187)

 ( .81: )ص :  ((   احلدي٨م هؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمٜم٤مضمٞم٦م أهؾ   ))( 188)
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، أًمٞم٧ًم ُمـ ضمريدة وي٘م٤مل ًمٚمٙم٤مشم٥م أيْمـ٤ًم : ُمـ أيـ شم٠مظمذ اجلرائد اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمئقن اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وُم٤م يتٕمّٚمؼ هب٤م ؟   

ـْ ظِمالل اعمراؾمٚملم اًمذيـ اصٓمٌغ أيمثرهؿ سم٤مًمّمٌٖم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ؟ سمؾ ًمٕمّؾ  ) اًمت٤ميٛمز ( وهمػمه٤م ُمـ اجلرائد اًمٙم٤مومرة، وُِم

ٌْٜمقن وم٘مٝمؿ اعمزقمقم قمغم ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ اًمتل ًمٕمّؾ أؿمّد اعمًٚمٛملم ومً٘مـ٤ًم  يمثػًما ُمٜمٝمؿ ٟمّم٤مرى، ومٙمٞمػ شمث٘مقن هبؿ، وشَم

 أوصمؼ ُمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م .

. أىمقل :هذا ٓ يًّٛمك ىمٞم٤مؾمـ٤ًم سمؾ هق اؾمتدٓل  " وؿاشقا ظذ ذفؽ افـظر دم افتقراة "ًمٙم٤مشم٥م : أُم٤م ىمقل ا     

 وهق ٟمصٌّ ذم اعم٠ًمًم٦م: أًمًتؿ شمٌٜمقن وم٘مٝمٙمؿ اعمزقمقم قمغم قمٚمقم ؾمٞم٤مؾمّٞم٦م هل ٟمت٤مج أومٙم٤مر أهِؾ اًمّمٚمٞم٥م واًمتثٚمٞم٨م ؟

ل فمٝمقر اًمٙمٗمر واإلحل٤مد واًمدقمقة إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم صٗمح٤مت ضمر  ائدهؿ .صمؿ ُم٤مذا شمًٛمِّ

وىمٚمٜم٤م سم٠مّن ُمثؾ هذا ىمٞم٤مس ومٝمق ىمٞم٤مٌس صحٞمح احّتدت ومٞمف اًمٕمٚم٦م وهل أن ه١مٓء يمٗم٤مٌر  اًمٙم٤مشم٥موًمق شمٜمزًمٜم٤م ُمع 

أذار حي٤مرسمقن اإلؾمالم ًمٞمَؾ هن٤مر ومال ٟم٠مُمٜمٝمؿ ُِمـ َدسِّ ُم٤م يريدون ُمـ يمٞمد اإلؾمالم ذم صمٜم٤مي٤م أظم٤ٌمرهؿ، سمؾ 

ف .  قمقن شمٚمؽ إظم٤ٌمر قمغم ُم٤م يّتٗمؼ وديٜمٝمؿ اعمحرَّ ًمّمٌٖم٦م ٟم٤مهٞمؽ قمـ اعمراؾمٚملم اًمذيـ اصٓمٌغ يمثػٌم ُمٜمٝمؿ سم٤مويٓمقِّ

وافعؾؿ بؽقد افؽّػار وتدبرهؿ ؾفذا ؾرٌض ظذ  "صمؿ ىم٤مل ٟم٘ماًل قمـ اًمًٚمٗمٞملم ىمقهلؿ :  اًمٜمٍماٟمٞم٦م أو اًمٕمٚمامٟمٞم٦م !!

 . " ادسؾؿغ وهق ِمـ ؾروض افؽػايات ...

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

ٓمٚمقسم٦م ُمـ يمؾ ُمًٚمؿ ىمد أووحٝم٤م اهلل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز وذم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف إول : أن اًمٗمروض اًمٕمٞمٜمٞم٦م واًمقاضم٤ٌمت اعم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مم٤م ٓ يدُع جم٤مًٓ ًمٚمٜم٘م٤مش ومٞمٝم٤م أو اًمتِمٙمٞمؽ ذم ومروٞمتٝم٤م . وم٠مريم٤من اإلؾمالم ُمـ صالة وصٞم٤مم 

٘مد سمٚمٖمتف احلج٦م هب٤م ىمد ىم٤مُم٧م سمقضمقد اًم٘مرآن : ومؿ سمٚمٖمف وم وزيم٤مة وطم٩م ٓ يٕمذر أطمد سمجٝمٚمٝم٤م إذا يم٤من ُمًٚمٛمـ٤ًم: ٕن

 احلج٦م، واعمٜمٙمُِر ًمٌمء ُمٜمٝم٤م يم٤مومر، ظم٤مرٌج ُمـ ُمٚم٦م اإلؾمالم: ٕٟمف أٟمٙمَر ُم٤م هق ُمٕمٚمقٌم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة .

أُم٤م ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت واًمتل ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ سمٙمٞمد اًمٙمٗم٤مر ـ يمام يِمػم إًمٞمف اًمٙم٤مشم٥م ـ أو ُم٤م يًٛمك سمٗم٘مف اًمقاىمع وم٤مُٕمُر 

ًمٜم٤مس وّتتٚمُػ ىمدراهتؿ: ومال جيقُز شمٙمٚمٞمُٗمٝمؿ هب٤م مجٞمٕمـ٤ًم إذا ىم٤مم هب٤م ومٞمٝم٤م واؾمع: ٕهن٤م ُمـ إُمقر اًمتل يتٗم٤موت ومٞمٝم٤م ا

 ُمـ هق أهٌؾ ًمذًمؽ: ٕن اعم٘مّمقد هق اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ اًمٗمٕمؾ .

ف قمغم اجلٛمٞمع، ًمٙمـ  ": (189)"اعمقاوم٘م٤مت  "ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم  ـمٚم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م : ي٘مقل اًمٕمٚمامء سم٤مٕصقل : إٟمف ُمتقضمِّ

اًمْم٤مسمط ًمٚمجٛمٚم٦م ُمـ ذًمؽ : أن اًمٓمٚم٥م وارٌد قمغم اًمٌٕمض، وٓ قمغم  . وًمٙمـًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىملم .إذا ىم٤مم سمف ا

 اًمٌٕمض يمٞمػ يم٤من، وًمٙمـ قمغم ُمـ ومٞمف أهٚمّٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ اًمٗمٕمؾ اعمٓمٚمقب ٓ قمغم اجلٛمٞمع قمٛمقُمـ٤ًم .

 واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أُمقر :

 ۇئ          ۇئ وئ وئ ەئ  ائەئ  ائ ى           ى ې ڇ أطمده٤م : اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :

 . " ، ومقرد اًمتحْمٞمض قمغم ـم٤مئٗم٦م قمغم اجلٛمٞمع ...  ڇ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

واًمث٤مين : ُم٤م صم٧ٌم ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم هذا اعمٕمٜمك يم٤مإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى أو اًمّمٖمرى: وم٢مهنام إٟمام  "

 شمت٘ملم قمغم ُمـ ومٞمف أوص٤مومٝم٤م اعمرقمٞم٦م ٓ قمغم يمؾ اًمٜم٤مس .

ذقمـ٤ًم سم٤مشمٗم٤مق ُمـ يم٤من أهاًل ًمٚم٘مٞم٤مم هب٤م واًمٖمٜم٤مء ومٞمٝم٤م ... وُم٤م أؿمٌف وؾم٤مئر اًمقٓي٤مت سمتٚمؽ اعمٜمزًم٦م : إٟمام يٓمٚم٥م هب٤م 

ذًمؽ ُمـ اخلٓمط اًمنمقمٞم٦م: إذ ٓ يّمح أن يٓمٚم٥م هب٤م ُمـ ٓ يٌدئ ومٞمٝم٤م وٓ يٕمٞمد: وم٢مٟمف ُمـ سم٤مب شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ 

سم٤مـمؾ  ويمالمه٤م، اعمجتٚم٦ٌم أو اعمٗمًدة اعمًتدومٕم٦م  يٓم٤مق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٙمٚمػ، وُمـ سم٤مب اًمٕم٨ٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمّمٚمح٦م

 .  اهـ "

                                                             

 ( .280ـ  1/279( )189)
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ىمٚم٧م : وهذا ُمثؾ طم٤مل اًمٙم٤مشم٥م اًمذي يريد ُمـ مجٞمع ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ومجٞمع اًمٕمٚمامء أن يٜمخرـمقا ذم اًمٗم٘مف اعمزقمقم 

 اًمذي يتٗم٤موت ومٞمف اًمٜم٤مس شمٗم٤موشمـ٤ًم قمٔمٞمٛمـ٤ًم .

يمؾ ُم٤م حيت٤مضمف  ناًمث٤مين : أن ي٘م٤مل : إن اًمقاضم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مئٞم٦م ٓ طمٍم هل٤م، سمؾ هل ُمتجددة ذم يمؾ قمٍم: ٕ

ٙمقن واضمٌـ٤ًم يمٗم٤مئٞمـ٤ًّم إْن ىم٤مم سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىملم، يم٤مًمٓم٥م، واهلٜمدؾم٦م، واًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م اعمًٚمٛمقن ي

 ق ذًمؽ مم٤م حيت٤مج إًمٞمف اعمًٚمٛمقن .إظمرى يم٤مًمري٤موٞم٤مت، واًمٗمٞمزي٤مء، واًمٙمٞمٛمٞم٤مء، وٟمح

 وم٢من ىمٞمؾ : إن وم٘مف اًمقاىمع واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يٕمرومف، ويٕمرف ُم٤م يدسمَّر ًمألُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؟ .

 ـ قمغم اًمتًٚمٞمؿ ـ : ويمذًمؽ اًمٓم٥م واهلٜمدؾم٦م. ىمٞمؾ

 وم٢من ىم٤مل : وًمٙمـ وم٘مف اًمقاىمع حيت٤مضمف يمؾ ُمًٚمؿ ؟ .

 ىمٞمؾ : ويمذًمؽ اًمٓم٥م واهلٜمدؾم٦م . 

وم٢من ىم٤مل : أٟمتؿ إذن شمٙمٚمِّٗمقن اًمٜم٤مس سمام ٓ يٓمٞم٘مقن: ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمقاطمُد ُمٜمٝمؿ ـمٌٞمٌـ٤ًم، ُمٝمٜمدؾمـ٤ًم، 

 ري٤موٞمـ٤ًّم، ... إًمخ .

  وم٘مف اًمقاىمع ؾمقاء سمًقاء، وّتّمٞمص قمٚمؿ دون قمٚمؿ ُمـ همػم دًمٞمؾ دقمقى سم٤مـمٚم٦م .ىمٞمؾ : ويمذًمؽ طم٤مًمٙمؿ ذم

اًمث٤مًم٨م : أن ي٘م٤مل : ًمق يم٤من وم٘مف اًمقاىمع واًمٕمٚمؿ سمٙمٞمد اًمٙمٗم٤مر ومروـ٤ًم قمٞمٜمٞمـ٤ًم ًمتقومرت اًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف، وًمٜم٘مَٚمف 

همػمه٤م ُمـ أريم٤من اًمذيـ ٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م اًمّمالة واإليامن، وٕٟمٙمروا قمغم ُمـ شمريَمف يم٢مٟمٙم٤مرهؿ قمغم ُمـ شمرك اًمّمالة و

 اإلؾمالم .

 ويمؾ هذا مل حيّمؾ، ومُٕمٚمؿ سمٓمالن إٟمٙم٤مر اًمٙم٤مشم٥م قمغم اًمًٚمٗمٞملم .

 اًمراسمع : أن ي٘م٤مل : إن اًمٕمٚمؿ سمٙمٞمد اًمٙمٗم٤مر إُم٤م أن يٙمقن واضمٌـ٤ًم قمٞمٜمٞمـ٤ًّم أو يمٗم٤مئٞمـ٤ًّم .

 وم٢من يم٤من إول : وم٠ميـ أدًمتف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وَُمـ ىم٤مل سمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ .

ال يٙمٗمل أن شم٘مقم سمف أٟم٧م وأصح٤مسُمؽ رومٕمـ٤ًم ًمٚمحرج قمـ إُم٦م، ظمّمقصـ٤ًم أٟمٙمؿ ممـ يتٌّجح وإن يم٤من اًمث٤مين : أوم

 سمٛمٕمروم٦م هذا اًمٗم٘مف اعمزقمقم !!؟ .

 
 

 

دَا  ". ثؿ ؿال :  " ... إصؾ افسادس ظؼ : ؾؼف افقاؿع خصقصقة فُقٓة إمقر ":(  20ؿال افؽاتب ) ص : 

ق صباب إمة، ويغرس إحؼاد وإخالق افػاشدة دم أكصاره مـ هبت إبرياء ؿّرر همٓ ء أّن ؾؼف افقاؿع يػرِّ

وافتؽذيب بافصدق، وخذٓكف، وخذٓن أهؾف وافتصديؼ بافؽذب وافّسهات، وإصاظة ذفؽ اإلرجاف دم 

 َبر إٓ دخؾتف ...صقرة مقجات ظاتقة تتحّقل إػ ضقؾان مـ افػتـ افتل ما ترـت بقت حجر أو مدر أو وَ 

ؿافقا إن ؾؼف افقاؿع مـ واجبات ُوٓة ادسؾؿغ، ٓ جيقُز أن جيـد فف أهؾ افعؾؿ وضاّلبف ـل ٓ يزامحقا وٓة 

 . " إمقر

ڳ ڳ ڳ    ک ک ک گگ گ گ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ  کچ  ىم٤مل اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ : أىمقل :

اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ ًمٕم٤ٌمده هذا شم٠مدي٥ٌم ُمـ  "ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي ذم شمٗمًػمه :  .چڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  

قمـ ومٕمٚمٝمؿ هذا همػم اًمالئؼ، وأٟمف يٜمٌٖمل هلؿ إذا ضم٤مءهؿ أُمٌر ُمـ إُمقر اعمٝمّٛم٦م واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُّم٦م ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مُٕمـ 

ٌّتقا وٓ يًتٕمجٚمقا سم٢مؿم٤مقم٦م ذًمؽ اخلؼم، سمؾ يردُّوٟمف إمم  وهور اعم١مُمٜملم أو سم٤مخلقف اًمذي ومٞمف ُمّمٞم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ أن يتث

ُمٜمٝمؿ ومٝمؿ أهُؾ اًمرأي واًمٜمّمح واًمٕم٘مؾ واًمرزاٟم٦م اًمذيـ يٕمرومقن إُمقر ويٕمرومقن  اًمرؾمقل وإمم أوزم إُمر
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اعمّم٤مًمح ووّده٤م: وم٢مْن رأوا ذم إذاقمتف ُمّمٚمح٦م وٟمِم٤مـمـ٤ًم ًمٚمٛم١مُمٜملم وهوًرا هلؿ وحتّرًزا ُمـ أقمدائٝمؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ، 

ٞمس ًمؽ وُٕمث٤مًمؽ : ومٚم(190)" وإن رأوا ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمح٦م أو ُمّمٚمح٦م وًمٙمـ ُمّيشمف شمزيد قمغم ُمّمٚمحتف مل يذيٕمقه ...

ومل شم٘مؾ : ) سمٕمض  " أن جيٜمد ًمف أهؾ اًمٕمٚمؿ "وأيْمـ٤ًم : وم٢من ىمقًمؽ :  أن شم٘مقًمقا سمرأيٙمؿ ُمع وضمقد اًمٜمص اًم٘م٤مـمع .

أهؾ اًمٕمٚمؿ ( دًمٞمٌؾ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م وهق أٟمؽ شمريد ُمـ مجٞمع اًمٕمٚمامء أن يٜمخرـمقا ومٞمف ومٝمق ومرض قملم قمغم مجٞمع 

٤مُمس قمنم ُمـ أٟمف وهق يٜم٤مىمض ُم٤م ىمّرره ذم إصؾ اخل اًمٙم٤مشم٥ماًمٕمٚمامء وـماّلب اًمٕمٚمؿ، هذا ُم٤م يدّل قمٚمٞمف يمالم 

ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں   گ گ ڳچ وذم ىمقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ : ، ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م 

ُص ًمف سمٕمُض أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕٟمف ىم٤مل :  چںڻ   قمٜمد  " شمٗمًػمه "، ىم٤مل اسمـ ؾِمٕمدي ذم {ُمٜمٝمؿ  }دًمٞمٌؾ قمغم أٟمف خُيَّمَّ

ٞم٦م وهل : إذا طمّمؾ سمح٨م ذم أُمر ُمـ إُمقر يٜمٌٖمل أن يقمم ُمـ هق أهٌؾ وذم هذا دًمٞمؾ ًم٘م٤مقمدة أدسم "هذه أي٦م : 

 .( 191) " ًمذًمؽ وجيٕمؾ ُمـ أهٚمف وٓ يت٘مّدم سملم أيدهيؿ وم٢مٟمف أىمرب إمم اًمّمقاب وأطمرى ًمٚمًالُم٦م ُمـ اخلٓم٠م

ُم سملم أيدهيؿ ُمـ ٓ حُيْ  ـ ذًمؽ، وإٓ طمّمٚم٧م ىمٚم٧م : ويمذًمؽ ُوٓة إُمر هؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ، ومال ُيَتَ٘مدَّ ًِ

  اًمٗمقى ...

إصؾ افسابع ظؼ : ؾؼف افقاؿع مضقعة فؾقؿت مذهبة فؾجفد ملـؾة  "( : 21)ؿال افؽاتب  ص :     

وٓة إمقر صاروا إػ تؼؾقؾ صلكف  صأن ؾؼف افقاؿع مـ خصائدَّا ؿّرر أدظقاء افسؾػقة  "ثؿ ؿال :  " فؾػائدة ...

 هبذي٤من ٓ ـم٤مئَؾ حتتف .صمؿ هذى ... "

أىمقل : هـذه ضمٕمجٕمـ٦م سمٖمػم ـمحلم، وىمٕم٘مٕم٦م ٓ شمّمدر إٓ ممـ يٙمذب ويٛملم !!، وهؾ وصٚمتؿ ومٞمف ًمرشم٦ٌم 

آضمتٝم٤مد، وىمد ؿمٝمد قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اعمٕمروم٦م أٟمٙمؿ ُمـ أظمن اًمٜم٤مس صٗم٘م٦م ذم ُمٕمروم٦م أطمقال اًمٕم٤ٌمد .وأي أسمقاب هذه 

ٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف اًمذي رضسمتؿ اعمثؾ إقمغم ذم يمن أسمقاهب٤م اًمتل حيرم يمنه٤م ؟، أهل أسمقاب اإليامن سم٤مهلل وُمالئ

 واظمؽماق طمرُم٤مهت٤م قمٜمدُم٤م داومٕمتؿ قمٛمـ أظمؾ هب٤م أؿمد اًمدوم٤مع ؟؟! .

أو هل أسمقاب اإلؾمالم سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاؾمع وُم٤م يِمٛمٚمف ُمـ صالة وصٞم٤مم وطم٩م، واًمذي ـمٕمٜمتؿ ومٞمف وذم قمٚمامءه 

٦ٌم إُمؾ شمٓم٤مرديمؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من وم٘مد صم٧ٌم ًمٚمٜم٤مس وُمع هذا يمٚمف ومخٞم  ،اًمٓمٕمـ قمٜمدُم٤م ظم٤مًمػ وم٘مٝمٙمؿ اعمزقمقم أؿمد 

ورسمام شمٙمقن قم٘مقسم٦م ُمـ اهلل ر اًمٜم٤مس ومِماًل ذم وم٘مف اًمقاىمع !! مجٞمٕمـ٤ًم أٟمٙمؿ ُمـ أهمٌك اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، وأٟمٙمؿ ُمـ أيمث

 .شمٕم٤ممم ًمٙمؿ طمٞمٜمام ـمٕمٜمتؿ ذم ديٜمِف وواًمٞمتؿ أقمداءه وطم٤مرسمتؿ أوًمٞم٤مءه وقمٓمٚمتؿ ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌدع 

.  وم٠مىمقل : وُم٤م ييهؿ إن مل يٕمرومقه  "ًمٜمدع وم٘مف اًمقاىمع ًمٜمٗم٘مف اًمقاىمع  "٠مهنؿ ىم٤مًمقا : أُم٤م ىمقًمف قمـ اًمًٚمٗمٞملم سم

وىمد آُمٜمقا سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر، وضم٤مءوا سم٠مريم٤من اإلؾمالم اعمٕمروم٦م يم٤مًمّمالة، واًمّمٞم٤مم، 

ضم٤مء رضمٌؾ إمم اًمٜمٌل صغم وىمد يامن ومل يذيمر ومٞمٝم٤م وم٘مف اًمقاىمع واحل٩م، واًمزيم٤مة .ومٝمذه سمٕمض أريم٤من اإلؾمالم واإل

ىمؾ : آُمٜم٧م سم٤مهلل، صمؿ اؾمت٘مؿ  "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل : ىمؾ زم ذم اإلؾمالم ىمقًٓ ٓ أؾم٠مل قمٜمف أطمًدا سمٕمَدك؟، وم٘م٤مل : 

 ، ومل يٜمٌف قمغم هذا اًمٗم٘مف اًمذي أىمٛمتؿ سمف اًمدٟمٞم٤م ومل شم٘مٕمدوه٤م .(192)"

ؿمٕم٥م اإليامن اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ذم  ومال هق ُمـ أريم٤من اإليامن، وٓ هق ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، وٓ هق طمتك ُمـ

 . ؟؟!!ومٝمؾ يمٗمٗمتؿ قمـ سمدقمٙمؿ اًمتل ؿمقهتؿ هب٤م يمثػًما ُمـ ُمٕم٤ممل اإلؾمالم ،يمتٌٝمؿ 

                                                             

 ( .114ـ  2/112: ) ((   شمٞمًػم اًمٙمريؿ اعمَٜم٤ّمن   ))( 1)

 ( .114ـ  2/112: ) ((شمٞمًػم اًمٙمريؿ اعمٜم٤ّمن    ))( 191)

 ( . 18( ))خمتٍم ُمًٚمؿ(( ) ص : 1)
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 ( : 22ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م  ) ص : 

اداوقة إػ يقم  أراد همٓء أن ُيبْطِؾقا ؾريضة اجلفاد إصؾ افثامـ ظؼ : ٓ ؿتال إٓ بقجقد إمام ظام .. "

افؼقامة ؾقوعقا ذوضـًا هلا ٓ تتقّؾر إٓ دم آخر افزمان مـفا أن اجلفاد ٓ يػتح بابف، وٓ ترؾع رايتف، وٓ يدظقا 

 . " إفقف إٓ إمام واحد ) اخلؾقػة (، وذفؽ ـسائر احلدود وافعؼقبات

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

يمذب ُمٙمِمقف وُملم ُمٕمروف: وذًمؽ أن اًمًٚمٗمٞملم ىمد قُمرومقا  إول : أن زقمٛمف سم٠مهنؿ أرادوا إسمٓم٤مل اجلٝم٤مد

، واًمتل ومٞمٝم٤م : "اًمٓمح٤موي٦م  "، و "اًمقاؾمٓمٞم٦م  "سم٤مهتامُمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م قمغم اخلّمقص يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة يمـ

 . "واحل٩م واجلٝم٤مد ُم٤موٞم٤من إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع أومم إُمر ...  "

قمغم اًمًٚمٗمٞملم اهتامُمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م يمٙمت٥م اًمًٜمـ  وأٟمتؿ أهي٤م احلزسمٞمقن ُمـ ظمذٓن اهلل ًمٙمؿ شمٕمٞمٌقن

 واًمٕم٘م٤مئد، واًمتل ُمـ أسمقاهب٤م : )اجلٝم٤مد( ُمع أهن٤م ُمـ أهؿ أُمقر اًمديـ وُمـ أذف قمٚمقم اعمًٚمٛملم .

اًمث٤مين : أن إسمٓم٤مل ومروٞم٦م اجلٝم٤مد وهمػمه٤م ُمـ ومرائض اإلؾمالم يمٗمٌر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم: ٕٟمف إٟمٙم٤مٌر عم٤م هق ُمٕمٚمقٌم 

... ويمذًمؽ  "ورة . وذم هذا شمٙمٗمػٌم ًمٚمًٚمٗمٞملم ٓ خيٗمك قمغم ذي ًم٥م !! . ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض : ُمـ اًمديـ سم٤مًمي

ٟم٘مٓمع سمتٙمٗمػم يمؾ ُمـ يمذب وأٟمٙمر ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمنمع، وُم٤م قُمرف ي٘مٞمٜمـ٤ًم سم٤مًمٜم٘مؾ اعمتقاشمر ُمـ ومٕمؾ اًمرؾمقل 

 .(193)"ووىمع اإلمج٤مع قمٚمٞمف 

اًمقاضم٤ٌمت اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة وحتريؿ اعمحرُم٤مت إن يم٤من اإليامن سمقضمقب  "وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

 .(194)"اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة هق ُمـ أقمٔمؿ أصقل اإليامن وىمقاقمد اًمديـ، واجل٤مطمُد هل٤م يم٤مومٌر سم٤مٓشمٗم٤مق 

 وذم هذا شمٙمٗمػٌم ًمٚمًٚمٗمٞملم ٓ خيٗمك !! .

ومال يٚمزم ُمـ قمدم إًمخ ىمقٌل ُمردود .  "ومقوٕمقا هل٤م ذوـمـ٤ًم ٓ شمتقومر إٓ ذم آظمر اًمزُم٤من  "اًمث٤مًم٨م : أن ىمقًمف : 

شمقومر اًمنموط سمٓمالن اًمٗمريْم٦م يم٤مًمزيم٤مة اًمتل ٓ دم٥ُم إٓ قمغم احلر اعمًٚمؿ اعم٤مًمؽ ًمٚمٜمّم٤مب سمٕمد طمٚمقل احلقل، 

وقمدم وضمقهب٤م قمغم اًمٕمٌد واًمّمٖمػم واعمجٜمقن ٓ يٕمٜمل ؾم٘مقط ومروٞمتٝم٤م، هم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل : سم٠من ه١مٓء مل شمتقومر ومٞمٝمؿ 

قمغم أٟمف ومرض قمغم يمٗم٤مي٦م، إذا ىم٤مم سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىملم  ذوط اًمزيم٤مة . ويمذا اجلٝم٤مد، وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء

ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

، وٕٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من  چى ائ  ائەئ     ې ىچ ، وىمقًمف :  چڄ  ڄ ڄ 

. (195)يمقٟمف ومرض يمٗم٤مي٦م : وم٤مىمت٣مشمرك سمٕمض اًمٜم٤مسيٌٕم٨م اًمناي٤م وي٘مٞمؿ هق وأصح٤مسمف، ومل خيرج ىمط ًمٚمٖمزو إّٓ 

وٟم٘مؾ اسمـ اًمقزير اسمـ هٌػمة اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ يم٤من أسمقان ُمًٚمٛملم طمريـ أن ٓ جي٤مهد إٓ سم٢مذهنام إٓ إن 

 : واًمذي ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ أٟمف ٓ يتٕملم إّٓ ذم صمالصم٦م ُمقاـمـ.  (196)يم٤من اجلٝم٤مد ومرض قملم

 ـ إذا طمٍم صػ اًم٘مت٤مل . 1 

 ده .ـ أو دظمؾ اًمٕمدو ًمٌٚم 2 

                                                             

 ػموت .( دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سم2/1073) ((اًمِمٗم٤م  ))( 193)

 ( .12/497) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ))( 194)

 ( .4/254) ((طم٤مؿمٞم٦م اًمروض  ))( 195)

 ( .4/261ٓسمـ ىم٤مؾمؿ ) ((طم٤مؿمٞم٦م اًمروض  ))( 196)
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 .(197)ـ أو اؾمتٜمٗمره اإلُم٤مم 3 

ـ يمام شمدل قمٚمٞمف قم٤ٌمرشمف ـ ومٝمق ضم٤مئز ُمـ همػم وضمقد إُم٤مم . وهق ىمقٌل ُمردوٌد، يدل قمغم  اًمٙم٤مشم٥م دأُم٤م اجلٝم٤مد قمٜم

: (198)"ٓ هجرة سمٕمد اًمٗمتح، وًمٙمـ ضمٝم٤مد وٟمٞم٦َّم، وإذا اؾمتٜمٗمرشمؿ وم٤مٟمٗمروا  "سمٓمالٟمف ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

 ُم٤مم .ومٕمٚمؼ اًمٜمٗمرة سم٠مُمر اإل

يريد أن اخلػم اًمذي اٟم٘مٓمع سم٤مٟم٘مٓم٤مع اهلجرة يٛمٙمـ حتّمٞمُٚمف  "ـ :  "اًمٗمتح  "ىم٤مل اًمٜمقوي ـ يمام ٟم٘مٚمف احل٤مومظ ذم 

. (199)"إًمٞمف ؾمٛمٕمقا سم٤مجلٝم٤مد واًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م . وإذا أُمريمؿ اإلُم٤مم سم٤مخلروج إمم اجلٝم٤مد وٟمحِقه ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م وم٤م

 .(200)"  و إّٓ سم٢مذٟمف ] أي : اإلُم٤مم [، إٓ أن يٗمج٠مهؿ قمدوٌّ خي٤مومقن يمٚمٌفوٓ جيقز اًمٖمز ":  "٘مٜمع تزاد اعمً "وىم٤مل ذم 

وٓ شمرومع رايتف وٓ يدقمق  ":  واًمٙم٤مشم٥م  يًتٜمٙمر أن يٙمقن اجلٝم٤مد حت٧م إُِْمرة إُم٤مٍم واطمد، اٟمٔمر إًمٞمف وهق ي٘مقل

 . " إًمٞمف إٓ إُمـ٤مم واطمد وذًمؽ يمًـــ٤مئر احلدود واًمٕمـ٘مقسم٤مت

لم، وهؿ أشم٤ٌمقمف وأئّٛمتف اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ذم اًمٔمالم وُمـ وراء وقمغم هذا ومٝمق يريد ـ يمام هق واو ح ـ أئٛم٦م ظم٤مصِّ

 اًمٙمقاًمٞمس واًمذيـ ٓ ىمقة هلؿ وٓ ؿمقيم٦م وهؿ حت٧م إُِْمرة إُم٤مم واطمد ًمف ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ سمٞمٕم٦م !!.

وعم٤َّم يم٤من هذا ذم ٟمٔمرهؿ همػم ُمقضمقد أصٌح اجلٝم٤مد اًمٞمقم قمٜمدهؿ سم٤مـماًل واٟمتح٤مًرا،  "صمؿ ىم٤مل  سمٕمد ذًمؽ : 

 . " اًمٞمقم ذم أرض اإلؾمالم ُمٜمتحر ) ؾم٤مٍع إمم ؾمٝمؿ ُمـ همْم٥م اهلل جي٠م سمف ذم سمٓمٜمف ( هٙمذا ىم٤مًمقا !! واًمِمٝمٞمد

أًمٞمس ذم اًمًٕمقدي٦م إُم٤مٌم قم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم دم٥م ـم٤مقمتف وحتُرم ُمٕمّمٞمتف، وذم سمالدك إُم٤مم قم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم  أىمقل : 

 دم٥م ـم٤مقمتف وحتُرم ُمٕمّمٞمتف ؟

ٟمتح٤مر يمذب واومؽماء ٕٟمؽ مل شُمْث٧ٌِْم زقمٛمؽ إول ومٙمٞمػ شمٌٜمل وقمٚمٞمف ... أهنؿ ىم٤مًمقا قمـ اجلٝم٤مد سم٠مٟمف سم٤مـمؾ وا

 قمٚمٞمف زقمٛمؽ هذا ؟

. ومٝمق ىمقٌل  " وم٤مجلٝم٤مد ومريْم٦م ُم٤موٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمقاء ُوضمد اإلُم٤مم اًمٕم٤مم أو مل يقضمد "أُم٤م ىمقًمف : 

 ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ :، ومل خي٤مًمِػ ذم ذًمؽ إٓ َُمـ أقمٛمك اهلل ىمٚمٌف (201)ُمردود .وىمد اشّمٗمؼ اًمًٚمػ قمغم ُوضمقب ٟمّم٥م إُم٤مم 

حب خب   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ حئ  مئ ىئ يئ جبچ  ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :

 !!لم ـم٤مقم٦م َُمـ ٓ ُوضمقد ًمفومٝمؾ أوضم٥م اهلل قمغم اعم١مُمٜم .چيب جت حت ختمت ىت يت جث مث       مب ىب

وىم٤مل :  .چڑ ڑ ک ک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ چ  وىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ أيْمـ٤ًم :

 .چۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ائ ائ چ

 ومٝمؾ ُيتّمقر ضمري٤من أطمٙم٤مم اًمنمع ُمـ إىم٤مُم٦م طمدوٍد وضمٝم٤مٍد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ همػم وضمقٍد إُم٤مٍم حيُٙمؿ سم٤مًمنمع ؟

ُم٤م ُمٕمٜمك إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ قمغم شمٕمٞملم ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل  ، سمؾ وىمٌؾ دمٝمٞمزه ودومٜمف ؟، أٓ  

 ؟وُمٜمف اجلٝم٤مد ـ ُمـ همػم ُوضمقده  ـيدّل ذًمؽ قمغم ُوضمقب ٟمّم٥م إُم٤مٍم ٓ جيقز إىم٤مُم٦م طمٙمؿ اهلل

 

                                                             

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف .197)

 ( ."ومتح" 6/ 6)يمت٤مب اجلٝم٤مد  ((صحٞمحف  ))( رواه اًمٌخ٤مري ذم 198)

 ( .6/46) ((ومتح اًم٤ٌمري  ))( 199)

 ( .53)ص  ((زاد اعمًت٘مٜمع  ))( 200)

ًمٚماَمَوْردي : )ص :  ((   إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م   ))(، و2/494: ) ((   ُمٜمتٝمك اإلرادات   ))(، و6/158: ) ((   يمِّم٤مف اًم٘مٜم٤مع   ))(، و1/264: ) ((   اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن   ))( اٟمٔمر : 201)

ُم٦م اسمـ ظمٚمدون   ))(، و161: )ص : ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ((   اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م   ))(، و19(، وٕيب يٕمغم : )ص : 5  ( .191: )ص :  ((   ُم٘مدِّ
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 "ٟمّم٦ٌم اإلُم٤مم واضم٦ٌم، وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ـ ذم رواي٦م حمٛمد سمـ قَمْقن سمـ ؾمٗمٞم٤من احلٛميص ـ :  "ىم٤مل اعم٤مَوْردي : 

ِ٘مْٞمَٗم٦م وم٘م٤مل إٟمّم٤مر : " اًمٗمتٜم٦م : إذا مل يٙمـ إُم٤مٌم ي٘مقم سم٠مُمر اًمٜم٤مس ًَّ  ": واًمقضمُف ومٞمف : أن اًمّمح٤مسم٦م عم٤َّم اظمتٚمٗمقا ذم اًم

إن اًمٕمرب ٓ شمديـ إٓ هلذا احللِّ ُمـ  "ودومٕمٝمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر ـ ريض اهلل قمٜمٝمام ـ وىم٤مًمقا :  " ٤م أُمػم وُمٜمٙمؿ أُمػمُِمٜمّ

 .  ، وَرْووا ذم ذًمؽ أظم٤ٌمًرا" ىمريش

 .( 202) " ومٚمقٓ أن اإلُم٤مُم٦م واضم٦ٌم عم٤ََم ؾم٤مهم٧م شمٚمؽ اعمح٤مورة واعمٜم٤مفمرة قمٚمٞمٝم٤م "إمم أن ىم٤مل : 

ٌـ٤ًم قمغم طم٥ًم اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م : ) ُم٤مٓ  َيتِؿُّ اًمقاضم٥ُم إٓ  وم٢مَذا وضم٥َم اجلٝم٤مُد َأَٓ يٙمقنُ  ٟمّم٥ُم اإلُم٤مم اًمذي ي٘مقم سمف واضم

 سمف ومٝمق واضم٥م ( ؟ 

اًمٜمٌلُّ  أَُمر سمٓم٤مقم٦م إئٛم٦م اعمقضمقديـ اعمٕمٚمقُملم اًمذيـ هلؿ ؾمٚمٓم٤من ي٘مدرون سمف قمغم  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم : 

 .( 203) " أصالً  ٚمٓم٤من وٓ ىمدرة قمغم رءؾمٞم٤مؾم٦م اًمٜم٤مس ٓ سمٓم٤مقم٦م ُمٕمدوم وٓ جمٝمقل وٓ َُمـ ًمٞمس ًمف ؾم

إن ُم٘م٤مصد اإلُم٤مُم٦م اًمتل ضم٤مء اًمنمع هب٤م ُمـ إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم اًمٜم٤مس وإفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ وإىم٤مُم٦م احلدود 

وٟمحق ذًمؽ : ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقم هب٤م ُمٕمدوم مل يقضمد سمٕمُد وٓ جمٝمقل ٓ ُيٕمرف !!وإٟمام ي٘مقم هب٤م اإلُم٤مم اعمقضمقد 

ٛمقن قمٛمقُمـ٤ًم ... واًمذي ًمف ىمدرة قمغم إٟمٗم٤مذ ُم٘م٤مصد اإلُم٤مُم٦م وم٢مذا َأُمر سمَِردِّ َُمْٔمَٚمٛم٦م ُردَّت وإذا اًمذي يٕمرومف اعمًٚم

ذ وٟمحق ذًمؽ مم٤م هق ُمـ ُمٔم٤مهر اًمًٚمٓم٤من  ذ شمٕمزيره ذم رقمّٞمتف وإذا َأُمر سمجٝم٤مٍد ُٟمٗمِّ طمٙمؿ سمحدٍّ ُأىمٞمؿ وإذا قمّزر ُٟمٗمِّ

ؼ اهلل قمغم يديف ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم  .( 204) واًمِقٓي٦م، ومٝمذا اًمذي حي٘مِّ

 أىمقل : " ومل ي٘مؾ هبذا اًم٘مقل إٓ اًمراومْم٦م ىمديٛمـ٤ًم واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م طمديثـ٤ًم "صمؿ ىم٤مل : 

ر احلُّٙم٤مم، واًمراومْم٦م شم٘مقل سمقٓي٦م اًمٗم٘مٞمف وهل إىم٤مُم٦م أطمٙم٤مم    اًمراومْم٦م شم٘مقل سمٕمدم ُوضمقد إُم٤مم أن وأٟم٧م شمٙمٗمِّ

ٝم٤مد ومريْم٦م ُم٤موٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ ـمريؼ َُمـ يٜمقب قمـ اإلُم٤مم، وأٟم٧م شم٘مقل اجل( 205)اًمنمع ـ وُمٜمٝم٤م اجلٝم٤مد ـ 

 ؾمقاًء ُوضمد اإلُم٤مم أم مل يقضمد !! 

 ومٝمؾ أٟم٧م ممّـ ي١مُمـ سمقٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ؟؟؟       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ( .19ًمٚمامَوْردي : )ص :  ((   إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م   ))( 202)

 ( .1/115: ) ((   ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقّي٦م   ))( 203)

 . (40ـ  39ًمٕمٌد اًمًالم سمـ سمَْرضَمس : )ص :  ((   ُمٕم٤مُمٚم٦م احُلّٙم٤مم ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م   ))( ُيٜمٔمر : 204)

سمف اًمقاىمع اًمٕمٛمكّم : وم٤مًمت٤مريخ ُمكمء سمخٞم٤مٟم٤مهتؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم وسمجٝم٤مدهؿ اعم205ً) ٚمَّح ود أهؾ اًمًٜم٦م وهمػمهؿ ممّـ ًمٞمس قمغم ( ىمقُل اًمراومْم٦م ذم شمٕمٓمٞمؾ اجلٝم٤مد طمتك خيرج اًم٘م٤مئؿ ٟمٔمري ُيَٙمذِّ

ب هـ، وهمػمه٤م ُمـ ظمٞم٤مٟم٤مهت1407ـمري٘متٝمؿ وُمذهٌٝمؿ : ومحرهبؿ ُمع اًمٕمراق ومؽمًة ُمـ اًمزُمـ، صمؿ طم٤مدصم٦م قم٤مم  ؿ، ويمؾُّ هذا قمٜمدهؿ ُمـ اجلٝم٤مد، وُمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ ومٝمق ُمٙمذِّ

 ًمٚمقاىمع اعمِم٤مَهد !!
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إصؾ افتاشع ظؼ : اجلفاد تؽؾقػ ما ٓ يطاق دم هذا افزمان وٓ إثؿ دم  ":(  22ؿال افؽاتب  ) ص : 

وبـاًء ظذ إصؾ افسابؼ دم حتريؿ افؼتال إٓ بقجقد إماٍم ظام أشؼطقا ؾريضة اجلفاد باظتباره  "ؿال :  ترـف .ثؿ

 . " مـ افتؽافقػ ؽر ادؼدور ظؾقفا وٓ ُتمثؿ إمة بسـف

ٍر أصاًل: وأىمقل :    اًمٙم٤مشم٥مٟمٕمؿ اجلٝم٤مد ُمع قمدم وضمقد إُم٤مم ًمف سمٞمٕم٦م وىمّقة شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ُيٓم٤مق ٕٟمف همػم ُمتّمقَّ

ٍِمّ قمغم اجلٝم٤مد سمدون إُم٤مم ًمف ؿمقيم٦م، ومٝمق يٕمٞمش ذم ظمٞم٤مٓت ًمٕمٚمٝم٤م أؿمٌف سمخٞم٤مٓت اًمٜمََّٕم٤مم ُمُ 
ـْ شمريد ( 206) .صمؿ ُمع َُم

ذم صٗمقومٝمؿ اًمّمقذم واًمراوميض  ُِمٜم٤َّم أن ٟمج٤مهد ؟ َأَُمَع مج٤مقم٦م اظمتٚمط ومٞمٝم٤م احل٤مسمِؾ سم٤مًمٜم٤مسمِؾ أو ُمع َُمـ مجٕمقا

 وإؿمٕمري واعمٕمتززم ؟ .

ُمـ ٓ يٕمرف رسمف أذم اًمًامء أو هق ذم إرض، أو أٟمف يٜمٍم ُمـ يٓمقف طمقل هؾ َيٜمٍم اهلل ُمـ ذم صٗمقومٝمؿ 

م ا أيـ آصم٤مر اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمت٤ٌميمقن قمٚمٞمٝم٤م ؟، ًم٘مراسملم ويدقمقه٤م ُمـ دون اهلل ؟ .اًم٘مٌقر ويٜمُذر هل٤م وي٘مدِّ

 ودوًم٦م اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد اًمّمقذم اًم٘مٌقري هؾ سم٘مَل هل٤م ذيمر !!!

رئ ـ يمٞمػ شمٙمقن احل٤مل إذا ىم٤مم اجلٝم٤مد سمدون إُم٤مم ًمف ؾمٚمٓم٦م وٓ ىمقة إو٤موم٦م إمم أن وًمؽ أن شمتّمّقر ـ أظمل اًم٘م٤م

ذم اًمّمٗمقف ُمـ يٙمقن ؾمٌٌـ٤ًم ذم اهلزيٛم٦م: ومٝمؾ ُيٜمٍم ُمـ هذا طم٤مهلؿ ؟ . سمؾ اإلظمقان اعمًٚمٛمقن هيتّٛمقن سم٤مًمٙمثرة 

وًمذًمؽ  ٦ًٌم هلؿ ؟ .٧ْم ُمقوع اهتامٍم سم٤مًمٜمويٕمتؼموهن٤م ُمّمدر اًم٘مقة دون اًمٜمٔمر إمم اًمتقطمٞمد وشمٗم٤مصٞمٚمف ٕهن٤م ًمٞمً

وم٤مًم٘مت٤مل حت٧م راي٦م اًم٘مٌقريِّلم ُيٕمتؼم همػم ذقمل يمامل ىم٤مل ؿمٞمُخ اإلؾمالم ذم َُمْٕمِرض إسمٓم٤مًمف ًمالؾمتٖم٤مصم٦م وآؾمتٕم٤مٟم٦م 

طمتك إن اًمٕمدو اخل٤مرج قمـ ذيٕم٦م اإلؾمالم عم٤َّم  "وآؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل وسمٞم٤من أهن٤م ُمـ اًمنمك : طمٞم٨م ىم٤مل ذم ذًمؽ : 

 سم٤معمقشمك قمٜمد اًم٘مٌقر اًمتل يرضمقن قمٜمده٤م يمِمَػ رّضهؿ، وىم٤مل سمٕمُض اًمِمٕمراء :  ىمِدم ُمـ دُمِمؼ ظمرضمقا يًتٖمٞمثقن

 ًمقذوا سم٘مؼم أيب قمٛمر  ي٤م ظم٤مئٗملم ُمـ اًمتَّـؽَم 

 أو ىم٤مل :

 يٜمجـٞمٙمؿ ُمـ اًمير  سم٘مؼم أيب قمٛمرقمقذوا 

ـِ اهنزم ُمـ اعمً ٚمٛملم وم٘مٚم٧م هلؿ : ه١مٓء اًمذيـ شمًتٖمٞمثقن هبؿ ًمق يم٤مٟمقا ُمٕمٙمؿ ذم اًم٘مت٤مل ٓهنزُمقا يمام اهنزم َُم

يم٤مٟم٧م هلل ـ قمّز وضمؾ ـ ذم ذًمؽ  يقم أطمد، وم٢مٟمف يم٤من ىمد ىم٣م أن اًمٕمًٙمر يٜمٙمن ٕؾم٤ٌمب اىمتْم٧م ذًمؽ، واحلٙمٛم٦مَ 

وهلذا يم٤من أهُؾ اعمٕمروم٦م سم٤مًمديـ واعمٙم٤مؿَمٗم٦م مل ي٘م٤مشمٚمقا ذم شمٚمؽ اعمرة ًمٕمدم اًم٘مت٤مل اًمنمقمل اًمذي أُمر اهلل سمف رؾمقًَمف، ، 

 .( 207) " ٍمة اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ اًم٘مت٤ملوعم٤م حيّمؾ ذم ذًمؽ ُمـ اًمنم واًمٗم٤ًمد واٟمتٗم٤مء اًمٜم

اهلل هلا ؾقف أشبابف  هيقئوفقس ظؾقفا إٓ أن جتعؾ اجلفاد حارًضا دم كػقس أبـائفا ترؿب افققم افذي  "صمؿ ىم٤مل : 

 . " ؾتستجقب فـدائف

إذن ظمرج قمـ يمقٟمف شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ُيٓم٤مق، ٕن اجلٝم٤مد ٓ يّمّح إٓ إذا شمقوّمرت أؾم٤ٌمسمف واًمتل ُمـ أمّهٝم٤م : أىمقل : 

أن حيٛمؾ رايتف أصح٤مب اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م، صمؿ ُوضمقد اًم٘مقة وهمػمه٤م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمث٤مٟمقي٦م واًمتل هب٤م يٙمقن 

١ْمدد . ًُّ ؼ اهلل ـ ضمّؾ وقمال ـ قمغم يد أصح٤مسمف اًمٜمٍم واًم  صحٞمحـ٤ًم وحي٘مِّ

 واًمقاىمع : أن هذه اجلٛمٚم٦م ُمٜم٤مىمْم٦م عم٤َِم ىمّرره ذم أّول هذا إصؾ ُمـ أّن اجلٝم٤مد شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ُيٓم٤مق .

 . " شمرىم٥م اًمٞمقم اًمذي هيلء اهلل هل٤م ومٞمف أؾم٤ٌمسمف ومتًتجٞم٥م ًمٜمدائف "وىمقُل اًمٙم٤مشم٥م :

                                                             

 ( اًمٙم٤مشم٥م  جيٞمز اجلٝم٤مد ٟمٔمًرا ًمٚمقاىمع اعمِم٤مَهد، وهذه هق دًمٞمٚمف !!206)

 ( .378ـ  377: )ص :  ((   اًمرد قمغم اًمٌَٙمري   ))( 207)
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ُيٗمٝمؿ ُمٜمف : أٟمف يدقمقا ًمٚمجٝم٤مد وإن مل شمتٝمٞم٠م أؾم٤ٌمسمف يم٤مٟمٕمدام اإلُم٤مم واًم٘مّقة وإن ُوضمد ذم اًمّمٗمقف اًمّمقذم 

ٌُٓمالن، وىمد ُمّر : وهذا فم٤مهُر (208)وإؿمٕمري واجلٝمٛمل واًمراوميض وُمـ ٓ يٕمرف رسمف أذم اًمًامء أم حت٧م ىمدُمٞمف  اًم

 سمؽ ُمـ ىمقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمثؾ هذا أٟمف ٓ ُيٕمتؼم ىمت٤مًٓ ذقمٞمـ٤ًّم .

ومِم٤مهبقا سمذًمؽ ُمـ يٜمتٔمر ص٤مطم٥م اًمناب ًمٞمخٚمِّص إُم٦م وُي٘مٞمؿ اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م واجلٝم٤مد  "صمؿ ىم٤مل : 

وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ . أىمقل :ىمد شم٠مُّمٚم٧م ُمٜمٝم٩م اإلظمقان ومقضمدت ومٞمف ؿمٌٝمـ٤ًم يمٌػًما سمٛمٜمٝم٩م اًمرواومض . " سمزقمٛمٝمؿ ...

 سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٤ًمـمع واًمؼمه٤من اًم٘م٤مـمع : 

أوٓ : أّن اًمراومْم٦م ٓ شم١مُمـ سمقضمقد إُم٤مم ومٝمل شمٜمتٔمر ص٤مطم٥م اًمناب، وًمذًمؽ قمّٓمٚم٧م يمثػًما ُمـ إطمٙم٤مم 

رون مجٞمع احلُّٙم٤مم إٓ ُمـ يم٤من قمغم ُمٜمٝم٩م اإلظمقان ٕهنؿ يٜمتٔمرون إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  .وه١مٓء احلزسمّٞمقن يٙمٗمِّ

 قمغم ُمٜمٝم٩م اإلظمقان .اًمتل شم٘مقم 

اًمث٤مين : أّن اًمراومْم٦م قمّٓمٚم٧م أواُمر اًمنمع سمحج٦م قمدم وضمقد إُم٤مم . وهؿ قمّٓمٚمقا يمثػًما ُمـ أواُمر اًمنمع 

 .( 209)ٟٓمِمٖم٤مًمٙمؿ سم٢مىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 اًمث٤مًم٨م : أن اًمراومْم٦م أشَم٧ْم سمام يًّٛمك سمقٓي٦م اًمٗم٘مٞمف وهل : أن ي٘مقم ٟم٤مئ٥ٌم قمـ اإلُم٤مم سم٠مواُمر اًمنمع إمم أن خيرج

 .إمم أن شم٘مقم دوًمتٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م !!اًم٘م٤مئؿ ، واحلزسمّٞمقن هلؿ ىم٤مدة يًٛمٕمقن يمالُمٝمؿ ويٜمٗمِّذون أواُمرهؿ وخمّٓمٓم٤مهتؿ 

اًمراسمع : أن اًمراومْم٦م ًمٞمس هل٤م ٟم٘مؾ صحٞمح، ومٝمؿ أيمذب اًمٗمرق ، واحلزسمٞمقن يمذًمؽ: ٕن اًمٙمذب قمٜمدهؿ ُمـ 

ومجع اًمتؼمُّقم٤مت ًمّم٤محلٝمؿ وص٤مًمح  ُمّمٚمح٦م اًمدقمقة: وم٤مًمٙمذب واظمتالق اًمِم٤مئٕم٤مت وآومؽماء قمغم أظَمريـ

ريـ واعمج٤مهديـ واعم٤ًميملم يمؾُّ ذًمؽ ُمـ ُمّمٚمح٦م  دقمقهتؿ سم٢مىمٜم٤مع أظَمريـ قمـ ـمريؼ اًمٙمذب أهن٤م ًمٚمٛمتيِّ

 .( 210)اًمدقمقة 

اخل٤مُمس : أن اًمراومْم٦م ُمـ أهمٌك اًمٗمرق ٕهن٤م شمتٌٜمّك أومٙم٤مًرا يْمحؽ ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘مالء هذا ُمع يمثرة اًمتٜم٤مىُمْم٤مت ذم 

سمّٞمقن هؿ ُمـ أهمٌك اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م : ومٛمع يمثرة شمٜم٤مىمْم٤مهتؿ ذم شم٘مرير ُمٜمٝمجٝمؿ ومٝمؿ ُمذهٌٝمؿ  ، ويمذًمؽ احلز

ث وٓ طمرج قمـ ظمٞم٤مٟم٤مشمف  قم٤من ُم٤م يٜمخدقمقن سم٤مًمِمٕم٤مرات اًمؼّماىم٦م ومٝمذا طمزب اًمقومد اًمٕمٚمامين اًمٙم٤مومر : طمدِّ أيْمـ٤ًم َهْ

 ؾمجقن واقمت٘م٤مٓت هلؿ وشمالقمٌف سمٕم٘مقهلؿ: ومٛمٜمذ إرسمٕمٞمٜم٤مت طمتك هن٤مي٦م اخلٛمًٞمٜم٤مت وهؿ ذم ساٍع ُمٕمف سملم

وشمزوير اٟمتخ٤مسم٤مت وهمػمه٤م، ورهمؿ هذا يمٚمِّف ذم يمؾ ُمرة حيت٤مج إًمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا يٛمدون ًمف يد اًمٕمقن، ويّمؾ إمم اًمًٚمٓم٦م 

ُم٤م زًمٜم٤م ٟمجٝمؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمداومع إمم ظمّمقُم٦م  ": وم٢مذا وصؾ ٟمٙمَؾ هبؿ أؿمد اًمتٜمٙمٞمؾ: طمتك ىم٤مل اًمٌٜم٤م : (211)قمغم طم٤ًمهبؿ

 .(213(،)212) "اًمقومد ًمإلظمقان !!، وم٢مذا ضمٜمك اإلظمقان 

وُمع هذا يمٚمف ٓ يرقمقون وٓ يٜمتٝمقن طمتك إذا أقمٚمـ قمـ ظمديٕم٦م ضمديدة أو اٟمتخ٤مسم٤مت أظمرى ودمد اًمالومت٤مت 

                                                             

ون سم٤معماليلم ومٙم٤من مم٤ّم ؾم٠مل ( اضمتٛمع اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين سمٕمكم سمـ طم٤مج اًم٘م٤مئد اًمروطمل ـ يمام ي٘مقًمقن 208) ـ ًمٚمحزب اجلزائري : اجلٌٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمإلٟم٘م٤مذ ... ويم٤من ىمد سمٚمٖمف أن ُم١ميِّدهيؿ ُيَٕمدُّ

تٍَق قمغم قمرؿمف ؟   ))قمٜمف أن ىم٤مل ًمف :  ًْ وم٠مضم٤مسمف  ((   ب اًمًٞم٤مددقمؽ ُمـ اجلقا   ))، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ : ((   ٟمرضمق ذًمؽ   ))ومح٤مول أن يتٝمّرب وم٘م٤مل :  ((   َأيُمؾُّ اًمذيـ يٕمرومقن أن اهلل ُُم

 . ((   يٙمٗمل ُمٜمؽ هذا   ))سم٤مًمٜمٗمل، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ : 

 ( .63ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ أمحد رُمْم٤مين )ص :  ((   ُمدارك اًمٜمٔمر   ))اٟمٔمر :  

 ( اٟمِمٖمٚمقا سمدوًمتٝمؿ قمـ رهبؿ .209)

ُر اًمقؾمٞمٚم٦م   ))( سمؾ ُم٤م أؿمٌف ومٕمٚمٝمؿ هذا سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٞمٝمقدي٦م : 210)  ؟!  ((   اًمٖم٤مي٦م شُمؼَمِّ

م  ))( 211)  ( .123)ص :  ((اًمٓمريؼ إمم اجلامقم٦م ٕا

 شم٤ٌمع .( إذا يم٤من اعمرؿمد اًمٕم٤مم ٓ يٕمرف ُم٤م هق اًمداومُع ًمٙمراهٞم٦م طمزب اًمقومد اًمٕمٚمامين اًمٙم٤مومر ًمإلؾمالم ومال أدري ُم٤مذا شمٙمقُن احل٤مُل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمأل212)

 ( .1/146ًمٚمًٞمز ) ((ىم٤مومٚم٦م اإلظمقان  ))( اٟمٔمر : 213)
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قمٚمٞمٝم٤م صقر ُمرؿمحل اإلظمقان ووضمدٟم٤م اًمدقمقة احل٤مرة ذم اعم٤ًمضمد واًمِمقارع، صمؿ شمٌدأ اعمًػمات واهلت٤موم٤مت ُمـ 

اًمقضمقه احلٚمٞم٘م٦م واًمٌدل إوروسمٞم٦م، صمؿ شمٙمقن ؿم٤ٌمب اإلظمقان، ومتتأل اًمِمقارع سم٤مإلقمالٟم٤مت ذات اًمّمقر اعمٚمقٟم٦م و

 .(214)اًمٜمتٞمج٦م يم٤ًمسم٘متٝم٤م: وهٙمذا ـمقال ؾمتلم قم٤مُمـ٤ًم

 ُمـ ضمحر واطمد .، وهؿ ُيٚمدهمقن ُمرات و(215)"ٓ ُيٚمدُغ اعم١مُمـ ُمـ ضمحر ُمرشملم  "وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م : 

اًمتُّ٘مٞم٦م شمًٕم٦م أقمِم٤مر  ":  وم٘مد ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ(216)اًم٤ًمدس : أن ُمـ أهؿِّ أصقل اًمراومْم٦م اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م : اًمتَِّ٘مٞم٦َّم

وُمـ أهؿ أصقل ، وهل : أن شُمٔمٝمر ظمالف ُم٤م شُمٌٓمِـ، شُمٔمٝمر اخلػم عمـ ًمٞمس قمغم ُمذهٌؽ وشُمٌٓمـ اًمنم .(217)" اًمديـ

ّي٦م " احلزسمٞملم اًمتل يًتخدُمقهن٤م ذم أقمامهلؿ : ِّ  ، وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م : أن شُمٌٓمـ ًمٚمٜم٤مس ظمالف ُم٤م شُمٔمٝمر !!" اًمنِّ

 

 

 

 . " إصؾ افعؼون : أؾضؾ اجلفاد افققم ترُك اجلفاد، وأؾضؾ اإلظداد ترك اإلظداد ... ":ؿال افؽاتب  

مـ تلصقؾ أن اجلفاد تؽؾقػ ما ٓ ُيطاق إػ افؼقل باشتحباب ترـف وأؾضؾّقة ( 218)اكتؼؾ أصحاب هذا افػؽر "

ـ تػقد أن أؾضؾ اجلفاد افققم هق اإلمساك ظـ  تعطقؾف إذ أن شقاق أيات افتل جاءت دم اجلفاد ـ حسب كظرهؿ

ر ظؾقف يػتحقهنا متك يشاءون اجلفاد وهذا ظـدهؿ مـ اإلظداد افذي تقؾر ؾقف اجلفقد إػ ما هق ممؽـ، ومؼدو

 . " قهنا متك يشاءونؼويغؾ

ومٖم٤مٟمًت٤من ٟمٕمؿ، اجلٝم٤مُد قمٜمديمؿ أهي٤م احلزسمٞمقن هق : ىمتُؾ اًمًٚمٗمٞم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من وأيٜمام طمٚم٧َّم . وهذه أ أىمقل :

واجلزائر وؾمقري٤م وهمػمه٤م ُمـ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ىمد همًٚمتؿ أيديٙمؿ ومٞمٝم٤م سمدُم٤مء إسمري٤مء، ويم٠مّن اًمًٚمٗمٞم٦م هل 

قمدويمؿ اًمٚمدود، سمؾ ٟمًٞمتؿ إقمداء احل٘مٞم٘مٞملم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ شمدقمقن متقهيـ٤ًم 

تؿ أهنؿ إظمقاٟمٙمؿ . أُم٤م إذا دقمك داقمل اجلٝم٤مد ٛمقمُمٕم٤مداهتؿ وطمرهبؿ صمؿ شمٕم٘مدون اعم١ممترات ُمٕمٝمؿ ًمٚمت٘م٤مرب، وز

 احل٘مٞم٘مل ود اًمٙمٗم٤مر رأيٜم٤ميمؿ يم٤مخلٗم٤مومٞمش وأؿم٤ٌمه إٟمٕم٤مم ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس ظمقومـ٤ًم وُمـ أيمثر اًمٜم٤مس ّتذياًل .

وًمق مل يٙمـ ُمٜمٙمؿ إٓ هذا ًمٙم٤من يم٤مومٞمـ٤ًم ذم يمذب دقمقاك ـ أهي٤م احلزيب ـ، وًمٙمـ د، وُم٤م أطمداث اخلٚمٞم٩م قمٜم٤م سمٌٕمٞم

ؿ ذم ُمثؾ هذا اعمقاىمػ ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس إوم٤ًمًدا ذم إرض وٟمنًما ًمإلؿم٤مقم٤مت واظمتالق اًمقاىمع يِمٝمد أٟمٙم

 إيم٤مذي٥م، سمؾ وشمٗمري٘مـ٤ًم ًمٚمٙمٚمٛم٦م ... ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وصٗمٝمؿ اهلل سم٘مقًمف :

 .چک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ 

                                                             

 ( ـ سمتٍمف يًػم ـ .55)ص :  ((م اًمٓمريؼ إمم اجلامقم٦م إ ))( اٟمٔمر : 214)

 ( .10/439ـ : ) ((اًمٗمتح  ))( اًمٌخ٤مري ـ ُمع 215)

دة ـ : ُمّمدر )اشم٘مك(، 216) : )اشمَّ٘مك( . وذم  وأصٚمٝم٤م )أو اشم٘مك(، واًمت٤مُء ومٞمٝم٤م شم٤مء آومتٕم٤مل، وم٠مدهمٛم٧م اًمقاو ذم اًمت٤مء وؿمددت وم٘مٞمؾ( اًمتَّ٘مٞم٦م ـ سمٗمتح اعمثٜم٤مة، سمٕمده٤م ىم٤مف ُمًٙمقرة، صمؿ ي٤مٌء ُمِمدَّ

 .اشم٘مك اًمٌمء، واًمت٘مٞمُتف، أشّم٘مٞمف، شمً٘مك، وشم٘م٤مء : طمذرشُمف . ((ٟمٕمؿ، شم٘مٞمف قمغم أىمذاء وهدٟمف قمغم ذظمـ ...  ))٨م : )... ىمٚم٧م : وهؾ ًمٚمًٞمػ ُمـ شم٘مٞم٦م ؟، ىم٤مل : احلدي

 . اًمٜمٗمس ُمـ ُمٕمتَ٘مد وهمػمه ًمٚمٖمػم اًمتَِّ٘مٞم٦َّم : احلذر ُمـ إفمٝم٤مر ُم٤م ذم ))ـ ـمٌٕم٦م إدارة اًمٌحقث، سمتٕمٚمٞمؼ اسمـ سم٤مز( :  12/314) ((اًمٗمتح  ))ىمــ٤مل احلــ٤مومـظ ذم  

 . ((وهذا يٕمٜمل : اًمٙمتامن، وىمد يْمٓمر إلفمٝم٤مر ُم٤م ذم اًمٜمٗمس سمٚم٤ًمٟمف !!  

 ( .2/805) ((أصقل اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمك قمنمي٦م  )) (،15/379:  "وىمك")ُم٤مدة  ((ًم٤ًمن اًمٕمرب  ))اٟمٔمر :  

 ( .2/217) ((أصقل اًمٙم٤مذم  ))( اٟمٔمر : 217)

وم٦م : ومٛمّرة يتّٝمؿ اًمًٚمٗمٞمِّلم سمتحريٛمف، وُمّرة يزقمؿ أهنؿ ىم٤مًمقا قمٜمف : ( اًمٔم٤مهر : أّن اًمٙم٤مشم٥م ًمف أطمقا218) ، وُمّرة يزقمؿ أهنؿ ىم٤مًمقا ((   شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ُيٓم٤مق   ))ل يت٘مّٚم٥م ومٞمٝم٤م يمام هق طم٤مل اعمتّمقِّ

 : وأظمِمك أن يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمقضمد يقُمـ٤ًم ومٞمًُ٘مط قمٜمٝمؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ !!!((   أومْمؾ اجلٝم٤مد شمريمف   ))سم٠من 
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ن اًمقاىمع اعمِم٤مَهد يٕمرف أهنؿ أول ُمـ أقمٚمـ اجلٝم٤مد وّد وإردى ُمـ ذًمؽ هق : قمٞمٌٙمؿ ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم سمؽميمف ُمع أ

صدام عم٤م دظمؾ اًمٙمقي٧م، صمؿ إن سمالد احلرُملم ُم٤م ىم٤مُم٧م إٓ قمغم راي٦م اجلٝم٤مد سم٤مًمًٞمػ وإقمالء قمٚمؿ اًمتقطمٞمد . أُم٤م 

 أٟمتؿ ومام رأيٜم٤م ُمٜمٙمؿ وُمـ إظمقاٟمٙمؿ إّٓ اًمتخذيؾ واًم٥ًم واًمتجريح وٟمنم اإلؿم٤مقم٤مت واظمتالق إيم٤مذي٥م .

فقت إمر وؿػ هبؿ ظـد هذا احلد بؾ جتاوزه إػ تعطقؾ اإلظداد فؾجفاد ؾؼافقا بقجقب و ": صمؿ ىم٤مل 

 .  " اإلمساك ظـ اجلفاد حتك يؽقن اإلظداد ظذ متامف وؿد يؽقن مـ اإلظداد ترك اإلظداد

 أىمقل : هذا ُمـ أفمٝمر اًمٙمذب اًمذي قمرومف اًمٜم٤مس، واًمقاىمع اعمِم٤مَهد هق ظمػُم ؿم٤مهٍد ًمٌٞم٤من يمذسمف .

م أن اجلفاد تؽؾقػ ما ٓ ُيطاق "صمؿ ىم٤مل :  ع ظـ إصؾ ادتؼدِّ   " وهذا متػرِّ

 إن يم٤من هذا ُمتٗمرقمـ٤ًم قمـ إصؾ اًم٤ًمسمؼ ومٚمؿ ضمٕمٚمتف أصاًل هٜم٤م ؟. أىمقل :

 وهؾ إصقل شمتٗمّرع قمـ أصقل ؟ سم٠ميِّ ُمٜمٓمؼ شمتٙمّٚمؿ ي٤م هذا ؟ وقمغم أّي ُمذه٥ٍم أٟم٧م ؟ .  

 

 
 . " إصؾ احلادي وافعؼون : افعؿؾ افسقاد تؽؾقػ ما ٓ ُيطاق ... "( : 24) ص : ؿال افؽاتب  

وإصؾ احلادي وافعؼون مـ أصقل هذا افػؽر اظتبارهؿ افعؿؾ افسقاد أمًرا ٓ يؼدر ظؾقف  "ثؿ ؿال : 

ػ ـ ٓ يؽؾِّػ كػسـًا إٓ ُوْشعفا وٓ ادسؾؿ وٓ يطقؼف .. وبافتايل ٓ يؼع ظؾقف افعؿؾ ؾقف ٕن اهلل ـ شبحاكف وتعا

 . " يؽؾِّػ افعباد دم ديـفؿ افذي ذظف هلؿ فقمثؿفؿ بافعجز ظاّم ٓ يطقؼقن مـ ؾعؾ ادلمقر وترك ادـفقّات

إن ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م : قمدم ضمقاز اًمتٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق: وم٢منَّ ُمـ ذوط اًمتٙمٚمٞمػ قمٜمد  أىمقل :

 ـ٤ًم، وٓ قمؼمة سمٛمـ ظم٤مًمَػ ُمذهٌٝمؿ .إصقًمٞملم : أن يٙمقن اًمٗمٕمُؾ ممٙمٜم

: ومٝم٤مشم٤من أيت٤من دًّمت٤م  ڇ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڇ، وىم٤مل :  ڇ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ڇىم٤مل شمٕم٤ممم : 

وهذا ظمؼم ضمزم ٟمص  ":  "شمٗمًػمه  "قمغم اؿمؽماط اًم٘مدرة ُمـ اعمٙمٚمَّػ ومٞمام يٙمٚمػ سمف ُمـ إقمامل . ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

زول أي٦م قم٤ٌمدة ُمـ أقمامل اًم٘مٚم٥م أو اجلقارج إٓ وهل ذم وؾمع اهلل شمٕم٤ممم قمغم أٟمف ٓ يٙمٚمِّػ اًمٕم٤ٌمد ُمـ وىم٧م ٟم

 . "اعمٙمٚمَّػ وذم ُم٘مت٣م إدرايمف ... 

ٌَٝمؿ يْمٞمُؼ هب٤م هذا اعمٙم٤من ُد ُمذه  .(219)وهلؿ أدًم٦م يمثػمة شم١ميِّ

ىمٚم٧م : وهق ُمذه٥م اًمًٚمٗمٞملم مجٞمٕمـ٤ًم . وىمد يمذب اًمٙم٤مشم٥م ذم ٟمًٌتف اجلقاز إًمٞمٝمؿ: وم٢من يم٤من ُمراُده سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م : 

ؾمقهن٤م ًمٓماّلهبؿ، وٓ أطمد أٟمٙمره٤م قمٚمٞمٝمؿ .اًمنمقمٞم٦م ومال   أقمٚمؿ هب٤م ُمٜمٝمؿ: ومٝمؿ يدُرؾمقهن٤م ويدرِّ

ؾمقهن٤م :  ومٛمـ يمتٌٝمؿ اًمتل يدرِّ

 " اًمٓمرق احلٙمٛمّٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م "ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ويمذًمؽ :  " اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م "يمت٤مب : 

اًمؽماشمٞم٥م  "ًمٚمجقيٜمل ، و  " همٞم٤مث إُمؿ "يب يٕمكم ، و ًمٚماموردي وأ " إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م "ًمتٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مّٞمؿ ،و 

هتذي٥م  "ًمٚمٌدر اسمـ مج٤مقم٦م ،  " حترير إطمٙم٤مم ذم شمدسمػم أهؾ اإلؾمالم "ويمذًمؽ :  ،ًمٕمٌد احلل اًمٙمّت٤مين " اإلداري٦م

اًمٜمّمٞمح٦م  "ٓسمـ إزرق اعم٤مًمٙمل ، و  " سمدائع اًمًٚمؽ ذم أطمٙم٤مم اعمٚمؽ "ًمٚم٘مٚمٕمل ،  " اًمري٤مؾم٦م وشمرشمٞم٥م اًمًٞم٤مؾم٦م

س ـ سمحٛمد اهلل ـ ذم اًمٙمٚمٞم٤مت اعمتخّمّم٦م ذم اًمنميٕم٦م وهمػمه٤م يمثػم ، ًمٚمتؼميزي  " اقمل واًمرقمٞم٦مًمٚمر وهل شمدرَّ

سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م وُمٕم٤مهده٤م، ويمذًمؽ ذم اجل٤مُمٕم٤مت واعمٕم٤مهد اًمًٚمٗمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل . وُم٤م 

 ىم٤مل أطمد ُمٜمٝمؿ سم٠مهن٤م شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ يٓم٤مق .

                                                             

 وُم٤م سمٕمده٤م( . 2/166ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م ) ((ف ذوي اًمٌّم٤مئر سمنمح روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر إحت٤م ))( اٟمٔمر : 219)
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قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمٞمٝمقدي٦م )اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م(، واًمتل شمتٌٜم٤ّمه٤م مج٤مقم٦م اإلظمقان وهمػمه٤م ُمـ أُم٤م اعمٞمٙم٤مومٞمٚمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م 

إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمٙمذب وؾمقء اًمٔمـ وحتٚمٞمالت اًمٙمٗم٤مر وشمقىمٕم٤مهتؿ ومال أفمـ مج٤مقم٦م أيمثر ومِمالً 

 ومٞمٝم٤م ُمٜمٝمؿ .

ر ضمقاٟم٥م اًمًٞم٤مد سمٙمّؾ ُمومت٤مريخ اإلظمقان اًمًٞم٤مد يّمّح أن ٟمًّٛمٞمف سمت٤مريخ اًمٗمِمؾ  ٕم٤مين اًمٙمٚمٛم٦م، سمؾ يّمقِّ

 اًمٗمِمؾ سمٙمؾ أسمٕم٤مده٤م .

ومٗمل ُمٍم ىمّدُمقا أٟمٗمًٝمؿ ـ وىمد يم٤مٟمقا أيمؼم ىمّقة ؾمٞم٤مؾمٞم٦ّم ومج٤مهري٦م ـ وىمّدُمقا مجقع اًمٕم٤مُمٚملم ًمإلؾمالم وراءهؿ 

٤ٌّمط إطمرار ( ٓ ذيمر هلؿ وٓ ُمٕمروم٦م ذم أوؾم٤مط  إمم اعمحرىم٦م واعمذسمح٦م، واؾمتٓم٤مقم٧م جمٛمققم٦م شم٤مومٝم٦م ُمـ ) اًمْم

ٍمي أن شمقىِمع اًمِمج٤مر واخلالف واًمِم٘م٤مق سمٞمٜمٝمؿ وشميب سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض وشم٘ميض قمغم اإلؾمالم اعمجتٛمع اعم

 سم٥ًٌم ومِمٚمٝمؿ .

: ومام يم٤من يٛمثّؾ طمزب اًمٌٕم٨م سمجقار ىمقة ( 220)وذم ؾمقري٤م يٛمثِّؾ شم٤مريخ اإلظمقان اًمٓمقيؾ اًمٗمِمؾ اًمًٞم٤مد سمٙمؾ أسمٕم٤مده

 اإلظمقان ودقمقهتؿ .

اإلظمقان اعمًٚمٛمقن أيمثر اًمتٜمٔمٞمامت احلريمٞم٦م وإطمزاب وذم اًمٕمراق واًمًقدان، ويمؾ اًمدول ـ ًمألؾمػ ـ يم٤من 

ومِماًل ذم احلريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، قمٚمٛمـ٤ًم سم٠مهنؿ يتٌّجحقن دائٛمـ٤ًم أهنؿ أصح٤مب اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمقطمٞمدة 

 واًمٙمؼمى ذم اًمٕم٤ممل .

 وُم٤م زال اإلظمقان ذم يمؾ ىُمٓمر إؾمالُمل هؿ ـمٚمٞمٕم٦م اًمٗمِمؾ اًمًٞم٤مد، وهؿ اًمذيـ ي٘مٗمزون طمٞم٨م ٓ حيًـ

٧ٌّم اًمٕم٤مصٗم٦م يم٤مٟمقا  اًم٘مٗمز، وخيتٌئقن طمٞم٨م ٓ جيقز آظمت٤ٌمء، ويٜم٤مُمقن طمٞم٨م جي٥م اًمّمٛمقد واحلٞم٤مة ... وإذا ه

ع اًم٘مالع واًمقىم٧م هق وىم٧م ـَملِّ اًم٘مالع واٟمتٔم٤مر ُمرور اًمٕم٤مصٗم٦م .  أول ُمـ ينمِّ

ٙمقن وم٠مي ُمٕمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ظم٤موٝم٤م اإلظمقان وٟمجحقا ومٞمٝم٤م ووصٚمقا ومٞمٝم٤م إمم أهداومٝمؿ وُم٘م٤مصدهؿ .. إٓ أن شم

ُم٘م٤مصد اإلظمقان هل اًم٥ًٌم ذم اًمَزجِّ سم٤مًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ إمم اًمًجقن واعمٕمت٘مالت واًمٌالء صمؿ اًمرىمص قمغم إؿمالء 

 .( 221)وآومتخ٤مر وم٘مط سمت٘مديؿ اًمْمح٤مي٤م واًم٘مراسملم 

ومٝمؾ شمريد ُمـ ؿم٤ٌمب إُم٦م أن يٙمقٟمقا وح٤مي٤م ًمتٚمؽ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٗم٤مضمرة ؟ أٓ شمٙمٗمل دمرسم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم 

تِّ  ًِّ لم قم٤مُمـ٤ًم اًمتل ىمْمقه٤م ذم اًمًجقن واعمٕمت٘مالت ؟ ومل شمٜمتٗمع إُم٦م ُمٜمٝمؿ سمٌمء، سمؾ أصٌح رضرهؿ أيمثر ـمقال اًم

 .( 222)ُمـ ٟمٗمٕمٝمؿ 

وم٢من يمٜم٧م شمريد ُمـ اًمِم٤ٌمب آٟمخراط ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ٕضمؾ احلّمقل قمغم اعمٜم٤مص٥م ًمتٙمثػم ؾمقادهؿ ذم اعمرايمز 

٤مؾم٦م ومٝمذا ُمـ ـمٚم٥م اًمري٤مؾم٦م وىمد هنك اًمٜمٌل  ًّ ي٤م قمٌد  "قمـ ذًمؽ وىم٤مل عمـ ـمٚمٌٝم٤م :  ؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف واحل

 " اًمرمحـ ٓ شم٠ًمل اإلُم٤مرة: وم٢مٟمؽ إن ُأقمٓمٞمتٝم٤م قمـ ُم٠ًمًم٦م ُويمِْٚم٧م إًمٞمٝم٤م وإن ُأقمٓمٞمتٝم٤م قمـ همػم ُم٠ًمًم٦م أقمٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م
(223 ). 

                                                             

 ( وُم٤م ُم٠مؾم٤مة مح٤مه قمٜم٤م سمٌٕمٞمد .220)

٤م وم٢مٟمام هق ٟمًٌل صمؿ ُمآهُل٤م ( .وٓ ؿمؽ أن اًمٓمرق همػم اًمنمقمٞم٦م إذا طمّ٘م٘م٧م ٟمج٤مطمـ82ًـ  80عمحٛمد سمـ ؾمٞمػ اًمٕمجٛمل : )ص  :  ((   وىمٗم٤مت ُمع يمت٤مب ًمٚمدقم٤مة وم٘مط   ))( اٟمٔمر يمت٤مب : 221)

 إمم اًمٗمِمؾ .

اخلػم ظمقومـ٤ًم قمٚمٞمف ُمـ أُمث٤مل ( طمتك أصٌح٧م ٟمٔمرة يمثػم ُمـ اًمٕمقام ًمٚمٛمًت٘مٞمٛملم ٟمٔمرة طمذر وظمقف وأهنؿ إره٤مسمٞمّقن، طمتك أصٌح يمثػٌم ُمـ أسم٤مء يٛمٜمع أسمٜم٤مءه ُمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ 222)

 ه١مٓء .

 ( .2/1314) ((صحٞمح اجل٤مُمع  ))( صحٞمح . اٟمٔمر : 223)

 جد يمثػًما ُمـ ه١مٓء ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مص٥م يتٖمػّم وشمتٖمػم طم٤مًمف ًمٚم٥ًٌم ٟمٗمًف.وًمذًمؽ ٟم 
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وإن يمٜم٧م شمريد ُمٜمٝمؿ آٟمخراط ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ٕضمؾ أن يتٖمػّم اًمقوع وحُيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ومٚمؿ شُمْثٜمل قمغم 

 ت٤مسمٙمك قمٚمٞمٝم٤م وشمداومِع قمٜمٝم٤م ؟اًمديٛمقىمراـمٞم٦م وشم

وهلذا ـان مـ مػاخر افسؾػقة ظـدهؿ ظدم اصتغاهلؿ بافعؿؾ افسقاد، وما ذاك إّٓ جلفؾفؿ أن مـ  "ثؿ ؿال : 

شبؾ إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر خقض افعؿؾ افسقاد فئال تبؼك شاحتف منحـًا ٕؾؽار افعؾامكقغ 

 . " واإلباحقغ وافالديـقغ ...

 ل : اجلقاب ُمـ وضمقه :أىمق

ٌْٜمِّٞم٦م قمغم اًمٙمذب، ىم٤مل ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل :  ُم٤م رأي٧م ؾمٞم٤مؾمٞمـ٤ًّم ٓ  "إول : أن ي٘م٤مل : ٟمٕمؿ ٕن اًمًٞم٤مؾم٦م َُم

، واًمٙمذب ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم، واٟمِمٖم٤مهلؿ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل أومم ُمـ آٟمِمٖم٤مل هب٤م ٕن اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ (224)"يٙمذب 

وٓ ي٠ًمل قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتل هل ُمـ ظمّم٤مئص ( 225) ضم٤مء ذم احلدي٨م ـ ؾمٞم٠ًمل اًمٕمٌد قمـ قمٚمٛمف ُم٤مذا قمٛمؾ سمف ـ يمام

 "سم٘مقًمف :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُوٓة إُمقر ، وذًمؽ أّن ؾُمٌؾ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر طمّدده٤م اًمِم٤مرع 

ه سمٞمده، وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ أوٕمػ اإليام ومٝمل ( 226) " نُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمًرا ومٚمٞمٖمػمِّ

 اًمٞمد صمؿ اًمٚم٤ًمن صمؿ اًم٘مٚم٥م .

ُملم ذيمر أن ُمـ ـمرق إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ظمقض اًمٕمٛمؾ  وٓ أقمرف أطمًدا ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٘مدِّ

 اًمًٞم٤مد !!

شمٕمٚمٞمٌؾ سم٤مـمؾ ( 227) " ًمئاّل شمٌ٘مك ؾم٤مطمتف ُمنطمـ٤ًم ٕومٙم٤مر اًمٕمٚمامٟمٞمِّلم واإلسم٤مطمٞمِّلم واًمالديٜمٞمِّلم "اًمث٤مًم٨م : أن شمٕمٚمٞمٚمف : 

 .(228)، وًم٘مد ضمّرب اإلظمقان اعمًٚمٛمقن هذا اًمٓمريؼ وومِِمٚمقا ومِماًل ذريٕمـ٤ًم ذم يمؾ ُمّرة

م، وظم٤مٟمتٝمؿ إطمزاب ذم يمؾ 1950ودظمؾ اإلظمقان اعمًٚمٛمقن آٟمتخ٤مسم٤مت ُمع طمزب اًمقومد اًمٕمٚمامين قم٤مم 

روا قمٚمٞمٝمؿ .  ُمّرة وُزوِّ

فمٚمٛمقٟم٤م ...  "ٚمٛمقن اًمدٟمٞم٤م وجٞمجـ٤ًم وإمم هذا اًمٕمٝمد وذم يمؾِّ ُمّرة حيدث اًمتزوير واًمتالقم٥م ومٛمأل اإلظمقان اعمً

ـْ يراهؿ  " أيـ احلري٦م أيـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ؟( 229)زّوروا قمٚمٞمٜم٤م ... إهنؿ ـُمٖم٤مة ... إهنؿ فمٚمٛم٦م ... أيـ اًمٕمدل  طمتك إّن َُم

ـّ أهنؿ أظمذوا اًمٕمؼمة ٕٟمٗمًٝمؿ وقمرومقا ـمٌٞمٕم٦م ه١مٓء اًمٕمٚمامٟمٞمِّلم اخلٌث٤مء طمتك إذا ُأقمٚمـ قمـ  أو ي٘مرأ ُم٘م٤مٓهتؿ ئم

سمؾ دمد اًمدقمقة احل٤مرة ذم اًمِمقارع ( 230)يدة أو اٟمتخ٤مسم٤مت أظمرى دمد صقر اإلظمقان قمغم اًمالومت٤متظمديٕم٦م ضمد

واعم٤ًمضمد صمؿ شمٌدأ اعمًػمات واهلُت٤موم٤مت ُمـ ؿم٤ٌمب اإلظمقان، صمؿ شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م يم٤ًمسم٘متٝم٤م، وهٙمذا ، ُم٣م قمٚمٞمٝمؿ 

 سمّٞمٜمقا وٓ طمج٦م اهلل قمغم قم٤ٌمده ؾِمتُّقن قم٤مُمـ٤ًم ذم آٟمتخ٤مسم٤مت واعم١ممترات واًمٍماقم٤مت ومال احلؼ اًمذي يريده اهلل

أىم٤مُمقا وٓ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ٟمجحقا وٓ خلٓم٦م ُمـ ظمٓمط إقمداء أطمٌٓمقا ، سمؾ ىمْمقا هذا اًمقىم٧م اًمٓمقيؾ، ويم٤من يمؾُّ 

 طمديثٝمؿ وحم٤مرضاهتؿ ذم اًمٖمزو اًمٗمٙمري :

 ـ يمٞمػ سمدأ ؟ .

                                                             

 ( .31)ص :  ((إزه٤مق أسم٤مـمٞمؾ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ أسم٤م ؿمٛمٞمؾ  ))( اٟمٔمر : 224)

 ( .2/1221) ((صحٞمح اجل٤مُمع  ))( صحٞمح . اٟمٔمر : 225)

 ( .1073/2) ((صحٞمح اجل٤مُمع  ))( رواه أمحد، وُمًٚمؿ . واٟمٔمر : 226)

 ٙم٤مر اًمتل ؾمٞمح٤مرهب٤م اًمِم٤مجيل هق وأُمث٤مًمف إذا يم٤من جمّرد دظمقًمف ًمتٚمؽ اًمؼمعم٤مٟم٤مت ومٞمف شمٕمٔمٞمٌؿ ًمٚمٙمٗمر اًمذي يتٛمثّؾ سم٤مًمدؾمتقر .( ٓ أدري ُم٤م هذه إوم227)

 ( .1/71: ) ((   اإلظمقان اعمًٚمٛمقن أطمداث ...   ))( 228)

 اًمٜمّم٤مرى طمتك شمتٌع ُمٚمتٝمؿ ). !؟ ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : )وًمـ شمرى قمٜمؽ اًمٞمٝمقد وٓ قمدًٓ ( هؾ يٜمتٔمر اإلظمقان اعمًٚمٛمقن ُمـ اًمٙمّٗم٤مر 229)

 ( سم٤مًمُقضمقه احلٚمٞم٘م٦م واًمّمقر اعمٚمّقٟم٦م واًمٚم٤ٌمس إورويّب !!230)
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 ـ يمٞمػ همزوا ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ ؟ . 

 ـ ُم٤م هل ؾمٞم٤مؾم٦م دٟمٚمقب اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ؟ . 

 ًمٞمٝمقد قمغم آىمتّم٤مد آؾمالُمل ؟ . ـ يمٞمػ ؾمٞمٓمر ا

 ـ ُم٤م هل سمروشمقيمقٓت طمٙمامء صٝمٞمقن ؟ .

 ـ ُم٤م هق وقمد سَمْٚمُٗمقر ؟ .

 ـ ُم٤مذا ىم٤مل ًُمِقْيس اًمت٤مؾمع ؟ . 

ديـ ُمٜمٌقذيـ  ىملم يم٘مٓمٕم٤من اًمِمٞم٤مه ذم يمؾِّ ُمٙم٤مٍن ذم اًمٕم٤ممل ُمنمَّ تِّلم قم٤مُمـ٤ًم طمتك أصٌحقا ُمتٗمرِّ ًِّ وهٙمذا ـمقال اًم

ًمًٚمٗمٞمِّقن ىمد أىم٤مُمقا هلؿ دوًم٦م ظمالل اعم٤مئ٦م قم٤مُمـ٤ًم اعم٤موٞم٦م عم٤َّم وطّمد اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ُمٖمٚمقسملم قمغم أُمرهؿ: سمٞمٜمام ا

ضمزيرة اًمٕمرب سم٤مًم٘مرآن واًمًٞمػ، وم٤مضمتٛمٕم٧م طمقًمف اًمٙمٚمٛم٦م واؾمَتَت٥مَّ ًمف إُمر، وأىم٤مم اًمدوًم٦م اًمتل أهم٤مو٧م أقمداء 

واًم٘مٌقرّيقن واإلظمقان  اهلل ذم اخل٤مرج وهؿ اًمٙمّٗم٤مر وأقمداء اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ُمـ اًمداظمؾ وهؿ اخلراومّٞمقن

 وهمػمهؿ ُمـ أقمداء اًمًٚمٗمٞمِّلم .(231)اعمًٚمٛمقن

 

 
دَّا أراد همٓء ظْزل إمة ظـ  تزال افعؿؾ افسقاد ..إصؾ افثاين وافعؼون : وجقب اظ " : اًمٙم٤مشم٥مل ىم٤م

أو آؿساب مـف ٕكف مصقدة ُكصبت فقسؼط ؾقفا ـؾ واؿعفا أؾتقا بحرمة دخقل ادسؾؿ ادؾتزم افعؿؾ افسقاد 

مـ يدكق مـفا أو يؿسفا وفق بؽؾؿة، وٓ يدخؾفا إٓ مـ يضع راء افغر ظذ مـؽبقف ٓ يؾبث أن خيرج منظـًا 

 . " وإٓ ذاق مرارة اهلقان

 أىمقل :اجلقاب ُمـ وضمقه :

ئٝم٤م اًمرسم٤مٟمٞملم اًمذيـ هؿ أهؾ اًمٗمتقى ذم سمٕمٚمامإول : أن اًمًٚمٗمٞملم ىمد سمذًمقا ضمٝمقًدا ُمِمٙمقرة ذم رسمط إُم٦م 

ومامذا شم٘مقل أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م ذم  ٚمامئٝم٤م ٓ يٙمٗمل ذم ُمٕمروم٦م واىمٕمٝم٤م؟وإذا يم٤من رسمط إُم٦م سمٕم اًمٜمقازل واًمقىم٤مئع اعمتجددة .

رضمح٤من يمٗم٦م قمٚمامئٜم٤م ذم أزُم٦م اخلٚمٞم٩م طمٞمٜمام أومتق ومٞمٝم٤م سمام يروٟمف احلؼ واًمّمقاب اعمقاومؼ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م سمٕمد أن 

ٛمتؽ اًمذيـ ؾمٕمقا ؾمٕمٞمـ٤ًم ٓ هقادة ومٞمف ذم شمٗمريؼ اًمٙمٚمٛم٦م ومتزيؼ اًمّمٗمقف واًمٓمٕمـ ذم قمٚمامئٜم٤م إضمالء صم٧ٌم ومِمؾ أئ

 ومٞمام أومتق سمام خي٤مًمػ وم٘مٝمٙمؿ اعمزقمقم !! .

اًمث٤مين : أن اًمقاضم٥م قمغم إُم٦م : ُمٕمروم٦م ديٜمٝم٤م اًمذي هق قمّمٛم٦م أُمِره٤م، واًمذي سمف ٟمٕمٞمش طمٞم٤مة اًمٕمز واًمٙمراُم٦م 

 ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڇىم٤مل شمٕم٤ممم : ، اىمع اعمزقمقم !! ٕرض ٓ سمٗم٘مف اًمقواًمتٛمٙملم ذم ا

 .ڇڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ       ڌ ڌ ڇ، وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ڇ  ڄ ڄ ڄ

ظمٓم٠ٌم واوح ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل أن يّمُدر ُمـ ديمتقر ذم ىمًؿ  "دظمقل اعمًٚمؿ اعمٚمتزم ...  "اًمث٤مًم٨م : أّن ىمقًمف : 

واًمتٕمٌػم قمـ احلؼ ، ٤مًٕمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م شمٕم٤ممم سماًمتٗمًػم ، وإومم أن يٕمؼمِّ قمـ يمؾ ُمتٛمًؽ سمديـ اهلل 

سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م هق ؾمٌٞمُؾ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمخالف أهؾ اًمٌدع اًمذيـ يٚمج٠مون إمم إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م اعمقمه٦م 

 .(232)ًمٚمحؼ واًم٤ٌمـمؾ

                                                             

ن ـ ذم إىم٤مُم٦م دوًم٦م هلؿ ذم دمرسم٦م ظم٤موقه٤م ( وُمـ اًمٕمجٞم٥م ذم أُمر هذه اجلامقم٦م اًمٌدقمٞم٦م : أهن٤م شمٓمٕمـ ذم اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمٌالد سمٕمد أن صم٧ٌم ومِمٚمٝم٤م ـ أي اإلظمقا231)

 . اًمً٘مقط ؟ . ومٞم٤م ًمٚمٕمج٥م ؟؟! اًمٜمج٤مح قمٜمدهؿ هق ٤مؾم٦م ظمالل اًمًتلم قم٤مُمـ٤ًم اعم٤موٞم٦م .ويم٤من إومم أن ي١مازروا هذه اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمدل اًمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م، ويم٠منذم اًمًٞم

 ـ اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل( . 107ٓسمـ أيب اًمٕمز )ص  ((ذح اًمٓمح٤مي٦م  ))( اٟمٔمر : 232)
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 ٿ ڇ، وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ڇ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڇًؽ سمديٜمِف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : ٛمواعمًت٘مٞمؿ : هق اعمت

 . "، صمؿ اؾمت٘مؿ "آُمٜم٧م سم٤مهلل"ىمؾ :  "ذم احلدي٨م :  وضم٤مء ڇ ٹ ٿ ٿ

 ومٝمذه هل اًمتٕم٤مسمػم اًمنمقمٞم٦م .

، وهل يمٚمٛم٦م شمٗمت٘مر إمم ُم٤م يٜمْمؿ إًمٞمٝم٤م ًمٞمًت٘مٞمؿ هب٤م اعمٕمٜمك : وم٢من ىم٤مل  (233)أُم٤م آًمتزام : ومٝمق ذم اًمٚمٖم٦م : آقمتٜم٤مق

ـ اًمذي يٕمتٜم٘مف ؾمقاًء يم٤من ىم٤مئؾ : ) أٟم٤م ُمٚمتزم ... ( وؾمٙم٧م مل حيّمؾ ُمـ ذًمؽ ُمٕمٜمًك، طمتك يْمؿ ًمتٚمؽ اجلٛمٚم٦م اًمدي

وم٢مذا يم٤من إُمُر يمذًمؽ وم٤مٕومم آسمتٕم٤مُد قمـ إًمٗم٤مظ اعمجَٛمٚم٦م اعمحتِٛمٚم٦م ، ٍماٟمٞمـ٤ًّم أو هيقديـ٤ًّم ... إًمخ ُمًٚمٛمـ٤ًم أو ٟم

 ًمٚمحؼ واًم٤ٌمـمؾ، واًمتٕمٌػم سم٤مًمٙمٚمامت اًمقاوح٦م اًمتل ٓ حتتُٛمؾ إٓ ُمٕمٜمك واطمد طمؼ .

: يمذب فم٤مهر، سمؾ ٓ يدظمٚمٝم٤م إٓ  "اء اًمٖمرسم٦م قمغم ُمٜمٙمٌٞمف ... وٓ يدظمٚمٝم٤م إٓ ُمـ يْمع رد "اًمث٤مًم٨م : أن ىمقًمف :

 ُمـ ىمد ووع رداء اًمٖمرسم٦م حت٧م ىمدُمٞم٦م !!

وهذا هق ـ واهلل ـ طم٤مًمٙمؿ : دظمٚمتٛمقه٤م ًمتٖمػّموا ومتٖمػّمشمؿ، دظمٚمتٛمقه٤م ًمُتًٛمٕمقهؿ صقت اإلؾمالم ـ سمزقمٛمٙمؿ ـ 

قمٜمد يمثػم ُمٜمٙمؿ يمام فمٝمر  وم٠مؾمٛمٕمقيمؿ صقت اًمٙمٗمر، طمتك شمٜم٤مزًمتؿ قمـ يمثػم ُمـ ُم٤ٌمدئ اإلؾمالم وُم٤مشم٧م اًمٖمػمة

 ذًمؽ قمغم طم٤مًمٙمؿ وومِٕم٤مًمٙمؿ .

ؾـادوا بقجقب اظتزال افدظاة إػ اهلل افعؿؾ افسقاد بحجة أكف مـ افعبث وٓ حيسـف إٓ مـ  "ثؿ ؿال : 

 . " هقلء فف وصـع خصقصـًا مـ أجؾف

ص  اًمٙم٤مشم٥مُ ومٝمؿ ُمـ يمالم  أىمقل : ص أٟمف يريد أن يدظمؾ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م َُمـ َه٥ّم ودّب اعمتخّمِّ وهمػم اعمتخّمِّ

اًم٘مْم٤مي٤م وهق ىمقٌل سم٤مـمؾ ٕٟمف يٚمزم ُمٜمف أن يتٙمّٚمؿ اجل٤مهؾ واًمٖمٌل وإمحؼ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمّمػمي٦م ًمألُّم٦م ُمع أن 

ر ٕهن٤م ُمـ اًمٜمقاِزل  :( 234)اًمًٞم٤مؾمٞم٦مٓ  يتٙمّٚمؿ ومٞمٝم٤م إٓ اًمٕم٤ممل اعمتٌحِّ

ـ ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب هريرة ـ ريض اهلل قمٜمف 

ب ومٞمٝم٤م اًمّم٤مدق،  ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ق ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مذب، وُيٙمذَّ ؾمٞم٠ميت قمغم اًمٜم٤مس ؾمٜمقاٌت ظمداقم٤مت ُيّمدَّ

َوْيٌَِْم٦م ُن ومٞمٝم٤م إُملم ، ويٜمٓمؼ ومٞمٝم٤م اًمرُّ َوْيٌِْم٦م ؟ ىم٤مل : " وي١ممتـ ومٞمٝم٤م اخل٤مئـ، وخُيقَّ اًمرضمؾ اًمت٤مومف  "، ىمٞمؾ : وُم٤م اًمرُّ

 .(235)" ٤مُّم٦ميتٙمّٚمؿ ذم أُمر اًمٕم

اًمٕم٤ممِل سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم رؾمقل اهلل وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق اعمجتٝمد ذم اًمٜمقازل، ومٝمذا اًمٜمقع  "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ : 

قُغ هلؿ اإلومت٤مء ويًقغ اؾمتٗمت٤مءهؿ ويت٠مّدى هبؿ ومرض آضمتٝم٤مد ًُ سمؾ إذا قمرو٧م  "وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل : (236) " اًمذي ي

جيده٤م ُمـ ًمٞمس سمٛمجتٝمد، وإٟمام جيده٤م اعمجتٝمدون اعمقصقومقن ذم  اًمٜمقازل روضِمع هب٤م أصقهل٤م ومُقضمدت ومٞمٝم٤م، وٓ

ومخذه وَدْع قمٜمؽ ُم٤م ي٘مقل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُم٤م ضم٤مءك ُمـ أصح٤مب حمٛمد  ".ىم٤مل اًمِمٕمٌل : ( 237) " أصقل اًمٗم٘مف

َٕم٤مومَِ٘م٦م  .( 238) " ه١مٓء اًمّمَّ

 

                                                             

 ( ."ًمزم"ـ ُم٤مدة  12/273) ((ًم٤ًمن اًمٕمرب  ))( 233)

تِّلم قم٤مُمـ٤ًم اعم٤موٞم٦م، إْذ يمٞمػ حيٙمؿ ذم ىمْم٤مي٤م إُم٦م ُم234) ًِّ ـ ٓ يٕمرف اًمنمك ُمـ اًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م ُمـ ( ًمٕمؾ هذا هق اًمنِّ ذم ومِمؾ اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ـمقال اًم

 اًمٌدقم٦م ومل يتِمٌّع سمٗم٘مف اًمديـ وطمالًمف وطمراُمف وُم٘م٤مصده وأصقًمف وومروقمف .

 ( .1/181ٓسمـ يمثػم ) ((اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ واعمالطمؿ  ))سمتٕمٚمٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر(، واٟمٔمر :  38ـ  15/37) ((ُمًٜمد أمحد  ))( 235)

 ( .4/212: ) ((   إقمالم اعمقىمِّٕملم   ))( 236)

 ( .1/361: ) ((   آقمتّم٤مم   ))( 237)

 ( .1/318ًمٚمٌٖمقي : ) ((   اًمًٜم٦مذح    ))( اًمّمٕم٤موم٘م٦م : اًمذيـ يدظمٚمقن اًمًقق سمال رأس ُم٤مل . أراد : اًمذيـ ٓ قمٚمؿ قمٜمدهؿ . اٟمٔمر : 238)
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فػراصة يستفقهيا افدوران واظتزوا أن آؿساب مـ افسؾقك افسقاد أو احلقم حقفف هق ـعؿؾ ا "صمؿ ىم٤مل : 

 . " حقل افـار حتك إذا ـؾت مافت إػ افـار ؾاحسؿت

شمٕم٤موٟمتؿ ُمع اًمراومْم٦م واًمٕمٚمامٟمٞمِّلم واًمٞم٤ًمريِّلم وهمػمهؿ ُمـ أقمداء اًمديـ واّدقمٞمتؿ اظمّقهتؿ، ويمّؾ هذا  أىمقل :

وّد اإلؾمالم، أُم٤م إذا ًمتٙمثروا أصقاشمٙمؿ ذم شمٚمؽ اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م، واًمٜمتٞمجٞم٦م ذم اًمتّمقي٥م ًمألهمٚمٌٞم٦ّم إذا يم٤مٟم٧م 

ت قمٚمٞمف   .(239)يم٤مٟم٧م ًمّم٤مًمح اإلؾمالم ومام أهقن ُِمـ أن حُيَؾَّ اعمجٚمس ومٞمً٘مط اًمتّمقي٧م واعمنموع اًمذي ُصقِّ

 وواىمع جمٚمس إُم٦م يِمٝمد سمذًمؽ !! .         

 

 

 

افسقاد مـ ادحظقرات افؼظقة وظذ إصؾ افثافث وافعؼون : افعؿؾ  ":(  25) ص :  افؽاتبؿال 

ومـ أجؾ أصؾفؿ افسابؼ جعؾقا خمافطة افسؾقك افسقاد ظذ ما هق  "ثؿ ؿال :  افعؾامء وافدظاة افتحذير مـف ..

فزحزحتف ظـ دائرة ادحظقرات افؼظقة ؾؿـ خافطف ؾنكام خيافطف ظؾقف أن حمظقًرا، وٓ وجف ؾقف مـ اإلباحة 

ظاة بقزر، ومـ تاب مـف تاب افتحذير مـف ؾنن ترـف فؾؼائؿغ ظؾقف أوػ مـ أن  اهلل ظؾقف، ؾُقػرض ظذ افعؾامء وافدُّ

 . " يـاؾسفؿ ؾقف ؽرهؿ

ف ذم اًمٓمٕمـ قمغم اًمًٚمٗمٞملم سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ُمٗمْمقطم٦م يمِمػ  أىمقل :  ًَ ٌُّط وأشمٕم٥َم ٟمٗم ٌّط اًمٙم٤مشم٥م هم٤مي٦م اًمتخ ًم٘مد ّت

قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م سم٠مهن٤م شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ُيٓم٤مق، وُمرة يٜم٘مؾ  قمٜمٝم٤م ضمٝمُٚمف سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م . ومٛمرة يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ ىم٤مًمقا

 قمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ ىم٤مًمقا : جي٥م اقمتزال اًمًٞم٤مؾم٦م، وُمرة يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ سم٠من اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ اعمحٔمقرات اًمنمقمٞم٦م .

ومٝمـــذه صمالصم٦م هتؿ ًمّٗم٘مٝم٤م سم٤مًمًٚمٗمٞملم ًمتِمقهيٝمؿ واًمٜمٞمِؾ ُمٜمٝمؿ فمٜمـ٤ًّم ُمٜمف سم٠مهن٤م أطمٙم٤مم خمتٚمٗم٦م ؟!! ، ُمع أن أصٚمف   

أصٚمف هذا: إْذ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ هٜم٤مك اًمتحريؿ، وٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ هٜم٤م سم٠من اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ اعمحٔمقرات  اًم٤ًمسمؼ يٖمٜمل قمـ

م يمام ىمرر ذًمؽ قمٚمامء إصقل  .(240)اًمنمقمٞم٦م !!: وُمـ اعمٕمٚمقم أن اعمحٔمقر هق أطمد أؾمامء اعمحرَّ

 ومٙمٞمػ يٗمرع هذا إصؾ قمغم إصؾ اًم٤ًمسمؼ ومه٤م سمٛمٕمٜمًك واطمد ؟ .

ٌُّط ٟمتٞمج٦م ضمٝمٚمِف ـ ومـ٢مذا يم٤من اًمٙمـ٤مشم٥م همػم صم٘م٦م ذم يمالُمف  ٌَّط ومٞمٝم٤م هم٤مي٦م اًمتخ قمغم سمٕمض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ـ إْذ ّت

 ومٙمٞمػ شم٘مٌؾ ـمٕمقُٟمف ذم اًمًٚمٗمٞملم ؟؟ .

ٕكف بؿجؿقظف مصادم ٕصقل  ": صمؿ ىم٤مل ذم شمٕمٚمٞمؾ ُمٜمع اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ٟم٤مىماًل قمـ اًمًٚمٗمٞملم ـ سمزقمٛمف ـ ىمقهلؿ 

فؾؿسؾؿ ؾنكف ٓ يـبغل أن جياوز افتصقر افـظري، افعؼقدة وؾروع افؼيعة، وإن ـان ٓ بد مـ افعؿؾ افسقاد 

ؾنن جتاوزه ؾنكام جياوزه إػ افتعبر ظـف بافؽؾؿة افقاظقة وـؾ ذفؽ ٕن اجلامظات اإلشالمقة ؿد أظطت اجلاكب 

 .  "  افسقاد إمهقة افبافغة ؾحقفت اكدؾاع افـاس مـ ضؾب افعؾؿ افؼظل إػ افعؿؾ افسقاد وافتفريج

 ُمـ وضمقه : أىمقل : اجلقاب

. وًمٞمٕمٚمؿ أن أهؿ إقمامل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمٜمد احلزسمٞملم :    إول : أن ي٘م٤مل :أُم٤م يمقٟمف ُمّم٤مدم ٕصقل اًمٕم٘مٞمدة

 اعمِم٤مريم٦م ذم اًمؼمعم٤مٟم٤مت واعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م .

                                                             

( ـ سمتٍّمف يًػم ـ .وًمٞمس هذا واىمع اإلظمقان ذم اًمٙمقي٧م سمؾ هؿ ذم يمؾِّ سمٚمٍد يمذًمؽ ومتتٙمّرر شمٚمؽ اعمآد ومال يرقمقون وٓ 63)ص :  ((   هت٤موم٧م اًمِمٕم٤مرات وؾم٘مقط إىمٜمٕم٦م   ))( 239)

 يتّٕمٔمقن.

 ، وىمد ًُمدهمقا ُمّرات ويَمّرات وُمـ ضُمْحر واطمد !!!((   ُمّرشملم ٓ ُيْٚمَدُغ اعم١مُمـ ُمـ ضُمْحرٍ    ))اإلسمٚمٞمًٞم٦ّم واًمٜمٌل )ي٘مقل : سمؾ مل زاًمقا يٜم٤مدون سم٘مقة ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم شمٚمؽ اعمج٤مًمس           

 ( .2/72) ((إحت٤مف ذوي اًمٌّم٤مئر  ))( اٟمٔمر : 240)
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اعمزًمؼ إول هق : اعمزًمؼ  "ىم٤مل إؾمت٤مذ حمٛمد ىمٓم٥م ـ ذم طمديثف قمـ دظمقل اًمؼمعم٤مٟم٤مت واعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م : 

ٙمٞمػ جيقز عمًٚمؿ ي٠مُمره ديٜمف سم٤مًمتح٤ميُمؿ إمم ذيٕم٦م اهلل وطمده دون ؾمقاه٤م واًمذي ي٘مقل ًمف ديٜمف إن يمّؾ اًمٕم٘مدي وم

طمٙمؿ همػم طمٙمؿ اهلل هق طمٙمؿ ضم٤مهكم ٓ جيقز ىَمٌقًمف وٓ اًمرى سمف وٓ اعمِم٤مريم٦م ومٞمف يمٞمػ جيقز ًمف أن يِم٤مرك ومٞمف 

َؿ يٛملم اًمقٓء ًمف ويتٕمّٝمد سم٤معمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف وقمغم  ًِ  .( 241) " اًمدؾمتقر اًمذي اٟمٌثؼ قمٜمفومْماًل قمـ أن ُيْ٘م

رات أٟمٜم٤م ُٟمًٛمٕمٝمؿ صقت اإلؾمالم، أٟمٜم٤م ٟمٕمٚمـ رومْمٜم٤م اعمًتٛمّر ًمٚمتنميع  "وىم٤مل ـ أيْمـ٤ًم ـ :  ويمؾُّ ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ ُمؼمِّ

ر شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م  سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل، أٟمٜم٤م ٟمتٙمّٚمؿ ُمـ اعمٜمؼم اًمرؾمٛمل ومٜمدقمق إمم اًمتحٙمٞمؿ سم٤مًمنميٕم٦م يمّؾ هذا ٓ يؼمِّ

 وهذا ىمقُل ؿم٘مٞمؼ ؾمّٞمد ىمٓم٥م اًمذي ؾم٤مر قمغم ـمري٘م٦م أظمٞمف  ؟ اًمٙم٤مشم٥م. ومام هق رأي  (1) " اوح٦ماًمٕم٘م٤مئدّي٦م اًمق

ُِمـ أفمٝمر ــ قمغم اًمًٚمٗمٞملم،  "  (242)وم٢من دم٤موزه وم٢مٟمام جي٤موزه إمم اًمتٕمٌػم قمٜمف سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمقاقمٞم٦م  " اًمث٤مين : أن ىمـــقًمف : 

ر ! .  وىمد ؾمٌؼ ٟم٘مٚمٜم٤م أهن٤م ُمـ ظمّم٤مئص وٓة إُمقر، ومتذيمَّ

ويمؾُّ ذًمؽ ٕن اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ىمد أقمٓم٧م اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد إمهٞم٦ّم  " : زقمٛمف سم٠مهنؿ ىم٤مًمقا :اًمث٤مًم٨م 

 ومٞمف يمذب وشمٜم٤مىمض . " اًم٤ٌمًمٖم٦م

أُم٤م يمذسمف : وم٤مًمتل أقمٓم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م إمهّٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ورومٕم٧م ُمـ ؿم٠من ُمـ يِمتٖمؾ هب٤م هل مج٤مقم٦م اإلظمقان 

 اعمًٚمٛملم واإلظمقان اًم٘مٓمٌٞمقن أشم٤ٌمع ؾمٞمد ىمٓم٥م .

 ىم٤مًمف اًمًٚمٗمٞمقن، ٓ يمام هذى سمف اًمٙم٤مشم٥م . هذا اًمذي

ٕهن٤م ؾم٥ٌُم ومِمؾ دقمقة  "أُم٤م مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ ومٛمـ أصقهل٤م : شمدقمل أهن٤م ٓ شمدظمؾ ذم إُمقر اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م ىم٤مًمقا : 

 . وهذا ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م ؟ .( 243) " اإلظمقان اعمًٚمٛملم

واًمًقدان ومج٤مقم٦م احلدي٨م أُم٤م اًمًٚمٗمّٞمقن ذم اعمٛمٚمٙم٦م واًمٙمقي٧م ودول اخلٚمٞم٩م قمٛمقُمـ٤ًم وأٟمّم٤مر اًمًٜم٦م ذم ُمٍم 

ذم اهلٜمد وسم٤ميمًت٤من يمؾُّ ه١مٓء ٓ يِمٖمٚمقن أٟمٗمًٝمؿ هب٤م ًمٕمٚمٛمٝمؿ أهن٤م ُمٌٜمّٞم٦م قمغم اًمٙمذب، وٕن هل٤م أهٚمٝم٤م 

ُّمقن هب٤م .  اعمتخّمِّ

، وهٜم٤م "ُمّم٤مدُم٦م ٕصقل اًمٕم٘مٞمدة وومروع اًمنميٕم٦م"أُم٤م شمٜم٤مىمْمف : ومألٟمف ىم٤مل ذم ُمٜمع اًمًٞم٤مؾم٦م ـ ٟم٘ماًل قمٜمٝمؿ ـ سم٠مهن٤م 

وم٠ٌمي اًمتٕمٚمٞمٚملم ٟم٠مظمذ ي٤م  "أقمٓم٧م اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد إمهٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م اإلؾمالُمٞم٦مأن اجلامقم٤مت " ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ذم اعمٜمع

 قمٌد اًمرزاق ؟، أٓ يدل ذًمؽ قمغم أٟمؽ ُمتَٝمٌؿ ذم ٟم٘مٚمؽ قمـ اًمًٚمٗمٞملم .

طمّقًم٧م اٟمدوم٤مع اًمٜم٤مس ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل إمم  "اًمراسمع : ٟم٘مٚمف قمـ اًمًٚمٗمٞملم ذم طمؼ شمٚمؽ اجلامقم٤مت سم٠مهن٤م 

 : صحٞمٌح، ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف . " واًمتٝمري٩م اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد

ومٝمؾ شمريد ُمـ ؿم٤ٌمب إُم٦م أن يؽميمقا اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ويٜمخِرـمقا ذم إقمامل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل صم٧ٌم ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕمـ٤ًم 

 ومِمؾ اإلظمقان اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م ؟ .

 أم شمريد ُمٜمٝمؿ أن يًتٌدًمقا اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل سم٤معمٔم٤مهرات وآوٓمراسم٤مت وآقمتّم٤مُم٤مت، صمؿ ُيَزجُّ هبؿ ذم

 اًمًجقن واعمتَٕمَ٘مالت ؟ أومام شمٕمل ُم٤م شم٘مقل ؟ .

 وهلل َدرُّ اًم٘م٤مئؾ :

 وًمٙمٜمف وحــؽ يم٤مًمٌـٙم٤مء وُم٤م سمٛمٍم ُمـ اعمْمحٙم٤مت

ٌَٓمِلٌّ ُمـ أهؾ اًمًقاد  خيٚمِّص أٟم٤ًمب أهؾ اًمٗمالة هب٤م َٟم

                                                             

 ( . ُمع عمح٦م قمـ حمٛمد ىمٓم٥م .263: )ص :  ((   واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس   ))( 241)

ِـّ اًمتَّْٛمٞمِٞمْز !!( يٕمٜمل : يم٤من ُمـ اعمٗمروض أن ي242)  تٙمٚمّٛمقا سمٙمالم همػم داٍع، هذا ُم٤م يريده اًمِم٤مجيل، وًمٕمٚمف وهق يٙمت٥م مل يّمؾ ًمً

 ( .46: )ص :  ((   اًم٘مقل اًمٌٚمٞمغ ذم اًمتحذير ُمـ مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ   ))( 243)
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 واحلؼقؼــة أن ذفؽ دظقة خطرة فؾعؾؿـة وؾصؾ افديـ ظـ افدوفة، ؾام هلل "صمؿ اؾمتدرك سمٗمٝمٛمف اًمث٤مىم٥م ىمقًمف : 

 . " هلل، وما فؼقّص فؼقّص، بؿعـك : اترـقا افبالد فؾحؽام وفعؾامء افديـ ادساجد

 أىمقل: اجلقاب  ُمـ وضمقه :

إول : أن ي٘م٤مل : إن مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم دقم٤مٌة ًمٚم٘مقُمٞم٦م اًمتل هل ذم احل٘مٞم٘م٦م دقمقٌة سحي٦م ًمٗمّمؾ اًمديـ 

 ٔن :ومٝمؿ يرومٕمقن ؿمٕم٤مره٤م ُمٜمذ قمٝمد طمًـ اًمٌٜم٤ّم إمم ا قمـ اًمدوًم٦م .

ف اإلؾمالُمل ":  -وحت٧م قمٜمقان  -" جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ طمًـ اًمٌٜم٤ّم "ومٗمل  يمت٤مب  وُمٜمٝم٤م  "ىم٤مل اًمٌٜم٤ّم :   " ُمزاي٤م اًمتقضمُّ

: آقمتزاز سم٤مًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واإلؿم٤مدة سم٤مًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م، إْذ أٟمٜم٤م ٟمٌٜمل طمٞم٤مشمٜم٤م قمغم ىمقاقمدٟم٤م وأصقًمٜم٤م، وٓ ٟم٠مظمذ 

اجلامقمل واحلٞمقّي سمٕمد آؾمت٘مالل اًمًٞم٤مد، وذم اًمًػم قمغم اعمٜمٝم٤مج ُمـ همػمٟم٤م، وذم ذًمؽ أومْمؾ ُمٕم٤مين آؾمت٘مالل 

وًمٙمل يٌٕمد طمًـ اًمٌٜم٤ّم  ". وىم٤مل اًمتّٚمٛم٤ًمين : ( 244) " أوًٓ صمؿ ًمٚمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م صم٤مٟمٞمـ٤ًم شم٘مقي٦م ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م

 .( 245) "اإلؾمالم قمـ ومٙمرة اًمتٕمّّم٥م مل يٜمٙمر اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ذيٓم٦م أن شمٙمقن ىمقُمٞم٦م

 ظمقان اعمًٚمٛمقن ذم اًمٙمقي٧م هذا اعمػماث يمام ورصمقا همػمه .وىمد ورث اإل

ُم٤مٌت ذم  "ىم٤مل قمكم اًمّزُمٞمع ـ وهق أطمُد ىم٤مدة اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم اًمٙمقي٧م ـ ذم ٟمدوة قم٘مده٤م سمٕمٜمقان :  ُم٘مدِّ

إن أطمد إسمٕم٤مد اعمٝمّٛم٦م ذم ضمٝمقد دمديد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل واًمٕمريب جي٥م أن شمّتجف إمم  ":  " دمديد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل

حت٘مٞمؼ اًمتٗم٤مقُمؾ سملم ُمدارس اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل وشمّٞم٤مراشمف اعمختٚمٗم٦م قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وذًمؽ سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم إهن٤مء 

. وٟمِمػم سمّمٗم٦م ظم٤مّص٦م سملم اًمتّٞم٤مر اإلؾمالُمل واًمتٞم٤مر اًم٘مقُمل ( 246)طم٤مًم٦م اخلّمقُم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمتل ـمٌٕم٧م قمالىم٤مهت٤م 

يمام أن اًمتٞم٤ّمر اًمديٜمل ُمدقمق ذم اًمقىم٧م ذاشمف إمم أن يتخغّم  "إمم أن ىم٤مل :  " وحت٘مٞمؼ اًمٚم٘م٤مء سمٞمٜمٝمام قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٗمٙمري٦م

 .( 247) " قمـ اًمٜمٔمر إمم اًم٘مقُمٞم٦م قمغم أهن٤م دقمقة قمرسمٞم٦م شمٕمٛمؾ قمغم متزيؼ اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م

ومٛمـ ظَمؼَم أطمقاَل اًم٘مقُمٞمِّلم وشمدسّمر ُم٘م٤مٓهتؿ وأظمالىمٝمؿ  "ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ : 

ّن همرض اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمدقمقة إمم اًم٘مقُمٞم٦م أُمقًرا أظمرى يٕمرومٝم٤م ُمـ ًمف أدٟمك سمّمػمة سم٤مًمقاىمع وأقمامهلؿ قمرف أ

 وأطمقال اعمجتٛمع .

، وإىمّم٤مء أطمٙم٤مم اإلؾمالم قمـ اعمجتٛمع، وآقمتٞم٤مض قمٜمٝم٤م (248)وُمـ شمٚمؽ إُمقر : ومّمُؾ اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م

اجلٜمًٞم٦م واعمذاه٥م اهلّداُم٦م ـ ٓ سمّٚمَٖمُٝمؿ اهلل سم٘مقاٟملم ووٕمّٞم٦م ُمٚمّٗم٘م٦م ُمـ ىمقاٟملم ؿّمّتك، وإـمالق احلري٦م ًمٚمٜمََّزقم٤مت 

وُمـ زقمؿ ُمـ دقم٤مة اًم٘مقُمٞم٦م أن اًمديـ ُمـ قمٜم٤مسه٤م وم٘مد ومرض أظمٓم٤مء قمغم اًم٘مقُمٞمِّلم  "إمم أْن ىم٤مل :  " ُُمٜم٤مهؿ ـ ...

                                                             

 ( .212: )ص :  ((   دقمقة اإلظمقان اعمًٚمٛمقن ذم ُمٞمزان اإلؾمالم   ))( 244)

 ( .211( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ : )245)

اإلؾمالم    ))روم٦م: واٟمٔمر إمم ىمقًمف : يٕمٜمل : أّن حم٤مرسم٦م اًمٌدع سمِمتّك أٟمقاقمٝم٤م هل ظمّمقُم٦م ومٙمرّي٦م جي٥م أن شمٜمتٝمل ٕهن٤م ؾم٧ٌٌّم اخلّمقُم٦م سملم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م وسملم اًمٕم٘م٤مئد اعمٜمح (246)

 يتّْمح ًمؽ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه . ((   وشمٞم٤ّمراشمف اعمختٚمٗم٦م

 هـ( .1416صٗمر  354: )قمدد :  ((   اًمققمل اإلؾمالُمل   ))( جمٚم٦م 247)

ـ اًمتل هل سمٜم٧ٌم ًمٚم٘مقُمٞم٦م ـ، واًمتل ( ُم٤م هق ضمقاسمؽ ي٤م قمٌد اًمرزاق قمـ مج٤مقم٦م اإلظمقان اًمتل رومٕم٧م ؿمٕم٤مرة اًم٘مقُمٞم٦م ُمٜمذ أي٤مم طمًـ اًمٌٜم٤م ؟، سمؾ وُم٤م هق ضمقاسمؽ قمـ اًمدقمقة ًمٚمقـمٜمٞم٦م 248)

 ضمٜمدت ٟمٗمًؽ ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝم٤م !! .

 إلظمقان اعمًٚمٛملم اًمذيـ ضمٜمدت ٟمٗمًؽ ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝمؿ واًمذيـ رومٕمقا ُمثؾ شمٚمؽ اًمِمٕم٤مرات اجل٤مهٚمٞم٦م اعمذُمقُم٦م .وم٢من يمٜم٧َم ص٤مدىمـ٤ًم ومٞمام شمزقمؿ ومال أىمؾَّ ُمـ أن شمتؼمأ ُمـ مج٤مقم٦م ا 

 !!؟ . "اًمقـمـ"ويمذا شمتؼمأ ُمـ اًمدقمقة ًمٚمقـمٜمٞم٦م اًمتل ُمألت هب٤م صح٤مئػ اًمٙمقي٧م وظمّمقصـ٤ًم ضمريدة  

.وقمٚمٞمف : ذ ومٙمؾ ُم٤م شم٘مقًُمف قمـ اًمًٚمٗمٞملم فمٚمٛمـ٤ًم وزوًرا هق ُمـ صٗم٤مشمؽ وصٗم٤مت طمزكوطمٞمٜمئوم٢من مل شمٗمٕمؾ قمٚمٛمٜم٤م أٟمؽ ممـ يًٕمك ًمٗمّمؾ اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م، ؿمئ٧َم أم أسمٞم٧م ...  

 وم٤مسمدأ سمٜمٗمًؽ واهنٝم٤م قمـ همٞمِّٝم٤م   
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 . " وىم٤مل قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م مل ي٘مقًمقا، ٕن اًمديـ خي٤مًمػ ُأؾمًٝمؿ اًمتل سمٜمقا اًم٘مقُمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م

اًمدقمقة إمم اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م، ٕهن٤م دقمقٌة إمم همػم  وٓ ري٥م أن "وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر : 

ويَمْؿ ضمّرت اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم أهٚمٝم٤م ُمـ َوْيالَت، وطمروب ـم٤مطمٜم٦م، وىمقده٤م اًمٜمٗمقس اإلؾمالم، وُمٜم٤مسٌة ًمٖمػم احلؼ: 

 وإُمقال وإقمراض، وقم٤مىمٌتٝم٤م متزيؼ اًمِمٛمؾ وهمرس اًمٕمداوة واًمِمحٜم٤مء ذم اًم٘مٚمقب واًمتٗمريؼ سملم اًم٘م٤ٌمئؾ

 اٟمتٝمك . " واًمِمٕمقب

ر سم٤مًمدقمقة إمم اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م وهل سمٜم٧م ًمٚم٘مقُمٞم٦م .  صمؿ إّن اًمٙم٤مشم٥م ٟمٗمًف ُمت٠مصمِّ

 يت٤ٌميمك ومٞمف قمغم اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م، ومٙم٤من مم٤ّم ىم٤مل :  " اًمقـمـ "وىمد يمت٥م ُم٘م٤مًٓ ٟمنمشمف ضمريدة 

٤مؾم٦م وطَمِرضَم٦م شمتٓمّٚم٥م مت٤مؾُمؽ اًمقطمدة ا " ًّ  . " ًمقـمٜمٞم٦م !!ذم اًمقىم٧م اًمذي مَتُرُّ ومٞمف اًمٌالد سمٛمرطمٚم٦م طم

واًمٕمجٞم٥م أّن َُمـ يتقمّم اًمدقمقة إمم إمخ٤مد ٟم٤مر اًمٗمتٜم٦م وشمٗمقي٧م اًمٗمرص٦م قمغم اًمٓم٤مسمقر  "وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

خ ذم ضمدار اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م هؿ أقمْم٤مء اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م.  .( 249) " اخل٤مُمس ظمقومـ٤ًم ُمـ إطمداث َذْ

اًمًٞم٤مؾم٦م قمـ اًمديـ ؟ وُمـ هؿ اًمذيـ ومٝمؾ اشّمْمح ًمٚم٘م٤مرئ اًمٜمٌٞمؾ َُمـ هؿ اًمذيـ ومّمٚمقا اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م و

 وىمٕمقا ذم ذاك اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ؟

:  " ؾام هلل هلل وما فؼقّص فؼقّص بؿعـك اترـقا افبالد فؾُحّؽام وفعؾامء افديـ ادساجد ":اًمث٤مين : أن ىمقًمف قمٜمٝمؿ 

 دم .يمذب ُمٙمِمقف: وم٤مًمقاىمع يِمٝمد أن قمٚمامئٜم٤م ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٟمّمحـ٤ًم حلٙم٤مُمٝمؿ، وقمدم قمٚمٛمؽ ًمٞمس قمٚمٛمـ٤ًم سم٤مًمٕم

صمؿ ي٘م٤مل ًمٚمٙم٤مشم٥م :مِلَ ٓ شمتؼّمءون ُمـ اٟمحراوم٤مت ُمرؿمديٙمؿ وُمٜمٔمِّريٙمؿ اًمًٞم٤مؾمٞمِّلم يمحًـ اًمٌٜم٤ّم، وؾمٞمّد 

٤ٌمقمل، واًمَٖمٜمُّقر، وطم٤مُمد أسمق (250)ىمٓم٥م ًِّ ايب، واًمٖمزازم، واًم٘مرو٤موي، واًم ، واًمتٚمٛم٤ًمين، وؾمٕمٞمد طمّقى، واًمؽمُّ

ٓمِّل ُمـ ا إؾمامء واًمّمٗم٤مت  "ًمٙمقي٧م اًمذي ي٘مقل : سم٠من اًمٜمٍم، وومٝمٛمل هقيدي، واهلَُْمٞمٌْل، وإؾمامقمٞمؾ اًمِمَّ

ومال داقمل إذن ًمٚمتِمّدد ذم اًمٜمٙمػم قمغم ُمـ  "ىم٤مل اًمّتٚمٛم٤ًمين :  ، واعمقدودي، واًمٜمدوي، وهمػمهؿ يمثػم :" سمدقم٦م

ومٞمٝم٤م قمٜمد اًمِمدائد: ويمراُم٤مت إوًمٞم٤مء ُمـ يٕمت٘مد ذم يمراُم٦م إوًمٞم٤مء واًمٚمجقء إًمٞمٝمؿ ذم ىمٌقرهؿ اًمٓم٤مهرة واًمدقم٤مء 

٤ٌمقمل ىمّمٞمدة شماله٤م أُم٤مم احلجرة اًمٜمٌقي٦م ىمٌؾ احل٩م وسمٕمده وذًمؽ ذم اًمٞمقم ( 251) " ٟمٌٞم٤مءأدًم٦م ُمٕمجزات إ ًِّ .  وَٟمَٔمؿ اًم

 هـ .1384اًمٕم٤مذ ُمـ حمرم ًمٕم٤مم : 

 ي٤م ؾم٤مئؼ اًمٔمٕمـ ٟمحق اًمٌٞم٧م واحلرم

 

 

 وٟمحق ـمٞم٦ٌم شمٌٖمل ؾمّٞمد إُمؿ 

 إن يم٤من ؾمٕمٞمؽ ًمٚمٛمخت٤مر ٟم٤مومٚم٦م 

 

 

 ومًٕمل ُمثكم ومرض قمٜمد ذي اهلٛمؿ 

 ضمئ٧م إممطمٌٞم٥م اهلل  ي٤م ؾمٞمدي ي٤م 

 

 

 أقمت٤مب سم٤مسمؽ أؿمٙمق اًمؼمح ُمـ ؾم٘مٛمل 

 

 

٘مؿ ذم ضمًدي  (252)ي٤م ؾمٞمدي ىمد مت٤مدى اًًم

 

 

                                                             

 م( .2/4/1994: ) ((   اًمقـمـ   ))( ضمريدة 249)

رون ممّـ250)  وىمع ذم سمدقم٦م واطمدة ومٙمٞمػ سمٛمـ مجع أّم اًمٌدع !! . ( إن مل يًٚمؿ ُمـ وطمدة اًمقضمقد واًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ومٌدقمف إظمرى يم٤مومٞم٦م ًمٚمتحذير ُمٜمـف: وىمـد يم٤من اًمًٚمػ حيذِّ

( ًمٕمٛمر اًمتٚمٛم٤ًمين . وىمد ُمأل يمت٤مسمف هذا سم٤مًمدقمقة إمم اًمنمك وقم٤ٌمدة اًم٘مٌقر وضمقاز آؾمتٖم٤مصم٦م هب٤م واًمتؼّمك هب٤م ودقم٤مء 226ـ  225: )ص :  ((   ؿمٝمٞمد اعمِْحراب قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب   ))( 251)

 .اهلل قمٜمده٤م . ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمنمِك وأهٚمِف 

 : ((مهزيتف  ))( هذا يِمٌف ىمقل اًمٌقصػمي ذم 252)
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 (253)ُمـ ؿمدة اًمً٘مؿ مل أهمٗمؾ ومل أَٟمؿ 

 

 

إٟمف جي٥م ـمرح اإلؾمالم ُمثؾ همػمه، وجي٥م اطمؽمام إرادة اًمِمٕمقب وًمق ـم٤مًم٧ٌم سم٤مإلحل٤مد  "وي٘مقل اًمَٖمٜمُّقر : 

 ظمٓمػمة طم٤موي٦م ًمٚمنمك إيمؼم . ومٝمذه اٟمحراوم٤مت ( 254) " واًمِمٞمققمٞم٦ّم

 ُمع ؾمػميمؿ قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ اًمًٞم٤مد ) اإلظمقاين ( وؾمٙمقشمٙمؿ اعمُْٓمٌِؼ قمـ أُمث٤مل شمٚمؽ آٟمحراوم٤مت !! .

 ؟! .(255)أًمٞمس ذم هذا ومّمٌؾ ًمٚمًٞم٤مؾم٦م قمـ اًمديـ ؟ ومٛمذا أسْمَ٘مْٞمتؿ ًمٚمٕمٚمامٟمٞم٦م إذن

ػمهؿ اًمديـ إمم ذيٕم٦م وطم٘مٞم٘م٦م وشم٘مًٞمؿ سمٕمْمٝمؿ ـمرق احلٙمؿ إمم ذيٕم٦م وؾمٞم٤مؾم٦م يمت٘مًٞمؿ هم "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ : 

ويمت٘مًٞمؿ آظمريـ اًمديـ إمم قم٘مؾ وٟم٘مؾ، ويمؾُّ ذًمؽ شم٘مًٞمٌؿ سم٤مـمؾ: سمؾ اًمًٞم٤مؾم٦م واحل٘مٞم٘م٦م واًمٓمري٘م٦م واًمٕم٘مؾ يمؾُّ 

 .( 256)" ذًمؽ يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم صحٞمح ووم٤مؾمد ...

وأشم٤ٌمقمف ُمـ احلزسمٞمِّلم  اًمٙم٤مشم٥م. ُمٜمٓمٌٌِؼ مت٤مَم آٟمٓم٤ٌمق قمغم  "َدْع ُم٤م هلل هلل وُم٤م ًم٘مٞمٍم ًم٘مٞمٍم "اًمث٤مًم٨م : أن ىمقًمف :

: إْذ هؿ سمدقمقهتؿ ًمٚمتٕم٤مُون ُمع اًمرواومض واًمٕمٚمامٟمٞمِّلم واًمٞم٤ًمريِّلم ًمتٓمٌٞمؼ سمٕمض اًمدؾم٤مشمػم شمريمقا ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ 

 قم٘م٤مئد سمحج٦م ) دْع ُم٤م ًم٘مٞمٍم ًم٘مٞمٍم وُم٤م هلل هلل ( !! .

 

 

 

دَّا أراد همٓء أن ُيبطؾقا  فقب افدظقة ووشائؾفا تقؿقػّقة ..ون : أشاإصؾ افرابع وافعؼ ":  افؽاتبؿال 

وذفؽ إلبطال ما  " إن أشافقب افدظقة ووشائؾفا تقؿقػّقة "مجاظات افدظقة إػ اهلل ؾنهنؿ ووعقا أصاًل ؾاشًدا : 

قشائؾ واحلال أن اف،  وما يؿع ظؾقفؿ أصقاخفؿ ٓ يرون مـ إشافقب وافقشائؾ وحتؾقؾ ما يرون ..

وإشافقب فقست تقؿقػقة: ٕهنا فقست مـ أمقر افغقب وؾرائض افديـ، ؾؾؿ يتعبدكا اهلل بلشؾقب معغ 

 . " فؾدظقة

 أىمقل : اجلقاب قمٚمٞمف ُمـ وضمقه :

 إول : أن ي٘م٤مل : هذا ُم٤م شمدل قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وأىمقال اًمًٚمػ وإئٛم٦م :

قمغم يمامل اًمديـ ومت٤مُمف وأٟمف ٓ جيقز أن ينمع ذم ديـ اهلل  سمٕمد أْن ؾم٤مق إدًّم٦م -ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

إذا قمروم٧م هذا ومٛمٕمٚمقم أّن ُم٤م هيدي اهلل سمف اًمْم٤مًمِّلم وُيرؿمد سمف اًمٖم٤مويـ ويتقب سمف  "ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ :  -ُم٤م مل ي٠مذن

 سمف قمغم اًمٕم٤مصلم : ٓ سمد أن يٙمقن ومٞمام سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وإٓ وم٢مٟمف ًمق يم٤من ُم٤م سمٕم٨م اهلل

ـُ اهلل ٟم٤مىمّمـ٤ًم حمت٤مضمـ٤ًم شَمتِّٛم٦م ... ومال جيقز أن ُي٘م٤مل : إٟمف ًمٞمس ذم  "إمم أن ىم٤مل :  " اًمرؾمقل ٓ يٙمٗمل ذم ذًمؽ ًمٙم٤من دي

ُم٤م يتقب سمف اًمُٕمّم٤مة: وم٢مٟمف ىمد قُمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار واًمٜم٘مؾ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاًمٓمُُّرق اًمنمقمٞم٦م اًمتل سمٕم٨م اهلل هب٤م ٟمٌّٞمف 

 .( 257) "ُمـ إُمؿ سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦مواًمٕمّمٞم٤من ُمـ ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل ٗمر واًمٗمًقق اعمتقاشمر أٟمف ىمد شم٤مب ُمـ اًمٙم

واًم٘مقل اجل٤مُمع : أن اًمنميٕم٦م ٓ هُتِْٛمؾ ُمّمٚمح٦م ىمط، سمؾ اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ ىمد أيمٛمؾ ًمٜم٤م  "وىم٤مل ذم ُمقوٍع آظمر : 

                                                                                                                                                                                                                

 هــذه قمٚمـتل وأٟمـ٧م ـمـٌـٞمـٌــــل       ًمٞمس خيٗمك قمٚمٞمؽ ذم اًم٘مٚم٥م داءُ  

 ( .563ـ  562: )ص :  ((   طمْم٤مرة اإلؾمالم   ))( جمٚم٦م 253)

 (183: )ص :  ((   جلامقم٦م إماًمٓمريؼ إمم ا   ))( اٟمٔمر : 254)

 ؿمخص، وزيم٤م   اجلؼميـ .       ( ومذيمره ُمـ أرسمٕملم ورىم٦م وىمع قمٚمٞمٝم٤م255)

 ( .4/375: ) ((   إقمالم اعمقىمِّٕملم   ))( 256)

 ( .631ـ  11/620: ) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ))( 257)
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ب إمم اجلٜم٦م إٓ وىمد طمّدصمٜم٤م سمف اًمٜمٌل  وشمريمٜم٤م قمغم اًمٌٞمْم٤مء  ٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل قماًمديـ وأشمّؿ اًمٜمٕمٛم٦م، ومام ُمـ رء ُيَ٘مرِّ

 .( 258) " ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ ...

إّن  "وىم٤مل اًمِمٞمخ مُحقد اًمتََّقجْيِري قمـ اًمتٛمثٞمؾ اًمذي أدظمٚمتف مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم وؾم٤مئؾ اًمدقمقة :  

ٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديِّلم، وإٟمام إدظم٤مل اًمتٛمثٞمؾ ذم اًمدقمقة إمم اهلل ـ شمٕم٤ممم ،ًمٞمس ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل  وٓ ُمـ ؾمٜم٦م اخل

ُمـ اعمحَدصم٤مت وأُمر سمردِّه٤م، وأظمؼم أهن٤م ّذ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿهق ُمـ اعمحَدصم٤مت ذم زُم٤مٟمٜم٤م: وىمد طمّذر اًمٜمٌل 

 ووالًم٦م .

قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمّتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  ":   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿومٛمـ اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ذًمؽ : ىمقُل اًمٜمٌل 

قا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضِمذ: وإي٤ميمؿ وحمَدصم٤مت إُمقر وم٢مّن يمّؾ حمَدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦ماعمٝمديِّلم، مت ٙمقا هب٤م، وقَمْمُّ ًّ 

 ـ رواه اإلُم٤مم أمحد ـ . "

وهذا احلدي٨م أصٌؾ ذم اعمٜمع ُمـ اًمتٛمثٞمؾ وُمـ إدظم٤مًمف ذم وؾم٤مئؾ اًمدقمقة إمم اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ ٕٟمف مل يٙمـ ُمـ ؾمٜم٦م 

 .( 259) " ُمـ ؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ...وٓ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل 

 وُمـ إدًّم٦م قمغم أن وؾم٤مئؾ اًمدقمقة شمقىمٞمٗمّٞم٦م :

 .ڇ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ڇـ ىمقُل اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

ُمـ أطمدث ذم هذه إُم٦م ؿمٞمئـ٤ًم مل يٙمـ قمٚمٞمف ؾمٚمُٗمٜم٤م وم٘مد زقمؿ أن رؾمقل اهلل  "ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ـ رمحف اهلل ـ : 

 .( 260)صمؿ ذيمر أي٦م  " اًمديـ، ٕن اهلل ي٘مقل : ... ظم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وُم٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًم٘مد شمريمٜم٤م رؾمقل اهلل  "ـ وروى أمحد واًمٓمؼماين قمـ أيب َذّر ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ىم٤مل :  2

ك ضمٜم٤مطمٞمف ذم اًمًامء إٓ ذيمر ًمٜم٤م ُمٜمف قمٚمٛمـ٤ًم  . " ـم٤مئٌر حيرِّ

ُم٤م  "ىم٤مل :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اهلل قمٜمف ـ أن اًمٜمٌل ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ـ ريض " صحٞمح ُمًٚمؿ "وذم 

وقمٜمد اسمـ   . " سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞمـ٤ًّم إٓ يم٤من طم٘مـ٤ًّم قمٚمٞمف أن يدّل أُّمتف قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ ويٜمٝم٤مهؿ قمـ ذِّ ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ

 ًم٘مد شمريمتٙمؿ قمغم ُمثؾ ... وَأْيُؿ اهلل  "ىم٤مل :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُم٤مضمف قمـ أيب اًمدرداء ـ ريض اهلل قمٜمف ـ أن اًمٜمٌل 

 . " اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م وهن٤مره٤م ؾمقاء

وأشم٤ٌمقمف أن ي٠مشمقا سمٛمجتٛمع يمٛمجتٛمع ه١مٓء إظمٞم٤مر سمٖمػم اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م  اًمٙم٤مشم٥مومٝمؾ يًتٓمٞمع 

 ؟! . " ًمـ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح هب٤م أوهل٤م "ه١مٓء: وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ـ رمحف اهلل ـ : 

وذًمؽ إلسمٓم٤مل ُم٤م ٓ يرون ُمـ  "ذيمر ىمقَل اًمًٚمٗمٞمِّلم سم٠من وؾم٤مئؾ اًمدقمقة شمقىمٞمٗمٞم٦م ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ :  عم٤َّم اًمٙم٤مشم٥مو

 . " وحتٚمٞمؾ ُم٤م يرون ُمٜمٝم٤م .. وُم٤م يٛمكم قمٚمٞمٝمؿ أؿمٞم٤مظمٝمؿ( 261)إؾم٤مًمٞم٥م واًمقؾم٤مئؾ

 وهق شمٕمٚمٞمؾ سم٤مـمؾ يدّل قمغم أن اًمرضمؾ يتٙمّٚمؿ سمٖمػم وقمٞمف !! .

ؾم٤مًمٞم٥م ًمٞم٧ًم شمقىمٞمٗمّٞم٦م ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م وومرائض واحل٤مل أن اًمقؾم٤مئؾ وإ "اًمث٤مين : أن ىمقًمف : 

: ُمٜم٤مىمض عم٤م ىمرره ذم أوًمف أصٚمف طمٙم٤مي٦م قمـ اًمًٚمٗمٞملم ـ زوًرا وهبت٤مٟمـ٤ًم ـ سم٠مهنؿ ىم٤مًمقا سم٤مًمتقىمٞمػ ًمٙمل حيٚمٚمقا  " اًمديـ

وأشم٤ٌمقمف ىم٤مًمقا سمٕمدم اًمتقىمٞمػ ذم وؾم٤مئؾ  اًمٙم٤مشم٥موحيرُمقا . وإُمر جي٥م أن يٙمقن سمٕمٙمس ذًمؽ، ومٞم٘م٤مل : إن 

دقمقة ًمٙمل حي٘م٘مقا ُم٤م أرادوه مم٤م خيدم طمزسمٞمتٝمؿ: ٕن اًمدقمقة قمٜمدهؿ سم٤مهب٤م واؾمع، ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٙمذب عمّمٚمح٦م اًم

                                                             

 ( .11/344: ) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ))( 258)

 ( .10ـ  7: )ص :  ((   حتذير اًمٕم٤مىمؾ اًمٜمٌّٞمف مم٤م ًمّٗم٘مف اعمٌٞمحقن ًمٚمتٛمثٞمؾ   ))( 259)

 ( .2/535: ) ((   آقمتّم٤مم   ))( 260)

 ( قمغم هذا وم٤مًمقىمقف قمٜمد ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمف حتريؿ عم٤َِم أطمّؾ اهلل وحتٚمٞمٌؾ عم٤َِم طمّرم اهلل !!261)
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 اًمدقمقة وآومؽماء قمغم أظمريـ واظمتالق اًمِم٤مئٕم٤مت وهمػمه٤م .

 وي٘م٤مل أيْمـ٤ًم : أن ىمقًمف هذا ُمّم٤مدٌم ًمٜمّمقص اًمنميٕم٦م وأىمقال اًمًٚمػ يتًؽم سم٤مٟٓمت٤ًمب إًمٞمٝمؿ .

 ٤م وم٠مىمقل : وأزيد إُمر إيْم٤مطمـً

إن اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد: ومام ٓ يتؿ اًمقاضم٥ُم  "ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمدي ذم سمٕمض يمتٌف :        

 إّٓ سمف ومٝمق واضم٥م، وُم٤م ٓ يتؿ اعمًٜمقُن إٓ سمف ومٝمق ُمًٜمقٌن . وـمرق احلرام شم٤مسمٕم٦م هل٤م، ووؾمٞمٚم٦م اعم٤ٌمح ُم٤ٌمح ... .

 مم اًمٌمء، وإُمقر اًمتل شمتقىمػ إطمٙم٤مم ُمـ ًمقازم وذوط .وُمٕمٜمك اًمقؾم٤مئؾ : اًمٓمرق اًمتل يًٚمؽ ومٞمٝم٤م إ

 يم٤من أُمًرا سمف وسمام ٓ يتؿُّ إٓ سمف، ويم٤من أُمًرا سم٤مإلشمٞم٤من سمجٛمٞمع ذوـمف اًمنمقمٞم٦م 
ٍ
وم٢مذا أُمر اهلل ورؾمقًُمف سمٌمء

 واًمٕم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م واحلًٞم٦م .

ُمـ ًمقازم وذوط وم٢من اًمذي ذع إطمٙم٤مم قمٚمٞمٌؿ طمٙمٞمؿ يٕمٚمؿ ُم٤م يؽمشم٥م قمغم ُم٤م طمٙمؿ سمف قمغم قم٤ٌمده 

وُمتٛمامت: وم٤مُٕمر سم٤مًمٌمء أُمٌر سمف وسمام ٓ يتؿُّ إٓ سمف، واًمٜمٝمُل قمـ اًمٌمء هنٌل قمٜمف وقمـ يمؾ ُم٤م ي١مدِّي إًمٞمف: وم٤مًمذه٤مب 

يمر وصٚم٦م اًمرطمؿ وقمٞم٤مدة اعمرى واشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات :  واعمٌمُء إمم اًمّمالة وجم٤مًمس اًمذِّ

 داظمٌؾ ذم اًمٕم٤ٌمدة .

مم احل٩م، واًمٕمٛمرة، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ طملم خيرج ويذه٥م ُمـ حمٚمف إمم أن يرضمع إمم ويمذًمؽ اخلروج إ

ه وهق قم٤ٌمدة: ٕهن٤م وؾم٤مئؾ ًمٚمٕم٤ٌمدات وُمتٛمامت هل٤م .  ُم٘مرِّ

      ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک   ک ک ڇىم٤مل شمٕم٤ممم : 

  ڇ ہھ ہ    ہ  ہ      ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 . "ري٘مـ٤ًم يٚمتٛمُس ومٞمف قمٚمٛمـ٤ًم ؾمٚمؽ اهلل سمف ـمري٘مـ٤ًم إمم اجلٜم٦م َُمـ ؾمٚمؽ ـم "وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح : 

أي : ٟمْ٘مَؾ ظُمٓم٤مهؿ وأقمامهلؿ  ڇ ېې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ڇوومن ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 .(262)"، ويمام أّن ٟم٘مؾ إىمدام ًمٚمٕم٤ٌمدات شم٤مسمع هل٤م ومٜم٘مؾ إىمدام إمم اعمٕم٤ميص شم٤مسمٌع هل٤م ...   ًمٚمٕم٤ٌمدات أو

  قم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ومقؾم٤مئُٚمٝم٤م شم٤مسمٕم٦م هل٤م .ىمٚم٧ُم : وإذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم اهلل

 اًمث٤مين : أن ىمقًمف :

 : يمذب فم٤مهر، وضمرأٌة قمغم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م . " ؾؾؿ يتعّبدكا اهلل بلشؾقب معّغ فؾدظقة "

وهؾ اًمٙمذب واظمتالق اًمِم٤مئٕم٤مت وومٕمؾ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق قمغم ُمٜمّّم٦م اعمنح اًمتل اسمتٚمٞم٧م سمف شمٚمؽ اجلامقم٤مت 

 دات ؟ .احلزسمٞم٦م قم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌم

 ٓ ي٘مقل هبذا قم٤مىمؾ ومْماًل قمـ رضمؾ يّدقمل ًمٜمٗمًف اًمًٚمٗمّٞم٦م !! .

 وُمٕمٜمك هذا : أن اًمٕم٤ٌمدة شمٙمقن سمح٥ًم اهلقى واًمرهم٤ٌمت: وَمَٚمْٞم٧َم ؿِمٕمري ُم٤مذا أسمَ٘مْٞم٧م ٕهؾ اًمٌدع ؟ .

 سمؾ ُمٕمٜم٤مه أن يٙمقن أهُؾ اًمٌدع قمغم طمؼٍّ وأن اًمًٚمػ قمغم سم٤مـمؾ ٕهنؿ طم٤مرسمقا اًمٌدع وأهٚمٝم٤م .

 ل :اًمث٤مًم٨م : أن ي٘م٤م

:  "إلبطال ما ٓ يرون مـ إشافقب وافقشائؾ وحتؾقؾ ما يرون ..."إن ىمقل اًمٙم٤مشم٥م ذم طمؼ اًمًٚمٗمٞملم : 

شمٙمٗمػم سيٌح ًمٚمًٚمٗمٞملم: ٕن اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ ًمٞمس ٕطمٍد إٓ اهلل، وـم٤مقم٦م إؿمٞم٤مخ وهمػمهؿ ذم اًمتحٚمٞمؾ 

 واًمتحريؿ قم٤ٌمدٌة هلؿ يمام ذم طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ اعمِمٝمقر .

 صمؿ ىم٤مل : 

                                                             

 ( .12ـ  10ٓسمـ ؾمٕمدي )ص  ((اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م واًمٗمروق واًمت٘م٤مؾمٞمؿ اًمٌديٕم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م  ))( 262)
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وؿد تعارف ادسؾؿقن دم ظصقرهؿ ادختؾػة ظذ أشافقب ووشائؾ ؽر مـحّصة ـافدروس ادـظؿة،  "

واإلجازات افؼظقة، واددارس واجلامعات، وضبع افؽتب وادجاّلت، وـذفؽ اشتخدمقا اإلذاظة وافؼيط 

 . " بةوافتؾػاز، وـذفؽ اجلامظة افدظقية، ومجاظة إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر، واحلس

 أىمقل : اؾمتدًٓمؽ ٓ خيرج قمـ أُمريـ :

 إول : ُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف اًمِم٤مرع، وهق قمغم وضمٝملم :

  اًمقضمف إول : أن ٓ َيِرد ٟمصٌّ قمغم ِووْمؼ ذًمؽ اعمٕمٜمك سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ يقضمد ًمٚمٕمٚم٦م ضمٜمس ُمٕمتؼم ذم

وم٤مت اًمنمع، ومال يّمح طمٞمٜمئذ اًمتٕمٚمٞمؾ هب٤م، وٓ سمٜم٤مء احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مشّمٗم٤مق، وُمثؾ هذا  شمنميع ُمـ شمٍمُّ

 اًم٘م٤مئؾ سمف، ومال يٛمٙمـ ىَمٌقًمف .

  وم٤مت اًمنمع، وهق أن يقضمد ًمذًمؽ اعمٕمٜمك ضمٜمٌس اقمتؼمه اًمنمع ذم اجلٛمٚم٦م اًمقضمف اًمث٤مين : أن يالئؿ شمٍمُّ

 .( 263)سمٖمػم دًمٞمؾ ُمٕملّم، وهق آؾمتدٓل اعمرؾَمؾ اعمًّٛمك سم٤معمّم٤مًمح اعمرؾَمٚم٦م 

ديـ اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ، ويمذًمؽ مج٤مقم٤مت إُمر  يمجامقم٦م اًمدقمقة إمم اهلل واًمتل شمذه٥م ًمٚم٘مرى واًمِ٘مٗم٤مر ًمتٌٚمٞمغ

  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڇسم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر: وهذه يمٚمٝم٤م هل٤م أصٌؾ ذم اًمنمع ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

 وئ ەئ ڇوأيْمـ٤ًم : اًمدروس اعمٜمٔمَّٛم٦م هل٤م أصٌؾ ذم اًمنمع يمام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :  ڇ ڻڻ ں ں     ڱ ڱ

ُم٤م اضمتٛمع ىمقٌم ذم سمٞم٧ٍم ُمـ سمٞمقت اهلل يتٚمقن  ":   قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل، وىم٤مل اًمٜمٌل  ڇ ۆئ ۆئ ۇئ          ۇئ وئ

ْتُٝمُؿ اعمالئٙم٦م وذيمرهؿ اهلل ومٞمٛمـ  يمت٤مب اهلل ويتداَرؾمقٟمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ إٓ ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م وهَمِِمَٞمْتُٝمُؿ اًمرمح٦م وطَمٗمَّ

 .(264)" قمٜمده

ُمع أصح٤مسمف  ٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل قموأُم٤م شمٜمٔمٞمٛمٝمؿ ًمتٚمؽ اًمدروس ومٝمق ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمتل يم٤من يٗمٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل 

يم٤من يتخّقهُلؿ سم٤معمققمٔم٦م، وذم أصمٍر آظمر : أٟمف يم٤من  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿطمٞم٨م ضم٤مء قمـ سمٕمض أصح٤مسمف : أن اًمٜمٌل 

 يٕمُٔمٝمؿ يمّؾ مخٞمس .

٧ٌُّم: وٕن سم٘م٤مء ؾمٚمًٚم٦م اإلؾمٜم٤مد  أُم٤م اإلضم٤مزات اًمنمقمٞم٦م ومٝمل ُمـ إُمقر اعم٤ٌمطم٦م اًمتل شمدظمؾ حت٧م ىم٤مقمدة اًمتث

هلل هب٤م هذه إُم٦م دون إُمؿ إظمرى: وهذه هل٤م أصٌؾ ذم اًمنمع : ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ ُمـ اخلّم٤مئص اًمتل اظمتّص ا

وأُم٤م مج٤مقم٦م احل٦ًٌم ومٝمذه ـ أيْمـ٤ًم ـ داظمٚم٦ٌم ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ  ڇ ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳڇ

 خي٤مًمٓمٝمؿ اًمذي خي٤مًمط اًمٜم٤مس ويّمؼم قمغم أذاهؿ ظمػٌم ُمـ اًمذي ٓ "ي٘مقل :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاعمٜمٙمر، واًمٜمٌل 

 .( 265) " وٓ يّمؼم قمغم أذاهؿ

إُمر اًمث٤مين : أن يًتدّل سم٠مُمقر هل ُمقضمقدة ذم أصؾ اًمنمع إٓ أن إدوات ىمد شمٖمػّمت يمٓمٌع اًمٙمت٥م اًمذي 

 يم٤من ٟمًخـ٤ًم سم٤مٕيدي، وهذا ًمف أصؾ وهق أن اًمرؾمقل يم٤من يرؾمؾ اًمرؾم٤مئؾ ًمٚمٛمٚمقك وإُمؿ ًمٚمدقمقة إمم اهلل .

ـَم٦م ومٝمذه سمٛمث٤مسم٦م اًمرؾمؾ واًمدقم٤مة اًمذيـ يم٤من اًمٜمٌل وأُم٤م اإلذاقم٦م واًمتِّْٚمٗم٤مز وإَ  يرؾمٚمٝمؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿْذِ

 إمم اًمٌالد اًمٌٕمٞمدة ًمٞمٌٚمِّٖمقا ُم٤م أراده ُمٜمٝمؿ .

 . " وبعض ذفؽ مل تـص ظؾقف كصقص خاصة دم افؽتاب وافسـة "صمؿ ىم٤مل :

                                                             

 ( ـ .39: )ص :  ((   احلج٩م اًم٘مقّي٦م   ))( . واٟمٔمر :  612ـ  2/611: ) ((   آقمتّم٤مم   ))( 263)

 ( .2/967) ((صحٞمح اجل٤مُمع  ))( اٟمٔمر : 264)

، واًمؽمُمذي، واسمـ ُم٤مضمف . وهق صحٞمح . اٟمٔمر ((إدب اعمٗمرد  ))، واًمٌخ٤مري ذم ((اعمًٜمد  ))( أظمرضمف أمحد ذم 265)

(2/1129. ) 
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قمقة ىمد دّل قمغم سمٕمْمٝم٤م احلٛمد هلل اًمذي أفمٝمر اهلل احلؼ قمغم ًم٤ًمٟمؽ واقمؽموم٧م هٜم٤م سم٠من وؾم٤مئؾ اًمد أىمقل :

 ٟمّمقص ظم٤مّص٦م ومٝمل إذن شمقىمٞمٗمّٞم٦م .

 ومٞمٙمٗمل دظمقهل٤م حت٧م اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُّم٦م . " وبعض ذفؽ مل تـص  ظؾقف كصقص خاّصة "وأُم٤م ىمقًمؽ : 

 

 
ة افتل خّصص افدظق "ثؿ ؿال : " إصؾ اخلامس وافعؼون : ٓ ظؿؾ فـُّصة اإلشالم  ":  افؽاتبؿال 

 . " همٓء أكػسفؿ هلا وؾّرؽقا أظامهلؿ مـ أجؾفا هل أن هيدمقا افدظاة إػ اهلل ويشقـقهؿ ويسبُّقهؿ وجيرحقهؿ

ٝمؿ هل : ٟمنم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، وحم٤مرسم٦م اًمٌدع  أىمقل : ًَ إن اًمدقمقة اًمتل ظمّمص هل٤م اًمًٚمٗمٞمقن أٟمٗم

  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇىم٤مل شمٕم٤ممم : واخلراوم٤مت . وهذا هق ـمريؼ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ، يمام 

ومٝمذه  ڇ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ    ٹ ٹ ٹ ٿ ڇ، وىم٤مل :  ڇ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ

 دقمقة أول رؾمقل سمٕمد طمدوث اًمنمك .

 .ڇ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڇوىم٤مل هقٌد ًم٘مقُمف : 

 .ڇ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڇوىم٤مل ص٤مًمٌح ًم٘مقُمف : 

 ے ے ھھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڇ وىم٤مل إسمراهٞمؿ ـ قمٚمٞمف اًمًالم ـ ًم٘مقُمف :

 .ڇ ۓ ۓ

اقمٌدوا  "وىم٤مل هرىمؾ ٕيب ؾمٗمٞم٤من ـ عم٤َّم ؾم٠مًمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ : ُم٤م ي٘مقُل ًمٙمؿ ؟، ىم٤مل : ي٘مقل : 

 . "اهلل، وٓ شُمنميمقا سمف ؿمٞمئـ٤ًم، واشمريمقا ُم٤م ي٘مقُل آسم٤مؤيمؿ 

 وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة .

 . ومٝمذه دقمقة اًمًٚمٗمٞملم اًمتل ـمٕمـ ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م

ومٚمٞمس هق هدف اًمًٚمٗمٞملم، سمؾ هدومٝمؿ هق  "اًمدقم٤مة إمم اهلل  "أُم٤م ضمرح أهؾ اًمٌدع اًمذيـ يًٛمٞمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م 

 مح٤مي٦م ديـ اهلل شمٕم٤ممم واًمذّب قمـ ذقِمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .

ٌَّٝمؿ . ٌَّٜم٤م وم٘مد ؾم  وهذا هق ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ: ومٛمـ ؾم

ت٘مد وٟمديـ اهلل سمف وٟمدقمق إًمٞمف هق : إظمالص اًمٕم٤ٌمدة وم٤مًمذي ٟمٕم "ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٞمًك ـ رمحف اهلل ـ : 

ٙملم ذم ذًمؽ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف .  ًِّ سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م هلل شمٕم٤ممم، وٟمٜمٙمر أن يٍمف ُمٜمٝم٤م رء ًمٖمػم اهلل، ُمتٛم

 وهذا هق ؾمٌٞمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم .

ٌَّٜم٤م وأٟمٙمر قمٚمٞمٜم٤م وم٘مد ؾم٥مَّ َُمـ يم٤من قمغم ُم ثؾ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ُمـ اًمتقطمٞمد وٟمٗمل ومٛمـ ؾم

٦ٌٌّم ًمٚمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  اًمنمك: وم٤مًم٤ًمبُّ ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمام ؾم٥ّم اًمّمح٤مسم٦م وأٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ: ٕن اًمذي ، وذًمؽ ُمً

 ."أٟمٙمره هق ديُٜمٝمؿ . وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ 

 . " هـذا هق جفادهؿ وظؿؾفؿ فـّص افديـ وإظالء ـؾؿتف دم افعادغ ": صمؿ ىم٤مل 

أىمقل :إن مل يٙمـ اجلٝم٤مد ذم مح٤مي٦م ديـ اهلل ُمـ اًمنمك واًمٌدع واخلراوم٤مت واخلزقْمٌالت وحتذير اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م 

وم٠ٌميِّ رء يٙمقن ؟، أومٞمٙمقن سمٜمٍمة أهؾ اًمٌدع واًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ طمتك ًمق وصؾ هبؿ إُمُر إمم اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م 

 !! وارشمٙم٤مهبؿ ًمٚمنمك إيمؼم اعمخِرج ُمـ اعمٚم٦م وـمٕمٜمٝمؿ ذم أٟمٌٞم٤مء اهلل

اقمرف ىمدرك ي٤م هذا، واقمٚمؿ أٟمؽ سمٙمالُمؽ هذا ؾمتٙمقن ممّـ دقم٤م إمم والًم٦م ومٙم٤من قمٚمٞمف وزره٤م ووزر َُمـ 
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  قمِٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ـ يمام ذم احلدي٨م ـ 

 صمؿ ىم٤مل : 

 . " وٓ إظم٤مًمٜمل خمٓم٠م إن ىمؾ أن احلًد اًمدوملم هق داومٕمٝمؿ ًمذًمؽ يمٚمف إن مل يٙمـ سمريؼ اًمديٜم٤مر واًمدرهؿ "

 أىمقل : 

رهؿ واًمديٜم٤مر هق اًمذي طمرك ؿمٞمخؽ قمٌد اًمرمحـ واحلزسمٞملم مجٞمٕمـ٤ًم: وًمق يم٤من ؿمٞمُخؽ خمٚمّمـ٤ًم ًمديـ سمؾ اًمد

 اهلل ًمٌ٘مَل ذم سمالِده ُمٍم اًمتل هل أطمقُج ًمف ُمـ سم٘م٤مءه ذم اًمٙمقي٧م .

ومٛمٍم ومٞمٝم٤م ىمؼم اًمٌدوي اًمذي يزوُره ذم اًمًٜم٦م أيمثر ُمـ صمالصم٦م ُماليلم، ويًتٖم٤مث سمف ُمـ دون اهلل، وشُمٓمٚم٥م ُمٜمف 

 واًمٕمٗمق واًمرزق . اعمٖمٗمرة

وومٞمٝم٤م ىمؼم احلًلم، وىمؼم اًمًٞمدة زيٜم٥م، وىمؼم اًمِمٞمخ محزة ذم ؿم٤مرع هدى ؿمٕمراوي: واًمذي ُي٘م٤مُم ًمف ُمقًمد، 

 وشمقىمد ًمف اًمِمٛمقع .

 وىمٌقٌر يمثػمة يٓمقُل اعم٘م٤مم سمذيمِره٤م .

وُمـ ذيمٞم٤مهتؿ : أهنؿ يراسمٓمقن قمغم اًم٘مٌقر، ويٜمتٔمرون اًمٙمِمػ واًمٙمراُم٤مت واًمٗمٞمقض اًمروطمٞم٦م ٕهؾ 

 ر، وي٘مرون سمٛم٠ًمًم٦م طمٞم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٤مة ديٜمقي٦م ٓ سمرزظمٞم٦م .اًم٘مٌق

وىمد ذه٧ٌُم إمم ىمؼم احلًلم ومقضمدت اًمٌٙم٤مء واًمٕمقيؾ، وآؾمتٖم٤مصم٦م سمف، وشم٘مٌٞمؾ اجلدران واحلٞمٓم٤من، وؾمٛمٕم٧ُم 

ـ أو يمٚمٛم٦ًم سمٕمض ؿمٞمقظمٝمؿ ي٘مقل قمـ شمٚمؽ اعمٔم٤مهر اًمنميمٞم٦م : هذا هق احلؼ ٓ يمام ي٘مقًمف اًمقه٤مسمٞم٦م اًمذيـ ٓ يٕم٘مٚمقن 

 ٟمحَقه٤م ـ .

وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مل ؿمٞمقظمٝمؿ اًمٙم٤ٌمر ومام سم٤مًمؽ سم٤مًمًّذج ُمـ إشم٤ٌمع اًمذيـ ٓ يٕم٘مٚمقن ؿمٞمئـ٤ًم وٓ هيتدون: ومٝم١مٓء 

ٌقن أهنؿ ُمٝمتدون  }يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :  ًَ  . {إهنؿ اّتذوا اًمِمٞم٤مـملم أوًمٞم٤مء ُمـ دون اهلل وحي

 واًمٙمالُم قمٜمٝمؿ يٓمقل .

زسمٞملم ؿمٖمٚمقا أٟمٗمًٝمؿ سمجٛمع إُمقال سم٤مؾمؿ اًمتؼمقم٤مت اًمتل يٜمٗم٘مقه٤م ًمّم٤محلٝمؿ وص٤مًمح واعم٘مّمقد : أن احل

 طمزهبؿ .

وهذا طم٤مل قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ: ومٚمؿ ٟمًٛمع ًمف ٟمِم٤مـمـ٤ًم ذم ٟمنم اًمتقطمٞمد وحم٤مرسم٦م اًمنمك ذم اًمٙمقي٧م، سمؾ 

ُمع أن اعمخ٤مًمٗم٤مت ضُمؾُّ يمالُُمف قمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت واًمٕمٛمؾ اجلامقمل واًمؼمعم٤مٟم٤مت ومجع إُمقال سم٤مؾمؿ اًمتؼمقم٤مت 

اًمنمقمٞم٦م قمٜمد اإلظمقان فم٤مهرة، ظمّمقصـ٤ًم ذم جم٤مل اًمٕم٘مٞمدة . ومٚمؿ ٟمًٛمع أٟمف أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ هق يثٜمل قمٚمٞمٝمؿ، 

 ويٕمتؼم مج٤مقمتٝمؿ وهمػمه٤م ُمـ اجلامقم٤مت فم٤مهرة صحّٞم٦م .

 ومٚمؿ يًتٗمد ُمٜمف ٓ أهؾ ُمٍم وٓ أهؾ اًمٙمقي٧م .

ـْ سمَِدقمٝمؿ، وهذا هق ومٕمُؾ اًمًٚمػ اًمذي ٓ  صمؿ إن ُم٤م ومٕمٚمف اًمًٚمٗمٞمّقن هق اًمتحذير ُمـ أهؾ اًمٌدع اًمٙمؼمى وُِم

 يٜمٙمره إٓ ضم٤مهؾ أو ُمٌتدع هم٤مرٌق ذم سمدقمتف !! .

 

 

 

 

 
إصؾ افسادس وافعؼون : افـؿقؿة فؾسؾطان أصؾ مـ أصقهلؿ ؾساهؿ يستعقـقن بسقط  ": افؽاتبؿال 
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حلجة وافُزهان ٓ يتقرع افؼقم ظـ تلفقب افسؾطان ظذ خمافػقفؿ دم افسؾطان إلشؽات خمافػقفؿ بدًٓ مـ ا

 . " افؼضايا آجتفادية وذفؽ مـ خالل تصقير همٓء بلهنؿ خطٌر ظذ افدوفة، وبافتايل جيب اؿتالُظفؿ ..

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

 قم٦م أصح٤مب اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل؟إول : أن ي٘م٤مل : أصح٤مب احلج٦م واًمٌٞم٤من ي٤م قمٌد اًمرّزاق هؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلام

أُم٤م أهُؾ اًمٌدع وإهقاء اًمذيـ شمداومع قمٜمٝمؿ وم٠مقمٞمتٝمؿ ُم٘م٤مرقم٦م احلج٦م سم٤محلج٦م ومٚمجئقا إمم احلديد واًمٜم٤مر: وُم٤م 

 أطمداث ) يُمٜمَر ( قمٜم٤م سمٌٕمٞمد ؟

ز ًمٜم٤م شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مدي٦م ًمُتٕمرض قمغم اًمٕمٚمامء اًمًٚمٗمٞمِّ  اًمث٤مين : أن ي٘م٤مل : لم يم٤من يٜمٌٖمل ًمٕمٌد اًمرّزاق أن ُيؼْمِ

وحيٙمٛمقا ومٞمٝم٤م، أُم٤م اًمتٕمٛمٞمامت واًمَٖمْٛمَٖمامت واًمٚمجقء إمم اإلمج٤مل ومٝمل دًمٞمٌؾ واوٌح قمغم أٟمف خيِمك ؾمٞمقف 

 اًمًٚمٗمٞملم اعمٌٜمٞم٦ِّم قمغم إدًم٦م اًم٘مقي٦م اًمتل شم٘مٓمع دار احلزسمٞملم مجٞمٕمـ٤ًم وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع .

 "يمام يتّمقر اًمٙم٤مشم٥م. ىم٤مل اعم٤مَوْردي : آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمًٚمٓم٤من قمغم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر ًمٞمس سمٜمٛمٞمٛم٦م  اًمث٤مًم٨م : أن ي٘م٤مل :

وهٙمذا ًمق اسمتدع سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ ىمقًٓ ظمرق سمف اإلمج٤مع وظم٤مًمػ ومٞمف اًمٜمص ورّد ىمقًمف قمٚمامء قمٍمه، 

. وهذا إذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، أُم٤م ( 266) " أٟمٙمره قمٚمٞمف وزضمره وم٢من أىمٚمع وشم٤مب وإّٓ وم٤مًمًٚمٓم٤من سمتٝمذي٥م اًمديـ أطمؼ

 ادوا قمغم اجلٝمؾ آسمتداع يمام ذم اعمثؾ : )طمِمٗمـ٤ًم وؾمقَء يمٞمال ( ] ؟ // [ .ه١مٓء احلزسمٞملم وم٘مد ز

 اًمراسمع : أن ي٘م٤مل : صقر اًمٙم٤مشم٥م أظمٓم٤مء أؿمٞم٤مظمف وُمـ يداومع قمٜمٝمؿ ُمـ رُمقز احلزسمٞم٦م اضمتٝم٤مدي٦م .

 وًمٜم٤م ُمع اًمٙم٤مشم٥م وىمٗم٦م : ومٜم٘مقل :

يمؼم يمام شم٘مدم ذم ىمقل ُمـ اعمٕمٚمقم أن سمٕمض رُمقز احلزسمٞم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ اعم١مؾمس ىمد وىمٕمقا ذم اًمنمك إ

 اًم٤ًٌمقمل واًمتٚمٛم٤ًمين واًمٌٜم٤م اًمذي يم٤من يٜمِمد :

 صغم اإلًمف قمغم اًمٜمقر اًمذي فمٝمرا                                              

 ًمٚمٕم٤معملم ومٗم٤مق اًمِمٛمس واًم٘مٛمرا                                            

 ع إطم٤ٌمب ىمد طمياهذا احلٌٞم٥م ُم                                  

 (267)وؾم٤مُمح اًمٙمؾ ومٞمام ىمد ُم٣م وضمرى                                                    

 وهذا ذٌك أيمؼم: ٕن اًمذي يٖمٗمر اًمذٟمقب هق اهلل شمٕم٤ممم وطمَده .

 ومٝمؾ يريد اًمٙم٤مشم٥م سمدوم٤مقمف قمٜمٝمؿ أن ي٘مقل : إن اًمنمك اًمذي وىمٕمقا ومٞمف قمـ اضمتٝم٤مد ومٝمؿ ُمث٤مسمقن قمٚمٞمف !!؟ .

 . " وُمـ ه١مٓء ُمـ يمت٥م ُم١مًمٌـ٤ًم ذم صٗمح٤مت اجلرائد اًمٕم٤مُّم٦م "أظمذ يتٙمٚمؿ قمـ طم٤مدصم٦م ومردي٦م ومٞم٘مقل :  صمؿ

أوًٓ : أن هذه طم٤مدصم٦م ومردي٦م ٓ ُي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م، وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف خمٓمئ ومٞمٝم٤م ومٝمق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىمد  أىمقل :

 ومٕمؾ ُم٤م أدى إًمٞمف اضمتٝم٤مده .

ىمد وصم٘مف قمدٌد ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر ممـ ٓ يٚمحؼ اًمٙم٤مشم٥م هم٤ٌمرهؿ ذم اًمث٘م٦م اًمث٤مين : أن اعمذيمقر اًمذي يٕمٜمٞمف اًمٙم٤مشم٥م 

 واًمقرع واًمزهد واإلشم٘م٤من .

 اًمث٤مًم٨م : مل يًتٜمٙمر أطمٌد ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ قمغم اعمذيمقر ُم٤م اؾمتٜمٙمره اًمٙم٤مشم٥م .

 وأيـ يٌٚمغ صمٕم٤مًم٦م ُمـ إؾمد اًميهم٤مم ؟

 ٌقن إذا ُم٤م ًمز ذم ىمرنواسمـ اًمٚم                                             

 مل يًتٓمع صقًم٦م اًمٌزل اًم٘مٜم٤مقمٞمس                               

                                                             

 ( .401ًمٚمامَوْردي : )ص :  ((   إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمّٞم٦م   ))( 266)

 ( . 7د اجلقاب قمغم ُمـ ـمٚم٥م ُمٜمل قمدم ـمٌع اًمٙمت٤مب(( ًمٚمِمٞمخ أمحد اًمٜمجٛمل ) ص : ( ))ر1)
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 صمؿ أظمذ يتٙمٚمؿ قمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ُمع اًمًالـملم ومٞم٘مقل : 

ٓمـ٤ًم اشّم٤ٌمقمـ٤ًم  " ًِ وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ُمع اًمًالـملم ُمٕمروف، ومٝمؿ جيتٜمٌقن أسمقاب اًمًالـملم وإن يم٤من قم٤مدًٓ ُم٘م

ومٙمٞمػ إذا يم٤من يٕمٛمؾ سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م ويرؾمؾ  " ُمـ أشمك أسمقاب اًمًٚمٓم٤من اومتتـ ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًم٘مقل اًمٜمٌل 

س قمغم ؿمٞمخ ًمٞمت٘مّرب سمدُمف قمٜمد اًمًٚمٓم٤من . وىم٤مل  ًّ اًمت٘م٤مرير وإذـم٦م اعمًّجٚم٦م ًمٞمّمٓم٤مد قم٤ٌمرة ُمقمه٦م، أو يتج

 . " اًمثقري : إذا رأي٧م اًمٕم٤ممل يٙمثر اًمدظمقل قمغم إُمراء وم٤مقمٚمؿ أٟمف ًمص

ؾ حيت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ، واعمٕمروف ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ : ُمداظمٚم٦م اًمًالـملم ىمقل اًمٙم٤مشم٥م هٜم٤م ىمقٌل جمٛم أىمقل :

 وخم٤مًمٓمتٝمؿ وإن يمرهف سمٕمْمٝمؿ يمام ؾمٞم٠ميت :

وم٠مُم٤م اًمٕمدل ُمٜمٝمؿ ـ أي : اًمًالـملم ـ اًمٗم٤موؾ  ":  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  "ـ ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  1

 ومٛمداظمٚمُتف ورؤيتف وقمقُٟمف قمغم اًمّمالح ُمـ أومْمؾ أسمقاب اخلػم .

أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إٟمام يم٤من يّمحٌف ضمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمثؾ : قمروة سمـ اًمزسمػم وـمٌ٘متف، واسمـ ؿمٝم٤مب  أٓ شمرى

 وـمٌ٘متف: وىمد يم٤من اسمـ ؿمٝم٤مب يدظمؾ إمم اًمًٚمٓم٤من قمٌد اعمٚمؽ وسمٜمٞمف سمٕمَده .

ويم٤من ممـ يدظمؾ إمم اًمًٚمٓم٤من : اًمِمٕمٌل، وىمٌٞمّم٦م، واسمـ أيب ذؤي٥م، ورضم٤مء سمـ طمٞمقة اًمٙمٜمدي، واعم٘مدام ـ 

 .(268)"عمـ٤ًم وم٤مواًل ـ، واحلًـ، وأسمق اًمزٟم٤مد، وُم٤مًمؽ ، وإوزاقمل، واًمِم٤مومٕمل، ومج٤مقم٦ٌم يٓمقُل ذيمُرهؿ ويم٤من قم٤م

وأُم٤م اًمًٚمٓم٤من اًمٕم٤مدل وم٤مًمدظمقل قمٚمٞمف وُم٤ًمقمدشمف قمغم قمدًمف  ":  "أداب اًمنمقمٞم٦م  "ـ وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح ذم  2

 .(269)"ُمـ أضمؾِّ اًمُ٘مَرب ... 

وأُم٤م َُمـ ظم٤مًمط اعمٚمقك أو يم٤مشمٌَٝمؿ، أو ىمٌؾ قمٓم٤مي٤مهؿ ومٝمؿ  ":  " اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ "ـ وىم٤مل اسمـ اًمقزير ذم  3

ُملم واعمت٠مظمريـ واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم .  اًمًقاُد إقمٔمؿ ُمـ اعمت٘مدِّ

وأٟم٤م أذيمُر ُمٜمٝمؿ قمٞمقٟمـ٤ًم طم٥ًم ُم٤م طميين ... ومٛمـ اعمِمٝمقر ذم ُمثؾ هذا : خم٤مًمٓم٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ـ ريض اهلل 

ًـ اًمِمٞم٤ٌمين اعمجٛمع قمغم ٟم٘مؾ ُمذاهٌٝمؿ وآقمتداد هبؿ: وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمٜمف ـ، واًم٘م٤ميض أيب يقؾمػ، وحمٛمد سمـ احل

 خي٤مًمٓمقن ه٤مرون، وىمد يم٤من اًم٘م٤ميض أسمق يقؾمػ ي٤ًمومر ُمٕمف، ويريم٥م ُمٕمف ذم اعمحٛمؾ ومٞمام روى أهؾ اًمت٤مريخ .

 .(270)"ويم٤مٟم٧م ًمٚمِمٕمٌل اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ خم٤مًمٓم٦ٌم يمثػمة، وًمف ذم ذًمؽ ىمّم٦ٌم همري٦ٌم ُمذيمقرة ذم شمرمجتف 

وذم هذا احلدي٨م  "قمٜمد شمٕمٚمٞم٘مف قمغم سمٕمض أطم٤مدي٨م أوىم٤مت اًمّمالة :  "اًمتٛمٝمٞمد  "قمٌد اًمؼم ذم  ـ وىم٤مل اسمـ 4

أيْمـ٤ًم : ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ُمـ صح٦ٌم ًمألُمراء واًمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ، وإذا يم٤من إُمػم أو اخلٚمٞمٗم٦م يًتديؿ صح٦ٌم 

 .(271)"اًمٕمٚمامء وم٠مضمدر سمف أن يٙمقن قمدًٓ ُم٠مُمقٟمـ٤ًم 

 . "ُمـ أشمك أسمقاب اًمًالـملم اومتتـ  " أُم٤م اؾمتدٓل اًمٙم٤مشم٥م سمحدي٨م :

ـ ط دقم٤مس : يمت٤مب اًمّمٞمد ( ُمـ ـمريؼ ُمًدد : طمدصمٜم٤م  3/278)  "ؾمٜمٜمف  "وم٤محلدي٨م أظمرضمف أسمق داود ذم 

 "حيٞمك، قمـ ؾمٗمٞم٤من : طمدصمٜمل أسمق ُمقؾمك، قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

 . "ُمـ أشمك اًمًٚمٓم٤من اومتتـ ُمـ ؾمٙمـ اًم٤ٌمدي٦م ضمٗم٤م، وُمـ اشمٌع اًمّمٞمد همٗمؾ، و

 ـ ط ؿم٤ميمر ( قمـ اسمـ ُمٝمدي، قمـ ؾمٗمٞم٤من، سمف . 4/454وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ) اًمٗمتـ : 

(، ومل يذيمر ومٞمف ضمرطمـ٤ًم  8/70)  "شم٤مرخيف اًمٙمٌػم  "ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مُده وٕمٞمػ : أسمق ُمقؾمك ىمد ذيمره اًمٌخ٤مري ذم 

                                                             

 ( .186ـ  1/185ٓسمـ قمٌد اًمؼم ) ((ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  ))( 268)

 ( .3/478) ((أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م  ))( 269)

 ( .208ـ  8/206)ٓسمـ اًمقزير اًمٞمامين  ((اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ  ))( 270)

 ( .8/68) ((اًمتٛمٝمٞمد  ))( اٟمٔمر : 271)



 

 

81 

 

 . "صم٘م٤مشمف  "وٓ شمٕمدياًل، وٓ يٕمتد سمذيمر اسمـ طم٤ٌمن ًمف ذم 

( ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤م قمـ احلًـ سمـ احلٙمؿ  2/371)  "اعمًٜمد  "ؿم٤مهد قمٜمد أمحد ذم ًمٙمـ ًمف 

 اًمٜمخٕمل قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م قمـ أيب طم٤مزم قمـ أيب هريرة ... .

، وىمد اطمت٩م "صدوق، خيٓمئ  "ـ ط أسمق إؿم٤ٌمل ( :  139) ص  "اًمت٘مري٥م  "وإؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤م ىم٤مل قمٜمف ذم 

 .(272)سمف اًمِمٞمخ٤من، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

حمٛمقٌل قمغم ُمـ أشم٤مه ًمٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م، ٓ ؾمٞمام إن يم٤من فم٤معمـ٤ًم  "وىمد ذيمر اسمـ ُمٗمٚمح شمٕمٚمٞم٘مـ٤ًم قمغم هذا احلدي٨م سم٠مٟمف 

 .(273)"ضم٤مئًرا، أو قمغم ُمـ اقمت٤مد ذًمؽ وًمزُمف وم٢مٟمف خُي٤مف قمٚمٞمف آومتت٤من 

 ىمٚم٧م : وقمٚمٞمف حيٛمؾ ُمـ يمرهف ُمـ اًمًٚمػ .

٧م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ؿمٌقيف ؾمٛمٕم٧م أيب ىم٤مل : ىمدُم٧ُم سمٖمداد ـ ىم٤مل اخلالل : أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ اهلٛمداين : ؾمٛمٕم 1

قمغم أن أدظمؾ قمغم اخلٚمٞمٗم٦م ومآُمره وأهن٤مه، ومدظمٚم٧ُم قمغم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٤مؾمتنمشُمف ذم ذًمؽ، ىم٤مل : أظم٤مُف قمٚمٞمؽ أن 

( 274)شم٘مقم سمذًمؽ، ىمٚم٧م ًمف : وم٘مد قمرو٧م ٟمٗمز قمغم اًميب واًم٘متؾ وىمد ىمٌٚم٧م ذًمؽ، ىم٤مل وم٘م٤مل زم : اؾمتنم سمنم

ام ي٘مقل ًمؽ . وم٠مشمٞم٧ُم سمنًما وم٠مظمؼمشمف سمذًمؽ، وم٘م٤مل : ٓ أرى ذًمؽ، أظم٤مُف أن ّتقٟمؽ ٟمٗمًؽ: ىمٚم٧م : وم٢مين وأظمؼمين سم

أصؼُم قمغم ذًمؽ، ىم٤مل : ٓ أرى ًمؽ ذًمؽ، ىمٚم٧م : مِلَ ؟، ىم٤مل : إين أظم٤مُف قمٚمٞمؽ أن ي٘مدم قمٚمٞمؽ سم٘متؾ ومتٙمقن ؾم٥ٌم 

ـَ ُم٤م ىم٤مل  .(275)ًمؽ دظمقًمف إمم اًمٜم٤مر . ىم٤مل : وم٠مشملم أمحد وم٠مظمؼمشمف، وم٘م٤مل : ُم٤م أطمً

ـ وؾم٤مق اسمـ قمٌد اًمؼم سم٢مؾمٜم٤مده إمم حمٛمد سمـ يقٟمس اًمًقي٤ميب ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل : يم٤من ظمٞم٤مر  2

اًمٜم٤مس وأذاومٝمؿ واعمٜمٔمقر إًمٞمٝمؿ ذم اًمديـ اًمذيـ ي٘مقُمقن إمم ه١مٓء ومٞم٠مُمروهنؿ ويٜمٝمقهنؿ ـ يٕمٜمل : إُمراء ـ، 

ٜمتٗمع هبؿ وٓ يذيمرون، صمؿ سم٘مٞمٜم٤م طمتك ص٤مر اًمذيـ ويم٤من آظمرون يٚمزُمقن سمٞمقهتؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ ذًمؽ: ومٙم٤مٟمقا ٓ ي

 .(276)"ي٠مشمقهنؿ ومٞم٠مُمروهنؿ ذار اًمٜم٤مس، واًمذيـ ًمزُمقا سمٞمقهتؿ ومل ي٠مشمقهؿ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس 

 .(277)ـ وىم٤مل إقمٛمش : ) ذ إُمراء أسمٕمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء، وذ اًمٕمٚمامء أىمرهبؿ ُمـ اًمًٚمٓم٤من ( 3

 يداظمؾ اًمًالـملم اًمٔمٚمٛم٦م ومٞم٠مُمرهؿ ويٜمٝم٤مهؿ . وُمع هذا وم٘مد يم٤من سمٕمض اًمٕمٚمامء "ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم : 

ىمٞمؾ ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ : إٟمؽ شمدظمؾ قمغم اًمًٚمٓم٤من وهؿ ئمٚمٛمقن وجيقرون ؟، ىم٤مل ُم٤مًمؽ : يرمحؽ اهلل وم٠ميـ 

 .(278)"اًمتٙمٚمؿ سم٤محلؼ 

ـ : ) طمؼ قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أو رضمؾ ضمٕمؾ  "شمرشمٞم٥م اعمدارك  "وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ـ ومٞمام ذيمره اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم 

 .(279)ٞمئـ٤ًم ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف أن يدظمؾ قمغم ذي ؾمٚمٓم٤من ي٠مُمره سم٤مخلػم (اهلل ذم صدره ؿم

 وىمد صح٧م أطم٤مدث يمثػمة دمٞمز خم٤مًمٓم٦م اًمًالـملم واًمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ :

                                                             

 ( .3/267) ((اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  ))( 272)

 ( .3/476) ((أداب اًمنمقمٞم٦م  ))( 273)

 ( يٕمٜمل : سمنًما احل٤مذم .274)

 ( .3/481) ((أداب اًمنمقمٞم٦م  ))( 275)

 ٤م ٓ خيٚمق ُمـ وٕمػ .وىمد شمتٌٕم٧م هم٤مًم٥م أصم٤مر اًمتل شمدل قمغم يمراهٞم٦م اًمدظمقل قمغم اًمًٚمٓم٤من ومقضمدت أيمثَره 

 ( .1/184) ((ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  ))( 276)

 ( .1/185( اعمّمدر ٟمٗمًف )277)

 ( .1/30) ((اجلرح واًمتٕمديؾ  ))( ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 278)

 ( .2/75( )) شمرشمٞم٥م اعمدارك (( )279)
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( قمـ  476) ص  "اًمًٜم٦م  "(، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم  20/37)  "اًمٙمٌػم  "ـ ُمٜمٝم٤م : ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  1

مخٌس َُمـ ومٕمؾ واطمدًة ُمٜمٝمـ يم٤من  "اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :  ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل

و٤مُمٜمـ٤ًم قمغم اهلل قمز وضمؾ : َُمـ قم٤مد ُمريْمـ٤ًم، أو ظمرج ُمع ضمٜم٤مزة، أو ظمرج هم٤مزيـ٤ًم، أو دظمؾ قمغم إُم٤مُمف يريد 

ححف اًمذهٌل، واسمـ طم٤ٌمن، وىمد ص . "شمٕمزيره وشمقىمػمه، أو ىمٕمد ذم سمٞمتف ومًٚمؿ اًمٜم٤مُس ُمٜمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس 

 .(280)واًمتٕمزير : هق اًمٜمٍمة ُمع اًمتٕمٔمٞمؿ،  واحل٤ميمؿ

، ىمٚمٜم٤م "اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م  "ـ وُمٜمٝم٤م : ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ متٞمؿ اًمداري : أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل :  2

 ":  "اًمٗمتح  "ىم٤مل احل٤مومظ ذم  .(281)"هلل، وًمٙمت٤مسمف، وًمرؾمقًمف، وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ  ": عمـ ؟، ىم٤مل : 

ًٚمٛملم : إقم٤مٟمتٝمؿ قمغم ُم٤م مُحِّٚمقا اًم٘مٞم٤مَم سمف، وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ قمٜمد اًمٖمٗمٚم٦م، وؾمّد ظمّٚمتٝمؿ قمٜمد اهلٗمقة، واًمٜمّمٞمح٦م ٕئٛم٦م اعم

ومجع اًمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ، ورد اًم٘مٚمقب اًمٜم٤مومرة إًمٞمٝمؿ . وُِمـ أقمٔمؿ ٟمّمٞمحتٝمؿ : دومٕمٝمؿ قمـ اًمٔمٚمؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ 

 ىمٚم٧م : وهذا يمٚمف ٓ يٙمقن إٓ سم٤مًمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ وخم٤مًمٓمتٝمؿ . .(282)"

قمـ هِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ : أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  "اًمًٜم٦م  "٤م أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم ـ وُمٜمٝم٤م : ُم 3

َُمـ أراد أن يٜمّمح ًمذي ؾمٚمٓم٤من ذم أُمٍر ومال يٌِده قمالٟمٞم٦م، وًمٙمـ ًمٞم٠مظمذ سمٞمده ومٞمخٚمقا سمف: وم٢من ىمٌؾ ُمٜمف  "ي٘مقل : 

 .(283)"ومذاك، وإٓ يم٤من ىمد أدى اًمذي قمٚمٞمف 

 .(284)"ٛمجٛمقع ـمرىمف وم٤محلدي٨م صحٞمٌح سم "ىم٤مل إًم٤ٌمين : 

 وهذا احلدث واوٌح ذم اعم٘مّمقد .

ا يٓمقُل اعم٘م٤مم سمذيمره٤م .  وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم اعم٘مّمقد يمثػمٌة ضمدًّ

وأيمثر إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم طم٘مقق اًمراقمل واًمرقمٞم٦م أو واضم٥م اًمرقمٞم٦م ٟمحق اًمقازم داًم٦م قمغم اعم٘مّمقد . واهلل 

 أقمٚمؿ .

افتحرييض إٓ ادعتزفة أّيام ادلمقن وادعتصؿ حغ اشتعاكقا  وهمٓء ٓ شؾػ هلؿ دم أشؾقهبؿ "أُم٤م ىمقًمف : 

 . " بسقط افسؾطان ظذ أهؾ افسـة وحؽايتفؿ مع اإلمام أمحد مشفقرة معؾقمة

أُم٤م اعمٕمتزًم٦م وم٠مومراظمٝمؿ ُمـ اجلامقم٤مت اإلظمقاٟمٞم٦م اًمتل يداومع قمٜمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م وم٤مًمٖمزازم  ومجقاسمف أن ي٘م٤مل :

ح٤مب اعمدرؾم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م يردون اًمٜمّمقص اًمتل ّت٤مًمػ قم٘مقهلؿ واًم٘مرو٤موي وَُمـ هؿ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ ُمـ أص

 .(285)اًمً٘مٞمٛم٦م، وهلؿ شم٠مويالت يمت٠مويالت اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م

صمؿ إن اعمٕمتزًم٦م اؾمتٕم٤مٟمقا سمًقط اًمًٚمٓم٤من قمغم إًمزام اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مقل اًمٙمٗمري ) اًم٘مرآن خمٚمقق (، أُم٤م اًمًٚمٗمٞمقن 

اًمتل اسمتٚمٞم٧م هب٤م اجلامقم٤مت اًمتل يداومع قمٜمٝم٤م  وم٢من اؾمتٕم٤مٟمقا سم٤مًمًٚمٓم٤من ومألضمؾ ىمٛمع اًمنمك واًمٌدع واخلراوم٤مت

 وم٠ميـ اًمًٚمٗمٞملم ُمـ ومٕمؾ اعمٕمتزًم٦م ًمق يمٜم٧م شمٕمرف اًم٘مٞم٤مس ؟ . اًمٙم٤مشم٥م .

                                                             

 ( .2/433( )) ُمٗمردات اًمراهم٥م (( )281)

 ـ ط اؾمت٤مٟمٌقل( . 95، سمرىمؿ 1/74( )) صحٞمح ُمًٚمؿ (( )281)

 ـ ط ؾمٚمٗمٞم٦م( . 1/167ومتح اًم٤ٌمري (( ) ( ))282)

 ( .508( اٟمٔمر : )) اًمًٜم٦م (( ٓسمـ أيب قم٤مصؿ )ص 283)

 ( .509( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )ص 284)

 ( .97(، و)) يمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (( ًمٚم٘مرو٤موي )ص 18( اٟمٔمر : )) اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سملم أهؾ اًمٗم٘مف وأهؾ احلدي٨م (( ًمٚمٖمزازم )ص 285)

سمف اؾمتج٤مسم٦م ًمٓمٚم٥م )ُمٕمٝمد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل( ًمّم٤مطمٌف اعمٕمتززم ـمف ضم٤مسمر قمٚمقاين ُمـ أضمؾ حم٤مرسم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م .صمؿ ضم٤مء وىمد أًمػ اًمٖمزازم يمت٤م 

 اًم٘مرو٤موي سمٙمت٤مسمف هذا ُم٤ًمٟمًدا ًمٙمت٤مب اًمٖمزازم: ومٓمؿ اًمقادي قمغم اًم٘مرى .
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إصؾ افسابع  " "إصؾ افسابع وافعؼون : تؼديؿ هدم دظاة افسـة ظذ أهؾ افػرق ":  افؽاتبؿال 

ؿ واإلرجاء وافعؼون فؾطائػة اف تل اّّتذت شّب افدظاة إػ اهلل ديــًا أن أهؾ افبدع افؽزى ـافرؾض وافتجفُّ

وافالديـقِّغ ... يؼقفقن ظـفؿ : همٓء معروف أمرهؿ، طاهر ؾعؾفؿ وفذفؽ ؾال جيقز أن كـشغؾ هبؿ بؾ جيب 

 مـ اخلذٓن ظـ ضريؼ احلؼ، أن كـشغؾ بافدظاة إػ اهلل فـبغِّ أخطائفؿ ٕهنا ّتػك ظذ افـاس ... ؾـعقذ باهلل

 . " وكسلفف جّؾ وظال أٓ يزيغ ؿؾقبـا بعد إْذ هداكا

 اجلقاب ُمـ وضمقه : أىمقل :

  اًم٘مراء سم٠من إطمزاب اًمتل يداومع قمٜمٝم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م إول : أن اًمٙم٤مشم٥م حي٤مول هبذا إؾمٚمقب اعمٙمِمقف أن يقهؿ

ا، واإلظمقان سمٕمد ُمقت اًمٌٜم٤م ىمد ومٕم٘م٤مئد مج٤مقم٦م اإلظمقان ومج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ يم، سمدٌع يمؼمى، وهٞمٝم٤مت  ثػمة ضمدًّ

ا ذم يمثػم ُمـ  اٟم٘مًٛمقا إمم أطمزاب يمثػمة ُمتٜم٤مطمرة .واًمرومض، واًمتجٝمؿ، وآقمتزال، واإلرضم٤مء فم٤مهٌر ضمدًّ

 ُمٜمٔمرهيؿ .

  وىمد ؾمٌؼ ُمراًرا ذيمر ُم٤م وىمع ومٞمف يم٤ٌمر ُمٜمٔمرهيؿ وقمغم رأؾمٝمؿ اعم١مؾمس ُمـ اًمنمك إيمؼم، وـمٚم٥م اعمٖمٗمرة ُمـ

 ؽ مم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مُٟمف .أصح٤مب اًم٘مٌقر، وهمػم ذًم

  اًمث٤مين : ُمـ ىم٤مل ًمؽ سم٠من اًمًٚمٗمٞملم شمريمقا أصح٤مب اًمٌدع اًمٙمؼمى ومل يٜمِمٖمٚمقا هبؿ، واًمقاىمع يِمٝمد أهنؿ

شمٙمٚمٛمقا قمغم ظمٓمر اًم٘مقل سمقطمدة إدي٤من، واًم٘مقل سم٤مًمت٘مري٥م سمٞمٜمٝم٤م، وذك اًم٘مٌقر، وهمػمه٤م مم٤م اسمتٚمٞم٧م هب٤م 

 اجلامقم٤مت اإلظمقاٟمٞم٦م واًمتٌٚمٞمٖمٞم٦م .

  يٕمٞم٥م اًمًٚمٗمٞملم زوًرا وهبت٤مٟمـ٤ًم سمؽمك أصح٤مب اًمٌدع اًمٙمؼمى وقمدم اًمٙمالم ومٞمٝمؿ اًمث٤مًم٨م : أن اًمٙم٤مشم٥م

ًمقوقح أُمرهؿ ذم اًمقىم٧م اًمذي يًتٜمٙمر ومٞمف يمالم اًمًٚمٗمٞملم قمغم ُمـ يًٛمٞمٝمؿ سم٤مًمدقم٤مة اًمذيـ وىمٕمقا ذم سمدقم٦م 

 اخلقارج: وهذا شمٜم٤مىمض سملمِّ .

بحرب أوفقاء افرمحـ وافدظاة  ؾاكظر ـقػ ظؿك همٓء ظـ حرب ادحاربغ فإلشالم واكشغؾقا "ثؿ ؿال : 

إػ اهلل !! وهنش حلقمفؿ وتعطقؾ جفادهؿ بدًٓ مـ ممازرهتؿ وافـصح هلؿ وتسديد أخطائفؿ .. ؾال حقل وٓ 

 . " ؿقة إٓ باهلل افعع افعظقؿ

 ٓ شمٕم٤مُرض سملم سمٞم٤من إظمٓم٤مء اًمتل شمّمدر ُمـ ُمًٚمؿ وسملم طمرب اعمح٤مرسملم ًمإلؾمالم : أىمقل : 

يم٤من ذم همزوة ُمـ اًمٖمزوات وَمَٛمرَّ هق وأصح٤مسمف قمغم ؿمجرة ي٘م٤مل هل٤م :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ومٝمذا رؾمقل اهلل 1

) ذات أٟمقاط ( ىمد قمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمنميمقن ؾمٞمقومٝمؿ، وم٘م٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل اضمٕمؾ ًمٜم٤م ) ذات أٟمقاط ( يمام هلؿ ذات 

ـ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ـ يمام ىم٤مل  اهلل أيمؼم ! إهن٤م اًمًٜمـ: ىمٚمتؿ ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿأٟمقاط وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .( 286)احلدي٨م  " ...ڇ  ٿٿ ٿ       ٿ ٺ    ٺ ٺ ڇ أصح٤مب ُمقؾمك عمقؾمك :

ـ وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمع يمثرة ردوده قمغم أهؾ اًم٤ٌمـمؾ محؾ ًمقاء اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وّد اًمّتت٤مر  2

 وم٤مٟمتٍم قمٚمٞمٝمؿ وهزُمٝمؿ ّذ هزيٛم٦م ذم ُمٕمريم٦م ) ىمِمٕم٥م ( .

دود اًمًٚمٗمٞمِّلم قمغم أئّٛمتؽ وُمرؿمديؽ وؾم٤مدشمؽ وشمريمٝمؿ ٕقمداء اإلؾمالم وَمٚمَِؿ ردّدت وإن يمٜم٧م شمًتٜمٙمر ر

                                                             

 . ((طمًـ صحٞمح  ))(، وىم٤مل : 6/343( رواه اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م أيب واىمد اًمٚمٞمثل )286)
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 .( 287)قمٚمٞمٝمؿ ُمع اٟمِمٖم٤مًمؽ سمٌٜمك قمٚمامن ـ قمغم طمدِّ شمٕمٌػمك ـ 

أومال ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمرد قمغم اًمٕمٚمامٟمٞمِّلم أقمداء اإلؾمالم سمدل أن شمِمٖمؾ ٟمٗمًؽ سمحرب اًمًٚمٗمٞمِّلم وهنش حلقُمٝمؿ 

ُمـ أهؾ اًمٌدع وهمػمهؿ ُمـ أقمداء اًمديـ سمدل أن شم١مازرهؿ وشمٜمّمح هلؿ  وشمٕمٓمٞمؾ ضمٝم٤مدهؿ ود اعمخ٤مًمٗملمِّ هلؿ

د ظمٓم٤مهؿ: ومال طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل .  وشمًدِّ

 ُمتٜم٤مىِمض ذم أوًمئؽ اًمذيـ يداومع قمٜمٝمؿ : اًمٙم٤مشم٥مصمؿ إن 

ـّ اًمًٚمٗمٞمِّلم مل  1 ـ ومٛمّرة يّدقمل أن أوًمئؽ اًمذيـ يداومع قمٜمٝمؿ أظمٓمئقا ذم أصقل اًمديـ قمـ ضمٝمؾ أو شم٠مويؾ وًمٙم

 وهؿ .يٕمذر

 ـ وُمّرة يّدقمل أهنؿ ًمٞمًقا سم٠مصح٤مب سمدع يمؼمى !! 2

 ـ وُمّرة يّدقمل أن اًمًٚمٗمٞمِّلم اٟمِمٖمٚمقا سمحرهبؿ قمـ أقمداء اًمديـ اًمٍمطم٤مء . 3

ٌَّؼ قمغم أُمث٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م اًمذي ىم٤مل سمقطمدة  4 ـ وُمّرة ي٠ميت سم٘م٤مقمدة محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مّٞمد وأهن٤م جي٥م أن شُمَٓم

 اًمقضمقد، وهي٤مضمؿ ُمـ ظم٤مًمٗمف ومٞمٝم٤م .

ِرْيِف وُمرؿمديف . ـ 5  وُمّرة ي٠ميت سم٘م٤مقمدة اعمقازٟم٤مت ًمٞمٚمٓمِّػ هب٤م اجلق اًمذي شمٚمّقث سمٌدع ُُمٜمَٔمِّ

وم٦م ؟! . اًمٙم٤مشم٥مومٝمِؾ   ممّـ يٙمٞمؾ سمٙمٞمٚملم أو أن ًمف أطمقآً يت٘مّٚم٥م ومٞمٝم٤م يمح٤مل سمٕمض اعمتّمقِّ

 

 

 

اشتسفؾ  ػ افضال ادضؾ ظذ دظاة اهلدى ..إضالق وص إصؾ افثامـ وافعؼون : ":  افؽاتبؿال      

همٓء إضالق إفػاظ افؽبرة افعظقؿة ومـ أفػاطفؿ افتل تسفؾ ظذ أفسـتفؿ إضالق وصػ ) افضال ادضؾ ( 

 . " و ) اخلبقث ( ظذ دظاة اهلدى واخلر مـ أهؾ افسـة واجلامظة

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

ر اًمٙمذب، وإٟمام ضمٕمٚمف اًمٙم٤مشم٥م أصاًل ًمزي٤مدة اًمتٝمقيؾ، وٓ ٟمٕمرف أطمًدا أقمٓمك إول : أن هذا إصؾ ُمـ أفمٝم

 ٕئٛم٦م اهلدى طم٘مقىمٝمؿ همػم اًمًٚمٗمٞملم ذم ُم٘م٤مسمؾ ـمٕمقٟمٙمؿ اًمٙمثػمة اًمتل ٓ شمراقمقن ومٞمٝم٤م ديٜمـ٤ًم وٓ ظمٚم٘مـ٤ًم .

ؾ و اًمث٤مين : َُمـ هؿ دقم٤مة اهلدى واخلػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ فمٚمٛمٝمؿ اًمًٚمٗمٞمقن ومقصٗمقهؿ سمـ) اًمْم٤مل واعمْم

أومٞمخِمك أن يٜمٙمِمػ أُمُره أُم٤مم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يتًؽم سمٌٕمض أىمقاهلؿ ( ؟، عم٤مذا ٓ يًٛمٞمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م ؟  اخلٌٞم٨م

 ويتْمح ًمٚمجٛمٞمع سم٠مٟمف ُمداومٌع قمـ أهؾ اًمٌدع .

 وم٢من مجٞمع ُم١مًمٗم٤مت اًمٙم٤مشم٥م دقمقٌة سحي٦ٌم ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٌدع وأهٚمِٝم٤م .

مجع ومٞمف سملم اًمٙمذب واحلامىم٦م  "قىمػ ُمـ اجلامقم٤مت ومت٤موى ويمٚمامت ذم اعم "وىمد رأي٧ُم ًمف ُم١مًمٗمـ٤ًم سمٕمٜمقان : 

وسمالدة اًمٗمٝمؿ: ومٝمق يٜم٘مؾ قمـ مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ي١ميِّد دقمقشمف اًمٍمحي٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ ظمالل 

اًمٙمالم قمـ اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وشم٠ميٞمد حتزهب٤م وشمٗمرىمٝم٤م اعمخ٤مًمػ ًمٜمص اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، ومل يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ طمرومـ٤ًم 

 ًمًٚمٗمٞملم .واطمًدا ذم شم٠ميٞمد ا

وٓ أدري ُم٤مذا ؾمٞمٜم٘مؾ قمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء ذم اًمٓمٕمـ ذم اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل يٜمتًٌقن إًمٞمٝم٤م مجٞمٕمـ٤ًم وٓ يريدون هب٤م 

ه دون دسمدياًل ؟! . ُمع أٟمف اضمتٝمد ذم مجع ومت٤مواهؿ قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٞمٝمقدي٦م اًمتل ي٠مظمذ ومٞمٝم٤م ُم٤م ي١ميده ويدع ُم٤م ٓ ي١مي

د ، سمٗمت٤موى ُمت٠مظمرة  ًمتل شمراضمٕمقا قمٜمٝم٤مُمراقم٤مة ٕىمقاهلؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ا وىمد ٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ُم٤م ي١ميِّ

                                                             

 ( .50: )ص :  ((   إوقاء   ))٤مسمف : ( اٟمٔمر يمت287)
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شمٍمحيف سم٠مهنؿ مج٤مقم٦م سمدقم٦م ووالًم٦م مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ وصح٦م ُم٤م هؿ قمٚمٞمف وشمرك ومتقاه اعمت٠مظمرة ذم اًمتحذير ُمٜمٝمؿ ورد 

ٚمٝم٤م قمـ قى اًمتل ٟم٘مٗمتُم٤م ذه٥م إًمٞمف يمام ذم اًم ٟم٤مهٞمؽ قمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمتل ومٝمٛمٝم٤م ومٝمٛمـ٤ًم ُمٕمٙمقؾمـ٤ًم ٓ ي١ميد، 

 اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز واًمتل ٓ شم١ميد ُم٤م ذه٥م ذم اًمدوم٤مع قمـ أهؾ اًمٌدع ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد .

 وًمق أردٟم٤م أن يًت٘مَم ُم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم، واحلرُّ شمٙمٗمٞمف اإلؿم٤مرة .

٤م: ومٛمـ ذًمؽ اًمث٤مًم٨م : أن إومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م ىمد ؾمامه٤م اًمنمع سم٠مؾمامء شمتٛمٞمز هب٤م قمـ همػمه٤م، ورشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مُمـً

: أّن ُمـ ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم اهلل وؾم٤مئط ؾمامه اًم٘مرآن ُمنميمـ٤ًم، ورشم٥م قمغم ذًمؽ أطمٙم٤مُمـ٤ًم يمثػمة يمٝمجره، واًمؼماءة ُمٜمف، 

ٌد  وقمدم جم٤مُمٕمتف ذم ُمًٙمـ أو ُم٠ميمؾ، وسمٖمْمف، وىمت٤مًمف، وأطمٙم٤مم أظمر . هذا ذم اًمدٟمٞم٤م، أُم٤م ذم أظمرة ومٝمق ظم٤مًمٌد خمٚمَّ

 . ف ًمتٕمٓمٚم٧م شمٚمؽ إطمٙم٤مم واعمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦موًمق مل يًؿ سمام يتٛمٞمز سمذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ . 

ويمذا ُمـ وـمئ ذم ىمٌؾ ظم٤مل قمـ ُمٚمؽ وؿمٌٝم٦م ؾمامه اًم٘مرآن زاٟمٞمـ٤ًم، ورشّم٥م قمغم ذًمؽ أطمٙم٤مُمـ٤ًم يمثػمة: وم٤معمحّمـ 

 ُيرضَمؿ سم٤محلج٤مرة طمتك اعمقت، وهمػم اعمحّمـ جيٚمد ويٕمزب قم٤مُمـ٤ًم .

ذًمؽ أطمٙم٤مُمـ٤ًم ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم  ويمذا ُمـ أظمذ ُم٤مل اًمٖمػم ظمٗمٞم٦م ُمـ طمرز ؾمامه اًمنمع ؾم٤مرىمـ٤ًم، ورشم٥م قمغم

يمتٌٝمؿ وًمق يًؿ سمام يتٛمٞمز سمف ًمتٕمٓمٚم٧م شمٚمؽ إطمٙم٤مم، وأطمٙم٤مُمـ٤ًم يمثػمة ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتٌٝمؿ ذم أسمقا احلدود 

 وهذا سم٤مٌب واؾمع .، ام يتٛمٞمز سمف ًمتٕمٓمٚم٧م شمٚمؽ إطمٙم٤مم ومٚمق مل يٕمرف هذا اًمٗمٕمؾ سم، واعمػماث واًمٚمٕم٤من وهمػمه٤م 

ٟمقا يراقمقن هذا اًمْم٤مسمط ذم مجٞمع أسمقاب اًمنميٕم٦م، وُمـ ذًمؽ : اًمٙمالُم ذم أهؾ ًمٙمـ اعم٘مّمقد : أن اًمًٚمػ يم٤م

 اًمٌدع واًمْمالل وشمًٛمٞمتٝمؿ سمام يتٛمٞمزون سمف قمـ همػمهؿ ًمٚمتحذير ُمٜمٝمؿ، وُمـ يمالُمٝمؿ ذم ذًمؽ :

 .(288)"و٤مل، همػم صم٘م٦م"ضم٤مين ذم ه٤مؿمؿ إوىمص : زـ ىم٤مل اجلق 1

 .(289)"صم٘م٦م، و٤مل همػم"ـ وىم٤مل ـ أيْمـ٤ًم ـ ذم قمٛمرو سمـ قمٌٞمد اعمٕمتززم :  2

 .(290)"غُمذُمقم اعمذه٥م، جم٤مهر، زائ"ـ وىم٤مل ذم أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م :  3

 .(291)"ُمؽموك، يمّذاب، دضّم٤مل"ىمٓمٜمل ذم ص٤مًمح سمـ أمحد سمـ أيب ُم٘م٤مشمؾ :  ـ وىم٤مل اًمدار 4

 .(292)"يمذاب، ظمٌٞم٨م"ـ وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ذم يمٜم٤مٟم٦م سمـ ضمٌٚم٦م اًمًٚمٛمل :  5

 .(293)"ـ يمذاسمـ٤ًم، ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م يم٤من ـ واهلل"ـ وىم٤مل زائدة ذم ضم٤مسمر اجلٕمٗمل :  6

 .(294)"ىُمتؾ قمغم ادقم٤مء اًمٜمٌقة، يم٤مومٌر سم٤مهلل"ـ وىم٤مل اجلقزضم٤مين ذم اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمد اًمٌٚمجل :  7

وإـمالق هذا اًمٚمٗمظ قمغم ُمـ ٓ يًتحّ٘مف يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وٓ ؿمؽ أّن ُمثٚمف يٕمقد قمغم  "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : 

 . " ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ىم٤مئٚمف .. ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن، وٓ طمقل وٓ

أوًٓ : ُمـ ٟم٤مزقمؽ قمغم ذًمؽ طمتك شمؼمهـ قمٚمٞمف، وشمقضمف ؿمٗم٤مؿمٗمؽ سم٤مًمذم إًمٞمف، ُم٤م أٟم٧م إٓ يمام ىمٞمؾ ذم  أىمقل :

 . "إىمرع يٗمتخر سمجٛم٦م اسمـ قمٛمف، واسمـ احلٛم٘مك يذيمر ظم٤مًمتف إذا قمٞم٥م سم٠مُمف"اعمثؾ : 

ٞمٝمؿ ؟ٝمؿ أًمٗم٤مفمـ٤ًم ٓ يًتح٘مقهن٤م ؟ قمٚمٞم صم٤مٟمٞمـ٤ًم : ُمـ هؿ ه١مٓء اًمذيـ فمٚمٛمٝمؿ اًمًٚمٗمٞمقن وم٠مـمٚم٘مقا  عم٤مذا ٓ شمًٛمِّ

                                                             

 ( . 98( ))أطمقال اًمرضم٤مل(( ًمٚمجقزضم٤مين ) ص : 1)

 ( . 108( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ) ص : 2)

 ( . 2/287( ))ُمٞمزان آقمتدال(( ًمٚمذهٌل ) 3)

 ( . 134( ))اًمٙمِمػ احلثٞم٨م قمٛمـ رُمل سمقوع احلدي٨م(( ) ص : 4)

 ( . 2/229( ))اعمجروطملم(( ٓسمـ طم٤ٌمن ) 1)

 ( . 106(، ))اًمرواة اًمذيـ شم٠مصمروا سم٤مسمـ ُمٕملم(( ًمًٕمدي اهل٤مؿمٛمل ) ص :  4/208ّمدر اًم٤ًمسمؼ ) ( اعم2)

 ( . 50( ))أطمقال اًمرضم٤مل(( ًمٚمجقزضم٤مين ) ص : 3)
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 أٓ يدل ذًمؽ قمغم أٟمؽ شمداومع قمـ اًم٤ٌمـمؾ وأهٚمِف . 

 

 

 

ـ افصالة ؾ صافح أؾضؾ مإصؾ افتاشع وافعؼون : شب افدظاة ؿربة إػ اهلل وظؿ " : افؽاتبؿال 

إصؾ افتاشع وافعؼون مـ أصقل هذا افػؽر هق افتعبُّد هلل بسب افصاحلغ وصتؿفؿ وفعـفؿ  وافصقم ..

ؾادسؾؿ افداظقة افذي يؿؽـ أن يؽقن ؿد أخطل تلوياًل أو جفاًل يصبح وؿقظف دم هذا اخلطل آجتفادي شببـًا دم 

 . " اشتحالل ظروف، بؾ ذمف

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

ول : أن ي٘م٤مل : عم٤م ومرغ اًمٙم٤مشم٥م ُمـ أصٚمف اخل٤مُمس اًمذي اظمؽمقمف اًمٖمالة ذم اًمدوم٤مع قمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م ًمدومع إ

ىمقًمف سمقطمدة اًمقضمقد، ضم٤مء هٜم٤م ًمٞمدومع قمٜمف سمدقم٦م أظمرى ٓ شم٘مؾُّ ظمٓمقرًة قمـ وطمدة اًمقضمقد، وًمٞمس ًمٚمٙم٤مشم٥م طمٞمٚم٦م 

 ع ؾم٤ٌمب وؿمت٤مئؿ .ذم إٟم٘م٤مذه إٓ سم٤مهلجقم قمغم ىمقاقمد اًمًٚمػ: وم٤مقمتؼَم أن اًمٙمالم قمغم أهؾ اًمٌد

واًمٙم٤مشم٥م ذم يمت٤مسمف هذا مجع أصقل اًمًٚمػ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ اًمٌدع وؾمٓم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمت٠مويؾ واًمتحريػ 

 واًمٗمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ .

ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : ؾُمئؾ اإلُم٤مم أمحد وم٘مٞمؾ ًمف : اًمرضمؾ يّمقم ويّمكمِّ أطم٥م إًمٞمؽ أو يتٙمّٚمؿ ذم أهؾ 

. صمؿ  " ق ًمٜمٗمًف وإن شمٙمّٚمؿ ذم أهؾ اًمٌدع وم٢مٟمام هق ًمٚمٛمًٚمٛملم، هذا أومْمـؾإن ص٤مم وصغم وم٢مٟمام ه "اًمٌدع ؟ ىم٤مل : 

ومتٌلّم أن ٟمٗمـع هــذا قمـ٤مّم ًمٚمٛمًـٚمٛمـلم ذم ديٜمــٝمؿ ُمـ ضمٜمـس اجلٝم٤مد ذم  "ىمـ٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمرشمْمٞمـ٤ًم هلذا اًمٙمالم : 

 . اهـ (295) " ؾمٌٞمؾ اهلل

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمًٚمٗمٞمُّقن ُمـ سمٕمده ـ  ؾمٚمٗمٞمـ٤ًّم طم٘مـ٤ًّم ٓرشم٣م يمالم أمحد يمام ارشمْم٤مه اًمٙم٤مشم٥مومٚمق يم٤من 

 سمدًٓ ُمـ هذا اًمٓمٕمـ اعمُْ٘مِذْع ـ، وًمٙمٜمف قمـ اًمًٜم٦م سمَِٛمْٕمِزل وُمٜمزًمف ُمٜمٝم٤م أىمَم وأسمٕمد ُمٜمزل :

 وٟمزًم٧م سم٤مًمٌٞمداء أسمٕمد ُمٜمزل .      ٟمزًمقا سمٛمٙم٦م ذم ىم٤ٌمئؾ ه٤مؿمؿ

روف : ىمقٌل جمٛمؾ، وم٢من يم٤من يريد اًمث٤مين : زقمٛمف أن اعمًٚمؿ اًمداقمٞم٦م يٙمقن ظمٓم١مه ؾمٌٌـ٤ًم ذم اؾمتحالل دُمف وقم

 سم٤مًمداقمٞم٦م ُمـ هق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم اًمذيـ أظمٓم١ما ظمٓمئـ٤ًم خيرضمٝمؿ قمـ اًمًٜم٦م : ومٙمذٌب فم٤مهر .

وإن يم٤من يريد هبؿ دقم٤مة اًمْمالًم٦م أُمث٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م واًمٌٜم٤م وأرضاهبؿ وم٘مد صم٧ٌم سم٤مًمٜمّمقص اًمٕم٤مُّم٦م وأىمقال 

 ّد ظمٓمره وقمُٔمؿ إوم٤ًمده ذم إرض : اًمًٚمػ وأومٕم٤مهلؿ ضمقاز ىمتؾ اًمداقمل إمم سمدقمتف إذا اؿمت

ز ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل وأمحد وهمػممه٤م ىمتؾ  "ـ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـ رمحف اهلل ـ :  1 وضَمقَّ

اًمداقمٞم٦م إمم اًمٌدع اعمخ٤مًمِٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ويمذًمؽ يمثػم ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ، وىم٤مًمقا : إٟمام ضمّقز ُم٤مًمؽ وهمػمه 

ّدةىمتؾ اًم٘مدري٦م ٕضمؾ اًمٗم٤ًمد ذم   .( 296) " إرض ٓ ٕضمؾ اًمرِّ

ه إٓ سم٘متٚمف  "ـ وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر :  2 وُمـ يم٤من داقمٞمـ٤ًم ُمٜمٝمؿ ـ أي : أهؾ اًمٌدع ـ إمم اًمْمالل ٓ يٜمٙمِمػ ذُّ

ىُمتؾ أيْمـ٤ًم وإن أفمٝمر اًمتقسم٦م، وإن مل حُيٙمؿ سمٙمٗمره يم٠مئٛم٦م اًمرومض اًمذيـ ُيِْمٚمُّقن اًمٜم٤مس يمام ىَمتؾ اعمًٚمٛمقن هَمٞمْالن 

 .( 298) " : ومٝمذا اًمدضّم٤مل ُي٘متؾ ُمٓمَٚم٘مـ٤ًم . واهلل أقمٚمؿ(297)سمـ درهؿ وأُمث٤مهلام اًم٘مدري واجلَْٕمد 

                                                             

 ( .111ـ  5/109: ) ((   جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ   ))( اٟمٔمر : 295)

 ( .28/346: ) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ))( 296)

 ض إٟمام ٕضمؾ سمدقم٦م اًم٘مدر: وأئٛم٦م اًمرومض أظمذوا قمٜمٝمام هذه اًمٌدقم٦م زي٤مدة قمغم سمدقم٦م اًمرومض .( مل ُي٘متال ٕضمؾ اًمروم297)
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اًم٤ًمسمع : اًم٘متؾ إن مل يرضمٕمقا ُمع آؾمتت٤مسم٦م وهق  "ـ وىمــ٤مل اإلُمــ٤مم اًمِم٤مـمـٌـل قمٜمد ِذيْمِره ٕطمـٙم٤مم أهؾ اًمٌدع :  3

 .( 299)" ٦مىمد أفمٝمر سمدقمتف، وأُم٤م ُمـ أّهه٤م ويم٤مٟم٧م يمٗمًرا أو ُم٤م يرضمع إًمٞمف وم٤مًم٘متؾ سمال اؾمتت٤مسم

 وًمٚمٕمٚمامء يمالٌم يمثػٌم ذم ذًمؽ شمريمٜم٤مه ًمٓمقًمِف .

وؿائؿة افسباب ظـد همٓء اجلّراحغ ضقيؾة ) ؾاخلبقث (، ) واخلـقث (، ) وافزكديؼ (،  "صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ  : 

 . " ) وادبتدع ( أوصاٌف شفؾة ظذ أفسـة همٓء اجلراحغ يؼقفقهنا دم ـؾِّ مـاشبة

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

ٕول : أن ي٘م٤مل ًمٚمٙم٤مشم٥م : ىم٤مُمقس ذم اًمِمت٤مئؿ سم٠مًمٗم٤مظ ؾمقىمٞم٦م قمٙمس ومٞمٝم٤م ُمدى اًمؽمسمٞم٦م اًمتل شمٚم٘م٤مه٤م قمـ ا

 أؿمٞم٤مظمف وُمٜمٔمريف: ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف : 

 أدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمّٞم٦م اجلديدة . ـ 1

 وأهنؿ يًتؽمون سم٤مؾمؿ اًمًٚمٗمٞم٦م . ـ 2

 وأهنؿ يتدصّمرون سمرداء أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م . ـ 3

 واجلّراطمقن . ـ 4

 ظمقارج ُمع اًمدقم٤مة . ـ 5

 ُمع احلُّٙم٤مم .ُمرضمئ٦م  ـ 6

 راومْم٦م ُمع اجلامقم٤مت . ـ 7

 ىمدري٦م ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى . ـ 8

 وأهنؿ أطمؼُّ اًمٜم٤مس سمٚمٗمظ اعمٌتدع . ـ 9

 وأهنؿ حي٤مرسمقن اإلؾمالم واًمًٜم٦م . ـ 10

 وٓ قمٛمؾ قمٜمدهؿ ًمٜمٍم اإلؾمالم . ـ 11

 وه١مٓء أظمذوا ُمٜمٝم٩م اًمرواومض . ـ 12

 وُمٜمٝمؿ ُمـ اّّتذ اًمتُّْ٘مَٞم٦م ديٜمـ٤ًم . ـ 13

 اّتذت ؾم٥ّم اعمًٚمٛملم ديٜمـ٤ًم . ـ 14

 .( 300)اع اجلديدة طمريم٦م آسمتد ـ 15

 وأهنؿ ٓ قمٚمؿ قمٜمدهؿ وٓ أدب . ـ 16

داب . ـ 17 ْ  وأن ىمقهلؿ ذم اجلٝم٤مد ؿم٤مهبقا سمف ُمـ يٜمتٔمر ص٤مطم٥م اًمنِّ

 وأن ىمقهلؿ ذم اجلٝم٤مد هق ىمقُل اًمراومْم٦م ىمديٛمـ٤ًم واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م طمديثـ٤ًم . ـ 18

 وأهنؿ أصح٤مب ـمالؾمؿ وأًمٖم٤مز . ـ 19

 ًمدوًم٦م .وأن دقمقهتؿ دقمقة ظمٓمػمة ًمٚمٕمٚمٛمٜم٦م ٕٟمف ُيراد ُمٜمٝم٤م ومّمؾ اًمديـ قمـ ا ـ 20

 وأهنؿ ٓ ؾمٚمػ هلؿ ذم أؾمٚمقهبؿ اًمتحرييض ـ سمزقمٛمف ـ إٓ اعمٕمتزًم٦م أي٤مم اعم٠مُمقن . ـ 21

 وأهنؿ هنِمقا حلقم اًمدقم٤مة وقمّٓمٚمقا ضمٝم٤مدهؿ . ـ 22

وأهنؿ أصح٤مب يم٤ٌمئر ٕهنؿ أـمٚم٘مقا وصػ اًمْم٤مل واعمْمؾ قمغم أهؾ اًمٌدع ُمـ ُُمٜمَٔمِِّريف ُمرؿمديف وهذا  ـ 23

                                                                                                                                                                                                                

 ( .28/555: ) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ))( 298)

 ( .1/176ًمٚمِم٤مـمٌل : ) ((   آقمتّم٤مم   ))( 299)

ـْ ُهؿ أدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞم٦م قمٜمد اًمديمتقر قمٌد اًمرّزاق اًمِم٤مجيل   ))( 300)  ( .16ـ  15عم٤ٌمرك سمـ ؾمٞمػ )ص :  ((   َُم
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 ٓ جيقز قمٜمده ٕٟمف ُمـ اًمٙم٤ٌمئر .

 إـمالق ًمٗمظ اًمزٟمديؼ إٓ اًمًٚمٗمٞمِّلم وم٘مط دون همػمهؿ ُمـ أهؾ اًمنمك أو ُمّدقمل اًمٜمٌّقة . وأٟمف ٓ جيقز ـ 24

 وأهنؿ ُي٘متٚمقن سمدون اؾمتت٤مسم٦م . ـ 25

 وأهنؿ أصح٤مب ّتري٥م قمٔمٞمؿ وؾمٕمل ًمإلوم٤ًمد ذم إرض . ـ 26

إؾم٘م٤مط قمداًمتٝمؿ وشمٌديٕمٝمؿ وشمٙمٗمػمهؿ طم٥ًم وأن ذيًٓم٤م أو ذيٓملم أو يمت٤مسمـ٤ًم أو يمت٤مسملم يم٤مف ذم  ـ 27

 . سمزقمٛمفأصقهلؿ اًمٗم٤مؾمدة 

ٚملم . ـ 28  وأهنؿ ـم٤مئِملم وُمتٕمجِّ

 وأهنؿ اؾمتخدُمقا اهلجر ؾمالطمـ٤ًم ًم٘متؾ اإلؾمالم . ـ 29

 وأهنؿ ضمٝمٛمّٞم٦م ٕهنؿ ٓ يٜمٙمرون اعمٜمٙمر طمتك سم٤مجلٜم٤من ـ أي : اًم٘مٚم٥م ـ . ـ 30

وهٙمذا ًمق اؾمتٓمردٟم٤م ُم٤م ذيمره ذم مجٞمع يمتٌف ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم، وًمٕمّؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه يم٤مف ذم سمٞم٤من فُمْٚمِٛمف ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم 

 .ڇ ڃ ڃ       ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڇ قن ظمّمقُمـ٤ًم ًمف ذماًمذيـ ؾمٞم٘مٗم

: يمذب فم٤مهر، وىمد ضمرت سملم  "اًمًٚمٗمٞملم يٓمٚم٘مقن قمغم خم٤مًمٗمٞمٝمؿ اخلٌٞم٨م واًمزٟمديؼ"اًمث٤مين : أّن زقمَٛمف سم٠من 

قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م ىمديٛمـ٤ًم وطمديثـ٤ًم ردوٌد يمثػمة ومل شمّمؾ إمم طمد اًمرُمل سم٤مًمزٟمدىم٦م: ٕن آهت٤مم سم٤مًمزٟمدىم٦م ُمٕمٜم٤مه 

اًمتٙمٗمػم ًمٚمٛمخ٤مًمػ، وهؿ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ ذًمؽ . ويم٤من سملم اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين واًمِمٞمخ محقد ـ رمحٝمام اهلل ـ ردوٌد 

ـٌ ذم اًمًٜم٦م"يمثػمة، وُمع هذا ومٙم٤من اًمِمٞمخ محقد ـ رمحف اهلل ـ ي٘مقل :  ، ومٚمؿ يٓمٕمـ ومٞمف ٕن "اًمٓمٕمـ ذم إًم٤ٌمين ـمٕم

ة وأيمرَُمف هم٤مي٦م اًمري٤مض اؾمت٘مٌٚمف اًمِمٞمخ محقد سمحٗم٤مواًمٙمؾ ُم١مّدب سم٠مدب اًمًٚمػ، وعم٤م ضم٤مء اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين إمم 

أُم٤م اعمخ٤مًمٗملم ُمـ أهؾ اًمٌدع وم٘مد روي قمـ اًمًٚمػ إـمالُق ُم٤م هق أؿمد وأٟمٙمك ُمـ يمٚمٛم٦م ) ظمٌٞم٨م ( قمغم ، اإليمرام 

 ؾمٌٞمؾ اًمرد واًمتحذير :

ُت سملم أن أدظمؾ اجلٜم٦م وسملم"ـ ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ذم قمٌد اهلل سمـ حمرر اجلزري :  1 أًم٘مك اسمـ حمرر  ًمق ظمػمِّ

 .(301)"ٓظمؽمُت ًم٘م٤مءه صمؿ أدظمؾ اجلٜم٦م: ومٚمام رأيُتف يم٤مٟم٧م سمٕمرٌة أطم٥م إزمَّ ُمٜمف

أفمـ أن "( ذم دمريح إسمراهٞمؿ سمـ اًمٗمْمؾ إصٌٝم٤مين :  564ـ وىم٤مل احل٤مومظ ُمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمقاطمد ) ت  2

 .(302)"اًمِمٞمٓم٤من شمٌّدى قمغم صقرشمف

ل اًمِم٤مذيمقين : يم٤من حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ":  "اًمْمٕمٗم٤مء"ـ وذيمر اًمٕم٘مٞمكم ذم  3 ، (303)"اخل٤مئ٥م"] يٕمٜمل : اًم٘مٓم٤من [ يًٛمِّ

 واًمِم٤مذيمقين هق : ؾمٚمٞمامن سمـ أيب داود .

ىمٚم٧م : اٟمٔمر إمم هذا "ـ وىم٤مل اًمذهٌل ذم دمريح ُمًقى سمـ قمٌد اهلل اًمٓمقيؾ ـ سمٕمد أن ذيمر سمٕمض ُمروي٤مشمف ـ :  4

 .(304)"ىُمف ؟!!احلٞمقان اعمتٝمؿ يمٞمػ ي٘مقل ذم طمدود ؾمٜم٦م ُم٤مئتلم أٟمف رأى قم٤مئِم٦م . ومٛمـ اًمذي يّمدِّ 

 .(305) "هق أيمذُب ُمـ روث مح٤مر اًمدضم٤مل"ـ وىم٤مل اجلقزضم٤مين ذم دمريح قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مل اهلروي :  5

وهٙمذا ًمق اؾمتٓمردٟم٤م أىمقال اًمًٚمػ ذم أهؾ اًمٌدع اًمذيـ مجٕمقا سملم اًمٙمذب ذم اًمرواي٦م وآسمتداع ذم ديـ اهلل أو 

                                                             

 ( . 2/500( ))ُمٞمزان آقمتدال(( ) 1)

 ( . 1/53( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ) 2)

 ( . 9/44(، ))شم٤مريخ سمٖمداد(( )  2/128( ))اًمْمٕمٗم٤مء(( ًمٚمٕم٘مٞمكم ) 3)

 ( . 4/210( ))ُمٞمزان آقمتدال(( ) 4)

ف . 205( ))أطمقال اًمرضم٤مل(( ) ص : 1)  (، وىمد ذيمر أٟمف ٟم٘مٚمف قمـ سمٕمض إئٛم٦م ومل يًٛمِّ
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، سمؾ ىمد ورد قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ًمٕمـ سمٕمض أهؾ اًمٌدع (306)آسمتداع وطمَده ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مل، وإٟمام ٟمِمػم إؿم٤مرة

 .(307)سم٠مقمٞم٤مهنؿ

اًمث٤مًم٨م : أن ي٘م٤مل : إن سمٕمض إًمٗم٤مظ اًمتل أورده٤م اًمٙم٤مشم٥م يمـ) ظمٌٞم٨م ( ىمد ضم٤مءت ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك : اعمت٠مٟم٨م 

ل ، ًمٙمٜمٝم٤م ذم قُمرف اًمٕمٚمامء يمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـ يمام ئمٝمر ُمـ يمالُمف ـ : اًمٗمرىم٦م اًمت(308)أو اعمتِمٌف سم٤معمرأة

أظمذت أصقهل٤م ُمـ ومرىم٦م أظمرى وم٠مصٌح٧م شمٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م ذم سمٕمض أصقهل٤م، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم وهق يتحدث قمـ 

... صمؿ أىمرب ه١مٓء اجلٝمٛمٞم٦م إؿمٕمري٦م ي٘مقًمقن : إن ًمف صٗم٤مت ؾمٌٕمـ٤ًم ... وأُم٤م اعمٕمتزًم٦م وم٢مهنؿ "ًمٗمظ ) اًمٔم٤مهر ( : 

 . "ًمّم٤مئٌلم اًمٗمالؾمٗم٦م( ...يٜمٗمقن اًمّمٗم٤مت ُمٓمٚم٘مـ٤ًم ويثٌتقن أطمٙم٤مُمٝم٤م ... وهؿ أىمرُب اًمٜم٤مس إمم )ا

وهلذا يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن : إن اًمٌدع ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمٙمٗمر وآيٚم٦م إًمٞمف، وي٘مقًمقن : إن اعمٕمتزًم٦م خم٤مٟمٞم٨م "إمم أن ىم٤مل : 

اعمٕمتزًم٦م اجلٝمٛمٞم٦م اًمذيمقر، وإؿمٕمري٦م "اًمٗمالؾمٗم٦م، وإؿمٕمري٦م خم٤مٟمٞم٨م اعمٕمتزًم٦م، ويم٤من حيٞمك سمـ قمامر ي٘مقل : 

 .(309)"... "اجلٝمٛمٞم٦م اإلٟم٤مث

ل : إن إـمالىمٝم٤م ذم ُمثؾ هذا اًمقىم٧م ظمٓم٠م: ٕٟمف ىمد يقهؿ اعمٕمٜمك اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ذم هذا اًمٕمٍم، وُمـ وٟمحـ ٟم٘مق

 أـمٚمَ٘مٝم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م وم٢مٟمام أراد ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمرذم اًمذي قمٜم٤مه ؿمٞمخ اإلؾمالم .

ُيًتٖمرب، واًمٙم٤مشم٥م ـ يمام ئمٝمر ُمـ قم٤ٌمرشمف ـ إٟمام ؾم٤مىمٝم٤م ُم٤ًمق اًمذم ًمتِمقيف اًمًٚمٗمٞملم  واًمٌمُء ُمـ ُمٕمدٟمف ٓ  

 وم٢مّن َُمـ ؿَم٥مَّ قمغم رء ؿم٤مَب قمٚمٞمف .

وأُم٤م زقمٛمؽ سم٠مهنؿ ) ي٘مقًمقهن٤م ذم يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم وسمّمدر ُمٜمنمح ( ومٝمذا هق أصٚمؽ إصٞمؾ وهق : احلٙمؿ قمغم 

١ٌّم سمٛمٕمروم٦م اًمنائر واخلَِٗمٞم٤َّمت، وهق ذٌك ذم اًمرسمقسمٞم٦م، اًمٚمٝمؿ إٓ أن شمٙمقن طم٤مًمؽ يمح٤مل أوًمئؽ  اًمٜمِّٞم٤َّمت واًمتٜم

 واطمدة يمذسمقا ذم شمًٕم٦م وشمًٕملم!!. وم٤مًمٚمٝمؿ ُرمح٤مك . اًمذيـ إن صدىمقا ذم

وأفمٜمُّؽ ًمق َأظْمَٚمْٞم٧م يمت٤مسمؽ ُمـ هذا إصؾ إصٞمؾ ًمقضمدت ٟمٗمًؽ قم٤مريـ٤ًم قمغم إدًّم٦م اًمتل شُمديـ هب٤م 

 اًمًٚمٗمٞمِّلم .

 واهلل اعم١ًمول أن يريؽ ُم٤م اومؽميتف قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم ىمريٌـ٤ًم إن ؿم٤مء اهلل .

 

 

  

                                                             

 ع : ))ذح أًمٗم٤مظ اًمتجريح واًمتٕمديؾ اًمٜم٤مدرة(( ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمدي اهل٤مؿمٛمل .( راضم2)

 وُم٤م سمٕمَده٤م ( . 1/237( راضمع : ))ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع(( ًمٚمديمتقر إسمراهٞمؿ اًمرطمٞمكم ) 3)

 ـ ُم٤مدة ظمٜم٨م ( . 4/226( اٟمٔمر : ))ًم٤ًمن اًمٕمرب(( ) 4)

 ( . 359ـ  6/358( ))جمٛمقع اًمٗمت٤موى(( ) 1)
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 "ثؿ ؿال : "زفة دم افؽّػار ظذ ادسؾؿغ إصؾ افثالثقن : إكزاهلؿ أيات افـا "( : 30) ص :  افؽاتبؿال 

هذه افػئة افتل اّّتذت شب ادسؾؿغ ديــًا أرادت أن تستدّل دـفجفا دم جتريح أهؾ اإلشالم وتبديعفؿ 

، أرادت أن (310)هجرهؿ، وتعطقؾ دظقهتؿ وتػسقؼفؿ واشتباحة أظراوفؿ ووجقب مػارؿة افصاحلغ مـفؿ و

تستدّل هلذا ادـفج افػاشد مـ افؼرآن ؾاشتدّفت بأيات افـازفة دم افؽّػار وأن افرشؾ جاءوا فؾتػريؼ بغ إب 

) ؿد جاء  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿوأبقف وافزوج وزوجتف، وإخ وأخقف، ويستدّل بعضفؿ دم دروشف بلن حمؿًدا 

 . " و ) ؿد ؾّرق بغ افـاس (، وجيعؾقن هذا احلديث دفقاًل ظذ وجقب افتػريؼ بغ ادسؾؿغؾرؿـًا بغ افـاس ( أ

 أىمقل :اجلقاب ُمـ وضمقه :

 إول : ىم٤مل اًمٕمٚمامء : اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم .

يـ وضمرى قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أًمَّػ ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  يم٤مجلَّّم٤مص وهذه اًم٘م٤مقمدة مم٤ّم شمٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمٗمنِّ

 واًمُ٘مْرـُمٌل وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمتٗمًػم وم٢مهنؿ اؾمتٜمٌٓمقا أطمٙم٤مُمـ٤ًم يمثػمة ذم يمثػٍم ُمـ أي٤مت اًمتل ٟمزًم٧م ذم اًمٙمّٗم٤مر .

 اظمتٚمػ أهؾ إصقل : هؾ اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ أو سمخّمقص اًم٥ًٌم ؟ . "ىم٤مل اًمًٞمقـمل : 

 وإصحُّ قمٜمدٟم٤م : إول .

ديٚمٝم٤م إمم همػم أؾم٤ٌمهب٤م، يمٜمزول آي٦م اًمٔمٝم٤مر ذم ؾمٚمٛم٦م سمـ صخر، وىمد ٟمزًم٧م آي٤مٌت ذم أؾم٤ٌمب، واشمٗم٘مقا قمغم شمٕم

وَُمـ يٕمتؼم قمٛمقم اًمٚمٗمظ ، رُم٤مة قم٤مئِم٦م، صمؿ شمٕمدى إمم همػِمهؿ وآي٦م اًمٚمٕم٤من ذم ؿم٠من هالل سمـ أُمٞم٦م، وطمّد اًم٘مذف ذم 

 ىم٤مل : ظمرضم٧م هذه أي٤مت وٟمحقه٤م ًمدًمٞمؾ آظمر، يمام ىمٍمت آي٤مت قمغم أؾم٤ٌمهب٤م اشمٗم٤مىمـ٤ًم ًمدًمٞمؾ ىم٤مم قمغم ذًمؽ .

اًمزخمنمي ذم ؾمقرة اهلٛمزة : جيقز أن يٙمقن اًم٥ًٌُم ظم٤مصـ٤ًّم واًمققمٞمد قم٤مُمـ٤ًّم ًمٞمتٜم٤مول يمؾ َُمـ سم٤مذ ذًمؽ اًم٘مٌٞمح،  ىم٤مل

 .(311)" وًمٞمٙمقن ذًمؽ ضم٤مريـ٤ًم جمرى اًمتٕمريض سم٤مًمقارد ومٞمف: وم٢مّن ذًمؽ أزضمُر ًمف وأٟمٙمك ومٞمف

قمغم أؾم٤ٌمب ظم٤مص٦م  ذم وىم٤مئع سمٕمٛمقم آي٤مت ٟمزًم٧م ٦مج٤مج اًمّمح٤مسموُمـ إدًم٦م قمغم اقمت٤ٌمر قمٛمقم اًمٚمٗمظ : اطمت

 ؿم٤مئٕمـ٤ًم ذائٕمـ٤ًم سمٞمٜمٝمؿ .

سمؾ ىمٍمه٤م قمغم ُم٤م أٟمزًم٧م ومٞمف ُمـ  {وٓ حتًٌـ اًمذيـ يٗمرطمقن ...  }وم٢من ىمٞمؾ : ومٝمذا اسمـ قم٤ٌمس مل يٕمتؼم قمٛمقم 

 ىمّم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب ؟ .

ىمٞمؾ : سم٠مٟمف ٓ خيٗمك قمٚمٞمف أن اًمٚمٗمظ أقمؿ سملم أن اعمراد سم٤مًمٚمٗمظ ظم٤مص، وٟمٔمػُمه شمٗمًــػم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ُمع ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمٛمقم ذم يمؾ فمٚمؿ، وىمد ورد قمـ اسمـ  {إن اًمنمَك ًمٔمٚمؿ قمٔمٞمؿ  }وؾمٚمؿ اًمٔمٚمؿ ذم ىمقًمف : 

 قم٤ٌمس ُم٤م يدلُّ قمغم اقمت٤ٌمر اًمٕمٛمقم: وم٢مٟمف ىم٤مل سمف ذم آي٦م اًمنىم٦م ُمع أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اُمرأة هىم٦م .

 ؾمٞمام إن يم٤من اعمذيمقر ىمد جيلء يمثػًما ُمـ هذا اًم٤ٌمب ىمقهلؿ : أي٦م ٟمزًم٧م ذم يمذا، ٓ "وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

ؿمخّمـ٤ًم، يم٘مقهلؿ : إن آي٦م اًمٔمٝم٤مر ٟمزًم٧م ذم اُمرأة صم٤مت سمـ ىمٞمس، وإن آي٦م اًمٙمالًم٦م ٟمزًم٧م ذم ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وإن 

ٟمزًم٧م ذم سمٜمل ىمرئم٦م واًمٜمْمػم، وٟمٔم٤مئر ذًمؽ مم٤م يذيمرون أٟمف ٟمزل ذم ىمقٍم ُمـ  {وأن اطمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ  }ىمقًمف : 

 ًمٜمّم٤مرى، أو ذم ىمقم ُمـ اعم١مُمٜملم .اعمنميملم سمٛمٙم٦م، أو ذم ىمقم ُمـ اًمٞمٝمقد وا

وم٤مًمذيـ ىم٤مًمقا ذًمؽ مل ي٘مّمدوا أن طمٙمؿ أي٦م خيتص سم٠موًمئؽ إقمٞم٤من دون همػمهؿ: وم٢مّن هذا ٓ ي٘مقًُمف ُمًٚمؿ 

                                                             

 ( ٓ جيد اًمِم٤مجيل راطمتف إٓ سم٤مًم٤ًٌمب واًمِمت٤مئؿ قمٜمد سمداي٦م يمؾ أصؾ يمام هق فم٤مهر .310)

 ( .4/789ًمٚمزخمنمي ت) ((اًمٙمِّم٤مف  ))( 311)
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 وٓ قم٤مىمؾ قمغم اإلـمالق .

واًمٜم٤مس إن شمٜم٤مزقمقا ذم اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم اًمقارد قمغم ؾم٥ٌم : هؾ خيتص سمًٌٌف ؟، ومٚمؿ ي٘مؾ أطمٌد إن قمٛمقُم٤مت 

تص سم٤مًمِمخص اعمٕملم، وإٟمام هم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل إهن٤م ّتتص سمٜمقع ذًمؽ اًمِمخص ومٞمٕمؿ ُم٤م يِمٌٝمف، وٓ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ّت

 يٙمقن اًمٕمٛمقم ومٞمٝم٤م سمح٥ًم اًمٚمٗمظ .

وأي٦م اًمتل هل٤م ؾم٥ٌم ُمٕملم إن يم٤مٟم٧م أُمًرا أو هنٞمـ٤ًم ومٝمل ُمتٜم٤موًم٦م ًمذًمؽ اًمِمخص وًمٖمػمه ممـ يم٤من سمٛمٜمزًمتف . وإن 

 .(312)وعمـ يم٤من سمٛمٜمزًمتف يم٤مٟم٧م ظمؼًما سمٛمدح أو ذم ومٝمل ُمتٜم٤موًم٦م ًمذًمؽ اًمِمخص

 اؾمتدّل سمآي٤مٍت يمثػمة ٟمزًم٧م ذم اًمٙمّٗم٤مر حت٧م يمثػٍم ُمـ اًمؽماضمؿ، ُمٜمٝم٤م : " ري٤مض اًمّم٤محللم "ىمٚم٧م : و

 ھ ہ ہ  ہ ہ ڇ، صمؿ ؾم٤مق سمٕمض أي٤مت، وذيمر ُمٜمٝم٤م : " سم٤مُب حتريؿ اًمٙمؼِْم واإلقمج٤مب "ـ ىم٤مل :  1

 : وُمٕمٚمقم : أن ىم٤مرون يم٤مومر . ڇ ےے   ھ ھ       ھ

 ڇ ، صمؿ ؾم٤مق أي٦م اًمتل ٟمزًم٧م ذم اعمنميملم :" سم٤مُب حتريِؿ َوْصؾ اًمِمٕمر واًمَقؿْمؿ "ُمقوع آظمر :  ـ وىم٤مل ذم 2

   ڇ ں       ں ڱ ڱ ڱ ڱ
، صمؿ " شمٖمٚمٞمظ قم٘مقسم٦م ُمـ أُمر سمٛمٕمروف أو هنك قمـ ُمٜمٙمر وظم٤مًمػ ىمقًمف ومٕمٚمف سم٤مُب  "ـ وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر :  3

 .( 313) ڇ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڇؾم٤مق أي٦م اًمتل ٟمزًم٧م ذم أهؾ اًمٙمت٤مب وهل ىمقًمف : 

ا سمٛمراقم٤مهت٤م حيّمؾ ًمٚمٕمٌد ظمػٌم يمثػم، وقمٚمؿ همزير، "وىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي ـ رمحف اهلل ـ :  وهذه اًم٘م٤مقمدة ٟم٤مومٕم٦ٌم ضمدًّ

وسم٢ممه٤مهل٤م وقمدم ُمالطمٔمتٝم٤م يٗمقشُمف قمٚمؿ يمثػم، وي٘مع ذم اًمٖمٚمط وآرشم٤ٌمك اخلٓمػم . وهذا إصؾ اشمٗمؼ قمٚمٞمف 

ًم٘م٤مقمدة طمؼ اًمرقم٤مي٦م قمروم٧م أّن ُم٤م ىم٤مًمف اعمٗمنون ُمـ اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ إصقل وهمػمهؿ: ومٛمتك راقمٞم٧م هذه ا

 أؾم٤ٌمب اًمٜمزول إٟمام هق قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ًمتقوٞمح إًمٗم٤مظ، وًمٞم٧ًم ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ وأي٤مت ُم٘مّمقرة قمٚمٞمٝم٤م .

وم٘مقهلؿ : ٟمزًم٧م ذم يمذا ويمذا ُمٕمٜم٤مه : أن هذا يدظمؾ ومٞمٝم٤م وُمـ مجٚم٦م ُم٤م يراد هب٤م: وم٢من اًم٘مرآن ـ يمام شم٘مدم ـ إٟمام ٟمزل 

 أول إُم٦م وآظمره٤م طمٞم٨م شمٙمقن وأٟمك شمٙمقن .هلداي٦م 

واهلل شمٕم٤ممم ىمد أُمرٟم٤م سم٤مًمتٗمٙمػم واًمتدسمُّر ًمٙمت٤مسمف، وم٢مذا شمدسمرٟم٤م إًمٗم٤مظ اًمٕم٤مُم٦م، وومٝمٛمٜم٤م أّن ُمٕمٜم٤مه٤م يتٜم٤مول أؿمٞم٤مء 

 .(314)إمم آظمر يمالُمف "يمثػمة ومألي رء ٟمخرج سمٕمض هذه اعمٕم٤مين ُمع دظمقل ُم٤م هق ُمثٚمٝم٤م وٟمٔمػمه٤م ومٞمٝم٤م ...

 ه أي٤مت اًمتل ٟمزًم٧م ذم اًمٙمّٗم٤مر هل ـ أيْمـ٤ًم ـ ًمالقمت٤ٌمر هب٤م وآشّمٕم٤مظ :اًمث٤مين : أّن سمٕمض هذ

  ﯀﯁ ﮿     ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸  ﮷     ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ڇ يمام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ    ۀ ۀ ڻ ڇوىم٤مل: ـ، ڇ         

 ا اًمٖمزل صمؿ يٜم٘مْمقه .، وهل اعمرأة اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م شم٠مُمر صقاطمٌٝم٤م أن يٖمزًمق ڇ  ے  ے ھ

 ، واعم٘مّمقد هبؿ : أهؾ اًمٙمت٤مب . ڇ ھ ہ ہ ہ  ہ ڇوىم٤مل : 

اًمث٤مًم٨م : أن ُمـ صٗم٤مت اًمٙمٗم٤مر اًمٙمذب، واحلًد، واًمٌٖمل، واخلداع، واًمٜمٗم٤مق، واًمٌخؾ، واًمري٤مء، وأيمؾ 

ذُمقُم٦م: أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وآؾمتٝمزاء، واًمُٕمج٥م، واخلُٞمَالء، ويمتامن اًمٕمٚمؿ، إمم همػِم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اعم

                                                             

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  هـ، صم٤مًمث٦م، ))ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم(( ًمِمٞمخ1405( سمتٍمف، دار اًمؽماث ـ سمتح٘مٞمؼ أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، 87ـ  1/85ًمٚمًٞمقـمل ) ((اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  ))( 312)

 ـ سمنمح اسمـ قمثٞمٛملم (، دار اًمقـمـ . 46) ص : 

 ـ ط : إرٟم٤مؤوط( . 296)ص :  ((   ري٤مض اًمّم٤محللم   ))( اٟمٔمر 313)

 هـ .1413( ـ دار اسمـ اجلقزي، ط أومم،  9ـ  8( ))اًم٘مقاقمد احل٤ًمن ًمتٗمًػم اًم٘مرآن(( ٓسمـ ؾمٕمد ) 1)
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،  ڇ ژ         ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     وىمد وردت آي٤مت يمثػمة ذم ذمِّ يمؾ ذًمؽ يم٘مقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ قمـ اعمٜم٤موم٘ملم :

وآؾمتِمٝم٤مد هبذه أي٦م قمغم ذمِّ اًمري٤مء وأٟمف ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ٓ يٕمٜمل شمٜمزيؾ ُمـ اشّمّمػ سم٤مًمري٤مء ُمٜمزًم٦م اعمٜم٤موم٘ملم 

 ٕصٖمر اًمذي ٓ خُيرج ُمـ اعمّٚم٦م .إذا يم٤من ُمًٚمٛمـ٤ًم، ظمّمقصـ٤ًم أن اًمري٤مء ُمـ اًمنمك ا

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ     ڤ ٹ ڇوىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

 ، وٓ يٕمٜمل أّن ُمـ اشّمّمػ هبذه اًمّمٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم أٟمف ُمٚمٕمقن . ڇ  چ چ ڃ

ل وأيْمـ٤ًم : ٓ يٕمٜمل آؾمتِمٝم٤مد هب٤م قمغم ذمِّ شمرك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمقاىمع سملم اعمًٚمٛملم أن يُ  ٜمَزَّ

 اعمًٚمٛمقن ُمٜمزًم٦م اًمذيـ يمٗمروا ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ .

 ژ ڇ .وىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :ڇ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ  ٹ ڇوىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب :   

 ہ  ۀ ۀ ڇ.وىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ڇ ک ک             ک ک  ڑ ڑ

  ﮶   ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہہ ہ

 . { ڇ ﮺ ﮹ ﮷﮸ 

ٛمٜم٤م ًمٚمٙم٤مشم٥م ىمقًمف ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ ًمقازم سم٤مـمٚم٦م : شمرك آشّمٕم٤مظ وآقمت٤ٌمر طمٞم٨م أن أي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م اًمراسمع : ًمق ؾمٚم

ل قمغم اعمًٚمٛملم وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل ٓ شمٕمٜمٞمٝمؿ ، وُمٜمٝم٤م : ّتٓمئ٦م قمٚمامء اإلؾمالم إوائؾ اًمذيـ  ذم اًمٙمّٗم٤مر ٓ شُمٜمَزَّ

عمًٚمٛملم ، وُمٜمٝم٤م شمرك سمٕمض إطمٙم٤مم اؾمتِمٝمدوا سمتٚمؽ أي٤مت ذم يمتٌٝمؿ ـ واًمتل شمذم سمٕمض صٗم٤مت اًمٙمّٗم٤مر ـ قمغم ا

٦ٌم قمغم ذًمؽ: وم٤مٔي٦م اًمتل ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم  ومٕمغم ىمقل  هذه أي٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر ٓ جيقز شمٜمزيٚمٝم٤م  اًمٙم٤مشم٥ماعمؽمشمِّ

قمغم ُمـ واوم٘مٝمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم: وسم٤مًمت٤مزم : ومٛمـ اؾمتٝمزئ سم٤مًمديـ ُمـ اعمًٚمٛملم ومال ُيٜمٙمر قمٚمٞمف هبذه أي٦م سمحج٦م 

 ٚمٛملم ُمٜمزًم٦م اًمٙمّٗم٤مر ؟قمدم شمٜمزيؾ اعمً

 صمؿ واصؾ اؾمتـٜمٙم٤مره قمغم اًمًٚمٗمٞملم وم٘م٤مل : 

وأن افرشؾ جاءوا فؾتػريؼ بغ إب وأبقف وافزوج وزوجتف وإخ وأخقف ويستدّل بعضفؿ دم دروشف بلن  "

 ) ؿد جاء ؾرؿـًا بغ افـاس ( أو ) ؿد ؾّرق بغ افـاس (، وجيعؾقن هذا احلديث دفقالً  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿحمؿد 

ظذ وجقب افتػريؼ بغ ادسؾؿغ ) ؾافسؾػل ( ؽر ) اإلخقاين ( ؽر ) افتبؾقغل (، ويعؼدون افقٓء وافبالء بغ 

افسؾػقغ وهمٓء ـام هق افقٓء وافزاء مع افؽػار، واحلديث دم افتػريؼ بغ ادممـ وافؽاؾر حيؿؾقكف ظذ 

 پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ڇ : وجقب افتػريؼ بغ مسؾؿ وآخر، ويستدل بعضفؿ بؼقفف تعاػ

ق بغ ؿقمف، ويرى ادستدل هبذه أية أكف  45] افـؿؾ :  ڇ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ [ أن صاحلـًا جاء فقػرِّ

ظـدما يػرق بغ مسؾؿ ومسؾؿ ؾفق تابع فصافح ـ ظؾقف افسالم ـ دم تػريؼف بغ ادممـغ وافؽاؾريـ، ؾال حقل وٓ 

 . "  ؿقة إٓ باهلل افعع افعظقؿ

 قاب ُمـ وضمقه :أىمقل : اجل

 .(315)قمـ ضم٤مسمر ُمـ ىمقًمف، وًمف طمٙمؿ اًمرومع "صحٞمحف"إول : أن ي٘م٤مل : أُم٤م احلدي٨م وم٘مد أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 

أي : ُيٗمرق سملم اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ  "حمٛمد ومْرق ـ سم٤مًمتًٙملم ـ سملم اًمٜم٤مس"":  "اًمٜمٝم٤مي٦م"ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم 

 .(316)"سمتّمدي٘مف وشمٙمذيٌف

                                                             

 ( . 13/263( اًمٌخ٤مري : يمت٤مب آقمتّم٤مم ) 1)

صمػم ) 2)  ( . 3/393( ))اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر(( ٓسمـ ٕا
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٤مدة اهلل حيّمؾ هب٤م آومؽماق وآٟم٘م٤ًمم إمم ُم١مُمـ ويم٤مومر ومألن حيّمؾ ذًمؽ وإذا يم٤مٟم٧م دقمقة اًمٜم٤مس إمم قمٌ

سم٤مًمدقمقة إمم اًمًٜم٦م واٟم٘م٤ًمم اًمٜم٤مس إمم ُمتٌع وُمٌتدع أومم وأطمرى: ٕن اًمًٜم٦م داظمٚم٦م وٛمـ اًمٕم٤ٌمدة، ومال جيقُز أن 

 ُيٕمٌد اهلل إٓ سمام ذع .

ق : "ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤مزم ذم ذطمف هلذا احلدي٨م :  روي سم٤مًمتِمديد أي : صٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ، ومرَّ

وسم٤مًمًٙمقن قمغم اعمّمدر : وصػ سمف ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يم٤مًمٕمدل، أي : هق اًمٗم٤مرق سملم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، واًمّم٤مًمح 

 .(317)"واًمٗم٤مؾمؼ: إْذ سمف متٞمزت إقمامل واًمٕمامل

٤ممم واعمٕم٤مرو٦م اًمتل حتّمؾ سم٤مًمدقمقة ًمٚمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م وٟمٌذ اًمٌدقم٦م ٟمٔمػم اًمتل حتّمؾ سم٤مًمدقمقة إمم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم

وٟمٌذ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم: وم٤مًمٙمؾ يرُمقن أهؾ احلؼ سمِمتّك اًمتٝمؿ، وم٤مًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وأسمٞمف، ؾم٤مطمر ... إًمخ، وأهؾ اًمٌدع ي٘مقًمقن قمـ أهؾ اًمًٜم٦م  آسمـوؾمٚمؿ سم٠مٟمف : جمٜمقن، يم٤مهـ، ؿم٤مقمر، يٗمرق سملم 

ٙملم هب٤م : طمِمقي٦م، ٟم٤مسمت٦م، يريدون شمٗمريؼ إُم٦م، يريد ًِّ  ون متزيؼ إُم٦م، ... إًمخ .اعمتٛم

إن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر مل يدع ًمٚمٛم١مُمـ صدي٘مـ٤ًم . ٟم٠مُمرهؿ "ىم٤مل أويس اًم٘مرين ـ رمحف اهلل ـ : 

سم٤معمٕمروف ومٞمِمتٛمقن أقمراوٜم٤م، وجيدون قمغم ذًمؽ أقمقاٟمـ٤ًم ُمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم، واهلل ًمق رُمقين سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ وأيؿ اهلل ٓ أدع 

ف  .(318)"أن أىمقم ومٞمٝمؿ سمح٘مِّ

واقمٚمؿ ي٤م أظمل أّن ُم٤م محٚمٜمل قمغم اًمٙمت٥م إًمٞمؽ ُم٤م "ت٥م أؾمد سمـ ُمقؾمك إمم أؾمد سمـ اًمٗمرات رؾم٤مًم٦م ـمقيٚم٦م : ويم

أٟمٙمر أهؾ سمالدك ُمـ ص٤مًمح ُم٤م أقمٓم٤مك اهلل ُمـ اٟمّم٤مومؽ اًمٜم٤مس وطمًـ طم٤مًمؽ مم٤م أفمٝمرَت ُمـ اًمًٜم٦م وقمٞمٌؽ 

 ، ومذيمر أن ؾم٥ٌم إٟمٙم٤مر أهؾ سمالده هق ُم٤م أفمٝمر ُمـ اًمًٜم٦م .(319)"ٕهؾ اًمٌدع ...

 اًمٙم٤مشم٥م ُمـ ضمٜمس يمالم ه١مٓء: وم٢مهنؿ ئمٜمقن أن أقمداء اإلؾمالم هؿ اًمٙمٗم٤مر وم٘مط . ويمالم

 "وجيٕمٚمقن هذا احلدي٨م دًمٞماًل قمغم وضمقب اًمتٗمريؼ وم٤مًمًٚمٗمل همػم اإلظمقاين همػم اًمتٌٚمٞمٖمل ..."اًمث٤مين : ىمقًمف : 

ده٤م فم٤مهرًة صحٞم٦ّم، إًمخ : يمالٌم ذم هم٤مي٦م احلامىم٦م، ويم٠مٟمف أراد هبذا ؾمد اًمٙمالم قمـ سمدع اجلامقم٤مت اًمتل يٕمتؼم شمٕمد

 وىمد شمٌلم وم٤ًمُده سمام ذيمره٤م، واهلل أقمٚمؿ .

يريد ُمٜم٤م اًمٙم٤مشم٥م أن ٟم٤ًموي سملم ُمـ أيمرُمف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمًٜم٦م وآشم٤ٌمع سمٛمـ ي٤ٌمع قمغم ـمرق أرسمٕم٦م صقومٞم٦م أو 

يٓمقف طمقل اًم٘مٌقر ويراسمط قمٜمده٤م ويٕمت٘مد طمْمقر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مٔم٦م ٓ ُمٜم٤مُمـ٤ًم ًمتٚمؽ اًمنميمٞم٤مت 

ٟمف ًمذٟمقب اجلٛمٞمع ممـ وىمٕمقا ذم اًمنمك إيمؼم وؾم١مال إُمقات وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ وـمٚم٥م احلقائ٩م ُمٜمٝمؿ وهمٗمرا

 وهمػم ذًمؽ ُمـ خم٤مزهيؿ .

وإذا يم٤من اًمٙم٤مشم٥م يريد ُمٜم٤م أن ٟمْمع أيديٜم٤م ُمع اًمّمقومٞم٦م وأصح٤مب اًم٘مٌقر وٟمٙمقن صٗمـ٤ًّم واطمًدا ومال ُم٤مٟمع قمٜمدٟم٤م 

وقم٘م٤مئده٤م اًمٗم٤مؾمدة وشمًػم قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ سمنمط أن شمتخغم شمٚمؽ اجلامقم٤مت قمـ ُمٜم٤مهجٝم٤م احلزسمٞم٦م 

 ؾمٚمػ إُم٦م .

 وي٘م٤مل ًمٚمٙم٤مشم٥م أيْمـ٤ًم : يمٞمػ شمريد ُمٜم٤م أن ٟمتحد ُمع شمٚمؽ اجلامقم٤مت وأٟم٧م شمرى شمٕمدده٤م فم٤مهرة صحّٞم٦م ؟ .

 پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ڇويًتدل سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ :  "اًمث٤مًم٨م : أن ي٘م٤مل : إن ىمقًمف : 

ق سملم ىمقُمف ... 45 ] اًمٜمٛمؾ :  ڇ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ يٜم٘مْمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  "[ أّن ص٤محلـ٤ًم ضم٤مء ًمٞمٗمرِّ

                                                             

ق ( سمٗمتح اًمراء و ) ومْرق ( سمتًٙمٞمٜمٝم٤م . اٟمٔمر : 2/288( ))ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد(( ًمٚمّم٤محلل ) 1)  ( . وُمـ هٜم٤م ئمٝمر ظمٓم٠م َُمـ ؾمّقى سملم ) ومرَّ

 ( . 1/39( ))آقمتّم٤مم(( ًمٚمِم٤مـمٌل ) 2)

 ( سمتح٘مٞمؼ : سمدر اًمٌدر . 38ـ  34اًمٌدع(( ٓسمـ وو٤مح ) ص :  ( ))ُم٤م ضم٤مء ذم1)
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   ﮹﮺      ﮸    ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳  ۓ ۓ   ے       ے ھ ھ ھ ھ         ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڇ: 

                           ﯁ ﮿﯀  ﮾ ﮽ ﮼﮻ 

ٌف ٕصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ڇ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  وؾمٚمؿ .. واخلٓم٤مُب ُمقضمَّ

ي٤م أهي٤م اًمذيـ  }سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ـ ريض اهلل قمٜمٝمام ـ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :  "اعمًتدرك  "أظمرج احل٤ميمؿ ذم 

ٟمزل ذم  {واهلل سمام شمٕمٛمٚمقن سمّمػم  }إمم ىمقًمف :  {آُمٜمقا ٓ شمتخذوا قمدوي وقمدويمؿ أوًمٞم٤مء شُمٚم٘مقن إًمٞمٝمؿ سم٤معمقدة ... 

 ىمريش حيذروهنؿ .ُمٙم٤مشم٦ٌم طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م وُمـ ُمٕمف إمم يمٗم٤مر 

 هنق أن يت٠مؾمقا سم٤مؾمتٖمٗم٤مر إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف ومٞمًتٖمٗمروا ًمٚمٛمنميملم . {              }وىمقًمف شمٕم٤ممم : 

: ٓ شمٕمذسمٜم٤م سم٠ميدهيؿ وٓ سمٕمذاب ُمـ قمٜمدك، ومٞم٘مقًمقن : ًمق  {رسمٜم٤م ٓ دمٕمٚمٜم٤م ومتٜم٦ًم ًمٚمذيـ يمٗمروا  }وىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 يم٤من ه١مٓء قمغم طمؼ ُم٤م أص٤مهبؿ .

 .(320)، ومل يتٕم٘مٌف اًمذهٌل"هذا طمدي٨ٌم صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه  "ىم٤مل احل٤ميمؿ : 

ومٝمذه اًمرواي٦م شمدل قمغم أن ٟمزول أي٦م ذم طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م وَُمـ ُمٕمف طمٞمٜمام يم٤مشمٌقا ىمريِمـ٤ًم حيذروهَنؿ ىمدوم 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .

ٞمف وؾمٚمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا يدقمقن ٔسم٤مئٝمؿ وذيمر اسمـ يمثػم أن اخلٓم٤مب ُمقضمف ٕصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم

شمٗمًػمه  "، وىم٤مل اًمٜمًٗمل ذم (321)اًمذيـ ُم٤مشمقا قمغم اًمنمك ويًتٖمٗمرون هلؿ وي٘مقًمقن : إن إسمراهٞمؿ يم٤من يًتٖمٗمر ٕسمٞمف

أي : أىمقاًمف ...  { ھ ھ         ہ ہ ہ }: ىمدوة ذم اًمتؼمئ ُمـ إهؾ  { ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڇ } ":  "

  {              }: . وهلذا اؾمتثٜمك ُمـ أي٦م ىمقًمف (322)"

ىم٤مل اسمـ يمثػم : أي ًمٙمؿ ذم إسمراهٞمؿ وىمقُمف أؾمقة طمًٜم٦م شمت٠مؾمقن هب٤م إٓ ذم اؾمتٖمٗم٤مر إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف، وم٢مٟمف إٟمام يم٤من 

 .(323)"قمـ ُمققمدة وقمده٤م إي٤مه ومٚمام شمٌلم ًمف أٟمف قمدوٌّ هلل شمؼمأ ُمٜمف ... 

ؾمالم، وهق ديـ اهلل شمٕم٤ممم، وًمـ ي٘مٌؾ اهلل ُمـ واعم٘مّمقد : أن ديـ إٟمٌٞم٤مء واطمٌد، وأهنؿ مجٞمٕمـ٤ًم يٜمتًٌقن إمم اإل

 أطمٍد ديٜمـ٤ًم ؾمقاه، وهق شمقطمٞمُده وقم٤ٌمدشمف وٟمٌذ ُم٤م ؾمقاه ُمـ إٟمداد واًمنميم٤مء .

واًم٘مَدر اعمِمؽَمك سملم إٟمٌٞم٤مء هق : أصقل اًمٕم٤ٌمدات، يم٤مًمّمالة، واًمزيم٤مة، واًمّمقم، واحل٩م، وأصقل 

 تل حت٘مؼ اًمٗمْمٞمٚم٦م وشمدومع اًمرذيٚم٦م .اعمٕم٤مُمالت اًمتل حت٘مؼ اًمٕمدل وشمدومع اًمٔمٚمؿ، وإظمالق اًم

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڇ ىم٤مل شمٕم٤ممم :

 .ڇ کگ ک ک  ک ڑ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڇوىم٤مل أيْمـ٤ًم : 

 ڇ  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺﮹  ﮷﮸ ﮶  ﮴﮵ ﮳﮲  ۓ ۓ ے ھے ھ    ھ ھ
ًمتقطمٞمد واًم٘مًط، وإصقل اًمتل اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م ومٗمل هذه أي٦م دًٓم٦م قمغم اشمٗم٤مق إٟمٌٞم٤مء قمغم ُم٤م سُمٕمثقا سمف ُمـ ا

                                                             

 ( .153عم٘مٌؾ اًمقادقمل )ص  ((اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول  ))(، واٟمٔمر : 2/527) ((ُمًتدرك احل٤ميمؿ  ))( 320)

 ( .8/113) ((شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ))( 321)

 ( .4/60) ((شمٗمًػم اًمٜمًٗمل  ))( 322)

 . (8/113) ((شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ))( 323)
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 .(324)اًمنمائع، وومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم أّن ـمريؼ إٟمٌٞم٤مء واطمد، وأن دقمقة يمؾ واطمد هل صٛمٞمؿ دقمقة أظمر

 وإدًم٦م قمغم آىمتداء سم٤مٕٟمٌٞم٤مء يمثػمة :

: ومذيمر اًمرؾمؾ  ڇ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ڇيم٘مقًمف شمٕم٤ممم خم٤مـمٌـ٤ًم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

 هداهؿ إًمٞمف ُمـ احلؼ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ .ىمٌَٚمف وُم٤م 

 .(325)أي : اًمزُمقا ُمٚم٦م أسمٞمٙمؿ إسمراهٞمؿ ڇ﮺  ﮹ ﮸  ﮶﮷  ﮴﮵ ﮲﮳  ۓ ڇوىم٤مل شمٕم٤ممم : 

 .ڇ ۓ ۓ  ے         ے ھ ھھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ ڇوىم٤مل : 

ام شمدل قمٚمٞمف هذه أي٤مت وإذا يم٤من اهلل ىمد أُمر ٟمٌٞمَّف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٓىمتداء سمٛمـ ىمٌٚمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء ـ يم

 ـ أومال يٙمقن ذًمؽ ًمألُم٦م ُمـ سم٤مب أومم ؟ .

وًمٞمس يٚمزم ُمـ يمقٟمف أُمر سم٤مشم٤ٌمع ُمٚم٦م  "وىمد اؾمتثٜمك اسمـ يمثػم أُمًرا ُمٝمٛمـ٤ًّم هٜم٤م وم٘م٤مل قمٜمد شمٗمًػم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م : 

هب٤م ىمٞم٤مُمـ٤ًم قمٔمٞمٛمـ٤ًم،  إسمراهٞمؿ احلٜمٞمٗمٞم٦م أن يٙمقن إسمراهٞمؿ أيمٛمؾ ُمٜمف ومٞمٝم٤م: ٕٟمف ـ أي : اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ ىم٤مم

وأيمٛمٚم٧م ًمف إيمامًٓ شم٤مُمـ٤ًّم مل يًٌ٘مف أطمٌد إمم هذا اًمٙمامل، وهلذا يم٤من ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وؾمٞمد وًمد آدم قمغم اإلـمالق ... 

"(326). 

 

 

جعؾ  "فتـػر ظـفؿ ..إصؾ احلادي وافثالثقن : اهلؿ إول مجع مثافب افدظاة مـ أجؾ ا ":  ؿال افؽاتب

همٓء اجلراحقن مّهفؿ إول دم افدظقة إػ اهلل هق افقؿقف ظذ أخطاء افدظاة، ومجع مثافبفؿ، وحػظ 

شؼطاهتؿ برؿؿ افصػحة، وكص ـالمفؿ ... وآهتامم بـؼ هذه ادثافب وافسؼطات بؼصد تـػر افـاس مـفؿ، 

 . " وهيدمقا ـؾ ما بـاه، وفق ـان كاؾعـًا صاحلـًا

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

إول : أن ي٘م٤مل : إن ُم٤م ىم٤مم سمف اًمًٚمٗمٞمقن ذم اًمتحذير ُمـ سمدقمٙمؿ هق ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م هلل وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م 

 اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ، وٓ ييهؿ ىمقل اعمرضمٗملم واعمخذًملم اًمذيـ ٟمّمٌقا اًمٕمداء ًمٚمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م وأهٚمِٝم٤م .

 ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ڇ٤م سم٤مٓىمتداء هبؿ : وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ رؾمٚمف اًمٙمرام اًمذيـ أُمرٟم

 ڇ، وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ڇ ڍ     ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ  ڃ ڃڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .ڇ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ  ۉ

وم٠مقمداء اًمرؾمؾ هؿ أؾمالومٙمؿ أهي٤م احلزسمٞمقن وىمد ؾمامهؿ اهلل ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ، وأُمرٟم٤م سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمٜمٝمؿ 

 ذم ٟمّم٥م اًمٕمداء ٕهؾ احلؼ .

يًٛمل سمدع احلزسمٞملم ووالٓهتؿ ؾم٘مٓم٤مت وُمث٤مًم٥م . وهذا ُمـ ىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ . ومٛمتك أصٌح يمِمػ  واًمٙم٤مشم٥م

 أسم٤مـمٞمؾ اعمٌتدقم٦م ُمـ ٟمنم اعمث٤مًم٥م واًمً٘مٓم٤مت إٓ قمغم اعمٜمٝم٩م اعمٗمْمقح .

دظمقٌل ذم اًمٜمٞم٤مت سمال دًمٞمؾ . وهذا هق ؾمالطمف اًمقطمٞمد،  : " سم٘مّمد شمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ " أن ىمقًمف : اًمث٤مين :

: ) َهالَّ ؿَمَ٘مْ٘م٧َم قمـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ٤م صٚمح٧م ًمف هتٛم٦م، وٓ أىمقل إٓ يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل واًمذي ًمقٓه عمََ 

                                                             

 وُم٤م سمٕمَده٤م( . 1/278) ((ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم آؾمتدٓل قمغم ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد  ))( 324)

 ـ ؿمٕم٥م( . 5/452) ((شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ))( 325)

 ( .3/276) ((شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ))( 326)
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 ىمٚمقهبؿ ( ومٕمٚمٛم٧َم أّن حتذيرهؿ هذا سم٘مّمد اًمتٜمٗمػم ؟ .

: اًمٔم٤مهر أٟمف أراد سمذًمؽ اًمدوم٤مع قمـ  "  وهيدمقا ـّؾ ما بـاه وفق ـان كاؾعـًا صاحلـًا ... " اًمث٤مًم٨م : أن ىمقًمف : 

 ٘مقل :ؾمٞمد ىمٓم٥م، ومٜم

 ڳ   ڳ گ   گ گ گ ڇإن يم٤من ُم٤م سمٜم٤مه سم٤مـماًل ومٞمج٥م هدُمف سمٜمّمقص اًمقطْمٞمَلْم يمام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

َٚمؿ ًم٤ًمٟمف وىمٚمٛمف ، ڇ ڻ  ں ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ًْ وهؾ شمريد ُمـ قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس أن ي٘مرؤوا ًمرضمؾ مَلْ َي

اًمتل ؾمّقد هب٤م صح٤مئػ  ّي٦مطمتك ُمـ اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م ومْماًل قمـ إٟمٌٞم٤مء ؟ ٟم٤مهٞمؽ قمـ أراء اًمٌدقمٞم٦م واًمٙمٗمر

وم٘مقًمف سمقطمدة اًمقضمقد، وـمٕمٜمُف ذم ٟمزاه٦م اًمّمح٤مسم٦م، وإؾم٤مءشمف إدب ُمع ٟمٌل اهلل ُمقؾمك، وىمقًمف سمخْٚمؼ يمتٌف ؟ 

اًم٘مرآن، وهمػمه٤م ُمـ والٓشمف اًمتل ؾمٌؼ ذيمُره٤م، يمٚمُّٝم٤م قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م ٟم٤مومٕم٦م ٓ جيقُز هدُُمٝم٤م سمدًمٞمؾ دوم٤مقمف قمـ ؾمٞمد 

 .(327)تىمٓم٥م وقمـ يمتٌٞمف سمقن اؾمتثٜم٤مء هلذه اًمْمالٓ

 وم٢من ىمٞمؾ : إن اًمٙم٤مشم٥م إٟمام أراد اًمدوم٤مع قمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م دون والًمتف .

 ىمٞمؾ ذم اجلقاب وضمٝم٤من :

إول : اعمٜمع: وم٤مًمٙم٤مشم٥م ٓ يٕمؽمف أسمًدا أن ًمًٞمد ىمٓم٥م والٓت، وىمد طم٤مول سمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمقة إٟم٘م٤مذه ُمـ 

ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ اًمٌدع،  هذه اًمْمالٓت وم٤مظمؽمع ىمقاقمد ٓ أدري ُمـ أيـ أشمك هب٤م ؟، هدم هب٤م ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ

ُمٜمٝم٤م : محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمَّد ذم يمالم اًمٌنم، واهلجر اًمذي اؾمتخدُمف اًمًٚمٗمٞمقن هلدم اإلؾمالم ـ سمزقمٛمف ـ، ويمالم 

اًمًٚمٗمٞملم قمغم اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م هق إٓ ٕضمؾ هدُمٝم٤م، وأن يمؾ ُمـ وىمع ذم اًمٌدقم٦م ومٝمق ُمٌتدع قمٜمد 

ومٝمذه اًم٘مقاقمد اًمتل اظمؽمقمٝم٤م هق وأشم٤ٌمقُمف ُمٜم٤مىمْم٦ٌم ًمٕمدم اقمؽماومف سمْمالٓت اًمًٚمٗمٞملم، وهمػمه٤م مم٤م يٓمقل ذيمُره: 

ا هب٤م ذم ٟمٗمًف عم٤م اظمؽمع هق وأشم٤ٌمقمف شمٚمؽ اًم٘مقاقمد إلٟم٘م٤مذه .  ؾمٞمد ىمٓم٥م: إْذ ًمق مل يٙمـ ُم٘مرًّ

 وم٢مُم٤م أن يٛمٜمٕمٝم٤م ومٚمٞمزُمف ىمٌقل ٟم٘مده، وإُم٤م أن يداومع قمٜمٝم٤م ومٞمٙمقن اٟمت٤ًمسمف ًمٚمًٚمٗمٞم٦م دقمقى يم٤مذسم٦م .

ٞمٝم٤م أظمٓم٤مء وزّٓت ًمزُمف ىمٌقل اًمٙمت٥م اًمتل اًمث٤مين : اًمتًٚمٞمؿ  : إْن ؾمّٚمؿ اًمٙم٤مشم٥م سمْمالٓت ؾمٞمد ىمٓم٥م اًمتل يًٛمِّ

ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمدويش، ويمت٥م  "اعمقرد اًمٕمذب اًمزٓل"ىم٤مُم٧م سمٜم٘مده سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من يمٙمت٤مب 

 اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ رسمٞمع ذم ؾمٞمد ىمٓم٥م وم٢من ُمٜمٕمٝم٤م ومل ي٘مٌٚمٝم٤م يم٤من ُمتٜم٤مىمْمـ٤ًم .

: إن احل٤مرث اعمح٤مؾِمٌل واًمٙمراسمٞمز أومْمؾ ُمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م وأقمٚمؿ سمديـ اهلل وسمًٜم٦م رؾمقل اهلل وي٘م٤مل أيْمـ٤ًم 

ويمتٌٝمام أٟمٔمػ وأسمٕمد قمـ اًمٌدع اًمٙمؼمى سمٛمراطمؾ، وُمع ذًمؽ وم٘مد ـمٕمـ ومٞمٝمام وذم يمتٌٝمام اًمتل شمْمّٛمٜم٧م اًمٌدع 

 ذًمؽ اًمذهٌل وم٘م٤مل : وطمّذر ُمٜمٝم٤م أئٛم٦م اإلؾمالم وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم أمحد وأسمق ُزرقم٦م ومل خي٤مًمٗمٝمام أطمد، وأّيد

َذقمل : ؿَمِٝمدتُّ أسم٤م ُزرقم٦م وىمد ؾُمئؾ قمـ احل٤مرث اعمح٤مؾِمٌل ويمتٌف وم٘م٤مل  " ىم٤مل احل٤مومظ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمر اًمؼَمْ

، وم٘مٞمؾ ًمف : ذم " إي٤مك وهذه اًمٙمت٥م: هذه يمت٥م سمدع ووالٓت: قمٚمٞمؽ سم٤مٕصمر، وم٢مٟمؽ دمد ذم ُم٤م ُيٖمٜمٞمؽ "ًمٚم٤ًمئؾ : 

ذم يمت٤مب اهلل قمؼمة ومٚمٞمس ًمف ذم هذه اًمٙمت٥م قمؼمة: سَمَٚمَٖمٙمؿ أن ؾمٗمٞم٤من ُمـ مل يٙمـ ًمف  "هذه اًمٙمت٥م قِمؼْمة، وم٘م٤مل : 

 .( 328) "  "  وُم٤مًمٙمـ٤ًم وإوزاقمل صٜمّٗمقا ذم هذه اخلٓمرات واًمقؾم٤مِوس ؟: ُم٤م أهع اًمٜم٤مس إمم اًمٌدع

 صمؿ ُمتك أصٌح اًمٕم٤مُّم٦م يٛمٞمِّزن سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ وأٟم٧م شمقيص سم٘مراءهت٤م ًمٙمؾ أطمد ؟

ـ وىمٕمقا ذم سمٕمض اًمٌدع وم٠مصٌح٧م يمتٌٝمؿ ممزوضم٦م سمحؼٍّ وسم٤مـمؾ ٓ يٜمّمح ومٝمذه يمت٥م إئٛم٦م اًم٤ًمسم٘ملم اًمذي

ًمٚمِمٞمخ قمٌد  " اًمُٖمٜمَْٞم٦م "ٕيب ـم٤مًم٥م، و  " ىمقت اًم٘مٚمقب "ًمٚمٖمزازم، و  " اإلطمٞم٤مء "اًمٕمٚمامء سم٘مراءهت٤م ًمٙمؾِّ أطمد يمـ

                                                             

 ( . 51( اٟمٔمر : ))أوقاء قمغم ومٙمر دقم٤مة اًمًٚمٗمٞم٦م اجلديدة(( ًمٕمٌد اًمرزاق اًمِم٤مجيل ) ص : 1)

 (، وومٞمف سم٘مٞم٦ّم يمالم اًمذهٌل، شمريمتف ًمٓمقًمف .1/431: ) ((   ُمٞمزان آقمتدال   ))ر : ( اٟمٔم328)
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 اًم٘م٤مدر، وهمػمه٤م .

ًمق أن ضم٤مُمٕمـ٤ًم مجع ؾم٘مٓم٤مت ومٚمق أّن ؾم٤مقمٞمـ٤ًم ؾمٕمك ذم مجع ُمث٤مًم٥م إئٛم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء ًمقضمد اًمٙمثػم، و "صمؿ ىم٤مل : 

 . " "ًمق أظمذت سمرظمّم٦م يمؾِّ قم٤ممل اضمتٛمع ومٞمؽ اًمنم يمٚمف"اًمٗم٘مٝم٤مء جلٛمع ؿمٞمئـ٤ًم ٓ حيَم، وىمد ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل : 

أىمقل : هم٤مي٦م ُم٤م يدّل قمٚمٞمف هذا إصمر هق : أٟمف ٓ يقضمد قم٤مملٌ إٓ وقمٚمٞمف ظمٓم٠م أو ظمٓم٠ميـ، إْذ ٓ ُمٕمّمقم إٓ 

 . صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاًمرؾمقل 

 ٞمف : ومٚمق مجٕم٧م أظمٓم٤مء ه١مٓء اًمٕمٚمامء مجٞمٕمـ٤ًم جلٛمٕم٧م اًمنم يمٚمف ... هذا ُم٘مّمقد يمالُمف .وقمٚم

أُم٤م أن ُيًتدّل هب٤م ًمؽموي٩م يمت٥م ُمـ ُمث٤مًمٌف سمٛمٗمرده ٓ حتَم يمًٞمد ىمٓم٥م اًمذي مجع وم٠موع ُمـ اًمٌدع، وطمًـ 

دع ... ومٝمذا ُمـ اخلٓم٠م اًمٌٜم٤ّم اًمذي ؿمّقه اإلؾمالم سمٙمثرة اؾمتدٓٓشمف اًمٗم٤مؾمدة وُمٜمٝمجف اعمَِِملم، وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌ

 اعمٗمْمقح، وٓ يدل قمٚمٞمف إصمر ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد .

!! وهمٓء  "وٓ يقجد ظامل مل ُيتؽؾؿ ؾقف، ومل ُتذـر فف جرحف أو شؼطة إٓ مـ رحؿ اهلل  ": صمؿ ىم٤مل  سمٕمد ذًمؽ 

ابغ أو حمارضة اجلراحقن أكػسفؿ فق مجع جامع بعض شؼطاهتؿ وزٓهتؿ مـ ذيط أو ذيطغ أو ـتاب أو ـت

أو حمارضتغ فؽػت دم إشؼاط ظدافتفؿ وتبديعفؿ وتؽػرهؿ حسب أصقهلؿ افػاشدة دم افتبديع وافتػسقؼ 

 . " وافتجفقؾ وافتؽػر

 أىمقل :اجلقاب ُمـ وضمقه :

إول : ٕن زقمٛمف سم٠من اًمًٚمٗمٞملم ًمق مجع ضم٤مُمع ؾم٘مٓم٤مهتؿ وزٓهتؿ ًمٙمٗم٧م ذم إؾم٘م٤مط قمداًمتٝمؿ ... إًمخ : 

حيذرون ُمـ "ذم إصؾ اًم٤ًمسمع واًمثالصمقن اًمذي طمٙمك ومٞمف قمـ اًمًٚمٗمٞملم ـ زوًرا وهبت٤مٟمـ٤ًم ـ أهنؿ  ُمٜم٤مىمٌض عم٤م ىمرره

ومٙمٞمػ يٙمٗمرهؿ هٜم٤م سم٤مًمزٓت اًمتل اقمتؼمه٤م ذم ذاك  "اًمدقم٤مة إمم اهلل، ويٌحثقن قمـ هٗمقاهتؿ ويتّمٞمدون زٓهتؿ

 إصؾ ُمٜمٝم٩م اًمرواومض واعمٌتدقم٦م .

إًمخ : شمٙمٗمػٌم واوح ًمٚمًٚمٗمٞملم ٓ حيت٤مج إمم شم٠مويؾ،  "ؽػرهؿ ...تبديعفؿ وت": اًمث٤مين : أن ي٘م٤مل : إن ىمقًمف 

وهق شم٠ميمٞمٌد عم٤َِم ىمٚمٜم٤مه ُمـ أهنؿ قمغم ُمٜمٝم٩م اخلقارج ٓ يراقمقن ًمٚمتٙمٗمػم ذوـمـ٤ًم وٓ ُمقاٟمع، سمؾ يمؾ َُمـ ظم٤مًمَٗمٝمؿ ذم 

 أصقهلؿ رُمقه سمام هق سمريء ُمٜمف، وإذا يم٤من اًمًٚمٗمٞمقن قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م يمٗم٤مًرا ومٖمػُمهؿ أومم وأطمرى .

وأصقهلؿ هل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م قمٚمٞمف  "أن افسؾػقغ ـػار حسب أصقهلؿ افػاشدة"٨م : زقمٛمف سمـاًمث٤مًم

ؾمٚمػ إُم٦م: وم٢من يم٤مٟم٧م هذه أصقل وم٤مؾمدة وم٘مد ـمٕمـ اًمٙم٤مشم٥م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ، ويمٗمك 

 سمذًمؽ والًٓ .

ٕرض افققم ظذ أيدي هذه وهؿ يدظقن أن اخلطر افذي يتفّدد افقجقد اإلشالمل دم ا ": صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ  

ا مـ اخلطر افذي يتفّدده ظذ أيدي إظداء افّصحاء مـ أهؾ افؼك وادذاهب  افػرق افضاّفة أصد بؽثر جدًّ

ادادّية إْذ أّن هذه افػرق وافطقائػ تدظل اإلشالم، وحيسبفا ؽر ادسؾؿغ ظذ اإلشالم وهل دم حؼقؼتفا شقس 

 . " فمؽغ يني دم جذوع اإلشالم وؾروظ

 أىمقل :

 ىم٤مل أسمق اًمقوم٤مء قمكّم سمـ قم٘مٞمؾ اًمٗم٘مٞمف : ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق اًمٗمْمؾ اهلٛمداين :  "ىم٤مل اسمـ اجلقزي ـ رمحف اهلل ـ :   

ُمٌتدقم٦م اإلؾمالم واًمقّو٤مقمقن ًمألطم٤مدي٨م أؿمّد ُمـ اعمٚمحديـ: ٕن اعمٚمحديـ ىمّمدوا إوم٤ًمد اًمديـ ُمـ           

ؿ يم٠مهؾ سمٚمد ؾمٕمقا ذم إوم٤ًمد أطمقاًمف، واعمٚمحدون يم٤معمح٤مسيـ اخل٤مرج، وه١مٓء ىمّمدوا إوم٤ًمده ُمـ اًمداظمؾ . ومٝم

 .( 329) " ُمـ اخل٤مرج: وم٤مًمدظمالء يٗمتحقن احلّمـ: ومٝمؿ ذ قمغم اإلؾمالم ُمـ همػم اعمالسمًلم ًمف

                                                             

 ( .1/51ٓسمـ اجلقزي : ) ((   اعمقوققم٤مت   ))( 329)
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وًمقٓ ُمـ ي٘مٞمٛمف اهلل ًمَِدوْمع اهلل رضر ه١مٓء ًمٗمًد اًمديـ،  "وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ : 

ُمـ وم٤ًمد اؾمتٞمالء اًمٕمدو ُمـ أهؾ احلرب، وم٢مّن ه١مٓء إذا اؾمتقًمقا مل يٗمًدوا اًم٘مٚمقب وُم٤م ومٞمٝم٤م  ويم٤من وم٤ًمده أقمٔمؿ

 .( 330) " إٓ شمٌٕمـ٤ًم، وأُم٤م أوًمئؽ ومٝمؿ ُيٗمًدون اًم٘مٚمقب اسمتداء

 جئ  ی ی ی ی ىئ ىئ ڇوىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ـ رمحف اهلل ـ قمٜمد شمٗمًػمه ًم٘مقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ : 

 :  ڇ  ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ

ٕن اعمٌتدقم٦م ( 331)ن ُمٗمًدة اشّم٤ٌمع َأْهِقَي٦م اعمٌتدقم٦م أؿمد قمغم هذه اعمِّٚم٦م ُمـ ُمٗمًدة اشّم٤ٌمع َأْهِقَي٦م أهؾ اعمَِٚمؾ وىمد شمٙمق "

يٜمتٛمقن إمم اإلؾمالم وُئمٝمرون ًمٚمٜم٤مس أهنؿ يٜمٍمون اًمديـ ويّتٌٕمقن أطمًٜمف وهؿ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ واًمْمد 

سمدقم٦م إمم سمدقم٦م ويدومٕمقٟمف ُمـ ؿمٜمٕم٦م إمم ؿمٕمٜم٦م طمتك عم٤َِم هٜم٤مًمؽ ومال يزاًمقن يٜم٘مٚمقن ُمـ يٛمٞمؾ إمم أهقيتٝمؿ ُمـ 

 " يًٚمخقه ُمـ اًمديـ وخُيرضمقه ُمٜمف، وهق ئمـ أٟمف ُمٜمف ذم اًمّمٛمٞمؿ وأن اًمٍماط اًمذي قمٚمٞمف هق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ
(332 ). 

واًمن ذم ظمٓمقرهتؿ أهنؿ يٚمًٌقن ًمٚمٜم٤مس ًم٤ٌمس اإلؾمالم ومٞمًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ  "وىم٤مل اًمِمٞمخ رسمٞمع ـ طمٗمٔمف اهلل ـ : 

 وخم٤مدقمتٝمؿ وإي٘م٤مقمٝمؿ ذم هذه اًمٌدع وشم٘مٚمٞم٥م إُمقر واحل٘م٤مئؼ قمٚمٞمٝمؿ سمجٕمؾ احلؼ سم٤مـماًل اصٓمٞم٤مد اعمًٚمٛملم

ْٟمدىم٦م يمام هق  ٌٌّقن ذم إدظم٤مل ُأٟم٤مٍس ذم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق واًمزَّ واًم٤ٌمـمؾ طم٘مـ٤ًّم واًمٌدقم٦م ؾمٜم٦م واًمًٜم٦م سمدقم٦م . وىمد يتً

ًمٙمّٗم٤مر وم٢من ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم شَمٜمُْٗمر واىمع يمثػٍم ُمـ أصٜم٤مف اعمٌتدقم٦م ٓ ؾمّٞمام اًمرواومض وهُمالة اًمّمقومٞم٦م ، سمخالف ا

 .( 333) " ُمٜمٝمؿ وٓ شمٜمخدع سمِِحَٞمٚمِٝمؿ ودقم٤مي٤مهتؿ ...

ـُ أن َيٜمَْدسَّ زٟم٤مدىم٦م ذم صٗمقف أهؾ إهقاء يٙمٞمدون ًمإلؾمالم "وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر :   .( 334) " وٓ ُي١ْمَُم

 . " اجفتفؿدم افقؿت افذي يتغاؾؾقن ؾقف ظـ أهؾ افؽػر وافبدع افظاهرة فعجزهؿ ظـ مق ": صمؿ ىم٤مل 

أىمقل : أُم٤م اًمتٖم٤مومؾ قمـ أهؾ اًمٙمٗمر ومّمٜمٞمٕمٜم٤م ذم أزُم٦م اخلٚمٞم٩م يدطمض اومؽمائؽ، وًمٕمؾ قمقام اعمًٚمٛملم ًمق 

 ؾمٛمٕمقا ُمٜمؽ هذا حلٙمٛمقا قمغم ىمقًمؽ سم٤مًمقوع .

أُم٤م أٟمتؿ ومٚمؿ شمٙمتٗمقا سم٤مًمٖمٗمٚم٦م قمـ ُمقاضمٝمتٝمؿ، سمؾ ذهٌتٝمؿ إمم أسمٕمَد ُمـ ذًمؽ ُمـ ُمقآهتؿ واًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ، 

إظمقان ًمٙمؿ، وقم٘مدشمؿ اعم١ممترات ًمقطمدة إدي٤من، وشمٕم٤موٟمتؿ ُمع اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمٞم٤ًمريلم  طمتك زقمٛمتؿ أن اًمٜمّم٤مرى

 واًمرواومض، وخم٤مٍز يٓمقُل ذيمُره٤م .

سمؾ ومل شمًتٓمٞمٕمقا رهمؿ يمثرشمٙمؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من أن حُتٌٓمقا ظمٓم٦م ُمـ ظمٓمط إقمداء أو أن شمقاضمٝمقهؿ ُمقاضمٝم٦ًم 

 .  ڇ   ۇئۇئ وئ وئ ەئ ڇطم٘مٞم٘مٞم٦م: ٕٟمٙمؿ ُمع يمثرشمٙمؿ همث٤مء 

٤مومؾ قمـ أهؾ اًمٌدع اًمٙمؼمى ومًؾ ٟمٗمًؽ وطمزسمؽ اًمذي شمٜمتٛمل إًمٞمف ُم٤م ُمقىمٗمٙمؿ ُمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م وسمدقمف أُم٤م اًمتٖم

اًمٙمؼمى ؟، وُم٤م ُمقىمٗمٙمؿ ُمـ اًمٌدع اًمٙمؼمى اًمتل يتٌٜم٤مه٤م ىم٤مدة اجلامقم٤مت اإلظمقاٟمٞم٦م واًمتل شمْمٛمٜم٧م اًمنمك إيمؼم 

هؾ ُمثؾ شمٚمؽ اعمقاىمػ اعمخزي٦م اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م، وآؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل، ودقم٤مء همػم اهلل، وهمػم ذًمؽ ُمـ ـمقاُمٙمؿ .

ـٍ ٕومٙم٤مر ُمـ شمداومٕمقن قمٜمف وشمٜم٤مومحقن .  ُمٜمٙمؿ شمٕمد همٗمٚم٦م قمـ أهؾ اًمٌدع اًمٙمؼمى أم أهن٤م شمٌ

                                                             

 ( .111ـ  5/109: ) ((   يمؼمى اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ   ))( 330)

 ( يٕمٜمل : أصح٤مب اعمَِٚمؾ إظمرى همػم ُمّٚم٦م اإلؾمالم )اًمٙمّٗم٤مر( .331)

 ( .1/123ًمٚمِمقيم٤مين : ) ((   ديرومتح اًم٘م   ))( 332)

٦م اًمٌٞمْم٤مء ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م اًمَٖمّراء   ))( 333)  ( .58: )ص :  ((   اعمََحجَّ

 ( .79( ٟمٗمس اعمّمدر : )ص : 334)
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ظاة أخطر ظذ اإلشالم مـ افقفقد وافـصارى  " : اًمٙم٤مشم٥مىم٤مل        إصؾ افثاين وافثالثقن : اظتبار افدُّ

 . " كقِّغ ...وافالد

هذا إصؾ داظمؾ ومٞمام ىمٌٚمف ِوْٛمٜمـ٤ًم ٕن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أول اًمداظمٚملم ذم وصػ اًمٙمٗمر ومٞمٙمقن  أىمقل :

 ذيمره هٜم٤م شمٙمثػًما .

 

 

 

ظاة إػ اهلل ظذ حر ":   ؿال افؽاتب      ب افقفقد إصؾ افثافث وافثالثقن : جيب تؼديؿ حرب افدُّ

ّما ـان همٓء يردِّدون ويعتؼدون أّن افدظاة إػ اهلل هؿ أخطر ظذ اإلشالم مـ افقفقد وافـصارى افـصارى ... َو

ؾنهنؿ مـ أجؾ ذفؽ ؿدمقا حرهبؿ ظذ حرب افقفقد وافـصارى وؿافقا إن افقاجب ـشػ ظقار هذه افػرق ـ 

وتعرية دظاهتا ورؤوشفا، وسف ؿؾقب افـاس اجلامظات ـ وبقان والهلا وافتحذير مـ آثامفا وخطرها، 

وظؼقهلؿ ظـفا، بؾ رأوا أن افتصدي جلامظات افدظقة مؼدم ظذ افتصدي فؾؽّػار وادـاؾؼغ وافعؾامكقِّغ 

 . " وافقساريِّغ .. بجؿقع أصؽاهلا

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

م طمرهبؿ قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هؿ ُمـ إول : أن ي٘م٤مل : اًمدقم٤مة اًمذيـ يداومع قمٜمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م ويزقمؿ أٟمٜم٤م ٟم٘مد

 اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل يداومع قمٜمٝم٤م .

وُمـ اعمٕمٚمقم أن هذه اجلامقم٤مت ذات قم٘م٤مئد ُمٜمحروم٦م وومٞمٝمؿ دقم٤مة ًمٚمّمقومٞم٦م يدقمقن عمذهٌٝمؿ، وومٞمٝمؿ دقم٤مة 

 ًمٚم٘مٌقري٦م، ودقم٤مة ًمالقمتزال، ودقم٤مة ًمٚمتٛمِمٕمر، ودقم٤مة ًمٌدقم٦م اخلقارج: وىمد ُمرَّ سمؽ سمٕمض أىمقاهلؿ .

ًمٙم٤مشم٥م ذم احل٘مٞم٘م٦م هق اًمذي حي٤مرب اًمدقم٤مة إمم اهلل ويٜمتٍم ٕهؾ اًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م، سمؾ وي٘مدم ومٞمٙمقن ا

 طمرهبؿ قمغم طمرب اًمٞم٤ًمريلم واًمٕمٚمامٟمٞملم يمام ُمّر ذم دقمقشمف ًمٚمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ قمٜمد يمالُمف قمـ اًمقفمٞمٗم٦م .

رون سم٤معمٕمّمٞم٦م، اًمث٤مين : أن ي٘م٤مل : ىمد فمٝمر ٕهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنميٕم٦م أيمثر اًمٜم٤مس ؿمٌٝمـ٤ًم سم٤مخلقارج اًمذيـ يٙمٗم

 وي٘متٚمقن أهؾ اإلؾمالم ويدقمقن أهؾ إوصم٤من .

يؼتؾقن أهؾ "وهذه هل ظؾة اخلقارج ؿديؿـًا وحديثـًا ـام وصػفؿ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ": صمؿ ىم٤مل 

 . " "اإلشالم، ويدظقن أهؾ إوثان

٘مد إمم ىمتؾ يمثػم ُمـ وؿم٤مهد ذًمؽ أن طمرهبؿ ًمٚمًٚمٗمٞملم مل شم٘مػ قمٜمد طمد اًمٜم٘مد واًمٙمالم، سمؾ سمٚمغ هبؿ احل

اًمًٚمٗمٞملم واًمتنميد هبؿ ذم اًمقىم٧م اًمذي يقاًمقن ومٞمف اًمٜمّم٤مرى واًمّمقومٞم٦م واًمراومْم٦م، ويٕم٘مدون اعم١ممترات 

 ًمٚمت٘مري٥م سملم إدي٤من .

ـ ومٗمل اًمًقدان ـ ُمٕم٘مؾ اعم١ممترات اًم٤ٌمئ٦ًم ًمٚمت٘مري٥م سملم إدي٤من ـ ي٘متؾ قمدد ُمـ اعمّمٚملم ذم ُمًجد مج٤مقم٦م  1

هـ( ُم٤م طمّمؾ 14/9/1421اإلُم٤مراشمٞم٦م ذم ) "اًمٌٞم٤من  "وم٘مد ٟمنمت جمٚم٦م ،  تٙمٗمػميلمأٟمّم٤مر اًمًٜم٦م ُمـ ىِمٌؾ سمٕمض اًم

ذم ُمًجد أم درُم٤من سم٤مخلرـمقم ـ اًمت٤مسمع جلامقم٦م أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م ـ ُمـ دظمقل صمالصم٦م رضم٤مل ُمًٚمحلم ُمـ مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم 

 ىمتؾ قمدد واهلجرة، وأـمٚم٘مقا اًمٜم٤مر سمرؿم٤مش اًمٙمالؿمٜمٙمقف قمغم اعمّمٚملم وهؿ ي١مدون صالة اًمؽماويح مم٤م أدى إمم

 يمٌػم ُمٜمٝمؿ، ويم٤مٟم٧م اًمدُم٤مء شمٜمٌع ُمـ يمؾ ُمٙم٤من .
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( ىمتٞماًل، و 21وىمد ذيمر ُمراؾمٚمقن ًمّمحػ أضمٜمٌٞم٦م أن اهلجقم ٟمّٗمذه صمالصم٦م ُمًٚمحقن، وأن قمدد اًمْمح٤مي٤م سمٚمع )

قمنميـ ىمتٞماًل،  اعمٍمي٦م سم٠من قمدد اًم٘متك "احلٞم٤مة  "( ضمرحيـ٤ًم، ضمراح سمٕمْمٝم٤م ظمٓمرة، سمٞمٜمام ذيمرت ضمريدة 27)

 وىم٤مل اًمِم٤مهد أمحد حمٛمد قمكم سم٤ميمٞمـ٤ًم أُم٤مم اًمٙم٤مُمػمات : إن اًمرص٤مص يم٤من يٜمٝمٛمر ُمـ يمؾ ضمٝم٦م .، وأرسمٕملم ضمرحيـ٤ًم 

إن جمٛمققم٦م رضم٤مٌل ُمًّٚمحلم، "وّسح اجلٜمدي قمٛمر إدريس ـ اًمذي يم٤من يٚمػ يده سمْمامدة ـ ًمٚمتٚمٗمزيقن : 

 . "يرشمدون اجلالسمٞم٤مت اًم٘متٚمٞمدي٦م ؿمٜمقا اهلجقم

ٌُف هذه اجلامقم٦م اعمتٓمروم٦م ـ أقمٜمل :  إن هذا احل٤مدث اعمٗمزع واعمزء ًمإلؾمالم ًمٞمس اًمتٙمٗمػم هق إول اًمذي شمرشمٙم

م م، وذم ضم٤مُمع شم٤مسمع جلامقم٦م أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م أيْمـ٤ًم ذم أ1996وم٘مد يم٤من إول قم٤مم ، ـ، سمؾ هق احل٤مدث اًمث٤مًم٨م 

 .(335)واًمث٤مين سمٛمديٜم٦م )ُمدين( صم٤مين أيمر ُمدن اًمًقدان، درُم٤من، وراح وحٞمتف قمنمة أؿمخ٤مص 

: وم٘مد اٟمٗمٚم٧م اًمٕم٘مد سم٘متؾ أُمػم اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م سمٙمٜمر : مجٞمؾ اًمرمحـ ـ رمحف اهلل ـ، صمؿ ـ أُم٤م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من  2

أؾمٗمر ومٞمف قمـ اًمقضمف هـ، 12/2/1412شمت٤مسمٕم٧م اًمٗمتـ هبجقم ؿمٜمّف إطمزاب اًمًٌٕم٦م اخلراومٞم٦م قمغم يمٜمر سمت٤مريخ 

٧ٌم سمٕمض اًمٌٞمقت، وهدم احل٘مٞم٘مل ًمٚم٘م٤مئد اًم٘مٓمٌل اإلظمقاين ىمٚم٥م اًمديـ طمٙمٛمتٞم٤مر اًمرأس اعمدسمِّر هلذا اهلجقم: وم٘مد هن

قمراض . ـ اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل، واؾمت٤ٌمطمقا ٕا ظمر قمغم رؤوس أهٚمٝم٤م ُم  اًمٌٕمض ٔا

وُمـ فمٗمروا سمف ُمـ اًمرضم٤مل ىمٓمٕمقا أٟمقومٝمؿ وآذاهنؿ وأـمراومٝمؿ، صمؿ أطمرىمقهؿ، وأًم٘مقهؿ ذم اًمٜمٝمر سمحج٦م أهنؿ وه٤مسمٞم٦م 

 .(336)ٝم٤م أـمٗم٤مٌل وٟم٤ًمء وؿمٞمقخوطم٤مسوا اًمقٓي٦م ٕيمثر ُمـ قمنميـ يقُمـ٤ًم، ُم٤مت ومٞمًمٞمس هلؿ طمؼ ذم احلٞم٤مة . 

وأُم٤م اًمٕمرب : ومرهمؿ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ اعمٙمتقسم٦م اًمتل مت٧م سملم احلزب اًمت٤مسمع حلٙمٛمتٞم٤مر وسملم اإلظمقة اًمٕمرب 

قمغم أن ٓ يِم٤مريمقا ذم اًم٘مت٤مل اًمدائر سملم اجلامقمتلم، ورهمؿ اًمتزام اًمٕمرب ُمقىمػ احلٞم٤مد وم٢مذا هبؿ يٗم٤مضمئقا سمٜم٘مض 

ر اًمٕمرب، وهي٤ممجقن ؾمٞم٤مرة هب٤م صمالصم٦م ُمـ اإلظمقة اًمٕمرب ومٞم٘مقًمقن هلؿ : اًمٕمٝمد وسم٤مًمٖمدر ومٞم٘متحؿ احلزب ُمٕمًٙم

شمذيمروا اًمٕمٝمد وُمقىمٗمٜم٤م احلٞم٤مدي، ومٞمٙمقن اًمرد هق : إـمالق رص٤مص اًمٙمالؿمٜمٙمقف قمغم آصمٜملم اجل٤مًمًلم ذم 

 اعم٘مدُم٦م ومٞمٛمقشمقن ومقًرا، وجُيرح إخ اًمث٤مًم٨م .

ُمٜمِمقرات سملم إومٖم٤من شم٘مقل : سم٠من ىمتؾ يمؾ هذه اجلرائؿ يم٤مٟم٧م سمتدسمػم ُمـ طمٙمٛمتٞم٤مر وطمزسمف اًمذي ىمد وزع 

وهذا اًمذي طمّمؾ ومٕماًل ُمـ طمٙمٛمتٞم٤مر اًمذي يم٤مٟم٧م ، (337)وه٤ميب واطمد ظمػٌم وأطم٥مُّ إمم اهلل ُمـ ىمتؾ ؾمٌٕملم ؿمٞمققمل

 طمرسمف ًمٚمًٚمٗمٞملم اًمذيـ يًٛمٞمٝمؿ وه٤مسمٞم٦م أؿمد وأٟمٙمك ُمـ طمرسمف ًمٚمِمٞمققمٞملم .

أن هٜم٤مك قمٛمٚمٞم٦م ود  "عمج٤مهد( : يذيمر سمٕمض اإلظمقة اًمٕمرب اعمج٤مهديـ ذم ظمٓم٤مب هلؿ رأيتف ذم وٞم٤موم٦م )ا

اًمِمٞمققمٞملم قمغم ُمِم٤مرف ضمالل آسم٤مد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ظمٞمقة قمغم طمدود يمٜمر، واظمت٤مر إُمػم جمٛمققم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب 

ًمالىمتح٤مم ـ ويمٜم٤م ٟمحـ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ـ، وحتريمٜم٤م ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م )ىمريؼ( إمم )ظمٞمقة( ضمٌٝم٦م إومٖم٤من، واًمت٘مٞمٜم٤م سم٤مُٕمػم اًمٕم٤مم 

 ٦م اًمتٙمتٞمؽ واًمتحرك وآىمتح٤مم .ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م قمٌداًمرؤوف، صمؿ أظمؼم قمـ يمٞمٗمٞم

وقمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م ٟم٘مٓم٦م اًمّمٗمر ومقضمئٜم٤م أن احلزب اإلؾمالُمل )طمٙمٛمتٞم٤مر( ىمد صٕمد ذم اجل٤ٌمل اًمتل ُمـ ظمٚمٗمٜم٤م وسمدأ 

ي٘مّمػ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مٕؾمٚمح٦م اًمث٘مٞمٚم٦م، سمٕمده٤م أصدر إُمػم ىمرار اًمؽماضمع ... ويم٤من احلزب اإلؾمالُمل ىمد ًمٖمؿ اًمٓمريؼ 

وأّدى ذًمؽ ًم٘متؾ إظمقيـ أسمق قمٌد اهلل اًمٖم٤مُمدي ؾمٕمقدي اجلٜمًٞم٦م،  اخل٤مص سم٤مًمٕمرب، واٟمٗمجرت اًمًٞم٤مرة سمٜم٤م،

 .(338)وأسمق ُمروان اًمًقداين، وضمرح صمالصم٦م : أسمق ه٤مضمر اًمًقداين، وأسمق طم٤مزم، وأسمق محزة اًمًقداين

                                                             

 هـ( .16/9/1421، سمت٤مريخ : 8050اًمٕمدد ) ((اًمنمق إوؾمط  ))( اٟمٔمر : ضمريدة 335)

 ( .21، وُمٚمح٘م٤مت سمٞم٤من 19)سمٞم٤من رىمؿ  ((اهلجٛم٦م اخلراومٞم٦م هلدم اإلُم٤مرة اًمًٚمٗمٞم٦م  ))( راضمع 336)

 ( .19)سمٞم٤من رىمؿ  ((اهلجٛم٦م اخلراومٞم٦م  ))( 337)

 ( .19)وٞم٤موم٦م اعمج٤مهد ـ ُمٚمحؼ سمٞم٤من رىمؿ  ((اهلجٛم٦م اخلراومٞم٦م  ))( 338)
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وهٙمذا ًمق اؾمتٓمردٟم٤م ُم٤م ىم٤مم سمف احلزب اإلؾمالُمل اًمت٤مسمع حلٙمٛمتٞم٤مر ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم، واعمالطمظ أن هذا احلزب 

اًمٌدقمٞم٦م قمداًء ًمٚمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، وُم٤م شميرت اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ىمط أؿمد ُمـ رضره٤م  أؿمد إطمزاب

 ُمـ هذا احلزب .

 ـ أُم٤م اجلزائر وم٤مُٕمُر أومٔمع وأٟمٙمك . 3

إًمخ : يمذب فم٤مهر، وُمٕمٚمقم أن قمٚم٦م  "وهذه هل قمٚم٦م اخلقارج ىمديٛمـ٤ًم وطمديثـ٤ًم ..."اًمث٤مًم٨م : أّن ىمقًمف : 

ٝم٤م دُم٤مء اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ هل ىمقهلؿ : أن اإليامن رء واطمد ٓ يتٌّٕمض إذا ذه٥م اخلقارج اًمتل اؾمت٤ٌمطمقا ٕضمٚم

 .(339)سمٕمْمف ذه سمٙمٚمف: ومٛمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة قمٜمدهؿ يم٤مومر طمالل اًمدم ظم٤مًمد خمٚمَّد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

وؾم٥ٌم ظمروضمٝمؿ قمغم أئٛم٦م اجلقر ُمـ اعمًٚمٛملم يرضمع إمم ومٝمٛمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ حل٘مٞم٘م٦م اإليامن: وم٢مهنؿ عم٤م اقمت٘مدوا 

 ضمٌقا اخلروَج قمٚمٞمٝمؿ، وه١مٓء هؿ اًم٘مدُم٤مء .يمٗمرهؿ أو

أُم٤م اخلقارج طمديثـ٤ًم وم٘مد ُمِمقا قمغم ُمٜمقاهلؿ ذم اًمتٙمٗمػم سم٤معمٕم٤ميص اًمذي أدى هبؿ إمم ؾمٗمط اًمدُم٤مء وىمتؾ إسمري٤مء 

 واخلروج قمغم أئٛم٦م اجلقر ُمـ اعمًٚمٛملم: وهذه سمٕمض أىمقاهلؿ :

وهذا ٓ يٖمٗمر اهلل ًمف إٓ أن "هر سمٗمً٘مف : ذم ُمٖمـ جي٤م "ضمٚم٦ًم قمغم اًمرصٞمػ"ـ ىم٤مل ؾمٚمامن اًمٕمقدة ذم ذيٓمف  1

ٕهنؿ ُمرشمدون سمٗمٕمٚمٝمؿ هذا  "يمؾ أُمتل ُمٕم٤مرم ..."يتقب: ٕن اًمٜمٌل صٞمؾ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٙمؿ سم٠مٟمف ٓ يٕم٤مرم : 

!!!، وهذه رّدٌة قمـ اإلؾمالم، هذا خيٚمد ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ إٓ أن يتقب: ٕٟمف ٓ ي١مُمـ سم٘مقل اهلل اًمٕمزيز 

. سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ اًمذي يٕمرف أن اًمزٟمك ڇ گ گ  ک ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ ڇح اًمقضمٞمز وضمؾ : ذ

طمرام ووم٤مطمِم٦م ويًخط اهلل هؾ يٗمتخر أُم٤مم اًمٜم٤مس، أُم٤مم اعماليلم أو ُمئ٤مت إًمقف ُمـ اًمٜم٤مس ؟، ٓ يٗمٕمؾ هذا 

ـٌ أسمًدا ... ُِمـ أقمٔمؿ اًمٌٖمل : " ـ ط شمريمل ( : 436) ص :  "ذح اًمٓمح٤موي٦م"اٟمتٝمك .ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم  "ُم١مُم

وذيمر  "أن يِمٝمد قمغم ُمٕملمَّ أن اهلل ٓ يٖمٗمر ًمف، وٓ يرمحف، سمؾ خيٚمده ذم اًمٜم٤مر: وم٢من هذا طمٙمؿ اًمٙم٤مومر سمٕمد اعمقت ...

 يمالُمـ٤ًم ُمدقمٛمـ٤ًم سم٤مٕدًم٦م .

ـ  2/272:  "ذح اًمٓمح٤موي٦م"ـ وىم٤مل ؾمٗمر احلقازم ـ ذم هن٤مي٦م اًمقضمف إول وسمداي٦م اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ ذيط  2

)اعمؽمو سمقًمٞمت٤من( قم٤ٌمرٌة قمـ ومٜمدق ذم دوًم٦م ظمٚمٞمجٞم٦م )ديب( ومٞمٝم٤م هذا اًمٗمٜمدق ـ سمٙمؾ ساطم٦م ـ ي٘مقل : إن ومٞمف  هذا": 

ُمنموسم٤مت ـ اًمكمِّ يًٛمقهن٤م اًمروطمٞم٦م ـ، يٕمٜمل : أٟمف ي٘مدم اخلٛمقر سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمِمٚمٞمٝم٤مت أو أيْمـ٤ًم 

أيْمـ٤ًم ُمرومؼ سمذًمؽ اًمّمقر اًمتل شمث٧ٌم أهنؿ ـ    اًمٗمٞمديقات إمم آظمره : ومٝمذه دقمقٌة سحي٦م إمم اخلٛمر، وممٚمقءة

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ رىمص خمتٚمط وشمٕمري ُمع ذب اخلٛمر ـ ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذا اًمٙمٗمر ـ: ٕٟمف اؾمتحالل ُم٤م طمرم اهلل 

 اٟمتٝمك . "شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، هق ـ سمال ري٥م ـ يمٗمٌر سيح

 . "يمٗمر سيح"ومت٠مُمؾ يمٞمػ مل يؽمك جم٤مًٓ ًمت٠مويؾ يمالُِمف طمٞمٜمام ىم٤مل : 

وهل ـ أي : اعمًٙمرات واعمخدرات ـ أقمٔمُؿ "( :  235) ص :  "اعمًؽ واًمٕمٜمؼم"وىم٤مل قم٤ميض اًم٘مرين ذم  ـ 3

 . "ُم٤م قُميص اهلل سمف ذم أروف

 وهذا اًمٙمالم ُمـ أفمٝمر اًمٙمذب: وم٢من أقمٔمؿ ُم٤م قُميص اهلل سمف ذم أروف : اًمنمك سم٤مهلل .

ُمٕم٤ميص "( حت٧م قمٜمقان :  67ـ  66ص :  ) "اًمتقطمٞمد أوًٓ "ـ وراضمع ُم٤م ىم٤مًمف اًمديمتقر ٟم٤مس اًمٕمٛمر ذم يمت٤مسمف  4

 . وؾمٞم٠ميت يمالُمف . "أم يمٗمر ؟

 ومٝمذه ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ يمالم أوًمئؽ )اًمدقم٤مة( اًمذيـ طم٤مول اًمٙم٤مشم٥م اًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ سمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمقة .

                                                             

(( ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم ـ رمحف (، ))ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م 277، 276 ،18/270(، )  551ـ  510، 258ـ  257، 242، 223ـ  7/222( اٟمٔمر : ))جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(( ) 1)

 ( . 2/238اهلل ـ ) 
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وُمِم٤مهبتٝمؿ ًمٚمخقارج فم٤مهرة، ويالطمظ قمغم أشم٤ٌمع ه١مٓء اًمتٗمٙمػم سمٌٕمض اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ًمِمٌٝم٤مت 

 آؾمتحالل . شمقمهقه٤م ىمرائـ داًّم٦ٌم قمغم

ٌِّٓملم ذم  41ـ  40) ص :  "اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ذٌح وشمٕمٚمٞمؼ"ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم يمت٤مسمف  ه قمغم اعمتخ ( سمٕمد ردِّ

وىمد ٟم٧ٌم ٟم٤مسمت٦ٌم ضمديدة اشمٌٕمقا ه١مٓء ] أي : اخلقارج واعمٕمتزًم٦م [ ذم شمٙمٗمػمهؿ مج٤مهػم "اًمتٙمٗمػم سم٤مٓؾمتحالل : 

...، وهلؿ ؿمٌٝم٤مت يمِمٌٝم٤مت اخلقارج اًمتل ومٞمٝم٤م : ) ُمـ  ؾملم، اضمتٛمٕم٧ُم سمٓمقائػ ُمٜمٝمؿواعمًٚمٛملم رؤؾم٤مء وُمرؤ

 اٟمتٝمك . "ومٕمؾ يمذا وم٘مد يمٗمر (، وىمد ؾم٤مق اًمِم٤مرح ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ـم٤مئٗم٦ًم ُمٜمٝم٤م هٜم٤م ...

ىمٚم٧م : وُمـ أيمؼم إدًم٦م قمغم ذًمؽ : شمِمٜمجٝمؿ ًم٘مْمٞم٦م احل٤ميمٛمٞم٦م، وأن ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ اعمًٚمٛملم 

 .(340)اًمتٕمري٩م إمم شمٗمّمٞمؾ اًمٕمٚمامء ذم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦ميمٗمر يمٗمًرا يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦م دون 

اًمراسمع : أن ي٘م٤مل : إن اًمٙم٤مشم٥م ذيمر ذم هذا إصؾ أن اًمًٚمٗمٞملم يِمٌٝمقن اخلقارج، وذيمر قمٜمٝمؿ ذم إصؾ 

وهق ُمذه٥م اعمرضمئ٦م اًمذيـ وٚمقا ذم سمٞم٤من  "ٓ يمٗمر إٓ سم٤مًمتٙمذي٥م"اًمث٤مُمـ وإرسمٕمقن ـ زوًرا وهبت٤مٟمـ٤ًم ـ أهنؿ ىم٤مًمقا : 

 امن .طم٘مٞم٘م٦م اإلي

وُمٕمٚمقم أن هذيـ اعمذهٌلم ٓ جيتٛمٕم٤من أسمًدا: ٕن اخلقارج همٚمق ذم ٟمّمقص اًمققمٞمد، ومجٕمٚمقا اإليامن ؿمٞمئـ٤ًم 

واطمًدا إذا ذه٥م سمٕمُْمف ذه٥م يمٚمُّف، ومجّرهؿ ذًمؽ إمم شمٙمٗمػم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة . أُم٤م اعمرضمئ٦م وم٘مٍموا ذم ومٝمؿ 

 .(341)اطمٌد ٓ يتٗم٤موؾ وأهُٚمف ومٞمف ؾمقاءٟمّمقص اًمققمد وصدوا قمـ ٟمّمقص اًمققمٞمد، وم٘م٤مًمقا : إن اإليامن رٌء و

 وٓ جيٛمع سملم ه٤مشملم اًمٗمرىمتلم إٓ ُمـ هق أوؾ ُمـ مح٤مر أهٚمِف .

وم٢مهنؿ ] أي : اعمرضمئ٦م [ ي٘مقًمقن : ٓ يي ُمع اإليامن ذٟم٥م يمام ٓ ":  "ذح اًمٓمح٤موي٦م"ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

قن : ٟمٙمٗمر اعمًٚمؿ سمٙمؾ ذٟم٥م أو سمٙمؾ يٜمٗمع ُمع اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦م . ومٝم١مٓء ذم ـمرف، واخلقارج ذم ـمرف، وم٢مهنؿ ي٘مقًم

 .(342)"ذٟم٥م يمٌػم ...

 

 

إصؾ افرابع وافثالثقن ظـد همٓء  ثقن : اهتام افـقات بال دفقؾ ..إصؾ افرابع وافثال ":   ؿال افؽاتب  

ظذ افظاهر، ؾؾؼد أحرجفؿ افذيـ طاهرهؿ افصالح وافدظقة إػ افسـة واخلر ودا  أهنؿ ٓ يؽتػقن باحلؽؿ

اجتفدوا ومل جيدوا جرحة ـبرة هيدمقن هبا مـ يريدون هدمف ؾنهنؿ اهّتؿقا كّقاهتؿ وؿافقا : ) ما دظقا إػ افسـة 

فـاس بافظـة، واهتامفؿ بال بّقـة و) ما افتزمقا بافسؾػقة إٓ حلرهبا ( . ومـ أجؾ ذفؽ ـان أخذ ا( 343)إٓ هلدمفا (

 . " راجحة شؿة مـ شامت مـفجفؿ افؽاشد

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

إًمخ : ُمـ أفمٝمر اًمٙمذب: ومٛمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م  "ٓ يٙمتٗمقن سم٤محلٙمؿ قمغم اًمٔم٤مهر ..."إول : ىمقًمف : 

                                                             

هـ صم٤مٟمٞم٦م (، وًمٚمرد قمٚمٞمف اٟمٔمر : ))ذح 1415ـ دار اًمقـمـ،  307( اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل : ))ٟمقاىمض اإليامن اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م(( ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٌد اًمٚمٓمٞمػ ) ص : 1)

 هـ ( .1413ط صم٤مٟمٞم٦م،  ـ سمتح٘مٞمؼ اًمؽميمل، 446اًمٓمح٤موي٦م(( ٓسمـ أيب اًمٕمز ) ص : 

 ( . 24ـ  23( اٟمٔمر : ))ردء اًمٗمتٜم٦م قمـ أهؾ اًمًٜم٦م(( ًمٚمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد ) ص : 1)

 . ـ سمنمح اسمـ اًمٕمريب، حت٘مٞمؼ : اًمؽميمل ( 434( ))اًمٓمح٤موي٦م(( ) ص : 1)

خ٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م ؟، أو أن ُمٜم٤مزقم٦م احلٙم٤مم اعمًٚمٛملم قمغم ُمٚمٙمٝمؿ ( سمؾ أٟمتؿ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اًمًٜم٦م وأؿمد اًمٜم٤مس حم٤مرسم٦ًم هل٤م . وهؾ شمٕمٔمٞمؿ إؿمخ٤مص واًمدوم٤مع قمـ سم٤مـمٚمٝمؿ اعم343)

مم اًمًٜم٦م عم٤م قم٤مروٙمؿ ؾمٚمٗمل دقمقٌة إمم اًمًٜم٦م ؟، أو اّت٤مذيمؿ وؾم٤مئؾ ًمٚمقصقل إمم ُمآرسمٙمؿ وإن يم٤مٟم٧م خم٤مًمٗم٦ًم ًمٚمنمع ُمـ اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م ؟ .  ومٝمذا يمذب ُمٙمِمقٌف، ومٚمق دقمقشمؿ إ

 ىمط . وًمٙمٜمٝم٤م إـمامع اًمِمخّمٞم٦م .
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 واجلامقم٦م اًمتل يديـ هب٤م اًمًٚمٗمٞمقن : أظمذ اًمٜم٤مس سمٔمقاهرهؿ .

ٕٟم٤م ىمد ُأُمرٟم٤م ": - "وٟمذر هائرهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم"قمٜمد ىمقل اعم١مًمػ :  -"ذح اًمٓمح٤موي٦م" ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم

 وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ڇسم٤محلٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر، وهُنٞمٜم٤م قمـ اًمٔمـ واشم٤ٌمع ُم٤م ًمٞمس ًمٜم٤م سمف قمٚمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

 ڇ : أي٦م، وىم٤مل شمٕم٤ممم ڇ ڀ پ               پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ، وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ڇ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 اٟمتٝمك .(344)" ڇ جئ ی ی        ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

إًمخ : يمذب  "ما دظقا إػ افسـة إٓ هلدمفا ..."اًمث٤مين : ىمقًمف ـ طمٙم٤مي٦ًم قمـ اًمًٚمٗمٞملم أهنؿ ىم٤مًمقا قمـ أشم٤ٌمقمف : 

ت، وًمق ُمٙمِمقف: ومٝمذه اجلامقم٤مت واحلزسمٞم٤مت ورُمقزه٤م مل شمٚمزم اًمًٜم٦م أصاًل، سمؾ هل ُم٘مٞمٛم٦م قمغم اًمٌدع واخلراوم٤م

يم٤مٟم٧م ؾمٚمٗمٞم٦م طم٘مـ٤ًّم وقمغم اًمًٜم٦م عم٤م يم٤من هل٤م ُم١مؾمًلم وأشم٤ٌمع يتٕمّمٌقن ٔرائٝمؿ: إذ اًمًٚمٗمٞم٦م ًمٞمس هلؿ ىم٤مئٌد إٓ 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .

ث حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ذم أطمد أذـمتف :  ًمٞمس صقاسمـ٤ًم أن ٟم٘مقل إن اإلظمقان "ؾمٛمٕم٧ُم اًمٕمالُم٦م اعمحدِّ

 .(345)"، هؿ حي٤مرسمقن اًمًٜم٦م، ومٙمٞمػ يٙمقٟمقن ُمـ أهٚمِٝم٤ماعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م

هبذه اًمقصٛم٦م اًم٘مٌٞمح٦م : اًمٓمٕمـ ذم اعم٘م٤مصد واًمٜمٞم٤مت، واًمتٜم١ٌم سمٛمٕمروم٦م  باًمث٤مًم٨م : أن ي٘م٤مل : إن اًمٙم٤مشم٥م ُمّم٤م

 اًمنائر واخلٗمٞم٤مت: ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف :

 طم٥ًم ٟمٔمرهؿ . ـ 1

 طم٥ًم ومٝمٛمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ . ـ 2

 يٜم٤مر واًمدرهؿ .أن احل٘مد اًمدوملم هق اًمذي دومٕمٝم٤م إن مل يٙمـ سمريؼ اًمد ـ 3

 اًمت٘مٞم٦م ديٜمٝمؿ . ـ 4

 يٓمٚم٘مقهن٤م دون أي شم٠مصّمؿ أو ُمراضمٕم٦م ًمٚمٜمٗمس سمؾ سمّمدر ُمٜمنمح . ـ 5

 ئمٜمقن أن هذا هق أرضمك أقمامهلؿ قمٜمد اهلل . ـ 6

 ٓ سم٘مّمد حتذير اًمٜم٤مس وإٟمام سم٘مّمد أن يٜمٗمروا اًمٜم٤مس قمـ اًمداقمل إمم اهلل . ـ 7

 أدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞم٦م . ـ 8

 مجع ُمث٤مًم٥م اجلامقم٤مت اًمدقمقي٦م ُمـ أضمؾ هدُمٝم٤م . ـ 9

 دون ذًمؽ ؿمٞمئـ٤ًم ـ أي : ضمرائؿ اًمٓمٖم٤مة ـ ًمٔمٜمّٝمؿ أٟمف ٓ يٕمدو أن يٙمقن ومً٘مـ٤ًم قمٛمٚمٞمـ٤ًّم .ٓ يٕم ـ 10

 وئمٝمرون ذم هذا اعمقىمػ سمقضمف ؾمٚمٗمل أصمري يدقمق إمم ٟمٌذ اًمت٘مٚمٞمد . ـ 11

ومزقمٛمقا أٟمف ٓ أُمر سمٛمٕمروف وٓ هنل قمـ ُمٜمٙمر إٓ سم٢مذن اإلُم٤مم سمؾ ىم٤مًمقا إٟمف ٓ إٟمٙم٤مر طمتك سم٤مجلٜم٤من إٓ  ـ 12

 سم٢مذن اإلُم٤مم .

 ـ يمت٤مب واطمد وم٘مط ومٙمٞمػ يمتٌف إظمرى .وهل ُم

١ٌمات ضُمرأة قمغم اهلل: ومٛمـ حيٙمؿ قمغم اًمٜمّٞم٤مت واًم٘مٚمقب همػم اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ ؟ واًمٖمٞم٥م ُمـ ظمّم٤مئص ٜموذم شمٚمؽ اًمت

، واعمالئٙم٦م واًمرؾمؾ ٓ يٕمٚمٛمقن ُمـ  ڇ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڇرسمقسمّٞمتف ، يمام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

 مب خب  حب جب يئ ىئ   مئ حئ جئ ی ی ی ڇام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : اًمٖمٞم٥م إٓ ُم٤م أـمٚمٕمٝمؿ اهلل قمٚمٞمف ، يم

 .ڇىب

                                                             

 ، سمنمح اسمـ أيب اًمٕمز ( .٦539م(( ) ص : ( ))اًمٓمح٤موي1)

 ( ذم ذيٓمف ))طم٘مٞم٘م٦م ٓ إًمف إٓ اهلل(( ًمألًم٤ٌمين .1)
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مل حيٙمؿ سمٜمٗم٤مق اعمٜم٤موم٘ملم إٓ عم٤َّم أـمٚمٕمف اهلل قمغم ذًمؽ، وأٟمزل قمٚمٞمف ذم ذًمؽ ىمرآٟمـ٤ًم  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿواًمٜمٌل 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڇُيتغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ قمـ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم : 

 ًمتقسم٦م ؾُمّٛمٞم٧م سم٤مًمٗم٤موح٦م ٕهن٤م ومْمح٧م اعمٜم٤موم٘ملم .وعم٤َّم ٟمزًم٧م ؾمقرة ا ڇ ڃچ

وُمـ همرائ٥م هذا اًمرضمؾ أٟمف ذم ُم٘م٤مسمؾ فمٚمٛمف ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم وـمٕمٜمف ذم ىمٚمقهبؿ وٟمٞم٤ّمهتؿ ٟمجد أٟمف حيٙمؿ سمًالُم٦م 

 اًم٘مٚم٥م واًمٗمٓمرة قمغم ُمـ أصمٜمك قمغم ىم٤مدشمف وأئّٛمتف .

 ( :  69) ص :  " أوقاء قمغم ومٙمر دقم٤مة اًمًٚمٗمّٞم٦م "ذم يمت٤مسمف  اًمٙم٤مشم٥مىم٤مل 

تشفاد إخ مبارك بـ شقػ بؽالم شػر احلقايل يدّل أوًٓ : أن إخ مبارك شؾقُؿ افؼؾب واش "

 . " ...(346)وافػطرة

اٟمٔمر يمٞمػ طمٙمؿ سمًالُم٦م اًم٘مٚم٥م واًمٗمٓمرة قمغم ُمـ أصمٜمك قمغم ؾمٗمر احلقازم :  ٕٟمف ُمـ ىم٤مدشمف وُمـ طمزسمف  أىمقل :

اء سمٓمري٘متف اًمذي يٜمتٛمل إًمٞمف ويداومع قمٜمف: وهذا هق اًمتٚمٛمٞمع ًم٘م٤مدهتؿ اًمذي طم٤مول  أن يٚمٌس ومٞمف احل٘م٤مئؼ قمغم اًمُ٘مرَّ

 اًمٙمقصمري٦م ـ يمام ذم إصؾ اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن ـ .

وم٤مًم٘م٤مقمدة قمٜمدهؿ : أّن َُمـ أصمٜمك قمغم ىم٤مدهتؿ ومٝمق ؾمٚمٞمؿ اًم٘مٚم٥م واًمٗمٓمرة وإن يم٤من ظم٤مرضمٞمـ٤ًّم أو ىمٌقريـ٤ًّم أو صقومٞمـ٤ًّم 

 ـ زقمٛمقا ـ . ڇ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ڇأو ضمٝمٛمٞمـ٤ًّم أو ُمٕمتزًمٞمـ٤ًّم ٕهن٤م 

ُم٤م َُمـ يمِمػ أٓقمٞمٌٝمؿ وشمٙمّٚمؿ قمغم ىم٤مدهتؿ سمام ومٞمٝمؿ ُمـ سمدقم٦م ومٝمق ظمٌٞم٨م اًم٘مٚم٥م واًمٗمٓمرة وهق اًمدقمّل وهق أ

وم٤مًمِمٞمخ رسمٞمع قمٜمد هذا احلزيب اعمحؽِمق إُم٤مٌم ذم اًمٓمقام ـ يمام سح سمذًمؽ ذم ، ًمذي يريد هْدم اًمدقم٤مة إمم اهلل ا

 . ـ ٕٟمف يمِمػ أٓقمٞمٌٝمؿ وهَدم ىمقاقمدهؿ ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م(347)"إوقاء"يمت٤مب 

ويم٤من ًمردوده ـ طمٗمٔمف اهلل ـ أيمؼم إصمر ذم اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ويمِمػ احل٘م٤مئؼ وقمقدة يمثػٍم ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمذي مل 

 .(348)٥م هبؿ اًمٕمقاـمػ إمم طِمٞم٤مض اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ـ سمحٛمد اهلل ـٚمٕمشم

 

 
إصؾ اخلامس وافثالثقن : جعؾفؿ اخلطل دم ادسائؾ افعؾؿّقة افتل يؼع هبا بعض افدظاة  "ؿال افؽاتب:      

فؼد جعؾ همٓء اجلراحقن اخلطل دم ادسائؾ افعؾؿّقة افتل يؼع هبا بعض ، ؾّقة مطؾؼـًا أظظؿ مـف دم ادسائؾ افعؿ

ن افشـعة ظذ داظقة وؿع دم خطل دم مسلفة ظؾؿقة افدظاة أظظؿ مـ اخلطل دم ادسائؾ افعؿؾقة مطؾؼـًا، بقـام يعظؿق

ويؿؾمون افدكقا ظقيالً وتشفًرا، وربام اشتدفقا بؼقل بعض أهؾ افعؾؿ : ) افبدظة ذٌّ مـ ادعصقة (، وهق فقس 

 . " ظذ إضالؿِف: ؾنن اخلطل ؿد يؽقن كسبقـًّا، وؿد يؽقُن ؾاظُؾف مثابـًا وإن ـان جمتفًدا وإن طـف ؽر بدظة

: إول : إن اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمّٞم٦م اعمتٕمٚمِّ٘م٦م سم٤مُٕمقر اًمٔم٤مهرة، واعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمّٞم٦م شمتٗم٤موت ومٞمٝم٤م إظمٓم٤مء أىمقل 

ومٌٕمْمٝم٤م أقمٔمؿ ظمٓم٠ًم ُمـ سمٕمض، ومٚمٞمس اخلٓم٠م ذم ُم٠ًمًم٦م رؤي٦م اًمٙمّٗم٤مر ًمرهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٤مخلٓم٠م ذم ُم٠ًمًم٦م شم٠مويؾ 

 اًمّمٗم٤مت، ويمِال إُمريـ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمّٞم٦م .

                                                             

 ـ ط اًمِمٕم٥م ( . 6/320( ؾمالُم٦م اًمٗمٓمرة : هل ُمٕمروم٦م اهلل، وشمقطمٞمده، وأٟمف ٓ إًمف همػمه . اٟمٔمر : ))شمٗمًػم اسمـ يمثػم(( ) 1)

 هـ ( .1416ـ دار اًمتجديد، ط  86جيل ) ص : ( اٟمٔمر : يمت٤مب ))أوقاء قمغم ومٙمر دقم٤مة اًمًٚمٗمٞم٦م اجلديدة(( ًمٚمِم٤م1)

ًٚمٗمل وأهٚمف يم٤مًمِمٞمخ وم٤مًمح سمـ ٟم٤مومع، واًمٕمالُم٦م ( وٓ أٟمًك أيْمـ٤ًم اعمِم٤ميخ اًمذيـ يم٤من هلؿ دوٌر يمٌػم ذم حم٤مرسم٦م احلزسمٞم٦م وسمٞم٤من قمقاره٤م، ويم٤من هلؿ اًمٗمْمؾ سمٕمد اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعمٜمٝم٩م اًم348)

ٞمخ ص٤مًمح اًمًحٞمٛمل، واًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي،واًمِمٞمخ قمكم ٟم٤مس وم٘مٞمٝمل، واًمِمٞمخ قمكم هم٤مزي اًمتقجيري، وىمٌؾ ذًمؽ قمٚمامئٜم٤م اًمِمٞمخ قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد، واسمٜمف قمٌد اًمرزاق، واًمِم

 اًمٙم٤ٌمر يم٤مًمٗمقزان، واسمـ سم٤مز، واًمًدٓن، واًمٖمّمقن، وإـمرم، وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ـ رطمؿ اهلل ُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ وطمٗمظ ُمـ سم٘مل ـ .
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قد ًمّمٜمؿ يم٤مخلٓم٠م ذم شمٕمذي٥م اًمدقم٤مة، ويمِال إُمريـ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمّٞم٦م ، وًمٞمس اخلٓم٠م وًمٞمس اخلٓم٠م ذم اًمًج

ٍف ذم اًمٙمقن ُمع اهلل،  ذم شمٕمذي٥م اًمدقم٤مة وهق ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مخلٓم٠م ذم اًمقىمقع ذم اًمنمك أو اقمت٘م٤مد ُمتٍمِّ

 وهق ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمؾ إظمػم أؿمد ضُمرُمـ٤ًم .

 ٗمؽمي ، وهق أن قمٚمامئٜم٤م اًمٙم٤ٌمر عم٤َّم يمّٗمروا صّدام ظمّٓمئقا ومتقى ؾمٗمر وؾمٚمامن .واًمقاىمع يِمٝمد سمتٙمذي٥م هذا اعم

ب اّدقم٤مئؽ  ومٝمؾ اًمًٚمٗمٞمِّلم ضمٕمٚمقا اخلٓم٠م ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمّٞم٦م أقمٔمؿ ُمٜمف ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٓمٚم٘مـ٤ًم، واًمقاىمع يٙمذِّ

  ومٞمٝمؿ اًمدقم٤مة إمم اهلل ؟؟، أم أٟمؽ شمرى أن ُمثؾ يمٗمر صّدام أىمؾ ظمٓم٠ًم ُمـ شمٕمذيٌف ًمأليمراد ذم ؿمامل اًمٕمراق سمام

.إْن يمٜم٧م شمريد سمذًمؽ اًمٙمّٗم٤مر ومال وضمف ًمالقمؽماض،  " ؾنهنؿ ٓ يعدون جرائؿ افطُّغاة ... "وىمقل اًمٙم٤مشم٥م : 

وإن يمٜم٧م شمريد سمذًمؽ احلُّٙم٤مم اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم وشمٕمتؼم أّن طمٙمؿ ، وُمقاىمٗمٝمؿ شُمٖمٜمل قمـ اًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ 

 سمٌمء طمتك يقاوم٘مقك قمغم شمٙمٗمػمهؿ اًمًٚمٗمٞمِّلم قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٗمًؼ ٓ يٙمٗمل وأٟمف ًمٞمس 

وردت ٟمّمقٌص يمثػمة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمدل قمغم أن اعمٕم٤ميص ٓ ُّترج ص٤مطمٌٝم٤م ـ همػم اعمًتحؾ ـ  وم٠مىمقل :

ُمـ اإليامن، وأن وم٤مؾمؼ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ٓ ُيٜمٗمك قمٜمف ُمٓمٚمؼ اإليامن سمٗمًقىمف وٓ يقصػ سم٤مإليامن اًمت٤مم، وًمٙمـ هق : 

ـٌ ٟم٤مىمُص اإليامن، أو : ُم١مُمـ سم٢م  يامٟمف وم٤مؾمؼ سمٙمٌػمشمف .ُم١مُم

، ومل خُيرج ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف أي٦م  ڇ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڇىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

 ُمـ اًمديـ سم٤مًمٙمٚمّٞم٦م، ومل َيٜمْػ قمٜمف اإليامن ُمٓمَٚم٘مـ٤ًم، ومل يٛمٜمع ُمـ ضَمَري٤من أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف .

ٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي  "ذم احلدي٨م أظمر : .و( 349) " ؾِم٤ٌمب اعمًٚمؿ وُمًقق، وىمت٤مًمف يمٗمر ":  " اًمّمحٞمح "وضم٤مء ذم 

وىمد أؾمت٥م سمٕمض ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم قمٝمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذم  ( 350) " يمّٗم٤مًرا ييب سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب سمٕمض

رهؿ سمؾ سم٘مقا أٟمّم٤مره ووزراءه ذم اًمديـ .  وىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :   ڳ ڇطمْمقره ومققمٔمٝمؿ وأصٚمح سمٞمٜمٝمؿ ومل يٙمٗمِّ

 ڇ ھے ھ   ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ    ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ژ ڈ ڇ ومًّٛمك اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ يُمالًّ ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم اعمُْ٘مَتتَِٚمَتلْم ُم١مُمٜم٦م، وأُمر سم٤مإلصالح سمٞمٜمٝمام .وىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :  

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ  گ کک ک ک ڑ         ڑ ژ

 وم٠مصم٧ٌم اإليامن ًمٚم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ُمـ اعم١مُمٜملم، وأصم٧ٌم هلؿ أظمّقة اإليامن . .ڇ ڻۀ ڻ ڻ

وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم شمًٛمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ومً٘مـ٤ًم أو قم٤مُمٚمف وم٤مؾم٘مـ٤ًم وسملم شمًٛمٞمتف  "ىم٤مل اًمِمٞمخ طم٤مومظ طمٙمٛمل ـ رمحف اهلل ـ : 

ُمًٚمٛمـ٤ًم وضَمَري٤من أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف: ٕٟمف ًمٞمس يمؾ ومًؼ يٙمقن يمٗمًرا وٓ يمؾ ُم٤م ؾُمٛمل يمٗمًرا وفمٚمٛمـ٤ًم يٙمقن 

 .( 351) " خُمِْرضمـ٤ًم ُمـ اعمّٚم٦م طمتك ُيٜمٔمر إمم ًمقازُمف وُمٚمزوُم٤مشمف ...

٤مق واًمٔمٚمٛم٦م وأصح٤مب اعمٕم٤ميص واجلرائؿ ُمـ اعمًٚمٛملم ًمٞمًقا يمّٗم٤مًرا يمام  ًّ ومٝمذه اًمٜمّمقص ىمد دًّم٧م قمغم أن اًمُٗم

 شمريد، سمؾ هؿ ُم١مُمٜمقن ٟم٤مىميص اإليامن، وأن شمٙمٗمػمهؿ هق رأي اخلقارج .

اًمدٟمٞم٤م قمقيالً ن وسمٞمٜمام يٕمٔمٛمقن اًمِمٜمٕم٦م قمغم داقمٞم٦م وىمع ذم ظمٓم٠م ذم ُم٠ًمًم٦م قمٚمٛمّٞم٦م ويٛمٚم١م " اًمث٤مين : أن ىمقًمف : 

ُمـ ؿم٠من اًمٌدع: وم٤مًمٙم٤مشم٥م يًٛمل إظمٓم٤مء اًمٕم٘مدي٦م اًمتل يٜم٤مدي هب٤م دقم٤مة احلزسمٞم٦م )أظمٓم٤مء  ٤م: هتقيٜمً  " وشمِمٝمػًما

قمٚمٛمٞم٦م( ًمٞمخٗمػ طمدة اًمٜم٘مد قمغم طمزسمف، وًمٞمقهؿ اًم٘مراء سم٠من إٟمٙم٤مر اًمًٚمٗمٞملم قمغم أوًمئؽ اًمدقم٤مة إٟمام هق إٟمٙم٤مٌر 

 جيقز ُمٚمئ اًمدٟمٞم٤م هب٤م قمقياًل وشمِمٝمػًما . عم٤ًمئؾ قمٚمٛمٞم٦م ٓ يْمٚمؾ هب٤م اعمخ٤مًمػ، وسم٤مًمت٤مزم ٓ

                                                             

 ( .ذم اًمِٗمتَـ  13/26: ) ((   اًمٌخ٤مري   ))( 349)

 ذم اًمِٗمتَـ( . 13/26: ) ((   اًمٌخ٤مري   ))( 350)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ .351)
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: إْذ هؿ يٜم٤مدون هب٤م ذم يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم (352)وأظمٓم٤مء دقم٤مة احلزسمٞم٦م ٓ يٜمٙمره٤م إٓ ُمـ أقمٛمك اهلل ىمٚمٌف وـمٛمس سمّمػمشمف

وسمٙمؾ وىم٤مطم٦م، سمؾ وطمتك اًمٙم٤مشم٥م ٟمٗمًف اًمذي ضمٜمد ٟمٗمًف ًمٚمدوم٤مع قمـ شمٚمؽ إظمٓم٤مء يم٢مؾمداًمف اًمًت٤مر قمـ 

وهمػمهؿ ،  ودمقيزه اًمدظمقل ذم اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م ، ودقمقشمف اًمٍمحي٦م  ذيمٞم٤مت اًمٌٜم٤م واًمتٚمٛم٤ًمين واًم٤ًٌمقمل

ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م، وإجي٤مسمٞم٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ إذا يم٤من فم٤معمـ٤ًم، ودوم٤مقمف قمـ اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمؾ سمدقمٝم٤م 

 ذم ُم٘م٤مسمؾ طمٓمف ُمـ ىمدر أشم٤ٌمع اًمرؾمؾ ) اًمًٚمٗمٞملم ( وهمػمه٤م ُمـ والٓشمف .

 ٤مٟم٦م وهمش ًمألُم٦م .أًمٞمس ذم ومٕمؾ اًمٙم٤مشم٥م هذا ظمٞم

:  " ورسمام اؾمتدًمقا سم٘مقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ) اًمٌدقم٦م ذ ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ( وهق ًمٞمس قمغم إـمالىمف " اًمث٤مًم٨م : ىمقًمف : 

 يمالٌم سم٤مـمؾ: وم٤مًمٌدقم٦م ُمـ طمٞم٨م هل سمدقم٦م هل ذٌّ ُمـ اعمٕمّمٞم٦م وُمـ يمؾِّ وضمف .

واًمٌدقم٦م أطم٥مُّ إمم إسمٚمٞمس "قري : واًمٌدقم٦م ذٌّ ُمـ اعمٕمّمٞم٦م يمام ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمث "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

 :( 353) " "ُمـ اعمٕمّمٞم٦م: وم٢من اعمٕمّمٞم٦م ُيت٤مب ُمٜمٝم٤م واًمٌدقم٦م ٓ ُيت٤مب ُمٜمٝم٤م

واؾمتدّل ـ رمحف اهلل ـ قمغم اًمٌدع أن ذٌّ ُمـ اعمٕم٤ميص سمحدي٨م اًمرضمؾ اًمذي يم٤من ُيدقمك ) مِح٤مًرا ( ويم٤من    

ب اخلٛمرصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُيْْمِحُؽ اًمٜمٌل  ٞمقُمـ٤ًم ومٚمٕمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمٛم، ومحّدُه اًمٜمٌل ، ويم٤من ُيٙمثِر ُمـ ُذْ

 .( 354) " ٓ شمٕمٚمٜمف وم٢مٟمف حي٥م اهلل ورؾمقًمف "أطمُد اًمّمح٤مسم٦م وم٘م٤مل : 

ف اًمًالم ـ سمذًمؽ، وذب اخلٛمر ُمٕمّمٞم٦م، وًمٙمٜمف عم٤َّم يم٤من صحٞمح آقمت٘م٤مد حمٌـ٤ًّم هلل ورؾمقًمف ؿمِٝمد ًمف اًمٜمٌل ـ قمٚمٞم

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿظمٓمِره٤م سمحدي٨م اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مل ًمٚمٜمٌل واؾمتدل قمغم هِمَٚمِظ اًمٌدقم٦م وقِمَٔمؿ ، وهنك قمـ ًمٕمٜمف 

َٛم٦ٌم ُم٤م ُأريد هب٤م وضمف اهلل ( وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ًْ ِ٘مُر  ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ) هذه ىِم خَيُرج ُمـ ِوْئِْمئ هذا ىمقٌم حَيْ

ُمْ  ْٝمؿ ُمـ اًمرَّ ًَّ  .( 355) " َٞم٦مأطمُديمؿ صالشمف ُمع صالهتؿ وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمٝمؿ ... َيْٛمُرىمقن ُمـ اإلؾمالم يمام يٛمرق اًم

أئّٛم٦م أهؾ اًمٌدع أرّض قمغم إُم٦م ُمـ أهؾ اًمذٟمقب ... وهلذا َأُمر اًمٜمٌل  "وًمٙمقن اًمٌدع ذ ُمـ اعمٕم٤ميص ص٤مر 

 .( 356) " سم٘متؾ اخلقارج وهنك قمـ ىمت٤مل إئٛم٦م اًمٔمََّٚمٛم٦م ... صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اًمٌدع يمٚمُّٝم٤م ُمذُمقُم٦م وّتّمٞمص سمٕمض اًمٌدع سم٠مهن٤م همػم ُمذُمقُم٦م ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ، سمؾ هق ىمقل أهؾ اًمٌدع ،و

 ."يمؾ سمدقم٦م والًم٦م"ًمٕمٛمقم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

حمٛمقٌل قمٜمد اًمٕمٚمامء قمغم قمٛمقُمف، "( ذم ذح هذا احلدي٨م :  181ـ  180) ص :  "ومت٤مويف"ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم    

 .(357)"ٓ يًتثٜمك ُمٜمف رء اًمٌت٦م، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م هق طمًـ أصالً 

ؾمٞمّمٗمؼ ًمف ومٞمٝم٤م اًم٘مٌقريقن وأصح٤مب  -سمٕمدم اًمذمُمـ اًمٙم٤مشم٥م ًمتخّمٞمص سمٕمض اًمٌدع  -وهذه اعمح٤موًم٦م

وم٢من اخلٓم٠م ىمد يٙمقن  "ؿ قمّٚمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف : ، صم) اًمٓمٞمقُر قمغم أؿمٙم٤مهل٤م شَمَ٘مع ( اعمقاًمد وأصح٤مب اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م، و 

ـْ وىمع سم٤مًمٌدقم٦م، وأٟم٧م شم٘م٤مِرن سملم اًمٌدقم " ٟمًٌٞمـ٤ًّم ... ٦م واعمٕمّمٞم٦م ومال وضمف ًمٙمالُمؽ .أىمقل :  هذا خيتّص سمح٤مل َُم

ا سم٢مـمالق سمح٤مل اعمٕمذور اًمذي ىم٤مم اعم٤مٟمع اًمنمقمل ُمـ ، هذا  صمؿ إٟمؽ شمًتدّل قمغم هتقيـ اًمٌدقم٦م وأهن٤م ًمٞم٧ًم ذًّ

ل واعمجتٝمد .  إـمالق احلٙمؿ قمٚمٞمف يم٤معمت٠موِّ

                                                             

 ( إذا اؾمتثٜمٞمٜم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمِمٝمقريـ اًمذيـ ىمٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ احل٘م٤مئؼ .1)

 ( .11/472: ) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ))( 353)

 ( .8/14رٍج ُمـ اعمّٚم٦م : )( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود ـ سم٤مب ُم٤م ُيٙمره ُمـ ًمٕمـ ؿم٤مرب اخلٛمر وأٟمف ًمٞمس سمخ٤م354)

 ُمع اًمٗمتح( . 4/168( أظمرضمف اًمٌخ٤مري : يمت٤مب إٟمٌٞم٤مء ـ سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌّقة : )355)

 ( .7/284: ) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ))( 356)

 ـ درا اًمراي٦م ( . 91( ))قمٚمؿ أصقل اًمٌدع(( ًمٕمكم طمًـ قمٌد احلٛمٞمد ) ص : 1)
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وهذا اًم٘مقل هم٤مي٦م ذم اجلٝمؾ : ٕن اًمِم٤مرع إذا قمذر ُمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر أو اًمٌدقم٦م ًم٘مٞم٤مم اعم٤مٟمع ُمـ شمٙمٗمػمه أو 

ن اًمٙمٗمر أو اًمٌدقم٦م أىمؾ ؿم٠مٟمـ٤ًم ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ًم٘مٞم٤مم اًمٕمذر ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ومٞمٝمام  : شمٌديٕمف ومال جيقز أن ي٘م٤مل إ

ـْ شمريمٝم٤م ًمٖمػم  ٕن ىمٞم٤مم إقمذار سمٌٕمض ومرائض اإلؾمالم ٓ ُي٘مّمد ُمٜمٝم٤م شم٘مٚمٞمؾ ؿم٠من شمٚمؽ اًمٗمرائض سمدًمٞمؾ أن َُم

 قمذر ومٝمق ُمذُمقم .

ؿ قمّٛمـ وىمع ذم ، وم٤مهلل ـ ضمّؾ وقمال ـ أؾم٘مط احلٙم ڇ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڇىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

اًمٙمٗمر ًمٕمذر ذقمل يم٤مإليمراه، وُمع هذا وم٤مًمٙمٗمر ُمذُمقم: ٕن ُمـ وىمع ومٞمف ُمـ همػم قمذر ُيٕمتذر سمف قمٜمف ومٝمق ظم٤مرج 

 ک ک ک ک    ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڇُمـ ُمٚم٦م اإلؾمالم وظم٤مًمد خمّٚمد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ  ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

ـ قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ـ، وأيْمـ٤ًم : وم٢من  اًمّمالة واضم٦ٌم قمغم يمؾِّ ُمًٚمؿ وشمريمٝم٤م يمٗمر ،   ڇ گ گ گ گ

وٓ يٕمٜمل ؾم٘مقـمٝم٤م قمـ وم٤مىمد اًمققمل أو ُمـ ُأهمٛمَل قمٚمٞمف اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠مهن٤م، وٓ ي٘مقل ذًمؽ قم٤مىمؾ:  ٕن ُمـ شمريمٝم٤م 

ًدا ًمذًمؽ ومٝمق يم٤مومر ُيًتت٤مب صمالصم٦م أي٤مم وم٢من شم٤مب وإٓ ىُمتؾ .  ُمـ همػم قمذر ُمتٕمٛمِّ

ٕن اخلٓم٠م ىمد يٙمقن ٟمًٌٞمـ٤ًّم سمح٥ًم هٜم٤م ) سم٠من اًمٌدقم٦م ّذ ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ًمٞمس قمغم إـمالىمف  اًمٙم٤مشم٥مومتٕمٚمٞمؾ 

 اظمتالف آضمتٝم٤مد ( هق شمٕمٚمٞمؾ سم٤مـمؾ يدل قمغم سمالدشمف وىِمّٚم٦م قمٚمٛمف اًمذي مل يًٕمٗمف ذم اًمدوم٤مع قمـ أهؾ اًمٌدع .

 : يمالٌم سم٤مـمؾ . (358)" وىمد يٙمقن وم٤مقمٚمف ُُمث٤مسمـ٤ًم وإن يم٤من جمتٝمًدا وإن فمٜمّف همػم سمدقم٦م " اًمراسمع : ىمقًمف : 

ىمٓم٥م اًمذي شمداومِع قمٜمف ُمث٤مسمـ٤ًم قمغم أىمقاًمف اًمٙمٗمري٦م واًمٌدقمٞم٦م :  ٕٟمف ىم٤مهل٤م وهؾ شمريد ُمٜم٤م أن ٟم٘مقل سم٠من ؾمٞمد 

سم٤مضمتٝم٤مد ؟، ومٞمٙمقن ُم٠مضمقًرا قمغم ىمقًمف سمقطمدة اًمقضمقد وشمٙمٗمػم اًمٌنمّي٦م واًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م وإؾم٤مءة إدب ُمع 

 ًمٙمؼمى .أٟمٌٞم٤مء اهلل واًم٘مقل سم٠من اإلؾمالم ظمٚمٞمط ُمـ اًمِمٞمققمٞم٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٌدع اًمٙمٗمري٦م ا

رة        ٦ٌَم آضمتٝم٤مد !! .سمؾ يمؾُّ َُمـ وىمع ذم سمدقم٦م ُمٙمٗمِّ هؾ شمـريـد أن شم٘مـقل إٟمف ُمـث٤مٌب قمٚمٞمٝم٤م: ٕٟمف وصؾ إمم ُرشْم

رة أو  ٘م٦م ممّـ يٜمتٛمل ًمتٚمؽ اجلامقم٤مت ومٝمق ُمث٤مب قمغم ومٕمٚمف ٕٟمف جمتٝمد ومٞمف ، سمؾ يمؾُّ َُمـ وىمع سمٌدقم٦م ُمٙمٗمِّ ًِّ أو ُمٗم

 ًَّ ر أو يٗم ٘م٦م ومال جيقز أن يٙمٗمَّ ًِّ  ؼ ٕٟمف ىمد يٙمقن جمتٝمًدا ومٞمٝم٤م .ُمٗم

وٓ خيٗمك ُم٤م ذم هذا اًم٘مقل ُمـ اًمٗم٤ًمد: ٕن اعمجتٝمد اًمذي وصؾ ًمُرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد إن أظمٓم٠م ٓ يًّٛمك ُم٤م وىمع 

 ومٞمف اسمتداقمـ٤ًم، ٕن آضمتٝم٤مد يٙمقن ومٞمام ٓ ٟمّص ومٞمف ويًّٛمك ُم٤م وىمع ومٞمف همٚمٓم٦م أو زًّم٦م .

ي٘مع إٓ وَمْٚمَت٦م وسم٤مًمٕمرض ٓ سم٤مًمذات، وإٟمام شمًّٛمك همٚمٓم٦م أو زًّم٦م  وم٤مٓسمتداع ُمٜمف ـ أي اعمجتٝمد ـ ٓ "ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل : 

ّٕن ص٤مطمٌٝم٤م مل ي٘مّمد اشّم٤ٌمع اعمتِم٤مسمف اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م واسمتٖم٤مء شم٠مويؾ اًمٙمت٤مب، أي : مل يّتٌع هقاه وٓ ضمٕمٚمف قمٛمدة: 

حدث قمـ أىم٤ًمم وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ـ وهق يت، ( 359) " واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف : أٟمف إذا فمٝمر ًمف احلؼ َأْذقَمـ ًمف وأىمرَّ سمف

وأُم٤م إن مل يّمح سمٛمًامر اًمٕمٚمؿ أٟمف ُمـ اعمجتٝمديـ ومٝمق احلري سم٤مؾمتٜم٤ٌمط ُم٤م ظم٤مًمػ اًمنمع ... "اًمٜم٤مس ذم اًمٌدع ـ : 

َـّ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦مإصم فا اًمٜمقُع فم٤مهر أٟمف آصمؿ ذم اسمتداقمومٝمذ  .(360)"ؿ ُمـ ؾم

يداومِع قمٜمٝمؿ مل يّمٚمقا إمم  ومٙمالُم اًمِم٤مـمٌل ـ رمحف اهلل ـ ومٞمف ردٌّ قمغم ُم٤م ذيمره هذا اجل٤مهؾ : ّٕن ه١مٓء اًمذيـ

ٌْؼ هلؿ جم٤مًٓ ًم٘مراءة ُم٤م جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٕمرومف ُمـ أُمقر ديٜمف (361)ُرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد وٓ يمراُم٦م ، ومُٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾم٦م مل شُم

 ومْماًل قمـ أن يتٙمّٚمؿ ذم ىمْم٤مي٤م إُم٦م .

                                                             

 ٓضمتٝم٤مده وإن فمٜمف همػم سمدقم٦م( .(اًمّمقاب : أن ي٘م٤مل : )وىمد يٙمقن وم٤مقمٚمف ُمث٤مسمـ٤ًم 358)

 ( .196/ 1ًمٚمِم٤مـمٌل : ) ((   آقمتّم٤مم   ))( اٟمٔمر : 359)

 وُم٤م سمٕمده٤م ( . 1/146( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ) 1)

 ( ومرؤؾمٝمؿ ضمٝم٤مل، ٓ يٕمرف يمثػٌم ُمٜمٝمؿ ذوط اًمقوقء، وٓ ٟمقاىمض اإلؾمالم .361)
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 . " ًمٚمقىم٧م وم٘مف اًمقاىمع َُمْْمَٞمَٕم٦مٌ  "وَأّٟمك هلؿ ذًمؽ واًمٙم٤مشم٥م  يًخر ُمـ اًمًٚمٗمٞمِّلم ويٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ىمقًمف : 

ٌلم ٔراء ىم٤مدهتؿ اًمٌِْدقمٞم٦م  صمؿ ي٘م٤مل أيْمـ٤ًم إن اعمجتٝمد إذا قمرف احلؼ َأْذقَمـ ًمف ورضمع إًمٞمف، وه١مٓء ُمتٕمّمِّ

ويداومٕمقن قمٜمٝم٤م سمٙمؾ ُم٤م أوشمقا ُمـ ىمّقة وًمق قمغم طم٤ًمب اًمٓمٕمـ ذم ديـ اهلل، ومٝمؾ يّمّح أن ُي٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ إن يمؾ 

 ُم٤م وىمٕمقا ومٞمف هؿ ُمث٤مسمقن قمٚمٞمف جمتٝمدون ؟!

 اًمٕم٤مىمؾ اًمّٚمٌٞم٥م يٕمرف أن اعمداومع قمـ أطمٍد ُمـ أهؾ اًمٌدع وهق قمغم قمٚمؿ سمٌدقمتف هق أطمُد رضمٚملم : صمؿ إن

 ـ إُم٤م أن يٙمقن ُمداومٕمـ٤ًم قمـ أومٙم٤مره . 

 ـ أو أّن أومٙم٤مره ٓ شُمَٕمدُّ ؿمٞمئـ٤ًم قمٜمد ُمـ داومع قمٜمف . 

احلزسمٞم٦م ُمع قمٚمٛمف قمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م وُم٤م حيٛمٚمف ُمـ أومٙم٤مر، ودوم٤مقمف اعمًتٛمٞم٧م قمـ اجلامقم٤مت  اًمٙم٤مشم٥موًمُٞمٜمٔمر دوم٤مع 

 وقمغم اًمٕمٚمامء احلٙمؿ .( 362)سمح٤مهل٤م 

 

 
ة افؽبار دم تبديعفؿ إصؾ افسادس وافثالثقن : إكزاهلؿ أكػسفؿ مـزفة أئؿة أهؾ افسـ " ؿال افؽاتب:    

ئؿة ادشفقريـ ظذ جقاز ما يػعؾقكف ومـ ذفؽ اشتدٓهلؿ بؽالم افثقري وإوزاظل دم تبديع أحد إ ،خمافػقفؿ

.ؾنكام شاغ ذفؽ فؾثقري وؽره مـ أئؿة افسؾػ بسبب ما أوتقه مـ ظؾؿ ( 363) " مـ تبديع، وتضؾقؾ دخافػقفؿ

 ."وظؿؾ وؿبقل بغ افـاس، وصتّان بغ أحقال أوفئؽ إئؿة وأحقال همٓء افطائشغ ادتعجؾغ 

ًمٞمس (364)ذي ذيمرشمف ُمـ ُمٜمٝمجٝمؿ ذم شمٌديع أطمد إئٛم٦م اعمِمٝمقريـإول : ي٘م٤مل ًمٚمٙم٤مشم٥م : إن هذا اًم أىمقل : 

قن اًمٌدع وي٤ٌمًمِٖمقن ذم اًمردِّ قمغم  ًمؽ ومٞمف طمج٦م، سمؾ هق دالٌّ قمغم ٟم٘مٞمض ُمرادك، وذًمؽ أن اًمًٚمػ يم٤مٟمقا يذُمُّ

 أصح٤مهب٤م طمتك ًمق يم٤مٟمقا ُمـ إئٛم٦م اعمِمٝمقريـ مم٤ّم يدّل قمغم ظمٓمقرة اًمٌدع .

ئٛم٦م اًمقرقمقن ذم إٟمٙم٤مر ُم٘م٤مٓت وٕمٞمٗم٦م ًمٌٕمض اًمٕمٚمامء ورده٤م أسمٚمغ رد، وىمد سم٤مًمغ إ "ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م : 

 ". إمم أن ىم٤مل :  " يمام يم٤من اإلُم٤مم أمحد ُيٜمٙمر قمغم أيب صمقر وهمػمه ُم٘م٤مٓت وٕمٞمٗم٦م شمٗمّردوا هب٤م وي٤ٌمًمِغ ذم رده٤م ...

ًمِم٤مومٕمل وىمد اُمتألت يمت٥م أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ سمتٌٞملم هذه اعم٘م٤مٓت وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ُمثؾ يمت٥م ا

 .( 365) " وإؾمح٤مق وأيب قُمٌٞمد وأيب صمقر وَُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أئٛم٦م اًمٗم٘مف واحلدي٨م

ع أيب طمٜمٞمٗم٦م هؿ إظمقاٟمٙمؿ اًمذيـ ؿم٤مريمقيمؿ ذم  صمؿ إين أرضمق ُمـ اًمٙم٤مشم٥م  أن يٜم٥ًم اًم٘مقل ٕهٚمف: وم٤مًمذي يٌدِّ

 سمقن .اًمٓمٕمـ ذم اًمٕمٚمامء، وهؿ اًمذيـ شمرسّمقا ذم أطمْم٤من احلزسمٞم٦م، ومِٛمـ ُمٕمٞمٜمٝم٤م يرشمقون، وُمـ ُم٤مئٝم٤م ينم

                                                             

ًمتٌٚمٞمغ أومراد صقومٞم٦م أصٌح يمؾُّ شمٌٚمٞمٖمل صقومٞمـ٤ًّم، وإذا يم٤من ذم مج٤مقم٦م اإلظمقان ُمـ يقازم اًمرواومض ومٙمؾُّ وإذا يم٤من ذم مج٤مقم٦م ا   ))( اٟمٔمر إمم ىمقًمف ُمـ ٟمٗمس اًمٙمت٤مب )ص :   ( : 362)

ف رضورة وهؾ إذا أؾم٤مء سمٕمض أهؾ سمٚمد يم٤من يمّؾ أهؾ ا ًمٌٚمد مجٞمٕمٝمؿ ُمًٞمئلم اإلظمقان رواومض، وهؿ يٕمٚمٛمقن أٟمف ًمٞمس يمؾ ُمـ يٜمت٥ًم إمم مج٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ يدظمؾ ذم اًمتّمقُّ

 . ((   سمًٌٌف ...

 ومٝمق يٕمرف اٟمحراف شمٚمؽ اجلامقم٤مت اًمتل يداومع قمٜمٝم٤م ؟ وًمٙمٜمف اهلقى . 

ًمقا أٟمٗمًٝمؿ ُمٜمزًم٦م إئٛم٦م اًم363) ف ديـ اهلل سمحج٦م أٓ ُيٜمَزِّ ُؿ أومقاُهٝمؿ قمـ يمؾِّ ُمٌتدع حيرِّ  ٙم٤ٌمر ؟ .( ؾمٌح٤من اهلل !! أومٞمًٙم٧م اًمًٚمٗمٞمّقن وشُمَٙمٛمَّ

 سم٠ميِّ ُمٜمٓمٍؼ شمتٙمّٚمؿ ي٤م هذا ؟ . 

ـْ َظِؿؾ ظؿالً فقس ظؾقف   ))، وىمقًمف : ((   ... إياـؿ وحمَدثات إمقر   )) َأَو ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقَل اًمٜمٌل ):  ، هؾ هذا ظم٤مص سم٤مٕئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر ؟ أم أٟمف ظمٓم٤مب قم٤مم ((   أمُركا ؾفق رد َم

 جلٛمٞمع إُم٦م، واًمٕم٤مم يٌ٘مك قمغم قمٛمقُمف طمتك َيِرد دًمٞمؾ اًمتخّمٞمص، وٓ ّتّمٞمص ؟ .

 (، وؾمٞم٠ميت اجلقاُب قمٜمف ذم اًمقضمف اًمث٤مين سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل . 66قاء(( ) ص : ( هق أسمق طمٜمٞمٗم٦م يمام سح سمف ذم يمت٤مب ))إو1)

٦م اًمٌٞمْم٤مء ذم مح٤مي٦م اًمًٜم٦م اًمٖمّراء   ))( اٟمٔمر : 365)  ( .48)ص :  ((   اعمََحجَّ
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وىمد شمقؾّمع ه١مٓء ذم اًمتٌديع واًمتْمٚمٞمؾ طمتك وىمٕمقا ذم رُمل إسمري٤مء سم٤مًمٌدقم٦م وم٠مصٌح َأهْمػَم اًمٜم٤مس قمغم اًمًٜم٦م 

وأُمث٤مًمف أٟم٤مؾمـ٤ًم يداومٕمقن  اًمٙم٤مشم٥مهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع قمٜمدهؿ . وُم٤م ىم٤مم ـ واهلل ـ هذا اًمٗمٙمر اعُمْٕمَقّج إٓ عم٤َّم رأى ُمـ 

 اًمًٜم٦م طمؼ سملم سم٤مـمٚملم وهدى سملم والًمتلم . قمـ اًمٌدع وأهٚمٝم٤م دوم٤مع اعمًتٛمٞم٧م وُمذه٥م أهؾ

ـٌ ذم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م خي٤مًمػ ُم٤م ىمرره ذم ُمقوع آظمر :"ؾنكام شاغ ذفؽ فؾثقري  " اًمث٤مين : أن ىمقًمف :   .(366)ـمٕم

واًمتح٘مٞمؼ : أن ي٘م٤مل : إن إُمر اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف رأي اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م : أٟمف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م   

وىمد أهم٤مظ أهؾ اًمٌدع ُمـ ُمتٕمّم٦ٌم ، (367)شمٚم٘م٧م إُم٦م أىمقاًَمف ذم أصقل اًمديـ وومروقمف سم٤مًمَ٘مٌقل واجلامقم٦م، وىمد

 احلٜمٞمٗم٦م قم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م اًمتل سح سمٜم٘مٚمٝم٤م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وشمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل .

يب هذا ذيمر سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم ُمذه٥م وم٘م٤مء اعمٚم٦م : أ ":  "قم٘مٞمدشمف  "ىم٤مل اًمٓمح٤موي ذم ُم٘مدُم٦م 

طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم، وأيب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري، وأيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ احلًـ 

صمؿ . (368)"اًمِمٞم٤ٌمين ـ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ـ وُم٤م يٕمت٘مدون ُمـ أصقل اًمديـ، ويديٜمقن سمف رب اًمٕم٤معملم ... 

 واًمٓمح٤موي ُمـ صم٘م٤مت أهؾ اًمًٜم٦م .، ؾم٤مق قم٘مٞمدشمف 

 ض قمٚمامء اًمًٚمػ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م إٟمام هق ٕضمؾ إومراـمف ذم اًم٘مٞم٤مس وىمقًمف سم٤مإلرضم٤مء .وُم٤م ذيمر ُمـ ذم سمٕم

أومرط أصح٤مب احلدي٨م ذم ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م،  ":  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  "ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

٤م . ودم٤موزوا احلد ذم ذًمؽ . واًم٥ًٌم واعمقضم٥م ًمذًمؽ قمٜمدهؿ : إدظم٤مًُمف اًمرأي واًم٘مٞم٤مس قمغم أصم٤مر واقمت٤ٌمرمه

وأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن : إذا صح إصمر سمٓمؾ اًم٘مٞم٤مس واًمٜمٔمر، ويم٤من رده عم٤م رد ُمـ أظم٤ٌمر أطم٤مد سمت٠مويؾ 

 حمتٛمؾ، ويمثػٌم ُمٜمف ىمد شم٘مدُمف إًمٞمف همػُمه وشم٤مسمٕمف قمٚمٞمف ُمثٚمف ممـ ىم٤مل سم٤مًمرأي .

د إٓ أٟمف وضمؾ ُم٤م يقضمد ًمف ُمـ ذًمؽ ُم٤م يم٤من ُمٜمف اشم٤ٌمقمـ٤ًم ٕهؾ سمٚمده يم٢مسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وأصح٤مب اسمـ ُمًٕمق

هق وأصح٤مسمف واجلقاب ومٞمٝم٤م سمرأهيؿ واؾمتح٤ًمهنؿ وم٠ميت ُمٜمف ُمـ ذًمؽ ظمالٌف (369)أهمرق وأومرط ذم شمٜمزيؾ اًمٜمقازل

، وُم٤م أقمٚمؿ أطمًدا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ وًمف شم٠مويؾ ذم آي٦م أو ُمذه٥م ذم (370)يمٌػم ًمٚمًٚمػ وؾمٜمع هل قمٜمد خم٤مًمٗمٞمٝمؿ سمدع

                                                             

 ىمُض يمالَُمف هٜم٤م .( وم٢مٟمف ذيمر ومٞمف صمٜم٤مء إئٛم٦م واقمتذارهؿ ًمف سمٙمالم جمٛمؾ، وهق يٜم٤م 66( اٟمٔمر يمت٤مب ))إوقاء(( ًمٚمٙم٤مشم٥م ٟمٗمًف ) ص : 1)

 هـ، أومم .1419شم٠مًمٞمػ د. حمٛمد اخلٛمٞمس ـ دار ـمٞم٦ٌم،  ((قم٘مٞمدة اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم    ))( راضمع : 367)

 مم( .هـ، أو1419ـ طم٤مؿمٞم٦م اسمـ ُم٤مٟمع ُمع شمٕمٚمٞمؼ اسمـ سم٤مز . اقمتٜمك هب٤م : أذف قمٌد اعم٘مّمقد، ط أوقاء اًمًٚمػ،  15)ص  ((اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م    ))( 368)

 ( .2/145) ((ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ    ))( ؾم٠مل رىم٦ٌم سمـ ُمّم٘مٚم٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل : )هق أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمام مل يٙمـ، وأضمٝمٚمٝمؿ سمام يم٤من( . 369)

 وي٘مّمد سمام مل يٙمـ : اًمرأي واًم٘مٞم٤مس، وسمام يم٤من : أصم٤مر . 

هل أىمٞم٦ًم اقمتؼمه٤م اعمخ٤مًمٗمقن ًمف سمدقمـ٤ًم ، قمغم أن خم٤مًمٗمتف ًمٚمًّمٜم٦م وأصم٤مر وشم٘مديؿ اًمرأي واًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝمام ( هذا شمٍميٌح ُمـ طم٤مومٍظ يمٌػم أن أيمثر اًمٌدع اًمتل ُٟم٧ًٌم إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م إٟمام 1)

ـ أيْمـ٤ًم ـ : ))ًمٞمس وؿال  : ))يمذب ـ واهلل ـ واومؽمى قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ي٘مقل إٟمٜم٤م ٟم٘مدم اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٜمص، وهؾ حيت٤مج سمٕمص اًمٜمص إمم ىمٞم٤مس ؟!!(( . ؾؼالمم٤م ٟمٗم٤مه اإلُم٤مم قمـ ٟمٗمًف، 

 .(370)ٍد أن ي٘مقل سمرأيف ُمع يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وٓ ُمع ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ ُمع ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م((ٕطم

 أؾم٠مًمؽ صمالث ُم٤ًمئؾ ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم ـ ريض اهلل قمٜمف ـ عم٤م اهّتٛمف سم٠مٟمف طمّقل ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اًم٘مٞم٤مس : ))إين أبق حـقػةوىم٤مل            

ر : ًمٚمرضم٤من ؾمٝمامن، وًمٚمٛمرأة ؾمٝمؿ . وم٠مضمٌٜمل : اًمرضمؾ أوٕمػ أم اعمرأة ؟ .وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر : سمؾ اعمرأة . وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م : يمؿ ؾمٝمٛمـ٤ًم ًمٚمرضمؾ ويمؿ ؾمٝمٛمـ٤ًم ًمٚمٛمرأة .وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗم

ضمؾ ؾمٝمؿ وًمٚمٛمرأة ؾمٝمؿ: ٕن اعمرأة أوٕمػ ُمـ اًمرضمؾ(( .   وذيمر قمدة وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م : هذا ىمقُل ضمدك، وًمق طمقًم٧م ديـ ضمدك ًمٙم٤من يٜمٌٖمل ذم اًم٘مٞم٤مس أن يٙمقن ًمٚمر

ل ديـ ديـ ضمدك سم٤مًم٘مٞم٤مس، وم٘م٤مم أسمق ضمٕمٗمر ومٕم٤مٟم٘مف(( . وىمد ٟمٗمك قمٜمف هذه اًمتٝمٛم٦م سمٕمض إئٛم٦م اعمٕم٤مسون ًمف واعمت٠مظمرون قمٜمف :  ُم٤ًمئؾ إمم أن ىم٤مل : ))وًمٙمـ ُمٕم٤مذ اهلل أن أطمقِّ

يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ؿمديد إظمذ ًمٚمٕمٚمؿ، ذاسمـ٤ًّم قمـ طمرم اهلل أن شمًتحؾ، ي٠مظمذ سمام صّح قمٜمده ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل يم٤من حيٛمٚمٝم٤م اًمث٘م٤مت ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ـ وهق ُمـ ُمٕم٤مسيف ـ : ))

ؼم ذم ))آٟمت٘م٤مء(( حل٤مومظ اسمـ قمٌد اًموسم٤مٔظمر ُمـ ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمام أدرك قمٚمٞمف قمٚمامء اًمٙمقوم٦م، صمؿ ؿمٜمّع قمٚمٞمف ىمقٌم يٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م وهلؿ(( .   وىمد ذيمر ا

 وُم٤م سمٕمده٤م ـ سمتح٘مٞمؼ أيب همدة ( شمقصمٞم٘مف قمـ قمدد ُمـ إئٛم٦م . 193) 

 :   إن خم٤مًمٗم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ًممصم٤مر ُمِمٝمقرة قمٜمد ُمـ اٟمت٘مدوه وذيمرو ًمذًمؽ أُمثٚم٦م، ومٙمٞمػ ي٘م٤مل : إٟمف مل خي٤مًمػ أصم٤مر ومل ي٠مظمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس ؟ . ؾنن ؿقؾ           
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٤مء ٟمًخ، إٓ أن ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ذًمؽ يمثػًما، وهق ؾمٜم٦م رد ُمـ أضمؾ ذًمؽ اعمذه٥م ؾمٜم٦م أظمرى سمت٠مويؾ ؾم٤مئع أو ادقم

 .(371)"يقضمد ًمٖمػمه ىمٚمٞمؾ 

وٟم٘مٛمقا قمٚمٞمف أيْمـ٤ًم اإلرضم٤مء وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يٜم٥ًم إمم اإلرضم٤مء يمثػم مل يٕمـ أطمد  "صمؿ ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم : 

ُم٤م ًمٞمس ومٞمف سمٜم٘مؾ ىمٌٞمح ُم٤م ومٞمف يمام قمٜمقا سمذًمؽ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م إلُم٤مُمتف: ويم٤من أيْمـ٤ًم ُمع هذا حيًد ويٜم٥ًم إًمٞمف 

 .(372)"وخيتٚمػ قمٚمٞمف ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ 

ىمٚم٧م :  أُم٤م اإلرضم٤مء اًمذي أراده اسمـ قمٌد اًمؼم قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٝمق إرضم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ي٘مقًمقن : إن اإليامن 

ذوـمف ٓ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مشمف إىمراٌر سم٤مًمٚم٤ًمن، وشمّمديٌؼ سم٤مجلٜم٤من . وم٠مظمرضمقا إقمامل ُمـ اإليامن وضمٕمٚمقه ُمـ ًمقازُمف و

ٗمٝمؿ مجٝمقر إئٛم٦م :أمحد، وُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل، وإوزاقمل، وإؾمح٤مق، وؾم٤مئُر أهؾ احلدي٨م، وظم٤مًم، وواضم٤ٌمشمف 

وأهؾ اعمديٜم٦م، وأهؾ اًمٔم٤مهر، ومج٤مقم٦ٌم ُمـ اعمتٙمٚمِّٛملم إمم أن : اإليامن شمّمديٌؼ سم٤مجلٜم٤من، وإىمراٌر سم٤مًمٚم٤ًمن، وقمٛمٌؾ 

 .(373)سم٤مٕريم٤من

ًمٗمٔمل ٓ يؽمشّم٥ُم قمٚمٞمف وم٤ًمد اقمت٘م٤مد، سمؾ هل ُمـ  واًمٜمزاُع سملم أهؾ اًمًٜم٦م وُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ٟمزاعٌ 

ُمتٗم٘مقن قمغم أن أصح٤مب اًمذٟمقب داظمٚمقن حت٧م اًمذم ؿ هنسمدع إىمقال وإومٕم٤مل يمام ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم: ٕ

واًمققمٞمد، وقمغم أن اهلل يٕمذب ُمـ يٕمذسُمف ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر صمؿ خُيرضمٝمؿ سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ـ يمام ضم٤مءت إطم٤مدي٨م 

د ذم اإليامن أن يتٙمٚمؿ سمٚم٤ًمٟمف، وقمغم أن إقمامل اعمٗمروو٦م واضم٦ٌم، وشم٤مريُمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م سمذًمؽ ـ، وقمغم أٟمف ٓ سم

 .(374)ُمًتحؼٌّ ًمٚمذم واًمٕم٘م٤مب

سمؾ إن أسم٤م طمٜمٗمٞم٦م ـ رمحف اهلل ـ وأصح٤مسمف يم٤مٟمقا يذُمقن اعمرضمئ٦م، واعمرضمئ٦م قمٜمدهؿ : اًمذيـ ٓ يقضمٌقن اًمٗمرائض 

 .(375)وٓ جيتٜمٌقن اعمحرام

ؾمالم عم٤َّم ذيمر أن اخلالف سملم أهؾ اًمًٜم٦م وُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٗمٔمٞمـ٤ًّم ىم٤مل سمٕمد وهٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف إمم أن ؿمٞمخ اإل

: ومٚمٞمس ٕطمد  -يِمػم إمم شمرضمٞمح ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م -ًمٙمـ اًمٚمٗمظ اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م هق اًمّمقاب "  ذًمؽ :

وهمػمهؿ أن ي٘مقل سمخالف ىمقل اهلل ورؾمقًمف ٓ ؾمّٞمام وىمد ص٤مر ذًمؽ ذريٕم٦م إمم سمدع أهؾ اًمٙمالم ُمـ أهؾ اإلرضم٤مء 

وإمم فمٝمقر اًمٗمًؼ: ومّم٤مر ذًمؽ اخلٓم٠م اًمٞمًػم ذم اًمٚمٗمظ ؾمٌٌـ٤ًم خلٓمئ قمٔمٞمؿ ذم اًمٕم٘م٤مئد وإقمامل: ومٚمٝمذا قمٔمؿ 

 .(376)"اًم٘مقل ذم ذم اإلرضم٤مء

                                                                                                                                                                                                                

( ـ : ))ُمـ فمـ سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وهمػِمه ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أهنؿ يتٕمٛمدون خم٤مًمٗم٦م احلدي٨م اًمّمحٞمح ًم٘مٞم٤مس  20/304يمام ذم ))جمٛمقع اًمٗمت٤موى(( ) : ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـ  ؿقؾ دم اجلقاب 

اًمّمالة ُمع خم٤مًمٗمتف  ٘مٝم٘مٝم٦م ذمأو همػِمه وم٘مد أظمٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ، وشمٙمّٚمؿ إُم٤م سمٔمـ أو هبقى: ومٝمذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م يٕمٛمؾ سمحدي٨م اًمتقو١م سم٤مًمٜمٌٞمذ ذم اًمًٗمر خم٤مًمٗمـ٤ًم ًمٚم٘مٞم٤مس، وسمحدي٨م اًم

، 30ـ  28ـ ؿم٤مرح ))اًمٓمح٤موي٦م(( ـ ذم يمت٤مسمف ))آشم٤ٌمع(( ) ص :  وؿال ابـ أيب افعز احلـػلًمٚم٘مٞم٤مس ٓقمت٘م٤مده سمّمحتٝم٤م، وإن يم٤من أئٛم٦م احلدي٨م مل يّمححقه٤م(( ا.هـ .   

ام يقضمد ُمـ أىمقاًمف خم٤مًمٗمـ٤ًم ًمٚمٜمص أٟمف ظم٤مًمػ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمتح٘مٞمؼ : قم٤مصؿ اًم٘مريقيت ( : ))ومال جيقز ان ي٘م٤مل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وٓ قمٛمـ دوٟمَف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞم

قمذار(( ا.هـ .  ىمّمًدا، سمؾ إُم٤م أن ي٘م٤مل : اًمٜمص مل يٌٚمٖمف، أو مل ئمٝمر ًمف دًمٞمٌؾ قمغم ذًمؽ، أو قم٤مروف قمٜمده دًمٞمٌؾ آظمر، أو همػم ذًمؽ ُمـ ٕا

 ٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( .ـ ط دار اًم 2/148ٓسمـ قمٌد اًمؼم ) ((ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف    ))( 371)

 ( .2/148) ((ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ    ))( 372)

 ـ ذح اسمـ أيب اًمٕمز، حت٘مٞمؼ : د. قمٌد اهلل اًمؽميمل . 459( اٟمٔمر : ))اًمٓمح٤موي٦م(( ) ص : 1)

 ( . 39ـ  13/38(، )  7/391( اٟمٔمر : ))جمٛمقع اًمٗمت٤موى(( ) 1)

 ( . 13/41( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ) 1)

 ( . 7/394( ))جمٛمقع اًمٗمت٤موى(( ) 1)
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ٓ ًمٗمٔمٞمـ٤ًّم: ٕن ىمقل مجٝمقر أهؾ (377)ىمٚم٧م : وٕضمؾ هذا اقمُتؼم هذا اخلالف قمٜمد يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ طم٘مٞم٘مٞمـ٤ًّم

ص اًمنمقمٞم٦م، واًمتٕمٌػم سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م هق ؾمٌٞمؾ أهؾ اًمًٜم٦م يمام هق ُمٕمٚمقٌم، اًمًٜم٦م ذم اإليامن ُمقاومٌؼ ًمٚمٜمّمق

 سمخالف ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ همػموا قمغم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م .

سم٠مُمقره، واًمتٝمقيـ ُمـ ؿم٠من زي٤مدشمف وٟم٘مّم٤مٟمف  :  آيمؽماثوىمقهُلؿ هذا ىمد ي١مدي إمم إوٕم٤مف اإليامن، وقمدم 

ٟمٌٞم٤مء وإيامن أومجر وٓ يٜم٘مص وأهُٚمف ُمت٤ًموون ومٞمف، وإيامن ضمؼميؾ وإ وم٢مٟمف إذا ىمٞمؾ ًمٚمٜم٤مس : إن اإليامن ٓ يزيد

ومٝمؾ يٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ إىم٤ٌمٌل قمغم اًمٓم٤مقم٤مت واسمتٕم٤مٌد قمـ اعمحرُم٤مت اًمتل حيّمؾ هب٤م زي٤مدة ، اًمٜم٤مس واطمد 

 .(378) اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف ؟!!

واحلؼ : أن اخلالف طم٘مٞم٘مل، ":  "شمٗمًػمه"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمقد إًمقد ـ وهق ُمـ يم٤ٌمر أئٛم٦م إطمٜم٤مف ـ ذم 

وأن اًمتّمديؼ ي٘مٌؾ اًمتٗم٤موت ...، وُم٤م قمكم إذا ظم٤مًمٗم٧م ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ُمذه٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ـ ريض 

ٌَع، واًمت٘مٚمٞمد ذم ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ ُمـ ؾمٜمـ  اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ـ ًمألدًم٦م اًمتل ٓ شمٙم٤مد حُتَم: وم٤محلؼُّ أطمؼُّ أن ُيت

 .(379)"اًمٕمقام

واإليامن : هق اإلىمرار "زيز سمـ سم٤مز ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ىمقل اًمٓمح٤موي : ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕم

هذا اًمتٕمريُػ ومٞمف ٟمٔمر وىمّمقر، واًمّمقاب اًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م : ":  "سم٤مًمٚم٤ًمن، واًمتّمديؼ سم٤مجلٜم٤من

ـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أيمثر أن اإليامن ىمقٌل وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد، يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م، وإدًم٦م قمغم ذًمؽ ُم

 ُمـ أن حُتٍم، وىمد ذيمر اًمِم٤مرح اسمـ أيب اًمٕمز مجٚم٦ًم ُمٜمٝم٤م، ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م .

وإظمراج اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن هق ىمقُل اعمرضمئ٦م، وًمٞمس اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم أهؾ اًمًٜم٦م ًمٗمٔمٞمـ٤ًّم، سمؾ هق ًمٗمٔمل 

ؾمقء يمذاب يدقمك إؾمامقمٞمؾ  ُم٤م اًمٙمذب وم٘مد يم٤من ٕيب طمٜمٞمٗم٦م طمٗمٞمدأ (380)"وُمٕمٜمقي، ويؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مٌم يمثػمة

 سمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م، ويم٤من ي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ويٜمًٌف ٔسم٤مئف .

ىم٤مل ُمٓملم : ) وهق ُمـ دقم٤مة اعم٠مُمقن ذم اعمحٜم٦م سمخٚمؼ اًم٘مرآن، ويم٤من ي٘مقل ذم دار اعم٠مُمقن : هق ديٜمل وديـ أيب 

 .(381)وضمدي . ويمذب قمٚمٞمٝمام (

قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م رضمٌؾ يمذاب ـ يمام سح سمذًمؽ إئٛم٦م ـ،  وم٢من ىمٞمؾ : إن أسم٤م ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل اًمراوي ًمٚمٗم٘مف إيمؼم

 ومٙمٞمػ يقصمؼ سمٜم٘مٚمف ًمٕم٘مٞمدشمف ؟ .

 "ومٞم٘م٤مل : قم٤مُم٦م أىمقال اًمٕمٚمامء قمغم شمْمٕمٞمٗمف ؾمقى ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ أيب طم٤مشمؿ واجلقزضم٤مين، طمٞم٨م ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : 

زضم٤مين ٟم٘مؾ قم٤ٌمرشمف ، وهذا شمٙمذي٥ٌم ًمف ُمـ ضمٝم٦م رأيف إذ ىمرن اًمتٙمذي٥م سم٤مإلرضم٤مء . وًمٕمؾ اجلق"يم٤من ُمرضمئـ٤ًم يمذاسمـ٤ًم 

 ُمـ أيب طم٤مشمؿ وهل يمام شمرى .

وىمد ضمرى قمٛمؾ اًمًٚمػ قمغم أن اًمْمٕمػ ذم اًمرواي٦م ٓ ي٘مدح ذم ٟم٘مؾ اًمراوي إذا يم٤من ُمت٘مٜمـ٤ًم ًمٗمٜمف سمنمط أن ٓ 

 يّمؾ اًمْمٕمػ إمم طمد اًمتٙمذي٥م، وٓ يٙمٗمل ذم ذًمؽ آهت٤مم.

                                                             

 ( . 443( اٟمٔمر : ))زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف(( ًمٕمٌد اًمرزاق اًمٕم٤ٌّمد ) ص : 1)

 ( . 443( اٟمٔمر : ))زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف(( ًمٕمٌد اًمرزاق اًمٕم٤ٌّمد ) ص : 1)

( اعمٙمت٥م  43ـ  42ذح وشمٕمٚمٞمؼ إًم٤ٌمين ـ ) ص : وُم٤م سمٕمده٤م (، و ))اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م(( ـ  2/364(، واٟمٔمر : ))اًمتٜمٙمٞمؾ(( ًمٚمٛمٕمٚمٛمل )  9/167( ))روح اعمٕم٤مين(( ًمألًمقد ) 1)

 اإلؾمالُمل .

 ( . 1/78( ))جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز(( ) 1)

 ـ سمتح٘مٞمؼ حمٛمد اعمرقمِمكم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت( . 1/618ٓسمـ طمجر ) ((ًم٤ًمن اعمٞمزان    ))( 381)
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اًمقاىمدي هق إُم٤مم ذم اعمٖم٤مزي وهق .ويمذا (382)ومًٞمػ سمـ قمٛمر ُمؽموك اًمرواي٦م ذم احلدي٨م ًمٙمٜمف إُم٤مٌم ذم إظم٤ٌمر

 .(383)ُمؽموك قمٜمد أهؾ اًمرواي٦م قمٜمد أهؾ احلدي٨م

يم٤من إمم طمٗمٔمف اعمٜمتٝمك ذم إظم٤ٌمر واًمًػم واعمٖم٤مزي وأي٤مم اًمٜم٤مس واًمٗم٘مف وهمػم  ":  "اعمٞمزان  "ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

 ويمذا أسمق ُمٓمٞمع وم٢من وٕمٗمف ذم احلدي٨م ٓ ي١مصمر ذم ٟم٘مقًمف ٔراء أيب طمٜمٞمٗم٦م .، (384)"ذًمؽ 

اًمتًٚمٞمؿ سمٗم٤ًمد ٟم٘مٚمف : وم٢من اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م أسمق ُمٓمٞمع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىمد واوم٘مف قمغم يمثػم ُمٜمٝم٤م إئٛم٦م  وقمغم

وُم٤م ذيمر ُمـ ُمث٤مًم٥م ، ل يمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م اًمث٘م٤مت اًمذيـ ٟم٘مٚمقه٤م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وشمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٤مًم٘مٌق

ٌُف ُمروي قمـ وٕمٗم٤مء أو جم٤مهٞمؾًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد  "اًمًٜم٦م  "أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم سمٕمض يمت٥م اًمًٜم٦م يمـ  .(385)ومٖم٤مًم

اًمذيـ رووا قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ووصم٘مقه وأصمٜمقا قمٚمٞمف أيمثر ُمـ اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف ُمـ أهؾ  "ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم : 

 . ومٝمذا يمالم طم٤مومظ ظمٌػم .(386)"احلدي٨م أيمثر ُم٤م قم٤مسمقا قمٚمٞمف اإلهمراق ذم اًمرأي واًم٘مٞم٤مس واإلرضم٤مء 

سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م أو همػمه ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أهنؿ يتٕمٛمدون خم٤مًمٗم٦م  ُمـ فمـ "وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

 .(387)"احلدي٨م اًمّمحٞمح ًم٘مٞم٤مس أو همػمه وم٘مد أظمٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ وشمٙمٚمؿ إُم٤م سمٔمـ وإُم٤م هبقى 

اقمت٘م٤مد اًمِم٤مومٕمل ـ ريض اهلل قمٜمف ـ واقمت٘م٤مد ؾمٚمػ اإلؾمالم، يمامًمؽ،  "وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمقوع آظمر : 

وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف: وهق اقمت٘م٤مد اعمِم٤ميخ اعم٘متدى هبؿ  واًمثقري، وإوزاقمل، واسمـ اعم٤ٌمرك،

يم٤مًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض، وأيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين، وؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽمي، وهمػمهؿ وم٢مٟمف ًمٞمس سملم ه١مٓء إئٛم٦م 

ًمتقطمٞمد واًم٘مدر وأُمث٤مهلؿ ٟمزاع ذم أصقل اًمديـ .ويمذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م ـ رمح٦م اهلل قمٚمٞمف ـ وم٢مٟمف آقمت٘م٤مد اًمث٤مسم٧م قمٜمف ذم ا

 وٟمحق ذًمؽ ُمقاومؼ ٓقمت٘م٤مد ه١مٓء.

 .(388)"واقمت٘م٤مد ه١مٓء هق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن، وهق ُم٤م ٟمٓمؼ سمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م       

: شمٕمٚمٞمؾ سم٤مـمؾ، ًم٘مقل  " سم٥ًٌم ُم٤م ُأوشمقه ُمـ قمٚمؿ وقمٛمؾ " اًمث٤مًم٨م : أن شمٕمٚمٞمٚمف ضمقاز يمالم إئٛم٦م ذم اًمرواة 

ه سمٞمده ..."ٚمٞمف وؾمٚمؿ : اًمٜمٌل صغم اهلل قم ، ومتٖمٞمػم اعمٜمٙمر ًمٞمس ظم٤مصـ٤ًّم (389)احلدي٨م "ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمًرا ومٚمٞمٖمػمِّ

 سم٠مطمٍد ُمٕملم، وىمد ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م أّن يمالُمٝمؿ مل ي٘متٍم قمغم رواة إطم٤مدي٨م وم٘مط .

ٕمٚمؿ ؟، وأٟم٧م شم(390)صمؿ ي٘م٤مل : وهؾ شمّتٝمؿ اًمًٚمٗمٞمِّلم سمٕمدم اًمٕمٚمؿ وقمغم رأؾمٝمؿ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز وإًم٤ٌمين 

 ؾمٝمؿ يم٤مًمٌٜم٤م وؾمٞمد ىمٓم٥م وهمػمهؿ .وأهنؿ ٟم٘مدوا اعمٜم٤مه٩م احلزسمٞم٦م يم٤مإلظمقان واًمتٌٚمٞمغ، سمؾ وشمٙمٚمٛمقا قمغم رؤ

أُم٤م اًمٕمٛمؾ : وم٢من يمٜم٧م شم٘مّمد سمف اًمٔم٤مهر اًمذي ُيٕمرف سمف اعمًٚمؿ يمحْمقر اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم اعم٤ًمضمد 

ٝمؿ اًمٕمٚمامء، ٕن شمرك اًمّمالة يمٗمر ـ وهمػمه٤م ُمـ أريم٤من اإلؾمالم ومٝمذه يمؾُّ ُمًٚمؿ يٕمٛمٚمٝم٤م ومْماًل قمـ اًمًٚمٗمٞمِّلم سمام ومٞم

 قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ـ .

                                                             

 ( .2/255) ((ًم٤ًمن اعمٞمزان    ))( اٟمٔمر : 382)

 ـ سمتح٘مٞمؼ : أيب إؿم٤ٌمل( . 882)ص  ((اًمت٘مري٥م    ))( 383)

 ( .3/662) ((اعمٞمزان    ))( 384)

 ُم٘مدُم٦م اعمح٘مؼ( . 76ـ  1/75ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد ) ((اًمًٜم٦م    ))( 385)

 ( .2/149) ((ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ    ))( 386)

 ( .20/304) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى    ))( 387)

 ( .5/256) ((جمٛمقع اًمٗمت٤موى    ))( 388)

 ( . 2/1073حٞمح اجل٤مُمع(( ًمألًم٤ٌمين ) ( صحٞمح : اٟمٔمر ))ص1)

 ( وإّي٤مك أن شم٘مقل قمٜمٝمؿ ًمٞمًقا ؾمٚمٗمٞمِّلم أو أهنؿ ُمـ إدقمٞم٤مء !!390)
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ا ًمقزّم إُمر واًمّمدىم٦م  وإن يمٜم٧م شم٘مّمد سم٤مًمٕمٛمؾ ُم٤م مل ئمٝمر ًمؽ أٟم٧م وأُمث٤مًمؽ ُمـ احلزسمٞمِّلم يم٤مًمٜمّمٞمح٦م ِهًّ

ذوط ىَمٌقهل٤م أن  وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وٟمحقه٤م وم٤مًمًٚمٗمٞمِّلم يٗمٕمٚمقهن٤م ـ سمحٛمد اهلل ـ وإن مل شمٕمٛمٚمٝم٤م أٟم٧م وأُمث٤مًمؽ ّٕن ُمـ

ًْمٜم٤م ُمع اًمٙم٤مشم٥م  وىمٚمٜم٤م سمتٌديع أيب طمٜمٗمٞم٦م ـ رمحف اهلل ـ اؾمتدًٓٓ سمٗمٕمؾ ، وأشم٤ٌمقمف  ٤مًمٙم٤مشم٥مشمٙمقن هلل ٓ ًمٖمػمه يم وًمق شَمٜمَزَّ

ٌٌَع ًمألئٛم٦م .  اًمثقري وإوزاقمل ومٜمحـ شَم

َرن ه١مٓء أُّم٤م أٟمتؿ ومٝماّل اؾمتدًمٚمتؿ سمٗمٕمٚمٝمؿ هذا قمغم شمٌديع أهؾ اًمٌدع يمًٞمد ىمٓم٥م وطمًـ اًمٌٜم٤م ؟ .وهؾ ي٘م٤م

 اًمُْماّلل سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م أطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ؟!!

 . " وصتان ما بغ أحقال أوفئؽ إئؿة وأحقال همٓء افطائشغ ادتعجؾغ ": صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م 

ن أومم ُمـ يقصػ سم٤مًمٕمجٚم٦م واًمٓمٞمِم٤من هؿ أوًمئؽ احلزسمٞمقن: وم٢مهنؿ ذم أيمثر أسمقاب اًمنميٕم٦م يتٕمجٚمقن إ أىمقل :

 حٙمٞمؿ آراء أؿمٞم٤مظمٝمؿ وُمرؿمدهيؿ دوٟمام ٟمٔمر إمم إدًم٦م اعمٕمتؼمة وأىمقال اًمًٚمػ .سمت

ومٗمل أسمقاب اًمتٙمٗمػم ٓ يراقمقن ذوـمف وىمقاقمده، سمؾ يٙمٗمرون َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ رأهيؿ يمٖمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع، 

يمتٌٝمؿ، وُم٤م شمٙمٗمػم ؾمٞمد ىمٓم٥م ًمٚمٌنمي٦م قمٜم٤م سمٌٕمٞمد ، وذم أسمقاب اجلٝم٤مد ٓ يراقمقن ذوـمف اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ذم 

 وٓ يٕمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمع دقمقى اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمريْم٦م سم٠مهنؿ ُمـ أشم٤ٌمع اًمًٚمػ، وأٟمك ًمف ذًمؽ .

اجلٝم٤مد قمٜمدهؿ، واهلُل  وم٤مٓهمتٞم٤مٓت وآٟم٘مالسم٤مت واخلروج قمغم إئٛم٦م اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم يمؾُّ هذا ُمـ أقمٔمؿ

ٌُٝمؿ  ًمٙم٤مومر احلريب، وم٤محلٙمؿ ذم اًمٙمؾ واطمد، وذم أسمقاب اًمقٓء واًمؼماء ٓ يٗمرىمقن سملم اًمٙم٤مومر اعمٕم٤مهد وا، طمًٞم

َُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهًدا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م، وإن رحَيٝم٤م ًمٞمقضمد ُمـ ُمًػمة أرسمٕملم  "واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل : 

 دي مجٞمٕمـ٤ًم سمتٙمذي٥م اًمٙم٤مشم٥م ٟمٗمًف .وقمجٚمتٝمؿ وـمٞمِم٤مهنؿ ذم إصدار إطمٙم٤مم يمثػمة ٓ حتَم شمٜم٤م،  (391)"قم٤مُمـ٤ًم 

 

 
إصؾ افسابع  فؾدظاة وادصؾحغ إٓ شقئاهتؿ ..إصؾ افسابع وافثالثقن : ٓ يذـر  ": ؿال افؽاتب     

وافثالثقن مـ أصقل افبدظة ظـد همٓء هق أهنؿ ٓ يذـرون فؾدظاة وادصؾحغ ومـ يريدون هدمفؿ مـ أهؾ 

مـفؿ، وإبعاد افـاس ظـفؿ وحتذير ضؾبة افعؾؿ وادؾتزمغ وافعقام اخلر إٓ شقئاهتؿ ؾؼط، وذفؽ هبدف افتـػر 

مـ آشتامع إفقفؿ، ويسؿقن مـفجفؿ هذا مـفج أهؾ افسـة دم افـؼد، وهذا ظذ احلؼقؼة هق مـفج ادبتدظة 

وافراؾضة افذيـ ٓ يذـرون إٓ ما يظـقكف مـ أخطاء افصحابة ومثافبفؿ، ويتعامقن ظـ حسـاهتؿ وبالئفؿ 

هؿ، وٓ يذـرون ٕهؾ افسـة واجلامظة إٓ أخطائفؿ بؼصد تـػر افـاس ظـفؿ، وهمٓء أخذوا مـفج وجفاد

 . " افرواؾض ..

أىمقل : إول : أن ي٘م٤مل : إن اًمٙم٤مشم٥م يريد هبذا اًمدوم٤مع قمـ ُمٜمٝم٩م اعمقازٟم٦م اًمذي اظمؽمقمف احلزسمٞمقن ًمٚمدوم٤مع قمـ 

دمٝمٞمؾ اًمًٚمػ، ٕن هلؿ ُم١مًّمٗم٤مت ظم٤مّص٦م ذم ٟم٘مد أهؾ  ـمؾ يٚمزم ُمٜمف ُمٗم٤مؾمد يمثػمة ُمٜمٝم٤م : أهؾ اًمٌدع: وهق ُمٜمٝم٩م سم٤م

اًمٌدع، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ذيمٌر ًمتٚمؽ اعمقازٟم٤مت ، وَرُْمُٞمُٝمؿ سم٤مًمٔمٚمؿ واجلَْقر ٕهنؿ مل يذيمروا طمًٜم٤مت ُمـ طمذروا ُمٜمٝمؿ ،  و 

ٌََٚم٦ُم أومٙم٤مر اًمٕم٤مُّم٦م ووىمققمٝمؿ ذم طمػمة  قمٜمد شمٕمٔمٞمؿ اًمٌدع وأهٚمٝم٤م وحت٘مػم اًمًٚمػ وُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمًٜم٦م واحلؼ ، سَمْٚم

 اًمتحذير ُمـ ُمٌتدع صمؿ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف . وهمػمه٤م يمثػم .

اًمث٤مين : أن هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي قم٤مسمف اًمٙم٤مشم٥م قمغم اًمًٚمٗمٞملم هق اًمذي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ ـ سمؾ 

 يمت٥م اجلرح ظم٤مّص٦م ـ !!

                                                             

 ( .2/1102ًمألًم٤ٌمين ـ رمحف اهلل ـ ) ((صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف    ))( 391)
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طملم اعمجرو اًمٙمت٥م اًمتل أًمٗم٧م ذم  اًمث٤مًم٨م : ٓ يًتٓمٞمع اًمٙم٤مشم٥م ـ وًمق أضمٚم٥م سمخٞمٚمف ورضمٚمف ـ أن جيٞم٥م قمـ

ٓسمـ  " اًمْمٕمٗم٤مء "ًمٞمحٞمك اًم٘مّٓم٤من ،و  " اًمْمٕمٗم٤مء "دون أن شمٕمرج قمغم رء ُمـ طمًٜم٤مهتؿ : يمٙمت٤مب  واًمْمٕمٗم٤مء

ًمٚمرازي واًمٜم٤ًمئل  " اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن "ًمٚمجقزضم٤مين، و  " أطمقال اًمرضم٤مل "َُمِٕملم واسمـ اعمَِديٜمل واًمٌخ٤مري، و 

َٙمـ واًمدارىمٓمٜمل و  ًَّ  " شم٤مريخ أؾمامء اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمّذاسملم "سمـ قمدي و ٓ " اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل "واسمـ اًم

 .( 392)ٓسمـ ؿم٤مهلم 

ويمٞمػ دُمٞم٥م قمـ ردود اًمٕمٚمامء اًمًٚمٗمٞملم قمغم أهؾ اًمٌدع يمرّد اإلُم٤مم أمحد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واًمزٟم٤مدىم٦م، ورد      

يز، ورد ؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم اًمٌٙمري وإظَْمٜم٤مئل و اًمراومْم٦م اًمٌخ٤مري قمغم اجلٝمٛمٞم٦م، ورد اًمدارُمل قمغم سمنِْم اعمِرِّ

واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة، ورد اسمـ قمٌد اهل٤مدي قمغم اًمًٌٙمل، وردود اسمـ اًم٘مٞمِّؿ قمغم يمؾٍّ ُمـ اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م 

وإؿم٤مقمرة، ورد ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب قمغم اسمـ ؾمحٞمؿ، ورد اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ وقمٌد 

ٌْٜمِٞم٦ّم  ؽمي داود سمـ ضَمْرضِمٞمس ؟قمغم اعمٗم اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ واًمِمٞمخ اسمـ قمٞمًك وإًمقد ويمؾُّ هذه اًمردود َُم

 ومٝمؾ ه١مٓء فمٚمٛم٦م ٕهنؿ مل يذيمروا طمًٜم٤مت أهؾ اًمٌدع قمٜمد ٟم٘مدهؿ ؟ .قمغم ذيمر ُم٤م أظمٓمئقا ومٞمف دون ُم٤م أطمًٜمقا . 

هري  اًمراسمع : ُمٕمٜمك ىمقًمؽ هذا أن ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ هق ُمٜمٝم٩م اًمرواومض وُمٜمٝم٩م أهؾ اًمٌدع هق ُمٜمف اًمًٚمػ وم٤مًمزُّ

ْٗمَٞم٤مٟم٤من وإوزاقمل واحلً ًُّ واحلاّمدان واسمـ َُمِٕملم وأسمق طم٤مشمؿ وأسمق ُزرقم٦م  ـ اًمٌٍمي واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأمحد واًم

اًمرازي٤من واًمٌخ٤مري، وَُمـ سمٕمدهؿ يم٤مًمدارىمٓمٜمل واسمـ ظُمزيٛم٦م، واسمـ ضمرير، وَُمـ سمٕمدهؿ يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمِّؿ 

وقمٚمامء اًمدقمقة اًمًٚمٗمل ُمـ سمٕمدهؿ يمؾُّ واسمـ قمٌد اهل٤مدي واسمـ يمثػم، وَُمـ سمٕمدهؿ يم٤مإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب 

 قمغم ُمٜمٝم٩م اًمراومْم٦م . اًمٙم٤مشم٥مه١مٓء قمٜمد 

وإذا يم٤من احلٙمؿ قمغم ه١مٓء سم٠مهنؿ قمغم ُمٜمٝم٩م اًمراومْم٦م ًُمزوُمـ٤ًم ٕٟمف مَلْ َيِرد ذم يمالُمٝمؿ ُم٤م ي١ميِّد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ومال 

ٟم٘مْمقا ُمٜمٝم٩م اعمقازٟم٦م ُمـ أدري ُم٤مذا ؾمتٙمقن احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ اًمذيـ ّسطمقا سمٕمدم وضمقهب٤م سمؾ 

 أؾم٤مؾمف !! 

يت٤مقمٛمقن قمـ طمًٜم٤مهتؿ وسمالئٝمؿ وضمٝم٤مدهؿ، وٓ يذيمرون ٕهؾ اًمًٜم٦م  " اخل٤مُمس : أن زقمٛمف سم٠من اًمًٚمٗمٞملم 

: يمذب فم٤مهر: وم٤مًمًٚمٗمٞملم ٓ يتٕم٤مُمقن قمـ طمًٜم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم، وىمد ُمرَّ  "واجلامقم٦م إٓ أظمٓم٤مئٝمؿ ... 

سمـ ضمٌػم ًمٌٕمض أي٤مت، واًمت٠مويؾ اًمذي ٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم أمحد: وذًمؽ سمؽ اقمتذار أهؾ اًمًٜم٦م قمـ شم٠مويؾ ؾمٕمٞمد 

د أن هذا اًمت٠مويؾ اًمذي ُٟم٥ًم  ًمًٌؼ ىمدُمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ وؾمالُم٦م أصقهلؿ ذم ُمّم٤مدر اًمتٚم٘مل وآؾمتدٓل مم٤م ي١ميمِّ

 إًمٞمٝمؿ ًمٞمس هق ُم٘مّمقُدهؿ إن ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمح٦م ٟمًٌتف إًمٞمٝمؿ .

ـ اًمٌدقم٦م ٤م ٟمٜمٙمر سم٤مـمٚمٝمؿ، واًمٕم٤ٌمدة وأقمامل اخلػم ٓ حتأُم٤م أهؾ اًمٌدع ومٜمحـ ٓ ٟمٜمٙمر احلؼ اًمذي ُمٕمٝمؿ، وًمٙمٜمٜم ًِّ
وردود اًمًٚمٗمٞملم قمغم اعمٌتدقم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م إسمٓم٤مل طمًٜم٤مهتؿ سم٘مدر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ سمٞم٤من زيػ ، وٓ شمِمٗمع ًمّم٤مطمٌٝم٤م 

 سمدقمتٝمؿ وسمٓمالهن٤م: ٕن احلًٜم٤مت ٓ شمٌٓمؾ إٓ سم٤مًمنمك إيمؼم اعمخِرج ُمـ اعمٚم٦م .

عمٌتدع وقم٤ٌمدشمف ُمـ ضمٝم٦م ويمِمػ سمدقمتف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ٕن اجلٝم٤مد وي٘م٤مل أيْم٤ًم: ٓ شمالُزم سملم ضمٝم٤مد ا

ـ سمدقم٦م اعمٌتدع، وٓ ًِّ وه١مٓء اخلقارج يم٤مٟمقا أصح٤مب قم٤ٌمدة وورع ،  شمِمٗمع ًمف ومٞمٝم٤م واًمٕم٤ٌمدة وأقمامل اخلػم ٓ حت

 وشم٘مقى طمتك أّن قمٚمامء اًمًٚمػ أضم٤مزوا اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ ًمٌٕمض إطم٤مدي٨م ًمِِٕمْٚمِٛمٝمؿ أهنؿ ٓ يٙمذسمقن .

مل شمِمٗمع هلؿ شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة وٓ ذًمؽ اًمّمدق ذم اًمرواي٦م سمج٤مٟم٥م ُم٤م أطمدصمقا ُمـ اًمٌدع، ىم٤مل رؾمقل اهلل وُمع هذا 

ي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ جي٤مِوز طمٜم٤مضمرهؿ، حَيِْ٘مُر أطمديُمؿ صالشمف إمم صالهتؿ وصٞم٤مُمف إمم  "قمٜمٝمؿ :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                             

ره   ))( اٟمٔمر : 392)  ( .138عمحٛمد ُمٓمر اًمزهراين )ص :  ((   قمٚمؿ اًمرضم٤مل ٟمِم٠مشمف وشمٓمقُّ
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 .( 393) " ء ...ُهْؿ َذُّ ىَمْتغم حت٧م َأِدْيِؿ اًمًام "، وذم طمدي٨م آظمر : "صٞم٤مُمٝمؿ

وُمـ قمجٞم٥م أُمر ه١مٓء احلزسمٞملم أهنؿ إذا ُصِدُمقا سمٌدع ؾمٞمد ىمٓم٥م ووالٓشمف ُمـ ىِمٌؾ اًمٜم٤مصحلم اعمِمٗم٘ملم 

 قم٤مروقه٤م سمٌٕمض اعمقاوع اًمتل أطمًـ ومٞمٝم٤م اًم٘مقَل دون أن شمٌٓمؾ شمٚمؽ اًمٌدع أو شمتٕم٤مرض ُمٕمٝم٤م .

 ٚمػ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ اًمٌدع .سمؾ وئمٜمقن أهنؿ هبذا ىمد دومٕمق اًمِمٜمٕم٦م قمٜمف وُم٤م ذًمؽ إٓ جلٝمٚمٝمؿ سمٛمٜمٝم٩م اًمً

ذيمرت يمت٥م اًمؽماضمؿ ذم شمرمج٦م احلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل وصّم٘مف اسمـ ُمٕملم واإلُم٤مم أمحد وأسمق طم٤مشمؿ وأسمق ُزرقم٦م 

٤ٌّمن واًمِٕمْجكم وهمػمهؿ   .( 394)واسمـ طِم

 " ص٤مًمحُم٤م رأي٧م أطمًدا إٓ وىمد همٚمِط ذم رء همػم احلًـ سمـ  "ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُٟمٛمػم : ىم٤مل أسمق ُٟمٕمٞمؿ : 
 .( 396) " مل أضمد ًمف طمديثـ٤ًم ُمٜمٙمًرا جم٤مِوًزا اعم٘مدار، وهق قمٜمدي ُمـ أهؾ اًمّمدق ". وىم٤مل اسمـ قمدي : ( 395)

ـٌ ًمٜمٗمًف احلدي٨م  "وىم٤مل قمكّم سمـ احلًـ اهلًٜمج٤مين قمـ أمحد :  احلًـ سمـ ص٤مًمح صحٞمح اًمرواي٦م ُمتٗم٘مف، ص٤مئ

، ىمٞمؾ : َُمـ " صمٜم٤م احلًـ "، وىم٤مل ويمٞمع :  " اضمتٛمع ومٞمف وم٘مف وقم٤ٌمدة وزهد "، وىم٤مل أسمق ُزرقم٦م : ( 397) " واًمقرع

، وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمقؾمك : يمٜم٧م أىمرأ  " احلًـ سمـ ص٤مًمح اًمذي ًمق رأيتف ذيمرت ؾمٕمٞمد سمـ ضُمٌػم "احلًـ ؟ ىم٤مل : 

ؾم٘مط احلًـ خيقر يمام خيقر   ڇ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڇقمغم أظمل احلًـ سمـ ص٤مًمح ومٚمام سمٚمٖم٧م 

، وىم٤مل ويمٞمع : يم٤من احلًـ ( 398) " ًح وضمٝمف ورّش قمٚمٞمف اعم٤مء وأؾمٜمده إًمٞمفاًمثقر، وم٘م٤مم إًمٞمف أظمقه وأظمذ ُِمروم٘مف وُم

وا اًمٚمٞمؾ صمالصم٦م أضمزاء ومٙمؾُّ واطمد ي٘مقم صمٚمثـ٤ًم: ومامشم٧م أُمٝمام وم٤مىمتًام اًمٚمٞمؾ سمٞمٜمٝمام، صمؿ ؤوقمكّم اسمٜم٤م ص٤مًمح وأُمٝمام ىمد ضمزّ 

 .( 399) " ُم٤مت قمكم وم٘م٤مم احلًـ اًمٚمٞمؾ يمٚمف

رون ُمٜمف أؿمد اًمتحذير ٕٟمف يم٤من يرى اًمًٞمػ قمغم أئٛم٦م اجلَْقر وشمرك  ىمٚم٧م : وُمع هذا يمٚمف يم٤من إئٛم٦م حيذِّ

 اجلٛمٕم٦م، ُمقاوم٘مـ٤ًم ذم ذًمؽ ًمرأي اخلقارج .

صغم اهلل ُذيمر احلًـ سمـ ص٤مًمح قمٜمد اًمثقري وم٘م٤مل : ذاك رضمٌؾ يرى اًمًٞمػ قمغم أُم٦م حمٛمد  "ىم٤مل أسمق ُٟمٕمٞمؿ : 

يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ّدء اًمرأي ذم  "، وىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد : ( 401)، ويمذا ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط  (400)" قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

، وقمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م َُمْٕمَٛمر ي٘مقل : يمٜم٤م قمٜمد ويمٞمع ومٙمٜم٤م إذا طمّدث  " احلًـ سمـ طمل

قمـ احلًـ سمـ ص٤مًمح أُمًٙمٜم٤م أيديٜم٤م ومٚمؿ ٟمٙمت٥م، وم٘م٤مل : ُم٤م ًمٙمؿ ٓ شمٙمتٌقن طمدي٨م طمًـ ؟ وم٘م٤مل ًمف أظمل سمٞمده 

 .( 402)ٞمػ ـ، ومًٙم٧م ويمٞمع هٙمذا ـ يٕمٜمل : أٟمف يم٤من يرى اًمً

                                                             

. وشم٤مسمٕمف  ((صدوق، خيٓمل    ))( . وذم ؾمٜمده أسمق هم٤مًم٥م : ىم٤مل احل٤مومظ : 5/253) ((اعمًٜمد    ))ـ ومتح( .   واًمث٤مين رواه أمحد ذم  9/99اًمٌخ٤مري ذم )ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن :  ( رواه393)

 . ((٦م، يدًمس  صم٘م  ))( إٓ أٟمف يمام ىم٤مل احل٤مومظ : 2/642ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد ) ((اًمًٜم٦م    ))صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ قمـ     أيب أُم٤مُم٦م ذم 

 وىمد صح احلدي٨م ُمـ ـمرٍق يمثػمة همػم ـمريؼ أيب أُم٤مُم٦م .        

 ( .115ًمٚمِٕمْجكم )ص :  ((   اًمث٘م٤مت   ))(، و6/164ٓسمـ طِم٤ٌّمن ) ((   اًمث٘م٤مت   ))(، و2/295ـ  1: ) ((   اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم   ))(، و2/114: ) ((   شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم   ))( اٟمٔمر : 394)

 ( .1/498ًمٚمذهٌل : ) ((   ان آقمتدالُمٞمز   ))( اٟمٔمر : 395)

 ( ٟمٗمس اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ .396)

 ( .2/249: ) ((   هتذي٥م اًمتٝمذي٥م   ))( اٟمٔمر : 397)

 ( .499/1: ) ((   ُمٞمزان آقمتدال   ))( 398)

 ( .499/1: ) ((   ُمٞمزان آقمتدال   ))( 399)

 ( .1/230ًمٚمُٕم٘مٞمكم : ) ((   اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم   ))( 400)

 ٗمًف .( اٟمٔمر اعمّمدر ٟم401)

 ( .1/498: ) ((   ُمٞمزان آقمتدال   ))( 402)



 

 

116 

 

تَتِْٞم٥ُم ُمـ أشمك طمًـ سمـ ص٤مًمح "وقمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك سمًٜمده إمم ظَمَٚمػ سمـ متٞمؿ ىم٤مل :  ًْ ، ( 403) " يم٤من زائدة َي

ُؿ ؾمٗمٞم٤من أطم٥ّم  "وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد إؿم٩ّم : ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ إدريس وُذيمر َصْٕمَؼ احلًـ سمـ ص٤مًمح وم٘م٤مل :  ًُّ ٌَ شَم

ث قمٜمف صمالصم٦م أطم٤مدي٨م، صمؿ شمريمف ( 404) " إًمٞمٜم٤م ُمـ َصْٕمِؼ احلًـ سمـ ص٤مًمح ، وىمد يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ َُمْٝمدي حيدِّ

اسمـ طمل هذا ىمد اؾمتّمٚم٥م ُمٜمذ زُم٤من وُم٤م  "، وىم٤مل أسمق ُأؾم٤مُم٦م : ؾمٛمٕم٧م زائدة ي٘مقل :  " مل يٙمـ سم٤مًمًٙم٦م "وىم٤مل : 

يم٤من ظمػًما ًمف، ًمق مل يقًمد احلًـ سمـ ص٤مًمح  "يٕمٜمل : ًمٙمقٟمف يرى اًمًٞمػ ، وىم٤مل أمحد سمـ يقٟمس :  " جيد ُمـ يّمٚمٌِّف

 . " يؽمك اجلٛمٕم٦م ويرى اًمًٞمػ: ضم٤مًمًتف أرسمٕملم ؾمٜم٦م ومام رأيتف رومع رأؾمف إمم اًمًامء وٓ َذيمر اًمدٟمٞم٤م

وم٤مٟمٔمر إمم ُمقاىمػ اًمًٚمػ ُمـ هذا اًمرضمؾ اًمذي اضمتٛمع ومٞمف : إشم٘م٤من، وورع، وقمٚمؿ، وُزهد، وقم٤ٌمدة، وًمٙمـ عم٤َّم 

صغم اهلل قمٚمٞمف ُمر ُمذه٥م اخلقارج اًمذيـ طمّذر اًمٜمٌل يم٤من يرى اًمًٞمػ قمغم أئٛم٦م اجلَْقر ـ اًمذي هق ذم طم٘مٞم٘م٦م إ

ُمٜمٝمؿ وطمّذر أصح٤مسَمف ُمٜمٝمؿ وطمّثٝمؿ قمغم ىمت٤مهلؿ وأظمؼم أن ذم ىمتٚمٝمؿ أضمًرا عمـ ىمتٚمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ـ يم٤من  وؾمٚمؿ

رون ُمٜمف أؿمّد اًمتحذير قمغم ُم٤م ؾُمْ٘مٜم٤م ًمؽ ُمـ أىمقاهلؿ .  اًمًٚمػ حيذِّ

ث قمٜمف صمالصم٦م  وأُم٤م ُمـ يم٤من يٛمدطمف ُمٜمٝمؿ وم٘مد يم٤من ىمٌؾ أن يٕمرف طم٤مًمف، وىمد ُمّر سمؽ أن اسمـ ُمٝمدي يم٤من حيدِّ

ث قمٜمف ومٚمام ُأظمؼم سم٠مٟمف يرى اًمًٞمػ  أطم٤مدي٨م صمؿ شمريمف وقمّٚمؾ شمريمف ًمف سم٠مٟمف مل يٙمـ قمغم اًمًٙم٦م، ويمذا يم٤من ويمٞمع حيدِّ

ث قمٜمف سمحدي٨م واطمد   .( 405)ؾمٙم٧م ومل حيدِّ

ء، سمؾ مل يذيمروا طمًٜم٤مشمف قمٜمد ومٚمؿ شَمِْمَٗمع ًمف قم٤ٌمدشمف وٓ قمٚمٛمف وٓ ورقمف وٓ زهده أُم٤مم شمٚمؽ اًمٌدقم٦م قمٜمد ه١مٓ

 اًمتحذير ُمٜمف . وأيـ ؾمٞمد ىمٓم٥م ُمـ احلًـ سمـ طمل ذم قمٚمٛمف وورقمف وشم٘مقاه وقم٤ٌمدشمف ؟!! .

ومٝمؾ ه١مٓء قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م قمغم ُمٜمٝم٩م اًمرواومض وومٞمٝمؿ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وويمٞمع واسمـ ُمٝمدي وُم٤مًمؽ سمـ أؾم٤ٌمط 

 وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وأمحد سمـ يقٟمس ؟

 ١مٓء ظمّمامئؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .إن يم٤من يمذًمؽ ومٝمٜمٞمئـ٤ًم ًمؽ أن يٙمقن ه

وإن مل يٙمـ سمٓمؾ إٟمٙم٤مرك قمغم اًمًٚمٗمٞملم: ٕن ُم٤م ومٕمٚمقه ُمع رُمقزيمؿ هق ٟمٔمػُم ُم٤م ومٕمٚمف ه١مٓء ُمع احلًـ سمـ 

ٌؿ ُمـ همػم دًمٞمؾ إٓ اهلقى .  ص٤مًمح وأُمث٤مًمف، واًمتٗمريؼ حتٙمُّ

ؿس أخطائفؿ وذظقا حيذرون افـاس مـ افدظاة إػ اهلل وادصؾحغ وأهؾ اخلر بتؾ "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : 

وافبحث ظـ هػقاهتؿ وتصقُّد زٓهّتؿ ومـ ثؿ حتذير افـاس مـفؿ بدًٓ مـ افـصح هلؿ وافدظاء هلؿ باخلر، 

وتـبقففؿ إػ ما أخطئقا ؾقف فقحذروه ويبتعدوا ظـف، وتليقدهؿ ؾقام ؿامقا بف مـ كّصة احلؼ وظزة افديـ وكؼ 

 . " اإلشالم

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

إطمٙم٤مم اعمؽمشم٦ٌم قمغم اهلٗمقات واًمزٓت همػم ُمٕمٗمق قمٜمٝم٤م ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م: ومٚمق طمٙمؿ ىم٤مشمؾ إول : أن 

ٟمٗمس سمٖمػم طمؼ وم٘م٤مل ذم اؾمتجقاسمف : أهن٤م هٗمقة أو زًم٦م . مل شُم٘مٌؾ ُمٜمف سمٖمػم ظمالف وحيٙمؿ سم٘متٚمف، ويمذا ُمـ هق ُم٤مًٓ 

ؾ ُمٜمف، وٓ يٚمٖمل احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٘مٓمع ُمـ طمرز وطمٙمؿ سم٘مٓمع يده وم٘م٤مل ذم اًمدومع قمـ ٟمٗمًف : إهن٤م هٗمقة أو زًم٦م مل شم٘مٌ

يده، وىم٤مذف اعمحّمٜم٤مت أو اعمحّمٜملم جيٚمد صمامٟملم ضمٚمدة إن مل ي٠مت سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمداء ويٗمًؼ، واًمزاين يرضمؿ إن يم٤من 

حمّمٜمـ٤ًم وجيٚمد ُم٤مئ٦م ضمٚمدة ويٖمّرب ؾمٜم٦م إن يم٤من همػم حمّمـ ، وُمـ صم٧ٌم ذم طم٘مف طمٙمٌؿ ذقمل ٓ يً٘مط سم٤مقمتذاره 

 سم٤مهلٗمقات واًمزٓت .

                                                             

 ( .1/497: ) ((   ( )ُمٞمزان آقمتدال403)

 ( .1/498: ) ((   ُمٞمزان آقمتدال   ))( 404)

رون يم٤محل٤مومظ  ( اًمذي ئمٝمر زم أٟمف صم٘م٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م: أُم٤م شمْمٕمٞمٗمف ومٛمـ ضمٝم٦م رأيف اًمذي اؿمتُٝمر قمٜمف وواومؼ ومٞمف405)  اسمـ طمجر .اخلقارج وًمذًمؽ وصّم٘مف اعمت٠مظمِّ
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ًم٘مدر أو اًمرومض أو اخلروج وٟمحقه ىمد سمدقمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ووٚمٚمقه، وم٢من دقم٤م إًمٞمٝم٤م أؾم٘مٓمقا واعمٌتدع سم٤م

روايتف وؿمٝم٤مدشمف، وم٢من اؿمتد أُمُره ىمتٚمقه . واهلٗمقة واًمزًم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ُمـ قم٤ممل أظمٓم٠م ذم رأي إذا ٟمقصح رضمع: 

 ومٞمًٛمك ُم٤م وىمع ومٞمف زًم٦م .

ٕمقا ومٞمف زًم٦م أو هٗمقة ٕهنؿ ًمٞمًقا قمٚمامء، سمؾ ضمٝمٚم٦م أُم٤م ه١مٓء احلزسمٞملم اًمذيـ يٕمٜمٞمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م ومال يًٛمك ُم٤م وىم

 ُمتٕمّمٌقن ٔرائٝمؿ اًمٌدقمٞم٦م، وأظمٓم٤مئٝمؿ يمثػمة ٓ حُتَم .

 إًمخ : يمذب واوح، ٓ خيٗمك قمغم ُمـ قمرف طم٤مل احلزسمٞملم . "بدًٓ مـ افـصح هلؿ ...": اًمث٤مين : أن ىمقًمف 

ًف طمًـ اًمٌٜم٤ّم اًمذي يم٤من يدقمقا ومٙمؿ ٟمقصحقا طمٞمٜمام سمدأ آدّم٤مه اًمّمقذم يِمؼ صٗمقف اإلظمقان قمغم يد ُم١مؾمِّ 

ضم٤مهًدا إمم حم٤موًم٦م اًمت٘مري٥م سملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م واًمدقمقة إمم طمرّي٦م إدي٤من وإًمٖم٤مء ومقارق اخلالف سملم اإلؾمالم 

قن إُم٦م وشمريدون واًمٞمٝمقدي٦م سمحج٦م أن اخلالف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اىمتّم٤مدي ٓ همػم، سمؾ وىم٤مسمٚمتؿ ذًمؽ سم٠مٟمٙمؿ شمٗمرىم

ر . وم٘م٤مسمٚمقا اًمٜم٤مصحلم سمرد اًمٜمّمٞمح٦م، ويمؿ ٟمقصحقا ذم، متزيؼ صٗمقومٝم٤م   اًمتحذير ُمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م وومٙمره اعمدُمِّ

 واهتٛمقهؿ ذم ٟمٞم٤مهتؿ .

ويمؿ ٟمقصحقا عم٤م ظمرج إظمقاهنؿ ذم مح٤مدة ُمـ سمالد اًمِم٤مم، ومٚمؿ ي٘مٌٚمقا اًمٜمّمٞمح٦م، سمؾ طم٤موًمقا ضم٤مهديـ شم٠ميٞمد 

ر سمٗمتقى قم٤ممل ُمـ قمٚمامء اًمِم٤مم ومٚمؿ ي٠ميدهؿ، سمؾ ٟم٤مصحٝمؿ سمؽمك اخلر وج، وم٠مسمقا إٓ اخلروج قمغم ومٕمٚمٝمؿ اعمتٝمقِّ

طم٤ميمٛمٝم٤م: ومٙم٤من ٟمتٞمج٦م ذًمؽ أن ىُمتؾ ؾمت٦م قمنم أًمػ ٟمٗمس ذم يقم واطمد ُم٤م سملم روٞمع وؿمٞمخ واُمرأة وؿم٤مب . وىمد 

٤ٌّمط اًمًٚمٗمٞملم اعمت٘م٤مقمديـ ُمـ اجلٞمش اًمًقري ؿمٜم٤مئع شمِمٞم٥ُم ُمٜمٝم٤م اًمرؤ  س .وطمٙمك زم سمٕمض اًمْم

ًمدقم٤مة طمتك وإن يم٤مٟم٧م ضمٝم٤مًدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، سمؾ ه١مٓء اجلراطمقن يٌٓمٚمقن مجٞمع طمًٜم٤مت ا "صمؿ ىم٤مل  اًمٙم٤مشم٥م : 

ويرون أن صالهتؿ وصٞم٤مُمٝمؿ وطمّجٝمؿ وقم٤ٌمدهتؿ ٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ قمٜمد اهلل ًمُقىمققمٝمؿ ذم هذه إظمٓم٤مء اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل ٓ 

 . " ّترج ُمـ اإلؾمالم، وٓ شمدظمؾ ذم سمدقم٦م !! وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

فمٝمر اًمٙمذب: وم٢من اًمذي ذيمرشمف هق ُمٜمٝم٩م اخلقارج، واًمًٚمٗمٞمقن يتؼمؤون ُمٜمٝمؿ إول : أن هذا اًمٙمالم ُمـ أ

 وُمٜمٙمؿ: ومٙمٞمػ شمٚمّم٘مٝمؿ هبؿ ؟، أُم٤م شمًتحل ُمـ هذا اًمٙمذب اعمٙمِمقف ؟؟! .

وىمٌقل إقمامل وسمٓمالهن٤م سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وطمَده، وًمٞمس ًمٜم٤م إٓ اًمٔم٤مهر: ومٛمـ وىمع ذم اًمنمك إيمؼم سمٓمٚم٧م 

،  ڇ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷    ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ڇطمًٜم٤مشمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

 .ڇ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڇوىم٤مل : 

وإذا يم٤من اًمًٚمٗمٞمقن ىمد شمٙمٚمٛمقا قمغم سمٕمض رُمقزيمؿ سمحؼ ًمقىمققمٝمؿ ذم اًمنمك إيمؼم واًمٌدع اًمٙمٗمري٦م، ومٚمٞمس 

 ًمٙمؿ أن شمتٙمٚمٛمقا قمغم اًمًٚمٗمٞملم سم٤ٌمـمؾ وشمٙمٗمروهؿ سمٖمػم طمؼ ًمدقمقهتؿ إمم اًمًٜم٦م وٟمٌذهؿ ًمٚمٌدقم٦م .

ت ٓ شمٌٓمؾ إٓ سم٤مًمردة أو اًمٙمٗمر أو اًمنمك إيمؼم، وأٟمتؿ ىمد طمٙمٛمتؿ قمغم اعمجتٛمٕم٤مت اًمث٤مين : أن احلًٜم٤م

اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مهن٤م جمتٛمٕم٤مت ضم٤مهٚمٞم٦م، ويمّٗمرشمؿ مجٞمع احلّٙم٤مم اعمًٚمٛملم سمٖمػم اؾمتثٜم٤مء، وزقمٛمتؿ سم٠من جمرد ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م 

ٌُٝم٤م يمٗم٤مر ـ يمام شم٘مدم ُمـ أىمقاًمٙمؿ ـ: ومٞمٙمقن  يمالُم اًمٙم٤مشم٥م ىمد اٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، يٕمتؼم اؾمتحالًٓ هل٤م، وسم٤مًمت٤مزم ومٛمرشمٙم

 وطمٙمُٛمف قمغم اًمًٚمٗمٞملم ىمد رضمع إًمٞمف، ويمام شمديـ شُمدان .

اًمث٤مًم٨م : أن هذا اًم٘مقل اًمذي ـمٕمـ سمف اًمٙم٤مشم٥م قمغم اًمًٚمٗمٞملم ًمٞمس ىمقٓ هلؿ، سمؾ هق ىمقل حمٛمقد سمـ حمٛمد 

 احلداد ص٤مطم٥م اًمٜمزقم٦م اًمتٙمٗمػمي٦م وأشم٤ٌمقُمف .

ّن أول ُمـ شمّمّدى ًمٗمٙمر حمٛمقد سمـ حمٛمد احلّداد اًمذي وًمٕمّؾ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ ؿمٞمخ اًمٙم٤مشم٥م يٕمرف أ

 يم٤من حيٛمؾ ُمثؾ شمٚمؽ إومٙم٤مر هؿ ه١مٓء اًمذيـ يٓمٕمـ ومٞمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م أؿمد اًمٓمٕمـ !! .
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ر ُمٜمٝمؿ ُمـ ًم٘مٞم٧م: ومق اهلل إهنؿ ًمنمار اخلٚمؼ ـ  "ىم٤مل احلّداد :  ٌّح اهلل أُمرهؿ وم٤مطمذرهؿ وطمذِّ وأُم٤م اخلقارج وم٘م

ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ ضمٝم٤مد وٓ همػمه طمتك ( 406)ـ هؿ وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع  وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف يمام وصٗمٝمؿ رؾمقل اهلل 

 .( 407) " يتقسمقا ُمـ سمدقمٝمؿ ويرضمٕمقا إمم اًمًٜم٦م

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوٟمحـ َٟمِّمُٗمٝمؿ سمام وصٗمٝمؿ سمف رؾمقل اهلل  "ومرّد قمٚمٞمف ؿمٞمخٜم٤م رسمٞمع سمـ ه٤مدي سم٘مقًمف : 

ر ُمـ يمؾ اًمٌدع وُمـ يمؾِّ داعٍ  ر ُمٜمٝمؿ سمؾ ٟمحذِّ رهؿ وٟمحذِّ إًمٞمٝم٤م ، وًمٙمـ ُمـ أيـ ًمؽ أن أهؾ اًمٌدع ٓ  وٟمحذِّ

يٜمٗمٕمٝمؿ ضمٝم٤مد وٓ قمٛمؾ ُمـ صالة وزيم٤مة وصقم وطم٩م وقمٛمرة وسمِرٍّ وصٚم٦م رطمؿ وسمذل اعم٤مل واًمٜمٗمس ذم اجلٝم٤مد 

 طمتك يتقسمقا هبذا اًمتٕمٛمٞمؿ واإلـمالق ..

دُّ وٓ شُم٘مٌؾ ُمٜمف، إن اًمٙمٗمر هق اًمذي حُيٌط اًمٕمٛمؾ وٓ شمٜمٗمع ُمٕمف اًمٓم٤مقم٦م، أُم٤م اًمٌدقم٦م ومٚمٞم٧ًم يمذًمؽ وم٢مهن٤م هل شُمرَ  

 .( 408) " وًمٙمٜمٝم٤م ٓ حُتٌط ؾم٤مئر قمٛمٚمف ُم٤م دام ُمًٚمٛمـ٤ًم مل خيرج قمـ دائرة اإليامن واإلؾمالم

أرضمق ُمـ اًمٙم٤مشم٥م أن يٜم٘مؾ قمـ يمت٥م اًمًٚمٗمٞملم سم٠مُم٤مٟم٦م، وأن ٓ يتنع ذم ىمذف إسمري٤مء سمٖمػم طمؼ يمام هل قم٤مدشُمف 

 وقم٤مدة يمثػم ُمـ احلزسمٞملم: وم٘مد ٟمّمحُتؽ واهلل اعمققمد .

 

 
اشتعامهلؿ إفػاظ ادجؿؾة دم افذم   اشتعامهلؿ إفػاظ ادُْجَؿؾة ..إصؾ افثامـ وافثالثقن :  "  افؽاتب: ؿال

امت ) افتفققج ( و) افتؾؿقع ( ويسؾؿ هلؿ مرادهؿ مثؾ اشتعامهلؿ ـؾ  فقتقّهؿ افسامع افساذج معـك مذمقمـًا

و) افتؿققع (، وذفؽ ـشلن أهؾ افبدع دم اشتعامل فػظ ) اجلفة ( أو ) اجلسؿ ( و ) افسـقب (، ـذفؽ ضائػة 

اجلراحغ يريدون بافتفققج إكؽار ادـؽر. بافتؾؿقع :  افثـاء ظذ مع وؿع دم بدظة ؾقام أحسـ ؾقف ـام ـان يػعؾ 

ابة إػ أن خرجت هذه افطائػة افعجقبة . بافتؿققع : إحسان افظـ ؾقؿـ أخطل ظؾامء اإلشالم مـ ظّص افصح

 . "  وافتامس افعذر فف: وهذا ـؾف حؼ ـام ترى

إول : أن اًمذيـ اؾمتٕمٛمٚمقا اجلٝم٦م واجلًؿ واًمؽميمٞم٥م يم٤مٟمقا يريدون ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمّمٗم٤مت اًمرب، وأُم٤م  :أىمقل

 اًمٜم٤مس .اًمتٚمٛمٞمع واًمتٛمٞمٞمع واًمتٝمٞمٞم٩م ومٝمل أُمقر شمتٕمّٚمؼ سم٠مطمقال 

 ـ اجلقاب ًمٚم٘مراء .ء اهلل وصٗم٤مشمف ؟ومٝمؾ ُمـ أظمٓم٠م ذم ٟم٦ًٌم إىمقال وإومٕم٤مل ٕصح٤مهب٤م يمٛمـ أظمٓم٠م ذم أؾمام

اًمث٤مين : أن اجلٝم٦م واجلًؿ واًمؽميمٞم٥م أًمٗم٤مٌظ جمٛمٚم٦م مل شمرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٝمل حتتٛمؾ طم٘مـ٤ًّم وسم٤مـماًل، وىمد 

ٚمقن ذم اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل هب٤م .  وأُم٤م ا ًمتٝمٞمٞم٩م واًمتٚمٛمٞمع واًمتٛمٞمٞمع ومٛمراده٤م ُمتٕملّم وىمد قمّٞمٜمتف أٟم٧م يم٤من اًمًٚمػ يٗمّمِّ

 ومٝمؾ شمٌ٘مل إًمٗم٤مظ جمٛمٚم٦م سمٕمد شمٕمٞملم ُمراده٤م ي٤م ديمتقر ؟!! ٘م٤مئؼ !!وىمّٚم٧ٌم ومٞمف احل

 اًمث٤مًم٨م : أن اجلٝم٦م واجلًؿ واًمؽميمٞم٥م ىمد ُيْمٚمَُّؾ هب٤م اعمخ٤مًمػ وىمد ٓ ُيْمّٚمؾ سمح٥ًم ىمّمده .

... ويمذًمؽ ي٘م٤مل عمـ ىم٤مل : اهلل ذم ضمٝم٦م : أشمريد "ٝم٦م ( : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم وهق يتحدث قمـ ًمٗمظ ) اجل     

وم٢من أردت إول : ومٝمق طمؼ، وإن ،  داظمٌؾ ذم رء ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ؟ سمذًمؽ أن اهلل ومقق اًمٕم٤ممل، أو شمريد أن اهلل

                                                             

وهمػمهؿ ُمـ أهؾ    ))شمٕمٛمٞمٛمف ذًمؽ سم٘مقًمف :  ( إّن ؿمٞمخٜم٤م رسمٞمٕمـ٤ًم مل ُيٜمٙمر قمغم احلّداد قمدم ىَمٌقل إقمامل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخقارج ًمقضمقد اخلالف ذم ُم٠ًمًم٦م شمٙمٗمػمهؿ، واًمذي أٟمٙمره قمٚمٞمف هق406)

 يٕمٜمل : ممّـ سمدقمتف ٓ ُّترضمف ُمـ ُمّٚم٦م اإلؾمالم . ((   اًمٌدع

 ( .118عمحٛمقد احلّداد )ص :  ((   فمٚمفيقم ٓ فمؾ إٓ    ))( 407)

 ( .70ـ  69: )ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))( اٟمٔمر : 408)
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 .(409)"أردت اًمث٤مين : سم٤مـمؾ

اًمتٝمٞمٞم٩م : وم٠مصٚمف ) َهٞم٩َّم ( اًمراسمع : أن اًمتٝمٞمٞم٩م، واًمتٚمٛمٞمع، واًمتٛمٞمٞمع هل قمغم فمقاهره٤م ذم اًمٚمٖم٦م واًمُٕمرف . أُم٤م 

ه٤مضم٧م إرض هٞم٤مضمـ٤ًم، وه٤مج اًمٌمُء هيٞم٩م هٞمجـ٤ًم وهٞم٤مضمـ٤ًم وهٞمج٤مٟمـ٤ًم،  "( :  3/394)  " اًمٚم٤ًمن "ىم٤مل ذم 

 اهـ . " واهت٤مج وهتّٞم٩م : صم٤مر عمِمّ٘م٦م أو رضر

صم٤مر،  ه٤مج هيٞم٩م هٞمجـ٤ًم وهٞمج٤مٟمـ٤ًم وهٞم٤مضمـ٤ًم ـ سم٤مًمٙمن ـ : "( :   270) ص :  " اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط "وىم٤مل ذم 

 . " واهِلٞم٤مج ـ سم٤مًمٙمن ـ : اًم٘مت٤مل ... وهت٤مجيقا : شمقاصمٌقا "إمم أن ىم٤مل :  " يم٤مهت٤مج وهتّٞم٩م وأصم٤مر اإلسمؾ قمٓمِم٧م ...

َي٦م ًمٚم٘مت٤مل: وهذا ُم٤م أراده اًمًٚمٗمٞمُّقن .  ىمٚم٧م : ُيٗمٝمؿ مم٤ّم ؾمٌؼ أن اًمتٝمٞمٞم٩م هق اإلصم٤مرة واًمتٝمقيؾ اعم١مدِّ

٦م ود احلُّٙم٤مم قمـ ـمريؼ اًمٙمالم قمـ اًمٗم٤ًمد اًمقاىمع ومام ي٘مقم سمف احلزسمٞمقن اًمٞمقم ُمـ ؿمحـ صدور اًمٕم٤مُمّ 

، يمؾ هذا ي٘م٤مل قمـ ـمريؼ اًمدروس واعمح٤مرضات (410)وُمقىمػ احلُّٙم٤مم ُمٜمف، وإُمقال اًمتل شمذه٥م هٜم٤م وهٜم٤مك 

ٌْٓمِٜمقن ومٞمٝم٤م ظمالف ُم٤م ُئمٝمرون طمتك طمّمؾ  ّي٦م ( اًمتل ُي ِّ واًمٜمدوات واًمرطمالت واعمج٤مًمس اخل٤مّص٦م ) اًمنِّ

وُوٞمِّؼ قمغم اًمِم٤ٌمب، وقمّٛم٧م اًمٜمٔمرة إمم يمؾ ُمًت٘مٞمؿ أٟمف إره٤ميب صمقري ٟمٗمٕمل ... اًمخ اإلره٤مب، ووىمع اًمٕمذاب، 

ه٤م ؟ ُمع أهن٤م وردت ذم يمالم اًمِمقيم٤مين ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ ؟  .ومٝمؾ اًمتٝمٞمٞم٩م يمٚمٛمف جمٛمٚمف واًمقاىمع يٗمنِّ

 ـ أشمرك اجلقاب عمـ ىمرأ اًمٙمت٤مب .

ًمؼمق ـ يمٛمٜمع ـ عمٕمـ٤ًم وعمٕم٤مٟمـ٤ًم سمحريم٦م : أو٤مء، عمع ا ":  " اًم٘م٤مُمقس "وأُم٤م اًمتٚمٛمٞمع وم٠مصٚمف ُمـ ) عمع ( ىم٤مل ذم   

 اهـ .( 411) " يم٤مًْمَتَٛمع ...، واًمٚمامقم٦م ـ ُمِمّددة ـ : اًمٕم٘م٤مب واًمٗمالة يٚمٛمع ومٞمٝم٤م اًمناب

أّن ُِمـ ُمٕم٤مين يمٚمٛم٦م ) عمع ( : اًمؼموز ًمٙمؾ ُم٤م ًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘م٦م  " اًم٘م٤مُمقس "ىمٚم٧م : ُيٗمٝمؿ مم٤ّم ىم٤مًمف ص٤مطم٥م 

 إذا ضم٤مءه مل جيده ؿمٞمئـ٤ًم .يم٤مًمناب اًمذي حيًٌف اًمٔمٛمآن ُم٤مًء طمتك 

وهذا ُم٤م يٗمٕمٚمف احلزسمٞمّقن ومٝمؿ يٙمٞمٚمقن اعمدائح ًمٙمؾ َُمـ يم٤من قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ طمتك يرومٕمقه عمًتقى اًمٕمٚمامء، 

ىم٤مل اسمـ هي : اًمٚمامقم٦م اًمٗمالة اًمتل شمٚمٛمع سم٤مًمناب، واًمٞمٚمٛمع : اًمناب  ":  " اًمٚم٤ًمن "وًمذًمؽ ىم٤مل ص٤مطم٥م 

ٌَُّف سمف اًمَٙمذوب ومٞم٘م٤مل : ًمٚمٛمٕم٤مٟمف، وذم اعمثؾ : ) أيمذب ُمـ يٚمٛمع (، ويٚم ٛمع : اؾمؿ سمرق ظُمٚم٥ٍَّم ًمٚمٛمٕم٤مٟمف أيْمـ٤ًم: وُيَِم

 أيمذب ُمـ يٚمٛمع، ىم٤مل اًمِم٤مقمر :

 إذا ُم٤م ؿمٙمقت احل٥م يمٞمام شمثٞمٌٜمل

 

 

 .(412)" سمقدي ىم٤مًم٧م إٟمـام أٟم٧م يٚمٛمع 

 

 

ُم٤مع اًمٌمء يٛمٞمع : ضمرى قمغم وضمف إرض  "ـ :  " اًم٘م٤مُمقس "وأُم٤م اًمتٛمٞمٞمع : وم٠مصٚمف ـ يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م 

واعمٞمع ُمّمدر ىمقًمؽ ُم٤مع اًمًٛمـ يٛمٞمع أي : ذاب ...، وُم٤مع اًمٌمء  ":  " اًمٚم٤ًمن "وىم٤مل ذم ، ( 413) " ٤م ذم هٞمٜم٦مُمٜمًٌٓمـً

 .( 414)" واًمّمٗمر واًمٗمْم٦م يٛمٞمع ومتٞمع : ذاب وؾم٤مل

                                                             

 ـ سمتح٘مٞمؼ : د. حمٛمد اًمًٕمقي ( . 66( ))اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م(( ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ص : 1)

اإلؾمالم: وهذه ـ ًمألؾمػ ـ ٟمٔمرة يمثػم ممّـ يٜمتٛمل ًمتٚمؽ اجلامقم٤مت احلزسمٞم٦م: وًمذًمؽ وىمػ  ( ويم٠من اعمًٚمؿ جي٥م قمٚمٞمف أن حيٛمؾ َهؿَّ إُمقال أيـ شمذه٥م وأيـ شم٠ميت ىمٌؾ أن حيٛمؾ هؿّ 410)

ُم٤م وىمػ ُمٕمٝمؿ اًمٕمٚمامٟمٞمّقن اًمذيـ حي٤مرسمقن  اًمٕمٚمامٟمٞمّقن ُمٕمٝمؿ ذم أُمث٤مل شمٚمؽ اعمٓم٤مًم٥م اعم٤مدّي٦م وأّيدهؿ يمؾُّ قم٤مُّمل ص٤مطم٥م ٟمٔمرة ُم٤مدّي٦م سَمْحت٦َم: وًمق يم٤من قمٛمُؾ ه١مٓء احلزسمٞمِّلم هلل

 ا هن٤مًرا .اإلؾمالم ضمٝم٤مرً 

 ( .984( )ص : 411)

 ( .8/334ٓسمـ َُمٜمْٔمقر : ) ((   ًم٤ًمن اًمٕمرب   ))( اٟمٔمر : 412)

 ( .988: )ص :  ((   اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط   ))( اٟمٔمر : 413)

 ( .8/344: ) ((   اًمٚم٤ًمن   ))( اٟمٔمر : 414)
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واعمٕمروف أن مج٤مقم٦م اإلظمقان  عم٤َّم  ىمٚم٧م : ُيٗمٝمؿ مم٤ّم ىم٤مًمف اًمٚمٖمقيُّقن أن اًمتٛمٞمٞمع ومٞمف ُمٕمٜمك اًمْمٕمػ واًمتٜم٤مُزل  

يمثرة اعم١ميِّديـ واعمٜم٤مسيـ ) اًمرصٞمد اجلامهػمي ( ًمٚمحّمقل قمغم يمثرة إصقات ذم آٟمتخ٤مسم٤مت طمرص٧م قمغم 

: وهبذه " ٟمتٕم٤مون ومٞمام اشّمٗم٘مٜم٤م ومٞمف ويٕمُذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْمـ٤ًم ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف "ضم٤مءت سم٘م٤مقمدة هتدم اًمقٓء واًمؼماء هل : 

ٜمِّّل أظمق اًمِمٞمٕمل واعمًٚمؿ أظمق اًمٜمٍمايناًم٘م٤مقمدة  ًُ د أظمق اًمّمقذم احلُٚمقزم، وهٙمذا طمتك ىم٤مًمقا اجل٤مئرة أصٌح اًم  واعمقطمِّ

 سم٠مظُمّقة إدي٤من ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ .

 

 

ُمٜمذ أن شمٙمّقٟم٧م مج٤مقم٦م اًمت٘مري٥م سملم  "( :  57) ص :  " اًمًٜم٦م اعمٗمؽمى قمٚمٞمٝم٤م "ؾم٤ممل اًمٌٝمٜم٤ًموي ذم يمت٤مب ىم٤مل    

٤م اإلُم٤مم اًمٌٜم٤ّم واإلُم٤مم اًم٘مّٛمل واًمتٕم٤مون ىم٤مئؿ سملم اإلظمقان اعمًٚمٛملم واًمِمٞمٕم٦م، اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م واًمتل ؾم٤مهؿ ومٞمٝم

وٓ همرو ُمـ ذًمؽ  "إمم أْن ىم٤مل :  " م ًمٚم٘م٤مهرة ...1904وىمد أّدى ذًمؽ إمم زي٤مرة اإلُم٤مم ٟمقاب صٗمقي ؾمٜم٦م 

 ( 415) " ومٛمٜم٤مه٩م اجلامقمتلم ي١مدِّي إمم هذا اًمتٕم٤مُون

ٓمِّل شم٠ميٞمًد ًمٚمثقرة   وم٤مًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م ُمـ إُم٦م اعمحٛمدّي٦م، واًمِم٤مه يرومع ًمقاء  "اإليراٟمٞم٦م :  وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ اًمِمَّ

 .( 416) " اعمجقؾمٞم٦م، ومٚمٞمس ُمـ احلؼ أن ي١ميد ًمقاء إُم٦م اعمجقؾمٞم٦م ويؽمك ًمقاء إُم٦م اعمحٛمدّي٦م

يمؾُّ َُمـ يم٤من قمـ اًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م أسمٕمد يم٤من إمم اًمنمك وآسمتداع وآومؽماء أىمرب،  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم : 

اومْم٦م اًمذيـ هؿ أيمذُب ـمقائػ أهؾ إهقاء وأقمٔمٛمٝمؿ ذيمـ٤ًم، ومال يقضمد ذم أهؾ إهقاء أيمذب ُمٜمٝمؿ وٓ يم٤مًمر

 .( 417) "  أسمٕمد قمـ اًمتقطمٞمد ...

وىمد أورصمٝمؿ يمثرة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمؼمعم٤مٟم٤مت وآٟمتخ٤مسم٤مت ٟمققمـ٤ًم ُمـ اًمْمٕمػ ضمٕمٚمٝمؿ يتٜم٤مزًمقن قمـ يمثػم ُمـ 

ظمرى يم٤مًمراومْم٦م واًمٕمٚمامٟمٞمُّلم واًمٞم٤ًمريُّلم، وًمٙمل ٓ حُيَْرُمقا ُم٤ٌمدئ اإلؾمالم ًمٙمل يٙمًٌقا أصقات إطمزاب إ

أيْمـ٤ًم ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اعمج٤مًمس اًمٜمِّٞم٤مسمّٞم٦م وآٟمتخ٤مسم٤مت وجم٤مًمس اًمِمٕم٥م، وًمذا طمّمؾ ُمٜمٝمؿ شمٜم٤مُزل يمثػم قمـ ُم٤ٌمدئ 

ا ُمـ يمثػمً اإلؾمالم سم٥ًٌم ُم٤م شمٕمروف شمٚمؽ اعمج٤مًمس ُمـ شمٕمٔمٞمؿ ًمدؾم٤مشمػمه٤م، طمتك أصٌح٧م دقمقة اإلظمقان حتٛمؾ 

 ومٙم٤مر واعم٤ٌمدئ اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل َيؼْمأ ُمٜمٝم٤م اإلؾمالم سمراءة اًمذئ٥م ُمـ دم يقؾمػ :إ

ف إًمٞمف طمقل    ا قمغم ؾم١مال ُوضمِّ و ىم٤مل ضم٤مؾمؿ اعمٝمٚمٝمؾ اًمٞم٤مؾملم ـ أُملم احلريم٦م اًمدؾمتقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـ ردًّ

ك شمٜمًٞمؼ ىمقّي ؾمٞمٙمقن هٜم٤م ":   هـ1996إؾُمٚمقب اًمذي شمٜمقي احلريم٦م اشّم٤ٌمقمف ظمالل آٟمتخ٤مسم٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ًمٕم٤مم 

ع طمتك ٓ  ٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م قمغم اًم٤ًمطم٦م،  يمام ؾمٞمٙمقن هٜم٤مك سمٕمض اًمتٜم٤مزٓت سمٖمرض اًمتجٛمُّ ُمـ يمؾ اًمتجٛمُّ

: وًمٕمؾ اًمت٘م٤مء هذه اجلامقم٤مت ُمع اًمٕمٜم٤مس اًمِمٞمٕمٞم٦ّم (418) " ُأيمٚم٧م يقم ُأيمؾ اًمثقر إسمٞمض "يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٜم٤م  اعمثؾ اًمِمٝمػم 

 .( 419) " ت اعمِمؽَميم٦م هلق أيمؼُم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽُمـ ظمالل اًمديقاٟمٞم٤ّمت واًمٜمدوات واًمٚم٘م٤مءا

وىم٤مئع اعم١ممتر  "هـ 1416( اًمّم٤مدر ذم صٗم٦م  354ذم قمدده٤م رىمؿ )  " اًمققمل اإلؾمالُمل "وٟمنمت جمٚم٦م   

                                                             

 ( .13راهٞمؿ )ص : ًمٕمّز اًمديـ إسم ((   ُمقىمػ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م واًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م   ))( اٟمٔمر : 415)

 ( ـ455: )قمدد :  ((   اعمجتٛمع   ))( اٟمٔمر : جمٚم٦م 416)

 ( ـ .34)ص :  ((   هت٤موُم٧م اًمِمٕم٤مرات وؾم٘مقط إىمٜمٕم٦م   ))ٟم٘مالً قمـ                                         

 ( .391: )ص :  ((   اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ   ))( 417)

 غم دمٛمٞمع اًمّٓمٖم٤مم ُمـ اًمراومْم٦م واًمّمقومٞم٦م ويمثػم ُمـ اًمٕمقام اًمذيـ ٓ يٗمٝمٛمقن اإلؾمالم !!( هذه أدًّمتٝمؿ قمغم متٞمٞمع اإلؾمالم وقم418)

هن٤م ًمٞم٧ًم ُمقوع اهتامم !!  ًمقن قمٚمٞمٝم٤مٕ   أُم٤م أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمتل شمٌلمِّ شمٚمؽ آٟمحراوم٤مت اًمِٕمٔم٤مم ٓ يٕمقِّ

 م( .24/12/1994سمت٤مريخ :  6693: ) ((   إٟم٤ٌمء   ))( ضمريدة 419)
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اًمٕم٤معمل طمقل اإلؾمالم، واًمتٗم٤مهؿ سملم خمتٚمػ إدي٤من واًمِمٕمقب ذم اًمٕم٤ممل اعمتٖمػم، واًمذي قُم٘مد ذم ُمقؾمٙمق ذم 

هـ، وذًمؽ سمٛم٤ٌمدرة ُمـ اإلدارة اًمديٜمّٞم٦م عمًٚمٛمل اإلىمٚمٞمؿ إوريّب ًمروؾمٞم٤م ٦1415م ذي احلج 29ـ  26اًمٗمؽمة ُمـ 

وجلٜم٦م ُمًٚمٛمل آؾمٞم٤م اعمٜمٌث٘م٦م قمـ اهلٞمئ٦م اخلػمي٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م اًمتل يرأؾمٝم٤م د . قم٤مدل اًمٗمالح أطمد اعمِم٤مريملم ذم 

أيْمـ٤ًم ُمـ اإلظمقان  هذا اعم١ممتر، وهق ُمـ صٗمقف اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم اًمٙمقي٧م، يمام يم٤من ُمـ اعمِم٤مريملم

 . " اًمٙمقيتٞمِّلم د . حمٛمد قم٥م اًمٖمّٗم٤مر اًمنميػ و د . أيقب إيقب ..

 ٚمٝم٤م ُمع اًمٜم٘مد ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝم٤م، وىمد ذيمرت اعمجٚم٦م سمٕمض اًمتقِصٞم٤مت اًمتل ظمرج هب٤م اعمِم٤مِريمقن ذم اعم١ممتر: وؾم٠مٟم٘م

ق إجي٤مد ُم٤ًمطم٤مت أرطم٥م ًمٚمتٗم٤مهؿ إن اعم١ممتر اًمذي وّؿ ممّثكم مجٞمع إدي٤من ُمًتٚمٝمٛمـ٤ًم ىمٞمٛمٝم٤م اًمٜمٌٞمٚم٦م ٟمح "ُمٜمٝم٤م : و

 . " واحلقار واًمتٕم٤ميش سملم اًمِمٕمقب

٤ٌّمد إصٜم٤مم وإوصم٤من ؟ .  : أىمقل  ٓ أدري ُم٤م هذه اًم٘مَٞمؿ اًمٜمٌٞمٚم٦م اًمتل وم٤مشم٧م قمغم ُمٚم٦م اإلؾمالم واسمتٖمقه٤م قمٜمد قُم

 ؟ . ڇ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڇَأَو ًمٞمس اهلل ي٘مقل : 

٦م أظم  ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ ڇالٌق وىمٞمؿ ؟ . وأيٜمٙمؿ ُمـ ىمقل اهلل : وهؾ يقصػ اإلؾمالم سم٤مًمٙمامل وًمٞمس صَمٛمَّ

. سمؾ أيٜمٙمؿ ُمـ طم٨ّم اإلؾمالم قمغم اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م واإلظمالص واًمقوم٤مء واعمٕم٤مُمٚم٦م احلًٜم٦م ڇ ېئ ۈئ ۈئ

... وسمٞمتـ٤ًم ذم أقمغم   ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوهمػمه٤م مم٤ّم هق ُمٕمٚمقم طمتك قمٜمد اًمٙمّٗم٤مر ؟! . سمؾ أيٜمٙمؿ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل 

 .( 420)" طمًـ ظمُٚم٘مفاجلٜم٦م عمـ 

هؾ ىمّٚم٧م ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمداًّم٦م قمغم إظمالق واًمِ٘مَٞمؿ طمتك ُيٌح٨م قمٜمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمتَّْثٚمٞم٨م وأطمٗم٤مد 

 اًم٘مردة واخلٜم٤مزير . ؿمٖمؾ اهلل هبؿ سمٓمـ إرض وأراطمٝمؿ ُمـ فمٝمره٤م .

واًمٓم٤مئٗمٞم٦م ذم مجٞمع  يًتٜمٙمر اعم١ممتر ذم وقء شمٕم٤مًمٞمؿ إدي٤من اًمًٛمح٦م مجٞمع احلروب اًمُٕمرومٞم٦م "وُمـ اًمتقصٞم٤مت : 

 . " أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل

وْصُػ شمٚمؽ إدي٤من اًم٤ٌمـمٚم٦م سم٠مهن٤م ؾمٛمح٦م ظمٞم٤مٟم٦م وهمش ًمألُم٦م ٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمٗم٤مر اعمِم٤مريملم ذم اعم١ممتر ـ أىمقل : 

 إْذ ًمٞمس سمٕمد اًمٙمٗمر ذٟم٥م ـ سمؾ ُمـ ضمٝم٦م مج٤مقم٦م اإلظمقان اًمتل ؿم٤مريم٧م ذم هذا اعم١ممتر ورِوَٞم٧م هبذا اًمٙمٗمر .

 ھ ڇٓ شمٙمقن إّٓ ذم ديـ اإلؾمالم اعمحٗمقظ، ٓ ذم إدي٤من اعمحّروم٦م ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :  وُمٕمٚمقٌم أن اًمًامطم٦م       

 ڄ ڇ ، وىم٤مل أيْمـ٤ًم : ڇ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڇ، وىم٤مل :  ڇ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .ڇ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

سملم أُمريـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿؾمقل اهلل ُم٤م ظُمػمِّ ر ": قمـ قم٤مئِم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝم٤م ـ ىم٤مًم٧م :  " اًمّمحٞمح "وذم 

 .( 421) " إٓ اظمت٤مر أينمه٤م ُم٤م مل يٙمـ إصمٛمـ٤ًم

يقيص اعم١ممتر سم٤مؾمتٛمرارّي٦م وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر وشم٠ميمٞمد إظمقة واًمتٕم٤مُون سملم  "وُمـ شمٚمؽ اًمتقصٞم٤مت ىمقهلؿ : 

عمت٤مسمٕم٦م ذًمؽ، يمام  : صمؿ أوص٧م اعمجٚم٦م أن شمِمّٙمؾ جلٜم٦م" اعمًٚمٛملم وإظمقاهنؿ ُمـ أشم٤ٌمع اًمدي٤مٟم٤مت اًمًاموي٦م إظمرى

 ـم٤مًم٧ٌم أن يٜمِمئ ُمريمز ًمٚمدراؾم٤مت ًمٚمتٗم٤مهؿ سملم أشم٤ٌمع شمٚمؽ اًمدي٤مٟم٤مت .

ديـ وقُم٤ٌّمد  أىمقل : أّي أظمقة سملم أهؾ اإلؾمالم وأهؾ اًمتثٚمٞم٨م !! سمؾ وأي أظمقة سملم أهؾ اإلؾمالم اعمقطمِّ

                                                             

 ( .2/872) ((صحٞمح اجل٤مُمع    ))( . وهق صحٞمح . اٟمٔمر : 6/163) ((اعمًٜمد    ))ذم  ( رواه أمحد420)

 ـ ط ؿمٕمٞم٥م( . 233) ((ري٤مض اًمّم٤محللم    )). اٟمٔمر :  ((طمدي٨م صحٞمح    ))(، وىم٤مل اًمٜمقوي : 4/253( رواه أسمق داود )421)
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 گ گ گ گ ک ک ک ک ڇ اًمٕمجؾ وأطمٗم٤مد اًم٘مردة واخلٜم٤مزير ؟  أمل ي٘مؾ اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ :

أظََمِٗمَل قمٚمٞمٙمؿ طم٘مد ه١مٓء اًمّمٚمٞمٌٞمِّلم واًمت٤مريخ ظمػُم ؿم٤مهد ، ڇ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ

ًمذًمؽ ؟  َأْيٜمَُٙمُؿ ُمـ ومٕمؾ إظمقاهنؿ اًمٜمّم٤مرى اًمٞمقم ذم دوًم٦م اًمِمٞمِم٤من ويمقؾمقوم٤م ويمِمٛمػم وهمػمه٤م ؟ ، و أيٜمٙمؿ ُمـ 

ًمٚمٛمًجد ٟمّمقص اًمقطمَٞملْم اًمتل يمِمٗم٧م قمـ اًمقضمف اًمٙم٤مًمح ًمٚمٞمٝمقد احل٤مىمديـ ، وسمؾ أيٜمٙمؿ اًمٞمقم ُمـ اطمتالهلؿ 

 هؾ ُي٘م٤مل قمٜمٝمؿ إظمقة وهذا طم٤مهلؿ ؟  إىمَم صم٤مًم٨م احلرُملم وأومم اًم٘مٌٚمتلم ،

يٜم٤مؿمد اعم١ممتر مجٞمع اعم١مؾّم٤ًمت اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٕمٚمؿ قمغم شمرؾمٞمخ ىمٞمؿ  "وُمـ شمٚمؽ اًمتقصٞم٤مت ىمقهلؿ : 

 . " احلقار واًمتٕم٤ميش واًمتقاصؾ سملم اًمث٘م٤موم٤مت وإدي٤من اعمختٚمٗم٦م

مم اًمٙمٗمر واإلحل٤مد واًمزٟمدىم٦م !! هؾ يريد ُِمٜم٤َّم اإلظمقان اعمٗمٚمًقن أن ٟمرؾمخ ىمٞمؿ أًمٞم٧ًم هذه دقمقة إأىمقل : 

 اًمٙمٗمر واإلحل٤مد ذم أسمٜم٤مئٜم٤م ُمـ ظمالل ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم هذا اعم١ممتر صمؿ ٟمنمه ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ؟!

 وم٠مّي متٞمٞمع ًمإلؾمالم سمٕمد هذا ي٤م قمٌد اًمرّزاق ؟

ه٤م وُيديـ ُمٜمٝمجٝمؿ هب٤م ؟ .وهؾ ي٘مٌؾ اًم٘مّراء ُمٜمؽ إٟمٙم٤مر شمٚمؽ إًمٗم٤مظ واًمقاىمع اعمِم   ٤مَهد يٗمنِّ

 . " ومـ هذا أيضـًا اشتعامهلؿ ـؾؿة ) ادـفج ( بال إواؾة تعغ ادراد "افؽاتب :  ؿال 

 ىمقل :إًمٞمؽ أظمل اًم٘م٤مرئ سمحؼ ُم٤م يدًمُّؽ قمغم أّن هذا اًمرضمؾ يٙمٞمؾ ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م سمٙمٞمٚملم ويزن سمقزٟملم .أ

صمؿ يٜم٤مىمض ٟمٗمًف وحيٙمؿ قمغم ُمـ  ( 422)سمال إو٤موم٦م شمٕملم اعمراد اٟمٔمر إًمٞمف وهق يًتٜمٙمر اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م ) اعمٜمٝم٩م ( 

( 423)وادؼصقد أكف ٓ بد مـ افتػصقؾ وافتبقغ واحلؽؿ ظذ ادسائؾ بعؾؿ  "اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اًمٌدع ومٞم٘مقل : 

افسؾػل ( .. أما إضالق ـؾؿة ) هذا ادـفج ( ، ) خيافػـا دم ادـفج ( ، ) مـحرف ظـ ادـفج ( ، ) فقس ظذ ادـفج 

 . " ؾفق شبقؾ أهؾ افبدع .. واهلل ادستعان

قمغم ُمـ أو٤مومٝم٤م سم٠مٟمف ُمـ أهؾ  اًمٙم٤مشم٥مومٝمٜم٤م يمٚمٛم٦م ) ًمٞمس قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ( ُمْم٤موم٦م يمام هق واوح: ومحٙمؿ 

 ًمْمح٤مي٤م ذم هذا احلٙمؿ اعمتٜم٤مىِمض .اًمٌدع ومٞمٙمقن هق أول ا

ف افس "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م :  امع افساذج ، ؾرتاع مـ خمافػة ما وذفؽ ٕن ـؾؿة ادـفج هؽذا بنضالق ّتقِّ

 . " يؼقفقن ...

ج اًمذيـ يرشم٤مقمقن ُمـ يمؾِّ ُم٤م خي٤مًمػ أىمقال ُُمٜمٔمِّرهيؿ وُمرؿمدهيؿ يمحًـ اًمٌٜم٤ّم وؾمٞمد  أىمقل : ذَّ ًُّ ٜم٤م اًم ٓ هيٛمُّ

وإذا ظم٤مًمػ  اعم٘مّمقد ؟ اًمٙم٤مشم٥مًمإلٟمٙم٤مر هق اخلقف ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م: ومٝمؾ ومٝمؿ  اًمٙم٤مشم٥مىمٓم٥م ، وًمٕمؾ اًمذي دومع 

 أي : ذم إُمر اًمذي ظم٤مًمػ ومٞمف . " ًمٞمس قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ "ُم٦م ذم أُمر ُم٤م ىمٚمٜم٤م أطمٌد ؾمٚمَػ إ

يم٤من قمغم سمدقم٦م : أٟم٧م  أن ٟم٘مقل ًمٙمؾ ُمـ وىمع ذم اًمنمك : أٟم٧م قمغم اًمتقطمٞمد، أو ُمـ اًمٙم٤مشم٥موهؾ يريد ُمٜم٤م 

 ٓ ي٘مقل هبذا قم٤مىمؾ ومْماًل قمـ ُمًٚمؿ قمرف اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف .، قمغم اًمًٜم٦م 

ـ ومٕمُؾ اًمًٚمػ،  : ومٙمذب فم٤مهر، سمؾ هق ؾمٌٞمؾ أهؾ اًمًٜم٦م، وهق ـ واهلل " اًمٌدعومٝمق ؾمٌٞمؾ أهؾ  " أُم٤م ىمقًمف : 

  ڇ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڇىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :    وإًمٞمؽ إدًم٦م : ـ

                                                             

شُمٖمٜمل قمـ اإلو٤موم٦م ٕن )إًمػ واًمالم( ًمٚمٛمٕمٝمقد، أي : ًمٞمس قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمتل شمٕم٤مرومٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وهل  ((   ًمٞمس قمغم اعمٜمٝم٩م   ))( ًمق يم٤من يٗمٝمؿ ًمٖم٦م اًمٕمرب عم٤ََم اؾمتٜمٙمر هذا: ٕن يمٚمٛم٦م 422)

 ـمري٘م٦م اًمًٚمػ .

 واًمِم٤مجيل ُمـ أول اًمٙمت٤مب إمم آظِمره حي٤مرب اًمًٚمٗمٞمِّلم وحي٤مِول أن يٜمٗمل اٟمت٤ًمهبؿ عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ وشمًٛمٞمتٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿ ؾمٚمٗمٞمِّلم .

 م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اىمتًٌٝم٤م ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم قمّٛمـ يٚمج٠م إمم اإلمج٤مل ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمّمٞمؾ ومًّٚمٓمٝم٤م اًمِم٤مجيل قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم .( هذه اجلٛمٚم٦م ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمال423)
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 .( 424)ىم٤مل أهُؾ اًمتٗمًػم : اعمٜمٝم٤مج هق اًمٓمريؼ اًمقاوح اًمًٝمؾ  

٤مًمػ اًمًٚمػ ذم ومٙمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ هبذا اإلـمالق ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ صٖمػم ويمٌػمة شمتٕمّٚمؼ سمٓمري٘م٦م اًمًٚمػ: ومٛمـ ظم

 أُمٍر ـ وًمق يم٤من يًػًما ـ ي٘م٤مل : ًمٞمس قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ وٓ طم٤مضم٦م ًمإلو٤موم٦م هٜم٤م .

ُم٤م هذا ي٤م  "ذم اًمًقق قمغم ص٤مطم٥م ـمٕم٤مم وم٠مدظمؾ يده ومقضمد سمٚماًل وم٘م٤مل :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُمرَّ اًمٜمٌل 

صغم   وم٠مرؿمد اًمٜمٌل ٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وؾموم٘م٤مل : ي٤م رؾمقل اهلل أص٤مسمتف اًمًامء وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  " ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم ؟

 .( 425) " ُمـ همِّمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤م "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن جيٕمٚمف سم٤مرًزا ًمػماه اًمٜم٤مس، صمؿ ىم٤مل ًمف : 

مل يرد ٟمٗمٞمف قمـ ديـ اإٍلٓم، وإٟمام أراد أٟمف شمرك اشم٤ٌمقمل: إذ ًمٞمس هذا ُمـ أظمالىمٜم٤م وأومٕم٤مًمٜم٤م، أو "ىم٤مل اًمٌٖمقي :   

يريد سمف اعمقاوم٘م٦م  "أٟم٤م ُمٜمؽ"يمام ي٘مقل اًمرضمؾ ًمّم٤مطمٌف :  ًمٞمس هق قمغم ؾمٜمتل وـمري٘متل ذم ُمٜم٤مصح٦م اإلظمقان: هذا

 .(426)" ڇ چچ چ ڃ ڃ ڇواعمت٤مسمٕم٦م، ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إظم٤ٌمًرا قمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم : 

هذا شمٗمًػم ": ًمٞمس ُمثٚمٜم٤م، أو ًمٞمس ُمـ ظمٞم٤مرٟم٤م، وىم٤مل :  "ومٚمٞمس ُمٜم٤م"وىمد أٟمٙمر اإلُم٤مم أمحد قمغم ُمـ ومن 

 .(427)"ٗمٕمؾ هذه اًمٙمٌػمة يم٤من ُمثؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىم٤مًمقا : ًمق مل ي"اعمرضمئ٦م

ذم إُمر اًمذي ظم٤مًمػ ومٞمف ٓ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوم٤معم٘مّمقد : أن َُمـ ظم٤مًمػ هذا ومٚمٞمس قمغم ـمري٘م٦م اًمٜمٌل 

: إْذ " ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ ًمٓمؿ اخلدود، وؿمؼَّ اجلٞمقب، ودقم٤م سمدقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م "إـمالىمـ٤ًم سمدًمٞمؾ ىمقًمف ذم احلدي٨م أظمر : 

صغم اهلل قمٚمٞمف ن سم٢مـمالق عم٤ََم اطمت٤مج إمم هذا احلدي٨م : ٕن احلدي٨م إول يم٤مٍف سم٢مظمراضمف قمـ ـمري٘م٦م اًمٜمٌل ًمق يم٤م

 ُمٓمٚم٘مـ٤ًم . وؾمٚمؿ

 وأيْمـ٤ًم : وم٘مد يم٤من اًمًٚمػ يًتخدُمقن ُمثؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات سم٢مـمالق وُم٘مّمقدهؿ ذم إُمر اًمذي ظم٤مًمػ ومٞمف : 

يٕمٜمل :  " مل يٙمـ سم٤مًمًٙم٦م "ؾ قمـ شمريمف ٕطم٤مدي٨م ىم٤مل : يمام ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ذم احلًـ سمـ طمل عم٤َّم ؾُمئِ 

، ُمع أن احلًـ سمـ طمّل ظم٤مًمػ اًمًٚمػ ذم ُم٠ًمًمتلم وهل ضمقاز صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿمل يٙمـ قمغم ـمري٘م٦م اًمٜمٌل 

 اخلروج قمغم أئٛم٦م اجلَْقر سم٤مًمًٞمػ وشمرك اجُلَٛمع وراءهؿ .

 وُمـ قم٤ٌمراهتؿ : 

 . " مل يٙمـ قمغم اجل٤مّدة "ـ  1

 . " ًمٞمس سمذاك "ـ  2

 . "مل يٙمـ سم٤مًمًٙم٦م  "ـ  3

 وهُٚمّؿ ضمّرا ... .

 

 

                                                             

 ( .2/57ًمٚمروم٤مقمل : ) ((   شمٞمًػم اًمٕمكم اًم٘مدير ٓظمتّم٤مر اسمـ يمثػم   ))( اٟمٔمر : 424)

 ( .2/1094) ((صحٞمح اجل٤مُمع    ))( صحٞمح . اٟمٔمر : 425)

ر أطمًدا إٓ سمؽمك اًمّمالة    ))د قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل : وىمد ؾمئؾ اإلُم٤مم أمح   ((اًمرؾم٤مئؾ اعمروي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ذم اًمٕم٘مٞمدة    )). اٟمٔمر :  ((قمغم اًمت٠ميمٞمد واًمتِمديد، وٓ أيمٗمِّ

(1/126. ) 

 ـ ط اًمدقم٤مس( . 4785أسمق داود )سمرىمؿ : ـ ط قمٌد اًم٤ٌمىمل(، و 2327ـ ومتح(، وُمًٚمؿ ذم )اعمٜم٤مىم٥م أيْمـ٤ًم سمرىمؿ :  3رواه اًمٌخ٤مري ذم )اعمٜم٤مىم٥م         /  

 ( . 8/167( ))ذح اًمًٜم٦م(( ًمٚمٌٖمقي ) 1)

 ( . 7/525( اٟمٔمر : ))اًمٗمت٤موى(( ) 1)
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إصؾ افتاشع وافثالثقن : اخساظفؿ ؿقل ) فقس ظذ مـفج افسؾػ ( أو ) فقس ظذ  "  ؿال افؽاتب:     

اخسع همٓء اجلراحقن ":  ثؿ ؿال ا ظرش افسؾػقة دون ؽرهؿ ..مـفج أهؾ افسـة واجلامظة ( وـلهنؿ ورثق

ظـدهؿ إػ افتؽػر واإلخراج مـ أهؾ افسـة واجلامظة   هذه افعبارة )فقس مـ هنج افسؾػ(، وهل ظبارة جمؿؾة

وافػرؿة افـاجقة، وُيطؾؼقن هذه افؽؾؿة ظذ جمرد خمافػة يسرة دم أمر اجتفادي يسقغ ؾقف اخلالف ـادشارـة دم 

 . "ودؾع افؼ، وـافؼقل بلن وشائؾ فقست تقؿقػقةادجافس افـقابقة بؼصد اإلصالح 

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

، سمنمط اعمق اوم٘م٦م قمغم اخلط إول : أن اًمًٚمٗمٞم٦م قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م سم٤مٌب واؾمع ًمٞمدظمؾ ومٞمف يمؾ ُمـ ه٥مَّ ودبَّ

 ومٝمق ".وـلهنؿ ورثقا ظرش افسؾػقة دون ؽرهؿ .."اٟمٔمر إًمٞمف وهق ي٘مقل قمـ اًمًٚمٗمٞملم :  ،اإلظمقان اًمتٙمٗمػمي 

 يريد ـ يمام هق فم٤مهر ـ إدظم٤مل مجٞمع اًمٓمقائػ اإلظمقاٟمٞم٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م ذم اًمًٚمٗمٞم٦م ... وهٞمٝم٤مت .

 . "اًمتٙمٗمػم واإلظمراج ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وهل قم٤ٌمرة جمٛمٚم٦م شمرىمك قمٜمدهؿ إمم " فقس مـ مـفج افسؾػ "صمؿ ىم٤مل :  

... إًمخ ٌ يمالم   أهؾ افسـة واجلامظة وهل ظبارة جمؿؾة ترؿل هبؿ إػ افتؽػر، واإلخراج مـ " : اًمث٤مين : ىمقًمف 

 ذم هم٤مي٦م احلامىم٦م، يمٞمػ شمرىمك هبؿ إمم اًمتٙمٗمػم، وهل قم٤ٌمرة جمٛمٚم٦م حتتٛمؾ طم٘مـ٤ًّم وسم٤مـماًل .

وأيْمـ٤ًم: وم٢مٟمف ٓ يٚمزم ممّـ ظمرج قمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م أو اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أن خيرج ُمـ اعمّٚم٦م، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل   

اًمٜمّم٤مرى صمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م، د قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م، واومؽمىم٧م اومؽمىم٧م اًمٞمٝمق ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وُمٕمٚمقم أن اًمٞمٝمقد ، ( 428) " وؾمتٗمؽمق هذه إُم٦م قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمدة وهل اجلامقم٦م

 واًمٗمرق اًمثِّٜمَْتلْم واًمًٌٕملم هل ظم٤مرضم٦م قمـ، (429)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿواًمٜمّم٤مرى ويمؾ يم٤مومر ًمٞمس ُمـ أُم٦م حمٛمد 

 . صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُمٕمت٘مد اًمًٚمػ، وهؿ ُمًٚمٛمقن ُمـ أُم٦م حمٛمد 

ر يمٗمًرا يٜمُ٘مؾ  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :  وُمـ ىم٤مل إن اًمٗمرق اًمثِّٜمَْتلْم وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمؾُّ واطمد ُمٜمٝمؿ يٙمٗمَّ

إرسمٕم٦م وهمػم  وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ـ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ـ سمؾ وإمج٤مع إئٛم٦مقمـ اعمّٚم٦م وم٘مد ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

. ( 430) " إرسمٕم٦م: ومٚمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ يمّٗمر يمّؾ واطمد ُمـ اًمثٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م، وإٟمام يٙمٗمِّر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْمـ٤ًم سمٌٕمض اعم٘م٤مٓت

مل خيرضمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم، سمؾ ضمٕمٚمٝمؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿواًمٜمٌل  ":  -قمـ هذه اًمٗمرق  -وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر

 .( 431) " ٤مر: ومٝمذا أصٌؾ قمٔمٞمؿ يٜمٌٖمل ُمراقم٤مشمف ...ُمـ أُّمتف، ومل ي٘مؾ : إهنؿ خمٚمَّدون ذم اًمٜم

واًمًٚمٗمّٞمقن ـ سمحٛمد ، واًمٗمٝمؿ ٓ خيرج ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ  اًمث٤مًم٨م : اخلٓم٠م ذم إُمر آضمتٝم٤مدي اعمٌٜمّل قمغم اًمٕمٚمؿ

وأُم٤م اًمتٙمٗمػم سمٛمجّرد اعمخ٤مًمٗم٦م ذم  أظمٓم٠م اهلل ـ هؿ ُمـ أومْمؾ اًمٜم٤مس إقمذاًرا عمـ اضمتٝمد ومٞمام يًقغ ومٞمف آضمتٝم٤مد و

 ومٝمق ُمـ أصقل اخلقراج وأهؾ اًمٌدع، واًمًٚمٗمٞمِّلم َيؼْمءون إمم اهلل ممّـ هذا طم٤مًمف وهذه ؾِمَٛمُتف .اًمرأي 

 وأُم٤م ضمٕمٚمف اعمِم٤مريم٦م ذم اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمّٞم٦م ُمـ إُمقر آضمتٝم٤مدّي٦م اًمتل يًقغ ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد ؟ .

ٜم٤مُزل قمـ ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مٞمدة هق وم٤مجلقاب أن ي٘م٤مل : أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م هؾ آقمت٘م٤مد مم٤ّم يًقغ ومٞمف آضمتٝم٤مد ؟، وهؾ اًمت

                                                             

 ( .13( صحٞمح . ؾمٌؼ ذم )ص 428)

 ( إُم٦م اًمتل سمٕم٨م هب٤م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٜم٘مًؿ إمم أُم٦م دقمقة، وأُم٦م إضم٤مسم٦م: وهؿ ًمٞمًقا ُمـ أُم٦م اإلضم٤مسم٦م .429)

 ( .2/248: ) ((   ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ))( اٟمٔمر : 430)

 ( .5/241( ٟمٗمس اعمّمدر : )431)
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ُمـ إُمقر اًمتل يًقغ ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد ؟، هؾ شمرى أن ُي٤ًمَوم سم٤مإلؾمالم ويتّؿ قمروف حت٧م ؾمٞم٤مدات اعم٤ٌمدئ 

 اًمٙمٗمرّي٦م قمغم أٟمف رأٌي ُمـ أراء ُمـ إُمقر اًمتل يًقغ ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد ؟ .

همقت ـ اعمًٛمك سم٤مًمدؾمتقر ـ وٓ وهؾ شمرى ضمقاز دظمقل سمرعم٤مٟم٤مت ٓ يٛمٙمٜمؽ اًمدظمقل ومٞمٝم٤م إٓ سمتٕمٔمٞمؿ أيمؼم ـم٤م

يٙمقن اًمٙمالم إٓ سم٤مؾمؿ هذا اًمٓم٤مهمقت واًمذي هق ُمٜم٤مىمض ًمْمجٞمجٙمؿ طمقل احل٤ميمٛمٞم٦م واًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت، وهؾ 

 هٜم٤مك ـمقاهمٞم٧م ظم٤مص٦م سم٤محلٙم٤مم وـمقاهمٞم٧م ظم٤مص٦م سم٤مًمؼمعم٤مٟم٤مت ومٞمٙمٗمر إول ويٕمٔمؿ اًمث٤مين ؟ .

ذم اًمدظمقل أرسمك ُمـ اعمّمٚمح٦م: وىمد ذيمر سمٕمُض  ـ اعمٗمًدة 4 "ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ ـ ؿمٞمخ اًمٙم٤مشم٥م ـ :    

آظمقة ُمٗم٤مؾمد اًمديٛم٘مراـمّٞم٦م ومٌٚمٖم٧م مخًلم ُمٗمًدة، وٟمحـ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمْمٞمػ قمٚمٞمٝم٤م مخًلم أظمرى ـ سمؾ ُم٤مئ٦م 

 .( 432) " أظمرى ـ: وٓ يٕمٜمل هذا حتريؿ اًمدظمقل إمم اعمج٤مًمس اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ّٕن اًمداظمؾ ي١مُمـ سمٗم٤ًمد هذا اًمٜمٔم٤مم ...

 قن اًمدظمقل ذم هذه اعمج٤مًمس ُمنموقمـ٤ًم ؟ واخلالف ومٞمف ؾم٤مئٖمـ٤ًم ؟ .ومٝمؾ سمٕمد هذا يمٚمف يٙم  

ـ .أىمقل : ٟمٕمؿ هل قمٜمدك يمٌػمة ٕهن٤م ّترج ُمرؿمديٙمؿ وأطمزاسمٙمؿ اًمذي " وهذه افؽؾؿة ـبرة ... "ىم٤مل : 

قمغم أُمث٤مل طمًـ ( 433)واًمٙم٤مشم٥م يًتٜمٙمر قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم إـمالق هذه اًمٙمٚمٛم٦م ، شمداومٕمقن قمٜمٝمؿ ُمـ قم٘مٞمدة اًمًٚمػ 

 د ىمٓم٥م وٓ يًتٜمٙمر وم٤ًمد قم٘م٤مئدهؿ !! .اًمٌٜم٤م وؾمٞم

ويٕمرومقن هلؿ ومْمٚمٝمؿ ويٖمٗمرون هلؿ زٓهّتؿ  اًمٙم٤مشم٥موم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هؿ اًمذيـ يذيمرون حم٤مؾمـ أئٛم٦م 

ُمٝمام قمُٔمٛم٧م: وأهؾ اًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م ـ سمؾ واًمزٟم٤مدىم٦م ـ قمٜمد اًمٙمت٤مب  هؿ اًمذيـ يداومٕمقن قمـ أصح٤مب رؾمقل 

ٟمٌٞم٤مء اهلل وحي٤مرسمقن يمؾ ُمـ حي٤مرب اًمًٜم٦م ويدقمقا إمم اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من اهلل، ويرّدون قمغم ُمـ أؾم٤مء إدب ُمع أ

ومٙمؾُّ ُمـ حي٤مرب ه١مٓء ويدقمقا ، واًمِمٞمققمٞمَّلم ذم ومتح ) يم٤مسمؾ (  ويٕم٘مد اعم١ممترات ًمذًمؽ، سمؾ يًتٕملم سم٤مًمرواومض

 .ُمـ أهؾ اًمٌدع ـ واهلل طمًٞمٌف ـ  اًمٙم٤مشم٥مإمم مح٤مي٦م ديـ اهلل ُمـ حتريػ ومتٞمٞمع أوًمئؽ هق ذم ٟمٔمر 

ع  "صمؿ قمّٚمؾ ذًمؽ  سم٘مقًمف :  ٕكف أّدى بؽثر مـ همٓء اجلراحغ إػ افتؽػر بغر مؽػر وافتبديع بغر مبدِّ

فؾؿسؾؿغ افذيـ يممـقن بافؼرآن وافسـة وٓ خيرجقن ظـ إمجاع إمة ، ويعتؼدون ظؼقدة افسؾػ  دم اإليامن 

ذ ؿقل اهلل ورشقفف ، وفؽـفؿ ؿد خيافػقن بإشامء وافصػات وشائر أمقر افغقب ، وٓ يؼدمقن ؿقل أحد ظ

 . " همٓء دم أمر ؾرظل اجتفادي يسقغ ؾقف اخلالف

ـّ أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م أن اًمًٚمٗمٞمِّلم ُمـ ضمٜمس أوًمئؽ اًم٘مٓمٌٞمِّلم اًمتٙمٗمػميِّلم اًمذيـ يٓمٚم٘مقن إطمٙم٤مم  أىمقل :   أشمٔم

صمؿ ُمتك أصٌح اًمتٙمٗمػم قمٜمديمؿ   ،(434)وىمد ؾمٌؼ أن ؾم٘مٜم٤م ًمؽ ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م   وُمقاٟمٕمف ،  ًمنموـمف ضُمزاومـ٤ًم دون ُمراقم٤مة

 ُمٜمٙمًرا وأٟمتؿ شمتٝم٤مًمٙمقن ذم اًمدوم٤مع قمـ  ؾمٞمد ىمٓم٥م إُم٤مم اًمتٙمٗمػميلم ذم هذا اًمٕمٍم ؟ .

أوىمٕم٧م  اًمٌنمي٦م سم٤مًمٙمٗمر عم٤م  رُم٤مه٤م سمذًمؽ إُم٤مُمٙمؿ ؾمٞمد ىمٓم٥م ؟، وهؾ اٟمٓمٌٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذوط اًمتٙمٗمػم واٟمتٗم٧م 

 ُمقاٟمٕمف قمٜمدُم٤م طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمرّدة !! .

ر، وهق ُمٜم٤مىمض عم٤َِم ىمّررشمف ذم أصٚمؽ هذا، ـ إن أضم٧ٌم سم٤مإلصم٤ٌمت وىمٕم ٧م ومٞمام ومررت ُمٜمف وهق اًمتٙمٗمػم سمٖمػم ُمٙمٗمِّ

  ووم٤ًمد هذا أفمٝمر ُمـ أن ُيًتدّل قمٚمٞمف

اًمتٙمٗمػمي٦م  ،  فوآرائٜمف إٓ اًمؼماءة ُمـ  ؾمٞمد ىمٓم٥م وإن أضم٧ٌم سم٤مًمٜمٗمل  وىمٕم٧م ذم اًمتٜم٤مىمض  اًمذي ٓخيرضمؽ ُم 

 وم٤مظمؽم ًمٜمٗمًـــؽ  . 

                                                             

( . وقمغم هذا اًم٘مقل ومٙمؾ حمّرم جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ ومٕمُٚمف إذا قمٚمِؿ سمٗم٤ًمده: وم٤مًمزٟم٤م واًمٚمقاط واًمنىم٦م واًمٙمذب واًمٖمش 91ـ  90: )ص :  ((   ُمنموقمٞم٦م اًمدظمقل ذم اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦ّم   ))( 432)

 ٕٟمف يٕمٚمؿ سمٗم٤ًمده٤م وحتريٛمٝم٤م . ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه اًمِمٜم٤مقم٤مت .وو واًمخ يمؾ هذه جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ ومٕمٚمٝم٤م 

 ( ؾمٌح٤من اهلل أصح٧ٌم اًمٙم٤ٌمئر هل اًمٙمالم ذم أئّٛمتف سمام ومٞمٝمؿ ُمـ سمدقم٦م . 433)

 ( .52: )ص :  ((   احلد اًمٗم٤مصؾ   ))( 434)



 

 

126 

 

إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م وهل : أن يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ اًمًٚمػ ذم صٖمػم أو يمٌػم ٓ جيقز وئمٝمر أن اًمٙم٤مشم٥م  يريد أن يّمؾ 

أن ي٘م٤مل ًمٞمس هق قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ ـ طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ اًمٌدع اًمٙمؼمى اعمخرضم٦م ُمـ اعمٚم٦م ـ ٕن هذه اعم٘مقًم٦م 

ع . ر واًمتٌديع سمٖمػم ُمٌدِّ  شم١مدِّي إمم اًمتٙمٗمػم سمٖمػم ُمٙمٗمِّ

قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ: أًمٞمس يمذًمؽ ؟ ٓ أفمـ طمتك قمج٤مئز ٟمٞم٤ًمسمقر  وقمغم هذا ومٞمٙمقن يمّؾ ُمـ ظم٤مًمػ اًمًٚمػ ومٝمق

 يقاوم٘مقٟمؽ قمغم هذا اًمت٠مصٞمؾ أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م  !! 

افذيـ يممـقن بافؼرآن وافسـة وٓ خيرجقن ظـ إمجاع إمة ،  ":وأُم٤م زقمٛمؽ سم٠مهنؿ ُيٓمٚم٘مقهن٤م قمغم اعمًٚمٛملم 

مقن ؿقَل أحد ظذ ؿقل ويعتؼدون ظؼقدة افسؾػ دم اإليامن بإشامء وافصػات وشائر أمقر افغقب  ، وٓ يؼدِّ

. ومٝمق ُمـ  أفمٝمر اًمٙمذب   " اهلل ورشقفف ، وفؽـفؿ ؿد خيافػقن همٓء دم أمر ؾرظل اجتفادي يسقغ ؾقف اخلالف

 "إن مم٤م أدرك اًمٜم٤مس  ُمـ يمالم اًمٜمٌقة إذا مل شمًتح وم٤مصٜمع  ُم٤مؿمئ٧م "وذم  احلدي٨م  اًمّمحٞمح 

ٟم٤م أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م قمـ ُمًٚمؿ رُمٞمٜم٤مه سم٤مًمٙمٗمر  أو اًمٌدقم٦م وهق ممّـ يٕمت٘مد قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ذم اإليامن وإؾمامء أظْمؼِمْ

م ىمقَل أطمٍد قمغم ىمقل اهلل ورؾمقًمف ومل حُيِْدث ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ؟ .  واًمّمٗم٤مت وؾم٤مئر أُمقر اًمٖمٞم٥م وٓ ي٘مدِّ

ٓ أفمـ أطمًدا داومع قمـ أهؾ اًمٌدع اًمذيـ ٓ يٕمت٘مدون قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ذم اًمّمٗم٤مت وؾم٤مئر أُمقر اًمٖمٞم٥م سمؾ 

 م أىمقال أئّٛمتٝمؿ قمغم ىمقل اهلل ورؾمقًمف ُمثؾ ؿمٞمخؽ قمٌد اًمرمحـ وُمدرؾمتف اًمتل أٟم٧م أطمُد أومراده٤م ؟ .وىمدِّ 

وُمع ظمروج يمؾ شمٚمؽ اجلامقم٤مت اًمتل شمداومع قمٜمٝم٤م قمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ هؾ رأي٧م أطمًدا ُمـ اًمًٚمٗمٞمِّلم يمّٗمرهؿ أو 

 أظمرضمٝمؿ ُمـ اعمّٚم٦م ؟!

ٙمٌػمة ) ًمٞمس ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ( و ) ًمٞمس ُمـ أهؾ ومٞمٓمـٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ه١مٓء هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًم "أُم٤م ىمقل اًمٙم٤مشم٥م  : 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڇومٙمالم سم٤مـمؾ ، وىمد ىم٤مل اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ :  "  اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (

.ومٝمؾ يّمح أن ي٘م٤مل : إن اهلل ضم٤مَر ذم طمٙمٛمف  ڇ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ١مُمٜملم وُمٜمٝمجٝمؿ أٟمف ذم ضمٝمٜمّؿ ؟! .عم٤َّم أظمؼم أن ُمـ مل يّتٌِع ؾمٌٞمؾ اعم

 وأزيد إُمر إيْم٤مطمـ٤ًم وم٠مىمقل : 

واإليامن ي٘متيض إًم٘م٤مء احلرسم٦م سملم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل وسملم يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ  "ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمِّؿ ـ رمحف اهلل ـ :   

 .( 435) " ُمـ ـمري٘م٦م وطم٘مٞم٘م٦م وقم٘مٞمدة وؾمٞم٤مؾم٦م ورأى: ومٛمْحُض اإليامن ذم هذه احلرسم٦م ٓ ذم اًمتقومٞمؼ  . وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

ٌَع ُمـ سمٕمد يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  "ٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم : وىم٤مل أسمق قمٌ   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوم٠مّي رء ُيْت

 .( 436) " وُمٜمٝم٤مج اًمًٚمػ سمٕمده اًمذيـ هؿ ُمقوع اًم٘مدرة وإُم٤مٟم٦م

وؿمٕم٤مر أهؾ اًمًٜم٦م : اشّم٤ٌمقمٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وشمريمٝمؿ يمؾ ُم٤م هق ُمٌَتَدٌع  ":  " احلّج٦م ذم سمٞم٤من اعمحّج٦م "وىم٤مل ذم 

 .( 437) " حمَدث

 .( 438) " ومُٕمٚمؿ أن ؿمٕم٤مر أهؾ اًمٌدقم٦م هق : شمرك اٟمتح٤مل ُمذه٥م اًمًٚمػ "وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

ومٝمؾ ه١مٓء ي٤م قمٌد اًمرّزاق ارشمٙمٌقا يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر طمٞمٜمام ذيمروا أّن ُمـ شمرك ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ومٚمٞمس ُمٜمٝمؿ دون 

 شمٗمريؼ سملم إصقل واًمٗمروع ؟!

                                                             

 ( .1/50ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ ) ((   إقمالم اعمقىمِّٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم   ))( اٟمٔمر : 435)

 ( سمتح٘مٞمؼ : ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين .19ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦ّم )ص :  ((   اإليامن   ))( اٟمٔمر : 436)

(437( )1/364. ) 

ىمد وم٘مد أضم٤مد وأوم٤مد ـ ضمزاه اهلل ظمػًما ـ: و ((   اخلٓمقط   ))(، واٟمٔمر ـ أيْمـ٤ًم ـ : ُم٤م يمتٌف أظمقٟم٤م ٟمّقاف سمـ صٖمػم ذم اًمرّد قمغم اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ يمت٤مب 4/155: ) ((   اًمٗمت٤موى   ))( اٟمٔمر : 438)

 اؾمتٗمدت ُمـ سمٕمض ٟم٘مقٓشمف ذم يمت٤ميب هذا .
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إٓ ظذ مـ ووع أصقًٓ ّتافػ أصقل افسـة ـنكؽار افسـة أصاًل ، أو  وهذه افؽؾؿة ٓ ُتطؾؼ "صمؿ ىم٤مل :   

 . " ـاخلروج وافرؾض ، واإلرجاء وافتجفؿ ، وافؼدر ...( 439)افدخقل دم بدظة ظؼائدّية 

أىمقل : اخلروج قمـ هدي اًمًٚمػ ٓ ي٘مػ قمٜمد طمدِّ إٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م أو اخلٓم٠م ذم اًمٕم٘مٞمدة أو همػمه٤م مم٤ّم ذيمره     

 .( 440)ّداه إمم اًمًٚمقك واًمدقمقة واًمتٗمٙمػم واًمًٞم٤مؾم٦م واًمرأي اًمٙم٤مشم٥م ، سمؾ يتٕم

وىمد ُمر سمؽ طمدي٨م  ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ـ ريض اهلل قمٜمف ـ : أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمرَّ قمغم صؼمة 

، ىم٤مل : أص٤مسمتف اًمًامء ي٤م "ُم٤م هذا ي٤م ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم ؟  "ـمٕم٤مم وم٠مدظمؾ يده ومٞمٝم٤م ومٜم٤مًم٧م أص٤مسمٕمف سمٚماًل، وم٘م٤مل : 

 .(441)"أومال ضمٕمٚمتف ومقق اًمٓمٕم٤مم يمل يراه اًمٜم٤مس ؟ . ُمـ همش ومٚمٞمس ُمٜمل  "ل اهلل ؟، ىم٤مل : رؾمق

 . "أٓ ُمـ همِمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤م  ": (442)وذم رواي٦م ًمٚمٌٞمٝم٘مل

ومٝمذا يدّل قمغم أن اخلروج قمـ َهْدِي اًمًٚمػ ٓ ي٘متٍم قمغم ُم٤م ذيمره اًمٙم٤مشم٥م ،سمؾ يتٕمّداه إمم أُمقر أظمرى 

واًمرأي واًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، ٕن ـمري٘متٝمؿ هل اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٢مصالح يم٤مًمًٚمقك واًمدقمقة واًمتٗمٙمػم واًمًٞم٤مؾم٦م 

 .( 443) " ًمـ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح هب٤م أوهل٤م "إُم٦م يمام ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ : 

 

 
 

 "ثؿ ؿال : " .إصؾ إربعقن : اشتخدامفؿ شالح هجر ادبتدع ود ادسؾؿغ ادصؾحغ .. "بؿال افؽات

هجر ادبتدع وشقؾة ذظقة فإلصالح ّتضع فؾؿصافح وادػاشد وهق مـ أصقل أهؾ افسـة واجلامظة ، وؿد 

 . " اشتخدمف أهؾ افسـة دحاربة افبدظة ، وتؼؾقؾ رضرها وّذها ، وافتحذير مـ أهؾفا

ٝمف ًمٜمٗمًؽ وحلزسمؽ اًمذي شمٜمتٛمل إًمٞمف، وىمد وّٞمٕمتؿ هذا ا أىمقل : ٕصؾ اًمٕمٔمٞمؿ، وؿمٜمّٕمتؿ قمغم هذا اًمٙمالم َوضمِّ

 ُمـ ىم٤مُمقا سمف ُٟمّمحـ٤ًم ًمألُم٦م ورُمٞمتٛمقهؿ سم٤مًمٌقائؼ طمتك أظمرضمتٝمؿ أٟم٧م ُمـ اعمِّٚم٦م .

ويمٞمػ أمجُع سملم ىمقًمؽ هذا وسملم دوم٤مقمؽ اعمًتٛمٞم٧م قمـ أهؾ اًمٌدع اًمٙمؼمى اًمذيـ يٜمتٛمقن جلامقم٦م اإلظمقان 

يمؾ أصؾ ُمـ أصقًمؽ مم٤ّم يدل دًٓم٦م  وهمػمهؿ ُمـ اجلامقم٤مت اًمتل شمداومع قمٜمٝم٤م ؟  أٓ شمرى أن أىمقاًمؽ شمتٜم٤مىمض ذم

 واوح٦م أٟمؽ شمداومع قمـ اًم٤ٌمـمؾ وأهٚمف .

وؿد ووع أهُؾ افسـة واجلامظة وقابط فذفؽ مـفا : أن احلؽؿ ظذ ادبتدع مسوك فألئؿة  "أُم٤م ىمقًمف :      

    . وم٤مجلقاب  ُمـ وضمقه  : " إظالم افذي يؿقِّزون بغ افسـة وافبدظة ...

ووع و٤مسمٓمـ٤ًم قم٤مُمـ٤ًّم ذم ُمٕمروم٦م اًمٌدقم٦م وهق : اإلطمداث ذم اًمديـ، يمام  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغمإول : أن اًمٜمٌل  

ـْ أطمَدَث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد "ىم٤مل :  . وىمد ووع إئٛم٦م ُمـ سمٕمده وقاسمط ذم شمٕمريػ ( 444) " َُم

قم٦م شم "خلّّمٝم٤م  اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ـ رمحف اهلل ـ سم٘مقًمف :  ْم٤مهل اًمنمقمٞم٦م، ُي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م ـمري٘م٦م ذم اًمديـ خمؽَمَ

                                                             

ٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت ًمٞم٧ًم سمٌدع، وُمـ ( قمغم هذا : ومٛمـ وىمع ذم سمدقم٦م همػم قم٘م٤مئدّي٦م ومٚمٞمس سمٛمٌتدع قمٜمد اًمِم٤مجيل، ومتٙمقن سمذًمؽ سمٕمض اًمٌدع اًمتل حيِدصُمٝم٤م اجلٝمٚم٦م يمٌدقم٦م اعمقاًمد واًم439)

 ٙم٥م يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر !!ىم٤مل قمـ أصح٤مهب٤م ًمٞمًقا قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ومٞمام اسمتدقمقه وم٘مد ارشم

 ( .38ـ  37( اٟمٔمر : رد ٟمّقاف سمـ صٖمػم  قمغم اًمِم٤مجيل )ص : 440)

 ( . واًمًٞم٤مق ًمف .1/69( أظمرضمف ُمًٚمؿ )441)

(442( )5/320. ) 

 ( .2/718) ((اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ    ))( اٟمٔمر : 443)

 ( .2/1035) ((صحٞمح اجل٤مُمع    ))( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م . اٟمٔمر : 444)
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ٌُّد هلل ـ شمٕم٤ممم ـ وُمـ هذا اًمْم٤مسمط يًتٓمٞمع اعمًٚمؿ أن حيٙمؿ قمغم ُمـ زاد ذم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف قمغم ،  " اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٕم

ٌُّد أٟمف ُمٌتدع وظم٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ .  وضمف اًمتٕم

 ٌدع، ُمٜمٝم٤م :وًمذًمؽ ووع إئٛم٦م يمثػًما ُمـ اًمْمقاسمط ذم ُمٕمروم٦م اًم

 أن ُمـ أٟمٙمر إؾمامء واًمّمٗم٤مت ومٝمق ضمٝمٛمل . ـ 1

 وُمـ أٟمٙمر اًمّمٗم٤مت وأصم٧ٌم إؾمامء ومٝمق ُمٕمتززم . ـ 2

 وأّول اًم٤ٌمىمل ومٝمق أؿمٕمري .( 445)وُمـ أصم٧ٌم ؾمٌٕمـ٤ًم  ـ 3

 وُمـ ىم٤مل : اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق ضمٝمٛمل . ـ 4

 وُمـ ؾم٥ّم اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق راوميض . ـ 5

ض . ـ 6  وُمـ أصم٧ٌم اًمّمٗم٤مت وومّقض ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ومٝمق ُمٗمقِّ

ؼ ُمٕمٝمؿ .وُمـ وامم أهؾ  ـ 7  اًمٌدع وٟمقِصح ومٚمؿ يرضمع ُأحْلِ

 وُمـ يمّٗمر سم٤معمٕم٤ميص ومٝمق ظم٤مرضمل .، ـ 8

 وُمـ ىم٤مل اإليامن هق اعمٕمروم٦م واًمٙمٗمر هق اجلٝمؾ وم٘مد واومؼ اجلٝمؿ . ـ 9

ٌّف اهلل سمخٚم٘مف وم٘مد اسمتدع سمدقم٦م أظمرضمتف ُمـ ُمٚم٦م اإلؾمالم . ـ 10  وُمـ ؿم

 وُمـ ىم٤مل إن اهلل ٓ يٕمٚمؿ إؿمٞم٤مء إٓ سمٕمد وىمققمٝم٤م ومٝمق ىمدري يم٤مومر . ـ 11

ل : إن إقمامل همػم داظمٚم٦م ذم ُمًّٛمك اإليامن وسم٤مًمت٤مزم ٓ شمي ُمع اإليامن ُمٕمّمٞم٦م يمام ٓ شمٜمٗمع ُمع وُمـ ىم٤م ـ 12

 اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦م ومٝمق ُمرضمئ .

 وُمـ ىم٤مل إيامين يم٢ميامن ضمؼميؾ ومٝمق ُمرضمئ أيْمـ٤ًم . ـ 13

 بعض أؿقال افسؾػ دم ذفؽ :

، ىمٞمؾ : ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل وُم٤م اًمٌدع ؟ " إي٤ميمؿ واًمٌدع ؟ "ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ـ ومٞمام رواه قمٜمف اًمٌٖمقي ـ :       

أهؾ اًمٌدع اًمذيـ يتٙمّٚمٛمقن ذم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف، ويمالُمف، وقمٚمٛمف، وىمدرشمف، وٓ يًٙمتقن قماّم ؾمٙم٧م  "ىم٤مل : 

 .( 446) " قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن

ـِ اًمراومْم٦م ؟ وم٘م٤مل :      .( 447) " هلل قمٜمٝمام ـاًمذيـ يِمتٛمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ـ ريض ا "وؾُمئِؾ اإلُم٤مم أمحٛمد َُم

 .( 448) " اًم٘مدري : اًمذي ي٘مقل : إن اهلل مل خيٚمؼ اًمٌمء طمتك قمٚمؿ سمف "وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :   

اًم٘مدري٦م : ُمـ ىم٤مل : إن اهلل مل خيٚمؼ أوم٤مقمٞمؾ اًمٕم٤ٌمد، وإن اعمٕم٤ميص مل  "وؾُمئِؾ أسمق صمقر قمـ اًم٘مدري٦م وم٘م٤مل :   

ره٤م قمغم اًمٕم٤ٌمد ومل خيٚم٘مٝم٤م: ومٝم١مٓء اًم٘مدري٦م ...  .( 449) " ي٘مدِّ

هؿ : اًمذيـ يزقمٛمقن أن اإليامن جمّرد اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن، وأن اًمٜم٤مس ٓ  "وقمّرف اإلُم٤مم أمحد اعمرضمئ٦م وم٘م٤مل :      

يتٗم٤موٚمقن، وأن إيامهنؿ وإيامن اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء ـ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ـ واطمد، وأن اإليامن ٓ يزيد وٓ 

                                                             

 ( وهل : اًمًٛمع، واًمٙمالم، واحلٞم٤مة، واإلرادة، واًم٘مدرة، واًمٕمٚمؿ، واًمٌٍم: ومجٕمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ذم ىمقًمف : 445)

 إرادة ويمذًمؽ اًمًٛمع واًمٌٍم  طمل قمٚمٞمؿ ىمــدير واًمٙمــالم ًمف 

 قمٚمٞمٝم٤م واطمدة وهل صٗم٦م اًمتٙمقيـ. -وهؿ اًمذيـ يقاوم٘مقن إؿم٤مقمرة ذم هم٤مًم٥م اًمّمٗم٤مت –وزاد اعم٤مشمردي٦م  

 ( .1/217: ) ((   ح اًمًٜم٦مذ   ))( اٟمٔمر : 446)

 ( .1/33ًمٚم٘م٤ميض اسمـ أيب يٕمغم ) ((   ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م   ))( 447)

 ( .4/701: ) ((   ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م   ))( 448)

 ( .4/720( ٟمٗمس اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ : )449)
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 .( 450) " ـ آُمـ سمٚم٤ًمٟمف وٓ يٕمٛمؾ ومٝمق ُم١مُمـ طم٘مـ٤ًّميٜم٘مص، وأن اإليامن ًمٞمس ومٞمف اؾمتثٜم٤مء، وأن ُمَ 

ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق قمٜمدٟم٤م يم٤مومر، ٕن اًم٘مرآن ُِمـ قمٚمؿ اهلل ـ قمّز وضمؾ ـ  "وىم٤مل اإلُم٤مم أمحٛمد ـ أيْمـ٤ًم ـ :    

 .( 451) " وومٞمف أؾمامء اهلل ـ قمّز وضمؾ ـ

واعمٌتدقم٦م ُوالَّل، واًم٘مدري٦م ُمٌتدقم٦م  " ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ٟم٤مىماًل قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م قمـ أيب ُزرقم٦م وأيب طم٤مشمؿ :  

ُوالَّل، وُمـ أٟمٙمر أن اهلل ـ قمّز وضمؾ ـ يٕمٚمؿ ُم٤م يٙمقن ىمٌؾ أن يٙمقن ومٝمق يم٤مومر، وأن اجلٝمٛمٞم٦م يمّٗم٤مر، وأن اًمراومْم٦م 

رومْمقا اإلؾمالم، واخلقارج ُُمّراق، وُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ يمٗمًرا يٜم٘مؾ قمـ اعمّٚم٦م وُمـ 

ومٝمق يم٤مومر، وُمـ ؿمّؽ ذم يمالم اهلل ـ قمّز وضمؾ ـ ومقىمػ ومٞمف ؿم٤ميمـ٤ًّم ي٘مقل : ) ٓ أدري خمٚمقق أو همػم  ؿمّؽ ذم يمٗمره

ر، وُمـ ىم٤مل : ) ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق (  ع ومل يٙمٗمَّ خمٚمقق ( ومٝمق ضمٝمٛمل، وُمـ وىمػ ذم اًم٘مرآن ضم٤مهاًل قُمٚمِّؿ وسُمدِّ

 ( 452) " ومٝمق ضمٝمٛمل: وقمالُم٦م أهؾ اًمٌدقم٦م : اًمقىمٞمٕم٦م ذم أهؾ إصمر

رون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ": ل ؿمٞمخ اإلؾمالموىم٤م  رون سم٤مًمذٟمقب، ويٙمٗمِّ ذم  اخلقارج هؿ أّول ُمـ يمّٗمر اعمًٚمٛملم، يٙمٗمِّ

رون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م، وهذه طم٤مل أهؾ اًمٌدع يٌتدقمقسمدقمتٝمؿ، ويًتحّٚمقن دُمف وُم٤مًمف  .( 453) " ن سمدقم٦م ويٙمٗمِّ

، أو أٟمٙمر اًمّمٗم٤مت، أو زقمؿ ومٝمؾ شم٘مػ أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م  ذم شمٌديع ُمـ يمّٗمر سم٤معمٕم٤ميص، أو أٟمٙمر إؾمامء واًمّمٗم٤مت

 أن اًم٘مرآن خمٚمقق، أو ىم٤مل : إن اهلل ٓ ي٘مدر قمغم أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، أو أٟمف ٓ يٕمٚمؿ إؿمٞم٤مء إٓ سمٕمد وىمققمٝم٤م ؟ .

اًمٌدقم٦م ُمؽموك  هؾ شم٘مػ ذم شمٌديع ُمـ ىم٤مل هبذه إىمقال اًمتل سمٕمْمٝم٤م خمرٌج ُمـ اعمٚم٦م سمحج٦م أن احلٙمؿ قمغم

 هؾ اًمًٜم٦م قمالُم٤مت ُيٕمرف هب٤م اعمٌتدع ؟صمؿ عم٤مذا ووع قمٚمامء أًمألئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر ؟ 

أًمٞمس ٕضمؾ أن يٕمرومف اًمٕم٤مُّم٦م ـ وهؿ اًمذيـ ٓ حيًٜمقن آؾمتدٓل ـ هب٤م وحيذرون ُمٜمف ويٌتٕمدون قمٜمف، واًمتل 

اًمٗمرىم٦م، واشّم٤ٌمع اهلقى، واشّم٤ٌمع اعمتِم٤مسمف، وُمٕم٤مرو٦م اًمًٜم٦م سم٤مًم٘مرآن، وسُمٖمض أهؾ إصمر، وإـمالىمٝمؿ إًم٘م٤مب ُمٜمٝم٤م : 

 :( 454)ٗمػم خم٤مًمٗمٞمٝمؿ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، وشمٙم

هَب٤مري :   إذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمَؾ يٓمٕمـ قمغم أصم٤مر أو يرد أصم٤مر أو يريد همػم أصم٤مر وم٤مهّتٛمف قمغم اإلؾمالم،  "ىم٤مل اًمؼَمْ

ًمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٌتدع إٓ وهق يٌٖمض  "وىم٤مل أمحد سمـ ؾِمٜم٤من اًم٘مّٓم٤من :  ( 455) " وٓ شمِمؽ أٟمف ص٤مطم٥م هقى ُمٌتدع

وقمالُم٦م اجلٝمٛمّٞم٦م : شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ُمِمٌِّٝم٦م، وقمالُم٦م اًم٘مدري٦م  "ؿ اًمرازي : وىم٤مل أسمق طم٤مشم ،( 456) " أهؾ احلدي٨م

شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ إصمر جمؼمة، وقمالُم٦م اعمرضمئ٦م : شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م خم٤مًمِٗم٦م وٟم٘مّم٤مٟمٞم٦م، وقمالُم٦م اًمراومْم٦م :    :

 .( 457) " ؾمامءوٓ يٚمحؼ أهؾ اًمًٜم٦م إٓ اؾمؿ واطمد، ويًتحٞمؾ أن دمٛمٕمٝمؿ هذه إ  شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ٟم٤مص٦ٌم:

هذا أن ُٟمٚمٖمل مجٞمع اًمٙمت٥م اًمتل شمٙمّٚمٛم٧م قمـ أصقل اًمٌدع ويمٞمػ ُيٕمرومقن وُم٤م  اًمٙم٤مشم٥ماًمث٤مين : يٚمزم ُمـ ىمقل 

ًمٚمِم٤مـمٌل، واسمـ وّو٤مح، واًمٓمرـمقر، وهمػمهؿ ممّـ شمٙمّٚمؿ ذم اًمٌدقم٦م  " آقمتّم٤مم "هل قمالُم٤مهتؿ يمٙمت٤مب 

 وومّّمؾ ومٞمٝم٤م .

                                                             

 ( .32ـ  1/31: ) ((   ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م   ))( 450)

 ( .1/102ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد ) ((   اًمًٜم٦م   ))( 451)

 ( .21ـ  18: )ص :  ((   أصقل اًمًٜم٦م واقمت٘م٤مد اًمديـ   ))( 452)

 ( .3/279: ) ((   اًمٗمت٤موى   ))( 453)

 ( .134ـ  128ص :  1/133: ) ((   )ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع   ))( 454)

هَب٤مري : )ص :  ((   ذح اًمًٜم٦م   ))( 455)  ( .51ًمٚمؼَمْ

 ( .132: )ص :  ((   أصح٤مب احلدي٨مقم٘مٞمدة اًمًٚمػ    ))( 456)

 ( .1/179ًمألًََمٙم٤مئل : ) ((   ذح أصقل آقمت٘م٤مد   ))( 457)
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يّمّحح أطمد وٓ يْمّٕمػ سمحج٦م أن احلٙمؿ ُمؽموك ًمألُم٦م سمؾ يٚمزم ُمـ ذًمؽ : أن ُٟمٚمٖمَل يمت٥م اعمّمٓمٚمح، وٓ 

 اًمٙم٤ٌِمر، ومال يْمٕمِّػ أطمٌد طمديثـ٤ًم شمٌلّم ًمف وٕمٗمف أو يمذسمف وًمق يم٤من يدل قمغم اًمٙمٗمر سم٤مهلل أو اًمنمك سمف ؟!

ـَ اًمٗمتقى سمحج٦م أن احلٙمؿ  سمؾ يٚمزم ُمٜمف إًمٖم٤مء قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وٓ يٗمتل أطمد أطمً

 ومُٞمؽمك اإلومت٤مء سم٤مًمٜمقازل ومٞمّتخٌّط اًمٜم٤مس ومال جيدون ُمـ يٗمتل هلؿ هبذه احلج٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م .ُمؽموك ًمألئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر، 

سم٠من احلٙمؿ قمغم اعمٌتدع ُمؽموك ًمألُم٦م اًمٙم٤ٌمر ًمرسّمام أفمٝمر اعمٌتدع أُم٤مم اًمٕم٤ممِل اًمًٜم٦م  اًمٙم٤مشم٥ماًمث٤مًم٨م : ًمق ىمٚمٜم٤م سم٘مقل 

 ًمٗم٤مؾمد .وأفمٝمر اًمٌدقم٦م ودقم٤م إًمٞمٝم٤م قمٜمد همػمه، وهذا يدل قمغم سُمٓمالن هذا اًم٘مقل ا

اًمراسمع : أٟمف ىمد ي٘مع قمٜمد ـم٤مًم٥ِم قمٚمٍؿ يمت٥م ًمرضمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٌدع واًمْمالٓت ُم٤م ًمق ُأفمٝمرت ًمٚمٜم٤مس ًمٜمٗمروا 

 قمٜمف، ومٝمؾ شمؽمك وٓ شمٌلمِّ سمحج٦م أن احلٙمؿ قمغم اًمٌدقم٦م ُمؽموك ًمألئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر ؟

ًمٜم٤م ُمع اًمٙم٤مشم٥م وىمٚمٜم٤م سم٠من احلٙمؿ قمغم اًمٌدقم٦م ُمؽموك ًمألئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر دون  همػمهؿ ومَٝماّل رضمٕم٧م اخل٤مُمس : ًمق شمٜمزَّ

أٟم٧م إمم أىمقاهلؿ ذم طمٙمؿ ُمـ ـمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م أو ىم٤مل إن اًم٘مرآن خمٚمقق أو ىم٤مل سمقطمدة اًمُقضمقد أو ـمٕمـ 

سم٤مٕٟمٌٞم٤مء أو ىم٤مل سم٠من قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمتٗمقيض أو ضمّقز اًمٓمقاف طمقل اًم٘مٌقر أو إن اخلالف سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٞمٝمقد 

  ٞمف يمثػم ُمـ ُمرؿمديٙمؿ وُمٜمٔمريٙمؿ !!؟اىمتّم٤مدي مم٤م وىمع وم

 أًمٞمس احلٙمؿ قمغم اًمٌدقم٦م ُمؽموك ًمألُم٦م اًمٙم٤ٌمر قمغم طمدِّ ىمقًمؽ ؟

اًم٤ًمدس : ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمؽ ىمقًمؽ هذا ومٝمؾ أٟم٧م ُمـ إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر طمتك حتٙمؿ قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم سمٌدع مل ُيًٛمع 

 سمٛمثٚمٝم٤م ذم اًمت٤مريخ ـ سمؾ ًمٕمٚمٝم٤م ٓ دمتٛمع ذم أيمٗمر اًمٙم٤مومريـ ـ ؟

ع اًمٌالدة واحلامىم٦م وهم٤مي٦م اجل٤ًمرة وهن٤مي٦م اًمّمْدع سم٤مًم٤ٌمـمؾ: وهبذا يتٌلّم ًمٚم٘م٤مرئ أن اًمرضمؾ ُمع وح٤مًم٦م قمٚمٛمف مج

 . " طَمَِمٗمـ٤ًم وؾُمقَء يمْٞمالً  "وًمٕمؾ أومم ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف : ىمقهلؿ ذم اعمثؾ : 

أُم٤م اؾمتدٓل اًمٙم٤مشم٥م سمرضمقع أيب ُمقؾمك إمم اسمـ ُمًٕمقد واًمت٤مسمٕملم ًمٚمّمح٤مسم٦م واسمـ قمٛمر ومٖم٤مي٦م ُم٤م يدّل قمٚمٞمف هق 

وىمتف هؿ أقمٚمُؿ اًمٜم٤مس سمحدي٨م رؾمقل اهلل ٕن احلٙمؿ سم٤مًمٌدقم٦م ُمرشمٌط سمٛمدى أٟمف هق وُمـ سم٘مَل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم 

ومٞمف أن اًمٗمٕمؾ اًمٗمالين مل يرد ومٞمف  "ومٛمـ وضمد ٟمّمـ٤ًّم ًمٕم٤ممل ُمٕمَتؼَم  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاعمٕمروم٦م سمحدي٨م رؾمقل اهلل 

 طمٙمؿ قمغم َُمـ ومٕمٚمف قمغم وضمف اًمتٕمٌد سم٤مًمٌدقم٦م . " طمديثـ٤ًم

حمَدصم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أهن٤م سمدقم٦م، سمؾ يٙمٗمل ذم ذًمؽ ُمٕمروم٦م اًمنموط واًمْمقاسمط وُمـ  وٓ ُيِمؽمط أن يٜمّص اًمٕم٤ممل قمغم يمؾِّ 

 . صَمؿَّ احلٙمؿ ُمـ ظمالهل٤م

ويم٠من اًمٙم٤مشم٥م سم٘مقًمف هذا يريد ؾمّد سم٤مب اًمتٌديع عمـ يًتحّ٘مف خم٤مًمٗمـ٤ًم ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ 

َٚمؿ ًمف أئّٛمتف وُمرؿمديف، واًمذي ًمٞمس ًمف طمٞمٚم٦م ذم إٟم٘م ًْ ٤مذهؿ ُمـ هذه اًمٌالي٤م إٓ سم٤مهلجقم قمغم إُم٦م، وذًمؽ ًمٙمْل َي

 ىمقاقمد اًمًٚمػ ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م .

وه١مٓء اجلّراطمقن اؾمتخدُمقا اهلجر ؾمالطمـ٤ًم ًم٘متؾ اإلؾمالم وشمٗمريؼ اعمًٚمٛملم، ومجٕمٚمقا يمؾ ُمـ مل  "صمؿ ىم٤مل : 

يٌٚمغ احلٚمؿ ضمراطمـ٤ًم صمؿ يمروا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ومٌدع سمٕمْمٝمؿ سمٕمْمـ٤ًم وهجر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْمـ٤ًم، وهٙمذا ارشمد ؾمالطمٝمؿ 

 . " قمٚمٞمٝمؿ

 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

 ىئ ېئ ېئ ڇإول : أن هجر اعمٌتدع دي٤مٟم٦م ُمًتٛمّد ُمـ دٓئؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع :  ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی   ىئ ىئ

اًمذي  وذم هذه أي٦م ُمققمٔم٦م قمٔمٞمٛم٦م عمـ يتٛمًح سمٛمج٤مًم٦ًم اعمٌتدقم٦م ".ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ : ڇمت

ومقن يمالم اهلل ويتالقمٌقن سمٙمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ويردُّون ذًمؽ إمم أهقائٝمؿ اعمُِْمٚم٦َّم وسمدقمٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة، وم٢مذا مل ُيٜمْٙمِر  حيرِّ
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 .( 458) " قمٚمٞمٝمؿ ويٖمػمِّ ُم٤م هؿ ومٞمف وم٠مىمّؾ أطمقاًمف أن يؽمك جم٤مًمًتٝمؿ

 "ٕم٤ممم ـ : . ىم٤مل اًمُ٘مرـمٌل ـ رمحف اهلل شمڇ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ڳ ڳ ڳ ڇوىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ أيْمـ٤ًم : 

ي٦م : أهن٤م داًّم٦م قمغم هجران أهؾ اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص ُمـ أهؾ اًمٌدع، وم٢من صحٌتٝمؿ يمٗمًرا أو  اًمّمحٞمح ذم ُمٕمٜمك هذه ٔا

 .( 459)" ... ُمٕمّمٞم٦م، إذ اًمّمح٦ٌمٓ  شمٙمقن إٓ قمـ ُمقّدة

رؾمقل وىمد صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة شمدّل قمغم اهلجر ُمٜمٝم٤م : ُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر ـ ريض اهلل قمٜمٝم٤م ـ أن     

ًمٙمؾ أُم٦م جمقس، وجمقس أُّمتل اًمذيـ ي٘مقًمقن : ٓ ىمدر، إن ُمروقا ومال  "ىم٤مل :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاهلل 

 .( 460) " شمٕمدوهؿ وإن ُم٤مشمقا ومال شمِمٝمدوهؿ

دة رواه٤م قمـ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوىمد هجر اًمٜمٌل   أهؾ اعمٕم٤ميص طمتك يتقسمقا، صم٧ٌم ذًمؽ ذم وىم٤مئع ُمتٕمدِّ

٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ ُمٜمٝمؿ : يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ واسمـ قمٛمر روى طمديثلم  ، مج صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .( 461)وقم٤مئِم٦م ،  وأٟمس ،  وقمــاّمر  ، وقمكّم  ، وأسمق ؾمــٕمٞمد اخلدري، وهمػمهؿ ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ

صمقٟمٙمؿ سمام مل  " صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوعم٤َّم ذيمر اًمٌٖمقي طمدي٨م اًمٜمٌل   شمًٛمٕمقا ؾمٞمٙمقن ذم آظمر أُّمتل ٟم٤مس حيدِّ

سم٤مًمٜمج٤مة عمـ اشّمٌع ؾمٜمّتف وؾمٜم٦ّم  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىمد أظمؼم اًمٜمٌل  "ىم٤مل : ( 462) " أٟمتؿ وٓ آسم٤مؤيمؿ وم٢مي٤ميمؿ وإي٤مهؿ

أصح٤مسمف ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ: ومٕمغم اعمرء اعمًٚمؿ إذا رأى رضماًل يتٕم٤مـمك ؿمٞمئـ٤ًم ُمـ إهقاء واًمٌدع ُمٕمت٘مًدا أو يتٝم٤مون 

ف ويؽميمف طمٞمـ٤ًّم ومال يًٚمِّؿ قمٚمٞمف إذا ًم٘مٞمف وٓ جُيٞمٌف إذا اسمتدأ إمم أن يؽمك سمدقمتف سمٌمء ُمـ اًمًٜم٦م أن هيُجره ويتؼّمأ ُمٜم

ـْ سمٕمدهؿ ىمٗمقا أصمر اًمٜمٌل ، ( 463) " ويراضِمع احلؼ ذم هجر  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿواًمّمح٤مسم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ ومَٛم

 اعمٚمتٌس سم٤معمٕمّمٞم٦م واًمٌدقم٦م اعمج٤مهر هب٤م طمتك يٗمئ :

، ( 464) " ٧م ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس يمٚمُّٝمؿ أصح٤مب ؾمٜم٦م ويٜمٝمقن قمـ أصح٤مب اًمٌدعأدريم "ىم٤مل اًمُٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : 

، وىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم :  " ٓ دم٤مًمًِقا أهؾ إهقاء وٓ دم٤مِدًمقهؿ وٓ شمًٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ "وقمـ احلًـ اًمٌٍمي : 

 " إي٤مك أن دم٤مًمِس ص٤مطم٥م سمدقم٦م "، وقمـ اسمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل :  " إذا ًم٘مٞم٧م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ذم ـمريؼ ومخذ ذم همػمه "
ظَمز عم٤َّم أيمؾ قمٜمد ص٤مطم٥م سمدقم٦م ( 465) ْ  .( 466)، وقمٜمف ـ أيْمـ٤ًم ـ أٟمف هجر قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمنَّ

ـ يٕمٜمل : أصح٤مب  " ين أطمد ُمٜمٝمؿجي٤مورَْٕن جي٤مورين ىمردة وظمٜم٤مزير أطم٥م إزم ُمـ أن  "وقمـ أيب اجلَْقَزاء ىم٤مل : 

 .( 468) " ن قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م اعمٌتدقم٦مأمجع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمق "، ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق َيْٕمغم : ( 467)إهقاء ـ 

دون ذم أُمر اًمٌدع وأهٚمٝم٤م .  ومٝمذه سمٕمض اًمٜمُّ٘مقل ٕئٛم٦م اإلؾمالم ويمٞمػ يم٤مٟمقا يِمدِّ

                                                             

 ( .2/122: ) ((   ومتح اًم٘مدير   ))( 458)

 ( .9/108: ) ((   شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   ))( 459)

 (: وهق صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف .330: ) ((   اًمًٜم٦م   ))(، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 1/30( رواه أمحد )460)

 ( ـ .29)ص :  ((   هجر اعمٌتدع   ))( ـ ٟم٘مالً قمـ 56ـ  52)ص :  ((   حتٗم٦م اإلظمقان   ))( 461)

 ( .1/6: ) ((   صحٞمح ُمًٚمؿ   ))( ُم٘مدُم٦م 462)

 ( .1/242ًمٚمٌََٖمقي : ) ((   ذح اًمًٜم٦م   ))( 463)

 ( .30: )ص :  ((   هجر اعمٌتدع   ))( 464)

 ( .361)سمرىمؿ :  ًمألًمٙم٤مئل : ((   ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م   ))( 465)

 ( .274( ٟمٗمس اعمّمدر سمرىمؿ : )466)

 ( .231( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ سمرىمؿ )467)

 ( .32: )ص :  ((   هجر اعمٌتدع   ))( 468)
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ـ اؾمتخدُمقا اهلجر ؾمالطمـ٤ًم ًم٘متؾ اإلؾمالم !! ،  اًمٙم٤مشم٥مومٝمؾ ه١مٓء اًمٕمٚمامء وُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ـ قمغم رأي 

 ؟ . اًمرديءعمٜمٝم٩م ُمتك أصٌح٧م ٟمّمقص اًمقطمَٞملْم ؾمالطمـ٤ًم ًم٘متؾ اإلؾمالم إٓ قمغم هذا ا

: ىمٚم٥ٌم ًمٚمح٘م٤مئؼ . وٓ أقمرف أطمًدا  "سم٠من ُمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمٞملم أدى هبؿ إمم شمٗمريؼ اعمًٚمٛملم " أن زقمٛمف  اًمث٤مين :

 همػم اًمٙم٤مشم٥م وؿمٞمخف قمٌد اًمرمحـ وَُمـ شمٌٕمٝمام . مم شمٗمريؼ إُم٦م ومتزي٘مٝم٤م أؿمالءً دقمك إمم شمٕمّدد اجلامقم٤مت ودقمك إ

 وم٘م٤مل ًمف : ؾم٤مئؾ وىمد ؾم٠مل قمٌد اًمرمحـ 

ال : ؿمٞمٌخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتٕمّدد اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ويمثرهت٤م ُمثؾ اإلظمقان اعمًٚمٛملم ؾم١م "

ٝملم : شمقضّمف ي٘مقل : إن هذا رء ـمٞم٥ِّم ٕن حم٤مؾمٜمف أيمثر ُمـ ُم٤ًموئف .  واًمتٌٚمٞمغ وطمزب اًمتحرير ٟمًٛمع شمقضمُّ

 وشمقضّمف ي٘مقل : إن هذا شمٗمّرق ٓ جيقز ٕن ُم٤ًموئف أيمثر ُمـ حم٤مؾمٜمف ؟

إن هذا رء ضّقب مطؾؼـًا وفقس فف شؾبّقات فؾػرؿة مق صحقح، وإكف تػرؿة ما جيقز، يعـل : سم٘مقًمف :  وم٠مضم٤مب

 .( 469) " إن أصؾ هذه اجلامظات ما جتقز ـذفؽ مق صحقح

سمقن ( 470) " ؾجعؾقا ـّؾ صغر مل يبؾغ احلؾؿ جراحـًا " اًمث٤مًم٨م : أن ىمقًمف :  : يمذب فم٤مهر: وم٤مًمًٚمٗمّٞمقن ُم١مدَّ

يمؾ ُم٤م ذيمرشمف قمٜمٝمؿ ومٝمؿ ُمٜمف سمراء، وهؿ سمحٛمد اهلل ُمـ أومْمؾ اًمٜم٤مس ظمُٚم٘مـ٤ًم وديٜمـ٤ًم وًمٞمًقا صٖم٤مًرا ويم٤ٌمًرا، و

 سمٛمٕمّمقُملم ـ ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وهلؿ اًمّث٤ٌمت ـ .

أُم٤م أٟمتؿ وم٘مد اظمؽمقمتؿ وم٘مٝمـ٤ًم ضمديًدا و٤مهٞمتؿ سمف قمٚمقم اًمنميٕم٦م، سمؾ ورُمٞمتؿ سمف قمٚمامء إُم٦م، طمتك أصٌح 

ٟمف ذم وضمف اًمٕمٚمامء، وشُميب سمف ومت٤مواهؿ، وُيٓمٕمـ سمف ذم أقمراوٝمؿ: ؾمالطمـ٤ًم رهٞمٌـ٤ًم ذم أيدي أشم٤ٌمقمٙمؿ ُيِمٝمرو

ومٌٕمُْمٝمؿ ُرُمل سم٤مًمَٕمامًم٦م، وسمٕمْمٝمؿ ُصٜمِّػ ُمـ قمٚمامء اًمًٚمٓم٤من، وسمٕمْمٝمؿ اقمتؼمت ومت٤مواهؿ ُمـ ُمقآة اًمٙمّٗم٤مر 

ًم٧م قمٚمٞمٝمؿ آي٤مت اًمقٓء واًمؼماء  ، طمتك اظمتٚم٘م٧م يمثػم ُمـ اًمِم٤مئٕم٤مت ود ه١مٓء إسمري٤مء .(471)ومُٜمزِّ

 سمٕمد ذًمؽ أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م  ؟ .ومٛمـ اجلّراح  

أشمراهؿ اًمًٚمٗمٞمِّلم اًمذي يداومٕمقن قمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء مم٤م رُمٞمتٛمقهؿ سمف أم هؿ أوًمئؽ اًمذيـ روٕمقا ُمـ احلزسمٞم٦م 

سُمْٖمض اًمٕمٚمامء واطمت٘م٤مرهؿ وؾَمٌِّٝمؿ وإؾم٘م٤مط ومت٤مواهؿ قمـ ـمريؼ اعمٙمت٤ٌمت واعمح٤مرضات واًمرطمالت اًمتل يتّؿ ومٞمٝم٤م 

  يريدون ؟شمٓمٌٞمؼ مجٞمع ُم٤م يريدون واًمٙمالم ومٞمام

: زور وهبت٤من: وم٠مٟمتؿ اًمذيـ يمررشمؿ قمغم أٟمٗمًٙمؿ وطمّمؾ  " ثؿ ـّروا ظذ أكػسفؿ ... " اًمراسمع : أن ىمقًمف : 

ظمالٌف يمٌػم ذم صٗمقومٙمؿ: وذًمؽ طمٞمٜمام وضمف ؾمٗمر احلقازم ظمٓم٤مسمـ٤ًم ُمٗمتقطمـ٤ًم إمم اًمرئٞمس سمقش طمّمؾ ُمٜمف شمٜم٤مزل 

 يمٌػم واهنزاُمٞم٦م أُم٤مم هذا اًمٙم٤مومر .

ٞملم سمردود قمٜمٞمٗم٦م، سمؾ وطمّمؾ ظمالٌف سملم سمٕمض رُمقزيمؿ اًمٙم٤ٌمر طمٞمٜمام ظمرضمقا ُمـ وىمد رد قمٚمٞمف سمٕمض احلزسم

 اًمًجقن، وـمٕمـ سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض، واخلالف سملم اًمٌٜم٤مئٞملم واًم٘مٓمٌٞملم ىمديؿ ُمـ أي٤مم اعم١مؾمس .

 

 

 

 

 

                                                             

 ( .160: )ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))( اٟمٔمر : 469)

 ( ٓطمظ أٟمف ؾمٞمُٕمٞمد هذه اًمٕم٤ٌمرة ذم أصؾ ضمديد .470)

 ( .50: )ص :  ((   مج٤مقم٦م واطمدة ٓ مج٤مقم٤مت   ))(، و102: )ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))( 471)
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افسؾػ دم افتحذير مـ أهؾ افبدع ظذ افدظاة إصؾ احلادي وإربعقن : محُؾفؿ أؿقال  "ؿال افؽاتب:       

مـ ظظائؿ همٓء أهنؿ أخذوا كصقص افسؾػ دم افتحذير مـ أهؾ افبدع  تسبغ إػ أهؾ افسـة واجلامظة ..ادـ

 .( 472) " وووعقها دم ؽر مقاوعفا ؾؼد أضؾؼقها ظذ ُأكاٍس صاحلغ مـ أهؾ افسـة واجلامظة

 ّزل اًمًٚمٗمٞمُّقن يمالم اًمًٚمػ ذم أهؾ اًمٌدع قمٚمٞمٝمؿ ؟ .ُمـ هؿ أوًمئؽ اًمّم٤محلقن اًمذيـ ٟم أىمقل :

َأُهؿ أهؾ اًمًٜم٦م احل٘مٞم٘مّٞمقن اًمذيـ يًػمون قمغم هن٩م اًمًٚمػ أم هؿ أوًمئؽ إدقمٞم٤مء اًمذيـ اٟمتًٌقا ٕهؾ اًمًٜم٦م 

ا ذيٓم٦م أن يٙمقن قمغم ُمٜمٝم٩م اإلظمقان طمتك أصٌح ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م وفمٚمٛمـ٤ًم وزوًرا وٟمًٌقا إًمٞمٝم٤م ُمـ يِم٤مؤ

 صمٜملم وؾمٌٕملم ومرىم٦م !! .قمٜمدهؿ يّتًع ًمال

وهٙمذا اومؽميتؿ قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م طملم أدظمٚمتؿ يمّؾ ُمـ ه٥ّم ودّب ذيٓم٦م أن يٙمقن قمغم ٟمٗمس ُمٜمٝمجٙمؿ 

وًمق يم٤من صقومٞمـ٤ًّم أو أؿمٕمريـ٤ًّم أو ُمٕمتزًمٞمـ٤ًّم أو ضمٝمٛمٞمـ٤ًّم أو راومْمٞمـ٤ًّم، ويمؾ ُمـ اٟمتحؾ ٟمِحٚم٦م وواوم٘مٙمؿ قمغم أصقًمٙمؿ 

 ٞمٙمؿ .اًمٙم٤مؾمدة ومٝمق ُمٜمٙمؿ ًمف ُم٤مًمٙمؿ وقمٚمٞمف ُم٤م قمٚم

ومل شم٘مؾ : ) دقم٤مة اًمًٜم٦م (،  " اًمدقم٤مة اعمٜمتًٌلم إمم أهؾ اًمًٜم٦م "وه١مٓء ًمٞمًقا أهؾ ؾمٜم٦م سم٤مقمؽماومؽ وم٢مٟمؽ ىمٚم٧م : 

وومرق سملم ُمـ اٟمت٥ًم اًمًٜم٦م وًمٞمس هق ُمٜمٝم٤م وُمـ هق ُمٜمٝم٤م ذم إصؾ . وىمد يم٤مٟم٧م أيمثر اًمٗمرق طملم فمٝمقره٤م ذم 

ر شمٜمت٥ًم إمم أهؾ اًمًٜم٦م وشمزقمؿ أن ُمّمدره٤م اًمٙمت٤مب  ـْ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمٜمف قمغم طمد ىمقل وىم٧م ُمٌٙمِّ واًمًٜم٦م وهل ُِم

 اًمِم٤مقمر :

 وًمٞمغم ٓ شُمِ٘مرُّ هلؿ سمذاك               يمّؾ يّدقمل وصاًل سمٚمٞمغمو

ز اًمٗمرق اًمٌدقمٞم٦م يم٤مٟمقا ذم سمداي٦م أُمرهؿ يتٔم٤مهرون سم٤مًمّمالح  وًمق رضمٕمٜم٤م إمم اًمت٤مريخ ًمقضمدٟم٤م أن أيمثر ُم١مؾمِّ

 . طمتك إذا متّٙمٜمقا مم٤ّم يريدون فمٝمروا قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ

 وهلل در اًم٘م٤مئؾ 

 قمـٜمـد اًمت٘مٚم٥ُّم ذم أٟمٞم٤مهب٤م اًمٕمٓم٥م             إن إوم٤مقمل وإن ٟٓم٧م ُمالُمًٝم٤م

َُمَثؾ أهؾ اًمٌدع ُمثؾ اًمٕم٘م٤مب يدومٜمقن رؤوؾمٝمؿ ذم اًمؽماب وخيرضمقن أذٟم٤مهبؿ وم٢مذا متّٙمٜمقا  "ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد : 

 .( 473) " أرادواًمدهمقا، ويمذًمؽ أهؾ اًمٌدع هؿ خمتٗمقن سملم اًمٜم٤مس وم٢مذا متّٙمٜمقا سمٚمٖمقا ُم٤م 

يم٤من ذم سمداي٦م أُمره يتٔم٤مهر سم٤مًمّمالح واًمت٘مك وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ   -اسمـ اًمًقداء    –ومٕمٌداهلل سمـ ؾم٠ٌم 

  .( 474)اعمٜمٙمر طمتك إذا اٟمجّر وراءه يمثػم ممّـ اٟمخدع سمف فمٝمر قمغم طم٘مٞم٘متف وأفمٝمر ُمٕمت٘مداشمف اًمٙمٗمرّي٦م 

 

) ـؾ مـ وؿع دم افبدظة ؾفق مبتدع ( ؾنهنؿ أخرجقا  وظذ أشاس مـفجفؿ افػاشد دم أنّ  ": صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م 

ُأكاشـًا ـثريـ مـ أهؾ افسـة واجلامظة مل يؽقكقا دظاة فبدظة وإن ـاكقا ؿد تؾبس بعضفؿ هبا خطل ، وتلوًٓ 

ـاحلاؾظ ابـ حجر ، واإلمام افـقوي مـ إئؿة إظالم وؽرمها، ظؾؿـًا أن همٓء افدظاة وؿعقا دم بعض 

تل ٓ ّترجفؿ مـ ظؿقم أهؾ افسـة واجلامظة، وهل أهقن مما وؿع ؾقف احلاؾظ ابـ حجر واإلمام إخطاء اف

 . " افـقوي رمحفام اهلل ..

                                                             

 ( اٟمٔمر يمٞمػ يٚمج٠م إمم اإلمج٤مل ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمّمٞمؾ ًمٙمل شمًٚمؿ ًمف هتٛمف ذم ىمذف إسمري٤مء .472)

 ( .2/31ًمٚمٕمٚمٞمٛمل : ) ((   اعمٜمٝم٩م إمحد ذم شمراضمؿ أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد   ))( 473)

 ( ـ .324ـ  305سم٘مٚمؿ : حم٥ّم اًمديـ اخلٓمٞم٥م ـ رمحف اهلل ـ )ص :  ((   ٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمك قمنمي٦مخمت   ))ـ وهل ظم٤ممت٦م  ((   محٚم٦م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم إوًمقن   ))( 474)
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 أىمقل : اجلقاب ُمـ وضمقه :

جلقاب قمـ إول : أن اعم٘مدُم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمٙم٤مشم٥م وم٤مؾمدة: ومٚمٞمس يمؾُّ ُمـ وومع ىمل سمدقم٦م ومٝمق ُمٌتدع، وىمد ُمرَّ ا

أخرجقا أكاشـًا ـثريـ مـ أهؾ افسـة ": وم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمتل ظمرج هب٤م اًمٙم٤مشم٥م ُمـ أهنؿ  ٞمفوقمٚم ،شمٚمؽ اًمٗمري٦م ذم ُمٙم٤مهن٤م 

 .إًمخ : يمذا فم٤مهر "...

اًمث٤مين : أن اسمـ طمجر واًمٜمقوي ًمٞم٤ًم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م اعمحْم٦م سمحٞم٨م ي٘م٤مل قمٜمٝمؿ ؾمٚمٗمٞملم، سمؾ مه٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م 

ن يم٤مٟم٧م ُمّم٤مدرهؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع ذم اجلٛمٚم٦م: وم٢مهنؿ وىمٕمقا ذم اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ ًمٜمّمقص اًمّمٗم٤مت، وإ

 ؾمٚمػ إُم٦م 

وأيْمـ٤ًم : وم٢من و٤مسمط اًمًٚمٗمل هق ُمقاوم٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم إُمرار ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت يمام هل، وقمدم 

اًمتٕمرض هل٤م سمت٠مويؾ، واقمت٘م٤مد فم٤مهره٤م ُمراًدا، ويمذًمؽ اعمقاوم٘م٦م ذم ؾم٤مئر إُمقر اًمتل ٓ يًقغ ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد يمٌ٘مٞم٦م 

 وٟمحق ذًمؽ .ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد 

وأهؾ اًمًٜم٦م حيؽمُمقن هذيـ اإلُم٤مُملم خلدُمتٝمام اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٕن يمؾ إُم٤مم 

قمرف قمٜمف اًمّمدق واإلظمالص وحم٦ٌم احلؼ وقمدم اًمتٕمّم٥م ًم٘مقل أطمد ُمع رؾمقخ ىمدُمف ذم اًمٕمٚمؿ وظمدُمتف 

 ٤م وىمع ومٞمف .ًمإلؾمالم وؿمٝم٤مدة اًمٜم٤مس ًمف سمذًمؽ: وم٢مٟمف يٕمتذر ًمف ذم ذًمؽ ُمع سمٞم٤من ظمٓم٠م ُم

ويم٤من يرى اًم٘مدر ٟم٠ًمل "( ـ ذم شمرمج٦م ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود ـ :  5/271)  "اًمًػم"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل ذم 

ومام شمقىمػ أطمٌد ذم صدىمف وقمداًمتف وطمٗمٔمف، وًمٕمؾ اهلل يٕمذر أُمث٤مًمف ممـ شمٚمٌس سمٌدقم٦م يريد هب٤م  اهلل اًمٕمٗمق، وُمع ذًمؽ

 قمدٌل ًمٓمٞمٌػ سمٕم٤ٌمِده، وٓ ُي٠ًمل قمام يٗمٕمؾ .شمٕمٔمٞمؿ اًم٤ٌمري وشمٜمزهيف وسمذل وؾمٕمف، واهلل طمَٙمؿ 

يف ًمٚمحؼ، واشمًع قمٚمُٛمف، وفمٝمر ذيم٤مؤه، وقمرف صالطمف  صمؿ إن اًمٙمٌػم ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ إذا يمثر صقاسمف، وقمٚمؿ حترِّ

 وورقمف، واشم٤ٌمقُمف ُيٖمٗمر ًمف زهلل، وٓ ٟمْمٚمٚمف وٟمٓمرطمف، وٟمٜمًك حم٤مؾمٜمَف .

 . "ؽٟمٕمؿ ٓ ٟم٘متدي سمف ذم سمدقمتف وظمٓمئف، وٟمرضمق ًمف اًمتقسم٦م ُمـ ذًم

وإذا يم٤من اسمـ طمجر واًمٜمقوي قمغم وضمف اخلّمقص ىمد وىمٕم٤م ذم اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ ًمٜمّمقص اًمّمٗم٤مت ومٝمؾ يٚمزم 

ُمـ ذًمؽ إـمالق ًمٗمظ إؿمٕمري٦م واًمٌدقم٦م قمٚمٞمٝمام سمٜم٤مًء قمغم ُمقاوم٘متٝمام ًمٕم٘مٞمدة إؿم٤مقمرة أو ٟمٛمٜمع ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم أهنام 

 ُمٕمذوران ذم ذًمؽ ؟

: هؾ ىمٞم٤مم اًمٕمذر سمٛمـ وىمع ذم حمٔمقر أو ظمٓم٠م يٛمٜمع ُمـ اجلقاب قمـ ذًمؽ : أن هذا ُمٌٜمل قمغم ُم٠ًمًم٦م وهل 

 إـمالق احلٙمؿ قمٚمٞمف أو ٓ يٛمٜمع ؟ .

واجلقاب قمـ ذًمؽ أن ي٘م٤مل : اًمذي ئمٝمر ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م أن ُمـ وىمع ذم حمذور وىم٤مم سمف قمذر ذقمل ُمٜمع 

ُمـ إـمالق ُمـ إـمالق احلٙمؿ اعمؽمشم٥م قمغم ومٕمؾ اعمحذور . ومٛمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر اعمخِرج ُمـ اعمٚم٦م ووضمد ُم٤مٟمع 

احلٙمؿ قمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ ي٘م٤مل قمٜمف يم٤مومر: ٕن إـمالق اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم احلٙمؿ اعمؽمشم٥م قمغم ومٕمؾ اعمحذور يقضم٥م شمٓمٌٞمؼ 

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م: ومٚمق يم٤من ُمًٚمٛمـ٤ًم ووىمع ذم اًمٙمٗمر قمـ ضمــــــــــــــٝمؾ، أو إيمراه ًمٙم٤من طمٙمٛمٜم٤م قمٚمٞمف سم٤مٓرشمداد صمؿ 

شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده ُمـ أقمذار، وومٞمف ُمٜم٤مىمْم٦م ًممي٤مت اًمتل شمدل قمغم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل اًم٘متؾ . وذم هذا إسمٓم٤مٌل عم٤َِم ذقمف اهلل 

 .ڇ ائەئ ائ ى  ى ې ې ې ڇ شمٕم٤ممم يم٘مقًمف :

يف ًمٚمحؼ وقمرومٜم٤م ورقمف  وهذا هق اًمذي يراه اًمذهٌل ُمـ أّن اًمٙمٌػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إذا وىمع ذم سمدقم٦م وقُمٚمؿ حترِّ

 ، ومل ي٘مؾ ) يم٤من ىمدريـ٤ًّم ( ."٤من يرى اًم٘مدريم"وقمٚمٛمف ويمثر صقاسمف ٓ ٟمْمٚمُِّٚمف: وهلذا ىم٤مل قمـ ىمت٤مدة : 

وؾمٚمؽ احلزسمٞمقن هذا آدم٤مه ًمٙمٜمٝمؿ همٚمقا ذم ذًمؽ، ومٚمؿ يراقمقا اًم٘مٞمقد اًمتل ذيمره٤م اًمذهٌل ومٞمٛمـ ٓ يْمٚمؾ ُمـ 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ .
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وأدظمٚمقا ذم اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ مل يٕمرف سمٕمٚمؿ وٓ ومٝمؿ وٓ حترٍّ ًمٚمحؼ وٓ ورع، سمؾ قمروم٧م قمٜمف اًمٌدقم٦م، 

عمٙم٤مسمرة، وسمٖمض أهؾ احلؼ، وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مت أهؾ اًمٌدع: ومحّمؾ هلؿ وم٤ًمٌد يمثػم ذم صٗمقومٝمؿ واًمٕمٜم٤مد، وا

 وسمدع يمثػمة ذم رُمقزهؿ اًمٙم٤ٌمر .

 وعم٤م ىمرروا يمت٥م ه١مٓء اًمتل ُمٚمئ٧م سم٤مًمٌدع اًمٙمؼمى واًمنمك وظمزقمٌالت اًمّمقومٞم٦م وهمػمه٤م .

ٞمؾ وأذٟم٤مهبؿ سمٜم٘مٞمض ُم٤م قمٚمٞمف وذم اعم٘م٤مسمؾ ضم٤مء حمٛمقد احلداد وأشم٤ٌمقُمف يمٗمريد اًمثٌٞم٧م وقمٌد اًمٚمٓمٞمػ سم٤م ؿمٛم

احلزسمٞمقن وهمٚمقا ذم ذًمؽ وشمنقمقا ذم إـمالق إطمٙم٤مم قمغم اًمٜم٤مس، طمتك سمدقمقا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهمػم اًمٜم٤مس قمغم 

اًمًٜم٦م سمؾ سمٕمْمٝمؿ يمّٗمر سمٕمض ُمِم٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم زُم٤مٟمٜم٤م، وأؾم٤مءوا اًمٔمـ ومٞمٛمـ جي٥م أن حيًـ ومٞمف اًمٔمـ ُمـ 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ .

 ذم ظمٓم٠م أؾم٘مٓمقه وسمّدقمقه ووّٚمٚمقه، ورسّمام يمٗمروه . واًم٘م٤مقمدة قمٜمدهؿ : أّن َُمـ وىمع

وُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم وؾمٌط  سملم سم٤مـمٚملم وطمؼٌّ سملم والًمتلم: ومال جي٥م اًمتٍميح سمذيمر اعمٌتدع سمٌدقمتف 

ذم همػم ُم٘م٤مم اًمتحذير سمٜم٤مء قمغم وضمقد شمراضمؿ يمثػمة ٕهؾ اًمٌدع ذم يمت٥م اًمًٚمػ ًمٞمس ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سمذيمر 

 سمدقمتٝمؿ .

 قمدُمف ُمقـمٜمـ٤ًم ًمٚمقٓء واًمؼماء . اًمتٍميح سمذًمؽ وٓ يتخذ اإلًمزام سم٤مًمتٍميح أو وٓ يٛمٜمع ُمـ

 ُمع إظمذ ذم آقمت٤ٌمر أن اظمتالف إئٛم٦م يـ  ُمتِمدد  ذم اجلرح وُمت٤ًمهؾ ووؾمط  سملم هذا وهذا .

ويمذًمؽ ي١مظمذ ذم آقمت٤ٌمر ٟمقع اًمٌدقم٦م : هؾ هل ُمٖمّٚمٔم٦م أو همػم ُمٖمّٚمٔم٦م: ومٌدقم٦م اإلرضم٤مء همػم سمدقم٦م ٟمٗمل 

 ت وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م .اًمّمٗم٤م

 اًمث٤مًم٨م : أن هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ذيمره اًمٙم٤مشم٥م هق ُمٜمٝم٩م احلداد وأشم٤ٌمقمف .

 ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م وم٤مًمح سمـ ٟم٤مومع ـ طمٗمٔمف اهلل ـ ذم رؾم٤مًم٦م وضمٝمٝم٤م ًمٌٕمْمٝمؿ قمـ حمٛمقد احلّداد وُمٗمٙمره :

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف، وُمـ وآه .أُم٤م سمٕمد :"

 ىمرأُت سمٕمض حت٘مٞم٘م٤مت حمٛمقد احلداد وفمٝمر زم ُمٜمٝم٤م ضمٝمُٚمف سم٠موًمقّي٤مت اًمٕمٚمؿ ومْماًل قمـ اًمتح٘مٞمؼ . ومٙمٜم٧ُم قمٜمدُم٤م

ر  وسمٕمد أن يم٤من ي٠ميت إمم ومْمٞمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م قمالُم٦م احلدي٨م اًمِمٞمخ مّح٤مد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري ـ طمٗمٔمف اهلل ـ ويّمقِّ

ٚمؽ اعمّمقرات اًمْمخٛم٦م ذم يمراشملم، يمثػًما مم٤م حتتقيف ُمٙمتٌُتف اًمٕم٤مُمرة سم٤معمخٓمقـم٤مت وُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم اًمٜم٤مدر طم٤مُماًل شم

 يم٤من ذًمؽ أي٤مم ؾمٙمٜمك احلداد ذم اًمري٤مض ىمٌؾ اٟمت٘م٤مًمف إمم اعمديٜم٦م سمٛمدة .

وىمد ٟم٤مصحتف سمٞمٜمل وسمٞمٜمَف أصمٜم٤مء سمٕمض زي٤مراشمف إمم اعمديٜم٦م وم٘مٚم٧م ًمف : ًمق اهمتٜمٛم٧َم وضمقدك ذم هذا اًمٌٚمد سملم اًمٕمٚمامء 

ـ ُمع إؾمػ ـ ومقضمئ٧ُم سمام مل أيمـ أفمٜمف ومٞمف  ومدرؾْم٧َم قمٚمٞمٝمؿ واؾمتٗمدت ُمٜمٝمؿ، وم٠مٟم٧م سمح٤مضم٦م إمم اًمٕمٚمؿ، وًمٙمٜمل

 ، وأفمٝمر اًمٞم٠مَس ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء ."ٓ، ٓ أوٞمِّع وىمتل"آٟمذاك: وم٘مد ظمّٞم٥م فمٜمل طمٞمٜمام ىم٤مل زم : 

وُم٤م يمٜم٧ُم أرى احل٤مضم٦م ًمٙمت٤مسم٦م هذا ظمّمقصـ٤ًم سمٕمد أن اٟمٙمِمػ أُمر احلداد وشمٌلّم مت٤مم اًمتٌٞم٤من طم٤مًمف سم٢ميْم٤مح مجٍع 

اّلب اًمٕمٚمؿ ٕظمٓم٤مئف واٟمحراوم٤مشمف وضمٝم٤مٓشمف، وممـ يمِمٗمٝم٤م : ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمًٚمٗمل إصمري ُمـ اًمٕمٚمامء وـم

دي قمٛمػم اعمدظمكم ـ طمٗمٔمف ص٤مطم٥م اًمًٜم٦م اعمج٤مهد ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝم٤م واًمذاب قمـ طمٞم٤موٝم٤م اًمِمٞمخ اًمديمتقر رسمٞمع سمـ ه٤م

غم أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق اًمذي ٓ يدقمل وُم٤م يمٜم٧م أفمـ أن رايمْمـ٤ًم أظمػًما سمٕمد شمٕمري٦م احلداد ؾمٞمٜمًٌف إمم اًمتتٚمٛمذ قماهلل ـ 

ذًمؽ ًمٜمٗمًف وٓ يدقمٞمف ًمف ُمـ شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف، وًمٙمٜمل رأي٧م ُم٤م قمج٧ٌُم ًمف أؿمد اًمٕمج٥م طمٞمٜمام ىمرأت ذم يمت٤مب 

رومع ومٞمف احلدادي، وشمِمٌع ًمف سمام مل يٕمط: ومِمٝمد ًمف سم٤مًمتتٚمٛمذ قمغم اًمِمٞمخ  اًمٙم٤مشم٥مًمٚمديمتقر قمٌد اًمرزاق سمـ ظمٚمٞمٗم٦م 

 دد أهن٤م ؿمٝم٤مدة زور وأٟم٤م ُمٜمٝمؿ .رسمٞمع، وهل ؿمٝم٤مدة جيزم يمؾُّ ُمـ قمرف احل

 وىمد ًمزُمٜمل حترير هذه اًمِمٝم٤مدة .
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سمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، واًمت٤م

 . "هـ18/11/1416ؿمٝمد سمف ويمتٌف سمخٓمف : وم٤مًمح سمـ ٟم٤مومع احلريب اًمديـ 

لم سم٤محلداد ص٤مطم٥م اًمٜمزقم٦م اًمتٙمٗمػمي٦م، وًمٕمٚمف ممـ ٓ خيٗمك قمٚمٞمف واًمٙم٤مشم٥م ىمد اقمتٛمد ذم يمؾ ـمٕمقٟمف قمغم اًمًٚمٗمٞم

طم٤مل احلداد وأشم٤ٌمقمف، وأهنؿ ممـ ٟمّم٥م اًمٕمداوة ًمٕمٚمامء اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمٛمقُمـ٤ًم وذم سمالد 

هذا اعمٜمٝم٩م اخلٌٞم٨م، وٓ دمد أطمًدا ُمٜمٝمؿ إٓ وهق يٓمٕمـ ذم    احلرُملم قمغم وضمف اخلّمقص، وـمالسمف ُمـ سمٕمده

 اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل طمتك وصٚم٧م ـمٕمقهُنؿ إمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ . قمٚمامء

س ُمٕمٜم٤م ذم يمٚمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م أٟمف طمّمٚم٧م سمٞمٜمف وسملم أطمد ه١مٓء  وىمد طمدصمٜمل سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اًمث٘م٤مت ممـ يم٤من يدرِّ

 ُمٜم٤مفمرة ذم جمٚمس.

ر أُم٤مُمل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ اًمالطمؿ سمٕمد أن اؾمتت٤مسَمف صمالصم٦م أي٤مم سمِم٠من ومتقى   ًمف ذم اًمتحٞم٦م ىم٤مل : ومٙمٗمَّ

اًمٕمًٙمري٦م . وـم٤مل سمٜم٤م اًمٜم٘م٤مش إمم أن ذيمرٟم٤م ُم٠ًمًم٦م ُمٕمّٞم٦م، وم٘مٚم٧م ًمف : هذا هق ُمقىمػ اإلُم٤مم أمحد ُمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل زم : 

 سمٚمٝمج٦م أهؾ اًم٘مّمٞمؿ يٕمٜمل : سمٙمٞمٗمف . "سمتِمٞمٗمف"

ٌُف إًمٞمٝم٤م: وم٠ميمثر أهؾ اًمٌدع ُمـ اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  اًمراسمع : أٟمف ًمٞمس يمؾ ُمـ اٟمت٥ًم إمم اًمًٜم٦م صح٧م ٟمً

 ، وهؿ ُمـ أيمذب اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ ."أصقًمٜم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م"ن : ي٘مقًمق

أصقًمٜم٤م اًمٙمت٤مب "ومقٓء اإلظمقان اعمًٚمٛملم ًمٚمٌٜم٤م، واًمتٌٚمٞمٖمٞمقن عمحٛمد إًمٞم٤مس ـ ُم١مؾمس اجلامقم٦م ـ ُيٌٓمؾ ىمقهلؿ : 

 : وم٠مشم٤ٌمقمٝمؿ يٕم٘مدون اًمقٓء واًمؼماء قمغم ه١مٓء اعمٌتدقم٦م، وٓ ي٤ٌمًمقن سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ."واًمًٜم٦م

ا وأمام خاّصتف ،  "٤مل اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ: صمؿ ىم ومـفؿ مـ اّتذ افتؼقة ديـًا: ؾؽان يبدع همٓء إؿدمغ هًّ

 . " ويـػل ظـفؿ افبدظة ظؾــًا .. ؾـعقذ باهلل مـ اخلذٓن ، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بافرمحـ

ٌُٚمدان . أُم٤م اًمت٘مٞم٦م ومٝمل ؿمٕم٤مر هذه إطمزاب اًمتل شمٜم٤مومح  " رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمًّٚم٧م "أىمقل : قمٜمٝم٤م وٓ ؾمّٞمام ذم اًم

 اًمتل حتُٔمر ومٞمٝم٤م هذه إطمزاب .

 ومٝمؿ يٚمًٌقن قمغم اًمٜم٤مس وئمٝمرون هلؿ ظمالف ُم٤م ي٘مقًمقٟمف ذم إىَْمٌَِٞم٦م واًمنادي٥م، ُمـ اًمٕم٘م٤مئد وآدّم٤مه٤مت .

ّي٦م ِّ هل٤م أن ذم أقمامهلؿ وأىمقاهلؿ اًمتل خيِمقن ُمـ إفمٝم٤مرهؿ (475)وُمـ أيمؼم إدًّم٦م قمغم ذًمؽ : أّن ُمـ أصقهلؿ : اًمنِّ

شمٜمٙمِمػ ؾمقءهتؿ ويٌلم ًمٜم٤مس قمٓمٌٝمؿ: ٕن اًمني٦م هل ُمـ ؿمٕم٤مر اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م يم٤مًمدروز، واًمٜمّمػمي٦م، 

ٗمْم٤مئح واًمٕمقرات أظمٗمقه وإهم٤مظم٤مٟمٞم٦م، واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمرق اهل٤مًمٙم٦م: وٕضمؾ أن ُمذهٌٝمؿ ُمٚمئ سم٤مًم

 "إًمٞمٝمؿ ـ ذم يمت٤مسمف  اًمٙم٤مشم٥ميٜمتٛمل  ىم٤مل حمٛمد سمـ أمحد اًمراؿمد ـ وهق ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم اًمذيـ، قمـ اًمٜم٤مس 

إمم أن  " ... صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوم٤مًمدقمقة دار هل٤م داظمؾ وفم٤مهر، وم٤مًمٔم٤مهر يًع يمؾ أُم٦م حمٛمد  ":  " صٜم٤مقم٦م احلٞم٤مة

وًمٙمـ اًمداظمؾ طمرم، وهق ُم٠موى إؿمّداء اًمث٘م٤مت اًمٜمٌالء إُمٜم٤مء وم٘مط، ٕٟمف ُمقـمـ اّّت٤مذ اًم٘مرار واظمتٞم٤مر  "ىم٤مل : 

سمؾ وذم ُمٕمٔمؿ إطمقال جي٥م اؾمتت٤مر هذه اًمّمٗمقف سم٥ًٌم اًميورات إُمٜمّٞم٦م طمتك ذم  "ىم٤مل :  إمم أن " اخلٓم٦م ..

اًمٖمرب ... واحلؾ اًمذي هق ظمػٌم ُمـ ذًمؽ يمٚمف أن يٌ٘مك ُمّمٜمع اًمرضم٤مل اخلٚمٗمل اعمًتؽم ٓ يٛمًف شمرظمص وٓ 

 .( 477)إمم آظمر يمالُمف  " وٓ شمًٝمٞمؾ وأن يٌ٘مك ُمّمدًرا ًمٚم٘مرار ...( 476)إقمالن وٓ شمٌديؾ 

 ٧م هذه شم٘مّٞم٦م ُم٤م سمٕمده٤م شم٘مٞم٦م .أًمٞمً

                                                             

( : قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو إوزاقمل : أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل : )إذا رأي٧م ىمقُمـ٤ًم يتٜم٤مضمقن ذم دٟمٞمٝمؿ دون 2/93) ((ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف    ))( روى اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 475)

 ٤مقمٚمؿ أهنؿ قمغم شم٠مؾمٞمس والًم٦م( .اًمٕم٤مُم٦م وم

ن ُمّمٚمح٦م هي٦م اًمتٜمٔمٞمؿ ُم٘مّدُم٦م قمغم ُمّمٚمح٦م وم٤ًمد اًم٘م٤مدة .476)  ( وًمق قمغم طم٤ًمب وم٤ًمد اًم٘م٤مئدٕ 
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ي جلامقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم "وىم٤مل اًمٕمِماموي ذم يمت٤مسمف    ِّ وهق يتحّدث قمـ أُمراض اًمتٜمٔمٞمامت  " اًمت٤مريخ اًمنِّ

ي٦م :  ِّ ي اعمٜمْمٌط هق ظمػُم ُمٜم٤مٍخ ًمتٖمٓمٞم٦م اًم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمد  4 "اًمنِّ ِّ ـ قمدم ايمتِم٤مف وم٤ًمد اًم٘مٞم٤مدة سمًٝمقًم٦م: وم٤مجلق اًمنِّ

 .( 478) " ٧م اعمٜم٤مؾم٥م، وإذا ايمتِمػ ومٝمٜم٤مك خم٤مـمر ُمـ إسمٕم٤مده ظمقومـ٤ًم ُمـ يمِمػ اًمتٜمٔمٞمؿوقمدم يمِمٗمف ذم اًمقىم

وإذا يمٜم٧م ىمّدرت ومٔم٤مقم٦م ُم٤م آل إًمٞمف أُمر شمٚمؽ رّزاق ذم اهّت٤مُمؽ ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم ؟ ومامذا شمريد سمٕمد هذا ي٤م قمٌد اًم

ّي٦م اًمتل شمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م ومٚمؿ ٓ شمتؼّمأ ُمٜمٝمؿ  ِّ وهؾ يمٜم٧م شمًتٜمٙمر اًمت٘مٞم٦م ؟ إذا احلزسمّٞم٤مت اعمتٛمّثؾ ذم شمٚمؽ اًمتٜمٔمٞمامت اًمنِّ

 اإلؾمالم جُيٞمز ُمثؾ شمٚمؽ اًمتٜمٔمٞمامت اًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م اًمتل هل أؿمٌف سمتٜمٔمٞمامت اعم٤مؾمقن ؟ .

 واهلل اعمققِمد . ٕم٘مؾ وشمتدسّمر وشمت٠مُّمؾ وم٘مد ٟمّمحتؽ .أرضمق أن شم

صؾ ؾفاّل اّتبع همٓء ؿقاظد أهؾ افسـة واجلامظة بدًٓ مـ اظتـاؿفؿ ؿقاظد ت ": صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ  

ظقا شؾػ إمة مجقعـًا، بؾ فق ضّبؼقا هؿ ؿقاظد افتبديع افتل اخسظقها ظذ أكػسفؿ حسب مقازيـفؿ  هبؿ أن يبدِّ

 . " فؽاكقا مـ ذ أهؾ افبدع !!!

أىمقل : إول : أن ي٘م٤مل : ٟمٕمؿ ىمد اشمٌٕمٜم٤م ىمقاقمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ اًمٌدع، ومل ٟمٌدع ـ 

 ـ ؾمٚمػ إُم٦م ومْماًل قمـ مجٞمٕمٝم٤م .سمحٛمد اهلل ـ أطمًدا ُم

وإذا يم٤مٟم٧م أصقًُمٜم٤م  ذم اًمتٌديع شمٜمٓمٌؼ قمغم رُمقزيمؿ اًمٖم٤مرىمقن ذم اًمنميمٞم٤مت واًمٌدع اًمّمقومٞم٦م وهمػمه٤م، ومال 

 يٚمزم ُمـ ذًمؽ أن شمٓمٌؼ قمغم آطم٤مد ؾمٚمػ إُم٦م ومْماًل قمـ مجٞمٕمٝم٤م .

 ٦م وحم٤مرسم٦م اًمًٜمـ ؟ .ومٝمؾ شمريد ُمٜم٤م أن ٟم٤ًموي سملم ؾمٚمػ إُم٦م وسملم رُمقزيمؿ اًمذيـ ُم٤م قُمرومقا إٓ سم٤مًمٌدقم

ا ومٞمام شم٘مقًمف ًمٓمٌ٘م٧م ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ ُمـ ـمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م قمغم ؾمٞمد  اًمث٤مين : أن ي٘م٤مل : وًمق يمٜم٧م ضم٤مدًّ

 ىمٓم٥م اًمذي أداٟمف سمذًمؽ حمٌقه ىمٌؾ ُمٌٖمْمٞمف !! .

ٌِّؼ ُم٤م طمٙم٤مه إئّٛم٦م ُمـ أن حم٤مرسم٦م أهؾ اًمٌدع أومْمؾ ُمـ اًميب سم٤مًمًٞمقف وُمـ ٟمقاومؾ اًمّمالة  َ ٓ شمٓم ومِل

ش قمغم ىمقاقمد اًمًٚمػ ذم اًمتٌديع ٕهؾ اًمٌدع  واًمّمٞم٤مم ـ يمام ىم٤مل سمذًمؽ اإلُم٤مم أمحد ـ سمدل هجقُمؽ اعمتقطمِّ

ومِلَ ٓ ، ًمًٚمٗمٞم٦م ـ ُمـ إصقل اًمٗم٤مؾمدة !! واًمتحذير ُمٜمٝمؿ، صمؿ ؾمخرّيتؽ سم٤مًمًٚمٗمّٞملم وأن أصقهلؿ ـ إصقل ا

ٌِّؼ ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ ُمـ أؾم٤مء إدب ُمع أٟمٌٞم٤مء اهلل يمًٞم د ىمٓم٥م سمدل أن شمقيص سم٘مراءة يمتٌف وشمٕمّده٤م يمتٌـ٤ًم شمٓم

ٌِّؼ ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء ومٞمٛمـ دقمك ًمقطمدة إدي٤من أو اّدقمل أن ُمآظم٤مه ،٦م وحت٤مرب ُمـ ىم٤مم سم٤مًمتحذير ُمٜمٝم٤م ٟم٤مومٕم ومِلَ ٓ شمٓم

ٌِّؼ ُم٤م ىم٤مًمقه ومٞمٛمـ اقمت٘مد أّن اخلالف سملم اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد إٟمام، اًمرواومض ُمـ ذع اًمقاطمد اًمدّي٤من   هق ومِلَ ٓ شمٓم

 ومِل ...، ومِلَ ...، ومِلَ ... اًمخ .، ڇ ں ں ڱ ڱ ڱ ڇ اىمتّم٤مدي ٓ قَمَ٘مدي ومٜمٗمك سمف ىمقل اهلل :

 وم٤مٟمٔمر يمٞمػ يّمّح اٟمت٤ًمسمؽ إًمٞمٝمؿ ُمع ُم٤ٌمًمٖمتؽ ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ !! .

فق ضّبؼقا هؿ ؿقاظد افتبديع افتل اخسظقها ظذ أكػسفؿ حسب مقازيـفؿ فؽاكقا مـ  " اًمث٤مًم٨م : أن زقمٛمٝمؿ 

: دقمقى يم٤مذسم٦م: وم٠مٟمتؿ اًمذيـ اظمؽمقمتؿ ومقاقمد ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٙمؿ إلٟم٘م٤مذ أهؾ اًمٌدع اًمذيـ مل يؽمدد  " افبدعذ أهؾ 

اًمًٚمػ ذم شمٌديع أُمث٤مهلؿ، سمؾ ًمق ظمرج ومٞمٙمؿ اجلٝمؿ سمـ صٗمقان وشمٌٜمّك اخلط اًمًٞم٤مد اًمتٗمٙمػمي اإلظمقاين ًمٙم٤من 

ٟمتؿ أٟمّم٤مر يمؾ ُمٌتدع َوضمد قمٜمديمؿ أروـ٤ًم وم٠م، اًمًٚمػ ىمد يمّٗمروه وطمٙمٛمقا سم٘متٚمف  قمغم أصقًمٙمؿ إُم٤مُمـ٤ًم جمدًدا ُمع أن

 ظمّم٦ٌم ًمٜمنم أومٙم٤مره وأومهٙمؿ أٟمف قمغم اخلط اًمًٞم٤مد اًمتٗمٙمػمي اإلظمقاين .

ومٙمؾ ُمـ ه٥م ودب، أُم٤م اًمًٚمٗمٞمقن ومٛمـ أيـ ًمؽ أهنؿ   اإلظمقان اعمًٚمٛملم"يمٗمر سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ 

 ًمٌدع ؟! .اظمؽمقمقا ىمقاقمد ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ًمق ـمٌ٘مقه٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ ًمٙم٤مٟمقا ُمـ أهؾ ا

 وم٠مٟم٧م مل شمث٧ٌم صح٦م اعم٘مدُم٦م ومٙمٞمػ شمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمتٞمج٦م ؟!! .

                                                             

 ( .4ـ  3( )ص : 478)
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ظاة إػ ا ":  ؿال افؽاتب  دا بدع  هلل بادقؿػ مـ بعض أهؾ افعؾؿ ..إصؾ افثاين وإربعقن : امتحان افدُّ

اّوطروا بعد ذفؽ إػ امتحان افـاس بتحديد ( 479)حؼقؼل همٓء مجاظة مـ افدظاة وأهؾ افعؾؿ مـ ؽر مبدع 

ادقؿػ ممـ بدظقه ؾؿـ مل يؼؾ بؼقهلؿ أخرجقه مـ افسؾػّقة ومـ ؿال بؼقهلؿ ؾفق افسؾػل احلؼقؼل ظـد همٓء 

ظـد هذه افطائػة مع افعؾؿ أن صقخ اإلشالم حذر دم رشافتف ( 480)افؼقم، وبذفؽ أصبح فؾسؾػقة مؼايقس خاصة 

مـ اّتاذ بعض ادسائؾ ـ ظـ رؤية افؽػار فرهبؿ يقم افؼقامة ـ حمـة وصعاًرا حقث ؿال دم رشافتف :  ٕهؾ افبحريـ

ومـفا أكف ٓ يـبغل ٕهؾ افعؾؿ أن جيعؾقا هذه ادسلفة حمـة وصعاًرا يػصؾقن هبا بغ إخقاهنؿ وأودادهؿ ؾنن "

 . "  "مثؾ هذا مما يؽره اهلل ورشقفف

ذيمرشمف أهي٤م اًمٙم٤مشم٥م قمـ اًمًٚمٗمٞملم يمذب فم٤مهر: وم٢من اًمذيـ يتخذون ذًمؽ ُمقـمٜمـ٤ًم أىمقل : إول : أن هذا اًمذي 

ًمٚمقٓء واًمؼماء هؿ أهنؿ أهي٤م احلزسمٞمقن، وم٤مًمذيـ اٟمت٘مدوا سمٕمض رُمقزيمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ رُمٞمتٛمقهؿ سم٤مًمٌقائؼ، وم٘مٚمتؿ 

اًمٌدع، سمدًمٞمؾ  ، وهذه إًمٗم٤مظ أؿمد قمٜمديمؿ ُمـ"ُمدظمٚم٦م، ضم٤مُمٞمقن، شمٚمٗمٞمقن ... إًمخ"قمٜمٝمؿ ـ زوًرا وهبت٤مٟمـ٤ًم ـ : 

 دوم٤ميمؿ قمـ سمٕمض اًمرُمقز اًمذيـ وىمٕمقا ذم اًمٌدع اًمٙمؼمى .

أُم٤م ُمقىمػ اًمًٚمٗمٞملم ُمـ احلزسمٞملم وم٘مد ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ مل شمتٌلم هلؿ طم٘مٞم٘م٦م ه١مٓء 

احلزسمٞملم، وُمع هذا ومألهؾ اًمٕمٚمؿ اطمؽماهؿ وشم٘مديُرهؿ قمٜمد اًمًٚمٗمٞملم ُمثؾ أُمث٤مل اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ، وسمٙمر أيب 

وعم٤َّم ظم٤مًمٗمٙمؿ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ ذم طمٙمؿ ، وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمِم٤ميخ  واسمـ ىمٕمقد،زيد، 

ـ طم٤مىمد قمدو ًمدود ًمٚمًٜم٦م وأهٚمِٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آٟمتح٤مري٦م ظمرضمتؿ قمـ طمدود إدب ذم رُمٞمف سمتٝمٛم٦م ٓ شمّمدر إٓ ُم

 وم٠ميـ ُم٤م ذيمرشمف ُمـ هذا اعمقىمػ اعمِملم ؟!! .

ٚمٗمٞم٦م هل٤م ُم٘م٤ميٞمس ظم٤مص٦م ٓ شمٜمٓمٌؼ قمغم رُمقزيمؿ اًمٖم٤مرىمقن ذم اًمٌدع اًمٙمؼمى يمام اًمث٤مين : أن ي٘م٤مل : ٟمٕمؿ إن اًمً

حي٤مول اًمٙم٤مشم٥م: ومٝمق يريد ـ يمام هق فم٤مهر ـ اعم٘م٤ميٞمس اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ُيّمٌح ومٞمٝم٤م اًمّمقذم اًمًٞم٤مد ؾمٚمٗمٞمـ٤ًّم، وإؿمٕمري 

ويٓمٕمـ ومٞمٝمؿ  ٥ًّم اًمّمح٤مسم٦ماًمٗم٘مٞمف سمقاىمٗمف ؾمٚمٗمٞمـ٤ًّم، واعمٕمتززم اإلظمقاين ؾمٚمٗمٞمـ٤ًّم، وُمـ يٕمت٘مد سمقطمدة اًمقضمقد وُمـ ي

صغم اهلل قمٚمٞمف واًمٖمري٥م : أن اًمًٚمٗمّٞم٦م قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م شمّتًع ًمالصمٜملم وؾمٌٕملم ومرىم٦م اًمذيـ أظمؼم اًمٜمٌل ، إُم٤مُمـ٤ًم جمّدًد !! 

أهنؿ ذم اًمٜم٤مر، وشمْمٞمؼ ذرقمـ٤ًم سم٤مًمًٚمٗمٞمِّلم اًمذيـ اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ صٗم٤مت اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م واًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة  وؾمٚمؿ

 ٟمّم٤مف !! .سمِمٝم٤مدة أهؾ اًمٕمدل واإل

                                                             

رج اًمذيـ َُمَرىُمقا ُمـ اإلؾمالم ومٝمق ًمٞمس سمٛمٌتدع سمؾ هق قمغم ( ٟمٕمؿ، قمغم ىمٞم٤مؾمؽ اًمٗم٤مؾمد ًمٞمس سمٛمٌّدع طم٘مٞم٘مل: ومٛمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ودقم٤م ًمٚمت٠َّْمًمٞم٥م ود اًمًٚمٓم٤من ُمقاوم٘م٦ًم ًمٚمخقا479)

 ؾمٜم٦م ٟمٌل اإلؾمالم ؟!!

 ( ضمٕمؾ ؿمٞمخف قمٌد اًمرمحـ ًمٚمًٚمٗمٞم٦م ُم٘م٤ميٞمس ظم٤مّص٦م ًمق ـُمٌِّ٘م٧م قمغم ؾمٚمػ إُم٦م عم٤ََم سم٘مَل ُمٜمٝمؿ أطمد إٓ ظمرج ُمٜمٝم٤م قمغم ُمٜمٝمجف اعمٜمحرف . 480)

 وُمـ شمٚمؽ اعم٘م٤ميٞمس : 

 درؾم٦م ُمتّّمٗملم سمٗمٝمؿ قمٍمهؿ اًمذي يٕمٞمِمقٟمف .ـ اًمٕمٍمّي٦م : وهل أن يٙمقن رضم٤مل هذه اعم 1

 ـ اًمٜمّمٞم٦ّم : ًمٕمٚمف ي٘مّمد هب٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م . 2

 ـ اًمِمٛمقًمٞم٦ّم : يٕمٜمل : قمدم آهتامم سم٤مًم٘مِمقر، وهل إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م يمقوع اًمٞمد قمغم اًمّمدر ـ ُمثالً ـ . 3

شم٤ٌمع، ومٛمـ ًمٞمس ًمف أشم٤ٌم 4  . ع ومٚمٞمس سمًٚمٗملـ اجلامقمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م : وًمٕمٚمف يريد هب٤م يمثرة ٕا

 ـ اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ُمـ ومروض إقمٞم٤من . 5

ل ىمقًمؽ :   إن سم٘مل ومٞمؽ رُمؼ ُمـ إٟمّم٤مف . ((   وسمذًمؽ أصٌح ...   ))وسمٕمد هذا أىمقل : قمغم َُمـ يٜمزَّ
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أن ًمٚمًٚمٗمٞم٦م ُم٘م٤ميٞمس قم٤مُم٦م شمتًع ًمٙمؾ أطمد ومٕمالم اًمًٙمقت قمغم (481)اًمث٤مًم٨م : أن ي٘م٤مل : ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمٚمٙم٤مشم٥م

ؼ قمغم يمؾ أطمد، واًمتل ُمٜمٝم٤م اًمٕمٍمي٦م، واًمٜمّمٞم٦م، ٌؿمٞمخؽ اًمذي ضمٕمؾ ًمٚمًٚمٗمٞم٦م ُم٘م٤ميٞمس ظم٤مص٦م ٓ شمٜمٓم

 واًمِمٛمقًمٞم٦م، واجلامقمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م، واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد .

ل ومِمٞمخؽ أقمٔمؿ والًٓ ًمٙمقٟمف اسمتدع ُم٘م٤ميس مل شُمٕمرف ذم شم٤مريخ اًمًٚمٗمٞم٦م، وإن وم٢من يم٤من اًمًٚمٗمٞمقن قمغم وال

 يم٤من ؿمٞمخؽ قمغم هدى وم٤مًمًٚمٗمٞمقن أقمٔمؿ هدى ًمٙمقهنؿ ُمتٛمًٙملم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م .

 ومٙمٜم٧م ُمؽمدد سملم اًمتًٚمٞمؿ سمّمح٦م ُم٤م قمٚمٞمف اًمًٚمٗمٞمقن أو اًمتٜم٤مىمض اًمذي يدل قمغم وم٤مؾمد ىمقًمؽ: 

ن يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم رؾم٤مًمتف ٕهؾ اًمٌحريـ ُمٜمّم٥مٌّ قمغم شمرك اخلالف ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل اًمراسمع : أن ي٘م٤مل : إ

ّتتٚمػ ومٞمٝم٤م وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر سمٜم٤مء قمغم اظمتالف اًمٗمٝمؿ ذم اًمدًمٞمؾ اعمٕملم: وم٢من ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ ٓ يٜمٌٖمل ؾمٌٌـ٤ًم ًمتٗمرق 

وومديمؿ طمدصمقٟم٤م سم٠مؿمٞم٤مء ُمـ  واًمذي أوضم٥م هذا أنّ "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم رؾم٤مًمتف ٕهؾ اًمٌحريـ : ، احلؼ  أهؾ

اًمٗمرىم٦م وآظمتالف سمٞمٜمٙمؿ طمتك ذيمروا أن إُمر آل إمم ىمري٥م اعم٘م٤مشمٚم٦م، وذيمروا أن ؾم٥ٌم ذًمؽ : آظمتالف ذم ) 

 رؤي٦م اًمٙمٗم٤مر رهبؿ ( .

ىم٤مل : وم٠مُم٤م ُم٠ًمًم٦م ) رؤي٦م اًمٙمٗم٤مر   وُم٤م يمٜم٤م ٟمٔمـ أن إُمر يٌٚمغ هبذه اعم٠ًمًم٦م إمم هذا احلد: وم٤مُٕمر ذم ذًمؽ ظمٗمٞمػ

اٟمتنم اًمٙمالُم ومٞمٝم٤م وشمٜم٤مزع اًمٜم٤مُس ومٞمٝم٤م ـ ومٞمام سمٚمٖمٜم٤م ـ سمٕمد صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ اهلجرة، وأُمًؽ قمـ اًمٙمالم ذم  ( وم٠مول ُم٤م

هذا ىمقٌم ُمـ اًمٕمٚمامء، وشمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م آظمرون، وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م قمغم صمالصم٦م أىمقال، ُمع أين ُم٤م قمٚمٛم٧ُم أن أوًمئؽ اعمختٚمٗملم 

 .(482)"ىمقٌم ومٞمٝمؿ ومْمؾ وهؿ أصح٤مب ؾمٜم٦مومٞمٝم٤م شمالقمٜمقا وٓ هت٤مضمروا ومٞمٝم٤م إذ ذم اًمٗمرق اًمثالصم٦م 

وم٠مٟم٧م شمرى أن يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمٜمّم٥مٌّ قمغم شمرك اخلالف واًمٗمرىم٦م ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل ٓ يْمٚمؾ ومٞمٝم٤م اعمخ٤مًمػ 

 وإُمُر ومٞمٝم٤م ظمٗمٞمػ .

 وذيمر أن اًمذيـ اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م ُم٤م هت٤مضمروا وٓ شمالقمٜمقا: ٕن ذم اًم٘مقم أصح٤مب ومْمؾ وؾمٜم٦م .

ئؾ اًمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م أٟمٗمًٝمؿ سمدًمٞمؾ أن أصح٤مب اًم٘مقل إول اًمذيـ وأيْمـ٤ًم : وم٢من هذه ُمـ اعم٤ًم

 ىم٤مًمقا سم٠مٟمؿ اًمٙمٗم٤مر ٓ يرون رهبؿ سمح٤مل هؿ مجٝمقر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد وهمػمهؿ .

وأصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين اًمذيـ ىم٤مًمقا يراه ُمـ أفمٝمر اًمتقطمٞمد ُمـ ُم١مُمٜمل هذه إُم٦م وُمٜم٤موم٘مٞمٝم٤م صمؿ حيتج٥م قمـ 

 اسمـ ظمزيٛم٦م ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م .اعمٜم٤موم٘ملم هؿ أسمق سمٙمر 

وأصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م اًمذي ىم٤مًمقا : إن اًمٙمٗم٤مر يروٟمف رؤي٦م شمٕمريػ وشمٕمذي٥م هؿ ىمقل ممـ يٜمًتٌقن ذم 

 .(483)إطمقال ًمإلُم٤مم أمحد وأيب ؾمٝمؾ سمٜمؿ قمٌد اهلل اًمتًؽمي

 واؾمتِمٝم٤مد اًمٙم٤مشم٥م سمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم هٜم٤م يدل قمغم أطمد أُمريـ :

 ف سملم أهؾ اًمٌدع يم٤مخلالف سملم أهؾ اًمًٜم٦م .إُم٤م أن يريد أن جيٕمؾ اخلال

وإُم٤م أن يريد أن جيٕمؾ اًمٌدع اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م ُمٜمٔمريف وُمرؿمديف ُمـ إُمقر اًمتل ٓ يٜمٌٖمل أن شُمٜمٙمر وٓ شمتخذ 

ؿمٕم٤مًرا ذم اًمتٗمريؼ سملم اإلظمقان: ٕهن٤م ُمـ اعم٤ًمئؾ اخلٗمٞمٗم٦م اًمتل ٓ يْمٚمؾ هب٤م اعمخ٤مًمػ، ومٞمٙمقن اًم٘مقُل سمقطمدة 

ؼ اًم٘مرآن واًمٓمقاف طمقل اًم٘مٌقر وآؾمتٖم٤مصم٦م سم٠مصح٤مهب٤م ُمـ إُمقر اًمتل ٓ يٜمٌٖمل أن دُمٕمؾ اًمقضمقد واًم٘مقل سمخٚمْ 

 ؿمٕم٤مًرا ذم اًمتٗمريؼ سملم اإلظمقان وإُمُر ومٞمٝم٤م ظمٗمٞمػ .

 وقمغم يمال آطمتامًملم ومٝمل حم٤موًم٦ٌم ًمٜمنم اًمٌدع واخلراوم٤مت .

                                                             

(1 ) 

 ( . 486ـ  6/485( ))جمٛمقع اًمٗمت٤موى(( ) 1)

 ( . 488ـ  6/487( اٟمٔمر : ))جمٛمقع اًمٗمت٤موى(( ) 1)
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هذا إصؾ يستخدمف  "فث وإربعقن : اهتامفؿ خمافػقفؿ مـ افدظاة بافتؽػر ... إصؾ افثا ": ؿال افؽاتب

ؾقّتفؿقن افدظاة بافػئة افضحضاحة ، مـ خيافػفؿ مـ افدظاة وادصؾحغ أتباع هذه افطائػة شالحـًا دم حماربة 

ؽ ظذ هبذه أو بتؾ افتل ٓ جتد راحة صدورها إٓ دم إضالق فؼب اجلاهؾقة أو ـؾؿة افؽػر ظذ أفسـتفا حتؽؿ

ويّتفؿقن أتباظفؿ بافتعطش فؾحؽؿ ظذ افـاس بافتؽػر وافـػاق ووصػ ،، جمتؿع ـؾ ماليقـف مسؾؿقن 

 . " ادجتؿعات اإلشالمقة بادجتؿعات اجلاهؾقة وبآكسالخ افؽامؾ مـ افديـ

٦م سمـ) ٓ إًمف إٓ اهلل ( وم٘مد ًم٘مد اؾمتدار اًمزُم٤من يمٝمٞمئتف يقم ضم٤مء هذا اًمديـ إمم اًمٌنميّ  "ىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م :  أىمقل :

ارشمّدت اًمٌنمي٦م إمم قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد وإمم ضَمْقِر إدي٤من، وٟمٙمّم٧م قمـ ٓ إًمف إٓ اهلل، وإن فمؾ ومريؼ ُمٜمٝم٤م يردد قمغم 

ومٝمذا اًمتٙمٗمػم اعمٓمَٚمؼ اًمذي مل يًتثـ ومٞمف ؾمٞمد أطمًدا ُمـ اًمٌنمي٦م ٓ اًمٕم٤ٌمد وٓ اًمٕمٚمامء ؟ ( 484) " اعمآذن ٓ إًمف إٓ اهلل

 ٤مء: ٕٟمف مل حيدد زُم٤مٟمـ٤ًم ٓرشمداد اًمٌنمي٦م .وٓ إٟمٌٞم

إن إُمر حيت٤مج إمم دقمقة اًمٜم٤مس ُمـ ضمديد إمم "( :  29) ص :  "واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مس"وىم٤مل حمٛمد ىمٓم٥م ذم يمت٤مب 

اإلؾمالم، ٓ ٕهنؿ ذم اعمرة يرومْمقن أن يٜمٓم٘مقا سم٠مومقاهٝمؿ ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل يمام يم٤من اًمٜم٤مُس يرومْمقن 

رسم٦م إومم، وًمٙمـ ٕهنؿ ذم هذه اعمرة يرومْمقن اعم٘مت٣م اًمرئٞمز ًمـ) ٓ إًمف إٓ اهلل ( وهق حتٙمٞمؿ ٟمٓم٘مٝم٤م ذم اًمٖم

ومٝمذا شمٙمٗمػم واوح ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕمـ٤ًم دون اؾمتثٜم٤مء: ومٞمٙمقن اًمٙم٤مشم٥م ُمـ أوائؾ وح٤مي٤م هذا احلٙمؿ ، ا.هـ  "ذيٕم٦م اهلل

ف . ًَ ؾ اًمذي مل يًتٜمثل ومٞمف طمتك ٟمٗم  اعمتٕمجِّ

: ضمٝمٌؾ واوح سمـ) ٓ إًمف إٓ اهلل (: ٕن  "٘مل ًمـ) ٓ إًمف إٓ اهلل ( هق حتٙمٞمؿ ذع اهللاعم٘مت٣م احل٘مٞم"وزقمٛمف سم٠من 

 اعم٘مت٣م احل٘مٞم٘مل هل٤م هق : قم٤ٌمدة اهلل وطمَده ٓ ذيؽ ًمف، يمام يدلُّ قمٚمٞمف شمٗمًػُمه٤م .

ـ وهق يتحدث قمـ اعمٖمٜملم اًمذيـ يتداول سمٕمض  "اًمِم٤ٌمب أؾمئٚم٦م وُمِمٙمالت"وىم٤مل ؾمٚمامن اًمٕمقدة ذم ذيط 

أٟم٤م ُمٓمٛمئـ أن ص٤مطم٥م هذا اًمٕمٛمؾ أىمّؾ ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمف : أٟمف ُمًتخػٌّ سم٤معمٕمّمٞم٦م، وٓ ؿمؽَّ "٤مب أذـمتٝمؿ ـ : اًمِمٌ

أن آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمذٟم٥م ظم٤مص٦م إذا يم٤من ذٟمٌـ٤ًم يمٌػًما وُمتٗمؼ قمغم حتريٛمف أٟمف يمٗمٌر سم٤مهلل: ومٛمثؾ ه١مٓء ٓ ؿمّؽ أن 

 ا.هـ . "إمم ذًمؽ قمٛمٚمٝمؿ هذا رّدٌة قمـ اإلؾمالم . أىمقُل هذا وأٟم٤م ُمرشم٤مح ُمٓمٛمئـ اًم٘مٚم٥م

ر اخلقارج    ؟ .( 485)وَأْيٜمَؽ َُمـ َرُْمِل ؿمٞمخؽ ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم أهنؿ يًػمون قمغم ُمٜمٝم٩م اخلقارج، وهق يٙمٗمِّ

 وَأْيٜمَؽ ُمـ شمٙمٗمػمك ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم ٕهنؿ ظم٤مًمٗمقك رأيَؽ اًم٤ٌمـمؾ . 

 أظمل قمٌد اًمرّزاق ُمـ أيـ ظَمَرضَم٧ْم مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم واهلجرة ؟.

 اًمتل شمتقمّم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ؟ . ( 486)اعمًٚمٛملم أًمٞم٧ًم ُمـ أطمْم٤من مج٤مقم٦م اإلظمقان 

س مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم يمالمه٤م أشم٤ٌمع ُمدرؾم٦م واطمدة هل ُمدرؾم٦م  ومٝمذا ؾمٞمد ىمٓم٥م وؿُمٙمري أمحد ُمّمٓمٗمك ُم١مؾمِّ

 طمًـ اًمٌٜم٤ّم !! .

أومٞمٚمٖمل اًمًٚمٗمّٞمقن قم٘مقهلؿ ويٕمٛمقن قمـ شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ اًمث٤مسمت٦م قمـ مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم واإلظمقان اًم٘مٓمٌّٞملم 

 . اًمٙم٤مشم٥مَقؾَم٦م ويّتٌٕمقن َهٚمْ 

 يماله٤م وطمتك ؾم٤مُمٝم٤م يمؾ ُمٗمٚمس          ًم٘مد َهُزًَم٧م طمـتك سمـدا ُمـ هزاهل٤م

                                                             

 ( .2/1057: ) ((   ذم فمالل اًم٘مرآن   ))( 484)

 ( .79: )ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))(، و167، 77: )ص :  ((   مج٤مقم٦ٌم واضمدة   ))( اٟمٔمر : 485)

شم٤ٌمقمٝمؿ486)  . ( وٓ ُيْٖمؽَمّ سم٘مقل ُمـ ىم٤مل إهن٤م ظمرضم٧م ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من، سمؾ إومٖم٤من وصٚمٝمؿ اًمتٙمٗمػم قمـ ـمريؼ يمت٥م ؾمٞمّد ىمٓم٥م اًمتل يقصقن سم٘مراءهت٤مٕ 
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ومـ أصقهلؿ افػاشدة  ـفؿ احلؼ إذا جاء ممّـ خافػفؿ ..إصؾ افرابع وافرابعقن : تر " ؿال افؽاتب  :     

بف أو يػعؾف وجيعؾقن ذفؽ دفقاًل ظذ معرؾة احلؼ ، وهلذا حيؽؿقن ظذ افؼقل ترـفؿ احلؼ ٕن مـ خيافػفؿ يؼقل 

ادسؾؿقن ( يػعؾقكف أو يؼقفقكف أو ) مجاظة افتبؾقغ ( أو ؽرهؿ، وهذا كظُر  اإلخقانأو افػعؾ بلكف باضؾ ٕن ) 

ؿ، ؾؽلهنؿ هؿ ؾؼط ؿقل افراؾضة، وؾعؾفؿ هذا يدل ظذ أّن ؽرهؿ ٓ يؽقن ؾقف خر، واحلؼ ٓ يؽقن إٓ معف

 . " افذيـ مجعت ؾقفؿ خصال اخلر وظؾؿ احلؼ ـؾف

هذا اًمٙمالم ُمـ أفمٝمر اًمٙمذب: وم٤محلؼ يٕمرف سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ٓ سم٤مجلامقم٤مت احلزسمٞم٦م، وأهؾ اًمًٜم٦م  أىمقل :

أُم٤م مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم ومٝمل مج٤مقم٦م سمدقم٦م ووالًم٦م، ، ظمذوا سم٤محلؼ ومألضمؾ أدًمتف اًمنمقمٞم٦م اًمًٚمٗمٞملم إذا أ

٥م أصقهل٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم آراء اًمرضم٤مل يم٠مىمقال طمًـ اًمٌٜم٤م وَُمـ سمٕمَده ُمـ ىم٤مدة اجلامقم٦م وُمٜمٔمرهي٤م، وإن واوم٘مقا وهم٤مًم

احلؼ ُمرة ومألضمؾ ُمقاوم٘متف ٕهمراوٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م دون شمٕمقيؾ قمغم أدًمتف اًمنمقمٞم٦م، سمدًمٞمؾ إسارهؿ قمغم أصقهلؿ 

 احلزسمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ُمّم٤مدُم٦م سحي٦م ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م .

اًمًٜم٦م ؟!! رى احلؼ سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٛمـ ضمٕمؾ قمالُم٦م احلؼ خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب وصمؿ يمٞمػ شم٘مٞمس ُمـ يتح

وأيْمـ٤ًم : ُمـ أيـ ًمؽ أّن خم٤مًمٗمٞمٝمؿ قمغم احلؼ وأٟم٧م شمداومع قمـ شمٚمؽ اًم٤ٌمـمؾ اًمتل شمتٌٜم٤مه ، أُم٤م شمٕمل ُم٤م شم٘مقل !!؟ 

 اجلامقم٤مت احلزسمٞم٦م اًمتل أطمد أومراده٤م .

٤مضمٞم٦م، وهق خم٤مًمٌػ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ . اٟمٔمر إًمٞمف واًمٙم٤مشم٥م يرى أن احلؼ ىمد يقضمد ذم همػم اًمٗمرىم٦م اًمٜم

 . "ومٙم٠مهنؿ هؿ وم٘مط اًمذي مجٕم٧م ومٞمٝمؿ ظمّم٤مل اخلػم وقمٚمؿ احلؼ يمٚمف"وهق ي٘مقل : 

حمّمقًرا ذم  وُمٕمٜمك هذا : أن اجلامقم٤مت اًمّمقومٞم٦م واًم٘مٌقري٦م وأهؾ اًمٌدع هل قمغم احلؼ أيْمـ٤ًم: ومٚمٞمس احلؼ

يمالم اًمٙم٤مشم٥م وهق ُمّم٤مدٌم إلظم٤ٌمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠من اًمٗمرىم٦م  هذا ُم٤م يدل قمٚمٞمف، اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ؟! 

 اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمتل قمغم احلؼ واطمدة وم٘مط .

 
 

 

إذا وجد تاوى أئؿة أهؾ افسـة واجلامظة ..إصؾ اخلامس وإربعقن : مقؿػفؿ ادتـاؿِض مـ ؾ " :ؿال افؽاتب  

ى ٕحد ظؾامء افسـة ـ ؿديؿـًا وحديثـًا ـ يشتؿ مـفا رائحة ادقاؾؼة فبعض آرائفؿ ضاروا هبا ؾرحـًا ، همٓء ؾتق

 . " وأفزمقا افـاس هبا مـ باب تقؿر أهؾ افعؾؿ وافرجقع إػ أؿقاهلؿ

٤مب ، ٕن ُمّمدرهؿ اًمٙمت(487)اًمًٚمٗمّٞمقن ٓ يٜمتٔمرون ومت٤موى شمقاومؼ آراءهؿ يمام هق ؿم٠مٟمٙمؿ أهي٤م احلزسمٞمقن  : أىمقل 

 واًمًٜم٦م ومام واوم٘مٝمام ُمـ أىمقال أظمذوا هب٤م وُم٤م ظم٤مًمٗمٝمام رضسمقا قمرض احل٤مئط .

 أُم٤م أٟمتؿ أهي٤م احلزسمٞمقن ومام أيمثر شمّمّٞمديمؿ ًممراء اًمِم٤مّذة واعمقاىمػ اخل٤مـمئ٦م اًمتل شمقاومؼ أصقًمٙمؿ وأُمزضمتٙمؿ .

س مج٤م قم٦م اإلظمقان ومٙمثػًما ُم٤م شمًتدًّمقن سمٌٕمض اعمقاىمػ اًمت٤مرخيّٞم٦م واًمتل شمقاومؼ ـمري٘م٦م طمًـ اًمٌٜم٤ّم ُم١مؾمِّ

                                                             

وهمػمه٤م ُمـ يمتٌف اًمًٚمٗمٞم٦ّم مل ٟمجد هلؿ ٟمِم٤مـمـ٤ًم ذم ٟمنمه٤م أو ىمراءهت٤م ٕهن٤م هتدم  ((   طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ   ))و ((   طمٙمؿ آٟمتامء   ))و ((   هجر اعمٌتدع   ))سمٙمر أسمق زيد يمت٤مب  ( عم٤َّم أًّمػ اًمِمٞمخ487)

 أصقهلؿ .

ف اعمدائح، وي٘مقًمقن قمٜمف : هق اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم، واحلؼم، واًمٕمالُّم٦م، واإلُم٤مم، و...، و...، وعم٤َّم أًّمػ شمّمٜمٞمػ اًمٜم٤مس ـم٤مروا سمف ومرطمـ٤ًم ويم٠مهنؿ وضمدوا سُمْٖمٞمَتَٝمؿ، وأصٌحقا يٙمٞمٚمقن ًم 

 اًمخ: يمؾُّ هذا ٕن يمتٌف إظمػمة شمقاومؼ آراءهؿ سمٖمّض اًمٜمٔمر قمام ومٞمٝم٤م أهق طمؼ أم سم٤مـمؾ !! .
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 اعمًٚمٛملم دون اًمٜمٔمر إمم طم٤مل ُمـ يًتدًّمقن سمف أصحٞمح آقمت٘م٤مد أم وم٤مؾمدة، وهؾ قمٛمٚمف صحٞمح أم ٓ ؟ 

ضْمِرأَُة اًمٕم٤مُّم٦م قمغم اًمثقرة وّد احلٙم٤مم وسُمٖمْمٝمؿ واقمت٤ٌمرهؿ ًالم إؿمٕمري وؾمػمشمف اًمتل ومٞمٝم٤م يم٤مًمٕمز سمـ قمٌد اًم

ـ ُمقىمػ ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمف سمٛمراطمؾ يم٤مإلُم٤مم أمحد  ، اؾمتدًٓٓ هبذا، ويٜمًقن ـ أو يتٜم٤مؾمقن(488)حي٤مرسمقن اًمديـ

يمٞمػ يم٤من يتٕم٤مُمؾ ُمع احلُّٙم٤مم ُمع ُم٤م ُأصٞم٥م سمف ُمـ اعمحٜم٦م وُمع ُم٤م يم٤من احلُّٙم٤مم يٗمٕمٚمقٟمف وُيٚمزُمقن اًمٜم٤مس سمف 

ؿ وإًمزام اًمٜم٤مس اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اًمِٕمٔم٤مم .  يم٤مًمتجٝمُّ

ي٦م سمٛمقىمػ أمحد سمـ ٟمٍم اخلُز ِّ ، ويٜمًقن ـ أو يتٜم٤مؾمقن ـ (489)اقمل وأٟمف يم٤مٟم٧م ًمف أقمامل هّي٦م ويًتدًمقن قمغم اًمنِّ

 أن قمٚمامء قمٍمه يم٤مٟمقا خي٤مًمٗمقٟمف ذم ذًمؽ يم٤مإلُم٤مم أمحد: إْذ أّن ديـ اهلل ٓ يمِتامن ومٞمف وٓ أهار !؟ .

قمغم دراؾم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، وحيٚمٚمقهن٤م  نيريمزو اإلظمقان اًم٘مٓمٌٞمقن يمثػًما ُم٤مواعمٕمروف أن مج٤مقم٦م اإلظمقان و

أُم٤م اًمت٠مريخ ومػميمزون ومٞمف قمغم اعمٕم٤مرف واًمٖمزوات اًمتل اٟمتٍم ومٞمٝم٤م ، ت شمقاومؼ أهداومٝمؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م حٚمٞمالسمت

اعمًٚمٛمقن وهمػمهؿ أو اهنزُمقا ًمٞمتٕمرومقا ُمٜمٝم٤م قمغم أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م اؾمتٕمداًدا ًمٞمقُمٝمؿ اعمققمقد، دون شمٕمقيؾ 

 قمغم يمت٤مٍب وٓ ؾمٜم٦م، ٕهنام ي٘مٓمٕم٤من ؿم٠موم٦م أهداومٝمؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ ضمذوره٤م .

، وأقمٜمل (491)ومل أىمّمد دراؾمتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ": (490)"طمريم٦م اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م  "ىم٤مل حمٛمد اًمٕمٌدة ذم يمت٤مسمف 

سمذًمؽ : اًم١ًمال اًمذي يٓمرطمف اًمٕمٚمامء : هؾ جيقز اخلقرج قمغم أئٛم٦م اجلقر أم ٓ ؟ ...، وإٟمام ىمّمدت دراؾمتٝم٤م 

ٞم٤مهت٤م اعمٕم٤مسة قمٜمدُم٤م ٟمدرس أؾم٤ٌمب يمقاىمع طمّمؾ ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، وهؾ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم طم

 . "ٟمج٤مطمٝم٤م وومِمٚمٝم٤م 

ل قمغم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل وىمٗم٧م طم٤مئاًل دون ومٙمرك اخل٤مرضمل: إذ أن  أىمقل : ُم٤مذا شمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م إذا مل شمٕمقِّ

 ظمروج احلًلم سمـ قمكم ذقملٌّ يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اًمٕمٚمامء .

الم اًمْمجٞم٩م اهل٤مئؾ طمقل احل٤ميمٛمٞم٦م اًمتل صم٧ٌم وإذا يم٤مٟم٧م اًمقىم٤مئع اًمت٠مرخيٞم٦م قمٜمدك سمٛمث٤مسم٦م إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ومٕم

 قمٜمد ُمـ قمرف طم٤مًمٙمؿ أٟمٙمؿ ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس اٟمحراومـ٤ًم ومٞمٝم٤م .

ي٦م، واًمتجٛمٞمع  ِّ ًمقن قمغم ىمرآن وٓ ؾمٜم٦م ٕهن٤م هتدم أصقهلؿ ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م: وم٤محلزسمّٞم٦م، واًمنِّ وسم٤مجلٛمٚم٦م : ومٝمؿ ٓ يٕمقِّ

ـْ ه٥ّم ودّب ذم صٗمقومٝمؿ، واًمت٘مرقمغم همػم قم٘مٞمدة،  ي٥م سملم ديـ اهلل احلؼ وإدي٤من إظمرى اًم٤ٌمـمٚم٦م: واطمتقاء يمؾ َُم

 يمؾُّ هذه شمرومْمٝم٤م ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .

، إْذ ًمق يم٤مٟم٧م ًمالقمتامد ٕظمذوا سم٤معُمْحَٙمؿ وشمريمقا (492)واؾمتدٓهلؿ سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م هل ًمالقمتْم٤مد ٓ ًمالقمتامد

!!،  {تٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م واسمتٖم٤مء شم٠مويٚمف ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف اسم }اعمتِم٤مسمف، وًمٙمـ ؿم٠مهنؿ ذم ذًمؽ ؿم٠من أهؾ اًمٌدع اًمذيـ يّتٌٕمقن 

 .(493)"إذا رأيتؿ اًمذيـ يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف وم٠موًمئؽ اًمذيـ ؾمٛمك اهلل وم٤مطمذروهؿ  "وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م : 

 

                                                             

ومم أن ي٘م٤مل : )ويٕم٤مرم  ((هؾ ـم٤مقمتؽ، ويذل ومٞمف أهؾ ُمٕمّمٞمتؽ  اًمٚمٝمؿ أسمرم هلذه إُم٦م أُمر رؿمد يٕمز ومٞمف أ  ))( سمؾ ومٞمف رٌء ُمـ اخل٤مرضمٞم٦م: ومدقم٤مءه اعمٕمروف : 488) يدل قمغم ذًمؽ، وٕا

 . ومٞمف أهؾ ُمٕمّمٞمتؽ( . وهذا ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م اًمدقم٤مء ٕهؾ اعمٕم٤ميص سم٤معمٕم٤موم٤مة، ٓ اًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، واًمذي هق صٗم٦م اخلقارج اًمذيـ يٙمٗمِّرون هب٤م

ّي٦م أن أمحد سمـ ٟمٍم اخلُزاقمل يم٤مٟم٧م ًمف أقمامل هّي٦م   ))ي٘مقل :  ((   أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م ذم أُمػميم٤م   ))( ؾمٛمٕم٧م حمٛمد اًمراؿمد ـ أطمد ىم٤مدة اإلظمقان ـ ذم ذيط 489) ِّ  .  ((   اًمدًمٞمؾ قمغم اًمنِّ

 ويمٜم٧م أفمـ أٟمف ؾمٞم٘مقل : ىم٤مل اهلل أو ىم٤مل رؾمقل اهلل . ومٞم٤م ًمٚمٕمج٥م !! 

 ( .6( )ص 490)

ًمقن قمغم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م: إذ 491)  أن ظمروج احلًلم سمـ قمكم ـ ريض اهلل قمـ ًمٞمس ذقمٞمـ٤ًّم يمام هق ُمٕمٚمقم .( أمل أىمؾ ًمؽ أظمل اًم٘م٤مرئ إهنؿ ٓ يٕمقِّ

م اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ !! .492) ـ اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م وهمػمهؿ ممّـ ي٘مدِّ  ( يمام هق ومٕمؾ أهؾ اًمٌدع ُم

 ـ ومتح( . 1/57( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )493)



 

 

143 

 

وإذا طفرت ؾتقى فبعض ـبار افعؾامء ّتطئ اجتفاد بعض ادشايخ دم مسلفة ما ٓ تتػؼ مع  "صمؿ ىم٤مل :

قخ بافـزول ظـ رأيف وافرجقع إػ رأي افعؾامء دوكام كظر ٕدفة افطرؾغ افشمذهبفؿ ، ؾػل هذه احلال يؾزمقن ذفؽ 

 . " وحججفؿ وما جيب صـعف دم مثؾ هذه آختالؾات

 أوًٓ : هذا يمالٌم جمٛمؾ مل ي٠ميت ومٞمف سمام يقوحف طمتك جُي٤مب قمٜمف .أىمقل :

 صم٤مٟمٞمـ٤ًم : ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمح٦م ُم٤م ىم٤مًمف ومٝمل طم٤مدصم٦م قملم ٓ شمٕمٛمؿ .

ذًمؽ سم٠من اًمًٚمٗمٞملم ٓ يٜمتٔمرون ومت٤موى ُمـ أطمد يقاومؼ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف: ٕن ُمّمدرهؿ : اًمٙم٤مب صم٤مًمثـ٤ًم : ذيمرٟم٤م ىمٌؾ 

ًمقن قمغم رأيف .  واًمًٜم٦م: ومٛمـ ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ يٕمقِّ

أُم٤م احلزسمٞمقن وم٠َمقْمَٞمتُْٝمؿ أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أن جيدوا ومٞمٝم٤م سُمْٖمَٞمَتٝمؿ وم٠مصٌحقا يتّمّٞمدون يمٚمٛم٦م أو ومتقى ُمـ قم٤ممل 

 ُمٜمٝمجٝمؿ اًمٕم٤مري قمـ إدًّم٦م اًمنمقمٞم٦م . يًؽمون هب٤م ؾمقاءت

ق ووضمقب ـم٤مقم٦م وزّم إُمر ذم همػم  راسمٕمـ٤ًم :هؾ ٟمٔمرشمؿ ٕدًم٦م اًمًٚمٗمٞمِّلم اًمتل اؾمتدًمُّقا هب٤م قمغم حتريؿ اًمتٗمرُّ

 ُمٕمّمٞم٦م وقمدم اخلروج قمٚمٞمف، وقمدم اإلشمٞم٤من سم٘مقل أو ومٕمؾ ي١مدي إمم اخلروج .

ر ُمٜمٝمؿ ووضمقب ُمقآة أهؾ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وهؾ ٟمٔمرشمؿ ٕدًّمتٝمؿ ذم ُمٕم٤مداة أهؾ اًمٌدع ووضمقب اًمتحذي

ؽ سم٤مًمديـ وقمدم اًمتٜم٤مُزل قمـ رء ُمٜمف يمام هق ، اًمتحذير ممّـ ظم٤مًمٗمٝم٤م و ًّ وهؾ ٟمٔمرهتؿ ٕدًّمتٝمؿ ذم وضمقب اًمتٛم

ومٕمٚمٙمؿ ذم اًمؼمعم٤مٟم٤مت واعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمّٞم٦م اًمتل وّٞمٕمتؿ هب٤م اإلؾمالم وؾم٤موْيُتؿ سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من ذم 

ايب ويمؾ ُمـ هق ُمـ ىمقًمٙمؿ سمح ري٦م إدي٤من اعمتٛمثِّؾ ذم أىمقال ىم٤مدشمٙمؿ يم٤مًمٌٜم٤ّم وؾمٞمد واًمٖمزازم واًم٘مرو٤موي واًمؽمُّ

 مج٤مقم٦م اإلظمقان ؟ 

وهؾ ٟمٔمرشمؿ ٕدًّمتٝمؿ ذم يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م وهمػمه٤م مم٤ّم مل ٟمذيمره أم أٟمٙمؿ ضمٕمٚمتؿ قمالُم٦م ُمٕمروم٦م احلؼ هق خم٤مًمٗم٦م 

 ذا ومٛمـ وىمع ذم ٟمٔمػم ىمقل ... ؟!! .وقمغم ه ٝمام يم٤مٟم٧م أدًّمتٝمؿ يمام هق واىمع ؟اًمًٚمٗمٞمِّلم ُم

أُم٤م إذا ضم٤مءت اًمٗمتقى ٟم٤مؾمٗم٦م ٕصقهلؿ اًمٙم٤مؾمدة يمٛمنموقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اجلامقمل ، أو اعمِم٤مريم٦م  "صمؿ ىم٤مل : 

وئمٝمرون ذم سم٤مًمؼمعم٤مٟم٤مت اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م. وم٢مهنؿ يردوهن٤م وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمٗمس اًمٕم٤ممل اًمذي ـمٚمٌقا ُمـ ىمٌؾ ًمٗمت٤مويف إظمرى . 

قمقا إمم ٟمٌذ اًمت٘مٚمٞمد، وقمدم اجلٛمقد قمغم أىمقال اًمٕمٚمامء وحيدصمقٟمؽ قمـ ُمٜمٝم٩م هذا اعمقىمػ سمقضمف ؾمٚمٗمل أصمري يد

ؾمتدٓل  . " قمـ اًمًٚمػ .. اًمخ ُمـ يمالُمٝمؿ اعمٕمٝمقد ، ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اشّم٤ٌمع اهلقى ٓا

 أوًٓ : ُم٤م اًمدًمٞمُؾ قمغم ُمنموقمٞم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم اًمؼمعم٤مٟم٤مت واعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م ؟ . أىمقل :

ٛمر ٟمقح ـ أن شم٠ميت سمدًمٞمؾ صحٞمح سيح قمغم ضمقاز دظمقهل٤م، اًمٚمٝمؿ إٓ ـ قمغم وم٢مٟمؽ ٓ شمًتٓمٞمع ـ وًمق سم٘مٞم٧م قم

زقمٛمؽ ـ أن دظمقًمٙمؿ هل٤م سم٘مّمد اإلصالح وٓ إصالح: وم٤مًمؼمعم٤مٟم٤مت ذم مجٞمع اًمدول يٕمٔمؿ ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مهمقت وٓ 

 يتٙمٚمؿ إٓ سم٤مؾمؿ اًمٓم٤مهمقت، وم٠ميـ اإلصالح إذن ؟ .

أهؿ اسمـ سم٤مز، وإًم٤ٌمين، واسمـ قمثٞمٛملم، أو  ٤م اًمٙم٤مشم٥م ؟،تقا سمجقاز دظمقهل٤م أهيُمـ هؿ اًمٕمٚمامء اًمذيـ أوم  صم٤مٟمٞمـ٤ًم :

همػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼَميـ ـ رطمؿ اهلل ُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ ـ، أو هؿ أوًمئؽ إدقمٞم٤مء اعمِمٝمقريـ سمـ) اًمدقم٤مة، أو قمٚمامء 

 قمغم اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم سم٤مًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ وذم ومت٤مواهؿ ؟ . اًمّمحقة ( اًمذيـ شمٓم٤موًم٧م أًمًٜمتٝمؿ اًم٘مذرة

 ول : ومٙمذب فم٤مهر .وم٢من يم٤من إ

وإن يم٤من اًمث٤مين : ومٚمٞمًقا سمث٘م٤مت، ومْماًل قمـ أن يٙمقٟمقا قمٚمامء، سمؾ وًمٞمًقا قمغم ُمًتقى أن ي١مظمذ سمٗمت٤مواهؿ: 

 وم٢من إُم٦م ىمد داٟم٧م ٕوًمئؽ اًمرضم٤مل اًمذيـ قُمرومقا سمٖمزارة قمٚمٛمٝمؿ، وشم٘مقاهؿ، وورقمٝمؿ، وزهدهؿ، وصدىمٝمؿ .

مل يٜمخدع هبؿ ُمـ قمرف طم٘مٞم٘متٝمؿ ممـ مل يتدٟمس أُم٤م ه١مٓء اًمذيـ يٕمٜمٞمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م وم٠مصح٤مب أهقاء وؿمٌٝم٤مت 

 سمحامىم٤مت احلزسمٞم٦م اعمٛم٘مقشم٦م .
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صم٤مًمثـ٤ًم : قمغم اًمتًٚمٞمؿ سمجقاز دظمقهل٤م ومتٚمؽ اعمج٤مًمس إمم اًمٞمقم يٕمٔمؿ ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مهمقت، وٓ يتٙمٚمؿ إٓ سم٤مؾمٛمف، ومل 

قمغم ٟمًٛمع قمـ طمزب قمٚمامين أو ؿمٞمققمل دظمؾ اإلؾمالم ُمـ ظمالل إصالطمٙمؿ اعمزقمقم، سمؾ اًمذي ؾمٛمٕمٜم٤م أٟمٙمؿ ـ 

 ٕضمؾ قمدم احلرُم٤من ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم شمٚمؽ اعمج٤مًمس .(494)اًمٕمٙمس ـ ىمدُمتؿ شمٜم٤مزٓت يمثػمة يمام ّسح سمٕمض ىم٤مدشمٙمؿ

٦م وهمػمه٤م ُمـ ؿ ذم شمٚمؽ اعمج٤مًمس اقمؽماف سمنمقمٞم٦م شمٚمؽ إطمزاب اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٞم٤ًمريٙمأًمٞم٧ًم ُمِم٤مريمت

ل ذم شمٚمؽ اعمج٤مًمس اًمتل ومٞمٝم٤م وم٠ميـ اٟمِمٖم٤مًمؽ سمحرب سمٜمل قمٚمامن وأٟم٧م شم٘مقل سمجقاز اًمدظمق، إطمزاب اًمٙم٤مومرة ؟ 

 اقمؽماف سمنمقمٞمّتٝم٤م !!؟ .

 

 
 

إصؾ افسادس  ار ظذ افثؾب وافشتؿ وافتجريح ..إصؾ افسادس وإربعقن : تربقة افصغ " : ؿال افؽاتب 

بتدئغ شّب افـاس وجترحيفؿ ؿبؾ وإربعقن مـ أصقل آبتداع ظـد همٓء هق تعؾقؿ صغار ضاّلب افعؾؿ واد

أن يعرف افشاب ادبتدئ أرـان اإليامن، وأصقل إخالق، وأحؽام افعبادات ... ؾفؿ يبدأون مع افشاب افذي 

بدأ دم آفتزام واهلداية ؾقعؾؿقكف أن ؾالكـًا ) أخطل ( دم ـذا ، ) وابتدع ( ـذا ، وهذا افعامل ) زكديؼ ( ٕكف ؿال 

 . " ( ٕكف ؾعؾ ـذاـذا ، وذاك ) وال 

 اًمًٚمٗمٞمُّقن ٓ حيـرصـقن قمغم دمٛمٞمع اًمّمٖم٤مر يمام هق طم٤مل احلزسمٞمِّلم !! . أىمقل :

 ۀ ڇوىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :  .ڇ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ سمؾ دقمقهتؿ قم٤مُّم٦م ًمٙمؾ أطمد :يمام ىمـ٤مل ـ شمٕمــ٤ممم ـ :

قن أطمًدا سمٕمٞمٜمف، وٓ يٌحثقن قمـ أصح٤مب سمٛمقاصٗم٤مت  ڇ   ہ ہ           ہ ہ ىمٞم٤مدّي٦م يمام هق ومٝمؿ ٓ خيّمُّ

ؾِّ رء وسم٤مًمؽميمٞمز قمغم طم٤مًمٙمؿ، سمؾ هؿ ُمٕمرومقن ُمـ سملم شمٚمؽ إطمزاب سم٠مّن دقمقهتؿ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ىمٌؾ يم

أُم٤م أٟمتؿ وم٘مد اظمؽمقمتؿ وم٘مٝمـ٤ًم ضمديًدا يْم٤مهل وم٘مف اًمنمع، طمتك أن اعمِمتٖمؾ سمف ٓ ُيٜمٙمر قمٚمٞمف وإْن وٞمّع ، اًمٕم٘مٞمدة 

 رف ؿمٞمئـ٤ًم ُمـ ديٜمف .ؾم٤مقم٤مت وىمتف ذم ُمٓم٤مًمٕم٦م اجلرائد واعمجاّلت ومل يٕم

ٌَْٞم٦م وشمرسمٞمتٝمؿ قمغم يمت٥م اعمٜمٔمِّريـ  وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم احلزسمٞمِّلم ذم شمٜمٔمٞمٛمٝمؿ ٟمجد أن ـمري٘متٝمؿ ىم٤مئٛم٦م قمغم دمٛمٞمع اًمّمِّ

عمٜمٝمجٝمؿ يمًّٞمد ىمٓم٥م وحمٛمد هور وحمٛمد ىمٓم٥م ويمت٥م حمٛمد اًمراؿمد وهمػمهؿ ُمـ اعمٜمٔمِّريـ عمٜمٝم٩م اإلظمقان 

غم اًمًٚمؿ أن يٕمرومف قمـ ديٜمف ووْوع اعم٤ًمسم٘م٤مت قمغم ذًمؽ . سمؾ وشمرسمٞمتٝمؿ واًمِقص٤مي٦م سم٘م٤مرئتٝم٤م ىمٌؾ شمٕمٚمُّؿ ُم٤م جي٥م قم

قمغم سُمْٖمض احلُّٙم٤مم وشمرؾمٞمخ ومٙمرة اخلروج قمٚمٞمٝمؿ، وذًمؽ سمحج٦م وضمقد ُمٜمٙمرات يمثػمة، واًم٘مٞم٤مم سمرطمالت يتّؿ 

 ومٞمٝم٤م شمدريٌٝمؿ قمغم إؾمٚمح٦م .

أصقل احلزسمّٞم٦م وشمتٜم٤مىمض ُمع سمؾ وسُمٖمض قمٚمامء اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل سمحّج٦م صٚمتٝمؿ سم٤محلُّٙم٤مم وومت٤مواهؿ اًمتل هتدم  

م قمغم وم٘مف اًمنمع .  وم٘مف اًمقاىمع قمٜمدهؿ، ٕن وم٘مف اًمقاىمع قمٜمدهؿ ُم٘مدَّ

 ( 495)وم٠ميـ ُم٤م ي٘مقًمف اًمٙم٤مشم٥م  مم٤ّم هؿ واىمٕمقن ومٞمف: واًمقاىمع اعمٚمٛمقس يِمٝمد ًمذًمؽ 

                                                             

 ( ضم٤مؾمؿ ُمٝمٚمٝمؾ .1)

ُمر إمم شمتٌُّع اعمردان احِل٤ًمن سمحج٦م 495) ًمٙمل يّمٓم٤مدوا هبؿ اًمِم٤ٌمب: وذًمؽ ٕن ُمـ ُمقاصٗم٤مت اًم٘مٞم٤مدة قمٜمدهؿ : اًمذيم٤مء وطمًـ اعمٜمٔمر ًمٞمٙمقن  ((   عمـ ٟمؽُمك ه١مٓء   ))( سمؾ وصؾ هبؿ ٕا

ذ أُمره !! .  ُم٘مٌقًٓ سملم اًمٜم٤مس، وم٢مذا شمٙمّٚمؿ ؾُمٛمع ًمف وإذا أُمر ُٟمٗمِّ

 وىمد هنك اًمٜمٌل )قمـ اًمٜمٔمر ًمألُمرد، ومٙمٞمػ شمٙمقن احل٤مل سمٛمـ جي٤مًمًف ويْم٤مطمٙمف !! . 

 ؿ إؾمٌققمٞم٦ّم ي١ميمِّدون قمغم أُمث٤مل ه١مٓء .وذم رطمالهت 

 واإلٟم٤ًمن وٕمٞمػ . واهلل اعمًتٕم٤من . 

 



 

 

145 

 

ه دم ديـف وتؼز ؿؾبف ، وهؿ مع ذفؽ يقمهقكف أكف بذفؽ يؽقن ـنمام أهؾ افسـ "صمؿ ىم٤مل :  ة وهذه أمقر ترضُّ

واجلامظة أمحد بـ حـبؾ ، وافـاؿد اخلبر حيقك بـ معغ ، وأئؿة اجلرح وافتعديؾ افذيـ جؾسقا فتؿققز افرواة ، 

 . " وجرح ادجروحغ ، وافذب ظـ افديـ ... ؾال حقل وٓ ؿقة إٓ باهلل رب افعادغ

ٞمف اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م، ٓ وم ؼإن اًمٙمالم قمغم اًمرواة واًمٗم٤ًمق وأهؾ اًمدع ٓ يٙمقن إٓ سم٘مدر ُم٤م شمتح٘م أىمقل :

جيقز أن يتٕمدى ذًمؽ: وم٤مًمًٚمػ يم٤مٟمقا ٓ يتٙمٚمٛمقن قمغم اًمرواة اعمجروطملم إٓ سم٘مدر ُم٤م شمرد سمف روايتٝمؿ: ٕن 

، ح اًمنمقمٞم٦م إمم اًمٕمداوات اًمِمخّمٞم٦م اًمزي٤مدة قمغم ذًمؽ رسمام شمٗميض إمم اًمٙمالم ذم أُمقر ظم٤مرضم٦م قمـ اعمّم٤مًم

 واًمٙمالم ومقق احل٤مضم٦م شمٕمدٍّ وسمٖمل وفمٚمؿ .

ـ قمٜمد يمالم اًمٜمقوي : ) سم٤مب ُم٤م ي٤ٌمح ُمـ  "ري٤مض اًمّم٤محللم  "قمالن اًمّمدي٘مل اًمِم٤مومٕمل ذم ذطمف  ىم٤مل اسمـ

: وم٢مّن ُم٤م أسمٞمح حل٤مضم٦م ي٘مدر (496)ي٘متٍم ذم اًمٖمٞم٦ٌم سمذيمر ُم٤م فمٚمؿ سمف، وٓ جي٤موُزه إمم ُم٤م ٓ يتٕمٚمؼ سمف "اًمٖمٞم٦ٌم ( : 

أن إومم ذم طم٘مف اًمّمٗمح واًمٕمٗمق إًمخ إيامء إمم  "ومٞمجقز ًمٚمٛمٔمٚمقم ...  "وذم اًمتٕمٌػم سم٘مقًمف : ، (497)سم٘مدره٤م

 .(498)"وآيمتٗم٤مء سمٜمٍم اهلل شمٕم٤ممم ودومٕمف 

اخل٤مُمس : أن يٙمقن جم٤مهًرا سمٗمً٘مف أو سمدقمتف، يم٤معمج٤مهر سمنمب اخلٛمر،  "وىم٤مل اًمٜمقوي ذم ُم٤م ي٤ٌمح ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم : 

جي٤مهُر سمف، وُمّم٤مدرة اًمٜم٤مس، وأظمذ اعمٙمس، وضم٤ٌمي٦م إُمقال فمٚمٛمـ٤ًم، وشمقزم إُمقر اًم٤ٌمـمٚم٦م . ومٞمجقُز ذيمره سمام 

 .(499)"وحيُرم ذيمره سمٖمػمه ُمـ اًمٕمٞمقب إٓ أن يٙمقن جلقازه ؾم٥ٌٌم آظمر مم٤م ذيمرٟم٤مه 

 . ىمٚم٧م : ٕن اًمزي٤مدة قمغم اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م شمٗميض إمم اًمٖمٞم٦ٌم اعمحرُم٦م

 واًمذي ٟمٜمّمح سمف ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ : أن ُيِمٖمٚمقا جم٤مًمًٝمؿ سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ٓ سمٖمػمه .

ُمـ اجلامقم٤مت احلزسمػمة وهمػمهؿ ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمٜمزه اعمج٤مًمس قمٜمٝم٤م، وُيؽمك أُم٤م اًمٙمالُم قمـ أهؾ اًمٌدع واًمْمالل 

 إُمر ومٞمٝم٤م ٕهٚمٝم٤م ممـ ي٘مقم سمف اًمقاضم٥م اًمٙمٗم٤مئل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ . واهلل أقمٚمؿ .

ما أؾسد هذا افؼقاس ؾعؾامء اجلرح وافتعديؾ ـان مهفؿ تصـقػ افرواة دعرؾة مـ يروي  "صمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : 

 . " ظـف ، أما همٓء ؾفؿفؿ جتريح ظؾامء اإلشالم وافدظاة فتـػر افـاس ظـفؿ ظـف ممـ ٓ جتقز افرواية

هذا يمذب ُمٙمِمقف، ومًٚمػ إُم٦م مل يتٙمٚمقا قمغم اًمرواة وم٘مط ُمـ أضمؾ اًمرواي٦م، سمؾ شمٙمٚمٛمقا قمغم أهؾ  أىمقل :

 اًمٌدع أيْمـ٤ًم، وطمذروا ُمٜمٝمؿ، وضمرطمقهؿ سمام يقضم٥م اًمٌٕمَد قمٜمٝمؿ .

م وُمـ ٓ قمٚمؿ قمٜمده وم٢من قدقمقا إمم والًمتٝم٤م وشمزيٜمٝم٤م ذم ىمٚمقب اًمٕمٚمطملم شمٙمقن اًمٗمرىم٦م شم "ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل : 

رضر ه١مٓء قمغم اعمًٚمٛملم يمير إسمٚمٞمس، وهؿ ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس: ومال سمد ُمـ اًمتٍميح سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع 

 واًمْمالًم٦م وٟمًٌتٝمؿ إمم اًمٗمرق إذا ىم٤مُم٧م اًمِمٝمقد قمغم أهنؿ ُمٜمٝمؿ .

يٕمقُد قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ رضرهؿ إذا شمريمقا أقمٔمؿ ُمـ  ومٛمثؾ ه١مٓء سمد ُمـ ذيمرهؿ، واًمتنميد هبؿ: ٕن ُم٤م

ودقمقاه أن اًمًٚمٗمٞملم مهٝمؿ دمريح قمٚمامء اإلؾمالم يمذب ، وهق ، (500)"اًمير احل٤مصؾ سمذيمرهؿ واًمتٜمٗمػم ُمٜمٝمؿ 

دظمقٌل ذم اًمٜمٞم٤مت، سمؾ مهٝمؿ اًمدوم٤مع قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم، ديـ اإلؾمالم، ود ه١مٓء اعمٛمخرىملم ُمـ أشم٤ٌمقمؽ اًمذيـ 

قٓ وقمد اهلل سمحٗمظ هذا اًمديـ وىمٞم٤مم ـم٤مئٗم٦م شمذب قمـ طمٞم٤موف ٕومًدشمف شمٚمؽ اًمٓمقائػ احلزسمٞم٦م شمٜمٛمل إًمٞمٝمؿ، سمؾ ًم

                                                             

 وهق ظمٓم٠م واوح . ((ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف    ))( ذم إصؾ : 496)

 ـ دار اًم٘مٚمؿ، سمػموت( . 187ًمٚمِمٞمخ أمحد اًمزرىم٤مء )ص  ((ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م    ))( اٟمٔمر : 497)

 ـ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( . 4/365عمحٛمد سمـ قمالن اًمّمدي٘مل اًمِم٤مومٕمل ) ((دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم    ))( 498)

 ـ سمنمح اسمـ قمالن( . 4/368) ((ري٤مض اًمّم٤محللم    ))( 499)

 ( .1/120) ((آقمتّم٤مم    ))( 500)
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سمآراء رضم٤مهل٤م اًمذيـ مل ُيٕمرومقا سمٕمٚمؿ وٓ ومٝمؿ .صمؿ َُمـ هؿ قمٚمامء اإلؾمالم اًمذيـ اهتٛم٧م اًمًٚمٗمٞملم سمتجرحيٝمؿ ؟، أهؿ 

أن اًمٞمٝمقد زقمٛم٧م سم٠من قمزيًرا اسمـ ، ُمع (501)طمًـ اًمٌٜم٤م اًمذي زقمؿ سم٠من اخلالف يٜمٜم٤م وسملم اًمٞمٝمقد اىمتّم٤مدي ٓ قم٘مدي

اهلل، وًمٕمٜمٝمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف وقمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف . أو هؿ ؾمٞمد ىمٓم٥م اًمذي أشمك ذم يمتٌف قمغم سمٕمض أطمٙم٤مم اًمديـ ُمـ 

، وىمد ضم٤مء ذم (502)اًم٘مقاقمد ؟ .أو هؿ اًم٘مرو٤موي وأشم٤ٌمقمف اًم٘م٤مئؾ سم٠مٟمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ اًمٞمٝمقد ُمـ أضمؾ اًمقـمـ واًمؽماب

ٞم "احلدي٨م :   .(504) "، يٜمٍم ًمٚمٕمّمٌٞم٦م، ويٖمْم٥م ًمٚمٕمّمٌٞم٦م وم٘متٚمتف ضم٤مهٚمٞم٦م (503)٦مُمـ ىمتؾ حت٧م راي٦م قمٛمِّ

 أظمؼمين ُمـ هؿ وإٓ :

 دع قمٜمؽ اًمٙمت٤مسم٦م ًم٧ًم ُمٜمٝم٤م                                            

 وًمق ؾمقدت وضمٝمؽ سم٤معمداد                                           

ه دم ديـف وتؼ "وسمذًمؽ يٙمقن ىمقًمؽ :  ٟمّمٞمح٦م ًمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ  " ز ؿؾبف ... اهلل رب افعادغوهذه أمقر ترضُّ

 ٦م ُم٤م أٟمتؿ قمٚمٞمف وُمٌٞمِّٜم٦م وم٤ًمدوم٤مًمتزُمٝم٤م وم٢مهن٤م يم٤مؿمٗم٦م حل٘مٞم٘م

وإمام أهؾ افسـة واجلامظة أمحد بـ حـبؾ وؽره مـ إظالم مل جيؾسقا فتصـقػ افرواة إٓ بعد أن  "ؿ ؿال : ث 

فـاس وتصـقػفؿ ، أما حدثاء إشـان همٓء ؾلؽرار أصبحقا دم مرتبة إئؿة إظالم افذيـ يستطقعقن وزن ا

 . " صغار ٓ يعرف ـثر مـفؿ افػرق بغ شـة وبدظة

 ُمتك أصٌح٧م أٟم٧م وأُمث٤مًمؽ ممـ يٗمرق سملم ؾمٜم٦م وسمدقم٦م ؟ .أىمقل : 

ًم٘مد اؾمتدار اًمزُم٤من يمٝمٞمئ٦م يقم ضم٤مء هذا اًمديـ إمم اًمٌنمي٦م سمـ) ٓ إًمف إٓ اهلل (: وم٘مد  "أيٜمؽ ُمـ ىمقل ؾمٞمد :  

ت اًمٌنمي٦م إمم قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد، وإمم ضَمْقر إدي٤من، وٟمٙمّم٧م قمـ ) ٓ إًمف إٓ اهلل (، وإن فمؾَّ ومريٌؼ ُمٜمٝم٤م يردد ارشمد

 .(505)"قمغم اعمآذن ) ٓ إًمف إٓ اهلل ( دون أن يدرك ُمدًمقه٤م 

وأذيمر أٟمف يم٤من ُمـ قم٤مدشمٜم٤م أن ٟمخرج ذم ذيمرى ُمقًمد اًمرؾمقل  "وأيٜمؽ ُمـ ىمقل اًمّمقذم اًم٘مٌقري طمًـ اًمٌٜم٤م : 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمقيم٥م قمٌد احلية يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ أول رسمٞمع إمم اًمث٤مين قمنم ُمٜمف، وٟمحـ سم٤معمقيم٥م، وٟمحـ  صغم

 .(506)"اًم٘مّم٤مئد اعمٕمت٤مدة ذم هور يم٤مُمؾ وومرح شم٤مم  ٟمٜمِمد

إرادة اًمِمٕمقب وًمق ـم٤مًم٧ٌم اطمؽمام  جي٥م ـمرح اإلؾمالم ُمثؾ همػمه، وجي٥م "وأيٜمؽ ُمـ ىمقل اًمٖمٜمقر :   

 و ... و ... و ... إًمخ . .(507)"سم٤مإلحل٤مد واًمِمٞمققمٞم٦م 

 هؾ هذه ُمـ اًمًٜمـ وأٟم٧م شمداومع قمـ أصح٤مهب٤م دوم٤مع اعمًتٛمٞم٧م ؟ .

ـَ ُمقىمٗمؽ وُمقىمػ ؿمٞمخؽ ُمـ اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ أومٙم٤مر ُمٜمحروم٦م قمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ،  سمؾ َأْي

 وَأْيٜمَؽ ُمـ دقمقة اإلظمقان اعمًٚمٛملم إمم اًمت٘مري٥م سملم إدي٤من، وأيـ، و ...، وأيـ ... ؟

ق سملم اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م ؟ . هؾ  هذه ُمقاىمػ ُمـ يٗمرِّ

                                                             

 ( .64)ص  ((اًمٕمقاصؿ مم٤م ذم يمت٥م ؾمٞمد ىمٓم٥م ُمـ اًم٘مقاصؿ    ))( اٟمٔمر : 501)

 هـ( .24/8/1415يخ : ، سمت٤مر4969قمدد ) ((اًمراي٦م    ))( اٟمٔمر : ضمريدة 502)

صمػم : 503) ٓسمـ  ((اًمٜمٝم٤مي٦م    )). اٟمٔمر :  ((أي : ُمٞمت٦م ومتٜم٦م وضمٝم٤مًم٦م    )). وأُم٤م سمْمؿ اًمٕملم وم٘م٤مل :  ((هق     ُمـ اًمٕمامء : اًمْمالًم٦م، يم٤مًم٘مت٤مل ذم اًمٕمّمٌٞم٦م وإهقاء    ))( ىم٤مل ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اسمـ ٕا

 ( .3/375إصمػم )

 ( .6442، سمرىمؿ : 1/1100) ((صحٞمح اجل٤مُمع    ))اًمٜم٤ًمئل قمـ ضمٜمدب . اٟمٔمر : ( رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب هريرة، وُمًٚمؿ، و504)

 ( .2/1057) ((ذم فمالل اًم٘مرآن    ))( 505)

 ( .24)ص  ((ُمذيمرات اًمدقمقة واًمداقمٞم٦م    ))( 506)

م    ))( 507)  ( .183)ص  ((اًمٓمريؼ إمم اجلامقم٦م ٕا
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ىمقن سملم ؾمٜم٦م وسمدقم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ ؾمامطم٦م اًمقاًمد اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز  ُمتك أصٌح اًمًٚمٗمٞمُّقن ٓ يٗمرِّ

 وإًم٤ٌمين واًمٗمقزان واًمِٖمَدي٤َّمن واسمـ هُمُّمقن وهمػمهؿ ُمـ قمٚمامء اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ـ رطمؿ اهلل ُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ ـ ؟! .

ـِ اًمذيـ ص٤مطم  قا سمٙمؿ قمـ ُمقآة أهؾ اًمٌدع اًمتل حتتقهي٤م مج٤مقم٦م اإلظمقان وطمّذرويمؿ ُمـ سمدقمٝمؿ َُم

ىمقن إُم٦م ؟ . ٥م حلزسمف : أٟمتؿ شمٗمرِّ  وىم٤مسمٚمتٛمقهؿ سم٘مقل اعمتٕمّمِّ

وضم٤مء ذم إصمر قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ـ ريض اهلل قمٜمف ـ أٟمف أظمذ طمجريـ ومقوع أطمدمه٤م قمغم أظمر صمؿ ىم٤مل 

حلجريـ ُمـ اًمٜمقر ؟ (، ىم٤مًمقا : ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م ٟمرى سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٜمقر إّٓ ٕصح٤مسمف : ) هؾ شمرون ُم٤م سملم هذيـ ا

ىمٚمٞماًل، ىم٤مل : ) واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمتٔمٝمرن اًمٌدع طمتك ٓ ُيرى م احلؼ إٓ ىمدر ُم٤م شمرون ُم٤م سملم هذيـ احلجريـ ُمـ 

 اًمٜمقر، واهلل ًمتٗمِمقن اًمٌدع طمتك إذا شمرك ُمٜمٝم٤م رء ىم٤مًمقا : شمريمت٥م اًمًٜم٦م ( .

واهلل ـ طم٤مًمٙمؿ : شمداومٕمقن قمـ أهؾ اًمٌدع وإهقاء، وشمرُمقن ُمـ يٜم٘مدهؿ ويٌلم أظمٓم٤مئٝمؿ ذم وقء  وهذا هق ـ

دع: ومال أٟمف هق وأشم٤ٌمقمف هؿ اًمذيـ يٛمٞمِّزون سملم اًمًٜمـ واًمٌ اًمٙم٤مشم٥موُمع هذا يرى ، ؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سم٠مسمِمع اًمتٝم

 . " قح ؿقل ظذ ؿقلوٓ يستطقع ترج "صمؿ ىم٤مل ؾم٤مظمرًا ُمـ اًمًٚمٗمٞملم  : طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل .

إًمٞمؽ أظمل اًم٘م٤مرئ سمٕمض إدًّم٦م اًمتل شمدّل قمغم أّن اًمرضمؾ ُمّم٤مب هبذا اًمداء اًمُٕمْم٤مل اًمذي ٓ يٜمٗمع  أىمقل : 

ٌَؽْم وآؾمتئّم٤مل :  ومٞمف إٓ اًم

 أوًٓ : زقمؿ اًمٙم٤مشم٥م أن اًمًٚمٗمٞمِّلم ىمدري٦م ضَمؼْمّي٦م يمام ذم أصٚمف إول، زقمٛمـ٤ًم ُمٜمف أهنؿ مجٕمقا ّذ ُم٤م ذم اًمِٗمَرق .

ص ذم اًمٕم٘مٞمدة وأىمقال اًمِٗمَرق يٕمرف أّن هذا شمٜم٤مىمض يدّل قمغم ضمٝمؾ ُُمْٓمٌِؼ : ّٕن اًم٘مدري٦م شم٘مقل : أن وا عمتخّمِّ

 ي١مُمٜمقن ويٙمُٗمرون ويٓمٞمٕمقن ويٕمّمقن وم٠مصمٌتقا ظم٤مًم٘مـ٤ًم ُمع اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ .اًمٕم٤ٌمد هؿ اخل٤مًم٘ملم ٕومٕم٤مهلؿ، وهؿ اًمذيـ 

٤ٌمد ظمػمه٤م وذه٤م، ومزقمٛمقا أن اًمٕم٤ٌمد جمٌقرون قمغم ومج٤مءت اجلؼمي٦م وىم٤مًم٧م : سمؾ اهلل هق اخل٤مًمؼ ٕومٕم٤مل اًمٕم

ومٝمؾ جيتٛمع اًمٜم٘مٞمْم٤من إٓ قمغم ، تٜم٤مىمْمت٤من ومُٕمٚمِؿ أن اًمٗمرىمت٤من ُمتٕم٤ميمًت٤من وُم(508)أومٕم٤مهلؿ: وم٠مسمٓمٚمقا ُمٝمّٛم٦م اًمرؾمؾ

 ُمذه٥م هذا اًمٖمٌل ؟! .

 ذي٥م ... ؟ٝمؿ سمـ صٗمقان هق اًمتٙمصم٤مٟمٞمـ٤ًم : زقمؿ اًمٙم٤مشم٥م ـ يمام ذم إصؾ اًمث٤مُمـ وإرسمٕمقن ـ أن اًمٙمٗمر قمٜمد اجل

ِٕمٗمف ٕٟمف ٓ ىمرأ يمت٤مب  ًْ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ،  " ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ "وهذه هتٛم٦م أراد أن ُيٚمّم٘مٝم٤م سم٤مًمًٚمٗمٞمِّلم ًمٙمـ ضمٝمٚمف اعمٓمٌِؼ مل ُي

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م طمتك ي٘مػ قمغم هذا . "ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم  "، وٓ  " ذح اًمقاؾمٓمٞم٦ّم "وٓ ىمرأ 

: وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م (509)يمام أن اإليامن قمٜمده هق اعمٕمروم٦م واعمٕمروف أن اًمٙمٗمر قمٜمد اجلٝمؿ سمـ صٗمقان هق اجلٝمؾ 

اًمٕمالُم٦م حمٛمد أُم٤من ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ي٘مقل ىم٤مل اًمٕمٚمامء سم٠من اجلٝمؿ يمّٗمر ٟمٗمًف سمٜمٗمًف : ٕٟمف زقمؿ أن اإليامن هق 

 اعمٕمروم٦م واًمٙمٗمر هق اجلٝمؾ وٓ أضمٝمَؾ ُمٜمف سمرسمف ومٞمٙمقن يم٤مومًرا قمغم ُمٜمٓم٘مف .

ؾ اًمت٤مؾمع قمنم ـ أن اجلٝم٤مد شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ُيٓم٤مق: صمؿ أقم٘مٌف ذم إصؾ اًمذي صم٤مًمثـ٤ًم : زقمؿ اًمٙم٤مشم٥م ـ يمام ذم إص

ومٚمق أن اًمٙم٤مشم٥م اىمتٍم قمغم إطمدى هذيـ إصٚملم ًمٙم٤من ، اجلٝم٤مد ؟!!  يٚمٞمف سم٘مقًمف قمٜمٝمؿ : أومْمؾ اجلٝم٤مد اًمٞمقم شمرك

 ذًمؽ يم٤مومٞمـ٤ًم ذم اًمدًٓم٦م قمغم يمذسمف وُم٤م ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ دقمؿ اجلٝم٤مد إومٖم٤مين قمٜم٤م سمٌٕمٞمد .

سملم هذيـ إصٚملم ذم يمت٤مسمف ًمٞمِمّقه اًمًٚمٗمٞمِّلم سم٠مىمٌح صقره ًمٙمـ ضمٝمٚمف يم٤من ًمف سم٤معمرص٤مد، ومقىمع  واًمٙم٤مشم٥م مجع

ذم ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م، إْذ هؿ اًمذيـ ىم٤مًمقا سمدظمقل اخلٓم٤مب اًمنمقمل ذم شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ ُيٓم٤مق ومخ٤مًمٗمقا سمذًمؽ أهؾ 

 .( 510)اًمًٜم٦م 

                                                             

 ( .265، 259عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل احلجل )ص  ((  إًمٗم٤مت اًمٜمٔمر إمم وضمقب شمّمحٞمح اًمٕم٘مٞمدة ًمرب اًمٌنم  ))( اٟمٔمر : 508)

وؾمط   ))(، وٟمَ٘مَٚمُف قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 1/214: ) ((   ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞمِّلم   ))( اٟمٔمر : 509)  . ((   اًمقاؾمٓمٞم٦ّم   ))(، واٟمٔمر : ذوح 58: )ص :  ((   اإليامن ٕا

 ((   اإلطمٙم٤مم   ))(، و2/395: ) ((   اًمُٕمّدة   ))(، و2/363: ) ((   اعمحّمقل   ))(، و1/55: ) ((   اعمًتّمٗمك   ))(، و1/102: ) ((   ه٤مناًمؼم   ))(، و1/150: ) ((   اعمٕمتٛمد   ))( اٟمٔمر : 510)
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ر ُمقىمٗمف ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة اًمتل زقمؿ أهن٤م شمقىمٞمٗمّٞم٦م، وم٘م٤مل ـ يمام ذم إصؾ اًمراسمع  راسمٕمـ٤ًم : أراد اًمٙم٤مشم٥م أن يؼمِّ

ٌّدٟم٤م اهلل سم٠مؾمٚمقب ُمٕملّم ًمٚمدقمقة وٓ وؾمٞمٚم٦م ظم٤مّص٦م "واًمٕمنمون ـ :   اهـ . " ومٚمؿ يتٕم

 ومٝمٜم٤م ئمٝمر أن اًمٙم٤مشم٥م ٓ يٕمرف ُم٤م ُمٕمٜمك اًمتقىمٞمػ .

وقمغم ىمقل اًمٙم٤مشم٥م وم٤مًمٕم٤ٌمدة شم٤مسمٕم٦م هلقى اًمِمخص وُمزاضمف اًمذي شمتٙمّٞمػ ُمٕمف، ومٝمل ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدود 

ع: وهق ُمٜم٤مىمض اًمٜمّم هَم٤ٌمت !! وُمٕمٜمك هذا أٟمف جيقز ًمإلٟم٤ًمن أن ينمِّ قص سمؾ شمتٕمّداه٤م قمغم طم٥ًم إهقاء واًمرَّ

 ًمْمجٞمجف : طمقل احل٤ميمٛمّٞم٦م !! .

ؾمٞمٙمقن  "وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ أيب هريرة ـ ريض اهلل قمٜمف ـ : أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل : 

 .(511)"أٟمتؿ وٓ آسم٤مئٙمؿ وم٢مي٤ميمؿ وإي٤مهؿ  آظمر اًمزُم٤من ىمقٌم حيدصمقٟمٙمؿ سمام مل شمًٛمٕمقا

أن ؾؼف افقاؿع مـ ؾروض افؽػايات افتل ٓ بد أن  ": ـ يمام ذم إصؾ اخل٤مُمس قمنم ـ  اًمٙم٤مشم٥مظم٤مُمًـ٤ًم : زقمؿ 

 . " يؼقم هبا بعض ادسؾؿغ ـ ـقيّل إمر مثاًل ـ وإٓ أثؿقا مجقعـًا

وم٘مف اًمقاىمع  "يمٗم٤مي٦م طمٞم٨م ذيمر ىمقَل اًمًٚمٗمٞمِّلم :  وذم إصؾ اًمذي سمٕمده اؾمتٜمٙمر ُم٤م ىمّرره ؾم٤مسم٘مـ٤ًم ُمـ أٟمف ومرض

ٜمَّد ًمف أهؾ اًمٕمٚمؿ وـُماّلسمف  . " ُمـ واضم٤ٌمت ُوٓة إُمقر، وٓ جيقز أن جُيَ

ٜمَّد ًمف أهؾ اًمٕمٚمؿ وـماّلسمف "ومٝمٜم٤م يرى أن وم٘مف اًمقاىمع ومرض قملم وم٘مقل اًمًٚمٗمٞمِّلم :  ىمقٌل ُمٜمٙمر،  " ٓ جيقز أن جُيَ

 ؾ اًمٕمٚمؿ وـُماّلسمف !!سمؾ جي٥م قمٜمده أن جُيَٜمَّد ًمف مجٞمع أه

ٌَؾ اًمتٜم٤مىُمض أو أٟمف ممّـ ٓ يٕمرف اًمٗمرق سملم ومروض إقمٞم٤من واًمٙمٗم٤مي٤مت ومٞمٔمٜمُّٝمام سمٛمٕمٜمك  ومٙمالُمف هذا إُم٤م ُمـ ىِم

ؾنذا اصتغؾ ضؾبة افعؾؿ بػؼف افقاؿع  "واطمد، وهذا هق إىمرب سمدًمٞمؾ ىمقًمف ذم إصؾ اًم٤ًمدس واًمٕمنميـ : 

 . " اد إمر إػ ؽر أهؾف !!ؿافقا ـ أي : افسؾػقِّغ ـ إن هذا مـ إشـ

ًمٓم٤مل سمٜم٤م اعم٘م٤مم: وًمٕمّؾ ذم هذه إُمثٚم٦م اخلٛم٦ًم يمٗم٤مي٦م قمغم أن اًمتُّٝمٛم٦م  اًمٙم٤مشم٥موهٙمذا ًمق اؾمتٓمرٟم٤م يمؾ ُم٤م يمتٌف 

 اًمتل وضّمٝمٝم٤م ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم ُمٜمٓمٌِ٘م٦م قمٚمٞمف مت٤مم آٟمٓم٤ٌمق .

ق سملم ؾمٜم٦م وسمدقم٦م، وريمـ وواضم٥م، وشمرضمٞمح ىمقٍل قمغم ىمقل، و ُمّمٚمح٦م وُمٗمًدة ؟ ومٝمؾ هذه ُمقاىمػ ُمـ يٗمرِّ

. 

 إذا قمػم اًمٓم٤مئل سم٤مًمٌخؾ سم٤مىمؾ

 

 

 وقمػم ىم٤ًم سم٤مًمٗمٝم٤مه٦م ضم٤مهؾ 

 

 

 وىم٤مل اًمًٝم٤م ًمٚمِمٛمس أٟم٧م ظمٗمٞم٦م

 

 

 وىم٤مل اًمدضمل ي٤م صٌح ًمقٟمؽ طم٤مئؾ 

 

 

 وـم٤موًم٧م إرض اًمًامء ؾمٗم٤مه٦م

 

 

 ووم٤مظمرت اًمِمٝم٥م احلَم واجلٜم٤مدل 

 

 

 ومٞم٤م ُمقت زر إن احلٞم٤مة دُمٞمٛم٦م

 

 

 وي٤م ٟمٗمس ضمدي إن دهرك ه٤مزل 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

:  ((   اًمٌحر اعمحٞمط   ))(، و143: ) ((   ذح اًمتٜم٘مٞمح   ))(، و1/170: ) ((   اإلهب٤مج   ))(، و1/145سمنمح اإلؾمٜمقي واًمٌدظمٌم : ) ((   اعمٜمٝم٤مج   ))(، و1/191ًممُمدّي : )

 ( .136: ) ((   ؾمالؾمؾ اًمذه٥م   ))(، و1/219)

 ( .107)سم٤مب جم٤مٟم٦ٌم أهؾ إهقاء، سمرىمؿ :  ((ذح اًمًٜم٦م    ))(، واًمٌٖمقي ذم 7( رواه ُمًٚمؿ ذم )اعم٘مدُم٦م : سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمرواي٦م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء، وآطمتٞم٤مط ذم حتٛمٚمٝم٤م، ص 511)
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دا ـاكت حرـة آبتداع  إفغاء تقحقد احلؽؿ مـ افتقحقد ..إصؾ افسابع وإربعقن :  ":  ؿال افؽاتب    

اجلديدة هذه تؼقم دم بعض جقاكبفا ظذ مـاسة احلؽام أيًا ـاكقا ، وإبطال ؾريضة اجلفاد وبعض صقر إمر 

ظـ ادـؽر ، وتشقيف صقرة ـؾ داع إػ احلؽؿ بؼيعة اهلل ، ؾنهنؿ ظادوا ادطافبة بتحؽقؿ ذع  بادعروف وافـفل

، واظتزوا ما اصطؾح ظذ تسؿقتف ) بتقحقد احلاـؿّقة ( ابتداظـًا دم افديـ ، وأكف ٓ يقجد كقع (512)اهلل دم إرض

 . "  مـ افتقحقد يسؿك ) تقحقد احلاـؿّقة (

أفمٝمر اًمٙمذب: وم٤معمٕمروف قمٜمد اًمًٚمٗمٞملم : أن شمقطمٞمد اهلل ذم احلٙمؿ هق ضمزء ُمـ شمقطمٞمد هذا اًمٙمالم ُمـ  أىمقل :

إًمقهٞم٦م، وًمٞمس هق ىمًٞمؿ ٕٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م طمتك يٗمرد سمتًٛمٞم٦م ظم٤مص٦م: وم٢من احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل هق : إومراد ا 

 يؽ ًمفهلل وطمده سم٤مًمٓم٤مقم٦م، واًمٓم٤مقم٦م ٟمقٌع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة ومال شُمٍمف إٓ هلل وطمده ٓ ذ

 ۇ ڇ ، وىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : ڇ گ گ گ گک       ک ک ک ڑ  ڑژ ژ   ڈ    ڈ ڇيمام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

 .ڇ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ

 ۇ ڇي٘مرأ هذه أي٦م :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوضم٤مء ذم طمدي٨م قَمدّي سمـ طم٤مشمؿ : أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل 

ُمقن ُم "وم٘مٚم٧م ًمف : إٟم٤م ًمًٜم٤م ٟمٕمٌدهؿ، ىم٤مل :   ڇ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ٤م َأطَمؾَّ اهلل أًمٞمس حيرِّ

ُمقٟمف، وحيٚمِّقن ُم٤م طمّرم اهلل ومُتِحٚمُّقٟمف ؟  .( 513) " ومتٚمؽ قم٤ٌمدهتؿ "، وم٘مٚم٧م : سمغم، ىمــ٤مل : " ومتحرِّ

حت٧م ) سم٤مب ُمـ أـم٤مع اًمٕمٚمامء وإُمراء ذم  " شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد "ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ذم يمت٤مسمف : 

 ّّتذهؿ أرسم٤مسمـ٤ًم ُمـ دون اهلل ( : حتريؿ ُم٤م أطمّؾ اهلل أو حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل وم٘مد ا

عم٤َّم يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٦م ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة ـ سمؾ هل اًمٕم٤ٌمدة ـ وم٢مهن٤م ـم٤مقم٦ٌم هلل سم٤مُمتث٤مل ُم٤م أُمر سمف وقمغم أًمًٜم٦م رؾمٚمف ـ  "

ٌّف اعمّمٜمِّػ ـ رمحف اهلل ـ هبذه اًمؽممج٦م قمغم ُوضمقب اظمتّم٤مص اخل٤مًمؼ ـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـ هب٤م، وأٟمف ٓ  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ـ ٟم

 أطمٌد ُمـ اخلٚمؼ إٓ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ـم٤مقمتف ُمٜمدرضم٦م حت٧م ـم٤مقم٦م اهلل .... .ُيٓم٤مع 

واعم٘مّمقد هٜم٤م : اًمٓم٤مقم٦م اخل٤مّص٦م ذم حتريؿ احلالل أو حتٚمٞمؾ احلرام: ومٛمـ أـم٤مع خمٚمقىمـ٤ًم ذم ذًمؽ همػم اًمرؾمقل 

 ۇ ڇـ وم٢مٟمف ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى ـ ومٝمق ُمنمك يمام سمّٞمٜمف اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ ذم ىمقًمف :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .( 514) " ڇ ۆ  ۆ

وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن ـم٤مقم٦م  "سمـ طم٤مشمؿ :  وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ُمٕمٚمِّ٘مـ٤ًم قمغم طمدي٨م قَمدّي    

ه٤ٌمن ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمـٌــ٤مدٌة هلــؿ وُمـ اًمِمــرك إيمؼم اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل ًم٘مــقًمــف :  ۉ ۉ ڇ إطم٤ٌمر واًمرُّ

 .( 515)"   ڇ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ    ائ ائ ى  ىې ې ې ې

                                                             

ٛمق( )رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمًٚم٧م( 512) ن ذع اهلل ذم ومٝمذه ـ واهلل ـ صٗمتٙمؿ، وإٓ ومٚمامذا ىمْمٞمتؿ قمغم مج٤مقم٦م مجٞمؾ اًمرمحـ ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ذم يمٜمر وىمتٚمتؿ ىم٤مئده٤م، ُمع أهنؿ يم٤مٟمقا حيٙمِّ

٤م ًمٞم٧ًم ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ ديٜمل !! سمؾ إرض، سمدل أن شمتٕم٤موٟمقا ُمٕمٝمؿ وشمٜم٤مسوهؿ !! أٓ إهن٤م إهداف اًمِمخّمٞم٦م واعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م: ومجٛمٞمع حتريم٤مشمٙمؿ واًمتل ؾمتٕمقن ًمتح٘مٞم٘مٝم

 ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ ؿمخيص .

ٜمف .513) ًَّ  ( رواه أمحد، واًمؽمُمذي، وطم

 ( .543: )ص :  ((   شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد   ))( 514)

 ( .563: )ص :  ((   ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد   ))( اٟمٔمر : 515)
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ومٛمـ ضمٕمؾ همػَم اًمرؾمقل دم٥م ـم٤مقمتف ذم يمؾِّ ُم٤م ي٠مُمر اهلل سمف ويٜمٝمك قمٜمف وإن  "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :   

ا ... وهذا ُمـ اًمنمك اًمذي يدظمؾ أصح٤مسمف ذم ىمقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ :   چ ڇ ظم٤مًمػ أُمر اهلل ورؾمقًمف وم٘مد ضمٕمٚمف ٟمِدًّ

 ( 516) "   ڇ      ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

هل إومراد اهلل سم٤مًمٓم٤مقم٦م ومال حُيٙمؿ قمغم يمؾِّ ُمـ مل يٗمرده سم٤مًمٓم٤مقم٦م سم٤مخلروج ُمـ اعمّٚم٦م ىمٚم٧م : وإذا يم٤مٟم٧م احل٤ميمٛمٞم٦م 

 .( 517)إٓ سم٤مًمرى سمحٙمؿ همػم اهلل قمغم شمٗم٤مصٞمؾ ذيمره٤م اًمٕمٚمامء 

ٕن احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ًمف ُمٕمٜمًك ؿُمٛمقزم ٓ ي٘مػ قمغم جمّرد ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م وُم١مؾّم٤ًمهت٤م اًمتنميٕمّٞم٦م سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ 

 .( 518)دود وم٘مط، سمؾ يتٕمّداه٤م إمم اًمٕم٘م٤مئد واًمٕم٤ٌمدات وُمّم٤مدر آؾمتدٓل ي٘مػ قمٜمد شمٜمٗمٞمذ احل

 . " وأن إوػ أن يـدرج دم أبقاب افػؼف ": ُمًتٝمزئ٤مصمؿ ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م ُمتٝمٙمٛمـ٤ًم 

ذم يمتٌٝمؿ اعمّمٜمٗم٦م قمغم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وذيمروا مجٞمع أطمقاًمف وشمٗم٤مصٞمٚمف  اًمٗم٘مٝم٤مءىمد أدرضمف قم٤مُم٦م أىمقل :

ىمِم٦م أدًمتف ف سمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وُمـ ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء، وُمٜم٤مُمًتدًملم قمغم يمؾ ُم٠ًمًم٦م ُمٜم

وُمـ ذًمؽ : ذيمرهؿ ًمٚمّمالة وأطمٙم٤مُمٝم٤م وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، واًمزيم٤مة، واًمّمٞم٤مم، واحل٩م، ًمٚمقصقل إمم احلؼ ومٞمٝم٤م 

 ويمذًمؽ ومٕمؾ أصح٤مب احلدي٨م ذم يمتٌٝمؿ .، وإـمٕمٛم٦م، واًم٘مْم٤مء، واًمِمٝم٤مدات واجلٝم٤مد، وإيامن، واًمٜمذور

أًمٗم٧م ذم إطمٙم٤مم اعمٌٜمٞم٦م قمغم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م هل ُمـ احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم، واًمٙمت٥م اًمتل ويمؾ هذه 

وم٠ميُّ حمذور ذم إدراج اًمٗم٘مٝم٤مء هل٤م ذم يمتٌٝمؿ وىمد سمٜمقه٤م قمغم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ـم٤مقم٦ًم هلل شمٕم٤ممم إطمٙم٤مم ٓ حُتَم يمثرة 

 واشم٤ٌمقمـ٤ًم حلٙمٛمف وشمًٝمٞماًل قمغم اًمٕم٤ٌمد وـمٚمٌـ٤ًم ًمألضمر واًمثقاب .

ًمْمجٞمجف اعمزيػ طمقل احل٤ميمٛمٞم٦م، سمؾ هذه ٟمٔمرة أيمثر    وهذا آؾمتخٗم٤مف ُمـ اًمٙم٤مشم٥م سم٠مطمٙم٤مم اًمنمع

 اىمع قمغم طمٙمؿ اًمنمع: وم٤مهلل ُمققمدهؿاحلزسمٞملم اًمذيـ يًٛمقن يمت٥م اًمٗم٘مف سمـ) اًمٙمت٥م اًمّمٗمراء (، وي٘مدُمقن وم٘مف اًمق

ؿقا افتقحقد اصطالح "ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م  :  ـًا إػ افربقبقة وإفقهقّة وجفؾ همٓء أن افصحابة أكػسفؿ مل يؼسِّ

 . " وإشامء وافصػات

إّن شم٘مًٞمؿ اًمتقطمٞمد إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم ًمٞمس أُمًرا طم٤مدصمـ٤ًم أو اصٓمالطم٤مت سمؾ هق شم٘مًٞمؿ ذقمل ىمد دّل  أىمقل :

ٌُّع وآؾمت٘مراء : ومٛمـ أدًّم٦م شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م : ىمقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ :   پ پ پ ڇقمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سم٤مًمتّت

    ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ڇ، وىمقًمف :  ڇ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ  ڻ ں ں، وىمقًمف :  ڇپ

 وئ وئ ەئەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ڇ، وىمقًمف :  ڇ ۆ ۇ

  ڇ   ۇئ

،  ڇ ٿ ٿ ٿ ٿ ڇ: ّٕن ُمٕمٜم٤مه : اعم٠مًمقه اعمٕمٌقد، وىمقًمف : ڇ پ پ ڇوُمـ أدًّم٦م شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م  

 .ڇ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڇوىمقًمف : 

 ک   ڑ ڑ  ژ ژ ڇ، وىمقًمف :  ڇ ڀ ڀ ڇىمقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ : وُمـ أدًم٦م شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت :  

وُمـ أي٤مت اًمتل مجٕم٧م أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد   ڇ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ڇ، وىمقًمف :  ڇ ڳڳ گ  گ گ گ ک کک

 ڇ ٺ ڀ   ڀ  ڀ ڀ  پپ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇاًمثالصم٦م : ىمقًمف ـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـ : 

                                                             

 ( .10/267: ) ((   جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ))( 516)

 خل٤مًمد اًمٕمٜمؼمي . ((   ٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل وأصقل اًمتٙمٗمػماحل   ))( اٟمٔمر ذم ذًمؽ : 517)

 ( .136ـ  133: )ص :  ((   اًمٜمٍم اًمٕمزيز   ))(، واٟمٔمر : 41: )ص :  ((   اًمٓمريؼ إمم اجلامقم٦م إم   ))( اٟمٔمر : 518)
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واًمتل ٓ يّمح إيامن اًمٕمٌد إٓ هب٤م ضم٤مءت ذم  وطم٤مؿم٤م اًمّمح٤مسم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ أن ٓ يٕمرومقا شمٚمؽ إٟمقاع

وهؿ مل يتٙمّٚمٛمقا ذم شمٚمؽ إىم٤ًمم ًمٕمدم احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ وقمدم وضمقد ُمـ خي٤مًمػ إّٓ !! (519)اًم٘مرآن اًمذي ٟم٘مٚمقه ًمٜم٤م

عم٤َّم فمٝمرت اًم٘مدري٦م ذم أواظمر قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م وم٠مفمٝمروا اًمؼماءة ُمـ أىمقاهلؿ وومِٕم٤مهلؿ دون أن يٜمّّمقا هذا اًمت٘مًٞمؿ، 

 أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شم٘مًٞمؿ اًمتقطمٞمد ًمثالصم٦م ٓ راسمع هل٤م : ا قمغم َُمـ ظم٤مًمَٗمٝم٤م !! رومقا شمٚمؽ إىم٤ًمم عم٤َم أٟمٙمرووًمق مل يٕم

اإلسم٤مٟم٦م قمـ ذيٕم٦م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م وجم٤مٟم٦ٌم اًمٗمرق  "( ذم يمت٤مسمف :  377ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اسمـ سمّٓم٦م ) ت :   

 ٥م قمغم اخلٚمؼ اقمت٘م٤مده ذم إصم٤ٌمت اإليامن سمف صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :... وذًمؽ أّن أصؾ اإليامن اًمذي جي ":  " اعمذُمقُم٦م

 أطمده٤م : أن يٕمت٘مد اًمٕمٌد رسّم٤مٟمّٞمتف ًمٞمٙمقن سمذًمؽ ُم٤ٌميِٜمـ٤ًم عمذه٥م أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ اًمذيـ ٓ ُيثٌتقن ص٤مٟمٕمـ٤ًم .

واًمث٤مين : أن يٕمت٘مد وطمداٟمٞمّتف ًمٞمٙمقن ُم٤ٌميِٜمـ٤ًم سمذًمؽ ُمذاه٥م أهؾ اًمنمك اًمذيـ أىمروا سم٤مًمّم٤مٟمع وأذيمقا ُمٕمف ذم 

 ٕم٤ٌمدة همػمه .اًم

واًمث٤مًم٨م : أن يٕمت٘مد ُمقصقومـ٤ًم سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ جيقز إٓ أن يٙمقن ُمقصقومـ٤ًم هب٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمُ٘مدرة واحلٙمٛم٦م 

ده سم٤مًم٘مقل اعمٓمٚمؼ ىمد ُيْٚمِحد ذم صٗم٤مشمف  وؾم٤مئر ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف: إْذ ىمد قمٚمٛمٜم٤م أّن يمثػًما ممّـ ُيِ٘مرُّ سمف ويقطمِّ

وّٕٟم٤م ٟمجد اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ ىمد ظم٤مـم٥م قم٤ٌمده سمدقم٤مئٝمؿ إمم اقمت٘م٤مد يمؾِّ ذم شمقطمٞمده  ده ذم صٗم٤مشمف ىم٤مدطمـ٤ًمومٞمٙمقن إحل٤م

 .( 520) " واطمد ُمـ هذه اًمثالث واإليامن هب٤م

 وىمد دّل اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم أّن شمقطمٞمد اهلل يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم : "وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل :   

 ائُمـ اًمتقطمٞمد ضُمٌَِٚم٧ْم قمٚمٞمف ومَِٓمُر اًمٕم٘مالء، وىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : إول : شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م: وهذا اًمٜمقع 

 وئ وئ ەئەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ڇ، وىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : { وئ ەئەئ

واًمٜمقع اًمث٤مين : شمقطمٞمده ـ ضمّؾ وقمال ـ ذم قم٤ٌمدشمف وو٤مسمط هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد  "إمم أن ىم٤مل :  " ... ڇ   ۇئ

٦ٌم ُمـ ٟمٗمل وإصم٤ٌمت ...، وُمـ أي٤مت اًمداًّم٦م قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ هق حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك ) ٓ إًمف إٓ اهلل (: وهل ُم ؽميمِّ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڇ، وىمقًمف  ڇ يث      جث يت ىت  مت  خت    حت    جت يب ڇاًمتقطمٞمد : ىمقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ : 

 ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ

اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م : شمقطمٞمده ـ ضمّؾ وقمال ـ ذم أؾمامئف  "إمم أن ىم٤مل : "

 قمغم أصٚملم : وصٗم٤مشمف: وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد يٜمٌٜمل

 .ڇ  ٿٿ       ٿ ٺ ڇ إول : شمٜمزيف اهلل ـ ضمّؾ وقمال ـ قمـ ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىملم ذم صٗم٤مهتؿ يمام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ :     

قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمٙمامًمف  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿواًمث٤مين : اإليامن سمام وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف أو وصػ سمف رؾمقًمف 

، وىمد ىمّدُمٜم٤م هذا اعمٌح٨م ُمًتقرًم  ڇ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ ٺ ڇوضمالًمف يمام ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

حـ٤ًم سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم ؾمقرة إقمراف  .( 521) " ُمقوَّ

ُمل قمٚمامء اًمًٚمػ أؿم٤مر إًمٞمف  "وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م سمٙمر أسمق زيد ـ طمٗمٔمف اهلل ـ :   هذا اًمت٘مًٞمؿ آؾمت٘مرائل ًمدى ُمت٘مدِّ

شم٤مج  "اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مّٞمؿ، وىمّرره اًمزسمٞمدي ذم  اسمـ َُمٜمَْدْه واسمـ ضمرير اًمٓمَّؼَمي وهمػممه٤م، وىمّرره ؿمٞمخ٤م

 ذم آظمريـ . رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع . " أوقاء اًمٌٞم٤من "وؿمٞمخٜم٤م اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم  " اًمٕمروس

وهق اؾمت٘مراء شم٤مّم ًمٜمّمقص اًمنمع، وهق ُمّٓمرد ًمدى أهؾ يمؾِّ ومـ، يمام ذم اؾمت٘مراء اًمٜمُّح٤مة يمالم اًمٕمرب إمم اؾمؿ 

                                                             

 ويمٗمروا سمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م . ( وًمق مل يٕمرف اًمّمح٤مسم٦م شمٚمؽ إٟمقاع اًمثالصم٦م عم٤َم ىم٤مشمٚمقا اعمنميملم اًمذيـ آُمٜمقا سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م519)

( 36ـ  35ٓسمـ ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمرّزاق سمـ قمٌد اعمحًـ اًمٕم٤ٌّمد )ص :  ((   اًم٘مقل اًمًديد ذم اًمرد قمغم ُمـ أٟمٙمر شم٘مًٞمؿ اًمتقطمٞمد   ))(، واٟمٔمر : 694ـ  693ٓسمـ سمّٓم٦م : ) ((   اإلسم٤مٟم٦م   ))( 520)

 ـ .

 ( وم٘مد ٟم٘مٚمف سمٓمقًمف .30ـ  23: )ص :  ((   اًمًديد اًم٘مقل   ))(، و414ـ  3/410: ) ((   أوقاء اًمٌٞم٤من   ))( 521)
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 .( 522) " هبذا، ومل َيْٕمَت٥م قمغم اًمٜمُّح٤مة ذم ذًمؽ قم٤مشم٥م: وهٙمذا ُمـ أٟمقاع آؾمت٘مراء وومٕمؾ وطمرف، واًمٕمرب مل شَمُٗمفْ 

 ومٝمؾ ظَمِٗمَل قمغم اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م فمٝمر هلذا اجل٤مهؾ وأُمث٤مًمف ممّـ يزقمؿ أن شم٘مًٞمؿ اًمتقطمٞمد اصٓمالطمل ؟!

شبحاكف  وهق حؼ ٕن ـػار ؿريش ؾرؿقا دم اإليامن باهلل بغ ـقكف( 523)وإكام هذا اصطالح حادث  "صمؿ ىم٤مل : 

وتعاػ ربًا وخافؼًا ومدبرًا فؾؽقن وبغ ـقكف اإلفف افذي ٓ إفف ؽره شبحاكف ،تعاػ وافذي ٓ يستحّؼ شقاه أن 

  " يعبد

ـٌ ذم اًمّمح٤مسم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ سمٕمدم ُمٕمروم٦م شمٚمؽ إٟمقاع اًمثالصم٦م اًمأىمقل : تل ٓ يّمح إيامن قمٌد ذم هذا ـمٕم

وهؾ ُيَٕمؼمَّ قمـ أٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمتل ، صمـ٤ًم مل يٕمرومف اًمّمح٤مسم٦م وهق طمؼ ؟٤مدصمؿ يمٞمػ يٙمقن اصٓمالطمـ٤ًم طم إٓ هب٤م ؟! 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿأظمؼمين ي٤م قمٌد اًمرّزاق قمغم ُم٤م ىم٤مشمؾ اًمٜمٌل ، ؟! (524)صمٌت٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سم٠مهن٤م اصٓمالطم٤مت

 ؟ .أقمغم أُمٍر مل يٕمٚمٛمف هق وأصح٤مسمف أم قمغم اصٓمالطم٤مت طم٤مدصم٦م اسمتدقمٝم٤م َُمـ سمٕمدهؿ ، يمّٗم٤مر ىمريش ؟! 

ـّ أن اعمّمٓمٚمح٤مت ًمٞم٧ًم هل اًمٕمٚمقم ٟمٗمًٝم٤م، سمؾ ضملء هب٤م خلدُم٦م   وأيْمـ٤ًم : ومٛمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد أهؾ يمؾ وم

اًمٕمٚمقم يمٛمّمٓمٚمح احلدي٨م وأصقل اًمٗم٘مف وأصقل اًمٚمٖم٦م ـ أي : ىمقاقمده٤م ـ: ومٝمؾ اًمتقطمٞمد سم٠مٟمقاقمف اًمثالصم٦م ) 

 آصٓمالطم٤مت ( ًمٞمس ُمـ اًمديـ ؟ . ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ قمامء اًمٌّم٤مئر .

اإليامن باهلل ؾاصطؾح ظذ تسؿقة ما أؿروه مـ اإليامن باهلل ) افربقبقة ( وما أكؽروه مـ مسائؾ  "صمؿ ىم٤مل : 

ودا جاء مـ ادسؾؿغ مـ ؾرق بغ صػة هلل وصػة أخرى وآمـ ببعض أشامء اهلل وصػاتف  ) بإفقهقة ( ...

تقحقد إشامء وافصػات ( وذفؽ  وـػر ببعضفا ؾنن ظؾامء أهؾ افسـة شّؿقا اإليامن بؽؾ أشامء اهلل وصػاتف )

فقبقـقا أن هذا داخؾ دم مسؿك اإليامن باهلل شبحاكف وتعاػ . ؾلصبح اإليامن احلؼ باهلل ـ جّؾ وظال ـ مشتؿاًل ظذ 

 . " اإليامن بؽؾ ما وصػ بف كػسف ، وـؾ ما وصػف بف رشقفف

ٕٟمف ضمٕمؾ أومٕم٤مل اعمنميملم قمالُم٤مت ُم٤م ذيمره اًمٙم٤مشم٥م ًمٞمس و٤مسمٓمـ٤ًم عمٕمروم٦م أٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م،  أىمقل :

رسمقسمٞم٦م ُيٕمرف هب٤م اًمتقطمٞمد سم٠مٟمقاقمف اًمثالصم٦م، وٓ أقمرف أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ضمٕمؾ ُمثؾ هذا و٤مسمٓمـ٤ًم ًمٚمتٗمريؼ سملم اًم

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿه٤م ُمـ يمالم اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ ويمالم رؾمقًمف اؤوىمد ذيمر اًمٕمٚمامء وقاسمط اؾمت٘مر، وإًمقهّٞم٦م 

أّن شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م هق : إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة، أو : إومراد  طمٞمد اًمثالصم٦م، ومٙم٤من مم٤ّم ىم٤مًمقه :ضمٕمٚمقه٤م وقاسمط ٕٟمقاع اًمتق

 اهلل سم٠مومٕم٤مل قم٤ٌمده، أو : إومراد اهلل سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمَّٗملم .

طمٞمد اًمٕمٛمكم، و : شمقطمٞمد وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد يًّٛمك : شمقطمٞمد اًم٘مّمد واًمٓمٚم٥م، ويًّٛمك ـ أيْمـ٤ًم ـ : اًمتق

شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م هق : إومراد اهلل سم٤مخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم، وي٘م٤مل ـ قع هق اًمذي أٟمٙمره اعمنميمقن ا اًمٜموهذ، اًمٕم٤ٌمدة 

 .وقمـ هذيـ اًمٜمققملمف أيْمـ٤ًم ـ : إومراد اهلل سم٠مومٕم٤مًم

                                                             

 ( ـ .32ـ  31: )ص :  ((   اًم٘مقل اًمًديد   ))(، واٟمٔمر : 30: )ص :  ((   اًمتحذير ُمـ خمتٍمات اًمّم٤مسمقين   ))( 522)

ن أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد اصٓمالطم٤مت طم٤مدصم٦م وٓ ( إًذا ظمرج قمـ يمقٟمف شم٘مًٞمٛمـ٤ًم ذقمٞمـ٤ًم، وقمغم هذا ومٛمـ ؾمجد ًمّمٜمؿ أو اقمت٘مد ظم٤مًم٘مـ٤ًم همػم اهلل أو أٟمٙمر إؾمامء وا523) ًمّمٗم٤مت ومٚمٞمس سمٙم٤مومرٕ 

 ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح !!

ول وإظمراج اًمٚمٗمظ ُمـ ُمٕمٜمك ًمٖمقي إمم آظمر عمٜم٤مؾم٦ٌم سمٞمٜمٝمام524)   .( آصٓمالح هق قم٤ٌمرٌة قمـ اشمٗم٤مق ىمقم قمغم شمًٛمٞم٦م اًمٌمء سم٤مؾمؿ ُم٤م يٜم٘مؾ قمـ ُمقصٗمف ٕا

 اعمٕمٜمك . وىمٞمؾ : آصٓمالح : اشمٗم٤مق ـم٤مئٗم٦م قمغم ووع اًمٚمٗمظ سم٢مزاء 

 وىمٞمؾ : آصٓمالح : إظمراج اًمٌمء قمـ ُمٕمٜمك ًمٖمقي إمم آظمر ًمٌٞم٤من اعمراد . 

 وىمٞمؾ : آصٓمالح : ًمٗمٌظ ُمٕملم سملم ىمقم ُمٕمٞمٜملم . 

 ( .45ـ  44ًمٚمجرضم٤مين )ص  ((اًمتٕمريٗم٤مت    ))اٟمٔمر :  
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دوا اهلل سم٠مومٕم٤مًمف وأومردوه سم٠مومٕم٤مًمٙمؿ "يم٤من اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقّه٤مب ـ رمحف اهلل ـ يمثػًما ُم٤م ي٘مقل :    .(525)" وطمِّ

همػم إؾمامء واًمّمٗم٤مت ومٝمق : اإليامن سمام وصػ وؾمّٛمك سمف ٟمٗمًف أو وصٗمف وؾماّمه سمف رؾمقًمف ُمـ  وأُم٤م شمقطمٞمد 

وهذان اًمٜمققم٤من ـ أقمٜمل : اًمرسمقسمٞم٦م وإؾمامء واًمّمٗم٤مت ـ يًّٛمٞم٤من سم٤مًمتقطمٞمد اًمٕمٚمٛمل ، شمِمٌٞمف وٓ متثٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ 

 .( 526)اخلؼمي 

باهلل ربـًّا وإهلـًا وٓ كممـ بف حاـاًم دم صئقكـا وأن دا كشل دم ادسؾؿغ مـ ؿال كممـ  ":  اًمٙم٤مشم٥م صمؿ ىم٤مل

ـام يؼقفقن ، وبػصؾ افديـ (527)افدكققية ... بؾ كـظؿ أمقركا افديـقة ـام كشاء ، وكادوا بػصؾ افديـ ظـ افدوفة

ظـ افشئقن افسقاشقة وآؿتصادية ؾنن ظؾامء اإلشالم ردوا هذه افبدظة اجلديدة افتل شؿقت بافالديـقة أو 

 . " قة وبقـقا أكف ٓ إشالم إٓ دـ آمـ بلن اهلل شبحاكف وتعاػ حاـاًم وأن احلؽؿ فف شبحاكف وتعاػافعؾامك

ذم هذا شمٙمٗمػم ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم ٓ خيٗمك قمغم ذي ًُم٥م: وهق شم٠ميمٞمد ًمٚمٛمقاوع اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل يمّٗمرهؿ ومٞمٝم٤م، ودًمٞمؾ  أىمقل :

ٛمثٚمف، ٕٟمف ُمـ ومٕمؾ أهؾ اًمٌدع، وّٕن اهلل أّدسمٜم٤م وٟمحـ ٓ ٟم٘م٤مسمؾ هذا اًمتٙمٗمػم سمغم إساره قمغم شمٙمٗمػم اًمًٚمٗمٞمِّلم قم

 .ڇ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ڇسم٘مقًمف : 

 ، وهٞمٝم٤مت . ڇ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ڇوٟم٘مقل ًمٚمٙم٤مشم٥م وأُمث٤مًمف : 

وفقس هذا بدظًا دم افديـ أو ابتداظًا دم اإليامن وافتقحقد، بؾ إن مـ أرـان افتقحقد إؾراد اهلل ظز  "صمؿ ىم٤مل : 

وتؼديؿ حؽؿ اهلل ورشقفف وضاظة اهلل ورشقفف ظذ ضاظة وحؽؿ ـؾ أحد، واإليامن بلن احلؽؿ  وجؾ باحلاـؿقة

 ٻ ٻ ٱ ڇهلل وحده وأن مـ ريض خمتارًا بحؽؿ ؽره دم أي صلن مـ افشئقن ؾفق ـاؾر باهلل ـام ؿال تعاػ : 

 ٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ        ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ڇآخر هذه أية ودم  ڇ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 . "    ڇ  وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى     ې ې ې   ې ۉ

ضمّٝمٚم٧م اًمّمح٤مسم٦م، ويمّٗمرت اًمًٚمٗمٞملم، وزقمٛم٧َم سم٠من شم٘مًٞمؿ اًمتقطمٞمد إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم إٟمام هق شم٘مًٞمؿ  أىمقل :

اًمٕمالُم٦م  اصٓمالطمل ٓ شمً٘مٞمؿ ذقمل، وذيمرت ذم أُمر اًمتقطمٞمد ُم٤م مل يٕمرومف ّذاح اًمتقطمٞمد ُمـ أُمث٤مل اًمِمٞمخ

ًمٞمس هذا "ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل، واًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ ـ رئٞمس اًمٕمٚمامء ذم قمٍمه ـ، وصمؿ سمٕمد ذًمؽ شم٘مقل : 

إذا مل يٙمـ صٜمٞمع اًمٙم٤مشم٥م هذا اسمتداقمـ٤ًم ذم اًمديـ ومام قمغم  "سمدقمـ٤ًم ُمـ اًمديـ أو اسمتداقمـ٤ًم ذم اإليامن واًمتقطمٞمد ...

 وضمف إرض سمدقم٦م إذن ؟!! .

جاء مـ همٓء ادبطؾغ مـ يزظؿ أن تقحقد احلؽؿ فقس مـ افتقحقد وأن احلؽؿ بغر ما  وفؼد "صمؿ ىم٤مل : 

هؽذا ظذ إضالؿف دون تػريؼ بغ مـ جعؾ حؽؿ افبؼ أؾضؾ مـ حؽؿ ( 528)أكزل اهلل إكام هق ) ـػر دون ـػر (

 . " اهلل ، أو مساوياً حلؽؿ اهلل . ومـ أخطل أو تلول أو حؽؿ بؼضقة واحدة بغر ما أكزل اهلل

اًمٙمٗمر يمٗمران :يمٗمر قمٛمؾ .ويمٗمر ضمحقد وقمٜم٤مد .ومٙمٗمر اجلحقد واًمٕمٜم٤مد : أن يٙمُٗمر سمام  "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمِّؿ :  أىمقل : 

ضم٤مء سمف ضمحقًدا وقمٜم٤مًدا، ُمـ أؾمامء اًمرب وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف وأطمٙم٤مُمف وهذا  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقُمٚمؿ أن اًمرؾمقل 

 اًمٙمٗمر يْم٤مّد اإليامن ُمـ يمّؾ وضمف .

                                                             

 هـ .1407( ؾمٛمٕمُتف ُمـ ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م قمٌد اهلل سمـ ضمؼميـ ذم ٟمدوة اجل٤مُمع ذم قم٤مم 525)

 ( .75ـ  51ًمٚمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل )ص :  ((   أقمالم اًمًٜم٦م اعمِمٝمقرة ٓقمت٘م٤مد اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمٜمّمقرة   ))ر ًمتٚمؽ اًمتٕمريٗم٤مت : ( اٟمٔم526)

 ( ؾمٌؼ أن سمٞمّٜم٤م سم٤مٕدًم٦م أن هذه ُمـ صٗم٤مشمف وصٗم٤مت طمزسمف .527)

 ( ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ـ ريض اهلل قمٜمف ـ 528)
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:  ومٞمٜم٘مًؿ إمم ُم٤م يْم٤مد اإليامن وإمم ُم٤م ٓ يْم٤مّده : وم٤مًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ، وآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤معمّمحػ، وأُم٤م يمٗمر اًمٕمٛمؾ 

 وىمتؾ اًمٜمٌّل، وؾمٌف يْم٤مّد اإليامن .

أُم٤م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل وشمرك اًمّمالة ومٝمق ُمـ اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم ُمٓمٚم٘مـ٤ًم: وٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمل قمٜمف اؾمؿ اًمٙمٗمر 

صغم اهلل ؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل يم٤مومر، وشم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر سمٜمّص رؾمقل اهلل سمٕمد أن أـمٚم٘مف اهلل ورؾمقًمف قمٚمٞمف: وم٤محل٤ميم

وىمد ٟمٗمك رؾمقل اهلل اإليامن قمـ اًمزاين واًم٤ًمرق وؿم٤مرب ، وًمٙمـ هق يمٗمر قمٛمؾ ٓ يمٗمر اقمت٘م٤مد : قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 اخلٛمر وقمّٛمـ ٓ ي٠مُمـ ضم٤مره سمقائ٘مف، وإذا ٟمٗمك قمٜمف اؾمؿ اإليامن ومٝمق يم٤مومر ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ، واٟمتٗمك قمٜمف يمٗمر

 اجلحقد وآقمت٘م٤مد .

 .( 529) " ٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي يُمّٗم٤مًرا ييب سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب سمٕمض "ويمذًمؽ ىمقًمف : 

 .( 530) " ُمـ أشمك يم٤مهٜمـ٤ًم ومّمّدىمف أو اُمرأة ذم دسمره٤م وم٘مد يمٗمر سمام ُأٟمزل قمغم حمٛمد "ويمذًمؽ ىمقًمف : 

 .( 531) " إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ٕظمٞمف : ) ي٤م يم٤مومر ( وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م "وىمقًمف : 

 . " اًمٕمٛمكم يْم٤مّده اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم، واإليامن آقمت٘م٤مدي يْم٤مّده اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي ... وم٤مإليامن

وهذا اًمتٗمّمٞمؾ هق ىمقُل اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ أقمٚمُؿ إُّم٦م سمٙمت٤مب اهلل وسم٤مإلؾمالم واًمٙمٗمر  "صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ : 

ريـ مل يٗمٝمٛمقا ُمرادهؿ، وم٤م ٟم٘مًٛمقا إمم ومري٘ملم : ومري٘مـ٤ًم : وًمقازُمٝم٤م: ومال شمتٚمّ٘مك هذه اعم٤ًمئؾ إٓ قمٜمٝمؿ، وم٢من اعمت٠مظمِّ

 أظمرضمقا ُمـ اعمٚم٦م سم٤مًمٙم٤ٌمئر، وىمْمقا قمغم أصح٤مهب٤م سم٤مخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر . وومري٘مـ٤ًم : ضمٕمٚمقهؿ ُم١مُمٜملم يم٤مُمكم اإليامن .

 ومٝم١مٓء همٚمقا، وه١مٓء ضمٗمقا .

 وهَدى اهلل أهَؾ اًمًٜم٦م ًمٚمٓمري٘م٦م اعمثغم واًم٘مقل اًمقؾمط اًمذي هق ذم اعمذاه٥م يم٤مإلؾمالم ذم اعمٚمؾ .

 يمٗمر دون يمٗمر، وٟمٗم٤مق دون ٟمٗم٤مق، وذك دون ذك، وومًقق دون ومًقق، وفمٚمؿ دون فمٚمؿ :  ومٝم٤مهٜم٤م

  ہ ۀ ۀ ڻ ڇ ـ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم قمـ ـم٤مووس قمـ اسمـ قم٤ٌّمس ذم ىمقًمف ـ شمٕم٤ممم ـ :

 . " ًمٞمس هق اًمٙمٗمر اًمذي يذهٌقن إًمٞمف ": ڇ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

٤ٌّمس قمـ ىمقًمف : وىم٤مل قمٌد اًمرّزاق : أظمؼمٟم٤م َُمْٕمَٛمر قمـ    ہ ۀ ۀ ڇـم٤مووس قمـ أسمٞمف ىم٤مل : ؾُمئِؾ اسمـ قم

 . " هق هبؿ يمٗمر، وًمٞمس يمؿ يمٗمر سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف "ىم٤مل :   ڇ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 . " يمٗمر ٓ يٜم٘مؾ قمـ اعمّٚم٦م "ـ وىم٤مل ذم رواي٦م أظمرى قمٜمف : 

 . " ًمٞمس سمٙمٗمر يٜم٘مؾ قمـ اعمّٚم٦م "ـ وىم٤مل ـم٤مووس : 

 " يمٗمر دون يمٗمر، وفمٚمؿ دون فمٚمؿ، وومًؼ دون ومًؼ "قمـ اسمـ ضُمري٩م قمـ قمٓم٤مء : ـ وىم٤مل ويمٞمع قمـ ؾمٗمٞم٤من 
: وم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ ىمد ىم٤مل "يمٗمر دون يمٗمر"ومٝمذا يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمًٚمٗمٞمقن ذم احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل  اهـ .( 532)

ـٌ ذم ؾمٚمػ إُم٦م اًمذيـ  ـٌ ذم اسمـ اًم٘مٞمؿ، واًمٓمٕمـ ذم اسمـ اًم٘مٞمؿ ـمٕم ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ . وهق سمذًمؽ، وم٤مًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ـمٕم

 يٌٓمؾ دقمقى اًمٙم٤مشم٥م اٟمتامءه اًمٙم٤مذب ًمٚمًٚمٗمٞم٦م .

وبنضالؿفؿ افؼقل أن احلؽؿ بغر ما أكزل اهلل ) ـػر دون ـػر ( هقكقا ظذ افـاس  ": ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م سمٕمد ذًمؽ  

                                                             

 ( ُمتّٗمؼ قمٚمٞمف .529)

 .( رواه أمحد، وإرسمٕم٦م، وهق طمًـ 530)

 ( ُمتّٗمؼ قمٚمٞمف .531)

 ( .54ـ  51ٓسمـ اًم٘مٞمِّؿ )ص :  ((   يمت٤مب اًمّمالة   ))( اٟمٔمر : 532)
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قكف وأظطقا ادبدفغ فؼح اهلل صؽ ذظل دم أن ما يػعؾ( 533)افتحاـؿ إػ ؽر ذيعة اهلل ، وافروا بغر حؽؿ اهلل

مـ حرب ذيعة اهلل إكام هق معصقة ٓ ّترجفؿ مـ اإلشالم .. ؾـعقذ باهلل مـ اخلذٓن ، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ 

 . " باهلل افعع ادـان

إًمٞمؽ ـ أظمل اًم٘م٤مرئ ـ اًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م أن اًمرضمؾ ُمّم٤مب سمٚمقصم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ـ واًمتل شمٕمٜمل : أن يٙمقن  أىمقل :

اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمّٞم٦م ؾمقاء يم٤من هذا احلٙمؿ خم٤مًمٗمـ٤ًم ًمٚمديـ أو ُمقاوم٘مـ٤ًم ًمف ـ:  احلٙمؿ ًمٚمِمٕم٥م وأن اًمِمٕم٥م هق ُمّمدر

عمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م طمتك يمّٗمر اًمًٚمٗمٞمِّلم وضمّٝمؾ اًمّمح٤مسم٦م واّدقمك أن  أٟمقاع اًمتقطمٞمد ... ورهمؿ وجٞمجف طمقل احل٤ميمٛمّٞم٦م 

 اصٓمالطم٤مت طم٤مدصم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ دقم٤مواه اًمٔم٤معم٦م اعمٌٜمّٞم٦م قمغم اجلٝمؾ واهلقى :

 " أزُم٦م اًمديٛم٘مراـمّٞم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب "م ( حت٧م قمٜمقان : 4/2/1993)  " اًمقـمـ " ضمريدة ذم اًمٙم٤مشم٥ميمت٥م  

وومٞمٝم٤م يت٤ٌميمك قمغم اًمديٛم٘مراـمّٞم٦م اًمتل مَتُرُّ ـ يمام ي٘مقل ـ سمٛمرطمٚم٦م قمّمٞم٦ٌم وحمٜم٦م يمٌػمة طمٞم٨م ٓ شمٕمٛمؾ هب٤م احلٙمقُم٤مت 

 إورسمّٞم٦م سمّمٗم٦م ضمّٞمدة ومْماًل قمـ اًمدول اإلؾمالُمّٞم٦م !!

 "أو  " اخلقار "اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م شمٕم٤مين ُمـ أزُم٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م ظم٤مٟم٘م٦م وشمِمتٙمل ُمـ طم٤مل وإن يم٤مٟم٧م  "ي٘مقل : 

سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمّٞم٦م، ٓ  ومام سم٤مًمؽاًمذي أص٤مب ىمٚم٥م اًمديٛم٘مراـمّٞم٦م قمٜمدهؿ،  " اًمْمٕمػ

 !! " ؿمؽ أن اًمقوع أوهك وأُمر ُمـ أن يقصػ

ّٞم٦م قمغم صٕمٞمد اًمقـمـ اًمٕمريب، وًمٕمٚمٜم٤م ذم اعم٘م٤مًم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ٟمتٓمرق وهذه أزُمتٜم٤م اًمديٛم٘مراـم "صمؿ ظمتؿ اعم٘م٤مًم٦م ىم٤مئاًل : 

 !! " إمم أزُمتٜم٤م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم سمٚمدٟم٤م اًمٙمقي٧م

م ( حُي٨مُّ اًم٘مقَى اًمًٞم٤مؾم٦م ـ وهل ظمٚمٞمط ُمـ اًمِمٞمٕم٦م 14/11/1994: )  " اًمقـمـ "ويمت٥م ـ أيْمـ٤ًم ـ ذم ضمريدة  

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمٙمت٤ًٌمت اًمدؾمتقري٦م واًمتٕم٤مون ذم واًمديٛم٘مراـمّٞملم واإلظمقان اعمًٚمٛملم واًمٕمٚمامٟملّم وهمػمهؿ ـ إمم

 ذًمؽ :

ا إٓ أٟمٜم٤م يم٘مقى ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  "ي٘مقل :  إن اعمِمٙمالت اًمتل شمقاضمف ُمًػمة اًمٙمقي٧م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م يمٌػمة ضمدًّ

وإن أيمثر ُم٤م يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إًمٞمف هق رضورة اعمح٤مومٔم٦م قمغم خمتٚمٗم٦م آدم٤مه٤مت ُمٓم٤مًمٌقن سم٢مجي٤مد احلٚمقل هل٤م، 

اًمتل طمّ٘م٘مٝم٤م اًمِمٕم٥م اًمٙمقيتل سمٕمد ومؽمات قمّمٞم٦ٌم، وًمـ يت٠مشمك ذًمؽ إٓ سم٢مقم٤مدة اًمدؾمتقري٦م اًمِمٕمٌٞم٦م  اعمٙمت٤ًٌمت

م ُمـ أضمؾ إقم٤مدة جمٚمس إُم٦م، ويمام ٟمجح٧م اًم٘مقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم إًمزام 1986اًمتٜمًٞمؼ سملم يم٤موم٦م اًم٘مقى قم٤مم 

 . " ٞم٤مة اًمٜمٞم٤مسمٞم٦موم٢مهن٤م ُمٓم٤مًم٦ٌم سم٤محلٗم٤مظ قمغم احل 1190( قم٤مم  1962اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م سم٤مًمٕمٛمؾ سمدؾمتقر ) 

إذا يم٤من اًمٞم٤ًمر اًمٙمقيتل ص٤مدىمـ٤ًم ذم دقمقاه سم٠مٟمف ُمـ أٟمّم٤مر اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وُمـ اًمٕم٤مُمٚملم قمغم مح٤ميتٝم٤م،  "وي٘مقل : 

ومٕمغم ممثٚمّٞمف سمٙمؾ ُمٜم٤مسمرهؿ ويمت٤مسم٤مهتؿ وجماّلهتؿ واعمٛمثٚم٦م سم٤معمٜمؼم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ومجٕمٞم٦م اخلرجيلم ومجٕمٞم٦م طم٘مقق 

مجٕمٞم٦م اًمدوم٤مع قمـ وح٤مي٤م احلرب همػم ُمِمٝمرة رؾمٛمٞمـ٤ًّم وضمريدة اًمٓمٚمٞمٕم٦م، اإلٟم٤ًمن وجلٜم٦م أٟمّم٤مر اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، و

قمٚمٞمٝمؿ ُمراضمٕم٦م ُمقاىمٗمٝمؿ احل٤مًمٞم٦م وإقم٤مدة طم٤ًمسم٤مهتؿ واًمٕمقدة إمم ؿمٕم٤مراهتؿ اًمتل رومٕمقه٤م إسم٤من طمؾ جمٚمس إُم٦م ُمـ 

قمغم دقمؿ اعمٜم٤مسة اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م ـ ٓ سمقأده٤م ـ وأن ي٘مٌٚمقا سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م همػم اعمنموـم٦م، وذًمؽ سم٤مًمٕمٛمؾ 

  " جمٚمس إُم٦م وإٟمج٤مزاشمف ؾمقاء يم٤مٟمقا ومٞمف أهمٚمٌّٞم٦م أو أىمٚمّٞم٦م أو هم٤مسمقا قمٜمف سم٤مًمٙمٚمّٞم٦م

                                                             

ًم٘مد طم٤مول اًمٌٕمض وًمألؾمػ اًمِمديد اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ هٞم٦ٌم   ))( : 7/5/1985، سمت٤مريخ : 716)قمدد  ((اعمجتٛمع    ))( ىم٤مل ُم٤ٌمرك اًمدويٚم٦م ـ وهق ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم ـ ذم جمٚم٦م 533)

 . ((،وأن يٕمرىمؾ اًمدور اًمرىم٤ميب عمجٚمس إُم٦م طمتك ىم٤مل : إٟمام ُم٤مرؾمٜم٤م طم٘مـ٤ًم ُمـ طم٘مقومٜم٤م يمٚمٗمٝم٤م ًمٜم٤م اًمدؾمتقر أقمٓم٤مٟم٤م إي٤مه٤م اًمنمع  اًمدؾمتقر اًمٙمقيتل وىمقشمف

 أًمٞمس ذم هذا اًمٙمالم إصم٤ٌمت ذع همػم ذع اهلل ؟ . 

٤مدىمـ٤ًم ومٞمام شم٘مقل ًمٓمٌ٘م٧م قمغم ص٤مطم٥م اعم٘م٤مل ُم٤م اهتٛم٧م سمف وم٘مٌؾ أن شمٓمٚمؼ ًمٚم٤ًمٟمؽ اًمٕمٜم٤من ذم اًمٙمالم قمغم اًمًٚمٗمٞملم ... اقمرف ُمـ أٟم٧م وَُمـ هؿ أصح٤مسمؽ،وًمق يمٜم٧م ص 

 اًمًٚمٗمٞملم . ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اهلقى اعمٗميض سمّم٤مطمٌف إمم اًمتقى .
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وهؾ هذا يتٛمِّمك ُمع دقمقشمؽ حل٤ميمٛمٞم٦م اهلل طمٞم٨م ضمٕمٚمتٝم٤م  م أيمثر ُمـ هذا ي٤م قمٌد اًمرّزاق ؟وم٠مّي متٞمٞمع ًمإلؾمال

 آظمر ّتٌٞمٓم٤مشمؽ وّتٚمٞمٓم٤مشمؽ !!ىمًٛمـ٤ًم راسمٕمـ٤ًم ُمـ أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد، طمتك يمّٗمرت اًمًٚمٗمٞمِّلم وضمّٝمٚم٧م اًمّمح٤مسم٦م إمم 

٤ٌَمشمف اًمرواومض واًمٕمٚمامٟمٞمِّلم واًمٞم٤ًمريِّلم اًمذيـ ًمق  َى أن شمْمع يدك ذم يد هذا اخلٚمٞمط اًمذي حيتقي سملم ضَمٜمَ َأوَمؽَمْ

 اؾمتٓم٤مقمقا أن يٛمحقك أٟم٧م وىمقُمؽ قمـ وضمف إرض عم٤ََم شمرّدوا حلٔم٦م ؟

ٙمّٚمؿ قمـ طم٤مدصم٦م رضب أطمد اًمِم٤ٌمب ًمٕمْمق ُمـ وهق يت " ـمرائؼ اًمٞم٤ًمريِّلم ذم حم٤مرسم٦م اإلؾمالم "وذم يمت٤مسمف :   

ضمٝم٤م أقمداء اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وأقمداء  "أقمْم٤مء جمٚمس إُم٦م  يمؾ ٟمتٞمج٦م طمتٛمّٞم٦م حلٛمٚم٦م اًمتِمٝمػم اعمٜمّٔمٛم٦م اًمتل يروِّ

 .( 534) " اإلصالح سمٕمد أن ه٤مهلؿ أن اعمًػمة اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ىمد أيٜمٕم٧م وأشم٧م صمامره٤م

ٛمٞم٦م اهلل وشمٙمٗمػمك عمـ ظم٤مًمٗمؽ ؽ اعمزّيػ طمقل طم٤ميمىمد شمٌلّم ًمٚم٘مّراء أٟمؽ ُمـ دقم٤مة اًمديٛم٘مراـمٞم٦م رهمؿ وجٞمج

 ومٝمؾ أٟم٧م ُمًتٕمّد ًمٚمحٙمؿ قمغم ٟمٗمًؽ ؟!! . رأيؽ

 
 

 

وهق ؿقل بعضفؿ أن افؽػر ٓ يؽقن إٓ  .. إصؾ افثامـ وإربعقن : ٓ ـػر إٓ بافتؽذيب ":   ؿال افؽاتب

ؿ بـ صػقان وبؼ ادريز ، وابـ افراوكدي وافصاحلل، وؽرهؿ مـ بافتؽذيب ، وهق بعقـف ؿقل جف

 . "اجلفؿقة

طمٍم اًمٙمٗمر سم٤مًمتٙمذي٥م هق ىمقل ُمٌتدع، مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم، وإٟمام وىمع ُمثؾ هذا  أىمقل :

 ُمـ سمٕمض اًمٙمّت٤مب اعمٕم٤مسيـ، وشمٕمٛمٞمُؿ ذًمؽ قمغم مجٞمع اًمًٚمٗمٞملم يمذب وزور .

 ذا اًم٤ٌمب هق : أن اًمٙمٗمر ي٘مع سم٠مُمقر :واًمذي ٟم٘مقًمف وٟم٘مرره ذم ه

 ـ إُم٤م سم٤مٓقمت٘م٤مد. 

 ـ وإُم٤م سمجحقد ُم٤م هق ُمٕمٚمقٌم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة . 

 ـ أو سمٗمٕمؾ اًمٙمٗمر . 

 ـ أو سم٘مقل اًمٙمٗمر . 

 ـ أو سم٤مًمؽمك واإلقمراض قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم . 

ذيٌؽ ذم اعمٚمؽ، أو أن اهلل ُمٕمف ومٞمٙمقن اًمٙمٗمر سم٤مٓقمت٘م٤مد يمام ًمق اقمت٘مد هلل ص٤مطم٦ًٌم أو وًمًدا، أو اقمت٘مد أن اهلل ًمف 

ذم هذا اًمٙمقن ُمدسمر، أو اقمت٘مد أن أطمًدا يِم٤مرك اهلل ذم أؾمامئف أو صٗم٤مشمف أو أومٕم٤مًمف، أو اقمت٘مد أن أطمًدا يًتحؼ 

 اًمٕم٤ٌمدة همػم اهلل شمٕم٤ممم، أو اقمت٘مد أن هلل شمٕم٤ممم ذيٙمـ٤ًم ذم رسمقسمٞمتف .

ٞمتف واؾمتح٘م٤مىمف ًمٚمٕم٤ٌمدة، أو ضمحد ُمٚمٙمـ٤ًم ُمـ ويٙمقن سم٤مجلحقد، يمام ًمق ضمحد رسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، أو ضمحد أًمقه

اعمالئٙم٦م، أو ضمحد رؾمقًٓ ُمـ اًمرؾمؾ، أو يمت٤مسمـ٤ًم ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م، أو ضمحد اًمٌٕم٨م، أو اجلٜم٦م، أو اًمٜم٤مر، أو 

اجلزاء، أو احل٤ًمب، أو أٟمٙمر وضمقب اًمّمالة، أو وضمقب اًمزيم٤مة، أو وضمقب احل٩م، أو وضمقب اًمّمقم، أو 

٦م إرطم٤مم، أو همػم ذًمؽ مم٤م هق ُمٕمٚمقٌم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، يم٠من جيحد وضمقب سمر اًمقاًمديـ، أو وضمقب صٚم

حتريؿ اًمزٟم٤م، أو حتريؿ اًمرسم٤م، أو حتريؿ ذب اخلٛمر، أو حتريؿ قم٘مقق اًمقاًمديـ، أو حتريؿ ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ، أو همػم 

 ذًمؽ مم٤م هق ُمٕمٚمقٌم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة .

                                                             

 ( .44: )ص :  ((   ـمرائؼ اًمٞم٤ًمريِّلم   ))( 534)
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 .(535)فم٤مهًرا ُمع اًمٕمٚمؿ سمف وُمٕمرومتف سم٤مـمٜمـ٤ًم وو٤مسمط هذا اًمٜمقع يٙمقن : سمٙمتامن احلؼ، وقمدم آٟم٘مٞم٤مد ًمف

ويٙمقن اًمٙمٗمر سم٤مًمٗمٕمؾ يمٛمـ ؾمجد ًمّمٜمؿ، أو ومٕمؾ اًمًحر، أو ومٕمؾ أي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمنمك يم٠من دقم٤م همػم اهلل، 

 أو ذسمح ًمٖمػم اهلل، أو ٟمذر ًمٖمػم اهلل، أو ـم٤مف سمٖمػم سمٞم٧م اهلل شم٘مرسمـ٤ًم ًمذًمؽ اًمٖمػم .

ؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أو ؾم٥م ديـ اإلؾمالم، أو ويٙمقن اًمٙمٗمُر سم٤مًم٘مقل، يمام ًمق ؾم٥م اهلل، أو ؾم٥م ر

 اؾمتٝمزأ سم٤مهلل، أو سمٙمت٤مسمف، أو سمرؾمقًمف، أو سمديٜمِف .

وهٜم٤م ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف إمم أن هذا اًمٜمقع ٓ ي٘مع إٓ ُمع ذه٤مب قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م : ُمـ ٟمٞمتف، وإظمالصف، وحمٌتف، 

ُمـ  قمت٘م٤مدي وٓ سمد، ومل شمٙمـ هذه ًمت٘مع إّٓ واٟم٘مٞم٤مده: ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٦م ذم اًمٔم٤مهر إٓ أهن٤م ُمًتٚمزُم٦م ًمٚمٙمٗمر آ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڇوهؾ محؾ اعمٜم٤موم٘ملم ذم همزوة شمٌقك قمغم أن ، ُمٜم٤مومؼ ُم٤مرق، أو ُمٕم٤مٟمد ُم٤مرد 

  ڑ ڑ ژ ڇ إٓ ذًمؽ، ُمع ىمقهلؿ عم٤َّم أؾمٚمٛمقا : إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م ، ومرد اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف  ڇ       ٹ

 : .  ڇ ک             ک ک

قمراض قمـ ديـ اهلل واًمؽمك واًمرومض ًمديـ اهلل، يم٠من يٕمرض قمـ ديـ اهلل ٓ يتٕمٚمٛمف وٓ ويٙمقن اًمٙمٗمر سم٤مإل

 ڀ ڇ، وىم٤مل :   ڇ ہ ہ ہ ہ  ۀ ڇ يٕمٌد اهلل ومٞمٙمُٗمر هبذا اإلقمراض وهذا اًمؽمك: ىم٤مل شمٕم٤ممم :

 .ڇ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ  ٺ  ٺ ٺ     ٺ ڀ ڀ

ويٙمقن سم٤مإلقمراض واًمؽمك  ٤مًمٗمٕمؾ،وم٤مًمٙمٗمر يٙمقن سم٤مٓقمت٘م٤مد، ويٙمقن سم٤مجلحقد، ويٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ، ويٙمقن سم

وًمٕمؾ اًمٙم٤مشم٥م يٚمٛمز سمذًمؽ ًمٚمٓمٕمـ ذم إًم٤ٌمين وـمالسمف: وم٘مد شمٜم٤مىمؾ سمٕمْمٝمؿ ومري٦م رُمقا هب٤م حمدث اًمزُم٤من  واًمرومض .

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ـ رمحف اهلل ـ، أٓ وهل : أٟمف ُمٌتدع ُمرضمئ، أو ومٞمف إرضم٤مء، وؾمٛمٕم٧ُم سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل : هق 

اد ٤م أشم٤ٌمع حمٛمقد احلدذه اًمٗمري٦م ومرطمـ٤ًم، وٟمنموه٤م، وؿم٤مريمٝمؿ ذم ذًمؽ طمث٤مًم٦م ُمـ سم٘م٤ميضمٝمٛمل . وىمد ـم٤مر احلزسمٞمقن هب

 وشمٚمٛمٞمذه قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سم٤م ؿمٛمٞمؾ وهمػمهؿ ُمـ ًمف أهمراض دٟمٞمئ٦م ممـ أراد طم٥م اًمِمٝمرة قمغم أيمت٤مف اًمٕمٚمامء .

ر، سمؾ ىمد وصؾ سموىمد أراد احلز هبؿ اجلٝمؾ ٞمقن هبذه اًمٗمري٦م اًمقصقل إمم هم٤ميتٝمؿ، وهل اًمتٙمٗمػم سمام ًمٞمس سمٛمٙمٗمِّ

إمم وصػ همػم اعمٙمٗمر سمؽمك اًمّمالة سم٠مٟمف ُمرضمئ، ُمع أن شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل ُمـ همػم ضمحقد ًمٞمس يم٤مومًرا قمٜمد 

وأيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ  سمٕمض اًمٕمٚمامء، وهق ىمقٌل صم٤مٍن ذم اعم٠ًمًم٦م، وسمف ىم٤مل اإلُم٤مم اًمزهري، وُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل،

 .(536)ؾمالم، وهمػمهؿ

٤م أٟمزل اهلل ًمٞمس يمٗمًرا أيمؼم إٓ إذا اؾمتحؾَّ سم٠مٟمف ىمقل اعمرضمئ٦م، ُمع ويمذًمؽ وصٗمٝمؿ اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من احلٙمؿ سمٖمػم ُم

 .(537)أٟمف ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م اًمذي ٟمٓمؼ سمف ومْمالء إُم٦م

ويمٚمامت إًم٤ٌمين ُمتٜم٤مصمرة ذم اًمرد قمغم اعمرضمئ٦م: وم٘مد ىمرر ذم همػم ُمقوع: أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ويّمح 

 قب شمي سم٤مإليامن وشمٜم٘مّمف، وأن اإليامَن ىمقٌل وقمٛمؾ .آؾمتثٜم٤مء ومٞمف، وأن اًمٙمٗمر ي٘مع سم٠مقمامل اجلقارح، وأن اًمذٟم

إن اًمرضمؾ طمٜمٗمل اعمذه٥م، ُم٤مشمريدي اعمٕمت٘مد  ":  "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد  "ىم٤مل ذم ُمٕمرض يمالم ًمف قمغم اًمٓم٤مقمـ ذم 

. وُمـ اعمٕمٚمقم أهنؿ ٓ ي٘مقًمقن سمام ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمتٍميح سم٠من اإليامن يزيد ويٜم٘مص، 

 قمامل ُمـ اإليامن .وأن إ

احلٜمٗمٞم٦م: وم٢مهنؿ ٓ يزاًمقن يٍمون قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م، سمؾ إهنؿ ًمٞمٍمون  اوقمٚمٞمف مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ؾمٚمٗمـ٤ًم وظمٚمٗمـ٤ًم ُم٤م قمد

                                                             

 هـ، أومم ( .1418اًمرؿمد، ط  ـ سمتح٘مٞمؼ أمحد قمكم ُمدظمكم ـ 177ًمٚمِمٞمخ طم٤مومظ احلٙمٛمل ـ رمحف اهلل ـ ) ص  ((أقمالم اًمًٜم٦م اعمٜمِمقرة  ))( اٟمٔمر : 535)

 ( . 16ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمريس ) ص  ((إًم٤ٌمين واإلرضم٤مء  ))( 536)

 ( . 14( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ) ص 537)
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سم٢مٟمٙم٤مر ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ... وىمد ومّمؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وضمف يمقن اإليامن ُمـ إقمامل، وأٟمف يزيد ويٜم٘مص سمام 

ط .، ومٚمػم"اإليامن"ٓ ُمزيد قمٚمٞمف ذم يمت٤مسمف  ًْ  اضمٕمف ُمـ ؿم٤مء اًمٌ

أىمقل : هذا يمتٌتف ُمـ أيمثر ُمـ قمنميـ قم٤مُمـ٤ًم ُم٘مرًرا ُمذه٥م اًمًٚمػ وقم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ـ وهلل احلٛمد ـ ذم 

ُم٤ًمئؾ اإليامن، صمؿ ي٠ميت اًمٞمقم سمٕمض اجلٝمٚم٦م إهمامر واًمٜم٤مؿمئ٦م اًمّمٖم٤مر ومػمُمقٟمٜم٤م سم٤مإلرضم٤مء !!: وم٢ممم اهلل اعمِمتٙمك ُمـ 

 .(538)"ِم٤مءؾمقء ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٤مًم٦م ووالًم٦م وهم

ر سم٤مًم٥ًم وآؾمتٝمزاء  ر سم٤مٕقمامل ُمٓمَٚم٘مـ٤ًم وإٟمام سم٤مٓقمت٘م٤مد وطمَده: ومٝمق ٓ يٙمٗمِّ وم٢من ىمٞمؾ : إن إًم٤ٌمين ٓ يٙمٗمِّ

 وإه٤مٟم٦م اعمّمحػ ؟ .

ىمٞمؾ : إن يمٚمامشمف ُمتٜم٤مصمرة ذم هذه إُمقر وأُمث٤مهل٤م، ًمٙمٜمف يِمؽمط أن يٙمقن اًمٜم٤مـمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًم٥ًم قم٤معمـ٤ًم هب٤م: إْذ ًمق 

 الُمف ؾم٥م ومال يٚمحؼ سمف طمٙمؿ اًمتٙمٗمػم .ؾم٥م أطمٌد ومل يدر أن يم

واًمٗمٕمؾ إذا آذى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ همػم أن يٕمٚمؿ ص٤مطمٌف أٟمف "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : 

ي١مذيف، ومل ي٘مّمد ص٤مطمٌف أذاه : وم٢مٟمف يٜمٝمك قمٜمف، ويٙمقن ُمٕمّمٞم٦م، يمرومع اًمّمقت ومقق صقشمف ، وم٠مُم٤م إذا ىمّمد أذاه 

ٟمف ي١مذيف وأىمدم قمٚمٞمف ُمع اؾمتحْم٤مر هذا اًمٕمٚمؿ : ومٝمذا اًمذي يقضم٥م اًمٙمٗمر أو يم٤من ممـ ي١مذيف، وص٤مطمٌف يٕمٚمؿ أ

 .(539)"وهٌقط اًمٕمٛمؾ

: أن يمؾ قمٛمؾ ذم اًمٔم٤مهر ٓ يٙمقن يمٗمًرا خمرضمـ٤ًم  "ٓ يمٗمر إٓ سم٤مٓقمت٘م٤مد"وُم٘مّمقد إًم٤ٌمين ـ رمحف اهلل ـ سم٘مقًمف : 

 .(540)ُمـ اعمٚم٦م إٓ إذا يم٤من دآً قمغم يمٗمر اقمت٘م٤مده ذم اًم٤ٌمـمـ

 ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م . "اإليامن"ٕطمد احلداديـ ذم اًمدوم٤مع قمـ إًم٤ٌمين : إٟمف ىمد طم٘مؼ يمت٤مب وىمد ىمٚم٧ُم ُمرة 

ىم٤مل : إٟمام شمٕمرض ًمتح٘مٞمؼ إطم٤مدي٨م وم٘مط ، يريد : أن ذًمؽ ٓ يؼمأه ُمـ سمدقم٦م اإلرضم٤مء . أىمقل : ذم اًمٙمت٤مب   

 شمٞمٛمٞم٦م ذم ذًمؽ .ردود ىمقي٦م قمغم اعمرضمئ٦م وًمق يم٤من إًم٤ٌمين ُمـ أهؾ اإلرضم٤مء ٟٓمتٍم ًمٚمٛمرضمئ٦م ورد قمغم اسمـ 

 سمؾ ًمق يم٤من ُمـ اعمرضمئ٦م ٕومًد اًمٙمت٤مب سمتٕمٚمٞم٘م٤مشمف يمام أومًد اًمٙمقصمري يمت٥م اًمًٚمػ سمتٕمٚمٞم٘م٤مشمف اًمٌدقمٞم٦م .

 وم٤مشم٘مقا اهلل أهي٤م احلداديقن ذم اًمٙمالم قمغم قمٚمامء إُم٦م: وم٢من اجلرأة قمغم إًم٤ٌمين دمرُّ إمم همػمه . واهلل اعمًتٕم٤من .

ذ افقاؿع صار حؽؿ مـ كبذ افؼيعة ـؾفا وحؽؿ بؼقاكغ افؽػار وهلذا دا ضبؼقا هذا إصؾ ظ "صمؿ ىم٤مل : 

بحذاؾرها ،وحارب مـ يدظقا إػ حتؽقؿ افؼيعة وبافغ دم أذاهؿ وتشقيف دظقهتؿ أكف ٓ يؽػر ٕن افؽػر ٓ 

 . " يؽقن إٓ بافتؽذيب

ؼ ومٝمق ٓ شمّمٚمح ًمٚمخٚمُمـ طم٤مرب ُمـ يدقمقا إمم اًمنميٕم٦م اؾمتخٗم٤مومـ٤ًم سمحٙمٛمٝم٤م أو اطمت٘م٤مًرا هل٤م أو أهن٤م  أىمقل :

وأُم٤م ُمـ طم٤مرهبؿ اٟمت٘م٤مُمـ٤ًم ًمٜمٗمًف أو ًمرؿمقة ي٠مظمذه٤م أو همػمه٤م ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م ومٝمق وم٤مؾمؼ يم٤مومر يمٗمًرا يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦م 

 .( 541)وًمٞمس سمٙم٤مومر 

وىمد حي٤مرهبؿ ًمت٠مويؾ يراه وئمٜمّف صقاسمـ٤ًم يمام شمٌٜمّك اعم٠مُمقن اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن واُمتحـ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ: وُم٤م ومتٜم٦م 

 . د قمٜم٤م سمٌٕمٞمداإلُم٤مم أمح

 

 

                                                             

 ( . 18( سمقاؾمٓم٦م ))إًم٤ٌمين واإلرضم٤مء(( ًمٕمٌد اًمٕمزيز اًمريس ) ص :  33ـ  32( ))اًمذب إمحد قمـ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد(( ) ص : 1)

ًم٤ٌمين واإلرضم٤مء(( ) ص :  2/120)  ( ))اًمّم٤مرم اعمًٚمقل((1)  ( . 20( ٟم٘مالً قمـ ))ٕا

 ( . 72( راضمع : ذيٓمـ٤ًم سمٕمٜمقان ))أىمقال إًم٤ٌمين ذم شمٙمٗمػم اًم٤ًمب واعمًتٝمزئ سم٤مًمديـ((، وراضمع طم٤مؿمٞم٦م ))اًمتحذير ُمـ ومتٜم٦م اًمتٙمٗمػم(( ) ص : 1)

 ( . 37: ) ص :  ((   اعمجٛمقع اًمثٛملم ُمـ ومت٤موى اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم   ))( اٟمٔمر : 541)
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بؾ مـ كصب إرضحة وإصـام وافؼبقر دم دوفتف وبـك ظؾقفا ادساجد وادشاهد وأوؿػ ظؾقفا  "صمؿ ىم٤مل : 

إوؿاف وحارب مـ أراد هدمفا ومؽـ افـاس مـ ظباداهتا وظاؿب مـ يؿـعفؿ مـ ذفؽ ، أكف ٓ يؽػر ٕن 

 . " افؽػر ٓ يؽقن إٓ بافتؽذيب

ُمـ قمرف احلزسمٞم٦م أن إصٜم٤مم وإرضطم٦م واًم٘مٌقر واعمِم٤مهد قمٜمدهؿ ًمٞمس هل ُمـ اعمٕمروف قمٜمد  أىمقل :

 اعمٕمرووم٦م ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد !! سمؾ هل رُمقز ًمٚمحٙم٤مم وُمٕم٤مصٞمٝمؿ وحتٙمٞمٛمٝمؿ ًمٚم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م .

ومٝمؿ يًتخدُمقن شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدات اعمجٛمٚم٦م ًمٞمقاوم٘مٝمؿ يمؾ ُمـ ؾمٛمٕمٝمؿ قمغم شمٙمٗمػم احلٙم٤مم فمٜمـ٤ًّم ُمٜمف أهنؿ يريدون 

 26) ذم قمد :  " )اًمًٜم٦م "هؾ اًمًٜم٦م ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد !! .  وهذا ٟمٔمػم ىمقل حمٛمد هور ص٤مطم٥م جمٚم٦م هب٤م ُم٤م أراده أ

واًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل ـمٌٕم٦م احلٙم٤مم ذم اًمٌٚمدان  "هـ ( طمٞم٨م ىم٤مل ـ وهق يتحّدث قمـ ـمٌ٘م٤مت اًمٕمٌقدي٦م ـ : 1413ؾمٜم٦م 

ف، وي٘مدُمقن إًمٞمف اًمٜمذور اًمٕمرسمٞم٦م، وه١مٓء يٕمت٘مدون أن ٟمٗمٕمٝمؿ ورضرهؿ سمٞمد سمقش، وهلذا ومٝمؿ حيجقن إًمٞم

 اٟمٔمر أظمل اًم٘م٤مرئ يمٞمػ شمِم٤مهب٧م إؾم٤مًمٞم٥م ًمتِم٤مسمف إهداف ـ أو ىمؾ ًمقطمدة إهداف ـ !! .!! ( 542) " واًم٘مراسملم

ـ  وم٢من يمٜم٧م  ؿمج٤مقمـ٤ًم  ي٤م ح سمٛمـ يٜمّم٥م إصٜم٤مم وإرضطم٦م واًم٘مٌقر احل٘مٞم٘مٞم٦ّم ـ ٓ اًمقهٞمٛم٦م ـ ويٛمٙمِّ هذا  ومٍمِّ

 ًٚمٗمّٞمقن ذم شمٙمٗمػمه أم ٓ ؟ .اًمٜم٤مس ُمـ قم٤ٌمدهت٤م ًمؽمى هؾ يتقىّمػ اًم

وـذفؽ مـ ؾتح افباب فألحزاب افعؾامكقة افؽاؾرة وأكشل هلا هقئات وممّشسات وجمافس ومممترات "ثؿ ؿال

 . "وصحػ تدظقا هبا إػ أؾؽارها وترؽب افـاس ؾقفا تسخر مـ افديـ وتستفزأ بشعائره أكف ٓ يؽػر

ُمـ أضمؾ شمٓمٌٞمؼ سمٕمض اًمدؾم٤مشمػم ُمـ ظمالل جمٚمس إُم٦م  وىمد  ووٕم٧م يدك ذم يد اًمٕمٚمامٟمٞم٦ِّم اًمٙم٤مومرة أىمقل :

ه٤م اًمٙمقيتل ُمع قمٚمٛمؽ أن هلذه إطمزاب هٞمئ٤مت وُم١مؾّم٤ًمت وجم٤مًمس وُم١ممترات وصحػ شمدقمقا ومٞمٝم٤م إمم أومٙم٤مر

 وحت٤مرب اإلؾمالم ُمـ ظمالهل٤م !! 

!! ، ( 543)وشمٕم٤موٟم٧م ُمع اًمٞم٤ًمريِّلم ، ودقمقهتؿ ُمـ ظمالل ُمٜم٤مسمرهؿ ويمت٤مسم٤مهتؿ وجمالهّتؿ عمٜم٤مسة اًمديٛم٘مراـمّٞم٦م 

 . " ـمرائؼ اًمٞم٤ًمريِّلم ذم حم٤مرسم٦م اإلؾمالم "وأٟم٧م اًمذي أًّمٗم٧م يمت٤مسمـ٤ًم َوؾَمْٛمَتف سمـ

ه١مٓء واًمٕمٚم٦م  وإذا يم٤من احلُّٙم٤مم سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل يمّٗم٤مًرا واًمٕمٚمامٟمٞمِّلم يمٗم٤مًرا ومٚمامذا شمتٕم٤مون ُمع ه١مٓء وشمٕم٤مدي

  واطمدة وهل اًمٙمٗمر ؟

وسمٖمْمٝمؿ واخلروج قمٚمٞمٝمؿ ويمٗمر ظم٤مص سم٤مًمٕمٚمامٟمٞمِّلم  هؾ هٜم٤مك يمٗمر ظم٤مص سم٤محلّٙم٤مم يقضم٥م اًمتحذير ُمٜمٝمؿ

 يقضم٥م اًمتٕم٤مُون ُمٕمٝمؿ ؟!! .

 أًمٞمس هذا ُمـ اًمٙمٞمؾ سمٙمٞمٚملم ي٤م قمٌد اًمرّزاق ؟!! .

صمؿ أظمذ هيرف سمٙمالم ـمقيؾ يّتٝمؿ ومٞمف اًمًٚمٗمٞمِّلم سم٠مهنؿ ُمرضمئ٦م ُمع احلّٙم٤مم ومذيمر ُم٤م ٓ ـم٤مئؾ حتتف، أقمروٜم٤م قمٜمف 

 ًمًامضمتف . 

 

 

 

 

 

                                                             

 ( ـ . 86: ) ص :  ((   اًمُ٘مْٓمٌِٞم٦َّم   ))( ـ ٟم٘مالً قمـ  3ـ  2: ) ص :  ((   اًمًٜم٦م   ))( جمٚم٦م 542)

 م ( .5/4/1993: )  ((   اًمقـمـ   ))( اٟمٔمر : ضمريدة 543)

 ( . 12ـ اٟمٔمر ) ص :  ((   ـمرائؼ اًمٞم٤ًمريِّلم ذم حم٤مرسم٦م اإلؾمالم   ))واًمٕمجٞم٥م أٟمف يدقمقهؿ ُمـ ظمالل يمت٤مسمف 
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تبار احلاـؿقة دا أفغك همٓء اظ شبقؾ إلظادة افديـ إػ افدوفة ..صؾ افتاشع وإربعقن : ٓ إ ": ؿال افؽاتب  

وظدوه بدظاً دم افديـ صاروا إػ رؾع صعار افالديـقة ) دع ما فؼقّص فؼقّص ما هلل هلل (  دمـ أكقاع افتقحق

بغ افديـ وافدوفة صار أمرًا مؼضقًا  ة تصؾح فزماكـا ، وذفؽؿ أهنؿ يعتؼدون أن اإلكػصامؿقواظتزوها ـؾؿة حؽ

 . " ٓ مرد فف وٓ ضاظـ ظؾقف وٓ حمقد ظـف .. وفعؿر اهلل ٓ أدري ما أبؼقا فؾعؾامكقة إذن !!

ر  أىمقل : هذا إصؾ ُمـ يمٞمس اًمٙم٤مشم٥م اعمكمء سم٤مٕيم٤مذي٥م ،وسمٞم٤من ذًمؽ : أن هذا اًم٘مقل هق ىمقل ُمـ يٙمٗمِّ

ُم٦م إؾمالُمٞم٦م إمم أن: وهذا اًمٗمٙمر ٓ ُيٕمرف سمِمٙمؾ واطمد إٓ قمـ احلّٙم٤مم سمٖمػم اؾمتثٜم٤مء ومل يٕمؽمف سمقضمقد طمٙمق

 احلزسمٞملم أشم٤ٌمع ؾمٞمد ىمٓم٥م اًمتٙمٗمػمي اًمذيـ يداومع قمٜمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م دوم٤مع اعمًتٛمٞم٧م .

ر: وم٢مهنؿ ـ سمحٛمد اهلل ـ يديٜمقن سم٢مؾمالُمٞم٦م  أُم٤م اًمًٚمٗمٞمقن ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف ومٞمؼمئقن إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ هذا اًم٘مقل اعمتٝمقِّ

ومٞمٙمقن ىمقًمٙمؿ  وم٢من ىمٞمؾ : إّن ُمـ اًمًٚمٗمٞملم ُمـ ٓ يٕمؽمف سم٢مؾمالُمٞمتٝم٤م، ٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م وىم٤مدهت٤م طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًم

ىمٞمؾ : ًمٞمس يمؾُّ ُمـ ادقمك اًمًٚمٗمٞم٦م يٙمقن ؾمٚمٗمٞمـ٤ًّم: وم٤مًمٙم٤مشم٥م وطمزسُمف اًمذي يٜمتٛمل إًمٞمف يّدقمقن ، هبذا اإلـمالق يمذب 

 اًمًٚمٗمٞم٦م وهؿ ُمـ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م .

محف اهلل شمٕم٤ممم ـ اًمذي اّتذه أيمثر اًمًٚمٗمٞملم ذم اًمٕم٤ممل ىمدوًة هلؿ ذم اعمٜمٝم٩م ويم٤ٌمر اًمًٚمٗمٞملم يم٤مًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ـ ر

ويمؾُّ ُمـ وضمدٟم٤مه ٓ يٕمؽمف سم٢مؾمالُمٞم٦م طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م وهق  اعمٛمٚمٙم٦م، ويٕمّده٤م دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م  يديـ سمحٙمقُم٦م

عمجدد حمٛمد يدقمل اًمًٚمٗمٞم٦م ٟمجده يًػم قمغم ـمري٘م٦م اًمٌٜم٤م أو ؾمٞمد ىمٓم٥م، ويٕمتؼمان دقمقهتام أومْمؾ ُمـ دقمقة اإلُم٤مم ا

 سمـ قمٌد اًمقه٤مب . ويمٗمك سمذًمؽ والًٓ .

 

 

مـ إصقل افػاشدة افتل  إصؾ اخلؿسقن : وجقب افسؽقت ظـ اكحراف احلؽام .. ":ؿال افؽاتب       

يتبعفا همٓء إبراز أصؾ أهؾ افسـة واجلامظة دم وجقب افسؿع وافطاظة فإلمام ادسؾؿ ما مل يلمر بؿعصقة 

اـؿ ما دام أكف جماهد دم شبقؾ اهلل ، مداؾٌِع ٕظداء اإلشالم ، ووجقب افصالة خؾػف ، وظدم وافصز ظذ طؾؿ احل

 . " اخلروج ظؾقف إٓ دم ـػر بقاح ، وهذا ـؾف حؼ

اًمٗم٤مؾمدة يمام يزقمؿ اًمٙم٤مشم٥م، سمؾ ىمد دًّم٧م  إصقلأُم٤م إسمراز أصؾ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم ومٚمٞمس ُمـ  أىمقل :

 ٕمؾ ؾمٚمػ إُم٦م :قمٚمٞمف ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وهق وم

، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر ـ  ڇ  ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ڇىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ : 

قمغم اعمرء اًمًٚمؿ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام أطم٥م ويمره إٓ أن  "ىم٤مل :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿريض اهلل قمٜمٝمام ـ قمـ اًمٜمٌل 

، وروى اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ـ ريض اهلل قمٜمف ـ  " ا ُأُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦مُي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م، وم٢مذ

اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا، وإِن اؾمُتْٕمِٛمؾ قمٚمٞمٙمؿ قمٌد طمٌٌم يم٠مّن رأؾمف  ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 . " زسمٞم٦ٌم

ؾ قمـ ـم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من ـ وم٘م٤مل سمٞمده : وروى اخلاّلل سمًٜمده قمـ أمحد سمـ احلًـ ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ـ وؾُمئِ  

 .( 544) " قم٤موم٤م اهلل اًمًٚمٓم٤من، شمٜمٌٖمل ـ أي : اًمٓم٤مقم٦م ـ: ؾمٌح٤من اهلل، اًمًٚمٓم٤من "

                                                             

 ( . 75ًمٚمخالّل : ) ص :  ((   اًمًٜم٦م   ))( 544)
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قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب أيب .وىم٤مل ( 545) " واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمألئٛم٦م ومٞمام حي٥م اهلل ويرى "وىم٤مل اًمؼَمْهب٤مري : 

، وُمٝمام ىمٍّموا ذم ذاهتؿ ومٚمؿ يٌٚمٖمقا اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ، همػم أهنؿ وم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمُقٓة إُمر أُمٌر واضم٥م ": 

( 546) " ُيدقمقن إمم احلؼ وُي١مُمرون سمف، وُيدًّمقن قمٚمٞمف، ومٕمٚمٞمٝمؿ ُم٤م مُحِّٚمقا وقمغم رقم٤مي٤مهؿ ُم٤م مُحِّٚمقا ُمـ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م

ُمع أٟمـ حمٚمٝم٤م  وىمد ذيمر اًمًٚمػ ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد ىمْم٤مي٤م يمثػمة أسمرزوه٤م وؿمّددوا قمغم اًمٜمٙمػم قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م، .

واحل٨م قمغم  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿيمت٥م اًمٗمروع يم٤معمًح قمغم اخلُٗمَّلم ويمٗمْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ويمذا زوضم٤مت اًمٜمٌل 

ؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اًمتل ٓ شمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٖمٞم٥م ًّ  .اًمتٛم

 واًم٥ًٌم ذم صٜمٞمٕمٝمؿ هذا : 

ومٞمٝم٤م اًمًٚمػ ُمع اظمتالوم٤مهتؿ  ـ هق وضمقد ُمـ ظم٤مًمػ ذم ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمتل مل خيتٚمػ 1

 اًمٙمثػمة ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م .

ـ ًمتٛمٞمز أهؾ اًمًٜم٦م قمـ همػمهؿ: وم٤مًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمراومْم٦م، واخلروج قمغم أئٛم٦م اجلَْقر ُمـ  2

 صٗم٤مت اخلقارج، وسُمْٖمض أهؾ إصمر ُمـ صٗم٤مت أهؾ اًمٌدع قمٛمقُمـ٤ًم، وهٙمذا .

ومٞم٠ميت سمٙمالم اًمًٚمٗمٞمِّلم احلؼ صمؿ يٛمزضمف سم٤ٌمـمٚمف صمؿ ي٘مقل ذم  اٟمٔمر ـ أظمل اًم٘م٤مرئ ـ يمٞمػ يدّس اًمًؿ ذم اًمٕمًؾ

ا هلؿ قمٚمٞمف !!! . " وهذا يمٚمف طمؼ "اًمٜمٝم٤مي٦م :   ًمٞمقِهؿ اًم٘مّراء أٟمف ٟم٤مىمؾ ًمٙمالم اًمًٚمٗمٞمِّلم ُُمِ٘مرًّ

 وم٠مّي شمٚمٌٞمس أؿمد ُمـ هذا اًمتٚمٌٞمس اًمذي وم٤مق ذم ٟمٔمري شمٚمٌٞمس اًمٙمقصمري وشمٚمٛمٞمذه احلٛمٞمؿ أيب هُمّدة !! .

  0ومٝمق ىمقل ُمردود " ّمؼم قمغم فمٚمؿ احل٤ُميمؿ ُم٤م دام جم٤مهًدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمداومٕمـ٤ًم ٕقمداء اإلؾمالماًم "أُم٤م شم٘مٞمٞمد     

وىمد ضم٤مءت إطم٤مدي٨م سم٢مـمالق إُمر سم٤مًمّمؼم قمغم فمٚمؿ احلُّٙم٤مم ُم٤م داُمقا قمغم اإلؾمالم وإن قمّٓمٚمقا اجلٝم٤مد ذم 

 ؾمٌٞمؾ اهلل ومل يداومٕمقا أقمداء اإلؾمالم :

صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ قمـ رؾمقل اهلل  " صحٞمحف "ؿ ذم ـ ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي رواه ُمًٚم 1

ٌُّقٟمٙمؿ، ويّمٚمقن قمٚمٞمٙمؿ وشمّمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ، وذار أئّٛمتٙمؿ اًمذيـ  "ىم٤مل :  وؾمٚمؿ ظِمٞم٤مر أئّٛمتٙمؿ اًمذيـ حتٌقهنؿ وحي

ٌِْٖمْمقهنؿ  ٤م ٓ، ُم "، ىمٞمؾ : ي٤م رؾمقل اهلل أومال ٟمٜم٤مسمذهؿ سم٤مًمًٞمػ ؟ وم٘م٤مل : " وشمٚمٕمٜمقهنؿ ويٚمٕمٜمقٟمٙمؿويٌٖمقٟمٙمؿ شُم

 .( 547) " أىم٤مُمقا ومٞمٙمؿ اًمّمالة: وإذا رأيتؿ ُمـ ُوٓشمٙمؿ ؿمٞمئـ٤ًم شمٙمرهقٟمف وم٤ميمرهقا قمٚمٛمف، وٓ شمٜمزقمقا يًدا ُمـ ـم٤مقم٦م

ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف مل يٌ٘مك ُمـ أُمرهؿ ؿمٞمئـ٤ًم إّٓ اًمّمالة وُمع هذا طمُرم اخلروج قمٚمٞمٝمؿ اًمذي هق ٟمتٞمج٦م ًمٕمدم 

 اًمّمؼم قمغم أذاهؿ .

ر اًمذي رواه ُمًٚمؿ قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ىم٤مل : ىمٚم٧م : ي٤م ـ وضم٤مء ـ أيْمـ٤ًم ـ ذم احلدي٨م أظم 2

هؾ وراء  "، ىمٚم٧م : " ٟمٕمؿ "رؾمقل اهلل إٟم٤م يمٜم٤ّم سمنَِمٍّ ومج٤مء اهلل سمخػم ومٜمحـ ومٞمف، ومٝمؾ وراء هذا اخلػم ذ ؟ ىم٤مل : 

يٙمقن  "ٞمػ ؟ ىم٤مل : ، ىمٚم٧م : يم" ٟمٕمؿ "، ىمٚم٧م : ومٝمؾ وراء اخلػم ذ ؟ ىم٤مل : " ٟمٕمؿ "ذًمؽ اًمنم ُمـ ظمػم ؟ ىم٤مل : 

 سمٕمدي أئّٛم٦م ٓ هيتدون هبداي، وٓ يًتٜمّقن سمًٜمّتل، وؾمٞم٘مقم ومٞمٝمؿ رضم٤مل ىمٚمقهبؿ ىمٚمقب اًمِمٞم٤مـملم ذم ضمثامن إٟمس

شمًـٛمع وشُمٓمـٞمع ًمألُمـػم وإن وـرب فمٝمـرك  "ىم٤مل : ىمٚم٧م : يمٞمػ أصٜمع ي٤م رؾمقل اهلل إْن أدريم٧م ذًمؽ ؟ ىم٤مل : . "

 .( 548)" وأظمذ ُم٤مًمؽ وم٤مؾمٛمع وأـمع

 واوح ذم اعم٘مّمقد .وهذا احلدي٨م 

                                                             

هَب٤مري : ) ص :  ((   اًمًٜم٦م   ))( 545)  ( . 28ًمٚمؼَمْ

 ( . 276ـ  275ٓسمـ أيب َزَُمٜملِْم : ) ص :  ((   أصقل اًمًٜم٦م   ))( 546)

 ( . 3/1476: )  ((   ُمًٚمؿ   ))( 547)

 ( . 3/1476: )  ((   ُمًٚمؿ   ))( 548)
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وفؽـ افقجف أخر ـذفؽ هق وجقب افـصح هلذا اإلمام وؿقل ـؾؿة احلؼ فف ، ووجقب  "ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م  : 

إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ظؾقف ، وجفاد افؽػار ورظاية مصافح إمة ؾرض ظؾقف ، وؿبؾ هذا وذاك 

إن احلاـؿ وادحؽقم ضرؾا ظؼد هق ظؼد ، ؾرض ظؾقف  ؾاحلؽؿ بام أكزل اهلل شبحاكف وتعاػ دم افؽبر وافصغر

افبقعة ؾؽام جيب ظذ ادحؽقم افسؿع وافطاظة فإلمام ؾنن افعدل ورظاية مصافح ادسؾؿغ ، وجفاد افؽػار، 

وتلمغ افـاس ظذ أمقاهلؿ وأكػسفؿ ؾرض ظذ اإلمام ـذفؽ ؾنذا ؿّص اإلمام دم واجبف ؾقجب افـصح فف ، وإذا 

 . "  واجبفا وجب افـصح هلا ـذفؽؿّصت افرظقة دم

سمؾ اعمٕمروف أّن ُمـ ، ُمقىمٗمٙمؿ احل٘مٞم٘مل ُمـ احلّٙم٤مم س هق يمالُمؽ هذا طمؼٌّ ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف، وًمٙمـ ًمٞم أىمقل :

ُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًٚمٛملم هق حم٤مرسم٦م يمؾ طم٤ميمؿ ُمًٚمؿ طمتك ًمق يم٤من قم٤مدًٓ إذا مل يٙمـ قمغم ُمٜمٝم٩م اإلظمقان 

اٟم٥م شم٘مّمػم شمٖمقص ذم سمح٤مر قمدًمف: ومٝمؿ يٌحثقن قمـ شمٚمؽ اخلٗم٤مي٤م وُم٤م ُمـ طم٤ميمؿ قم٤مدل إٓ وًمف ضمق اعمًٚمٛملم !!

 .( 549)وجيٕمٚمقهن٤م قمٔم٤مُمـ٤ًم ذم ٟمٔمر اًمٕم٤مُّم٦م

زون يمثػًما قمغم طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ويًتخدُمقن ؿمّتك اًمقؾم٤مئؾ ًمتٜمٗمػم اًمٜم٤مس قمـ طمّٙم٤مُمٝم٤م قمـ  وًمذًمؽ : ومٝمؿ يريمِّ

سمٕمض اعمٜمٙمرات اًمتل اسمتكم هب٤م يمثػم ـمريؼ شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م ذم اخل٤مرج ذم اًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م وذم قمٚمامئٝم٤م ُمـ ظمالل شمٗمخٞمؿ 

ُمـ احلزسمٞمِّلم أو ُمـ ظمالل شم٘مّمػم سمٕمض اًمٕمٚمامء ـ ذم ٟمٔمرهؿ ـ دم٤مه ُوٓة إُمقر، وُمـ ظمالل وضمقد اًمٕمٚمامٟمٞمِّلم ـ أو 

ضمقن أومٙم٤مرهؿ ذم سمٕمض وٕم٤مف اًمٜمٗمقس واًمذيـ ٓ خيٚمقا ُمٜمٝمؿ زُم٤من طمتك زُمـ رؾمقل  ىمؾ اعمٜم٤موم٘ملم ـ اًمذيـ يروِّ

 . ؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف واهلل 

وافدظقة إػ وجقب افسؿع وافطاظة ؾؼط وأن هذا هق أصؾ افسـة واجلامظة تزيقػ دـفج  "ىم٤مل اًمٙم٤مشم٥م : 

 . " أهؾ افسـة واجلامظة افذي يؼقم ظذ افـصــح ٕئؿــة ادسؾؿغ وظاّمتفؿ ، وفقس افـصح فؾعامة وترك إئؿة

ب طمتك حتٙمؿ هبذا رت ؟ .َأيُمِِمػ ًمؽ احلج٤مُمـ أيـ ًمؽ أن اًمًٚمٗمٞمِّلم ىمٍَموا أُمرهؿ قمغم ُم٤م ذيم أىمقل :

قمقا  احلٙمؿ اجل٤مئر ؟ هؾ شمريد ُمٜمٝمؿ أن خيؼموك سمٙمؾ ُم٤م ٟمّمحقا سمف وزّم إُمر ؟ .أم أٟمؽ شمريد ُمٜمٝمؿ أن يقزِّ

 ، وهؾ هذا ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م ؟ ." أن اًمٕمٚمامء ٟمّمحقا وزم إُمر سمٙمذا "ُمٜمِمقرات ومٞمٝم٤م 

ا أطمرى ًمالؾمتج٤مسم٦م وأسمٕمد ُمـ اًمري٤مءوُمـ ا؟ .( 550)أومٙمّٚمام ظَمِٗمَل قمٚمٞمؽ طمٙمٛم٧م سمٕمدُمف   . عمٕمٚمقم : أن اًمٜمّمٞمح٦م ِهًّ

 أُم٤م اًمٜمّمٞمح٦م ضَمْٝمًرا ومٚمٞم٧ًم سمٜمّمٞمح٦م، سمؾ هل ومْمٞمح٦م يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ـ رمحف اهلل ـ :

 ذم اٟمٗمراد سمٜمّمحؽشمققمدين  

 

 

 وضمٜمٌِّٜمل اًمٜمّمٞمح٦م ذم اجلامقم٦م 

 

 

 وم٢من اًمٜمّمح سملم اًمٜم٤مس ٟمقع

 

 

 قمفُمـ اًمتقسمٞمخ ٓ أرى اؾمتام 

 

 

 وم٢من ظم٤مًمٗمتٜمل وقمّمٞم٧م أُمري

 

 

 ومال دمزع إذا مل شُمٕمط ـم٤مقم٦م 

 

                                                              

ؿمخّمٞم٦ّم، وأهنؿ إٟمام يريدون إىم٤مُم٦م دوًم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ شم٘مقم أـمامع ُمٚمئ ىمٚمقب اًمٕم٤مُم٦م وّدهؿ: وهذا يدّل دًٓم٦م واوح٦م ٓ ُِمْري٦م ومٞمٝم٤م أن هلؿ ( وًمق يم٤مٟمقا ص٤مدىملم ًمٜمّمحقهؿ سمدًٓ ُمـ 549)

ذًمؽ ُمـ ـمقاُّمٝمؿ اًمتل يٓمقل إمم همػم قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ ُمـ مح٤مي٦م إدي٤من واًمت٘مري٥م سمٞمٜمٝم٤م وىمتؾ اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل وأهٚمف ومتٞمٞمع اًمٗمقارق سملم اعمٜمٝم٩م احلؼ واعمٜم٤مه٩م اًمْم٤مًّم٦م اعمٜمحروم٦م 

 ذيمره٤م .

 . ((   قمدم اًمٕمٚمؿ ًمٞمس قمٚمٛمـ٤ًم سم٤مًمٕمدم   ))( ي٘مقل إصقًمٞمّقن : 550)

 وًمق َأقْمَٛمْٚمٜم٤م ىم٤مقمدة اًمِم٤مجيل هذه ًمٗمًدت قمٚمٞمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م واًمديـ .
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ُمـ اًمري٤مء ،  وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ ؿمٞمئـ٤ًم ٦م ضمٝمًرا أُم٤مم اًمٜم٤مس أسمٕمد قمـ اًم٘مٌقل، ورسمام دظمؾ ومٞمٝم٤م حواًمٜمّمٞم

ٌِْده قمالٟمٞم٦م، "ىم٤مل :  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقِمٞم٤مض سمـ همٜمؿ قمـ اًمٜمٌل  وًمٙمـ  ُمـ أراد أن يٜمّمح ًمًٚمٓم٤من سم٠مُمٍر ومال ُي

 .( 551) " ًمٞم٠مظمذ سمٞمده ومٞمخٚمقا سمف: وم٢من ىمٌِؾ ُمٜمــف ومــذاك، وإٓ يم٤من ىمــد أّدى اًمذي قمٚمٞمف

سمـ زيد ـ ريض اهلل قمٜمف ـ : أٓ شُمٜمٙمر قمغم قمثامن ؟، ىم٤مل  وعم٤َّم وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م ذم قمٝمد قمثامن ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس ٕؾم٤مُم٦م  

 .( 552) " ومتح سم٤مب ّذ قمغم اًمٜم٤مسُأٟمٙمر قمٚمٞمف قمٜمد اًمٜم٤مس ؟! ًمٙمـ ُأٟمٙمر قمٚمٞمف سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، وٓ أ ": 

وافؼقم ٓ يػرؿقن دم ذفؽ بغ مـ مل حيؽؿ بافؼع دم بعض ؾروظف وبغ مـ كحك افؼيعة  "ؿال افؽاتب  : 

ـؾفا جاكبًا ، وأظؾـ افعؾامكقة ديـًا ومـفجًا ، وحارب اإلشالم ودظاتف وزج هبؿ دم شجقن افتعذيب وكزع 

 . " ؿ ممـ جيب فف افسؿع وافطاظة شقاء بسقاءاحلجاب ظـ ادسؾامت ، بؾ هذا دم كظره

يمٗم٤مك هراًء ي٤م هذا وشمدًمٞمًـ٤ًم قمغم اًم٘مّراء ، وم٠مي ذيٕم٦م شمريد ؟ وأٟم٧م شمقضِم٥ُم اًمتٕم٤مون ُمع اًمٕمٚمامٟمّٞملم  أىمقل :

ىمؽ قم٤مىمؾ سم٠مٟمؽ ممّـ شمٗمّرق سملم إُمريـ رواومض وهمػمهؿ ُمـ أقمداء اًمديـ ؟! واًمٞم٤ًمريِّلم واًم( 553)اًمٙمٗمرة أومٞمّمدِّ

؟! . سمؾ َأْيٜمَؽ ُمـ وىمقف إظمقاٟمؽ ذم طمرب اخلٚمٞم٩م ذم صّػ ( 554)ُمـ ُمدح ؿمٞمخؽ ًمّمدام  َأْيٜمَؽ! وهذه طم٤مًمؽ ؟

أٓ شمذيمر ي٤م هذا  ومتقى هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ذم ؿم٠من صّدام ودظمقًمف ًمٚمٙمقي٧م ام وأّن ضمٝم٤مده ضمٝم٤مٌد إؾمالُمل ؟! صدّ 

ٌّٝمؿ وؿمتٛمٝمؿ وضمّٝمٚمٝمؿ همػم احلزب اًمذي شمٜمتٛمل إًمٞمف؟! . ـِ اقمؽمض قمٚمٞمٝمؿ وؾم  ؟! . َُم

 
 

 

مـ أصقهلؿ افػاشدة إضالق  ؽار مـؽر اإلمام بافؾسان خروج ..إصؾ احلادي واخلؿسقن : إك ":   ؿال افؽاتب

فػظ اخلارجل ظذ مـ أكؽر مـؽر اإلمام بافؾسان، وهذه ـبرة مـ افؽبائر وظظقؿة مـ افعظائؿ ، ٕن ـؾؿة احلؼ 

)رواه  " أظظؿ اجلفاد ـؾؿة حؼ ظــد شؾطان جائر ":  ذ اهلل ظؾقف وشؾؿصظـد اإلمام اجلائر مـ اجلفاد ـام ؿال 

 . "  (4/315أمحد دم ادسـد 

ًمٞمٔمـ ( 555)اًمٙم٤مشم٥م  عم٤َّم أراد أن يٕمٔمِّؿ ؿم٠من طمزسمف اًمذي يرى اخلروج قمغم أئّٛم٦م اجلقر أمجؾ اًم٘مقل هٜم٤م   أىمقل :

وهق يمذٌب قمٚمٞمٝمؿ :  ٕن إٟمٙم٤مر ُمٜمٙمر ق !! هبذا اإلـمالظمروج اًم٘م٤مرئ أن اًمًٚمٗمٞمِّلم يرون أن اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن 

 اإلُم٤مم إن يم٤من وضمٝمـ٤ًم ًمقضمف ومٝمق ُمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: واًمًٚمٗمٞمُّقن يٗمٕمٚمقن هذا، وًمٞمس هذا ُمقوع ٟمزاع .

 سمؾ اًمذي أٟمٙمره اًمًٚمٗمٞمُّقن قمغم ه١مٓء احلزسمٞمِّلم هق اإلٟمٙم٤مر اًمٕمٚمٜمل ٓ أُم٤مم اًمُقٓة وضمٝمـ٤ًم ًمقضمف سمؾ أُم٤مم اًمٕم٤مُّم٦م.

ٌََٚم٦ٌم ًمألومٙم٤مر، وحتريؽ ًمٚمٗمتـ، وإيٖم٤مظ ًمٚمّمدور، وهق وهذا ُم   ُم٤مت اخلروج ٕن ُمثؾ هذا اًمٗمٕمؾ ومٞمف سَمْٚم ـ ُم٘مدِّ

ق اجلامقم٦م   .( 556)ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يّمدر إٓ ممّـ اقمت٘مد ٟم٘مض اًمٌٞمٕم٦م وؿَمؼَّ قمّم٤م اًمٓم٤مقم٦م وومرَّ

                                                             

 ( . 522ـ  2/521: )  ((   فمالل اجلٜم٦م ذم ّتري٩م اًمًٜم٦م   ))( صحٞمح . اٟمٔمر : 551)

 ( ـ ُمع اًمٗمتح ـ . 6/331خلٚمؼ ـ سم٤مب صٗم٦م اًمٜم٤مر وأهن٤م خمٚمقىم٦م ) ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم سمدء ا552)

 ( إومم أن يٕمؼمَّ سمتٕمٌػم اًم٘مرآن ومٞم٘م٤مل : ُمٜم٤موم٘ملم .553)

 ـ ٟم٘مالً قمـ اًمِمٞمخ ُُمْ٘مٌِؾ اًمقادِقمل ذم رّده قمغم قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ ) ذيط ( ـ . ((   اًمٗمرىم٤من   ))( ُمـ جمٚم٦م 554)

ا: واإلـمالق دون شمٗمّمٞمؾ يقِهؿ اًم٘م٤مرئ أن اًمًٚمٗمٞمِّلم ُيٌٓمٚمقن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قم( ٕن اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن إُم٤م أن يٙم555)  ـ اعمٜمٙمر .قن قمٚمٜمـ٤ًم ـ يمام هق ومٕمٚمٝمؿ ـ وإُم٤م أن يٙمقن ِهًّ

 وم٤مٟمٔمر إمم ُمْٙمر هذا احلزيب وحم٤موًم٦م شمٚمٗمٞم٘مف اًمتَُّٝمؿ وّد اًمًٚمٗمٞمِّلم ـ قم٤مُمٚمف اهلل سمام هق أهٚمف ـ .

ـْ يم٤من ًم٘مقل اًمٜمٌل ( اًمقاضم٥م : ىمتؾ يمؾ ُمـ أرا556) ق مج٤مقمتٝمؿ يم٤مئٜمـ٤ًم َُم ق أُمر هذه إُم٦م وهؿ مجٞمع وم٤مرضسمقا رأؾمف سم٤مًمًٞمػ    )):  د أن يِمّؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم أو يٗمرِّ ُمـ أراد أن يٗمرِّ

 ـ رواه ُمًٚمؿ ـ . ((   يم٤مئٜمـ٤ًم َُمـ يم٤من
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يٖم٤مظ صدور اًمٕمقام وّدهؿ وُم٤م ي٘مقم سمف احلزسمٞمّقن اًمٞمقم يمام هق اًمقاىمع اعمِم٤مَهد اإلٟمٙم٤مر اًمٕمٚمٜمل قمغم اًمُقٓة وإ

 قمـ ـمريؼ اًمدروس واعمح٤مرضات واًمٜمدوات واًمرطمالت وهمػمه٤م ُمـ أٟمقاع اًمتٜمٔمٞمامت .

ُم٤مت اخلروج قمٚمٞمف : ُم٤م شم٘مّدم ذيمره ُمـ اًمتثٌٞمط وهتٞمٞم٩م اًمنم وإذيم٤مء ٟم٤مره وومتح  "ىم٤مل اًمِمقيم٤مين :  وُمـ ُم٘مدِّ

 .( 557) " أسمقاسمف

ْدٓن :  ًَّ ٘مٞم٘م٦م : أن اخلروج ٓ ي٘متٍم قمغم اخلروج سم٘مّقة اًمًالح واحل "وىم٤مل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ هم٤مٟمؿ اًم

أو اًمتٛمّرد سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمٕمرووم٦م وم٘مط، سمؾ إن اخلروج سم٤مًمٙمٚمٛم٦م أؿمّد ُمـ اخلروج سم٤مًمًالح: ٕن اخلروج سم٤مًمًالم 

ٞمف إٓ اًمٙمٚمٛم٦م  ... وٓ ؿمؽ أن اخلروج سم٤مًمٙمٚمٛم٦م واؾمتٖمالل إىمالم سم٠مي أؾمٚمقب يم٤من أو ( 558)واًمٕمٜمػ ٓ يرسمِّ

نميط أو اعمح٤مرضات واًمٜمدوات ذم حتٛمٞمس اًمٜم٤مس قمغم همػم وضمٍف ذقمل أقمت٘مد أن هذا أؾم٤مس اؾمتٖمالل اًم

واًمٜم٤مفمر ذم شم٤مريخ اإلؾمالم جيد أن ُمٌدأ اخلروج يم٤من سم٤مًمٙمٚمٛم٦م !!وعم٤َّم طمّمؾ ذًمؽ ُمـ  .( 559) " اخلروج سم٤مًمًالح

مْه٤مء ذم قمٍم اخلالوم٦م اًمراؿمدة   قمّٗم٤من ـ ريض اهلل قمٜمف ـ . يم٤من ُمـ ٟمت٤مئجف ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـسمٕمض اًمدَّ

 ومٝمؾ قمرف اًم٘م٤مرئ إمم ُمـ يٖمٛمز  اًمٙم٤مشم٥م  سمٙمالُمف اًم٤ًمسمؼ ؟!

وهذه ـبرة مـ افؽبائر وظظقؿة مـ افعظائؿ ، ٕن ـؾؿة احلؼ ظـد اإلمام اجلائر مـ  "ثؿ ؿال افؽاتب : 

 . "  " أظظؿ اجلفاد ـؾؿة حؼ ظـد شؾطان جائر ":  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿاجلفاد ـام ؿال 

يًتٜمٙمر أن يٙمقن اإلٟمٙم٤مر اًمٕمٚمٜمل قمغم اًمُقٓة ُمٌدأ ظمروج وي٘مقل إٟمف يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر  اًمٙم٤مشم٥مإذا يم٤من  قل :أىم

ُمـ أشم٤ميمؿ وأُمُريمؿ مجٞمع قمغم واطمد ُمٜمٙمؿ يريد أن يِمّؼ قمّم٤ميمؿ  ":  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿومامذا ي٘مقل ذم ىمقل اًمٜمٌل 

اؾمتدٓل ذم همػم حمّٚمف ٕن احلدي٨م يدّل قمغم اإلٟمٙم٤مر  أُم٤م اؾمتدًٓمف سم٤محلدي٨م ومٝمق!! . " وم٤مىمتٚمقه يم٤مئٜمـ٤ًم َُمـ يم٤من

 هبذا احلدي٨م ٕهن٤م فمرف ُمٙم٤من .احلزسمٞمقن شُمٌٓمؾ اؾمتدٓل  " قمٜمد "وضمٝمـ٤ًم ًمقضمف . ومٚمٗمٔم٦م 

، ورأى اخلروج ظذ احلاـؿ ادسؾؿ (560)وٓ يسّؿك خارجقًا إٓ إذا اظتؼد ـػر ادسؾؿ بادعصقة " :صمؿ ىم٤مل

                                                             

 ( . 4/514: )  ((   اًمًٞمؾ اجلّرار   ))( 557)

 يرى اخلروج دون أن يٗمٕمٚمف . ( وهلذا ـ واهلل أقمٚمؿ ـ سمّدع اًمًٚمػ ُمـ558)

 ( . 88: ) ص :  ((   ُمراضمٕم٤مت ذم وم٘مف اًمقاىمع اًمًٞم٤مد واًمٗمٙمري   ))( 559)

 ( وهذا هق واىمع احلزسمٞمِّلم : اًمتٙمٗمػم سم٤معمٕم٤ميص :560)

ر   ))( :  335) ص :  ((   اعمًؽ واًمٕمـٜمــؼم ذم ظمٓم٥م اعمٜمؼم   ))ىم٤مل قم٤مئض اًم٘مرين ذم يمت٤مسمف    . ((   ات ـ أقمٔمؿ ُم٤م قُميِصَ اهلل سمف ذم أروفوهل ـ أي اعمًٙمرات واعمخدِّ

 وهذا ٟمتـ ُمذه٥م اخلقارج اًمٍميح . 

ِ٘مف :  ((   ضمٚم٦ًم قمغم اًمرصٞمػ   ))وىمري٥ٌم ُمٜمف ىمقل ؾمٚمامن اًمٕمقدة ذم ذيط   ًْ ٍـّ جي٤مهر سمِِٗم يمؾ أُمتل    ))طمٙمؿ سم٠مٟمف ٓ يٕم٤مرم  وهذا ٓ يٖمٗمر اهلل ًمف إٓ أن يتقب، ٕن اًمٜمٌل    ))ذم ُمٖم

 ي١مُمـ سم٘مقل اهلل ـ قمّز وضمؾ ـ : ... ! ٕهنؿ ُمرشمّدون سمٗمٕمٚمٝمؿ هذا !!! ... وهذه ردة قمـ اإلؾمالم !! هذا خيّٚمدـ  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ إٓ أن يتقب !! ٕٟمف ٓ  ((   ُمٕم٤مرم

هؾ يٗمتخر أُم٤مم اًمٜم٤مس ؟ أُم٤مم اعماليلم أو ُمئ٤مت إًمقف ُمـ  : سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ : اًمذي يٕمرف اًمزٟمك طمرام ووم٤مطمِم٦م ويًخط اهللوٓ شم٘مرسمقا اًمزٟمك إٟمف يم٤من وم٤مطمِم٦م وؾم٤مء ؾمٌٞمالً 

 اٟمتٝمك . ((   اًمٜم٤مس ؟ ... ٓ يٗمٕمؾ ذًمؽ ُم١مُمـ أسمًدا ...

 !! وُم٤م ّتٗمل صدورهؿ أيمؼم  اٟمٔمر يمٞمػ شمِم٤مهب٧م ىمٚمقهبؿ  

هذا اعمؽمو سمقًمٞمت٤من قم٤ٌمرة قمـ ومٜمدق ذم دوًم٦م ظمٚمٞمجٞم٦ّم :    ))( ... :  2/272)  ((   درس اًمٓمح٤موّي٦م   ))وىم٤مل ؾَمَٗمر احلَقازم ذم هن٤مي٦م اًمقضمف إول وسمداي٦م اًمث٤مين ُمـ ذيط         

م اخلٛمقر سم٤مإل و٤موم٦م إمم ُم٤مومٞمف ُمـ اًمِمٚمٝمٞم٤ّمت أو ـ أيْمـ٤ًمـ  ُديَب ... ومٞمٝم٤م هذا اًمٗمٜمدق سمٙمؾ ساطم٦م ي٘مقل : إن ومٞمف ُمنموسم٤مت ـ اًمكمِّ يًّٛمقهن٤م اعمنموسم٤مت اًمروطمٞم٦م ـ يٕمٜمل : أٟمف ي٘مدِّ

ي ُمع ذب اخلٛمرـ  ه: ومٝمذه دقمقٌة سحي٦م إمم اخلٛمر، وممٚمقءة اًمدقم٦م ـ أيْمـ٤ًم ـ ُمرومؼ سمذًمؽ : اًمّمقر اًمكمِّ شمث٧ٌم أهنؿ ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ رىمص خمتٚمط وشمٕمرِّ اًمٗمٞمديقات ـ إمم آظمر

 . ((   ـ، ٕٟمف اؾمتحالل ُم٤م طمّرم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـ هق سمال ري٥م يمٗمر سيح !!ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذا اًمٙمٗمر 

طملم ىم٤مل  ((   سمٙمٗمر دون يمٗمر   ))صقر جم٤مهرات اعمٕم٤ميص وؾمّٛمك اًمدقم٤مي٦م هل٤م اؾمتحالًٓ، صمؿ رشّم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ احلٙمؿ سم٤مًمتٙمٗمػم اًمذي مل يؽمك ًمٜم٤م جم٤مًٓ ًمت٠مويٚمف  ومت٠مُّمؾ يمٞمػ ىمّدم 

 . ((   يمٗمر سيح   ))



 

 

165 

 

 . "بافسقػ

قارج يمّٗمروا سم٤معمٕمّمٞم٦م، ويم٤من ُمـ ٟمت٤مئجٝم٤م اخلروج قمغم احلُّٙم٤مم اًمٔمٚمٛم٦م سم٤مًمًٞمػ: واحلزسمّٞمقن قمّٔمٛمقا اخل: أىمقل 

 ُمـ ؿم٠من اعمٕم٤ميص وزقمٛمقا أن َُمـ ومٕمٚمٝم٤م جم٤مهرة سم٠مٟمف ُمًتحؾ ويمّٗمروه .

٘مّمػم أو ُمٕم٤ميص ُمٜمٝمؿ قمغم وًمق وىمٗمقا قمٜمد هذا احلد ًمٙم٤من إُمر هٞمِّٜمـ٤ًم وًمٙمٜمٝمؿ رُمقا يمؾ ُم٤م طمّمؾ ُمـ شم

ٓ ؿمؽ أن ٟمنم ُمثؾ ذًمؽ سمٓمري٘متٝمؿ اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمتٝمقيؾ واًمتٗمخٞمؿ مم٤م يقهِمر اًمّمدور ًمٌٖمض احلُّٙم٤مم و، احلٙم٤مم 

 وطمّمقل اًمٜمٗمرة قمٜمٝمؿ مم٤م ىمد يٙمقن ذم يقم ُمـ إي٤مم ـمري٘مـ٤ًم ًمٚمخروج سم٤مًمًٞمػ !! .

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م واطمدة وهل اخلروج قمغم احلُّٙم٤مم اًمٔمٚمٛم٦م سم٤مًمًٞمػ ومٝمؾ هٜم٤مك ُمِم٤مهب٦م ًمٚمخقارج أؿمد ُمـ 

 هذه اعمِم٤مهب٦م !!! .

ؾنن مل خيرج ؾفق مـ افؼعدة ، وهذا ٓ جيقز ؿتافف ـعؿران بـ حّطان وؽره ، وإن خرج  "ثؿ ؿال افؽاتب : 

 . " بافسقػ ظؾقفؿ ؾفق خارجل، وهق افذي جيب ؿتافف

ؾ ذم  أىمقل : قمجٌـ٤ًم هلذا اجل٤مهؾ يًتدّل ذم همػم ُمقوع آؾمتدٓل ويًتدرك همػم ُمقوع آؾمتدراك ويٗمّمِّ

 همػم ُمقوع اًمتٗمّمٞمؾ، ومٝمق هٜم٤م يتحّدث قمـ قمالُم٤مت اخلقارج اًمتل يٕمرومقن هب٤م .

وٓ أدري ما ظالؿة هذه اجلؿؾة بافتل  " ؾنن مل خيرج ؾفق مـ افؼعدة وهذا ٓ جيقز ؿتافف "صمؿ عم٤َّم ومّّمؾ ىم٤مل : 

جمّرد رأي اخلقارج ممّـ يرى أن  افؽاتبؿبؾفا ـ مع أكف يتحّدث ظـ ظالماهتؿ ٓ ظـ أحؽامفؿ ـ افؾفؿ أن يؽقن 

ُيػفؿ مـف أن مـ  " وإن خرج بافسقػ ظؾقفؿ ؾفق خارجل "دون ؿتال ٓ يسّؿك صاحبف خارجقـًّا ؾنكف ؿال : 

ويسؿك  "خارجقـًّا،  وهق مـاؿض دِا ؿّرره دم أول هذه اجلؿؾة ؿال :  رأى رأَي اخلقارج دون أن خيرج ٓ يسّؿك

 . " صقة ، ورأى اخلروج ظذ احلاـؿ ادسؾؿ بافسقػخارجقـًّا إٓ إذا اظتؼد ـػر ادسؾؿ بادع

 :" وإن خرج بافسقػ ظؾقفؿ ؾفق خارجل ، وهــق افذي جيب ؿتافف "وىمقُل واًمٙم٤مشم٥م: 

 . ًمٞمس سمّمقاب ّٕن ىمت٤مهلؿ ٕضمؾ ُُمروىمٝمؿ ُمـ اًمديـٓ  ٕضمؾ ىمت٤مهلؿ

ـْ وٓ جيقز أن يٙمقن أُمر سم٘متٚمٝمؿ سمٛمجّرد ىمت٤مهلؿ ا "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م :  ًمٜم٤مس يمام ي٘م٤مشَمؾ اًمّم٤مئِؾ ُِم

ىم٤مـمع اًمٓمريؼ وٟمحقه يمام ي٘م٤مشَمؾ اًمٌٖم٤مة ٕن أوًمئؽ إٟمام ُينمع ىمت٤مهلؿ طمتك شمٜمٙمن ؿمقيمتٝمؿ أيٜمام ًم٘مقا، وٓ ُي٘متٚمقن 

ىمتؾ قم٤مد، وًمٞمًقا سمنم ىمتغم حت٧م أديؿ اًمًامء، وٓ ي١مُمر سم٘متٚمٝمؿ، وإٟمام ي١مُمر ذم آظمر إُمر سم٘مت٤مهلؿ: ومُٕمٚمِؿ أن ه١مٓء 

يٛمرىمقن ُمـ  "ىمٝمؿ ُمـ اًمديـ عم٤َّم همٚمقا ومٞمف طمتك ُمرىمقا ُمٜمف يمام دّل قمٚمٞمف ىمقًمف ذم طمدي٨م قمكّم : أوضم٥م ىمتٚمٝمؿ ُمرو

سم٤مًم٘متؾ قمغم ُمروىمٝمؿ، ومُٕمٚمؿ أٟمف ومرشّم٥م إُمر ، " اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م: وم٠ميٜمام ًم٘مٞمتٛمقهؿ وم٤مىمتٚمقهؿ

 .( 561) " اعمقضِم٥م ًمف

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 .  ((   ُمٕم٤ميص أم يمٗمر   )): ( حت٧م قمٜمقان  67ـ  66) ص :  ((   اًمتقطمٞمد أّوًٓ    ))ويمذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ٟم٤مس اًمٕمٛمر ذم يمت٤مب       

 .    واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف يالطمظ قمغم أشم٤ٌمع ه١مٓء آؿمؽماك ذم اًمتٙمٗمػم سمٌٕمض اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ًمِمٌٝم٤مت شمقمهقه٤م ىمرائـ داًّم٦م قمغم آؾمتحالل                   

وىمد ٟمٌت٧م ٟم٤مسمت٦م ضمديدة اشّمٌٕمقا ه١مٓء ـ    ))اعمتخٌِّٓملم ذم اًمتٙمٗمػم سم٤مٓؾمتحالل ـ : ( ـ سمٕمد رّده قمغم  41ـ  40ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم يمت٤مسمف ) اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ذح اًمتٕمٚمٞمؼ ( ) ص :  

ّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م : ) ُمـ أي : اخلقارج واعمٕمتزًم٦م ـ ذم شمٙمٗمػمهؿ مج٤مهػم اعمًٚمٛملم رؤؾم٤مء وُمرؤوؾملم: اضمتٛمٕم٧م سمٓمقائػ ُمٜمٝمؿ ...: وهلؿ ؿمٌٝم٤مت يمِمٌٝم٤مت اخلقارج ُمثؾ اًمٜم

 . ((   ٤مرح ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝم٤م هٜم٤م ...ومٕمؾ يمذا وم٘مد يمٗمر (، وىمد ؾم٤مق اًمِم

 ( . 183ـ  182: ) ص :  ((   اًمّم٤مرم اعمًٚمقل   ))( 561)
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سؾؿغ أو اظتؼاد ّتؾقد صاحب افؽبرة دم افـار أو وأما اإلكؽار بافؾسان ؾؼط دون تؽػر اد ": صمؿ ىم٤مل 

 . " اخلروج ظؾقفؿ بافسقػ ، ؾال يسؿك مثؾ هذا خارجقاً 

جل٠م إمم اإلمج٤مل ُمّرة أظمرى، وًمق يم٤من يريد هبذا اإلٟمٙم٤مر وضمٝمـ٤ًم ًمقضمف عم٤ََم جل٠م إمم اإلمج٤مل ٕٟمف ٓ  أىمقل :

 ر اًمٕمٚمٜمل سم٤مًمٚم٤ًمن أُم٤مم اًمٜم٤مس، وهذا هق اًمذيسم٘مل اإلٟمٙم٤م، ٟمف أقمٔمؿ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  أاقمؽماض قمٚمٞمف ذم

وم٢من يم٤من هذا ُمراده ومٝمق شم٠ميمٞمٌد قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وإسار ُمٜمف قمغم اإلٟمٙم٤مر اًمَٕمَٚمٜمل ، يريده: وأمجؾ هٜم٤م اًمٙمالم ٕضمٚمف 

 سم٤مًمٚم٤ًمن اًمذي هق ـمريؼ ممّٝمد ًمٚمخروج سم٤مًمًٞمػ .

 ذي ذه٥م ذم اهلقاء .أُم٤م إٟمٙم٤مره ًمرأي اخلقارج وظمروضمٝمؿ قمغم إئٛم٦م سم٤مًمًٞمػ ومٝمق ُمـ اهلُراء اًم

 

 

 

ا أبطؾ همٓء بعض صقر إمر د  أمر بؿعروف إٓ بنذن اإلمام ..إصؾ افثاين واخلؿسقن : ٓ "  ؿال افؽاتب :

بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ؾزظؿقا أكف ٓ أمر بؿعروف وٓ هنل ظـ مـؽر إٓ بنذن اإلمام ؿافقا إكف ٓ إكؽار 

 !! حتك باجلـان إٓ بنذن افسؾطان

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ڇوهذا ؿقل خمافػ فؾؼرآن وافسـة واإلمجاع ؾؼد ؿال ـ تعاػ ـ :   

 ٻ ٻ ٱ ڇ وؿال شبحاكف وتعاػ : ڇ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻ

) رواه أبق  " مـ ُشئؾ ظـ ظؾؿ ؾؽتؿف أجلؿف اهلل يقم افؼقامة بؾجام مـ كار ":  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿوؿال  .ڇ

ٓ كخاف  " افعفد ظذ أصحابف  ظؾقف وشؾؿصذ اهللوـان مما أخذ افرشقل  (  3658داود :  ـا  وأن كؼقل باحلؼ حقثـ 

 . "  ( 7200) رواه افبخاري :  " فقمة ٓئؿاهلل  دم

هذا يمذب ُمٙمِمقف يدطمْمف دقمقة اًمًٚمٗمٞمِّلم إمم اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وهنٞمٝمؿ قمـ اًمٌدع أىمقل : 

ّد ٕمروف يمام أن اًمداقمل إمم اًمٌدع ويمؾ ُم٤م يْم٤موأهٚمٝم٤م وردودهؿ ذم ذًمؽ قمغم اعمخ٤مًمٗملم، ٕن ذًمؽ ُمـ أقمرف اعم

ـْ َأْٟمَٙمر اعمٜمٙمر  ويمؾ ذًمؽ يٗمٕمٚمف اًمًٚمٗمٞمُّقن ومل يًت٠مذٟمقا اإلُم٤مم ذم ذًمؽ ، وَأْٟمِٕمْؿ وَأيْمِرم سم٢مُم٤مم ٓ ي٠مذن إٓ اًمتقطمٞمد ُِم

ر ذًمؽ يم٤مًمري٤مؾم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ويمؾ ُم٤م يدقمقا إًمٞمف ه١مٓ ء اًمذيـ سم٤مًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع وأهٚمٝم٤م ويٜمٝمك قمـ يمؾ ُم٤م يٙمدِّ

 هؿ أىمزام اخل٤ًمؾم٦م يمام هق احل٤مل ذم دوًم٦م اجلزيرة ـ ووّمؼ اهلل طمّٙم٤مُمٝم٤م ًمٙمؾ ظمػم ـ .

أُم٤م أٟمتؿ  أهي٤م احلزسمٞمقن  وم٤مًمّمقومٞم٦م واًمراومْم٦م واًمٕمٚمامٟمّٞمقن واًمٞم٤ًمرّيقن واًمِمٞمققمّٞمقن ويمؾ ُمـ أراد ؿَملْم 

٦ٌَم: ويمؾُّ هذا ُمـ ٟمٔم٤مم اًمديٛم٘مراـمّٞم٦م اًمتل شمت  ٝم٤مًمٙمقن ذم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م .اإلؾمالم وضمد قمٜمديمؿ أروـ٤ًم ظِمّْم

ٓ  ُيٜمٙمرون طمتك سم٤مًم٘مٚمقب: وُمٕمٚمقٌم أن هذا  اًمٙم٤مشم٥موذم يمالم  هذا شمٙمٗمػم واوح ًمٚمًٚمٗمٞمِّلم: ٕٟمف زقمؿ أهنؿ

 .( 562) ُمذه٥م اجلٝمٛمٞم٦م اًمذي خُيرضمقن أقمامل اًم٘مٚمقب ُمـ اإليامن: وهؿ يمّٗم٤مر ـ يمام هق ُمٕمٚمقم ـ

ًمقن أي٤مت اًمتل وأُم٤م اؾمتدٓل سم٤مٔي٤مت اًمتل ذيمره٤م ومٝمق ُمٜم٤مىمض عم٤َِم ىمّرر ه ذم إصؾ اًمثالصمقن ُمـ أهنؿ ُيٜمَزِّ

ٟمزًم٧م ذم أهؾ اًمٙمت٤مب قمغم اعمًٚمٛملم، وهق هٜم٤م ي٘مع ذم قملم ُم٤م طمّذر ُمٜمف ومٞمًتدّل سم٤مٔي٤مت اًمتل ٟمزًم٧م ذم أهؾ 

 اًمٙمت٤مب واًمتل ظم٤مـم٧ٌم أهؾ اًمٙمت٤مب قمغم اعمًٚمٛملم .

 ؽ ؟ .وم٢ممم ُمتك اًمٙمٞمؾ سمٙمٞمٚملم ؟ وإمم ُمتك شمٜم٤مىمض يمت٤مسمؽ وشمرد سمٜمٗمًؽ قمغم ٟمٗمً

                                                             

 ( . 85ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦ّم ) ص :  ((   اإليامن إوؾمط   ))( اٟمٔمر : 562)
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وأخرًا ؾنن أظظؿ أصقهلؿ ؾساًدا  : آخر إصقل وأظظؿفا ؾساًدا .. إصؾ افثافث واخلؿسقن "ؿال  افؽاتب : 

هق جعؾفؿ تعؾؿ هذه إصقل افػاشدة أهؿ وأظظؿ مـ تعؾؿ أصقل افعؾؿ دم شائر افػـقن: بؾ وأوػ مـ 

 . " آصتغال بحػظ افؼرآن ودراشة افسـة

ممّـ ُيْٚمَٝمؿ اًمٙمذب يمام ُيْٚمَٝمؿ اًمٜمَٗمس: ومال يًتحل أن يٙمذب ويٗمؽمي طمتك ذم إُمقر اًمتل هذا اًمرضمؾ  أىمقل :

ٓ خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اصمٜم٤من وٓ يٜمتٓمح ومٞمٝم٤م ىمْرٟم٤من: يمؾُّ هذا يٗمٕمٚمف دون ظمجؾ وٓ طمٞم٤مء وٓ ظمقف ُمـ اهلل يمام ئمٝمر ُمـ 

 أيم٤مذيٌف واومؽماءاشمف اًمقاوح٦م .

أصاًل أيمثره٤م ُمٙمّررة، وسمحذف اًمتٙمرار يّمٗمك ًمٜم٤م قمنمة  وىمد ذيمر ذم أصقًمف اًمٗم٤مؾمدة هذه صمالصم٦م ومخًلم

أصقل: ومٞمٙمقن ىمد يمذب صمالصم٦م وأرسمٕملم يمذسم٦م قمغم اًمًٚمٗمٞمِّلم، وٓ قمٚمٞمف إٓ أن يزيد ؾمٌٕم٦م ومخًلم أصاًل ومتٙمقن 

 اًمٜمتٞمج٦م ُم٤مئ٦م ومٞمٙمقن طم٤مًمف ممّـ إذا صَدق ذم واطمدة يمذب ذم شمًٕم٦م وشمًٕملم .

خّػ هب٤م إمم هذه اًمدرضم٦م: وم٠مصٚمؽ إظمػم ُِمـ أفمَٝمر اًمٙمذب ق اطمؽمم قم٘مقل اًمرضم٤مل وٓ شمًتاّ ي٤م قمٌد اًمرز

وأؾْمَٛمِجف، ويدطمْمف أن اًمًٚمٗمٞمِّلم ومٞمٝمؿ قمٚمامء ُمؼّمزيـ قمغم رهمؿ أٟمٗمؽ وأٟمػ يمؾ طمزيب ُمأل ىمٚمٌف احل٘مد اًمدوملم 

ومٚمؿ جيد ُم٤م يرُمٞمٝمؿ سمف إٓ ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمتل داءه اًمُٕمْم٤مء اًمذي ومٌم واؾمتنمى ذم أوؾم٤مط احلزسمٞم٦م واؾمتٓم٤مل طملم 

أّن ُِمـ أهّؿ اًمقاضم٤ٌمت : ىمراءة يمت٥م ؾمٞمد ىمٓم٥م واًمٌٜم٤ّم واًمٖمزازم واًم٘مرو٤موي واًمٌقـمل وؾمٕمٞمد طمّقى  ضمٕمٚمقا

وهمػمهؿ ممّـ مل يِمٝمد هلؿ قم٤ممل ُمٕمَتؼَم سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اًمّمحٞمح ممّـ أؿمٖمٚمتف اًمًٞم٤مؾم٦م قمـ اًمديـ ووم٘مف اًمقاىمع قمـ 

 هؿ قمٚمٞمف هق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ .جم٤مًم٦ًم اًمٕمٚمامء اًمرسّم٤مٟمٞمِّلم طمتك فمٜمقا أٟمف ُمـ اًمديـ اًمّمحٞمح وأّن ُم٤م 

وه٤م هل أؾمامء قمٚمامء اعمديٜم٦م اًمذي ؿمٝمد هلؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ قمرومٝمؿ سمٕمٚمٛمف وي٘مٞمٜمف، ُمـ أُمث٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 ا ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م آسمـ اًم٤ٌمر وهؿ :اًمٙم٤ٌِمر اًمذيـ شمتٚمٛمذ قمٚمٞمٝمؿ ه١مٓء ومٙم٤مٟمق

  ّث : مّح٤مد إٟمّم٤مري .اًمِمٞمخ اًمٕمال  ُم٦م اعمحدِّ

 ٤ٌّمد ـ راًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م ا ث اًمقرع اًمت٘مل ؿمٞمخٜم٤م : قمٌد اعمحًـ سمـ مَحد اًمٕم ئٞمس اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عمحدِّ

 .ؾم٤مسم٘مـ٤ًم 

  س ذم ث : رسمٞمع سمـ ه٤مدي قُمَٛمػْم اعمَْدظَمكم ـ اعمدرِّ اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ حمٞمل اًمًٜم٦م وىم٤مُمع اًمٌدقم٦م اًمِمٞمخ اعمحدِّ

 ٞم٦م، ورئٞمس ىمًؿ اًمًٜم٦م ؾم٤مسم٘مـ٤ًم ـ .اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُم

 ر اًمٜمزيف ؿمٞمخ اًمزُم٤من ُأقمجقسم٦م اًمٕمٍم طم٤مُمؾ ًمقاء اًمٕم٘مٞمدة اًمٕمالُم٦م اعمُْٗمؽَمى قمٚمٞمف : حمٛمد اًمٕم٤ممل اًمٜمٌٞمف اعم ٗمٙمِّ

 ٤مُمل ـ رمحف اهلل رمح٦ًم واؾمٕم٦م ـ .أُم٤من اجل

 . اًمِمٞمخ : ص٤مًمح اًمًحٞمٛمل 

 ه١مٓء اًمذي ذيمرٟم٤مهؿ وقمرومٜم٤مهؿ وهمػمهؿ ممّـ مل ٟمذيمره وهق ُمـ همػم أهؾ اعمديٜم٦م :

 ك اًمٜمجٛمل .يم٤مًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ : أمحد سمـ حيٞم

 وهمػمهؿ . ٛمد ه٤مدي ُمدظمكم .ٛمد سمـ زيد سمـ حمو اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ : حم 

 . ومٝم١مٓء اًمذيـ ذيمرٟم٤مهؿ ُوصٗمقا سمٕمٚمامء ىمٌؾ أن يٓمؾ سمدوره وضمقده

ـٍ يمٚمٞمؾ  صمؿ إٟمف ظمتؿ يمت٤مسمف سمٙمذب قمريض أومم ُم٤مًمف اًمتٛمزيؼ واًمت٘مريض ّٕن ُمثٚمف ٓ يّمدر إٓ قمـ ذي ذه

 ٤مء، وٓ قمج٥م وم٢من ًمٙمؾ ؾم٤مىمٓم٦م ٓىمٓم٦م، وقمغم ىمدر اًمقضمف شمٙمقن اعم٤مؿمٓم٦م .وىمٚم٥م ُمريض، وٓ يٗمرح هب٤م إٓ اًمٖمث
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قمغم يد يم٤مشمٌف : قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ  اًمٙم٤مشم٥مهذا آظمر ُم٤م شمٞمّن حتريره ُمـ اًمرد قمغم 

 احلٛمد .

 واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتّؿ اًمّم٤محل٤مت .

س واًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وىمد يم٤من اًمٗمراغ ُمـ يمت٤مسم٦م هذا اًمرد يقم اخلٛمٞمس اًم٤ًمد

 وأرسمٕمامئ٦م وأًمػ سم٤مًمري٤مض .
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